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مقدمة

هذا هو الكتاب الثاين الذي ي�صدر عن «ملتقى الوثاب للأدباء والكتاب» الذي �أُ ّ�س�س
يف مار�س 2017م من خالل جمموعة يف «وات�س �أب» �ض ّمت نحو � 60شاعرا و�أديبا ومثقفا
معروفا و�شخ�صية عامة ،وكان قد �أ�صدر امللتقى يف فرباير املا�ضي ما يظن �أنه �أول كتاب
ي�صدر ورقيا عن جمموعة «وات�س �أب» �-أو ما يرتجم لدى بع�ضهم بالوثاب -وكان بعنوان
«�شموع ذات �ألوان» �شارك فيه � 33شاعرا من �أع�ضاء امللتقى بثالث وثالثني ق�صيدة
خمتلفة الأ�شكال؛ بني بيتية وتفعيلية ونرثية ،تتناول مو�ضوعات خمتلفة .ون�شر الكتاب مع
ترجمة �إىل الإجنليزية للق�صائد قام بها  8جميعهم من الأع�ضاء �أي�ض ًا ،وبع�ض الق�صائد
ترجمها �أ�صحابها ،كما حرر الكتاب  3من الأع�ضاء .و ُقدِّ َم الكتاب يف ندوة �ضمن مهرجان
طريان الإمارات للآداب يف دبي يف مار�س 2019م ،كما كتبت عنه عدة �صحف حملية
وعربية ،مثل االحتاد والبيان واخلليج والأهرام امل�صرية و�أي�ضا �صحف �أجنبية.
بعد االنتهاء من تلك التجربة الأوىل من نوعها ارت�أى الأع�ضاء  -وقد بلغ عددهم 71

ثان هو هذا الذي بني يدي القارئ،
كتاب ٍ
ع�ضو ًا  -اال�ستمرار مبا�شرة يف التجربة بتقدمي ٍ
وقد ارت�أى غالبية الأع�ضاء �أن يتناول مو�ضوعي الت�سامح وال�سالم؛ لأنهما مو�ضوعا
ال�ساعة ،بل جند �أن دولة عربية كالإمارات قررت �أن يكون عام 2019م عام ًا للت�سامح،
وكانت قد وقعت يف �أبوظبي وثيقة «الأخوة الإن�سانية من �أجل ال�سالم العاملي والعي�ش
امل�شرتك» يف  4فرباير 2019م من قبل �شيخ الأزهر ال�شريف ،وقدا�سة البابا ،حتت رعاية
دولة الإمارات العربية املتحدة .وال�شك �أن ذلك كان يف حد ذاته �إجنازا تاريخيا كبريا.
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يف هذا الكتاب �شارك عدد من الأع�ضاء بع�شرين مقالة ودرا�سة عن الت�سامح وال�سالم،
كما �شارك بع�ض ال�شعراء وال�شاعرات من الأع�ضاء ب�ست ع�شرة ق�صيدة ،و�شارك بع�ض
املرتجمني واملرتجمات ب�سبع ق�صائد مرتجمة عن لغات �أجنبية.
وهذا الكتاب عبارة عن حماولة رائدة من قبل جمموعة من املثقفني امل�ستنريين
العرب ،جمعتهم �صداقة �أو رفقة على و�سيلة توا�صل حديثة هي (الوات�س �أب /الوثاب)
وطمحوا -من خاللها� -إىل الإ�سهام يف التنوير من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للأمة والعامل �ضد
التطرف والظالم ،و�إنارة مفهومي الت�سامح وال�سالم .وعلينا �أن ن�ؤكد هنا – كما �أو�ضح
بع�ض الأ�صدقاء يف هذا الكتاب� -أن الت�سامح ال يعني قبول الظلم �أو االحتالل �أو اغت�صاب
الأر�ض؛ فهذه كلها ال ت�ستقيم مع مفهوم العدالة ،وال مع منظومة القيم الإن�سانية التي
ت�ضج مببادئ احرتام الآخر ،و�صون كرامته وحقوقه.
 ،و�صدق اهلل القائل يف كتابه الكرمي:
ا�س ِ �إ َّنا َخ َل ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُن َثىَ ،و َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا�ِ ،إ َّن
} َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
الل �أَ ْت َقا ُك ْم�ِ ،إ َّن َهّ َ
الل َع ِلي ٌم َخ ِبري{ (احلجرات الآية .)13
�أَ ْك َر َم ُك ْم ِع َند َهّ ِ
ويف اخلتام �أود �أن �أعرب عن جزيل �شكري لكل الأدباء وال�شعراء واملرتجمني الذين
�شاركوا يف تقدمي مواد هذا الكتاب الرثية واملتنوعة ،كما �أ�شكر -ب�شكل خا�ص -جلنة
التحرير التي قامت بدور مهم يف الإعداد والت�صحيح والتحرير والإخراج� :أ .د� .أحمد
املن�صوري  -د� .أمل االحمدي  -د .نعيمة الغامدي.
واهلل ويل التوفيق.

املحرر العام  :د� .شهاب غامن
مايو 2019م
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ِ
ِ
إن�سانية
أخو ِة ال
عام
الت�سامح وال ّ
ُ
فكر ال�شيخ زايد
يف
ِ

زكي �أنور ن�سيبة (وزير دولة)
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فكر ال�شيخ زايد
الت�سامح والأخ ّو ِة ال
عا ُم
ِ
إن�سانية يف ِ
ِ

الت�سامح حدث ًا
عام
ْ
ا�ست�ضافت العا�صم ُة �أبوظبي يف دول ِة ال ِ
إمارات العربي ِة يف ُم�ست ِ
ِ
َهل ِ
أول من نوع ِه يف اجلزير ِة العربي ِةّ ،
تاريخي ًا ُي َع ُّد ال َ
جمل�س حكما ِء امل�سلمني ،وهو لقا ُء
نظم ُه
ُ
الأخ ّو ِة الإن�ساني ِة بح�ضو ِر ٍّ
كل من قدا�س ِة البابا فران�سي�س الثاين ،بابا الفاتيكان ،و�سماحة
رجال
الدكتور �أحمد الطيب ،الإمام الأكرب �شيخ الأزهر ،ومب�شارك ِة � 700شخ�صي ٍة ديني ٍة من ِ
والطوائف .وهَ َ
والتوا�صل
لتكري�س احلوا ِر
دف امل�ؤمت ُر
الديانات
تلف
ِ
ِ
الدين منْ مخُ ِ
ِ
ِ
وعلما ِء ِ
احل�ضارات.
إمارات مركزًا عامل ًيا للحوا ِر ب َني
ْ
ب َني ال ِ
أديان ال�سماوي ِة ،وتعزيز دو ِر ال ِ
�صرح زايد امل�ؤ�س�س �أن دول َة الإمارات،
وقد �أكد البابا فرن�سي�س يف كلم ٍة �ألقاها يف ِ
النظر واحلكمة ،متكنت َ
مكان
�سنوات قليلة من
خالل
بعد
حتويل ال�صحرا ِء �إىل ٍ
بف�ضل ِ
ٍ
ِ
ِ
الثقافات والديانات.
مزدهر ِوم�ضياف ،و�صارت مكان ًا للقا ِء بني
ِ
ٍ
ُ
ال�سحاب يبقى تقاطع ًا مهم ًا
الرمال ناطحات
البلد الذي تعانق فيه
وقال �أي�ض ًا� :إن هذا َ
ِ
أر�ض وجنو ِبها ،يبقى مكان ًا للنم ِو ،حيث الف�سحاتُ التي
بني
ِ
ال�شرق والغرب ،بني ِ
�شمال ال ِ
أمم خمتلفة.
عمل ل
مل تكن م�أهول ًة يف
فر�ص ٍ
ِ
ِ
ال�سابق تقدم َ
اليوم َ
أ�شخا�ص من � ٍ
الكبريان بح�ضو ِر ٍّ
ج�س َد معا َ
كل
طبان
الت�سامح
ين
ويف َم ٍ
ِ
آخر ،و ّق َع ال ُق ِ
واحرتام ال ِ
�شهد ّ
ِ
ِ
رئي�س جمل�س
من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتومِ ،
ِ
رئي�س الدولةِ ،
نائب ِ
عهد �أبو ظبي،
حاكم دبي،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل ِ
ِ
الوزراءِ ،
للقوات امل�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سمو �أولياء العهود وكبا ِر امل�س�ؤول َني
القائد الأعلى
نائب
ِ
ِ
ِ
وال�ضيوف وثيق َة الأخ ّو ِة الإن�ساني ِة.
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اجلوانب الإيجابي َة التي ح ّققتها احل�ضار ُة الإن�ساني ُة
عان على الوثيق ِة
وث ّمنَ املو ْق ِ
َ
الدول
والطب وال�صناع ِة والرفاهي ِة ،وبخا�ص ٍة يف
العلم والتقني ِة
احلديث ُة يف
ِ
ِ
ِ
جمال ِ
للت�صرفات الدولية ،ويف
أخالق ال�ضابط ِة
املتق ّدم ِة ،ولكنهما الحظا تراجع ًا معها يف ال ِ
ِ
إحباط وال ُعزل ِة
عام بال ِ
أ�سهم يف ِ
القيم الروحي ِة وال�شعو ِر بامل�س�ؤولي ِة؛ مما � َ
ن�شر �شعو ٍر ٍّ
ِ
االنخراط �إما يف دوام ِة التط ّر ِف الإحلادي ،و�إما يف دوام ِة
والي� ِأ�س ،ودف َع الكثريين �إىل
ِ
التط ّر ِف الديني والت�شدد والتع�صب الأعمى ،كما دف َع َ
إدمان
أ�شكال منَ ال ِ
بع�ضهم �إىل تب ّني � ٍ
والتدم ِري الذاتي واجلماعي.
َ
قد قا َد
والقومي
الديني
التطرف
ون�ص ْت الوثيق ُة على �أنَّ التاريخَ ي�ؤ ّك ُد �أنَّ
والتع�صب ْ
َ
ّ
َ
َ
«حرب عاملي ٍة ثالث ٍة»،
الغرب �أو
ِ
ال�شرق� ،إىل ما ميكنُ �أنْ ُنطلقَ علي ِه بواد َر ٍ
العا َمل� ،سواء يف ِ
أو�ضاع م�أ�ساوي ٍة ال ُي ُ
عرف -
تك�ش ُف عن ِ
بد� ْأت ِ
وجهها القبيح يف كث ٍري منَ ال ِ
أماكن ،وعنْ � ٍ
فتهم من قتلى و� َ
أرامل وثكاىل و�أيتام .و�ش ّد َد قدا�س ُة البابا
على وج ِه ال ّدق ِة  -عدد منْ خ ّل ْ
والظلم ،وافتقا َد عدال ِة التوزي ِع
و�سماح ُة �شيخ الأزهر على �أنَّ الأزمات ال�سيا�سية الطاحنة،
َ
أعظم من
ِ
للرثوات الطبيعي ِة  -التي ي�ست�أث ُر بها ق ّل ٌة من الأثريا ِء و ُيح َر ُم منها ال�سوا ُد ال ُ
أزمات قاتلة
قد �أنتجوا وينتجون �أعداد ًا هائل ًة من املر�ضى واملعوزين ،و� ٍ
�شعوب الأر�ض – ْ
ِ
ُتعاين منها الب�شري ُة كاف ًة.
بالعمل
ال�سيا�سات الدولي ِة واالقت�صاد العاملي،
طالب الوثيق ُة قاد َة العا ِمل ،و�ص ّنا َع
ِ
ِ
و ُت ُ
�سيل الدما ِء
والتعاي�ش
الت�سامح
ن�شر ثقاف ِة
وال�سالم ،والتدخل فور ًا ل ِ
إيقاف ِ
ِ
جدي ًا على ِ
ِ
ِ
مناخي وانحدا ٍر ثقا ّيف
وتراجع
و�صراعات
حروب
ٍ
الربيئ ِة ،ووقف ما ي�شهد ُه العا ُمل حالي ًا من ٍ
ٍ
ٍ
الدين ،والفنانني ،والإعالميني،
و�
أخالقي ،وتتوج ُه الوثيق ُة للمفكرين ،والفال�سفة ،ورجال ِ
ّ
واملبدعني يف ِّ
َ
واجلمال ،والأخو ِة
والعدل ،واخل ِري،
ال�سالم،
قيم
مكان ليعيدوا
كل ٍ
ِ
ِ
اكت�شاف ِ
ِ
ن�شر هذ ِه
الإن�سانية ِ ،والعي�ش
امل�شرتك ،ولي�ؤكدوا �أهم َيتها ِ
ِ
كطوق جنا ٍة للجميع ،ولي�سعوا يف ِ
النا�س يف ِّ
مكان.
كل ٍ
القيم بني ِ
أذهان
تاريخي �آخ َر ك ّر َ�س رمزي َة عام
حدث
هذا ويف ٍ
إمارات يف � ِ
الت�سامح لدول ِة ال ِ
ّ
ِ
الهمم يف املد ِة
أ�صحاب
ألعاب الأوملبي َة العاملي َة ل
املجتم ِع الدويل،
ْ
ِ
ا�ست�ضافت �أبوظبي ال َ
ِ
من � 8إىل  22مار�س 2019م َ
باعرتاف
�شارك فيها �أكرث من  170دول ٍة .وكانَ املهرجانُ
ِ
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قاعدتها
اجلمي ِع الأك َرث وحد ًة وت�ضامن ًا يف تاريخ ِه،
خالل ِ
جنحت في ِه دول ُة ال ِ
ْ
إمارات من ِ
�سن ال�ضياف ِة وثقافة التط ّو ِع ،و�إظهار الروح
ال�سكاني ِة املتن ّوع ِة،
ِ
وتقاليدها الرا�سخ ِة يف ُح ِ
تلف مناحي
اخلا�ص ،واملتمثلة يف
القيم الأ�صيل َة للأوملبيا ِد
النا�س من مخُ ِ
احرتام ِ
ِ
التي تمُ ُثل َ
ِ
حدث ريا�ضي على
ألعاب العاملي َة هذ ْه ُتع ُّد �أك َرث منْ مجُ ّر ِد ٍ
احليا ِة وال ُق ِ
درات ،حيثُ �إنَّ ال َ
إمكانات
كامل ال
م�ستوىً عامليْ ،بل هي حاف ٌز لتح�س ِني نوعية احليا ِة ،والو�صول �إىل
ِ
حتقيق ِ
ِ
الهمم من ذوي الإعاق ِة الذهني ِة وغريهم يف
اجلماعي ِة ،وتعزيز
ِ
خطوات ِ
دمج �أ�صحاب ِ
املجتم ِعَ ،
إمارات ويف املنطق ِة والعامل �أجم ْع.
داخل دول ِة ال ِ
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
كال احلدث ِني �أتيا تعزيز ًا ملبادر ِة
ِ
إمارات
رئي�س الدول ِة -حفظ ُه اهلل� -إعالن «عام  »2019عام ًا
ر�سخُ دول َة ال ِ
ُ
للت�سامحُ ،ي ّ
ِ
خالل
للت�سامح وي�ؤكد قيم َة
عا�صم ًة عاملي ًة
الت�سامح ،بو�صف ِه عم ًال م�ؤ�س�سي ًا ُم�ستدام ًا ،من ِ
ِ
ِ
الت�سامح واحلوا ِر وتقبل
قيم
وال�سيا�سات الهادفة �إىل
الت�شريعات
جمموع ٍة من
ِ
ِ
ِ
ِ
تعميق ِ
تنعك�س �آثار ُه
الثقافات املختلف ِة خ�صو�ص ًا لدى الأجيال اجلديد ِة ،مبا
آخر واالنفتاح على
ِ
ال ِ
ُ
الإيجابي ُة على املجتم ِع ب�صور ٍة عام ٍة.
الت�سامح هو امتدا ٌد لـ «عام
عام
وقد �أك ّد
ْ
ُ
رئي�س الدول ِة يف �إعالن ِه �أنَّ َ
�صاحب ال�سم ِو ُ
ِ
زايد» ،لكونه ُ
القيم التي َ
عمل املغفو ُر ل ُه ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان على
يحمل �أ�سمى ِ
إمارات.
تر�سيخها لدى �أبناء ال ِ
الت�سامح
الت�سامح» الرتكيزَ على خم�س ِة حماو َر رئي�س ٍة� ،أولها تعميقُ قيم
«عام
وي�شه ُد ُ
ِ
ِ
الت�سامح
قيم
خالل
الثقافات
واالنفتاح على
ِ
ِ
وال�شعوب يف املجتم ِع ،من ِ
ِ
ِ
الرتكيز على ِ
للت�سامح،
إمارات عا�صم ًة عاملي ًة
لدى الأجيال اجلديد ِة ،وثانيها تر�سيخُ مكانة دول ِة ال ِ
ِ
خالل جمموع ٍة من
املبادرات وامل�شاري ِع ال ُكربى يف هذا الإطارِ ،منها امل�ساهماتُ
منْ
ِ
ِ
الثقافات
الت�سامح وحوار
جمال
ِ
تخ�ص�صة يف ِ
البحثي ُة والدرا�ساتُ االجتماعي ُة والثقافي ُة املُ ّ
ِ
املبادرات املجتمعي ِة
خالل جمموع ٍة من
واحل�ضارات ،وثال ُثها الت�سامح الثقايف من
ِ
ِ
ِ
و�سيا�سات ُ
الت�سامح
تهدف �إىل م�أ�س�س ِة قيم
ت�شريعات
طرح
ٍ
ٍ
والثقافي ِة املختلف ِة ،ورا ُبعها ُ
ِ
خالل
الثقايف والديني واالجتماعي ،و�أخري ًا تعزي ُز خطاب
الت�سامح وتقبل الآخر ،من ِ
ِ
مبادرات �إعالمي ٍة هادف ٍة.
ٍ
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و�أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س
للدالالت
الت�سامح؛ نظر ًا
لعام
الوزراء ،حاكم دبي ،عن اختيار �شجرة
ِ
ِ
ِ
الغاف �شعار ًا ِ
ُ
باملوروث ال�شعبي
وترتبط
الكبري ِة التي حتم ُلها ال�شجر ُة بو�صفها من الأ�شجا ِر الأ�صيل ِة،
ِ
والبيئي والأ�صالة الإماراتي ِة ،و ُتع ُّد رمز ًا لل�صمو ِد يف ال�صحراءِ.
انعقدت يف جامع ِة
الفكر التي
وقد ح ّد َد وزي ُر
ْ
ْ
الت�سامح ال�شيخ نهيان بن مبارك يف ندو ِة ِ
ِ
الت�سامح:
لتعريف معنى
باخل�صائ�ص الآتي ِة
نيويورك حديث ًا �أن وزار َت ُه ت�سرت�ش ُد
ِ
ِ
ِ
واالختالف يف جمي ِع �أ�شكال ِه.
احرتام التنو ِع
يتطلب
الت�سامح
ِ
ُ
ُ
َ
�شخ�ص �آخ َر �أو نظرته �أو موقفه �أو
موقف
الت�سامح يح ّف ُز القدر َة على
التعاطف مع ِ
ِ
ٍ
ُ
معتقده.
َ
ل�ضيق الآخرينَ ورغب ًة يف تخفيف ِه.
الت�سامح ي�شج ُع
الوعي الوجداين ِ
ُ
التعاطف� ،أي َ
أحب ل َ
أخيك ما تحُ ِ ُب
الت�سامح مي ّكنُ الأفرا َد من ِ
ُ
العي�ش وفق ًا للقاعد ِة الذهبي ِةَّ �« :
لنف�س َك».
ِ
الت�سامح يمُ ّكنُ من �إجرا ِء حوا ٍر
وواثق بني الأ�شخا�ص الذين يختلفونَ
مفتوح ٍ
ونزيه ٍ
ُ
ٍ
واالحرتام املتبادلني.
التفاهم
البع�ض وي�ؤدي �إىل
عن بع�ضهم ِ
ِ
ِ
�ضروري ِّ
حلل النزا ِع.
الت�سامح
ٌ
ُ
الظروف ال�ضار ِة وفهمها
لل�شخ�ص مواجه َة
ت�سمح
الت�سامح يبني املرون َة التي
ِ
ِ
ُ
ُ
والتغ ّلب عليها.
يتطلب َ
الظلم االجتماعي �أو التخلي عن قناعاته.
الت�سامح ال
ُ
ُ
قبول ِ
املجتمعات.
العمل ويف
تيح �إن�شا َء ٍ
فرق ُمنتج ٍة يف ِ
ِ
مكان ِ
الت�سامح ُي ُ
ُ
الت�سامح ُيعز ُز التنمي َة االجتماعي َة واالقت�صادي َة واملجتم َع املدين.
ُ
الت�سامح
عام
إمارات العربي ِة املتحد ِة ب� ِ
قرار حكومة دول ِة ال ِ
إعالن العام 2019م َ
ِ
َ
الن�سيج املجتمعي وتف�شي
متزق
حمل
اليوم من ِ
ٍ
دالالت مهمة للمجتم ِع الدويل الذي ُيعاين َ
ِ
أحوج ما تكونُ
والعنف يف
الع�صبي ِة
ِ
ِ
العديد من دوله .فالإماراتُ مقتنع ٌة ب�أن الأ�سر َة الدولي َة � ُ
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للت�ضامن مع ًا على م�ستوى الإن�ساني ِة ملواجه ِة املخاطر امل�صريي ِة التي حتيط بنا.
اليوم
في ِه َ
ِ
أجل حتقيق َ
لي�س حال ًة تلقائي ًة لدى ال�شعوب
ذلك علينا الإقرار �أو ًال ب�أنَّ
ومن � ِ
َ
الت�سامح َ
يجب ُ
العمل على تعزيزها وحت�صينها حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
ِ
والدول ْبل هو ثقاف ٌة ُ
القرون �أن تعزيزَ
الت�سامح
أثبتت ع َرب
قد م ّر ْت
ِ
وبالرغم منْ �أنَّ الب�شري َة ْ
بتجارب عديد ٍة � ْ
َ
ِ
ِ
�شهدت على َ
ذلك الع�صو ُر الذهبي ُة للح�ضار ِة
�ضروري لإثرا ِء احليا ِة الب�شري ِة ،كما
عام ٌل
ْ
ٌّ
احلديث هو
التحديات العاملي ِة ال ُكربى التي نواجهها يف ع�صرنا
أحد
الإ�سالمي ِة� ،إال �أن � َ
ِ
ِ
العنف و ُتك ّر ُ�س
التع�صب
تف�شي
والتطرف وال�شعوبي ِة املنغلق ِة على نف�سها التي ت�ؤدي �إىل ِ
ِ
ِ
العديد
ال�شديد يف
أ�سف
نزع َة الدما ِر
ِ
ِ
واالقتتال ورف�ض التعددية ،وهو وبا ٌء نرا ُه منت�شر ًا لل ِ
ِ
إمارات ُن ُ
روح
لي�س من
من
املجتمعات من حولنا .ونحنُ يف ال ِ
ِ
ِ
درك �أنه َ
ال�سهل حتقيقُ ِ
وحترتم
تكري�س ثقاف ٍة جمتمعي ٍة تتقب ُل التعددي َة
العمل على
الت�سامح وا�ستدامتهِ ،
بدون ِ
ِ
ُ
ِ
َ
واجلامعات
واملدار�س
ؤ�س�سات
االختالف .وهذا
ِ
يتطلب تعاون ًا والتزام ًا من الأفرا ِد وامل� ِ
ِ
ُ
واحلكومات.
أعمال
ِ
وم� ِ
ؤ�س�سات ال ِ
بعد «عام
و ْمل يكنْ �إعالن عام  2019عام ًا
إمارات العربي ِة املتحد ِة َ
للت�سامح يف دول ِة ال ِ
ِ
للت�سامح بو�صفه امتدادًا
زايد» مجُ ر َد م�صادف ٍةْ ،بل جا َء ت�أكيد ًا لر�ؤي ِة القياد ِة احلكيم ِة
ِ
َ
ج�سدتها �شخ�صي ُة املغفو ِر له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد َ
فخالل
خالل حياته.
للقيم النبيل ِة التي ّ
ِ
نهجا للحياة ،و ُمك ّونا
إمارات تعزيز ًا ملحوظ ًا
ال�سنوات املا�ضي ِة،
ْ
�شهدت دول ُة ال ِ
ِ
للت�سامح ً
ِ
امل�شرتك ،والتنو ِع
والتعاي�ش
الت�سامح
للهوي ِة الوطني ِة اجلامع ِة التي ت�ستم ُد �صريو َرتَها من
ِ
ِ
ِ
العون
الثقافات ،ومكافح ِة الكراهي ِة
واالنفتاح على
الثقايف ،واحل�ضاري،
والعنف ،وم ّد يد ِ
ِ
ِ
ِ
للمحتاج َني وامللهوف َني يف ِّ
مكان.
كل ٍ
َ
اخلم�س ع�شر َة �سن ًة املا�ضية
خالل
ومنْ �أبرز
�شهدتها دول ُة الإماراتَ
املحطات التي َ
ِ
َ
الت�سامح ،قيم ًة وممار�س ًة� ،إن�شا ُء وزار ٍة
على امل�ستويني الر�سمي والأهلي ،لإعال ِء �ش�أن
ِ
امللتقيات العاملي ِة والوطني ِة َ
حول
للت�سامح ،وتنظيم
للت�سامح ،و�إطالق الربنامج الوطني
ِ
ِ
ِ
التمييز والكراهي ِة ،و�إطالق
احل�ضارات ،ومكافحة
أديان وحوار
الت�سامح ،وتعزيز حوار ال ِ
ِ
ِ
ِ
امل�شرتك.
والعي�ش
لتعزيز الأخو ِة الإن�ساني ِة
املبادرات املختلف ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
إجراءات التي
واملبادرات وال
الت�شريعات والتداب ِري
العديد من
إمارات
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
وقد �أق ّر ْت دول ُة ال ِ
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ييز
تعزيز ثقافة
ُت ُ
الت�سامح على امل�ستوى الوطني ،منْ بينها قانون « ُمكا َف َح ِة ال َّت ْم ِ
�سهم يف ِ
ِ
والكراهية» ،والذي َ�ش َ
الدين
مل موا َّد جُت ِّر ُم ال َّت ْمييزَ ب َني الأفرا ِد �أو
ِ
اجلماعات على � ِ
أ�سا�س ِ
هاب
�أو
املذهب �أو ال ِع ْر ِق �أو ِ
ا�ستغالل الدِّ ِين يف الت ْكفري� ،أو َد ْعم الإ ْر ِ
ِ
اللون �أو الأ�صل� ،أو ْ
مالي ًا.
والتعاي�ش
بالت�سامح
االتفاقيات الدولي ِة املعني ِة
بالعديد من
إمارات
كما
ِ
ِ
وتلتزم دول ُة ال ِ
ِ
ُ
ِ
آخر
الت�سامح
والتطرف ،و ُتع ُّد الدول ُة منوذج ًا وقدو ًة تحُ تذى يف
العنف
ونبذ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقبول ال ِ
ِ
ووئام ،وي�ضمنُ القانونُ
الحت�ضانها �أك َرث من  200جن�سي ٍة على �أرا�ضيها يعي�شونَ
بان�سجام ٍ
ٍ
َّ
مرافق الدول ِة ال�صحي ِة والتعليمي ِة والثقافي ِة والرتفيهي ِة �أ�سو ًة
ا�ستخدام
احلق للمقيم َني يف
ِ
ِ
متييز».
مبواطنيها بدون � ّأي ٍ
خت ُ
منذ
هذا ويع ُّد
تر�س ْ
ُ
الت�سامح ركيز ًة �أ�سا�سي ًة يف ال�سيا�س ِة اخلارجي ِة للدول ِة ،والتي ّ
التدخل يف
والتعاون وعدم
املتبادل واحلوا ِر
االحرتام
تطبيق مبد�أ
خالل
ِ
ِ
ِ
قيام الدول ِة من ِ
ِ
ِ
ِ
والتطرف.
العنف
ال�ش� ِ
ِ
للدول الأخرى ،ونبذ ِ
ؤون الداخلي ِة ِ
أ�سهم ك ُّل َ
ذلك يف ت�ص ّد ِر الإمارات املركزَ ال َ
ؤ�شر «الت�سامح مع الأجانب» يف
أول يف م� ِ
� َ
«الكتاب ال�سنوي للتناف�سي ِة العاملي» و»تقري ُر
ثالث ِة تقارير دولي ٍة للعام  2018 - 2017هي:
ُ
ؤ�شر تناف�سي ِة املواهب العاملي ِة» ال�صادر
ؤ�شر االزدها ِر ال�صادر عن ليجامت» ،و»تقري ُر م� ِ
م� ِ
معهد �إن�سياد.
عن ِ
وكانت دول ُة الإمارات ،وما ُ
تزال ،متث ُل �إحدى قوى اخل ِري يف العامل ،متت ُد �أياديها
ْ
البي�ضاء �إىل ِّ
أهداف �إن�ساني ٍة بحت ٍة ،مما جعلها على
كل بقا ِع الدنيا بالعطا ِء
والعون ل ٍ
ِ
أثبتت َ
بذلك ُقدرتَها
ر� ِأ�س قائم ِة
الدول الأكرث عطا ًء يف العا ِمل لعام  2017 ،2016ف� ْ
ِ
الت�سامح والأخو ِة الإن�ساني ِة التي تعت ُّز بها �إىل برامج ملمو�س ٍة من اخل ِري
على ترجم ِة قيم
ِ
جمال
والعطا ِء الالمتناهي .كما �أنها � ْ
أثبتت ُقدرتَها على مناف�س ِة �أبرز املانحني الدوليني يف ِ
امل�ساعدات الإمنائي ِة الر�سمي ِة ،قيا�س ًا لدخلها القومي الإجمايل.
ِ
لال�ستخدام
لي�س �ش ِعا ًرا
منَ املُ�ؤ ّك ِد � ًإذا � َّأن
الت�سامح يف دول ِة ال ِ
َ
إمارات العربي ِة املتحد ِةَ ،
ِ
واملنا�سبات املهرجان ّي ِة ،بل هو ممار�س ٌة فعلي ٌة منبثق ٌة من ر�ؤي ٍة
الكلمات اخلطابي ِة
يف
ِ
ِ
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ط َّي َب ُ�سديد ٍة� ،أر�سى دعائ َمها املغفو ُر ل ُه ال�شيخُ زايد بن �سلطان �آل نه ّيان َ
اهلل ثراه-
َ
مكونات الهوي ِة الوطني ِة اجلامع ِة ،تتبنا ُه
رئي�س من
ِ
نهج حيا ٍة ،ومك ّو ٍن ٍ
لتتحول فيما بعد �إىل ِ
توجها ِتها و�سيا�سا ِتها املحلي ِة والعربي ِة والدولي ِة كاف ًة.
القياد ُة احلكيم ُة يف الدول ِة يف ُ
ط َّي َب ُفقد كانَ ال�شيخُ زايد َ
آخر،
اهلل ثرا ُه -يحم ُل فك ًرا جل ًيا يعز ُز �إعال َء
احرتام ال ِ
ِ
َ
َ
للنا�س
والعي�ش
الب�شر،
وتقدي َر الأخو ِة الإن�ساني ِة،
وحب اخل ِري ِ
والت�سامح م َع بني ِ
امل�شرتكَّ ،
َ
إ�سالمي
التعاليم ال�سمح ِة لدي ِننا ال
وال�شعوبُ ،م�ست ِند ًا �إىل
الدول
وال�سالم ب َني
كافة،
ِ
ِ
َ
ّ
ِ
التقاليد العربي ِة الأ�صيل ِة.
احلنيف ،و�إىل
ِ
لكل ما تعني ِه
كلمات نظري ٍة ،بل كانَ تطبي ًقا
ومل يكن فك ُر ال�شيخ زايد جمر َد ٍ
حم�سو�سا ِ
ً
ودالالت ،ظ َّل طوال حيا ِته املليئ ِة بالعطاءُِ ،ي َ�ش ُ
كل َمعل ًما بار ًزا من
معان
كلم ُة
الت�سامح من ٍ
ٍ
ِ
�شخ�صي ِته الفذ ِة.
فالت�سامح كان لدى ال�شيخ زايد -ط َّي َب ُ
اهلل ثرا ُهِ -فع ًال �إن�سان َّي ًا عابر ًا للحدو ِد ،لأن ُه
ُ
كانَ ُ
إن�سان �-أينما كانَ  -بذر ًة �صاحل ًة
يقول دائ ًما� :إنَّ الب�شري َة �أُ�سر ٌة واحد ٌة ،يرى يف ال ِ
احلفاظ عليها وحماي ِتها من �شرو ِر الكراه َّي ِة
و�صريور ِتها ،ال ُب َد منَ
ِ
ال�ستدام ِة احليا ِة َ
إرهاب وال ُعنف.
وال ِ
خطابات القياد ِة ال�سيا�سي ِة احلالية
�صورها متجلي ًة يف
وجن ُد هذه الر�ؤي َة يف �أن�ص ِع
ِ
ِ
إلهام لكل ما َي�صدُر عنها
إرث املغفو ِر ل ُه -ب� ِ
إذن ا ِ
التي جعلت من � ِ
هلل -ال�شيخ زايد منب َع � ٍ
ت�صريحات.
من
ٍ
�صاحب
أكد
قيم
الت�سامح والتعاي�شَ � ،
ففي ِ
�سياق حديث ِه عن دو ِر دول ِة ال ِ
إمارات يف ِ
ُ
ِ
تعزيز ِ
حاكم
جمل�س الوزراءُ ،
رئي�س ِ
نائب ِ
ال�سم ِو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتومُ ،
رئي�س الدول ِةُ ،
والتعاي�ش
للت�سامح
إمارات عا�صم ًة
دبي -رعا ُه اهلل -على «�أننا نعم ُل على
تر�سيخ مكان ِة ال ِ
ِ
ِ
ِ
الثقافات لكي تبقى دولتُنا دائ ًما
حقيقي بني
تقارب
إ�سهامها يف
الإيجابي ..وت� ِ
حتقيق ٍ
ِ
أكيد � ِ
ِ
ّ
التفاهم
أ�س�س
إ�سهام الأكرث ت�أثري ًا يف �إقام ِة
عاملي يع ُ
ِ
ني على �إقرا ِر � ِ
وتفعيل حوا ٍر ٍ ّ
ِ
�صاحب َة ال ِ
اختالف �أفكارهم وتنو ِع ثقافاتهم»(((.
خمتلف ربو ِع العا ِمل على
ال�شعوب يف
بني
ِ
ِ
ِ
(1) https://www.alittihad.ae/article/801772018/
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�صاحب ال�سم ِو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،و ُ
ومن جانب ِهَ ،
عهد �أبوظبي،
قال
يل ِ
ُ
والتعاي�ش
الت�سامح
إمارات هي عنوانُ
القائد الأعلى
نائب
ِ
للقوات امل�سلح ِة�« :إن دول َة ال ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
آخر».
واالنفتاح على ال ِ
ِ
مكونات رئي�س ًة
الت�سامح والأخو ِة الإن�ساني ِة قد �أ�ضحت
قيم
ٍ
وقد باتَ جلي ًا للجميع �أن َ
ِ
وال�سيا�سي والإن�ساين ،مبا يكر�س
االجتماعي والثقا ِيف
لل�شخ�صي ِة الإماراتي ِة وخطا ِبها
ِ
ِ
ما ُع َ
وال�سالم والتعددي ِة الثقافي ِة
أ�صيل يف ال�سماح ِة
رف به املجتم ُع الإماراتي من � ٍ
إرث � ِ
ِ
إذن اهلل -ال�شيخ زايد والقاد ُة
واالنفتاح
ر�سخَ جذو َره املغفو ُر له -ب� ِ
ِ
والتعاي�ش مع الغ ِريّ ،
ِ
امل�ؤ�س�سونَ الأوائل.
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مابعد «وثيقة الأخوة الإن�سانية»

د .يو�سف احل�سن (الإمارات)
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مابعد «وثيقة الأخوة الإن�سانية»

