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إضاءة
يبدو ّ
أن الهدف هو
إخالء تاريخ الوطن العربي
من آثاره ،أي من معرفة
الماضي المتراكمة التي
ُتعت َبر أحد أهم مصادر
قوة أي شعب ،والتي
ّ
ّ
تشكل هويّته المتماسكة
ودليله إلى معنى
وجوده ،واألكثر أهمية،
هو أنّها دليله إلى جمع
شتاته ،وبوصلته في يد
أجياله المتعاقبة
محمد األسعد

م ــن أعــاج ـيــب الـعـصــر ال ــراه ــن في
ّ
املمتدة من
هــذه املساحة العربية
ٌ
امل ــاء إل ــى املـ ــاء ،أن تـنــدفــع قـطـعــان
َّ
بـ ـش ـ ّ
ـري ــة م ـس ــل ـح ــة ب ــال ـس ــواط ـي ــر والـ ـبـ ـن ــادق
واألقنعة وتقتحم املتاحف واملناطق ّاألثرية،
ُ
َ
وتـ ـش ــاه ــد ف ــي امل ـت ــاح ــف وهـ ــي ت ـن ـقــض على
ُ
الـ ـع ــادي ــات األثـ ــريـ ــة م ــن م ـخ ـط ــوط ــات ورقـ ــم
ّ
وتماثيل وصور ،فتحرق أو تحطم أو تسرق
ما تقع عليه أظالفها ومخالبها ،ثم تمضي
ّ
فتفجر العمائر باأللغام،
إلى املواقع األثرية،
ّ
وت ـفـ ًـتــت التماثيل بــامل ـطــارق ،وت ـتــرك األمكنة
ّ
السوافي والكالب الضالة.
خالية إل من مرور ُ
ّ
كلنا شهدنا ه ــذا .بعضنا ش ـهـ َـده عــن قــرب،
وبعضنا عن بعد ـ على شاشات الفضائيات
ّ
وصـفـحــات الـصـحــف .وكــلـنــا تـقــريـبــا أخــذنــا
ّ
ّ
ّ
ب ـ ــأن ه ـ ــؤالء ظ ــام ـ ّـي ــون م ـت ـعــص ـبــون ضــلــوا
طريقهم إ ل ــى العقيدة اإل س ــا م ـ ي ــة ،أطلقتهم
ف ـت ــاوى ش ـي ــوخ االرت ـ ـ ــزاق وال ـت ـم ـص ـلــح .ولــم
لقطيع ضــال،
ن ـســأل ال ـسـ
ـؤال املنطقي :كيف ّ ٍ
ُ
أعـ ـم ــاه ال ـج ـهــل وال ـت ـع ـ ّـص ــب ،أن يــت ـجــه نحو
ّ
أدل ــة ال ـح ـضــارات العربية امللموسة ،وحتى
إلى مساجد حلب وكنائس معلوال ،فينهال
عـلـيـهــا تــدم ـي ـرًا؟ ّ
وأي ض ــوء ق ــاد هـ ــؤالء إلــى

