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يـحـاول الـطـبـيب االخـتصـاصي في
جــراحـة الــعـظــام والـكــسـور ســعـد
ـزاوجـة بـ مـهـنـته حـازم نـوري ا
في الطـب ورؤيته الـروحيـة ازاء ما
ـقـدســة بـشـأن مـا ورد في الـكـتـب ا
ـعـجزات الـشفـائـية لـلسـيد عـرف با
سـيح عـليه الـسالم. ويقـدم نوري ا
ـراجـعـة ادلـة ال تـقـبل الـدحض او ا
بـشـأن حقـيقـة تـلك القـوى الـربانـية
الــــتي وهـــبـــهــــا اخلـــالق الى احـــد
انـبـيــائه لـتـأكـيـد رســالـته وتـوكـيـد
ـــرضى من نــبـــوتـه عــبـــر شـــفـــاء ا
االرواح الـــــشــــــريــــــرة واالمـــــراض
ـؤلف سـعـد حازم ـسـتـعـصيـة. وا ا
نـــــوري مــــعـــــروف بـــــ االوســــاط
الــكـنـسـيــة والـطـبــيـة بـاجــتـهـاداته
ــارســـاته الـــتي تــمـــخــضت عن و
دراســة جــديــدة صــدرت حــتى االن
ا يعكس انتشار كتابه بطبعت 
وقــــبـــول طـــروحــــاته في االوســـاط

العامة وخاصة الدينية. ويقول مار
غــريــغــوريـوس صــلــيــبـا شــمــعـون
ــوصـل وتــوابـــعـــهــا في مـــطـــران ا
مــقــدمــة الــكــتـــاب (قــلــمــا جنــد في
الـــشـــرق والســـيـــمــا فـي وســـطـــنــا
سـيـحي طـبـيـبـا يـعـنى بـالـشؤون ا
الــديــنــيــة بــهــذا الــقــدر الى جــانب
اهــتــمـامــاته الـطــبــيـة االنــسـانــيـة.
فقـرانه فكـرة العـلمي بـفكـرة الديني
اسفر عن انتاج هـذا الكتاب القيم).
ـؤلف هـيكـلـيـة في كـتابه واعـتـمـد ا
ــرض تـــتـــمــثـل بــشـــرح مـــاهـــيـــة ا
ومـــــســـــبـــــبـــــاته ووســـــائـل عالجه
االعتيادية ثم اظهار عجز الطب عن
الـعالج جــزئـيـا او كــلـيــا. وبـعـد ان
يــعــجــز الــطب عن حتــقــيق غــايــته
سيح لـيمنح الشـفاء وغالبا يأتي ا
مـا يـتم هـذا بـكلـمـة واحـدة. وتـكمن
اهمية ما ورد من امثلة في الكتاب
ـؤلف يـسـتـعـرض امـراضـا في ان ا
عــدة حتــتـاج الى وســائل واجــهـزة

دقــيـقـة الجل الـشــفـاء او بـعـضه ثم
ـــســيح لم يـــنــوه الى ان الـــســيــد ا
يحتاج في جمـيع معجزاته الى اية
وســيـــلــة او جـــهـــاز ايــة واســـطــة.
ـثـابـة اخملـدر وكل فــكـلـمـته كـانت 
مــســـتــلـــزمــات الـــعــمـل اجلــراحي
كــمــعــجــزة اعــادة اذن عـبــد رئــيس
الكهـنة الى وضعـها الطبـيعي بعد
ان قـطـعـهـا بـطـرس بـسيـفه. والشك
في ان معجزات االستشفاء الواردة
قدس وردت في سورة في الكتاب ا
ائدة ( (110مشيـرة الى انه عليه ا
الـــسالم يـــبــر االكـــمـــة واالبــرص
ويـخــلق من الـطـ كــهـيـئــة الـطـيـر
وينفخ فيها فـيكون طيرا باذن الله.
وفــيــمـــا كــان الــيــهـــود يــشــكــكــون
سيح ويسـخرون منها عجـزات ا
ويتهـمونه ببـمارسة الـشعوذة فان
الــقـرآن الــكـر ذكــرهـا بــكـثــيـر من
الـصــدقـيـة والـتــبـجـيل مــا يـكـسب
دعـوته االعـجاز والـواقـعيـة. ويـقوم

ـــؤلف عـــلى ذكـــر ابـــرز االمــراض ا
ـشـتـركـة الـنـفـسـيـة والـعـضـويـة وا
(النـفسجسـمانيـة) ويحلل اسـبابها
ويـــذكـــر اعــراضـــهـــا الـــتــحـــولـــيــة
كــامــراض الــهــيـســتــريــا والــصـرع
وســواهــا ويــشـــمل ذلك االعــراض
االنـــــقـالبـــــيـــــة واالنـــــشـــــطـــــاريـــــة
واضــــطـــرابـــات اجلـــهـــاز احلـــسي
واحلركي ثم ينتـقل الى االستنتاج
ــــعـــجــــزة والـــعالج الــــروحي من ا
بالتأهيل االجـتماعي ويخلص الى
ـســيح يـعـيــد بـقـدراته ان الـســيـد ا
االلـهـيـة الــعـقل والـتــكـلم (الـنـطق)
والبصر. ويضفي على االمثلة التي
تـنـاولـهـا او اسـتــقـاهـا من الـكـتـاب
قدس مـزيدا من السـمات العـلمية ا
واخملـبـريــة اخلـاضـعـة فـي مـا بـعـد
الى التطورات الطـبية التي وصلت
الـيـهـا جـهود الـعـلـمـاء والـعـالجات
ـطران ـقـدمـة للـشـفاء. ويـضـيف ا ا
ـــبــتـــكـــر فـي هــذا شـــمـــعـــون ان (ا

