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 كلمــــة أولى 

 

آالفا     أظفارنا،  نعومة  منذ  حياتنا  في  األشخاص  من  الكثير  نصادف  فإننا  بعد  أما 

هد والكلية  رأيناهم، ومروا من أمامنا، ولكن لم يبق منهم إال القليل، رأيناهم في المدرسة والمع

واإلدارة، وحتى في الشارع،ثم مروا في حال سبيلهم، ولم ينطبع منهم في الذاكرة إال زمرة  

قليلة، أخذنا عنها العلم، وتعلمنا منهم الكثير، ومنهم من صاحبناهم، وأمضينا معهم شطرا من  

وهذا القليل هو  أعمارنا، ولكن حتى هذه الزمرة القليلة لم يبق منها في البال إال العدد القليل،  

الذي عزمنا على تقييد خواطرنا نحوه، إجالال وتقديرا ومحبة لهؤالء الناس الذين تعلمنا على  

الجانب   هذا  اإلنسان  ينسى  تنسى،وهل  وأوقاتا سعيدة ال  أياما ممتعة،  أو عشنا معهم  أيديهم، 

المعلم  من  أو  األصدقاء  من  إن  عليه،  الفضل  لذوي  يتنكر  وهل  حياته،  من  ين  المضيء 

واألساتذة، وأغلبهم من الذين دخلوا تاريخ تونس الثقافي من بابه الواسع، ولن ينسى التاريخ  

إسهامهم في رفع مكانة تونس بين دول العرب واإلسالم، وتونس دائما معطاء إن في المجال  

األدبي أو العلمي، التاريخ يشهد أن أول مفسر للقرآن هو يحي بن سالم)أي قبل الطبري الذي  

وأنها يع خلدون،  بن  الرحمان  عبد  هو  التاريخ  لفلسفة  منظر  أول  وأن  للقرآن(  مفسر  أول  د 

 أنجبت أبا القاسم الشابي الذي يعد من أكبر شعراء العالم.

لقد أسعدني الحظ بالتعرف إلى هذه الوجوه التي لن ينسى ذكرها التاريخ، وهل ينسى،    

 لشعب وتونس التاريخ.وهو الحكم المنصف، ما أعطت هذه الوجوه لتونس ا

تونس     تاريخ  في  مكانتهم  لهم  آخرين،  وأعالما  أخرى،  لتونس وجوها  أن  أعرف  أنا 

الثقافي، ولكنني لم أعرفهم عن قرب، أو كانت لي معهم عالقة ما، ولكن هذا ال يعني أنني ال  

الصفحا هذه  في  عنها  تحدثت  التي  الوجوه  هذه  أن  األمر  في  ما  غاية  أقدرهم،  وال  ت  أجلهم 

أن   فأردت  عمري،  من  ساعات  معها  عشت  أو  كثب،  عن  بها  اتصالي  بعد  منها،  استفدت 

الناس،فالكثير من   لدى  أو هي مجهولة  التعريف،  إلى  في حاجة  ليست  نعم هي  بها،                                                                                 أعر ف 

إلى آخر،ومتى كان   إليها تختلف من كاتب  النظرة  ولكن  الخاص والعام،  الوجوه يعرفه  هذه 

 ء بعيون اآلخرين؟ الواحد منا ينظر إلى الشي

إن هذه الوجوه الثالثين أو أكثر هي جزء من حياتي، وبدونها ال تساوي الحياة شيئا،    

ومتى استغنى اإلنسان عن المعلم والصديق، إن الحياة ال طعم لها إذا خال منها هذان القطبان  

الحديث عن   الوجوه  بوجه من  يعني  الناس  فالحديث عن هؤالء  النفس،  الفاعالن في حياتنا، 

عن فترة عاشها اإلنسان، ثم مضت في حال سبيلها، ويبقى لنا التذكر والذكرى، كأنهما سلوى  

للمحزون، لقد طوى الموت البعض ممن تحدثنا عنهم في هذه الصفحات، وواجبنا هو أن ال  

 ننساهم، ووسيلتنا في ذلك هي نعمة الكتابة،هذه التي تصارع الزمن، وتحاول التغلب عليه. 

العلم  قد      في  القمة  بلغوا  ممن  وفالن  فالن  تكتب عن  أن  لك  أحدهم: من خول  يقول 

والفكر واألدب؟ وجوابي أن هذه الوجوه أصبحت ملكا مشاعا لجميع الناس، وليست حكرا أو  

ملكا ألحد، ثم أن الكتابة عنهم تقدير لجهودهم، وإجالل لعلمهم، وهم يستحقون أن يكتب عنهم  

 يقال بماء الذهب.بمداد من الحب، أو كما 

فرحم هللا من توفاه هللا منهم، وأسكنه فراديس جنانه، وأمد هللا في أنفاس من كان حيا  

 منهم. 
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 الفنان محمد التريكي 
 
منهم،    القليل  إال  البال  في  يبقى  لن  ولكن  الرجال،  من  الكثير  على  حياتنا  في  نتعرف 

أحد الزمالء في الـعمل، ثم    ربما ألنه صادف هوى في نفوسـنا، وقد تمضي عشر سنين مع

إذا افترقتما يمحى من الذاكرة تماما، وال تتذكره إال إذا التقيت به، وقد تقضى عشر تلك الـمدة  

مع زميل أخر ثم يكون الفراق، فيبقى شخصه في الذاكرة ال يمحى، ومن هؤالء نذكر الفنان  

 محمد التريكي رحمه هللا .

ببشاشة     يستقبلك  ضحوكا  الرجل  سنوات  كان  منذ  يعرفك  كأنه  منطق،   وعذوبة 

الحالل، ومازلت   السحر  يقطر عذوبة وحالوة غير معهودتين، كالمه كأنه  وسنوات، حديثه 

كالطفل   محياه  على  تبدو  التي  المالئكية  الرقيقة  واالبتسامة  الضحوك  الوجه  ذلك  أذكر 

من  اقتربت  فإن  والريحان،  المسك  سداه من  كان  يذكر من  ال  وكيف  الر الصغير،  انتعشت  ه 

 وح، وطابت النفس، وتلك هى خصال الفنان الحق.  

الذين    الدرب  رفقاء  من  رفيقا  يذكر  عندما  أنه  معشره،  ولطف  أخالقه،  كريم  ومن 

توفاهم هللا، يطلب له المغفرة والرحمة، ويقول )هللا يرحمو وينعمو ( أما األحياء من أرباب  

 يتنهد: غفر هللا لهم . الفن الذين أساؤوا إليه، فيقول عنهم، وهو  

تعرفت عليه أيام كان يدرس أصول الموسيقى بمدرسة إطارات الشباب ببئر الباي ،    

منه   يوم طلبت  وذات  مفيدا،  كان  منها  القليل  ،ولكن  كثيرة  لقاءاتنا  تكن  لم  بها،  ملحقا  وكنت 

نا آلة تسجيل،                                                                            صحبة األستاذ خليفة حمدي أن يحدثنا عن مسيرته الفنية، فلب ى طلبنا، وجلبنا مع

إال ما أضفته من جملة هنا ولفظة هناك،   الشريط،  نقلته بحذافيره عن  يلي  فيما  وما سأذكره 

قرابة   عاش  بتونس،فقد  الموسيقى  مجال  في  عصره  على  شاهد  والرجل  السياق،  اقتضاها 

( فإن قال: إن فنانة مصرية اسمها )طائرة( غنت بتونس، فال مجال  1998ـــ    1900القرن)

محمد    للتردد المرحوم  عن  كتبت  ما  نشرت  أن  بعد  ـــ  أحدهم  رأيت  وقد  المعلومة،  هذه  في 

التريكي ـــ ممن يدعي أنه ملم بتاريخ الغناء والموسيقى كتب في بعض الصحف هذا العنوان:  

المرحوم   باألحرى من  أتاك حديث مطربة مصرية اسمها طائره؟ وأخذ يسخر مني، أو  هل 

ذي غنت فيه المطربة طائرة، ولكن الرجل ال يفهم ما يقرأ، فقد  التريكي الذي سمع الحفل ال

اعتبرني من تالمذة المرحوم التريكي، وأنا قلت: إننا كنا زمالء في المدرسة، والزميل غير  

تونس،   في  والغناء  الموسيقى  مؤرخي  من  واحد  غير  ذكرها  طائرة  المغنية  أن  ثم  التلميذ، 

الذ التريكي  المرحوم  قاله  لما  نشر  تصديقا  بتونس)وقد  أقامتها  التي  الغنائية  حفلتها  ي حضر 

المطربة   مجيء  فيها  ذكر  الثقافية  الحياة  مجلة  في  دراسة  المطوي  الهادي  محمد  مؤخرا 

 المصرية طائرة إلى تونس( 

 ولنبدأ اآلن في نقل ما جاء في الشريط بصوت المرحوم التريكي:   

بزاوية     رادس،  بضاحية  التريكي  محمد  الفنان  في  ولد  بويحي  ديسمبر    25سيدي 

على الساعة الواحدة صباحا، حيث كانت أسرته في زيارة لهذه الزاوية التي تعودت    1900

 الذهاب إليها .

وأبوه     لقبه،  تركي، كما هو واضح من  التريكي ، من أصل  ووالده محمد بن مختار 

إلى   تنتمي  عمار،  محمد  بنت  شاذلية  السيدة  وأمه  بتونس،  بريد  موزع  محافظة،  أول  أسرة 

وأحمد   هم صالح  الذين  إخوته  أكبر  هو  محمد  وابنها  العهد،  ذلك  في  التونسية  األسر  كشأن 
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بجامع   ومقرئا  مدرسا  والثالث  ممثال،  والثاني  طبيبا،  األول  أصبح  وقد  ومختار،  وعلي 

الزيتونة، والرابع موظفا بدار اإلذاعة، كما أن له أختين هما حبيبة وجميلة، وكان والده من  

أتباع الطريقة العيساوية، ومشارك في األذكار والمدائح التي كانت تقام في زاوية سيدي عبد  

الفنية   حياته  وفي  محمد،  الطفل  في  كبير  تأثير  لها   سيكون  والتي  ليال،  بوقميزة  هللا 

 بالخصوص.  

أما    الوقت،  نفس  في  والـمدرسة  الكت اب  إلى  والده  أخذه  عمره  من  السابعة  بلغ                                                                                عندما 

القرطبي،  المد محمد  مديرها  وكان  فرنسية،  عربية  مدرسة  وهى  الكنز،  بنهج  فتقع  رسة 

وتسكن عائلته في هذه الفترة من حياة الصبي التريكي بنهج القمح، أما زمالؤه في الدراسة، 

فيذكر منهم محمد الحبيب، ومحمد عبد العزيز العقربي، اللذين سيصبحان فيما بعد من أكبر  

 ح بتونس. رجاالت األدب والمسر

انتقل التريكي إلى المدرسة االبتدائية الكائنة بشارع المحطة الحالي   1909وفي سنة    

أجانب،   بها  الفرنسي )بوكبي( ويدرس  المستشرق  للعاصمة، وكان مديرها  الجنوبي  المدخل 

ومن بينهم القس )فيسكي( الذي كان يحذق العزف على الكمنجة، وعلى يدي هذا القس تعرف  

آلة موسيقية جديدة بالنسبة إليه، وقد حاول صنع آلة تشبهها، تتكون من صندوق  الطفل على  

من   تمكن  التي  آلته  على  العزف  وبدأ  القصب،  من  وأجزاء  األوتار،  تشبه  وخيوط  خشبي، 

يقوم   أدائها،  وكان  تمكن من  صنعها أغنية )قولولو... قولو قولو( وهي أول قطعة موسيقية 

ال  يراه والده،إذ كان امتهان الفن، واالنتماء إلى الوسط الفني    بمثل هذه األعمال خفية، حتى 

 مجلبة عار واحتقار في رأي الكثير من أفراد المجتمع التونسي. 

فرنكان    قدره  بثمن  النحاس  من سوق  آلة  له  اشترت  بالموسيقى  شغفه  أمه  رأت  ولما 

 ونصف. 

، ومن بينها األغنية  وكانت أمه تردد في البيت بعض األغاني الشائعة في ذلك العصر 

المذكورة   المدرسة  في  يعلم  فيسكي  القس  بنفسه،وكان  صنعها  التي  باآللة  ابنها  أداها  التي 

أناشيد األطفال، والحلقات الراقصة للصغار، فكان لهذا القس تأثير كبير في اتجاه الطفل إلى  

بصف التربوية  باألناشيد  واالهتمام  الكمنجة  على  والعزف   ، عامة  بصفة  فهل  الفن  خاصة،  ة 

 اكتفى الطفل بما كان يعلمه القس) فيسكي( من موسيقى وأناشيد تربوية في القسم ؟  

على     العزف  في  المسائية  الدروس  بعد  إضافية  بساعات  يقوم  فيسكي(  القس)  كان 

إلى  انضم  الذي  الوحيد  التونسي  محمد  التلميذ  وكان  تالمذته،  من  للنجباء  بالنسبة  الكمنجة، 

المتكون من أوروبيين وفرنسيين وغيرهم، وكان لدروس ) فيسكي( أثرها في توجيه    الفوج 

الطفل إلى االختصاص في العزف على الكمنجة، كما أشرنا، وبسبب هذه الدروس كان يعود  

اإلضافية،   الدروس  لهذه  ليبرر حضوره  لوالدته،  األعذار  إلى خلق  فيلجأ  متأخرا  البيت  إلى 

له: )قل الحق على  تعملوا كمامة وتردمو برخامه يطلع    وكانت أمه تقول  خاطر الحق كيف 

هذه  أشبعت  فهل  فيسكي،  السيد   عند  كنت  لها  قائال  بالحقيقة  ويصارحها  والخامة(  بالتاج 

 الدروس الموسيقية نهم الطفل ؟ وهل نجح في دراسته العادية ؟ 

درسة  واصل دراسته بنجاح فتحصل على الشهادة االبتدائية، وتمكن من االلتحاق بالم  

القطع   من  الـكثير  أداء  على  قادرا  أصبح  فقد  بالموسيقى،  اإللمام  من  تمكن  كما  العلوية، 

الصادق   عن  المأخوذ  المالوف  وكذلك  الكمنجة،  بواسطة  والفرنسية  العربية  الموسيقية 

يشتغل   الفرجاني  الصادق  وكان  الفترة،  تلك  في  الـمالوف  رواة  مشاهير  أحد  الفرجاني، 

باش العائلي، وخاصة تشجيع  نقرزان ) طبال  بما كان يقدمه له محيطه  التريكي  ا( ولم يكتف 
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حفالت   من  تونس  في  يجري  كان  ما  إلى  تطلع  وإنما  الدراسي،  محيطه  وكذلك  له،  أمه 

 موسيقية وعروض مسرحية. 

بتقديم     وقاموا  تونس  إلى  الفنانين  بعض  العربي  الشرق  من  وفد  الفترة  هذه  وفي 

،و   وموسيقية  مسرحية  سالمة  عروض  و  قرداحي،  سليمان  نذكر:  الفنانين  هؤالء  بين  من 

ديسمبر   في  تونس  إلى  سليمان  قدم  بمدينة    1908حجازي،  ثم  أوال،  بسوسة  بحفالت   وقام 

والعروض التي قدمها هي صالح    1909صفاقس، وأخيرا بالعاصمة، إلى أن مات في ماي  

الصياد، وأوتلو)عطيل  الرشيد، وخليفة  والسيد، وروميو وجوليات  الدين وهملت، وهارون   )

سنة   تونس  زار  فقد  حجازي  سالمة  أما  الغرام،  وشهداء  الهائل،  والبرج  الغواية،  وضحية 

هذه    1914 ومن  والموسيقية،  المسرحية  عروضه  ببالدنا  وقدم  والعالج  التداوي  قصد 

العروض نذكر: صالح الدين، وغانية األندلس، وهناء المحبين، وغيرها، وقد حضر التريكي  

الطفل بعض هذه العروض الجديدة، ال بالنسبة إليه، بل بالنسبة إلى كل التونسيين الذين تأثروا  

 بهذه الفرق الوافدة،  وما تقدمه من عروض موسيقية وتمثيلية . 

الموسيقى     على  لالطالع  الحفالت  هذه  خالل  من  الفرصة  الصغير  الفنان  ووجد 

الذي يمثله س الطابع الشرقي،  لم  الشرقية، وعلى  بأنغام جديدة،  أذناه  المة حجازي، فامتألت 

تعرف   في  الفضل  لها  كان  التي  والمسرحية،  الموسيقية  العروض  هذه  تقديم  قبل  تألفها 

تونسي   مسرح  لتأسيس  االنطالقة  كانت  هنا  ومن  العربية،  باللغة  المسرح  إلى  التونسيين 

 خاصة، بعد تشتت فرقة سليمان قرداحي إثر وفاته بتونس . 

ى مجيء الفرق الشرقية، وخاصة المصرية منها، ونذكر على سبيل المثال فرقة وتوال  

وقد حضر بعض    1916كامل الغلعي الذي زار تونس، بدعوة من عبد العزيز زروق سنة  

وتسنى   الخلعي  كامل  عليها  أشرف  والموسيقى،  الغناء  موضوعها  كان  جلسات  التونسيين 

من حيث اإلطالع والتعرف إلى جوانب جديدة    للتريكي حضور تلك الجلسات، واستفاد منها،

 في هذا الميدان، لم يسبق أن عرفها. 

وهو من أحياء    1917وفي أثناء انتقال األسرة إلى السكنى بحي سيدي منصور سنة    

الطيب   بينهم  من  نذكر  بالفن،  مولعين  عدة  على  التريكي  الشاب  تعرف  الشعبية،  العاصمة 

وإ السحبي،  محمد  وأخيرا  القرآن الصحبي،  لحفظ  الكتاب،  على  يتردد  كان  ذلك  جانب  لى 

العالمية األولى ) الحرب  أواخر  المغربي، وفي  الشيخ عمر  يد  ( قررت  1918الكريم، على 

أن   وظهر ألبيه  الثانوية،  بالمدارس  العسكري  لإلعداد  إدخال حصص  بتونس  الحماية  إدارة 

الفرنسي،  العسكرية في صفوف الجيش  الخدمة  إلى  يستنكفون    ابنه سينضم  التونسيون  وكان 

من االلتحاق بجيش االستعمار، فقرر فصله عن الدراسة، فوجد الشاب الفرصة سانحة للتفرغ  

 للموسيقى، فأين ستصل به مغامرة االنقطاع عن الدراسة ؟

وبهذه اإلدارة تعرف على    المالية،  بإدارة  للوظيف  أنتدب  العلوي  المعهد  عندما غادر 

والطرب، مثل الشيخ أحمد إدريس، ومحمد فقوسة وغيرهما، ممن  مجموعة من محبي الفن  

 كانوا يجتمعون بمنزل الشيخ محمد األصرم، الذي تحول فيما بعد إلى المعهد الرشيدي. 

وواصل تعرفه إلى الفنانين والموسيقيين الذين عاشوا في عهده، من محترفين، وهواة    

مصطفى   أمثال:  الجميل،  العزيز  عبد  الشيخ  محل  وعبد  في  سعيد،  والعروسي  بوشوشة، 

أسطوانات   تونس  إلى  ترد  بدأت  األثناء  وفي هذه  إدريس وغيرهم،  العقربي، وأحمد  العزيز 

بها أغان لزكي مراد، والشيخ السفطي، وأم كلثوم، ومن هذه األغاني )على كيفك(   مصرية 

 و)مالي فتنت بلحظك الفتاك( )ولي لذة في ذلتي وخضوعي(الخ ... 
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ذ  بعد  هذه  وتعرف  وطائرة  بركات،  مرسي  والفنان  طائرة،  المصرية  الفنانة  على  لك 

 هي أول من غنى الموشح : 

 أحن شوقا إلى ديار      رأيت فيها جمال سلمى                       

من     التريكي  استفاد  وهكذا  الوافي،  أحمد  المألوف  الشيخ  إلى  تعرف  الفترة  هذه  وفي 

ومن اتصاله بالفنانين تونسيين وشرقيين، فهل سيبقى في  الحفالت الموسيقية التي حضرها،  

 مستوى الهواية، وهو في الرابعة والعشرين من عمره؟  

بعد أن أحس بأنه قادر   1924ولج ميدان االحتراف، إثر خروجه من إدارة المال سنة   

لى  على اقتحام الميدان الفني، الذي استعد له منذ نعومة أظافره، فقد أصبح يحسن العزف ع

وأصبح   عصره،  في  السائدة  الموسيقية  بالثقافة  إلمامه  جانب  إلى  الموسيقية،  اآلالت  بعض 

اتصاله بفناني عهده أكثر من ذي قبل، وكان همه مع رفقائه مواجهة الجمهور بتقديم حفالت  

العناصر   أحد  كانت  الموسيقي  أن  يخفى  ال  إذ  مسرحية:  عروض  في  والمشاركة  موسيقية، 

التم في  الكبير محمد  األساسية  العوادجي  فرقة  إلى  انضم  أن  يلبث  ولم  العربي عصرئذ،  ثيل 

فرقة   يرأس  وكان  تونس،  في  العود  آله  على  العازفين  مشاهير  من  يعتبر  الذي  المغيربي، 

بين   له شهرة  فتأتت  بدقائقها،  تامة  للموسيقى، ودراية  بحفظه  وقد عرف  باي،  الهادي  محمد 

ب  إليها من  قدم  التي  الحاضرة  العاصمة،  سكان  بتونس  وأستقر  القبلي،  بالوطن  خيار  بني  لدة 

المتمكنين   أحد  الصغير(  خيلو   ( اليهودي  بالفنان  عالقة  للمغيربي  وكان  بها،  توفي  أن  إلى 

 الكبار من العزف على الكمنجة، وله دراية وحفظ للموسيقى. 

فرقة    مع  الكمنجة،  على  بالعزف  وقيامه  االحتراف،  إلى  التريكي  انتماء    ورغم 

ومصطفى   بدرة،  ومحمد  بوشوشة،  مصطفى  أمثال  من  بالهواة،  صلته  يقطع  لم  المغيربي، 

كاهية، وعبد العزيز الجميل، وكانوا يجتمعون بدكان هذا األخير الكائن بحي الحفصية، نهج  

سيدي مفرج ببطحاء رمضان باي، أو بمنازلهم خاصة، وأن عبد العزيز الجميل، ومصطفى  

عزف على الكمنجة، وهى اآللة األثيرة لدى التريكي، وباإلضافة إلى  كاهية، كانا مولعين بال

ذلك كان الجماعة يبحثون عن الجديد من األغاني من خالل األسطوانات الواردة من الشرق  

وكانت لهفتهم شديدة لكل ما يرد من مصر من األدوار الموسيقية التي لم تكن رائجة كما هو  

اليوم ومن يعثر على إسطوان  ة يعرضها على أصدقائه فيحفظونها ويتأثرون بها وإلى  الحال 

جانب ذلك يتردد على معهد الموسيقى الكائن بنهج زرقون . والذي يشرف عليه موسيقيون  

بالقواعد  . واإللمام  الجديدة  الموسيقى  ألوان من  فرنسيون كبار. وكانت غايته االطالع على 

 الخاصة بالموسيقى وأصولها . 

الفني  الشخصيات  حل  ومن  الذي  ترنان  خميس  الشيخ  نجد  التريكي  نفس  إلى  القريبة  ة 

وهو ينحدر من عائلة مشهورة بصناعة العيساوية بجهته . وقد    1917بتونس العاصمة سنة  

الميدان . ودور   الشهير في هذا  الرايس للسالمية  الشيخ خميس إلى مجموعة الصادق  انضم 

ويعت  بالغناء.  القيام  كان  الفرقة  هذه  في  السالم(  ترنان  عبد  لسيدي  )الفنون  حفاظ  أهم  من  بر 

في   الممتاز  بصوته  ترنان  الشيخ  العسكرية.واشتهر  بالخدمة  القيام  من  أعفاه  بالفن  واحترافه 

األوساط الفنية .وأخذ عنه التريكي أثناء عمله بفرقة المغيربي الكثير من المقطوعات الغنائية  

ا العمر  بصديق  التريكي  أرتبط  الحين  ذلك  ومن  حفالت  .  معا  وقدما  ترنان.  خميس  لشيخ 

 غنائية. منها تقديم عروض وحفالت غنائية بمدينة نيس بفرنسا صحبة المطربة حبيبة مسيكة. 

الفترة   في هذه  تعلم  فقد   , وآالتها  الموسيقى  يهم  جديد  تعلم كل  نهمه شديدا على  وكان 

المو الجمعية  في  العزف  في  بدروس  للقيام  , ودعى  النحاسية  سيقية اإلسالمية من  الموسيقى 
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قبل المختار المملوك, وعبد الستار الحربي تدوم ساعتين كل أسبوع بصفته متطوعا، وذلك  

مسايرتها   لصعوبة  نظرا  األداء,  عويصة  النحاسية  الموسيقى  وتعتبر   , سنوات  خمس  لمدة 

وقتها ،  للسلم الموسيقي , ومع ذلك فقد تمكن من إتقانها , فأدى بعض القطع الموسيقية السائدة  

وفعال قدم ضمن الفرقة النحاسية على مسرح على بن كاملة " رشا رماني " وأدى بحضور  

بهذا   فأعجبت حبيبة مسيكة  يعجبني"  قوامك  يااللي   " الشيخ سيد درويش  حبيبة مسيكة دور 

 الدور أيما أعجاب. 

قدمتها   التي  المسرحية  العروض  من  كثير  في  موسيقيا  بوصفه  التريكي  وشارك 

بوليمان،  جمعيات   أحمد  ورئيسها  واآلداب   , الحبيب  محمد  ومديرها   , النجاح  مثل  التمثيل 

بين   العهد  العالقة متينة في ذلك  وقد كانت  إبراهيم األكودى ,  أبرز مسيريها  والتي كان من 

عالقتها   تكون  قد  وأغان  أدوار  المسرحية  فصول  تتخلل  ما  فكثيرا  والموسيقى،  التمثيل 

 إلى حد ما. بمضمون المسرحية بعيدة 

سة   زواجه  المستقبل    1928وبعد  فرقة  صاحب  المتهني،  البشير  بالممثل  اتصل 

فكرة   المستقبل  صاحب  عليه  وعرض  العهد،  ذلك  في  كبيرة  شهرة  لها  كانت  التي  التمثيلي 

العمل   وواصل  فيها،  المشاركة  منه  تونس، وطلب  في  بعد  تعرف  لم  التي  الغنائية  الروايات 

 ينات.معه إلى بداية األربع

انعقد أول مؤتمر للموسيقى العربية الذي ضم مشاهير الموسيقيين في   1932وفي سنة   

العالم العربي، ومثل تونس في هذا المؤتمر الشيخ خميس ترنان ومصطفى صفر، وإثر عودة  

بالموسيقى   االهتمام  الى  والغناء  بالفن  الخبرة  أهل  فيه  دعا  نداء  صفر  مصطفى  نشر  الوفد 

والع  وفي  التونسية،  بالموسيقى،  خاص  معهد  بعث  على  ومساعدته  بها،  النهوض  على  مل 

لنداء مصطفى صفر، وحضره جماعة   تلبية  الغرض،  لهذا  اجتماع  أول  التأم  المرابط  مقهى 

وقراءة   الترقيم،  يحسن  كان  الذي  التريكي  ومحمد  ترنان  خميس  منهم  نذكر  الفن  أهل  من 

فا لمن كانوا معه، والذين كانوا يحسنون  الموسيقى حسب النوطة، والعزف في آن واحد، خال

الموسيقي   التراث  جمع  االجتماع  من  الهدف  وكان  النغمات،  في  اختالف  مع  فقط،  الحفظ 

 التونسي، إال أنه اعترضتهم صعوبات في االتفاق على جمع التراث. 

للترقيم    وحذق  للعزف،  على  أداء  من  التريكي  محمد  الفنان  به  يتمتع  لما  ونظرا 

ألن    الموسيقي، اقتراحه،  رفضوا  ولكنهم  النغمات،  هذه  يسجل  أن  الجماعة  على  اقترح  فقد 

بالموسيقى   خاص  أمر  هي  وإنما  العربية،  الموسيقى  مع  تتماشى  ال  رأيهم  حسب  النوطة 

هذا   من  ينسحب  التريكي  مما جعل  ترنان،  الرأي صديقه خميس  هذا  في  الغربية، وجاراهم 

 االجتماع. 

اك بمصطفى صفرـ وقال له: إن هذه الجمعية ال يمكن أن  واتصل بعد ذلك أحمد الضح  

تنجح في عملها، ما لم يشارك فيها محمد التريكي، وطلب منه استقدامه، وفعال رجع محمد  

تأسيس   على  العمل  في  مشاركته  منه  وطلب  صفر،  مصطفى  برجوعه  ففرح  التريكي، 

الجم الى  صفر  مصطفى  أخذه  ثم  عملها،  وإنجاح  الرشيدية،  أن  الجمعية  منهم  وطلب  اعة، 

أعاده   محفوظ  من  لديهم  ما  إمالء  وبعد  وموسيقى،  تراث  من  يحفظون  ما  ترقيم  من  يمكنوه 

عليهم التريكي عزفا على الكمنجة، فتعجبوا من صنيعه، ألنهم ال يعرفون النوطة، وال الترقيم  

ذلك الحين  الموسيقي، وصار يملي عليهم ما اتفقوا عليه، قصد الحفظ والتسجيل النهائي، ومن  

بالمسرح   النوبة  مهرجان  والتأم  العمل،  بهذا  مصطفى صفر  وسر  رئيسهم،  التريكي  أصبح 
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الفرقة،   رئاسة  على  اإلشراف  قصد  األولى،  البروفة  الدرويش  على  الشيخ  وحضر  البلدي، 

 ولما رأى مقدرة التريكي الموسيقية اقترح أن يشرف على هذا المهرجان. 

المصر   بالفنان  التريكي  سنة  ورحب  حتى  وبقي  طويلة،  مدة  أقام  حيث  منزله  في  ي 

واستغل التريكي إقامة الشيخ علي الدرويش بتونس لتسجيل ونسخ محفوظاته الفنية،    1937

وهكذا تأثر التريكي بالشيخ الدرويش، ومحمد المغيربي،وعبد العزيز الجميل، وأخذ عن هذا  

 األخير البشارف التونسية، والعزف على الكمنجة.

تأليفه، وإن كانت لم  أما ك  لمات األغاني والمقطوعات الشعرية فهي إما أن تكون من 

من   وغيرهما  كرباكة،  الرزاق  وعبد  النقاش،  الدين  جالل  كتبها  التي  األغاني  مستوى  تبلغ 

األغاني،   هذه  أداء  يستطيع  الذي  المطرب  يختار  وكان  العهد،  ذلك  في  المشهورين  الشعراء 

ري، وصليحة، وحسيبة رشدي، ثم نعمة، كما شارك في تلحين  مثل شافية رشدي، وفتحية خي

واوبريت   الدوعاجي،  لعلي  نومين  وبين  وقرطاج،  ودليلة،  شمشون  مثل  المسرحيات  بعض 

وهي   بتونس،  المسرحية  الفرق  بجميع  وعمل  كليوباترا،  واوبريت  الناصر،  الرحمان  عبد 

 الشهامة واآلداب والنجاح وغيرها. 

حوم محمد التريكي بتلحين الكثير من األغاني العاطفية، وهو  ومن جهة اخرى قام المر 

سنة   منذ  الوطنية  األناشيد  بعض  تلحين  في  وشرع  الموسيقية،  أعماله  على  الغالب  اللون 

للشبيبة الدستورية التي كانت تتردد على المعهد الرشيدي، وبهذه القطع الموسيقية بث    1949

م بتدريس الموسيقى واألناشيد التربوية والوطنية  الروح الوطنية في نفوس الشباب، وكان يقو 

حد   االعتبارات"على  تدهور  بسبب"  نهائيا  االحتراف  عن  ابتعد  حيث  الترشيح،  معاهد  في 

قوله، وأخذ يهتم بتدريس الموسيقى للشباب، مثل جمعية الكشافة، وذلك بمركز تكوين الشباب  

للموسيقى متفقدا  أصبح  االستقالل  وفي عهد  الباي،  سنة    ببئر  الثانوية حتى    1969بالمعاهد 

 وكرمه الرئيس الحبيب بورقيبة، وأوفده إلى الحج، وأهدى له سيارة، كما قال لي. 

المدرسية     الكتب  أحمد صفر صاحب  المشهور  المربي  أصدقائه  أعز  من  أن  ويذكر 

جديد من  ورجع  لحنا،  لها  ليضع  التربوية  األناشيد  ببعض  التريكي  يمد  كان  ولعله    الجيدة، 

لمدرسة بئر الباي لمواصلة تدريس أصول الموسيقى واألناشيد التربوية، ولم يلبث أن انقطع  

عن هذه الدروس، ولم نره بعد ذلك، إال من خالل التلفزة الوطنية، أما لماذا لم يواصل دروسه  

بالمدرسة المذكورة، فكل ما نعرفه أن الرجل يتصرف مع الناس ومع الطلبة بالخصوص بكل  

 وتلقائية وطيبة نفس، أما مدير المدرسة المذكورة فشيء آخر... رحمهما هللاأريحية 

 

 

 

 

 

 محمد الصالح الخليفي
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ولد بسيدي خليف ،وهي قرية تقع بوالية    (1988ــ    1906محمد الصالح الخليفي)  
)رقم الجهوية  الطريق  التونسي على  بالوسط  بوزيد  فائض،  73سيدي  قرية  (  شمال شرق 

 م.  705نة أوالد حفوز،يقع غربها جبل سيدي خليف الذي يبلغ ارتفاعه وشمال غربي مدي 
من     القريبة  دشرتنا  في  متميزا  كان رجال  أنه  أنسى  وال  شاب،  ثم  وأنا طفل،  عرفته 

إليه   والذي تصل  الدشرة،  في هذه  القراءة  يحسن  الذي  الوحيد  كان هو  زاوية سيدي خليف، 

أخبار تهم الثورة التونسية ضد االستعمار آنذاك،  الصحف والجرائد، ويتطلع إلى ما فيها من  

يوسف   بن  صالح  أمثال  من  تونس  وزعماء  الفرنسية  الدولة  بين  الجارية  والمفاوضات 

والحبيب بورقيبة، وكان مؤدب الزاوية )زاوية سيدي خليف( كثيرا ما يرسلني إليه آلتي له  

لم   أول ظهورها،  الصباح في  أنها كانت جريدة  بعد، كان  بالجريدة،أذكر  القراءة  أكن أحسن 

اندلعت في   التي  المسلحة  الثورة  الخفاء، ومن أعوان  تبين لي فيما بعد من جنود  الرجل كما 

خمسينات القرن الماضي، وكانت فرنسا تنقص من شأنها، وتطلق على المجاهدين التونسيين  

يسميهم الفالقة،    الفالقة: أي المتمردين والخارجين عن القانون، وحتى بورقيبة كان في خطبه

وكلمة   المفقودة،  السيادة  واسترجاع  الوطن،  للدفاع عن  نهضوا  برجال  تليق  ال  تسمية  وهي 

الفالقة أرادت منها السلطة االستعمارية تشويه سمعة الوطنيين، واعتبار هؤالء الثوار شرذمة  

حرير تونس  من قطاع الطرق ليس إال، أما الزعيم بورقيبة فكان يقلل من شأنهم، ويعتبر أن ت

 جاء على يديه،أي عن طريق المفاوضات السياسية، وليس على أيدي هؤالء الثوار. 

ربقة      من  تونس  تحرير  في  المقاومين  دور  من  مقلال  خطبه  أحد  في  بورقيبة  قال 

السالح،   رفعوا  الذين  هم  أنهم  أذهانهم  في  استقر  بسطاء  أناس  "هم  الفرنسي:  االستعمار 

أن خرجت فرنسا، و هكذا أصبحوا يحسبون أنهم هم الذين أسسوا وحاربوا في الجبال، إلى  

الدولة، ومن ثم يجب أن تكون تحت تصرفهم، وأن يكونوا هم الوزراء والسياسيون والسفراء 

 والقادة 

وأن تسند إليهم رخص النقل، وتمنح لهم الضيعات، و امتيازات التصدير و التوريد...  

وبما االستقالل،  يتصورون  كانوا  جيش    هكذا  يدعى  ما  شكلوا  و  الجبال،  في  قاموا  أنهم 

 التحرير، 

فأنهم   لفهما  لف  من  و  ساسي)األسود(  القائد  و  األزهر)الشرائطي(  القائد  فيهم  وظهر 

 يجسمون هذه الدولة، هذه هي نفسية "الفالقة"

تتحرر     أن  غايتهم  كانت  بورقيبة،  ذكر  مما  شيئا  المقاومين  هؤالء  نية  في  يكن  ولم 

سط من  تحرز  تونس  وأن  التونسيين،  لدى  ضاريا  وحشا  كان  الذي  الفرنسي  الجندرمي  وة 

عربية   كانت  كما  تونس  تكون  وأن  البلدان،  من  غيرها  استقل  ،كما  استقاللها  على  تونس 

 اللسان، دينها اإلسالم  ليس إال. 

المجاهد األكبر،    أمة"وأنه  أو "محرر  تونس  إنه محرر  يقول:  أن  أراد  ولكن بورقيبة 

أل من  وليس  كوكبة  ذلك،فهناك  خالف  يقول  الواقع  أن  بيد  االعتقاد،  هذا  في  ينازعه  أن  حد 

الرجال المقاومين والزعماء األفذاذ الذين قاوموا المحتل، أن يكون بورقيبة واحدا منهم، فهذا  

مستحيل.  فهذا  تونس  حرر  وحده  هو  يكون  أن  أما   ممكن، 
ب   القامة، مع ميل إلى  الشيخ محمد الصالح، وهذا هو االسم الذي عرف به  ين الناس معتدل 

البدانة، ابيض البشرة مع حمرة، خفيف شعر الناصية، وباختصار كان جميل الوجه، فصيح  

اللسان،ذا هيبة ووقار،وما زال  شخصه أمام ناظري بلباسه التقليدي: جبته البيضاء،وقد تكون  
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ء، لم تفارقه طيلة حياته،  بنية اللون، وتتخذ عادة من الصوف،وتحتها"البدعية" وشاشية حمرا

 وفي الشتاء يرتدي مع الجبة برنسا أبيض"مصدرا تصديرة بديعة" 

لم نكن نعرف عن ماضيه، وخاصة في شبابه الشيء الكثير، ولكن ابنه عمر ذكر لنا    

الشام من سنة   ببالد  الفرنسي  الجيش  إلى   1930حتى سنة    1925أنه خدم في  وعندما عاد 

ونة، وواصل به الدراسة، وقد يكون نجح في شهادة التحصيل، أي  تونس التحق بجامع الزيت

أفريل    9ما يعادل شهادة البكالوريا، ويبدو أنه أراد أن يواصل الدراسة، ولكن اندالع حوادث  

حالت دون رغبته، فقد شارك في هذه الحوادث مع زمالئه من طلبة الجامع األعظم،    1938

الف البوليس  قبضة  من  يفلت  أن  خليف(  واستطاع  رأسه)سيدي  مسقط  إلى  يعود  وان  رنسي، 

نر   وتبدو كأنها مختفية عن األنظار،ولم  الجبل،  الدشرة في سفح  واختفى هناك، وكانت هذه 

المقاومة   اشتدت  عندما  إال  المكان  هذا  قدماه  وطئت  االحتالل  جنود  من  جندا  أو  فرنسيا 

يو  وذات  كان،  نوع  أي  من  سيارة  نر  لم  كما  سنرى،  كما  عادية،  المسلحة  دراجة  مرت  م 

على   يسقط  وال  عجلتين،  على  إنسان  يركب  كيف  األمر،  في  وحار  رآها،  من  فاندهش 

 األرض. 

ورغم أن الشيخ محمد الصالح قد درس بجامع الزيتونة، إال أننا لم نعرف عنه أنه كان   

س،  يتحدث في أمور الدين، أو كان له توجه زيتوني، ولكن كانت له كلمته المسموعة بين النا

ورأيه السديد، خاصة في إصالح ذات البين في محيطه، وحتى ذوي األمر في عهد االستقالل  

كانوا يستشيرونه، ويستمعون إلى رأيه، لم يكن من األعيان، ولم يكن من األثرياء، ولكنه كان  

من الذين يهابهم الناس، ويجلونه تقديرا ومحبة،ومن أجل ذلك وجد حظوة لدى السلط الجهوية  

ع  نفس  في  وفي  برأيه،  ويستهدون  اجتماعاتهم،  يحضر  وكان  إليهم،  فقربوه  االستقالل،  هد 

بمن   ويعرف  التعليم،  سلك  في  أو  اإلدارة  في  كانوا  إن  جهته،  بموظفي  يعرفهم  كان  الوقت 

تخرج منهم حتى يقبلوا في الوظائف، وكانت حكومة االستقالل في حاجة ماسة إلى من يسد  

 مدارس، وفي كل دواليب الدولة الجديدة.  الفراغ في اإلدارة وفي ال 

لهم،    التشجيع  دائم  فكان  القرية،  أطفال  يتعلم  أن  الصالح  محمد  الشيخ  هاجس  كان 

يزورهم في الكتاب، ثم لما تكونت مدرسة ابتدائية، بالمكان قبيل االستقالل، ربما بإيعاز منه،  

 ة في هذه المدرسة.سجل أبناءه وأبناء أقاربه، وكل األطفال الذين يسكنون بالجه

وال أنسى ذلك اليوم الذي جاءني فيه على عربة يجرها حصان)تسمى كليس( وكان    

وبت   استضافني،  أميال،  أكثر من عشرة  ربما  عنا  تبعد  التي  بيته  إلى  وأخذني  شديدا،  الحر 

عنده، وكان أكثر حديثه معي عن االجتهاد في الدراسة والنجاح فيها، ثم أعادني إلى مكاني  

العوامل    في أكثر  من  الجهة  في  مكانته  له  رجل  من  االستضافة  هذه  وكانت  التالي،  اليوم 

 والحوافز التي دفعتني إلى بذل أقصى ما يمكن من جهد في دراستي. 
وأذكر أننا خرجنا ذات مساء من المدرسة المذكورة فوجدنا لفيفا من الجيش الفرنسي،   

لى أفراد من المجاهدين ، وصلته أخبار  نصب أسلحة قرب المدرسة ، وكان يريد القبض ع

يجمعون   فأخذوا  وصفاتهم،  أسماءهم  يجهلون  المكان،ولكنهم  هذا  في  متواجدون  أنهم  عنهم 

الجهة   في  واألطفال  النساء  بكاء  اندلع  فقد  ومرعبة،  مخيفة  ليلة  وكانت  اتفق،  كما  الرجال، 

أعيان   من  رجل  إليه،هو  يلتفتوا  ولم  تركوه،  الذي  والوحيد  بقدومهم  كلها،  أحس  لما  الجهة، 

يتم   أن  ينتظرون  أن ذهبوا في حال سبيلهم، وكانوا  بعد  ينته منها إال  شرع في الصالة، ولم 

صالته،ثم يأخذونه معهم، ولكنه لم يفعل، وكان من الذين أركبهم الجنود في سياراتهم الشيخ  

 محمد الصالح.
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ودة )سيدي بوزيد( وهناك  ركب الرجال في السيارات العسكرية، وأخذوا إلى مدينة قم  

وقع فرزهم، ثم أطلق سراح البعض منهم،ومنهم المرحوم والدي، فعادوا راجلين، ولم يصلوا  

 إلى منازلهم إال في صباح اليوم التالي، ومن بينهم الشيخ محمد الصالح.

بالجهة،    حلوا  قد  عشرين،  من  أكثر  وعددهم  اليوم،  ذلك  صباح  في  الثوار  وكان 

أسلحتهم، لمعان  ووضعوا  له  وكان  الرصاص،  من  الكثير  نشروا  ثم  وتنظيفها،  مسحها  بعد 

وبريق تحت أشعة الشمس،ما زال أمام ناظري حتى اآلن، ثم قدم لهم األهالي الطعام،فأكلوا  

كانوا   األنظار،  عن  وغابوا  أسلحتهم،  أخذوا  ذلك  جماعة،وبعد  الظهر  صلوا  ثم  وارتووا، 

ا أكثر  وما   ، آخر  إلى  جبل  من  في مجموعات  يتنقلون  التونسية، ووجودهم  البالد  في  لجبال 

صغيرة أربك الجيش الفرنسي، وحار في أمرهم، فكان يبحث عنهم من جبل إلى آخر، ولكنهم  

كانوا يتنقلون بسرعة من مكان إلى آخر، كما حدثني صهري الذي انضم إلى الثورة، وتبين  

يفاجؤون أنه كمن يبحث عن األوهام،ولكنهم  الفرنسي  بنصب كمين لهم ،فيقتل منهم    للجيش 

الكثير، ثم ينسحبون ، وكأن شيئا لم يقع، وتلك هي طبيعة حرب العصابات :كر وفر، ويبدو  

 أن الثوار بعد أداء صالة الظهر توجهوا إلى جبل سيدي خليف. 

وقبل اشتباكهم مع الجيش الفرنسي نشير إلى أنه قبل هذه المعركة كنا نسكن في سفح   

خليف،   سيدي  االحتالل  جبل  جنود   لمقاومة  لهم،  ملجأ  واتخذوه  المجاهدون،  فيه  كمن  ولما 

يبعد   وهو  القفا،  بمركز  والسكنى  منازلهم،  بمغادرة  الدشرة  سكان  الصالح  محمد  الشيخ  أمر 

القفا  مركز  واتخذوا  منازلهم،  السكان  أغلق  المذكور،  الجبل  أميال عن  سبع  أو  حوالي ست 

مور،فقد كان الرجل على علم تام بتحركات الثائرين، كما كان  سكنا مؤقتا لهم، ريثما تهدأ األ

 على دراية بما سيقوم به جنود االحتالل في تلك الجهة.  

صباح)  للثوار  1954أكتوبر    8وذات  خلية  وجود  إلى  االستعماري  الجيش  تفطن   )

  بجبل سيدي خليف، فقدمت فرقة من الجيش بدباباتها ومدافعها ، وأخذت تمطر الجبل بوابل 

من القذائف، كنا ونحن أطفال ننظر إلى المعركة من بعيد، والدخان يتصاعد من أعلى الجبل،  

لحصار   محاولة  في   ، جهة  كل  من  المكان  طوقت  الفرنسية  العساكر  ألن  الثوار،  وانسحب 

زالت  وما  المذكور،  الجبل  في  ودفنوا  المجاهدين،  من  ثالثة  أو  رجلين  واستشهد  الثائرين، 

 كان إلى اليوم، وبعد منتصف النهار بقليل عاد الجيش الفرنسي من حيث أتى. قبورهم بهذا الم

ولكن     النار،  إطالق  فيها  الطرفان  تبادل  ساعات،  ثالث  من  أكثر  المعركة  تدم  لم 

المجاهدين كانوا يردون على العدو بأسلحة خفيفة، ال تؤثر في هذا الجيش المدجج بالسالح ،  

الر من  تسمع  كنت  المعركة  أما وطيلة  والتكبير،  التهليل  المعركة  ساحة  عن  البعيدين  جال 

النساء فقد اختفين في البيوت، ولذن بالصمت، وهن يرتعدن من الخوف، وبين الرجال كان  

االستعمار   جنود  يواجهون  كيف  المقاومين،  إلى  بإعجاب  ينظر  الصالح  محمد  الشيخ  يقف 

والع اإلرادة  يمتلكون  ثقيلة،وهم  أسلحة  يمتلكون  بالدهم،  الذين  من  االستعمار  طرد  على  زم 

وفجأة رأى رجال قد هبط من الجبل يجري بسرعة، وهو يوجه سالحه إلى العدو، ثم أطلق  

هذا    يعرف  كان  األنظار،  عن  اختفى  ثم  أكثر،  اثنين،أو  أو  واحدا  قتل  يكون  قد  الرصاص، 

 الرجل البطل، وكان يردد بصوت مسموع: اللهم سلم.

خليف   جبال والية سيدي    ومعركة جبل سيدي  في  وقعت  التي  المعارك  وغيرها من 

ودهائه   وبذكائه  بالمفاوضات،  لتونس  األوحد  المحرر  أنه  وزعم   ، بورقيبة  طمسها  بوزيد 

جويلية   شهر  من  الوالية  هذه  في  وقعت  أنه  يشهد  شهر    1954السياسي،والواقع  إلى 

( وهذا  1157لمقاومين)ثالثون معركة حربية مع جنود االحتالل، وكان عدد ا  1954نوفمبر
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العدد في جبل بوهدمة وجبل الجباس وجبل المالوسي وجبل مقلي وقصر الحدادة وزليم وجبل  

 قبرار فقط. 

أخرى    جهة  ومن  جهة،  من  الدستور  حزب  في  منخرطا  الصالح  محمد  الشيخ  كان 

و يوشي  كانت له يد مع الثورة، ولكن السلطة االستعمارية لم تتفطن إليه، ولم يبلغ عنه أحد،أ

في   جهدا  يألو  ال  الجميع،  من  بالسكان،مهابا  رفيقا  األخالق،  حسن  كان  الرجل  ألن  به، 

الجهة، ومن   فقراء  لمساعدة  المدني،  المراقب  لدى  يتدخل  لهم،كأن  العون  وتقديم  مساعدتهم، 

أنواع المساعدة ما تتفضل به حكومة االحتالل على الفقراء من حبوب تسميها)إعانة القاللة(  

مية من القمح قليلة، ولكن الناس في زمن العسر والشدة في حاجة ماسة إلى هذا القليل  وهي ك 

 من الحبوب. 

معتمدية     الجهة)أي  كامل  لتراب  الصالح شيخا  الشيخ محمد  البالد عين  استقلت  ولما 

أوالد حفوز اآلن( ويسمى اآلن العمدة،  كان يتنقل على حصانه من دوار ألخر، ومن دشرة  

خرج) كيسان مزركشان من صوف ملتصقان، يوضعان فوق ظهر الحصان( به  ألخرى، وال

 دفاتر وأوراق، وخاتم المشيخة.  
وإنما      بعهدته،  المنوط  اإلداري  الجانب  على  مهامه  الصالح  محمد  الشيخ  يقصر  لم 

كانت له وظيفة اجتماعية تتمثل في الفصل بين الناس في خصوماتهم، وما أكثرها في الريف،  

يصلح بين الرجل وزوجته، وبين الرجل وأوالده، وبهذا السلوك أراح المحاكم من  كما كان  

النظر في الخصومات بين الناس،وأراح الناس من التنقل والمصاريف التي تدفع إلى جهات  

التقاضي، ولم يكن يتدخل بين الناس لفض الخصومات بصفته شيخ التراب، وإنما كان يتدخل  

إلى اآلخر، كل ذلك بأسلوب مقنع، يقطر محبة ولطفا،وبهذا  بالحسنى، فيرضي هذا ويحسن  

الناس في جهته في سالم وأمن، حتى قلت السرقات، وكانت منتشرة في ذلك   السلوك عاش 

السراق،   مطاردة  الليل  جنح  في  آلخر  حين  من  تسمع  كنت  فقد  الليل،  في  وخاصة  العهد، 

الكالب يتعالى في ظلمة الليل  وإطالق الرصاص من بنادق الصيد يشق سكون الليل، ونباح  

 الداكنة.

وإن أنسى فال أنسى ما فعله ذلك اللص المحترف، فقد ذهب ليال إلى حي من أحياء    

بها،   يسكن  التي  الجهة  األميال عن  وتبعد عشرات  بوزيد،  لوالية سيدي  اليوم  التابع  الهمامة 

بض عليه، وقيده بقيد  استطاع أن يفك قيود جمل أحد السكان، فتفطن إليه صاحب الجمل، وق

الجمل، ثم تركه في بيت ال باب له، ليفعل ما يراه في الصباح معه، فما كان من هذا اللص إأل  

أن زحف بقيده الذي ال يفك منه إال بالمفتاح،وركب ألجمل، ثم ساقه، ولما طلعت الشمس وجد  

بالبيع،و  أو  بالنحر  إما  الجمل  من  تخلص  ثم  قيوده،  ففكت  منزله،  قرب  عليه  نفسه  قبض  لما 

وأودع السجن، قالت زوجته بكل فخر واعتزاز: السجن  للرجال، حتى بورقيبة في السجن،  

وكان الناس يتندرون من هذه المقارنة السخيفة، ويقول البعض منهم: كيف تقارن بين رجل  

 دخل السجن من أجل السرقة، وبين رجل في السجن من أجل قضية وطنية؟ 

وأمثاله   اللص  هذا  الرجل محبوبا    ولكن  الصالح،فقد كان  يقترب من دشرة محمد  لم 

جور   من  لهن  حاميا  وتحبه،وتعتبره  وتحترمه  تهابه  النساء  حتى   ، الجهة  سكان  كل  من 

 الرجال،وإهانتهم لهن، وكانت المرأة في تلك األيام أكثر من ناقصة عقل ودين. 

دها من الفالحة  وكان المرحوم محمد الصالح حريصا على الجهة، وخاصة على موار  

من   هائلة  أسراب  الجهة  على  هبت  يوم  وذات  السكان،  لهؤالء  بالنسبة  شيء  كل  هي  التي 

العصافير، واتخذت أشجار الزيتون مكانا ألعشاشها، والتفريخ فيها، فطلب محمد الصالح من 
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على   رفعني  أنه  بالعمل،وأذكر  هو  وفراخها،وبدأ  ببيضها  األعشاش  تلك  يفسدوا  أن  األهالي 

يه ألفسد تلك األعشاش، ألن األيدي ال تصل إليها الرتفاعها، وقضينا يومنا، ونحن نخرب  كتف 

 ما بنته تلك األسراب من العصافير التي تعتبر جائحة للفالحة. 

الناس خيرا، وكان عاما زراعيا    فاستبشر  العجاف نزلت األمطار  السنوات  تلك  وفي 

وشعيرا قمحا  الحبوب  من  المحصول  كان  فقد  في    خصبا،  له  مثيال  الفالحون  ير  لم  وافرا، 

الفئران   تكاثر  السنة  تلك  في  والطريف  العجيب  ولكن  آلبائهم،  بالنسبة  حتى  وربما  حياتهم، 

القليل من   ترفع  والمئات،  بل   ، بالعشرات  مكان  أي  البيوت،وفي  في  تجدها  بصورة مهولة، 

كبيرة، تكن  لم  الفئران،  أفواج من  تحتها  فتفر من  الجافة  المحصول    الحشائش  في  تؤثر  ولم 

الزراعي، ولما جاء الخريف اختفت تلك الفئران، كأنها لم تكن موجودة بالمرة، وأصبح ذلك  

الفار،وتزوج فالن في ذلك   الوالدات، ويقال حج فالن عام  به  الفأر، تؤرخ  العام يسمى عام 

 العام، دون ذكر التاريخ الهجري أو الميالدي.  

أثرا،وال مدرسة تحمل اسمه، وهو أحق الناس بأن يكون  لم يترك الشيخ محمد الصالح   

له ذلك، وعلى كل فقد ترك أبناء صالحين، كما ترك كوكبة من المتعلمين والمثقفين يلهجون  

بذكره، ويرددون اسمه بكل احترام وتقدير، لقد تخرج  الكثير من جامع الزيتونة، ولكنهم  لم  

الجهة  قي  أر  وذويهم،ولم  أنفسهم  إال  على    يفيدوا  تحصل  أو  مدنية،  مدرسة  من  تخرج  من 

والتكاسل   التواكل   الناس  عن  ينفض  أن  عزم  الصالح  محمد  الشيخ  ولكن  إدارية،  وظيفة 

حياتهم   بأن  دوما  يذكرهم  وكان  والتحصيل،  التعلم  إلى  خاصة  الشباب  ويدفع  والخمول، 

ا تشجع  االستقالل  حكومة  وكانت  دراساتهم،  في  نجاحهم  في  تتمثل  على  ومستقبلهم  إلقبال 

 العلم، ومن كانت سكناه بعيدة عن مدرسته توفر له المبيت واألكل. 

الشيخ محمد الصالح منذ ربع قرن، ولكنه لم يمت، ألنه عمل في حياته من    لقد مات 

ومقدري   عارفيه،  مخيلة  من  ورسمه  ذكره  ينسى  فلن  كذلك  شأنه  كان  ومن  اآلخرين،  أجل 

قدير وإجالل، رحم هللا الشيخ محمد الصالح، وطيب  فضله، والذي يستحق منا كلمة وفاء وت 

 ثراه.

 

    
 
 
 

 محمد الفاضل ابن عاشور

 

هذا وجه ال ينسى، فما زال صوته ملء األسماع والقلوب، ورسمه حاضرا في ذاكرة     

أمام   المديدة  قامته  زالت  وما  العمر،  من  الستين  قاربوا  لمن  بالنسبة  ومخيالتهم،  التونسيين 

جبته وعمامته اللتين ال يرى إال بهما، وهل ينسى ما يتحلى به هذا الرجل  ناظري، وهو في  

المدينة،   بأسواق  مروره  عند  إليه  تشرئب  األعناق  كانت  نظيرهما،  قل  ووقار  مهابة  من 
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وبالذات بنهج جامع الزيتونة وباب البحر، والكثير منهم يقف إجالال له،  وقد يتجرأ البعض  

المليء بعلوم الشريعة،كما يقولون، والبعض اآلخر يستفسره    منهم فيقترب منه، ويقبل صدره

عن مسألة دينية، فكان يستقبل المسترشد باالبتسام والتبجيل، ويغدق عليه من غزير علمه بما  

الناس   أي كان من  التواضع شيمته، ومعاملة  بل كان  الرجل متكبرا،  يكن  فلم  الغليل،  يشفي 

هللا، وجعله مقبوال عند عباده، ذلكم هو العالمة البحر    باللين واللطف ديدنه، فمن تواضع رفعه 

عاشور) ابن  الفاضل  عريقة  1970ـــ    1909محمد  المحتد،  كريمة  علمية،  أسرة  سليل   )

 األصل، وزاد هو في شرفها ورفعتها، وأشاع صيتها في العالم اإلسالمي قاطبة. 

باب    في  فريدة  غيرها  وفي  اإلذاعة  في  ومحاضراته  أحاديثه  حيث  كانت  من  ها 

المضمون والتقديم، صوت جهوري، يجلجل كالرعد، يأسر سامعه لفصاحته وبيانه، وال أبالغ 

إذا قلت إن هذه الفصاحة لم تعرفها تونس في تاريخها، ولئن قيل إن عبد العزيز الثعالبي بعد  

بفصاحته   يفوقه  ابن عاشور  الفاضل  الشيخ  فإن  العشرين  القرن  العرب في  أبرز خطباء  من 

 يانه، وال يمكن ألحد أن يجاريه فيهما. وب

آنذاك    الدروس  وكانت  الشريعة،  بكلية  األولى  السنة  طلبة  مع  حضرت  أنني  أذكر 

( بمقر جمعية األوقاف بنهج جامع الزيتونة، دخل الشيخ الفاضل فسكت الطلبة  1964)خريف

الرجل وأخرج وريقات، س قبل مجيئه في ضجيج وصخب، جلس  جل  سكوتا رهيبا، وكانوا 

بهذا   أهتم  لم  ألنني  الدرس،  موضوع  اآلن  أذكر  ال  إلقائه،  في  وشرع  درسه،  عناصر  فيها 

الجانب، فقد انبهرت بهذا الهدير العاصف، وهذه التلقائية في الكالم، كأنه يغرف من بحر، فلم 

قد  يتوقف الهدير، ولم يتعثر أو يتلكأ أو يتوقف، وتلك موهبة ال يجود الزمان بمثلها إال نادرا، ف

المدوي   لصوته  والمغرب  المشرق  في  المنابر  تهتز  الخطابة،  فرسان  من  الرجل  كان 

والمجلجل، وكان هذا الدرس مسك الختام بالنسبة لي، فلم أعد لجمعية األوقاف، بعد قبولي في  

بالنسبة لي ذكرى  1938أفريل    9كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بشارع   الدرس  ، وبقي هذا 

 وبقيت أستمع إلى محاضرات الشيخ الفاضل، إن في اإلذاعة أو في غيرها. وحلما ال ينسى،  

خطة       الدروس  لهذه  تكن  دروسهم،ولم  يرتجلون  كانوا  الزيتونة  شيوخ  أن  نعم 

أشياء   إلى  الدرس  موضوع  عن  خروج  واحدة،  وتيرة  على  الدرس  يمضي  وإنما  واضحة، 

بالش الشيء  وقع  على  الوقت  ويمضي  الدرس،  بها  يذكر  ابن  أخرى  الفاضل  تعلم  يذكر،  يء 

تعتمد،   واضحة  عناصر  الدرس:  في  منهجية  إليه  أضاف  ولكنه  االرتجال،  منهم  عاشور 

الفلسفة  وإلى  أميل،  التعمق  إلى  فهو  تسأل عن مضمون كالمه،  وال  تتبع،  وخطة مضبوطة 

أقرب، مع مراعاة أفهام مستمعيه، وأضفى على كل ذلك تلك الفصاحة والبيان التي هي في  

 محل األرفع كما أشرنا. ال

بالنسبة ألبيه، وإنما بلغ هذه الشهرة    الشأن  تأليفه، كما كان  لم تتأت شهرة الرجل من 

وهذا الذيوع ألسباب أخرى، منها فصاحته وقدرته على الخطابة، فقد أصبحت اللغة العربية  

عين، أضف  طيعة لديه، تسيل على شفتيه كالماء الزالل، وتترقرق من فمه عذبة سائغة للسام

إلى ذلك هذا الحضور الشخصي المهيمن على أحاديثه وخطبه، ومنها نضاله ضد المستعمر،  

الفاضل  اهتمام  الناس من  تعجب  وقد  والفقراء والمعوزين،  النقابيين  إلى صفوف  وانضمامه 

بالعمل النقابي، وهو عالم دين، فأجابهم بأن الفوارق في اإلسالم بين مسلم وآخر معدومة، وال  

ر لها في دين اإلسالم، والحروب أو الفتن التي تقوم بين الطبقات االجتماعية إنما هي ناشئة  أث 

على غير مبادئ اإلسالم، ومن واجب المسلم أن يشعر بما يربط بينه وبين أخيه من مواثيق  

من   الشخص  يرتديه  ما  ال  القلبي،  االتحاد  على  فالمدار  النسب،  من  أمتن  هي  التي  األخوة 
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بيض، أو الرداء األزرق، أما سلطات الحماية فلم تكن تتوقع هذا التعاضد والتعاون  البرنس األ 

بين عالم الدين، وبين العمال والنقابيين، فأخذت فرائصها ترتعد، ولجأت كعادتها، عندما ترى  

 التونسيين متحدين إلى تفريق صفوف النقابيين ببذر الشقاق، والتفرقة بين الطبقات. 

ف   له  النضالي مشاركته مع فرحات حشاد في توحيد صفوف  ومما يحسب  ي رصيده 

العمال الذي كان ينتمي البعض منهم إلى النقابة الفرنسية، والبعض اآلخر إلى النقابة التونسية  

في   الدستوري  للحزب  السياسي  الديوان  ومسيرو  الفاضل  والشيخ  حشاد  فرحات  ،فسعى 

التونسيين   العمال  صفوف  لضم  متواصلة  لحما  اجتماعات  تونسية  تكون  واحدة،  نقابة  في 

ودما، وبعد أن أتت هذه االجتماعات أكلها اجتمع العمال بالجمعية الخلدونية، وكلف الفاضل  

يوم   للشغل  التونسي  العام  لالتحاد  التأسيسي  المؤتمر  برئاسة    1946جانفي    20ابن عاشور 

ة نقابية صماء، ومنظمة  وكان حدثا عظيما جمع كال الشغالين والموظفين والمدرسين في وحد

 وطنية عتيدة،تدافع عن حقوق العمال، وتشد أزر الحركة الوطنية. 

أحزابا    1946وفي صائفة     الوطنية:  العناصر  كافة  بحضور  القدر  ليلة  انعقد مؤتمر 

استقالال   البالد  باستقالل  المطالبة  االجتماع  هذا  في  الحاضرون  أعلن  وجمعيات  ومنظمات 

لى جامعة الدول العربية، ومنظمة األمم المتحدة، فما كان من اإلدارة تاما، وانضمام تونس ا

الداخلي   الدولة  أمن  على  التآمر  بتهمة  المؤتمرين،  من  طائفة  اعتقلت  أن  إال  االستعمارية 

كلها   المملكة  وانتفضت  عاشور،  ابن  الفاضل  الشيخ  المعتقلين  بين  من  وكان  والخارجي، 

ا فقام  التجار والصناع والعمال  احتجاجا على هذا االعتقال،  التي شملت  باإلضرابات  لسكان 

الفطر) عيد  يوم  الزينة  بمظاهر  القيام  عن  االمتناع  وإعالن  (  1365/1946والموظفين، 

الوجود   ضد  انتفاضتها  في  األمة  مع  تضامنا  الرسمي  الموكب  عقد  عن  الباي  وامتناع 

 االستعماري. 

ونضاله ضد المستعمر، رأى حاقدوه   وإزاء تعاظم دوره البارز في الحركة الوطنية،   

أنه أصبح من أبرز الزعماء في تونس، وال شك أن سيفتك مشعل الزعامة من بين أيديهم، فما  

تلك   الذي عاش  الزمالء  أفراد مليشياتهم،كما حدثني بعض  لبعض  أوعزوا  أن  إال  كان منهم 

نة اآلن( فأخذ الرجل  الفترة، فاعتدى أحدهم عليه بالضرب في نهج الكنيسة)نهج جامع الزيتو 

الفاضل  الشيخ  يكن  ولم  العلم،  يحمي  من  ويقول:  والحماية،  النجدة  طالبا  ويصرخ،  يستغيث 

أعاله رجال   قلنا  وهو كما  اإلهانة،  بمثل هذه  يجازى  والشعب  للوطن  الخير  فاعل  أن  يدري 

تست  ريثما  القاهرة،  وقصد  حقائبه،  فحزم  لالعتداء،  عرضة  يكون  أنه  يتصور  ال  تب  مهابا، 

الدراسات  معهد  طلبة  على  ألقى  القاهرة  أمرهم،وفي  ليدبروا  لحاقديه،  الجو  ويخلو  األمور، 

العربية العالية محاضرات عن الحركة األدبية والفكرية في تونس، وطبعت هذه المحاضرات  

 في القاهرة أوال ثم بتونس بعد ذلك. 

فب     اليوم،  نقول  كما  الجمعياتي،  العمل  في  ابن عاشور  التدريس  انغمس  إلى  اإلضافة 

في الجامع األعظم، والمدرسة الصادقية التي استمر يعمل بها ثالثين عاما، بدأ نشاطه وهو  

دون العشرين في الجمعية الخيرية، وفي جمعية قدماء الصادقية والنوادي الطالبية، ثم انضم  

سنة   الخلدونية  الجمعية  سنة    1931إلى  لها  رئيسا  ش  1945وأصبح  منبرها  في  وعلى  رع 

إلقاء محاضراته التي يمجد فيها العروبة، ويبسط مفاخر اإلسالم على سامعيه، مما بعث في  

الثقافة   ضد  منيعا  سدا  ووقفت  اإلسالمية،  العربية  بالحضارة  واالعتزاز  الحماس  النفوس 

بكل   الناس  بين  وإشاعتها  نشرها  على  االستعمار  عمل  التي  الهدامة  والتيارات  الوافدة، 

وأص الشباب الطرق،  مقصد  الخلدونية  الناس،فأصبحت  حديث  المحاضرات  هذه  بحت 
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المتعطش إلى معرفة تاريخ بالده وحضارتها، وأعاد للخلدونية مجدها القديم، أيام كان البشير  

قيمتها   فرفع  اإلسالمي،  التاريخ  في  دروسه  بها  يلقي  الفاضل،  الشيخ  يقول  كما  صفر، 

شرح على  وإقدامه  بيانه،  وقوة  المحدقة    بفصاحته،  االخطار  وكشف  االستعمارية،  الحقائق 

بالعالم اإلسالمي، حتى صارت دروسه معهدا تتلقى فيه التوجيهات الوطنية، قبل التوجيهات  

األمر   وكان  تزاحم،  ال  مطلقة  الجيل  ذلك  شبان  البشير صفر على  العلمية، فصارت زعامة 

 كذلك عندما أصبح الشيخ الفاضل رئيسا للجمعية الخلدونية. 

نطاق     المعرفة على  ونشر  الثقافة،  فكانت رافدا من روافد  التونسية  اإلذاعة  وأنشئت 

للتعريف   فرصة  الفاضل  الشيخ  ووجدها  والمستمعين،  المثقفين  بين  للتواصل  وقناة  واسع، 

بحقائق اإلسالم وأباطيل خصومه، ثم كان التعريف بالعلماء األعالم الذين أقبلوا على تفسير  

وبيان   التفسير  القرآن،  سماه  كتاب  في  المحاضرات  هذه  طبعت  اتبعوها)وقد  التي  المناهج 

ورجاله( وكذا تقديم تراجم الرجال الذين عرفتهم تونس في عهدها القديم والحديث، وسنعود  

 إلى مسالة التراجم في آخر هذه الخواطر. 

والباح   الدارس  إقبال  التأليف  يقبل على  لم  أنه  سابقا  ذكرنا  فقد  كتبه،  ما  أما  فجل  ث، 

طبع من كتبه هو عبارة عن محاضرات يلقيها ارتجاال، وال يعد منها إال بعض األسطر، أو  

مجلة   سألته  وعندما  المحاضرات،  لهذه  إلقائه  عند  عليها  سيؤكد  التي  العامة  الخطوط 

التي   المقاالت  استثنيت  إذا  ألقلمي أجاب:"  إنتاجه  العريبي(عن  البشير  السائل هو  الندوة)لعل 

وإن    نشرت عنه،  أحدثكم  قلميا صرفا  إنتاجا  أجد  ال  فإني  واألدبية  العلمية  المجالت  في  لي 

استغراق الدروس واألشغال ألوقاتي هي أعظم حائل دون ذلك، وبعد فمتى ثبت رأس المال  

في مناسبات   ألقاها  الغالب هو خطب ومحاضرات  في  له  نشر  فما  إنتاجه"،  يسأل عن  حتى 

 مختلفة. 

تراجمه لعلماء ومصلحين عاشوا في المغرب العربي، ونهتم خاصة    ونذكر فيما يلي  

العصر   في  عاشوا  الذين  أعني  تونس،  في  والمصلحين  العلماء  األخيرة من هؤالء  بالكوكبة 

الحديث، وقد نشرنا بحثا في مجلة الهداية حول هذا الموضوع، وقلنا إن فن التراجم من أقدم  

اإلسالمي  الثقافة  عرفتها  التي  النبي صلى هللا  الفنون  بسيرة  االهتمام  إثر  الفن  هذا  نشا  فقد  ة، 

بالعظماء واألبطال قبل اإلسالم ال شك في وجوده، إال أنه لم   عليه وسلم، وإن كان االهتمام 

يتخط المرحلة الشفوية، ولم يقع االهتمام بهذا الجانب اهتماما خاصا إال بعد مجيء اإلسالم،  

كان   فقد  اليانعة،  ثمراته  من  حياة  فهو  وتراجم  التفسير،  وعلماء  الحديث  برواة  االشتغال 

الصحابة والخلفاء الراشدين، وتوالت المؤلفات في هذا الباب، ونما هذا الفن نموا عظيما في  

الحديث والمفسرين األدباء والشعراء   إلى رواة  باإلضافة  المشرق والمغرب، وأصبح يشمل 

الباب وفيات األعيان  ونذكر في هذا  لياقوت، وكتب    واألعيان،  البن خلكان، ومعجم األدباء 

المالكي في   المترجمين مثل  برز علماء من  تونس  وفي  الفقهية،  بالمذاهب  الخاصة  الطبقات 

 رياض النفوس وأبي العرب في طبقات علماء إفريقية، والدباغ وابن ناجي في معالم اإليمان. 

إليقا   وسيلة  فكان  التراجم،  فن  المعاصرون  الكتاب  الديني  وتلقف  الشعور  ظ 

فبرع في   بهم،  النسج على منوالهم، واالقتداء  يمكن  الذين  الرجال  والوطني، وإحياء عظماء 

 هذا الفن كتاب ومصلحون، ومن بينهم محمد الفاضل ابن عاشور. 

وتاريخية    علمية  ومادة  فنية،  مقدرة  من  أوتي  بما  الفن،  هذا  أسباب  له  توفرت  لقد 

مشاركا   الرجل  كان  فقد  رجالها خصبة،  أبرز  من  نقل  لم  إن  والفكرية،  األدبية  النهضة  في 

أو   إما مباشرة،  تونس،  العلماء واألدباء والمصلحين في  الكوكبة من  بهذه  العاملين، واتصل 
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عن طريق الرواية الشفوية، والوثائق الهامة في المكتبة العاشورية، أو عن طريق والده الذي 

الوا العلم  دوحة  تحت  هللا  شاء  ما  بالرجال  عمر  مثله  خبير  إال  ينبئك  وال  الظالل،  رفة 

 وتراجمهم وآثارهم. 

التواء:" إن الشعور     أو  التراجم فيجيبنا بال عناء  بفن  الفاضل   لماذا اهتم األستاذ  أما 

التعلق   قد برز هذا  الواسعة  القومية  الشخصية  إلى جانب  التونسية،  الخاصة، وهي  بالوطنية 

زا لعظمته، وتحريكا للهمم إلى بعث مستقبله، على نحو ما  في خصوص التاريخ التونسي إبرا

 تقتضي عظمة ماضيه، فتوجهت األقالم إلى التاريخ التونسي، وتراجم التونسيين" 

ومن البديهي أن الرجل أراد أن يساهم في التعريف برجاالت تونس، وإبراز دورهم   

محمد   مثل  تونسيين  بعلماء  الناس  جهل  الحظ  أن  بعد  نهضتها،  الذي  في  عزوز  بن  المكي 

أن   على  حمله  الجهل  وهذا  اآلستانة،  إلى  انتقل  األصل،  مراكشي  المستشرقين  أحد  اعتبره 

على   نزل  الذي  العجيب  الكابوس  ذلك  من  اليقظة  والنفس  الحي،  الشعور  ذو  يألم  يقول:" 

الذبول  ثوب  وكساه  اإلهمال،  زاوية  إلى  فلزه  ورجاله،  وآثاره  أحداثه  في  التونسي    التاريخ 

والخمول، وضرب عليه التالشي والضياع، وألزمه انعدام المصادر، وفقدان التأليف، وتعطل  

والطمس  البروز حتى أصبحت الجهالة بأحواله سنة متبعة، والنكران لرجاله شرعا سائغا،  

 لمعالمه حقا مرعيا". 

مجلة   و  الزيتونية  المجلة  في  التراجم  فن  غمار  الفاضل  الشيخ  دخل  هكذا  و 

الميدان  الثريا، التراجم فارس  التونسية و مجلتها،و كان في هذه  الندوة،فاإلذاعة  ثم 

الكتب   بتراجم الرجال صدور مجموعة من  نتج عن هذا االهتمام  بال منازع،و قد 

تعد طريفة في بابها،و هي التفسير و رجاله، و أركان النهضة األدبية في تونس،   

ال المغرب  تاريخ  في  اإلسالمي  الفكر  أعالم  األعالم،ويتجاوز و  تراجم  و  عربي، 

ذه  عدد المترجم لهم في هذه الكتب ستين شخصية علمية و أدبية و سياسية،و جل ه

 الشخصيات برزت، و أثرت في المجتمع التونسي تأثيرا قويا . 

أما منهجه في هذه التراجم فيتمثل في أن االهتمام بترجمة الشخصية يعود إلى مدى    

إذ  بالمجموعة:  عن    ارتباطها  المالئم  التعبير  فكانت   ، تطلعاتهم  و  الناس  مطامح  تتمثل  فيها 

أمالهم و أشواقهم نحو اإلصالح و التجديد، فهو ال يدرس هذه الشخصيات بمعزل عن التاريخ  

العام، و الحوادث و الوقائع التي عرفها المجتمع،  بل هي عنوان لتلك العوارض واألحداث،   

بالشيخ  التعريف  مفتتح  في  باعتبارها    يقول  أخذت  إذا  التاريخية  الحقب  إن  السنوسي:  محمد 

والمؤثرات   الظروف  عنها  نفضت  بعدها  المتسلسلة  األزمان  في  الوجود  ساري  خالدا  تراثا 

في   البادي  المصفى  الجوهري  لوجودها  فتمخضت  والمالبسات،  والعوارض  واالنفعاالت 

فكري، والنتاج الديني، فإنه يصبح  مجموعة تلك الحوادث واألطوار أعالم الرجال، والنتاج ال

بتلك   الرجال تتصل اتصاال جوهريا  أسماء  التاريخ أن يجد أسماء عظيمة من  حينئذ لمسجل 

المجموعة في كامل عناصرها، حتى يصبح أحد تلك األسماء أصدق عنوان على تلك الفترة  

أن   يمكن  ال  حتى  نتاجها،  ومظاهر  أطوارها،  فيه  تمتزج  تحديدها،  يريد  تستحضر  التي 

 مجموعة متالقية إال تحت ذلك العنوان" 

وهذه الفقرة تبين بوضوح مدى اعتبار البيئة التي عاش فيها المترجم له، فهي إحدى    

الركائز التي تقوم عليها الشخصية، وبها تتميز أخذا وعطاء، فالشيخ سالم بوحاجب، نشأ في  

وانتشق   حارة،  الشمس  فيها  لقي  قروية،  نشأة  الساحل  البحر  ظالل  إلى  وتعرف  نقيا،  الهواء 
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طاهرا كريما، وخدم األرض، ورعى الغنم، وجاء إلى تونس، فسكن عند عمه، ولم يكن في  

نيته أن يتلقى التعليم بجامع الزيتونة، ولكنه صادف التفات المشير األول أحمد باشا باي األول  

ف  بذلك،  الناس  وتسامع  الزيتونة،  بجامع  الرسمي  التدريس  تأسيس  داعيا  إلى  ذلك  منه  حرك 

سالم  العالم  منه  فكان  وجد،  بعناية  العلم  وأقبل على  الزيتونة،  بجامع  العلم  إلى طلب  للتوجه 

 بوحاجب. 

