
ومــن بني أعماله التي طّبق فيها هــذه الرؤية 
ــروم: فــي سياستهم، وحــضــارتــهــم،  ــ كــتــابــه »الـ
وديـــنـــهـــم، وثــقــافــتــهــم، وصـــاتـــهـــم بـــالـــعـــرب«، 
ــد إلـــى تطبيق  ــام 1955. ســعــى أسـ الـــصـــادر عـ
نــمــوذجــه فـــي الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة حـــني اتــكــأ 
األصــول  أهمها جمع  مــن  قــواعــد،  على جملة 
ــؤّرخ فـــي عــمــلــه، حيث  ــ الــتــي يــســتــنــد إلــيــهــا املــ
يستعرضها في التمهيد؛ سواء القديمة منها 
ــرة، وهـــنـــا نــقــف عــلــى ضــخــامــتــهــا  ــعـــاصـ أو املـ
شرت 

ُ
فات ن

ّ
وتنّوعها، إلى جانب عودته إلى مؤل

قبل شروعه في البحث بفترة قصيرة.
ــانــــي إلــــــــى الــــرســــائــــل  ــنــ ــبــ ــلــ يـــــعـــــود املـــــــــــــؤّرخ الــ
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي جــــرى تــبــادلــهــا فـــي تلك 
ــــروم وغـــيـــرهـــم مـــن الــشــعــوب  الـــعـــصـــور بـــني الــ
والــدول وخاصة العرب، حيث يفرد عاقة كل 
إمــبــراطــور ومــراســاتــه مــع الخلفاء األمــويــني 
والعباسيني وصواًل إلى العثمانيني، والقوانني 
ق 

ّ
ّرعت في زمنهم، والنقوش التي توث

ُ
التي ش

لحضارتهم، والنقود التي ُسّكت، كما يعود إلى 
ات 

ّ
سجات الكنيسة التي تضيء أحداثًا ومحط

بارزة خال ما يقارب أحد عشر قرنًا.
ال يندرج الكتاب ضمن الدراسات املتخّصصة 

التي تتوّجه إلى نخبة من الباحثني واملهتّمني 
بتاريخ الحضارة التي حكمت معظم املناطق 
ـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر األبــــيــــض املـــتـــوّســـط فــي 

ّ
ــل املـــطـ

 موسوعيًا في 
ً
حقبة معينة، لكنه يشّكل عما

إطالته على جميع نواحي الحياة العسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــارئ  ــــى الـ ـــفـــه إلـ

ّ
ــة، يـــتـــقـــّدم فـــيـــه مـــؤل ــريـ ــكـ ــفـ والـ

النقدية  اته  ي عن قراء
ّ
التخل العادي، من دون 

التحليلية، وإن بأسلوب يتقّصد التبسيط.
يطلق  الــتــي  الفترة  مــن  الكتاب  رســتــم  يبتدئ 
الثالث«، والتي  القرن  »أزمــة  املؤّرخون  عليها 
الــرومــانــيــة  إلــــى تــقــهــقــر اإلمـــبـــراطـــوريـــة  أّدت 
نتيجة عوامل داخلية وخارجية، وانقسامها 
ــات مـــتـــصـــارعـــة هـــي:  ــوريــ ــراطــ ــبــ إلـــــى ثـــــاث إمــ
ــيـــة فــــي شــــمــــال وغــــرب  ــالـ اإلمــــبــــراطــــوريــــة الـــغـ
ــا، وإمــبــراطــوريــة تــدمــر فــي بـــاد الــشــام  ــ أوروبـ
من  ى 

ّ
تبق ما  في  رومــا  وإمبراطورية  ومصر، 

أراضي في أوروبا والشمال األفريقي.
ف أن عدم استقرار مركز الدولة في 

ّ
يعتقد املؤل

لة في مجلس 
ّ
 تصارع القوى السياسية ممث

ّ
ظل

الشيوخ والجيش حول انتخاب إمبراطور هو 
الــســبــب الـــذي ُيـــرى عــلــى الــســطــح، لــكــن توجد 
ف 