الـكتـاب انه لم
يــقــتــصــر عـلى
ذكــــر او شــــرح
مـــــــعــــــجــــــزات
سيح. السيد ا
فهذا امر شائع
في الـعـديـد من
مـــــــؤلــــــــفـــــــات
الــــــــكــــــــتــــــــاب
ــســيــحــيــ ا

لـــكن اجلــــديـــد
فـيه هـو دراسة
عـجزة علـميا ا
ها كأمر وتقد
واقـع ال يـــقـــبل
اجلدل وبـعدها
كل الـــبــعــد عن
الــــشـــــعــــوذات
واالســــاطــــيــــر
الـــشــائـــعــة في
اضي).        ا
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مـتزامـنـا مع الـعـنوان الـرئـيـسي كـما
اشرنا مسـبقا  ويقـوم الدكتور فارس
الـرحاوي بـتـقد اجملـمـوعة بـعـنوان
يـشـيــر من خالله  الى ( الـشــخـصـيـة
الــقــصـصــيــة  من سـلــطــة الـذات الى
تـمـحـور  الـنص والـعـنـوان ) مـشـيـرا
ـيـز اجملـمـوعـة الـقـصـصـية بـان مـا 
لــلــكــاتــبــة  كـونــهــا تــمــتــلـك الــرؤيـة
الـواقــعـيـة  لـلـمـراة بـكـل تـفـاصـيـلـهـا
احلـيـاتـية  حـتى اصـبـحت قـضـيـتـها
الــرئـيـســيـة  فـكــانت هـذه اجملــمـوعـة
القصـصية بحـسب الرحاوي نـسيجا
قصصيا مـعبرا عن احلس الوجداني

اساوي الذي تعيشه.. ا
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  امــــا الــــدكـــــتــــور  ابـــــراهــــيم
مـصـطـفى احلـمـد فـاجنـز قراءة
او لى في اجملـمـوعـة عـنـونـها (
بوعي الكتابة  واصالة التعبير
ا ) مـشيـرا بـان قـراءة سريـعـة 
اجنــزتـه الــكــاتــبـــة من قــصص
يـــعـــطي انـــطــبـــاعـــا عـــامــا عن
ـا يـكـتنف انـشـغالـهـا  الـدائم 
احلياة  من حولـها من جتليات
تــبــدا من تــفــاصــيـل  صــغــيـرة
تــدور حــول الـــذات والتــنــتــهي
عنـد اقاصي الـتحـوالت الكـبرى
واالنتهاكات الهائلة  جلماليات

 الوجود وكائناته  ..
وتبدا الكاتبـة  بايراد قصصها
مـحـاولـة التـعـبـيـر ن مـكـنـونات
االلم الـتي دفــعـتـهــا البـراز تـلك
القـصص مـتخـذة مـقولـة  جليم
مــوريــســون الــذي يــقــول (بــان
شاعر هي جزء االلم شعور  وا
مـــنك ومـن واقـــعك  فـــاذا قـــمت
بكـبتهـا وشعـرت باخلزي مـنها
فــانك تــســمح لــلــمــجــتـمـع بـان
يـشـوه واقـعـك  عـلـيك ان تـدافع
ك) عن حـــقك في الـــشــعـــور بــا
فـتـاتي قـصـة( رحـلـة في قـطـار)
كاولى قصص اجملموعة والتي

اصــدرت الــقــاصــة الــدكــتــورة مــنــال
صـالح الــديـن الــصـــفــار مـــجــمـــوعــة
قــصـصــيــة بـعــنــوان (الـســقـوط  الى
ا السماء ) مع عـنوان فرعي اخر  ر
اتـــخـــذته الـــكـــاتـــبـــة لـــلـــداللـــة عـــلى
ـوصـلي شـخـصـيــتـهـا وهـو ( ورود ا
الـــصــفــار ) مــتــزامـــنــا مع الــعــنــوان
الرئيسي  في اجملـموعة التي صدرت
ـتــوسط ب 86صــفــحـة مـن احلـجـم ا
متـضـمـنة  27قـصة قـصـيـرة سـناتي
عـلى اسـتـعــراضـهـا تـبـاعـا  لـكن قـبل
الــولـوج في الــعــالم االدبي لــلـقــاصـة
الــتي زخــرت سـيــرتـهــا الـشــخـصــيـة
بالكثير من البحوث والدراسات التي
ية اجنزتها  في مجال عمـلها كاكاد
تربـوية  حتمل شـهادة الـدكتوراه في
فــلـسـفــة الـلــغـة الــعـربـيــة  فـضال عن
مـشـاركـتـهـا في الـدورات  والوظـائف
التي شغلـتها  اضافة النـشطة عديدة
استعرضتها  في البطاقة الشخصية
التي اخـتـتمت بـها اصـدارها دون ان
ــا اجنـزته في تــشـيـر تــلك الـبــطـاقـة 
اجملـال االدبي بـاســتـثـنـاء اجملـمـوعـة
ـا الـقـصـصـيـة الـتي بـ ايـديـنـا ور
تكون باكورة اعمالها االدبية في هذا
ــيــدان  مع االخــذ بــنـظــر االعــتــبـار ا
عـمــلـهـا كـمـحــررة  في مـجـلـة( صـدى
االجيـال) التي يـصدرهـا معـهد اعداد
ـعــلـمـ  في نــيـنـوى وقــيـامـهـا في ا
ضـــوء ذلك بـــنــشـــر  عـــدد كــبـــيــر من
ــــقــــاالت واالعــــمــــال االدبــــيــــة  في ا