تابع العامل ب�شغف و�أمل «املبادرة الفذة الإماراتية» لتعزيز ثقافة احلوار بني �أتباع
الديانات واملعتقدات املعتربة وتر�سيخ مفاهيم الت�سامح واحرتام التنوع الإن�سانى ،والعي�ش
امل�شرتك بني ال�شعوب ،وع ّد التنوع الثقافى والتعددية الدينية �سنة كونية و�آية من �آيات
اهلل فى خلقه .لقد فتحت «وثيقة الأخوة الإن�سانية» والتى �صدرت عن لقاء قدا�سة بابا
الفاتيكان ،والإمام الأكرب �شيخ الأزهر ال�شريف �صفحة جديدة من احلوار الإ�سالمى/
امل�سيحى ب�شكل خا�ص ،واحلوار بني �أتباع كنائ�س م�سيحية �أخرى ومعتقدات معتربة ب�شكل
عام .وهو احلوار القائم على مبد�أ (لتعارفوا) و(تعاونوا) على اخلريات وامل�س�ؤولية وعمارة
الأر�ض ،وحماية كرامة الإن�سان ،وهى قيمة �أ�سبق من كل انتماء� ،أو هوية ح�ضارية ،وهى
ح�صانة �أولية للإن�سان ثابتة له بو�صفه �إن�سانا كرمه خالقه وجعله خليفة فى �أر�ضه.
�إن احت�ضان الإمارات لهذا اللقاء و�صدور وثيقة �أبوظبى للأخوة الإن�سانية هو ر�سالة
وا�ضحة ب�أننا فى الإمارات كدعاة خري و�سالم ورحمة عازمون على موا�صلة اجلهود لن�شر
ثقافة الت�سامح فى العامل ،وترجمة م�ضمون هذه الوثيقة بنود ًا وروح ًا �إىل حقائق على
الأر�ض ووقائع بني النا�س وبخا�صة بني الأجيال ال�شابة والتى مل ي�صل احلوار الإ�سالمى/
امل�سيحى �إليها خالل العقود املا�ضية ،بل ظل يراوح بني النخب.
فى كلمته املميزة �أمام قمة احلكومات التى عقدت فى دبى قبل �أيام ،ك�شف �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية ،عن عدد من املبادرات التنفيذية التى
تنوى القيادة الإماراتية القيام بها؛ لرتجمة الوثيقة �إىل حركة فاعلة على الأر�ض وبني
النا�س ،من بينها ت�أ�سي�س «�صندوق زايد العاملى للتعاي�ش» لدعم مبادئ هذه الوثيقة
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وتفعيلها ،ومن خالل مبادرات دولية وفى قطاعات التعليم والثقافة واملعرفة والتنمية
االجتماعية ،والبحوث الأكادميية والرتجمة ،وت�شكيل فريق دوىل لرعاية الوثيقة ون�شرها
فى العامل ،وبرامج مبتكرة لل�شباب ،لتعزيز ثقافة الت�سامح ،ف�ضال عن بناء (بيت العائلة
الإبراهيمية) فى جزيرة املتاحف ال�سعديات.
لقد فتحت هذه الوثيقة التاريخية الأبواب �أمام كنائ�س م�سيحية �أخرى� ،أرثوذك�سية
وبروت�ستنتية ،وطوائف م�سيحية �أخرى ،لتن�ضم �إىل هذه الوثيقة وتن�شرها بني �أتباعها
وجمتمعاتها ،وبخا�صة �أن لهذه الكنائ�س م�ؤ�س�ساتها وجمال�سها وم�ؤمتراتها املعنية باحلوار
بني الأديان احلية .ومن ّثم ف�إن امتداد ت�أثري هذه الوثيقة والتفاعل معها فى جمتمعات هذه
الكنائ�س غري الكاثوليكية �ضرورة ق�صوى ،وهى كنائ�س لها دورها امل�ؤثر فى دوائر �صناعة
القرار والر�أى العام كدور الربوت�ستانتية فى �أمريكا والدول الإ�سكندنافية وعوا�صم �شمال
�أوروبا ،والأرثوذك�سية فى مو�سكو و�إ�سطنبول و�أثينا وقرب�ص ومالطة وغريها ،وكذلك
احلال مع الكنائ�س ال�شرقية العربية ،وتنعقد منذ �سنوات م�ؤمترات دولية دينية لو�ضع
�شرعة دولية للتفاهم بني الأديان ،وعلى غرار �صيغة ميثاق الأمم املتحدة و�إن�شاء منظمة
دولية للأديان تديرها جلنة تنفيذية على غرار جمل�س الأمن الدوىل.
ومن ال�ضرورى الأخذ باالعتبار املتغريات الدميوغرافية العاملية الراهنة؛ فامل�سيحية
اليوم لي�ست هى ديانة الرجل الأبي�ض الغربى وحده و�إمنا هى ديانة الفقراء وامللونني فى
�آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية ،وحيث ي�شكلون نحو ثلثى عدد امل�سيحيني فى العامل،
وكذلك الأمر ينطبق على امل�سلمني ،حيث يعي�ش �أكرث من ثلث عددهم فى جمتمعات غري
م�سلمة ،م�سيحية وهندو�سية وبوذية وخالفه ،فى �أوروبا والهند و�إفريقيا ورو�سيا وال�صني
وغريها .وهذا يعنى �أن الت�سامح واحرتام التنوع والتعدد هو �ضرورة للعي�ش امل�شرتك
وب�سالم ووئام فى هذا الع�صر ،والبديل هو ال�صراع واالقتتال والكراهية اجلماعية.
ومن وحى جتربتى فى احلوار الإ�سالمى  /امل�سيحى خالل العقود الأربعة املا�ضية،
ف�إن مبادرات احلوار كانت ت�أتى على الأغلب من الغرب امل�سيحى ،وكانت حتاول القفز
من فوق الكنائ�س امل�سيحية العربية ،بو�صفها تابعة لكنائ�س الغرب ،وملفاهيمه وقيمه
وموروثاته ،وكان هذا اال�ستبعاد ي�سبب خلال فى الندية احلوارية ،ومن ناحية �أخرى،
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ف�إن �إقدام املحاور امل�سلم �إىل احلوار كان فى جله مييل �إىل ال�سيا�سة اليومية وا�سرتجاع
ذاكرة احلروب وال�صراعات فى التاريخ ،وفى مراحل مت�أخرة يركز احلوار على الدفاع
عن النف�س ،وتهم عدم احرتام حقوق الإن�سان واملر�أة ،وعن ظاهرة اخلوف من الإ�سالم.
�إن العي�ش امل�شرتك للم�سلمني مع الآخر املغاير� ،سواء �أكان فى الوطن العربى �أم مع الآخر
املغاير فى جمتمعات غري م�سلمة ،لي�س جمرد �ضرورة حياتية بل هو �أي�ضا ممار�سة �إميانية
فيها اكت�شاف للذات وفهم مو�ضوعى للآخر و�إدراك واع للقوا�سم والتحديات امل�شرتكة
ومن ثم االحرتام املتبادل والعي�ش الواحد امل�شرتك.
�إن االحرتام املتبادل نتيجة �ضرورية من نتائج االعرتاف باالختالف ،فلكل �أهل دين
ومعتقد خ�صو�صياتهم الدينية والثقافية ،والأ�صل �أن يكون ت�صرف �أهل الأديان جميعا
مراعيا هذه اخل�صو�صيات حري�صا على حفظ حرمة �أ�صحابها ،كافال لهم حقهم فى
العبادة والتعبري امل�شروع عنها .وال �شك �أن معيار النزاهة الفكرية هو فى مقدمة املعايري
التى ت�ؤ�س�س ل�صدقية احلوار ،ف�ضال عن �أن احلوار ي�ستدعى اطالعا جيدا على تراث
الآخر من م�صادره وتعريفاته لذاته..
نحتاج �إىل ت�أ�سي�س «م�ؤ�س�سات ومنابر حوارية م�شرتكة» ن�شطة وفاعلة ،ومبادرات
حوارية لل�شباب ،تتيح للم�شاركني التعرف �إىل الآخر ،بعيدا عن ال�شكوك والهواج�س
املتبادلة ،والتزام مبد�أ االن�صاف ،و�إتاحة الفر�صة ملراجعة ال�صور النمطية امل�شوهة
عن الآخر ،ولبناء الثقة و�إقامة عالقات �صداقة ومودة ،والبناء على مبادئ وثيقة الأخوة
الإن�سانية.
�إن احلوار النافع وامل�ستدام هو حوار «احلياة» ال حوار «الالهوت» وال حوار «الدعوة �أو
التب�شيري».
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يف الت�سامح الديني وال�سيا�سي والأخالقي

د .ريا�ض نع�سان �آغا (�سوريا)
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يف الت�سامح الديني وال�سيا�سي والأخالقي

ثمة حكمتان �أثرتا يف تكوين وعيي يف �سن اليفاعة ،الأوىل لأفالطون ،حيث يقول�( :إذا
�أردت �أن تقهر خ�صمك ،از َد ْد ف�ض ًال يف نف�سك) و�أما الثانية ،فهي لأبي الطيب املتنبي،
حيث يقول:
(وما قتل الأحرا َر كالعفو عنهم
ومن لك باحل ّر الذي يحفظ اليدا؟)
و�أح�سب �أن قول �أفالطون يج�سد حالة خا�صة يف الت�سامح بناها على قهر اخل�صم عرب
ال�سمو يف النف�س فوق اخلالف ،والرتفع عن اخلو�ض يف دوائر االنتقام ،فخ�صمك الذي
يت�شهى �أن يراك ت�سقط يف هوة من الف�شل وال�ضعف والإخفاق ،ت�شتعل نف�سه �ضيق ًا مبا
يراه من جناحك وت�ألقك ،فماذا لو مددت له يوم ًا يد العون و�أبديت له جتاهل ما بينكما
من خ�صام؟ ف�إن فعلت فقد دنوت مما يراه املتنبي قت ًال معنوي ًا ،لأنك بالعفو والت�سامح قد
�سموت وعلوت وتركت خ�صمك ي�شعر بفداحة ما فعل ،والبد من فهم املعنى الداليل لكلمة
(الأحرار) فلن يق ّدر معنى العفو من الميتلك �شهامة الأحرار ،ويرتفع عن الر�ضوخ لذل
العبودية امل�ستكينة.
ويف البعد الأخالقي الذي ي�شري �إليه املتنبي يبدو الل�ؤم نقي�ض ًا ل�سلوك احلر ،حيث يقول
يف البيت التايل:
(�إذا �أنت �أكرمت الكرمي ملكته
و�إن �أنت �أكرمت اللئيم متردا)
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فالإكرام �ضائع عند من اليعرف قدره ومعناه ،ويبقى العقاب �ضرورة ملن اليرعوي،
وقد �أبدع املتنبي يف التفريق بني احلالتني حني قال:
يف ِبال ُعال،
ال�س ِ
( َو َو�ض ُع ال َندى يف َم ِ
و�ض ِع َ
و�ض ِع ال َندى).
يف يف َم ِ
ال�س ِ
ُم ِ�ض ٌّر َك َو�ض ِع َ
واليكون العفو �أو الت�سامح ف�ضيلة �إال عرب اقرتانهما بالقوة واملقدرة ،فت�سامح ال�ضعيف
مع القوي الغالب �أقرب �إىل �أن يكون �إذعان ًا للقوة الغالبة ،ف�أما �إذا ا�ستوت القدرتان فذاك
�أقرب �إىل العدل ،و�أما �إن كان امل�سامح �أ�ش ّد قوة و�أعلى مقدرة فذاك هو الرحمة التي
ت�سمو على العدل ،ولذلك كان العفو من �شيم الكرام.
ولئن كان الت�سامح يف اللغة حمدد ًا بالعفو والي�سر والت�ساهل فقد حدده اللغويون يف
املعاجم خ�شية الإ�سراف يف الفهم ب�أنه
( َال ت ََ�صا ُل َح َم َع ال َع ُد ِّو َما َد َام َع ُد ّو ًا) ف�شرط الت�سامح �إنهاء العداوة ،وكذلك يف�سرون
الت�سامح الديني (يف احرتام عقائد الآخرين)
ولقد عا�شت الب�شرية قرون ًا طويلة بعيدة عن مفاهيم الت�سامح ،فقد كانت املجتمعات
تق ّر العبودية ،وتق�سم الب�شر �إىل طبقات ،ففي العهد الإغريقي ويف احل�ضارة الهلن�ستية
كان املجتمع طبقات �أعالها �ش�أن ًا طبقة املواطنني ثم الغرباء ،ثم املعوقني ثم العبيد،
و�أكرث فال�سفة اليونان كانوا يقرون هذا التميز ،وكذلك الأمر يف ح�ضارة الرومان ،فقد
�أقرت القوانني تق�سيم املجتمع �إىل ثالث طبقات ،وكان ال�سيد يقرر لعبده حق احلياة �أو
املوت ،حتى جاءت ثورات العبيد �صرخة قوية يف وجه امل�ستبدين ،لكن الرومان �أ�صروا
على الطغيان وو�ضعوا قانون ًا خا�ص ًا بالأمم التي كانوا ي�ستعمرونها ،كيال يكون لأهلها حق
املواطنة الرومانية ،ومل ت�ستطع امل�سيحية ال�سمحاء �أن تغري الكثري من طغيان الب�شر،
فقد دخل اال�ضطهاد الديني يف فرتات طويلة ليجعل املوت عقوبة ملن يخرج عن مذهب
الإمرباطور ،والين�سى التاريخ حماكم التفتي�ش التي �أزهقت �أرواح املاليني.
ومل تكن البيئة العربية بعيدة عن الت�أثر بهذه البيئة العاملية امل�ستبدة ،رغم انت�شار
مكارم الأخالق فيها ،لكن العبودية كانت موجودة ،وكان الرق عرف ًا تاريخي ًا عند الب�شرية،
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حتى جاء الإ�سالم فجفف ينابيعه عرب قوانني �صارمة تعلن امل�ساواة بني الب�شر ،فال ف�ضل
لأحد على �آخر �إال بالعمل ال�صالح والتقوى.
وقد حددت وثيقة املدينة املنورة مفهوم الأمة ،ب�أنه لي�س رباط دين �أو عقيدة ،و�إمنا
هو رباط عي�ش م�شرتك ،ففي مطلع الوثيقة نقر�أ ما �أقره النبي حممد -عليه ال�صالة
وال�سالم( :-هذا كتاب من حممد النبي (ر�سول اهلل) بني امل�ؤمنني وامل�سلمني من قري�ش
و�أهل يرثب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم� ،إنهم �أمة واحدة من دون النا�س).
�إن هذا التحديد ملفهوم الأمة غري م�سبوق يف قوانني الب�شرية ،وتعد الوثيقة (�أول
د�ستور) باملفهوم املدين ،وهي وثيقة دفاع م�شرتك ،بنيت على الت�سامح الديني والقبلي،
حيث كان �أهل يرثب خمتلفني يف عقائدهم و�أعراقهم وبينهم م�شركون ،ف�ض ًال عن وجود
�أهل الكتاب من اليهود ومن الن�صارى.
ومع �أنني �أبرئ الإ�سالم يف ن�صو�صه وقيمه من اتهامه بالعدوان على عقائد الآخرين،
�أو االعتداء عليهم و�أحكامه معلنة ومعروفة ،لكنني ال �أبرئ كل امل�سلمني يف تاريخهم عرب
�أربعة ع�شر قرن ًا وقعت فيها انتهاكات يدينها الإ�سالم ذاته ،واملفجع �أن �أ�شدها كان بني
امل�سلمني �أنف�سهم ،فقد ا�ستخدم بع�ضهم الإ�سالم �ستار ًا لهم� ،أو حاولوا ت�سويغ جرائمهم
عرب تف�سريات ق�سرية لن�صو�ص دينية �أرادوا فهمها كما يريدون ،وما نزال �إىل اليوم
نعاين من الفهم اخلاطئ لن�صو�ص الإ�سالم ،ومن الفهم القا�صد لت�شويه الإ�سالم ،فكل
التنظيمات املتطرفة التي تعادي امل�سلمني والب�شرية كلها ،تنتحل ما ي�سوغ جرائمها،
وتزعم �أنها تدافع عن الإ�سالم وتتحدث با�سمه ،ولكنها يف احلقيقة ت�شوه الإ�سالم ،وتقدم
خدمة عملية ملن يريدون تقدمي الإ�سالم على �أنه دين يح�ض على القتل ،والإرهاب.
�إنه اليخفى على �أحد �أن الفتوحات الإ�سالمية التي انطلقت يف عهد اخللفاء الرا�شدين
كانت يف البدء لتمكني الدولة النا�شئة يف اجلزيرة العربية وتو�سعها ،ثم لتحرير العراق
من االحتالل الفار�سي ،وبالد ال�شام ،وال�شمال الإفريقي من االحتالل الروماين ،ولن�شر
الدعوة الإ�سالمية مبا حدده كتاب اهلل ،باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،ومل يجرب �أحد على
اعتناق الإ�سالم ق�سر ًا ،فالن�ص القر�آين وا�ضح (ال�إكراه يف الدين) ويف القر�آن الكرمي
عدد من الآيات ت�ؤكد هذا املعنى.
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لكن �أعداء الإ�سالم �سارعوا يف االنق�ضا�ض عليه من داخله يف ذروة قوته ،فكان التفرق
والت�شتت وظهور العديد من احلركات ال�سيا�سية التي اتخذت من الدين ذريعة للخروج
على وحدة الأمة ،فوقعت الفنت التي ما نزال ندفع ثمن ما حدث فيها من اقتتال وفو�ضى،
ولأننا نخ�شى �أن ي�ستمر هذا ال�صراع فال جند له نهاية ،ونخاف �أن تغرق الأمة يف �أوحاله،
والنريد الرد على الإ�ساءة ب�إ�ساءة مثلها ،كيال ي�صبح امل�ستقبل مثل املا�ضي تاريخ ًا من
الإ�ساءات املتبادلة ،ف�إننا جند احلل الأمثل هو ا�ستعادة روح الت�سامح والعفو والتفاهم ،و
�إقامة احلوار احلكيم الباحث عن االعتدال واال�ستقرار.
وال ميكن للت�سامح �أن ينجح بني املتخا�صمني ما مل يكن متباد ًال ،و�أن يقوم على ا�ستعادة
احلقوق وترميم ما ا�ستبيح منها ،وعلى مفاهيم العدالة االنتقالية التي ت�ضمن لكل �صاحب
حق حقه ،وت�ؤ�س�س مليثاق وعقد اجتماعي يقوم على العدالة وامل�ساواة و�إلغاء �أي متييز بني
الب�شر.
ويف ال�ش�أن ال�سيا�سي وعالقاتنا ال�سيا�سية واملدنية مع الآخرين ،البد لنا ولهم من جتاوز
�أخطاء التاريخ ،و�أجد يف التوا�صل الكبري احلا�صل بيننا وبني الغرب اليوم ،فر�صة وا�سعة
لإر�ساء الت�صالح والت�سامح بعد خم�سني عام ًا ونيف من انتهاء املرحلة اال�ستعمارية التي
طال �أمدها يف منطقتنا ،وقد عرب العرب عن حر�صهم على هذا الت�سامح يف كل البلدان
التي خ�ضعت لال�ستعمار الأوربي ،ومثال ذلك حر�ص �سورية ولبنان واجلزائر وتون�س على
�إقامة �أف�ضل العالقات مع فرن�سا فور �إعالن اال�ستقالل ،وحر�ص م�صر وال�سودان وعدد
من البلدان العربية التي حكمها الإنكليز على توطيد العالقة مع بريطانيا ،وال توجد �أية
م�شاعر �سيئة لدى العرب �ضد الغرب ،وقد طالبت ،ذات يوم ،يف ندوة ر�سمية يف باري�س،
ب�أن نوطد م�شاعر الت�سامح بيننا وبني فرن�سا (وكانت الندوة تبحث م�ستقبل العالقات
بيننا) و�أن نتجاوز ما حدث منذ احلروب ال�صليبية التي �سماها العرب امل�سلمون(حروب
الفرجنة) كي ي�ستبعدوا الدين منها ،فقال يل �أحد املثقفني الفرن�سيني( :عليكم االعتذار
عما فعل عبد الرحمن الغافقي يف بواتيه) قلت  :نعم ،وعليكم كذلك االعتذار عما فعل
فيليب الثاين ثم لوي�س التا�سع وعما فعل اجلرنال غورو مطلع القرن الع�شرين ،ولكن من
الأف�ضل �أن نقول مع ًا ما يقول قر�آننا الكرمي( :تلك �أمة قد خلت) و�أن ن�ؤ�س�س مل�ستقبل
جديد ،يتجنب ا�ستعادة �صراعات التاريخ.
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لقد �شاركت �أمتنا يف كل حوارات الثقافات (�شاركنا يف حوار مع ال�صني والهند
واليابان و�إيران واالحتاد الأوربي ،و�إفريقية وعدد من دول �آ�سيا اخلارجة من االحتاد
ال�سوفياتي ،وقد عقدنا هذه احلوارات مب�شاركة عدد كبري من وزارات الثقافة العربية،
وبا�سم اجلامعة العربية ،وكان ذلك رد ًا على ما �سمي (�صدام احل�ضارات) و�أعتقد ب�أننا
جنحنا يف تقدمي �صورة م�شرقة عن ا�ستعداد الأمة العربية والإ�سالمية لتقبل ثقافات
العامل ،وقد جاءت هذه امل�شاركات عربية ال�شكل وامل�ضمون .وكان الآخرون يخاطبوننا
بو�صفنا �أمة
ولقد خا�ضت عدة دول عربية غمار العوملة يف جتلياتها الفكرية والثقافية واالقت�صادية،
وح�سبنا منوذج ًا نا�صع ًا ما قدمته دولة الإمارات التي �أ�صبحت منوذج ًا يحتذى يف االنفتاح
على الثقافات الإن�سانية ،بل �أ�صبحت املثال الأجود على جتليات احلداثة العمرانية
واالجتماعية يف العامل كله ،دون �أن تفقد هويتها وخ�صائ�صها الثقافية.
ولئن كنت حتدثت عن الت�سامح يف الدين ويف ال�سيا�سة عرب هذه العجالة ،ف�إن �صلب
مو�ضوع الت�سامح �أخالقي بحت ،والبد يل من الإ�شارة �إىل موقف �أخالقي ا�ستثنائي نعي�شه
اليوم ،يف قبول الآخر لثقافتنا العربية واعرتافه بها ،وهو ذاك اال�ستقبال الإن�ساين اجلميل
ملئات الآالف من الالجئني العرب ،وج ّلهم من ال�سوريني الذين ت�شردوا وخا�ضوا البحر
املتو�سط رغم خماطر الغرق ،وقد غرق �آالف منهم ،لكن من و�صلوا �إىل �شواطئ الأمان
الأوربية وجدوا �إن�سانيني كبار ًا ينتظرونهم ،وي�سارعون �إىل معونتهم ،ويفتحون لهم املالجئ،
ويقدمون لهم ما يحتاجون �إليه من م�ساكن ومدار�س وم�شايف ،ومن م�ستلزمات احلياة ،وال
�أحد مينعهم من ممار�سة �شعائرهم الدينية ،ومن احلفاظ على خ�صو�صياتهم الثقافية.
لقد حدث مثيل هذا اال�ستقبال احلافل للالجئني يوم تدفقت الهجرات من �آ�سيا و�أوربا
على بالد ال�شام وعلى م�صر التي وفد �إليها هاربون من احلرب الأوىل ثم من الثانية،
وكثري منهم جا�ؤوا من دول البلقان ،مثل يوغ�سالفيا ورومانيا وبلغاريا ،وبع�ض القادمني
كانوا يهود ًا فروا من مالحقة هتلر ،و�أما بالد ال�شام فقد تدفق �إليها عدد �ضخم من
الأرمن وال�شرك�س و�سواهم كثري ،حتى �إن �أحد �أهم �أحياء دم�شق ما يزال يحمل ا�سم حي
املهاجرين.
37

وقد �أ�شرت �إىل هذا االحتواء الإن�ساين املتبادل ،لأنه من �صنع ال�شعوب التي �سرعان
ما جتمعها م�شاعر الإن�سانية املوحدة ،وهي قائمة على مفاهيم الت�سامح والتوادد وعلى
�سل�سلة من القيم النبيلة التي هي م�شرتك �إن�ساين نبيل.
لقد كانت مبادرة دولة الإمارات يف عقد قمم عاملية للت�سامح ،وع ّد التعاي�ش امل�شرتك
�سبي ًال لتغيري املجتمعات ،ريادة يف العمل الإن�ساين وال�سيا�سي مع ًا ،وا�ستباق ًا ملا ينبغي
�أن ي�ؤ�س�سه املجتمع الدويل ،لإنهاء ال�صراعات ،ودفع احلوارات بالتي هي �أح�سن ،وجعل
العقل واحلكمة منهلني رئي�سني حلل امل�شكالت املتفاقمة دولي ًا ،وهذا هو جوهر العمل
ال�سيا�سي الر�شيد.
�إن العامل املتوتر اليوم ،يعي�ش على فوهة بركان عرب ت�صعيد خميف للتناف�س الع�سكري،
مما يعيد �إىل الأذهان �صراعات
(احلرب الباردة) وهي القابلة لال�شتعال فور ًا ،وال جناة للب�شرية من حماقة التناف�س
يف التطور الع�سكري الفتاك� ،سوى الدخول الأرحب يف عامل الت�سامح الأخالقي والديني
وال�سيا�سي ،وحل الق�ضايا الكربى على موائد احلوار بدل حلها الدموي يف �ساحات القتال
الذي تدفع ال�شعوب فيه ماليني الأرواح اجلديرة باحلياة ،وح�سب الب�شرية ما ذاقت من
ويالت احلروب ،وهي �إن حدثت اليوم �أو يف امل�ستقبل ف�إن طاقاتها التدمريية �ستفوق ما
حدث يف التاريخ كله.
�أخري ًا �أذ ّكر بقاعدة �أخالقية �شهرية تقول( :فلنتعاون فيما نتفق حوله ،وليعذر بع�ضنا
بع�ض ًا فيما نختلف فيه) واالختالف �سنة من �سنن احلياة ،قال تعاىلَ ( :و َل ْو َ�شاء َر ُّب َك
ا�س �أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َال َيزَ ا ُلونَ مخُ ْ َت ِل ِف َني �إِ َّال َمن َّر ِح َم َر ُّب َك َو ِل َذ ِل َك َخ َل َق ُه ْم).
لجَ َ َع َل ال َّن َ
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�أ .علي عبيد الهاملي (الإمارات)
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يوم الأول من �شهر يناير من كل عام ،يفتح �أغلب النا�س هواتفهم املتحركة ليجدوا
�سيال من ر�سائل التهنئة بالعام اجلديد؛ ر�سائل لي�س فيها كفر باهلل ونعمه ،وال دعوات
باملوت والهالك على عباد اهلل ،و�إمنا �أمنيات ب�أن يكون العام اجلديد عام خري و�سالم
وحمبة وبركة عليهم وعلى الب�شرية جمعاء.
�أعرتف ب�أنني ل�ست من الذين يردون ب�شكل منتظم على ر�سائل ال�صباح وامل�ساء و�أيام
اجلمعة التي ير�سلها الأ�صدقاء ،لي�س ترفعا وال ا�ستعالء و�إمنا ان�شغاال .لكنني يف اليوم
الأول من العام اجلديد وجدت �أنه من غري الالئق �أن ال �أرد على ر�سائل التهنئة ،خا�صة
و�أن بع�ضها من �أ�صدقاء ال ير�سلون �إال يف مثل هذه املنا�سبة وغريها من املنا�سبات الدينية
واالجتماعية والأعياد .لذلك بد�أت يف الرد عليهم ،و�أر�سلت تهنئة �إىل املجموعات التي
يتف�ضل بع�ض الأ�صدقاء ب�ضمي �إليها ،و�أخجل من اخلروج منها تقديرا ملن �أ�ضافني،
وكي ال يفوتني �شيء من املفيد الذي يت�ضمنه الكثري منها ،رغم �أنني نادرا ما �أ�شارك يف
احلوارات التي جتري بني الأ�صدقاء عربها.
يف �إحدى املجموعات التي �أر�سلت �إليها ،وقبل �أن يجف حرب ر�سالتي ،وعذرا ال�ستخدام
هذا امل�صطلح الذي مل يعد له مكان الآن بعد �أن �أ�صبح كل �شيء �إلكرتونيا ،وجدت �أحد
الأع�ضاء ير�سل مقطع فيديو من �أحد برامج الفتاوى ،يت�صل فيه �أحد امل�شاهدين بالربنامج
مبتدئا بال�سالم ،فريد عليه مقدم الربنامج وال�شيخ الذي يجيب على �أ�سئلة امل�شاهدين:
«وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل» .يقول املت�صل« :م�ساكم اهلل باخلري» .يرد املقدم« :حياك

41

اهلل» .يقول املت�صل« :كل عام و�أنتم بخري �إن �شاء اهلل» .ت�سود فرتة �صمت ق�صرية ،يقول
بعدها املقدم« :تف�ضل� ..س�ؤالك؟» .ولكن قبل �أن يطرح املت�صل �س�ؤاله يتدخل ال�شيخ قائال:
«يا �أخي هذا لي�س له �أ�صل؛ �أن تهنيء بالعام .تهنيء بالعيد ..عيد الأ�ضحى �أو عيد الفطر.
هذا الذي تهنيء فيه� .أما العام فال ُي َه ّن�أ فيه .هذا مل َي ِر ْد».
فهمت مغزى الر�سالة التي �أراد الع�ضو �أن ير�سلها يل ولغريي من الذين �سبقوين
بالتهنئة� ،أو الذين يفكرون ب�إر�سال تهنئة بعدي ،وفكرت بالرد ،غري �أنني تراجعت يف
اللحظة الأخرية كي ال �أفتح جدال �أعرف م�سبقا �أنه لن ي�ؤدي �إىل نتيجة� .أم�سكت
بال�صحف التي �أمامي فوجدت عنوانيها الرئي�سية تتحدث عن تهنئة �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة ونائبه ،و�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارت لقادة الدول الأخرى بالعام اجلديد .عدت
�إىل يوم اخلام�س والع�شرين من �شهر دي�سمرب من العام الذي انق�ضى فوجدت �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،يهنيء الأخوة امل�سيحيني بعيد امليالد املجيد ،ويتمنى لهم اخلري وال�سعادة
والأمان يف كل �أنحاء املعمورة ،ويقول يف تدوينة له عرب ح�ساب �سموه الر�سمي يف تويرت:
«من �أر�ض الت�سامح واملحبة والتعاي�ش ..نهنئ امل�سيحيني بعيد امليالد املجيد ،متمنني لهم
اخلري وال�سعادة والأمان يف كل �أنحاء املعمورة ،ليعم ال�سالم بني �شعوب العامل .تعزيز
قيم الت�سامح نهج �أ�صيل يف دولة الإمارات� ،إميان ًا م ّنا ب�أنها من �أهم ركائز تقدم الأمم
ّ
وحت�ضرها على مر الع�صور» .ثم قلت :هل ميكن �أن يكون زميلنا ،ع�ضو املجموعة الذي
�أر�سل الر�سالة املوجهة ،على �صواب وقادتنا ونحن جميعا على خط�أ؟
ت�أملت مرة �أخرى تاريخ اليوم فوجدته الأول من �شهر يناير من العام الذي �أعلنه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
«عاما للت�سامح» ير�سخ دولة الإمارات العربية املتحدة عا�صمة عاملية للت�سامح ،وت�أكيد
قيمة الت�سامح باعتبارها عم ًال م�ؤ�س�سي ًا م�ستدام ًا من خالل جمموعة من الت�شريعات
وال�سيا�سات الهادفة �إىل تعميق قيم الت�سامح واحلوار وتقبل الآخر ،واالنفتاح على الثقافات
املختلفة ،مبا تنعك�س �آثاره الإيجابية على املجتمع ب�صورة عامة ،معتربا �أن عام الت�سامح
هو امتداد لـ « عام زايد « كونه يحمل �أ�سمى القيم التي عمل م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ب�إذن
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اهلل تعاىل ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،على تر�سيخها لدى �أبناء
الإمارات ،م�ؤكدا �أن الت�سامح قيمة �أ�سا�سية يف بناء املجتمعات وا�ستقرار الدول و�سعادة
ال�شعوب.
ت�أملت كل هذا وا�سرتجعت ما فعله بنا الت�شدد والتزمت و�إق�صاء الآخر ،وكيف �أن
التطرف يبد�أ مبثل هذه الأ�شياء ،التي نظن �أنها �صغرية ،والتي تكرب مثل كرة النار حتى
تتحول �إىل مواقف عدائية من الآخرين ،تتكون على �أثرها اجلماعات املتطرفة التي تتخذ
من العنف �أ�سلوبا للإعالن عن نف�سها وحتقيق �أهدافها ،فت�صبح بذلك عنوانا للإرهاب
يف نظر العامل �أجمع .هذا هو ما حدث يف البداية مع كل اجلماعات املتطرفة التي ظهرت
يف بع�ض املجتمعات والبلدان ،وحتولت بعد ذلك �إىل منظمات �إرهابية ،مثل «القاعدة»
و»داع�ش» يف املجتمعات الإ�سالمية ،ومثل «كو كلوك�س كالن» يف املجتمعات امل�سيحية ،ومثل
جماعة «�أمناء جبل الهيكل» و»حركة كاخ» املتطرفتني يف املجتمعات اليهودية ،وغريها من
اجلماعات واملنظمات املتطرفة املنت�شرة يف بلدان العامل املختلفة التي تتخذ من العنف
و�سيلة لتحقيق �أهدافها ،وتن�شر الذعر واخلوف يف كل مكان ،خا�صة يف التجمعات التي
يحتفل فيها النا�س ب�أعيادهم ومنا�ساباتهم الدينية واالجتماعية ،وتدفع البع�ض �إىل
االعرتا�ض على جملة من �أربع كلمات هي؛ «كل عام و�أنتم بخري».
�إعالن دولة الإمارات عام « 2019عاما للت�سامح» يعك�س النهج الذي تبنته الدولة
وتالق بني �شعوب العامل وثقافاته يف بيئة منفتحة
منذ ت�أ�سي�سها يف �أن تكون ج�سر توا�صل ٍ
وقائمة على االحرتام ونبذ التطرف وتقبل الآخر .لذلك نتمنى على الذين يحاولون �أن
يحيدوا بنا عن هذا النهج �أن يتخلوا عن �أفكارهم هذه ،و�أن يكفوا عن �إر�سال مثل هذه
الر�سائل �إلينا ،و�أن يف�شوا الت�سامح بينهم كي ت�صفو قلوبهم للآخرين ،وت�صفو قلوب
الآخرين لهم.
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الت�سامح والتعددية الثقافية

د.غامن جا�سم ال�سامرائي (العراق)
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الت�سامح والتعددية الثقافية

رغم �أن التعددية الثقافية يف املجتمعات الإن�سانية كانت قد ظهرت بهيئتها الراهنة
جلي منذ �أواخر القرن ال�ساد�س ع�شر ،ف�إن ا�صطالح التعددية الثقافية مل يظهر يف
ٍ
ب�شكل ّ
الأدب ال�سيا�سي �إال يف وقت مت�أخر ن�سب ًيا.
فقد ا�ستخدم للمرة الأوىل يف كندا يف عام  1965لو�صف منهج مميز يف التعامل مع
ق�ضية التنوع الثقايف ،ويف �أ�سرتاليا �أوائل ال�سبعينيات.
لكن بروز هذا اال�صطالح يف اجلدل ال�سيا�سي على نطاق �أو�سع مل يكن ب�شكل وا�ضح �إال
خ�صو�صا بعد �شيوع ظاهرة املهاجرين وما �صاحبها من ردود
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي،
ً
�أفعال �صدرت من �أحزاب ومنظمات فا�شية وعن�صرية تب ّنت مواقف مت�شنجة من الآخر.
والتعددية الثقافية ميدان للجدل الفكري �أكرث مما هي �أيديولوجية بحد ذاتها.
وخ�صو�صا حول
وبهذا امليدان ي�أتي نطاق وا�سع من الآراء حول دالالت التنوع الثقايف –
ً
كيفية ت�ضمني االختالف الثقايف يف �إطار الوحدة املدنية  -ولهذا يكون املفهوم الرئي�س
لهذا التنوع هو التعددية يف �إطار الوحدة.
�إن املوقف التعددي يوحي � ًإذا بالدعم الإيجابي للتنوع املجتمعي القائم على حق
املجموعات الثقافية املختلفة يف االعرتاف بخ�صو�صياتها الثقافية واالحرتام .وبهذه
الطريقة ،ف�إن هذه التعددية تعرتف ب�أهمية الأفكار والقيم وطريقة احلياة يف الت�أ�سي�س
لل�شعور بقيمة الذات �سواء على �صعيد الأفراد �أو املجموعات.
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وميكننا هنا �أن جنمل املفاهيم الأ�سا�سية التي ت�ؤ�س�س ملو�ضوعة الت�سامح ،وهي:
 .1التنوع يف �إطار وحدة املجتمع
� .2سيا�سة االعرتاف بالآخر
 .3الثقافة والهوية والتمييز الإيجابي
 .4التنوع
 .5الت�سامح
� .6إ�شاعة الثقافة
وهذه املفاهيم تهيئ الأذهان لتعريف الت�سامح على �أنه «امتالك القدرة على احرتام
�أفكار وم�شاعر وممار�سات الآخرين مع الرتكيز على �ضرورة وجود الرغبة يف قبول
ال�سلوكيات والآراء املختلفة عن �آرائك ومواقفك».
وهذا موقف مو�ضوعي عادل جتاه �أولئك الذين تختلف �أ�ساليب حياتهم عن �أ�سلوبك
خ�صو�صا �أن الدرا�سات احلديثة قد �أ�شارت �إىل �أن درجة الت�سامح التي ت�سود
يف احلياة.
ً
جمتمع ما ت�ؤثر �إيجا ًبا يف م�ستوى ال�سعادة والر�ضا التي يتمتع بها الفرد واملجتمع على
يف
ٍ
ال�سواء.
و�إذا ما نظرنا �إىل هذه احلقيقة من زاوية عملية ف�إننا ن�ستدل على هذا املفهوم الإيجابي
من خالل فح�صنا ملنظومة امل�شاعر واملفاهيم التي ي�شتمل عليها نقي�ض الت�سامح.
لن�أخذ مثلاً حجم الآثار النف�سية اخلطرية التي تتولد ،لدى الفرد ولدى املجتمعات،
عن:
 .1الكراهية
 .2البغ�ضاء
 .3احلقد
 .4االنغالق الفكري
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 .5االنحياز
 .6التع�صب
 .7الطائفية
ناهيك عن الآثار املد ّمرة حينما ترتجم هذه امل�شاعر �إىل �سلوكيات يقود بع�ضها حت ًما �إىل �صراعات
م�س ّلحة وحروب وا�سعة النطاق ،نرى كث ًريا من نتائجها املروعة ك َّل يوم ،خا�ص ًة يف وطننا

العربي.