ّ
أسباب أخرى، منها أن توّسع الرومان توق

عند حٍد لم تستطع بعده أن تؤّمن مزيدًا من 
الــيــد الــعــامــلــة )الــرقــيــق واألســـــرى( للعمل في 

رها.
ّ

الزراعة، ما تسّبب في تأخ
ــرافــق ذلـــك مــع ازديــــاد الــفــجــوة بــني األغــنــيــاء 

َ
ت

والــفــقــراء بــعــد فــشــل ثــــورة ســبــارتــاكــوس بني 
عــامــي 71 و73 مــيــاديــة، مــا دفـــع إلـــى الــقــيــام 
بـــالـــعـــديـــد مــــن األعــــمــــال االنـــتـــقـــامـــيـــة مــــن قــبــل 
ــم«، حـــتـــى أن  ــ ــادهـ ــ ــيـ ــ  »أسـ

ّ
املــســتــعــبــديــن بـــحـــق

الــفــيــلــســوف والـــســـيـــاســـي مـــاكـــروبـــوس الـــذي 
عــــاش فـــي الـــقـــرن الــخــامــس بــعــد املـــيـــاد كتب 

»عبيدنا أعداؤنا«.
ـــاء األريـــاف فــي الــزراعــة الــتــي شهدت 

ّ
عمل أرق

بـــــــوارًا كـــبـــيـــرًا فــــي تـــلـــك املـــرحـــلـــة، بــيــنــمــا كـــان 
ــــاء وكــتــبــة  ــّب ــــــاء املــــدن يــعــمــلــون كــخــدم وأطــ

ّ
أرق

العديد  فــي  واشتغلوا  الجيش  وفــي  انني 
ّ
وفن

ــة، ورغـــم أن هــذه الفئات  ــ مــن املــنــاصــب اإلداريـ
ــم تـــضـــع بــرنــامــجــًا  ــ ــا، ولــ ــهـ ــفـــوفـ ـــم صـ

ّ
ــنـــظ لــــم تـ

كراهيتهم  أن  إال  تحقيقه،  أجــل  مــن  سياسيًا 
»أسيادهم« تنامت وثاروا في وجوههم في  لـ
لكنها  النجاح،  لها  ُيكتب  لم  متفّرقة  حركات 
ر الصناعة والتجارة وانحطاط 

ُّ
أّدت إلى تأخ

املؤسسة العسكرية.
ينتقل رســتــم فــي الــفــصــل الــثــانــي إلـــى رصــد 

محمود منير

عـــاش املـــــؤّرخ الــلــبــنــانــي أســـد رســتــم 
ت في الرابع 

ّ
)1897 - 1965(، الذي حل

ــاري ذكــــرى مــيــاده،  مـــن الــشــهــر الـــجـ
فـــي مــرحــلــة شــاعــت فــيــهــا اجـــتـــهـــادات الــعــديــد 
مـــن املـــفـــّكـــريـــن ودعــــــاة اإلصــــــاح حــــول إعــــادة 
كتابة التاريخ العربي واإلسامي، مع انهيار 
األوروبــيــة  الــقــوى  العثمانية ووضـــع  الــدولــة 
أيديها على املنطقة. كان ذلك ضمن توّجهات 
ــة وعــاقــتــهــا بــتــراثــهــا  ــ مــتــبــايــنــة لــتــعــريــف األّمـ

وسبل نهضتها.
سم بالعاطفية عند 

ّ
على غير النهج الذي ات

في عصره، اهتّم رستم بوضع 
ّ
كثير من مثق

معايير وأسس علمية تحكم عمل املؤّرخ في 
تعامله مع النصوص ونقدها وعدم االكتفاء 
بنقل الروايات. ورغم استناده بشكل كبير 
إلــى مــا درســه فــي »جامعة شيكاغو« لنيل 
ــة الـــدكـــتـــوراه، إال أنـــه عـــاد لــلــبــحــث في  درجــ
مخطوطات املكتبة الظاهرية في دمشق وعلم 
خاصة  ليضع  وغيرها،  والتعديل  الجرح 
تــصــّوراتــه فــي كــتــاب »مــصــطــلــح الــتــاريــخ«.

