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العدد ( )2042السنة الثامنة  -االحد ( )13شباط 2011
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

"بحرنا المشترك "..سيرة العالقة بين الشرق والغرب
�صدر عن دار الكتب الوطنية يف هيئة
�أبوظبي للثقافة والرتاث كتاب جديد
حتت عنوان "بحرنا امل�شرتك :ال�شرق
مهد الغرب" ،مل�ؤلفه ياكو هامني انتيال
�أحد �أهم رجاالت املجتمع العاملني
يف ق�ضايا احلوار والتقارب والتفاهم
بني احل�ضارات وال�شعوب والأديان،
وترجمه �إىل العربية ماريا باكال ،وهو
كتاب �شائق غني باملعلومات يهدف �إىل
التعريف بالثقافة والعلم الفنلنديني
ليمد ج�سور التوا�صل بني القارىء
العربي والثقافة الفنلندية خا�صة
والثقافة الغربية عامة.
ً
ً
وقد لقي هذا الكتاب جناحا كبريا يف
فنلندا وال �سيما �أن كاتبه من �أعالم
الدرا�سات العربية والإ�سالمية ،ومن
جهابذة اللغات ال�شرقية ،و�أ�شهر من

ترجموا كتبها �إىل اللغة الفنلندية،
وقد ترجم الربوف�سور هامني �أنتيال
القر�آن �إىل الفنلندية ،وهو ال يزال يف
الثالثني من عمره ،كما �ألف تف�سري ًا
للقر�آن باللغة الفنلندية ،وترجم كثرياً
من الكتب املهمة مثل �سرية ابن ه�شام
وم�شكاة الأنوار وغريها.
ويحكي الكتاب �سرية العالقة بني
ال�شرق والغرب يف عملية ترتيبية
حلقبة تاريخية موغلة يف القدم عرب
دورات تاريخية ما تزال م�ستمرة منذ
 2500عام ،وكيف �أن الثقافة الغربية
ولدت يف ال�ساحل ال�شرقي ملنطقة
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط،
ومل يكن لأوروبا �أن تكون �أوروبا
من دون ذلك العامل الذي كان يحيط
بها ،مو�ضح ًا �أن �أوروبا ولدت و�سط

حوارات وتدفقات وا�ستعارات ثقافية
وعلى امتداد مئات ال�سنني كان
للمناطق ال�شرقية واجلنوبية حلو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط ت�أثري كبري

حروب امريكا في عهد اوباما

يف ما يحدث يف �شمال املنطقة.
وقد �سعى الربوف�سور �أنتيال من
وراء هذا الكتاب �إىل الت�أكيد على
مقولة ان الثقافة ال تولد من فراغ ،بل
هي ح�صيلة جمموعة من امل�ؤثرات
املختلفة منذ �أقدم الع�صور �إىل الآن،
ومن امل�ؤكد �أنه ال �سبيل �إىل تقدم �أي
ح�ضارة ال حتاول الربط بني حا�ضرها
وبني احل�ضارات ال�سابقة� ،إىل جانب
�ضرورة الإعرتاف بغزارة ما قدمه
ال�شرق للغرب وب�ضرورة الإعرتاف
بف�ضل ال�شرق على الغرب.
وي�ؤكد الكاتب يف كتابه ال�صادر
عام � 2006أن الثقافة الغربية
ا�ستعارت من ال�شرق ومن اجلنوب
الكثري قبل �أن تتمكن من �أن تعي�ش
ع�صرين ذهبيني ،وقد تطورت الثقافة

عن دار" رند " للطباعة والن�شر والتوزيع يف دم�شق �صدر للكاتب واملرتجم علي عبد الأمري �صالح
كتاب جديد مرتجم يحمل عنوان " خيول مرقطة وق�ص�ص �أخرى " ي�ضم  13ق�صة ق�صرية لـ 13
كاتبا وكاتبة يكتبون بالإجنليزية وهم  :وليم فوكرن ،جون �شتاينبك  ،د  .ه لورن�س � ،شريوود
�أندر�سن � ،سومر�ست موم  ،كاترين من�سفيلد  ،غراهام غرين  ،كنغ�سلي �أمي�س � ،ألن باتون  ،نادين
غوردميري� ،إيان مكيوان  ،يف� .أ�س .نيبول  ،ووليم تريفور.
يقول املرتجم يف مقدمته  :هذه الباقة من الق�ص�ص التي �أ�ضعها بني �أيدي قراء العربية هي من
�أف�ضل و�أجمل ما قر�أتُ يف هذا اجلن�س الأدبي � ..إنها تر�صد �أعماق الإن�سان وتياراته الداخلية
وهواج�سه  ،طموحاته و�آماله  ،عذاباته ولوعته � ،سعادته ومرحه � ،أحالمه و�إحباطاته املتكررة.
يقع الكتاب يف � 236صفحة من القطع املتو�سط  ،وحمل الغالف الذي �صممته �أمينة �صالح الدين
لوح ًة للر�سام الأملاين �سيغفريد زادمياك.

مقاومة فلسطين الشعبية بكتاب بريطاني
�صدر حديث ًا عن من�شورات "بي�ست بووك�س" كتاب
جديد بعنوان " عنف ال�سالم  ..حروب �أمريكا يف
عهد �أوباما" ،من ت�أليف �ستيفن �إل .كارتر ا�ستاذ
القانون بجامعة "ييل".
وبح�سب �سعيد كامل ب�صحيفة "الإحتاد" يفتتح
امل�ؤلف كتابه اجلديد بتلخي�ص نظرية "احلرب
العادلة" التي كانت عنوان ًا لكتاب �سابق له ،م�شري ًا
�إىل �أن الرئي�س الأمريكي احلايل باراك �أوباما
ميار�س احلرب على الإرهاب بنف�س الطريقة القائمة
على التجاهل التام لتلك النظرية ،وب�شكل ال يختلف
كثري ًا عن بو�ش االبن والذي يعتربه امل�ؤلف "جمرم
حرب".
وي�شري امل�ؤلف �إىل �إن املع�ضلة تكمن يف �أن �أوباما،
وهو �أ�ستاذ �سابق للقانون الد�ستوري ،كان وا�ضح ًا
يف التعبري عن ر�أيه يف نظرية احلرب العادلة،
وا�ست�شهد يف �سبيل ذلك بفقرة من الكلمة التي
�ألقاها �أوباما مبنا�سبة فوزه بجائزة "نوبل" والتي
قال فيها �إن "الدولة ميكن �أن تنخرط يف حرب �إذا
ما كان ذلك خيارها الأخري ،وكدفاع عن النف�س ،على
�أن يكون ا�ستخدام القوة متنا�سب ًا مع طبيعة التهديد

وحجم العدو ،مع اتخاذ التدابري الكافية حلماية
املدنيني".
ومن وجهة نظر امل�ؤلف ف�إن ذلك كاف لو�صف �أوباما
بالنفاق ،وب�أن �أقواله ال تتفق مع الطريقة التي
ميار�س بها احلرب ،كذلك يورد كارتر �أمثلة على هذا
التناق�ض بني �أقوال �أوباما و�أفعاله ،منها �أنه كان
قد �أ�صدر �أمرا تنفيذي ًا بحظر التعذيب لكنه ا�ستمر
يف اتباع املمار�سة اخلا�صة بالت�سليم غري القانوين
للمتهمني �إىل دول �أخرى معروف عنها ممار�سة
التعذيب وانتهاك حقوق الإن�سان.
وهو ما ي�ؤكد �أن �أمريكا يف عهد �أوباما مثلما
كانت يف عهد بو�ش ا�ستمرت يف اتباع �أ�سلوب
اال�ستنطاق الق�سري ،لكن بطريقة يراعى فيها "عدم
تلويث الأيدي الأمريكية".
كما لفت الكتاب �إىل �أن �إدارة �أوباما مل تعرتف �أي�ضاً
بتعريف املقاتل واملتعلق بجوهر نظرية احلرب
العادلة ،و�أن الهجمات التي ت�شنها بالطائرات التي
تطري بدون طيار على مالذات "القاعدة" و"طالبان"
ال تفرق بني مقاتل ومدين عادي ،و�أنها ال تكرتث
للخ�سائر التي تقع يف �صفوف املدنيني.

االخالق اإللكترونية

اليونانية القدمية ،و�أ�صبحت ب�شكلها
الكال�سيكي بعد �أن انهمرت عليها
امل�ؤثرات ال�شرقية انهمار ًا يف جمال
الفنون والعلوم والدين والفل�سفة،
ومل ت�ش�أ �أوروبا يف احلقبة املت�أخرة
من الع�صور الو�سطى �إ ّال بعد �أن عرفت
العلوم والفل�سفة العربية طريقها �إليها
مرتجمة.
ويو�ضح امل�ؤلف يف كتابه هذا
�أن امل�ؤثرات الثقافية انتقلت على
امل�ستوى ال�شعبي من خالل التعامالت
التجاريةن كما انتقلت املنتوجات
والتقنيات احلرفية املختلفة �أي�ض ًا
بكل �سهولة من منطقة �إىل �أخرى مما
وحد املوروث ال�شعبي ،لأن الق�ص�ص
اجليدة عادة ما كانت جتد �آذان ًا
�صاغية يف املناطق اللغوية اجلديدة.

خيول مرقطة

�صدر عن دار الن�شر الربيطانية " بلوتو
بوك�س" كتاب جديد بعنوان "املقاومة
ال�شعبية يف فل�سطني تاريخ من الأمل
والتمكني"من تاليف مازن قم�صيه ،ويقع يف
� 290صفحة من القطع املتو�سط ،وي�ستعر�ض
امل�ؤلف يف كتابه املراحل التاريخية للمقاومة
الفل�سطينية املناه�ضة للأفكار واجلرائم
ال�صهيونية خالل  130عام ًا منذ احلكم
العثماين وحتى الوقت احلا�ضر.
وخالل عر�ضه وترجمته للكتاب كتب عبدالله
ميزر ب�صحيفة "اخلليج" :يتناول امل�ؤلف
تاريخ املقاومة الفل�سطينية ال�شعبية بالو�سائل
كا ّفة ،ال�سلمية منها والعنيفة والتي جاءت
كردّات فعل على وح�شية الكيان ال�صهيوين يف
التعامل مع �أبناء فل�سطني.
وخالل ف�صول الكتاب ي�صحبنا امل�ؤلف
لطفولته والتي عاي�ش فيها نك�سة  ،1967وعن
ن�ضال ومقاومة الفل�سطينيني داخل اخلط
الأخ�ضر ملدة  19عام ًا يف �صمت حتت النظام
ال�صهيوين الوح�شي ،وانفجار التظاهرات
الكبرية يف غزة عام  1970والتي �أخافت
اجلي�ش الإ�سرائيلي ب�سبب �أعداد امل�شاركني،
ومت حينها �إر�سال اجلرنال �أرييل �شارون
لقمع املقاومة بالو�سائل العنيفة وغري العنيفة،
وينتقل �إىل التغيريات التي جلبتها حرب

ورق��������������������ة

. 1973
وحتت عنوان "انتفا�ضة احلجارة" ي�أتي
الف�صل احلادي ع�شر وفيه يذكر الكاتب � ّأن
اجتياح �إ�سرائيل للبنان  1982لعب دور ًا مهماً
يف التمهيد لالنتفا�ضة ،و� ّأن االنتقال الالحق
لأفراد منظمة التحرير �إىل تون�س �ساعد على
�إنهاء الأ�سطورة القائلة �إن التح ّرر ميكن �أن
ي�أتي من اخلارج.
وبح�سب امل�صدر نف�سه ،يتحدث امل�ؤلف عن
م�ؤمتر مدريد واملفاو�ضات لأجل ال�سالم
عام  ،1991وحتديات املقاومة ال�شعبية
بعد اتفاقية �أو�سلو ،حيث �أوجدت اتفاقية
�أو�سلو �سلطة توقعت �أن ت�ضعف املقاومة،
و�أ�صبح الكفاح الوطني حينها معقد ًا ،وجاءت
املقاومة امل�سلحة من حما�س التي نفذت احلالة
االنتحارية الأوىل بعد ارتكاب جمزرة امل�صلني
يف احلرم الإبراهيمي يف اخلليل من قبل �أحد
امل�ستوطنني.
كما يتطرق للحديث عن انتفا�ضة الأق�صى التي
اندلعت يف عام  2000عقب زيارة �شارون
ب�شكل ا�ستفزازي للم�سجد الأق�صى.
جدير بالذكر �أن م�ؤلف الكتاب �أ�ستاذ جامعي
يف جامعتي بيت حلم وبري زيت ،ويعمل
كنا�شط مع العديد من منظمات املجتمع
املدين.

نزار عبدالستار

اح����ت����م����االت م����ا ال ي��ج��يء
�أ�صدرت �أكادميية ال�شعر التابعة لهيئة �أبوظبي للثقافة
والرتاث ديوان "احتماالت ما ال يجيء" لل�شاعر حكمت ح�سن
جمعة احلائز على املركز اخلام�س يف م�سابقة �أمري ال�شعراء
يف مو�سمها الثالث ،وذلك يف طبعة من القطع املتو�سط،
حمتوي ًا بني دفتيه  34ق�صيدة.
ً
ومن خالل الق�صائد التي �ضمها الديوان ،يربز �أي�ضا التنوع
العرو�ضي لها ،والذي ي�ؤكد ت�شبع ال�شاعر بالثقافة الإيقاعية،
فمن "اخلفيف" يف ق�صدتيه "وحي" ،و"نزوع" �إىل "املن�سرح"
يف ق�صائده "خمرة للرحيل" ،و"كانوا ندامى الروح" ،و"�آخر
ك�أ�س معها" .ومن "املديد" يف ق�صيدته "الوقوف على �شفة
الهاوية" �إىل "الب�سيط" يف ق�صيدته "لقاء على �ضفة املنفى".
ومثلما �أتقن حكمت ح�سن الن�سج على البحور املذكورة
وغريها �أتقن �أي�ضا الكتابة على تفعيالت خمتلفة �أخرى
مثل"مفاعلنت" يف ق�صيدته"�سندباد يف رحلة �أخرية"،
و"فاعالتن" يف ق�صيدته "تداعيات لهزائم عدة" ،وفعولن"
يف ق�صيدته "احلقائب" .وما يلفت النظر �أي�ض ًا يف ق�صائد
الديوان اهتمام ال�شاعر بو�ضع عناوين ذات طابع �شعري �أو
ل�شخ�ص
يحوي ل�شيء من املفارقة ،مثل�" :صورة جماعية
ٍ
واحد" و"يف م�أمت املتنبي" و"احتماالت حب ال يجيء" و"�آخر

ر�سالة من �أبي".
�إن املتمعّن يف ق�صائد حكمت ،يجد ا�شتغاله الوا�ضح
بال�صياغات ال�شعرية احلديثة يف تراكيبها وم�سرح �أحداثها،
منها ق�صيدته" :روتني" التي يقول فيها:
�صديقي املذياع
ً
قدّم يل يف �سهر ٍة خبزا وبع�ض املاء
يف جل�س ٍة جميل ٍة وعذب ِة امل�سامره
ك�أنها من �ألف ليل ٍة وليل ٍة م�سافره
حتملني الرياح ..تلقيني بال �شراع
وعندما �سلطنت وانفجرت بالغناء
فاج�أين التيار بانقطاع
فاختنقت يف داخلي الأ�شياء
واختلط البكاء بالبكاء.
يذكر �أن �أكادميية ال�شعر �أ�صدرت العديد من الدواوين ال�شعرية
الف�صيحة لتجارب �شعرية �شابة برزت من خالل م�سابقة �أمري،
مثل ديوان �أع�صاب ال�سكر لكرمي معتوق وباب اجلنة حلنني
عمر وكلما كذب ال�سراب حل�سن بعيتي و�أمواج عارية و�شيء
من هذا القبيل لقمر �صربي جا�سم ،ومن املتوقع �أن تعلن عن
املزيد من الإ�صدارات ال�شعرية امل�شابهة قريب ًا.

توجد كتب لذتها �صامدة ومتعتها متجددة.
تعطيك نف�سها عدة مرات ،يف قراءات متباعدة،
بقدر هائل من املوا�ساة والوفاء .هذا التفاين
العميق يدوم كذكرى م�شعة باحلنني �إال انه بات
الآن يواجه ب�أخالقيات غري م�ستحبة وتثري
احلنق.
هذه النوعية من الإبداع تبقى هائمة يف علوها
رغم منو الوعي وتوالد اجلمال يف كتب جديدة
الهثة ورغم التعامالت االلكرتونية غري املحرتمة.
كثريون ي�ضطرون �إىل الإقدام على قراءة ثانية
للكتاب من باب التحديث املعلوماتي �أو ترميم
ثقوب الذاكرة �إال ان جالل الإبداع هو اجلاذب
الأكرب يف الأمر فهو مينحنا �سعة من االطمئنان
مع قيمة كربى للألفة واحلب العميق.
العامل االلكرتوين الذي نحن فيه قد ال مينحنا
الفر�صة على االلتفاف �إىل الوراء كما �إن املعلومة
هي الآن الأ�سهل والأ�سرع و�إذا ما �أخذنا بنظر
االعتبار ما تتم ممار�سته من هتك حلقوق امللكية
فان مغامرة البقاء مع كتاب قدمي لأيام طويلة
لي�ست باالختيار العملي .ولكن هناك كتب
انت�صرت على الت�سهيالت االلكرتونية وك�سرت
الزمن.
نحن بحاجة �إىل �أخالق الكرتونية كي نحافظ
على مكانة وقدا�سة الكتب وهذه الأخالق ترتكز
يف حقوق امللكية الفكرية وعدم ال�سماح بالت�شويه
واالجتزاء غري املربر .ان العامل االلكرتوين
وبالتحديد الناطق باللغة العربية ال يتمتع
بالنزاهة وهو يجرت املعلومة بجرمية ال�سرقة
ويتداولها دون ا�شارة �إىل امل�صدر �أو �صاحب
الفكرة.
العامل االلكرتوين دنيا جديدة
وعظيمة القيمة والأثر ،وعلينا
�إن اردنا التواجد املثمر فيه �أن
نلتزم باحلقوق التي التزم بها
العامل املتح�ضر كي ال ندمر
عقلنا ون�شوه عواطفنا.