الصحف واجملالت العراقية ..
وتــســتــهل الــصـــفــار مــجــمــوعــتــهــا
الـقصـصـية بـاالهـداء حيث تـقـدم تلك
اجملــمــوعــة  لــعــشــاق احلـرف الــذين
يــــجـــدون فـــيه بـــصــــيص امل  حـــ
ــاء مـن بــ تـــنـــســـاب احالمـــهم كـــا
اصـــابــعـــهم وفـــرحــة تـــطــرق ابــواب
ـهددة بـاحلـزن حيث تـخـتتم مدنـهم ا
هــــذا االهــــداء بــــاالسم االخــــر الـــذي
اعـــتـــمــــدته الـــكــــاتـــبـــة وهـــو (ورود
ـــوصــلي الـــصــفــار ) والـــذي ظــهــر ا

تـــفــصـح من خاللـــهــا الـــكــاتـــبــة اللم
االنــتـظـار ومــا تـثــمـره من اخلــيـبـات
حـيث تعي مـن خالله الدكـتـورة مـنال
صالح الديـن الصـفار  حـدود الـلقـطة
الـتي تــرسـمـهـا وافـكــار الـبـطل الـذي
تــوزعـه بــ عــالم افـــتــراضي  حــيث
اتــخـذ قــراره بـالــنـزول من قــطـار ذي
عـــطالت كـــثـــيـــرة ومـــا بـــ الـــعـــالم

الواقعي  في لقاء من يعشق..
  فــيــمـا تــتـنــاول الــقـاصــة  هـاجــسـا
انـسـانـيـا فـي قـصـتـهـا الـثـانـيـة الـتي
عنـونـتهـا  ب(حب ولـكن ) متـخذة من
احلب االفتراضي الذي تتيحه مواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي  وخــصـوصـا
ـتـمـثـلـة بـالفـيس شـبـكـة الـتـواصل  ا
بـــوك فــفي حــ كــان يـــتــهــيــا  بــطل
القـصة اللـتقـاط جنمـته قفـلت البـطلة
صـفــحـتـهــا مـغـادرة الــفـيس بـوك في
قصة اشبة بومضة تزخر بالكثير من

التامالت ..

فــيــمــا تــرسم الــقــصـة عــبــر الــقــصـة
الــثــالــثــة الـتـي عـنــوانــهــا (ســلـمى )
صـورة  حلب يــاتي في وقت مــتـاخـر
وما يشكله هذا احلب من انقطاع عن
طـقـوس دائـمـية وركـون في هـواجس
اخـــرى يــتــيــحــهــا مـــثل هــذا الــعــالم
االنــســـانـي  الـــذي يـــعــيـــد بـــحـــسب
الـــقـــاصـــة  لــــوجه ســـلـــمـى  بـــريـــقه

هاجر.. ا
 وهــنــالك قــصص اخــرى  تـتــيــحــهـا
الـقـاصـة  لتـمـثل ومـضـات  انـسـانـية
حتمل هاجس انفالت احللم ب يدي
االنسان واكتشـافه  مثلما احلال  في
قـصـة  احلـمــامـة والـشـجـرة  ونـقـطـة
ضـعـف ودوار  حـيث تــعــود مع عـالم
هذه الـقصـة االخيـرة لتـشكـيل الواقع
الذي  يـسبح فيه حـب متاخـر  ليـعيد
الق الــشــبــاب  الربــعــيــني ويــجــعــله
يــخـتـزل عــشـرون عــامـا مـضـت عـلـيه
لـيعـود في الـعشـرين مع ابـتـسامـتـها
الـــدافــئـــة  وهــنـــالك قــصص
اخـــرى تـــخـــاطب الـــوجـــدان
شـاعر وحتفل بـالكـثيـر من ا
االنـــســانــيــة الـــتي تــبــرزهــا
الــقـــاصــة في اشـــارة حلــجم
ــعـانـاة الــتي يــنـوء بـثــقـله ا
الــكــثــيـرون لــتــعــبـر لــهم من
خالل مجموعتهـا القصصية
عــمــا يــجـيـش بـالــنــفس  من
صــور زاخـــرة تـــلـــتـــقـــطـــهــا
الـكـاتـبـة من بـسـتـان احلـيـاة
لـتنـثـرهـا على صـفـحـات تلك
ــــا اجملـــــمــــوعــــة والـــــتي ر
اختارتها الكـاتبة  لتعلي من
 شـــــان اجلـــــمـــــال الـــــروحي
الــداخـلي ذلـك الـذي يــعـتــمـر
االعــمــاق بـديـال عن اجلــمـال
احلـسي الـشـكـلي مـؤكـدة في
اغـــــلب تـــــلـك الـــــومـــــضــــات
الــقــصــصـيــة  عــمــا يــجـيش
باالنـسـان من جـمال مـخـبوء
يبـرزه احلب  فـيـقـدم لكل من
يـنـتـهـجـون الـقـبـاحـة رسـالـة
تطـرز حروفهـا جمـال النفس
واالرادة  والرغبة في احلياة
والـقـدرة عـلى الـنـجـاح فـيـها
وهـي  تـــتــــقــــافــــز من دالالت
ومــضــامـــ في الــومــضــات

الـتي تـعـبــر عـنـهـا الـكـاتـبـة من خالل
قصص غـربة وتـائهـة  وامراة الـرماد
ــوت والـــصـــحـــوة وهـــروب نـــحـــو ا
ــــوقف االخــــيــــر وعـــــرس خــــاص وا
وقــتــلـهــا وغــرور وجـنــون واعــتـراف
اخـــيـــر وراسـي في اجـــازة والـــغـــول
وحـــلـم وريـــشــــة وبـــدايــــة الــــرحـــيل
والـســقـوط الى الـســمـاء ولـلـحــقـيـقـة
وجـه اخـــر ووقــــفـــة حــــســـاب واخـــر