أسد رستم

ر رومة الداخلي إلى نزعات جديدة 
ُ
أدى تقهق

ــعـــت الــــفــــوضــــى والــــحــــروب  ــدفـ فــــي الــــفــــكــــر، فـ
واألوبئة وما تبعها بعض رجــال الفكر إلى 
في  والتأّمل  الفاني  العالم  االبتعاد عن هذا 
ه الخير والجمال، فعكف عدد 

ُ
عالم أزلي ملؤ

الفلسفة على فيثاغورس زاهدين  من رجال 
ورعني مستوحني، قائلني بالسحر والعرافة، 
ــعـــض حـــلـــقـــاتـــهـــم انـــــتـــــداءات  ــــن بـ ــلـــني مـ ــاعـ جـ
 جديدة قال بها 

ٌ
سحرية، فظهرت فيثاغورية

فاسفة في الشرق والغرب معًا.
ودعـــــا آخــــــرون إلــــى أفــــاطــــون ووجـــــــدوا في 
كتابه الطيماوس )Timaeus( قوتًا قامت به 
بــالــواحــد  قــولــه  فــأكــدوا  فانتعشت،  أنفسهم 
ــالــــوا بــالــثــنــائــيــة األفـــاطـــونـــيـــة،  األوحـــــــد، وقــ
فــفــّرقــوا بــني الــنــفــس والــجــســد، وجــعــلــوا من 
خيال أفاطون في الحياة بعد املوت عقيدة، 
ــاء بـــني الــلــه  ــطـ وتـــقـــّبـــلـــوا نــظــريــتــه فـــي الـــوسـ
والبشر )Daimones(، وأكدوا أن رائد اإلنسان 
إنـــمـــا هـــو أن يــصــيــر مــشــابــهــًا لـــلـــه، فــظــهــرت 
ٌكـــان لها شــأن كبيٌر في   

ٌ
 جــديــدة

ٌ
أفــاطــونــيــة

عالم الفكر حتى أواخر القرن الخامس.
وأول مـــن اشــتــهــر بــاألفــاطــونــيــة الــجــديــدة 
نـــومـــانـــيـــوس فــيــلــســوف أبـــامـــيـــة بـــني حــمــاة 
واملعرة، وال نعلم الشيَء الكثير من أخباره، 
ويجوز القول: إنه علم في النصف الثاني من 
القرن الثاني وإن أفلوطني اعتمد عليه - في 
مــا يظهر - وكــتــب نومانيوس فــي »مــذاهــب 
أفاطون السرية« فشرح ما جاء عن النفس 

أسد رستم 
ومراجعه

يعود المؤرّخ اللبناني، في كتابه الصادر منتصف الخمسينيات، إلى الرسائل الدبلوماسية 
بين الروم وغيرهم من الشعوب وخصوصًا العرب، كما يستقرئ القوانين التي ُشرّعت 

حينها، مستدًال في ذلك بنقودهم ونقوشهم التي توثّق حضارتهم، إلى جانب 
سجلّات الكنيسة وما تضيئه من أحداث ومحّطات بارزة خالل قرابة أحد عشر قرنًا

