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أحمد عاطف أحمد الحفاظ على الشيء يكون بتغييره

لقاء
ينشغل األكاديمي
المصري أحمد عاطف
أحمد ،بأسئلة الشريعة،
وأصول الفقه،
وعالقتها بحال
المسلمين في الحاضر.
يتحدث عاطف مع
ّ
«العربي الجديد» عن
كتابه الجديد الذي
سيصدر قريبًا ،وعن كتاب
«فتور الشريعة» الصادرة
ترجمته العربية حديثًا
وقضايا راهنة أخرى
معاد بادري

■ يصدر لك قريبًا «الشريعة :حاالت،
ُ
وسلطات ،ونظرة للعالم» في بريطانيا،
ّ
وهــو كتاب تجميعي مبسط ،ملــاذا هذا
االختيار بعد عدد من الكتب األكاديمية ذات املقولة؟
الكتاب جــاء تلبية لطلب مـحـ ّـررة «الــدراســات
الدينية» فــي مـنـشــورات «بـلــومــزبـيــري» .وهو
اسـ ـتـ ـم ــرار مل ــا ك ـن ــت أق ـ ــوم ب ــه ط ـي ـلــة س ـنــواتــي
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،بـ ـت ــدري ــس م ـ ـ ــواد ج ــام ـع ـي ــة فــي
مواضيع الشريعة ،والفكر الفقهي .فهو ّ
يقدم
هذه املواضيع لشخص لم يقرأ فيها من قبل.
ســواء أكــان طالبًا جامعيًا ،أو قارئًا عاديًا ،إذ
ّ
العامة،
إنني الحظت أن عددًا من بائعي الكتب
مهتمون أيضًا بتوفيره لزبائنهم .وال أخفيك
أن ـنــي كـنــت دائ ـم ــا أش ـعــر بـضـيــق وأنـ ــا ّ
أدرس
دائمة لكتاب ينظر
مــوادي ،إذ كنت في حاجة
ّ
للشريعة على أنها تاريخ ،ثم يفند هذه املقولة
في الوقت نفسه ،وربما هذا الكتاب تعبير عن
هذا الضيق ومحاولة للخروج من هذا املأزق.
■ إذا ما أردنا أن نوجز الكتاب وفكرته ،هل يمكن
أن يكون العنوان الفرعي محددًا ملواضيعه؟

اختزاالت مستمرة

قصة
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كتاب

فتور الشريعة وإحياؤها

محمد آيت حنا القراء كلّهم يعيشون هذا التوتر

مكتباتهم العالم بوصفه رفوفًا مفهرسة
في «مكتباتهم»،
يحاول الكاتب
والمترجم المغربي
محمد آيت حنا
إعادة تركيب مكتبة
مفهرسة ،لكتّاب
من عصور وثقافات
مختلفة ،ومناقشة
أفكارهم

لـيــس تـمــامــا ،عـلــى الــرغــم مــن أن ــه قــد يكون
صـحـيـحــا إل ــى ح ــد م ــا .فــالـفـصــل األول من
الـكـتــاب ّ
خصصته لـحــالــة أمـيــركــا  -تمركز
حــول مكان الخطاب -في محاولة لإلجابة
على سؤال :أين توجد الشريعة في الواليات
املتحدة اليوم؟ مجيبًا عنه في ثالث قضايا:
الـ ـلـ ـج ــوء ،وال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،وح ــري ــة امل ـم ــارس ــة
ال ــدي ـن ـي ــة .ف ــي ال ـف ـصــل ال ـث ــان ــي س ــرع ــان ما
ّ
أتحول إلى السلطات أو املرجعيات الدينية،
ّ
مـ ـع ــرف ــا بـ ــاملـ ــذاهـ ــب اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة
وأص ـح ــاب ـه ــا .ال ـف ـصــل ال ـث ــال ــث يـنـتـقــل إلــى
ال ـن ـظ ــري ف ــي ال ـش ــري ـع ــة :ك ـيــف أتـ ــت أص ــول
الفقه؟ وكيف كان االختالف واإلجماع بني
ال ـف ـق ـهــاء؟ وي ـم ـكــن أن نـعـتـبــر ال ـف ـصــول من
ً
الرابع إلى السابع قسمًا واحدًا طويال يعود
إل ــى «ال ـ ـحـ ــاالت» ،وي ـت ـحــدث بـشـكــل مفصل
ع ــن ال ـشــري ـعــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،والـشـخـصـيــة،
والقومية ،ثــم الشريعة العابرة للقوميات
(ال ـب ـن ــوك اإلس ــام ـي ــة  -ف ـت ــاوى اإلن ـت ــرن ــت)،
أمــا الفصل الـثــامــن فـيـحــاول أن يــربــط هذه
املسائل كلها ،بالربيع العربي ،والثورات.