وينتقل ابن عاشور بعد ذلك من مؤثرات القرية أو الحي: أي البيئة الضيقة إلى البيئة    

العربي   العالم  في  أو  تونس  في  إن  السياسية،  األحوال  فيذكر  في  العامة،  أو  واإلسالمي، 

غيرهما، ثم يعود ابن عاشور إلى التخصيص، فيذكر حياة المترجم له وشيوخه الذين اثروا  

السياسة "   إذا كان من رجال  أما  إذا كان عالما،  والثقافي،  العلمي  تكوينه  فيه، وساهموا في 

 فتقع العناية باألحداث الخارجية المتصلة به" 

ي آثار المترجم له وأعماله السياسية أو األدبية أو الدينية  أما المرحلة الموالية فتتمثل ف  

، وهنا يقع اإللمام بهذه األعمال واآلثار، والمالبسات التي حفت بها، فإصالحات خير الدين  

بسببها   سقطت  والخارجية  الداخلية  الصعوبات  من  بأنواع  اصطدمت   " واإلدارية  السياسية 

ضى، وأحاطت بها عوائق الحرب األهلية والمجاعات  البالد بين حالة الخراب والدمار والفو 

انتهت باالنتقاص من سيادتها، إذ دخلت ماليتها بسبب ذلك تحت   واألوبئة ست سنين كاملة، 

 الرقابة األجنبية" 

وهكذا نالحظ أن الشيخ الفاضل ال يتناول التعريف باإلعالم في حد ذاتهم، وإنما هم    

وأدبيا اجتماعيا  تيارا  عنده  له    يمثلون  المترجم  بين  الفصل  ليصعب  حتى  ودينيا،  وسياسيا 

ومجتمعه وعصره، وكثيرا ما يكون ذلك العلم ممثال لذلك التيار وعنوانا له، لما يتوفر فيه من  

 خصال القيادة والتفرد والتوجيه.    

له     المترجم  بين  واالنسجام  التزاوج  هذا  فستالحظ  التراجم  هذه  من  شئت  ما  اقرأ 

ي  فلم  والتربة  وبيئته،  وواقعهم،  مجتمعهم  عن  بمعزل  وينشطون  يعيشون  األعالم  هؤالء  كن 

التي نشؤوا فيها، بل نبغوا من صميمها، ومثلوا ما فيها أصدق تمثيل، يقول الشيخ الفاضل في  

المقاالت   في  حاولنا  لقد  العربي(:"  المغرب  تاريخ  في  اإلسالمي  الفكر  كتابه)أعالم  مقدمة 

في هذا السفر الصغير إبراز خمس عشرة حقبة من حقب التاريخ  الخمس عشرة التي نقدمها  

مجلوة كل حقبة منها في المنبع الفكري الديني الذي يعتبر مصدرها ومددها" فطموح الشعب  

وأشواقه تمثلت إذن في هذه النخبة من الرجال الذين ترجم لهم الشيخ الفاضل، وال غرابة أن  

في كتابه "فن السيرة" ذات طابع أكاديمي، تقوم    تكون هذه التراجم كما يقول إحسان عباس 

المضطرب   المتناقض  بعد عرض  االستنتاج،  في  والتدقيق  والتحليل  التشريح  على  دراستها 

من الروايات الستخالص الحقائق منها، وتحتاج هذه الدراسة قوة خارقة من النقد الالزم لكل  

 من المؤرخ واألديب" وقد كان ابن عاشور كذلك. 

كان المترجم له يشع على عصره، بما له من تأثير وتجاوب مع بيئته فإن الشيخ وإذا    

الفاضل ال يهمل تأثيره فيمن أتى بعده، مثل خير الدين ومحمود قابادو، فإن كان األول داعية  

لإلصالح السياسي، فإن الثاني يعتبر من الدعاة إلى التجديد األدبي، ولهذا نرى هذين العلمين  

 أركان النهضة األدبية والفكرية في تونس. يسيطران على 

واصلوا    الذين  التونسيين  والمؤلفين  الكتاب  أبرز  من  يعد  الفاضل  األستاذ  فإن  وهكذا 

العرب في طبقاته، والمالكي في رياضه، والدباغ وابن   أبو  التي بدأها  السنة األدبية والدينية 

ف  جدد  ابن عاشور  أن  إال  اإليمان وغيرهم،  فن  ناجي في معالم  بتلقيح  وذلك  الميدان،  ي هذا 
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التراجم بالصبغة التي تالئم العصر من ناحية، وجعل هذه التراجم وسيلة للنهوض االجتماعي  

والديني واألدبي، وإيقاظ الهمم وإلهاب الشعور الوطني من ناحية أخرى، وال غرو أن اعتبر  

العربي واإلسالمي بال    العالمة ابن عاشور من رواد النهضة الحديثة في تونس، وفي العالم

 منازع.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشـــاذلي بــــو يحي 
 

كان يمشي أمامي شيخ، متوسط القامة، في ظهره بعض االنحناء، بدا لي أني أعرفه،    

دفعني الفضول إلى أن اقترب منه ألتبين من هو، فإذا هو أحد أساتذتي، خففت بعض الشيء  

فأ هاربا،   أولي  وكدت  سرعتي،   الكافية  من  الشجاعة  يجد  ال  الذي  المتعلمين  جيل  من  نا 

                                                                             لمواجهة أساتذته و معلميه، و لو أصبح الواحد منا كهال،  نعم نحن نجل  من علمنا، 

في   يعترضنا  عندما  اتجاهنا  نغير  ما  كثيرا  و  عنهم،  تلقيناه  حرف  أو  كلمة  كل  ونقدر 

ال عنهم  فتلقينا  الحظ،  أسعفنا  ممن  أستاذ،   أو  معلم  أستاذي  الطريق  مع  فعلت  كما  علم،تماما 

( هذا الذي كان يدب أمامي بنهج اسبانيا بالعاصمة،  و الذي  1997-1918الشاذلي بو يحي )

المتجولين،    الباعة  أمتعة  بين  يقفزون  الذين  المارة،  من  الغفيرة  الجموع  هذه  رغم  عرفته، 

 الذين تطاردهم الشرطة البلدية من مكان إلى آخر. 
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لسنون، كم أنت ظالمة، فبين يوم و آخر،  و بين سنة و أخرى، تمر منك  هلل أنت أيتها ا  

العقود، فتحولين القوة إلى ضعف،والشباب إلى كهولة، و الكهولة إلى شيخوخة،  فهذا األستاذ  

بو يحي كان باألمس يبدو طويل القامة،  يتقد وجهه حمرة و نضارة،  صحيح أن في عينيه  

 و أن شعره منحسر عن مقدم رأسه،  كل ذلك   بعض الحول، أو ما يشبه الحول،

 وغيره ال ينقص من المهابة و الوقار اللذين يتحلى بهما األستاذ بو يحي.   

هلل أنت أيتها األعوام،هاهو األستاذ بو يحي جالسا مع جمع غفير من األساتذة و الطلبة    

الج  السنة  اختتام  يوم  االجتماعية  و  اإلنسانية  العلوم  كلية  فضاء  الجوائز  في  توزيع  امعية،و 

 على المتفوقين من الطلبة،وكان ذلك قبيل وفاته،في هذه الكلية التي كانت تسمى كلية اآلداب 

بشارع    اإلنسانية  و    1938افريل    9والعلوم  المرطبات  يوزعون  الكلية  أعوان  و 

الزجا تتناول  المأكوالت،و  لتأخذ  تمتد  يحي  بو  األستاذ  يد  الحاضرين،و  جة  المشروبات على 

سان   شارع  في  و  باريس،  بشوارع  باألمس  كان  الغازية،   المشروبات  من   األخرى  تلو 

جرمان بالذات يرتدي تبانا،و هو ينشد المتع بكل أصنافها، و الصحة و القوة تغريانه باإلقبال  

                                                                                على اقتناص اللذات،والعب  منها كما يشاء،وهو من خالل ممارسته لآلثار الشعرية،وألرباب  

بال وبالتالي  اللذات  الحسية،  اللذات  إقباله على  يقل  العمر  في  اإلنسان  تقدم  أنه كلما  ذات،يعلم 

يزهد فيها،ألنها تستلزم النشاط والصحة والقوة، و ال يبقى أمامه إال تناول بعض المشروبات  

 الغازية التي كانت باألمس في رأيه تافهة،و يضحك منها كلما رأى غيره يحتسيها. 

الجوائز، وقام األستاذ بويحي بكل تؤدة ورفق، وغادر الكلية، رفقة  انتهى حفل توزيع    

فيها   أمضى  التي  الكلية  غادر  الهوينا،  يمشي  وهو  العشاش،  الطيب  األستاذ  وزميله  تلميذه 

تولي خطة   في  ولم يرغب  إداري،  يطمع في منصب  ولم  ومدرسا،  أستاذا  أعواما وأعواما  

نافسون للحصول عليها بشتى الطرق، كل ما يعنيه  إدارية، وزمالؤه من حوله يتهافتون، ويت 

أن تكون محفظته بيده، وأن يكون القسم مقصده، ليشبع رغبة هؤالء الطلبة في التعرف إلى  

الغوص   على  تساعدهم  آليات  وامتالك  لدراسته،  علمي  منهج  واكتساب  العربي،  األدب 

 والبحث في مطاويه. 

ة التخرج، دخل قاعة أبي القاسم الشابي أذكر أنه دخل علينا ذات صباح، ونحن في سن  

العلوم اإلنسانية واالجتماعية(وهي   تسمى اآلن كلية  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)أصبحت 

القاعة الواسعة الوحيدة في الكلية آنذاك، صففت مقاعدها على شكل مدارج، ورغم اتساعها  

األن  وتضيق  األجسام،  فتختلط  االزدحام،  حد  إلى  تمأل  ووجد  كانت  االختناق،  حد  إلى  فاس 

بعض الطلبة اللعب بشعر بعض زميالته التي وجد فيه سبائك ذهبية، تتدلى وراءها، وكثيرا  

األستاذ   يواصل  في حين  للذكرى،  دفتره  في  الصفراء، ويضعها  الشعيرات  بعض  يقتطع  ما 

م الشباب،                                                                           بويحي تحليل قصائد الغربة والحنين إلى األوطان في شعر ابن حمديس، وتذك ر أيا

بحرف   قافيتها  تنتهي  التي  القصائد  بها، مركزا على  والتنعم  اللذات  إقبال على  فيها من  وما 

الحاء، وخاصة عندما تكون ساكنة، وهو حرف يدل على الحس والتلذذ، وتدل بالتالي على ما  

للتوجع   رمزا  أخرى  حاالت  في  تكون  وقد  بها،  واالستمتاع  اللذات  على  اإلقبال  يصاحب 

 م، ونشير بذلك إلى قصيدة ابن حمديس التي جاء فيها: واألل

 طرقت والليل ممدود الجناح           مرحبا بالشمس في غير صباح                  

                                                                       سل م اإليمـــــاء عنها خجال            أو ما كان لها النطــــــــق مباح            

 سقما فيه منيـــــــــات الصحاح    غـــــــادة تحمل في أجفانها                    

 بت منها مستعيــــــدا قبال             كان لي منها على الدهر اقتراح             
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إلى    تحليلها  في  األستاذ  شرع  التي  قصيدته  في  يدعو  حمديس  ابن  أن  المهم 

واس وابن  االنهماك في ملذات الحياة، والدعوة إلى التمتع بالحياة، تماما كما فعل ابو ن 

 الرومي. 

المخطوطات     تحقيق  في  تسر عهم  الشرقيين  على  ينعى  كان  أنه  أنساه  ال                                                                    وما 

ونشرها، وال يتفطنون إلى األخطاء التي يقعون فيها، وحتى مدننا التونسية ال ينطقون  

بزرته،   تصبح  فبنزرت  الفرنسيون،  يكتبها  كما  يكتبونها  وإنما  نحن،  ننطقها  كما  بها 

نحتف ينتجه الشرقيون، ولو كان غثا، ألننا لسنا من قوم يأكل  وهكذا، ونحن  بكل ما  ل 

وصحيح   إنتاجهم،  نجل  وال  وكتابنا،  أدباءنا  نكبر  ال  أننا  الملة، صحيح  ويسب  الغلة 

كذلك أن أهل الشرق متهاونون بأمرنا، ويرون أننا تابعون لهم، وكل ما نكتبه أو ننتجه  

يلتف  ال  إليهم  وصل  إن  وحتى  إليهم،  يصل  عجلى  ال  نظرة  فيه  نظروا  وإذا  إليه،  تون 

على   يسطون  األحيان  بعض  وفي  إلينا"  ردت  بضاعتنا  قال:"هذه  من  قول  يرددون 

إنتاجنا وأبحاثنا، وينسبونها إلى أنفسهم، وحتى إن تفطن كاتب من أهل الشرق العربي  

بويحي،   الشاذلي  المرحوم  الكتاب مع  بالصمت، كما فعل بعض  يلوذ  السطو  إلى هذا 

باالعتماد    حول  القيرواني  الحصري  بإبراهيم  الحمامة  كتابه طوق  في  حزم  ابن  تأثر 

على مخطوط أكتشفه في مكتبة ليدن بهولندة، ونشر بحثه في مجلة علمية بتونس، ثم  

هذا   نتائج  الشرقي  الكاتب  هذا  نسب  ذلك  ومع  بالهند،  المستشرقين  مؤتمر  في  ألقاه 

 من أخالق تمنعه على التعدي على أبحاث  العمل إلى نفسه، وال من رادع يردعه، وال

كانوا   ولو  العمل،  ذلك  إليه  ينسبون  بالده  من  الباحثين  أن  األمر  في  والغريب  الغير، 

على علم بالسطو والتعدي على ملكية هذا اإلنتاج لألستاذ بويحي، ولكن هذا المتعدي  

ف كتابا  أو اللص نطق بدون شعور منه، عندما قال:ونحن نشاهد في عصرنا من يؤل

الذي  بسابقه  متأثرا  المراجع،  هذه  إلى  ليرجع  آخر  مؤلف  فيأتي  مراجعه،  إلى  يرشد 

إلى   يشير  أن  دون  المصادر،  تلك  إلى  فيشير  المراجع،  هذه  في  السبق  له فضل  كان 

 الكتاب الذي انتفع به. 

الذي    هللا  سبحان  صوته:  بأعلى  يصرخ  أن  من  بدا  بويحي  األستاذ  يجد  ولم 

حق المظلوم، وكيف ال يصرخ وال يستغيث، والمجلة التي نشرت البحث  أنطق الظالم ب

ال   الرد  أن صاحب  منها  اعتقادا  يحي،  بو  المرحوم  رد  تنشر  أن  رفضت  المسروق 

                                                                               يمكن أن يكتب مثل هذه األبحاث، وقد ذك رنا هذا الموقف بممثلة عربية كبيرة، فعندما  

اة: إذا الشعب يرما أراد الحياة، لم سمعت أبا القاسم الشابي يقول في قصيدة إرادة الحي 

تصدق أنها لشاعر تونسي، وكانت تظن أنها إلبراهيم ناجي أو محمود حسن إسماعيل  

 مثال، وهي شتشنة أعرفها من أخزم كما يقول المثل العربي.  

كانت حصة األستاذ بويحي في قاعة أبي القاسم الشابي بالكلية المذكورة تمتد    

إل التاسعة  الساعة  بضع  من  تتخللها  قد  كاملة،  ساعات  أربع  الزوال،  بعد  الواحدة  ى 

دقائق لالستراحة، واألستاذ طيلة هذه الساعات األربع منكب على ديوان ابن حمديس،  

لقد استوعبنا وفهمنا فهما جيدا عالم ابن حمديس الشعري، وفهمنا كذلك ماهية الشعر  

األستا درس  إن  أقول  وال  الشعر،  هذا  بدأ  منذ  الشيء  العربي  نوع  من  هو  بويحي  ذ 

وأغراضها   لغتها  في  تحذو  بويحي  فهمها  كما  العربية  القصيدة  ولكن  يذكر،  بالشيء 

وأسلوبها على منوال المعلقات والشعر العمودي القديم بصفة عامة، منذ إن كان األدب  

العربي إلى ما شاء هللا ولم تزل، فبقي العالم العربي يردد صدى " قفا نبك من ذكرى  
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ب ومنزل" و"ودع هريرة أن الركب مرتحل" ويتمتع من شميم عرار نجد، وإن  حبي 

الشرق   عطور  أطيب  العرار  على  وفضل  هريرة،  ودع  وال  يوما،  للبكاء  يقف  لم 

وابن   حاله،  على  باق  أدبه  لكن  وشعوره،  وتفكيره  حياته  نوع  يتطور  فقد  والغرب، 

المرسومة من  الحدود  فالمعاني  حمديس لم يغن خارج سربه، وال تخطى  بدأ الشعر،  ذ 

واحدة، ولكن الصياغة والتعبير هي مجال إبداع الشاعر وتجديده، فالعرب كما يقول  

بويحي اقتنعوا بأن المعاني كلها قد قيلت منذ عهد اكتمال الشعر في العصر الجاهلي،  

واقتنعوا أيضا، سواء منهم أنصار القديم وأنصار الجديد، بأن المتأخرين ليس لهم إال  

وإما  ال القديمة،  األخرى  تلك  من  المعاني  بتوليد  إما  القدماء،  إليه  فيما وصل  تصرف 

لغير   اختراع  ال  موجود  في  تصرف  قصاراه  فاألمر  جديدة،  قوالب  في  بصياغتها 

موجود، وظاهر أن التصرف سواء أكان بالتوليد أم بالصياغة إنما هو تعاط لآللة، أي 

يطل وما  واألسلوب،  بالصياغة  نسميه  تعاط  لما  ال  األعم،  بالمفهوم  لفظ  كلمة  عليه  ق 

األدب   فإن  وبالتالي  واألصل،  والكنه  الرصيد  التي هي  المصبوغة  للمادة  أي  للمعنى 

المعاني   أكثر منه معنى، وقد درس هذه  لفظ  بويحي،  الشاذلي  العرب، كما يرى  عند 

ة  في مقال له طويل وسمه بــ )العرب وأدبهم( وقد أحدث ضجة عند ظهوره، وخاص

مثال،   العربي  أدبنا  منتقدوه:  قال  كما  يقول،  فلماذا ال  أدبهم،  في  هذه  و)هم(  العنوان، 

فهل استثنى نفسه من العرب وأدبهم، واالستعمال متداول عند العرب القدامى لو درى  

 المعترضون. 

وقال آخر: لقد كان المؤمل أن ينظر األستاذ، وهو الذي يربي جيال على حب   

وال والصدق  األحكام  الحرية  من  تحررا  أكثر  يكون  أن  واالستقصاء،  والبحث  تجرد 

يقبل تحكمات أساتذته، وإال أحرز صفرا، فضال على   تلميذا عليه أن  يعد  فلم  القبلية، 

دمغتهم   إذا  يحقدون عليه  بحيث  المستشرقين(  أساتذته  التحكمية)يقصد  ليسوا من  أنهم 

 الحجة، وإن كانوا ال يسلمون بسهولة. 

ة إلى أستاذهم في األول مبهورين، وكانوا يلتقطون كل كلمة يتفوه  استمع الطلب   

بها، ثم لم يلبثوا أن أحسوا بالملل والضجر، فقد طالت السنة الجامعية، ولم يكن تقسيم  

أن   يلبثوا  ولم  الماضي،  القرن  ستينات  خالل  موجودا  سداسيين  إلى  الدراسية  السنة 

ة متجولة، يكتب فيها كل طالب ما يعن له  وجدوا طريقة للتسلية، تتمثل في إنشاء نشري 

باألستاذ   وتشنع  الدرس،  تنتقد   كانت  التعاليق  هذه  وجل  تعليق،  أو  مالحظات  من 

تشنيعا فظيعا، ال لشيء إال ألنه كان محافظا حسب رأيهم،وعيبه ــ إن كان هذا يعد من  

سرت وقد  ألفاظها،  ونقاوة  عبارتها  صفاء  في  العربية  للغة  محبا  ــ  هذه    العيوب  في 

في   واالرتماء  والتجريبية،  والبنيوية  والشكالنية  الهيكلية  تقليعة  الطلبة  بين  اآلونة 

االجتماعي   التخلف  من  رأيهم  حسب  الوحيد  المنقذ  باعتبارها  االشتراكية  أحضان 

 واالقتصادي. 

وعروض،     بحوث  من  يعدونه  فيما  طلبته  على  يعتمد  بويحي  األستاذ  يكن  لم 

ستمعون إلى عرض الطالب حول موضوع في األدب أو اللغة  كبعض زمالئه الذين ي 

بأسلوب   العرض  في  الواردة  اآلراء  تلك  الحصة  آخر  في  يعيدون  ثم  الحضارة،  أو 

جديد، وينتهي الدرس، ولم يكن كذلك من الذين يملون ما يكتبون على طلبتهم، وإنما  

م كل  ويقدم  قبل،  من  أعدها  نقاط   على  باالعتماد  ويناقش  يحلل  وآرائه  كان  علوماته 

بأسلوب نقدي، يصل في بعض األحيان إلى العنف والرفض، لكل ما هو متعارف لدى 
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نقاد األدب، وقد يتغاضى عن المحاسن، ربما ألنها مفروغ منها، ويؤكد على المساوئ  

 والعيوب حتى يقع تجنبها، وككل الناس قد يميل مع الهوى، وهل يسلم منه أحد؟ 

الهوى،   مع  ميله  لي  محمد    ظهر  لكتاب  وتحقيقه  تقديمه  أطالع  وأنا 

للشيخ  استنقاص  كله  والكتاب  الباريسية(  االستطالعات  على  جوية  القروي)حادثة 

محمد السنوسي، وتابعه في هذا االستنقاص األستاذ الشاذلي بويحي، الذي عاب على  

كان   حين  في  الزيتونة،  جامع  خريج  أنه  عنه  وقال  الفرنسية،  للغة  جهله  السنوسي 

لقروي خريج المدرسة الحربية بباردو يحسن الفرنسية، ومع ذلك فإن إدارة الحماية  ا

اختارت السنوسي لزيارة معرض باريس على نفقتها، وتركت القروي، والحق أن كال  

منهما كان خادما لركاب الحماية، وسائرا في فلكها، نعم ذاق السنوسي النفي واإلبعاد  

الفرنس للوجود  المعارض  الجديد  عن موقفه  للواقع  قناته، وخضع  ثم النت  بتونس،  ي 

المفروض على تونس، أما القروي فقد رضي باألمر منذ البداية، وهو ما لم يؤكد عليه  

 األستاذ بويحي. 

الحال    واقع  في  المحقق  حصرها  والسنوسي  القروي  بين  العداوة  وسبب 

ا السبب  أن  حين  في  في عصرهما،  سائدة  كانت  التي  األمور  لهذه  ومجريات  لحقيقي 

العداوة، والذي لم يتفطن إليه الشاذلي بويحي رحمه هللا ذكره محمد ابن الخوجة بخط  

يده على جريدة الحاضرة التي كانت في مكتبته، والمودعة اآلن بدار الكتب الوطنية،  

مع   السنوسي  عداوة  منشأ  الفصل  هذا  نصه:"  ما  الجدري  تلقيح  مقال  حول  كتب  فقد 

أن   ومعلوم  في  القروي،  القروي  فصل  على  اإلدخال  حرر  السنوسي  الشيخ 

الجدري،فحقد عليه هذا بدعوى أنه قصد تجميله، وأن الكالم في هذا الغرض قامت به  

 المصنفات"

بها     مهد  التي  المقدمة  أو  اإلدخال  هذا  بسبب  الرجلين  بين  إذن  العداوة  نشأت 

الت الرائد  نشره  والذي  الجدري،  حول  القروي،  لمقال  أعادت  السنوسي  ثم  ونسي، 

يدل   ما  نجد  فلم  وحده،  القروي  جانب  من  ربما  العداوة،  وتطورت  نشره،  الحاضرة 

على أن السنوسي التفت إليه، أو اطلع على حادثة جوية على استطالعاته الباريسية،  

سالم  كالشيخ  تماما  عصره،  في  شخصي  تأثير  له  كان  القروي  محمد  أن  والحق 

ن مؤلفا، ولم يهتم بالكتابة، وما كتبه القروي في نقد  بوحاجب، فكل من الرجلين لم يك

أحوال   في  المكتوم  السر  والغرض، وحتى رسالته)كشف  الهوى  بدافع  السنوسي كان 

النوم( ليست بذات قيمة، وبالمقابل فقد أثرى السنوسي المكتبة التونسية بمؤلفات عديدة 

 كان لها الصدى البعيد في تونس وخارجها.  

النشر   وتعيب  وتواصلت  الدرس،  تنتقد  بويحي  األستاذ  درس  أثناء  المتجولة  ة 

جد   بكل  درسه  هو  وواصل  مشاغبين،  طالبين  قبل  من  وذلك  درسه،  تقديم  في  عليه 

الطلبة   وكان  يقول،  لما  واالنتباه  االهتمام  عدم  رأى  أن  مرة  ذات  وصادف  وعناية، 

، شتان بينها  منشغلين عنه بنشرتهم المتجولة، فأخذ محفظته وخرج في خطى سريعة

اإلنسانية   العلوم  كلية  فضاء  في  عليه  يجلس  كان  الذي  الكرسي  من  قيامه  وبين 

واالجتماعية، يوم توزيع الجوائز على الطلبة النجباء من كل أقسام هذه الكلية الثمانية،  

 فقد غادر الكلية متثاقال يحمل عبء الثمانين. 

م   له  واستقام  ويبحث،  يدرس  حياته  الرجل  أمضى  جديد،  لقد  البحث  في  نهج 

العربية، فهو ينطلق من   الثقافة  العلماء والنقاد في عهد ازدهار  بما كان عليه  يذكرك 
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الثورة   المتميز:  مقاله  )في  فاإلسالم  اللغة،  في  األلفاظ  معنى  إلى  ويستند  المفاهيم، 

لوا، الكبرى( مثال معناه المسالمة، ال االستسالم، كما قالوا،ولم يذكر من هؤالء الذين قا

يقول: وإن رابك من ذلك ريب، فابتغ له القول الفصل في هذه اآلية:" وعباد الرحمان 

قالوا سالما" والجاهلية غير   الجاهلون  الذين يمشون على األرض هونا وإذا خاطبهم 

معناه   في  اإلسالم  إال  يقابله  ال  بل  والمعرفة،  العلم  يقابله  ما  غير  ومفهومها  الجهل، 

لية معنى للحياة، ولون للمجتمع البشري، يتصف به من كان ال  األصح، ذلك أن الجاه

يدين إال بالقوة الغاشمة، يخشاها عند ذويها، ويسلطها على من استطاع تسليطها عليه،  

والمثل األعلى في مجتمع هذا ديدنه يمثله بيت عمرو بن كلثوم أحسن تمثيل، إذ يقول،  

 وكم ردد األقوام قوله:

 يجهلن أحد علينا          فنجهل فوق جهل الجاهلينا  إال ال               

لم     هو  إذ  والمسيحية:  كاليهودية  بويحي،  األستاذ  قال  وليس شأن اإلسالم كما 

يعن بالروح ومصيرها في اآلخرة فحسب، بل كان همه األول حياة الناس في الدنيا،  

للنا فلقد سن  الكارهون،  بويحي، وإن كره  للمرحوم  دنياهم،  نقوله، والكالم  س شرائع 

وشعارها،   نظمها  لها  دولة  أرضهم  قاحل  في  وأحدث  أمة،  العرب  قبائل  من  وجعل 

ونظر في أمرهم، وفيما بين أمرهم من األمم، وأعلن اإلخاء بين البشر، ولم يعلن من  

قبله، وال من بعده فيما علمنا، وتلك هي الثورة الكبرى، فلقد جعل من تباين البشر سببا  

 خاء قائال للناس:" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"  للتقارب واإل

ولئن نزل الوحي في أمة العرب، فإن نبيهم حذرهم الغرور فقال:"أيها الناس،    

إن هللا قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها باآلباء، ليس لعربي على عجمي فخر  

عدم  من  أمة  كون  وهكذا  تراب"  من  وآدم  آلدم  كلكم  بالتقوى،  اإليمان  إال  أركانها   ،

والتقوى، ال العصبية والمصالح، فجاءت في العمران البشري مثال أعلى، حق لخالقها  

 أن يقول لها:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر". 

 يقول تعليقا على هذه اآلية :إن المفكر الحر المتجرد من التحيز إلى القوم ،   

يقف من تاريخ العرب و اإلسالم وقفة المتسائل  :هل أن هذه   والتعصب للدين 

األمة كانت كما وصفتها اآلية أم ال ،و يسأل التاريخ، و يستنطق الواقع،ثم يحكم و ال  

 إخال مفكرا نزيها يقرر أن المسلمين أدوا األمانة ، فكانوا خير أمة ... و التاريخ يشهد. 

اإل   أن   ، يحي  بو  األستاذ  يثبت  لكن  وهكذا  و  كبرى،  عالمية  ثورة  كان  سالم 

المسلمين لم يرقوا إلى مستوى اإلسالم، فقد ألقيت إليهم النبوة، فلم يحسنوا فهمها، ولم  

ينطبق على   الفهم ال  هذا  لكن  و  مؤمنون؟  هم  فهل  كانوا مسلمين  ،فإن  األمانة  يؤدوا 

 كامل عصور اإلسالم. 

الذي    و  الشمال،  مدن  إحدى  من  القادم  الرجل  إحدى  هذا  إلى  والده  أدخله 

المدارس الفرنسية العربية بالجهة، ثم انتقل إلى العاصمة، لينخرط في صفوف تالمذة  

المدرسة الصادقية ، يجد السفينة، في يوم ما، تمخر به عباب البحر المتوسط، ليسجل  

أو   الطب  في  ليس   ، الشهائد  أعلى  منها  ينال  و  بباريس،  السربون  جامعة  في  اسمه 

أو الرياضيات أو العلوم الطبيعية والفيزيائية ، ولكن في األدب العربي، فقد  المحاماة  

كان المستشرقون ينصحون التونسيين بالتخصص في علم يستطيعون االسترزاق منه  

أبناء   وعلى  الفرنسيين،  على  حكر  فهي  األخرى  العلوم  أما  تونس،  إلى  عودتهم  عند 

ثل و  يحي،  بو  اختاره  الذي  التخصص  و  المبدإ  الذوات،  تحت  يندرج  زمالئه،  من  ة 
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ضمن   يتطورون  التونسيين  لندع  هو:  و  المعمرين  غالة  به  ينادي  كان  الذي  القاتل 

عليهم،   ممنوعة  فهي  األخرى  العلوم  أما  الدينية،  العلوم  و  العربية  كدراسة  ثقافتهم، 

 ألنها تفتح البصائر، و تدعو إلى المناداة باالستقالل. 

منه،   نقترب  أن  نستطع  محبا    لم  الرجل  كان  فقد  انفراد،  على  معه  نتحدث  و 

معه   تكلمت  أنني  أذكر  وال  تكلفا،  لو  و  ابتسم  أنه  نعرف  لم  النفس،  على  لالنطواء 

مباشرة، وهذا البعد عن الطلبة ليس من باب التكبر و الشموخ، و إنما هي طبيعة فيه،  

 امعية، أما غيره فقد اتخذ من طلبته أصدقاء و زمالء، و انتهت السنة الج 

وانتهينا من شرح قصائد ابن حمديس، و نسي الطلبة أمر األستاذ بو يحي، و   

المديدة، خالفا لما أصبح عليه عندما   بقامته  الكلية  نراه من حين آلخر في أروقة  كنا 

يمشي   وهو  أرقبه،  كنت  بعيد  من  و  الظهر،  مقوس  يكون  يكاد  أسبانيا،  بنهج  رأيته 

 ، و لم أره بعد ذلك. الهوينى ، حتى اختفى في الزحام

أشيع بين الطلبة أنه رفض بعض الجوائز و األوسمة التي أسندت إليه ، و تبين   

لآلداب   الذي كان مديرا  الدخلي  الوهاب  األستاذ عبد  لي  ما ذكره  بعد من خالل  فيما 

بوزارة الثقافة ، و أحد طلبة األستاذ بو يحي أنه لم يقع من ذلك شيء، فقد أسند إليه 

جائزة، و توجه فعال إلى وزارة الثقافة، و لما نظر حوله وجد نفسه جالسا بين    وسام أو 

أوائل   في  و  الوسام،  أو  الجائزة  ترك  و  هاربا،  فانسل  المغنيات،  و  المغنين  بعض 

 التسعينات اقترحت اللجنة المشرفة على توزيع الجوائز التقديرية لآلداب و الفنون 

إسناد  اإلنسانية(  العلوم  و  ذلك   )اآلداب  من  يحصل  لم  لكنه  و  إليه،  الجائزة 

 شيء، فقد كانت اللجنة استشارية، و البت في إسناد الجوائز خارجا عن نطاقها.

وقد حدثنا األستاذ الطيب العشاش، و هو صاحب دعابة و فكاهة، بل يعد من ظرفاء    

ذلك   كان  و  يحي،  بو  األستاذ  مع  الحديث  أطراف  يتجاذب  كان  أنه  تونس،  في  في  العصر 

  ، اإلسالم  أركان  من  ركنا  بوصفها  الصالة عرضا،  ذكر  جاء  و  الدنيا،  بهذه  أيامه  أخريات 

 فقال األستاذ بويحي :أما أنا فلم أشرع بعد بأداء هذه الفريضة ... رحمه هللا.

 

 محــمــــد علي السهيلي

 
قلب،    ظهر  عن  يكون  يكاد  الدينية،  للعلوم  واستظهار  وقادة،  وقريحة  نادر،    ذكاء 

ومنها خاصة علم أصول الفقه، وهو من أعوص العلوم الدينية على الفهم، فما بالك بالحفظ،  

هذا إلى جانب استظهاره ألشعار العرب القدامى، وحتى النصوص النثرية يسردها عليك بكل  

( أصيل بالد  1979ـــ    1920تلقائية وسهولة، ذلكم هو الشيخ واألستاذ محمد علي السهيلي)

العلماء والشعراء والصحفيين، فلو حذفنا هذه الكوكبة من العلماء واألدباء من    الجريد، موطن 

 الخريطة األدبية والفكرية في تونس، فماذا يبقى يا ترى؟ 

تبخل       لم  فقيرة،  أسرة  في  السهيلي  نشأ محمد علي  والتمور  التخيل  بالد  توزر  وفي 

الشبان   القرآن، ومن عادة  الكتاب لحفظ  إلى  بإدخاله  الواحد منهم  عليه  يفتح  أن  البلد  في هذا 

محال في جهته أو في بلد آخر لتعليم الصبية كالم هللا، ولكن المرحوم السهيلي اختار ،على ما  
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يبدو، أن يكون أجيرا عند مالك النخيل، يؤبر النخل، ويقوم برعايته من تلقيح وجني، ثم رأى  

أن يتعلم بجامع الزيتونة، ويخرج    ان هذا العمل ال يناسبه، فقصد تونس العاصمة، وعزم على 

يكافح على   كان  أنه  وال شك  األستاذية(  أو  اإلجازة  )أي مستوى  العالمية  لشهادة  منه حامال 

جبهتين، فمن جهة يعمل للحصول على لقمة العيش، ثم االجتهاد في الدرس، ولم يكن القدوم  

كان من لمن  إال  ميسورا،  أمرا  الحماية  عهد  في  الزيتونة  جامع  جهة    إلى  ومن  ثرية،  أسرة 

أبواب   كانت  فقد  مستحيال،  يكون  يكاد  التخرج  بعد  عمل  على  الحصول  كان  فقد  أخرى 

كانوا   ولو  وزيتونيين،  مدرسيين  التونسيين  من  المتخرجين  جميع  أمام  موصدة  اإلدارات 

جامع   في  كالتدريس  الوظائف  كل  احتكروا  الحاضرة  أهل  ان  ثم  عليا،  شهادات  يحملون 

أو ما الزيتونة أو   العاصمة،  الوظائف الشرعية األخرى، ومنعوها على كل وافد من خارج 

تتهيأ   البالد  كانت  فقد  انتقالية،  فترة  في  جاء  السهيلي  أن محمد علي  ويبدو  باألفاقين،  يسمى 

 لالستقالل، وكانت البالد في حاجة إلى المتعلمين، وذوي الشهادات العلمية. 

بالقصير وال بالطويل، يضع على عينيه نظارات  والشيخ السهيلي أسمر اللون، ليس    

فتمتد   اآلخر،  هو  ويضحك  تضحكنا،  ومواقف  بأقوال  يطرفنا  ما  وكثيرا  القلب،  طبية،طيب 

أسارير وجهه بشرا وابتهاجا، ويعود بعد التفكه إلى الدرس، وقد أدخل علينا االنشراح، مما  

جهوري التدخين،  كثير  االنتباه،  كل  إليه   منتبهين  تلميذ    يجعلنا  من  غضب  إذا  الصوت، 

متهاون بالدرس، إما بداخل القسم أو خارجه عال صوته،في لهجة جريدية متميزة، وله فراسة 

 ال تخيب، وسرعة بديهة ال مثيل لها.

تونسيا      لباسا  يرتدي  وهو  الستينات،  أوائل  في  صباح  ذات  علينا  دخل  أنه  أذكر 

عن المتنبي، وعن أطوار حياته، كما لو    صميما، الجبة والطربوش والبرنس، وشرع يحدثنا

القسم، كل ذلك في لغة لم أر في   إلى  يدخل  القهوة قبل أن  المقهى يحتسي معه  كان معه في 

حياتي أفصح منها، مع التزام آداب البحث، لم يضع أمامه ورقة صغيرة أو كبيرة، قيدت بها  

لمتنبي سردا جافا، وإنما هو  نقاط أو عناصر يسير حسبها في الدرس، كما لم يكن كالمه عن ا

عرض نقدي، يذكر الرأي ويدعمه أو يرفضه بالحجة والبرهان، واالستشهاد من هذا الناقد أو  

ذاك، ولقد وضعنا منذ اللحظة األولى في عصر المتنبي،وعرفنا حياة هذا الشاعر الذي أطفأ  

 نجم خمسمائة شاعر، كما يقول بعض النقاد القدامى. 

 ا بشرحه هو قول المتنبي: وكان أول نص كلفن   

 فـــــؤاد ما تسليه المدام        وعمر مثل مـــا تهب اللئام                      

 ودهر ناسه ناس صغار       وإن كانت لهم جثث ضخام                        

 وما أنا منهم بالعيش فيهم      ولكن معــدن الذهب الرغام                      

                                                            أرانب غير أنهم ملوك        مفت حة عيـــــــــــــونهم نيام                      

 بأجسام يحر القتل فيها        وما أقرانها إال الطعــــــــام                        

 وخيل ما يخر لها طعين         كأن قنا فــــــــوارسها ثمام                     

هذه        منا شرح  األبيات،  وطلب  هذه  خالل  من  النفسية  المتنبي  حالة  وبيان  القطعة، 

 ونظرته إلى أهل عصره، وبماذا وصفهم؟ وما هو رأيه في نفسه؟ 

لم يكلفنا بشرح قصائد طويلة من ديوان المتنبي، وسيتدرج فيما بعد إلى األغراض     

ل إلى هذه  الشعرية من مدح ورثاء وهجاء وفخر، وهي قصائد ذات نفس طويل، وقبل أن نص

الحال   النصوص متوفرة، كما هو  تكن كتب  فلم  التالية مرقونة،  القطعة  المرحلة وزع علينا 

اليوم، ولم توجد بعد هذه اآللة الناسخة،فقد كنا ننقل مطالعاتنا من الكتب صفحات وصفحات،  
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يقوم   الدروس  وحتى  كتب،  من  يريد  ما  يصور  الطالب  او  التلميذ  أصبح  فقد  اليوم  أما 

العناية،  بتصوير وقل ت  االستفادة  قل ت  أخرى  جهة  ومن  الكتابة،  عناء  التالميذ  هللا  وكفى                                                                              ها، 

 يقول المتنبي: 

 وما العشق إال غرة وطماعة         يعرض قلب نفسه فيصاب         

 وغير فؤادي للغــــــواني رمية        وغير بناني للزجاج ركاب           

 هوة         فليس لنا إال بهــــــن لعاب تركنا ألطراف القنا كل ش           

 نصرفه للطعــــن فوق حواذر        قد انقصفت فيهن منه كعاب            

 فخير مكان في الدنا سرج سابح      وخير أنيس في األنام كتاب           
ثم قال: هذه القطعة من قصيدة مدح بها كافورا، والمتنبي مشهور بالطموح في حياته      

لى المعالي، والتشوق إلى الحكم والوالية، الزمه هذا الشغف من نشأته إلى مماته، ورأيه أن  إ

 القوة وحدها كفيلة بتحقيق هذا الهدف. 

العشق     في  رأيه  القطعة  هذه  في  السهيلي،  األستاذ  يقول  ،كما  المتنبي  علينا  يعرض 

تمنى   وطمع  العقول،  يعتري ضعاف   ، بله  العشق  أن  فيقرر  المريضة،  والغرام،  األفئدة  به 

والنفوس الشرهة) ولعل هذا الرأي في الغرام تسرب إليه من بعض النظريات الفلسفية، وقد  

طمع   الحب  إن  أفالطون:  تعريف  منها  تعاريف  بعدة  العشق  وعرف  عصره،  في  انتشرت 

يتولد في القلب عند رؤية العين ما يستملح(وصادفت هذه النظرية في نفسه، لما فطر عليه من  

إليه   تلفي  وال  مكانا،  المرأة  فيه  تجد  ال  بها،  مشحون  فقلبه  بالسيادة،  والولع  العظمة،  حب 

سبيال، فهو يرى أن قلبه أرفع من أن تستولي عليه امرأة، مهما بلغت فتنتها، ويقول إن يده ال  

تمتد إلى كؤوس الراح، وإنما تمتد إلى المجد واإلمارة، فلذته في رمح يداعب به األعداء في  

ساحة الوغى، حتى تنكسر مفاصله من الطعن في الصدور، وإذا وجد غيره المتعة في غادة  

يالعبها، أو زجاجة خمر يجرعها فمتعته في جواد أصيل، يركب متنه، أو كتاب مفيد يكرع  

 من فيضه، وبذلك يصل إلى الهدف المنشود. 

ها شخصية الشاعر ثم يمر الشيخ السهيلي إلى نقد المعنى فيقول:فكرة صادقة نحس في   

سفاسف  عن  يسمو  أن  عظيما  كان  بمن  وجدير  والقوة،  العظمة  رجل  فهو  جلية،  واضحة 

الغيد   في  غزل  وللشاعر  والحروب،  األسلحة  يتعشق  أن  شديدا  كان  بمن  وأحرى  األمور، 

الحسان، وتشبيب بمفاتنهن، ولكنه غزل ناشئ عن تقليد واتباع، ال عن حب وهيام، وليس لنا  

ع نؤاخذه  يكون  ما  ما  كثيرا  أنه  مع  مستبشعة،  رذيلة  في صورة  الحب  أخرج  انه  سوى  ليه 

حافزا على المجد، باعثا على الكمال، بينما اقتصر في الخمر على أن يده ال تالمسها، وهي  

 أعظم ضررا، وأشد خطرا، فال تبعث همة صالحة، وال تخلد ذكرا طيبا. 

ستاذ السهيلي رحمه هللا: إن التراكيب  وفي نقده للتراكيب  في هذه القطعة يقول األ      

الشاعر  نفس  من  منتزع  فهو  األخير،  البيت  وخاصة  جلي،  واضح  أغلبها  القطعة  هذه  في 

وصراحته، منبعث من قلبه الميال إلى الحكم وضرب األمثال، غير أن البيت األول فيه تأثر  

ألدبي، كذلك البيت الرابع  بالفلسفة والمنطق، فهو أقرب إلى التعبير العلمي منه إلى التعبير ا

لقواعد   ناتجان عن تكرار الضمائر وتجاورها)فيهن،منه(كما نجد فيه مخالفة  فيه تعقيد وثقل 

وهذا  جمع،  وهو  القنا  إلى  مفرد  وهو  )نصرفه(،  في  الضمير  الشاعر  أرجع   حيث  النحو، 

ويستع العرب،  بقواعد  يتقيد  فال  بذوقه،  واعتداده  الشاعر  صنيع  مع  أبضا  مل  يتماشى 

ابن خلدون من هيكل   توافق قواعدهم، ومن أجل ذلك أخرجه شيوخ  استعارات وتراكيب ال 

 الشعر العربي. 
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وفي أثناء الشرح كان يعرض علينا قصائد المتنبي للمقارنة، قصد التوضيح والفهم،    

موضوع   األخرى،  األدبية  الشخصيات  بقية  ذلك  على  وقس  أمامه،  الشاعر  ديوان  يكن  ولم 

 اسية، وهي المعري وابن هاني وابن زيدون. السنة الدر

منها،     والتثبت  بأنفسنا،  المسائل  بعض  مراجعة  إلى  يدعونا  آلخر  حين  من  وكان 

وخاصة في باب اللغة والنحو، دون أن يجبرنا على ذلك، فمثال الوحدة العربية، وكانت حديث  

و  بطلها  هو  هللا  رحمه  الناصر  عبد  جمال  وكان  الوقت،  ذلك  في  فهل  الساعة  إليها،  الداعي 

 تكون الواو في)الوحدة(بالفتح أو بالكسر، وكان يقول أريد أن أتعلم منكم. 

أن       واهية  بأدلة  يثبتوا  أن  يريدون  الذين  الكتاب  بعض  من  سخريته  أذكر  زلت  وما 

الكاتب أو الشاعر الفالني هو من أصل عربي، يقول: فما الفائدة أن يكون عربيا أو بربريا أو  

 . المهم أن يكتب بالعربية وكفى. أعجميا..

األستاذ      فناداني  رجعت  ثم  أدري،  ال  أيام  ثالثة  أو  يومين  لمدة  الدروس  عن  تغيبت 

له:   فقلت  يكمل،  أتركه  ولم  حاجة...  في  أنت  هل  لي:  وقال  مكتبه،  إلى  هللا  رحمه  السهيلي 

 صدقني يا أستاذ لقد كنت مريضا.

رشيد       األستاذ  يكون  )قد  ممثل  من  وزارنا  اختيار  أو  تسجيل  يريد  هللا(  رحمه  قارة 

ولكن   اسمي،  بتسجيل  فأسرعت  للمسرح،  وإعدادهم  تكوينهم،  قصد  التمثيل  في  يرغبون 

األستاذ السهيلي منعني، وقال: أنت ال تصلح لهذا، ألم أقل إن لألستاذ السهيلي فراسة ال تخيب  

 ؟ 

إعال     قرأت  السهيلي،فلما  الشيخ  بنصيحة  أعمل  لم  من  ولكنني  يومية  صحيفة  في  نا 

الفرقة  إلى  توجهت  فيها،  يشترك  أن  للتمثيل  قابلية  نفسه  في  يرى  تطلب من  فرقة مسرحية، 

المعنية، وهي فرقة )أنصار المسرح( قبلت طلبي بدون تردد، ومدتني ببطاقة عليها صورتي،  

إع البلدي لحضور  المسرح  إلى  توجهت  الغد مساء  الفرقة، ومن  إلى هذه  انتمي  داد بوصفي 

التاسعة   بعد  الممثلون  المذكورة،وحضر  الفرقة  قبل  من  عليها  التمرينات  وإجراء  مسرحية، 

المخرج   وتوجيهات  الممثلين،  إلى  استمع  وجلست  اتخذت كرسيا،  شتاء،  الفصل  وكان  ليال، 

صباحا،   الواحدة  حتى  التمرينات  وتواصلت  الليل،  منتصف  وجاء  العاشرة،  وجاءت  إليهم، 

لهروب، وأنا أسكن بعيدا،ولكنني لم استطع، ومن الغد صباحا سأتوجه  فكرت في الخروج وا

إلى المعهد، كنت جالسا، وكأنني على الجمر، وفكرت في والدي، ماذا سيصنعان بعد غيابي  

في هذا الليل، ولم أقل لهما إنني سأتأخر، ماذا أصنع يا رب، ثم انتهت التمرينات، وخرجت  

ة إال من سيارة هنا وهناك، شعرت بالخوف، وأخذت  أركض في الشوارع ، والشوارع خالي 

ال   أن  وأقسمت  أمرهما،  من  حيرة  في  وهما  وأبي،  أمي  بين  نفسي  وجدت  أن  إلى  ارتعش، 

 أعود إلى مثل هذا الصنيع، وكان علي أن أعمل بنصيحة المرحوم السهيلي. 

بقرطاج       األطفال  ورياض  لمنشطي  الوطنية  بالمدرسة  أدرس  وكنت  يوم،  وذات 

طالبة  در ووجدت  بالقسم،  الحاضرات  أسماء  على  أتعرف  أن  الحصة  آخر  في  أردت  مش، 

ـــ  أبدا  ذهني  عن  يغيب  ال  والرجل  ـــ  تذكرته  السهيلي،  علي  محمد  أستاذي  لقب  تحمل 

فسألتها: هل تعرفين الشيخ السهيلي؟ فقالت بكل هدوء: هو أبي... رحمه هللا، غطيت وجهي  

لبكاء، ولم استطع ان أكمل المناداة، ثم تماسكت، وطلبت من  بدفتر المناداة، وكدت أجهش با

الحاضرات مغادرة القاعة، واستبقيت ابنة شيخي وأستاذي، وبعد أن حدثتني عن والدها قلت 

لها: اعتبريني وليك في هذه المدرسة، وكان األمر كذلك، وعلمت أنه في الليلة السابقة لوفاته 
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ي حدة،كأنه  على  كل  أبنائه،  مع  أداء  تحدث  وبعد  اآلن،  أذكرها  ال  بأمور  وأوصاهم  ودعهم، 

 صالة الصبح أسلم الشيخ السهيلي روحه لبارئها، وهو دون الستين ... رحمه هللا. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد العروسي المطوي 

 

بعض الناس ال تأنس إليهم إال بعد لقاءات وجلسات عديدة، وقد ال تأنس إلى     

عد أن تجالسه، وتتحدث معه عشرات بل مئات المرات، ثم عندما  أحدهم  بالمرة، ولو ب 

المطوي) العروسي  محمد  والمرحوم  تماما،  وشخصه  أمره  تنسى  ـــ   1920تفترقان 

( ليس من هذا القبيل، فقد حضرت مرة في أحد لقاءاته بجماعة نادي القصة،  2005

بورقيب  الحبيب  بشارع  الثانوي  التعليم  بمقر شعبة  تحولت اآلن  وكان االجتماع  ة، وقد 

إلى مقر ألحد البنوك، وأردت أن أسمع الحاضرين قصة  قصيرة، وانتظر رأيهم فيها،  

بتطور   سماه  مما  تخلو  القصة  إن  بعضهم:  قال  القراءة  من  االنتهاء   بعد  أنه  وأذكر 

األحداث أو شيء من هذا القبيل، وأتى ببعض المالحظات الخاصة بتقنيات القصة ال 

أ اآلن،  اإلصالحات  أذكرها  بعض  وأدخل  القصة،  مني  أخذ  فقد  المطوي   األستاذ  ما 
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فقد  النادي،  بهذا  حضور  وآخر  أول  هذا  وكان  المواصلة،  على  وشجعني  عليها، 

ابن أخيه الكاتب والباحث هو اآلخر   بالعمل، ولما تعرفت على  اشتغلت بالدراسة، ثم 

و العم،  المطوي  باألستاذ  صلتي  توطدت  المطوي،  الهادي  إليه محمد  أرسل  كنت 

بقصصي  ودراساتي فينشرها بمجلة)قصص( وكان من حين آلخر يدعوني لحضور  

 األنشطة الثقافية التي يقوم بها النادي الثقافي أبو القاسم الشابي.  

محمد العروسي المطوي، معتدل القامة، أبيض البشرة، خفيف شعر الناصية،      

يشد   الكالم،  بليغ  اللسان،  المعشر،فصيح  تحدث،يرحب  لطيف  أو  تكلم  إذا  إليه  سامعه 

 بزائريه ويحتفي بهم. 

بقصص     أبدأ  أن  ورأيت  الفصيرة،  القصص  بنقد  ما  فترة  في  اهتممت 

)قصص(   مجلة  نشرتها  حولها،  بدراسة  قمت  ثم  أوال،  فجمعتها  المطوي،  العروسي 

مجموعته   من  الغالف  في  وضعها  الدراسة،  هذه  من  فقرة  باختيار  وفاجأني 

 ق المعصرة(. القصصية)طري

وقدمت بحثا إلى دار للنشر قصد طبعه، فنصحني الموظف بهذه الدار أن آخذ    

وتقييمه،   لقراءته  التونسيين  الكتاب  اتحاد  بمقر  المطوي  العروسي  محمد  إلى  البحث 

وقد كلفته تلك الدار بالقراءة والتقييم، وفعال ذهبت إلى مقر االتحاد، وسلمت المخطوط  

ليوص الكتبة  أحد  النشر إلى  دار  أمدتني  قصيرة  مدة  وبعد  المطوي،  األستاذ  إلى  لها 

بمالحظاته،   العمل  البحث،بعد  هذا  بنشر  نصح  الذي  المطوي  األستاذ  بتقرير 

إلى   يصل  الذي  البحث  هذا  الرجل  قرأ  فقد  األرفع،  المحل  في  كانت  ومالحظاته 

قي  من  به  يقم  لم  ما  وهو  كلمة،  وكلمة  سطرا  سطرا  مرقونة  صفحة  هذا  خمسمائة  م 

وأكثر من ذلك هذه   المطوي،  تعجبت من صبر األستاذ  وناقشه من األساتذة،  العمل، 

وتاريخها وحضارتها، ونصب   بتونس  يتعلق  ما  بقراءة كل  والشغف  والجدية  األمانة 

يخدش   أو  يمس  من  لكل  أمينا  وحارسا  تونس،  في  للفكر  راعيا  حق  ألف  وله  نفسه، 

ي استفدت استفادة جمة من تلك المالحظات التي  مقومات الثقافة التونسية، واعترف أنن

 كتبت بقلم الرصاص، فقد تعلمت منها الشيء الكثير. 

    ، هنا  ذكرها  في  فائدة  ال  ألسباب  إليه،  المشار  البحث  الدار   تلك  تنشر  ولم 

األستاذ   كتب  مما  أحسن  الكتاب  بهذا  تعرف  فقرة  أجد  ولم  آخر،  مكان  في  ونشر 

لك الفقرة في الغالف األخير من كتابي، وأهديت له نسخة  المطوي في تقريره، فأثبت ت 

منه، ففرح بها، وذكر لي أنه أهدى مكتبته إلى النادي الثقافي بالمطوية، ولم يترك في  

 منزله إال الكتب المهداة له فقط. 

وكنت عندما أريد مقابلته اتصل به أوال عن طريق الهاتف بمقر النادي الثقافي   

الشابي   القاسم  المساء، أبو  حتى  الباكر،وربما  الصباح  من  به  يرابط  وكان  بالوردية، 

حفاوة   بكل  بمكتبه  ويستقبلني  فيرحب  الضعيف،  فأسمع صوته  السماعة،  يرفع  وكان 

وترحيب، وكان يسألني عن مشاريعي في الكتابة والبحث، ويطلب مني المزيد منها،  

بعد أن حد إال  أفهم مقصده  إلى كتابة ما، ولم  يلمح  الهادي  وكأنه  أخيه محمد  ابن  ثني 

المطوي عن نيته في الكتابة عن عمه، وإصدار مؤلف عنه، وهو أهل لذلك، وبالفعل  

 (. 1992ظهر هذا الكتاب تحت عنوان )الرؤية النقدية عند محمد العروسي المطوي 

له     الجوانب  متعددة  شخصية  أنه  المطوي  العروسي  محمد  عن  نعرفه  ما 

اإلنت  الفكري واألدبي، فهو مؤرخ)الحروب الصليبية  في  مساهمة في شتى فروع  اج 



31 
 

الشرق والغرب، السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب اإلسالمي(  

شعب(   لألصفهاني(وشاعر)فرحة  العصر  وجريدة  القصر  ومحقق)خريدة 

إثراء   إلى  باإلضافة  المعصرة(هذا  )طريق  وحليمة(وقصاص  المر  وروائي)التوت 

ل بمجموعة من القصص الطريفة، والمشاركة في كتابة مقاالت وخواطر  مكتبة الطف

آثاره   بتونس، وذلك منذ ستين سنة، وسيجد جامعو  الصادرة  في الصحف والمجالت 

يذكرنا   والفنون،فهو  العلوم  أنواع شتى من  فالرجل كما نرى مشارك في  عناء كبير، 

ميدان  يتجهون إليه،ويعد هذا  من هذه الناحية بالعلماء القدامى الذين يبرعون في كل  

له هذه   الرجل  الفكري، ولكن مادام  للجهد  تشتيتا  البعض  الفنون عند  بكل هذه  اإللمام 

القدرة والبراعة فلماذا نحرم من إبداعه في هذا الجانب أو ذاك، ولعل هذا التعدد في 

  شخصية المطوي هو الذي أكسبه هذه المكانة في مسيرة األدب والفكر إن في تونس 

 أو في غيرها من البلدان العربية. 

ويبدو أن الكتابة عن العروسي المطوي ال تعد ذات قيمة، وربما حتى كتابات    

بعض   أضع  فعندما  المتعالمين،  من  فئة  عند  الكتابة  في  عمره  أفنى  الذي  الرجل  هذا 

األبحاث المتعلقة بالمطوي في ملفي العلمي تقابل باالستنقاص، فهم يهللون لمن يكتب  

                                                                          عن الجاحظ والمتنبي وغيرهما، في حين أن هؤالء األعالم قد أخذوا حظهم لدى كت اب  

مصر والشرق العربي عموما، وأصبحوا عبارة عن برتقالة تم عصرها، سيقولون إننا 

تناولنا تلك الشخصية من وجهة معينة، وبمنهجية ألمانية أو فرنسية، وبفلسفة جديدة،  

آخر األمر، ولعل المشارقة سيقولون كما قال ابن  ولكن يبقى كل شيء على حاله في  

يقرأ   من  الباحثون  وهؤالء  إلينا،  بضاعتنا ردت  :هذه  كتابا شرقيا  تصفح  بسام عندما 

 لهم؟ هل تجاوزت أسماؤهم بن قردان أو رأس جدير؟ 

إن شهرة محمد العروسي المطوي  كاتبا ومؤرخا وأديبا في العالم العربي ال    

الشابي، شهرة  عن  الكتاب    تقل  ويعرفه  تونس،  في  والصغير  الكبير  يردده  اسم  فهو 

واألدباء في المشرق العربي، ويكفي أن نذكر ان هؤالء الكتاب واألدباء نصبوه أمينا  

سنة   العرب  واألدباء  الكتاب  التحاد  الكتاب    1990عاما  اتحاد  رئاسة  تولى  أن  بعد 

 التونسيين لمدة عشر سنوات. 

ونشاطه     حياته  يقصر  في  ولم  كبير  بدور  قام  وإنما   ، والتأليف  اإلنتاج  على 

وهو يشرف على نادي القصة، ويجتمع    1964تخريج الكتاب والقصاصين، فمنذ سنة  

باألدباء الشبان كل أسبوع، ومن هذا النادي تخرج كتاب كبار أمثال محمد الهادي بن  

ل أصدر  ثم  اسم)قصص(  تحت  مجلة  في  إنتاجهم  نشر  وعمل على  هم  صالح وغيره، 

مجموعات قصصية، كان لها الدور البارز في النهضة األدبية بتونس، أصبحت لدى  

إلى جنب   جنبا  يقف  األدب  النوع من  هذا  للدرس، وجعلت  الباحثين موضوعا  بعض 

مع األدب المصري والسوري والعراقي، وقد حدد األستاذ المطوي أهداف هذا النادي  

وش  الجهود،  تظافر  في  وتتمثل  البداية،  ثم  منذ  ومن  القصصي،  المجال  في  الهمم  حذ 

مشتتة،   موزعة  كانت  التي  الشابة  األقالم  إنتاج  جمع  الى  إليه  يرمي  فيما  يرمي  كان 

والى بعث الماضي القصصي الوطني وإحيائه، والى اكتشاف األقالم الفتية المتطلعة  

ن ساروا والمواهب التي تهفو إلى الخلق واإلبداع، وإلى الدفع المتواصل النشيط بالذي 

الغبار،   السبيل، ونحسب إن هذا يقتضي ال محالة إزالة الخمول، ونفض  بعد في هذا 
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هذا   في  متخلفا  مجتمعنا  يبقى  ال  حتى  اقتنائه،  على  والتشجيع  باإلنتاج،  والتعريف 

 الميدان.

محبا     القراءة،  كثير  بالمعرفة،  شغوفا  حياته  طوال  المطوي"  األستاذ  عاش 

وم لوطنه،  كحبه  ونشرا وحماية،  للكتاب،  تأليفا  الكتاب  للدفاع عن  تجنده  ذلك  صداق 

العلوم   بشتى  الزاخرة  مكتبته  منها  عديدة،  مظاهر  في  االحتفال  غاية  به  واالحتفال 

تونس،   في  اللغة  هذه  أنصار  أبرز  من  وكان  العربية،  للغة  كما عاش محبا  والفنون، 

بها   فهو  اإلسالمية،  العربية  التونسية  هويتنا  عماد  وإليها  ألنها  يدافع،  وعنها  يكتب، 

وفي   النواب،  مجلس  مداوالت  وفي  السياسية،  المنابر  وفي  الصحافة،  في  يدعو، 

 التظاهرات الثقافية، كما قال عنه األستاذ محمد الهادي المطوي بحق. 

وفيما يلي عرض لكتابه )من طرائف التاريخ( وقد أهداه لي، وكتبت عنه في   

ريدة )الصباح( تحت عنوان : الوجه اآلخر للتاريخ،  اإلبان،ونشرت هذا التقديم في ج 

 قلت: 

الرسمي     الجانب  استثناء على  بدون  القدامى  العرب  المؤرخين  اهتمام  انصب 

والحكام،   الدول  تعاقب  وعن  والوالة،  والسالطين  الخلفاء  عن  فحدثونا  التاريخ،  من 

أو كيف تحين  وكيف تغلب هذا الخليفة على شقيقه وقتله، ليجلس على كرسي الحكم،  

اآلخر الفرصة، ودخل على أبيه في سريره واغتاله، وأصبح هو الحاكم بأمره، وكيف  

التاريخ،   التي عرفناها في دروس  سمل هذا عين اآلخر، وهلم جرا من هذه األخبار 

 وملئت بها كتب األقدمين.

عنه     نعرف  فال  التاريخ،  في  المهم   الجانب  هذا  الرعية،  أو  الشعب  حياة  أما 

ئا، وإن تحدثوا عنه فال تجد إال السخط والتبرم والتحقير ، خاصة إذا ثار أحد من  شي 

السواد األعظم على الخليفة أو السلطان، فهو كافر ومارق وزنديق، ويستحق أن يمثل  

 به ويقطع دابره ، ليكون عبرة لغيره من الرعاع.  

تستطيع     فال  تناسوه،  أو  الشعب  أو  العامة  المؤرخون  نسي  معرفة  هكذا  مثال 

الحياة اليومية في القيروان في عهد الدولة األغلبية، إال من خالل كتب الطبقات التي  

تتحدث عن العلماء والقضاة ومجالسهم واتصالهم بالناس، وإن وجدت هذه النصوص  

على   كاشفة  أضواء  تلقي  قلتها  رغم  أنها  إال  المطلوب،  بالغرض  تفي  ال  قليلة  فهي 

المفقود في كتب  المطوي    الجانب  العروسي  قام به األستاذ محمد  المؤرخين، وهو ما 

 في كتابه الذي صدر أخيرا  تحت عنوان) من طرائف التاريخ( 

التونسي،     التراث  لكتب  المطوي  األستاذ  لمطالعات  ثمرة  هو  الكتاب  وهذا 

فالرجل حتى آخر لحظة من حياته ال يفارقه القلم والورق الذي يسجل فيه ما يقرأ أو  

يع األشتات  ما  هذه  جمع  فقد  الكتاب،  مع  الطويلة  رحلته  ثمرة  إنه  يكتب،  أن  له  ن 

مهاوي   من  الممتعة  الطرائف  هذه  فكانت  بينها  وألف  وهناك،  هنا  من  المتفرقات 

في   تأثيرهم   كان  وإن  الرسمي،  بالتاريخ  لهم  عالقة  ال  بأناس  اعتنت  التاريخ،فقد 

 كة للتاريخ وتغيير اتجاهاته. التاريخ ال يقل شأنا عن غيره من العوامل المحر 

وقد أرجع األستاذ المطوي هذه النماذج البشرية إلى اإلطار المكاني والزماني    

الذي ظهرت فيه، وهي موزعة على الفترات والعصور السياسية التي عرفتها تونس  

منذ عهد الوالة العرب حتى عهد الدولة الحفصية، وحاكمها المستنصر باهلل الحفصي  

فكر بقيادة    الذي  تونس  على  الهجوم  الصليبيون  أراد  عندما  عليه،  وعزم  الهرب  في 
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لويس التاسع، وتصدى له الشعب بقيادة عمار المعروفي الذي نسيه الناس والتاريخ،  

صاحب   ذلك  على  وقس  وخوارق،  كرامات  صاحب  صالحا،  وليا  واعتبروه 

والشيعية كافرا ملحدا،    الحمار)أبو يزيد مخلد بن كيداد( الذي اعتبرته المصادر السنية

جلده   بسلخ  يؤمر  ثم  عليه،  يلعبان  "قردان"  مع  قفص،  في  األمر  آخر  في  يوضع 

 وحشوه تبنا. 

عن    انحرف  الذي  الشيعي  الحكم  مقاومة  في  العلماء  دور  المؤلف  ويبرز 

الشريعة اإلسالمية، وغالى في تقديس خلفائه، وذلك في فصل )بنود الفقهاء( والتعليق  

رات التي قام بها أشخاص، لم يحكموا الخطة،ولم يتضح أمامهم الهدف،  على هذه الثو 

يذكر المطوي ذلك عندما يتحدث عن احمد المسيلي أو الخياط الدعي، فهي ثورات لم  

لكنها   الحكم،  في  فساد  اثر  تنبع عن مبادئ ومثل جاءت  ولم  أساس واضح،  تقم على 

 نجاح. كانت تحمل  نفس الفساد فلم تعمر، ولم يكتب لها ال

الكفاح   تاريخ  في  مشرقة  صفحات  سجلت  واالنتفاضات  الثورات  هذه  أن  إال 

ضد  صفاقس  انتفاضة  ذلك  على  مثال  وأبرز  والمتجبرين،  الغزاة  ضد  الشعبي 

النورمان، وكذلك تضحية عمر الغرياني بأبيه الذي أخذه النصارى رهينة، يقتل عندما 

ت انتفاضة صفاقس على النورمان  يثور ابنه ضد حكم النورمان بصفاقس، وهكذا كان 

 سببا في تحرير بلدان السواحل وزوالها  من أيديهم.

وكذلك موقف محرز بن خلف ودوره في إبعاد الفتنة بين أهل تونس  وأهل    

القيروان في عهد الدولة الصنهاجية، وفي عهد األمير الصنهاجي باديس بالذات، فلوال  

 لقتل في علماء تونس ووجهائها.  تدخل العالم الصالح لدى باديس لوقع ا

الشعراء   ببعض  التعريف  جانب  إلى  الكتاب  هذا  في  األكيد  الجانب  هو  هذا 

بيد، وباليد األخرى السيف  للدفاع عن  والعلماء العاملين الذين كانوا يحملون الكتاب 

 الدين والوطن. 

من     القصة  مميزات  كل  حوت  قصيرة  قصصا  الطرائف  هذه  نعتبر  أن  ولنا 

الرئيسية،  حوار   الشخصية  بتطور  االهتمام  مع  معين،  بطل  على  والتركيز  ومشاهد 

التاريخ   يستغل  أن  استطاع  فقد  معروف،  وروائي  قصصي  كاتب  فالمؤلف  والغرو 

 ويطوعه، ليجعل منه قصصا ممتعة وجذابة.  

                                                                     وأبرز هذه القصص في رأيي)ووالد وما ولد( و)المضح ك أبو عمار( الذي كان   

رح سيكون  أنه  رقاب  يظن  على  مسلط  سيف  إلى  يتحول  به  وإذا  سيده،  ألعداء  مة 

 العباد.  

أما الباحث والمؤرخ  فيجد في هذه الطرائف بغيته، إذ هناك جمع للمعلومات   

المتفرقة في المصادر القديمة مع التأليف بينها، ونقد الروايات وغربلتها، واختيار ما  

 يتناسب مع المنطق التاريخي وطبيعة األشياء.  

على     القراء  كل  فيه  ويجد  وأسلوبه،  لغته  في  وشيق   ممتع  فالكتاب  وبعد 

هذا   الشعب،  وعامة  المغمورين  عن  يتحدث  أنه  إذ  خاصة،  متعة  مشاربهم  اختالف 

الجندي المجهول الذي يدافع عن المبادئ والقيم،ويموت من أجلها دون أن يلتفت إليه  

آخره هو الوجه اآلخر للتاريخ، كما    أحد، وأخيرا فما ورد في هذا الكتاب من أوله إلى 

 أشار إلى ذلك األستاذ المطوي بحق في مقدمته. 
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كتاب)طرائف     من  فقرات  بنقل  المطوي  األستاذ  عن  االنطباعات  هذه  ونختم 

وعمار   الكتاب،  هذا  في  عنوان  آخر  وهي  المعروفي(  )عمار  قصة  ومن  التاريخ( 

ال الحفصي،  باهلل  المستنصر  عهد  في  عاش  سقوط  المعروفي  بعد  بالخالفة  بويع  ذي 

يقول   الصليبية،  الحروب  نطاق  في  تونس  التاسع على  لويس  بغداد، وفي عهده هجم 

مستوى    المطوي:   في  كان  وهل  الغزوة؟  هذه  من  المؤمنين  أمير  موقف  كان  فماذا 

 األمل الذي بسببه جاءته البيعة من مكة؟ 

ا   االستعداد  وأن  ذلك،  بعكس  يأتي  التاريخي  الواقع  لم إن  الخليفة  لهذا  لحربي 

للرحيل   بل استعد  الهجرة عن تونس،  أنه فكر في  العدوان، حتى  بقادر على رد  يكن 

الى مدينة قسنطينة)...( ولم يخرج المستنصر لقتال الغزاة، وهم محتلون لقرطاج على  

الجيوش   في  الوباء  تفشي  ولوال  إليهم،  الجيوش  بارسال  مكتفيا  منه،  قليلة  أميال 

 وموت لويس التاسع زعيم المتحالفين الغزاة.المتحاربة،  

    ، ألف رجل  أربعين  المسلمين كان  المقاتلين  الحادثة ان عدد  لقد ذكروا عن 

قرطاج   هضبة  بين  الواقعة  السهول  في  معارك  عدة  الغزاة  وبين  بينهم  جرت  وقد 

لها، بل   البالد والجيش الرسمي  قوة  لم تكن تمثل  المعارك  وبحيرة تونس، ولكن هذه 

جهات  ك من  جاؤوا  الذين  للجهاد  المتطوعة  من  الشعبية  القوى  تمثل   أساسا  انت 

المعروفي،   علي عمار  أبو  الشعبية  المقاومة  وكان زعيم  القيروان،  وخاصة  مختلفة، 

أحد صلحاء القيروان وزهادها، فما أن سمع بما حل بقرطاج حتى اخذ يحرض الناس  

وصل وما  واألرياف،  القيروان  في  الجهاد   عشرات    على  معه  كان  حتى  تونس 

 اآلالف)...( 

الولي     ذلك  أذهانهم  في  وظل  الشعبية،  المقاومة  زعيم  بطولة  الناس  وتناسى 

الصالح صاحب الكرامات والخوارق، ومحل البركة والتوسل، بينما الجانب االيجابي  

واالستسالم،   والخنوع  الوهن  شبكة  التخلف  عنكبوت  عليه  ونسج  الزمن،  طواه  منه 

ح المستنصر  مدونا في كتب التاريخ ال يشير إلى هزيمة، وال يحدد غرامة،  وظل مد

 وتلك غريبة من غرائب التاريخ. 

للثقافة    خدمات  من  قدم  عما  هللا  وجازاه  المطوي،  العروسي  محمد  هللا  رحم 

 التونسية. 

 البشيــر العريبي 
 

الم   سهل  البديهة،  حاضر  البنية،  ضعيف  البشرة،  أسمر  القامة،  من  قصير  عاشرة، 

باللين والرفق، واسع الثقافة، يلجأ إليه الكثير   شيمه التواضع، ومعاملة من يعرف من الناس 

من الباحثين وأساتذة الجامعة، للسؤال عن مسألة في النحو، أو بيت شعري ال يعرف صاحبه،  

ي بارع،  وهو بالتالي علم بارز في دنيا  الثقافة واألدب، وقائد من قواد الكشافة، ومحدث إذاع

ومرب فصيح، وشاعر، سخر الكثير منه لرثاء األدباء والعلماء، فتجده حاضرا في كل منبر،  

وخاصة في ذكرى األربعين، وهو ناقد له في مجالس األدب والفكر كلمته ورأيه الحصيف،  

ويذكرنا هذا التنوع في ثقافته بالعلماء السابقين الذين أخذوا من كل علم بطرف، فهو شاعر  

كل    وناقد سماعها  على  الناس  يحرص  إذاعية  أحاديث  وصاحب  وصحفي،  ورحالة  وكاتب 
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صباح، وهو أخيرا خطاط مجيد، وله مشاركة في الصحف والمجالت تدل على مشاركته في  

 الحركة األدبية والفكرية في تونس مشاركة فعالة. 

التالية لنتبين مدى مساهمته في    الحياة    ويكفي أن نذكر أنه نشر بالصحف والمجالت 

والندوة،   الفكر،  ومجلة  التونسيين،  الشبان  مجلة  في  نشر  فقد  بتونس،  والفكرية  الثقافية 

صاحب   هو  وكان  الكشفية،  السبيل  ومجلة  اإلسالم،  وجوهر  والعمل،  والصباح،  والنهضة، 

عبد   حسني  حسن  أمثال  من  وعلماء  أدباء  قدمت  التي  الندوة  بمجلة  بأقالمهم(  أدباؤنا  ركن) 

وم  وهي  الوهاب،  إعداد كتب مدرسية،  في  وشارك  الحليوي،  ومحمد  الكبادي،  العربي  حمد 

واالجتهاد   اإلسالمية،  والتربية  المطوي،  العروسي  محمد  مع  الزيتوني  والتعليم  التعليم 

والتجديد الذي يعد من أهم المراجع بالنسبة للكثير من الباحثين في الفقه والتشريع، كما ألقى  

ا ليلة  دينية في  بين  محاضرة  الحبيب بورقيبة،عنوانها)الحضارة اإلسالمية  الرئيس  أمام  لقدر 

أمسها الزاهر وغدها المأمول( ويبدو أن عنوانها ال يدل على موضوعها كما ذكر لي،وأسس  

 مع محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي)نادي القلم بتونس(. 

ارك فيها الكثير من شعراء  ونشير إلى أنه فاز في مسابقة النشيد الوطني الليبي التي ش  

البالد العربية، وقام بتلحين النشيد الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان آخر نشاط له إشرافه 

وحرر    1973على رئاسة تحرير مجلة الهداية التي أصدرتها الوزارة األولى في البداية سنة  

 1986افتتاحياتها منذ عددها األول حتى سنة 
م  بجانب  نهتم  أن  الجوانب  ونريد  تاركين  عنده،  المقالة  فن  وهو  األدبي،  نشاطه  ن 

 األخرى من نشاطه العلمي والفكري إلى فرصة أخرى. 

لم   الفن  هذا  أن  ذلك  ومعنى  العرب،  عند  الصحافة  بظهور  أساسا  المقالة  فن  ارتبط 

يعرف في األدب العربي إال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، صحيح أن بذور هذا  

األدبي قد وجد عرضا في أدب الجاحظ وابن المقفع وعبد الحميد الكاتب، وخاصة في    الجنس

 الفن الموسوم عندهم بالرسائل. 