كانت بيزنطة فضاًء 
الزدهار األفالطونية 

الجديدة، والتي 
سرعان ما جرى 

توظيف مقوالتها 
في السجاالت 

الدينية والسياسية 
لإلمبراطورية

األفالطونية الجديدة في سياق من الفوضى والحروب واألوبئة

كتاب الروم المتوّسط على مدى ألفية

اهتّم بوضع معايير 
وأسس علمية تحكم 

عمل المؤرّخ

عمٌل موسوعٌي 
يطّل على جميع نواحي 

الحياة لدى الروم عمله  في  كما  التنظيرية  الكتابة  بين  اللبناني  المؤرّخ  أعمال  تنّوعت 
عّدة  تاريخية  محّطات  بين  ينتقل  أن  قبل  التاريخ«،  »مصطلح  األّول 
مثل:  كتب  في  بالدرس  تناولها 
ــر فخر  ــي ــي عــهــد األم ــنــان ف ــب »ل
و»حروب  الثاني«،  المعني  الدين 
و»عصر  المصري«،  باشا  إبراهيم 
وحلفائه«،  قيصر  أوغسطس 
الميت«،  البحر  و»مخطوطات 
و»آباء الكنيسة في القرون الثالثة 
مساهمته  إلى  إضافة  ــى«،  األول
في  الــتــاريــخ  مناهج  كتابة  فــي 

المدرسة اللبنانية.

تنويعات المؤرّخ

2425
ثقافة

ممدوح عزام

أو ُيستدعى  العرب،  فني 
ّ
املثق األيام، من قبل بعض  ُيستعاد هوالكو، هذه 

د في أحاديث 
َ
في الحقيقة للمشاركة في االقتتال السياسي الداخلي. وتول

د أنه لم يحرق مكتبات بغداد كما ُيشاع عنه في التاريخ. 
ّ
املقاهي آراء تؤك

ل من ثغرة مجازية تقول إن مياه نهر دجلة صارت زرقاء 
ّ
وثّمة من يتسل

أو حــمــراء مــن حــبــر الــكــتــب الــتــي ُرمــيــت فــيــه، كــي يــثــبــتــوا أن الــخــبــر كذبة 
ل لون املاء ليست سوى أسطورة محلية تم  تاريخية، وأن الرواية عن تبدُّ
أي مصداقية  إلى  تفتقر  العرب، وهي  املؤّرخني  تسويقها من قبل بعض 

واقعية يستحيل حدوثها في مياه األنهار.
عــلــى هامش  لــه  يبيحون  الـــبـــراءة،  يمنحونه  مــمــن  بعضًا  أن  هــو  والــافــت 
العداء  كــان  يعادونها، ســواء  التي  الــِفــرق  دّمــر كتب  قــد  يكون  أن  الحديث 
مذهبيًا، أو طائفيًا، أو فكريًا، وأنه من املمكن أن ُيحمد ذلك الغازي وأولئك 
الخزعبات  غير  تحوي  ال  التي  التركة  تلك  مــن  صونا 

ّ
خل ألنهم  الجنود 

الــحــاالت أن تعّمم  الــصــغــيــرة. ويمكن فــي مثل هــذه  والــتــرهــات واملــشــاغــل 
الــشــخــصــيــة الــتــاريــخــيــة، وتــمــنــح أشــبــاهــهــا صــكــوك الــغــفــران وشـــهـــادات 

االمتياز والتفوق.
املكتبات ورمي  بتدمير  أو  أمر بحرق  الشهير قد  الغازي  وربما ال يكون 
أنــه قــد منع جنوده  يــدل على  أننا ال نملك مــا  الكتب فــي نهر دجــلــة، غير 
ــه عــلــى الــكــتــب. ومــن 

ّ
مــن أن يتلفوها. فــلــم يــحــرص الــغــزاة فــي الــتــاريــخ كــل

املعروف أن هوالكو سمح لجنوده بأن يجتاحوا بغداد وينهبوا ما فيها، 
بعد انهيار دفاعات املدينة. لن يحمل الجندي املقاتل، املسموح له بأخذ ما 
يريد، الكتب على كتفيه أو بني ذراعيه، وهي بضاعة ال تلزم الجنود أثناء 
مرورهم في املدن املحتلة، وقد تكون مصدرًا للهو، أو لانتقام من البيوت 