ٌ
أدوات ال أكثر

المدمرة
بناء األسطورة التوراتية ب ُركام اآلثار العربية
َّ

إفراغ التاريخ من الملموس والمهـموس
املتاحف واملدن األثرية ،خصوصًا في العراق
وسورية تحديدًا؟
ّ
ال ـ ـ ـواض ـ ـ ـح أن ال ـ ـع ـمــى أو ال ـت ـعـ ّـصــب أو حتى
االرتزاق ال يقود تلقائيًا إلى أماكن كهذه .قد
يقود إلى حقول النفط والغاز ،وقد يقود إلى
السيطرة على صوامع الغالل وإحراق حقول
القمح واألشجار املثمرة ،وهو ٌ
أمر «مفهوم»،
ً
وحدث ويحدث فعال ،بصفته جزءًا من سرقة
ْ
ثــروة وطــن أو قطع أرزاق مواطنيه وإرهــاق
وملء جيوب هذه القطعان العمياء
حكومتهّ ّ ،
ّ
باألموال .إل أنه لن يقود إلى أدلــة حضارية
(عمائر وتماثيل ُ
ور ق ــم ونقوش) قائمة منذ
آالف ال ّـس ـنــن ،واألخ ـ ــذ ب ـتــدمـيــرهــا أو ســرقــة
ّ
م ــا خـ ــف م ـن ـهــا وغـ ــا ث ـم ـنــه ،تــدم ـي ـرًا منظمًا
ّ
وبإصرار ،إال في ضوء
ٍ
هدف ماُ .
بالطبع ،قــد ال يكون هــذا ال ـهــدف نصب أعني
األظالف واملخالب والوجوه
هذهّ القطعان ،ذات ّ
املقنعة ،واألرديــة امللفقة ـ التي ال تنتمي إلى
أي ّ
ّ
زي مألوف من أزياء البشر املعروفة حديثًا
وقــدي ـمــا ،ب ـقـ ّـدر مــا تنتمي إل ــى ع ـصــور خــارج
التاريخ ـ ّإل أنه موجود بال ّ
شك في أدمغة من
ّ
زود هؤالء باألسلحة والسواطير والشاحنات
ّ
وظللهم بأحدث الطائرات املقاتلة والقاصفة،
ّ
بل ّ
وزودهــم بــاألدلء الذين يعرفون تمامًا ما
هي طبيعة مثل هذه املهمة ووجهتها التي ال
تحيد عنها.
ملعرفة ه ــذا الـهــدف ،نـبــدأ باستقراء الــدالئــل.
ّ
ّأولـ ـه ــا ،أن الـتــدمـيــر والـتـخــريــب ال ــذي يصل
ّ
إل ــى ح ـ ّـد امل ـحــو يــتـجــه ن ـحــو آثـ ــار ح ـضــارات
عــرب ـيــة ملموسة ومــاث ـلــة ع ـلــى وج ــه األرض،
أو م ـه ـمــوســة ف ــي ص ـف ـحــات ال ـ ُـرق ـ ّـم الطينية
وامل ـخ ـطــوطــات ،وال ش ــيء ســواهــا .إن ــه يـ ّ
ـدمــر
وي ـم ـح ــو آثـ ـ ــار ب ــاب ــل وآش ـ ـ ــور وال ـك ـن ـعــان ـيــن
القديمة ،أي
والسبأيني ومصر
ّوالتدمريني ٌ
ٌ ُ
وت َ
عتبر
كل ما هو معرفة باملاضي متراكمة
أحد مصادر قـ ّـوة أية ثقافة معاصرة لشعب
من الشعوب.
ّ
ثاني هذه الدالئل أن عددًا كبيرًا من هذه اآلثار
ـ س ــواء كانت رقمًا طينية أو مخطوطات أو

ودمــرت آثار بابل وآشور وتدمر وسبأ ،ال
ا ل مجموعات التي هاجمت
ّ
تعي ما فعلت .فهي مجرّد أدوات ،شأنها شأن المطارق والسواطير
ّ
لكن َمن
والشاحنات التي حملتها.
ل ه عالقة بهذا التخريب والدافع
ـمــر الــغــربــي،
إلــيــه هــو الــمــســتــعـ ِ
ح ا م ل أســطــورة «الــعــرق األبيض
الــمــخــتــار» الــمــرادفــة ألســطــورة
« ا ل ش ع ب ا ل م ختار»،ومطامعه
ا ال س ت ع م ا ر ي ة ،فــي وطــن مــا زال
موضع مطامعه منذ خرج من
َ
أحــراش أوروبـــا المظلمة وأطـ ّ
ـل
ّ
متحضر.
شرق
على
ٍ

