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اأ�سدوا لها  اأن ت�سكر جميع الذين  البد لـ »الدوحة« يف م�ستهل عددها الثاين من 

اأخذت  وقد  عاديني  وقراء  ومهتمني  ومثقفني  و�سحافيني  م�س�ؤولني  من  الن�سح 

»الدوحة« علمًا بجميع املالحظات، التي اأعقبت العدد )�سفر( والعدد)واحد(، 

فعدلت ما يجب تعديله، وات�سع �سدرها للنقد البناء، معتربة اأن العمل ال�سحايف 

بالنا  على  يخطر  مل  فنحن  والنا�سر،  القارئ  بني  جدلية  عملية  اأ�سا�سه  يف  ه� 

وللحظة واحدة ادعاء الكمال، فالكمال هلل وحده.

وق�ة »الدوحة« ـ يف االأ�سا�س ـ من ق�ة كتابها، ومن اإميانهم بقدرة الكلمة على �سنع 

املعجزات، وما اأح�جنا يف العامل العربي اإىل اأقالم جادة واإىل منابر تعك�س ال�اقع 

الثقايف ومتثله خري متثيل. وكذلك ق�ة »الدوحة« من ق�ة قرائها ومن اهتمامهم 

بها كمطب�عة ثقافية ت�ساف اإىل املجالت ال�سادرة، ال مبثابة اإ�سافة رقم اأو كم 

بل مبثابة اإ�سافة ن�عية كما ناأمل.

لعل ال�س�ؤال االأ�سا�سي الذي كان ي�جه اإىل »الدوحة« من قبل املهتمني وال�سحافة 

ب�سكل عام، ه�: ما هي ه�ية املجلة؟ ونحن لي�ست لدينا اإجابة جاهزة على هذا 

انطالقًا من  تت�سكل ه�يته  باأننا جزء من عامل  االإدراك  �س�ى  ال�سعب،  ال�س�ؤال 

خ�س��سًا  املختلفة.  الفكرية  واملي�ل  واالجتاهات  التيارات  بني  امل�ستمر  ال�سجال 

مكتملة،  به�ية  واجلزم  اليقني  يدعي  االآن يف ع�سر عقائدي متحجر  ل�سنا  اأننا 

فاله�ية الثقافية تبقى قيد الدر�س واالحتمال والتط�ر.

عربة  ال  جديدًا،  اإ�سدارًا  »الدوحة«  �سدرت  اأو  ال�سدور،  اإىل  »الدوحة«  عادت 

االأ�س�اق كما يف �سمائر  املجلة قد ح�سرت، يف  اأن  املهم  والعناوين،  بالت�سميات 

الكتاب والقراء، ونعلن من الي�م اأن �سفحات »الدوحة« مفت�حة للكتاب املكر�سني 

للن�سر،  نف�سه  الذي يعري  الن�س  �س�ى  الن�س  يدافع عن  للكتاب اجلدد، وال  كما 

ال�سالم  نلقي  بل  الطم�حات،  اأو  االأماين  باأية فت�حات ولن نغايل يف  نب�سركم  ال 

والتحية ونن�سم اإىل م�سرية الثقافة العربية بخط�ات واثقة وجلية.
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عبدالعزيز حممد اخلاطر

كاتب من قطر

 قدر الأمة اأم وعيها الزائف؟

اإليها  نقفز  والتي  حمليا  املنتجة  باملفاهيم  يتعلق   فيما  اأما 

الداخلية وتفكيك  ون�ستبقها كنتيجة دومنا اعتبار ملك�ناتها 

حتمل  والت�سخم  الكرب  من  اأ�سبحت  بحيث  املك�نات  هذه 

مفه�م  كذلك اإليكم  وكمعنى.  حتتمل كمفردة  مما  اأكــر 

»الفتنة« مثااًل على ذلك فه� كمعنى يحتمل الكثري وقد مّر 

االختبار  اأتى مبعنى  فقد  متعددة  الكرمي مبعاٍن  القراآن  يف 

التعذيب  مبعنى  واأخــرى  ال�سرك،  مبعنى  وثانية  والــبــالء، 

يهمنا  ما  وولــده.  وماله  اأهله  الرجل يف  فتنة  ورابعة مبعنى 

هنا  ه� تفكيك هذا املفه�م �سيا�سيًا، وهل ثمة داللة �سيا�سية 

وا�سحة حمددة له ما اأن ت�سل االأم�ر اإليها حتى نك�ن اأمام 

عنه،  بدياًل  اآخر  مفه�م  ا�ستخدام  ميكن  ال  وبالتايل  فتنة، 

املنتج  املفه�م  مك�نات  مع  التعامل  ب�سرورة  اأعنيه  ما  هذا 

حمليًا اأواًل قبل االتفاق على ما يحمله من معنى.

االإ�سالمية  العربية  العقلية  نتاج  �سيا�سيًا  الفتنة  فمفه�م 

تاريخي عن  �سيا�سي  بامتياز. وه� مفه�م يدل على ق�س�ر 

بل�غ مرحلة الر�سد والن�سج التي مرت بها جمتمعات اأخرى 

يف  عامل الي�م. ملاذا نحن فقط دائمًا يف خ�ف من ا�ستعال 

الفتنة؟ 

ملاذا جمتمعاتنا العربية واالإ�سالمية هي فقط م�سرحًا ملثل 

هذا اال�ستعال؟ 

اأواًل وقبل كل �سيء ما هي الفتنة اأ�ساًل؟ وما هي مك�ناتها؟ 

ال اأجد تف�سريًا لها، اإنها منطقة حمظ�رة عجزنا اأو عجزت 

اأحــد  �سمن  يدخلها  ب�سكل  مقاربتها  عــن  االأمـــة  اأطـــراف 

االأطــراف  هذه  فجل�ست  لالأمة،  اجلمعي  العقل  م�ست�يات 

ال  الأنها  فيها،  ال�سق�ط  من  خ�فًا  املنطقة  هذه  حدود  على 

تزال يف مرحلة الالمعق�ل والالمتفاهم ح�له، وتظل االأم�ر 

هكذا حتى يح�سل حدث ماأ�ساوي معني يدفع اأحد االأطراف 

يف ال�سق�ط يف املنطقة، لت�ستعل الفتنة وتاأتي على االأخ�سر 

االأبعاد  بني  ــرتاوح  ت فهي  »الفتنة«  مك�نات  اأمــا  والياب�س. 

الدينية اأو الطائفية اأو القبلية.

وهذه يف اعتقادي مك�نات ما قبل املجتمع املدين، هذا يف�سر 

عدم  وج�د مثل هذا املفه�م يف البلدان املتمدنة واملتط�رة، 

اأوروبا  دول  املفه�م يف  بهذا  »فتنة«  هل ميكن احلديث عن 

الغربية املتقدمة؟ اأو يف ال�اليات املتحدة االأمريكية مثاًل؟.

املفاهيم  مع  التعامل  يف  اإ�شكالية  من  نعاين  اأننا  ال�شك 

املنتج  فاملفهوم  وا�شتيعابها،  تناولها  يف  البداية  حيث  من 

البد  معه  فتعاملنا  وبالتايل  امل�شتورد،  االآخر  غري  حملياً 

االأ�شا�س  يف  اأنتجه  من  الأننا  وبنيته،  مكوناته  يبداأ من  اأن 

اأو  اآخر  اإعادة �شياغته من جديد مب�شمى  وبالتايل ميكن 

ا�شتبعاده اأو اإيجاد بديل عنه. يف حني اأن االآخر امل�شتورد من 

مبكوناتنا  كنتيجة  ن�شتوعبه  اأو  اإليه  نتو�شل  اأن  املفرو�س 

يف  املمكنة  الوحيدة  ال�شيغة  وهي  بنا،  اخلا�شة  الداخلية 

هذه احلالة اال�شتريادية ال اأن نطلب من البنية ومكونات 

وهو  امل�شتورد،  املفهوم  لتالئم  تتغري،  اأن  التحتية  املجتمع 

توطني  حماوالت  يف  ذريع  ف�شل  من  ن�شهده  ما  �شبب 

مفهوم الدميوقراطية انطالقاً من تناولنا  لبنية املجتمع 

الرتكيبية بداًل من اإيجاد نوع من التوافق بينها كبديل عن 

تغيريها اأو حماولة ذلك. 

االأمة بجميع  اخلط�رة عندما يعي الطامع واملرتب�س بهذه 

م�سمياته مك�نات هذا املفه�م وما يعنيه لدينا - رغم عدم 

ي�سبح  املفه�م  هــذا  فــاإن   - املعنى  بنف�س  تاريخيًا  وجــ�ده 

�سالحًا ا�سرتاتيجيًا ميلكه اأم�سى من جميع االأ�سلحة واأ�سد 

فتكًا، وهنا ن�سبح اأمام خيار اآخر ميلكه الن�ستطيع له دفعًا 

اإال فيما ندر، وه� اإ�سعال نار الفتنة بني االإخ�ة واأبناء ال�طن 

اأوجدناه نحن لعجزنا عن تفكيكه  اإذن مكمن  ال�احد، فه� 

فن�سمع عن  ذلك  بعد  به  لنقتل  له  املنا�سبة  احلل�ل  واإيجاد 

قبل  من  العراق  يف  وال�سنة  ال�سيعة  بني  العداء  روح  اإذكــاء 

مفهوم يجب تفكيكه

»الفتنة«
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قــــ�ات الــتــحــالــف ونــ�ــســمــع عن 

تاأجيج ال��سع الداخلي يف م�سر 

اإدراكًا  وامل�سلمني،  االأقباط  بني 

املفه�م   هــذا  ملعنى  االآخــر  من 

الذي يختزل تاريخنا يف ثنائية 

منه  ــــًا  واإدراك واملــقــتــ�ل  القاتل 

ن�سجنا  اكــتــمــال  لــعــدم  كــذلــك 

فما  وك�سع�ب،  كاأمة  ال�سيا�سي 

حتى  ذلك  اإدراك  �س�ى  عليهم 

ت�سري لهم الغلبة وي�سبح زمام 

االأم�ر كله باأيديهم.

وقد  عرف تاريخنا عرب عق�ده 

الط�يلة منذ فجر االإ�سالم فتنًا 

كعامل  ال�سيا�سة  لغياب  عديدة 

وكذلك  اخلـــالف  بــني  يت��سط 

ــروز  وب الــديــنــي  الفهم  �سالبة 

العامل العرقي االإثني، فال تلبث 

اأتــ�ن  يف  نف�سها  جتد  اأن  ــة  االأم

حرب طاحنة اجنّرت اإليها جرًا 

دومنا ا�ستعداد اأو تهيب. من هنا 

حتى تاريخنا احلديث جدًا، مّر 

الفنت  هــذه  يــزال مير مبثل  وال 

التي يجب اإخراجها من اإطارها 

امللتب�س بالدين واإدخالها �سمن 

عــمــلــيــة الــقــ�ــســ�ر الــ�ــســيــا�ــســي 

للمجتمع. فاجتياح  وامل�ؤ�س�ساتي 

فتنة،  اأقـــــام  لــلــكــ�يــت  �ـــســـدام 

واحلرب اللبنانية االأهلية اأي�سًا 

هذه  يف  البع�س  ل�سق�ط  فتنة 

املحظ�رة،  املنطقة  اأو  الفج�ة 

االأحـــداث  هــذه  مثل  اأن  مبعنى 

وجعلتها  االأمــة  مك�نات  فّجرت 

وهي  نف�سها،  مــع  مــ�اجــهــة  يف 

اأو  ن�سيانها  ط�ياًل  حاولت  التي 

ه�  هــذا  حلها.  ولي�س  تنا�سيها 

الق�س�ر التاريخي.

عرب  و�سيتكرر  تكرر  الــذي  املـــاأزق  هــذا  من  للخروج  واالآن 

التاريخ البد من االإ�سارة اإىل بع�س املنافذ املحتملة:

الأن  االأطــراف،  لدى جميع  املعرفة  بن�سبية  االعــرتاف  اأواًل: 

ال  االآخر  ال�سدام مع  يعني  التامة  واملعرفة  ادعاء احلقيقة 

حمالة مهما طالت املدة وامتد الدهر.

ثانيًا: اإقامة الد�ساتري املدنية القائمة على امل�ساواة وامل�اطنة 

االأولية  ومرجعياته  التاريخي  �سباته  من  املجتمع  الإيقاظ 

بجميع اأ�سكالها �س�اء كانت طائفية اأو قبلية اأو نح� ذلك.

الن�سق  ومن  العربي  ال�عي  من  الفتنة  مفه�م  اإخراج  ثالثًا: 

الديني، الأن ا�ستمرار هذا ال�عي يعني ت�قع وج�دها وقيامها 

ال �سع�ريًا طال الزمن اأو ق�سر، ففتنة »الرجل يف دينه« مثاًل 

اأو »فتنة امل�سيح الدجال«، خمتلفة متامًا عن ما يقع �سمن 

هذا املفه�م حاليًا.

رابعًا: تفكيك مفه�م الفتنة واإعادته اإىل جزئياته، وهي يف 

ميكن  قبلية  اأم  دينية  اأم  كانت  طائفية  خالفات  احلقيقة 

املدنية  والق�انني  الد�ست�رية  االآليات  التفاهم ح�لها وو�سع 

للتعامل معها.

خام�سًا: دمقرطة ال�سلطة العربية واالإ�سالمية وتعقيد اتخاذ 

القرارات امل�سريية، لكي ال تتكرر »فنت« مب�ست�ى غزو دولة 

لدولة اأخرى.

املفه�م  هذا  تخرج  �س�ف  االإجـــراءات  هذه  مثل  اأن  اأعتقد 

العربي،  الــ�عــي  زوايـــا  يف  الرهيبة  مكانته  مــن  )الفتنة( 

ال�ساب  يفنت  كاأن  وامللم��سة،  احلقيقية  مكانته  اإىل  وتعيده 

الرجال،  املراأة اجلميلة  اأن تفنت  اأو  الن�ساء،  ال��سيم  قل�ب 

االأمة، بل وميكن  اأطراف  اأمران ال يالم�س خطرهما  وهما 

التح�سن منهما باالأخالق والتدين اأو حتى بالزواج. 

لها، اأي االأمة، ما ال حتتمل،  ال�عي باأن الفتنة قدر لالأمة، حمَّ

وجعلها تنقل داءها يف ردائها. 

العمل الفني : حسن عبد علوان - العراق
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رمبا اآن  االأوان لكي ننتبه اإىل احلقيقة اجلديدة التي اأفرزها 

تطّ�ر املجتمع االإن�ســـاين واأ�ســـبحت حتكـــم حركته الداخلية 

من وراء �ســـط�ح الظاهر، ولذلك خفيت على العني املجّردة 

الالهية، اأما م�ســـم�نها فيتمثل يف اأن عهد البط�لة الفردية 

قـــد وىّل فحّل حمله عهد البط�لة اجلماعية. ترى ذلك جليًا 

خلف دوائر االأقطاب الثالثة الكربى التي على ن�سقها ت�سنع 

االإن�ســـانية م�سريها: قطب ال�سيا�سة وهي التي تنتج القرار، 

وقطب املعرفـــة وهي التي حتّرك العلم نحـــ� االأمام، وقطب 

املال وه� الذي ي�سنع تراكم الروة. فال�سيا�سة الي�م يديرها 

فريق ملتّف ح�ل ت�ســـّ�ر حمّدد لالختيـــارات التي تهيئها له 

جمم�عـــة متكاتفة، ت�ســـنع له الفكر ال�سيا�ســـي، وجتتهد يف 

حتقيق ما ترى اأنه ه� امل�ســـلحة العليـــا لل�طن اخلا�س بها. 

والعلم تاأتي اكت�سافاته ثمرة جله�د فريق من العلماء امللتفني 

ح�ل م�سروع بحثي يجتمع�ن عليه يتناهى يف الدقة ويرتامى 

اإىل حق�ل متعّددة من االخت�سا�سات، لذلك كثريًا ما ت�سند 

اجل�ائز العاملية الكربى للفريق البحثي ال ل�ســـخ�س متفّرد. 

واأما املال – يف الزراعة وال�سناعة والتجارة جميعها – فلم 

يعد ي�ســـنع الروة اإال يف نطاق ال�ســـركات حتى ول� انبنت يف 

منطلقها على ثروة فردية.

�س�رة  يعطينا  االإن�ساين  املجتمع  يف  اجلديد  امل�سهد  ولكن 

الب�سرية  الرابطة  يف  االأكــرب  الن�سق  تخ�ّس  جــدًا  مت�ترة 

بهذه  االإرهــا�ــس  ف�سل  االأدبــي  لــالإبــداع  كــان  ولئن  العامة، 

مفه�م  الــروايــة  جمــال  يف  تاأ�ّس�س  منذ  اجلديدة  احلقيقة 

الداخلي  باالنقالب  يحد�س  مل  الفن  فاإن  اجلماعي  البطل 

يف القيم االإن�سانية، ذلك اأن خروج ال�سيا�سة واملعرفة واملال 

اإىل ع�سر البط�لة اجلماعية قد اأّجج لهيب املناف�سة، وحّ�ل 

�سراع  هي  كاأمنا  �سراعية  م�اجهة  اإىل  التكافلية  العالقة 

على البقاء، ولهذا ال�سبب البالغ اخلفاء تكاد تنفجر حرب 

اله�يات، ولذلك اأي�سًا ما انفكت ت�ست�سري ظاهرة االإرهاب 

امل�ساد بقدر ا�ست�سراء ظاهرة االإرهاب نف�سها.

الهوية م�شطلح متغري

اإن م��ســـ�ع الُه�ية اأ�سبح ي�ســـتلزم طرحًا جديدًا، وذلك يف 

�س�ء �سببني اثنني، اأولهما تغرّي امل�سهد الثقايف االإن�ساين مبا 

اأف�سى اإىل انقالب مرجعياته واإىل ا�سطراب �سّلم اأول�ياته، 

وثانيهما ت�ســـّدر العامـــل اللغ�ي اأمام �ســـائر املقّ�مات التي 

منهـــا تتكـــّ�ن منظ�مة قيم االنتمـــاء احل�ســـاري. فلقد كان 

بديهيـــًا اأن الُه�يـــة ترتكـــز علـــى اأركان تاريخية يت�ســـّدرها 

االنتماء اإىل اأ�ســـ�ل �ســـاللية واحـــدة، وهي تلـــك التي متثل 

د. عبد ال�شالم امل�شّدي

كاتب من ت�ن�س

العرتاف
بالآخر

ثقافة

انح�شرت – بفعل االن�شقاق العميق احلا�شل 

ب���ني امل��ن��ظ��وم��ات االإج���رائ���ي���ة وامل��ن��ظ��وم��ات 

ال��رم��زي��ة يف املجتمع االإن�����ش��اين اجل��دي��د -  

وظيفته  تتبّدل  لتكاد  حتى  املثقف  �شلطة 

ي�شنع  اأن  املثقف  بو�شع  يعد  مل  ج��وه��ري��اً. 

احلدث يف جماالت احلياة العامة على حّد 

اأن  ما كان ي�شنع من قبل. مل يعد يت�شّنى 

ي�شدح املثقف بقولة تغرّي جماري االأحداث 

وت��ر���ش��م م��ع��امل ال��ط��ري��ق ك��ال��ذي فعله طه 

ح�شني عام 1937 حني قال اإن حق النا�س يف 

كالذي  اأو  والهواء،  املاء  يف  التعليم كحقهم 

ف��ع��ل��ه م���ن ق��ب��ل��ه االأدي�����ب 

زوال  اإمي����ي����ل  ال���ف���رن�������ش���ي 

»اإين  �شيحته  ���ش��اح  ح��ني 

الأتهُم« فغرّي تاريخ فرن�شا 

ق�ّشمت  ال��ت��ي  امل�����ش��األ��ة  يف 

�شقني،  الفرن�شي  ال�شعب 

اأو كالذي فعله من  وهي ق�شية درايفو�س. 

بعدهما جون بول �شارتر حني متّرد – عام 

1970 – على ال�شلطة فحكم عليه الق�شاء 
بومبيدو  الرئي�س جورج  فا�شطر  بال�شجن 

اأزّج  اأن  اأ�شتطيع  ال  »اإين  قائاًل:  يتدخل  اأن 

بالثقافة خلف ق�شبان ال�شجون«.
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خريطـــة االأجنا�س واالأعـــراق، ثم تاأتي اللغة كعن�ســـر معرّب 

عن ذلك االنخراط ال�ســـاليل، ثم تاأتي املعتقدات التي طاملا 

كانت اجلامع بال�سرورة يف خمتلف الثقافات.

وعـــرف العـــرب – خالل القرن الع�ســـرين – مـــن املذاهب 

ال�سيا�سية التحزبية ما اأدخل تعدياًل على �سّلم الرتب، فاأقام 

الُه�ية على وحدة االنتماء ال�ســـاليل، ووحـــدة اللغة، ووحدة 

التاريـــخ، م�ســـقطًا بذلك الركن الروحـــي واإن اعتربه مق�مًا 

م�ؤازرًا ملنظ�مة القيم التي عليها ي�ست�ي معمار الُه�ية، وكان 

يف ذلك ت�ســـ�ر ا�سرتاتيجي يهدف اإىل ت�حيد �سف العروبة 

مبختلف املعتقدات الروحية القائمة بني اأبنائها. ولكن ال��سع 

اجلديد الذي اآلت اإليه الروابط يف املجتمع االإن�ساين باأكمله 

قـــد دفع اإىل انبعاث املرجع الروحي يف العديد من الثقافات 

الغربية وال�ســـرقية، وهي الظاهرة التي يطلـــق عليها علماء 

االجتماع وعلماء االإنا�ســـة »ع�دة املقّد�س« وعلينا اأال نن�ســـى 

اأن ذبذبات الت�تر قد ت�ســـافر على تكثيفها م�سدران اثنان: 

م�ســـدر ال�سيا�ســـة مبا هي انحياز مطلق لن�ســـبية امل�سالح، 

وم�ســـدر التنظري الفل�ســـفي الذي مُيعن اإىل حدود ال�سطط 

يف االإعـــالء من حريـــة الفرد بذاتـــه، والذي انتهـــى يف اآخر 

ط�باوياتـــه احلداثيـــة اإىل الق�ل اإن حرية االإن�ســـان ال تكتمل 

اإال اإذا ق�ســـى على خم�ســـة اأ�ســـياء متثل جميعها م�ؤ�س�ســـات 

قهرية: الدين، واالأ�ســـرة، والدولة، والثقافة ال�سائدة، واللغة 

امل�روثة.

اإن املرجـــع الغيبـــي تتنامى �ســـط�ته يف جمتمعات اإن�ســـانية 

عديـــدة، ويتخذ اأحيانًا �ســـكل امللل الغريبـــة والنحل العجيبة 

الراف�ســـة للمجتمع االإن�ســـاين اجلديد، وقد و�ســـلت �سط�ته 

اإىل الذروة يف حتالفات عقدية تكت�سب �سيغة اإحياء املقّد�س 

العتيـــق، ولكن االأدق ه� ازدواج هذا الل�ن الغيبي مع �ســـرب 

اآخـــر مـــن االإيغـــال يف مرجعية االنتمـــاء الق�مـــي، مما دفع 

اإىل تعاظـــم حـــركات ميينية تعلـــن جهارًا تعلقهـــا باالختيار 

ال�س�فيني املطلق.

هنا – حتديدًا – تت�ســـّكل للمثقف وظيفته اجلديدة اأال وهي 

الن�سال باإ�سرار يف �ســـبيل تر�سيخ ثقافة االعرتاف باالآخر، 

وتر�ســـيخ االقتناع باأنها ا�ســـتثمار بعيد املـــدى ينتهي فيه كل 

االأطـــراف بف�ائ�ـــس ثابتـــة من الربـــح، وم�ســـاألة االعرتاف 

بثقافة االآخر ج�سر متحّرك على �سفتني: مقاومة االإجحاف 

بغيـــة اقتالع االعـــرتاف، ثم حماربـــة التطّرف مـــع مقاومة 

اتخاذه مطية الإر�سال التهمة ال�سهلة.

هنـــا – مرة اأخرى – يقف املثقف العربي، لي�اجه بن�ســـاله 

جبهتني زاحفتني: جبهة خارجيـــة متعن يف االإغاظة برك�ب 

مطايا التهم ال�سهلة اجلاهزة، وجبهة داخلية ينزع اأ�سحابها 
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اإىل التطّرف فيحاول اأن يعيد ل�ســـ�ت العقل �سداه امل�سم�ع. 

ولكن االأعراف الثقافية قد ق�ســـت باأن الرباهني امل�ســـتمّدة 

من احلا�ســـر ال تق�ى وال تتعّزز اإال اإذا ا�ســـتندت اإىل براهني 

ن�ســـتدعيها من املا�ســـي، لذلـــك حق لنـــا اأن نتمّنى كم يك�ن 

ناجعًا اأن يبداأ املثقف العربي باإعادة ترتيب املراجع القيمية، 

كي يتعّزز لديه العقُل مب�سروعية املاأث�ر الفكري.

�شقوط اللغة واحلدود

ويف البـــدء على املثقـــف اأن يذّكر جم�ع النا�س – يف عامتهم 

ويف كثري من خا�ســـتهم – باأن االإ�سالم عندما نزلت ر�سالته 

حر�ـــس احلر�س كلـــه على اأن يقيـــم مفه�مًا جديـــدًا لله�ية 

اجلماعية، فقّلل من �ســـاأن الرابطة ال�ساللية التي تق�م على 

احلميـــة العرقية وتغذي فكرة الع�ســـبية امل�ســـتبّدة باملجتمع 

العربـــي ي�مئذ، واألغـــى معيار املكان ب��ســـفه مرتكزًا لله�ية 

اجلماعية، فاأ�ســـقط بذلك فكرة احلـــدود اجلغرافية كرمز 

اأ�سا�ســـي يف فكرة ال�طن، بل اإن االإ�ســـالم قد األغى عن�ســـر 

اللغة ب��ســـفه عاماًل يف ت�سكيل اله�ية اجلماعية، وهذا مما 

تخفى على النا�س اأ�سراره كما �سنع�د اإليه.

لقـــد اأعلـــن الن�س املقّد�س عن املق�ســـد االأ�ســـمى من وج�د 

االإن�سان مع االإن�ســـان: »اإّنا خلقناكم �سع�بًا وقبائل لتعارف�ا« 

ثم اأر�سى االأ�ســـا�س اجلديد للتفا�سل: »اإن اأكرمكم عند اهلل 

اأتقاكم« وهذا معناه اأن املبداأ االأول ه� التنّ�ع الب�سري يف كنف 

اأن النا�ـــس جميعهم �س�ا�ســـية، واأنه على ذلـــك املبداأ ينطلق 

حافز ال�ســـعي نح� التفا�سل، وه� – مبرجعياتنا الراهنة – 

التناف�س اخلاّلق. ثم جاء الن�س ال�ســـارح واملكّمل وه� ن�ّس 

ال�ســـّنة، ومل يكن هّينًا وال ي�سريًا اأن ي�سدح �ساحب الر�سالة 

بق�لـــه »لي�س من ف�ســـل لعربي على اأعجمـــي اإال بالتق�ى« وال 

اأن ياأخـــذ ذلك امل�قف الرمزي بالـــغ الداللة، حينما رّد على 

الذي احتج بال�سعار ال�سل�كي امل�روث: »ان�سر اأخاك ظاملًا اأو 

مظل�مًا« باأن ف�ّسر و�سرح: ان�سره ظاملًا برّده عن �ساللته.

املهّم لدينـــا هنا ه� هذه احلروف الذهبيـــة االأوىل التي بها 

ُدّبـــج امليثـــاق الثقـــايف اجلديد، ميثـــاق االعـــرتاف باالآخر، 

ميثاق ن�ســـخ فكرة االإق�ســـاء، ولك اأن تعيـــد تتّبع املنعرجات 

الكـــربى يف تاريخ احل�ســـارة العربية االإ�ســـالمية، ف�ســـتجد 

اأنهـــا مل تزدهـــر اإال بف�ســـل ثقافـــة االعـــرتاف باالآخر، هذه 

التـــي بف�ســـلها ان�ســـهرت االأجنا�س واالأعراق، ثم ان�ســـكبت 

منهـــا العل�م واملعارف، ويكفي يف تبيان ذلك اأن حت�يل اللغة 

العربيـــة اإىل منظ�مة معرفية يتكامل فيها علم املعجم وعلم 

العرو�س وعل�م النح�  وال�سرف واالأ�س�ات قد مت يف القرن 

الثاين على يد العربي اخلليل الفراهيدي والفار�ســـي ال�افد 

�سيب�يه.

لقد جـــاءت الثقافة العربية مبا ي�ســـهد على اأنها ان�ســـجمت 

مـــع قانـــ�ن التاريـــخ يف اأن العلم اإن�ســـاين وعلـــى الثقافة يف 

خ�س��ســـياتها اأن تذعـــن له، ولي�س ب��ســـع ثقافة اأن ت�ســـنع 

جمدها االإن�ساين اإال اإذا �سانت ميثاق االعرتاف باالآخر.

باكـــرا، كان اأب� ي��ســـف يعق�ب الكنـــدي )ت 252 هـ( يخط 

ر�ســـائلُه الفل�ســـفية، وباكرًا اأي�سا دّون ما ه� جدير باأن يك�ن 

ميثاقًا يكتب مباء الذهب على نا�سية امل�ؤ�س�سة التي ال يدفعها 

اإال حمرك التخا�سب بني املناهل يف تن�عها وامل�ارد يف تعدد 

األ�سنتها:

»علينـــا باقتنـــاء احلق واإن اأتـــى من االأجنا�س القا�ســـية عنا 

واالأمم املباينة لنا، فاإنه ال �سيء اأْوىل بطالب احلق من احلق، 

ولي�س ينبغي َبْخ�ُس احلق، وال ت�سغري قائله، وال االآتي به. فال 

«. فاأي ذروة اأرقى من  اأحَد ُبخ�س باحلق، بل كلٌّ ُي�سّرفه احلقُّ

نم يف جمال االعرتاف باالآخر؟ اإنه الن�س ال�سريح  هذا ال�سَّ

بذاته: االأجنا�س القا�ســـية عنا واالأمم املباينة لنا. اأما املدار 

الـــذي يق�م مقام قلـــب الرحى فه� احلـــق يف معناه املطلق، 

، والكنـــدي - اإذ يتحدث اإلينـــا عن احلق -  حيثمـــا كان حـــقٌّ

كان يدّبج خطابًا فل�ســـفيًا وه� ي�سع ر�ســـائله الفل�سفّية، فال 

جمـــال اإذن اإىل حمل اللفظ على داللة اخل�ســـ��س التي هي 

داخلة �ســـمن مقا�ســـد الت�حيد واأغرا�س الت�ســـريع االإلهي، 

واإمنـــا ه� على داللة العمـــ�م، تلك الداللة التي و�ســـعت لها 

اللغـــة ا�ســـطالحًا جديدًا اإذ تق�ل - بـــدل احلق - احلقيقة. 

فلي�س تقّ�اًل على �ســـاحبنا اأن نعتربه منخرطًا كليًا يف ميثاق 

االعرتاف باالآخر.

فاإن كان الكندّي فيل�ســـ�فًا - وامليثاق الفكري الذي اأ�ســـلفنا 

ال ُي�ســـتغرب من كل فيل�ســـ�ف - فاإّن مقيا�س التن�ع الثقايف، 

اخلالق القائم على مبداأ االعرتاف باالآخر عندما يتبناه من 

اخت�س ب�ســـ�ؤون الدين ومباحث العقيدة يك�ن اأبلغ، واأن�سع، 

ورمبا اأْدَعى لالإن�ســـاف الثقـــايف، الأنه يقطـــع الطريق اأمام 

كل اإجحاف ح�ســـاري اأو َغْمط فكري. فاأب� حامد الغزايل ) 

-450	505هـ( الذي ا�ستحق بجدارة �ُسهرة حّجة االإ�سالم، 

ي�ســـّ�ي منافحة عالية يف اأمر ف�ســـائل التنّ�ع الثقايف، والذي 

�سي د�ست�رًا فكريًا على يده. كان ميثاقًا على قلم الكندي مُيْ

ينطلق الغزايل من تقرير حال ما ه� �ســـائد مر�ســـاًل حكمه 

ال�سريح: »عادة �سعفاء العق�ل اأنهم يعرف�ن احلقَّ بالرجال 

ال الرجاَل باحلق«.

فامل�ســـاألة مبدئّية ولي�ســـت مقّيدة مبجال اإن�ســـاين دون اآخر: 

لي�ســـت وقفـــًا علـــى ظ�اهر ال�ســـل�ك وال على بنـــات االأفكار، 

ولي�ســـت وقفًا على حقل الن�ســـاط الفكـــري اإذا اخت�ّس بدين 

اأو بفل�ســـفة اأو بلغة اأو ب�سيا�سة. فاحلق هنا ه� رمٌز للم�ؤ�س�سة 

الفكرية ال�اعية بنف�ســـها وامل�ســـ�ؤولة عن اأقدارها. ومل ي�ســـاأ 

الغـــزايل اأن يكـــ�ن بدعـــة، لذلك نـــراه ي�ؤ�ســـ�س م�قفه على 

املاأث�ر من االأق�ال ومن االأفعال: وه� يخط  �ســـريته الفكرية 

يف كتابه »املنقذ من ال�ســـالل« قائال: »والعاقل يقتدي بق�ل 

اأمـــري امل�ؤمنني علي بن اأبي طالب: ال تعـــرف احلقَّ بالرجال 

بـــل اعرف احلـــقَّ تعرف اأهله«. ثـــم ينطلق �ســـارحًا ومعلاًل: 

»والعاقـــل يعـــرف احلقَّ ثم ينظـــر يف نف�س القـــ�ل، فاإن كان 

حّقًا قبله �ســـ�اٌء كان قائلُه ُمْبطاًل اأو حُمقًا، بل رمبا يحر�س 

على انتزاع احلق من اأقاويل اأهل ال�ســـالل، عاملًا باأن معدن 

الذهب الرغاُم«.

الإ�شالم اأ�شقط 

فكرة احلدود 

اجلغرافية 

وعن�شر اللغة 

بو�شفهما 

عاملني يف 

ت�شكيل 

الهوية 

اجلماعية
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ويرتقي اأب� حامد الغزايل اإىل درجٍة اأعلى، حماواًل تخ�سي�س 

العلماء مبيزة االأمانة الأنهم حفظة احلق واملطالب�ن ب�سيانة 

د�ســـاتري االإن�ســـاف: »وهذا وهٌم باطل وه� غالب على اأكر 

اخللـــق.. اأبدا يعرف�ن احلـــق بالرجال وال يعرفـــ�ن الرجال 

باحلق وهـــ� غاية ال�ســـاللة«. فلي�س افـــرتاء وال جمازفة اأن 

نعترب الغزايل  رائدًا بني دعاة ك�نية املعرفة رغم خ�س��سية 

الثقافة، ورائدًا بني دعاة االعرتاف باالآخر.

ُ وتت�اتُر منافحاُت الّرواد عنه، و�ســـياأتي -  َُ ـــ و�ســـيّطرد ال�سَّ

غـــري بعيد - من يعطي اأروع االأمثلة يف �ســـهر الثقافات بغية 

ا�ست�ســـفاء ُن�سغها االإن�ســـاين اخلال�س، و�ســـينهل من ثقافة 

الي�نـــان اأمّيا نهٍل وه� االإمام يف �ســـ�ؤون الدين والعقيدة، بل 

وه� احلاكم بني اأفراد الرعية على من�ســـة قا�سي الق�ساة، 

�ســـياأتي اأب� ال�ليد بن ر�سد فُيفتي يف الق�سايا الفل�سفية التي 

ظلت معّلقة منذ اأر�ســـط�، و�ســـرتث الثقافة الالتينية تركته 

املعرفية فتقّر له بالف�ســـل، وتق�ل ق�لتها التي �سرت م�سرب 

االأمثال: »لئن كان الذي ف�ســـّر الطبيعة ه� اأر�سط� فاإن الذي 

ف�سّر اأر�سط� اإمنا ه� ابن ر�سد« كان ابن ر�سد)520-595 هـ(	

اأمارة فريدة يف ت�ســـييد ميثاق االعرتاف باالآخر املف�سي اإىل 

التن�ع احل�ســـاري اخلالق عرب تعدد االأل�سنة املنق�ل بع�سها 

اإىل بع�س، واإذ ه� يدّبج ف�سل املقال بكفاءة عقالنية فا�سمة 

يقرر ُجّماع ما ي�ســـل داخل االإن�ســـان كيانه الفل�سفي بكيانه 

الروحـــاين، ويالحم بـــني وج�ده التاأملي ووجـــ�ده االإمياين، 

اإذا به يعيد �ســـ�غ ميثاق امل�اثيق ويحيي د�ســـت�ر الد�ســـاتري، 

يف اإن�ساف ح�ساري متاألق، ويف �سمّ� اأخالقي لطاملا تفتقده 

االإن�سانية يف زمننا اجلديد.

»يجـــب علينا اإن األفينا ملن تقدمنا من االأمم ال�ســـالفة نظرًا 

يف امل�جـــ�دات، واعتبـــارًا لها بح�ســـب ما اقت�ســـته �ســـرائط 

الربهـــان، اأن ننظـــر يف الذي قال�ه من ذلـــك، وما  اأثبت�ه يف 

كتبهـــم،  فمـــا كان منها م�افقًا للحق قبلناه منهم، و�ســـّررنا 

به، و�ســـكرناهم عليه، ومـــا كان منها غري م�افق للحق نّبهنا 

عليه، وحذرناهم«. ه� هذا الذي لي�ست االإن�سانية - باالأم�س 

والي�م وغدًا- يف حاجة اإىل �سيء مثلما هي يف حاجة اإليه.

احلقيقـــة هـــي اأن العرب قد �ســـنع�ا ح�ســـارة واأنهم - قبل 

�ســـنعها، وعنـــد �ســـنعها، وبعد �ســـنعها - قد تخل�ســـ�ا من 

املركبات الثقافية حيـــال االآخرين بعد اأن حترروا من العقد 

العرقيـــة ويف مقدمتها العقـــدة اللغ�ية. اأمل يبادر �ســـاحبنا 

اأب� عثمـــان اجلاحـــظ )255-150 هــــ( يف مقدمات كتاب 

احلي�ان بالق�ل امل�ؤكد: »واالإن�سان ف�سيح واإن عرّب عن نف�سه 

بالفار�ســـية اأو بالهنديـــة اأو بالرومانية، ولي�س العربي اأ�ســـ�اأ 

فهمًا لطمطمة الرومي من الرومي لبيان ل�سان العربي، فكل 

اإن�سان من هذا ال�جه يقال له ف�سيح« اإن العرب قد تخل�س�ا 

من ُعقدة االآخر فتخل�ســـ�ا بذلـــك من عقدة الذات اللغ�ية، 

واإن العـــرب قد اأثبت�ا باأن احل�ســـارة ال�ســـ�ية ذات االأعمدة 

الرا�ســـية يف االأعمـــاق هي التي اإذا اكتملـــْت حترر اأهلها من 

مرّكبات اخل�ف على الذات، وال �ســـيما الذات الثقافية التي 

�ســـلطتها يف اللغـــة. وما من ح�ســـارة تظـــل متحّفزة تتحرك 

بهاج�ـــس الذعر من االآخـــر وتندفع بغريزة العداء املف�ســـية 

اإىل مق�الت ال�ســـراع وال�ســـدام والرّتّهب اإال وهي ح�سارة 

تفتقر يف باطنها اإىل عن�سر ج�هري يراأب ت�سققها الداخلي 

ويرمّم فل�ل معمارها اخلارجي.

لي�ـــس هّينـــًا وال ي�ســـريًا اأن يرتقي الطرح العربـــي اإىل منزلة 

مـــن احل�ار بـــني الثقافات فيم�ســـك باأرق األيـــاف العقالنية 

يف امل�ســـاألة اللغ�يـــة العامة، فاإذا به يقدم در�ســـًا يف ن�ســـبية 

املرجعيات القيمّية، ي�جهه اإىل اأ�ساطني احل�سارة الي�نانية، 

وكـــم نحن يف حاجـــة اإىل اإعـــادة اإنتاج ذلك الدر�س �ســـ�ب 

اأ�ساطني الثقافات الك�نية الراهنة.

عن�شرية اللغة

فهـــذا ابن حـــزم )384-456	هـ( - وه� االأديب، واملف�ســـر، 

والقا�سي، واملنّظر يف باب اأ�س�ل الفقه، واحلري�س على اأن 

يك�ن عن�ان م�سّنفه �ساهدًا على روؤيته اجلامعة من »االإحكام 

يف اأ�ســـ�ل االأحـــكام«- يق�ل: »وقد ت�هم قـــ�م يف لغتهم اأنها 

ـــ�س الق�م الذين  اأف�ســـل اللغات« وه� هنا يتلطف فال يخ�سّ

يعنيهـــم، وهذا منه كيا�ســـة لي�س اإال، الأنه يق�ســـد اأهل الدار 

من اأبناء ثقافته العربية قطعًا. ثم ي�ستطرد �سارحًا م�ستداًل: 

وهذا ال معنى له، الأن وج�ه الف�ســـل معروفة، واإمنا هي بعمل 

اأو اخت�ســـا�س، وال عمـــل للغة، وال جاء ن�س يف تف�ســـيل لغة 

على لغة، وقد قال تعاىل »وما اأر�ســـلنا من ر�ســـ�ل اإال بل�ســـان 

ق�مه ليبنّي لهم«  وقال تعاىل »فاإمنا ي�ّســـرناه بل�سانك لعلهم 

يتذكـــرون« فاأخرب اأنه مل ُينـــزل القراآن بلغة العرب اإال ليفهم 

ذلك ق�مه عليه ال�سالم ال لغري ذلك.

ولكن ابـــن حزم يحّ�ل وجهة االإ�ســـكال فيخرج به من دائرة 

الثقافـــة  اخلا�ســـة - التي هي ثقافـــة االأنا مبا اأن �ســـاحبنا 

ابـــٌن لها - ويلج بـــه االأفق االإن�ســـاين االأرحـــب فُيطلعنا على 

اأن ال�هم وهٌم ح�ســـاري �ســـائع، واأن اخلطـــاأ يف هذا املجال 

مِلّما يرتكبه جهابذة الفكر الب�ســـري اأحيانًا، ذلك اأن ال�سبب 

الثاوي ه� مع�سلة االن�سجام مع ن�سبّية املرجعّيات القيمّية يف 

تاريخ االإن�ســـانية قاطبة. يق�ل ابن حزم: »وقد غلط يف ذلك 

جالين��ـــس، قال اإن لغة الي�نانيني اأف�ســـل اللغات الأن �ســـائر 

اللغات اإمنا هي ت�ســـبه اإمـــا ُنباح الكلب اأو نقيق ال�ســـفادع«. 

وال يـــرتدد ابن حزم يف تقـــدمي الدر�س الذي به يتخلق جنني 

االإن�ســـاف  الثقايف، وبه تت�لد تقاليد االختالف احل�ســـاري 

املخ�ســـاب: »وهـــذا جهٌل �ســـديد الأن كل لغٍة لي�ســـت لغته وال 

يفهمهـــا فهـــي عنده يف الّن�ســـاب الـــذي ذكـــر جالين��س وال 

فرق«.

ثـــم يلج ابن حـــزم بامل�ســـاألة اإىل ب�ؤرتها املركزيـــة لريّد على 

الذين قال�ا »العربية اأف�ســـل اللغـــات الأنه بها نزل كالم اهلل 

تعـــاىل« فيقدم احلجج النقلية والعقلية يف ا�ســـتدالل نا�ســـع 

مبـــني، ويجعـــل العربيـــة وال�ســـريانية والعربانيـــة يف مرتبة 

الت�ســـاوي من حيث القيمة املطلقة، اإذ بجميعها نزل من اهلل 

على ر�سله كالمه املقّد�س.

اإن االعـــرتاف الثقايف باالآخـــر ه� املدخـــل الطبيعي للح�ار 

معـــه، وه� امل�ســـّ�غ القدير لتزكية فعله اإذا اأن�ســـف واعتدل، 

ولالعرتا�س عليه اإن �ســـط ومال مع اله�ى. فلي�س من �سبيل 

ملقاومة تعميم التهمة ال�سهلة اإال برف�س فكرة االق�ساء ليتّم 

االنخـــراط بعد ذلك يف معركة الق�ســـاء على التطرف مهما 

يكن م�سدره وماأتاه واأيًا كانت اأ�سبابه اأو تعالته.

العمل الفني : عادل السيوي- مصر

احل�شارة 

ال�شوية اإذا 

اكتملت 

حترر اأهلها 

من مركبات 

اخلوف 

على الذات 

الثقافية
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 هات

نبوءَتك اجلديدة!
�شميح القا�شم

العمل الفني : ضياء العزاوي - العراق

اأبا الطيِّب..
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 هات

نبوءَتك اجلديدة!

اأَِقْم �صالتَك، بيُت الناِر ُمْقتَبَُل

فيه تاأمُن، والإمياُن ُمْقتَتَُل و   

يف اأّمٍة اأقفرْت منها عقيدتُها

و�صاَد اأ�صياَدها الأوبا�ُش والَهَمُل   

واأمٍة »�صحكْت من جهلها اأَمٌ«

واأّمَّ بالعلِم فيها كلٌّ من َجِهلوا   

وقد تلوُم حبيباً زاَغ موِعُدُه

فال يطيُب لديِه اللوُم والَعذُل   

ولالأعاريب زيٌّ اأنَت تعرُفُه

لكْن، اأتعرُف ماذا اأخفِت احُلَلُل؟   

اأَِقْم �صالتَك، قرطا�صاً بال قَلٍم

واخليُل والليُل، ما روؤيا؟ وما اأَمُل؟   

وما احلننُي اإىل كفٍّ ت�صافُحها

وكلُّ ما تلُد اخليباُت ُمْتََمُل؟   

َخَوْت دياُرَك من اأهٍل فال امراأٌة

ت�صيُح بال�صيِف »يا اأهاًل« ول َرُجُل   
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�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر
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�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

 �صعر �صعر

  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

اأخا العروبِة، ما زالت بال َعَرٍب

ولالأجانِب فيها الراأُي والَعَمُل   

ٌة ُفَر�ٌش وللعقارِب تاحْت ُفر�صَ

فللم�صائِب من َحّلوا ومن رحلوا!   

   f f f

مَيَّْمُت بالقد�ِش بغدادي فباَغتَني

بغ�ٌش وغنٌب ومل ت�صفْع يَل املُثُُل   

ومل اأُجْب بفل�صطيني، فما �صاألوا!   

وحا�رصتْني فلوٌل، كيف اأنعتُها

وقد رمتني بها اأيّاُمك الأَُوُل   

بلغُت »�ِصعَب بُواٍن«. ل عراَق هنا!

ول رفاَق.. فما �صعٌر؟ وما َزَجُل؟   

نٌَة روٌم وُفر�ٌش واأخالٌط مهجَّ

بُُل ْت دويَن ال�صُّ وحول بيتَك �ُصدَّ   

يا ابَن احل�صنِي، واأر�ُش الدمِّ منبتُنا

وابُن احل�صنِي، اأنا، بالدمِّ اأْغتَ�ِصُل   

ُقتلَت غدراً. وقتلي غيلٌة. وبنا

نِ�صاُب بعثنِي بعد املوِت يكتِمُل   

واأنَت ما اأنَت. ناٌر يف م�صاِجِعهم

قالوا تنبَّاأَت فانهالْت حناجُرهم

تغوي خناجَرُهم. قالوا. وقد َفَعلوا   

وكم تنبّاأت اأن تعرى َمقاتُِلهم

وكم تنبَّاأت اأن يُلَحوا مبن َقتَلوا!   

   f f f

د ريَحها َقَلقاً فتى الهواج�ِش. زوِّ

اإيلَّ َعدواُه فوق الريِح تَنتِقُل   

قباُب كوفتَك اخل�رصاء مقربٌة

ورامتي يا �صقيَق احلزِن ُمعتََقُل   

وللغزاِة من البيداِء ما رغبوا

وبالطغاِة ينوُء ال�صهُل واجَلبَُل   

وما نفوُرَك والأغالُل باهظٌة

وما جموحي وحويل الياأ�ُش واملََلُل؟   

ل اليُتم اأَدرَكها اأبا الق�صائِد، نَ�صْ

وُجرُح يُتمي بها هيهات ينَدِمُل   

ناديُت بغداَد من ُجبّي ووح�صتِِه

ناديُت ب�رصَة والآفاُق تن�َصِدُل   

ْت. ول َنٌَف َل. ما ردَّ ناديُت مو�صِ

ُل وغري �صوِت عواِء الذئِب ل يَ�صِ   

ولل�صنا�صيِل ُعر�ٌش �صاَع موِعُدُه

وللفراِت اأٌب  يف ال�صاِم َمْرَقُدُه

فمن اأنادي، وعنّي الكوُن ُمن�َصِغُل؟   

   f f f

اأبا الق�صائِد. هل يل منَك طيّبٌة

تردُّ روحي، ويحلو بعدها الأَجُل؟   

اأبَدعَت نهرين. من خ�صٍب وعافيٍة

 يَنَهِمُل
َّ
ودمُع نهريَك من عيني   

عٌة وملَء واديك اأو�صاٌل مقطَّ

وا�صتفر�َش الذئُب يف واديَك، واحَلَمُل!   

وبي عذاٌب اإذا ا�صتثقلتُُه �صخرْت

منّي ال�صعوُب.. ومنُكم اأُثِقَل الثَِّقُل   

طوى العراَق مبا ل اأ�صتهي نباأٌ

 اخَلَجُل
َ
جزعُت منه، واأدمى وجهي   

من كان �صعباً عريقاً طاَب منبَُعُه
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ْت بينَها نَِحُل غدا طوائَف نزَّ   

بٌَة وللمذاهِب راياٌت ُمَذهَّ

وكاأ�ُش نفٍط بها اأتباُعها ثِملوا   

وكلُّ اأمٍّ على الأبناِء لئبٌة

وكلُّ �صيٍخ على اأحبابِِه َوِجُل   

وكلُّ بيٍت على اأبوابِه َهِلٌع

ُل وكلُّ درٍب بوادي املوِت ُمتَّ�صِ   

وللغزاِة ُهراٌء �رِصُُّه �َصَفٌه

وللبُغاِة ِمراٌء لُبُُّه َمَطُل   

فذا قطيُع علوٍج �صادٌر اأَ�رِصٌ

وذا قطيٌع من الأجالِف يحتَِفُل   

وبنَي ناريِن قلٌب، يف عباَءتِِه

تدفَّاأَ احِلبُّ دهراً واحتمى الَوِهُل   

   f f f

اأبا الق�صائِد ُقْم. �ُصّق ال�رصيَح وُقْم

ولّقن املوَت ما ت�صتوجُب الِعَلُل   

وُقل نبوَءتك الأخرى على َعَجٍل

فبني حزين وخويف خافٌق َعِجُل   

وللكواكِب يف مُيناَي ُمتَّ�َصٌع

وعند يُ�رصاي لالأقماِر ُمنتََجٌع

وللخليقِة يف �صدري عال نُُزُل   

اأبا الق�صائِد. عندي األُف �صاردٍة

َغُل وي�صهُر اخللُق.. لكن ي�صهُر الزَّ   

ول اأناُم واآفاُق الردى َقَلٌق

وبالرماِد جفوين احُلمر تكتَِحُل   

اآمنُت باهلل َمنجًى. وا�صتغثُت بِه

�ُصُل وبال�صماِء، وما جاَءْت به الرُّ   

ولَذ بال�صمِت �رصٌّ ل اأبوُح بِه

دِر يَعتَِمُل وال�صمُت يف�صُح ما يف ال�صَّ   

فما اأَقوُل لبيٍد ُجنَّ عاقُلها

وا�صتذكرْت ناقٌة وا�صتاأنَث اجَلَمُل   

وما اأقوُل. ووقت القوِل َم�صيََعٌة

يف ُمبَطنَي َمَوا تاريخُهم لغٍد

وجمَّدوا اليوَم ما يف اأم�ِصِهم �َصبَلوا   

ُلبوا اإذا ارتَخيَت على اأمٍر بهم �صَ

ُلبَت على اأمِر لُهم َهِدلوا واإن �صَ   

واإن وردَت فَقْطُر املاِء جانبَُهم

َدْرَت فغيٌث عندهم َهِطُل واإن �صَ   

وما اأقوُل ملن كنّا لهم مثاًل

حيّاً، وباملوِت فينا يُ�رصُب املَثَُل   

وهل اأَقوُل وعني الدهِر تَْرُقبُنا

وما اأَقوُل لأجياٍل �صتعُقبُنا

عن اجلدوِد؟ فهل َجّدوا؟ وهل هزلوا؟

اأقوُل جابْت نوماً حولنا اأَمٌ

وُجلُّ غايتنا الأغناُم والإبُِل؟   

وهل اأبوُح باأنّا ِملٌَّة ن�صيْت

جذوَرها، فاإذا اأبناوؤها ِمَلُل؟   

اأم اأكتُُم الربَق �صوءاً ل لهيَب لَُه

وبي يبوُح �صهاباً نَ�ْصُلُه �ُصَعُل؟   

وقد اأفوُز بطيِب ال�صمِت ُمت�ِصماً

وقد يطيُب على عاّلتِه الَف�َصُل!   

   f f f

يا �صاحَب التاج. يل تاجاِن. من َكِلٍم

ُل عاٍل. ومن اأَمَلٍ. اأُهوي ول اأَ�صِ   

ويل بالٌد اإىل العلياِء طامٌَة

ويل بالٌد بفي�ِش اخلرِي طافَحٌة

ها َو�َصُل وكلُّ ما ظلَّ يل من غي�صِ   

وطالُع ال�صعد لالأغراِب يف وطني
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 �صعر �صعر

  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

وطالعي ُغربٌة م�صباُحها ُزَحُل   

َقٌة وللحراِك اأ�صاطريٌ ُملفَّ

وللحقائِق من تاريخنا ال�ّصَلُل   

ونوُر قلبَك يف قلبي. وناُر دمي

من ناِر موتَك غ�ّصى ُحزنَُه َطَفُل   

يا �صاحب التاج. َعْدُل التاِج هيبَتُُه

واإنَّ يف املوِت عدًل فوَق من َعَدلوا!   

ونحُن يف املوِت. من دنيا لآخرٍة

واآخُر املوِت بعٌث �ِصعُرُه الأََزُل   

واأ�صعفْتني بوادي املوِت قافيٌة

عزَّْت فدانْت لها الأبياُت واجُلَمُل   

وناو�صْتها اأفاعي اللغو عاريًة

من جلدها، واكت�صْت ما حاولْت ِحيَُل   

وجبَّها ُجحرها خزياً على َكَلٍل

ومل يطاِوْل ن�صيدي جاماً َكَلُل   

اإذا َعريُت. فجلُد الوح�ِش األبَ�ُصُه

واإن حفيُت، فَوْجَه الوب�ِش اأنتَِعُل   

واإن �َصقيُت فقلُب الياأ�ش اأنزُعُه

ُل واإن ر�صيُت فقربي ُمزِهٌر َخ�صِ   

واأنزُل املوَت من عليائِه َجِذًل

وهيكُل العظِم عندي �صاحٌك َجِذُل   

و�صوُت قلبي كما الرحمُن اأبَدَعُه

و�صانئي، ُم�صتعاُر ال�صوِت ُمنتََحُل   

وحتت �صدري بحوٌر هاَج مائُِجها

ي دواُر البَْحِر واجَلَفُل دِّ وعند �صِ   

وكم َعبَْبُت زلَل الروِح ُمرتوياً

ويف �صواَي ي�ُصقُّ الِورُد والنََّهُل   

َمدُت بوجه البغي وانكَفاأوا وكم �صَ

َدْدُت غوى الغاوي وكم َقبِلوا وكم �صَ   

ونبَّهوين اإىل ما ينبغي، �َصَططاً

ويوَم نبَّهتُُهم عن حكمٍة َغِفلوا   

وُقلت فيهم كالماً طيباً َغِزًل

وهم َهَجوين. ويف ترثيِبِهم َغَزُل!   

 الأ�صُل، مو�صوًل به ن�صبي
َ
وَعيبي

عر ُهم نُ�ِصلوا ومن حظرية »دوللي« ال�صِّ   

اأنا. اأخاَك. حلريف رايٌة �َصَمَخْت

فال املنابُر اأغوتْها ول الُقَلُل   

ني »نََظر الأعمى اإىل اأَدبي« ما همَّ

واآَمَن اخللُق بي.. اأو قلُت فاقتتلوا   

ني املُلُك من نوٍر علوُت بِِه ما همَّ

ويف الظالِم يُثيُب النا�ُش من �َصِفلوا   

ويف بالدي وحو�ش الغزو �صائبٌة

وحلُم �صعبي لربِّ النَّ�صِل يَبتَِهُل   

بها ومن متوري ر�صا�ٌش دوَن غا�صِ

وللغزاِة ر�صا�ٌش فاتَُه الأُُكُل   

ٌب اأنا النخيُل. وبي من دجلتي َع�صَ

ومن فراتي دٌم. اأدعو َفيَمتَثُِل   

وكيَف اأدفُع �رصّاً وال�صالُح �ُصدًى

هنا ال�صواريُخ، ما الن�ّصاُب والأَ�َصُل؟   

وللغزاِة على اأنقا�ِش منزلنا

ُعر�ٌش مميٌت. دمي يف َخْمِرِه َمَهُل   

اأ�صالُء حلمي على الأبراِج رايتُُهم

واإذ �صعدُت باأ�صالئي فقد نزلوا   
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وي�صهرون على �صجٍن اأناُم بِِه

ملَء اجلفوِن، ُهُم الأ�رصى وبي ُعِقلوا   

ولل�صالِم نبياًل كم مددُت يدي

وللخ�صاِم ذلياًل عن يدي َقَفلوا   

ويب�صلون على ياأ�ٍش يُلمُّ بِِهم

ويجبنوَن اإذا ما �َصْع�َصَع الأََمُل   

ماِء متى ا�ِش الدِّ اأحالُهم حاُل م�صّ

عال النهاُر هوْت من ِج�ْصِمِه ُكتَُل؟   

f f f

. ُح�َصينيّاِن من َعَرٍب يا ابَن احُل�َصنْيِ

َوُل يٍد. ودالْت بنا يا �صاحبي الدُّ �صِ   

فكيَف نُغ�صي على مكروهٍة َفَدحْت

وكيف ن�صرُب عن ُذلٍّ ونَحتِمُل؟   

وبي جنونَُك. ُحّراً َجبَّ من �صبقوا

لوا و�صّب عن طوِق من راغوا ومن َو�صَ  

وبي جنوين. فما �صيٌف ودولتُُه؟

َلُل؟ وما الوقوُف مبا ل يُ�صاأُل الطَّ   

ون�صُل كافوَر ت�صت�رصي اإقامتُُه

واحلبُّ مُيِْحُل والإن�صاُن يرحَتُِل!   

وها اأنا َطَلٌل ماأ�صاتُُه َعبٌَث

يف ُحلمه َعبٌَث. يف ياأ�ِصه َعبٌَث

وعي�ُصُه عبٌث. واملوُت ُمبتََذُل   

يف رامٍة َعبٍَث اأو كوَفٍة َعبٍَث

ٍة مل يَِهْجها خطبُها اجَلَلُل من اأمَّ   

فيا جنوين اجَتِْح عقاًل ملن جهلوا

اأن اجلنوَن دليٌل لالأوىل َعِقلوا   

ويا جنوين اقتَحْم بالّطْلِع باديًة

وجابِِه الليَل بالعني التي �َصَملوا   

وا عبثاً ويا جنوين اأَثِْر موتى َق�صَ

لعلَّ بعثاً يواتيهم مبا بََذلوا   

ْد ما ظلَّ من َعَلمي ويا جنوين اقتَ�صِ

ويا جنوين اأغثني من جنون َدمي

ومن جحيم فمي.. اأخبو في�صتَِعُل   

ويا جنوين اأِقْم للحبِّ مملكًة

وللحياِة اأِدْم ما تُلِهُم الُقبَُل!   

f f f

ماً اآمنُت باهللِ والإن�صاِن معت�صِ

بحبِل خالِقِه. يكبو، ويعتَِدُل   

بي  اهللُ. يف ُحزين ويف َغ�صَ
َ
وح�صبي

على ر�صاُه مبا اأزَمْعُت اأتَِّكُل   

واإنني ُمزِمٌع تبديَد غا�صيٍة

�صلَّ ال�صواُب بها وا�صتفَحَل اخَلَطُل   

اأبا الق�صائِد فاب�صط راحًة تعبْت

اأقالُمها. ودواُة احلرِب تختَِزُل   

اأبا الق�صائد. وابن الرافدين. اأنا

اأخو َعذابَك. ل َرْذٌم. ول بََطُل   

اأخو عذابَك. ما األهْتُه ُمغريٌة

ويف غيابَِك.. ل يناأى ويعتَِزُل   

ٍب ونحُن ما نحُن، بُركاناِن من َغ�صَ

، لري�صى على �صحرائنا الَع�َصُل ُمرٍّ   

وح�صبُنا اهللُ. وال�صعُب الذي كفلْت

لَُل؟ ، اأيَن امَلنْيُ والزَّ قبوُرُه احلقَّ   

وح�صبُنا اهلل. ناُر احُللم جتَمُعنا

يف جنَِّة احُللِم. �صاَءتْنا، فما اجَلَدُل   

لوا! وكلُّ من ثابروا يف �َصْعيِِهم.. َو�صَ   

يا ابَن احُل�صنِي، ُح�َصْينيّاِن نحُن هنا

ول هناَك، �صوى ما نحُن نَْرجَتُِل!!   

     )الرامة-اإبريل/ ني�صان 2007(
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د. نادر كاظم

كاتب من البحرين

ذاكرة املر�ص 

واأر�شيف

العقوبات اجل�شدية

يف البحرين

هل للمر�س ذاكرة؟

 قد يبدو هذا الربط بني املر�س والذاكرة م�شتغرباً، 

اإال اأنه من البداهة بحيث ال يحتاج اإىل تو�شيح اأو 

ا�شتدالل، فهل هناك من ذاكرة اأقوى من ذاكرة 

املر�س؟ املر�س مبا هو اعتالل يف النف�س واجل�شد، 

واأي�شاً – وهذا هو االأهم – مبا هو نق�س يف هذا 

اجل�شد، فما حفر على اجل�شد متتع بالدوام.

املنجل 

املهيب

قال  هكذا   ،
)1(

الذاكرة« تق�ية  على  م�ساعد  اأق�ى  ه�  »االأمل 

الذاكرة  االأمل ينطبع يف  الأن  االأخالق«،  نيت�سه يف »جينال�جيا 

بق�ة جتعلنا نحتفظ بفكرة عنه، »ووحدها االأ�سياء التي ال تفتاأ 

الأنه  بل  ي�ؤملنا فح�سب،  �سيء  الأنه  ال  الذاكرة«.  تبقى يف  ت�ؤملنا 

�سيء يرتك اأثرًا ال ميحى يف اأج�سادنا.

م�ؤملة  ذكريات  اأج�سادهم  على  البحرين  يف  الكثريون  يحمل 

الأمرا�س وبائية عنيدة انت�سرت بينهم مع اأواخر القرن التا�سع 

ِمْن ه�ؤالء ين�سى مر�س  الع�سرين، فَمْن  ع�سر وبدايات القرن 

ومن  اجلدري،  بفعل  نحبهم  ق�س�ا  كثريون  العنيد؟  اجلدري 

بقي حّيًا حمل مع ج�سده ذكرى هذا املر�س على �سكل ندوب 

وت�س�ُّهات دائمة يف ال�جه، وهناك من اأ�سيب بالعمى الكامل 

رة. هذه الندوب املحف�رة  بفعل هذا املر�س اللعني وق�اه املدمِّ

فيه  يت�سبب  الذي  العمى  وهذا  اجلدري،  كتابة  هي  ال�جه  يف 

وهذه  اجل�سد.  على  وت�قيعه  نق�سه  ه�  الرتاخ�ما  اأو  اجلدري 

كتابات وت�قيعات ال �سبيل اإىل اخلال�س منها اأو حم� اآثارها.

توقيعات

هل بقي بعد هذا �سك يف اأن املر�س ه� اأ�سا�س الذاكرة؟ وهل 

ين�سى اأحد ت�قيعات املر�س على ج�سده الذي ه� احلقيقة االأكر 

االأكر  املكان  ه�  اجل�سد  الدنيا؟  عامل  يف  ومبا�سرة  ح�س�رًا 

قدرة على االحتفاظ باأر�سيف املر�س وا�ستيداع كتاباته ونق��سه 

	،
)2(

االأر�سيفات باالنقرا�س. وي�سمن اجل�سد، مثل كل  املهددة 

اإمكانية اال�ستذكار والتكرار حيث يتنا�سخ املر�س من ج�سد اإىل 

ج�سد بفعل العدوى اأو بفعل اجلينات ال�راثية.

والأن اجل�سد كاأر�سيف بهذه االأهمية فقد ظهرت فكرة العق�بات 

اجل�سدية مبا هي ت�قيعات قا�سية يحتفظ بها املرء يف ج�سده 

ولنتذكر  التلف.  من  الذاكرة  الإنقاذ  ومكان  اأر�سيف  ه�  مبا 

العامل كالرجم وجدع  العقاب يف  تاريخ  القدمية يف  العق�بات 

االأنف وثلم االأذن وتقطيع ال�سدر واالأيدي واالأطراف ومتزيق 

االأو�سال ب�ا�سطة اخلي�ل والتعذيب باخلازوق والتحريق وال�سلخ 

والرمي يف الزيت املغلي وطالء املجرم بالع�سل ثم تركه حتت 

مل  عق�بات  هذه  الذباب...كل  يل�سعه  احلارقة  ال�سم�س  وهج 

تكن حمك�مة بال�سرورة بغاية االنتقام من املجرمني واجلناة 

واخلارجني على القان�ن، بل بغاية النق�س والت�قيع على اجل�سد 

لتنطبع عليه اآثار ال متحى، ولترت�سخ هذه االآثار يف الذاكرة، بل 

العقاب  اآثار  املجرم  يتذكر  الذاكرة بحيث  اأ�سا�س  ت�سبح هي 

على ج�سده فريتدع ويرجع اإىل �س�ابه، وينزجر بذلك غريه من 

جناة حمتملني.

ال يختلف املر�س عن هذا الن�ع من العقاب اجل�سدي، واملر�س 

ال�راثي اأ�سبه باإيذاء ينزله االآباء على اأبنائهم. اإال اأن الباعث 

على احلرية يف املر�س اأنه يرتك اآثاره بال غاية معروفة، فال 
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تنطبع ذاكرة املر�س يف اجل�سد بغاية التخ�يف والرتهيب ومن 

لالعتبار  الأنه ال جمال  ال�س�اب،  اإىل  والرج�ع  االرتداع  اأجل 

بعد اأن ينق�س املر�س اآثاره على اجل�سد؛ اإذ ما العربة يف ندوب 

العربة  وما  �سحاياه؟  وجه  على  اجلدري  نق�سها  وت�س�هات 

البحرين  يف  املهيب  املنجل  �سكل  تاأخذ  حني  الدم  كريات  يف 

ومنطقة اخلليج؟

وما دام املر�س ال ينق�س اآثاره على اأج�سادنا بغاية االعتبار اأو 

االنتقام فه� اإذن فعل بال غاية، وبتعبري اآخر ه� فعل عبثي. 

ذاكرة جماعية

اأن هناك ن�عًا من االأمرا�س يعجز حتى امل�ت عن حم�  غري 

االأمرا�س  الذاكرة اجلماعية، وهذه هي  تنطبع يف  التي  اآثاره 

الن�ع  ال�راثية واملت�طنة واالأوبئة. هذا  اجلماعية، كاالأمرا�س 

من االأمرا�س اجلماعية ه� ما ي�ؤ�س�س ذاكرة جماعية للمر�س، 

اإىل  لعب�ر املر�س  اإىل ج�سر  الذي يتحّ�ل  للفرد  ذاكرة عابرة 

واإىل  ال�راثية،  االأمرا�س  يف  كما  واأحفاد  اأوالد  من  �ساللته 

جماعته واأهل بلدته كما يف االأمرا�س املت�طنة امل�ج�دة عادة 

يف  وكما  االأوقات،  كل  ويف  معينة  جغرافية  منطقة  �سكان  بني 

االأوبئة التي تنت�سر بني النا�س ب�سرعة وعلى نطاق وا�سع بفعل 

العدوى. وهذا �سرب من �سروب اال�ستمالك اجلماعي، اإال اأنه 

بقية  ما ميّيزه عن  وهذا  ا�سطراري مرغ�ب عنه،  ا�ستمالك 

اأ�سكال اال�ستمالكات اجلماعية االأخرى.

متتلك هذه االأمرا�س قدرة ا�ستثنائية على الت�قيع، على نق�س 

اال�سم على اجل�سد. والت�قيع ينط�ي على قابلية تكرار النق�س 

نق�ل  اأن  ي�سح  اأمرا�س  وهي  اآخر،  اإىل  ج�سد  من  وتنا�سخه 

عنها: »قل يل ما مر�سك )ال�راثي واملت�طن( اأقل لك من اأنت 

واإىل اأي جماعة تنتمي؟«.

املر�س بهذا املعنى لي�س قرابة متخيلة بني اأفراد جمعتهم اإرادة 

العي�س امل�سرتك، بل ه� مبثابة اله�ية الَقَدرية التي ال دخل فيها 

ال لالإرادة وال لل�عي، فهذه ه�ية ل�سنا خمريين فيها، فال اأحد 

يختار ن�ع املر�س الذي يبتلى به ه� وذريته و�سكان منطقته، وال 

اأحد يختار �سكل الندوب والت�س�هات التي يرتكها املر�س على 

ج�سده؛ الأن املر�س ينزل علينا كالقدر. وما ه� كذلك ال �سبيل 

اإىل دفعه اأو الهروب من اأمامه.

فاإننا  البحرين  يف  القدرية  االأمرا�س  عن  نتحدث  وحني 

والتاريخ  للبحرينيني،  اجلماعية  املر�س  ذاكرة  عن  نتحدث 

ممتدة  �سرية  وهي  ومر�ساهم.  اأمرا�سهم  ل�سرية  اجلماعي 

وال  والفج�ات.  االنقطاعات  تعرف  ال  اأنها  ويبدو  ومت�سلة، 

ن�سعى هنا لكتابة تاريخ الطب وال التاأريخ للخدمات ال�سحية 

الطبية  االكت�سافات  وظه�ر  الطبية  امل�ؤ�س�سات  لتاأ�سي�س  اأو 

وانخفا�س معدالت ال�فاة يف البحرين، فهذا م��س�ع اآخر قد 

يق�م به اآخرون هم اأكفاأ منا لهذه املهمة. اإن ما ن�سعى اإليه هنا 

اأن  وما ميكن  لالأجيال،  العابرة  املر�س  ا�ستك�ساف ذاكرة  ه� 

ن�سميه »االأر�سيف اجلماعي للمر�س« وما له من قيمة يف درا�سة 

يف  اجلغرايف  وحتى  وال�سيا�سي  والثقايف  االجتماعي  التاريخ 

لنا  االأر�سيف �سيك�سف  اإجناز هذا  اأن  البحرين. ونحن نزعم 

كانت  حيث  البحرين  يف  التاريخية  التط�رات  بع�س  حقيقة 

يف  لي�س  حت�ل  نقطة  مبثابة  اجلماعي  املر�س  هذا  اأعرا�س 

معه  ترافق  وما  البحرين  تاريخ  بل يف  فح�سب،  املر�س  تاريخ 

من انتقاالت جذرية يف ال��سع ال�سيا�سي واجلغرايف من دمل�ن 

اإىل البحرين الكربى كمنطقة بني الب�سرة وعمان وت�سمل اأوال 

البحرين  با�سم  اخت�ست  التي  اأوال  اإىل  واالإح�ساء،  والقطيف 

دون �سائر املناطق االأخرى، اإىل البحرين احلديثة التي ي�ؤرخ 

لها منذ اأواخر القرن التا�سع ع�سر. و�سيتبنّي لنا كيف يتطابق 

هذا امل�سار التاريخي يف البحرين مع �سرية التك�ّسف البطيء 

وه�  املنطقة،  هذه  عرفته  جماعي  مر�س  الأعرق  والتدريجي 

املر�س الذي امتلك قدرة ا�ستثنائية على ت�قيع ا�سمه بحروف 

HBS )ا�سم اجلني امل�س�ؤول عن الهيم�جل�بني غري الطبيعي 
يف الدم(. اإنه باخت�سار فقر الدم املنجلي.

منجل دملون

ومبا اأن كل �سيء بداأ قبلنا بزمن ط�يل، فاإننا �سنبداأ احلفر يف 

ذاكرة املر�س وت�قيعاته على اأج�ساد البحرينيني من هذا الذي 

بداأ قبلنا بزمن ط�يل، من دمل�ن مبا هي التاريخ االأبعد املعروف 

يف  الدمناركية  التنقيبات  عنه  ك�سفت  ما  بح�سب  البلد  لهذا 

ال�س�مرية  الن�س��س  اأن  ومبا  الع�سرين.  القرن  خم�سينيات 

ن�س��س  اأقدم  هي   - جلجام�س«  »ملحمة  مقدمتها  ويف   –
الن�س��س هي  تك�ن هذه  اأن  يرد فيها ذكر دمل�ن، فباالإمكان 

نقطة انطالق يف هذه املهمة. ويف هذه الن�س��س كانت دمل�ن 

فيه  ينعق  »ال  الذي  البلد  واأي�سًا  والطاهرة  واملباركة  امل�سيئة 

الغراب، واالأ�سد ال يفرت�س، والذئب ال يخطف احلمل، ال اأحد 

يق�ل  ال  ي�ؤملني،  راأ�سي  يق�ل:  اأحد  ال  ت�ؤملانني،  يق�ل:«عيناي 

العج�ز: اإين عج�ز«.

ويف اأر�س كهذه ال وج�د للمر�س وال الأي ن�ع من اأن�اع النق�س 

امل�ؤملة اأو املميتة، فاالأ�سد ال يفرت�س، والذئب ال يخطف احلمل، 

وال اأحد ي�سك� من اأمل العني والراأ�س اأو ال�سيخ�خة. وهنا كان 

البحر مبثابة »حزام �سحي« يلتف ح�ل هذه اجلزيرة من جميع 

اجلهات، ويحميها من كل االأمرا�س واالأوبئة. وبهذا كانت دمل�ن 

التج�سيد االأ�سمى للفردو�س االأر�سي.

وتتعّمق هذه الذاكرة حني ترتبط باالأمل والعنف واخلراب، بل 

– تبداأ يف خ�سم العنف.  – كما يق�ل جاك دريدا  اإن االأمم 

�سهم هذه  وانطلق  البحرين،  املر�س يف  ابتداأت �سرية  وهكذا 

 توقيعات 

املر�ص 

على اجل�شد 

هي احلقيقة 

الأكرث 

ح�شوراً
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الذاكرة منذ اأن خربت دمل�ن، ونبذت هذه اجلزيرة اأو�سافها 

ال�س�مرية االأ�سط�رية كاأر�س اخلل�د امل�سيئة واملطهرة والنقية 

واملباركة. واحتفظت بتلك امل�ستنقعات التي جعلها اأنكي فيها، 

والنخل الذي وهبه اإياها، اإال اأن هذه امل�ستنقعات �سارت م�طنًا 

مقاومة  اأجل  ومن  املالريا،  مر�س  فيها  فانت�سر  للبع��س، 

االإ�سابة بهذا املر�س تق��ّست كريات الدم احلمراء يف اأحفاد 

الدمل�نيني، واأخذت �سكل املنجل )املح�ّس( املهيب الذي ح�سد 

النبات والب�سر معًا. 

مبر�س  تاريخية  عالقة  املنجلي  الدم  لفقر  اأن  املعروف  ومن 

 « اجلينات  تركيبة  يف  تغري  اأو  طفرة  حدثت  حيث  املالريا 

امل�رثات » ك��سيلة طبيعية ملنع غزو اجل�سم مبيكروبات املالريا؛ 

ولهذا ال�سبب فاإن »امل�ساب باالأنيميا املنجلية اأو حامل العامل 

ال�راثي للمر�س تك�ن لديه مقاومة �سد االإ�سابة باملالريا، ومع 

مرور الزمن كان مر�س املالريا يق�سي على االأ�سخا�س الذين ال 

ل اأن  يعان�ن من مر�س االأنيميا املنجلية؛ الأن طفيل املالريا يف�سّ

يعي�س على الدم ال�سليم، وهكذا ترك مر�س املالريا االأ�سخا�س 

الذين يعان�ن من فقر الدم املنجلي اأو يحمل�ن العامل ال�راثي 

.
)3(

اأحياء وباأعداد كبرية«

عرفته  مر�س  اأعرق  ذاكرة  تاأ�س�ست  امل�ستنقعات  هذه  ومن 

الدم  فقر  واالإح�ساء(:  والقطيف،  )اأوال،  الكربى  البحرين 

احتفظ  الذي  العريق  االأر�سيف  هذا  �سل(،  )ال�سكل  املنجلي 

وت�قيعات  املهيب  ومنجلها  ونخيله  اأنكي  م�ستنقعات  بذكرى 

ومن  فينا.  احلمراء  الدم  كريات  �سفحات  على  العتيد  ا�سمه 

هذه اللحظة ابتداأت ذاكرة املر�س يف البحرين، وتعّمقت هذه 

الذاكرة بق�ة، و�سار املنجل املهيب ي�ّقع ا�سمه على االأج�ساد 

ي�سلمه، بكل  اأن  املرء  ل� كان و�سمًا ال ميكن حم�ه، وعلى  كما 

اأمانة، الأبنائه واأحفاده.

اأقوال الرحالة

وقد �ساحب هذه النقلة يف التاريخ واجلغرافيا نقلة اأخرى على 

�سعيد املر�س وذاكرته وت�قيعاته على اأج�ساد البحرينيني ويف 

ذكر  على  682هـ(  )ت  القزويني  زكريا  اأتى  فحني  دمائهم. 

�ساحل  على  وعمان  الب�سرة  بني  »ناحية  اإنها  قال  البحرين 

البحر« وذكر ا�ستهارها بالل�ؤل�ؤ ومغا�ساته، ثم عّقب على ذلك 

بق�له: »ومن �سكن بالبحرين يعظم طحاله وينتفخ بطنه، ولهذا 

قال ال�ساعر:

ومن �َسَكن البحرين يعظم طحاله  

)4(

ويعظم فيها بطُنه وه� جـائع«   

هذه – فيما يبدو – بداية التك�سف التدريجي الأعرا�س املر�س 

العريق يف البحرين الكربى: ت�سخم الطحال وانتفاخ البطن. 

البلدان«،  »خ�سائ�س  من  اجلاحظ  اعتربها  اأعرا�س  وهذه 

وعلى  حينًا،  العامة  ل�سان  على  »احلي�ان«  كتاب  يف  وذكرها 

ل�سان »ثقاة التجار الذين نقب�ا يف البالد« حينًا اآخر، وجرت 

حني  ال�ساأن  ه�  كما  االأمثال  جمرى  اأخرى  م�ا�سع  يف  معه 

ودماميل اجلزيرة،  البْحرين،  وِطحال  َخيرب،  ى  ُحمَّ »يقال يف 

من  طحال  ت�سخم  اإىل  االإ�سارة  اأن  واحلق   .
)5(

جن« الزِّ وَجَرب 

�سكن البحرين اإ�سارة متكررة يف م�ؤلفات القدماء، واعترب ابن 

، وذكر ابن عبد املنعم 
)6(

البلدان« خرداذبة ذلك من »طبائع 

	.
)7(

احلمريي اأن البحرين بلدة »خم�س��سة بتعظيم الطحال«

يف  القل�ب  »ثمار  كتابه  يف  الثعالبي  من�س�ر  اأب�  ذكر  وكذا 

امل�ساف واملن�س�ب« اخت�سا�س اأهل البحرين بتعظيم الطحال 

وانتفاخ البطن، ونقل عن اجلاحظ ق�له:»من اأقام يف البحرين 

مدة ربا طحاله، وانتفخ بطنه؛ كما قال ال�ساعر اآنفًا«.

اأما ابن قتيبة فيعقد م�سابهة بني عمان والبحرين، ووجه ال�سبه 

م�سفرة  واأهلها  وبيئة(  )اأي  وبية  البلدتني  كلتا  اأن  يف  يتمثل 

وج�ههم مطح�ل�ن.

كبحرينيني  نحن  فيها  ن�سرتك  للمر�س  جماعية  ذاكرة  هذه 

مع اأهل القطيف واالإح�ساء وكذلك مع اأهل عمان بح�سب ابن 

قتيبة، وهي ذاكرة ت�سبكنا معًا.

وتذكر اآن هاري�س�ن اأن ب�ل هاري�س�ن، الطبيب واملب�سر يف بعثة 

االإر�سالية االأمريكية بالبحرين، زار القطيف يف العام 1913،	

ووجد اأن اأغلب �سكانها كان�ا »م�سابني بت�سخم الطحال، وفقر 

الدم، وهم ذوو وج�ه �ساحبة كاالأ�سباح. كان املر�س باديًا على 

اأوال  �سكان  ينطبق على  ت�سخي�س دقيق  . وهذا 
)8(

ال�ج�ه« كل 

بقدر ما ينطبق على �سكان القطيف واالإح�ساء.

ال يعرف بال�سبط متى انفكت اأوال عن رباط البحرين الكربى، 

هذا  اأن  البع�س  يرى  اال�سم.  بهذا  وحدها  اخت�ست  ومتى 

اإبان االحتالل الربتغايل للبحرين يف القرن  االنفكاك ح�سل 

16م، اأما نا�سر اخلريي فيذهب اإىل اأن جزر البحرين اخت�ست 
بهذا اال�سم عن �سائر مناطق البحرين الكربى يف القرن ال�سابع 

الهجري/الثالث ع�سر امليالدي اأثناء حكم االأتابكة للبحرين، 

ا�ستيالء  1238م. فمع  بدءًا من  70 عامًا  ا�ستمر نح�	 والذي 

انف�سال جزائر  البحرين »مت  القطيف وجزائر  االأتابكة على 

.
)9(

البحرين عن جمم�عة البحرين انف�سااًل اأبديًا«

علم  اأ�س�ل  يف  »الف�ائد  كتاب  يف  ماجد،  بن  اأحمد  ويربط 

االأوائل قال�ا  اأن  اأوال وزجنبار، ويذكر  والق�اعد«، بني  البحر 

يف ت�اريخهم:«جزيرتان وخيمتان، اإحداهما باأق�سى اجلن�ب، 

واالأخرى  زجنبار(،  جزيرة  )يق�سد  اجلزيرة  هذه  وهي 

باأق�سى ال�سمال، وهي البحرين امل�سماة اأوال، خ�س��سًا عند 

نزول ال�سم�س بربج امليزان، يبتدئ فيها احلّمى والت�عك عند 

.
)10(

ا�سفرار الرتجن«

نتعامل معها ب��سفها  اأن  وينبغي  بالغة اخلط�رة،  اإ�سارة  هذه 

عالمة ذات داللة مزدوجة فهي، من جهة، ت�سري اإىل اخت�سا�س 

العقاب 

اجل�شدي 

�شك ترا�ٍص 

مع ق�شوة 

النتقام 

العارية
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جهة  ومن  االأخرى،  املناطق  �سائر  دون  البحرين  با�سم  اأوال 

ثانية فهي ت�ؤكد على ات�سال »االأر�سيف املر�سي« الأوال باأر�سيف 

املنجلي،  الدم  فقر  مر�س  فيها  ينت�سر  التي  باإفريقيا  املر�س 

ولكن بن�ع خمتلف.

جذري  قلب  مبثابة  اأنها  ماجد  ابن  اإ�سارة  يف  يلفت  ما  واأول 

القلب  هذا  حقيقة  وملعرفة  اأر�سي.  كفردو�س  دمل�ن  الأ�سط�رة 

علينا اأن ناأخذ كلمة »وخيمة« بداللتها احلرفية يف ل�سان العرب 

حيث جاء »بلٌد َوِخيٌم اأي غري م�افق يف ال�سكن. و�سيٌء َوِخيٌم 

ت�سبح  وبهذا  ها«. 
ُ
كالأ ينجع  ال  اأي  َوِخيَمة  واأر�س  َوِبيٌء.  اأي 

»البحرين امل�سماة باأوال« جزيرة م�ب�ءة وال ت�سلح لل�سكن على 

يطيب  »دمل�ن  اأن  من  ال�س�مرية  االأ�ساطري  يف  جاء  ما  خالف 

ال�سكنى يف م�ساكنها«! حيث ال اأحد ي�سك� من اأمل العني والراأ�س 

وال�سيخ�خة!

وي�سري اأحمد بن ماجد اإىل اأن جزيرة اأوال ت�سبح وخيمة حني 

تك�ن ال�سم�س يف برج امليزان، اأي يف وقت ال�ستاء – وحتديدًا يف 

�سبتمرب واأكت�بر – وه� م��سم ا�سفرار الرتجن واالأج�ساد اأي�سًا. 

ومن املعروف اأن تعّر�س اجل�سم للربد يت�سبب يف ن�بات االأمل 

عند امل�سابني بفقر الدم املنجلي، ولهذا ين�سح االأطباء دائمًا 

بحفظ اجل�سم دافئًا.

ويف الفرتة ذاتها اأي�سًا يذكر االإخباري الربتغايل ج�ا دو بارو�س 

اأن البحرين جزيرة كثرية النخيل و�سديدة الرط�بة واخل�سرة، 

اإال اأنها »كثرية ال�باء خ�س��سًا يف بع�س �سه�ر ال�سنة، اأي من 

نهاية �ستنرب )اأي �سبتمرب( اإىل فرباير، فهي يف بع�س االأحيان 

خالل هذه ال�سه�ر �سديدة ال�باء اإىل حد اأن اأعيانها يغادرونها 

.
)11(

اإىل القطيف  امل�ج�دة على ال�ساحل العربي«

بعد هذا ميكننا الع�دة اإىل الن�سخة البحرينية من كتاب اأحمد 

بن ماجد، وهي الن�سخة التي جعلها حمقق الكتاب االأ�سل االأول 

املعتمد يف التحقيق. يف هذه الن�سخة حتريف وا�سح يف ا�سم 

اأوال، وهذا حتريف ال وج�د له اإال يف الن�سخة البحرينية، وه� ما 

حمل املحقق على ت�سحيحه مبا جاء يف ن�سخة املكتبة ال�طنية 

بباري�س ون�سخة دار الكتب الظاهرية بدم�سق. فما فّرقه حتريف 

الن�سخة البحرينية جمعه ا�سم البحرين وا�سم املر�س وت�قيعات 

منجله املهيب الذي جمع بني �سكان البحرين الكربى. والالفت 

ال�سحية  امل�سكالت  اإحدى  ميّثل  املنجلي  الدم  فقر  اأن  حقًا 

املزمنة يف البحرين كما يف القطيف واالإح�ساء. وُيذكر يف هذا 

اململكة  يف  املر�س  لهذا  واحلاملني  امل�سابني  عدد  اأن  ال�ساأن 

1445067 مري�سًا. وت�ؤكد الدرا�سات  ال�سع�دية يبلغ  العربية 

التي  املناطق  اأكر  ال�سرقية هي  املنطقة  اأن  العلمية  والبح�ث 

ينت�سر بها فقر الدم املنجلي، حيث تبلغ ن�سبة حاملي املر�س 

% من ال�سكان. ومن املعروف كذلك اأن هذا  	25 	- ما بني 20	

بع�س  ما جاء يف  وبح�سب  البحرين.  بكرة يف  ينت�سر  املر�س 

الدرا�سات م�ؤخرًا فاإن ح�ايل 2	%من االأطفال حديثي ال�الدة 

م�ساب�ن بفقر الدم املنجلي، و11	% حامل�ن للمر�س. وتذكر 

% من ال�سّكان يف مملكة البحرين  بع�س االإح�ساءات اأن 20	

يعان�ن من فقر الدم املنجلي.

هذه الن�سب املتطابقة اأو املتقاربة يف عدد امل�سابني واحلاملني 

لهذا املر�س يف البحرين والقطيف واالإح�ساء هي اأبلغ عالمة 

ت�سري اإىل اله�ية الَقَدرية )املر�سية( ل�سكان البحرين الكربى 

يف  املر�س  ذاكرة  يف  تركة  اأفدح  وهي  وعمان،  الب�سرة  بني 

اأر�سيف هذه املنطقة، وهي اأعظم تق�ي�س الأ�سط�رة دمل�ن التي 

ال مير�س فيها اأحد وتطيب فيها ال�سكنى!

تقوي�س الأ�شطورة

من  ط�يلة  �سرية  على  البحرين  يف  املر�س  ذاكرة  تنط�ي 

التق�ي�س املت�ساعد الأ�سط�رة دمل�ن التي ال مير�س فيها اأحد. 

ويف هذا ال�سياق تاأتي االأمرا�س ال�بائية يف البحرين احلديثة 

اإبان الع�سر االإمربيايل، وملا كانت البحرين تقع على الطريق 

تنتقل  كانت  حيث  وبريطانيا  الهند  بني  لالإمربيالية  املل�كي 

اجلي��س والب�سائع واالأمرا�س، فاإنها كانت مهددة ك�سائر دول 

العب�ر  رحالت  اأثناء  االأوبئة  وانت�سار  العدوى  بانتقال  اخلليج 

بلدان  البحرين كغريها من  اأوروبا. وقد »كانت  اإىل  اآ�سيا  من 

وكانت  بكرة..  واالأمرا�س  االأوبئة  انت�سار  من  تعاين  اخلليج 

واأخرى  البحرين بني �سنة  اأوبئة الطاع�ن والك�لريا متر على 

فيها  ي�ساب�ن  ال  التي  ال�سن�ات  يح�سب�ن  االأهايل  راح  حتى 

ل�رمير  ويذكر   .
)12(

خري« �سن�ات  ويعتربونها  االأمرا�س،  بهذه 

العام  ، ويف 
)13(1821 العام  الك�لريا هاجمت البحرين يف  اأن 

1871، ويف ي�لي� واأغ�سط�س من العام 1893 حيث »اأعلن عن 
حدوث 7000 حالة يف اجلزر«، ويف ماي� 1904 »وقيل اإن اأكر 

من	1200 حالة وقعت يف البحرين، االأمر الذي نتج عنه هرب 

كثري من ال�سكان اإىل اأجزاء اأخرى من اخلليج«. ويذكر ل�رمير 

اأن اأول انفجار �سديد ل�باء الطاع�ن يف البحرين كان يف ماي� 

اأ�سل �سعفي  �سخ�س من   300 نح�  »وقد مات   1903 وي�ني� 

هذا العدد ممن اأ�سيب�ا باملر�س«. وعلى اإثر هذا االنت�سار ل�باء 

الطاع�ن، »منعت ال�سفن االأهلية من مغادرة اجلزيرة، ولكن 

هذا االأمر مل يدم ط�ياًل الأن البحرين تعتمد كثريًا على اإيران 

ماي�  ويف  )�س3707(.  الغذائية«  بامل�اد  تزويدها  ناحية  من 

وي�ني� 1905 حدث االنفجار الثاين للمر�س يف البحرين »وكان 

حم�س�رًا عمليًا يف مدينتي املنامة واملحرق وقد حدثت يف كل 

منهما ح�ايل 400 حالة ن�سفها مميت«.

اأما اجلدري فقد كان يرتدد وق�عه يف منطقة اخلليج ب�س�رة 

ع�سر  التا�سع  القرن  »منت�سف  يف  اأن  ل�رمير  ويذكر  وبائية، 

كان مر�س اجلدري منت�سرًا ب�سفة عامة واأثار الرعب ال�سديد 

. وانت�سر اجلدري يف البحرين يف العام 
)14(

بني �سكان اخلليج«

املر�ص 

ر بذاته  يذكِّ

اأكرث مما 

ر بنعمة  يذكِّ

ال�شحة
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1891 وانت�سرت معه م�جة خطرية من االإنفل�نزا ت�سببت يف 
م�ت الكثريين يف البحرين. ويف العام 1927 انت�سر مرة اأخرى 

وكاد يفتك بالكثري من االأهايل، وبح�سب بلجريف فاإن اجلدري 

يع�د اإىل البحرين يف كل عام . واإ�سافة اإىل اجلدري »هناك 

اأما  مر�س اجلذام الذي تعاين منه حاالت �سغرية ومتفرقة، 

	.
)15(

الك�لريا فزيارتها حدث مت�قع يف اأي وقت ويليها الطاع�ن«

ودمل�ن التي ال ي�سك� اأحد فيها من اأمل العني اإذا مبعظم اأهلها 

العي�ن  اأمرا�س  كانت  فقد  العني،  ورمد  بالرتاخ�ما  يبتل�ن 

واحدة  بعني  كان�ا  االأهايل  من  »وكثري  البحرين  يف  �سائعة 

زار  اأنه  ت�ما�س  �سارون  واملب�سر  الطبيب  ويذكر   .
)16(

فقط«

املحرق يف العام 1901 والحظ فيها اأن »عي�ن الكثريين منهم 

. ويف العام 1910	
)17(

كما بدت لنا مري�سة وحتتاج اإىل عالج«

تذكر املب�سرة اإليان�ر تيل�ر اأن ال�سيء ال�حيد الالفت للنظر يف 

املنامة »ه� عي�ن النا�س الفظيعة، فكم ه� م�ؤمل اأن جند حتى 

التعليم  . وجاء يف �سجالت 
)18(

يف عي�ن االأطفال عمى كاماًل«

طالب  جميع  عي�ن  على  الطبي  الك�سف  »مت  اأنه   1944 لعام 

خريف  ويف  الرتاخ�ما،  من  يعان�ن  املنامة«، وتبني اأن %78 

50%	من	 هذا العام انت�سر وباء العي�ن يف املدار�س واأ�سيب 

الطالب يف بع�س املدار�س، وفقد بع�س الطالب عينًا واحدة، 

. اأما الي�م فاإن ن�سبة 
)19(

كما فقد النظر عدد من طالب القرى

العمى يف البحرين ت�سل اإىل %1.9.

ب ا�شتعماري تع�شّ

وت�سري ال�سجالت الر�سمية اإىل اأن اأهل القرى كان�ا عقبة كاأداء 

يف وجه الطب االإمربيايل، وقد انط�ى امل�قف من اأمرا�سهم 

ب ا�ستعماري مك�س�ف، وتهّجم بال م�اراة على �سكان  على تع�سّ

ال�سياق يذكر  القرى املحليني وعاداتهم وتقاليدهم. ويف هذا 

مدير التعليم F.J.Wakelin يف تقرير العام 1943	اأن »�سحة 

طالب القرى �سيئة وهم ياأت�ن بالفقر واملر�س والقذارة معًا اإىل 

املدر�سة. ومت ت�سخي�س اأربعة من الطالب م�سابني باأمرا�س 

. واحلق اأن هذا ه� ديدن الطب االإمربيايل الذي 
)20(

جن�سية«

عائق  اأو  »التنمية«،  وجه  يف  كعقبة  اإال  املر�س  عن  يتحدث  ال 

اأمام ت�سغيل امل�سانع وامل�ؤ�س�سات واملن�ساآت واالإدارات. ويف هذا 

ال�سياق ي�سري ال�سيد ماك�س و�ست�ن ث�رنربغ، نائب رئي�س �سركة 

نفط البحرين يف اأوائل االأربعينيات، اإىل اأن �سيا�سة ال�سركة هي 

ا�ستخدام عمال من خارج البحرين، لك�ن العمال املحليني غري 

	.
)21(

مهرة »كما اأنهم جهلة، فقراء، ناق�س� التغذية، ومر�سى«

اإذن، مثله مثل الفقر واجلهل ونق�س التغذية، عقبة  فاملر�س 

اأجل  من  طبي  تدخل  من  بد  ال  وكان  امل�سانع،  ت�سغيل  اأمام 

امل�سانع.  ت�سغيل  على  قادرين  ليك�ن�ا  املر�سى  ه�ؤالء  تاأهيل 

اإال اأن هذا التدّخل الطبي يف عالج االأمرا�س املحلية مل يكن، 

»هناك  كان  فقد  انتقائي،  نح�  على  اإال  اإمربيايل،  طب  كاأي 

تف�سيل ملجمعات التعدين وامل�سانع والثكنات واملراكز املدنية 

الريفيني  لل�سكان  عام  اإهمال  هناك  كان  حني  يف  الرئي�سية، 

ول�سحة الن�ساء واالأطفال. كما كان هناك تاأكيد على االهتمام 

.
)22(

باملر�س ال�بائي بداًل من املر�س املت�طن«

ومما ي�ؤكد هذا االإ�سارة اإىل اهتمام الطب االإمربيايل باملر�س 

واالأجهزة  امل�ؤ�س�سات  واأن  املت�طن،  املر�س  من  بداًل  ال�بائي 

االأمرا�س  �سد  �سارية  معركة  خا�ست  البحرين  يف  الطبية 

ال�بائية التي �سربت البحرين كاجلدري واحل�سبة والتيف�ئيد 

والك�لريا والطاع�ن واملالريا )جاء يف تقارير 1940/1939م 

�أن	60% من اأطفال مدار�س املنامة كان�ا م�سابني باملالريا، 

اأن  على  تدل   1937 العام  اإح�سائيات  فاإن  بلجريف  وبح�سب 

0%2 من االأهايل م�ساب�ن باملالريا، واأ�سبحت هذه الن�سبة 
. يف حني اأنها اأهملت مر�س فقر 

اأقل من 1% يف العام 1956)23(

الدم املنجلي مبا ه� املر�س االأكر عراقة يف هذه اجلزيرة. 

املر�س؟  هذا  ذاكرة  تعطيل  باالإمكان  هل  ه�  امللح  وال�س�ؤال 

فاإذا كان للمر�س ذاكرة، واإذا كانت الذاكرة مهددة بالفقدان 

والتلف، فهل تفقد اأج�ساد اأهل هذه اجلزيرة ذاكرة هذا املر�س 

العتيد؟ ومتى ي�سيخ هذا املر�س وي�ساب بالزهامير وينتهي اإىل 

اخلرف؟ واإال من ذا الذي �سي�سدق اأن عمر االأنيميا املنجلية 

االآن يزيد على 4000 عام )اإذا اأخذنا بالفر�سية التي تق�ل اإن 

الطفرة ال�راثية حدثت يف الفرتة الدمل�نية( ومع ذلك مل ي�سب 

هذا املر�س العنيد بالزهامير حتى هذه اللحظة؟

الإ�سابة هذا  – �س�ى طريقني  الي�م   - لي�س هناك  اأنه  ويبدو 

املر�س العنيد بفقدان الذاكرة: االأول ه� الفح�س قبل الزواج. 

واالآخر من  االأب  اأحد اجلينات من  يرث�ن  االأطفال  كان  فاإذا 

االأم، واإذا كان هذا املر�س من االأمرا�س ال�راثية املتنحية )اأي 

حتى ي�ساب الن�سل باملر�س يجب اأن يك�ن ال�الدان حاملني اأو 

م�سابني باملر�س(، فباالإمكان اإذن تعطيل ذاكرة هذا املر�س 

من خالل االقرتان بزوجة ال تك�ن ال م�سابة وال حاملة للجني 

املعط�ب، وكذا احلال بالن�سبة للزوج. وبهذه الطريقة تتقل�س 

ذاكرة  بفقدان  املر�س  وي�ساب  املر�س،  بهذا  االإ�سابة  ن�سبة 

جزئي على اأقل تقدير.

الت  تدخُّ به  فتب�ّسر  املر�س  هذا  لذاكرة  الكلي  الفقدان  اأما 

العالج  خالل  من  البي�تكن�ل�جية  والث�رة  ال�راثية  الهند�سة 

اجليني.

ال  اأنها  اإال  التدخالت،  هذه  بها  تب�ّسر  التي  االإغراءات  ومع 

املنجلي،  الدم  فقر  لذاكرة  املربم  النهائي  الفقدان  ت�سمن 

جيني،  خلل  اإىل  اأّدت  لطفرة  نتيجة  املر�س  هذا  حدث  فكما 

فكذلك ميكن اأن يحدث ذات اخللل اجليني يف اأي جني �سليم، 

والبي�ل�جي�ن يعرف�ن اأنه »اإذا ما تغرّي جني بالطفرة اأو ا�ستبدل 

به اآخر، فاالأغلب اأن تعقب ذلك اآثار جانبية غري مت�قعة، وقد 

اأر�شيف 

»اأوال« 

املر�شي 

مت�شل 

باأر�شيف 

»اإفريقيا«
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

تك�ن بغي�سة«. وهذه خماوف حقيقية قد ال تهم املتخ�س�سني 

يف الهند�سة ال�راثية، اإال اأنها قد تك�ن ذات ع�اقب كارثية على 

من ه� م�ساب اأو حامل للجني امل�س�ؤول عن فقر الدم املنجلي. 

اأنيميا  اأن اجلني »امل�س�ؤول عن  العلماء  ال�سياق يذكر  ويف هذا 

اخلاليا املنجلية ي�سفي مناعة �سد املالريا، وهذا ه� ال�سبب 

اإفريقيا حيث  نعلم من  كما  فاأ�س�لهم  ال�س�د،  بني  �سي�عه  يف 

اخلاليا  اأنيميا  جني  اإ�سالح  يرفع  قد  خطري.  مر�س  املالريا 

.
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املنجلية اإذن من قابليتهم لالإ�سابة باملالريا«

البقاء لالأقوى

وعلى هذا فاإن الفقدان الكلي والنهائي لذاكرة هذا املر�س ال 

يتاأتى اإال بخيار م�ستحيل ومرف��س اأخالقيًا، وه� خيار ي�جيني 

eugenic ميار�سه هذه املرة االآباء ال دولة القهر وال العلماء 
العن�سري�ن، وه� اأن ميتنع املرء املري�س عن الزواج، واإذا تزّوج 

اأن ميتنع عن االإجناب والتكاثر، واإذا اأجنب اأن يتخري من ن�سله 

ال�لد ال�سليم فقط، الأن الث�رة البي�تكن�ل�جية �ستق�ل لل�الدين 

اإن اجلنني الذي حتمله املراأة �سي�ساب بهذا املر�س ال�راثي اأو 

ذاك ثم ترتك لهما احلرية الي�جينية للتخل�س من اجلنني اإذا 

�ساءا. فاإذا كانت ذاكرة هذا املر�س تنتع�س من خالل انتقال 

جينات املرء املري�س بالتكاثر، فاإن االأمل ال�حيد يف تعطيل هذه 

التكاثر بقطع الطريق  نهائية يكمن يف وقف  الذاكرة ب�س�رة 

الذي يحمل جيناتنا املعط�بة اإىل االأجيال القادمة. اإال اأن هذا 

احلل ظامل وي�جيني )م�سطلح �ساغه فران�سي�س جالت�ن يف 

العام 1883، ويعنى به حت�سني الن�سل عن طريق منح ال�سالالت 

االأكر �سالحية فر�سة اأف�سل للتكاثر ال�سريع مقارنة بال�سالالت 

االأقل �سالحية، وهذا ال يك�ن اإال حني يتعطل عمل ال�سدفة يف 

ق�انني  االنتخاب  بهذا  وي�ستبدل  الطبيعي  االنتخاب  عمليات 

االنتخاب اال�سطناعي واملربمج(.

نذير  على  ينط�ي  الي�جيني  اخليار  هذا  اأن  هذا  من  واالأهم 

الذي  امل�ت  هذا  امل�ت،  وبني  بيننا  وخا�سرة  قا�سية  م�اجهة 

اإال من خالل مترير ذكرنا وذاكرتنا وكذلك  لنا فيه  ال عزاء 

املرء  وعلى  القادمة.  االأجيال  اإىل  واملعط�بة  ال�سليمة  جيناتنا 

عندئٍذ اأن يختار بني م�ته النهائي املربم حيث لن يك�ن له ذكر 

و�سمان  االإجناب  وبني  اأحد،  اإىل  مترر  جينات  وال  ذاكرة  وال 

ا�ستمرار ذكره وذاكرته وجيناته حتى ل� كانت معط�بة، وعلى 

املرء اأن ي�اجه هذا ال�س�ؤال ال�ج�دي: هل اإجناب اأوالد وتعذيبهم 

مبر�س وراثي اأْوىل من اأن يذهب املرء يف م�اجهة خا�سرة مع 

امل�ت؟ وهل يك�سف ح�سم اجل�اب عن هذا ال�س�ؤال عن معنى 

املر�س ال�راثي بحيث تنتفي عنه عندئٍذ �سفة العبثية؟

وراثي  املعنى ملر�س  واأخريًا هل مينح اخل�ف من هكذا م�ٍت 

عنيد كفقر الدم املنجلي؟ وهل يك�ن لتمرير اجلني املعط�ب 

اإىل اأوالدنا معنى ينت�سل عملية التمرير كلها من عامل العبث؟ 

من  املريع  اخل�ف  فهذا  باالإيجاب،  �سيك�ن  ذلك  عن  ج�ابي 

املنجلي.  الدم  لت�ريث فقر  املعنى  الذكر ه� ما مينح  انقطاع 

حد  يف  املعاناة  يرف�س  ال  نيت�سه،  بح�سب  االإن�سان،  كان  واإذا 

وغاية،  تك�ن معاناة ذات معنى  اأن  �سريطة  يريدها  بل  ذاتها 

فاإن ا�ستمرار الذكر واخل�ف من انقطاع الن�سل والذاكرة ه� 

ما مينح لهذا املر�س معناه وغايته، وهذا ما �سيجعل االإن�سان 

يحتمل معاناته مع هذا املر�س العنيد. وبهذا �ست�ستمر ذاكرة 

بالتكاثر  يحيا  الذي  ذكرنا  ا�ستمرار  اأجل  من  املر�س  هذا 

ذي  املر�س  هذا  مل�اجهة  اأمامنا  يك�ن  لن  وعندئٍذ  والتنا�سل. 

اجلزئي  الفقدان  ال�سابقني:  الطريقني  غري  العتيدة  الذاكرة 

الكلي  الفقدان  اأو  الزواج،  قبل  الفح�س  خالل  من  للذاكرة 

ال�راثية  الهند�سة  تدّخالت  خالل  من  النهائي  غري  ولكن 

والث�رة البي�تكن�ل�جية مهما تك�ن ع�اقبها. اإىل اأن تظهر هذه 

اأن نتقبل هذا املر�س كابتالء ال مهرب  النتائج �سيك�ن علينا 

منه اأو كرتكة ثقيلة ال منا�س من حتملها. على اأج�ساد اأهل هذه 

ت�قيع منجله  واأن حتمل  تتقبل هذا املر�س،  اأن  اإذن  اجلزيرة 

املهيب عليها كال��سم، واأن ت�سلمه اإىل القادمني يف الزمن االآتي 

كما ت�سلم االأمانات الثقيلة.
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كاتبة من قطر

انتقـــام
حبة البطاطا هذه ت�سبهه!!

ه� ال ي�سبه البطاطا، اأعلم ذلك، ولكن حبة البطاطا 

ناعمًا  لي�س  �سعر،  ينق�سها  متامًا،  ت�سبهه  هذه 

االأ�سل  يف  اأذهب  ه�.مل  هي  لت�سبح  بال�سرورة 

ل�سراء البطاطا، فقد كنت اقت�سر على �سراء اجلزر 

واخل�س، ولكن بطاطا ال�س�ء هذه ا�سرتعت انتباهي، 

نف�سي-  �س�ى  تكرهني  مل   - مكرهة  فا�سطررت 

ل�سراء كيل� بطاطا. واالآن ال اأعرف اأين يت�جب علّي 

عن  قبل  من  اأمي  اأ�ساأل  مل  الثالجة؟  يف  حفظها، 

األقيت كي�س  اأعرف �سيئًا عن الطبخ.  فاأنا ال  ذلك، 

حبة  واأخرجت  املطبخ،  يف  الطاولة  على  البطاطا 

البطاطا منه.ه� االآن بني يدي حبة بطاطا. تروقني 

فكرة ال�سبه، وتثري يّف رغبة قدمية باالنتقام. افتح 

اأن  للت�  فاأكت�سف  له،  �س�رة  عن  اأبحث  الكمبي�تر، 

ال �س�رة له عندي!! عجيبة ذاكرتي، واأعجب منها 

ذاكرتي  من  مالحمه  �ساأ�ستعيد  اأنا  اإذن  اأحزاين. 

واأعيد نحتها يف حبة البطاطا، و�ساأعيد نحت اأوجاع 

ها،  اأغ�سله/  اأال  اأواًل  نف�سي  على  عليها.اآليت  قلبي 

ه� دوما كان قذرًا، واإن كان لطيفًا ووديعًا كبطاطا. 

اخلياطة،  �سلة  اأخرجت  وو�ساخته.  برتابه  تركته 

اأخذت منها علبة الدبابي�س، و�سككت راأ�س البطاطا 

بك�مة من الدبابي�س. تذكرت و�سائل ال�سحر القدمي، 

اأنني فقدت رقم  امل�ؤ�سف  االآن؟ من  راأ�سه  ي�ؤمله  هل 

م�بايله من زمن قدمي واإال لكنت اأر�سلت له »م�سج« 

اأ�ساله عما اإذا كان راأ�سه ي�ؤمله االآن، رمبا لي�س من 

تعد  مل  اخلمر  رمبا  اأو  اخلمر،  من  واإمنا  دبابي�سي 
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بال�سبط  درجة  اأي  عند  اأعرف  ال  اأنا  فيه.  ت�ؤثر 

با�ستمرار،  ي�سرب�نها  فيمن  تاأثريها  اخلمر  تبداأ 

فيه  ي�ؤثر  اأن  ميكنه  بالذات  اخلمر  من  ن�ع  اأي  وال 

بق�ة، ال اأملك ثقافة يف اخلمر، وال يف البطاطا. يا 

اأع�اد  الدبابي�س.  تلك  برفق  نزعت  ال��سيم.  رجلي 

واأنا  املرة  هذه  اأحلى.  منظرها  يك�ن  قد  الكربيت 

اأ�سك اأع�اد الكربيت يف راأ�سه وجدت �سع�بة ب�سبب 

كان  �سعره  راأ�سه.  على  اخل�سراء  النباتات  بع�س 

اأ�س�د ومل يكن ناعمًا. قررت اأن اأ�سخبط على وجهه 

بال��سائل االأكر تقليدية: قلم الكحل والروج. ر�سمت 

�سفتيه.  بالكحل  ور�سمت  عينيه  مكان  حمراء  بقعًا 

فيه  كان  �ساربه.  اأر�سم  لن  ولكنني  �سارب  له  كان 

من رج�لة ال�سارب ما يكفي الأن يك�ن رجاًل بامتياز 

اأحفر  اأن  قررت  راأ�سه،  م�ؤخرة  على  �ساربه.هناك 

مل  لكنني  ا�سمه،  من  االأوىل  احلروف  باالإنكليزية 

اأفلح �س�ى يف حفر خط�ط متعرة. مل اأحفرها على 

م�ؤخرة راأ�سه بال�سبط. يف البطاطا ال يعلم االإن�سان 

اأين هي امل�ؤخرة بال�سبط.تلك الكتلة العبيطة املبقعة 

اأين  االآن  خ�سراء.  وح�سائ�س  واالأحمر  باالأ�س�د 

اأ�سعها بعد اأن انتهيت من تعذيبها؟�سعرت بالتقزز 

على  تركتها  الثالجة.  يف  براأ�سه  اأحتفظ  اأن  لفكرة 

الطاولة مب�ازاة الكات�ساب وزيت الزيت�ن. مل يحدث 

�سيء، ن�سيت البطاطا الفاتنة، وحينما تذكرتها بعد 

القمامة  يف  رمتها  التنظيف  عاملة  اأن  عرفت  اأيام 

دون اأن ت�ساألني.