 وزنه وغا ثمنه.
ّ

التي ال تحتوي على ما خف
ــوة هـــي رغــبــة الـــعـــدو فـــي مــحــو الــهــويــة الــتــي تــمــنــح عـــدوه  ــع قـ ــدوافـ أكــثــر الـ
مسّوغات وجوده، وهو يعرف أن الهويات تتمركز في الخاصات الفكرية 
من فلسفة وتاريخ وآداب مختلفة ستكون املعبر عن حالة خاصة يتمّيز 
بها هذا الشعب أو ذاك، أو هذه الثقافة أو تلك. وقد عبرت النازية عن هذا 
املهام  الفكرية« ضمن  املــوارد  تدمير   « بند  األمــر بصراحة حني وضعت 
التي يجب على الجيش القيام بها في سياق الحرب ضد أي عدو. وتسّجل 
الكتب« أن املكتبات في بلجيكا وإيطاليا  ريبيكا نورث في كتابها »إبادة 
الكتب علنًا في  البند بالذات، حيث أحرقت آالف  كانت ضحية تنفيذ هذا 
الساحات العامة، ولدينا أكثر من تعبير روائي عن العداوة النازية للكتاب 
الكتب«  أو »سارقة  زفايغ،  لستيفان  الكتب«  بائع  »مانديل  روايــة  في  كما 

ملاركوس زوساك.
اعتادت الثقافات أن تستدعي الشخصيات التاريخية في الشعر أو الرواية 
معاصرة،  سياسية  أو  فكرية  أو  روحية  تجارب  عن  للتعبير  املسرح  أو 
عن  للتعبير  إال  فا يصلح  استدعاء هوالكو  أما  العربية،  ثقافتنا  ومنها 
 من أن يكون املثقف ضمير األمة، 

ً
بؤس مثل هكذا ثقافة وخوائها، إذ بدال

تراه يستعير الغزاة كي يدافع عن الطغاة.

استدعاء هوالكو

صدر قديمًا

فعاليات

انتشار املسيحية بعد التضييق على أتباعها 
ــحــًا كيفية 

ّ
واضــطــهــادهــم لــعــقــود عــــّدة، مــوض

تــأســيــس الــكــنــيــســة الحـــقـــًا والــتــراتــبــيــة الــتــي 
أنشأتها، والــتــمــايــزات والــفــوارق بــني كنيسة 
وأخرى، وتغّير عادات كثيرة مع مرور الزمن، 
ومنها تقديس األحد بعد أن كان املسيحيون 
ــقـــرن الــثــانــي  ــوم الــســبــت حــتــى الـ يـــقـــّدســـون يــ
امليادي، ثم بروز الحاجة إلى تدوين الكتاب 
املـــقـــّدس واألدبــــيــــات الــديــنــيــة بــعــدمــا اعــتــنــق 
معظم الرومان الدين الجديد، لجهلهم باللغة 

اآلرامية التي ُكتبت بها األناجيل.
يــــذهــــب الـــكـــتـــاب بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى اســـتـــعـــراض 
الـــصـــراع مـــع الـــدولـــة الــســاســانــيــة، ثـــم اتــبــاع 
اإلمبراطور قسطنطني املسيحية واختافات 
ــول طــبــيــعــة املــســيــح،  املـــجـــامـــع املــســكــونــيــة حــ
وظهور الرهبانية، والتي ساهمت الحقًا في 
صبغ هوية اإلمبراطورية البيزنطية وتطّور 
نــظــمــهــا و»تـــمـــشـــرق« الــفــكــر والـــفـــن والـــدولـــة 
مع سقوط رومــا، تحديدًا عــام 476 ميادية، 
والذي كان له أساسه، حيث كان شرق الدولة 
والرها  وأنطاكية  اإلسكندرية  في  الرومانية 
وقبدوقية ينتج ما يقارب تسعني في املئة من 

إنتاجها الفلسفي واملعرفي.
يـــمـــّر رســـتـــم عـــلـــى أهـــــم املــــنــــجــــزات الــثــقــافــيــة 
لبيزنطة في التاريخ والجغرافيا والحوليات 
ــواًل  وســـيـــر الـــقـــّديـــســـني والـــشـــعـــر والــــفــــن، وصــ