راة .. ساعاتي واللقاء و ا
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فعال  ان تلك القـصص التي اجنزتها
الــكـاتــبـة جــديـرة بـالــقـراءة والــتـامل
خـصـوصـا وان اغـلـبـهـا مـسـتقـاة من
جتــارب واقـعــيـة عــاشـتــهـا الــكـاتــبـة
لـتــسـفـحـهـا عــلى  اد الـورق نـاثـرة
ايـاهـا في بــسـتـان احلـرف  ولـتـبـشـر
ببـروز قاصة تـضاف لـلمـشهد االدبي
ـوصل مـدركة الـنـسـوي  في مـديـنـة ا
ــراة هـو من ان ابـرز مـن يـكــتب عن ا
بنـات جنـسهـا لتـعبـر عمـا عانـته تلك
ـوصـليـة في مـدينـة مـسكـونة راة ا ا
بــالاللم واخلـوف والــدمــار الـذي حل
فـيـهـا  وحـقـيـقـة ان مـا وافـاني مـنـهـا
بـهــذه اجملـمـوعــة الـقـصـصــيـة  الـتي
ـطرز  عـلى احدى سررت بـاهـدائهـا ا
صفحاتها جعلني  اعيد استذكاراتي
وصل  في ا قـبل مـغـادرتي مديـنـة ا
صيف عام  2014ومشـهد االهداءات
الــزاخـرة الــذي كـان يــطـرز مــكـتــبـتي
الـتي تـركـتـهـا  بـالم  لـتـضـحي مـئات
طـرزة علـيها العـناوين واالهـداءات ا
ـدينة نـهبا من قبل  نخـب ادبية في ا
لـنـار  اوقدهـا عـنـاصـر تـنظـيم داعش
ــنــزلي لـــتــتــقــافــز بــعــد اســتالبـــهم 
الــكــلــمــات سـاخــنــة في شــتــاء قـاس
دينة والم مضاعف يتزايد شهدتها ا
ــنـزل اخلـاوي من كـلــمـا دخـلت ذلك ا
تلك الكتب  والعنـاوين اجلميلة التي
افتـقـدها الـيـوم فاصـبـحت اجملمـوعة
الـقـصصـيـة لـلكـاتـبـة الدكـتـورة مـنال
صالح الـدين الـصفـار اشـبه بـخـطوة
جـديــدة في مـشـوار  كــتب تـردني من
ن عـادوا زمالئي الـكــتـاب واالدبـاء 
لـرسم مالمح مـشـهـد ثـقـافي مـوصلي
ريرة  وشمس مطرز بكلمات احملنة ا
االمل التي  التصنع اال بارادة محبي

ثقف دوما .. احلياة  وهذا ديدن ا

مـلكـة ودول الشرق تـنظم دار بالد الـعرب لـلنشـر والتـوزيع ملـتقاهـا الشـهري لـشهر تـشرين الـثاني اجلـاري وبحوي مـعرضـا للـكتب النـادرة عن ا
. قر الدار الكائن بشارع التحلية في الرياض مساء اليوماألثن األوسط الصادرة باللغة العربية واإلنكليزية والتركية والفرنسية وذلك 

ـعرض الذي يـستـمر أسـبوعا الفـتا إلى أنه يـسعى إلى نشـر الثـقافة ودعـا مدير عـام الدار مـحمد آل زلـفة عـشاق الكـتاب الـنادرة لالستـفادة من ا
ا فيها الطبعات األولى من كتب الرحالة الذين تعلقة بصناعة الكتاب وأنه باإلمكان االطالع على نحو  170 كتابا نادرا في مجاالت معرفية مختـلفة  ا

زاروا اجلزيرة العربية .
رء أن صفة الندرة تطلق تاحف  نادر هو مصطلح غامض نـوعا ما فقد يفتـرض ا وأضاف: الكتاب الـنادر ليس كتابا عـاديا وليس قطعة من مقـتنيات ا
ة ولكن جمـيع الكتب النادرة كن أن يكون الـكتاب نادرا للـسبب معا. لـيست كل الكتب الـنادرة قد عـلى الكتاب بسـبب قدمه أو لنسخه احملـدودة لكن 
ة والكتب الـنادرة يُعرّف الشيء األثـري بأنه الشيء القد والـنادر أما كلمـة نادر فتشمل ذات قيمـة ال لبس فيها. لـذلك من الضروري التـمييز ب الـكتب القد

القد واجلديد على حد سواء.
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بغداد