معرض
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جمع ما يصعب جمعه
في ْ

اإلمبراطور الفيلسوف

فواز حداد
ّ

ّ
تماثيل ـ اتخذ طريقه إلى متاحف املستعمرة
ّ
املسماة إسرائيل ،امللصقة بالساحل
الغربية
الـفـلـسـطـيـنــي ،وك ـ ــان االح ـت ـف ــاء بــاالس ـت ـيــاء
ع ـل ـي ـهــا هـ ـن ــاك ب ـ ـ ـ ــارزًا وم ـع ـل ـن ــا .ث ــال ــث ه ــذه
ّ
الــدالئــل أن االن ـت ـقــاص ال ـغــربــي مــن قيمة ،بل
مــن أصــالــة ه ــذه اآلثـ ــار ال ـح ـضــاريــة املنتمية
حصرًا إلــى األرض العربية ،كــان معلنًا منذ
بدأ الكشف عنها وقراءة ُرقمها بعد ّ
فك رموز
ّ
املسمارية والكنعانية (املسماة
أبجدي ً
اتهاً ،
فينيقيةخ ــط ــأ )والهيروغليفية،كماشرح
ال ـبــاحــث الــدن ـمــاركــي مــوغ ـنــس الرس ـ ــون في
الزعم
ّكتابه «فتح آشور» ( .)1997إلى درجة ٌ
أن «الـتــراث املنسوب إلــى بابل وآشــور زائــف
وغير حقيقي» ،وإلى درجة طمس ّ
هوية هذه
الحضارات العربية ونسبة منجزاتها ،تارة
ُ
ّ
«سامية» ،وأخرى
إلى هويات مختلقة تدعى
إلى هويات طارئة من خارج اللغة العربية.
تقودنا هذه الدالئل ،حني نجمعها معًا ،إلى
هــدف واحــد ال غير ،هو إخــاء تاريخ وطننا
العربي مــن ّ
أي أثــر ملموس أو مهموس ،أي
من معرفة املاضي املتراكمة التي ُت َ
عتبر أحد
أهم مصادر ّ
قوة أي شعب من الشعوب ،والتي

سعي إلفراغ الوطن
ٌ
العربي من تاريخه ومن
دالئل وجوده
ُ
بعضنا
كلّنا شهدنا هذا،
شهده عن قرب وبعضنا
َ
عن بعد
ت ش ّكل ّ
هويته املتماسكة ودليله إلــى معنى
وجوده في املاضي والحاضر ،واألكثر أهمية،
ّ
ه ــو أنـهــا دليله إلــى جمع شتاته ،وبوصلته
فــي يــد أجـيــالــه املـتـعــاقـبــة .فـلـمــاذا ت ـ ّـم توجيه
هذه القطعان هذه الوجهة ،وبدا ما مارسته
ّ
ّ
له؟
من تدمير وسرقة منظمًا ومخططًا ُ
فــي ض ــوء مــا تــوافــر مــن إمـكــانـيــات خــرافـيــة
لهذه القطعان؛ التسليح والتنظيم والحماية

وتسهيل السيطرة ،بل وما كشف عنه بعض
ّ
ّ
الغربيني ،لم يعد هناك من ّ
ّ
شك في أن
الكتاب
ِ
أجهزة دول الغرب املتحالفة ،وعلى رأسها
بريطانيا وفرنسا وأملانيا وأميركاّ ،
وجهت
ً
َ
مستعينة ُ
بعلماء
تلك القطعان هذه الوجهة،
اجـتـمــاع واله ــوت وأنـثــروبــولــوجـيــا ونـفــس.
ّ
ـزات
وقـ ــد فـعـلــت ذلـ ــك دف ــاع ــا ع ــن أه ـ ــم م ــرت ـك ـ ِ
هيمنتها الثقافية ،أي أسطورتها املصنوعة
بحسب اعتقادها من ّ
عدة عناصر (يونانية
وروم ــانـ ـي ــة) وض ـعــت ع ـلــى رأس ـه ــا العنصر
التوراتي ،ذاك الذي ّ
حولت به وطننا العربي،
بل والشرق كله ،إلى شرق توراتي ،ال تاريخ
لــه ســوى أقــاصـيــص ال ـتــوراة الـتــي ّ
حولوها
إلى تاريخ.
ّ
وألن دول ال ـغــرب أقــامــت بــأسـطــورتـهــا هــذه
تماهيًا ب ــن أس ـطــورة «شـعــب الـلــه املـخـتــار»
و«ال ـعــرق األبـيــض املـخـتــار» ،أصبح الحفاظ
ّ
يمتد ،حسب تخريف
على «شــرق توراتي» ـ
الالهوتي األميركي وليام فوكس أولبرايت،
م ــن جـ ـن ــوب روسـ ـي ــا إل ـ ــى جـ ـن ــوب ال ـج ــزي ــرة
العربية ،من جانب ،ومن إسبانيا غربًا وحتى
الهند شــرقــا ،مــن جانب آخــر ـ ـ أداة استعمار