وعلينا �أن ن�ؤكد هنا �أن الت�سامح لي�س معناه قبول الظلم واالحتالل واغت�صاب الأر�ض،
فهذه كلها ال ت�ستقيم مع مفهوم العدالة وال مع منظومة القيم الإن�سانية التي ت�شيع مبادئ
احرتام الآخر و�صون كرامته و�صيانة حقوقه.
�إمنا نتحدث هنا عن ثقافة الت�سامح التي هي بالت�أكيد لي�ست طارئة على جمتمعنا
وتقاليدنا.
احلديث هنا يركز على تعميق قيم الت�سامح واحلوار وتقبل الآخر واالنفتاح على
الثقافات املختلفة مبا ينعك�س �إيجاب ًيا يف بناء املجتمعات وا�ستقرارها و�سعادة �شعوبها.
ب�شكل عفوي لكنها بحاجة ل�صقلها ،فال ميكننا
�إن الت�سامح قيمة �أخالقية نكت�سبها ٍ
خ�ضم ما نراه يف عامل اليوم ما مل يتكر�س جهدنا من خالل عملية تدريب
�أن نت�سامح يف ّ
وت�أ�صيل يف حياة الأفراد واملجتمعات.
وميكن هنا �أن ن�شري �إىل �أهمية التعليم يف بناء ثقافة الت�سامح .وح�سبما ي�ؤكد �ألك�سندر
�سوجلنيت�سن ف�إن التع�صب هو �أوىل عالمات اجلهل ،كما �إن ال�شخ�ص الذي يفتقر للتعليم
املنا�سب يت�صرف بحماقة وتكبرّ يف حني ين ّمي التعليم ف�ضيلة التوا�ضع.
من ناحية �أخرى ،ت�ؤكد الكاتبة الأمريكية هيلني كيللر �أن الت�سامح �إمنا هو �أعلى ثمار
التعليم.
ويبدو �أن جورج وا�شنطن كارفر يقتب�س من ر�سولنا حممد �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم حينما
يدعو �إىل ف�ضائل الأخالق التي تعلمناها نحن امل�سلمون منذ �أربعة ع�شر قر ًنا فيقول «عليك
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ومت�ساحما مع ال�ضعفاء
�أن تكون رقي ًقا مع ال�صغري ومتعاط ًفا مع كبار ال�سن والفقراء
ً
يوما ما ك ّل �أولئك».
واملخطئني فرمبا َ
كنت ً
نرتق بثقافتنا وتعليمنا كي نرتقي بثقافة الت�سامح.
دعونا ِ
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الت�سامح الثقايف

�أ .حممد عبداهلل نورالدين (الإمارات)
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الت�سامح الثقايف

كان �إعالن عام 2019م عاما للت�سامح امتدادا لعام زايد ،لكون املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -كان رمز ًا للإن�سانية وقيمها النبيلة و�أهمها
الت�سامح ،فكانت حكمة زايد يف مواقف ال تعد وال حت�صى تدعو �إىل الت�سامح بني اجلميع،
بو�صف �أن جميع من على الأر�ض من الب�شر �أخوة يف الأ�صل ،لذا ف�إن ثقافة الت�سامح يجب
�أن ت�سود بني الب�شرية كي يعم ال�سالم والأمن جميع �أرجاء املعمورة ،و�أما يف هذه العجالة
ف�إين ل�ست ب�صدد التحدث عن ثقافة الت�سامح فقط ،و�إمنا عن الت�سامح الثقايف �أي�ض ًا،
ففي هذا العام يجب �أن يعي املثقفون �أوال �أن �سماء الثقافة ت�سع جميع النجوم لذا يجب �أال
يحتكر املثقف املنابر الثقافية وفعاليتها وموا�ضيعها لنف�سه ،ويق�صي الآخرين ب�أية حجة
كانت.
�أما ثاني ًا ،فيجب �أي�ضا �أال يظن �أن هناك فئة من املثقفني وهناك فئة من العامة،
فالإن�سان مهما كان م�ستوى فهمه ف�إنه مثقف وجزء من الثقافة ،لذلك يجب �أال منار�س
فعل «االغتيال الثقايف» على الآخرين ب�أي وجه من الوجوه ،فالأطفال -على �سبيل املثال-
ومن وجهة نظري ال�شخ�صية ،قد اغتيلوا ثقافيا من خالل التلقني الإجباري لأجل
تعليمهم ،ومن خالل منعهم من الإبداع الأدبي لكون مهارات الكتابة �أو الفكر مل تن�ضج
لديهم ل�صغر �سنهم.
وثالث ًا ،يجب �أن يكون هناك ت�صالح ثقايف وت�سامح بني الأجنا�س الأدبية؛ حيث يالحظ
�أن الأجنا�س الأدبية اجلديدة مثال كق�صيدة النرث جتد حمالت عدائية يف الو�سط الأدبي
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منذ عقود لإق�صائها وعدم االعرتاف بها �أو و�صفها دخيلة �أو �أجنبية ،وهذا الأفق ال�ضيق
ظاهرة غري �صحية ،وال متثل �أدنى قيم الت�سامح املطلوبة بني الأجنا�س الأدبية.
و�أخري ًا ف�إن الت�سامح بني اللغات �أ�صبح واجبا يف هذا الع�صر بعد انفتاح �آفاق
التوا�صل ،ف�أ�صبحت الثقافات املختلفة تنهل من بع�ضها الأفكار ،وتتالقح ح�ضاراتها يف
ظاهرة جديدة مل تكن بهذه ال�سرعة وال�سهولة عرب التاريخ ،لذا ف�إن احلفاظ على الهوية
والرتاث يجب �أال يكون �س ّدا ملعاداة الآخرين ،بل يجب �أن يكون بابا لرتويج تراثنا وهويتنا
يف مقابل تقبل اختالف الآخرين وت�شابههم معنا ،فالب�شرية كما هو معتقد عند �شعوب
كثرية تنطلق من عقل واحد ،وعليه ف�إين �أرى �أننا ما�ضون اليوم ب�أفكار جمعية خمتلفة
نحو فكر كوين واحد بف�ضل هند�سة التوا�صل الب�شري الذي يعم ت�أثريه يوما بعد يوم لإزالة
�شوائب التطرف من الفكر الإن�ساين ،و�إر�ساء قيمة الت�سامح بني الب�شر بغ�ض النظر عن
�أي متييز.
ويف هذا ال�سياق وجب قبل كل �شيء تعريف م�صطلح املثقف كي يعرف الدور امللقى
على عاتقه �أو الدور الذي يجب �أن يتحمله يف تر�سيخ القيم الإن�سانية يف املجتمع ،وكنت
�أق�صد باملثقف ،ا�صطالح ًا ،كل �شخ�ص را�شد يف املجتمع مت�أثر بثقافته العامة ،ويحمل
هويته اخلا�صة� ،أي �أين ال �أق�صد النخبة التي تت�سلح بثقافة عميقة يف تراث الإمارات
وقادرة على ا�ستيعاب الثقافات املت�أثرة بها من �شتى بقاع املعمورة يف زمن تفتح �آفاقه على
جميع امل�ستويات .لذا ف�إن ال�شخ�صية التي يراها الآخرون ويعدون هويته حملية ف�إن عليه
م�س�ؤوليات املجتمع الذي ت�شرب منه ،و�أ�صبح مت�أثرا ب�أ�سلوب العي�ش من امللب�س وامل�أكل
و�أ�سلوب التفاعل والتوا�صل من خالل اللهجة واملنطق و�أ�سلوب التفاعل من خالل التعامل
مع الآخرين ،وهنا ي�أتي �أهمية الفرد يف املجتمع ،بغ�ض النظر عن م�ستوى ثقافته بالن�سبة
�إىل الآخرين ،فالفرد العادي يعد فرد ًا م�شابها للفرد املثقف يف منظور الآخرين ،ويتوقع
منه ما يتوقع من �أي �شخ�ص �آخر ،لذلك ف�إنه يتح ّمل امل�س�ؤولية �أي�ض ًا ،وما تر�سيخ القيم
على م�ستوى كامل املجتمع وملدة عام كامل �إال للت�أكيد على �أن اجلميع ميثلون بت�صرفاتهم
اجلزء الذي ينتمون �إليه من املجتمع.
وحيث �إننا يف هذا املقال معنيون بال�شعراء ،ف�إن ثقافة الت�سامح التي ت�سود املجتمع
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 /الق�صيدة يجب �أن تبد�أ من الت�سامح الثقايف بني �أفراد املجتمع /ال�شعراء ،وعليه ف�إن
الق�صيدة الت�ساحمية من ال�صعب �أن تن�ش�أ من ال�شاعر غري الواعي بقيم الت�سامح ،لذا
ف�إن من الأوىل �أن يت�سامح ال�شاعر مع نف�سه يف البدء كي ي�ستطيع �أن يق ّدم ق�صيدة حتمل
قيم الت�سامح؛ لتكون الق�صيدة يف النهاية ر�سالة ت�سامح �إىل املجتمع .فقيم الت�سامح يف
تفاعل يف �أعلى م�ستويات ال�شعور والفكر ،ويجب على ال�شاعر �أال
الق�صيدة تكون مزج ًا من ٍ
يطلق �أحكاما ا�ستقرائية �أو �أفكارا رجعية �أو نزعات قبلية �أو ينجرف نحو الت�شدد والتمييز
�أو �إق�صاء الآخر ب�أي �شكل من الأ�شكال؛ لأن ذلك لي�س فقط و�سيلة لعالج �آفات املجتمع،
و�إمنا باب ي�ستطيع منه ال�شاعر الولوج �إىل �آفاق الأدب الإن�ساين.
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ت�أمالت حول نزعات اخلري يف ال�شعر العربي

د .حممد عبد القادر �سبيل (ال�سودان)

57

58

ت�أمالت حول نزعات اخلري يف ال�شعر العربي

ال�شعر ديوان العرب ،هذا النعت يعني بالن�سبة �إ ّ
يل �أن ال�شعر «م�ؤ�س�سة» العرب الأوىل،
فلقد كان يقوم بدور املنظمة العامة �أو الدائرة الر�سمية يف زمان امل�شافهة والال تنظيم،
والبد �أن التوثيق وعملية الإعالم والت�أريخ والربوبغاندا التي كان يقوم بها الق�صيد هي
من �ش�أن امل�ؤ�س�سة اليوم ،وما يهمنا يف هذه القالة من الوظائف اجل�سام التي كانت ت�ؤديها
م�ؤ�س�سة ال�شعر؛ �إ�شاعة قيم العرب الرفيعة (مكارم الأخالق) من �أجل تكري�سها قانونا
عاما متوافقا عليها حلماية الفرد واملجتمع ،ال�شعر كان يقوم بهذا ،ين�شر الف�ضائل
بني العرب ،ويروج لها يف حمافلهم و�أ�سواقهم الكربى ،كعكاظ يف اجلاهلية واملربد يف
الإ�سالم.
�شيم �صخر الندى
ولعل من �أهم �أبواب ال�شعر و�أغرا�ضه التي �أ�شاعت قيم اخلري والنبل ،ودافعت عنها
ب�صورة مبا�شرة و�إيحا ًء  :املديح والرثاء والفخر ،وهي �أغرا�ض احتفت بالقيم ال�سامية
�أكرث مما �أثنت على �أ�صحابها ،وال نقول ذلك �إال لأن قيمة املمدوحني �أو املرثيني �أو
املفتخرين ب�أنف�سهم �إمنا هي م�ستمدة من مكانة هذه القيم يف نفو�س العرب وجبلتهم.
�س�ألتفت فور ًا هنا �إىل اخلن�ساء «متا�ضر بنت عمرو ال�سلمية» التي بالغت يف البكاء على
�أخيها �صخر ونظمت فيه مراثي ظلت معلقة يف قلوب العرب عرب الزمان .ولقد كان �أخوها
عماد ًا لقبيلة برمتها ،بعد �أن ظل مدخر ًا ل�سداد كل ثغر من ثغور احلياة وحاجاتها ويف
مقدمتها الدفاع عن احليا�ض والعر�ض« ،فاعل خري مبعنى الكلمة».
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كم ج�سد �صخر الأمثولة يف الندى والكرم ،خا�صة بالن�سبة �إىل خنا�س ،فرغم �أنه ابن
�أبيها فقط �إال �أنها جزعت ملوته �أكرث مما فعلت ملوت �أخيها ال�شقيق معاوية ،وال�سبب هو
ما ات�صف به �صخر من �أخالق الفر�سان ،بذ ًال ووفاء وحكمة وموا�ساة للمحتاجني ،ومثل
«�صخر الندى» ي�ستحق البكاء عليه مدى احلياة ،ولذلك �أذن الفاروق عمر بن اخلطاب
خالل خالفته حينما التقاها ،ب�أن توا�صل ال�شاعرة حدادها على �أخيها وترثيه �أبد ًا ،لأن يف
نعيه ن�شرا واحتفاء ب�أعلى �صفات العرب مرتبة؛ ال�شهامة والنبل والكرم ون�صرة ال�ضعيف،
وبالقيم الإن�سانية اخلرية التي ما تزال الب�شرية تنادي بها ،ولذلك فكلما �أ�شرقت �شم�س
�صباح من �صباحات متا�ضر تذكرت على الفور ذلك الوجه الو�ضيء املب�شر باخلري،
كال�شم�س تنق�شع بها الظلمات فتتناثر الأرزاق على النا�س واحليوان والنبات جميع ًا:
«يذ ّكرين طلوع ال�شم�س �صخر ًا ::و�أذكره لكل مغيب �شم�س» فهو رجل به ت�شيع ال�سعادة
واحلياة يف النفو�س جميع ًا ،عندما كان يطلع على النا�س يوم ًا ،كيف ال:
َو�إِنَّ َ�صخر ًا َل َت�أتمَ َّ ال ُهدا ُة ِب ِه
	                 
َك�أَ َّن ُه َع َل ٌم يف َر� ِأ�س ِه نا ُر
طاغ َي ٍة
راغ َي ٍة ِملجا ُء ِ
َن ّحا ُر ِ
َف ّك ُ
	                  
ظم َج ّبا ُر
اك عا ِن َي ٍة ِلل َع ِ
َو ُمط ِع ُم ال َق ِوم َ�شحم ًا ِع َند َم�س َغ ِب ِهم
َويف ا ُ
دوب َكر ُمي َ
                  
اجلدِّ مي�سا ُر
جل ِ
َطلقُ ال َي َد ِين ِل ِف ِعل ا َ
جر
خل ِري ذو َف ٍ
الد�سي َع ِة ِبا َ
                  
ريات �أَ ّما ُر
خم َ
خل ِ
َ�ض ُ
وقالت �أي�ض ًا يف �شيم اخلري التي حازها �صخر:
عم الفتى كان للأ�ضياف �إذ نزلوا
َن َ
حمروب
و�سائل حل بعد النوم
ٍ
ِ
مناد دعا والليل مكتن ٌع
كم من ٍ
مكروب
�ست عنه حبال املوت
ن ّف َ
ِ
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ح�سن
فككته ٍ
ومقال قلته ٍ
بعد املقالة مل ي�ؤبن مبكذوب.
هلل درك يا خنا�س ،كم احتفيت بالقيم العظيمة وال�شرف وال�سماحة فبقيت كلماتك
درر ًا يف قلوب العرب.
زهري احلكمة والت�سامح
من منا مل ي�سمع بحرب داح�س والغرباء ،بني قبيلتي عب�س وذبيان يف جاهلية العرب؟
فلقد كانت حرب ًا ث�أرية متطاولة ،ح�صدت من �أرواح اخللق ما ح�صدت� ،إىل �أن قي�ض اهلل
لها خري ًا وقع يف نفو�س عقالء القبيلتني ،فاحتكموا �إىل رجلني �صاحلني من كليهما هما:
هرم بن �سنان واحلارث بن عوف ،اللذان قاما مبا يجب من �أعمال الرب والإح�سان فهد�أت
ِ
النفو�س بوفاقهما يف �أبهى �صور الت�سامح والت�سامي فوق الإحن واملحن واجلراحات ،ولعل
هذا مما دعا ال�شاعر احلكيم زهري بن �أبي �سلمى� ،صاحب املعلقة ال�شهرية التي مطلعها»
� ِأمن �أ ّم �أوفى ِدمنة مل ت ّك ِلم ..بحومانة الد ّراج فاملتث ّل ِم» لأن يقول خري ًا وفري ًا -و�إن من
الكالم خلريا  -يف حق الرجلني ال�صاحلني هرم واحلارث �إذ قال خماطب ًا عب�س ًا وذييانَ :
ال�سـ ِّي َد ِان ُو ِج ْدتمُ َ ـا
يمَ ِ ينـ ًا َل ِن ْع َم َّ
َع َلى ُك ِّل َح ٍال ِمنْ َ�س ِح ْي ٍل َو ُم ْبـ َر ِم
ت ََدا َر ْكتُـ َما َع ْب ً�سا َو ُذ ْب َيانَ َب ْع َد َمـا
َت َفـا َن ْوا َو َد ُّقوا َب ْي َن ُه ْم ِع ْط َر َم ْن َ�ش ِـم
ال�س ْل َم َو ِا�سعـ ًا
َو َق ْد ُق ْل ُت َما �إِنْ ُن ْدر ِِك ِّ
وف ِمنَ ال َق ْو ِل َن ْ�س َل ِـم
بمِ َ ٍال َو َم ْع ُر ٍ
َف�أَ ْ�ص َب ْح ُت َما ِم ْن َها َع َلى َخيرْ ِ َم ْو ِط ٍـن

َب ِعي َـد ْي ِن ِف ْي َها ِمنْ ُع ُق ٍوق َو َم�أْ َث ِـم
َع ِظي َم ْي ِـن فيِ ُع ْل َيا َم َعدٍّ هُ ِد ْي ُت َمـا
َو َمنْ َي ْ�س َت ِب ْح َك ْنز ًا ِمنَ ا َمل ْج ِد َي ْع ُظ ِـم
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ويف احلقيقة فلقد قام هذان ال�سيدان بعمل كبري ،وقدما در�سا كبري ًا وتاريخي ًا يف
الت�سامح ،حني و�ضعت احلرب ال�شعواء �أوزراها مبوجب اتفاقهما التاريخي ،ولذلك كان
لزام ًا على رجل خري وحكمة مثل زهري �أن يوثق لهذا العمل اجلليل ليبقي �أ�سوة ح�سنة لكل
عوا�صم يف احلكمة حتى لت�ستغرق
العرب ،كيف ال؟ وهو �شاعر العقل الذي يكتب بت�ؤد ٍة
َ
الق�صيدة بني يديه �سنة كاملة ،انتقا ًء و�سبك ًا وتهذيب ًا ،ولذلك �سمي ب�شاعر احلوليات.
العرب �أعلت يف احلقيقة من �ش�أن هذا ال�شعر الأخالقي الذي ي�ؤرخ ويوثق لقيم اخلري
�ضمن ثقافتها ،ولذلك جعلت هذه الق�صيدة بالذات ،من بني كل حوليات زهري جميع ًا،
واحدة من املعلقات ال�سبع ،التي رفعت على �أ�ستار الكعبة امل�شرفة قبل الإ�سالم ،تعظيما
وت�شريف ًا للقيم التي حوتها وكر�ستها و�أهمها قيمة الت�سامح والعفو والتعايف.
�سيد ْي عب�س وذبيان :هرم بن �سنان
ويف الواقع ف�إن زهري ًا مل يكتف باالحتفاء ب�صنيع َ
واحلارث بن عوف ،ولكنه احتفى مبن ارت�ضى بهما حكم ًا وارت�ضى ما خل�صا �إليه ،بعد �أن
حتمل ال�سيدان تكاليف الديات التي بلغت ثالثة �آالف قتيل و�أكرث.
والأهم من ذلك كله �أنه احتفى مبكارم الأخالق ودعا �إليها يف �صورة مثلى من �صور
الو�صايا امل�ضيئة ،يقول زهري بن �أبي �سلمى يف معلقته ذاتها:
َومنْ َي ُك َذا َف ْ�ض ٍـل َف َي ْب َخ ْل ِب َف ْ�ض ِلـ ِه
َع َلى َق ْو ِم ِه ُي ْ�س َت ْغـنَ َع ْنـ ُه َو ُي ْذ َم ِـم
َو َمنْ ُي ْو ِف ال ُي ْذممَ ْ َو َمنْ ُي ْه َد َق ْل ُبـ ُه
ِ�إ َلـى ُم ْط َم ِئـنِّ البرِ ِّ ال َيت ََج ْم َج ِـم
َو َمنْ َي ْج َع ِل ا َمل ْع ُر َ
وف فيِ َغيرْ ِ �أَ ْه ِلـ ِه
َي ُكـنْ َح ْمـ ُد ُه َذم ًا َع َل ْي ِه َو َي ْن َـد ِم
َو َم ْه َما َت ُكنْ ِع ْن َد ْام ِر ٍئ َمنْ َخ ِلي َقـ ٍة
ا�س ُت ْع َل ِـم
َو ِ�إنْ َخا َل َها ت َْخ َفى َع َلى ال َّن ِ
ِل َ�سانُ ال َفتَى ِن ْ�ص ٌف َو ِن ْ�ص ٌف ُفـ�ؤَا ُد ُه
َف َل ْم َي ْبـقَ �إَال ُ�صو َر ُة ال َّل ْح ِم َوالـ َّدم.
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�أقوال زهري هذه �سارت بها ركبان العرب �أمثا ًال وحكم ًا يرجع �إليها النا�س يف كل حالة
من �صروف الدهر ،ومن منا مل يردد قوله( :وما احلرب �إال ما علمتم وذقتمو ..وما هو
املرجم)
عنها باحلديث
ِ
وهكذا ف�شيم الت�سامح واخلري تبقى �أبد ًا بني النا�س ،مادام مثل هذا الكالم باقي ًا
بينهم مبج ًال.
كعب يحتفي بالت�سامح
كعب بن زهري بن �أبي �سلمى� ،شاعر خم�ضرم نظم ق�صائد يف اجلاهلية و�أن�شد
ق�صيدته حمل حديثنا هنا بني يدي ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وهي ق�صيدة
يحفظها �أو يحفظ بع�ض �أبياتها كثري من ع�شاق الأدب ،يقول يف مطلعها:
بانت �سعاد فقلبي اليوم ُ
متبول
ُ
مكبول
مت ّيم �إثرها مل يفد
لعل مما �أك�سب ق�صيدة «بانت �سعاد» �صيت ًا ذائع ًا �أنها �أن�شدت بني يدي ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -و�أنها كانت �سبب ًا يف ح�صول ال�شاعر على العفو النبوي وعلى بردةالنبي الكرمي �-صلى اهلل عليه و�سلم -التي خلعها عليه بنف�سه �إكرام ًا وتقدير ًا ملا جاء فيها
من معان �سامية روجت لر�سالة الإ�سالم ال�سمحاء وللأخالق الكرمية ب�أح�سن ال�صور،
فانداح خربها بني قبائل العرب وتغنى بها امل�ؤمنون يف كل مكان ،حتى �أنها �سميت ق�صيدة
«الربدة» ال�شريفة ،ومن ميزات الق�صيدة �أنها ت�ساق مثال على �أن الإ�سالم مل يح ّرم
ال�شعر ،بل مل مينع ا�ستهالل الق�صيدة بالتغزل ،الأمر الذي درجت عليه العرب من قبل.
و�إن من وجوه اخلري التي روجت لها ق�صيدة كعب بن زهري ،ذلك االحتفاء الكبري بقيم
واحللم الذي هو العفو عند املقدرة ،مما �أبرز يف الو�سط ال�شعري ثقافة جديدة
الت�سامح ِ
من خالل ن�ص اعتذاري تاريخي ر�صني يقول فيه ر�ضي اهلل عنه:
نبئت �أن ر�سول اهلل �أوعدين
والعفو عند ر�سول اهلل م� ُ
أمول
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لقد �سرد ال�شاعر �أجواء م�شحونة باخلطر والقابلية للموت يف �أية حلظة ،وعلى الرغم
من ذلك فهو ي�أمل يف دون ي�أ�س من خالل ثقته يف ف�ضيلة الت�سامح التي ت�ضمن احلياة لكل
متهم بحق �أو بدون حق.
ولكن وجه الذكاء يف التما�س العفو من جانب �سيدنا كعب يتمثل بجالء يف ت�شفعه
بخ�صال النبي الكرمي التي هي من قيم الإميان �أ�ص ًال ...كعب بن زهري �سجل هذا �شعرا،
واحتفى به وت�شفع قائال:
َ
الر�سول لنور ُي�ست�ضا ُء ِب ِه
�إنَّ
هلل َم ُ
�سلول
		
يوف ا ِ
ُم َه َّن ٌد ِمن ُ�س ِ
ري�ش َ
قال َقا ِئ ُل ُهم
يف ِفتي ٍة ِمن ُق ٍ
ب َب ْط ِن َم َّك َة لمَ َّا �أَ ْ�س َل ُموا ُزو ُلوا
		
هكذا �سامح �أهل مكة حني قال لهم يوم فتحها « :ما تظنون �أين فاعل بكم ،فقالوا� :أخ
كرمي وابن �أخ كرمي» ،فما خيب ظنهم وهو من و�صفه ربه جل وعال ب�أنه على خلق عظيم
�صلى اهلل عليه و�سلم -فرد عليهم بقوله الذي حفظه التاريخ ،ور�ضيه اهلل فوق �سبع�سموات ،ثم ر�ضيه النا�س يف كل مكان وزمان« :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء» وهم الذين قاتلوه
و�أخرجوه من داره و�أهله يهيم بني كهوف اجلبال �إىل �أن �أبلغه ربه تعاىل م�أمنه ،ومكن له
دينه و�أظهره على الدين كله ،وما تزال دعواه ترتدد يف الآفاق ،وتخفق بها القلوب امل�ؤمنة
يف م�شارق الأر�ض ومغاربها.
�أي حلم وت�سامح وح�سن خلق فوق هذا؟
الت�سامح رديف الكرم
يقول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل:
بخيل
ترج ال�سماح َة من ٍ
وال ُ
فما يف النار للظم�آن ما ُء
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هذا البيت ال�شهري مقتطف من ق�صيدة بديعة للإمام ال�شافعي� ،أحد �أئمة املذاهب
الأربعة عند امل�سلمني ،وهو �شاعر بليغ ال ي�شق له غبار ..فما �أ�صدقه وما �أ�صدق بيتيه الذي
يجعل ال�سماحقه وكرم االخالق من جن�س كرم البذل العطاء! فكالهما جماهدة نف�س
و�سعة يف ال�صدر وحمبة للخري.
معن بن زائدة وهو �أمري على العراق ،وكان
ويف هذا املعنى يحكى �أن �أعرابي ًا قدم على ٍ
الأعرابي قد �سمع ال�شيء الكثري عن كرم معن وحلمه ف�أراده �أن يبلوه .فلما قدم �إليه �أخذ
يذ ّكره مبا كان عليه من فقر وقلة ما يف اليد ،قبل �أن تتح�سن حاله بالإمارة فقال:
�أتذكر �إذ حلافك جلد �شا ٍة
و�إذ نعالك من جلد البع ِري؟
		
فقال معن املعروف باحللم والكرم� :أذكر ذلك وال �أن�ساه ،فقال الأعرابي:
ف�سبحان الذي �أعطاك ُملك ًا
		

ال�سرير
وع ّلمك اجللو�س على
ِ

فقال معن� :سبحان اهلل .فقال الأعرابي:
فل�ستُ م�س ّلم ًا �إن ع�شتُ دهر ًا
		

معن بت�سليم الأم ِري
على ٍ

قال معن يا �أخا العرب ،ال�سالم �سنة وهذا �ش�أنك.
فقال الأعرابي:
�س�أرحل عن بالد �أنت فيها
		
ولو جار الزمان على الفق ِري
فقال معن� :إن جاورتنا فمرحب ًا بك و�إن رحلت فم�صحوب ًا بال�سالمة .فقال الأعرابي:
فج ْد يل يا ابن ناق�ص ٍة ب�شيء
ُ
		

ف�إين قد عزمتُ على امل�س ِري
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فقال معن �أعطوه �ألف دينار ي�ستعني بها يف حياته .فقال الأعرابي:
قليل ما �أتيت به و�إين
لأطمع منك باملال الكث ِري
		
قال معن �أعطوه �ألف ًا �آخر ،ف�أخذه وقال:
�س�ألت اهلل �أن يبقيك ذخر ًا
فما لك يف الربية من نظ ِري
		
قال معن �أعطوه �ألف ًا �آخر ،فقال الأعرابي:
ق�سم
يا �أمري جئت خمترب ًا ِحلمك ،لمِ ا بلغني عنه ،فقد جمع اهلل فيك من ِ
احللم ما لو ّ
على �أهل الأر�ض لكفاهم.
فقال معن :يا غالم �أعطه على نظمه ثالثة �آالف ،وعلى نرثه مثلها.
مما �سبق نلم�س بو�ضوح �أن مفهوم الت�سامح رديف اجلود ،وهو يتمثل يف ال�سخاء
املعنوي ،وهو �أقوى ت�أثري ًا من العطاء املادي� ،شريطة �أن يرتافقا ،فاحللم عطاء وال�صرب
على النا�س عطاء ،والعدل وقول احلق عطاء عظيم ،به حتفظ الذمم وحتقن الدماء
وت�ضمن احلقوق ومن ثم ت�صان احلياة برمتها يف ظل كرامة الإن�سان و�سالمته.
�إن البذل يف العمل واملال واملعاملة ،عفو ًا و�صرب ًا وت�ساحما ،كل ذلك كما يبدو حزمة
واحدة ت�سمى �صفة الكرم؛ فالكرمي �إمنا هو �أ�ص ًال كرمي نف�س ،وكرمي النف�س ال ميكن �إال �أن
يكون مغم�س ًا يف مكارم الأخالق التي جتلي النفو�س ،وتك�سبها ال�صفات احلميدة؛ �صفات
اخلري.
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هـل نـتـ َعـلـ ْم من «جوجل» الت�سامح؟
َ
َ َ َّ

�أ .حممد اجللواح (ال�سعودية)
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هَ ـل نـَتـ َ َعـلـ َّ ْم من «جوجل» الت�سامح؟

 رحم اهلل �أمري ال�شعراء� ،أحمد �شوقي ،الذي َ�ص َـد َح ذات ق�صيدة بقرار حا�سم نافذكان (يف زمانه) �آية ،فقد قال عن ال�صحافة (يف ع�صره):
ِل ُك ِّل زمان ٍ م�ضى �آية
ال�ص ُـحـف
و�آية ُ هذا الزَّمان ُّ
ولي�سمح لنا �أ�ستاذنا ال�شاعر الكبري (�أبو علي) �أن �آية زماننا هذا مل تعد ال�صحف،
بل �آيات كثريات عديدات ،منها محُ َ ِّركات البحث العجيبة التي جتلب املعلومة من �شرق
الأر�ض وغربها بكل لغات الأمم ،و�ألـْ ِ�سنـَ ِتهم ولهجاتهم املحلية والعاملية دون عناء ،ودون
تكلفة مادية ،وب�سرعة فائقة ،ويف كل وقت ،ليال ونهارا ،وبحالة مريحة و�أنيقة و�آمنة ،وغري
ذلك من املِيزات القـَ ِّيمة ،و�أهم من ذلك كله �أنها بحيادية تامة ،وال�صفة الأخرية هي التي
يقوم عليها ُ�صلب املقال.
أعج ُب تلك املحركات و�أ�شهرها هو حمرك (جوجل) املده�ش حقا ،ذو املُ َم ِّيزات
و� َ
َ
اجل ّمة واخلدمات املتنوعة ،الذي َبـ َّز ك ّل املحركات الأخرى التي ت�شرتك معه يف �أغلب
ال�سمات الآنفة الذكر.
ِّ
ومن ده�شاته �أنه حمرك يف بطنه حمركات ،ف�أنت مثال حني تبحث فيه عن كلمة
(جوجل) نف�سها� ..ستخرج لك روابط عديدة عن (جوجل) يف كل �أ�صقاع الأر�ض ،ومن
تلك الروابط تتفرع �آالف الروابط!
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ومن حمامد (جوجل) العظيمة�..أنه يقدم لك املعلومة � ّأي معلومة تن�شدها مبنتهى
احليادية ،وال ُيفـَ ِّرق بني �شخ�ص و�آخر ،وال بلد و�آخر ،وال ِدين و�آخر ،ومذهب و�آخر ،وال
قوم وقوم ،و�أ ّمة و�أمة ،ورفيع �أو و�ضيع ،وال جن�س ب�شري عن جن�س �آخر ،وال غري ذلك مما
مل ُي ْـذ َكـر.
�إن هذه امليزات (اجلوجلية) املـُتاحة للجميع دون ا�ستثناء مل يرف�ضها �أو يتحفظ
عليها حل�سن احلظ �أحد من النا�س �أبدا ،بـِ ِّر ِهـم وفاجـِرهمُ ،مطيعهم وعا�صيهم ،لـَ ِّي ِنهم
وقا�سيهم ،بل �إن �أ�شرارهم يف كل مكان ا�ستغلوا هذه امليزة بكل �أ�سف لتنفيذ جرائرهم يف
البحث عما ي�سندهم يف �شرورهم.
�أي �أن هذا املحرك قد َعـلـَّم النا�س مبا ُيق ّدم من خدمات معرفية �أن يكونوا �سوا�سية
فعال ،فهو مل يرف�ض � ّأي معلومة معينة ،طـَلـَ َبها طا ِلـ ُبها حتى لو كانت �ض ّد معلومة �أخرى
بحث �آخر (زميل له) �إذا مل تتوافر لديه تلك
لطالب �آخر.بل �إنه ير�شدك �إىل حمرك ٍ
ٍ
املعلومة املطلوبة ،يعني (ما يقول لك :اقلب وجهك عني هذي غري موجودة عندي)!
انثالت هذه ال�سطور و�أنا �أقر�أ ا�ستطالعا �صحفيا عن �إحدى الواليات الهندية اجلنوبية،
(ال�سيخي) عن �أ�صل مفردة حملية بحتة
حيث الطالب (الهندو�سي) ال�شاب ،ي�س�أل زميله ِّ
يتم تداولها يف تلك الوالية فقط ،وهل هي من �أ�صول اللغة (ال�سن�سكريتية) املنت�شرة
يف الوالية� ،أو �أنها من بقايا لهجة قدمية؟ ،وهي�(:سيادامتيلكانا) ،ومعناها(:املثابرة/
ا�سـتـَنـْظـَ َر زميله
ال�صرب) فلم يجد (ال�سيخي) ُبدًّا من البحث عنها يف (جوجل) ،لكنه ْ
للغد حتى يلتقي زميلهما حممد �أ�شرف (امل�سلم) الذي ميلك وحده جهاز احلا�سب
للتوا�صل مع الإنرتنت ،وهذا ما كان.فالهندو�سي ي�س�أل ال�سيخي ،وهذا ي�س�أل امل�سلم الذي
بدوره ي�س�أل (جوجل) فيفرح (جوجل) ،ويجيب على اجلميع من خالل �س�ؤال امل�سلم دون
تفرقة.
فليت النا�س مثلك يا جوجل ،وليتنا نتعلم منك التعاي�ش والت�صالح والت�سامح والتعاون
والإيثار وما يدور يف هذا الفلك.
�أهكذا يـَ�ؤُ ُ
ول بنا احلال يف هذا الزمن التعي�س �أن ننادي بانت�شار املحبة ونبذ العنف

70

والتطرف وقبول الآخر ،واجتناب العن�صريات القبلية واملذهبية والطائفية واملناطقية
والفـِئـوية ،وا�ستغالل الدِّ ين لتنفيذ جرائم الإرهاب والكراهية ،وغري ذلك مما يدخل يف
هذا الإطار �أمام هذه القفزات التكنولوجية والعلمية احلديثة ،وو�سائل التوا�صل ال�شا�سعة
الهائلة املذهلة التي ت�شرق للب�شرية كل �صباح؟
�إننا ال ُنالم �إذا تحَ َ َّ�س ْرنا كثريا على �أيام ال�ستينيات وال�سبعينيات امليالدية املا�ضية
اخلالية من كل تلك املفردات ال�سود ال�سالفة ،واملليئة بعك�سها ،وبكل ما هو جميل ،فيا ليتنا
نعود لتلك الأيام التي تقطر مودة وت�ساحما وب�ساطة ومعاي�شة..
وما دمنا نعي�ش الواقع ،واللحظة املعا�صرة ،فياليتنا َن َت َعلـّم من (جوجل) كيف نـُ َحـلـِّقُ
يف �سماوات املحبة واخلري واجلمال.
�أقول قويل هذا و�أ�ستغفر اهلل يل ولكم.
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بلد التوا�ضع والت�سامح

د .رفيعة غبا�ش (الإمارات)
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بلد التوا�ضع والت�سامح

هذا كان ردي حني طلب مني �أن �أكتب عن الت�سامح« :نحن يف جمتمع مل يكن يحتاج �أن
يرفع �شعار الت�سامح؛ لأنه بطبيعته مت�سامح».
ثقافة الت�سامح لي�ست جديدة يف جمتمعنا؛ �إنها متتزج بحياتنا االجتماعية ب�شكل يومي،
فمعظم تقاليدنا ترتبط بهذه الثقافة ،بل هي يف �صلب تن�شئتنا االجتماعية والدينية؛ نقلها
وعززها الآباء والأجداد ،كقولهم «العفو عند املقدرة» ،و»عفا اهلل عما �سلف» ،و»امل�سامح
كرمي»؛ وغريها من الأقوال التي لها جذور دينية �إن�سانية عميقة ،مدت ب�أغ�صانها وفروعها
يف املجتمعات املختلفة ،فظهرت ب�صيغ لغوية متعددة.
ال �شك يف �أن ديننا الإ�سالمي احلنيف قد زخر بهذه التعليمات؛ �إذ �أثنى �سبحانه وتعاىل
على املت�صفني بالعفو عن النا�س وكظم الغيظ ،وجعل تلك ال�صفة من ال�صفات التي
ي�ستحقون بها مغفرة اهلل وعفوه ودخول جنته كقوله تعاىلَ ...( :ف َمن َع َفا َو�أَ�ص َل َح َف�أَج ُر ُه
َع َلى اللهَّ ِ ِ�إ َّن ُه اَل ُی ِح ُّب َّ
الظـالمِ ِنیَ) «�سورة ال�شورى  ،»40 -وقوله تعاىل يف �سورة البقرة الآية
َن�س ُوا ال َف َ
ری).
�ضل َبی َن ُكم ِ�إنَّ اللهَّ َ بمِ َ ا تَع َم ُلونَ َب ِ�ص ٌ
َ ...( :237و�أَن تَع ُفوا �أَق َر ُب ِللتَّق َوى َو اَل ت َ
ولعل فتح مكة كان رمز ًا �إ�سالمي ًا مر�شدا للجميع ،مهم ًا يف داللة �أحداثه على العفو
والت�سامح حني ي�ضرب لنا �سيدنا ر�سول اهلل مثا ًال يف العفو عن قوم طردوه وحاربوه وعذبوا
امل�سلمني من قبل ،مطلق ًا جملته ال�شهرية التي ينبغي �أن ت�صبح قانون ًا �إن�ساني ًا عاملي ًا:
«اذهبوا ف�أنتم الطلقاء».
�أعود لعام الت�سامح يف الإمارات ،حيث بينت �أنه مل توجد -هنا ،ومنذ القدم ،وقبل
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قيام االحتاد ،وحتى الآن� -أي �صراعات قائمة على اجلن�سية �أو اللون �أو املذهب؛ لأن
�شعبنا -بطبيعته -مت�سامح ،لكن يبدو �أن قادتنا ي�ستبقون �أي ظواهر �سلبية قادمة من
الف�ضاء الإلكرتوين؛ فالأمرا�ض الفكرية بد�أت تخرتق كل �أنواع املناعات ،قادمة �إلينا من
كل االجتاهات ،وكان ال بد من وقفة جادة ملواجهة ذلك.
�إذن ،علينا �أن نقر �أن تدخل الدولة يحد من تلك الظواهر الغريبة ،ويعاجلها قبل �أن
تتحول �إىل �شيء خطري على املجتمع.
ذلك يثبت �أن القيادة ال�سيا�سية يف الدولة لها ر�ؤية عميقة جدا للأمور ،وتعمل على
تقدمي منوذج للمجتمع العربي امل�سلم الذي تتعاي�ش داخله �أكرث من  200جن�سية بوئام
و�أمن.
الت�شريعات مهمة ،لكنها قد ال تكفي ،والأفراد -على اختالف م�شارب ثقافتهم-
بحاجة �إىل التدرب على ممار�سة الت�سامح .و�إن القوانني -التي ف َّعلتها الإمارات يف جمال
الت�سامح -تر�سخ لرتبية وتهذيب تلك القدرة على احرتام فكرة الآخر ،وهو مو�ضوع
مرتبط بالعدل ،ومرتبط كذلك بالر�ضا ،ومن ثم بالإح�سا�س بال�سعادة .ويبقي �أن ن�ؤكد
�أننا -بالثقافة والتعلم -نعزز قيم الت�سامح لن�ستطيع احلفاظ على ما رزقنا اهلل من هوية
�إن�سانية حقيقية.
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م�ساحات الت�سامح الإماراتي