العمل الفني : بايا- اجلزائر
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 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث
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تاأليف: اآن جفر�شون

اأ�ستاذة االأدب الفرن�سي بجامعة اأك�سف�رد

ترجمة وتلخي�س: د.عبد الواحد لوؤلوؤة

كاتب من العراق

ومناق�سات  اجتماعات  من  ال�سكالنية  النظرية  برزت 

-جماعة  الطلبة  من  �سغريتني  جماعتني  ومن�س�رات 

اإ�سافة  پــيرت�سربك،  مدينة  ومقرها   Opojaz »اأوپ�جاز« 

تتك�ن  م��سك�  جماعة  كانت  اللغ�ية«.  م��سك�  »حلقة  اإىل 

لي�سمل  االأل�ُسنّية  بت��سيع حقل  لغ�ّيني معنّيني  باالأ�سا�س من 

البارز  اللغ�ي  املنظّر  اأع�سائها  اأ�سهر  وكان  ال�سعرية،  اللغة 

ي�سري  كما  »اأوپـ�جاز«،  جماعة  وكانت  ياك�ب�سن«.  »رومان 

ال�سعرية( تتك�ن من  اللغة  الكامل )جمعية درا�سة  عن�انها 

القائمة  باالأ�سكال  قناعة  عدم  ي�حدهم  االأدب،  يف  باحثني 

امل�ستقبليني  ب�سعر  عميق  اهتمام  مع  االأدبية،  الدرا�سة  يف 

الرو�س. اإىل جانب قائد اجلماعة »ڤكت�ر �سكل�ڤ�سكي« كانت 

»اأوپ�جاز« ت�سم بني اأع�سائها »ب�ري�س اآيخنباوم« و»اأو�سيـپ 

يف  الرتكيز  يف  فروق  وج�د  ومع  تينيان�«.  و»ي�ري  بريك« 

يف  الرو�شية  لل�شكالنية  التاأريخ  ميكن 

ظهور  عند   ،1914 بعام  املبكرة  بداياتها 

ال�شعر  عن  �شكلوڤ�شكي«  »ڤكتور  درا�شة 

اأن  كما  الكلمة«.  »بعث  بعنوان  امل�شتقبلي 

�شغط  بفعل  جاءت  قد  االأخرية  نهايتها 

�شيا�شي خارجي، متثل بن�س »�شكلوڤ�شكي« 

 .1930 الثاين/يناير  كانون  يف  ن�شره  الذي 

عر�شة  كانت  احلركة  اأن  احلقيقة  لكن 

اأفرد  عندما   1923 عام  منذ  م�شتمر  لنقد 

االأدب  بعنوان  كتابه  يف  ف�شاًل  »تروت�شكي« 

والثورة، خ�ش�شه لنقد ال�شكالنية. 

ه�شترييا اللغة

ال�شكالنّية الرو�شية

     يف النقد الأدبي 
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م�ساهمات ال�سكالنيني اأفرادًا، اإال اأن القيمة النظرية لعملهم 

ميكن فهمها وتق�ميها ب�س�رة اأف�سل عند النظر اإليها جهدًا 

جماعيًا الإقامة اأ�سا�س نظري وا�سح للدرا�سات االأدبية.

التاريخ واملمار�شة  

اجلماعي،  الفكري  اجلهد  ت�قف  عندما   ،1930 عام  وبعد 

اأفرادًا.  امل�ساهمني  لعمل  نظرية  اأهمية  من  هناك  يعد  مل 

وقد هجر اأكرهم اهتماماتهم ال�سابقة، وانقلب�ا اإىل اأمناط 

من الدرا�سة االأدبية اأقل اإثارة للجدل، مثل تاأويل الن�س��س 

لكن  �سيـڤ�سكي(.  ت�ما  وبب�ري�س  »اآيخنباوم«  فعل  )كما 

يظهر  كما  ال�ج�د،  يف  ا�ستمرت  الرو�سية  ال�سكالنية  اأفكار 

يف عمل »حلقة پـراك اللغ�ية« بعد اأن قام »رومان ياك�ب�سن« 

عام  ت�سيك��سل�ڤاكيا  اإىل  م��سك�  مبغادرة  م�ؤ�س�سيها  اأحد 

	1926 ال�ج�د عام  اإىل  لقد ظهرت هذه اجلماعة   .1920
	.1939 عام  �سيا�سية،  اأحداث  ب�سبب  كذلك  تفرقت،  ثم 

وكان اثنان من اأهم اأع�ساء هذه احللقة »يان م�كارڤ�سكي« 

و»ن.�س. تروبت�سك�ي« )الذي ن�سر عام 1949 كتابًا بعن�ان 

درا�سة  �سرتاو�س« يف  »ليـڤـي   منه  اأفاد  ال�س�تيات  »مبادئ 

من  م��سك�  اأهل  مثل  الت�سيكي�ن،  كان  البني�ية«.  االإنا�سّية 

ما  يف  كثريًا  يغريوا  ومل  االأوىل،  بالدرجة  لغ�يني  قبلهم، 

اأ�ّس�ست له النظرية االأدبية ال�سكالنية، كما تط�رت يف اأواخر 

ميكن  عام،  وب�جه  املا�سي.  القرن  من  الع�سرينيات  عقد 

النظر اإىل عمل »حلقة پـراك« على اأنه اإعادة عر�س مل�قف 

ال�سكالنيني الالحقني. 

ومع اأن االأحداث التاريخية قد تاآمرت على طم�س ال�سكالنية 

القرن  يف  اأخرى  فكرية  تط�رات  عن  واإبعادها  الرو�سية، 

امل�قع،  واإعطائها �س�رة ظاهرة منعزلة حمددة  الع�سرين، 

اإال اأن لها، مع ذلك، عالقات مع عدد من احلركات النظرية 

يف  وزميله  ياك�ب�سن«  »رومان  اأن  ذلك  ومن  حداثة.  االأكر 

مدر�سة پـراك »رينه ويليك« تركا اأثرًا كبريًا على الدرا�سات 

املتحدة  ال�اليات  وعملهما يف  تدري�سهما  االأدبية من خالل 

»نظرية  بعن�ان  ويليك«  »رنيه  كتاب  اأن  ومع  عديدة.  لعق�د 

مرة  اأول  ن�سر  وقد  وارين«  »اأو�سنت  مع  )باال�سرتاك  االأدب« 

عام 1949( مل يكن يت�سم بعقيدة نظرية وا�سحة، فاإنه قد 

يقدمه  مبا  انت�سارًا،  االأو�سع  املرجع  ط�يلة،  ل�سن�ات  بقي، 

من و�سف نظري وا�سح للدرا�سات االأدبية، اأمام الناطقني 

ا�ستمرار  �سكل  يف  لي�س  رمبا  بل  وثانيًا،  االإنـكليزية.  باللغة 

البقاء قدر ما ه� ا�ستعادة حياة، جند اأن ال�سكالنية الرو�سية 

كان لها دور مهم يف تط�ر البني�ية الـپـاري�سية، خالل عقد 

»ت�دورو«  )وبخا�سة يف عمل  املا�سي  القرن  من  ال�ستينيات 

�سعرية،  نظرية  تاأ�سي�س  يف  البني�ية  رغبة  اإن  و»جينيت«(. 

مدينة  جعلها  االأكادميية،  امل�سالك  من  غريها  عن  متميزة 

اأهدافها  يف  وذلك  الرو�سية،  ال�سكالنية  اإىل  كبري  حد  اإىل 

العلمية، وعلى م�ست�ى اأكر تف�سياًل، يف �سعيها نح� نظرية 

يف ال�سرد.

مبادئ نظرية عامة

متثل ال�سكالنية الرو�سية واحدة من اأوىل املحاوالت املنهجية 

الإقامة الدرا�سات االأدبية على اأ�س�س م�ستقلة، وجلعل درا�سة 

االأدب فرعًا معرفيًا متخ�س�سًا قائمًا بذاته. وقد يجد املرء 

اأو  اأي. رچـاردز«  »اآي.  امل�سروع عند  الن�ع من  لهذا  اأ�سداء 

اأ�سحاب »النقد اجلديد« ول� اأنه لي�س لدى اأّي من اجلانبني 

كما  والتما�سك،  النظرية  ال�سرامة  من  نف�سها  الدرجة 

اأنهما ال ينزعان اإىل الرتكيز على االأدبي ال�سرف بالدرجة 

نف�سها. وقد يتفق ال�سكالني�ن مع »ت.�س.اإلي�ت« يف ق�له ،اإن 

	.
)1(

حمم�دة غاية  ال�سعر  اإىل  ال�ساعر  من  االهتمام  حت�يل 

لكن ذلك الت�افق يظهر يف عملهم منهجًا نظريًا ال حم�س 

»اآي.اأي.رچـاردز«  ي�سارك�ن  اأنهم  ومع  فكري.  تف�سيل 

َبَرَمه بف��سى النظريات النقدية القائمة، وت�سّ�فه اإىل ن�ع 

ما  اأنهم  امل�ؤكد  فمن  االأدب،  درا�سة  يف  العلمي  النظام  من 

كان�ا لي�افق�ا على راأيه باأن النظرية االأدبية يجب اأن تعنى 

وظائف  اإىل  جل�ءه  لي�ؤيّدوا  كان�ا  وما  بالقيمة،  اأو  باخلربة 

االأع�ساء الع�سبية اأو علم النف�س و�سيلة جلعل النقد االأدبي 

اأكر علمية. اإن احلل الذي تقدمه ال�سكالنية الرو�سية لهذه 

»النقد  يقدمه  مما  بكثري  جذرية  اأكر  ه�  جميعًا  الق�سايا 

منهجي  ب�سكل  ت�ستثني  ال�سكالنية  النظرية  واإن  اجلديد«. 

»النقد اجلديد« يف  يتجّرد  اأدبي، وحيث  ما ه� غري  �سارم 

احلياة  بني  املختلفة  العالقات  ال�ستغ�ار  جه�ده  من  كثري 

والفن، يرى ال�سكالني�ن الرو�س اأن االأمرين يناق�س اأحدهما 

االآخر.

وعند النظر اإىل الن�س االأدبي على اأنه اأداة تعبري اأو متثيل 

اأن  كما  للتجاوز.  عر�سة  االأدبية  �سفاته  خ�س��سية  تك�ن 

تعبري عن �سخ�سية  اأداة  اأنه  االأدبي على  العمل  اإىل  النظر 

امل�ؤلف ي�ؤدي دون ريب اإىل ال�سرية وعلم النف�س. والنظر اإليه 

ب��سفه �س�رة عن جمتمع بعينه ي�ؤدي بدوره اإىل التاريخ اأو 

ال�سيا�سة اأو علم االجتماع. 

والنظرة البديلة قد تطرح ميزة خا�سة باالأدب، رمبا ت�سّ�غ 

ال�ج�د امل�ستقل للدرا�سات االأدبية، لكنها قد تقّل�س جمال 

م��س�ع الدرا�سة اإىل درجة كبرية، وت�ؤدي اإىل غربلة متكررة 

واخلطة  بعينه.  �سحري  ن  مك�ِّ عن  بحثًا  االأدبي.  للعمل 

ف�سلها  يقت�سر  ال  التعريف  م�سكلة  مع  للتعامل  ال�سكالنية 

على �سمان اأن االأدب ال ميكن اخت�ساره اإىل اأي �سيء اآخر، 

تط�ير  يف  هائل  ب�سكل  فاعلة  اأنها  على  كذلك  برهنت  بل 

ال�سكالين  والتعريف  ال�سكالنية.  النظرية  مظاهر  جميع 

لالأدب ه� تعريف مغاير اأو معاك�س: فالذي يكّ�ن االأدب ه� 

حم�س اختالفه عن مراتب حقائق اأخرى. واملفه�م الفاعل 

ال�سيء  جعل  اأي  التغريب  ه�  املغاير  التخ�سي�س  هذا  يف 

	.astranenuie غريبًا

اإذن، تك�ن مهمة الدرا�سات االأدبية  لل�سكالنيني،  فبالن�سبة 
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ال�سعرية،  واللغة  العملية  اللغة  ة بني  املت�سمنَّ الفروق  حتليل 

معتمدين على مفه�م التغريب الإبراز تلك الفروق اإىل حّيز 

ميكن  وح�سب،  املغايرة  عن�سر  على  فبالرتكيز  النظر. 

للدرا�سات االأدبية املحافظة على م��س�ع درا�ستها اخلا�س. 

اأ�سا�س  على  االأدبية  الدرا�سة  م��س�ع  حدود  ر�سمنا  واإذا 

املغايرة ال على اأ�سا�س خ�سائ�س الفطرة، يغدو من املمكن 

تاأ�سي�س فكرة االأدبية، واإعطاء ن�ع من املنزلة العلمية لدرا�سة 

ال�سكالنية.  للنظرية  اأ�سا�سيتان  امليزتان  هاتان  االأدب. 

االأدبية، ولي�س هذا العمل اأو ذاك، لهذا امل�ؤلف اأو ذاك، ه� 

هدف الدرا�سات االأدبية. 

الرتكيز  اإىل  ينزع�ن  الفعلية  املمار�سة  ال�سكالني�ن يف  كان 

على »اخل�سائ�س ال�سكلية يف االأدب، ومرّد ذلك اأن ال��سائل 

ال�سكلية كانت بنظرهم هي االأدوات التي حتقق التغريب«.

النظر يف الطريقة  النقطة عند  اإدراك هذه  ال�سروري  من 

بني  فالرتادف  بعدئذ.  ال�سكالين  التفكري  بها  تطّ�ر  التي 

»الفن  ال�سكالنية.  االأوىل من  وال�سكل مييز املرحلة  االأدبية 

وبال��سيلة بطاًل وحيدًا مبداآن غرّي منهما و�سذبهما  تقانة« 

بالتدريج تطّ�ر الت�ساد بني التلقائية والتغريب. وحيث كانت 

ال�سابقة ترى يف العمل الفني جمم�ع و�سائله، فاإن  النظرة 

االأدبية  ال��سائل  اأن  االعتبار  بعني  اأخذت  الالحقة  النظرة 

اأن ت�ساد  لتلقائية االإدراك. وذلك يعني  نف�سها هي عر�سة 

ومل  نف�سه  االأدب  داخل  واقعًا  االآن  اأ�سبح  ب  املغرَّ املاأل�ف/ 

يعد امتدادًا م�ساحبًا للتمييز بني االأدب والال اأدب. واالأدبية 

متيز ال�سكل ال ب��سفه حم�س كالم معاق، بل االأهم من ذلك 

ب��سفه  �سكاًل معاقًا. 

على  قدرتها  االأدبية  ال��سائل  فقدان  احتمال  من  وب�سبب 

فاأثر  ال�ظيفة.  وبني  ال��سيلة  بني  التمييز  َبرَز  التغريب 

بل  و�سيلة،  ك�نها  على  يعتمد  ال  بعينها  و�سيلة  يف  التغريب 

على وظيفتها يف العمل الذي تظهر فيه. فال��سيلة نف�سها قد 

ت�ستعمل يف اأن�اع من ال�ظائف املحتملة، مثلما ميكن ل��سائل 

عمل  يحت�ي  وقد  واحدة.  وظيفة  يف  ت�سرتك  اأن  خمتلفة 

لعنا�سر  تك�ن الحقة  تلقائية،  اأو  �سلبية  عنا�سر  على  بعينه 

رة« اأي املدف�عة اإىل ال�سدارة.  التغريب اأو العنا�سر »امل�سدَّ

Foregrounding )على  وقد ظهر م�سطلح »الت�سدير« 

الن�س  لروؤية  كنتيجة حتمية  االأوىل(  بالدرجة  »تينيان�«  يد 

االأدبي نظامًا مك�نًا من عنا�سر متداخلة متفاعلة، من اأجل 

التفريق بني العنا�سر ال�سائدة والتلقائية. 

يف  االأ�سا�س  االأدبي  العمل  يف  الت�سدير  فكرة  �سّكلت  لقد 

الدرا�سات  من  �سة  خم�سّ جماالت  يف  ال�سكالين  التفكري 

االأدبية، مثل االأجنا�س االأدبية والتاريخ االأدبي ب�سكل خا�س. 

امل�شامني

قد يح�سن بنا الت�قف لتق�مي امل�قف ال�سكالين مبقارنته مع 

والتي  حمّلها،  لتحل  ال�سكالنية  جتردت  التي  االفرتا�سات 

عنه  ت�سدر  الذي  االأ�سا�س  ت�سكل  بعينه  حّد  اإىل  تزال  ما 

الدرا�سات النقدية الي�م ول� ب�سكل �سمني. لذا قد يت�ساءل 

اإىل  ال�سكالنية  النظرية  يف  يعزى  الذي  الدور  عن  املرء 

امل�ؤلف والذي تاأ�س�س عليه النقد القائم على ال�سرية، وعما 

حّل بال�اقع الذي و�سعته يف اللّب من اهتماماتها النظريات 

ذات الت�ّجه التاريخي اأو تلك القائمة على املحاكاة، واأخريًا 

ب�ؤرة  كان  الذي  للفكر  ال�سكالنية  تعطيها  التي  ال�ظيفة  ما 

اإن  الفل�سفي؟  الت�ّجه  ذات  النقد  نظريات  يف  االهتمام 

العالقات بني الن�س وامل�ؤلف وبني الن�س وال�اقع هي عنا�سر 

م�ساألة  اإىل  النظر  وميكن  لالأدب.  مفه�م  اأي  يف  اأ�سا�سية 

اأنها اأحد وج�ه م�ساألة ال�اقع، بك�نه  االأفكار يف االأدب على 

ال�سكالني�ن  ُعني  ق�سية  وه�  االأدب،  »حمت�ى«  من  جزءًا 

اأنف�سهم ب�سكل خا�س مب�اجهتها. 

فاأواًل، امل�ؤلف. عندما تك�ن االأدبية، ال االأعمال املختلفة هي 

امل�ؤلف قد  تك�ن منزلة  االأدبية،  الدرا�سات  يكّ�ن غر�س  ما 

جماعة  »ترى  بريك«  »اأو�سي  يق�ل  جذري.  لتغرّي  خ�سعت 

»اأوپوجاز« اأن ال وج�د ل�سعراء اأو �سخ�سيات اأدبية، بل ي�جد 

خمتلفة  باأ�سكال  التقييد  هذا  تكّرر  لقد   
)2(

واأدب«. �سعر 

القرن  يف  واالأدبية  النقدية  النظريات  من  كبري  عدد  يف 

يف  ال�سعر  عن  مثاًل  »ت.�س.اإلي�ت«  فمالحظات  الع�سرين. 

ك�نه »لي�س تعبريًا عن ال�سخ�سية بل هروبًا من ال�سخ�سية« 

قد تبدو ت�قعًا لكلمات »بريك« اجلريئة. لكن الطريقة التي 

طّ�ر بها »النقاد اجلدد« بديهية »اإلي�ت« مل تلغ امل�ؤلف متامًا، 

الن�س  خارج  من  م�قعه  بتغيري  قام�ا  اإذ  ذلك  فع��سًا عن 

ال�سرية  مْقرتب  من  الطريقة  يف  تغيريًا  �سّ�غ�ا  داخله  اإىل 

رومان ياكوب�شن 

من اأ�شهر اأع�شاء جماعة مو�شكو

الناقد ال�شهري تودوروف 

تاأثر بال�شكالنية الرو�شية
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ِب الكلمات على ال�سفحة. اإن االأهمية التي يعزوها  اإىل ُمْقرَتَ

النقاد اجلدد للمعنى والروؤية جتعل من ال�سروري ا�ستمرار 

وج�د امل�ؤلف. وعلى النقي�س من ذلك، يرى ال�سكالني�ن اأن 

ال عالقة لالأدب بالروؤية اأو معنى امل�ؤلف. 

هذه نظرة اأكر من �س�رة بالغة التطرف من هج�م النقّاد 

منطقية  نتيجة  لكنها  املق�س�دة«.  »املغالطة  على  اجلدد 

للمبادئ االأ�سا�سية يف النظرية ال�سكالنية، وبخا�سة للنظرة 

العملية  اللغة  بني  وللتفريق  االأدبي  التاريخ  اإىل  ال�سكالنية 

االأ�سالة  تتك�ن  لل�سكالنيني  وبالن�سبة  ال�سعرية.  واللغة 

الروؤية  من  ال  وح�سب،  املتاحة  ال��سائل  ت�سكيل  اإعادة  من 

نظام  ويف  الُكّتاب.  يعي�سها  التي  اخلربة  يف  ال�سخ�سية 

�سخ�سيات  اأو  حياة  لت�اريخ  مكان  ال  اأن  يبدو  هذا  االأ�سياء 

منتجي االأعمال االأدبية.

اللغة يف ال�سعر ال ت�سري اإىل غر�س خارج ذاتها، وال تنال اأي 

وزن عاطفي من الناطق بها، فهي لغة مكتفية بذاتها، اأو كما 

يق�ل ال�سكالني�ن »قّيمة بذاتها«. لذا فاالإ�سارة املغايرة التي 

تكّ�ن االأدب ت�ستبعد املتكلم منذ البداية: هدف العلم االأدبي 

اأدبية بال م�ؤلف. 

لل�اقع يف النظرية  وناأتي االآن اإىل م�ساألة امل�قع املخ�س�س 

للحقيقة  التقليدية  االأف�سلية  تنقلب  كذلك  هنا  ال�سكالنية. 

على االأدب. حيث يك�ن املبداأ البديهي اأن االأدب ي�ستمد من 

اأدب اآخر ولي�س من اأي م�سدر غري اأدبي، ي�سبح ال�اقع غري 

ذي عالقة بالكتابة اأو حتليل االأدب.

اإن الدور الذي يق�م به ال�اقع يف تك�ين االأدب ثان�ي وتابع. 

بها  يبداأ  التي  املعطيات  كاأحد  االأدبي  العمل  يف  يدخل  فه� 

الفنان. يك�ن ال�اقع يف متناول الفنان بالطريقة نف�سها التي 

تك�ن بها اللغة العادية والتقاليد االأدبية ال�سائرة وال��سائل. 

فه� اأحد مكّ�نات العمل الفني ال مرجعًا له )فاالأدب لي�ست 

له مراجع(. يق�ل »ياك�ب�سن« يف اإ�سارة اإىل �سعر »ماالرميه« 

من  اأيٍّ  يف  ت�جد  ال  التي  الزهرة  هي  ال�سعرية  الزهرة  اإن 

باقات الزه�ر.

امل�ساألة  على  معظمه  يف  ينطبق  لالأف�سليات  العك�س  هذا 

الثالثة، وهي م�قع االأفكار يف االأدب. ال ي�سكل املعنى ق�سية 

املجال  هذا  يف  وهم  الرو�س،  ال�سكالنيني  ب�جه  تنه�س 

الذين  اجلدد  النّقاد  عن  جدًا  ا�سا�سي  ب�سكل  يختلف�ن 

اأخرى. فالنّقاد اجلدد، وقبلهم  ي�سرتك�ن معهم يف م�سائل 

حما�سة  من  نف�سه  القدر  على  كان�ا  »اآي.اأي.رچاردز« 

رَي،  وال�سِّ التاريخ  يف  �سياقه  عن  االأدب  لف�سل  ال�سكالنيني 

قانة يت�سابه يف كثري من النقاط  وكان ان�سغالهم بال�سكل والتـِـّ

مع من يقابلهم من ال�سكالنيني. لكن فّن النقاد اجلدد كان 

خطاب  اأي  يق�ى  ال  معنى  وليكن  معنى،  ت��سيل  اأجل  من 

ال�سكل  التعبري عنه، كما كان االهتمام مب�سائل  منطقي يف 

يف  العقالنية  غري  املعاين  عن  للك�سف  و�سيلة  ُيعّد  عندهم 

االأدب. لكن املعنى واالأفكار ال تعني �سيئًا عند ال�سكالنيني، 

املتاحة  املادة  االأدب كجزء من  ال�اقع، تدخل يف  وهي مثل 

التي ت�سعها ال��سائل ال�ظيفية بعدئذ يف اال�ستخدام االأدبي. 

يق�ل »ياك�ب�سن« يف هذا ال�سدد: »نحن نتعامل ج�هريًا ال 

مع الفكرة بل مع حقائق لفظية«.

هذه  من  ال�سكالين  امل�قف  اأن  اإذن  ال�ا�سح  من  ويبدو 

حم�س  لي�س  االأفكار(  ال�اقع،  )امل�ؤلف،  جميعًا  الق�سايا 

التغريب  مفه�مي  عن  ي�سدر  اإنه  بل  اعتباطيًا،  تف�سيل 

�سي�ؤدّيان  مغايرة-  من  عليه  يق�مان  مبا  اللذين  واالأدبية- 

كانت  التي  االأ�سياء  يخالف  ب�سكل  االأدب  تعريف  اإىل  دومًا 

النظرة التقليدية ترى اأن االأدب يعرّب عنها. فا�ستبعاد امل�ؤلف 

وال�اقع والفكرة عن م�اقعها املركزية يف االأدب كان جزءًا 

من تنقية فكرة االأدب التي ت�ؤدي اإىل تغيري جذري يف واحدة 

من اأعمق املفه�مات املتجذرة يف التفكري عن االأدب: التمييز 

بني ال�سكل واملحت�ى. 

لقد عك�ست النظرية ال�سكالنية اأف�سلية املحت�ى على ال�سكل، 

ووّجهت اهتمامها اإىل ال�سكل وحده. وي�سبح املحت�ى لذلك 

ال�سرية  على  الكالم  من  يت�سح  )كما  ال�سكل  على  معتمدًا 

وال�اقع والفكرة( وال يك�ن له من وج�د م�ستقل يف االأدب. 

املادة/ال��سيلة  التفريق بني  املت�سّمن يف  املبداأ احلركي  اإن 

مفه�م  اإىل  ُت�سّم  اأن  ميكن  نف�سه  ال�سكل  عنا�سر  اأن  يعني 

يف  ب�ظيفة  تق�م  تعد  مل  التي  امل�ستهلكة  فال��سائل  املادة. 

بقدر  العمل  مادة  من  جزءًا  متثل  تبقى  التغريب  عملية 

بني  الت�ساد  اإن  الفعلية.  احلياة  مظاهر  اأو  اأفكار  متثله  ما 

املادة  بني  الت�ساد  على  يق�م  الذي  والتغريب،  التلقائية 

ير�سم خّطًا يف م��سع خمتلف متامًا عن اخلط  وال��سيلة، 

الت�ساد  اأن  وال�اقع  املحت�ى.  عن  ال�سكل  يف�سل  الذي 

واملحت�ى  ال�سكل  ير�سم اخلط بطريقة جتعل من  اأن  ميكن 

لكي  العمل  ي�ؤلـَّف  فمثاًل،عندما  مرتادفني.  م�سطلحني 

يعر�س جميع و�سائله للعيان يغدو ال�سكل نف�سه حمت�ى. ويف 

تري�سرتام  بعن�ان  »�سترين«  رواية  تتك�ن  »�سكل�ڤ�سكي«  راأي 

�ساندي من �سل�سلة من التجاوزات على االأعراف االأدبية التي 

حتّ�ل  وبذلك  الروائي؛  الفن  اأ�سكال  اإىل  انتباهنا  ت�سرتعي 

اإن  »�سكل�ڤ�سكي«  يق�ل  حمت�ى.  م�سائل  اإىل  ال�سكل  م�سائل 

. اإن هذا التطّرف يف 
)3(

»ال�عي بال�سكل يكّ�ن مادة الرواية«

اإعادة تق�سيم م�سطلحي ال�سكل واملحت�ى يتبع منطقيًا مبداأ 

ت�سدير  يجرى  وعندما  االإدراك.  ممكن  وال�سكل  التغريب 

ال�سكل يغدو من امل�ستحيل احلديث عن اأي حمت�ى اآخر �س�ى 

ال�سكل نف�سه.

ال�شعر والنرث والتاريخ الأدبي	

ولي�س  االأدبية  كان  ال�سكالين  االأدبي  العلم  هدف  اأن  مع 

الرئي�سية  النتائج  اإحدى  اأن  اإال  املختلفة،  االأدبية  االأعمال 

الهتمام ال�سكالنيني باالأدبية كان ال�عي املتزايد باالأجنا�س 

التلقائية  بني  الفرق  باأنها  االأدبية  فت  ُعرِّ اأن  وبعد  االأدبية. 

والتغريب، �سرعان ما ات�سح اأن االأدبية ال تت�سّكل بالطريقة 

نف�سها يف خمتلف االأعمال، واأن ال��سائل التي تبنّي الفرق يف 
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الق�س�س النري هي غري ال��سائل التي تبنّي الفرق يف ال�سعر 

الغنائي. فال�سعر والق�س�س يتك�نان من ممّيزات »�سائدة« 

اأن الذي مييز  دات جن�س« خمتلفة متامًا. وال�اقع  اأو »حمدِّ

اجلن�سني االأدبيني عن بع�سهما البع�س لي�س طبيعة ال��سائل، 

ن منهما اأدبًا. فالتفريق الفاعل  بل طبيعة الت�ساد الذي يك�ِّ

ولكن من  ال�سعرية،  واللغة  العملية  اللغة  يقع بني  ال�سعر  يف 

ال�ا�سح اأن ذلك اأقل اأهمية بالن�سبة للنر. 

االأدبية  للنظرية  بالن�سبة  البداية  نقطة  ال�سعر  كان 

ال�سكالنية، وقد امتد ب�سكل بالغ ال��س�ح اإىل تعريف االأدبية 

ب�سكل مغاير. يق�ل »ياك�ب�سن«:» اإن ال�سعر ُعنٌف منّظم �سد 

ت�سمل  ال�سعر  ح�ل  ال�سكالنيني  ودرا�سة   .
)4(

العادي« الكالم 

ثالثة جماالت رئي�سية حيث يجري هذا العنف. املجال االأول 

امليزة  ت�سدير  من  هنا  العنف  يتك�ن  ال�س�ت.  ن�سيج  ه� 

ال�س�تية للكالم العادي، التي تبقى يف الت�ا�سل الطبيعي يف 

مرتبة اأدنى من »جمم�عة« اأ�س�ات االألفاظ املرجعية »ال�سعر 

، ال حم�س كالم 
)5(

ب من كامل ن�سيجه ال�س�تي« كالم مركَّ

ال�سكالني�ن  يرى  م�سافة.  م��سيقية  حت�سينات  مع  عادي 

»تخ�سني«  اإىل  ت�ؤدي  ال�سعر  يف  ال��سائل  من  اأن�اعًا  ثمة  اأن 

ال�سكالين  للتحليل  مبّكرة  م�ساهمة  ويف  اللفظ.  »اإعاقة«  اأو 

لل�سعر قدمها الي� جاك�بن�سكيب يظهر وج�ٌد وا�سٌح يف ال�سعر 

	.
)6(

من «تراكمات اأ�س�ات مت�سابهة ي�سعب النطق بها«

ثانيًا، يظهر اأثر ق�انني االإيقاع يف ال�سعر بالت�ّتر الذي حتدثه 

بني مبداأين خمتلفني من ترابط الكلمات: بنية اجلملة، التي 

مبداأً  ي�سكل  الذي  واالإيقاع  العادية،  اللغة  يف  الت�تر  حتدّد 

دًا ثانيًا يف ال�سعر.  حمدِّ

اإن الفهم الكامل لل�سعر يتطلب روؤية املبداأين يعمالن معًا، 

اللغة  ق�انني  اإىل  النظر  دون  من  ال�سعر  ق�انني  حتليل  الأن 

العادية ي�ؤدي اإىل جتاوز الطبيعة اللفظية ال�سرف يف ال�سعر 

واإىل حت�يله من حّيز اللغة اإىل حّيز امل��سيقى. كذلك، فاإن 

اإهمال �س�ابط ال�سعر �س�ف »يدّمر« البيت ال�سعري ب��سفه 

بناء لفظيًا حمّددًا، يق�م على تلك ال�ج�ه من الكلمة التي 

. وهكذا، مرة اأخرى، 
)7(

ترتاجع اإىل املهاد من اللغة العادية

ال يك�ن الرتكيز على ال�سعر نف�سه، بل على الفرق بني ال�سعر 

واللغة العادية.

ال�سعر  عليه  يتجاوز  الذي  العادية  اللغة  من  الثالث  وال�جه 

ه� داللة االألفاظ. حيث يختلف ال�سعر عن اللغة العادية يف 

اآٍن  يف  للكلمة  امل�ساحبة  اأو  الثان�ية  املعاين  ي�ستدعي  ك�نه 

معًا، وه� اإجراء قد ي�سبب اإرباكًا يف الت�ا�سل العادي، الذي 

يق�م على غياب الغم��س ب�سبب وج�د معنى وظيفي واحد 

املفردات  تدخل  عندما  »اآيخنباوم«:  يق�ل  وح�سب.  للكلمة 

ثم  العادي.  الكالم  من  انتزعت  كاأنها  تك�ن  ال�سعر  يف 

. يبدو هذا الكالم 
)8(

تغدو حماطة بهالة جديدة من املعنى

مفه�م  ي�ستدعي  فه�  اجلديد،  النقد  اأ�سحاب  ماأل�ف  من 

ال�سكالنيني  لكن  اإمـپ�سن«.  »وليم  عند  اأو  عندهم  الغم��س 

ال�سعر  اأن  يف  راأيهم  اجلديد  النقد  اأ�سحاب  ي�سارك�ن  ال 

نقي�سٌة اأو حٌل متناق�سات، الأنهم مل يك�ن�ا مهتمني باملعنى 

يف ال�سعر. واالأهم من ذلك اأن ال�سكالنيني يختلف�ن جذريًا 

بها  يربط�ن  التي  الطريقة  يف  اجلديد  النقد  اأ�سحاب  عن 

غم��س ال�سعر باللغة العادية؛ فمن خالل ال�ظيفة املغايرة، 

ي�ستطيع  وح�سب،  والرتكيز  االن�سجام  طريق  عن  ولي�س 

النقي�س  وعلى  بل  العادي.  الت�ا�سل  واإغناء  اإعالء  ال�سعر 

من ذلك، يريد ال�سكالني�ن الرو�س اأن يركزوا على الفروق 

د على كل م�ست�ى )مبا  بني ن�عني من اللغة: لغة �سعرية حُتدَّ

يف ذلك امل�ست�ى الداليل( تقف على النقي�س من لغة عملية 

وعادية. 

درجة  اإىل  كان-  النري  الق�س  اإىل  ال�سكالنيني  ومقرتب 

وحماوالت  بال�سعر.  االأ�سلي  باهتمامهم  حمك�مًا  بعينها- 

»�سكل�ف�سكي« املبدعة يف ر�سم ت�ازيات بني ال��سائل ال�سعرية 

وو�سائل بناء احلبكة تبنّي اإىل اأي مدى كانت النظرية االأدبية 

ال�سكالنية عميقة اجلذور يف ال�سعر. ولكن، على الرغم من 

الرباعة يف جه�د »�سكل�ف�سكي« تبنّي اأن مبداأ املغايرة القائم 

وراء ال�سعر مل ميكن تطبيقه على النر ب�سكل وا�سع اأو م�ؤثر 

اأ�س�س خمتلفة.  على  ال�ظيفي  التعار�س  بناء  فت�ّجب  جدًا، 

على  تق�م  للق�س  ال�سكالنيني  درا�سة  كانت  اأكر،  وبت��ّسع 

جهة  من  الرتكيب  وبني  جهة  من  االأحداث  بني  التمييز 

اأخرى.

عالقة جدلية

اللغة  بني  العالقة  ت�سبه  تكاد  واحلبكة  الق�سة  بني  العالقة 

يف  تغريبيًا  اأثرًا  تخلق  فاحلبكة  ال�سعرية.  واللغة  العادية 

مهمة ال�شكالنية هي حتليل الفروق

بني اللغة العملية واللغة ال�شعرية

الزهرة ال�شعرية هي الزهرة التي ل توجد 

يف اأي باقة من باقات الزهور
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

لت��سيل  اأدوات  لتك�ن  تـُهّياأ  مل  احلبكة  وو�سائل  الق�سة، 

الق�سة.  ح�ساب  على  ال�سدارة  اإىل  تدفع  اإنها  بل  الق�سة، 

طبيعتها  يف  كبري  ب�سكل  ال��سائل  هذه  تختلف  اأن  وميكن 

ومداها: من العر�س ال�سامل لبنية الق�س نزواًل اإىل التالعب 

اللغ�ي. ودرا�سة »اآيخنباوم« لرواية »غ�غ�ل« بعن�ان املعطف 

اإن يف هذه  للق�ل  الثاين. فه� يتجّرد  االأمر  مثال جّيد على 

اإىل  امل��س�ع...  من  اجلاذبية  مركز  »يتح�ل  احلكاية 

. واالأ�سا�س احلركي يف بنية احلكاية ال ي�جد يف 
)9(

ال��سائل

الطريقة  وهذه  عر�سها.  طريقة  يف  بل  املروّية،  االأحداث 

ال�سيغ  بل  املزع�مة،  الراوي  �سخ�سية  تقررها  ال  نف�سها 

البالغية من ت�رية وغريها من امل�ؤثرات ال�س�تية اللفظية 

كاأنه  يبدو  قد  الذي  ال�اقع،  واإزاحة  تفريق  اإىل  ت�ؤدي  التي 

نقطة البداية. وهكذا تك�ن »الق�سة« كما يف هذه احلكاية، 

نتيجة و�سائل لغ�ية معينة �سرف«. 

يف  جنده  الق�س  نح�  ج�هرية  اأكر  �سكالين  ب  ُمقرَتَ وثمة 

فهذه  �ساندي.  تري�سرتام  رواية  عن  »�سكل�ڤ�سكي«  درا�سة 

من  وتعليق  م�سطرب،  �سرد  نظام  من  فيها  مبا  الرواية، 

امل�ؤلف �سديد الربوز وال�عي بالذات، ت�سكل مثااًل نادرًا بيد 

ال�سكالنيني لتف�سيل احلبكة على الق�سة. فاملبداأ ال�سكالين 

غ  ر بق�انني الفن، وهي ال ت�س�َّ ُتف�سَّ اأ�سكال الفن  القائل »اإن 

رواية  من  تقريبًا  جانب  كل  يف  وا�سحًا  يبدو   
)10(

ب�اقعيتها

ا�سترين«، ولي�س ثمة من حاجة الأن ي�ستخل�س منها بالتحليل 

البناء  ف��سائل  املعطف(.  رواية  يف  احلال  ه�  كما  )رمبا 

وامل�اقف  االأحداث  بفعل  م�ستثارة  ولي�ست  للعيان  مك�س�فة 

يف الق�سة. وي�سيب اال�سطراب الق�سة مرارًا بفعل بع�س 

ال  )حيث  ال�سياق  يف  امل�اقع  تغيري  مثل  احلبكة،  و�سائل 

الثالث(  املجلد  يف  الع�سرين  الف�سل  يف  اإال  املقدمة  تظهر 

واالإزاحات الزمنية التي تك�سف عن النتائج قبل االأ�سباب، 

اأحدوثات ثان�ية، واجلن�ح نح� ا�ستطرادات كثرية  واإقحام 

من كل ن�ع. ورمبا كانت اأبرز هذه ال��سائل تكرار التعليقات 

متامًا  و�سائله  عن  فيك�سف  امل�ؤلف،  يقدمها  التي  اخلج�لة 

باالإ�سارة اإىل الفروق بني الق�سة واحلبكة. 

مع  االختالف  اإىل  متيل  النري  الق�س  اإىل  النظرة  هذه 

يف  الذي،  اجلديد  النقد  تراث  عليها  ينط�ي  التي  النظرة 

قراءته للق�س، قد اأخ�سع ب�سكل منهجي م�سائل احلبكة اإىل 

م�سائل ال�اقعية. وحيث كان ال�سكل ق�سية يف هذا الرتاث، 

جرى  جيم�س«،  »هرني  عند  ال�سردية  النظر  وجهة  يف  كما 

امل��س�ع  مثل  تقليدية  اأكر  م�سائل  حتت  ال�سكل  ت�سنيف 

والروؤية االأخالقية، وغدا ال�سكل و�سيلة لت��سيل هذه امل�سائل 

االأخرى. وحيث تك�ن خ�سائ�س التقانة �سديدة الربوز، كما 

يف  الرواية  على  ُحِكَم  ي�لي�سي�س  بعن�ان  »جيم�س«  رواية  يف 

هذا الرتاث على اأنها »طريق م�سدود«، اأو يف االأقل هي م�ؤ�سر 

.
)11(

نح� التفكك

واملجال الثالث الذي قدم فيه ال�سكالني�ن م�ساهمات عملية 

- تاريخ االأدب - ميثل ت�ساّدًا مغايرًا ثالثًا يف حتديد ما ه� 

ولغة  العادية  اللغة  بني  بالتفريق  ال�سعر  يعنى  اأدبي. فحيث 

ال�سعر، ويعنى الق�س مبا ميكن اأن يدعى �سكاًل اأدبيًا يفرقه 

عن حمت�اه غري االأدبي، ي�ستدعي مفه�م ال�سكالنيني للتاريخ 

االأدبي تفريقًا بني ال�سكل التلقائي وال�سكل قابل االإدراك يف 

داخل االأدب نف�سه. وهذا العن�سر املغاير يف التاريخ االأدبي 

يبعده ب�سكل جذري عن املفاهيم ال�سابقة للبعد التاريخي يف 

االأدب. اإن النظرة ال�راثية قد تبدو لل�هلة االأوىل اأنها تكّ�ن 

الن�س  الأن  االأدب،  ح�ل  التفكري  يف  رفيعة  تاريخية  طريقة 

النظرة  لكن  واأ�س�له.  اأ�سبابه  ناحية  ر من  ُيف�سَّ كان  االأدبي 

التي ت�سّمنتها عن االأدب ب�سكل عام انتهت اإىل نظرة غري 

معهم  والتعامل  وحدهم  »العظماء«  تناول  فعند  تاريخية. 

االأدب  نقاد  من  التقليدي�ن  اخفق  منعزلة،  ظ�اهر  كاأنهم 

�سامل  تاريخي  بتط�ر  اإح�سا�س  اأي  ت��سيل  يف  والباحثني 

لالأدب. 

تعمالن  متكاملتني  ق�تني  ال�سكالني�ن  يرى  عام،  وب�جه 

جن�س  يف  ال�سائدة  بال��سائل  االأوىل  تتعلق  االأدب.  تطّ�ر  يف 

تغدو  الزمن  مرور  ومع  حمّددة.  فرتة  يف  و/اأو  بعينه  اأدبي 

هذه ال��سائل ماأل�فة وال تع�د مما ي�سرتعي املالحظة.وعند 

بل�غ هذه املرحلة يظهر عمل اأدبي جديد يق�م بالتقاط تلك 

ال��سائل وي�سنع منها و�سائل ت�سرتعي املالحظة من جديد، 

وباأ�سل�ب املحاكاة ال�ساخرة يف العادة. 

قوة و�شعف

ومبداأ التطّ�ر االآخر يت�سل بتقدمي و�سائل من اأجنا�س �سائعة 

لتحّل  االأدبي،  التط�ر  يف  الرئي�سي  امل�سار  اإىل  هام�سية  اأو 

حمل و�سائل م�ستهلكة. »د�ست�يـف�سكي« مثاًل، يرفع ال��سائل 

اإىل  ال�س�ارع  رواية  »�سكل�ف�سكي«  يدع�ه  ما  يف  امل�ستعملة 

مرتبة املثال االأدبي، كما يحّ�ل »جيخ�ف« بع�س املعامل من 

املجالت الهزلية اإىل نر اأدبي رو�سي. مل يعد التاريخ االأدبي 

مت�ا�ساًل.  تراثًا  وال  العاملي،  االأدب  لروائع  تعليليًا  تف�سريًا 

يف  الأن  الرو�سية،  ال�سكالنية  �سعرية  يف  كبري  م�سروع  اإنه 

بال�سبط  ه�  االأدبي....  التاريخ  واجب  »يك�ن  املطاف  اآخر 

. اإن الت�كيد على وج�د مبداأ التغاير 
)12(

الك�سف عن ال�سكل

يف جميع ج�انب الفكر ال�سكالين قد ي�ؤدي باملرء اإىل الظن 

باأن ال��س�ح يف النظرية ه� نتيجة م�قف فكري مّتخذ �سلفًا 

لكن  مت�سدد.  ثابت  نظام  اإقامة  ه�  ال�سكالنيني  هدف  واأن 

اأن  بحال  ال�سكالنية ال ميكن  النظرية  املذهل يف  التما�سك 

يعزى اإىل �سغط التقليديني من بني اجلماعة. فعلى اجلانب 

الطبيعة  على  الت�كيد  يف  يجهدون  جميعًا  كان�ا  الفردي 

مرونتهم  مالحظة  ميكن  كما  املفاهيم،  الأدوات  امل�ؤقتة 

م��س�عات  لت�سمل  النظرية  بها  تط�رت  التي  الطريقة  يف 

جديدة مثل الق�س والتاريخ االأدبي. ي�ؤكد »اآيخنباوم« ب�سدة 

	.
)13(

اأنهم اما كان�ا مدافعني عن طريقة، بل باحثني يف �سيء

بها  د  ُحدِّ التي  والطريقة  ال�سيء )االأدبية(  اأن هذا  وال�اقع 

ه� الذي �سمن ال��س�ح يف العلم االأدبي. اإن االإ�سرار على 
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اخل�س��سية )يف العلم ويف ال�سيء م��سع بحثه( وما يق�م 

العلم  عليه من خطة مغايرة قد برهن ال على حم�س ك�ن 

ك�نه متما�سكًا  بل على  للتط�ير،  وقاباًل  االأدبي مثمرًا جدًا 

من  عددًا  فاإن  ذلك،  اإىل  واإ�سافة  كذلك.  ملح�ظ  ب�سكل 

اأنها  على  تربهن  ال�سكالنية  النظرية  يف  الكربى  املظاهر 

االأدبية يف  النظرية  االأفكار يف  اأهم  من  بع�سًا  تت�قع  كانت 

فيها.  مبا�سر  ب�سكل  م�ؤثرة  تكن  مل  اإن  الع�سرين،  القرن 

ال�سرية،  اأهمية عن�سر  من  والتقليل  لّلغة،  املركزي  فامل�قع 

وفكرة علم االأدب، واالأهمية املعطاة لالنحراف عن املاأل�ف 

ت�سكل مبجم�عها بع�سًا من اخل�سائ�س الرئي�سية املتكررة 

يف النظرية االأدبية من »ياك�ب�سن« اإىل »بارت«.

هذه اإذن، هي ن�احي الق�ة يف النظرية. اأما ن�احي التق�سري 

على  املق�س�ر  اهتمامها  من  يتاأتى  الرئي�سي  فم�سدرها 

االأدبي. اأما العنا�سر غري االأدبية،التي يحّدد جتاهها ب�سكل 

مغاير كل ما ه� اأدبي، فاإنها مل حتَظ مبا يكفي من تنظري. 

نظرية  وال  اللغة،  متط�رة يف  نظرية  ال�سكالنيني  لدى  لي�س 

يف الثقافة واملجتمع، وهذا النق�س ي�سع حدودًا معينة على 

نظريتهم يف االأدب. اإن املعاجلة النظرية الرفيعة يف الن�سف 

االأدبي من معادلتهم ال جتد ما مياثلها يف الق�سم غري االأدبي 

منها. يف النظرية ال�سكالنية نحن نتعامل مع نظرة يف اللغة 

لكن نظرة يف  »�س��ّس�ر«.  نظرية  �سابقة على  حمدودة جدًا 

اللغة، را�سخة نظريًا، ميكن اأن ت�سفي على النظرية االأدبية 

يف  احلال  ه�  كما   - والت�سذيب  الرهافة  من  اأكرب  قدرًا 

املثال ذي ال�ظائف ال�سّت عندبرومان ياك�ب�سن. اإن نظرية 

»�س��ّس�ر« يف اللغة، اأو النظرية ال�سيمائية باخل�س��س، تفتح 

واقع غري  لتنظري  و�سائل  تقدم  الأنها  االأدبية  النظرية  اآفاق 

اأدبي اإ�سافة اإىل االأدب نف�سه. 

بت�سديد  يرّكز  الرو�سية  لل�سكالنية  املارك�سي  النقد  كان 

خا�س على غياب اأي ُبعد اجتماعي يف مفه�مها عن االأدب. 

ال�سكالنية من مدر�سة »باختني«  اأكرب هج�م يف نقد  وياأتي 

مبا  اللغة،  ا�ستعماالت  جميع  باأن  االّدعاء  على  يق�م  وه� 

ومذهبي  اجتماعي  ا�ستعمال  ه�  االأدبي،  اال�ستعمال  فيها 

حتديد  للمرء  يتيح  اإنه  الق�ل  هذا  وفائدة  )اأيدي�ل�جي(. 

وو�س�حًا:  ايجابية  اأكر  بطريقة  بال�اقع  االأدب  عالقة 

فاالأدب وال�اقع الذي ميثله يقعان على امل�ست�ى نف�سه، ويرى 

اأن  من  الرغم  وعلى  مذهبي.  امل�ست�ى  هذا  اأن  »باختني« 

اأدبًا لها  االأدب مذهبي بال�سرورة، فاإن خ�سائ�سه ب��سفه 

اأثر اإق�سائي على ما متثله من مذاهب، وهكذا تتيح للقارئ 

البني�ية  ونظرة  مذاهب.  ب��سفها  بها  وعيًا  اأكر  يغدو  اأن 

اإىل اللغة ت�ؤدي كذلك اإىل نظرة اأكر مرونة و�سم�اًل بكثري 

البني�ية  النظرية  تعّرف  وال�اقع.  االأدب  بني  العالقة  جتاه 

الثقايف مب�سطلحات  اأو  االجتماعي  وال�اقع  االأدب  كالًّ من 

�سيمائية، مما ي�ؤّدي اإىل النظر اإليهما وكاأنهما واقعان على 

ويف  »باختني«(.  نظرية  يف  احلال  ه�  )كما  نف�سه  امل�ست�ى 

ما  االأدب  ان  البني�ّيني  املنّظرين  اأغلب  يرى  نف�سه،  ال�قت 

زال يحتفظ بتمّيزه من خالل وعيه اللغ�ي اخلا�س - وهي 

فر�سية تعتمد اأي�سًا على نظرية يف اللغة معقدة ن�سبيًا. 

بالغة  خط�ة  َخَط�ا  قد  ال�سكالنيني  ان  مع  اأخرى،  وبعبارة 

فاإن  لالأدب،  تعريفهم  يف  مركزية  اللغة  جعل  يف  االأهمية 

اإىل  كبري  حّد  اإىل  يعزى  اأن  ميكن  النظري  تق�سريهم 

اأخرى.  اآفاقًا  لت�سمل  اللغة  يف  نظرية  ت��سيع  يف  اإخفاقهم 

وتبقى فكرتهم عن ال�اقع حبي�سة وجهة النظر الثقافية التي 

كانت نظريتهم يف االأدب حتاول ا�ستبدالها. وامل�ساعب التي 

جّر اإليها ذلك ميكن روؤيتها ب��س�ح �سديد يف نظريتهم عن 

للتاريخ  املجّدد  تعريفهم  من  الرغم  فعلى  االأدبي.  التاريخ 

ي�ستطيع�ا  مل  فاإنهم  مت�ا�سلة،  غري  �سل�سلة  ب��سفه  االأدبي 

تاريخية  ب�سال�سل  االأدبي  التاريخ  ات�سال  كيفية  تف�سري 

اأخرى. فل� كان لديهم نظرية اجتماعية وثقافية اأكر تط�رًا 

لغدوا يف و�سع اأف�سل بكثري للتعامل مع هذه امل�سكلة.
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حمد الرميحي

كاتب وخمرج من قطر

اأ�شكااًل  �شهد  ع�شر  الثامن  القرن  منت�شف  اأن  �شك  ال 

كّتاب  بوا�شطة  االإب�شينية  على  التمّرد  من  خمتلفة 

وخمرجني مبدعني �شنعوا بعبقريتهم جتارب ومدار�س 

فنية جديدة متمّردة ثارت على ال�شكل الدرامي التقليدي 

األفريد  واملخرجني  الكّتاب  هوؤالء  اأهم  ومن  لالإب�شينية، 

برانديللو،  �شو،  برنارد  كريك،  برخت،  اأرتو،  اأبيا،  جاري، 

راأيي  يف  منهم  كل  كثريون،  وغريهم  �شتان�شالف�شكي 

يحتاج اإىل بحوث الإبراز متّرده، ويف هذه املقالة اأحاول اأن 

اأتناول اأبرز مدر�شة لفنانني متّردوا على االإب�شينية �شكاًل 

عن  فيه  عّبوا  اإن�شانياً  فنياً  �شرحاً  وبنوا  وم�شموناً، 

وماآ�شيه  واآالمه  بعذاباته  عاي�شوه  كما  االإن�شاين  واقعهم 

م�شرح  مدر�شة  وهي  اأال  معقولية  وال  بعبثية  و�شعروا 

بكتاباته  اأثر  فذ  لكاتب  اأتعّر�س  اأن  اأحاول  كما  العبث، 

وهو  اأال  وفنه  بفكره  املدر�شة  هذه  كّتاب  على  املتمّيزة 

الذي  املتمّرد  هذا  برانديللو،  االإيطايل  ال�شقلي  الكاتب 

هدم بوعيه وعبقريته �شكل االإب�شينية، وخلق مب�شرحيته 

اخلالدة )�شت �شخ�شيات تبحث عن موؤلف( �شكاًل جديداً 

يف الكتابة امل�شرحية، »امل�شرح داخل امل�شرح« باالإ�شافة اإىل 

امل�شرحيات العديدة التي األفها معّباً فيها عن خواء الواقع 

م�شرحي  ب�شكل  حقيقُته«  »لكلٍّ  بفل�شفة  مّب�شراً  احلياتي 

امل�شرح  كّتاب  به  تاأثر  وم�شموناً،  �شكاًل  جديد  اإبداعي 

الفرن�شي وبنوا على اأفكاره فكراً وفناً جديداً متناغماً مع 

فكره الفني اأ�شلوباً درامياً يعتمد على ا�شتاتيكية احلدث 

الدرامي املتنامي.

امل�شرح احلديث 
كّتاب

الإب�شينية
والتمّرد على 
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ولكي نعرف كيف حدث التمّرد عند كّتاب امل�سرح احلديث 

فال بّد اأن نعرف االأ�سباب والظروف االجتماعية وال�سيا�سية 

واالقت�سادية والفكرية للتمّرد، فالتمّرد ال ُيْخلق من العدم 

فالتمّرد  العامل،  من  ما  مكان  يف  ما  لكاتب  �سرعة  ولي�س 

ثقايف  معريف  تراكم  نتيجة  يحدث  اإن�ساين  فعل  الكتابي 

فكري فل�سفي ل�سعب، الأمة وحل�سارة ما.

كما اأحاول هنا اأن اأغ��س يف طبيعة متّرد برانديلل� وكّتاب 

العامل  �سغلت  متّردية  كظاهرة  الفرن�سي  العبث  م�سرح 

واأر�ست اأ�سكااًل م�سرحية ك�سرت االإب�سينية واأر�ست قالبًا اأو 

ق�الب جديدة �سكاًل وم�سم�نًا.

املجتمعات  من  جمتمع  يف  اأدبي  اجتاه  اأي  اأن  يف  �سك  فال 

ه� نتاج املرحلة احل�سارية التي ميّر بها، ولقد مّر املجتمع 

اجتماعية  مبتغرّيات  تط�ره  مراحل  خمتلف  يف  االأوروبي 

بعد  خ�س��سًا  و�سيا�سية،  وعلمية  واأدبية  وفل�سفية 

وهدمتا  كيانه،  هّزتا  اللتني  العامليتني  احلربني 

كثريًا من اأ�سنامه الرا�سخة يف عقل االإن�سان.

الأدب وانهيار املفاهيم

التي  املفاهيم  انهيار  التعبري عن  االأكرب يف  القدر  ولالأدب 

واالجتماعية  والفل�سفية  العلمية  النظريات  يف  جاءت 

مربزة  العامل  يف  دوت  �سيحة  واأكرب  واالأدبية،  وال�سيا�سية 

الذي  الروحي  والتحّلل  االإن�ساين،  والعفن  اخل�اء،  اأن�اع 

هي  انت�سارها،  ن�س�ة  بعد  االأوروبية  الربج�ازية  جلبته 

واأهم   
)1(

رثاء »ت.�س.الي�ت« يف ق�سيدته االأر�س اخلراب

واأنهت  الهدم  التي �ساعدت يف عملية  الفل�سفية  النظريات 

املثالية«،  »هيجل  فل�سفة  هي  امليتافيزيقية  ال�سروح  عهد 

والفل�سفة  املادة،  وج�د  على  �سابق  الفكر  اأن  ترى  التي 

على  هيجل  فل�سفة  مارك�س  فيها  عار�س  التي  املارك�سية 

�سابق  املادة  وج�د  اأن  ت�ؤّكد  التي  اجلدلية  املادية  اأ�سا�س 

يف  تبحث  التي  التاريخية  املادية  واأقام  الفكر،  وج�د  على 

علم ق�انني التط�ر االجتماعي، وال�سراع الطبقي وخمتلف 

عند  التحليلية  والفل�سفة   ،
)2(

الب�سري الن�ساط  جماالت 

»برتر اندر�سل« و»ج�رج م�ر« اللذين وجها �سدمة للمجتمع 

»وليم  عند  »الربجماتية«  والفل�سفة  االأخالقية،  مبطلقاته 

الت�ساوؤم  عك�ست  التي  وال�ج�دية  دي�ي«  و»ج�ن  جيم�س« 

واخل�اء االإن�ساين وعبثية احلياة، وفل�سفة نيت�سه التي كانت 

تعبريًا وج�ديًا عن احلياة، ومن ثم ال�سرخة التي زلزلت 

 يق�ل 
)3(

اأكرب اإميان اإن�ساين يف ال�ج�د، وه� االإميان باهلل

»ريجي�س ج�ليفييه« وال�اقع اأن نيت�سه قد ا�سطدم ا�سطدامًا 

الذي  احلل  اأن  اأدرك  حينما  هذه  احلقيقة  مب�سكلة  فاجعًا 

فاإذا مل  كلها،  القيم  ل�حة  انقالب يف  اإىل  يجّر  لها  و�سعه 

تعـد هنـاك »�سماء للحقيقة« بالن�سبة له فذلك الأنه مل يعد 
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

ي�جد اإلـه ت�ستند اإليه يف ثباتها ودوامها، و»م�ت االإله« الذي 

يعلنه يف كتاباته االأخرية وه� انهيار املطلق ب�س�رة اأ�سا�سية 

واالإن�سان  اإن�ساين،  والتاريخ  اإن�ساين،  فالعامل  وحا�سمة، 

.
)4(

م�ج�د، وه� لي�س �س�ى اإن�سان

االأفكار  ك�سر  يف  �ساهمت  التي  العلمية  النظريات  ومن 

والن�سبية   ،)1849( االأن�اع«  »اأ�سل  يف  »دارون«  القدمية، 

عند اين�ستني، ونظرية التحليل النف�سي عند »فرويد« التي 

فكرة  وخ�س��سًا  باأفكارها،  الع�سرين  القرن  اأدب  �سبغت 

	.
)5(

ازدواج ال�سخ�سية و�سراعاتها مع ذاتها

االإن�سان  عقل  يف  كبريًا  تاأثريًا  احلديث  العلم  اأحدث  كما 

ال�س�اريخ  �سرّيت  التي  االآلة،  بطابع  فطبعه  املعا�سر، 

غر�ست  التي  الع�امل  ومن  الذرية،  والغ�ا�سات  الف�سائية 

بذرة ال�سك يف قيم االإن�سان املعا�سر، احلرب العاملية االأوىل، 

يعي�س  كان  الذي  القدمي  العامل  بنهاية  اإيذانًا  كانت  التي 

	،
)6(

فرتة جني ثمار الث�رات ال�سعبية التي قامت يف اأوروبا

اال�ستعمار  اندحار  الع�سرون  القرن  �سهد  هذا  اإىل  اإ�سافة 

يف  اال�سرتاكية  احلركات  وظه�ر  اأن�اعه،  بجميع  القدمي 

وانهيار االقت�ساد   ،1917 الرو�سية عام	 الث�رة  بعد  العامل 

الرهيبة، و�سيطرتها يف  االأوروبية  الفا�سية  العاملي، وظه�ر 

املتغرّيات،  هذه  ظل  ويف  واملجر،  ورومانيا  واأملانيا  اإيطاليا 

عا�ست اأوروبا يف متزق �سيا�سي واقت�سادي اأّدى بال�سرورة 

اإىل ن�ساأة ج� خانق للحرية يف اأكر مناطقها.

ا�شرتاكية وعنف

اال�سرتاكي  الفكر  برز  اأوروبا،  يف  الفا�سية  ظه�ر  وبجانب 

ومقارعتها  الرو�سية  الث�رة  جناح  بعد  يعل�،  اأخذ  الذي 

»الفل�سفة  يف  وجدوا  الذين  املاليني  به  فاآمن   – للنازية 

العهد  يف  اأنه  اإال  للب�سرية،  االأخري  اخلال�س  املارك�سية« 

لهذه  لتطبيقها  نتيجة  باأزمة  الث�رة  مّرت  »ال�ستاليني« 

الفل�سفة، فالبع�س مال اإىل الي�سار متخذًا من العنف و�سيلة 

متخذًا  اليمني  اإىل  مال  والبع�س  الراأ�سمالية  جمابهة  يف 

الراأ�سمالية، كا�ستعمارها  اإبراز م�ساوئ  املهادنة مع  منهج 

لل�سع�ب وا�ستغالل االإن�سان يف جمتمعاتها، ولكن يف العهد 

مع  املتناق�سة  الالاإن�سانية  االأخطاء  من  كثري  حدث  نف�سه 

اأنه يعمل على رقي  الفكـر اال�سرتاكي، الذي من املفرو�س 

 يق�ل 
)7(

االإن�سان وتعميق ملفاهيم احلرية وامل�ساواة واالإخاء

حممد ر�ساد خمي�س يف مقّدمته لرتجمة م�سرحية »�سجناء 

الط�نا«.

بالعنف  يت�سم  ال�ستاليني  التطبيق  كان  اآخر  جانب  ومن 

قيمتها،  لها  مربرات  هناك  اأن  �سحيح  احلرية،  واإهدار 

تاأمينها، خ�س��سًا  ث�رة ه�  اأية  واجب على  اأول  اأن  اأهمها 

حني تقف حك�مات العامل �سدها – ويف ظّل هذا التاأمني 

يرّكز  اأال  يجب  التي  املعار�سة  االأخطاء  بع�س  حتدث  قد 

املفّكرون عليها، ولكن ال ي�جد اأي مرّبر الأن تنزل اإىل م�ست�ى 

ال اإن�ساين وال حر، بينما هي قامت على اأ�سا�س اال�سرتاكية، 

.
)8(

التي تعمل على اإعالء االإن�سان وتعميق احلرية

وجود وعبث

ومن هذه الع�امل التي ذكرناها بداأ ال�سع�ر العميق بفردية 

االإن�سان ووحدته وخيبة اأمله يف رقي احل�سارة الب�سرية بعد 

ت�سككها يف القيم املنطقية التي ي�ؤمن بها االإن�سان االأوروبي، 

بالرثاء  حافلة  االأوروبي  االإن�سان  كتابات  اأغلب  فجاءت 

اإىل معنى  العامل  وافتقار  الت�ازن،  انعدام  املفعم، وحاالت 

حقيقي، مما اأّدى باالإن�سان اإىل الياأ�س العميق، ومن خالل 

كتاب  عليهم  اأطلق  الذين  الكّتاب  بع�س  خرج  الياأ�س  هذا 

»العبث« اأو كتاب »الطليعة« يف فرن�سا، لي�قف�ا كل حماولة 

ملقارعة هذا العامل بالفكرة املنطقية، طاملا اأن العامل نف�سه 

نقل  قادرة على  اللغة  تعد  فلم  املنطق،  فقد كل م�ا�سفات 

ال�سخ�سية املتكاملة يف  اأو فكرة، ولذلك اختفت  اأي معنى 

االأدب كما و�سفها اأر�سط� – البطل االأر�سطي – النهيار كل 

املعاين التي تخلق هذه القيم.

بال�سرورة،  اأدبي  اإال على تراث  الذي ال يق�م  النقد  ومات 

معان  اإىل  يحتاج  الأنه  ل�ج�د،  �سرورة  هناك  تعد  فلم 

 وجاءت م�سرحية »يف انتظار ج�دو« 
)9(

منطقية ينطلق منها

لبيكيت يف يناير 1953 مربزة ما و�سلت اإليه الب�سرية من 

خ�اء، و�ساأم، فال�ج�د اأ�سبح �ساكنًا راكدًا برغم �سريورته، 

وندرك هذا من خالل ح�ار »تالدميري« ب�زو »ا�سرتاج�ن« 

االإن�سان  انتظار  ي�لده  الذي  واخل�اء  امللل  مدى  نعرف  اإذ 

للم�ت يف هذه احلياة، رغم عمله وحركته الدائبة:

ا�سرتاج�ن: اأتظن اأن...

فالدميري: كال ال اأعني هذا، بل اأعني اأنني اأوؤكد اأنني كنت 

ولكن  العامل،  اإىل هذا  تعب عقلي عندما جئت  اأعاين من 

لي�ست هذه امل�ساألة.

ب�زو: خم�سة �سلنات..

التمرد 

الكتابي 

فعل اإن�شاين 

يحدث نتيجة 

تراكم 

معريف 

ثقايف 

فكري 

وفل�شفي

�ستان�سالف�سكي
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فالدميري: اإننا يف االنتظار، لقد ا�ستبد بنا امللل )يلّ�ح بيده( 

كال، ال تعرت�س، اإن امللل يكاد يقتلنا، وما من �سبيل الإنكار 

ذلك، ح�سنًا. ثم يت�سادف اأن جند �سيئًا يروح عن نف��سنا 

فماذا نفعل؟ ن�ع الفر�سة ت�سنع هيا بنا نعمل )يتقّدم يف 

كل  �سيختفي  واحدة  حلظة  بعد  ويت�قف،  الك�مة(،  اجتاه 

.
)10(

�سيء وجند اأنف�سنا وحيدين مرة اأخرى و�سط اخل�اء

االأ�سياء،  معنى  م�ت  عن  يعرّب  الذي  اليائ�س  ال�سع�ر  بهذا 

حياتهم  للنا�س  بيكيت  يعر�س  للعمل،  الدافع  وافتقاد 

اأن  يراها، حماواًل  كما  منطق  على  تق�م  ال  التي  ال�اقعية، 

يق�ل  االأف�سل، كما  اإىل  لتف�سريه  املرير،  واقعهم  يث�ر على 

مارتن ا�سلني يف مقّدمة »دراما الالمعق�ل«:

�س�ى  لي�ست  امل�سرحيات  هذه  اأن  اأي�سًا  �سحيحًا  »األي�س 

العميق  ت�ساوؤمها  الرغم من  الكامل على  الياأ�س  تعبري عن 

وال�سحيح اأن دراما الالمعق�ل تهاجم يف االأ�سا�س اليقينات 

فهي  ال�سيا�سة،  ويف  )امليتافيزيقية(  ال�سروح  يف  املريبة 

النف�س  عن  الر�سا  حالة  من  جمه�ر  اإخراج  اإىل  تهدف 

ليقف وجهًا ل�جه اأمام احلقائق القا�سية اخلا�سة بال��سع 

.
)11(

االإن�ساين كما يراها ه�ؤالء الكتاب«

ويت�سح هذا يف م�قف البريكام� – ككاتب عبثي – الذي 

ومل  الثانية،  العاملية  احلرب  اإبان  �سلبيًا  م�قفًا  يتخذ  مل 

كان  الفرتة  تلك  خالل  م�قفه  اأن  جند  بل  العامل  يعتزل 

ان�سم  بل  وحده،  م�سريه  يقّرر  العامل  يدع  فلم  اإيجابيًا، 

احلزب  اإىل  ثم  ومن  الفرن�سية،  املقاومة  �سف�ف  اإىل 

الق�ميني  الدفاع عن  ل  ولكنه ف�سّ  ،
)12(

الفرن�سي ال�سي�عي 

اجلزائريني، يق�ل األبري كام� خماطبًا �سيحات الياأ�س التي 

تعمل على اإ�سعاف النف��س اأثناء احلرب العاملية الثانية:

كثريًا  ن�سغي  واأال  نياأ�س،  اأال  عمله  علينا  يجب  �سيء  »اأول 

قد  العامل  نهاية  اأن  معلنني  ي�سيح�ن  الذين  اأولئك  اإىل 

املناه�س  ن�ساله  بت�س�ير  كام�  األبري  وقام   
)13(

اقرتبت

للفا�سية والدكتات�رية بجميع اأ�سكالها يف م�سرحية كاليج�ال، 

ال  »الديكتات�ر«  اأن  مبينًا  »كاليج�ال«  ل�سان  على  يق�ل  اإذ 

هذا  حتقيق  يف  كان  ل�  حتى  م�ستحيل،  �سيء  اأمامه  ي�جد 

امل�ستحيل وبال على الب�سرية:

كاليج�ال: ا�سمع يل جيدًا يا مغفل، اإذا كان للخزانة اأهمية، 

فاحلياة االإن�سانية اإذن ال اأهمية لها، هذا وا�سح.

كل الذين يفّكرون مثلك يجب اأن يقبل�ا هذا اال�ستدالل واأن 

املال  يعتربون  دام�ا  فما  القيمة،  عدمية  حياتهم  يعتربوا 

كل �سيء، اإ�سافة اإىل ذلك اأنا قّررت اأن اأك�ن منطقيًا، وما 

دمت اأملك ال�سلطة، ف�سرتون ما �سيكلفكم املنطق من ثمن، 

�ساأق�سي على املعار�سني وعلى املتناق�سات.

اأنها تتيح للم�ستحيل  واأخريًا ت��سلت لفهم فائدة ال�سلطة، 

حلريتي  ت�سبح  لن  الزمن  من  ياأتي  وفيما  والي�م  فر�سة، 

.
)14(

حدود«

�شك يف الأ�ش�س الكربى

الفكر  هذا  ن�سر  يف  و»بيكيت«  كام�«  »األبري  يبداأ  اأن  وقبل 

الالمعق�ل، كان ال�سقلي »برانديلل�« يلقي ظالاًل من ال�سك 

يف  الربج�ازيتني  واحل�سارة  للثقافة  الكربى  االأ�س�س  على 

اأوروبا خالل االأربعينيات من خالل ق�س�سه وم�سرحياته، 

الع�امل  باأغلب  متاأثرة  الع�سر،  تعرّب عن حال  كانت  التي 

التي ذكرناها حماواًل اإثبات ف�سل الربج�ازية، التي حتاول 

واحدة  ذاتًا  املتناق�س  احلديث  الع�سر  اإن�سان  اإعطاء 

لتغطية خ�ائها وزيف ال�سعارات التي زرعتها يف عقله، يق�ل 

الربج�ازية  مهاجمًا  الرابع«،  »هرني  ل�سان  على  برانديلل� 

وت�ستغلهم  تفكريها،  على  النا�س  تطّبع  اأن  حتاول  التي 

العامل  بقية  يطالب�ن  النا�س  ه�ؤالء  اأن  اأهدافها:  خلدمة 

كل  ُتعا�س  اأن  يريدون،  كما  بال�سبط  يت�سّرف�ا  باأن  دائمًا 

حلظة من كل ي�م كما ي�ساوؤون.. ولكن بالطبع لي�س هناك 

�س�ى  لي�ست  بالطبع...  لها...  لها...  ذلك  يف  غرور  اأي 

طريقتهم يف التفكري.. طريقتهم يف الروؤية... طريقتهم يف 

ال�سع�ر... لكل طريقته يف... واأنتم اأي�سًا لكم طريقتكم... 

األي�س كذلك؟ بالطبع لديكم طريقتكم... ولكن اأي طريقة 

تلك؟... اإن طريقتكم هي طريقة القطيع العادي... ما اأنتم 

�سعفاء...  مزعزع�ن...  ب�ؤ�ساء...  الغنم...  من  قطيع  اإال 

يجعل�نكم  الإرادتهم...  يخ�سع�نكم  هذا...  ي�ستغل�ن  وهم 

تقبل�ن طريقتهم يف احلياة حتى ت�سعروا وتروا كما ي�سعرون 

يتم�ّسك�ن  الذي  ال�هم  ه�  هذا  االأقل  على  اأو  يرون،  وكما 

مثالية هيجل 

اأنهت عهد 

ال�شروح 

امليتافيزيقية

برنارد �س�برخت
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

به يف �سعادة.. فماذا، قبل كل �سيء، اأفلح�ا يف اأن ي�ؤثروا 

مرة  يخرجها  ثم  منا  كل  يفهمها  كما  كلمات..  عليكم؟ 

اأخرى بطريقته اخلا�سة وهكذا... هكذا يتكّ�ن ما ي�سّم�نه 

.
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الراأي العام

تارة  ويتهم  »برانديلل�«  يحارب  اأن  الطبيعي  كان من  ولقد 

اأوروبا،  بال�سف�سطة يف بالده، ويف  اأخرى  بالغم��س، وتارة 

الإميانه  تغربة  من  ط�يلة  فرتة  بعد  اإال  الرتحيب  يلق  مل 

الناقد  اأعماله، يق�ل عنه  التزم به يف جميع  الذي  بالفكر 

»ادريا ن�تبلجر« يف �سحيفة »ك�نك�رد«:

له  ولي�ست  عميق،  م�سم�ن  له  لي�س  ومتعة،  ك�سل  فن  اإنه 

.
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جّدية اأخالقية وال اهتمامات حّية بالروحانيات

اإن فن »برانديلل�« بال�سرورة لن ُيفهم وتنتفي منه اأ�سالته 

وعمقه عند طبقة يرتكز منطقها على فكرة اأن العامل خلق 

الب�سر  من  املاليني  ماليني  ي�سخر  اأن  بد  ال  اأجلها...  من 

حممد  اإ�سماعيل  حممد  يق�ل  ال�سف�ة،  من  طبقة  خلدمة 

يف مقدمة ترجمته مل�سرحيات برانديلل�:

وكان  الفهم،  حق  الب�سرية  الطبيعة  يفهم  برانديلل�  »كان 

يف  -وخ�س��سًا  االأح�ال  من  كثري  يف  النا�س  اأن  ُيدرك 

املجتمعات التي تتحّكم فيها النظم االأوت�قراطية والفا�سية، 

مثل نظام الديكتات�ر م��س�ليني الفا�سي يف اإيطاليا- متيل 

مما  نف�سها  عن  للرتويح  والفكاهة  والت�سلية  الرتفيه  اإىل 

التفكري  اإىل  يدفعها  مبن  ت�سيق  حني  يف  كبت،  من  تعانيه 

على  �س�رتها  م�ساهدة  على  يجربها  ومبن  والتعميق، 

اأما  اأح�الها،  و�سقاء  ب�ؤ�سها  واإدراك مدى  باملراآة  حقيقتها 

بالهدم  اتهامه  وه�  اإليه،  وّجه  ما  كثريًا  الذي  االتهام  عن 

اأحاول  »مل  يق�ل  فكتب  وق�ة،  اإ�سرار  يرف�سه يف  كان  فقد 

قط اأن اأهدم �سيئًا غري االأوهام، وهل يعترب هدمًا اأن ي�سعى 

؟
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الكاتب اإىل فتح اأعني الب�سر على احلقائق«

وكتاب  برانديلل�  بني  االأكرب  امل�سرتك  القا�سم  كان  ولقد 

للعامل  وال�سيا�سية  الثقافية  باالأ�س�س  الكفر  ه�  العبث، 

عق�ل  وت�سخري  واالأكاذيب،  الدمار  عامل  الربج�ازي، 

غري  وم�ؤ�س�سات  مكا�سب  عن  للدفاع  وجتنيدهم  النا�س، 

اأعماله  اأغلب  يف  جند  لذا  م�ساحلهم.  تخدم  اإن�سانية 

ويدع�  وم�ساوئها  الطبقة  هذه  زيف  ي�سّ�ر  اأنه  الدرامية 

النا�س اإىل الث�رة، ورف�س كل قيمة ي�سع�نها.

للنا�س  يعر�س  الرابع«  »هرني  م�سرحية  يف  جنده  وهكذا 

اأ�سكال  كل  يزعزع  الذي  للديكتات�ر  م�اجهتهم  م�سكلة 

اأنف�سكم  االأمر عندما جتدون  يك�ن  والتقاليد: ماذا  القيم 

اأنف�سكم وجهًا ل�جه  وجهًا ل�جه مع رجل جمن�ن؟ جتدون 

مع �سخ�س يزلزل اأ�سا�س كل �سيء اأقمتم�ه داخل اأنف�سكم؟ 

منطق  املنطق،  يتحّدى  �سخ�س  ح�لكم؟  بنيتم�ه  �سيء  كل 

كل �سيء �سّيدمت�ه؟ اأهم..؟ ماذا ي�ستطيع االإن�سان اأن يفعل 

.
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اإزاء �سيء كهذا؟

وجند تاأثري نغمة هرني الرابع عند األبري كام� وا�سحة يف 

»كاليج�ال«، فهذه امل�سرحية التي تعّد من اأروع اأعمال األبري 

كام�، ما هي اإال �س�رة مل�سرحية »هرني الرابع«، واإن كانت 

من  اأكر  مبا�سرة  ب�س�رة  ال�ج�د  عبثية  م�سم�ن  ت�سّ�ر 

�سخ�سية  يف  احلرية  مفه�م  كام�  يطعن  وفيها  برانديلل�، 

حرية  على  االعتداء  اإال  هي  ما  عنده  فاحلرية  كاليج�ال، 

االآخرين.

دم واغرتاب

حّ�لت  العاملية  احلرب  اأن  االأوروبي  االإن�سان  اكت�سف  ولقد 

�ساحات  اإىل  الريفية  مناطقها  واأروع  اأوروبا  مدن  اأجمل 

دم�ية، واأ�سبح االإن�سان - الذي كان منذ فرتة ال يقّيم بثمن 

– ال قيمة له فه� مي�ت يف كل حلظة كاأتفه خمل�ق على وجه 
خدمة  مبثابة  احلرب  �سرور  اأن  للبع�س  بدا  ولقد  االأر�س، 

للب�سرية، فمن اأجل ال�سالم يجب اأن مي�ت املاليني، لتعي�س 

»برانديلل�«  وكتب  وامل�ساواة،  العدالة  من  ج�  يف  البقّية 

التي  للحقائق  الفكري  ت�سّ�ره  خاللها  من  مبينًا  اأعماله 

كان االإن�سان االأوروبي قد ه�سمها واأخذ ينا�سل من اأجلها 

حلماية م�ؤ�س�سات طبقة الربج�ازية التي �سّيعت كل القيم 

ن�ساله  االأوروبي خالل  االإن�سان  التي حققها  املكا�سب  وكل 

خلدمة  والعدالة  امل�ساواة  لتحقيق  القرون  عرب  املرير 

اأه�ائها الالاإن�سانية.

يف  يتاأمل�ا  باأن  م�سرحياته  يف  النا�س  ين�سح  برانديلل� 

ال�ج�د العقيم، اخلايل من احلقائق امل��س�عية، فاحلقيقة 

ال�حيدة هي احلقيقة الذاتية ال�سرفة، وما احلقائق التي 

على  تق�م  ال  مزّورة  حقائق  اإال  فا�سي  زعيم  مثل  يطلقها 

منطق م��س�عي.

واحلرية  والقلق  بالعذاب  االإح�سا�س  برانديلل�  لنا  وي�سّ�ر 

عند اإن�سان هذا الع�سر، والت�ساوؤم الذي كان اأ�سا�س كتابات 

كّتاب العبث، يق�ل يف م�سرحيته »هرني الرابع«: فّكروا يف 

اإن�سان القرن الع�سرين وه� يعّذب نف�سه ويعي�س يف عذاب 

القلق حتى يعرف كيف تنتهي االأم�ر.

وقد  وهناك  هنا  االندفاع  يف  جهدًا  ياأل�ن  ال  النا�س  اإن 

اأم�سهم القلق على القدر واحلظ، وعلى ما يظن�ن اأن القدر 

.
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يخبئه لهم

بكّتاب  اأّدى  الذي  والت�ساوؤم  القلق  هذا  من  الرغم  وعلى 

احلل�ل  كل  ونبذ  ال�ج�د،  بعبثية  االإميان  اإىل  العبث 

فكل  باحلياة،  يتم�ّسك�ن  اأنهم  جند  للحياة،  االجتماعية 

وروؤيته  حياته  به  يكتب  حمّدد  باأمل  يتعّلل  منهم  كاتب 

اخلرتيت  م�سرحية  بطل  »برياجنيه«  مثاًل  فهذا  لل�ج�د، 

لي�ن�سك�، عندما اأ�سحى النا�س جميعًا من ح�له خراتيت، 

يدافع  ظّل  بل  خرتيت،  اإىل  مثلهم  يتحّ�ل  ومل  ي�ست�سلم  مل 

عن اإن�سانيته، يق�ل:

براجنيه: ما اأقبح �سكلي، ال�يل ملن اأراد اأن يحتفظ بتفّرده.. 

حينًا، ليكن ما يك�ن �ساأدافع عن نف�سي �سد العامل اأجمع.. 

غّدارتي، غّدارتي..

اخلراتيت  روؤو�س  حيث  امل�سرح  اأق�سى  جدار  اإىل  »يلتفت 

مثّبتة، �سائحًا، �سد العامل اأجمع، �ساأدافع عن نف�سي، �سد 

�ساأظل  اإن�سان،  اآخر  اأنا  نف�سي،  عن  �ساأدافع  اأجمع،  العامل 

ال�شعور 

العميق 

بفردية 

الإن�شان 

وخيبة اأمله 

يف احل�شارة 

الب�شرية 

والقيم 

املنطقية، قاد 

اإىل العبث
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روافد فل�شفية

روافد  وال�سيا�سة  واالقت�ساد  والفل�سفة  واالأدب  العلم  اإن 

ت�سّب يف جمرى واحد وه� حياة االإن�سان، ومن هذا املنطلق 

االإن�سان،  حياة  جتاه  م�قفه  �س�ء  يف  برانديلل�  �سنقّيم 

عليهم  يغلب  معني�ن  كتاب  »ثّمة  الفذ  الكاتب  هذا  يق�ل 

جانب  اإىل  ي�سعرون  اآخرون  وثمة  ال��سفي،  التقرير  طابع 

اأعماق روحية، فال  التقريري، ب�سرورة وج�د  هذا الطابع 

مت�سابهًا  منها  وامل�ساهد  واالأحداث  ال�س�ر  من  يتقّبل�ن 

– اإن �سح هذا التعبري – بدرجة معّينة من احلياة، وكان 
عليهم  يغلب  كّتاب  وه�ؤالء  الكلية،  القيم  الإحدى  مكت�سبًا 

اأنتمي  اأن  طالعي  �س�ء  من  كان  وقد   – الفل�سفي  الطابع 

.
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له�ؤالء االآخرين

النظرة  وهذه  للحياة،  ال�ج�دية  »برانديلل�«  نظرة  من 

امل�ستمّدة من الفل�سفة املثالية، �سنت�ىّل هذا التقييم بالبحث 

عن اجلذور الفل�سفية للفكر ال�ج�دي.

اأ�سا�سيني،  مذهبني  على  تق�م  عامة  ب�س�رة  الفل�سفة  اإن 

بني  بالطبع  وهناك  املادي،  واملذهب  املثايل  املذهب  هما 

املثالية  فالفل�سفة  كبري،  اختالف  للحياة  النظرتني  هاتني 

املادية  الفل�سفة  اأما  الفردية،  الذات  متجيد  على  تق�م 

ال�ج�دية  والفل�سفة  اجلماعية،  الذات  متجيد  على  فتق�م 

تخالف الفل�سفة املثالية يف بع�س االأفكار، وتتفق مع الفل�سفة 

املارك�سية ذات النظرة املادية يف كثري من الق�سايا، واأهمها 

الفكرة  اأو  املادة  اأ�سبقية  وهي  االأوىل،  الفل�سفة  ق�سية 

لل�ج�د، ف�سارتر ي�ؤمن باأن املادة �سابقة على الفكرة، يق�ل 

اجلدلية  املادية  اأن  �سارتر  يرى  العي�طي:  اأمني  الدكت�ر 

هي التف�سري ال�حيد ال�سائب للتاريخ، ولكن ال�ج�دية هي 

على  ال�ج�دية  اأن  يرى  اأنه  اأي  للحقيقة،  ال�اقعي  املنهج 

�س�اب يف تف�سريها مل�قف االإن�سان، واأن املارك�سية �سائبة 

يف حتليلها للتاريخ، وه� ي�ؤمن باأنها متلك مفاتيح االأدوات 

الفّعالة لل�سيطرة على التاريخ، اأي اأنها من الناحية العملية 

يق�ل  اأن  اإال  ميلك  ال  ذلك  مع  ولكنه  تخطئ،  اأن  ميكن  ال 

اإن اأق�ال مارك�س، واجنلز- »اإمنا تهدي اإىل العمل ولكنها 

.
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كذلك حتى النهاية... لن اأ�ست�سلم«

العبث،  كّتاب  وظيفة  مبينًا  راغب  نبيل  الدكت�ر  ويق�ل 

وم�س�رًا اأهدافهم:

لقد جاءت مدر�سة العبث يف االأدب نتيجة لهذه املحنة التي 

مير بها االإن�سان املعا�سر، وهي مدر�سة اأدبية ترى وظيفتها 

طريق  عن  االإن�سان  حياة  يجتاح  الذي  العبث  حتارب  اأن 

دواء  و�سعرية، فخري  وروائية  م�سرحية  اأعمال  جت�سيده يف 

الأمرا�س هذا الع�سر املعقد ه� ت�سخي�س الداء حتى يبحث 

.
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االإن�سان عن الطريق اخلا�س به للتخّل�س منه

ونحن نرى اأن اأغلب اأعمال برانديلل� ما هي اإال تعبري عن 

بها،  ي�ؤمن  كان  التي  االجتماعية  احلل�ل  يف  اأمله  خيبة 

ال�سغرية  الربج�ازية  الطبقة  �سدمته  اأن  بعد  وخ�س��سًا 

اأن حققت هذه الطبقة مكا�سبها  اإيطاليا، فبعد  املثقفة يف 

ب�سعاراتها  البداية  يف  بهروا  الذين  الفقراء  ح�ساب  على 

تنّكرت لهم، يق�ل االأ�ستاذ �سعد اأرد�س يف مقدمته مل�سرحية 

للكاتب  الط�يلة  الق�سة  قراأنا  اإذا  ونحن  املبارزة:  ق�اعد 

خليبة  ت�س�ير  اأنها  وجدنا   ،)1909( وال�سباب«  »ال�سن�ن 

القاتلة بعد احلركة  اأمل تاريخية ق�مية: للحقيقة املفزعة 

»نحاربيا  مالحم  وبعد   ،1848 �سنة  الكربى  التحريرية 

 ومن كلمات �سخ�سية واحدة 
لدى« الكربى �سنة 1860)22(

»برانديلل�«  نعرف مدى حزن  وال�سباب،  ال�سن�ن  ق�سة  يف 

العميق خليبة اأمله يف القيم واالأهداف التي كان يف ي�م من 

ال�سل�ك  وحقيقة  منطق  عدم  وانك�ساف  بها،  م�ؤمنًا  االأيام 

اإن  يق�ل:  الع�سر،  هذا  اإن�سان  لدى  وازدواجيته  التقليدي 

�سيئًا واحدًا ي�سيبنا باحلزن يا اأ�سدقائي االأعزاء:

القذر  ال�سيطان  ذلك  لعبة  اأق�سد  اللعبة...  انك�ساف 

ال�ساخر الذي يعي�س يف داخل كل منا، وي�ستمتع باأن يعر�س 

علينا من اخلارج كحقيقة ما ي�سفه ه� نف�سه لنا فيما بعد 

باأنه خيال...، واإذا كان كل بال نهايات وال اأهداف فاإن هذا 

اأهداف،  اأو  نهايات  له  اأن تك�ن  اأنه ال ميكن  الربهان على 

.
)23(

واأنه من العبث اأن نبحث له عن نهايات اأو اأهداف

مع  الت�ساوؤمي  برانديلل�  فكر  تطابق  مدى  نرى  هذا  ومن 

نف�سها  بالنظرة  ي�ؤمن  الذي  العبث  م�سرح  كّتاب  اأفكار 

الت�ساوؤمية لل�ج�د االإن�ساين واملادي.

برانديللو 

األقى ظالًل 

من ال�شك 

على الأ�ش�ص 

الكربى 

للثقافة 

واحل�شارة

برانديلل�جاري
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

حقائق ثابتة، ومعنى هذا باخت�سار اأن �سارتر يلغي عن�سر 

.
)25(

العمل اجلماعي ليحّل حمله عن�سر العمل الفردي«

للتجربة  الفردية  النظرة  يف  املارك�سية  تعار�س  اأنها  اإال 

االإن�سانية، فاملارك�سية تنظر اإىل التجربة الذاتية للفرد على 

ال�ج�دية  تنظر  بينما  االجتماعية،  للظ�اهر  فعل  رّد  اأنها 

للحقيقة  احلقيقي  ال�جه  هي  اأنها  على  الفرد  جتربة  اإىل 

ما  اأهم  الذاتية،  بنظرتهم  وال�ج�دي�ن   .
)26(

االجتماعية

الذي  والطريق  فيها،  االإن�سان  مكان  احلياة،  يف  يثريهم 

الزمن  امل�ت،  م�ساألة احلرية،  االإن�سان يف احلياة،  يختاره 

ال�ج�دي، والقلق االإن�ساين، عبثية االإرادة االإن�سانية، عبث 

ال�ج�د.

بامل�سكالت  تهتّم  ال  ال�ج�دية  الفل�سفة  اأن  نرى  هنا  ومن 

االجتماعية ال�اقعية يف احلياة بل تهتّم باالإح�سا�س باحلياة 

وغم��سها، وقد عرّب كّتاب م�سرح العبث عن هذا االإح�سا�س 

ال�ج�دي يف اأغلب كتاباتهم، يق�ل الدكت�ر زكريا اإبراهيم 

على ل�سان خ�س�م ال�ج�دية الالذع للفال�سفة ال�ج�ديني: 

ال�ج�دية(  الفل�سفة  )ويق�سد  الفل�سفة  خ�س�م  وي�ستطرد 

فيق�ل�ن اإن كل حماوالت بائ�سة يبذلها ق�م فقدوا كل �سلة 

�أن		 – من	 ه�ؤالء  يزعم  فيما  اأدّل على ذلك  ولي�س  بال�اقع 

ال�ج�ديني )ال�ج�دي�ن هم من بني الفال�سفة املعا�سرين 

اأكرهم اهتمامًا مب�سكلة االإن�سان( قد ان�سرف�ا عن درا�سة 

الك�ن، وتنّكروا لكل قان�ن علمي، مكتفني بدرا�سة االإن�سان 

وو�سف حريته والتح�ّسر على م�سريه ومي�سي اأحد النقاد 

»اإنهم  فيق�ل  ال�ج�ديني  نقد  يف  ذلك  من  اأبعد  حّد  اإىل 

فجاأة  فيها  تق�م  التي  احلاملة  الكالب  بتلك  املرء  يذكرون 

بينما هي يف حالة عدو وقفز فردي – رغبة عارمة يف اأن 

.
)27(

جتري وراء طرف ذنبها«

ولقد �سّ�ر اأغلب كّتاب العبث الياأ�س، وخ�اء الك�ن وانعدام 

التك�ر  اإىل  االإن�سان  يدفع  الذي  االإن�ساين  املعنى، واجلم�د 

داخل ذاته الفردية، فهم ال ياأبه�ن للم�سكالت االجتماعية 

ال�اقعية يف احلياة، بل ت�سغلهم معرفة تف�سري �سّر االإح�سا�س 

م�سرح  عن  العي�طي  اأمني  الدكت�ر  يق�ل  للحياة،  الغام�س 

فرد،  حياة  يف  م�قف  بعر�س  يهتّم  م�سرحًا  العبث:«جاء 

فل�سفة  فكرة  يبل�ر  اأن  يتطّ�ر بحيث ميكن  ال  م�قف جامد 

اأنه بالنب�س املبهم الغام�س الذي يح�ّسه �سخ�س  حمّددة، 

باحتجاج  اأو  االنتظار،  يف  »فالدميري«  اأو  »�سرتاج�ن«  مثل 

مبهم غام�س �سد �سكل احلياة يف املجتمع الراأ�سمايل كما 

فه�  جينيه،  جلان  »اخلادمتان«  اأو  الق�س�ى«  »الرقابة  يف 

ال�سل�ك  مب�سكالت  ال  باحلياة،  باالإح�سا�س  يهتّم  م�سرح 

، ومن هنا نرى اأن 
)28(

واخللقيات كما يف امل�سرح ال�اقعي«

م�سرح العبث ميثل النظرة املثالية للحياة، واأن رف�س كّتاب 

ال�اقعي ميثل  وامل�سرح  االأيدي�ل�جيات  فكرة  العبث  م�سرح 

النظرة املادية للحياة، يق�ل ج�رج ل�كات�س يف كتابه معنى 

ال�اقعية:

�سكاًل  النهاية  يف  تعطي  العبثية  امل�سرحية  كانت  اإذا  »اإنه 

جامدًا نتيجة النعدام احلبكة وجم�د امل�قف، فاإن هذا اإمنا 

لالأحداث،  جامدة  طبيعة  يف  العبث  كّتاب  اعتقاد  يعك�س 

ال�اقعي  غري  واالأ�سل�ب  ال�اقعي  االأ�سل�ب  اأن  ي��سح  وهذا 

احلياة،  اإىل  متعار�ستني  نظرتني  النهاية  يف  يعك�سان  اإمنا 

يعّلق   .
)29(

ثابتة« ديناميكية متطّ�رة، ونظرة جامدة  نظرة 

د. اأمني العي�طي على هاتني النظرتني، النظرة الديناميكية 

والنظرة اجلامدة الثابتة بق�له:

»اإننا هنا اأمام تيارين من الفكر يف النقد يعادالن االجتاه 

كما  امل�سرح،  يف  ال�اقعي  واالجتاه  الغام�س  ال�سريايل 

يعادالن االجتاهني ال�سيا�سيني، الغربي وال�سرقي ال�سائدين 

.
)30(

يف املجتمعات احلديثة«

يطلقها  التي  )الفردية(  االأخالقية  ال�سيحة  اأن  ونرى 

عليك  متليه  ما  »افعل  م�سرحياته،  اأغلب  يف  برانديلل� 

»االآخرون  �سارتر  قال  )كما  باالآخرين  تهتّم  وال  ذاتك، 

االقت�سادية  النظرة  عن  ف�سلها  ميكن  ال  اجلحيم«(  هم 

الراأ�سمالية التي تدفع ت�سجيع الفرد اإىل الربح ال�سريع اإىل 

اأعلى مدى ممكن.

االإن�سان  انطلق  اإذا  ال�سريع،  الربح  اإىل  الدع�ة  وهذه 

االإن�سانية  روح  تغليب  اإىل  به  ت�ؤّدي  اأن  بّد  فال  منها 

الداعي  املذهب  هذا  ي�ؤّيد  من  هناك  ولكن  بال�سرورة، 

اآلة  جمرد  اإىل  االإن�سان  فيه  يتحّ�ل  الذي  اجلماعية،  اإىل 

اإنتاجية، يق�ل الدكت�ر ف�ؤاد زكريا: واإمنا الذي يعنينا من 

النظرة  تك�سف عنه هذه  الذي  ال�سارخ  التناق�س  هذا ه� 

االأخالقي  اأو  املعن�ي  والبناء  االقت�سادي  االأ�سا�س  بني 

حم�ر  الأن  ذلك  فيها،  ت�س�د  التي  الراأ�سمالية  للح�سارة 

تاأكيد كرامة  الراأ�سمايل ه�  الدع�ة االأخالقية يف املجتمع 

الفرد، وفل�سفة هذا املجتمع ودعايته تن�سّب على تاأكيد اأن 

�ستى  يف  اال�سرتاكية  احل�سارة  اأعني  االأخرى،  احل�سارة 

مظاهرها، تق�سي على الكرامة الفردية وجتعل من االأفراد 

»اأرقامًا« يف جمتمع من النمل والنحل.

الذي  ه�  نف�سه  الراأ�سمايل  املجتمع  اأن  ذلك  من  واالأهم 

ويّتهم  الروحية  القيم  عن  الدفاع  بحق  لنف�سه  يطالب 

بتاأكيد املادية واتخاذها حم�رًا لن�ساط  املجتمع املقابل له 

و�س�ح  بكل  الأعيننا  يظهر  وهنا  امليادين،  كل  يف  االإن�سان 

مدى التناق�س يف بناء عامل القيم يف املجتمع الراأ�سمايل:

»ذلك الأن هذا البناء يرتكز على مبداأ اقت�سادي يفرت�س 

�سمنًا اأن غاية االإن�سان الكربى هي حتقيق الربح وامل�سلحة 

الذاتية، وهي غاية مادية �سرفة، ولكن واجهة البناء تتخذ 

ب فيه املفّكرون اأنف�سهم مدافعني  �سكاًل روحيًا رفيعًا ين�سّ

.
)31(

عن كرامة االإن�سان وجدارته«

الفرد والنظام

الراأ�سمالية  الدولة  يف  الفردية  الروح  اأن  نرى  هنا  ومن 

فالدولة  ثم  ومن  كذلك،  احلياة  اإىل  الدولة  نظرة  ت�سبح 

الفقرية  الدولة  ح�ساب  على  ال�سريع  الربح  يف  �ستطمع 

والف��سى  واال�ستعمار  اال�ستغالل  ياأتي  هنا  ومن  االأخرى، 

التي ت�ؤّدي اإىل دمار املجتمعات واحلروب.

برانديللو: 

افعل ما متليه 

عليك ذاتك 

ول تهتم 

بالآخرين!
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هوام�س:

 – الت�سّلطية  االأيدي�ل�جيات  جميع  غرار  – على  الفا�سية 

نظام �سارم يت�افر فيه اليقني والتحديد، ومع هذا بالنظر 

اإىل ما كان ي�ساحب ذلك من رغبة برانديلل� يف االنطالق 

ومقته للفن الدعائي«.

واأختم هذا بق�ل د. م�جمان اإن املفه�م الت�ساوؤمي للتاريخ 

نظر  وجهة  فاتخاذ  االجتماعي  للتقّدم  التنّكر  من  ينبثق 

ت�ساوؤمية ب�سدد حا�سر االإن�سانية وم�ستقبلها، ال يعني غري 

عدم االعرتاف بانتقال املجتمع من مرحلة واطئة ح�ساريًا 

اإىل مرحلة اأعلى من �سابقتها، وهذا يعني اإما ت�قف الزمن 

بالقيا�س اإىل املجتمع واإما انحدار املجتمع ذاته اإىل هاوية 

االنقرا�س.

ال�سيا�سية  للظروف  امل�جز  التحليل  هذا  خالل  ومن 

واالجتماعية واالقت�سادية والفكرية والفل�سفية التي عملت 

على هدم ال�سروح التقليدية للمجتمع االأوروبي، مما اأّدى 

التي  امل�سرحية  للكتابة  ث�ري  متّرد  بروز  اإىل  بال�سرورة 

الفرتة  هذه  يف  التقليدي  من�ذجها  متثل  االإب�سينية  كانت 

التاريخية من عمر امل�سرح االأوروبي، برز برانديلل� وكتاب 

يف  االأمل  بخيبة  واإح�سا�سهم  روؤيتهم  بعد  العبث  م�سرح 

احلياة ويف احلل�ل االجتماعية التي كانت االإب�سينية مثلها 

العامل  الفتقار  حتمية  نتيجة  مترّدهم  كان  ولهذا  االأعلى، 

وامل�ت  الدمار  بعد  للحياة  حقيقي  معنى  اإىل  االإن�ساين 

والت�ساوؤم  بالياأ�س  املفعم  بالرثاء  الك�ن  �سبغ  الذي  العبثي 

املقالة  هذه  واأختتم  الب�سرية،  م�سري  يف  والقلق  واحلرية 

يف  فّكروا  الرابع(:  )هرني  م�سرحيته  يف  برانديلل�  بق�ل 

اإن�سان القرن الع�سرين وه� يعذب نف�سه ويعي�س يف عذاب 

القلق حتى يعرف كيف تنتهي االأم�ر.

كان  الفردية  الفل�سفية  املذاهب  زعماء  بع�س  اأن  ومع 

من  االإن�ساين  ال�سراع  ق�سايا  من  اإيجابي  م�قف  لهم 

عن  دافع  الذي  �سارتر  اأمثال  واال�ستقالل،  احلرية  اأجل 

له  كانت  التي  الفيتنامية  والق�سية  اجلزائرية،  الق�سية 

النظامني  �سد  العاملي  الراأي  اإثارة  يف  الط�ىل  اليد  فيها 

االأمريكي والفرن�سي، من خالل اآرائه املناه�سة لال�ستعمار 

والربج�ازية العاملية، والتي تنادي باأحقية ال�سع�ب يف تقرير 

م�سريها، اإال اأن م�قفه من الق�سية الفل�سطينية كان �سلبيًا 

فقد كتب مقااًل يف عام 1948 ينتقد فيه �سيا�سة االن�سحاب 

الربيطاين من فل�سطني، وذلك خ�فًا على االإ�سرائيليني من 

العرب، ويطالب فيه احلك�مة الربيطانية بال�سماح لليه�د 

بحمل ال�سالح �سد العرب، يف حني يلتزم ال�سمت يف ال�قت 

الذي كانت ترتكب فيه اإ�سرائيل اأب�سع املجازر �سد ال�سعب 

العربي الفل�سطيني. يق�ل الدكت�ر ف�ؤاد زكريا:«يف كل هذه 

احلاالت ينتهي االأمر بالفيل�س�ف الداعي اإىل الفردية اإىل 

الرغم  على  �س�رها،  من  �س�رة  يف  االأنانية  قيمة  تاأكيد 

حقيقية  تك�ن  قد  ورغبته  ح�سنة،  تك�ن  قد  ن�اياه  اأن  من 

ومن  االإن�سان،  كرامة  لتاأكيد  و�سيلة  هذه  دع�ته  اتخاذ  يف 

هنا كان عليه اأن يراجع م�قفه املعن�ي باأ�سره، اإذا �ساء اأال 

يك�ن و�سيلة خلدمة قيم التخّلف، واإذا اأراد اأن يك�ن تفكريه 

عاماًل على اإعالء مكانة االإن�سان بحق«.

�سارتر:  م�قف  نف�س  برانديلل�  م�قف  يف  نرى  ال  ونحن 

لالأفكار  املبا�سرة  مناه�سته  من  الرغم  على  فربانديلل� 

مربرًا  جند  ال  اأننا  اإال  والفا�سية،  الربج�ازية  وال�سيغ 

م��س�ليني  حلملة  عليها  ح�سل  التي  ن�بل  بجائزة  لترّبعه 

على احلب�سة، يق�ل روبرت بر�سثاين: »لعل رغبة برانديلل� 

املذع�رة يف القالب تن�سر اجنذابه اإىل الفا�سية )فقد ترّبع 

اأن  ذلك  احلب�سة(،  على  م��س�ليني  حلملة  ن�بل  العمل الفني : احمد البحراني- العراقبجائزة 

العامة  امل�شرية  الهيئة  املعا�شرة،  احلياة  وقيم  الأدب  الع�شماوي،  زكي  حممد  د.   )1(

.20  ،19 للكّتاب، الإ�شكندرية، 1974م �س18، 

)2( املو�شوعة ال�شرتاكية، دار الهالل، 1970، �س 468.
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)4( ريجي�س جوليفييه، املذاهب الوجودية، ترجمة فوؤاد كامل، الدار امل�شرية للتاأليف 

والرتجمة القاهرة، 1966، �س 55، 65.

)5( حممد اإ�شماعيل حممد، مقّدمة، ترجمة مل�شرحية ديانا واملثال واحلياة عطاء، لذة 

الأمانة، لويجي بريانديللو، وزارة الإعالم، الكويت، 1973، �س 26.

1977 �ص  العراق،  املعا�شر، من�شورات وزارة الإعالم،  امل�شرح  �شامي خ�شبة، ق�شايا   )6(

.15  ،14
)7( حممد ر�شاد خمي�س، مقدمة ترجمة م�شرحية �شجناء الطونا ل�شارتر، دار الكتاب 
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�شـــــــــــد 
�شارتر

عالــم املثقفني ال�شـــــــــــــــــــــاخب واأوهام الوجودية العربية

�شارتر
علي بدر

كاتب من العراق
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�شـــــــــــد 
�شارتر

عالــم املثقفني ال�شـــــــــــــــــــــاخب واأوهام الوجودية العربية

ح����ني ن���ق���ول �����ش����ارت����ر، ن��ع��ن��ي ال��ث��ق��اف��ة 

احل�����ّش��ي��ة وال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي ام���ت���دت من 

نهاية احلرب العاملية الثانية وحتى ثورة 

احلياة  واأ�شلوب  منط  نعني  ال�شتينيات. 

اجل��دي��دة ال��ذي ���ش��دره احل��ّي الالتيني 

تقليد  نعني  دوب��ري��ه.  وال�����ش��ان ج��رم��ان 

واملكتبات  الن�شر  ودور  واملالهي  املقاهي 

وال�شان�شون  اجل��از  مو�شيقى  اإيقاع  على 

ب��ل��غ ذروة جت��ل��ي��ه مع  ال����ذي  ال��ف��رن�����ش��ي 

ول�شارلز  بياف،  الإدي��ث  ال�شاحر  ال�شوت 

	La Bohème اأغنية  ال��ذي غنى  اآزن��اف��ور 

ن�شيد الفنانني وال�شعراء يف املومنارتر.

البوهيمية  ن��ع��ن��ي  ���ش��ارت��ر  ن��ق��ول  ح��ني   

���اب  ال���ك���تَّ اأط�����ل�����ق  اأن  ب���ع���د  ال�����روائ�����ي�����ة 

م�����ش��اع��ره��م وغ����رائ����زه����م، غ����ارق����ني يف 

كبري.  بنهم  واملتع  واالأحا�شي�س  امللذات 

نعني الفل�شفة التي هبطت اإىل ال�شارع، 

كي  املقهى  اإىل  امل��ن��زل،  اإىل  احل��ي��اة،  اإىل 

االجتماعية  ال��ع��وائ��ق  م��ن  ال��ف��رد  تعتق 

واجل��ن�����ش��ي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وت��ع��ي�����س معه 

متبطلة يف املقاهي وال�شوارع واملالهي. 

�شارتر
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جبهة  دعم  يف  املنا�سل  ديب.  وحممد  يا�سني  كاتب 

التحرير ال�طني اجلزائرية وا�ستعداده الإي�اء املنا�سلني 

الفرن�سية.  ال�سرطة  تطاردهم  الذين  اجلزائريني 

من  ال�سهي�نية؟  مع  املحم�م  املنخرط  �سارتر  من  اأم 

ال�سخم  النظري  عمله  يف  ال�سيا�سي  املنظر  �سارتر 

الب�سيط  املت�سامن  اأم من �سارتر  العقل اجلديل«  »نقد 

�سارتر  من  االأمريكية؟  فيتنام يف احلرب  مع  وال�سعبي 

اأم من �سارتر املطّبع لل�ج�دية  الراف�س جلائزة ن�بل، 

الغثيان  �سارتر  من  الثقافية؟  احلياة  يف  متقّدم  كتيار 

الذي ف�سح احلياة الربج�ازية الزائفة وامل�سطنعة اأم 

ينزع عن اجل�سد  وه�  الباحث عن اجلمال  �سارتر  من 

قد�سيته؟

راأ�شمال رمزي

�سارتر  على  نتعّرف  اأن  ميكننا  كان  املفتتح  هذا  من 

املعادي ل�سارتر يف الثقافة العربية.

 اأو باالأحرى يف جزء من الثقافة، وهي ثقافة ا�ستالبية 

عجز  عن  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  ط�ال  عرّبت 

علينا  كان  تقدميه.  اأو  �سارتر  فهم  يف  كاملني  ونك��س 

البحث عن �سارتر امل�ساد ل�سارتر يف جزء من الثقافة 

املعا�سرة التي تخلت عن �سفرتها مع اأول اإطاللة لهذه 

الفكرة  بني  �سديد  متييز  دون  ال�ساحرة  ال�سخ�سية 

وبني اإمكانيات حتققها، اأو على االأقل بني الفكرة وبني 

لديهم  االأمر  يتعلق  ال  مهّمني  مثقفني  ولدى  ظاللها، 

مب�اقف  اإمنا  ماكر،  بخداع  اأو  عاملثالثية،  مبهزلة 

وقناعات و�سراعات فكرية و�سيا�سية واجتماعية. 

العربية مل يكن يف حقيقته نهاية  اإن �سارتر يف ن�سخته 

لعر�س خطري من االأفكار امل�سّ�هة، وامل�اقف املختلقة، 

والقناعات دون متثيل حقيقي اأو ا�ستيعاب �سريح فقط، 

اإمنا كان ن�عًا من عدم الكفاءة االأخالقية واالجتماعية 

اإىل  �سارتر  دخل  حيث  املثقفني،  بع�س  لدى  والفكرية 

والكذب  االختالق،  من  كبري  بقدر  العربية  الثقافة 

االإطالق،  على  عر�سًا  يكن  مل  واالأمر  والتزييف... 

فهناك �سراع رمزي على �سارتر ذاته وعلى اأفكاره بني 

وال�ستينيات بني  تيارين ثقافيني يف اخلم�سينيات  اأعتى 

جماعة االآداب وجماعة �سعر.