ولم يختلف النقاد على شيء كاختالفهم على تعريف المقال وتحديده، وال يتسع المجال    

الة األدبية  لذكر هذه التعاريف، ونكتفي بالتعريف الذي اقترحه محمد يوسف نجم، وهو أن المق

الكلفة  من  خالية  سريعة،  عفوية  بطريقة  تكتب  والموضوع،  الطول  محدودة  نثرية  قطعة 

الشروط   أما ما هي  الكاتب،  تعبيرا صادقا عن شخصية  تكون  أن  األول  والرهق، وشرطها 

شروط   قائال:  محمود  نجيب  زكي  فيجيبنا  األدب؟  من  النوع  هذا  في  توفرها  من  بد  ال  التي 

ة أن يكون األديب ناقما، وأن تكون النقمة خفيفة، يشيع منها لون باهت من التفكه  المقالة األدبي 

وإن   تجدها،  فلم  الناس  أوضاع  من  على وضع  نقمة  األديب  مقالة  في  التمست  فإن  الجميل، 

افتقدت في مقالة األديب هذا اللون من الفكاهة الحلوة المستساغة فلم تصبه، فاعلم أن المقالة  

 الرفيع في كثير أو قليل، مهما تكن بارعة األسلوب رائعة الفكرة.ليست من األدب 

فالنقمة والتفكه الجميل شرطان ضروريان لنجاح المقالة األدبية وامتيازها، ألن النقمة    

في حياته من   ما يصادفه  إزاء  ويعبران عن موقفه  الكاتب،  ينبعان من شخصية  والسخرية  

بالقي  الناس  واستخفاف  التحدي،  عموما،  ألوان  والمجتمع  الكاتب  بها  يؤمن  التي  والمبادئ   م 

 ويدعو إلى التشبث بها، فما صدى تنظير النقاد للمقالة في أدب العريبي المقالي؟

إليها، واعتمدناها في هذه الخواطر كتب معظمها في أوائل    التي رجعنا  المقاالت  إن 

لب  الكبرى  االختيارات  تبحث عن  الجديدة  والدولة  الثقافية ومؤسساتها االستقالل،  هياكلها  ناء 

تعرضت   أن  بعد  الحضارية،  تراعي هويتها  أسس  االجتماعية واالقتصادية واإلدارية، على 
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تلك الهوية للتشويه والمسخ من قبل االستعمار الفرنسي الذي جثم على البالد طيلة عقود من  

 السنين. 

االتجاهات،     وتباينت  المثقفة،  النخبة  أمام  السبل  من  وتشعبت  كثير  في  حدث  كما 

البلدان الحديثة عهد باالستقالل، وكانت هذه األسئلة تتردد على السنة المثقفين وأقالم الكتاب:  

الغرب، صاحب   نيمم  وجهنا شطر  أم  العربية،  إلى الشرق مهبط اإلسالم واللغة  نتوجه  هل 

اإل العربية  الحضارة  أصالة  بين  نجمع  أم  المغرية،  والحياة  القوية  به  الحضارة  وما  سالمية، 

في   الناشئة  لتعليم  وسيلة  تكون  ان  يجب  التي  اللغة  في  تساؤلهم  حصروا  ثم  الغرب،  تقدم 

اللغة االنجليزية، خاصة   أو  الفرنسية  اللغة  أم  العربية  والكليات، هل هي  المدارس والمعاهد 

الل لغتهم معهم، هذه  االستعمار، ورحيل  جنود  تونس رحيل  في  السكان  انتظر معظم  غة وقد 

التي ارتبطت بألوان التعذيب في السجون والمنافي والمحتشدات، وإذا بالجنود يرحلون وتبقى  

لغتهم معززة مكرمة، كانت هذه األفكار تتلجلج في صدور الكثير من المثقفين، وهم في غمرة   

 الفرح باالستقالل والنصر وطرد األجنبي من بالدهم.

الع   البلدان  عرفته  الذي  للتحول  تغيرت  وتبعا  االستقالل،  إلى  االستعمار  من  ربية 

الحركة   وانتعشت  التصريح،  مرحلة  إلى  التلميح  طور  من  فتحولت  األدبية،  المقالة  سمات 

هذه   وانعكست  والنقد،  بالخصام  حسين  طه  يسميه  ما  بظهور  تونس  في  والفكرية  األدبية 

ح صفحات مجلة الفكر،  المعركة في أدب فجر االستقالل، وخاصة في فن المقالة األدبية، فافت 

 أو مجلة الشباب فسترى هذا الحوار حول مستقبل الثقافة في تونس. 

الموضوع     هذا  حول  خاصا  عددا  األولى  سنتها  في  الفكر  مجلة  خصصت  وبالفعل 

المذكور، وقد عرض البشير العريبي محتوى هذا العدد عرضا نقديا، وفي لهجة ال تخلو من  

وضوح الفكرة، وبراعة في التعبير، وجمال في األسلوب،    تفكه وسخرية خفيفة وإمتاع، مع

وتشعر وأنت مقبل على قراءة هذا العرض وغيره بمداعبة الكاتب لرفاق القلم والفكر، وتصل  

كل   أخرى،  أحيان  في  والتقريع  اللوم  ثم  والعتاب،  الخصام  إلى مستوى  أحيانا  المداعبة  هذه 

مه بسداد رأيه المتمثل في أن الثقافة ال يمكن  ذلك في محاولة من الكاتب إلقناع قرائه وخصو 

العريبي   وكان  إنسانية،  ثقافة  هي  بل  غربية،  وثقافة  شرقية  ثقافة  إلى  تجزئتها  أو  تقسيمها 

يواجه تيارا قويا يرى أن اللغة الفرنسية هي اللغة المختارة للتعليم، في حين يرى هو ان اللغة  

لتعليم   اختيارها  يمكن  التي  الذي كان  االنجليزية هي  الجندرمي  لغة  نبتعد عن  وبذلك  أبنائنا، 

 يخيف القوم بهذه اللغة.

قدم     وقد  نقديا،  عرضا  بالثقافة  الخاص  الفكر  عدد  العريبي   األستاذ  عرض  ثم 

المشاركون في هذا العدد رأيهم في الثقافة وتعريفهم لها، واختار من هذه التعاريف ما يالئم  

للمرحوم أح ثقافة  وجهة نظره، والتعريف  الثقافة وعي، وتقاس  يقول فيه: إن  مد عبد السالم 

الوجود،   في  لمنزلتها  وعيها  األمة  وثقافة  الكون،  في  ومنزلته  للكون،  وعيه  بدرجة    الفرد 

 والثقافة نزوع إلى الكمال، وال يتم هذا الكمال إال بالعمل. 

المخالفي  وبين  بينه  يجريها  حوارية  إلى  العريبي  عند  المقالة  الرأي،  وتتحول  في  ن 

عليه   وثب  يقول  ما  إلى  وشده  إليه،  االنتباه  تيقن  فإن  ورفق،  لين  في  المخالف  فيستدرج 

والتحيات،ثم   الشكر  ألفاظ  عليه  ويغدق  أخي،  بيا  البداية  في  خصمه  يخاطب  فهو  وصرعه، 

يصبح هذا المخالف أستاذا خاطئا، وجاهال  بتاريخ األدب، ثم ينتهي معه على وفاق، ويودع  

إثارة صديقه   أو  الخصام  في  حبا  ليس  الحوار  في  المخالف  مع  األسلوب  وهذا  الحميم، 

للشخص، بل يندرج ضمن مميزات المقالة عنده، وهو أنه يؤثر الصراحة على الكتمان" فما  
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اإلصالح   إلى  يهدف  بل  والتحدي،  اإلثارة  إلى  يرمي  ال  رصينا  هادئا  الحمالت  من  كان 

 واإلقناع" 

عن    المقالة  أصبحت  الوصفي  لقد  األدب  فيه  يمتزج  فنيا،  أثرا  العريبي  البشير  د 

 باإلنشائي، وتبرز هذه الظاهرة خاصة في مقاله الطريف)بين العقاد وشوفي( 

وقلنا إنها مقالة طريفة، ألنها على قصرها، وعلى قدر ما ألف حول خصومة العقاد     

الث  في  وقعت  أدبية  بمعركة  ألمت   قد  والمقاالت  الكتب  من  شوقي  القرن مع  من  األول  لث 

العشرين، ال تقل حدة عن المعركة بين طه حسن وخصومه حول كتابه في الشعر الجاهلي،  

موضوعا   وفاته  على  قرن  ربع  مرور  بعد  بشوقي  المصريين  احتفال  من  العريبي  اتخذ  فقد 

لمقالته، ليبرز اتجاهه األدبي، وليحيط بأسباب الخصومة بين أنصار شوقي ومحبي شعره من  

وبين العقاد الذي أنكر على شوقي أن يكون شعره متميزا من جهة ثانية، وهي خصومة    جهة،

 سياسية واجتماعية في المقام األول، ثم أدبية بعد ذلك.

وإزاء تمسك العقاد برأيه في أدب شوقي بعد مرور ربع قرن على وفاته المتمثل في    

إمار إسناد  وإن  في عصره،  الشعر  لتمثيل  يصلح  إليه هي ضرب من  أن شوقي ال  الشعر  ة 

 العبث والخور، إزاء ذلك تجاذبت العريبي نفسان أحدهما مطمئنة واألخرى شاكة. 

قالت األولى : لو تملكت العقاد رصانة الشيوخ حقا لما كتب في الهالل عن شوقي بعد   

أدبه من رأي، رغم   فيه، وفي  له  لما أصر على ما كان  أو  خمس وعشرين سنة من وفاته، 

وجه    اعترافه على  الثقافة  وموازين  والنقد،  األدب  مقاييس  غير  قد  الطويل  األمد  هذا  بأن 

بالتحجر   وتصمها  بالجور،  العقاد  أحكام  تطبع  إنها  الكتابة،  هذه  في  ما  أقل  إن  العموم، 

في   النقدية  المعايير  تطور  مع  تتطور  وال  أزمان،  من  اختلف  بما  تتأثر  ال  إذ هي  والجمود، 

 العالم. 

فس الثانية: ال جمود وال تحجر، فليس حقا أن من مستلزمات الرصانة في وتجيبه الن   

األجيال،   تداول  مستتبعات  من  وليس  اآلراء،  من  يوما  به  اقتنعوا  لما  يتنكروا  أن  الشيوخ 

واختالف األيام واألعوام ان تختلف الحقائق، فيصبح قويا ما كان باألمس ضعيفا، وحسنا ما  

 ويلمز بالسوء. كان ينعت في الماضي بالقبح،  

ويخلص العريبي بعد ذلك إلى أن ما كان بين العقاد وشوقي من اختالف جوهري كان   

منهما،   لكل  كان  الذي  األدبي   وبالمذهب  األديبين،  بين  الذاتية  بالمشاكل  وثيقة  صلة  على 

 وبالوجهة السياسية التي يتجه إليها هذا وذاك. 

الخفية،    والمالبسات  باألسباب  أحاط  أن  العقاد وبعد  بين  الخصومة  أثارت  والتي 

وأنصار شوقي يقول: أحسب أن من أوثق األسباب صلة بهذه النفرة بين العقاد وشوقي أن آية  

وذكره   في مصر،  شعر  كل  بز  وشعره  في عصره،  العرب  آداب  من  آية  كل  محت  شوقي 

وإذا   الشعراء،  أمير  شوقي  األمراء  شاعر  فإذا  ذات،  كل  حجبت  وذاته  ذكر،  كل  كل  أخمل 

شاعر عداه طفل، وكل شعر عداه لغو، وكل قصيد أو نشيد يتقدم به غيره إلى الناس ال يفوز  

 برضاهم، ومن الذين كان يحجبهم شوقي  بحق وبغير حق  صاحبنا العقاد.

هذه المقاالت التي مضى على كتابتها أكثر من نصف قرن، ما زال لها بريقها، ألنها    

الكاتب ومعبرة عن الثقافية واألدبية في تونس    نابعة من ذات  الساحة  به  موقفه إزاء ما تعج 

له  فما زال شعر شوقي  الذي يعول عليه،  ويبقى رأيه في شوقي هو  وبعده،  قبيل االستقالل 

حول   كتبت  التي  الدراسات  هذه  بعد  يوم  كل  يزداد  واللمعان  البريق  وهذا  بريقه، 

 شعره،وأبرزت ما له من براعة وتفوق في الفن الشعري. 
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من     بوجهين  تعريفه  أو  ترجمته  في  العريبي  أدب  في  واألدبية  الفنية  القيمة  وتتضح 

وجوه السياسة واألدب في تونس، أعني بهما فرحات حشاد بطل الكفاح االجتماعي والنقابي،  

ومحمد العريبي الشاعر الغنائي المشهور، والمقالتان  تندرجان فيما يسمى بمقالة الترجمة أو  

فماذا الزعيم    السيرة،  هذا  وجهاد  النقابي،  حشاد  كفاح  عن  واحدة  مقالة  في  يقال  أن  يمكن 

 الشهيد.

في    كاتب  به  يلم  أن  يمكن  ال  االجتماعي  ونشاطه  الرجل  هذا  بكفاح  اإلحاطة  إن 

األحداث   اختيار   إلى  يلجأ  الذي  هو  الفنان  والكاتب  براعة،  من  اوتي  مهما  قليلة،  صفحات 

ي تصور بحق تفرد هذا الرجل وعظمته، وقد سار العريبي  المعبرة عن هذه الشخصية، والت 

ويبرز   حشاد،  شخصية  مالمح  يعكس  رآه  ما  رائق  أدبي  بأسلوب  فسجل  الدرب،  هذا  على 

أقنع خصومه   فقد  فيه حشاد رائدا،  فاختار موقفا وطنيا كان  فيه،  الوطني واإلنساني  الجانب 

البوا بالحرية، ويهتفوا باالستقالل،  من الفرنسيين وغيرهم بأن من حق التونسيين كبشر أن يط

من   موقفه  ثم  العقوبة،  تستحق  جناية  المشروعة  الحقوق  بهذه  المطالبة  هذه  تصبح  فكيف 

عندما أعلن اإلضراب العام لمناصرة الفلسطينيين في محنتهم،    1948اغتصاب فلسطين سنة  

 رية من القيام به.  وقام حشاد بدور بارز في إنجاح يوم فلسطين، رغم منع السلطات االستعما

ال يحدثك العريبي عن حشاد اإلنسان والمناضل فقط، وإنما يحدثك عن ذكرياته معه،    

 فهو شاهد عيان لنشاط حشاد، ومشارك في هذا النشاط، وال ينبئك مثل خبير. 

محمد     الغنائي  الشاعر  ومنها  العريبي،  بها  اهتم  التي  األعالم  بقية  ذلك  على  وقس 

نا هذه الشخصية المتقلبة، وعرفنا من خاللها جماعة تحت السور التي كتب  العريبي، فقد عرف

العريبي عن سميه   البشير  يبلغ ما كتب عنه شأو ما كتبه  الكثير من األدباء، ولكن هل  عنها 

لقد رافقه في هذا المقال منذ صباه، وتنقل معه من طور إلى طور،   الشاعر محمد العريبي، 

 اته بباريس إما منتحرا أو تسرب إلى غرفته الغاز فكتم أنفاسه.ومن بيئة إلى أخرى، حتى وف

واضح أن مقاالت العريبي التي أشرنا إلى نماذج منها تستجيب للشروط التي وضعها   

الكاتب   مشاعر  المقاالت  هذه  تصور  كما  أعاله،  منها  جانبا  رأينا  وقد  المقالة،  فن  دارسو 

تعكس   كما  عصره،  قضايا  من  ومواقفه  العهد  وأحاسيسه  في  واهتماماتهم  المثقفين  شواغل 

الذي كتبت فيه، وتبرز مدى تطور األدب المقالي في تونس بعيد االستقالل. وأخيرا أقول عن  

محمد   ليس  العريبي:  محمد  الغنائي  الشاعر  عن  نفسه  هو  قال  كما  العريبي  للبشير  قرابتي 

الذي  بعض  توهم  وإن  أقربائي،  من  واحدا  عنه  أتحدث  الذي  وعرفوه،  العريبي  عرفوني  ن 

العريبي أخي)المولود سنة   البشير  إن  أقول:  ( وصديقي  1920وكاشفوني بوهمهم هذا، وأنا 

 وكفى، متعه هللا بالصحة والعافية.  
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 حمـــدة سليــــم

 
الثانوي مديرا للمكتبة العمومية بنهج     عرفته، وأنا تلميذ بالمرحلة األولى من التعليم 

جبل، قرب حي الحفصية، أبيض البشرة، مع ميل إلى الحمرة، جميل الوجه، ليس بالطويل  ال

مهابة   أكسبه  مجيديا،  رأسه طربوشا  على  ويضع  أنيقة،  إفرنجية  حلة  يرتدي  بالقصير،  وال 

 ووقارا. 

مواليد     من  فالرجل  الثمانين،  عشرة  في  وهو  به،  التقيت    1923سبتمبر    10ثم 

الم  من والية  التحصيل  بالمكنين   ومتحصل على شهادة  الزيتونة،  جامع  نستير، متخرج من 

والحقوق التونسية والعالمية، وشهادة الدكتوراه في اآلداب من جامعة السربون، وأحيل على  

 1983التقاعد سنة  

تقاسيم     بكل  يحتفظ  زال  وما  حمرة،  يتوهج  السن،  في  تقدمه  رغم  وجهه،  زال  ما 

ئا، ما عدا الطربوش المجيدي الذي اختفى من على رأسه،كما وجهه، فلم تغير السنون منه شي

اختفى من على رؤوس التونسيين جميعا، ولم تعد تلك األناقة في ملبسه التي كان يتحلى بها  

فهو عمل   إلى غير رجعة،  الكتب  أنه طل ق  نظن  وكنا  الجبل،  نهج  لمكتبة  كان حافظا                                                                                   عندما 

بالراحة ف ينعم  ي مرحلة التقاعد، إال أن هذا كان وهما بالنسبة  كان يسترزق منه، وهو اآلن 

 لي.  
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بالكتاب     التعريف  العمر، يفكر ويبحث في كيفية  المرحلة من  فما زال، وهو في هذه 

كل   بالجذاذات،  مثقال  البالستيك   من  كيسا  يحمل  زال  وما  والباحثين،  القراء  لدى  التونسي 

ولم  التونسي  للكتاب  تعريف  بطاقة  عن  عبارة  هي  في جذاذة  الصباح  في  يعترضك  ؤلفه، 

جامع   قرب  أو  الجزيرة،  نهج  في  أو  العاصمة،  بتونس  القطار  محطة  قرب  محددة  أوقات 

الزيتونة، وال تستطيع اللحاق به، ألنه يسرع في مشيته، وتراه يمر من نهج جامع الزيتونة،  

الوطني  الكتب  لدار  التابع  الدوريات  قسم  مقر  األوقاف)  جمعية  من  يقترب  سابقا(  وعندما  ة 

باب   إلى  فينظر  العتيقة،  المكتبة  إلى  يصل  أن  قبل  يمينه،  عن  يلتفت  ثم  مشيته،  من  يخفف 

مغلق، عندما يفتح يجد درجا يصعد به إلى الطابق األول، فيذكر مكتبة التلميذ الزيتوني التي  

 أسسها قبل أكثر من ستين عاما. 

بتونس الذين خدموا الكتاب     هذا الرجل هو حمدة سليم الذي يعد من أوائل المكتبيين   

(  1942التونسي خدمة جليلة، فقد أسس، وهو في العشرين من عمره،مكتبة التلميذ الزيتوني)

في   وترغبهم  والطالب،  التالمذة  من  العربي  الكتاب  تقريب  في  الفعال   األثر  لها  كان  التي 

الثقافة،   المكتبة دور كبير في نشر  لهذه  العربية،  القراءة والمطالعة ، وقد كان  اللغة  وتدعيم 

اإلدارة   تؤازرها  كانت  التي  الفرنسية،  الرابطة  عليها  تشرف  التي  المكتبات  ومزاحمة  

 االستعمارية، لنشر اللغة الفرنسية بين الشباب. 

القراء،   نشاط  متابعة  يتولى  وتوجيه،  إرشاد  مكتب  الزيتوني  التلميذ  بمكتبة  ويوجد 

نشرية    1952العاتهم، وقد أصدر هذا المكتب سنة  وتصحيح كتاباتهم التي يلخصونها من مط

العربية   باللغة  تكميلية  المتجول( تشتمل على دروس  الدرس  للتثقيف والتوجيه تحت عنوان) 

األهلية   شهادات  مع  تتماشى  والتاريخية،  األدبية  والدراسات  واللغوية  الرياضية  العلوم  في 

من الراغبين في متابعة هذه الدروس    والتحصيل والبكالوريا، وذلك لمساعدة الطلبة وغيرهم

بالمراسلة في الداخل والخارج، ولتعزيز الرسالة العلمية لجامع الزيتونة، ونشرها في العالم،  

وهكذا كانت مكتبة التلميذ الزيتوني مكتبة توجيه وإرشاد، ومدرسة حديثة للتعليم بالمراسلة، 

 ب الكتاب العربي إلى الشباب التونسي.  باإلضافة إلى وظيفتها األساسية، وهي المطالعة وتقري 

وال شك أن الباحثين الذين سيهتمون بالجامعات الحرة التي أنشئت بتونس سيذكرون    

دور األستاذ حمدة سليم في تأسيس أول جامعة حرة، والمتمثلة في الدرس المتجول المذكور،  

في ومسائل  لمشاكل  حلول  فيها  دروس  على  ذكرنا  كما  تحتوي  نشرية  الرياضيات،    وهي 

التحصيل والبكالوريا،   يتهيأ المتحان شهادتي  الذي  الطالب والتلميذ  وتحرير مقاالت  تساعد 

وثائق   المعهد  هذا  يرسل  إذ  اآلن،  بباردو  المستمر  التكوين  معهد  به  يقوم  ما  غرار  على 

في   امتحانا  عليهم  يجري  ثم  الجمهورية،  جهات  في  الثانوية  المعاهد  أساتذة  إلى  الدروس 

 معهد المذكور قصد تحسين مستواهم العلمي والمهني. ال

أول مكتبة من    1959وأسس حمدة سليم سنة     العامة، وهي  والشباب  مكتبة األطفال 

هذا النوع بتونس، وقد فتحت بابا كان مغلقا في وجه األطفال للمطالعة العامة، وغرس عادة  

وترفيهية وجمالية في ساعة القصة القراءة فيهم، زيادة على ما هيأته لهم من أنشطة تربوية  

بتونس األثر   الفريدة من نوعها  المكتبة  الرسم والمسرح وغيرها، وكان لظهور هذه  وساعة 

الكبير في نفوس األطفال، كما كان لها الفضل في نشر مكتبات ونوادي االطفال بالجمهورية  

 وما بعدها.   1962سنة 

م دار الكتب الزيتونية العامة، وهي  وبجانب مكتبة األطفال والشباب أسس حمدة سلي   

، وتمتاز هذه المكتبة برصيد كتبها المختارة الذي يرجع  1955مكتبة نموذجية تأسست سنة  
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وغير   التونسية  العربية  والمجالت  الصحف  وبمجاميع  الزيتوني،  التلميذ  مكتبة  رصيد  إلى 

انشطته ومختلف  والصور،  الخرائط  وقسم  المتنوعة،  وفهارسها  العروض  التونسية،  من  ا 

المتجددة   والمعارض  الشابي،  القاسم  أبي  ونادي  القصة،  ونادي  للمطالعة،  وناد  السينمائية 

 للكتب، وركن لألطفال الذي لم يسبق له مثيل بالمكتبات الموجودة. 

الجبل عد     بنهج  تشغل علوا  المكتبة  هذه  للحزب    18وكانت  مقرا  سابقا  كان  مكرر، 

عقد مؤتمره المعروف بمؤتمر نهج الجبل، وتقع هذه المكتبة  الحر الدستوري التونسي، وبه  

في   التردد عليها  يشجعهم على  الطلبة، مما  مدارس سكنى  ومن  الزيتونة،  بالقرب من جامع 

ودارسين   باحثين  من  عليها  الوافدين  القراء  مختلف  إلى  باإلضافة  ومطالعاتهم،  مراجعاتهم 

وبهم من الكتب، وما يتوفر فيها من المراجع  وعموم المواطنين الذين يجدون فيها جميعا مرغ 

منظمة   مواصفات  حسب   ، عامة  نموذجية  مكتبة  أول  وهي  وغيرها،  والخاصة  العامة 

يعمل على   سليم  حمدة  كان  بل  القاعة،  في  الكتب  إعارة  دورها على  يقتصر  ولم  اليونسكو، 

للكتاب   تلخيص  إلى  والشبان  التالمذة  بدعوة  وذلك  المطالعة،  في  ثم  الترغيب  الذي طالعوه، 

الذين    هؤالء  بين  من  أنا  وكنت  تشجيعا ألصحابها،  المكتبة  أروقة  في  التالخيص  تلك  يعلق 

التي   الكتب  لبعض  تلخيصي  رأيت  عندما  بالفرحة  يومها  شعرت  وقد  تالخيصهم،  علقت 

 طالعتها معلقا، وقد ذكر اسمي بهذا التلخيص. 

بفرن    االلتحاق  من  االستقالل   حكومة  مكنته  تحسينية،  وقد  بتربصات  للقيام  سا 

تنظمها جامعة   التي  المكتبات  بها، مع متابعة دروس في فن  المكتبات  تنظيم  واالطالع على 

السربون آنذاك، وقدم قسما  من بحثه "معجم المؤلفين التونسيين" لنيل شهادة الدكتوراه من  

 (. 1970الجامعة المذكورة)

الم  أمناء  جمعية  أسس  فرنسا  من  عودته  أول  وبعد  وهي  لها،  رئيسا  وأصبح  كتبات، 

جمعية تهتم بقطاع المكتبات، وحرر في هذه الفترة الالئحة اإلصالحية للمكتبات بتونس، التي  

 1960اعتمدت كوثيقة رسمية في ندوة بيروت المنظمة من قبل اليونسكو سنة 

وتوثي   فهرسة  للكتاب   ممارسته  بعد  واإلعالم  للثقافة  الدولة  كتابة  له  قا خطة  وأسندت 

العمومية) المكتبات  الوثائق)1962مدير  مركز  رئيس  ثم  اإلعالم  1965(  مركز  فرئيس   )

( ووقع ترشيحه من قبل وزارة الثقافة ليشغل خطة رئيسية ومتخصصة في  1967واألخبار)

 منظمة األلكسو، بعد إحالته على التقاعد. 

الدائمة   المهنية وصحبته  الكتاب طيلة حياته  تأسيس وكالة    وقد مكنته معاشرة  له من 

من   تخلو  ال  أعمال   عدة  أنجزت  وقد  والمعلومات،  القراءة  تنمية  غايتها  للتوثيق،  تونسية 

طرافة وابتكار، منها المكتبة اإلعالمية للجميع، وهي مكتبة تعمل على دعم الثقافة الوطنية،  

السريعة في م والقراءة  الهادفة،  القراءة  وتنمية  والمعلومات،  التوثيق  األوساط،  ونشر  ختلف 

وهي في شكل بطاقات حسب مواصفات دولية من حيث قياس الجذاذة واألرقام التي تحملها،  

مصنفة حسب التصنيف الدولي العشري، وكل بطاقة تحتوي على المعلومات البيبلوغرافية،  

مع تلخيص لمحتوى الكتاب، وهدفها التعريف بالكتب الصادرة بتونس في كل عام، وتكوين  

جاهزة مجموعات   فهارس  وتكوين  والفنون،  العلوم  مختلف  في  للجميع  وثائقية  مكتبات 

لمساعدة أصحاب المكتبات والباحثين والدارسين، بحيث يمكن بواسطة هذه البطاقات الثقافية 

المكتبة   له كذلك بهذه  العلمية، يمكن  تفتح لصاحبها اآلفاق  امتالك مكتبة وثائقية متخصصة، 

 الفكرية المعاصرة بتونس. متابعة الحركة األدبية و 
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والترغيب     التونسي،  الكتاب  إلى  االنتباه  للفت  وسيلة  الوثائقية  هذه  مبتكر  يترك  ولم 

في قراءته إال اتبعها وجربها، من ذلك أنه ألصق على جذاذة الكتاب قطعة بسكويت، وكتب  

القرا اآلتي"  الشعار  القطعة  تلك  تحت  اثبت  ثم  كالخبز"  فالكتاب  اقضم،  أساس فوقها:"  ءة 

 المعرفة، أو القراءة للجميع" 

أصدرها    التي  المؤلفات  كل  إلى  يتعرف  أن  التونسي  الكتاب  في  للباحث  ويمكن 

التونسيون في جميع مجاالت المعرفة، عند الحصول على هذه البطاقات وضمها إلى بعضها،  

من   وأعطاه  الكثير،  الشيء  جهده  من  سليم  حمدة  فيه  بذل  المجهود  هذا  أن  خبرته  وواضح 

بشؤون المكتبات، وممارسة العمل الوثائقي ما جعله متميزا متفردا، كما يقول زميله البشير  

العريبي، الذي استعان به حمدة سليم في فن الخط، ومعلوم أن البشير العريبي يعتبر من رواد  

 الخط العربي في تونس. 

، وصديق الكتاب،  وال شك أن حمدة سليم قيدوم الترغيب في المطالعة، وأب األطفال  

والكتاب   المكتبات  عن  وطريفة  ثرية  معلومات  المكتبات  في  بالعمل  اشتغاله  من  جمع  قد 

المؤلفات   من  وله  التونسية،  بالبالد  نشؤوا  الذين  والصحافيين  والمفكرين  واألدباء  والعلماء 

 التي تنتظر الطبع الشيء الكثير. 

تاريخ    عن  مؤلفاته  المثال  سبيل  على  نذكر  أن  ومصادر    ولنا  بتونس،  المكتبات 

الدراسات التونسية، وله معاجم نذكر منها معجم المؤلفين التونسيين،وقد سبق ذكره، ومعجم  

ومعجم   التونسية،  البلدان  ومعجم  التونسية،  الصناعات  ومعجم  بتونس،  واألسر  األنساب 

ا، واهتمامه  األعالم التونسيين، ومصادر الدراسات التونسية، وتاريخ المكتبات بتونس وغيره

زالت  وما  أنجبت،  التي  التربة  بهذه  تعلقه  مدى  على  يدل  بتونس  والثقافة   الكتاب  بمسيرة  

 تنجب،  الكفاءات العلمية، وأصحاب االبتكارات الطريفة. 

في     قرن  نصف  من  أكثر  المخلص  ورفيقه  الكتاب  صديق  سليم  حمدة  أمضى  لقد 

العرب  التونسية، وأمهات المصادر  المؤلفات  نتيجة هذه الصحبة  صحبة  ية والفرنسية، وكانت 

 مجموعة من الكتب والحصول على معلومات نادرة تتعلق بتاريخ تونس وحضارتها. 

وما زال حمدة سليم يذرع شوارع تونس القريبة من محطة األرتال جيئة وذهابا، وبيده   

مس األرض،  كيس من هذه األكياس البالستكية مملوء بالجذاذات والبطاقات، ويكاد الكيس يال 

من   حوله  ما  أما  قدميه،  لموضع  إال  ينظر  وال  أربع،  على  يمشي  ويكاد  ظهره،  تقوس  فقد 

المارة فال يلتفت إليهم، وقفت أنظر إليه، وهو يسرع كعادته في مشيته، وهو على تلك الحال،  

وقلت كما قال المسرحي اليوناني سوفوكل في رائعته)أوديب( متحدثا عن مسيرة اإلنسان في  

النهار  هذ أربع، وفي منتصف  الصباح على  في  يمشي  لغز:  الدنيا ، وذلك في شكل  الحياة  ه 

على اثنين، وفي المساء على ثالثة، ولم انتبه إلى حمدة سليم، هل كانت بيده عصا أم ال،ومن  

 أجل الكتاب يهون كل شيء، حتى ولو أدى األمر إلى أن يمشي اإلنسان على أربع. 
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 لقاسم محمـــــد كروأبو ا

 

سنة      أدبية(  )شخصيات  كتابه  خالل  من  كرو  محمد  القاسم  أبا  عرفت  أنني  أذكر 

ثم  1960) والمغرب،  المشرق  أدبية من  بالدرس لشخصيات  يتعرض  كتاب مدرسي  وهو   )

)الشابي   عن  كتابه  وكذا  المشرق،  من  عودته  بعد  أصدرها  التي  )البعث(  سلسلة  خالل  من 

الشرق(   في  باإلذاعة،  وصداه  أو  والمجالت  بالصحف  إن  نشاطه  متابعة  إلى  باإلضافة  هذا 

المطوي   العروسي  المسعدي ومحمد  تماما كمحمود  األسماع،  اسمه ملء  كان  وبصفة عامة 

 من المعاصرين والطاهر الحداد وأبي القاسم الشابي من المحدثين. 

قليلة   سنوات  منذ  كرو  محمد  القاسم  بأبي  التقي  أن  الصدف  بواسطة  وتشاء  وذلك   ،

 الكاتب المعروف محمد المي، فهو الذي سهل لي اللقاء مع كرو في بيته. 

يلبسها     التي  باب منزله فخرج لي الرجل، وهو في قميص من هذه األقمصة  طرقت 

الباب،   لي  فتح  البشرة،  أبيض  القامة،  الصين، كان طويل  المشارقة والمصنوعة في  إخواننا 

وأد  زائدا،  ترحيبا  بي  أين سأجلس،  ورحب  أسأله  حائرا، وكدت  وقفت  الجلوس،  قاعة  خلني 

مفتوحة،   كانت  الكتب  بعض  للجلوس،  عادة  المخصصة  المقاعد  تلك  مألت  قد  الكتب  وهذه 

قرأته عن عباس محمود   ما  تذكرت  وبسرعة  المقاعد،  بعض  فوق  اآلخر اصطف  والبعض 

الكت  يفتح  الرجل  كان  فقد  والبحث،  المطالعة  في  وطريقته  البالط،  العقاد  فوق  ويتركه  اب، 

يتركها   ثم  المفتوحة،  بالكتب  الغرفة  تمأل  حتى  وهكذا،  األول،  بجانب  ويتركه  اآلخر،  ويفتح 

 هكذا، ويخرج في حال سبيله. 

وجدت األستاذ كرو يطالع أحد كتبي، وقد أعجب بما كتبت، ثم نبهني إلى الخطإ الذي    

الذين عاش الشعراء  اسم بعض  الخطأ  ويهم  فيه،  التاسع عشر، ال  وقعت  القرن  أواخر  في  وا 

 أذكره اآلن. 
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تام بمجريات     الثقافة في تونس، وعلى علم  بشؤون  الرجل على اطالع جيد  لقد كان 

الحركة األدبية والفكرية إن في عهد االستعمار أو بعده، وتساءلت بيني وبين نفسي من أين له  

كن  مسامعي،  على  يسردها  التي  والدقائق  الجزئيات  هذه  وتوالى  كل  يقول،  بما  مبهورا  ت 

حديثه، ولم يترك لي المجال ألقول معه كلمة،وماذا سأقول أمام هذا الينبوع الذي ال ينضب  

بيته،   الذي قضيت في  الوقت  المتدفق من اإلفادات، لم أشعر بمرور  المعلومات، والنهر  من 

م بعض  أهداني  بيته  من  الخروج  وقبل  فاستأذنت،  بالغروب،  الشمس  أذنت  نشوراته  حتى 

 الجديدة، ثم ودعته شاكرا، ومتمنيا له الصحة والعافية.

                                                                          كانت أمسية رائعة قضيتها مع رجل أمضى سن ي حياته بين القلم والقرطاس، وكانت   

التونسية،   المكتبة  أغنت  والبحوث  الكتب  عشرات  إصدار  الكتابة  مع  الرحلة  هذه  حصيلة 

 لفتح العربي لهذه البالد حتى أيامنا هذه . وعرفت القارئ العربي بتاريخ تونس الثقافي منذ ا 

صفحاتها،     من  الكثير  التهام  في  وشرعت  المنزل،  إلى  المنشورات  بتلك  ورجعت 

نكن   لم  والثقافي عموما  والعلمي  األدبي  تونس  تاريخ  يطلعنا على خفايا من  الرجل  ووجدت 

عليها من خالل    نعرفها من قبل،وال شك أن األستاذ كرو يمتلك وثائق نادرة، سعى للحصول

ولفت   األوروبية،  البلدان  وبعض  والمغرب،  المشرق  عواصم  خاللها  جاب  التي  أسفاره 

التنقيح وإضافة  أكثر من مرة، وذلك قصد  الواحد  الموضوع  في  الكتابة  إلى  انتباهي عودته 

بعض المعلومات الجديدة التي تحصل عليها، فمثال يقول عن عبد الجليل الزاوش إنه مات في  

 غامضة ، ثم يعود فيقول إنه مات منتحرا، وكذا الشأن بالنسبة للتيفاشي وغيرهما.  ظروف 

المخطوطات     تلك  هي  القديمة  األعصر  في  تونس  تاريخ  عن  مصادره  كانت  وإذا 

تونس   لتاريخ  الحديث  العصر  التي تخص  المعلومات  الكثير من  فإن  يمتلكها،  التي  والوثائق 

 ها من أفواه الذين عرفوا ذلك العلم، أو عاشوا تلك الواقعة. الثقافي واألدبي كانت شفوية تلقا

وليس لنا القدرة على اإللمام بما كتب طيلة ستين عاما أو أكثر، فهذا العرض والتقييم    

أن   أرادوا  إن  ضالتهم  سيجدون  أنهم  شك  وال  والمعاهد،  الكليات  لخريجي  نتركه  ألعماله 

 والفكرية، وخاصة في العصر الحديث.   يتعرفوا إلى خفايا وأسرار الحركة األدبية

تونس     أعالم  من  بعلم  األول  يتعلق  كتاباته،  من  مثالين  الخاطرة  هذه  في  وسنذكر 

الرجل،   هذا  بنضال  ويذكرنا  السنين،  غبار  عنه  يجلو  أن  كرو  األستاذ  أراد  وقد  المنسيين، 

وأبو  الفرنسي،  االحتالل  تونس من  تحرير  سبيل  في  بها  قام  التي  القاسم محمد    والتضحيات 

الذين   الرجال  وتذكروا  بتونس،  االستقاللية  الحركة  جذور  تنسوا  لنا:ال  يقول  أن  أراد  كرو 

كافحوا حتى تكون تونس حرة مستقلة، وتمعنوا في سيرة هذا الرجل الذي ترك عائلته والجاه 

 والمكانة التي كان ينعم بهما، وعاش في بالد الغربة مجاهدا من أجل تونس. 

العلم  الشريف)    هذا  صالح  العالم  هو  كرو  األستاذ  به  ذكرنا  ـــ   1868الذي 

(ولقبه يدل على انتسابه إلى الشرف النبوي، ينتمي الرجل إلى أسرة علمية عريقة في  1920

تونس، تعلم بجامع الزيتونة، ونال إجازاته العلمية، وأصبح مدرسا من الطبقة األولى وهو في  

الل تعاطيه للتدريس شغوفا بإفادة الطلبة وعامة الناس،  الخامسة والعشرين من عمره، كان خ 

دون تقيد بنظام الدروس الرسمي، فكان معدل ما يقوم به من ساعات إن في عمله الرسمي أو  

بالجوامع األخرى سبع ساعات يوميا، وقد عرف منذ صباه بذالقة لسانه وفصاحة بيانه وقوته  

 مأل بها دروسه ومجالسه العلمية. في الحجاج وكافة العلوم الدينية التي كان ي 

عام     خريف  في  تونس  عبده  محمد  زار  المسائل    1903وعندما  بعض  في  عارضه 

تلميذ محمد عبده في دمشق، ولما كان الشريف   الشيخ محمد رشيد رضا  ناظر  العلمية، كما 
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مشرفا على مدرسة لتخريج المؤدبين، سارع لويس ماشويل )مدير إدارة العلوم والمعارف(  

قبعته  ب  نزع  المسجد  دخول  في  شرع  ولما  المؤدبين،  هؤالء  من  دفعة  تخريج  حفل  حضور 

وبأعلى   بانفعال وغضب،  وجهه  في  يصيح  الشريف  الشيخ صالح  له  تصدى  وهنا  وحذاءه، 

صوته: اخرج من بيت هللا أيها الكافر، وأذعن المدير الفرنسي، وبارح المكان، والدموع في  

 العيان.  عينيه، كما زعم ذلك أحد شهود 

وعرف صالح الشريف بميله الشديد للخالفة العثمانية، وبدفاعه عنها، وسيادتها على    

كامل البلدان اإلسالمية، شأن الكثير من ساسة تونس ومثقفيها، فقد كانوا ينتظرون أن تزحف  

العساكر العثمانية من الجنوب التونسي، ومن طرابلس الغرب بالذات،آخر والية تابعة للدولة 

 لعثمانية، وتحرر تونس من االحتالل الفرنسي. ا

وفكر الرجل في الهجرة شأن الكثير من أتباع خير الدين كإسماعيل الصفائحي ومحمد   

الهجرة  لهذه  العدة  أعد  يغادر تونس  أن  باش حانبة وغيرهم، وقبل  المكي بن عزوز ومحمد 

أخ العثمانية  الحكومة  وبلغ  العثمانية،  الدولة  برجال  صالت  بها،  فربط  الشديد  وتعلقه  باره 

وتحمسه لسياستها، ومن ناحية أخرى سعى لدى الجمعية الخلدونية لكي تحدث دروسا خاصة  

أول   الشريف  صالح  وكان  العربية،  باللغة  آنذاك  حروفها  تكتب  وكانت  التركية،  اللغة  في 

 المتعلمين لها، حتى أتقنها وأجاد الكالم والكتابة بها.

( بدون  1906تظاهر بأنه يريد الحج، وغادر البالد التونسية )وبتوفر هذين السببين    

رجعة، وعوض أن يتوجه إلى البقاع المقدسة قصد اسطنبول، فوجد من لدن السلطات التركية  

ترحيبا وتكريما زائدين، وبعد قرابة العام من إقامته بعاصمة الخالفة مبجال ومحترما، عين  

بل مباشرته لهذه الخطة قام بفريضة الحج، ثم عاد  مرشدا دينيا وخطيبا في مدينة دمشق، وق

لعمله بدمشق، وهنا يذكر أبو القاسم محمد كرو تصادم الشيخ صالح الشريف مع محمد رشيد  

رشيد   مع  شق  دمشق،  شوارع  في  عارمة  شعبية  ثورة  إلى  الصدام  هذا  ينقلب  وكاد  رضا، 

السلطة   تداركت  وهنا   ، الشريف  يناصر صالح  اآلخر  والشق  حفاظا  رضا،  األمر  العثمانية 

 على األمن فعين الشريف ملحقا بمشيخة اإلسالم بعاصمة الخالفة. 

وفي هذه األثناء قامت إيطاليا بغزو طرابلس الغرب، فأرسلت الخالفة بعض جنودها   

لتعزيز حاميتها العسكرية بها، وأسندت القيادة العامة إلى أنور باشا، يساعده مصطفى كمال،  

ريف بالقائد العام أنور باشا  بوصفه معاونا ومترجما، وهكذا انخرط صالح وألحق الشيخ الش

الشريف في صفوف المجاهدين بالقول والفعل، وخاض مع عساكر األتراك عدة معارك في  

الخالفة   انسحبت  ثم  شهرا،  عشر  خمسة  العثماني  القائد  صحبة  بها  بقي  التي  برقة  منطقة 

لعربي، وانشغلت بالحروب التي فجرتها النعرة القومية   العثمانية من آخر والياتها بالمغرب ا

 في بالد البلقان، فتحول أنور باشا صحبة معاونه ومترجمه صالح الشريف إلى هذه البلدان.

وأشار األستاذ كرو إلى النشاط السياسي الذي قام به المهاجر التونسي صالح الشريف   

كبرى   مظاهرة  قيادة  تولى  فقد  الخالفة،  عاصمة  موافقة في  على  احتجاجا  اسطنبول  في 

التركية،   الحكومة  بسقوط  المظاهرة  هذه  وانتهت  أدرنة،  إقليم  بالتخلي عن  التركية  الحكومة 

باشا،الذي  أنور  أعضائها  أبرز  من  وكان  والترقي،  االتحاد  جماعة  من  مؤلفة  حكومة  وقيام 

الوز بهذه  مستشارا  ليكون  الشريف  صالح  وانتقل  للحربية،  وزيرا   تعيين  أصيح  وتم  ارة، 

بعض التونسيين في نفس الخطة مثل محمد باش حانبة وإسماعيل الصفائحي ومحمد الخضر  

 حسين. 
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بثورة مسلحة في     للقيام  ـــ أعدوا خطة  ـــ كما وضح كرو  الجماعة  ويبدو أن هؤالء 

فلم   أخرى  لديهم، ومن جهة  يتوفر  لم  العسكري  العتاد  أن  إال  والجزائري،  التونسي  الجنوب 

وتونس  ت  الجزائر  من  لكل  وااليطالي  الفرنسي  الغزو  ضد  الوقوف  في  جادة  الخالفة  كن 

في   وهي  الحلفاء،  األولى،ضد  العالمية  الحرب  في  ألمانيا  مع  دخلت  فقد  الغرب،  وطرابلس 

 حالة من الوهن والضعف ال تحسد عليهما. 

إلى     بوثيقة  فتقدموا  تونس،  إسماع صوت  من  المهاجرون  هؤالء  يتوان  المؤتمر  ولم 

الثالث للقوميات الذي انعقد في جنيف، وبينوا في هذه الوثيقة فظائع االستعمار الفرنسي وما  

ارتكبه من ظلم واعتداء على السيادة الوطنية وسلب للحقوق واألراضي، ومن تجهيل وقمع  

وقهر للمواطنين في تونس والجزائر، وقد كتب هذه الوثيقة الشيخ صالح الشريف ووقعها معه  

الوثيقة  ا حانبة، وطبعت  باش  الفرنسية محمد  إلى  بترجمتها  وقام  الصفائحي،  إسماعيل  لشيخ 

تونس   استقالل  )جمعية  بـ  سميت  مغربية  هيئة  عن  تعبر  سياسية  وطنية  كرسالة 

والجزائر(وعنوان هذه الوثيقة هو " بيان توحش فرنسا في القطر التونسي والجزائري" وتقع  

وقد صفحة،  عشرين  من  أكثر  المغرب    في  مجلته  في  حانبة  باش  محمد  الوثيقة  هذه  نشر 

 . 1918الصادرة بجنيف 

والنمسا    وسويسرا  وألمانيا  تركيا  بين  األولى  العالمية  الحرب  طوال  الجماعة  وتنقل 

الثعالبي   العزيز  عبد  هديه  على  سار  الذي  نفسه  األسلوب  وهو  التونسية،  بالقضية  للتعريف 

 فيما بعد. وصالح بن يوسف والحبيب بورقيبة 

حكما     بتونس  االستعمارية  السلطات  أصدرت  المتعاظم  السياسي  النشاط  هذا  وإزاء 

الخضر   ومحمد  الصفائحي  وإسماعيل  الشريف  صالح  من  لكل  األمالك  ومصادرة  باإلعدام 

 حسين ومحمد باش حانبة.

رجتا  ولم تكن الظروف السياسية عالميا مواتية لهؤالء الجماعة، فهذه تركيا وألمانيا خ   

من الحرب منهزمتين شر هزيمة، ثم انفرط عقد الجماعة بوفاة محمد باش حانبة وأخيه علي  

 . 1920ثم صالح الشريف بسويسرا سنة 

االستقالل،    نحو  الزحف  من  األولى  الحلقة  مسلسل  من  األولى  الطور  انتهى  وهكذا 

حيى تونس مستقلة  واألستاذ كرو يذكرنا بهذا الطور لكي ال ننسى رجاال ضحوا بأرواحهم لت

ذات سيادة، وكأن أبا القاسم محمد كرو يرد )مع العلم أن التعريف بصالح الشريف كتب سنة  

( على أستاذ جامعي صرح لفضائية عربية أن شيوخ الزيتونة وخريجيها لم تكن لهم  1982

 مشاركة في الكفاح التحريري، وهو محض افتراء، وجهل بجذور الحركة االستقاللية. 

 عرف كرو باألعالم، وما أكثرهم في )حصاد العمر( هذا هو المثال األول . هكذا ي 

الثقافية، وما نشأ فيها من علماء    بإحدى الحواضر  بالتعريف  الثاني فيتعلق  المثال  أما 

 وأدباء، ونعني بها ربوع قمود في القرن الثاني والثالث للهجرة . 

وع، فهي تمتد من قفصة جنوبا إلى  وبادئ ذي بدء يحدد األستاذ كرو جغرافية هذه الرب  

حدود القيروان شماال، ومن سبيطلة غربا إلى صفاقس شرقا، وفي هذه المنطقة التي انتصر  

العبادلة  )غزوة  باسم  المعروفة  الغزوة  في  البيزنطيين  الروم  على  المسلمون  العرب  فيها 

المسلمين على هذه  وابتداء من هذا التاريخ تدفقت أمواج    647/    27السبعة( وكان ذلك عام  

البالد، وتتابعت انتصاراتهم،حتى كانت لهم الغلبة واالستقرار النهائي ال في إفريقية فقط بل  

 وفي كامل بلدان شمال إفريقيا. 



47 
 

العقيدة    وبيان  اإلسالم  لنشر  البالد،  هذه  إلى  العلماء  بإرسال  جانبهم  المسلمون  وعزز 

الفقهاء   بعثة  وخاصة  السكان،  لهؤالء  ونشطت  والعبادة  العزيز،  عبد  بن  أوفدهم عمر  الذين 

تلقوه عن   يكفهم ما  بعيد في نشر اإلسالم، ولم  إلى حد  العلمية فظهر علماء ساهموا  الحركة 

تلك البعثات التعليمية، وإنما شدوا الرحال لالستزادة من العلم إن في مصر أو في الحجاز أو  

 حنفية ومالكية وشافعية.  في العراق، وذلك لالتصال بأصحاب المذاهب الفقهية من

ويسلط أبو القاسم محمد كرو الضوء على ما كانت تزخر به ربوع قمودة من حركة   

علمية وأدبية تتمثل في كثرة األعالم الذين نشؤوا في هذه الربوع، فمنذ القرن الثالث الهجري  

لقرن التاسع وأسماء العلماء واألعالم تتالحق جيال بعد جيل، وامتد هذا الزخم العلمي حتى ا

في  إن  واالنحالل  الضعف  طور  في  عموما  المسلمون  ودخل  والتراجع،  التالشي  بدأ  حين 

 مجال الفكر أو العلم أو في ميدان القحط االقتصادي، واالنحالل االجتماعي. 

الزمنية    الفترة  في  قمودة،  في ربوع  برزوا  الذين  المشاهير  باسم  قائمة  كرو  لنا  وقدم 

لهؤالء األعالم  المحددة أعاله، ووقد   واتخذ كمثال  بهم،  بلغ عددهم ثالثين علما، ولم يعرف 

لم   المسألة كعادته عندما  إلى هذه  بالعودة  تعريفا جيدا، ووعد  به  فعرف  القمودي(  بكر  )أبو 

وقواد   وفقهاء  األعالم شعراء  بين هؤالء  من  أن  أنه الحظ  حقه عنده، غير  الموضوع  يأخذ 

وأطبا وقضاة  كبارا  وموظفين  قد  جيش  بعضهم  وأن  واألدب،  واللغة  الدين  في  وعلماء  ء 

والظاهرة   والشرق،  ومصر  طرابلس  إلى  لتصل  وإفريقية  القيروان  حدود  شهرته  تجاوزت 

بالهجرة من ربوع   قيامهم  بعد فحص حياة هؤالء األعالم هو  إليها كرو  التي توصل  العامة 

 كن ومدن خارج ربوع قمودة. قمودة وعدم االستقرار بها، وكلهم قد عاشوا واشتهروا في أما

هذه إشارة سريعة ونقطة من بحر إلى ما قام به أبو القاسم محمد كرو، وقد اردنا من  

وتذكيرهم   وطنه،  بني  إلفادة  الجاد  عمله  على  الرجل  هذا  نحيي  أن  الخاطرة  هذه  وراء 

جهود  بحضارة بالدهم وثقافتهم، وكأنه يدعونا إلى االهتمام بتاريخ هذه البالد عوض صرف ال

في الحديث عن األدب الجاهلي واألموي والعباسي، وقد أخذت هذه العهود الثالثة من البحث  

 والدراسة ما يكفي وزيادة.
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 عبــــــد المجيـــــد عطيـــــة 

 

فصيح     خفيفة،  بحة  صوته  في  الناصية،  شعر  خفيف  البشرة،  أسمر  القامة،  مديد 

م، شديد التواضع، يخاطب غيره بكل رقة ولطف، متفتح فكرا وسلوكا، وقد  اللسان، بليغ الكال

مولود   والرجل  الستين،  أبواب  على  وهو  المتاعب،  من  الكثير  األسري  تفتحه  عليه  جنى 

سنة   الصادقي،  1925بالمهدية  بالمعهد  الثانوي  تعليمه  واصل  ثم  بالمكان،  التعليم  تلقى 

عليا للغة واآلداب العربية، سمي أستاذا للغة العربية  ومدرسة ترشيح المعلمين، ثم المدرسة ال

بصفاقس، وكانت له رغبة شديدة في مواصلة التعليم العالي الذي أكمله بحصوله على شهادة  

مبرزا   أستاذا  عمل  باريس  من  عودته  وإثر  فرنسا،  من  العربية  واآلداب  اللغة  في  التبريز 

ديرا لمعهد علوم التربية، ثم متفقدا عاما للتربية  بالصادقية، ثم سمي متفقدا للتعليم الثانوي، فم

 القومية. 

وطرق          )التربية  العالي  التعليم  من  الثانية  المرحلة  في  ونحن  يديه،  على  تعلمنا 

إلقاء دروس   الثانوية، وكان عمله معنا يتمثل في  المعاهد  للتعليم في  لتهيئتنا  التدريس( وذلك 

مع في  الدروس  بعض  ثم حضور  التطبيقية  بالكلية،  الحصص  هذه  أنسى  العاصمة،ولن  اهد 

إلى   الدخول  قبل  كان  خطورتها،  ومدى  عليها،  سنقبل  التي  المهنة  خاللها  من  عرفنا  التي 

أحد   لنا  سمح  التي  الحصة  من  بجانب  تهتم  مجموعة،  كل  مجموعات،  إلى  يقسمنا  الفصل 

بسلوك  واألخرى  القسم،  بتهوية  تهتم  مجموعة  فهذه  بحضورها،  وعالقته    األساتذة  األستاذ، 

إنجاح   في  ومشاركتهم  عليه  التالمذة  إقبال  ومدى  الدرس  بمراحل  تهتم  والثالثة  بالتالمذة، 

المجموعات   هذه  تقدم  األخير  المتربصين،وفي  سلوك  أخرى  مجموعة  وتراقب  الحصة، 

خالل   من  وذلك  ونصائح،  مالحظات  بتقديم  عطية  المجيد  عبد  األستاذ  ويقوم  مالحظاتها، 

 تي تفضل األستاذ بقبولنا في درسه. الحصة ال

فكنا     تربصنا،  على  باإلشراف  عطية  األستاذ  كلف  الثانوي  بالتعليم  انتدابنا  تم  ولما 

المدن   ومن  العاصمة،  من  ووحدانا  زرافات  أسبوع،ونأتيه  كل  من  السبت  يوم  معه  نجتمع 

التطبي  الحصص  تلك  ساعدتنا  وقد  بها،  سميت  التي  مثال  باجة  كمدينة  تكون  القريبة  التي  قية 

مشفوعة بمالحظاته ونصائحه على القيام بعملنا على أحسن الوجوه، وكثيرا ما كان يتطرق  
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إلى مواضيع ذات صلة بالتعليم والتكوين، من ذلك اإلشارة إلى أن النجاح في الحياة ال يعني  

وع  النجاح في الدراسة، واألمثلة على ذلك من واقعنا ال تحصى، فكثيرا ما تجد صاحب مشر 

في   النجاح  أن  إلى  ينبهنا  العملية،ثم  حياته  في  ناجحا  كان  ولكنه  دراسته،  في  فشل  قد  كبير 

باي األول بعدما زار فرنسا  بين اإلمكانيات والطموح، فمثال أحمد  التوفيق  يتمثل في  الحياة 

أراد أن يبني قصرا في تونس كقصر فرساي بباريس، ولكن اإلمكانيات أعني خزينة الدولة  

الحضاري ال يتناسبان مع طموحه،فبنى قصرا بالمحمدية، أنفق عليه أمواال طائلة، ثم  والحس  

أصبح مأوى للبوم والحمام، وكانت موضة الميني جيب في اوج ازدهارها، وقد تشكى الكثير  

من الناس من هذه الظاهرة التي تبرز فيها المرأة مفاتنها، وما ال يمكن أن يرى، فكان رأيه :  

البع أو  إذا كان  النظر،  فليغض  مليا ،  يبحلق وينظر  فلماذا هو  تتعرى  ان  للمرأة  يريد  ض ال 

 يلتفت إلى جهة أخرى. 

أما     والثمانينات،  السبعينات  في  اإلجازة  حاملي  المتخرجين  نحن  حالنا  هذا  كان 

سنة   في  المعاهد  2010اليوم)ونحن  في  االنتداب  وأصبح  المتخرجين،  أعداد  تكاثر  (فقد 

هوال وأهوال، تتمثل في هذا االمتحان الذي هو بمثابة وحش مخيف، ولكن هذا  الثانوية دونه أ

 موضوع آخر. 

وقصص    ردئ(  وخطك  الرواية)المنبت،  في  أدبية  آثار  عطية  المجيد  ولعبد 

الجنية،   ومستحضر  والحمار،  والماعز  والكبش  والديك  التفاح،  بياع  الدحداح  األطفال)عمي 

السنفاج   سعيد  عم  سامي،  المفتش  المعز)باالشتراك(  مع  بن  تميم  عن  دراسة  وله  وغيرها( 

وغيرها من الدراسات والمقاالت المنشورة والمخطوطة، وذكر لي أن قصص األطفال، يقبل  

إلى   الموجهة  القصص  من  بكثير  أكثر  المالي  مردودها  فإن  وبالتالي  الصغار،  شرائها  على 

 الكبار، أو هكذا قال لي. 

الكت اب من     يالقيه  ما  دار                            وإزاء  بإنشاء  األستاذ عطية  قام  لنشر كتبهم،  وتلدد  انتظار 

المؤلفات  وبعض  كتبه،  فيها  نشر  الجديد(  دار  سماها)منشورات  زمالئه  بعض  نشر صحبة 

 األخرى، وقد طلب اإلحالة على المعاش المبكر ليتفرغ إلدارة تلك الدار.

)المنبت(     بعد  الثانية  وهي  ردئ(  روايته)خطك  الدار  هذه  التي صدرت  وصدر عن 

سنة    1967سنة   ثانية  مرة  السواء)طبعت  على  والقراء  النقاد  قبل  من  استحسانا  والقت 

( فإن كانت)المنبت( تعالج قضايا التربية والتعليم الذي عرفته تونس بعيد االستقالل،  1973

 فما هي المحاور التي عالجها عبد المجيد عطية في روايته الثانية، وعنوانها)خطك رديء( 

ز الرواية على بطل رئيسي هو فوزي موظف بإحدى الشركات" كان منذ صغره  ترتك 

الحصول على   يعمل على  وكان  أقرانه،  أحدا من  يكلم  قط  يكن  ولم  بها،  معتدا  بنفسه  معجبا 

يقبل أن يفتكها منه أحد، وواصل اجتهاده، وانتقل إلى الصادقية، ونجح   المرتبة األولى، وال 

 ه تلك األنانية، وذلك الصلف والشعور بالتفوق حتى اآلن" في دراسته بها، لكن بقيت في 

ونتيجة هذا السلوك أصبح" له مذهب في الحياة خاص به، ال يريد أن يفقد حريته، وال    

يريد إن يربط مصيره بامرأة، في نظره ال توجد فتاة في مستواه تليق به، وتستطيع أن تسعده،  

 لذا فضل العزوبة" 

بالفتيات،     يغرر  منهن،  لكنه  مآربه  قضاء  بقدر  إال  تدوم،  ال  عالقات  معهن  ويربط 

خاصة أنه قد ملك وسائل اإلغراء من جمال وسيارة وحديث معسول، ومن ضحاياه فتاة تعمل  

 في بعض الصيدليات نصحها بإسقاط الجنين، ولم يعترف بأبوته لطفلها. 
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تنمو   إذ أن جميع األحداث  الحدث،  أساسا على هذا  تعتمد  لتؤدي    والرواية  وتتطور، 

إلى تنكر فوزي لهذه الفتاة وابنها، وكل أحداث الرواية تقريبا تقع بين إدارتين، يربط بينهما  

التليفون، ويجري حوار طويل ومشوق بين فوزي وإحدى العامالت بإدارة البريد التي أرادت  

يقا  إن تنتصر على غروره وصلفه ، بعد اطالعها على أمره بواسطة زوجها الذي كان صد

لفوزي في أثناء الدراسة، وعرفت كيف تكشف له عيوبه وأنانيته مما اضطره إلى االعتراف  

كانت   وحديثها  صوتها  خالل  من  فوزي  أحبها  التي  بالتليفون  العاملة  وان  خاصة  بهزيمته، 

تريد من وراء ذلك رجوع فوزي إلى تلك الفتاة التي غرر بها، وعذبها مع ابنها" لقد تعرفت  

خب  أعمق  ماضيا  عن  ذاكرتي  إلى  أعيد  أن  حق  بأي  أدري  ولست  علي  وفرضت  نفسي،  ايا 

 محوته منذ سنوات" كما يقول. 

    " متزوجة  كانت غير  فإن  مستويين،  في  تتصرف  الرواية  هذه  في  المرأة  أن  ويبدو 

فيكفي أن تكون لك سيارة جديدة فخمة، وزي مساير للموضة، لتكون في نظرهن جذابا خفيف  

كاهة... يكفي أن تخرج بهن بعد ذلك إلى مطعم ومرقص، بإحدى الضواحي  الروح، لطيف الف

لتنال منهن رغبتك، إنهن يبعن أنفسهن بأبخس األثمان" ويستوي في ذلك األمية والمتعلمة، إذ  

أن التعليم والثقافة كان تأثيرهما في المرأة سطحيا" لم أر واحدة ممن عرفت تنادي بالمساواة  

إذا وحتى  وبينها،  أن    بيني  تحاول  فإنها  الواقع  في  أما  اللسان،  ذلك  يتعدى  فال  بها،  نادت 

الحقوق،   جميع  لها  إن   وترى  وذوقها،  لألمور  ونظرتها  ومشاكلها،  نفسها  عليك  تفرض 

 وعليك جميع الواجبات". 

أما إذا كانت متزوجة، فهي تتصرف بهدوء ودراية، وقد تتصرف المرأة بعنجهية كما   

"يكره النساء، وهو متزوج عقربا يذوق منها المر، ويتحمل منها ما  تفعل زوجة المدير الذي  

 يتحمل من األذى، ومع هذا لم يجسر على مفارقتها".

هذه     خال  ما  الفكري،  والنضج  الرشد  تبلغ سن  لم  إذن  الرواية  هذه  خالل  المرأة من 

 اعدة"العاملة بالتليفون التي تبقى المثال عند المؤلف"واالستثناء الذي يشذ عن الق

العالقات    في  فيتمثل  الثاني  االهتمام  أما  الرواية،  لهذه  بالنسبة  األول  االهتمام  هذا هو 

أو   اجتهاد  دون  بحذافيره،  القانون  بتطبيق  تتمسك  فاإلدارة  وموظفيها،  الشركة  بين  البشرية 

اإلدارة   مصلحة  وفق  ال  هواه،  وفق  يتصرف  اإلدارة  مدير  أن  بل  محتواه،  في  تأمل 

من  والموظفين،   جاء  ومن   " صباحا  الثامنة  الساعة  تمام  عند  المكاتب  مفاتيح  يأخذ  فهو 

الموظفين متأخرا، ووجد مكتبه مقفال علم من الحاجب أن المفتاح عند السيد المدير، وعليه أن  

 يذهب بنفسه ليتسلمه" وينال توبيخا لتأخره. 

سطته بينه وبينهم   وال يعتمد المدير على التأمل والتروي في أحوال موظفيه، بل أن وا 

هو الحاجب،  " وكل من يعمل بالشركة يعرف أن المدير يعول كثيرا على رمضان الحاجب،  

 ليتعرف على سلوك مرؤوسيه داخل اإلدارة وحتى خارجها" 

والسيد المدير يجد في اإلدارة من النفوذ والسيطرة ما يفتقده في المنزل، إذ أن زوجته    

أما الموظفون فهم مقبلون على عملهم بكل فتور، وبال مباالة،    تسيطر عليه كما أشرنا أعاله،

بل إنهم يبالغون في اإلهمال، واستعمال التليفون بصورة غير شرعية، وهذه الالمباالة ناتجة  

عن موقف المدير وسوء تصرفه، ويشير الكاتب إلى العالقة المتأزمة بين المدير والموظفين  

بقيام عصيان   فقرة قصيرة توحي  أن  في  فوزي: " علي  يقول  الرواية،  المدير في آخر  ضد 

احترامي   على  وأحمله  هيمنته،  وأضعف  شوكته،  أكسر  وأن  المستقبل،  في  وجهه  في  أقف 

واحترام مرؤوسيه، ولو أدى األمر إلى التصادم معه، وأن أتعرض إلى كالمه البذيء ستكون  
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ا لتليفون على حاله، بل سأستعمله  بيني وبينه مواقف لم يكن يترقبها مني، ونكالة فيه سأبقي 

 أكثر فأكثر، ولو أني أعلم أنه يراقب مكالماتي" 

جميع     ويتضامن  جبروته،  ضد  ثائرا  المدير  مع  لوجه  وجها  فوزي  يقف  وفعال 

الموظفين مع فوزي، ويرفع أمر المدير إلى المجلس اإلداري، وهكذا يصبح فوزي زعيما،  

ي الدراسة، ومن هنا نالحظ مدى دراسة الكاتب لهذه  كما كان في القسم متفوقا على أقرانه ف

 الشخصية، والعمل على تمييزها من بين شخصيات روايته. 

اللذان تدور حولهما    المحوران  التونسية هما  المرأة في تونس، ووضع اإلدارة  وضع 

ة  هذه الرواية، ومن االهتمامات األخرى نقد الكاتب لدراسة األدب العربي في المعاهد الثانوي 

قديمه   أدبنا  بها  أتخم  والتي  بواقعنا،  لها  التي ال صلة  القديمة  البدوية  التشابيه  "هذه  وخاصة 

القصيرة )عظمة   لزمام نفسي" وفي قصته  لم أعد مالكا  القول "  وحديثه" وذلك انطالقا من 

الرجل   يقول  النهار،  رابعة  في  كالشمس   : مثل  المحفظة  والقوالب  الجمل  ينتقد  وعظمة( 

 أعلم أن مثل هذه التشابيه الموروثة المحفوظة ال تروقك، فلنقل واضحا وكفى.  لمخاطبته:

ويبرز الكاتب رأيه في دراسة األدب العربي في المعاهد الثانوية عندما يقول على لسان  

بطل الرواية فوزي " ككل تالميذ الثانوي حملنا على دراسة أدب لم نجد له صدى في نفوسنا،  

 د اجتياز االمتحان" فبادرنا إلى نسيانه بع

الكتاب     بأقوال  يستشهد  ففوزي  نفسها،  الرواية  في  نجده  الرأي  هذا  على  والرد 

على   للتدليل  هذا  يكفي  أال  والجاحظ،  والحريري  وشوقي  وبشار  نواس  أبي  مثل  والشعراء، 

ثانيا، والذي هو صورة حية   صدى هذا األدب في نفس الكاتب أوال، وبطله الذي خلقه خلقا 

 أو المثقف الذي تكون بعد االستقالل. للموظف 

على     االعتماد  من  يخلو  ال  أنه  إال  ـــ  متماسكا  كان  وإن  ـــ  للرواية  الفني  البناء  أما 

فوزي   مع  للحديث  طويال  وقتا  تخصص  التي  البريد  إدارة  في  العاملة  هذه  خاصة  الصدفة، 

علم بكل ما يجري    الذي يتضح فيما بعد أنه صديق زوجها في الدراسة، وزوجها نبيل على 

 بينهما، وكذلك ما جرى لوحيدة العاملة بالصيدلية التي غرر بها فوزي. 

إن هذه السلسلة من المصادفات ال تقلل من قيمة هذا العمل الروائي، خاصة أن عبد    

التي ال تخلو من تقريرية في   إلى )المنبت(  بالقياس  الشكل  المجيد عطية قد تطور من حيث 

وكل  األحيان،  تونس،    بعض  في  الجديدة  الواقعية  الكاتب من رواد  هذا  تجعل  الروايتين  من 

والبشير   الفارسي  عن مصطفى  تقل  ال  التي  تونس  في  الروائي  األدب  في  منزلته  وتحددان 

قبل   التونسي  المجتمع  إلى  يتعرضون  هؤالء  كان  فإن  المطوي،  العروسي  ومحمد  خريف 

المجيد عطية قد واجه المشاكل االجتماعية  االستقالل، ويترصدون همومه ومشاغله فان عبد  

 والتربوية التي حدثت بعد االستقالل بجرأة المفكر وعفوية الفنان. 

وذات مساء بينما كنت في عيادة أحد األطباء جالسا مع ابنتي في انتظار فحصها من    

ولما   وجلس،  كرسيا  اختار  ثم  القامة،  طويل  رجل  االنتظار  قاعة  إلى  دخل  بها،  ألم  مرض 

استوى في مقعده بقيت أنظر إليه، وقلت في نفسي هذا الرجل أعرفه، لقد تغير كل شيء فيه،  

أحييه، فرد   أن  فيه، ورأيت  تفرست  أن  بعد  إال  أتبينه،  ولم  األشيب،  المصفر، وشعره  وجهه 

تحيتي بإشارة خفيفة، كان ذلك منذ عشرين عاما، ثم انقطعت عني أخباره، كما أن دار النشر  

ما زالت في رفوف    التي أسسها المخطوطة، ولعلها  آثاره  ينشر  لم  أنه  ويبدو  تدم طويال،  لم 

 مكتبته.  
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       ( الدين سالم  مع    1999-1926شيخنا محمد عز  البشرة،  أبيض  القامة  ( قصير 

 توهج 

الناس، و    وحمرة، أسود العينين، كثيف الحاجبين، ذو شارب، حليق اللحية: إذ لم يكن 

عندما   اليوم،  هو مشاهد  كما  على سجيتها،  لحاهم  يتركون  الزيتونة،  الكثير من شيوخ  حتى 

تلو   النكتة،  يرسل  يفارقانه،  الضحك ال  و  االبتسامة  كانت  الشباب،  في سن  نحن  و  عرفناه، 

حاضر   الفؤاد،  ذكي  كان  من  إال  إليها  ينتبه  ال  التورية،  من  بضرب  يغلفها  وربما  األخرى، 

يهة، درسنا الشعر المعاصر : أبو القاسم الشابي و إيليا أبو ماضي، و ال أذكر ماذا قال في  البد

التالمذة، و   الدرس عن الشعراء، فقد مرت أكثر من ثالثة عقود على اجتماعنا به نحن  هذا 

جل   كان  وإنما  دراسته،  محبي  من  ال  و  األدب،  أهل  من  الشيخ  يكن  لم  أخرى  ناحية  من 

اإلسالمية كعلم المواريث، أو علم الفرائض، و توزيع األنصبة على الورثة،    اهتمامه بالعلوم 

و قد درس هذا الموضوع، و نال به شهادة دكتورا الحلقة الثالثة في الفقه اإلسالمي من الكلية  

الزيتونية، و كان موضوع رسالته )نظام اإلرث في   بالجامعة  التدريس  له  الزيتونية، خولت 

 المنشورات القليلة التي لم يطبع مثلها من قبل في هذا العلم . اإلسالم ( و هو من 

هذه   أساتذة  أقدر  أنه من  الزيتونية  الكلية  في  طلبته عنه  يقوله  ما  يظهر من خالل  و 

 الكلية علما و دراية واستيعابا للمسألة التي يدرسها.

الطرائ   أحدنا  مع  فيها  يتبادل  كان  األدب  درس  حصة  إن  اآلن،  أذكره  ما  و  وكل  ف 

يتزوج،   لم  آنذاك  المرأة و مفاتنها، وكان شيخنا  يدور حول  النكت من هنا و هناك، و جلها 

رغم أنه قارب األربعين من عمره، و يبدو أنه تزوج في أخريات عمره، كما حدثني بعض  

من يعرفه، وكان يعيش قبل هذا الزواج مع والدته، ثم توفيت، ويبدو أن زوجته هي األخرى  

 لرفيق األعلى،إن بعده أو قبله، ولم يبق اآلن من نسله أحد. قد التحقت با

معقل     بساحة  الحضارة،  بمعهد  االمتحان  قاعة  دخلت  سنة  ثالثين  من  أكثر  وبعد 

الزعيم، قصد الحراسة، فوجدت رجال معمما جالسا إلى طاولة األستاذ، تفرست فيه، فإذا هو  

وجلس بحرارة،  صافحته  سال م،  الدين  عز  محمد  إلى                                                 أستاذي  انظر  كنت  منه،  بالقرب  ت 
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بدنه،   ترهل  الوقور،لقد  الرجل  هذا  إلى  النظر  واسترق  الكتابة،  في  منهمكون  وهم  الطلبة، 

وانطفأت تلك الحمرة الوهاجة التي كانت تغشي بياض وجهه، وحلت محلها صفرة في ذلك 

ينيه  البياض الناصع، وضخم بدنه بعض الشيء، وكان من قبل ضامر الجسم، وحتى لمعان ع 

أصابها بعض الفتور، لقد غيرت الثالثون سنة أو تزيد من شيخنا الكثير، شيء واحد لم يتغير  

إحاطة   برأسه  تحيط  التي  والعمامة  بدنه،  كامل  تكسو  التي  البيضاء  الجبة  لباسه:  وهو  فيه، 

 السوار بالمعصم. 

لم    يفتح محفظته، ويخرج منها شيئا  الكرسي، فرأيته  قليال فوق  الشيخ  أتبينه،    تحرك 

وعرفت في الحين أنها قطعة من الشكالطة، فقد مد لي قطعة، فشعرت في البداية بالخجل، ثم  

لم أر بدا من قبولها، وأخذ هو من حين إلى آخر يلتهم تلك القطع الواحدة بعد األخرى، إلى أن  

أن   على  حريصا  كان  فقد  له،  سلمتها  ثم  االمتحان،  أوراق  فجمعنا  المراقبة،  حصة  انتهت 

 يأخذها هو إلى إدارة المعهد. 

في     شيخنا  يفعله  كان  بما  آلخر  حين  من  يلتهمها  كان  التي  الشكالطة  قطع  ذكرتني 

تفارقه، فكان يستنشق   القسم، يوم كان يدرسنا األدب، لقد كان معه علبة النشوق)أي النفة(ال 

بالن  به أنفه، بعد أن يمأله  شوق، ولم نر في                                                                      بيد، وباليد األخرى محرمة ذات لون بن ي يمسح 

ذلك العهد بأسا، أو مجلبة للسخرية، فقد كنا تالمذة ذلك العهد نردد مع شوقي: كاد المعلم أن  

 يكون رسوال. 

لم أتبادل معه الحديث في حصة المراقبة، وكان من عادته أن يسأل ويتحدث، تعجبت    

قلت في نفسي لعله كان تفارقه،  التي ال  الحلوة  حريصا أن يجرى    كيف تخبو تلك االبتسامة 

االمتحان في جو من الهدوء والسكينة، وأن ال يشغل الطلبة بالحديث والكالم معي، ولكن هذا  

 األمر استبعدته. 

الكآبة     تعلو  وقور،  إلى رجل  حولت شيخنا من رجل ضاحك  تزيد،  أو  ثالثون عاما 

الزمن   كان  ومتى  شيء،  كل  على  ويأتي  شيء،  كل  يغير  للزمن  يا  محياه،  يترك  واألسى 

األمور على حالها كما هي، وعلمت من بعض طلبته أنه مريض، وأن أشد ما أصابه هو تلك  

 اآلالم التي يحس بها في رجليه، حتى أنها أعاقته عن الحركة بصورة طبيعية. 

وما     والدنيا،  الدين  خير  فيه  ما  إلى  ويرشدهم  الناس،  يعظ  حياته  الرجل  أمضى  لقد 

دعوة   من  اإلسالم  دين  خطيبا  يتضمنه  إماما  فكان  والمعاد،  المعاش  لصالح  االستقامة  إلى 

نهج   قرب  الشربات،  بمسجد  خمس  وإمام  ناحية،  من  قرن  ثلث  من  أكثر  الحلق  بجامع 

 الحجامين لسنوات عديدة من ناحية أخرى. 

الصادقية، وتحصل     المدرسة  بفرع  االبتدائية  أنه زاول دراسته  يعرفه  يقول عنه من 

االبتدا الشهادة  على  على  وتحصل  الصادقي،  بالمعهد  الثانوية  دراسته  واصل  ثم  بها،  ئية 

البروفي في الترجمة من المدرسة العليا للغة واآلداب العربية، ثم ظهر له أن يواصل دراسته  

 بجامع الزيتونة، وأن ينال الشهادات الثالث األهلية والتحصيل والعالمية في العلوم اإلسالمية. 