�أ .عبد اهلل حممد ال�سبب (الإمارات)
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م�ساحات الت�سامح الإماراتي

تر�سيخ ًا لكون دولة الإمارات عا�صمة عاملية تلتقي فيها ح�ضارات ال�شرق والغرب،
لتعزيز ال�سالم والتقارب بني ال�شعوب كافة ..فقد �أعلن رائد الت�سامح� ،صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة-حفظه اهلل و�سدد ُخطاه -عام 2019م
عام ًا للت�سامح� « :إنَّ تر�سيخ الت�سامح هو امتداد لنهج زايد ،وهو قيمة �أ�سا�سية يف بناء
املجتمعات وا�ستقرار الدول و�سعادة ال�شعوب ..و�إن �أهم ما ميكن �أن نغر�سه يف �شعبنا هو
قيم و�إرث زايد الإن�ساين ،وتعميق مبد�أ الت�سامح لدى �أبنائنا».
على �ضوء ذلك الإعالن ال�سامي ،ف�إن �أقل ما ميكن قوله مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أو
الريبة ،هو الواقع ال�شاهد احلي على الت�سامح الإماراتي ب�أبهى و�أجمل و�أ�صدق مظاهره
و�صوره ..انطالق ًا من مواد وبنود ن�ص عليها د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة الذي
مت التوقيع عليه من قبل حكام الإمارات يف دبي يف 1971/07/18م( :الباب الثالث:
احلريات واحلقوق والواجبات العامة) ..مادة ( :)25جميع الأفراد لدى القانون
�سواء ،وال متييز بني مواطني االحتاد ب�سبب الأ�صل �أو املوطن �أو العقيدة الدينية �أو
املركز االجتماعي .مادة ( :)40يتمتع الأجانب يف االحتاد باحلقوق واحلريات املقررة
يف املواثيق الدولية املرعية� ،أو يف املعاهدات واالتفاقيات التي يكون االحتاد ط َرف ًا فيها
وعليهم الواجبات املقابلة لها ..ومرور ًا ب�شواهد حية وحيوية ت�ؤكد م�صداقية الدولة جتاه
مبد�أ الت�سامح واقع ًا تطبيقي ًا:
( :)1يف دي�سمرب 2012م ،افتتاح مركز التميز الدويل ملكافحة التطرف العنيف

79

«هداية» ،خالل انعقاد االجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب يف
�أبوظبي.
( :)2يف يوليو 2015م� ،أ�صدر �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة -حفظه اهلل -مر�سوم ًا
بقانون رقم  2ل�سنة 2015م ب�ش�أن مكافحة التمييز والكراهية ،و�إثراء ثقافة الت�سامح
العاملي ،ومواجهة مظاهر التمييز والعن�صرية� ،أي ًا كانت طبيعتها ،عرقية� ،أو دينية� ،أو
ثقافية.
( :)3ويف يوليو 2015م� ،أطلقت دولة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع الواليات
املتحدة الأمريكية مبادرة تفاعلية للرتا�سل الإلكرتوين «مركز �صواب» ..بهدف دعم جهود
التحالف الدويل يف حربه �ضد التطرف والإرهاب.
( :)4يف فرباير 2016م ،و�ضمن الت�شكيل الوزاري الثاين ع�شر ،مت ت�أ�سي�س �أول وزارة
للت�سامح يف العامل.
( :)5يف يونيو 2016م ،اعتمد جمل�س الوزراء الربنامج الوطني للت�سامح ،بهدف
�إظهار ال�صورة احلقيقية لالعتدال ،واحرتام الآخر ،ون�شر قيم ال�سالم والتعاي�ش.
( :)6مبوجب القانون املحلي رقم  9ل�سنة 2017م ،حلكومة دبي ،مت �إطالق املعهد
الوطني للت�سامح ،مت�ضمن ًا �إطالق جائزة ت�سمى جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للت�سامح.
وج َه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
( :)7يف يونيو 2017مَّ ،
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ب�إطالق ا�سم مرمي بنت عمران�( ،أم
عي�سى)-عليهما ال�سالم -على م�سجد ال�شيخ حممد بن زايد يف منطقه امل�شرف تر�سيخ ًا
لل�صالت الإن�سانية بني �أتباع الديانات.
( :)9ولعل �آخر تلك امل�ستجدات يف هذا ال�ش�أن ،الزيارة الر�سمية للبابا فرن�سي�س ،بابا
الفاتيكان ،يف الفرتة من � 3إىل  5فرباير� /شباط 2019م للم�شاركة يف ملتقى احلوار
العاملي بني الأديان حول ال ُأخ َّوة الإن�سانية ،تلبية لدعوة �سمو ويل عهد �أبوظبي.
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�إ�ضاءة:
( :)1لقد متت الزيارة التاريخية �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة ،لكل من:
ف�ضيلة الإمام الأكرب الدكتور «�أحمد الطيب» �شيخ اجلامع الأزهر ال�شريف ،وقدا�سة
البابا «فرن�سي�س» بابا الكني�سة الكاثوليكية ..ب�أمن و�سالم ،حمققة ارتياح ًا �شعبي ًا و�إ�شادة
عاملية..
( :)2وقد كان من نتائجها توقيع البابا والإمام الأكرب على «وثيقة الأخوة الإن�سانية» من
�أجل ال�سالم العاملي والعي�ش امل�شرتك ،التي �صدرت عن «امل�ؤمتر العاملي للأخوة الإن�سانية»
الذي ينظمه «جمل�س حكماء امل�سلمني» يف �أبوظبي ،برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة..
( :)3كما قام قدا�سة «البابا فرن�سي�س» ،بابا الفاتيكان ،يف اليوم اخلتامي لزيارته
�إىل الدولة ب�إحياء ق ّدا�س بابوي مبدينة زايد الريا�ضية يف �أبوظبي ،بح�ضور � 180ألف ًا من
املقيمني يف دولة الإمارات وخارجها.
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ابت�سم �أنت يف وطن الت�سامح

�أ� .أ�سماء �صديق املطوع (الإمارات)
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ابت�سم �أنت يف وطن الت�سامح

الت�سامح هو تاج القيم وزينة الأخالق ،فهو �إن ات�صف به الفرد رفع قدره وزاد هيبته
عم جمتمعا �أ ّلف بني القلوب ،و�أ�شاع الطم�أنينة وحمى �أهله من
وجعله قدوة لغريه ،و�إن ّ
الفتنة ،وقد عا�ش �أهلنا يف �أر�ض الإمارات �أر�ض الت�سامح واملحبة �أعواما طويلة يقبلون
معان خمتلفة لقيمة الت�سامح
الآخر ويرحبون بالغريب ويعفون عن امل�سيء وهي كلها ٍ
وو�سائل متعددة لتحقيقه .وورثت الأجيال التالية يف الإمارات هذه القيمة التي �صارت من
�صميم ثقافة النا�س اليومية ودخلت و�شكلت تركيبتهم ال�سكانية وهويتهم الثقافية ،فمن
خالل عملية التن�شئة �سواء يف الأ�سرة �أو يف املدر�سة مت توجيه وبرجمة �أجيالنا و�أجيال
�أوالدنا باجتاه املحبة والتفاعل بني كل االفراد ،ومن خالل البنية القبلية املبنية على
الت�شاور واالحرتام والتعاون بني �أفراد القبيلة من جهة ،وبينهم وبني �أبناء القبائل الأخرى
من جهة �أخرى ،تعمق الإميان بنبذ التع�صب وبحق الآخر يف التعبري عن نف�سه.
ثم مع حالة البناء والإعمار التي �شهدناها من �سبعينيات القرن املا�ضي وحركة التنمية
ال�شاملة يف بالدنا وا�ستقطاب جن�سيات خمتلفة للم�ساعدة يف عملية التطوير ،انفتحنا
انفتاحا �إيجابيا وفاعال على ثقافات و�أفكار خمتلفة ،انفتحنا ب�إميان حقيقي �أن االختالف
ي�ؤدي �إىل ا�ستي�ضاح ال�صواب والتو�صل اىل احلقائق الفكرية والثقافية ،فكما تقول جورج
�إليوت «م�س�ؤولية الت�سامح تقع على من لديه �أفق وا�سع» ،فقد كان نهج والدنا ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -هو عدم االنحياز �إىل �أي �صراعات ،والتعامل مع
اجلميع على قاعدة من الأخوة الإن�سانية ومد يد العون لغرينا من ال�شعوب.
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ومع وجود العديد من العادات واملعتقدات ر�سخت يف عقول �أهل الإمارات �أن من
�شاركنا البناء ي�ستحق ت�سهيل ممار�سة �شعائره ،مل نعرف �أي نوع من التع�صب الديني
�أو �إي انحياز مذهبي وظلت مظاهر التع�صب يف دول �أخرى ظواهر نعرفها فقط عرب
�شا�شات التلفزيون ونتح�صن منها بثقافتنا املنفتحة املرحبة باجلميع .ف�صار يعي�ش يف
الإمارات �أفراد ميثلون �أكرث من  200جن�سية ينعمون باحلياة الكرمية وباالحرتام ،وال
تكاد تفرق بينهم وبني �أهل البالد �إال عرب منط الزي �أو لغة احلديث.
وما كنا لننعم بهذا لوال توجه قيادتنا الر�شيدة لرت�سيخ الت�سامح من حلظة ت�أ�سي�س
احتادنا املبارك ،فن�سجت القوانني التي ت�ؤكد على امل�ساواة وجترمي الكراهية والع�صبية
وحتا�صر �أ�سباب ال ُفرقة واالختالف ،وتدفع كل من يعي�ش يف الدولة باجتاه احرتام اجلميع
ف�صرنا �أ�سعد �شعب بف�ضل �أف�ضل قيادة.
ولهذا مل يكن الإعالن عن �أن عام � 2019سيكون عاما للت�سامح �إال حلق ًة يف �سل�سلة
طويلة فيها من التاريخ ومن الدميوغرافيا ومن العادات ومن التقاليد ما � ّأهل الإمارات لأن
تكون �شريك ًا �أ�سا�سي ًا يف اتفاقيات ومعاهدات دولية ت�ؤطر لنبذ العنف والتطرف والتمييز،
لن�صبح بف�ضل من اهلل عا�صمة عاملية للت�سامح تلتقي عندنا ح�ضارات ال�شرق والغرب
ويتعزز ال�سالم ويتحقق التقارب بني ال�شعوب لدينا ،ونقدم منوذجا تنمويا عربيا �إ�سالميا
�أ�صيال يناق�ض ما يقدمه �أعداء الإن�سانية و�صناع الكراهية و�أ�صحاب خطاب العنف الذين
ين�صبون �أنف�سهم حكاما على �أفكار النا�س و�سلوكياتهم.
و�أمتنى �أن تن�ضم دول �أخرى �إىل منوذج الإمارات و�أن حتتذي به وح�سبي ما قاله
املهامتا غاندي الهندي غاندي «ال �أحب كلمة الت�سامح ولكني ال �أجد كلمة �أف�ضل منها».
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�شذرات يف الت�سامح وال�سالم

وائل اجل�شي (لبنان)
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�شذرات يف الت�سامح وال�سالم

من يتطرق �إىل الكتابة يف مو�ضوع الت�سامح ي�شعر ب�أنه يخو�ض بحر ًا ما له �ساحل ،مع
�أن هذه احلروف املعدودة تختزل القيم الإن�سانية جمعاء ،وهي وجه طلق لل�سالم و�سبيل
�إليه.
وخري ا�ستهالل حلديث الت�سامح قوله تعاىل« :فا�صفح ال�صفح اجلميل» � -سورة احلجر
الآية  ،85ويف احلديث ال�شريف «�...أن تعفو عمن ظلمك وت�صل من قطعك وتعطي من
حرمك» ،وال بد من القول �إن هذا هو نهج دولة الإمارات الذي اختطه و�أر�سى دعائمه
املغفور له -ب�إذن اهلل -ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه.-
ومن الروايات الكثرية عن ت�سامح الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -ق�صته مع ال ّرجل
الذي �أراد قتله؛ وذلك يف غزوة ال ّرقاع ،حيث ا�سرتاح النبي الكرمي حتت �شجر ٍة بعد �أن
ع ّلق �سيفه عليها ،فا�ستغ ّل رج ٌل من امل�شركني ذلك ،فباغت ال ّنبي و�أخذ �سيفه على حني
غ ّرةّ ،ثم رفعه يف وجه ال ّنبي وهو يقول� :أتخافني؟ فقال ال ّنبي :ال ،فقال ال ّرجل »:فمن
ال�سيف من يد ال ّرجل ف�أخذه ال ّنبي الكرمي ورفعه يف
مينعك مني» .قال :اهلل ،ف�سقط ّ
وجه ال ّرجل ،وهو يقول :من مينعني منك؟ فقال ال ّرجل :كن خري �آخذ ،فلم َيفعل ال ّنبي
الكرمي معه �شيئ ًا وعفا عنه ،بعد �أن تع ّهد ب�أن ال ُيقاتل امل�سلمني �أو يقف مع قوم يقاتلونهم،
فجاء قومه وهو يقول« :جئتكم من عند خري ال ّنا�س» ،وما ت�سامح النبي الكرمي �إال امتداد
لت�سامح الأنبياء -عليهم ال�سالم -قبله ومن �أبرز الق�ص�ص عفو يو�سف عليه ال�سالم عن
�إخوته.
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وم�ضات �شعرية
الت�سامح وال�سالم كانا هاج�س ال�شعراء منذ الع�صر اجلاهلي ،وما هذه �إال وم�ضات
من ال�شعر ومقطتفات لعلها ت�شي بارتباط نزعة الت�سامح وحب ال�سالم بنف�سية وفكر
ال�شاعر منذ غابر الع�صور.
هذا زهري بن �أبي �سلمى يقول:
وما احلرب �إال ما علمتم وذقتــم
		

وما هو عنها باحلديث املرجــم

متى تبعثوها تبعثوها ذميمـ ــة
		

وت�ضر �إذا �ضريتموها فت�ضــرم

و يقول ب�شار عن الت�سامح:
فخذ من �أخيك العفو واغفر ذنوبه
		

وال تك يف كل الأمور معاتب ًا

ويف �صدر الإ�سالم هذا �شاعر النبي ح�سان بن ثابت ي�ضيء على �إحدى خ�صال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -بقوله:َع َف ٌو عن الزالت يقبل عذرهم
و�أن يح�سنوا ،فاهلل باخلري �أجو ُد
ومن جميل ما قيل �شع ًرا يف ذلك �أبيات الإمام ال�شافعي :
العداوات
أحقد على �أحد �أرحتُ نف�سي من َه ِّم
ملا عفوت ومل � ْ
ِ
بالتحيات
ِ�إين �أُ َح ِّيي عدوي عند ر�ؤي ِته    لأدف َع ال�شر عني
ِ
ويلتفت �صفي الدين احللي مت�سائلاً :
�أتطلب من � ٍأخ خل ًق ًا جليلاً وخ ْلق النا�س من ماء مهني
خل ف�إن املرء من ماء وطني
ف�سامح �إن تك َّدر و ّد ٍ
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ويف ع�صرنا احلديث يقول �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي:
ت�سامح النف�س معنى من مروءتها
ُ
بل املروءة يف �أ�سمى معانيها
تخ ّلق ال�صفح ت�سعد يف احلياة به
فالنف�س ي�سعدها خلق وي�شفيها
وهذه ال�شاعرة نازك املالئكة ت�صرخ متعجبة يف ق�صيدتها «�أن�شودة ال�سالم»:
فيم نق�ضي حياتنا يف العداوا ِت ومن�ضي ال�سنني ي� ًأ�سا وحزنا؟
كيف نن�سى �أنا نعي�ش حياة ال ورد �سرعان ما ميوت ويفنى؟
ولعلهم كثريون� ،شعراء الإمارات ،الذين تغنوا بهذه القيم ،و�أكتفي يف هذا املقام
باقتطاف �أبيات لل�شاعر الدكتور �شهاب غامن الذي يقول يف مولد الر�سول الكرمي:
كان ميالدك العظيم �ضياء           
                          جلـميع الدنى ف�أنت الدليــل
تن�شر العدل وامل�ساواة فالف�ضل      
�                         إذا مل يكن لـتقوى ف ــ�ض ـ ــول
تن�شر احلب والت�سام ــح فالعفو عظيم له جزاء جزيـ ـ ــل
وبقول ال�شاعر كرمي معتوق :
فلنفرتق
من �أجل �أن تختارنا الدنيا
حمائم لل�سالم
ومدينة خ�ضراء تقرتف الت�سامح
تكتب الغفران �آيات على كتف احلمام
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حكاية رمزية
كان �صديقان مي�شيان يف ال�صحراء ،وخالل الرحلة جتادل ال�صديقان ،ف�صفع
�أحدهما وجه الآخر ،فت�أمل امل�صفوع بالطبع لكنه مل ينب�س ببنت �شفة ،وانحنى وكتب على
الرمال :اليوم �أعز �أ�صدقائي �ضربني على وجهي.
ا�ستمر ال�صديقان يف م�شيهما �إىل �أن وجدا واحة فقررا �أن ي�ستحما  ،لكن امل�صفوع
علقت قدمه يف الرمال املتحركة وبد�أ يف الغرق� ،إال �أن �صديقة �أم�سك به و�أنقذه من الغرق.
بعدما جنا ال�صديق من املوت عمد �إىل قطعة من ال�صخر ونحت عليها :اليوم �أعز
�أ�صدقائي �أنقذ حياتي.
لفت هذا املوقف انتباه ال�صديق الذي �ضرب �صديقه ثم �أنقذه من املوت ف�س�أله :
ملاذا يف املرة الأوىل عندما �ضربتك كتبت على الرمال؟ والآن عندما �أنقذتك كتبت على
ال�صخرة؟ ف�أجاب �صديقه  :عندما ي�ؤذينا �أحد علينا �أن نكتب ما فعله على الرمال ،حيث
ميكن لرياح الت�سامح� أن متحو �أثر الفعلة ،لكن عندما ي�صنع �أحد معنا معرو ًفا علينا �أن
ننحت على ال�صخر ما فعل معنا فال متحوه الرياح.
رواية تاريخية
من حما�سن العفو �أن اخلليفة العبا�سي امل�أمون ظفر برجل كان يطلبه ،فلما دخل عليه
�أمر ب�ضرب عنقه فقال الرجل  :دعني يا �أمري امل�ؤمنني �أن�شدك �أبياتا فقال :
َز َعموا ب�أن البا َز علقَ مرة   ع�صفو َر ب ًر �سا َقه املقدور
ٌ
منق�ض عليه يطري
جناحه   والبا ُز
فتكلم الع�صفو ُر َ
حتت ِ
َ
ما بي ملا يغني ملث ِل َك �شبعة   ولئن �أكلتُ ف�إِنني حلقري
بنف�سهَ   ك َرما و�أُطلق ذلك الع�صفور
فتب�سم البا ُز املُ ِد ُّل ِ
ف�أطلقه امل�أمون وخلع عليه وو�صله.
هذه �شذرات يف الت�سامح وال�سالم ،و�إن كان املو�ضوع ي�ستحق �أكرث ،لكنه جهد املقل
وحمب الت�سامح.
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نفحات ال�سالم

�أ .عبداهلل حممد ال�سبب (الإمارات)
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نفحات ال�سالم

يف بداية كل عمل ،ويف كل نظرة من نظرات الأمل ،تطل علينا نفحات ال�سالم ،يف
جل�سة من جل�سات الكالم.
لذا..
فال�سالم عليكم با�سم االبت�سامات والأمل ،وبا�سم العواطف والعقل.
ال�سالم عليكم با�سم الأحا�سي�س وال�شجون ،وبا�سم الآداب والفنون.
ال�سالم عليكم با�سم نريان احلرب احلارقة ،وبا�سم الر�صا�صات اخلارقة .با�سم كل
كلمة نابعة من الداخل ،ال �شائبة عليها وال دخائل.
ال�سالم عليكم با�سم ما بيننا من ترابط وتراحم و�إخال�ص ووفاء .با�سم زمن �ضاعت
فيه االبت�سامة والأمل والرجاء ،وبا�سم واقع انعدمت فيه ال�صلة بني الأر�ض وال�سماء.
با�سم ال�صدق والإخاء ،وبا�سم �صرخات الأطفال الأبرياء.
ال�سالم عليكم با�سم نفحات ال�سالم ..يف دنيا عليها ال�سالم ،ويف زمن ال �أمن فيه
زمن ال حياة فيه
وال �سالم .ال�سالم عليكم با�سم الأمل املفقود ،وبا�سم نق�ض العهود ،يف ٍ
وال وجود .ال�سالم عليكم بعدد حبات الرمال ،وباختالف قمم �صخور اجلبال ،يف زمن
الالواقع والالخيال.
ما�ض �شواهده حوافر اخليول ،وبا�سم حا�ضر الالمنطق
ال�سالم عليكم با�سم ٍ
والالمعقول ،وبا�سم م�ستقبل يف طي املجهول.
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ال�سالم عليكم با�سم الكلمات املتقاطعة يف زمن اال�ستنكار ،وبا�سم امل�ساحات ال�شا�سعة
يف زمن االنك�سار.
ال�سالم عليكم با�سم الدموع املراقة ،وبا�سم االبت�سامات املعاقة.
ال�سالم عليكم با�سم �أم�سنا املفقود ،ويومنا املوجود ،وغدنا املوعود .با�سم النف�س
الأليمة ،والب�سمة احلزينة ،واحلرية الدفينة.
ال�سالم عليكم با�سم الالحقيقة والالوهم ،وبا�سم الال�سعادة والال�أمل .با�سم العط�شى
واجلياع ،وبا�سم الغربة وال�ضياع.
ال�سالم عليكم با�سم دماء العذاب ،وبا�سم احلق املتال�شي و�سط ال�ضباب .با�سم ال
«�أنا» ،وبا�سم �ضياع املنى .با�سم فنون الهروب ،وامل�شي يف متاهات الدروب ..مبح�ض
الإرادة والنف�س ،وبا�سم الفرار عن �ضوء ال�شم�س.
ال�سالم عليكم با�سم كل �صدق وا�شتياق ،وبا�سم كل معافى ومعاق .با�سم ال�سالم
ونفحاته ،والإخاء وقبالته .ال�سالم عليكم با�سم القوارير العجيبة ،وبا�سم الأ�سرار
الغريبة .با�سم نقاط املحيط ،وبا�سم كل ما يجري بنا ويحيط.
ال�سالم عليكم با�سم التنا�سي والن�سيان ،والتكامل والنق�صان .با�سم التكافل
واحلرمان ،والت�صارح والنكران .با�سم الغربة والأمان ،واخلرب�شة يف الأذهان.
ال�سالم عليكم با�سم الأحالم احلاملة ،والدموع الناعمة .با�سم امل�ستقبل املا�ضي،
واحلا�ضر الآتي .با�سم املا�ضي القادم ،واجل�سد النائم .با�سم االبت�سامات والأطفال،
والدموع والآمال.
ال�سالم عليكم با�سم رب الوطن ،و�أقدار الزمن .با�سم ثرثرة ال�ضمري ،ودموع القلب
ال�صغري.
ال�سالم عليكم با�سم حروف الكلمات ،و�أمل الأمنيات ،ورماد االبت�سامات .با�سم
الواحد الأحد ،الفرد ال�صمد ،الالوالد له وال ولد.
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ال�سالم عليكم با�سم النف�س والولد واجلد ،وبا�سم الأم�س واليوم والغد.
ال�سالم عليكم با�سم اخلطف املتوا�صل ،والأمن املت�ضائل ،واملجهول املتهاطل.
ال�سالم عليكم با�سم القلب الطاهر ،والعقل القاهر ،واحلجر الظافر .با�سم الهم�س
العائق ،وال�صمت احلارق ،واحلجر اخلارق.
ال�سالم عليكم با�سم البداية واخلتام ،والنور والظالم .با�سم الإخال�ص يف العمل،
وبا�سم كل نظرة من نظرات التفا�ؤل والأمل.
ال�سالم عليكم با�سم اخلليج العربي العريق:
ال نار تعيقه ،وال نائبات طريق..
وال هجمات من عدو حاقد و�صفيق� ،أو هفوات من جا ٍر �أو �صديق �أو �شقيق.
حفظ اهلل خليجنا ،من كل مكروه وحريق.
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دور ال�شعر يف ال�سالم

د� .شهاب غامن (الإمارات)
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دور ال�شعر يف ال�سالم

هناك دور لل�شعر العربي يف �إعالء قيم ال�سالم معروف منذ اجلاهلية .ولعل �أ�شهر
الأمثلة يف اجلاهلية هو معلقة زهري بن �أبي �سلمى عن حرب نتجت عن رهان �سباق بني
داح�س فر�س قي�س بن زهري من قبيلة عب�س والغرباء فر�س حمل بن بدر الفزاري (�أو �أخيه
حذيفة) من قبيلة ذبيان مع العلم �أن عب�س ًا وذبيان فخذان من قبيلة غطفان فهما �أبناء
عمومة وجرى غ�ش يف ال�سباق ،فقد �أفزعت داح�س من خالل كمني ذبياين .و�أدى ذلك
�إىل حرب يقال �إنها ا�ستمرت �أربعني عاما ،وقتلت فيها نفو�س كثرية من القبيلتني .ثم
حتمل الديات لإحالل ال�سالم هرم بن �سنان واحلارث بن عوف ،وقد مدحهما زهري وخلد
ذكرهما يف معلقته ال�شهرية ومنها:
وما احلرب �إال ما علمتم وذقتــم
		

وما هو عنها باحلديث املرجــم

متى تبعثوها تبعثوها ذميمـ ــة
		

وت�ضر �إذا �ضريتموها فت�ضــرم

فتعرككم عرك الرحى بثفال ـهـا
		

وتلقح ك�شافا ثم تنتبح فتتئـ ــم

فتنتج لكم غلمان �أ�شام كلهـ ــم
		

ك�أحمر عاد ثم تر�ضع فتفط ــم
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فتغلل لكم ما ال تغل لأهله ــا
		

قرى بالعراق من قفيز ودرهــم

وقد حتدث ال�شاعر اجلاهلي الإ�سالمي املخ�ضرم عمر بن معد يكرب عن احلرب وهو
البطل ال�شهري يف املعارك فقال:
الـحـرب�  أول مـا تكون فتية
جهول
		
تـ�سـعـى  بزينتها لكل ِ
و�شب �ضرامها
حتى� إذا ا�ستعرت ّ
عـادت عجوز ًا غري ذات خليل
		
وتنكرت
�شـمطا ُء  جز ّْت ر� َأ�سها
ْ
ـ�شم والتقبيل
		
مـكـروهـ ًة لـل ّ
وال�سالم من �أ�سماء اهلل احل�سنى والقر�آن الكرمي يقول يف الآية  25من �سورة يون�س:
اط ُم ْ�س َت ِق ٍيم»
ال�سلاَ ِم َو َي ْه ِدي َمنْ َي َ�شا ُء �إِلىَ ِ�ص َر ٍ
«اللهَّ ُ َي ْد ُعو �إِلىَ َدا ِر َّ
ومع ذلك ال جند تركيزا يف ال�شعر العربي منذ اجلاهلية وحتى بداية الع�صر احلديث
على ال�سالم بل على البطولة والعزة والكرامة .يقول املتنبي:
ومراد النفو�س �أ�صغر من �أن
		

نتعادى فيه و�أن نتفانى

بيد �أن الفتى يالقي املنايا
		

كاحلات وال يالقي الهوانا

ويقول :ع�ش عزيزا �أو مت و�أنت كرمي
		

بني طعن القنا وخفق البنود

وال �شك �أن مثل هذه القيم تغلغلت يف طبائع الإن�سان العربي عرب الع�صور.
عندما ن�أتي �إىل القرن الع�شرين الذي عرف �أعتى حربني عامليتني ح�صدت ع�شرات
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املاليني جند عددا من ال�شعراء العرب املعا�صرين يدينون احلرب ويحلمون بال�سالم؛
فعلى �سبيل املثال يفول ال�شاعر العراقي جميل �صدقي الزهاوي يف �إحدى ق�صائده ،وهو
ممن عا�صروا احلرب العاملية الأوىل:
يف احلرب ال تلقى من الفئتني من ال يخ�سر
ويف احلقيقة عندما �أعلنت احلرب العاملية الأوىل خرج كثري من ال�شبان يف بع�ض
الدول الأوروبية يرق�صون يف ال�شوارع من الفرح ،فقد كانوا يظنون احلرب فر�صة لت�سجيل
البطوالت وال�شهرة ،وكانوا ينظرون �إىل احلرب برومان�سية ب�سبب ما كانوا يقر�ؤون عن
احلروب يف الع�صور الغابرة ،وال يدركون بال�شكل الكايف �أن احلرب يف الع�صر احلديث
تغريت و�أ�صبحت حرب خنادق وغازات �سامة وطائرات.
وقد ُعرف بعد احلرب العاملية الأوىل عدد من ال�شعراء الإجنليز «ب�شعراء احلرب»
وتفننوا يف و�صف ب�شاعة اخلنادق وم�آ�سي احلرب ومنهم ولفريد �أون وروبرت بروك
و�سيجفريد �سا�سون وبع�ضهم قتل يف تلك احلرب.
يقول والدي د .حممد عبده غامن -رحمه اهلل -عن احلرب العاملية الثانية التي
عا�صرها:
�إنها الهيجاء يف ع�صر الرتقي والتقدم
مل تعد كرا وفرا بل ديارا تتهدم
و�صغارا تهجر الأوطان والعي�ش املكرم
ون�ساء تلب�س ال�صوف على اجل�سم املنعم
وتخو�ض الغارة ال�شعواء كاجلند املنظم
�إنها احلرب ولي�س احلرب �إال النار والدم
ويقول ال�شاعر امل�صري حممود غنيم :
�إن تـكـتبوا لل�سلم عهد ًا فاجعلوا
دمـع الـثـكـاىل باملدا ِد َم�شوبا
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�صـوغـوه عـد ًال للربية �شام ًال
و�ضـعـوا هـال ًال فـوقه و�صليبا
لـن  يـ�سـتقيم لكم �سال ٌم ما�شكا
�شـعـب �ضعيف حقه املغ�صوبا
والبيت الأخري من هذا الكالم املوجه �إىل الغرب ينطبق متاما على الق�ضية الفل�سطينية،
لذلك لي�س عجيبا �أن نرى تلك ال�سخرية ال�سوداوية يف ق�صيدة حممود دروي�ش يف ق�صيدته
«خطاب ال�سالم» الذي يبدو وا�ضحا من خالل الق�صيدة �أنه يرد فيها على م�شروع ال�سالم
كما ي�س ّوقه قادة �إ�سرائيل .ودروي�ش يقول يف تلك الق�صيدة الطويلة التي كتبها بعد اتفاقية
كامب دافيد« :ف�إن ال�سالم املقام على الظلم ظلم».
ويقول ال�شاعر الإجنليزي هرني فان دايك يف ق�صيدة ق�صرية:
ال�سالم بدون عدالة حالة متدنية
ولكن ال�سالم مع العدل �أمر عظيم
وكان املتنبي قد قال:
واحتمال الأذى ور�ؤية جانيه
غذاء ت�ضوى به الأج�سام
من يهن ي�سهل الهوان عليه
ما جلرح مبيت �إيالم
يقول ال�شاعر الأفريقي من املارتينيك �إميي �سيزار ( )2008 - 1913وهو م�ؤ�س�س
حركة «الزجنية» يف ال�شعر الفرانكفوين مع ال�شاعر الكبري ليوبولد �سنغور رئي�س ال�سنغال
الأ�سبق يف نهاية �إحدى ق�صائده:
«على عك�س ما يقول العن�صريون ،ال يوجد �شعب يحتكر اجلمال والذكاء والقوة فهناك
حمل للجميع يف ملتقى الن�صر».
ففي الع�صر احلديث ظهر دعاة مهمون لل�سالم مع العدالة؛ فغاندي مثال ا�ستطاع �أن
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يقود الهند �إىل احلرية عام  1947بعد كفاح طويل بالطرق ال�سلمية ،دون �أن ي�ضطر
للجوء �أىل الكفاح امل�سلح ،وكان قدوة لآخرين �أمثال مارتن لوثر كنج ونل�سون مانديال،
واملفارقة �أن جلنة جائزة نوبل لل�سالم رف�ضت �أن متنحه جائزتها بينما منحتها لإرهابي
كان مطلوب ًا للعدالة مثل مناحم بيجن.
وال�شاعر الياباين داي�ساكو �إيكيدا احلائز على جائزة الأمم املتحدة لل�سالم ،ون�شر �أكرث
من مئة كتاب �أغلبها عن ال�سالم ومن �ضمنها ديوان �شعر ،كنت قد ترجمته ون�شر م�شروع
كلمة ترجمتي بعنوان «من �أجل ال�سالم» .و�إيكيدا عا�صر احلرب العاملية الثانية ور�أى
منزل والده يدمر متاما من قبل الطائرات الأمريكية مرتني وعا�صر قنبلتي هريو�شيما
ونيجازاكي ويقول يف �إحدى ق�صائده الطويلة عند ا�ست�سالم بالده:
� 15أغ�سط�س1945 ،

اليوم الذي �سقطت فيه الأمة اليابانية مهزومة
حتت قيادة قادة متغطر�سني و�أغبياء،
يوم كان عالمة بداية حقبة جديدة.
يوم بد�أت فيه قلوب ال�شعب
تخفق بالفرح من جديد
نحو م�ستقبل جديد.
يوم توبة
ُيتذكر فيه كل القتل بدون هدف
على �ساحات القتال
لكل املاليني الكثرية..

105

106

ال�شعر واجلمال واملحبة

�أ.د.علي جعفر العـالق (العراق)
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ال�شعر واجلمال واملحبة

ك ّنا ،على املن�صة� ،شعراء خم�سة من بلدان خمتلفة .وكان احلديث بيننا عن ال�شعر
وال�سالم ،على هام�ش مهرجان «�أ�سكي �شهر» الدويل ال�سابع لل�شعر (برتكيا) يف مار�س
 .2017حني جاء دوري للحديث وقف بيني وبني كلمتي الق�صرية ،التي �أعددتها للقراءة،
هاج�س حمز ٌن كاد يبعدين عن اللحظة التي كنت فيها.
ٌ
الورقة وحدها ال تعني �شيئ ًا .هكذا فك ْرت .ثمة بقي ٌة حلديث النف�س تقع خارج ال�سطور
دع ِك ِه لأنني ال �أقوى على حت ّمل النزيف حني يندلع يف �أية
املكتوبة .وثمة جر ٌح ال �أجر�ؤ على ْ
حلظة.
�أال يبدو الأمر وك�أنه مفارقة مثرية للأمل وللأ�سئلة حني يتحدث �شاعر عراقي عن
ال�شعر وال�سالم ،وهو قادم من بلد يغرق كل يوم يف �آبار الدم والفجيعة؟
وبينما كان اجلمال ميلأ النهار كله ،يف هذه املدينة الرائعة ،ويعرب عن ن�شوته الكربى
خارج القاعة ،كنا نتحاور حول ال�شعر ،وعالقته بال�سالم الذي يتوطد �إح�سا�سنا بغيابه
كل حلظة .ولكنني من جهة �أخرى كنت �أرى �أن اال�ستجابة ،حتى النهاية ،لهواج�س النف�س
ين والطارئ تلحق الكثري من الأذى اجلما ّ
حني تلت�صق بالآ ّ
يل بالق�صيدة.
ال بد �أن نتذكر دائم ًا �أن للق�صيدة طرقها اخلا�صة يف التعامل مع هذه اللحظة ،التي
تنحدر فيها احلياة �إىل �أق�صى مدياتها.
كانت الق�صيدة العراقية يف ر�صدها النهيار احلياة وهيمنة القبح واملوت قد بلغت �أبعد
ين ويف املحافظة ،قدر ما ت�ستطيع ،على رهانها اجلما ّ
تخومها يف املوقف الإن�سا ّ
يل.