عبد  اهلل  وعبد  اإدري�س  ب�سهيل  املمثلة  االآداب  فجماعة 

ربط  عن  تعرّب  كانت  وغريهم  �س�يري  واإميل  الدامي 

لاللتزام  الزم  ك�سرط  وال�ج�دية  الق�مية  بني  ع�س�ي 

االأدبية،  املمار�سة  يف  واالجتماعي  االأخالقي  ال�سيا�سي 

اعتباطيًا  ربطًا  كان  الربط  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 

�سراعًا  خا�ست  االآداب  جماعة  اأن  اإال  االأمر،  بطبيعة 

�ساريًا مع جماعة �سعر املمثلة بي��سف اخلال واأدوني�س 

ال�ج�دي  املفه�م  يف  وجدوا  والذين  احلاج  واأن�سي 

ال�سرط  الغائية،  من  الكائن  وحتّرر  الفردية،  للحرية 

ال�ج�دية  اأنتجت  وهكذا  االأدبية،  للممار�سة  الالزم 

�سارتر  واأ�سبح  ومت�سارعني،  متناق�سني  تيارين 

الثقافية  الق�ى  تتدافع  الذي  الرمزي  الراأ�سمال  ه� 

االلتزام  ه�  فما  عليه،  واالحتياز  لتملكه  وال�سيا�سية 

االأدبية  احلرية  هي  وما  للق�ميني؟  ن�سبة  ال�سارتري 

كذلك نعني عالقة احلب املدوية – دون زواج - بني دو 

ال�سباب  االآالف من  اأغرت مئات  والتي  و�سارتر  ب�ف�ار 

بتقليدها.

الذي  الثقافة  جنم  �س�رة  نعني  �سارتر  نق�ل  حني   

بالفكر  امل�لعني  من  االأطلنطي�ن  مريدوه  به  يحيط 

الثقايف  االإمرباط�ر  نعني  واحلرية.  وااللتزام  واالإبداع 

الذي جل�س على عر�س ال�سان جرمان دوبريه، حماطًا 

وممثالت  ممثلني  من  واملعجبات  املعجبني  من  بج�قة 

ومطربات وعار�سات اأزياء وكاتبات مبتدئات وطالبات. 

وحركاته  ال�ساملة،  مبفاهيمه  ال�ساحر  �سارتر  نعني 

االمتثايل  �سارتر  دمامته.  من  الرغم  على  االإغ�ائية 

على الرغم من مبادراته ال�سيا�سية، وتعليقاته امللغمة، 

ال�ساحر  الفنان  �سارتر  الكثرية.  الثقافية  ون�ساطاته 

التي  وال�س�داوية  املت�سائمة  العدمية  من  الرغم  على 

الرغم من  وال�ساخر على  املرح  �سارتر  طبعت كتاباته. 

كفاحه ال�سيا�سي اجلاد. نعني �سارتر الري الذي يربح 

الكثري من كتبه، �سارتر �ساحر اجلميالت، زير الن�ساء 

الذي يغ�ي الفاتنات بف�سل جاذبيته الفكرية. 

كان  اأين  من  فه�  املقّدمة  هذه  يف  املهم  ال�س�ؤال  اأما 

االلتزام  من  �سارتر؟  عامل  تدخل  اأن  العربية  للثقافة 

ال�سر�س، من احلرية املطلقة، من رجل الغلي�ن... من 

ويكتب  يدّخن  االأر�س،  على  مي�سي  الذي  الفيل�س�ف 

مع  و�سداقاته  ب�سهرته  الكثريين  ويزعج  االأغاين 

الن�ساء؟

من الب�هيمي الذي ي�سكل خطرًا على القيم االأخالقية، 

امل�ؤمن باال�سرتاكية، واملتعاطف  ال�سيا�سي  من املنا�سل 

وقاهر  ال�ستالينية  معادي  من  اأم  ال�سي�عيني،  مع 

ال�ساخب،  االأوروبي  املفكر  �سارتر  من  ال�سي�عيني؟ 

االأر�س«  »معذب�  مقّدمة  يف  العاملثالثي  �سارتر  اأم 

مع  نقا�سه  يف  الدوغمائي  �سارتر  من  فان�ن؟  لفرانز 

من  اأم  اليه�دية،  امل�ساألة  ح�ل  اخلطيبي  الكبري  عبد 

حتّ�ل  عن  ميمي  األبري  اأفكار  تطبيع  يف  املتمّرد  �سارتر 

املت�سائم يف  �سارتر  ال�سفرات؟ من  واكت�ساب  الثقافات 

�سارتر  من  اأم  ال�ج�دية،  عن  نافيل  امل�سي�  مع  نقا�سه 

الن�س  �سارتر  من  وحياته؟  اأفكاره  يف  واملتغرّي  املتعّدد 

احلّر غري اخلا�سع اإىل قي�د اأم من �سارتر امللتزم؟ من 

الليربالية  النظرة  قدي�س  اأم من  بالن�س  املقيد  �سارتر 

جعل  والذي  بذاتها.  غاية  الفرد  وج�د  يف  راأى  الذي 

الطفل  من  لاللتزام؟  �سرطًا  املطلقة  احلرية  حّد  من 

اأم  اأبدي  ب�سكل  الالفعل  الذي عا�س حلظة  الربج�ازي 

واالأدبي  الفكري  املخترب  احلديثة.  االأزمنة  �سارتر  من 

مع  اجلزائر  عن  املدافع  �سارتر  من  اخلم�سينيات،  يف 

 امتثايل رغم 

مبادراته 

ال�شيا�شية 

و�شاحر رغم 

عدميته
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للليرباليني؟  ن�سبة  والفكرية  والثقافية 

مما  تعقيدًا  اأكر  ال�سارتري  االلتزام  مفه�م  كان 

اأكر  ال�سارترية  احلرية  كانت  مثلما  االآداب،  طرحته 

تعقيدًا مما طرحته جملة �سعر:

فل�سفية  بنية  من  �سارتر  عند  احلرية  مفه�م  ينطلق 

متكاملة حتمها ال�سع�ر اجلامح بعدم الر�سا واالإحباط 

احلربني  بعد  اأوروبا  �ساد  الذي  الفظيع  والتقزز 

امل��س�عية  االأ�سياء  بني  التناق�س  و�س�رة  العامليتني، 

فال�عي  الفينم�ن�ل�جيا،  طرحته  الذي  الذاتي  وال�عي 

تت�سح  اأن  ميكن  احلقيقة  واإن  �سيئًا،  لي�س  �سارتر  عند 

م�قف  واتخاذ  امل��س�عية  االأ�سياء  عن  بعيدًا  بال�ق�ف 

منها. ومبا اأن ال�عي لي�س »�سيئًا«، فاإنه ال يت�ّرط دائمًا 

يف االأ�سياء، كما تت�ّرط هي وتتداخل فيما بينها. وهذا 

اأ�سا�سًا  هم  اأنف�سهم  الب�سر  وبالتايل  ال�عي،  اأن  يعني 

نظرية  اأية  اأو  كائن  اأي  من  حماولة  اأية  واأن  اأحرار، 

فل�سفية لت�س�يرهم على غري هذا النح� ال تعدو ك�نها 

ت�س�رًا �سخ�سيًا اأو »اإميانًا زائفًا«.

»عبء«  هي  الب�سري  ال�عي  حرية  اأن  �سارتر  بنّي  وقد 

احلرية  بهذه  عليه   »condamné »حمك�م  فه�  عليه، 

»امل�ساريع  تغدو  وهكذا  حرًا،  يك�ن  اأن  عليه  وحمك�م 

ا�ستحالتها،  مع  م�ستمّرة  مب�اجهة  االإن�سانية   »projet
حّرة  تك�ن  اأن  وعليها  واعية،  تك�ن  اأن  عليها  الأن  ذلك 

بذاتها  واعية  »اأ�سياء  خلق  ا�ستحالة  اإن  وحيث  اأي�سًا. 

en soi«، فاإنها ال متنع الب�سر من اخل�س�ع الإغرائها، 
اأن  �سارتر  اعتقاد  ويف  امل�ساريع.  تلك  حتقيق  وحماولة 

على االإن�سان اأن يك�ن ه� نف�سه حرًا، واأن يحّدد لنف�سه 

ماورائية  اأهداف  ال  اإذ  حتقيقه،  اإىل  وي�سعى  هدفًا 

ل�ج�ده، بل ما يحّدده ه� لنف�سه.

ال�شيوعيون والأيدي القذرة

)اأوربة(  يف  الرغبة  قل�بهم  اأعماق  يف  ن�سع  كنا   ...«

كانت  بالد  واأي  بالدهم،  اإىل  نر�سلهم  ثم  بالدهم، 

منفذًا  جند  نكن  ومل  وج�هنا  يف  دائمًا  مغلقة  اأب�ابها 

اأعداء  كنا  وجن�سًا،  رج�سًا  اإليها  بالن�سبة  كنا  اإليها، 

منذ  لكن  ب�سرًا،  يعرف�ا  مل  همج  وكاأنهم  منا،  يخاف�ن 

كنا  لبالدهم،  �سنعناهم  الذين  املفكرين  اأر�سلنا  اأن 

ن�سيح من اأم�سرتدام اأو برلني اأو باري�س، االإخاء االإخاء 

اأو  اإفريقيا  اأقا�سي  من  �س�تنا  رجع  فريتد  الب�سري 

ال�سرق االأو�سط اأو االأدنى اأو االأق�سى اأو �سمال اإفريقيا، 

االإن�سانية  دين  اأو  االإن�ساين  املذهب  ليحّل  نق�ل  كنا 

حمّل االأديان املختلفة وكان�ا يرّددون اأ�س�اتنا هذه من 

اأف�اههم وحينما ن�سمت كان�ا ي�سمت�ن« – �سارتر.

لقد كان االلتزام الذي طرحته جملة االآداب ه� التزام 

كليًا  خمتلف  اأنه  يعني  هذا  و�سريح،  مبا�سر  �سارتري 

اأن  عليها  وكان  املارك�سي،  اجلدان�يف  االلتزام  عن 

جملة  من  به  اآمنت  والذي  اأي�سًا  احلرية  مفه�م  تنتزع 

�سعر )رّوجت لهذا املفه�م عرب افتتاحيات املجلة التي 

ذلك  يف  اأجريت  التي  واملقابالت  اخلال  ي��سف  كتبها 

ال�قت مع اأدوني�س(، وكان عليها اأن ت�فق بني االلتزام 

�سارتر  النا�سر مع فكرة  الق�مي يف حلظة �سع�د عبد 

غاية  واأنه  ماهيته،  وج�ده  يف  راأى  والذي  الفرد،  عن 

ل�ج�ده،  ميتافيزيقية  اأو  �سيا�سية  اأهداف  وال  بذاتها، 

بل ه� الذي يحّدد اأهدافه بنف�سه، وهكذا بداأ ال�سراع 

مق�الت  بتح�ير  وثقافيًا  واجتماعيًا  �سيا�سيًا  اخلفي، 

ال�ج�دية خلدمة اأفكار كل طرف وت�ظيفها يف ال�سراع، 

اأ�سا�سي  ب�سكل  يدور  كان  ال�سراع  اأن  الرغم من  وعلى 

بني الق�ميني الذين جتّمع�ا ح�ل �سهيل اإدري�س وجملة 

الذين  والليرباليني  �سعارهم،  االلتزام  وكان  االآداب 

فكرة  وكانت  �سعر،  وجملة  اخلال  ي��سف  ح�ل  جتّمع�ا 

مل  هذا  اأن  اإال  �سعارهم،  ال�ج�دي  وال�سرط  احلرية 

اأغرى �سارتر  اآنذاك، فقد  مينع طرفًا ثالثًا من الربوز 

طرفًا من الكتاب ال�سي�عيني مبارك�سيته، بل مبا طرحه 

املارك�سية  هام�س  على  تعي�س  ال�ج�دية  اأن  عن  �سارتر 

تناول  الذي  العائلة«،  »اأحمق  كتاب  وكان  فيها،  وتذوب 

غ��ستاف  الفرن�سي  االأديب  حياة  �سرية  �سارتر  فيه 

فل�بري، ه� عر�س اإغرائي للتحليل االأدبي، وفقًا للمنهج 

املارك�سي، »وال اأظن اأن اأحدًا من الكتاب العرب قد قراأ 

هذا الكتاب يف ذلك ال�قت«، ولكن كانت كتابات �سارتر 

ال�سحفية واإعالناته، املتاأثرة مبارك�س، وحماولته خلق 

ن�ع من الفردية »االجتماعية« التي ال تذوب يف املجتمع 

ال�سي�عيني  بلبلت  التي  هي  عنه،  لالنف�سال  ت�سعى  وال 

يف  زاد  وما  م�اقفهم،  وخلخلت  بال�ج�دية  املتاأثرين 

القذرة«  »االأيدي  م�سرحية  ه�  واال�سطراب  القلق  هذا 

والتي عّدها ال�سي�عي�ن م�ّجهة ب�سكل مبا�سر �سّدهم.

»تياتر  يف  القذرة  االأيدي  م�سرحية  عر�س  اأ�سعل  لقد 

اأنط�ان« يف باري�س نقا�سًا ط�ياًل وجداًل وا�سعًاكما اأنها 

جّرت عداء احلزب ال�سي�عي الفرن�سي لها، ومن بعده 

اأن  �سارتر  ونفى  الر�سمية،  العربية  ال�سي�عية  االأحزاب 

ال�سي�عي،  احلزب  نقد  امل�سرحية  من  الق�سد  يك�ن 

الغرب  يف  بعر�سها  ال�سماح   1952 �سنة  منذ  ورف�س 

بحّجة اأن ذلك ي�ؤّدي اإىل زيادة حّدة احلرب الباردة... 

يف  العربية  وال�سحف  الدوريات  لبع�س  نظرنا  واإن 

متاأخرًا  كان  واإن  ال�سراع  هذا  �سكل  يربز  ال�سبعينيات 

قلياًل. 

 وهكذا حتّ�لت ال�ج�دية اإىل ن�ع من ال�سراع الرمزي 

وال�سيا�سية  والفكرية  الثقافية  والتيارات  املثقفني  بني 

وحتّ�لت اإىل �سل�ك اجتماعي وثقايف وح�سري اأكر من 

اأفكارًا قابلة للتط�ير والتح�ير.  ك�نها 

اللتزام الناق�س

العربية  الثقافة  االلتزام يف  كتب ج�رج طرابي�سي عن 

ما يلي:

اخلا�سعة  املعا�سرة،  العربية  الثقافة  مفارقات  »من 

املفاهيم،  اأحيانًا  ت�ست�رد  اأنها  التثاقف  لقان�ن  بق�ة 

قد  العربية  املكتبة  تك�ن  اأن  قبل  ال�سعارات،  وحتى 

ا�ست�عبت - عن طريق الرتجمة - الكتب االأمهات التي 

�سيغت فيها تلك املفاهيم.  

اأن  ا�ستطاعت  التي  االلتزام  لفكرة  حدث  ما  وهذا 

الثقافية  ال�ساحة  يف  الق�ة  مبنتهى  نف�سها  تفر�س 

اأوا�سط اخلم�سينيات، بف�سل جملة  ابتداء من  العربية 

قدي�ص 

الليربالية 

الذي راأى يف 

وجود الفرد 

غاية بذاتها
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

اإىل خطاب تعب�ي يف حني اأن تاأثريهما يف الغرب، واإن 

كان كا�سحًا، اإال اأنه فردي ولي�س جماعيًا، ففي الثقافة 

مر�سد  وهنالك  الدوام،  على  جمه�ر  هنالك  العربية 

من  اجلمه�ر  روؤية  وت�ستبنى  داعية،  فه�  اجلمه�ر، 

املثقف ال من الثقافة، من ال�سخ�س ال من الن�س.

معذب�  فان�ن  فرانز  كتاب  مقّدمة  يف  �سارتر  كتب 

االأر�س:

واالأثرياء  االأ�سراف  واأوالد  القبائل  روؤ�ساء  »كنا نح�سر 

اأيام  بع�س  بهم  ونط�ف  واآ�سيا،  اإفريقيا  من  وال�سادة 

يف اأم�سرتدام ولندن والرنويج وبلجيكا وباري�س، فتتغرّي 

مالب�سهم ويلتقط�ن بع�س اأمناط العالقات االجتماعية 

ويتعلم�ن  وال�سراويل  ال�سرتات  ويرتدون  اجلديدة، 

واال�ستقبال  والغدو  الرواح  يف  جديدة  طريقة  منا 

ورك�ب  رق�سنا  واأ�ساليب  لغاتنا  ويتعلم�ن  واال�ستدبار، 

اأوروبية،  زيجة  اأحيانًا  لبع�سهم  ندّبر  وكنا  عرباتنا، 

جديدة  وطرز  جديد  باأثاث  احلياة  اأ�سل�ب  نلقنهم 

اأن  من  واثقني  كنا  ثم  ونف�سدهم  اأوروبي...  وغذاء 

ه�ؤالء املفكرين ال ميلك�ن كلمة واحدة يق�ل�نها غري ما 

و�سعناه يف اأف�اههم، لي�س هذا فح�سب، بل اإنهم �سلب�ا 

حق الكالم من م�اطنيهم«.

مكاري��س  و�ساهني  منر  وفار�س  �سروف  يعق�ب  كان 

اأول  م��سى،  و�سالمة  زيدان  وجرجي  حداد  ونيق�ال 

و�سع�ا  املقتطف،  �سفحات  على  بالتغريب  ب�ّسروا  من 

ون�سروا  الغربي،  باملجتمع  العربي  املجتمع  ربط  اإىل 

الك�ن  ومادية  اإىل حقيقة  ودع�ا  ونيت�سه،  دارون  اأفكار 

نهائي  كتف�سري  بالعقالنية  واآمن�ا  العقل،  ووحدة 

وزكي  للعقاد  الروحي  االجتاه  يقابلهم  وكان  للك�ن، 

اأمني، وترتكز على احلد�س كما ه�  االأر�س�زي وعثمان 

ال�ج�د  اإدراك  بني  املتحققة  واملعرفة  برغ�س�ن،  عند 

اأخالقي  ديني  تك�ين  وحماولة  العاطفي،  واالندماج 

يتجاوز بريق احل�سارة الغربية.

اأول ظه�ر لل�ج�دية قد حتقق عند عبد الرحمن  وكان 

االأربعينيات،  منت�سف  ال�ج�دي  الزمان  عرب  بدوي، 

بني  الالزم  التمييز  ومن  هايدغر،  من  فهمه  وكما 

الك�جيت�  راف�سًا  امل��س�عي،  وال�ج�د  الزائف  ال�ج�د 

الديكارتي م�ستبداًل اإياه بالك�جيت� االإرادي... ومت�افقًا 

من  العربي  الفكر  دخلت  التي  م�نيه  �سخ�سانية  مع 

خالل كتابات »رينيه حب�سي«، والتي تق�د اإىل �سريورة 

م�ستمرة واأبدية، وقد خ�سع النقا�س الفل�سفي اإىل جدل 

مع ال��سعية املنطقية التي رّوج لها الدكت�ر زكي جنيب 

املعيار  ميثالن  والعمل  التجربة  اأن  اأكد  الذي  حمم�د 

ال�حيد لكل حقيقة... والذي طرح مفه�م تقليد الغرب 

كاأمر الزم للتطّ�ر الثقايف واالجتماعي.

�شارتر العر ب وفل�شطني الغرب

»ها ه� الطفل قد عاد اإىل اأهله

مل ي�ستطع النظر ط�ياًل ب�جه ال�سم�س..«

تنطبق  وقد  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف  ف�لني  كتب  هكذا 

هذه احلكمة كثريًا على �سارتر وعلى م�اقفه وال �سيما 

من  كم�قف  كفل�سطني،  وج�هرية  عادلة  ق�سية  من 

الرئي�سي  املنبع  يك�ن  اأن  قبل  لها،  البريوتية  »االآداب« 

اأخذ  قد  ؟«  االأدب  »ما  �سارتر  كتاب  الفكرة، وه�  لهذه 

طريقه اإىل الن�سر بالعربية«.  

الزنديق  جدل  حمّل  وااللتزام  احلرية  جدل  حّل  لقد 

وامل�ؤمن يف الرتاث االإ�سالمي، وجدل الرجعي والتقّدمي 

الق�مي  وجدل  واالجتماعي،  احل�ساري  ال�سجال  يف 

و�سهدت اخلم�سينيات  ال�سيا�سي،  املجال  واملارك�سي يف 

وا�سعًا  وجداًل  املفه�م  بهذا  خا�سًا  احتفاء  وال�ستينيات 

الفل�سفية  اأ�س�له  اأو  االأ�سلية،  منابعه  اإىل  الع�دة  دون 

والثقافية العميقة، وكانت االآداب تفهمه كنظري حقيقي 

املارك�سية  االأدبيات  يف  ال�سائعة  اجلدان�فية  للفكرة 

فقد  اخلا�س،  ال�سارتري  فهمها  من  اأكر  املب�سطة 

ال�سيا�سة،  يف  االأيدي�ل�جي  للمقد�س  ك�سن�  طرحته 

اإىل  انحازت  بل  له،  ال�ج�دي  املفه�م  الم�ست  وبالكاد 

خالل  من  واأملت  حزبية،  �سبه  ق�مية  �سيا�سية  ثقافة 

�سلطتها يف الن�سر والرتويج ن�سًا خا�سعًا لروؤيتها هي، 

كانت تريد اأن ت�سل به اإىل جمه�رية حاملة، يق�م على 

تغيري ال�اقع »الراهن« ويكّيف املبنى احل�ساري احلايل 

مع مبنى ح�ساري وثقايف عربي �سابق.

و�سع�د  العربي  ال�سيا�سي  التقهقر  حاالت  كانت 

النا�سرية وبروز حركات التحّرر ال�طني قد دفعت هذا 

االلتزام ب�س�رته اجلدان�فية  ف�سيئًا نح�  �سيئًا  املفه�م 

املارك�سية،  اأو  باجلدان�فية  اعرتاف  دون  املتمرك�سة  اأو 

اال�ستقالل  جنة  ووع�د  ال�سيا�سية،  اليافطة  فرفع 

والثقافة  االأدب  وت�سنيع  املقبلة،  وال�حدة  واحلرية 

على  ال�همية  املعارك  وخ��س  االأرا�سي  ا�ست�سالح  مع 

مثل  مثلهم  وحاملني  ملتزمني  ُكتابًا  اأنتجت  قد  ال�رق، 

�سارتر  وحتّ�ل  اال�سرتاكية،  اجلمه�ريات  يف  احلاملني 

احل�سري  عند  عربية  جلدان�فية  مقابل  جدان�ف  اإىل 

واالأر�س�زي، وكان املفه�م احلقيقي لاللتزام ه� االأدب 

املحك�م وامل�ّجه وامللحق.

يف ال�اقع، ف�سح االلتزام اأزمة النخب املثقفة احلديثة 

وبنيتني  �سياغتني  بني  وا�سطرابها  الهجني  ت�سكلها  يف 

بينهما،  امل�ساحلة  من  التمكن  دون  تقريبًا  خمتلفتني 

الثقايف،  ي  الت�سظِّ بزغ  الن�سقي  التعار�س  هذا  ومن 

وفكري  اجتماعي  م�قف  �سياغة  على  القدرة  وعدم 

التيارات  على  االنفتاح  اأن  من  الرغم  وعلى  وا�سح، 

الثقافية الغربية �سكل �سرخًا يف �س�ؤال اله�ية.

من جهة اأخرى كانت كل حركة وافدة - حتى احلركات 

اإىل  تخ�سع  وال�سخ�ساين-  ال�ج�دي  الطابع  ذات 

فال�ج�دية  العربية،  الثقافة  يف  التعب�ي  اخلطاب 

 - والق�مية  املارك�سية  مثل   – حت�ال  ح�سرًا  و�سارتر 

لقد حل 

جدل احلرية 

واللتزام حمل 

جدل الزنديق 

واملوؤمن
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اإ�سرائيل  قامت  فيه..  لب�س  ال  وا�سح  اخلطيبي:»االأمر 

ي�قع  اأن  ل�سارتر  ميكن  كيف  عربية...  اأرا�س  باحتالل 

عري�سة تدين الذي وقع عليه فعل االحتالل؟...«.

االأخالقي،  التمّزق  بهذا  �سعر  �سارتر  اأن  اأعتقد  اأنا 

التمييز  على  القدرة  وعدم  والتلك�ؤ  باال�سطراب  و�سعر 

احلقيقي، وهذا ما دفعه اإىل االإحلاح على مقابلة لطفي 

اخل�يل عند زيارته لباري�س بعد هذه احلادثة باأع�ام، 

ي�قع  جعلته  التي  واملالب�سات  الظروف  �سرح  وحاول 

املثقفني  ببع�س  االت�سال  وحماولته  العري�سة،  هذه 

االأمر مل يكن مهمًا  اأن هذا  ل�سرح م�قفه، غري  العرب 

عالقته  على  حمافظًا  بقي  ف�سارتر  االإطالق،  على 

ومب�ؤ�س�ساتها،  ومبثقفيها  العربية  بالدولة  اال�ستثنائية 

وكتب لطفي اخل�يل يف كتابه املمّيز »لقاء مع برتراند 

�سرورة  على  له  اأكد  �سارتر  اأن  و�سارتر«،  ر�سل 

االإ�سرائيليني  بني  التعاي�س  تتيح  عادلة  �سيغة  اإيجاد 

العام  الراأي  وباأن  واحدة  دولة  �سمن  والفل�سطينيني 

اإال  اجلزائر،  حرب  ب�سبب  الإ�سرائيل  منحاز  الفرن�سي 

اأن �سارتر مثله مثل اأكر املثقفني الفرن�سيني كان يرزح 

حتت عقدة اله�ل�ك��ست.

يف �شقة مي�شال فوكو

الثقافة  يف  �سارتر  ب�ل  جلان  االأخرية  ال�س�رة  اإن 

الذي  اللقاء  عن  �سعيد  اإدوارد  رواه  ما  هي  العربية 

مي�سال  �سقة  يف  واالإ�سرائيليني  العرب  املثقفني  بني  مّت 

قب�سة  حتت  �سيخ�خته  يف  �سارتر  وقع  فقد  ف�ك�، 

�سكرتري يه�دي غريب االأط�ار.

طريقة  حيال  اإحباطه  حزينة  بنربة  �سعيد  �سرد  وقد 

والعرب  االإ�سرائيليني  املثقفني  بني  اللقاء  تنظيم 

والفرن�سيني، وانده�س من احلالة املزرية التي �سار بها 

�سارتر يف نهاية عمره، وخ�س�عه التام ل�سخ�س غريب 

لبيني  امل�ستعار  اال�سم  وه�  فيكت�ر  بيار  يدعى  االأط�ار 

طالبيًا  تيارًا  تزعم  الذي  – امل�سري،  اليه�دي  ليفي، 

	.68 انتفا�سة  اأثناء  الربوليتاري  الي�سار  يدعى  ماويًا 

اآخرين  اأ�سخا�س  جانب  اإىل  �سارتر  عليه  تعّرف  وقد 

عام  يف  »ليربا�سي�ن«  �سحيفة  تاأ�سي�س  يف  معه  واأ�سهم 

1971 ثم حتّ�ل ايل �سكرتريه اخلا�س من عام 1973	
حتّ�ل  التي  الفرتة  وهي   .1980 عام  يف  وفاته  حتى 

اإىل خرف، و�سرير، ومهل��س، وقد هيمن  فيها �سارتر 

عليه  وفر�س  عليه،  �سيطرته  واأحكم  ليفي«  »بيني  عليه 

وقد  اأ�سدقائه،  اأقرب  مع  حتى  لقاءاته  وقُ  �سروطًا 

ن�سر �سل�سلة من احل�ارات املطّ�لة معه، ظهر فيها هذا 

االأخري ب�سيغة مناق�سة كلية الأفكاره ول�ج�ديته والإرثه 

اأوب�سريفات�ر«.  »ل�ن�فيل  اأ�سب�عية  ن�سرتها  الفل�سفي، 

دفعت  كبرية  �سجة  حينها  احل�ارات  هذه  فاأثارت 

ليفي  بيني  واتهام  االحتجاج  اإىل  ب�ف�ار  دو  ب�سيم�ن 

باال�ستح�اذ املطلق على �سارتر.

�سعيد،  اإدوارد  رواها  كما  ل�سارتر،  االأخرية  ال�س�رة 

�سعيد  يق�ل  كما   - ف�سارتر  العرب،  لل�ج�ديني  خمزية 

على  االأكل  ويت�ساقط  ياأكل  ب�سع�بة،  ويرى  يهذي،   -

قمي�سه.

حركة  ذروة  يف  املغدورة  االأمم  من  ال�سعبة  م�اقفه 

اإرث  وت�سفية  العامل  يف  والق�مي  ال�طني  التحّرر 

د�ّسن  الذي  وه�  اأخالقية،  كم��س�عة  ال  اال�ستعمار، 

اإمنا  والتزامه،  ب�ج�ديته  االأخالقية  الفل�سفة  بعمق 

ثقايف  م�قف  ه�  هنا  فامل�قف  اأي�سًا.  اإن�سانية  كق�سية 

عليه  يطلق  ما  على  الثقافة  حتّر�س  حيث  بالتاأكيد 

تفكيكه،  ميكن  ال  العدل  دام  احلق..ما  بتفكيك  دريدا 

هذه  بقيت  ولذا  ذلك،  خالف  على  كان  االأمر  اأن  غري 

و�سمري  �سارتر،  �سمري  يف  كبريًا  خد�سًا  امل��س�عة 

تابعيه من العرب زمنًا ط�ياًل.

لقد �سكلت م�اقف �سارتر ال�ا�سحة من حرب اجلزائر 

كان  فقد  العرب،  لل�ج�ديني  كبريًا  ن�سرًا  وفيتنام 

م�قفًا عاداًل، ووا�سحًا وجليًا، وقد كّر�س نف�سه وجملته 

»االأزمنة احلديثة« يف تلك الفرتة خلدمة هذه الق�سية، 

كان  الذي  الل�بي  ب�جه  تلني  ال  و�سّدة  بحزم  ووقف 

واالجتياح  واالكت�ساح  واالحتالل  الق�ة  مبداأ  ينا�سر 

الق�سية  من  م�قفه  لكن  الثقايف،  واالجتثاث  والتدمري 

عانى  وقد  فا�سح،  نح�  على  خميبًا  كان  الفل�سطينية 

الذين  اأو  بال�ج�دية  ب�سروا  الذين  العرب  املثقف�ن 

على  اأنف�سهم  ح�سب�ا  الذين  اأو  علني  ب�سكل  نا�سروها 

وهم  �سرحها  اأو  م�اقفه  تربير  يف  جّمة  م�ساكل  تيارها 

والنزعة  الق�مي  الن�سال  بني  م�س�غ  دون  ربط�ا  الذين 

ال�ج�دية. الفل�سفية 

قام  ال�ستة  االأيام  حرب  اندالع  وقبل   1967 عام  يف 

رئي�س  النزمان  وكل�د  ب�ف�ار  دو  �سيم�ن  برفقة  �سارتر 

بزيارة م�سر  اآنذاك،  احلديثة«  »االأزمنة  حترير جملة 

يف  وكان  االأهرام،  �سحيفة  من  بدع�ة  النا�سرية 

بينهم  من  امل�سريني،  املثقفني  من  جمم�عة  ا�ستقباله 

خليل  وفتحي  القدو�س  عبد  واإح�سان  اخل�يل  لطفي 

واأني�س من�س�ر الذين حاول�ا �سرح الق�سية الفل�سطينية 

وب�ف�ار  �سارتر  بقي  وقد  م�ستفي�سة،  ب�س�رة  واأبعادها 

املعامل  اأثناءها  زاروا  م�سر،  يف  اأ�سب�عني  والنزمان 

وال�سيا�سيني،  باملثقفني  والتق�ا  والقرى،  واجلامعات 

ومن بينهم عبد النا�سر، وقام�ا برحلة اإىل قطاع غزة 

الفل�سطينيني،  الالجئني  معاناة  على  كثب  عن  واطلع�ا 

لقائه  يف  الفل�سطينية  للماأ�ساة  تفّهمه  �سارتر  واأكد 

الالجئني  ع�دة  حق  وعد  القاهرة،  جامعة  طلبة  مع 

مع  التعاي�س  �سيغ  من  �سيغة  وفق  عنه  تنازل  ال  اأمرًا 

احلديثة«  »االأزمنة  عدد  يك�ن  اأن  وقّرر  االإ�سرائيليني، 

االإ�سرائيلية  النظر  وجهتي  ل�سرح  خم�س�سًا  املقبل 

بعدم  وعد  كما  الفل�سطينية،  الق�سية  من  والعربية 

م�ساركته يف العدد التزامًا منه باحلياد وامل��س�عية.

بعد ع�دة �سارتر اإىل باري�س باأيام اندلعت حرب االأيام 

واحتلت  غادرًا  هج�مًا  اإ�سرائيل  �سّنت  فقد  ال�ستة، 

اإىل  ذاك  اإبان  العامل  انق�سم  ورمبا  عربية،  اأرا�ٍس 

عليه  الذي  املكان  يعرف  كان  �سارتر  اأن  غري  ن�سفني، 

ال�سف  مع  م�اربة  دون  وقف  فقد  داخله،  ي�سطف  اأن 

اليمينيني  املثقفني  من  عدد  مع  ووقع  االإ�سرائيلي، 

عري�سة ت�سامن مع اإ�سرائيل واإدانة للعرب، وقد �سعق 

باري�س  يف  كان�ا  الذين  �سّيما  وال  العرب،  ال�ج�دي�ن 

الكبري  عبد  قال  وقد  اجلن�ين،  �سارتر  م�قف  من 

ال�شورة 

الأخرية 

ل�شارتر 

خمزية 

للوجوديني 

العرب

47



مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

بيت
    اللغة 
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حممد القا�شي

كاتب من ت�ن�س

ارتبط  املغربي  وال�شحفي  والروائي  والقا�س  ال�شاعر  بنجلون  الطاهر 

باللغة  االإبداع  بعامل  الع�شرين  القرن  من  ال�شبعينيات  بداية  يف  ا�شمه 

حتت  )رجال  االأول  ال�شعري  ديوانه  1971م  �شنة  اأ�شدر  حيث  الفرن�شية 

كفن ال�شمت( بالدار البي�شاء، ويف �شنة 1972م اأخرجت مطابع ما�شبريو 

ال�شهرية بفرن�شا ديوانه الثاين )ندوب ال�شم�س(. ويف �شنة 1974م جذب 

من  االأوىل  ال�شفحة  على  ن�شر  مف�شل  تقرير  خالل  من  اإليه  االنتباه 

مكة،  اإىل  بها  قام  التي  احلج  رحلة  ال�شيت عن  ذائعة  )لوموند(  جريدة 

ثم تزايد االنتباه اإليه بعد ن�شره ملقاالت ت�شّمنت اآراءه يف ق�شايا ال�شرق 

املهاجرين، وذلك �شنة  العّمال  اأول كتاب له عن  االأو�شط. بعد ذلك ن�شر 

1976م حتت عنوان )اأق�شى درجات العزلة(. فا�شتطاع بعد ذلك اأن ينتزع 
اأدباء العامل يف العقود الثالثة من القرن الع�شرين،  اأ�شهر  له مكاناً بني 

ويعتب اأكرث الروائيني املغاربة اإنتاجاً يف اللغة الفرن�شية، وحقق يف فرتة 

ما جناحاً كبرياً داخل فرن�شا نف�شها، حيث ح�شل على جائزة )غونكور( 

الفرن�شي،  اجلمهور  لدى  ال�شيت  ذيوع  ل�شاحبها  توؤمن  التي  ال�شهرية، 

وكان �شابع اأديب غري فرن�شي ينال تلك اجلائزة االأدبية.

واملقالة،  والرواية  والق�شة  ال�شعر  جماالت  بني  وتوّزعت  كتاباته  تنّوعت 

 - املجنون  موحا  حرودة/  له:  �شدر  فقد  للرواية،  اإخال�شاً  اأكرث  ولكنه 

الكاتب  الغائب/  �شالة  املقّد�شة/  الليلة  الرمال/  طفل  احلكيم/  موحا 

العمومي/ وغريها من االأعمال االأخرى، ترجمت اأعماله اإىل 43 لغة.
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اال�ستعمار. كانت  لغة  �س�ى  و�سك�كنا وغ�سبنا،  اأحالمنا 

الدمياغ�جية تهزنا، وكنا نريد الأنف�سنا اأن نك�ن حديثني، 

على ع�سرنا،  �سه�دًا  نك�ن  اأن  اأي  وملتزمني،  خمل�سني 

قريبني خا�سة من هم�م �سعبنا، لذلك لكي نرّبر اأنف�سنا، 

رحنا نن�سب خيمتنا يف املقابر التي كان علينا اأن نت�ّجه 

اإليها ب�سعرنا وكتاباتنا... اأنا مل اأ�سك حلظة يف حياتي، 

هذه  عن  اأعرّب  كنت  ول�  حتى  العربية  ه�يتي  �سدق  يف 

.
)4(

اله�ية بلغة اأجنبية«

وكاأمنا   - الثقافة  مزدوج  باأنه  بنجل�ن  الطاهر  ُينعت 

يعرّب  اإنه  �سحيح   - والء  ازدواجية  وج�د  اإىل  يلّمح�ن 

اأجنبته،  التي  باالأر�س  ملت�سق  لكنه  بالفرن�سية،  جيدًا 

وقد �سّرح مرة »اإنني اأعترب اأنه مبجّرد اأن يك�ن املرء قد 

فليقلها  ق�لها  يريد  واأنه  االأ�سياء  بع�س  داخله  اأو�سح يف 

قبل  اللغة  م�ساألة  ن�سع  اأال  ويجب  ي�ستطيعها،  لغة  باأية 

عقدة  اأية  اأعاين  ال  باأنني  اأ�سّرح  اإنني  التعبري،  م�ساألة 

املغربية  احلياة  عن  اأكتب  واأنا  �سمري  اأزمة  اأو  تاأنيب 

.
)5(

بالفرن�سية«

الأدب يف خدمة املهاجرين وق�شاياهم

الطاهر  �سخ�سية  تر�سيخ  على  كثرية  ع�امل  �ساعدت 

فيها  و�سهرته  الفرن�سية  االأدبية  ال�ساحة  يف  بنجل�ن 

وكّف  املغاربة،  للكّتاب  الفرن�سي  الي�سار  �سداقة  منها، 

املغاربة  الروائيني  ن�ايا  يف  اال�ستباه  عن  اجلمه�ر 

على  يح�سل�ن  اأ�سبح�ا  اإنهم  بل  بالفرن�سية،  املعرّبين 

الفرن�سي  الي�سار  نقاد  من  وتنالهم  اأجنبية  اأدبية  ج�ائز 

الكربى على طبع  الن�سر  وتتهافت دور  تقريظية  مقاالت 

اجلامعات  اإىل  املغربي  االأدب  تعليم  واإدخال  اأعمالهم، 

ولي�س  امل�ستقلة  �سخ�سيته  له  وطني  كاأدب  الفرن�سية 

االأطروحات  من  جمم�عة  واإجناز  )م�ستعمرات(  كاأدب 

يف  املغربي  ال�ج�د  تكاثر  اإىل  اإ�سافة  ح�له،  اجلامعية 

اإىل  املغاربة  هجرة  زادت  ال�سبعينيات  فمنذ  فرن�سا، 

اأوروبا، ولفرن�سا ب�جه خا�س، هذه الق�سية التي فر�ست 

نف�سها ب�سدة يف اأجهزة االإعالم الفرن�سية، مع اإثارة فكرة 

االأوروبيني،  بع�س  رّددها  التي  للغرب  االإ�سالم  هجرة 

وقد حظيت ق�سية املهاجرين العرب واملغاربة على وجه 

التحديد الأوروبا بجانب كبري من هم�م الطاهر بنجل�ن 

الفكرية و�سغلته كثريًا وذلك بحكم معاي�سته لهذا ال��سع 

يف فرن�سا، فاأ�سدر �سنة 1976م روايته )اأق�سى درجات 

العّمال  ا�سطهاد  م��س�ع  فيها  تناول  والتي  العزلة( 

بامل�ساعر  مفعمة  م�ؤملة  �س�رة  فينقل  فرن�سا،  يف  املغاربة 

املغاربة  العّمال  من  الغفرية  اجلم�ع  حياة  عن  املرهفة 

وال�سع�بات  للعمل،  فرن�سا  اإىل  ي�سافرون  كان�ا  الذين 

التي كانت تالحقهم عند ع�دتهم اإىل بالدهم، فالراوي 

يحتل م�قعًا داخليًا يف جلج االأحداث، يحكي عن م�ساعره 

وجتاربه كاأنه يف جل�سة اعرتاف يعّرفنا باأحداث الرواية 

و�سخ��سها واأمكنتها، دون اأن ينزع عنه ذلك، حتّكمه يف 

لكن  للعامل،  اخلا�سة  لروؤيته  يبقى خا�سعًا  الذي  ال�سرد 

باأن  ن�ست�سف  ملا  وبخا�سة  احلكم  هذا  يتبّدد  ما  �سرعان 

ال�سخ�سية   - والراوي  الروائي  بني  املربم  العقد  هذا 

وذلك  التطابق،  اأو  التماهي  على  مبنيًا  لي�س  الرئي�سية، 

طنجة  مدينة  يف  ون�ساأ  فا�س،  مبدينة  1944م  �سنة  ولد 

التي انتقلت اإليها اأ�سرته �سنة 1955م، وقد كان لهذا اأبلغ 

التاأثري عليه، فالطبيعة والبيئة والظروف ال�سيا�سية التي 

الفل�سفة  درا�سة  اإىل  يّتجه  جعلته  البقعة  هذه  بها  مّرت 

دخلها  حيث  ذلك،  بعد  باري�س  يف  اأو  املغرب  يف  �س�اء 

�سنة 1961م وه� يحمل طم�حًا كبريًا، فاجته اإىل كتابة 

الطبيعي  من  كان  فقد  الكتابة،  بداأت  »عندما  ال�سعر، 

اأكر  بحرية  واأ�سعر  بالفرن�سية..  اأكتب  اأن  يل  بالن�سبة 

.
)1(

عندما اأكتب بها«

لقد تعّلم الفرن�سية يف ال�قت الذي تعّلم فيه العربية، ثم 

�سيئًا ف�سيئًا كان الف�ز من ن�سيب الفرن�سية، ومع مرور 

ال�قت �سار حتّديًا ف�سعر باأنه ا�ست�ىل على لغة االأجنبي 

التي  الفرن�سية  »اإن  بالده،  ي�ستعمر  كان  الذي  امل�ستعمر 

قطعًا  تختلف  فرن�سية  املغاربة،  مع�سر  نحن  بها  نكتب 

عن فرن�سية مي�سال ت�رنييه ويل كل�زي�، لغتنا الفرن�سية 

لغة  عربي،  وبا�ستيحاء  عربية  بذاكرة  )م�سك�نة(  لغة 

اأدخلناها يف متاهة دواخلنا ويف ثنايا ال وعينا، مبعنى من 

املعاين بتنا نحن الذين ن�ست�سيف هذه اللغة، ال هي التي 

ت�ست�سيفنا، وذلك الأننا ندخلها يف عامل ويف خيال مل يكن 

بها  نعرب  نحن  دوننا،  من  اإليهما  ت�سل  اأن  اأبدًا  ب��سعها 

.
)2(

وهي تتبّدل، تتطّ�ر، بل ورمبا ت�ستعيد بنا �سبابها«

الكّتاب  من  الثاين  اجليل  اإىل  بنجل�ن  الطاهر  ينتمي 

املغاربيني الذين يكتب�ن بالفرن�سية، فاجليل االأول، جيل 

واإدري�س ال�سرايبي  اأحمد ال�سفري�ي  الرّواد الذي ميثله 

بداأ  وغريهم،  وعمرو�س  يا�سني  وكاتب  معمري  وم�ل�د 

يف  ديج�(  )جان  يق�ل  كما  1950م  	- 	1945 ح�ايل 

	)11 �س:  بالفرن�سية/  املكت�ب  املغاربي  )االأدب  كتابه 

داخل  ذواتهم  عن  التعبري  يف  لرغبتهم  ا�ستجابة  وذلك 

جمال ثقافة امل�ستعمر وتقدمي �س�رة عن جمتمعهم الذي 

يعي�س ح�سب الكاتب عبد الكبري اخلطيبي و�سعية متاأزمة 

مرتبطة بالتخّلف االجتماعي من جهة ومبرحلة ت�سفية 

املغربي  الناقد  ح�سب  وهي  اأخرى.  جهة  من  اال�ستعمار 

ح�سن بحراوي كتابات لي�ست م�ستمّدة من املا�سي اأي من 

ال�سرق وال هي منق�لة كلية من الغرب، اإنها خال�سة ذلك 

اللقاء بني االأ�سيل وال�افد، ولكن �سمن حتمية التحّ�الت 

االجتماعية التي عا�سها ال�اقع ال�طني يف فرتة حمّددة 

.
)3(

من تاريخنا

وي�سف الطاهر بنجل�ن جيله قائاًل:»كانت قناعتنا تطلع 

ذواتنا  عن  نعرّب  كنا  اإمنا  فنحن  املعّذب،  �سمرينا  من 

بلغة ال ميكن لل�سعب قراءتها اأو �سماعها، اأما الهّ�ة التي 

راحت تف�سل بني املثقف وال�سعب فلم تكّف عن االت�ساع. 

عن  للتعبري  منلك،  ال  مقتلعني  مزّيفني  كّتابًا  كنا  لقد 

الطاهر 

بنجلون: 

اأكتب 

�شكوكي 

وعواطفي 

بلغة هي غري 

لغة اأمي
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احلالة  هذه  ويف  االجتماعية،  م�اقعهما  الختالف  نظرًا 

يف  خمتفية  �سمنية  �س�رة  �سكل  بنجل�ن  الطاهر  يّتخذ 

تتايل  ومع  االأزياء،  عار�س  اأو  املخرج  ب�سفة  الك�الي�س، 

االأحداث تتبّدد �س�رة الكاتب ال�سمني، يتماهى الطاهر 

بنجل�ن - بطريقة فنية - مع الراوي )املهاجر(، وت�سّكل 

نقطة هذا التقاطع التاأكيد على منط �سردي يت�سابك فيه 

الذاتي بامل��س�عي، اإن كل ف�س�ل الرواية ي�سردها املهاجر 

ب�سمري املتكّلم وتتعّلق بالهجرة اإىل فرن�سا، والك�سف عّما 

بالغربة  اإح�سا�سات  من  ال�سخ�سيات  نف�سيته  يف  تثريه 

وال�حدانية واملغايرة، »اإ�سافة اإىل هذا، زيادة احلركات 

العن�سرية يف فرن�سا واأوروبا التي تناه�س وج�د العرب 

وامل�سلمني هناك وتتعامل معهم ب�س�رة دونية، ال بّد من 

م�اجهتها على امل�ست�ى نف�سه. وال�اقع اأن ثّمة خط�رة على 

اأو املادي،  الثقايف  ه�ؤالء املهاجرين، �س�اء على امل�ست�ى 

اأما على امل�ست�ى الثقايف، فهذه الفئة ت�سعر بانعدام اله�ية 

الفرن�سية  واللغة  العربية  اللغة  بني  احل�ساري  والت�سّتت 

ال��سع  هذا  ومثل  ال�سمال،  وثقافة  اجلن�ب  ثقافة  وبني 

العن�سرية  واحلركات  العنف  لظه�ر  مثالية  تربة  ي�سّكل 

اإىل  الذين و�سل�ا يف فرن�سا  املهاجرين  تهّدد حياة  التي 

.
)6(

اأكر من خم�سة ماليني عربي«

الطاهر بنجلون وعامل الفانتازيا

وا�سل الطاهر بنجل�ن اإ�سدار الروايات فجاءت: »حرودة«  

العم�مي«  و»الكاتب  احلكيم«  وم�حا   - املجن�ن  و»م�حا 

و»طفل الرمال« و»الليلة املقّد�سة« وغريها.

تلخي�س  ميكن  ق�سة  على  نعر  ال  »حرودة«  رواية  ففي 

التعّرف  اأو  االأ�سا�سية  مكّ�ناتها  على  القب�س  اأو  اأحداثها 

من�ذجية  �سخ�سية  اإزاء  اإننا  اأبطالها،  م�سائر  على 

ما  مغارة  يف  لياًل،  وتختفي  نهارًا  تظهر  فقط:»حرودة« 

الليل،  باأ�سباح  م�سريها  تربط  حيث  املدينة  عن  بعيدة 

مدينتني:  تاريخ  ت�سكيل  يف  �ساهمت  ذلك،  ف�ق  وحرودة 

فا�س )م�سقط راأ�س الكاتب( وطنجة )املدينة التي ا�ستقر 

عاملني  ف�ق  حتّلق  اإنها  اإليها(  االأ�سرة  انتقال  بعد  بها 

اأو�سعتهما الرواية بال��سف الالواقعي حيث يختلط احللم 

وب��سلة  عالقة  اإىل  حرودة  تتحّ�ل  وحيث  بالفانتازيا، 

معامل،  بدون  »مدينة  فا�س  وبني  املغربي،  الزمن  تعل� 

الفارق  اأ�ّس�ست  مدينة  ثقافية،  عا�سمة  لتك�ن  مر�س�دة 

بني اليد والفكر«. »بف�سل ما جلامع القرويني اأو مدار�س 

اأبناء االأعيان من اإ�سعاع معريف، حافظت �سبكة العائالت 

اأبناء احلرفيني  اأمام  وا�ستمرارها  النبيلة على تالحمها 

الذين كان�ا مر�س�دين لتعّلم مهنة اآبائهم وت�ارثها«.

وطنجة مرتع للتهريب، وب�ؤرة الريبة والكذب واالرت�ساء، 

ومن طنجة يعرج اإىل اجلبل حيث بداأت ث�رة عبد الكرمي 

رجاله،  ينّظم  اخلطابي  الكرمي  عبد  »كان  اخلطابي. 

ا�ستعدادًا ملحاربة االحتالل االإ�سباين، جن�ده كان�ا جميعًا 

اأبناء الغابة وع�ّساق االأر�س ال�سمراء، تعانقهم جذورها، 

ويدجن�ن  العنف  على  يتمّرن�ن  كان�ا  م�سجعها،  ي�ؤويهم 

التحّدي بل اإن جنديًا بلغ به التحّدي درجة اخليانة«.

رجل  الكرمي  »عبد  خالدة«...  ذاكرة  يا  الكرمي...  »عبد 

مليلية،  يف  معّلم  اأجدير،  من  م�اطن  منا�سل،  حمارب، 

قا�س، ثم اأمري...«.

املدينة  ق�سة  مدينتني:  ق�سة  هي  »حرودة«  رواية  اإن 

التقليدي  املغربية يف م�اجهة التحديث، وق�سة امل�اطن 

�سعري  و�سف  اإنها  املباغت.  احل�ساري  النم�  �سحية 

الطف�لة  ق�سة  اأنها  كما  وال�طن،  الرمز  ملدينتني: 

االجتماعي  ال�سراخ  هذا  العنيف،  والتحّ�ل  املتجّددة 

الذي كانت تعّج به رواية »حرودة« �سيخفت تدريجيًا يف 

عنف 

وحركات 

عن�شرية 

تهدد حياة 

املهاجرين 

العرب

الطاهر بنجل�ن
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

.
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واحل�سارات«

 باهتمام خا�س من 
)10(

ا�ســـتاأثرت رواية »الليلة املقّد�ســـة«

طـــرف النقاد يف فرن�ســـا واملغرب، الأنها اأهلت �ســـاحبها 

	،
)11(

للح�س�ل على جائزة )الك�نغ�ر( الفرن�سية ال�سهرية

وحظيـــت بتغطيـــة اإعالميـــة �ســـملت م�ســـاحات كبرية يف 

ال�سحافة املرئية وامل�سم�عة واملكت�بة، والرواية تتاأّلف من 

ديباجة واثنني وع�سرين ف�ساًل مرّقمًا ومعن�نًا، وتتحّدث 

عـــن امراأة عجـــ�ز عائدة من بعيـــد ت�ّد اأن حتكي ق�ســـة 

حياتها وتب�ح باأ�ســـرارها، ا�ستجابة ل�ســـغ�ط واإكراهات 

داخلية وخارجية.

ال�ســـغ�ط الداخلية تتمثل يف ما ت�سعر به من ثقل ج�سدي 

بالكلمـــات  �ســـاأديل  »�ســـاأتكّلم،  تقـــ�ل:  وغريهمـــا،  واأمل 

والزمن، اإنني اأح�ســـني مثقلة بع�س ال�سيء، وهذا ال يع�د 

اإىل وطاأة ال�سنني بل اإىل وطاأة كل ما مل يقل، كل ما كتمته 

واأخفيته...«.

اأما ال�سغ�ط اخلارجية فتتجّلى يف التحريف الذي حلق 

ال�قائع  ت�سحيح  يف  ورغبتها  الرواة  اأيدي  على  ق�ستها 

وتتجّلى اأي�سًا يف �سق�ط الراوي االأ�سلي وفقدانه للذاكرة 

هي  وما  الق�س�س،  بع�س  عليكم  ق�س�ست  »لقد  تق�ل: 

حر�ست  حكاية،  لي�ست  حياتي  اأن  ومبا  بق�ستي...  حقًا 

على اأن اأ�سّحح ال�قائع واأف�سي لكم ال�سّر امل�س�ن«.

حياتها  ق�سة  حتكي  ال  فاإنها  ال�سغ�ط،  هذه  ورغم 

مبا�سرة، بل تعمد اإىل التماطل واملناورة وذلك بغية اإثارة 

انتباه امل�سرود لهم وال�سيطرة على ح�ا�سهم ومداركهم، 

بالغرابة  لق�ستها  و�سفها  خالل  من  يتّم  ما  وذلك 

وتقدميها ملقطع مثري وم�سّ�ق. »ق�ستي لي�ست عظيمة وال 

تراجيدية، هي بب�ساطة غريبة«.

بنتًا  ومرتنحتها،  اله�ية  م�سطربة  طفلة  كنت  »تذّكروا 

الرج�لة  ناق�س  بنف�سه  اأح�ّس  اأب  مب�سيئة  مقنعة  كنت 

هذا  اأنا  كنت  تعلم�ن،  وكما  ولدًا،  يرزق  مل  الأنه  ومهانًا 

االبن الذي كان يحلم، والبقية يعرفها بع�سكم، واالآخرون 

�سمع�ا نتفًا منها هنا وهناك«.

اإنها امراأة تنجب �سبع بنات، لكن زوجها يكرهها وبناتها 

ذلك،  دون  يح�ل  جبنه  اأن  اإال  جميعًا،  قتلهن  يف  ويفكر 

فيعلق اآماله على حملها الثامن، ويك�ن متيقنًا اأن امل�ل�د 

�سيك�ن ابنًا ذكرًا، ومرة اأخرى يخيب اأمله، اإال اأن جن�نه 

جعله يت�سّ�ر مالمح امل�ل�دة االأنثى مالمح ذك�رة، ويقنع 

اأ�سرته وباقي اأقاربه بذلك، ويعاملها على هذا االأ�سا�س، 

حيث يلب�سها لبا�س الذك�ر ويختنها، ويف ما بعد يزوجها 

ابنة عمها فاطمة امل�سابة بداء ال�سرع!

وي�ستمر هذا احلال مدة ع�سرين �سنة، حيث ال يحّررها 

اأب�ها مما فر�سه عليها من قي�د الذك�رة اإال ليلة احت�ساره 

والتي ت�سادف ليلة القدر، حيث يعرتف بخطيئته وباأن�ثتها 

وي�ستغفرها ثم مي�ت. فتقّرر اال�ستمرار يف تنكرها حتى 

تتّم مرا�سيم اجلنازة اإال اأن فار�سًا يختطفها من املقربة 

االأطفال(،  )قرية  اإىل  وي�سطحبها  والدها  دفن  اأثناء 

لكنها �سرعان ما تطرد منها، فتع�د اإىل بيت اأبيها لتجمع 

باملا�سي وتدفنها يف حد�س  التي تذكرها  كل احلاجيات 

ما�سيها  مع  االأوا�سر  كل  على قطع  عازمة  وترحل  اأبيها 

ت�سادف  طريقها  ويف  جديد.  من  حياتها  بداية  وعلى 

رجاًل جمه�اًل، يطاردها، ت�ست�سلم له فيفت�س بكارتها، ثم 

روايات الطاهر بنجل�ن االأخرى، كما �ستت�ساءل النزعة 

العميق  احلنني  اإنها  جديدة،  تغريبة  ل�سالح  ال�سعرية 

اإىل ال�طن الذي ينقل املهاجر من املدينة االأجنبية اإىل 

.
)7(

ال�طن الذاكرة

اأما رواية »م�حا املجن�ن - م�حا احلكيم« والتي يتحّدث 

له  يف�سّ الذي  الل�ن  وه�   - اأخاذ  �ساعري  باأ�سل�ب  فيها 

- ي�ستلهم فيها من الرتاث العربي الذي ي�ظفه ت�ظيفًا 

معا�سرًا عرب جتديد ما كان ينقل �سف�يًا من احلكايات 

اأعماق هذا الرتاث ليجني  ال�سعبية العربية، فيغ��س يف 

منه م��س�عاته واأفكاره، فم�حا هنا ه� جحا يف احلكايات 

�سرخات  هي  يطلقها  التي  ال�سرخات  اأن  اإال  ال�سعبية، 

اال�ستغالل  جمتمع  يف  االأمل  �سرخات  املعا�سر،  االإن�سان 

واال�ستالب، يف جمتمع الطبقات والقهر، �سرخات م�حا 

يف وجه احليلة املزيفة واحلب اخلادع واملظاهر الكاذبة 

خمتلف  تقّم�س  على  القابلية  لها  هنا  )ال�سخ�سية( 

االأدوار.

ُيبعث من  نبي يحيا ومي�ت، ثم  اأو  اأو مهّرج  فه� مت�سّ�ل 

جديد خمرتقًا ح�اجز الزمان واملكان فه� م�ج�د اأينما 

يعاين االإن�سان من الب�ؤ�س والقهر وال�سقاء، ينام يف ج�ف 

الب�لي�س،  ويجادل  املاعز،  يكّلم  الطي�ر،  �سجرة، يحاكي 

خيال  و�سطحات  جمن�ن  هراء  لي�ست  حماوراته  ولكن 

كاذب، بل �س�رة حّية متجّددة ل�س�ت كل املقه�رين الذين 

ي�ستطيع�ن  فال  اال�ستغالل،  جمتمع  يف  اأف�اههم  كممت 

الكالم، �سرخة االأمل احلقيقي املنبعث من اأعماق املهاجر 

الذي يقا�سي من الغربة والظلم االجتماعي.

اإىل  فيها  ن�ستمع  املعا�سرة،  العامة  بالهم�م  مثقلة  رواية 

اأحيانًا  واملتناغمة  اأحيانًا  املتناق�سة  االأ�س�ات  خمتلف 

واحد،  �س�ت  هي  كرتها  على  االأ�س�ات  وهذه  اأخرى، 

اإن�ساننا  �س�ت  فه�  وبالتايل  م�حا،  الرواية  بطل  �س�ت 

املعا�سر »اأنا ل�ست قّدي�سًا وال وليًا ما اأنا اإال اإن�سان - اإال 

القارئ يف  العابث يجذب  ال�س�ت  ثائر« هذا  اإن�سان  اأنه 

تت�سابك  بحذاقة،  اأديرت  والتي  املتنّ�عة  غيبياته  دوامة 

وميتزج  بالفرح،  االأمل  ويندمج  باخليال،  احلقيقة  فيها 

احلب بالكراهية، وامل�ت باحلياة.

واجلن�ن يف الرواية ه� جن�ن الغربة وال�سياع واال�ستالب 

الثقايف والقهر اال�ستعماري. »اأنا اأروي ق�س�سًا، وال اأظن 

. وقد كتب فران�س�ا ب�ت يف 
)8(

اأن هذا االأمر �سيئ للغاية«

جريدة )ل�م�ند( قائاًل: »املفارقة هي اأن الكاتب املغربي 

الفرن�سية...  الكتابة  اإىل  �سباب  من  نفحة  ليعطي  جاء 

العربي...  للق�س�س  القدمية  التقاليد  اإحياء  خالل  من 

اأخرى،  اأفكارًا  ح  وت��سّ اأخرى  عادات  ت�سف  كتاباته  اإن 

اإنها ت�سع اأمام عي�ننا ف�ائد ما ي�سّمى بتالقح االأجنا�س 

فران�شوا بوت: 

الكاتب 

املغربي 

اأعطى نفحة 

�شباب 

للكتابة 

الفرن�شية
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تتابع رحيلها، ت�سل اإىل مدينة �سغرية، فتدخلها وتبحث 

تدع�ها  اجلال�سة  لكن  والن�م،  لالغت�سال  حّمام  عن 

عندها  العمل  عليها  تعر�س  ثم  ببيتها،  الليل  ق�ساء  اإىل 

عملها  وخالل  )القن�سل(،  ال�سرير  باأخيها  واالعتناء 

يح�سل بينهما ن�ع من ال�ّد... ومب�ازاة مع ذلك ينفر من 

اأخته ويهّم�سها، اإال اأن هذه االأخرية ال تقبل اال�ست�سالم، 

تعرف  اأن  بعد  اإنها  حيث  املح�رية،  لل�سخ�سية  فتكيد 

ق�ستها ترحل للبحث عن اأهلها وذويها وتخربهم مبكان 

وج�دها، فياأتي عمها لالنتقام منها خ�س��سًا واأنها كانت 

قناع  على  حفاظها  ب�سبب  اأخيه  اإرث  من  حرمانه  �سبب 

قتياًل  فرتديه  م�سد�س  بطلقات  تباغته  لكنها  الذك�رة، 

واأثناء  �سنة،  ع�سرة  خم�س  ملدة  بال�سجن  عليها  ويحكم 

هذه املّدة، مت�ت اجلال�سة، وتتعّر�س ال�سخ�سية املح�رية 

ثم  القن�سل،  ويرحل  اأخ�اتها،  طرف  من  ب�سع  النتقام 

تخفف عق�بتها وُيطلق �سراحها فرتحل اإىل اإحدى املدن 

ال�ساطئية، و�سدفة تلتقي بالقن�سل من جديد!

واملالحظ اأن ق�سة هذه املراأة غريبة حقًا، حيث يتداخل 

فيها ال�اقع املعي�س باخليال واحللم وال�هم والهل��سة. 

ف�سيحًا  ف�ساء  الرواية  بطلة  منظ�ر  من  املكان  وي�سّكل 

ميتزج فيه الذاتي بالك�ين وتربز فيه تناق�سات الداخل 

واخلارج.

اإن تكـــرار هذه الكلمات وتكثيفها )البيت، الغرفة، الدار، 

الزنزانة، ال�سجن، اجلدران، ال�سندوق، الباب املغلق...( 

داخل ف�ســـاء الرواية يف�ســـح عن اأبعـــاد رمزية تت�ق من 

خاللهـــا البطلة اإىل خلق األفة حميمية مع املكان الداخلي 

باعتبـــاره املـــكان الـــذي ميكـــن الدفـــاع عنه �ســـد الق�ى 

املعاديـــة، اأي املكان الذي حتّبـــه، فالداخل يعّمق وج�دها 

ومينحها ح�ســـ�رًا ق�يـــًا. اأما اخلارج فه� مـــكان الربودة 

.
)12(

والعنف ويرتبط يف ذهنها باالغت�ساب وال�ح�سية«

يقـــ�ل كاتـــب الروايـــة: »يف )الليلـــة املقّد�ســـة( مل اأقـــم 

با�ستق�ساء االإ�سكاالت النف�سانية لل�سخ�سيات، واهتممت 

بال��سعيات وانعكا�ساتها على احلياة وعلى اأحالم اأبطال 

الرواية... و�ســـريت الكل ممزوجًا يف )الليلة املقّد�ســـة( 

اإىل درجـــة جتعـــل القارئ يعجز عن معرفة مـــا اإذا كانت 

بطلـــة الروايـــة تعي�س حلـــم حياتها اأو كانت عا�ســـت هذه 

احلياة واقعًا... كل �سيء يف احلياة الفعلية معقد غام�س 

�ســـديد االإبهـــام. لذلك فـــاإن م�ؤلفي )يعنـــي طفل الرمال 

.
)13(

والليلة املقّد�سة( ح�ل: اله�ية، وال�سرابية واالإبهام«

يتاأمل  من  »اإن  فيني(:  )جاك  الفرن�سي  الكاتب  وكتب 

مغزى رواية الطاهر بنجل�ن ه� كمن ي�سعى، يف �سحراء 

كذلك  وي�سحر  ال�سراب  يفنت  وكما  �سراب،  على  للقب�س 

تفعل رواية )الليلة املقّد�سة(... هل يق�سد بنجل�ن بهذه 

للحياة،  خا�سة  حلظة  يق�سد  اأم  ذاتها  احلياة  الليلة 

حلظة فجر بعيد؟... يخّيل للقارئ، الأول وهلة، اإنه يعاي�س 

حلمًا ولي�س اأحداث واقع... ومن يلج ال�سحراء ه� كمن 

م�قع  حّدد  يكن  مل  اإن  منها  يخرج  ال  حلم،  يف  يدخل 

اإبرام  �سرورة  اإىل  يرمز  بنجل�ن  ولعّل  االأخرى،  ال�سفة 

ميثاق اجتماعي جديد بني الرجال والن�ساء، حيث يت�سّنى 

اخلروج من وطاأة هذا الليل امل�ح�س البهيم وه�، يف كل 

ذلك، يتحّدث عن �سعبه بالذات، غري اأن ال�س�ؤال يتجاوز 

.
)14(

جميع ما يدعى من )ثقافات مزدوجة(«

)1(  انظر امللحق الأ�شبوعي جلريدة )الأنباء( املغربية / عدد: 6/7 

11 مار�س 1988م/�س: 

 18/19 الوطني/عدد:  امليثاق  جلريدة  الأ�شبوعي  امللحق  انظر   )2(

يناير 1987/ �ص: 8 )مقال الطاهر بنجلون حتت عنوان:لغة الأم... 

اللغة - الأم(

)3( نف�س املرجع

)4( نف�س املرجع

)5( انظر امللحق الثقايف جلريدة )العلم( عدد: 9 نوفمرب 1985م �س: 

حرودة( اأجنزتها عالية ممدوح لرواية  )قراءة   2
)6( - انظر امللحق الثقايف جلريدة )العلم( عدد:23 مايو 1998م �س: 

)اأورنت بر�س( اأجرته  معه  12/حوار 
)7( انظر القراءة التي اأجنزتها عالية ممدوح لرواية )حرودة( العلم 

الثقايف/ اأنظر هام�س:5

)8( انظر العلم الثقايف لـ»جريدة العلم« عدد: 5 يناير 1979/�ص:8 

)قراءة لرواية موحا املجنون - موحا احلكيم( بقلم: نهلة حكيم

وانظر كذلك امللحق الأ�شبوعي جلريدة الأنباء املغربية/مرجع �شابق

�شابق الأنباء/مرجع  جلريدة  الأ�شبوعي  امللحق   -  )9(

حممد  ال�شاعر  وراجعها  ال�شركي،  حممد  العربية  اإىل  ترجمها   )10(

القدر( واأجنزت عنها درا�شات نقدية عديدة  بني�س حتت عنوان )ليلة 

ن�شرت يف ال�شحف واملجالت املغربية

الطاهر  ويعترب  1903م،  �شنة  تاأ�ّش�شت  �شهرية  اأدبية  جائزة   )11(

الذين  الأجانب  الكّتاب  اأما  عليها،  ح�شل  واإفريقي  عربي  اأول  بنجلون 

فازوا بها قبله فهم:

- �شارل بلين�شيه من بلجيكا �شنة 1937م

- بياتريك�س بيك من بلجيكا �شنة 1952م

- فران�شي�س فالدر من بلجيكا �شنة 1958م

- فنتيال هوريا من رومانيا �شنة 1960م

- جاك �شي�شيك من �شوي�شرا �شنة 1973م

- اأنطونني ماييه من كندا �شنة 1979م

)ما   18 1990/�ص:  فرباير   3 عدد:  )اأنوال(  �شحيفة  انظر   )12(

اأ�شبه اليوم بالأم�س/قراءة يف رواية ليلة القدر( علي بن�شاعود، وانظر 

كذلك �شحيفة )اأنوال الثقايف( عدد:12 دي�سمرب 1987م �س: 6 )بنية 

املكان يف رواية ليلة القدر( حممد بوجنمة

)13( انظر امللحق الثقايف جلريدة )العلم( عدد: 10 اأكتوبر 1987م. 

عدد:/23/9 اأفريك/  جون  اأ�شبوعية  عن  مرتجم  )حوار  �ص:6 

ح�شوله على جائزة الكونغور قبل  الكاتب  مع  1987م( 
)14( نف�س املرجع الأخري

والرواية  اجلائزة  عن  خا�س  )ملف  �شابق  الثقايف/مرجع  اأنوال   )15(

الفائزة( )�شاهم فيه العديد من اأدباء ونقاد املغرب(.

فقد  اخلطيب  اإبراهيم  املغربي  واملرتجم  الناقد  اأما 

رواية  لي�ست  املقّد�سة  الليلة  »اإن  قائاًل:  الرواية  و�سف 

مده�سة، اأو تثري االنتباه برتكيبها احلريف، ولكنها رواية 

مطلق  �سبه  متاهي  وعلى  بناء  وحدة  على  تت�فر  ر�سينة 

بها،  معاجلته  مّتت  التي  ال�سعرية  والروؤية  حمكيها  بني 

عن  الرواية  هذه  يف  اأبان  بنجل�ن  الطاهر  اأن  يل  ويبدو 

 - العربي  املتخيل  يف  متنافرة  عنا�سر  اإدراج  يف  حذق 

االإ�سالمي: »ليلة القدر - الرو�س العاطر - احلالج، اإلخ( 

اأن  اأو�ساعًا معا�سرة، كما ا�ستطاع  داخل �سرد ي�ست�حي 

اأن الذاكرة مبردوديتها واأ�ساطريها وجغرافيتها  يربهن 

اخلا�سة، تبقى املعني الذي ال ين�سب بالن�سبة لكل تخييل 

.
)15(

مبدع«

لقد متّيز الطاهر بنجل�ن بلغة اأقل عنفًا واندفاعًا واأكر 

ياأبه  ال  اأنه  اإىل  يبدو  ما  على  هذا  ويع�د  وغنى  مرونة 

باجلمالية قدر اعتنائه بال��سف، وميزج بني عمل احللم 

وعمل ال�عي واالإحالة اإىل زمن ومكان ثابتني.

هوام�س:

العمل الفني : سلمان املالك- قطر
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�أطرُق باباً

�أفتحُه

ال �أب�رص �إال نف�سي باباً

�أفتحُه

�أدخُل

ال �سيء �سوى باٍب �آخر

يا ربي

كْم باباً يف�سلني عني؟

نــ�س

ن�سيُت نف�سي على طاولِة 

مكتبتي

وم�سيُت

وحني فتحُت خطوتي يف 

�لطريق 

�كت�سفُت �أنني ال �سيء غري 

ظلٍّ لن�ٍص 

�أر�ُه مي�سي �أمامي مب�سقٍة

وي�سافُح �لنا�َص كاأنه �أنا

�شيزوفرينيا

يف وطني

يجمعني �خلوُف ويق�سمني:

رجاًل يكتُب

و�الآخَر - خلَف �ستائِر نافذتي - 

يرقبني

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

 �صعر �صعر

  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

عدنان ال�شائغ

�ساعر من العراق

اأبواب
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تاأويل

يـمّلونني �سطور�ً

ويبّوبونني ف�سواًل

ثم يُفهر�سونني

ويَطبعونني كاماًل

ويُوزعونني على �ملكتباِت

ويَ�ستمونني يف �جلر�ئِد

و�أنا

ملْ

�أفتْح

فمي

بعد!

حكمة موؤقتة

يف �سجيِج �لطبوْل

لَك �أْن تنتحي

جانباً

وتوؤّجَل ما.... �ستقوْل

ثالثة مقاطع للحرية

1 - قال �أبي:
ال تق�س�ْص روؤياَك على �أحٍد

فال�سارُع ملغوٌم باالآذ�ْن

كلُّ �أذٍن 

يربطها �سلٌك �رصٌّي باالأخرى

حتى ت�سَل �ل�سلطاْن

2 - بعد �أن ي�سقَط �جلرن�ُل من �مل�سنقة
بعد �أن ير�سَم �لطرُي دورتَُه

يف �لهو�ء �لطليْق

َب ر�ياتُنا بالدماِء.... بعد �أن تتخ�سّ

ما �لذي نفعُل؟

3 -  جال�ساً بظلِّ �لتماثيِل

�أقّلُم �أظافري �لو�سخَة

و�أفّكُر باأجمادهم �لباذخِة

هوؤالء �ملنت�سبون يف �ل�ساحات

يطلقون قهقهاتهم �لعاليَة

على �سعٍب يطحُن �أ�سنانَُه من �جلوِع

ويبني لهم �أن�ساباً من �لذهِب 

و�الأدعية!

العراق

�لعر�ُق �لذي يبتعْد

كلما �ت�سعْت يف �ملنايف خطاْه

و�لعر�ُق �لذي يتئْد

كلما �نفتحْت ن�سُف نافذٍة..

قلُت: �آْه

و�لعر�ُق �لذي يرتعْد

كلما مرَّ ظلٌّ

تخيّلُت فّوهًة ترت�سدين،

�أو متاْه

و�لعر�ُق �لذي نفتقْد

ن�سُف تاريخه �أغاٍن وكحٌل..

ون�سٌف طغاْه

�شذاجة

كلما �سقَط دكتاتور

ِع بدموعنا من  عر�ِص �لتاريِخ، �ملر�سّ

�لتهبْت كفاي بالت�سفيق

لكنني حاملا �أعود �إىل �لبيِت

و�أ�سغُط على زِر �لتليفزيون

يندلُق دكتاتوٌر �آخر

من �أفو�ِه �جلماهرِي �مللتهبِة بال�سفرِي 

و�لهتافات

.. غارقاً يف �ل�سحِك

من �سذ�جتي

�لتهبْت عيناي بالدموع!
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الدكتور ن�شر حامد اأبوزيد كان اأمامه من البداية خياران:

اإما اأن يرمي بنف�شه يف اأح�شان ال�شيا�شة و يوؤثر ال�شالمة. واإما اأن ينزوي حتت ظالل املوؤ�ش�شة 

الدينية وينعم بحمايتها ولكنه ناأى بنف�شه عن هذين اخليارين واختار لنف�شه طريقاً ثالثاً. 

الأنه لي�س من منط املفكرين املدجنني، الذين ال يرتفع م�شتوى جراأتهم الفكرية باأكرث من 

قامتهم الق�شرية.. وكان طريقه �شعباً جتاوز فيه كل االإ�شارات والدوائر احلمراء التي حتاول 

احتكار ال�شلطة الدينية، واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية التي تعمل على ا�شتالب العقول وق�شفها. 

لقد ف�شح د. اأبوزيد هذا التحالف غري املقد�س بني ال�شيا�شي والديني وبجراأة فكرية اأعلن 

اأداة ت�شتند  اأن االأنظمة الديكتاتورية يف العامل االإ�شالمي وجدت يف مظلة حماية العقيدة 

الديني،  الفكر  ال�شيا�شة يف عملية جتديد  واأن تدخل  اال�شتبدادية.  عليها لرتكيز جذورها 

يحوله اإىل فكر براغماتي. في�شبح التجديد حباً على الورق ولغواً من القول.

ويوؤكد د. اأبوزيد على اأنه من امل�شتحيل اأن يزدهر فكر حر يف ظل �شلطة ت�شتغل كل اأ�شاليبها 

الو�شيعة ال�شتخدام الدين ل�شالح ال�شيا�شة.

جتربة املفكر والباحث امل�شري د. ن�شر حامد اأبوزيد تنتمي اإىل اللحظة املعرفية املعا�شرة يف 

الثقافة العربية واالإ�شالمية، وهي متثل جزءاً من اأفق معريف، َعَبَ بهذا الفكر حدود التقليد 

والتحليل املوروثني. ويف هذا احلوار ي�شيء اأبوزيد مراجعه وم�شادره الثقافية، ويك�شف عن 

نقاط االلتبا�س يف بع�س القراءات لفكره واإنتاجه، ويطرح روؤيته لواقع ثقايف مت�شامح.

القاهرة - �شامي كمال الدين

الإ�شالميني

قراأوا نقد 

ل اأعتقد اأن

اخلطاب الديني

�لدكتور ن�صر حامد �أبوزيد لـ                 :
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الدولة

كائن معنوي

يجب اأن يتخلى عن 

النت�شاب 

اإىل دين بعينه
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الن�شو�س الدينية بطريقة خيالية ورمزية تبعد 

عن املعنى احلريف املبا�شر، وحتاول اكت�شاف املعاين 

املقد�شة«،  الن�شو�س  وراء  واخلفية  احلقيقية 

فكيف ترى الفرق بني التعريفني، وهل ت�شلح هذه 

الفل�شفة للقراآن وتف�شريه من وجهة نظرك؟

اإزاء تعريفني.  اأننا  اأرى  التعريفني، بل ال  اأرى فارقًا بني  ال 

والت�ظيف  اال�ــســتــقــاقــي  املــعــنــى  عــن  يــتــحــدث  فــاملــ�ــســريي 

الديني للم�سطلح بطريقة عامة، يف حني اأن حديثي الذي 

يف  للهريمين�طيقا  املعا�سر  التط�ر  يتناول  به  ا�ست�سهدت 

فل�سفة جادامر وكيفية تط�يرها لتالئم التعامل مع الن�س 

�سالحية  مدى  م�ساألة  اأما  االإ�سالمية.  الثقافة  يف  الديني 

يف  فالفي�سل  الــقــراآن،  مع  للتعامل  تلك  اأو  الفل�سفة  هذه 

يف  للنتائج  الفعلي  التحقق  بل  النظري  الت�ساوؤل  لي�س  ذلك 

اإطار الك�سف عن املعاين والدالالت االأعمق للن�س��س. ويف 

باأطر  الباحث  مد  على  قادرة  الهريمين�طيقا  اأن  تقديري 

واأدوات منهجية لغ�ية واأ�سل�بية ورمزية متكنه من الغ��س 

القدماء. هذا ف�ساًل  بها  املعنى مل يحلم  يف م�ست�يات من 

الرتاث  على  منفتحًا  دائمًا  كان  التف�سريي  الرتاث  اأن  عن 

االإن�ساين، فلماذا يريد البع�س الي�م �سد هذا الباب با�سم 

ذرائع  من  ذلك  غري  اإىل  الــذات«  و»حماية  »اخل�س��سية« 

تف�سي اإىل »�سم�ر« االأنا وتق�قعها يف �سجن ما�سيها؟

د. ن�شر حامد اأبوزيد

مفكر م�سري مقيم يف ه�لندا.

من م�اليد 1943.

االإ�سالمية  الدرا�سات  يف  الدكت�راه  على  ح�سل 

الت�سعينيات  اأوائــل  يف   1972 عام  القاهرة  يف 

من القرن املا�سي.

الفكري  مب�سروعه  الدينية  امل�ؤ�س�سة  غ�سب  اأثار 

ح�ل درا�سة القراآن يف �سياقه التاريخي، فاأدانته 

االإ�سالم،  وازدراء  الردة  بتهمة  م�سرية  حمكمة 

يحا�سر  حيث  ه�لندا،  يف  ليعي�س  بــالده  فغادر 

بــجــامــعــة اليـــدن وبــجــامــعــة الــعــلــ�م االإنــ�ــســانــيــة 

)باوترخت(.

ومن اأبرز م�ؤلفاته:

- االجتاه العقلي يف التف�سري

- فل�سفة التاأويل

- اأنظمة العالمات يف اللغة واالأدب والثقافة

- مفه�م الن�س

- التفكري يف زمن التكفري

- الن�س - ال�سلطة- احلقيقة

واآلــيــات  الــقــراءة  »اإ�ــشــكــالــيــات  كتابك  يف 

الهريمينوطيقا  »وتــعــد  تــقــول  ــل«  ــاأوي ــت ال

اجلدلية عند جادامر بعد تعديلها من خالل 

منظور جديل مادي، نقطة بدء اأ�شيلة للنظر اإىل 

الأدبية  الن�شو�س  يف   ل  بالن�س  املف�شر  عالقة 

يف  النظر  ــادة  اإع يف  بل  فح�شب،  الأدب  ونظرية 

اأقــدم  منذ  الــقــراآن  تف�شري  حــول  الديني  تراثنا 

عبدالوهاب  الدكتور  لكن  الآن«،  وحتى  ع�شوره 

امل�شريي يرى اأن »الهريمينوطيقا م�شتقة من الكلمة 

اأو  يف�شر  مبعنى   ،HERMENEUIM اليونانية 

بها  يق�شد  كان  حيث   - الالهوت  علم  من   - يو�شح 

ذلك اجلزء من الدرا�شات الالهوتية املعني بتاأويل 
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كما ترى اأن الن�س يف حقيقته وجوهره منتج 

ثقايف، وهو يف هذه احلالة اإذن ق�شية بديهية 

اأنها جراأة فكرية  األ ترى  اإثبات..  اإىل  ل حتتاج 

يف التعامل مع الن�س القراآين بهذا املنهج؟

وهــذا  »فــكــريــة«،  جـــراأة  قلت  كما  لكنها  جـــراأة،  هــي  نعم 

ت��سيف هام. اأما اأنها ق�سية بديهية ال حتتاج الإثبات فهذا 

باالأدلة  الإثباتها  �سفحات  اأفردت  اأنني  بدليل  اأقله،  مل  ما 

والرباهني التاريخية والثقافية واللغ�ية، وهي �سفحات مل 

عارية عن  ترويجها  الذين حر�س�ا على  الناقدون  يقراأها 

حقيقة  اإنها  ل�ساين  على  ق�لك  ذلك  على  الدليل  اأدلتها. 

اأن  االأدق  امل�ساألة  تــرى.  كما  مر�سل  قــ�ل  وهــ�  بديهية، 

الرتويج ملق�لة »منتج ثقايف« دون اال�ستناد اإىل اأدلتها اأدى 

االإلهي،  امل�سدر  اأنكر  اأنني  فح�اه  اآخر  تزوير  ترويج  اإىل 

يف  واحلقيقة  ت�سريحًا.  وال  �سمنًا  ال  به  اأقل  مل  ما  وهذا 

اإلهيًا  »فعاًل«  باعتباره  القراآن  اإىل  النظر  اأن  االأمــر  هذا 

من  وهذه  اإلهية،  »�سفة«  ب��سفه  اإليه  النظر  عن  يختلف 

املعا�سر  االإ�سالمي  الفكر  يهاب  التي  »الع�ي�سة«  امل�سائل 

يف  با�ستفا�سة  ن�ق�ست  ق�سية  اأنها  رغــم  فيها،  اخل��س 

اخل�ف،  م�سدرها  »الهيبة«  هذه  االإ�سالمي.  الفكر  تاريخ 

ولي�س م�سدرها »ال�رع«، يف حني اأن »اجلراأة« متثل حتديًا 

للخ�ف، ولي�ست �سد »ال�رع املعريف«.

�شالح  بــن  �ــشــلــيــمــان   - الــكــتــاب  اأحــــد  يـــرى 

اخلرا�شي - اأن م�شروعك هو »و�شع الت�شورات 

وتف�شرياتها  اجلدلية  املادية  وامل�شامني  املارك�شية 

للحياة والكون والإن�شان والوحي والنبوة والغيب 

الــقــراآن  في�شري  الــقــراآين،  املعنى  يف  والــعــقــيــدة 

املادية  وفال�شفة  مارك�س  با�شم  ينطق  مارك�شيًا 

املفاهيم  بذلك  فيغري  والهريمينوطيقا  اجلدلية 

لل�شور  احلقيقية  املعاين  ويلغي  للقراآن،  الرئي�شية 

ر�شخها  التي  الدينية  احلقائق  ويطم�س  والآيات، 

القراآن وبينتها ال�شنة«.. ما تعليقك؟

ال تعليق على كالم من هذا الن�ع.

اأ�شريًا  الإ�شالمي  العامل  وقــوع  تف�شر  كيف 

للن�س الديني والرتاثي يف ممار�شة حياته؟

هذا �س�ؤال معقد اأجبت عنه يف كتاباتي كلها واآخرها بحث 

فالعامل  ال�س�ؤال،  اأفكك  دعني  لكن  باالإنكليزية.  مط�ل 

�سجني  ه�  ما  بقدر  ذاتــه  للن�س  اأ�ــســريًا  لي�س  االإ�سالمي 

كتب  لــلــرتاث  بعينها  ومعاجلة  للن�س��س  حمــدد  تف�سري 

واجتماعية.  �سيا�سية  الأ�سباب  واالنت�سار  ال�سي�ع  لهما 

قدا�سة  اكت�سبت  الب�سرية  واملعاجلات  التف�سريات  هــذه 

الن�س��س االأ�سلية ف�سار امل�سا�س بها نقدًا وحتلياًل قرين 

الكفر.

ويف هذا االنحبا�س داخل تف�سري بعينه ومعاجلة بذاتها مت 

اأخرى يف الرتاث ذاته. مهمة  تغييب تف�سريات ومعاجلات 

عن  الك�سف  والتف�سري  الــرتاث  ق�سايا  يف  العلمي  البحث 

اأر�س  على  ولكن  معها،  والت�ا�سل  املَُغّيبة،  املعاجلات  هذه 

ال�اقع ولي�س على اأر�س املا�سي.

للخطاب  نقدك  من  الإ�شالميون  خاف  ملــاذا   

الــديــنــي الـــــذي حتـــدثـــت مـــن خـــاللـــه عن 

الدينية  الن�شو�س  لفهم  الب�شرية  الجتهادات 

وتاأويلها؟

َمْن  اأدري  وال   - »االإ�سالميني«  ت�سميهم  من  اأن  اأعتقد  ال   

يقال  حتى  الديني  اخلطاب  نقد  باأنف�سهم  ــراأوا  ق  - هم 

»الذعر«  اأ�ساب  اأخافهم.  قد  اإنه  اأو  منه  خاف�ا  قد  اإنهم 

مقدمة  يف  العبارات  بع�س  م�سته  واحــدًا  فردًا  البداية  يف 

وخــارج  اجلامعة  داخــل  التكفريية  حملته  ف�سن  الكتاب 

»فا�سدًا«  واحدًا  �سخ�سًا  اأن  امل��س�ع  يف  املذهل  اجلامعة. 

فاأخاف  هذا،  »االإ�سالميني«  مع�سكر  قاد  اجلميع  ب�سهادة 

نفت�س  اأن  علينا  وخارجها.  اجلامعة  االإ�سالميني« يف  »غري 

نتائج.  من  اإليه  اآلــت  ومــا  احلملة  هــذه  يف  »الف�ساد«  عن 

على  قدرته  ه�  الديني،  اخلطاب  نقد  يف  »خميف«  ه�  ما 

اخلطاب  ملنطلقات  العميقة  الفكرية  البنية  عن  الك�سف 

و»اإهـــدار  احلقيقة«  و»احــتــكــار  »التكفري«  بنية  الــديــنــي، 

ال�سياق« و»املغالطات الفكرية« و»تزوير التاريخ«. وهي بنية 

ال�سيا�سي  فيها  يلتقي  كما  والتطرف  االعتدال  فيها  يلتقي 

اغتيال  للديني مبحاولة  ال�سيا�سي  �سمح  والديني. من هنا 

مــازال  تــرى  كما  لكن  بالقان�ن.  الديني«  اخلطاب  »نقد 

»نقد اخلطاب الديني« حيًا وحرًا.

عنا�شر  تــلــتــقــي  ــة  ــي ــم ــاك واحل الــنــ�ــس  بـــني 

هذا  هــل  واملــتــطــرفــة،  املعتدلة  اجلــمــاعــات 

احلقيقيني  العرب  املثقفني  نزول  عدم  اإىل  يرجع 

للبال،  البعد عنه راحة  امليدان واختيار  اإىل هذا 

اأم لأن ال�شعوب تاأخذ الدين بوجهة نظر اأحادية 

اأم ماذا؟

جانب  يف  االإطــــالق  عــلــى  �سحيحة  غــري  اتــهــامــات  هـــذه 

املثقفني وال�سع�ب على ال�س�اء. كما قلت: االلتقاء مل يكن 

املقد�س  التحالف غري  بل  فقط،  واملتطرفني  املعتدلني  بني 

منذ  تاريخيًا  متاأ�سل  حتالف  وه�  والديني،  ال�سيا�سي  بني 

ال�سيا�سية  النظم  فيه  تتدخل  �ساأنًا  الفكري  النقا�س  �سار 

تغري  م�ساحلها  تنقلب  حني  ثم  ذاك،  �سد  هذا  فتن�سر 

حاجة  ال  حني.  منذ  تن�سره  كانت  من  فتحارب  حتالفاتها 

يف  العبا�سية«  »الدولة  به  قامت  مبا  ذلك  على  لال�ستدالل 

فعل  كما  القراآن،  ح�ل  الاله�تي  اجلدل  �ساأن  يف  التدخل 

القرون  يف  املقد�سة  املجامع  �ساأن  يف  التدخل  يف  القي�سر 

ال�سابقة على االإ�سالم.

�سف  يف  اأجــدين  الد�ست�ر«  »تعديل  �سخب  يف  االآن  ونحن 

التحالف غري املقد�ص بني ال�شيا�شي والديني 

قدمي تاريخيًا

�شار امل�شا�ص بكتب الرتاث ونقدها قرين 

الكفر
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انقالبات عديدة حدثت يف اله�ية ال�سيا�سية للدولة العربية 

احلديثة، وهي انقالبات مل مت�س هيكل الدولة التقليدي.

يف  ال�شيا�شة  تلعبه  الــذي  ــدور  ال تــرى  كيف   

جتديد اخلطاب الديني؟

براغماتي،  فكر  اإىل  الديني  الفكر  ل  يح�ِّ �سلبي  دور  اإنــه 

للق�ارير  وحت�سينًا  الــقــ�ل  مــن  لــغــ�ًا  التجديد  في�سبح 

الدينية  امل�ؤ�س�سة  فزع  نف�سه. الحظ  القدمي  للفكر  احلاملة 

بني  �سراع  اإنــه  اجلــدد.  و»املفتني«  »الــدعــاة«  ظاهرة  من 

كلمة  اأ�سبحت  ــهــا.  ذات ال�سلعة  تــرويــج  على  متناف�سني 

كلمة  واأ�سبحت  ــ�عــظ«،  و»ال »اخلــطــابــة«  تعني  »خــطــاب« 

ال  »اإ�ــســالح«.  الــرث  ال�سيا�سي  ملقابلها  مرادفة  »جتديد« 

ميكن جتديد اخلطاب الديني دون نقده، اأي فح�سه نقديًا 

»اأمني  ال�سيخ  قال  هكذا  واالجتماعي.  التاريخي  �سياقه  يف 

اخل�يل« �سيخ املجددين: »اأول التجديد، قتل القدمي بحثًا«، 

فهل قتلنا القدمي بحثًا اأم �سيعناه وبددناه حني اخت�سرناه 

يف حمف�ظات نرددها باأل�سن متباينة؟

الــذي  والأ�ــشــلــوب  اإلــيــه  تنتمي  ــذي  ال الفكر 

منذ  ي�شتمر  مل  الــقــراآن  جتديد  يف  انتهجته 

الهجري  الثالث  الــقــرن  يف  متــت  التي  املــحــاولت 

مرورًا بابن ر�شد وحممد عبده وطه ح�شني واأمني 

اهلل  خلف  اأحمد  حممد  الباحث  وحتى  اخلــويل، 

ور�شالته عن »التمثيل يف القراآن الكرمي«. 

اأو  ال�شمود  ي�شتطيع  ل  الــذي  الفكر  اأن  ترى  األ 

اإثبات وجوده كل هذا الزمن فكر ه�س و�شعيف اأو 

خاطئ؟

من زعم »جتديد القراآن« يا م�النا؟ وما معنى هذا الكالم 

امللقى على ع�اهنه؟ كل من ذكرتهم معني�ن بتجديد الفكر 

اأمر  ي�ستقيم  ال  دونها  عملية  وهي  الديني،  املعنى  وجتديد 

اأمة اإذ تتجمد ثقافتها، وه� ما نعانيه االآن. ومن اأهم اأ�س�س 

لن  اأمــر  وهــ�  الــقــراآن،  فهم  جتديد  الديني  املعنى  جتديد 

االإن�ساين  الفكر  مع  بالت�ا�سل  املناهج  جتديد  دون  يتحقق 

يف عل�م اللغة والبالغة وحتليل الن�س��س والهريمين�طيقا 

وغريها بال خ�ف وال مهابة.

وي�ستطرد د. اب� زيذ بعد ت�قف ق�سري وي�سيف قائاًل:

تتحدث عن »�سم�د« الفكر كما ل� كان الفكر ين�ساأ يف فراغ، 

الفكر  فــراغ.  يف  االأفــق  و�سيق  واالنغالق  التقليد  ويحارب 

وال�سيا�سي  االجتماعي  ال�سراع  حركة  من  يتجزاأ  ال  جزء 

لقلت  ال�سيا�سية  حياتنا  على  منطقك  طبقت  ول�  والثقايف. 

وا�ستمر  عا�س  الأنه  للحكم  االأف�سل  ه�  احلايل  النظام  اإن 

اأكر من ربع قرن، يف حني ف�سلت كل حماوالت اإ�سالح هذا 

اأخــرى:  بعبارة  يعني  به.  اأف�سل  نظام  وا�ستبدال  النظام 

والدمي�قراطية  احلرية   - االأخرى  ال�سيا�سية  االأنظمة  كل 

ميكن  وباملثل  وخاطئة.  وفا�سلة  ه�سة   - ال�سلطة  وتبادل 

 - واالإبعاد  اال�سطهاد  عان�ا  الذين  املفكرين  كل  اإن  الق�ل 

والقتل اأحيانًا- كان�ا فا�سلني واأن اأفكارهم كانت خاطئة.

اأجنزه  ما  فل�ال  خاطئ،  نف�سه  ا�ستنتاجك  فاإن  ذلك  ومع 

ه�ؤالء املفكرون - الفا�سل�ن اخلاطئ�ن بح�سب هذا املنطق- 

ما �سمعت من يق�ل االآن اإن حت�سيل »اجلزية« من االأقباط 

عن  ــة  ــدول ال تتخلى  اأن  ــرورة  �ــس يـــرون  الــذيــن  الــقــالئــل 

االنت�ساب اإىل »دين« بعينه، فالدولة كائن معن�ي. لعل هذه 

وج�هرها عدم  »امل�اطنة«،  م�ساألة  البداية يف  نقطة  تك�ن 

االأزهر  للم�اطنني.  االعتقادية  ال�س�ؤون  يف  الدولة  تدخل 

بحرية  لتمار�س  الدولة  اأ�سر  من  تتحرر  اأن  يجب  م�ؤ�س�سة 

املجتمع  م�ؤ�س�سات  مع  وتتفاعل  والدع�ي  التعليمي  دورها 

االأخرى بداًل من اأن تك�ن رقيبًا عليها.

على  االأزهــر  ورقابة  املــ�اطــن،  �سمري  على  الدولة  رقابة 

الب�لي�سية  الدولة  بنية  من  جزء  كلتاهما  امل�ؤ�س�سات،  كل 

الفكر.  وحترير  امل�اطن  لتحرير  لتفكيكها  االأوان  اآن  التي 

اأو غباء  املثقفني  تقاع�س  ولي�س  التاريخية  االأزمة  هذه هي 

ال�سع�ب.

الديكتاتورية  الأنــظــمــة  ت�شتخدم  كــيــف 

ـــي كــغــطــاء  ـــن ـــدي الـــرجـــعـــيـــة اخلــــطــــاب ال

اخلطاب  اأ�شحاب  اأن  تــرى  ــاذا  ومل اأيديولوجي.. 

والتحديث  التجديد  ملبادئ  مناه�شون  الديني 

والتطوير؟

االأنــظــمــة الــعــربــيــة وغــري الــعــربــيــة يف الــعــامل االإ�ــســالمــي 

بحماية  ــزعــم  ال يف  وجــدتــهــا  مــ�ــســروعــيــة  اإىل  احــتــاجــت 

مفه�م  عليه  انبنى  الـــذي  الــزعــم  نف�س  وهــ�  الــعــقــيــدة، 

مناه�سة  التقليدية.  ال�سيا�سية  االأدبــيــات  يف  »اخلــالفــة« 

الفكر  جمال  على  مق�س�رة  والتط�ير  والتحديث  التجديد 

الديني، باعتباره جمااًل للحقائق الثابتة التي ُيعدُّ امل�سا�س 

بها م�سا�سًا باالأنظمة ذاتها التي ي�سندها هذا الفكر.

الت�شامح  من  العربي  املجتمع  حّول  الذي  ما 

اإىل التع�شب والتكفري؟

من  لعل  كهذا.  ح�ار  يف  بها  االإملــام  ي�سعب  كثرية  ع�امل 

اأق�سد  وال  »احلــريــات«،  غياب  واأولها  الع�امل  هذه  اأهــم 

»احلـــريـــة« مبعناها  اأقــ�ــســد  ــل  ب الــ�ــســيــا�ــســيــة،  احلــريــات 

يخلق  احلــريــة  غياب  والفل�سفي.  والــفــكــري  االجتماعي 

وتطال  الفردي  امل�ست�ى  على  تبداأ  »االن�سداد«  من  حالة 

الثاين  العامل  والفكري.  والثقايف  وال�سيا�سي  االجتماعي 

- وه� مرتبط باالأول - اخت�سار اله�ية يف »الدين« وحده 

االخت�سار  هذا  لله�ية.  املك�نة  العديدة  العنا�سر  وتفتيت 

واالجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة:  مناحي  كل  يف  جتليات  له 

والفكرية والثقافية، بل واللغ�ية. نحن االآن باإزاء اخت�سار 

»�ُسني«،  واإما  »�سيعي«  اإما  اإىل  ذاتها  الدينية  لله�ية  اآخر 

االخت�سارات  هــذه  وراء  وراءه.  ما  وراءه  اخت�سار  وهــ� 

الفكر

جزء ل يتجزاأ

من حركة 

ال�شراع 

الجتماعي 

وال�شيا�شي 

والثقايف
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ال�سفاهية. نف�س  الرواية  ن�سق ثقايف يعتمد على  ممكن يف 

االأمر حدث مع »اأوالد حارتنا« حني �سمع �ساب من خطيب 

م�سجد عن كفر م�ؤلفها، وقل ما �سئت.

ا�شتبعدت  ملــاذا  الن�س«  »مفهوم  كتبت  حني 

حال  مثل  بالن�س  ومتعلقة  هــامــة  ق�شايا 

اأيام الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم  اللغة العربية 

يف  ولي�س  عثمان  �شيدنا  عهد  يف  بها  القراآن  وجمع 

اللغة  وخلو  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  عهد 

القراآين  بالن�س  وعالقتها  التنقيط  من  العربية 

وقد�شيته؟

ق�ل  بح�سب  الكفر  من  مزيد  على  حتر�سني  اأنــت  يعني 

هذه  مناق�سة  من  خال  الن�س  مفه�م  كان  اإذا  املتع�سبني. 

ه�  ما   بقدر  القراآن  تاريخ  يف  بحثًا  لي�س  فالأنه  الق�سايا، 

للن�س.  مفه�م  عن  بحثًا  الكال�سيكية  القراآن  لعل�م  تناول 

هذا »املفه�م« الذي ت��سلت اإليه اأثار ما اأثار بعد اأن زّيف 

معناه املزيف�ن. ومع ذلك فاأنا االآن ب�سدد بحث جديد عن 

القراآن رمبا يك�ن مبثابة »زيارة جديدة«.

ها اأنت ترى مثل لوي�س عو�س يف كتابه امل�شادر 

اأوحي به  القراآن  اأن  العربية«  اللغة  »يف فقه 

اإىل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم، والر�شول �شلى 

باللغة  ذلك  بعد  ب�شياغته  قام  و�شلم  عليه  اهلل 

العربية.. اأما زلت عند هذا الراأي؟

بهذا  كــالم  و�ــشــع  ب�شر  ي�شتطيع  اأن  يعقل  وهــل 

الأ�شلوب ودون خطاأ واحد وبطريقة يعجز باقي 

الب�شر عن �شياغتها؟

واأكاد  الراأي،  اأرى هذا  باأنني  اأتيت  اأين  اأدري من  ال  اأواًل، 

اللغة«  »فقه  كتاب  يف  معنيًا  كــان  ع��س  ل�ي�س  اأن  اأ�سك 

على  تعتمد   - م�ؤ�سف  وهذا   - اأي�سًا  اأراك  الق�سية.  بهذه 

ال�سماع. ومع ذلك فالق�سية لي�ست جديدة، فال�سي�طي يف 

كتابه »االإتقان يف عل�م القراآن« ي�رد راأيًا فح�اه اأن القراآن 

القراآن،  بن�س  قلبك«  على  »اأنزله  حممد  قلب  على  اأنزل 

وهذا معناه كما يذهب اأ�سحاب هذا الراأي اأن املعنى اإلهي 

جديدة.  بدعة  ولي�س  اإذن  قدمي  راأي  هذا  ملحمد.  واللفظ 

اللغ�ي  اإعــجــازه  ونظرية  واأ�ــســلــ�بــه  ــقــراآن  ال لغة  م�ساألة 

تاريخي  نقدي  لفح�س  حتتاج  اأي�سًا  م�ساألة  والبالغي 

بخ�س��س »التحدي« ومعناه وداللته.

الكرمي ن�سًا قطعي  القراآن  اأمر من�س��س عليه يف  - وه� 

الداللة- كان ممار�سة تاريخية. ومع ذلك فالفارق بني من 

اإذ  �سا�سع.  فارق  احلقيقي  النقدي  الفكر  وبني  ذلك  يق�ل 

انبنى  الذي  باالأ�سل  االعــرتاف  عن  ذلك  يق�ل  من  يعجز 

عليه مثل هذا الراأي، اأ�سل اأّن القراآن »ن�س تاريخي«. هذا 

من�ذج للتجديد الرباغماتي الذي حتدثت عنه فيما �سبق، 

وه� جتديد فيه من اجلنب اأكر مما فيه من الفكر.

ما الختالفات وما نقاط التالقي بينك وبني 

هوؤلء الذين ذكرتهم يف ال�شوؤال ال�شابق؟

الفارق اأنهم عا�س�ا ع�س�رهم واأنا اأعي�س ع�سري، ا�ستلهم 

من اإجنازاتهم واأقدرها دون اأن اأح�لها اإىل اأغنية اأرددها. 

ال�سيخ  وحتى  املعتزلة  منذ  معهم  اأت�ا�سل  اأنني  املق�س�د 

اأمني اخل�يل ت�ا�ساًل نقديًا اأوؤكد به تلمذتي احلقيقية لهم 

وقدرتي على ا�ستيعابهم وعلى جتاوزهم يف نف�س ال�قت.

احلر،  للفكر  ر�شد  ابــن  جائزة  على  ح�شلت 

وا�شح  ت�شابه  ر�شد  ابن  م�شرية  وبني  وبينك 

اأو  للبحث  الــعــقــالين  املــنــهــج  تطبيق  يف  ــواء  ــش �

الت�شادف يف حرق كتب ابن ر�شد وحترمي الفل�شفة 

وطرده من الأندل�س، وحماكمتك بدعوى احل�شبة 

نيل  من  وحرمانك  زوجتك  وبني  بينك  والتفريق 

درجة الأ�شتاذية يف جامعة القاهرة وطردك من 

بينكما؟  والختالف  التالقي  ترى  كيف  م�شر.. 

قدم  منذ  ويبحث  يتاأمل  من  م�شري  هو  هذا  وهل 

التاريخ وحتى الآن؟

جتمد  يك�سف  وهــذا  كثرية،  تــالق  نقاط  هناك  تك�ن  قد 

املجتمعات العربية. اأزمة ابن ر�سد ُترّد اإىل حر�س ال�سلطة 

على مغازلة العامة من خالل الفقهاء. ولذلك حني اأرادت 

ر�سد  ابــن  نفي  الفقهاء  ا�سرتط  جديدة  �سرائب  فر�س 

وحرق كتبه، وقد كان. لكن ابن ر�سد جتاوز اأزمة »النفي« 

وتط�رت  اأفــكــاره  فعا�ست  اأ�سيل،  مفكر  ــه  الأن و»احلـــرق« 

االأزمة  منها.  واأفاد  قّدرها  اآخر  �سياق  يف  اأثرها  واأحدثت 

الت�ا�سل مع  �سيا�سية عاجزة عن  �سلطة  هي يف ج�هرها: 

اإال من خالل و�ساطة الفقهاء با�سم احلفاظ على  املجتمع 

الث�ابت وحماية العقائد.. اإلخ. والأن هذه ال�سلطة هجينية 

واجلنائي،  التجاري  القان�ن  يف  »مدنية«  جتدها  التك�ين 

اللعب  حتاول  االآن  وهي  ال�سخ�سية.  االأحــ�ال  يف  »دينية« 

على احلبلني: حبل »مبادئ ال�سريعة هي امل�سدر الرئي�سي 

في�سبح  ديني«،  اأ�سا�س  على  اأحــزاب  »ال  وحبل  للت�سريع« 

هل  هنا؟  يزدهر  حرًا  فكرًا  تتخيل  كيف  م�ؤممًا.  »الدين« 

هذا قدر ال فكاك منه؟ كال بالقطع فالفكر احلر يقاوم.