ة، ثم في المدارس الثانوية بتونس العاصمة، وأداه طموحه إلى                      در س في جامع الزيتون  

فانسان  الفرنسي  المستشرق  إشراف  تحت  دولة  دكتورا  أطروحة  موضوع  تسجيل 

باريس   جامعة  في  الشافعي(  منصور  نفسه  وسمى  اإلسالم  المستشرق  هذا  مونتاي)اعتنق 

 يا بالكلية الزيتونية. الثامنة، وكان ذلك قبل أن تظهر القوانين المنظمة للشهادات العل

وللرجل ميل واضح إلى الطرق الصوفية، مثل الطريقة القادرية والتيجانية والشاذلية،   

أبرز   ومن  الشاذلي،  بلحسن  سيدي  مغارة  على  المترددين  من  كان  أنه  عارفوه  أفادني  وقد 
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وشعبان   رجب  في  عياض  للقاضي  الشفاء  كتاب  قراءة  في  المشاركين  من  وكان  شيوخها، 

الحجة وربيع األول، توزع أسفار كتاب الشفاء على الشيوخ الحاضرين، وبعد االنتهاء    وذي 

منها، وهي تسعة عشر سفرا، تختم الجلسة بالدعاء، ثم يهنئ المشاركون بعضهم بعضا، وكل  

 يدعو ألخيه بالخير والسعادة في الدارين. 

العلمي،     البحث  أساليب  أتقن  كما  الفرنسية،  اللغة  شيخنا  خالل  أتقن  من  ذلك  يظهر 

البخاري(   عنوان)رجال  تحت  الزيتونة  بجامع  األحمدية،  بالمكتبة  وجده  لمخطوط  دراسته 

وقبل دراسته لهذا المخطوط أتى بمقدمة ضافية أبرز فيها عناية علماء الملة بالحديث عناية  

هي   الرواة  أحوال  معرفة  أن  على  وأكد  مختلفة،  وباعتبارات  متعددة،  مواضيع  في  فائقة، 

معرفة   إلى  مرقاة  رجاله  بأحوال  واإلحاطة  وسند،  متن  الحديث  ألن  الحديث،  علم  نصف 

مبنى   عليه  عظيم،  أصل  والخطأ  الغلط  لمواقع  وتمييز  الدين،  أمور  في  واحتياط  صحته، 

اإلسالم، وأساس الشريعة، وهو ثاني أدلتها، ويعني بذلك سنة النبي صلى هللا عليه وسلم من  

 أفعال وأقول وتقريرات. 

وقد تعرض في البداية إلى من ألف في أحوال الرواة) أي رواة حديث الرسول( من   

والضعفاء  ووفياتهم،  وطبقاتهم  وأنسابهم  وكناهم  وألقابهم  أسماؤهم  حيث  من  أوجه،  عدة 

والمتروكين منهم، ومن صنفهم في معاجم، ومن ألف في جرحهم وتعديلهم، ومن اهتم برجال  

 طأ، وصحيح البخاري.السند في كتاب واحد، كالمو

وشبيه بهذا النوع األخير من كتب الحديث المخطوط الذي بين يدي الشيخ عز الدين    

سالم)رجال البخاري( وقد قام بهذا المدخل الذي ألم فيه بكل من ألف في موضوع الرجال،  

                                       لينز ل هذا المخطوط في سياق هذه الكتب. 

ا   رجال  معرفة  في  )التتاوي  الكتاب  هذا  المكتبة  عنوان  بدفتر  وعدده  لبخاري( 

بالمطبعة    1096األحمدية الخاصة  الفهارس  في  العنوان  وبنفس  العدد،  بنفس  ووجده 

للدولة   الرسمية  بالمطبعة  المطبوع  الدفتر  في  وعنوانه  الكتاب  عدد  وبإزاء  المذكورة، 

م  ( أثر كتابة بقلم الرصاص، خطها أحد المطالعين، استطاع الشيخ سال1301التونسية)سنة  

 الكشف عنها، ونصها) التتائي(. 

لماع،       شاطبي  قرطاس  من  الكتاب  أوراق  عنه:  فقال  المخطوط  الشيخ  وصف  ثم 

ومجلد تجليدا فاخرا، مذهب األركان، من أحباس  (  х 16х 23  5( وحجمه)500وصفحاته)

فارسيا   وال  نسخيا،  هو  ليس  عسير،  وخطه  ختمه،  وعليه  األول،  باي  باشا  أحمد  المشير 

و  آدم محضا،  خلق  الذي  هلل  الحمد  أوله:"  جميعا،  منها  آخر  خلق  هو  بل  صرفا،  ديوانيا  ال 

 وعلمه األسماء، وله أظهر فضله على مالئكة األرض والسماء..." 

أما الناسخ فقد أحدث بالنص عطبا كبيرا، قال الشيخ سالم عن الناسخ: إنه موغل في    

اسط القرن الثالث عشر الهجري، ونص  العجمة، ليس بذاك في العربية،، وقد تم نسخه في أو 

ما كتبه الناسخ في آخر الكتاب: قد وقع الفراغ من كتابة كتاب جمع)؟( رجال الجامع الصحيح  

الثالثاء من جمادى األولى في مكة   للبخاري في سنة ألف ومائتين وإحدى وأربعين في يوم 

 المكرمة، الكاتب شيخ عبد هللا البلغاري. 

الدي    عز  الشيخ  تسمية  ونبه  أو  عنوان  الخطبة  في  يذكر  لم  المؤلف  أن  إلى  سالم  ن 

بيانه الحقا، وبعد بحث وتحر، كما سنرى، وذكر   الشيخ سالم على  للكتاب، وهو ما سيعمل 

سنة   المخطوط  هذا  على  تعرف  أنه  مؤلفه    1948الشيخ سالم  اسم  وأن  عنوان،  بدون  وأنه 

 اوي. التتوي، كما هو في الفهارس، وفي نص التحبيس، التت 
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ثم توجه إلى المراجع البعيدة والقريبة كما يقول، فلم يظفر بطائل، وسأل كل من تعشم    

إال   عندهما  يجد  فلم  الفاضل  الشيخ  وابنه  عاشور  ابن  الطاهر  محمد  مثل  المعرفة،  فيهم 

أخذ   ولكنه  لأليام،  الكتاب  وعنوان  المؤلف  هوية  أمر  فترك  لالعتراض،  قابلة  افتراضات 

المخطوط د لم يعثر  يدرس  المخطوط، ولكنه  يعثر على اسم صاحب هذا  راسة فاحصة لعله 

على بغيته، وبعد قراءات متتالية تبين له أن لهذا المخطوط قيمة ومنزلة ال يستهان بهما في  

ميدانه: أعني معرفة رجال السند، ورجال البخاري بالذات، فقد رتبهم مؤلف هذا الكتاب على  

ك يذكر  فهو  المعجم،  حروف  أوال  حسب  حرف  كل  مع  سالم  الدين  عز  الشيخ  يقول  ما 

الصحابيين والصحابيات، ثم التابعين والتابعيات، ثم يذكر من دونهم واحدا واحدا إلى اإلمام 

 البخاري، وذلك ترتيب عجيب كما يقول الشيخ. 

التي ذكرها في     والمواضيع  الفنون  الشيخ سالم عالم راسخ في كل  ومؤلفه في رأي 

مقاله،   تتنسم  طالع  يصيرك  حتى  وجوهها،  جميع  من  يعالجها  التي  بالشخصية  يحيط  فهو 

وبين   بينها  قارنت  ما  إذا  بخصائصها،  عالما  بمميزاته،  جازما  معها،  تعيش  وكأنك  أنفاسها، 

فيما   سالم، خصوصا  شيخنا  عليها  أتى  التي  المصادر  عنها  سكتت  بأشياء  يلم  وهو  أمثالها، 

ال اإلمام  إشارات  أسرار  الى  بعض  يعود  سلسلتها  في  يختار  أسانيد،  من  يأتي  فيما  بخاري، 

جليل في رأي   وهذا عمل  أو رد دعوى،  فيه غيره،  لتصحيح خطأ وقع  الرواة دون بعض، 

شيخنا عز الدين سالم، يدل على أن المؤلف قد بذل غاية المجهود في خدمة صحيح البخاري  

 ى القرن التاسع الهجري. دراسة وتدريسا، وتوصل إلى أن مصادر هذا المخطوط تمتد حت 

وتمر الشهور واألعوام، وذات يوم لما كان الشيخ سالم في مكتب المؤرخ المرحوم    

عثمان الكعاك مدير دار الكتب الوطنية آنذاك، وكان معه الدكتور محمد نمر الخطيب، فدخل  

لتصفح  األيدي  فمدت  الكتب،  دار  وردت على  جديدة  وبيده كتب  الكعاك،  األستاذ  ها،  عليهما 

وكان أن تصفح الشيخ عز الدين سالم نشرية باللغة األلمانية تتخللها كتابة بالعربية، واستوقفه  

اسم هذا العلم: عبد الرحمان بن أبي الخير التتوي)؟(النصربوري) هكذا توجد عالمة استفهام  

 بين قوسين بعد كلمة التتوي(. 

الدكتو    إلى  التتوي  اسم  باأللمانية  كتب  ما  أحال  الكالم،  ولما  هذا  له  ليعرب  النمر،  ر 

في  دراسات  وهي  قايلر،  قالس  ماكس  فون  األستاذ  هو  المجموعة  هذه  مؤلف  له:إن  فقال 

المخطوطات العربية لكتب الحديث في اسطنبول،، وأما موضوع اهتمامك فمخطوط بإحدى  

 وجود لمثلها.  مكتباتها، ثم قال له:إنه كتاب بال عنوان، أوله كذا وآخره كذا، والنسخة فريدة ال

لما سمع الشيخ سالم كالم النمر فرح، وأسف، أسف لبقاء مؤلف المخطوط غامضا،    

وفرح لوجود نسخة ثانية لهذا المخطوط، ثم تعرف الشيخ سالم على بعض األساتذة األتراك،  

 واستفاد منهم أن أستاذا تركيا عالج بعض المخطوطات العربية في مكتبتين بتركيا.  

الشيخ   تعينه على  و رأى  أن  منها  و طلب   ، بتونس  تركيا  إلى سفارة  يتوجه  أن  سالم 

أنه يوجد فعال مخطوط في مكتبة   السفارة  المسؤول في  أفاده  ألفه، و  المخطوط و من  مكان 

رقم   الكتاب  تضم  مكتبة عامة   ) أنقرة  بلدة شرقي   ، صفحة عنوانه    429به    249)جوروم 

بي الخير التستري النصربوني من رجال القرن  )رجال البخاري ( تأليف عبد الرحمان بن أ

 هـ ، و لم يذكره بروكلمان.  964العاشر توفي سنة 

  ( قرن  ربع  طيلة   ، سالم  الدين  لعز  الشاغل  الشغل  الكتاب  هذا  بقي  -1948هكذا 

1973 ) 

 وقد توصل بعد هذه المدة إلى ضبط اسم المؤلف ، و العصر الذي عاش فيه .  
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شيخ سالم له معرفة جيدة بمعالجة المخطوطات ووصفها من  ولنا أن نشير إلى أن ال  

بين   المقابلة  و  المخطوطات،  بتحقيق  يتعلق  ما  كل  و  الورق،  قيمة  و  الخطوط،  أنواع  حيث 

النسخ، إن وجد أكثر من نسخة، و ال شك أن الممارسة لهذا المخطوط، و إقباله على أعمال  

 فة العلمية. المحققين في الشرق و الغرب قد أكسبته هذه المعر

و     نسخي  بين  الخطوط  اختالف  أن  أوال  المخطوط  بهذا  اهتمامه  من  استخلص  وقد 

 ديواني 

وفارسي هو الذي ضلل المحققين للتعرف إلى اسم صاحب )رجال البخاري( و حمل   

 الناسخين الماسخين مسؤولية هذا التضليل. 

اثنت    العالم  التأليف في  تبين له وجود نسخ ثالث لهذا  ان في تركيا )اسطنبول و  وثانيا 

الثالثة بتونس، وال شك أن البعض منها يكمل البعض اآلخر، و بالمقابلة بينهما   جوروم ( و 

 يظهر النص الصحيح، كما يقول. 

ثالثا أن أهل االستشراق قد أحاطوا بأغلب مصادر الثقافة العربية في الوقت الذي     و 

قه  و  االستعمار  استبداد  يعانون  العرب  فيه  بلدانهم  كان  في  أسيادا  العرب  أصبح  لما  و  ره، 

فالواجب أن يسبقوا علماء االستشراق في االهتمام بمصادر الثقافة العربية، و ال نقول نلحق  

 بهم كما نبه سالم . 

و لم يقف األمر بالشيخ سالم عند هذا الحد، فقد واصل البحث فيمن ألف حول رجال    

 موضوع، و هذه الكتب األربعة هي )التعديل البخاري ، ووجد أربع مخطوطات في هذا ال

الباجي    خلف  بن  سليمان  الوليد  ألبي  الصحيح(  الجامع  عن  خرج  لمن  والتجريح 

الفضائل  575/1081المتوفى   ألبي   ) البخاري  شيوخ  أسامي  و)   ) عثمانية  نور  مكتبة   (

لر في  ) ذكره المستشرق األلماني قالس قاي   650/1262الحسن بن محمد الصاغاني المتوفى  

باألسماء و   البخاري  المجتبى في معرفة أسماء من ذكرهم  المذكورة أعاله ( و )  مجموعته 

 األلقاب 

) جامعة نيوهافن بالواليات المتحدة    831/1427والكنى ( لمحمد العجلوني المتوفى   

داود   بن  لمحمد   ) األنام  سيد  إلى  البخاري  رجال  في  المرام  غاية   ( أخيرا  و   ) األمريكية 

)نسخة منه بأدرنة، و نسخة أخرى بمكتبة األزهر ( رحم هللا    925/1519لي المتوفى  الباز

 الشيخ عز الدين سالم، وأسكنه فراديس جنانه. 
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 أحمــــد بكيـــــر 

 
أبي زكرياء     بنهج  الدين  للشريعة وأصول  الزيتونية  بالكلية  قاعة االمتحان  خرج من 

رجل بين  وهو  في  الحفصي،  كان  محموال،  يكون  أن  ويكاد  البالط،  في  تخطان  ورجاله  ين، 

القاعة يناقش  أطروحة ألحد الطلبة السعوديين،موضوعها حول السيرة النبوية، كان الرجل  

ذابل الوجه، أسمر البشرة، وقد تحولت إلى صفرة من شدة المرض، الذي يبدو أنه غمر كامل  

يخلو من حشرجة، تدل على أن الرجل قاب قوسين أو  بدنه، وكان صوته في أثناء المناقشة ال  

 أدنى من القبر. 

صورته عند خروجه من القاعة، وهو محمول من قبل رجلين، ذكرتني بدخوله قاعة  

الجلسات ببلدية باجة في سبعينات القرن الماضي، يومها جاء إللقاء محاضرة عن العرب في  

ير من الناس، كان وقتها يتقد نشاطا وحيوية،  األندلس ـــ إن لم تخني الذاكرة ـــ على جم غف 

هو   البنية،ذلكم  ضعيف  القامة،  معتدل  البشرة،  أسمر  كان  ومتزنا،  قريا  فكان  صوته  أما 

بكير) أحمد  أوأحمد  1991ـــ    1928الدكتور  بكير محمود،  أحمد  الشرقية  الطريقة  (أو على 

 بكير الهاللي. 

يث حول بعض الكتاب والعلماء الذين  جلست معه مرتين، في المرة األولى دار الحد     

عرفتهم تونس خالل القرن العشرين، وقد رأى أن بعض األسماء ال يمكن أن تكون أن ترقى  

( ليس من  1981إلى مستوى الكتاب والعلماء،ولألمانة فقد ذكر لي أن محمود الشبعان)توفي  

عرفت الذين  المربين  خيرة  من  كان  الشبعان  محمود  أن  والحال  القرن العلماء،  في  تونس  هم 

اسمه،   ابتدائية  مدرسة  على  التربية  وزارة  أطلقت  والتعليم  التربية  في  ولمكانته   ( الماضي 

له كتب   بتونس(  الطفل  بعثه ألدب  في  أو  التربوي،  المجال  في  إن  المتميزة،  لجهوده  تخليدا 

في   طريفة  آثارا  ترك  وقد  الدين،  بمسائل  حياته   أخريات  في  واشتغل  جيدة،  هذا  مدرسية 

 المضمار، رحمه هللا. 

                                                                                  وفي المرة الثانية أملى علي  شيئا مما يريد أن يقوله في إحدى الجلسات العلمية، وكان   

يومها كان بدنه يرتعش، ويداه ترتعدان إلى درجة أنه ال يستطيع    1991جويلية    17ذلك يوم  

يئا مما كان يمليه  اإلمساك بكاس القهوة الذي وضع بين يديه، أما صوته فلم استطع أن أتبين ش

علي، وكل ما أذكر أن مجمل كالمه كان جملة من هنا وجملة من هناك، مما يدل على أنه لم  
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وأفكار   واضحة  جمل  في  كالمه   أصوغ  أن  حاولت  وقد  العقلية،  مداركه  في  يتحكم  يكن 

ية  جويل  24مقبولة، ولم يلبث الرجل أن توفي بعد أسبوع من كتابة هذا الكالم الذي أماله علي)

1991 .) 

كنت أتساءل بيني و بين نفسي لماذا يكلف نفسه كل هذا اإلجهاد والعناء، و الحال أنه      

مريض، و له الحق في البقاء ببيته، ريثما تتحسن صحته، و يعود لعمله، و قلت لعله يريد أن  

 يتحدى المرض، و يذهب إلى عمله قياما بالواجب و إرضاء للضمير. 

على يتردد  الرجل  كان  في    و  زميل  صحبة  زرته  أن  اتفق  وقد  المستشفى، 

القلب ، وجدناه   يبدو يشكو من مرض  العدالي( و كان على ما  المستشفى)وهو األستاذ سالم 

عنها  سألت  فلما  حروقا،  بيده  أن  لي  تبين  و  اإلرهاق،  عليه  بدا  وقد  يومية،  يطالع صحيفة 

أراد احتساء قهوة ،فأحضرها    الزميل بعد الخروج من المستشفى ،قال: لقد أصيب بها عندما 

 بنفسه ، فاحترقت يده. 

حضرت مناقشة أطروحة بالكلية الزيتونة ، كما كانت تسمى ، و أذكر أنه قال ، كما    

جاء عن الرسول : من قال ال إله إال هللا دخل الجنة ، و فهم الرجل من هذا الحديث أنه يمكن  

 لم يصل اإلنسان و لم يحج و لم يعمل ، االكتفاء بظاهر هذا الحديث لدخول الجنة ، و لو 

رأي    ،وهو  العبادات  هذه  بمثل  بالقيام  مكلفين  غير  الخاصة  إن  يقول  أن  يريد  ولعله 

ينسب لإلمام الغزالي فيما اعتقد ، و قال أيضا : إن هللا يعلم بالكليات، و ال علم له بالجزئيات  

 ، 

كثير من آي القرآن أن هللا عالم  وهو هنا يردد قول ابن رشد ، في حين أن هللا يؤكد في   

، و ما  بخائنة األعين  الكون، وعالم  ، تحدث في هذا  و كبيرة ترى و ال ترى  بكل صغيرة 

 تخفي الصدور . 

و   اليهودية  األديان  بكل  يؤمن  إنه   : يقول  الزيتونية  الكلية  في  له   زميال  سمعت  و 

 المسيحية 

 و أن بوذا رسول. والبوذية جملة وتفصيال، و عنده أن البوذية دين،  

تعلمه     وواصل   ، االبتدائي  تعليمه  زاول  بها  و  بسوسة،  بكير  أحمد  المرحوم  ولد 

بالتعليم   الثانوي بجامع الزيتونة إلى أن أحرز على شهادة التحصيل التي خولت له التدريس 

ونة  االبتدائي ، ثم ارتحل إلى المشرق العربي لمواصلة تعليمه العالي ، كالكثير من طلبة الزيت 

الذين سافروا إلى مصر و العراق و سوريا و لبنان ، إلتمام دراستهم ، و تحصل من الجامعة  

المصرية على اإلجازة في اللغة و اآلداب العربية ، و من القاهرة قصد باريس ، فانخرط في  

بحثه   عن  اإلسالمية  الحضارة  في  الدولة  دكتوراه  على  تحصل  أن  إلى  السربون،  جامعة 

 رسة المالكية في الشرق( باإلضافة إلى بحثه : دراسة موطأ مالك بن أنس ، )تاريخ المد

وعاد إلى تونس لينضم إلى هيئة التدريس بالكلية الزيتونية للشريعة و أصول الدين ،   

و   الدينية  التربية  مادة  لتدريس  أساتذة  منها  تخرج  و  المعلمين،  من  الكثير  عليها  أقبل  التي 

 المدينة ،  

ر منهم في المرحلة العليا، ثم توجوا هذا التعليم بالحصول على دكتوراه  وليواصل الكثي 

 الدولة ، و نشروا أبحاثهم للعموم ، فكانت هذه البحوث إثراء للفكر اإلسالمي في تونس.   

وككل رجال التعليم العالي نشر الدكتور أحمد بكير الكثير من األبحاث والمقاالت في      

اخ نطاق  في  والمجالت  عن  الصحف  الغطاء  كشف  هي  كتب  ثالثة  بتحقيق  وقام  تصاصه، 

تونس   )ط  الوجود  وحدة  أصحاب  على  الرد  في  األهدل  البن  التوحيد  وهي  1963حقائق   )
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دمشق/   البصري)ط  الحسن  ألبي  المعتزلي  الفقه  أصول  في  والمعتمد  جدا،  رديئة  طبعة 

خمسة أجزاء) ط  ( والمدارك للقاضي عياض في طبقات المالكية في  1966ـــ    1965بيروت

( ولعله ترك آثارا مخطوطة أخرى ذات نزعة إسالمية عامة، وله  1968ـــ    1967بيروت  

دراسة مطولة عن الجنرال حسين نشرها في النشرة العلمية للشريعة وأصول الدين.     وقد  

العاصمة، وال أعلم بالضبط نشاط هذه   العرب بجهة نعسان من ضواحي  أسس بكير مطبعة 

قد ذهبت إليها فوجدت بناية في مساحة كبيرة من األرض مسيجة، وبها حارس،  المطبعة، و 

 لم يفدني بشيء. 

التصوف في اإلسالم، والتعرف إلى مصادره    إلى دراسة  ويبدو أن الرجل كان أميل 

واتجاهاته ورجاله، والتمييز بين الغالة منهم والمعتدلين، وقد كتب في هذا المجال جملة من  

 وان" التصوف بين الشرق والغرب" نشرها في مجلة الهداية التونسية. المقاالت تحت عن 

التصوف من     يقدم  ولكنه  بصفة مباشرة،  التصوف  بكير  يعرف  التصوف؟ ال  ما هو 

خالل األسئلة التالية: أهو حركة عقلية دينية فكرية؟ أو هو فلسفة وعبادة؟ أو هو زهد وتقى؟  

واستهتار، شعوذة  هو  أم  وإلحاد؟  زندقة  هي    أو  فما  كذلك  كان  وإذا  هذا،  كل  فيه  يقول:  ثم 

األديان   ومن  القديمة،  الحضارات  من  جاءه  عليه  دخيل  أو  اإلسالم  من  هو  هل  مصادره؟ 

السماوية، وهل دخل إليه صدفة أو عن قصد؟ وهل هو زهد وورع؟ أو تأمل وبحث وطريق  

 ووصول؟ هو كل هذا، أو فيه من كل هذا. 

زهد قديمة عن أتباع كونفشيوس وبوذا وماني، تدعو  يجد الدارس للتصوف حركات    

إلى   والدعوة  والمواعظ،  الحكم  إلى  واالستماع  الصمت،  وإدامة  والتأمل،  األذى  ترك  إلى 

تغليب الخير على الشر، وتهذيب األخالق،واألخذ بأيدي الضعفاء، وإنارة سبيلهم، ويوجد هذا  

حركة الترجمة في العصر العباسي،    في المسيحية، وعند المتصوفين المسلمين، وخاصة بعد 

ودخل في أوساط العرب مسلمون ليسوا بعرب، لسانهم وثقافتهم عربية، لكن رؤوسهم فارسية  

تتشابه   قد  قديمة،  حضارات  عن  تعبر   ، ثقافات  وملئت  بآراء،  شحنت  أوغربية،  هندية  أو 

الوجو  فكانت وحدة  مبادئه تضاربا كامال،  الحالج،  ومبادئ اإلسالم، وقد تتضارب مع  د مع 

الفرائض على األقطاب عند ابن عربي وابن   الكرامية، وإسقاط  الوحي لألولياء عند  وجواز 

سبعين وجالل الدين الرومي، عندما يصل اإلنسان إلى درجة الكمال، وأرقى مقام الوالية، قد  

أحاديث  يفوق مقام النبوة، إلى آخر هذا الهوس والخرافة، وبرروا هذه الخرقنة باالعتماد على  

ووحدة   بالحلول  يدين  وبعضهم  سني،  بعضهم  المتصوفة  وهؤالء  الرسول،  على  مكذوبة 

الوجود، وبعضهم يتزندق، وآخرون يحلون المحارم، وآخرون يرقصون على أنغام المزامير  

 وضرب الدفوف، فكان فيهم الجد والهزل والعلم واألدب والجهل والشعوذة.

ا    التصوف  إلى أصول  بكير  انتقل  أن أصحاب  ثم  مبينا  والسنة،  الكتاب  إلسالمي من 

التصوف  اتخذوا من بعض اآليات الواردة في القرآن قاعدة للتصوف والزهد والورع، مثل  

قوله تعالى" ومن يتق هللا يجعل له مخرجا" وقوله:" يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 

ى وتغرس قي النفوس آداب الروح،  العلم درجات" وغيرهما من اآليات التي تحث على التق

 وقد حرص المتصوفة على التأمل فيها وتأويلها، وجعلهم قانونا لمبادئهم في التصوف. 

الصحابة   سار  وقد  والورع،  التقوى  على  تحث  الرسول  إلى  منسوبة  أحاديث  وتوجد 

قول   واتخذ  األولى،  الصوفية  المدرسة  مؤسس  البصري  الحسن  جاء  أن  الى  خطاها،  على 

ة بن النعمان شعارا له، وهو" كان الناس يسألون النبي صلى هللا عليه وسلم يسألون عن  حذيف
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الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وعلمت أن الخير ال يسبقني، وعلمت أن من  

 ال يعرف الشر ال يعرف الخير" 

فاعل     للخير،  النفس، محب  : مرهف اإلحساس سخي  بكير  يقول  له،  والصوفي كما 

به   تحل  لمن  ويتأوه  الفقير،  اليتيم  رؤية  عند  العبرة  تخنقه  نفسه،  في  الناس  هموم  يحمل 

كان   كذلك  بين ضلوعه،  الجياع  جوع  ألم  ويحس  للمظلومين،  ويبكي  والكوارث،  الصدمات 

الخليل عليه السالم أواها حليما، كذلك عيسى الروح  متقربا إلى هللا بإخالصه وعزمه وفقره،  

بصبره خطاهم    ومحمد  يتبعون  فهم  األسوة،  لهم  كانت  والصحابة  وتقاه،  وإخالصه  هللا،  في 

 ويهتدون بهداهم. 

زهاد     من  كوكبة  القلوب(  )قوت  صاحب  المكي  طالب  أبي  إلى  باالستناد  وعرض 

الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والبراء بن مالك، وحذيفة، وأبو الدرداء، وأبو  

وصهيب، وبالل، وخباب بن األرت ،وهم قريب من ألف عابد،  ومن  ذر، وعبد هللا بن عمر،  

القرني،   وأويس  الصادق،  وجعفر  الباقر،  محمد  وابنه  الحسن،  بن  علي  ذكر:  التابعين 

والحسن، ومن تابعيهم: إبراهيم بن أدهم، وسفيان الثوري، وابو سليمان الداراني، وذو النون،  

 أسد المحاسبي، والجنيد.  وبشر الحافي، والسري السقطي، والحارث بن

اتجاهين     ظهور  في  الكبير  األثر  معاوية  بن  يزيد  قبل  من  الحسين  لمقتل  كان  ثم 

للتصوف: األول حركة التوابين بقيادة الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي، الذين ندموا على  

مة"  تفريطهم في نصرة الحسين، حتى آل مصيره إلى أن ذبح وحز رأسه، فعملوا باآلية الكري

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم"  

الحسن،   نصرة  في  تفريطهم  وعن  منهم،  سلف  عما  للتكفير  انتحارية  حركة  حركتهم  فكانت 

حفيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكفروا عن ذلك ببذل أرواحهم، وإهراق دمائهم فكانت  

 تهم مجلبة لعطف الناس لهم، وإكبارهم لهذا اإليثار بالنفس. حرك 

بن     علي  االتجاه  هذا  ويمثل  فيها،  والغربة  الدنيا  في  الزهد  فهو  الثاني  االتجاه  أما 

الحزن   لذلك، وغلب  فارتاع  بعد،  الحلم  يبلغ  لم  وهو  يذبح،  أباه  رأى  العابدين(  الحسين)زين 

بع حياته،  طوال  ضاحكا  ير  ولم  نفسه،  غربة،  على  األحبة  يقول:فقد  وكان  كربالء،  يوم  د 

فصار االغتراب من أسس الزهد والتصوف، فكان علي يتهجد ليله ويبتهل، ويصوم نهاره،  

رأيت   أنس:ما  بن  مالك  فيه  قال  خطاه،  على  بعده  من  الصادق  ابنه  وسار  القرآن،  ويقرأ 

للقرآن، قارئا  أو  مصليا  أو  صائما  إما  خصال:  ثالث  على  إال  بآل    الصادق  الناس  واقتدى 

البيت، ال سيما الحسن البصري الذي كان يحمل هموم األمة اإلسالمية في تمزقها وتقاتلها،  

وسلب أهل الحق حقهم، فكان كما جاء في )قوت القلوب( ألبي طالب المكي: إذا أقبل ، فكأنما  

ده النار  أقبل من دفن  حميمه، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بضرب عنقه، وكان إذا ذكرت عن 

فكأنها لم تخلق إال له، وعن الحسن أخذ الصوفية طريق العلم باإليمان، سئل مرة: أكثر الناس  

تعلم اآلداب، فما أنفعها عاجال، وأوصلها أجال، قال: التفقه في الدين، فإنه يصرف إليه قلوب  

هلل   بما  والمعرفة  العالمين،  إلى رب  يقربك  فإنه  الدنيا،  في  والزهد  يحويها  المتعلمين،  عليك 

 كمال اإليمان. 

وكانت مجالسه مجالس الذكر، يخلو فيها مع إخوانه وأتباعه من النساك، أمثال: مالك    

ما   فإذا  السبخي،  وفرقد  واسع،  بن  ومحمد  السختياني،  وأيوب  البناني،  وثابت  دينار،  بن 

ل ترك الحديث  جالسوه قال لهم:هاتوا انشروا النور، وكان ال يتكلم فيما جري بين الصحابة، ب

عن الدنيا وأهلها، وقد أخذ هذه الشيم والخصال من علي بن الحسين زين العابدين، الذي جعل  
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والشكر   والصبر  بالتوبة  تكون  العبادة  وهذه  تعالى،  عبادته  في  يتلخص  هللا  إلى  الطريق 

أسس   وهي  المطلقة،  والمحبة  عليه،  والتوكل  هللا،  قسم  بما  والرضا  والرجاء،  والخوف 

دينار، وانتقلت هذه  التص التي نادى بها تالميذه  رابعة، وابن أبي الحواري، ومالك بن  وف 

 المدرسة الصوفية  إلى بغداد ودمشق والقيروان واألندلس وخراسان وسجستان. 

لذا كانت مدرسة آل البيت التي وضع أسسها علي زين العابدين، ونماها ابنه جعفر،    

مدرسة   أكبر  البصري  الحسن  علم  ونشرها  نشر  غايتها  اآلن،  إلى  وتعيش  عاشت  فلسفية، 

 الحقائق والسلوك السليم.

السالم،    عليه  الرسول  فيه على خطى  معتدال، وساروا  البيت  أهل  كان تصوف  وإذا 

حظيرة   من  وخرجوا  الجادة،  عن  انحرفوا  قد  المتصوفة  بعض  فإن  األنبياء،  من  وغيره 

إلى الكفر منهم   إلى  أميل  الحالج، هذا    اإليمان، وأصبحوا  ذلك  ونأخذ كمثال على  اإلسالم، 

الذي جعل منه بعض المستشرقين شهيدا في اإلسالم، وهو من اإلسالم براء، وبما أنه عنصر  

مقوض وهدام لإلسالم الصحيح فقد وقع االهتمام به من قبل هؤالء المستشرقين الذين يبحثون  

الم إبعاد  قصد  الناس،  من  الشواذ  عن  التاريخ  مزبلة  تاريخهم  في  عن  وإلهائهم  سلمين 

 وحضارتهم ، وما فيهما من عناصر القوة والتقدم. 

مذاهب    على  وأقبل  الهندية،  بالثقافة  تشبع  فارس،  من  بكير،  يشير  كما  الرجل،  أصل 

المتعدد   القائلة:إن هللا واحد في كل شيء، وأنه  كونفوشيوس وماني، والفلسفة الصينية عامة 

بغداد، وب نشرها،  في مخلوقاته، جاء  فقد عمل على  الفلسفة  يعرف هذه  يوجد من   أنه ال  ما 

تميل إلى كل غامض ومعقد،   بكير،  المعقدة، كما يقول  الملتوية، والنفوس  العقول  وأصحاب 

وتظاهر في بغداد بالتقى والصالح، مع المبالغة في الصيام، والجلوس على الصخر الحامي  

غات من خبز الشعير والملح، وشربة من  في رمضاء مكة، وهو صائم،ال يفطر إال على مض

لقوله   مخالف  وهو  هذا،  من  بأكثر  هللا  يبتليه  سوف  الصالحين:  من  رآه  من  فيه  قال  زمزم، 

 تعالى:" ما يفعل هللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم". 

أما العامة فقد رأوا فيه الرجل الصالح الزاهد، ولم يكن الحالج يبحث عن أنصاره إال    

، ألن الخاصة ال تنطلي عليهم مثل هذه الترهات والخزعبالت  التي يأتي بها،  في وسط العوام 

العلماء   لهؤالء  مناظرته  أن  إال  ذلك،  له  فكان  ومجادلتهم،  العلماء  مناقشة  في  يرغب  وكان 

يمكن   قوله:  عليه  أخذ  ما  وكان  باإلعدام،  عليه  حكم  أن  فكان  صالحه،  في  تكن  لم  والقضاة 

بأشياء رمزية تشبهها، فمثال الحج يمكن للمسلم أن يبتني في داره  تعويض الفرائض المكتوبة  

داره،   أركان  من  في ركن  ويسعى  ويحرم  ويلبي،  حوله  فيطوف  الكعبة،  يشبه  بيتا صغيرا، 

الحج،   فريضة  أدى  قد  ويكون  اليتامى،  ويكسو  الفقراء،  على  وبتصدق  أيام،  ويصوم عشرة 

القبائ  الزنجية بعض  إفريقيا  إليها، كما لو  وقد قرأت أن في  الكعبة، يحجون  بيتا مثل  تبتني  ل 

 كانوا يحجون إلى بيت هللا الحرام. 

ولما سئل الحالج من أين له هذا ؟ قال: إنه قرأه في كتاب الحسن البصري، وكتب    

الحسن البصري معروفة لدى القضاة الذين يحاكمونه، فضحكوا منه، وحكموا بزندقته وقتله،  

 ل على هللا سنة تسع وثالثمائة. وكان ذلك في عهد المتوك

يدعي     سفيه،  إنه  المجلس:  رئيس  وكان  بغداد،  في  المالكية  قضاة  قاضي  عنه  قال 

العقل، وجاهل يتعالم، في رأسه طموح وكبرياء، وقال عنه فقيه الحنابلة: إن كان ما جاء به  

 محمد صلى هللا عليه وسلم حقا وصدقا، فما يقوله الحالج كفر صراح. 
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ول لمرافقه عندما سمعه يقرأ القرآن: لو أردت لقلت مثل هذا، وشوهد يكتب  رجل يق   

شيئا فقيل له: ما هذا؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن، وقال القشيري في رسالته: من المشهور  

أن عمرو بن عثمان المكي رأى الحسين بن منصور)يعني الحالج( يكتب شيئا، فقال: ما هذا؟  

القرآن أعارض  ذا  هو  ، فقال:  في عصره  القوم  شيخ  هذا  عمرو  وكان  الشيخ،  عليه  فدعا   ،

وأجمع الصوفية أن ما أصاب الحالج إنما كان بدعائه عليه، ولم أعثر في الرسالة القشيرية 

 على هذا القول  في الحالج.

قال عنه الذهبي في ميزان االعتدال: أقام الحالج على التخليط مدة طويلة، وانسلخ من   

 لسحر والمخارق، وقتل على الزندقة بفتاوى العلماء. الدين، وتعلم ا

لقوله     الصوفية  علماء  منه  وتبرأ  بقتله،  أفتى  فقد  الصوفية  الطائفة  سيد  الجنيد  اما 

له  يترجم  ولم  وأشباههم،  العامة  عند  إال  رصيد  له  يبق  ولم  كالمه،  وغموض  بالحلول، 

فية، ولكنه ذكر بعض أقواله في  القشيري في رسالته، رغم أنه ترجم للكثير من أعالم الصو 

 ثنايا رسالته، وكيف يترجم له ،وأهل العلم والتصوف يتبرؤون منه. 

وكتب عنه ابن النديم، وهو رجل ثقة فيما يقول ويروي:"كان الحالج محتاال، يتعاطى    

مذاهب الصوفية،ويدعي كل علم، جسورا على السالطين، مرتكبا للعظائم، يروم إلى إقالب  

وي األكبر،  الدول،  والجوهر  األزل،  منها: طاسين  تسميتها  في  له كتب غريبة  بالحلول،  قول 

وكتاب   القرآن،  وقرآن  الباقية،  والحياة  المسكوب،  والماء  الممدود  والظل  النورية،  والشجرة 

 الطواسين، والكبريت األحمر، والوجود األول، واليقين والتوحيد" 

لماء، كابن أبي العزافيري، وحمل راية  وقد اعتنق مذهبه بعض العوام، وأنصاف الع   

مذهبه ابن عربي، وسار على خطاه ابن الفارض، وابن عطاء هللا األسكندري، وكان معروف  

الذي توفي   الفيلسوف عبد الرحمان بدوي  المعروف على مذهبه ، وكذلك  الرصافي الشاعر 

 ن.، وكذلك الفرنسي روني قانون الذي اسلم وأصبح اسمه عبد هللا كنو2002

قاله    ما  أن  يرون  السنة  هدي  على  وساروا  االعتدال،  التزموا  الذين  المتصوفة  إن 

يليق   الحالج عن هللا، مثل ما في الجبة إال هللا، ومعبودكم تحت قدمي، هو زيغ وضالل، ال 

أفتى   قد  الحق في عصره  الصوفية  الجنيد سيد  القتل، ورأينا  بالباري عز وجل، وقد استحق 

م وقال:   ، التصانيف  بقتله  في  ويدونها  مذهبا  الشنيعة  الشطحات  هذه  يستعمل  من  الناس  ن 

بأصولها وقواعدها وفروعها، كهذا الرجل وأمثاله، فهؤالء ملحدون في دين هللا تعالى، فمن  

 التمس لهم عذرا فقد أخطأ الطريق، وأشبه عليه المعذور بغير المعذور. 

الذي     البحث  الفصول  من  بكير  كتب  ما  أجود  للكلية  ومن  العلمية  النشرة  في  نشره 

الزيتونية للشريعة وأصول الدين عن الجنرال حسين الذي كان مع خير الدين والجنرال رستم  

من أشد الناس إخالصا للبالد وساكنيها، والعمل على إسعادهم والدفاع عن مصالحهم، ولو لم  

خامس أو سالم بوحاجب  يكن حسين رجال عسكريا وسياسيا لكان عالما أديبا من طبقة بيرم ال

غير   يعرف  ال  محترف،  ماهر  صحفي  وكأنه  الصحافة،  في  فالرجل  قابادو،  محمود  أو 

الناس،   مخاطبة  على  بقدرته  له  تشهد  التونسي  الرائد  في  مقاالت  عدة  نشر  وقد  الصحافة، 

وفهمه لدور الصحافة في المجتمع، ويكتب في األدب والسياسة، وكأنه صاحب األدب الكبير،  

 قول بكير رحمه هللا.   كما ي 
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 حمـــادي الســـاحلي 
 

سنة        من  أوت  شهر  وحرارة  صيفا  الفصل  على    1968كان  وكان  الوجوه،  تلفح 

بورقيبة   معهد  على  يترددوا  أن  العربية  قسم  من  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  طلبة  بعض 

مستواهم في اللغة الفرنسية، ومما    للغات الحية بشارع الحريةـ ليتلقوا دروسا تتعلق بتحسين 

أغراهم بالتردد على هذا المعهد تلك المنحة التي خصصها وزير التربية آنذاك االستاد أحمد  

 بن صالح لمن يتلقى هذه الدروس. 

كنت       السجن  من  صالح  ابن  األستاذ  هروب  يقال،فبعد  كما  يذكر  بالشيء  والشيء 

(  44ن سيارة أجرة، وفي المحطة التي تسمى)كلممتوجها إلى مقر عملي بمدينة باجة على مت 

بطاقة  في  الشرطي  ونظر  دوري،  جاء  ولما  هويتنا،  أوراق  منا  وطلبوا  الشرطة،  أوقفتنا 

تعريفي أنزلني من السيارة، وأخذني إلى سيارة الشرطة، وأخذ يسألني عن عالقتي بالضابط  

م  وكتب  األسئلة،  من  الكثير  علي   لقبي،وألقى  يحمل  الذي  ولم                                                         فالن  الموضوع،  في  حضرا 

أتفطن إلى سبب هذا اإلزعاج إال بعد أن عرفت أن الضابط المذكور له عالقة بهروب األستاذ  

 احمد بن صالح من السجن، وأن لقبه كلقبي. 

المهم أن كاتب هذه األسطر كان من جملة الطلبة الذين يرغبون في تحسين مستواهم   

من هذه اللغة، وإذا برجل طويل القامة، أبيض    في لغة ديكارت وروسو،ويتداركون ما فاتهم 

المخصص   المكتب  فوق  ويستوي  الباب،  من  يدلف  البدانة  إلى  واضح  ميل  مع  البشرة، 

لألستاذ، ويجلس على كرسي من هذه الكراسي التي تطوى، كان وجهه مفعما بالبشر، طلق  

الساحلي) األستاذ حمادي  الرجل هو  هذا  ا2002ـــ    1928المحيا، وكان  والمؤرخ  (  لباحث 

طلبتهم،   وجوه  في  يعبسون  الذين  األساتذة  صنف  من  الساحلي  األستاذ  يكن  ولم  بعد،  فيما 

من   بلغوا  مهما  دروسهم،  من  ويشمئزون  حضورهم،  الطلبة  فيكره  أنيابهم،  عن  ويكشرون 

 . العلم والمعرفة
ا  بدأ استأذنا حمادي الساحلي يتحدث، والضحك ملء فيه، كنا نظن أنه يضحك مرحب   

وإن   وتفارقه،  يتحدث،  أو  يتكلم  العريضة تالزمه عندما  الضحكة  لنا أن هذه  تبين  ولكن  بنا، 

كما   يغريني،  أجله  من  جئت  الذي  الفرنسية  درس  يكن  لم  الصمت،  يالزم  عندما  حد،  إلى 
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يغريني خروجه عن الدرس، فيحدثنا عن تاريخ تونس البعيد والقريب، ويعرض علينا وقائع  

لو   كما  بها  التاريخ،  يهتم  ال  التي  الجزئيات  تلك  منها  وخاصة  قبل،  من  بها  نسمع  لم  كنا 

المؤرخين   لمناهج  ونقد  التاريخ،  لوقائع  ممتع  عرض  إلى  درسه  فيتحول  عادة،  المؤرخون 

أنه   يعني هذا  المؤنس، وال  أسلوبه)الضاحك(  يشدنا  وطرقهم في عرض األحداث، وكم كان 

ها درسا وتمحيصا، ولكنه اختار هذا التراوح بين  يفرط في تلك النصوص الفرنسية التي يشبع

الدرس، ومدنا بطرائف من تاريخ تونس كمنهج في التدريس، حتى ال يثقل علينا بقواعد تلك  

 اللغة التي جئنا من اجلها في تلك الصائفة.  
وباألعراف     السياسية،  األحداث  بمجريات  تتعلق  بأخبار  يمدنا  كان  آلخر  حين  ومن 

ن الدول، خاصة فيما يتعلق بتعيين السفراء، من ذلك ما سمعناه منه أن حكومة  الدبلوماسية بي 

المرحوم الباهي األدغم رفضت سفيرا اليطاليا، بعد دراسة الملف الذي قدمته حكومته، ألن  

 النطق باسمه في تونس ينافي الحياء. 

فقد     الساحلي،  حمادي  وقعت ألستاذنا  التي  المؤسفة  الحادثة  تلك  أنسى  إلى  وال  دخل 

القسم، وتوجه إلى المكتب المخصص له بتؤدة ورفق كعادته في مشيته، ولما جلس تهشم ذلك  

أسرع   ثم  عليه،  إشفاقا  رؤوسنا  فنكسنا  األرض،  على  األستاذ  وسقط  يطوى،  الذي  الكرسي 

أحدنا بجلب كرسي آخر، ونحن نلعن هذا النوع من الكراسي المطوية ، ومن ألطاف هللا أنه  

 ى. لم يصب بأذ

وانتهت تلك الدروس، وفارقنا األستاذ الساحلي والحسرة تمأل القلب، وأصبحنا ال نراه    

إال لماما، عندما يكون مارا بقامته المديدة في هذا الشارع أو ذاك، أو في أروقة كلية اآلداب  

من  والعلوم اإلنسانية، عندما تولى خطة كاتب عام بها، وكان ال يبخل علينا بالتحية، فليس هو  

ذلك النوع الذي يتكبر على من كان دونه منزلة وسنا، ولعل هذا هو سر حبنا له، وواصلنا  

 نحن دروسنا، وبقيت ذكرى حمادي الساحلي ال تفارقنا.

يبدو من خالل لقائنا به في هذه الصائفة أنه أخذ يستعد، وهو في األربعين من عمره    

التي تهم تاريخ تونس الحديث والمعاصر،  للدخول في غمار الدراسات التاريخية والحضارية  

سنة   من  ابتداء  إال  االنتباه  يلفت  شيئا  ينشر  عن)استقالل    1970فلم  القيم  بحثه  نشر  عندما 

سنة   وفاته  إلى  ذلك  بعد  منشوراته  توالت  ثم  الثانية(  العالمية  الحرب  بعد    2002الشعوب 

الصادقية،   المجلة  إصدار  بعد  خاصة  والعين،  الفم  ملء  رئاسة وأصبحت  على  وإشرافه 

المتابعة   على  المشرف  اللواتي  وفتحي  الدخلي،  الوهاب  عبد  األستاذ  صحبة  تحريرها، 

الحاضرة،   بجماعة  تتعلق  التي  الدراسات  بعض  نشر  لي  عن   الفترة  هذه  وفي                                                                               والتنسيق، 

ومواقفهم من قضايا عصرهم، فوجدت منه ترحيبا وتشجيعا لم أكن أتصوره، فكان يتلقف هذه  

ابتهاجه    الفصول، عن  معبرا  بمراسلتي،  يبادر  يديه  إلى  تصل  وعندما  بنشرها،  ويسرع 

 بتعاوني مع أسرة المجلة، ويعد بنشر البحث الذي أرسلته، ويطلب مني المزيد. 

وذات يوم حمل إلي ساعي البريد رسالة طويلة من األستاذ حمادي الساحلي تقطر ودا    

(  1997لموسم الثقافي لجمعية قدماء الصادقية)وشكرا على قبولي إلقاء محاضرة في افتتاح ا

عن رائد الصحافة التونسية المرحوم علي بوشوشة، بمناسبة مرور ثمانين عاما على وفاته،  

يحتلها على بوشوشة   التي  للمنزلة  وقد عمل رحمه هللا على أن يكون الحضور كثيفا، وذلك 

مد عبد السالم والهادي البكوش  في تاريخ تونس الحديث،وقد كان من بين الحضور األستاذ أح 

 الوزير األول السابق، وثلة من رجال الفكر واألدب غصت بهم القاعة. 
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وتوطدت صلتي به بعد ذلك في مكتب األستاذ عبد الوهاب الدخلي مدير إدارة اآلداب   

د  بوزارة الثقافة آنذاك، وذلك قبل عام من وفاته رحمه هللا، وكان في نية األستاذ الدخلي أن نع

آثار البشير صفر بعد تحقيقها والتعليق عليها، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم باللغة الفرنسية،  

وقسم باللغة العربية، وقد تكفل المرحوم الساحلي بالقسم الفرنسي، وأسرع بانجاز هذا العمل،  

حسن   استثنينا  إذا  نظيرهما،  قل  والدراسة  البحث  على  لهم صبر  الذين  من  الرجل  كان  فقد 

ي عبد الوهاب ومحمد العروسي المطوي، لقد كان حمادي الساحلي من هؤالء الباحثين  حسن 

الكبار الذين يثنون الركب، ويقضون بياض نهارهم وسواد ليلهم في المطالعة والبحث، بدون  

فتور أو كلل، وكانت نتيجة هذه المرابطة في مدة ال تزيد عن ثلث قرن ثالثين كتابا وواحدا  

 ، كما ذكر صديقه عبد الوهاب الدخلي في المجلة الصادقية إثر وفاته. وستين بحثا وفصال

المرحوم حمادي     الدخلي) وكم كان  الجلسات في مكتب األستاذ  إلى هذه  كنت أسرع 

كان   فقد  حديثه،  إلى  وآنس  علمه،  من  واستفيد  به،  التقي  حتى  مواعيده(  في  دقيقا  الساحلي 

وثائق التي تهم تاريخ تونس خالل النصف األول  الرجل عبارة عن خزينة من المعلومات وال

من القرن العشرين، فقد كان الرجل على إطالع واسع، ومعرفة جيدة بالوثائق التي كتب جلها  

بعض   في  بها  الباحثين  إلفادة  ونشرها،  تعريبها  إلى  يسرع  ما  كثيرا  وكان  الفرنسية،  باللغة 

في نشر  التي  )الصباح(  جريدة  ومنها  اليومية،  العام  الصحف  المقيم  لتقرير  تعريبا  ها 

المذهبين   وموقف  التجنس،  مسألة  الفرنسي حول  الخارجية  وزير  إلى  الفرنسي)منصورون( 

المقابر اإلسالمية، وذلك   القاضي، ومسألة دفنه في  أمام  المتجنس  المالكي والحنفي من توبة 

 بعد اعتراض الوطنيين على دفنهم بمقابر التونسيين. 

لساحلي رأي في التاريخ أوضحه في الصفحات األولى من كتابه  وللمرحوم حمادي ا  

االهتمام   لماذا  سؤال  على  يجيب  وكأنه  مدخال،  وسماه  والحضارة(  التاريخ  في  )فصول 

بالتاريخ؟ وما هي فائدته في هذا العصر، عصر المعلومات واإلعالمية واالستشعار عن بعد،  

علي  والحصول  المال  على  والتكالب  االقتصاد  أن  وعصر  جوابه  وكان  كانت؟  بأية طريقة  ه 

فدراسة   النمو،  طريق  في  السائرة  الدول  أو  األمم  إلى  بالنسبة  بالغة  أهمية  يكتسي  التاريخ 

معطيات   إن  حيث  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  المشاكل  فهم  على  تساعد  التاريخ 

ي  وال  الماضي،  عن  ورثناه  الذي  التراث  في  كامنة  المشاكل  من  التشبث  العديد  هذا  عني 

هو   بل  الماضي،  أعماق  في  الغارق  اإلنسان  ذلك  هو  ليس  حد،فالمؤرخ  أبعد  إلى  بالماضي 

اإلنسان المتجدد المتفاعل مع عصره، الساعي إلى إدراك كنه العالقة بين الماضي من جهة،  

والحاضر والمستقبل من جهة أخرى، فكثيرا ما تساعد معرفة الماضي على اإلحاطة بمشاكل  

متجدد،  الح  وانجاز  جديد،  خلق  ذاتها  حد  في  هي  الحلول  وهذه  حلها،  إلى  والوصول  اضر، 

لمواصلة   المستقبل  إلى  وتوجها  الحاضر،  في  وانجازا  للماضي  فهما  التاريخ،  يكون  وهكذا 

 . العمل والفعل
ودراسة العصور المتعاقبة تستدعي من المؤرخ حسب حمادي الساحلي الموضوعية    

واالهتمام بالحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي أهملها المؤرخون  والنزاهة العلمية،  

في السابق، وعدم االكتفاء بسرد األحداث، وباإلضافة إلى ذلك يتعين على المؤرخ التونسي  

السابع  القرن  تونس في  تزال مجهولة، كتاريخ  التي ال  الحقبات  الغيار عن بعض  ينفض  أن 

التي درست يتعين إعادة النظر فيها، باالعتماد على التطور الذي عشر مثال، وبعض الفترات  

 شهدته العلوم التاريخية في هذا العصر، سعيا إلى إرجاع األمور إلى حقيقتها التاريخية. 



66 
 

الفكر،     إعمال  على  الشباب  تعويد  الساحلي  المرحوم  بري  كما   ، المؤرخ  مهام  ومن 

التأويل وتأويلها  التاريخية،  الوقائع  أن   لفهم  ذلك  ومسبباتها،  أسبابها  إلى  بالنظر  الصحيح، 

جهة،   من  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األحداث  مالحظة  في  أساسا  يتمثل  التاريخ 

ومحاولة تفسيرها وتأويلها من جهة أخرى، وذلك باالعتماد على ما تقدمه العلوم األخرى من  

 نفس والعلوم االقتصادية. معلومات للمؤرخ، كالجغرافيا وعلم االجتماع وعلم ال

والهدف  من تدريس التاريخ في رأي حمادي الساحلي، باإلضافة على الحرص على    

عن   بمخاطبيه  يسمو  أن  والملة،  بالقومية  واالعتزاز  النفوس،  في  الوطنية  الروح  غرس 

من   األخرى  لألمم  ما  يدركوا  حتى  البشري،  التفاهم  إليهم روح  ويحبب  والتعصب،  المغاالة 

 ي خدمة اإلنسانية، وتقدم الحضارة البشرية. حظ ف

وهذا الفهم لدور التاريخ والهدف من تدريسه هو الذي عليه المعول لدى كل الشعوب    

بالماضي   السابقون من انجازات حضارية، وتغنيا  قام به  لما  تمجيدا  التاريخ  المتقدمة، فليس 

مية، وعند الوصول إليها والعمل  العريق، فاألمة الحق هي التي ترسم أهدافا بعيدة ومثال سا

والفعل   بالعمل  إال  يتحقق  ال  والتجاوز  وهكذا،  أخرى  أهدافا  وترسم  تتجاوزها  تحقيقها  على 

 وإرادة التغيير. 

إن إضافات الساحلي لتاريخ تونس الحديث والمعاصر  جديرة بالثناء والتنويه، ومن    

ريخية التونسية الحديثة( لم يشر،  تواضعه رحمه هللا أنه عندما عرض مؤلفات )المدرسة التا

المكتبة   أثرت  التي  وأبحاثه  كتبه  إلى  ـــ  البارزين  أعضائها  أحد  أنه  رغم  ـــ  بعيد  من  ولو 

التاريخ   في  الحصر)فصول  ال  المثال  سبيل  على  ونذكر  بتونس،  التاريخية 

الك المقاالت واألبحاث، وترجمة  إلى عشرات  باإلضافة  الهزلية(  ثير  والحضارة(و)الصحافة 

تونس   تاريخ  إلى  أميل  الرجل  وكان  والحديث،  القديم  تونس  بتاريخ  اعتنت  التي  الكتب  من 

طليعة   في  هو  بل  بعضهم،  يزعم  كما  التاريخ،  هواة  من  هو  وليس  والمعاصر،  الحديث 

 المؤرخين التونسيين في العصر الحديث، إن لم يكن أبرزهم. 

والندو    الفكرية  الملتقيات  في  مشاركات  له  تنشيط  وكانت  في  والمساهمة  العلمية،  ات 

الحياة الثقافية عن طريق إلقاء المحاضرات، وآخر المحاضرات استمعت إليها تلك التي ألقاها 

الشرق،   إلى  هاجر  الذي  التونسي  العالم  حسين  الخضر  ومحمد  التليلي،  أحمد  النقابي  عن 

 واستقر بمصر، ووصل  بذكائه وعلمه إلى رئاسة الجامع األزهر. 

                                                                  مادي الساحلي جوانب متعددة في شخصيته، فهو مرب  ومدرس ناجح، ومترجم  ولح   

المكتبة   أمد  وباحث  مؤرخ  وهو  الناحية،  هذه  في  تركه  الذي  الفراغ  يسد  من  بوجد  أن  قل 

لما في كالمه من جديد   إليه سامعه  الوثائق والمعلومات، وهو محاضر يشد  بنادر  التاريخية 

تنشر من قبل، والمتعلقة بالموضوع  الذي يتحدث عنه،    ومفيد، بحكم اطالعه على وثائق لم

عير أن الخيط الرابط بين هذه الجوانب المتنوعة في شخصيته  هو اهتمامه بتاريخ تونس في  

محمود   الحكيم  إلى  التاريخية  الدراسات  نحو  توجيهه  في  الفضل  ويعود  الحديث،  العصر 

 ارة(الخياري الذي أهدى له كتابه)فصول في التاريخ والحض

بأن     القول  إلى  ألسرع  وطالبه  زمالئه  من  الساحلي  المرحوم  عرف  من  سألت  ولو 

الرجل كان نسيجا وحده من حيث دماثة األخالق، تواضع جم، وطيبة في القلب قل نظيرها،  

شأن   من  يستنقص  أنه  عنه  يعرف  ال  والنفع،  الفائدة  كانت  تكلم  وإذا  يتكلم،  مما  أكثر  يسمع 

كان عل ولو  واآلخر  اآلخرين،  يلمز،  بهذا  وإن سمع  شأنه،  يقللون من  اآلخرين   بأن  علم  ى 

يهمز ال يلتفت إليهما، وإنما يهمه عمله الذي يقبل عليه في جد وصبر، لقد جمع من الخصال   
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أنني   أذكر  الثناء والمدح،  إلى  باال  يلقي  في رأينا ما ال يجتمع في غيره، وكان رحمه هللا ال 

ا في  نشره  قصد  مقاال  باألستاذ  كتبت  انوه  أن  يستدعي  الموضوع  وكان  الصادقية،  لمجلة 

حمادي الساحلي، لما له من فضل وجهد مشكور في إثراء المكتبة التاريخية بتونس، وما قام  

فما كان منه إال أن   الحديث والمعاصر،  بتاريخ تونس  المتعلقة  للوثائق  به من نشر وتعريب 

طراء، والعادة أنه من كان في سنه يميل إلى الثناء،  حذف هذا الثناء، أو ما اعتبره هو مدحا وإ

ويستزيد منه، كان هذا رايي فيه نشرته في المجلة الصادقية بعد مرور عام على وفاته، وما  

 زلت عند رأيي أعيده هنا لتكتمل صورة هذا الوجه الذي ال ينسى، وال يمحى من الذاكرة.

مادي الساحلي لكتابي )الحاضرة(  ورأيت أن أختم هذه الخواطر بتعريف المرحوم ح   

الذي يبدو أنه لقي منه إعجابا واستحسانا، يقول: صدر عن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

الفهارس، وثبت    413بتونس كتاب يحمل عنوان)الحاضرة(ويقع في   إلى  باإلضافة  صفحة، 

عهد بعيد بفصوله المصادر والمراجع، وهو من تأليف األستاذ علي العريبي، المعروف منذ  

صاحبها   أعدها  رسالة  األصل  في  الكتاب  وهذا  التونسية،  الصحافة  في  القيمة  ومقاالته 

بإشراف األستاذ علي الشنوفي لنيل شهادة التعمق في البحث، ويبدو من المقدمة المؤرخة في  

ية  أن الكتاب قد قدم للطبع منذ ذلك التاريخ، ولم يكتب له الظهور إال في جويل  1985جوان  

قبل  1995 صدرت  التي  البحوث  على  إال  والمراجع  المصادر  قائمة  تشتمل  لم  لذلك  وتبعا 

ألن    1985سنة الكتاب،  محتوى  على  كبير  تأثير  له  يكن  لم  ـــ  يقال  والحق  ـــ  ذلك  أن  إال 

المؤلف قد اعتمد أساسا على مجموعة )الحاضرة( المودعة في دار الكتب الوطنية، وخزانة  

الجريدة في    الدولة، وهي تغطي تاريخ صدور  الممتدة من  تاريخ    1888أوت    2الفترة  إلى 

 إثر اندالع حوادث الزالج.  1911نوفمبر 7تعطيلها في 

مظاهر     مختلف  الجريدة  هذه  مجلدات  خالل  من  بالدرس  الكتاب  تناول صاحب  وقد 

آخر العقد  الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية في تونس في أواخر القرن التاسع عشر إلى  

نقل   في  والتحري  والضبط  التدقيق  منهج  ذلك  في  متوخيا  العشرين،  القرن  من  األول 

مشيرا   المؤسسين،  باألعضاء  بالتعريف  السبعة  الكتاب  أبواب  امتداد  على  وقام  المعلومات، 

يبلغ   لثالثة من    12مثقفا منهم    17إلى أن عددهم  ثم ترجم  الصادقية،  المدرسة  من خريجي 

المحرري  الجريدة، ومحمد  أبرز  مدير  بوشوشة  الجماعة، وعلي  البشير صفر رئيس  ن، وهم 

القروي،   ومحمد  السنوسي،  محمد  أمثال  المحررين  بقية  ذكر  على  واقتصر  الخوجة،  ابن 

وعلي الورداني، ومحمد الحشائشي، والشاذلي درغوث، وكذلك الشعراء الذين نشروا بعض  

(وهو شاعر مغمور، لم  1898أبي بكر)تــ  قصائدهم في )الحاضرة( وفي طليعتهم عمر بن  

التونسي   األدب  بتاريخ  المتعلقة  المراجع  من  مرجع  أي  في  ـــ  علمنا  حسب  ـــ  ذكره  يسبق 

الحديث، إال أن المؤلف لم يشر ولو إشارة خاطفة إلى أحد مشاهير محرري الحاضرة ، وهو  

خلي) الن   محمد  جام1924ـــ  1869الشيخ  علماء  أبرز  من  يعد  الذي  قي  (  الزيتونة  ع 

عصره، ومن رواد الحركة اإلصالحية في تونس، فقد ساهم في )الحاضرة( ببحوثه الدينية،  

ونشرت له الجريدة بالخصوص القصيدة التي رثى بها الشيخ محمد عبده، وقصيدته الشهيرة  

 في فضل العلم التي يقول في مطلعها:  

 إليه دعا دين به انقشع الوهم هو المجد في اإلسالم أثله العلم                   

القضايا   أهم  من  الحاضرة  جماعة  مواقف  على  األضواء  الكتاب  صاحب  سلط  كما 

اللغة  عن  الدفاع  مثل  عهدئذ،  النخبة  بال  تشغل  كانت  التي  والثقافية  واالجتماعية  السياسية 

األوق عن  والدفاع  الصادقية،  وبالمدرسة  الزيتونة،  بجامع  التعليم  وإصالح  اف العربية، 
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اإلسالمية، وتعليم المرأة المسلمة الخ...وبين الطرق التي توختها الجريدة للدفاع عن مصالح 

األمة" وإرشاد التونسيين إلى ما لهم من الحقوق، وما عليهم من الواجبات، وتنبيه أولي األمر  

وإخالص   النية،  مع صدق  معتدلة،  لهجة  في  ذلك  كل  العمومية،  األحوال  من  اختل  ما  الى 

وية" وحرص من ناحية أخرى على تحليل برنامج جماعة الحاضرة الرامي إلى الدعوة  الط

المسخ   محاوالت  من  األمة  إنقاذ  إلى  والسعي  والتقاليد  والعادات  واللغة  الدين  إصالح  إلى 

 واإلدماج، مستشهدا بما كتبه محررو الجريدة في هذا الشأن. 

تاذ علي العريبي من جهود تذكر فتشكر،  وال يسعنا في الختام إال التنويه بما بذله األس 

إلعداد هذا الكتاب القيم الذي يكتسي أهمية بالغة، وال يخلو من فائدة بالنسبة إلى كل المهتمين  

 بتاريخ تونس الحديث، لمزيد البحث والدرس والتمحيص. 

 رحم هللا أستاذي حمادي الساحلي.  
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 محمد بن يونس السويسي
 

من كان يتصور أن ذلك الفتى الذي ولد في أسرة فقيرة جدا  في قرية )عباس( قرب    

مدينة توزر سيصبح أستاذا جامعيا، بعد أن ينال أكبر شهادة علمية بامتياز، كانت أمه تغزل  

الصوف، وتبيعه لكي تقتات مع ابنها وبناتها،ثم أصيبت في عينيها، فأصبحت ضريرة،فانقطع  

تغني من    عن األسرة سببا من ينال جراية شهرية ال تسمن وال  الوالد  الرزق، وكان  أسباب 

العلم الفرنسي الذي جند به لسنوات عدة،وعاد إلى القرية، بعد أن   جوع جراء خدماته تحت 

 أنهكت قواه، وأمضى شبابه في حروب فرنسا االستعمارية. 

أدارة  كونتها  التي  العربية  الفرنسية  المدارس  إلى  االبن  يدخل  والمعارف،    لم  العلوم 

للدين اإلسالمي، حسب رأيه، فأدخل   الفرنسية، لمعاداتها  التعاليم  يمقت  وذلك ألن األب كان 

 ابنه إلى الكتاب، فأقبل على حفظ القرآن الكريم ، وتم له ذلك ،وهو طفل. 

كان على الصبي أن يساعد أسرته، فخرج من قريته  بحثا عمن يرغب من األسر في   

سورا من   القرآن، وفي مقام العالمين الشقراطسي، صاحب القصيدة المعروفة  تحفيظ أبنائهم  

بالشقراطسية في مدح الرسول، والعالم ابن الشباط، عالم في الحساب، ومصمم طريقة سقي  

ثم   المقامين،  هذين  في  للصبيان  مؤدبا  الفتى  الجريد،انتصب  بالد  في  الماء  وتوزيع  النخيل، 

الك الجامع  كتاب  إلى  الفرع  انتقل  في  االنخراط  في  فكر  األثناء  هذه  وفي  الحضر،  ببالد  بير 

بضرورة   والديه  فاقنع  القرآن،  حفظة  من  وأصدقائه  لداته  غرار  على  بتوزر  الزيتوني 

أن    عليه  صاحبها  وأن  قارة،  وليست  ظرفية،  المؤدب  مهنة  وأن  خاصة  بالفرع،  االلتحاق 

لتعليم   يطلبه  من  ليجد  والقرى،  البوادي  في  طلبه،  يتنقل  لبت  أن  أمه  من  كان  فما  أطفاله، 

فباعت ما تملك من مصوغ،يذكرها بيوم زفافها وفرحة العمر لديها، واشترت بثمنه ما يلزم  

ابنها من كتب وأدوات مدرسية، وبقي بهذا الفرع أربع سنوات،وتختم السنة الرابعة في التعليم  

 تسمى شهادة األهلية.  الزيتوني بالحصول على شهادة ختم الدروس االبتدائية التي 

ولكن الفتى لم ينل هذه الشهادة لعدم مواظبته على الدروس، ألسباب مادية قاهرة، منها   

قلة ذات اليد، وعجز األسرة عن تحصيل القوت، فقد كان مرتب ولده ضئيال جدا، ثم أصيب  

توفي، وأمه كما ذكرنا أصيبت في بصرها المشي،وما لبث أن  أقعده عن  ،  بكسر في رجله، 

يذكر،فكان   القيام بأي عمل  التي ال تستطيع  ابنتاها، ولم تبق إال األخت الصغيرة،  وتزوجت 

جمع   في  فعمل  أسرته،  إلعالة  الرزق  على  للحصول  الدراسة،ويسعى  عن  ينقطع  أن  عليه 

يحسن   يكن  لم  ولكنه  الحدادة،  في  ثم  التجارة،  في  البناء،وعمل صانعا  حظائر  وفي  التمور، 

الشيء الذي يقدر عليه هو تحفيظ الصبيان قصار السور، ولم يجد في قريته  مثل هذه األعمال،

في   يطوف  فأخذ   ، بالمؤدبين  الستغنائها  المهنة،  بهذه  بتكليفه  يقوم  من  منها  القريبة  حتى  أو 

قرى الجنوب التونسي، بحثا عمن يطلب مؤدبا من أهل البوادي، وبعد بحث  طويل وجد في  
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بنائه وأبناء أقاربه وجيرانه، وبقي في قرية المهاذبة ستة أشهر، ثم  المزونة رجال كلفه بتعليم أ

استقر بعد ذلك في بادية القصرين قرب جبل الشعانبي، وأقام  بها قرابة العامين، كان الكتاب  

نفسه محل سكناه، وفيه   باألعشاب والقش، ال باب له، وهو  عبارة عن كوخ صغير، مغطى 

عب والشدائد من حر وبرد وثلوج،أثرت في صحته، وما  كابد الشاب ما ال يحصى من المتا

زال يعاني منها حتى اآلن، ولكنه استطاع في هذه الظروف الصعبة أن يراجع دروسه ، وان  

يجمع القليل من المال، ثم يتوجه إلى الفرع الزيتوني بتوزر من جديد، وينخرط فيه، ويقتلع  

 في آخر األمر شهادة األهلية. 

ل له الدخول إلى الجامع األعظم بتونس لمواصلة المرحلة الثانية من  هذه الشهادة تخو  

التعليم الزيتوني، وفعال انتقل إلى العاصمة، وشرع في مواصلة الدراسة، ولكن المشكل الذي  

واجهه بعد أشهر قليلة هو نفاد ما جمع من مال من خالل عمله في الكتاب، وفكر في التخلي  

أقاربه أحد  ولكن  الدراسة،  مطعم    عن  في  ووجد  شهر،  كل  يأتيه  المال  من  مبلغا  له  رتب 

المرحومين   بإشراف  الزيتونة  أسسه شيوخ  أكلة مجانية، وهو مطعم  الحجامين  بنهج  الهداية 

الدراسة،   مواصلة  من  الزيتونيين  الطلبة  ضعاف  لتمكين  الزغواني،  ومحمد  التليلي  الطيب 

حصول على شهادة التحصيل، وهي شهادة  وبذلك تسنى له االجتهاد في دراسته التي ختمها بال

 1954تعادل شهادة البكالوريا، وذلك سنة 

سنة    االستقالل  حكومة  الزيتونة    1956وكانت  جامع  خريجي  إلى  أكيدة  حاجة  في 

النتدابهم بالتعليم االبتدائي،بعد الفراغ الحاصل في المدارس االبتدائية بعد مغادرة الفرنسيين  

أخرى أرادت هذه الحكومة أن تشبع نهم األهالي، وتعطشهم إلى    التراب التونسي،ومن ناحية 

الدراسة في سنوات االحتالل   الذي حرم من  التونسي  أبناء الشعب  التعلم والمعرفة  من قبل 

ساهم   له،فقد  تحسب  التي  بورقيبة  الزعيم  حسنات  من  هي  التعليم  انتشار  وسياسة  البغيض، 

عقول، ورفع األمية التي كانت متفشية في صفوف أبناء  انتشار التعليم إلى حد كبير في إنارة ال

فحكومة   النشء  تعليم  له  يخول  تعليمي  مستوى  وله  محل،  له  كان  فمن  التونسي،  الشعب 

القرى   في  التعليم  انتشر  وهكذا  األطفال،  يعلم  أن  المهم  مدير،  خطة  له  تسند  االستقالل 

 والمداشر، وربما في رؤوس الجبال. 

التع   إلى  الشاب  بتونس  دلف  ثم   ، فالفحص  نفطة،  بمدينة  ذلك  وكان  االبتدائي،  ليم 

العاصمة،وبمدرسة نهج المقطر أصبح قريبا من الكلية الزيتونية،فعزم على مواصلة الدراسة  

العالية بها، وكانت المحاضرات والدروس بها مسائية، وسبب هذا التوقيت أن المرحوم محمد  

ة الحظ عزوف الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا الفاضل ابن عاشور عميد الكلية الزيتوني 

للمعلمين   يسمح  قانونا  فاستحدث  العدد  قليلي  بها  الدارسون  وظل  الكلية،  بهذه  التسجيل  عن 

المعاهد   في  اإلسالمية  التربية  أساتذة  وإعداد  جهة،  من  العالية  دراستهم  استكمال  الزيتونيين 

 الثانوية من جهة أخرى. 

زيتونية على رجال التعليم االبتدائي من خريجي جامع الزيتونة يرجع  وانفتاح الكلية ال 

التعليم   من  الثالثة  المرحلة  مواصلة  المعلمين  لهؤالء  أتيح  عاشور،فقد  ابن  إلى  فيه  الفضل 

تونس   في  الديني  الفكر  أثرت  الكلية  هذه  خريجي  من  كوكبة  تكونت  ما  وسرعان  العالي، 

ب  في  التأليف  فانتعش  جديدة،  عن  بمؤلفات  بعيد  علمي  بأسلوب  ومقاصده  اإلسالم  تعاليم  يان 

الثناء الفارغ،والتمجيد الذي ال طائل من ورائه،وأضيفت إلى المكتبة اإلسالمية بتونس كتب  

عبد   محسن  نذكر:  الخريجين  هؤالء  ومن  الخريجين،  هؤالء  لوال  توجد  أن  لها  كان  ما 
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وأح  الجوابي،  الطاهر  ومحمد  األوصيف،  هللا  يونس  الناظر،وعبد  بن  ومحمد  البارودي،  مد 

 السويسي. 

طيب    المعاشرة،  سهل  البشرة،  أسمر  القامة،  معتدل  السويسي  يونس  بن  محمد 

والصغار، يقف مع   الكبار  لدى  فيه، محبوب  يبتسم ملء  يعترضك، وهو  السريرة، كثيرا ما 

المعامالت ساعات، دون أن يبدي ملال أو تضجرا، وكثي  العبادات أو  را ما  سائله في مسائل 

أهنئه على سعة صدره، وصبره الجميل ،ولكن إذا مست محارم هللا، وشعائر اإلسالم، أو وقع  

مخالفة اإلمام مالك في مسألة ما يغضب أشد الغضب،ويحمر وجهه، ويعلو صوته، وعند ذلك  

 أقول بيني وبين نفسي:ليته يعود إلى هدوئه وسكونه؟ 

وأكثر   اإلسالمي،  الفقه  في  أكثر من عمل  ونشر    له  ما زال مخطوطا،  األعمال  هذه 

منها أطروحته عن الفتاوى في القرن الرابع عشر الهجري، ولئن كان هذا العمل وثائقيا إال  

الصحف   إلى  الرجوع  من  والعناء،وأراحهم  الجهد  من  الكثير  والباحثين  للطلبة  وفر  أنه 

الفتاوى هذه  فأصبحت  عليه،  الحصول  يعسر  وأغلبها  التونسية،  إلى    والمجالت  قريبة 

هذه   من  تنبعث  التي  الكريهة  الغبار،والروائح  عواصف  السنوسي  الشيخ  األيدي،وتحمل 

من   الكثير  وسطورها،وأصبح  أوراقها  من  الكثير  السوس  وأكل  تقادمت،  التي  الصحف 

 أعمدتها يصعب قراءته، وأصبحت في حكم الكتب المخطوطة. 

على   يشتمالن  جزأين،  من  تتألف  المذكورة  القطع  1276)  األطروحة  من  صفحة   )

الفتاوى)ومجموعها:   قدم فيه  ( وعرف  474المتوسط، وتحتوي على قسمين واضحين، قسم 

هذه   ووضع  مفتيا(  خمسين  من  الفتاوى)أكثر  بأصحاب  عرف  كما  والمجالت،  بالصحف 

بقية   وخصص  بقليل،  دونها  أو  الصفحات  ربع  استغرق  العصر،وقد  سياق  في  الفتاوى 

اوى، وقام في هذا القسم بتخريج األحاديث، وترجم لألعالم الواردة األطروحة لنصوص الفت

في تلك الفتاوى، وأحال الشواهد التي استند إليها المفتي في فتواه إلى مصادرها، وهو عمل  

 مضن،ال يشعر به إال من يكابده. 

ونختار فيما يلي بعض الفتاوى، ومنها معالجة المريض بنقل الدم إليه، فقد سئل محمد    

العزيز جعيط،وهو من العلماء الكبار في تونس، وأول من سمي مفتيا للديار التونسية في عهد  

بالدم،   المريض  بتلقيح  المداواة  حكم  عن  العمومية  الصحة  وزارة  قبل  من  االستقالل،سئل 

مباشرة من شخص،   للمريض  الدم  أنقل  وسواء  دم غيره،  أو  نفسه،  المرض  دم  أكان  سواء 

باق على حالته   بما يصلح  وهو  بعد ذلك  تجفيفه وتصبيره، ومزجه  بعد  له  نقل  أو  الطبيعية، 

 معه للمداواة بالتلقيح. 