109

مع �أن ق�صائد �أخرى مل توفر ال�ستجابتها ما ينع�ش �شعريتها� ،أو يخفف من �صراخها
العايل .فك�أنها كانت ت�سعى �إىل �إرواء غليل النف�س والتنفي�س عن غيظها املحت�شد بالرف�ض
والعذاب.
نوع ما ،وا�ضح ٍة �أو متخفية� ،إىل اجلمال والفرح
يظل ال�شع ُر م�سكون ًا بدعو ٍة من ٍ
ٌ
الإن�سا ّ
ارتباط بال�سالم
ين مهما تعددت اهتماماته واختلفت �أ�شكاله وم�ستويات �أدائه .وهو
واملحبة.
أعمال الكراهية ،وما
القبح واجلرمي ُة ،فهما احل�صا ُد امل ُّر
واحلتمي للحرب ،و� ِ
�أما ُ
ُّ
مذابح وتهد ٍمي لعنا�صر احلياة.
تفرزه من
َ
وال �شك �أن احلرب حلظ ٌة حمقاء ،و�شذو ٌذ عن ال�سياق الإن�سا ّ
ين املتوازن يف الفعل
املوت والهمجي ِة و�إباد ِة الآخر .وهذه اللحظ ُة
ري لغريزة ِ
والقول والنوايا .وهي انفجا ٌر خط ٌ
ُ
النقي�ض
عربي �آخر ،هي
اال�ستثنائي ُة ال�شاذة ،كما نعي�شها الآن يف العراق ويف �أك َرث من ٍ
بلد ّ
إيجابي على هذه الأر�ض.
املطلقُ لكل �شيءٍ ٍ
جميل و� ٍّ
احلرب ت�شتعل يف
وقبل �أكرث من �ألفي عام ،وقف �شاعر جاهلي حكيم ،بعد �أن ر�أى
َ
كل مكان ،فت� ُ
والنا�س واحلجارة ،فال يعود على الأر�ض حيا ٌة ُتعا�ش ،وال جما ٌل
أكل ال�شج َر
َ
ميكن تذوقه.
يف تلك اللحظة التي فارق فيها النا�س منطق احلكمة وح�صافة الر�أي ،مل يجد زهري
بن �أبي ُ�سلمى � َ
أجمل من ال�شعر طريق ًة لإعادة الب�شر �إىل عقولهم ،ومل يجد خري ًا من
للقبح والإبادة:
ِ
اخليال البلي ِغ للدفاع عن احلياة واجلمال حني يتعر�ضان ِ
وذقتم
علمتم
وما احلرب �إ ّال ما
ُ
ْ
املرجـ ِـم
		
وما هو عنها باحل ِ
ـديث ّ
متى تبعثوهـا تبعثوهـا ذميم ًة
ْ
وت�ض َر� ،إذا �ض ّريتموها ،فت َْ�ض َر ِم
		
كانت الق�صيدة لديه �أقوى من �أدوات احلرب ،و�أك َرث ت�أثري ًا من غريزة املوت وحماقة
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العدوان .كانت �إدانة ل ِف ْعل احلرب وتب�شيع ًا ل�صورتها ،يف عيون النا�س ،وهي جتهز على
احلياة وتن�شر ،على �أنقا�ضها وبد ًال عنها ،القبح واملوت وال�ضغينة.
احلكيم ،يف الدعو ِة �إىل الألفة ،و�إ�شاع ِة املحب ِة بني
وهكذا �أفلح ذلك ال�شيخُ  ،ال�شاع ُر،
ُ
ال�شعر وقوت ِه الرفيع ِة امل�ؤثرة.
النا�س عن طريق
ِ
عندما ت�شتعل �أيامنا باملحن والكوارث هل يغدو ال�شعر ترفا� ،أم �ضرورة� ،أم عبثا ال
طائل من ورائه؟ ومبعنى �آخر ،هل زمن ال�شعر هو زمن اال�ستقرار وهناءة البال فقط؟،
هل يظل لل�شعر ،يف هذا العامل املحت�شد باجلنون والق�سوة ،مكان ين�شط فيه ،وغاوون
ي�صغون �إليه ب�شغف؟
ويبدو يل �أن حاجتنا �إىل ال�شعر ال تنتهي مهما تغريت الظروف التي نحن فيها ،فهو
الروحي والوجدا ّ
ين ،يف �شتّى احلاالت والأزمنة :يف الأمن واخلوف ،يف احلب
الإ�شباع
ّ
والكراهية ،يف ال�سلم واحلرب ،يف احللم واليقظة .ذلك لأن ال�شعر لكل الأزمنة وبكل
اللغات.
حني يمُ تهن الروح ،وي�ستبد به القهر ح ّد العجز عن الفعل ،ال جند من مالذ �إال يف
الفن ،ويف ال�شعر ب�شكل خا�ص .ويف هذه احلالة متدنا الق�صيدة بالكثري من القوة ،وي�صبح
حتى الوهم �أحيانا قوة ذات �شحنة �إيجابية.
وحني نخرج من حلظة ال�شعر� ،أعني حلظة كتابة الق�صيدة �أو قراءتها ،ف�إن �إح�سا�سا
فائقا بالعافية ،ميلأ �أرواحنا ،وال يكف عن تذكرينا �أننا قادرون على �أن نكون يف م�ستوى
�آدميتنا املهددة كل يوم بالقبح والتال�شي.
�إن اللحظة ال�شعرية هي عل ٌّو على حلظة الهوان الرتابية التي حتياها النف�س الب�شرية.
وهي ت�صعيد للحظة الت�سامي املقموعة يف دواخلنا ،للذهاب بها بعيد ًا عن قيود الظرف
أر�ضي واملحدود .وبذلك تخرج هذه النف�س �إىل املطلق الذي ت�صفو فيه ،وجتد وهمها
ال ّ
اجلميل الذي يرممّ ها ويخفف من ت�صدعاتها.
وللق�صيدة �صلة كربى بالي�أ�س �أي�ض ًا ،فهي ابنته �أحيانا .والي�أ�س قد ينتج الكثري من
نقائ�ضه دون �أن يدري .وحني نكتب ق�صيدة جديدة فك�أننا نقوم بتق�شري الي�أ�س من قوته،
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لت�سقط طبقة من طبقاته مع كل ق�صيدة حقيقية ،فن�صبح �أقوى منه.
ثمة �صلة م�ؤكدة بني ال�شاعر وق�صيدته .وال �أعني بذلك �صلة ال�صانع �أو املنتج مبا
ينتج وي�ص ّنع ،فما �أق�صده �شيء �آخر متاما� .أعني به الروح الداخلية للن�ص .نكهة الذات
ال�شعري ،وهي تت�سرب ،كرائحة غيمة حترتق� ،إىل �شرايني الن�ص ومفا�صله.
املنتجة للعمل
ّ
وما �أعنيه� ،أي�ضا ،هو خفقة الـروح الب�شرية يف ف�ضاء الكتابة ،ورفيفها الفيا�ض بالب�ساطة
وعي م�ؤ ٍمل بكل
والدفء .وال يتحقق ذلك بطريقة فذة �إ ّال �إذا كانت ق�صيدة ال�شاعر وليدة ٍ
ما يكتنف احلياة من ت�ص ّد ٍع وخراب ،وبكل ما ي�سهم يف �صنع تعا�سات النا�س �أو مباهجهم.
ال وليدة حلظة جمالية منف�صلة� ،أو �سائبة.
نوع �آخر،
�إن انف�صاال جماليا ،كالذي �أ�شرت �إليه ،ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل
ٍ
انف�صال من ٍ
ينتج عنه ويت�صل به ،لكنه يظل �أكرث خطورة و�أ�ش ّد رعبا منه ،وهو انف�صال ال ي�أتي من
�ضواحي الن�ص املكتوب �أو مناطقه اللغوية املح�سو�سة .وال ي�أتي من م�ستلزمات احلرفة
�أو مكمالتها ،بل ي�أتي من جهة الوعي هذه املرة ،الوعي بكل متوجاته و�أ�صعدته .الوعي
بجدوى الكتابة �أو عبثيتها ،الوعي مبكابدة الب�شر �أو حلمهم بالتغيري ،ثم الوعي باحلياة
وما حتفل به من بط�ش �أو جهل �أو ريبة.
وهكذا تكون القطيعة بني ال�شاعر ووعيه مدعاة لعواقب فادحة ،وع�صية على الإ�صالح
يف حاالت كثرية� .أوالها ،و�أهمها �أن ال�شاعر �سيكتب ق�صيدة قد تكون طارئة ،وم ّدعية
وعدمية الوفاء.
ورمبا يبلغ هذا التنازل عن حلظة الوعي درجته املفزعة يف مثال يبعث ال ُغ ّ�صة يف
اليومي ،اجلما ّ
يل ال�صايف
النف�س ،حني يتنازل ال�شاعر عن ح�صته يف �صياغة الوعي
ّ
وامل�ش ّرف لب�سطاء الب�شر ،من املعدمني� ،أو احلاملني� ،أو ال�ضحايا.
ه�ؤالء الذين يتوجه �إليهم بق�صيدته ،ب�شهادته اجلمالية والإن�سانية .ب�صرخته البليغة
املفجوعة ،وهو ي�شاركهم عذابهم البطو ّ
يل والنادر ،وهو يتماهى مع �إح�سا�سهم بالعجز
والهوان ،ومع القهر الذي ميلأ الأزقة واحلناجر املجرحة.
وزماننا الراهن يجود علينا ،كل حلظة ،بالكثري من الدماء التي جتاوزت قدرة اللغة
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على التحمل -كما قال حممود دروي�ش ذات يوم -ومن الكوارث التي فاقت ما وعته
الذاكرة الإن�سانية من �أمثلة �صارخة على جربوت الإن�سان على �أخيه ،وعلى قلة مروءته،
ومتكن غريزة االنتقام منه.
أوالعربي
العراقي �
كثرية هي العوامل التي �صنعت هذه اللحظة املريرة من تاريخنا
ّ
ّ
بعامة� :أولها و�أهمها غياب االنتماء لهذا الرتاب احلافل بالرثوات واجلمال وامل�ستبدين،
حتى وجدنا ذواتنا فج�أة �أمام كيان خلقته ال�صدفة �أوغفلة التاريخ.
لكن تلك الغفلة �أو ال�صدفة كانت من منط خا�ص ،تعاونت على �صنعها قوى �شتى
ا�ستثنائي يف نذالته ،كي تبدو
وحقب طويلة من الدهاء وال�صرب اللئيم ،واختري لها زمن
ّ
حملي خال�ص.
وك�أنها �صدفة ال�صدف جميعا ،تلقائية ومن �صنع ّ
لقد ر�صدت الق�صيدة العراقية ،ويف الكثري من مناذجها ،هذه اللحظة الفجائعية
طبقات بالغ َة الرثاثة ال تزال قابعة هناك ،يف حقول الظالم ،بعيدا عن
ال�شاذة ،غري �أن
ٍ
نار ال�شعر وبروقه الكا�شفة.ال بد لل�شاعر� ،إذن ،من مواجهتها جمالي ًا و�إن�ساني ًا وفكري ًا.
�إن ظالما بهذه الكثافة يتطلب ق�صيدة قادرة على خرق الظلمة ،وخلخلة كثافتها
املريرة ،وال ب ّد من ال�شعر ،ال ب ّد من االنتماء �إىل الأر�ض ،وال ب ّد من �صناعة اجلمال الرفيع
يف �شمائله الفنية الثاقبة ،واملرتفع ع ّما ي�ضعف �آدميتنا� ،أو يعود بنا �إىل الدرك الأ�سفل من
الهمجية والتخلف و�صراخ القطعان الزاحفة �إىل حياة ال حياة فيها.
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ّ
منفر احلرب
ال�سالم
زهري بن �أبي �سلمى داعية َّ
(قراءة يف معلقته :الثنائيات وال�سيمياء)

�أ .د� .أحمد مقبل املن�صوري (اليمن)
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ال�سالم منفّر احلرب
زهري بن �أبي �سلمى داعية َّ
(قراءة يف معلقته:الثنائيات وال�سيمياء)

توطئة:
ميثل زهري بن �أبي �سلمى يف الع�صر اجلاهلي �أمنوذجا فريدا للإن�سان احلكيم ،ورمزا
مميزا للإن�سان املجرب اخلبري ب�أمور احلياة وم�شكالتها الكربى.
وعلى الرغم من �أن الع�صر اجلاهلي و�سم بالطي�ش وال�سفه وقلة ال�صرب واحللم،
وهذا ما كان ماثال يف �إ�شعالهم للحروب لأتفه الأ�سباب ،وا�ستمرارها لع�شرات ال�سنني؛كما
حدث مع حرب الب�سو�س بني بكر وتغلب ،وبرز فيها املهلهل بن ربيعة بعد مقتل �أخيه كلب،
وحرب داح�س والغرباء بني قبيلتي عب�س وذبيان وظهر فيها عنرتة العب�سي ،وا�ستمرت هذه
الأخرية -كما قيل -حواىل �أربعني �سنة وهي التي �شهدها �شاعرنا زهري بن �أبي �سلمى،
وكانت قد �أكلت �أمامها وخلفها كل �شيء ومل تبق ومل تذر ،و�أنهكت �أ�صحابها ،و�أو�شكت �أن
تنهي القبيلتني ،ولوال ّ
تدخل احلكماء من �أمثال الهرم بن �سنان واحلارث بن عوف لكانتا
قد فنيتا متاما!!
عا�ش زهري �أواخر الع�صر اجلاهلي؛ مبا يعني �أن جملة من القيم اخللقية الكربى
هاد للب�شرية� ،سيدنا حممد بن عبداهلل،
كانت قد ت�شكلت وتبلورت �إيذانا بعد ذلك مبقدم ٍ
احلي لتلك املدة الزمنية ،وال�شاهد على رقي بع�ض القيم التي
وكان زهري هو الأمنوذج ّ
ع�صر كان �أغلبه يعي�ش على الطي�ش وال�سفه.
جت�س ّدت يف ٍ
و�إن يكن ال�شعر اجلاهلي قد طرح علينا دالئل لقيم الكرم وال�شجاعة وحفظ العهد
وجندة امل�ستنجد ون�صرة املظلوم  -ف�إن زهريا قد طرح لنا ر�سالته الكربى واملميزة يف
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وقت كانت ت�صهل فيه اخليول وتت�صارع الأ�سنة والرماح ،وقد متكن احلقد والعداء من
ٍ
نفو�س القبيلتني املتقاتلتني �أيمّ ا متكن ،وا�ستمر ومل يجعل �أية م�ساحة -طيلة ال�سنني-
ال�سالم ،وجعل معلقته �أ�شبه
للتقارب �أو الت�سامح؛ تلك الر�سالة اخلالدة هي ر�سالة َّ
ماتكون بر�سالة خالدة للإن�سانية يف كل زمان ومكان؛ ر�سالة تنفر من احلرب وويالتها،
وتتجه بعقليتها ومنطقيتها وحكمتها نحو ال�سالم وت�ضع حدا للحرب ،ومايرتتب عليها من
الويالت وال�ش�ؤم واخلراب واليباب والدمار.

معلقة زهري وال�سالم :
�أن�ش�أ زهري معلقته التي ت�صل حد ال�ستني بيتا وتتجاوزه ببيتني((( ،يف مدح رجلني
عظيمني هما ( :الهرم بن �سنان واحلارث بن عوف) وال�سبب يف مدحهما يعود �إىل
مواقفهما العظيمة يف تو�سطهما بال�صلح ،وحتملهما �أعباء احلرب كافة بني القبيلتني
:عب�س وذبيان ،ودفعا من ممتلكاتهما اخلا�صة تعوي�ضات للجانبني املتقاتلني عن قناعة
ال�سلم ،وبعد جهد ف�إن حماوالتهما
وحر�ص على �أن تكف القبيلتان عن احلرب وجتنحا �إىل ِّ
�أثمرت اخلري ،وب�سببهما جنحت القبيلتان �إىل ال�سلم ،وانطف�أت بينهما نريان احلرب
ال�سلم  -بالن�سبة �إىل هاتني القبيلتني � -أ�شبه بحلم بعيد
املت�أججة ال�ضرو�س ،وكان ّ
املنال ،وع�سري التحقق لتمكن الأ�ضغان واحلقد من قلوبهم ونفو�سهم ،لكن حكمة الرجلني
ا�ستطاعت �أن تنزع فتيل احلرب امل�شتعل و�أن تطفئه ،فتحقق احللم العزيز املنال ،وكان
زهري ي�شهد دور الرجلني فانت�شى لذلك ،وبناء على ذلك االنت�شاء �صاغ د�ستوره اخلالد
يف ت�صوير ب�شاعة احلرب وفداحتها ،وعلو كفة ال�سلم وارتفاع منزلتها ،وزهري مل يكن
ب�شهادة ثاين اخللفاء -الميدح الرجل �إال مبا فيه ،واليعاظل يف الكالم ،ولذلك ف�إنماطرحه يف املعلقة منبعه ال�شعور ال�صادق الذي الي�شوبه ظن بحقيقة ما جا�ش يف �صدره.

املعلقة:
على طريقة الق�صائد اجلاهلية الطويلة ت�أتي معلقة زهري بن �أبي �سلمى متعددة يف
مو�ضوعاتها مابني � :أطالل ورحلة الظعائن ومدح رجلي ال�سلم :الهرم واحلارث ،وو�صف
( )1تنظر املعلقة ب�أبياتها ال  62يف� :شرح املعلقات ال�سبع ،الزوزين �ص  109وما بعدها.
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احلرب وويالتها واالنتهاء باحلكم املنطقية ال�صادقة .ولكن – وهذا احرتاز مهم –
اليعني هذا التعدد �ضياع الفكرة الأ�صل والهاج�س امل�سيطر عليه ،هاج�س احلرب وال�سلم؛
هاج�س املوت واحلياة ،هاج�س الواقع وامل�ستقبل ،هاج�س الأمل والأمل؛ هاج�س العاطفة
والعقل؛ولأجل ذلك فقد كانت فكرة املو�ضوع الرئي�س (امتداح الرجلني املف�ضي �أ�صال
المتداح فكرة ال�سلم على احلرب) هي الفكرة التي كانت تلوح عرب كل مو�ضوعات املعلقة
املتعددة.وهذه الثنائيات املتوزعة على �أطراف املعلقة جميعا تغذي الفكرة الرئي�سة
وتع�ضدها وتف�ضي �إليها.
�ستنهج القراءة للمعلقة عرب لوحاتها لعبة جتريب الثنائيات؛ �أي من خالل تتبع
ثنائيات �صغرى وعالقاتها ببع�ضها من خالل توا�شج مكوناتها اللغوية ،لتقود �أخريا �إىل
ثنائية كربى هي �أي�ضا من معطى اللغة ذاتها ،الثنائية التي �شكلت ب�ؤرة الن�ص وجوهره،
ومنها ا�ستمدت بقية الثنائيات ال�صغرى يف �إطار لوحاتها جوهر بقائها ،ولو بدت للنظرة
العجلى يف مظنة التباعد ،ولي�س ذلك بكائن لعني الناظر املتو�سم -بلغة زهري نف�سه،
هم القراءة الأول لكونه مرتبطا
علما �أن الثنائية اللغوية وماتخلقه من الداللة هي ّ
بحدود عنوان بحث �أراد �أن يثبت –من خالل الن�ص و�سيميائته -ر�سالة كربى هي ر�سالة
املعل ّقة(ال�سلم) بعيدا عن اخلو�ض ،مثال ،يف الإيغال مع بنى �أخرى كبنية ال�صوت وبنية
ال�صرف �أي�ضا .وهذا ما�سيجعل البحث عن تلك الثنائيات وعالقاتها املت�ضادة يتو�سل
البحث عن �سيميائية اللغة ويتكىء عليها.

القراءة :اللوحة الطللية

� ِأمنْ �أُ ِّم َ�أ ْو َفى ِد ْم َنـ ٌة لمَ ْ َت َك َّلـم
		
ِب َحـ ْو َما َن ِة الـ ُّد َّر ِاج املتلثم
َو َدا ٌر َل َهـا ِبال َّر ْق َم َت ْي ِـن َك�أَ َّن َهـا
َم َر ِاج ْي ُع َو ْ�ش ٍم فيِ َن َو ِا�ش ِر ِم ْع َ�ص ِـم
		
ِب َها العِينْ ُ َوالأَ ْر� ُآم يمَ ْ ِ�ش َني ِخ ْل َفـ ًة
َو�أَ ْطال ُ�ؤ َها َي ْن َه ْ�ضنَ ِمنْ ُك ِّل مجَ ْ َث ِم
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َو َق ْفتُ ِب َها ِمنْ َب ْع ِد ِع ْ�ش ِرينَ ِح َّج ًة
		
الدا َر َب ْع َد َت َو ُّه ِـم
َفـلأ َي ًا َع َر ْفتُ َّ
�أَ َثـافيِ َ ُ�سفْع ًا فيِ ُم َع َّر ِ�س ِم ْر َج ِـل
َو ُنـ�ؤْي ًا َك ِج ْذ ِم َ
احل ْو ِ�ض لمَ ْ َي َت َث َّل ِـم
		

الدا َر ُق ْلتُ ِل َر ْب ِع َهـا
َف َلـ َّما َع َر ْفتُ َّ
وا�س َل ِـم
		�أَ َال �أَ ْن ِع ْم َ�ص َباح ًا َ�أ ُّي َها ال َّر ْب ُع ْ
اللوحة تتخذ م�ساحة لها حمددة الأطر ،ومكتملة اكتماال م�ؤقتا يف بوتقة الن�ص الكلي
فيما بعد ،واكتمالها بح�سب م�ساحتها اللغوية والداللية �أي�ضا ي�شي بوقوف ال�شاعر الذي
ج�سده ال�ضمري يف (وقفتُ بها) واملع�ضد بـ (عرفتُ ) �أمام (دمنة �أم �أوفى ودارها)
وبح�سب مات�شي به اللوحة من ب�ؤر ميكن ر�صدها كالآتي:
ال�شاعر و�أفعاله( :وقفتُ بها  -عرفتُ الدار  -قلتُ ) متثل احلركة -الت�أمل والتفكر(بو�صفه
حركة ذهنية �أي�ضا)  -الكالم (التحية) مقابل الأطالل التي متثل ال�سكون ال�صمت اجلماد
بقاء الأثر (مل تكلم – �أثايف ن�ؤي-كالو�شم) والعالقة بينهما عالقة �ضد؛ فالأطالل متثل
ال�سلب ال�سكون ال�صمت املوت اليباب ،وال�شاعر يف عالقته بها يحاول �أن يبث فيها احلركة،
ال�صوت ،احلياة بالتحية وال�سالم وبا�ستنكار عجمتها و�صمتها ،وهو نف�سه ميثل احلركة،
الكالم ،احلياة (وقفتُ  -عرفتُ  -قلتُ ) مقابل الدمنة /ال�صمت واملوت.
وحركة احلياة تتجه �صوب اليباب واملوت ،فهي املحرك له وال�سائرة باجتاهه ولي�س
العك�س؛ مبعنى �أن احلياة ،احلركة ،الكالم تتجه ب�إيجابية لتمنح خ�صائ�صها للجمود
وال�سكون بغية �أن تبعث فيه ن�سمة احلياة .الأطالل متثل ال�سلب/املوت ،وال�شاعر ميثل
الإيجاب /احلياة ،وحركة احلياة هي الأقوى؛ لكونها هي التي حتاول بعث خ�صائ�صها يف
ال�ضد /املوت ،وحماولة �إزاحة خ�صائ�ص ال�سكون اجلمود فيه.
وعن�صر ثالث يربز هو عن�صر احليوان ،و�أفعاله ت�شي باالنتماء �إىل طرف احلياة
ومقاومة اليباب واملوت؛ �إذ فعلها (مي�شني خلفة – �أطال�ؤها ينه�ضن) حققت احلركة
واالزدحام واحلياة.
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وبالعد الريا�ضي يكون طرف احلياة (ال�شاعر+احليوان) وطرف املوت (الطلل)،
وكالهما يحالن يف الطلل ،ويقاومان فكرة ال�صمت واملوت ،ومن ثم تو�شك احلياة �أن
تنت�صر على املوت هنا؛ فهي الأكرث �إيجابية و�سيطرة واملوت �أكرث �سلبية .وفيما احلياة
تب�سط ات�ساعها تت�ضاءل وتنزوي م�ساحة ال�صمت /اجلمود /املوت.
وباملقارنة الأفقية مبنتوج الطلل عموما –مبا ت�سمح به حركة ال�سيمياء  -جند هنا
حلول البهجة �آخر اللوحة؛ فالنهاية للفرحة بعد مزاحمة ال�ش�ؤم بغرابة دار �أم �أوفى� ،أو قل
النهاية للأمل والتفا�ؤل (يف ال�شاعر طرف احلياة) مقابل ال�ش�ؤم(عجمة الأطالل) وهو
�أمر يدعو للت�سا�ؤل :كيف جند ال�شاعر (بو�صفه جم�سدا لغويا يف الن�ص ال با�ستدعائه من
اخلارج) مبتهجا حبورا و�سواه يف حيز الطلل ذاتها -كامريء القي�س مثال  -يثقله احلزن
والبكاء والدموع واالنهيار �أمام الأطالل؟
املتو�سم �إىل اللوحة يف �سياق الثنائية
وال يخفف من حدة ت�سا�ؤل كهذا �سوى نظرة ّ
الكربى املهيمنة( :احلرب وال�سلم) الثنائيات هنا :املوت /ال�صمت /اليباب –يف طرفها
الأول -تغيرّ املعامل امل�سيطرة زمنا ،املنتمية �إىل الطلل ،تت�ضاءل �شيئا ف�شيئا �أمام احلياة/
احلركة /الكالم-يف طرف الثنائية الثاين -متمثلة يف البهجة التحية والدعاء ،املنتمية �إىل
عامل الإن�سان واحليوان� .إن االنت�صار امل�ؤقت يف اللوحة لطرف احلياة على املوت يتجاوب
�صداه مع الثنائية الكربى؛ ولتكن النتيجة هنا �أن ال�صمت وال�سكون واليباب ينتمى دالليا
�إىل حقل احلرب ،و�أن احلركة واحلياة والبهجة تنتمي �إىل حقل ال�سلم ،ويكون الت�ضاد/
ال�صراع قد منح ال�سلم مزاحمة منت�صرة على احلرب ،تطمح �أن يبددها جملة وتف�صيال.
ولكن ح�سب الأطالل �أنها قدمت -يف لعبة الثنائيات -ال�شرارة الأوىل النت�صار احلياة/
ال�سلم على املوت/احلرب.ولأن الواقف (ال�شاعر) ثم احليوان (العني والظباء) قد جاءتا
بعد زمن �إىل �أطالل ميتة ال حياة فيها ،وحاوال تغيري معاملها وبعث احلياة فيها من جديد،
فذلك يتجاوب دالليا مع جميء ال�سلم �إىل �صحراء احلرب التي كانت قد دمرت كل �شيء،
ولكنه بعث فيها احلياة والأمل من جديد .النهاية يف لوحةالطلل للأمل والبهجة (احلياة/
ال�سلم)و�إ�سدال ال�ستار على ال�ش�ؤم والأمل (املوت/احلرب).
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لوحة الظعائن:
َت َب َّ�ص ْر َخ ِل ْي ِلي َه ْل َت َرى ِمنْ َظ َعا ِئ ٍـن
		
تحَ َ َّم ْلـنَ ِبا ْل َع ْل َيا ِء ِمنْ َف ْو ِق ُج ْر ُث ِـم
َج َع ْلـنَ ال َق َنانَ َعنْ يمَ ِ ٍني َو َحزْ َنـ ُه
		
َو َك ْـم ِبال َق َن ِان ِمنْ محُ ِ ٍ ّل وَمحُ ْ ِـر ِم
ـاط ِعت ٍَاق ِوك َّلـ ٍة
َع َلـ ْونَ ِب�أَنمْ َ ٍ
		
ِو َر ٍاد َح َو ِا�ش ْي َهـا ُم َ�ش ِاك َه ُة ال َّـد ِم
ال�سو َب ِان َي ْع ُل ْونَ َم ْت َنـ ُه
َو َو َّر ْكنَ فيِ ُّ
		
ـاع ِم املُ َت َن ِّعـ ِـم
َع َل ْي ِه َّـن َد ُّل ال َّن ِ
ا�ست َْح َرنَ ِب ُ�س ْحـ َر ٍة
َب َك ْرنَ ُب ُكو ًرا َو ْ
		
َف ُه َّـن َو َوا ِدي ال َّر ِّ�س َكا ْل َي ِد ِل ْل َف ِـم
َو ِف ْيهـِ َّن َم ْل َه ًـى ِل َّل ِط ْي ِف َو َم ْن َظـ ٌر
		
ـاظ ِر املُ َت َو ِّ�س ِـم
�أَ ِن ْيـ ٌق ِل َع ْي ِـن ال َّن ِ
َك�أَ َّن ُف َتاتَ ال ِع ْه ِن فيِ ُك ِّل َم ْن ِـز ٍل
		
َنـزَ ْلنَ ِب ِه َح ُّب ال َف َنا لمَ ْ ُي َح َّط ِـم
َفـ َل َّما َو َر ْدنَ ا َملا َء ُز ْرق ًا ِج َما ُمـ ُه
َو َ�ض ْعـنَ ِع ِ�ص َّي َ
ا�ض ِر املُت ََخ ِّي ِـم
		
احل ِ

يف رحلة الظعائن -وهن الن�ساء املتحمالت على الهوادج – تكون قلوب ال�شعراء مكلومة
مت�أملة لأنه الفراق ومغادرة املكان ،لكن زهريا هنا يبدو على غري العادة!!

اللوحة تبد�أ مبراقبة ومتابعة الذات -بو�صفها الآن تقوم بدور ال�سرد -لتلك الرحلة؛ حيث
الظعائن حتملن على النوق من فوق جرثم ،وهو مكان يف بني �أ�سد ،وتركن وراءهن جبل
القنان ومن فيه من املتحاربني املتقاتلني من �أبناء عب�س وذبيان ،واجتهن م�سرعات نحو مكان
�آخر تتوافر فيه حياة الدعة والأمن واال�ستقرار ،فو�صلن �إىل املاء وو�ضعن ع�صي الرتحال.
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حركة الثنائيات هنا يف اللوحة تتجلى يف الآتي:
جبل القنان ميثل املكان املرحتل عنه؛ حيث ميثل الدماء واحلرب واملا�ضي ،يقابله املاء
الأزرق الذي ميثل املكان املرحتل �إليه ،وميثل امل�ستقبل الأمل ال�سالم.
وحركة الظعائن من حيث اجلهات �أن (جبل القنان) جعلته خلفها وجتاوزته ،واملاء
الأزرق ال�صايف �أمامها و�سارت باجتاهه.
اجلبل ميثل ال�سكون واملوت ،واملاء ميثل احلركة وال�صفاء ،اجلبل املا�ضي واملاء
امل�ستقبل ،اجلبل خلف الظعائن واملاء �أمامها ،اجلبل املرتوك واملاء امل�أمول وامل�ستقر،
اجلبل ال�ش�ؤم ،واملاء التفا�ؤل ،اجلبل الأمل واملاء الأمل.
والنهاية كانت باالنت�صار للأمل وللحياة ولال�ستقرار على ال�ش�ؤم والأمل واملوت !!
وعلينا �أن نرى ملاذا كانت الكلل التي تخفي جمال الظعائن الأنيق عن الناظرين �-سوى
�أنظار املتو�سمني -م�شابهة يف حمرتها للدم؟ وملاذا فكرة الدم؟ واجلواب م�ستوحى من
حما�ضرات (((لأ�ست�أذنا د.وهب رومية �أن ذلك مل يكن عبثا و�إمنا هو مق�صود؛ فالذي كان
يخفي جمال ال�سلم امل�أمول عن معظم �أبناء القبيلتني با�ستثناء احلكماء -وهم قلة -هو
الدماء و�أ�شباح احلرب التي �أعمتهم عن تو�سم اجلمال اخلفي يف ال�سلم ،ومل يره �سوى
الهرم واحلارث بن عوف !!
رحلة الظعائن تتوا�شج يف داللتها الرامزة مع رحلة القبيلتني �إىل ال�سلم ،وتركهما
للحرب وويالتها ،ومن ثم ف�إن الطرف الأول من الثنائية يف هذه اللوحة (جبل القنان ومن
ح ّل فيه) ينتمي �إىل طرف الثائية الكربى (احلرب) وطرف الثنائية الثاين يف اللوحة،
ال�ضد (املاء وزرقة مياهه) ينتمي قطعا �إىل طرف الثنائية الكربى (ال�سلم) واالنت�صار
ثانية هنا – كلوحة الأطالل �أو ًال – يكون لل�سلم؛ حيث الظعائن اجتهت نحوه (املاء ال�صايف
/ال�سلم) بو�صفه اال�ستقرار -الأمن -الأمل -التفا�ؤل -امل�ستقبل.
ومن هنا غابت الدموع عن عني زهري يف و�صف رحلة الظعائن ،بل كان �شديد الإعجاب
( )1حني كان يف جامعة �صنعاء يحا�ضر الأدب اجلاهلي ،وكنا طلبته حينها يف بداية الت�سعينبات.وا�ست�شهدت هنا بر�ؤيته لعمق داللتها ول�شدة
انتباهه يف التقاطها من حيز اجلملة يف �سياق الن�ص/الظعائن.

123

بها وكانت نف�سيته مطمئنة ،و�أكرب دليل على اطمئنانه ت�صوير فتات ال�صوف بحب الفنا
الأحمر ال�صغري الذي مل يحطم ،وت�صوير �ألوان الكلل وحوا�شيها؛ لأنه ال يريد من هذا
التقليد امل�ستقر يف الوجدان �سوى ر�صد �إيحاءاته املتجاوبة مع هاج�سه الأكرب ،وكل �شاعر
ب�إمكانه �أن يوظف هذا التقليد – وكذا الأطالل  -دون �أن يخل مبقوماته ،وزهري هنا
وبغم�ضة عني -ا�ستطاع �أن يعطي التقليد حقه ،ويوظفه التوظيف البارع الدال علىعبقريته ،والغرابة يف �أنه قد و�صف عند بع�ضهم �أنه من �أح�سن �شعراء اجلاهلية ،من
طائفة عبيد ال�شعر!

لوحة ال�سلم واحلرب:

الذي َط َ
َف�أَ ْق َ�س ْمتُ ِبا ْل َب ْي ِت ِّ
اف َح ْو َل ُه
		
ر َِجـا ٌل َب َن ْو ُه ِمنْ ُق َر ْي ٍ�ش َو ُج ْرهُ ِـم
ال�سـ ِّي َد ِان ُو ِج ْدتمُ َ ـا
يمَ ِ ينـ ًا َل ِن ْع َم َّ
		
َع َلى ُك ِّل َح ٍال ِمنْ َ�س ِح ْي ٍل َو ُم ْبـ َر ِم
ت ََدا َر ْكتُـ َما َع ْب ً�سا َو ُذ ْب َيانَ َب ْع َد َمـا
		
َت َفـا َن ْوا َو َد ُّقوا َب ْي َن ُه ْم ِع ْط َر َم ْن َ�ش ِـم
ال�س ْل َم َو ِا�سعـ ًا
َو َق ْد ُق ْل ُت َما �إِنْ ُن ْدر ِِك ِّ
		
وف ِمنَ ال َق ْو ِل َن ْ�س َل ِـم
بمِ َ ٍال َو َم ْع ُر ٍ
َف�أَ ْ�ص َب ْح ُت َما ِم ْن َها َع َلى َخيرْ ِ َم ْو ِط ٍـن
		
َب ِعي َـد ْي ِن ِف ْي َها ِمنْ ُع ُق ٍوق َو َم�أْ َث ِـم
َع ِظي َم ْي ِـن فيِ ُع ْل َيا َم َع ٍ ّد هُ ِد ْي ُت َمـا
َو َمنْ َي ْ�س َت ِب ْح َك ْنز ًا ِمنَ ا َمل ْج ِد َي ْع ُظ ِـم
		
هذه اللوحة ت�شكل �صلب الهاج�س الأكرب و�صلب الثنائية الكربى املهيمنة على �أطراف
املعلقة ،وفيها ميدح رجلي ال�سلم :احلارث بن عوف والهرم بن �سنان ،وتكت�سب اللغة هنا
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طابع الو�ضوح والتقريرية يف ر�صد �صنيع هذين الرجلني اللذين كانا رمز ال�سلم واخلري
والأمل؛ لأنهما تداركا بال�سلم مابقي من القبيلتني اللتني كانتا ب�سبب احلرب قد �أو�شكتا
على الفناء.
اللوحة جت�سد م�ساحة ال�سلم وتزيح احلرب ومل يتبق منه �أمام ال�سلم �سوى �أ�شالء
باهتة تعك�سها ال�صورة بانحيازها للما�ضي البعيد حيث ال�سمعة ال�سيئة والتي لن تتكرر
(بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من�شم).
ومي�ضي يف منح (احلرب /ال�ش�ؤم) حقها من الو�صف والت�صوير:ـ
َو َما َ
احلـ ْر ُب �إِ َّال َما َع ِل ْمت ُْم َو ُذ ْقت ُُـم
َو َما هُ ـ َو َع ْن َها ِب َ
يث املُ َر َّج ِـم
		
احل ِـد ِ
وها َذ ِم ْي َمـ ًة
وها َت ْب َعـ ُث َ
َمتَـى َت ْب َعـ ُث َ
		
ـوها َفت َْ�ضـ َر ِم
َوت َْ�ضـ َر �إِ َذا َ�ض َّر ْي ُت ُم َ
َف َت ْعـ ُر ُك ُك ْم َع ْر َك ال َّر َحى ِب ِث َفا ِل َهـا
		
َو َت ْل َق ْـح ِك َ�شـاف ًا ُث َّم ُت ْنت َْج َف ُت ْت ِئ ِـم
َف ُت ْن ِت ْـج َل ُك ْم ِغ ْل َمانَ �أَ ْ�ش�أَ َم ُك ُّل ُه ْـم
		
َك�أَ ْح َم ِـر َع ٍاد ُث َّم ُت ْر ِ�ضـ ْع َف َتف ِْط ِـم
َف ُتغْـ ِل ْل َل ُك ْم َما َال ُت ِغ ُّـل لأَ ْه ِل َهـا
		
ُقـ َرىً ِبا ْل ِعـ َر ِاق ِمنْ َق ِف ْي ٍز َو ِد ْر َه ِـم
اللوحة هنا يف طرفها (احلرب)حا�ضرة على م�ستوى اللفظ وامل�ساحة الورقية لكنه
ح�ضور الطرد لها على م�ستوى الفكر؛ �أي تنفي نف�سها بنف�سها؛ �إنه ح�ضور النفي ،ونفي
ح�ضورها يحقق ح�ضور املنفي؛ مبعنى �أن ح�ضور اللغة املكثفة هنا هي يف �سبيل تغييب
ال�سلم.
احلرب عن الذهن مقابل ح�ضور الغائب امل�ستدعى ّ
فاحلرب دمار و�شر وال تغل �سوى ال�شر ،وذلك الغل /ال�شر يفوق يف حجمه ما تغله
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�أر�ض العراق من اخلري ،وتعرك النا�س كعرك الرحى والتبقي وال تذر ،ومتى مابعثت ف�إنها
ت�شتعل ا�شتعال النار امللتهبة .الثنائيات هنا :احلرب احلا�ضر املتجلي لغويا ،مقابل ال�سلم
الأكرث �سيطرة مع غيابه املتجلي ذهنيا.
العقل هنا ينت�صر �أي�ضا على العاطفة ،فو�صف احلرب والوقوف على ويالتها هو �صوت
العقل يف حني �أن �صوت العاطفة املرافق يف املا�ضي هو �صوت االنفعال واالنقياد للحرب،
لكنه يف حكم املا�ضي الغائب املزاح.