أحمد باشا

■ سبق هــذا الكتاب كتاب «فـتــور الشريعة» ،وهو
ال يزال راهنًا ربما ،في السياق العربي ،إذ صدرت
ترجمته قبل أشهر فقط في نهاية  .2016هل لك أن
تحدثنا عن ما دفعك للتفكير في موضوع كهذا؟
وماذا كانت غايتك األساسية من وراء الكتاب؟
صــادفــت منذ سنني وأنــا أقــرأ كـتــاب «البحر
املـحـيــط» لـلــزركـشــي ،ه ــذا ال ـجــدل ح ــول فتور
الشريعة ،وهو ما كان قد بدأه الجويني وأبو
الـقــاســم البلخي الكعبي مــن قبله ،والقصد
هنا هل الشريعة قد تفتر؟ أي أن يأتي وقت
على الـنــاس تنسى فيه الشريعة ،بمعنى ال
تـعــود تـعــرف شيئًا عنها ،وقــد تعني أيضًا
عند الجويني خلو الــزمــان مــن املجتهدين،
وكـ ـ ــأنـ ـ ــه ي ـ ـلـ ـ ّـمـ ــح ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة ُج ـه ــد
للمسلمني .عودة إلى سؤالك ،هذا الكالم كله
قرأته في التسعينيات ،لكنني تذكرته عندما

يــقــول أحــمــد عــاطــف أحــمــد أستاذ
الـــدراســـات اإلســامــيــة فــي جامعة
كاليفورنيا-سانتا بــاربــارا ،إن دراســات
اإلسالم في الجامعات الغربية اليوم،
بدأت تتغير نظرتها للدين وللمنطقة
العربية .كما أن األبحاث في هذا الصدد
تنوعًا في السنوات القليلة
بدأت تجد ّ
الماضية .غير أنه يشير في الوقت نفسه
إلى استمرار دراسة اإلسالم في بعض
أقسام العلوم السياسية واالجتماعية
على أنــه مشكلة سياسية ،بكل ما
يرافق ذلك من اختزال ومبالغة.

سألني صديقي األكاديمي خالد أبو الفضل،
مــاذا عن اآلن؟ هل نسينا الشريعة؟ هل بقي
شيء منها؟ ما دفعني إلى العودة للبحث في
املوضوع واالطــاع على النقاشات الحديثة
أيضًا ،التي تقول إن الشريعة قد ماتت بالفعل
مـنــذ نـحــو مــائــة ع ــام ،بـسـقــوط العثمانيني،
واالسـتـعـمــار وصـعــود ال ــدول القومية ،التي
قبلت من الشرائع األوروبية أكثر مما قبلت
مــن الـشــريـعــة .واهتممت بنقاشات وسيطة
ً
كما عند السنهوري مثال ،وسؤال كيف يمكن
الجمع بني الشريعة والقوانني األخرى ،فكان
هذا الكتاب.
■ «ف ـت ــور ال ـشــري ـعــة» صـ ــدر س ـنــة  ،2012وهــي
ال ـس ـن ــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ص ـ ــدر ف ـي ـهــا كـ ـت ــاب وائ ــل
حــاق «الــدولــة املستحيلة» .إذا أحلنا إلــى الفصل
الـ ــرابـ ــع م ــن ك ـت ــاب ــك وال ـ ـ ــذي ع ـنــون ـتــه ب ـ ـ «ال ـح ــداث ــة
وأس ـئ ـل ـت ـه ــا» ،وال ـ ـ ــذي ب ــدأت ــه ب ـ ـسـ ــؤال :ه ــل يـمـكــن
اكتشاف نهاية الشريعة من خارجها؟ أال تجد أن
هذا السؤال يلتقي بشكل من األشكال مع أطروحة
وائل حالق ،خصوصًا في ما ّ
يخص سؤال الدولة
باعتباره جزءًا من سؤال الحداثة؟