ف ـكــري أش ـ ّـد فـتـكــا ،مـضــافــا إل ــى اسـتـعـمــارهــا
العسكري واالقتصادي ،ولذا أصبح محو ما
يناقضه ضرورة حتمية.
ّ
تتضح هذه الضرورة إذا عرفنا ما حدث مع
بسماتها
الكشف عن آثار
حضاراتنا القديمة ِ
ُ
املميزةّ ،
ّ
وأول ذلك وثائقها األصلية املنقوشة
ُ
عـ ـل ــى ال ـ ــرق ـ ــم ال ـط ـي ـن ـي ــة وج ـ ـ ـ ـ ــدران ال ـق ـص ــور
وامل ـع ــاب ــد .فـقــد َحـ ـ َّـول ه ــذا الـكـشــف «ت ــاري ــخ»
الـ ـت ــوراة إل ــى أســاط ـيــر م ـح ـضــة ،وبـ ــدأ علماء
الـتــاريــخ واآلث ــار ب ـقــراءة شــرق غير تــوراتــي.
وه ــذا هــو سـبــب ال ـه ـجــوم مـنــذ ال ـبــدايــة على
قيمة ه ــذه ال ـك ـشــوفــات أو م ـحــاوالت تزييف
دالالت ـ ـهـ ــا ول ـغ ــات ـه ــا وهـ ـ ّ
ـويـ ــة ال ـش ـع ــب ال ــذي
ً
شرق توراتي لم تعد
أبدعها ،حماية لخرافة
ٍ
ّ
ّ
علميةَ ،
طم َسها املحتلون
تصمد أمام يقظة
حني ظهرت ،ثم عادت إلى الظهور في أواخر
النصف الثاني من القرن العشرين.
(شاعر وروائي وناقد من فلسطني)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

يحيى عبده رؤية معاصرة للهندسة والفنون اإلسالمية

ِقباب وأرض ومزارعون
في معرضه الذي
يتواصل حتى الثالث من
ّ
يوظف
الشهر المقبل،
التشكيلي المصري ()1950
الكتابات والزخارف في
أعمال تجمع بين الرسم
وتصميم الملصقات

القاهرة ـ العربي الجديد

من المعرض (جزء من لوحة)

إطاللة

أعطى اإلمبراطور
ماركوس أوريليوس،
الذي حكم
اإلمبراطورية الرومانية
مدة عقدين ،واحدًا
ّ
من األمثلة النادرة
تصور أفالطون
عن
ّ
للحاكم الفيلسوف

ً
ماثلة مطلع  2021في كنيسة الطاهرة بالموصل ،بعد سنوات من طرد «داعش» من المدينة ()Getty
آثار التخريب

ّ
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار م ـ ـئـ ــات الـ ـسـ ـن ــن ،ام ـ ـتـ ــزج الـ ـ ّف ــن
ـحــرفــة فــي ال ـتــاريــخ اإلس ــام ــي ،إذ مثلت
بــالـ ِ
مـعـظــم ال ـت ـع ـب ـيــرات ال ـحــروف ـًيــة واملـنـمـنـمــات
ّ
واألرابيسك والعمارة رؤيــة فلسفية تتعلق
بالنظرة إلــى ال ـكــون وال ـخ ـلــق ،انعكست في
أبعاد جمالية تحكمها ُبنية ونسق ّ
محددان،
ّ
تجسدها تجربة يحيى عبده
وهــي مقاربة
كـمــا يـبــرزهــا مـعــرض «مــامــح مــن امل ـشــوار»
ُ
ال ــذي افــتـتــح فــي «غــال ـيــري ض ــي» بــالـقــاهــرة
بــدايــة إب ــري ــل /نـيـســان ال ـج ــاري ،ويـتــواصــل
حتى الثالث من مايو /أيار املقبل.
ّ
يــوظــف ال ـف ـنــان التشكيلي امل ـصــري ()1950
الكتابات العربية ،من آيات قرآنية وأحاديث
نبوية ومــأثــورات شعبية وزخ ــارف نباتية
ـارات يختارها،
وه ـنــدس ـيــة ،فــي تشكيل عـ ـب ـ ٍ