لوحة احلكمة /العقل:
بعد انت�صار ال�سلم على احلرب واطمئنان نف�س زهري بثباته �أنهى معلقة بحديث
احلكيم الفيل�سوف اخلبري باحلياة و�ش�ؤونها ،فق ّدم طائفة من حكم العقل واملنطق ،مت�س
احلياة والنف�س الب�شرية ،وتك�شف عن ر�ؤيته التي فقهها بعد خربته الطويلة يف احلياة،
وانتما�ؤها قطعا يكون ملنطق العقل ،وانت�صاره على منطق العاطفة:
َ�س ِئ ْمـتُ َت َكا ِل ْي َف َ
احل َيا ِة َو َمنْ َي ِع ُـ�ش
		
َث َما ِنيـنَ َحـ ْو ًال ال �أَ َبا َل َك َي ْ�سـ�أَ ِم
و�أَ ْعلـَ ُم َما فيِ ا ْل َي ْو ِم َوالأَ ْم ِ�س َق ْب َلـ ُه
		
َو ِلك َّن ِنـي َعنْ ِع ْل ِم َما فيِ َغ ٍد َع ِـم
ر�أَ ْيتُ ا َمل َنا َيا َخ ْب َط َع ْ�ش َوا َء َمنْ ُت ِ�ص ْب
		تمُ ِـ ْت ُه َو َمنْ ُت ْخ ِطىء ُي َع َّمـ ْر َف َي ْهـ َر ِم
َو َمنْ لمَ ْ ُي َ�صـا ِن ْع فيِ �أُ ُمـو ٍر َك ِثيـ َر ٍة
		
ـاب َو ُي ْو َط�أ بمِ َ ْن ِ�س ِـم
ُي َ�ضـ َّر ْ�س ِب�أَ ْن َي ٍ
َو َمنْ َي ْج َع ِل ا َمل ْع َ
ُون ِع ْر ِ�ض ِه
روف ِمنْ د ِ
َي ِفـ ْر ُه َو َمنْ ال َي َت ِّق َّ
		
ال�شت َْـم ُي ْ�شت َِـم
َو َمنْ َي ُك َذا َف ْ�ض ٍـل َف َي ْب َخ ْل ِب َف ْ�ض ِلـ ِه
		
َع َلى َق ْو ِم ِه ُي ْ�س َت ْغـنَ َع ْنـ ُه َو ُي ْذ َم ِـم
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َو َمنْ ُي ْو ِف ال ُي ْذممَ ْ َو َمنْ ُي ْه َد َق ْل ُبـ ُه
		
�إِ َلـى ُم ْط َم ِئ ِّـن البرِ ِّ ال َيت ََج ْم َج ِـم
اب ا َمل َنا َيا َي َن ْل َنـ ُه
اب �أَ ْ�سـ َب َ
َو َمنْ َه َ
		
ال�س َما ِء ِب ُ�س َّل ِـم
َو�إِنْ َي ْر َق �أَ ْ�سـ َب َ
اب َّ
َو َمنْ َي ْج َع ِل ا َمل ْع ُر َ
وف فيِ َغيرْ ِ �أَ ْه ِلـ ِه
		
َي ُكـنْ َح ْمـ ُد ُه َذم ًا َع َل ْي ِه َو َي ْن َـد ِم
َو َمنْ َي ْع ِ�ص �أَ ْطـ َر َ
اف ال ُز َّج ِاج َف ِ�إ َّنـ ُه
		
ُي ِطيـ ُع ال َع َواليِ ُر ِّك َب ْت ُك َّل َل ْه َـذ ِم
الحـ ِه
َو َمنْ لمَ ْ َي ُذ ْد َعنْ َح ْو ِ�ض ِه ِب ِ�س ِ
		
ا�س ُي ْظ َل ِـم
ُي َه َّـد ْم َو َمنْ ال َي ْظ ِل ْم ال َّن َ
َو َمنْ َيغْترَ ِ ْب َي ْح َ�س ْب َعدُو ًا َ�ص ِدي َقـ ُه
		
َو َمنْ لمَ ُي َك ِّـر ْم َنف َْ�سـ ُه لمَ ُي َكـ َّر ِم
َو َم ْه َما َت ُكنْ ِع ْن َد ْام ِر ٍئ َمنْ َخ ِلي َقـ ٍة	 
ا�س ُت ْع َل ِـم
		
َو�إِنْ َخا َل َها ت َْخ َفى َع َلى ال َّن ِ
َو َكائن َت َرى ِمنْ َ�ص ِام ٍت َل َك ُم ْع ِج ٍـب
		
ْ�صـ ُه ِفـي ال َّت َك ُّل ِـم
ِز َيـا َد ُت ُه �أَو َنق ُ
ِل َ�سانُ ال َفتَى ِن ْ�ص ٌف َو ِن ْ�ص ٌف ُفـ�ؤَا ُد ُه
		
َف َل ْم َي ْبـقَ �إَال ُ�صو َر ُة ال َّل ْح ِم َوال َّـد ِم

واخلال�صة:
�أن ال�شاعر اجلاهلي احلكيم (زهري بن �أبي �سلمى) من خالل هذا الن�ص الأ�شهر
يف نتاجه ال�شعري ،قدم ر�سالته الإن�سانية اخلالدة على النحو الذي ر�أينا؛ فالن�ص بد�أ
بالوقوف على الأطالل وتوا�شجته ثنائيتان هم املوت واليباب والعجمة وال�صمت -من
جهة -واحلياة واحلركة وال�صوت ،من جهة ال�ضد املقابل ،وكانت الغلبة لقيمة احلياة،
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وكانت هذه الثنائية يف حدود م�ساحتها تغذي الثنائية الكربى املهيمنة من حيث �إن قيمة
ال�سلم هي املنت�صرة على قيمة احلرب ،وحني االنتقال �إىل اللوحة الثانية لوحة الظعائن
وجدنا �أي�ضا ثنائية جبل القنان -مبا هو مكان القتال والدماء والفتنة ،وهو ما�ضي احلرب
الكئيب من جهة -واملاء بو�صفه الأمل وامل�ستقبل واال�ستقرار ،وبو�صفه ال�سلم امل�أمول وهو
حمط رحلة الظعائن ومنتهاها من جهة ثانية ،وكانت الغلبة له؛ للماء �أيقونة امل�ستقبل
احلياة والأمل ،على ذلك املا�ضي /املوت والأمل ،وتكون اللوحة قد قدمت ن�صرا �آخر لل�سلم
على احلرب بو�صف اجلبل وعامله ينتمي �إىل احلرب ،واملاء وعامله ينتمي �إىل ال�سلم.
وحني ثبتت حقيقة �أن ال�سلم يجتاح �أ�شباح احلرب وهو القناعة التي حتققت بعد طول
عناء ،ف�إن لوحة و�صف احلرب ولوحة احلكمة كانت من ن�صيب العقل حيث احلديث دار
حول رمزي قيمة ال�سلم (احلارث والهرم) وا�ستدعى بال�ضرورة احلديث املنطقي عن
احلرب وويالتها وب�شاعتها وم�ساوئها يف غياب مطلق للعاطفة ،بو�صفها الثنائية امل�ضادة
للعقل؛ يف كونها �سر �شطحات املا�ضي ،ولكونه �سر منطقية الواقع واحلياة وامل�ستقبل،
وهاتان الثنائيتان تعززان الثنائية الكربى بو�صف العقل املنت�صر ينتمي �إىل ال�سلم ،وبو�صف
العاطفة املنطفئة الغائبة تنتمي �إىل احلرب.وخامتة الن�ص حكم متوالية ،كانت من ن�صيب
العقل؛ حيث احلكمة اخلالدة التي التقبل التغريهي من �صنيع العقل ومن نتاجه.
ال�سلم �إذن ر�سالة الن�ص الكربى ور�سالة احلياة ،وتغلبه على احلرب هو تغلب احلقيقة
على الزيف ،وتغلب العقل على اجلنون ،وتغلب احلياة على املوت!!
و�إن يكن البحث يف الثنائيات من حيث عالقاتها وت�ضاداتها وتوا�شجها بنائيا لتغذية
ثنائية كربى هي احلرب وال�سلم ي�شي بالنهج البنيوي ،ف�إن االجتاه �صوب الداللة ورمزيتها
يف �إطار الثنائية ذاتها ي�شي بال�سيميائية نهجا م�ؤازرا ،وذلك كان نهج القراءة.
الإ�شارات املرجعية:

� - 1شرح املعلقات ال�سبع ،للزوزين ،تقدمي :عبدالرحمن امل�صطاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط،1 :
2004م.
 - 2حما�ضرات قدمية خمطوطة لأ�ستاذنا د.وهب رومية  -جامعة �صنعاء 1991م.وميكن النظر يف
م�ؤلفاته املطبوعة مثل :الرحلة يف الق�صيدة اجلاهلية يف مناق�شاته التي تك�شف عن روابط متوا�شجة تربط
مو�ضوعات الق�صيدة الواحدة.

128

الدعوة �إىل ال�سالم العاملي
يف �أدب علي �أحمد باكثري

د .عبداحلكيم الزبيدي (الإمارات)
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الدعوة �إىل ال�سالم العاملي يف �أدب علي �أحمد باكثري

يعد الأديب العربي الراحل علي �أحمد باكثري ( )1969-1910من �أغزر �أدباء
ع�صره �إنتاج ًا وتنوع ًا ،فقد ترك �ست روايات ،و�أكرث من �ستني م�سرحية طويلة ،ومثلها من
امل�سرحيات الق�صرية ذات الف�صل الواحد ،تنوعت مو�ضوعاتها بني التاريخي والأ�سطوري
وال�سيا�سي واالجتماعي(((.
و�سنحاول يف هذه املقالة املخت�صرة تناول مو�ضوع الدعوة �إىل ال�سالم العاملي يف �أدب
باكثري ،مقت�صرين على مناذج من �أعماله للتدليل؛ �إذ �إن ا�ستعرا�ضها كلها بحاجة �إىل
درا�سة مو�سعة.

الدعوة �إىل ال�سالم املحلي:
«�آه ما �أجمل احلياة يف ظل ال�سالم ،حيث ال حرب وال خ�صام» ،بهذه ال�صرخة النابعة
من �أعماق القلب ،عرب م�صعب بن الزبري يف رواية (الفار�س اجلميل)((( ،عن حبه لل�سالم،
وكرهه للحرب التي �أجربته الظروف ال�سيا�سية على خو�ضها ،حيث �أعلن �أخوه عبد اهلل
بن الزبري نف�سه خليفة يف احلجاز والعراق مناوئ ًا بذلك عبد امللك بن مروان يف ال�شام.
وكان عبد اهلل قد عني �أخاه م�صعب ًا والي ًا على العراق ،فا�ضطر خلو�ض احلروب حتت
لواء �أخيه �ضد املختار بن �أبي عبيد الثقفي ،و�ضد اخلوارج ،و�أخري ًا �ضد عبد امللك بن
مروان �صديقه القدمي .وكان م�صعب بطبعه ميا ًال �إىل ال�سلم و�إىل حب احلياة والنهل من
( )1لال�ستزادة حول حياة و�أعمال باكثري يرجى مراجعة املوقع الإلكرتوينhttp://www.bakatheer.com :
( )2رواية تاريخية ن�شرت على ثالث حلقات يف جملة (الق�صة) �سنة 1965م
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مباهجها ،ومن ذلك �أنه جمع بني عقيلتي قري�ش ُ�سكينة بنت احل�سني وعائ�شة بنت طلحة
وكانتا �أجمل جميالت ع�صرهن و�أ�شرفهن ن�سب ًا و�أرجحهن عق ًال .ولكن احلياة مل ت�صف
مل�صعب وا�ضطر �إىل حماربة �صديقه القدمي عبد امللك بن مروان ،وعرب بتلك النفثة عن
كرهه للحرب ،وحبه لل�سالم .وقد عرب باكثري عن وجهة نظره يف تلك احلرب من خالل
�شخ�صية م�صعب بن الزبري بطل الرواية الذي �أطلق عليه لقب (الفار�س اجلميل) فقد
كان م�صعب من �أجمل النا�س وجه ًا و�أنبلهم خلق ًا ،و�أ�شجعهم قلب ًا.
وقد تخيل امل�ؤلف حادثة مل حتدث يف التاريخ ولكنه �سردها وك�أنها قد وقعت فع ًال،
وهي �أن م�صعب بن الزبري قد ت�سلل متنكر ًا �إىل مع�سكر عبد امللك بن مروان قبيل وقوع
املعركة الفا�صلة بينهما ،على �أنه ر�سول من م�صعب ،ولكن حر�س عبد امللك عرفوه وقادوه
ليال،
�إىل عبد امللك الذي ا�ستقبله بالعناق والأح�ضان ،و�أقام م�صعب يف مع�سكره ثالث ٍ
تذاكرا فيها �صداقتهما القدمية وذكرياتهما اجلميلة ،وحاول خاللها م�صعب �أن يثني
عبد امللك عن قتاله ووجه �إليه دعوة لل�سالم بينهما ،ولكن عبد امللك رغم ت�أثره بكالم
م�صعب �إال �أنه مل يقبل الدعوة(((:
«ويف اليوم الثالث حني تهي�أ م�صعب للم�سري ،وخال به عبدامللك ليودعه ،نا�شده م�صعب
�أن ي�ستجيب لدعوة ال�سالم وينقلب �إىل ال�شام ذلك العام ع�سى �أن يجعل اهلل لهما خمرج ًا
يف م�ستقبل الأيام .وت�أثر عبدامللك من كلمات �صديقه التي قالها يف �صدق و�إخال�ص حتى
ترقرق الدمع يف عينيه ،فتوهم م�صعب �أنه �سيجيبه �إىل ما طلب .ولكن عبدامللك مل يزد
على �أن �ألطف له القول ،ووعده بالنظر يف هذا الأمر».
وقد ترك باكثري روايته مفتوحة ،فلم ينهها بذكر حدوث املعركة ومقتل م�صعب
وانت�صار عبد امللك ،ذلك �أن �سياق الرواية ي�ؤكد هذا امل�صري الذي ي�سري �إليه م�صعب،
فقد كانت الأحداث كلها ت�شي ب�أفول جنم ابن الزبري و�سطوع جنم عبد امللك .وك�أن امل�ؤلف
(باكثري) برتكه النهاية مفتوحة على دعوة م�صعب لل�سالم ،ووعد عبد امللك بالنظر فيها،
ير�سل ر�سالة �إىل العرب املعا�صرين ،بالنظر يف هذه الدعوة وعدم تكرار ما حدث يف
التاريخ.
( )1باكثري ،علي �أحمد :الفار�س اجلميل ،مكتبة م�صر� ،1993 ،ص 91
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وكذلك دعا باكثري �إىل التعاي�ش ال�سلمي بني �أبناء الوطن الواحد على اختالف مللهم
و�أديانهم ،والوقوف �ضد حماوالت الإف�ساد بينهم وت�أليب بع�ضهم على بع�ض ،من قبل
�أعدائهم .فقد �صور باكثري يف رواية (�سرية �شجاع)((( ،تكاتف ال�شعب امل�صري بطائفتيه
امل�سلمني وامل�سيحيني يف مقاومة ال�صليبيني الذين احتلوا م�صر �إبان العهد الفاطمي .وقد
�أو�ضح امل�ؤلف �سيا�سة الفرجن يف الإيقاع بني امل�سلمني وامل�سيحيني(((:
«وكانوا قد ر�سموا يف �سيا�ستهم من قبل �أن يفرقوا بني امل�سلمني و�إخوانهم الأقباط
مبختلف الو�سائل و�شتى ال�سبل من اجتذاب قلوب الأقباط و�إيثارهم بامل�صالح واملنافع
و�إيغار �صدورهم على �إخوانهم امل�سلمني ،وتذكريهم ب�أنهم و�إياهم على دين واحد ،و�أن
امل�سلمني جميع ًا �أعدا�ؤهم ،و�أنهم قد جا�ؤوا من بالدهم لإنقاذ الأر�ض املقد�سة من �أيدي
امل�سلمني وراء لواء امل�سيحية يف ربوع ال�شرق ،فعليهم �أن يكونوا معهم �إلب ًا واحد ًا على
�أعدائهم امل�سلمني.
ولكنهم كانوا يقابلون ممن ات�صلوا بهم من الأقباط بالإعرا�ض واالزورار ورمبا
جادلهم بع�ضهم كما وقع من زكريا ابن �أبي املليح �أحد وجهاء الأقباط و�شعرائهم �إذ
ت�صدى لهم يوم ًا ،فلما حاوروه ،قال لهم« :نحن جميعا م�صريون ،وه�ؤالء �إخواننا وبالدهم
بالدنا والدين ال يفرقنا �إذ نحرتم دينهم ويحرتمون ديننا ،وما �أنتم ب�أحق بنا منهم ،حتى
الدين ال يجمعنا و�إياكم ف�إن مذهبكم يختلف عن مذهبنا فلي�س يجمعنا بكم �شيء.
ف�أرادوا اليوم �أن يتو�صلوا �إىل هدفهم هذا بطرق �أخرى ،ف�أوعزوا �إىل بع�ض
اخلونة من �صنائعهم ،ف�ألقوا القاذورات يف بع�ض كنائ�س الف�سطاط والقاهرة ليوهموا
الأقباط �أن ذلك من عمل �إخوانهم امل�سلمني ،ثم �ألقوا مثلها يف بع�ض م�ساجد املدينتني
ليوهموا امل�سلمني �أن ذلك من عمل �إخوانهم الأقباط انتقاما مما وقع على كنائ�سهم».
وكاد ه�ؤالء ال�شياطني �أن يبلغوا غر�ضهم� ،إذ ثار الأقباط ثم ثار امل�سلمون يف كلتا
املدينتني ،وا�شتبك فريق من ه�ؤالء بفريق من ه�ؤالء ،لوال �أن ارتفع �صوتان جهريان يف
غمار هذه الفتنة املدمدمة بني �أبناء الوطن الواحد ،ف�أ�صم دويهما الآذان يف �أول الأمر
( )1رواية تاريخية ن�شرت �سنة 1956
( )2باكثري ،علي �أحمد� :سرية �شجاع ،مكتبة م�صر ،د.ت� ،ص 196-194
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حتى �إذا �أ�صغوا �إليهما من خالل الفتنة العاوية �سمعوا منهما ف�صل اخلطاب ،فخ�شعت
الأ�صوات ،و�سكنت اجلوارح ،وهد�أت النفو�س ،وثابت العقول».
�أما ال�صوت الأول :ف�صوت �أبي الف�ضل احلريري!
و�أما ال�صوت الثاين ،ف�صوت زكريا ابن �أبي املليح!
وهكذا ا�ستطاع امل�صريون بتكاتفهم وتالحمهم جتاوز الفتنة وطرد ال�صليبيني من �أر�ضهم.
ويرى باكثري �أن ال�سالم كي ي�ستتب البد له من قوة حتميه من كيد الكائدين واملعتدين.
ي�صور ذلك يف م�سرحية (�إخناتون ونفرتيتي) حيث يدور ال�صراع يف امل�سرحية بني
رغبة �إخناتون يف ن�شر دعوته اجلديدة بني النا�س �سلم ًا لأن دعوته �إمنا تقوم على احلب
وال�سالم ،وبني رغبته يف ا�ستخدام ال�سيف �ضد الكهنة الذين وقفوا له باملر�صاد وقاوموه
بالعنف و�ألبوا النا�س �ضده.
ف�إخناتون يف البداية رف�ض ا�ستخدام العنف �ضد مناوئيه من الكهنة الذين قاوموا
دعوته اجلديدة وحر�ضوا النا�س �ضده .وكذلك فعل �أعدا�ؤه بال�شام �إذ طردوا الر�سل
الذين �أر�سلهم للتب�شري بالدين اجلديد وهدموا املعابد التي �أقاموها .وقد حاول كبري
قواده (حور حمب) �أن يقنعه �أن ا�ستعمال ال�سيف �ضروري لن�شر الأمن يف البالد وليتيح
احلرية لر�سله �أن يبثوا دعوة ال�سالم واحلب بني النا�س ،لأن الكهنة يقفون حائ ًال بني
النا�س وبني قبول الدين اجلديد .ولكن �إخناتون مل يقتنع بكالم كبري القواد قائ ًال له �إن
احلرب ال تتفق مع دعوة احلب وال�سالم التي �أمره الرب بها(((:
�إخناتون :لي�س يف دين الرب �إكراه يا حور حمب
حور حمب :باحلجة والربهان؟
�إخناتون� :أجل باحلجة والربهان
حور حمب :حتى هذا يا موالي لن يتحقق �إال
بحفظ الأمن ،ولن يت�سنى حفظ الأمن
( )1باكثري ،علي �أحمد� :أخناتون ونفرتيتي (م�سرحية �شعرية) ،دار الكاتب العربي ،الطبعة الثانية� ،1940 ،ص 124
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بغري ال�ضرب على �أيدي العابثني!
�إخناتون :كيف �أدعو لدين احلب ودين ال�سالم
و�أعمل �سيفي فيهم؟
حور حمب :هل نهاك الرب عن احلرب يا موالي؟
�إخناتون :بل دعاين �إىل ال�سلم واحلب
حور حمب :لكن هل تلقيت �أمر ًا �صريح ًا منه برتك القتال؟
�إخناتون :كال ..لكن تقت�ضي دعوة ال�سلم واحلب ترك القتال
وقد �أدت �سيا�سة �إخناتون ال�سلمية اىل �أن جتر�أ عليه الكهنة ،حتى �أن عميد كهنة
�أمون �أ�ساء �أدبه يف ح�ضرة �إخناتون ووجه اليه كالم ًا جاف ًا فيه تهديد ووعيد لدرجة جعلت
كبري القواد يفقد �صوابه ويهجم عليه بال�سيف لوال �أن �إخناتون حال بينهما((( .وحر�ض
الكهنة النا�س على خلع طاعة �إخناتون وعدم دفع اخلراج وا�ستمالوا قواد اجلي�ش �إليهم،
حتى �ساءت حالة الدولة وجفت خزائنها وتفرق �أتباع �أخناتون عنه ،وا�ستوىل احليثيون
على والياته يف ال�شام.
و�أخري ًا ،حني �أ�صبح �إخناتون على فرا�ش املوت ،تبني له خط�ؤه و�أنه يجب ا�ستخدام
�سيف العدل لتحطيم �سيف الظلم ،بعد �أن �أدرك حكمة اهلل يف �إباحة القتال بقوله خماطب ًا
ربه�« :إن رحمتك العظمى رحمة اجلراح الذي يبرت الع�ضو كي ينقذ اجل�سم من قرحة
�ساعية .حكمة غابت عني فانهار لها �صرح �أعمايل»(((.

الدعوة �إىل ال�سالم العاملي:
يرى باكثري �أن ال�سالم العاملي لن يتحقق ب�سيطرة دولة واحدة �أو دول معينة على
الكون .بل بو�صول الإن�سان �إىل ر�شده و�إدراكه �أن منطق القوة والغلبة لي�س هو ال�سبيل
يف �إحالل ال�سالم و�إمنا احلب والتعاي�ش والت�سامح .ففي م�سرحية (�إمرباطورية يف
(� )1أخناتون ونفرتيتي� ،ص 134
(� )2أخناتون ونفرتيتي� ،ص 162
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املزاد)((( ،التي كتبها يف زمن كانت تتنازع فيه دولتان على �سيادة العامل ،هما �أمريكا
واالحتاد ال�سوفيتي ،دعا باكثري �إىل قيام كتلة ثالثة ت�ضم ال�شعوب التي كانت م�ستعمرة،
لت�سعى �إىل �إقرار ال�سالم العاملي ،الذي ال ميكن �أن يتحقق –كما يرى امل�ؤلف� -إال بعد
انتهاء النزعة اال�ستعمارية لدى الدول الكربى وحترر ال�شعوب امل�ستعمرة .وقد حتققت
دعوة باكثري يف قيام (حركة عدم االنحياز)((( التي انبثقت عن م�ؤمتر (باندونغ) الذي
عقد بعد ثالث �سنوات من كتابة ون�شر هذه امل�سرحية ،وقد تنب�أ به امل�ؤلف يف م�سرحيته
و�أطلق عليه ا�سم (م�ؤمتر دلهي)(((:
وزير الدفاع :يعني م�ؤمتر ال�شعوب املنعقد الآن يف دلهي .هذا امل�ؤمتر ي�سعى �إىل ت�صفية
الإمرباطورية.
�سريكل :ذاك امل�ؤمتر الهزيل الذي ي�سعى �إىل �إقرار ال�سالم؟
وزير الدفاع :مل يعد هزيال كما كنا نظن ،لقد تبني من قلم خمابراتنا اليوم �أنه خطري
جدا ،و�أنه يعقد جل�سات �سرية غري اجلل�سات العلنية.
�سريكل :ليعقدها علنية و�سرية ،ماذا ي�ستطيع �أن يفعل؟
وزير الدفاع :لقد علم اجلرنال روبرت من م�صدر موثوق به �أن امل�ؤمتر قرر يف �إحدى
جل�ساته ال�سرية وجوب ت�صفية الإمرباطورية الربيطانية ،باعتبارها قلعة اال�ستعمار
الكربى ،وال �سبيل �إىل ا�ستقرار ال�سالم يف العامل ما دامت قائمة.
ويف نهاية امل�سرحية امللهاة ،يتخيل امل�ؤلف �أن االمرباطورية الربيطانية عر�ضت للبيع
يف املزاد لت�صفية م�ستعمراتها ،ولكن �شعوب الكتلة الثالثة وقفت �ضد هذه ال�صفقة،
ومنعت بيع الإمرباطورية الربيطانية و�سمحت فقط لل�شعوب التي كانت م�ستعمرة ب�شراء
حريتها .وتنتهي امل�سرحية بعودة احلرية �إىل ال�شعوب التي كانت م�ستعمرة و�إحالل ال�سالم
يف العامل .ويقرر (هرني) وخطيبته (كارولني) بطال امل�سرحية الهجرة �إىل �إحدى دول
( )1ملهاة �سيا�سية ن�شرت عام 1952م
( )2ت�أ�س�ست احلركة من  29دولة ،وهي الدول التي ح�ضرت م�ؤمتر باندونغ  ،1955الذي عقد بجهود كل من رئي�س الوزراء الهندي جواهر الل
نهرو والرئي�س امل�صري جمال عبد النا�صر والرئي�س اليوغو�ساليف تيتو
( )3باكثري ،علي �أحمد� :إمرباطورية يف املزاد ،مكتبة م�صر ،د .ت� ،ص 67
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ال�شرق للعي�ش هناك مع الأمم التي تع�شق ال�سالم وت�سعى �إىل �إحالله(((:
هرني( :يف �صوت هادئ) لقد قررنا ..كارولني و�أنا �أن نرحل.
�ستيتلي� :أحقا يا كارولني؟.
كارولني :نعم يا �أبي.
�ستيتلي� :إىل �أين؟
هرني� :إىل ال�شرق.
كارولني� :إىل م�صر �أو الهند �أو �إندوني�سيا �أو ال�صني..
وكانت (كارولني) ت�ؤمن بال�شيوعية و�أنها ال�سبيل لتحقيق ال�سالم يف العامل ،ولكنها يف
النهاية وجدت �أن ال�سالم احلقيقي هو يف الإ�سالم(((:
كارولني :من �أجل ال�سالم كفرت باهلل �أم�س ..ومن �أجل ال�سالم �آمنت به اليوم..
تويلمان :ومن �أجل ال�سالم �ستكفرين به غد ًا كرة �أخرى..
كارولني :كال ..قد ر�أيت اهلل فلن �أكفر به..
تويلمان :ر�أيته؟� ..أين ر�أيته؟ ..يف هذا املزاد الدويل؟
كارولني :نعم يا م�سرت تويلمان يف هذا املزاد الدويل ..ر�أيته يف قوم ي�ؤمنون بال�سالم
على �أنه ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ..فال ي�ضحون به يف �سبيل اجل�شع واال�ستغالل ..وال
يتجرون به يف �سوق الدعاية واخلداع..
ويرى باكثري �أن العلم لن يعمل على �إحالل ال�سالم يف العامل �إال �إذا امتلكته قلوب
م�ؤمنة ،تريد �أن حتقق به �سعادة الب�شرية ال ال�سيطرة عليها و�إخ�ضاعها لإرادتها .ففي
م�سرحية (هاروت وماروت)((( ،يتناول امل�ؤلف �أ�سطورة بابل التي تزعم �أن (�سواع)
جمع علماء بابل يف الربج و�أمرهم ب�إطالق �صواريخهم لغزو الف�ضاء فبلبل اهلل �أل�سنتهم
(� )1إمرباطورية يف املزاد� ،ص 127
(� )2إمرباطورية يف املزاد� ،ص 129
( )3م�سرحية �أ�سطورية ،حازت على جائزة الدولة الت�شجيعية يف الأدب عام 1962م
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ف�أ�صبح بع�ضهم ال يفهم كالم بع�ض ،وكانوا قد بلغوا من القوة واالكت�شافات العلمية يف
جمال الف�ضاء �ش�أو ًا عظيم ًا .ويف�سر امل�ؤلف ملاذا �سلبهم اهلل هذا املجد ب�أنه ب�سبب �أن
�سواع كان قد طغى وبغى و�سفك الدماء و�أباد �أمم ًا ب�أكملها من جريانه الأبرياء ثم متادى
يف غيه ف�أرادا �أن ي�ستغل �أ�سرار الطبيعة التي اكت�شفها بع�ض علمائه ف�أجربهم �أن يغزو
الف�ضاء وينقلوا جنوده �إىل الكواكب والنجوم حتى يعيث ف�ساد ًا يف ال�سماء كما عاث ف�ساد ًا
يف الأر�ض ،ولكن اهلل بلبل �أل�سنتهم وهم يف برجهم لتبقى الأ�سرار العلمية خمزونة يف
�صدورهم حتى ماتت مبوتهم(((.
وي�أتي بعد (�سواع) ابنه (يغوث) و�شتان بني رجل احلرب ورجل ال�سالم� ،شتان بني من
مييت النا�س وبني من يحيي النا�س ،ويعقد (يغوث) �صلح ًا مع مملكة الرعاة ويتزوج ملكها
(بعل) ابنة يغوث (�إيالت) ومل مل يكن يف زواجهما �إال �أنه وطد ال�سالم بني اململكتني لكفى
به مين ًا وبركة (((.
ثم تتناول امل�سرحية بعد ذلك التناف�س بني (�إيالت) و�أختها (العزى) يف ك�سب ود
ال�شعب لتكون �أحدهما ملكة بابل .وكانت (العزى) متار�س ذلك من خالل املبالغة يف
التعري واالهتمام باجلمال وتولية الق�ضاء لأجمل رجل يف بابل ،وكانت (�إيالت) ت�سعى
�إىل االهتمام بالعلم وحتاول غزو الف�ضاء لتحقيق حلم جدها (�سواع) ،وت�ستطيع (�إيالت)
احل�صول على ال�سر الإلهي للو�صول �إىل الف�ضاء من امللكني (هاروت وماروت) وترحل هي
وجي�شها �إىل الف�ضاء ولكنها ال تعود حيث م�سخهم اهلل حجارة يف كوكب الزُهرة.
وبهذا ميكن تلخي�ص فكرة امل�سرحية يف «�إن الإن�سان ي�ستطيع �صعود الف�ضاء -بتوفيق
اهلل� -إذا غلب خريه �شره و�أراد بهذا الغزو اخلري ال ال�شر ما مل ف�إن اهلل �سيحبطه»(((.
وميثل (هرم�س) داعية ال�سالم يف امل�سرحية(((:
مناة (�ساخرة) :ال�سالم يا هرم�س؟
( )1البابكري� ،أبوبكر :ال�سالم العاملي يف م�سرح باكثري ،امللحق الثقايف� ،صحيفة الثورة (اليمن) 2 ،دي�سمرب 2001م� ،ص 15
( )2باكثري ،علي �أحمد :هاروت وماروت ،مكتبة م�صر ،د .ت� ،ص 23
( )3د� .أبوبكر البابكري :ال�سالم العاملي يف م�سرح باكثري ،مرجع �سابق� ،ص .15
( )4هاروت وماروت� ،ص 24-23
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هرم�س� :أجل ال�سالم بني اجلريان ،بل ال�سالم بني بني الإن�سان حيث ال عدوان وال
خ�صام ،وال يبغي بع�ضهم على بع�ض.
وكان (هرم�س) يحذر (�إيالت) من �أن ما تقوم به يقو�ض ال�سالم وال يجلبه(((:
�إيالت� :أال حتب ال�سالم يا هرم�س؟
هرم�س :بلى ويف �سبيل ال�سالم �أن�صحك
�إيالت :فال�سالم لن ي�ستتب �إال يوم �أخ�ضع �شعوب الأر�ض كلها ل�سطاين
هرم�س :ذلك هو البغي والطغيان .ال�سالم �إخاء وحرية
ويرى (هرم�س) �أن ال�سالم لن يتحقق �إال حني تبلغ الب�شرية ر�شدها(((:
�إيالت :ومتى يبلغ الإن�سان ر�شده؟
هرم�س :يوم ال ي�سيطر �سفها�ؤه على حكمائه ،وال يبغي �أقويا�ؤه على �ضعفائه ،يوم ي�سعى
زعما�ؤه يف خدمة �أفراده ،وال ي�ساق �أفراده يف خدمة زعمائه ،يوم ي�شعر امل�سيء ب�أن �إ�ساءته
ترتد �إليه قبل �أن ت�صيب �أخاه ،وي�شعر املح�سن �أن �إح�سانه يعود عليه قبل �أن يعود على
�سواه ،يوم ت�صبح �شعوب الأر�ض يف تقاربها وتراحمها وتعاونها ك�أنها �شعب واحد يعي�ش يف
بلد واحد ،ويجمعه م�صري واحد.
ويف م�سرحية (فاو�ست اجلديد)((( ،يتناول باكثري �أي�ض ًا ق�ضية ال�سالم العاملي من
خالل �شخ�صية (فاو�ست) ،الذي و�صل �إىل معرفة اهلل تعاىل عن طريق العلم ،بعد �أن باع
روحه لل�شيطان للح�صول على العلم ،فلما عرف اهلل تاب و�أراد �أن يعرف جميع النا�س اهلل
عن طريق العلم ليعي�شوا يف �سالم(((:
بار�سليز :فهل عرفت �أنت الغاية من وجودهم؟
فاو�ست :نعم
( )1هاروت وماروت� ،ص 117
( )2هاروت وماروت� ،ص 28
( )3م�سرحية �أ�سطورية ،مثلت يف �إذاعة الربنامج الثاين� ،أخرجها ال�شريف خاطر ،1967 ،طبعت يف كتاب بعد وفاة امل�ؤلف
( )4باكثري ،علي �أحمد :فاو�ست اجلديد ،مكتبة م�صر� ،2001 ،ص 86
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بار�سليز :ما هي؟
فاو�ست� :أن �أعبد اهلل و�أحبه و�أعبده
بار�سليز :فماذا تريد بعد؟
فاو�ست� :أن �أعرفه عن طريق العلم ليت�سنى للنا�س جميع ًا �أن يعرفوه فيعي�شوا يف حب
و�سالم.
«وكما امتلكت (�إيالت) ال�سر يف �صعود ال�سماء بو�سائل دنيئة كذلك اكت�سب (فاو�ست)
العلم عن طريق ال�شيطان ،وبعد ما ارتكب كل املوبقات .و�إذا كان اهلل قد عاقب (�إيالت)
لأنها �أرادت �أن ت�ستخدم هذا الك�شف لل�شر و�ضد الب�شرية ،كذلك �أدرك (فاو�ست) �أن
الب�شرية ما زالت يف طفولتها ومل تبلغ بعد احلكمة يف ا�ستخدام الك�شوف التي بني يديه
يف حتقيق ال�سالم ،و�سعادة الب�شر لذلك قام بحرقها و�أعلن توبته ،وحماربته لل�شيطان
وو�سائله ال�شريرة يف حماربة الإن�سان»(((.
ويرى باكثري �أن ال�سالم العاملي لن يتحقق �إال بااللتزام بتعاليم الدين التي تدعو �إىل احلب
وال�سالم ،وبتكاتف الب�شرية مبختلف �أديانها �ضد من يثري احلروب ويهدد ال�سالم العاملي.
ففي م�سرحية (�إله �إ�سرائيل) ،التي حتكي مكائد ال�شيطان خالل الع�صور لإثارة احلروب
وال�شرور يف العامل ،تنتهي امل�سرحية ب�صوت عي�سى وحممد وجربيل عليهم ال�سالم(((:
ال�شيطان الأول:

وي! ي�شبه �صوت عي�سى!