عرفة ـقام التداولي  الـذي يتراوح ب الـشفهي و الكـتابي  تتـلوَّن ا بحسب ا
عارف و األدبيَّة.  غـير أنهـا ال بد أن تمـر عبر قـنوات معـرفية تـوصل للقـار ا
الـتـجارب  والـصـور أيـضـا . وفي هذا االجتـاه يـظل اخلـطـابُ وصـيدا مـعـرفـيا
نــحــو الـتــواصل اجلـيــد  والــشـامل ; لــبــنـاء مــجـتــمع إنــسـانيٍّ أســاسه الــقـيم
ـوازاة مع ذلك  ـمــيـز . بـا لــوك احلـضـاري ا ة  واالنـفـتــاح عـلى الـسـُّ األخـالقـيـَّ
ة لـها ارتـبـاط جـامـد بالـنص األدبي من حـيث هـو سـلـسـلة من عـرفـة األدبـيـَّ فـا
ا هي ـ َعانى .  الكلـمات و العبارات  كتابية أو شفـهية  يؤلف بينها ظالل ا
عنى يز الهدف منه  تثبيت ا عانى ـ تشكيل و تصوير و تلح بديعي  أي ا
في سـيـاق مـعـ من جـهـة ; وإقـنـاع اخملـاطب من جـهـة ثـانـيـة  . فـمن بـ أهم
الـقنـوات  واجلـسـور التي يُـشـيـد علـيـها االنـسـانُ صـرحه التـواصـلي  جند :
ـة  . إن إبـداعَ ـعــرفــة األدبـيـَّ ــعــرفـة الــبالغــيّـة  في هــذا الــبـاب  قــســيـمــة ا ا
ـعـارف الـنــصـوصَ جتــعل من اخلــبـر و اإلنــشـاء ركــنـا أسـاســيـا فـي إنـتــاج ا
وتداوالتـها. ال سيـما أن النصَّ األدبيَّ ال يـكاد يـخلو من تـقد أخبـار ومعارفَ
جاهزةٍ  مكتشفة ومستنبطة من ثناياه  فضال عن احتمالها الصّدق أو الكذب
ـطابقة الواقعيَّة للخبر . أما اإلنشاءُ فهو استفزاز و خلخلة ُمعارفٍ  بحسب ا
ة  نفسِها ; ويسعى  في عرفة األدبيـَّ تلقي  بل توريطه في إنـتاج ا و معانـيَ ا
عرفيـة لدى القار احلصيف . لذلك مقام آخـر  نحو التشكـيك في القدرات ا
ـعرفة األدبـيَّة لعبـة مُخاتـلة  يتـناوب في حياكـتها اخلـبرُ واإلنشاءُ . أصبحت ا
غـير أن الـسؤال اإلبـسـتمـولوجي الـذي أرَّق البـاحثـ هـو : هل الكـتابـة سابـقة
ـعـرفة ـسـتـوى تـظل ا ـطـلـقـة ; أدبـيـة أو غـيـر أدبـيـة ? في هـذا ا ـعـرفـة ا عـلى ا
القبْـلية وصيدا نحـو استكشاف مـا ينتجه اخلبرُ واإلنـشاءُ نفسُه من معارفَ و
ـعارف األدبـيَّة ـعرفـي . ولكي يـتم  حـفظ  وتأصـيل ا دالالتٍ عـن طريق الـبـناء ا
وصَونـها  بهـدف استمـرارها  ووقوفهـا أمام صروف  وعـواذي الزمن ; فمن
عرفـة األدبيَّة  شراشيفَ بالغية . إن الواجب  بل من الـضروري أن تكتسي ا
عرفي في وسعه الزمـني ره بتوفره على مكونات ذات استـمرارية اخلطاب ا
الـصّلـة بـعـلم الـبالغة ; وتـبـعـا لـذلك يأتـي علم الـبـيـان و االسـتبـانـة و الـوضوح
عارف  واجلالء في مقدمـة هذه العناصر البانية لـلمعرفة . فضال عن تثبيت ا
في األذهان  بواسـطة توظـيف صور خيـالية  يـسوقهـا اخلطابُ في مـنظوماته
و مسبـوكاته . ومن جـانب آخر  فلـلمحـسناتِ الـبديعـيّة  في علم الـبالغة  يد
عرفة األدبـيَّة أيضا  . وذلك عن طـريق خلق توازن ; صوتي طولى في صَـوْن ا
قـابلة و غـيرها جع و الطـبـاق و ا و داللي  وتصـويري  منـبعهُ اجلنـاس  والسـَّ
من احملسـنات . واحلـالة هـذه  أضحى اخلـطابُ األدبي يـوظف  بغزارة  في
ـتلقي وإقناعه.   إن مضمونَ النصـوص احلجاجيّة و اإلقناعيـة بُغية استمالة ا
عرفـة بخـبايـا علم اخلـطاب من ـركب  يسـتوجـبُ ا اخلـبر  فـي هذا السـياق ا
جـهـة  واإلطـالع عـلى أحـوال اخملـاطـَب من جـهـة ثـانـيـة . فـالـطـّـريـقـة الـبـنـائـية
عرفي تـراعي احلالة الـذهنية لـلمخـاطـَب  كما هـو معروف عنـد علماء للخـبر ا
الـبالغـة  فهـو قـد يـكون خـالي الـذهن أو مـترددا وشـاكـا أو ناكـرا و جـاحدا 
وهو أعـلى درجات اجلحود  واإلنـكار في تلقي اخلـبر . ونتيـجة لذلك  ما كان
لـلـخـطـاب إال أن يـراعي أحـوال اخملـاطب  وحـالـته الـذهـنـيـة ; وهـذا هـو وصـيد
ـعـرفي .  وتـبـعـا لذلك  فـاخلـطـاب هـو جزء ال تـداولي و تـواصـلي في اخلـبر ا
ة . جـاء في لـسـان الـعـرب مـادة خطـب : مـخـاطـبة و ـعـرفـة األدبـيـَّ يـتـجـزأ من ا
ـفـهـوم من الـصـفة الـشـفـهـيّـة إلى الـكـتـابـيّة مع مـشـاورة  فـضال عن انـتـقـال ا
اللسانـيات احلديثة  و السيميائيات الوظيفية  اللذين يعود إليهما الفضلُ في
تـوسـيـع مـجـاالت تـوظـيـفه . سـيـمـا وأن اخلـطـاب ارتـبط مـعـهـمـا بـاألثـر  الـذي
عرفي . وفي السياق ذاته  يعتبر حتديد موضوع اخلطاب يحدثه في التلقي ا
عرفة األدبيَّة . من حيث إنها تتقاسم  حسب الدارسـ  وجها آخر لتطوير ا
ـؤشـرات  في مـقـدمتـهـا تـوالي فواصل و اخلـطـابَ مجـمـوعـة من احلـوافز و ا
عرفة األدبـيَّة . و بناءا على ذلك يـعود الفضل لهذا اجلمل في اخلـطاب و في ا
التوسـيع الوظيفي إلى اللـسانيّ هاريس و بـنفنست ; اللـذين خرجا عن نطاق
اجلـمـلــة الـتي حتـاصــر اخلـطـابَ في شــرانقَ ضـيـقــة  إلى مـجـاالت أرحبَ و
ـغـامـرة  التي أوسعَ مـتعـلـقـة بالـلـغـة و الثـقـافـة واجملتـمع . وبـالـرغم من هذه ا
ـعرفة األدبيَّة  أقدم علـيها اللـسانيان  و الـتي أسفرت عن اندغـام اخلطاب با
تـظل هـذه األخـيـرة مـشـدودة بـعُـرى بالغـيـة وثـيـقـة  جتـعل من األدب يـكـتـسب
أدبـيــته انـطالقـا مـن بـنـائه الـداخــلي . وعـلى غـرار هــذا  تـفـرض الـلــسـانـيـات