علموا أوالدكم قول "ال"  ..نصائح بكتاب
حتت عنوان "تعلم كيف تقول ال"
قامت �شرطة دبي بتوزيع � 15ألف
ن�سخة من كتاب باللغتني العربية
والإجنليزية يف خمتلف املدار�س
يف الإمارة ،يت�ضمن جمموعة من
الن�صائح الهادفة لتوعية الأطفال
ال�صغار وحمايتهم من �أي حتر�ش
�أو �إعتداء ج�سدي.
وبح�سب �صحيفة "البيان"
�أو�ضحت م�ؤلفة الكتاب د.روغي
ماكارثي امل�ست�شارة يف علم
النف�س يف عيادة اال�ست�شارة
والتطوير بدبي� ،أن الكتاب يعتمد

على ر�سوم ًا كاريكاتورية ت�صور
�سيناريوهات حمتملة ل�سوء
املعاملة ،ويحمل كل ر�سم عبارة
تقدم ن�صيحة لتجنب املوقف
امل�صور بعبارات ب�سيطة ي�ستوعبها
الأطفال ال�صغار.
ت�شري م�ؤلفة الكتاب الواقع يف 24
�صفحة �إىل �أن الر�سوم الكرتونية
ت�ستند �إىل وقائع حدثت يف
خمتلف مدار�س الإمارة ،م�شددة
على �أهمية توعية الأطفال ب�أن
االعتداء ال ي�أتي من الغرباء
فح�سب بل قد يكون من وجوه

م�ألوفة مثل اخلدم وال�سائقني
والأ�صدقاء واجلريان �أو حتى من
�أفراد الأ�سرة.
ونبهت ماكارثي لأهمية تعليم
الأطفال كيفية الف�صل بني احرتام
الكبار وحماية �أنف�سهم ،لأن
الأطفال يعتقدون �أن الكبار دائما
على حق ،وقالت "علينا ت�شجيع
الأطفال على ال�صراخ وال�صياح
والهرب والإبالغ عما يتعر�ضون
�إليه دون �أن ي�شعروا باخلجل.
كذلك ت�ستعد امل�ؤلفة بالتعاون مع
�شرطة دبي لتنظيم ور�ش عمل

جمانية لتثقيف كل من املعلمني
والأطفال حول كيفية التعامل مع
خمتلف ال�سيناريوهات.
ومن الن�صائح التي ي�ضمها الكتاب:
"تذكر �أن تقول 'ال' �إذا طلب منك
�سائق احلافلة املدر�سية البقاء
معه �إىل �أن يو�صل اجلميع �إىل
منازلهم" ،تذكر �أن تقول 'ال' �إذا
طلب منك �سائق احلافلة املدر�سية
"تعال واجل�س يف حجري،
�س�أعلمك القيادة" ،تذكر �أن تقول 'ال'
�إذا حاول �سائق احلافلة مل�سك وهدد
ب�إيذائك �إن �أخربت والدتك."...
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فند وجهة النظر الغربية في اعتبار كل ما يخالف رؤاها ونظمها القيمية واألخالقية خطيرًا ومدمرًا:

"التهديد االسالمي  ..خرافة أم حقيقة؟" لـ جون إسبوزيتو
كتاب ينتقد الموقف الغربي في مواجهة اإلسالم بأفكار
معلبة ،واتخاذه بديال عن التهديد الشيوعي
كتاب " التهديد اإلسالمي  ..خرافة أم حقيقة ؟ " لمؤلفه " جون ل .إسبوزيتو " صادر عن دار الشروق المصرية في أربعمائة صفحة من القطع المتوسط  ،وهو من ترجمة
الدكتور " قاسم عبده قاسم " ويناقش إسبوزيتو من خالله قضية الهواجس الخرافية المسيطرة على عقول الغربيين تجاه اإلسالم ؛ حيث يتناول كاتبه هذه القضية بشكل
متكامل يجمع بين العرض التاريخي  ،والمسح الجغرافي  ،والتحليل الهيكلي لمعظم الحركات والمنظمات اإلسالمية في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب ،
عرض  :محسن حسن

ويتناول امل�ؤلف عدة ق�ضايا مهمة
يف �إطار حتليله لق�ضية الكتاب
الرئي�سية ؛ فيناق�ش حماوالت
الإ�صالحيني والتجديديني
لإعادة تف�سري املباديء الأ�سا�سية
يف الإ�سالم بحيث تقدم حلو ًال
جديدة وع�صرية للم�شكالت التي
يواجهها امل�سلمون يف الع�صر
احلديث  ،مار ًا ب�شكل �سريع
على حركات الإ�صالح بداية من
الوهابية وال�سنو�سية واملهدية
حتى جمال الدين الأفغاين
وحممد عبده وحممد ر�شيد
ر�ضا حماو ًال ر�صد جغرافية هذه
احلركات من �شبه القارة الهندية
حتى بالد املغرب العربي  ،ثم

يعر�ض امل�ؤلف بعد ذلك للإطار
التاريخي يف العالقة بني العامل
الإ�سالمي والغرب الأوروبي
الكاثوليكي ؛ مبين ًا كيف �أن
اجلوار اجلغرايف بني املنطقة
العربية ـ قلب العامل امل�سلم ـ
و�أوروبا امل�سيحية كان �سبب ًا
يف ال�صراع  ،كما كان مربر ًا
للتعاون واالعتماد املتبادل
طوال ثالثة ع�شر قرن ًا من الزمان
�أو يزيد  .جدير بالذكر �أن "
جون �إ�سبوزيتو " من العارفني
بتاريخ الإ�سالم وامل�سلمني  ،ومن
�أ�صحاب اخلربة العميقة بحركات
الإ�سالم ال�سيا�سي املعا�صرة يف
العامل  ،و�أنه ا�ستغرق مادة كتابه

هذا يف �ستة ف�صول حملت هذه
العناوين  :الإ�سالم املعا�صر ..
�إ�صالح �أم ثورة ـ الإ�سالم والغرب
 ..جذور ال�صراع والتعاون
واملواجهة ـ الغرب الظافر ..
اال�ستجابات الإ�سالمية ـ الإ�سالم
والدولة  ..القوى املحركة للنه�ضة
ـ التنظيمات الإ�سالمية  ..جند
الله ـ الإ�سالم والغرب  ..هل هو
�صراع ح�ضارات ؟ .
اخلطر الإ�سالمي
يف �سياق حتليله اخلا�ص لعالقة
الإ�سالم بالغرب � ،أو�ضح امل�ؤلف
�أن الثورة ال�صناعية يف �أوروبا
حركت رغبة الأوروبيني يف
ال�سيطرة على مناطق املواد

اخلام والأ�سواق وطرق التجارة
العاملية  ،وكلها داخل نطاق
العامل القدمي الذي ميثل العامل
الإ�سالمي ال�شطر الأكرب منه ،
و�أن �أوروبا جنحت يف ال�سيطرة
الإمربيالية على العامل الإ�سالمي
وهو ما �أدى لظهور حركات
التحرير الوطني ب�شكل طبيعي
 ،والتي كان الإ�سالم من �أهم
مكوناتها  ،وبالتايل ف�إن الغرب
هو الذي قدم مربرات ظهور تلك
احلركات  ،وكان �سبب ًا لها  ،ومن
ثم ي�صل امل�ؤلف �إىل �أن ما يروج
له الغرب ـ �سواء احلكومات �أو
�أجهزة الإعالم ـ من فكرة " اخلطر
الإ�سالمي " هو نتاج التفكري

النمطي االتباعي  ،والركون �إىل
الأمناط الفكرية اجلاهزة �أو
املعلبة لدى الغرب  ،بدافع من
اال�ست�سهال الغربي وعدم الرغبة
يف التعب واالجتهاد للوقوف على
حقيقة تلك الفكرة �أو خرافيتها
 ،وهذا ـ يف ر�أي امل�ؤلف ـ جعل
الغربيني يتبنون خرافة "
التهديد الإ�سالمي " بدي ًال عن "
التهديد ال�شيوعي " ال�سابق ،
ولذلك قدم الكاتب يف هذا ال�سياق
ن�صيحته �أو " و�صفته " اجليدة
ل�صناع ال�سيا�سة يف الغرب  ،ويف
الواليات املتحدة الأمريكية على
نحو خا�ص  ،ب�ضرورة احلفاظ
على م�صاحلهم يف العامل امل�سلم
من خالل التمييز بني " املتطرفني
" و " الإرهابيني " من ناحية ،
وبني " املنظمات الإ�سالمية "
التي ت�سعى من خالل النظام
ال�سيا�سي و�أدواته لتحقيق
وجودها ال�سيا�سي من ناحية
�أخرى .
نظرة عن�صرية
وكان من �أهم ما ي�ستلفت النظر
يف هذا الكتاب مل�ؤلفة " جون
�إ�سبوزيتو " وقوفه باملر�صاد
والتفنيد والرف�ض والت�صحيح
جتاه تلك النظرة الغربية التي
ترى �أن كل ما يخالف الغرب يف
ر�ؤاه و�أ�ساليبه ونظامه القيمي
والأخالقي متخلف و " خطري "
بال�ضرورة !! حيث �أو�ضح الكاتب
�أن روا�سب تلك النظرة جندها يف
الت�صورات الأوربية عن الإ�سالم
بارزة يف ثنايا الأدب والفكر
الغربي  ،وي�ست�شهد الكاتب هنا
مبا الحظه " �ألربت حوراين " من
�أن الرتاث املوروث لدى الغرب
من تلك النظرة " ما يزال هو يف
احلا�ضر وعي �أوروبا الغربية ،
وما يزال م�صدر خوف  ،وما يزال
حمل �سوء الفهم ب�صفة عامة " ،

وم�ؤكد ًا �أن اخلوف واالزدراء
الذي تزاوج مع املركزية العرقية
الأوربية  ،قد �أنتج �صورة
م�شوهة للإ�سالم وامل�سلمني
وحرم العلماء من الدرا�سة
اجلادة لإ�سهامات الإ�سالم يف
الفكر الغربي ؛ فلم يحدث ـ كما
اقتب�س الكاتب من حوراين ـ حتى
�سنوات ما بني احلربني العامليتني
�أن بذل جهد جاد لفهم �إ�سهامات
الإ�سالم يف تطور الفكر الغربي
والت�أثري الذي جرى على املجتمع
الغربي من اجلوار الإ�سالمي ،
كما ا�ست�شهد الكاتب مبا الحظه
" �سوثرن " حول ت�أثر النظرة
الغربية بالعن�صرية املعرفية لدى
الغرب  ،و�أنه " قبل �سنة 1100
ذكر ا�سم حممد يف �أدب الع�صور
الو�سطى خارج �إ�سبانيا وجنوب
�إيطاليا مرة واحدة  .ولكن منذ
�سنة  1120كان لدى كل واحد
يف الغرب ت�صور ما عن معنى
الإ�سالم  ،ومن هو حممد  .وكانت
ال�صورة وا�ضحة متام ًا  ،ولكنها
مل تكن نوع ًا من املعرفة � ...إذ �إن
من �صاغوها متتعوا برتف اجلهل
الناجت عن خيال ت َِرق "  ،وبح�سب
ما �أكده امل�ؤلف  ،كانت املمار�سات
والعقائد التي تت�صادم مبا�شرة
مع الإ�سالم ـ مثل عبادة الأوثان
و�أكل حلم اخلنزير و�شرب اخلمر
والإباحية اجلن�سية ـ تن�سب �إىل
الإ�سالم والنبي على �سبيل الكيد
والعداء وعدم الفهم .
العلمنة والتغريب
وحتت هذا العنوان  ،تطرق
الكاتب �إىل موقف اال�ستجابات

الكتاب يحذر الغربيين من اختزال الحركات
اإلسالمية في كتلة واحدة صماء ،أو تقييمها على
أساس من الصيغ الجاهزة ذات البعد الواحد
الكاتب يرى أن حركة اإلحياء اإلسالمي اجتماعية
وليست بالضرورة سياسية تهدف لخلق دولة
إسالمية
الكتاب يدعو الغربيين إلعادة النظر في
تعامالتهم الفكرية مع العالم اإلسالمي
الإ�سالمية جتاه التعاطي مع
الغرب ومع قوته التكنولوجية
والع�سكرية ؛ مو�ضح ًا �أن مثل
تلك اال�ستجابات تنوعت  ،ف�إذا
كان البع�ض قد دعا �إىل الرف�ض
واملقاومة  ،ف�إن البع�ض الآخر
كانوا �شغوفني ب�أن يتعلموا
من قوة الغرب ويقتدوا بها ،
و�ص َّدق الكاتب على ا�ستنتاج �أحد
العلماء فيما يتعلق بردود الفعل
الإ�سالمية يف �شبه القارة الهندية
ومدى تطابقها على الكثري من
�أنحاء العامل الإ�سالمي عندما قال
" مل يكن رد الفعل امل�سلم جتاه
التعليم الإجنليزي موحد ًا ...
واختلف رد الفعل امل�سلم �إزاء

احلداثة من العداء الأعمى دفاع ًا
عن النف�س �إىل التعاون العاقل مع
ال�سيا�سة التعليمية الربيطانية
"  ،وبح�سب ما يذكره الكاتب
ف�إن هذا التعاطي مع الغرب بد�أه
احلكام امل�سلمون مدفوعني برغبة
يف تقوية �سلطتهم ومركزيتها
 ،وكانت مظاهره وا�ضحة يف
نواحي الإ�صالح الع�سكري
والإداري والتكنولوجي  ،بحيث
جتلت نتيجة كل ذلك يف ظهور
نخب جديدة وت�شعب مطرد يف
املجتمع امل�سلم � ،أنتج طبقتني
بر�ؤيتني عامليتني متنافرتني:
�أقلية نخبوية حديثة غربية
الهوى  ،و�أغلبية �أكرث حمافظة

ذات توجه �إ�سالمي  ،وهو ما
�أدى �إىل تفتيت الأ�س�س التقليدية
ل�سلطة الزعماء الدينيني وقوتهم
 ،بينما ارتفعت طبقة جديدة
من النخب احلديثة املدربة �إىل
املواقع املهمة يف احلكم والتعليم
والق�ضاء  ،وهي مواقع كانت على
الدوام ملك ًا للعلماء �أو م�شايخ
الإ�سالم  ،ولكن الكاتب يعود
في�ؤكد �أن تلك احلداثة الإ�سالمية
عندما تنامت خالل القرن
الع�شرين كان لها موقف متناق�ض
جتاه الغربت متثل يف " اجلاذبية
املثرية والرف�ض " بحيث كانت
�أوروبا حمل الإعجاب ب�سبب
قوتها وتكنولوجيتها ومثلها
ال�سيا�سية عن احلرية والعدالة
وامل�ساواة  ،ولكنها غالب ًا ما كانت
مرفو�ضة لأهدافها و�سيا�ساتها
الإمربيالية .
ر�ؤية جامدة
ويف مقارنة �ضمنية  ،يقدم الكاتب
حتليله ملدى قدرة الهواج�س
واملخاوف امل�سيطرة جتاه الآخر ،
على قتل الإدراك احلقيقي ملا يجب
�أن تكون عليه الأمور عند التعامل
معه ؛ في�ضرب مث ًال باحلرب
الباردة  ،وكيف �أن الوكاالت
احلكومية ومراكز التفكري
الأكادميي بالواليات املتحدة
عجزت عن التنب�ؤ مبدى و�سرعة
حتلل الإمرباطورية ال�سوفييتية
ـ امرباطورية ال�شر لديهم ـ ب�سبب
املخاوف املبالغ فيها والر�ؤية
اجلامدة التي �أدت بالأمريكيني

�إىل اتخاذ خطوات هرقل �ضد
عدو من احلجر  ،و�أعمتهم عن
الت�شرذم واالختالف داخل
االحتاد ال�سوفييتي والتغريات
ال�شاملة التي كانت حتدث فيه
 .ويف ر�أي الكاتب �أن مثل هذه
الر�ؤية اجلامدة هي نف�سها
ال�سائدة يف التعامل مع الأحداث
التي جتري يف العامل الإ�سالمي
؛ بحيث ي�ؤدي اجتاه احلكومات
وو�سائل الإعالم الغربية
للت�سوية بني الإ�سالم والأ�صولية
الإ�سالمية وبني الراديكالية
والإرهاب ونزعة معاداة الغرب ،
�إىل �إعاقة الفهم احلقيقي للأمور
 ،واال�ست�سالم للطريق ال�سهلة
التي تنظر �إىل الإ�سالم والإحياء
الإ�سالمي باعتباره " تهديد ًا "
 ،وهو ما ينتج عنه ـ يف ر�أي
الكاتب ـ �إىل ت�أييد النظم العلمانية
ب�أي ثمن تقريب ًا  ،وبغ�ض النظر
عن مدى قمعية هذه النظم  ،بد ًال
من املخاطرة بحكومة �إ�سالمية
ذات توجه �إ�سالمي ت�صعد �إىل
�سدة احلكم .
ت�صحيح املفاهيم
ويف ختام كتابه يوجه الكاتب
الدوائر الغربية الفاعلة يف الغرب
 ،وكذلك القاريء الغربي � ،إىل
فهم و�إدراك ما يدور يف العامل
العربي والإ�سالمي يف �إطار بعيد
عن الرف�ض املمزوج بالكراهية
والعن�صرية ونبذ الآخر ؛ م�ؤكد ًا
�أن احليوية امل�ستمرة للإ�سالم
متثل حقيقة مركبة  ،و�أنه ال ميكن
اختزال احلركات الإ�سالمية
يف كتلة واحدة �صماء  ،وال
ميكن تقييمها �أو اال�ستجابة
لها على �أ�سا�س من ال�صيغ
واال�سرتاتيجيات اجلاهزة ذات
البعد الواحد  ،ومن ثم يجب ر�سم
اخلطوط الفارقة بني احلركات
اجلماهريية الأ�صلية التي ت�شارك
من داخل النظام  ،والثوريني
الراديكاليني الذين يتبنون العنف
 ،ويف ذات ال�سياق يقرر امل�ؤلف
� ،أن الإحياء الإ�سالمي ـ الذي
يخ�شاه الغرب ـ ما هو �إال حركة
اجتماعية �أهدافها خلق جمتمع
ذي عقلية وتوجه �إ�سالمي ،
ولي�س بال�ضرورة حركة �سيا�سية
تهدف خللق دولة �إ�سالمية ،
و�أن الإ�سالم ومعظم احلركات
الإ�سالمية لي�سوا بال�ضرورة
معادين للغرب �أو معادين لأمريكا
�أو معادون للدميقراطية  ،كما
يظن كثريون .
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مرجع تاريخي فريد يحوي صورًا مذهلة وكليشيهات عن أدوات التعذيب القاسية:

كتاب "أدوات ووسائل التعذيب" لـ مايكل كيريغان
يتفحص تقنيات العذاب الوضعي لدى ديكتاتوريي
التاريخ منذ القدم وحتى اآلن
يعد كتاب "أدوات ووسائل التعذيب
"لمؤلفه "مايكل كيريغان" والصادر
عن "الدار العربية للعلوم" بلبنان في
مئتين وخمس عشرة صفحة من القطع
المتوسط  ،أحد المراجع التاريخية
الشاملة التي تفحصت عن قرب التقنيات
واألدوات المستعملة في التعذيب
 ،متنقلة من أقدم األمثلة التاريخية
وصوال للوقت الحاضر  ،كما أن مؤلفه
ً
قام بتغطية ممارسات تعذيبية
استعملت في مختلف أنحاء العالم،
مصنفًا أساليب التعذيب المختلفة في
إنزال األلم حسب نوعها  ،ومظهرًا
التطابق الفظيع للتعذيب رغم اختالف
الثقافة والبيئة  ،وأن التعذيب بطبيعة
الحال ارتبط ارتباطًا وثيقًا باألنظمة
الديكتاتورية في التاريخ  ،باإلضافة
لألنظمة االستبدادية في الماضي القريب
والحاضر

عرض :اوراق

و�أن العامل القدمي ا�ستخدم التعذيب
ب�شكل وا�سع  ،ولكن ا�ستخدامه كان
�إطالق ًا بدون متييز ،بينما يبدو
�أنه مل ي�ستخدم يف الغرب ب�شكل
منهجي حتى الع�صور الو�سطى ،
�إىل �أن جاء ع�صر التنوير يف القرن
الثامن ع�شر  ،حيث بد�أت البلدان
الغربية حترمه  ،وذكر الكاتب �أن
املمار�سة الفعلية للتعذيب مل تواكب
بال�ضرورة الت�شريعات الر�سمية
حتى يف ال�سنوات القليلة املا�ضية
؛ �إذ يُزعم ب�أن دو ًال دميقراطية مثل
الدامنارك واململكة املتحدة والواليات
املتحدة قد تاهت يف متييز احلدود
بني اال�ستجواب املغلق املربر ،
واال�ستجواب التع�سفي  .جدير بالذكر
�أن " مايكل كرييغان " كاتب �صحايف
 ،وناقد �أدبي  ،يعي�ش يف �إدنربة
با�سكتلندا  ،ومن م�ؤلفاته كتاب
 " ? Who Lies Whereمن
يرقد هناك ؟ " ال�صادر عن الـ BBC
�ضمن �سل�سلة احل�ضارات القدمية
كدليل لأ�شهر القبور يف اليونان
والبحر املتو�سط .