سأكون مندهشًا إن لم
يطرح نقاش المساواة
بين الجنسين اليوم
ال يجب الدفاع عن
اجتهاد القدماء بل
الخروج باجتهاد جديد

ّ
قضيتنا واحدة بال شك ،لكن الفرق
صحيح،
بيننا فــي الـنـتــائــج .فقبل كتابه ه ــذا ،كانت
لــه مـقــالــة قـصـيــرة ومـهـمــة جـ ـدًا ،عـلــى الــرغــم
م ــن اخ ـت ــاف ــي م ـع ـه ــا ،ب ـع ـن ــوان «هـ ــل يـمـكــن
إحـيــاء الشريعة؟» وفيها يقول أنها ماتت،
ويعطي انطباعًا في هذه املقالة وفي «الدولة
ّ
يتحسر على ذلــك .ورأيــي
املستحيلة» بأنه

ربـمــا مختلف ،إذ أق ــول إن الشريعة لها أن
تـعـيــش طــاملــا ي ـقــول املـسـلـمــون بــأنـهــا يجب
أن تعيش ،ولــن يستطيع فــرد مهما كــان أن
يقول بأنها ماتت ،وحياتها املستمرة هذه
ال تعني ع ــدم حـصــول تـغـيـيــرات عليها .ثم
إنـنــي أج ــد ح ــاق رومــانـسـيــا ونوستالجيًا
بعض الشيء ،فهو يميل بشكل من األشكال
لـلـشــريـعــة ف ــي ص ــوره ــا الـتــاريـخـيــة األولـ ــى،
ف ـي ـمــا أرى أن ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـ ـش ــيء يـكــون
بتغييره ،ال باإلبقاء عليه في صوره األولى.
الشريعة عمرها طــويــل ،وال يمكننا الدفاع
ع ــن شـ ــيء عـ ــاش أك ـث ــر م ــن ألـ ــف س ـن ــة ،وفــي
أراض مترامية من أوزبكستان والهند إلى
ٍ
ال ـشــام وامل ـغ ــرب .ه ـنــاك أش ـيــاء هــي ج ــزء من
تاريخنا وثقافتنا لكنها ليست بالضرورة
ً
شريعة ،وفي كل األحــوال ال يمكننا تمجيد
شيء قام به البشر.
■ دع ـنــي أع ــود ب ــك ،إل ــى الـنـقــاش ال ــذي ي ـجــري في
تونس حاليًا ،حول مراجعة قوانني تبدو من صلب
الـشــريـعــة خـصــوصــا فــي مــا يتعلق بــامل ـســاواة بني
الجنسني فــي اإلرث وغـيــرهــا مــن الـقـضــايــا؟ كيف

تـنـظــر إل ــى ه ــذا ال ـن ـق ــاش؟ وه ــل تـعـتـبــره أســاسـيــا
وضــروريــا فــي الــراهــن الـعــربــي ال ــذي يـغــرق حسب
كثيرين في مشاكل أهم؟
ه ــذه أسـئـلــة مـهـمــة ،ألن امل ـشــرع فــي بـلــد من
ال ـب ـل ــدان قـ ـ ّـرر أن أح ـ ــوال ال ـب ـلــد ق ــد تتحسن
بتغيير القانون .معنى هذا أن هناك مشاكل.
ال ـ ـنـ ــاس يـ ـح ـ ّـب ــون حـ ــل م ـش ــاك ـل ـه ــم ،والـ ـك ــام
املـثــالــي مــع وج ــود مـشــاكــل عملية ال يفيد.
أن ــا أع ــرف أن نـظــام امل ـي ــراث الـقــديــم افـتــرض
أشياء منها قوامة الرجل ومسؤوليته ،لكن
ه ــذه املـعـطـيــات ب ــدأت تـضـعــف وتـتـغـ ّـيــر في
مجتمعاتنا ال ـيــوم .ســأكــون مندهشًا إن لم
ي ـطــرح ه ــذا ال ـن ـقــاش ال ـي ــوم ول ـيــس الـعـكــس،
وأرف ــض م ـصــادرة ال ـســؤال والـنـقــاش .يمكن
مـ ـس ــاواة ال ــرج ــل ب ــامل ــرأة ح ـتــى ف ــي امل ـي ــراث
ويـكــون هــذا مــن أص ــول الشريعة ،ألن سبب
ع ــدم امل ـس ــاواة اخـتـفــى ،وأن ــا هـنــا أشـيــر إلــى
تـغـ ّـيــر مـفــاهـيــم ال ـعــاقــة الــزوج ـيــة ،واألدوار
بــن الــزوجــن وغيرها مــن تفاصيل .الجهد
ال ي ـجــب أن يـنـفــق ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن اجـتـهــاد
القدماء ،ولكن في الـخــروج باجتهاد جديد
وتوضيحه وتأصيله.