الـفـرنــسـيـة ذاتـهــا من خالل حتـلـيـالت سـوسـيـر لــلـخـطـاب الــذي اعـتـمـد  في
عجم و الـداللة دون اللـُّجـوء إلى ما هو خارج ة  على ا مقاربـته للمـعرفة األدبيـَّ
نـصـي .  أمّـا اخلـطـاب عــنـد األجنـلــوـ سـاكـسـونــيـ  وخـصــوصـا مـدرسـة "
ـعـنى أن اخلــطـابَ هـو احلـوارُ أو بــيـرمـنـكــام "  يُـتـوَّج بــاحلـوار الـداخـلـي . 
ونـولوج . وفي ثنـايا هذا األخـير يسـعى اخلطـابُ نحو الـكشف عن الدالالت ا
ة . إن الـتـَّركـيـزَ على عـرفـة األدبيـَّ ووظـائف الـرّموز و االيـقـونات  الـتي تـبنـي ا
سـرحي  مؤشـر قويٌّ احلـوارِ بـاعتـباره أهم مـكون من مـكونـات بـناء الـنص ا
سرح عنـد األجنلوـ ساكسونـي  على الدور األسْنَى الذي تـنهض به رسالة ا
في بناء الـثقافة اإلنـسانيّة عـامة ; سيمـا وأنه أضحى من أهم متطـلبات احلياة
العصـريَّة . عالوة على توظيفه واعتماده  بشـكل كبير على الفنون األدبيّة من
ـقــتـضى ذلك  : شــعـر و أحــدوثـة و قــصـة  ورقص و غــنـاء  ومــوسـيــقى . و
سـرحي القد عـلى عهد وروث الثـقافي ا تأصّرت الـثقافـة األدبيَّة احلـديثة بـا
الــيـونـان . حـيـث إن فن الـتـراجــيـديـا شق طــريـقه بـثــبـات و عـزم و إصـرار مع
مـسرحـية " أوديب مـلكـا " للـشاعـر الـيونـاني الكـبيـر سوفـوكلـيس  حيث يـعود
مـثل الـوحـيـد في احـتـفـاالت " الـديـثـرُمب " . غـير أن إلـيه الـفـضل في ظـهـور ا
االهتمـام باحلوار كمقابل للخطاب في الثقافة األجنلوـ ساكسونية  يعتبر  في
حد ذاته  اعـتـرافـا ضمـنـيـا بالـروابط الـتـاريخـانـيّـة للـثـقـافة األدبـيّـة من جـهة 
ـسرح عـلى عـهد ويـلـيام شـكـسبـيـر في القـرن الـسَّابع وامـتدادا شـرعـيّا لـفن ا
يالدي من جـهة أخـرى . واحلالـة هـذه  تظل أهم مـسرحـياته " رومـيو عشـر ا
وجوليـيت " و " هامليت " وغـيرها  صياغـة فنيّة لـلتـّجربـة اإلنسانيّـة في الثقافة
و األدب على امـتداد عقود من الـزمن . وبناءا عـليه  تغدو الـثقافـة األدبيَّة على
ارتـبـاط كـبـيـر بـاإلبـداع الـثـقـافي عـامـة  بل وجـهـا آخـر خملـتـلف تـمـفـصالت و
تمـظـهـرات اخلـطـاب . إن الـعالقـة َ الـتي تـؤلف بـينـهـمـا  ومـهـمـا الـتبـست في
ا جـوهرهـا  تصـبح وشيجـة تؤصـر الكـلمة في احلـمولـة الفـكرية لـلخـطاب  
هي ـ أي احلـمولـة الفـكريـة ـ تتلـون بحـسب الوظـيفـة التداولـيَّة الـتي تقـوم بها 
لــذا أصـبـحـنـا أمـام تـعـدد اسـتـعـمـاالت اخلـطـاب ; من اخلـطـاب الـشـعـري إلى
اخلطـاب التـداولي مرورا بـاخلطـاب الدينـي  والسيـاسي والفـلسـفي و الروائي
ـقدماتي لـكل الفنـون األدبيَّة . سـرحي و اإلشهاري و صـوال إلى اخلطاب ا وا
لة   بل أصبح  وتبعـا لذلك  فاحلمولة الفكرية ال يزيغُ عنها التصوير قيد أ
هـذا األخـيـر اخليـط النـاظم الـذي يـنـسج حـلـقـاتـهـا في وفـاق تـام . إن تـوسيع
الوظـيـفـة الـبالغـيـة  التي تـربط بـ مـخـتـلف تـمـظهـرات اخلـطـاب  تـعـيده إلى
أصـله األدبي  ومن ثم يـخـلق جسـورا لـلحـوار ;  ويـكون مـنبـعـا ثرا لـلـتواصل
اإلنسانـي الدائم . وعلى نحـو آخر  فالتـصوير فـصيل بالغيٌّ بامتـياز . يخلقُ
صويـر ـ وشائجَ و عـنى يـربط ـ أي التــَّ ـُـحمـة ب مـعـنيـ للـكلـمـة الواحـدة   ل
ـشـابـهـة ـعــنى احلـقـيـقي و اجملـازي لـلـكـلــمـة الـواحـدة بـغـرض ا أواصـرَ بـ ا
ة ; اخلــالـيــة من شــوائب الـعــلـوم ـمــاثل  وهـذا في الــبالغــة اإلصـطالحــيـَّ والـتــَّ
ـنـحى  جنــد الـتـشـبـيه و االســتـعـارة و اجملـاز الـلـغـوي األخـرى .  وفي هـذا ا
والـكنـاية تـستـعمل كـأدوات للتـصويـر في الفـنون الـلغـوية . و مع ثـورة احلداثة
نـتهى  حيث وسع ارتأى رومـان جاكبـسون  إال أن يـزرع الفتـنة في سِـدْرة ا
من مـفـهـوم الــتـصـويـر الـبالغي و خـصـوصـا االسـتـعـارة  بـاعـتـبـارهـا تـولـيف
للمـعنيـ بغرض الـتماثل ال الـتجاور . لـهذا السـبب  وضع رومان جاكـبسون
الثقـافة األدبيَّة ب خيارين ; إما أن تهيـمن عليها االستعارة  فهي مؤشر دال
ـدرسـة الـرومـانــسـيـة و الـرمـزيـة  الـتي تـعـتـمـد عـلى مـبـدأي الـتـمـاثل و عـلى ا
رسـل  الذي يجـعل من اجملاورة ب التـشابه . وإما أن يـطغى عـليهـا اجملاز ا
ــعـنى احلـقـيـقي  واجملـازي لـلـكـلـمــة أهم األسس  الـتي يـتم بـهـا بـنـاءُ صـرح ا
ـدارس الواقعية  تقتفي أثر اجملاورة الثقـافة األدبيَّة . وعلى هذا النحو تأتي ا
بعيـدة كل البـعد عن االستـطرادات اجملـازية  فضال عن نـقلـها الواقع كـما هو
في احلـقـيـقـة . وهكـذا  سـحب جـاكبـسـون الـبـساط من حتت
أقـدام الـفـنون الـلـغـويـة  لـيـقذف بـهـا في أتـون األنـظـمة
التـواصلية غـير اللسانـيَّة ;  كي تنضـج على نار هادئة
. فـمـا كـان لـلـرسم و السـيـنـمـا و احلـلم و الالشـعور 
كدوالٍ فـرضتها تطورات الثقافة األدبيّة  إال أن تنتزع
حـرارة الـتـواصل غـير الـلـسـني  مـوسعـة زوايـا الـنـظر
وأبــــعــــاده إلـى اإلنــــســــان والــــتـــــاريخ والــــكــــون .      
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وصل ا