التعذيب
يف مقدمة الكتاب  ،ا�ستعار امل�ؤلف
ذلك التعريف املحدد للتعذيب  ،والذي
حددته الأمم املتحدة بعد قرارها
بتحرميه عام  ، 1984وهو " �أي
فعل  ،ج�سدي �أو ذهني  ،يتعر�ض
بوا�سطته �شخ�ص ما  ،عن ق�صد
 ،ملعاناة قا�سية �أو �أمل مربح من
�أجل �أغرا�ض مثل احل�صول منه �أو
من �شخ�ص غائب على اعرتاف �أو
معلومات � ،أو معاقبته على فعل هو �أو
�أي �شخ�ص غائب ارتكبه � ،أو �إرهابه
�أو �إجباره هو �أو �أي �شخ�ص غائب
لأي �سبب يرتكز على متييز من �أي
نوع كان  ،وذلك عندما تطبق مثل
هذه املعاناة �أو الأمل بوا�سطة � ،أو
بتحري�ض من � ،أو بر�ضا � ،أو موافقة
موظف حكومي �أو �أي �شخ�ص يعمل
ب�صفة ر�سمية "  ،ثم انطلق مقرر ًا
يف كتابه �أن النظام الذي ال ي�شعر
بامل�س�ؤولية جتاه رعاياه �أو جتاه
ال�شعوب املغزوة � ،سيجد �صعوبة
كبرية يف االمتناع عن التعذيب  ،و�أن
احلقيقة ت�ؤكد �أن احل�ضارات احلديثة
تفكر بنف�س طريقة احل�ضارات
القدمية  ،خا�صة يف م�س�ألة التعذيب
كو�سيلة من و�سائل فر�ض النظام ،
بل �ساق الكاتب ما يدل على افرتا�ض
منا�صري التعذيب �أنه و�سيلة من
و�سائل �إنقاذ الأرواح على املدى
الطويل  ،عندما ذكر مقولة الفيل�سوف
الأمريكي " مايكل ليفني "  " :افر�ض
�أن �إرهابي ًا يخفي قنبلة ذرية يف
جزيرة مانهاتن � ،ستنفجر ظهر الرابع
من متوز  ،افر�ض �أكرث من ذلك � ،أنه
قب�ض عليه يف العا�شرة �صباح ًا من
ذلك اليوم امل�ش�ؤوم  ،ولكنه يف�ضل
املوت على �أن يك�شف مكان القنبلة
� ...إذا كانت الطريقة الوحيدة لإنقاذ
كل تلك الأرواح تتمثل ب�إخ�ضاع هذا
الإرهابي لأ�شد �أنواع الآالم و�أق�ساها
� ،أية قاعدة متنعنا من ذلك ؟ " ويعلق
كرييغان ب�أن حجة ليفني هذه �أ�صبحت
عرف ًا عاملي ًا لي�س يف انتزاع املعلومات
فقط  ،ولكن لإحداث جو عام من
الرعب هو عملي ًا القيمة احلقيقية
للتعذيب يف دولة م�ستبدة .
با�سانو�س
ويتطرق كرييغان �إىل ذكر بع�ض
التفا�صيل عن التعذيب يف احل�ضارات

القدمية ؛ في�ؤكد �أن الآ�شوريني
القدماء كانوا �أ�سياد ًا مبكرين يف
فن التعذيب  ،و�أنهم ا�ستخدموه
ك�أداة دعاية  ،كما يظهر من النقو�ش
اجلدارية املزخرفة التي يعود
تاريخها ل�سنة  750ق  .م ؛ حيث

كانت و�سيلة القمع والتعذيب لديهم
هي �سلخ الأحياء �أو �صلبهم حتت
�أ�شعة ال�شم�س حتى يجفوا على
جدران املدينة  ،و�أن كلمة التعذيب
" با�سانو�س " يف اليونانية القدمية
كانت ا�سم ًا م�شتق ًا من حجر كان

القرن السادس عشر شهد أول التحركات ضد
التعذيب على يد المفكر الفرنسي مونتين  ،ثم
تحرك العالم نحو وقف التعذيب
الكاتب يؤكد أن وقف التعذيب نهائيًا مرهون
بعمل المنظمات غير الحكومية ،وكذلك عمل
األفراد بما فيهم ضحايا التعذيب أنفسهم

ي�ستخدم الختبار نقاء الذهب  ،وهو
عبارة عن لوح �صواين غامق يحتفظ
لدى احتكاكه مع نوعية كافية من
الذهب بعالمة غريبة ال ميكن لأي
معدن خ�سي�س �أن ينتجها فبقدر
ما كانت تعني كلمة " با�سانو�س "
بالن�سبة �إىل م�صريف كال�سيكي كانت
تعني التعذيب بالن�سبة �إىل قا�ض
قدمي � ،أي �أنها الطريقة الوحيدة
املوثوقة للت�أكد من �أن ال�شاهد كان
يقول احلقيقة  ،ثم يذكر امل�ؤلف
�أن التعذيب يف اليونان القدمية
كان �إلزامي ًا يف حق العبيد عند
اال�ستجواب  ،بينما هو حمرم
على �أحرار املواطنني  ،ثم ينتقل
الكاتب �إىل ذكر نظرية الأوروبيني
التعذيبية خالل القرنني اخلام�س
ع�شر وال�ساد�س ع�شر والتي تقول ب�أن
احلقيقة ال تكمن يف كلمات ال�شاهد بل
يف حلمه احلي  ،وهنا ي�سوق الكاتب
حادثة عن " �شري كا�سيدي " اجلراحة
الإجنليزية التي اعتقلت وعذبت
يف ت�شيلي " بينو�شيه " عام 1975
عندما جردت من ثيابها ومددت مقيدة
على �سرير حديدي مو�صول ب�أ�سالك
حديدية  ،وبينما كان يدفع قطب
عميق ًا داخل مهبلها ،وكان �آخر " طرف
كما�شة متجول " يطوف على ج�سدها
زارع ًا نوبات من الأمل يف �أي مكان
يختاره جالدوها .
ال�سر الإجرامي
ويذكر كرييغان �أن بدايات التنوير
يف القرن الثامن ع�شر �شهدت حتركات
متنامية ب�إجتاه �إلغاء التعذيب كنتيجة
ملا �سجله املفكر الفرن�سي " مونتني "
من نفوره مما اعتربه �سادية ترعاها
الدولة حني قال " كان من ال�صعب
علي �أن �أقتنع  ،قبل �أن �أرى ذلك
بعيني  ،ب�أنه ميكن �أن يوجد �أنا�س
بهذه الق�سوة  ،يقطعون ويبرتون
�أو�صال الآخرين  ،وي�شحذون الفكر
الخرتاع عذابات غري عادية وطرق ًا
جديدة يف املوت "  ،و�أنه بحلول
القرن الثامن ع�شر بد�أ كتاب مثل "
فولتري " بتوجيه انتقادات الذعة
بحق بربرية التعذيب �إىل �أن �أبطلت
ا�سكتلندا التعذيب عام  ، 1708حلقتها
برو�سيا فريدريك العظيم عام 1740
� ،إىل �أن �أ�صبحت الق�ضية املعادية
للتعذيب مثرية لل�ضجة مع الكاتب

الإيطايل " �سيزار بوني�سا بيكاريا "
الذي قدم ما اعتربه الكثريون حجة
حمكمة يف مقالته الف�صيحة " مقالة
يف اجلرائم والعقوبات " عام 1764
حني قال " ال ميكن اعتبار �أي �إن�سان
جمرم ًا قبل �إثبات �أنه مذنب � ...إذا
كان مذنب ًا  ،عندها يجب �أن يتلقى
فقط العقوبة التي تفر�ضها القوانني
 ،وهكذا ي�صبح التعذيب بال فائدة
طاملا �أن اعرتافه غري �ضروري � .أما
�إذا مل يكن مذنب ًا � ،أنت بذلك تعذب
بريئ ًا ؛ ففي عني القانون  ،كل �إن�سان
بريء ما مل تثبت جرائمه "  ،ثم يذكر
الكاتب �أن الدامنارك �أوقفت التعذيب
عام  ، 1771ثم �إ�سبانيا عام 1790
 ،ففرن�سا عام  ، 1798ورو�سيا عام
 ، 1801لكنه ينظر �إىل هذه التوقفات
عن التعذيب ب�شيء من ال�شك  ،م�ؤكد ًا
�أن التطبيق الفعلي لوقف التعذيب
مل يكن بال�ضرورة انعكا�س ًا حقيقي ًا
لل�سيا�سة الر�سمية ؛ فبعد �أن كان
التعذيب و�سيلة معرتف ًا بها من قبل
الدولة � ،أ�صبح هو بحد ذاته �سرها
الإجرامي .
�أدوات التعذيب
حفل كتاب مايكل كرييغان ب�ألوان ال
ح�صر لها من طرق وو�سائل و�أدوات
التعذيب  ،وي�ستطيع القاريء �أن
يح�صل على قائمة طويلة للغاية
لأ�سماء هذه الأودات والآالت والطرق
امل�ستخدمة يف التعذيب ؛ فبالن�سبة
لطرق التعذيب هناك طريقة " القفل
واملفتاح " و " ال�شد والتعليق " و"
تطبيق ال�ضغط " و " املحاكمة بالنار
" و " التعذيب باملاء " و " قوى
الطبيعة " و " ال�ضرب " و " البرت
والطعن " و " ال�صدمة الكهربائية "
و " الوح�شية الذهنية "  ،وكلها طرق
جمملة يف معناها  ،لكنها حتوي
تطبيقات م�ؤملة على م�ستوى الآالت
والو�سائل امل�ستخدمة يف تنفيذها
وتفعيلها على املعذبني ؛ فطريقة
تطبيق ال�ضغط مث ًال تخ�ضع ج�سد
ال�ضحية ل�ضغط فظيع  ،كما حدث مع
القدي�سة " مارجريت كليرثو " عندما
عوقبت على حتولها للكاثوليكية عام
 1571بالتعذيب القا�سي ال�شاق ؛
فلم ي�ستغرق موتها �سوى  15دقيقة
بعد �أن حمل عليها وزن قدره ما بني
 360و  410كجم بحيث �ساعدت
الأحجار احلادة التي و�ضعت حتت
ظهرها يف ته�شيم عمودها الفقري
ومتزيق �أع�ضائها الداخلية الأ�سا�سية
 ،و�سببت موت ًا وح�شي ًا ق�صري ًا بد ًال
من العذاب البطيء  ،ويف تطبيق �أكرث
دقة لطريقة ال�ضغط يورده امل�ؤلف
 ،قام رقيب �سريالنكي يف حزيران
من عام  1998ب�إغالق درج مكتبه
بقوة �ضاغطة على خ�صيتى �أحد
املتهمني التاميل  ،وهكذا حتتوي طرق
التعذيب على تفا�صيل �أكرث تعذيب ًا
 ،و�أ�شد فتك ًا � ،إذا ما نظرنا للآالت
والو�سائل امل�ستخدمة .
�صور وكلي�شيهات
ومما زاد من قيمة هذا الكتاب

الوثائقية  ،ما حواه من �صور نادرة
لكيفيات ا�ستخدام �أدوات وو�سائل
التعذيب ؛ فقد احتوى الكتاب على
مائة وع�شر من ال�صور والكلي�شيهات
املذهلة يف �أدوات التعذيب  ،من تلك
ال�صور مث ًال ؛ �صورة لأدوات التعذيب
امل�ستخدمة يف نورمربغ ب�أملانيا
يف بدايات القرن ال�ساد�س ع�شر ،
م�أخوذة عن كتاب " �إرهارد �شوين "
 ،و�صورة �أخرى ل�سجينني ي�سلخان
خالل حكم الآ�شوريني  ،و�صورة
ل�سجناء من �سجن " رانغون " يف
بورما عام  1900كانوا يجربون
على العمل يف مطحنة عمالقة تعمل
بالدو�س بالأقدام  ،وهي �آلة عبثية
مل يكن حم�صولها �سوى �أج�ساد
مرهقة و�أرواح منك�سرة  ،و�صورة
م�أخوذة يف ال�صني يف ت�سعينيات
القرن التا�سع ع�شر لـ " نريخ�شبي "
بثالث فتحات ي�شد �إليه ثالث جمرمات
مدانات مع ًا  ،و�صورة ل�سجناء ال�صني
وهم ي�سجنون ويعر�ضون و�أخري ًا
يعدمون  ،بعد احتجازهم فيما ي�سمى
بـ " �أقفا�ص املوت "  ،و�أخري ًا �صورة
لتنفيذ حكم الإعدام م�ستقاة من
ر�سومات رحالة فرن�سي عام 1871
ا�ستخدم فيها الفيل املرو�ض حلمل
الأثقال  ،ب�شكل معاك�س ل�سحق ر�أ�س
املحكوم عليه بالإعدام  ،والكتاب
ب�صفة عامة حافل ب�صور �أكرث
م�أ�ساوية لو�سائل التعذيب و�أدواته
وطرقه �أي�ض ًا .
نهاية التعذيب
ويف اخلامتة  ،وحتت هذا العنوان
يعرتف امل�ؤلف ب�أهمية املنظمات
غري احلكومية يف ال�ضغط على
ال�سيا�سيني ورجال الأعمال يف
احلملة �ضد وح�شية التعذيب يف
العامل  ،وي�أتي على ر�أ�س هذه
املنظمات منظمة العفو الدولية
التي �أ�س�ست عام  1960بوا�سطة
املحامي " لندن بيرت بيني�سون "
بهدف �ضمان �إطالق �سراح " �سجناء
الر�أي " يف خمتلف �أنحاء العامل
 ،ورغم �أن هذه املنظمة مل تنجح
ـ بح�سب ر�أي الكاتب ـ يف �إطالق
�سراح �سجناء الر�أي جميعهم � ،إال
�أنها حركت الر�أي العام العاملي جتاه
ال�سجون  ،وما ت�شهده من تعذيب
 ،وكذلك حتريك منظمات �أخرى
غريها �أكرث تخ�ص�ص ًا يف ال�ضغط
على ال�سيا�سيني  ،وينتهي الكاتب
�إىل �أنه من غري املحتمل �أن يخرج
�أي قاريء يق�ضي مدة من الزمن يف
درا�سة تاريخ التعذيب  ،بانطباع جيد
عن الطبيعة الب�شرية  ، ،ولكن يف
الوقت نف�سه يدعو الكاتب �إىل درا�سة
التعذيب ك�أداة حكومية � ،ضمن �سياقه
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
والديني  ،م�ؤكد ًا �أن انتهاء التعذيب
مرهون على عمل مديري حمالت
اليوم من �أجل حقوق الإن�سان  ،وهم
رجال عاديون  ،ون�ساء و�أطفال ،
الأنا�س �أنف�سهم الذين هم يف الغالب
�ضحايا التعذيب.