ّ
ّ
مثل «وإن ال ـلــه الـ ــرزاق ذو ال ـقـ ّـوة امل ـتــن» ،أو
«س ـب ـح ــان الـ ـل ــه» ،أو «اسـ ـت ــوص ــوا بــال ـن ـســاء
خ ـيــرًا» ،أو «ال ـف ـتــح» ،ويسعى إلــى إدماجها
كمفردات تشكيلية داخــل اللوحة ،من خالل
إبراز التباين اللوني بني الغوامق والفواتح،
ّ
أو فــي تــداخــل مـســاحــات ال ـظــل وال ـنــور وفق
عالقات متوازنة ومدروسة.
ت ـعــود ب ــداي ــات ع ـبــده ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه إلــى
مطلع ثمانينيات القرن املاضي ،مع رحلته
ّ
الحج والعمرة ،حني ّ
قرر
األولى ألداء مناسك
أن ّ
يحول مشهد الطواف والسعي بني الصفا
واملـ ــروة وغـيــرهــا مــن املـنــاســك إلــى أيقونات
بتنظير أراد مــن خالله
ف ـن ـيــة ،وواكـ ــب ذل ــك
ٍ
تــأص ـيــل الـ ـتـ ـص ـ ّـورات الـفـلـسـفـيــة وال ـف ـكــريــة
ً
للفنون عبر التاريخ اإلسالمي ،وصوال إلى
اللحظة املعاصرة.
ُ
ترجمت هذه األفكار عبر استعارة األنماط
ّ
الزخرفية الهرمية واملثلثة وسواهما منذ
ما يقارب األلف عام ،مع استخدام املوتيفات
اإلســام ـيــة امل ـعــروفــة ،مـثــل ال ـقـ ّـبــة وال ــدائ ــرة
ّ
واألهلة والنجوم ،وتجتمع هذه العناصر،
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـخــط الـعــربــي ،فــي أسـلــوب

يسعى إلى تأصيل
ّ
للفن
التصورات الفكرية
ّ
عبر التاريخ اإلسالمي

ت ـ ـ ص ـ ّـو ُر أ ف ــاط ــون للملك الـفـيـلـســوف ،في
ً
كتابه «ال ـج ـم ـهــوريــة» ،كــان ّمستحيال .لم
ّ
يتحول إلى حقيقة أبــدًا ،لكنه كان األكثر
انـ ـسـ ـج ــام ــا مـ ــع ش ـخ ـص ـي ــة اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور
مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوس أوري ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــوس ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـك ــم
اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ــروم ــانـ ـي ــة ع ـق ــدي ــن مــن
الــزمــن .ومــن املستغرب أن أوري ـل ـيــوس لم
وإن اعتبر نفسه
يعتبر نفسه فيلسوفًاِ ،
تلميذًا ألفــاطــون ،وشــارحــا ألف ـكــار غيره
من الفالسفة أيضًا ،وتــرك كتابًا ،بعنوان
ُ
ّ
«التأمالت» ،يحتوي خواطره ،واعتبر من
ُ
ـف أوريـلـيــوس أنه
الكتب الـخــالــدة .لــم يـخـ ِ
ك ــان هــاويــا للفلسفة بــامل ـصــادفــة ،مثلما
أصبح إمبراطورًا باملصادفة ،بزواجه من
فاوستينا ،ابنة االمبراطور أنطونينوس،
َ َ
فو ِرث العرش .وكان ملوتها أكبر األثر في
نزوعه إلى الفلسفة .شهدت اإلمبراطورية
الرومانية في عهده الكثير من الحروب،
وامل ــؤام ــرات ،واالض ـطــرابــات .واجتاحتها
أيضًا ال ـكــوارث الطبيعية مــن فيضانات،
ّ
وهزات أرضية ،وزالزل ،وأوبئة ،كان منها
ُ
وباء الطاعون .خاض أوريليوس حروبه،
وانتصر على أعدائه في معظمها ،إن لم
ّ
يكن كلها ،وأنقذ اإلمبراطورية الرومانية
ّ
ُ
م ـ ــن أخ ـ ـط ـ ــار م ـ ـح ـ ـ ِـدق ـ ــة ،خ ــلـ ـف ــت م ــآس ـ َـي
َ
وفواجع تركت في نفسه جروحًا عميقة.
ّ
واسـ ـتـ ـط ــاع ،ف ــي خ ـض ــم امل ـ ـعـ ــارك ،تــدويــن
ّ
بعض من ّ
تأمالته ،وكانت أشبه بمفكرة
ٍ
لم َي غفل عن كتابتها في جميع الظروف
واألح ــوال ،في الجبال والسهول وأعماق
الغابات ،وأحيانًا في قصره.
ً
ـاالّ ،
ورب ـمــا أبــاطــرة،
قــد ّتصنع ِاملـ َـحــن رجـ ـ
لـكــنـهــا ال تـصـنــع ال ـفــاس ـفــة .فــال ـتــاريــخ ال
يعج بهم بقدر م ــا ّ
ّ
يعج باملقاتلني .لذلك
يـبــدو أوري ـل ـيــوس ،إم ـبــراطــور املـصــادفــة،
ّ
اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء ف ــري ــدًا ،ال سـ ّـي ـمــا أن تفلسفه ذا
ال ـطــابــع ال ــرواق ــي ك ــان ن ــزوع ــا شـخـصـيــا.
ّ
وحسب قوله؛ بمقدور كل إنسان أن يكون
فيلسوفًا في حياته الشخصية والعامة،
إذا كان يستفيد من ِّ املصائب واآلالم أكثر
ّ
ّ
واأليــام السعيدة.
مما يستفيد من ٌالن َعم
َ
واملـ ــحـ ــن ،ال
فــال ـح ـيــاة م ــدرس ــة ل ـل ـت ـجــارب
ِ َّ
ينجح فيها إال الشخص الذي وطن نفسه
على ّ
تحمل نوائبها وآالمها.
ماذا تقول عقيدة هذا الفيلسوف الرواقي؟
ّ
إن علينا أن ن ـ ع ــرف ا ل ـ ت ـ م ـ ي ـ ي ــز بــن الخير
ّ
وال ـشــر ،ألن الخير بالنسبة إلــى اإلنسان