إلى حـــركــــة الـــتــــضـــامن الــــدولي داخل
األراضـي احملـــتــلـــة وخـــارجـــهــا وعـــلى
ــتـبــايــنـة لــلــمـشــاركــة والـتي ــاط ا األ
طـورتـهـا الـهيـئـات الـدوليـة الـراغـبة

في التصدي جلذور الصراع. 
∫ÊUH R*«

مروان درويش: محاضر رئيسي في
دراســات الــسـالم في مــركــز الــثــقــة
والسالم والعالقـات االجتمـاعية في
ـــمــلــكــة جــامـــعــة كــوفــنـــتــري في ا
ــتــحــدة. وتـتــمــحـور اهــتــمــامـاته ا
الــبــحــثـيــة حــول عـمــلــيــات الـسالم
ــقــاومــة وحتــوّالت الــصـــراعــات وا
تلك خـبرة طـويلة الالعنـفيـة كمـا 
بتقـد دورات تدريبـية عن حتوالت
ـقـاومـة الالعــنـفـيـة. الـصـراعــات وا
أنــدرو ريــغــبي: أســتــاذ فــخــري في
دراســـــات الــــــسالم فـي جـــــامـــــعـــــة
تـحدة وهو مـلكـة ا كوفـنتـري في ا
ـشتـرك في هـتم وا من قدامـى ا
ـقـاومــة الـفــلـســطـيــنـيــة غـيـر دعـم ا
سلحة ضد االحتالل وقد ألَّف 16 ا
كتـاباً تتـناول أبعـاداً متعددة لـلعمل

الالعنفي بهدف التغيير. 
يـقع الكتاب في  285صـفحة وثمنه 10

دوالرات أميركية أو ما يعادلها.
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صــدر حــديــثــاً عن مــؤســســة الــدراسـات
الـفـلسـطـينـية كـتـاب "االحتـجـاج الشـعبي
ــسـتـقــبل اجملـهـول : ا في فـلــسـطـ
ـســلـحـة" تـألـيف لـلـمــقـاومـة غـيـر ا
مـــروان درويش و أنــــدرو ريـــغـــبي.
يـقدّم كـتاب "االحـتجـاج الشـعبي في
" مراجـعة شـامـلة وحتـليالً فـلسـطـ
ـدنــيـة ــقـاومــة ا عــمــيـقــاً ألهـمــيـة ا
ـســلـحـة داخل (الـشــعـبـيـة) وغــيـر ا
احلركـة الوطنـية الفـلسطيـنية. وفي
ــقــاومــة حــ يـــركــز عــلى حــركــة ا
الـــشــعــبــيــة الـــراهــنــة في األراضي
احملـتـلـة فـإنه يـقدم أيـضـًا مـراجـعة
دنـية ـقاومـة ا تـاريخـية لـتسـلسل ا
ـسـلـحـة عـبـر تـاريخ الـنـضال غيـر ا
الوطـني الفـلسـطيني.  تـكمن أهـمية
الكـتاب في قـدرته علـى جذب انـتباه
ـعاصـرين إلى هـذا اجلانب الـقراء ا
- الــذي لم يـنل حـقه مـن الـتـقـديـر –
من جـوانب الـنـضـال الـفـلـسـطـيـني.
ــقـاومـة ويـشــدد عـلى كـون حــركـة ا
الـــشـــعـــبــيـــة هي الـــشـــكل األهم من
ـنـعطـف الراهن. الـنـضـال في هـذا ا
يــتــنـــاول الــكــتــاب أيـــضــاً األبــعــاد
ية للنضال الفلسطيني ويركز العا