العبارات  حذف  عندما  ح�شني  طه  اإن  تقول 

مل  اجلاهلي«  ال�شعر  »يف  كتابه  من  امللتهبة 

يتنازل عن منهج ال�شك الديكارتي.. كيف؟

حذف طه ح�سني العبارة التي اأثارت ثائرة املتع�سبني، اأما 

كتاب  يف  تطبيقه  ات�سع  بل  ه�،  ه�  ظل  فقد  البحث  منهج 

الرجل كان  املتع�سبني �سد  اأثار  ما  االأدب اجلاهلي«.  »يف 

وهذا  دالالتــهــا.  تزييف  ومت  �سياقها  من  انتزعت  عبارة 

ن�شقنا الثقايف يعتمد على الرواية 

ال�شفاهية مما يجعلنا  اأ�شرى جهلنا اأو 

تع�شبنا

»مفهوم الن�ص« لي�ص بحثًا يف تاريخ القراآن

بقدر ما هو تناول لعلوم القراآن الكال�شيكية 

بحثًا عن مفهوم الن�ص
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ــ�ان«  »احلــي كــتــاب  قــراأتــهــا يف  حــادثــة  تــغــادر خميلتي  مل 

بالقرود،  ماأه�لة  لغابة  املحاذية  القرية  عن  للجاحظ، 

ال�سلطان،  اإىل  القرية،  تلك  اأهايل  رفعها  التي  وال�سك�ى 

بها  تق�م  التي  االعتداءات  من  باإنقاذهم  فيها  يطالب�نه 

القرود على القرية، وخا�سة اغت�ساب الن�ساء، حيث كانت 

ن�ساء  من  امــراأة  اأيــة  خــروج  فر�سة  تقتن�س  القرود  هذه 

النبع  من  املاء  جلب  اأو  االأحطاب  جلمع  اأو  للرعي  القرية 

وت�ساعد  بل  عليها،  تهجم  حتى  القرية،  بطرف  امل�ج�د 

الذك�ر  له�ؤالء  باملراأة  االإم�ساك  يف  ذك�رها  القرود  اإناث 

ق�ساء  بعد  اإال  يرتك�نها  وال  اغت�سابها،  على   يتناوب�ن 

من  دمها  ينزف  االأر�ــس،  ف�ق  مرمية  وهي  منها  وطرهم 

القرود،  لهذه  م�سارعتها  اأثناء  بها  حلقت  التي  اجلــراح 

وهي بني احلياة وامل�ت، بل ح�سل اأكر من مرة، كما يق�ل 

املرف�عة  �سك�اهم  يف  النا�س  ه�ؤالء  ل�سان  على  اجلاحظ  

هذه  اأيــدي  بني  املغت�سبة  املــراأة  ماتت  اأن  ال�سلطان،  اإىل 

القرود املت�ح�سة، اإن مل يكن اختناقًا اأو نزفًا، فتحت تاأثري 

بالعار. واالإح�سا�س  ال�سدمة 

كانت هذه الق�سة القدمية التي اأوردها اأب� عثمان اجلاحظ 

يف كتابه ال�سهري، الذي يرجع تاريخه الأكر من اثني ع�سر 

قبل  يك�ن  اأن  ميكن  الذي  وق�عها  تاريخ  يحدد  ومل  قرنا، 

كتابة الكتاب بقرون كثرية اأخرى، قد اأ�سابتني بحالة من 

اأن  منذ  القرود«،  »ف�بيا  ت�سميتها  القرود ميكن  من  الفزع 

املبكرة  املرحلة  تلك  الثان�ية يف  املدر�سة  مكتبة  قراأتها يف 

من عمري، و�سرت اأح�س بق�سعريرة من اأي قرد اأراه حتى 

واحل�اة   ال�سحاذون  بها  ي�سرح  التي  تلك  من  قردًا  ل�كان  

يف �س�ارع القاهرة، ويعلم�نها بع�س الرق�سات واحلركات 

النا�س  يحبها  م�سحكة  كائنات  جتعلها  التي  اخلفيفة 

وبعك�س  ل�ساحبها،  القرو�س  ويدفع�ن  ح�لها  ويتحلق�ن 

ت�ستقطبهن مثل هذه احللقات  الالتي  التلميذات  زميالتي 

من  خروجنا  اأثناء  الراق�س،  القرد  ملنظر  ت�سحك  التي  

اأبتعد عنها،  اأنفر منها واأ�سرع اخلطى لكي  املدر�سة، كنت 

و�سرت فيما بعد اأجتنب الذهاب اإىل االأماكن التي حتتفظ 

اجليزة،  مبنطقة  احلي�ان  حديقة  مثل  للقرود  بتجمعات 

على  حتت�ي  التي  اجلزيرة  مبنطقة  االأ�سماك  حديقة  اأو 

الذهاب  على  الظروف  ترغمني  وعندما  للقرود،  جبالية 

جتعلني  التي  التدابري  بكل  اأقــ�م  كنت  االأماكن،  هذه  اإىل 

اأكر  املاأه�لة بالقرود، كما حدث  اأبقى بعيدًا عن املناطق 

من مرة مع خطيبي الذي مل اأ�ساأ اأن اأخالفه عندما �ساء اأن 

نلتقي يف حديقة االأ�سماك،  فكنت اأذهب اإىل هناك، واأكتم 

عنه خ�يف من القرود، واأجل�س معه يف جزيرة ال�ساي واأنا 

اأحر�س على اأن اأدير وجهي اإىل جبالية القرود التي ت�سكل 

النظر  يتفادى  اأن  احلديقة  يدخل  ملن  ميكن  ال  مرتفعًا 

ظهره  للجبالية  واأدار  اأفعل،  كما  ذلك  تعمد  اإذا  اإال  اإليه، 

اأ�سبح  الذي  اإ�سرار، والأنني ا�سرتك مع خطيبي  عن �سبق 

اإىل  اإعارتنا  تقررت  فقد  بالتدري�س،  العمل  يف  زوجــي، 

اململكة املغربية �سمن برنامج للتبادل الثقايف، يق�سي باأن 

مقابل  العربية،  اللغة  لتدري�س  مدر�س�ن  م�سر  من  يذهب 

يف  للتدري�س  املغرب  من  الفرن�سية  للغة  مدر�سني   جميء  

اأع�ساء  مع  وزوجي  و�سافرت  املتخ�س�سة،  املعاهد  بع�س 

البعثة اإىل العا�سمة الرباط، ليتم من هناك ت�زيعنا على  

التخ�س�س يف خمتلف مناطق  لهذا  التي  حتتاج  املدار�س 

يف  تقع  لنا،  اختيارها  مت  التي  املدر�سة  وكانت  اململكة، 

يف هجاء الب�شر ومـــديح القـرود
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قبل غروب ال�شم�ص 

الن�شنا�ص

اإزرو،  مدينة  هي  املغرب،  باأوا�سط  اجلبلية  املدن  اإحــدى 

التي وجدنا زمالء مغاربة وم�ظفني م�سريني يف ال�سفارة  

من  اإزرو  مدينة  جعل  الذي  ال�سعيد  حظنا  على  يهنئ�ننا 

جتاورها،  التي  املنطقة  وجمال  جمالها،  ب�سبب  ن�سيبنا، 

خا�سة بعد اأن ابتنى ملك البالد ق�سرًا يف مدينة حتاذيها 

ف�سارت  هــنــاك،  ال�سيف  اأ�ــســهــر  لق�ساء  ــفــران،  اي هــي 

املنطقة تزخر باملتنزهات واالأندية الريا�سية واالجتماعية 

املجاورة حمجًا  كما �سارت اجلبال  الرفيع،  امل�ست�ى  ذات 

اأن جلبت احلك�مة اخلرباء  للمتزحلقني على اجلليد  بعد 

و�سعادة  �سعادتي  وكانت  لل�سياح،  عاملية  منتجعات  لبناء 

املنطقة اجلبلية ذات  ونحن ن�سل اىل هذه  زوجي  كبرية 

التي  وبحرياتها  وغاباتها  بجبالها  ال�ساحرة،  الطبيعة 

حتيط مبدينة اإزرو وت�سكل جزءًا منها، وناأخذ  من حمطة 

الذي خ�س�س�ه  ال�سكن  اإىل  تقلنا  اأجرة  �سيارة  احلافالت 

يتبع  �سكني  حــي  يف  �سغرية  دارة  عــن  عــبــارة  وكــان  لنا، 

اأن  ف�ر  ووجدنا  منها،  ق�سرية  م�سافة  على  ويقع  املدر�سة 

ا�ستقر بنا املقام يف مقر اإقامتنا اجلديد، ترحيبًا من اأهل 

ع�اطفهم  من  وراأينا  دكاكينه،  واأ�سحاب  قاطنيه  احلي، 

الرتحيب  هذا  واأزال  واإخ�تنا،  اأهلنا  بني  باأننا  اأ�سعرنا  ما 

به  ي�سعر  الــذي  الغريزي  اخلــ�ف  ذلــك  زوجــي  وعــن  عني 

وتربى  عا�س  الــذي  وحميطه  بيته  من  ينتقل  اإن�سان  كل 

اإزرو  فيه اإىل بيئة وحميط جديدين وغريبني عنه، وكانت 

اأ�سبه بحديقة كبرية حيث االأ�سجار يف كل مكان، م��س�لة 

ح�لها،  من  اجلبال  يغطي  الذي  االأخ�سر  الغالف  بذلك 

تكن  ومل  خ�سراء،  ومـــراع  وحــقــ�ل  وغــابــات  ب�ساتني  بــني 

ذلك،  من  ا�ستثناء  لها،  التابع  ال�سكني  واحلــي  املدر�سة 

التي  وال�سنديان  وال�سن�بر  ال�سرو  باأ�سجار  مكتظ  فاملكان 

مثمرة  اأ�سجار  وجتاورها  حتاذيها  املكان،  باأريجها  تعطر 

ومل  امل�ز،  ومــزارع  والنارجن،  الباب�جن  اأ�سجار  مثل  اأخرى 

اأكت�سف اإال يف الي�م الثاين اأو الثالث، واأنا اأبداأ يف مبا�سرة 

اإليها من بيتي على االأقدام عرب  العمل يف املدر�سة وانتقل 

طريق حتف به االأ�سجار، اأن هذه االأ�سجار املحيطة بالبيت 

القرود  من  ولن�ع  للقرود،  م�ستعمرة  اإال   لي�ست  واملدر�سة 

القرود  اأنــ�اع  اأكــر  وهي  الن�ساني�س،  امل�سماة  ال�سغرية، 

املجتمعات  مع  والتاآلف  االإن�سان  تقليد  على  وقدرة  ذكاء  

الب�سر،  ت�سرفات  ت�سبه  بت�سرفات  والــقــيــام  الب�سرية 

يف  ذكرها  ورد  التي  هي  بــالــذات  الن�ساني�س  هــذه  اإن  بل 

تغت�سب  التي  القرود  لق�سة  �سرده  عند  اجلاحظ   كتاب 

الن�ساء، واأعرتف اأن فرحتي بجمال بلدة اإزرو وبهاء احلي 

اجلامعي  تبخرت منذ اللحظة االأوىل التي راأيت فيها هذه 

بال�سدمة،  اإح�سا�س  اإىل  الفرحة  حت�لت  بل  الن�ساني�س، 

قــرودًا يف حديقة  لي�س  املــرة  هــذه  فــاالأمــر  االأمــل،  وخيبة 
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احلي�ان اأتفاداها واأم�سي يف طريقي واإمنا جرية م�ستمرة، 

ورفاق يف االإقامة التي �س�ف ت�ستمر مدة ا�ستمراري يف هذا 

العمل، و�سعب من القرود ي�ست�طن هذه االأ�سجار ويتقافز 

اأ�سجار م��س�لة بحديقة البيت الذي  عربها بحرية، وهي 

اأذهب  واأنا  همي  و�سار  بها،  اأعمل  التي  واملدر�سة  اأ�سكنه 

اجلــريان  ببع�س  والــتــقــي  املــدر�ــســة  اإىل  زوجـــي  ب�سحبة 

الذين  النا�س  هــ�ؤالء  اأ�ــســاأل  اأن  ه�  احل�انيت  واأ�سحاب 

يتعامل�ن  كيف  الن�ساني�س  ب�سحبة  دائمة  اإقامة  يقيم�ن 

الردود  فكانت  منها،  يلق�نها  التي   امل�سايقات  ون�ع  معها 

اإعجابه  عن  يعرب  من  فهناك  اآخر،  اإىل  واحد  من  تختلف 

وترفيهًا، وهناك من يجدها  ت�سلية  ويجد يف �سحبتها  بها 

به  تق�م  وما  اأ�س�ات،  من  عنها  ي�سدر  ما  ب�سبب  اإزعاجًا 

من م�سايقات ل�سائقي ال�سيارات، خا�سة عندما تختار اأن 

تقفز ف�ق مقدمة ال�سيارة وهي جتري، ومت�سك مبم�سحتي 

ال�سائق،  عن  الروؤية  فتحجب  بالزجاج  وتلت�سق  االأمطار 

الذي ي�سطر اإىل اإيقاف ال�سيارة، بطريقة فجائية تخالف 

احلي�انات  هذه  اإزاحــة  يف  وقتًا  ليق�سي  ال�سالمة،  ق�اعد 

اأي �سيء عن  اأ�سمع  اأنني مل  اإال  املزعجة من ف�ق �سيارته، 

�سل�ك عدواين اآخر  تق�م به، اأو اإ�سارة اإىل ما جاء ذكره 

اأف�سح عن  اأن  يكن ممكنًا طبعًا  ومل  كتاب اجلاحظ،   يف 

ه�اج�سي واأ�سال اأي اأحد �س�ؤااًل مبا�سرًا عن ذلك امل��س�ع 

اأن  وقــررت  منها،  واخلــ�ف  القرود  كراهية  اأورثني  الذي 

اأكتم خ�يف واأال اأعكر �سف� احلياة التي اأعي�سها مع زوجي 

منها، خا�سة  اأعاين  اأية خماوف  اأو احلديث عن  بالتعبري 

اأو الع�دة منها  اإىل املدر�سة  اأ�سري يف طريق الذهاب  اأنني 

اأي  اأواجــه  ال  اأنني  اإىل  مطمئنة  وحمايته  �سحبته  يف  واأنــا 

خطر من هذه الن�ساني�س التي كان زوجي يبدي تلطفًا معها 

ويتعمد اأن ي�سع يف جيبه �سيئًا من الل�ز اأو الف�ل ال�س�داين 

الكائنات  بهذه  اإعجابه  عن  يعرب  وه�  لها،  طعامًا  يقدمه 

جعلنا  الذي  احلظ  بهذا  �سعيدًا   الذكية،  اللطيفة  امل�ساملة 

جناور غابات ماأه�لة مبثل هذه القرود امل�ساملة التي تكاد 

اأخرى  كغابات  ولي�ست  ب�سرًا،  ت�سبح  اأن  ذكائها  فرط  من 

�سرا�سة  اأ�سد  حي�انات  واأحيانًا  والذئاب  ال�سباع  ت�سكنها 

مبا  عليه  اأرد  اأن  اأ�ستطع  ومل  ــ�د،  ــس واالأ� كالنم�ر  وفتكًا 

يخطر على ذهني من ردود  باأن هذا يجعلها اأكر خطرًا، 

اأقرب يف طبيعتها اإىل  اأن يخ�ساها باعتبارها  واأدعى ملثلي 

االإن�سان، وميكن اأن متار�س بع�س �سل�كيات الب�سر باأ�سل�ب 

ينزو  كما  الن�ساء  مع  االغت�ساب  اأعمال  وترتكب  حي�اين  

ذكر احلي�ان على اأنثاه.

له،  واإعدادًا  الدرا�سي  للعام  حت�سريًا  االأوىل  االأيام  كانت 

وفرق  جلــان  يف  واملــدر�ــســات  املدر�سني  كل  ي�سارك  حيث 

النهار،  منت�سف  حتى  ال�سباحية  الفرتة  يف  تعمل  عمل 

اإال اأن امل�ساألة اختلفت عندما انتظمت الدرا�سة ومت ت�زيع 

فالدرا�سة  والف�س�ل،  احل�س�س  خمتلف  على  املدر�سني 

يكن جدول احل�س�س  ومل  النهار،  �ساعات  تت�ا�سل ط�ال 

التي  احل�س�س  جــدول  مع   مت�افقًا  زوجــي  يقدمه  الــذي 

م�عد  مع  يت�افق  املدر�سة  اإىل  ذهابي  �سار  بل  اأقدمها، 

اأن  متي�سرًا  يعد  ومل  درو�سه،  تقدمي  من  وانتهائه  ع�دته 

اأفكر  اأن  املدر�سة كما مل يكن ممكنًا  اإىل  اأذهب ب�سحبته 

جمرد التفكري يف قطع امل�سافة بني البيت واملدر�سة، رغم 

اأن  ه�  اإليه  اهتديت  الذي  احلل  وكان  مبفردي،  ق�سرها، 
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اتفق مع فاطمة، ال�سبية الرببرية ال�سغرية ذات اخلم�سة 

يف  مل�ساعدتي  ي�م  كل  �ساعتني  ملدة  تاأتي  التي  عامًا،  ع�سر 

والع�دة  الذهاب  م�س�ار  يف  مرافقتي  على  البيت،  اأعمال 

مــربرًا  اأجــد  ومل  بالن�ساني�س،  املــاأهــ�ل  الطريق  هــذا  عرب 

ي�ساهد  �سار  الــذي  املدر�سة  جمتمع  واأمــام  زوجــي،  اأمــام 

هذه الفتاة ت�دعني عند باب املدر�سة وتنتظرين لرتافقني 

اأن  تقت�سي  احلمل  دواعــي  اإن  الق�ل  غري  املــغــادرة،  عند 

والكراري�س،  الكتب  حقيبة  حمل  يف   الفتاة  بهذه  اأ�ستعني 

بينما كان العمل احلقيقي لهذه الفتاة الرببرية التي جتيد 

لهذه  االنتباه  عن  تلهيني  اأن  ه�  العربية،  باللغة  احلديث 

واملخاوف  اله�اج�س  عن  بحديثها  وت�سغلني  الن�ساني�س، 

اأ�سهر  انق�ساء  ومع  بج�ارها،  مروري  اأثناء  تراودين  التي 

اجل�  ــقــالب  وان امل�سم�سة،  االأوقــــات  وانــتــهــاء  اخلــريــف، 

يف  ال�ستاء  ف�سل  طبيعة  هي  كما  وبرد  واأمطار  غي�م  اإىل 

على  التزحلق  مبنتجعات  امل�سه�رة   اجلبلية  املناطق  تلك 

اجلليد،  بداأت الن�ساني�س تغيب من  اأماكنها املعه�دة ف�ق 

هاربة  االأنظار،  عن  نهائيًا  تختفي  بل  االأ�سجار،  اأغ�سان 

يف  و�سق�ق  بعيدة،  بــاأدغــال  لالحتماء  ال�سقيع  هــذا  من 

ال�سبية  اإعفاء  اأنني فكرت يف  اإىل حد  املجاورة،   اجلبال 

الرببرية من مرافقتي ت�فريًا الأجرتها،  ل�ال اأنني كنت اأملح 

اأغ�سان �سجرة  ن�سنا�س يطل بني  بني احلني واالآخر وجه  

البقعة  هذه  يف  الن�ساني�س   هذه  وج�د  اأن  فاأعرف  بعيدة، 

ظروف  اأرغمتني  طاملا  منه،  هــروب  ال  قــدر  االأر�ـــس  من 

اأن�سى  العمل على االإقامة يف هذه البلدة، واأنه ال�سبيل الأن 

الأنها  الغابة،  داخــل  بعيدًا  تت�ارى  وهي  حتى  منها  خ�يف 

بل  بها،  يذكرين  لها  اأن ترتك ممثاًل  ابتعدت فالبد  مهما 

اإن ه�اج�سي ازدادت ا�ستعارًا عندما راأيت يف �س�ق البلدة 

الغزير  االأ�س�د  ال�سعر  يغطي  ال�سعر،  كثيف  �سغريًا  �سبيًا 

باأن  واحدة   حلظة  اأ�سك  ال  جعلني  مما  و�ساقيه،  ذراعيه 

اأن تعر�ست لالغت�ساب من قبل هذه  بعد  اأجنبته  اأمه قد 

العمل يع�سمني من  واأن هذا  اأنني حامل،  اأعرف  القرود. 

ال�سبي  اأم  فيه  وقعت  الــذي  البالء  هــذا  مثل  يف  الــ�قــ�ع 

الكثيف ال�سعر عندما تعر�ست الغت�ساب القرود، ولكنني 

�ساأ�ساب مبحنة اأكرب من حمنتها الأنني اإن مل اأفقد حياتي 

ف�ساأفقد عقلي و�ساأفقد بالتاأكيد اجلنني الذي يف اأح�سائي 

هناك  كان  اهلل.   �سمح  ال  االعتداء  هذا  ملثل  تعر�ست  ل� 

رذاذ خفيف، ت�افق نزوله مع م�عد ذهابي اإىل املدر�سة، 

اأن تلت�سق بي واأنا  فاأخذت معي املظلة وطلبت من فاطمة 

ابتالل  االأخرى  تتقي هي  لكي  وراأ�سها  راأ�سي  ف�ق  اأن�سرها 

�سائرين  ــرذاذ،  ال بهذا  معها  التي  والكراري�س  مالب�سها 

باجتاه املدر�سة، نخرتق اأ�سجار الغابة، ندرد�س ونت�ساحك 

دون اأن يعكر �سف�نا وج�د اأي ن�سنا�س ف�ق هذه االأ�سجار، 

وعند و�س�لنا اإىل نقطة يف منت�سف الطريق،  تزداد فيها 

االأ�سجار ج�سامة وكثافة، وتت�سابك لت�سنع ما ي�سبه الدغل 

املطر،  مــن  حتته  باالحتماء  الن�ساني�س  يغري  قــد  الــذي 

فلم  تطلعت  اأن  باالأمان حلظة  واإح�سا�سًا  اطمئنانًا  ازددت 

اإيل  تناهت  مبهمة  حركة  اأن  اإال  القرود،  لهذه  اأثــرًا  اأجد 

من بني هذه االأ�سجار الكثيفه اأزالت هذا ال�سع�ر وجعلتني 

الذي  ولكن  الكريهة،  الكائنات  واأتهياأ  لظه�ر هذه  اأحتفز 

قرود،  عدة  اأو  قردًا  يكن  مل  االأ�سجار  كثافة  بني  من  ظهر 

واإمنا ثالثة �سبان، لهم �سع�ر منف��سة ومالب�س رثة كاأنهم 

ثم  مريبة  نظرات  يتبادل�ن  االأوحــال،  يف  يتمرغ�ن  كان�ا 

وقفنا  وقد  معي  التي  وللفتاة  يل  النظرات  بهذه  يتجه�ن 

وكان  الثالثة،  اأحد  نرى  اأن  قبل  وت�ج�س،  ترقب  حالة  يف 

ي�سرعا  اأن  بهما  يهيب  وامتالء،  طــ�اًل  �ساحبيه  من  اأكــر 

جعلنا  مما  امل�سرية،  واملــراأة  ال�سلحية  الفتاة  هروب  قبل 

باجتاه  عائدتني  فرك�سنا  �سرًا،  بنا  ين�ي  اأنــه  اإىل  ننتبه 

واأ�سرع  خلفنا،  رك�س�ا  الثالثة  ال�سبان  اأن  اإال  القرية، 

يف  اأفلح�ا  بحيث  اأمامنا،  الطريق  وي�سد  ي�سبقنا  اأحدهم 

�سكينا  اأحدهم  واأخــرج  الهروب  من  ومنعنا  حما�سرتنا 

اأن  منا  طالبًا  معي،  التي  الفتاة  ووجــه  وجهي  يف  ي�سهره 

ندخل اأمامه و�سط الغابة، وب�سرعة ط�يت املظلة و�سربت 

اإال  بعيدًا،  ال�سكني  طار  حتى  ال�سكني  حتمل  التي  يده  بها 

اأن رفيقه حلق به وعاد يهددنا وه� ي�سهره يف وجهينا، يف 

دون  النجدة،   نطلب  وفاطمة  اأنا  �سراخنا  ت�ساعد  حني 

مينعهم  الثالثة،  لل�سبان  ــًا  رادع ال�سراخ  هــذا  يك�ن  اأن 

�سحبنا  لنا وحماولة  وتهديدهم  بنا  م�ا�سلة حتر�سهم  من 

داخل الغابة، ويف حني جنح�ا يف جر فاطمة فاإنني دخلت 

مني  انتزاعها  اأفلح�ا يف  وعندما  باملظلة  معهم  يف معركة 

راف�سة  وترابها،  باأع�سابها  اأم�سك  االأر�ــس،  ف�ق  ارمتيت 

للحاق  بالق�ة  جــّري  يحاوالن  منهم  الثنني  ا�ست�سلم   اأن 

بزميلهما الذي اأم�سك بفاطمة قريبًا من اإحدى االأ�سجار، 

دون اأن تت�قف هي اأي�سا عن اإطالق �سراخها كما وا�سلت 

قــ�ة،  مــن  حنجرتي  يف  مــا  باأق�سى  الــ�ــســراخ  اأي�سا  اأنـــا 

والرجل  الطريق،  عر�س  يف  ت�قفت  التي  ال�سيارة  ورغــم 

يت�قف�ا عن  اأن  ال�سبان  اأوجه  �سائحًا يف  منها  الذي خرج 

يظهر  فلم  االإجــرامــي،  العدواين  �سل�كهم  يف  اال�ستمرار 

العدول عن هج�مهم. وا�سل  اأو رغبة يف  اأي خ�ف  عليهم 

االثنان حماولة جّري ف�ق االأر�س، واأم�سك الثالث بفاطمة 

راف�سًا اأن يرتكها تنفذ من قب�سته، واأكر من ذلك اأطلق�ا 

جندتنا،  يحاول  جــاء  الــذي  الرجل  وجــه  يف  تهديداتهم 

قائلني له باأن يبتعد عن طريقهم اإذا اأراد لنف�سه ال�سالمة، 

مثريًا  مت�ا�سل،  ب�سكل  نفريها  ي�سرب  �سيارته  اإىل  فعاد 

مزارع  من  اأكر  ذلك  اإثر  ظهر  ال�س��ساء،  من  قدر  اأكرب 

يحمل  فاأ�سًا اأو رف�سًا اأو مع�اًل، مما اأنزل الرعب يف قل�ب 

وتعاون  االأدغال،  و�سط  هاربني  ورك�س�ا  الثالثة،  ال�سبان 

كي  ال�سيارة،  اإىل  فاطمة  ونقل  نقلي  على  الرجال  هــ�ؤالء 

تاأخذنا اإىل م�ست��سف البلدة كما اقرتح �سائقها،  ملداواة 

ما  حلقنا من جروح وخدو�س اإثر مقاومتنا لهذا االعتداء، 

اجلنني  على  اأطمئن  الأن  اأي�سًا  منا�سبة  فهي  اأعرت�س  ومل 

الذي اأحمله، باأمل اأال يك�ن قد حلقه بع�س االأذى اإثر هذه 

ال�سدمة، وراأيت، وال�سيارة تتحرك بنا عرب الطريق الذي 

حتفه االأ�سجار، وجه ن�سنا�س �سغري يطل من بني االأغ�سان 

نح�  راأ�سي  فــاأدرت  ف�س�ال،  متتالآن  بعينني  نح�ي  وينظر 

هذا الن�سنا�س من اإزرو، اأنظر اإليه باأ�سف واعتذار ول�سان 

حايل يطلب ال�سفح منه، الأنني ظلمته وظلمت القرود من 

بني ق�مه، عندما اعتربتهم م�سدر خطر وتهديد حلياتي 

وعفتي وحياة وعفاف كل الن�ساء، بينما اخلطر كان يكمن 

اأفعالهم  من  الغابة  وح��س  ت�ستحي  الب�سر،  من  نــ�ع  يف 

والنذالة  االأ�سفل من اخل�سة  الدرك  اإىل  الهب�ط   وترف�س 

اإليه. وال�ح�سية الذي هبط�ا 
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يف الأ�شا�س كان الت�شامح.. ول يزال.

اإنه قبول الآخر، وجودًا وراأيًا، تعبريًا وتطلعات. وكي 

نقبل الآخر لبد من بوابة للعبور. اإنها بوابة املعرفة. 

يف  الدخول  يكون  حينها  فكره.  وا�شتيعاب  معرفته 

العمق الإن�شاين ُمتاحًا.. ل بل هو واجب.

فالأديان يف جوهرها الأ�شمى، اإميان وممار�شة.

واأف�شل الدروب املوؤدية اإىل رقي املمار�شة هو الت�شامح. 

لأنه من دون الت�شامح ل قبول للمختلف ول تفّهم له. 

وتتنا�شل  تتوالد  وجمابهات  م�شتمر  ت�شادم  هذا  ويف 

حتى الدمار. 

فلقد اأر�شل اهلل اأنبياءه وحّملهم كتبه لي�شلح ما اعوج 

امل�شتقيم  ال�شراط  اإىل  اإرجاعهم  اأراد  الب�شر.  خلق  يف 

نخرتهم  التي  الأخالقية  النهيارات  عن  باإبعادهم 

و�شوهت ال�شورة التي اأرادها اهلل لهم حني َبَراأهم.

يف هذا امللف املتعدد الأ�شوات والنربات وامل�شارب، تفتح 

والإ�شغاء  الآخر  قبول  اأمام  وا�شعًا  الباب  »الدوحة« 

اإليه ومعرفته وحماورته، ل حلمله على تغيري عقائده، 

واإمنا للتفاعل معه واللتقاء معًا على ممار�شة اإن�شانية 

�شافية وراقية.

اإنه ملف ي�شم اأ�شواتًا عربية متعّددة التوجهات، ت�شيء 

�شمعة، ولو ب�شيطة، ملكافحة عتمة التطرف. فلي�س من 

طبيعتنا اأبدًا اأن نكتفي بَلْعن الظالم!

الت�شامح
التطرفو
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بالتمّزق  املجتمعات  تهّدد  والتي  االأم�ر خطرًا،  اأ�سد  من 

بني  احلـــروب  ا�ستعال  اإىل  تف�سي  قــد  بــل  ــعــادي،  ــت وال

املجتمعات بع�سها ببع�س، بل بني اأبناء املجتمع ال�احد، 

ب. وال�طن ال�احد: التع�سّ

اأو  بعقيدته  االإنــ�ــســان  اعــتــزاز  ب  بالتع�سّ املـــراد  ولي�س 

ميكن  ال  فهذا  اختياره،  مبح�س  بها  اقتنع  التي  باأفكاره 

ب انغالق املرء على عقيدته  اأن يعاب. اإمنا املراد بالتع�سّ

واأعــداءه،  خ�س�مه  جميعًا  االآخرين  واعتبار  فكره،  اأو 

وت�ج�س ال�سّر منهم، واإ�سمار ال�س�ء لهم، واإ�ساعة ج� من 

العنف والكراهية لهم، مما يفقد النا�س العي�س يف اأمان 

واطمئنان. واالأمن نعمة من اأعظم نعم اهلل على االإن�سان، 

لهذا امنت اهلل على قري�س فقال:

َواآََمَنُهْم  ُج�ٍع  ِمْن  ْطَعَمُهْم 
َ
اأ الَِّذي  اْلَبْيِت   َهَذا  َربَّ  »َفْلَيْعُبُدوا 

اأمن  دار  اجلنة  القراآن  واعترب  )قري�س:4،3(.	 َخْ�ٍف«  ِمْن 

اآَِمِننَي« )احلجر:46(.واعترب �سر  ِب�َسالٍم  »اْدُخُل�َها  كامل: 

ما ت�ساب به املجتمعات: اجل�ع واخل�ف، فقال تعاىل:

َنُع�َن«  َي�سْ َكاُن�ا  ا  مِبَ ـــْ�ِف  َواخْلَ ــ�ِع  اجْلُ ِلَبا�َس   
ُ َّ
اهلل َذاَقَها 

َ
»َفاأ

)النحل:112(.

مــالزم  الــديــنــي  االإميــــان  اأن  يت�س�ر  مــن  الــنــا�ــس  ومــن 

للتع�سب ال يفارقه ال حمالة. الأن امل�ؤمن بدينه يعتقد اأنه 

على احلق، وما عداه على الباطل، واأن اإميانه ه� �سبيل 

اإىل  يهتد  مل  ال�ثقى  بعروته  يتم�سك  مل  ومــن  النجاة، 

طريق اخلال�س، واأن من مل ي�ؤمن بكتابه املنزل، وبنبيه 

املر�سل، فه� ذاهب اإىل اجلحيم، وال تنفعه اأعمال اخلري 

التي قدمها، الأنها مل تنب على االإميان، فال قيمة لها عند 

اهلل. كما قال تعاىل:

ْماآَُن  الظَّ َيْح�َسُبُه  ِبِقيَعٍة  َك�َسَراٍب  ْعَماُلُهْم 
َ
اأ َكَفُروا  ــِذيــَن  »َوالَّ

وكق�له  الن�ر:39(،   ( �َسْيئًا«  َيِجْدُه  مَلْ  َجــاَءُه  اإَِذا  َحتَّى  َماًء 

ْت  ا�ْسَتدَّ َكَرَماٍد  ْعَماُلُهْم 
َ
اأ ِهْم  ِبَربِّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ »َمَثُل  تعاىل: 

�َسْيٍء«	 َعَلى  َك�َسُب�ا  ا  مِمَّ َيْقِدُروَن  اَل  ٍف  َعا�سِ َيْ�ٍم  يِف  يُح  الرِّ ِبِه 

تن�سئ  لــالآخــريــن  الت�س�رات  وهــذه  )اإبراهيم:18(. 

العداوة والبغ�ساء بني النا�س بع�سهم وبع�س، وكثريًا ما 

ت�ؤدي اإىل حروب دم�ية بني الط�ائف وال�سع�ب املختلفة 

دينيًا. 

م�شادر ثقافة الت�شامح لدى امل�شلم	

 كما �سجل ذلك التاريخ يف ع�س�ره املختلفة بني االأديان 

وبني  والــنــ�ــســارى،  امل�سلمني  بــني  كما  وبع�س؛  بع�سها 

الط�ائف واملذاهب الدينية داخل الدين ال�احد، كما بني 

فما  وال�سيعة.  ال�سّنة  وكذلك  والربوت�ستانت،  الكاث�ليك 

احلل اأمام هذه امل�سكالت الفكرية والعملية التي تتج�سد 

يف ال�اقع، ومتثل حتديات حتتاج اإىل م�اجهة، وت�ساوؤالت 

تفتقر اإىل اأج�بة؟

واأود اأن اأبادر هنا فاأق�ل:

اإن االإ�سالم قد عالج هذه الت�س�رات النظرية، وامل�سكالت 

العملية، من خالل ثقافة اأ�سيلة وا�سحة اأ�س�سها واأر�ساها، 

وعلمها الأبنائه، وهي ثقافة ت�ؤ�س�س الت�سامح ال التع�سب، 

ال  واحلــ�ار  الكراهية،  ال  واحلــب  التناكر،  ال  والتعارف 

ال�سدام، والرفق ال العنف، والرحمة ال الق�س�ة، وال�سالم 

ال احلرب.

واأ�سيلة.  كثرية  امل�سلم  لــدى  الت�سامح  ثقافة  وم�سادر 

واأعظمها بال ريب ه�: القراآن الكرمي؛ الذي اأ�س�س اأ�س�ل 

باأ�ساليبه  واملدنية،  املكية  �س�ره  يف  ور�سخها  الت�سامح، 

كله،  االإن�ساين  الكيان  تخاطب  التي  املعجزة،  البيانية 

و�سريى  االإرادة.  وحترك  العاطفة،  ومتتع  العقل،  فتقنع 

التي  واملنطقية  ال�سرعية  الدعائم  اأن  الكرمي  القارئ 

�سنعتمد عليها يف الدع�ة اإىل الت�سامح واإ�ساعته وتثبيته 

م�ستمدة من القراآن اأ�سا�سًا. 

وبعد ذلك تاأتي ال�سرية وال�سنة النب�ية �سارحة م��سحة 

ومف�سلة، فال�سنة هي البيان النظري، والتطبيق العملي 

ْكَر  ْنَزْلَنا اإَِلْيَك الذِّ
َ
ُبِر َواأ َناِت َوالزُّ للقراآن، كما قال تعاىل:»باْلَبيِّ

ُروَن« )النحل:44(. َل اإَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ا�ِس َما ُنزِّ َ ِللنَّ ِلُتَبنيِّ

عنهم،  اهلل  ر�ــســي  ال�سحابة  عــمــل  ذلـــك  بــعــد  ــي  ــاأت وي

ل�سنة  امتدادًا  و�سنتهم  الرا�سدين،  اخللفاء  خ�س��سًا 

النبي، وهم تالميذ مدر�سة النب�ة، بها اقتدوا فاهتدوا، 

فهدوا  وت�جيهاتهم،  ت�سريعاتهم  اقتب�س�ا  �س�ئها  وعلى 

اإىل �سراط م�ستقيم. 

كما ن�ستاأن�س اأي�سًا باأق�ال اأئمة االأمة وفقهائها وعلمائها 

علمها،  وحملة  الــنــبــ�ة،  ورثـــة  هــم  الــذيــن  الــرا�ــســخــني، 

وتاأويل  املبطلني،  وانتحال  املغالني،  حتريف  عنه  ينف�ن 

اجلاهلني.

ومـــن مــ�ــســادر ثــقــافــة الــتــ�ــســامــح لـــدى املــ�ــســلــم الــ�اقــع 

التاريخي، الأن االإ�سالم، بهذا التاريخ قام على الت�سامح 

اأو  �سلطان،  اأو  خليفة  ذلك  يخالف يف  املخالفني، مل  مع 

قائد ، اأو وزير يف امل�سرق واملغرب، يف خالفة بني اأمية، 

اأو بني العبا�س، اأو بني عثمان. ولقد �سهد بذلك م�ؤرخ�ن 

يف  عنهم  ذلك  ونقلنا  وغريهم،  الغربيني  من  من�سف�ن 

اأكر من كتاب لنا، منهم ت�م�س اأرن�لد، وغ�ستاف ل�ب�ن، 

وغريهما.

خ�شائ�س ثقافة الت�شامح الإ�شالمي

بيد  متعددة،  خ�سائ�س  االإ�سالمي  الت�سامح  ولثقافة 

الدينية،  �سبغتها  اأن  وهي  مهمة،  خ�سي�سة  هناك  اأن 

وم�سدرها الرباين، وانبثاقها اأ�ساًل من االأوامر االإلهية، 

والت�جهات النب�ية جتعل لها �سلطة على امل�سلمني، نابعة 

على  ويحر�س�ن  لها،  يذعن�ن  و�سمائرهم،  قل�بهم  من 

لربهم.  وخ�سية  اإميانهم،  من  بدافع  اأحكامها،  تنفيذ 

كثري  يحاول  التي  ال��سعية  الق�انني  �سلطة  بني  وفــرق 

اأحكامها، وبني  والتحايل على  التحلل منها،  االأفراد  من 

االأحكام االإلهية، التي ب�سر امل�ؤمن�ن بها اأنهم باحرتامها 

يف  ومث�بته  تــعــاىل،  اهلل  ــ�ان   ر�ــس يك�سب�ن  واتباعها، 

االآخرة، و�سكينة النف�س، وراحة ال�سمري يف الدنيا، كما 

ِمٌن  ُم�ؤْ َوُهَ�  ْنَثى 
ُ
اأ ْو 

َ
اأ َذَكٍر  ِمْن  احِلًا  �سَ َعِمَل  »َمْن  تعاىل:  قال 

َكاُن�ا  َما  ْح�َسِن 
َ
ِباأ ْجَرُهْم 

َ
اأ ُهْم  َوَلَنْجِزَينَّ َبًة  َطيِّ َحَياًة  ُه  َفَلُنْحِيَينَّ

َيْعَمُل�َن« )النحل:97(.

الدرجة الدنيا 

للت�شامح

اأن تدع 

ملخالفك 

حرية دينه 

وعقيدته..

والعليا األ 

ت�شيق على 

املخالفني

فيما يعتقدون 

حله يف 

دينهم اأو 

مذهبهم
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االأديان كلها اإال دينه؟ اإنه ل� فعل هذا مل يكن م�سريه اإال ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

اخليبة واالإخفاق، وانت�سار م�سيئة اهلل ال�احد القهار.

3 - ح�شاب املختلفني اإىل اهلل يوم القيامة	
دياناتهم  يف  املختلفني  ح�ساب  اأن  الثالثة:  والــركــيــزة 

ن�ساأوا  التي  واالأخالقية  الدينية  واجتاهاتهم  ومذاهبهم 

اهلل  اإىل  اجلميع،  خالق  اإىل  ولكن  اإلينا،  لي�س  عليها، 

االآخــرة،  ــدار  ال يف  ولكن  الدنيا،  هــذه  يف  ولي�س  وحــده، 

�ستى.  م�ا�سع  الــقــراآن يف  قــرره  ما  وهــذا  القيامة.  يــ�م 

ْعَلُم 
َ
اأ  

ُ َّ
يق�ل تعاىل خماطبًا ر�س�له: »َواإِْن َجاَدُل�َك َفُقِل اهلل

ِفيِه  ُكْنُتْم  ِفيَما  اْلِقَياَمِة  َيْ�َم  َبْيَنُكْم  َيْحُكُم   
ُ َّ
اهلل َتْعَمُل�َن،  ا  مِبَ

يف  له  يق�ل  اآخر  �سياق  ويف  )احلج:68،69(.  َتْخَتِلُف�َن« 

ِبْع  ِمْرَت َوال َتتَّ
ُ
�ساأن اأهل الكتاب: »َفِلَذِلَك َفاْدُع َوا�ْسَتِقْم َكَما اأ

ْعِدَل 
َ
اِلأ ِمــْرُت 

ُ
َواأ ِكَتاٍب  ِمْن   

ُ َّ
اهلل ْنَزَل 

َ
اأ ا  مِبَ اآَمْنُت  َوُقْل  ْهَ�اَءُهْم 

َ
اأ

َة  ُحجَّ ال  ْعَماُلُكْم 
َ
اأ َوَلُكْم  ْعَماُلَنا 

َ
اأ َلَنا  َوَربُُّكْم  َربَُّنا   

ُ َّ
اهلل َبْيَنُكُم 

رُي« )ال�س�رى:15(.	  َيْجَمُع َبْيَنَنا َواإَِلْيِه امْلَ�سِ
ُ َّ
َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اهلل

ووثنيني،  كتابيني  من  املختلفة  الديانات  اأ�سحاب  ويعدد 

ليبني لنا اأن اهلل ه� الذي يف�سل بينهم ي�م القيامة: »اإِنَّ 

َوامْلَُج��َس  اَرى  َوالنَّ�سَ اِبِئنَي  َوال�سَّ َهاُدوا  ِذيَن  َوالَّ اآَمُن�ا  ِذيَن  الَّ

 َعَلى 
َ َّ
ُل َبْيَنُهْم َيْ�َم اْلِقَياَمِة اإِنَّ اهلل  َيْف�سِ

َ َّ
�ْسَرُك�ا اإِنَّ اهلل

َ
ِذيَن اأ َوالَّ

ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد« )احلج:17(.	

وهذه الفكرة اأو العقيدة، من �ساأنها اأن تخفف من النظرة 

ال�س�داوية لالآخرين، مهما يكن اعتقاد املتدّين، ونظرته 

اأنه  ي�ؤمن  متدين  فكل  غــريه،  اإىل  ونظرته  نف�سه،  اإىل 

املب�سر، وغريه ه�  وه�  ال�سال،  املهتدي، وغريه ه�  ه� 

االأعمى، ولكن ح�ساب ذلك اإىل اهلل، ي�م تبلى ال�سرائر، 

قَّ َوَيْعَلُم�َن   ِديَنُهُم احْلَ
ُ َّ
يِهُم اهلل وتنك�سف احلقائق: »َيْ�َمِئٍذ ُيَ�فِّ

قُّ امْلُِبنُي« )الن�ر:25(.  ُهَ� احْلَ
َ َّ
نَّ اهلل

َ
اأ

4 -اعتبار الب�شرية كلها اأ�شرة واحدة	
والركيزة الرابعة: اأن االإ�سالم ينظر اإىل الب�سرية كلها – 

اأيًا كانت اأجنا�سها واأل�انها ولغاتها واأقاليمها وطبقاتها- 

رب  اإىل  اخللق  جهة  من  تنتمي  واحــدة،  اأ�سرة  ب��سفها 

واحد، ومن جهة الن�سب اإىل اأب واحد، وهذا ما نادى به 

ُكُم  ُق�ا َربَّ ا�ُس اتَّ يَُّها النَّ
َ
القراآن النا�س؛ كل النا�س، فقال: »َيا اأ

الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما 

ْرَحــاَم 
َ
َوااْلأ ِبِه  َت�َساَءُل�َن  الَِّذي   

َ َّ
اهلل ُق�ا  َواتَّ َوِن�َساًء  َكِثريًا  ِرَجااًل 

كلمة  اأجدر  وما  )الن�ساء:1(،  َرِقيبًا«  َعَلْيُكْم  َكاَن   
َ َّ
اهلل اإِنَّ 

االأرحام  ي�سمل  تف�سر مبا  اأن  ال�سياق  »االأرحــام« يف هذا 

االإن�سانية كلها. كما قال ال�ساعر امل�سلم: 

اإذا كان اأ�سلي من تراب فكلها  

بالدي وكل العاملني اأقاربي!   

االأ�سرة  االإ�سالم هذه احلقيقة- وحدة  ر�س�ل  اأعلن  وقد 

الب�سرية- اأمام اجلم�ع احلا�سدة يف حجة ال�داع، قائاًل: 

كلكم  واحد،  اأباكم  واإن  واحد،  ربكم  اإن  النا�س  اأيها  »يا 

وال  على عجمي،  لعربي  ف�سل  ال  تــراب،  من  واآدم  الآدم، 

اهلل  عند  اأكرمكم  اإن  بالتق�ى  اإال  عربي  على  لعجمي 

اأتقاكم« )رواه اأحمد( وه� تقرير وتاأكيد ملا جاء يف االآية 

َخَلْقَناُكْم  ا  اإِنَّ ا�ُس  يَُّها النَّ
َ
اأ »َيا  الكرمية من �س�رة احلجرات 

ْكَرَمُكْم 
َ
ْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُع�بًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُف�ا اإِنَّ اأ

ُ
ِمْن َذَكٍر َواأ

)احلجرات:13(.	 َخِبرٌي«  َعِليٌم   
َ َّ
اهلل اإِنَّ  ْتَقاُكْم 

َ
اأ  ِ

َّ
اهلل ِعْنَد 

الركائز العقدية والفكرية للت�شامح الإ�شالمي

تق�م ثقافة الت�سامح عند امل�سلمني على جملة من الركائز 

العقدية والفكرية، بيانها فيما يلي: 

1 - اإقرار التعددية	
الركيزة االأوىل: وهي اإقرار ظاهرة التعددية، اأو التن�ع، 

امل�سلم  ي�ؤمن  كما  ك�نية،  و�سنة  طبيعية،  ظاهرة  واأنها 

جمــاالت  يف  اخللق  بتعددية  يــ�ؤمــن  اخلــالــق،  ب�حدانية 

�ستى. فهناك التعددية العرقية: »َوَجَعْلَناُكْم �ُسُع�ًبا َوَقَباِئَل 

اللغ�ية:  التعددية  وهناك  )احلجرات:13(.  ِلَتَعاَرُف�ا« 

ْل�ِسَنِتُكْم 
َ
اأ ُف 

َ
َواْخــِتــال ْر�ـــسِ 

َ
َوااْلأ َماَواِت  ال�سَّ َخْلُق  َيــاِتــِه  اآَ ــْن  »َوِم

ِلْلَعامِلِنَي« )الروم:22(. وهناك  اَلآََياٍت  َذِلَك  اإِنَّ يِف  ْلَ�اِنُكْم 
َ
َواأ

َواِحَدًة  ًة  مَّ
ُ
اأ ا�َس  النَّ َعَل  جَلَ َربَُّك  �َساَء  »َوَلْ�  الدينية:  التعددية 

َخَلَقُهْم«	 َوِلــَذِلــَك  ــَك  َربُّ ــَم  َرِح َمــْن  اإِاّل  َتِلِفنَي   خُمْ َيــَزاُلــ�َن  َواَل 

خلقهم،  ولالختالف  املف�سرون:  قال  )ه�د:118،117( 

الأنه ملا اأعطى كال منهم العقل واالإرادة، تن�عت م�اقفهم 

داخل  والفكرية،  املذهبية  التعددية  وهناك  ودياناتهم. 

الدين ال�احد، الأن اهلل اأنزل الدين ن�س��سًا قابلة لتعدد 

اأن يجمع النا�س على راأي  الروؤى واالجتهادات، ول� �ساء 

قائمًا على  كله  الدين  واحد، جلعل  وعلى مذهب  واحد، 

ن�س��س قطعية الثب�ت، قطعية الداللة، فال جمال فيها 

وما  واحلزبية،  ال�سيا�سية  التعددية  وهناك  الختالف. 

دمنا قد اأجزنا تعدد املذاهب يف الفقه، يلزمنا اأن جنيز 

تعدد االأحزاب يف ال�سيا�سة، فما االأحزاب اإال مذاهب يف 

ال�سيا�سة، وما املذاهب اإال اأحزاب يف الفقه.

- الختالف واقع مب�شيئة اهلل تعاىل  2
اهلل  مب�سيئة  واقع  الدين  اختالف  اأن  الثانية:  والركيزة 

اإال ما كان  ي�ساء  �سبحانه، فال  املرتبطة بحكمته  تعاىل، 

فيه حكمة، الأن من اأ�سمائه )احلكيم( فه� ال يخلق �سيئَا 

هذا  اأن  القراآن  اأعلن  وقد  عبثًا.  �سيئًا  ي�سرع  وال  باطاًل، 

قال:  كما  وجل  عز  اهلل  مب�سيئة  واقع  الديني  االختالف 

ْنَت ُتْكِرُه 
َ
َفاأ

َ
اأ ْر�ِس ُكلُُّهْم جميعًا 

َ
»َوَلْ� �َساَء َربَُّك اَلآََمَن َمْن يِف ااْلأ

ا�َس َحتَّى َيُك�ُن�ا ُم�ؤِْمِننَي« )ي�ن�س:99( وقال تعاىل: »َوَلْ�  النَّ

اِهِلنَي«	 اجْلَ ِمَن  َتُك�َننَّ  َفال  اْلُهَدى  َعَلى  َمَعُهْم  جَلَ  
ُ َّ
اهلل �َساَء 

م�ؤمنني  النا�س  كل  يجعل  اأن  ربنا  �ساء  ول�  )االأنعام:35(.	

خلق  كما  اأخــرى،  �س�رة  على  جلعلهم  له،  مطيعني  مهديني 

اللَّْيَل  ُح�َن  »ُي�َسبِّ وعبادته  طاعته  على  مفط�رين  املالئكة 

َما   
َ َّ
اهلل �َن  َيْع�سُ »اَل  )االأنبياء:20(،	 وَن«  ُ ُ

ــْفــرت َي اَل  َهاَر  َوالنَّ

هذا  دام  )التحرمي:6(.وما  َمُروَن«  ُي�ؤْ َما  َوَيْفَعُل�َن  َمَرُهْم 
َ
اأ

ذا  فمن  �سبحانه،  اهلل  مب�سيئة  واقعًا  الديني  االختالف 

حم�  يف  يفكر  الــذي  ومن  اهلل؟  م�سيئة  �سد  يقف  الــذي 

التع�شب 

انغالق املرء 

على عقيدته 

واعتبار 

الآخرين اأعداء
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اأب�ا  وحــ�اء، وهما  اآدم  االآيــة:  واالأنثى يف  بالذكر  فاملراد 

رواه  الذي  احلديث  يف  جاء  مبا  لهذا  وي�ستاأن�س  الب�سر. 

اإ�سناده  كان يف  واإن  اأرقــم  بن  زيد  داود عن  واأبــ�  اأحمد 

�سعف اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يق�ل دبر كل 

�سالة: »اللهم ربنا ورب كل �سيء ومليكه، اأنا �سهيد اأنك 

وحدك ال �سريك لك، اللهم ربنا ورب كل �سيء ومليكه، 

اأنا �سهيد اأن حممدًا عبدك ور�س�لك، اللهم ربنا ورب كل 

�سيء ومليكه؛ اأنا �سهيد اأن العباد كلهم اأخ�ة«.

وقد اأثبت القراآن اأن هناك اأخ�ة دينية بني اأهل االإميان اأو 

ا امْلُ�ؤِْمُن�َن اإِْخـــَ�ٌة«  َ اأهل الدين ال�احد، كمــا قال تعاىل: »اإِمنَّ

اإِْخَ�انًا«  ِبِنْعَمِتِه  َبْحُتــــْم  �سْ
َ
»َفاأ االآية10(،  من  )احلجرات: 

اأخ�ة  اأن هناك  اأثبت  كما  االآية103(.  )اآل عمران: من 

ق�مية ووطنية، كالتي اأثبتها بني الر�سل واأق�امهم املكذبني 

َخاُهْم ُه�دًا« )االأعراف: من االآية65(،	
َ
لهم »َواإِىَل َعاٍد اأ

احِلًا« )النمل: من االآية45(. واالأخ�ة  َخاُهْم �سَ
َ
»اإِىَل َثُم�َد اأ

هنا قطعًا لي�ست دينية، واإمنا هي اأخ�ة ق�مية، ولهذا كان 

 
َ َّ
يبداأ كل ر�س�ل من ه�ؤالء نداءه بق�له: »َيا َقْ�ِم اْعُبُدوا اهلل

ُه« )االأعراف: من االآية59(. فال غرو  َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغرْيُ

اأن تك�ن هناك اأخ�ة اإن�سانية اآدمية بحكم االنت�ساب اإىل 

»َيا  اأبي الب�سر، ومن هنا ن�دوا جميعا بق�له تعاىل:  اآدم 

« يف القراآن خم�س مرات.
َ
َبِني اآَدَم 

5 -تكرمي الإن�شان لإن�شانيته وحدها	
تكرمي  هي  االإ�ــســالم:  يف  للت�سامح  اخلام�سة  والركيزة 

االإن�سان من حيث ه� اإن�سان، بغ�س النظر عن ل�ن ب�سرته 

وجهه،  اأو  اأنفه  �سكل  اأو  �سعره،  �سبغة  اأو  عينيه،  ل�ن  اأو 

اأو عرقه  اإقليمه الذي يعي�س فيه،  اأو  اإىل لغته  اأو بالنظر 

الذي ينتمي اإليه، اأو طبقته االجتماعية التي ينت�سب – �أو	

وي�ؤمن  يعتنقه  الذي  دينه  اأو حتى  اإليها،  النا�س-  ين�سبه 

به. 

االآدمية  ه�:  القراآن  نظر  يف  التكرمي  اأ�سا�س  اأن  وذلــك 

َوَحَمْلَناُهْم  اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ »َوَلَقْد  تعاىل  قال  كما  ذاتها، 

َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ َباِت  يِّ الطَّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر   ِّ َ
اْلــرب يِف 

تعاىل:  وقال   . )االإ�سراء:70(  ياًل«  َتْف�سِ َخَلْقَنا  ْن  مِمَّ َكِثرٍي 

وقال  )التني:4(.  َتْقِ�مٍي«  ْح�َسِن 
َ
اأ يِف  االإن�َساَن  َخَلْقَنا  »َلَقْد 

اْلَبَياَن«  َعلََّمُه  االإن�َساَن  َخَلَق  اْلُقْراآَن  َعلََّم  ْحَمُن  »الرَّ �سبحانه: 

)الرحمن:1-4(. وقال يف اأول ما نزل من القراآن: »اْقَراأْ 

ْكَرُم، الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم، َعلََّم ااْلإِن�َساَن َما مَلْ َيْعَلْم« 
َ
َوَربَُّك ااْلأ

ِلْلَماَلِئَكِة  ــَك  َربُّ َقــاَل  »َواإِْذ  وجل  عز  وقال   .)5-3 )العلق: 

ُيْف�ِسُد  َمن  ِفيَها  َعُل  جَتْ
َ
اأ َقاُل�ْا  َخِليَفًة  ْر�ــسِ 

َ
االأ يِف  َجاِعٌل  اإِينِّ 

َقاَل  َلَك  �ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُح  ُن�َسبِّ َوَنْحُن  َماء  الدِّ َوَي�ْسِفُك  ِفيَها 

َتْعَلُم�َن« )البقرة:30(. نعم عقد م�سابقة  اَل  َما  ْعَلُم 
َ
اأ اإِينِّ 

اأبي الب�سر على  اآدم  اآدم واملالئكة، ظهر فيها ف�سل  بني 

املالئكة الكرام. ومن ثم اأمر االإ�سالم باحرتام االإن�سان، 

فال يج�ز اأن ي�ؤذى يف ح�سرته، اأو يهان يف غيبته، حتى 

نف�سها،  يف  حقيقة  كانت  ول�  �سمعها،  ل�  يكرهها  بكلمة 

وال  بخري،  اإال  يذكر  ال  م�ته  بعد  وحتى  تــ�ؤذيــه،  ولكنها 

يج�ز اأن متتهن حرمة ج�سده حيًا اأو ميتًا، حتى جاء يف 

)رواه  احلــي«  عظم  كك�سر  امليت  عظم  »ك�سر  احلديث: 

اأحمد واأب�  داود(.

ومن االأحاديث ال�سحيحة التي لها داللة: ما رواه ال�سيخان 

اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مروا عليه بجنازة، فقام 

ر�س�ل  يا  ال�سحابة:  له  فقال  للميت،  اإكرامًا  واقفًا،  لها 

اأنها  اأي  ليه�دي  اأنها  اإنها جنازة يه�دي! )يريدون  اهلل؛ 

وما  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  فقال  م�سلم(  جنازة  لي�ست 

اأروع ما قال- : »األي�ست نف�سًا؟! )متفق عليه(.  فما اأروع 

»األي�ست  والتعليل؛  التف�سري  اأروع  وما  املحمدي،  امل�قف 

االإ�سالم  نف�س يف  ولكل  اإن�سانية،  نف�س  اإنها  بلى  نف�سًا؟!« 

حرمة ومكانة. وهذا على الرغم مما وقع من اليه�د من 

االإ�ساءات الكثرية للر�س�ل والأ�سحابه.

6 - الرب والق�شط للم�شاملني من غري امل�شلمني 
مع  والق�سط  بالرب  التعامل  اإقــرار  ال�ساد�سة:  والركيزة 

امل�ساملني من غري امل�سلمني، وه� ما �سجلُته يف اأول كتاب 

يل دخلت به ميدان التاأليف العلمي، وه� كتاب )احلالل 

قرن  ن�سف  من  يقرب  ما  منذ  االإ�ــســالم(  يف  واحلــرام 

بغري  امل�سلم  )عالقة  ف�سل  يف  ذكرت  فقد  الزمان.  من 

االإ�سالم  تعليمات  جنمل  اأن  اأردنــا  اإذا  يلي:  ما  امل�سلم( 

وما يحرم-  له - يف �س�ء ما يحل  املخالفني  يف معاملة 

فح�سبنا اآيتان من كتاب اهلل، جديرتان اأن تك�نا د�ست�رًا 

 
ُ َّ
َيْنَهاُكُم اهلل ال�ساأن. وهما ق�له تعاىل: »ال  جامعًا يف هذا 

يِن َومَلْ ُيْخِرُج�ُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم  ِذيَن مَلْ ُيَقاِتُل�ُكْم يِف الدِّ َعِن الَّ

ا  َ اإِمنَّ امْلُْق�ِسِطنَي،  ُيِحبُّ   
َ َّ
اهلل اإِنَّ  اإَِلْيِهْم  َوُتْق�ِسُط�ا  وُهْم  َترَبُّ ْن 

َ
اأ

ِمْن  ْخَرُج�ُكْم 
َ
َواأ يِن  الدِّ يِف  َقاَتُل�ُكْم  ِذيَن  الَّ َعِن   

ُ َّ
اهلل َيْنَهاُكُم 

ُهْم  َيَتَ�لَّ َوَمــْن  ْ�ُهْم  َتَ�لَّ ْن 
َ
اأ اإِْخَراِجُكْم  َعَلى  َوَظاَهُروا  ِدَياِرُكْم 

امِلُ�َن« )املمتحنة:8-9(. فاالآية االأوىل مل  ُهُم الظَّ وَلِئَك 
ُ
َفاأ

امل�سلمني  غري  اإىل  فح�سب  واالإق�ساط  العدل  يف  ترغب 

الذين مل يقاتل�ا امل�سلمني يف الدين، ومل يخرج�هم من 

ديارهم - اأي اأولئك الذين ال حرب وال عداوة بينهم وبني 

اإليهم.  واالإق�ساط  برهم  يف  االآيــة  رغبت  بل  امل�سلمني- 

اأمر  فه�  فيه،  والت��سع  اخلري  ملعاين  جامعة  كلمة  والرب 

ف�ق العدل. وهي الكلمة التي يعرب بها امل�سلم�ن عن اأوجب 

( ال�الدين. واإمنا  احلق�ق الب�سرية عليهم، وذلك ه� )برُّ

 ُيِحبُّ 
َ َّ
قلنا: اإن االآية رغبت يف ذلك لق�له تعاىل: »اإِنَّ اهلل

امْلُْق�ِسِطنَي« وامل�ؤمن ي�سعى دائمًا اإىل حتقيق ما يحبه اهلل. 

جاءت  اأنها  االآيــة:  يف  والطلب  الرتغيب  معنى  ينفي  وال 

« فهذا التعبري ق�سد به نفي ما كان 
ُ َّ
بلفظ »ال َيْنَهاُكُم اهلل

ال  الدين  يف  املخالف  اأن  يــزال-  وما   - باالأذهان  عالقًا 

برًا وال ق�سطًا، وال م�دة وال ح�سن ع�سرة. فبنّي  ي�ستحق 

اهلل تعاىل اأنه ال ينهى امل�ؤمنني عن ذلك مع كل املخالفني 

لهم، بل مع املحاربني لهم، العادين عليهم.

7 - العداوات بني النا�س لي�شت اأمرًا دائمًا	
وعّلمها  االإ�ـــســـالم،  قــررهــا  الــتــي  ال�سابعة،  والــركــيــزة 

النا�س  اأن  و�سمائرهم:  عق�لهم  وغر�سها يف  للم�سلمني، 

اأو  دينية  خمتلفة،  الأ�سباب  بع�سًا،  بع�سهم  يعادي  قد 

على  اأو  كانت  حق  – على  العداوات  هذه  ولكن  دني�ية، 

واالأحــ�ال  تتغري،  فالقل�ب  الدهر،  اأبــد  تــدوم  ال  باطل- 

تتبدل، وعدو االأم�س قد ي�سبح �سديق الي�م، وبعيد الي�م 

عالقات  يف  مهمة  قاعدة  وهــذه  الغد،  قريب  ي�سبح  قد 

النا�س بع�سهم ببع�س، فال ينبغي اأن ي�سرف�ا يف العداوة، 

اخليبة 

والإخفاق 

م�شري

 من يفكر يف 

حمو الأديان 

اإل دينه
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 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

اإليه جمعية )�سانت جدي�( وقد �سارك فيه كبار الكرادلة، ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

امل�سيحية  االإ�سالمية  والقمة  امل�سلمني.  علماء  وكــبــار 

االإ�سالمي-  احلـــ�ار  ومــ�ؤمتــر  )2003م(  بر�سل�نة  يف 

امل�سيحي مع الكنائ�س ال�سرقية خا�سة يف القاهرة. ولكن 

يف  ع�سر(  ال�ساد�س  )بندكت  الفاتيكان  بابا  كلمات  بعد 

حما�سرته باأملانيا )12�سبتمرب 2006( التي اأ�ساء فيها 

ت�قف  وح�سارته  و�سريعته  وعقيدته  ونبيه  االإ�سالم  اإىل 

ميح�  اآخر  م�قف  يظهر  حتى  الق�م؛  وبني  بيننا  احل�ار 

االأذى ال�سابق.

9 - اأعلى درجات الت�شامح عند امل�شلمني وحدهم
الذين  هــم  وحــدهــم  امل�سلمني  اأن  التا�سعة:  والــركــيــزة 

الت�سامح  اأن  ذلك  الديني.  الت�سامح  درجــات  اأعلى  لهم 

الدنيا  فالدرجة  ومراتب،  درجــات  له  والفكري  الديني 

وال  وعقيدته،  دينه  ملخالفك حرية  تدع  اأن  الت�سامح  من 

اإذا  اأو مذهبك، بحيث  اعتناق دينك  بالق�ة على  جتربه 

اأبى حكمت عليه بامل�ت اأو العذاب اأو امل�سادرة اأو النفي 

اأو غري ذلك من األ�ان العق�بات واال�سطهادات التي يق�م 

له  فتدع  عقائدهم..  يف  خمالفيهم  �سد  املتع�سب�ن  بها 

واجباته  ممار�سة  من  متكنه  ال  ولكن  االعتقاد،  حرية 

الدينية التي تفر�سها عليه عقيدته، واالمتناع مما يعتقد 

حترميه عليه.

والدرجة ال��سطى من الت�سامح: اأن تدع له حق االعتقاد 

اأمر  مبا يراه من ديانة ومذهب ثم ال ت�سيق عليه برتك 

يعتقد وج�به اأو فعل اأمر يعتقد حرمته. فاإذا كان اليه�دي 

يعتقد حرمة العمل ي�م ال�سبت فال يج�ز اأن يكلف بعمل 

يف هذا الي�م. الأنه ال يفعله اإال وه� ي�سعر مبخالفة دينه. 

واإذا كان الن�سراين يعتقد ب�ج�ب الذهاب اإىل الكني�سة 

ي�م االأحد فال يج�ز اأن مينع من ذلك يف هذا الي�م.

على  ن�سيق  اأال  الت�سامح  يف  هــذه  تعل�  التي  والــدرجــة 

املخالفني فيما يعتقدون حله يف دينهم اأو مذهبهم. واإن 

كنت تعتقد اأنه حرام يف دينك اأو مذهبك. وهذا ما كان 

اإذ ارتفع�ا  اأهل الذمة.  عليه امل�سلم�ن مع املخالفني من 

ما  كل  التزم�ا  فقد  الت�سامح.  من  العليا  الــدرجــة  اإىل 

يعتقده غري امل�سلم اأنه حالل يف دينه، وو�سع�ا له يف ذلك، 

ومل ي�سيق�ا عليه باملنع والتحرمي. 

ذلك الأن ال�سيء الذي يحله دين من االأديان لي�س فر�سًا 

على اأتباعه اأن يفعل�ه.

فاإذا كان دين املج��سي يبيح له الزواج من اأمه اأو اأخته 

دين  كان  واإذا  وال حرج.  يتزوج من غريهما  اأن  فيمكنه 

الن�سراين يحل له اأكل اخلنزير، فاإنه ي�ستطيع اأن يعي�س 

والغنم  البقر  حل�م  ويف  اخلنزير،  ياأكل  اأن  دون  عمره 

بع�س  كانت  فــاإذا  اخلمر،  ذلك  ومثل  له.  مت�سع  والطري 

الكتب امل�سيحية قد جاءت باإباحتها اأو اإباحة القليل منها 

ي�سرب  اأن  امل�سيحية  فرائ�س  من  فلي�س  املعدة،  الإ�سالح 

امل�سيحي اخلمر. فل� اأن االإ�سالم قال للذميني: دع�ا زواج 

املحارم، و�سرب اخلمر، واأكل اخلنازير، مراعاة ل�سع�ر 

اإخ�انكم امل�سلمني، مل يكن عليهم يف ذلك اأيُّ حرج ديني، 

الأنهم اإذا ترك�ا هذه االأ�سياء مل يرتكب�ا يف دينهم منكرًا، 

وال اأخل�ا ب�اجب مقد�س.

القراآن  اإليه  نبه  ما  وهذا  م��سعًا،  لل�سلح  يبق�ا  ال  حتى 

ب��س�ح بعد نهيه عن م�االة اأعداء اهلل واأعداء امل�سلمني 

اإبراهيم  ب�سالبة  مثاًل  و�سرب  املمتحنة،  �س�رة  اأول  يف 

ا َتْعُبُدوَن  ا ُبَراآُء ِمْنُكْم َومِمَّ والذين معه اإذ قال�ا لق�مهم: »اإِنَّ

اُء  ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغ�سَ
َّ

ِمْن ُدوِن اهلل

ِ َوْحَدُه« )املمتحنة:4(. بعد هذا قال 
َّ

َبدًا َحتَّى ُت�ؤِْمُن�ا ِباهلل
َ
اأ

ْنُهم  ِذيَن َعاَدْيُتم مِّ ن َيْجَعَل َبْيَنُكْم َوَبنْيَ الَّ
َ
 اأ

ُ َّ
تعاىل: »َع�َسى اهلل

فهذا  )املمتحنة:7(.  ِحيٌم«  رَّ َغُف�ٌر   
ُ َّ
َواهلل َقِديٌر   

ُ َّ
َواهلل ًة  ــَ�دَّ مَّ

)ع�سى(  بكلمة  ذكــره  الــذي  �سبحانه  اهلل  من  الــرجــاء 

والبغ�ساء  العداوة  القل�ب من  بتغيري  اأماًل  القل�ب  ميالأ 

فه�  القل�ب،  تغيري  على  قدير  واهلل  واملحبة،  امل�دة  اإىل 

الذي يقلبها كيف ي�ساء، واهلل غف�ر ملا م�سى من االأحقاد 

وال�سغائن، رحيم بعباده الذين ت�سف� قل�بهم، وال عجب 

اأن ا�ستهر بني امل�سلمني ق�لهم: وابغ�س بغي�سك ه�نا ما 

ع�سى اأن يك�ن حبيبك ي�مًا ما«.

- الدعوة اإىل احلوار بالتي هي اأح�شن	  8
اإىل  الدع�ة  هي:  االإ�سالمي  للت�سامح  الثامنة  والركيزة 

»اْدُع  تعاىل:  ق�له  يف  وذلــك  باحل�سنى،  املخالفني  حــ�ار 

ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم  �َسَنِة  احْلَ َوامْلَْ�ِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َسِبيِل  اإِىِل 

ْعَلُم 
َ
اأ َوُهَ�  �َسِبيِلِه  لَّ َعن  ن �سَ ْعَلُم مِبَ

َ
اأ ُهَ�  َك  َربَّ نَّ  اإِ ْح�َسُن 

َ
اأ ِهَي 

وامل�عظة  باحلكمة  فالدع�ة  )النحل:125(،  ِبامْلُْهَتِديَن« 

هي  بالتي  واجلـــدال  امل�افقني،  مع  غالبًا-   – احل�سنة 

ماأم�رون  فامل�سلم�ن  املخالفني.  مع   - غالبًا   – اأح�سن 

هي  التي  بالطريقة  خمالفهم،  يجادل�ا  اأن  ربهم  من 

املخالف.  القب�ل من  اإىل  واأقرب  اأمثلها  الطرق،  اأح�سن 

اإليه  اأح�سن، ه�: احل�ار الذي ندع�  واجلدال بالتي هي 

مع املخالفني لنا، وه� الذي ال ي�سعى اإىل اإيغار ال�سدور، 

اأو  الفتنة،  ي�سعل  مــا  ـــارة  واإث القل�ب،  بــني  املباعدة  اأو 

بع�سها  القل�ب  تقريب  على  يعمل  بل  ال�سغينة،  يــ�رث 

»َواَل  الكتاب:  اأهل  من بع�س، كما قال تعاىل يف جمادلة 

ِذيَن َظَلُم�ا  ْح�َسُن اإِالَّ الَّ
َ
ْهَل اْلِكَتاِب اإِالَّ ِبالَِّتي ِهَي اأ

َ
اِدُل�ا اأ جُتَ

اجل�امع  على  تركز  فــاالآيــة  )العنكب�ت:46(.  ِمــْنــُهــْم« 

امل�سرتكة التي ي�ؤمن بها الفريقان، ال على نقاط التمايز 

وبهذا  باحل�سنى.  احلــ�ار  اأ�س�ل  من  وهذا  واالختالف، 

يرى  وال  املتخالفني،  بني  احلــ�ار  �سرورة  االإ�سالم  يرى 

اال�سرتاتيجي  الكاتب  ادعى  كما  بينهم،  ال�سراع  حتمية 

االأمريكي )�سم�يل هانتينغت�ن(. 

اأربعني  ح�ايل  منذ  امل�سيحي  االإ�سالمي  احل�ار  بداأ  وقد 

�ساركت  وقــد  قريب،  عهد  اإىل  م�ستمرًا  يــزل  ومل  �سنة، 

القمة  م�ؤمتر  منها:  احلـــ�ار،  لهذا  م�ؤمتر  من  اأكــر  يف 

االإ�سالمية امل�سيحية يف روما )اأكت�بر2001( الذي دعت 
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اأب� عبيد يف )االأمــ�ال( عن �سعيد بن امل�سيب: اأن  وروى 

ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - ت�سدق ب�سدقة على 

َرى عليهم. وروى البخاري  اأهل بيت من اليه�د، فهي جُتْ

يه�ديًا،  عاد  و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  النبي   اأن  اأن�س  عن 

وعر�س عليه االإ�سالم فاأ�سلم، فخرج وه� يق�ل: »احلمد 

هلل الذي اأنقذه بي من النار«. وروى البخاري اأي�سًا: »اأن 

ودرعه مره�نة عند  ت�يف  و�سلم   عليه  النبي  �سلى اهلل 

يه�دي يف نفقة عياله«، وقد كان يف و�سعه �سلى اهلل عليه 

نُّ�ا عليه  و�سلم  اأن ي�ستقر�س من اأ�سحابه، وما كان�ا ِلَي�سِ

النبي  �سلى اهلل  وقبل  اأمته.  ُيَعلِّم  اأن  اأراد  ولكنه  ب�سيء 

عليه و�سلم  الهدايا من غري امل�سلمني، وا�ستعان يف �سلمه 

وحربه بغري امل�سلمني، حيث �سمن والءهم له.

ال�سحابة  معاملة  يف  كــذلــك  ال�سماحة  هــذه  وتتجلى 

والتابعني لغري امل�سلمني.

فعمر ياأمر ب�سرف معا�س دائم ليه�دي وعياله من بيت 

َدَقاُت  ا ال�سَّ َ مال امل�سلمني، ثم يق�ل: قال اهلل تعاىل: »اإِمنَّ

ِلْلُفَقَراِء َوامْلَ�َساِكنِي« )�س�رة الت�بة: 60( وهذا من م�ساكني 

اأهل الكتاب. ومير يف رحلته اإىل ال�سام بق�م جمذومني 

من  لهم  اجتماعية  مب�ساعدة  فــيــاأمــر  الــنــ�ــســارى  مــن 

اأهل  من  رجل  ب�سربة  عمر  واأ�سيب  امل�سلمني.  مال  بيت 

ي��سي  اأن  فلم مينعه ذلك  ـ  املج��سي  ل�ؤل�ؤة  اأبي  ـ  الذمة 

اخلليفة من بعده وه� على فرا�س امل�ت فيق�ل: »واأو�سيه 

ي�يف  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�س�له  وذمــة  اهلل  بذمة 

ف�ق  يكلف�ا  ال  واأن  وراءهــم  يقاتل من  واأن  بعهدهم  لهم 

ي��سي  بن عمرو  البخاري(. وعبد اهلل  طاقتهم«  )رواه 

ويكرر  االأ�سحية،  من  اليه�دي  جــاره  يعطي  اأن  غالمه 

ال��سية مرة بعد مرة، حتى ده�س الغالم، و�ساأله عن �سر 

هذه العناية بجار يه�دي، قال ابن عمرو: اإن النبي �سلى 

باجلار  ي��سيني  جربيل  زال  »ما  قــال:  و�سلم  عليه  اهلل 

والرتمذي(.  داود   اأب�  )رواه  �سي�رثه«  اأنه  ظننت  حتى 

وماتت اأم احلارث بن اأبي ربيعة وهي ن�سرانية، ف�سيعها 

عبد  )رواه  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  اهلل   ر�س�ل  اأ�سحاب 

الرزاق يف م�سنفه(. وكان بع�س اأجالء التابعني يعط�ن 

ن�سيبًا من �سدقة الفطر لرهبان الن�سارى وال يرون يف 

�سريين  وابــن  كعكرمة  ـ  بع�سهم  ذهب  بل  حرجًا.  ذلك 

والزهري ـ اإىل ج�از اإعطائهم من الزكاة نف�سها. وروى 

اأنه �ُسئل عن ال�سدقة  اأبي �سيبة عم جابر بن زيد:  ابن 

واأهل  امل�سلمني،  ملتكم من  اأهل  فقال: يف  ت��سع؟  فيمن 

املــدارك(  )ترتيب  يف  عيا�س  القا�سي  وذكر  ذمتهم... 

قال: حدث الدارقطني اأن القا�سي اإ�سماعيل بن اإ�سحاق، 

وزير  الن�سراين  �ساعد  بن  عبدون  ال�زير  عليه  دخــل 

اخلليفة املعت�سد باهلل العبا�سي، فقام له القا�سي ورحب 

قال  ال�زير  خرج  فلما  لذلك،  ال�سه�د  اإنكار  فــراأى  به. 

اهلل  قــال  وقــد  اإنكاركم،  علمت  قد  اإ�سماعيل:  القا�سي 

الدين  يف  يقاتل�كم  مل  الذين  عن  اهلل  ينهاكم  »ال  تعاىل: 

اإن  اإليهم  وتق�سط�ا  تربوهم  اأن  دياركم  من  يخرج�كم  ومل 

اهلل يحب املق�سطني« )املمتحنة:8(. وهذا الرجل يق�سي 

ح�ائج امل�سلمني وه� �سفري بيننا وبني املعت�سد.... وهذا 

من الرب. 

اأن ي�سيق على  ومع هذا مل يقل االإ�سالم ذلك، ومل ي�ساأ 

للم�سلمني:  وقــال  حله،  يعتقدون  اأمــر  يف  امل�سلمني  غري 

اترك�هم وما يدين�ن.

10 - روح الت�شامح عند امل�شلمني
 الركيزة العا�سرة للت�سامح االإ�سالمي تتجلى فيما ن�سميه 

»روح الت�سامح الديني« عند امل�سلمني، ذلك اأن هناك �سيئًا 

ال يدخل يف نطاق احلق�ق التي تنظمها الق�انني، ويلزم 

بها الق�ساء، وت�سرف على تنفيذها احلك�مات. ذلك ه� 

ولطف  املعا�سرة،  ُح�سن  يف  تبدو  التي  ال�سماحة«  »روح 

من  االإن�سانية  امل�ساعر  و�سعة  اجلــ�ار،  ورعاية  املعاملة، 

اإليها  التي حتتاج  االأم�ر  وهي  واالإح�سان.  والرحمة  الرب 

وهذه  ق�ساء.  وال  قان�ن  فيها  يغني  وال  الي�مية،  احلياة 

تتجلى  االإ�سالمي.  املجتمع  ت�جد يف غري  تكاد  ال  الــروح 

ال�الدين  �ساأن  يف  الــقــراآن  قــ�ل  مثل  يف  ال�سماحة  هــذه 

امل�سركني اللذين يحاوالن اإخراج ابنهما من الت�حيد اإىل 

ْنَيا َمْعُروفًا« )لقمان: 15(. اِحْبُهَما يِف الدُّ ال�سرك: »َو�سَ

ويف ق�ل القراآن ي�سف االأبرار من عباد اهلل: »َوُيْطِعُم�َن 

�ِسريًا« )االإن�سان:8(.	
َ
ِه ِم�ْسِكينًا َوَيِتيمًا َواأ َعاَم َعَلى ُحبِّ الطَّ

امل�سركني. ويف  اإال من  االآية  نزلت  االأ�سري حني  يكن  ومل 

ق�ل القراآن يجيب عن �سبهة بع�س امل�سلمني يف م�سروعية 

ين:	 رِّ املُ�سِ امل�سركني  من  وجريانهم  ذويهم  على  االإنفاق 

اْبِتَغاَء  اإِاّل  ُتْنِفُق�َن  َوَمــا  ْنُف�ِسُكْم 
َ
َفاِلأ  ٍ

ْ
َخــري ِمــْن  ُتْنِفُق�ا  ــا  »َوَم

ُتْظَلُم�َن«	 ال  ْنُتْم 
َ
َواأ اإَِلْيُكْم  ُيَ�فَّ  َخرْيٍ  ِمْن  ُتْنِفُق�ا  َوَما   ِ

َّ
اهلل َوْجِه 

)البقرة:272(. وقد روى حممد بن احل�سن �ساحب اأبي 

النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم  اأن  ن مذهبه  حنيفة ومدوِّ

- بعث اإىل اأهل مكة مااًل ملا قحط�ا لي�زع على فقرائهم. 

هذا على الرغم مما قا�ساه من اأهل مكة من العنت واالأذى 

ه� واأ�سحابه. وروى اأحمد وال�سيخان عن اأ�سماء بنت اأبي 

اإذ  اأمي وهي م�سركة، يف عهد قري�س  بكر قالت: قدمت 

عاهدوا، فاأتيت النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم - فقلت: يا 

لها؟ قال:  اأفـاأ�سِ اإن اأمي قدمت وهي راغبة،  ر�س�ل اهلل، 

لي اأمك« )متفق عليه(.  »نعم، �سِ

»َواَل  املخالفني:  مع  املجادلة  اأدب  يبني  القراآن  ق�ل  ويف 

َظَلُم�ا  ِذيَن  الَّ اإِالَّ  ْح�َسُن 
َ
اأ ِهَي  بالَِّتي  اإِالَّ  اْلِكَتاِب  ْهَل 

َ
اأ اِدُل�ا  جُتَ

ِمْنُهْم« )العنكب�ت:46(. وتتجلى هذه ال�سماحة كذلك يف 

معاملة الر�س�ل - �سلى اهلل عليه و�سلم - الأهل الكتاب 

ويكرمهم،  يزورهم  كان  فقد  ن�سارى،  اأو  كان�ا  يه�دًا 

ويح�سن اإليهم، ويع�د مر�ساهم، وياأخذ منهم ويعطيهم. 

ـ وهــم من  اأن وفــد جنــران  ال�سرية  اإ�سحق يف  ابــن  ذكــر 

عليه  اهلل  �سلى   - الر�س�ل  على  قدم�ا  ملا  ـ  الن�سارى 

الع�سر،  بعد  م�سجده  عليه  دخــلــ�ا  باملدينة،   - و�سلم 

ــاأراد  ف م�سجده،  يف  ي�سل�ن  فقام�ا  �سالتهم،  فكانت 

النا�س منعهم، فقال ر�س�ل اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-		

وعقب  �سالتهم.  ف�سل�ا  امل�سرق  فا�ستقبل�ا  »دع�هم«   :

املجتهد ابن القيم على هذه الق�سة يف )الهدي النب�ي( 

الكتاب  اأهــل  دخــ�ل  )جــ�از  الفقه:  من  فيها  مما  فذكر 

�سالتهم  من  الكتاب  اأهــل  ومتكني  امل�سلمني،  م�ساجد 

اإذا كان ذلك  اأي�سًا،  امل�سلمني، ويف م�ساجدهم  بح�سرة 

عار�سًا، وال ميكن�ن من اعتياد ذلك(.

اأ�شا�ص 

التكرمي يف 

القراآن هو 

الآدمية ذاتها
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املطران غريغوار حّداد

رجل دين من لبنان

الن�ع  ن�عان:  اإنه  فلنقل  اأو  اثنان،  م�ست�يان  والت�سامح 

االأول يك�ن عندما ُيقدم االإن�سان على اإظهار الت�سامح 

مع �سخ�س اآخر، انطالقًا من اعتقاده باأنه اأف�سل منه 

واأق�ى، لذلك ه� يت�سامح معه. وهذا ه� اخلطر بعينه 

هذا  وباأن  باالآخر،  التحكم  على  قادر  باأنه  يت�هم  الأنه 

معه  يتعامل  من  اإىل  ويحتاج  و�سعيف  ركيك  االآخر 

الن�ع،  هذا  بالتاأكيد  احلياة.  من  ليتمكن  بالت�سامح 

من  �سمة  لي�س  ت�ساحمًا،  ولي�س  م�ساحمة  ه�  الذي 

ن�سر  على  ونعمل  اإليها  ن�سب�  التي  املجتمعات  �سمات 

واإر�ساء ق�اعد تنظيمها. ثقافتها 

اأظن  ما  على  ال�سامي  الن�ع  وه�  الثاين،  الن�ع  اأما 

جميعًا  اأننا  مفادها  قناعة  على  يق�م  الذي  ذلك  فه� 

خ�س��سًا،  االإن�سانية  الناحية  من  نف�سه،  امل�ست�ى  من 

اأننا  يعني  بع�سًا.  بع�سنا  اكت�ساف  على  قادرون  واأننا 

بيننا.  القائمة  االختالفات  وج�ه  نكت�سف  اأن  ن�ستطيع 

اأن  اأهمية منه ه�  االأكر  ولكن  للغاية.  اأمر مهم  وهذا 

مع  ونتعامل  ونتفهمها،  ونفهمها،  االختالفات  نقبل 

وبا�ستعداد  بانفتاح  ممار�ستها،  نتائج  ومع  مظاهرها 

فكرة  ا�ستبعاد  دون  من  الراأي،  ولتبادل  للتحاور  دائم 

ف�ق  االلتقاء  اأجل  من  »التنازالت«  تبادل  ارت�ساء 

وثابتة. اأر�سية م�سرتكة 

وعلينا اأن ندرك اأن الت�سامح، يف اأيامنا احلالية، يبدو 

وكاأنه ط�باوية ي�ستحيل ال��س�ل اإليها. وهذا عائد اإىل 

اأن كال منا يرجع اإىل اأ�س�له واإىل املجم�عة الدينية اأو 

�شكان

القواقع
حتتاج جمتمعاتنا املدنية هذه االأيام، كما يف 

الت�شامح.  ثقافة  من  الكثري  اإىل  وقت،  كل 

لي�س  ما  اإىل  خ�شو�شاً  يحتاج  واالإن�شان 

اإليه  باحلاجة  يح�ّس  الأنه  عنده،  متوافراً 

اإح�شا�شاً وا�شحاً.
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الطائفية اأو املذهبية التي ه� فيها يف ال�قت احلا�سر. 

واأن قيم  اأن هذا امل�قع ه� م�قعه الطبيعي،  ه� يعتقد 

انطالقه  مكان  واأن  قيمه،  بال�سرورة  هي  امل�قع  هذا 

الفعلي ه� املكان الذي ينتمي اإليه باالأ�س�ل.

وال�هم ه� الذي يجعل اأ�سحاب هذه الفكرة يعتقدون 

مع  يت�ساحم�ا  اأن  ي�ستطيع�ن  قدرتهم،  ب�سبب  اأنهم، 

الذي عندهم.  الكثري  بع�سًا من  له  يقّدم�ا  واأن  االآخر 

ح�لنا.  من  امل�سابهة  النماذج  من  الكثري  هناك  طبعًا 

يف  الطاغي  ه�  النا�س  من  الن�ع  هذا  كان  رمبا  بل  ال 

نعي�س. املجتمعات حيث 

لكن، رغم كل هذا، يبقى ال�س�ؤال االأ�سا�سي التايل: اإىل 

اأي حّد ي�ستطيع الفرد منا اأن يخرج من »الق�قعة« التي 

نعي�س �سمنها؟ وما املقايي�س التي جتعلنا قادرين على 

اخلروج من �سرنقتنا من اأجل ال��س�ل اإىل االآخر؟

عنه،  االإجابة  من  بّد  ال  الذي  الكبري  ال�س�ؤال  ه�  هذا 

يف  فعاًل  راغبني  كنا  اإذا  اأ�سا�سه  على  والت�سّرف 

التي  ال�سافية  االإن�سانية  املبادئ  م�ست�ى  اإىل  االرتفاع 

اإليها. ندع� 

اإن�شانية املرجعية 

واالنطالقة يف هذا االجتاه اإما اأن تك�ن دينية واإما اأن 

تك�ن اإن�سانية، اأو حتى علمانية كما يتكاثر احلديث يف 

اأيامنا احلالية.

املنطلقات  من  اأنطلق  اأن  كثريًا  يهمني  �سخ�سيًا  اأنا 

اخلندق  يف  جميعًا  نك�ن  الأننا  العلمانية   – االإن�سانية 

نف�سه ويف املعطيات اإياها، ونعمل كلنا يدًا بيد من اأجل 

دينية  تع�د  فال  املرجعية  تتبّدل  هنا  م�سرتك.  جمتمع 

اأو طائفية اأو مذهبية، بل هي مرجعية اإن�سانية بكل ما 

للكلمة من معنى.

يف ثقافة الت�سامح التي نحن ب�سددها ما معنى الق�ل 

اإن املرجعية هي مرجعية اإن�سانية؟

اأن  يجب  لذلك  مطلقة.  قيمة  قيمة.  االإن�سان  اأن  يعني 

اأن  ينبغي  التي  ت�سرفاتنا  كل  القيمة  تلك  اإىل  نعيد 

اإذا  ما  لنتبنّي  االإن�سانية  القيمة  اأ�سا�س  على  نقي�سها 

يك�ن  حينها  خمطئني.  اأو  م�اقفنا  يف  م�سيبني  كنا 

والعميق. الفعلي  للت�سامح معناه 

يك�ن  باأن  تق�سي  واملطلقة  احلقيقية  االإن�سان  قيمة 

الفرد ميزانًا وحم�رًا لكل ما يفكر فيه. فاإذا كان يريد 

ه�  القان�ن  هذا  اإن  يق�ل  اأن  فعليه  ق�انني  ي�سنّت  اأن 

اأن  فعليه  ما  م�ؤ�س�سة  اإقامة  واإذا رغب يف  اإن�سان.  لكل 

يفكر باأنه يقيم تلك امل�ؤ�س�سة لكل  النا�س ولي�س لبع�س 

الي�م يف احلركة  املبداأ الذي نطرحه  النا�س. هذا ه� 

اإىل  حّ�لناه  وقد  املدين،  املجتمع  تيار   – االجتماعية 

»كل  االإن�سان.  ولكل  اإن�سان  لكل  نعمل  يق�ل:  �سعار 

كما  الت�سامح  بثقافة  يرتبط  الذي  اجلزء  ه�  اإن�سان« 

اإىل  عائد  فهذا  االإن�سان«  »كل  اأما  �سابقًا.  �سرحت 

ناأخذ  وحني  وروح.  ونف�س  ج�سد  االإن�سان  باأن  اإدراكنا 

االإن�سان  اأ�سبح  قد  يك�ن  االعتبار  بعني  اجل�انب  هذه 

اإذا  اإال  كاماًل  اإن�سانًا  يك�ن  ال  فاالإن�سان  مطلقة.  قيمة 

تكاملت فيه هذه اجل�انب الثالثة.

املجتمعات  الأن  االأيام  هذه  التحقيق  �سعب  اأمر  وهذا 

التي نعي�س فيها تتاألف غالبًا من اأ�سخا�س مل يكن لهم 

كل  تق�م  اأن  اإىل  ي�ؤّدي  مما  القيم.  على  التدّرب  حظ 

عائلة على اأ�سا�س جمم�عة �سغرية من القيم اخلا�سة 

مينة  اأحكام  واإطالق  قيا�س  كاأدوات  ت�ستخدمها  بها، 

وي�سرة، من دون اأي تعّمق فعلي يف امل��س�ع املطروح.

اأن تك�ن هناك جمم�عة من  الأجل هذا من ال�سروري 

النا�س الذين يتحّل�ن بال�عي ليكت�سف�ا معنى كل اأبعاد 

معادلة: كل اإن�سان وكل االإن�سان، وحتاول اأن تعر على 

تهتدي  وكذلك  بها،  نقبل  اأن  ميكن  التي  االختالفات 

اإىل االختالفات التي ميكن اأن نقبل بها.

اختالفات وقيم

اأخت�سر واأق�ل اإن االختالفات التي ميكن اأن نقبل بها 

هي تلك التي ال ت�ؤثر على تلك القيم �سلبيًا، ال بل هي 

بها  اأقبل  اأن  ميكنني  ال  التي  تلك  اأما  عليها.  حتافظ 

عليها  حتافظ  وال  القيم  تلك  تنتهك  التي  تلك  فهي 

اأبدًا. 

من  عدد  ال�اعني،  غري  من  البع�س  عند  هناك  مثاًل 

االإن�سان  هذا  يق�ل�ن:  جتعلهم  التي  االختالفات 

من  بّد  ال  لذلك  به،  القب�ل  ميكنني  وال  عني  خمتلف 

اإزاحته والتخل�س منه، اأو يف اأ�سعف االإميان حماربته 

اأو مقاطعته.

هذا  ت�سّرفات  عن  كليًا  غاب  قد  الت�سامح  يك�ن  هنا 

ت�سهد  اأن  يفرت�س  وكثقافة  كمفه�م  غاب  الفريق. 

مع  تعاملنا  ويف  الي�مية  احلياة  يف  لها  فعليًا  تطبيقًا 

االآخرين يف كل �ساعة.

الت�شامح اكت�شاف 

اأن ن�ساعد هذا  البديل، حتى يف احلاالت املظلمة، ه� 

الن�احي  بع�س  االآخر  يف  يكت�سف  اأن  على  »البع�س« 

عليها  والتاأ�سي�س  معها  التعامل  ميكن  التي  االإيجابية 

جمم�عة  اأ�سا�س  على  معه  والتعاطي  قب�له  اأجل  من 

يك�ن  حينها  عنها.  حتّدثنا  التي  االإيجابية  القيم 

كيف  نكت�سف  واأخذنا  فعاًل،  بالظه�ر  بداأ  قد  الت�سامح 

واأن نتط�ر  اأن نعي�س معًا هذه القيم امل�سرتكة،  ميكننا 

معًا، واأن ن�ستخرج طرقًا ميكن اأن ن�سلكها فتنت�سر من 

الت�سامح احلقيقية. ثقافة  ح�لنا 

غري  االأحزاب  وكذلك  املدنية،  اجلمعيات  اأن  اأظن 

الطائفية، وامل�ؤ�س�سات غري املذهبية التي ت�ؤمن بحق�ق 

االإن�سان – كل اإن�سان وكل االإن�سان – وبحق�ق املراأة.. 

اأجل  ن�سلكها من  اأن  التي ميكن  هذه بع�س من الطرق 

من  الفعلية  جتلياتها  وعي�س  الت�سامح  ثقافة  تعميم 

خالل عالقتنا باالآخرين.

ت�سهد  ال  العليا  املبادئ  هذه  كل  باأن  نعرتف  اأن  يجب 

اأنه  يعني  ولكن هذا ال  تطبيقات كثيفة يف جمتمعاتنا. 

تزيدنا  ال�سع�بات  العك�س  على  ن�ست�سلم.  اأن  يجب 

اإىل  لل��س�ل  ممكن  ه�  ما  كل  فعل  على  ت�سميمًا 

الت�سامح!

حقوق 

الإن�شان 

و)املراأة( 

اإحدى طرق 

تعميم ثقافة 

الت�شامح
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يف البداية يجب اأن نعرتف باأن الت�شامح يف االأديان لي�س 

قيمة عبثية اأتت عن طريق امل�شادفة، اأو هو قيمة ثانوية 

ميكننا اأن ناأخذ بها اأو ال ناأخذ، بل هو قيمة اأ�شلية وثابتة 

يف كل االأديان ال�شماوية، بل اإننا ال نبالغ لو قلنا اإنه قيمة 

الوجود  �شرورة  �شروري  احلياة  يف  ووجوده  وجودية، 

نف�شه، ولقد اأثبتت ذلك كل الكتب ال�شماوية ومنها القراآن 

الكرمي يف قوله تعاىل »ياأيها النا�س اإنا خلقناكم من ذكر 

اأثبتت  فلقد  لتعارفوا«  وقبائل  �شعوبا  وجعلناكم  واأنثى 

هذه االآية مبا ال يدع جمااًل لل�شك اأن الهدف االأ�شمى من 

اخللق هو التعارف بني الب�شر من اأجل التكاتف لعمران 

الت�شامح،  التعارف والتكاتف يلزمه وجود  االأر�س، وهذا 

وال  كيانه  ينبني  وال  حياته  تتحقق  ال  بطبعه  واالإن�شان 

اإال  قدرات  من  اإليه  ي�شبو  ما  يكت�شب  وال  ذاته  تكتمل 

داخل و�شط اجتماعي مت�شابك، فيه اخلري وال�شر، وفيه 

واالأنا  االأنا  وفيه  والتنافر،  والتجان�س  والبغ�س،  احلب 

االآخر، ومن بني كل هذه املتناق�شات تبدو قيمة الت�شامح 

باعتبارها القيمة االأ�شمى مكانة، واالأرفع �شاأنا.

د. منى مكرم عبيد

كاتبة من م�سر

نة
ُّ

ال�ش
الكونية 
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فكرة 

الت�شامح 

ب�شيطة 

و�شفافة يف 

ح�شورها.. 

كارثية 

وقاتلة يف 

غيابها

خطابات 

ت�شوه املقّد�ص 

وتغتال العقل 

وت�شادر 

احلرية
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اأن ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد فاإياك  بك  غريك  يفعله  اأن  تكره  ما  »كل  ال��ساية 

»اغت�سل�ا وتطهروا  اآخر  اأنت بغريك« ويف م��سع  تفعله 

وتعلم�ا  االإ�ساءة  عن  – وكف�ا  اأفكاركم  �سرور  واأزيل�ا 

االإح�سان والتم�س�ا االإن�ساف«. 

وهكذا بات وا�سحًا اأن الت�سامح الديني مطلب اإن�ساين 

نبيل دعت اإليه كل االأديان دون ا�ستثناء، وكيف ال تدع� 

الفطرة  واقت�سته  االإلهية  احلكمة  اأرادته  وقد  اإليه 

وفر�سته  االجتماعية  الن�ساأة  وا�ست�جبته  االإن�سانية 

يف  عليها  متعارف  لغة  والت�سامح  املدنية.  املجتمعات 

جميع االأديان واملذاهب.

وقيمة الت�سامح الديني تتمثل يف ك�نه يقت�سي امل�ساواة 

يف احلق�ق من حيث اإنه يقت�سي الت�سليم املطلق اعتقادًا 

و�سل�كًا وممار�سة، باأنه اإذا كان له�ؤالء وج�د فالأولئك 

دين  فالأولئك  حرمته  له  دين  له�ؤالء  كان  واإذا  وج�د، 

ثقافية  له�ؤالء خ�س��سية  واإذا كان  نف�سها،  له احلرمة 

ال  ثقافية  خ�س��سية  فالأولئك  االنتهاك،  تر�سى  ال 

اأ�سا�سية  اأر�سية  الديني  والت�سامح  اأبدًا.  امل�س  تقبل 

فالتعددية  ق�اعده،  واإر�ساء  املدين  املجتمع  لبناء 

وتقدير  املعتقد  وحرية  االآخر  وقب�ل  والدمي�قراطية 

امل�اثيق ال�طنية واحرتام �سيادة القان�ن كل هذه االأم�ر 

الرتا�سي  تقبل  ال  اإن�سانية  وقيم  ا�سرتاتيجية  خيارات 

وال التفريط وال امل�ساومة، وهذا يعني اأن الت�سامح عامل 

اأ�سا�سي ال غنى عنه يف بناء املجتمع املدين، وهذا اأي�سًا 

املتبادل  االحرتام  ي�ست�جب  الت�سامح  اأن  اإىل  يق�دنا 

والتقدير امل�سرتك.

غياب الت�شامح كارثة

 واإذا كانت فكرة الت�سامح ب�سيطة و�سفافة يف ح�س�رها، 

فاإنها كارثية وقاتلة يف غيابها الأن غياب الت�سامح يعني 

انت�سار ظاهرة التع�سب والعنف و�سيادة عقلية التجرمي 

التطرف  جماعات  قبل  من  وخارجها  ال�سلطة  يف 

والت�سدد ومن قبل الق�ى الغا�سمة، اإن وج�د اأق�ال من 

نحن  ال�سليبية..  واحلروب  املقد�سة  »احلروب  عينة 

وملحد  وكافر  فا�سد  وغرينا  احلق  طريق  على  وحدنا 

وتف�سده  الت�سامح  �سد  امل�سطلحات  كل هذه  وعلماين« 

وحتل حمله الكره والعنف.

وحينما تغيب �سم�س الت�سامح ت�سرق �سم��س احلروب، 

وي�سبح الر�سا�س بدياًل عن احل�ار، واخلراب والدمار 

بدياًل عن العمار.

اأيام  انفتح�ا  قد  امل�سلمني  باأن  التاريخ  اأفادنا  لقد 

على  الثقايف  وازدهارهم  احل�ساري  عطائهم 

يفهم�ها  اأن  على  وحر�س�ا  وثقافات،  وعل�م  معارف 

ي�ؤكد  التاريخ  اأن  حتى  منها،  وي�ستفيدوا  وي�ست�عب�ها 

اأنهم ما ا�ستطاع�ا اأن يقيم�ا ح�سارتهم التي اأقام�ها 

اإال بعد اطالعهم وا�ستفادتهم مما وجد لدى غريهم، 

االأب�اب  �سلك�ه  الذي  الك�ين  االنفتاح  ذلك  �سرع  وقد 

والتبادل  والتقارب  التعرف  اأمام  م�ساريعها  على 

وعزز االأدوار االإيجابية الفعالة التي كانت ت�ؤديها تلك 

احلكمة  »بي�ت  عرب  ت�ستقطب  كانت  التي  املناظرات 

من  العلماء  تاأ�سي�سها«  يف  االأمر  اأول�  تناف�س  التي 

على  ي�ؤكد  ك�نه  يف  تتمثل  الديني  الت�سامح  وقيمة 

املختلفة،  الديانات  اأ�سحاب  بني  املتبادل  االحرتام 

العالقات  عليه  تبنى  الذي  املتني  الزاوية  حجر  وه� 

ومعتقداتك  دينك  اأنك حترتم  يعني  ال  وه�  االإن�سانية، 

وتقدير  احرتام  عليك  يفر�س  بل  فقط،  بك  اخلا�سة 

واحتقارها،  ت�س�يهها  وعدم  االأخرى  املعتقدات 

مع  الت�سامح  اإىل  تدع�  ح�سرًا  ال�سماوية  فالديانات 

االآخر وهي جميعًا ت�ستقي من منبع واحد، وهي جميعها 

تعترب النا�س اإخ�ة ال تفا�سل بينهم من حيث ر�سائلهم 

وال�سري  بهم  االإميان  حيث  ومن  ودع�اتهم،  ال�سماوية 

الرب  »اأن  القدمي  العهد  يف  ورد  فلقد  لتعليمهم،  وفقًا 

وكل  قلبك  بكل  اإلهك  الرب  فاأحبب  واحد  رب  اإلهنا 

نف�سك وكل قدراتك« والقراآن الكرمي يق�ل: »ق�ل�ا اآمنا 

اإبراهيم واإ�سماعيل  اإىل  اأنزل  اإلينا وما  اأنزل  باهلل وما 

وعي�سى  م��سى  اأوتي  وما  واالأ�سباط  ويعق�ب  واإ�سحاق 

وما اأوتي النبي�ن من قبلهم ال نفرق بني اأحد منهم«.

ويق�ل ال�سيد امل�سيح »اأحب�ا بع�سكم بع�سا كما اأحببتكم 

واأحب�ا اأعداءكم واأح�سن�ا اإىل مبغ�سيكم« ويق�ل القراآن 

اهلل  فاإن  وتغفروا  وت�سفح�ا  تعف�ا  »اإن  اآخر  م��سع  يف 

غف�ر رحيم«. وهذه االآية تعني اأن اهلل مت�سامح وغف�ر 

مع الذين ي�ساحم�ن ويغفرون للمخطئني بحقهم.

االأديان  انتماء  اأمر بديهي بحكم  االأديان  والت�سامح يف 

اإىل ال�سماء، وه� ما يعني اأنها ال تاأمر اإال باخلري واحلق 

واالإح�سان،  والرحمة  الرب  اإىل  اإال  تدع�  وال  وال�سالح، 

اإال باالأمن وال�سلم وال�سالم، وما كانت ي�مًا  وال ت��سى 

والتعاي�س  والتبادل  التالحم  اأمام  ذاتها  حد  يف  عائقًا 

يت�هم�ن  الذين  يف  العائق  واإمنا  والتحاور،  والتعارف 

يف  االأديان  وي�ستغل�ن  املطلقة  احلقيقة  ميتلك�ن  اأنهم 

ينفرد  �سماوي  دين  ي�جد  وال  النا�س،  م�سائر  حتديد 

دون غريه من االأديان باال�ستمال على مبادئ الت�سامح، 

ولننظر اإىل هذه االآيات التي وردت يف القراآن واالإجنيل 

والت�راة وكلها �س�اهد على اأن الت�سامح عامل م�سرتك 

الثالث. يق�ل االإجنيل »لقد قيل لكم من  الديانات  يف 

ال  لكم  اأق�ل  واأنا  باالأنف  واالأنف  بال�سن  ال�سن  اأن  قبل 

تقاوم�ا ال�سر بال�سر، بل من �سرب خدك االأمين فح�ل 

اإليه اخلد االأي�سر ومن اأراد اأن يخا�سمك ويخلع رداءك 

ف�سر  لت�سري معه ميال  الرداء، ومن �سخرك  له  فاترك 

اأن يقرت�س  اأراد  معه ميلني، ومن �ساألك فاأعطه، ومن 

– 142، وهنا  منك فال ترده« اإجنيل متى 52، العدد 39	

ويطلب  مبثله  ال�سر  يقاوم�ا  باأال  اأتباعه  امل�سيح  ينا�سد 

منهم ال�سماحة ملن اأ�ساء اإليهم. 

وكذلك تدع� اليه�دية اإىل الت�سامح، ولننظر اإىل هذه 

معارك 

املتدينني 

مع اأنف�شهم 

اأ�شّد 

�شراوة من 

معاركهم 

مع غريهم
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بتلقائية  عليها  امل�سلم�ن  اأقبل  وقد  االأديان،  خمتلف 

اال�ستدالل  بعدم  االلتزام  �سرط  فيها  وقبل�ا  وق�سد، 

على مق�التهم ال بالكتاب وال بال�سنة، نزواًل عند رغبة 

الب�ذيني  من  وحتى  والن�سارى  اليه�د  من  مناظريهم 

وحتقيقًا  بالعقالنية  مت�سكًا  وغريهم،  واملج��س 

البد  ولذلك  العلمية.  للمنهجية  وتطبيقًا  للم��س�عية 

واأن  لالأديان،  النبيلة  املبادئ  ت�سامن  اإىل  الدع�ة  من 

القادرة على خلق فكر  ال�اعية  الثقافات  تتعاون جه�د 

ح�ساري يت�ارى اأمامه كل خطاب ي�س�ه املقد�س ويغتال 

العقل وي�سادر احلرية ويجذب اإىل اخللف، ويعمل على 

العرقية وبغ�ساء  العن�سرية  خلق عامل جديد خال من 

التطاحن الديني وه� هدف ك�ين نبيل. 

الت�شامح بني امل�شيحية والإ�شالم

ط�يل  تاريخ  باالإ�سالم  امل�سيحية  التقاء  تاريخ  اإن 

والعنف  الت�سامح  بني  حمطاته  تن�عت  مت�سعب، 

والدمار وامل�دة وال�قائع الكربى التي كتب التاريخ على 

اإيقاعها، و�سعت امل�سيحية واالإ�سالم يف م�اقع العراك 

والعداوة، الأن التاريخ مل يكتب اإال على �سجيج املعارك 

ومعادالت الغلبة، لذا قيل اإن ال�سع�ب الهانئة لي�س لها 

التاريخية  املعارك  اأن  اأذهاننا  عن  يغيب  ولكن  تاريخ، 

امل�سلمني  وبني  اأنف�سهم  امل�سيحيني  بني  جرت  التي 

التي  املعارك  من  �سراوة  واأ�سد  اأق�سى  كانت  اأنف�سهم 

جرت تاريخيًا بني امل�سيحيني وامل�سلمني، وهما ينتميان 

ت�ستعل  ال  املعارك  اأن  يثبت  مما  خمتلفني،  دينني  اإىل 

بال�سرورة يف اختالف االأديان وال تقع �سرارتها االأوىل 

االأوىل  العامليتني  احلربني  من�ذج  وما  �سبيلها،  يف 

والثانية علينا ببعيد. 

العناوين  حتت  اجلي��س  لها  جي�ست  التي  احلروب  اإن 

الدينية الكبرية كانت اأبعد ما تك�ن عن حقيقة التعبري 

الديني يف �سم�ه الروحي، الأن العنف تعبري عن الرت�سب 

ال�عي  ح�سيلة  ه�  والت�سامح  الدين،  لع�سبية  ال�سهل 

احلقيقي ال�سعب لر�سالة الدين ولندلل على ذلك بعدد 

املرحلة  املثال ال احل�سر  �سبيل  االأمثلة، منها على  من 

ال�سعر  يف  ازدهارًا  تعرف  مل  املرحلة  فهذه  االأندل�سية، 

واالأدب والهند�سة والفن�ن اإال نتيجة تالقي احل�سارات 

من  بالرغم  وت�سامح  رحابة  يف  وت�ساركها  واالأديان، 

ت�سادم االختالف.

التا�سع  القرن  يف  االأندل�س  دخل�ا  امل�سلمني  اأن  ومع 

خمتلفة،  ولغة  خمتلفًا  ودينًا  خمتلفة  ح�سارة  حاملني 

بن�ا  لالأندل�س  ا�ستعادتهم  يف  امل�سيحيني  اأن  ومع 

قرطبة،  جامع  اأعمدة  داخل  عن�ة  بالق�طية  كني�ستهم 

نتيجة  اإال  االأندل�سية ما جتلت كح�سارة  املرحلة  اأن  اإال 

الت�سامح املتبادل بني االإ�سالم وامل�سيحية.

العقبة  وهي  ال�سليبية،  احلروب  ملرحلة  بالن�سبة  اأما 

الفكرية الكبرية يف فهم تاريخ القرون ال��سطى وعالقة 

ا�ستعادة  ال�سرق  اأهل  نحن  فعلينا  باالإ�سالم،  امل�سيحية 

هذا  لك�سر  املتقابلة،  م�سادرها  من  املتاأنية  قراءتها 

واالأزمات  الدينية  الدع�ة  بني  واخللط  الكبري  ال�هم 

ال�سيا�سية.  وال�سيطرة  احلربية  واملعارك  االقت�سادية 

اإىل جدلية العالقة بني امل�سيحية  وتق�دنا هذه املرحلة 

عالقة  وهي  واالإ�سالم،  الغربية  وامل�سيحية  ال�سرقية 

م�هت عنا�سرها و�س�هتها تاريخيًا احلروب ال�سليبية 

ورواياتها. 

وقرابة،  برحابة  االإ�سالم  حتاور  ال�سرقية  فامل�سيحية 

الغربية،  امل�سيحية  مع  ح�ارها  اإمكانية  بكثري  تتخطى 

طريقة  ويف  الذهنية،  بنيته  يف  ال�سرقي  وامل�سيحي 

اأقرب  ولالإميان  للعامل،  والعملية  الفكرية  م�اجهته 

اإىل امل�سلم منه اإىل امل�سيحي الغربي. اإن التاريخ الذي 

�سهد مراحل قامتة يف تاريخ عالقات ال�سع�ب املختلفة 

م�سيئة  مراحل  اأي�سا  عرف  الديني،  انتمائها  يف 

من  االإ�سالمية  الدع�ة  بدء  ومنذ  ط�ياًل  اإرثًا  تناقلت 

التعاي�س االإ�سالمي امل�سيحي. هذا االإرث الذي تقا�سمه 

كان  ط�يلة،  حلقبات  ال�سرق  يف  وامل�سلم�ن  امل�سيحي�ن 

يف  لها  م�سلحة  ال�سلطة  جتد  عندما  وي�سرذم  ميتهن 

العداء املتبادل بني اأتباع الديانتني.

عقبات اأمام الت�شامح 

ال يبدو العامل يف بداية هذا القرن م�قعًا رحبًا للت�سامن 

بني  املقبلة  الق�ى  ت�ازنات  ح�ساب  ظل  يف  والت�سامح 

وحروب  مفاجئ  واإرهاب  متعاظم  وفقر  كا�سحة  ع�ملة 

اأثنية وت�ازن دويل ظامل وحماوالت �سيطرة لق�ى عاملية 

ت�ستعيد حلم االإمرباط�ريات القدمية.

العامل  بني  دينني،  بني  ال  االآن بني عاملني  امل�سكلة  تبدو 

عندما  امل�سكلة  وتتعمق  االإ�سالمي،  والعامل  الغربي 

هيمنتها  تاأكيد  االأق�ى  اأو  الغربية  احل�سارة  حتاول 

ال�سيطرة  خالل  من  العامل  على  مناذجها  وفر�س 

الك�نية للع�ملة، وتزداد امل�اقف تباعدًا ب�سبب احلمالت 

ولربطه  الغرب  يف  االإ�سالم  �س�رة  لت�س�يه  الهادفة 

الدم�ي  العنف  اأحداث  وت�ساعد  واالإرهاب  بالعنف 

اأبرياء،  ب�سحايا  وتطيح  دينية  �سعارات  تعك�س  التي 

التحري�سي  الديني  اخلطاب  تنامي  اإىل  باالإ�سافة 

اأ�س�ليات  بانبعاث  لفظًا وترميزًا مبا ي�حي  وال�سجايل 

وا�ستخدام  والغرب،  ال�سرق  يف  وم�سيحية  اإ�سالمية 

الدين للتناف�س ال�سيا�سي وبالتايل ال��س�ل اإىل ال�سلطة 

واال�ستئثار بها. ومن العقبات التي تقف اأمام الت�سامح 

بالغنب  واالإح�سا�س  االجتماعية  العدالة  غياب  اأي�سا 

اأن  اأرى  االجتماعي عند فئة دون غريها، ولذلك فاإين 

من  اتخاذها  ال�اجب  اخلط�ات  من  جمم�عة  هناك 

�س�ائب  اأي  من  وتنقيته  الت�سامح  م�ساحة  زيادة  اأجل 

ومنها:

على  وامل�ساعدة  االآخر  عند  االإيجابية  القيم  اإبراز   -1
تط�يرها.

دع�ة  يك�ن  اأن  يرف�س  متكافئ  حل�ار  التمهيد   -2
ويرف�س اأن يك�ن تب�سريًا.

3- اإقامة م�ؤ�س�سات فاعلة للح�ار امل�ستمر.
4- التعرف على االآخر من خالل تعريفه ه� لذاته.

5- تعزيز االنتماء اإىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتفعيل 
امل�اطنة.

ازدهار 

املرحلة 

الأندل�شية 

كان نتيجة  

للت�شامح 

املتبادل 

بني الإ�شالم 

وامل�شيحية

العمل الفني : فاحت املدرس - سورية
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اأ�شبحت ح�شارة االأمم ال تقا�س اليوم فقط 

مبدى التقّدم العلمي والتقني الذي اكت�شبته، 

من  اخلروج  على  قدرتها  مبدى  اأي�شاً  بل 

االآخر  روؤية  على  وقدرتها  الذاتي،  تقوقعها 

املختلف، واالعرتاف له بكامل حقوقه وعلى 

راأ�شها حق الوجود، وحق االختالف.

ما  بقدر  معطاة،  ملكة  لي�شت  القدرة  وهذه 

اختياره  يتم  وح�شاري  فكري  مكت�شب  هي 

الفكري  الن�شج  مع  بالتوازي  بالتدريج، 

الرنج�شية  مظاهر  حتجيم  يف  املتمثل 

الفكرية واجلماعية التي حتجب روؤية االآخر 

اأو�شاعه  كما هو، وتعوق عملية فهم وتفهم 

وخ�شو�شياته ودوافعه.