ال�شيطان الثاين�	:أجل هذا �صوت عي�سى! (ي�سمع �صوت ثان)
ال�شيطان الأول:

وهذا ك�أنه �صوت حممد!

ال�شيطان الثاين:

بل هو �صوت حممد!
(ثائر ًا يف غيظ) كال كال! لقد هلك عي�سى ومات حممد!

		
�إبلي�س:
		

(ي�سمع �صوت ثالث).

ال�صوت الثالث:

رويدك يا �إبلي�س! الكلمة مل متت!

( )1البابكري� ،أبوبكر :ال�سالم العاملي يف م�سرح باكثري ،مرجع �سابق� ،ص 15
( )2باكثري ،علي �أحمد� :إله �إ�سرائيل ،مكتبة م�صر ،د .ت� ،ص 158-157
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�إبلي�س:

ا�سمع يا جربيل! لن تهزمني الكلمة� ..أنا فوق الكلمة!

ال�صوت الثالث:

ا�ستمع �إليها �إذن!

		
�إبلي�س:

كال لن �أ�ستمع! قد حموت الكلمة!

ال�صوت الأول:

الأر�ض وال�سماوات تزول وكلماتي ال تزول!

ال�صوت الثاين�	:إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون!
ال�صوت الأول:

طوبى ل�صانعي ال�سالم ف�إنهم �أبناء اهلل يدعون!

يا �أيها الذين �آمنوا ادخلوا يف ال�سلم كافة وال تتبعوا خطوات
ال�صوت الثاين:
ال�شيطان �إنه لكم عدو مبني!
(ي�ستوىل الهلع واخلوف على �إبلي�س و�شيطانيه في�سدون �آذانهم ب�أ�صابعهم ويغم�ضون
عيونهم)
قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني يهدي به اهلل من اتبع ر�ضوانه �سبل ال�سالم!»
ويرى باكثري �أن التوراة احلقيقية غري املحرفة ال تختلف عن الإجنيل والقر�آن يف
الدعوة �إىل ال�سالم .يقول اليهودي (جيم) بطل م�سرحية (التوراة ال�ضائعة) ،يف نهاية
امل�سرحية(((:
جيم( :ك�أمنا تقم�صته روح �سماوية فهو يقول مرتمنا)
		

كتابان �سماويان.

		�إىل اهلل يدعوان.
		

و�إىل التقوى والإميان.

		

و�إىل ال ِّرب والإح�سان.

		

واخلري لبني الإن�سان.

( )1باكثري ،علي �أحمد :التوراة ال�ضائعة ،مكتبة م�صر ،د .ت� ،ص 123
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دون فرقان بني �أجنا�س و�ألوان.
		
		ال ريب �أن توراة مو�سى تنبع من حيث ينبعان.
وتدعو �إىل ما يدعوان.
		
		�أال �إن م�صدر الوحي واحد لي�س له ثان.
من قلب الرحمان!
		
		�إىل �ضمري الإن�سان.
ويف حاالت النزاع ،يرى باكثري اللجوء �إىل الهيئات الدولية واملنظمات العاملية حلل هذه
النزاعات ،بد ًال من اللجوء �إىل احلروب والعنف .ففي م�سرحية (�شيلوك اجلديد)(((،
يقول ممثل اجلامعة العربية يف املحكمة الدولية التي عقدت حلل ق�ضية فل�سطني:
في�صل�	:أيها ال�سادة� ..:أحب �أن �أذكر االثنني مع ًا �أننا ل�سنا يف موقف نتفاخر فيه
بقوة ال�سالح� ،أو نتنافر فيه بال�شجاعة احلربية ،فلنذكر جميع ًا �أننا يف مطلع عهد جديد
وقع فيه ميثاق الأطلنطي ،وبحثت فيه قرارات م�ؤمتر دومبارتون �أوك�س ،وعقد فيه م�ؤمتر
�سان فرن�سي�سكو ل�ضمان الأمن الدويل .وكلكم يعلم �أن �أ�سالفنا امليامني من العرب قد
حملوا ال�سالح يف املا�ضي لإقرار احلق وال�سالم يف الأر�ض .وقد تغريت الأو�ضاع اليوم،
فعلى �أحفادهم �أن يغمدوه لي�ساهموا بن�صيبهم يف خدمة هذا الغر�ض نف�سه.
خامتة:
وهكذا ر�أينا �أن الدعوة �إىل ال�سالم املحلي والعاملي تقع يف ال�صميم من �أعمال باكثري.
و�أنه قد تناولها يف الكثري من رواياته وم�سرحياته .وهو يرى �أن ال�سالم املحلي يتحقق
بالتعاي�ش والت�سامح بني �أبناء الوطن الواحد على اختالف معتقداتهم وطوائفهم .و�أن
ال�سالم العاملي لن يتحقق �إال يوم تبلغ الإن�سانية ر�شدها وتدرك �أن عليها �أن ت�ستخدم العلم
يف �سبيل رفاهية الب�شرية و�سعادتها وحتقيق التعاي�ش ال�سلمي بني �أفرادها ،وال ت�ستخدم
العلم لإخ�ضاعها وال�سيطرة عليها .ويوم يعي�ش النا�س �سوا�سية ال ي�ستعبد �أحد �أحد ًا ،وال
حتتل دول دو ًال �أخرى.
( )1م�سرحية �سيا�سية ن�شرت �سنة 1944
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الفن من �أجل ال�سالم

«الفن من �أجل ال�سالم» مبادرة رائدة انطلقت �إميانا ب�أن الفن ر�سالة �إن�سانية �سامية
تخاطب جميع الأجنا�س.كما �أن للأدب -بجميع �أجنا�سه من �شعر ونرث وق�صة ورواية
ومقال -دورا بارزا يف تر�سيخ قيم الت�سامح وثقافته ،والدعوة �إىل ال�سالم؛ لرفع الوعي
لدى ال�شعوب ،ون�شر ثقافة ال�سالم والت�سامح بينهم بعدة لغات ،ف�إن الفن الت�شكيلي لغة
عاملية متعارف عليها ،الحتتاج �إىل ترجمان ،يف ت�أدية ر�سالة الفن.
و�أرى �أن الفن الت�شكيلي هو التعبري ب�صمت لإحداث التغيري املن�شود للواقع امل�شحون
بال�صراعات واحلروب واالنق�سامات العرقية واحلزبية والتحزبية ،وذلك من خالل لوحات
فنية �إبداعية ،تبعث ر�سائل عاملية قوية؛ لتعزيز ف�ضيلة الت�سامح ،وغر�س قيم التعاون
واحرتام الآخر وقبوله؛ لتمكني ال�سالم والإ�سهام يف �إحالل ثقافة ال�سالم حمل ثقافة
اخل�صام؛ حيث يتجاوز الفنان حدود الزمان واملكان ،و يتفاعل مع املجتمعات والثقافات
املتعددة ،يف التعبري عن الواقع ب�صور فنية جمالية ،تغني عن الكالم.
واملت�أمل يف تاريخ الفن الت�شكيلي يجد �أن فكرة الفن من �أجل ال�سالم جت�سدت يف
لوحة للفنان بيكا�سو (1937م) عرب فيها عن غ�ضبه من احلرب غري الإن�سانية من خالل
اللوحة التي ر�سمها �إثر االجتياح الأملاين ملدينة «غورنيكا» يف احلرب الأهلية الآ�سبانية.
وفيما ي�أتي ا�ستعرا�ض لبع�ض املبادرات الإن�سانية البارزة للفن من �أجل ال�سالم التي
�شارك فيها جمموعة مميزة من الفنانني الت�شكيليني؛ ومنها -على �سبيل املثال ال احل�صر
مبادرة البحرين الدولية «الفن من �أجل ال�سالم» (1991م) التي �شارك فيها نخبة من145

الفنانني ،من عدة دول ،بلوحات فنية معربة عن ال�سالم؛ �إميانا منهم ب�أن الفن ر�سالة
لل�سالم .وقد عرب �أحد امل�شاركني قائ ًال:
«�إن دور الفنان هو �إر�ساء ثقافة ال�سالم من خالل اللوحة ،وكيفية توعية الن�شء على
مفهوم التعاي�ش عن �أمله ب�أن ال يكون ال�سالم جمرد حلم بل يكون واقعا يعي�شه العامل ً
معربا ،و�أن اجلميع �سواء يف هذا الكون ،ال�سلمي بني الأديان �أجمع «.
وت�صدرت دولة الإمارات العربية املتحدة امل�شهد لكونها �أمنوذجا متفردا ،وعا�صمة
للت�سامح والتقاء احل�ضارات ،وذلك ب�إطالق عدة مبادرات للفن من �أجل ال�سالم ،من
خالل �إقامة معار�ض ومنتديات فنية داخل الإمارات وخارجها ،مثل :معر�ض «الفن يف
الإمارات يتحد من �أجل ال�سالم (2003م) ،كما �شاركت يف معر�ض «�أعمال فنية من �أجل
ال�سالم» (2009م) يف نيويورك ،وكان الهدف تعزيز قيم التفاهم والت�سامح بني ال�شعوب
والأمم ،وكان للأطفال دور حموري يف امل�شاركة.
كما �أقامت معر�ض «ال�سالم من خالل الفن» ب�شكل دوري يف �أر�ضها ويف ال�صني
وبريوت ،مب�شاركة عربية ودولية؛ لبناء ج�سور ال�صداقة واملحبة والتعاي�ش ب�سالم.
وعلى ال�صعيد الدويل يعك�س ملتقى االنم�سا «الفن من �أجل ال�سالم» (2016م)
الت�أثري الإيجابي للفن الت�شكيلي يف توعية ال�شعوب ،ورقي املجتمعات بر�سومات معربة
عن ال�سالم؛ حيث �شارك عدة فنانني ت�شكيليني من نحو  11دولة بر�سومات معربة عن
ال�سالم،
يف ال�سعودية ،مبدينة جازان� ،أقيم معر�ض للفن الت�شكيلي بعنوان « �ألوان ال�سالم «
(2018م) �ضم لوحات فنية ،و�صورا فوتوغرافية ،مب�شاركة فنانني حمرتفني؛ للت�أكيد
على �ضرورة الت�سامح والتعاي�ش ب�سالم.
ويف مبادرة غري م�سبوقة جنحت مدينة الثقافة وال�سالم «تعز /اليمن» يف جعل
العامل ير�سم من �أجلها ومنها وفيها حتت �شعار «العامل ير�سم يف تعز ال�سالم والثقافة»
(2019م) ،يف �صورة جميلة من �صور الإبداع الت�شكيلي� ،شارك فيها جنوم الفن الت�شكيلي
من عدة دول عربية وغربية.
146

م�ؤخرا �شارك عدد من الفنانني يف ملتقى «�سالم ال�سعودية» (2019م) لتج�سيد
ر�سائل اململكة الإن�سانية؛ حيث قدموا عددا من اللوحات الفنية التي تنبذ العن�صرية،
وت�ؤكد على �أن الفن الت�شكيلي يعد �أحد لغات العامل احل�ضارية لن�شر ر�سالة ال�سالم بني
ال�شعوب.
واملجال ال يت�سع لذكر جميع مبادرات « الفن من �أجل ال�سالم» ولكن ن�ؤكد على �أن
ال�شعوب مبختلف جن�سياتهم ودياناتهم و�أعراقهم وانتماءاتهم الثقافية وال�سيا�سية،
يتوقون �إىل ال�سالم واال�ستقرار والأمان .كما ن�ؤكد على �أهمية تطويع الفن ،وتفعيل دوره
يف االرتقاء بامل�ستوى الثقايف لدى ال�شعوب ،ومن ذلك �إر�ساء ثقافة الت�سامح ،ونبذ التمييز
والعن�صرية والكراهية ،وبث روح الأمل والتفا�ؤل والتعاون والتكاتف؛ من �أجل �أن ينعم
العامل بال�سالم.
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�أمنيات ال�سالم
اللهم �أنت ال�سالم
ومنك ال�سالم
و�إليك يعود ال�سالم
�أحينا ربنا يف ديارنا
نحب احليا َة
فنحن ُ
ن�صبو لنو ِر ال�سماء
نحنُ زهور ال�سالم
***

فوق الغ�صون ي�شدو احلمام
�أغنيات املحبة للأنام
فاللي ُل رعو ٌد
ال�شرق وم�ضات وبر ٌق
والغيب �سالمل خفي ٌة
ُ
ف�أجننا يا رب
وخذ بيدنا لدرب الوئام
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ونق�ص
ف�سبحان من ْ�س ِلم من كل ٍ
عيب ٍ
�شبيه
ومن كل ٍندٍ ....
�سبحان من َ�س ِلم يف ذات ِه
بنوره وجالل ِه
و�سبحان من �س ّلم عباد ِه من ظلم ِه وعذاب ِه
�سالم
يا من �أفا�ض علينا �أماناْ ...
***

�سبحان من يف القلب يهدي ال�سالم
ميل�ؤنا �صفا ًء ...وئام
ف�سالمنا للفرد واجلمع «�سالم»
يا من َ
�سالم
كتابك �سالمْ ....
***

لبذل ال�سالم
دعانا ِ
ورد ال�سالم
ل ًنحيي ....ويحيا ال�سالم
ملن عرفتم
ومل تعرفوا
***

تعالوا لنن�شد
لل�سالم والأمان
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كفانا حروبا ....كفانا حطام
�أما �آن الأوان....لي�شدو احلمام
على غ�صن ال�سالم
�أعذب ترانيم احلب وال�سالم
***

فارزقنا اللهم قلب ًا ميل�ؤه ال�سالم
و�أوطانا يزينها ال�سالم
�سالم عليكم
وعلينا ال�سالم
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عاملية الإ�سالم

�أ .نادية عبدالوهاب خوندنة (ال�سعودية)
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عاملية الإ�سالم

« من حماقة الإن�سان يف دنياه
�أن يتع�صب كل منا ملا يراه
�إذا الإ�سالم كان معناه �أن هلل الت�سليم
ف�إننا �أجمعني ،نحيا ومنوت م�سلمني»

(((

الإ�سالم هو دين حوايل  1.8مليار من �سكان العامل ،ولرمبا غابت احلقيقة التالية
عن الكثريين وهي وجود �أ�سا�سيات كثرية ومهمة م�شرتكة بني الإ�سالم والأديان ال�سماوية
ال�سابقة ،ويف الواقع ف�إن امل�سلمني ي�ؤمنون ب�أن جميع الر�ساالت ال�سماوية تلتقي يف جوهرها،
و�صميم عقيدتها بتوحيد اهلل عز وجل ،وبالطبع ف�إن وجهة النظر الإ�سالمية هذه ت�ستند
على ما ورد يف حمكم التنزيل ب�أن �إخال�ص �سيدنا �إبراهيم  -عليه ال�سالم  -لعبادة اهلل
وتوحيده هلل وحده جعله م�ستحق ًا لو�صف القر�آن الكرمي له ب�أنه م�سلم حق ًا« :ما كان �إبراهيم
يهودي ًا وال ن�صراني ًا ولكن كان حنيف ًا م�سلم ًا وما كان من امل�شركني» (�آل عمران.)67 :
كذلك ف�إن ما كان يجب �أن يقرب �أكرث بني الإ�سالم وامل�سيحية هو ما ي�ؤمن به امل�سلمون
باعرتاف عي�سى -عليه ال�سالم -بعبوديته وا�ست�سالمه خلالقه عز وجل «قال �إين عبداهلل
�آتاين الكتاب وجعلني نبي ًا» (مرمي.)307 :
كما �أن من �أركان الإميان ،الإميان بالر�سل جميع ًا ،وقد حملوا لأقوامهم ر�سالة التوحيد
اخلال�صة.
( )1جوتة ،الديوان ال�شرقي لل�شاعر الغربي  -الأبيات � ،4-1ص .86
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ومما متيزت به ر�سالة �سيدنا حممد -عليه ال�صالة وال�سالم� -أن الإ�سالم �أر�سل
للب�شرية جمعاء وللإن�سانية كلها بكل رحابتها ،وتعدد �أعراقها و�أجنا�سها ولي�س فقط
لقومه من القبائل العربية.
وقد و�صف اهلل عزو جل نبي الإ�سالم ور�سوله ب�أنه قد �أر�سله «رحمة للعاملني« (الأنبياء:
 )107لأن الإ�سالم دين العاملية مبا تدعو �إليه مبادئه ال�سمحة من قيم الت�سامح اجلوهري
وروح ال�سالم لكل الب�شرية ،ومن هنا كان �أي�ض ًا مبد�أ عدم الإجبار على اعتناق الإ�سالم
«لكم دينكم ويل دين» (الكافرون.)6 :
وبذلك ت�ستطع احلقيقة التي تفند مزاعم االدعاء ب�أن الإ�سالم قد انت�شر بحد ال�سيف
بينما يف املنبع ال�صايف هو دين يحث امل�سلمني على العدل والق�سط مع اجلميع واالبتعاد عن
العن�صرية التي ينفر منها بو�صمها من خ�صال اجلاهلية لأن املعيار الإ�سالمي للمفا�ضلة
هو التقوى ولي�س اللون �أو العرق؛ فقد كان العديد من �صحابة الر�سول العربي القر�شي
�صلى اهلل عليه و�سلم -من غري الأ�صول العربية ،مثل� :سلمان الفار�سي ،و�صهيب الروميوال نن�سى زواج الر�سول الكرمي من مارية القبطية -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني.-
احلبيب امل�صفى � -صلى اهلل عليه و�سلم -هو القدوة املثلى للم�سلمني ،وما يدعو
�إليه الإ�سالم من مبادئ الت�سامح وال�سالم فقد ر�أى ال�صحابة تطبيقه العملي يف �أقوال
و�أفعال الر�سول الكرمي ،وحتفل �سريته العطرة بالكثري من الأمثلة امللهمة للم�سلمني يف كل
زمان ومكان ،فنجد -على �سبيل املثال� -أنه حينما ا�شتد �أذى كفار قري�ش له ولأتباعه يف
مكة هاجر بع�ض امل�سلمني �إىل احلب�شة طلب ًا جلوار ملك احلب�شة الن�صراين ،النجا�شي
وحمايته ،وهو الذي عرف بعدله وكرم �أخالقه؛ حيث مل ير�ض بت�سليم امل�سلمني املهاجرين
و�إعادتهم ،وقد �أعطاهم الأمان ،ودخلوا يف حمايته ،وهذا مثال وا�ضح على �إباحة الإ�سالم
لإقامة العالقات الإن�سانية الطبيعية مع اجلميع.
ومن ناحية ثانية ،عنى الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -بالدعوة �إىل الإ�سالم
باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وما ميكن �أن نطلق عليه بامل�صطلحات الع�صرية (الطرق
الديبلوما�سية)؛ حيث �أر�سل مبعوثي ال�سالم بر�سائل دعوته �إىل الإ�سالم �إىل �أقطاب
ال�سيا�سة وعظمائها يف تلك احلقبة ،مثل :قي�صر الروم وملك الفر�س ومقوق�س م�صر.
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ومن البديهي �أن يعجب امل�سلمون بالأخالق الفا�ضلة التي جت�سدت يف �شخ�صية
امل�صطفى �-صلى اهلل عليه و�سلم -وهو الذي ُامتدح يف القر�آن الكرمي بح�سن خلقه
وخلود رفعته �إىل يوم الدين ،ولكنا جند �أي�ض ًا �أن بع�ض املن�صفني من الغربيني ومن خالل
درا�ساتهم و�أبحاثهم التاريخية والإن�سانية قد جت ّلت لهم بو�ضوح �سمات الرحمة والت�سامح
والأبعاد الأخالقية ل�شخ�صية الر�سول حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ومن ه�ؤالء الكتاب
امل�ست�شرق والفيل�سوف الأملاين يوهان غوتفريد هردر( ،)1803-1744و�أعظم �أدباء
�أملانيا يوهان ولفغانغ جوتة ( ،)1881-1795والكاتب الفيكتوري توما�س كاراليل ،وهو
ممن ت�أثروا ب�إعجاب جوته الكبري و�إن�صافه ل�شخ�صية النبي حممد �-صلى اهلل عليه
و�سلم -وكذلك من الكتاب الغربيني املعا�صرين الذين �أظهروا يف نتاجهم الفكري بجالء
وجترد اجلوانب امل�ضيئة ل�سماحة الإ�سالم والتي ج�سدتها �أخالق نبي الإ�سالم ،امل�ؤرخة
واملتخ�ص�صة يف الدرا�سات الالهوتية كارين ارم�سرتونغ (.)1944
كذلك ف�إن املتمعن يف كيفية و�صول الإ�سالم وانت�شاره �إىل مناطق جنوب �آ�سيا على
�أيدي التجار العرب لهو من الأمثلة التاريخية وال�شواهد احلية على حث الإ�سالم وت�أ�صيله
لأخالقيات التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح بني الأمم ،فقد �أنطلق �أولئك التجار من ح�ضرموت
�إىل ال�شرق الأق�صى بدوافع ذاتية واقت�صادية� ،سعي ًا وراء الرزق واكت�شاف ًا ملحطات جديدة
لعالقات جتارية ،وقد عرف احل�ضارم بنجاحهم الكبري يف االقت�صاد والتجارة على مر
الع�صور وحتى وقتنا احلايل.
وقد كان لتحليهم بالأخالق الإ�سالمية احل�سنة وتعاملهم الراقي النبيل �أكرب الأثر يف
�إعطاء �صورة م�شرفة وم�شرقة عن عقيدتهم مما �أدى �إىل اعتناق الكثريين للإ�سالم من
�سكان جزيرتي جاوة و�سومطرة والعديد من اجلزر الأندوني�سية الأخرى خالل القرنني
الرابع واخلام�س ع�شر امليالدي((( ،وي�شكل امل�سلمون الآن الغالبية العظمى من ال�سكان،
وقد �أ�صبح الكثريون من �أحفاد املهاجرين ،التجار احل�ضارم ،جزء ًا ال يتجز�أ من الرتكيبة
ال�سكانية للبالد ،ويف منا�صب عليا يف خمتلف القطاعات من التعليم وال�سيا�سة واالقت�صاد.
(1) Role of Merchants in Spreading Islam. 08.06.2012. Dawa Skills. http://www.dawahskills.com/torchbearers/role-of-merchants-in-spreading-islam. Accessed 17.03.2019.
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�أما �آخر �شواهدنا على عاملية الإ�سالم وتطبيق �أتباعه من امل�سلمني للمبادئ الإن�سانية
النبيلة من قيم الت�سامح وال�سالم وحرية الأديان فهو ما حدث مع م�شارفة القرن اخلام�س
ع�شر على الرحيل ،وحتديد ًا عام 1494عندما �أ�ضطر �آالف اليهود للخروج من �إ�سبانيا،
بعدما كانوا متنعمني بالأمان وال�سالم والتعاي�ش املثايل بني الأديان ال�سماوية الثالثة يف
ظل العدل الإ�سالمي يف الأندل�س كما ت�صفه �أحد املراجع الغربية بحيادية(:لقد كانت
فرتة احلكم الإ�سالمي يف �إ�سبانيا الع�صر الذهبي للعلم حيث انت�شرت الكليات واملكتبات
واحلمامات العامة وازدهرت فنون ال�شعر والأدب والهند�سة املعمارية ،وذلك ب�إ�سهامات
والعطاء امل�شرتك للم�سلمني وغري امل�سلمني كما �أن تلك الفرتة كان ع�صر ًا ذهبي ًا للت�سامح
الديني والتعاي�ش ال�سلمي بني جميع الطوائف العرقية فكانت النتيجة هي ر�سوخ ال�سالم
و�سيادته بني امل�سلمني وامل�سيحني واليهود)(((.
و لكن تغريت الأحوال وانحدرت الأو�ضاع بعد قرون من ال�سالم والرخاء حينما �أفلت
�شم�س احل�ضارة الإ�سالمية ب�سقوط الأندل�س ،وتعر�ض امل�سلمون واليهود للتعذيب يف حماكم
التفتي�ش وب�صدور قرار «احلمراء» لفريناند وايزابيال طرد جميع اليهود من �إ�سبانيا.
وعلى عك�س ظلم وتع�سف حماكم التفتي�ش فقد �أظهر ال�سلطان العثماين بايزيد الثاين
تعام ًال �إن�ساني ًا رائع ًا وكرم ًا �أخالقي ًا م�ستمد ًا من ت�سامح الإ�سالم وعامليته لإنقاذ اليهود
املطرودين مبنحهم حق اللجوء للبالد الإ�سالمية التابعة للإمرباطورية العثمانية ،ومن
ثم كان ب�إمكانهم خيار العي�ش واال�ستقرار يف تركيا �أوفل�سطني �أو �سوريا �أو م�صر وغريها.
�إن كل هذا اجلمال الأخالقي لقيم الإ�سالم ومبادئه الأ�صيلة والذي يت�شارك يف �إرثه الإن�ساين
مع الديانات ال�سماوية الأخرى ملا فيه ا�ستقرار الب�شرية و�سعادتها ،كل ذلك خم ّلد وحمفوظ
بحفظ اهلل للقر�آن الكرمي ،ويف رافد ال�شريعة الإ�سالمية الثاين ،ال�سنة النبوية املطهرة.
و عليه ف�إن خالف �سلوك بع�ض امل�سلمني هذه التعاليم الإ�سالمية اخلالدة فقد يكون
مرد ذلك �إهمال اتباع �أو تكرب وعناد �أو �سوء فهم وتف�سري خاطئ للن�صو�ص �أو �أي �سلوك
ناجت من نقي�صة ب�شرية� ،أما الدين الإ�سالمي ذاته فهو على املحجة البي�ضاء ال�صافية
الطاهرة كما بلغه جربيل لنبينا -عليه ال�صالة وال�سالم -منذ خم�سة ع�شر قرن ًا ،و�سيظل
كذلك حقيقة جلية وثابتة �إىل قيام ال�ساعة.
(1) Muslim Spain (711-1492). 04.09.2009. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/spain_1.shtml. Accessed 15.02. 2019.
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ُ
ال�سالم
لوحة َّ

د�.أحالم من�صور احلم ّيد القحطاين (ال�سعودية)
وعلى ِ�ضيا ِء نوافذي غ ّنى َ
مام..
احل ْ
ال�صبح املغ ّر ُد َ
وت�سابقَ
إن�سان..
فوق �أ�شعاري؛
أحالم وال ِ
َ
ُ
إلهام وال ِ
لري�سم لوح َة ال ِ
والوئام
الت�سامح
ح َني ت�ض ُّم ُه ُ�ش َر ُف
ْ
ِ
ُ
ال�سالم..
لل�سالم ..لأ ّنها ُخ ِل َقت على َوت َِر
وتتوق نف�سي
ْ
ِ
اتُ ..
قلبي � َ
منذ ال�صرخ ِة الأوىل..
أبي�ض ال َق َ�س َم ِ
ولأنّ َ
كنف ال َغ َم ْام..
وحتى اليوم وهو ُي َد ْوزِنُ الأحلانَ  ..يف ِ
ودخلتُ معرك َة احليا ِة..
أخالق ك ّل حرو ِبها
ك�سبتُ بال ِ
هام..
ورميتُ ِمنْ قو�سي ِّ
ال�س ْ
وبقيتُ َ
فوق غ�صونها..
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�أ�شدو
احلمام..
كما غ ّنى
ْ
احلمام
�أ�شدو كما غ ّنى
ْ
َ
ال�ساري َ
تعال ُ
الغرام
تراتيل
وخ ْذ
ْ
يا �أيها َّ
وان�ش ْر �ضيا َء حم ّبتي..
الكالم
ال�صمت
يهزم
َ
قد ُ
ْ
ُكنْ م�شر ًقا يف داخلي..
ف�أنا � ُ
الظالم
أخاف ِمنَ
ْ
و�أنا � ُ
ال�ضجيج
أخاف من
ِ
قام
ِمنَ التجبرّ ِ ِّ
وال�س ْ
أم�س ْك َي َد ّي بر ّق ٍة
� ِ
ال�سالم!..
وليغمر الكونَ
ِ
ْ
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احت�ضان
لجُ ّ ْة ْ

�أ� .إميان خالد البهن�سي (�سوريا)
َهات ِح ْ�ض َنك
ليدفئ َّ
ال�ش ْم�س
واج ال َب ْح ِر
و �أَ ْم ُ
ال�ص ْح َراء
ت ََ�صا َفح َّ
َه ِذه النجمة
َت َر َّقب ال َّت َّلة الحْ َ ْم َراء
ناع�سة لتغفو َع َل ْي َها َق ِليل
ال ْر�ض
ف�شقوق َْ أ
ولهى لحِ َ َّبات المْ َ َطر
و�سالم من الغيب
ي�صفح وي�صافح الغمام
وح َ
يطان المْ َ َدارِ�س
ِ
ال�ص َغار
َع ْط َ�شى ِل َر ْ�سم ِّ
و َر ِبيع َج ِنني
ُيو َلد ِمنْ َر ِحم ِّ
ال�شتَاء
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َ ..ها ِته..
لنلملم َ�ش َظا َيا
�أَ ْ�ش َياء َع ِل َقت ُح ُن ًّوا
َع َلى ُج ْد َران ِّ
الذ ْك َر َيات
ال�سلاَ م
ت َِد ّق �أَ ْج َرا�س َّ
راعم
َت ْغ ُمر َب ِ
يحة
ا�سمِ ني الجْ َ ِر َ
ا ْل َي َ
و�أكبادا ل�شقائق ال ُّن ْع َمان
يحة
�أَ ْورا ِقها َماتَت َذ ِب َ
َها ِته لنفعم املزهرية
بعبق ُح ّب ال ُّزهُ ور
و �أَ ْح َكم لجُ َّ ة احت�ضانك
بخلجات َز َوا َيا َت َل َّظت
ب�أوردة ُح ْمر الخْ َ َوا ِبي
و�أغمر بج�سدي ا ْل َف َرح
ليمطر �ﻵ لئ
و ِا ْحتَو َع ِويل ا ْل َو َجع
 ..هُ َناك..
َو َغ َل َبة ا�ﻵ ه لت�ستفيق
جنازات ا ْل َف َر َاغات املنقطة؛
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َد ْع َنا ُن َ�سا ِفر ِل َّل�سلاَ م
نحجز تذاكر الت�سامح
َبعِيدً ا َعن َخ ّيام َّ
ال�ض َباب
فدخان ال َقا َّرات
جَ َ
تا َوز المْ َ َدى
َو َه َذا ا ْل َق ِتيل ملأ َج ْوف
َل ْو اَل ُف ْ�س َح ٌة ا�ﻷ مل
و لجُ َّ ة تحُ ْ ِيي ال َّد َمار
ال�سلاَ م
ِمنْ هُ َنا َع ِبق َّ
وخدود تب�سمت للت�سامح
ال�ص ِقيع
ُت ْ�ش َعل َج ْمر َّ
فيِ لحَ ْ َظة ْاح ِت َ�ضار
ترتاق�ص َح َّبات ال َّث ْلج
ُت ِعيد الحْ َ َياة َب ْعد المْ َ َمات
ُت ْط ِفئ ُغ َبار البارود
ِب َن ِ�سيم ِع ْطر ا ْل ُو ُرود
الَ َمان
وع ِبق ْ أ
َ
ول َّن َقاء
ِ ...ل ْل ُحدُود
َ ..ها ِته...
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الَ ْك َوان ِم ْنك
ُن ْه ِدي ْ أ
و�سالم.ٌ .
‘ ..ت�ساحماَ ..
َف َ�سلاَ م ع َل ْيك َخا ِلق ا�ﻷ �سماء
ال�سلاَ م
ِمن َ�ص ْر َخة �أَم تناجيك َّ
ِمن لجُ َّ ة َع ِ�شق ِل ْل َو َطن
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أر�ض ..فقاعة الأحزان
ال ُ

جا�سم ال�صحيح (ال�سعودية)
يف ِّ
إميان
ال�ش ِعر ما يكفي من ال ِ
(م�سيحا) ثانـي
لأكونَ للدنيا
ً
ال�صليب �أ�ضالعي
مقدا َر ما َح َر َث
ُ
َن َبت َْت ُر�ؤَ َاي و�أَ َ
ع�ش َب ْت �أوزاين
يف ِّ
ال�ش ِعر ما يكفي لأُو َل َد َم َّر ًة
�أخرى ،والد َة فكر ٍة ومعاين
عارف
ِل َـي من
الدين) نفح ُة ٍ
ِ
(جالل ِ
العرفان
ؤادي �آل ُة
ِل َـي من ف� َ
ِ
ُّ
أ�ست�شف بـ ُروحها
ول َـي (املو�سيقى) �
أديان
روح ال�سما ِء وجوه َر ال ِ
َ
ك ُّل
الكالم ممُ َ َّو ٌه بـدُخا ِن ِه
ِ

ُخان
كالم ال ُـح ِّب دون د ِ
�إ َّال ُ
ال ُـح ُّب َح َّل َفني ب�أ َّال � َ
أترك ال ــ-

أغ�صان
ُت َّف َاح م�صلو ًبا على ال
ِ
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ف�صـرتُ �أذو ُق ُه
واحلب َ�ص َّو َفني ِ
ُّ
أحلان
و�أُ َق ِّب ُل الأحزانَ بال ِ
جراحها
هذي احليا ُة على امتدا ِد ِ
احلرمان!
ُ�ش َّد ْت ب�أحزم ٍة من
ِ
التاريخ خنج َر زِين ٍة..
مل َنلقَ يف
ِ
عان!
ك ُّل
اخلناجر �أُ َّمهاتُ ِط ِ
ِ
الوقت التي
واحلرب ..ها ِه َي �سلع ُة ِ
ُ
أثمان!
أوح�ش ال ِ
�أَ َبدً ا ُتبا ُع ِب� ِ
ُ
تزحف يف الزمان فال ن َرى
احلرب
ُ
دقائق وثوانـي!
�إ َّال رفاتَ
ٍ
ُ
النفو�س فال ن َرى
تزحف يف
احلرب
ُ
ِ
الوجدان!
النف�س غري جناز ِة
ِ
يف ِ
ُ
تزحف يف املجا ِز فال نرى
احلرب
ُ
أكفان!
اخلبز غ َري
مظاهر ال ِ
ِ
يف ِ
ُ
تزحف يف الوجود فال نرى
واحلرب
ُ
أحزان!
أر�ض غ َري فقاع ِة ال ِ
يف ال ِ
ال�س َال ُم فما ُ
يزال َم َال ُك ُه
�أَ َّما َّ
َ
أردان
خلف
الغيوب ُم َ�ش ِّم َر ال ِ
ِ
يرنو ..لع َّل ال َ
أر�ض -ذاتَ هداي ٍة-
ـهان!
ُت ِ
زائر ول ِ
ـهدي ِه �شار َة ٍ
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و َن َظ ُّل نحنُ ننو ُء بالط ِني الذي
زال ي�أم ُل رحم َة َّ
ما َ
(الط َّي ِان)
َ�ص َلو َا ُتنا َغزَ ٌل قد ا ْب َت َك َر اله َوى
آذان!
احلق وال ِ
ما بني ِ
�صوت ِ
ف�إذا انطوى الإن�سانُ َط َّي �صحيف ٍة
إن�سان
�س َن َظ ُّل
نحر�س فكر َة ال ِ
ُ
بامل�سيح ُم َ�ض َاع ًفا
نحلم
�سنظ ُّل ُ
ِ
� َ
�شيطان!
أر�ض من
ِ
أ�ضعاف ما يف ال ِ
احلرب يف �شهوا ِتها
�سنظ ُّل نع�صـي
َ
الغفران!
ون�صو ُغ �أ�سلح ًة من
ِ
�سنكونُ ُ�صو ِف ِّي َني يف ع�صيا ِننا
ل َ
الع�صيان
احلب يف
ِ
طعم ِّ
ـنذوق َ
َ
ت�ستحيل عظا ُمنا
و ُن ِح ُّب حتَّى
ري�شا ،و ُتت ِقنُ فكر َة َّ
ً
الطيرَ ِان!
و ُن ِح ُّب �أك َرث فالزياد ُة يف الهوى
النق�صان!
لي�ست تو� َأم
ِ
واحلبْ ،
ِّ
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من �أر�ض ال�سالم

�أ.د .ح�سن الأمراين (املغرب)
جنم على الأفق ي�ضيء.
�إنها متط ُر يف ِ
الليل وال َ
ال �أنا �أملك �أن �أع َرب ملاح ًا �إىل خيمة طاغو َر
ك�شالل جتيء.
إقبال
وال �أنت �إىل ِ
ٍ
ب�ستان � ٍ
راح
ا�س لي ٌل ِ
وطريقُ ال َّن ِ
وج ْ
ياح
عزفت فيها ال ِّر ْ
ْ
فاحتمل ن�صف الطريقْ
يا رفيقْ .
ْ
عهد وثيقْ
ينك�شف در ُب َك عن نو ٍر وعن ٍ
باب اهلل فاحذ ْر
ف�إذا ما َ
جئت َ
الباب من غ ِري و�ضو ْء
�أن تد َُّق َ
الم
وتبت َّْل� :إنني قد جئتُ من � ِ
ال�س ْ
أر�ض َّ
الم
فادعني ِّ
ال�س ْ
رب �إىل دا ِر َّ
الم.
�إ َّنه � َ
ال�س ْ
أنت َّ
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كن �آدما