واطلع على  الجمهورية،  وفــي  فيدروس  في 
حــكــمــة الـــيـــهـــود وتــعــالــيــم املــســيــح فـــأّولـــهـــا، 
ورأى فــي أفـــاطـــون مــوســى فـــدعـــاه: موسى 

اليوناني، واعتبره نبّيًا.
مــمــلــكــتــني:  ــــى  إلـ مــنــقــســم  ــود  ــوجــ الــ أن  ورأى 
ــادة، وأن املـــادة  ــ مــمــلــكــة الــعــنــايــة ومــمــلــكــة املــ
أصــل الشرور واملفاسد، وأنــه ليس يليق أن 
نعزو صنع العالم إلى اإلله األعلى، وأن االبن 
املادية يتأمل  الكتلة  م 

ّ
الــذي نظ هو الصانع 

الــنــمــوذج تـــارة ويــتــحــول عــنــه طـــورًا ليحرك 
الفلك، فيصير حينئذ النفس الكلية.

أفلوطني  الحقل  هــذا  فــي  املؤسسني  وأشــهــر 
ليقوبوليس  فــي  مصر  فــي  ولــد   ،)Plotinus(
ــيـــاد، وبــــدأ دروســــه  فـــي الــســنــة 204 بــعــد املـ
الــفــلــســفــيــة فــــي ســــن مـــتـــقـــدمـــة فــــي الــثــامــنــة 
ما  والعشرين في مدينة اإلسكندرية، ولكن 
لقيه فــي هــذه الــــدروس خــّيــب أمــلــه واعــتــرف 
بذلك إلى أحد أصدقائه، فقّدمه هذا فورًا إلى 
ه إليه وبعد 

ُ
أمونيوس سكاس، فعادت رغبت

 ســنــة فــي معية هــذا 
َ
أن قــضــى إحـــدى عــشــرة

املعلم علم أن اإلمبراطور غورديانوس فتح 
أبواب هيكل يانوس في رومة ليعلن الحرب 

على ساسان.
)مقطع من كتاب »الروم: في سياستهم، 
وحضارتهم، ودينهم، وثقافتهم، 
وصاتهم بالعرب«(

ــع مـــــيـــــادي الــــــــذي شــهــد  ــابــ ــســ إلــــــى الـــــقـــــرن الــ
الـــروم بجيرانهم،  تــحــّوالت كبيرة فــي عــاقــة 
اختاف  عند  فًا 

ّ
متوق الــعــرب،  مقّدمتهم  وفــي 

بوجود  يقّر  فريق  بني  البيزنطيني  املؤرخني 
رســــائــــل بــــني الـــنـــبـــي مــحــمــد وهــــرقــــل وفـــريـــق 
ينكرها، حيث يناقش أســاس هذا االختاف 

ويخلص إلى عدم كفاية أدلة الفريق الثاني.
ويستحضر الكتاب آراء العديد من املؤرخني 
ــّيــــني املــعــاصــريــن  الـــرومـــان الــقــدامــى واألوروبــ
ويقارنها باملصادر العربية بأحداث مختلفة؛ 
ــارك بـــني املــســلــمــني  ــعــ ــروب الـــــــرّدة واملــ ــ مــثــل حـ
البيزنطيني  هزيمة  أن  على  مــشــّددًا  والــــروم، 
د والفوضى  ة االنضباط وكثرة التمرُّ

ّ
مرّدها قل

بني العسكر وانقطاع الجرايات املالية.
يــشــيــر رســتــم إلـــى أن وصــــول اإلســـــام إلــى 
بــــاد الـــشـــام دفــــع إلــــى مـــواصـــلـــة الــحــمــات 
كان  حيث  القسطنطينية،  نحو  العسكرية 
ال بــــّد أن يــتــم الــــوصــــول إلــــى حــســم يــثــّبــت 
الدائمة  االضطرابات  مع  االستقرار خاصة 
عــلــى الـــحـــدود، إضــافــة إلـــى رغــبــة املسلمني 
ف 