ً
هــو مــا يجعله نــزي ـهــا ،مـنـصـفــا ،مـعـتــدال،
شجاعًاّ ،
حرًاّ .أما الشر ،فهو ما يثير القيم
ّ
املضادة لهذه القيم اإليجابية.
السلبية
لــم ي ـتـ ّ
ـردد أوريـلـيــوس فــي وصــف أسلوب
ّ
الحياة الصالحة ،وقــدم النموذج األعلى
الـ ــذي يـنـبـغــي احـ ـت ــذاؤه ،ووض ـع ــه نصب
أعـيـنـنــا دائ ـم ــا لـكـيــا ن ـضــل :انـتـبــه ك ــي ال
يـ ـفـ ـس ــدك اآلخـ ـ ـ ـ ــرون ،أو تـ ـفـ ـس ــدك م ـبــاهــج
الحياة ومناصبها وثرواتها .حافظ على
ْ
طيبًاّ ،
نفسك بسيطًاّ ،
خيرًا ،عطوفًا .لكن،
ُ ْ
كــن حازمًا في أداء واجباتك .وناضل من
ّ
أجل ان تبقى نقيًا.
يقصد أوريليوس من نصائحه أن الحياة
مدرسة للتجارب املريرة ،ال ينجح فيها إال
ّ
الشخص الذي وطن نفسه على الخوض
ّ
فـيـهــا وت ـحـ ّـم ـل ـهــا ،وال ـت ـعــلــم م ـ ّـم ــا ي ــؤذي ــه،
أك ـثــر مـمــا ي ـس ـعــده .ويـنـصــح بــاالعـتـكــاف
من وقــت الــى آخــر من أجــل ّ
تأمل حياتنا،
ّ
وتصفية نفوسنا مــن ال ـشــوائــب ،وتــذكــر
املبادئ الفلسفية التي تقودنا ،أو ينبغي
أن تـ ـق ــودن ــا .وهـ ـ ــذا االعـ ـتـ ـك ــاف ل ـي ــس مــن
ال ـضــروري أن يحصل في بــرج عاجي ،أو
عبر العزلة في الريف ،أو في منتجع في
أعالي الجبال ،أو على شاطئ البحر ،بل
ّ
خضم الحياة اليومية؛
يمكن حصوله في
يكفي أن نخلو بأنفسنا ساعة من الزمن،
أو أ ق ــل ،لنتأمل فيما فعلناه ،و م ــا ننوي