ال بد أن أصل قبل االحتراق الشامل

الليل لم ينته بعد
فجأة سمعت زغاريد
وانتشيت وأسرعت
الخطى ألطل على جرف
سحيق اصطف فيه
آدميون هذه المرة،
يرقصون وأمامهم
العمارة تحترق
قسطاني بن محمد

فريد بلكاهية ،تقنيات مختلفة على ورق مقوى1963 ،

خلت املدينة إال من الكالب ،وشيء ما يحثك
عـلــى املـسـيــر .لــم تـكــن ت ـجــري رغ ــم شـعــورك
أن شيئا مــا هناك قــد انقضى ولــم تصدقه
الكالب .وفي األفق البعيد كأن هناك حريقا.
البد أن هناك حريقا.
وكـمــا فــي األح ــام أحـيــانــا لـســت أن ــت الــذي
ت ـس ـي ــر ،الـ ـعـ ـم ــارات واألرص ـ ـفـ ــة واألشـ ـج ــار
تطوى لــك .وصــوت أغنية حزينة عــن فــراق
يعلو شيئا فشيئا.
ال ـ ـكـ ــاب فـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان ،لـ ـي ــس فـ ـق ــط ح ــول
صناديق القمامة؛ بل وحول األشجار؛ وفي
الدروب املقفلة؛ وفي أدراج املحكمة؛ وأبواب
م ـكــاتــب امل ـحــامــن واألطـ ـب ــاء وامل ـه ـنــدســن؛
حتى بأبواب املدارس والكليات.
ك ــاب ك ـب ـيــرة ج ــدا يـمـكــن أن ت ـهــاجــم فـيــا؛
وأخ ــرى صغيرة جــدا يمكن أن تتسلل من