ّ
توق بعد  التجارية  تبادالتهم  تأمني  فــي 

النشاط االقتصادي بسبب املعارك الدائرة. 
ومــع انــحــســار الــنــفــوذ الــرومــانــي فــي الشام 
وأرمينيا ومصر وأفريقيا، استطاعت قبائل 
السيطرة على مناطقهم  الكروات والصرب 
ــًا. الــــتــــي كــــانــــت مـــحـــكـــومـــة مــــن الــــــــروم أيـــضـ

ــعــــت تــــداعــــيــــات الــــهــــزائــــم املـــتـــاحـــقـــة إلـــى  دفــ
هيليني  بطابع  البيزنطية  الــدولــة  اصطباغ 
ــامــــل مـــكـــّونـــاتـــه  ــكــ ــلــــت الـــــشـــــرق بــ ــ

ّ
ــث ــا مــ بــــعــــدمــ

ــــح الـــكـــتـــاب، 
ّ

ــقـــة، كـــمـــا يــــوض ــابـ فــــي عـــصـــور سـ
ــبـــدلـــت الـــلـــغـــة الـــاتـــيـــنـــيـــة بــالــيــونــانــيــة  ــتـ واسـ
ــيــــادي، وتــــزايــــد نــفــوذ  ــقـــرن الـــســـابـــع املــ فـــي الـ
الــكــنــيــســة، وتــراجــعــت اآلداب والــفــنــون، ومــع 
ــروب مــع  ــحــ ــع الــ ــراجــ االســــتــــقــــرار الــنــســبــي وتــ
خال  الفكرية  املــنــاظــرات  ازدهــــرت  املسلمني، 
الــقــرنــني الــثــامــن والــتــاســع بـــني بــعــض رجـــال 
الــديــن املــســيــحــي وعــلــمــاء املــســلــمــني، لتزدهر 
الــذي شهد  العاشر  القرن  املعارف في  بعض 
أيضًا استعادة الروم ألراض حدودية نتيجة 

ضعف الدولة العباسية.
لم يستطع الروم مواصلة تمّددهم في القرن 
الــــحــــادي عـــشـــر وبـــــــدأت مـــظـــاهـــر االنـــحـــطـــاط 
 فـــي مــعــظــم مــفــاصــل الــحــكــم 

ّ
والـــتـــراجـــع تـــحـــل

مــع تــعــّرضــهــم لــلــهــجــوم مــن قــبــل الصليبّيني 
تعاملوا  والــذيــن  الــشــرق،  على  فــي حماتهم 
إسقاط  مــن  وتمّكنوا  كــعــدو،  البيزنطيني  مــع 
إمبراطوريتهم حيث تأسست على أنقاضها 
 

ّ
الــعــديــد مـــن الــــدويــــات، والـــتـــي لـــم تــنــجــح كــل
الدولة،  سيطرة  وإعــادة  توحيدها  محاوالت 
واســتــمــر ذلـــك حــتــى انــطــلــقــت الـــحـــروب الــتــي 
ـــهـــا الـــعـــثـــمـــانـــيـــون وأفــــضــــت إلـــــى ســقــوط 

ّ
شـــن

القسطنطينية عام 1453.

إطاللة تصويب

حمزة كوتي

بـــمـــزاٍج ســـّيـــئ، وال أدري  أكـــتـــُب 
َمن جاء هنا وتــرك األشياء في 
الــريــح أم روٌح  غــيــر مــوضــعــهــا. 
 مّما أكتُب 

ُ
ساخرة. أكتُب وأخاف

ــنـــي ســــــأراه حــتــمــًا. حـــاولـــُت  ألنـ
لكنَّ  آخــر  أكتَب شيئًا  أن  كثيرًا 
الــكــلــمــات تــقــفــز وتـــقـــول أشــيــاء 
أخــرى؛ ووجــدُت أنَّ قصائدي ال 
ــي وال 