فعله ،لنراجع أنفسنا ،بل ونحاسبها.
ما هي السعادة؟ إنها تحقيق ما ترغب فيه
طبيعتنا البشريةّ .وكيف يمكن الوصول
إليها؟ عن طريق تبني العقيدة الفلسفية،
ُ
في السير على هدى تساؤل أخالقي« :هل
ُ
صنعت شيئًا من أجل الصالح العام؟ إذن
ّ
تلقيت أجري .لتكن هذه دائمًا قناعتك
فقد ّ
وال تكف أبدًا عن صنع الخير» .فاألخالق
الــرف ـي ـعــة هــي ثـ ـ ٌ
ـواب فــي ذات ـه ــا ،كالجمال
ٌ
ا َل ــذي هــو ج ـمــال فــي ذات ــه ،ال يـحـتــاج إلــى
ُ
غرام وال هيام .ما يعود بنا إلى األصل في
فكر الفيلسوف اإلمبراطور ،وهو االكتفاء
الذاتي واالستقالل عن العالم الخارجي،
ّ
فال ينتظر اإلنسان مدحًا وال تملقًا.
تـ ـجـ ـل ــب س ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــاركـ ـ ــوس أوري ـ ـل ـ ـيـ ــوس
َ
وفـلـسـفـتــه نــظـ َـرنــا إل ــى عــالــم ال ـي ــوم ،عالم
ّ
ي ـح ـك ـم ــه ويـ ـتـ ـح ــك ــم بـ ــه رؤس ـ ـ ـ ــاء ومـ ـل ــوك
ّ ُ
وضباط انقالبات
وقــادة وديكتاتوريون
ّ
وف ــاس ــدون ورج ـ ــال ع ـصــابــات ،ك ــل منهم

حن
الم َ
قد تصنع ِ
رجاًال أو أباطرة ،لكنّها
ال تصنع فالسفة

يـطـمــح إل ــى تـشـيـيــد إم ـب ــراط ــوري ــةّ ،رب ـمــا
كانت إمبراطورية امل ـخـ ّـدرات أو الــدعــارة،
َ
فالهوس
أو الجريمة ،ال شــيء مستثنى.
ّ
ب ــاإلم ـب ــراط ــوري ــات م ـس ـت ـشـ ٍـر ،م ــا دام لـكــل
م ــن ه ــؤالء فلسفة ،ليست س ــوى تصفية
رفاق الدرب ،وقتل الخصوم واملعارضني،
وقـ ـم ــع الـ ـبـ ـش ــر ،أو اس ـت ـخ ــدام ـه ــم مل ــآرب ــه.
ّ
م ـنــاورات السياسة ومساوماتها مبطنة
َ
بالدجل واملراوغة والكذب والتحايل .إنها
ّ
فلسفة مجربة ،أوصلت الكثيرين إلى ما
ً
ّ
يطمحون إل ـيــه ،ول ــم ت ـكــن إل خ ـطــوة إلــى
سلطةٍ ما ،قد تؤهله ليصبح إمبراطورًا.
ّ
إذا دق ـ ق ـ ن ــا النظر إ ل ـ ـى م ــا يشبه الفلسفة،
وإن كــانــت بــا أخ ــاق وال م ـبــادئ ،فــا بدّ
أن نــاحــظ مــا يكمن وراء نجاحاتها في
بلدان العالم أجمع :إنه الفساد .ماركوس
أوري ـ ـل ـ ـيـ ــوس ع ـم ــل ل ـل ـف ـس ــاد ح ـس ــاب ــا فــي
عصره وعصرنا ،واعتبره ّ
شرًا مستطيرًا،
ولـ ـي ــس ق ـ ـ ـ َـدرًا ال ُيـ ـ ـق ـ ــاوم« :ح ـي ـث ـم ــا أم ـكــن
اإلنسان أن يكون ،أمكنه أيضًا أن يعيش
حياة صالحة .فإذا كان يعيش في قصر،
ب ــوسـ ـع ــه أن يـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي الـ ـقـ ـص ــر ح ـي ــاة
صالحة».
ليس مــن نــوع املــديــح ،بــل االع ـتــراف ،قول
أرن ـســت ري ـنــان :كــان يــوم وفــاتــه مشؤومًا
على الفلسفة وعلى املدنية.
(روائي من سورية)