يـ ـح ــار ال ـ ـقـ ــارئ ف ــي كـ ـت ــاب «م ـك ـت ـبــات ـهــم»
لـلـمـتــرجــم وال ـق ــاص امل ـغــربــي مـحـمــد آيــت
حنا ،الصادر عن دار «توبقال» املغربية،
عند محاولة تصنيف أو إدراج الكتاب،
ّ
كتابي معروف.
تحت جنس أدبي أو شكل
الـ ـعـ ـم ــل ت ـج ـت ـم ــع فـ ـي ــه س ـ ـمـ ــات وم ــام ــح
وشـ ــذرات ،تـتــداخــل حينًا وتـفـتــرق حينًا،
مــن الـقـصــة الـقـصـيــرة وامل ـقــال والتحقيق
الـصـحــافــي والـبـحــث العلمي والـتــأمــات.
يـبــدأ الـكـتــاب فــي قسمه األول بالتمهيد
لعمل املترجم املغربي عبر تقديم ،يحمل
طابع السيرة الذاتية ،عن عالقته مع فكرة
املـكـتـبــة وال ـك ـت ــاب ،ف ـي ــروي فـيــه ج ــزءًا من
عالقة أجداده ألبيه وأمه مع املكتبة ،وكيف
تـقــاســم ال ــورث ــة املـقـتـنـيــات كـمــا تقاسموا
األشواك والسكاكني ،وكيف سعى الكاتب
إلــى لـ ّـم شظايا تلك املكتبة التي جمعها
فالحون «ال يضعون الكتب في املكتبات».
البعد الذاتي السابق ،قاد الباحث املغربي
إل ــى ك ـتــابــة «م ـك ـت ـبــات ـهــم» ،وال ـ ــذي يشغل
الـقـســم ال ـثــانــي األك ـبــر ف ــي ال ـك ـتــاب ،وفـيــه
يبني «مكتبة مفهرسة» ،على حد تعبيره،
لـتـشـمــل مـكـتـبــات «ت ــواط ــأ مــع أصـحــابـهــا
على بنائها أو إبــرازهــا أو حتى نقضها
أو هدمها» .عملية البناء السابقة تتشكل
دعائمها من أعمال وكتابات وأفكار عديد
من الفالسفة والكتاب والعلماء ،سواء من
تـحــدثــوا بشكل مـبــاشــر فــي أعـمــالـهــم عن
أفكار املكتبة والقارئ والكاتب ،أو من لم
يشيروا لذلك .نجد عناوين القسم الثاني
(األساسي في الكتاب) ،عناوين لتأمالت
ف ـ ــي مـ ـكـ ـتـ ـب ــات :بـ ــورخ ـ ـيـ ــس والـ ـج ــاح ــظ
وكيليطو وإي ـكــو وأف ــاط ــون وهــاوكـيـنــغ
وبـنـيــامــن واب ــن سـيـنــا ويــوســا وبــامــوق
وبنعبد العالي… وغيرهم.
ع ـن ــد م ـح ــاول ـت ــه ت ـش ـي ـيــد أي م ـك ـت ـبــة مــن
مـكـتـبــة األعـ ـ ــام ال ــذي ــن خ ـص ـهــم ح ـنــا في
كتابه ،نجد أمانة وبحثًا حـرًا في تقديم
أف ـك ــار وتـ ـص ــورات ك ــل م ـن ـهــم ،مستعينًا
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ب ـم ـقــاالت وأف ـ ــام وكـتــب
ناقشت الفكرة ذاتها ،دون أن يخفي آراءه
وتصوراته حول أي منهم .يستحضر في
السياق السابق رائـعــة «أجنحة الرغبة»
للسينمائي األملاني فيم فيندر ،ووصف
أفالطون ألرسطو بأنه ّ
«قراء جيد» ،ليحط

من شأنه ألن القارئ في الثقافة اليونانية
ينظر إليه كتابع .يذكر كذلك التوحيدي
الـ ــذي ك ــان يـسـعــى إل ــى م ـحــو ك ــل م ــا يــدل
على اسمه ،عبر الحديث بلسان أساتذته
وأعالم عصره ،أو ُالجاحظ في مكان آخر
الـ ــذي وص ـفــه اب ــن قـتـيـبــة ب ــال ـك ــاذب ،ألنــه
تجاوز مرحلة اختراع الكالم إلى اختراع
ّ
امل ـت ـكــل ـمــن ل ـي ـقــول م ــا ي ــري ــد ق ــول ــه ،وه ــذا
م ــا ي ـجــده آي ــت حـنــا م ـص ــدرًا لـلـسـحــر في
اشتغاالت صاحب «الحيوان».
يـعـنــون ال ـكــاتــب الـقـســم ال ـثــالــث واألخ ـيــر
بـ«بناية ملحقة باملكتبة» ،ويحتوي على
ق ـصــة «امل ـك ـت ـب ــة» ألح ـم ــد بـ ــوزفـ ــور ،حيث
ي ـع ـيــش ال ـب ـطــل ف ـي ـهــا ت ــوتـ ـرًا ب ــن عــاملــن:
مكتبته ومكتبة العالم املعقدة .ليقدم حنا
من خالل تضمني القصة ما أراد قوله في
إحـ ــدى صـفـحــات ال ـك ـتــاب «جـمـيــع ال ـقــراء

ي ـع ـي ـشــون هـ ــذا ال ـت ــوت ــر ،بـعـضـهــم يـغــرق
في عالم الكتب املضلل ،وبعضهم اآلخر
يستفيق» .وكأن حنا أراد أن ينقل لقارئه
جــزءًا من التوتر الــذي كان يؤرقه كقارئ،
فكان يطل كل حني على العالم الخارجي
أثناء تأمله لـ«مكتباتهم» ،وهو ما يكون
ـاس مــن حـكــايـتــه ال ـخــاصــة ،أو
إم ــا بــاقـتـبـ ٍ
ّ
بعرض النقاشات بينه وبني الكتاب الذين
عرف مكتباتهم في حياته« .مكتباتهم»