"الوافي في القوافي" يطرح علم
القوافي بطريقة مختلفة

�صدر عن دار الكتب الوطنية يف هيئة �أبوظبي
للثقافة والرتاث كتاب جديد بعنوان "الوايف يف
القوايف مل�ؤلفه "ابن الفرخان" جمال الدين �أبي
�سعد علي بن م�سعود بن حممد بن احلكيم بن
الفرخان املعروف بـ علي بن م�سعود فرخان ،وعني
بتحقيقه د.عمر خلوف ،وترجع �أهمية هذا الكتاب
�إىل �أنه يطرح علم القوايف بطريقة خمتلفة متميزة،
حاولت �أن ت�صوغ هذا العلم ،وتقدمه ب�شيء من
التجديد ،فهو ميثل اجتاه ًا ال نقع على ما مياثله يف
كتب القوايف ،فقد �أ�ضاف �إليه م�صطلحات وم�سائل
جديدة ال جندها يف �سواه من كتب هذا العلم ،وهو
من الكتب النادرة التي كانت قابعة يف جماهل
الن�سيان ،وك�شفت عنه امل�صادفة البحتة.
كما �أنه ميثل بيئة قلما وقعت عليها �أنظار املحققني،
فهو كتاب فريد يختلف كثري ًا عن جممل ما كتب يف
هذا العلم اجلليل ،ومع ذلك مل يذكر يف م�ؤلفات هذا
العلم ،وهو جدير بالذكر ملا تفرد به عن �سواه.
وذكر الكاتب �أن علم القوايف من العلوم املهمة
التي �أر�سى قواعدها اخلليل بن �أحمد الفراهيدي،
و�أحلقه بعلم العرو�ض فكانا مع ًا من العلوم التي
ولدت نا�ضجة �أو �شبه مكتملة ،فاقت�صر الت�أليف على
التكرار ،وندرت امل�ؤلفات التي نزعت يف كتابتها
�إىل التجديد �أو التغيري.
ويقدم الكتاب م�ؤلف ًا متميز ًا ،ذا عقلية حرة ور�أي
م�ستقل ،ويتبدى ذلك يف طريقة عر�ضه وجر�أة
�آرائه ،وكرثة �إ�ضافاته ،من دون �أن يتعر�ض �إىل
خالف �أو اختالف ومع ذلك كله بقي ابن الفرخان
م�ؤلف ًا مغمور ًا ،مل ي�شتهر ا�سمه.
كما جاء يف الكتاب وعلى ل�سان امل�ؤلف تعريف
القافية م�شري ًا �إىل �أنها يف ا�صطالح علماء العرو�ض
هناك ثالثة تعريفات " هي �آخر حرف يف البيت

ال�شعري"" ،هي �آخر كلمة يف البيت"� ،أ ّما التعريف
الثالث وبح�سب امل�ؤلف فهو تعريف اخلليل بن
�أحمد الفراهيدي وا�ضع علم العرو�ض الذي قال
عنها "هي من �آخر �ساكن يف البيت �إىل ال�ساكن
الذي قبله مع املتحرك الذي يليه ،مبعنى �أنها �أول
متحرك بعد �ساكنني ابتدا ًء من ال�شمال".
ويظهر متيز الكتاب يف ف�صوله الأوىل حيث ق�سم
حروف القافية �إىل ثالثة ف�صول �أولها "للروي"
مطلق ًا ومقيد ًا ،والثاين ما ي�أتي بعد الروي من
احلروف تبع ًا له "ال�صلة واخلروج" ،والثالث ما
ي�أتي قبل الروي من احلروف متعلق ًا به ومرتتب ًا
عليه "الردف والت�أ�سي�س والدخيل".
كما تفرد امل�ؤلف فيما �أ�ضافه يف الف�صل الرابع
�إىل "حدود القافية" حيث �صنفها �صنفني الأول ما
يكون يف �آخره �ساكن واحد و�سماه "املتجانف"
وهو � 4أنواع معروفة الأ�سماء "املتواتر ،املتدارك،
املرتاكب ،املتكاو�س"� ،أ ّما الثاين فهو ما يكون يف
�آخره �ساكنان متما�سان ويدعى �أ�ص ًال "باملرتادف"
في�سمي له �أنواع ًا �أربعة �أي�ض ًا هي "املتقارب،
املرتاخي ،املتفاوت ،املتباعد" ،وبعد ذكر هذه
الأنواع الثمانية للقافية يعدد لها  11ع�شرة �صورة.
كما ويتفرد ابن الفرخان هنا بعر�ض الأ�شكال �أو
االقرتانات التي تقبلها كل �صورة من هذه ال�صور
ال 11قيا�س ًا على كل واحد من �أنواع القافية
الثمانية ،كما تفرد بتعداد الأ�شكال التي ي�ستعمل
عليها الروي يف القوايف.
كما خ�ص�ص الف�صل الأخري يف الكتاب لتبيان
اجلمع بني ما هو �أ�صلي من حروف ال�صلة �أو
اخلروج ،وبني ما هو زائد كالذي ي�أتي �ضمري ًا� ،أو
ملجرد الإطالق ال�شعري �أو للوقف العام.
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ف����ي س��ل��س��ل��ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة

عرض :زينة الربيعي
ا�صدرت وزارة االعالم كتبا تناولت
ابعادا عدة من تاريخ وحا�ضر القد�س،
وابرزت عديدا من التحديات التي
احدقت بها يف القرون املا�ضية
منذ العهد االيوبي مرورا باحلملة
الفرن�سية على م�صر وفل�سطني ،م�ضيا
نحو مرحلة االحتالل اال�سرائيلي.
كما ابرزت الكتب بع�ضا من الزوايا
احل�ضارية امل�ضيئة يف تاريخها حينما
حملت م�شاعل التنوير احل�ضاري
عرب كم وفري من املدار�س واملن�شات
احل�ضارية التي تربز دورها مبا
يتعدى العامل اال�سالمي اىل كافة اىل
امل�شهد االن�ساين بكليته.

الحملة الفرنسية على مصر
وفلسطين في سجالت المحكمة
الشرعية 1801 1798

ومن اال�صدرات اي�ضا كتاب بعنوان
"احلملة الفرن�سية على م�صر
وفل�سطني يف �سجالت املحكمة
ال�شرعية " "1801-1798للباحث
حممد �سعيد رمان .
يقول الباحث انه يف نهاية القرن
الثامن ع�شر "عهد ال�سلطان العثماين
�سليم الثالث" �أر�سلت احلكومة
الفرن�سية حملة ع�سكرية بقيادة
نابليون بونابرت ،واحتل م�صر عام
1798م وبعد ذلك توجه �إىل فل�سطني
واحتل مدنها ال�ساحلية وحا�صر مدينة
عكا.
واحلملة الفرن�سية هذه حلقة من

م�سل�سل االعتداءات الأوروبية على
بالدنا .كما �أنها و�ضعت البذرة الأوىل
للم�شكلة ال�صهيونية يف فل�سطني
نتيجة النداء الذي دعا فيه نابليون
اليهود مل�ؤازرة فرن�سا يف حملتها على
فل�سطني وانتهاز فر�صة وجوده فيها
لتحقيق �آمالهم.
وقد كانت املحكمة ال�شرعية يف القد�س
ال�شريف يف ذلك الوقت من امل�ؤ�س�سات
الر�سمية الهامة التي تتبع الباب العايل
يف حا�ضرة اخلالفة مما جعل �أخبار
حملة نابليون ترد �إليها تباع ًا .لذلك
�شكلت �سجالتها مادة خ�صبة كم�صدر
رئي�س من امل�صادر التاريخية لإلقاء
ال�ضوء على جانب �آخر من حقائق هذه
احلملة على م�صر وفل�سطني.
يزخر الكتاب بذخر من الوثائق التي
تبني احلراك ال�سيا�سي الر�سمي
وال�شعبي ومن �ضمن هذه الوثائق :
 �صورة ن�ص الر�سالة املوجهة مناحلكومة الفرن�سية �إىل نابليون
بونابرت التي تو�ضح �أهداف احلملة
على م�صر كما وردت يف �سجل حمكمة
القد�س ال�شرعية
 �صورة املكتوب املر�سل �إىل �أهايلم�صر من جمهور الفران�سة ورئي�س
ع�سكرهم البونابرتيه.
 مر�سوم الدولة العثمانية �إىل علماءو�شيوخ مدينة القد�س ونابل�س
واخلليل ويافا وغزه حت�ضهم فيه على
اال�ستعداد للجهاد لقيام الفرن�سيني
باال�ستيالء على ثغر الإ�سكندرية
 �صورة حم�ضر �أهايل م�صر لأهايلالقد�س يخربونهم فيه ب�سقوط

ثغر الإ�سكندرية ب�أيدي الفرن�سيني
ويحذرونهم من الأجانب املقيمني يف
القد�س خوف ًا من �أن يكونوا جوا�سي�س
لفرن�سا.
 وثيقة يطلب فيها وايل دم�شق منقا�ضي القد�س ومفتيها ومت�سلمها
ب�إر�سال الر�سائل املوجهة �إىل بيت
املقد�س من قبل الفرن�سيني الطالع
الدولة العثمانية العلية عليها
 وثيقة وايل ال�شام �إىل �أعيان القد�سيعلمهم فيها بو�صول ر�سائلهم و�أنه
على ا�ستعداد لتلبية مطالبهم و�أنه قد
�أر�سل �إليهم لوازم القتال و�أفاد �أي�ض ًا
�إن وكالء الأديرة بالقد�س قد عر�ضوا
عليه �أن العامة حتركت عليهم ونهبوا
�أديرتهم وطلب عدم التعر�ض لهم �إىل
حني ورود �أوامر الدولة العلية.
 رد وايل دم�شق على ر�سالة �أعيانالقد�س التي حتدثوا فيها عن اقرتاب
الفرن�سيني من مدينة العري�ش
والقد�س.
 وثيقة حول ح�ضور وكيل امللةامل�سيحية وكيل رهبان طائفة الإفرجن
القاطنني بالقد�س ال�شريف �إىل املحكمة
ويف يده �أوامر �شريفة �سلطانية
تت�ضمن احلماية وال�صيانة لهم
وللرهبان.
وثيقة حول �إعالم الوزير �أحمد با�شا
اجلزار ب�أنه قد وقع تعد على طائفة
الأرمن بالقد�س  ..من احلكام املحليني
ويجب رفع الأذى عنهم.
 تعهد القوى املحلية يف جبل القد�سواخلليل وقراهم للتطوع للجهاد
وا�سرتداد م�صر من الفرن�سيني.

 مر�سوم يطلب فيه من الق�ضاةووجوه الأهايل يف مناطق القد�س
واخلليل وغريهم القيام بعملية
�إح�صاء لل�سكان النازحني من ديارهم
�إثر الغزو الفرن�سي لفل�سطني.

الحفريات االسرائيلية حول المسجد
االقصى

ومن اال�صدارات كذلك كتاب بعنوان
"احلفريات اال�سرائيلية حول
امل�سجد االق�صى" للباحث عايد احمد
�صالح الدين .ويطرح الباحث ان
البدايات الأوىل لعمليات احلفر
الأثرية يف فل�سطني بدوافع توراتية
يهودية �صهيونية عن�صرية ،خا�صة
لبع�ض الأ�سفار وامل�ؤلفات الو�صفية
للأرا�ضي املقد�سة الفل�سطينية التي
قام بها �أ�شياع ال�صهيونية والأحبار
اليهود برتويجها واالدعاء ب�أنها
"ار�ض امليعاد" و "�أر�ض الآباء
والأجداد".
وقد متت هذه الأعمال بدوافع
اقت�صادية ا�ستعمارية ملعظم املواقع
واملناطق العربية التي انف�صلت
عن الدولة العثمانية .فما �أن انتهت
احلرب الكونية الأوىل وخمدت
نريانها ،حتى انف�صلت �سوريا
والعراق عن احلكومة العثمانية
وهرع علماء الآثار من الإنكليز
والفرن�سيني والأمريكيني �إىل
العراق و�سوريا وفل�سطني يبحثون
وينقبون.
بادرت بريطانيا يف تلك الفرتة
ب�إن�شاء مدر�سة للعاديات يف

مدينة القد�س بعد انتهاء احلرب.
وقد نالت هذه املدر�سة اهتمام ًا
خا�ص ًا من اللورد "اللنبي"واللورد
"كرزن"وويل عهد بريطانيا.
هذا االهتمام الربيطاين امل�شبوه كان
ي�ستهدف منطقتنا �أثاري ًا وجيولوجي ًا
وطبوغرافي ًا وب�شري ًا لتقويتنا
كوحدة �سيا�سية وتفتيتنا ك�أمة
مت�ضامنة ،م�سوغني للأقليات العرقية
والطائفية املقيمة �أن تطفو على
ما�ض �إرثها اله�ش.
وقد كان العهد القدمي يعترب امل�صور
املعا�صر الوحيد لتاريخ الأردن
وفل�سطني ب�شكل خا�ص ،وال�شرق
ب�شكل عام يف فرتات ما قبل ال�سيطرة
اليونانية .ولذلك فقد متخ�ض ذلك عن
ت�أ�سي�س جمعية ا�ستك�شاف فل�سطني
يف لندن �سنةPalestinian
Exploration Fund
 1865 Societyمن �أجل ما ورد
يف التوراة .ويف هذه الفرتة ن�شطت
البعثات الإجنليزية والفرن�سية
نتيجة لو�ضعها القن�صلي املتميز يف
الديار املقد�سة .ثم تالها ن�شاط ًا بعد
ذلك ،البعثات الأملانية والنم�ساوية
ثم الأمريكية .وكان رجال التنقيب
ي�سعون لدى الدولة العثمانية لت�أذن
لهم يف البحث عن �آثارها القدمية،
وكلما انق�ضت "مدة �إرادة" �سعوا
للح�صول على �إرادة �أخرى ملوا�صلة
البحث والتنقيب.
وقد كرثت الرحالت �إىل الأرا�ضي
املقد�سة ،التي كان بع�ض ًا منها نزو ًال
عند رغبة �إمرباطور فرن�سا مث ًال

"نابليون الثالث" ،1873-1808
حيث كلف عامل الآثار "وارن�ست
رينان" عام  1860مبهمة علمية
يف فينيقيا القدمية .وكان يف
طليعة احلجاج �إىل الأرا�ضي
املقد�سة الأب ماري جوزيف دو
جريان نو �أو�ضح يف كتابه رحلة
حج �إىل الق�س و�إىل جبل �سيناء
 1833-1832-1831ب�أن هدفه
كان الأماكن املقد�سة لل�صالة
فيها وليذرف الدموع على قرب
امل�سيح .وغالب ًا ما كان علماء الآثار
ومعاونيهم من جملة �أع�ضاء الهيئات
الدبلوما�سية ل�ضمان حمايتهم الأدبية
واالعتبارية والقانونية ،فعلى �سبيل
املثال الباحث الإنكليزي "جون
جار�ستاجن" John Garstang
 1876-1956كان املدير ال�سابق
للمدر�سة الأثرية الربيطانية يف
بيت املقد�س نوكان املر�شح البارز
لكل من وظيفة مدير للمديرية
الإنكليزية للآثار ،ووظيفة �أول
مدير مل�صلحة الآثار يف القد�س،
وهذا املركز ا�ستمر ي�شغله حتى عام
.1926
�إن معظم �أعمال احلفريات
واال�ستك�شافات تولت الإنفاق عليها
حكومات وجمعيات وم�ؤ�س�سات
وهيئات ومعاهد و�إر�ساليات مل يكن
البحث العلمي هو غايتها فح�سب،
بل �إن كثري ًا من النتائج كانت خدمة
للجهود اال�ستعمارية وللن�شاطات
التب�شريية امل�سمومة يف بنية
املجتمع العربي عامة وبنية املجتمع

الفل�سطيني خا�صة.
وقبل �أكرث من قرن ونيف من الزمان
قام املهند�س الإنكليزي ت�شارلز
وارين Charles Warren
بحفريات يف مدينتي القد�س
و�أريحا .وقد ا�ستغرقت حفرياته
يف القد�س من �سنة ،1870-1867
والن ال�سلطات العثمانية وال�سكان مل
ت�سمح له باحلفر يف منطقة الأق�صى
فقد حتايل على ذلك بتحويله احلفرة
العمودية خارج منطقة امل�سجد
الأق�صى �إىل نفق �أفقي باجتاهه
ب�سبب اعتقاده �أن معبد "هيكل"
�سليمان قد بُني هناك.
وتاريخ التعديات التوراتية اليهودية
وال�صهيونية غري نظيف على الأماكن
املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية �سواء
على �أر�ض فل�سطني �أم على الأرا�ضي
العربية املحتلة ،بقرارات اليون�سكو
التي تدعو "�إ�سرائيل" للتقييد
باتفاقية الهاي حلماية املمتلكات
الثقافية يف حالة النزاع امل�سلح .فبعد
عدوان عام  1967ك�شفت ال�سلطات
الإ�سرائيلية حملتها لعمليات هدم
وتدمري وت�شويه املباين العربية
بحجة الأمن الع�سكري الإ�سرائيلي
و�ضبط الأحياء ال�شعبية لوقف
ا�ضطراباتها امل�ستمرة �ضد االحتالل.
فقد قامت بهدم باب املغاربة الذي
ميثل قيمة تاريخية وثقافية لإن�شاء
�ساحة كبرية �أمام "حائط املبكى"،
و�أزالت معامل  600بناء ومقامات
دينية وم�ساجد مملوكية و�أيوبية.
وو�صلت ال�ضغينة واحلقد بهم �إىل

حماولة �إحراق امل�سجد الأق�صى
مما �أثار غ�ضب العاملني العربي
والإ�سالمي وغ�ضب وا�ستياء العامل.
وقد ا�ستمرت "�إ�سرائيل" يف
حفرياتها التدمريية .وكان من �أهمها
حفريات اجلامعة العربية باال�شرتاك
مع جمعية "الك�شف الإ�سرائيلي"
Israeli Exploration Sty
التي كان ير�أ�سها "مازار" منذ
عام  1968يف اجلهة اجلنوبية
واجلنوبية الغربية من احلرم
ال�شريف .وهناك حفرية احلي
اليهودي ،وهو حي عربي بلغت
�أمالك العرب فيه يف فرتة االنتداب
الربيطاين  ،%85وقد مت �إزالة املباين
الإ�سالمية والعربية املوجودة فيه،
وبُني مكانها فنادق ومنازل لإ�سكان
يهود ومهاجرين جدد.
مل تكن وزارة الأديان الإ�سرائيلية
مبن�أى عن عمليات الهدم واحلفر .فقد
قامت منذ عام  1965بهدم املباين
التاريخية والإ�سالمية باجلرافات
يف الزاوية الغربية لك�شف احلائط.
وكان هدف وزارة الأديان �آنذاك
الك�شف الكامل عن "حائط املبكى"
بهدف �إعادة هذه الدرة الثمينة
�إىل �سابق عهدها ،وهذا يتم من
خالل �إزالة املباين املال�صقة له رغم
العراقيل التي تقف يف الطريق.
لقد مرت عمليات احلفر ال�صهيونية
حول احلرم القد�سي يف �أعقاب
احتاللهم للق�سم الثاين من مدينة
القد�س بعد حرب حزيران عام 1967
مبراحل متعددة ،وكل مرحلة تتميز

بتحقيق هدف معني ي�سعون من
خالله لإثبات وجود مكان "الهيكل
املزعوم" ،حيث تكمل كل مرحلة،
املرحلة التي تليها �سعي ًا وراء
�أباطيلهم املزعومة �إزاء "الهيكل"وال
زالت م�ستمرة �إىل الآن.
وقد �أ�شار عامل الآثار الأمريكي
"جوردان فرانز" �إىل وجود �أربع
نظريات تدور حول موقع "الهيكل".
ففي حني يرى بع�ضها �أن "الهيكل"
يقع مكان قبة ال�صخرة حالي ًا ،يرى
�آخرون �أن "الهيكل" كان يقع �إىل
ال�شمال قلي ًال من قبة ال�صخرة.
وت�شري نظرية ثالثة �إىل �أن "الهيكل"
كان يقع على اجلانب ال�شمايل
من ال�ساحة� .أما النظرية الرابعة
ف�أ�صحابها يدّعون �أن "الهيكل" قد
�سبق ومت بنا�ؤه على �شكل كني�س
�ضخم يف �شارع "جورج اخلام�س"
الواقع غربي القد�س.
�أما عامل الآثار الأمريكي نف�سه ،فقد
�أكد �أنه "ال يعرف مكان الهيكل وال
�أحد غريه يعرف ذلك ،وكل ما نعرفه
هو �أن كل �أولئك الذين يقولون �أنهم
يريدون الهيكل يريدون بالدرجة
الأوىل تدمري امل�سجد الأق�صى ولي�س
لديه �أية فكرة كيف �سيتم التدمري
ولكنه �سيحدده".
وقد �شكك علماء الآثار اليهود
�أنف�سهم مبكان "الهيكل" .فقد
�شكك الربوف�سور "�إ�سرائيل
فنكل�شتاين" وكذلك الربف�سور "ديفيد
�أو�شي�سكني" اللذان قاما بحفريات
�أثرية يف البلدة القدمية حل�ساب
جامعة تل �أبيب يف املواقع التي
ت�شري �إليها التوراة يف كتاب امللوك،
لي�ستنتجا بعد ذلك �أن "الهيكل" الذي
يعد املكان الأقد�س يف الدين اليهودي
قد بُني بعد نحو مائة عام من عهد
�سليمان كما يدّعون.
* واقع حركة و�صناعة ال�سياحة يف
مدينة القد�س
ومن اال�صدارات كتاب بعنوان "واقع
حركة و�صناعة ال�سياحة يف مدينة
القد�س" للكاتب عايد �صالح الدين
 .تناول هذا البحث مدينة القد�س
ال�سياحية ،ملا تتمتع به من مكانة
دينية لأ�صحاب الديانات ال�سماوية
الثالث ،ولتعاقب معظم احل�ضارات
عليها "فهي مقربة احل�ضارات" ميتد
تاريخها منذ �أن �أ�س�سها اليبو�سيون
حيث عرفت با�سمهم ثم با�سم "�سامل"
وذلك �سنة  2500ق.م.
وقال الباحث ان احل�شد العظيم من
ال�سياح ما هو �إال ت�أكيد على �أهمية
هذه املدينة .عند املرور بكل بقعة من
بقاع الأر�ض املقد�سة� ،إال ون�شاهد ما
يذكرنا ببع�ض الأحداث التاريخية
والرتاث الديني الروحي املوجود
فيها وال زال ماثال �إىل اليوم.
واملدينة املقد�سة ،تعترب من الوجهة
ال�سيا�سية والدينية مرتابطة جدا
حيث �شهدت مدينة القد�س العديد من
الفتوحات ،وما تبع تلك الفتوحات
من دمار وحلظات جمد �أكرث من �أي