قد  الب�سرية  تاريخ  من  ال�سابقة  الع�س�ر  كانت  واإذا 

االثنية،  وال�سراعات  احلروب  من  بالعديد  ات�سمت 

واملذهبية والدينية، ناهيك عن ال�سراعات االقت�سادية 

التقّدم  اأمام   - الي�م  املفرت�س  من  فاإنه  وال�سيا�سية، 

وال�سع�ب،  االأمم  خمتلف  اأح�ال  معرفة  يف  الهائل 

والعل�م  الفل�سفة  حققته  الذي  الهائل  التقّدم  وكذا 

يف  ب  التع�سّ ومنطق  ودوافع  اآليات  فهم  يف  االإن�سانية 

ال�سع�ب  كل  تخط�  اأن  وم�ست�ياته-  مظاهره  خمتلف 

العرقي،  ب  التع�سّ مظاهر  نبذ  يف  االأمام  اإىل  خط�ة 

باآليات  ا�ستبدالها  ويف  وال�سيا�سي،  الديني  الفكري، 

كانت  اإذا  اأنه  املتبادل، غري  واالإ�سغاء  والتفاهم  للح�ار 

التطّ�ر  بحكم  ومبدئيًا-  نظريًا  حققت  قد  الب�سرية 

وتفهم  املختلف  االآخر  لفهم  اأكرب  اإمكانيات  املعريف- 

اأخرى قد  فاإن ع�امل  والفعل،  االإدراك  خ�س��سياته يف 

برزت و�سكلت االأر�سية اخل�سبة ملمار�سة العنف واأ�سكال 

عدم الت�سامح، منها التقّدم التقني يف اكت�ساف اأ�سخم 

ومنها  وا�سع،  نطاق  على  وت�س�يقها  العنف  و�سائل  واأدق 

احلديثة  احل�سارة  بع�ساب  ت�سميته  على  ا�سطلح  ما 

نف�سية  تراود  التي  والالمعنى  القلق  مظاهر  يف  املتمثل 

التدريجي  التفكك  ومنها  املجتمعات احلديثة،  اأو  الفرد 

املجتمع  كان  التي  الع�س�ي  والتعا�سد  الت�سامن  الآليات 

بها،  وي�ؤطرهم  ويحميهم  لالأفراد  ي�فرها  التقليدي 

�س�اء تعلق االأمر مبظاهر الت�سامن العائلي، اأو القبلي، 

االأ�سا�سية  الظاهرة  اأخريًا  ومنها  غريها،  اأو  العرقي  اأو 

ظاهرة  وهي  احلديثة،  املجتمعات  م�ساجع  تق�س  التي 

فقد  ينتج عنها من فقر وغنب.  وما  التفاوت احل�ساري 

طفرات  النم�  طريق  يف  هي  التي  املجتمعات  عرفت 

املعماري  امل�سهد  بتغيري  تكتف  مل  كا�سحة  دميغرافية 

يف  االجتماعي  ال�ج�د  م�ست�يات  كل  طالت  بل  فقط، 

هذه البلدان، وبخا�سة منها العالقات بني النا�س. فهذا 

الطفح الدميغرايف يبز كل حماوالت التنمية، وي�ؤّدي اإىل 

تزايد مظاهر ال�سراع من اأجل ك�سب لقمة العي�س، كما 

ي�مية  حياة  اأت�ن  يف  ال�سكان  من  كبرية  ب�سرائح  يقذف 

تت�سم بالف��سى املعمارية، والتكد�س ال�سكني، وال�سراع 

اأو  ذهنية  ي�لد  مما  واخلدمات،  اخلريات  على  احلاد 

على  بل  واحل�ار،  للت�سامح  التهي�ؤ  عدم  ق�امها  نف�سية 

وممار�سات  العنف  خلطاب  التهي�ؤ  ذلك  من  النقي�س 

فالالت�سامح  االإحباط.  عن  الناجتني  واالحتجاج  العنف 

اإىل  الطريق  ه�  والت�سامح  للعنف،  اخل�سب  املهاد  ه� 

احل�ار والتفاهم وال�سالم.

ت�شامح اأم ت�شاهل؟

التح�الت  اإىل  اإ�سافة  ال��سعية اجلديدة تتطلب-  وهذه 

االقت�سادية واالجتماعية- تط�ير ثقافة جديدة ق�امها 

واآلية  خطاب  واعتماد  واالختالف،  بالتعّدد  القب�ل 

�سماع  عن  وال�سمم  االإق�ساء  بدل  والتفاهم  احل�ار 

�س�ت االآخر. اإال اأن الت�سامح لي�س جمّرد فكرة اأو حالة 

نف�سية نعتنقها عند اأول م�سادفة، ولي�ست جمرد م�قف 

اأو  االآخرين،  معتقدات  جتاه  الالمباالة  يف  يتمثل  �سلبي 

االحتقار،  من  درجة  عن  ينم  الذي  الت�ساهل  اأو  احللم 

االأخالقية،  ال�سفقة  اأو  التع�دي،  االمتثال  اأو  الرفق،  اأو 

يعني  اإيجابي  م�قف  احلديث  معناه  يف  الت�سامح  اإن  بل 

االإرادي.  واالختيار  ال�اعي  والتقبل  وامل�سادقة  امل�افقة 

للرنج�سية  ومراجعة  عناء  يتطلب  م�قف  فه�  وبالتايل 

جتاه  ذاتي  نقد  وممار�سة  واجلماعية  الفردية  الذاتية 

د. حممد �شبيال

كاتب من املغرب

املهمة

الع�شرية
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

للماوردي ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ال�سلطانية  االأحكام  �سمن  ال�ارد  االآدميني 

النجفي  ح�سني  حممد  ور�سالة  450هـ(،  �سنة  )ت�يف 

1909، وجمم�عة م�اثيق حق�ق االإن�سان  النائيني �سنة 

الع�سرين.  القرن  نهاية  يف  �سدرت  التي  االإ�سالم  يف 

يف  االإن�سان  حق�ق  وثائق  تط�ر  مراحل  ج�اد:  )غامن 

الثقافة االإ�سالمية، بحث قدم لندوة جمم�عات منظمة 

العف� الدولية، الرباط، فرباير 2000(.

علم احلوار

احل�ار  باأدبيات  غني  االإ�سالمي  العربي  الرتاث  اأن  كما 

للح�ار  كاماًل  علمًا  الرتاث  هذا  يف  اإن  بل  واملناظرة. 

واملخاطبة  املجادلة  مادته  غنيًا  وقام��سًا  وللمناظرة، 

واملطارحة  واملذاكرة  واملجال�سة  واملنازعة  واملناق�سة 

الثقافة  داخل  �س�اء  واملناق�سة  واملداولة  وامل�ساجلة 

العربية االإ�سالمية اأي بني الفرق املختلفة، اأو بينها وبني 

الثقافات االأخرى.

الرتاث  هذا  الإحياء  ق�س�ى  �سرورة  الي�م  هناك 

وتط�يره ليك�ن �سندًا ثقافيًا الإنعا�س ثقافة احل�ار التي 

يفر�سها علينا الع�سر احلديث الذي يطلق عليه ع�سر 

الت�ا�سل.

2 - اإن كل ثقافة ت�سهد، بدرجة اأو اأخرى، �سراعًا تاأويليًا 
املحيط،  الثقايف  ال�سياق  لي�س فقط على  نتائجه  تت�قف 

هي  فالثقافة  ذاته.  االجتماعي  ال�سياق  على  اأي�سًا  بل 

لال�ستثمار  قابل  االأل�ان،  متعّدد  فكري  خمزون  مبثابة 

االجتماعية  والق�ى  خمتلفة.  اجتاهات  يف  والتاأويل 

التي  هي  وال�سيادة  التاأثري  م�قع  يف  هي  التي  والثقافية 

تفر�س التاأويالت املالئمة لها. لذلك قد يك�ن من عدم 

اأو  اأو تلك بالعنف  اأن ن�سف هذه الثقافة الدينية  الدقة 

بل  املرونة.  اأو  بالت�سّدد  االنفتاح،  اأو  باالنغالق  ال�سالم، 

هي  الثقايف  ال�سيا�سي  االجتماعي  التفاعل  �سروط  اإن 

العق�د  كانت  فاإذا  الفرتات.  ح�سب  املحّددة  ال�سروط 

االأخرية قد �سهدت انبعاث تاأويالت وفه�م اأرث�ذوك�سية 

مت�سّددة للن�س��س االإ�سالمية تبعًا ل�سياقات وحمّددات 

الدينية  الثقافة  اأن  ذلك  معنى  فلي�س  وخارجية  داخلية 

مييل  كما  وعنف  وانغالق  ت�سّدد  ثقافة  هي  االإ�سالمية 

الغرب الي�م اإىل ت�سّ�ر وت�س�ير ذلك.

الوجه الآخر

االإ�سالمية  الدينية  للثقافة  االآخر  ال�جه  اإبراز  لكن 

ثقافية  الفكرية من طرف نخب  يتطلب ت�سافر اجله�د 

الك�نية  االإن�سانية  الثقافة  وحمّددات  اأ�س�س  ا�ست�عبت 

وتقدمي  الإبراز  االإن�سانيات،  وبخا�سة يف جمال  احلديثة 

ثمة  ومن  االإ�سالمية،  للن�س��س  امل�ستنرية  القراءة، 

تط�ير وتعميق بعد االنفتاح والت�سامح فيها.

ع�امل  ق�ة  اإىل  بالنظر  ع�سرية  مهّمة  بالتاأكيد  وهي 

املقاومة والنك��س يف جمتمعات ما يزال ال�عي ال�سائد 

والفكري على  الثقايف  التجديد  اأن مظاهر  يت�سّ�ر  فيها 

اأنها خروج عن الن�س.

3 -  اإن العامل قد دخل يف �سريورة حت�الت ن�عية على 

يجد  التي  االأيدي�ل�جية  واملن�سطات  الذاتية  الثقافة 

احلديث  معناه  يف  والت�سامح  فيها.  واقعًا  نف�سه  املرء 

يف  االآخر  لروؤية  الذات  من  للخروج  حماولة  فقط  لي�س 

وت�سلحًا  فكريًا  جهدًا  يتطلب  اإنه  بل  واختالفه،  متّيزه 

ثقافة احلق  )ثقافة احلداثة(  بالثقافة احلديثة  ثقافيًا 

الثقايف  للرتاث  نقدية  مراجعة  اإىل  اإ�سافة  وامل�ساواة، 

ثقافة  معطيات  مع  وتكييفه  تاأويله  بهدف  التقليدي 

احلداثة الفكرية.

تراثنا  يف  �س�اء  جذورًا  تعدم  ال  هذه  الت�سامح  ثقافة 

اأو  الثقايف املمتلئ بالعديد من القيم اخلرّية واجلميلة، 

الت�سامح،  مق�لة  التي نظمت  ذاتها  الثقافة احلديثة  يف 

واأدجمتها يف الق�انني وامل�ؤ�س�سات احلديثة.

فالدين االإ�سالمي يت�سم برف�سه لالإكراه يف االعتقاد »ال 

اإكراه يف الدين – ول� �ساء ربك الآمن من يف االأر�س كلهم 

جميعا، اأفاأنت تكره النا�س حتى يك�ن�ا م�ؤمنني« )�س�رة 

مب�سيطر«  عليهم  ل�سَت  ُمَذكر  اأنت  اإمنا  »فذكر  ي�ن�س( 

املبني«  البالغ  اإال  الر�س�ل  على  »وما  و   )22 )الغا�سية 

)الن�ر 54( وق�له تعاىل »وقّل احلق من ربكم فمن �ساء 

فلي�ؤمن ومن �ساء فليكفر« )الكهف 29(... اإلخ.

غني  والثقايف  الديني  ب�سقيه  االإ�سالمي  العربي  الرتاث 

واإن�ساين،  روحي  تراث،  وككل  الت�سامح.  واآيات  مُبثل 

تتعاي�س فيه ثقافة الت�سدد وثقافة الت�سامح.

وارت�ازي  رفيع  ب�سكل  تتفاعل  الدينية  الن�س��س  يف 

اآيات ال�سيف،  اأو  ثقافة العنف وثقافة الت�سامح وال�سلم، 

بع�س  اإبداء  من  بد  ال  وهنا  والت�سامح.  احل�ار  واآيات 

املالحظات:

1 - اإن عدد اآيات احل�ار والت�سامح ه� اأكر من 60 اآية 
الالت�سامح،  ومنابع  الت�سامح  الغرباوي:  ماجد  )انظر 

بغداد، 2006، �س:164-159(.

العقدي  للت�سامح  امل�سرعة  القراآنية  الن�س��س  وبجانب 

الت�سامح  بقيم  بدورها  النب�ية  ال�سرية  تن�سح  والفكري 

اأهل  ي�ستقبل  الكرمي  النبي  كان  اإذ  للح�ار،  والدع�ة 

الكتاب وامل�سركني ويحاورهم، وير�سل الر�سائل والبعثات 

والعه�د  االتفاقيات  معهم  ويربم  الن�سارى،  مل�ك  اإىل 

)عهد جنران..(.

ميكن  التي  االإ�سالمية  الن�س��س  من  تراث  وهناك 

حق�ق  لثقافة  �سندًا  وال�سنة،  الكتاب  بجانب  اعتبارها، 

ال�داع،  خطبة  اأولها  االإ�سالمية  الثقافة  يف  االإن�سان 

وو�سية اأبي بكر ال�سديق لعامله يف ال�سام، وكتاب عمر 

االإمام  وعهد  االأ�سعري،  م��سى  اأبي  اإىل  اخلطاب  بن 

ور�سالة  39هـ(،  )�سنة  م�سر  يف  عامله  اال�سرت  ملالك 

وحق�ق  العابدين،  زين  احل�سني  بن  لعلي  احلق�ق 

يجب مراجعة 

الرتاث 

الثقايف 

التقليدي 

وتكييفه 

مع معطى 

احلداثة
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كافة امل�ست�يات مع ن�س�ء احلداثة ب�سقيها املادي والثقايف. 

ثقافة  تتبل�ر  بداأت  ع�سر  الثامن  القرن  من  ابتداء  واإنه 

واحلق،  وامل�سروعية،  التعاقد،  ق�امها  حق�قية  اإن�سانية 

االنتقال  فيها  مّت  ثقافة  االإن�ساين،  التفاعل  وحم�رها 

ال�سيا�سية  الاله�تية  االإ�سكالية  من  ال�سيا�سي  بالفكر 

منظ�مة  تعترب  التي  االإن�سانية  ال�سيا�سية  االإ�سكالية  اإىل 

حق�ق االإن�سان ن�اتها املركزية.

والت�شريع الأخالق 

املق�الت  من  العديد  اأخذت  التح�ل  هذا  �سياق  يف 

ومن  وقان�نية،  ت�سريعية  مق�الت  اإىل  تتحّ�ل  االأخالقية 

بينها مق�لة الت�سامح، التي اأخذت يف االنتقال التدريجي 

من ك�نها ن�عًا من الف�سيلة املتمثلة يف ال�سفقة، والرحمة، 

ت�سريعيًا  طابعًا  لتكت�سب  والرفق،  واحللم،  والعفة، 

وقان�نيًا وم�ؤ�س�سيًا، اأي لت�سبح بالتايل حقًا اأ�سا�سيًا من 

املُثل  العديد من  التحّ�ل  االإن�سان. وقد طال هذا  حق�ق 

االأخالقية التي انتقلت بالتدريج من جمال ال�سمري اإىل 

جمال الت�سريع اأو من دائرة االأخالقية الذاتية اإىل دائرة 

الهيغلية.  امل�سطلحات  ح�سب  امل��س�عية  االأخالقية 

باإ�سافة  االأخالقي  ال�سرح  احلداثة  ت�ستكمل  وبذلك 

ال�سمري،  اأو  االأخالقي  ال�عي  اإىل  امل��س�عية  االآليات 

انطالقًا من اقتناع فكري م�ؤداه اأن ال�عي وال�سمري، يف 

لكنهما غري  والدينية، �سروريان،  االأخالقية  �س�رتيهما 

كافيني ب�سبب ه�سا�سة الكائن الب�سري، وعدم قدرته على 

ال�سم�د اأمام االإغراءات واالإغ�اءات التي تت�ساعف يف 

ع�سر احلداثة وال�فرة.

يطفح الرتاث الثقايف لالأمم املتحدة بالعديد من االأمثلة 

التي ت�سهد على هذا التحّ�ل واالنتقال يف ت�سّ�ر الت�سامح 

من القيمة االأخالقية اإىل م�ست�ى احلق املن�س��س عليه 

ت�سريعيًا.

تن�ّس ديباجة ميثاق االأمم املتحدة على اعتبار الت�سامح 

واالأفراد:«نحن  الدول  بني  العالقات  يف  اأ�سا�سية  قيمة 

اأن نعي�س ونحن  اأنف�سنا  اآلينا على  �سع�ب االأمم املتحدة 

ناأخذ اأنف�سنا بالت�سامح، واأن نعي�س معًا يف �سالم وح�سن 

ج�ار«. كما تن�ّس م�اد هذا امليثاق على �سرورة »تعزيز 

للنا�س  االأ�سا�سية  واحلريات  االإن�سان  حق�ق  احرتام 

جميعًا، والت�سجيع على ذلك دون متييز ح�سب العن�سر 

اأو اجلن�س اأو الدين«.

لكن بجانب ميثاق االأمم املتحدة الذي ه� وثيقة ت�جيهية 

فاإن  ملزم،  غري  وبالتايل  واأخالقي،  معن�ي  طابع  ذات 

االأمم املتحدة نف�سها قد اأ�سدرت العديد من االتفاقيات 

عليها  ت�قيعها  وتعترب  االأع�ساء،  الدول  عليها  ت�قع  التي 

ت�سريعاتها  ن�عًا من االلتزام بتطبيقها وا�ستدماجها يف 

وت�سريعات  قان�نية  �سيغ  هي  االتفاقيات  وهذه  املحلية. 

واأهمها  واأوالها  لها،  فكرية  كخلفية  الت�سامح  تت�سّمن 

العب�دية واال�سرتقاق« مبا  اإلغاء  »اتفاقية  الباب  يف هذا 

االنتماء  يف  احلق  يف  املطلقة  للم�ساواة  اإقرار  من  تعنيه 

لالإن�سانية بعيدًا عن اأي متييز يف الل�ن اأو العرق اأو احلق 

يف الكرامة. وال�جه االآخر لهذه االتفاقية ه� اإقرار حق 

باالحرتام  يحظى  اأن  يف  ول�نًا،  عرقًا  املختلف  االآخر، 

االعتبار  فنيل  ب�سري.  كائن  لكل  املالزمني  والكرامة 

اأو  اإح�سانًا،  واالحرتام واالعرتاف بالكرامة هنا مل يعد 

بل  ف�سيلة  جمرد  اأو  اأخالقية  �سفقة  اأو  تكرمًا،  اأو  هبة، 

اأ�سبح حقًا للمتلقي وواجبًا على الطرف االآخر.

من بني االتفاقيات الدولية التي غذت هذا التحّ�ل نذكر 

العن�سري«  التمييز  اأ�سكال  كل  على  الق�ساء  »اتفاقية 

اأ�سكال  كل  على  بالق�ساء  املتعلق  و»االإعالن   )1965(

ب والتمييز القائمني على اأ�سا�س الدين اأو املعتقد«  التع�سّ

التمييز  اأ�سكال  كل  على  الق�ساء  و»اتفاقية   )1981(

االتفاقيات  من  ذلك  غري  اإىل   )1979( املراأة«  �سد 

التي ت�سكل ثقافة �سيا�سية كاملة للت�سامح. وقد انعك�ست 

االإقليمية، وعلى  املنظمات  االتفاقيات على م�اثيق  هذه 

د�ساتري وق�انني خمتلف الدول. 

مقّ�مات  اأحد  الت�سامح  مق�لة  ت�سكل  العم�م  وجه  وعلى 

ك�نه  ه�  الفكر  هذا  مييز  ما  ولعل  كله.  احلديث  الفكر 

وقان�نيًا  م�ؤ�س�سيًا  طابعًا  املق�لة  هذه  على  اأ�سفى  قد 

اأو  مق�لة  جمرد  باعتبارها  يكتفي  يعد  ومل  وتنظيميًا، 

مثال اأخالقي.

فالدمي�قراطية، التي هي ق�ام نظام احلكم الع�سري، 

ناقلة  �سلبها،  يف  وت�ستدجمها  الت�سامح  مق�لة  تت�سمن 

اإياها من م�ست�ى الف�سيلة اإىل م�ست�ى احلق. وذلك الأن 

احلق�ق  وت�ازن  بتعدد  القب�ل  ه�  الدمي�قراطية  ق�ام 

وامل�سالح املختلفة. وبالتايل ميكن اعتبار الت�سامح اأحد 

ه�  مثلما  للدمي�قراطية،  الرئي�سية  الثقافية  االأ�س�س 

الفكرة املح�رية الناظمة ملبداأ حق�ق االإن�سان.

اأ�سا�سي  �سمني  مبداأ  على  الت�سامح  فكرة  ت�سادر 

واالأق�ام  واالأجنا�س  االأفراد  بني  املطلقة  امل�ساواة  ه� 

واحل�سارات. كما اأنها ت�سادر على فكرة اأخرى هي حق 

االختالف. فالنا�س مت�ساوون فيما بينهم مهما اختلفت 

مذاهبهم ودياناتهم، وعاداتهم، واأجنا�سهم، وعروقهم، 

اإقرار  هي  الت�سامح  مق�لة  اإن  بل  ولغاتهم،  واأنظمتهم 

باحلق من هذا احلق.

الفكري  الت�سامح  اأن  نالحظ  الفكري  امل�ست�ى  وعلى 

املعاين،  بتعّدد  والقب�ل  احلقيقية،  بن�سبيته  مرتبط 

للظاهرة  القراءات  وتكاثر  التاأويالت،  واختالف 

ال�احدة اأو للن�س ال�احد. وعلى النقي�س من ذلك فاإن 

الق�ل بالراأي ال�احد االأحد واحلقيقة ال�حيدة اأو املعنى 

ال�حيد ه� ن�ع من اال�ستبداد الفكري الذي يتعني علينا 

الي�م مقاومته وا�ستبعاده.

املذهبي،  ب  التع�سّ املختلفة:  ب  التع�سّ اأ�سكال  اإن 

ب ال�طني  ب العرقي، والتع�سّ ب الديني، والتع�سّ والتع�سّ

يربز  الذي  الريا�سي  ب  والتع�سّ بل  االأجانب(،  )رف�س 

كل  اأنه رغم  على  تدل  واالأخرى  الفينة  بني  ال�سطح  اإىل 

الروحي  الرتاث  هذا  كل  من  الرغم  وعلى  اجله�د  هذه 

اإىل  الي�م  يتحّ�ل  الت�سامح مل  فاإن  وامل�ؤ�س�سي  والقان�ين 

كل  لدى  وم�سلكية عامة  ي�سبح ذهنية  ي�مي ومل  �سل�ك 

الب�سر، اإذ ما تزال بقايا الرنج�سية الفردية واجلماعية 

اإقرار  اأمر  يجعل  ما  وه�  كبري.  ب�سكل  ومتف�سية  طاغية 

اأوال تذويب الكثري  الت�سامح مهمة ع�سرية، الأنها تتطلب 

من الرنج�سيات واالأحكام امل�سبقة.

حتّولت 

املقولت   

الأخالقية 

اإىل مقولت 

ت�شريعية 

وقانونية 

العمل الفني : سامي محمد - الكويت
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ق�ضية العدد ق�ضية العدد ق�ضية العدد

 د.النور حمد

كاتب من ال�س�دان 

الطر�شان!
�شبيل  ال  اإن��ه  االأخ�شر  العفيف  يقول 

ال���دي���ان���ات  ح�����رب  م����ن  اخل�������روج  اإىل 

امل�شلمني  ب��اع��رتاف  اإال  اليوم  ال��دائ��رة 

بالديانات التي �شبقت االإ�شالم. ويورد 

ال��ع��ف��ي��ف االأخ�����ش��ر االآي�������ة:»اإن ال��ذي��ن 

اآم���ن���وا، وال���ذي���ن ه�����ادوا، وال�����ش��اب��ئ��ون، 

والن�شارى، من اآمن باهلل واليوم االآخر 

وعمل �شاحلاً فال خوف عليهم وال هم 

يحزنون« م�شرياً اإىل اأن فقهاء الع�شور 

الو�شطى هم الذين قالوا اإن هذه االآية 

من�شوخة باآية »ومن يبتغ غري االإ�شالم 

ديناً فلن يقبل منه وهو يف االآخرة من 

اخل��ا���ش��ري��ن«. غ��ري اأن ال��ن�����ش��خ ث��اب��ت، 

ان�شلخ  »ف��اإذا  التي ن�شها،  ال�شيف  فاآية 

االأ�شهر احلرم فاقتلوا امل�شركني حيث 

وجدمتوهم« ن�شخت كل اآيات االإ�شماح، 

مثال اآية:»فذكر اإمنا اأنت مذكر، ل�شت 

احلق  اآي��ة:»وق��ل  اأو  مب�شيطر«  عليهم 

من ربكم فمن �شاء فليوؤمن ومن �شاء 

االإ�شماح  اآيات  من  وغريهما  فليكفر«، 

العديدة. وتاأكيداً للن�شخ جاء احلديث 

النبوي القائل:»اأمرت اأن اأقاتل النا�س 

واأن  اهلل  اإال  اإل���ه  ال  اأن  ي�����ش��ه��دوا  ح��ت��ى 

حممداً ر�شول اهلل«. 

حوار
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ا�شتخدم 

الإ�شالم 

ال�شيف كما 

ي�شتخدم 

الطبيب 

املب�شع، 

ولي�ص كما 

ي�شتخدم 

اجلّزار املدية

اآيات االإ�سماح قد  اإذا كانت  اإذن لي�ست يف ما  امل�سكلة 

مّت ن�سخها باآيات اجلهاد اأم ال، فهي قد ن�سخت بالفعل. 

كما اأن اجلهاد قد قام بالفعل وبه متّددت دولة املدينة 

غربًا.  اإفريقيا  ولت�سل  �سرقًا،  اآ�سيا  اأعماق  لت�سل 

النبي  قال  اأن  لها احلكم منذ  يعد  االإ�سماح مل  فاآيات 

الكرمي:»اأمرت اأن اأقاتل النا�س حتى ي�سهدوا اأن ال اإله 

اإال اهلل واأن حممدًا ر�س�ل اهلل«. امل�سكلة لي�ست اإذن يف 

بالفعل.  اأم ال. فه� جرى  الن�سخ قد جرى  اإذا كان  ما 

ه�  اأم  الدهر،  اأبــد  م�ستمّر  الن�سخ  هل  هي:  امل�سكلة 

القرن  يف  التاريخي  الظرف  اقت�ساه  مرحلي  اإجــراء 

ن�سخها  مّت  التي  االإ�سماح  اآيات  واأن  امليالدي،  ال�سابع 

ميكن اأن تك�ن لها ع�دة؟ هذا ال�س�ؤال املركزي جدًا، 

كتابه،  يف  طه  حممد  حمم�د  االأ�ستاذ  عاجله  ما  ه� 

حمم�د  واالأ�ــســتــاذ  االإ�ــســالم«.  من  الثانية  »الر�سالة 

اأعدمه  جمــدد،  �ــســ�داين  اإ�سالمي  مفكر  طه  حممد 

الرئي�س ال�س�داين االأ�سبق جعفر حممد منريي بتهمة 

الرّدة يف 18 يناير 1985. وحادثة قتله متثل، يف حّد 

الت�سامح  اأ�س�س  انعدام  على  ال�س�اهد  اأكــرب  ذاتها، 

برّدته  اأفــتــ�ا  فالذين  االإ�ــســالمــي.  العامل  يف  الديني 

دولــة،  فقهاء  كــانــ�ا  ــا  اإمن امل�سنقة  حبل  اإىل  وقـــادوه 

يف  عــديــدة  �ــســ�ابــق  واإىل  الن�س��س،  اإىل  ا�ستندوا 

االإ�سالمي. التاريخ 

قراآن الأ�شول وقراآن الفروع	

ج�هر فكرة االأ�ستاذ حمم�د حممد طه يتلخ�س يف اأن 

الن�سخ لي�س نهائيًا، الأن اآيات القراآن كما يراها تتبادل 

املكي،  الــقــراآن  كــان  البداية  يف  نــزل  فالذي  احلكم. 

بـ»قراآن  طه  حممد  حمم�د  االأ�ستاذ  اإليه  ي�سري  الذي 

االأ�س�ل«. غري اأن قراآن االأ�س�ل املكي قد جرى ن�سخه 

بـ »قراآن الفروع« املدين. فاالأ�سل يف االإ�سالم االإ�سماح 

واحلرية وامل�س�ؤولية الفردية اأمام اهلل مت�سيًا مع ق�له 

تعاىل: »فذكر اإمنا اأنت مذكر، ل�ست عليهم مب�سيطر« 

العديدة.  االإ�سماح  اآيات  22(، وغريها من  )الغا�سية 

فالنبي مكلف فقط بالتذكري، ولي�س له اأن ي�سيطر على 

املدع�ين اأو اأن يكرههم على قب�ل الدع�ة. غري اأن هذا 

وامل�س�ؤولية  احلرية  على  القائم  اخلطاب  من  امل�ست�ى 

النبي  التي بناء عليها قال  ال�سيف،  باآية  قد مت ن�سخه 

الكرمي: »اأمرت اأن اأقاتل النا�س حتى ي�سهدوا اأن ال اإله 

اجلهاد  اأن  فالثابت  اهلل«.  ر�س�ل  حممدًا  واأن  اهلل  اإال 

مل  التي  االإ�سماح  اآيــات  ن�سخ  جــرى  اأن  بعد  �سرع  قد 

واآذى  الدع�ة  قاوم  الذي  املكي،  املجتمع  لها  ي�ستجب 

هذا  للهجرة،  ا�سطره  حتى  حياته  على  وتاآمر  النبي، 

ق�سى  الذين  اأ�سحابه،  تعذيب  من  جرى  عما  ف�ساًل 

بع�سهم ب�سبب ذلك التعذيب الرهيب. 

ــ� كـــان الن�سخ  ــتــاذ حمــمــ�د حمــمــد طــه ل يــقــ�ل االأ�ــس

�سرمديًا الأ�سبح خري ما يف ديننا من�س�خًا مبا ه� اأقل 

اأح�سن  »واتبع�ا  تعاىل:  ق�له  مع  يتعار�س  وذلك  منه. 

الن�سخ  اإن  اأي�سًا،  ويق�ل  ربكم«.  من  اإليكم  اأنــزل  ما 

لي�س تغيري راأي. فتغيري الراأي ال يج�ز يف حق الذات 

اإرجاء.  كان  قد  الن�سخ  اأن  اإال  يبق  مل  ولذلك،  العليا. 

الن�سخ  على  طــه  حممد  حمــمــ�د  االأ�ــســتــاذ  وي�ستدل 

منها  بخري  ناأت  نن�سها،  اأو  اآية  من  نن�سخ  »ما  باالآية: 

على  طه  حممد  حمم�د  االأ�ستاذ  وي�ستدل  مثلها«.  اأو 

الك�كبي  املجتمع  بــربوز  الي�م  االأ�ــســ�ل  وقــت  جمــيء 

فيه  ال�سلمي  والتعاي�س  ال�سالم  اأ�سبح  الذي  الراهن، 

احلق�ق  كفالة  اأ�سبحت  كما  منهما.  منا�س  ال  اأمرين 

العرق،  اأو  الدين،  عن  النظر  بغ�س  للنا�س،  املت�ساوية 

فــاإن  ولــذلــك  بديهيًا.  مطلبًا  اجلن�س،  اأو  الــلــ�ن،  اأو 

ع�سرنا  لتحّديات  الت�سّدي  على  الــقــادر  االجتهاد 

وفق  ـ  االأ�سا�سية  بق�سايا احلق�ق  يتعلق  فيما  الراهن، 

االجتهاد  ه�  اإمنا   - طه  حممد  حمم�د  االأ�ستاذ  روؤية 

ولي�س  املن�س�خة،  القراآن  اأ�س�ل  بعث  اإىل  يتجه  الذي 

القرن  منذ  املطبقة  االإ�سالمية  ال�سريعة  باأن  الزعم 

لكل زمان ومكان. ويف هذا  امليالدي، �ساحلة  ال�سابع 

املعنى كتب االأ�ستاذ حمم�د حممد طه:

ال�سريعة  اأن  اإنــ�ــســان  يظن  اأن  ال�سنيع  اخلــطــاأ  مــن 

تفا�سيلها،  بكل  ت�سلح،  ال�سابع  القرن  يف  االإ�سالمية 

اختالف  بـــاأن  ــك  ذل الع�سرين،  الــقــرن  يف  للتطبيق 

جمتمع  م�ست�ى  عن  ال�سابع،  القرن  جمتمع  م�ست�ى 

يحتاج  وال  املقارنة،  يقبل  ال  اأمــر  الع�سرين،  القرن 

عن  يتحدث  ه�  واإمنا  تف�سياًل،  فيه  ليف�سل  العارف 

خ�سلتني:  اإحــدى  اأمــام  عندنا  االأمــر  في�سبح  نف�سه، 

اإما اأن يك�ن االإ�سالم، كما جاء به املع�س�م بني دفتي 

امل�سحف، قادرًا على ا�ستيعاب طاقات جمتمع القرن 

ويف  الت�سريع،  م�سمار  يف  ت�جيهه  فيت�ىل  الع�سرين، 

نفدت،  قد  قدرته  تك�ن  اأن  واإمــا  االأخـــالق،  م�سمار 

ال�سابع،  الــقــرن  جمتمع  تنظيم  ــّد  ح عند  وتــ�قــفــت 

على  فيك�ن  مثله،  هــي  ممــا  تلته  الــتــي  واملجتمعات 

تلتم�س  واأن  عنه،  تخرج  اأن  الع�سرين  القرن  ب�سرية 

يق�ل  ال  ما  وهذا  اأخريات،  فل�سفات  يف  م�ساكلها  حّل 

به م�سلم، ومع ذلك فاإن امل�سلمني غري واعني ب�سرورة 

القرن  م�ساكل  اأن  يظن�ن  وهــم  ال�سريعة،  تط�ير 

نف�س  بحلها،  وينه�س  ي�ست�عبها،  اأن  ميكن  الع�سرين 
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متطّرف�ن  يدع�نها،  التي  وال��سطية  االعتدال  دعاوى 

تكفريي�ن، ال يختلف�ن يف �سيء عن جماعة »القاعدة« 

ك�نهم مدف�عني  اإىل  اإ�سافة  »طالبان«. هذا  وجماعة 

العربية  ال�سيا�سية  االأنظمة  ب�ا�سطة  امل�ؤمترات  لهذه 

ال�ساملة.  القمعية  منظ�متها  �سمن  ت�ظفهم  التي 

ما�سة  بحاجة  اأ�ــســبــح  قــد  اأنـــه  الــغــرب  اأحــ�ــّس  فحني 

من   - اأوعــز  االإ�سالم،  يف  لل�سالم  ديني  تاأ�سي�س  اإىل 

باأن حتّرك  التي يرعاها  االأنظمة  لهذه  فرط غفلته - 

اإن  اإذن  علماءها جتاه ما يريد، فحّركتهم! وال غرابة 

كان عطاء ه�ؤالء »العلماء« يف كل تلك امل�ؤمترات عطاء 

الذي جعل منها جمّرد منا�سبات  االأمر  ال�ساآلة،  بالغ 

لتبادل املجامالت، واالبت�سامات ال�سفراء.  روتينية 

جديد  اجتهاد  ه�  الي�م  االإ�سالمي  العامل  يحتاجه  ما 

االإ�سالم  ر�سالة  وج�هر  الــقــراآن  اأ�س�ل  اإىل  م�ستند 

ومثل  الــفــرديــة.  امل�س�ؤولية  ويف  ال�سالم  يف  املتمثلة 

اأحكام  اإطار  بغري اخلروج عن  يك�ن  ال  االجتهاد  هذا 

ال�سريعة ال�سلفية يف ما يخ�ّس �س�ؤون حرية االعتقاد، 

وحرية الراأي، و�سائر احلق�ق االأ�سا�سية، لي�ستند اإىل 

تن�ّس  مبا  العام  االإطار  يف  تلتقي  التي  القراآن  اأ�س�ل 

العاملي  واالإعالن  والدمي�قراطيات،  الد�ساتري،  عليه 

حلق�ق االإن�سان. وحني عجز علماوؤنا عن اخلروج عن 

ذهب�ا  وامل�سادرة  والكبت  وال�سيطرة  التجرب  عقلية 

للحق�ق  مقايي�سه  من  العامل  ي�ستثنينا  باأن  ليطالب�ا 

بنا«!  اإن�سان خا�سة  لنا »حق�ق  اأن  االأ�سا�سية، زاعمني 

يف  االإن�سان  »حق�ق  مب�سطلح  ن�سمع  اأ�سبحنا  وهكذا 

االإ�سالم«! وهكذا حت�ل احل�ار يف كل هذه امل�ؤمترات 

لي�ست  االإن�سان  فحق�ق  طر�سان،  حــ�ار  جمــرد  اإىل 

حق  يف:  تلخي�سها  ميــكــن  واإمنــــا  مبهمة،  طــال�ــســم 

عن  التعبري  ويف  االعتقاد،  يف  الر�سيد  البالغ  االإن�سان 

راأيه، ويف ال�سفر، وال�سفر مبفرده اإن �ساء، رجاًل كان 

اأم  كان  رجاًل  �ساء،  اإن  ال�سيارة  قيادة  ويف  امراأة،  اأم 

امراأة، ويف انتخاب حاكمه وعزله اإن �ساء. باخت�سار 

على  احلرية  يف  حقه  م�سادرة  تتم  اأال  يف  حقه  هي 

اأو  الــلــ�ن،  اأو  اجلن�س،  اأو  الــديــن،  اأو  الــعــرق،  اأ�سا�س 

االجتماعية. الطبقة 

نزعة التكفري ل تعرف احلدود!

اأمــران  امللة  من  واالإخـــراج  التكفري  اأن  كثريون  يظن 

ما  عن  ت�سذ  بــاآراء  ياأت�ن  الذين  اأولئك  فقط  يطاالن 

فهما  هناك  اأن  يظن�ن  كما  االأكرية.  عليه  ت�ا�سعت 

القرن  م�ساكل  بحّل  ونه�س  ا�ست�عب،  الذي  الت�سريع 

ال�سابع، وذلك جهل مف�س�ح.

ال�سابع  الــقــرن  منذ  املحكمة  االإ�ــســالمــيــة  ال�سريعة 

امليالدي اأمرت بقتال الكفار حتى ي�سلم�ا، كما اأمرت 

بقتال اأهل الكتاب حتى ي�سلم�ا، اأو يقبل�ا دفع اجلزية 

عن يد وهم �ساغرون. وقد ف�سر ابن كثري »�ساغرون« 

ال�سريعة  تاأمر  اأي�سًا  حقريين«.  ذليلني  »اأي  بق�له: 

املــيــالدي  ال�سابع  الــقــرن  منذ  املحكمة  االإ�ــســالمــيــة 

فاقتل�ه«.  ديــنــه  ــدل  ب »مــن  ديــنــه،  يــبــدل  الـــذي  بقتل 

بقتل  تاأمر  االإ�سالمية  ال�سريعة  فــاإن  ذلــك،  من  اأكــر 

اأي�سًا  نن�سى  وال  ال�سالة!  ترك  ه�  اإن  نف�سه،  امل�سلم 

ال�سابع  القرن  منذ  املحكمة  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأن 

باالإماء،  التمتع  معه  واأقرت  الرق،  اأقّرت  قد  امليالدي 

بالرجال  الن�ساء  ت�ساو  مل  اأنها  كما  زواج.  عقد  بغري 

الن�ساء.  على  اأو�سياء  الرجال  وجعلت  احلق�ق،  يف 

وكل ما تقّدم ال يعيب ال�سريعة االإ�سالمية يف �سيء يف 

ذلك الظرف التاريخي، ويرى االأ�ستاذ حمم�د حممد 

اإلهيًا  ت�سريعًا  كــان  عاليه  ذكــره  جــرى  ما  كل  اأن  طه 

جدًا  منا�سبًا  كان  ت�سريع  وه�  خبري.  عليم  لدن  من 

حممد  حمم�د  االأ�ستاذ  يق�ل  ولذلك  ال�قت.  لذلك 

لك�نه  عنه،  يعتذر  ملن  بحاجة  لي�س  االإ�سالم  اإن  طه، 

قد ا�ستخدم ال�سيف يف القرن ال�سابع امليالدي. وذكر 

يف ذلك ال�سدد اأن االإ�سالم قد ا�ستخدم ال�سيف كما 

ي�ستخدم الطبيب املب�سع، ولي�س كما ي�ستخدم اجلزار 

ال�سيف  با�ستخدام  الق�ل  اأن  االأمر،  ما يف  كل  املدية. 

الي�م، وحماكمة النا�س بالرّدة الي�م، وانتقا�س حق�ق 

النا�س ب�سبب العقيدة، اأو العرق، اأو الل�ن، اأو اجلن�س، 

اأمر معيب ويجب اأال يل�سق باالإ�سالم يف عامل الي�م. 

ال�شلمي وحوار الطر�شان التعاي�س 

يف   2001 �سبتمرب  مــن  ع�سر  احلـــادي  هجمة  بــعــد 

ني�ي�رك، كرت امل�ؤمترات التي تنعقد حتت م�سّميات 

ي�سارك  من  اأن  غري  الديني.  والت�سامح  االأديان  ح�ار 

يف هذه امل�ؤمترات، ممن يحل� لهم باأن ي�سم�ا اأنف�سهم 

»علماء االإ�سالم« ال ميلك�ن زادًا ميكن اأن ي�سارك�ا به 

احلقب  فقهاء  اجتهادات  �س�ى  احلــداثــة،  م�ائد  يف 

تغني من  اأو  ت�سمن  تعد  اجتهادات مل  ال�س�الف. وهي 

الذين  فالعلماء  احلا�سر.  حتّديات  م�اجهة  يف  ج�ع، 

يف  لي�سارك�ا  الر�سمية  االإ�سالمية  اجلهات  تندبهم 

عليه  ت�ا�سعت  مبا  اأ�ساًل  ي�ؤمن�ن  ال  املــ�ؤمتــرات  هذه 

رغم  فهم  بالتعاي�س.  يتعلق  فيما  املعا�سرة  احل�سارة 

التكفري 

والإخراج 

من امللة 

يف تاريخ 

الثقافة 

الإ�شالمية 

و�شال 

يف غرابتهما 

لالمعقول
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بع�س  عنهم  ي�سذ  النا�س،  من  غالبية  تت�ساركه  للدين 

ــذيــن يــجــب ردعــهــم. غــري اأن ذلـــك غري  الــ�ــســ�اذ ال

�سحيح. فالتكفري واالإخراج من امللة يف تاريخ الثقافة 

غرابتهما  يف  تلحقا  اأن  ميكن  ظاهرتان  االإ�سالمية، 

مثاًل،  امل�سلمني،  اأكرية  يعرف  ال  ولرمبا  بالالمعق�ل. 

قبل  من  تكفريه  مت  قد  النعمان  حنيفة  اأبا  االإمــام  اأن 

خ�س�مه يف الراأي! واأنه ا�ستتيب يف حياته ب�سع مرات! 

حنيفة  اأبي  وفاة  نباأ  بلغه  حني  الث�ري  �سفيان  اإن  بل 

كان  لقد  منه،  امل�سلمني  اأراح  الذي  هلل  »احلمد  قال: 

ينق�س عرى االإ�سالم عروة عروة. ما ولد يف االإ�سالم 

م�ل�د اأ�ساأم على االإ�سالم منه«!! وهذه العبارة املروية 

خمالفي  مــن  عــدد  معه  رّددهـــا  الــثــ�ري  �سفيان  عــن 

على  منهم  نذكر  ــراأي.  ال اأهــل  كبار  من  حنيفة،  اأبــي 

ومالك،  ال�سختياين،  اأيــ�ب  احل�سر،  ال  املثال  �سبيل 

املبارك.  وابن  حازم،  بن  وجرير  ووكيع،  واالأوزاعــي، 

باإ�سناده  روى  قد  اهلل  عبد  االإمــام  اأن  اأي�سًا  جاء  كما 

ل�سفيان:»اذهب  قال  اأنه  �سليمان  اأبي  بن  حماد  اإىل 

»اإن  تق�ل:  كنت  اإن  له:  فقل  حنيفة«،  اأبي  الكافر  اإىل 

الأبي  �سار  ذلك  ورغــم  تقربنا«.  فال  خمل�ق  القراآن 

بحال  يقل�ن  ال  االإ�سالمي،  التاريخ  عرب  اأتباع  حنيفة 

من  وغريهم  حنبل  وابن  وال�سافعي  مالك  اأتباع  عن 

املجتهدين!

نزعة  حتكم  ثابتة  ق�اعد  هناك  لي�ست  اأنه  ال�ساهد، 

باأ�سكال  ا�ستخدامه  جرى  �سالح  فالتكفري  التكفري، 

التخل�س  بغر�س  اأزمنة خمتلفة،  ع�س�ائية خمتلفة يف 

�سالح  االأو�ساف  بتلك  وه�  الفكريني،  اخل�س�م  من 

ولــذلــك  ا�ــســتــثــنــاء.  وبــال  اأحـــد،  اأي  يــطــال  اأن  ميــكــن 

مفرداته  اإخـــراج  بغري  يك�ن  ال  ورطته  من  فاملخرج 

يف  االأبــد،  واإىل  وو�سعها،  احلــي،  القام��س  من  كلية 

اجتهاد  بغري  يتحقق  لن  ذلــك  ولكن  التاريخ.  اأرفــف 

�سائر  ومن  ال�سلف،  قب�سة  من  متامًا  منفلت  انقالبي 

اجتهاداتهم  حكمت  التي  التاريخية  الظرفية  االأطــر 

وخياراتهم. واإال فدون الت�سامح الديني خرط القتاد!

اأمــــا حمــاولــة تـــرك الــديــن جــانــبــا واالجتـــــاه �س�ب 

فتمثل  امل�سلمني،  املثقفني  بع�س  يرى  كما  »العلمانية« 

يف نظري حماولة لل�سري يف ذات اخلط التاريخي الذي 

�سارت عليه حركة ف�سل الدين عن الدولة، كما جرت 

يف املجتمعات الغربية. ف�سرينا يف ذلك امل�سمار �س�ف 

يف  اأ�ساًل،  مطل�ب  غري  اأنه  كما  املردود،  �سئيل  يك�ن 

ال�سيا�سي  اأرى. فق�سية احلرية كما عاجلها الفكر  ما 

�س�ى  م�سارها  نهاية  يف  تثمر  مل  الغربي  واالقت�سادي 

يف  لالإن�سان  ذريــع  وقــتــٍل  للمالكني،  مطلقة  �سيطرة 

االإن�سان، وتبيان ذلك يط�ل. 

ما اأراه ه� �سرورة م�اجهة ق�سية التحديث من داخل 

اخل�ذة  فارتداء  خارجها.  من  ال  نف�سه،  ديننا  بنية 

العقلية الغربية كما هي، غري ممكن يف حالتنا، الأنه، 

وبب�ساطة �سديدة، ال يلم�س اجلماهري باأي تغيري. واأي 

لن  ف�قيًا  تغيريًا  ف�سيك�ن  اجلماهري  يلم�س  ال  تغيري 

يف  والــروة  لل�سلطة  تكري�ٍس  عن  اإال  منتهاه  يف  ي�سفر 

اأيدي النخب. هذا ف�ساًل عن اأن انعتاق الغرب نف�سه، 

مارتن  اأفكار  ل�ال  ليحدث  يكن  مل  الكثرية،  علله  على 

يف  و�سخها  اإنتاجها  اأعــاد  التي  كالفن،  وجــ�ن  ل�ثر، 

ماك�س  االأملــاين  الي�م،  امل�سيطرة  الراأ�سمالية  جمرى 

فيرب.

يحتاج العامل 

الإ�شالمي 

اإىل اجتهاد 

جديد خارج 

اإطار الفكر 

ال�شلفي
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 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

اإن رحلة الب�سرية والفكر الب�سري تدل على التط�ر املطرد 

االرتباط  اأ�سد  املرتبط  والعنف  ال�سديدة  الع�سبية  من 

اأطلق  ما  وهي  وب�ؤ�سًا  تخلفًا  االأكر  واملجتمعات  بالبيئات 

عليها مارك�س املراحل اخلم�س واإن كانت تلكم الت�سكيالت 

اأمة الأخرى، ومن ح�سارة حل�سارة،  املجتمعية تختلف من 

فلل�سرق - كما تنبه م�ؤخرًا مارك�س وال�سال - طبيعة تط�ر 

ومي�عة  والتداخل  باالزدواج  تت�سم  اأوروبا  عن  خمتلفة 

احلدود بني ت�سكيلة واأخرى.

البدائية  الت�سكيالت  لهذه  الغالبة  ال�سمة  اأن  �سحيح 

اأي�سا قد  اأنها  اإال  اإقطاع الق�س�ة والعنف والع�سبية  عب�دية 

واإن ارتبط  الت�سامح  اأن  التفتح والت�سامح، كما  حملت بذار 

بالتحديث والتح�سر واال�ستقرار، اإال اأن هذه احل�سارات قد 

زخرت بالق�س�ة والعنف واحلروب اأي�سًا.

باكرة  مراحل  اإىل  تع�د  الأنها  دالة  وقابيل  هابيل  ق�سة 

باأبعادهما  واملزارع(  الراعي  )ق�سة  الب�سري  التاريخ  يف 

الرمزية قد ظلت قائمة يف كل املجتمعات والتاريخ الب�سري 

الفالح  العامل،  التاجر  �ستى:  و�س�رًا  اأ�سكااًل  واتخذت 

الراأ�سمايل، البدوي املتمدن... الخ.

ثنائيات

هابيل  �س�ر  �س�رة من  اإال  ودارف�ر  ت�ساد  ال�سراع يف  وهل 

بني  يجري  ملا  وقابيل  بهابيل  الرتميز  وميكن  وقابيل؟! 

العامل،  بلدان  من  والعديد  اأمريكا  وبني  والعرب  اإ�سرائيل 

وباالأخ�س العراق وفل�سطني واأفغان�ستان، فالرم�ز الب�سرية 

لل�سراع والتي يطلق عليها كارل مارك�س ال�سراع الطبقي، 

ثنائية  والب��سية  واملان�ية  الروح،  رحلة  هيغل  وي�سميها 

اخلري وال�سر، ولعل تن�ع االآلهة يف الهند حد الكرة الكاثرة 

ه� ما اأعطى للح�سارة الهندية ولالأمة هذه الروح ال�سمحة 

ت�ساحمًا  الهندية  اأكر االجتاهات  فاإن  واملتفتحة ومع ذلك 

التفاوت  ب�سبب  واالغتيال  العنف  �سراوة  �سهدت  قد 

االجتماعي والثقافات العن�سرية والتمييز.

وحقًا فاإن االأنبياء يف ال�سرق الذين ال ح�سر لهم، واملر�سلني 

على كرتهم، م�ؤ�سر التعدد والتن�ع والتفتح والت�سامح.

والعنف  احلروب  من  مب�جات  وال�سع�ب  االأمم  كل  مرت 

وج�ارهما،  بينهما  اأو  و�سعب  اأمة  كل  داخل  �س�اء  والق�س�ة 

وحتى البعيدون عنهم، وتاريخ الب�سرية كلها مليء بك�ارث 

العنف واالحرتاب منذ ال�الدة، كما عرف اأي�سًا األ�انًا من 

التفتح واحل�ار والت�سامح.

عرفت  قد  الثالث(  )الت�حيدية  ال�سماوية  الديانات  اإن 

وحتى  والقتل  والتكفري  والتجرمي  واالحرتاب  التع�سب 

والرتاحم،  والتاآخي  الت�سامح  اأي�سًا  عرفت  كما  االإحراق، 

اليه�دية  �سهدت  كما  العديدة  الط�ائف  امل�سيحية  عرفت 

اآخر  االإ�سالم  وكان  متن�عة.  و�سراعات  اأي�سًا  انق�سامات 

واحرتام  الفقهية  باملذاهب  زاخرًا  الت�حيدية  الديانات 

والدكتات�رية  االنحطاط   ع�س�ر  قبل  االجتهاد  حرية 

واال�ستبداد، وميثل علم الكالم االإ�سالمي مدر�سة زاهية يف 

ال�قت  ويف  االعتقاد،  حق  واحرتام  والتعبري،  الراأي  حرية 

اأي�سًا �سهد الفكر الكالمي خالفات تبداأ وال تنتهي حتى يف 

اأكر هذه املذاهب عقالنية وحتررًا، فاالأحناف على �سبيل 

الت�شامح قيمة اإن�شانية عظيمة، وبذرته موجودة يف كل تراث 

التاريخ،  فجر  منذ  الب�شرية  واحل�شارات  وال�شعوب  االأمم 

الكرمي  والقراآن  القدمي  العهد  يف  موجودة  التكوين  فق�شة 

القراآن  ففي  وهابيل،  قابيل  ق�شة  وبالتحديد  دال.  كموؤ�شر 

من  فتقبل  قرباناً  قربا  اإذ  باحلق  اآدم  ابني  نباأ  عليهم  »واتل 

اأحدهما ومل يتقبل من االآخر قال الأقتلنك قال اإمنا يتقبل 

اهلل من املتقني لئن ب�شطت اإيّل يدك لتقتلني ما اأنا ببا�شط 

يدي اإليك الأقتلك اإين اأخاف اهلل رب العاملني«)املائدة:28-27(، 

)فنظر الرب هابيل وتقدمته واإىل قابيل وتقدمته مل ينظر( 

العهد القدمي �شفر التكوين) 5-4(.

وقابيل 
هابيل عبد الباري طاهر

كاتب من اليمن
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املثال، وهم من اأكر املذاهب ا�ستنادًا اإىل العقل، قد وقع�ا 

بن  اأحمد  وحمنة  للخ�س�م،  والتخ�ين  التكفري  كمائن  يف 

حنبل  ابن  حمنة  اأن  فالفاجع  معروفة،  املعتزلة  مع  حنبل 

يد  على  بداأت  قد  القراآن  خلق  بعدم  القائلني  من  واأتباعه 

املعت�سم، وه� االأمي الذي يكره العلم كراهة امل�ت.

ولقيت املطرفية يف اليمن، وهي ان�سقاق متط�ر من االعتزال 

والزيدية، حرب اإبادة. اأما يف امل�سيحية فاإن حماكم التفتي�س 

بني  والقمع  واال�سطهاد  االإن�ساين.  ال�سمري  ت�ؤرق  التزال 

الكاث�ليك والربوت�ستانت اليزال قائمًا حتى الي�م.

اليهودية

ال�سراع  معروف  التاريخي  اجلانب  يف 

واالأنبياء  الر�سل  بني  والدامي  الكالح 

والعهد  اإ�سرائيل  بني  من  واأتباعهم 

القدمي والقراآن يح�يان عديدًا من ق�س�س 

االأنبياء  لهما  تعر�س  اللذين  والكيد  املعاناة 

واملر�سل�ن.

يف اجلانب النظري ترى الباحثة الربيطانية كارين 

ال�سالم  عليه  م��سى  �سريعة  اأو  للت�راة  »اأن  اأرم�سرتونغ 

�ساأن  �ساأنها يف ذلك  الروحي اخلا�س بها، وكانت  منطقها 

املنفى،  به  اأتى  الذي  للنزوح  ا�ستجابة  متثل  )القبااله( 

القرن  يف  بابل  اإىل  للرتحيل  اإ�سرائيل  بن�  تعر�س  فعندما 

واأطالل حياتهم  املعبد  و�سهدوا دمار  امليالد  ال�ساد�س قبل 

فيه  يقيم  جديدًا  معبدًا  ال�سريعة  ن�س  اأ�سبح  الدينية 

النازح�ن ل�نًا من ال�ج�د االإلهي«.

ه�  وما  طاهر  ه�  ما  اإىل  العامل  تق�سيم  على  الن�س  وكان 

تنظيم  اإعادة  ميثل  دني�ي  ه�  وما  مقد�س،  ه�  وما  جن�س 

يرون  اليه�د  وكان  اإبداعية مبتكرة.  املمزق ب�س�رة  العامل 

اأي  عميقة،  دينية  خربة  املنفى  يف  �سريعتهم  درا�سة  يف 

اأنهم مل يك�ن�ا يقراأون الن�س مثل ما يقراأه املحدث�ن طلبًا 

للمعل�مات فقط، بل كانت عملية الدرا�سة نف�سها، اأي طرح 

احلامية  واملناق�سات  لها،  اإجابات  على  والعث�ر  االأ�سئلة 

ي�سعرون  جتعلهم  التي  هي  التفا�سيل،  اأدق  يف  واال�ستغراق 

يف  العزلة  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  يف�تنا  ال   .
)1(

االآلهي بال�ج�د 

خلقا  قد  و�سر  خري  اإىل  العامل  وتق�سيم  املقد�س  الكتاب 

يف  الكارثية  ثمارها  جند  عرقية  وع�سبية  دينيًا  ا�ستعالء 

ال��سع االإ�سرائيلي القائم.

الت�سريعات  اأن  امل�سريي  ال�هاب  عبد  الدكت�ر  ويالحظ 

املختلفة هي حم�ر اخلالف بني الفرق اليه�دية يف الع�سر 

بتنفيذ  مكلف�ن  اأنهم  املتزمت�ن  اليه�د  يرى  اإذ  احلديث، 

حياتهم  �سياغة  ويف  اليه�دية  ال�سريعة  به  جاءت  ما  كل 

اإن  الق�ل  اإىل  االإ�سالحي�ن  يذهب  بينما  لق�اعدها.  وفقًا 

الت�سريعات مرتبطة مبكان وزمان حمددين، واإن ق�اعدها 

ال�سريعة  روح  ينفذون  اأنهم  املحافظ�ن  ويرى  ملزمة.  غري 

.
)2(

دون حرفيتها

الأ�شولية

وارتبطت  ن�ساأت  قد  االأ�س�لية  احلركات  اأن  الباحثة  وترى 

العلمية  العقالنية  ترف�س  فهي  باحلداثة.  حي�يًا  ارتباطًا 

اأدت احل�سارة  اإذ  للغرب، ولكنها ال ت�ستطيع الهرب منها، 

الغربية اإىل تغيري العامل تغيريًا ال ي�سمح الأي �سيء بالع�دة 

اإىل ما كان عليه حتى الدين، بعد اأن �سغل النا�س يف �ستى 

بقاع االأر�س بهذه االأح�ال اجلديدة، وا�سطروا اإىل اإعادة  

بالغ  لنمط  م�جهة  كانت  التي  الدينية  تقاليدهم  تقييم 

.
)3(

االختالف من اأمناط املجتمع

من  فقط  قراءتها  ميكن  ال  االأ�س�لية  ن�ساأة  اأن  وال�اقع 

امل�سيحية  وقراءتها  ومتن�عة  متعددة  فهي  التعميم،  منطق 

اليه�دية  اأو  االإ�سالم  ذاك يف  اأو  القدر  بهذا  عنها  خمتلفة 

اأو الب�ذية اأو اأي مذهب من املذاهب، وما يعنينا اأكر هنا 

االجتاهات  وحتديدًا  العربية  املنطقة  يف  االأ�س�لية  قراءة 

اجلاحمة للتكفري والتخ�ين، ومدى قربها اأو بعدها من روح 

يف  واأو�سع  اأعمق  م�ساحة  يحتل  الذي  والت�سامح،  العقالنية 
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

.ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد
)4(

اأب�بكر العربي واجل�يني والباقالين 

ويعلل اأب� بكر الرازي لرتجيح العقل باأنه اأ�سل للنقل فكاأن 

.
)5(

الطعن يف العقل طعن يف العقل والنقل معًا

االإن�سان  اأن  على  كاإجماعهم  �سيء  على  الفقهاء  يجمع  ومل 

اإذا قال ق�اًل يحتمل الكفر من مئة وجه ويحتمل االإميان من 

وجه واحد حمل على االإميان.

الديني يف  الت�سامح  له عن  وي�سري و�ساح طاهر يف مبحث 

اليمن اإىل عدة حقائق منها:

- كل جمتهد م�سيب.

- اإذا اختلف مذهب اإمام ال�سالة ومذهب امل�ؤمت به فاالإمام 

حاكم.

- ال اإنكار يف خمتلف فيه.

- ال يك�ن التكفري والتف�سيق اإال بديل قاطع.

علم الكالم وغنى التنوع

باالأحرى  اأو  زاهية  اإ�سالمية  مدر�سة  الكالم  علم  وميثل 

مدار�س متعددة ومتن�عة وحتى متعار�سة.. فهناك ر�سائل 

امل�حدين واختالف امل�سلني الأبي احل�سن االأ�سعري واحل�سن 

نهايات  منذ  بداأت  التي  االعتزالية  ومدر�سته  الب�سري 

وبداأ  امل�سلمني.  اأفكار  تالقت  حني  الهجري  الثاين  القرن 

االحتكاك بني هذه االأجنا�س املختلفة تظهر اآثاره بالنقا�س 

اجلدل  وات�سع  وعقائدها.  الديانات  اأ�س�ل  يف  واخل�سام 

واالختالف  التاريخية  االأحداث  فتناول  ف�سيئًا،  �سيئًا  فيها 

.
)6(

بني علماء امل�سلمني

وقد مثلت هذه املدار�س بغناها وتعددها وتن�عها وح�ارياتها 

ال�ا�سلة حد اجلدل واخل�سام مع نف�سها، ومع امللل والنحل 

والت�سامح  للعلم واملعرفة واحلرية  املختلفة مناهج حقيقية 

والقب�ل بالراأي االآخر املختلف.

ويالحظ الباحث االإ�سالمي حممد عمارة يف مقدمة ر�سائل 

العدل والت�حيد »ن�ستطيع اأن جند فكر االأ�ساعرة واأ�سحاب 

كما  مثاًل.  القاهرة  يف  حمم�دة  بكرة  واحلديث  االأثر 

وخا�سة  االأ�سرف،  النجف  يف  االإمامية  ال�سيعة  فكر  جند 

.
)7(

االإ�سماعيلية يف الهند وباك�ستان«

وكان المتزاج االأفكار اأو تالقحها كتعبري حميي الدين ابن 

واحلياة  الفكرية  احلياة  يف  عميق  اأثر  فت�حاته  يف  عربي 

الكف�ؤ  للم�ستحق  تعطى  ال�ظائف  كانت  فقد  ال�سيا�سية 

امل�سيحي�ن  فاالأطباء  ومذهبه،  عقيدته  عن  النظر  بغ�س 

لدى  الرعاية  حمل  ظل�ا  والعبا�سي  االأم�ي  العهدين  يف 

اخللفاء. وكان لهم االإ�سراف على مدار�س الطب يف بغداد 

يف  مهمة  منا�سب  يف  يعين�ن  وكان�ا  ط�ياًل.  زمنًا  ودم�سق 

.
)8(

الدولة االإ�سالمية

بني  جتمع  اخللفاء  ح�سرة  يف  العلمية  احللقات  وكانت 

كانت  ومذاهبهم.  اأديانهم  اختالف  على  العلماء  خمتلف 

للماأم�ن حلقة علمية يجتمع فيها علماء الديانات واملذاهب 

غري  من  العلم  يف  �سئتم  ما  ابحث�ا  لهم  يق�ل  وكان  كلها. 

اأن ي�ستدل كل واحد منكم بكتابه الديني كي ال تث�ر بذلك 

ال�سعبية  العلمية  احللقات  تلك  ومثل   ،
)9(

طائفية م�ساكل 

الب�سرة  يف  ع�سرة  �سهدنا  »لقد  املثنى:  بن  خلف  قال 

الدنيا  يف  مثلهم  اأحد  يعرف  ال  واحد  جمل�س  يف  يجتمع�ن 

�ساحب  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  وهم  ونباهة.  علمًا 

اأن هناك م�سرتكًا بني كل  واإن كنا ندرك  االإ�سالمي  الفكر 

هذه االأ�س�ليات.

يف  واأدلة  لها  �سندًا  جتد  املتطرفة  االجتاهات  اأن  �سحيح 

قرائنها لبع�س من ج�انب الدين والتاريخ والفرق والط�ائف 

والعقالنية  املعتدلة  اجل�انب  اأن  االأ�سح  ولكن  املت�سددة. 

االأدلة  ع�سرات  االآيات  ففي  ورجحانًا،  �سي�عًا  االأكر  هي 

�ساء  ومن  فلي�ؤمن  �ساء  »من  واالعتقاد،  الراأي  حرية  على 

	،)6 )الكافرون  دين«  ويل  دينكم  »لكم   ،)29 )الكهف  فليكفر« 

»ال   ،)99 )ي�ن�س  م�ؤمنني«  يك�ن�ا  حتى  النا�س  تكره  »اأفاأنت 

اإكراه يف الدين« )البقرة 256(، »ادع اإىل �سبيل ربك باحلكمة 

وامل�عظة احل�سنة وجادلهم بالتي هي اأح�سن« )النحل 125(،	

»ول� كنت فظا غليظ القلب النف�س�ا من ح�لك« )اآل عمران 

.)159
والقراآن الكرمي زاخر باالآيات الداعية اإىل العقل والتفكري 

)البقرة  و�سعها«  اإال  نف�سا  اهلل  يكلف  »ال  والتدبر.  والنظر 

286(، »يريد بكم الي�سر وال يريد بكم الع�سر« )البقرة 185(،	
اأن يخفف عنكم وخلق االإن�سان �سعيفًا« )الن�ساء  »يريد اهلل 

	.)78 )احلج  حرج«  من  الدين  يف  عليـكم  جعل  »وما   ،)28
وت�ؤكد هذا  تزكي  للكتاب  ال�سـارحة  ال�سحـيحة  واالأحاديث 

اهلل  اإن  برفق  فيه  فاأوغل�ا  متني  الدين  هـذا  »اإن  املنحى.. 

يحب اأن ت�ؤتى رخ�سه كما يحب اأن ت�ؤتى عزائمه«. »عليكم 

من االأعمال ما تطيق�ن فاإن اهلل ال ميل حتى ال متل�ا«.

اأن  نلحظ  االإ�سالمية  والفرق  املذاهب  اأئمة  �سري  وبتتبع 

غالبيتهم العظمى قد رددت الق�ل املاأث�ر االختالف رحمة 

راأيي  ال�سافعي:  وقال  ق�سية  لل�د  يف�سد  ال  اخلالف  واأن 

اأما  ال�س�اب.  يحتمل  خطاأ  وراأيك  اخلطاأ  يحتمل  �س�اب 

االإمام اأب� حنيفة النعمان فكان يردد هذا راأي راأيناه، فمن 

مذهب  يف  االأزهار  منت  وين�س  اتبعناه.  منه  باأف�سل  جاء 

فيه«.  »ال نكري يف خمتلف  الزيدية.. وه� مرجع مهم على 

الثامن  القرن  تيمية احلراين من جمددي  بن  اأحمد  وكان 

كثريا ما يردد »اإمنا اأهلك النا�س رجالن ن�سف طبيب من 

عاجله اأماته ون�سف عامل من اأفتاه اأف�سد دينه«.

لقد نظر اأئمة املذاهب اإىل اآرائهم وفتاواهم كاآراء واجتهاد 

لهم يف قراءة الن�س، مهتدين باحلديث ال�سريف »من اأ�ساب 

فله اأجران ومن اأخطاأ فله اأجر« ولي�ست املعتزلة وحدها من 

اإن عاملًا جمتهدًا يقلده  قالت بتقدمي العقل على النقل، بل 

»اإذا  يق�ل:  تيمية  ابن  ه�  التكفريية  والتيارات  ال�سلفي�ن 

بينهما  اأن يجمع  فاإما  والنقل  العقل  بينهما:  تعار�س  حدث 

يردا جميعا«  اأن  واإما  النقي�سني،  الأنه جمع بني  وه� حمال 

واحلل؟ يرد فهمي ه�يدي »ف�جب تقدمي العقل« وي�سيف اأن 

هذا الراأي مبثابة قان�ن كليب عند اأكر االأئمة املجتهدين، 

والقا�سي  الغزايل،  االإمام  وقبله  واأتباعه.  الرازي  الفخر 

الجتاهات 

املتطرفة 

جتد �شنداً 

لها واأدلة 

يف الدين 

والتاريخ.. 

لكن 

العقالنية 

اأكرث �شيوعًا 

ورجحانًا
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)�سيعي(،  وه�  ال�ساعر  واحلمريي  )�سني(،  وه�  النح� 

و�سالح بن عبد القدو�س وه� )ثن�ي(، و�سفيان بن جما�سع 

وه� )خارجي �سفري(، وب�سار بن برد وه� )�سع�بي خليع 

را�س  وابن  �سع�بي(،  )زنديق  وه�  عجرد  وحماد  ماجن(، 

وه�  املتكلم  نظري  وابن  )يه�دي(،  وه�  ال�ساعر  اجلال�ت 

)ن�سراين(، وعمر بن امل�ؤيد وه� )جم��سي(، وابن �سنان 

احلراين ال�ساعر وه� )�سابئ(، كان�ا يجتمع�ن فيتنا�سدون 

ال  ال�د  من  ج�  يف  ويتحدث�ن  االأخبار،  ويتناقل�ن  االأ�سعار 

يف  ال�سديد  االختالف  هذا  بينهم  اأن  منهم  تعرف  تكاد 

.
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ديانتهم ومذاهبهم«

الت�شوف وتعدد احلقيقة

للتفتح  الناجحة  الثمار  اإحدى  االإ�سالمي  الت�س�ف  ويعترب 

وال�سبلي  مدر�سة احلالج  وكانت  االختيار.  وحق  والت�سامح 

وال�سهروردي  والغزايل  عربي  ابن  بعد  فيما  ثم  واجلنيد، 

والق�سريي و�س�اًل اإىل �ساحب االإن�سان الكامل »عبد الكرمي 

والعرفان.  املحبة  �سعارات  املت�س�ف�ن  رفع  فقد  اجليلي« 

بعدد  »الطرائق  وعمقًا  �سي�عًا  االأكر  �سعارهم  وكان 

اخلالئق«.

احلداثية  بعد  وما  احلداثية  التيارات  املت�س�فة  �سبق  لقد 

يف جعل االإن�سان يف مركز الك�ن بل ارتفع�ا به اإىل مراتب 

اأ�سمى واأعلى.

والكل على حق فعبد الكرمي اجليلي يف كتابه القيم »االإن�سان 

الكامل« يحدد ثالثة اأوجه لل��س�ل اإىل املعرفة الكاملة وه� 

ما يرد اإىل قلبك من طريق اخلاطر الرباين وامللكي وه� ما 

قال به العديد من ال�س�فية واأ�سحاب العلم اللدين، ومنهم 

حجة االإ�سالم اب� حامد الغزايل الذين يرون املعرفة ن�رًا 

يقذف اهلل به يف قلب العبد. ال�جه الثاين ما يرد على ل�سان 

من ين�سب اإىل ال�سنة واجلماعة وي�سرتط االأخذ به اأن ت�جد 

له �س�اهد، اأو يك�ن حمماًل فه� املراد ح�سب تعبريه ويحيل 

اإىل االإلهام وبني الت�قف واال�ست�سالم.

عن  اعتزل  من  ل�سان  على  واردًا  يك�ن  اأن  الثالث  ال�جه 

املرف��س.  ه�  العلم  فهذا  البدعة،  باأهل  والتحق  املذهب 

ما  منه  يقبل  بل  مطلقا  يرف�س  ال  الكي�س  ولكن  وي�سيف 

يقبله الكتاب وال�سنة من كل وجه ويرد منه ما يرده الكتاب 

وال�سنة من كل وجه. وقلَّ اأن يتفق مثل هذا يف م�سائل اأهل 

وجه  من  ورده  وجه  من  ال�سنة  اأو  الكتاب  قبله  وما  القبلة، 

.
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فه� فيه على ذلك املنهج

فه� يرى اأن الكفار عبدوه بالذات، الأنه ملا كان احلق تعاىل 

وه�  ال�ج�د  جملة  من  والكفار  باأ�سره،  ال�ج�د  حقيقة 

حقيقتهم  تعاىل  الأنه  رب  لهم  يك�ن  اأن  فكفروا  حقيقتهم 

وال رب له بل ه� الرب املطلق فعبدوه من حيث ما تقت�سي 

ذواتهم التي ه� عينها.

والذين عبدوا االأوثان منهم، فل�سر وج�ده بكماله بال حل�ل 

تعاىل  ال�ج�د. فكان  اأفراد ذرات  وال مزج يف كل فرد من 

حقيقة تلك االأوثان التي يعبدونها فما عبدوا اإال اهلل. وذلك 

باأن  لهم  �سهدت  قل�بهم  الأن  اأنف�سهم  يف  للحق  اإتباعهم 

اخلري يف ذلك االأمر فانعقدت عقائدهم على حقيقة ذلك 

فاإنهم  »امللحدون«  الدهرية  واأما  به.  عبده  ظن  عند  وه� 

»ال  وال�سالم  ال�سالة  عليه  فقال  اله�ية،  حيث  من  عبدوه 

ت�سب�ا الدهر فاإن اهلل ه� الدهر«  والدهرية قال�ا اإن الدهر 

ه�  ما  على  االإلهية  الفطرة  حيث  من  جمب�ل  يقت�سيه  مبا 

.
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واقع فيه فما ثم اإال اأرحام تدفع واأر�س تبلع

التحاور.. املبتداأ واخلرب

اإن�سانية عظيمة، ومبقدار ما ارتبط الت�سامح  التحاور قيمة 

واحلرية والتاآخي باحل�ار مبقدار ما ارتبط الطغيان والف�ساد 

والظلم بالكبت واالإرهاب وم�سادرة احلرية.

فج�هر  بالدين،  واالإرهاب  للقمع  التربير  بحال  ميكن  وال 

واحرتام  واالإن�ساف  العدل  يت�خى   - دين  اأي   - الدين 

االإرادة واحلرية، فقد حتاور اهلل مع املالئكة »واإذ قال ربك 

للمالئكة اإين جاعل يف االأر�س خليفة قال�ا اأجتعل فيها من 

ونقد�س  بحمدك  ن�سبح  ونحن  الدماء  وي�سفك  فيها  يف�سد 

والقراآن  البقرة(،   30 )االآية  تعلم�ن«  اأعلم ما ال  اإين  قال  لك 

فيها  حتاور  التي  والق�س�س  االآيات  ع�سرات  على  ي�ستمل 

اإبلي�س مع اهلل، وحتاور فيها االأنبياء مع خمالفيهم، وعر�س 

القراآن لهذه االآراء املنكرة واجلاحدة دون زراية اأو نكري.

يذّكر  لعله  لينًا  ق�اًل  له  فق�ال  اإنه طغى  اإىل فرع�ن  »اذهبا 

ما  واأثمن  اأقد�س  فاحلرية  طه(.  �س�رة   44 	- 	43( يخ�سى«  اأو 

ميتلك االإن�سان وهي حق م�اطنة وحق اإن�ساين وحياتي. وهي 

و�سيا�سية.  واجتماعية  واأخالقية  ودينية  عقلية  م�س�ؤولية 

كاأفراد  اأجيالنا  وم�ستقبل  م�ستقبلنا  احلرية  بهذه  ويرتبط 

وك�سع�ب وكاأمة. فاال�ستبداد اأ�س�اأ اأن�اع ال�سيا�سة، واأكرها 

بالظلم  املحك�م  املجتمع  يف  االإن�سان  وبغري  باالإن�سان  فتكًا 

الرتاجع يف كافة مرافق احلياة  اإىل  ي�ؤدي  والطغيان، مما 

املفكر  يرى  وهدرها..  الطاقات  تعطيل  واإىل  ووج�هها 

اأ�سل لكل  »اأن اال�ستبداد  الك�اكبي يف )طبائع اال�ستبداد( 

ف�ساد، ومبنى ذلك اأن البحث امل�ؤكد يف اأح�ال الب�سر وطبائع 

االجتماع ك�سف اأن لال�ستبداد اأثرًا �سيئًا يف كل واد«.

بالدين  ويلعب  فيف�سده.  العقل  على  ي�سغط  فاال�ستبداد 

فيف�سده،  املجد  ويغالب  فيف�سده.  الدين  ويحارب  فيف�سده. 

.
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ويقيم مقامه التمجد

)1( معارك يف �شبيل الإله الأ�شولية يف اليهودية وامل�شيحية والإ�شالم 

»كارين اأرم�شرتونغ« ترجمة د. فاطمة ن�شر. د. حممد عناين

)2( املو�شوعة اليهودية 52 �ص 145، 146 د. عبد الوهاب امل�شريي

)3( معارك يف �شبيل الإله م�شدر �شبقت الإ�شارة اإليه �س8

دار  هويدي  فهمي  معا�شرة«  اإ�شالمية  »هموم  وال�شلطان  القراآن   )4(

ال�شروق �س49

)5( م�شدر �شبقت الإ�شارة اإليه �س50

عبد  احل�شن  اأبي  القا�شي  اإمالء  والتوحيد  العدل  اأبواب  يف  املغني   )6(

اجلبار الأ�شلح �س و.ز

اجلبار  عبد  القا�شي  الب�شري  احل�شن  والتوحيد:  العدل  ر�شائل   )7(

الإمام يحيى بن احل�شني �س51

)8( القراآن وال�شلطان وم�شدر �شبقت الإ�شارة اإليه �س231

)9( القراآن وال�شلطان م�شدر �شبقت الإ�شارة اإليه �س232

)10( القراآن وال�شلطان م�شدر �شبقت الإ�شارة اإليه �س232

�س14  اجليلي  اإبراهيم  الكرمي  عبد  لل�شيخ  الكامل  الإن�شان   )11(

بت�شرف �شديد

�س110 اإليه  الإ�شارة  �شبقت  م�شدر  الكامل  الإن�شان   )12(

الكواكبي  الرحمن  عبد  ال�شتعباد  وم�شارع  ال�شتبداد.  طبائع   )13(

�ص56

تعدد الأنبياء 

موؤ�شر للتنوع 

والتفتح 

والت�شامح

هوام�س:
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 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

نظراٌت يف »روؤية العامل«

يف الإ�شالم املعا�شر

لكلمة  »ترجمة«  ع�شر  التا�شع  القرن  اأواخر  العرب  املثقفون  وجد  ما 

املعنى  ُيراعي  »املفرد«  اأن هذا  »الت�شاهل«. والواقع  Tolerans   غري 
االأ�شلي الذي اأحاط بظهور امل�شطلح اأو ا�شتعماله. فقد كرُث ا�شتعماله 

يف القرن الثامن ع�شر، وبرز يف عنوان كتاب الفيل�شوف البيطاين جون 

لوك. وكان بذلك يجيب على حتدي ال�شراع الطويل، واحلروب التي 

كان  النهاية  ويف  اأوروبا.  يف  والبوت�شتانت  الكاثوليك  بني  تنقطع  مل 

التي  املُهادنة  اإىل  اأو�شلوا  الذين  الدين، هم  ال�شيا�شيون، ولي�س رجال 

دفعت باجتاه االعرتاف فيما بعد. وهكذا فمفرد الت�شاُهل، واملفرد االآخر 

الت�شامح، كالهما يطلبان من كل �شاحب عقيدة اأو راأي ديني اأو �شيا�شي 

اأو  اأو يف ال�شيا�شة  اأن يت�شاهل ويت�شامح جتاه املختلفني معه يف الدين 

يف التوجه الفكري. وهذه درجة دنيا تو�شل اإىل تعاي�ٍس ممكٍن، لكنها 

ال تعني على الو�شول اإىل عي�ٍس حميٍم بني الفئات املختلفة، اإذ اإن ذلك 

يتطلب اعرتافاً متباداًل يتجاوز الت�شاُهل والت�شامح.

النجاة
و

الهـالك!

اأ.د. ر�شوان ال�شيد

كاتب من لبنان
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 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ما  ه�  وال�سيا�سي  الثقايف  امل�سعى  هذا  كان  ال�اقع،  ويف 

وما  ع�سر،  الثامن  القرن  ليربالية  به  القيام  حاولت 

بحد  »االعرتاف«  فكرة  وتق�م  االأن�ار.  بع�سر  وقتها  ُعرف 

)ولي�س  ملقت�سياتها  واخل�س�ع  مبداأين:املعرفة  على  ذاتها 

االعتقاد اأو امل�سلحة(، ون�سبية احلقيقة. وقد حتقق الكثري 

املجال  يف  اأما  والثقايف،  الفكري  املجال  يف  الليربالية  من 

التمثيلية.  ال�سيا�سي، فقد حتققت بالتدريج الدمي�قراطية 

جرْت  اأْن  فكان  الدينية،  الليربالية  حتقيق  اأمكن  وما 

العام.  املجال  عن  الهادئة  اأو  العنيفة  بالعلمانية  تنحيتها 

ع�سر،  التا�سع  القرن  مطالع  ا�ستغرب  من  هناك  كان  وقد 

ال�سيا�سي،  املجال  يف  متبادل  اعرتاف  حتقيق  ميكن  كيف 

رغم امل�سالح املت�ساربة، واالأمزجة الثائرة، وحب ال�سلطة 

املعروف، وال ميكن حتقيق ليربالية يف املجال الديني رغم 

اأن اهلل واحد، ومن املفرو�س اأن رجال الدين ترك�ا الدنيا 

وراءهم ظهريًا؟! وكان هناك من اأجاب: اإن الدين اعتقاد، 

اأو احلقيقة،  املعرفة  بن�سبية  الت�سليم  ي�ستطيع  ال  واالعتقاد 

اأي  وعلى  بالهالك!.  اأو  بالنجاة  ق�ٌل  ذلك  على  يرتتب  اإذ 

ما  واالعرتاف  الت�سامح  باجتاه  امل�سكل  وجه  فالذي  حال، 

ال�سيا�سيني، بل ح�س�ل  الدين، وال حكمة  ل رجال  تعقُّ كان 

العام،  ال�ساأن  الإدارة  معنية  تنظيمات  االتفاق على  اأمرين: 

وقد  العام.  املجال  عن  الديني  ال�ساأن  اإبعاد  على  واالتفاق 

وبني  بلد،  كل  داخل  متكاثرٍة  وفنٍت  حروٍب  بعد  االأمران  مت 

البلدان املتقاربة واملتباعدة. والطريف ما يق�له االأمريكي�ن 

خمالفني يف ذلك االأوروبيني ب�ساأن تعليل الف�سل بني الدين 

يف  الديني  التدخل  اإن  يق�ل�ن  االأوروبي�ن  العام.  وال�ساأن 

ال�ساأن العام يف�سد االأم�ر، ويق�ي احلزازات والع�سبيات. 

باإف�ساد  الكفيلة  هي  ال�سيا�سة  اإن  االأمريكي�ن  يق�ل  بينما 

عن  ال�سيا�سة  اإبعاد  املق�س�د  فاإن  ولذلك  وت�س�يهه.  الدين 

تلك  جاءت  هنا  ومن  ال�سيا�سة.  عن  الدين  ولي�س  الدين، 

والتي  االأمريكي،  الد�ست�ر  يف  والغريبة  ال�سهرية  املادة 

اأو  الديني حتلياًل  ال�ساأن  اال�سرتاع يف  الك�نغر�س من  متنع 

حترميًا، رف�سًا اأو ن�سرة!

f f f

.. وعندما بداأ العرُب يح�س�ن بامل�سكلة بني الدين والدولة، 

االأوروبية  للتجربة  طاٍغ  ح�س�ٍر  و�سط  ذلك  حدث  اإمنا 

ال�سلبية مع الدين، ولي�س للتجربة االأمريكية املختلفة. ومرة 

اأخرى ما كانت العبقرية االأمريكية وراء تلك »احلكمة« يف 

باأج�سادهم  و�سهدوا  �ساهدوا  اإنهم  بل  الدين،  مع  التعامل 

مكّ�ن  االأولني  القرنني  االأمريكي يف  وال�سعب   - واأخالدهم 

اهلل  اأر�س  اإىل  الديني  اال�سطهاد  من  هاربني  اأنا�س  من 

اجلديدة - �سرور نزاعات ح�ايل القرنني من الزمان.

واالأمر خمتلف مع التجربة العربية - االإ�سالمية بني الدين 

والدولة لقرون و�سيطة متطاولة. فهي ال ت�سبه طبعًا التجربة 

االأوروبية اأو البيزنطية اإبان �سيطرة الكني�سة الكاث�ليكية اأو 

االأرث�ذك�سية. كما اأنها ال ت�سبه جتربة التناُبذ بني الطرفني 

الق�ل  ميكن  وال  بل  ع�سر.  ال�ساد�س  القرن  بعد  اأوروبا  يف 

واالأخرى  االإ�سالمية  التجربة  بني  ق�يًا  ت�سابهًا  هناك  اإن 

باال�ستقاللية  تق�ل  االأمريكية  التجربة  الأن  االأمريكية. 

الكاملة لكل من املجالني. وال ميكن ق�ل ذلك عن التجربة 

الدين.  الدولة متامًا عن  فيها  ا�ستقلت  التي ما  االإ�سالمية 

االأ�س�ل  يف  والدولة  الدين  بني  العالقة  تختلف  كما  لكن 

االإ�سالمي  الدين  يختلف  واالإ�سالم،  الغرب  بني  والن�ساأة 

دور  يف  اأو  واإدارته،  »اخلال�س«  فهم  يف  الكاث�ليكية  عن 

لالأ�سل  فبالن�سبة  اخلال�سي.  امل�سروع  يف  الدين  رجل 

قامت الدولة منذ البداية يف ح�سن االإ�سالم وبا�سمه. لكن 

حل�ايل  ا�ستمرت  حماوالت  وبعد  ال�سيا�سيني،  امل�س�ؤولني 

اإمكان احل�س�ل على �سالحيات ذات  يئ�س�ا من  القرنني، 

املجال  با�ستقالل  والفقهاء  للعلماء  فاعرتف�ا  ديني،  طابع 

من  الفقهاء  اأما  الت�سريعي.  التدخل  يف  وحقهم  الديني، 

جانبهم فاعتربوا م�سائل ال�ساأن العام من م�سائل »امل�سالح« 

وبذلك  ال�سيا�سي�ن.  ويت�الها  االإن�ساين،  للتقدير  تع�د  التي 

قامت منذ ما بعد القرن الثالث الهجري �سراكة رحبة بني 

الطرفني. فاملجاالن متمايزان، لكن هناك منطقة رمادية 

اأو  ثرواتها  اقت�سام  جمال  يف  ويتجاذبان  فيها،  يتالقيان 

�سلطاتها. وقد ا�ستقر االأمر على هذا النح� )�سلطة �سيا�سية 

لي�ست لها �سالحيات يف ال�ساأن الديني، وعلماء ي�سيطرون 

اإال  ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  يتدخل�ن  وال  الديني،  ال�ساأن  يف 

نا�سحني( الأكر من األف عام، وبخا�سة يف الزمن العثماين 

عندما ق�يت �س�كة الدولة، وا�ستتبعت امل�ؤ�س�سة الدينية اإىل 

حٍد بعيد.

وال�اقع اأن ظه�ر امل�سكلة اأو ح�س�رها اأواخر القرن التا�سع 

العنيف  االأوروبي  النم�ذج  ل�ال  ق�ي  داٍع  له  كان  ما  ع�سر، 

مبداأ  ومعها  العثمانية،  التنظيمات  جاءت  فقد  والغاّلب. 

القان�ين  الدور  وتراجع  واالنتخابات.  والد�ست�ر،  امل�اطنة 

النا�س  بني  تفرقة  هناك  عادت  وما  االإ�سالمية،  لل�سريعة 

الهيبة  واإمنا بقي ذلك االحرتام وتلك  الدين.  اأ�سا�س  على 

لالإ�سالم بحكم العرف والتاريخ، واأن اأكرية النا�س ال�ساحقة 

م�سلمة. وما كان طم�ح رجال الدين اإىل التاأثري يف ال�ساأن 

العام، الأنهم ما اعتادوا ذلك ط�ال الع�سر العثماين. واإمنا 

اأرباب  ي�ستدع�ن  وال�الة  العظام  وال�سدور  ال�سالطني  كان 

على  م�افقتهم  على  اأجل احل�س�ل  من  الدينية  امل�ؤ�س�سات 

وجتميلها  لتح�سينها  فتاوى،  �سيغة  يف  اجلديدة  الق�انني 

م�سرورين  العلماء  من  كثريون  كان  وما  العامة.  عي�ن  يف 

عدميي  كان�ا  لكنهم  عليهم،  والغريبة  اجلديدة  بالدنيا 

احليلة واحليل، ول� اأنهم تذمروا اأو ثاروا فما كان�ا ميلك�ن 

ال�طنية  الدولة  لنم�ذج  املخالف  االآخر،  القريب  النم�ذج 

مل��س�ع  رين  املتم�سّ اللبنانيني  اإثارة  فاإن  ولذا  ال�ساعدة. 

�ساأن  بينهما  بالف�سل  واملطالبة  بالدولة،  الدين  عالقة 

تختلف 

العالقة 

بني الدين 

والدولة 

يف الأ�شول 

والن�شاأة 

بني الغرب 

والإ�شالم
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من  التذمر  لي�س  به  املق�س�د  كان  اإمنا  بفرن�سا،  حدث  ما 

�سلطة رجال الدين امل�سلمني، بل من الهالة الدينية خلالفة 

ال�سلطان عبداحلميد، ومن جل�ء احلكام وال�الة امل�سلمني 

وتقييدها  �سلطاتهم  دون حتديد  للحيل�لة  الهالة،  تلك  اإىل 

بالد�ساتري والق�انني وامل�ؤ�س�سات. بيد اأن االأمر جتاوز حده 

بع�س ال�سيء عندما راح بع�س ه�ؤالء يقارن�ن بني ا�سطهاد 

بع�س  وا�سطهاد  ال��سطى،  الع�س�ر  للمفكرين يف  الكني�سة 

وهنا ويف جتربة  االإ�سالمي.  التاريخ  امل�سلمني يف  املفكرين 

طه ح�سني وعلي عبدالرازق واآخرين لعبت عقلية احلداثة 

مثري  دور  بروت�ستانتية-  وطه�ريٍة  خ�س�مٍة  عقلية  وهي   -

امل�سكالت، وخمرتع امللفات غري امل�ج�دة. ول� كان ال��سع 

ال��سيطة،  باإيطاليا  روال  �ساق�نا  و�سع  مثل  ه�  م�سر  يف 

له  ح�سل  ما  ال�اقع  يف  لكن  الراهب.  حرق 
ُ
اأ كما  حرَق 

ُ
الأ

واأ�س�ل  االإ�سالم  الث�ري:  كتابه  بعد  وزيرًا  �سار  بل  �سيء، 

احلكم!

وفقرة اأخرية ال اأتعمد اأن تك�ن غريبة يف هذا ال�سياق. ما 

اإىل  اخلالفة  اإ�سقاط  بعد  م�سطرًا  كمال  م�سطفى  كان 

تلك  اإىل  بحاجة  تركيا  كانت  وال  نف�سه،  االإ�سالم  ا�سطهاد 

العلمانية ال�سر�سة الإن�ساء الدولة احلديثة. ول� اأنه اأبقى بعد 

اأو  تركيا  مفتي  اأو من�سب  االإ�سالم،  م�سيخة  على  اخلالفة 

ا�سطنب�ل )و�سيخ االإ�سالم ه� يف االأ�سل مفتي ا�سطنب�ل( 

ملا كانت هناك م�سكلة لنظام حكمه، وال للعالقة بني الدين 

والدولة يف بلد ال�سلطنة واخلالفة. لكن الذي يظهر اأن ذلك 

ِل�َسَرِهِه  ورجاالته،  التقليد  يكره  كان  واأنه  منه  كان مطل�بًا 

اإىل اإقامة كياٍن حديٍث يف �سن�اٍت قليلة. اأما الت�سامح واأما 

الت�ساهل، فاحلديُث عنهما ال مكان له، يف دولة العلمانيني 

االأوائل يف العامل االإ�سالمي.

f f f

الت�سامح)1920-1880(	 مطلب  فيها  ظهر  التي  الفرتة  يف 

احلاجة  كانت  واإمنــا  اإلــيــه،  ما�سة  حاجة  هناك  كانت  ما 

لي�س  الديني وال�سيا�سي. ومع ذلك فالذي حدث  لالإ�سالح 

اإال  ل�سٍي  ال  داره،  عقر  يف  االإ�سالم  ْدُم  �سَ واإمنا  االإ�سالح، 

الفرن�سية، احلديثة.  وبالتحديد  الغربية،  بالتجربة  للت�سبه 

فهذه  للت�سامح.  فعلية  بحاجة  عق�د  ثالثة  ومنذ  لكننا 

اأن  ذلك  االإ�ــســالم.  بداخل  وعميق  ق�ي  تغيري  حدث  املــرة 

اأو  العار�س  باالأمر  لي�ست  االإ�سالمية«  »االأ�س�لية  ظاهرة 

والثقافات  االأخــرى  االأديــان  من  امل�قف  اأن  كما  الهام�سي، 

بالت�سدد  يت�سم  اأن  مــ�ــســادفــة  لي�س  املــعــا�ــســر،  ــامل  ــع وال

العربي  العاملني  اله�ية يف  واالنغالق. فقد تط�رت حركات 

لديها  تط�رت  تاأ�سيلية،  اأ�س�لية  اجتاهات  اإىل  واالإ�سالمي 

حتمل  فهي  ومرهقة.  �سديدة  خ�س��سية  ذات  للعامل  روؤية 

املذاهب  )تقليد  االإ�سالمي  الديني  التقليد  على  جهة  من 

ُتديُن  وهي  لل�سلطات.  وتابعًا  عاجزًا  باعتباره  الفقهية( 

االإ�سالم،  على  م�ؤامرًة  مبجمله  باعتباره  املُعا�سر  العامَل 

وت�سن  »التغريب«،  ومفه�م  كله حتت م�سطلح  تفهمه  وهي 

عليه حربًا �سع�اء يف التفكري واملمار�سة. وينتهي االأمر بتلك 

احلركات والت�جهات اإىل حزبية قا�سية تط�رت اإىل اإحداث 

حركات  اأن  و�سحيح  نف�سه،  االإ�ــســالم  بداخل  ال�سقاقات 

بيد  »ال�سح�ة«،  تيارات  �سمن  �سئيلة  ن�سبة  متثل  العنف 

االإ�سالم  غادروا  امل�سلمني  اأن  ومفادها  واحدة،  الروؤية  اأن 

اأو غفل�ا عنه، واأن املطل�ب واملفرو�س ا�ستعادة املجتمعات 

عن  باحل�سنى  اأو  بالق�ة  احلنيف  الدين  اإىل  االإ�سالمية 

طريق اإقامة الدولة التي تطبق ال�سريعة. والأن احل�ائل دون 

ذلك ال تقت�سر على اخلارج الهاجم، بل اإن التغريب جتذر 

يف الداخل، فالرد ينبغي اأن يك�ن عامًا و�ساماًل ويف الدين 

بالتاأ�سيل  �سيء  كل  �سياغة  الإعــادة  وال�سيا�سة،  والثقافة 

وبالت�سفية وبالتطهري وبالبرت.

ويحدث ذلك كله يف ثقافتنا وديننا وفهم �ساأننا العام، يف 

الت�ساهل  ال�قت الذي تط�ر وتغري فيه االأمر يف العامل من 

واملتبادل  الكامل  واالعرتاف  العي�س  دع�ات  اإىل  والت�سامح 

بني الثقافات واالأديان واالأنظمة االقت�سادية وال�سيا�سية.

وقد اأملت خريًا حني اأقبل اإ�سالمي�ن كثريون يف الت�سعينيات 

احل�سارات«  دام  »�سِ دع�ة  على  للرد  املا�سي  القرن  من 

با�ستك�ساف قيم الت�سامح والتعدد يف املجتمعات االإ�سالمية 

اأزمنته  يف  عرف  ما  اأنه  الغرب  على  والنعي  ال��سيطة، 

االعرتاف  وال  الديني،  التعدد  جتاه  الت�سامح  ال��سيطة 

باالآخر اليه�دي اأو امل�سلم اأو الب�ذي.. اإلخ. لكن ال�سربات 

واالأمريكيني  االإ�سالميني،  الراديكاليني  بني  املتبادلة 

لدى  اأحدثت  وبعده،  اأيل�ل/�سبتمرب   11 قبل  واالأوروبيني 

عامة امل�سلمني نزعات الرثاء للنف�س، والث�ران االأعمى على 

االآخر الهاجم انتقامًا وت�سفيًا وهيمنة. ويف اأج�اء الت�سادم 

للنظر  االأطراف  �سائر  لدى  الفر�سة  جتددت  ما  والتقاتل 

النخب يف  بع�س  كما حتر�س  واالنفتاح،  باحل�ار  واالقتناع 

بل  والتخطيط،  التاأميل  على  واالإ�سالمي  الغربي  العاملني 

واملمار�سة اأحيانًا.

م�سلحة  ال  اإنه  ال�اقع  ويق�ل  املنطق  ويق�ل  العقل  يق�ل 

ال�حيدة  وال�سبيل  العامل وال يف اخل�ف منه.  اإخافة  لنا يف 

العامل  يف  للدخ�ل  ال�سعي  يف  تتمثل  ذلك  لبل�غ  املتاحة 

ومعه، وامل�ساركة فيه، والتاأثري باجلدية وبالفعالية ل�سالح 

اأن امل�سهد  اإن�ساننا وديننا وثقافتنا. على  واإعزاز   ق�سايانا 

ف�سبابنا  التفاوؤل.  على  يبعث  ال  الطرفني  لدى  احلا�سر 

املختلفني  وجتاه  ق�مهم،  بني  جتاه  ت�ساحمًا  اأقل  �ساروا 

اإزاءنا  ترتاوح  الغربية  وال�سع�ب  العامل.  يف  ومعهم  عنهم 

بني الالمباالة واخل�ف بعد اأن �سار االإ�سالم م�سكلة عامليٌة. 

»هم« يعتقدون اأننا نريد اإعاقة تقدمهم ورفاههم ونتحدى 

اأ�سل�ب حياتهم. وكثريون منا يعتقدون اأن »هدفهم« االإلغاء 

اأو الهيمنة وال �سيء غري. وبني االإنكار واال�ستنكار ال مكان 

اأن يبداأ  اأن التغيري البد  اأراه  للت�سامح وال الت�ساهل. والذي 

وثقافتنا  جمتمعاتنا  ومع  اأنف�سنا،  مع  تعاملنا  يف  عندنا: 

بع�س  اأو  القائمة  ال�سلطة  تعجبهم  ال  فالذين  و�سلطاتنا. 

البد  ال هدمها.  اإ�سالحها  يحاول�ن  و�سيا�ساتها  ت�سرفاتها 

من تغيري يف »روؤية العامل« يف اأو�ساطنا بدءًا بروؤية القريب 

والظاهر واملُْدَرك واملرق�ب واملرغ�ب. وعندما نتقدم على 

لتغيري  الفر�س  تتجدد  الذاتية،  وال�سالمة  ال�سالم  طريق 

اأنف�سنا  روؤى و�سل�ك االآخرين جتاهنا. فمتى نت�سامح جتاه 

وما ه� املطل�ب منها، وكيف ن�سري اإىل ذلك؟

فيا داَرها باخليف اإّن مَزارها

قريٌب ولكْن دون ذلك اأه�اُل

مل يرد الغرب 

بالإ�شالم 

�شالحًا

واإمنا اأراد به 

�شدامًا يف 

عقر داره
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

قد ال جنانب ال�شواب، اإذا ما اعتبنا اأن اأول دفاع عن الت�شامح ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

يف الفكر العربي املعا�شر، تبلور على �شفحات جملة »اجلامعة«، 

التي كان ي�شرف على حتريرها فرح اأنطون. واأن الف�شل يعود 

واإبراز  املفهوم  حمتوى  تقدمي  يف  بالذات،  امل�شلح  هذا  اإىل 

ال�شيا�شية   احلداثة  ملنظومة  تقدميه  اإطار  يف  وذلك  اأهميته، 

كما تبلورت يف الفكر ال�شيا�شي احلديث.

وظف   ،1902 �شنة  يف  وبال�شبط  �شنة،  مئة  يتجاوز  ما  فمنذ 

فرح اأنطون مفهوم الت�شامح الذي كان يرادفه بلفظ الت�شاهل 

من  للتحرر  مالزمة  حاجة  باعتباره  حمتواه،  اأهمية  الإبراز 

االنغالق والتع�شب ومعاداة االآخرين.

تكن جه�د  وقبله مل  �سهلة،  اأنط�ن  تكن حماولة فرح  مل 

الطهطاوي يف نقل وترجمة املفاهيم ال�سيا�سية الليربالية 

كان  االأخري  هذا  اأن  رغم  متي�سرة،  ال��سعية  والق�انني 

يف  دولة  ملطالب  اال�ستجابة  الفكرية،  اأعماله  يف  يحاول 

والبحث  م�سر(  يف  علي  حممد  )دولة  التاأ�سي�س  ط�ر 

مقابالتها  عن  الليربالية  ال�سيا�سية  املنظ�مة  ملفاهيم 

وما  واال�ستقاقية،  اال�سطالحية  مقابالتها  الرتاث،  يف 

يحتمل اأن ي�سكل مقاباًل مطابقًا  ملعانيها ودالالتها.

حمت�اها،  وتبنى  الغربية،  املرجعية  اأنط�ن  فرح  اختار 

انطالقًا من ك�نها ت�سكل اأفقًا فكريًا جديدًا م�ساعدًا على 

لهذا  ورمبا  املاأم�ل،  العربي  النه��س  م�سروع يف  تركيب 

لنقد مقاالت فرح  بالذات، ت�سدى حممد عبده  ال�سبب 

اأنط�ن، وترتب عن ال�سجال الذي دار بينهما يف م��س�ع 

عبده  حممد  كتاب  وامل�سيحية،  االإ�سالم  يف  اال�سطهاد 

ال�سهري »االإ�سالم والن�سرانية«.

الت�شامح وفل�شفة الأنوار

م��س�ع  عن  اأنط�ن  فرح  كتب  التي  ال�سفحات  يف 

بعد ذلك  ثم جمعت  وامل�سيحية،  االإ�سالم  اال�سطهاد يف 

اإىل  ذهب  وفل�سفته«  ر�سد  »ابن  عن  املرتجم  كتابه  يف 

االإعالء من مفه�م الت�سامح كما تبل�ر يف فل�سفة االأن�ار، 

بل اإن مرماه االإ�سالحي دفعه اإىل التحم�س لهذا املفه�م 

ذلك  برز  وقد  م�سم�نه،  على  جديدة  م�سحة  واإ�سفاء 

تقريب  ب�ا�سطتها  يحاول  كان  التي  املتعددة  االأمثلة  يف 

املفه�م اإىل القارئ العربي.

ارتبط دفاع فرح عن الت�سامح، بدع�ته اإىل العلمانية، كما 

ارتبط بدفاعه عن مبداأ الن�سبية يف جمال املعرفة، ومعنى 

هذا اأن تبل�ر املفه�م يف خطابه االإ�سالحي ارتبط ب�سياق 

ال�سيا�سية  للمنظ�مة  تعريب  اإجناز  مبحاولة  يتعلق  اأعم 

د. كمال عبداللطيفنحن والغرب

كاتب من املغرب
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والتع�سب واالإق�ساء، �س�اء يف عالقتنا فيما بيننا اأو يف 

مفه�م  ا�ستح�سار  ي�ستلزم  ما  وه�  باالآخرين،  عالقتنا 

الت�سامح كاأداة للدفاع عن التعاي�س واالإقرار باالختالف، 

واالعرتاف باحلرية كقيمة ال تقبل  امل�ساومة.

ال ميكن الق�ل بناء على ما �سبق، اإن الدع�ة اإىل الت�سامح 

اأو العناية به كمفه�م يف  �سياق تط�ر الفكر ال�سيا�سي يف 

الثقافة العربية، اأو يف جمال الفل�سفة ال�سيا�سية الغربية 

اأو  اأو امل�ؤقت،  املعا�سرة، تعد من باب االهتمام العار�س 

االهتمام املره�ن مبعارك �سيا�سية حمددة كما ميكن اأن 

الي�ن�سك�  اأعلنته منظمة  الذي  الت�سامح  �سعار  يفهم من 

�سنة 1995.

الغرب ومظاهر الالت�شامح

مب�ستعمراته  عالقته  يف  املعا�سر  الغرب  م�سكالت  اإن 

الدويل  املجتمع  ق�سايا  من  لكثري  روؤيته  ويف  ال�سابقة، 

وب�ؤر ال�سراع املنت�سرة يف العامل، تربز كثريًا من مظاهر 

ي�سكل  حيث  االأعمى،  التع�سب  يكن  مل  اإن  الالت�سامح، 

عدم االعرتاف باالآخر وعدم االعرتاف باخل�س��سيات 

لكثري من خطابات  والثقافية �سفات مالزمة  التاريخية 

واملبادئ  االأ�س�س  مع  االأمر  هذا  تناق�س  رغم  الغرب، 

والفل�سفات التي قامت عليها احل�سارة الغربية.

متثل  املبا�سر،  الفعلي  �سل�كه  يف  اإذن  الغرب  ي�ستطع  مل 

روح الت�سامح، ومل متكنه درو�س تاريخ الفل�سفة ال�سيا�سية 

ملبداأ  املبل�رة  العلم  تاريخ  ودرو�س  ف�لتري،  اإىل  ل�ك  من 

الن�سبية يف املعرفة، من االعرتاف باالآخر ب�س�رة تتجاوز 

عالقته  يف  املعا�سر  الغرب  تاريخ  ولدها  التي  املفارقات 

النظر  كانت ح�سيلة  واإذا  واآ�سيا.  اإفريقيا  باالآخرين يف 

بحق�ق  املتعلقة  والعه�د  امل�اثيق  يف  املتمثلة  االأخالقي 

االإن�سان قد بل�رت من ال�سرائع واملبادئ والق�اعد ما ينبئ 

االإن�ساين،  ال�سيا�سي  الفكر  يف  م�سب�قة  غري  جه�د  عن 

القائمة  الفعل  وردود  وامل�اقف  واملبادرات  االأفعال  فاإن 

النظر  بني  مرعبة  تناق�سات  وج�د  تك�سف  ال�اقع  يف 

واملمار�سة، حيث تعك�س املمار�سات تراجعات رهيبة عن 

منط�ق وروح املبادئ وال�سرائع املعلنة.

ينطبق االأمر نف�سه على واقع املجتمعات العربية، ذلك اأن 

بع�س تيارات الفكر التقليدي املحافظ يف فكرنا املعا�سر، 

تعلن ب�سرا�سة ن�عًا من الع�دة اإىل الن�سية املغلقة، مغفلة 

تاريخنا،  يف  التقدم  روح  �سنعت  التي  االجتهادات  كل 

وهذا االأمر بالذات يجعلنا  ن�ستنتج دون تردد اأن معركة 

الت�سامح التزال مفت�حة يف واقعنا، �سحيح اأنها د�سنت يف 

مطلع القرن املا�سي يف ال�سجال الذي دار بني فرح اأنط�ن 

الفكرية  املعارك  يف  الي�م  ت�ستاأنف  واأنها  عبده،  وحممد 

جمال  يف  االجتهاد  باب  بفتح  تطالب  التي  وال�سيا�سية 

الي�م  الق�ل  ن�ستطيع  اأننا  اإال  الرتاثية،  الظ�اهر  درا�سة 

اإنها  معركة مل تعد قابلة للتاأجيل، واإن معطيات متعددة 

يف ال�اقع العربي تقت�سي بل�رة اجتهادات جديدة متكننا 

من ا�ستثمار الدالالت الرمزية واملفت�حة للمفه�م.

اإن ذلك ما نعتقده فعاًل، ويف هذا االإطار ميكننا اأن نعلن 

راهنية املفه�م و�سرورته يف حا�سرنا.

ترتبط  ونظرية  تاريخية  وذلك يف مالب�سات  الليربالية، 

مبناخ الفكر االإ�سالحي، فكر النه�سة العربية، كما ن�ساأ  

يف نهاية القرن التا�سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين.

وبا�ستثناء جه�د فرح اأنط�ن يف اإ�ساءة مفه�م الت�سامح، 

العربي  ال�سيا�سي  اخلطاب  غذت  التي  اجله�د  وهي 

مالمح  اأن  جند  غربية،  مرجعية  ذات  داللية  ب�سحنة 

ال�سيا�سي  اخلطاب  لغة  عن  متامًا  غائبة  ظلت  املفه�م 

العربي املعا�سر.

�سحيح اأن مفكري النه�سة، من ذوي الت�جه الليربايل، 

التي  الليربالية،  ال�سيا�سية  قد اعتن�ا مبفاهيم املنظ�مة 

احلرية  قبيل  من  مفاهيم،  قلبها  يف  وتط�رت  ن�ساأت 

مفه�م  اأن  اإال  وغريها،  والد�ست�ر  وامل�ساواة  وامل�اطن 

حكم  يف  اأي  الغائب،  حكم  يف  ظل  بالذات  الت�سامح 

الالمفكر فيه يف الثقافة ال�سيا�سية العربية املعا�سرة.

و�سحيح اأي�سًا اأن معارك كتاب علي عبد الرازق »االإ�سالم 

ال�سعر  »يف  ح�سني  طه  ن�س  ومعارك  احلكم«  واأ�س�ل 

غري  ب�س�رة  املفه�م  بدورها  ت�ستدعي  كانت  اجلاهلي«، 

مبا�سرة، اإال اأنها كانت ت�ستدعي روحه يف االأغلب االأعم وال 

ت�ستح�سر منط�قه وال ر�سمه، اإال اأن هذا احل�س�ر ال ي�سعفنا 

بع�س  �س�غ  يف  تفيدنا  اأن  ميكن  نظرية  معطيات  بتبني 

والنظرية  التاريخية  بتجربتنا  اخلا�سة  واالأبعاد  اجل�انب 

يف جمال م�اجهة التع�سب الفكري، من اأجل الدفاع عن 

حرية الفكر، وحرية الراأي والعقيدة. فهل ن�ستنتج من هذا 

كقيمة  الت�سامح  عن  الدفاع  يف  العربي  الفكر  معركة  اأن 

اأخالقية وح�سارية التزال  قائمة ومطل�بة؟

نعم اإننا نعتقد ذلك، وكثري من املعارك القائمة، يف اأكر 

من ُقطر عربي يف امل�ست�ى ال�سيا�سي ويف امل�ست�ى العقائدي 

ت�ؤ�سر  االإن�سان،  حق�ق  بق�سايا  املرتبطة  امل�ست�يات  ويف 

اإىل حاجاتنا امللحة لفتح جدال يف م��س�ع الت�سامح.

�شحنة دينية وحمتوى اأخالقي

اإذا كنا ن�سلم باأن خطاب »ر�سالة يف الت�سامح« )1679(	

اأولية لبل�رة املفه�م يف  جل�ن ل�ك، مل ي�سكل اإال مقدمة 

الكني�سة  مع  االأوروبية  ال�سيا�سية  احلداثة  معارك  �سياق 

هذه  حمدودية  واأن  القطعية،  الن�س��س  �سلطة  ومع 

الر�سالة قد جت�زت بالت��سيع الذي حلق داللة املفه�م يف 

اأدبيات فل�سفة االأن�ار، وخا�سة مع ف�لتري، حيث تقل�ست 

اأو�سع  اأخالقية  للمفه�م، حل�ساب داللة  الدينية  ال�سحنة 

املفه�مان  وهما  وامل�ساواة،  للحرية  فهم  اإطار  يف  وذلك 

املحايثان للت�سامح، فاإن فل�سفات حق�ق االإن�سان وم�اثيق 

هذه احلق�ق، قد اأغنت بدورها حم�لة املفه�م، وو�سعت 

اجتماعية  جماالت  ت�ست�عب  فاأ�سبحت  دالالته،  دوائر 

و�سيا�سية ومعرفية مل تكن واردة ب�سكل مبا�سر، يف �سياق 

تبل�ره اال�سطالحي االأول، �سمن معارك الدولة والكني�سة 

يف اأوروبا احلديثة، ومعنى هذا اأن حاجاتنا الي�م يف الفكر 

ال�سيا�سي العربي اإىل الت�سامح كف�سيلة عقلية واأخالقية، 

اإنها  بل  معني،  تاريخي  نظري  مبرياث  فقط  ترتبط  ال 

والتاريخية  الفعلية  بحاجتنا  �سيء  كل  وقبل  اأواًل  ترتبط 

ملحت�اه. ففي حا�سرنا كثري من مظاهر االنغالق والقهر 

الغرب 

املعا�شر 

يعاين 

تناق�شًا بني 

النظرية 

واملمار�شة
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هيفاء بيطار

قا�سة من �س�رية

�سخ�سيتها  لتجميل  بحاجة  ي�مًا  َح�سنة  ت�سعر  مل 

�سيئًا  التطلب  الأنها  فيها،  لي�ست  �سفات  ادعاء  اأو 

ما  جّل  �سهرة،  وال  مبال  تطمع  وال  العامل،  هذا  من 

امل�ستحيل!  تطلب  اأنها  يبدو  لكن  يحب�ها،  اأن  تريده 

اإنها حتتاج حبهم كي ت�ؤكد وج�دها،  ومل ت�سّك ي�مًا 

اإخ�تها من حلمها ودمها، والدم  باإميانها بهم، فهم 

ال ي�سري ماء...