قوله     إلى  القرآن)يشير  بنص  وشربه  أكله  محرم  الدم  أن  جعيط،  جواب  وكان 

تعالى:حرمت عليكم الميتة والدم( وهو نجس، فالمداواة به من وادي المداواة بالمحرم النجس،  

مباحة  في حالة االختيار، ويتحقق االختيار إذا وجد في األدوية الطاهرة   والمداواة بذلك غير 

ما يغني عنه، ويقوم مقامه، أما في حالة االضطرار كخوف الهالك، وانعدام األدوية الطاهرة  

اآليات،   القواعد،وظواهر  حيث  من  األقوى،  هو  فالجواز  بالنجس،  المداواة  عن  تغني  التي 

 الدم، وفي خوف الهالك بتركه غلبة الظن.  ويكفي في حصول النفع بنقل

وكان يمكن للمفتي أن يتوقف عند هذا الحد في فتواه، فنقل الدم في حالة االضطرار،    

وخوف الهالك جائز،وعدم وجود األدوية الطاهرة التي تحل محل النجس، إال أنه كعادته في  

وق يقول:  الموضوع،  هذا  حول  األربعة  المذاهب  برأي  يلم  في  فتاويه  المذاهب  اختلفت  د 

التداوي بالمحرم، فالراجح في المذهب المالكي المنع، ولإلمام قول بالجواز على ما نقله أبو  
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الشفاء به، ولم يقم غيره   إذا علم  الحنفي على اإلباحة،  الباجي في )المنتقى( والمذهب  الوليد 

بج  التداوي  جواز  على  الشافعي  والمذهب  عابدين،  حاشية  في  كما  النجاسات مقامه،  ميع 

هذا   عن  الحنابلة  سكت  الحنبلي،فهل  المذهب  رأي  جعيط  يذكر  ولم  الخمر،  إال  للضرورة 

يهم   التدقيق  التفصيل والتدقيق، وهذا  الفتوى من جديد، وأخذ في  إلى  ولكنه عاد  الموضوع، 

المختصين في الفقه والشريعة أكثر مما يهم القارئ العادي، ولكن جعيط وأمثاله من العلماء  

 دقون الشعرة دقا، ويقسمونها طوال وعرضا. ي 

والحظ المرحوم محمد الصالح النيفر تألم الناس، وتحرجهم من كثرة ارتفاع السعار    

المعقولة، وتساءلوا عن حكم هللا في   الحدود  المواد الضرورية ارتفاعا تجاوز  خصوصا في 

جاوزه،رأى أن يذكر حكم  ذلك، وبما أن المذهب المالكي يأذن في التسعير العادل، ويزجر مت

 المسألة على ما قاله الفقهاء.

المسائل   من  تجاوزه  يمنع  بثمن  السوق  في  يباع  ما  لبعض  األمر  أولي  تسعير  قال:إن 

مع   ذهابا  حنبل،  بن  وأحمد  حنيفة  أبو  اإلمامان  فمنعها  اإلسالمي،  الفقه  أئمة  لدى  الخالفية 

قال:غال السعر على عهد رسول هللا    ظاهر الحديث الذي رواه الصحاح عن أنس بن مالك أنه

هو   إن هللا  فقال:"  لنا؟  لو سعرت  السعر،  قد غال  يا رسول هللا  فقالوا  وسلم،  عليه  صلى هللا 

المسعر القابض الباسط الرازق، وإني ألرجو أن ألقى ربي، وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم  

 وال مال" 

مالك:إنه  وقال  حرام،  التسعير  اإلمامان:  قال  وجه    ولذا  وفي  التسعير،  لإلمام  يجوز 

 للشافعية، جواز التسعير في حالة الغالء. 

فيه    ليس  قانون،  على  األمر  وضبط  التسعير،  جواز  المالكي:الحق  العربي  ابن  وقال 

مظلمة ألحد الطرفين، وما قاله المصطفى صلى هللا عليه وسلم، وما فعله حكم، لكن على قوم  

قص قوم  أما  وديانتهم،  نيتهم  واسع،  صحت  فباب هللا  عليهم،  والتضييق  الناس،  مال  أكل  دوا 

 وحكمه أمضى. 

وفي كتب الفقه المالكي التي تقول بجواز التسعير: إن لإلمام إخراج المتجاوز للسعر   

 المحدود من السوق، وتعزيره، أو بما ال يبلغ به حدا شرعيا.

م، وهذا بالنسبة للبائع  وكالمهم يفيد أن تجاوز السعر مكروه،واألظهر أنها كراهة تحري 

 فقط

وزعماء االستقالل    1957وسئل مفتي الديار التونسية محمد العزيز جعيط في جويلية   

 وعلى رأسهم بورقيبة إلزالة الحكم الملكي، واستبداله بالنظام الجمهوري، سئل جعيط: ما هو  

 ؟ حكم الشرع في إزالة نظام الحكم الملكي، وإقامة الحكم الجمهوري عوضا عنه

اإلسالم عمادا    في  الشرعية  الحكومة  بأن  التونسية  الديار  مفتي  يصرح  وكان جوابه: 

 انتخاب الشعب لها في دائرة االختيار دون الضغط واإلكراه. 

وبعد هذه المقدمة أو الديباجة انتقل جعيط إلى التحليل والبيان ،فقال: وحيث إن المكره   

الشع أن  وحيث  عليه،  أكره  ما  شرعا  يلزمه  حرية  ال  وسلبها  األجنبي،  استعمرها  التي  وب 

دون   واختياره  الشعب  استشارة  بعينها هو من غير  أميرا  عليها  يفرض  واالختيار  االنتخاب 

التي  الصفات  من  تجرده  األغلب  كان  وربما  الشعب،  وسياسة  الدولة،  إلدارة  كفاءته  تحقق 

ألمير المعين من قبل  يتحقق بها حسن اإلدارة، وحيث إن سكوت الشعب عن الرضي بإمارة ا 

االستعمار ال يعد رضاء، بل التصريح بالرضا به بعد التعيين يعتبر الغيا، ألنه يعد في حالة 
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ضغط وإكراه، بدليل إن اإلعراب عن عدم الرضى يعتبر جريمة، ويعد صاحبه ثائرا باغيا،  

 يسلط عليه أقصى العقوبات.

وثا  انطلق من  إذا  الصفة،  بهذه  يكون  الذي  استقالله  فالشعب  واسترجع  االستعمار،  ق 

األمير   إمارة  إبطال  أراد  إذا  وسعة  حل  في  يكون  اختياره،  عن  اإلعراب  وحق  وحريته، 

يختاره،   الذي  الشكل  على  بمصالحه  ويقوم  يسوسه،  من  وتعيين  االستعمار،  قبل  من  المعين 

فمن معينا،  يلزمه شكال  ولم  الحكومة،  اختيار شكل  الشعب  إلى  فوض  اإلسالم  أن    ألن  حقه 

 يختار الشكل الذي يراه أقوم لمصالحه 

من    شرعيا  انتخابا  المنتخبين  ممثليه  بواسطة  اليوم  التونسي  الشعب  عليه  سار  فما 

اختياره لنظام الجمهورية، وإبطاله لنظام الملكية، وتعيين رئيس الجمهورية جار على المنهج  

السويسي   الشيخ  أشار  كما  الفتوى  هذه  نشرت  وقد  جويلية  اإلسالمي،   ، الصباح  جريدة  في 

 1723عدد  1957

قيمتها    لها وعلق عليها، ما هي  وقدم  السويسي  الشيخ محمد  التي جمعها  الفتاوى  هذه 

 الحضارية والتاريخية؟ 

لدينا   المجموعة  الفتاوى  أن  القيمة  هذه  من  المراد  السويسي:ليس  محمد  الشيخ  يقول 

التونسي  مصدر إخباري بمفهومه االصطالحي، مفعم بمختلف   التي عاشها الشعب  األحداث 

تطورات   من  به  تميزت  وما  أبنائه،  حياة  أدوار  بجميع  ناطق  الماضي  الهجري  القرن  في 

بيئتهم من رخاء وحرب وسلم وكوارث وأزمات،   اعتور  ما  ثم  وأفكار وعادات،  ومعتقدات 

 ريخية. وغير ذلك، يقلب اإلنسان صفحاته فيجد بين ثناياها ما يجده في المدونات التا

تعالى   هللا  أحكام  بيان  هو  نعلم  كما  موضوعها  ألن  ذلك،  عن  تكون  ما  أبعد  فالفتاوى 

  المستفتى عنها، وبما أن بيان هذه األحكام مرتبط بأسئلة كان مبعث صياغتها وإثارتها 

الحوادث التي نزلت بإفراد من األمة أو بمجموعها في كل الشؤون، وأن تلك األسئلة المتعلقة  

 عينة تدون األشياء المتصلة بها، وتؤرخ وقت توجهها، ورأي الدين الفاصل فيها. بأزمنة م 

على    إال  تشتمل  ال  ولكنها  تاريخية،  مصادر  محالة  ال  هي  االعتبار  بهذا  فالفتاوى 

كانت   هنا  ومن  ونتائجها،  أسبابها  واستعراض  تحليلها،  دون  األحداث،  بعض  إلى  اإلشارة 

ة وصدق المخبرين ونزاهتهم، وبعدهم عن التزوير وقلب  مراجع ثانوية، تتسم بصحة الرواي 

الحقائق، قد يستفيد منها دارسو التاريخ لتدعيم أبحاثهم ودراساتهم، وهي في اآلن نفسه مرآة 

للمجتمع التونسي اإلسالمي خالل القرن المنصرم، تنعكس عليها بعض الجوانب من مشاغله  

 فية وسياسية واقتصادية وحضارية. ومشاكله، وجملة من مظاهر حياته المتنوعة ثقا

وحينئذ فإن قيمة الفتاوى التاريخية تنحصر في ناحيتين: اإلشارة إلى عدد من األحداث   

وذكر   عنها،  المسؤول  المختلفة  االجتماعية  الحياة  مظاهر  بعض  على  التعرف  ثم  والوقائع، 

للمحاربي  الترخيص  وفتوى  بالتجنس،  الخاصة  الفتاوى  منها  ذلك  على  فرنسا أمثلة  مع  ن 

الفرنسيين من موضعها   ونقل مقبرة  التونسيين،  المجاهدين  إلى  الزكاة  مكرهين، وفتوى دفع 

التي عاشتها   باألحداث  فتاوى مرتبطة  الرئيسية وغيرها، وهي  تونس  بأحد شوارع عاصمة 

الصالحين،   األولياء  غضب  من  الخوف  منها  فذكر  بالبدع،  الخاصة  الفتاوى  وأما  تونس، 

بالذبائح والقرابين، واالحتفال بميالد السيد المسيح ورأس السنة الهجرية، وصالة  والنذر لهم  

 األربعاء الكحالء، والتحبيس على البنين دون البنات... 

الوضع    يتجاوز  أن  واستطاع  والصعاب،  العراقيل  تحدى  رجل  مسيرة  فهذه  وبعد 

ينتقل من طفل يقوم بتحفيظ    المزري الذي وجد نفسه فيه، ويفك كل القيود، ويهزأ منها،فإذا به
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القرآن في مقام الشقراطسي وابن الشباط ليتحصل على قوته إلى معلم بالمدارس االبتدائية، ثم  

األمير   فجامعة  الزيتونية،  بالكلية  محاضر  فأستاذ  بالقيروان،  واإلرشاد  الوعظ  بمعهد  أستاذا 

بر الخطابة والوعظ في بعض  عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، وال ننسى اعتالءه لمنا

الرجل،وقد   زال  بالوردية،وما  أنس  بن  مالك  اإلمام  جامع  ومنها  العاصمة،  تونس  مساجد 

( أطال  1928تجاوز الثمانين، مكبا على البحث والتحقيق، وهو في عشرة التسعين )ولد سنة  

 هللا في أنفاسه.  
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 حامــــــد العلويني  

 
م اإلنسان على عشرات المعلمين واألساتذة إن في التعليم االبتدائي أو الثانوي أو  يتعل  

الجامعي، ثم ال يبقى منهم في الذاكرة إال القليل، وال يعني هذا أن البقية ليس لهم فضل عليه،  

ولكنهم قاموا بواجبهم على أحسن الوجوه،ثم ذهبوا في حال سبيلهم ،وهم راضون مطمئنون،  

لم ، أو الذي حظي بتلقي العلم عنهم لم يذكر عنهم حادثة أو موقفا وقفوه منه، وهو  ولكن المتع

رغم   تمحى  تنسى،وال  ال  بالذهن  عالقا  تبقى  الموقف  أو  الحادثة  وتلك  عنهم،  التعليم  بصدد 

أو   المعلم  اإلنسان،وتأثير  حياة  تغيير مجرى  في  سببا  تكون  وربما  والسنون،  األعوام  توالي 

 ه كتأثير اآلباء واألمهات في أبنائهم، فهم القدوة والمثال الذي يجب أن يتبع. األستاذ في طلبت 

أذكر وأنا في السنوات األولى من التعليم الثانوي أنني كنت شغوفا بالمطالعة، أطالع    

كل ما يتوفر لدي من كتب ومجالت وصحف،وما زلت كذلك إلى اليوم، وكنت أنفق ما يسلمه  

من   هللا  رحمة  الوالد  كتاب،وأبقى  لي  أو  مجلة  شراء  في  بالمعهد  الصباح  لفطور  مليمات 

المعهد،   الكتب أمام  الباعة)واسمه عم عبد هللا( ينشر  الزوال، وكان أحد  أتضور جوعا حتى 

الثمن، وفي بعض   أقدر على شرائه، حتى عرفت عنده، فكان يرفق بي في  فأشتري منه ما 

في شرائه، فيسلمه لي، وأعده بأن آتي بثمنه    األحيان يراني معجبا بكتاب ، ولكن ال حيلة لي 

 في المرة القادمة.

وذات يوم ، ونحن بالقسم واألستاذ يدرسنا مادة الرياضيات، أطلعني أحد التالمذة على   

قال لي:   بالكتاب  أنني معجب  لمطالعته، ولما رأى  نفسي  فاشتاقت  كتاب من كتب األناجيل، 

ه فلك ذلك، وكان ثمنه في ذلك العهد مائة وخمسين  أريد بيعه لك أو لغيرك، فإن أردت شراء

مليما، واتفقنا على ذلك، وتفطن لي األستاذ، والكتاب أمامي، فجاء إلى مكاني، وأخذ يتصفح  

 الكتاب ، ثم قال لي بصوت ال يسمعه غيري: 

أن  فلك  دراستك،  في  تتقدم  عندما  لتقرأه،  الوقت  بعد  يحن  لم  الكتاب،  هذا  تقرأ  ال  ـــ 

 أما اآلن فابتعد عن مثل هذه الكتب، فهي ال تصلح لك، أو هكذا قال لي. تطالعه، 

وبعد أنهى كالمه معي أرجعت الكتاب إلى الصديق، وامتنعت عن شرائه منه، وكان   

يريد التخلص منه، ومن حسن الحظ أنني لم أسلم له المبلغ المطلوب، ألنني ال أملكه في ذلك  

 عروفا بالخصام مع زمالئه في الفصل. اليوم، وكان هذا الصديق مشاكسا، وم 

وعملت بمالحظة األستاذ، فكنت كلما رأيت كتابا من هذا النوع، أو أعثر صدفة على  

إذاعة، تقدم برامج دينية مسيحية أتذكر نصيحة األستاذ: ال تقرأ مثل هذا النوع من الكتب، فلم  

في   ترن  ومازالت كلماته  إليك،  بالنسبة  أوان مطالعتها  بعد  آذني، رغم مرور عشرات  يحن 

 السنين على تلك المالحظة التي كانت الغاية منها النصح والتوجيه نحو األفضل. 

ولم يالحظ لي أنني لم اهتم بدرسه، ومشتغل بالنظر في كتب ال تناسبني، وأنا صغير   

وكان   لدرسه،  بالنسبة  وخاصة   ، دروسي  في  مجتهدا  كنت  إذ  بي،  رفيقا  كان  فقد  السن، 

املة خاصة، ربما ألنني كنت رقيق الحال،وكان يعاملني كما يعامل األب ابنه، هذا  يعاملني مع

 ( 1999ــ  1929األستاذ هو المرحوم حامد العلوي)
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وأنقل     بل  والتوراة،  اإلنجيل  أطالع  أصبحت  الحادثة  هذه  على  السنين  وبعد عشرات 

بيان رأيي فيها، وما زالت مالحظة األ ستاذ حاضرة في الذهن،  الكثير منها في مؤلفاتي،مع 

 كأنه قال لها لي منذ حين. 
في     أنيق  الخلقة،  جميل  حمرة،  مع  البشرة،  أبيض  القامة  معتدل  العلويني  واألستاذ 

في   يتانق  كان  فقد  الجميل،  خطه  السبورة  على  أذكر  ومازلت  ووقار،  مهابة  لباسه،ذو 

نا بإفهام ما لم نفهمه من  خطه،كتأنقه في لباسه، وكان لطيف المعشر حسن الخلق،ال يبخل علي

ال   لماذا  لنا:  ويقول  يوبخنا،  كأنه  وجوهنا،  في  يصرخ  أساتذتنا  من  غيره  وكان  الدرس، 

 تفهمون؟ ولو كان هو يفهم ما يقول لنا لما احتجنا إلى مراجعته. 

أو     الصيف،  كسحابة  العلويني  حامد  المرحوم  أستاذنا  مع  الدراسية  السنة  مرت  لقد 

وق حلم جميل،  نذكر  كأنها  وبقينا  ذلك،  بعد  نره  األستاذ،ولم  عنا  اختفى  ثم  ثوان،  في  للنائم  ع 

 معاملته الحسنة لنا، وأخالقه الحميدة. 

ثم سمعنا أنه أسس مكتبة ودار نشر تسمى "مكتبة سحنون" بنهج هوالندة بتونس)سنة    

القيمة  1972 منشوراتها  من  ورأيت  والتوزيع"  للنشر  سحنون  دار  "مؤسسة  أصبحت  (ثم 

الحديث  با أللفاظ  المفهرس  المعجم  كتاب"  اسطنبول  في  المكتبات  إحدى  مع  الشتراك 

سنة   ط  كبير،  حجم  ذات  أجزاء  ثمانية  المستشرق  1987النبوي")في  فيه  بدأ  معجم  وهو   )

صاحب   الباقي  عبد  فؤاد  محمد  المرحوم  بينهم  من  العلماء  بعض  وأتمه  فنسنك،  الهوالندي 

رآن الكريم" والكتاب األول يساعد على تخريج األحاديث  كتاب "المعجم المفهرس أللفاظ الق

بالرجوع إلى الكتب التسعة التي تعتبر من أمهات األحاديث الشريفة،والتي قامت دار سحنون  

وأبي داود   وابن ماجة  الترمذي  البخاري وصحيح مسلم وسنن  بطبعها، وهي: وهي صحيح 

لك، وقد استفاد الطلبة من هذا الكتاب،  والنسائي والدارمي ومسند ابن حنبل وموطأ اإلمام ما

فكنت أقدم لكل طالب حديثا، وأطلب منه أن يبحث عنه في هذه الكتاب، ثم في مرحلة ثانية  

يتوجه إلى كتاب من كتب  الحديث المكورة، فيعثر على النص، ويعود الفضل في كل هذا إلى  

 رحوم حامد العلويني. من بادر إلى طبع هذا الكتاب، ووفره بين طالب العلم، وهو الم

قريش     مقبرة  مدخل  في  تأبينه  يوم  العريبي  البشير  وصديقه  رفيقه  يقول 

شعبان   الجمعة  يوم  بعد عصر  األخضر(  ديسمبر  1420بالقيروان)الجناح  متحدثا    1999/ 

الدائبة، وسعيه   العلويني  المرحوم األستاذ  التي صارت بفضل جهود  للنشر  عن دار سحنون 

مستواها إحدى المؤسسات االقتصادية المرموقة بما عقده لها من صالت   إلى تطويرها، ورفع 

ثقافية وعلمية وتجارية، ومن عالقات بمؤسسات عالمية كبرى في مشرق األرض ومغربها،  

وما شارك فيه باسمها من تظاهرات ومعارض، وما نشره باسمها أيضا من كتب قيمة متعددة   

 االهتمامات، ومتنوعة االختصاصات. 

م يكتف هذا الرجل بطبع الكتب الدينية، وإثراء المكتبة اإلسالمية بتونس، وإنما لجأ  ول 

إلى اإلسهام في تحقيق التراث، وطبع ما كان مخطوطا ومخفيا عن أعين الكثير من الناس،  

وهو من    870/  256ومن هذه الكتب نذكر "كتاب األجوبة" لمحمد بن سحنون المتوفى سنة  

في   البارزين  الثالث األعالم  القرن  من  األول  النصف  في  بالقيروان  مالك  اإلمام  مذهب 

 الهجري. 

لم نكن ندري أن العلويني له هذا االهتمام بتحقيق المخطوطات،وبهذه الطريقة العلمية    

المسائل   تتناول  التي  الكتب  أهم  من  وهو  األجوبة"  "كتاب  بتحقيق  يفاجئنا  به  وإذا  الجادة، 

الفتاوى منها إلى التأليف في الفقه، كرسالة ابن زيد القيرواني    الفقهية بطريقة هي أقرب إلى
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مثال، لقد وفر المرحوم العلويني عدة مخطوطات من هذا الكتاب، وشرع يقارن بينها، ويتأنى  

في المقارنة، إلى أن استوى لديه نص الكتاب، الذي بدا له إنه أقرب إلى النص األصلي:أي 

تقويم     كما كتب في عصر صاحبه،وقد ساعده المخطوطة، وهي سبع نسخ على  النسخ  تعدد 

النص، والترجيح بينها ،وهو عدد لم أر أنه توفر لمحقق من محققي كتب التراث، وهذا الجمع  

عن   البحث  في  العلويني  األستاذ  بذله  الذي  الجهد  على  يدل  الكتاب  هذا  لمخطوطات 

والد العلمية  القيمة  على  ويبرهن  أوال،  الكتاب  هذه  وهكذا  مخطوطات  لكتاب"األجوبة"  ينية 

كما   يسر،  بكل  قراءته  متابعة  القارئ  يسهل على  علميا،  تحقيقا  األجوبة" محققا  ظهر"كتاب 

من   الحشد  هذا  في  لديه  المتوفرة  النسخ  بين  المقارنة  في  التحري  ويظهر  العلويني،  قال 

 اإلحاالت والتعليقات، واختيار ما يرى أنه األقرب إلى الصواب.  

عبارة عن مسائل فقهية مختلفة ألقاها على محمد بن سحنون تلميذه محمد بن  والكتاب    

إلى   يرتق  لم  ولكنه  إليه،  سحنون  بن  محمد  تالمذة  أقرب  من  المحقق  يقول  كما  وهو  سالم، 

بسط   طريقة  وبمعرفة  بالتدوين،  اختص  الذي  التلميذ  ويبقى  والمؤلفين،  العلماء  مصاف 

 جوبة الشافية الواضحة. الموضوع، وإلقاء األسئلة لتلقي األ 

وإزاء اختالف المصادر القديمة في اسم هذا الرجل الذي كان يلقي األسئلة على محمد    

التي كانت   النسخة  الطاهر ابن عاشور على  المحقق كلمة كتبها  ثم يدونها اختار  بن سحنون 

مختلفة(   مختلطة)لعلها  لمسائل  جامع  كتاب  ونصها:"  األجوبة،  كتاب  أي  مكتبته،  وتمام  في 

في ص بن    89األجوبة  محمد  األجوبة  مدون  وفاة  بعد  سحنون  بن  محمد  على  وأنه عرض 

 سالم" 

( وفيها تحدث عن  62ــ    1وكالعادة في تحقيق المخطوطات كتب المؤلف مقدمة)ص: 

وأجانب،   من عرب  بالعلماء  واالتصال  لمخطوطاتها،  وجمعه  "األجوبة"  بمخطوط  اهتمامه 

س  بن  بمحمد  اهتمام  لهم  إلى   ومن  ــ  ودراسة  تمحيص  بعد  ــ  ذلك  بعد  وأشار  وآثاره،  حنون 

األجوبة   أغلب  أن  له  اتضح  فقد  األجوبة،  محتوى  وسالمة  األجوبة"  "كتاب  أسانيد  صحة 

 موافقة لما جاء في المذهب المالكي. 

ويتلقى    سالم،  بن  محمد  السائل  يلقيها  التي  األسئلة   هذه  من  نماذج  نذكر  أن  وقبل 

من  عنها  المذهب    اإلجابة  يخالف  جوابا  ير  لم  المحقق  أن  إلى  نشير  سحنون،  بن  محمد 

أن   وظنوا  المسائل،  هذه  على  اطلعوا  الذين  المتأخرين  الفقهاء  بعض  ظن  كما  المالكي، 

الترجيح   أو  بين األقوال،  التوفيق  بقول معين، أو  التقيد  المسائل، أو عدم  االجتهاد في بعض 

اإلمام مذهب  عن  خروجا  يعتبر   ، حامد    بينها  المرحوم  يقول  كما  غريبا  ليس  وهذا  مالك، 

وسعة   العلم  من  درجة  بلغ  وقد  المسائل،  بعض  في  يجتهد  سحنون  ابن  نجد  أن  العلويني 

له   وقد كانت  المكانة، كيف  تبوؤ هذه  إلى  يؤهله  الرأي ما  المذاهب، ورجاحة  االطالع على 

مالك   لإلمام  مخالفته  على  تدل  بأمثلة  وأتى  عملية،  تهم  اجتهادات  التي  المسائل  بعض  في 

 العبادات، وكذلك مخالفته ألبيه اإلمام سحنون، وبالتالي مخالفته لبعض شيوخه. 

وبعد أن تحقق من صحة أسانيد كتاب األجوبة،كما أشرنا، وأن السائل والمدون هو    

محمد بن سالم انتقل إلى الحديث عن عصر المؤلف، وهو العصر أألغلبي الذي دام من سنة  

القضاء   296لى  إ  184 وتنظيم   ، العمراني  المجال  في  األغالبة  انجازات  فذكر  للهجرة،  

وغيرهما، وخاصة ازدهار الحركة العلمية، فقد انتشر التعليم انتشارا واسعا، وتعددت خارج  

 المساجد التي يلقن فيها الصبيان مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن وأصول العربية. 
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م  المساجد  كانت  العلوم  كما  والحديث،وكذلك  والدين  اللغة  علوم  فيها  تدرس  داس 

القرآنية من تفسير وقراءات وأصول الدين، واقبل الناس على طلب العلم والمعرفة، وتعاظم  

دور العلماء وأصبحت لهم مكانة  في المجتمع القيرواني ال يستهان بها،ومما يدل على اهتمام  

علمية لدراسة الفلسفة والطب والفلك وتقويم البلدان في  األغالبة بالعلم وأهله تأسيسهم جامعة  

 مدينة رقادة على غرار بيت الحكمة العباسي في بغداد.

ومن العوامل المؤثرة في ازدهار الحركة العلمية في القيروان تعدد الرحالت العلمية   

وخاصة    بين المشرق والمغرب، فقد ارتحل الكثير من العلماء إلى المشرق لالتصال بالعلماء

الفرات والبهلول بن   بن  أسد  تتلمذ على اإلمام مالك  األخذ عن اإلمام مالك وتالمذته، وممن 

فقد   مالك،  اإلمام  موت  بعد  تنقطع  لم  الرحالت  هذه  أن  العلويني:على  المرحوم  يقول  راشد، 

  كان فقهاء القيروان وعلماؤها يشدون الرحال إلى الشرق، ويتصلون بتالميذ اإلمام مالك كابن 

القاسم وأشهب وابن وهب، ليجمعوا كل ما عندهم من علم مالك، ويؤلفوا للناس الكتب الدينية  

والعلمية في الفقه واألحكام وعلم الفرائض والجدل وآداب المناظرة، خدمة لمجتمعهم، وحفظا  

صاحب   سحنون  اإلمام  مقدمتهم  وفي  مالك،  اإلمام  مذهب  أعني  اختاروه،  الذي  للمذهب 

 المدونة. 

دما ذاع صيت اإلمام سحنون، وأصبح مشهورا بين الخاص والعام بالعلم والتقوى  وعن  

البداية  في  فرفض  قاضيا،  سحنون  اإلمام  بتولية  الناس  إلى  يتقرب  أن  أألغلبي  األمير  أراد 

قال    ، القضاء  قبل  أألغلبي  األمير  إصرار  رأى  ولما  التقاة،  العلماء  الخطة،كشأن  هذه  قبول 

الم قبول هذا األمر حتى كان من  سحنون)كما جاء في  لم أكن أري  للقاضي عياض(:  دارك 

األمير معينان، أحدهما: أعطاني كل ما طلبت، وأطلق يدي في كل ما رغبت، حتى أني قلت 

له: ابدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك فإن قبلهم ظالمات للناس وأمواال لهم منذ زمن طويل،  

ل فقال  قبلي،  كان  من  عليهم  يجترئ  لم  مفرق  إذ  على  الحق  وأجر  بهم،  إال  تبدأ  ال  نعم،  ي: 

 رأسي، وفكرت فلم أجد أحدا يستحق هذا األمر، ولم أجد لنفسي سعة في رده.

القضاء    بين  وجمع  الئم،  لومة  الحق  في  يرى  ال  الذي  العادل  القاضي  مثال  وكان 

القاضي عياض في مداركه أن سحنونا كان جالسا على باب داره إذ به    والحسبة، يذكر  مر 

فقال سحنون ألصحابه:   تونس،  ومعه سبي من سبي  ابن األغلب(  قواد  أحد  الجزري)  حاتم 

ثيابه،   برذونه،ومزق  على  حاتم  حاتم،وهرب  من  خلصوهم  حتى  فذهبوا  بهم،  فآتوا  قوموا 

فقال   السبي،  حاتم  إلى  أردد  أن  إلى سحنون  األمير  فأرسل  أمره،  فشكا  األمير،  على  ودخل 

 ، وال سبي عليهم، وقد أطلقتهم. سحنون: إنهم أحرار

ورغم إصرار األمير على رد السبي إلى صاحبه إال أن سحنون رفض رفضا قاطعا  

 أن يرد حرائر النساء، وأمر بسجن هذا القائد األسود كما سماه سحنون. 

سنة    توفاه هللا  حتى  قاضيا  سحنون  عن    240وبقي  واحدا  فلسا  يتقاض  ولم  للهجرة، 

 أجرة ألعوانه.   قضائه، ولكنه أمر ب 

لقد عمل طيلة توليه القضاء على إعطاء كل ذي حق حقه، فاقتص للمظلومين، وفرق  

جموع المبتدعة، وجال بنفسه في األسواق يالحق الغشاشين، ويقوم سلوك المشاكسين، وفي  

أول   فكان  جديدة،  تنظيمات  العلويني  المرحوم  قال  كما  استحدث  القضاء،  لخطة  تقلده  أثناء 

 دث خطة صاحب المظالم قاض استح 

المجال    في  وخاصة  مزدهرا،  سحنون  بن  محمد  فيه  عاش  الذي  العصر  إذن  كان 

العلمي، فقد أخذ الرجل عن شيوخ عصره، وما أكثرهم في عهده، وفي مقدمتهم والده اإلمام  
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سحنون، ومن شابه أباه فما ظلم،و وارتحل إلى المشرق فأخذ في مصر عن ابن القاسم، وابن  

في المدينة عن شيوخ العصر، مثل أبي مصعب الزهري،وابن كاسب، وسلمة بن    هب، وأخذ 

وابن   الزهري،  بكر  أبي  بن  إلى دروس أحمد  باالستماع في مدينة رسول هللا  شبيب،وحظي 

الماجشون، وهكذا ألم إلماما جيدا بعلوم العصر، وفي مرحلة موالية شرع في التأليف إسهاما  

 ية التي كان للقوم بها شغف وولوع في عهده. منه في إثراء الثقافة اإلسالم

 وله فضل السبق في التأليف حول تربية األطفال في كتابه 

أخيرا) طبعت  التي  كتبه  والمتعلمين"ومن  المعلمين  آداب  ابن  1432"  ("فتاوى 

سحنون" بتحقيق مصطفى محمود األزهري، ولم اطلع على هذا الكتاب، وال يستبعد أن يكون  

األ  نفسه"كتاب  أبو هو  قال  مترجموه،  يشير  كما  كثيرة  تآليف  وله  ابن   العرب جوبة"  كان   :

إماما ثقة، عالما بالفقه عالما باآلثار، لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه ،   سحنون

ألف في جميع ذلك كتبا كثيرة ، نحو مائتي كتاب ، في العلوم والمغازي والتواريخ وكان أبوه  

 بأشهب، وكانت له حلقة غير حلقة أبيه. يقول : ما أشبهه إال  

وقد نوه غير واحد من العلماء بسعة علمه وفضله، وبلوغه درجة االجتهاد، وقد تعجب   

 محمد بن سالم فقال له: ما أعلمك برجال أهل العلم؟وما أحفظك بالخالف؟ 

،  فقال ابن سحنون: تاهلل ما أظلت الخضراء، وال أقلت الغبراء على أحد من أهل العلم 

ممن كان مضى في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،وفي عهد الخلفاء بعده إلى عصرنا  

واحد   كل  اسمع  وكأني  إليهم،  أنظر  وكأني  خالفه،  ومن  قوله،  وأعرف  أعرفه  لم  من  هذا، 

 منهم، وكأنهم كلهم بإزائي حضور و"اختالف العلماء رحمة"  

األجوبة الذي نحن بصدده،والذي يقول    ولكن لم يصل لنا منها إال القليل، ومنها كتاب 

 عنه محققه المرحوم حامد العلويني: 

إن المتأمل في هذه األجوبة يجد أنها غالبا ما تمس العالقات االجتماعي، والمعامالت  

البشرية، فلم تكن األجوبة كتاب دراسة للتعليم والتعلم، حسب أبواب معينة، وإنما كان القصد 

يجد من مشاكل في المجتمع القيرواني ونحوه، وإيجاد الحلول لها    منها إلقاء الضوء على ما

اعتمادا على من سبقه من العلماء المجتهدين من ناحية، وتبعا للمستحدثات والمستجدات في  

 ذلك العصر من ناحية أخرى.  

ومما يلفت النظر واالنتباه لدى مطالعة هذا الكتاب النفيس لإلمام محمد بن سحنون ذلك  

إبداء  األسلوب   في  والتفكير  العراق  أهل  من  كثير  اعتاده  الذي  الحوار،  أسلوب  المنهجي: 

وخواطر. معلومات  أو  وأسرار،  حقائق  من  ضمائرهم  تكنه  عما  والكشف    نظرياتهم، 

على    الذب  في  الصرامة  بين  المطروحة  للمسائل  معالجته  في  جمع  سحنون  بن  ومحمد 

البرهنة   وبين  والمواقف  األحكام  في  كثير  المذهب  مناظرا  أجوبته  في  فكان  واالستدالل، 

المحاجة، قوي البرهان، منطقي االستدالل، حريصا على إبداء رأيه، فإن وافق موقفه ما ذكر  

اإلمام   والده  مثل  القيروان،  علماء  من  شيوخه  وافق  ما  أو  وأصحابه،  مالك  مواقف  من 

تردد:   غير  من  وقال  أقوالهم،  تبنى  وغيرهما،  واليحصبي،  أقول".سحنون،    "وبه 

النظر     إلى  ذلك  تجاوز  وإنما  والتحصيل،  والجمع  بالحفظ  سحنون  ابن  يكتف  لم  وهكذا 

العراق،   أهل  لمذهب  األساسية  المبادئ  إلى  التعرف  بعد  وخصوصا  والتأويل،  والتمحيص 

المخالفة صراحة لمذهب اإلمام   المذهبية  لالستفادة من جهة أولى، وللرد على بعض آرائهم 

س وأصحابه من جهة أخرى، ولكن بمنهاج العراقيين وأسلوبهم الذي أصبح لدى مالك بن أن

  محمد بن سحنون من متممات ثقافته الواسعة. 
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باب     فأتى على  للقارئ،  تسهيال  النصوص، وذلك  تحليل بعض  المحقق على  أقبل  ثم 

وفصل  والحرابة  والسرقة  البيوع  وفصل  والطالق  الزواج  ومسائل  القضاء    الشهادة،وفصل 

الصوم   والصالة وفصل  الوضوء  اإليمان وفصل  السؤال عن  وفصل  األطعمة،  السؤال عن 

 وغيرها:

القرآنية، وفهرس    اآليات  الفهارس)فهرس  بجملة من  الكتاب  العلويني  المرحوم  وختم 

إذا  اللغويات، وفهرس األعالم( والفهرس األخير طريف ومفيد:  النبوية، وفهرس  األحاديث 

 واردة في الكتاب، وذكر المصادر والمراجع التي اعتمدها ترجم لكل األعالم ال

وفي الختام أذكر سؤاال وجهه محمد بن سالم لمحمد بن سحنون، وهو سؤال غاية في    

( قال محمد بن  391الطرافة والغرابة، وقد يكون أافتراضيا كما أشار المحقق، ونصه: سؤال)

ده خنزيرة يحلبها، ثم رضعها عجل  سالم:وسألته عن رجل مسلم، وكان له جار نصراني،وعن 

 أوشاة المسلم، ما الحكم في ذلك؟  

قال سبيل ذلك سبيل الجاللة من األنعام التي تأكل النجاسة والجيفة، وقيل يحرم لحمها    

 ولبنها وسمنها وعرقها وبولها وروثها، وهذا القول شاذ. 

 وقيل: بولها وروثها نجس، وما سواهما طاهر حالل   

لث)هو عند المحقق الرابع( أن البول والروث واللبن نجس، وما سوى ذلك  والقول الثا 

 مكروه غير حرام 

من    يتألف  واحد،  مجلد  في  كالتالي   584والكتاب  تتوزع   صفحة 

 ( 62ــ 1ــ مقدمة المحقق )

 ( 92ــ   63ــ محمد بن سحنون في عيون المؤرخين )

 702( وعد األسئلة: 460ــ  93ــ  نص األجوبة)

 ( 584ــ  461رس )ــ الفها

ذكرني بأستاذي حامد العلويني رحمه هللا شقيقه األستاذ الصادق العلويني، كان شبيها   

به إلى درجة أنني لم أفرق بينهما، وقد وقفت حائرا، ولو لم أكن على علم بوفاة أخيه منذ أكثر  

أ ال  أن  والذي نصحني  منذ عقود،  الذي درست عنه  أستاذي  إنه  لقلت  قرأ من عشر سنوات 

بتذكيري   الصادق  األستاذ  وزاد  قراءته،  أوان  بعد  يحن  ولم  حدث،  ألني  اإلنجيل،  كتاب 

بأستاذي المرحوم فأهدى لي نسخة من كتاب األجوبة التي حققها أخوه، رحم هللا أستاذي حامد  

 العلوي، وأسكنه فراديس جنانه...  

 
 
 
 
 

 رشـــاد اإلمـــــــام
 

المتحان على الطلبة دخل إلى الفصل رجل طويل  بعد االنتهاء من توزيع موضوع ا   

القامة، يتوهج وجهه حمرة، لم تبق شعرة سوداء برأسه، على عينيه نظارات طبية سميكة،  

مخارج   في  غموض  أو  حشرجة،  إلى  تصل  لم   ، بحة  صوته  في  كان  وجلس،  صافحني 
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له، كأننا  الحروف، وبعد لحظات أخذ يحدثني عن نفسه وعن أصدقائه، وعن كل ما يخطر ببا

كنت   أو  الكلية،  ردهات  في  نلتقي  كنا  أننا  األمر  في  ما  وغاية  سنوات،  منذ  بعضنا  نعرف 

 أحضر مناقشته لألطاريح في التاريخ الحديث والمعاصر. 

المحيا، وكان     الجانب، طلق  العريكة، سهل  لين  الخلق،  كان الرجل متواضعا، حسن 

ئ عما في قلبه من طيبة وصفاء، ومن أول  في أثناء الحديث معي كثيرا ما يطلق ضحكات تنب 

هذا   المعشر،  وطيب  األخالق،  في  دماثة  من  الرجل  هذا  به  يتمتع  ما  جليسه  يعرف  وهلة 

( أصيل منزل أبي زلفة، من والية  2007ـــ    1932الرجل هو رشاد ين محيي الدين اإلمام)

 نابل. 

الم   أحد  من  عليها  تحصل  التي  الثانوية  بالشهادة  نفسه  ترض  قبيل  لم  الزيتونية  عاهد 

ألقى   عين شمس  اآلداب  كلية  وفي  العالي،  التعليم  لمواصلة  القاهرة  إلى  فارتحل  االستقالل، 

تونس،   إلى  عاد  واالجتماع  النفس  علم  إجازة  من  شهادتين  نال  أن  وبعد  الترحال،  عصا 

التعل  في  للعمل  نفسه  تطب  ولم  الرئاسة،  بقرطاج  الثانوي  المعهد  في  بالتدريس  يم  واشتغل 

العالي،   تعليمه  إلكمال  بمنحة  مده  الوزارة  من  فطلب  دراسته،  يستكمل  أن  فأراد  الثانوي، 

فما   تهديده، كما حدثني رحمه هللا،  البقاء في خطته مع  بالرفض، وطلب منه  الوزير  فأجابه 

كان منه إال ان قابل الرفض بالتحدي، وحزم حقائبه، وتوجه هذه المرة إلى الجامعة اللبنانية،  

ثم الماجستير، وبعد عشر سنوات تحصل  على دكتوراه    1961ل اإلجازة في التاريخ سنة  فنا

تونس)  في  باشا  حمودة  سياسة  بحثه"  عن  ببيروت  األمريكية  الجامعة  من  ـــ   1782الدولة 

  (2000ــ  1909(" بإشراف المؤرخ اللبناني الكبير قسطنطين زريق 1814

الم   العهد  وحمودة باشا يمثل فترة هي في رأي  رحوم رشاد اإلمام من أهم ما احتواه 

قوي   تأثير  من  له  كان  وبما  التغيير،  في  ورغبة  نشاط  من  به  تميزت  بما  وأحفله،  الحسيني 

بارز في مجرى تاريخ تونس في ما تال فترة حمودة باشا من عهود، بما فيها عهد أحمد باي  

 المشهور في هذا المجال. 

إلى  اإلمام  رشاد  وصل  البحث  إتمام    وبهذا  الشباب،وهو  أيام  منذ  فيه  يرغب  كان  ما 

والعلوم   اآلداب  بكلية  العالي  التعليم  في  بالتدريس  يلتحق  أن  له  فتسنى  العالي،  تعليمه 

بشارع   اإلنسانية    1938أفريل    9اإلنسانية،الموجودة  العلوم  بكلية  اليوم  تسمى  والتي 

 طة أستاذ التعليم العالي.  واالجتماعية، ويصل في عمله الجامعي إلى أعلى رتبة، وهي خ 

ولم ينل هذه الرتبة إال بعد الرحلة والطلب والتحدي، وقضاء العام تلو العام في بالد    

الغرب، وكل شيء يهون بالنسبة إليه، ما دام سيحقق أمنيته، ويرضي نهمه، ويروي تعطشه،  

من الجامعات المعترف  المتمثل في التعمق في البحث، وال يتم ذلك إال باقتالع الشهادات العليا 

 بها دوليا. 

بأبحاثه في     البحث والدرس، وشارك  أقبل رشاد اإلمام على  أثناء الطلب وبعده  وفي 

كثير من المؤتمرات العلمية في كثير من بلدان العالم، من السعودية وقطر والجزائر ودمشق  

 ة وفرنسا وبريطانيا.  وليبيا وبغداد واألردن والمغرب ولبنان إلى الواليات المتحدة األمريكي 

في    زائرا  أستاذا  بوصفه  ودر س  ببيروت،  األمريكية  الجامعة  في  بالتدريس                                                                        وقام 

المدة هي عبارة عن فصل دراسي كامل، وهو   أشهر، وهذه  ثالثة  لمدة  بأمريكا  يوتا  جامعة 

جورج   جامعة  في  التاريخ  قسم  من  بدعوة  محاضرات  ثالث  وألقى  الدراسي،  الربيع  فصل 

نطن، وخصص المحاضرات الثالث لتاريخ تونس وحضارتها في العهد الحديث  طاون بواش

 والمعاصر. 
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أنه رحمه هللا سلم     الكتب، وأذكر  المقاالت واألبحاث، ومنها  فمتنوعة منها  آثاره  أما 

لي سيرته الذاتية، وكانت في ثماني صفحات، دون أن أطلب منه ذلك، وتحتوي هذه السيرة   

مي، وهي أكثر من عشرين بحثا ودراسة،باإلضافة إلى البحوث التي  على آثاره ونشاطه العل

هذه   في  يمكن  وال  فيها،  شارك  التي  العلمية  والندوات  والملتقيات  المؤتمرات  في  قدمها 

والمجالت   الدوريات  في  نشرت  التي  وأبحاثه  مقاالته  عناوين  نذكر  أن  العجلى  الخواطر 

ر إلى أنه تجول في أبحاثه ومقاالته في التاريخ  العلمية، وكل ما نستطيع ذكره هو كتبه، ونشي 

إلى   المهدي  هللا  عبيد  ونسب  سبأ،  بن  عبد هللا  من  أي  الهجري،  األول  القرن  من  اإلسالمي 

 جمال الدين األفغاني، وجريدة العروة الوثقى. 

وهي:     أشرت،  كما  لي  سلمه  الذي  حياته  على سجل  باالعتماد  كتبه  نذكر  يلي  وفيما 

ف القدس  الوسيط)مدينة  العصر  الثالث 1976ي  باللغات  القدس  مدينة  بيبلوغرافية  أتبعه  ثم   )

( وكتاب  1989العربية والفرنسية واالنجليزية في سبعة أجزاء، وقد صدر عن بيت الحكمة) 

)الرياض   العربية  الجزيرة  في  1979تاريخ  العربية  البالد  في  البحرية  القرصنة  وكتاب   )

 (. 1993سعوديةخمسة أجزاء)المملكة العربية ال

تونس     في  باشا  حمودة  سياسة  أطروحته عن  إلى  باإلضافة  بتونس  المطبوعة  وكتبه 

تاريخ   في  هام  لنص  تحقيق  وهو  منه،  نسخة  أهداني  إسماعيل،وقد  بن  مصطفى  سيرة  نجد 

تونس، قبيل انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، وذلك ألن الوزير مصطفى بن إسماعيل كان  

التي كان لها دور سياسي في ظروف تلك الحقبة وحوادثها، وقد هيأ    من الشخصيات الهامة

كما هو معروف لدخول الفرنسيين إلى البالد التونسية، ومؤلف الكتاب، أو مؤلف معظمه كان  

أن   لم يسبق  وأحداثا  أدرج معلومات ووقائع  إسماعيل،  بن  إلى مصطفى  المقربين  أقرب  من 

 لمحترف. ذكرها أحد، وقد ال يهتم بها المؤرخ ا
إلى     الوسيط(  العصر  في  القدس  كتابه)مدينة  ترجمة  تنشر  لم  التي  كتبه  ومن 

في   عشر   التاسع  القرن  في  تونس  قي  اإلصالحي  التفكير  حول  وكتاب  االنجليزية، 

ا سنة   الكتاب  الجزء األول من هدا  نفقتها  بلغني أن عائلته نشرت على    2008مجلدين)وقد 

 رم. ص( وكتاب تونس وحرب الق 566في

عرف     كما  بالمخطوط،  وعرف  أشرت،  كما  إسماعيل  بن  مصطفى  سيرة  حقق  لقد 

والسياسي   األخالقي  للوضع  وإفرازا  خالصة  يعتبر  الذي  هذا  إسماعيل،  بن  بمصطفى 

وال نعرف    1850واالجتماعي المتردي،الذي عجل باحتالل فرنسا لتونس، ولد حوالي سنة  

ر أن أمه يهودية أسلمت وسمت نفسها منانة، لما بلغ  عن أصله، كما يقول االمام، الكثير، ويذك

عمره سبع سنوات أو ثمان كان على ما يذكر قانياج ال عمل له غير التسكع في شوارع مدينة  

ثم عمل خادما بخمارة  المقاهي األوروبية،  السجائر في  أعقاب  يلتقط  الثياب،  تونس، ممزق 

في   واستمر  بتونس،  مالطة  جزيرة  من  الرعايا  أحد  ألحد  مع  اشتغل  أن  إلى  ذاك  عمله 

الحالقين، يقع دكانه بسوق البالط ، بعد ذلك التحق بخدمة أحد ضباط حرس القصر، حيث تم  

قبل ذلك   إسماعيل من  بها مصطفى بن  باي عليه، أول خطة اضطلع  الصادق  تعرف محمد 

رقاه   ذلك  وبعد  الباي،  حرس  على  جنراال  عين  ثم  القصر،  مشتريات  وكالة  هي  في  الباي 

 الخطط، وواله قيادة عمل، أو والية الوطن القبلي. 

ولكي تكتمل صورة مصطفى بن إسماعيل، وتظهر على حقيقتها نذكر ما قاله أحمد    

الصادق  حظايا  أحد  إسماعيل  بن  مصطفى  كان  يقول:  حسين،  الجنرال  عن  بحثه  في  بكير 

بليدا،وصو  الدولة، وكان جاهال ،  تأثير على سياسة  لهم  أنه جميل  باي، وممن  إال  ليا سافال، 
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يعرف   ـــ  الصادق  ـــ  الباي  هذا  وكان  حبه،  شراك  في  الباي  فوقع  األطراف،  مرح  الوجه، 

 بالشذوذ.

وقد عرف ابن إسماعيل كيف يغريه، ويتمايل بقده، مع كثرة التعطر، ولباس الخواتم    

الوجه،   تنقية  في  والمبالغة  الشعر،  النفيسة، وتصفيف  والقالئد  السواك وتزجيج  الرفيعة،  مع 

الحواجب، والكالم بترقيق الصاد، بإمالتها إلى الزاي والسين، وإمالة األلف إلى الياء، والجيم  

إلى الزاي، والتصنع في االنتقال من الفتحة إلى السكون بإظهار كل من الحركتين، وبالتالي  

ض  ذهبت  التي  المسكينة  تونس  حظ  وأتعس  حظه،  أسعفه  المومسات،  كغانية  حية  كان 

 اللصوص والمحتالين من وزرائها، وضحية حماقات باياتها. 

وزارة     منها   ، الدولة  في  عالية  وظائف  عدة  تولي  من  مكنته  الباي   لدى  حظوته 

سنة   سنة    1873الحربية  الداخلية  أي  العمالة  سنة  1877ووزارة  من  الكبرى  الوزارة  ثم   ،

سنة    1878 الفرنسيو   1881إلى  فيها  استولى  التي  فرنسا  السنة  احتالل  بعد  تونس،  ن على 

تراجع أمر مصطفى بن إسماعيل، ذلك الوزير    1882لتونس ووفاة محمد الصادق باي سنة 

الذي أعمته مصالحه الخاصة إلى حد خيانة وطنه، وحتى يكون في مأمن على نفسه وأمواله 

سا مدة باع فيها  ـــ كما اعتقد هذا الوزير األكبر ـــ  تجنس بالجنسية الفرنسية، وأقام في فرن 

 معظم ما تبقى له من ممتلكات، بعدها انتقل إلى اسطنبول.  

اإليالة    في  وزيرا  كان  بوصفه  جراية،  له  خصصت  العثمانية  الدولة  أن  ويبدو 

بالدولة   المقيمين  التونسيين  بعض  أن  إال  لها،  تابعة  كانت  التي  الواليات  من  التونسية،وهي 

العثم السلطة  لدى  تدخلوا  الذي العثمانية  للمساعدة  امتعاضهم ومعارضتهم  انية، وعبروا عن 

لقيها مصطفى بن إسماعيل من قبل الخالفة، فقطعت عنه الجراية، ومات فقيرا مشردا معدما 

 1892والصواب سنة 1887سنة 

ونشير إلى أن مصطفى بن إسماعيل قبل هجرته إلى فرنسا، ثم إلى تركيا، تعرض       

ى الضرب، في أنهج تونس العاصمة وشوارعها، فقد ورد  في  إلى السب والشتم، وأحيانا إل

بتاريخ   الحاضرة  فيها)أي    1889أفريل    30جريدة  تحمل  أول مرة  هذه  ليس  التالي:  الخبر 

مصطفى بن إسماعيل( شتما عموميا من أحد األهالي، ولما كانت الضبطية ال تريد التداخل  

ا فقد  القديم،  والضابط  القديم  الوزير  نتيجته  في منازعات  تظهر  تقرير  تحرير  قتصرت على 

وبتاريخ   الحكم،  على  1888ديسمبر  4بعد  سيفه  جرد  جندي  على  أيام  لبعض  بالسجن  حكم 

 السيد مصطفى بن إسماعيل عندما كان مارا ببطحاء باب البحر. 

الحديث عن مقدرة هذا     المرحوم رشاد اإلمام في  باشا أفاض  وفي خصوص حمودة 

وسياسة   الحكم  في  اشتهاره الباي  ذلك  من  بها  يتمتع  كان  التي  الحميدة  والخصال  البالد، 

بمحافظته على كلمته ووفائه بعهوده، وكم كان يغتاظ لعهد أعطاه، ولكنه ال ينقضه، وقد بلغ  

حرب   حصلت  أنه  مثال  ذلك  من  المخالفين،  بعض  عن  الصفح  حد  إلى  الصفة  بهذه  تمسكه 

تون  الحجم(  متوسطة  شقوف)سفن  تسعة  بين  سنة  بجربة  الجزائري  واألسطول    1811سية 

في   استشهد  الذي  للقبطان  رئيس(  مفردها  الرياس)  خيانة  بسبب  أثناءها  التونسيون  انهزم 

يصف   بالخيانة،  علمه  لعدم  إياه،  فأعطاهم  الباي،  من  األمان  الرياس  أولئك  طلب  الواقعة، 

تاريخ في  كتاب  وهو  سالمة،  بن  الطيب  بن  محمد  المنضد)تأليف  العقد  باشا   صاحب  أحمد 

باي( شعور الباي لما علم بأمر الخيانة بقوله: فلما أتوا الرياس حلق الوادي سمع حمودة باشا  

أن   يسعه  ولم  أمنهم،  الخيانة، والثاني كونه  الشديد ألمرين: األول  الغيظ  فاغتاظ  أنهم خانوا، 

 ينقض عهده، ألنه هذا أعظم عيب عند الملوك. 
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با   حمودة  شغف  عن  اإلمام  كان  وتحدث  الرجل  ألن  الفرنسية،  الثورة  بانجازات  شا 

فرنسا  جمهورية  بدستور  أعجب   أنه  ذلك  من  وشؤونها،  أوروبا  أخبار  على  لالطالع  محبا 

له   ترجم  أن  بعد  عليه  اطلع  وقد  الفرنسي،  القنصل  يقول  كما  والصواب  الرأي  على  المبني 

سنة ك  1794خصيصا  بل  ودراساته  بمطالعاته  باشا  يكتف حمودة  سنةولم  يستمع    1812ان 

ويناقش كل ليلة بعض الفصول من قانون نابليون بونابرت، ليس من المستغرب بعد ذلك أن  

الذي   القانون  وهو  حكمه،  في  عليه  يعتمد  قانون  بوضع  بيرم  محمد  يأمر  باشا  حمودة  نرى 

 ظهر في شكل رسالة السياسة الشرعية.

عل    ومحاضراته  دروسه  في  فتتمثل  األخرى  آثاره  على أما  وإشرافه  الطلبة،  ى 

الباحثين   من  جيال  اإلمام  رشاد  األستاذ  كون  العلمي   النشاط  هذا  خالل  فمن  األطاريح، 

الفترتين   في  بالدنا  تاريخ  جوانب  من  العديد   إضاءة  في  عليهم  التعويل  يمكن  والمؤرخين، 

ومؤر  باحثا  بوصفه  بعمله  قيام  أحسن  اإلمام  المرحوم  قام  وقد  والمعاصرة،  ثم  الحديثة  خا، 

رحل عنا، وقد ترك آثارا تدل عليه، وتخلد ذكره ما بقي االهتمام بماضي اإلنسان، وما دام  

 هذا اإلنسان يصنع التاريخ.

ينس     فلم  ودراساته،  أبحاثه  في  الحديثة  وبالمناهج  تونس،  بتاريخ  اإلمام  اهتم  ولئن 

يدخر جهدا للحصول    بحكم انتمائه إلى منزل بوزلفة أن يعشق فالحة القوارص، فقد كان ال

على إنتاج متميز كما وكيفا باالعتماد على األساليب الحديثة في إنتاج هذا النوع من الفواكه  

 التي اشتهر بها الوطن القبلي عموما. 

المنزه،     بجهة  للبناء  أراضي صالحة  شراء  على  زمالئه  بعض  مع  عمل  أنه  ويذكر 

بناء العالي  التعليم  رجال  من  للكثير  تسنى  إلى   وبذلك  ذلك  في  الفضل  ويعود  الئق،  مسكن 

األمريكية   المتحدة  الواليات  على  تردده  رأى  لما  البعض  أن  ويبدو  اإلمام،  رشاد  المرحوم 

براء   براء،  منها  وهو   ، التهم  بعض  به  ألصق  جامعاتها  بعض  في  محاضرات  إلقاء  بقصد 

 الذئب من دم يوسف. 

ارع الحبيب بورقيبة، كان الحديث  وكان آخر العهد به لقائي معه في مقهى الروتند بش 

ودعته   ثم  سريعا،  الوقت  مر  فقد  الجلسة  تلك  في  الوقت  بمرور  أشعر  ولم  ممتعا،  يومها 

 وانصرفت، ولم أره بعد ذلك، رحمه هللا. 

 

 

 

 منــــجي الشملي
 
على     فيوزعه  يطيله  الناصية،وقد  شعر  خفيف  البدانة،  إلى  ميل  مع  القامة،  قصير 

ال أبيض  رأسه،  من  مقدم  األولى  السنة  طيلة  سيصحبنا  أنه  سمعنا  ووقار،  هيبة  له  بشرة، 
التعليم الجامعي، يوم كانت المسألة تدرس طيلة السنة، أما اليوم فإنها ال تتجاوز الشهرين،  
االمتحانات،ثم   تجرى  أشهر  األربعة  وبين  المدة،  نفس  تتعدى  ال  أخرى،  مسألة  تعقبها  ثم 

نحن ننتظرها في آخر السنة الجامعية، ومن لم يوفق    امتحانات أخرى وأخرى، في حين كنا
 يعيد الكرة في شهر سبتمبر. 
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كان الطلبة ينتظرون قدوم األستاذ الشملي، لم نكن نعرفه من قبل، كانت تبلغنا عنه    
أصداء غامضة، قرأنا مقاالته في الصحف، وفي مجلته) التجديد( بالخصوص، فازددنا شوقا  

إذا به يدخل إلى القسم، فاشرأبت األعناق إلى الرجل، الذي يبدو  إلى معرفته اسما ومسمى، و 
الجد على محياه، والعزم على سحنته، والحدة في نظراته من وراء نظاراته الطبية السميكة،  
ثم مأل القسم بحضوره، وشدنا إليه، وإلى ما سيقوله، أخذ هو يتفرس في الوجوه، كأنه يبحث  

كان أنيقا في كل شيء، في هندامه الذي لم يلفت النظر لو عن خالن لم يرهم منذ زمن بعيد،  
 لبسه غيره، ولكن الثياب تتخذ رفعتها من صاحبها إذا مشى، وإذا تكلم. 

قويا    كان  والصمت،  السكون  يبدد  األستاذ  بصوت  وإذا  القاعة،  فضاء  الهدوء  ساد 
وه الصوت،  هدأ  ثم  الخوف،  بشيء من  أحسسنا  البداية،  في  الشيء  بعض  دأ روعنا،  حادا 

وسمعنا أستاذنا منجي الشملي يقول: سنتعرف من خالل هذه الحصة على أمهات المصادر 
أبي   الطبري وابن  ثم  والواقدي،  بابن سعد  إسحاق  وابن هشام، مرورا  بابن  بدءا  العربية، 
أصيبعة...لم يتجاوز التعريف بهذه الكتب وغيرها الجذاذة الواحدة، ولكن هذا التعريف كان  

 حياة المؤلف، ومحتوى كتابه، وطريقة البحث في هذه الكتب، ثم قيمتها. ملما ب
أن يصنع،     لغيره  يحلو  والمعارف، كما  بالعلوم  أدمغتنا  ينوي ملء  أالشملي  يكن  لم 

ثم   الجامعية،  دراستنا  في  عليهما  سنسير  الذي  والمنهج  الطريقة  يعلمنا  ان  يريد  كان  وإنما 
تعليم الصيد يسبق اقتناص الفرائس، كان شعاره المثل  نتحصل على المعلومات التي نريد، ف

الصيني الذي يقول: عوض أن تعطي الطفل سمكة علمه كيف يصطاد تلك السمكة، ولم يكن  
تعليم الصيد سهال، لقد جعل منه أستاذنا الشملي )قضية( وكم تكررت هذه الكلمة في دروسه 

قاض أمام  محكمة  في  أنه  للسامع  ليخال  حتى  القضية،    ومحاضراته،  محتوى  إلى  يسمع 
القضية  هذه  في  القاضي  حكم  ثم  عليه،  والمدعى  المدعي  طرفيها  إلى  بانتباه  ويصغي 
المعروضة عليه، كذا كانت دروس منجي الشملي، وكذا كانت معاملته مع القضايا الفكرية  

 والنقدية الني تناولها مع طلبته. 
باللهجة   تكلم  أنه  عديدة  سنوات  طيلة  منه  نسمع  يتكلم    لم  إما  فهو  التونسية،  العامية 

بالعربية الفصحى، أو ناطق باللغة الفرنسية، حتى ذهب بنا االعتقاد إلى أنه ال يتكلم بغيرهما  
 (. 1965إن في الفصل أو في البيت أو في الشارع، وربما مع أبنائه الصغار آنذاك )
يعد عند البعض ال  تعلمنا عن األستاذ منجي الشملي حب النظام فيما نكتب، حتى الذي  

وترك   فقرة،  كل  نهاية  عند  السطر،  إلى  والرجوع  الفقرات،  كتنظيم  به،  التذكير  من  فائدة 
إلى  يرجع  لم  السطور(  هذه  كاتب  )يقصد  يقول:السيد  نسمعه  ما  وكثيرا  بدايتها،  في  فراغ 
الشاغل،  شغله  األناقة  وحب  النظام  كان  السطر،  إلى  لرجعت  مكانه  كنت  ولو  السطر، 

ر أعني المضمون إذا لم يصب في قالب أنيق، وفي تخطيط أو تصميم دقيق فال خير  فالجوه
فيه، ألنه خال من األناقة، ومن لم يكن أنيقا فليس بجميل، والجمال تناسق بين أجزاء الشيء 
أو ال يكون، ومن أجل الوصول إلى النظام والتناسق كان أستاذنا منجي الشملي يقسو على 

الباح على  ثم  إن  طلبته،  وراجع  المشرف،  أستاذهم   هو  يكون  أن  يحبذون  كانوا  الذين  ثين 
له   العلوم اإلنسانية واالجتماعية فسترى أن  قائمة االطاريح والرسائل في مكتبة كلية  شئت 
بين   لك  ويتراءى  منها،  الكثير  طبع  التي  األطاريح  هذه  على  اإلشراف  في  األسد  نصيب 

الذي عرف ب  الشملي  الرسالة، كما سطورها منهج األستاذ  تلك  أو  الكتاب  ه يحنو على هذا 
 تحنو األم على وليدها.
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تعلم بالمدرسة االبتدائية  بهذه المدينة،وواصل  1931ولد الشملي بقصر هالل سنة    
سلك   ودخل  تخرج،  وحالما  بفرنسا،  العالي  والتعليم  الصادقية،  بالمدرسة  الثانوي  التعليم 

هاجسه   كان  فالعالي،  الثانوي  من  التعليم  الناحية  هذه  في  فلننظر  تونس،  في  الثقافة  تجديد 
خالل نشاطه الثقافي الغزير، ثم رأيه في التعريب، وأخيرا االجتهاد في اإلسالم، وقبل ذلك  
نشير إلى أنه جمع مقاالته وأبحاثه في كتابين هما:)في الثقافة التونسية( و)األدب والفكر في  

 ضوء التنظير والنقد(. 
لشملي من خالل دعونه إلى تجديد الثقافة أن تكون لتونس شخصيتها أراد األستاذ ا  

الثقافية المميزة، ال تتنكر للماضي، وترنو إلى المستقبل بفكر واع ، وتعيش عصرها ،وما  
يزخر فيه  من متغيرات، إن في المجال السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي ،   فما هي  

 ة؟ المظاهر التي رام تجديدها في الثقاف
التجديد وخلق قنوات للثقافة، ودفع الثقافة نفسها إلى التقدم هي شغله الشاغل، وكذا     

وحرية   الفكر  حرية  بدون  والتقدم  التجديد  يمكن  كيف  إذ  جموده:  من  وإيقاظه  الفكر  بعث 
القول،وهما أمران متالزمان إن غاب أحدهما اختل التوازن، وانخرم البناء الثقافي المنشود،  

دافع    ومن هنا   أحسبه األول في كتاباته  مقال  ففي  والمجددين،  التجديد  للدفاع عن  انتصب 
أكثر من   المقال  التجديد في هذا  لفظ  التجديد وأنصاره في ميدان األدب وغيره، وورد  عن 
عشر مرات، مما يدل على أن التجديد كان هاجسه األول، ألن سنة الحياة تقتضي ذلك، ولن  

 وتحويال. تجد لسنة الحياة تبديال 
لم يجد منجي الشملي بدا من إصدار مجلة تكون منارة للتجديد واالجتهاد والتغيير"    

كما قامت مجالت أخرى بدورها الفعال في فترات حاسمة من تاريخنا التونسي " وأوجد لها  
 اسما معبرا عن رغبته في التغيير هو " التجديد" 

الثقافي،و  الميدان  في  التجديد  إلى  همته  فالثقافة  وتوجهت  يريد،  كان  ثقافة  أية  لكن 
عن  يدافع  وكل  تعريف،  المائتي  قرابة  يفها  تعار  بلغت  فقد  التقعيد،  و  التحديد  عن  تهرب 
ينافح   معينة،  أيديولوجية  وراءه  تختفي  تعريف  وكل  الصواب،  أنه  ويرى  للثقافة،  تحديده 

طلب  بين  المعروف  الباحث  وهو  الشملي,،  منجي  وهذا  ويذود،  الكاتب  بالتدقيق  عنها  ته 
 والضبط ، يوضح لنا مفهوم الثقافة عنده، والهدف منها في يسر ووضوح.

والسياسية      االقتصادية  تونس  أوضاع  عن  بعيدا  عاما  تحديدا  الثقافة  يحدد  لم 
واالجتماعية، وال بمعزل عن حضارتها وتاريخها، وكذا ما حولها من بلدان وثقافات، وإنما 

اج  يقول " موقف  ليست  الثقافة كما  تغييرا جدليا، هي  الواقع  لتغيير  نابع  الواقع  تماعي من 
يؤديها   شهادة  هي  إنما  والمكان،  الزمان  عن  منفصلة  فلسفة  وال  مجردة،  عقلية  نظرة 
 اإلنسان، ونداء يترجم عنه اإلنسان في مرحلة تاريخية للرقي باإلنسان إلى منزلة أفضل "

سب في  الجهاد   " والتغيير  التجديد  من  حتى  والغاية  أفضل،  وحياة  أعدل،  مجتمع  يل 
الفاقة منها، والفقر والحرمان فالجهل "  وذلك ما يرجوه الشعب  يعيش الشعب حياة تنتفي 
الثقافي، ومنهم منجي   التجديد  إليه دعاة  التونسي من زعماء االستقالل ورواده، وما يرمي 

لتقدم الفكري الذي "  الشملي، الذين يقدمون االزدهار االقتصادي على كل ما عداه، ومنه ا
يكون دوما رهين االزدهار االقتصادي واالجتماعي، فال نهضة للفكر إذن وال إشعاع للثقافة 

 في بالد متخلفة اقتصاديا واجتماعيا ". 
ويستند في خياره لالزدهار االقتصادي وأثره في التقدم الثقافي إلى الواقع التاريخي،    

وص " فالثقافة العربية قد بلغت أوجها في عهد بني  وإلى تاريخنا العربي اإلسالمي بالخص 
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الفالحية  للثروات  نتيجة  واالجتماع  االقتصاد  في  ازدهار  من  نشأ  لما  وذلك  العباس، 
 والمعدنية، والتساع مناطق الري، وبالتالي المناطق الصالحة للزراعة "

ال   فيها  وانخرم  دويالت،  إلى  وانقسمت  الدولة،  هذه  في  الضعف  دب  حكم  وعندما 
تعطل االقتصاد، وتبعه جمود الفكر وضموره ، وكأن االقتصاد هو المحرك للحياة الفكرية  
والسياسية واالجتماعية،  في حين أن سياسة الحكام هي الدافع األول لالزدهار االقتصادي 
عن   وإعراضهم  الالهية،  الحياة  على  األمراء  وإقبال  الدولة  جهاز  فانخرام   " واالجتماعي 

 جوهرية "  هو السبب في التأخر الثقافي والسياسي. القضايا ال
إن المفكر المجدد،  كما يرى منجي لبشملي، عندما يكتب يكون بعيدا عن اإلطراء،    

النفس، والبحث عن العيوب والنقائص " بحث   ناحية أخرى يكون شديدا في محاسبة  ومن 
ال بد من االعتراف    الشدة والتقصي " وبحث المخلص النزيه المحب لوطنه وشعبه، وكان

بأن الثقافة في تونس آنذاك راكدة ككل ثقافة كانت ترزح تحت إدارة استعمارية مهيمنة على  
العباد والبالد، ثم أصبحت هذه الثقافة في ظل دولة مستقلة، لم يمض على استقاللها سوى 

ال يقول  " كما  المستوى جدا  إنها رفيعة   " الثقافة  هذه  في  يقال  فهل  مقلدون  خمس سنوات، 
يرى   كما  وكيفا،  كما  ضعيفة  ثقافة  هي  أو  حالها،  على  الثقافة  تبقى  أن  يريدون  الذين 
المجددون الذين يرفضون ثقافة النخبة في شعب يتخبط أكثره في األمية والجهل، ثم أن ثقافة 
النخبة مرفوضة ألن العصر هو " عصر الشعب، وعصر الثقافة الشعبية، تجاوزنا مرحلة 

 ظ النخبة، وثقافة النخبة، وجنة النخبة ". النخبة، وحظو
ودعا الشملي أن يلتزم الكاتب والمثقف عموما بقضايا شعبه و " أن يعتني بتصوير    

الجنوب،   واحات  في  الفالحي  العامل  بحياة   " يلتصق  وأن    " خاصة  التونسي  مجتمعنا 
الع وأم  والمظيلة  والمتلوي  جريصة  مناجم  في  الكادحين  وحياة  وحياة وبأريافنا،  رائس، 

السمك  صيادي  وحياة  حجر،  وبو  ولمطة  وصيادة  هالل  قصر  في  الساحليين  النساجين 
بالمهدية وطبلبة، وحياة الخزافين بنابل وجربة، وحياة صغار الموظفين، وتفاعل كل واحد  
منها مع حياة المالكين العقاريين ومديري الشركات، وكبار التجار وسامي الموظفين، أليس  

 المواضيع التي ينبغي أن يلتزمها المفكر التونسي  اليوم؟  هذا من نوع
بالشخصية    الثقافة، وعالقتها  بتجديد  التعليم الرتباطه  تعريب  بقضية  الشملي  واهتم 

الوطنية، فال ثقافة وطنية عنده إذا كانت لغة التعليم بغير لغة الوطن " فالتعريب هو الحل  
 نبية " األمثل للتخلص من الهيمنة الثقافية األج

جويلية  ( بنزرت  أحداث  كشفت  على  1961وقد  وتصميمه  التونسي  الشعب  إرادة   )
جالء القوات األجنبية من هذه المدينة لصاحب " التجديد " خطر التبعية الثقافية على البالد، 
وتأثيرها في نفوس األجيال، ففيها " أخطار دفينة تهدد شخصية بالدنا، وكل منا يعلم أن هذه 

ال على    الشخصية  القومية  والثقافة  القومي  التعليم  يزدهر  حتى  جوهري  إشعاع  لها  يكون 
 السواعد الوطنية دون سواها ".

أما " التبعية الثقافية ففيها تسميم تدريجي لعقول أبنائنا بناة المستقبل "  وإذا أردنا أن    
التعريب   على  نقبل  أن  إال  علينا  فما  الثقافية،  التبعية  سموم  األجيال  قواعد  نجنب  حسب   "

اللغة  عن  فشيئا  شيئا  االستغناء  )و(  الميادين  جميع  في  مرسومة  واتجاهات  مضبوطة، 
 الفرنسية التي تكبل سير التعليم حتى اليوم في بالدنا " 

إن التمسك بالتعريب، وتعريب العلوم خاصة، يجنب الثقافة الوطنية التبعية الثقافية،    
 قبال على الخلق واالبتكار في عزم وحماس ويزرع في العقول الثقة في النفس، واإل
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المستقلة   الوطنية  الثقافة  لهيكل  الحقيقي  األساسي  الحجر  وضعنا  قد  نكون  وهكذا   "
الثابتة الممتدة الفروع، وهكذا يزدهر العلم في بالدنا، وتنطلق ثقافتنا انطالقة جديدة تجديدية  

" 
ومن جهة أخرى كان يحرض    وكذا كان منجي الشملي داعية إلى التجديد في الثقافة،

التي لها ارتباط بحياة المسلمين، حتى يعيشوا عصرهم، وال   الدين  على االجتهاد في أمور 
بعقيدتهم   يتمسكوا  أن  المسلمين  وبإمكان  يتوقف،  ال  الذي  الحضارة  قطار  عن  يتخلفوا 

 وشريعتهم، وأن يسايروا التطور الذي يرتضيه الدين، ويدعو إليه. 
الشم    منجي  وابن  عاد  والشافعي  ومالك  حنيفة  أبي  األربعة  المذاهب  أئمة  إلى  لي 

حنبل، ليستشف من مذاهبهم الفقهية فكرة التطور والتجديد، وإعمال العقل في النص الديني،  
واتضح له أن هؤالء األئمة أخذ الالحق منهم عن السابق، ثم تجاوزه إلى إرساء مذهب في 

فقاسوا    الفقه عرف به، وكلهم مجتهدون " عمدوا الفكر متى رأوا ذلك واجبا ،  إلى إعمال 
واستحسنوا واستصلحوا، وال حظوا الناس في حياتهم ــ بمختلف األمصار ــ فعرضوا إلى  
الناس،   واقع  يعتبرون  فتوى  كل  في  وهم  فأفتوا،  والعرف،  والعادات  والجزئيات  المسائل 

 إال إذا لم يكن من إقراره بد " ومصلحة المسلمين ، يطلبون اليسر للناس، وال يقرون العسر، 
وفهمهم   االجتهاد,،  إلى  األربعة  أالئمة  دعا  الذي  هو  المسلمين  الناس ومصلحة  واقع 
لإلسالم على حقيقته هو الذي أملى عليهم توخي اليسر، وتجنب العسر، وعدم التضييق على  

أمرين قط إال  المسلمين،عمال بالحديث الشريف: ما خير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين  
 اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. 

بما وصل      يلموا  أن  األربعة,، عوض  األئمة  بعد  أتوا  الذين  المسلمين  فقهاء  ولكن 
إليه          أالئمة الكبار، ثم يتجاوزوا فقههم، ويستنبطوا فقها جديدا,، يكون مشتقا من حياة 

، كأنه قرآن منزل، بل أكثر من القرآن الناس، فإنهم يتمسكون بالفقه السابق، ويتمسحون به
بعينيه,،   ويبصر  بقلبه،   " المسلم  يفقه  أن  إلى  اإلسالم  يدعو  حين  في  الناس،  بعض  عند 
السابقين، ويبصرون بعيون   بقلوب  يفقهون  والفقهاء "  العلماء  بأذنيه " ولكن بعض  ويسمع 

النض من  خوفا  أو  للحال،  تنكرا  السابقين،  بآذان  ويسمعون  كل  السابقين،  على  وكفرا  ال، 
 حال، بقوله تعالى: "أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ". 