مدينة بالعامل .وبالتايل ،فاحلقيقة
التاريخية هذه ،ت�ؤكدها وجود
البقايا الأثرية� .أمام هذه احلقائق
ملدينة القد�س ن�ستطيع �أن نقول ب�أنها
"مقربة احل�ضارات وال�شعوب التي
احتلتها".
ً
وقال انه من الثابت تاريخيا� ،أن
القد�س هي مدينة عربية كنعانية،
�أطلق عليها ا�سم "يبو�س" ويف
الوقت احلا�ضر �أ�صبح ا�سمها
"القد�س".
تناول هذا البحث مدينة القد�س،
املتفردة بتاريخها وح�ضاراتها
املتعاقبة ومكانتها الدينية عند كل
من اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم.
هذه املكانة �إ�ضافة �إىل املناخ
واملوقع اجلغرايف للمدينة� ،شكلت
فائدة كبرية للحركة ال�سياحية
عرب الع�صور العديدة ،ولذلك ،فان
ال�سياحة ت�شكل م�صدر دخل رئي�سي
للمدينة .فمدينة القد�س زاخرة
باملباين الدينية ،ومن �أهمها ،الرباق
ال�شريف ،الذي يعترب مكانا مقد�سا
لدى امل�سلمني ،وله عالقة ب�إ�سراء
ومعراج النبي �صلى الله عليه و�سلم
�إىل ال�سماوات العال .ويدعي اليهود
ملكية هذا احلائط باعتباره �أقد�س
�أماكنهم ولهذا فقد �أطلقوا عليه ا�سم
"حائط املبكى".
وتناول البحث املقومات ال�سياحية
للمدينة ،ومنها املقومات الطبيعية
املتمثلة يف املوقع واملو�ضع للمدينة،
واملناخ واثر ذلك على ال�سياحة يف
املدينة ،وركز البحث �أي�ضا على
اجلانب احل�ضاري املتمثل يف املباين
الأثرية التي تزخر بها مدينة القد�س
خا�صة املباين الدينية والأثرية
الإ�سالمية النفي�سة ،من م�ساجد
ومدار�س وزوايا وتكايا وترب
وحت�صينات ،كذلك بع�ض املقد�سات
امل�سيحية.
وتبني من خالل الدرا�سة� ،أن العامل
الديني تبو�أ املركز الأول يف الدافع
لزيارة املدينة؛ �إذ �شكل ما ن�سبته
 %66.3لدى جميع �أفراد العينة،
يليه العامل التاريخي بن�سبة %27.1
وبقية العوامل الأخرى فقد جاءت
بن�سب متفاوتة ،ولكنها لي�ست ذات
�أهمية بالن�سبة للعاملني الأوليني
وكانت الن�سبة  ،%6.6مثل الزيارة
بدافع علمي� ،أو ا�ستجمام وراحة� ،أو
من اجل اخلدمات… ،.الخ.
وقد ات�ضح �أن معدل �إقامة ال�سياح
يف املدينة بلغ  3.1يوم ،وتعترب
هذه الإقامة مدة ق�صرية ،مقارنة
مبثيلتها يف الق�سم الغربي من مدينة
القد�س املحتلة � ،إذ بلغ معدل �إقامة
ال�سياح ما بني � 10-7أيام يف القد�س
الغربية ،مما ي�ؤثر �سلبا على الدخل
واملردود االقت�صادي للمدينة.
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يقدم الروائي األردني غسان العلي في روايته "أهرميان" َ
عوالم فنتازية ،تبتكر تجريبًا جديدًا ذا حساسية عالية
ّ
تعبر عن وعي خاص تجاه األشياء سواء في الشكل أو المضمون ،وهذا الوعي يقوم على تقنيات كسر الترتيب
وتوسيع داللة الواقع لكي يعود إليها
السردي ،وتجاوز العقدة التقليدية ،والغوص إلى الداخل ،والتعلق بالظاهر،
ِ
ُ
الحلم واألسطورة والشعر ،ووضع المعجز والخارق موضع الحقيقة المسلم بها دون دهشة ،واالنفتاح على عوالم
وأكوان ما تحت الوعي ،أما الزمن فقد أصبح عنده محطمًا ومهمشًا ضمن توافق نادر.

د.سناء شعالن /األردن

العوالم الفنتازية في رواية "اهريمان"
لغسان العلي
وهذه احل�سا�س ّية الفنتازية عند
العلي ت�سقط احلدود بني �شطحات
ون�سيج
اخليال واال�ستيهامات
ِ
الواقع ،و تر�صد عاملها املتخ ّيل من
جذاذات وك�سر هذا العامل الذي
،وتدمج الواقع بالالواقع
نعي�شه
ُ
َ
متحدّية الأعراف ال�سردية ال�سائدة
نتاج
مكت�سبة �سحرها من كونها ِ
اخليال  ،ال املالحظة الواعية
وحدَها  ،انطالق ًا من �أنّ تخ ّي َل
الأ�شياءِ ّ
يدل على قوة ال ميكن
ّ
تف�سريها،وهذا اخليال املجنح
الذي يدخلنا يف عوامل غري
طبيعية ي�ستفيد من خياالت الوهم
وتهوميات التف�سري،وبذلك يخرتع
واقع ًا جديد ًا مبعنى �أو ب�آخر لكن
يف ظالل �سحرية خيالية .
وما يعني هذه الدرا�سة هو توظيف
ّ
لل�سرد الفنتازي
كل هذه التجديدات ّ
عند العلي ،وتفكيكها لإعادة بنائها
�ضمن �سردياتها املختلفة  ،وتوليدها
لعوامل �أخرى و�شخ�صيات غري
منطية ،وعالقات �سردية وبنائية
ّ
وتك�سر الرتابة
تتخطى التقليدي
ّ
وال يقدّم العلي يف فنتازية روايته
هروب ًا من عامله احلقيقي�،إنمّ ا
يقدّم �شك ًال هو و�سيلة للتخ ّل�ص
من الت�صورات املعتادة واملفاهيم
املتوقعة الرتيبة لر�سم خفي لعامل
ملعون بالكبت والرعب والق�سوة
واحلرمان التي ت�ضطلع جميع ًا
بحرق �أرواح الب�شرية.
ويبدو �أنّ الفنتازية عند العلي متلك
ذكاء �سردي ًا خا�ص ًا يجعلها قادر ًة
على تقوي�ض البنى واخلطابات
والنظم ال�سيا�سية ال�ضاغطة
وامل�ستلِبة  ،التي مت ّثل الآخر ،عن
طريق اخرتاقها فني ًا ور�ؤيوي ًا
وعدم اال�ست�سالم ل�سلطانها املهيمن
على الوعي االجتماعي،فهو يلج�أ
�إىل عوامل الأحالم والقرين واجلن
واملخلوقات العجيبة كي يعبرّ
عن هذا العامل  ،وك�أ ّنه مي ّر يف
هذه احلياة مرور ًا �سريع ًا  ،ولكن
الأجمل هو العامل الآخر،معتمد ًا
يف ذلك على ت�ضخيم الإح�سا�س
�سواء كان هذا الإح�سا�س �إيجابي ًا
�أم �سلب ّي ًا ،وتوقيف العمل باملعاين
االعتيادية ،والنزوع �إىل ّ
كل ما هو

غريب وعجيب وخارق وقلق وحامل
وم�شوّ �ش ومنغلق على التف�سري
املنطقي �أو الرتاتبي الذي يدين
لقوانني هذا العامل الذي كفر بعقله،
وانحاز �إىل اجلنونّ ،
فحق للعلي
�ش�أنه �ش�أن الكثري من الأدباء �أن
يعربوا عن جنونه بجنون م�ضاد،
يندّد به وب�سطوته الغا�شمة.
يزج بنا يف عوامل فنتازية
والعلي ّ
روايته ابتدا ًء من غالف روايته،
الذي يجعله لوحة قائمة على
ا�ستثمار ملكة" �سترييوب�سي"،وهي
ملكة طبيعية ميلكها ّ
كل �إن�سان،
�إذ ي�ستطيع �أن يدرك عرب �إحكام
مهارتها يف الر�ؤية �أن يرى
البعد الثالث للأ�شياء من خالل
بعدين،وذلك بعد مران طبيعي
ي�ستثمر ليونة العني ال�سيما عند
الأطفال ،ليجعلنا نخل�ص �إىل ر�ؤية
�أعمق و�أ�صدق ،و�أبعد من النظرة
ال�سطحية للأ�شياء التي توفرها لنا
النظرة ال�سريعة ذات البعدين .ومن
يد ّقق يف اللوحة من خالل ا�ستثمار
هذه امللكة �سريى جنمة خما�سية،
وهي رمز من رموز ال�شيطان ،و�إن
زيدت زاوية ،ف�ست�صبح �سدا�سية،
وهي رمز لقوى ّ
ال�شر العن�صرية
ّ
ال�صهيونية التي ت�شكل هي الأخرى
�أداة من �أدوات قتل احلياة ،وقتل
القمح وحترميه على الأر�ض
العربية مزروع ًا وخمزون ًا ،وجتعل
زراعته حكر ًا عليها.فال عجب �إذن
�أن حتمل اللوحة رقم  ،13وهو رقم
ال�ش�ؤوم املثيولوجي ،ورمز ّ
ال�شر
واخلراب ،مادامت تنفتح عن �س ّر
اخلراب ،و�أ�سا�س البلوى.
ويف اللوحة الغالف ،التي حتمل
ا�سم " املناب" يف الرواية ،وتفنت
ّ
كل من يراها يف معر�ض الفنان
�صارييل �أهرميان،يكمن لغز
الرواية ومفتاحها وهدفها الأ�سا�س
الذي يتج ّلى ّ
بكل و�ضوح يف �إهداء
العلي لروايته� ،إذ يهدي الرواية
البنه وجليله الذي يتم ّنى �أن
ي�ستطيعوا �أن يجدوا الكنز املدفون
يف تراب الوطن ،ونحار ماهو هذا
الكنز ،وندخل يف رحلة روائية
طويلة مع جابر املرتوك و�سعد
اخلي�شان احلاملني بالكنز املدفون

يف الأر�ض ،واللذين يخو�ضان
جتربة مريرة ومعاناة من �أجل فكّ
ر�صده ،والو�صول �إليه ،ويقبالن
ب�شرط ّ
ال�سفر
ال�شيخ الط ّيب مقدّ�س ّ
بحمل �أكيا�س القمح الثالث مقابل
�أن ي�أخذهما يف رحلة خمرتقة
الزمن من �أجل الو�صول �إىل الكنز،
وذلك مطاردة حللم جد �سعد يف
الزمن الغابر الذي كان يعرف �أنّ
هناك كنز ًا ما يف �أر�ضه،ثم يكت�شف

احلاملان الكنز ،وماذا يكون؟ يكون
بال ّ
�شك القمح الذي تزرع به الأر�ض
ً
فتنبت خريا وبركة ت�ضمن دميومة
دورة احلياة وال ّنماء ،وتبدّد املوت
املتم ّثل يف موت دمية جابر املرتوك
التي قتلها والدها دون ق�صد عندما
احرتف جتارة املوت� ،أعني جتارة
الهريوين بدل �أن يعكف على زراعة
�أر�ضه  ،و�إطعام �شعبه ،و�إفادة �أمته.
وهذا املدخل الفنتازي هو اخليط

يبدو ّأن الفنتازية عند العلي تملك ذكاء سرديًا خاصًا يجعلها
قادرة على تقويض البنى والخطابات والنظم السياسية الضاغطة
ً
تمثل اآلخر ،عن طريق اختراقها فنيًا ورؤيويًا
التي
،
بة
ل
والمست
ِ
ّ
وعدم االستسالم لسلطانها المهيمن على الوعي االجتماعي،فهو
يلجأ إلى عوالم األحالم والقرين والجن والمخلوقات العجيبة كي
ّ
يمر في هذه الحياة مرورًا سريعًا
ه
وكأن
،
العالم
هذا
عن
ر
يعب
ّ
 ،ولكن األجمل هو العالم ّ
اآلخر،معتمدًا في ذلك ّعلى تضخيم
اإلحساس سواء كان هذا اإلحساس إيجابيًا أم سلبيًا ،وتوقيف
العمل بالمعاني االعتيادية.

الفنتازي الذي �سي�ش ّكل ّ
كل حماور
ال�سرد يف الرواية ،وي�شدّها �إىل
ّ
بع�ضها يف حلمة ّ
م�شظاة ،ت�شري
�إىل ال�ضياع والفقد والقلق،
بنف�س القدر الذي ت�سم به الواقع
بال ّنق�ص والهزمية واخلراب،
و�إن كانت ت�شي يف الوقت نف�سه
بلحمة داخلية قائمة على التفتيت
ّ
والت�شظي والتك�سري يف الأزمان
والت�سل�سل الطبيعي لها من �أجل
ا�ستدعاء العام وال�شامل والكوين
قي جتربة �إن�سانية عربية بال �شك
تقول ب�صراحة �إنّ البالء يكمن
يف هجر الأر�ض ،والبحث عن
الرثاء والرفاه امل�صنوع على رفات
خري الوطن و�إمنائه وحت�صينه
وحم�صالته ومقدّراته.
مبنتجاته
ّ
وتقدّم الرواية عرب لوحات فنتازية
ّ
م�شظاة تعر�ض تباع ًا يف معر�ض
الفنان �أهرميان ،وهي لوحات
للوهلة الأوىل تعر�ض لعب ًا وخدع ًا
ب�صرية وحيل �ضوئية للقارىء
ال�سريع العابر على
�أو امل�شاهد ّ
عجالة ،ولك ّنها يف احلقيقة لي�ست
�إ ّال لوحات "�ستريوب�سي" ،تعطي
احلقيقة كاملة ملن يد ّقق ال ّنظر يف
البعد الثالث ،ولع ّله بعد احلقيقة،
فريى امل�شاهد واقع عامله املهزوم
املقموع الواهن القائم على �شفا
حفرة نار ،مقابل لوحات احل�صاد،
وهي لوحات احلقيقة واحلياة
التي ال تريد بعد ًا ثالث ًا للر�ؤية  ،وال
حتتاج �إىل مهارة " �ستريوب�سي"
�أو خدع الب�صر والظالل.
ولذلك يقول العلي يف م�شهد البداية
يف الف�صل الأخري من روايته "
التفا�صيل ك ّلها هنا،يف لوحاته
املع ّلقة على اجلدران" م�ؤكد ّا �أنّ
احلقيقة ت�سكن يف لوحات القمح،
وهي لوحات احلياة التي �أ�سماها
تباع ًا احل�صاد " لوحة املوت
والوالدة" ،الدّرا�س " لوحة الأمل
واللذة" وال ّذراوة "لوحة ال ّريح
واللثام "والكربلة " لوحة العزم"
والكِ يالة " لوحة احل�ساب".را�سم ًا
بلوحاته �صور الزراعة واحل�صاد
عرب مراحلها جميع ًا ،وهي مراحل
و�أ�سماء ن�سيها اجليل اجلديد �أو
كاد ،ولذلك �ضاع و�أ�صبح من�سي ًا.

