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الالمفكر به
المعنى وتوطين الهوية..
ُ
في التشكيل العربي المعاصر
ي��ح��اول كتاب «أص��ل املعنى وتوطني
الهو ّية» ملؤلفه د .جواد الزيدي كشف
الال ُمفكر به في التشكيل العربي املعاصر
من خالل استشراف جتربة هذا التشكيل
والبحث عن أصوله غير املكتشفة عبر
ثالثة عناوين ه��ي :التأصيل الرمزي
في الرسم العربي احلروف ّية العرب ّية
والتأصيل ال��ت��راث��ي النحت العربي
وت��وط�ين ال��ه��و ّي��ة وي��ؤك��د امل��ؤل��ف أن
النحت كاجناس ّية من أكثر األجناس
الفن ّية التصاقا ً بالذاكرة العرب ّية من
خ�لال حضارتني أوليتني في التاريخ
االنساني سواء ما اتصل مبفاهيم الدين
أو األسطورة أو احلياة االجتماع ّية أو
اجلوانب الفن ّية األخ��رى التي تالمس
احلياة اليوم ّية.
لكن الهم االب��داع��ي «بحسب الكتاب»
اخ��ت��ل��ف م��ن ح��ي��ث ال���ق���راءة العميقة
للموروث العربي وه��و م��ا تظهر في
أعمال النهضة العرب ّية النحت ّية التي
رافقت نشوء الدولة اجلديدة والتي عاد
النحات العربي فيها الى موضوعاته
القدمية املتشكلة عبر التراكمات املعرف ّية
والفن ّية التي تصوغ هو ّية ثقاف ّية.
أم��ا بالنسبة للتأصيل ال��رم��زي في
الرسم العربي فيرى الكتاب أن الفن
سار مب��وازاة مسارب وحقول ثقاف ّية
وأدب ّية أخرى باحثا ً في جتليات الواقع
وسيرورته التاريخ ّية ..وصوالً للراهن
املعايش وما كان من هذا الفن اال نقل
مالمح الطبيعة الشرق ّية والعرب ّية
وتصويرها مبا يفرضه السياق احلداثي
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ال��ذي ع��اش العالم بأكمله تأثيراته
وهزاته الكبرى.
ويعد الفن احلديث واحدا ً من هذه الهزات
التي أطلقت النار على مئات السنني
من تبعات الرسم الكالسيكي وآلياته
التشريح ّية وضغوطاته املوضوع ّية
فحلت الذات بديالً عن املوضوع وأقصته
الى نقطة بعيدة ظهرت بوادرها بخجل
في بعض االجتاهات الفن ّية رغم تسيد
الفعل الذاتي.
يوضح الكتاب انحياز الفنان العربي
ال��ى ذات��ه ه��و اآلخ��ر معلنا ً مشروعه
الفني عبر االحتفاء مبمكنات الطبيعة
العرب ّية التي متنحه القدرة على اشغال
مساحة الذات واضطراباتها وتصوير
ما ميكن تصويره لتصبح وثيقة للواقع
في حلظة زمان ّية معينة غير أن اجليل
الثاني من مشروع الريادة العرب ّية اجته
الى مناطق فن ّية أكثر خصبا ً في التعبير
عن احملل ّية مستلهما ً مرموزات احلضارة
الشرق ّية بكل محموالتها وانبثقت في
ضوء هذا «كما ُيشير الكتاب» جماعات
فن ّية ترتبط بالنسيج الثقافي بشكل
عام مع ما هو سائد في احلركات الفن ّية
العامل ّية التي حتتوي في نسيجها أدباء
وفنانني ومفكرين.
أم��ا فيما يخص احل��روف � ّي��ة العرب ّية
والتأصيل التراثي فيرى الكتاب أن
اللوحة اجلديدة التي حتمل حضارة
النص أو املبنى احلروفي ال ميكن متييز
ظهورها وحتديد مواطن جتليها في
رقعة مكان ّية محددة.

دعوة إلى مزيد من التفهم اإلنساني لمأساة العصر
عرف املجتمع العاملي ومنظومات التحكيم الدولي
نشوب مشاكل احلدود التي ظلت تثور فيما بني دول
عاملنا .ثم جاء انتخاب رئيس جديد ألميركا اسمه
دونالد ترامب ليثير مشكالت احلدود بني الواليات
املتحدة وجارتها اجلنوبية املكسيك خاصة أن ترامب
املرشح اجلمهوري كان قد وعد بانشاء سور عمالق
فاصل بني البلدين املذكورين .وكأمنا كان يستعيد
بذلك النموذج املشوه امل��رف��وض للسور -اجل��دار
العنصري العازل في األرض الفلسطينية احملتلة
على نحو ما أقدمت عليه اسرائيل منذ سنوات رغم
م��ا الق��اه اجل���دار الصهيوني م��ن رف��ض م��ن جانب
محكمة العدل الدولية .ووسط هذه املالبسات عكف
األكادميي األميركي ريس جونز أستاذ علم اجلغرافيا
في جامعة ه��اواي على تأليف واص��دار واح��د من
أحدث كتبه حتت العنوان التالي« :احلدود العنيفة:
الالجئون وحق االنتقال».
وال ميلك قارئ الكتاب سوى أن يالحظ كيف يدعو
املؤلف إلى سياسة أكثر انفتاحا ً وأعمق إنسانية
ازاء ظاهرة «هل نقول مأساة» الالجئني .وهو يدعو