(((

�أ .ح�سن �شهاب الدين (م�صر)
ُكنْ �آدما..
وتعلـَّ ِم الأ�سما َء
وا ْب ُ�سط َ
يديك..
وعانق الأ�شيا َء
ِ
ال ُ
أر�ض �أنثى الأبجدي ِة..
ْ
فارجتل
وطنَ الق�صيد ِة
وابتك ْر..ح َّوا َء
ُ
وخ ِذ احليا َة لنزه ٍة
واقط ْف لها
ِ
ِمنْ ِّ
كل ٍّ
ظل..
وردة ً�سمرا َء
ْ
واترك دُمى ال�صحرا ِء
( )1من ديوان (طفل يرك�ض يف الأ�ساطري) ال�صادر عن دائرة الثقافة بال�شارقة.
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دون طفول ٍة
الق�صيد
فوق
ِ
وحطـِّ ِم ال�صحرا َء
ُكنْ م َّرة ً
ُع�شـًّا
لطري �سرابها
و�أر ِْح هجريا ُمتعبا
وعرا َء
�شب
حلـِّقْ معي يف ال ُع ِ
فهـْ َو مجَ َّرة ٌ
لنكونَ نحنُ
جنومها اخل�ضرا َء
َ
َ
الهديل
�شبابيك
وافتح
ِ
ْ
ب�أحريف
فقد اقرتحتُ حمائما و�سما َء
كفـَّ َ
اك..
الغياب
�أ�شرعة ُ ِ
وزورقي..
َ
َ
ال�ضفاف
نزف
�إىل َ
يديك وجا َء
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هو ذا �أنا املر�آ ُة..
فاعبرُ ْ �ساحلي
َ
لرتاك
حني مبائها
�أتراءى
ج ِّر ْب..
و ُكنْ مطرا
وم َّر ب�شرفتي
و�أنا..
�سين�سجني احلن ُني ردا َء
ُ
خرب�شات طفول ٍة
ُكنْ
ِ
�شاعر
من ٍ
حتى �أكو َن َك..
�صفحة ًبي�ضا َء
يف ال َب ْد ِء كانَ ا ُ
حللـْ ُم
ن�صق ُل كوكبا
بدموعنا
ِ
حتى َ
ي�سيل ِغنا َء
�شجر
ن�أوي �إىل ٍ
يظلـِّ ُل ليلـَنا
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كي ال يباغتـَنا احلن ُني
م�سا َء
طفالن نحنُ
ِ
ر�صيف ق�صيد ٍة
على
ِ
يتبادالن َّ
الظل والأ�ضوا َء
ق�صائدنا
يكفي
َ
دمو ُع فرا�ش ٍة
يف � ِإثرنا
كي ال ُنرى غربا َء
نحيا..
َن َع ْم نحيا
لأنَّ �سحابة ً
الق�صيد
باب
ِ
دقـَّ ْت على ِ
ِ�شتا َء
وتبلـَّ ْلت بالال ُيح ّد
�شفاهُ نا
املذاق
إلهي ِ
ع�سال � َّ
وما َء
ها نحنُ  ..فاتبعني
�س� ُ
أن�صب خيمة ً
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ت�سع احلياة َ
وحتتوي الأنحا َء
لنهر
يل ما ٍ
م�سيحه
�سا َر فيه ُ
ثوب املا ِء منه
فان�شقَّ ُ
حيا َء
�آخيتُ ..
الكائنات
بني
ِ
و�أحريف
أ�سره
فغدا الوجو ُد ب� ِ
�شعرا َء
ال�صمت
ِ
وحديقة ُ
ارتكبتُ جما َزها
حت
فتفتـَّ ْ
مت �إيحا َء
وتكلـَّ ْ
�أعلنتُ
َ
فو�ضاي اجلميلة َ
ُ�ص ْغتُ ِمنْ
�ألوا ِنها
ما ُي ُ
ده�ش الب�سطا َء
يل �أ�سوة ٌ بال�ضو ِء
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يف �أطوا ِر ِه
ُمذ كانَ �ضحكة َطفل ٍة لثغا َء
ال�صبح
حتى قر�أتُ
َ
يف خمطوط ٍة
مل ْ
تكتمل
يدي �أ�ضا َء
وعلى َّ
مل �أبتك ْر للأبجد َّي ِة
�أحرفا
لكنْ ..
عربتُ ب�أف ِقها
ا�ستثنا َء.
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لو نبني ج�سرا

�ساجدة املو�سوي (العراق)
هاتي ّ
ال�شذا ..هاتي ال ّندى
هاتي احلنان
لكي نقيم َ �أروع َ اجل�سو ْر
ج�سر ًا فريد ًا لي�س يف الوجود ِ مثله
وال �أقام �شبه ُه املهند�سون َ
َعرب �سالف الع�صور ْ
من (خردة) ّ
ال�س ِ
الح نبني ظهره ُ
كي تنحني احلروب
�أفريز ُه من ذهب ّ
حى
ال�شم�س ُ�ض ً
الهندي والفريوز
بال�صدف
ِّ
مط ّعم ًا ّ
ُ
عرائ�ش الزّهو ْر
حافا ُته
بريق ُه ال ّنجوم ُ
والعقيقُ والب ّلور
***

نقيم �أروع اجل�سور
ه ّيا لكي َ
قالت  :و�أين يا ترى نقي ُم ُه
� َ
املهيب �أم على الفرات؟
أفوق دجل َة ِ
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�أم َ
ال�سحاب؟
ال�س ِند �أم على ّ
فوق نهر ّ
ال�سماوات على ذرى اجلبال؟
�أم بني غابات
ِ
***

ال ...ال فوق هذه �أو تلك
بل بني قلب الأر�ض يف اجلنوب
ومركز القرار يف ّ
ال�شمال
جائع فقري
ما بني ِ
قلب ٍ
متخم مغرور
وبني ٍ
قلب ٍ
تاجرال�سالح املنحرف
ما بني
ّ
ال�سالح ترجتف
وطفل ٍة لو ر�أت ّ
***

نقيم ج�سر ًا من رهافة امل�شاعر
ُ
ور ّقة القلوب والأحالم وال ّنواظر
كي نوقف احلروب وال ّدمار
ال�سالم
كي نبني ّ
ونهزم ّ
الظالم
***

هاتي ّ
ال�شذا هاتي ال ّندى
هاتي الأمان لكي نقيم ج�سرنا اجلديد
ليعرب الإن�سان
ظلم فيه ال حروب ال طغيان
لعا ٍمل ال َ
لعا ٍمل من ّ
ال�شذا من ال ّندى
من احلنان
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�أخي

�أ� .سعيد ال�صقالوي (�سلطنة ُعمان)
يا �أخي
يف كل دار
كيفما كنا �سوا ْء
و�أخي
قلب ًا وروح ًا
يف هناءٍ �أو عنا ْء
لك دين
َ
يل دينٌ
كلنا حر ي�شا ْء
لي�س للون امتياز
لي�س للجن�س انتقا ْء
�إن دين اهلل حب
و�سال ٌم
و�إخا ْء
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يت�ساوي النا�س فيه
كلهم
ني وما ْء
ط ٌ
نف�س
كل ٍ
هي كون
وحيا ٌة
و�ضيا ْء
ف�صن النف�س لتحيا
ال تكلها للفنا ْء
يا ابنَ �أمي
و�صديقي
وربيب ال�سمحاء
َ
�أمنا الأر�ض
ر�ؤوم
وهي فردو�س العطا ْء
إن�سان
نحن �إن�سانُ ابن � ٍ
خلقنا كرما ْء
بيننا الرحمة مت�شي
وت�ساقينا الوفا ْء
فاعمر النف�س ودادا
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واملأ العني �سنا ْء
ت�أمن النف�س بتقواها
وتزكو
باحليا ْء
يا �أخي
�إنك م ّني
و�أنا منك امتال ْء
جحفل ال�شر تواىل
�صباح
يف ٍ
وم�سا ْء
�أينما وليت وجها
�سرتاه كربال ْء
وف�ساد الأر�ض جهل
يف نفو�س الأ�شقيا ْء
وعمار الأر�ض ح�سنى
و�صى الأنبيا ْء
به ّ
كيف ينفي بع�ضنا بع�ضا
وي�ست�شري الريا ْء
ويل الإ�سالم نهج
ولك النهج امل�ضا ْء
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ربنا اهلل
وال نعبد
�إاله �سوا ْء
فاب�سط الكف حماما
�أب�سط الكف �سما ْء
وا�شرب العمر �صفاء
وا�سقني
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فوبيا

د� .شهاب غامن (الإمارات)
يف �شتى البلدان الغربية
ينهون الأطفال عن الأمرا�ض اخلوفية
عن �شتى الأمرا�ض «الفوبية»:
«الأكروفوبيا» واخلوف من املرتفعات
«النوكتيفوبيا» واخلوف من الظلمات
«الليجريوفوبيا» واخلوف من الأ�صوات
«الإنتوموفوبيا» واخلوف من احل�شرات
«البايروفوبيا» واخلوف من النريان
«الكار�سينوفوبيا» واخلوف من ال�سرطان
«الأوفيديوفوبيا» واخلوف من الثعبان
«الهيليوفوبيا» واخلوف من الإ�صباح
«الفازموفوبيا» واخلوف من الأ�شباح
اخلوف من الأمكنة ال�ضيقة ..من «الكل�سرتفوبيا»
ينهون عن اال�ست�سالم لهذي «الفوبيا»� ..أو تلك «الفوبيا»..
فلماذا يح�شون الأطفال �إذن بـ «الإ�سالموفوبيا»؟
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للمغردين خارج احلب وال�سالم

�أ� .شيخة املطريي (االمارات)
للعابرين ويل للنا�س للوطن
		

وللخرائط حتكي غ�صة املدن

ولل�شتات وللجرحى ومن نزفوا
		�أحالمهم كي ت�صان الأر�ض بالكفن
وللق�صيدة �إذ ت�أتي بقافية
		

عرجاء �شوهها ما كان من فنت

للبحر للموج لل�شط�آن �شاردة
		�أذهانها وهي تن�سى موعد ال�سفن
يجيء كلي ببع�ض ال�شعر �أ�سئلة
من �أي خا�صرة يا �أنت تطعنني
		
وكيف ثقفت رحم ًا من عظام فمي
		

�صنعته كي به يا �أنت ت�سكتني

لن حترق النار �صوتي لن تكون �سوى
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برد فهاك ودع ناريك حترقني

�أنا املاليني من �أحزان من رحلوا
		�أنا امل�سافات بني اخلوف وال�سكن
�أنا البداية فاقر�أين على مهل
		

لتفهم الآخر الآتي وتفهمني

ال�صمت �صار رغيف الأم قهوتها
		

واجلوع يرمي ب�شر ال�ضعف والوهن

هنا ال�صغار بقايا من طفولتهم
		جتعد القلب ما �أق�ساه من زمن
ماذا نريد؟ نريد الآن بع�ض �سما
يحلق القلب فيها ثم ي�أخذين
		
وخلفنا �سرب �أطفال نطري مع ًا
		

يغردون على ناي من الفنن

�ضاق الف�ضاء من الآالم كيف لنا
		

يارب مت�سع يف �ضيق البدن

ماذا نريد �سوى حلم نعي�ش به
		

نحيا ك�أن الذي قد كان مل يكن
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�سالم على ال�سالم
ٌ

�أ .عبداحلميد القائد (البحرين)
ٌ
واقف يف ا َملرف�أِ ال َنا ِئي
يكاتب ال َبح َر ُيحاور ُه ِبح ٍرب ِ�س ِّر ٍّي
ُ
أوقفت الأ�شرع َة عن َ
احلنني
الريح � ْ
ُ
ال اللي ُل �سام ٌر وال النها ُر َ�صديق
البالبل
ل�سالم
مقد�س
لكنّ العتم َة دعا ٌء
ِ
ٌ
ِ
ْ
القنابل
أزيز
وهي تهر ُع بعيدً ا عن � ِ
لليل مخَ ابى ُء خفي ٌة َ
مثل امل َعاطف
هل ِ

ري�شها الربي َء من ُغبا ِر ا ُ
لتحمي َ
حلروب
َ
أمن والأمان
�أم يُغمِ ُ�ض اللي ُل عي َني ِه طل ًبا لل ِ
احلرب مبدع ِة الفجائع
�آ ِه ِمن
ِ
�صول وهو َيهط ُل الرباءة
ومط ُر ال ُف ِ
َ
ليغ�سل �أج�سا َد القتلى الأنقيا ْء
وهل ال ُ
أر�ض غ َري ماءٍ وما ْء
ك�شف ُع َرى جُ ّ
ال�شم�س وهو َي ُ
تارِها
و�ضو ُء
ِ
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للوقت جدرا ٌن وللأزمن ِة �أ�سرا ُرها
هل ِ
كيف للعا ِمل هذا اجلنونُ ا َملجنون
ولهذي احلدو ُد �أحبا ُرها
ِ
فكيف نن�صتُ لو�شو�ش ِة الدما ِء
دمي َ
رذاذ َ
وهذا احلريقُ
ال�ش َغف
العظيم ُي ِ
ُ
وتلك الق�صيد ُة م�شتاق ٌة للهزي ِع َ
اجلميل
وحل ٌم يغ ِّني ُيوتوبيا
�صمت ا ُ
روف
فكيف ن�سم ُع َ
حل ِ
وكيف ن�صطا ُد �أَخبا َرها
وال�صحائف �ش ٌر َ
ُ
و�شر
باخلطوط و�ألوا ِنها
ف َمن ي�أب ُه
ِ
***

د ٌم يت ِّكىء َ
فوق َفور ِة َد ْم
�صا�ص دونَ َه ٍّم
كيف
ي�سرتيح ِ
الر ُ
ُ
�شر
أطفال ملج�أٌ غ ُري ِ
وهل لل ِ
قلوب ال َب ِ
وا�صم
وهل
ِ
لي�س ل َها َع ْ
للحروب ِبال ٌد َ
هذي القيو ِد َح َ
املعا�صم
ول
وك ُّل ِ
ْ
أ�ضالع ِه
كيف ُيعي ُد العا ُمل ت�شكيل َة � ِ
دون �أن َّ
يته�ش َم يف هذا ال َو َغى
واقيت
فال�سالم كن ُز ا َمل ِ
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واحلب ال ُي�شرتى
ُ
***

ال�سالم ال َب ْ
خيل
َ�سال ٌم على
ِ
ْ
النخيل
َ�سال ٌم على
تج ًة على ما ُي َرى
وهي تتماي ُل محُ َّ
املوت ما ارت َوى
واملوتُ الذي ِمن ِ
العرب
َ�سال ٌم على �أ ّم ِة ْ
رب
يا �أ ّم َة البال ِء وال َك ْ
�سينه�ض ال ُ
ُ
أطفال من ورو ِدهم
غدً ا
ينق�شونَ يف َ�س َما ِئنا �أ�سما َءهم
َ
ليهطل ال�سالم
ال�سالم
�سال ٌم على َ

190

�أحب ال�سالم

الفريق �أ.د .عمر �أحمد قدور (ال�سودان)
�أحب ال�سالم..لأن نبيي نبي ال�سالم
�أحب ال�سالم...لأن ندائي �إذا الكون نادى �سالم �سالم....
�أحب ال�سالم لأن دعائي بباب اجلنان �سالم �سالم...
�أحب ال�سالم �إذا املرء ح ّيا يكون جوابي عليك ال�سالم...
�أُ ِح ُب ال�سالم فخامت قويل بعد �صالتي �إليك ال�سالم...
منك ال�سالم...
ف�أدخلنا دارك...دار ال�سالم
وحتى ديار جدودى ...و�أر�ض بالدي ديار ال�سالم
وعندما �أ�س�س �آبائي الأولون ممالك ال تغرب ال�شم�س عنها..فكانت ذ�ؤابة ذلك
بغدان دار ال�سالم.....
�سالم عليكم ...و�أنتم تعيدون هذا الأريج البهيج
�سالم عليكم و�أنتم تنادون بال�سلم �أهل اخلليج...
�سالم عليكم و�أنتم ت�صوغون باحلب والعلم نهجا و�شيج...
وتعلون راية روح الت�سامح البالوعيد وال بال�ضجيج...
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بل النهج ن�شر املحبة حتي يعم الرخاء املروج...
وحتي نعيد �إىل الكون وفق املحبة حلمة هذا الن�سيج....
�أحب ال�سالم لأين �أحب الوجود �أحب الأنام....
�أحب ال�سالم لأين عدل يحب الوئام
�أحب ال�سالم لكي ال �أرى �آدميا ي�ضام
�أحب ال�سالم لكي يبلغ النا�س باحلب كل املرام...
فال للخ�صام
وال للتباغ�ض بني الأنام
وال للقطيعة و�إن �أثقل القلب �سعي الطغام....
�أنا ال �أحب الطغام...و�أع�شق �أبدا هديل احلمام...
�ألي�س احلمام رفيق ال�سالم
�أل�سنا رمزنا له بحمام ال�سالم
احلمام
لكي ال جنرع ك�أ�س ِ
لكي ال نع�ض بنان الندم
�إذا �أ�شعل احلقد نارا �ضرام
�إذا ظ ّلل الكون ليل اخل�صام
ففيما اخل�صام....
وقد فتح احلب باب ال�سالم
لكي ال ن�ضام...علينا بنهج ال�صحاب الكرام...
�أدر خدك الأي�سر وقل ملن �آثر ال�صفح نلت املرام...
�سالم عليك وقول رحيم�...سالم �سالم
عليك ال�سالم
بعام الت�سامح عام ال�سالم.
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ٌ
للحب والت�سامح
أغنية
�
ِّ

�أ.د .حممد �أبوالف�ضل بدران (م�صر)
وملاذا َت ْبغي �أن َت ْق ُت َلني؟
و ُت َ�س ّد َد َّ
�سهام َك يف َقلبي؟
كل ِ

الت كي ت�ض َع ِ�شرا َك َك لـ َّما �أَ ْجتا ُز طريقي؟
و ُت َخ ّطط ل ْي ٍ
َف�أَ َنا �إن�سا ٌن مثـ ُل َك
وال�شوق
�صباح منت�شي ًا بالفرح ِة
ِ
�أ�صحو ك ّل ٍ
و�أ�سم ُع مث َل َك َ�شق َْ�ش ْق َة ّ
الط ِري؛
أغاريد الفرح ِة؛
	� َ
أر�ض
�أَ ْل ُهو مث َلك يف ال ِ
و�أَزر ُع فيها َورد ًا
فلماذا تزرع فيها ُل ْغ ًما
إليك ت�ش ُّد � َ
دي � َ
َ
زنادك فت�صافحني َط ْل َق ْة !!
إليك
وملاذا حني �أ ُم ُّد َي َّ
أر�ض اخل�ضراء
ف�أنا �إن�سا ٌن مث ُلك �أحلم
باحلب وبال ِ
ِّ
نبت�سم �إذا نظ َر ال ُ
أطفال �إلينا؟
ملاذا
ُ
ظ ُّنوا الأر�ض جما ًال و�سالما حتى كبرِ وا،
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�أَ ْل ُفوا ال َ
وجماجم ي�س�ألنا عنها الأطفال :
حقد
أر�ض جحي ًما وحروب ًا وتراث ًا من ٍ
َ
ملاذا ُق ِتلوا؟
إرث الأحقاد؟
وملاذا َخ َّل ْفت ُْم َج َب ًال من � ِ
منتظر لأبيه !
طفل
مقتول ال يجدون �سوى �صور ِة ٍ
يفت�ش �أطفا ٌل يف ِ�سرت ِة ٍ
ٍ
وق�صا�صة ِ�ش ٍعر للزوج ِة واملحبوب ِة؛ اليجدون �سوى نظر ِة ع ْينينْ ٍ الئم ٍة� ،سائل ٍة هذا
ُ
َ
ي�ضحك َ
القاتل  :هل فكرتَ -و�أنت ت�ش ُّد زنادك � -أنك تقت ُل �إن�سان ًا َ
مثلك؛ يبكي
مثلك؛
َ
مثلك
�إن�سا ٌن ذو ع ْي َنـينْ ِ وذو �شفتينْ وذو ُح ٍلم مثلك
وباحلب وبالنا�س
وباحلزن
وباخلوف
�إن�سا ٌن ي�شع ُر بالف ْر ِح
ِ
ِ
ِّ
عيد يف قلب امر�أ ٍة ثكلى؟
َمن ُيدخل فرح َة ٍ
الطارق؛ قد ي�أتي الول ُد امل� ُ
َ
أمول !
تنتظر
ب�صمت
تنتحب
وهذي �أرمل ٌة
ٍ
ُ
مالب�سها  :هذا ف�ستانُ الف ْر ِح
يقت ُلها التّذكا ُر ،تق ّل ُب و�سط
ِ
وهذي �صور ُتنا ،في�ش ُري الطف ُل �إلي ِه وي�س�ألها  :ومتى �سيعود �أبي؟!
تنظر يف عين ْيه فتب�صر دمعة !
َ
َ
واملقتول
القاتل
تكن
ُكنْ
َ
ما�شئت وال ِ
َ
كن العا�شقَ
واملع�شوق
ِ
ْ
وخالف ر� َأيي بالر� ِأي ولي�س النار
بريح حمقاء
فرما ُد النا ِر يخ ّل ُف جذو َة ٍ
حقد ت�شتع ُل ٍ
�سنزر ُع من ِّ
ال�شم�س
مترح فيها
كل رما ِد ال ِ
أر�ض زهور ًا وحقو ًال من ٍّ
حب ُ
ُ
فرتق�ص �أجنم ُه وبالبل ُه
يغ ِّني فيها اللي ُل،
ُ
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�ض ْع يف جيبك ورد ْة
حب يف قلبك تنمو و ُتظ ّل ُل َ
�سقف الأر�ض
من ٍ
أر�ض
تغ ّني ك ُّل الب�شري ِة �أغني ًة
وللحب وللإن�سانْ
ل�سالم ال ِ
ّ
ِ
ف�أنا �إن�سا ٌن يبحثُ َ
عن الإن�سانْ
فيك ِ
أر�ض؛ ِّ
بكل زمانْ
و�أنا َن ْبتُ
احلب بكل بقا ِع ال ِ
ِّ

و�أنا التورا ُة �أنا الإجني ُل �أنا القر�آنْ
و�أنا َمن ك ّر َم ُه ال ّرحمنْ
و�أنا �إن�سا ٌن يبحثُ َ
فيك عن الإن�سانْ
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ِّ
ـر ..دوائي..
ال�شـعـْ ُ

�أ .حممد اجللواح (ال�سعودية)

نف�س َـي.
َ�ش َم َخ ْت ِ
�أ ّال � ْأ�صـفـَحـا
ُم ْذ �أتى ُم ْ�سـت َْ�سـمِ ح ًا؛
َـ�صـ ِفـحا
ُم ْ�سـت ْ
َ�ش َم َخ ْت،
وا ْنـ َتفـَ َخ ْت ،وا ْنـ َتفـَ َخ ْت
فل..
غـَلـَ َب ْت (بالـُونَ ) ِط ٍ
َ�شطـَحا !
اوو�س
ِ�سـ ْرتُ كالطـ ّ ِ
يف ِم ْ�شـ َيـ ِت ِه
َوم َ�شى خـَل ِفي..
ذ ِلي ًال كا ِلـحـا
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الباب
�أَقـْفـَ َل َ
على ِعـ ّز ِت ِه
وه َو َمنْ كان
ْ
عزيز ًا َ�صـا ِلـحا
�صاح � :أ ْينَ ِّ
ال�شعـْ ُر..
َ
تَ�شـْدُو ُه لنا
�أينَ قـَ ْو ٌل َ
لك :
�أَ َّال �أَ ْج َرحـا؟
قـُ ْم ،ونا ِد َ
القاف..
َي�صفـُو حالـُنا
قـُ ْم وخـَ ِّل ِّ
ال�شـعـْ َر
يغدو فـَ َرحا
�أ ُّيها الترِّ ُ
ْياق
لل ّدا ِء الذي..
� ْأع َجزَ الطـِّ َّب ِعالجا
ناجحا
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مرحبا ِّ
بال�شـعـْر
يف هاال ِت ِه
د ُْم َت يف القلب..
م�سا ًءُ ،
و�ضـحى
َ
قال :عـُ ْد..
فامـتَـث َـلـَ ْت روحي َل ُه
ْ
فتعانـَقـْنا طويال.....فـَ َ�صحـا..
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ِّ
ـر ..مقربة الكراهية
ال�شـعـْ ُ

�أ .حممد اجللواح (ال�سعودية)

�س�أدفـِنُ يف الأغـْوار
ر�صا�صـ ٍة
ُك َّل
َ
ـواد
و ُك َّل َ�س ٍ
لوب
يف القـُ ِ
ُيقـَطـِّ ُع
ـراخ
و ُك َّل ُ�ص ٍ
َ�ش َّـب ِمن بع ِـد محِ ْ ـن ٍة
و ُك َّل جهاالت
على النا�س تـُ ْ�شـ َر ُع
و�أنـْ�شـُ ٌر ِّ
بال�شـعـْر
اجلميل ق�صائدي
النا�س..
و�أجعـَ ُل ُو َّد ِ
يف النا�س َي ْ�سطـَ ُع
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�س�أج َعـ ُل عطر َ
احلـ ْرف
ُيخـْ ِفـي قـَ ِذيفـَة
و ُيخـْ ِفي
راحات احلروب
جـِ ِ
وينزَ ُع
ويدعو �إىل
ا ُ
حل ّب العـظيم
ونو ِر ِه
فـَ َمنْ ل ْـم َيجـِ ْد ُه..
مل َي ُكنْ قـَ ّط َيـنـْفـَ ُع
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ـ�ســامـح
الـتَّ
ُ

�أ .حممود نور (الإمارات)
�إنَّ الـتَّـ�ســا ُم َـح ِ�شـ ْر َع ـ ُة ا َ
خل ـلاَّ ِق
ـالق
ـارم ال ْأخ ـ ـ ِ
ِديــنٌ �أتَـى بـ َمـ ـك ِ
أر�ض � ُ
فال ُ
هلل جتمعـنــا مـ ًعا
أر�ض ا ِ
ـاق
حـتى نـعـيـ َـ�ش ب�ألـ َفـ ـ ٍة َو ِوفـ ـ ِ
وال�شم�س ت ُ
َن�ش ُر يف الوجو ِد �ضيا َءها
ُ
ـراق
لتُنيـ َر هــذا الـ َكـ ـ ْونَ بال ْإ�شـ ـ ِ
التقت
هذي الإماراتُ التي فيهـا ْ
ـواق
� َأمـ ٌم فـكـا َن ْـت َمـ ْو ِطــنَ ال ْأ�شـ ِ
ملكت قلــو ًبا َك ْـم ت َِـهـي ُـم بحبهـا
ْ
ـاق
وك�أ َّنـمــا ِه َي َجـ َّنـ ـ ُة الـ ُع َّـ�ش ـ ـ ِ
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�سامح
�إمارات التَّ
ُ

وائل اجل�شي (لبنان)
			
�إذا �صيغ الن�ضار ف�أنت ِعقد

وعقد الفخر فيك يليه َعقد
َ

			
بعون اهلل �صافحت الأعايل
			
ال�سالم فال �سالم
و�إن ُذ ِكر
ُ

و�إن ُو ِ�صف ال�شفاء ف�أنت �شهد
بغريك والورى �شكر وحمد

			
ولو كان الت�سامح ذا ل�سان

لطوق جيدك الوردي ورد

			
حروفك بال�سعادة ناطقات

طيور احلب با�سمك �أنت ت�شدو

			
عطا�ؤك لي�س حت�صره حدود

ولي�س لديك يف التحنان حـد

			
�إمارات الت�سامح ذا ق�صيدي

و�إن ق�صرت ما هو قط ق�صد

			
بيومك كم يطيب يل احتفال

وال�سمك ينتمي عز وجمد
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ق�صـــــــائـد مرتجمة
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ال�سالم

*

جورج هريبرت ()1633-1593
ترجمة د� .أحمد يحي الغامدي (ال�سعودية)
**

�أيها ال�سالم الفاتن �أين م�سكنك ،التم�ستُه يف خ�شوع،
�أخربين ولو مر ًة.
بحثت عنك يف كهف خفي،
كنت هناك،
و�س�ألت عنك �إن َ
�أجابتني ريح جوفاء :ك ّال،
وابحث يف غري ذا املكان.
ذهبتُ  ،وعنّ يف طريقي قو�س قزح:
وقلتُ يف نف�سي هذا بالت�أكيد،
هذه هي ربطة معطف ال�سالم:
�س�أحترى الأمر،
وبينما نظرتُ تفرق ال�سحاب.
بعدها ذهبتُ �إىل حديقة وملحتُ
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زهر ًة �أنيق ًة :تاج الإمرباطور،
وقلت :بالت�أكيد هنا ال�سالم يف اجلذور
وحني حفرت وجدت دودة تلتهم ذلك اجلمال.
و�أخريا قابلت �شيخ ًا وقورا رفيع املنزلة،
ملح ًا عن ال�سالم هكذا �أجاب:
حني �س�ألته ّ
كان �أمري يف غابر الزمان
ي�سكن القد�س يعي�ش يف مناء،
مع الأنعام.
عا�ش يف لطف ،لكن لطفه
مل ينقذ حياته من اخل�صوم.
نبتت فوق قربه
وبعد موته ْ
�سناب ُل قمح ثنتا ع�شر؛
الكثري �أخذ منها وهم يف ذهول
ليزرعوا وين�شروا
ربت
ويف غرابة تكاثرت ،و�سرعان ما ْ
يف �أرجاء �أر�ضنا:
لأن الذين ذاقوا طعمها ير ّددون
�أن الف�ضيلة تكمن يف جوفها؛
ف�ضيلة خفية ،جتلب ال�سالم وال�سعادة
يف رحيل الآثام.
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خذوا من هذا القمح ،الذي ينبت يف حديقتي
من �أجلكم؛
وا�صنعوا منه خبزكم :تلك الطم�أنينة وذلك ال�سالم
الذي تبحثون عنه ب�شغف يف كل مكان
�إنه هنا ،هنا فقط.

* ترمز �إىل �شخ�ص امل�سيح عليه ال�سالم و�أن ال�سالم يكمن يف الإميان والبعد عن الآثام.
** �شاعر �إجنليزي .
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حني ال�صخور تنادينا

مايا �أجنلو* ()2014-1928
ترجمة :د� .أحمد يحي الغامدي (ال�سعودية)
يا بالدا جتاورنا
ّ
ه�شة ويف غرابة تفاخرين
ورغم هذا تندفعون يف دميومة احل�صار
ولأجل ك�سب حتملون يف �صراعكم ال�سالح
وترتكون على �ساحلي �أطواقا من الأقذار،
و�أكواما على �صدري من احلطام.
ومع هذا �أدعوكم اليوم �إىل �ضفة نهري
�إذا تركتم احلروب.
توافدوا ملتحفني ال�سالم ،و�س�أغني لكم ق�صائد َا
وهبها اخلالق يل حني
كنت �أنا وال�شجر وال�صخر خلقا واحد ًا
* �شاعرة �أمريكية
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�صناعة ال�سالم

ديني�س ليفرتوف* ()1997-1932
ترجمة د� .أمل عايد الأحمدي (ال�سعودية)
�صوت ينادي يف العتمة
« على ال�شعراء �أن ير�سموا �صورة ال�سالم «
بدال من ال�صورة املُعتادة للحرب الغا�شمة
غياب احلرب ال يعني ال�سالم
فال�سالم كالق�صيدة
ت�أتي بال موعد
ُتخلق قبل �أن ُت�صور
و ي�صعب فهمها �إال من ن�سيج كلماتها
ميزانها العدل
و�أ�سا�سها التعاي�ش
يتملكنا �شعور جتاهها
ن�ست�شعر �إيقاعها بعذوبة
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حتى نبد�أ يف اقتبا�س عباراتها املجازية
و ن�ستخدمها يف حواراتنا اليومية
قد يحل ال�سالم
ولكن ب�إعادة �صنع القرار
والتخل�ص من �صراع امل�صالح والنفوذ
واملطالبة باحلقوق
والرتيث قبل الإقدام
يدوزن ال�سالم �أوتاره لي�صنع حلنا خمتلفا
مرتكزا على وتر ال�سالم والوجود
ويعزف للعامل بيت ًا بعد بيت
�إيقاع ًا طاغيا على �صوت طبول احلرب
كل حلظة حياة كلمة من كلماتها
و كل كلمة وم�ضة من نور
زوايا قطعة بلور

*�شاعرة �أمريكية.
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العامل الذي �أحلم به

الجن�ستون هيوز* ()1967 - 1902
ترجمة :زكريا �أحمد عيد (م�صر)
�أحلم بعامل اليحتقر فيه
�إن�سان �إن�سانا �آخر
وحيث تنعم الأر�ض باحلب
و يرفرف على طرقها ال�سالم
�أحلم بعامل يعرف فيه اجلميع
طريقهم �إىل احلرية امل�شتهاة
ويختفي اجل�شع الذي يوهن الروح
والبخل الذي �أف�سد حياتنا
�أحلم بعامل لل�سود والبي�ض
من جميع الأعراق,
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حيث ينعم اجلميع بخريات الأر�ض
و ي�شعر كل �إن�سان �أنه حر.
�أحلم بعامل ال مكان فيه للب�ؤ�س
حيث الفرح مثل ل�ؤل�ؤة,
ت�شع على جميع الب�شر
هذا هو العامل الذي �أحلم به

*�شاعرة �أفرو�أمريكي.
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ال�سم
�شجرة ُ

وليام بليك* ()1827 - 1757
ترجمة :زكريا �أحمد عيد (م�صر)
غ�ضبت من �صديقي :
�صارحته بغ�ضبي ,فخمدت ثورة غ�ضبي
وعندما غ�ضبت من عدوي :
كتمت عنه غ�ضبي ,فنما وازدهر
ورويته من خماويف
ليال ونهارا ب�أدمعي
و غلفته بب�سماتي
و ب�أحابيل اخلداع الناعمة
فا�ستمر منوه نهارا وليال
حتى ا�ستوى تفاحة زاهية
ور�آها عدوي تت�ألق
وكان يعرف �أنها تفاحتي
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فت�سلل �إىل حديقتي
يف ليلة كثيفة الظالم:
و يف ال�صباح �أ�سعدين �أن �أرى
جثة عدوي ممددة حتت ال�شجرة

*�شاعر �إجنليزي
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ً
ف�ضال
الت�سامح

�ساندرا فِلدمان* ()2005 - 1939
ترجمة :د�.شهاب غامن
كل فرد منا هو كما خلق.
لعلها الكيمياء،
هي التي تلعب احليل غري املتنا�سقة فينا،
�أو من يدري ماذا.
كل �شمعة لها فتيلتها
وحترتق ب�شكل خمتلف.
دعونا نحرتم اختالفاتنا
برحمة
وب�إن�سانية وت�سامح.
ودعونا نتوا�صل لنفهم بع�ضنا البع�ض
قبل �أن َنتهم
بعماء؟
وبدون �أمل.
وهكذا �سوف نتقدم.
*�شاعرة �أمريكية.

217

ماذا؟

كادامانيتا راماكري�شنان* ()2008-1935
ترجمة :د� .شهاب غامن
عند عودتي من ال�شمال
التقيت يف القطار رجال من «كوجرات»
ذاهبا �إىل «كوت�شي» للتجارة.
�س�ألني ما ا�سم جنابكم؟
�أجبت« :راما كري�شنان».
ردد« :راما كري�شنان! راما كري�شنان! رام ،رام!»
واقرتب مني.
من الوا�ضح �أنه �سر با�سمي.
�س�ألني  :هل �أنت غري نباتي؟»
�أجبت :ل�ست مت�أكدا..
وماذا عنك؟ هل �أنت كذلك؟»
�أجاب بفخر ظاهر:
«نحن الفي�شنا فايتيني نباتيون متاما».
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وكان ردي فوريا:
«كيف �إذن قام بع�ضكم يا �أكلة الأع�شاب
ببقر بطن امر�أة حبلى
ِ
والتهم الطفل الذي كان داخلها؟
واملر�أة �أي�ضا؟!»
 ...ا�ستحال �إىل حيوان دميم ال�شكل
و�أظهر �أنيابه
ولوى حاجبه
يف �شكل قو�س �ضخم معد للرمي
ودمدم:
«ماذا؟»..

* �شاعر هندو�سي من كريال بالهند
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ملحق ب�أع�ضاء امللتقى

(مع حفظ الألقاب)
من الإمارات:
�إبراهيم العابد
�أ�سماء �صديق املطوع
بالل البدور
حارب الظاهري
ح�سن النجار
خالد ال�ضنحاين
ذياب املزروعي
رفيعة غبا�ش
زكي ن�سيبة
�سلطان خليفة
�سيف املري
�شهاب غامن
�شيخة املطريي
طالل اجلنيبي
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طالل �سامل
عبداحلكيم الزبيدي
عبداهلل حممد ال�سبب
عبداهلل الهدية
علي عبيد الهاملي
حممد عبداهلل نورالدين
حممود نور
نا�صر الظاهري
الهنوف حممد
وئام غامن
يو�سف احل�سن
من البحرين
عبداحلميد القائد
من اجلزائر
�شادية �شقرو�ش
حممد الدراجي
من ال�سعودية
�أحالم من�صور احلم ّيد القحطاين
�أحمد يحيى الغامدي
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�أمل عايد الأحمدي
ثريا العري�ض
جا�سم ال�صحيح
حممد اجللواح
نادية عبدالوهاب خوندنة
نعيمة �أحمد الغامدي
من ال�سودان
ال�صديق عمر ال�صديق
عمر �أحمد قدور
حممد عبدالقادر �سبيل
من �سوريا
�إميان البهن�سي
ح�سني دروي�ش
جميل داري
ريا�ض نع�سان �آغا
حممد البيا�سي
ناديا داغ�ستاين طرابي�شي
من �سلطنة ُعمان
�سعيد ال�صقالوي
حممد قراطا�س
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من العراق
�إياد عبداملجيد
�ساجدة املو�سوي
�شاكر نوري
علي جعفر العالق
غامن جا�سم ال�سامرائي
و�صال العالق
من فل�سطني
جناة الفار�س
من الكويت
طارق فخر الدين
من لبنان
عدنان قداحة
وائل اجل�شي
من م�صر
ثريا الع�سيلي
ح�سن �شهاب الدين
زكريا احمد عيد
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عبدالوهاب قتاية
حممد �أبو الف�ضل بدران
من املغرب
ح�سن الأمراين
خديجة الزواق
حممد الرباوي
من الهند
جميب ادفاين
من اليمن
�أحمد املن�صوري
رعد �أمان
عزيز ثابت
جنيب باوزير
وليد الزيادي
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