تأمالت في مكتبات
بورخيس والجاحظ
وكيليطو وإيكو

ال يقدم املعلومات والنقاشات والتأمالت
ال ـف ـكــريــة وال ـف ـل ـس ـف ـيــة ب ـت ـجــريــد مــدرســي
جـ ـ ــاف ،فـ ـم ــوت امل ــؤل ــف وفـ ـك ــرة امل ـك ـت ـبــة/
املـقـبــرة واملكتبة الكلية والـعــالــم املكتبة،
وغيرها من املفاهيم التي يعتمد عليها
ُ
عمل حنا ،تناقش بسالسة وحرية مطلقة
لتبقى املتعة ،بأشكال متعددة طبعًا ،أحد
أساسيات عملية القراءة.
آي ــت حـنــا فــي عمله ه ــذا ،يـخـتــار كباحث
أكــاديـمــي أسـلــوبــا ن ــادرًا مــا نـجــده عربيًا،
وه ــو مــا زال يـحـتــاج إل ــى جـهــد وتـطــويــر
ك ـب ـيــريــن ،لـيـصـيــر ج ـس ـرًا مـتـيـنــا لـلـعـبــور
ً
نحو القارئ .قدم حنا عمال حاول فيه أن
يحرر النص البحثي من ثقله وصرامته
املدرسية ،ليكون قريبًا من القارئ ،وحتى
ال تصير مكتبتنا العربية يومًا ما مكتبة
مقبرة ال يمكن إنعاشها أو بعثها.

«بيت األوراق» عمل تركيبي لـ كاثرين النن

إصدارات

شقوق األبــواب ،وبني هذه وأخــرى أصناف
روم ـي ــة وب ـل ــدي ــة ،بـعـضــه س ـمــن ج ــدا يـكــاد
ينفجر من الشحم وبعضه هزيل جلد فوق
ّ
عـظــم .لكنها كلها خبيثة تتدلى ألسنتها
وتتوثب لتنال أي شيء بأي وسيلة كلبية.
هـ ــذه ال ـج ـمــاه ـيــر م ــن الـ ـك ــاب ال تـثـيــر فيك
شيئا ألن أمرا ما يحثك على املسير ،يجب
أن تستمر في السير يقول لك صوت باطني
ال تدري من أين يأتي.
املسير يستهويني حتى وأنــا طفل ،املسير
علمتني إياه أمي ،وكذلك عدم االلتفات إلى
الـ ـ ــوراء .ال ب ــد أن يـسـتـمــر املـسـيــر والـ ــدروب
قد خلت من اآلدميني واستوطنها الكالب.
الـلـحــن ال ـقــديــم يـ ــزداد قــربــا واألش ـب ــاح هنا
وهناك تسبح في الفضاء .في كل ليل تخرج
األشباح تنتقم من الخونة ومجرمي الغدر
ولصوص األمانات.
أنت في هذه املدينة اللعينة منذ بداية الليل
الذي طال أياما وربما سنوات ،في هذا الليل
لــم يـغــب املتغيبون مــن تـلـقــاء أنـفـسـهــم ،بل
غيبتهم وأرسلتهم ليستلذوا بهلوساتهم
ويبعدوا عنك األحـقــاد واملنافسات الغبية
والحسد .لكنهم ال يلبثون أن يعودوا على
هيئات رؤوس شياطني.
رؤوس ال ـش ـيــاطــن ت ــرق ــص ف ــي ك ــل م ـكــان،
واملـ ـص ــابـ ـي ــح الـ ـح ــزيـ ـن ــة تـ ـخ ــرج أل ـس ـن ـت ـهــا
ال ـص ـف ــراء ح ـي ـنــا ب ـعــد ح ــن م ـت ـنــاوبــة على
السخرية هي واألشـجــار املريضة .ال بد أن
أصل إلى العمارة قبل االحتراق الشامل.
وســرت وأنــا أشعر أن شيئا ما قد انقضى