وذلك يف �إزاء لوحات البداية
التي ما هي �إ ّال لوحات اخلراب
وال�ضياع واجلوع والهزمية،
وهي �إن كانت حقيقة فهي �سراب
�أو خيال ممجوج ملعون ،ميكن
التعاظم عليه وحموه عرب تب ّني
لوحات احلياة يف الف�صل الأخري
من الرواية ،وهي لوحات القمح،
�إذن فرواية �أهرميان تتب ّنى منذ
البداية املفارقة واملخالفة �أ�سا�س ًا
فنتازي ًا حامل ًا ومقلوب ًا للحقائق،
فالعلي ي�س ّمي روايته �أهرميان
ن�سبة �إىل �سبب اخلراب والدمار
وال�ضياع ،ولو رمزي ًا يف الرواية،
فهو امل�س�ؤول ب�شكل �أو ب�آخر عن
�سرقة الكنز من ج ّد �سعد ،واالختفاء
به ،وحرمان اجلد وحفدته من
حقهم الطبيعي فيه،ولذلك هو
لوحة اخلراب ،ومادام اخلراب
قائم ًا فالأوىل �أن ي�س ّمى به ،وهو
خراب ميكن �أن ي�سكن ّ
كل نف�س ال
تعرف وظيفتها ودورها يف احلياة،
مثل جابر املرتوك .وال عجب
عندئذ �أن يكون جابر ًا هو �صورة
�أخرى لأهرميان� ،أو بعبارة �أخرى
�أهرميان هو ال�صورة ال�سلبية
وال�شريرة املفرت�ضة �أو احلقيقية
جلابر مادام ال يزرع �أر�ضه،ويتاجر
بالهريويني،ويقتل �أبناء وطنه
ممثلني جميع ًا بقتله دون ق�صد
البنته دميه التي بات رحيلها رحيل
للأمل ،وقتل مل�ستقبل الأمة كاملة.
�أ ّما �إن تعاظم جابر وجيله على
الهزمية ،وعرفوا �أنّ الكنز املوعود
يف الأر�ض ،عندها فقط� ،سي�صبح
اال�سم املفرت�ض للرواية هو جابر
املرتوك ،الذي يجرب املك�سور،
ويغدو تارك ًا لالنك�سار ال مرتوك ًا،
ّ
ويحق له �أن يحظى بفر�صة
جديدة،ومبيالد جديد لن�سله،
فيوهب دمية من جديد من املر�أة
الأ�سطورية عي�شه التي ت�سكن
حكايات اجلدّة ذيبة ال�سلمان،
والتي يقرتن بزوغها يف �أغاين
الأطفال بنزول املطر ،حيث حتمل
احلياة للأر�ض وال ّزرع ،فتلد له
دمية من جديد ،التي ي�ستقبلها
بيديه ،ويز ّفها �إىل احلياة بقطع
ال�سري مبنجله رمز الزراعة
حبلها ّ
واحلياة والأمل والتعايل على
ّ
ّ
ينحل
والت�شظي الذي
االنك�سار
وينك�سر يف نهاية الرواية على
عك�س بدايتها ،ليغدو التما�سك
والو�ضوح �صفة للنهاية امل�أمولة
�إن �أجاد اجليل االختيار يف مقابل
ّ
الت�شظي واالنك�سار والتيه و�ضياع
الطريق يف لوحات بداية الرواية
حيث اخليار اخلط�أ للجيل العربي
امل�سروق من �أهدافه ال�سامية ومن
قيمه الأخالقية والوجودية املبتغاة
لغد �أف�ضل.
وذلك العامل امل�شروخ يف رواية
العلي ي�ست�سلم طائع ًا �أو مكره ًا
ل�ضوابط عامل فنتازي يتف ّلت
من �ضوابط العامل الواقعي،

وينفتح على ّ
كل غرائبي وعجائبي
وحلم و�أ�سطورة وخرافة ووهم
وخيال،ليقبل مبحدّدات عامل
جمنون� ،سمته الفو�ضى والقلق
مادام قبل منذ البداية بالنكو�ص
والتخاذل والغنب.ولذلك تنفرج
الرواية على الفعل " تاه " الذي
يتك ّرر يف الرواية حام ًال معنى
الق�ص
"يتوه"  ،مادام زمن
ّ
مب�ستوياته الثالث الميلك �إ ّال �أن
ينك�سر �أمام الهزمية والبحث
الالهث املجنون عن كنز �أ�سطوري
ال يكون �إ ّال يف عقول ال�سخفاء
وباغي رفاه الفراغ والك�سل والدّعة
املنعّمة.
وهذا التائه هو البطل املفرت�ض
ال�سردية احلكائية التي
للأحداث ّ
تتناوب اجلدة ذيبة ال�سلمان �أم
جابر املرتوك على روايتها جلابر
وجيله ،لع ّلها متلك احلقيقة عرب
الق�ص ،ومتلك لها ولأبنائها ولأبناء
ّ
ّ
كل الأمة اال�ستمرارية و�أمل احلياة
ّ
عرب ق�ص�صها التي ت�ؤرخ للأمل،
وتذ ّكر بال ًنور والرف�ض ،وتعد
باجلمال وال ّنماء وامل�ستقبل اجلميل
الق�ص
مادام هناك فر�سانٌ يتقنون ّ
والتذ ّكر واحللم ومن ثم العمل.

وبطل حكايات اجلدّة �أم جابر
املرتوك بطل خالد الميوت ،من
فنائه ي�صنع احلياة،ومن فعله
تكون البدايات ،فهو من ّ
�شق
ب�شرب ّيته يقطينة �سحرية ،فخرجت
منها مدن و�أنا�س وحياة مدينة
زائفة �سرقت اجلميع من الأر�ض،
وهو من قاوم املوت والنزيف
الدامي ،ونزع حياته من براثن
املوت اللئيم ،وهو من �سكب روحه
يف �ساللة جابر املرتوك التي غدت
�ساللة ال متوت.
ويف �إزائه �شخ�صيته الفنتازية
املوغلة يف �أ�سطورية الواهب
للحياة ،تظهر ال�شخ�صية اللغز
يف الرواية ،وهي �شخ�صية "
�أهرميان" التي ال ن�ستطيع �أن
نفهما �إ ّال يف ظالل رموز لوحات
معر�ضه ،وهي لوحات املوت
وال�ضياع واخلديعة والأمل ّ
وال�شر،
مقابل لوحات احلياة والقمح
واخلري والنماء يف الف�صل
الأخري من الرواية حيث م�شاهد
الزراعة واحل�صاد واخلري ،وهذان
التجمعان من م�شاهد املوت
يف البداية واحلياة يف النهاية
ي�صنعان زمن ًا فنتازي ًا ا�سطوري ًا

دائري ًا مقف ًال ،يبد�أ من حيث ينتهي،
وينتهي من حيث يبد�أ را�سم ًا دورة
احلياة واملوت ،وم�ؤكد ًا �صراع
اخلري ّ
وال�شر ،وانت�صار اخلري
واحلياة حقائق حتمية جلماليات
احلياة ومعاين وجود الب�شرية.
و�أهرميان يف الرواية ي�ستويل
على ر�صيد كبري من الإلغاز
والإيهام والفنتازيا ،فهو جن عمره
كبري ،يتقن االنتقال بني الأزمان،
ال�سرقة واالختباء ،له طباع
ويجيد ّ
غريبة ،يختفي �شهر ًا يف ّ
كل عام ،ال
يعرف �أحد �أين يذهب ،يعي�ش حياة
�سرية كئيبة ،وميلك موهبة عمالقة
يف الر�سم ،جتعل لوحاته مق�صد ّ
كل
قا�صد ،ويعي�ش يف الزمن امل�ستقبل
من عمره ومن زمن الرواية ،و�إن
كان يف حقيقته يعي�ش احلا�ضر،
وي�ؤ ّرخ للما�ضي ،والكثري من
الق�ص�ص تدور حوله ،كما تدور
حول من يدورون يف فلكه �أو من
يدورون يف فلك �صورته الآدمية
اخلرية امل�ؤج ّلة حتى عزمه على
ذلك� ،أيّ جابر املرتوك.
وتتو�سط اجلدة ذيبة ال�سلمان،
ال�سفر فانتازية
وال�شيخ مقدّ�س ّ
�شخ�صيات الرواية،فاحلاجة ذيبة

املخلوقة من حجر قوي �صلد هي
كاهنة احلكايات وراعيتها ،التي ال
تتقن يف احلياة غريها ،وجتعلها
معين ًا روحي ًا و�أخالقي ًا وتربوي ًا
لأبنائها،يف حني �إنّ ال�شيخ مقدّ�س
ال�سفر هو من ميلك قوة �سحرية
ّ
ال�سفر من
عجيبة جتعله قادر ًا على ّ
زمن �إىل �آخر ،وهو كذلك القائد
لرحلة اجليل املمثلة يف رحلة جابر
و�سعد من الظالم �إىل النور ومن
الغي �إىل الر�شد ومن اجلهل �إىل
ّ
املعرفة ومن الفقر �إىل الغنى ،فهو
من ي�شرتط عليهما �أن ينقال له ثالثة
�أكيا�س من القمح عرب الأزمان على
�أن ي�صحبهما يف رحلتهما ،وبذلك
يكون ال�سبب يف �أن يزرع جابر
و�سعد الأر�ض ،ويكت�شفان �أخري ًا
�أنّ الكنز موجود يف الأر�ض ،وال
�شيء غري الأر�ض ،وما هو الذهب
واجلوهر ،بل هو الزرع وبركته.
ولذلك يهب العلي له احلياة لرحلته
املباركة كما وهبه م�سبق ًا ا�سم
ال�سفر يف �إ�شارة وا�ضحة
مقدّ�س ّ
وذكية �إىل م�آل الرحلة ،وجمال
االكت�شاف ،وقد�سية الأهداف ،
و�سمو النتائج ،وبذلك توهب له
احليا ُة والبعث من جديد يف ّ
كل
مو�سم دون كلل �أوتعب �أو �شقاء
�أو �أمل.
ويف هذا العامل الفنتازي تنحا ّز
ّ
كل ال�شخ�صيات والأحداث �إىل
الفنتازيا التي ت�ؤ�س�س عامل ًا
خارج ًا عن �ضوابط عاملنا ،فيقبل
الأ�شخا�ص �أ�صحاب امللكات
اخلارقة واملواهب العجيبة
واحليوات احلاملة ،والبدايات
الأ�سطورية والنهاية امللحمية ،كما
يقبل التالعب بالأزمان ،والقفز
بينها بي�سر ،وا�سرتجاعها ب�شرائها
من بقال �أو مقاي�ضتها ب�أحمال
ال�سوق ،وي�ست�سلم لإرادات
يف ّ
الفاعلني و�أعمال املجدين ،فيهب
احلياة لهم املرة تلو الأخرى،
ويهبهم البعث اجلميل املك ّ
رتر
واخللود املن�شود ،ماداموا
ي�ستح ّقونه بعملهم وريادتهم
و�سعيهم املحمود.
وبعد؛
فرواية " �أهرميان " للروائي
غ�سان العلي هي جتربة
الأردين ّ
نا�ضجة وت�ستحق الوقوف عندها
طوي ًال مبا توافرت عليه من �أدوات
جتريبية ذكية ا�ستطاعت �أن جتعل
الفنتازيا �أداة مطواعة لفهم الواقع
ّ
بكل تناق�ضه وجموحه وانك�ساراته
و�أ�سئلته ،مفرت�ضة ح ًّال جريئاً
وواحد ًا و�أكيد ًا للخروج من عنق
الزجاجة ،وهو العودة �إىل الأر�ض.
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االستدالل البالغي
تأليف :د .شكري المبخوت
عرض :عبد األمير خليل مراد
االستدالل مفردة كثيرا ما
يستعملها أهل المنطق في
الوصول إلى تحليل ظاهرة ما،
أو استنباط حكم شرعي أو بيان
قاعدة استنتاجات عملية يقرها
العقل أو العرف السائد ،غير أن
هذا المصطلح قد تمت إزاحته من
داللته هذه في تلك العلوم إلى علم
البالغة ،وفي كتابه (االستدالل
البالغي) الصادر حديثا يدرس
الدكتور شكري المبخوت هذه
الظاهرة ،بغية إيجاد منظومة
نقدية لقراءة االستدالل عند
منتجي التفكير البالغي كالجرجاني،
والسكاكي ،والقزويني.

وقد �أ�شار الباحث يف تقدميه للكتاب
�إىل �أن اال�ستدالل ميثل مفهوما
م�شرتكا يف املنظومة املعرفية القدمية
بني علوم املنطق والكالم و�أ�صول
الفقه والبالغة ،كما انه م�شرتك �أي�ضا
يف العلوم احلديثة ،بني الل�سانيات
واملنطقيات والدالليات والتداوليات.
وقد �أو�ضح �أن مفهوم اال�ستدالل
هو عبارة عن جدول لغوي من قبيل
الدليل والداللة واللزوم واال�ستنتاج
واال�ستنباط واالقت�ضاء والربهان
والقيا�س واحلجة  ،وبينّ الفرق
بني تعريفات اال�ستدالل يف املنطق
والنظريات العلمية والتطبيقية وبني
اال�ستدالل العفوي بني ال�سياقني
املقامي واملقايل عند التخاطب،
بالإ�ضافة �إىل اال�ستدالل الطبيعي
واال�ستدالل الربهاين .
وبينّ د .املبخوت �أن البالغة العربية
يف حتديدها ملو�ضوعها ،وملنهج
تناولها للم�سائل تقوم على ت�صور
ا�ستداليل ،حيث تناول يف املبحث
الأول (اال�ستدالل باملعنى على املعنى
يف م�شروع عبد القاهر اجلرجاين يف
ف�صل احلديث
دالئل الإعجاز) ،وقد ّ
يف م�صطلح (معنى املعنى) الذي
ارتبط بوجوه بيانية هي اال�ستعارة
والتمثيل والكناية ،و�أكد �أن
البالغيني املحدثني قد �أعادوا اكت�شاف
اجلرجاين بف�ضل فطنة ال�شيخ حممد
عبده الذي �أحيا كتابي ( الدالئل ) و(
الأ�سرار ) بالرتكيز على م�صطلحي
(النظم) و(معنى املعنى)  ،ولعل
اال�ستدالل يف ن�ص اجلرجاين هو
اال�ستدالل يف املعنى الذي ا�ستقر عند
البالغيني بعده ،وخ�صو�صا ال�سكاكي.
و�أ�شار �إىل �أن ن�ص اجلرجاين يتعلق
بالتمييز بني املعنى ومعنى املعنى
يف حتديد كيفية و�صول ال�سامع
�إىل الغر�ض من الكالم ،حيث �أو�ضح
الباحث �أن (املعنى) و(معنى املعنى)
قد فتحا التمييز على �آفاق �أخرى يف
الت�أويل وتو�ضيح الربط بني مفهوم
النظم والداللة واال�ستداللية على
نحو يربز تنا�سقا اكرب يف نظرية
اجلرجاين ،كما ي�شري �إىل �أن هذا
الت�أويل يقت�ضي ربطا متينا بني معاين
النحو و�أغرا�ض املتكلم من جهة،
وربطا وثيقا بني �أ�صل املعنى ومعاين
الألفاظ من جهة �أخرى.
ولعل هذا املبحث قد ابرز �أهمية ت�أويل
الرازي ملفهوم (معنى املعنى)  ،مبا انه
�أول م�ؤول يف ن�صو�ص البالغيني،
حيث جعل الرازي مفهوم (معنى
املعنى)�أ�صال من الأ�صول التي بنى
عليها ت�صنيفه مل�سائل البالغة وربطه
بـ (�أق�سام داللة اللفظ على املعنى)،
واجلديد يف ذلك ي�أتي يف م�ستوى
اال�صطالحات واملفاهيم واملداخل
الواردة فيها ،والتجائه �إىل تق�سيم

الداللة �إىل و�ضعية وعقلية  ،وتق�سيم
الداللة العقلية �إىل ثالثة تفريعات.
�أ .ما يكون داخال يف مفهوم اللفظ
كداللة البيت على ال�سقف الذي هو
جزء من مفهوم اللفظ.
ب  .ما يكون خارجا عنه كداللة لفظ
ال�سقف على احلائط.
ج .دالالت الألفاظ على املعاين التي
هي مو�ضوعة ب�إزائها كداللة احلجر
واجلدار وال�سماء والأر�ض على
م�سمياتها.
ويف املبحث الثاين (املالزمات
بني املعاين -م�شروع �أبي يعقوب
ال�سكاكي) ،يدر�س امل�ؤلف ق�ضية
اال�ستدالل عند ال�سكاكي يف
كتابه (مفتاح العلوم) وتف�صيله
ملفهوم(االحرتاز عن اخلط�أ يف كالم
العرب) واعترب مادة هذا املرجع
تقت�صر على التف�صيل يف الأنواع
الأربعة ،وهي ال�صرف واللغة والنحو
والبالغة ،الفتا �إىل �أن ال�سكاكي قد
�أ�سقط الكثري مما ر�آه �ضروريا لغري
امل�شتغلني بدقائق املنطق وخ�صائ�ص
هذه ال�صناعة� ،إذ خ�ص�ص بابا لل�صرف
يف ( � )60صفحة ،وبابا للنحو
وبابا �سمّاه علم ال�شعر.
كما �أ�شار الباحث �إىل موقف البالغيني
املحدثني من اال�ستدالل عند ال�سكاكي،
حيث بينّ �أن �شوقي �ضيف قد �أنحى
بالالئمة على ال�سكاكي الذي يراه قد
اف�سد الذائقة الأدبية يف تبنيه لأفكار
مل تفد الناقد يف حتليله للن�صو�ص
الأدبية ،غري �أنها قد تفيد يف �أ�شياء
جمتلبة من املنطق والفل�سفة وعلم
الكالم و�أ�صول الفقه.
وعلى اخلالف من ذلك  ،فان الدكتور
احمد مطلوب يرى يف ال�سكاكي
رائدا يف البالغة العربية ،م�ستندا
يف ذلك �إىل الأدلة وال�شواهد الن�صية
ال�ضافية على دوره يف توثيق ال�صلة
بني البالغة واملنطق  ،مبينا �أهمية
ال�سكاكي من تاريخ البالغة باعتباره
حلظة فارقة مثلت انت�صار املدر�سة
الكالمية على املدر�سة الأدبية.
وبينّ د� .شكري املبخوت �أن ال�سكاكي
اعترب العالقة بني النحو واملعاين
عالقة يتمم فيها الثاين الأول ،وهي
عالقة مبنية �إما على اخلطية و�إما
على االحتواء  ،فاخلطية هو ما ينتج
عن التحليل النحوي كي تكون مدخال
يبد�أ منه التحليل املعنوي،و�أما
االحتواء فيق�صد به �أن يكون علم
املعاين حمتويا على نتائج التحليل
النحوي مادام اجلامع بني املعاجلتني
هو الرتكيب الذي ينظر النحوي يف
كيفيته ،وينظر البالغي يف خوا�صه.
و�أ�شار امل�ؤلف �إىل �أوجه العالقة بني
البالغة واال�ستدالل؛ فالبالغة هي
درا�سة (خلوا�ص تراكيب الكالم):علم
املعاين ،ونظر يف ( �صياغات املعاين )

�صفاء وو�ضوحا ( :علم البيان ).
ولعل البحث يف خوا�ص تركيب
الكالم اال�ستداليل من متام علم
املعاين� ،إذ يعر�ض امل�ؤلف �إىل
موقف ال�سكاكي من اال�ستدالل،
مو�ضحا(كيفيات نظم الدليل)،
حيث يك�شف �أن العالقة بني الكالم
اال�ستداليل والبالغة هي عالقة جزء
بكل ،فمعرفة خوا�ص تركيب الكالم
اال�ستداليل هي جزء من معرفة
خوا�ص تراكيب الكالم ،ويربز تعريف
اال�ستدالل بقوله ( هو اكت�ساب �إثبات
اخلرب للمبتد�أ �أو نفيه عنه بوا�سطة
تركيب جمل ).
ويف املبحث الثالث (بع�ض خ�صائ�ص
اللزوم البالغي من خالل �شروح
التلخي�ص) ،ي�ستعر�ض الباحث بع�ض
ال�شروح التي متثل مدونات بالغية
تراثية�،إذ ي�أتي على �أراء البالغيني
امل�ؤيدين واملعرت�ضني ك�شوقي �ضيف
واحمد مطلوب و�أهمها :ا .الإي�ضاح
يف تلخي�ص املفتاح.
ب .خمت�صر �سعد الدين التفتازاين
على تلخي�ص املفتاح.
ج .عرو�س الأفراح يف تلخي�ص املفتاح
لل�سبكي.
د .مواهب الفتاح يف �شرح تلخي�ص
املفتاح للمغربي.
هـ .حا�شية الد�سوقي على �شرح
التفتازاين.
كما بينّ �أهمية هذه ال�شروح يف
تر�سيخ املفاهيم البالغية الأوىل عند
متطلبي هذا الفن ،حيث جند فيها
حتقيقات وت�صورات تتعلق ببع�ض
الن�صو�ص ،ونقدا لبع�ض الأفكار التي
ال ت�ستجيب ملتطلبات البالغة ،حيث
يرى �أن هذه ال�شروح واحلوا�شي
متثل ارقي ما و�صلت �إليه املنظومة
املعرفية القدمية يف ربط حمكم بني
العلوم املختلفة من منطق وعلوم
لغوية وعلم كالم و�أ�صول فقه.
و�أ�شار �إىل �أن بحثه يف مفردات
هذا الف�صل ال ي�شتمل على جميع
املو�ضوعات التي وردت يف �شروح
التلخي�ص  ،حيث قام بدرا�سة بع�ض
املفاهيم الأ�سا�سية التي ا�ستقرت عليها
هذه ال�شروح ومنها :
�أ .الداللة العقلية :وهي مفردة ال تخلو
من االلتبا�س ،لكون البالغة ت�شتغل
على اللفظ ،فالداللة املنتظرة هي داللة
اللفظ وال يربز بو�ضوح تام مدخل
العقل �إليها ،ذلك �أن مفهوم الداللة
العقلية عامة وداللة االلتزام خا�صة
يرتبطان بو�ضوح نظريا وتاريخيا
بت�صنيف املناطقة للدالالت �إىل
�أ�صناف هي :
�أ .داللة مطابقة.
ب .داللة ت�ضمن.
ج .داللة التزام.
و�أو�ضح امل�ؤلف �أن الداللة التي