ت�سهد َح�سنة بهذه العبارة دومًا، ويف كل مرة تق�لها 

باحلما�سة ذاتها، واالإميان نف�سه، لكنها يف ال�سن�ات 

اأن  ت�سّر وحتتاج  اأنها  ل�  كما  تق�لها  االأخرية �سارت 

ت�ؤكد لنف�سها اأنها ت�ؤمن بهم.

حتُب َح�سنة اأن جتمع كل روحها واأحا�سي�سها يف ب�ؤرة 

جتاعيد  غزته  وقد  املتعب  وجهها  يت�هج  املا�سي، 

املا�سي  اإىل �س�ر  ترن�  �ساكن، وهي  بن�ر  ال�سيخ�خة 

املل�نة بال�ردي دومًا، ولطاملا ت�ساءلت ملاذا تعجز عن 

تخّيل املا�سي بل�ٍن اآخر.. ملاذا ال�ردي الفاحت ي�سبغ 

يف  معهم  عا�ستها  التي  احلل�ة  وال�سن�ات  االأيام  تلك 

ياأكل�ن  الطعام،  طاولة  ح�ل  يتحلق�ن  واحد،  بيٍت 

التحمت  وقد  ذاتها  الغرفة  يف  وينام�ن  وي�سحك�ن، 

الدافئة... اأنفا�سهم 

كيف  بها،  يعامل�نها  التي  للق�س�ة  يا  االآن،  لكن 

هذا؟!..  اأُيعقل  الزمن؟!  مع  ع�اطفهم  حتّجرت 

مل  الأنها  اأينبذونها  ودمها..  حلمها  من  اإخ�تها  اإنهم 

العالية؟!  �سهاداتهم  ل  حت�سّ ومل  مثلهم  ثرية  ت�سبح 

قطع  فقرية،  الأ�سرة  البكر  االبنة  كانت  اإن  ذنبها  ما 

اخلياطة  لتتعلم  واأحلقها  االبتدائي  تعليمها  والدها 

لدى اأ�سهر خياطة يف املدينة، وبفرتة ق�سرية اأتقنت 

كانت  �سن�ات  �سبع  مدى  وعلى  اخلياطة،  َح�سنة 

له  يخطر  مل  الذي  ل�الدها،  تك�سبه  قر�س  كل  تعطي 

مرة واحدة اأن ي�سكرها...

اأ�سدقائه،  باأحد  زوجها  الع�سرين  بلغت  وعندما 

�سن�ات  خم�س  زوجها  مع  عا�ست  راأيها،  ي�ساألها  مل 

انتقلت  قلبية،  باأزمة  ت�يف  وحني  بنتًا،  واأجنبت 

وطفلتها اإىل بيت اأ�سرتها، لت�ستاأنف بر�سى ال ي�س�به 

تذمر، وحّب ال يعرف الفت�ر، خدمة اإخ�تها اخلم�سة، 

تق�م  اأن  عليها  مِلَ  واحدة  مرة  تت�ساءل  مِل  ووالديها، 

وتنظيف...  وطبخ  غ�سيل  من  ال�ساقة  االأعباء  بكل 

التعب لالرمتاء  نف�سها حني ي�سطرها  تل�م  بل كانت 

اأو  عزاء  كلمة  ت�سمع  اأن  دون  فرا�سها  على  متال�سية 

�سكر...

هذه  تع�سق  اإنها  عارمة،  �سعادة  ابنتها  حّب  اأعطاها 

ال�سغرية، التي تبّدد بلمح الب�سر كاآبة روحها وتعب 

 ، امل�سكينة  االأم  فرحة  خطف  امل�ت  لكن   ، ج�سدها 

بعد  عمرها  من  ال�ساد�سة  يف  وهي  الطفلة  وت�فيت 

ال�سحايا... بالتهاب  اإ�سابتها 

)تتابع االأيام مقربة لالآالم(، هكذا حاول�ا م�ا�ساتها، 

اأن  اأدركت  لكنها  نف�سها،  م�ا�ساة  ح�سنة  وحاولت 

عزاءها  وجدت  وحيدتها..  وفاة  منذ  ماتت  روحها 

الراحة  يف ال�سالة والتعّبد، من مثل ال�سالة يدخل 

اأن احلزن عالمة  ت�ؤمن  بل �سارت  للقل�ب احلزينة، 

وي�فق�ا  ينجح�ا  كي  دائمًا  لهم  ت�سلي  كانت  عافية، 

النا�س..  اأمام  بتف�قهم  وتتباهى  م�ساريعهم..  يف 

ال�سيقة  ال�سرفة  على  جتل�س  حني  ال�حيدة  رفاهيتها 

ت�سمع االأغاين العاطفية وتطرز ال�سرا�سف.

ال ت�ستطيع َح�سنة اأن حتّدد بدقة متى و�سلت اإىل هذه 

ال�اقع ال متلك  واالأمل، يف  الذّل  الكبرية من  الدرجة 

القدرة على التعبري عن م�ساعرها وحتليلها، بل ت�سري 

اإىل �سدرها وتق�ل: اأح�ّس هنا بكتلة جليد ثقيلة ف�ق 

حديد  بحلقة  اأح�ّس  وتق�ل  رقبتها  مت�سك  اأو  قلبي.. 

ت�سغط على عنقي.

عر�سه،  ال�ساذجة  عّمته  حت�سر  اأن  اأخيها  ابن  رف�س 

فه� حمامٍ المع وزوجته ابنة وزير، ووج�د َح�سنة يف 

االجتماعي  اجل�  مع  يتنا�سب  ال  الفخم  العر�س  حفل 

اأن   ت�ستطع  ومل  اأخيها،  بيت  اقتحمت  ي�مها  الراقي 

ا�سطرابها،  �سّدة  من  وقفت  بل  جال�سة،  وهي  تتكلم 
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واالن�سحاق:  االأمل  من  ويتقّطع  يرتع�س  �س�تها  واأخذ 

اأت�ستعّرون مني اأنا اأختك من حلمك ودمك، اأنا التي 

التي  اأنا  و�سن�ات،  �سن�ات  ال��سخة  ثيابك  غ�سلت 

اأتباهى بك اأمام النا�س...

�سرورة  باأية  واأوالدهم  اإخ�تها  من  اأحد  ي�سعر  ال 

زجرها،  يف  حرج  اأي  يجدون  وال  م�ساعرها،  ملراعاة 

واأمرها باأن تخر�س، هل متلك تلك االإن�سانة ال�ساذجة 

�سبه االأّمية م�ساعر!

الذي  واجلفاء  الزمن،  مع  املتزايد  حتّجرهم  لكن 

بل  وتخاف،  تنكم�س  الزمن  مع  جعلها  به،  يعامل�نها 

االأ�سئلة  طرح  عن  وكّفت  الفهم،  عدم  تتعّمد  �سارت 

التي تعّذب روحها، بل وجدت نف�سها م�ستعّدة لتحّمل 

حلمها  من  اإخ�تها  فهم  عنهم،  ي�سدر  �سيء  كل 

تهم�س  طف�لتها  و�سديقة  جارتها  كانت  ودمها.. 

باأذنها بكالم يعّذب روحها: اإخ�تك اأثرياء جدًا ملاذا 

ال يعط�نك املال، كيف يقبل�ن اأن تعي�سي يف قب� تف�ح 

منه رائحة املجاري، وهم يعي�س�ن يف ق�س�ر؟!

ال  اأنها  لها  وت�ؤكد  اإخ�تها،  عن  تتحّدث  اأال  ترج�ها 

تريد منهم �سيئًا، �س�ى �سيء واحد: احلب.

رغباتهم،  ح�سب  تباعدًا  تزداد  اأوقات  يف  تزورهم 

تتاأّملهم بنظرات تفي�س باالأ�سى كيف تثري اال�سمئزاز 

حلظة  كل  ي�سعرونها  وكيف  نف��سهم،  يف  والعجرفة 

اأنها ال ت�سرفهم ويتمّن�ن اأال تنتمي اإليهم، اإنهم ف�ق، 

اأية �سفة ليتباه�ا  وهي حتت.. امراأة نكرة، ال متلك 

بها اأمام النا�س..

لكنها تن�سى معاملتهم الفّظة معها، فتاأتيهم كل مرة 

وتبداأ  بينهم  جتل�س  اأن  وما  �سادقني،  وفرح  ب�س�ق 

وياأمروها  حديثها  تفاهة  من  يتاأفف�ا  حتى  الكالم 

تثري  التي  التلفاز  برامج  وتتابع  ت�سكت  اأن  ب�قاحة 

من  ال�سخرية  يف  حرج  اأي  يجدون  وال  اهتمامهم، 

تب�ح  كلها  عينها،  بطرف  وج�ههم  تتاأّمل  حديثها.. 

م�ؤكدة: بحقيقة 

ال ن�ستطيع اأن نحبك، اأنت ل�ست من مقامنا.

�سمعت  هل  عمتي  ي�ساألها:  اأخيها،  ابن  منها  ي�سخر 

بهايدغر.....

من  عينيها:  من  ت�سّع  العذبة  واالبت�سامة  تت�ساءل 

يك�ن...؟

ي�سحك ب�قاحة وال يجيبها...

من  املزيد  له  تتمنى  قلبها،  يف  االأمل  طعنة  تتجاهل 

والت�فيق... النجاح 

حّددوها  م�اعيد  ح�سب  اخلم�سة  اإخ�تها  تزور  كانت 

ا�ستبّد  ي�م  ذات  امل�عد،  يلغ�ن  كان�ا  ما  وكثريًا  لها، 

اأخاها االأكرب اعتذر لها ثالث مرات  القهر، الأن  بها 

الأن  تزورهم،  اأال  خادمته  طريق  عن  واأبلغها  متتالية 

�سيزورونهم... �سي�فًا مهّمني 

بيت  الغ�سب، فق�سدت  بها  ا�ستبّد  القهر،  مل حتتمل 

الباب..  يفتح�ا  فلم  مرارًا  اجلر�س  قرعت  اأخيها، 

النق��س  تتاأّمل  حياتهم  من  مطرودة  تقف  كانت 

بال�جع،  تفي�س  بنظرات  اخل�سبي  للباب  البديعة 

الذي  ما  حياتهم  ق��سي  خارج  تقف  وهي  فّكرت 

والقهر؟...  الذل  من  القدر  هذا  كل  تتحّمل  يجعلها 

فرا�سها  يف  اند�ست  حني  لكنها  اجل�اب،  تعرف  مل 

ال��سادة  هم�ست  كالعادة،  مفا�سلها  اأوجاع  متجاهلة 

وحده  اخل�ف  اأجل  اخل�ف..   باجل�اب:  اأذنها  يف 

الذّل..  من  القدر  هذا  كل  اإىل  اإي�سالها  على  قادر 

اأ�سرتها،  اإنهم  منهم،  حياتها  تخل�  اأن  تخاف  اإنها 

ال�سجرة   مثل  واالأ�سرة  ودمها،  حلمها  من  اإخ�تها 

تتغّذى من ن�سغ واحد، من دونهم �ستك�ن مثل غ�سن 

مقط�ع ي�سيبه اليبا�س وامل�ت.

األب�سة  الذّل،  هدايا  لها  يقّدم�ن  الآخر  وقت  من 

يريدون رميها، بقايا طعام، ت�سكرهم على هداياهم 

يت�سّلب  كيف  ت�سعر  االأمل،  هي�ىل  يف  يغ��س  وقلبها 

واالأمل..  اخليبة  ذروة  مالحمها  ر�سمت  وقد  وجهها 

يتجاهل�ن نظرتها التي تفي�س بالعتب واخليبة وحني 

تتجراأ وتعاتبهم على ق�س�تهم وتذّكرهم اأنهم اإخ�ة ، 

يتاأفف�ن من كالمها ويلعن�ن  الدم ال ي�سري ماًء  واأن 

وثقيل  ال�سك�ى  كثري  االإن�سان  جتعل  التي  ال�سيخ�خة 

الظل.

يف  وتهيم  جميعًا،  ترتكهم  اأن  اأحيانًا  َح�سنة  حتلم 

اأ�سابيع،  متّر  مقاطعتهم،  تقّرر  رحيم،  دافئ  ف�ساء 

ع�اطفهم  ت�سحذ  وتع�د  تنك�سر  عنها،  ي�ساأل�ن  ال 

ال�سحلة...

اأن حتلم  ن�مها مذع�رة مبجّرد  ت�ستيقظ من  �سارت 

كم  ُت�سعرها  فاترة  متحّجرة  نظرات  لها،  بنظراتهم 

تفتح  احلديث..  فن  جتيد  وال  وجاهلة  ُم�سجرة  هي 
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لكنها  نظراتهم،  ح�سار  من  هاربة  مرتعبة  عينها 

اإ�ساءاتهم  وتن�سى  بحّب  بهم  تفّكر  اأن  نف�سها  ترغم 

تتنا�ساها. اأو 

كان اأوالد اإخ�تها ال�ّسبان يتجاهل�نها حني ي�سدف�نها 

يتحّدث  اأخيها  ابن  التقت  ي�م  ذات  الطريق..  يف 

واقرتبت  قلبها،  يف  احلّب  فا�س  جميلة،  �سبية  اإىل 

واالحتقار  بالرف�س  ت�سنج وجهه  تن�س كيف  ال  منهما 

اأهذا  ال�ج�ه،  تتبّدل  كم  عقت  �سُ اإليها..  ينظر  وه� 

ه� وجهه اجلميل امل�سّع باحلّب والدفء وه� يتحّدث 

وجهه  اأيهما  ترى  وحتّجر،  ت�سّلب  كيف  الفتاة،  اإىل 

احلقيقي؟!

امل�سفى  اإىل  نقل�ها  جراحي  عمل  اإىل  احتاجت  حني 

غرفة  مري�سات  ثماين  �ساركت  حيث  احلك�مي، 

الطبية  فح��ساتهم  يجرون  الذي  ال�قت  يف  بائ�سة، 

يف اأهم م�سايف اأوروبا...

ع�اطفهم  و�سبح  اإخ�تها  حتتاج  باأنها  َح�سنة  ت�سعر 

نح�ها، كي ت�سمد يف احلياة، احلياة االأ�سبه مبحيط 

ب�سيء  ي�سعرونها  اإنهم  يبتلعها...  اأن  تخاف  هائج، 

من انتماء واأمان ال تتخّيل وج�دها من دونهما... ما 

نفع احلياة دون حّب، خا�سة بني االإخ�ة! 

يبكي  م�ؤثرة،  وجدانية  ق�سائد  تن�سر  اأختها  ابنة 

حني  عمتها  تتجاهل  لكنها  يقروؤونها،  حني  النا�س 

امل�سفى  يف  تزرها  ومل  ال�سارع،  يف  �سدفة  تلتقيها 

العّمة  اأمعاء  ن�سف  ال�ستئ�سال  الطبيب  ا�سطر  حني 

اأح�ساءها... ال�سرطان  التي نه�س  امل�سكينة 

من  َح�سنة  الذعر  اأيقظ  الربودة،  �سديد  ليل  ذات 

من  ترتع�س  جعلها  الذي  الكاب��س  تتبنّي  مل  ن�مها، 

بتكرّب  بها  حتّدق  التي  بعي�نهم  حتلم  مل  اخل�ف.. 

واحتقار، بل راأت �سيئًا �سديد اللمعان يبهر نظرها.. 

مل تفهم ما ال�سيء الذي يلتمع هكذا.. فجاأة انغر�ست 

احلقيقة يف قلبها كن�سل �سكني.. هزت راأ�سها مرارًا 

تعني  ال  واأنها  اأبدًا   اليحّب�نها  اأنهم  لنف�سها  م�ؤكدة 

ا�سمه  وهم  على  عمرها  عا�ست  واأنها  �سيئًا،  لهم 

واالأ�سرة. العائلة 

و�سادتها  ت�ستبدل  الأن  ا�سطرت  حتى  بحرقة،  بكت 

باأخرى جافة...

باحلقيقة  وامل�سيئة  بالقهر،  احلافلة  الليلة  تلك  بعد 

ع�ساًء  تناولت  قد  كانت  َح�سنة،  ماتت  اأيام،  بخم�سة 

خفيفًا، وتابعت احللقة االأخرية من امل�سل�سل الي�مي، 

اجلديد  امل�سل�سل  �سيك�ن  هل  وت�ساءلت:  تثاءبت 

�سيقًا؟... غّطت راأ�سها كعادتها حني تنام، احت�سنت 

اأطلقت  ثم  عميقًا،  نف�سًا  اأخذت  وحيدتها،  �س�رة 

روحها على دفعتني.

َح�سنة  و�سية  اأن  املحامي  اأبلغهم  حني  االإخ�ة  �سعق 

واأال  يدفن�ها،  واأال  جنازتها،  يح�سروا  اأال  ال�حيدة 

يتقّبل�ا بها التعازي... واأال يزوروا قربها.

مثلها،  ال�حيدة  طف�لتها  و�سديقة  جارتها  اأو�ست 

البائ�سة مثلها، وامل�سحكة مثلها – الأنها ت�ؤمن باحلّب 

واأن تزرع زه�رًا ح�ل قربها، وت�سقيها  اأن تدفنها   -

حني ي�سمح وقتها بذلك.

العمل الفني: صادق طعمة - العراق
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باري�ص
جورج طراد

كاتب من لبنان

رحلة اإىل

�شيدة احلديد تنحني لت�شرب 
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واالأناقة  الفن  دروب  باري�س.  اإىل  تو�شل  الدروب  كل 

وجادة  االأر�شفة  ومقاهي  اجلمال  دروب  والتاريخ. 

بحيث  تنتهي،  ال  التي  االأحالم  ودروب  ال�شانزيليزيه، 

جزءاً  ف�شارت  بها  تعّلقت  مرة  باري�س  زرت  ما  اإذا  اأنك 

من  التحّرك  ميكنك  ال  التي  اجلمالية  اخلريطة  من 

دونها.

على  ديغول«،  �شارل  »روا�شي  مطار  اإىل  و�شولك  منذ 

بعد ن�شف �شاعة بال�شيارة من قلب املدينة، ت�شعر باأنك 

ولو  حتى  اأخرى  نكهة  له  جو  خمتلف.  جو  يف  دخلت 

كنت مدمن �شفر، جّواب اآفاق، باحثاً عن الغرابة حتت 

من  اخلروج  فور  ت�شتقبلك،  التي  فامل�شيفة  �شماء.  كل 

الطائرة، تفل�س ابت�شامتها، كما �شعرها االأ�شقر وعينيها 

ت�شري.  اأن  يجب  حيث  اإىل  تر�شدك  الزرقة،  �شديدتْي 

ومع اأن هناك اأكرث من مائة م�شافر على منت الطائرة 

نف�شها، فاإنهم جميعاً ي�شريون خلف امل�شيفة امل�شيافة 

التي جتعل كل واحد منا يح�ّس وكاأنها مر�شدته اخلا�شة 

يف هذا املطار الف�شيح البالغ االأناقة و.. احلرا�شة.

اأمنياً  هاج�شاً  هناك  اأن  االأوىل،  الدقائق  منذ  تالحظ، 

يجتهدون  الفرن�شيون  كان  واإن  االأجواء،  على  ي�شيطر 

يف التظاهر بالهدوء وكاأن ال تهديدات وال من يهّددون. 

وبالفعل تنتهي معامالت اخلروج ب�شرعة ن�شبية، رغم 

التدقيق يف االأوراق ويف االأمتعة ويف الوجوه.
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وبادرك،  احلقيبة،  لك  وحمل  ال�سائق  لك  ابت�سم  لذلك 

يف  بك  لريّحب  الفرن�سية،  الطريقة  على  اإنكليزية  بلغة 

باري�س.

وتتكّرر املعاملة نف�سها يف الفندق اجليد الذي يطّل على 

مبنى »دار االأوبرا« العريق يف الدائرة الباري�سية الثامنة. 

وكاأنك  فتح�ّس  اخلــارج،  اإىل  وتنظر  النافذة  على  تقف 

واخلط�ط  متداخلة  ــ�ان  االأل متحّركة.  فنية  ل�حة  اأمــام 

عريقة ومتكاملة، اأما احلركة فت�سفي على امل�سهد حياة 

دافئة ناب�سة ت�ستعجل االنخراط فيها. فلي�س من اجلائز 

اأن ت�سيع حلظة واحدة من ال�قت الباري�سي الرائع واأنت 

منزٍو يف غرفة الفندق.

ولكن، قبل اأن تخرج، ال بّد من اأن تزّود نف�سك مبعل�مات 

تن�ي خ��س غمارها. وخري  التي  ال�ساحرة  املدينة  ح�ل 

املعل�مات  ت�ستقي  منه  غرفتك.  يف  الكمبي�تر  لك  دليل 

وتعرف كيف تتحّرك ويف اأي اجتاه.

بداية ال�شانزيليزيه

متقاربة  تك�ن  رمبا  دائــرة،  ع�سرين  اإىل  مق�ّسمة  باري�س 

االأهمية  متفاوتة جلهة  ولكنها قطعًا  امل�ساحة،  من حيث 

العا�سمة  قلب  يف  واالجــتــمــاعــي.  االقت�سادي  ـــ�زن  وال

االأطراف  ح�لها.  الدوائر  تنطلق  ومنها  االأوىل  الدائرة 

هي الدوائر ال�سعبية وفيها الكثري من العرب واالأفارقة. 

�سائق التاك�سي الذي يقّلك من املطار �سار اأكر »دماثة« 

مما كان عليه قبل ع�سر �سن�ات. ففي املا�سي كان �سائق� 

التاك�سي الباري�سي�ن يرف�س�ن التحّدث مع ال�سّياح بغري 

جتيد  كانت  جــدًا  نــادرة  قّلة  اأ�سا�سًا  الفرن�سية.  اللغة 

بع�سًا من االإنكليزية. اأما العربية فتك�ن حمظ�ظًا الأن 

ت�سمعها من �سائق التاك�سي اإذا كان ت�ن�سيًا اأو مغربيًا اأو 

اأي�سًا تك�ن عباراته مطعمة  جزائريًا. ويف هذه احلالة 

بينكما  التفاهم  جتعل  غريبة  وبلكنة  فرن�سية  باألفاظ 

بالعربية، مهمة �ساقة اإن مل تكن م�ستحيلة.

بتاأ�سرية  والعمل  االأوروبية  احلدود  انفتاح  انت�سار  منذ 

اأوروبية  دولة  بني  التنقل  عليك  ت�سّهل  التي  »ال�سنغن« 

يحتاج�ن  باأنهم  الفرن�سي�ن  اأح�ّس  ت�ساء،  كما  واأخرى، 

ال�سّياح،  مع  الهادئ  التعامل  واإىل  االإنكليزية  اللغة  اإىل 

اأخرى.  دولة  اإىل  دوالراتهم،  مع  ال�سي�ف،  هرب  واإال 

نادل ي�شر 

على اأن 

يقب�ص ثمن 

الطلبية فور 

و�شعها على 

الطاولة
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العرب،  الــزّوار  اأن  ذلك  العرب«.  خيل  »مربط  بالفعل 

من كل امل�ست�يات واالأقطار، ال يعتربون اأن زيارتهم اإىل 

باري�س قد اكتملت ما مل يتجّ�ل�ا على اأر�سفة تلك اجلادة 

الراقية، اأو يجل�س�ا يف اأحد مقاهيها.

املقهى  فعندك  امل�ست�يات.  متعّددة  اجلـــادة  ومقاهي 

ثالثة  من  باأقل  وقــ�فــًا  القه�ة  فنجان  لك  يقّدم  الــذي 

دوالرات )2 ي�رو(. وعندك املقهى الذي يبعد عنه اأمتارًا 

اأكر.  مــرات  ع�سر  القه�ة  فنجان  بدل  منك  ويتقا�سى 

يقب�س  اأن  على  ي�سّر  املقاهي  هذه  معظم  اأن  والالفت 

منك ثمن الطلبية ف�ر و�سعها على الطاولة اأمامك، ذلك 

التي  املقالب  لكر  »ملدوعني«  بات�ا  املحال  اأ�سحاب  اأن 

�سرب�ها من »الغرباء« الذين يعمد بع�سهم اإىل ا�ستهالك 

الطلبية ثم »ي�سّمع�ن« اخليط وقت احل�ساب!

مطعم الذوات

ومدججًا  اجليب،  منتفخ  الـــذوق،  مــرتف  كنت  اإذا  اأمــا 

تدع�  اأن  فيمكنك  اعتماد،  بطاقات  اأو  �سيكات  بدفاتر 

اأ�سدقاءك اإىل مقهى »الف�كت�س« لتتناول ما لّذ وطاب من 

العريق  الفرن�سي  املطبخ  به  ا�ستهر  الذي  النادر  الطعام 

عرب االأجيال. واحل�ساب، حتى ول� كان ع�سريًا للغاية، 

عناء  ي�ستحق  فاإنه  والتفا�سيل،  االأرقــام  من حيث 

املجازفة، الأنك �ستك�ن قادرًا على املفاخرة 

اأمام معارفك، يف ال�طن واملهجر، باأنك 

طاوالت  من  طاولة  على  �سعيدًا  ترّبعت 

الدائرة الع�سرون وكذلك التا�سعة ع�سرة والثامنة ع�سرة. 

والثامنة  االأوىل  فهي  ثمنًا  واأغالها  الدوائر  اأرقــى  اأمــا 

اخلام�سة  مثل  تاريخية  دوائــر  وثّمة  ع�سرة.  وال�ساد�سة 

جرمان  ال�سان  و�سارع  الالتيني  احلّي  حيث  وال�ساد�سة 

وكني�سة ن�تردام ونهر ال�سني. وين�سحك امل�قع ال�سياحي 

وا�سمه  الـــدائـــري،  ــط  اخل ت�ستقل  بـــاأن  ــت  ــرتن االإن على 

»احلزام ال�سغري«، الذي يلّف باري�س من اخلارج وكاأنه 

اأما اخلط الدائري ال�سريع فه� »احلزام  بالفعل حزام. 

الكبري« الذي ت�سلكه ال�سيارات الراغبة يف تاليف الدخ�ل 

يف الزحمة الباري�سية، وتّتجه اإىل بقّية املدن الكربى وفق 

طرقات م�ّزعة ت�زيعًا مدرو�سًا بني املناطق.

ــار االبــــتــــداء مـــن جـــادة  ــخــت ت

يعل�ها  الــتــي  ال�سانزيليزيه 

اجلادة  هذه  الن�سر«.  »ق��س 

واملعروفة  جــدًا،  العريقة 

هي  الــــعــــامل،  كـــل  يف 

�شاحر يربط 

20 يورو بخيط 
ويوقع يف 

حبائله الن�شاء 

وال�شيوخ
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»الف�كت�س« التي جل�س اإليها م�ساهري العامل!

ويبدو اأن الباري�سيني، مّمن يعي�س�ن على ُفتات »الف�كت�س«، 

يدرك�ن اأهمية هذا امل�قع، بدليل اأنك واأنت جال�س على 

امل�سم�س  الطق�س  هذا  يف  ال�سارع،  على  املطّلة  الطاولة 

ت�ساهد  ال�سنة،  من  ال�قت  هذا  مثل  يف  عادته  غري  على 

�سراء  عليك  ليعر�س�ا  منك  يتقّدم�ن  الذين  ع�سرات 

واأكرها  امل�ساهد  اأطرف  لكن  معايدة..  بطاقة  اأو  زهرة 

غرابة هي التي قام بها اأحد »ال�َسَحرة«، اأو العبي اخلّفة، 

املارة،  من  واأطفااًل  و�سي�خًا  ن�ساًء  اأوقع يف حبائله  حيث 

نقدية  ورقة  يربط  ه�  ال�سحك..  ع�ا�سف  ح�له  مثريًا 

مرئي،  وغري  جــدًا  دقيق  بخيط  يــ�رو  الع�سرين  فئة  من 

عابر  ينحني  اأن  ومــا  الطريق.  قــارعــة  على  ويطرحها 

ال�سبيل اللتقاطها حتى ي�سحبها »ال�ساحر« ببطء، في�سري 

على  وهات  بها..  االم�ساك  اأمل  على  »املخدوع«  وراءهــا 

�سحك وت�سفيق!

العامل  يف  الليلية  املرابع  اأ�سهر  اإن  لكم  اأقــ�ل  اأن  ن�سيت 

»مقهى  اإنــه  نــزواًل.  ال�سانزيليزيه  جــادة  ميني  على  يقع 

فنية  ا�ستعرا�سات  يقّدم  والــذي  ال�سيت،  ذائــع  الليدو« 

اإنها  اإذ  للغاية،  باهظة  ال�سهرة فيه  لكن  جريئة ومتقنة. 

تبداأ بثالثمئة ي�رو لل�سخ�س ال�احد، وحتتاج اإىل حجز 

م�سبق، لكن طعمها ال�سهي يبقى حتت االأ�سرا�س ط�ياًل 

ط�ياًل!

يف  �سهرتك  بتم�سية  ملزمًا  ل�ست  ولكنك  لل�سهر.  هــذا 

مربع ليلي. اإمنا هناك خيارات كثرية ال ُتعّد وال حُت�سى.. 

لكن اأبرزها على االإطالق ه� تناول الع�ساء �سمن ج�لة 

على  يتهادى  �سياحي  مركب  منت  على  ممّيزة  �سياحية 

نهر ال�سني يف رحلة قد ت�ستغرق ثالث �ساعات. فاإذا كان 

فر�سة  اإنــه  يف�َّت.  ال  الع�ساء  هذا  فــاإن  �سح�ًا،  الطق�س 

تاريخية لال�ستمتاع يف الليل، واأنت ت�سبح ف�ق ماء هادئ 

طاملا حلمت به ال�سع�ب وماليني ال�سّياح.

الباري�سي�ن  ي�سّميه  الذي  اإيفل،  برج  اأمام  املركب  وميّر 

يرتاءى  العمالق  طيفه  تلمح  حديد«.  »ال�سيدة  املعّتق�ن 

تنحني  العمالقة  ال�سيدة  وكاأن  ال�سني،  نهر  �سفحة  على 

لت�سرب من نهر التاريخ ما ي�ساعدها على ال�سم�د اأكر 

فاأكر.

وميكنك اأي�سًا اأن ت�سهر �سريًا على االأقدام.. نعم! اجل�لة 

ففي  احلـــدود.  اأق�سى  اإىل  ممتعة  الالتيني  احلــي  يف 

ال�سيارات،  اإليها  التاريخية ال�سّيقة التي ال ت�سل  االأزقة 

األ�ف النا�س يتحّرك�ن على مدار ال�ساعة ف�ق احلجارة 

املر�س�فة التي تغطي ال�س�ارع، وبني اجلدران التي ت�كاأ 

عليها التاريخ مئات ال�سنني.

الالتيني.  احلّي  يف  مت�سيها  اأن  ميكنك  ممتعة  �ساعات 

مطاعم ي�نانية متالأ املكان مب��سيقاها وبرائحة ال�س�اء، 

اأك�ساك ت�ن�سية فيها احلل�ى وال�ساي االأخ�سر. واجهات 

�سينية.  مطاعم  زجاجها  خلف  االأحمر  بالل�ن  مغطاة 

ببع�س  ت�سرتيها  ال�ساورما  �سندوي�سات  لبيع  اأك�ساك 

اأزقة  يف  ت�سري  واأنت  ال�سهي  بطعمها  وت�ستمتع  »يــ�روات« 

التاريخ، لتطّل على كاتدرائية ن�تردام التي كانت م�سرحًا 

الأحداث »اأحدب ن�تردام« لفيكت�ر هيغ�.. واإذا ما اأردت 

جرمان«،  »�سان  �سارع  اإىل  ت�سل  فاإنك  اأكــر  ت�غل  اأن 

برج اإيفل 

ي�شميه 

الباري�شيون 

املعتقون 

»ال�شيدة 

احلديد«
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حيث املقاهي التي كان يق�سدها م�ساهري العامل، وت�سهد 

حلقات النقا�س الفكري، الذي �سنع جزءًا ال باأ�س به من 

تاريخ فرن�سا الثقافة واملعرفة الفل�سفية.

تّلة املومنارتر

وما دمنا يف جماالت ال�سهر، فال باأ�س عليك اإن اخرتت اأن 

مت�سي �سهرة، اأو جزءًا من �سهرة، عند تّلة »م�منارتر«، 

اآثارها حمف�ظة على بع�س  التي �سهدت معارك ال تزال 

قــ�ات  بــني  التذكارية،  الل�حات  خــالل  مــن  اأو  املــبــاين، 

النازية وق�ات املقاومة الفرن�سية. وعلى تلك التّلة فنان�ن 

من كل العامل، بينهم لبناين وت�ن�سي وم�سري، ير�سم�ن 

»الب�رتريهات« لل�سّياح بقلم الر�سا�س وبالفحم.. وكذلك 

هناك م��سيقي�ن يعزف�ن على اآالت اأحلانًا ف�لكل�رية من 

بامل��سيقى  ي�ستمتع�ن  املــارة،  ح�لهم  فيتحّلق  بلدانهم، 

اأحدهم على  بها  قّبعة يج�ل  لهم دريهمات يف  ويدفع�ن 

حلقة احلا�سرين.

للزّوار  اأماكن ف�سيحة من مدينتهم  اأفردوا  والباري�سي�ن 

الفرن�سية  العا�سمة  تبدو  بحيث  االأجــانــب،  وللمقيمني 

والفكرية.  احل�سارية  للح�ارات  االأماكن  اأف�سل  وكاأنها 

يف  كثرية  �سيا�سية  تــيــارات  وجــ�د  من  الرغم  على  هــذا 

البالد باتت ت�سك� من تكاثر »االأغراب«، وتدع� اإىل تقنني 

االإقامة يف فرن�سا عم�مًا وباري�س خ�س��سًا.

اأج�اء  التقاء احل�سارات واالأديان يف  ولكن هذا ال مينع 

باري�س عرب  ا�ستهرت بهما مدينة  الت�سامح واحلرية  من 

يف  مــ�جن  �ساحة  يف  باري�س  وم�سجد  املا�سية.  العق�د 

هذا  ففي  ذلــك.  على  دليل  خري  ه�  ال�ساد�سة  الــدائــرة 

فرن�سيني  مــن  امل�سلم�ن،  يــ�ؤّمــه  ــذي  ال الديني  ال�سرح 

تعقد حلقات فكرية  لل�سالة واحل�ار،  و�سّياح،  ومقيمني 

االآراء  تبادل  فيها  ويتّم  ال�سنة،  اأيــام  مدار  على  ح�ارية 

والنقا�س بروح من االنفتاح قّل نظريها.

ومعهد العامل العربي يف باري�س اأي�سًا ه� واحد من �سروح 

احل�ار بني العرب والغرب، بني االإ�سالم وامل�سيحية، بني 

احل�سارة امل�سرقية واحل�سارة التي ت�سيطر على اأوروبا. 

ويتجّلى هذا احل�ار من خالل املعار�س الفنية والندوات 

الفكرية واحلفالت امل��سيقية، وعر�س االأفالم ال�ثائقية، 

التي ت�ساهم يف تعريف العامل الغربي على ح�سارة �سرقية 

مل يفهمها االأوروبي�ن، حتى االآن، فهمًا كافيًا، مع االأ�سف 

�ل�شديد.

والزائر يف باري�س اإذا كانت له اهتمامات ثقافية، هناك 

م�اقع ال بّد من زيارتها، ويف طليعتها متحف الل�فر، الذي 

الل�حات  لي�س فقط على �سعيد  عامليًا،  فنيًا  تراثًا  ي�سّم 

والر�س�م، ولكن كذلك على م�ست�ى االآثار القدمية، ويف 

م�شجد باري�ص 

تعقد فيه 

حلقات 

فكرية على 

مدار ال�شنة
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مقّدمتها اآثار عربية، ال �سيما من م�سر عهد الفراعنة، 

ومن لبنان واليمن وغريهما.

وهناك اأي�سًا »�سنرت ب�ب�ر«، الذي يجمع يف مبنى مفرط 

كما  العامل.  كل  من  معا�سرين  لفنانني  اآثـــارًا  احلداثة 

الزّوار بتالقي  الزجاجية يف باحته تذّكر  االأهرامات  اأن 

احل�سارات وبتفاعلها.

عامل حتت الأر�س

لـ »ال�س�بينغ« ولتتّبع امل��سة  طبعًا هناك ف�سحات وا�سعة 

»ق�سر  يف  �سيما  ال  املت�ا�سلة،  العرو�سات  خــالل  مــن 

املناطق  لــزيــارة  اأخــرى  ف�سحات  وهناك  املــ�ؤمتــرات«.. 

باري�س مثل »ق�سر فر�ساي«  القريبة جدًا من  ال�سياحية 

االإهمال  من  يك�ن  وقــد  وغريهما.  ف�نتينبال«  و»ق�سر 

عدم  تاأكيد،  بكل  ال�سائح  عليه  �سيندم  الــذي  ال�سديد، 

متحف  اإىل  اأو  العلمي،  اجلــغــرايف  املركز  اإىل  الــذهــاب 

من  القريبة  ديــزين  يــ�رو  مدينة  اإىل  حتى  اأو  االإن�سان، 

وميكن  االإنــرتنــت  على  ملح�ظة  مــ�اقــع  وكلها  باري�س. 

الرسوم : إسماعيل عزام- العراق

لل�سائح اأن يهتدي اإىل طرق ال��س�ل اإليها واإىل اأهميتها 

على  باري�س  ملدينة  ال�سياحي  املــ�قــع  مراجعة  مبــجــّرد 

االإنرتنت.

اأمر  اختالفها،  ال�سياحية على  امل�اقع  تلحظه  ال  ما  لكن 

زحمة  يف  اأنــهــم،  اأو  الكثريون  ين�ساه  قد  للغاية  ب�سيط 

التجّ�ل يف  اإنه  اإليه..  يتنّبه�ن  ال�سياحية، ال  االهتمامات 

املرتو.

�سّدق�ين اإن ال�سفر اإىل باري�س من دون التجّ�ل يف املرتو 

ه� كمن يحمل باقة من ال�رد وال يتن�سق عبريها.. فاملرتو، 

واإن كان �سعبيًا، ه� مراآة ح�سارية اأي�سًا، اإنه ال�جه االآخر 

ملدينة باري�س، واأروع ما فيه الفرق امل��سيقية املرجتلة يف 

ل�حات  يخط�ن  الذين  والر�ّسام�ن  االأر�ــس،  حتت  اأقبية 

رائعة بالطب�س�ر امللّ�ن.. وكذلك ه�ؤالء املت�سكع�ن الذين 

الرثة،  وثيابهم  املــدويــة،  ب�سحكاتهم  االأقبية  ميــالأون 

يف  تــرتك  ولكنها  الال�سيء..  اإىل  تنظر  التي  وعي�نهم 

واأنت  بالدك  اإىل  تع�د  حيث  معك،  حتمله  تاأثريًا  قلبك 

ممل�ء بعبري باري�س وب�س�رها ال�ساحرة.

التجول يف 

املرتو متعة 

جمهولة
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فيه.  يقيم  الذي  امل�سكن  تكاليف  يدفع  ال  الرائع  الرجل  هذا 

الأنه بب�ساطة قرر اأن يعي�س يف كرت�ن م�سن�ع من ال�رق املق�ى 

التي  فالفيال  املعتاد،  الن�ع  من  جريان  له  الل�ن.لي�س  البني 

يف  ومزدحم  قذر،  م�سدود،  فرعي  �سارع  يف  تقع  فيها  يقطن 

ال�سبح وامل�ساء، ودائمًا هناك �سياح و�سجيج ال يهداأ ي�سدر 

ال�ساي  بيع  وحمــالت  املطاعم  اأ�سحاب  وهــم  جــريانــه،  عن 

باحلليب.غالبًا ما ينام حتى ال�سحى. وعندما يخرج الطالب 

اإفطارهم  من الثان�ية املجاورة يف فرتة اال�سرتاحة ليتناول�ا 

من  راأ�ــســه  اإخـــراج  يف�سل  فاإنه  باحلليب،  ال�ساي  ل�سرب  اأو 

اأولئك  الكرت�ن، ليتفادى تعر�س كرت�نه لركالت طائ�سة من 

ال�سبية ال�قحني، الذين يزعجهم ا�ستغراقه يف ن�م لذيذ.

يخرج من كرت�نه ببطء �سديد، وكاأنه يرقة تخرج من �سرنقة، 

على  يفتحهما  ثم  عينيه،  مغم�سًا  راأ�سه  باإخراج  اأواًل  فيبداأ 

حني  وبعد  يطاق.  ال  اأملــًا  له  ي�سبب  النهار  �س�ء  وكــاأن  مهل، 

يحدج املكان بب�سر واهن حماواًل التعرف عليه، وباذاًل جهدًا 

اإ�سافيًا لتذكر من ه�؟ وكيف و�سل اإىل هنا؟ 

ي�سحب �سدره اإىل اخلارج، ويتكئ مبرفقه على دكة اأ�سمنتية 

�سّيقة، واآنذاك ينتابه اإح�سا�س بالغبطة ل�ج�د تلك الدكة، اإذ 

ل�الها ملا ت�سنى له النه��س من فرا�سه.

وه� يف جل�سته املل�كية تلك، ودون اأن يتفّ�ه بكلمة، يح�سر له 

نادل ذو �سفة اأرنبية كاأ�س ال�ساي باحلليب اململ�ء اإىل ن�سفه 

»الدبل«.

والب�سا�سة  عليهم  فريّد  التحية،  عليه  ويلق�ن  ميرون  كثريون 

ال�سادقة مترح يف وجهه.

وي�سعر باحلزن الأجلهم،  النا�س يف غدوهم ورواحهم،  يتاأمل 

خ�س��سًا حني ي�سمعهم يتحدث�ن عن غالء املعي�سة، وارتفاع 

املرهقة  والهاتف  والكهرباء  املاء  وف�اتري  امل�ساكن،  اإيجارات 

للجي�ب.

ــاه  زواي ير�سم  والــهــّم  منزعجني،  قلقني،  مقطبني،  يــراهــم 

�س�رهم،  وت�سرخ  تتكاثر  والتجاعيد  �سحناتهم،  على  احلادة 

العي�ن،  نظرة  فتنطفئ  اجللد،  حتت  يتغلغل  واال�سطراب 

وتنخ�سف اجلباه العالية، وتغ�ر الب�سمات ال�سعيدة.

ه� وحده يعرف �سّر جناته من هذه التحّ�الت املرعبة لل�جه 

الب�سري..الأنه ورغم بل�غه االأربعني عامًا، ووج�د تلك اللحية 

ال�س�داء امل�سرت�سلة، ما زال وجهه طف�ليًا، وعيناه بريئتني.

اأحــد.  كل  عن  م�ستغنيًا  �سار  مــااًل،  جيبه  يف  يحمل  ال  ــه  والأن

كل  من  اأغنى  نف�سه  يــرى  لذلك  ي�سغله،  ال  املــال  يف  التفكري 

من  بلغ   – االأغنياء  اأي   – منهم  من  الأنــه  املدينة..  اأغنياء 

الراء حدًا مل يعد معه يفكر يف املال؟!

لكن من اأين يعي�س راتخم االأ�سيل ؟ كيف يدبر ثمن وجباته؟ 

باحلليب  وال�ساي  يتناوله،  الذي  الطعام  ثمن  يدفع  ه�  طبعًا 

الذي ي�سربه، فه� ال ي�ستجدي اأحدًا، وال يقبل اإح�سانًا من اأي 

يق�م بج�الت عديدة على قدميه جلمع قناين  ولذلك  كان.. 

يبيعها  ثــم  جـــدًا،  كبري  نايل�ن  كي�س  يف  البال�ستيكية  املــيــاه 

ملحالت الع�سائر . ويدخل �سمن ن�ساطه اأي�سًا جمع الكراتني 

واأطباق البي�س.

زمن  الغابة،  من  الثمار  بجمع  ال�سبيه  العمل  هذا  له  وي�فر 

ربطة  ثمن  واأحيانًا  وامل�سرب،  املاأكل  ثمن  البدائية،  االأقــ�ام 

القات ال�س�طي.

قلبه ينب�س براحة ، ال �سيء تقريبًا ي�سغل باله .

عندما يخرج من غرفة ن�مه ال�سغرية جدًا، وينه�س متمطيًا 
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البنية،  قــ�ي  املنكبني،  عري�س  القامة،  فــارع  يبدو  كالقط، 

يف  �سائع  فار�س  ه�  كاأمنا  مم�س�حًا،  وبطنه  دقيقًا  وخ�سره 

زمن يخل� من الفرو�سية.

�سعره اأ�س�د فاحم ي�سل اإىل كتفيه، ووجهه الط�يل فيه مالحة 

ورج�لة م�ؤثرة.

ورج�لته  الالفتة،  ب��سامته  العمالق،  هذا  مثل  يك�ن  ال  كيف 

الطاغية، �سخ�سية بارزة يف املجتمع؟!

من املفارقات اأن معظم ال�سخ�سيات التي تدير �س�ؤون املجتمع 

يف وقتنا احلا�سر هم من ق�سار القامة.. �سيء حمري فعاًل!!

حمــدودًا  االأ�سيل  راتخم  فيه  يعي�س  الــذي  العامل  لنا  يبدو 

للغاية، وخاليًا من االإثارة والتغيري، واأن اأيامه كلها مت�سابهة، 

واأنه مي�سي اأوقاته على نح� روتيني ممل.

اأ�سب�ع  عليه  مي�سي  ال  الأنه  متامًا،  خاطئ  الت�س�ر  هذا  لكن 

دون اأن يت�ساجر مع عنا�سر البلدية الذين يحاول�ن طرده من 

مكانه، اأو مع اآخرين ال يعجبهم وج�ده بقربهم، اأو مت�سردين 

بعرق  لها  يح�سّ التي  القليلة  نق�ده  �سلبه  يحاول�ن  اأفظاظ 

جبينه.

وقبل �سن�ات عر�ست عليه امراأة اأرمل متلك بيتًا اأن يتزوجها، 

ولكنه رف�س عر�سها املغري، دون اأن يرف له جفن.

اأن  من  فاأكر  ورف�سها،  عليه  عر�ست  التي  االأعــمــال  واأمــا 

حت�سى.

 مل يكن يقبل باأن يتاأّمر عليه اأي رب عمل مهما اأعطاه من مال 

. كان يريد اأن يبقى �سيد نف�سه .. وه� ما كان .

راتخم االأ�سيل له اأ�سدقاء كثريون ، اأغلبهم مت�سردون مثله، 

اأيــام  معظم  مــاأوى  بال  احلـــارات  يف  وج�ههم  على  يهيم�ن 

ال�سنة، والقليل منهم مي�ت يف ذروة الربد.

ويتبادل�ن  منهم،  يلتف ح�له عدد  القات،  ليخزن  يقيل  حني 

اأحاديث لطيفة.

يف  ويغرق  فيبت�سم  االأ�سيل  راتخم  ببال  املــراأة  تخطر  اأحيانًا 

تخيالت ممتعة، وتراوده اأحالم يقظة �ساحرة:

يتخيل �سابة ح�سناء، هيفاء القّد، ب�سرتها كاحلليب، تهيم به 

ع�سقًا.

يت�س�رها تراقبه من نافذة غرفتها حني مير من ال�سارع الذي 

ت�سكن فيه. يتخيل رع�سة قلبها حني تراه، وكيف تهرع اآن يغيب 

عن ناظرها اإىل ال�رقة والقلم لت�سكب م�ساعرها يف ق�سيدة 

�سعر مرتعة بالل�عة وعذاب الفراق!

ثم يتنهد وي�سعر باالأ�سى على حال تلك الفتاة امله�و�سة بحبه!

بعد ذلك المراأة  له  نف�سه، فال حاجة  مع  من�سجم  ه�  هكذا 

حقيقية من حلم ودم تعكر عليه �سف� حياته.

وتغلق  املجاور،  املقهى  يف  احلركة  تهداأ  الليل  منت�سف  قرب 

االأر�س،  من  قريبًا  الهائمة  االأرواح  وترف  اأب�ابها،  املطاعم 

حتى لت��سك اأن تالم�س الروؤو�س.

يف هذا ال�قت املتاأخر، يق�م راتخم االأ�سيل بج�لته اخلتامية، 

والطاوالت،  املقاعد  حتت  من  البال�ستيكية  القناين  ويجمع 

ومــن بــني املــ�ا�ــســري واحلــفــر، ومــن اأمــاكــن اأخـــرى متفرقة، 

الليل �سيرتك�ن فيها  اأن �سمار  الط�يلة  اأم�سى يعرف بخربته 

بقاياهم.

لكنه قبل اأن ياأوي اإىل مهجعه، كان يحر�س على عادة تاأ�سلت 

يف نف�سه مبرور االأيام، ومل يعد يقدر على قطعها:

كان ي�سرف ما يف جيبه من نق�د حتى اآخر فل�س، على نف�سه 

وعلى اأ�سدقائه املعدمني. وملا يتاأكد من خل� جيبه من »و�سخ 

ج�ف  اإىل  ويدخل  مطمئنًا،  يتنف�س  فقط  حينذاك  الدنيا« 

كرت�نه مرتاح ال�سمري، ويف ثانية ينام.

f f f

جل�س اأحدهم يف املقهى وفتح حمفظته، فتدحرجت منها كرة 

نارية ملتهبة، وزنها خفيف كالري�سة، فاأخذت الريح تلعب بها، 

فاإذا هي تنط من مكان الآخر يف غم�سة عني.

القناين  وك�مة  العتيقة  واأ�سمايل  الكرت�ين  بيتي  خ�سيت على 

اأن تلتهمها النريان، ف�قفت باملر�ساد لتلك  البال�ستيكية من 

الكرة العابثة.

جدًا،  عاليًا  العاملني  اأحد  ركلها  املقهى  احــرتاق  من  وخ�فًا 

فا�ستقرت هناك ف�ق روؤو�سنا وقالت اأنا ال�سم�س، ثم انهمرت 

حرارة ال�سيف.

بتجفيف  وان�سغل�ا  الظليلة  االأمــاكــن  اإىل  املقهى  رواد  جلــاأ 

ال�ساي  اأر�سف  ال�سابق،  اإىل م��سعي  اأنا  عرقهم، بينما عدت 

باحلليب مبزاج رائق ، �ساعرًا باالأمان.

ا�سرتخت القطط حتت الكرا�سي واالأل�اح الط�يلة املخ�س�سة 

للجل��س، وكفت عن مالحقة الفئران.

من مذياع املقهى �سمعنا ن�سرة االأخبار ال�سباحية، وردت فيها 

قرارات ر�سمية تثري االإعجاب، منها اأن ي�سقط املطر!

باحلليب،  ال�ساي  ل�سراء  دورهــم  انتظار  يف  ال�اقف�ن  رّدد 

النظري:  منقطعة  بحما�سة  املذيع  خلف  دور  بال  واجلال�س�ن 

ي�سقط ي�سقط ي�سقط!

راأينا واحدًا قد بلغ اخلم�سني، له مالمح قا�سية، ويبدو عليه 

جانبًا،  وينتحي  كر�سيًا  ي�سحب  مرم�قًا،  مركزًا  يحتل  اأنــه 

ال�ساي  كاأ�س  وبيده  اأزرق،  اجلل��س حتت طربال  اختار  حيث 

باحلليب.

االأخبار  لن�سرة  ا�ستمع  الذي  ال�حيد  الأنه  يبت�سم بخبث،  كان 

واأدرك مغزاها، فاتخذ مبكرًا التدابري الالزمة.

�سالح،  م�اطن  وكاأنها  احلك�مة،  الأوامر  ال�سماء  وا�ستجابت 

فاأخذت متطر بغزارة، والرياح ت�سفق بعنف، والرعد يدوي 

يف االأعايل ويزاأر كاأ�سد جائع.

�سربت  وكلما  االأزرق،  الطربال  و�سط  املاء يف  ب�سرعة جتمع 

ويهبط  الثق�ب،  اأحد  من  يندفع  املاء  كان  بزعانفها،  الريح 

ك�سالل هادر على �سلعة الرجل اخلم�سيني، الذي حافظ على 

وقاره و�سالبة مالحمه دون تاأثر يذكر بالبلل الذي اأ�سابه.

ا�ستغربت كثريًا م�قف هذا الكهل الذي يبدو م�ظفًا رفيع املقام 

ورب اأ�سرة ناجحًا، وعجزه عن تغيري م�قعه، وا�ست�سالمه للبلل 

بتلك القدرية امل�س�ؤومة.

ما الذي يجربه على البقاء حيث ه�؟ ملاذا ال يحاول البحث عن 

م��سع اأف�سل؟ وبداًل من اأن ي�سعى اإىل جهة اأخرى يف املقهى 

يف  الطربال،  ثقب  يف  وحتد  بثبات  يحدق  راأيته  الغرق،  تقيه 

عني الفتحة، غري عابئ باملاء الذي كان »يط�سط�س« ف�قه بني 

االأزرق  بالطربال  تتالعب  اأن  للريح  عّن  كلما  واحلني  احلني 

وتهزه لتدلق ما جتمع يف ج�فه من ماء عكر.

رمبا ه� العناد الذي اأبقاه يف مكانه.

حد�ست باأن حياته ذاتها ال تخل� هي اأي�سًا من ثقب مماثل .

منذ �سن�ات واأنا اأراه يرتّدد على املقهى مهيبًا يرفل يف بدالت 

اأنيقة، فاأمتنى يف �سري ل� اأك�ن مثله.. ولكنني بعد اأن اكت�سفت 

اأ�سل�به يف احلياة، وباأية نف�سية يحيا، حمدت اهلل اأنني مل اأبتل 

بخ�سلة العناد، واأن حياتي املت�ا�سعة تخل� من اأية ثق�ب!
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�أحافري  لغوية �أحافري  لغوية �أحافري  لغوية

�أحافري  لغوية �أحافري  لغوية �أحافري  لغوية

�أحافري لغوية

�أحافري  لغوية �أحافري  لغوية �أحافري  لغوية �أحافري  لغوية

�أحافري  لغوية �أحافري  لغوية �أحافري  لغوية

 �ن�صو�ص �أحافري  لغوية
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متحذلقون   

               مت�شدقون!
ال�شتفهام بـ »ما« و بـ »ماذا« لي�ص واحداً
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اأ.د م�شطفى رجب

 كاتب من م�سر 

اإذا قل���ت ل�ش���خ�س م�ش���تفهماً: »م���ا بك يا فالن؟« اأو قل���ت: »ماذا بك يا فالن؟« فهل اال�ش���تفهام يف 

احلال���ني واح���د؟. ظاهر قواعد اللغة يوحي بذلك. اإذ اأن اال�ش���تفهام ب�»م���ا« اإمنا يكون عن حقيقة 

ال�شيء. وقد ورد يف القراآن الكرمي على ل�شان �شيدنا اإبراهيم عليه ال�شالم قوله تعاىل: 

»وات���ُل عليه���م نب���اأ اإبراهي���م. اإذ ق���ال الأبي���ه وقومه: م���ا تعب���دون؟ قالوا: نعب���د اأ�ش���ناماً فنظل لها 

 .)71- عاكفني« ) ال�شعراء /69 

وقال عنه اأي�شاً: 

»واإن مْن �شيعته الإَبراهيم. اإْذ جاء ربَّه بقلٍب �شليم. اإذ قاَل الأبيه وقومه ماذا تعبدون؟. اأَِئفكاً اآلهًة 

.)87- دون اهلل تريدون؟!.« ) ال�شافات/83 

فف���ي االآي���ة االأوىل »م���ا تعب���دون« تقديرها: اأيُّ �ش���يء تعُبدون؟ اأي اأنها ل�ش���وؤال ع���ادي غايته طلب 

معرفة اجلواب، بدليل اأن قومه اأجابوه فقالوا: »نعبد اأ�شناماً«. اأما )ما( يف قوله )ماذا تعبدون( 

فاإنه���ا ج���اءت مركب���ًة مع )ذا( فكانتا معاً ا�ش���ماً واحداً )ماذا(، والهدف من ا�ش���تعماله لي�س لطلب 

معرف���ة اجل���واب، واإمن���ا تقريعه���م وتوبيخه���م. والدليل على ذلك اأن���ه مل ينتظر منه���م جواباً، بل 

اأجاب نف�شه ب�شوؤال ا�شتنكاري اآخر )اأئفكاً اآلهة دون اهلل تريدون؟(. 

فكان���ت )ما( يف )ما تعبدون( ا�ش���م ا�ش���تفهام، وهي وما بعدها جملة: مبت���داأ و خب، اأما )ما( التي 

اأ�ش���يفت لها )ذا( ف�ش���ارتا معاً )ماذا( ا�ش���ماً واحداً، فكاأنها يف حمل ن�ش���ب »حال« تقدم على الفعل 

والتقدير: تعبدون اأيَّ �شيء؟. 

واخلال�ش���ة اأن )ما( و)ماذا( ا�ش���ما ا�ش���تفهام. ولكنك اإذا اأردت اال�ش���تفهام على حقيقته ا�شتخدمت 

)ما( واإن خرجت باال�شتفهام اإىل غر�س بالغي اآخر، كالتوبيخ اأو اال�شتنكار ا�شتخدمت )ماذا(. 
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ويق�ل�ن: �سررُت بروؤيا فالن، اإ�سارة اإىل مْراآُه. وهذا خطاأ 

�ساع حتى وقع فيه اأب� الطيب املتنبي  يف ق�له:

�سي ... وروؤياك اأحلى  َم�سى الليُل والف�سُل الذي لك ال مَيْ

يف العي�ن من الُغْم�ِس

جتعل  العرب  الأن  بروؤيتك،  �سررت  يقال:  اأن  وال�س�اب 

الروؤية ملا يرى يف اليقظة، والروؤيا ملا يرى يف املنام، كما 

وؤيا تْعرُبون«. قال تعاىل يف �س�رة ي��سف: »اإْن ُكنتْم للرُّ

   f f f  

�شحفي ب�شم ال�شاد اأو فتحها:

ُحِفّي  -  ويق�ل�ن ملن له �سلة بال�سحف اأو يعمل فيها: �سُ

ب�سم ال�ساد-  قيا�سًا على ق�لهم يف الن�سب اإىل االأن�سار 

والــ�ــســ�اب عند  اأعـــرابـــّي.  االأعــــراب  واإىل  ــارّي،  ــ�ــس اأن

النح�يني الب�سريني اأن ي�قع الن�سب اإىل واحدة ال�سحف 

اإىل  الن�سب  يقال يف  كما  َحفّي،  �سَ فيقال  وهي �سحيفة، 

َحنيفة: َحَنفّي، الأنهم ال يرون الن�سبة اإال اإىل ال�احد، اإال 

اأن جتعل اجلمع ا�سمًا علمًا للمن�س�ب اإليه، في�قع الن�سب 

حينئذ اإىل �سيغته، كق�لهم يف الن�سب اإىل قبيلة ه�ازن: 

اأنبارّي،  االأنبار:  َه�اِزين، واإىل حي ِكالب: ِكالبّي، واإىل 

واإىل املدائن: مدائنّي، فاإنه �سّذ عن اأ�سله.

   f f f  

	

اجلموع اأنواع:

بع�س الكتاب ال يفرق�ن بني جم�ع القلة وجم�ع الكرة، 

فيق�ل�ن مثاًل: ثالثة �سه�ر، و�سبعة بح�ث. وال�س�اب اأن 

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

اأحافري لغوية

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

 ان�صو�ص اأحافري  لغوية

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

 اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

ل واأَْفَعَل:  وزنا: َفعَّ

يت«؟  »و�سَّ وق�لنا  »اأو�سيت«  ق�لنا  بني  فرق  هناك  هل 

وق�لنا »اأبلغت« و»بلَّغت«؟

املزيد  الرباعي  الفعل  اأن  هنا  امل�سه�رة  اللغ�ية  القاعدة 

واملبالغة.  التكثري  معنى  على  يدل  بالهمز  اأو  بالت�سعيف 

قلنا:  رباعيًا  لنجعله  ــُرَم«  »َك مثل  ثالثيًا  فعاًل  زدنا  فــاإذا 

مته واأكرمته بالت�سعيف وبالهمز على الت�ايل.  كرَّ

اأن االأ�سل�ب القراآين  ولكن قارئ القراآن الكرمي يالحظ 

ي�ستعمل امل�سعف واملهم�ز تبعًا ملقت�سى ال�سياق، في�ستعمل 

ى« غالبًا مع االأم�ر الدينية املعن�ية مثل:  الفعل »و�سَّ

»وو�سينا االإن�سان ب�الديه..« )العنكب�ت / 8	(.

ى بها اإبراهيم بنيه ويعق�ب..« )البقرة /132(.	 »وو�سَّ

يف حني ي�ستخدم وزن اأفعل )اأو�سى( مع االأم�ر املادية، 

كق�له تعاىل: »ي��سيكم اهلل يف اأوالدكم: للذكر مثل حظ 

االأنثيني..« )الن�ساء/11(.

فاإذا كانت هذه قاعدة مطردة فكيف قال تعاىل »واأو�ساين 

بال�سالة والزكاة ما دمت حيا« )مرمي /21( على ل�سان 

نبي اهلل يحيى؟ مع اأن هذه اأم�ر دين وعبادات؟ 

اأي الأن  بالزكاة(  الباحثني )القرتان ال�سالة  قال بع�س 

على  وج�دها  تغلب  فقد  املادية  املعامالت  من  الزكاة 

ى( و)اأجُنى(، فاإن املالحظ  ال�سياق. ومنه ا�ستعمال )جنَّ

للتلبث  )جّنــى(  ي�ستعمل  ما  كثريًا  الكرمي  الــقــراآن  اأن 

والتمهل يف التنجية. وي�ستعمل )اأجنى( يف االإ�سراع بها. 

قال تعاىل: »واإْذ اأجنيناكم من اآل فرع�ن ي�س�م�نكم �س�ء 

العذاب يذبح�ن اأبناءكم وي�ستحي�ن ن�ساءكم . ويف ذلكم 

بالء من ربكم عظيم. واإذ فرقنا بكم البحر فاأجنيناكم 

واأغرقنا اآل فرع�ن واأنتم تنظرون« )البقرة / 49-50(.

»فاإنه ملا كانت النجاة من البحر مل ت�ستغرق وقتًا ط�ياًل 

مع فرع�ن،  البقاء  )اأجنــى(، بخالف  ا�ستعمل  مكثًا  وال 

فاإنه ا�ستغرق وقتًا ط�ياًل ومكثًا، فا�ستعمل )جّنى(«.

   f f f  

الفر�س  اأقبلت  وقد  الراء،  بفتح  الفر�ُس،  َرك�َس  يق�ل�ن: 

ب�سم  الفر�س،  ُرِك�َس  يقال  اأن  فيه  وال�س�اب  ترُك�ُس. 

الراء، واأقبلت ُترَك�ُس، ب�سم التاء.

واأ�سل الرك�س حتريك الق�ائم، ومنه ق�له تعاىل: »اْرُك�ْس 

اأمه:  اإذا ا�سطرب يف بطن  بِرْجِلَك«، ولهذا قيل للجنني 

قد ارتك�َس.

 f f f  

  

الفر�ص 

خ�شبوا 

لغتهم 

الفقرية

مبلفوظات 

بابل الغنية
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اللغة 

العروبية 

�شبقت 

وجود 

الالتينية

والرومان 

ولغتهم

يقال ثالثة اأ�سهر و�سبعة اأبحاث، ، وذلك الأن العدد من 

الثالثة اإىل الع�سرة ت��سف به الِقّلِة، واأوزان جم�ع القلة 

اأربعة هي: اأْفعال مثل: اأبحاث واأ�سياف واأْفُعل مثل: اأبحر 

مثل:  وِفْعَلة  واأوبئة،  واأمثلة  اأغطية  مثل:  واأْفِعَلة  واأعــني، 

�سبية وفتية.

فعال  فمنها  االأربعة،  تلك  ماعدا  فهي  الكرة  اأوزان  اأما 

�سي�ف  وفع�ل مثل  وبحار،  – مثل جبال  الفاء  – بك�سر 
من  تقت�سي  اللغ�ية  فالدقة  وغريها.  وقط�ف،  وبح�ث 

يف  الدقة  يتحروا  اأن  بخا�سة  واملبدعني  بعامة،  الكتاب 

ا�ستعمال اجلم�ع العربية.

جزمة النحوي: كيف تكون؟!!

من  والبالغة  االأدب  الأهل  كتب  ما  للنحاة  اهلل  يكتب  مل 

ال�سهرة وذي�ع ال�سيت، ومل ُيعرف عن النحاة ما عرف 

املع�سر،  ولطف  الظل،  خفة  من  وال�سعراء  االأدبــاء  عن 

وظرف املنادمة. 

فالنحاة - كما تقدمهم اإلينا كتب الرتاث - متحذلق�ن، 

ال  م�اقف  كان�ا يف  ول�  االألفاظ حتى  بغرائب  مت�سدق�ن 

له  لي�س  اال�ستظراف ممن  وال حتتمل  بالت�سدق،   ت�سمح 

باأهل. 

يحك�ن اأن نح�يًا �سقط يف بئر، فمر رجل بالبئر ف�ساح 

النح�ي لينقذه الرجل، فلما اأجابه الرجل، قال له النح�ي: 

ًا وثيقًا، واجذبني جذبًا  ين �سدَّ اطلب يل حباًل دقيقًا و�ُسدَّ

اأنه كان عاميًا ال يح�سن  رقيقًا، فقال الرجل الذي يبدو 

�سيئًا من اللغة: امراأتي طالق اإْن اأخرجُتك!!!

اأ�سد   بن  �سرف  املجه�ل  امل�سري  ال�ساعر  لنا  ويحكي 

)ت 738هـ( حكاية طريفة عن نح�ي مر باإ�سكايف يبيع 

النعال، ف�قف ببابه يريد اأن ي�سرتي نعاًل، فقال النح�ي 

لالإ�سكايف: 

ــاك«،  واأب ــك  اأمَّ يــاأبــاك، رحــم اهلل  واللعُن  اللعن،  »اأبــيــَت 

وهذه حتية العرب يف اجلاهلية قبل االإ�سالم، ولكن عليك 

وُيْكرم  ُيعز وُيحرتْم  الم، ومثلك من  وال�سَّ َلُم  وال�سَّ ْلم  ال�سِّ

و»العن�ان«  التي�سري«  و»  القراآن  قــراأُت  اإنني  وُيْحَت�َسم، 

االألــفــيــة« و»ك�ساف  و»والــــدرة  و»املــقــامــات احلــريــريــة« 

اللغة مع  ــطــربي«، و�ــســرحــت  ال ــخ  ــاري الــزخمــ�ــســري« و»ت

خال�يه،  بن  واحل�سن  ونفط�يه،  �سيب�يه،  على  العربية 

دعتني  وقــد  �سميل،  بــن  والن�سر  ُكــَمــْيــل،  بــن  والقا�سم 

من  تتحفني  لعلك  يديك،  بني  ومتثلت  اإليك،  ال�سرورة 

بع�س حكمتك، وح�سن �سنعتك، بنعل يقيني احلر، ويدفع 

عني ال�سر، واأعرب لك عن ا�سمه حقيقيًا، الأتخذك بذلك 

رفيقًا، ففيه لغات خمتلفة، على ل�سان اجلمه�ر م�ؤتلفة: 

االأمم من  عامة  ويف  »امَلــَدا�ــس«،  بـ  كناه  النا�س من  ففي 

ال�سام�زة«.   « بـ  �سم�ه  �سهرن�زة  واأهــل  بـ»الَقَدم«،  لقبه 

اإثم عليَّ يف ذلك  واإين اأخاطبك بلغات ه�ؤالء الق�م، وال 

وال ل�م، والثالثة بي اأوىل، واأ�ساألك اأيها امل�ىل اأن تتحفني 

ب�سام�زة اأنعم من امل�زة، اأق�ى من ال�س�ان، واأط�ل عمرًا 

من الزمان ، خالية الب�ا�سي ، مطبقة احل�ا�سي، ال يتغري 

عليَّ و�سيها، وال يروعني م�سيها، ال تنقلب اإن َوِطْئُت بها 

ُجروفًا، و ال تنفلُت اإن طحُت بها مكانًا خم�س�فًا، وال تلت�ق 

من اأجلي، وال ي�ؤملها ثقلي وال تتمزق من رجلي، وال تتع�ج، 

الرجل،  حتت  تقب  وال  تنفلج،  وال  تنبج،  وال  تتلق�ج  وال 

وباطنها  كالزعفران،  الفجل، ظاهرها  بخبز  تل�سق  وال 

ك�سقائق النعمان، اأخف من ري�س الطري، �سديدة الباأ�س 

على ال�سري، ط�يلة الكعاب، عالية االأجناب، ال يلحق بها 

الباب،  �سرير  ت�سر  ال�سحاب،  ماء  يغرقها  وال  الرتاب، 

من  جلدها  جــراب،  غري  من  واأدميها  كال�سراب،  وتلمع 

وعز  بها  افتخر  اإال  اأحد  لب�سها  ما  املاعز،  خال�س جل�د 

املنق��س،  من  اأخــف  وهــي  اخلرنف��س،  كخرز  خمــروزة 

املزلقة،  االأر�ـــس  يف  ثابتة  ممنطقة،  باحلديد  م�سمرة 

بالرنر  وتك�ن  الفطري،  ال احلمري  االأفيلة  جلد  من  نعلها 

احلقري«. 

على  االإ�سكايف  وثــب  كالمه،  من  النح�ي  اأم�سك  فلما 

وت�سدد  وتفكر،  �ساعة  واأطرق  وتبخرت،  ومت�سى  اأقدامه، 

وت�سمر، وحترج وتنمر، ودخل حان�ته وخرج، وقد داخله 

احلنق واحلرج، فقال له النح�ي: جئت مبا طلبت، فقال: 

و�سجع ورجز،  واأوجــز،  قل  قلت، فقال:  ما  بل بج�اب  ال 

فقال: 

�سطبطبات  يحزوي،  ال�سر�سا  اأن  النح�ي،  اأيها  اأخربك 

القرنقنقق،  ق�ق  قرى  من  قرب  ملا  واملتقبعقب  املتقرل، 

جانب  مــن  الق�ستبع  ق�سر  �سرا�سيف  ــا،  ــن رزق طـــرق 

الــ�ــســر�ــســنــكــل والــــديــــ�ك تــ�ــســهــلــل، كــنــهــيــق الــرقــايــق 

القرقنطق  يبي�س  الفرتاح،  واحلرفرف  ال�س�جلانات، 

والزعر برج�ا حلبنب�ا يا حيزا، من الطري، بحج بجمند 

كب�سمردل، خاط الركبنب�، �ساع اجلرببر، بجفر الرتاح، 

ابن ي��ساخ، على ل�ى �سمندخ، بل�ساننت القراوق. 

بال�سمردلند  امل�سلطنح  برام،  اأر�س  اأكيت  اإنك  مازكل�خ، 

خمل�ط، والزيبق بحبال ال�سم�س مرب�ط علعل ب�سعلعل، 

حمار  يا  تي�س  يا  ال�ليمة،  يف  اأدعــ�ك  الكركندو�س  مات 

لبان  بح�سى  واأبــخــرك  بــالــرحــ�اح،  اأعــيــذك  بهيمة،  يا 

مرقات،  برق�ات  واأرقيك،  واأوقيك،  واأوفيك،  امل�سرتاح، 

الــبــطــ�ن، لتخل�س مــن داء  قــرقــ�ات  بــرقــ�ات مــرقــات 

الرب�سام واجلن�ن. 

ونزل من دكانه، م�ستغيثًا بجريانه، وقب�س حلية النح�ي 

وبربر  عليه،  مغ�سيًا  خّر  حتى  باإ�سبعيه،  وخنقه  بكفيه، 

يف وجهه وزجمر، وناأى بجانبه وا�ستكرب، و�سخر ونخر، 

وتقدم وتاأخر، فقال النح�ي: اهلل اأكرب اهلل اأكرب، ويحك 

اأنت جتننت؟ فقال له: بل اأنت تخرفت. 

نعاًل  ي�سرتي  اأن  اأراد  الذي  النح�ي  ق�سة  انتهت  وهكذا 

ق�سم  اإىل  به  فانتهي ذلك  باللغة  له  �ساأن  ال  اإ�سكايف  من 

الكتبي  �ساكر  ابن  لنا هذه احلكاية  وقد حكى  ال�سرطة، 

يف ف�ات ال�فيات )2/102( وابن تغري بردي يف املنهل 

تتبع  والــذي   ،)6/226( الــ�ايف  بعد  وامل�ست�يف  ال�سايف 

الكثري  اأمثالها  من  يجد  الــرتاث  كتب  يف  النحاة  نــ�ادر 

والكثري، ولكن عليه اأن يحتاط لنف�سه بكثري من ال�سرب 

واالأناة حتى ال ي�ساب ه� مبا اأ�سيب به النحاة من حب 

الغريب من اللفظ حتى ال تتاأثر حياته الزوجية يف ع�سرنا 

هذا الذي يتميز بالقلق ونفاد ال�سرب .

ال  االإ�سكايف  عبارات  يف  الغريبة  الكلمات  ملحوظة: 

اأ�سل لها يف اللغة فهي لي�ست ذات معنى واإمنا هي تعبري 

عن �سيقه بحذلقة النح�ي.   
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للمرة االأوىل، بنغالد�س املهم�شة يف ذاكرة العامل، اجلائعة 

والبائ�شة، الغارقة يف في�شاناتها وماآ�شيها والعارية اإال من 

فقرها وبوؤ�شها وبيوتها التي ال ي�شلها ال�شوء، للمرة االأوىل 

بنغالد�س، القطن املت�شّبع باللون االأ�شود، ت�شتقطب اأ�شواء 

القامة،  منت�شبة  ممّيز،  بنغايل  ثوب  يف  فتتقّدم  الدنيا 

مرفوعة الراأ�س لتت�شلم جائزة نوبل لل�شالم!  

حكاية كاأمنا تخرج من كتاب »األف بوؤ�س وبوؤ�س« لتحتل يف 

»جملد نوبل« املركز االأول بني 191 حكاية اأخرى مر�شحة 

عن ال�شالم!  

البنغايل،  االقت�شادي  البوفي�شور  يون�س  حممد  وبطلها 

فار�س اأ�شمر مل  يحلل �شرقة االأغنياء الإطعام الفقراء مثل 

والبامج  االأ�شطورية  املعجزات  فوق  قفز  بل  هود،  روبن 

االقت�شادية ال�شائعة يف مكافحة الفقر عب اآلية اقت�شادية 

ب�شيطة غري معقدة تتبّنى اإقرا�س الفقراء دون اأية �شغوط 

ومعه،  به  خلقت  اآلية  منهم:  �شمانات  اأية  ودون  عليهم 

جائزة  معاً  فتقا�شما  القرية«  »بنك  اأي  »غرامني«  م�شرف 

نوبل لل�شالم للعام 2006

فاطمة �شرف الدين

كاتبة من لبنان

يخرج من بطن 

احلوت ليقتل الفقر

حممد يون�صحممد يون�ص
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كانت  حينها   .1976 عام  احلكاية  بداأت 

بنغالد�س ال تزال ترزح حتت تداعيات املجاعة 

ح�ايل  وح�سدت   1974 عام  حلت  )التي 

امللي�ن ون�سف امللي�ن من ال�سكان( وكان ه�: 

االقت�ساد  ق�سم  ورئي�س  اجلامعي  الربوفي�س�ر 

فقرية  هي:  وكانت  �سيتاغ�نغ،  جامعة  يف 

ج�برا، العينة احلقيقية لفقراء بنغالد�س وكل 

ب�ؤ�سهم، لريتبط بهم يف  العامل، فتبنى  فقراء 

رباط اقت�سادي اإن�ساين مقد�س! 

يروي ي�ن�س اأنه اأثناء ج�لته امليدانية مع طالبه 

يف قرية ج�برا - املجاورة جلامعة �سيتاغ�نغ، 

املراأة فيما كانت م�ستغرقة  بتلك  ي�ن�س  التقى 

يف �سناعة كرا�سي البامب�، ليدرك من خالل 

حلقة  يف  اأبدًا  يدورون  الفقراء  اأن  حمادثتها 

املرابني  من  تقرت�س  فهي  املرعبة،  الفقر 

ي�ميًا  �ساعة   12 وتعمل  اخلام  البامب�  ل�سراء 

وال يتبقى لها بعد �سداد القر�س مع ف�ائده اإال 

ما ي�سّد الرمق!   

 يف ذاك اللقاء، اأدرك اأنه �ستان بني النظريات 

وبني  اجلامعة  يف  يدر�سها  التي  االقت�سادية 

فيها  ويغرق  يعلق  التي  املتحّركة  الفقر  رمال 

اأ�ساتذة  نحن   - نعم   – كنا  »لقد  الفقراء: 

نكن  مل  لكننا  الذكاء،  ب�سّدة  نتمّيز  االقت�ساد 

نعرف �سيئًا عن الفقر الذي كان يحيط بنا من 

ت�سبه  االقت�سادية  درو�سنا  كانت  جانب.  كل 

فيها  ينت�سر  دائمًا  التي  االأمريكية  االأفالم 

البطل«.

هذا اللقاء دفعه اإىل اأن يبا�سر حتّركه العملي 

قرية   42 يف  االأوىل  معركته  فبداأ  الفقر  �سد 

�سغري  مببلغ  م�سلحًا  جل�برا،  جماورة  فقرية 

اإنتاجية  م�ساريع  لتم�يل  اخلا�س  ماله  من 

	27$ مبعّدل   ، امراأة   42 بـ  خا�سة  �سغرية 

للمراأة ال�احدة وذلك دون اأي قيد اأو �سرط اأو 

حتى حتديد لفرتة ال�سداد.

وعلى الرغم من النتائج املذهلة التي حققها، 

املركزي  البنك  اإقناع  يف  حماوالته  باءت 

»برنامج  بتبّني  التجارية  والبن�ك  البنغايل 

مما  واال�ستهزاء.  بالف�سل  الفقراء«،  اإقرا�س 

ا�سطره - ما بني عامي 1976	و1979 - اإىل 

بنك  تاأ�سي�س  بغية  �سخ�سي  قر�س  اقرتا�س 

غرامني اأي )بنك القرية(، فتمكن مرة ثانية 

ليثبت  فقرية  اأ�سرة   500 حياة  حت�سني  من 

للعامل وللبن�ك - التي �سككت �سابقًا يف جناح 

باالقرتا�س  جديرون  الفقراء  اأن   – فكرته 

اإىل   1979 املركزي عام  البنك  دفع  ما  وهذا 

ا�ستطاع  الذي  »غرامني«  بنك  م�سروع  تبّني 

منذ انطالقته وحتى تاريخنا احلايل – تقدمي 

القرو�س الأكر من	7 ماليني من فقراء العامل، 

معظمهم من الن�ساء واأغلبهم من بنغالد�س .
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وعنه يق�ل د. ي�ن�س: »يف�ق حجم االأم�ال امل�دعة حاليًا 

ما  باإقرا�س  البنك  ويق�م  القرو�س  حجم  غرامني  يف 

يعادل نح� 800 ملي�ن دوالر اأمريكي �سن�يًا، وتبلغ قيمة 

القر�س ال�احد اأقل من 200 دوالر اأمريكي يف املت��سط، 

ملي�ن ُمقرت�س، ودون اأي  فيما يبلغ عدد املُقَر�سني 5،6	

يف  الربامج  من  العديد  ا�ستحدثنا  لقد  منهم.  �سمانات 

االإ�سكان،  بقرو�س  املتعلقة  الربامج  منها  غرامني  بنك 

�سراء  قرو�س  التقاعد،  �سناديق  الطالب،  قرو�س 

اإىل باعة  ليتحّ�ل�ا  للمت�سّ�لني  اله�اتف اجلّ�الة وقرو�س 

متجّ�لني على اأب�اب املنازل«.

عن  ي�ن�س  الربوفي�س�ر  يتخلى  اأن  البديهي  من  كان  لذا 

اإطاره االأكادميي يف اجلامعة لالنخراط يف بنك غرامني  

املال  عامل  املتجّددة  امل�سرفية  به�يته  حتّدى  الذي 

واملرابني ليغرّي يف م�سار التنمية االقت�سادية واالجتماعية 

يف العامل بعيدًا عن اأية خماطر مالية. »ل� اأنني اأ�ستطيع 

اأن اأك�ن مفيدًا الأي �سخ�س اآخر ول� لي�م واحد ملا ترّددت 

اأبدًا. 

اقت�شاد و�شيا�شة

مثَّل جناحه �سببًا رئي�سيًا يف انت�سار فكرة »بن�ك الفقراء« 

يف نح� خم�سني بلدًا يف العامل، ومن بينها دول متقّدمة، 

فاكت�سبت التجربة البنغالية طابعًا عامليًا يف اآليات مكافحة 

الفقر. حتى اأن بنغالد�س - القطن املت�سبع بالفقر االأ�س�د 

»بيل  اأوكل   2000 فعام  االأبي�س«،  »البيت  اإىل  و�سلت   -

كلينت�ن« اإىل حممد ي�ن�س مبهّمة اإن�ساء م�سرف مماثل 

الن�ساء  مل�ساعدة  اأركن�سا�س  والية  يف  غرامني  مل�سرف 

�سغرية.  م�سروعات  تاأ�سي�س  على  فيها  ال�سابة  والفئة 

كما دعت هيالري كلينت�ن كل الدول اإىل اال�ستفادة من 

»احرتام حممد ي�ن�س للدور احلي�ي الذي تلعبه الن�ساء 

يف  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  احلياة  يف 

جمتمعاتنا«.

املتحدة  لل�اليات  االأ�سبق  )الرئي�س  كارتر  جيمي  اأما 

للفقراء  ي�ن�س  حممد  قّدمه  »ما  اأن  فاعترب  االأمريكية( 

يتعّدى �سحن طعام.. اإنه االأمان ب�سكله االأ�سا�سي«.

حققه  الذي  الكبري  النجاح  يق�دنا  اأن  بّد  ال  حال  باأية 

امل�ساريع  يف  االإخفاقات  قراءة  اإىل  ي�ن�س  حممد 

امل�سابهة، يف حديث له مع وكالة االأهرام ي�ؤكد: »اأن 

الكائن  ج�هر  فهم  يف  اإخفاقنا  يف  يكُمن  الف�سل 

فاالأفراد  و�سعناها.  التي  نظريتنا  يف  الب�سري 

ة  حاديَّ
ُ
اأ ب�سرية  كائنات  لي�س�ا  العادّي�ن 

واجل�انب.  االأبعاد  دو  متعدًّ اإنهم  اجلانب، 

واأمناط  واأول�ّياتهم  ومعتقداتهم  فع�اطفهم 

منا�سب  ب�سكل  ف  ت��سَ اأن  ميكن  �سل�كهم 

اأكر من خالل الت�ساُبه اجلزئي الذي 

وماليني  االأ�سا�سية  االأل�ان  بني  نراه 

هذه  ُتنتجها  التي  واالأطياف  االأل�ان 

االأل�ان االأ�سا�سية«.

عناوين  اأربعة  ح�ل  ي�ن�س  اإجناز  ويتمح�ر 

اأ�سا�سية: االأول و�سع م�ؤ�سرات بديلة مل�ؤ�سرات 

	50 الـ  ال�سائدة باالرتكاز على حياة  التنمية 

ح�شوله على »نوبل« لل�شالم اأكد 

اأن الكفاح �شد الفقر َهمٌّ �شيا�شي  

ولي�ص اقت�شاديًا فقط
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% من املجتمع اأي الفئة الفقرية املهم�سة، والثاين اعتبار 
القر�س اأو االئتمان حقًا اأ�سا�سيًا من حق�ق االإن�سان مبن 

فيهم الفقراء، وعدم اإق�سائهم عن حقهم يف احل�س�ل 

على القرو�س حتى من دون �سمانات، والثالث الت�ظيف 

لالرتقاء  قدراتهم  وتعزيز  ومتكينهم  للفقراء  الذاتي 

اعتبار  والرابع  الذاتي،  االكتفاء  اإىل  االإح�سان  من حالة 

الن�ساء ق�ة للعمل واملدخل احلقيقي لتح�سني حياة االأ�سر 

الفقرية.

تنا�ساه  اأو  ن�ساه  ي�ن�س عرب فقرية ج�برا، ما  اأدرك  اإذن 

العديد من امل�سلحني التنم�يني واالقت�ساديني الرقميني 

الغي�رين على الفقراء: عامل الفقر بجذوره وتداعياته.   

وهذا ما يف�سر ح�س�له على جائزة ن�بل لل�سالم بداًل عن 

الفيغارو  ل�سحيفة  االقت�سادي  امللحق  ففي  االقت�ساد، 

	2006/11/1 بتاريخ  ال�سادر   Le Figaro الفرن�سية 

الفقر همًا اقت�ساديًا فقط،  الكفاح �سد  يق�ل »ال يعترب 

ا�سطرابات  يخلق  فالفقر  اأي�سًا..  �سيا�سي  هّم  ولكنه 

تفريخ  على  م�ساعد  عامل  وه�  العامل،  ومناطق  لدول 

النا�س.  واغرتاب  لهجرة  الرئي�س  ال�سبب  وه�  االإرهاب، 

عملي  اأن  ن�بل  اأكادميية  اعتربت  رمبا،  االأ�سباب  ولهذه 

ي�ستحق الرتحيب به يف جمال ال�سالم اأكر منه يف املجال 

االقت�سادي البحت«.

فاإن  اإن�سانيًا،  بعدًا  املال  عامل  اإىل  ي�ن�س  اأ�ساف  واإذ 

ال  قناعات  له  اأ�سافت    - غرامني  بنك  يف   - جتربته 

غرامني،  بنك  مع  العمل  يف  جتربتي  »منحتني  تتزحزح 

مل  العامل  وباأن  الب�سري  الكائن  باإبداع  الرا�سخ  االإميان 

يخلق ليعاين من ب�ؤ�س اجل�ع والفقر، فما معاناته �سابقًا 

اأو حاليًا اإال ب�سبب جتاهلنا لهذه الق�سية. لقد بّت اأوؤمن 

باأننا ن�ستطيع اأن نخلق عاملًا حرًا من الفقر، وذلك لي�س 

ب�سبب حلمي التقي، بل ب�سبب النتيجة امللم��سة للتجربة 

املكت�سبة يف بنك غرامني«.

املحلية   - اجل�ائز  من  ل�سيل  كتت�يج  ن�بل  جاءت 

ي�ن�س  الربوفي�س�ر  ح�سدها  التي   - والدولية  واالإقليمية 

يف العق�د الثالثة املا�سية، ومنها: جائزة رئي�س جمه�رية 

ماغا�ساي�ساي  رومان  وجائزة   ،1978 لعام  بنغالد�س 

	،1989 لعام  االآغا خان  وجائزة   ،1984 لعام  الفلبينية 

والتنمية«  ال�سالح  ونزع  لل�سالم  غاندي  »اأنديرا  وجائزة 

الدولية  والزراعة  االأغذية  منظمة  وجائزة   ،1991 عام 

من	 	1996 لعام  ب�ليفار  �سيم�ن  وجائزة   ،1994 لعام	

لل�سالم  االأ�سرتالية  �سيدين  وجائزة  الي�ني�سك�،  منظمة 

»لالإبداع  االإيك�ن�مي�ست  جملة  وجائزة   ،1998 لعام 

�سيئ�ل  وجائزة   ،2004 لعام  واالقت�سادي«  االجتماعي 

لعام  تريزا  االأم  وجائزة   ،2006 لعام  لل�سالم  الك�رية 

2006، وجائزة التحّرر من احلاجة وقّدمت له  يف مدينة 
احلّريات  ج�ائز  اإحدى  )وهي  اله�لندية  »ميدلبريغ« 

دي  »فرانكلني  االأمريكي  الرئي�س  اأوردها  التي  االأربع، 

لتكرمي  �سن�يًا  تقدميها  يتّم  والتي   1941 عام  روزفلت« 

االأ�سا�سية  باحلّريات  التزامًا  اأظهروا  الذين  االأ�سخا�س 

االأربع: حرية الق�ل والتعبري وحرية العبادة والتحّرر من 

احلاجة والتحّرر من اخل�ف(.

الفقر واملوت

يف  له  مقابلة  يف  كثريًا.  امل�ت  يقارب  ي�ن�س  عند  الفقر 

	Talk to the Nation ال�سعب«  »حديث  برنامج 

ن�فمرب 2006 يق�ل ي�ن�س »للم�ت اأ�سكال عّدة. فالفقراء 

بني  امل�سافة  تتناق�س  متّر  ثانية  كل  ومع  ببطء،  مي�ت�ن 

التفريق  احلياة وامل�ت، فيتال�سقان معًا بحيث ال ميكن 

بهدوء  يتّم  متامًا  الن�م  مثل  الفقر  من  وامل�ت  بينهما، 

�سديد مت�سلب وغري ملح�ظ«.

اإىل  قادته  التي   - ج�برا«  »فقرية  فقر  مالمح  تكن  مل 

فقراء العامل وقادت الفقراء اإليه- فطّ�ب�ه باألقاب �سادقة 

منها »قّدي�س الفقراء«، »اأب� الفقراء«، »م�سريف الفقراء« 

�سابقًا،  الفقر  راأى  قد  بالتاأكيد  فه�  عليه،  بغريبة   -

اإال من فقره، يع�ّس يف  ففي بنغالد�س يتجّ�ل الفقر حرًا 

ابن بنغالد�س، قد  ينام، وه�  اأن  ياأبى  �ساهرًا  الطرقات 

األف منذ �سغره معاناة الفقراء و�ساهد انك�سار االأيادي 

ف�ق  تر�سم  اجلائعة  البط�ن  دعاء  و�سمع  امل�ستعطية 

االأب�اب..  اأمام  يقف�ن  »كان�ا  للرغيف  �سكاًل  القر�س 

خبز..  قطعة  اأرز..  حفنة  ب�سمت..  االإح�سان  ينتظرون 

اأم�اتًا..  اأو  اأحياًء  كان�ا  ما  اإذا  متّيز  فال  يتق�قع�ن  اأو 

ن�ساأ  واإن  فه�  واأطفااًل«  ون�ساًء  مت�سابه�ن رجااًل  جميعهم 

يف اأ�سرة مي�س�رة احلال بعيدًا عن الفقر لكنه ترّبى على 

اأال يرد فقريًا.

م�شريف الفقراء

 :»20 »رقم  املنزل  رّباه  وهكذا  خات�ن  �سفية  رّبته  هكذا 

	Banker to the Poor »ففي كتاب »م�سريف الفقراء

الذي اأعّده بالتعاون مع الكاتب وال�سحفي االأمريكي اآالن 

ج�لي�س اأكت�بر 2003، يروي ي�ن�س �سرية حياته بدءًا من 

ومن  بنغالد�س  يف  اجلامعية  بدرا�سته  ومرورًا   طف�لته 

ثم يف اأمريكا، وزواجه بعد ع�دته من »اأفروجي« اأ�ستاذة 

كما  بنغالد�س.  يف  »جهانغريناغار«  بجامعة  الفيزياء 

املوت 

ب�شبب 

الفقر

مثل النوم 

هادئ 

ومت�شلِّب 

وغري 

ملحوظ

من األب�م العائلة
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»الرباق« احلزم  ومن  بالعلم،  واإميانه  النجاح  »االأبي�س« 

ال  اأنه  ال�سفلى،  �سفتها  والدتي  تع�ّس  عندما  ندرك  »كنا 

واالأهم  والتنظيم  واملنهجية  راأيها«.  تغيري  من  فائدة 

التعاطف مع الفقراء والرحمة.

تعاليم  التا�سعة من عمره -  ي�ن�س وه� مل يكمل  ا�ستقى 

وملتزمًا.  ورعًا  م�سلمًا  والدي  »كان  االأ�سا�سية  االإ�سالم 

تفا�سيله  اأدق  وحتى  مرات«،   ثالث  احلج  فري�سة  اأّدى 

بني  ما  ال�سماء  ل�ن  اختالف  عن  والدتي  اأ�ساأل  »كنت 

االأحمر واالأزرق على جانبي املنزل فتجيبني: االأزرق ه� 

ال�سّم الذي قتل ب�سببه احل�سن واالأحمر ل�ن دم احل�سني 

الذي �سال«. وتلقى واإخ�ته العلم يف مدر�سة »المار بازار« 

الف�سل  يف  تلميذًا  »اأربع�ن  املكتظة  املجانية  االبتدائية 

واملعتقدات  واالن�سباط  الفا�سلة  القيم  مب�ازاة  ال�احد« 

»االأخ  �سالم  واأخ�ه  �سغره  منذ  متّيز  لكنه  الروحية، 

�سن�ات«،  بثالث  يكربه  الذي  الدائم  واملرافق  وال�سديق 

للمطالعة  ي�سبع  ال  بنهم  اإخ�تهما،  واأغلب  اأترابهما  عن 

وقراءة الكتب واملجالت والروايات الب�لي�سية... نهم كان 

طبيبهم  عيادة  يف  الط�يل  ال�قت  اإم�ساء  اإىل  يدفعهما 

املت�فرة  واملجالت  ال�سحف  من  لال�ستفادة  العائلي، 

رواية  كتب  عمره  من  ع�سرة  الثانية  يبلغ  اأن  وقبل  فيها. 

ب�لي�سية �سيقة طبعًا مل تن�سر.

ال�سبب  ي�ن�س  حممد  يعتربه  الذي  للقراءة  النهم  هذا 

االأ�سا�سي لتف�قه يف مراحل درا�سته االبتدائية والثان�ية، 

تعّداه  بل  فقط،  وا�ستعارتها  الكتب  �سراء  اإىل  يدفعه  مل 

يروي  كتابه،  ففي  الغري!!.  �سفة  وانتحال  التحايل  اإىل 

كيف اأنه ويف الثانية ع�سرة من عمره، ت�ّجه بر�سالة اإىل 

رئي�س حترير جملة »�س�كاترا«، وهي املجلة املف�سلة لديه 

بتح�يل  اإياه  ومطالبًا  فيها  الفائزين  اأحد  ا�سم  منتحاًل 

اجلديد!..  عن�انه  اإىل  املجاين  اال�سرتاك  اأي  جائزته، 

وطبعًا غاب  املنزل »رقم 20« عن ن�س الر�سالة خ�فًا من 

ال�ق�ع يف قب�سة االأب!  

يف املنزل »رقم 20«، كانت الدنيا حت�سر مبختلف وج�هها: 

الديني، الثقايف، االجتماعي، االإن�ساين وحتى ال�سيا�سي: 

مفاهيم  تذوق   - عمره  من  ال�سابعة  يف  واأي�سًا   - فه� 

احلريات واحلق�ق العامة من خالل النقا�سات ال�سيا�سية 

التي كانت حتتدم يف املنزل »رقم 20« بني والده امل�سلم 

واأ�سدقائه الهندو�س  ليك�ن انطباعه اخلا�س »كنت اأ�سعر 

هذا  لي�س  الدينيتني«..  الطائفتني  بني  ثقة  عدم  ب�ج�د 

فح�سب بل اأن ال�سخ�سيات ال�سيا�سية - الرائجة حينها - 

من حممد علي جناح »قائد حركة انف�سال باك�ستان عن 

اإىل  ت�سللت  باتن،  ل�ي�س م�نت  والل�رد   ، الهند« وغاندي 

احلكايات التي كانت ترويها لهم والدتهم قبل الن�م. 

يروي يف كتابه اأنه ما زال يذكر ليلة الرابع ع�سر من اآب/

اأغ�سط�س من العام1947، ليلة اإعالن ا�ستقالل باك�ستان! 

ليلتها ارتدت مدينته  �سيتاغ�نغ اأعالمها وتزّينت باأكاليل 

االأخ�سر واالأبي�س.. يق�ل عنها يف كتابه »كانت هذه اأول 

زالت  ما  وكاأنها  ال�طني.  الفخر  من  ت�سيبني  جرعة 

املنطلق  �س�ته  رجع  يذكر  زال  وما  عروقي«..  يف  ت�سري 

»تعي�س  اأي  زيندباد«  »باك�ستان  ال�سغرية  حنجرته  من 

باك�ستان«!!

يروي الكتاب ن�ساأة وتط�ر بنك غرامني يف حتليل للدوافع 

العالقة  �سياغة  اإعادة  اإىل  ي�ن�س  دفعت  التي  االأ�سا�سية 

االقت�سادية ما بني الفقراء واالأغنياء. 

ولد حممد ي�ن�س عام 1940، يف مدينة �سيتاغ�نغ - وكان 

ترتيبه الثالث بني 14 اأخًا واأختًا )ت�يف منهم خم�سة يف 

طف�لتهم(، الأب ميلك حماًل للمج�هرات )احلاجي دوال 

عرفت  خات�ن(  )�سفية  باإن�سانيتها  مت�سبعة  والأم  ميا( 

باأنها ال ترّد حمتاجًا وقف ببابها.

اأنهى تعليمه الثان�ي بتف�ق يف بلدته »�سيتاغ�نغ«، والتحق 

تفّ�ق  منحة  على  ليح�سل  لالقت�ساد  »دكا«  بجامعة 

درا�سية للتح�سيل العلمي يف اخلارج. فتخّرج من جامعة 

نا�سفيل،  يف   Vanderbilt University فانديربيلت 

	Tennessee االأمريكية  تيني�سي  ب�الية   Nashville
عام 1965. ويف فرتة ت�اجده بالبعثة ن�سبت حرب حترير 

عن  وا�ستقاللها  �سابقًا(  ال�سرقية  )باك�ستان  بنغالد�س 

باك�ستان )اأو باك�ستان الغربية يف ذلك ال�قت(، فان�سّم 

عام  بالده  اإىل  ليع�د  االإن�سان،  حق�ق  حركة  اإىل  ي�ن�س 

1972 ويرتاأ�س  ق�سم االقت�ساد يف جامعة �سيتاغ�نغ.. 
يف املنزل »رقم 20« يف �سارع ب�ك�سريهارت، �سهد ي�ن�س 

ال�سغرية،  اأ�سرارها  وحتى  ونزواتها  باأحالمها  طف�لته 

الذهب  طرق  بحركة  االأر�سي  الطابق  ي�سج  ففيما 

واملحل،  امل�سغل  الزبائن حيث  وتلميعه وحركة  وت�سنيعه 

املختلطة  االإن�سانية  بامل�ساعر  ي�سج  العل�ي  الطابق  كان 

يف  يبدو  واملنزل  املختلفة..  واالنك�سارات  باالنت�سارات 

ذاكرة حممد ي�ن�س كاأنه مطلي بح�س�ر ل�نني اأ�سا�سيني: 

وث�به  وحذائه  وبيجامته  االأب  �سروال  )ل�ن  االأبي�س 

الط�يل( والرباق )ل�ن �ساري والدته الذي طاملا تعلق به 

وه� �سغري(.

ي�ن�س  حممد  تعّرف   ،»20 »رقم  االأربع  املنزل  غرف  يف 

على اإيقاعات الدنيا  تر�سح من حيطان منزلهم: »املنزل 

ي�سّج ط�ال الي�م بحركة ال�سارع املكتظ بنداءات الباعة 

عند  تهداأ  اأن  ما  التي  املت�س�لني  وت�سرعات  املتجّ�لني 

املطروق  الذهب  ب�س�ت  تطقطق  حتى  الليل  منت�سف 

االأر�سي،  الطابق  يف  ال�اقع  والدي  م�سغل  من  ال�ساعد 

عند  ال�ستة  اأقفالها  ورجع  احلديدية  اخلزائن  وب�سرير 

اإغالق املحل«. 

)كان  الذي  ميا«  دوال  »احلاجي  والده  ح�سني  بني  اإذن 

على  يق�م  فعامله  ال�قت،  ل�سيق  بالقراءة  يهتّم  ما  نادرًا 

ثالث دعائم اأ�سا�سية ال�سالة واالأ�سرة والتجارة( ووالدته 

»�سفية خات�ن« امل�س�ؤولة عن تنظيم واإدارة �س�ؤون االأ�سرة، 

بني ح�سني »االأبي�س« و»الرباق« ن�ساأ ي�ن�س: فاكت�سب من 

هرب من 

الن�شو�ص 

والنظريات 

لكت�شاف 

اقت�شاديات 

احلياة 

احلقيقية
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وحده ال يكفي فه� »باب بني عّدة اأب�اب ال ميكن ول�جها 

اإال اإذا اأعدنا �سياغة روؤيتنا للغري ور�سم هذه املفاهيم يف 

اإطار عمل تنظيمي«.

الفقر  �سد  الت�سامن  ر�سالة  ين�سر  دع�ته  يف  وي�ن�س 

»اأردت اأن اأخربكم  يف كتابي حكاية بنك غرامني لتقّرروا 

ماذا تعني لكم؟ واأدع�كم من خالله  اإىل االن�سمام اإىل 

الفقر..  من  خال  عامل  �سناعة  على  بقدرتنا  امل�ؤمنني 

اأو عج�زًا..  �سابًا  ليرباليًا، حمافظًا،  ث�ريًا،  كنا..  مهما 

فاإننا ن�ستطيع جميعنا اأن نتكاتف يف هذه الق�سية«. 

واإذا كانت حكاية ي�ن�س تقرب اإىل حكاية »نبي الفقراء« 

 - للعامل  لي�ؤكد  فقتله!  رجاًل  الفقر  راأى  الذي  امل�ع�د   

با�سرتاتيجياته االقت�سادية يف مكافحة الفقر وم�ؤ�س�ساته 

ببناتها  االأر�س،   يف  املنت�سرة  والعاملية  الدولية  التنم�ية 

واأخ�اتها وعائالتها وخربائها والذين بات�ا يف�ق�ن تعداد 

واملال حمك�م عليه«، يف  »العلم حاكم  اأن  االأر�س  فقراء 

عمق كتاب ي�ن�س �سريته، ويف قلب �سريته هناك عميقًا 

نهمه  الإ�سباع  ول�  االحتياج  عرف  فه�  حكاية:  جدًا، 

�س�ارع  يف  هتف  منذ  التحّرر  معنى  وعرف  للقراءة، 

�سبكات  اآلية  وعرف  زيندباد«،  »باك�ستان  ب�ك�سريهارت 

االأمان منذ حتّ�ل مع اإخ�ته اإىل  اأرقام يف م�اجهة القدر 

الب�سع وذاق مرارة احلرمان واجل�ع العاطفي لالأم   منذ 

مر�سها.

 يف كتاب ي�ن�س املقروء، ظّل والده »احلاجي دوال الميا« 

ال�سحي  ب�ؤ�سها  من  الرغم  على  خات�ن  ل�سفية  وفيًا 

وتده�ر ظروفها. ظّل »االأبي�س« اأبي�س.

وفيًا  ال�سغري  الطفل  ظّل  املقروء،  غري  ي�ن�س  عّب  ويف 

»من م�سروف  للفقراء  الإكرامها  لعطاء �سفية خات�ن.. 

جيبها اخلا�س« واالأهم اأنه ظّل طفاًل اأبي�س ووفيًا لل�ساري 

بتفا�سيل  فتعلق  ال�سغر  يف  به  تعلق  طاملا  الذي  الرّباق 

فقرية ج�برا.. بذيل ث�ب فقرية ج�برا.

�شراخ يف الليل

دافئة  م�ستقرة  حل�ة  الدنيا  دارت   »20 »رقم  املنزل  يف   

حتى بل�غه التا�سعة من عمره فقد فعل القدر فعله لتتخذ 

غرف املنزل منحى خمتلفًا عندما انقلبت »�سفية خات�ن« 

انفعاالت    تتجاذبها  ع�سبية  كتلة  اإىل  الدافئة  االأم  من 

متقلبة:»كانت والدتي ت�ستم، تلعن، حتّدث نف�سها ل�ساعات 

تقيم  وحتى  و�ساعات،  ل�ساعات  حديثها  وتكّرر  و�ساعات 

فر�س �سالتها ال�احد ل�ساعات و�ساعات. كانت تخاطب 

بكلمات  فت�ستمهم  االأحياء  وت�ستفز  فتلعنهم  االأم�ات 

نابية«!

ال�راثي  والدته  مر�س  ب�سبب   - املنزل  يف  احلال  انقلب 

ن�ستيقظ على  الدنيا »كنا  اإىل  - فبات  ي�سدر �سجيجه 

ي�ن�س  حممد  فتحّمل  الليل«  يف  وحادة  مرعبة  �سرخات 

– على الرغم من �سغر �سنه – م�س�ؤولية مرهقة نف�سيًا 
اأ�ساعد والدي يف �سبطها حلماية اإخ�تي ال�سغار  »كنت 

من اعتداءاتها  اجل�سدية عليهم«! 

تلك  لتفادي  الطف�لية  حماوالتهم  يف  يذكر  زال  ما   

متهكمة،  م�سلية  بلعبة  القدر  واجه�ا  كيف  االإ�ساءات 

ال�الدة  )حمطة  ت�سمية   »20 »رقم  املنزل  على  »اأطلقنا 

اله�اء  على  ومبا�سر  حي  بث  يف  تنقل  التي  االإذاعية( 

ن�باتها الع�سبية وخطاباتها املرتافقة بامل�ؤثرات احلّية«، 

وكيف اخرتع�ا خطط مت�يه �سغرية للحرب الدائرة يف 

على  اعتداء  اأرقام:  اإىل  اأ�سماءنا  )بّدلنا  االأربع  الغرف 

الرقم	4.. االأم تهاجم الرقم 3... الرقم 5 انتبه..«.    

حتقيق  عن  العظيم  النف�سي  االنك�سار  هذا  يلجمه  مل   

انت�ساراته العلمية بتف�ق وحتى يف ظروف مالية حمدودة: 

»كان والدي ال يبخل يف االإنفاق على تعليمنا وعلى �سفرنا 

لكنه كان يلزمنا مب�سروف جيب حمدود..«.

والأن متطلبات حممد ي�ن�س كانت كثرية )مطاعم – كتب 

م�ازنته  تعزيز  عن  يت�ان  مل  فاإنه  �سينما(  – جمالت- 
ال�سيقة، فكان يختل�س �سرًا القرو�س  النقدية ال�سغرية 

املت�اجدة يف درج والده والتي مل يلحظ ال�الد اختفاءها 

اأبدًا!

ال�راثي ملدة ثالثني  ظلت �سفية خات�ن �سجينة مر�سها 

و�سرب،  بلباقة  )يرعاها  اأبي�س  »االأبي�س«  وظّل  عامًا 

خمل�سًا وحمبًا كاأنها ما تبّدلت، كاأنها نف�س املراأة التي 

تزوجها وه� يف الثانية والع�سرين من عمره( اأما »الرباق« 

فذبل عنه ملعانه اإىل اأن انطفاأ كليًا عام 1982.

يف كتاب ي�ن�س الكثري من احلكايات.. عنه.. عن البنك.. 

عن الفقراء.. �سفحات مفت�حة على االأخرى دون ق�اطع، 

ن�بل،  جائزة  ال�ستالم  غرامني  وبنك  تقّدم  وعندما 

من  عالية  ون�سبة  ج�برا  وفقرية  بنغالد�س  معه  تقّدمت 

املن�سة  على  احل�سد  يك�ن  االأوىل  للمرة  العامل..  فقراء 

كبريًا!

في�ن�س ي�ؤمن باأننا »نحن بحارة  ومالح�  هذا العامل ونحن 

من يقّرر وجهتنا، وما تعاطينا اجلدي وامللتزم بدورنا يف 

احلياة �س�ى الطريق ال�حيد لل��س�ل اإىل مبتغانا«.  

ومعجزة »ي�ن�س« قامت يف اإقرا�س الفقراء مع اأن القر�س 

اأ�شاف

اإىل اقت�شاد 

املال بعداً 

اإن�شانيًا 

بتحرير 

الفقراء

من �شلطان 

الفائدة

مع الرئي�س االأمريكي االأ�سبق جيمي كارتر
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د. اأحمد �شادق اأحمد

كاتب من ال�س�دان

�شوى اأن�شودة رعوية
ويبدو اأن اإك� مل يت�قف مطلقًا عن التفكري يف �سكل �سردي 

اأو �سكل مقاومة �سردية لع�امله الغرائبية، التي تعمل على 

نقد الكهن�ت واالإكلريو�س ودولة اأوروبا القرو�سطية التي 

اآلت اإىل اأداة طيعة يف اأيدي الكهنة والرهبان - ومل ينفك 

اأي�سًا عن ذكر »رائحة الكتب القدمية« - بعبارة ب�رخي�س، 

اإك�- م�ؤخرًا يف كتابه »ح�ل االأدب«  اأي  الذي نفى ه� - 

2005 - حيث ت�سمن الكتاب مقالة ط�يلة - نفى فيها اأن 
قام  ومثلما   - الق�س�سية  ب�رخي�س  لع�امل  يك�ن )ظاًل( 

على  ال�ردة«  »ا�سم  �سهرة  االأكر  لعمله  ال�سردي  البناء 

حكاية البحث عن خمط�طة �ساعت يف اأ�سابري الرهبان 

هذه  بطل  هنا  جند  االأوروبية،  ال��سطى  الع�س�ر  اإبان 

واالأ�سدقاء من ح�له  للكاتب  يحل�  »يامب�«، كما  الرواية 

اأن ي�سم�ه، الذي عمل ط�ال حياته بائعًا للكتب القدمية، 

وقد ظهر عليه االإرهاق ونال منه التعب ومن ثم ظهرت 

اأفراد  اأ�سماء  ب�ادر فقدان ذاكرة - ومل يعد يذكر حتى 

اأ�سرته - اإال اأن عناوين الكتب وامل�ؤلفني وتاريخ طباعتها، 

باالإ�سافة الأ�سماء ع�سيقاته، مل متَح مطلقا من ذاكرته. 

كل ما يربطه بهذا العامل يف هذه اللحظة غي�م و�سباب 

منتزع من ن�س��س �سعرية - مثل ق�سيدة االأملاين هرمان 

االإيطايل  والروائي  والفيل�شوف  ال�شيميولوجيا  عامل 

م�شروعه  ووا�شل  اأي�شاً  املرة  هذه  يرتدد  مل  اإكو  اأمبتو 

رائعته  اأ�شدر  فقد  اخلام�شة،  وللمرة  التجريبي  الروائي 

املا�شي  القرن  ثمانينيات  مطلع  يف  الوردة«  »ا�شم  االأوىل 

واأخرياً  االأم�س«  »جزيرة  ثم  فوكو«،  »بندول  واأعقبتها 

»باودولنيو«.