وهـــذه إحــدى مـــهــام الـــكــتـــاب وهــو يالحق
مــرجـــعــيــات الــتــفــكــيــر الــديــني بــحــثــا عن
مــضـمــراتـهــا لـفــرز مـا هــو نـســبي وفـضح
مــــراوغـــات الـــنص وتـــقـــنــــيـــاته في وجـــود
احلـقـيقـة السـتـعـادة الـوعي وإعـادة تـشـكيل
الــعــقل وفق نــظــام مــعـرفـي يـرتــكــز لــلــدلـيل
والــبــرهـــان في مــعــارفــة وعـــلــومه من أجل
نـهضـة حـضـارية نـسـتعـيـد بـها إنـسـانيـتـنا
ونستـنشق رحـيق احلرية بـعيـدا عن سطوة
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ثـقف في سـيدني بـأسـترالـيا عن مؤسـسـة ا
صدر ودار أمل اجلديدة في دمشق  –سوريا
كتـاب جديـد للـباحث  مـاجد الـغربـاوي كتاب
جديد بعنوان: (النص وسؤال احلقيقة.. نقد
مرجـعيات الـتفـكيـر الديـني). يقع الـكتاب في
 304صـــفــحــات مـن احلــجم الـــكــبـــيــر. وقــد
اشتـمل على سـتـة عشـر فصال بـستـة أبواب
كـــرّسـت لـــدراســـة دور الـــنص فـي تـــشـــكـــيل
الـوعي ونـقد مـرجـعـيـات الـتفـكـيـر الـديني.و
يـقـول النـاشـر عن الـكـتـاب ( إنه عـمل يـندرج
ضـمن مــشـروع نـهـضـوي طــمـوح السـتـعـادة
وعي الـــفــــرد بـــعــــد نـــقـــد الــــعـــقل الــــديـــني
ـرتـهنـة في مـعـارفـها لـقـدسـية ومـرجعـيـاته ا
ـناهج التـراث وأوهام احلـقيـقـة بعـيدا عن ا
ـعـرفـيـة احلـديـثـة. الـعـلـمـيــة والـكـشـوفـات ا
ــعـرفــيـة لـلــعـقل فــالـكــتـاب يالحق الــبـنــيـة ا
التراثي لنقد مقوالته ومضمراته ويقينياته
وحتـري مـدى مـطـابـقـتـهـا لـلـواقع وصـدقـيـة
ؤسـسة لـها. وال يـكـتفي بـالنـقد النـصـوص ا
والــتــفــكــيك والــتــحـلــيـل بل يــواصل حــفـره
وتنقيبه في بقع معرفيـة مُستبعَدة ومهمّشة
ـتـواري والالمـفكـر فـيه يـتوقف تقـع ضمن ا
عـــلى اســتـــدعــائـــهــا فــهـم الــواقع ومـــعــرفــة
احلـقـيــقـة. وكـيـفـيـة اشــتـغـال الـنص وفـرض
ـقدّس حقـيقـته ومحـدداته خاصـة التـباس ا
دنس والـديني بالبـشري بسـبب التباس با
ـفـاهــيم وتـزويـر الـوعي).مــضـيـفـا( إن نـقـد ا
الـنص هـو تـعبـيـر آخـر عن سـؤال احلـقـيـقة
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بـــصــورة خـــاصــة عـــلى نــشـــاط حــمـــلــة
ـقـاطـعـة وسـحب االسـتـثـمـارات وفرض ا
نتم العقوبات وعلى دور الـناشط ا

عن دار دجـلـة في الـعاصـمـة االردنـية
عــمـان صـدر ديــوانـا شــعـر لـلــشـاعـر
خـــالـــد الــــعـــاني االول حتـت عـــنـــوان
(قـصـائد الـغـزل) وضم قـصـائـد غزل
ــتــعــة حتــاكي مــخـتــلــفــة  شــيــقــة و
ـــغـــرمـــ فـي هـــيـــامـــهم مـــشـــاعــــر ا
ـغرم ـحبوبـتهم  وتـصف جنون ا
ــــلـــــكــــون أمــــرهـم حــــيث الـــــذين ال 
تضـمحل شخـصيته أمام مـعشوقته 
وقصـائد شـعريـة غزلـية مـعتـدلة تـعبر
عن حـاالت ومشـاكل احلب والزواج 
ـــوصــوف ووصف اجلـــمــال وبـــهــاء ا
وحـسنه  وجاء في مقطع من قصيدة
غــزلـــيــة (كل ابــتـــســامــاتـك قُــبل وكل
نـظراتك غـزل ..يـكسـو شفـاهك بـلسم

رحيق زهر ام عسل ?!).
ـعـنـون (قـصـائد امـاالديـوان الـثـاني ا
من الـغربـة آهـات وحسـرات) فـيتـكون
من مـائــة وثالث وعـشــرين صــفـحـة 
تـضم قصائد االعـتزاز باألمة الـعربية
ـهـجـر ــظـلـوم وا والـشـعب الـعـراقي ا
احملـروم  الــوصف لـبــغـداد  ولــوعـة
الــتــغـرب  والــشــوق واحلـنــ لــلـوطن
اجلريح  ونشر ثقافة الثورة الشعبية
ـنــظـمـة  وابـراز الــقـضـيـة الـشــامـلـة ا
الـفـلــسـطـيـنـيـة الـتي هي قـضـيـة األمـة
العـربيـة  األساسـية   مـنهـا قصـيدة
مــطــلــعـهــا ( غــزرت جــراحك والــعـدو
جــهـوال. ..وجـمــيل صـبـرك لــلـشـعـوب

دليال).
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