تعني البالغي هي الداللة اللفظية،
وكانت الدالالت املطابقية والت�ضمنية
وااللتزامية دالالت لفظية و�صفية عند
املناطقة ب�أن جتعل الداللة على متام
ما وقع له اللفظ و�ضعية دون داللته
على اجلزء يف ( الت�ضمنية ) �أو الالزم
يف (االلتزامية) وهو ا�صطالح بالغي
ال يوافق على ما عند �أهل املنطق.
�أما �شروط اللزوم التي يجملها
الباحث فهي تتلخ�ص باللزوم الذهني
واللزوم البني على اعتبار الأول
بالغيا والثاين منطقيا� ،إذ يع�ضد هذا
التمييز متييز ثان بني اللزوم(العقلي)
واللزوم (العريف ) ،م�شريا �إىل �أن
التقابل بني اللزوم العقلي الذي
ي�شرتطه املناطقة ،واللزوم العريف
الذي يتقبله البالغيون ،واملق�صود
بالعريف وجود ربط بني معنى
ومعنى �آخر ب�سبب عرف عام ي�شرع
يف اعتقاد املخاطب اللزوم بني امللزوم
والالزم ،وال يخرج يف هذه احلال عن
مفهوم اللزوم الذهني .
كما تناول د� .شكري املبخوت (مراتب
اللزوم البياين ) ،و�آراء البالغيني
يف ق�ضية هذه املراتب يف �صلتها
باخل�صو�ص ،مبو�ضوع علم البيان �أي
(�إيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة
يف الو�ضوح ،وبني م�ستويات هذه
املراتب ،واختالفها من خالل الكنايات
امل�شهورة يف الكرم مثال ،فامل�ستوى
الأول داخلي ميثل له بالعالقات
املمكنة بني الو�سائط املكونة للكناية،
وامل�ستوى الثاين يربز عند املقارنة
بني اللوازم املختلفة للكرم ،وانتهى
الباحث �إىل ت�صور البالغيني للداللة
العقلية وتو�سيعهم للزوم حتى ي�شمل
اللزوم غري البني واللزوم العريف
مما مكنهم من حتليل البنية اللزومية
لوجوه البيان ،وهو حتليل قائم على
النظر يف خمتلف العالقات املمكنة
بني امللزوم والالزم وما بينهما من
و�سائط قريبة �أو بعيدة ،كثرية �أو
قليلة ،وكيف �أ�صبح لهذه العالقات
املختلفة دور يف جت�سيد علم البيان
باعتباره علما يبحث يف مراتب
و�ضوح الداللة على املعنى ،وقد
�سمح هذا الت�صور العام بالدخول
يف دقائق البنية اللزومية املكونة
لوجوه البيان و�صور االنتقال فيها
واحتماالته والفروق املتولدة عنه
و�شروطه واعتباراته ،واختتم
امل�ؤلف ف�صول الكتاب ببحث
تطبيقي تناول فيه الآية القر�آنية
الكرمية (لو كان فيها �آلهة �إال
الله) حلل فيه هذه الآية حتليال
ا�ستدالليا وبالغيا بو�صفها ظاهرة
بديعية .
يذكر �أن الكتاب �صادر عن دار
الكتاب اجلديد ويقع يف( )168
�صفحة من القطع الكبري.

في طبعة جديدة أصدرتها الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة  ،ظهر كتاب " في حضرة موالي الشعر " للشاعر األديب اللغوي واإلعالمي " فاروق شوشة " في مئة وستين
صفحة تقريبًا من القطع المتوسط  ،وهو كتاب يستمد قيمته الموضوعية من قيمة مؤلفه وكاتبه الذي يحتل مكانة أدبية وشعرية وإعالمية كبيرة في عالمنا العربي  ،كما
أنه يأتي في سياق مواجهة الحملة القاسية التي يشنها أنصار الرواية على الشعر ومكانته األدبية في الحياة المعاصرة  ،وكان المؤلف قد سبق له عدة إصدرات متتابعة في
السياق ذاته  ،والتي استهدف بها كنز األسرار التي يتوهج بها النص الشعري في تجلياته الفنية المتعددة وجمالياته الممتدة عبر العصور  ،بالتحليل والتأمل والدراسة ،
ومن تلك اإلصدارات " أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي "  " ،أحلى عشرين قصيدة في الحب اإللهي "  " ،العالج بالشعر "  " ،زمن للشعر والشعراء "  " ،الشعر
أوال والشعر أخيرًا "  " ،هؤالء الشعراء وعوالمهم المدهشة "  ...إلخ  ،ثم يأتي هذا الكتاب " في حضرة موالي الشعر " ـ وكما يقول المؤلف ـ كاشفًا عن بعض نبرات اليقين
ً
الذي لم يتوقف يومًا  ،ومندرجًا ـ مثلما سبقه من مؤلفات ـ تحت عنوان واحد كبير هو " اإلغراء بالقراءة".
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نحا بالالئمة على أصحاب الشعر ألنهم بخسوه حقه من التبجيل واالهتمام:

كتاب " في حضرة موالي الشعر " لـ فاروق شوشة يغوص في
أعماق الموزون والمنثور  ،ويغري الهاربين من فضاءات القافية
بالعودة ألحضانها من جديد
جتوال �شعري
ال يجد قاريء الكتاب بد ًا من اال�ستمتاع
ب�أ�سلوب الكاتب اجلميل وبتجواله
ال�شعري املتذوق لبيئات و�شخ�صيات
وعوامل �شعرية متنوعة قدمي ًا وحديث ًا
؛ فهو ينطلق من " �س�ؤال ال�شعر "
�إىل " ال�شاعر املنقذ " ويتخذ من "
الفيتوري منوذج ًا " ثم ينتقل �إىل "
انك�سار احللم " عند " �أبو �سنة " و "
ا�ست�شفاف ال�شعر " عند يو�سف نوفل و
" احللم الذي كان " عند خالد ال�ساكت
 ،ويبحث بع�شق ونهم عن " دم�شق "
مع �شوقي البغدادي  ،م�ستمع ًا " كلمات
من طمي الفرات " ومتوقف ًا عند "
بغداد خانتني "  ،ثم هو يف كل ذلك ال
يغفل عبق املكان والتاريخ و " احلنني
�إىل املمالك ال�ضائعة " و " َعمّان يف
عيون ال�شعراء " و " ابن زيدون يعود
�إىل قرطبة "  ،وخالل �صفحات الكتاب
املتتابعة يجد القاريء نف�سه من�ساب ًا
ب�سال�سة وا�ستدراج يف �إطار من املتعة
اللغوية والأدبية � ،إىل معانقة عوامل
احلب وال�شعر والأ�سطورة مع ًا يف "
�شاعر يحب يف خريف العمر " و "
ابتهاالت ال�صيف البارد " و " قا�سم
حداد الذي �أيقظته ال�ساحرة "  ..وهكذا
ميتع فاروق �شو�شة قارءه متجو ًال به
يف �أعماق املعاين واخلياالت والأحداث
ال�شعرية كذلك .
امل�ؤمنون والرواية
ويف �إطار ذكر �أ�سبابه اخلا�صة لت�أليف
هذا الكتاب  ،يح�سم الكاتب ذلك اجلدال
الدائر بني �أن�صار الرواية و�أقطاب
ال�شعر حول الزعامة �أو ال�سيادة الأدبية
ـ �إن �صح التعبري ـ ؛ في�ؤكد �أن النماذج
ال�شعرية الرديئة والهابطة التي
ازدحمت بها ال�ساحة الأدبية وروجت
لها و�سائل الن�شر و�أجهزة الإعالم
 ،ما هي �إال نتيجة طبيعية ل�صمت
النقاد �أو تواطئهم �أمام هذا الفي�ض
من الركاكات والت�شويه  ،وانقياد ًا
لغمرة نغمة عزفها �أحد النقاد الكبار
الراحلني بهدف التحذير والتنبيه ـ وهو

الكاتب مؤكدًا  :الشعر صوت الحياة األقوى،
والروح النافخة في كيان هذه األمة وجوهرها،
وحامل قسماتها وجيناتها  ،ومفجر كيميائها
ذكريات الكاتب عن األندلس تنعش األماني
واآلمال في استعادة المجد المفقود
الدكتور علي الراعي ـ عن زمن الرواية
؛ حيث تلقف البع�ض هذه ال�صيحة
 ،وجعلوا منها عنوان ًا لع�صر �أدبي
 ،وترويج ًا للون من الكتابة  ،وك�أن
بينهم وبني ال�شعر ث�أر ًا �شخ�صي ًا غري
مفهوم  ،ثم يقرر �شو�شة يف الكتاب �أنه
وامل�ؤمنني بال�شعر يعتربونه �صوت
احلياة الأقوى  ،وجملى حتققها الدائم
 ،وهتافها الكوين  ،والروح النافخة
يف كيان هذه الأمة وجوهرها  ،وهو
مطلق �أ�شرعتها وجمدد �ألوانها  ،وباعث
حيويتها  ،وحامل ق�سماتها وجيناتها
 ،ومفجر كيميائها  ،ثم ي�ؤكد �أن اخلطر
على ال�شعر الآن  ،من داخله ولي�س
من خارجه  ،خطر يجيء من �أ�صحابه
الذين بخ�سوه حقه من االهتمام
والتبجيل باعتباره التعبري اجلمايل
الأ�شمل والأكمل عن الإن�سان .
ممالك �ضائعة
ومن خالل تذوقه ال�شعري والنقدي
ال�شامل لن�صو�ص متعددة و�شعراء كرث
يف الكتاب  ،يتعر�ض امل�ؤلف لإحدى
املجموعات ال�شعرية لل�شاعر العراقي
" علي جعفر العالق " وهي بعنوان "
ممالك �ضائعة " مو�ضح ًا �أن " العالق "
واحد من الأ�صوات ال�شعرية املت�ألقة يف
جيل ال�ستينيات العراقي  ،الذي ينتمي
�إليه " ح�سب ال�شيخ جعفر " و " علي
مهدي " و " حميد �سعيد " و�آخرون ،
والذي ميثل على امتداد الوطن العربي
�إ�ضافة حقيقية وت�أ�صي ًال لق�صيدة ال�شعر

اجلديد الذي بد�أها جيل الرواد لغة
و�إيقاع ًا وت�شكي ًال  ،و�إحكام ًا للبنية
ال�شعرية من خالل وعي �أعمق ومغامرة
�أرحب  ،و�أنه ـ �أي ال�شاعر العالق ـ يفجر
يف هذه املجموعة ال�شعرية ينابيع من
احلنني �إىل ممالكنا ال�ضائعة  ،ويبحث
عن وطن ناءٍ يبعد يف م�سافات اخليال
 ،منكفئ ًا على مهرين منك�سرين  ،على
فراتني من ف�ضة وعويل  ،وال �شجر يف
الأفق البعيد يتو�سد �أرواح املجهدين
امل�شردين " تغرب ال�شم�س ـ موح�شة يف
الق�صائد  ،ال �شجر ـ يتو�سد �أرواحنا ـ ال
نعا�س يجيء طر َّي ًا من البحر ـ من �سوف
يحر�س ماء الق�صيدة ـ �أغنية � ،أم ح�صاة
؟ ـ دفعنا �إىل الريح �أطفالنا  ،ومتائمنا
ـ كم تبعنا جنوم ًا من الطني دامية ـ كم
ر�أينا املدى ينحني مثق ًال بانك�ساراته
ـ �أفراتان من ف�ضة وعويل ـ �أم هتاف
الطيور ال�شريدة ميتد ـ م�شتع ًال  ،بني
جيل وجيل ؟ " ثم يعلق فاروق �شو�شة
قائ ًال " هذا �شعر مقطر م�صفى  ،نقي
كقطرات الندى  ،خال من كل �شائبة �أو
ف�ضول . "...
بغداد خانتني
ويف الإطار ال�سابق ذاته  ،توقف
امل�ؤلف عند املجموعة ال�شعرية اجلديدة
لل�شاعر " ح�سن توفيق " امل�صري
املقيم بقطر منذ �سنوات طويلة  ،وهي
بعنوان " بغداد خانتني "  ،مربز ًا
م�صارحة ال�شاعر قارءه منذ ال�صفحة
الأوىل من املجموعة ب�أن �أ�شعاره

حتية حب لكل �أر�ض العراق  ،وحتية
�إجالل لأرواح ال�شهداء من الأطفال
والن�ساء ومن املدنيني والع�سكريني ،
وحتية من القلب لكل من يقاوم دون
�أن يرتاجع �أو ي�ساوم  ،وحتية تقدير
لكل العراقيني الذين يعرفون معنى �أن
يظل العراق ي�ضمهم �أجمعني بعيد ًا عن
�أولئك ( ال�صامتني ) الذين يرتقبون �أن
يح�صلوا على غنائم  ،وبعيد ًا عن الذين
يت�صورون �أن ب�إمكانهم �أن يجعلوا
�شمال العراق دولة م�ستقلة لهم  ،وي�ؤكد
�شو�شة �أن اجلديد يف هذه املجموعة
ـ ب�شعرها ونرثها ـ �أنها متثل �شهادة
مبدع م�صري على ما جرى يف العراق
وعلى الأر�ض العربية منذ �سقوط
بغداد  ،م�ستخل�ص ًا موقفه وكلماته بد�أب
امل�ؤرخ الذي يجعل من �شعره �سج ًال
لتتابع امل�شاهد واملواقف  ،وغياب
وجه بغداد وانتمائه وتال�شيه ،بعد �أن
كان متوهج ًا يف قلب الذاكرة ال�شعرية
واملقاربة الب�صرية والإن�سانية ؛ من هنا
كانت كلماته يف ق�صيدته ( بطاقة حب
لبغداد ) التي اختار من بينها عنوان
جمموعته ال�شعرية اجلديدة " بغداد
خانتني  ،و�أخفت وجهها عني ـ مل يبق
يل �أحد �سواها  ،ما دهاها ! ـ كيف تفلت
كفها مني ـ بغداد خلتني مع ال�سفهاء
والأجراء ـ مغرتبني عن حزين ـ بغداد
خانتني ـ  .....ـ بغداد ت�سكنني و�أ�سكنها
ـ و�أن�ساها ببلواها  ،فتح�ضنني ـ وتظل
تلهو حولها �أفعى معربدة ـ تطوّ قها
وباق جمرها
لرتعبني ـ بغداد باقية ـ ٍ
ب�سمائنا العط�شى �إىل وطن ـ يوماً
�ست�صحو  ،حيث مت�سح دمعتي احلرى ـ
وت�ضحك وهي توقظني " .
ابن زيدون يعود لقرطبة
وحتت هذا العنوان مينت امل�ؤلف
كثري ًا مل�ؤ�س�سة البابطني ؛ لأنها ارت�أت
�أن ت�سمي دورتها التا�سعة ( دورة
ابن زيدون ) و�أن تقيمها يف " قرطبة
" حيث عا�ش ابن زيدون وت�ألقت
�شاعريته ومكانته قبل �أن ي�ضطر
للخروج منها �إىل " �إ�شبيلية"  ،ويحكي

امل�ؤلف كيف �أنه كان �ضمن الوفود
العربية القادمة �إىل مطار " �إ�شبيلية "
 ،وكيف �أنه تذكر تاريخ الأر�ض التي
�شهدت ملك " املعت�ضد " وابنه " املعتمد
بن عباد " الذي كان ب�أفعاله و�سوء
تدبريه م�س�ؤو ًال عن �سقوط الأندل�س
 ،و�ضياع احلكم العربي فيها  ،عندما
ارتكب خط�أه اجل�سيم وا�ستعان بـ
" �ألفون�سو ال�ساد�س " �أمري ق�شتالة
�ضد خ�صومه ومناف�سيه من بني ذي
النون �أمراء طليطلة  ،فكان �أن التهم
�ألفون�سو الإمارات الأندل�سية  ،ومما
ذكره الكاتب �أي�ض ًا زياراته املتكررة
لقرطبة والتي كان من بينها زيارة
�شهرية بدعوة من الأ�ستاذ الدكتور
�أحمد هيكل ـ وكان �ساعتها مدير ًا للمعهد
امل�صري للدرا�سات الإ�سالمية يف مدريد
ـ حل�ضور امل�ؤمتر الإ�سالمي امل�سيحي
الثاين يف قرطبة عام  ، 1977وكيف �أن
الأ�سقف " ترانكون " �أ�سقف قرطبة دعا
�إىل �ضرورة �أن يحذف من كتب الدين
والتاريخ يف �إ�سبانيا كل ما ي�سيء �إىل
الإ�سالم ونبي الإ�سالم  ،وكيف �أنه
�سمح للحا�ضرين من امل�سلمني ب�إقامة
�شعائر �صالة اجلمعة يف الكاتدرائية
الكربى التي كانت جامع قرطبة الكبري
يف الع�صر الأندل�سي  ،حيث �أمهم
املرحوم الدكتور " عبد العزيز كامل "
ف�ألقى خطبة انتزعت الدموع �ساخنة من
امل�آقي وهم يف جمال العظة واالعتبار
والت�أ�سي  .وباجلملة  ،يعد كتاب " يف
ح�ضرة موال ي ال�شعر " انت�صار ًا جديد ًا
لل�شعر وال�شعراء  ،وخطوة كبرية يف
اجتاه البو�صلة املوجهة ال�ستعادة
املكانة ال�شعرية يف ع�صرنا احلا�ضر .
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اقتصاد العالم القديم  ..نقطة انعطاف تاريخية
في عالم المال واألعمال
�أ�صدر م�شروع "كلمة" للرتجمة
التابع لهيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث
كتاب ًا جديد ًا بعنوان "اقت�صاد العامل
القدمي" ،للم�ؤلف م� .إ .فنلي ،والذي
قام برتجمته الدكتور عبداللطيف
احلار�س ،ويعد هذا الكتاب مدر�سة
تاريخية تختزن خربة وا�سعة
واخت�صا�ص ًا عريق ًا� ،إ�ضافة �إىل
عبقرية فذة يف التعامل مع التفا�صيل
الب�سيطة املهمة التي قد ال تلفت نظر
الكثريين عند ّ
اطالعهم عليها� ،إ ّنه كتاب
مهم ومثري ،يحتل مركز ًا م�شرف ًا من
بني ق ّلة من الأعمال احلقيقية النافذة
املتعلقة بالتاريخ القدمي .ويتخلى
م�ؤلف الكتاب عن الكثري من املنطلقات
التقليدية التي كانت تبدو بديهية بحد
ذاتها قبل �أن يثبت �أ ّنها كانت عدمية
اجلدوى �أو م�ضللة� ،أثناء تناوله
لتاريخ اقت�صاد العامل القدمي ،كما
ّ
�شن فنلي هجوم ًا �شام ًال على التقاليد
احلديثة ملنهجية التاريخ االقت�صادي
القدمي� ،إذ ر�أى �أ ّنه ال ينبغي حتليل
اقت�صاد العامل القدمي با�ستخدام
مفاهيم العلم االقت�صادي احلديث،
ل ّأن الأعمال االقت�صادية يف الع�صور
القدمية كانت حتدّد ب�شكل �أ�سا�سي
باالهتمامات
االجتماعية ولي�س
االقت�صادية،
فاملركز االجتماعي
والإيديولوجية
املدنية حكمت
االقت�صاد يف
الع�صور القدمية
بد ًال من الدوافع
االقت�صادية
العقالنية.
ويو�ضح فنلي
الفرق الكبري
الذي يف�صل بني
االقت�صاد القدمي
وعلم االقت�صاد
احلديث� ،إذ ال
ميكن �إخ�ضاع
االقت�صاد القدمي
ملناهج االقت�صاد
احلديث ،وال ب ّد من ا�ستحداث مناهج
وفرو�ض جديدة لفهمه ،ذلك �أن
الع�صور القدمية مل تعرف ال�سيا�سات
القائمة على ال�سعي وراء الأ�سواق،
�أو �أي ًا من العنا�صر التي كانت وراء
قيام الر�أ�سمالية الأوروبية احلديثة
كالعقالنية االقت�صادية وال�سعي
املدرو�س وراء الربح.
ً
ً
لقد �ش ّكل كتاب فنلي حدثا مهما ،ونقطة