لونا«  للملكة  غام�س  »وهج  رواياته  خام�س  �شدرت  واالآن 

ال�شعبية  طبعتها  وظهرت   2004 باالإيطالية  �شدرت  التي 

اإىل االإنكليزية هذا العام.

الفا�شية 
مل تكن 

رواية »وهج غام�ص للملكة لونا« لأمربتو اإكو
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يامب� اإن ذاكرته ورقية اأو هي م�سن�عة من ورق.

اإىل  حمنته  يف  معه  ال�ق�ف  يف  اأ�سرته  حماوالت  ت�ستمر 

اأن تقرر زوجته اإر�ساله اإىل م�سقط راأ�سه، قرية �سغرية 

ا�سمها �س�الرا حيث ولد وعا�س طف�لته ومراهقته، وهنا 

ت�س�يقًا.  اأكر  وباأفق  اآخر  م�ست�ى  وعلى  )احلكي(  يبداأ 

ويبدو اأن اإك� مثل بطله يف ك�ن اأن ذاكرته اأي�سًا من ورق. 

فمنذ ع�دته اإىل تلك القرية يبداأ يامب� با�ستعادة ذاكرته 

قلياًل قلياًل، وذلك با�ستخدام اإك� ملجم�عة من الر�س�مات 

يامب� - منها ما ه� معروف  اإىل طف�لة  تع�د  والل�حات 

يخ�س  ما  ومنها  املعا�سر،  الت�سكيلي  الفن  تاريخ  يف 

جمم�عة اإك� ال�سخ�سية - وهنا ميكن اأن نذكر م��س�عته 

)2003( عن تاريخ الفن الت�سكيلي املعا�سر التي اأ�سماها 

اآخر  ب��سع  التي  »اجلك�س�«  مثل  متامًا   - اجلمال«  »عن 

حتى  مكتملة  �سارت  قد  الذاكرة  تلك  تك�ن  منها  قطعة 

بالعديد  الرواية  �سفحات  امتالأت  وقد   - قعرها  اآخر 

كاريكات�رية  ر�س�مًا  حتى  ت�سمنت  التي  الر�س�مات  من 

اأ�سرته،  اأوراق  بنب�س  يامب�  قام  املتحركة.  الر�س�م  اأو 

العائلة  واألب�مات  االأ�سرة  مكتبة  كل مطب�عة يف  وكذلك 

- وهنا تتح�ل الذاكرة ال�رقية اإىل ذاكرة اأت�بي�غرافية، 

ويبدو  اإىل ذاكرة داللية،  باكتمال احلكاية  تتح�ل  والتي 

اأن البناء ال�سردي واإيقاع ال�سرد قد قاما على اللعب على 

اأمناط الذاكرة تلك، اإال اأن اإك� لعب على العالقة اجلدلية 

فيما بني ذاكرة اأت�بي�غرافية واأخرى داللية حتى ي�سمن 

- برباعة - تفرد عمله الروائي التجريبي ذاك.

نقد الإكلريو�س

اأن  حتى   - ال�سردي  االإيقاع  ذلك  اأ�سر  من  ننفك  لن 

القارئ ين�سى اجلزء االأول من الرواية فينغم�س مع يامب� 

يف قريته ال�ادعة وه� ي�سرد تاريخ اإيطاليا اإبان احلرب 

وم��س�ليني وهتلر.. اإلخ، وذلك من املجالت وق�سا�سات 

طف�لة  ع�امل  عن  يبحث  وه�  يامب�  ونرى  ال�سحف، 

دانتي  �سلفه  كتب  مثلما  عنها  بحث  التي  وفتاته  �سائعة 

اإك�  ذكر  وقد   - بباتري�س  حمب�بته  ليخلد  عظيمًا  عماًل 

ر�سمت  »لقد  قائاًل:  العمل  بعد �سدور هذا  معه  لقاء  يف 

من  كثريًا  ح�سدت  وقد  كثريًا،  عني  تختلف  �سخ�سية 

ذكريات طف�لتي الباكرة ولدي اإح�سا�س باأن خ�س��سيتي 

قد  منا  واحد  كل  يك�ن  اأن  البد  مثاًل  اأبدًا...  تنتهك  مل 

اأحب يف فرتة مراهقته، اإال اأنه لن يف�سي هذا ال�سر الأحد 

اأبدًا.. واأ�سدقكم الق�ل اإن تلك الفتاة كانت فتاتي ولكم 

التامي  كان حبي ذلك عظيمًا«. )جملة  تت�س�روا كم  اأن 

االأمريكية 13 ي�ني� 2005(.

يف  »انفجارات  يامب�  �سرخ  ما،  حلظة  يف  اأفاق  عندما 

من  كثري  وليلة«.  ليلة  األف  يف  عنها  نقراأ  مل  ال  بغداد؟ 

ال�سخرية مما يدور يف هذا العامل والتطرف واالإرهاب.

الفاتيكان،  ح�ل  ال�ساخرة  مبقاالته  اإك�  ُعرف  وقد 

اأننا جندها  - حتى  ال��سطى  القرون  رهبان  قبلها  ومن 

نقد  اأي   - ال�سردية  ن�س��سه  معظم  اإىل  ت�سربت  قد 

االإكلريو�س و�سلطة الكني�سة - فقد اأراد الق�ل يف روايته 

مننحه  حتى  للبابا  حق  »اأي  »باودولين�«،  لهذه  ال�سابقة 

اإيجاد  ب�سرورة  قال  فقد  ذلك  من  واأكر  بل  املدينة؟« 

ه�سه وم�اطنه دانتي اللجريي، وكذلك الي�ت، ولن ين�سى 

بالطبع ق�س�سه الب�لي�سية - خا�سة ك�نان دويل وج�رج 

�سيمن�ن.

تتكثف تلك الغي�م وت�سعف الروؤية ب�سبب ال�سباب اإىل اأن 

تعم الظلمة مطلقًا ذاكرة ال�سيد يامب� بائع الكتب القدمية، 

ثم نرى اأفراد اأ�سرته واأحفاده وهم ملتف�ن ح�له وه� طريح 

لي�ساأله  الطبيب  يقرتب  امل�ست�سفيات،  اأحد  يف  الفرا�س 

ب�سعة اأ�سئلة يف حماولة مل�ساعدته كي ي�ستعيد ذاكرته، فقد 

افتتحت الرواية بذلك احل�ار، الذي يك�سف لنا عن ذكاء 

�سردي الإك�، حيث اإن تلك اللحظة كانت هي حبكة الرواية 

واأ�سا�س بنائها ال�سردي:

- ا�سمك؟ 

- دعني اأتذكر، اإنه على طرف ل�ساين.

يف  للطبيب  زوجته  وتن�سم  الغي�م،  تلك  تلفه  ثم  ومن 

حماوالت اأخرى ال�ستعادة ذاكرته، وتذهب به اإىل املنزل، 

الكتب  اأ�سماء  اإىل غرفة مكتبه حيث يبداأ يف قراءة  فهرع 

وامل�ؤلفني ثم يت�قف عن النظر يف كع�بها وي�سيح عنها بعيدًا 

ويكمل من ذاكرته البقية ح�سب ما هي مرتبة يف خزانات 

الكتب التي ميتلئ بها منزله. يف مكان ما يف الرواية يق�ل 
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اأحد  �سيغة علمانية لل�سرد ت�ازي عنف االإكلريو�س. ويف 

م�ست�يات ال�سرد جند اأن لغة اإك� ال�سردية تتح�ل اإىل لغة 

)ناقدة( - تذهب بعيدًا يف نقد االأيدي�ل�جيا وكل معرفة 

م�سروعه  وربط  هيغل  عن  نتحدث  ال  »دعنا  ج�هرانية، 

بالدولة واملجتمع املدين... مل يكن �س�ى فا�سي«!

»�سنعت ذاكرتي من ورق! ما اأروع رائحة الكتب القدمية!، 

اأنا ال اأخطئ، فقد �سكلتني منذ طف�لتي الباكرة وال تزال، 

القدمية  الكتب  جتارة  يف  اأعمل  زلت  ما  اأين  ه�  دليلي 

نعم!  اأت�بي�غرايف؟  �سردي  اأفق  هنالك  هل   - والنادرة« 

ا�ستعادة  بهدف  ذاك  منفاه  يامب�  زوجة  تقرر  فحينما 

واأ�سماء  النادرة  وطبعاتها  الكتب  عناوين  ذاكرته 

ع�سيقاته هي اخليط ال�حيد الذي ظل يربطه بهذا العامل 

- نحن هنا اأمام ن��ستاجليا من ن�ع خا�س رمبا اأراد بها 

كانت  رمبا  �سرديًا!  متنًا  الذاتية  �سريته  ُي�سكن  اأن  اإك� 

ال�سحف  وق�سا�سات  والكتب  والنا�س  املكان  اإحاالت 

هي )وثيقة( حتكي تلك الطف�لة ال�سائعة اإال اأن خطاب 

التي  »الرتاجيديا«  هي  اآنذاك،  وقمعه  وهيمنته  الفا�سية 

�سكلت ذلك اجلمال ال�سردي الذي اتخذ اأ�سل�به املف�سل 

املتحركة  الر�س�م  ومن خالل   - ورمبا  ب�لي�سية«  »حكاية 

�سيمي�ل�جيًا  نقدًا  اإك�  لنا  - عر�س  امل�س�رة  والق�س�س 

رائعًا لتلك االأن�س�دة الرع�ية )الفا�سية(، كما �سهدها يف 

طف�لته وكيف اأنها �س�هت براءة طف�لته.

مقاومة �شردية لعنف الدولة

ذلك  يكن  فلم  ل�نا،  للملكة  الغام�س  ال�سر  االآن  ينك�سف 

وعاد  اآنذاك،  قراأها  كان قد  العن�ان  بذات  �س�ى حكاية 

اإليها بعد خم�سني عامًا لتلهمه هذا العمل، وبذا مل يتغري 

العن�ان - فقد زعم اأن مدل�الته حتيل اإىل تراجيديا واقع 

طف�لته وب�ؤ�س حا�سره وظلمة م�ستقبله، اإن كل من يتابع 

اأعمال اإك�، �س�اء كانت يف النقد االأدبي اأو ال�سيمي�ل�جيا- 

الروائية،  اأعماله  واأخريًا  الفل�سفة  اأو  االإ�سارات-  علم 

�س�ف يجد اأن هذا العمل يف كثري من عنا�سره ال�سردية 

واالإ�سارة  الكتب  رائحة  بدءًا من  اأت�بي�غرافيًا  اأفقًا  يتبع 

العاملي  الت�سكيلي  النتاج  ثم  االأثريين  م�ؤلفيه  الأ�سماء 

اآنفًا  اإليها  امل�سار  امل��س�عة  يف  بعناية  )نظمه(  الذي 

342	من	 اأ�ستاذه )�س  مع  العميقة  يامب�  ثم ح�ارات   -

الرواية وما بعدها(، ح�ل تلك االأ�سئلة الفل�سفية من مثل 

الذي دفعه  االإكلريو�س  )ال�سر مطلقًا( - وعنف خطاب 

م راهبًا من القرون  الأن يكتب رواية »ا�سم ال�ردة« لي�سمِّ

حدًا  ي�سع  اأن  اإىل  ال�سبل(  به  )�ساقت  حينما  ال��سطى 

وظف  اإك�  اإن  للق�ل  يدفعنا  ذلك  كل  »الكهانة«،  لداء 

)ب�ح الذات احلميم( - وهم�س الذاكرة االت�بي�غرافية 

ب�سكل  للتجريب  عالقتهما-  جدلية  يف  معًا  والداللية 

اإن  ال�سردية.  الكتابة  مغامرة  ليخ��س  هنا،  خمتلف 

له� �سرية رجل بع�امل مت�سظية »يا  ال�سردي  البناء  هذا 

ل�ج�دي هذا غري املتما�سك .. �سارت يل ق�ى االآن اأ�سنع 

بها عاملي اخلا�س« - الرواية �س 421. ونقراأ يف الرواية، 

»واأخريًا اأ�ستطيع اأن اأرى، روؤيا قدي�سني... راأيت حتى قاع 

حرف االألف حيث ي�سع ن�را - لي�س من قاع هذا الك�ن - 

بل من رف�ف قعر ذاكرتي« - الرواية �س 421.

هذا  عنا�سر  هي   - وذاكرة  فنتازيا،  ك�ابي�س  اأحالم، 

�ساحب  ه�  اإك�   - �سئت  اإن  املك�نة  عنا�سره  اأو  ال�سرد 

املق�لة ال�سائعة - جاءت يف ا�سم ال�ردة - »هنالك اأحالم 

كثرية ت�سبه الكتابة، مثلما اأن هنالك كتابات كثرية ت�سبه 

على  احلكاية  اإك�  يختم  الرواية  هذه  يف  وحتى  احللم«، 

ل�سان بطله يامب�، قائاًل »لقد �سمعت �س�تًا ق�يًا يق�ل يل: 

الذي �س�ف تراه، لك مطلق احلرية يف كتابته، اأو اأن تكتبه 

باأنك تكتبه«  اأحد، الأنك فقط حتلم  يف كتابك فلن يقراأه 

الرواية �س 423.

يفيق يامب� االآن، فقد انق�سع ال�سباب، وزالت الغي�م ومل 

حينما  و�ساح  حمب�بته  وجه  �س�ى  ذاكرته  قعر  يف  يبق 

و�سلت به اأحالمه وك�ابي�سه اإىل ذاك احلد، »ق�سعريرة 

تنك�سف  بال�سم�س  فاإذا  اأعلى  اإىل  اأ�سابت بدين، نظرت 

و�سار العامل اإىل ظلمة« الرواية �س 449.

�سلطة  ح�ل  احلديث  �سياق  ويف  تداعياته،  اإحدى  يف 

الكهن�ت، �سرخ يامب� »مل تكن القدي�سة جان دارك �س�ى 

كثيفًا  كان  الفا�سية  ح�س�ر  اإن  رفيع...  ن�ع  من  فا�سية 

التاريخ منذ بدء اخلليقة، مل يكن  مندغمًا مع �سريورة 

االإكلريو�س �س�ى فا�سيني وبامتياز« الرواية �س 342.

عنف  �س�ى  النهائي  التحليل  يف  العمل،  هذا  يكن  مل 

اإيطاليا  يف  الفا�سية   - واالإكلريو�س  الدولة  لعنف  م�اٍز 

اأن  اإك�  ال�سيد  اأراد  رمبا  ذلك  من  واأكر  بل  من�ذجًا- 

يق�ل اإن الفا�سية مل تكن �س�ى اأن�س�دة رع�ية.

مقطع من الف�شل »15« 

من »وهج غام�س للملكة لونا«

ها قد عادت الغي�م وعاد ال�سباب. 

هاآنذا اأ�سافر يف نفق بح�ائط تف�ح منها رائحة الف�سف�ر، 

تق�ل  م�ت؟  جتربة  هي  هل  رمادي.  اأفق  باجتاه  اأ�سرع 

ذلك،  عك�س  راأى  التجربة  تلك  خا�س  من  اإن  احلكمة 

فاإنك تتحرك يف �سراط مظلم ت�ساب فيه بالدوار ومن 

ثم ن�ر يعم االأب�سار.

اأقرتب االآن من نهاية النفق، حيث بخار كثيف يتال�سى 

اإىل اأعلى، ومل اأكن اأعلم اأنني اأحترك يف ن�سيج ناعم من 

دخان، اإنه �سباب، �سباب ال ي��سف وجدت نف�سي اأ�سبح 

يف �سباب حقيقي ها قد عدت االآن.

يلفني ال�سباب من كل ناحية وي�سكل عاملًا من ح�يل، اآه 

ناحيته  يزحف  ال�سباب  واأرى  بيت  مالمح  اأر�سم  ليتني 

ويت�ارى �سقف ذلك البيت، اإال اأن ال�سباب االآن قد ابتلع 

كل �سيء. اإنه االآن يف كل مكان، يف التالل واحلق�ل، ال 

اأدرى اإن كنت �سابحًا اأو اأنني اأم�سي، اإال اأن �سطح االأر�س 

من �سباب، متامًا مثلما تك�ن منزلقًا على �سطح مغطى 

باجلليد. غرقت يف ال�سباب وتن�سقته حتى اأح�س�ست به 

اأتنف�سه مثل دلفني. �سمني ال�سباب  ميالأ رئتي و�سرت 

اإليه وا�ستقبلني اأمام عتبة ذاك احللم، وبدثار من غي�م 

وبطعم  زالت  قد  الق�سعريرة  بتلك  �سعرت  حتى  لفني 

مرارة هي خليط من جليد و�سراب وتبغ، وقد بداأت االآن 

يف التال�سي.

»الرواية �س	302-301«.

كل ما يربط 

يامبو بهذا 

العامل

غيوم 

و�شباب 

منتزع من 

ن�شو�ص 

�شعرية

�شردية من 

الأحالم

والكوابي�ص 

والفنتازيا 

والذكريات

العمل الفني : نذير نبعة- سورية
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في�شل جلول

كاتب من لبنان

وقائع احلريق بح�شب �شاهد عيان

ا�شتعلت

»الأوروبية«

يوم

القاهرة

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

 ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن
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يف 26 كانون الثاين - يناير عام 1952 اندلع يف القاهرة حريق هائل ا�شتمر من الثانية 

ع�شرة ظهراً حتى احلادية ع�شرة لياًل. وقع احلريق يف و�شط املدينة وطال - بح�شب 

اأو  االأوروبيون  ي�شغلها    -مواقع ومباين 
)1(

�شاهد عيان الطاهر وهو  الدكتور ع�شام 

حمل  التايل:300  ال�شكل  على  موّزعة  مبنى  ب�700  عددها  وقّدر  عليها،  يرتّددون 

 8 �شينما،  دار   40 �شركات،  الإدارة  مكتباً   30 فندقاً،   13 اأعمال،  مكتب   117 جتاري، 

ومقهى  مطعماً   73 ال�شالح،  لبيع  متاجر   10 لل�شيارات،  كبرية  ومعار�س  حمالت 

بنك«.  »باركليز  االإنكليزي  هو  واحداً  وم�شرفاً  نادياً   16 للخمور،  حانة   92 و�شالة، 

 اأن العدد ال�شحيح هو 711 مبنى تقع كلها يف و�شط 
)2(

وتوؤّكد الدكتورة جليلة القا�شي

العا�شمة، وحتديداً يف االأزبكية وعديل و�شوارع عماد الدين وفوؤاد واإبراهيم و�شليمان 

با�شا وعبد اخلالق ثروت. وامتد احلريق اإىل الظاهر والفجالة و�شبا و�شارع الهرم.
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االأوروبي،  احلي  اأن  عن  امل�ستهدفة  املباين  ه�ية  تف�سح 

قطعة  بالدي  »يف  اإ�سماعيل  اخلدي�ي  ي�سّميه  كان  ما  اأو 

)املجم�عة  املتظاهرين  نريان  عليه  اأتت  اأوروبا«،  من 

اأّدى  ما  بينهم(،  من  ال�سرية  اأو  اجلانحة  اأو  املنا�سلة 

بح�سب الدكت�رة القا�سي اإىل تغيري عمراين حا�سم، اإذ 

انتقل و�سط القاهرة بعد احلريق من االأزبكية اإىل ميدان 

التحرير. 

اإن ما ح�سل ي�مذاك ه� جمم�عة من احلرائق  واحلق 

العملية  يف  ال�حيد  املتهم  ي�سّنفها  واحدًا  حريقًا  ولي�س 

اأحمد ح�سني - زعيم حزب »م�سر الفتاة« ومن ثم حزب 

املجم�عة  ثالث:  جمم�عات  يف   - اال�سرتاكي«  »م�سر 

االأوىل اندلعت �سباحًا مع اإحراق كازين� بديعة )لبنانية 

من  امتّدت  الثانية  واملجم�عة  م�سابني(،  عائلة  من 

ال�احدة اإىل الثالثة بعد الظهر، وطالت دور الله� و�ساالت 

التي  الثالثة  واملرحلة  الربيطانية،  ال�سفة  ذات  ال�سينما 

ا�ستمرت حتى احلادية ع�سرة لياًل طالت اأماكن متن�عة. 

من  »جمم�عة  هم  بها  قام�ا  الذين  اأن  ح�سني  ويرى 

الل�س��س واملتاآمرين« ودائمًا بح�سب جريدة »ال�سعب«.

احلريق  يف  امل�ستخدمة  ال��سائل  ح�ل  الروايات  وتتعّدد 

راأى  اأنه  ي�ؤّكد  الطاهر  فالدكت�ر  العيان  �سه�د  بتعّدد 

مبللة  بقطع  حريقًا  ي�سعل�ن  و�سّبانًا  �سبّية  العني  باأم 

امل�اد  اأن  اآخرون  يرى  حني  يف  الثقاب،  واأع�اد  بالكاز 

»ب�درة«  �سكل  على  م�سح�ق  عن  عبارة  هي  امل�ستخدمة 

الثكنات  اإال يف  مت�افرة  تكن  وهي مل  اال�ستعال،  �سديدة 

نقدم  الذي  مينان  ج�رج  يجزم  حني  يف  الربيطانية، 

ك�ماندو�س  ي�سعلها  كان  احلرائق  اأن  مرتجمة  �سهادته 

ا�ستعلت  اأخرى  حرائق  واأن  البنزين  �سفائح  ب�ا�سطة 

ب�ا�سطة م�سعل اأوك�سيدريكي.

فاعل جمهول

على الرغم من م�سي اأكر من خم�سني عامًا على احلريق 

مازال فاعله جمه�اًل. فالق�ساء امل�سري ف�سل يف العهد 

اأحمد  الراديكايل  املنا�سل  على  التهمة  اإثبات  يف  امللكي 

ح�سني. ومل يحّدد العهد اجلمه�ري ال�ليد بعد �سه�ر من 

احلريق ه�ية الفاعلني ومل تبادر جهات م�ستقلة- على ما 

اأعلم - اإىل اإجراء حتقيق تت�سح من خالله امل�س�ؤوليات، 

اإن االأيدي التي اأحرقت قاهرة اخلدي�ي  وبالتايل الق�ل 

اأغرا�س  اأجل  من  ذلك  فعلت  االأوروبية  اإ�سماعيل 

حمددة.

يف غياب حتقيق جّدي ح�ل احلريق جرى تداول عدد من 

الفر�سيات انطالقًا من �س�ؤال عن امل�ستفيد اأو امل�ستفيدين 

من احلادث، وه� يطرح عادة يف علم اجلرمية لتحديد 

برحت  ما  التي  الفر�سيات  ونخت�سر  فيها،  املتهم  ه�ية 

متداولة يف اخلط�ط التالية:

واملتهم  ال�سعب�ي  املنا�سل  ح�سني  اأحمد  فر�سية  اأواًل: 

الراديكايل  التيار  ميثل  اإنه  قيل  العملية.  يف  ال�حيد 

والراف�س  امللكي  وللق�سر  للربيطانيني  املناه�س  الث�ري 

حلك�مة ال�فد، يحتفظ املتهم بنف�ذ يف االأحياء ال�سعبية 

وبالتايل  ي�مذاك،  ال�س�ارع  اإىل  برّمتها  خرجت  التي 

ال�طنيني  بني  ال�سراع  ت��سيع  لديه م�سلحة حقيقية يف 

جالل  البكبا�سي  اأن  �س�ى  الربيطاين.  واملحتل  والق�سر 

قدم  واإنه  احلريق  ي�م  مري�سًا  كان  ح�سني  اإن  يق�ل  ندا 

عن  فعاًل  م�س�ؤواًل  ح�سني  كان  ول�   .
)3(

بنف�سه العالج  له 

اأنه كان خائفًا  اإذا افرت�سنا  تبنيه الحقًا  احلريق الأعلن 

انبثاق  �ساعد يف  امللكي. فاحلريق  العهد  العقاب يف  من 

ث�رة ي�لي� - مت�ز 1952 التي ال تكّن احرتامًا لالأوروبيني، 

واحلادث مّر عليه الزمن وبالتايل من ال�سهل تبنيه دون 

حتّمل تبعات هذا التبني. ناهيك عن اأن حماكمة الرجل 

بف�سائح  وات�سمت  العدالة  �سروط  باأب�سط  تتمتع  مل 

�سه�دًا  اخرتع  ال�سّري  الب�لي�س  اأن  بينها  من  باجلملة، 

حني  يف  املتهم،  على  التعّرف  يف  اأحدهم  ف�سل  مزّورين 

اأنه  احلريق  بعد  املعنّي  احلك�مة  رئي�س  ماهر  علي  اأكد 

ات�سل باأحمد ح�سني يف منزله يف ذلك الي�م وبالتايل من 

ال�سعب اأن يحرق القاهرة وه� يف بيته.

اإىل  ت�ستند  وهي  االأحرار.  ال�سباط  فر�سية  ثانيًا: 

التط�رات الالحقة، اإذ هّياأ احلريق مناخًا اأف�سل للقيام 

املعار�سة  ال�سيا�سية  الق�ى  اأن  تبنّي  اأن  بعد  بالث�رة 

وامل�الية والق�سر امللكي كلها عاجزة عن ال�سيطرة على 

البلد وتلبية مطالب الق�سم االأكرب من امل�سريني برحيل 

واال�ستجابة  االقت�سادية  االأو�ساع  وتغيري  بريطانيا 

لتحّدي ال�سراع مع اإ�سرائيل. غري اأن اأحدًا من ال�سباط 

على  التهمة  يثبت  مل  عنهم  املنف�سلني  اأو  امل�سريني 

عن  م�س�ؤولني  ه�ؤالء  كان  ول�  واأ�سدقائه.  النا�سر  عبد 

احلريق ملا ترّددوا يف تبّنيه يف ذروة �سراعهم مع الق�ى 

اال�ستعمارية بعد غزو ال�س�ي�س كعمل يدع� اإىل االفتخار.

اأن  اإىل حقيقة  ترتكز  امللكي وهي  الق�سر  ثالثًا: فر�سية 

باإرادتها  التي كانت حتكم  ال�فد  اأطاح بحك�مة  احلريق 

ولي�س باإرادة امللك واأن هذا االأخري كان يعمل على رحيلها 

بفارغ ال�سرب. وقد رحلت بالفعل بعد حريق القاهرة ما 

ي�حي باأن الق�سر امللكي رمبا يقف وراء ما ح�سل. هنا 

ا�ست�ل�ا  ي�لي�  ث�ريي  اأن  خ�س��سًا  م�ؤكدًا  �سيء  ال  اأي�سًا 

على االأر�سيف امللكي بعد االإطاحة بامللك، وكان ب��سعهم 

اإثبات التهمة على العر�س من خالل وثائقه اأو من خالل 

	.
)4(

رجاله ل� كان�ا فعاًل متاأكدين من ت�رطه يف احلريق

لربيطانيا  اأن  البع�س  يرى  بريطانيا.  فر�سية  رابعًا: 

اأطاح  اأن احلريق  بدليل  م�سلحة حقيقية يف ما ح�سل، 

االأمر  ت�سّر على اجلالء،  كانت  التي  ال�فدية  باحلك�مة 

الذي جعل الق�ات الربيطانية �سامنًا وحيدًا من انزالق 

باملحتلني  لاللت�ساق  امللك  وع�دة  الف��سى  يف  م�سر 

ال�سارع  مل�سايرة  عنهم  قلياًل  باالبتعاد  اأخذ  بعدما 

التي  احلارقة  امل�اد  عن  احلديث  عن  ناهيك  امل�سري، 

الربيطانية.  الثكنات  يف  اإال  تت�افر  ال  والتي  ا�ستخدمت 

ما ح�شل 

يومذاك.. 

جمموعة 

حرائق 

ولي�ص 

حريقًا 

واحداً

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن
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ل� �سّحت هذه الفر�سية لكان من ال�سعب اإخفاء ت�ّرط 

اأن  خ�س��سًا  قرن،  ن�سف  من  اأكر  طيلة  الربيطانيني 

ت�ّرطت  اأحداث  عن  النقاب  ك�سف  الربيطاين  االأر�سيف 

من  بكثري  اأخطر  وكانت  اجلاللة  �ساحبة  حك�مة  فيها 

حريق القاهرة.

اإىل  ت�ستند  وهي  ال�سهي�نية.  امل�ؤامرة  فر�سية  خام�سًا: 

الق�ل اإن اإ�سرائيل دّبرت العملية حلمل اليه�د والر�ساميل 

اإ�سرائيل،  اإىل  والهجرة  م�سر  مغادرة  على  اليه�دية 

والإحلاق االأذى مب�سار التحديث والتطّ�ر امل�سري بعد	4	

واإذا كان �سحيحًا ما  اإ�سرائيل.  ن�س�ء دولة  �سن�ات على 

اإثباتات دامغة حتى  ُين�سب لل�سهي�نية فلماذا مل تت�افر 

عمالء  عن  النقاب  ُيك�سف  ال  وملاذا  احلريق؟  ح�ل  االآن 

هل  ثم  االأوروبية؟..  القاهرة  اأحرق�ا  الذين  اإ�سرائيل 

ُيعقل اأن حتمل اإ�سرائيل مئات االآالف من امل�سريني اإىل 

ال�س�ارع يف ذلك الي�م احتجاجًا على جمزرة االإ�سماعيلية 

تك�ن  اأن  لها  ميكن  وهل  ال�سابق؟..  الي�م  يف  مّتت  التي 

املحافظة  امل�سريني يف مبنى  قتل اجلن�د  م�ستفيدة من 

واأن تركب انتفا�سة م�سرية لالحتجاج على مقتلهم واأن 

تدّبر حريق القاهرة خالل االنتفا�سة؟

هذه  تك�ن  رمبا  املتعّددة.  االأطراف  فر�سّية  �ساد�سًا: 

الفر�سّية االأقرب اإىل ال�اقع، وذلك الأ�سباب عديدة، من 

�سلفًا  معّد  خمّطط  عن  ناجتًا  يكن  مل  احلريق  اأن  بينها 

جمزرة  على  املحتّجني  خمّيلة  يف  تدريجيًا  ارت�سم  بل 

ال�فدية  ال�زارة  اأن  اإىل  ن�سري  وللتذكري  االإ�سماعيلية. 

وثكنتها  املحافظة  مبنى  يف  متمركزين  جن�دًا  اأمرت 

باملقاومة حتى امل�ت، يف م�اجهة الق�ات الربيطانية التي 

	150 ح�ايل  املجابهة  يف  �سقط  وقد  حتا�سرهم.  كانت 

م�سريًا بني قتيل وجريح. تّ�ج احلادث - بح�سب تلخي�س 

ع�سام الطاهر الهام ل�قائع تلك الفرتة - �سه�رًا ط�يلة 

من ال�سراع بني ال�فد والي�سار الراديكايل من جهة، وبني 

اأخرى.  جهة  من  والربيطانيني  االحتالل  واأحزاب  امللك 

حك�مة  و�سّكل  	1950 عام  بانتخابات  ال�فد  فاز  فقد 

قرارات  واتخذت  امللك  �سيطرة  عن  تدريجيًا  خرجت 

مناه�سة لالحتالل، من بينها اإلغاء معاهدة العام 1936	

والطلب من الربيطانيني البقاء يف منطقة القنال وعدم 

اخلروج منها والتغا�سي عن حرب الع�سابات، التي كان 

ي�سّنها ال�طني�ن �سد الق�ات املحتلة، اأو دعم امل�ساركني 

امللي�ن  تظاهرة  بعد  العمليات  هذه  ازدادت  وقد  فيها. 

قرار  لدعم  	1951  /11  /14 يف  نّظمت  التي  �سخ�س 

اإلغاء املعاهدة. يف هذه االأج�اء املحم�مة وقعت جمزرة 

االإ�سماعيلية والرّد االنتقامي عليها من خالل حرق كل ما 

يرمز اإىل ال�ج�د الربيطاين واالأوروبي يف م�سر.

 يف �س�ء ذلك يبدو من غري امل�ستبعد اأن يك�ن احلريق قد 

بداأ بطريقة عف�ية يف »كازين� بديعة«، واأن تك�ن اأطراف 

ويف  اأخرى.  اأماكن  يف  حرائق  فاأ�سعلت  ا�ستغلته  عديدة 

ح�سني  اأحمد  اأن�سار  يك�ن  اأن  املحتمل  من  ال�سياق  هذا 

بال�سباط  مرتبطة  وجمم�عات  احلريق  يف  �سارك�ا  قد 

م�ساركة  ت�ؤّكد  عديدة  �سهادات  اأن  خ�س��سًا  االأحرار، 

االأمر  وكذا  احلرائق،  اإ�سعال  يف  نظاميني  ع�سكريني 

بالن�سبة الأن�سار ال�فد ورمبا عمالء ا�ستخبارات اأجنبية 

كان�ا  الذين  والفقراء  واجلانحني  الل�س��س  عن  ف�ساًل 
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يعي�س�ن يف اأحياء فقرية معدمة، فيما القاهرة االأوروبية 

تتجّمع فيها كل مظاهر الراء والروة وال�سف�ة امل�سرية 

منطقيًا  يل  ويبدو  االأجنبي.  واالحتالل  للق�سر  امل�ؤّيدة 

اأن يبادر الفقراء املعدم�ن اإىل االنتقام من اأحياء الغنى 

الفاح�س يف حلظة انتفا�سة كتلك التي �سهدتها القاهرة 

ي�مذاك.

احلريق  تفا�سيل  عن  النقاب  ك�سف  عن  االمتناع  اأما 

الدقيقة وحتديد ه�ية الفاعلني فقد يك�ن ناجتًا عن تعّدد 

التهمة يف طرف، وعن اخل�ف  وتعّذر ح�سر  االأطراف، 

من الع�اقب املالية التي ميكن اأن ترتّتب على حرق ثروة 

اأوروبية - م�سرية هائلة، ولرمبا اأي�سًا ل�ج�د م�ستفيدين 

كر من احلدث يف ال�سلطة واملعار�سة واجلي�س، ما اأّدى 

اإىل اعتقال اأحمد ح�سني ب��سفه كب�س حمرقة من�ذجيًا 

يف ظرف من هذا الن�ع.

ولعل من بني غرائب هذا احلدث الكثرية اأن الربيطانيني 

جديرًا  حتقيقًا  ب�ساأنه  يجروا  مل  عم�مًا  والغربيني 

باالحرتام!

حريق  عن  امل�س�ؤولني  اأو  امل�س�ؤول  ه�ية  جتاوزنا  ما  اإذا 

للث�رة  حا�سمة  مقّدمة  كان  اإنه  الق�ل  ميكن  القاهرة 

امل�سرية يف 23 مت�ز - ي�لي�. فقد حلقت هزمية كبرية 

ي�ؤكد  ما  على  الي�م،  ذلك  يف  املعّز  عا�سمة  يف  بالغرب 

االأحرار  ال�سباط  الفرن�سي ج�رج مينان، وكان  �ساهدنا 

ي�ستعّدون خالل ال�سه�ر التالية الإ�سعال حرائق اأخرى يف 

انهيار  اإىل  الثالث �ست�ؤّدي  العربي والعامل  م�سر والعامل 

النظام العاملي الك�ل�نيايل مرة واحدة واإىل االأبد.

ال�شاهد الفرن�شي

»م�سر  الكتاب  هذا  يف  مرتجمًا  نقّدمه  الذي  الن�س 

ك�نه  عن  عدا  القاهرة،  حريق  ح�ل  الفرن�سي�س«  بعي�ن 

احلريق،  م�قع  من  ن�عها  من  وفريدة  مبا�سرة  �سهادة 

فاإنه ينط�ي على اإ�سافة اأ�سا�سية تكمن يف اأنه يعرّب عن 

امل�ؤلف  طرحها  حاقدة  ولرمبا  حمايدة  غري  نظر  وجهة 

ال�سحايف ج�رج مينان ب��س�ح من خالل اأو�ساف ونع�ت 

واأحيانًا �ستائم قبيحة، تعك�س اإح�سا�سًا ال يخطئ بانهيار 

م�قع نف�ذ غربي من الدرجة االأوىل يف العامل العربي. 

دوفينيه  »ل�  �سحيفة  يف  بالفرن�سية  الن�س  ن�سر  عندما 

ليبرييه« يف �سباط - فرباير عام 1952 القى اإقبااًل كبريًا، 

وعندما اأعيد ن�سره يف العام 1986 يف كتاب م�ستقل مع 

الع�سرين،  القرن  اأحداث  اأبرز  ح�ل  اآخر  ن�سًا  اأربعني 

فقط  لي�س  املن�س�رة،  الن�س��س  بني  االأهم  اأي�سًا  اعترب 

ب�سبب بنائه املحكم ودقة مالحظاته، واإمنا اأي�سًا ب�سبب 

الق�ي  التي متتزج فيها امل�ساعر اخلا�سة واالنتماء  لغته 

واخليال اخل�سب.

ترجمة  اعتمدنا  اأننا  اإىل  القارئ  نظر  لفت  من  بّد  وال 

حرفية للن�س مع بع�س التدخل الذي ح�سرناه دائمًا يف 

هاللني، وذلك يف كل مّرة وجدنا �سرورة من اأجل املزيد 

من االإي�ساح اأو التاأكيد اأو ما �سابه ذلك.

اأبرز  وقعها  اأخرى  ولن�س��س  الن�س  لهذا  تقدميه  يف 

ق�ل  الم�ريه  هرني  ي�ستعيد  فرن�سا  يف  ال�سحافة  جن�م 

تاأريخ  »اإنه  ال�سحايف  العمل  عن  ال�سهري  كام�  األبري 

»اللحظة  لتلك  تاريخ  بالفعل  ه�  الن�س  والأن  اللحظة« 

فاأنه  فرن�سية،  بعني  م�سر  حياة  يف  احلا�سمة  العربية« 

جدير بال��س�ل اإىل من يرغب يف ال�ق�ف على املزيد من 

تفا�سيل حدث اأ�سا�سي يف تاريخنا احلديث واملعا�سر.

حريق القاهرة

بقلم -ج�رج مينان

لقد ع�ست �ساعة ب�ساعة تراجيديا �سبت القاهرة.

القاهرة.. كان�ن الثاين - يناير. »كل �سيء على ما يرام 

احل�ار  ت�سمية  ميكن  هكذا   ..
)5(

املركيزة« �سيدتي  يا 

الق�سري الذي دار قرابة ال�ساعة الرابعة بعد الظهر، على 

خّط الهاتف بني االإ�سكندرية والقاهرة.

- األ�! �سيربدز اأوتيل؟ هنا ال�سيدة ب من ب و�سركائه يف 

االإ�سكندرية.

عرب  الليل  يف  �ساأ�سل  غرفتي.  يل  ر  ح�سّ اأحمد   ...  -

ر ال�ساي  الطريق ال�سحراوي. ال تن�َس يا اأحمد اأن حت�سّ

اخلا�س بي!

- هناك اأمر ما يا �سيدتي.... اأخ�سى كثريًا اأال تك�ن غرفة 

�سيدتي جاهزة.

- غري جاهزة يا اأحمد ؟! �ستك�ن حتمًا املرة االأوىل.

- نعم يا �سيدتي. وللمرة االأوىل ال ي�جد �ساي يف �سيربدز 

اأي�سًا.

- ال �ساي يف �سيربدز؟! لكن يا اأحمد اإنها الث�رة!

- بالفعل يا �سيدتي. اإنها الث�رة.. منذ �ساعتني �سيربدز 

اأوتيل ي�ستعل.

ومع ذلك بداأ النهار بداية ح�سنة. كان �سبيهًا ب�سباحيات 

ال�ستاء االإفريقي، حيث لطافة الطق�س تذّكر ب�سباحاتنا 

من  ينبعث  الذي  املنع�س  العطر  اأن  فارق  مع  الربيعية. 

القذارة  رائحة  هنا  حمّله  حّلت  عندنا،  النامي  الن�سغ 

اإنها  ال�سم�س.  تثريها  والتي  بالت�ابل  املمزوجة  االأبدية 

رائحة ال�سرق. لتلطيف هذا االنتقال )من ج� اإىل ج�( 

كان ما زال يف اأق�سى حلقي اأثر طعم منع�س الآخر كاأ�س 

 تناولته يف بار »�سركة الطريان الفرن�سية« 
)6(

»هايد�سيك«

التي اأقلتني قبل �ساعتني اإىل مطار القاهرة. وكان يف جيبي 

	.
)7(

اأي�سًا بع�س االحتياطي من علب �سجائر«الغ�ل�از«

االأحذية  وما�سح�  الذباب،  راحة احللق�م، جاذبة  بائع� 

يرتدون  اأقدامهم  مقط�عة  ومقعدون  الب�ساق،  ب�ا�سطة 

خرقًا من القما�س البايل، كل ه�ؤالء كان�ا يحتل�ن زوايا 

ال�س�ارع، بينما املل�سق االإعالين للقاهرة املتعّدد االأل�ان 

ي�حي ب�سرقية جديدة. 

الف�ستق  من  االأول  كي�سي  خل�سة  ا�ستهلك  واأنا  �سعرت 

فاعل 

جمهول.. 

رغم م�شي 

اأكرث

من ن�شف 

قرن!

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

 ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن
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املرء،  يتقّم�س  اأن  مبكان  ال�سع�بة  من  اأنه  املحّم�س، 

التي متّيز  تلك  اأخرى غري  نف�سًا  ال�سباح،  يف مثل ذلك 

�سائحًا اأوروبيًا كاريكات�ريًا.

الكوماندو�س ي�شرب يف ال�شاعة 11 �شباحًا

وكاأنه  بدا  ما  فجاأة �سيء  �سديدة.  بغرابة  الق�سية  بداأت 

ال يتطابق مع هذه البان�راما. �سيء ما ال ميكن اإدراكه. 

�سيء غريزي لكنه يف ال�قت نف�سه م�ؤّكد متامًا. اأواًل جلهة 

التفا�سيل: كان بائع الف�ل، ال�ساكن ف�ق فطائره، ي�سّب 

ب�ساعته بهدوء. والكهل الذي كان يجّر عنزته )ال�ساة( 

ال�س�د  والن�س�ة  جتّره،  عنزته  بداأت  ال�سيارات،  بني 

يهرولن  اأذرعهن،  على  كال�سرر  واأطفالهن  ال�سمينات، 

على ط�ل الر�سيف بحركات مروحية ثم اأخذت �سفائح 

الن�افذ تقرقع يف اجل�.

االجتاه.  نف�س  يف  ي�سري  اجلميع  اأن  ذلك  خالل  اأدركت 

اجلمهرة  هذه  و�سط  املت�قفة،  �سبه  ال�سيارات  حاولت 

بزمامريها،  امل�قف  ت�اجه  اأن  تدريجيًا،  املت�سخمة 

فامليكانيك ي�سمن مناعة ما حيال ما تن�يه  تلك ال�سيقان 

ال�سامرة، اأي غريزة التمّرد القاتل. اأما اأنا املذه�ل فقد 

حطيت يف تلك املعمعة.

البتة.  �سيء  ال  ثم  ومن  الزمامري  هرجة  لعلعت  بعدها 

ال�سارع فارغ متامًا. و�ساد �سمت عجيب.

ثم بداأت العرا�سة.

 - االأول  ف�ؤاد  جادة  عمق  يف  كبريًا  عددهم  يكن  مل 

يتاأطرون  ال�سبية  من  خم�س�ن   - القاهرة  �سانزيليزيه 

العلم  ذلك  بدون  علم.  ويت�سّدرهم  العمارات  مقابل 

االأخ�سر، ذي الهالل االأبي�س، كان ميكن اعتبار التظاهرة 

جمّرد جتّمع ل�سّبان ميرح�ن خالل عيد راأ�س ال�سنة. كان 

يت�ّجب االقرتاب من التظاهرة للتحقق من اأن الفرح ال 

ي�سكن تلك ال�ج�ه.

بزه�  يحمالن  مرئيني  غري  كتفان  االأول  ال�سف  يف 

و»البرييه«  الر�سمي  الع�سكري  الزي  يرتدي  �سخ�سًا 

االأ�سمر  ال�ساب  كان  القناة«.  من  متطّ�ع  اخل�سراء:»اإنه 

يهتف بعبارات ق�سرية وي�ؤكد عليها بحركة حا�سمة من 

ما  القدمي،  الك�ر�س  يف  كما  اجلمع،  وي�ستعيد  ذراعيه. 

يق�له ال�ساب، ب�س�ت واحد اأ�سّم بغرابته.

يف اخللف كانت االأقدام العارية تتمّدد خمرب�سة االإ�سفلت 

باأظافرها ال�س�داء. يف راأ�سي اأنا االأوروبي كان الأول �سجة 

بعد  ال�سباح. فعلى  للت�، وقع منّبه  اأحدثها زجاج تك�سر 

�سينما  ي�سرب  الك�ماندو�س  كان  مني  مرتًا  خم�سني 

الـ»ريف�يل«.

اإنذار يف البار

 اأدركت فندقي يف ال�قت املنا�سب. هناك ملحت فرا�سني 

ب�ابة  العمالقة  ال�س�داء  بقب�ساتهم  يقفالن  ن�بيني 

وبه�  البار  ب�ابة  اأقفلت  ذلك  قبل  احلديدية.  املدخل 

التدخني. فتح�ل بذلك، الباال�س املحروم من الن�ر، اإىل 

اأثري. ملحة ب�سر  معقل مظلم، حيث اخل�ف بداأ يقتفي 

خفيفة من حتت الباب جعلتني اأعرف اأن الريف�يل »ل�ؤل�ؤة 
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�سينمات ال�سرق« ت�ستعل.

منريًا  يقرقع  ثقاب  ع�د  امل�سفحة،  الفندق  ظلمة  يف 

التقيت  هناك  اللماع.  املهج�رة  املقاعد  جلد  للحظة، 

�ساحب الفندق. اإنه ي�ناين حاذق، حتّدث معي قبل قليل 

االآن  الزمن.  من  ل�ساعة  اأت�سلى  وجعلني  متعّددة  بلغات 

يا �سيدي؟ ا�سعد  اأنت  اأقلع عن ترحيبه االحتفايل: هذا 

ب�سرعة اإىل املطعم. االآخرون ف�ق. �ساأحلق بكم. قبل اأن 

املنكل  الرباوننغ  م�سد�س  راأيت  الثقاب  ع�د  اأثر  يختفي 

ال�سغري الذي يحمله يف و�سطه. 

يف الطابق االأول، ويف قاعة الطعام الكربى كان ال�سحم 

يبحث  ال�سغرية  اللمبات  ح�ل  املتجمع  الثمن  رخي�س 

عن انعكا�س يف الكري�ستال ال�ساحب للريات املعلقة على 

العالية. يف هذا املكان اجتمع ذلك  ال�سق�ف  مقربة من 

اإىل  الذي جلاأ  والهام�س،  املرئي  القطيع )النزالء( غري 

اله�اء  اإىل  يفتقر  املكان  اأن  ارتاأيت  جهتي  من  املطعم. 

التقليدي  القدمي  املبداأ  وفق  اأعمل  اأن  يل  فخطر  الكايف 

الذي يق�سي بال�سع�د اإىل ال�سطح يف مثل هذه احلاالت.

اإىل تعطل  اأّدى  الكهرباء قد  انقطاع  ال�قت كان  يف هذا 

النازلني  حركة  بعك�س  االأدراج  على  �سرت  امل�سعد. 

عربها، والذين يهرول�ن نح� قاعة الطعام. يف  م�ست�ى 

قد ح��سرت  م�سّنة  اإيطالية  �سيدة  كانت  الثالث  الطابق 

يف امل�سعد بني طابقني، وتطلب النجاة يف االآن معًا من 

ال�سيدة العذراء ومن اأبناء اهلل على االأر�س، الذين جاوؤوا 

ب�سلم �سغري و�سمعدان. اخلدم. اخلدم ما زال�ا يطيع�ن 

)االأوامر( وكانت هذه اإ�سارة طيبة، فذلك اأف�سل بكثري 

من اأن نك�ن اأي�سًا بحاجة حلماية م�ؤخرتنا.

�ستتيح يل )من االآن ف�ساعدًا( �سرفة البناية االأ�سمنتية 

الدائرية العري�سة - التي تطّل من عل� طبقاتها الثماين، 

 - با�سا  �سليمان  جادة  مع  االأول  ف�ؤاد  جادة  ملتقى  على 

مركزًا للمراقبة فريدًا من ن�عه، وه� ما مل اأكن اأحلم به 

يف حالتي تلك. منها �ساأ�ساهد ط�ال ع�سر �ساعات ما مل 

يجروؤ نريون على القيام به.

االأحداث  فاجاأتني  حيث  ال�ساحة،  يف  اأي  االأ�سفل،  يف 

قبل قليل، بداأ املكان ميتلئ من جديد، عرب كافة االأزقة 

امل��سلة اإليه. ها هي امل�جة املهتاجة وامل�ؤلفة من اأولئك 

الذين هرب�ا من ال�ساحة من قبل، ها هم يرجع�ن االآن 

»�سبن�سر  ر�سم  كان  ال�سينما  �سرفة  الريف�يل.على  نح� 

ترا�سي« ذو االأمتار اخلم�سة يتال�سى يف اللهب، وتتال�سى 

اأم�سكت  االآن  الكرت�ن.  على  املتجهمة  وجهه  ق�سمات 

البطاقات  جمه�ر  هم  ه�ؤالء  بالق�سية،  النا�س  جمهرة 

اأي  الب�سي اجلالبية،  امل�ؤلف من  واملل�ن  احلار  الربيدية 

للفقر  الر�سمي  الزي  يعترب  الذي  الط�يل  الن�م  قمي�س 

يف هذا البلد.

وال�سحاذون  املقلية  البطاطا  وبائع�  االأحذية  ما�سح� 

وامل�سّردون واالأطفال البناديق وخدم كل العامل، كل ه�ؤالء 

الب�سعة  البنايات  بني  يرك�س�ن  جح�رهم،  من  خرج�ا 

القاهرة  اأر�سفة  على  ال�سيطرة  منت�سرين  وي�ستعيدون 

اجلميلة البي�ساء، التي كانت يف حريق ذلك الي�م تق�د 

اإىل م�عد مع القيامة.

�سيارة  جاءت  عندما  �ساعة  منذ  يتاأجج  احلريق  كان 

االإطفاء االأوىل خمرتقة املكان كعربة يف �ساحة لل�سباق. 

هزمية 

كبرية 

للغرب 

يف قاهرة 

املعز

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

 ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن

ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن ذاكـرة املدن
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ال�ساحنة جديدة، وي�اكبها �سفان من االإطفائيني ال�س�د 

اأ�سعة  حتت  تلمع  النحا�سية  قبعاتهم  كانت  ال�سجعان. 

الذي  الكبري  احلما�س  يدوم  لن  الديك.  كعرف  ال�سم�س 

افرت�س  فقد  الزمن.  من  ل�م�سة  اإال  و�س�لها  مع  ترافق 

حتت  منهم  كل  وجل�س  االأر�س،  املتظاهرين  من  اأربعة 

كان  ال�سدمات.  من  ال�اقي  احلاجز  بقرب  دوالب 

رئي�س  كجر�س  يرن  ال�ساحنة  يف  ال�سخم  االإنذار  جر�س 

)مع  املفاو�سات  بداأت  جدوى.  بال  لكن  امل�ؤمترات  اأحد 

معه�دة:»امل�ت  �سعارات  تتخللها  وكانت  االإطفائيني( 

لالإنكليز! الرحيل لالأجانب! دماء اإخ�تنا الذين �سقط�ا 

يف االإ�سماعيلية تنادي بالثاأر«.

ثم هتف�ا ب�س�ت واحد. »االإطفائي�ن معنا«.!!

خالل خم�س دقائق كف جر�س االإطفائية عن االحتجاج، 

وبعد خم�س اأخرى بداأ جن�د النار ي�سفق�ن لل�ساب الذي 

يف  االإطفائية  عربة  اختفت  �ساعة  ربع  وخالل  يهتف، 

من  واحدًا  مرتًا  متّد  اأن  قبل  با�سا  �سليمان  �سارع  زاوية 

خراطيمها. 

يف نار احلقد

يف هذا ال�قت كانت الريف�يل تب�سق كتل اللهب من فتحات 

طبقاتها اخلم�س. لقد متكن امل�ساغب�ن االأكر جراأة من 

رطبة  حمارم  وا�سعني  البناء،  اإىل  الدخ�ل  من  غريهم 

اأن�فهم، ثم انت�سروا يف باحة. كان�ا يرق�س�ن على  على 

الك�رني�س،  ط�ل  على  اللهب(  عن  )بعيدًا  الفراغ  حافة 

ك�سل�سلة،  وم�ستديرة  احلركة  ر�سيقة  �سغرية  كح�سرات 

ويتناقل�ن كل ما مل يحرتق بعد من هذه البناية الفخمة. 

اأعلى ال�سط�ح، وبهدوء على ما يبدو، كانت تت�ساقط  يف 

كاملطر، طاوالت اللعب الط�يلة والتي ا�ستقبلت يف ال�سابق 

العبي الربيدج االأكر متيزًا يف املدينة. وكانت تت�ساقط 

اأقداح  واأطقم  البار،  وكرا�سي  ال�سخمة  املقاعد  اأي�سًا 

ال�سراب واأواين اجلاد و�سجادات امل��سكي ال�ساحرة. كل 

من  جمم�عة  االأ�سفل،  يف  جتمعها  كانت  االأغرا�س  هذه 

هرمي،  �سكل  ذات  جممرة  اإىل  وتدفعها  احلا�سرين، 

تتاأجج دوريًا وبال ت�قف. كان لهيب املجمرة يتداخل مع 

لهيب البناء ليتح�ل اإىل م�سعل �سخم ترتفع قمته عاليًا 

اإىل ال�سماء دون اأن تدرك مداها العني املجّردة.

اأثاث  قطعة  ال�سط�ح  اأعلى  من  تقع  كانت  واأحيانًا   ...

وتتك�سر على اجلمه�ر فيحمل ج�سد اأو ج�سدان ويت�ا�سل 

االحتفال دون ت�قف.

البولي�س معنا

الذين  الب�لي�س  رجال  ظهرًا،  الثانية  ال�ساعة  ح�ايل 

�ساحنة  يف  جاءوا  البداية،  يف  �ساحر  ب�سحر  اختف�ا 

�ساوي�س.  رتبة  من  اجلن�د  من  ف�سياًل  تقل  مك�س�فة 

هنا  ويعتربون  بالية  خرقًا  ه�ؤالء  ال�سرطة  اأفراد  يرتدي 

حرا�س االأمن وامل�س�ؤولني عن ال�سالم. لقد فر�س االإنكليز 

على م�سر �سرطة م�سلحة لها من العّدة بالتمام والكمال 

ق�سب اخليزران، م�ستندين اإىل فعالية هذا االأ�سل�ب يف 

اجلزر الربيطانية.

حذار

ب�ؤ�سًا  اأكر  هم  من  �سد  البائ�س�ن  ه�ؤالء  �سيفعل  ماذا 

منهم؟

املرّبر   – ال�سهرية  االإ�سماعيلية  ق�سية  برزت  البارحة 

االأكيد الأحداث هذا الي�م - خالل ذلك قام �سراج الدين 

با�سا وزير الداخلية الدم�ي، باإعطاء اأوامر بالهاتف من 

ق�سبان  �سرطة  بتزويد  تق�سي  ال�فد،  قيادة  يف  مكتبه 

اخليزران امل�ج�دين يف القناة باالأ�سلحة. واأعطى ال�سرطة 

االإنكليزية  الق�ات  وجه  يف  امل�ت  حتى  باملقاومة  اأوامر 

التي حتا�سر مركز اجلندرمة هناك. كان ي�جد 48	من	

»الب�ل�ك نظام« اأي اأفراد ال�سرطة امللحقني. ه�ؤالء مات�ا 

يف �سيدي اإبراهيم. مات�ا من اأجل ماذا؟

هذا ال�س�ؤال كان يطرحه املتظاهرون على رجال ال�سرطة 

املدافعني  ه�ؤالء  مع  االأم�ر  لقمعهم. جرت  الذين جاءوا 

قبل  االإطفائيني  اأكرب مما جرى مع  ب�سرعة  النظام  عن 

�سارت  ثم  التخاطب  من  دقيقتني  االأمر  ا�ستغرق  قليل. 

ثم  الدواليب  حكاية  تكّررت  لقد  اجليب.  يف  الق�سية 

اجتهت ال�ساحنة بدورها نح� الطريق مرورًا بزاوية �سارع 

�سليمان با�سا يرافقها هتاف اجلمه�ر ب�س�ت واحد، هذا 

ثم  ال�سرطة،  وج�د  خالل  للحظة  �سهى  الذي  اجلمه�ر 

ا�ستاأنف اأعمال التخريب بحما�س مت�ساعد.

قادة الأورك�شرتا ال�شريون

لكن ما الذي حّل بك�ماندو�س البداية؟ �ساأعرف اجل�اب 

االآن  فحتى  بكامله.  املكان  على  �ساملة  نظرة  األقي  حني 

تركت  قد  وكنت  االأ�سمنتي،  الربج  هذا  يف  وحدي  كنت 

عي�ين م�سّمرة على هج�م الريف�يل. مل اأكن اأعرف اأنه 

خالل ال�ساعات التالية �ستختفي بدورها 25 �سالة �سينما 

بالطبع.  اأخرى  م�اقع  من  اللهب  األ�سنة  وتاأكلها  اأخرى، 

وما ح�سبته حتى االآن �سبابًا كان يف ال�اقع دخانًا رهيبًا 

ت�ساعد من احلريق الذي ميتّد عرب املدينة االأوروبية. ما 

فعله الك�ماندو�س يف الريف�يل رمبا ا�ستغرق ع�سر دقائق، 

اأي ال�قت الكايف لد�س النار يف البارود. �ساأعرف من بعد 

اأن فريق ال�سدم هذا كان يتج�ل منذ �ساعتني يف ال�س�ارع 

برفقة فرق اأخرى، ليفّجر االأهداف التي اختارها بدافع 

احلقد الذي يختزنه ال�سحاذون ملدة ط�يلة من الزمن.

م�سلحة  عبيد  تظاهرة  ن�سهد  التي  االأوىل  املرة  اإنها 

يف  و�سع�ها  الذين  هم  اآخرين  لكن  البنزين،  ب�سفائح 

اأيديهم.

حمرقة  اإىل  املدينة  قلب  حتّ�ل  الظهر  بعد  الرابعة  يف 

ف�سيئًا  و�سيئًا  كثيف.  دخان  يغطيها  االأطراف،  وا�سعة 

كانت قرقعة احلريق حتّل حمّل �سجيج االأ�س�ات املتنافرة 

وال�سادرة عن االنتفا�سة.

من برجي الذي مل يعد باالإمكان البقاء فيه جّراء �سهب 

اللهيب املت�ساعدة، راأيت النار متتّد متتالية اإىل املخازن 

وهي  االأول  ف�ؤاد  جادة  يف  ال�اقعة  »�سيك�ريل«  اليه�دية 

جدران  هي  ها  طبقات.  �ست  من  تتاألف  كربى  خمازن 

�سيك�ريل تتهاوى جزءًا بعد جزء يف املجمرة، وتليها من 
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فقد  اأي�سًا،  يه�دية  وهي  املجاورة،  �سمالخ  خمازن  ثم 

احرتقت طبقاتها االأربع يف اأقل من ن�سف �ساعة.

كيف مات جيم�س اأ.كريغ؟

الفخم  النادي  كل�ب«،  »ت�رف  يحرتق  كان  مييني  على 

الذي يلتقي فيه النبالء غري املت�جني من كل اأنحاء العامل، 

وب�س�رة خا�سة الربيطاني�ن منهم. �سيدات و�سادة من 

كل املقامات املميزة، كان�ا ياأت�ن كل م�ساء ليجدوا نعيم 

الع�سب  وبرودة  النادي  �سال�نات  يف  والرفاهية  الراحة 

االإنكليزي املنع�سة وغري املت�قعة يف هذا املكان. �ساأعرف 

فيما بعد اأن امل�ساهد االأكر وح�سية وهذيانًا قد دارت يف 

هذا املكان.

باإحكام بق�سبان من احلديد  كانت ن�افذ النادي مغلقة 

املق�ى، االأمر الذي جعل املهاجمني يتخيل�ن اأنهم وقع�ا 

يف الفخ. اندفع�ا اإىل الداخل وو�سل�ا اإىل و�سط القاعة 

بكل  ي�ستقبلهم  عج�زًا  ف�جدوا  للتدخني،  �سة  املخ�سّ

اأن يراكمه رجل  الهدوء االإنكليزي اللطيف، الذي ميكن 

يف  كم�سريف  عمل  اأن  بعد  املهنية  حياته  اآخر  يف  مثله 

يف  ال�سابق  االإداري  كريغ،  اأ.  جيم�س  ال�سري  اإنه  ال�سرق، 

اإذا كان هذا  اأبدًا ما  اأهم م�سارف القاهرة. لن نعرف 

العج�ز قد راأى امل��سى التي �ستقطع رقبته.

ال�سري جيم�س اإيرلند كريغ كان عمره 84 عامًا »لكنه كان 

يبدو اأ�سغر من �سنه بكثري« هكذا و�سفه كل من يعرفه يف 

التايل من  الي�م  نباأ م�ته يف  اإليهم  القاهرة ممن و�سل 

وبالتحديد  الرقابة،  التي فر�ست عليها  ال�سحف  خالل 

من خالل اإعالن خج�ل عن م�ت امل�سريف كريغ  »على 

اإثر ت�قف يف القلب«.

عدا ال�سيد كريغ و�سع الف��س�ي�ن يدهم على �سكرترية 

الثالث،  الطابق  نافذة  من  ورم�ها  بغطاء  فلف�ها  �سابة 

امل�قد  يف  التاع�سة  هذه  �ست�سحق  خميفة  �سرخة  وبعد 

امللتهب يف ال�سارع و�سط اأثاث ال�سال�نات. 

يف هذا ال�قت كان اآخرون قد اأوثق�ا على مقعد »مي�سال 

اأي�سًا  وهناك  حيًا.  �سيحرق  الذي  ال�سفن  مالك  ك�تز« 

النادي الذي مل تك�سف ه�يته ر�سميًا. جلاأ  اأحد �سي�ف 

هذا منذ بداية الهج�م اإىل الطبقة العليا، وعندما تبنّي 

واحلرائق قام  املهاجمني  تفادي  من  يتمّكن  لن  اأنه  له 

وربطها  البع�س  ببع�سها  و�سلها  �سرا�سف  بعقد  الرجل 

اإىل قاعدة املدخنة، يف حماولة للهرب وكان خطاأه اأنه مل 

يح�سب ح�ساب الن�افذ. لذا مّر اأحدهم وكان على االأرجح 

م�سلحًا بنف�س امل��سى التي قتلت كريغ قبل دقائق، فقطع 

�سلم القما�س الذي ه�ى مع �ساحبه و�سط احلريق.

�شيربدز التعي�س!

اإذا كنا منلك تفا�سيل اأقل ح�ل ما جرى يف اأماكن اأخرى، 

فال �سيء يحمل على التفكري اأن ال�ح�سية مل تكن �سائدة 

يف كل مكان.

باركليز  بناية  يف  ق�س�ا  الذين  اأولئك  عدد  �سيعرف  هل 

بنك؟ ويف �سيربدز اأوتيل؟

منيت  التي  االأكرب  اخل�سارة  �سك  اأدنى  بال  ه�  �سيربدز 

بها املدينة. لي�س فقط للقيمة العقارية لهذا البناء الكبري 

الق�سر، االأكر فخامة من ق�س�ر األف ليلة وليلة، والذي 

الغرائب  اأدب  اكزوتيكي يف  رواية  لكاتب  كان ممكنًا  ما 

تقّدر  ال  التي  لقيمته  واإمنا  فقط  لهذا  لي�س  يتخّيله،  اأن 

املجّمعة منذ قرن يف  العربي  الفن  بثمن من حيث كن�ز 

تعّج  �سغرية حقيقية  مدينة  اإنه  الفندق.   - املتحف  هذا 

اإىل  احللق�م  راحة  حت�سري  من   تبداأ  التي  بالن�ساطات 

ت�سنيع ال�سّجاد واالأواين. اجلناح ال�حيد الذي �سلم فيه 

الدمار  و�سط  دار  حيث  باملكاتب،  اخلا�س  ال�سغري  ه� 

الكامل االت�سال الهاتفي الذي نقلناه يف بداية هذا املقال، 

مت�ا�سلة.  اأيام  اأربعة  ملدة  يحرتق  ف�سيظل  تبقى  ما  اأما 

دام اإخالء �سيربدز اأوتيل - 190 �سخ�سًا - حتى امل�ساء. 

احلديقة  نخالت  حتت  هذا  عامله  الفندق  �ساحب  جمع 

كي  الهدوء  فرتات  من  وا�ستفاد  احلريق  من  جنت  التي 

يخرج �سي�فه اإىل ال�سارع عرب جمم�عات �سغرية حماواًل 

تهدئة اجلمه�ر الذي يطالب مب�ت تلك ال�سيدة ال�سقراء 

الب�.  نهر  والتي ولدت على �سفاف  القمح،  �سنابل  كل�ن 

اأو ذلك اجلنتلمان ذو العظام النافرة الذي و�سل ت�ًا من 

الربازيل.

عندما انتهت عملية االإنقاذ تبنّي لنا عند التعداد اأن نزالء 

النزالء كال�سيدة  اأهم  وبع�سهم من  كرًا غري م�ج�دين 

التايل  الي�م  يف  �س�رتها  ال�سحف  �ستن�سر  التي  »دورا« 

اإعالن مينح لكل من ي�فر  على ال�سفحات االأوىل حتت 

اأدلة عنها كّمية خيالية من الذهب.

من اأعلى ال�سرفة حيث جلاأت كنت اأ�سعل ك�سجني االأ�سغال 

اأن  ب��سعي  يكن  يلّفني، ومل  الذي  الدخان  و�سط  ال�ساقة 

اأتخيل الرعب الذي يخّيم على املدينة املجن�نة. يف مثل 

هذه اللحظات نتحّ�ل اإىل اأنانيني. 

بال  تت��ّسع  �سعلة  مبئة  املن�س�جة  الدخان  �سبكة  كانت 

م�ست�دعات  كل  كانت  ال�سغرية.  جزيرتي   ح�ل  ح�سر 

بيكر«  و»ال�ست�د  »ف�رد«  حترتق  الكبرية  ال�سيارات 

اأحرق بقاذف  الذي  اإنكليز«  و»القاهرة كايرو« و»م�ت�رز 

جديدة  �سيارة   300 عن  ف�ساًل  االأوك�سيدريكي،  اللهب 

ذلك  كل  االأخرى.  بعد  ال�احدة  تنفّجر  خزاناتها  كانت 

طردتهم  الذين  اأولئك  كل  يطلقه  الذي  ال�سراخ  و�سط 

البارات،  كل  اأحرقت  لقد  ال�سلط�ية.  الزمامري  باالأم�س 

احلل�ى  حمالت  وكل  الن�ادي،  وكل  الكازين�هات،  وكل 

وكل ما يرمز اإىل امللذات والغنى وكل ما له وجه اأجنبي 

تعّر�س  الربيئة. كل ذلك  ال�س�يد  اأو كافر حتى قن�سلية 

للحرق.

مل يت�سن يل اإال ال�ساعة اخلام�سة روؤية االأ�سياء عن قرب 

وباأكر قدر ممكن مع اأن االأم�ر كان ميكن اأن تدور ب�سكل 

حلظة 

عربية 

حا�شمة 

يف تاريخ 

م�شر 

بعيون 

فرن�شية
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�سيئ بالن�سبة يل ب�سبب ه�يتي الكاث�ليكية فقد كانت لدي 

فر�سة هامة الأك�ن فكرة عن الطريقة التي اعتمدت الأنه 

ت�جد فعاًل طريقة �سارمة وجّدية اأكد جّديتها كل اأولئك 

اخلتامي  احلفل  هذا  تنفيذ  يف  و�سارك�ا  اأداروا  الذين 

متعّدد االأل�ان.

بار  »ميلك  هناك  وجدت  حيث  االأر�سية  الطبقة  يف 

اأمريكي« ه� واحد من عدد ال ُيح�سى من امليلك بارات 

كان  هذا  الفندق  بار  ميلك  املدينة.  يف  اأقيمت  التي 

اللذين  والنيكل  الني�ن  ب�سبب  القاهرة  يف  �سهرة  االأكر 

ي�سبحان فيه لياًل نهارًا واالأن�ار دائمة احلركة فيه والتي 

بكميات  هنا  ت�سّخ  التي  ك�ال  الك�كا  وكذلك  تطاق،  ال 

اأ�سارت  كبرية ومب�جات متتالية. منذ بدء اال�سطرابات 

االأ�سابع اإىل �ستائره املعدنية التي اأغلقت ب�سرعة، ولكنه 

مل يتعّر�س للهج�م اإال يف ال�ساعة اخلام�سة.

التقنيون

عندما �ساهدت �سيارة اجليب تت�قف فجاأة فهمت ف�رًا. 

كل �سيء مت ب�سرعة. قفز رجال اأربعة من ال�سيارة، كان 

عن  ميّيزهم  عليه  غبار  ال  الذي  ولبا�سهم  مظهرهم 

اجلمهرة الباقية من ذوي اخلرق البالية، كان�ا جمم�عة 

ما  واالآخر مي�سك  �سفيحة  يحمل  اأحدهم  التقنيني.  من 

ي�سبه العم�د اخل�سبي، والثالث يحتفظ بخطاف، والرابع 

كان خايل اليدين. ف�ر نزوله من ال�سيارة بداأ هذا االأخري 

يخطب يف اجلمه�ر. خالل اخلطاب الذي ا�ستغرق وقتًا 

اإىل  بار،  امليلك  اأي  االأمريكي،  الر�سيف  حت�ل  ق�سريًا 

ال�قت كان الرجل  العداء. يف هذا  قفري مرتا�س ي�س�ده 

�ستائر  عنيفة  ب�سربات  ميّزق  اخلطاف  يحمل  الذي 

ثم  الباب  اإىل  يد  مئة  امتدت  حينئذ  املعدنية،  املدخل 

جاء دور الرجل الذي يحمل العم�د اخل�سبي ودار م�سهد 

على غرار م�ساهد احل�سارات القدمية. خم�س ع�سرة يد 

م�سّمرة ال�س�اعد اأخذت تلقي ب�سرباتها ب�ا�سطة العم�د 

اخل�سبي على الباب احلديدي الذي ا�ست�سلم خالل وقت 

ق�سري.  

وكرا�س  وطاوالت  لل�س�دا  وبارات  ورف�ف  .....خزانات 

ذلك  اجلدران،  با�ستثناء  الداخل  يف  �سيء  وكل  ومرايا 

كله كان ي�سل اإىل ال�سارع يف حركة قذف مت�ا�سلة. هنا 

وبح�سب ال�سيناري� الذي مّت يف الريف�يل وكل مكان، جرى 

تكدي�س احلطام اأمام ال�اجهة املبت�رة، وجاء دور الرجل 

الذي يحمل �سفيحة البنزين فاألقى قطعة فتيل م�ستعلة 

جممرة،  اإىل  االأنقا�س  ك�مة  حتّ�لت  واحدة  حلظة  ويف 

وما اأن بداأت النار تتاأّجج حتى ت�ارت �سيارة اجليب عن 

االأنظار.

كان من ح�سن حظ اأولئك الذين كان�ا داخل الفندق اأن 

الأنها  املتبقية  املفرو�سات  يف  يغّذيه  ما  يجد  لن  احلريق 

األ�سنة  حاولت  اإذ  بار.  امليلك  يف  االأخ�س  وعلى  معدنية 

دون  لكن  البار  اإىل  تنفذ  اأن  �ساعة  ن�سف  خالل  اللهب 

�سبيانية  وبطريقة  ال�سارع  يف  َمْن  جّرب  وقد  جدوى، 

اإعادة اإ�سعال احلريق ب�رق ال�سحف، لكن دون طائل.

باب  اأمام  يحر�س  الفندق  �ساحب  كان  ال�قت  هذا  يف 

باملطافئ.  م�سلحان  �سبّيان  ي�سحبه  املازوت  خمزن 

م�سد�سه  �سحب  ال�سلم  اأ�سفل  اإىل  اأ�سل  راآين  عندما 

االأوت�ماتيكي دون ت�سّرع ومن ثم ا�ست�ؤنف الروتني فاأ�سار 

اإيّل جماماًل باأن اأت�ّجه اإىل البار.

...وبا�ستثناء ما ه� غري مت�قع كنا قد �سلمنا.
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العرا�شة الأخرية

عملية  اأن  يل  تبنّي  ال�سرفة  اإىل  جمددًا  �سعدت  عندما 

التحطيم مل تت�قف بعد. ال بل كانت قد جتّددت وب�سكل 

وا�سع. كان الغ�سب ياأكل امل�ساغبني لعجزهم عن اإحراق 

�ساحلة  تعد  مل  التي  امل�اد  من  يثاأرون  فكان�ا  الفندق، 

كرمي  باالآي�س  امللتحي  النا�س  ح�سد  وكان  لال�ستعمال، 

غري  ويجعله  اله�اء  يف�سد  الذي  بالدخان  عابئ  غري 

قابل للتنف�س فعقدوا ح�ل املجمرة حلقة راق�سة تت�سف 

كان  الذي  اله�ستريي  الزعيق  وو�سط  عبثية،  ب�ح�سية 

كانت  النتنة  بالروائح  امل�سح�نة  ال�سماء  اإىل  يت�ساعد 

اأعلى  اإىل  الط�يلة  اجلالبيات  تدفع  امل�سح�رة  ال�سيقان 

ال�س�داء  االأيدي  نف�سه كانت  ال�قت  بحركة مروحية. يف 

تقذف اجلمر يف اله�اء فيت�ساقط على االأر�س كالب�ساق 

فكانت  املجفف  اأما علب احلليب  �سرارات.  اإىل  ويتحّ�ل 

خملفة  فتن�سحق  ال�اجهة  نح�  اليدوّية  كالقنابل  تقذف 

غي�مًا بي�ساء. واأي�سًا كانت تقذف املقاعد واأدوات املطبخ 

واالأغرا�س االأقل ا�ستعمااًل كانت تقذف باجتاه اجلدران 

ثم ت�ستعاد وت�سحق وتبعر.

املق�سف  هذا  على  ت�سفي  الثائرة  العنف  غريزة  كانت 

االأه�ج خ�س��سية طق��سية. مل يكن ما �ساهدته جمّرد 

�سغب كما نعرفه يف الغرب. لقد كان م�كبًا همجيًا مدف�عًا 

من كل �سياطني ال�سحراء. كنا اأمام ن�س�ة عارمة، اأمام 

عرا�سة طاغية.

يف هذا ال�قت كان الب�لي�س ال�سكلي ميّد يد الع�ن بق�ة 

قنابلها  ت�ّزع  ك�كبة  هنا  عديدة.  اأماكن  يف  لالنتفا�سة 

اأول  عريف  وهناك  احل�س�د،  على  للدم�ع  امل�سيلة 

)�ساوي�س( يهرع حاماًل ماكينة خياطة، وهنالك اآخر من 

ممثلي النظام ي�سعد اإىل الطبقات ويدق اجلر�س حمّذرًا 

النزالء من اأنه �سياأتي بامل�ساغبني اإن مل يدفع له كل منهم 

وعلى الف�ر خم�سني قر�سًا.

�شيادة الفو�شى املطلقة

اأما احلك�مة ال�فدية فلكم كانت تتمنى اأن يك�ن رحيلها 

تتخّبط و�سط جدال عقيم ح�ل جمم�عة  الئقًا. ها هي 

من النارجيالت.

النحا�س با�سا الذي مل يكن قد تلطف حتى ذلك ال�قت 

منت�سف  يف  الهاتف  �سّماعة  اأخريًا  رفع  منزله  مبغادرة 

مقلمة  ليطلب  بل  معينًا،  اإجراء  ليتخذ  ال  الظهرية 

كان  الظّل  يف  يبقى  ال  وحتى  ال�قت  هذا  يف  اأظافره... 

�سراج الدين وزير الداخلية ي�ّقع �سيكًا بـ80 ملي�ن جنيه 

ثمنًا للعمارة التي كان قد ا�سرتاها يف ال�سباح نف�سه.

ح�ايل ال�ساعة ال�ساد�سة بدا اأن يف االأفق ما ه� اأ�س�اأ. يف 

هذا ال�قت فقط اجتاحت ال�س�ارع قرقعة من كل �س�ب: 

لقد و�سلت الق�ى النظامية.

الطريق،  تفتح  كانت  التي  اخليالة  فرقة  اأواًل  و�سلت 

ومن  ال�سماء،  نح�  القدمية  اأ�سلحتها  من  النار  وتطلق 

زينة من  اأقل  بالتاأكيد  وهي  الثقيلة،  املدّرعة  الكتيبة  ثم 

جن�د  كتيبة  وق�ة، واأخريًا  فعالية  اأكر  لكنها  �سابقتها، 

ر�سا�سًا  مطلقة  املفرتقات  على  متركزت  التي  امل�ساة 

وهميًا ف�ق الروؤو�س. اأما ال�سرطة التي التحقت باجلبهة 

امل�سيلة  الغاز  قنابل  تقذف  اأخذت  فقد  ا�ستعااًل  االأكر 

يف  يرتاجع،  اأخذ  الذي  امل�ساغبني  قطيع  باجتاه  للدم�ع 

حني اأن رجال االإطفاء وعلى رغم امل��سى التي تقطع لهم 

خراطيم املياه هنا وهناك فقد كان�ا يحاول�ن بال اقتناع 

كبري اإطفاء احلريق الذي كان يلتهم كل �سيء.

حدث  ب�ساطة  بكل  يتغرّي؟  امل�قف  جعل  الذي  ما  لكن 

ال�سري  اأعلم  كثريًا  طالت  »املزحة«  اأن  معتربًا  ياأتي:  ما 

�سم�يل �ستيفن�س�ن ال�سفري الربيطاين يف القاهرة نظريه 

بناء  امل�سرية  للحك�مة  الر�سالة  اأو�سل  الذي  االأمريكي 

على طلب �ستيفن�س�ن وهي م�ساغة بعبارات دبل�ما�سية 

لكنها تعرّب عمليًا عن امل�قف احلا�سم التايل: اإن مل تعلن�ا 

هنا  )االإنكليزية(  القناة  ق�ات  ف�ستك�ن  الط�ارئ  حال 

خالل �ساعتني.

فمن  االأ�س�اأ  لتفادي  ال�قت  بع�س  تبقى  قد  كان  واإذا 

الكارثة.  لتفادي  كثريًا  تاأخر  قد  كان  ال�قت  اأن  امل�ؤ�سف 

لقد ح�سد ال�سبت االأحمر 80 قتياًل. اأما االأ�سرار املادية 

مليار   50 بـ  �ستخّمنها  االأكر م��س�عية  التقديرات  فاإن 

فرنك فرن�سي على االأقل.

الغرب اأمام هزميته

ذو  ال�همي  الر�سا�س  فيه  يطلق  كان  الذي  ال�قت  يف 

ال�سحر املهّدئ كان �سفري �سيارات االإ�سعاف احلاد يخّيم 

)الربج(  مقّري  تركت  احلني  ذلك  يف  ال�س�ارع.  على 

�س�ء  على  الليل.  هب�ط  مع  الفندق  به�  اإىل  ورجعت 

روؤية  باالإمكان  كان  اأ�سعلت من جديد  التي  ال�سمعدانات 

اأبله،  بجم�د  اكت�ست  التي  االأعمال  ورجال  التجار  وج�ه 

وهم الذين يغلّف�ن وج�ههم عادة بابت�سامة كان�ا يظن�ن 

اأنهم �سيحتفظ�ن بها اإىل االأبد بعدما األف�ا تركيبها. لقد 

برهنت االأحداث اإىل اأي حّد كان كل ه�ؤالء النا�س الذين 

لذا  عميانًا...  ظل�ا  قد  �سن�ات  منذ  م�سر  يف  ي�سكن�ن 

كان�ا يت�ساءل�ن:

ال�سرطة اأين ال�سرطة؟

رجل �سرطة مع ر�سا�س واحد يف ال�سارع، واحد فقط، كان 

كفياًل بت�س�ية كل �سيء من البداية.

ويتحاورون: لقد متادى ه�ؤالء االأوغاد كثريًا. لقد ق�س�ا 

ب�سربة واحدة على الروة ال�طنية .

الأولئك  ال�طنية«  تعني»الروة  ماذا  ال�طنية«؟  »الروة 

من  واحدة  لرية  الم�ست  قد  يدهم  راحة  تكن  مل  الذين 

قبل. ما الذي كان ميكن اأن يخ�سره ه�ؤالء النا�س يف هذه 

يحاول  اأو  يريد  يكن  مل  اأحدًا  ولكن  ن�ساألكم؟!  املغامرة. 

ح�شد 

ال�شبت 

الأحمر 

80 قتياًل 
والأ�شرار 

املادية 

بلغت 

50 مليار 
فرنك 

فرن�شي
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اأن يفهم.

كان�ا  ال�سحراء،  طريق  على  هنالك،  االأثناء،  تلك  يف 

يف  اأي  الفخم،  االأهرام  ملهى  يف  اأي�سًا  النار  ي�سعل�ن 

ل للمج�ن امللكي. الكباريه املف�سّ

الطريان  ل�سركة  تابعة  كانت طائرات ثالث  املطار،  ويف 

الربيطانية »بريتي�س اأوفر�سايز« احتلت مكانًا على املدّرج 

برج  رف�س  بعدما  م�س�ؤوليتها  على  لالإقالع  حماولة  يف 

املراقبة تاأمني االت�سال لها. واحدة منها فقط خاطرت 

باالإقالع وبثالثة حمّركات.

يف به� الفندق اأدار اأحدهم مفتاح املذياع لال�ستعالم عّما 

يجري، لكن رادي� �ساحب اجلاللة كان يبث ربع �ساعة 

من م��سيقى التانغ�. يف هذا ال�قت ظهر يل ج�سد غارق 

يف  الحظت  الذي  ال�ساحب  العج�ز  ذلك  اإنه  كنبة.  يف 

مالحمه نباًل كبريًا هذا ال�سباح يف البار.

اإنه با�سا من ال�سمال قال يل �ساحب الفندق، ينزل عندنا 

كل اأ�سب�ع، ليح�سل على جرعته.

غائبًا  النبيل  العج�ز  هذا  كان  فقط.  االآن  فهمت  لقد 

عن املاأ�ساة من بدايتها  ي�سرتخي براحة على اإثر جرعة 

امل�رفني، بالن�سبة اإليه مل يح�سل  �سيء البتة، ولن ي�سعر 

اأبدًا مبا جرى.

يف الظلمة التي تنريها ال�سم�ع امتدت يد واأخمدت اأنفا�س 

ال�س�ي�سرية  الفر�سة، �ساعة احلائط  . فاغتنمت  املذياع 

ال�ساحرة بهدوئها لتعلن ال�سابعة م�ساء اأي �ساعة ال�ي�سكي 

والت�سيب�س. لكن َمْن ِمْن احل�س�ر كان جائعًا؟ 

البلد  هذا  دواري  كانت  الكربى  ال�سحراء  طي�ر  بهدوء 

اأع�سا�سها،  تدور وتدور و�سط الدخان الذي هجرها من 

وكما الرجال �ستحاول البحث طيلة الليل عن الن�م الذي 

هجر جف�نها.
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ال�شيا�شي اعرتف بعد الثورة باأن الق�شر امللكي كان متورطًا يف »حريق القاهرة« لقد ا�شتدعيته اإىل مكتبي ل�شوؤاله عن بع�س الأمور ومن �شمنها حريق القاهرة فاأّكد 

يل اأن امللك هو الذي حرقها و�شتجد تفا�شيل احلوار معه يف كتابي الذي �شي�شدر قريبًا والكالم دائمًا ل�شامي �شرف. ويف ال�شياق نف�شه اأّكد يل الدكتور كمال عبد 

اللطيف الطويل اأن تنظيم »اإخوان احلرية« امل�شبوه الذي كانت ترعاه املخابرات الربيطانية اتهم اأي�شًا باإ�شعال احلرائق يف القاهرة واأن عدم ذكره يف الوثائق 

الربيطانية املن�شورة ل ينفي م�شاركته يف احلريق.

 )5( - تطلق هذه العبارة يف فرن�شا لالإ�شارة اإىل حالة الالمبالة يف ظروف بالغة ال�شعوبة اأو اخلطورة. 

)6( - نوع من ال�شمبانيا ما زال متداوًل حتى اليوم يف فرن�شا.

)7( - نوع من ال�شجائر الفرن�شية التي كانت م�شهورة عامليًا ورمبا ما زالت يف الدول الناطقة بالفرن�شية.

�شباط - فرباير 1952 

LE  DAUPHINE   LIBERE
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)1(

املتقب�سة  الكتلة  هذه  �سطح  على  االنتظاِر  مداومَة  اإنَّ 

ال�ج�ديِة  االإقامِة  ومراقبَة  »االأر�س«،  العنا�سر  من 

بني  واالنحناء  الت�ازي  خياراِت  وقيا�َس  امل�سطرة،  بعنِي 

واملباين؛  االأ�سجاِر  عمائم  وحدوِد  املنظ�ِر  االأفق  حياِد 

بالطرِد  تتعلَّق  خاطفٍة  ت�س�ُّراٍت  يف  الت�رُِّط  على  حت�سُّ 

االأج�ساُم  رها  ت�فِّ التي  ال�س�داء،  الزوايا  الأّن  واالإق�ساء. 

النادَر  االإح�سا�َس  ذلك  تعطي  لياًل،  ائي  للرَّ الكثيفة 

العمراُن من  عليه  ينط�ي  ما  وب�ساطِة  امل��س�ع  به�سا�سِة 

هذياٍن مديّن قا�سر. 

�سارٍم  واإخال�ٍس  ٍة  يَّ بجدِّ الق�سريُة  الق�سرية،  الزوايا 

باخليانِة  َيِعُد   ، عاقٍّ ط�يٍل،  فراٍغ  من  يعل�ها  مبا  قيا�سًا 

وال�سالِب  بالفنِّ  عامٍر  احتماالته،  على  منغلٍق  غري،  ال 

وال�سماء!.  االأر�ِس  بني  معلٌَّق  هند�سيٌّ  �سَعٌب  وال�سداقة: 

َواَيا« منذ  الفراُغ، ه� الهند�سُة، جمتمعًة اإىل رعاياها »الزَََّ

ٍة  يَّ فجِر املادِة خلف باٍب َمْطِ�يٍّ يتجادْلَن ح�ل فداحِة احلرِّ

حماواًل  ين�ست  الفراُغ  الرغبة.  ك  حمرِّ انطفاء  حاِل  يف 

املح�س�بِة،  بالنتيجِة  ميتزَج  اأن  تفادي  االإمكاِن  بقدِر 

القيامة،  َة  ين�ساأ ع�سيَّ اأن  بدَّ  الذي ال  ال�سقاَق  اأنَّ  حًا  مرجِّ

ِة التي  �س�ف يك�ن برهانًا له على ه�سا�سِة البنيِة القدريَّ

ال�سجِر  جلمه�رياِت  مايلِّ  اجلَّ التَّ�سلُِّح  برنامج  بها  يفخر 

واحلجارة.

)2(

ال يزال العمُل اآيَة االإن�سان، حتَّى �َسَرت ال�سناعُة يف جدوِل 

عقيُق  و�ساَل  الغايل  املمكِن  �سراينُي  وانفَجَرت  الروِح 

الت�سليِة منها فطامًا للجماعِة الق�يِة من ر�ساعاِت البناِء 

ِة، حيث  والتك�يِن وعب�رًا - تعبريًا- اإىل املراهقِة احل�ساريَّ

ِق  ياأخُذ �سادُتها بالنظِر �سزرًا اإىل مرياِث الرتاكِم املخرَّ

على  متطاولنَي  اأنف�َسهم  اأعناَقهم  وَيْلُ�وَن  م��سٍع،  كلِّ  يف 

الك�ِن اآخذين اأعطافهم باأيديهم حَذَر الف�ساِد وال ُيَبال�َن 

ال�س�داء.  املحاولِة  ِة  َجنَّ على  ٍة  �سرنقيَّ كاأط�اٍر  داخلنَي 

رعة.  ِة االختياِر واملقداِر وال�سرِد والذات: عرو�س ال�سُّ جنَّ

َجت الت�سليُة  َعايا الذين �سرَّ يدخل�َن، جنبًا اإىل جنِب الرَّ

بدورهم،  فانزلق�ا  لة،  املتخيَّ احلقائِق  بلذاذاِت  عي�نهم 

ِة عينها التي ظنَّ االأق�ياُء اأنهم م�ستفردون بها  نح� اجلنَّ

َفَمنُع�ا االإن�ساَن من خرياِتها، خرياِت ال�سالل.

)3(

بدا للرائي من ُجْحِر ال�سعلكة، اأنَّ »الكماَل« مل َيْعُد ك�َنه 

ه�  وم�ستعاٍر،  م�سروٍط  ازدواجيٍّ  بتاريٍخ  لًة  حممَّ مفردًة 

بعيدًا جدًا عن  لي�س  النق�س.  تاريخ مفردِة  يف احلقيقِة 

ذلك، ولكن بعيدًا بحيث ال ي�سهل ال��سل بني الت�س�ُّرين 

اإالَّ بالغيًا، يبدو االآن ِلَعنْيٍ حفيدٍة عاملٍة حتت يد الرائي، 

والكماُل  »الك�ُن«  يبداأ  وج�د.  كل  م�ستَهّل  ه�  الكماَل  اأنَّ 

ما  الأنه  ذلك،  �سظايا.  الكماُل  فاإذا  وينتهي،  يديه،  بني 

ًة تبدو  ليًة، حالًة وج�ديَّ ًة خامًا، طينًة اأوَّ برح الكماُل مادَّ

اأ�سبَه  عيني-  مهد  نة،  املل�َّ االأر�س  حيث   - هنا  من  يل 

ُح  وتتقزَّ الكائن  روِح  يف  ُل  تتبذَّ �سالبٍة  ٍة  �سم�سيَّ ب�س�رٍة 

َ�اِب االأر�س،  تبعًا ملحاوالته، ذاهبًة يف تهتُّكها عميقًة ك�سَ

ه�  وال  غايًة،  الق�سِد  بهذا  الكماُل  لي�س  اإذًا،  وباالأل�ان. 

جائزة ُتعَطى، فما بال ال�سناعِة تهذر؟!.

ٌة خال�سٌة ال خ�س�مَة فيها،  اأنَّ الكماَل حرٌب اإميائيَّ غري 

ٌة يخ��سها ال�سيُء  وال فيها اأطراٌف تتناحر، حرٌب جمهريَّ

وال �سدَّ له غري �س�رته من�س�خًة، وقد طفحت على ال�جِه 

ال�سيء معنى  فَيْبُطُل يف  ِة املمكنة،  الع�سليَّ كّل االإمياءات 

وج�ده قبل اأن َيْبُطَل الكماُل تبعًا النتقا�ِس املعنى. اإذًا.. 

تطُلُب ال�سناعُة املعنى ال الكمال، تطلُب كلَّ اأْوُجِه ال�س�رِة 

اأويَل فاالإمياءاُت ت�ؤمل، تطلُب ال��س�ح،  امل�سترتة، تطلب التَّ

تطلُب تق�ي�َس املُْطَلق، تطلُب ال�سناعُة جتِزئَة الكمال.

)4(

على  املجن�نُة  التَّم�ُّجاُت  ال�سلبُة،  الكثريُة  العي�ُن  اإنَّها 

يقابلها  ما  بتدبرِي  اأبدًا  ُمْ�َكلٌة  املخروط،  اخل�سِب  �سطِح 

�سمَن  ُتفَهُم  ٍة  جماليَّ اٍت  ِنيَّ من  ال�سناعيِّ  املجاِز  يف 

اأ�سخا�ٌس  بها  ُم  يتقدَّ التي  ِة  ال�سعريَّ االإي�ساحاِت  �سياِق 

ِة التي �ساَحَبت َجْدَعَة  يَّ بُّ�َن للطبيعة - بالنربة االأوروبَّ حُمِ

التَّن�ير- وُهْم اإىل ذلك غايٌة يف اللطِف والرهافة، تائق�ن 

ٍة عاقلٍة تْقَبلهم كاأع�ساء حقيقيِّني داخَل  اإىل ع�سائَر نباتيَّ

ًة وذاَت  اأدبيَّ اِتهم التي تبدو  ِنيَّ ِة، بتاأمنِي  الَقَراِبيَّ اأنظمتها 

يف  ا  اأمَّ االأ�سجار.  عي�ن  مثل  اأويل  للتَّ قابٍل  تركيبيٍّ  طابٍع 

، �سبكِة التَّالقياِت الداخلية  املجاِز احلالِك للفخِّ االأر�سيِّ

ماِن، ال ريَب  ُل للعمِل يف خدمِة الزَّ املمكنة، فاملنظُر امل�ؤهَّ

حممد ال�شادق احلاج

كاتب من ال�س�دان
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ُط يف الدغل. ه� �سكٌل، بنيٌة  ًا يتخبَّ ي�سبه طائرًا طينيًا م�سعَّ

ُز  ِة امل�سكنِة التي متيِّ ِ وق�َّ ٌة حمتميٌة بال�سالِم املحريِّ وح�سيَّ

ٍة وتدفعها لالإمياِن بعدِل االحتماالت. البنية  االأ�سجاَر بعامَّ

اخل�سبيِة،  واالأثاثاِت  االأدواِت  كلِّ  يف  املف�س�حُة  نف�سها 

�سدَّ  اأبدًا  احل�سينِة  غري  النف�ر،  اأو  لالإطراِء  �سُة  واملعرَّ

اريَن  فيهيِّ العائِد اإىل عمِل النجَّ امل�سلِك اال�ستعرا�سيِّ الرتَّ

على جتفيِف روحها، مقرونًا بنفخهم عليها روحًا اأخرى، 

اإليها  املهتدي  َي�َسُع  ال  رهيبًة،  ًة  زخرفيَّ عاطفًة  ًة،  اإن�سانيَّ

اأر�سًا  املطروِح  طائره  اأعماِق  من  خمن�قًا  يهلَِّل  اأن  غري 

ًا للكمال:  ماِل ممّتنَّ خمذواًل يف اجلَّ

خادمة الزمان، هذه البْنَية، هي التي ك�سَفت يل عن اأجمل 

رها متى ما  االأ�سابع يف العامل، واأفاءت عليَّ بنعمِة اأن اأتذكَّ

 ، َ َعنَّ يل ذلك. ولقد بدا يل حينذاك، اأنَّ تخفاقها الهنيِّ

حاَل امِلَزاح، ه� احتفاٌل �ساخٌب - باالأ�سابِع ذاتها، وهي 

نف�سها  على  ُمطَبَقٍة  داخل حلظٍة  ذلك-  اأجل  من  َتْخِفُق 

رعناء  قل�ٌب  �سرخاٌت،  تنق�سي.  وال  مطلقًا  حتدث  ال 

عليها  َتْكُتب  ٌة مل  حيَّ كاالأزهار، جل�ٌد  اللحظِة  َطيَّ  تتفتَُّق 

النَّظراِت  ِة  باأ�ِسنَّ عادًة  حتفره  مما  �سيئًا  االأر�ِس  جتارُب 

ى، ويطفر منها حرُب ال�الداِت املخاطيُّ  على اجلل�د، تتعرَّ

ادرِة  النَّ ا�سج. �سك�ٌن خ�سبيٌّ كا�سٌر، يحتفل باالأ�سابِع  النَّ

بدفقٍة  النائمَة  االأم�اَج  ت  ور�سَّ عابثًة  عليه  ارَتَخت  التي 

ٍة ال مثيَل  ِةٍ من اإبريِق اخلل�د، قبل ان تن�سحَب بِخفَّ عف�يَّ

راأيُتُه  الن�سيُم  يالعُبُه  ًا  اإلِهيَّ ال��ساِح  ذلك  ة  خفَّ غري  لها 

وتذهُب،  هذا،  الفردو�ِس،  طبقاِت  اإحدى  باإفريِز  عالقًا 

ْقِل العم�ميِّ نحَ� �س�ِق »ال�سجرة«.  ارُة النَّ منحدرًة بها �سيَّ

لل�سيِء  �َسِد تف�سريًا �سينمائيًا  عَب يف زهرِة اجلَّ الرُّ راأيُت 

باِت  ُه معجُم النَّ ِة االإمياءاِت َيُلمُّ قًا حتَت اأ�ِسنَّ العاري ممزَّ

�ِسْلَ�ًا �ِسْلَ�ا. واإنَّ �سيئًا ما، يف املطلق، َيْبُطُل اأن ُيَعدَّ َجمااًل... 

تُه َيٌد بال�سناعِة والتحريف، فه� اإذ ذاَك َفّن. ما َم�سَّ

)5(

�ليَُد مو�سوٌع، وهي طائر.

�ليَُد ذ�ٌت، وهي ف�ساء.   

)6(

اكِم  ال َي�َسُع عاماًل - اأيَّ عامٍل يف اأيِّ حقٍل من حق�ِل الرتَّ

ًة  هند�سيَّ عناقيد  ال�ج�ِد  هيكِل  ح�َل  عِة  املتجمِّ االإن�ساينِّ 

َئ  ُيَجزِّ اأن  اإالَّ  والبياناِت-  واملعل�ماِت  املالحظاِت  من 

َة  التَّقييميَّ نظَرَتُه  َتِلي  التي  اللحظِة  يف  وبالذاِت  الكماَل، 

ِة  قًة باأ�ِسنَّ ٍة �س�رَة اأَثِرِه ممزَّ ل مرَّ اإىل َعَمِله، حيث َيرى الأوَّ

ِة داخَل عنِي امل�ستهِلِك الذي يبحث دائمًا  املعنى هذه املرَّ

اآلِة  م�ستحيل:  بْاحتياٍج  َتِفي  ممكنٍة  ٍة  واقعيَّ ٍة  �سالَّ عن 

�سا؛ نهائيِّ ال�سل�ى؛ مفتاِح الفردو�س:  ِم الرِّ الكفاية؛ جم�سَّ

ًة واحدًة  ِة التي ميكُن له اأن ياأخذها بَيِدِه مرَّ َبِبيَّ االأداِة ال�سَّ

رورَة وينفيها من حياِته نهائيًا.  واأخريًة في�سَرَع بها ال�سَّ

والالحتميِة  الالعمل  �سعيًا يف طَلِب  ِة  نَّ اإىل اجلَّ يت�ُق  ُه  اإنَّ

139



ي�سدو  التي  وال�اجباِت ذاتها  واالأفعاِل  االأ�سياِء  هَربًا من 

بها ويدع� اإليها ويقتل يف �سبيِل احلثِّ على ال�فاء بها!!. 

ْر فيها  وَتَدبَّ اإىل خل�ٍة  باأ�سابعك  ِمْل  ثمَّ  ًا،  ُكن عاماًل حقَّ

قرارِة  يف  ير�سيك  كم  َترى  وَل�َس�َف  باأظاِفِرها،  ل�ساعٍة 

ذلك  مطلقًا،  اأَحٍد  الإر�ساِء  تهتمَّ  اأال  الثُّمالِة  َحدَّ  نف�ِسَك 

... يا لله�ل... الأنَّ

)7(

َب�َسِريٍّ مثله ب�سهادِة  َيُج�ُد على  َب�َسِريٍّ  ُه ما من  اإنَّ ُثمَّ   ...

اهُد  ة، فما ال�سَّ الكمال، واإْن حَدَث من باِب االإيثاِر واملحبَّ

اأ�سا�سًا، وما االمتياُز يف ذلك؟. اأعني، اإنَّ الَب�َسِريَّ مل َيُعْد 

واإالَّ  َكَماِله،  يقنَي  الَب�َسِريَّ  َيَهَب  اأْن  ًة  و�َسِجيَّ يطيُق طبيعًة 

ِجِبلَِّتِه م�ستنَكٌر  اأ�سليٌّ يف  �َسِهَد على نف�ِسِه �سمنًا مبا ه� 

يف تراكماِت ثقافته وتربيته: اأنَّه ه� ذاته �سنيعَة اخليال، 

�سانعًا،  الَب�َسِريُّ  وج�ده.  يقنَي  َوَهَبُه  الذي  مثيِله  َخَيال 

الذي ال  الغذائيُّ  االأْي�ُس  مال، ه�  اح�نُة �سدَّ اجلَّ الطَّ ه� 

ًا باليِد اإالَّ ما ال تريُد وما ال  ا ميكُن مَلْ�ُسُه عمليَّ مينحك مِمَّ

ًا،  يَّ ًا، ملهمًا، فنِّ ت�ستطيُع مَلْ�َسه. قد يك�ن ذلك فاتنًا، �سعريَّ

مال. فالذي حَدَث، ه� اأنَّ الَب�َسِريَّ  ه حتمًا يجايف اجلَّ لكنَّ

ماَل  اجلَّ راأى  وملَّا  املطَلق،  اإىل  بالفعِل  عنده  ما  اأ�ْسَلَم  قد 

ًا  الذي تخلََّق عن باأ�ِس َيِدِه وخياِله يف هيئِة ما َبَدا له حقَّ

اأعَطى  الذي  ه�  الأنَّه   ، َ تاأملَّ َ�اَل،  النَّ تف�ُق  ومنزلًة  وذاتًا 

واأْوَجَد، وه� الذي �َسِهَد ثمِّ �َسِهَد، ثمِّ مل يعد قادرًا على اأن 

ًا من ذلك، حتَّى وال لنف�سه. يفعل اأيَّ

)8(

يبدو كّل �سيٍء يف ال�ج�ِد ُم�َسلِّيًا حتت جمهر الفّن. القتل، 

عر، اخلجل،  ن�ن، املر�س، الرغبة، ال�سِّ االأمل، البالدة، اجلُّ

االإعالن...!

كاملُة  ٌة  ُمْلَتمَّ ح�لها  واحلق�ُل  منَجَزًة،  الهياكِل  كلُّ  تبدو 

باأطراِف  مم�ِسكٌة  ال�فرِي،  اُكِم  الرتَّ ملح�س�ل  املَُ�اَفاِة 

ِة تفعمها بفائِق احلبِّ واالنتماِء يف �سرخاِت  التها احليَّ َو�سْ

اخلروِم االرتباطيِة املنادية.

تبدو كلُّ اخلياالِت ممكنًة، فهي اإن اأمكَنت يف العقل - واإن 

- فقد امَكَنت �سمنًا يف ال�اقع. ناَفِت احل�سَّ
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اأن  يريدوَن  ال  حاٍل  اأيِة  على  وال�سانعني  الُبَناَة  اإنَّ 

وها  ي�ُسدُّ اأن  دوَن  ِم  املخرَّ ال�ج�ِد  هذا  يف  فج�ًة  يرتك�ا 

اأ�سكااًل  باالفرتا�ساِت واالأفكاِر واخلياالِت التي قد تتمثَّل 

ًة  ُم�سَتَمدَّ ًة  وعقليَّ االأحياِن  من  كثرٍي  يف  حقيقيًة  فيزيائيًة 

من َيِد ال�هِم يف غريها.

َرِقَي  اأنَّ كّل جمه�ٍد ترقيعيٍّ على هذه ال�ساكلة، واإن  غري 

يف القد�سيِة واملجِد َمْرَقى ما ال ُي�ْسَتَعاُد اإن�سانيًا، فه� يف 

واال�ستعرا�ِس  فيِه  الرتَّ واإىل غاياِت  َيدُرُج  الت�سليِة  َمَدارِج 

ي�سعى.

االأنبياَء  وَيْنَحُل�َن  ِعه،  الَكِلَم عن م�ا�سِ ف�َن  مِلَن يحرِّ وُحقَّ 

و�َسَة  َة الُقدُّ ع�َن الهياكَل امللك�تيَّ واالآلهَة ما مل يق�ل�ا، وُيَجرِّ

ًة  ُحجَّ عِم  الزَّ هذا  يف  يجدوا  اأن  الالذعَة،  اخلياِل  �َسْرَبَة 

لة. ِة املتخيَّ يَّ على َمن يطعن�َن يف �سالمِة منق�التهم اخَلرَبِ

ائمِة  اإنَّهم املُ�َسلُّ�َن العظماء؛ مهند�س� اأ�سنام احلقائِق النَّ

الفعلي�َن،  احل�ساراِت  ُبَناُة  مان؛  للزَّ االأع�ِج  ال�سلِع  يف 

ُيْ�ِمئ�َن بنا اإىل املْطَلِق يف اإ�ساراٍت بالغِة الل�عِة حاَل َمن ال 

اظُر وجَهه، ال عنَي ويبِغي  وجَه َلُه وَيْبِغي اأن َي�ْستح�ِسَن النَّ

ُذَن ويبغي اأن َي�سمَع 
ُ
اأن َيَرى، ال ل�ساَن ويبِغي اأن ينطق، ال اأ

ِة عند �سق�ِطه �سه�ًا عن َيِدِه، وه� بغري  َة النظاِم الكلِّيَّ رنَّ

، ...، ُيْ�ِمئ�َن  ِه املتَديلِّ يٍد ويبغي اأن يلُطَم املجه�َل على َفكِّ

بنا، و»االإ�سارُة نداٌء على راأ�ِس الُبْعِد وَبْ�ٌح ِبَعنْيِ الِعلَّة« كما 

ائي حميي الدين بن عربي، وه� ال ريَب  الرَّ ال�سيُخ  َكَتَب 

ُح� �س�رة العامِل يف اأعُيننا  واحٌد من �سادِة املحاوالِت ُمَقزِّ

لة. ِبِهَباِت الت�سليِة ون�ِر احلقائِق املتخيَّ

ٍة  �سيا�سيَّ ثقافيٍة،  اأو منظ�مٍة  ٍة  اجتماعيَّ بنيٍة  ما من  الأّنه 

الب�سر  ُر ب�س�رٍة وا�سعٍة يف ن�ساِط  اأو عقائديٍة ت�س�ُد وت�ؤثِّ

والذهنيُّ  البدينُّ  اال�ستعرا�ُس  هي  التَّ�سليُة  وكانت  اإالَّ 

هذه  اأ�سراُر  تكُمُن  اِته  طيَّ يف  الذي  اغي  الطَّ والتعبرييُّ 

لديها،  ما  بكلِّ  تتباهى  خالله  من  وهي  املنظ�مة، 

هِي  الطَّ بفن�ِن  مرورًا  ق،  احلالَّ ِم�ْسِط  حركِة  من  ابتداًء 

رمية، وانتهاًء باأعمِق واأعَقِد الفت�حاِت يف الِعْلِم وما  واجلَّ

اِلَبِة  �سالِة ال�سَّ بيعة. اأَجل، الت�سلية، هي حاملُة الرِّ وراء الطَّ

وتاأثري  �سيادة  يف  الفاعلة  االأداة  وهي  َ�اَبها،  �سَ ُع�َب  ال�سُّ

هذه املنظ�مِة اأو تلك.
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والت�سلية التي اأعنيها هنا، لي�ست هي حم�س التَّهريِج، واإن 

الرتفيهيُّ يف مرحلٍة معينٍة من  الن�ساُط  حَّ عليها هذا  �سَ

تاريخ الب�سر، ولعل االأ�س�ب ه�، اأن هذا الن�ساط الهازُل 

حَّ على الت�سلية يف جانب من حياة الب�سر،  امل�ستطَرُف �سَ

العقل  ممكنات  يف  والنظر  الفن  �سرارات  اأوىل  مع  بداأ 

وما زال يرافق االإن�سان، ولكن يف �سياق املعذور �سلفًا عن 

مهمة الرائي. الت�سلية، هنا، ب�س�رة اأ�سا�سية هي: اإدراُج 

املجه�ل يف الَعْر�س الطبيعيِّ لل�اقع، ا�ستح�سار املعق�الت 

األيفًا.  اأي جعله  وامل�ستحيل«،  امل�ستغَرب  »تاأليُف  فيزيائيًا 

ال  وح�سِة  من  العب�ِر  على  اإعانُتُه  اإي  اخليال،  »تعبرُي« 

واإر�ساُلُه من  اإن�سانيًا  ال�اقِع  ْفِر  �سِ اإىل  البِة  ال�سَّ ِتِه  اإن�سانيَّ

َثمَّ اإىل وح�سة ال اإن�سانيته امل�جبة، وهي وح�سُة كلِّ خياٍل 

َرَمْت به مفرزُة التفا�سل والتباديل اإىل فم العني الب�سرية 

؛ ال�ح�سُة التي ْا�ْسَتْمَلَكها االإن�ساُن  ال�سرهة، وح�سُة كلِّ فنٍّ

�َسها �سرورًة، ُمذ كانت خاليًة،  الأْجل كّل اأعمال ال�سع�ر وَقدَّ

هي ال�ح�سُة التي تدع�ها الثقافاُت »اخلل�د« و»احلكمة« 

وتدع�ها الدياناُت »اجلنة« وندع�ها »املقدار«.

ِة الب�سر العتناق حماوالتها  تعتمد الت�سليُة يف ثقتها بقابليَّ
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وحميطًا  �ساريًا  املمكن  على  اخلروم  لرتقيع  احلثيثة 

بال�ج�د. تعتمد عليه، ال ِلَكْ�ِنِه ماأم�َن اجلانِب واأدنى اإىل 

فنيًا  ا�ستعرا�سًا  امتناعيًا،  واقعًا  باعتباِرِه  منه  ِل  التََّن�سُّ

َفا  ال�سَّ اإخ�ان  بتعريف  ِلَكْ�ِنِه،  ال  اأي  يك�ن،  ال  اأو  يك�ن 

باملرادفة:  »االإرادة«  على  ِق�ْسَناُه  اإن  املحاولة  �ُسَركاِء 

»اإ�سارٌة بالَ�ْهِم اإىل تك�يِن اأمٍر ممِكٍن َكْ�ُنُه وَكْ�ُن ِخالِفه«. 

لي�س لهذا فح�سب تعتمد عليه الت�سلية، بل الأنه - املمكن- 

مٍة، غري عاقلٍة،  ٌة غا�سمٌة غري منظَّ على وجه التحديد: ق�َّ

غري اأخالقيٍة، غري ح�سابيٍة، وباالأ�سا�س، غري ميكانيكية. 