 3خطوات وطوفان
ذكريات ومشنقة

متثل القضية الكردية جوهر رواية الكاتب والروائي السوري املقيم
في أملانيا جان دوس��ت اجلديدة «ث�لاث خطوات الى املشنقة» اذ
حتكي كيف اضط ّر الشيخ سعيد لقيادة ثورة الكرد على تركيا قبل
أن تنضج ظروفها واستعداداتها فانتهى به وبها األمر الى تالشي
احللم الكردي باالستقالل .هو القائد لكن في حلظات االنفعال
والغضب ال أحد يصغي اليه.
وجنده وهو يقف حيث املشنقة املنتصبة أمامه واملشانق األخرى
التي تتد ّلى منها أجساد رفاقه قد غ��رق في طوفان الذكريات
واخلياالت املمزوجة بالوقائع احلقيقية..ويتدافع جميعها كنهر من
السنوات.
ويطلعنا بطل الرواية في ذكرياته والتعريف مبا يعتمل في تفكيره
على أنه قد كان قطع وعدا ً لبريخان بأال يستعمل منديلها سوى
لتجفيف دموعه .لكنّ دمعته األخيرة سالت دون أن يستطيع مسحها
فاملنديل صا َد َره اجلنو ُد األتراك ويداه موثقتان في خطواته األخيرة
الى املوت.

إلى ما يصفه بأنه عالم بال حدود في عصر العوملة
الذي يراه سببا ً في وجود مستويات وحاالت غير
مسبوقة من الالمساواة في املداخيل واالمكانات
االقتصادية وفي املصائر على السواء.
ويرفض املؤلف بناء أسوار أو معازل أو مناطق
س��دود حت��ول دون تدفقات البشر الالجئني أو
املشردين أو طالبي النجاة بأرواحهم من جحيم
األوضاع في هذه البقعة أو تلك مؤكدا ً أن السور
أو السد رمب��ا يفضي إل��ى نتائج مريحة على
املستوى احمللي ولكنه يؤدي إلى تفاقم املآسي
اإلنسانية حني يزيد ضغط احلشود التي ال جتد
مناصا ً من عبور البحر على منت سفن غير مؤهلة
وبواسطة عصابات تهريب البشر بل واالجتار
في البشر وهو ما ينتج عنه كما يرصد الكتاب
تلك النهايات املأساوية ألفواج عدة من البشر
ويكفي كما تشير سطور الكتاب إلى أنه شهد
العقد الزمني األخير مصرع  40ألف إنسان
كان همهم محاولة عبور احلدود طلبا ً للحد
األدنى من السالمة أو النجاة.

اإلمام محمد عبده :دين العقل والعفو والعلم
ي ّبني لنا اإلمام مح ّمد عبده في كتابه «اإلسالم بني
أول أساس وضع في اإلسالم
العلم واملدنية» أنّ ّ
هو النظر العقلي وتقدمي العقل على ظاهر الشرع
وثانيها هو البعد عن التكفير فاذا صدر قول من
قائل يحتمل الكفر من مئة وجه ويحتمل االميان من
وجه واحد حمل على االميان وال يجوز حمله على
الكفر.
وثالثها :االعتبار بسنن الله في اخللق وهو أال يعول
ّ
احلق على غير الدليل.
بعد األنبياء في الدعوة إلى
واخلامس كما يقول محمد عبده يكون في قلب
السلطة الدينية واالتيان عليها من أساسها ولك ّل
مسلم أن يفهم عن الله عز وجل من كتاب الله وعن
رسوله الكرمي «ص» من كالم رسوله بدون توسيط من أحد من
سلف وال من خلف وا ّ
منا يجب عليه أن يحصل من وسائله على ما
يؤهله الفهم.
واألصل السادس هو حماية الدعوة ملنع الفتنة .ويقول« :اذ قالوا :انّ

الدين اإلسالمي دين جهادي وقلنا :ليس القتل في
طبيعة اإلسالم بل في طبيعته العفو واملسامحة خذ
العفو وأمر باملعروف وأعرض عن اجلاهلني».
ويشرح اإلم��ام عبده أن اإلس�لام ك��ان يكتفي من
الفتح بادخال األرض املفتوحة حتت سلطانه ثم
يترك الناس وما كانوا عليه من الذين يؤدون ما
يجب عليهم ويكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونا ً
في صيانتهم واحملافظة على أمنهم في ديارهم وهم
في عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم بعد ذلك أحرار ال
يضايقون في عمل وال يضامون.
وك��ان خلفاء املسلمني يوصون قوادهم باحترام
العباد الذين انقطعوا عن العا ّمة في الصوامع
واألديرة ملجرد العبادة كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء
واألطفال وكل من لم يعن على العبادة جاءت السنة املتواترة بالنهي
عن اي��ذاء أهل الذمة وبتقرير ما لهم من احلقوق على املسلمني..
واستمر العمل على ذلك ما استمر اإلسالم.

عقول المستقبل ..وما تفعله
بنا وسائل االتصال اإللكترونية
يستشرف كتاب «عقول املستقبل ..ما ال��ذي تفعله بنا وسائل
االتصال االلكترونية وهل هناك سبيل للخروج من سيطرتها» من
تأليف ريتشارد واطسون جملة من املسائل التي ستواجه البشرية
في املستقبل القريب .والكتاب صادر عن املركز القومي للترجمة
ومن ترجمة محمد عبد احلميد دابوه ومراجعة أمين عامر.
ويقول الكاتب ان احلقيقة أننا نتواصل بشكل متزايد من خالل
الرسائل النصية والبريد االلكتروني أكثر بكثير من التواصل
املباشر وجها ً لوجه فلدينا مئات األصدقاء على االنترنت ولكن قد
ال نعرف اجليران ويترتب على هذا الطوفان االلكتروني الغامر
حدوث حتوالت جوهرية في املواقف والسلوكيات وهذا ما يرمي
الكتاب الستكشافه انه يناقش كيف ستغير احلقبة الرقمية عقولنا
مستقبال.