انعطاف تاريخية حا�سمة يف فهم
اقت�صاد العامل القدمي وجمتمعه ،فهو
الباحث الوحيد الذي �صاغ منوذج ًا
عام ًا متما�سك ًا ميكن فهمه القت�صاد
العامل القدمي ،ويف احلقيقة ،ف� ّإن
الهدف الأ�سا�سي لكتابه هو �أن يبينّ
وبو�ضوح � ّأن الأفراد والدول يف
الع�صور القدمية كانوا يفكرون ب�شكل
�أ�سا�سي بلغة �سيا�سية ،اجتماعية
ونف�سية ،وثاني ًا فقط بلغة اقت�صادية،
مركز ًا على النماذج التف�سريية،
الدرا�سات الكمّية ،ونتائج التقنيات
احلديثة املتخ�ص�صة؛ ولذلك،
فقد جاءت توجهاته متما�شية مع
الكتابات اجلديدة يف علم االجتماع
وعلم االقت�صاد ،ويقدم لنا الكاتب
يف كل ف�صول كتابه مناذج مميزة
يف الكتابة التاريخية� .إذ يعر�ض
الوقائع ،يف�سّ رها ،يناق�ش املفاهيم التي
تتعار�ض معها ثم يتو�صل ال�ستنتاجاته
بطريقة منطقية علمية مقنعة.
ولد امل�ؤلف ال�سري مو�سى �إ .فنلي
يف مدينة نيويورك ،وتابع درا�ساته
اجلامعية يف جامعة �سرياكوزا
وجامعة كولومبيا ،انت�سب �إىل ق�سم
التاريخ يف جامعة كولومبيا طالب
درا�سات عليا ،وعمل باحث ًا م�ساعد ًا
يف القانون الروماين فيها ،ح�صل
على من�صب يف جامعة روجترز عام
..1948
انتقل �إىل �إجنلرتا عام  ،1955حيث
حا�ضر يف الدرا�سات الكال�سيكية
ل�سنوات عدة يف جامعة كمربيدج.
�أ�صبح مواطن ًا بريطاني ًا عام ،1962
وع�ضو ًا يف الأكادميية الربيطانية عام
 ،1971وح�صل على رتبة فار�س عام
 ،1979كتابنا احلايل
هو من �أهم �أعماله على الإطالق� ،إىل
جانب العديد من الكتب والدرا�سات
الأخرى املهمة.
�أمّا مرتجم الكتاب فهو د .عبد اللطيف
احلار�س يف طرابل�س  -لبنان عام
 ،1952وهو �أ�ستاذ حما�ضر يف
اجلامعة اللبنانية منذ عام 1986
ورئي�س ق�سم التاريخ فيها ،حائز
على �شهادة الدكتوراه فئة �أوىل يف
التاريخ من جامعة كولومبيا يف
نيويورك عام  ،1985وله العديد
من الكتب املن�شورة ،وجمموعة من
الكتب واملقاالت املرتجمة ،منها كتاب
�شوكت باموك "التاريخ املايل للدولة
العثمانية" وكتاب خليل ايناجلك
"التاريخ االقت�صادي واالجتماعي
للدولة العثمانية" �إ�ضافة �إىل �أبحاث
قدمت يف م�ؤمترات ثقافية عدة.

اليطرح كتاب ( التنزه في عقول الناس ) اسئلة الختبار المعلومات او لقياس الذكاء كما في برامج المسابقات
التلفزيونية  .اسئلة هذا الكتاب من نوع اخر اسئلة موجهة اليك  ..اسئلة عنك  ..اسئلة تدور حول معاييرك
وقيمك وتصرفاتك ومفاهيمك عن الحياة في اوجهها المتنوعة والمختلفة .
اسئلة الكتاب عن الحب والمال والجنس والمباديء واالخالق والشجاعة والكبرياء والموت والحياة .
قحطان جاسم جواد

التنزه في عقول الناس

كتاب (التنزه يف عقـ ـ ــول النا�س)
للدكتور جريجوري م�ستوك
ترجمه واعده اىل العربية عن
االملاني ـ ـ ــة الفنان في�صل اليا�سـ ــري
عن دار مركز احل�ضارة العربية
يف القاهرة وهو الكتاب الثالث
لليا�سري من هذا املركز اذ �صدر
له اي�ضا (دون كي�شوت) وهي
م�سرحية وكتاب اخر ت�ضمن
ارها�صات ع�شق .
هذا الكتاب يفتح لك وملن معك
طريق ًا مثي ـ ـ ــرا نحو معرفة الذات
ومعرفة االخريـ ــن والبحث عن
اجوبة لهذه اال�سئلة �سيجعلنا نقف
امام املعايري االخالقية وجها لوجه
 ..فهي تدعو املرء اىل مراجعة
�سلوكياته املت�ش ــابكة لذا ميكننا ان
نعترب هذه اال�سئلة و�سيلة للن�ضوج
الذاتي  ..كما انها و�سيلة لتعميق
العالقات مع االخرين وزيادة
معرفتنا بهم.ا�سئلة هذا الكتاب (كما
ي�صفها املرتجم في�صل اليا�سري ،
كفيلة بتحويل لقاء عابر مع امر�أة
يف مكان عام اىل حديث ثنائي
ممتع  ..وان جتعل حوارا طارئا
مع �صديق قدمي فر�صة للك�شف عن
ا�سرار ذاتية وعن وجهات نظر
متباينة حول �ش�ؤون احلياة !
ا�سئلة هذا الكتاب قادرة على

حتويل االم�س ـ ــية التقليدية اململة
مع املعارف اىل جل�سة مثرية
وممتعة ومتتد حتى �ساعات
ال�صباح !
كما يدعو اىل قراءة الكتاب ويقول
جرب اال�سئلة وراقب ما�سيحدث ،
جربها مع نف�سك او ًال !!
بع�ض اال�سئلة التي يذكرهاالكتاب
ذات امناط خمتلفة وقد يجد
احدهم بع�ضها م�ستهجنا يف ذات
الوقت الذي يجدها اخرون مثرية
وممتعة!
وعادة مايلج�أ املرء اىل طرح
اال�سئلة حلل امل�سائل التي ت�شغل
باله  ،لكنه قد يتفادى اال�سئلة
احليوي ـ ـ ــة التي تتطلب االجابة
عنها �شيئا من التفكري العمي ـ ـ ـ ــق
وال�صدق واالمانة .
هل تتجنب اال�سئلة التي تتعلق
باجلن�س :
هل يهمك التعرف على املفاهيم
االخالقية وال�سلوكية عن االخرين !
هل تهتم باال�سئلة التي تتعلق
بالقيم وامل�شاعر مثل كيف
تفكر زوجتك  ،ماهي معايريها
االخالقية وال�سلوكية ؟ او كيف
يفكر �صديقك؟
كيف �سيكون موقفه منك لو ان كذا
وكذا ؟

كيف يفكر رئي�سك يف العمل �أو
كيف ينظر �إىل الأمور ؟
اتريد ان تك�شف عن نهج وتفكري
غرميك ؟ او كيف ينظر النا�س اىل
الأ�شياء ؟
ان ا�سئلة هذا الكتاب متكنك من
التنزه يف عقول الآخرين  ..وكذلك
التنزه يف عقلك لو كنت مبفردك ؟
وهي ا�سئلة غري مرتبه وفق ت�سل�سل
معيــن وال م�صنفه �ضمن ابواب
او جماالت ! اي انها غري مبوبة
وفق موا�ضيع مرتابطة يف وحدة
متما�سكة حمددة  ..لذلك من غري
املهم ان تقر�أ الأ�سئلة بالت�سل�سل !!
اي ان الكتاب ت�صح قراءته من
حيث ت�شاء ومن اية �صفحة ترغب
الن �أ�سئلته تدور حول موا�ضيع
مثرية او غري م�ألوفة .
وعلى القارى ان يتذكر بان
طريقة اجلواب جلهة الكالم قد
تكون �أحيان ًا �أهم من الكلمات
نف�سها  ..راقب نظرات الأ�شخا�ص
حلظات ال�صمت  ..االبت�سامة ..
عقف احلاجبني  ..راقب ال�شخ�ص
وهو يفكر بالإجابة  ..هل يلم�س
�شعره �أو اي جزء من ج�سمه هل
يرتدد؟ هل يفرك كفيه؟ هل ينظر اىل
وجـ ـ ـ ــوه الآخرين ؟ هل ينظر اىل
الن�ساء او الرجال .
يف جانب اخر يدعوك الكتاب اىل
فح�ص م�شـاعرك وردود �أفعالك
ابحث عن امل�سارات ال�شائعات يف
املو�ضوع  ...اجعل من هذه اال�سئلة
مفتاح ـ ــا لأخالق الفنان حلياتك ..
ليكن موقفك ايجابيا من متطلبات
الإجابة عن الأ�سئلة واعمل على
�أغنائها واثرائها ب�إجاباتك ال�صادقة
لت�ؤتي التجربة ثمارها .
�أخري ًا ان الكتاب يحوي � 240س�ؤاال
اختارها املرتجم بعناية لأنها تهم
القارئ العربي بعد ان ا�ستبعد
الكثري من الأ�سئلة التي �صاغها
امل�ؤلف للقارىء االوربي واالملاين
على وجه اخل�صو�ص .
لنجرب قراءة الكتاب وا�ستخدام
�أ�سئلته يف جل�ساتنا اخلا�صة
العائلية او يف جل�سات الأ�صدقاء
حتى نحكم على الكتاب بطريقة
دقيقة و�أكرث واقعية.

آف���������������������اق

المقوالت والتمثالت
واألوهام
سعد محمد رحيم
ينتمي د .يحيى الكبي�سي �إىل جيل جديد من نقاد الأدب العراقيني
املـت�أثرين بالثقافة الغربية احلديثة ،واملتمثلني ملناهجها ومقوالتها
ونظرياتها .وهو اجليل الذي راح يهتم ب�س�ؤال الكيفية يف عملية الكتابة،
ومع�ضالت ال�شكل الأدبي .ويف كتابه (املقوالت والتمثالت والأوهام)
يطرح الكبي�سي م�شكالت النقد الأدبي العربي احلديث يف �إطار �إ�شكالية
الثقافة العربية ،وهي �إ�شكالية تتولد يف جانب مهم منها من عالقتها
بثقافة الآخر /الغرب .وبعد �أن ي�ستعري هذا النقد جهاز ًا من املفاهيم
ُنحتت يف �سياق تطور الثقافة الغربية ،م�ستخدم ًا �إياها يف حدود ما
تنطوي عليه من قيمة ا�ستعمالية� ،أي بقدر ما تفيد يف �أثناء التنظري
والتطبيق النقديني .و�إذا كان �أغلب املنجز الأدبي العربي احلديث هو
من �ضمن الأنواع امل�ستوردة كذلك( :الرواية ،الق�صة الق�صرية ،ال�شعر
احلر ،ق�صيدة النرث� ،أدب ال�سرية ،الخ) ف�إن البحث النقدي (العربي)
كان البد �أن ي�ستورد �أي�ض ًا اللوازم املكملة �إجرائي ًا لتلك الأنواع � ،أق�صد؛
مفاهيم الدر�س النقدي الغربي املرافق للإنتاج الإبداعي .ليمنح وجود
تلك الأنواع يف نطاق الثقافة العربية م�سوغات التبيئة ،ويوفر لها �شروط
النماء.
ركز الباحث يف درا�سته على مفهوم مركزي يف الدرا�سات ال�سردية هو
(وجهة النظر /التبئري) والذي �شغل النقد اخلا�ص بالن�ص ال�سردي يف
الغرب منذ مدة طويلة ومل يدخل يف دائرة اهتمام النقاد العرب �إال يف
العقود الثالثة الأخرية ،ال�سيما بعد �أن راح النقاد يلتفتون �إىل مع�ضالت
ال�شكل و�أ�ساليب الكتابة وطرق بناء الن�ص بعد �أن كان النقد يُعنى ،قبل
كل �شيء ،بامل�ضمون ور�سالة الن�ص االجتماعية وال�سيا�سية واملوجهات
الإيديولوجية الكامنة فيه.
حترى الباحث يف تاريخ دخول هذا املفهوم �إىل ن�سيج البحث النقدي
عرب الدرا�سات والكتب املرتجمة ومن ثم تكييفه يف الن�شاط النقدي
عربي ًا .ورمبا يكون هرني جيم�س �أول من اجرتح مفهوم وجهة النظر
يف النقد احلديث حيث تتحدد عالقة الراوي بالق�صة ،وحيث ينبثق الفن
الق�ص�صي والروائي من اللحظة التي يقرر فيها الروائي وقد ا�ستوعب
ق�صته �أن يقدمها للقارئ بطريقة جتعلها تروي نف�سها بنف�سها .فوجهة
النظر تد ّلنا على موقع الراوي يف بنية الق�صة؛ من الذي يُخربنا بالق�صة؟
�أو بعني من ير�سم الروائي امل�شهد ال�سردي؟ وهذا يقودنا �إىل دور الروائي
الكاتب � ْإن كان ظاهر ًا يف وجوده داخل الن�ص �أو خمفي ًا وخمتبئ ًا.
يكت�سب املفهوم قيمته التبادلية يف �إطار وجوده وعالقته (جدله) مع
مفاهيم �أخرى ت�شكل مبجموعها جهاز ًا (و�آلية ا�شتغال) وظيفته التحليل
والت�أويل والتقومي .وي�ستعر�ض الباحث عدد ًا كبري ًا من املفاهيم/
املقوالت املحايثة ،والقريبة منه ،واملجاورة ملفهومه املركزي والتي
ا�ستخدمها الباحثون يف تنظرياتهم ودرا�ساتهم التطبيقية مثل (املنظور،
ال�صوت ال�سردي ،الراوي ،الر�ؤية من خارج ،الر�ؤية مع ،الق�ص ،الخ.)...
فهو يتتبع مقوالت وجهة النظر /التبئري والتحوالت التي طر�أت عليها
يف النقد الغربي .وقد ظل هذا النقد ،بت�أكيد الكبي�سي ،هو املرجع النظري
للنقد العربي احلديث وبقي دور الناقد العربي "�أقرب �إىل حماولة �إعادة
�إنتاج مقوالت هذا النقد ،ومن خالل متثالته اخلا�صة و�أوهامه ،وحماولة
تبيئته يف الثقافة العربية" .فدخل امل�صطلح مبقوالته املختلفة �إىل منت
نقدنا عرب احلامل البنيوي �أو ًال ،ولكن من غري فهم �سياقات ن�شوئها
والأ�س�س املعرفية التي قامت عليها .ومن هنا اللب�س الذي رافق
ا�ستثمارها �إجرائي ًا.
لي�س هدف هذه املقالة الق�صرية تقدمي ر�ؤية
تقوميية عن الكتاب بل التعريف به والتنويه
عنه لقيمته العلمية �إذ يعك�س مدى �سعة ثقافة
الباحث و�إدراكه ملاهية مو�ضوعته و�سيطرته
على حدودها املعرفية ،بعد �أن ي�ضع بثقة �أهم
الأبحاث والدرا�سات النقدية العربية التي
تعاطت مع ا�صطالح وجهة النظر على
طاولة الت�شريح النقدي.

إصدارات دار

للثقافة والنشر

إن أية محاولة لتوثيق حياة الحالج
تعني القيام بتوثيق فكري لتاريخ
الوالية الصوفية ،وتلمس الجذر األول
للفكر الصوفي اإلسالمي ،بسبب ان
المراجعة التاريخية لحياة الحالج
إنما تعني استحضار ما هو عقائدي
وتاريخي وسياسي متعلق بمحاكمة
الوالية الصوفية ،أو مقاضاة الشخصية
المتألهة في اإلسالم بفهم أنها تدل
على الشاهد الفاعل على الحقيقة
في اإللهيات اإلسالمية ،التي ظهرت
في شخصية صوفية توفر لها أن
تزج الفكر اإلسالمي في معركة
فكرية – روحية أدت نتائجها إلى
زعزعة العالم اإلسالمي ،واالهم من
ذلك هو أن منعطفات هذه الحياة
ما زالت مطروحة بحدة إلى اآلن أمام
ما يمكن أن نسميه بموقع التناقض
في الفكر اإلسالمي ،وإال كيف يحدث
أن ال تندثر حياة هذا الصوفي كما
حدث مع الكثير من نظائره؟ لنصدم
بظاهرة تاريخية غير متوقعة أبدًا.
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