تمثال لماركوس أوريليوس ،في ساحة ديل كامبدوليو في روما ()Getty

فعاليات

تعبيري تجريدي قادر على إيصال رسائل
ّ
الفن ان مع االلتزام بجمالية اللون وتوزيع
ّ
الكتلة والفراغ وتدرجات الضوء في العمل
الفني.
تـ ـتـ ـع ـ ّـدد م ـ ـصـ ــادر عـ ـب ــده ب ـ ــدءًا مـ ــن دراسـ ـت ــه
األك ــادي ـم ـي ــة ،ح ـيــث ح ــاز درجـ ــة املــاجـسـتـيــر
ّ
ف ــي الـ ــرسـ ــوم امل ـت ـح ـ ّـرك ــة م ــن ك ــل ـ ّـي ــة ال ـف ـنــون
الجميلة بـ ـ «جــام ـعــة ح ـلــوان» ع ــام  ،1984ثم
في الفلسفة سنة  1988عن
درجة الدكتوراه ّ
أطروحته «رؤية فن ّية معاصرة لكتاب كليلة
ودمنة» ،ومرورًا بممارسته تصميم األغلفة
والـكـتــب وكـتــب األط ـفــال امل ـص ـ ّـورة ،وانـتـهـ ً
ـاء
بامتهانه الرسم خالل عمله الصحافي.
ال ــرم ــز ح ــاض ـ ٌـر أي ـض ــا ف ــي ب ـعــض ال ـلــوحــات
امل ـع ــروض ــة ال ـتــي ت ـت ـنــاول ثـ ــورة  25يـنــايــر/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  ،2011وال ـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـت ــرب مــن
تصميم امللصقات ،إذ يبني عالقة بني الزهور
باعتبارها رمز إرادة الشعب ً والحياة ،مقابل
ّ
الصخور التي تتحطم ،كناية عن التغيير ،أو
َ
الح َمام الذي ّ
يعبر عن سلمية االحتجاجات
الشعبية مقابل الغربان التي تشير إلى غدر
أزالم السلطة.
وف ــي ع ـمــل آخ ــر ،يحضر ال ــدرب ال ــذي يسير
ّ
ً
ع ـل ـي ــه الـ ـشـ ـع ــب ،ع ـ ـ ّـم ـ ــاال وف ـ ــاح ـ ــن ونـ ـس ــاء
ً
وأط ـ ـفـ ــاال ،بـ ـج ــوار ال ـخ ـض ــرة ال ـت ــي زرع ــوه ــا
ّ
والعمائر التي شيدوها ،أو في لوحة ثانية
ي ـتــداخــل فيها وجــه ال ـفــاح وج ـســده بجسد
املــرأة املصرية ويدهما تمسك املعول وهما
ّ
فوق البيوت ،إلى جانب أعمال تتشكل فيها
املناظر الطبيعية مع الحروفيات.
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ّ
غد األربعاء،
ينظ م «استوديو لبن» في بيروت ،عند الثامنة والنصف من مساء ٍ
تتضمن إعادة تمثيل حكايات ومشاعر عبّر عنها
فعالية قصصكم بالبيت التي
ّ
ب ع ض َم ن ع ا ش و ا ا ن ف ج ار بيروت ،من خالل فريق من الممثلين والموسيقيين
مرتجل في ثاني أربعاء من ّ
كل شهر.
يؤدونها من خالل مسرح
المحترفين الذين
َ
ّ
أخالقيات الذكاء االصطناعي عنوان ندوة افتراضية ّ
ينظمها «مركز مناظرات
ق ط ر » ف ي ا ل د و ح ة ع ند الثانية من بعد ظهر اإلثنين المقبل ،ويدير نقاشاتها
التطور السريع في
ا ل ب ا ح ث ا ن أ ح م د ا ل نعيمي ،وعلي المولوي .تناقش الندوة
ّ
يتم التفكير فيها بالتوازي
عالم التكنولوجيا واآلثار األخالقية الناجمة عنه ،والتي ّ
التوسع في استخدام التقنيات والتشريعات الناظمة لها.
مع
ّ
حتى العشرين من الشهر الجاري ،يتواصل معرض ذكريات معلّقة في «غاليري
أوبونتو» بالقاهرة والذي افتتح في الرابع والعشرين من الشهر الماضي ،بتنسيق
من الباحث المصري سيف الرشيدي .يضيء المعرض على المنسوجات المعلّقة
التي حاكها صانعو الخيام في القاهرة ،في عمل مزج بين الحرفة والفن في
التراث المصري.
ت ح ت ش ع ا ر تراثنا رأس مالنا ،تنطلق فعاليات شهر التراث في المواقع األثرية
بمدينة أوذنة التونسية ،األحد المقبل ،ويختتم في الثامن عشر من الشهر الجاري
يتضمن البرنامج نــدوات ولقاءات ومعارض تناقش
في متحف مدينة دوز.
ّ
مفهوم التراث الثقافي كنتاج إنساني متراكم ال يمثّل مجرد شاهد على التاريخ.