يِة املحاولِة واالختيار.  والأنه اإذًا، ق�ٌة وج�ديٌة متعلِّقٌة بُحرِّ

اآليُة  تفرت�س  ما  نح�  على   - العامل  يف  يح�سل  ما  وكل 

ن�س�ِء وتاأثرِي الت�سلية- ه� حا�سل هذه احلركة، وه� �سليٌم 

وم�ست�سلٌم  للتغيرِي،  قابٌل  ذلك  مع  لكنه  وواقع،  و�سحيٌح 

جلربوت املحاولة. ال خلل، ال نق�س، وال غلط يف الك�ن على 

االإطالق، بل املمكُن، العار�ُس، وحركة املحاوالت، هذا ه� 

ما ينتُج ال�اقَع على م�ست�ياٍت عديدة - تباديل- فمنها ما 

ُي�ْسَتْعَمُل فيك�ن ه� ال�اقع احلا�سل امل�سطنع من جمم�ع 

اختيارات الب�سر واحتماالت م�سالكهم املت�سل�سلة، ومنها 

ى على اأمل اأن  ُتُه، فيتنحَّ ُلُه يقنُي االختيار اأو اأْرَجِحيَّ ما ي�ؤجِّ

والتباديل  ا�ستعماله.  اأثناء  يعمَل بدياًل عن احتماٍل تلف 

ْبِطل- هي 
ُ
اأ وما  منها  تن�سيُطه  مَتَّ  ما   - هذه يف جمملها 

فنيًا ُمَهْيَكاًل وا�سَح 
ُ
مادة املمكن، التي يق�م عليها العامَل 

ولكن  كاماًل   ، جمياًلَ لي�س  ولكن...  وامل�سالِك،  اخلرائِط 

على اأجزاء!، الأن الفردو�س يف عني امل�ستهِلك، وهي عنٌي 

»ما ميالها اإالَّ الرتاب« ماأث�رًة عن اأ�سالفنا يف طريقتهم 

اأ والنق�س الالزم  احلام�سة ملعاجلة م�سائل الكمال املَُجزَّ

وا�ستحالة ترقيع الفج�ات يف »هيكل الفارغ«.
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و»عين�«  الرتاب«.  اإالَّ  ميالها  ما  عين�،  اآدم،  »الَبِني 

كنزًا  وُتَقْنِطُرُه  نه  تثمِّ َتِزُنُه،  الرتاب-   – به  م�سغ�لٌة 

احلقيقة  الباهت.  الكنز  الرتاب:  الرتاكم.  اأ�س�اق  يف 

الباهتة. املن�ساأ الباهت.

الل�ساَن  نفهم  الأن  لنا  �سبيَل  فال  اأر�سيُّ�ن،  والأننا 

كه الرتاُب يف م�ؤّخرة  الغرائزيَّ البهيَم االأح�َل الذي يحرِّ

نزعم  اأن  رفاهية  ولنا  ْمُر:  اجلَّ اأعماقنا  يف  الأنَّ  ال�ج�ِد، 

امل�ستح�سرُة  الطبيعيُة،  الق�ُة  فينا:  الذي  اجلمر  ذلك!. 

الرتاكم  لفرائ�س  وفقًا  امل�سن�عة  االأدوات  عرب  ح�سيًا 

الع�س�ية  اأدغالنا  يف  حيٌّ  مزدهٌر  اجلمر  واملالحظة. 

الرطبة، يتفتق يف �سميم حماوالتنا مثل �سم�س حي�انية 

الر�س�ة،  تلك  املكافاأة،  تلك  �سلب  يف  اجلمر  مت�ح�سة. 

نف�سه  على  االإن�ساُن  ْا�ستدركها  التي  الغالية  احلفنة  تلك 

يف  الرمزيني  الغرباِء  على  اأهدرها  باأنه  ُبْ�ِغَت  اأن  بعد 

اأن  َغْرَو  اأبهى، فال  َبَدت عليهم وال  الفجِر وكيف  حماقة 

ت�ا�سع  كالَهَ�امِّ حتت  َتُدبُّ  وال�سماء  االأر�س  عل�ُم  بقيت 

ها االإن�ساُن على خياله  هذه االرتباطات الرتاتبية التي َجرَّ

»االآباُء  الكمال:  لتجريد خطط  �سعيه  باأثر من  وم�سريه 

ِر�ُس�ن«!. هذه املكافاأة التي  ياأكل�َن احل�سرم واالأبناء َي�سْ

اإ�سرافه:  نف�سه ف�سلًة عن خريه وعن  بها  االإن�سان  اأكرم 

وح. الروح التي حني فا�ست عن خيال املحاولة  ن�سّميها الرُّ

الب�سرية، وْانطبعت على رمز املطلق، مل ُيِطق االإن�سان اأن 

اأر�ٍس  على  واأ�سرق  الف�سل  هذا  كّل  حلمه  من  خرج  قد 

ًا من ق�ة العطاء، فما  د واقعًا �َس�يَّ افرتا�سيٍة كادت تتج�سَّ

جعبته  يف  منها  تبقى  الذي  الفتاَت  مللم  اأن  اإالَّ  منه  كان 

بها  ْتنا  الروح َخ�سَّ نف�سه وقال: هذه نفخة  واأفا�سه على 

النفخة،  َتتَِّقُد يف  ولكن هذه اجلمرة  القدرة من هناك. 

اأدراَج  خفافًا  الذاهبني  كنز  الغايل،  الكنز  هي  جمرٌة، 

وه�  فينا،  كنق�س  اإالَّ  العامل  يدركها  ال  جمرٌة  الت�سلية، 

فينا هذه  ي�لِّد  الذي  بتاتًا، ه�  لطيٍف  وال  َمِرٍح  اأمر غري 

الغربة اللعينة ويخلِّدنا يف االأمل!. هل مت�ت اجلمرة ي�مًا 

ال�ج�دي  امل�قد  �سرائح  عرب  ينَحتُّ  باهتًا  ترابًا  وت�سري 

فهم  على  قادرين  بذلك  فن�سبح  املتقاطعة  احلديديِة 

بال�اقع يف  االت�سال  وقادرين على  ل�سان هذا احلا�سر، 

ال�ساحلني؟. هذا م�سروٌط  الب�سر  املفاتيح املالئمة مثل 

عر�س  حتت  وباقيٍة  التباديل،  لنظام  خا�سعٍة  اٍت  ب��سعيَّ

»ما  �سيع�د  املحاولة-  كرامة  اأجل  من   - فهل  املمكن. 

وراء الطبيعة« ِعْلمًا حقيقيًا ذات ي�م، اأي، علمًا جتريبيًا 

خا�سعًا للريا�سيات كما حلم اإميان�يل كانط؟ وكما حلمت 

األََّفت »عرائ�س املجال�س« و»األف ليلة  ُة التي  االأخيلُة احليَّ

وليلة« وكما حلم ال�سادُة املب�سرون املُ�َسلُّ�ن العظماء: عبد 

اهلل بن عبا�س، حميي الدين بن عربي، ب�رخي�س، اإخ�ان 

ال�سفا، بريكلي، ه�مريو�س...

اأن تزعم، ن�ستطيع  ًا، كما راق لهذه الظن�ن  اأي، هل حقَّ

- باحتذاء �سبل الت�سلية- اأن ناأتي باملجه�ل كّله طريحًا 

كاحل�ت على ترابنا ال�اقعي، مفه�مًا وم�ستجيبًا لقيا�سات 

الدنيا وهند�ساتها؟.

ة افالط�ن ال�سنيعة، تلك  يبدو يل اأن حا�سرنا هذا ه� جنَّ

رنا فيها باحلذف والنفي  َدنا بها منذ ده�ر وب�سَّ التي ت�عَّ

والغربة، فْا�ستبَطَنها العامل يف حراكه حتى وافاها، فاإذا 

بنا لدى �س�رة املثال هكذا!.
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هنا، ما للمطلق من ح�سانة

! كالَّ

وما لل�ساعر من امتياز.
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هنا،

يف كلِّ �سناعٍة

يٍّ
يف كلِّ ن�ساٍط فنِّ

يف كلِّ قب�سٍة عا�سفٍة تدن� �سريعًة من وجهك

ي وظيفَة الهادي يف كلِّ جرٍح يحاول اأن ي�ؤدِّ

ازها َفَيْلَتاث يف كلِّ �سحكٍة َتُرجُّ ه�اَء القلِب بعكَّ

يف كلِّ معدن

يف كلِّ َيٍد طاغيٍة

يف كلِّ �سرخٍة م�ست�سَعفة:

ابحث عن دمعِة ال�ح�س 

ابحث عن املياه الكاب��سّية 

ابحث عن العاطفة.

جزء من عمل فني :عبد اجمليد البكري- تونس
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اجلهاد والإ�شالم

التحيز يف مواجهة الواقع
اأ. ج. نوراين

ترجمة ريا�س ح�شن

دار الفارابي - بريوت-  2007

املتحدة  ال�اليات  على  اأيل�ل/�سبتمرب   11 هجمات  ركزت 

انتباه العامل على االأ�س�لية االإ�سالمية. وقيل اإن ما يح�سل 

ه� »�سراع ح�سارات« بني »غرب« ع�سري علماين و»اإ�سالم« 

عندما  التعبري،  جاز  اإن  الثنائية،  هذه  وت�ساعدت  رجعي. 

اأعلن الرئي�س االأمريكي ج�رج ب��س بعيد الهجمات »احلرب 

اأفغان�ستان، وم�سنفًا دواًل  على االإرهاب«، دافعًا جن�ده اإىل 

اأخرى )ك�ريا ال�سمالية والعراق واإيران( على »حم�ر ال�سر« 

مهددًا بالت��سع اإليها، ثم حمتاًل اإحداها وهي العراق، ومعدًا 

العدة لعمل ما �سد اإيران بعدما حّيد ك�ريا ال�سمالية بال�ع�د 

االقت�سادية ال�سخية.

االعتقادات  يدح�س  القراءة  و�سهل  املخت�سر  الكتاب  وهذا 

االأوروبيني  املفكرين  من  كبري  عدد  �ساغها  التي  اخلاطئة 

ح�ل االإ�سالم عرب القرون، والتي ال تزال بالن�سبة اإىل غري 

وتاريخ  االإ�سالم  لطبيعة  احلقيقي  الفهم  تع�ق  امل�سلمني 

طبيعة  اأن  يظهر  كما  االإ�سالمية،   - امل�سيحية  التفاعالت 

االأ�س�لية  احلركات  تطلقها  التي  احلديثة  التاأكيدات 

االإ�سالمية، حتركها الدوافع ال�سيا�سية التي هي م��س�ع ريبة 

امل�سلمني  املفكرين  باأفكار  ويقابلها  الديني،  ال�سعيد  على 

التقدميني الذين تطرق�ا اإىل االأ�سئلة التي ال ميكن حتا�سيها 

والتي يطرحها العامل الع�سري على امل�ؤمنني.

الالزمة  االأ�سا�سية  املفاهيم  ببع�س  ن�راين  ج.  اأ.  يزودنا 

االإ�سالم  �سد  التع�سب  لطفرة  للت�سدي 

وللتعاطي  خاطئة،  معل�مات  على  املبنية 

رومان�سية  �س�رة  الإ�سفاء  حماولة  اأي  مع 

وغري  ال�ح�سية  االأ�س�ليني  اأعمال  على 

االأ�س�ليني  اأولئك  وي�سف  االإ�سالمية، 

الدين  ي�ستغل�ن  الذين  باملخادعني 

اإىل  الكاتب  وي�ستند  �سيا�سي.  ك�سالح 

ملفكرين  خ�س��سًا  مراجع،  جملة 

ومناق�سًا  م�ستنريين،  اإ�سالميني 

الت�سنيفات  داح�سة  علمية  مناق�سة 

الغربيني  للمفكرين  املت�سرعة 

ظاهرة  خ�س��س  يف  اليمينيني 

االإ�سالم ال�سيا�سي.

برهان الع�شل

�شلوى النعيمي

ريا�س الري�س للكتب والن�شر - بريوت- 2007

اأن عرفت املفكر، وبعد كل هذه ال�سن�ات، مل مير  »منذ 

اأ�ستهي  اأن  اأفكر به. ال ميكن  اأن  ي�م يف حياتي من دون 

رجاًل من دون اأن اأفكر به. ال ميكن اأن اأقراأ �سحيفة من 

دون اأن اأفكر به. البد اأن يك�ن يف ي�مي ما يذكرين به. 

اأ�سبح  اأن  كل تف�سيل من حياتي مرتبط به. تعلمت منه 

على مهل، اأن اأغ��س يف م�يجاتي حتى القاع، على مهل، 

فيها  �ساأفتح  التي  اللحظة  تلك  حتى  معي  اأنه  من  واثقة 

اأن  اأحاول  كنت  كثريًا.  اأغم�سهما  اأكن  مل  عليه.  عينّي 

اأبقى �ساحية، متنبهة، اأراه واأراين«.

هذا بع�س مما يف )كتاب/رواية( ال�س�رية �سل�ى النعيمي 

للكتاب  دم�سق  معر�س  يف  ُمنع  الذي  الع�سل«  »برهان 

التجربة  ال�ساعرة، �ساحبة  الذي دفع  االأمر  العام،  هذا 

ي�سكل  »هذا  �ساخر:  بتعليق  الب�ح  اإىل  االأوىل،  الروائية 

دعاية وا�سعة، خ�س��سًا اأنه ُيباع لي�س فقط يف املكتبات، 

واإمنا على االنرتنت، وقد �سجل ن�سبة جيدة من املبيعات.. 

كما ت�جد ن�سخ م�سروقة منه ميكن حتميلها جمانًا«.

يرد  الرقابة  ح�ل  مقطعًا  يت�سمن  الكتاب  اأن  اإىل  ي�سار 

للثانية:  االأوىل  تق�ل  اإذ  �سديقتني  بني  حديث  �سياق  يف 

»غدًا مينع�ن لك كتابك« فتجيب االأخرى: »ال اأت�س�ر اأن 

واإذا كانت كذلك  الغباء،  الدرجة من  الرقابة على هذه 

ف�ساأ�سبح م�سه�رة«.

اأما بطلة الرواية فهي امراأة تعمل يف مكتبة وتقراأ  الكتب 

عن  املراأة  ترويه  ما  الكتاب  ويت�سمن  القدمية.  العربية 

اجلن�س  كتب  اإىل  ا�ستنادًا  بها  يحيط�ن  وعمن  حياتها 

الكتب  �سكل  الع�سل«  »برهان  ويتخذ  القدمية.  العربية 

العربية القدمية ون�سقها، اإذ ي�سم اأب�ابًا مع عناوين لكل 

منها. اأما ال�سخ�سيات فلي�ست حية بالفعل، ولكنها قائمة 

يف ال�سرد. فبا�ستثناء الراوية واملفكر، ال ت�جد �سخ�سيات، 

واإمنا حكايات عن اآخرين وحياتهم اجلن�سية.
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�شتاء العائلة

علي بدر

املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر - بريوت - 2007

وانهيارها  البغدادية  االأر�ستقراطية  الطبقة  تهدم  الرواية  هذه  ت�س�ر 

ق�سة  طريق  عن  وذلك  الث�رة،  اندالع  بعد  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  يف 

حب تعي�سها �سيدة يف االأربعني من عائلة ترتبط بالبالط امللكي املنهار، 

فرتف�س االنخراط يف احلياة اجلديدة، وتعتزل يف ق�سرها امل�سيد على 

نهر دجلة مع خادمها الفار�سي وابنة اأخيها ال�سابة. وتقطع كل عالقة لها 

مع اخلارج با�ستثناء ذكرياتها القدمية واجلل��س عند قب�ر اأفراد عائلتها 

الذين قتلتهم الث�رة.

ويف ي�م ماطر يدخل �ساب اإىل الق�سر، مدعيًا قرابته للعائلة واأنه جاء من 

فيه،  ال�سيدة  �سك�ك  من  الرغم  وعلى  الع�سل.  �سهر  لق�ساء  زوجته  ب�سحبة  اخلارج 

ت�سمح له بالعي�س معها يف الق�سر، حيث يبداأ ال�ساب بتدمري حياة هذه ال�سيدة وابنة اأخيها عن 

طريق اخرتاع ق�س�س حب مزيفة معهما تدفعهما اإىل التناف�س عليه، ثم يحدث خطاأ غري مق�س�د ي�ؤدي 

اإىل هربه من الق�سر فتنهار حياة العائلة وتتقهقر.

امراأة تخّلت عن العامل اخلارجي اأماًل يف اأن ين�ساها هذا العامل، جتد نف�سها فجاأة اأمام احلقيقة ال�ساعقة واملرة التي 

يفتح عينيها عليها ح�س�ر الغريب يف ليلة ماطرة، وان�سحابه يف م�ساء عا�سف، تاركًا اإياها مذه�لة باحلقيقة اجلديدة 

التي لطاملا تعامت عنها: اإنها امراأة من املا�سي.

اأخيها  الن�ساء الثالث )العمة وابنة  التي يك�ن فيها الغريب م�ج�دًا داخل املنزل مع  ال�سرد بطيئًا يف الفرتة  وي�سري 

للطبقة  ت�ؤرخ  رواية  اإنها  الق�سر.  �ساكنتي  حياة  من  الغريب  ان�سحاب  بعد  االنهيار  حتى  ي�سرع  بينما  وزوجته(، 

لك�سف  تعدادها  يف  بدر  ميعن  وممتلكات،  واأثاث،  ديك�رات،  من  يتك�ن  الذي  وملعجمها  العراق،  يف  االأر�ستقراطية 

�سطحية هذه الطبقة.

بني فقه الإ�شالح ال�شيعي وولية الفقيه

الدولة واملواطن
وجيه كوثراين

دار النهار - بريوت-  2007

مّثل اال�ستق�اء ال�سيا�سي بالدع�ة الدينية ظاهرة بارزة �سهدها املجتمع يف كل ت�اريخ العامل وح�ساراته. لكن الفكر 

االإ�سالحي احلديث متكن يف ح�سارات واأديان عديدة اأن يت��سل اإىل حل يق�م ب�سكل اأ�سا�سي على التمييز اأو الف�سل 

بني ال�سلطة الدينية وال�سلطة املدنية. لكن الرتاث االإ�سالمي، خ�س��سًا يف العامل العربي، يعيد يف الذاكرة واملمار�سة 

هذا االإ�سكال اخلطري يف �سعاب حياتنا االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية.

يركز هذا الكتاب على فقه االإ�سالح ال�سيعي الذي واكب النه�سة العربية واالإ�سالمية، و�سارك فيها، 

امل�اطنة واالجتماع  ثقافة  اإىل  والدع�ة  الدولة/امل�اطن،  بناء  مقدمًا م�ساهمة جدية على طريق 

املدين، م�اجهًا يف مرحلته احلا�سرة فقه »والية الفقيه« املطلقة القائمة على الطاعة الدينية 

والتكليف ال�سرعي يف جمال ال�سيا�سة.

اإىل  التي وجهها  امل�جعة  لل�سربات  داخلي  ثمن  اإىل  ال�ساعي  اللبناين،  وميثل »حزب اهلل« 

اجلمه�رية  يف  اهلل«  لـ »حزب  مطابقًا  االإيراين،  الث�ري«  »احلر�س  اأ�س�سه  منذ  اإ�سرائيل 

والية  جتربة  لتعميم  اإيران  خارج  االأبرز  الدافعة  الق�ة   ،1982 العام  يف  االإ�سالمية 

الفقيه.

ويبحث وجيه ك�ثراين، االأ�ستاذ املتقاعد يف اجلامعة اللبنانية الذي جدد يف اأكر 

من م�ساألة النظرة اإىل التاريخ اللبناين والعربي اخلاليف يف اأوجه كثرية، يف هذا 

الفقهاء  اأن  خ�س��سًا  واالإيرانية،  والعربية  اللبنانية  تداعياته  باأبرز  االإ�سكال 

الدينيني ال�سيعة يف لبنان قدم�ا م�ساهمات جليلة يف االإ�سالح الديني قبل 

اأن تنق�س على لبنان وغريه من الدول العربية ذات احل�س�ر ال�سيعي الكبري 

ثقافة »والية الفقيه« من »قم«، العا�سمة املقد�سة الإيران.
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Leaving Beirut
Mai Ghoussoub

Saqi – 2007

»مغادرة بريوت«

مي غ�شوب

غّيب امل�ت يف وقت �سابق من 

هذا العام النا�سرة والكاتبة 

املقيمة  اللبنانية  والنحاتة 

بريطانيا مي غ�س�ب،  يف 

ال�سيا�سي  املحلل  زوجـــة 

حازم �ساغية، فغاب وجه 

من وج�ه الن�سال العربي 

الــقــ�ــســايــا  ــيــل  ــب �ــس يف 

املحقة، بدءًا بفل�سطني 

اأطراف  باآخر  وانتهاًء 

ــــامل. فــغــ�ــســ�ب،  ــــع ال

للن�سر  الراقية  ال�ساقي«  »دار  �ساحبة 

يف بريطانيا، تقلبت يف العمل الي�ساري والدفاع عن حق�ق 

املراأة يف �سبابها قبل اأن حتط الرحال يف عا�سمة ال�سباب 

ياأ�سًا من نهاية ما للحرب االأهلية اللبنانية.

تروي غ�س�ب يف هذا الكتاب »مغادرة بريوت«، الذي اأعادت 

مراحل  يف  اللبنانية  ذكرياتها  وفاتها،  قبيل  طبعه  الــدار 

خمتلفة حتى خروجها اإىل بريطانيا يف الثمانينيات. تروي 

اإن�ساء  م��س�ع  ع�سرة  الثانية  يف  تــزال  ال  وهي  كتبت  اأنها 

اأنها �ستنال اإعجاب معلمتها، لكنها  الثاأر، ظنًا  جمدت فيه 

اأنــ�اع  »اأجــنب«  الثاأر  اإن  لها  قالت  فاملعلمة  التقريع،  نالت 

ال�سل�ك الب�سري.

فالثاأر  احلادثة،  تذكرت  بريطانيا،  يف  وهي  �سنني،  وبعد 

اإن كانت �ستت�سامح مع َمْن  اأو�سال بالدها. وت�ساءلت  قطع 

قد ي�ؤذيها ل� بقيت يف وطنها اأم اأنها كانت �ستخ��س غمار 

املن�ال  هذا  وعلى  م�اطنيها.  من  كثري  �ساأن  �ساأنها  الثاأر 

حت�ك ق�سة حياتها يف هذا العمل االإن�ساين املمتع واالآ�سر 

يف ال�قت نف�سه.

على  احلياة  جمال  يف  تتاأمل  واأنــت  اإال  الكتاب  من  تفرغ  ال 

الرغم من ق�س�تها، ففي مزيج من ال�اقعية واخليال، تن�سج 

امللتزم،  ال�سيا�سي  بامل�قف  ــاه  اإي منمقة  كتابها،  غ�س�ب 

ومعربة فيه عن اأفكار، وم�ساعر يختلط فيها احلب بالكره 

�سراعات  من  يثريه  ما  كل  مع  املنفى  فيها  ويربز  للمكان، 

داخل النف�س الب�سرية.

Suez 1956
The Inside Story of the First Oil War

Barry Turner
Hodder – 2007

حروب  لأوىل  الداخلية  الق�شة   :1956 »ال�شوي�س 

النفط«

باري تورنر

�سكلت اأزمة ال�س�ي�س نقطة حت�ل يف تاريخ العامل بعد احلرب 

ُيعرف  كان  ما  وزراء  رئي�س  اأ�سقطت  فقد  الثانية.  العاملية 

بربيطانيا العظمى، واأعادت ر�سم اخلريطة ال�سيا�سية لل�سرق 

االأو�سط ب�سكل نهائي. وزعزعت »العالقة اخلا�سة« بني لندن 

ال�ستعرا�س  االأوىل  الفر�سة  اإ�سرائيل  واأعطت  ووا�سنطن، 

الق�سة   :1956 »ال�س�ي�س  كتاب  ويك�سف  الع�سكري.  تف�قها 

للحملة  ال�سيا�سي  الرياء  النفط«  حروب  الأوىل  الداخلية 

باأ�س�ات  – االإ�سرائيلية على م�سر  – الفرن�سية  الربيطانية 

امل�ساركني فيها.

لقد كتب باري ت�رنر رواية ممتازة ومبا�سرة لالأحداث. وعلى 

الرغم من اأن الق�سة ال تزال ماثلة يف اأذهان الكثريين ممن 

ال يزال�ن على قيد احلياة الي�م، فاإن الكاتب يعر�سها بطريقة 

االأحداث  ارتباك  مع  ترتبك  ال  التي  االأنيقة،  بلغته  جذابة، 

املاكرة  اخلي�ط  ك�سف  يف  خا�س  ب�سكل  ويربع  وتعقيدها. 

للدبل�ما�سية. ويرف�س الراأي ال�سائع يف الغرب، خ�س��سًا يف 

بريطانيا، باأن حرب ال�س�ي�س انتهت بن�سر ع�سكري وخ�سارة 

وكارثة  ع�سكرية  خ�سارة  كانت  اإمنا  اأنها  لي�ؤكد  �سيا�سية، 

�سيا�سية، خ�س��سًا مع وق�ف وا�سنطن �سد حليفتها بريطانيا، 

الق�ات  ان�سحاب  باجتاه  ودفعها  م��سك�،  عدوتها  جانب  اإىل 

والفرن�سي،  الربيطاين  اال�ستعمار  انهيار  وبالتايل  الغازية، 

متهيدًا لدخ�لها هي اإىل ال�سرق االأو�سط.

وي�ستعر�س ت�رنر املقاربات ال�سيا�سية الربيطانية، العن�سرية 

وامل�ستعلية، التي زرعت الكراهية يف نف��س من خ�سع للحكم 

الربيطاين من �سع�ب، ما دفع الكثري ممن راجع�ا الكتاب من 

كتاب غربيني، خ�س��سًا يف ال�سحف الربيطانية، اإىل املقارنة 

بني »حملة ال�س�ي�س«، كما ي�سميها الربيطاني�ن، و»احلرب على 

االإرهاب«، التي يخ��س�نها الي�م اإىل جانب ال�اليات املتحدة، 

ويت�قع�ن ف�سل هذه مثلما ف�سلت تلك، طال الزمان اأم ق�سر.
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»احلياة المربيالية يف املدينة الزمردية: داخل املنطقة اخل�شراء يف 

العراق«

راجيف �شاندرا�شيكاران

ب��سفه رئي�س مكتب �سحيفة »ال�ا�سنطن ب��ست« االأمريكية يف بغداد، قد يك�ن راجيف 

�ساندرا�سيكاران اأط�ل ال�سحافيني االأمريكيني اإقامة يف ما ُيعرف باملنطقة اخل�سراء 

العراقية. وه� يروي يف كتابه هذا ق�سة احلياة قرب مقر قيادة ق�ات  العا�سمة  يف 

التحالف، التي حتتل هذا البلد، وه� ال يبعد كثريًا عن اأحد ق�س�ر الرئي�س العراقي 

الراحل �سدام ح�سني.

الزمردية:  املدينة  االإمربيالية يف  الذي يحمل عن�ان »احلياة  العمل  الرواية يف  وتبداأ 

داخل املنطقة اخل�سراء يف العراق« بت�يل ب�ل برمير، احلاكم املدين االأمريكي ال�سابق 

بامل�الني  املحتل  البلد  لهذا  االأمريكية  االإدارة  وزرع   ،2003 العام  يف  مهامه  للبالد، 

وعادات  املحلية  لالأح�ال  فهمهم  عن  النظر  بغ�س  ب��س،  ج�رج  االأمريكي  للرئي�س 

العراقيني وتقاليدهم. وتنتهي »حني انفجر كل �سيء يف وج�هنا«، وفقًا ل��سف اأحد ه�ؤالء.

ويعدد �ساندرا�سيكاران الف�سام الذي اأ�ساب اجلميع تقريبًا مع ال�اقع. فثمة جرنال اأمريكي علق على رعب االأطفال 

واالأمر على حد  ب�س�ت احلرية.  يفرح�ا  اأن  عليهم  اإن  بالق�ل  االأمريكية  الع�سكرية  املروحيات  العراقيني من هدير 

روايته مل يخل جهدًا كبريًا لتجاوز البريوقراطية، وحتقيق اإ�سالحات فعلية يف االإدارة االأمريكية يف العراق.

ويدخل الكاتب يف بع�س التفا�سيل غري اململة، فالكافترييا التابعة لل�سركة النفطية االأمريكية العمالقة )هاليربت�ن(، 

التي يرتبط بها كبار من معاوين ب��س، كنائبه ديك ت�سيني ووزير دفاعه ال�سابق دونالد رام�سفيلد، كانت تقدم حلم 

اخلنزير يف كل وجباتها، ما اأثار حفيظة امل�ظفني العراقيني.

1967
Israel،	the War and the Year that Transformed the Middle East

Tom Segev
Metropolitan Books -	2007

»اإ�شرائيل واحلرب والعام الذي غري ال�شرق الأو�شط«  :1967
توم �شيغيف

كان العرب يهددون بتدمري اإ�سرائيل ورمي اليه�د يف البحر. لكن اإ�سرائيل مل تنتظر لرتى اإن 

كان�ا �سيعمل�ن اأي �سيء يف هذا االجتاه. ففي 5 حزيران/ي�ني� 1967، هاجمت الدول العربية 

اجل�  �سالح  دمر  �ساعة،  من  اأقل  وخالل  واالأردن(.  و�س�ريا  )م�سر  بها  املحيطة  الثالث 

250 مقاتلة م�سرية، وهي على املدارج، واخرتقت ق�ات امل�ساة االإ�سرائيلية  االإ�سرائيلي 

احلدود امل�سرية عرب �سيناء. وبداأت املدفعية االأردنية تق�سف القد�س الغربية و�س�احي 

وق�سفت  االإ�سرائيلية.  ال�ساحلية  املدن  على  االأردين  اجل�  �سالح  اأغار  فيما  اأبيب،  تل 

على  هج�مهم  االإ�سرائيلي�ن  وركز  اجلليل.  اجل�الن  يف  املتمركزة  ال�س�رية  املدفعية 

م�سر، ف�سلب�ها غزة و�سيناء، ثم ركزوا هج�مهم على االأردن، ف�سلب�ه ال�سفة الغربية، 

قبل اأن يركزوا هج�مهم على �س�ريا، فاأ�سكت�ا مدفعيتها، ثم ا�ست�ل�ا على اجل�الن.

العربية،  اجلي��س  اأق�ى  من  ثالثة  ع�سكريًا  املدرب�ن  االإ�سرائيلي�ن  امل�اطن�ن  هزم  اأيام،  �ستة  خالل  يف 

ال�ستة«. واآخرها كتاب  االأيام  اأ�سعاف دولتهم. وتتالت الكتب عن »حرب  اأربعة  اأرا�س تف�ق م�ساحتها  وا�ست�ل�ا على 

ت�م �سيغيف »1967: اإ�سرائيل واحلرب والعام الذي غري ال�سرق االأو�سط«. و�سيغيف من امل�ؤرخني اجلدد يف اإ�سرائيل 

قيام  قبيل  للفل�سطينيني  الطرد اجلماعي  االأم�ر منذ  االإ�سرائيلية ملجريات  الر�سمية  الرواية  اإىل رمي  الذين عمدوا 

الدولة العربية والبحث عن احلقيقة التي ال ت�سّرف. وه� هنا ي�ؤكد اأن �سلف اجلرناالت، من طراز اإ�سحق رابني واأرييل 

�سارون، واإميانهم العميق بالق�ة، ما ت�سبب باحلرب، ال عنرتيات الدول العربية.

145



146

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

 امطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

الن�ساء

علي مبارك

قال ال�سيخ: كنت اأتاأّمل فيما اأراه من االأح�ال، ال �سيما 

يف اختالط الن�ساء مع الرجال، ف�جدت يف اختالطهن 

ويعلمنه  يرينه  مبا  يتلذذن  اأنهن  حيث  من  لهن  ف�ائد 

من  عليه  يطلعن  وما  واالأخبار،  احل�ادث  من 

على  ترتب  رمبا  لكن  الرجال،  حماورات 

ه�  عما  يخرجهن  ما  االختالط  هذا 

واحلياء،  ال�سيانة  من  بهن  األيق 

بني  واملالم�سة  املخالطة  كرة  الأن 

�سد  اإىل  تف�سي  قد  والن�ساء  الرجال 

امل�سرقيني  عادات  اأن  �سك  فال  ذلك، 

اأرجح، وراأيهم يف احتجاب الن�ساء عن 

الرجال اأ�سح واأ�سلح.

اأيها  ذكرت،  الذي  اإن  االإنكليزي:  فقال 

منه  متنع  ال  املحذورات،  من  ال�سيخ، 

اأن  ميكنها  امراأة  كل  الأن  بالكلية،  العزلة 

تنظر  باأن  �سيء وهي يف منزلها،  كل  تعلم 

من ال�سّباك مثاًل فرتى كل ما ميّر بال�س�ارع 

والرجال،  الن�ساء  اأو�ساف  فتعرف  واحلارات، 

اأعجبها  وما  خاطبته،  اأحبته  فمن  واأح�الهم، 

منزلها  يف  قعدت  من  حال  يك�ن  وحينئذ  فعلته، 

ب�س�اء،  �س�اء  الرجال  مع  تك�ن  من  كحال  الن�ساء  من 

املنع  كل  متنع  مل  ع�ائدكم  ح�سب  على  فاملراأة  ذلك  ومع 

وجريانها  اأهلها  لزيارة  تخرج  بل  منزلها،  من  اخلروج  عن 

�سفاتهم  على  تطلع  اأن  فيمكنها  البلد،  اأهل  من  واأحبابها 

واأح�الهم، وتعلم درجة ثروتهم يف منازلهم، واإذا اأراد منعها 

بها  اأو  اجلن  من  ريحًا  عليها  باأن  تعللت  فرمبا  اخلروج  من 

االأولياء  بع�س  بزيارة  اإال  ت�سرتيح  فال  االأمرا�س  من  مر�سًا 

احلمام،  اإىل  الذهاب  تريد  اأو  الن�ساء،  بع�س  اإىل  امل�سي  اأو 

اأو �سلة بع�س االأرحام، ونح� ذلك من االأعذار واحليل التي 

ميكنها اأن تبلغ بها االأمل.

فكما ال يكتفي مبجّرد العلم مع احلرية، كذلك ال يكتفي مبجّرد 

العزلة مع اجلهل، بل ال بّد يف كال احلالني من ح�سن الرتبية 

الأنك  االبتدا،  يف 

تعلم اأن ح�سن الرتبية 

االإن�سان  عقل  يهذب 

على  ويعّ�ده  طباعه  وي�سفي 

الرذائل،  عن  ويبعده  الف�سائل 

لعرق  والقاطع  كله،  ذلك  زمام  فه� 

ال�سبهة من اأ�سله، ومل اأَر هذه العادة املخالفة لعادتنا 

اإال يف بع�س مدن البالد ال�سرقية، فاخت�سا�سها بهذه املدن 

القليلة يدّل على اأنها بدعة حدثت الأ�سباب طارئة، فاإن جميع 

ن�ساء االأرياف ون�ساء عربان البادية وبالد العرب واأهل املغرب 

و�س�احل ال�سام واأر�س احلجاز ال يحتجنب عن الرجال، ورمبا 

ال�سيف  كاإكرام  االأح�ال،  بع�س  يف  اأزواجهن  مقام  قمن 

املنزل  اأمر  يك�ن  ما  وكثريًا  االأجانب،  مع  والعطاء  واالأخذ 

من  فيهن  راأيت  وقد  وتدبريهن،  راأيهن  اإىل  م�ك�اًل  واإدارته 

عاونت الرجل يف اأعماله ال�ساقة، وهذا كله باالختيار من غري 

اإكراه وال اإجبار.

االأعمال الكاملة/1979
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بال  زوجته  الرجل  يطلق  اأن  املراأة  احتقار  من 

�سبب.

على  الرجل  يقعد  اأن  املراأة  احتقار  من 

جتتمع  ثم  وحده  الطعام  مائدة 

وزوجة،  واأخت  اأم  من  الن�ساء، 

وياأكلن ما ف�سل منه.

لها  يعنّي  اأن  املراأة  احتقار  من 

اأغا  مثل  ِعر�سها  على  حمافظًا 

يراقبها  خادم  اأو  مقّدم  اأو 

وي�سحبها اأينما تت�ّجه.

ي�سجنها  اأن  املراأة  احتقار  من 

يف منزل ويفتخر باأنها ال تخرج 

منه اإاّل حمم�لة على النع�س اإىل 

القرب.

يعلن  اأن  املراأة  احتقار  من 

الرجال اأن الن�ساء ل�سن حماًل للثقة 

واالأمانة.

بينها  يحال  اأن  املراأة  احتقار  من 

يف  والعمل  العامة  احلياة  وبني 

فلي�س  بها:  يتعلق  �سيء  اأي 

وال  االأعمال،  يف  راأي  لها 

ذوق  وال  امل�سارب،  يف  فكر 

يف  قدم  وال  الفن�ن،  يف 

يف  مقام  وال  العامة،  املنافع 

لها  ولي�س  الدينية،  االعتقادات 

ف�سيلة وطنية وال �سع�ر ملي.

كان  ذلك  اإن  قلت:  اإن  مبالغًا  ول�ست 

ال�سنني  هذه  اإىل  م�سر  يف  املراأة  حال 

االأخرية التي خفت فيها ن�عًا �سلطة الرجل 

على املراأة تبعًا لتقّدم الفكر يف الرجال واعتدال 

لق�ساء  يخرجن  الن�ساء  وراأينا  عليهم،  احلاكمة  ال�سلطة 

ال�ستن�ساق  العم�مية  املتنزهات  على  ويرتّددن  حاجاتهن 

التي  الكائنات  يف  النظر  بت�سريح  النف��س  وترويح  اله�اء 

عر�سها ال�سانع جّل �ساأنه على نظر كل خمل�ق، رجاًل كان اأو 

امراأة. وكثري منهّن يذهنب مع رجالهن اإىل ال�سياحة يف بع�س 

البالد االأخرى. وكثري من الرجال قد اأعط�ا لن�سائهم مقامًا 

يف احلياة العائلية.

وهذا اإمنا طراأ على بع�س الرجال من ن�ساأة الثقة يف نف��س 

وه�  اأمانتهّن:  اإىل  واطمئنانهم  بن�سائهم  الرجال  اأولئك 

احرتام جديد للمراأة.

»حترير املراأة« - »القاهرة 1899«

اأن يبحث معي يف حالة  للحقيقة  اأدع� كل حمّب  اإين 

الن�ساء امل�سريات، واأنا على يقني من اأنه �سي�سل 

وحده اإىل النتيجة التي و�سلت اإليها، وهي: 

�سرورة االإ�سالح فيها)....(.

االأمم  على  القرون  م�ست  لقد 

حكم  حتت  وهي  االإ�سالمية 

حكامها  واأ�ساء  املطلق،  اال�ستبداد 

اتباع  يف  وبالغ�ا  الت�سّرف،  يف 

اأه�ائهم، واللعب ب�س�ؤون الرعية. 

اأغلب  يف  نف�سه  بالدين  لعب�ا  بل 

اإاّل  منهم  ي�ستثنى  وال  االأزمنة. 

بالن�سبة  يذكر  يكاد  ال  قليل  عدد 

اإىل غالبهم.

احلك�مات  هذه  اأثر  من  كان 

اال�ستبدادية اأن الرجل يف ق�ته اأخذ 

يحتقر املراأة يف �سعفها. وقد يك�ن 

من اأ�سباب ذلك اأن اأول اأثر يظهر 

يف االأمة املحك�مة باال�ستبداد 

ه� ف�ساد االأخالق.

�سعيفة  املراأة  كانت  وملا 

حق�قها  الرجل  اهت�سم 

باالحتقار  يعاملها  واأخذ 

برجليه  ودا�س  واالمتهان 

عا�ست  �سخ�سيتها.  على 

املراأة يف انحطاط �سديد اأيًا كان 

اأو  اأمًا  اأو  زوجة  العائلة،  عن�انها يف 

بنتًا، لي�س لها �ساأن وال اعتبار وال راأي، 

امراأة.  والأنها  رجل  الأنه  للرجل  خا�سعة 

لها  يبق  الرجل ومل  فنما �سخ�سها يف �سخ�س 

ت  من الك�ن ما ي�سعها اإاّل ما ا�سترت من زوايا املنازل، واخت�سّ

الرجل متاعًا  باجلهل والتحّجب الأ�ستار الظلمات وا�ستعملها 

�ساء،  متى  الطرق  يف  بها  ويقذف  اأراد.  متى  بها  يله�  للذة، 

ولها  العقل  له  ولها اجلهل.  العلم  وله  الرق.  ولها  له احلرية 

البله. له ال�سياء ولها الظلمة وال�سجن. له االأمر والنهي ولها 

الطاعة وال�سرب. له كل �سيء يف ال�ج�د وهي بع�س ذلك الكّل 

الذي ا�ست�ىل عليه:

اأو بزوجات  اأو �س�د  من احتقار املراأة ميالأ بيته بج�ار بي�س 

م�س�قًا  ال�سه�ة،  اإىل  مقادًا  �ساء،  اأيهّن  اإىل  يه�ي  متعّددة، 

بباعث الرتف وحّب ا�ستيفاء اللذة، غري مبال مبا فر�سه عليه 

الدين من ح�سن الق�سد فيما يعمل، وال اأوجبه عليه من العدل 

فيما ياأتي.

حالة املراأة 

يف الهيئة الجتماعية تابعة حلالة الآداب يف الأمة

قا�شم اأمني



148

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

 امطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية
والغلمان  الن�ساء  وح�له  الناعمة  ال��سائد  على  احلــرمي  يف 

ال�سه�ة،  اإثارة  �ساأنه  العطرية وكل ما من  والروائح  والزه�ر 

وكان يتاأنق يف ثيابه وي�سرف يف التحلي باجل�اهر، حتى اأنه 

خيله  و�سروج  مركبته  وزيــن  حليته،  يف  اجل�اهر  يعلق  كــان 

بالذهب اخلال�س، وكان يط�ف اأحيانًا مع وزرائه يف املدينة 

ثم ال يلبث اأن يقطع الط�اف وي�سرع يف الع�دة اإىل احلرمي، 

وحدث مرة اأنه اأثناء ط�افه راأى امراأة كبرية اجل�سم فاأعجبه 

يف  امــراأة  باأ�سمن  له  ي�ؤتى  اأن  فاأمر  الن�ساء،  من  الن�ع  هذا 

مل  كثريات  بن�ساء  وجــاءوا  للبحث  اجلن�د  وخرجت  املدينة، 

ي�افقهن خياله، حتى عروا اأخريًا على اأرمنية حازت ر�ساء 

ج�سمها  بن�سبة  يكرب  نف�ذها  واأخــذ  اإليه،  فقربها  ال�سلطان 

املحظيات  ونف�ذ  ال�سلطان  نف�ذ  نف�ذها  اأمام  ت�ساءل  حتى 

وبلغها  �سّدها،  املحظيات  فتاآمرت  االأخريات 

اإليها  دعت  وليمة  فاأقامت  امل�ؤامرة  خرب 

على  بخنقهن  اأمـــرت  ثــم  غرمياتها، 

بال�سلطة،  هــي  وانــفــردت  املــائــدة، 

بقتل  ال�سلطان  تــغــري  فــكــانــت 

ت�ساء،  مــن  وتــرفــع  ت�ساء  مــن 

كلمة  لها  يــرّد  ال  وال�سلطان 

ــــه كـــان عـــبـــدًا لــ�ــســهــ�تــه،  الأن

ين�سح  الذي  للطبيب  وال�يل 

�سحته،  مبــراعــاة  ال�سلطان 

ال  لغ�سب  نف�سه  يــعــّر�ــس  فــاإنــه 

يعرف نتيجته.

ــ�ىل الــ�ــســلــطــان  ــت ــدمــا ي وعــن

ــيــري حـــرميـــه الحـــتـــالل  ــس ــ� ت

ال�سلطان  ال�سراي وطرد حرمي 

تث�ر  وقد  قدمي  �سراي  اإىل  املّيت 

احلرمي املطرودة ل�سلطتها ال�سائعة، 

ـــ� �ــســراخــًا ويــكــ�ــســرن  ــمــالأن اجل فــي

ال�سبابيك واالأب�اب ويخربن يف الق�سر 

باأن  الن�ساء  ولعلم  ي�ستطعن،  ما  بقدر 

مّدة �سلطتهن ال تط�ل اإال بقدر ما يعي�س 

ال�سلطان، فقد كانت اإحداهن اإذا نالتها 

نف�ذها  ا�ستعمال  يف  اأ�سرفت  احلظ�ة 

يف  تــدور  وكانت  ق�سري،  ال�قت  الأن 

احلرمي حرب خفّية الكت�ساب ر�سا 

ال�سلطان واال�ستبداد بالنف�ذ.

يف  يتعّر�سن  احلرمي  ظلت  وهكذا 

ت�ىل  حتى  ال�ستار  خلف  من  يحكمن  والن�ساء  الدولة،  �س�ؤون 

البادي�ساه عبد احلميد خان �ساكن ق�سر يلدز.

دم�شق: دار املدى »2004«

احلرمي

عند �سالطني اآل عثمان

مذكرات الأمرية جويدان

اإن الباحث املتعّمق يف اأعمال ال�سالطني العثمانيني ال 

وال�سنق  اأظهر من اخلنق  اأعمالهم  يرى يف 

والت�سميم واالإغراق واحلب�س، فقد كان�ا 

يعتقدون اأن هذه االأ�س�س متّهد لل�سلطة 

وت�طد مركز اخلليفة، الأنها تبعد 

املناف�سني من الطريق، وكانت 

من  للتخل�س  الطرق  اأجنــح 

املزاحمني.

ولــيــت �ــســعــري كــيــف كانت 

اآالم  عــلــى  تــ�ــســرب  املــــــراأة 

اأن طفلها  احلمل وهي تعلم 

�سيقتل عقب ال�الدة؟ ول�ست 

اأدري باأي عاطفة كانت تتقّدم 

تبادله  ال�سلطان  اإىل  ــــراأة  امل

القبالت وتناف�س غريها يف حّبه 

�س�ى  اأمــرهــا  وهــي ال متلك من 

ورمبا  فيها،  حتيا  التي  ال�ساعة 

تك�ن  الغد حتى  �سم�س  عليها  تطلع  ال 

اأن ذلك  واأغلب ظني  الب�سف�ر،  غريقة يف 

الزمن انفرد ب�سنف خم�س��س من الن�ساء ال 

يرين وال ي�سمعن وال ي�سعرن.

يجب،  كما  احلـــرمي،  اإدارة  ال�سهل  مــن  يكن  ومل 

فرئي�سة حرمي مراد الثالث كان حتت حرا�ستها اأربع�ن 

حمظية ومئة طفل وخم�سمئة جارية، ويف نف�س ال�قت كان 

اخلارج  يف  امللك  ب�س�ؤون  ات�سال  على  تك�ن  اأن  واجبها  من 

اأال  على  والعمل  الداخل،  يف  احلــرمي  يف  يجري  ما  ومراقبة 

كّن  الن�ساء  ولكن  اخلارجية،  باحلياة  الن�ساء  اإحــدى  تت�سل 

املحظية  اأن  وثبت  اجلــدران،  �سبيلهن  يف  تقف  اأن  من  اأمهر 

»رقية« وهي من فيني�سيا كانت ترا�سل »كاترين دي مدي�سي«  

وكانت حتاول ا�ستغالل نف�ذها ل�سالح بالدها.

والظلم  الع�سف  يف  �س�اء  وكلهم  عثمان  اآل  �سالطني  وتتابع 

مقامه  فكان  ل�سه�ته،  عبدًا  فكان  االأول  اإبراهيم  جاء  حتى 
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معه بهدوء وراحة. واإمنا ه� �سالح يريد اإكراهها به 

مقابل  مبلغًا  اإعطائه  على  م��سرة(  كانت  )اإن 

فالإكراهها  مع�ّسرة(  كانت  و)اإن  الطالق، 

على اإبراء ذّمته من نفقة وغريها.

دور  من  اأخطر  هي  الطاعة  دار  اإن 

ال�سجن املعّدة الإي�اء االأ�سقياء واملحك�م 

واملنكرات،  اجلرائم  بارتكاب  عليهم 

اأنا�س  اإ�سراف  حتت  امل�سج�نني  الأن 

ولي�س  القان�ن  يف  �سلطتهم  حمدودة 

اأو  عداء  عليهم  املحك�م  وبني  بينهم 

خ�س�مة ت�ستفزهم اإىل التنكيل والتعّدي 

على حدود ال�سلطة التي لهم قان�نًا. اأما 

الزوج )وه� اخل�سم واحلار�س على املراأة 

حتت  بالدخ�ل  عليها  املق�سي  التعي�سة 

اأمام  عليه  الأحد  �سلطان  فال  طاعته( 

هذه امل�سكينة. وه� ميلك كما يق�ل 

بع�س الفقهاء اإغالق الباب عليها 

ومنع كل اإن�سان من الدخ�ل عليها 

بال�سّب  عليها  ويتعّدى  باإذن،  اإال 

وال�سرب واملحاكم ال�سرعية ال تعترب كل 

هذا خروجًا من الزوج على احلدود التي له 

�سرعًا على زوجته.

له حق  من  وتقرير  الطفل  رعاية  م�ساألة  اأما 

ال�الية عليه عند اختالف االأب�ين اأو م�ت اأحدهما، 

فمن امل�سائل التي ت�ستدعي النظر يف اإ�سالحها، الأننا 

لي�س  ال�سرعي  الق�ساء  يف  العمل  عليه  اجلاري  اأن  نرى 

وافيًا دائمًا ب��سع الطفل حتت مراقبة �سحيحة عط�فة ويّد 

باردة تعنى برتبيته تربية �سحيحة ج�سميًا واأخالقيًا. واأ�س�اأ 

احلاالت واأبعدها عن االإن�ساف حالة وج�د اأم للطفل مطلقة 

وغري متزوجة، اأي متفّرغة لل�سهر على م�سلحة اأوالدها، ينزع 

ولدها من ح�سانتها يف �سّن ال�سبع اإن كان ذكرًا، والت�سع اإن 

كانت اأنثى.

واالإمام مالك ن�ّس على اأن يبقى ال�سبي يف ح�سانة اأمه حتى 

ال�سريعة  ن�ّس  ي�سّح، وهذا  فهل  تتزوج.  والبنت حتى  يحتلم 

وراأي اإمام م�سه�ر، اأن تك�ن ال�سابعة اأو التا�سعة �سّن اال�ستغناء 

عن الن�ساء، واإن �سّح اأن ذلك حمتمل ي�م اأن كانت احلياة اأقّل 

تعقيدًا واأقرب اإىل البداوة منها الي�م، فهل ي�سّح يف الع�سر 

و�سائل  وتعّددت  احلاجات  ت�ساعفت  وقد  فيه  نعي�س  الذي 

الرتبية وطرق ال�قايات ال�سحية؟ 

امل�ساهد اأنه ال ميكن اال�ستغناء عن مع�نة االأم ون�سائحها قبل 

ال�ساد�سة ع�سرة، والدليل على ذلك اأن احلك�مة نف�سها جرت 

على هذه القاعدة وقّررت حديثًا اعتبار بدء �سّن الر�سد من 

احلادية والع�سرين.

 »املذكرات 1979«

فيه  �ساركنا  اأن  وبعد  باري�س،  م�ؤمتر  من  عدنا  اأن  بعد 

بق�سط وافر، وحققنا فيه نتائج باهرة من اأجل ق�سية 

دع�ت  العام،  وال�سالم  االجتماعي  والتطّ�ر  املراأة 

اأع�ساء االحتاد الن�سائي لعقد عّدة جل�سات من 

انتهت هذه اجلل�سات  وقد  الغر�س.  اأجل هذا 

االحتاد  جمعية  رفعته  تقرير،  اإعداد  اإىل 

اإىل   1926 ن�فمرب   21 امل�سري يف  الن�سائي 

اأ�سحاب الدولة واملعايل رئي�س جمل�س ال�زراء 

ووزير احلقانية ورئي�س جمل�س ال�سي�خ ورئي�س 

جمل�س الن�اب.

وكان هذا ه� ن�ّس التقرير:

)....(

العملية  الق�انني  اإ�سالح  نطلب  »اإننا 

على  وجعلها منطبقة  الزوجية،  للعالقة 

اإحكام  من  ال�سريعة  اأرادته  ما 

الهناء  و�سيادة  العائلية  الروابط 

املراأة  �سيانة  نطلب  ولذلك  فيها. 

من الظلم ال�اقع عليها«.

اأواًل: من تعّدد الزوجات دون مرّبر.

ثانيًا: من االإ�سراع يف الطالق دون �سبب 

ج�هري.

يقعان  اللذين  واالإرهاق  الظلم  من  ثالثًا: 

عليها فيما يدعى بدار الطاعة.

رابعًا: من اأخذ اأوالدها يف حالة افرتاق الزوجني 

اأّمهم  لعناية  احلاجة  اأ�سّد  يف  فيها  هم  �سّن  يف 

وحنانها.

فاإذا نحن طالبنا ب�سّن قان�ن مينع تعّدد الزوجات اإال ل�سرورة. 

اأداء  اأو مري�سة مبر�س مينعها من  كاأن تك�ن الزوجة عقيمًا 

ذلك  يثبت  اأن  يجب  احلاالت  هذه  )ويف  الزوجية  وظيفتها 

الطبيب(. واإذا نحن طالبنا ب�سّن قان�ن يلزم املطلق اأال يطلق 

اأمام القا�سي ال�سرعي الذي عليه معاجلة الت�فيق  اإال  زوجه 

بح�س�ر حكم من اأهله وحكم من اأهلها قبل احلكم بالطالق، 

فالأن هذه الق�انني تزيل الف��سى احلا�سلة يف م�سائل الزواج 

والطالق، وبالتايل تزيل التع�س وال�سقاء اللذين يرزح حتتهما 

االأل�ف من الن�ساء ب�سبب �س�ء ت�سّرف الرجال يف ذلك احلق. 

فكّم من ن�ساء يطلقن الأوهى االأ�سباب، ويف حلظة تنحّل الرابطة 

العائلية املقّد�سة. وكم من ن�ساء يتزّوج اأزواجهن بغريهن لغري 

�سبب اإال اأنانية الرجل، ناهيك مبا ي�سيب االأوالد يف احلالتني 

من جّراء قطع ال�سلة بني والديهم، مما ال يحتاج اإىل �سرح.

دار  يدعى  ما  اإىل  الذهاب  على  الزوجة  اإكراه  م�ساألة  اأما 

باب  يف  املقّررة  احلق�ق  حتديد  يف  النظر  فتتطلب  الطاعة، 

والية الزوج وما يّدعيه من احلق�ق على زوجته، الأن امل�ساألة 

من االأهمية مبكان واأ�سبحت �سالحًا ي�ستعمله الرجل حينما 

تخرج زوجته من دار الزوجية ل�س�ء معاملته اأو تعذر العي�س 

اإ�سالح القوانني العملية

للعالقة الزوجية

هدى �شعراوي
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اجلنوب يف امل�شرح اللبناين

عبيدو با�شا

كاتب من لبنان

حياة  يف  مركزياً  مكاناً  اجلنوب  احتل 

فيه،  فارقة  عالمة  هذه  لي�شت  اللبنانيني. 

الأن دوره بداأ حمورياً منذ اللحظات االأوىل يف 

ال�شراع العربي- االإ�شرائيلي. االأحرى القول، 

اإن اجلنوب عقد عالقات م�شتمرة باالأحداث 

الكبى بالعامل. بداأ قريناً لكل ما هو عاملي. 

اأو منذ  هكذا هو منذ بدايات القرن احلايل، 

ينتظر اجلنوبيون  لن  املا�شي.  القرن  اأواخر 

منطقتهم  تفّوق  مدى  يدركوا  لكي  طوياًل، 

حلظات  يف  حتى  ال�شيا�شي،  ال�شعيد  على 

�شلطة  اأو  انتداب  قبل  من  الق�شوى  القهر 

اجلنوب  �شار  بكوات.  اأو  اأعيان  اأو  حملية، 

حكمة من تتايل االأحداث فيه ومن انفتاحه 

عقل  عقله  والعاملي.  املحلي  طرها  ُقُ على 

تاريخ. وقد وجد م�شتقره النهائي يف بريوت. 

وخ�شو�شاً  امل�شتويات،  كافة  يف  العا�شمة  يف 

امل�شتويات التعبريية.
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دولة جبل عامل اأو اجلن�ب اللبناين، كاأنه طرف يف لعبة 

حكاية  ذلك.  ت�ؤكد  حكاياته  من  حكاية  قراءة  ك�نية. 

�سيا�سية اأو حكايات جنيات، تبّدل اجلنيات فيها م�اقع 

ي�ستلهم  ثقافيًا ومل  اإقامتها. مل يكتب اجلن�ب م�سروعًا 

هذه  اأبرز  ولعل  اأيكته.  يف  م�ساريعه  �سّبت  حكاياته.  اإال 

امل�ساريع هي م�ساريع تاأريخية ولي�ست فنية اأو ثقافية. ول� 

اأن الثقافة لعبت دورًا بارزًا يف امل�سروع التاريخي. هذه 

ثنائية خ�سبة، اأ�سهمت يف قيام حركة طال مداها حتى 

و�سل اإىل العا�سمة الثقافية بريوت.

واإنتاجات. ولكن حماوالت  ثقافية تفرز رجااًل  كل حياة 

حماوالت  اجلن�ب،  يف  بقيت  امل�سرح  يف  اجلن�بيني 

هاوية مل ت�سل حّد االحرتاف اأو االعرتاف بها من قبل 

امل�سرحيني يف بريوت. يف كل االأح�ال، مل يتاأنَّ امل�سرحي�ن 

امل�سرح  بني  و�سيطة  اأدوارًا  ميار�س�ن  وهم  اجلن�ب  يف 

وجمه�ره. ذلك اأنهم اأرادوا اأن ير�سم�ا حدود م�سرحهم 

اأ�سكاله.  على  التعبري  قّدم�ا  الأنهم  اجلن�ب،  حدود  يف 

ولي�س  اإليهم،  الثقافية  بالنظرة  اأنف�سهم  حكم�ا  والأنهم 

بنظرتهم اإىل اأنف�سهم.

لي�س هذا تعري�سًا، ولي�ست هذه حماولة لر�سم حّد ف�سل 

بني اجلن�ب والعا�سمة. بيد اأن م�سافة وا�سعة بقيت تف�سل 

بينهما، حني ترك اجلن�ب لزعاماته التقليدية ولعالقاته 

التقليدية التي مل تتخّل�س مما تخّل�ست منه بريوت يف 

اأواخر القرن املا�سي. االإقطاع اأواًل وم�سادراته اأكر من 

منحى. انفجرت حركة تن�ير ثقافية يف بريوت، مل ُتفّجر 

يف اجلن�ب حني قامت فيه حركة ثقافية م��س�عية غري 

فاعلة متامًا، �س�ى على ال�سعيد الداخلي.

اإنتاجي  مفه�م  من  بال�اقع  االإبداعية  احلركة  ربط 

خال�س، بقي حكرًا على م�سرحيي العا�سمة. هذا كالم 

ف�سر  ال�ستينيات.  مرحلة  اإىل  البعيد  التاريخ  من  قفز 

معّمقة،  وغري  معّمقة  تاأمالت ط�يلة  بعد  ذلك،  البع�س 

بك�ن امل�سرح ابن املدينة. امل�سرح مديني واجلن�ب قرى. 

ذلك.  جّراء  من  الت�سريح  طاولة  على  مرحلة  و�سع�ا 

اأن تخط�ا ال�اقعة، بنقل جتربتهم اإىل  ولكنهم ما لبث�ا 

اجلن�ب، دون اأن ينتقل�ا هم اأنف�سهم اإىل اجلن�ب.

�شراع امل�شارح

اأ�ّس�س  بريوت.  يف  لبنان  يف  امل�سرحية  احلركة  قامت 

الذي  احلديث  امل�سرح  دب�س  اأب�  ومنري  ملتقى  اأنط�ان 

متّرد عليه بع�س امل�سرحيني العاملني فيه. وجدوا يف ما 

يق�م به اأب� دب�س فذلكات. ولكنهم انتبه�ا اإىل اأن بداية 

امل�سرح يف لبنان بداأت من اقتبا�س امل�سرحية الي�نانية. 

قّدمت »�سبعة على اأب�اب طيبة« يف امل�سرح والتليفزون. 

انتظر الكثريون �سن�ات ط�يلة قبل اأن يرّددوا دون ه�ادة 

تعززت  هنا  اأوديب.  ونحن  اأمنا  اأثينا  اأمنا.  اأثينا  اأثينا 

ح�ل  له  ورفاق  ملتقى  اأنط�ان  حتّلق  املدينة.  جتربة 

وبتحفيزها  جديدة  جتربة  بت�سمية  انتهى  نقا�س  طاولة 

على مناف�سة ذاكرة البداية الطرية. قادت املناف�سة اإىل 

بعلبك  مهرجانات  جلنة  اللبناين.  امل�سرح  حلقة  تاأليف 

انتبهت اإىل اأن التجربة التي ح�سنتها باتت مهّددة.

راقبت ال�سيدة �سعاد جنار قيام مهرجان را�سانا ل�سالح 

من م�سرحية الع�سافري لروجيه ع�ساف

من م�سرحية »ابت�سم اأنت لبناين« ليحيى جابر
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حلقة امل�سرح، فاأقامت مهرجانًا مناف�سًا له ه� مهرجان 

جبيل. تناف�س املهرجانان بق�ة امل�سرحيني، اإذ كّلما قّدم 

اأنط�ان ملتقى م�سرحية يف را�سانا، حاول اأب� دب�س تقدمي 

م�سرحية اأميز يف مهرجانات جبيل. وكّلما قّدم اأب� دب�س 

م�سرحية ق�ية يف مهرجانات جبيل، اأجابه اأنط�ان ملتقى 

مب�سرحية اأق�ى يف را�سانا.

ي�ؤلف�ن  امل�سرحي�ن  بقي  هذا  الالهب  التناف�س  و�سط 

ل�ال  باأنه  ملتقى  اأنط�ان  اعرتف  واحدة.  جتربة 

املهرجانان والتناف�س الذي اأقاماه النتهت جتربة امل�سرح 

يف لبنان بعد ثالث اأو اأربع اأو خم�س �سن�ات على قيامها. 

م�س�غ مديني وجد مرتعه يف املدينة قبل اأن يتفّرع. راح 

قرية.  اأو  مدينة  يف  يعر�س�ن  وهم  ي�ؤّكدون  امل�سرحي�ن 

بعلبك مدينة، جبيل مدينة، اأما را�سانا فهي قرية ذات 

م�ا�سفات مدينية ان�جدت يف االأخ�ة ب�سب��س واأنط�ان 

ولطيفة ملتقى واأ�سدقاء ومريدين كثريين.

بري�شت واجلنوب

بداأت النه�سة بحركة ترجمة وتاأليف يف بريوت. ترجم 

اأن  قبل  بريوت،  يف  قّدمها  م�سرحيات  النقا�س  مارون 

يعيدنا اإىل م�سرح االإر�ساليات الدينية. مل يحّ�ل جتربته 

اإىل معلم، بل حّ�لها اإىل در�س تعليمي يف اأ�س�ل انطفاء 

امل�سرح  اإن  جبارة  رمي�ن  قال  بعد،  ما  يف  املحاوالت. 

لقاء  حلظة  بالرتجمة.  بداأ  الأنه  بال�سح،  بداأ  اللبناين 

ما  يف  عنها.  مناأى  يف  اللبناين  اجلن�ب  بقي  تاريخية، 

تتخّطى  راحت  بالفرن�سية،  م�سرحية  حركة  بداأت  بعد، 

يبَق  مل  اجلن�ب  ولكن  واأ�ساليبها.  لغتها  رويدًا  رويدًا 

خايل ال�فا�س يف هذه املعمعة، مع بروز اأ�سماء م�سرحية 

جن�بية يف بريوت مل جتاهر بانتمائها هذا اإال يف مرحلة 

لبنان،  يف  االأهلية  احلرب  بداية  مرحلة  يف  متاأخرة، 

ونزيه  �ساهني  وعادل  دانيال  ونق�ال  ع�ساف  كروجيه 

احلقيقية  والداتهم  ت�اريخ  ينب�س�ا  مل  وغريهم.  قطان 

اإال بعد خم�س ع�سرة �سنة على بداية احلقبة الثانية يف 

النقا�س  اأن مارون  اإذا اعتربنا  اللبناين،  امل�سرح  جتربة 

وَمْن جاء بعده من اأقاربه هم اأ�سحاب احلقبة االأوىل.

جدل  تالئم  مهمة،  م�سرحية  مب��س�عات  عادوا  ه�ؤالء 

املرحلة التاريخية اجلديدة التي خا�سها لبنان ومل يرتك�ا 

اعتادوا  ما  ك�سر  وا�ستغل�ها حماولني  اإال  �سانحة  فر�سة 

تقدي�سه والنظر اإليه نظرة خا�سة. وعلى  الرغم من اأن 

والت�ظيف،  باال�ستلهام  واملتعلقة  التي خا�س�ها  املعارك 

اإىل اال�ستلهام ك�سبة عار يف  اأن االآخرين مل ينظروا  اإال 

والرتبية  والقراءات  االأيام  عّلمتهم  لقد  االأيام.  ي�م من 

الذي ال نخجل منه،  الث�ب  ال�سراحة هي  اأن  املختلفة، 

واأن اجلن�ب ه� بيت ال�سراحة يف قراءة ال��سع اللبناين 

والعربي.

اجلن�ب  طرحت  قليلة  قّلة  من  واحد  خ�ري  جالل 

اللبناين.  امل�سرح  كاإ�سكالية م��سعية حقيقية يف جتربة 

ويف  الدين  يف  قراأ  التقاليد،  يف  قراأ  اللغة،  يف  قراأ 

وجدت  مالحظات  ي�سّجل  لكي  قراءاته  و�سّخر  العلمنة، 

ا�ستغل  لبنانية.  طليعية  اأعمال  يف  النهائي  م�ستقرها 

خ�ري بذكاء حال املجتمع لكي ي��سل الفكر الذي ي�ؤمن 

ا�ستيعابًا من  اأكر  اإليه، مل يجد  به ويدافع عنه ويدع� 

اجلن�ب للم��س�عات االأو�سع. وه� اأقام لقاًء مدويًا بني 

كربى  جن�بية  اأ�سئلة  ا�ستلهم  حني  واجلن�ب،  التغريب 

كتابتها،  اأعاد  اأو  اقتب�سها  التي  بري�ست  م�سرحيات  يف 

ودخ�ل  امل�سرح  اإىل  ال�سيا�سي  ال�عي  دخ�ل  م�سطرًا 

امل�سرح ال�سيا�سي اإىل لبنان.

واله�ية.  اله�ى  جن�بية  االأمامية«  القرى  يف  »جحا 

مفاجاآت  و�سركاه«.  غ�ري�ن  بن  »وايزمان�  وكذلك 

وه�سا�سته  اللبناين  ال�اقع  هزال  ك�سفت  واإدها�سات 

حني راحت تكتب ق�ة امل�سرح يف احلياة العامة بلبنان. 

اللبناين  اجلن�ب  بني  قد�سيًا  زواج  رباط  الرجل  اأقام 

اأية  فاإن  مارك�سي،  والأنه  ال�سيا�سي.  وامل�سرح  وبري�ست 

قلب  يف  اجلن�ب  اجلدل.  طرق  �سلكت  معه،  مناق�سة 

اأكيدة لكثري من التفّكر وال�سغل والتعب.  اجلدل، ثمرة 

البكر، �سّطرت بداية ح�س�ر اجلن�ب  العلمية  املنهجية 

يف امل�سرح اللبناين. »جحا يف القرى االأمامية« ن�ع من 

االإن�سات اإىل �س�ت اجلن�ب وهم�مه عرب حجج واأدلة، 

يف خ�س��سية الفتة يف ذلك ال�قت. �س�ت ي�س�ده القمع 

يبحث يف  التعبري. منط  والرغبة يف  والرهبة  والت�سّلط 

البدايات  م�قعًا يف  للجن�ب  ويحفر  يجادلها  االأ�سباب، 

امل�سرحية يف لبنان.

املعيار امل�شرحي

لبنان.  يف  امل�سرح  معايري  من  معيارًا  اجلن�ب  �سار 

والنا�س  امل�سرحي�ن  فيه  يكت�سف  واأ�سل�بًا،  روؤية  �سار 

ه�ياتهم امل�ؤ�سلة وا�ستقاللهم املفق�د. لن ت�سبح روحه 

اأيدي�ل�جيا  اإىل  ح�س�ره  يف  يتحّ�ل  ولن  و�ساية،  روح 

على  اأ�سباب  اأو  دوافع  دون  يطغ  ومل  ا�ستبدادية، 

من  م�سرحية  تخُل  مل  وخميالتهم.  امل�سرحيني  حي�ات 

�س�«  لبكره  »بالن�سبة  اإليه:  اإ�سارة  من  اأو  اجلن�ب  ا�سم 

م�سرحيات  الرحباين.  لزياد  ط�يل«  اأمريكي  و»فيلم 

ال�طني  امل�سرح  اأو  �س��س�  م�سرحيات  ك�سرواين.  منري 

جتربة  بلدنا«.  يا  و»اآخ  كرك�ز«  »خيمة  مع  ال�سعبي 

التحرير  منظمة  يف  امل�حد«  »االإعالم  يف  امل�سرح 

اجلماهريي«  »االإعالم  يف  امل�سرح  جتربة  الفل�سطينية. 

يف منظمة التحرير الفل�سطينية. م�سرحيات ف�ؤاد نعيم 

اجلن�ب  اإن  ثم  دانيال.  نق�ال  م�سرحيات  »احللبة«.  كـ 

�سبيل  احلبيب  الكربى.  العربية  التجارب  اإىل  و�سل 

فرقة  واجلن�ب.  بريوت  ح�سار  عن  »�سمف�نية«  قّدم 

»امل�سرح اجلديد« قّدمت »عرب«. »نزهة ريفية« ليعق�ب 

لذا  تقربه،  مل  كثرية  م�سرحيات  اأن  غري  ال�سدراوي. 

قارب  جبارة  رمي�ن  ا�ستبدادية.  اأيدي�ل�جيا  ي�سّكل  مل 

اجلن�ب بعم�ميات م�سرحه. ولكنه مل يقربه حقًا، ال يف 

»زراد�ست« وال »�سربل« وال »لتمت ديد�سدم�نة« وال »حتت 

رعاية زك�ر« اأو »من قطف زهرة اخلريف«. م�سرحيات 

اأنط�ان ملتقى مل تقربه كذلك. »و�سية كلب« اأو »جرمية 

وعقاب« اأو »زيارة ال�سيدة العج�ز« اأو »مهاجر بري�سبان« 

ل�سكيب  وغريها  الباب«  »وراء  اأو  احلنني«  »م�انئ  اأو 

خ�ري. اأو م�سرحيات برج فازليان.

اأبعاد  رئيف كرم عرج على اجلن�ب يف م�سرحياته، يف 

م�شرح 

اجلنوب جاء 

كانقالب 

على 

الأ�شكال 

التقليدية 

و»احلكواتي« 

ا�شتلهام 

تراثي عبقري

153



فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون

فنون فنون فنون فنون فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

 فنون  فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

م�ساهدون  وهم  امل�ساهدين.  وجدان  يف  ال�سرية  جذور 

واأف�اج  واأقارب  اأ�سحاب  الأنهم  الت�جه.  حمدودو 

امل�سرحي.  العر�س  هذا  منتجة  االإ�سالمية«   »الك�سافة 

لقد  والن�ساء.  الرجال  جمه�رّي  بني  الف�سل  مت  لذلك 

وجدُت �سفني ط�يلني من الن�ساء يحيطان ب�سف ط�يل 

جديدة  م�اهب  تكت�سف  م�ستجدة  اأ�س�لية  الرجال.  من 

يف  يتداخل  الديني  �سيقة.  وقن�ات  اأطر  يف  وترعاها 

التاريخي. التاريخي يتداخل يف ال�اقع. ال�سعبي ي�سحى 

اأ�سط�رة مت�همة. تلك ت��سيفات ثالثة لـ »ثاأر اهلل« التي 

اأفلت اإىل مطرح  اإن بداأت تعلن عن ح�س�رها، حتى  ما 

لتجربة  االأ�س�د  ال�سندوق  اأو  ال�س�داء  الذاكرة  يف  بعيد 

الكبري  دمارها  لبنان يف حلظة من حلظات  امل�سرح يف 

عام 1984.

�شاحة ال�شيعة

تق�س  اأ�سئلة  تطرح  ال  م�سرحية  على  مرحلة  تنه�س  لن 

تطرح  ال  م�سرحيات  على  تنه�س مرحلة  ولن  امل�ساجع. 

ذلك  من  اأبعد  امل�سرح  �س�ؤال  امل�ساجع.  تق�س  اأ�سئلة 

بكثري. ال�سرورة امللّحة تقع يف النقد ويف حماية العادات 

ت�ستطيع  جديدة  فنية  باأ�سكال  بح�سانتها  والتقاليد 

حت�يلها دون اأن تقطع مع ذاكرتها. 

طريقًا  تر�سم  اأن  ت�ستطع  مل  ن�ساطات  جملة  اإنها  لنقل 

اإىل حركة متقدمة اأو واعية على �ستى ال�سعد االإبداعية 

مع  امل�سرح  ي�سبح  مل  والتق�ميية.  والتاريخية  والنقدية 

دائرة  تت�سع  ومل  خا�سة  اأهمية  ذا  املحاوالت  هذه  مثل 

وخ�س��سا  ال�سعب.  طبقات  خمتلف  من  به  االهتمام 

�سيا�سي  �سراع  يف  ا�ستعمالية  و�سيلة  �سار  امل�سرح  اأن 

ال�سباب  منظمة  لعبت  اجلن�ب.  يف  وحمكم  ط�يل 

ال�سي�عي  احلزب  يف  فرع  تنظيم  وهي  الدمي�قراطي، 

اللبناين، دورًا يف اإنتاج م�سرحيات يف اجلن�ب. كما لعب 

نادي  االأبرز  هيئات.  وكذلك  الدور،  هذا  مثل  اأ�سخا�س 

ال�سقيف يف منطقة النبطية، الذي اأبدى ان�سغااًل وا�سعًا 

بح�س�ر امل�سرح يف املنطقة.

�ساحة  يف  ال�سقيف  نادي  م�سرحيات  يف  االأحداث  تدور 

الرحابنة.  م�سرحيات  يف  دائمًا  احلال  هي  كما  �سيعة، 

تاأثر بالغ ب�احدة من جتارب العه�د ال�سيا�سية اللبنانية 

من  ن�ع  عن  برباءتهم  اجلن�بي�ن  بحث  الناجزة. 

النق�س  داروا  الرحبانية.  االأج�اء  باختيار  امل�ساواة، 

بالتماثل مبا ه� مت�سكل ونهائي ومعروف و�سائع. ولكنهم 

مل ياأل�ا جهدًا يف ح�سر بع�س امل�ساهد اخلا�سة مبزارع 

التبغ و�سط االأحداث الرحبانية وو�سط االأغنيات املدوية 

والدبكات الغارزة اأقدام الدابكني يف خ�سبات امل�سرح. اأما 

الطم�ح اإىل امل��س�عية ف�ساأن م�ؤجل الأنه غري مت�افر.

جتارب حزبية

ذلك  من  اأبعد  االأغنية  �ساعر  اأ�سعد  طعان  طم�ح  لعل 

وكّتاب  �سعراء  اجلن�ب  يف  للم�سرح  يكتب  اأن  بكثري. 

وبع�س املتخ�س�سني دون اأن نن�سى االإعداد واالقتبا�س. 

ب�سمة  وال  اأثرًا  املحاوالت مل ترتك  ومع ذلك فكل هذه 

ن�ستطيع  ال  اأننا  ول�  العبثية،  من  وب�سيء  جتريدية  �سبه 

اأن ننكر اأنه ا�ستطاع خالل فرتة ق�سرية اأن يكتب عددًا 

من الن�س��س الب�سرية، حماواًل اال�ستفادة من نتاجات 

امل�سارح االأوروبية يف روؤاه واأفكاره. كل امل�سرحيات التي 

نب�س  تلتقط  اأن  حاولت  اجلن�ب،  وم��س�عة  تعاطت 

احلدث ووعي وقائعه العتيقة ودوره يف خريطة ال�سراع 

وم�اطن اخللل االإقليمية واالأحداث اجللل املنتظرة، يف 

م�س�غات فنية متفاوتة. بع�سها تقليدي وبع�سها باحث 

انتهازي  اأو  و�س�يل،  خطابي  وبع�سها  �سائع  وبع�سها 

فاقع. �سّكل اجلن�ب خ�سي�سة بارزة يف جتربة امل�سرح 

اللبناين احلديث. دفاتر النك�سة فيه ودفاتر الق�ة. ذلك 

امل�سادة  ال�حيدة  ال�س�رة  لي�ست  وحدها  املقاومة  اأن 

للذّل. الأن اجلن�ب حقل عالقات.

والأن اجلن�ب حقل دالالت، هناك واحدة من املحاوالت 

الأنها  جدًا،  خطرة  حماولة  اهلل«.  »ثاأر  هي  ال��س�لية 

ا�ستلهمت ال�سرية احل�سينية يف ترتيب م�سرحي م�ؤذ. بدا 

اجلن�ب جزءًا اأكيدًا من ال�سرية هذه. ا�سقاط مربر. بل 

م�ساحة  ه�  املتعددة  واحدة من طبقاته  اإن اجلن�ب يف 

العملية  اأخذ  ب�سمة  جميل  ال�سرية.  هذه  الإقامة  �سرعية 

العمل  يف  ال�سابقة  اجله�د  كل  �سّ�ه  عاتقه.  على  الفنية 

على ال�سرية احل�سينية. اأو تر�سيخ ال�سرية يف م�س�غ فني 

متقدم. الرتكيز على احلق�ق االإن�سانية للجن�بيني وعلى 

حق املقاومة، جاء يف �س�رة بائ�سة مل تطرح االإ�سكاليات 

يدغم  لكي  هنا،  امل�سرحي  الفكر  يتبل�ر  ال  احلقة. 

ال�سيا�سي بالثقايف. اأو لكي يقيم من كليهما عاملًا حمف�فًا 

تر�سيخ  فكرة  عن  ناأت  اهلل«  »ثاأر  ان  ذلك  باالإ�سارات. 

�شار اجلنوب 

من معايري 

امل�شرح 

يف لبنان 

يكت�شف فيه 

امل�شرحيون 

هوياتهم 

وا�شتقاللهم 

املفقود
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تركت  اأنها  بيد  واالجتماعية.  الثقافية  احلياة  يف 

بنادي  خا�سة  اال�ستعرا�سية  امل�سرحيات  ذكريات. 

ال�سباب  باحتاد  خا�سة  الدرامية  وامل�سرحية  ال�سقيف. 

باأ�س  »ال  هذه  احلزبية  املنظمة  جتارب  الدميقراطي. 

بها«، كما ي�سرح رفيق علي اأحمد. اأبرزت اأ�سماء انطفاأ 

بع�سها وال يزال بع�سها االآخر يف جتربة امل�سرح اللبنانية 

ثالث  ا�سم  وثمة  م�سطفى.  وم�سه�ر  ال�سباح  كح�سام 

ه� في�سل جميل، اختفت اآثاره منذ مطلع ال�سبعينيات. 

اأ�سماء لفتت االأنظار. ولكنها بقيت يف مدارها، بتن�سيط 

تر�سح  مارك�سي  وه�  ال�سباح.  عادل  من  مبا�سر 

لالنتخابات النيابية ذات ي�م. كما طارت اأ�سماء اأخرى 

يف ف�ساء املنطقة كح�سن ن�سار وعلي بيطار.

يكن  مل  النبطية  منطقة  يف  امل�سرحية  الفرق  انت�سار 

على  مقايي�سها  تبني  اأن  اأرادت  نقية  روحًا  بل  ر�سالة. 

اأحد  الذي قامت يف كنفه. مل ي�سفها  مقايي�س املجتمع 

اأو  م�س�غ  على  اتفاقًا  تطرح  ومل  ال�سفات.  باأح�سن 

حمببة  اأن�سطة  قيام  اإىل  املمن�ع  عربت  عليه.  اختالفًا 

جاز  ما  اإذا  راهقت  لها.  وجاذبة  النف��س   من  وقريبة 

التعبري. مل تقم حربًا �سع�اء على ال�سيا�سي القمعي ومل 

تذهب اإىل اأحاديث اجلن�س ومل ت�سهب يف احلديث عن 

االأبعاد اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية. اإملاحة ما�سية 

فقط. 

م�سه�ر م�سطفى البادئ باأعمال هاوية متامًا يف اجلن�ب، 

جمم�عة  له  حمرتفًا.  اأ�سحى  امل�سرح.  يف  عمله  ا�ستمر 

قانا«  »حدود  باملطلق.  جن�بية  هم�مها  امل�سرحيات  من 

)1998( و»ذكريات خارج ال�سجن« )1993( و»امل�سرية« 

)1976( و»الط�اف امل�سرحي« )�سيدا 1993(. ركزت 

»حدود قانا« على احلاالت النف�سية للناجني من املجزرة. 

اأطفال ومراهق�ن يعان�ن من ت�س�هات نف�سية وج�سدية، 

قدرتهم  عدم  ويف  االجتماعي  �سل�كهم  يف  تنعك�س 

اأجريت  امل�ساكل.  من  نبع  اجلماعة.  مع  التاأقلم  على 

مقابالت مع الناجني، عرب االأ�سرطة امل�سجلة وكامريات 

االأحالم  العمل على  ا�ستغل فريق  وال�سينما.  التليفزي�ن 

�سربة  عرب  اإال  تنك�سف  مل  وم�ساكل  وعقد  والك�ابي�س 

�أو	 	425 القرار  على  الرتكيز  وجرى  احلرب.  هي  ق�ية 

الن�س الدويل اخلا�س باالحتالل االإ�سرائيلي. وه� ن�س 

غري حمرتم. كما جرى الرتكيز على مثلث احلياة وامل�ت 

يف  االإ�سرائيلي  االحتالل  ق�ات  ق�سفته  الذي  والهنغار 

العامل.  يف  احلديثة  احلرب  م�ساهد  اأب�سع  من  واحدة 

الق�س�ة االرت�ية �سكلت املعادل الفني للعر�س.

حكاية  روت  »ذكريات«  غروت�ف�سكي.  من  ملحات  وثمة 

دخ�له  �سبب  واحد  كل  يروي  �سجن.  يف  ل�س��س  ثالثة 

اإىل ال�سجن. ثالثة جن�بيني. اثنان يت�اطاآن على الثالث 

ال�سجن.  اإىل  دخ�له  اأ�سباب  رواية  على  اإجباره  بق�سد 

وربع  �ساعة  مدى  على  مداورة  رواياتهم  ميثل�ن  اإنهم 

ال�ساعة. دخل االأول ال�سجن بتهمة ال�سرقة والقتل. الثاين 

باتهامه  اأهل قريته اجلن�بية �سايق�ه  الأن  ال�سجن  دخل 

بالهبل. حتامل�ا عليه فهاجمهم. الثالث يف ال�سجن، الأنه 

ذهب لكي ينفذ عملية �سد اإ�سرائيل من م�قع حدودي. 

من  جتربة  تغريبية.  امل�سرحية  امل�سرح.  داخل  م�سرح 

يف  »امل�سرية«  مب�سرحية  بداأها  التي  م�سطفى  جتارب 

اإيحائي.  �س�ريايل-  منحى  ذات  وهي  ال�سقيف.  نادي 

مزارع�  واجلن�بي.  اللبناين  م�ت  �سد  مثالية  �سرخة 

فه�  امل�سرحي«  »الط�اف  اأما  »امل�سرية«.  اأبطال  التبغ 

ط�اف بطله حك�اتي تقليدي لعب دوره م�سه�ر م�سطفى 

حيث  املقهى،  يف  الط�اف  ينتهي  تقليدي.  مقهى  يف 

على  االأهم  اأن  اإال  هالل.  بني  تغريبة  احلك�اتي  يروي 

�سعيد عالقة اجلن�ب بامل�سرح وعالقة امل�سرح باجلن�ب 

عام  عا�س�راء  على  عمله  م�سطفى  م�سه�ر  جتربة  يف 

	.1994

امل�شرح العا�شورائي

و�سع عا�س�راء كم�سروع ثقايف يجعلها ت�سب يف م�سامني 

تخ�سيب العالقة بها، دون اإ�سقاط اأي من معانيها. بل اإن 

تعزيز هذه املعاين، ه� واحد من مفاتيح التط�ر والتقدم. 

امل�شرحيات 

كان همها 

التقاط نب�ص 

احلدث ووعي 

دقائقه ودوره 

يف خريطة 

ال�شراع 

الإقليمي
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 فنون  فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

�س�«.  »اله�ر�س  مقهى  اإىل  الطريق  يف  اأدوارهم  متثيل 

هناك اجتمعت النا�س ح�لهم، قبل اأن ُيقادوا يف �ساحنة 

ع�سكرية اإىل خمفر حبي�س. ك�سر اجلن�ب اأنظمة مقفلة 

يلغي  التي  املتقابلة  الق�ى  فعل  عن  ناجمة  حااًل  وترجم 

اإىل ا�ستعمال  اأحيانًا  ال�احد منها االآخر، اإىل حد يدفع 

تعبري الت�ازن مبعناه امليكانيكي.

اجلن�ب يف امل�سرح عني حااًل ال م�ستقرة يف ابتداع اأ�سكال 

اللغة  تعنف،  اللغة  ق�س�ر حراريًا.  ال  وطليعية.  متقدمة 

هذا  الداخلية.  �سروطها  على  تتمرد  ذاتها،  على  تتمرد 

ما حدث مع فرقة »احلك�اتي« اللبنانية، التي ا�ستجابت 

االهتمامات  يتخطى  حم�ري  كهم  اجلن�ب  ق�سية  اإىل 

االأ�سكال  على  انقالبها  »احلك�اتي«  اأقامت  التقليدية. 

التقليدية عرب ثالث م�سرحيات، �سكلت االأخرية الذروة 

يف عالقتها باجلن�ب. بـ »الِعرَب واالإبر« اأواًل اأو حكاية اأب� 

»اأيام اخليام«  واأخريًا   .»36 الـ  »من حكايات  ثم  كامل. 

�سّكلت الثالث م�سرحيات هذه، �ُسّلمًا اإبداعيًا مت�ساعدًا 

يف م�سرية الفرقة »بالعرب واالإبر« عن اجلن�بي امل�سح�ق 

اقتبا�سها  مت  لدراغ�ن.  كلبًا«  �سار  الذي  »الرجل  عرب 

العاملني  انتفا�سة  عن   »36 الـ  »حكايات  من  لبننتها  اأو 

الفرن�سية  االحتالل  ق�ات  م�اجهة  يف  عامل،  جبل  يف 

واالإنكليزية. هنا بداأ مترد روجيه ع�ساف على لغة جتربة 

ك�سفت  امل�سرحية  اأن  ذلك  للم�سرح«.  بريوت  »حمرتف 

االآثار املتبقية من جتربة املحرتف. حكت »اأيام اخليام« 

ق�سة املجزرة التي ارتكبها االإ�سرائيلي�ن بحق من تبقى 

من عجائز اخليام يف اأحد املالجىء. ترك�ا بع�سهم لكي 

يخربوا االآخرين مبا راأوا. ولعل »اأيام اخليام« هي حكاية 

احلاج حممد عليان. جن�بي مل يطق العي�س يف ال�ساحية 

اجلن�بيني،  من  كبرية  اأعداد  احت�سدت  حيث  اجلن�بية 

فرتك البيت. رمى ه�يته اللبنانية يف البحر، يف منطقة 

للتيارات  نف�سه  برتك  ينتحر  اأن  قبل  البي�ساء  الرملة 

العنيفة هناك.

مع  فعليًا  قطعًا  تفر�س  اأن  انت�ت  اجلن�ب  م�سرحيات 

من  اجلمعي  العمل  ميزها  املهيمن.  امل�سرحي  ال�سكل 

وا�ستخدام  م�سرتك  ب�سكل  العمل  وتقرير  اختيار  جهة 

املت�افرة من قبل اجلميع، رابطة فاعلية  كل االإمكانات 

فيما  الفرقة  اأع�ساء  جتان�س  مبدى  ال�سالفني  ال�سرطني 

بينهم وارتباطهم الفعلي باجلمه�ر الذي ميثل�نه.

لغة كاملة، قامت على ا�ستعمال الروح واالأداة اجلن�بية 

وخربة العالقة باجلن�ب وجتربة امل�سرح اللبناين.

اأقامت  وامل�سرح،  اجلن�ب  بني  ا�ستثنائية  لقاء  حلظة 

ندوة  الفرقة يف  اأع�ساء  وقف  ا�ستثنائية.  تعبريية  روحًا 

احتجاجا  �سمت  دقيقة   1983 عام  نان�سي  مهرجان 

على اعتقال خمرج ومدير فرقة احلك�اتي الفل�سطينية 

تنّطح  االإ�سرائيلية.  ال�سلطات  قبل  من  اأب��سامل  فرن�س�ا 

معل�مة  دح�س  اإىل  حا�سرون  اإ�سرائيلي�ن  م�سرحي�ن 

اأن  اإال  اأنباء عاملية.  االعتقال التي كانت وزعتها وكاالت 

احلكاية مل تنته هنا. فقد عمد ه�ؤالء اإىل ح�س�ر عر�س 

»اأيام اخليام« ومل يخرج�ا من ال�سالة اإال بعد اأن اأغمي 

التي  املجزرة  م�سهد  متابعتها  جراء  من  زميلتهم،  على 

اقرتفها جن�د االحتالل االإ�سرائيلي بحق عجائز اخليام 

وهم يف ملجاأ القرية اجلن�بية البعيدة.

البحث يف طبيعة هذا املك�ن، قد يفرز اإجنازًا كبريًا على 

الفنية  وروابطها  ال�سرية  بني  تنافر  فال  ال�سعيد.  هذا 

اإذا ما وجدت. ذلك اأن قراءة املا�سي، غالبًا ما جاءت 

اإ�سكاليتها. قراءة يف  متن�عة. قراءة يف اللغة وبحث يف 

الدين وما ُكتب ح�له وفيه. وقراءة يف التقاليد الدينية 

التقاليد  اأن  على  تاأكيدنا  مع  اآخر،  �سياق  يف  وحلظها 

الدينية �سيء، والدين بن�س��سه ال�سريحة �سيء اآخر.

�شاحنة ع�شكرية

القرى  يف  »جحا  خا�س  حديث  يف  خ�ري  جالل  ي�ؤكد 

االأمامية« ك�ميديا �سعبية ملحمية. و»كذاب« اأو »حماورات 

االأمر  �سكل  اجلن�ب.  ق�سية  طرحت  وطن�سا«،  �ساهني 

زيادة يف املرجعية على �سعيد امل�سرح. ديناميكا حرارية 

التعبري  اأ�سكال  يف  متقدمة  كيميائية  نظمًا  ابتدعت 

مفرتقًا  �سكلت  »جمدل�ن«  اجلن�ب.  ق�سية  حاكت  التي 

ع�ساف  روجيه  مع  للم�سرح«  بريوت  »حمرتف  فرقة  مع 

ون�سال االأ�سقر. منعتها ال�سلطة. اأو حاولت منعها، حني 

حمل اأفراد من الدرك اللبناين اأمر املنع. بيد اأن اأفراد 

تابع�ا  حيث  املنع،  قرار  على  احتج�ا  امل�سرحية  الفرقة 

النه�شة 

امل�شرحية 

يف لبنان 

بداأت بحركة 

الرتجمة على 

يد مارون 

النقا�ص 

يف بريوت 

وا�شتوت يف 

اجلنوب
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اأ�سا�سيًا  دورًا  احلكاية  لعبت  وطاملا  اإبداعية.  �سلطة  اأية 

احلكاية  فاإن  االأخرية،  احلك�اتي  فرقة  م�سرحيات  يف 

الرئي�سي  املحدد  دور  لعبت  وبرنيطة«  ختم  »القان�ن  يف 

ل�سل�ك العنا�سر، التي حازت ا�ستقالاًل بالكلية.

تكثفت  التناق�س  جتاوز  و�سائل  التط�ر.  حكمت  ال�الدة 

يف العف�ية ويف هم�م التعبري ال�سر�سة. قاتل البع�س لكي 

من  التفا�سلية  البنيات  غابت  احلياة.  يف  دوره  ميتلك 

اإىل  الطريق  يف  متامًا  خمتلف  اإطار  وقام  ذلك.  جراء 

�سه�ل التعبري و�سه�لته. مل يكن ثمة من ت�جيه باملعنى 

نا�س  ع�ساف  روجيه  غذى  تغذية.  بل  للكلمة.  التقني 

عيناتا بالك�دات املحر�سة على متلك العمل. لقد فعل�ا. 

اأهم من  التعبري  اأن  اأما ع�ساف ف�جد منذ ذلك ال�قت 

مناذج  ال  اآخر.  ح�سابًا  اأقاما  التقيا  اإذا  وهما  امل�س�غ. 

مناهج  تعتمد  ق�انني  وال  قدمية  مبادئ  وال  هنا  �سابقة 

ثابتة. النظام املاثل يف امل�سرحية قان�ن خا�س حم�سل 

م�ؤ�سرات  اأمام  اإننا  نا�سها.  على  املفت�حة  التجربة  من 

التي قد متنح  العالمات  اإىل  اأ�سحابها  ياأبه  لن  طبيعية 

من قبل جلان حكام واقعية اأو متخيلة.

 - االقت�سادية   - االجتماعية  باخللفية  يتعلق  عمل 

الثقافية للمحلة ال�سكنية الداخلية.

حتقيق الذات ه� النم�ذج يف »القان�ن ختم وبرنيطة«. 

امل�سرحية يف  بالتجربة  عمارة جديدة يف جن�ب تداخل 

اإىل حالة  لقد حت�ل  االأهلية خ�س��سًا.  �سن�ات احلرب 

اأ�سيلة يف و�سط مدمر وخرب. حت�ل اإىل ظاهرة، حتت 

امل�سرح  يف  اجلن�ب  الكربى.  املحدقة  االأخطار  تهديد 

اأ�سحى حااًل د�ست�رية. جماله من �سع�ر ناجت عن اأ�سكال 

امل�سرح  بقي  ريفًا.  الريف  يعد  مل  ومتط�رة.  متقدمة 

مدينيًا، هذا �سحيح. ولكن اجلن�ب عرّب عن ال�حدة يف 

الكرة والتكامل مع املحيط. واحت�ى �سخ�سية م�سرحيني 

اأفالك فكرية وروحية  اأجيال خمتلفة، يف  متقدمني من 

فنية. كاأن م�سرحياته، حازت اكتمال عنا�سر التك�ين.

اأج�ساد  ت�ساهد  وهي  انهارت  حتى  االإ�سرائيلية  بكت 

وهي  وحتتها.  ال�سغرية  الطاوالت  ف�ق  مبعرة  املمثلني 

دالالته  يف  غني  ولكنه  فقري.  حيز  يف  منث�رة  طاوالت 

الت�سكيلية. وبكت حتى انهارت، يف ال�قت الذي بداأ فيه 

ال�س�ت امل�سجل يعدد اأ�سماء �سحايا املجزرة.

اأعمال  يف  اجلن�ب  اختيار  التعبري.  خدمة  يف  االإبداع 

فرقة احلك�اتي يع�د اىل روؤية �سيا�سية ب�سيطة ومعقدة 

يف اآن. فاجلن�ب ه� ب�ؤرة اال�ستعال، التي نهلت منها ب�ؤر 

اإبداع قامت يف العا�سمة، على م�ست�ى اللغة ولي�س اللكنة 

فقط.

اجلر�س

احلكايات  ع�سرات  »اجلر�س«.  يف  دافق  جن�بي  ن�س 

املتتالية. لقد حقق رفيق علي اأحمد واحدا من طم�حاته 

وحيث  بتميز.  عربيًا  اجلن�ب  بدا  حيث  »اجلر�س«  يف 

ا�ستقطب  جذاب  فني  م�س�غ  يف  احلكايات  تبل�رت 

ع�سرات اآالف اللبنانيني.

»اجلر�س«.  يف  االأ�سا�س  حجر  واحلكاية  ال�سكل  متاثل 

مناذج متقاربة يف نظامني ملم��سني )احلكاية وال�سكل( 

كاأنه  اأو  ووظيفي.  بني�ي  ت�سابه  واحد.  �سكل  يف  متاثال 

ختم  »القان�ن  عنا�سرامل�سرح.  بني  عالقات  تطابق 

اإمكانية  طرحت  عيناتا،  يف  ع�ساف  لروجيه  وبرنيطة« 

وال�ظيفية.  ال�سيا�سية  االعتبارات  بني  التكامل  حتقيق 

البدء من امل�سرح، قبل ان تنقلب االآية بالتمام والكمال 

ل�سالح اآلية اإبداعية اأخرى.

وبرنيطة« حكم  »القان�ن ختم  العامة يف  النظرية  والدة 

بامل��س�ع  اللقاء  البديهيات.  بح�س�ر  االإبداعية  العملية 

بل  م�سرحية،  لي�ست  اإنها  امل�سرحي.  العمل  يف  اإلزامي 

عماًل م�سرحيًا. وبني االثنني فروق ج�هرية. وهي متيزت 

بغياب �سلطة �سيا�سية مركزية وغياب اأية ق�ة يف خدمة 

اجلنوب يف 

امل�شرح حتول 

لعمارة جديدة 

تداخلت 

فيها التجربة 

امل�شرحية 

بالو�شط 

املدمر 

واملخرب 

يف �شنوات 

احلرب الأهلية

»اأيام اخليام« لروجيه ع�ساف 
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�صارع الثقافة �صارع الثقافة �صارع الثقافة
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منهل عذب

اأن  �سعادتكم  من  ونرج�  املباركة  الفر�سة  هذه  ننتهز 

تتف�سل�ا بتزويد مكتبتنا املتنامية مبجلتكم الثمينة التي 

والطالب  والباحثني  االأ�ساتذة  من  ح�سنًا  قب�اًل  �ستلقى 

- خا�سة يف مرحلة التخ�س�س - فهي حقًا منهل عذب 

اإعداد  يف  ويفتقدونها  واملعارف  العل�م  ظماأى  يرده 

فجزاكم  واملحا�سرات،  التخ�س�س  ور�سائل  البح�ث 

اأرا�سي  البعيدين عن  اإخ�انكم  االأوفى عن  اهلل اجلزاء 

لغته  وبنية  واحل�سارية  الثقافية  واأج�ائه  االإ�سالم 

وجنته،  نبيه  ولغة  دينه  خلدمة  اهلل  ووفقكم  االأ�سيلة، 

واأنتم اأهل ذلك واهلل يت�الكم.

عبدالقادر حممد

اأمني مكتبة ال�سيخ اأب�بكر االإ�سالمية

كريال - الهند

 تاريخ الكلمات بني 

الو�شل والقطيعة

فيما  ملجلتكم  االأول  العدد  �سدور  مع  كثريًا  فكرت 

جدار  يف  �ست�سيف�نه  الذي  احلجر  ه�  وما  �ستكتب�نه، 

ع�سرات  ت�سدر  يزيد،  اأو  قرن  فمنذ  العربية،  الثقافة 

من املجالت بداية من العروة ال�ثقى والر�سالة ومرورًا 

مبجالت االآداب واالأقالم.. ثم ف�س�ل والناقد والقاهرة 

والع�س�ر.. وكل هذه املجالت �سدرت ثم اأفلت �سم��سها 

فماتت اأو انتحرت.

ت�ساقطت  واكتماله،  الذي كان قد قرب متامه  واجلدار 

اأحجاره من جديد، وتبعرت و�سط عامل عربي ا�ستحل 

ومل  اأم�اتًا..  ولي�س�ا  اأحياء  اإخ�انهم  حل�م  اأكل  اأبناوؤه 

يعلن اأحد عن كراهته للفعل و�سط عامل من الكراهية.

وال اأق�ل اإنني ا�ستغربت كثريًا جراأتكم و�سدوركم يف مثل 

هذا الت�قيت بالذات، واجل�سد العربي قد اأعلن احلرب 

وال�س�مال،  وال�س�دان  وفل�سطني  العراق  يف  نف�سه  على 

كامل  ال�ساعر  ق�ل  عليه  �سدق  العربي  �سعبنا  وكاأن 

ال�سناوي »بع�سي ميزق بع�سي«.

ومع تقليب اأوراق العدد االأول من جملة »الدوحة« وجدت 

نعيد من  واأن  نتفاءل،  اأن  فمن حقنا  ت�ساوؤمنا  بقدر  اأنه 

جديد بناء البيت الذي خربته االأحقاد.

 خالد العامري 

طرابل�س - ليبيا

�شفحة للتوا�شل بني

ـــا الأعـــــــــزاء تــعــيــد  ـــه ـــرائ وق

ــن  بـــــنـــــاء مــــــا انــــقــــطــــع م

ــل الــثــقــايف  ــش ــو� جــ�ــشــور ال

ــاين ــش ــ� الإن احلـــــوار  ودفء 
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غبطة و»خوف«

اإنه ملن دواعي �سروري و�سعادتي اأن اأ�سطر اإليكم من خالل ر�سالتي هذه اأعمق م�ساعري القلبية واأ�سمى التربيكات 

مبنا�سبة ا�ستئناف �سدور جملة »الدوحة« بعد انقطاع عقدين من الزمن تقريبًا.

ال اأخفي عليكم مدى الغبطة التي انتابتني واأنا اأت�سفح ال�سبكة العنكب�تية لتقع عيني على اأحد امل�اقع الذي اأعلن 

عن ع�دة املجلة لل�سدور. فـ »الدوحة« لها ذكريات عزيزة يف نف�سي، ك�ين ع�ست يف العراق وكنت اأ�سرتيها �سهريًا 

واحتفظ باأعدادها اأيام رئي�سي حتريرها د. حممد اإبراهيم ال�س��س و اأ. رجاء النقا�س. ولكن القدر ق�سى بت�قف 

املجلة عن ال�سدور الأ�سباب معينة، كما اأظن، وغادرت بلدي عام 1994 مرغمًا الأتغرب واأعي�س يف املنفى ط�ال 

هذه ال�سن�ات التي كانت �سنة اأ�س�اأ من �سنة. حتى بات حتت االحتالل االأمريكي فري�سة ينه�س به من كل مكان.

بدوري اأبعث اإليكم بقطعة اأدبية كتبتها لـ »الدوحة« وحتمل عن�ان »خ�ف«، اآمال اأن جتد طريقها للن�سر.

علي ال�شياب - والية فكت�ريا - اأ�سرتاليا

اأهاًل بالده�شة والفكر اجلميل

اأو ت�سرح القلب، فالطعنات على قلب  اأن ت�سّر اخلاطر  اأخبار من املمكن  رمبا ال ي�جد على �ساحتنا العربية من 

العروبة تت�اىل، ومل تعد هناك دم�ع جديدة ميكن اأن تذرف على الكثري من اخليبات العربية.. فكل الينابيع �ستجف 

الي�م اأو غدًا.. حتى ينابيع البرتول قد اقرتبت �ساعة ن�س�بها..!!

ولكن هناك من االأخبار ما يدفعنا اإىل االحتفاء بها.. فمع ع�دة جملة »الدوحة« لل�سدور اأ�ستطيع اأن اأق�ل اإن هناك 

نافذة جديدة للن�ر قد �سرعت يف م�اجهة الظالمية والظالميني.

ومع افتتاحية العدد اأده�ستني مقالة اأدوني�س »اأهال بال�سرد ول� حزن ال�سعر«. ولكن �سرعان ما ت�سربت املقالة من 

بني عقلي وعينّي، وكاأن الكاتب ي�سن علينا اأن نعي�س حلظة �سعادة يف عناق مع الفكر اجلميل، والعقل االأجمل.

واإذا كانت ق�سيدة �سعدي ي��سف اأ�سعدتني فاإن ق�سيدة �س�قي بزيع اأ�سرتني واأده�ستني.. ويف ق�سية العدد »الكتابة 

التاريخ  اأب�النجا لعر�سها وجهة نظر معاندة ل��سعها  بني الذك�رة واالأن�ثة«، انفعلت كثريًا مع مقالة د. �سريين 

وال�سيا�سة واحلروب يف م�اجهة املراأة.

 كيميائي وليد رم�شان

وهران - اجلزائر

رجاء للم�شوؤولني

 بزيادة املطبوع

لقد وقعنا �سحية خديعة مت االإعالن عنها بالتب�سري ب�سدور 

جملة »الدوحة« اأول ال�سهر املا�سي.. ولكن مل ن�ستطع العث�ر 

على اأعداد لدى الباعة.. وعندما ن�ساأل عنها يك�ن اجل�اب 

نفدت خالل �ساعة واحدة.. واالأعداد ال تكفي..!

وبعد حماوالت ا�ستطعت ال��س�ل اإىل ن�سخة ا�ستعرتها من 

�سديق، وبقدر ما ع�ست �سعادتي مع م��س�عات العدد، اإال 

اأن تعا�ستي كانت اأكرب، الأنني �ساأفقد هذا العدد باإعادته اإىل 

�ساحبه.

املطب�عة  االأعداد  بزيادة  املجلة  عن  امل�س�ؤولني  يف  واأملنا 

اأنها لن  اإىل م�سر.. فما عهدناه من قطر اخلري  واملر�سلة 

تبخل علينا بزيادة املطب�ع.

هناء عبداحلميد

كاتبة وروائية

االإ�سكندرية - م�سر
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د.حممد اإبراهيم ال�شو�س

م�ؤ�س�س جملة الدوحة ورئي�س حتريرها االأ�سبق

عندما تقرر اإ�سدار جملة »الدوحة« القدمية ويف اأول اجتماع اأ�سب�عي مبكتب �سعادة وزير االإعالم بال�زارةـ  وكان 

�سعادة ال�زير ي�سغل وقتها مكتبني: اأحدهما بال�زارة، والثاين يف الدي�ان االأمريي ـ ومل يكن قد مر على و�س�يل 

الدوحة اإال ي�م وبع�س ي�م. �ساألت �سعادة ال�زير بح�س�ر ال�سيد مدير االإعالم، وكان قد رحب بي ترحيبًا حارًا 

يف االجتماع، وقدمني بكلمات طيبة لبقية الزمالء: ما هي غايتكم من اإن�ساء جملة الدوحة؟ وما هي تفا�سيل 

خطتكم التي تريدون اأن اأعمل على �س�ئها؟. ونظر �سعادة ال�زير اإىل املدير ثم ابت�سم وه� يق�ل: هذا دورك 

اأنت، ار�سم اخلطة و�سندر�سها يف االجتماع القادم اإذا �سئت، ثم قال �ساحكًا: املدير يق�ل اإنك عبقري فاأرنا 

عبقريتك، قلت: ال�سيد املدير �سديقي وقريبي وراأيه يف عبقريتي جمروح، تعمدت اأن اأذكر ذلك حتى ال ت�سبح 

احلقيقة طعنة مدخرة للم�ستقبل.

هذا »ال�سكت�س« ه� من ذاكرة تلك االأيام اخل�ايل وقد يتكرر هذا مع الدوحة اجلديدة التي رمبا تك�ن اأروع من 

جملة الدوحة يف �سابق عهدها واأكر انت�سارًا منها، لكنها تظل برغم اال�سم، جملة جديدة مب�ا�سفات جديدة 

وبروح جديدة ولع�سر جديد وقراء جدد تختلف اجتاهاتهم واأذواقهم.

الزاهر، فذلك طلب  الدوحة )القدمية( كما ولدت عمالقة يف عهدها  ا�ستن�ساخ جملة  اأما 

امل�ستحيل كما عرب عن ذلك �ساعر اأغنية اأم كلث�م »فات امليعاد«:

وعاوزنا نرجع زي زمان

قل للزمان ارجع يا زمان

وهات يل قلب ال داب وال حب

وال اجنرح وال �ساف حرمان

لكي تع�د »الدوحة« التي األفناها واأحببناها واأحبها القارئ العربي كما مل يع�سق جملة غريها، 

نحتاج لتع�د اإلينا تلك احلقبة من الزمان، حني كنا ـ عبدالقادر حميدة ذلك االأديب عميق 

الثقافة الذي ي�ستطيع اأن يح�ل األفاظًا متناثرة واأحيانًا ال معنى لها اإىل عقد ن�سيد، والفنان 

العبقري حقًا حممد اأب� طالب الذي كان ياأخذ ال�سفحات من عبدالقادر وتتح�ل يف ذهنه 

ال�قاد اإىل منظ�مة من الروؤى واالأ�سكال وال�س�ر واالأل�ان، وكمال �سعد غريب االأط�ار )رحمه 

اهلل( الذي كان يجمع بني االأدب الرفيع واحل�س ال�سحايف املتميز ـ يف اأوج ال�سباب واحلي�ية، 

�سقة  يف  الطعام،  و�سحائف  والل�حات  االأوراق  فيها  تختلط  ح�سائر  يف  الليل  ط�ل  جنل�س 

عمارة اخلليفي يف »را�س ب� عب�د« ناأكل الف�ل والفالفل والفطائر ال ندري اإن كان ع�ساء اأو 

فط�رًا ون�سلي الع�ساء وال�سبح حا�سرًا ونراقب احلياة عند الفجر تدب يف اأو�سال بلد حبيب 

ينم� اأمامنا كما تنم� الزهرة ويتفتح ال�رد.

وكانت املجلة كالطفل ال�سقي تعبث وجتري منطلقة ال يقيدها الروتني. وكان ال�س�ت ال�حيد 

الذي ميكن اأن يكبح جماح هذه احلي�ية الدافقة ه� �س�ت االأب داوود فان��س يف مكاتب وزارة 

املالية والبرتول، ميلك يف يده خي�ط الهم االإداري واملايل يف الدولة ال يتعني اأحد اأو ي�سكن اإال وفق رغبته، كان 

ي�ستطيع اأن ي�سخ الدم يف �سرايني عملك اأو مينع عنه اله�اء.

اأحبنا ل�جه اهلل وفتح قلبه لنا كما مل يفتحه الأحد، جئته يف اأول عهدي يف �ساأن من �س�ؤون املجلة ف�سدين يف جف�ة 

مل اأت�قعها، قلت له: بهذه الطريقة لن ن�ستطيع اإخراج املجلة بال�س�رة التي يريدها �سعادة ال�زير، نظر ح�له 

اإىل طالبي احلاجات و�سحك وه� يق�ل هازئًا: هذا البلد كان م�ج�دًا قبل �سدور جملتك، واأعتقد اأنه �سيبقى 

لفرتة اأط�ل حتى واإن مل ت�سدر. التقطت القفاز وقلت: وماذا يف ذلك؟ هذا العامل كان يعي�س قبل ظه�ر البن�سلني 

ويبدو  مليًا،  اإيّل  نظر  البن�سلني.  يكت�سف  ل� مل  اأط�ل  فرتة  �سيعي�س  كان  اأنه  واأح�سب  بالب�سر  تفتك  واالأمرا�س 

اأن املقارنة قد اأده�سته واأعجبته وعجز عن كتمان �سحكته، ثم مد يده ووّقع على الطلب، ومن ي�مها اأ�سبحنا 

اأ�سدقاء ال يرف�س لنا طلباً.  وقد كان حتيزه ملجلة الدوحة وتدليله لها مثار الده�سة يف اأروقة اإدارة االإعالم، وال 

اأح�سبه ـ رحمه اهلل ـ كان يجد وقتًا لقراءتها.

يثري  ما  فيها  النا�سرون  يجد  ومل  القارئ  اأحبها  ولهذا  غامر،  حب  نتاج  االأول  عهدها  يف  الدوحة  جملة  كانت 

غ�سبهم وم�ؤاخذتهم.

تلك الدوحة...
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