ونبه الشملي إلى أن الرسول دعا إلى " االجتهاد بالرأي، والحث على القياس، حتى     
بعده من   أتى  المنوال من  يسرا "  وسار على هذا  أمرهم  فيكون  المسلمين،  حياة  تعسر  ال 

ث  والتابعين،  فقه مالك  الصحابة  الناس عالة على  وتوقف االجتهاد، وسار  األئمة األربعة،  م 
لعصرهم،   وال  لهم،  يوضع  لم  وإن  باجتهادهم،  يعملون  حنبل،  وابن  والشافعي  حنيفة  وأبي 
بدعوى سد باب الخالف، والخشية من إسناد الفقه إلى غير أهله، فإذا االجتهاد كما يقول ابن  

 به مهجور تقليده ". خلدون في المقدمة "مردود على عق 
ومر منجي الشملي إلى العصر الحديث، ليلم بمظاهر االجتهاد في اإلسالم، فصادفه    

أن  أعلن  والذي  العصر،  هذا  في  االجتهاد  إلى  الدعوة  في  األول  الفضل  األفغاني صاحب 
أسرار  بكل  أحاطوا  أنهم  نعتقد  أن  يصح  ال  ولكن  وأحسنوا،  اجتهدوا  األئمة  من  الفحول 

وقد صرخ في وجه من تمسك برأي بعض العلماء، فقال " ما معنى باب االجتهاد   القرآن،
الدين،   في  ليتفقه  يجتهد  أن  بعدي  لمن  يصح  ال  قال:  إمام  أي  أو  سد،  نص  وبأي  مسدود، 
العلوم   على  ينطبق  ما  على  بالقياس  واالستنتاج  الحديث،  وصحيح  القرآن،  بهدي  ويهتدي 

 . العصرية، وحاجات الزمان والمكان "
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الشملي،      منجي  لدى  األثير  المصلح  هذا  عبده،  محمد  األمام  األستاذ  عند  وتوقف 
لهذا  الشرعية  األحكام  ومالءمة  الواقع،  تحليل  على  والقدرة  والرصانة  بالجرأة  فوصفه 
الواقع، وقرر " أن ال خروج للمسلم من التدهور بدون إعمال العقل في حاله، ألنه من العقل  

 كان ذلك فاالجتهاد من دعائم تغير الحال "  ينبثق الدليل، وإذا
إلى      بالرجوع  لمناداته  السلفية  الحركة  الشملي محمد عبده من رؤوس  اعتبر  ولئن 

اإلسالم في صفائه األول، قبل ظهور الخالف، فإنه يرى أن هذه السلفية " منهجية أكثر منها 
ذلك حوار مفيد مع العالم   غاية، فهو يرغب في تصفية عقلية المسلمين لكي يتسنى لهم بعد

 المتقدم " 
ويتضح لمنجي الشملي في آخر األمر" أن االجتهاد أساس حياة الناس في انفرادهم    

واجتماعهم،  وأن المجتهد غير مقيد بقول من سبق تقيدا، سوى تقيده بالقرآن,، الذي عليه أن 
 يتدبره، وبالسنة التي عليه أن يفقه أن من دعامتها االجتهاد " 

المستشرقين      بعض  منهج  عن  بعيدا  االجتهاد  قضية  الشملي  منجي  درس  هكذا 
عقيدتهم   في  للتشكيك  المسلمين،  نفوس  في  الشبهات  يثيرون  الذين   العرب  من  وغيرهم 
وشريعتهم،وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما أكثر مثيري الشبهات والجاحدين  

ونزول  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد  والنساء،    لنبوة  الرجال  من  األيام  هذه  عليه  الوحي 
وزعيمتهن بدون منازع أبكار السقاف، صاحبة كتاب )الدين في شبه الجزيرة العربية( أما  

 الرجال فعدد وال حرج، ولكن هذا موضوع آخر كما يردد األستاذ الشملي في دروسه. 
في    البارزة  السمة  هو  كلها  الحياة  مظاهر  في  التجديد  فإن  منجي    وبعد  كتابات 
 الشملي.
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمــــــر الــــقطيـــــطي 

 

القطيطي)    عمر  الشمال  1999ـــ    1932الشيخ  مدن  إحدى  باجة  مدينة  من  أصله   )

واألدباء   العلماء  تخريج  وفي  الفالحة،  في  بخصبها  عرفت  التي  التونسية،  بالجمهورية 

)توف القلشاني  عمر  أمثال  من  علماء  أنجبت  فقد  سنة  والشعراء،  القاضي  847/1443ى   )

وأخوه   الحاجب،  ابن  وشرح  مهمة،  وفتاوى  الطوالع،  مؤلفاته شرح  والخطيب، من  والمفتي 

سنة   القلشاني)توفي  سنة  863/1458أحمد  )توفي  القلصادي   وعلي    )891/1486  )

المواريث،   الجبر، والضروري في علم  الرياضي والفرضي والفقيه، من مؤلفاته رسالة في 

الم صاحب  وأشرف  الباجي  نذكرالعياضي  ومؤرخيها  أدبائها  ومن  مالك،  مذهب  إلى  سالك 

كتاب   مؤلف  يوسف  بن  الصغير  ومحمد  العصر،  شعراء  تراجم  في  النصر  مفاتيح  كتاب 
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من   وغيرهم  األصرم،  محمد  الفرنسية  إلى  ترجمه  التركي  علي  أخبار  في  الملكي  المشرع 

ال باجة  مدينة  أنجبتهم  الذين  واألدباء  في  العلماء  مشاركة  لها  اليوم  باجة  زالت  وما  غراء، 

الحركة األدبية والفكرية بتونس ال يستهان بها،وسينهض بالتعريف برجاالت هذه المدينة ابنها  

 البار الباحث زهير بن يوسف.

الذي    القطيطي  اإلمام عمر  الشيخ  المرحوم  نذكر  المعاصرين  األجالء  علمائها  ومن 

مدرسا   كان  أيام    عليه  أبي  تعرفت  بنهج  الدين،الكائنة  وأصول  للشريعة  الزيتونية  بالكلية 

المراقبة في االمتحانات   بمنفلوري، وكان أول ما تعرفت عليه في حصص  زكريا الحفصي 

بهذه الكلية أواخر السنة الجامعية، ورغم أن حصص المراقبة التي تدوم أربع ساعات كانت  

أسلوبه في الحديث، وبما رزقه هللا من موهبة  ثقيلة على األساتذة، إال أن المرحوم القطيطي ب 

نادرة في اإلضحاك يجعل مرافقيه ال يشعرون  بمرور هذه الساعات األربع، لقد كان حديثه  

إلى درجة أنك ال تنقطع عن الضحك مادمت   كله جد، ولكنه يخرجه في قالب ساخر وفكه، 

شك أنه يخفي في صدره قلبا  معه، كانت االبتسامة ال تفارق محياه، ومن كان هذا شأنه فال  

طيبا ونفسا رضية، يحب جميع الناس، حتى الذين أساءوا إليه، وما أكثر ما يتعرض هؤالء  

الناس في حياتهم إلى اإلساءة، وحتى اإلهانة، وخاصة من رئيسه الذي ذكره لي عندما التحق  

 بالعمل معه. 

ن   القامة،  طويل  حمرة،  البشرة،مع  أبيض  القطيطي  عمر  في  والشيخ  الجسم،  حيف 

تولى    ، زمان  من  تعرفه  أنك  إليك  يخيل  به  تلتقي  المعاشرة،عندما  سهل  خفيفة،  بحة  صوته 

إمامة جامع الشهداء القريب من مسكنه بالوردية ، وكان من عادة الشيخ أن يتخذ لنفسه عطلة  

،  سنوية تدوم شهرا ال يذهب فيها إلى   الخطابة ،وكان يعوضه في هذا الشهر بعض تالمذته

وقد قال لي: إنه يريد أن يريح الناس أيضا من حضوره، فال يعقل أن أقف أمامهم فوق المنبر  

أبناءنا   ـــ وجهي، وإنما يجب أن نعود  ـــ كما يقول ضاحكا  السنة، وأريهم كل أسبوع  طول 

 بالخطابة، أو هكذا قال لي. 

ال    الهداية  مجلة  في  منشورة  وأبحاثا  دراسات  القطيطي  المرحوم  يصدرها  ترك  تي 

المجلس األعلى اإلسالمي بتونس،كما صدر له كتاب عن خطب الرسول، وهو بحث جامعي  

الدين،   وأصول  للشريعة  الزيتونية  الكلية  من  الثالثة  المرحلة  دكتورا  المرحوم شهادة  به  نال 

 وبهذا البحث الذي نشر يتونس، تسنى له أن يصبح من رجاالت التعليم بالكلية المذكورة. 

له  الخطاب   وكانت  إال  رسول  من  فما  الدعوة،  نصيرة  القطيطي،  المرحوم  بين  كما  ة، 

خطابة من يوم أن أرسل هللا نوحا نبيا، وقام في قومه قائال:" يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله  

فقال   التوحيد  بدعوة  داعيا  هود  بعده  من  وجاء  عظيم"  يوم  عذاب  عليكم  أخاف  إني  غيره 

هللا ما لكم من إله غيره أفال تتقون" ولجأ كل الرسل الذين جاؤوا بعد    لقومه:" يا قوم اعبدوا

نوح وهود عليهما السالم إلى الخطابة، ألنها هي الوسيلة التي ترفع الحق، وتخفض الباطل،  

وتقيم العدل، وترد المظالم، وهي صوت الهداية، تؤيد الدعوة، وتشرح مبادئها، وتبين أهدافها 

لب موسى من ربه، لما أمره بالذهاب إلى فرعون، قال " رب اشرح  وغاياتها، وألمر ما ط

 لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي".  

جند،وأمضى سالح     أصدق  عنده  الخطابة  فكانت  وسلم،  عليه  وجاء محمد صلى هللا 

قبي المنبر  على  الذي صعد  اليوم  إلى  وأنذر عشيرته  الصفا،  إلى  أن صعد  يوم  وفاته،  من  ل 

العبد ما عند هللا" فكانت الخطابة   الدنيا وما عنده، فاختار ذلك  وقال:" إن هللا خير عبدا بين 

أو   قومه،  يدعو  كان  بها  للدعوة،  وسيلة  توفاه هللا  أن  إلى  البعثة  من  الرابعة  السنة  من  عنده 
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ل، وفي كل  يعرض نفسه على القبائل،وفي موسم الحج، وعند مقامه بالمدينة، وفي ساحة القتا

شيئا   الحظ  أو  أمر،  حزبه  كلما  الناجعة  الوسيلة  هذه  إلى  يهرع  كان  عامة  وبصفة  مناسبة، 

 يعتري مسيرة الدعوة، وفي كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. 

فسد من    ما  بعث إلصالح  الذي  الرسول  القطيطي موضوعات خطب  المرحوم  وبين 

س اعترى  وما  اإلنسان،  عند  إلى  العقيدة  شيء  كل  وقبل  أوال  دعا  أن  فكان  خلل،  من  لوكه 

اإليمان باهلل الواحد، وبالرسل والكتب والمالئكة واليوم اآلخر، والقيام بما يقتضيه التوحيد من  

وقضايا   العقيدة  على  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسالته  تقتصر  ولم  وحج،  وصوم  وزكاة  صالة 

ذل من  الدنيوية،  المصالح  أيضا  شملت  بل  أمور  الغيب،  به صالح  ما  كل  إلى  دعت  أنها  ك 

وتنظيم   للسلوك،  واستقامة  لألخالق،  وتقويم  للنفس،  وتهذيب  تربية،  من  البشرية، 

وترهيب،   وترغيب  ومن سياسة وحدود  المجتمع من قضاء،  حياة  تستقيم  به  للمعامالت،وما 

إقامة   ومعنى ذلك أن خطب الرسول شملت كل الميادين، تحت راية الدين اإلسالمي، غرضها

متطلبات   بين  ووفقت  جمعت  قبل،ألنها  من  البشرية  تألفها  لم  حضارة،  وبعث  الدين،  عمود 

 الدنيا ومتطلبات اآلخرة، في حين كانت الملل واألديان السابقة تغلب جانبا على اآلخر. 

وتبعا للشمول الذي اتسم به دين اإلسالم، فإن الرسول لم يدع شأنا من شؤون المجتمع    

يه، وأعلى من شأنه، وطلب فيه من القول ما هو ضروري في خطب الجمعة  إال وحض عل

فيه خيرهم ومصلحتهم، ألنه كان   إلى ما  والمناسبات، يخطب في كل وقت، منبها مخاطبيه 

االجتماعي،   والمصلح  العسكري،  والقائد  والسياسي  والحاكم،  الداعي،والمشرع  اإلمام  يمثل 

إلى التوحيد، ونبذ الشرك، فأول خطبة قالها عندما    على أن جوهر رسالته يتمثل في الدعوة

خرجت الدعوة من طور السر إلى مرحلة الجهر كانت تتعلق بتوحيد هللا، وترك ما عداه من  

دار   من  خرجه  بعد  البعثة،  من  الرابعة  السنة  في  ذلك  وكان  وغيرهما،  واألوثان  األصنام 

فق تؤمر"  بما  بقوله"فاصدع  هللا  أمره  وبعدما  قريش،  األرقم،  معشر  يا  الصفا"  على  نادى  د 

يا  مالك  فقالوا:  عليه،  واجتمعوا  عليه،  يهتف،فأقبلوا  الصفا  على  محمد  قريش:  فقالت 

محمد؟فقال: أرأيتكم، لو أخبرتكم أن خيال بسفح هذا الجبل، أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم، أنت  

 ن يدي عذاب شديد" عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط، قال:فإني نذير لكم بي 

ابتدرهم     له  اجتمعوا  فلما  قريش،  عامة  إلى  بالنداء  القطيطي  قال  كما  الرسول  بدأ 

أخبرتكم؟"   لو  أرأيتكم  فقال:"  األمين،  الصادق  أنه عندهم  يعلم  لما  منهم،  ليستوثق  بالسؤال، 

ية،  وكأنه أراد أن يذكرهم بما يصفونه به من صدق وأمانة، حتى يلزمهم الحجة بطريقة منطق 

 وحتى ال يثار جدل حول ما سيقول. 

ثم مر صلى هللا عليه وسلم إلى جلب انتباه المجتمعين، وأهم شيء يجلب انتباه العربي    

في ذلك الوقت إعالمه بغارة إحدى القبائل المجاورة على قبيلته، فاتجه صلى هللا عليه وسلم 

خيال   أن  أخبرتكم  لو  فقال:"  باستمرار،  نفوسهم  يشغل  ما  أكنتم  إلى  الجبل  هذا  بسفح 

تصدقونني؟" وكما هو متوقع أجابه الحاضرون: ما جربنا عليك كذبا قط، وزاد في تشويقهم  

حين خاطبهم:"إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" وتركهم  في حيرتهم، ال يدرون من أين  

كانت بسفح  سيأتي العذاب الشديد، أمن السماء هو؟ أم من الخيل التي أشار إليها محمد، وربما  

في   وأن  بطنا،  بطنا  وإنما خصص  قريش ككل،  إلى  ليس  ولكن  ثان،  بنداء  وفاجأهم  الجبل؟ 

شخص   كل  بل  بطن،  كل  وحمل  الرعب،  في  وزيادة  التشويق،  في  لزيادة  التخصيص 

مسؤوليته، حين قال:" إني ال أملك لكم من الدنيا منفعة، وال من اآلخرة نصيبا" وهنا أشعرهم  

متضامن   غير  ثم  بأنه  العسرة،  ساعة  في  القبيلة  أفراد  تضامن  من  ألفوا  مما  بالرغم  معهم، 
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يصل بهم إلى الغرض المقصود، والذي أمر باإلصداع به، فقال لهم:" إال أن تقولوا ال إله إال 

 هللا" 

واستنتج المرحوم القطيطي أن الرسول لجأ في هذه الخطبة إلى التدرج المنطقي، كما   

 متبعا المراحل التالية:استعمل أسلوب التشويق، 

حجر  1 هو  واألمانة  الصدق  أن  ومعلوم  أخباره،  في  ثقتهم  مدى  عن  سامعيه  (اختبار 

الصدق  بخصلة  الناس  بين  يعرف  أن  اإللهية  الحكمة  كانت  ولهذا  للرسول،  بالنسبة  األساس 

 واألمانة، ألن هللا سيحمله أداء الرسالة.

 ( تشويقهم بأهم شيء يشغل بالهم وهو الغارة. 2

( شد انتباههم عندما أعلمهم بأنه ليس مسؤوال، وال متضامنا معهم، عما سيجري لهم  3

 في الدنيا واآلخرة. 

( إشعارهم بأنهم معرضون إلى عذاب، هو أشد من غارة الخيل، إال أن يقولوا:"ال إله 4

 إال هللا" 

العرب    أسواق  في  الخطبة  هذه  بعد  التوحيد،  إلى  الداعية  الرسول  خطب  وتتابعت 

ومواسمهم، فكان يعرض نفسه على القبائل ويقول:" يا أيها الناس، قولوا ال إله إال هللا تفلحوا،  

 تملكوا بها العرب، وتذل لكم العجم". 

بدون     إيمان  فال  له،  نتيجة  ألنها  بالعبادات،  اتبع  إذا  إال  التوحيد  الحديث عن  يتم  وال 

ين ما فرض عليهم من صالة وزكاة  عمل، فكان صلى هللا عليه وسلم يبين في خطبه للمسلم

وصوم وحج، فقد خطب عن صالة الجماعة، وكيفية أدائها فقال:"إذا صليتم فأقيموا صفوفكم،  

فقولوا   الضالين،  وال  عليهم  المغضوب  غير  قال  وإذا  فكبروا،  كبر  فإذا  أحدكم،  ليؤمكم  ثم 

جمعة، في مقامي هذا  آمين" وأعلمهم بافتراض الجمعة فقال:" واعلموا أن هللا فرض عليكم ال

في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياني أو بعدي، وله إمام عادل  

 أو جائر استخفافا بها، أو جحودا لها، فال جمع هللا شمله" 

وبين فرض الصيام، وفضل صيام شهر رمضان فقال:" أيها الناس، قد أظلكم شهر    

ة خير من ألف شهر، جعل هللا صيامه فريضة، وقيام ليله  عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليل

فيه   أدى  ومن  سواه،  فيما  فريضة  أدى  كمن  كان  الخير  من  بخصلة  فيه  تقرب  من  تطوعا، 

 فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيمن سواه.

فقال     فحجوا،  الحج  عليكم  فرض  قد  الناس  أيها  فقال:"  الحج  فريضة  عن  وخطب 

هللا، فسكت حتى قالها ثالثا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لو    رجل: أكل عام يا رسول 

 قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم". 

وفي    السياسة،  في  خطب  كما  المشركين،  وقتال  الجهاد  على  التحريض  في  وخطب 

المسائل االجتماعية، ومنها قضية األسرة باعتبارها الحلقة األولى في تركيبة المجتمع، فبين  

ل واحد من الزوجين حقا، فقال:"أيها الناس أن لنسائكم عليكم حقا، وأن لكم عليهن حقا،  أن لك

                                                                                   لكم أن ال يوطئن فرشكم غيركم، وال يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إال بإذنكم" ويذك ر أصحابه  

في   يقول  هللا  إن   ، الناس  يأيها  قائال:)  فخاطبهم  والمرأة،  الرجل  بين  سوى  تعالى  هللا  بأن 

والصادقين كتابه( والقانتات  والقانتين  والمؤمنات  والمؤمنين  والمسلمات  المسلمين  "إن   :

والمتصدقات  والمتصدقين  والخاشعات  والخاشعين  والصابرات  والصابرين  والصادقات 

والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات أعد 

 لهم مغفرة وأجرا عظيما"



93 
 

وتركيز  وا   مضامينها،  وتبيلغ  الدعوة،  نشر  في  كبيرا  أثرا  للخطابة  أن  لحاصل 

مبادئها، وبيان القيم األخالقية التي نادت بها، وباختصار اتخذ الرسول الخطابة أداة إليضاح  

 تعاليم اإلسالم وقيمه السمحة. 

القطيطي   المرحوم عمر  بما جاء في كتاب  نلم    وليس من غايتنا في هذه الخواطر أن 

الرسول،   بين خطب  قارن  أنه  ذلك  من  وإشارات،  تلميحات  هي  وإنما  الرسول،  عن خطب 

ساعدة  بن  لقس  خطبة  المثال  سبيل  على  ونذكر  الجاهلي،  العصر  في  قيلت  التي  والخطب 

األيادي ذات الصلة بالوعظ، التي قالها في سوق عكاظ ، ويقول المغرضون من المستشرقين  

بع  إلى حد  به  تأثر  الرسول  أيها  أن  إليه، جاء في خطب قس:  يلتفت  يد، وهو هراء ولغط ال 

الناس، اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، كل ما هو آت آت، ليل داج، وسماء  

ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرساة، وأرض مدجاة، وأنهار مجراة، إن  

الناس   بال  ما  لعبرا،  األرض  في  وإن  لخبرا،  السماء  أرضوا  في  يرجعون،  وال  يذهبون، 

 فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟ 

كأني أنظر إلى قس بن ساعدة األيادي "    وقد ورد عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  
 وهو بسوق عكاظ على جمل له أحمر وهو يخطب الناس"

 خطبة قس كما يقول القطيطي تعرضت إلى العناصر اآلتية:   

 ن:أرض وبحار وسماء ذات أبراج ( المظاهر المشاهدة في الكو 1

 ( يؤكد على أن في السماء خبرا، ولكنه متردد ال يدري ما هو؟ 2

 ( يتحدث بخبرة المجرب بأن بعد العيش موتا، ولكنه يقف حائرا ماذا يحدث بعد ذلك؟ 3

إذا انتقلنا إلى خطب الرسول نجد أن معاني الوعظ قد انتقلت من شك الجاهلي وخبرته   

باهلل واليوم اآلخر، وقد عرف الوعظ طريقه وغايته التي يهدف إليها، وهي    إلى صدق اإليمان

الرقي باإلنسان، وتذكيره بأنه ال محالة محاسب على كل ما يفعل من خير وشر، يقول صلى  

هللا عليه وسلم في إحدى خطبه: " أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم، وولت حذاء، ولم يبق  

إلناء، يتصابها صاحبها، وإنكم منقلبون منها إلى دار ال زوال لها،  منها إال صبابة، كصبابة ا

فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم، فيهوى فيها سبعين  

مسيرة   الجنة  بين مصراعين من مصاريع  ما  أن  لنا  ذكر  وقد  قعرا)...(  لها  يدرك  عاما، ال 

 يوم، وهو كظيظ من الزحام"  أربعين سنة، وليأتينها عليها

 ففي هذه الخطبة تحدث الرسول عن:  

 ( انقطاع الدنيا وتوليها بسرعة. 1

 ( التأكيد على أن بعد الموت بعثا. 2

 ( الحث على عمل الخير، ألن بعد البعث حسابا، وينتج عن الحساب الجنة أو النار. 3

إلى     أوصلني  أن  يوم  القطيطي  عمر  المرحوم  مع  لقاء  آخر  سيارته  كان  في  بيتي 

 الصغيرة، ثم ودعني ورجع من حيث أتى، ولم ألبث أن بلغني نعيه رحمه هللا. 
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 محمد الحبيب الشاوش   

 

وهذا     آلخر،  حين  من  عيناه  تطرف  الخلقة،  جميل  البشرة،  أبيض  القامة،  معتدل 

ال يتعالى على الناس، كما  اإلغماض واالنفتاح يزيده جماال وبهاء،له مهابة ووقار،متواضع،

القلب،وقد جلبت له   الجامعية، طيب  المؤسسة  نفس  يفعل بعض األقزام ممن يدرس معه في 

المالحظة، سريع   اللسان،دقيق  الكالم، فصيح  بليغ  الناس، وخاصة طلبته،  الطيبة محبة  هذه 

ين شفتيه، دون  البديهة، له فراسة ال تخيب، ينهال عليه الكالم انهياال، وتسيل العبارات من ب

تكلف أو إجهاد،في حين يطلبها غيره فتأبى عليه، أما هو فتنقاد له طائعة خاضعة،ولن نعثر  

يجد   فلم  المدرسين،  هفوات  يتتبع  النحو،  في  باع  له  لنا صديق  النحو،وكان  في  له عن خطإ 

يرفع   كأن  شنيعة.  أخطاء  النحو  يدرسنا  لمن  ووجد  تذكر،  نحوية  هفوة  الشاوش  لألستاذ 

 فعول به وينصب الفاعل.  الم

، والذي   1932هذا الرجل هو األستاذ محمد الحبيب الشاوش، المولود بالمكنين سنة    

بشارع   اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  جامعيا  أستاذا  القرن   9عرفناه  ستينات  في  أفريل 

د في  يتكلم  أن  أحد  يسمحون ألي  أنهم ال  إلى درجة  لدى طلبته  رسه،  الماضي، كان محبوبا 

أذكر أن طالبا مشاكسا، كان يأتي إلى القسم ليقلق زمالءه  في أثناء الدرس، وهذا أمر ال تخلو  
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القسم  كان  العالي،إن  التعليم  في  أو  الثانوي  التعليم  في  إن  أستاذ،  كل  وعند  حصة،  أية  منه 

فات  وكأنه غير موجود،  يقول،  بما  يبالي  وال  به،  يهتم  الشاوش ال  األستاذ  ولكن  فقنا،  مكتظا، 

الدرس، وفعال   بالعنف، إن لزم األمر، خارج  بتهديده  ونحن كثر، أن نوقفه عند حده، وذلك 

 ارتعب ذلك الطالب الجبان، ثم خرج ولم يعد. 

ما زلت حتى اآلن أذكر جلسته إللقاء الدرس العام، ووقوفه، وجيئته وذهابه في حصة   

خفض دون غضب أو تهيج،  شرح النصوص، كان صوته جهوريا، يمأل األسماع،يرتفع وين

قمطرير، وال   وهو عبوس  القسم،  إلى  غيره  يدخل  حين  في  استئذان،  بدون  العقول  فتستقبله 

 يتورع عن إهانة بعضنا بمالحظاته الباسرة. 

مجلة    في  لنا  لينشرها  المقاالت  بعض  نكتب  أن  يوم  ذات  علينا  اقترح  أنه  أنسي  وال 

تحريرها) التي كان رئيس  ــ   1965)الشعب(  العام    1970ـ ( بوصفه عضوا منتخبا لالتحاد 

آنذاك   للشغل  التونسي  العام  لالتحاد  العام  األمين  وكان  باإلعالم،  مكلفا  للشغل،  التونسي 

)اإلمتاع   وكتابه  التوحيدي  حيان  أبي  عن  مقال  بكتابة  وأسرعت  بالغة،  البشير  المرحوم 

 أن نشره في أول عدد ظهر  والمؤانسة( وسلمته إلى أستاذي الحبيب الشاوش، فما كان منه إال 

للمجلة، وكوفئت على كتابة هذا المقال بمبلغ مالي ، وسلمته إلى والدي رحمه هللا ، لشراء ما  

تحتاج إليه العائلة، ولما توجه إلى الدكان الكائن بالحي أضاع ذلك المبلغ، وعاد إلى المنزل  

يلحقه شيء من األذى،  كما  بخفي حنين، وقيل لي آنذاك أن من يكتب عن التوحيدي ال بد أن  

 وقع لعباس محمود العقاد عندما كتب عن ابن الرومي فأدخل السجن. 

عن     مقاال  منها  لي،أذكر  تشجيعا  المقاالت  من  العديد  المذكورة  المجلة  لي  ونشرت 

ثم   األخير،  بالمقال  )البريس(  جريدة  نوهت  وقد  خلدون،  ابن  والفالحة عند  بكر،  أبي  سعيد 

شاوش ألسرة التحرير ، بوصفي مصححا لمجلة )الشعب( وجريدة )الخدام(  ضمني األستاذ ال

األسبوعية، وقد نشرت فيها هي األخرى بعض كتاباتي، وكنت اطلع األستاذ الشاوش، وهو  

نشرها،   على  ليوافق  )الشعب(  افتتاحية  على  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  بمقر  مكتبه  في 

ذ االفتتاحيات،  تلك  محرر  أنه  تلك  ويبدو  وعنوان  والنقابي،  السياسي  الطابع  ات 

األولى) مرتين  النواب  مجلس  عضوية  ذلك  بعد  وتولى  االتحاد(  ــ   1974االفتتاحية)كلمة 

 ( .  1983ــ  1979( والثانية )1979

ابنته    ألن  النوم،  قلة  من  يوما   لي  شكا  أنه  ذلك  من  الحديث،  في  معي  يتبسط  وكان 

( كانت تبكي وتصرخ طيلة الليل،ومن حين آلخر  1968أو    1967الرضيعة)نحن في سنة  

كان يقترح علي كتابة بعض المواضيع التي تتعلق بقضايا الساعة في تونس، أذكر منها على  

 سبيل المثال مسألة التعاضد التي كانت الشغل الشاغل  للناس في ذلك العهد. 

احتفلت   التي  التونسية  الجامعة  مؤسسي  من  الشاوش  األستاذ  كان  هذه    وإذا 

( بخمسينيتها فهو كذلك من المناضلين ضد الحضور الفرنسي بتونس، من ذلك  2010السنة)

سنة   مظاهرة  في  مع    1952مشاركته  فيها  نادى  التي  عمره،  من  العشرين  في  وهو 

إثر المظاهرة بثكنة   المتظاهرين برحيل الجيش الفرنسي، وبسقوط المقيم العام، فأوقف على 

ع التنكيل به وإهانته  مع زمالئه، كالنوم على كوم من التبن،  )فورجمول( بسوسة، حيث وق

والقيام بأشغال شاقة مهينة ومذلة، كجمع أوساخ الخيل، وتقديم العلف لها، وطرد من التعليم  

( بسوسة  للذكور  الثانوي  بالمعهد  الصادقي  الفرع  في  يتابعه  كان  ـــ   1946الثانوي،الذي 

الم1952 دفتره  في  الطرد  هذا  وسجل  الحصول  (  من  منعه  في  سببا  ذلك  وسيكون  درسي، 

 على منحة، حين عزم على مواصلة دراسته بفرنسا.
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ولكنه تحدى كل العراقيل التي واجهته إلتمام دراسته، ففي صائفة العام المذكور سافر    

إلى فرنسا إلجراء امتحان البكالوريا، وفعال نجح في شعبة العلوم التجريبية بمالحظة حسن،  

من من    وكان  األصرم  وعزوز  حاليا،  النواب  مجلس  رئيس  المبزع،  فؤاد  األستاذ  زمالئه 

الشهادة  هذه  على  حصوله  له  وسمح  وغيرهما،  بورقيبة  الحبيب  السابق  الرئيس  وزراء 

بمواصلة التعليم العالي بجامعة السربون، وعندما تقدم الجتياز مناظرة التبريز كان األول في  

بكل طلبته   بين  على  دفعته،وأشيع  عشر  بسبعة  المناظرة  هذه  في  نجح  أنه  آنذاك  اآلداب  ية 

 عشرين، وهو عدد ممتاز كما ال يخفى.  

وعاد إلى تونس بعد هذا النجاح الباهر ليدرس بالمعهد الصادقي، ثم بترشيح األساتذة   

أفريل، ثم بمنوبة إلى أن أحيل على التقاعد سنة    9المساعدين، وأخيرا بكلية اآلداب بشارع  

2004   . 

نقيبا       المرتضى  والشريف  الرضي  منها:الشريف  ودراسات  بحوث  عدة  كتب 

الطالبيين، وسابور بن أردشير وتأسيسه دار العلم ببغداد، هذا باإلضافة إلى تقديمه للكثير من  

ومجمع   الفوائد  و)مطلع  لمسكويه  األعراق(  وتطهير  األخالق  تهذيب  مثل)كتاب  الكتب 

و)حلية   نباتة  حسين  الفرائد(البن  الخضر  و)محمد  (للحاتمي  الشعر  صناعة  في  المحاضرة 

 حياته وآثاره( لمحمد مواعدة وغيرها. 

دروس    من  التقطتها  فقرات  أميل  الذكريات  إلى  هي  التي  الخواطر  هذه  في  وسأذكر 

التخرج) سنة  في  ونحن  علينا،  ألقاها  التي  الشاوش  ( وموضوعها:  1970ـــ    1969األستاذ 

ب فيما  األدبي  من  )النقد  نصوص  شرح  مع  باألندلس(  للهجرة  والسادس   الرابع  القرن  ين 

 )رسالة التوابع والزوابع( البن شهيد،أنقلها من كراسي، الذي مازلت احتفظ به حتى اآلن. 

إن غرض ابن شهيد من رسالة التوابع والزوابع هو المعارضة والمضارعة، وإبراز    

صصية أدبية نقدية تهكمية، وقبل أن ننقل  اإلجازة وإفحام الخصوم، وهي رسالة لها صبغة ق

 ما قال األستاذ الشاوش عن النقد عند ابن شهيد نعرف به، وإن بإيجاز:  

هو أبو عامر احمد بن عبد الملك بن مروان بن احمد بن عبد الملك بن شهيد أصله    

  ( بقرطبة حيث ربي ونشأ في حماية هشام بن عبد 426/1034من قبيلة أشجع العربية )توفي

الرحمان الناصر، وكان األمر يومئذ للحاجب محمد بن أبي عامر، قال ابن شهيد الشعر  وهو  

في العاشرة من عمره، وتربى تربية الخلفاء، فشب على المجون والمالهي، وتقلب في عدة  

مناصب ومهام كالوزارة ، وكان من أسرة ثرية ومثقفة، سهر على تربيته والده، ألف )رسالة 

والز ميدان  التوابع  في  مكانته  ويبرز  العرب،  والكتاب  الشعراء  مشاهير   ليضارع  وابع( 

الشعراء   هؤالء  من  كل  إجازة  يتحصل  بأن  وذلك  السواء،  على  والشعري  النثري  اإلنتاج 

 والكتاب الفحول، من مشاهير األعالم الذين عرفتهم لغة الضاد.

راء والثاني خصصه  تحتوي الرسالة على مقدمة وأربعة فصول األول في توابع الشع 

ما   حد  إلى  تشبه  والرسالة  الجن،  حيوان  في  والرابع  الجن،  نقاد  في  والثالث  الكتاب،  لتوابع 

رسالة الغفران للمعري، ولئن تجول المعري في العالم األخر، والتقى باألدباء والشعراء، فإن 

والكتاب، وأجرى    ابن شهيد قام برحلة في عالم الجن، وفي هذا العالم التقى بشياطين الشعراء

يكون   أن  في  لطموحه  إرضاء  الجميع،  على  تفوقه  وأبرز  أدبية،  مناظرات  معهم  شهيد  ابن 

 شعره ونثره هو األجود واألرقى. 

يتساءل االستاذ الشاوش في درسه عن أصول النقد عند ابن شهيد فيقول: كان معظم   

الرابع وقبله يصدرون أحكاما سطحية، وفي القرن  العرب في  أسلوب موجز، وكانت    النقاد 
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طريقتهم تقوم في النقد على استعمال أفعل التفضيل، متأثرين بمن سبقهم من النقاد، ال سيما  

اللغة   مثل  عصره،  في  النقاد  به  عني  بما  شهيد  ابن  عني  وقد  والثالث،  الثاني  القرنين  في 

ا بمكانة  عني  كما  النثر،  ميدان  في  الفني  التأليف  وشروط  واألسلوب  في  وأحكامها،  لقريحة 

الشعر والسرقات والرواية للغير، ومفهوم االبتكار واإلبداع، كما عني بالتجديد والتقليد، هذا  

فضال عن انشغاله بالمعنى والمبنى، وعالقة أحدهما باآلخر، وهنا  يظهر أثر أرسطو الذي  

قرن  تناقله العرب منذ نشأة بيت الحكمة في بغداد على يد المأمون عصرا بعد عصر، حتى ال

 الرابع وبعده. 

وأورد األستاذ الشاوش نماذج من النقد عند العرب، فهذا القرشي  في )جمهرة أشعار    

القيس   امرؤ  وهم  خاصة،  الوبر  أهل  الناس  أشعر  قوله:   عبيدة  أبي  عن  لنا  يروي  العرب( 

)الشعر   في  قتيبة  ابن  وذكر  وطرفة،  ولبيد  األعشى  الثانية  الطبقة  وفي  والنابغة،  وزهير 

لشعراء( أن أبا عمرو بن العالء قال: سئل األخطل عن معاصريه الفرزدق وجرير، أيكم  وا

أشعر؟ فقال : أنا أمدحهم للملوك، وأنعتهم للخمر، وأما جرير فأنسبنا وأشبهنا، وأما الفرزدق  

 فأفخرنا؟

نالحظ أن النقد من خالل هذين المثالين يدور على إبراز خصائص كل شاعر المميزة    

يره،دون التوغل في درس هذه الخصائص تفصيال،كما تعبر هذه األحكام النقدية عن  له عن غ

التفصيل   ينقصها  عامة،  تعبيرية  صيغة  وهي  التفضيل،  أفعل  باستعمال  النظر  وجهات 

والتدقيق، وبصفة عامة كان العرب يكتفون بمثل هذه األحكام النقدية التي يرتجى من ورائها  

وتفضيله، أو تحديد ميدان اختصاصه بالنسبة إلى غيره، وكان  إبراز فضل الشاعر بمقارنته  

النقاد العرب يستعملون إلصدار أحكامهم على هذا الشاعر أو ذاك طريقة المقارنة، فقد أورد  

ابن سالم الجمحي النموذج التالي: كان أبو عمرو بن العالء يقول: نظير األعشى في اإلسالم  

زهير الفرزدق، وال يبدو غريبا إن سلك ابن شهيد في    جرير، ونظير النابغة األخطل، ونظير

رسالته مسلك المقارنة الذي ذهب إليه غيره، وإن هو ركزها على نفسه، إلبراز قيمته الذاتية،  

 وبذلك ينفرد عن غيره من النقاد العرب. 

ومن مقاييس جودة الشعر عند النقاد في القرن الرابع حسن التشبيه، وهو عندهم دليل    

إلى  البال تتجه  النقاد  أذواق  وكانت  للموضوع،  المالئمة  القافية  وتفضيل  تخير  وكذلك  غة، 

القوافي الخفيفة، بل قد يذهب البعض من النقاد إلى تقييم جودة الشعر اعتمادا على  أصالته،  

أي ندورة أمثاله، فاألصالة أو الندورة عامل من عوامل ضبط القيمة، ذلك أن غير المألوف  

 ئه مكانة خاصة تجعله نفيس المطلب، عزيز الندورة. من الشعر يبو 

وكثيرا ما كان النقاد يربطون الصلة بين الشعر الجيد ونبل صاحبه، وقد ذهب في هذا   

يختار   الشعر  كل  وليس  والشعراء(:  في)الشعر  قال  حيث  ذهب،  من  أول  قتيبة  ابن  المنهج 

عل ويحفظ  يختار  قد  ولكنه  والمعنى،  اللفظ  جودة  على  في  ويحفظ  اإلجادة  منها،  أسباب  ى 

التشبيه، وقد يحفظ ويختار على خفة الروي، وقد يختار ويحفظ ألن قائله لم يقل غيره، أو ألن  

 شعره قليل عزيز، وقد يختار ويحفظ لنبل صاحبه.

اتجاهه على وجوب    النقدي، حيث حكم ذوقه، وركز  المنهج  بهذا  ابن شهيد  تأثر  وقد 

ل المالئمة  للقوافي  بنبل  االنتقاء  يشعر  به  وكأننا  للمقام،  المطابقة  التشابيه  وعلى  ألغراض، 

بالتفوق والنبوغ في اإلنتاج األدبي محتقرا ضحالة الشعراء  لها  بنفسه، وحكم  منزلته، فاعتد 

 من عموم الناس، فكانت البن شهيد إلى نفسه والى شعره وشعر غيره نظرة ارستقراطية. 
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النقا   كان  الشاوش:  األستاذ  يقول  للمناهج  ثم  االمتثال   يحبذون  الرابع  القرن  في  د 

المألوفة، ويستقبحون االبتداع، أي الخروج عن العادة المألوفة، واإلتيان بالغريب من األلفاظ،  

بل يذهب البعض إلى تحبيذ نوع من التقليد للقدامى، والسير على منوالهم في لغتهم، وقد عبر  

فرأى أن الشاعر النابغ هو ذاك الذي ينتهج مسلك  ابن رشيق عن موقفه من التقليد واالبتداع  

التي   وهي  المألوفة،  والتعابير  المسموعة،  األلفاظ  ويستعمل  وتعبيرهم،  أسلوبهم  في  القدامى 

وأمثلة   معروفة،  ألفاظ  وللشعراء  رشيق:  ابن  يقول  الحوشية  ضد  وهي  بالكتابية،  عرفت 

                                 رها، كما أن الكت اب اصطلحوا على  مألوفة، ال ينبغي للشاعر أن يعدوها، وال أن يستعمل غي 

لفظ   باستعمال  يتطرف  أن  شاعر  يريد  أن  إال  سواها،  إلى  يتجاوزونها  ال  بأعيانها،  ألفاظ 

 أعجمي يستعمله في الندرة على سبيل الخطرة، كما فعل األعشى قديما وأبو نواس حديثا. 

تأثر ابن شهيد بهذه    وهكذا يميل النقاد إلى السالسة البعيدة كل البعد عن االبتذال، وقد  

واإلسفاف،   الحقارة  عن  البعد  كل  البعيدة  المختارة  األلفاظ  استعمال  إلى  أميل  فكان  النزعة 

فجاء شعره ونثره من حيث العبارة متينا سلسا جزال، وقد عبر عن موقفه فقال ما ملخصه :  

يؤدي المعنى في  إن البليغ سواء كان كاتبا أو شاعرا هو الذي يتخير اللفظ المواتي للمقام، و

غير مغالطة وال إبهام وال إشكال، فيكون صاحبه قد تبوأ مكانا من البالغة قائما على حسن  

والدقة  البالغة من اإليجاز  األناقة مع مراعاة شروط  اللفظة األنيقة في محل  الذوق، وتخير 

 في التعبير. 

ا  شان  في  أحكامهم  في  عامة  الرابع  القرن  نقاد  بها  امتاز  نظرة  الشعري  وهي  إلنتاج 

أبو هالل العسكري في )كتاب الصناعتين(   والنثري على السواء، وقد عبر عن هذه النظرة 

وقل ت   واستوائه  وسهولته  سالسته  في  المنثور  مخرج  خرج  ما  الجيد  والمنظوم                                                                            فقال: 

بالرجوع إلى بعض   ضرورته،       ويستدل أبو هالل على صحة ذوقه، واستقامة أحكامه 

يستم والسيد  الشواهد،  وأسيادهم"  الشعراء  فحول  على  اعتمادا  القديم،  العرب  تاريخ  من  دها 

من الشعراء أفحلهم"، ويصوغها في قالب حوار، وقد قال أبو هالل في هذا الشأن، أي في نبذ  

التكلف والتصنع، واإلشادة باتباع السالسة في التعبير، واستعمال األلفاظ المألوفة: قيل للسيد:   

غريب في الشعر، فقال: ذاك عي في زماني، وتكلف مني، لو قلته، وقد رزقت  أال تستعمل ال

 طبعا، واتساعا في الكالم، فإن أقول ما يعرفه الصغير والكبير، وال يحتاج إلى تفسير. 

وكان ابن شهيد قد اتهم بالسرقة، ألنه سلك مسلك التقليد  للمتعارف من األشعار في      

أبا ما  ومحاورها،وبقدر  دون  معانيها  باالبتكار  همته  تعلقت  القدامى  منهج  في  السير  ح 

العربية   األذواق  مع  التالؤم  في  والمتمثل  عصره،  في  العربي  بالذوق  تأثر  كما  االبتداع، 

األصيلة في كتابة القصائد، وسبك معانيها وألفاظها حسب الطرق المألوفة، وقد اتهم من أجل  

 جل الشعراء والكتاب، وأكدها جل النقاد. ذلك بالتقليد، على أن هذه الظاهرة تقيد بها  

 فما هي الميزة التي تميز بها ابن شهيد في مجال النقد األدبي؟   

اإلتيان       هي  والمعارضة  المعارضة،  طريقة   على  نقده  بنى  شهيد  ابن  أن  نالحظ 

بقطعة نثرية وشعرية تطرق نفس الموضوع، الذي طرقه الغير مع محاولة التفوق عليه، أو  

األ محور  على  على  خاصة  يدور  التساوي  او  التفوق  ومجال  الفضل،  في  معه  التساوي  قل 

األسلوب واللغة، ومن هنا نفهم  أو ندرك مدى العناية الفائقة واالهتمام البالغ الذي أواله ابن  

ومن   العناية،  هذه  نلمس  والزوابع(  التوابع  )رسالة  نطالع  وعندما  للكتابة،  أسلوبه  في  شهيد 

فية األخرى يجدر أن نذكر التالؤم مع البيئة، ذلك أن القرن الرابع وما تاله هو  دوافعها اإلضا

عصر العناية باللغة، وإتقان التأليف، والتفنن فيه قدر اإلمكان، وذلك بعد أن ظهرت المؤلفات  
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البصرة  بين  وطالت  الزمن،  في  امتدت  التي  القديمة  الخصومة  وبعد  اللغة،  في  العديدة 

شملت حتى  باللغة    والكوفة،  العناية  فكانت  بالزعامة،  استأثرت  ثم  بينهما،  وقفت  التي  بغداد 

وتنسيق اللفظ باستعمال المحسنات البديعية اللغوية والمعنوية ميزة القرن الرابع، وال غرو أن  

 ابن شهيد قد تأثر بها. 

الشعور     على  المبنية  األصالة  من  بنوع  التعلق  النقدية  شهيد  ابن  مميزات  أخص  إن 

خصية الذاتية، أي القدرة على اإلتيان بما أتى به الغير من الفحول والنوابغ، بل اإلتيان  بالش

بما يفضلون به، وركز ابن شهيد اختياره على نخبة من الكتاب والشعراء الذين ضارعهم  في  

رسالته ، وقد أجمع كافة النقاد على تفوقهم في األبواب التي طرقوها باعتبارهم يمثلون أحسن  

 اذج، بل بوصفهم أعالم إن في عصرهم أو بعده. النم

العالي،       بالتعليم  أستاذة  اآلن  هي  الشاوش،  نهى  بسمة  سماها  ابنة  الحبيب  ولألستاذ 

في   نشرت  علمية  ودراسات  أبحاث  ولها  بها،  يدرس  والدها  كان  التي  الكلية  بنفس  وتعمل 

دكتورا دولة حول)وصف  دوريات محكمة، وقد ناقشت في السنوات القليلة الماضية أطروحة  

الحيوان في األدب الجاهلي( لقد رعى هذه النبتة الصالحة طفلة وشابة ، وبقي يتعهدها حتى  

في   أستاذة  أو  دولة،  دكتورا  فوق شهادة  أخرى  درجة  هناك  وهل  درجة،  أعلى  إلى  وصلت 

فتراه   عليها،  يحنو  زال  وما  المهنة،  سلم  أوفي  الشهادات  سلم  في  إن  العالي،  يحضر  التعليم 

مداخالتها في الندوات العلمية، وال شك أنه يستمتع بما تقول، ويحمد هللا على أن هذه النبتة  

 أثمرت وأينعت، وفاح أريجها علما وتقوى. 

                                                              أدام هللا لها ولنا والدها الحاج الحبيب، و م عه بالصحة والعافية.  

 صـــالح القرمــــــادي

 
المعاهد    في  التدريس  من  سنوات  عشر  العلم  بعد  من  أستزيد  أن  لي  خطر  الثانوية 

والمعرفة، وتجديد العهد  مع أساتذة األمس، وذات يوم قصدت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

بشارع   وقبيل    9الكائنة  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  كلية  تسمى  اليوم  وأصبحت  أفريل، 

وتراءى   شديد،  ببطء  يمشي  األساتذة  أحد  رأيت  إليها  سنين  الوصول  أعباء  يحمل  وكأنه  لي 

ذهبت   معطفا  يرتدي  الجسم،  نحيل  كان  عمره،  من  الخمسين  يتجاوز  لم  أنه  والحال  ثقيلة، 

هو   فإذا  فأكثر،  أكثر  منه  اقترب  بدأت  بعيد،  من  لي  بدا  هكذا  أو  بجدته،  والسنون  األعوام 

 (. 1982ـــ  1933األستاذ صالح القرمادي)
ام مدخل الكلية بكل تؤدة وفتور، تمايل، وكاد أن صعد الدرجات الثالث أو األربع أم  

يسقط، وهو يصعد تلك الدرجات القليالت. أذكر أنه دخل علينا قبل عشر سنوات إلى القسم، 

تخاله   حتى  الزرقة،  أقل  لم  السمرة،إن  إلى  أميل  كان  الضخم،  وجسمه  المديدة،  بقامته  فمأله 

لة هنا وخصلة هناك، يذكرك برسوم  زنجيا، وبطال في المالكمة، وكان شعره مضطربا، خص

 بعض الفنانين التجريديين.

كالصواعق     صوته  كان  درسه،  القرمادي  األستاذ  وبدأ  مقاعدهم،  في  الطلبة  تسمر 

المحرقة، والرعد القاصف، بدا لنا هكذا في البداية، ولكن الرجل كان لطيفا، يظهر ذلك من  

ك آلخر  حين  من  لنا  تلوح  التي  الخفيفة  وحيد  ابتساماته  أنه  يومها  وعرفنا  الخاطف،  البرق 

زمانه في علم األصوات العربية، وفي األلسنية وعلوم اللغة عامة، تخرجت على يديه أجيال  
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من محبي اللغة العربية وأصواتها، يوم كان الطالب الناجح في البكالوريا يختار الشعبة التي  

 يرغب فيها. 

الرواد، والمبرزون في األلسنية وعلم    أصبح المتخرجون على يديه في علوم اللغة هم 

اآلداب، وجعل   كليات  في  العلوم  هذه  الذي ركز  هذا  القرمادي،  ريادة  وتنوسيت  األصوات، 

منها مادة مثيرة للدرس والبحث، وأصبحت على يديه مادة طيعة، تنقاد إليه بسهولة، رغم ما  

عيش تحول لديه إلى كتاب  فيها من تعقيد والتواء، فهذا )المفصل( للزمخشري وشرحه البن ي

سهل التناول، رغم صعوبته وغموض ما فيه، بالنسبة لنا نحن الطلبة، يأخذ النص من شرح  

وفي   العبارة،  سهل  الداللة،  واضح  لدينا  جملة،فيصبح  وجملة  فقرة  فقرة  فيتتبعه  المفصل، 

ل بدراسة الفعل  األثناء كان يمدنا بقواعد في اللغة مع أمثلتها، لم نرها عند المدرس الذي اشتغ

 والجملة في العربية، والذي كان كثيرا ما ينصب الفاعل، ويرفع المفعول به.

ال أذكر أنه جلس على الكرسي، كانت السبورة رفيقته في دروسه، فعلى ظهرها يطل   

مسرح   في  المتحركة  كالدمى   شواهده  لنا  وتتراءى  ومناقشا،  محاورا  يعيش  ابن  علينا 

 ستاذ القرمادي، ويوجهها كما يريد، وكما تطمئن إليه لغة العرب. األطفال، يشد خيوطها األ 

آخر،     أستاذا  فرأيت  الجامعي،  التعليم  من  الثالثة  المرحلة  في  ونحن  علينا  دخل  ثم 

يشبه   ما  أو  مريض  أنه  تدل على  وجهه من صفرة  يخلو  البنية، ال  الصوت، ضعيف  خافت 

ال ذلك  لقد ذهب  القسم،  في  الحركة  قليل  في  المريض،  كأنه  الذي كان يصول ويجول،  رجل 

خصام مع الزمخشري وابن يعيش، واختفت تلك اإلشراقة المتوهجة التي تلوح على وجهه،  

 والتي هي عالمة على الصحة والنشاط والحيوية. 

وجد أمامي ذات يوم كتابا عنوانه )أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة للدكتور      

له،   أريته  أو  خرما(  مني،  نايف  استعاره  ثم  تصفحه،  عليه،  اطلع  أنه  مني  اعتقادا  أذكر،  ال 

وأرجعه لي بعد أسبوع، وال شك عندي أنه التهم هذا الكتاب، فلما سألته عنه أجاب بأنه كتاب  

جيد، أو ما شابه ذلك، تعجبت كيف لم يطلع عليه، وهو الذي ال تفوته من قبل هذه الدراسات 

ب  أو  بالشرق  التي تصدر  الكثير من  اللغوية  يحسن  الرجل  فقد كان  لغة كانت،  وبأي  الغرب، 

اللغات، ولعله كان يرى أن األلسني ال بد أن يكون حاذقا ألكثر من لغة، ليتمكن من المقارنة  

 بينها. 

وكثر حديث الطلبة عن الحالة الصحية المتدهورة التي وصل إليها هذا الرجل، وكثر   

فهذ التأويالت،  واختلفت  والقال،  إلى  القيل  نصل  ولم  كذا،  يقول  واآلخر  كذا،  يتناول  يقول  ا 

 جلية األمر في خصوص تدهور صحته. 

سنة     معتاد،    1982وذات مساء من ربيع  أمرا غير  بها  أن  فأحسست  الكلية،  دخلت 

الوجوم باد على الوجوه، والسكون المطبق يلف الكلية بطالبها وموظفيها، لم أفهم ماذا جرى،  

أن    اعترضني صديق، كان هو  ببنت شفة، أردت  ينبس  ولم  اآلخر حزينا عابسا، صافحني، 

أسأله، فسبقني بالكالم، قال لي: ألم تسمع؟ وجد األستاذ صالح القرمادي في مكان ما مقتوال،  

ولم يزد، وقيل إنه وجد ميتا في جب صحبة شاب مقتول هو اآلخر، وقال لي صديق والعهدة  

القرمادي، لقد وجد رأسه في مكان، وجثته في مكان  عليه، بعد ثالثين سنة من موت األستاذ  

 آخر، والموت واحد وإن تعددت األسباب. 

المساء   في  األبد،و  إلى  ورحل  وطلبته،  زمالءه  القرمادي  غادر  بساطة  بكل  هكذا 

ظهرت صورته على شاشة التلفزة، و معها نعيه، و خسارة الجامعة التونسية في فقدانه، مات  

على حين غفلة ، سقوطا في جب مهجور  –يقه األستاذ منجي الشملي  كما قال زميله و رف  –
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عميق ، مدفوعا إليه، و هو ال يدري ،فحب االستطالع فيه عريق ، و سواء سقط في جب أو  

 مات حتف أنفه فاألسباب تتعدد، و الموت واحد. 

بقي   ما  حيا،  سيبقى  تركه  ما  لكن  و  جثمانه،  اختفى  ،نعم  يمت  لم  القرمادي  لكن  و 

لقد  اإل القيود، مهما كان نوعها ،  التحرر من ربقة  ينشد  الرقي، و  التغيير و  إلى  يرنو  نسان 

كان الرجل يدعو إلى أن يمتلئ اإلنسان كرامة و تحررا، و أن يسود على كل ما عداه، و كان  

 يعتز بكفاح الشعب التونسي، و تحريره للوطن، ويعمل جاهدا على ترقية هذا الشعب

و    بقلمه،  ثم  وتقدمه  القصة  إلى  البحث  يتجول من  كان  فقد  متنوعا،  كان  قلمه  حصاد 

 الشعر

نعم كان القرمادي شاعرا، و لكن ليس كالشعراء اآلخرين، فقد كان أميل إلى الرمز، و  

الجيد   اطالعه  و  العربية،  في  تبحره  رغم  العامية،  اللهجة  في  معروفة  قوالب  استعمال  إلى 

أدبا و علما، و   العربي  التراث  للتأويل، و  على  أبعادا متنوعة  الرمز يعطي لشعره  إلى  ميله 

الشعر ديوانان أحدهما   للتفسير،وله من  بعد واحد  وذا  الشعر مباشرا،  يكون  أن  يرفض  كأنه 

علم   في  دروس  الفرنسية  ترجم عن  مترجم  وهو  بالفرنسية،  واآلخر  الحية(  بالعربية)اللحمة 

الك حداد والتطليق لرشيد بوجدرة، ومحا  األصوات العربية لجون كونتينو وسأهبك غزالة لم

 الحكيم ومحا المعتوه للطاهر بن جلون، باإلضافة إلى بعض القصص القصيرة.

و لكن ما يهمنا في هذه الخواطر العجلى هو دروسه على طلبته، و في الميدان الذي  

اإلع  يثير  ما  و  مبلغه،  اللغة  علوم  و  األلسنية  في  بلغ  أحدا  أعرف  ال  و   ، فيه  هو  برع  جاب 

اللغة   علوم  أي  الجدولين،  هذين  على  وهيمنته  المعاصرة،  اللغوية  للدراسات  أيضا  استيعابه 

إلى رأيه الشخصي  المعاصرة في أوروبا و أمريكا ، ثم الوصول  اللغة  العرب، وعلوم  عند 

 في جزئيات هذا العلم. 

الهيك   الماضي موضة  القرن  السبعينات من  وآفاق  الستينات  فترة  في  و  سيطرت  لية، 

خاصة في الميدان اللغوي ، و كان القرمادي في دروسه فارس هذه النظرية، يقدمها لطلبته،  

بين   من  نظرية  أنها  على  المجالت  في  و  الثقافية،  المراكز  في  محاضراته  في  يقدمها  كما 

 النظريات التي تحاول أن تفسر الظواهر اللغوية . 

و اإلنسان بالطبيعة و الطبيعة بالكون ...    اللغة كما يقول القرمادي مرتبطة باإلنسان،  

)مثل   داخليا  بينها  فيما  مترابطة  المذكورة عنيصرات  العناصر  في صلب كل عنصر من  و 

من   األخرى  اللغة  بعناصر  عالقتها  في  ،و  بينها  فيما  عالقاتها  في  الصوتية  اللغة  عناصر 

 صرفية

أي ما يسمى    –لغة اللفظية  ولفظية و تركيبية ...( و خارجيا ) مثل ارتباط عناصر ال 

بذلك    –بالمعجم   و  التقني...(  و  العلمي  و  االقتصادي  المستوى  في  المجتمع  تطور  بعناصر 

إنما هي   اللغة   : المشهورة  دو سوسير  فردينان  األلسنية  سيبويه  قولة  القرمادي  نفسر حسب 

 هيكل كل شيء فيه مرتبط بغيره . 

واقع عند الهيكليين موجودة بعد في صلب و هكذا نرى أن فكرة ترابط العناصر داخل ال

 القانون األول من التفكير المادي الجدلي، هذا بالنسبة للقانون األول. 

يحدث    التغير  هذا  أن  على  باستمرار،  يتغير  و  يتغير  شيء  كل  أن  فهو  الثاني  أما 

مدة  بدرجات متفاوتة في السرعة، فقد يبلغ من البطء حدا نظن معه غلطا أن األشياء قارة جا

 ال حراك بها. 
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و القانون الثالث أن التغير في الكم ينتج عنه حتما تغير في الكيف ، تدخل اللغة الالتينية  

المسيحي ،   العهد  القرون األولى من  إلى التينية  تغيرات جزئية أوال تتدرج بها  القديمة مثال 

انق قصوى  درجة  التركيب  و  اللفظ  و  الصوت  في  التغيرات  تراكم  بلغ  إذا  اللغة  حتى  لبت 

 الالتينية وآلت إلى اللغة الفرنسية . 

األضداد   تصارع  هو  التغيرات  جميع  محرك  أن  فهو  األخير  و  الرابع  القانون  أما  و 

بشري    واقع  و كل   ، مادة  منها كل  تتكون  التي  األضداد  بين  التنازع  أن  ذلك   ، المادة  داخل 

يم و الجديد، و اآلفل و الباقي، و  وطبيعي هو الذي نسميه في كالمنا العادي الصراع  بين القد

انقالب   عملية  التطور،أي  عملية  منه  تتكون  الذي  الداخلي  المحتوى  هو  إنما  التنازع  هذا 

عن   ناتجة  تناقضات  صلبها  في  يوجد  اللغة  كذلك  و  كيفية،  تغيرات  إلى  الكمية  التغيرات 

ى بذل أقل مجهود  صراع األضداد، و األضداد هنا هي نزعة اإلنسان إلى االقتصاد :  أي إل

الطاقة  من  ممكن  مجهود  أقل  بذل  أي   : ممكن  مردود  أكبر  إلى  وجوبا  الوصول  مع  ممكن 

الوصول إلى أكبر درجة ممكنة من الوضوح في أداء البالغ الذي هو الوظيفة األساسية في النطقية، و  

 كل لغة، من ذلك مثال بذل المجهود في العربية للنطق بحركات اإلعراب في قولنا: قتل الصياد األسد ،

األسد  وهو ملفوظ ممكن في العربية، وإسقاط تلك الحركات في اللغة الدارجة في: مثل قتل الصياد   

، و ذلك ألن الدال على وظيفة األلفاظ هنا هو ليس أواخرها المعربة، و إنما موقعها من الملفوظ و مكانها  

 منه .

هذه عينة من تحليل القرمادي للهيكلية، و كذا يصنع في جميع دروسه مع طلبته، و هذا العمق في    

متين في الصادقية  وفي الجامعات الفرنسية،  التحليل، و الدربة على التفسير و التعليل ناتجة عن تعلمه ال

اختالفها،   الموضوعات على  ومزاولة  التفكير،  في  مرونة  ذو  منهاج  له  استقام  كله  ذلك  من 

منهاج هو ذوب إيغاله في اإلحاطة بالتراث العربي اإلسالمي فلسفة و أدبا، كما يقول منجي  

 الشملي رفيقه و زميله في مجلة التجديد و في التدريس . 
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 المنصف الشنوفي 
 
اإلنسانية     العلوم  بكلية  السفلي  بالطابق  القرمادي  صالح  قاعة  أمام  واقفا  كنت 

تكن   لم   ، نحوي  قادم  القاعة رجل  تلك  إلى  المؤدي  الرواق  في  لي  وتراءى  واالجتماعية، 
شيته العادية، ولما اقترب مني هتف  مشيته غريبة عني، ولكن العصا التي كانت بيده أفقدته م

وعانقته   نحوه  تقدمت  قرن،ثم  ثلث  من  أكثر  منذ  أعددتها  قد  كنت  التي  األطروحة  بعنوان 
طويال، كانت فرحتى شديدة بلقياه،إذ لم أره منذ عدة أعوام، وشعرت في نفس الوقت باألسى  

دقيقة أو دقيقتين، ثم  والحزن ، فقد عملت السنون فيه ما لذ لها وطاب، لم يدم اللقاء سوى  
 صعد الدرج واختفى عن ناظري. 

والعلوم     اآلداب  كلية  مؤسسي  أحد  الشنوفي،  المنصف  األستاذ  هو  الرجل  هذا 
بشارع   تعلوه 1938أفريل    9اإلنسانية   ، اللون  أسمر  بالقصير،  بالطويل وال  ليس  ، رجل 

ا لو كانوا أصدقاءه، ال  مهابة ووقار، لين العريكة ، سهل المعاشرة، كان يعامل طلبته ، كم
تالمذة   كأننا  يعاملوننا  الذين  زمالئه  بعض  يصنع  كما  جبينه،  قطب  أو  غضب،  أنه  نذكر 
أو   نمل  وال  والساعات،  الساعة  تمر  محياه،  على  دوما  تلوح  االبتسامة  كانت  بل  صغار، 
  نضجر مما يقول، ألن ما يقوله يصدر عنه بكل عفوية وتلقائية، فال يتكلف في الكالم وال 

 يتبجح أو يعلو بأفكاره عن مستمعيه، وبصفة عامة كان مثاال للتواضع، وحسن الخلق. 
اآلداب   إلى كلية  أنتمي  ولما أصبحت  ما،  أنني كنت سجلت أطروحة في كلية  أذكر 

أردت تحويلها إلى هذه الكلية، وطلبت من األستاذ الشنوفي، وكان قاب قوسين أو أدنى من  
فقبل   التقاعد،  على  ال  إحالته  األمر  هذا  وقال  غيره،  تلكأ  حين  في  تردد،  دون  اإلشراف 
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للقراءة،  األساتذة  النسخ على بعض  أوزع بعض  أن  المنصف  يعنيني، وطلب مني األستاذ 
وفعال عملت بنصيحته، وسلمت نسخة من األطروحة إلى األستاذ جعفر ماجد الذي قبلها هو  

قدمت   األثناء  وفي  اعتراض،  أي  يبدي  أن  بدون  التي اآلخر  للكلية  العلمي  للمجلس  طلبا 
بها،   كنت على علم  وإن  الرفض،  هذا  أسباب  لي  يبين  ولم  الطلب،  فرفضت  األمر،  يهمها 
المهم أن األستاذ الشنوفي رمز للمربي الفاضل، وكل عالم ال يتعالى عن الغير بالضرورة،  

وهم في العادة قصار أما أنصاف األساتذة  فهم الذين يحتقرون عباد هللا أو باألحرى طلبتهم،  
 القامة، وكل من اقترب إلى األرض كثر شره، سنة هللا في خلقه إال القليل منهم. 

لم تكن لألستاذ الشنوفي مؤلفات كثيرة، ولكنه إذا حقق مخطوطا، أو قدم لكتاب، أو   
الحضارة  في  الباحثون  يعتمده  مرجعا  كتاباته  وتصبح  الباحثين،  أنظار  إليه  تشد  بحثا  كتب 

بية الحديثة، وخاصة مسألة النهضة واإلصالح بتونس، ويكتب غيره الكتاب تلو اآلخر،  العر
التونسية   الكتب  بارز في نشر  لها دور  القليل، ذكر لي مدير دار نشر كان  وال يشتريه إال 
نسخ   ثالث  الدار سوى  منه  تبع  فلم  كتابا  له  نشرت  جامعيا  أستاذا  أن  والحديث  منها  القديم 

 وجاء يطالب بحقوق التأليف، بعد نشر الكتاب بمدة قليلة.  طيلة سنة كاملة،
اهتم المنصف الشنوفي في أبحاثه بوسيلتين بارزتين ارتكزت عليهما النهضة العربية   

الحديثة وهما الطباعة والصحافة، وبهذا التخصص تسنى له أن يكون مديرا لمعهد الصحافة 
لهذا إدارته  مدة  وفي  سنوات،  طيلة  األخبار  بورقيبة    وعلوم  الحبيب  الرئيس  ألقى  المعهد 

 محاضراته عن الحركة الوطنية. 
اختار     أنه  وأذكر  بتونس،  الحديثة  النهضة  إلى  اهتمامه  الشنوفي  األستاذ  ووجه 

موضوعا لطلبة المرحلة الثالثة بقسم العربية عنوانه )التفكير التونسي فيما بين الحربين( وقد  
ت التي صدرت في تلك الفترة مثل البدر والفجر  أمدنا بنصوص ومقاالت من بعض المجال

الشريف  وصالح  الصفائحي  إسماعيل  مثل  الفترة  تلك  رجاالت  على  التأكيد  مع  وغيرهما، 
 ومحمد الخضر حسين، وغيرهم من دعاة االستقالل في مرحلته األولى. 

لمصر    وكان األستاذ الشنوفي يعتقد أن النهضة العربية الحديثة لم تبدأ بغزو نابليون  
كما يرى المستشرقون، ومن سار على خطاهم من الدارسين العرب، ألن هذه الحملة ـــ كما 
هذه   أن  وعنده  العربية،  البلدان  من  غيرها  في  ثم  في مصر،  يذكر  أثرا  تترك  لم  ـــ  يقول 

 النهضة بدأت في الحقيقة مع حركة محمد بن عبد الوهاب.
حركة اإلصالح بتونس قد تأثرت بالحركة  ولئن ساد لدى دارسي النهضة الحديثة أن    

اإلصالحية التي تزعمها األفغاني ومحمد عبده ثم رشيد رضا، فإنه يرى أن بوادر اإلصالح 
في   وعبده  األفغاني  تزعمها  التي  الحركة  من  التاريخ  في  أسبق  التونسية  بالبالد  والنهضة 

ن حيث هي تونسية، ذلك  الربع األخير من القرن التاسع عشر، وأعلق بإصابتها األصيلة م
أن العصابة اإلصالحية التي تزعمها الجنرال خير الدين والشيخ محمود قابادو عملت، درءا 
لتطاول  الغرب على السيادة التونسية على تركيز التجديد والنهضة على هذه الدعامة، وهو  

اقتبسه  عنه  أن ال سبيل للخروج من التأخر والتخلف إال باسترجاع ما أضاعه اإلسالم، وما  
لإلسالم   نهضة  فال  والرياضية،  الحكمية  العلوم  أي  ـــ  وعزته  وهو سر عظمته  ـــ  الغرب 
بالنقل   الغرب  من  باقتباسها  إال  ذلك  إلى  سبيل  وال  العلوم،  هذه  باستعادة  إال  والمسلمين 

الحلقة األولى من سلسلة أعمال   1840والتعلم، فكان تأسيس المدرسة الحربية بباردو سنة  
اللبنات  إص بناء  الدين وقابادو الفضل في  الحية تدعمت وتأصلت فيما بعد ، فقد كان لخير 

المكتبة   تأسست  الحربية  المدرسة  إنشاء  على  فعالوة  التونسية،  النهضة  في صرح  األولى 
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 ( )1840األحمدية  الزيتونة  بجامع  التعليم  تحوير  وتم  الشرعية  1842(  المحاكم  وتنظيم   )
األ1856) عهد  وصدور  المطبعة  1857مان)(  إنشاء  من  وقابادو  الدين  خير  وتمكن   )

التونسي) الرائد  الكبرى)1860الرسمية وصحيفة  الوزارة  الدين  تبوأ خير  ـــ   1873( ولما 
 ( أنجز جملة من المشاريع أهمها إنشاء المدرسة الصادقية.1877
يدعو     كان  ما  مع  اتفقت  واإلصالح  النهضة  مجال  في  لتونس  األسبقية  إليه  هذه 

(  1884المصلح المصري محمد عبده، ولهذا بادر بزيارة تونس مرتين، كانت األولى سنة)
( وفي  1903والثانية  تونس  في  رأى  الرجل  أن  على  يدل  مرتين  تونس  إلى  وقدومه   )

تجديد   بعد  والتعليم  التربية  باالعتماد على  وتقدم،  إليه من إصالح  يرمي  ما كان  مصلحيها 
ال العلوم التي بها نهض الغرب، وتطاول على الشرق، والعجب أن المناهج التربوية وإدخ 

يلقي الشيخ محمد عبده درسا عاما في الجمعية الخلدونية على مناصريه في تونس يدعو فيه  
إلى  يشير  وكأنه  التربوي،  للتطور  الطرق  هذه  ومسايرة  التدريس،  طرق  مراجعة  إلى 

 نت تلقى أيام ابن عرفة وابن خلدون. الدروس التي تلقى في األزهر والزيتونة، كما كا 
ولئن أشرنا أعاله إلى أسبقية تونس في ميدان النهضة والتجديد إال أن زيارة عبده   

نبتها  التي رعى  المثقفة  النخبة  في  األثر  أبعد  لها  كان  الثانية،  الزورة  تونس، وخاصة  إلى 
بين أفكار خير الدين وآراء   المصلح خير الدين التونسي، فقد تبين لها أوجه االتفاق والتقارب

محمد عبده، ووجدت في هذا األخير نصيرا ومؤازرا أمام خصومهم من دعاة التمسك بكل  
 ما هو قديم، وزعيمهم محمد النجار، ولسان حالهم مجلة )السعادة العظمى(.

على  بوشوشة  علي  تزعمها  التي  الحملة  الثانية  عبده  لزيارة  النتائج  أبرز  من  ولعل 
ته )الحاضرة( ضد المناهج العقيمة المتبعة في التدريس بجامع الزيتونة، ومن  صفحات جريد

إهمال لكثير من المواد التي تعتبر أساسية في كل تعليم ديني، وخاصة منها تفسير القرآن،  
إلى   تدريسهما  في  والرجوع  والفقه،  النحو  هما  بعلمين  االهتمام  كل  االهتمام،  كان  فقد 

علم الفقه ألذي يعود فيه المدرس إلى أسفار ومجلدات حبرت  الشروح والحواشي، وخاصة  
المسلمين ومشاغلهم،   بواقع  لها  تافهة ال عالقة  بمسائل  والتخلف، وتهتم  الجمود  في عصر 
علي   كتابنا  في  في عصره  الزيتونة  بجامع  التعليم  حالة  حول  بوشوشة  مقاالت  نشرنا  وقد 

 بوشوشة حياته وآثاره.
الشي    كفاح  فإن  كل  في صعيد  وعلى  التقى  األفغاني  انفصاله عن  منذ  عبده  خ محمد 

الدين  خير  لدعوة  امتدادا  عملها  بقي  التي  التونسية  اإلصالحية  العصابة  كفاح  مع  واحد  
ربقة   من  اإلسالمي  الفكر  تحرير  وهو  األسمى،  الهدف  تحقيق  إلى  جميعا  فسعوا  وقابادو، 

ربية والتعليم وإقحام عناصر قوة الغرب  التقليد، وتمكين الشعوب اإلسالمية ـــ عن طريق الت 
 ـــ من الحوار الحق مع العصر الحديث. 

وبقي أن نشير في هذه الخواطر إلى تحقيق األستاذ الشنوفي لكتاب خير الدين " أقوم    
الدين   خير  لحياة  فيها  أرخ  التي  المقدمة  وخاصة  الممالك"  أحوال  معرفة  في  المسالك 

التي قام بها منذ   الدولة التونسية، ثم تحليله لمقدمة خير  واالنجازات  أن أصبح مسؤوال في 
 الدين لكتابه المذكور. 

يعتقد األستاذ المنصف الشنوفي أن منطلق التفكير اإلصالحي عند خير الدين تونسي،   
محبط   في  يتنزل  أنه  إال  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  في  التونسية  البالد  وضع  مرجعه 

تونس جز أن  باعتبار  على  عثماني،  ركز إصالحه  ولقد  العثمانية،  الخالفة  من  يتجزأ  ء ال 
ذلك  وتبرير  المستعمر،  ال  المتحضر  الغرب  من  االقتباس  وهي ضرورة  جوهرية،  قضية 
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شرعيا، فلئن بات عنده من الثابت أن تحدي الغرب االقتصادي أصبح أمرا مستحيال فإنه ما  
مي غير مستعد ألن يدمج إدماجا، وأن  زال يعتقد، وهذا هو برنامجه أن العالم العربي اإلسال

الخارج،   من  ال  الباطن،  من  اإلصالح  مشكلة  تفكيره  على  سيطرت  لذلك  عقائديا،  يغزى 
عن  جاء  الذي  الحكم  ونظام  والعدل،  والحرية  كالشورى  السرمدية  اإلسالمية  القيم  وإحياء 

لتأزم المجحف،  الشريعة اإلسالمية، وانقلب إلى حكم استبدادي مطلق أدى إلى الخراب، وا
فكان نداؤه موجها أوال وبالذات إلى زعماء الشعوب العربية اإلسالمية، خاصة منهم رجال  

 الدين الذين تواطؤوا  مع رجال السياسة على إقرار نظام الحكم المطلق.  
تعلق صاحب     أوروبا   إلى  الدين  خير  لرحالت  تحليله  الشنوفي من خالل  واستنتج 

ا بوصف  المسالك...  تقييد  أقوم  على  األوروبية، وحرصه  واالقتصادية  السياسية  لمؤسسات 
مما  والملتاع  الغربي،  االقتصادي  بالتوازن  المبهر  التونسي  فهو  وخرجها،  ميزانيتها  دخل 
وأدت   اقتصادية،  مالية  أزمات  من  اإلسالمية  العربية  البلدان  من  وغيرها  بالده  فيه  تردت 

االقتناع ـــ شأنه في ذلك شأن المصلحين التونسيين  بخير الدين تجربته التونسية البحتة إلى  
واألوبئة،   المناخ  عوادي  في  ال  كامن  الداء  رأس  بأن  ـــ  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في 
على  البالء  باب  فتح  الذي  النظام  ذلك   ، البالد  على  المسلط  المطلق  الحكم  نظام  في  وإنما 

للشهوات،   إرضاء  األجنبي  االقتصادي  للتسرب  إلى مصراعيه  وميال  بالعظماء،  وتشبها 
 اإلسراف
لكتابه    الدين  خير  كتبها  التي  المقدمة  في  الشنوفي  األستاذ  انتباه  لفت  ما  أول  إن 

الحضارة  عن  حديثه  في  الدين  فخير  اإلسالمية،  للحضارة  ذاتي  تحليل  أنها  هو  المذكور 
ألوروبية يعتقد اعتقادا  العربية اإلسالمية، وفي إحاالته على الحضارة اليونانية والرومانية وا 

المحيط   هذا  وفي  التمدن،  هو  إنما  الحضارات   هذه  بين كل  يربط  الذي  الرابط  أن  راسخا 
من   االقتباس   وقضية  اإلسالمية،  العربية  بالبلدان  الحكم  نظام  إصالح  قضية  لديه  تنزلت 

ليه من                                                                              الغرب في القرن التاسع عشر، بالنسبة إلى مجتمع أقر  أهله وغير أهله بما هيمن ع
 تراجع وانحطاط وجمود.

هذين    الدين  خير  يبسط  الشنوفي  يذكر  كما  المقدمة،  من  األولى   الصفحات  ومنذ 
 المشكلتين: 

" إن الباعث األصلي على ذلك ـــ يعني تأليف كتابه ـــ أمران آيالن إلى مقصد واحد:  
ي  ما  بالتماس  والعلم  السياسة  رجال  من  والحزم  الغيرة  ذوي  إغراء  من  أحدهما  مكنهم  

الوسائل الموصلة إلى حسن حال األمة اإلسالمية، وتنمية أسباب تمدنها بمثل توسيع دوائر  
ونفي    ، الصناعات  وترويج  والتجارة  الزراعة  من  الثروة   وتمهيد طرق  والعرفان  العلوم 
األمل،   منه  المتولد   ، األمن  منه  المتولد  اإلمارة،  ذلك حسن  جميع  وأساس  البطالة،  أسباب 

 ولد منه إتقان العمل المشاهد في الممالك األوروبية بالعيان، وليس بعده بيان" المت 
" ثانيهما تحذير ذوي الغفالت من عوام المسلمين من تماديهم في اإلعراض عما يحمد  
من سيرة الغير الموافقة لشرعنا ، بمجرد ما انتقش في عقولهم من أن جميع ما عليه غير  

ينبغي أن يهجر، وتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ وال تذكر، حتى  المسلم من السير والتراتيب  
 أنهم يشددون اإلنكار على من يستحسن شيئا منها، وهذا على إطالقه خطأ محض" 

وضرورة     اإلمارة،  حسن  وهو   ، اإلصالحي  برنامجه  البداية  منذ  الدين  خير  حدد 
بداية   نص  كما  اإلسالمية،  الشريعة  حدود  في  الغرب  من  سيضطلع   االقتباس  من  على 
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نفسه   اآلن  في  داعيا  العلم،  وأهل  السياسة  وهما رجال  المسلمين،  من  البرنامج  هذا  بانجاز 
 األوروبيين إلى الكف عن تشككهم  في حسن استعداد المسلمين للنهضة واإلصالح.