25

ت ـحــرس مــؤخــرتــه ال ـك ــاب واألش ـ ـبـ ــاح ،وأن
شيئا مـثــل الـحــريــق لــم أتـبـيـنــه .أمـشــي اآلن
عـلــى رصـيــف مــرتـفــع بجنبه األي ـســر يمتد
طــريــق مـثــل ث ـع ـبــان ،وع ـلــى الـيـمــن مـجــرى
األم ـطــار ،ال بــد أن سماء هــذه املــديـنــة ،التي
تبدو بئيسة ،جد ممطرة وإال ملــاذا حفروا
ه ــذا امل ـجــرى بـهــذا الـعـمــق .هــي حـفــر للدفن
وليست مـجــاري مـيــاه أســر لــي أحــد أولئك
الذين ينبشون في القمامة كل مساء.
وص ـل ــت إلـ ــى ال ـط ــرف ال ـق ـصــي م ــن املــدي ـنــة،
هناك وجدت زرافــات أخرى من بني كلبون
واقفة وتمشي على رجلني ،لكنها هذه املرة
عارية تماما سوى من ربطات عنق وأحذية
ملمعة وجــوارب بالنسبة للذكور ،وبعض
القماش املطرز وسط الجسم لإلناث .لعنت
الشيطان في نفسي وصممت على الوصول
إلى العمارة املحترقة.
ثــم ب ــدا لــي قـمــر كبير يـكــاد يلمس األرض،
رب ـمــا ه ــو قـمــر ال ـس ــاح ــرات يـنــزلـنــه بــإعــداد
طـعــام مـلــوث ببقايا عـظــام املــوتــى ،ينزلنه
لـ ـيـ ـع ــم الـ ـ ـظ ـ ــام ويـ ـخـ ـتـ ـل ــط ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء ب ـكــل
ش ــيء ويـنـفــذن إل ــى عـمــق الـعــاقــات الطيبة
ويمزقنها.
وفجأة سمعت زغاريد وانتشيت وأسرعت
الـخـطــى ألط ــل عـلــى ج ــرف سـحـيــق اصطف
ف ـي ــه آدم ـ ـيـ ــون هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،ي ــرق ـص ــون ح ــول
عروس وعريس ،يرقصون وأمامهم العمارة
تحترق .ودن ــوت ألتـبــن األم ــر :صحيح هم
آدميون لكن بذيول تخرج من السراويل.
(كاتب من املغرب)

األنثروبولوجيا :حقل علمي واحد وأربع مدارس ،آخر إصدارات «المركز العربي
لألبحاث ودراســة السياسات» ،وهو توثيق لـ 4مــدارس أنثروبولوجية ،بريطانية
وألمانية وفرنسية وأميركية ،عبر محاضرات فريدريك بارث ،وأندريه غينغريتش،
وروبرت باركن ،وسيدل سيلفرمان .الكتاب بترجمة أبو بكر أحمد باقادر وإيمان
الوكيلي.
بترجمة لكريم محمد ،صدر حديثًا كتاب االختالف الديني في عصر علماني:
تقرير حول األقليات ،لألكاديمية الباكستانية صبا محمود ،عن «مركز نماء
للبحوث والدراسات» في بيروت .الكتاب صدر في نسخته اإلنكليزية عام ،2015
ويعالج عالقة السياسات الدينية والعلمانية في «الــشــرق األوســـط» ما بعد
الكولونيالي ،وموضوع األقليات الدينية وإنتاج مشكلة الطائفية وحلولها.
عن «دار سؤال» صدر حديثًا آخر أعمال الروائي الليبي إبراهيم الكوني بعنوان
موسم تقاسم األرض ..سيرة في سير .يدور العمل الذي هو حلقة أولى من
سلسلة ستصدر تباعًا ،حول تاريخ الهجرات البشرية ،والحمالت «االستيطانية» على
بلدان الساحل الشمالي ألفريقيا ،منذ هجرة «علّيس» الفينيقية من مدينة صور.

صدر حديثًا عن «دار المشرق» في القاهرة ،كتابالتفكير المقاصدي :مراجعات
يقدم الكتاب مراجعات
لترتيب العقل المسلم ،للباحث المصري جاسر عودة.
ّ
بغية «إحداث نقالت ضرورية تعيد ترتيب العقل المسلم» .الكتاب يقع ضمن
سلسلة يعمل عليها عودة في مجال «فقه المقاصد» وتجديد الفكر اإلسالمي.