ّ
ــي وال تــدافــع عــن

ّ
تــعــّبــُر عــن

تنقذني مّما أنا فيه. في الشارع، 
اآلن، تقتتل فئتان. يا روحي أين 

املفر؟
■ ■ ■

وكتائب  بعساكر  لــي  يظهرون 
في  ويظهرون  شرقًا  ويغيبون 
ــغــــرب. يـــدخـــلـــون عــلــيَّ  ــ جـــانـــب ال
مـــن الــنــوافــذ املــغــلــقــة ويــمــّزقــون 
السقوف  على  ــون 

ّ
ويــخــط املـــرآة 

ــار أصـــابـــعـــهـــم. يـــقـــفـــون عــنــد  ــ ــ آث
في  الحجر  ويزحلقون  األبـــواب 
وجهي  فــي  يبصقون  طــريــقــي. 
ويتقّيأون  املـــاء  فــي  ويبصقون 
على الخبز ويعودون إلى ثقوب 

الجدران.
■ ■ ■

أن  يــــحــــدث شــــــــيٌء؛  أن  يــنــبــغــي 
 عــــلــــى شــــــارع 

ٌ
تـــنـــفـــتـــح نـــــــافـــــــذة

جـــديـــد. يــنــبــغــي أن أغـــّيـــر مــكــان 
هـــذا الــكــرســي وأقـــلـــب الــفــنــجــان 
أغلق  أن  ينبغي  األوراق.  وأملــلــم 
الديانة  نافذة أخرى على ثرثرة 
الرحلة  كتاب  أفتح  أن  والقبيلة. 
وأقرأ عن إياف قريش. ينبغي 
أن تتغّيَر نبرة الكام والصمت. 
لـــوجـــهـــي  الــــشــــمــــس  أشــــــــرح  أن 

وأرحبَّ بصوت العصافير.
)شاعر من األهواز(

عالم مملكة العناية ومملكة المادة يلقيها  محاضرة  السياسة؟  على  ويؤثر  الخرائط  رسم  الخوف  يعيد  كيف 
والعلوم  لالقتصاد  لندن  مدرسة  في  أندرسن  روبين  البريطاني  األنثروبولوجيا 
السياسية عند السادسة والنصف من مساء اإلثنين المقبل؛ حيث يقّدم قراءة في 

الكيفية التي تتدّخل بها الدول الغربية والمنظمات الدولية في مصير الشعوب.

جوفروا إيريك  الفرنسي  الباحث  يقّدمها  محاضرة  عنوان  عربي  ابن  نفهم   أن 
أبرز  أحد  يُعّد جوفروا  بباريس.  فوروم 104  في فضاء  بعد غٍد،  الصورة(،   /1956(
»اللحظة  مؤلّفاته:  أبرز  ومن  فرنسا،  في  اإلسالمي  التصّوف  في  المتخّصصين 
ف«  التصوُّ داخل  و»الشعر   ،)2009( العربية«  األسماء  و»كتاب   ،)2000( الصوفية« 

.)2014(

النمر للفن  دار  الجاري، يفتتح في  الشهر  األربعاء، 12 من  السادسة من مساء  عند 
للمصّوَرين  أعمال  بين  يجمع  الــذي  العائم  الوطن  معرض  ببيروت  والثقافة 
حياة  من  جزءًا  تغطي  صورة  خمسون  وهي  بيكوك،  وجيريمي  الخوري  فؤاد 
الفلسطينيين في بيروت مطلَع ثمانينيات القرن الماضي وأحداث خروج »منّظمة 
التحرير الفلسطينية« منها إلى تونس. يستمر المعرض حتى 27 أيلول/ سبتمبر المقبل.

بعنوان حقائق بديلة: مصطفى الحالج وسميرة بدران، والمشهد الفلسطيني 
في السبعينيات، تحاضر الباحثة أليساندرا أمين، عند السادسة والنصف من مساء 
الثالثاء 18 حزيران/ يونيو الجاري، في دارة الفنون بعّمان. تحلّل أمين رسمَتين للحالج 

)اللوحة( وبدران، مبرزًة العالقات التي يعقدها العمل الفني بسياقاته. 
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