الراسخ    وإليمانه  الشنوفي  المنصف  يقول  التونسية،كما  الدين  خير  لتجربة  ونتيجة 
بالبلدان الغربية المختلفة انتهى  بضرورة االرت  العثمانية، ولرحالته ومشاهداته  باط بالخالفة 

المسلمين   تأخر  أسباب  عن  التساؤل  إلى  الممالك  أحوال  معرفة  في  المسالك  أقوم  صاحب 
وتقدم الغربيين، فعالج في مقدمة كتابه مشاكل ثالثا حاول أن يجد لها حلوال، وهي ضرورة  

تغيير نظام االقتباس عن الغرب المتح  النقلية والعقلية ، ووجوب  بالحجج  ضر، مدعما ذلك 
وجعلها   الخالدة،  اإلسالمية  القيم  إحياء  أساس  المسلمين على  بالد  في  السائد  المطلق  الحكم 
إلى غرض أسمى وأهم،   يرميان  للعصر، مع اإللحاح على أن هذين االصطالحين  مالئمة 

من مجتمع تقليدي متقادم مهدد باالنهيار    وهو ضرورة الخروج بالمجتمع العربي اإلسالمي
 واالبتالع من قبل الغرب المستعمر إلى مجتمع رأسمالي عصري أصيل.

ورغم ما كتب عن خير الدين، وعن مقدمة كتابه بالخصوص يبقى ما كتبه األستاذ    
المنصف الشنوفي عن الوزير المصلح في المحل األرفع، وليس من خطتنا في هذه الخواطر 

نق تونس  أن  بتاريخ  والبحث،واهتم  التدريس  في  حياته  سني  أمضى  رجل  أبحاث  يم 
وحضارتها، وإنما أردنا أن نقول كلمة طيبة في رجل أحببناه وتعلمنا على يديه الكثير، مد  

 هللا في أنفاسه.  

 

 محمد الهادي المطوي 

 
عينيه  معتدل القامة ،مع ميل إلى البدانة ، أبيض البشرة ، وسيم يضع نظارة على     

ال تفارقه ، في صوته بحة ، لم تمنعه من أن يكون فصيحا بليغا، يعتد برأيه، و يتمسك به،وال  

  ، التونسي  بالجنوب  المطوية  من  أصله  النفس،  عزيز  مهابة،  و  أنفة  عنه، صاحب  يتراجع 

،ثم انخرط في التعليم الزيتوني بتونس، و إثر حصوله على التحصيل    1936وبها ولد سنة  

 العصرية ( توجه إلى دمشق أوال، ثم أكمل تعليمه العالي في الجامعة اللبنانية، )الشعبة 

 وتخرج منها حامال لإلجازة في اللغة العربية و آدابها .  

ما     أول  فيه  وعرفت  العالي،  التعليم  من  الثالثة  بالمرحلة  الدراسة  معاهد  على  التقينا 

جهاد، وكنا ال نفترق إال لماما، نلتقي إما  عرفت فيه الجد و المثابرة و االجتهاد إلى درجة اإل

 بالمكتبة الوطنية، أو بأحد المقاهي للمراجعة و تجاذب أطراف الحديث حول األدب 

والثقافة، وكنا مولعين بالمالحق الثقافية األسبوعية لبعض الجرائد الصادرة بتونس أو   

ال ننسى  وال  وهناك،  هنا  تظهر  مجلة  تفوتنا  وال  العربي،  كنا  بالمشرق  التي  الشهرية  كتب 

ننتظرها، و نبحث عنها من كشك إلى آخر، و خاصة سلسة )عالم المعرفة ( التي تصدرها  

 دولة الكويت . 

و     الحضارية،  القضايا  دراسة  إلى  المشترك  التوجه  يفرقنا  ال  و  يجمعنا  مما  وكان 

أ إلى األذقان في دراسة  انغمس هو  ففي حين  المعاصرة،  و  الحديثة  حمد فارس  خاصة منها 

القرن   أواخر  تونس  في  الحضارية  القضايا  بعض  دراسة  إلى  أنا  توجهت   ، وآثاره  الشدياق 

 التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 
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ولألستاذ  محمد الهادي المطوي ولع غريب بالبحث و التنقيب، ومتابعة ما يجد من      

بالوثائ  زاخرة  مكتبة  وله  غيره،  في  أو  بحثه  مجال  في  إن  تاريخ  أبحاث،  في  إن  النادرة،  ق 

تونس أو في غيره، و كثيرا ما يبذل المال الوفير من أجل الحصول على كتاب أو وثيقة، وقد  

ربط صالت مع بعض الباحثين في المشرق العربي، و استفاد منهم في إعداد أطروحته عن  

 الشدياق، فقد كانوا يمدونه بالكتب والوثائق التي يصعب الحصول عليها في تونس. 

لديه،   المتوفرة  والمراجع  الوثائق  كل  له  حشد  ما،  موضوع  في  يبحث  أن  له  عن                                                                              إذا 

ويطلع على أحدث ما كتب حوله، ويلجأ في بعض األحيان إلى الكتب الفرنسية واالنجليزية،  

والعلوم   اآلداب  كلية  النقد جديد، عرفته  في  اتجاه  وهو  والبنيوية،  الهيكالنية  أو  الهيكلية  مثل 

القرمادي،  اإلنسانية،   صالح  األستاذ  دروس  بفضل  الماضي،  القرن  سبعينات  خالل 

 ومحاضراته خارج رحاب الكلية. 

الهيكليون     كتبه  ما  فيدرس  إليه،  التعرف  المطوي  األستاذ  يريد  النقد  في  االتجاه  هذا 

أنفسهم، وإذا كتب بحثا او دراسة تنهال عليه األفكار انهياال غريبا، فالرجل يحيط بموضوعه  

األوراق  من   من  العشرات  وتحرير  الكتابة،  في  اإلسهال  هذا  إن  يقال  وقد  جوانبه،  جميع 

والصفحات مظنة الوقوع في بعض األخطاء أو السطحية، ولكن األستاذ المطوي دقيق فيما  

 يكتب، ثبت فيما ينشر، عميق فيما يحبر. 

إلى   يكتبها  التي  رسائله  فحتى  يكتب،  التي  بالمواضيع  خاصا  األمر  أصدقائه   وليس 

 وزمالئه طويلة، وسنثبت في آخر هذه الخواطر إحدى رسائله.  

سنة     إليه  تعرفت  فقد  نفسي،  إلى  أقربهم  ومن  أصدقائي،  أعز  من  المطوي  واألستاذ 

الهواجس  1978 كثير  أصبح  الرجل  ولكن  للضرورة،  إال  ينقطع  ال  اتصال  على  وبقينا   ،

عن  أعرفها  لم  نفسية  حالة  وهي  زال،  وما  سنوات  والظنون  أكثر من عشر  وبعد  قبل،  من  ه 

انقطع حبل االتصال بيني وبينه، وسبب هذا االنقطاع هو كثرة هواجسه وشكوكه، إذ أصبح  

يشك ويظن أنني أنقل أخباره إلى الغير، وأذكر أنني سألته عن زميل لي يعمل معه في نفس  

لماذا تسأل عن  فاندفع يقول، وقد احمر وجهه من شدة الغضب:  تريد أن تخبره  المؤسسة،  ه، 

بأحوالي، ثم قال:لقد عرفت أنك تبلغ أخباري أوال بأول إلى زمالئي في كلية القيروان، وأنت  

 الذي تقول لهم: إنني اشتريت الكتاب الفالني والكتاب الفالني من معرض تونس للكتاب. 

ال   الهادي  نفسي: هذا  وبين  بيني  أقول  ببنت شفة، وأنا  انبس  إليه ولم  استمع  ذي  كنت 

بالمارة،   المكتظ  سليم  المنجي  نهج  في  نمشي  ونحن  بالبكاء،  ينفجر  الرجل  رأيت  ثم  أعرفه، 

واصلنا   ثم  الطبيعية،  حالته  إلى  ويعود  قليال،  يهدأ  ريثما  عمارة،  إلى  بالدخول  عليه  فأشرت 

سيرنا فجلسنا في مقهى قرب حديقة ثامر، ولما انتهيت من احتساء القهوة التي شربتها على  

 مت وودعته وانصرفت.عجل، ق

الهادي    إن  للناس  أقول  أن  يعقل  هل  نفسي،  أحدث  كنت  المنزل  إلى  الطريق  في 

المطوي اشترى كتبا، والكتب التي اشتراها يعرفها كل أساتذة العربية في التعليم العالي وفي  

من   ليس  أنه  ثم  الكلية،  نفس  في  معه  يعمل  أعرف  ممن  بأحد  اتصل  لم  أنني  والحق  غيره، 

ي أن أذيع أسرار الناس، ولو أن الحديث عن مثل هذه الكتب ليس سرا، ثم ال يخطر ببال  عادت 

وبين   بيني  وقررت  المتنبي...  وديوان  رشيق  البن  العمدة  اشترى  فالن   : يقول  أن  اإلنسان 

 نفسي أن أتجنب لقاءه في المستقبل، وكم حزنت على فراقه.

أن     حدثني  أنه  ذلك  من  بالناس،  الظن  كثير  في كان  شهرة  له  ممن  أصدقائه  بعض 

عالم الثقافة والتأليف رآه، ولم يكلمه، أو لم يحيه، قلت له : أنت رأيته، أما هو فلم يرك، ولو  
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المقابل،   الرصيف  في  وهو  يراك،  وكيف  يحييك،  ال  حتى  وبينه  بينك  فماذا  لحياك،  رآك 

 وتفصل بينكما األشجار والسيارات، اتق هللا يا رجل. 

وب    بينه  بالتعليم  ووقع  ينتدب  إن  قبل  به  يدر س  كان  الذي  الثانوي  المعهد   مديرة                                                                    ين 

العالي خالف، فأغلظ لها القول، وهي المرأة اللطيفة، وقال لها لفظة يحسن بي أن ال أذكرها  

هنا في هذه األسطر، ووصل األمر إلى سلطة اإلشراف، وتردد كثيرا على اإلدارة المعنية،  

 األمر. وال أدري ماذا وقع في آخر 

يتهم     مكتبته  في  مكانه  في  الكتاب  يجد  ال  عندما  أنه  والظنون  الشكوك  به  ووصلت 

الشيء   والثورة  الغضب  هذا  من  زوجته  وتنال  ويغضب،  فيثور  بإخفائه،  وزوجته  أبناءه 

 الكثير، ثم عندما يعثر عليه يقول: لقد أرجعوه بعد أن أخفوه. 

الهواجس والظنون التي تنتابك، والشكوك  ولم أجد بدا من أن أقول له: السبب في هذه    

أمضى   فقد  وفعال  الشدياق،  فارس  أحمد  يسمى  الذي  هذا  هو  حياتك،  صفو  عكرت  التي 

فلم  الشدياق،  يجمع كل ما كتب عن  ليله، وهو معتكف  نهاره وسواد  بياض  العزيز  الصديق 

إليه  ورجع  إال  الشدياق  إلى  قريب  من  أو  بعيد  من  أشار  مرجعا  أو  وثيقة  وكذلك  يترك   ،

 المراجع المساعدة إن في اللغة، أو في المناهج النقدية المعاصرة، أو في غيرها.

ويدرس     يبحث  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  مكتبة  في  سنتين  منذ  ووجدته 

هاتفه   رقم  أخذت  وأخيرا  طويال،  وتحادثنا  مجاريها،  إلى  المياه  تعود  أن  فأردت  كعادته، 

و أكثر أردت أن أن أسأل عن حالته الصحية، فاندفع يقول لي، ويكاد  الجوال، وبعد يومين أ

صوته تخنقه العبرات: أوصلت الحديث الذي دار بيننا في مكتبة الكلية إلى فالن وفالن، وال  

أدري ما هو الحديث الذي أوصلته إلى من ذكر، وكل ما أتذكره اآلن أنه كان حديثا عاما ال  

وقلت   كان،  بأي شخص  له  نفسك،  عالقة  على  تهيمن  والشكوك  الظنون  تلك  زالت  أما  له: 

وأنهيت الحديث عند هذا الحد، ولكن محبتي له، والسؤال عن صحته من الغير لم تنقطع حتى  

 هذه اللحظة.

أكتوبر    في  اآلن  ونحن  ـــ  شهرين  السماعة،    2010ومنذ  فرفعت  الهاتف  رن  ـــ 

الكالم،   من  أكره  ما  ويسمعني  يشتمني  صوته  كان  فسمعت  جائزة  من  حرمته  ألنني  لماذا؟ 

تتحدث؟   أقول له:عن أي جائزة  يتركني  له، ولم  أنا  يمكن أن يتحصل عليها لوال معارضتي 

يخاطبني   انه  تبين  ولكنه  الهاتف،  رقم  أخطأ  أظنه  وكنت  الجوائز،  توزيع  في  أنا  دخلي  وما 

 بالفعل، ثم أرجع السماعة إلى مكانها. 

قظته و منامه ، فقد حدثني أنه عندما يستيقظ ليال تنثال  كان هاجس البحث يالزمه في ي   

النوبات   هذه  يسجل  أن  استطاع  لو  يتمنى  كان  و  غفوة،  و  يقظة  بين  هو  و  األفكار،  عليه 

الفكرية التي لم يصادفها عندما يجلس إلى مكتبه لتحرير ما يريد من أبحاث و دراسات، وما  

 أكثرها بالنسبة إليه . 

دي المطوي مؤلفات كثيرة نذكر منها محمد الحليوي ناقدا و أديبا  ولألستاذ محمد الها  

  ، 

ينشر   البحر  في  الروائي  الخطاب  و  المطوي،  العروسي  محمد  عند  النقدية  والرؤية 

 ألواحه ، 

هذا     ، الحديثة  العربية  النهضة  في  آراؤه  و  آثاره  و  حياته  الشدياق  فارس  وأحمد 

التي نشرت في المجالت، أو ألقيت في الندوات    باإلضافة إلى عشرات المقاالت و الدراسات

 العلمية. 
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بحثه عن الشدياق فريد في بابه ، فال أتصور أن لبنانيا أو شرقيا كتب أو سيكتب مثله      

العبرة   وإنما  بالكم،  العبرة  وليست  صفحة،   ألف  حوالي  معا  يبلغان  مجلدين  في  ،فالكتاب 

نسان و الكاتب و المفكر، و اقتفى أثره في  بالمحتوى ،فقد تتبع المطوي خطوات الشدياق اإل

البيئات الشرقية و الغربية، إلى أن ألقى عصا الترحال في اآلستانة، و هو في كل ذلك يصلح  

 أخطاء من كتبوا عن الشدياق، و ذلك بعد التمحيص و المقارنة بين الوثائق 

سد الباب أمام كل  والمراجع المتوفرة لديه، و يمكن أن نقول : إن األستاذ المطوي قد   

يفتح   و  يثير مشاكل،  الباحث  أن  المعلوم  و  آثاره ،  الشدياق و  البحث في شخصية  يروم  من 

 آفاقا جديدة، و ينرك المجال لمن يأتي بعده. 

دونه خرط   فذلك   ، الكتاب  هذا  في  جاء  بما  نلم  أن  األسطر  هذه  في  هدفنا  ليس من  و 

عله هو اختيار جانب من حياة الشدياق في بيئة  القتاد، كما يقول العرب،  كل ما نستطيع أن نف 

معينة، ولتكن إقامته بتونس،وحتى هذا الجانب خصص له المطوي أكثر من عشرين صفحة.  

. 

 1841يذكر األستاذ المطوي أن الشدياق زار تونس ثالث مرات، األولى في صائفة   

ألنه )أكرم و أنعم    وكان سائحا، و قد نصحه أحد التونسيين بمدح أحمد باشا باي األول 

 ، 

 وأكثر الناس إلى الجود و المعروف (  

 و لما عاد إلى مالطة نظم قصيدة طويلة في مدح الباي المذكور، و مما جاء فيها : 

 طابت بتونس لي في الدهر أوقات        للحظ عهــــــد و لألفراح ميقات              

 وهما من الخط حتى الخط إثبات     وفزت فيها بمــــا قد كنت أزعمه                

 وراق لي كل شيء كان لي كدرا          إذ راق دهري بها و الدهر مرآة          

 لم أعلم الجهل إال بعـــــد غبطتها           ورب ضـــــــر أبانته الملذات            

     ظننت أن من جراها الدهر سالمني        ولكن له لم تزل للحرب ثورات     

وعندما سمع أحمد باشا باي األول هذه القصيدة أعجب بها ، و بعث للشدياق،و هو     

بمالطة هدية من الماس تضن بها الملوك على ندمائهم، و معها رسالة من الوزير مصطفى  

 خزندار. 

وهكذا يسرت له هذه الزيارة السياحية التعرف إلى أمراء تونس و رجاالتها و أهلها      

     . 

سمع    أما   فقد  فرنسا،  من  األول  باي  باشا  أحمد  عودة  عقب  كانت  فقد  الثانية  اإلقامة 

 الشدياق بأخبار الزيارة، و ما قام به هذا الباي من مبرات و توزيع أموال على فقراء باريس 

لكعب   البردة  فنظم قصيدة على منوال قصيدة  ومرسيليا، فطمع هو اآلخر في كرمه، 

الرسول صلى مدح  في  زهير  ال  بن  هذه  وصلت  لما  و  سلم،  و  عليه  الباي هللا  إلى  قصيدة 
  ، المعروفة  بن زهير  لقصيدة كعب  القصيدة هي معارضة  أن  لما علم  األخير  هذا  غضب 
ال  باهلل  الباي  فحلف  نمزقها،  قراءتها  بعد  له  فقال   ، تمزيقها  الضياف  أبي  ابن  من  وطلب 

ابن يقول  أحد من خاصتي، وبقي كما  يسمعها  أن    نسمعها و ال  باهلل   يستعيذ  الضياف  أبي 
 يعارض مدح المصطفى بمدحه، مع أنه ال محظور في ذلك.

بارجة حربية     استقدمه هو وعائلته في  إذ  الباي غاية اإلكرام،  فقد أكرمه  ومع ذلك 
آالف  بعشرة  وكافأه  بالشعراء،  ال  الساسة  وكبار  بالملوك،  تليق  أبهة  في  مكرما،  معززا 

انتقل  فرنك، وأنزله ضيفا في د ثم  الوادي، وأغدق عليه رزقا عميما،  البحر بحلق  أمير  ار 
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برجاالت   والتقى  الوافرة،  الصالت  ونال منه  الباي،  يد  بتقبيل  العاصمة، وهناك حظي  إلى 
ليطلعه على   له،  الوزير األكبر مصطفى خزندار عينا  واستعمله  تونس،  العلم والفضل في 

األشخاص،   بعض  من  إن  تونس،  عن  يقال  ما  أن  كل  على  مالطة،  في  الصحف  من  أو 
 يتقاضى عن ذلك أجرة يجريها عليه الوزير المذكور.  

الثالثة)   االقامة  به  1859ـــ    1857أما  التقى  الذي  الدين  خير  بإيعاز من  فكانت   )
الشدياق في باريس ، ودعاه إلى اإلقامة بتونس، وذلك بعد أن سمع منه قصيدة في مدحه،  

 يقول فيها:
يس النسيب وإن خال من ديني             إن جئت أمــــــدح خير خير  ل           

 الدين
فخر الورى والدين والدنيا معا              وثناء كل مصور مـــــــــــن             

 طين 
لو كان في العصر الخوالي مثله            ما استأنفوا في الوصف مدح             

 العين
به              بالغـــــــــــــــة  تلقى  يلقي عليك  نورها              الشمائل  غـــــــر 

 التبيين     
وافى ودهري داهـــــــري عابس            يعيا علي والت حيـــــــــــن          

 معين  
للشجي              وبشرى  بشـــر  سنا                غرته  ألالء  مـــــن  فرأيت 

 المحزون 
ا    ان  وكانت  ويبدو  التونسي(  )الرائد  يشرف على صحيفة  أن  نيته  في  كان  لشدياق 

المطبعة قد أعدت لهذا الغرض، إال أنه لما قدم إلى تونس كلف بوظيف في حلق الوادي في  
ديوان اإلنشاء بوزارة الخارجية، وهو العمل الذي كان يقوم به لما كان يراسل خزندار بما  

عمل الذي اتفق فيه مع خير الدين وحسين، وقد استبعد  يكتب عن تونس  في الخارج، ولعله ال
)الرائد   جريدة  في  بالعمل  الشدياق  وعد  غيره  أو  الدين  خير  يكون  أن  المطوي  األستاذ 
التونسي( وحتى إن وعد بذلك فلم يتحقق من ذلك للشدياق شيء، لقد كان الرجل يؤمل في  

الوادي التي كان أغلب سكانها وظيفة سامية في الدولة، وإذا به يحظى بخطة ضئيلة بحلق  
البداية، ريثما تجود عليه األيام بوظيف آخر، ولكنه   العهد، فرضي في  اليهود في ذلك  من 
مواهبه   دون  كانت  بعهدته  أنيطت  التي  الخطة  ألن  والغبن،  بالضجر  فأحس  وشأنه،  ترك 

 وأطماعه، فما كان منه أن غادر تونس، وهو يردد واليأس يغمره: 
 جنيت وما جمت أجدادي     حتى غدا حبسي بحلق الواديماذا          

 لقد كره اإلقامة بحلق الوادي، خاصة بينما يجد نفسه جارا لليهود:  
 مجاورة اليهود غدت نصيبي      بحلق الواد والسكنى اضطرار          
 ر وقالوا هـــــل ترى فينا خيارا      فقلت خيــــــــــاركم فيه الخيا              

عن    به  كشف  هجاء صارخا  يهجوها  أصبح  ورجاالتها  تونس  يمدح  كان  أن  وبعد 
 المرارة التي كان يتجرعها، والهموم التي كان يغص بها، فنظم قصيدة مطولة جاء فيها: 

 يا عيشــــــــــــة مستنكره                  في بلــدة مستقــــــــذره            
 ن روضة                  فيها وال من شجــــــــره ما ألذأن ترى م            
 إال غبـــــــــــــــارا ثائرا                   في الصيف بئس الغبره            
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 وفي الشتـــــــــــاء وحل                    تغوص فيه البقــــــــره            
 وبئــــــــــــــــر للعذره           من حيـــــــــــوان ميت                      
 وكل دار عنـــــــــــدها                     مزبـــــــــــلة مجمهره             
 تجمـــــــــــع لحما منتا                     على عظــــــــام نخره            
 للمالكيـــــــــــن مقبره  أدار حي هـــــــــي أم                                  
 الى أن يقول: 

 لو كان منـــــــكم زلة                      كانت لكم مغتفــــــره           
 لكنها تــــــــــواردت                       مــــــن غيكم مكرره           
 أو مغفره   فما لكم مـــن بعدها                        معــــــذرة          

وقد كان لهذه القصيدة الهجائية التي انتشرت خاصة عند األجانب، وأخذوا يتندرون    
يقول   الذين كبر عليهم أن  التونسيين  تأثير في نفوس  لها  بأهالي تونس، وكان  بها استهزاء 
الشدياق في بالدهم  مثل ذلك القول، وقد أكرموه وقت الشدة، واحتضنوه وقت الضياع، ورد  

 ه القصيدة الكثير من التونسيين، ومن هؤالء محمود قابادو الذي قال في الشدياق:على هذ
 أضحوكة للسخره        جاءت من ارض الكفره        
 قرد يسمى فارسا         يهوى ركوب الكمـــره              

ابن     وحميدة  بوحاجب  وسالم  حسين  الجنرال  الشدياق  هجو  في  قابادو  وشارك 
الذي الخوجة، وم العثماني  السلطان  ملبيا دعوة  تونس  الشدياق غادر  فإن  أمر  يكن من  هما 

 ألحقه بديوان الترجمة، وتولى تصحيح بعض المطبوعات. 
إلى توسعه في دراسة اإلسالم،     المطوي  أرجعه  فقد  تونس  اعتناقه لإلسالم في  أما 

ضر مجالسهم، ويدلي  وتضلعه في أمور هذا الدين إلى درجة أنه أصبح من كبار العلماء، يح 
برأيه في المسائل العقدية، ولعل إسالمه كان نتيجة للجدل الديني مع شيخ اإلسالم بتونس، ثم  
الغني حسن   عبد  يقول  كما  إسالمه  ولعل  بتونس،  حلوله  قبل  اإلسالم  في  للدخول  استعداده 
عق على  واطالعه  المسيحي،  الالهوت  ودراسته  األديان،  علوم  في  لتبحره  نتيجة  ائد كان 

اإلسالم، ومعايشته ألحوال األمم اإلسالمية والمسيحية في الشرق والغرب على حد سواء،  
في   به  اشتهر  الذي  لقب)الشيخ(  اسمه  إلى  أضيف  بل  الشدياق،  فارس  احمد  باسم  وتسمى 

 العالم العربي اإلسالمي، وتكنى بأبي العباس. 
د أن الشدياق ربما أسلم فإن السائ   1857ولئن أرجع المطوي إسالم الشدياق إلى سنة   

في عهد أحمد باي، وتسمى باسمه، وذلك إثر مدحه بالقصيدة التي نظمت على منوال )بانت  

المطوي لم يتعرض إلى هذه المسألة، ربما   سعاد( لكعب بن زهير، كما ذكرنا أعاله، ولكن 

 ألنه لم يجد سندا يؤيدها. 
ما  أعانوه  فقد  تتوقف،  لم  بتونس  الشدياق  أن صلة  باآلستانة على طبع  بيد  وهو  ديا، 

طبعهما   تم  فقد  أوروبا(  فنون  عن  المخبأ  مالطة(و)كشف  أخبار  في  رحلتيه)الواسطة 
 وكذلك الجزء األول من)سر الليال في القلب واإلبدال(  1283/1867بتونس
وكان أن غفر له التونسيون زلته بهجوه لهم، فمدحوه وأشادوا بنبوغه، وفضله على  

الباجي المسعودي وسالم األدب واللغة الع التي كتبها محمد  التقاريظ  ربية، ويتجلى ذلك في 
بوحاجب، كما وقفوا إلى جانبه في معركته مع جريدة )برجيس باريس(وظاهروه على ابن 

 بلدهم  سليمان الحرايري.
 وفيما يلي الرسالة الموعود بها أعاله  
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 1985ـــ  3ـــ  10تونس  
 األخ الفاضل علي

        تحية وسالما
لعلك تستغرب من هذه الرسالة التي توجه إليك، والحال أنه لم يمض على افتراقنا   

يا أخي أن تجلب لي معك في   أود  فأنا  الساعات،  إذا حسبنا عدد  أقل،  أو  سوى يوم واحد، 
أقصد)الفكر   عنها،  حدثتني  التي  المجلة  الدوريات  بقاعة  صباحا  الجمعة  يوم  القادم  لقائنا 

صر(وسأعيدها إليك في أقرب وقت، أما إذا وجدت لي منها عددا فانك تسدي العربي المعا
أن توافيني به    1983مارس  أفريل    25إلي معروفا ال يقدر، كما أرجو إن كان لديك العدد

السوري    كرزون  محمد  األخ  األيام  هذه  إلي  أرسل  وقد  الداللة،  بعلم  خاص  ألنه  أيضا، 
ة متأنية إال أمس، وقد وجدت عنوانا هكذا: نصوص من  فهرسه، والغريب أنني لم أقرأه قراء

التراث العربي، من أجل علم داللة  عربي،ولكم فوجئت بالعنوان، وأنا قد وضعت عنوانا 
تغييره   وأود  عنه،  راضيا  أكن  لم  أنني  ومع  عربي،  داللة  علم  نحو  مثله،وهو  بدراستي 

فإنني سأتركه لو وجد  المعجمية، كما حدثتك،  الذي ألضعه في قسم  المنهج  بنفس  ته يتصل 
 سلكته. 
أما إذا كان الشدياق أحد الذين اختيرت لهم نصوص داللية فإن فرحي سيكون أبلغ،    

ألنه سيريحني من عناء تغيير منهجي في البحث... إنني أقول لك هذا، ألنني أخشى أن ال  
إل سأضطر  ووقتها  السوري،  األخ  من  صورته  إال  أملك  ال  الذي  العدد  هذا  طلب أجد  ى 

 صورته كامال من حلب...
ألف شكر، وإن    لك سابقا،فله  قلت  بكتب أخرى، كما  قد مدني  أن هذا األخ  والواقع 

حول   الشملي  األستاذ  مع  ببحث  يقوم  ألنه  به،  فسأعرفك  األيام  قابل  في  تونس  إلى  حضر 
قل من                                                                             )القصة اإلسالمية عند باكثير( وبعد هذا فعم  تريد أن أحدثك، ونحن لم نفترق إال أل

 يوم. 
لقد رأيتك أمس في حيرة شديدة، وحيرتك هي دليل وعيك، ألن اإلنسان الواعي ال   

ولوال   الطيب،  أبو  وإمامهم  العرب  شعراء  سيد  تعبير  استعملنا  إذا  النجوم،  دون  بما  يقنع 
 طموحه ووعيه ما سمي بالمتنبي. 

أمثاله    وعلى  عليهم  هللا  أعانك  معه،  واتفق  شيخة  جمعة  خاطب  أن إذن  بد  وال  م، 
 تنفرج األمور يوما، نرجو أن يكون انفراجا في صالحك.

وإني ال أريد أن أثقل عليك بهمومي حتى ال أكون مثل صديقنا الشكاء، وكل همي    
والمهنية،   البشرية  عالقتي  أفسد  إرهاقا  أرهقتني  التي  اللعينة  الدراسة  هذه  أنهي  أن  اآلن 

بناء، وهم مصدر تعاستي اآلن، ألن تأخرهم سيعرضهم   وحتى العائلية، إذ جعلني ال اهتم باأل
إلى مصائر وخيمة، ولست أدري فأغلب األساتذة يشتكون من أوضاع أبنائهم، فما السر يا  
ترى؟ هل انكباب آبائهم على الكتب جعلهم ينفرون منها، أو في األمر سر آخر، نرجو حسن  

 العاقبة.
كون صالة الجمعة بتونس، أقول هذا أعيد ال تنس موعد الجمعة، وعول على أن ت   

ستنعم   أنك  خاصة  الطريفة،  وحكاياتك  الشائقة،  زيارتك  من  فتحرمني  بها،  تتعلل  ال  حتى 
 بصديقك الحمار، وأرجو أن ال يكون ذكري له دافعا للتأخر.  

 وعلى أمل اللقاء بك إليك تحياتي وسالمي.   
 من أخيك محمد الهادي المطوي                                                       
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 الطيب العشـــاش 

 

طويل القامة، ضخم الجثة، أبيض اللون، وكان أسمر البشرة ـــ كما قال لي ـــ  

في   يترفق  بشرته،  تغيير  في  السبب  هي  نواس  أبي  صاحبة  على  إقباله  أن  وذكر 

عي على  المتنبي،  أسد  إلى  مشيته،كأنه  مشدودة  للسمع،  آلة  أذنيه  وعلى  نظارات،  نيه 

نجاح   مدى  عن  وسأله  له،  زميل  فزاره  أذنيه  على  جراحية  عملية  أجرى  نظاراته، 

 العملية، فأجابه : 

 ـــ أه)بسكون الهاء( أي لم يسمع ما قال له، فقال له الزميل: 

 ـــ نعم نعم، أي لم تكن العملية ناجحة. 

حكا، وللرجل حكايات مضحكة، وله طريقة في  يذكر ذلك، فينفجر سامعوه ض  

تقديمها مما يجعل المستمع يضحك ملء فيه، ولو رواها غيره لما أضحك أحدا،وهو  

رجل ضحوك، يشيع النكتة بين جلسائه، ويمكن أن يضحك المريض، وهو في النزع  

دث  األخير، إذا رافقته تأنس إليه، وتود أن تبقى معه أكثر ما يمكن من الوقت، وهو مح 
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بارع، يتحدث بصوت عال ، كأنه في الريف، وفي الريف يتحدث الرجل مع الرجل،  

أو حتى المرأة مع المرأة، وكل منهما في جهة بعيدة، قد تبلغ مئات األمتار،وإذا كان  

من أهل الريف فإنه ال يعرف المجاملة، فكثيرا ما يغلظ القول لمحدثه، وربما يسمعه  

وا الحدة  ولوال هذه  يكره،  فيثور ويغضب،  ما  األحيان،  في بعض  تعتريه  التي  لغلظة 

 لعد من ظرفاء العصر. 

يعيش فريدا وحيدا في مسكن فخم كان يكتريه من قبل، أي منذ أكثر من عشر   

الطبخ   ثيابه وأواني  يتزوج، كأنه معري زمانه، يغسل  فلم  دينار،  سنوات، بخمسمائة 

بشؤون فتقوم  امرأة  تأتيه  األحيان  بعض  وفي  مات    بيده،  أخرى،فلو  وأشياء  المنزل، 

تبعد   أيام،والزوجة عادة  بعد  إال  أحد  إليه  يتفطن  لم  المرحوم جعفر ماجد  لي  قال  كما 

أكثر   وما  زوجة،  لنفسه  يتخذ  بأن  نصحته  وطالما  والوحشة،  الوحدة  عن  الرجل 

  الزوجات، لتكون رفيقة عمره، وإن لم يبق من هذا العمر إال القليل، واألعمار بيد هللا، 

فكان يعدني بأن يعمل بنصيحتي، ثم يشيع بين زمالئه أنه تزوج، ولكنه لم يقع من ذلك  

 شيء. 

مازحا،    لي  يقول  ـــ  عمره  في  هللا  أطال  ـــ  اليعالوي  محمد  األستاذ  وسمعت 

 ونحن على أهبة الخروج من عشاء بأحد النزل، أقيم لألساتذة في آخر السنة الجامعية: 

 (ـــ ال تصاحب هذا )الفاسد

 ولم استطع أن أقول له:   

 ـــ ولماذا أنت تصاحبه، وتزوره في بيته؟ 

بيتا من    تعرف  أن  أردت  األدبية،فإن  للمطارحات  منزله مجلسا  من  جعل  وقد 

الشعر من هو قائله، فالجواب تجده عند الطيب العشاش، وال يبخل على زائريه بتقديم  

زمال  أخبار  يتابع  مسكنه  الفاخرة،ومن  المشروبات  مكتبة  بعض  وله  الكليات،  في  ئه 

 زاخرة بالكتب األدبية، مثل كتب الجاحظ واألغاني ألبي الفرج األصفهاني وغيرهما. 

لها: ما     وقال  فاستوقفها،  فاعترضتنا طالبة،  الكلية  كنت أمشي معه في رواق 

بنت   الحديث عن عائشة  يتحدث معها، وكان دائب  أجملك،فخجلت ومررت، وتركته 

ابنة الصح  لديه  طلحة،  بالجنة، وتعتبر  العشرة  المبشرين  ابي طلحة بن عبيد هللا، أحد 

كأنها طالبة في الكلية،وقد كانت هذه المرأة غاية في الجمال، وقد تزوجت ثالثة رجال  

أمهرها أحدهم ألف ألف دينار،وفي هذا المهر المشط يقول أحد الشعراء، كما ورد في  

 أعالم النبالء للذهبي: 

 الفتاة بألف ألف كامل    وتبيت سادات الجيوش جياعا      بضع              

تقابل الرجال، وتتحادث معهم،تقرأ الشعر وتتذوقه    وكانت ال تعرف الحجاب، 

أحد   أيقظها  القوم،  وأعيان  واألدباء  الشعراء  إليه  يدعى  أدبي  مجلس  ولها  وترويه، 

الت له بان النوم  أزواجها من نومها ليهدي لها جواهر نفيسة ، فصرخت في وجهه، وق

 أعز عليها من هذه الجواهر التي ألقاها في حجرها.

 وروى رجال الحديث عنها أقواال تنسب إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم. 

ولماذا    فقال:  التحكك  لماذا هذا  له  فقلت  الدين،  يتفكه ويتحكك على  ما  وكثيرا 

 أنت تسمعني؟  

سان بن ثابت، وهو شاعر الرسول،  ويقول) كما جاء في األخبار( ساخرا أن ح   

ذهب إلى النبي وقال له:كيف يقول هللا تعالى:" والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم  
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إال   الفور:"  على  الرسول  له  فقال  يفعلون"  ال  ما  يقولون  وأنهم  يهيمون  واد  كل  في 

 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا هللا كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا" 

زلت      الهاتف:ما  طريق  عن  أو  مباشرة  إن  مرات،  عدة  العشاش  سألني 

تصلي؟ فأقسم له أنني انقطعت عن الصالة)أي بالناس(فيقول لي ضاحكا: لقد صليت 

 كثيرا، فيكفي من الصالة.

تولى رئاسة قسم العربية في دورتين، وكانت الدورة تدوم ثالث سنوات، فكان   

وكيف ال يكون كذلك والرجل متفرغ لهذا العمل، فال    مثال الرجل الحازم والمنضبط، 

أقصد  النساء، معاملة خاصة  يعامل  وكان  يحزنون،  أوالد، وال هم  تشغله زوجة وال 

زميالته في العمل، ، لغاية في نفسه، ولكنه لم يتحصل على شيء مما يريد، وكثيرا ما  

بار الرجل  ألن  النصوص،  بعض  ترجمة  في  وصديقاته  أصدقاءه  هذه  يساعد  في  ع 

ربط   وقد  أيلوار،  بول  الفرنسي  للشاعر  لقصيدة)حرية(  تعريبا  له  رأيت  المادة،وقد 

صالت مع بعض المستشرقين فأولوه عنايتهم، ونشروا له بعض الفصول في )دائرة  

شعر   عنوان"  تحت  الماضي  القرن  أواخر  في  أطروحة  اإلسالمية(وناقش  المعارف 

تحت  الهجري"  الثالث  القرن  حتى  بال،    التشيع  شارل  الفرنسي  المستشرق  إشراف 

ـــ  بالجاحظ  بعنايته  اشتهر  الذي  ـــ  المستشرق  وهي آخر أطروحة أشرف عليها هذا 

 قبل مماته. 

                                                                      ونريد أن نعر ف ولو بإيجاز بجمعه ألشعار التشيع إلى القرن الثالث الهجري    

باحثين عرب  والتاسع الميالدي، وقد انطلق كعادة الباحثين مما توصل إليه غيره من  

ومستشرقين، في جمعهم ألشعار التشيع من المصادر القديمة،وأشار إلى أن جمعه ال  

يعد كامال، ألن المصادر ذات األجزاء المتعددة طبعت بدون فهارس، والفهارس من  

إلى   سبقوه  من  بعمل  قورن  إذا  عمله  فإن  ذلك  ومع  الباحثين،  عمل  تسهل  أن  شأنها 

 افة جديدة. دراسة شعر التشيع قد حقق إض

رجع العشاش إلى تسع وستين مصدرا، وهي معاجم لغوية، وكتب فرق، وكتب   

جغرافية، وكتب طبقات، وكتب أدبية، وكتب تاريخية، منها ما هو في التاريخ العام،  

ومنها ما هو في التاريخ الخاص، ال سيما ما يتعلق بتاريخ الشيعة، وأحصى دواوين  

مجموعة شعرية، منها    229انا، وتوصل إلى جمع  الشيعة فكانت خمسا وأربعين ديو 

علي   بمعاداة  اشتهروا  جماعة  إلى  المنسوب  ومنه  معروفين،  شعراء  إلى  المنسوب 

الشعراء  عدد  وصل  وقد  المنحول،  ومنه  والجن،  الهواتف  إلى  المنسوب  ومنه 

 المتشيعين إلى مائتي شاعر من الرجال والنساء.

الفحو  ذكر  على  العشاش  األستاذ  بن  وأتى  كعب  وهم  الشيعة،  شعراء  من  ل 

الدؤلي،   االسود  وابو  والكميت،  والفرزدق،  عزة،  وكثير  ثابت،  بن  وحسان  زهير، 

وبشار بن برد، والسيد الحميري، ومن كبار اللغويين الخليل بن احمد، ومن اصحاب  

 المذاهب اإلمام الشافعي.

من   أغلب  أن  أوالهما  أبدى مالحظتين  األسماء  لهذه  إليهم    وبعد سرده  نسبت 

األولى) المرحلة  في  كثروا  التشيع  في  ممن    114أشعار  األغلب  في  وكانوا  شاعر( 

وصفين،   الجمل  وقعتي  في  وخاصة  في حروبه،  جانبه  إلى  وشاركوا  عليا،  ناصروا 

الثانية تهم درجة   القتال، والمالحظة  بالمناسبة وأثناء  وهم بالتالي قد نظموا ما نظموا 

 مدى والئهم لعلي وذريته، وثباتهم على مبادئهم.  تشيع هؤالء الشعراء، أو
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أن    الشيعة  شعراء  أخبار  على  واالطالع  والدراسة  الفحص  بعد  له  وتبين 

أثناء   الذين ماتوا  المحاربين  المقلين  الشعراء  المبدأ، هم من  ثبتوا على  الكثيرين ممن 

الشعراء، بقية  أما  الكندي،  عدي  بن  حجر  الشعراء  هؤالء  وأبرز  من    القتال،  وهم 

الفحول فقد عاشوا في عهد بني أمية وبني العباس، وكانوا موزعين في والئهم لعلي  

وذريته ولألمويين والعباسيين، وفسر العشاش هذا الوالء المزدوج بما يعرف بالتقية،  

فيمدحونهم،   ووالئهم  العباس  وبني  ووالئهم  أمية  بني  شر  المتشيعون  الشعراء  يتقي 

وذريته، لعلي  حبهم  ومن هنا سمى هذا    رغم  أشعارهم،  بمجرد  لهم،ولو  ومناصرتهم 

 المجموع بشعر التشيع ال شعراء التشيع. 

العربي     الشعر  أغراض  فيه  فوجد  الشعر  هذا  أغراض  إلى  ذلك  بعد  وتطرق 

آل   حب  الشيعي:  بالطابع  اصطبغت  ولكنها  والرثاء،  والهجاء  الفخر  وهي  األساسية، 

بعض خصو  حالهم، وهجاء  قيمة  البيت وشكوى  له  تكون  قد  مذهبي،  فهو شعر  مهم، 

في  خاصة  إنسانية  قيمة  له  تكون  وقد  الشيعة،  حروب  إلى  اإللماح  فيه  إذ  وثائقية، 

غرض الرثاء، وحكاية آالم الحسين بن علي بن أبي طالب بالخصوص، وقد نجد في  

هذا الشعر بعض مبادئ الشيعة العامة، واعتقادات بعض فرقهم مثل مفهومي الوصاية  

لغيبة واإليمان برجوع المهدي المنتظر، ليمأل األرض خيرا أو عدال بعد أن ملئت  وا

 شرا.

ونقدم فيما يلي نماذج من شعر الشيعة، وخاصة في طوره األول، فهذا عدي     

 بن حجر المحارب، ثم القتيل في حروب علي بن أبي طالب مع خصومه يقول: 

 ـول إمام الحق أضحى مسالما  أتاني رسول القوم مــــن آل مسكن      يق    

 فراجعت نفسي ثم قلت لها اصبري      فإن إمامي كــــــــان باهلل عالما          

 فبلغـــــــــه عني أنني كنت ناصرا       له وعلى أعــــــدائه كنت ناقما          

 ا أطاعنهم بالرمـــح في وهج الوغى      وأعلو بسيفي هامهم والجماجم         

 ونحن لمن سالمت سلم ومـــن يكن      عــدوك نورده الغداة المراغما          

 ومن مقطوعاته التي كان يرتجزها  منوها باإلمام علي:

 يا ربنـــــا سلـــــــــــــــم لنا عليا         سلــــــــــــــم لنا المهذب التقيا          

 ضيا         واجعله هــــــــــادي أمة مهديا المؤمـــــــــن المسترشد الر         

 واحفظـــــــــه رب حفظك النبيا          ال خطـــــــــل الرأي وال غبيا           

 فإنـــــــــــــــه كــــــــان لنا وليا          ثم ارتضاه بعــــــــــــده وصيا         

الحق، وكان الشيعة في طليعة    حجر بن عدي كان يقاتل من أجل ما رأى أنه     

الدولة   عهد  في  أو  األموية  الدولة  عهد  في  إن  وجبروتهم  الحكام  لظلم  المناوئين 

طغاة  جانب  إلى  الشيعة  يقف  واليوم  المظلومين،  صف  في  يقفون  العباسية،وكانوا 

العالم، يتخذون منهم أصدقاء وأعوانا على تشريد شعب العراق وتقتيله وتجويعه من  

، حكم بلد قد أرجعه عدو العرب والعراق إلى عصور الظالم، وحتى علماء أجل الحكم 

بريمر   استقبل  الذي  هذا  السيستاني،  المدعو  مقدمتهم  وفي  بالمحتلين،  رحبوا  الشيعة 

حاكم العراق األمريكي اليهودي مرحبا وقال له متندرا، وهو تندر سخيف: كالنا لسنا  

لجهاد، رغم توسل حاكم عربي، بدعوى  من العراق،ورفض هذا السيستاني أن يعلن ا

 أن ال قدرة للعراق على مواجهة العدو. 
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المحتلين    أسياده  تذيق  الباسلة  العراقية  فالمقاومة  للعلم،  المدعي  هذا  خسئ 

على   اإلثم  ويبقى  الرافدين،  بالد  من  الرحيل  وشك   على  وجنوده  المنايا،  كؤوس 

ن، يوم ال ينفع األمريكان واالنجليز،  المدعو السيستاني، ونسأل ماذا يقول لرب العالمي

وسيرى بحول هللا حجر بن عدي، كيف سيلقى هذا المتعالم مصيره، فيرمى في قعر  

 جهنم، وتلك عاقبة الخائنين لدينهم ووطنهم، ولكن هذا موضوع آخر. 

 حجر بن عدي هذا المحارب البطل رثته هند بنت زيد األنصارية فقالت:  

ــ         ـــــر المنير              ترفع هل ترى حجــرا يسير ترفع أيها القمـ

 يسير الى معاوية بن حرب               ليقتله كما زعـــــــم الخبيــر              

 ويصلبـــه على بابي دمشق               وتأكل من محاسنه الطيــور              

 ولم ينحر كمــا نحــر البعير      أال يا ليت حجرا مات نوما                        

 تجبرت الجبابر بعــد حجر               وطاب لها الخورنق والسدير              

 وأصبحت البالد له محوال                كأن لم يحييها مــــزن مطير               

 السرور أال يا حجر حجر بني عدي               تلقتك السالمـــــة و              

 أخاف عليك مت ـردى عليا              وشيخا في دمشـــق له زئير              

 يرى قتل الخيار عليه حتما               له من شـــــــــر أمنه وزير               

 فإن تهلك فكل عميــــــــد قوم           إلى هلك مــن الدنيا يصيــــر            

  بن هاشم مخاطبا معاوية لما أمره عمرو بن العاص بقتله: وقال عبد هللا     

معاوي إن المـــرء عمرا أبت له        ضغينة صدر ودها غيـــــــر         

 سالم 

ملوك                عمرو  يرى  ما  يرى  وإنما       حــرب  ابن  يا  قتلي  لك  يرى 

 األعاجم 

أسيـــــرهم                 يقتلــــون  ال  أنهم  منعـــــــــــة      على  منهم  كانت  إذا 

 للمسالم 

وقد كان منا يوم صفيــن نفــــــرة      عليك جناها هاشــــــــم وابن               

 هاشم 

كأضغاث              إال  مضى  رمادا  انقضى    ثمت  قضى  ما  فيها  هللا  قضى 

 حــــالم 

ما قد مضى غيــر   هي الوقعة العظمى التي تعرفونها      وكل على            

 نادم

تستحل               قتلي  تـــــــر  وإن  قرابة      ذي  عن  تعف  عني  تعف  فإن 

 محارمي 

للمسعودي)ج   الذهب  مروج  في  بيروت     4ـــ    3ص  3جاء  األندلس  دار  ط 

 ( ما يلي: 1416/1996

وفي سنة ثالث وخمسين قتل معاوية حجر بن عدي الكندي، وهو أول من قتل    

اإل في  أهل  صبرا  من  أصحابه  من  نفر  تسعة  ومعه  الكوفة،  من  زياد  وحمله  سالم، 

الكوفة،وأربعة من غيرها، فلما صار على أميال من الكوفة يراد به دمشق أنشأت ابنته  

ولما   زيد(  بنت  لهند  المنسوبة  أعاله  القصيدة  غيرها)وأورد  من  له  عقب  وال  تقول، 

دمشق   من  ميال  عشر  اثني  على  عذراء  مرج  إلى  إلى  صار  بأخبارهم  البريد  تقدم 
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إن   منهم:  رجل  قال  وأصحابه  حجر  على  أشرف  فلما  اعور،  برجل  فبعث  معاوية، 

صدق الزجر فإنه سيقتل منا النصف، وينجو الباقون، فقيل له : وكيف ذلك؟ قال: أما  

أمير   إن  لحجر:  قال  إليهم  وصل  فلما  عينيه،  بإحدى  مصابا  المقبل  الرجل  ترون 

أمرني   قد  ألبي  المؤمنين  والمتولي  والطغيان  الكفر  ومعدن  الضالل  رأس  يا  بقتلك 

تراب)يعني اإلمام علي( وقتل أصحابك، إال أن ترجعوا عن كفركم، وتلعنوا صاحبكم،  

وتتبرؤوا منه، فقال حجر وجماعة ممن كان معه: إن الصبر على حد السيف أليسر  

وص وعلى  ونبيه  هللا  على  القدوم  ثم  إليه،  تدعونا  مما  دخول  علينا  من  إلينا  أحب  يه 

دعوني   قال:  ليقتل  قدم حجر  فلما  علي،  من  البراءة  إلى  معه  كان  من  وأجاب  النار، 

أصلي ركعتين، فجعل يطول في صالته، فقيل له: أجزعا من الموت؟ فقال: ال،ولكني  

أجزع،   قط أخف من هذه، وكيف ال  وما صليت  إال صليت،  قط  للصالة  ما تطهرت 

، وسيفا مشهورا، وكفنا منشورا، ثم تقدم فنحر، وألحق به من  وإني ألرى قبرا محفورا

 وافقه على قوله من أصحابه، وقيل إن قتلهم كان في سنة خمسين. 

األقيشر     مثل   ، وتحقيقها  وتخريجها  القدماء  أشعار  بجمع  ولع  وللعشاش 

األسدي أخباره وأشعاره، وأيمن بن خريم األسدي: أخباره وأشعاره، وحمزة بن بيض  

وشعر  أخب  وأشعاره،  أخباره  الكناني  وائلة  بن  عامر  الطفيل  وأبو  وأشعاره،  اره 

في   تونسية  مساهمة  وهي  النمري،  منصور  وشعر  الحارثي)باالشتراك(  النجاشي 

العربي   األدب  قراء  إلى  وتقريبهم  عنهم،  الغبار  المنسيين،ونفض  بالشعراء  التعريف 

 ودارسيه. 

س   األشعار  هذه  جمع  أن  العشاش  رأى  من  وفي  لغيرهم  أو  لشيعة  كانت  واء 

العصور،   عبر  للمسلمين  العام  الثقافي  الديني  السياسي  الفكر  بلورة  في  يساهم  الفرق 

إلى   ودعا  يقول،  كما  نقص  من  فيه  ما  على  المساهمة  بهذه  القيام  حاول  أنه  ويعتبر 

 تالفي هذا النقص من قبل الباحثين الذين سيأتون بعده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجليل محمــــد بن عبد ا

 

يبدو     السبعين،  بلوغه  قبل  كان  الحمرة،  إلى  ميل  مع  البشرة،  أبيض  القامة،  معتدل 

وكأنه في األربعين أو الخمسين من عمره، فكان سريع الحركة، يرتاد المكتبة الوطنية، وقد  

 تجده في  

 مكتبة بعض الكليات، ومنهما إلى سوق الغالل والخضر، فيعود محمال بما لذ وطاب، 
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أشفق  باإلضاف بالكتب،فكنت  المملوءة  محفظته  أعني  وترحاله،  حله  في  رفيقته  إلى  ة 

قادر على   تعكرت صحته، وأصبح غير  قليلة  يحمل، وفي ظرف سنوات  ما  عليه من كثرة 

المقهى   به في  التقي  أعد  فلم  بسبب هذه اآلالم،  تنقالته  الظهر، وقلت  المشي، بسبب آالم في 

 ا. التي تعودنا الجلوس فيها إال لمام

أنه ال     الجليل  ولكل إنسان عادات وسلوك معين في حياته، ومن عادة محمد بن عبد 

لماذا هذه   اشترى جرة صغيرة)قلة(فسألته  يوما  الثالجة، رأيته  الصيف من  الماء في  يشرب 

القلة، والحال أن الثالجات تجعل الماء في الصيف سائغا باردا للشاربين؟ فقال لي إنه ال يذكر  

 ماء البارد صيفا من الثالجة، وإنما يكتفي بالشرب من )البرادة( أنه شرب ال

أو     والمحفظة  إال  ـــ  بين زمالئه  اشتهر  كما  ـــ  الجليل  بن عبد  محمد  الحاج  يرى  ال 

الكتاب بيده، يلتهم كل الكتب التي تصل إلى يديه،وخاصة المؤلفات والصحف الفرنسية، فال  

ال في  يركب  أن  رأيه  حسب  لإلنسان  عبد  يمكن  بن  محمد  األستاذ  يتخذ  ما  وكثيرا  ـــ  حافلة 

كرسي،   فوق  يجلس   ثم  ـــ  األخيرة  السنوات  في  تكاثرت  التي  الخاصة  الحافالت  الجليل 

 وينظر إلى الفراغ، فال بد من كتاب أو مجلة يطالعها. 

يعثر على    وعندما ال  الكتب،  المال على شراء  الكثير من  ينفق  بالمطالعة جعله  ولعه 

عليه  الكتاب   إذا عثر  أنه  ويبدو  كان حجمه،  تصويره، مهما  يقبل على  يريد مطبوعا،  الذي 

يشتريه، فتتجمع لديه النسخة المصورة والنسخة المطبوعة،ثم يرى أن يهدي المصورة لي أو  

لغيري، وإن أشرت إلى كتاب عرضا في أثناء الحديث يستوقفك، ويطلب منك أن تصوره له،  

 وتأتي به إليه عاجال. 

وبها تلقى تعليمه االبتدائي، أما الثانوي فكان بين مساكن  1939لد بمساكن في أفريل  و   

اللغة   في  لإلجازة  حامال  تخرج  ومنها  بتونس،  العليا  المعلمين  دار  إلى  وسوسة،وانتسب 

واآلداب العربية،وواصل دراسته بفرنسا، ومنها تحصل على شهادة التبريز، وقبل أن يلتحق  

في التعليم الثانوي في كل من بنزرت والمنستير وتونس، وبقي مدرسا    بالتعليم العالي درس

 2003بالتعليم العالي قرابة الثالثين عاما، إلى أن أحيل على التقاعد سنة 

األدب     في  دولة  دكتورا  شهادة  به  وينال  ليدرسه،  الخوارج  بشعر  يتعلق  بحثا  اختار 

ى سن التقاعد، وعندما ارتقى إلى خطة أستاذ  القديم، فلم يكمله إال عندما اقترب من اإلحالة عل

منزله   إلى  يعود  ثم  بعمله،  يقوم  فكان  بالقيروان،  اآلداب  بكلية  تعيينه  وقع  محاضر 

سيارة،   يملك  الرجل  يكن  فلم   ، األمرين  النقل  وسائل  من  سنوات  ثالث  طيلة  بالمنار،وذاق 

                             لم تراع لجنة التعيينات سن ه  تخفف عنه عناء السفر في وسائل النقل العمومية،وال أدري لماذا  

وأقدميته في العمل، أم أن هناك سببا آخر لهذه النقلة التي تكاد تكون تعسفية؟وإن لم يبد هو  

 أي ضيق أو شكوى من عمل بمدينة األغالبة والحق يقال.  

بحثه عن    المهنية  فيها سني حياته  التي أمضى  الكلية  لم تطبع  لماذا  أفهم  لم  وما زلت 

، وقد تحصل على شهادة الدكتوراه بمالحظة مشرف جدا،وقد حضرت مناقشة شعر الخوارج

 أطروحته، والحال أن بقية زمالئه قد نشرت أبحاثهم في تلك الكلية بعد مناقشتها مباشرة؟  

استفادة     منه  آخره،واستفدت  إلى  أوله  من  البحث  هذا  على  اطلعت  أنني  إلى  وأشير 

ته، ورأيت أنه مساهمة وإضافة جديدة في دراسة  جمة، فقد كلفني صاحبه بتصحيحه ومراجع 

حرمت   ألنها  مقصرة،  بها  يدرس  كان  التي  الكلية  وتعتبر  بها،  يستهان  ال  الخوارج  شعر 

 الدارسين من اإلطالع على هذا البحث القيم. 
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ومن أبحاثه الجديرة بالتقدير دراسته عن )منهج ابن قتيبة في الرد على خصومه من   

 تلف الحديث(ونقدم فيما يلي عرضا سريعا لهدا العمل الجيد. خالل كتابه تأويل مخ 

توفي    ( قتيبة  بن  ا  اشتهار  إلى  الجليل  بن عبد  األستاذ محمد  يشير  (  276/889بداية 

أركان   من  قتيبة  البن  الكاتب(  اعتبر)أدب  خلدون  ابن  إن  حتى  باألدب،  افريقية  علماء  لدى 

عرف أيضا بأنه خطيب أهل السنة، والمتكلم    األدب األربعة، ولكن الدارس ال ينكر أن الرجل 

باسمهم، والمدافع عنهم، كما عرف الجاحظ بأنه خطيب  المعتزلة، والمتكلم باسمهم، والمدافع 

 عنهم، ورغم أن كتب ابن قتيبة عرفت في األندلس إال أن العلماء لم يهتموا إال بكتبه األدبية. 

التفات علماء األ   الجليل عدم  ابن عبد  فيها  ويعلل  يدافع  التي  إلى كتبه  ندلس وافريقية 

له،   معادون  أو  عليه،   متحاملون  األشاعرة  من  كثيرا  أن  إلى  السنة  أهل  عن  قتيبة  ابن 

ومعروف أن المذهب األشعري انتشر في افريقية، فليس بعيدا أن األشاعرة من علماء افريقية  

بالدين من كتبه،هذا زيادة على  اقتدوا في ابن قتيبة بإخوانهم المشارقة، فأعرضوا عما يتصل  

المالكي، ولم يغفل األستاذ محمد بن عبد   بالفقه  افريقية كان  الدين في  اشتغال علماء  أن جل 

الجليل أن يذكر أن العلماء الذين ترجموا لهذا الرجل اختلفوا فيه، فمنهم من عدله وأثنى عليه،  

لسنة، ومنهم من رماه بالتشبيه،  وعلى صحة عقيدته، ونوه بفضله وبالئه في الدفاع عن أهل ا

 ومنهم من نسبه إلى قلة العلم، واتهمه بأنه من أجرإ الناس على القول فيما ال يحسن من العلم. 

الحديث، ألن مصطلح     أهل  ويسميهم  السنة،  أهل  الدفاع عن  في  ألف  ما  أشهر  ومن 

الذي ألفه في آخر   أهل السنة والجماعة لم يظهر بعد، كتابه المشهور )تأويل مختلف الحديث(

حياته،بعد أن بلغ من النضج منتهاه، ومن ناحية أخرى فإن الكتاب ألف في فترة  ضعفت فيها 

المعتزلة، وظهر عليها أهل الحديث، فهو يصور لنا الصراع الدائر بين القوى اإلسالمية على  

الدائر بين ال مسلمين  اختالف فرقها من سنة ومعتزلة وخوارج وشيعة، كما يصور الصراع 

عليه   الذي  والميدان  الصراع،  هذا  في  المستعمل  السالح  لنا  ويصور  المسلمين،  وغير 

 يتصارعون.  

ظاهرها    عديدة،  أحاديث  الرسول  عن  رويت  أنه  الحديث(تعني  )مختلف  وعبارة 

الذي  المسترشد  الصحابة سؤال  التناقض، وقد سأله  إلى  المعنى اختالفا، ربما يصل  مختلف 

و  السؤال  من  المنافقون  يريد  أما  عليه،  أشكل  ما  ويفهم  يعلم،  لم  ما  يتعلم  أن  المراجعة 

أقواله بل   يريد إعناته، وإظهار اختالف  الكتاب فكانوا يسألونه سؤال من  والمشركون وأهل 

 تناقضها. 

وقد شغلت هذه األحاديث المختلفة فيما بينها وبين بعض اآليات المسلمين، وكانت من   

المد بين  المختلفة من  أسباب االختالف  المتشابهة واألحاديث  الفقهية، كما كانت اآليات  ارس 

بين   واالختالف  عديدة،  خصومات  إلى  وأدت  والسياسية،  الكالمية  الفرق  نشأة  أسباب  أهم 

األحاديث وبين األحاديث والقرآن ألف حوله بعض العلماء، منها على سبيل المثال )مختلف  

 الحديث( لإلمام الشافعي.

ع    ابن  ومتكلمين وغيرهم  ويرى  ومحد ثين  فقهاء  المسلمين من  اختالف  أن  الجليل                                                                 بد 

في هذه األحاديث  يدور على مذاهب شتى، وكل فرقة تذهب فيها المذهب الذي يوافق ما هي  

عليه من أقوال في الفقه أو الكالم أو غيرهما، فمنهم الراد لكثير من هذه األحاديث، فهو يقبل  

منهم القابل لها على ظاهرها، ومنهم القابل لها مع تأويلها تأويال  الحديث، ويرد ما يناقضه، و

كتابه   قتيبة  ابن  ألف  الذي  المذهب  هو  وهذا  بينها،  اختالف  من  يظهر  ما  به  يبطل  أنه  يرى 

وإن   الحقيقة،  بين األحاديث في  تناقض   الحديث( إلثبات أن ال اختالف وال  )تأويل مختلف 
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هو كذلك مذهب أهل الحديث الذين ألف ألجله ابن قتيبة هذا  ظهر أن بينها اختالفا وتناقضا، و 

الكتاب للدفاع عنهم، إذ هم يعتقدون أن ال تناقض وال اختالف بين القرآن والسنة، كما أنه ال  

ضرب   عن  الرسول  نهى  وحديث،وقد  حديث  بين  وال  وآية،  آية  بين  اختالف  وال  تناقض 

يروا في القرآن اختالفا وال تناقضا، كما    القرآن بعضه ببعض، فأمسك الصحابة عن ذلك، فلم

تناقض وال اختالف بين األحاديث،   الحديث بعضه ببعض، فرأوا أن ال  أمسكوا عن ضرب 

والتشريعات   العقائد  تؤخذ  القرآن  ومن  منها  وألن  القرآن،  مرتبة  تلي  مرتبة  في  السنة  ألن 

ببع بعضها  واألحاديث  القرآن  ضرب  من  منعهم  كما  وغيرها،  أعداء واآلداب  أن  ض،بيد 

ببعض،   بعضها  النصوص  يضربون  كانوا  وغيرهم،  الكتاب  وأهل  مشركين  من  الرسول 

ليحاجوا الرسول ويخاصموه، ويشككوا المسلمين في دينهم،كما يفعل الكثير من العرب الذين  

النبوية،   السيرة  يراجع  فهذا  بالمفكرين،  ويسمون  األيام،  هذه  الغالة  المستشرقين  محل  حلوا 

يتهم  كأنه ع  المفكر)؟(  هذا    جديدة،  واألصولي على مخطوطات  الفقيه   أبيه  خزانة  في  ثر 

الرسول بأنه كلما أحس بضائقة مالية يهجم على اليهود، ويسلبهم أموالهم، مساكين، وهلم جرا  

من هذه الترهات التي تدل على حقده وبغضه لدين اإلسالم ولنبيه، إن لم نقل تدل على جنونه  

 وخرفه. 

المسلمين وحيرتهم في هذه األحاديث، وتفرقهم أحزابا وشيعا، وصلت  وإزا   انقسام  ء 

إلى درجة االقتتال ألف ابن قتيبة الكتاب المشار إليه، ومما زاد في حيرة بعض المسلمين أن  

الحديث،   أهل  معايب  ينشرون  فأخذوا  الحديث،  في  االختالفات  هذه  استغلوا  الكالم  أهل 

ذا في  ويؤلفون  إن  ويثلبونهم،  المقدمة  في  قال  ذلك عندما  إلى  قتيبة  ابن  أشار  وقد  الكتب،  ك 

بحمل   ورميهم  بذمهم،  الكتب  في  ويسهبون"  ويتهمونهم  الحديث  أهل  يثلبون   الكالم   أهل 

وتعادى   العصم،  وتقطعت  النحل،  وكثرت  االختالف،  وقع  حتى  المتناقض،  ورواية  الكذب، 

 نهم لمذهبه بجنس من الحديث" المسلمون وأكفر بعضهم بعضا، وتعلق كل فريق م

النفوس    في  بالمتكلمين،ويلقي  يشهر  أن  أراد  قتيبة  ابن  أن  إلى  الجليل  ابن عبد  وأشار 

البغض لهم، والنفور منهم،ويبعثها على مخالفة أقوالهم، والزراية عليهم،يفعل ذلك في أسلوب  

لسنة خصوم  مشرق سلس عذب،وهذا األسلوب من شأنه أن يؤثر في القارئ، فيزدري أهل ا

المتفلسفة   المتكلمين والمتفلسفة، فأما  الذين هم من  السنة  باألحرى خصوم أهل  قتيبة، أو  ابن 

استبدل   بأنه  عليه  ويشنع  البرمكي،  الجهم  بن  محمد  وهو  أعالمهم،  أحد  في شخص  فيعيبهم 

بالمصحف كتب أرسطو في الكون والفساد والمنطق، وعمل بما فيها من قياس ونحوه، فقال  

يقبل عذره،  بما   بترك صيام رمضان، وال  يعيبه  الرسول مخالفة صريحة، كما  يخالف قول 

وأما أهل الكالم فيذكر منهم بعض الفرق مثل المرجئة والرافضة، ويعيب على هؤالء بتفسير  

المعتزلة  في ردوده على  شديدا  قتيبة  ابن  وكان  باطنه،  علم  وادعائهم  تفسيرا غريبا،  القرآن 

درية، أي منكري القدر، أو الذين ينسبونه إلى أنفسهم، ويقولون نحن نفعل ما  الذين يسميهم بالق

ال يريد هللا تعالى، ونقدر على ما ال يقدر، فيجعلون ألنفسهم  مع هللا نصيبا، والقدرية تشير  

فال   ماتوا  تعودوهم،وإن  فال  إن مرضوا  األمة،  القدرية مجوس هذه  المشهور:"  الحديث  إلى 

هو من هذه الناحية يقارعهم  بالحديث، كما يقارعهم به غيرهم من رافضة تشهدوا جنائزهم" ف

 ومرجئة وخوارج. 

ويبدو كما يقول األستاذ ابن عبد الجليل أن ابن قتيبة يتوجه إلى المعتزلة، ويشتد في    

رده عليهم، ألنهم كانوا ألد الخصوم ألهل السنة، أيام فتنة خلق القرآن مع المأمون والمعتصم  

الجزء  والواث  الصفوة)  صفة  كتابه  في  الجوزي  ابن  يذكر  والقتل،  للتنكيل  تعرضوا  فقد  ق، 
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القاهرة   الحديث  دار  ط  نصر  491ص  1421/2000األول  بن  أحمد  الكبير  اإلمام  أن   )

الخزاعي امتحنه الواثق بالقرآن، فأبى أن يقول إنه مخلوق، فقتله في يوم السبت غرة رمضان  

بس ومائتين  وثالثين  إحدى  بغداد،  سنة  إلى  رأسه  وأنفذ  هناك،  جسده  فصلب  رأى،  من  ر 

فنصبه، فلم يزل كذاك ست سنين، ثم حط، وجمع بين رأسه وبدنه، ودفن بالجانب الشرقي من  

بغداد في المقبرة المعروفة بالمالكية في يوم الثالثاء لثالث خلون من شوال سنة سبع وثالثين  

حنب بن  أحمد  إلى سجن  باإلضافة  هذا  بخلق  ومائتين،  يقل  لم  ألنه  مبرحا،  ل وضربه ضربا 

 القرآن، وغير هذين العالمين الذين امتحنوا كثر. 

كبارهم،     وخاصة   ، عليائهم  من  المعتزلة  رؤوس  يسقط  أن  قتيبة  ابن  أراد  هنا  ومن 

والجاحظ،   بهم،كالنظام  والتشنيع  معايبهم  بذكر  وذلك  الناس،  في  وتأثير  شهرة  له  ومن 

الذي عرف بشدة جرأته على القول بما يخالف ما يذهب إليه الناس  ( 231/845فالنظام)توفي 

حتى أصحابه، وعلى الطعن على الصحابة، ولذلك جرد ابن قتيبة قلمه للوقيعة فيه، والتشهير  

به،فينسب إليه من القول والفعل ما يسخط عليه كل مسلم، ويقول إنه يروح على سكر، ويغدو  

الصحاب  على  مطاعنه  ويورد  سكر،  وأبي  على  مسعود  كابن  بالخصوص  كبارهم  وعلى  ة، 

ويبطلها   المطاعن  هذه  على  قتيبة  ابن  ويرد  الصديق،  بكر  الخطاب،وأبي  بن  وعمر  هريرة 

 الواحدة تلو األخرى. 

به     والناس  أشهر  المعتزلة  من  الرجل  كان  كلما  أنه  الجليل  عبد  ابن  األستاذ  والحظ 

ه عيبا، فلذلك جاء الجاحظ تاليا للنظام، وفاز  أعرف، وتأثيره فيهم أقوى كان ابن قتيبة اشد ل

تلطفا   وأشدهم  استثارة،  للحجة  المعتزلة(  أحسنهم)رجال  ألنه"  قتيبة،  ابن  ذم  من  وافر  بحظ 

لتعظيم الصغير حتى يعظم، وتصغير العظيم حتى يصغر، ويبلغ به االقتدار أن يعمل الشيء  

ا األسلوب  التأليف،وبحسن  وبكثرة  المواهب  وبهذه  في  وضده"  يؤثر  أن  الجاحظ  ستطاع 

أكثر من سخطه على   قتيبة  ابن  استحق أن يسخط عليه  وبه  إليهم االعتزال،  الناس، ويحبب 

 سواه من رجال القدرية. 

ونريد أن نختم هذه الخاطرة بأمثلة من األحاديث المختلف فيها وردود ابن قتيبة على    

ضه القرآن، وهو قوله صلى هللا  خصومه وبالتالي خصوم أهل السنة،أحدها يتعلق بحديث ينق

عليه وسلم :" صلة الرحم تزيد في العمر" وقوله تعالى:" فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة  

 وال يستقدمون" فكيف تزيد صلة الرحم في أجل ال يتأخر عنه وال يتقدم؟ 

 قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن الزيادة في العمر تكون بمعنيين:  
ادة في الرزق، وعافية البدن، وقد قيل الفقر هو الموت األكبر، وجاء في بعض  أحدهما السعة والزي

الحديث:" إن هللا تعالى أعلم موسى صلى هللا عليه وسلم أنه يميت عدوه، ثم رآه يسف الخوص" )ويسف  

 الخوص أي ينسج ورق النخيل( فقال : يارب وعدتني أن تميته، قال: قد فعلت، قد أفقرته. 
يسمي الفقر موتا، ويجعل نقصا من الحياة جاز أن يسمي الغناء حياة، ويجعل زيادة    فلما جاز أن  

 في العمر.

والمعنى اآلخر:أن هللا تعالى يكتب أجل عبده عنده مائة سنة، ويجعل بنيته وتركيبه وهيئته لتعمير   

ال ذلك  ووصل  البنية،  تلك  وفي  التركيب،  ذلك  في  هللا  زاد  رحمه  وصل  فإذا  سنة،  فعاش  ثمانين  نقص، 

 عشرين أخرى حتى يبلغ المائة، وهو األجل الذي  ال مستأخر عنه وال متقدم. 

والحديث الثاني هو قوله صلى هللا عليه وسلم:" إكلفوا من العمل ما تطيقون،فإن هللا تعالى ال يمل    

 حتى تملوا"  

كل حال وال  قال المعارضون:فجعلتم هللا تعالى يمل إذا ملوا، وهللا تعالى ال يمل على    

 يكل. 
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كان عظيما من     إليه  ذهبوا  ما  كان على  لو  التأويل،  إن  نقول:  ونحن  قتيبة:  ابن  قال 

 الخطإ فاحشا.

 ولكنه أراد فإن هللا سبحانه ال يمل إذا مللتم. 

ومثال هذا في الكالم: هذا الفرس ال يفتر حتى تفتر الخيل، ال نريد بذلك أنه يفتر إذا فترت، ولو  

 المراد ما كان له فضل عليها، ألته يفتر معها، فأية فضيلة له؟ وإنما نريد أنه ال يفتر إذا فترت.كان هذا هو 

وكذلك تقول في الرجل البليغ في كالمه، والمكثار الغزير: فالن ال ينقطع، حتى تنقطع خصومه،   

ذا القول فضل على غيره،  تريد أنه ال ينقطع إذا انقطعوا، ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعوا، لم يكن له في ه

 وال وجبت له به مدحة.

 وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شرا، ويقال إنه لخلف األحمر:  

 صليت مني هذيل بخرق           ال يمل الشر حتى يملوا                     

 لم يرد أنه يمل الشر إذا ملوه.  

ه مدح له، ألنه بمنزلتهم، وإنما أراد أنهم يملون الشر، وهو ال  ولو أراد ذلك ما كان في  

 يمله. 

أن     الرسول  عن  الحديث  أهل  روى  فقد  واإلجماع،  القرآن  يبطله  حديث  والثالث 

الصدقة تدفع القضاء المبرم، وهللا عز وجل يقول:" إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن  

 د لقضائه، وال معقب لحكمه" فيكون" وأجمع الناس على أنه ال را

بالذنوب قضاء    المرء قد يستحق  قتيبة: ونحن نقول في تأويل ذلك: إن  ابن  وكان رد 

من العقوبة، فإذا هو تصدق دفع عن نفسه ما قد استحق من ذلك، يدل عليه قوله" صدقة السر  

أزال  فإذا  تعرض عقابه،  أن من غضب هللا عز وجل عليه  ترى  أفال  الرب"    تطفئ غضب 

 ذلك الغضب بصدقته أزال العقاب. 

وفي الختام يقول األستاذ محمد بن عبد الجليل في هذا الفصل الطويل، معلقا على ابن    

جهابذة   ومن  العربي،  لألدب  ذواقة  أديب  الرجل  إن  الحديث(:  كتابه)تأويل مختلف  في  قتيبة 

ك أسرارها، وهذا  نقاده، وقد مكنه طول تمرسه بلغة الضاد من الغوص على خفاياها، وإدرا

ما يقر له به جميع أهل األدب، فقد استعان بهذه الملكة ليرد على خصومه، فهو يرى أن ما  

يظن اختالفا أو تناقضا بين األحاديث يزول إذا وضعنا كال منهما موضعه، وأجريناه على ما  

  اعتادت العرب استعماله من فنون الكالم، وما عرف عنها من صرف في وجوهه، وذلك أن

كالم العرب إيماء وإشارة وتشبيه، ومنه الحقيقة والمجاز،وإنابة بعض األلفاظ عن بعض، وال  

 يفوته أن يدعم ما يذهب إليه بأمثلة من جيد كالم العرب منظومه ومنثوره. 

 أطال هللا أنفاس صديقنا العزيز محمد بن عبد الجليل، ومتعه بالصحة والعافية.   

 علي يـــــــــوسف 

 
تو   فعال  عرفت  بدور  قاموا  الميادين،  مختلف  في  أكفاء  المعاصرة رجاال  نس 

الرقعة الصغيرة من األرض  منارة مشعة،   تقدم تونس ورقيها، وجعلوا من هذه  في 

ويبرز هذا اإلشعاع خاصة في الحقل التربوي واالجتماعي، ومن هؤالء الرجال نذكر  

يوسف) علي  تون2001ـــ    1941األستاذ  أطفال  خدم   الذي  السند (  فاقدي  من  س 

العائلي خدمة جليلة أكثر من ثالثين عاما، بوصفه مربيا، وعالم نفس قديرا، ثم إداريا  

 بعد ذلك. 
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شهادة   على  وتحصل  تعلم،  وبها  المهدية،  بمدينة  يوسف  علي  المرحوم  ولد 

الصادقية(سنة   للمدرسة  خزندار)التابع  معهد  من  بالتعليم    1962البكالوريا  التحق  ثم 

بشارع  العالي،   الكائنة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  النفس  علم  شعبة    9فاختار 

مجال    1938أفريل في  يعمل  أن  ورأى  النفس،  علم  في  لإلجازة  منها حامال  وتخرج 

فاقدي  األطفال  مع  يعيش  أن  فاختار  النفس،  وعلم  التربية  ميدان  وهو  تخصصه، 

رياضة، كما كانت تسمى بغيته،  الرعاية والسند العائلي، ووجد في وزارة الشباب وال

العائلي،   محيطهم  في  العيش  من  حرموا  الذين  باألطفال  خاص  اهتمام  لها  كان  فقد 

الوزارة،  بهذه  الطفولة  رعاية  مصلحة  إليه  فأسندت  بهم،  بالعناية  يوسف  علي  فكلف 

التي   الكفيلة  الوسائل  في  يفكر  األطفال  هؤالء  بين  المهنية  حياته  باكورة  فأمضى 

 على ان يكونوا أطفاال أسوياء مثلهم كأي طفل عادي. تساعدهم 

الذين أمضى معهم     العائلي  السند  فاقدي  باألطفال  نعرف  أن  بداية  بنا  ويحسن 

الحرمان،   من  وانتشالهم  لخدمتهم،  أوقاته  كل  وكرس  حياته،  يوسف  علي  األستاذ 

الوظائف،  على  وحصولهم  تخرجهم،  أوان  حتى  وتعليمهم  تربيتهم  على    واإلشراف 

 ومتابعتهم بعد ذلك، فعن أي أطفال نتحدث؟ 

البارد عثر على أطفال موتى على قارعة الطريق، فتأثر    1956خالل شتاء    

أمرها،   حزمت  أن  إال  االستقالل  حكومة  من  كان  فما  الحالة،  لهذه  التونسي  الشعب 

في   إيواؤهم  ووقع  طفل،  ألف  جمع  أن  فكان  األطفال،  هؤالء  نحو  بواجبها  وقامت 

ومحالت متروكة في مختلف جهات البالد، وتم إسعافهم بالمأكل والملبس الذي  ثكنات  

وفرته التبرعات المتدفقة من كل مكان، وشاركت المنظمات الوطنية آنذاك في إحاطة  

األطفال   هؤالء  أوت  التي  األماكن  على  وأطلق  الضرورية،  بالعناية  األطفال  هؤالء 

 )قرى أطفال بورقيبة(. 

من       بد  ال  تربية  وكان  األطفال  هؤالء  بشؤون  يهتم  تربوي  إطار  في  التفكير 

يقع  لم  إطارات  انتدبت   فقد  باالستقالل  عهد  حديثة  مازالت  البالد  أن  وبما  وتعليما، 

تكوينية،   ودروسا  وتربصات،  ملتقيات  اإلطار  لهذا  ووفرت  الغرض،  لهذا  تكوينها 

يكفي   ال  أنه  تبين  التربوية  األساليب  وتطور  الزمن  والمأكل  وبمرور  المسكن  توفير 

بصفة   إدماجهم  يتم  حتى  تربويا،  بهم  االعتناء  بد من  ال  بل  األطفال،  لهؤالء  والتعليم 

وذلك    ، طفولته  إلى  الطفل  رجع  إذا  إال  يتم  ال  وهذا  االجتماعية،  الحياة  في  طبيعية 

  بإعادة جو الطمأنينة إلى نفسه، وال يمكن توفير هذه الطمأنينة النفسية في قرى مكتظة

باألطفال، يذوب الطفل بين هذه المخلوقات الصغيرة الني كثيرا ما يختلف بعضها عن  

اآلخر سنة هللا في خلق عباده، وهو ما يحرم الطفل من القيام بنشاطه بصورة تلقائية  

وطبيعية، وأن األخطار المحدقة بالطفل لم تتغير إال في جانبها المادي، وهذا ال يكفي  

الجو النفسي واالجتماعي، ولهذا فإن الطفل المحروم من الوسط  مادام الطفل بعيدا عن  

أن   يجب  هنا  ومن  النمو،  على  تساعده  مالئمة  ظروف  في  يوضع  أن  يجب  العائلي 

يطابق هيكل المجموعة التي ينتمي إليها الطفل هيكل  العائلة الطبيعية أكثر ما يمكن،  

العيش في القرية إلى العيش  وهو ما يتمثل في وحدات الحياة، وهكذا انتقل الطفل من  

 في)وحدة الحياة( أو ما نسميه بالعائلة. 

وإزاء إقبال األطفال على هذه القرى واكتظاظها، وأمام ارتفاع تكاليف النفقات   

بين   الصلة  لتوطيد  وسعيا  نسبيا،  العائلة  مستوى  وتطور  المقيم،  للطفل  بالنسبة 
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الت لفائدة إحكام العمل التربوي  القرى)أو ما أصبح يسمى بمجموعات األطفال( والعائ 

فقد اتجهت النية إلى التفكير في حل يسمح بالتوفيق بين كثافة العدد وارتفاع النفقات،  

وزيادة النفاذ الى العائلة، وتمتين الصلة معها، وإيجاد الحلول للمشاكل التي كانت سببا  

وسطه العائلي،    في دخول الطفل إلى المجموعة، ونظرا لما تبين من اقتالع الطفل من

األبوين،   حنان  من  وتحرمه  المادية،  المستلزمات  له  توفر  مجموعة  في  وحشره 

من   اإليواء  هذا  عن  ينتج  وما  الطبيعي،  وسطه  في  والعيش  وذويه،  أهله  وعطف 

لما حدث من   واعتبارا  المستقبل،  في  إدماجه  الطفل، وعسر  وتذبذب  العائلة،  استقالة 

بأن يتطور هذا المشروع حتى يواكب العصر، فقد تطور في المجتمع التونسي يقضي  

الوسط   تجربة  يوسف  علي  األستاذ  ومنهم  القطاع،  هذا  عن  المسؤولون  أحدث 

تطور   مع  يتالءم  تطورا  انبعاثه  منذ  بورقيبة  أطفال  مشروع  تطور  وهكذا  الطبيعي، 

 العائلة التونسية تربويا واجتماعيا واقتصاديا.

العلم   النشاط  هذا  وراء  ويعملون  ويختفي  ليال،  يسهرون  جنود  والتربوي  ي 

االستقالل،   بعد  تونس  به  عرفت  الذي  المتميز  االجتماعي  العمل  هذا   إلنجاح  نهارا 

ومن هؤالء الجنود نذكرعلي يوسف الذي جمع حوله فريقا من العمل نذكر من بينهم  

محمد  على سبيل المثال األساتذة والمربين حسين الخالدي، وعبد المجيد بن مبروك، و

 التواتي، ويوسف القرقوري

كان علي يوسف رجال رحالة، وجواب آفاق، فمرة تجده بعين دراهم، وأخرى    

إلى   ورجوعه  بوزيد،  وسيدي  بالقصرين  مروره  بعد  صفاقس،  مدينة  في  عليه  تعثر 

تونس العاصمة عن طريق مدينة سوسة، ثم المرور بحمام األنف ورادس، يتتبع عن  

األطفال من ملبس، هذا الذي ال يرتديه الطفل إال بعد أن يتفرس  كثب ما يحتاجه هؤالء 

فيه المرحوم علي يوسف ويمسه بيديه، ثم يوافق على شرائه أو يرفضه، وقس على  

ذلك ما يحتاجه الطفل من طعام ومواد مدرسية وغيرها، حتى ليخيل إليك أن الرجل  

ن هاجسه حياة هؤالء األطفال  يعتني بهؤالء األطفال  أكثر من اعتنائه بأوالده، لقد كا

وتربيتهم تربية سليمة، ثم الوصول بهم إلى اإلدماج في المجتمع، وإزالة العوائق التي  

تعترضهم في هذا اإلدماج، وكثيرا ما تحول هؤالء األطفال إلى أصدقاء له، بل كانوا  

على   اإلشراف  إلى  مستقبلهم  على  حرصه  ووصل  والدهم،  مقام  في  أنه  يشعرون 

 البنات ممن يعشن في هذه المجموعات، بعد اختيار الزوج المناسب لهن. تزويج 

ولم يصل المربي علي يوسف.إلى هذه النتائج الباهرة إال بعد أن ضبط الخطة    

لهذا المشروع االجتماعي الذي استفاد منه اآلالف من أبناء تونس، فتعلموا ونجحوا،  

ا في  سواء  الموظفين  خيرة  من  منهم  الكثير  الحقل  وأصبح  في  أو  اإلداري  لحقل 

 التربوي، وتتمثل الخطة المرسومة في أربعة محاور: 

 ( العمل االجتماعي 1

الحالة    إلى  بالنظر  المجموعات  أو  القرى  بهذه  القبول  مقاييس  به  ويعني 

االجتماعية)اليتم من األبوين، أو أحدهما، أحد األبوين في حالة مرض مزمن، إهمال  

ما بين الستة أعوام، وأربعة عشر عاما( ويقع القيام ببحث  الطفل بصفة عامة(والسن)

وتعتبر   اجتماعية،  مرشدة  قبل  من  المكان  عين  على  الطفل  وضعية  عن  اجتماعي 

الفترة التي يقضيها الطفل في المؤسسة هي مرحلة إعداد لإلدماج في المجتمع، ويكون  

اية، فيقع تهيئته نفسيا  الهدف من العمل التربوي كله منصبا على تهيئة الطفل لهذه الغ
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واجتماعيا وتكوينيا، ويبدأ عمل المربي في البداية بغرس العادات الحسنة في الطفل،  

إكساب   على  والعمل  وخارجها،  المجموعات  داخل  المسؤوليات  تحمل  في  وتشريكه 

العطل،   في  الزيارات  وأقاربه عن طريق  بأسرته  وتدعيم صلته  بالنفس،  الثقة  الطفل 

بأنه    وكذلك عن طريق الطفل  القرية والمدرسة، إلشعار  المراسلة، وربط الصلة بين 

ترسيم األطفال   فيقع  القرية  أما خارج محيط  المشرفين عليه،  اهتمام من طرف  محل 

خاص،   نوع  من  أطفال  بأنهم  يشعروا  ال  حتى  بالجهة،  الموجودة  المدارس  بمختلف 

باب والثقافة، وتمكينهم  وتشجيعهم على تعاطي األنشطة في نوادي االطفال ودور الش

لتعاطي   المجموعة  أطفال  لغير  والسماح  الرياضية،  الجمعيات  في  االنخراط  من 

 األنشطة داخل القرية. 

وبالنسبة لألطفال الذين لم يسعفهم النجاح في الدراسة االبتدائية وحتى الثانوية   

االندم من  موالية  مرحلة  في  تمكينهم  قصد  صناعيا،  لتكوينهم  مراكز  في  تكونت  اج 

ماديا،   المجموعة  عن  باالستقالل  لهم  تسمح  بصناعة  متسلحون  وهم  المجتمع، 

 وباالستقرار في وسطهم العائلي.

والهدف من العمل التربوي كله هو الوصول بالطفل، ثم الشاب إلى االندماج    

في المجتمع سواء عن طريق الشغل بالنسبة إلى الشاب، والزواج والشغل بالنسبة إلى  

ويتم زواج الخريجات من هذه المجموعات بعد التحري التام في اختيار الزوج    الفتاة،

ما   أكثر  لتوفير  باألمر،  المعنية  وموافقة  والمادية،  واالجتماعية  األخالقية  الناحية  من 

 يمكن من حظوظ النجاح. 

ويقع تتبع المدمجين بواسطة زيارات تتباعد شيئا فشيئا إلى مكان العمل، وإلى   

للتأكد من استقرار الشاب في عمله، وإلعانته عند الحاجة على مواجهة    مقر السكنى 

أن  المفيد  من  أنه  يرى  يوسف  وكان علي  سبيله،  تعترض  قد  التي  الصعوبات  بعض 

تكتسي هذه المساعدات صبغة عالقة شخصية بين الشاب والمربي الذي يقوم بزيارته،  

المؤسسة،ويمكنه اال أنه في حماية  الشاب  تكال عليها مهما كان سلوكه  حتى ال يشعر 

 وجديته في العمل، كما يقع تتبع الفتيات الالئي يقع إدماجهن بالزواج أو بالتشغيل. 

 ( العمل الداخلي2

العمل    كان  أن  بعد  مساعديه،  من  مجموعة  مع  يوسف  علي  األستاذ  توصل 

اعتم إلى  بالصغير،  الكبير  فيها  يختلط  مبيتات  عن  عبارة  القرى  هذه  في  اد الداخلي 

من   يمكن  ما  أكثر  للطفل  يوفر  باعتباره  سابقا،  أشرنا  كما  الحياة،  وحدات  نظام 

االقتراب من ظروف العائلة المتوازنة، حيث يكون توزيع األطفال عموديا ومختلطا،  

اليومية   األنشطة  بعض  ويباشرون  األطفال،  بين  االجتماعية  الحياة  تتكامل  حتى 

النف على  االعتماد  روح  لغرس  والقيام  بأنفسهم،  الدراسي،  العمل  في  والتعاون  س، 

للصغير   الكبير  بمساعدة  وذلك  المجموعة،  أفراد  من  فرد  لكل  الخاصة  بالشؤون 

 واقتدائه به، وزرع روح التعاون والتضامن واإليناس. 

مقر     هي  التي  الوحدة  بهذه  الطفل  يعيش  أن  الحياة،  وحدات  نظام  ويقتضي 

تساعد على االقتراب أكثر ما يمكن من الحياة    السكنى العائلي الذي تتوفر فيه ظروف

العائلة،  لهذه  واألم  األب  بمثابة  ليكونا  اختيار زوج وزوجة  ويقع  المتوسطة،  العائلية 

األثاث   الخلية  هذه  في  ويتوفر  العائلية،  الخلية  أو  الوحدة  أطفال  مع  أطفالهما  ويختلط 

 الذي يتوفر عند بقية العائالت المتوسعة الدخل. 
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 الخارجي ( العمل 3

تونس     في  عليه  أطلق  وقد  والمدرسة،  العائلة  خارج  الطفل  وجود  به  ويقصد 

والجمعيات   الشارع  ويشمل  وتنشئته،  الطفل  تكوين  في  تأثير  وله  الثالثة،  البيئة 

العمل   هذا  على  ويسهر  العمومية،  والمكتبات  والثقافة  الشباب  ودور  الرياضية، 

المختصين في تكوين الطفل جس ميا  وأخالقيا وعقليا واجتماعيا، وذلك  منشطون من 

وتدريب   واالنسجام،  واالكتمال  االتزان  على  الجسم  تمرين  التالية:  األهداف  بمراعاة 

الطفل على التفكير السليم والنقد البناء، واحترام رأي الغير، وكذلك تعويد الطفل على  

ي المجتمع الذي  التعاون والعمل الجماعي، وتنمية مواهبه وصقلها، لتسهيل إدماجه ف

 ينتمي إليه. 

والمرح،     اللعب  حرية  للطفل  فيه  يترك  الذي  الحر  النشاط  إلى  باإلضافة  هذا 

ويتعاطى ألعابه المحببة إلى نفسه التي تبرز فيها شخصيته على حقيقتها، ولكن ال بد  

من مراقبة الطفل عندما يقوم بنشاطه الحر، وكثيرا ما كان يذكر المرحوم علي يوسف  

 لغاية من الرقابة هي أن نعرف أين يلعب الطفل؟ ومع من يلعب؟ وماذا يلعب؟ بأن ا

 ( الوسط الطبيعي 4

تبين للمربي علي يوسف ومساعديه أن اقتالع الطفل من وسطه الطبيعي أي    

سيئة على   انعكاسات  له  الحرمان  وهذا  وذويه،  أهله  حرمانه من عطف  يعني  عائلته 

ال في  لفائدته  يبذل  ما  رغم  غير  نفسه،  من  أطفال  مع  مدارس  إلى  توجيهه  من  قرية 

المقيمين، وتشريكه في مختلف األنشطة خارج القرية، وتمكينه من العودة إلى عائلته  

الطبيعي   الوسط  هي  العائلة  أن  منه  اعتقادا  المدرسية  والعطل  المناسبات،  جميع  في 

ان األم  الذي تنمو فيه شخصية الطفل بصورة طبيعية، وال شيء يمكن أن يعوض حن 

وعطف األب ومحبة اإلخوة واألخوات، ثم أن قرى أطفال بورقيبة اكتظت، وأصبحت  

غير قادرة على استيعاب جميع األطفال الذين هم في حاجة إلى العناية والرعاية، ومن  

هنا وقع التفكير في عدم إيواء بعض األطفال بالمؤسسة إال بعد استنفاد جميع الوسائل  

لته، والعمل على إحاطته مع عائلته بأكملها بحماية تربوية شاملة،  الممكنة إلقراره بعائ 

وناتج   برمتها،  العائلة  في  يكمن  الطفل  يعيشه  الذي  االجتماعي  المشكل  أن  باعتبار 

ينتفي السبب الذي  عنها،، ويكون التدخل بمحاولة اإلصالح االجتماعي للعائلة، حتى 

اقتالعه من وسطه الطفل بدون  العائلة، وبذلك    من أجله وقع قبول  الذي هو  الطبيعي 

يحافظ الطفل على الروابط العائلية، وتحسيسها لتقوم بمسؤوليتها تجاه أبنائها، والكف  

عن الوقوف موقف المتفرج أوالمستقيل، هذا باإلضافة إلى تقديم الخدمات الممكنة إلى  

 العائلة، كتوفير الشغل لألب أو لألم، أو ألكبر اإلخوة. 

فلسف   هي  في  تلك  الفضل  يعود  التي  العائلي  السند  بفاقدي  الخاصة  التربية  ة 

ارسائها بتونس إلى المرحوم علي يوسف، وثلة من رفاقه ومساعديه، وقد أصبح هذا  

سبيل   على  نذكر  الجامعية،  والرسائل  األطاريح  لبعض  موضوعا  المتميز  المشروع 

ا أسباب االضطراب  الزائر)  الحميد  الدكتور عبد  أطفال  المثال دراسة  بقرى  لسلوكية 

القرن   من  الثاني  النصف  في  والتعليم  التربية  تاريخ  لدارس  يمكن  وال  بورقيبة( 

 العشرين بتونس أن يغفل هذا المشروع أو يتناساه.

هذه    إلسعاد  نهارا  ليال  يعمل  الذي  المربي  مثال  يوسف  علي  األستاذ  كان  لقد 

في  ينجحوا  أن  سعادته  مناط  وكان  األطفال،  من  منهم    الشريحة  ويتخرج  دراساتهم، 
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البنات   وخاصة  أفراحهم،  حضور  عن  يتخلف  ال  وكان  والموظف،  والمعلم  األستاذ 

 الالتي يتزوجن، فكان دائم الحضور في مثل هذه المناسبات مباركا ومهنئا. 

البحث     عن  االجتماعية  الرعاية  فاقدي  باألطفال  االهتمام  يشغله  ولم 

بال هامة  دراسة  ترك  فقد  البلدان والدراسة،  في  الطفولة  وضع  عن  فرنسية 

عامة،   بالطفولة  اهتمام  من  لتونس  ما  وأبرز  وموريتانيا(  والمغرب  المغاربية)تونس 

 وفاقدي السند العائلي منهم خاصة. 

كان المرحوم علي يوسف طويل القامة، نحيف الجسم، أسمر اللون ، ال تفارق   

ة سميكة، محبوبا من قبل زمالئه  االبتسامة محياه، ذا مهابة ووقار، يضع نظارات طبي 

أصيب  فقد  بوفاته،  عجلت  التي  هي  التدخين  آفة  وكانت  التدخين،  كثير  وعارفيه، 

 بمرض خبيث أودى بحياته، وهو في أوج نشاطه التربوي واإلداري. 

رحم هللا الصديق الكريم األستاذ علي يوسف، وجازاه هللا خير الجزاء على ما   

 من خدمات جليلة.  قدمه ألبناء تونس وشبابها

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 عبــــد الـــــــوهاب الدخلي

 

أذكر اآلن ما      الباعة ، ال  أحد  أسبانيا  لشراء بضاعة من  بنهج  واقفا  يوم كنت  ذات 

هي، وبينما أنا كذلك سمعت صوتا يناديني، التفت فوجدت رجال يبتسم ابتسامة عريضة، كان  

من عمره أو دون ذلك، في حين تبين لي فيما بعد أنه    معتدل القامة، يبدو وكأنه في األربعين

تبدو البراءة على محياه كالطفل،قليل   تجاوز الخمسين أو أكثر، أسمر اللون،جميل الصورة، 

الوقت   من  فسحة  لتالمذته  يترك  القسم  في  مدرس  كأنه  كلماته،  يزن  تكلم  وإذا  الكالم، 

 ب الدخلي.ليستوعبوا ما يقول،هذا الرجل هو األستاذ عبد الوها

أخبار الثقافة والمثقفين واألدباء والشعراء ملم بها أيما إلمام، يذكرهم جميعا دون أن    

األدب،   حرفة  أدركتهم  الذين  هؤالء  من  بينة  على  يكون  ال  وكيف  ذاك،  أو  هذا  في  يقدح 

والرجل أمضى أكثر من ثالثين عاما في وزارة الثقافة من المكتبة الوطنية إلى بيت الحكمة  

دارة اآلداب، وهو يعرف هؤالء الكتاب وهم ال يعرفونه،ومما دعم معرفته بهذا الرهط من  فإ

الناس إصداره لكتابين مدرسيين باالشتراك مع األستاذين محمد العش والمرحوم الهادي عبد  
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األدب   منه  وخاصة  وحديثه،  قديمه  العربي  باألدب  الثانوي  التعليم  تالمذة  فقد عرف  الملك، 

يث، فترجم ألعالمه، ونشر صورا ووثائق هامة، بعد تقديمه للنصوص، وشرح  التونسي الحد 

واألدباء   األدب  تخص  التي  المعلومات  من  جيدا  رصيدا  لألساتذة  فوفر  منها،  غمض  ما 

يصعب الحصول عليها، وال أغالي إذا قلت أن القطوف الذهنية لتالمذة السنة السابعة عربية  

 رافة ما قدم فيه من تراجم ومن دراسات معمقة. أصبح مرجعا للباحثين والدارسين لط

التونسي وف رت له خبرة جيدة     المدرسية وبتراجم أعالم األدب  بالكتب                                                                             ولعل اشتغاله 

عندما أقبل على التعريف باألدباء التونسيين التي ترجمت بعض آثارهم إلى اللغات األخرى،  

ا تحقيق  في  التونسي  اإلسهام  إلى   التعرف  على  ساعده  اآلخر  كما  هو  يصبح  وأن  لتراث، 

محققا لكتاب" شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح" صحبة جمال الدين دراويل، وهو من  

وقد   الحفيد،  عاشور  ابن  الطاهر  محمد  بشرح  الجد  عاشور  ابن  الطاهر  محمد  الشيخ  تأليف 

 صدر في مجلد جميل يغري القارئ باالطالع عليه وقراءته. 

الوهاب   لعبد  تسنى  في    ولو  تونس  في  األدب  تاريخ  ألفاد  مذكراته  يكتب  أن  الدخلي 

عند   وجوده  يعز  ثريا  مصدرا  المذكرات   هذه  ولكانت  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف 

غيره، وكيف ال تكون هذه المذكرات كذلك والرجل يحتفظ بأسرار وأخبار هذه الشريحة من  

أمزجتهم وسل وربما على  خفاياهم،  إلى معرفة هذه  الناس، ومطلع على  أميل  والناس  وكهم، 

التي   والمؤلفات  يكتبون  الذي  األدب  جوانب  تضيء  ألنها  إال  لشيء  ال  والخفايا،  األسرار 

 يحبرون. 

هام     ثقافي  مشروع  اقتراح  إلى  دعاه  والمعاصر  الحديث  باألدب  الرجل  وولوع 

والشعرا األدباء  من  بالكثير  وإبداع"عرفت  سلسلة"ذاكرة  هو  عليه  التونسيين  واإلشراف  ء 

اآلن   حتى  منها  التي صدر  السلسلة  هذه  وأصبحت  العشرين،  القرن  في  أغلبهم  عاش  الذين 

التعريف باألديب أو   للباحثين والدارسين،فقد كان من مهامها  أكثر من ثالثين عنوانا مرجعا 

 الكاتب، ثم تقديم نماذج جيدة من آثاره،يلوح من خاللها اإلبداع واالبتكار. 

باأل  المباشر على سلسلة ولخبرته  باإلشراف  الثقافة  وزارة  كلفته  التونسي عموما  دب 

أمهات الكتب التونسية من حيث اختيار العناوين والمتابعة العلمية واإلدارية، وفي هذا السياق 

حقق األعمال الكاملة للطاهر الحداد)في ثالثة أجزاء( باالشتراك مع أحمد خالد ومحمد أنور  

ب قصة الطاهر بن جلون "محا الحكيم محا المعتوه"صحبة محمد كمال  بوسنينة،  وأتم تعري 

قحة، وظهرت هذه القصة في سلسلة "عودة النص" التي تصدرها دار سيراس للنشر، وكان  

 صالح القرمادي قد شرع في تعريبها، وحال الموت دون إتمامها. 

ال   الجوائز  لجنة  مثل  الفنية  اللجان  بعض  بترؤس  الوزارة  كلفته  ولجنة  كما  تقديرية، 

دعم الورق وغيرهما، ووقع اختياره إلدارة معرض تونس الدولي للكتاب لدى تولي الوزارة  

 تنظيمه، كما ساهم في الدورات األخرى بصفته رئيس هيئة المعرض أو عضوا فيها. 

الصادقية    المدرسة  ثلة من خريجي  بالوزارة ساهم مع  اإلداري  إلى عمله  وباإلضافة 

"المج  إصدار  سنة  في  من  بداية   " الصادقية  وعين    1995لة  الجديدة،  السلسلة  صدور  مع 

رئيسا لتحريرها، كما أنه مستشار تحرير بمجلة "مواقع وآثار" مند إحداثها، وكان في أثناء  

سنة   األول  كراسها  صدر  التي  التونسية  المعارف  دائرة  لتحرير  أمينا  الحكمة  ببيت  عمله 

1990     

وصفه ملحقا بوزارة الثقافة،فقد تقلد خطة رئيس مصلحة، ثم  أما تدرجه في الوظيف ب   

إدارة اآلداب،   ثم مدير  بإدارة اآلداب،  التوزيع  الوطنية، فرئيس مصلحة  بالمكتبة  كاتب عام 
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لالتصال   الوطني  المركز  مدير  خطة  ذلك  بعد  وتولى  الحكمة،  بيت  مؤسسة  عام  فكاتب 

( وفي األثناء تولى خطة  2001سن التقاعد)  الثقافي، فمدير عام الكتاب والمطالعة حتى بلوغه 

 رئيس تحرير فمدير تحرير مجلة "الحياة الثقافية" في وزارة األستاذ محمد اليعالوي.  
ولعبد الوهاب الدخلي مشاركة في الحياة األدبية والفكرية بتونس، فبمناسبة االحتفال    

تونس)  في  خلدون  ابن  لرحالت 2006بسنة  المرقمنة  الخريطة  أصدر  وقد    (  خلدون،  ابن 

أنجزت هذه الخريطة في شكل قرص مدمج بالتنسيق بين وزارة الثقافة وبين ديوان الخرائط  

ومشرقا   مغربا  خلدون  ابن  تنقالت   تتضمن  مسالك  عشرة  ضبط  تم  وقد  األراضي،  وقيس 

المشاهد   وبإمكان  جغرافية،  خرائط  تجسيدها على  الحديثة  اإلعالمية  الوسائل  بواسطة  أمكن 

ابن  متابعت العالمة  أن  للشك  يدع مجاال  بما ال  العمل  هذا  ويثبت  الحاسوب.  دقة على  بكل  ها 

حول   لنظرياته  بسطه  في  سواء  واضحا،  إيجابيا  توظيفا  ورحالته  مشاهداته  وظف  خلدون 

العمران البشري، أو في أحكامه وسرده لوقائع التاريخ، كما يمثل هذا المجهود خير رد على  

العبر، ومن    من روج لالنتقادات حول انتحال ابن خلدون نظريات إخوان الصفاء في كتاب 

سنة   كتابا  نشر  إسماعيل  محمود  أن  ابن  1997المعلوم  نظريات  أسطورة  نهاية  عنوانه:" 

الثاني) وكتابه  الصفاء"  إخوان  مقتبسة من رسائل  ابن  1998خلدون  أسطورة  انتهت  (" هل 

 يميين والمفكرين العرب. خلدون" وقد أثار الكتابان جدال ساخنا بين األكاد

التونسي     األدب  دليل   " وهما   أعاله  المذكورين  الكتابين  عند  قليال  نقف  أن  ونريد 

الحكمة)تونس   بيت  نشر  ترجمة)1990المترجم"  إلى  توصل  وقد  لغات  645(  إلى  أثرا   )

واليوغسالفية    13العالم) والبولونية  والروسية  واالسبانية  والفرنسية  كاالنجليزية  لغة( 

يرها، واآلثار المترجمة هي الشعر والقصة والرواية والمقال والمسرح ،ومن جهة أخرى  وغ

فإن هذا الكتاب يضم " معلومات بيبلوغرافية تهم مائة وسبعة وثالثين أديبا أو كاتبا تونسيا،  

نقلت أعمالهم من النص العربي أو الفرنسي إلى إحدى اللغات األجنبية، ونشرت على حدة،  

مستقل، أو ضمن إحدى االنطولوجيات أو في إحدى المجالت المتخصصة أو    في شكل مؤلف

 حتى المجالت الجامعة أحيانا" 

إليها على     المنقول  اللغة  انصب حسب  المترجمين  اهتمام  أن  الدخلي  األستاذ  والحظ 

تجعل   التي  األسباب  في  ـــ  يقول  كما  ـــ  البحث  المفيد  من  ولعله  أخرى،  أنواع  أو  نوع 

إلى    المترجمات بالنسبة  األمر  وكذلك  القصصي،  النوع  عليها  يغلب  مثال  الروسية  إلى 

االختيارات في اللغة الفرنسية،وتساءل هل أن الفيصل في االختيار هو قابلية النص للترجمة  

ترجمة   هو صعوبة  بالترجمة  المهتمين  عند  والشائع  الترجمة،  يسر  هو  أم  الثانية،  اللغة  في 

 الشعر؟

ال   اهتمام  األدبي  ولعل  الجنس  هذا  أن  إلى  يعود  القصصية  النصوص  بترجمة  روس 

(  2010يعالج شريحة اجتماعية تنتمي إلى الفقراء والكادحين والعملة، وفي هذه األيام)فيفري  

عربية.         رواية  مائة  لترجمة  بدمشق  العرب  الكتاب  اتحاد  مع  عقدا  روسية  نشر  دار                                                                                       وق عت 

اإل  " وعنوانه  الثاني  الكتاب  فيه  أما  تناول  المخطوط"فقد  التراث  تحقيق  في  التونسي  سهام 

وهو عمل جليل، يفيد المقبلين على  1988و    1860المنشورات المحققة في تونس بين سنتي  

تحقيق بعض المخطوطات، وينبههم إلى ما بقي منه مخطوطا أو ظهر منه مطبوعا، حتى ال  

ثناء قيامه بهذا العمل على الكثير من "  يحقق الكتاب أكثر من مرة.  فقد عثر األستاذ الدخلي أ

فقد   الباحثين،  بين  التنسيق  وقلة  الجهود،  لبعثرة  نتيجة  الواحد،  للعنوان  المتعددة  النشرات 

تونس،   في  إحداهما  مختلفتين،  نشرتين  منها  واحد  كل  نشر  عنوانا،  عشر  خمسة  أحصى 
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باعدة أحيانا أخرى، وال يخفى  والثانية في أحد األقطار العربية في فترات متقاربة أحيانا، ومت

نفس   على  باالعتماد  وأحيانا  العناوين،  نفس  بتحقيق  مختلفة  بلدان  من  باحثين  اشتغال  أن 

العربية   المخطوطات  من  آالف   تقبع  حين  في  والوقت،  للجهد  ضياع  المخطوطة  الوثائق 

 الثمينة في جميع مكتبات العالم" 

بع   كتابه  مقدمة  في  الدخلي  األستاذ  نوه  المنجد"معجم  وقد  الدين  صالح  الدكتور  مل 

ـــ  1954المخطوطات المطبوعة الذي أصدره في خمسة أجزاء خالل خمسة وعشرين عاما)

عليه  1980 يعثر  ما  أن  إال  للباحثين،  جلى  خدمات  بعمله  الدخلي  األستاذ  يقول  كما  فأدى   )

عكس تماما حقيقة  الباحث من معلومات عن مساهمة تونس في هذا المجهود العربي الكبير ال ي 

 ما يبذل في بالدنا من عناية بإحياء التراث المخطوط"  

ومن العوامل التي دعت األستاذ الدخلي إلى االهتمام بالمخطوطات المنشورة توقف    

سنة   المنجد عند  ،    1980مشروع  التونسية  المخطوطات  بنشر  المتعلقة  المعلومات  وتشتت 

قيق والدراسات)بيت الحكمة( هذه العوامل كما يقول  وإحداث المؤسسة الوطنية للترجمة والتح 

المرحلة من تاريخنا في حاجة أكيدة إلى ضبط خطة محكمة لنشر تراثنا في   تجعلنا في هذه 

تونس، وهو ما يقتضي بداية حصر ما نشر من هذا التراث منذ منتصف القرن التاسع عشر،  

اإلسال  العربية  الثقافة  في مسار  المخطوطات  نشر  أو  وألهمية  العلمية  المؤسسات  أولتها  مية 

 الحكومية كل الدعم والتشجيع. 

وقد قام بتحقيق المخطوطات في تونس أفراد أو مؤسسات علمية أو دوائر حكومية،    

( في الفترة المشار إليها ترتيبا  376ورتب األستاذ الدخلي ما نشر من مخطوطات تونسية )

قسمين   في  وذلك  المؤلفين،  أسماء  حسب  الكتب  أبجديا  أحصى  األول  القسم  ففي  كبيرين، 

ثم   تونسيين،  التي نشرت في تونس سواء أكان مؤلفوها ومحققوها تونسيين أو غير  التراثية 

نوعان:   وهي  تونس،  خارج  ونشرت  تونسيين  غير  أو  تونسيون  حققها  التي  التراثية  الكتب 

ؤلفات صدرت  مؤلفات حققت اعتمادا على مخطوطات تونسية، أو مخطوطة في تونس، أو م

 لها نشرة علمية محققة في تونس. 

والرسائل     والقطع  الفصول  بيبلوغرافيةعن  معلومات  فيضم  الثاني  القسم  أما 

 المخطوطة التي وقع نشرها في الدوريات التونسية خالل نفس الفترة. 

ما    إلى  بالنظر  قليل  مخطوطات  من  تونس  في  حقق  ما  أن  الدخلي  لألستاذ  بدا  وقد 

ا قسم  من  يحويه  هائلة  أعداد  من  الخاصة  والمكتبات  الوطنية  الكتب  بدار  لمخطوطات 

(  1988ـــ    1860المخطوطات، وأن اإلقبال على تحقيق التراث التونسي زهيد، ففي الفترة) 

من   أقل  تحقيق  الحقيقية  380وقع  الحصيلة  أن  إال  السنة،  في  ثالثة كتب  أي  أو رسالة  كتب 

 ق في الكليات ذات االهتمام بالعلوم اإلنسانية. يمكن أن ترتفع إذا نظرنا إلى ما حق 

للكتاب     وتراجم  والمراجع،  للمصادر  وفهرسة  توثيقية  األعمال  هذه  مثل  إن  يقال  قد 

في   أعمالهم  للدارسين  تسهل  فهي   ، اآلن  مطلوبة  التوثيقية  األعمال  هذه  ولكن  والمؤلفين، 

ء عن التأليف والكتابة،فال شك أن البحث والدراسة، ثم أن المجهود الذي بذل فيها ال يقل عنا

األستاذ الدخلي عاد إلى مئات المصادر والمراجع إن لم نقل اآلالف ، وباإلضافة إلى تردده 

صلة   له  ممن  بالكثير  اتصل   ، الكتب  من  الهائل  العدد  هذا  إلى  وتصفحه  المكتبات  على 

جه الباحث إال من  بموضوع كتابه إن في تونس أو في خارجها، وال يعرف المعاناة التي توا

 يكابدها.  
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البحث     مجال  في  ضرورية  اآلن  أصبحت  والفهارس  فالمعاجم  أخرى   ناحية  ومن 

دون   مثال  اإلسالمية  العربية  بالثقافة  له صلة  ما  بدراسة موضوع  القيام  يتسنى  وال  العلمي، 

الق أللفاظ  المفهرس  المعجم  أو  لكحالة  المؤلفين  معجم  أو  الزركلي  أعالم  إلى  رآن الرجوع 

 الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي، أو المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي وغيرها

قد يقال إن عمله يقتضي منه أن يقوم بمثل ما قام به من أعمال علمية، ولكن الكثير    

العلمي واألدبي، فهو   النشاط  الغزير من  الفيض  لهم هذا  نر  لم  ممن كان مثله من اإلداريين 

المكتب  في  حياني  يعمل  فقد  اسبانيا،  نهج  في  األول  به  لقائي  يكن  ألم  الشارع،  في  وحتى   ،

الرجل وفهمت أنه يعد بيبلوغرافياعن األدب التونسي  المترجم إلى اللغات األخرى، وذكر أن  

استمارة، فشكرت   ذاتية، ومد لي  ترجمة  الروسية، فطلب مني  اللغة  إلى  لي قصة  ترجمت 

 وبقيت أنظر إليه حتى اختفى في الزحام  الرجل على عنايته، ثم انصرف،  

المعشر،حلو     طيب  إنسانا  فوجدته  مرات،  عدة  الدخلي  باألستاذ  األقدار  وجمعتني 

الحديث، تأنس إليه سريعا، وكيف ال يكون مؤانسا والرجل قد م من )حي المؤانسة( بجرجيس  

 .1941والمولود بها سنة 

ريس، فمن تونس إلى المنستير وتوزر ثم  وعاش في بيئات مختلفة في أثناء قيامه بالتد 

بمدينة   للذكور  الثانوي  بالمعهد  ثم  الصادقية  بالمدرسة  تعليمه  وتلقى  والمرسى،  صفاقس 

سنة    البكالوريا  شهادة  على  فوقع    1962سوسة،وتحصل  عمره،  من  العشرين  في  وهو 

المد أحد  لتعويض  شهرين،  لمدة  االبتدائية  الجلد  دار  بمدرسة  للتدريس  رسين  تسخيره 

دار   إلى  الدخول  مناظرة  في  نجح  ولما  بنزرت،  حوادث  إثر  تونس  غادر  الذي  الفرنسيين 

المعلمين العليا أعفي من التدريس ، لمواصلة تعلمه العالي بشعبة اللغة العربية، وتخرج منها  

 1965سنة 

هذه البيئات المختلفة أكسبته خبرة في التعامل مع الناس بلطف ورفق، كما علمته أن    

من   ظلم  إلى  المخالف  الرأي  هذا  يتحول  وقد  ولين،  هدوء  بكل  المخالف  الرأي  إلى  يستمع 

بعض المرؤوسين في بعض األحيان، فيواجه بالصمت ثم االنفعال الشديد الذي له تأثير بليغ  

 في الصحة، كما ال يخفى.

كان المناضل  ولدماثة أخالق الرجل وكفاءته اختير كاتبا عاما لنقابة التعليم الثانوي، ف    

والمدافع عن حقوق رجال التعليم، وإثر إضراب عام قامت به النقابة المذكورة وقع رفته من  

( ثم وقع إلحاقه بوزارة الثقافة، فتولى عدة وظائف، كما رأينا، إلى  1975الوظيفة العمومية)

 ى اآلن. أ  أن سمي مستشارا لوزير الثقافة، وبقي بهذه الخطة بعد سن التقاعد، وما زال بها حت 
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 محمــــد العيـــــاري 

 
العياري)     الكتب  2008  –  1941محمد  ومؤلف  والنقدية،  األدبية  المقالة  كاتب   )

المدرسية لألقسام النهائية من التعليم الثانوي، محدث بارع، قوي الحجة،ومدافع عما يراه هو  

له جلب  وقد  الخصام،  درجة  إلى  من    الصواب  الكثير  عنه خصومه،  يقول  كما  العناد،  هذا 

إلى    9العداوات، وخاصة في رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بشارع   أفريل، مما أدى 

حرمانه من إتمام المرحلة الثالثة من التعليم العالي، بعد أن نال شهادة الكفاءة في البحث، التي  

وكان موض المرحلة،  تلك  في  المشاركة  له  الشاذلي خزندار  تخول  محمد   ( الشهادة  تلك  وع 

 .  1975أمير شعراء الخضراء ( وقد نشر هذا البحث بتونس سنة 

البدانة،     مفرط  الحاجبين،  شعر  كثيف  البشرة،  أبيض  القامة  متوسط  العياري  محمد 

الشعلة   تلك  وخبت  وجهه،  فاصف   األعصاب،  بداء  حياته  من  األخيرة  األعوام  في                                                                           أصيب 

نبعث من عينيه، ورق صوته، وانقشعت تلك الحمرة الوهاجة التي كانت تغمر  الوقادة التي ت 

وجهه، ويبدو كطائر البرني إذا أخذ، أو اصطيد، يستسلم لقانصه، وكذا محمد العياري الذي  

 كان الكالم يتطاير من فيه كجلمود صخر حطه السيل من عل: كما قال امرؤ القيس. 
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بانيا، وهذا هو المكان الذي يتواجد فيه غالبا، فقد  عادة ما يمر محمد العياري بنهج إس  

مع   والحديث  القهوة  يتناول  أن  وبعد  المذكور،  للنهج  المجاورة  المقاهي  بإحدى  يجلس  كان 

بعض معارفه يتوجه إلى سوق الغالل والخضر، فيتزود منه ما كتب هللا له، ثم يعود إلى مقر  

أيهما يسكن، خوفا من أن يلقمني بحجر من  سكناه بحي محمد علي أو الوردية، فلم أسأله في  

 أحجار امرئ القيس فمن يدري ؟ 

ترتعش     يده  فكانت  يده يصافحني كعادته،  فمد  المذكور،  بالنهج  يوم  ذات  اعترضني 

بقوة، إلى درجة أنني لم استطع اإلمساك بها، ولعل هذا المرض الذي أصيب به في أخريات  

 تي عجلت بوفاته رحمه هللا.  حياته، باإلضافة إلى أمراض أخرى هي ال

وهي مايعادل    1959تخرج العياري من جامع الزيتونة، فنال شهادة التحصيل سنة    

سنة   االبتدائي  التعليم  سلك  في  وانخرط  البكالوريا،  سنة    1960شهادة  حتى  معلما  وبقي 

ه أن  فقد تحصل إثرها على اإلجازة فى اللغة واآلداب العربية، وبهذه الشهادة تسنى ل  1968

 يصبح أستاذا بالمعاهد الثانوية، وبقي بهذه الخطة يدرس األقسام النهائية حتى سن التقاعد.  

الزيتونة،     بجامع  لاللتحاق  تونس  إلى  بمكثر  اللواتة  رأسه  مسقط  من  جاء  وعندما 

لمواصلة الدراسة، بعد أن زاول تعليمه االبتدائي باللواتة، أقام في بعض المدارس المخصصة  

جامع الزيتونة، و هي مدارس قديمة يعود بعضها إلى العهد الحفصي، و من المدارس    لتالميذ 

التي سكن بها مدرسة سيدي الفهام، التي كانت مالصقة لوزارة الـدفاع وتعيش بهذه المدرسة  

فتبث   الفئران،  هذه  تهب  األضواء  تطفأ  فحالما  الفئران،  من  ضخمة  أنواع  العهد  ذلك  في 

ت ليلة خرج أحد الطلبة لقضاء الحاجة، فأرتمى عليه جربوع كبير،  الرعب في النفوس، وذا 

هذه   سكان  من  إليه زمالؤه  فهب  وتوجعه،  الطالب  هذا  تعالى صراخ  ساقه،وقد  في  وعضه 

العمالقة   الفئران  هذه  زرعت  وهكذا  فأسعفوه،  األرض،  على  يسيل  دمه  فوجدوا  المدرسة، 

 حمد العياري.  الرعب والخوف في نفوس هؤالء التالمذة، ومنهم م 

المملكة،     بلدان  منقسمة، ككل  العاصمة كانت  تونس  إلى  العياري  قدم محمد  وعندما 

إلى يوسفية وبورقيبية، وفي هذه الفترة نشطت لجان الرعاية التابعة للحزب،فكانت تبحث عن  

تزور   فكانت  العذاب،  ألوانا من  وتذيقهم  يوسف،  بن  المناصرين لصالح  أو  المنتمين،  الطلبة 

رسة سيدي الفهام في ساعة متأخرة من الليل، وتأخذ بعض الطلبة الذين تشك في وقوفهم  مد

إلى   تلجئهم  أن  شرعية  غير  بطرق  وتحاول  الشعب،  إلى  فتأخذهم  يوسف،  ابن  صف  في 

اإلقرار بانتمائهم إلى الحركة اليوسفية، أو يدلون على أسماء زمالئهم اليوسفيين، فكانت هذه 

، باإلضافة إلى سباع الفئران، الرعب في نفوس هؤالء الطلبة الذين  اللجان تبث هى األخرى 

ال تتجاوز أعمارهم العشرين من العمر، والذين قصد أغلبهم العاصمة لالنضمام إلى الجامع  

 األعظم للتعلم ال غير . 

عهد     في  المعارف  وزارة  عليهم  اعتمدت  الذي  هم  التالمذة  من  اللفيف  وهذا 

الن  فكانوا  مساره  االستقالل،  في  بتونس  التعليم  أنطلق  وبهم  االبتدائي،  للتعليم  األولى  واة 

التعليم   سلك  في  باالنخراط  التالمذة  هؤالء  تغري  االستقالل  حكومة  وكانت  الصحيح، 

المذكور، حتى أنها كانت تشجع بعض المعلمين من الذين يملكون محال فتسميه مديرا، حتى  

 ة الذين غصت بهم المدارس الحكومية  تستوعب هذه األعداد الهائلة من التالمذ

ولمحمد العياري رأى في األدب ووظائفه مفاده أن األدب شعرا ونثرا يفتح لإلنسان    

الشجن   وأن  تتفتح،  عادت  كانت موصدة،  التي  األبواب  أن  فيشعر  األبدية،  على  أفاقا رحبة 

كان لها أن تظفر بها، لو    الذي داهمه بدأ ينقشع، وتلوح في النفس التي أفناها األلم إشراقات ما
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لم تحضنها قصيدة رائقة، أو عمل أدبي يكشف الحجب، ويصحح المسار، ويدل على الطريق  

الوحيد   المفر  فيه:  يقول  الذي  األدب  أنشتاين في وظيفة  إلى رأي  العياري  وأستند  الصحيح، 

ى، ويصلحا بين  لإلنسان، هو الشعر واألدب، ألنهما هما اللذان يستطيعان أن يكسبا الحياة معن

 اإلنسان ونفسه، المهم هو تصالح اإلنسان مع نفسه.  

في     اإلنسان  يستخدمه  النضال،  أدوات  أداة من  أنه  لألدب، وهي  ثانية  وهناك وظيفة 

كل   في  المناضلين  رافق  األدب  أن  نتذكر  عندما  نفهمه  أمر  وهو  واالستبداد،  الظلم  مواجهة 

ال األدوات  من  أداة  كان  و  مكان،  و  الحاسمة،  زمان  للمواجهة  وتعدها  الجماهير،  تعبئ  تي 

 واستشهد العياري ببيت الشابي :  

 إذا الشعب يوما أراد الحياة        فالبد أن يستجيب القدر

وبقول الشاعر الروسي ماياكوفسكي : أيتها البندقية، يا رفيقتي، الكلمة اآلن لك.  ومن    

نفسا حافز  األدب  أن  بجالء  يدرك  المثالين  إلرادة  هذين  رائع  ،وقادح  الخطر  جليل  ني 

 الجماهير. 

تعبير عن حاجة يحس     العياري، فهو  أما مفهومه حسب  بالنسبة لوظائف األدب  هذا 

بها الفنان، وال يجد مناصا من التعبير عنها، فهناك إذن إحساس بضرورة التعبير عن هاجس  

األديب يحد  ال  معه،  وتفاعل  الخارجي،  للواقع  انعكاس  هو  يطرحه،    باطني،  أن  من  مفرا 

التحدي خاصية   ويمثل  التي الحظها،  الظاهرة  أو من  الحدث،  تمثل موقفا من  فكرية  كرؤية 

أساسية في معالجة القضايا التي تواجه األديب الفنان، ويقصد بالتحدي نظرة جديدة للحدث،  

وح  للفن  اإلخالص  المعطيات سوى  من  تأخذ  وال  والمألوف،  العادي  تتجاوز  الظاهرة  ده  أو 

 دون سواه . 

لفائدة     المجتمع،  أو  الماضي،  من  األديب  يتخذه  موقف  هو  يقول،  كما  والتحدي، 

الحاضر، أو لفائدة المستقبل، ذلك أن الكاتب يرى في المجتمع اعوجاجا، البد من تقويمه، أو  

حينا   عنيفا  حينا،  هادئا  التحدي شكال  عملية  وتأخذ  تغييره،  أو  يتحتم إصالحه  مترديا  وضعا 

يعد  أخ  ولم  المجتمع،  صلب  في  اهترأ  ما  على  مشروع  اعتداء  الحالتين  كلتا  في  وهى  ر، 

 متجاوبا مع الطموحات، والتطلعات الجديدة،.  

ومن سمات التحدي, حسب المرحوم محمد العياري، أنه قد يفضي إلى تصادم عنيف    

باعت ضروريا،  ألفها  أو  ابتدعها  التى  النماذج  على  اإلبقاء  يرى  مجتمع،  ال  مع  جزء  بارها 

تقاليد   ليرسي  خطاه  تعزز  شجاعة  إلى  المواجهة  هذه  في  الفنان  ويحتاج  كيانه،  من  يتجزأ 

جديدة، أو ليدل على الطريق المؤدي إليها، فيضطر الفنان إلى أن يكسر قيما قديمة، ويرسي  

 مكانها قيما أخرى جديدة، وفي هذه العملية من المخاطرة والمجازفة الشيء الكثير . 

صل الكالم عن تحدي الفنان لألدب السائد في عصره، وتحديه للكتاب الذين تشبثوا  ويوا

محور   بارزين:  محورين  في  يتجلى  التحدي  ولعل   : فيقول  يكررونها  ومواضيع  بأساليب 

األسلوب، ومحور الغرض، فيكون التحدي إذن تجاوزا للقوالب األسلوبية الجاهزة والمدارس  

االنضواء تحت لوائها غاية اإلبداع الفني، لقد ولى زمن هذه    التي أعلنت عن نفسه أواعتبرت

لها   ليبقى  منها،  واحدة  مدرسة  تستقر  ولم  وغيرهما،  والرومانسية  كالكالسيكية  المدارس 

أن   أساس  على  والتجديد  التجاوز  مبدأ  هو  واحد  شيء  إذن  يبقى  األدب،  على  أبدي  سلطان 

 الذوق عملية تحول دائمة، وتطور مستمر. 

يقال عن األسلوب يقال أيضا عن الغرض الذي يتسم هو اآلخر بمفهوم التطور  وما    

هموم   بمواكبة  مطالب  وهو  ويجتره،  باألمس  قيل  ما  يكرر  ال  الحق  فاألديب  والتجديد، 
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أغراض   عن  تلقائية  بصورة  يرغب  وبذلك  ومشاغل،  مشاكل  من  فيه  يطرح  وما  عصره، 

 مضى زمانها، ونالت حظها لدى أدباء عصرها . 

وإعراضهم عن    الناس،  ازدراء  العياري هو  نظر محمد  في  التونسي  األدب  وماعاق 

قراءة اآلثار األدبية التونسية، على أساس أنه أدب فج، وقد غذى االستعمار نزعة االزدراء  

الشرق  حضارة  هما  متباينتين  حضارتني  بين  االنشطار  دوامة  حدتها  من  وزادت  هذه، 

 ان التونسي، وتشوشان فكره،’ وتعرقالن صحوته الصحيحة. والغرب، اللتين تتنازعان اإلنس

ومن خالل قراءته لمجلة المباحث واستقرائه لها تبين له الشرق والغرب ماثلين معا    

الرؤية   ذلك  في  سواء  المجلة،  أسرة  ارتأتها  التي  الحضارية  الصورة  وفق  صفحاتها،  على 

متالز وجهين  باعتبارهما  العلمية،  الرؤية  أو  ورافدين  األدبية  الحضاري،  المستوى  في  مين 

 وقع عليهما االختيار لتغذية المجلة، منذ أن ظهرت إلى أن احتجبت. 

واعتبر األستاذ العياري أن هذا االتجاه كان اختيارا مقصودا، توخاه جماعة المباحث،    

تاريخي  لمسؤولية  منهم  وإدراكا  وترسيخها،  وتعميقها  الثقافة  بتوسيع  اإليمان  من  ة،  انطالقا 

التي صدرت سنة   السنوسي  العابدين  لزين  العالم األدبي  المباحث ورثت مجلة  أن  تتمثل في 

فكان من الضروري أن تمأل المجلة الجديدة فراغا تركته المجلة  1936وتوقفت سنة    1930

المحتجبة، وأن تكسب في اآلن نفسه جمهورا من المثقفين، يتعاطف معها ، ويعزز مسيرتها،  

تاحيات المجلة وعنوانها يشيران الى الشمول والموسوعية، فهي المباحث في  ولذلك كانت افت

إرضاء   العصر،  معارف  تستوعب  ألن  يؤهلها  ما  وهو  والفلسفة،  والتاريخ  والفن  األدب 

لألذواق المختلفة، واالتجاهات المتباينة، ومن ثم التزمت منهجيا بحرية الفكر،       ورفضت  

نما وطنت العزم على أن تخدم األدب، وتبلغ صوت الفكر،  أن تنحاز لمذهب دون مذهب، وإ

 كائنة ما كانت منابعه. 

وجاء في افتتاحية عددها األول: هذا أول عدد من المباحث بين يديك، وقد أسسنا هاته  

المجلة لتساهم في تبليغ رسالة األدب، وهي ال تعنى بخدمة مذهب محدود، ولكنها تخدم كل  

 ة الرحم والقربى. مذهب حي هو للفن يمت بصل

التعصب،والتقيد     من  تحررها  يعني  لالنحياز  العياري  المرحوم  قال  كما  ورفضها 

بأفكار جاهزة ال ينبغي تجاوزها، ومن ثم التزمت بخدمة الفكر شرقيه وغربيه، على أساس  

الحضاري  تواصلهما  وظل  القدم،  منذ  ببعضهما  تأثرا  إذ  واتساعا،  ثراء  المنابع  أكثر  أنهما 

، رغم العداء، وصراع البقاء، وبذلك كانت المباحث همزة وصل بين ثقافة الشرق وثقافة  قائما

 الغرب في مستويين مختلفين هما: العقل والوجدان، ونعني بذلك الناحية العلمية واألدبية. 

ثقافة    وهما  المباحث،  في  البارزين  المحورين  عن  الحديث  الى  العياري  انتقل  ثم 

الغرب،   المجلة صفحاتها  الشرق وثقافة  العلوم،وأفسحت  العرب في إرساء  فأبرزت مساهمة 

للحديث عن الحسن بن الهيثم وجابر بن حيان وإخوان الصفاء، وهؤالء يمثلون التيار العلمي،  

وقد كتب محمد الميلي فصال نوه فيه بما بذله العرب من جهود في نشر العلوم الرياضية بعد  

ف للعرب  قال:  وتمثلها،  نشر أصول  استيعابها  وفي  اليونانية،  الهندسية  العلوم  في درس  ضل 

العرب   عند  العلمي  الفكر  من  النماذح  هذه  الوسطى،  القرون  في  أوروبا  بربوع  إقليدس 

التي   للتهمة  ودرء  الحضاري،  العرب  بنصيب  التعريف  العياري،بغية  يرى  كما  طرحت، 

 وليس خلق وإبداع.    أذاعها غالة االستشراق، والقائلة  بأن العقل العربي عقل نقل

نقدية     مقارباتهم   وكانت  العلوم،  في  العرب  جهود  المباحث  جماعة  استعرض  وقد 

نقد   إلى  ببعضهم  األمر  ووصل  فحسب،  والتنويه  التمجيد  جانب  على  تقتصر  ولم  تحليلية، 
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هذا   اعتبر  الرياضي،إذ  التفكير  في  والمشاعر  األحاسيس  بدور  ادعائهم  في  الصفاء  إخوان 

العلمي المجال خا التراث  يرشح  العياري،  للعقل وحده دون سواه، وهو موقف، حسب  ضعا 

بالعواطف   ننخدع  وال  إزاءه،  بالحذر  نتمسك  أن  شرط  معاصرا،  يكون  أن  إلى  العربي 

واألساطير التي اكتنفته، حتى قللت من أهميته، وحدت من إشعاعه، على أن هذا الفكر العلمي  

ث كان في حاجة إلى رصيد حضاري جديد، يغذيه وينميه،  الذي استأثر باهتمام جماعة المباح 

بتقريب العلوم العصرية من األذهان عن طريق اللغة العربية، وهو ما   ولن يتسنى ذلك  إال 

 وقع بالفعل إذ ظهرت في هذا العهد مؤلفات في الهندسة والجبر باللغة العربية. 

قديمه    العربي  باألدب  المباحث  اهتمت  العلوم  جانب  خاصة  والى  وحديثه،واهتمت 

باألدب المشرقي الذي كان مزدهرا في ذلك العصر، ودعت التونسيين إلى خلق أدب تونسي  

في   المشرقي  األدب  العربي،وما كتب عن  المشرق  في  الحال  هو  كما  الحياة،  يواكب  جديد، 

ا مجلة المباحث يقول عنه المرحوم العياري ما يلي: كان األدب المشرقي قديمه وحديثه رافد

لبلورة   التونسي في سعيه  الكاتب  تبرز دور  نقدية،  بطريقة  لقرائها  تقدمه  المجلة،  من روافد 

شخصيته ومفاهيمه في إطار الحركة الفكرية لألدب العربي، خالل النصف األول من القرن  

المباحث   أسرة  بين  واالنفصال  االتصال  جدلية  من  شيئا  الطريقة  هذه  وتعكس  العشرين، 

ي مصر خاصة، كما تبقى المواقف الفكرية المتباينة التي عبر عنها جماعة                  والك اب العرب ف

المباحث، وشهدت   انتعشت على صفحات  الفكرية في تونس  المباحث دليال على أن الحركة 

انطالقة مرموقة بفضل جماعة من الكتاب التونسيين تسلحوا بالحماس، وبمنطق ديكارتي في  

 عالج شؤون الفكر واألدب.

انتق    كانت  ثم  المجلة  أسرة  أن  فأكد  المباحث،  مجلة  في  الغرب  ثقافة  إلى  العياري  ل 

أسرة  أن  وبما  اإلنسانية،  المعرفة  حقول  مختلف  في  الغرب  سجله  الذي  بالتطور  واعية 

كانوا   فإنهم  كثب،  عن  الغرب  ثقافة  على  اطلع  الذي  الجيل  إلى  عموما  ينتسبون  المباحث 

شرة لما بلغه العلم من ازدهار ورقي، ومن ثم انصب  مدركين أن تطور الغرب كان نتيجة مبا

لجمهور   كله  ذلك  لتقدم  مختلفة،  مستويات  في  العلمية  المجاالت  عديد  على  الجماعة  اهتمام 

زمنا   منه  يشكو  ظل  فراغا  به  ليسد  الركن،  هذا  إلى  بحاجة  كان  الذي  التونسيين  المثقفين 

 طويال. 

م    كت اب  قدمها  التي  العلمية  المواضيع  الكهرباء،                                          ومن  تاريخ  نذكر  المباحث  جلة 

ومظاهرها   مفهومها  حيث  من  الجو  وطبقات  الحديث،  العصر  في  عرفته  الذي  والتطور 

اتبعها    التي  والمراحل  األوبئة،  مقاومة  في  ودوره  البنسلين  واكتشاف  الطبيعة،  في  وتأثيرها 

هذه الفصول العلمية العالم االنجليزي فليمينغ الكتشاف هذا المضاد الحيوي الفعال، وتميزت  

بالتبسيط والتوضيح، حتى يفهمها القراء ويعوا أبعادها، وتتمكن المجلة بالتالي من أن تجمع  

حولها طبقة من ذوي االهتمامات العلمية، تقدم لهم على صفحاتها نماذج من حضارة الغرب،  

مي الذي تردى  الحتذائها، واالقتباس منها، والعمل على إخراج الوطن العربي من الركود العل

طيلة   المجلة  عليه  دأبت  الذي  القار  العلمي  الركن  تفسر  الغاية  وهذه  بعيدة،  قرون  منذ  فيه 

 السنوات الثالث التي ظهرت فيها بصورة شبه منتظمة. 

بعض     بترجمة  واهتمت خاصة  الكثير،  المباحث  منه  ترجمت  فقد  الغربي  األدب  أما 

رجمة في هذا المجال الصادق مازيغ، والهادي  من عيون الشعر الفرنسي، وأبرز من تولى الت 

والذوق   يتالءم  رومانسي،  طابع  ذا  كان  ما  الشعر  من  وعربوا  البشروش،  ومحمد  العبيدي، 
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أو   شجية،  ذكرى  يعيد  الحائر،  الوجداني  للنغم  يطرب  الذوق  هذا  بأن  علما  عموما،  العربي 

 ر. يناجي كوكبا ساهرا في السماء، أو يتوسل لحبيب صرم الحبل وهج 

صاحب     البشروش  محمد  ترجمها  فارالن  لبول  شعرية  مقطوعة  العياري  وأورد 

 المجلة وعنوانها، إلى غير بعث: 

 أيتها الذكرى ماذا تريدين مني           

 إن الخريف، أطار الشحرور في الفضاء الواجم           

 كنا نمشي وحيدين، نمشي مع األحالم           

 األفكار مع الهواء هي وأنا، الشعر و          

 ودارت لي بعينيها المتقدتين           

 ورن صوتها الذهبي العذب           

 المالئكي النبرات قائلة:         

 أيها أجمل أيامك          

 ابتسامة خفيفة أجابتها، وقبلت يدها البيضاء بنهم          

ووجدان          فكرا  والغرب  الشرق  بين  المباحث  الثقافة وهكذا راوحت  فجعلت من  ا، 

تكن   لم  األخص  على  العربية  الثقافة  ألن  ألبحاثها،  رئيسيا  محورا  العربية  والثقافة  الغربية 

ذاته،   من  نابعا  فطريا  قصورا  حاضره  في  يعاني  ال  أنتجها  الذي  العربي  العقل  وأن  عقيما، 

السياسية واالجتماعية   للظروف  نتيجة  قدره،  الذي كان  للخمول  التي حفت  وإنما هو ضحية 

 به، ويقظة العرب تبقى رهينة بيقظة الفكر، واسترجاع الثقة بالنفس. 
وحريصا      الثقافية،  ومقوماتها  تونس  عن حضارة  مدافعا  وطنيا  العياري  محمد  كان 

على بعدها العربي اإلسالمي، دون أن ينسى بعدها اإلنساني رحم هللا المربي واألستاذ محمد  

 العياري .، 
 

ــ   ــويــــــــــرو فــــــرج جـ

                                                     

طويل القامة، ضعيف البنية، ضيق العينين، ولكن هذا الضيق ال يمنعه من اإلبصار      

على أحسن ما يرام، بشرته أميل إلى السمرة، ضحكه قهقهة، كأنه يسخر من شيء ما، وكثيرا  

 قهقه، كأنه ال يريد أن يكشف عن عيب ما بفمه. ما يغطي فمه بيده إذا ضحك أو 

اإلنسانية،بشارع    والعلوم  اآلداب  بكلية  الدراسة  مقاعد  على  جويرو  فرج    9عرفت 

ـــ قسم اللغة واآلداب العربية ـــ بعد مجيئه من الشرق، فقد كان يواصل دراسته  1938أفريل  

الب  هذا  بين  السياسية  العالقات  تعكر  أن  إال  هناك،  كاد  العالية  أن  بعد  يعود،  وتونس جعله  لد 

ثم   سنة  قضى  فقد  معنا  الدراسة  يواصل  لم  ولكنه  العالي،  التعليم  من  األولى  المرحلة  يكمل 

 اختفى. 

بالقصبة،    األولى  بالوزارة  )الهداية(  مجلة  إدارة  إلى  ذهبت  أن  يوم  ذات  وصادف 

عل مشرفا  جويرو  فرج  األخ  فوجدت  الدورية  بهذه  نشره  قصد  مقال  الطبع  إليداع  متابعة  ى 

 والتصحيح بهذه المجلة، فرحب بي ترحيبا زائدا.  
في     الشؤون  بعض  لقضاء  يوم  ذات  دخل  أنه  ذلك  من  طريفة  نوادر  صاحب  وكان 

وفر   الباب  فأغلق  مريب،  موضع  في  وامرأة  رجال  فوجد  ودخل،  الباب  طرق  ما،  مؤسسة 
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ه:)يلعن بو زينك(ولم يعد لتلك  هاربا، وكان مما سمعه قول ذلك الرجل للمرأة التي بين أحضان 

 المؤسسة، رغم حاجته إليها، فقد كان الرجل يغضب وينفعل كلما رأى محارم هللا تنتهك. 

له     ظهر  رجل  بينهم  ومن  المذكورة،  المجلة  على  التحرير  رؤساء  من  الكثير  ومر 

ك الملحق،  هذا  على  المعنية  اإلدارة  مع  تعاقد  أنه  ويبدو  لألطفال،  خاص  ملحق  ما  إصدار 

برسائل   يرحب  أخذ  الملحق  هذا  األول من  العدد  وبعد صدور  نفسه،  التحرير  حدثني رئيس 

األطفال الصغار، وإعجابهم بهذا الملحق، وقد أقسم األستاذ فرج أنه لم تصله  رسالة من أي  

 طفل كان، والسيد جويرو هو الذي يتلقى بريد هذه المجلة. 

األخيرة     السنوات  في  أي  الفترة  هذه  في قرض  وفي  بدأ جويرو  العشرين  القرن  من 

الشعر، فكان يسمعني قصائده،كلما جلست إلى مكتبه، كأنه يجد متنفسا له إذا ألقيت سمعي لما  

 يقول. 

الجياشة    وأحاسيسه  روحه  من  عليه  يضفي  النظم،ولكنه  إلى  أقرب  شعره  كان 

 لى ما يقول. وعواطفه الملتهبة،وتغير قسمات وجهه، مما يجعلك تنتبه إليه، ويشدك إ

وكان في كل مرة أزوره يسمعني ما تجود به قريحته، ويحشد في هذه القراءة كل ما    

أوتي من قوة، فكنت أحسب أن الحروف واأللفاظ  يقذفها من أعماق قلبه، كأنها الصخور التي  

تقذف من أعلى، وكانت سحنته تتبدل كلما تبدل المعنى، وصوته الشجي يدمع العين، وآهاته  

ا شهقات مريض أشرف على الموت، وقوافي شعره تقعقع كالرعد القاصف، وكأنه يشعر  كأنه

المصدور   يقذف  كما  تماما  مكنون صدره،  من  األلفاظ  هذه  أخرج  كلما  االرتياح  من  بشيء 

وأن صاحبي   يقرأ،  يسمع وال  الشعر  أن  لفترة قصيرة،وعرفت  ولو  ليستريح،  الدم  كمية من 

الذي   الفن  هذا  بالشعر،  األماكن  مسكون  إلى  والشوق  الحنين  عن  للتعبير  وسيلة  فيه  وجد 

 المقدسة،وإلى ساكن طيبة ومرابع نزول الوحي. 

                                                                          واألستاذ فرج رجل عميق اإليمان، يغار على دينه، كلما خدشه مفتر، أو مس ه بسوء    

ترتعد   وإنما  فقط  الرسول ال يصلي عليه  أنه كلما ذكر  أو من قريب، ورأيت  بعيد  ماس من 

ويهتز كيانه كأنه سمع اسمه ألول مرة، وقد توسع في فهمه لإلسالم ولمقاصده من    فرائصه،

خالل المقاالت والبحوث والدراسات التي تنشر في مجلة الهداية، فالرجل يطلع ـــ بحكم عمله  

ـــ على العدد الذي سيصدر من ألفه إلى يائه، إطالع القارئ أو الدارس الذي ال تفوته شاردة  

بقي مصححا ومتابعا لطبع هذه  أو واردة،ول وقد  المجلة،  المطبعية في هذه  تقل األخطاء  هذا 

 المجلة حتى بلوغه سن التقاعد. 

المرة    ثم اإلصالح في  الذي خطه صاحبه  المقال  أو  الدراسة  المجلة من  متابعة سير 

بل وله    األولى فالثانية جعل األستاذ فرج مطلعا اطالعا جيدا على الثقافة العربية اإلسالمية، 

 رأي في تصحيح بعض األفكار، وتخريج اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.

الصالة    عليه  الرسول  مدح  هو  جويرو  اختاره  الذي  الشعري  المنحى  أن  واضح 

والسالم، وهو ضرب من الشعر ال نجده مطروقا في الشعر التونسي المعاصر،نعم نجده في  

مل له  شعر  واألذكار،وهو  المدائح  تماما فرق  وثيق،  بالموسيقى  ارتباط  وله  ومنشدوه،  حنوه 

والتوزيع   التلحين  في  مختصوه  وله  متميزة،  مكانة  العربي  الشرق  في  وله  العادي،  كالغناء 

كالطبيب   الجامعات  العليا من  الشهادات  حاملي  والمنشدين  من  الملحنين  وأغلب  الموسيقي، 

 والمهندس والقاضي واألستاذ الجامعي وغيرهم. 

مد جويرو قصائده من المناسبات الدينية،ويستلهم أشعاره من السيرة النبوية،ومن  يست   

ص(كله شوق وحنين إلى الحضرة 32القرآن، وقد جمع هذه القصائد في ديون صغير الحجم)
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رثاء   في  وهي  الدنى(  و)عبرت  منه:)رمضان(  سمعتها  القصائد،وأغلبها  هذه  ومن  النبوية، 

و)حج عباس  الحبيب  محمد  و)قاب  الكاتب  هللا(  عرفات  و)إلى  المصطفى(  البيت(و)ولد  يج 

 قوسين(، و)سراقة والجائزة(و)من وحي المولد النبوي( وغيرها.

وفي هذه العجالة نذكر بعض النماذج من شعره، ليرى القارئ االتجاه الصوفي الذي   

ثناء ومدح  اختاره هذا الرجل لنفسه، وقلنا االتجاه الصوفي على ما فيه من مبالغة،وإال فهو  

ظالم   من  الناس  وأخرج  األمانة،  وأدى  الرسالة  بلغ  والسالم،وكيف  الصالة  عليه  للرسول 

 الشرك إلى نور التوحيد، يقول في إحدى قصائده:

 طرقت باب رسول هللا ملتمسا        منه الدخول ونار الشـــوق تدفعني     

 وفي بدني       وبين أمن وخوف كنت منتظرا       والطرق في الباب مشتد     

 إذاك قلبي يكــــــــاد يقفز فرحا       قلبي يكـاد ورب البيت يتــــــركني          

 ومــــــاء عيني منساب ومنهمر      مع نشيـــــــــــــج أليم كـاد يخنقني      

 عيناي كالعين إبان انحدارهما       قد كاد دمـــعي وآي الـذكر يغمرني     

 البيت: وقال في حجيج 

 حجيج البيت ها أني          لفرط الشوق في موقد                       

 نهاري دونمــــا ليل          وجسمي دونما مرقـد                      

 وكوني متعب مجهد                                    

 حجيج البيت أشواقي         إلى تاج الهدى أحمــــد

 سامي          إلى فاروقه المنجـــــــدإلى صديقـــه ال

 إلى من كان في الموعد 

 حجيج البيت يا ويحي      على مـــــــن ذاب تحنانا

 إلى أم القـــــــرى حقا       إلى بيت بها كــــــــــانا

 يسمى بيت مــــــــوالنا

اآل إلى  إشارة  قوسين  قاب  بعنوان  في قصيدة  يقول  والمعراج،  اإلسراء  )فكان  وفي  ية 

 قاب قوسين أو أدنى(: 

 الركب يا صاحبي يدنو ويقترب       الركب ها هو ذا بالباب يرتقب 

 وأحمد المصطفى للروح مستمع        والروح يبلغ عن مواله ما يجب  

 يا سيــــد المرسلين ال تكن وجال        من كنت ثانيه فاألمن يصطحب 

 فهو السعيد ولو حاقت به الكرب  ومن يكــــــن في سبيل هللا منطلقا      

 قم يا محمــــــد ياخير الورى خلقا       إن البراق أمــــــام البيت منتصب                   

المقدس وصلى    بيت  إلى  الروح أي حبريل وصل  يقول صحبة  وبعد سير حثيث كما 

 باألنبياء،ثم عرج به إلى السماء: 

 عجبا        إلى مجاهيل فيها الغيب والعجب ثم استقل األمين سلمــــــا         

 فأبصر المصطفى ما قص بعدئذ        قد أبصرت مقلتاه النــــار تلتهب                   

 وشاهد مــــــن غيوب هللا طائفة         إن رام تقييدهــــا فاللفظ ينسحب     

 إلى أن يقول:  

 ها           والمنتهى منهمـــا ينآى ويقترب كم من مجاهيل بالعينين أبصر                

 وقاب قوسيـــــــــــــن ساقاه توقفتا           من خالق ال يني من خيره يهب                  
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هناك خاطبه الرحمــــــــــن متئدا         فأنصت المصطفى والمصطفى                 

 يعب 

إكــــراما                  الخمس  لـــألهل  فكانت  بها  ومــــــــن سواه  ومفخرة           

 ينقلب 

اإلجهـــــاد                 قربهما  ودون  قربهما            كنت  لـــــو  أن  تمنيت  لكم 

 والنصب

صلوا على المصطفى المختار ما بز    غت في الجـــو بازغة أو كان ما                 

 يجب 

عليه                من  على  األرض    صلوا  لتراب  مــــــن  بعد  خالقنا            صلى 

 ينتسب 

األجواء                  من  قطرا  كان  مذ  منهمرا             القطـــــر  بعد  عليه  صلوا 

 ينسكب 

وفي ذكرى المولد النبوي يستعرض حياة الرسول منذ ولد بمكة، وكيف نشر اإلسالم    

مدرس  من  تخرجوا  الذين  والعلماء  القواد  وكانت  بفضل  بها،  قاموا  التي  النبوة،والفتوحات  ة 

الوهن واالختالل،   المسلمون، ودخلوا في طور  تكاسل  المفتوحة،ثم  البالد  خيرا وبركة على 

 فطمع فيهم العدو، واحتل أراضيهم، يقول متحدثا عن مسقط رسول هللا مكة:

 كسته الرمــال هنالك بيــــن الربى والتالل                        بــــواد عقيـــم

 بعيدا عن البحر عن خيره                        وعن تمـــر باسقــــة ال تـزال 

 هنالك مكــــة أم القـــــــــرى                     جثت جلســـة العبــد لالبتهــال        

 في كل حــــال تسبــــــــــــــح هلل في جهرة                       وتصدقه الحمـد        

    ، بهم  يتربص  الدي  للعدو  سائغة  لقمة  أصبحوا  التواكل،  وانتشر  تقاعسوا،  لما  ثم 

 فانقض عليهم وأنشب فيهم أظفاره :

 وبعد انتصار بعيد المدى        على الكفر والفقر واالنعزال            

 دعتــــهم بلهف أرائكهم          فناموا قرونا وذا النوم طال          
 قرونا بها كان عشق النسا         وحب اللذائـــــــــذ واالتكال         

 ومن نومهم ذاك قد أنهضوا        على هجمة الكفر واالحتالل            

 فعاشوا عبيدا على أرضهم        إلى أن أتى من تحدى المحال            

 الدخيــــــل وزال     شباب بأحمـــــــد قد آمنوا         فثاروا ففر        

 وكعادته في أكثر قصائده يبرز شوقه وحنينه لزيارة قبر الرسول: 

 سالم على سيـــــدي المصطفى        بعد النجــــــوم وعد الرجــــــــال 

 ســـــــالم على القرشي الذي         به أدرك الدين أوج الكمـــــــــال

 األنبيا          و مهوى النفوس و مسرى الهالل    ســــالم على سيــــــد             

 ســـــــــــالم على سيدي كلما        تنفس صبــــــــح و خـــــر زالل  

ونختم هذه النماذج من شعر فرج جويرو بقصيدة )سراقة والجائزة( وهي مستوحاة     

لمدينة خفية،وأرادت  من السيرة النبوية، وملخص الواقعة أن الرسول لما هاجر من مكة إلى ا

فسمع   مكانه،  على  يدل  أو  عليه  يعثر  لمن  كبرى  جائزة  لتقتله رصدت  به  تمسك  أن  قريش 

الرسول   أثر  يقتفي  أن  فقرر  غبار،  له  يشق  ال  فارس  وهو  بالجائزة،  مالك  بن  سراقة 

وصاحبيه، لتكون جائزة قريش من نصيبه، ولما اقترب من ركب الرسول أخذت فرسه تتعثر  
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ص في األرض، واستحال على سراقة أن يلحق بالرسول ومن معه،وعرف أن  وتسقط وتغو 

قومه   أن  النبي  سراقة  ،وأخبر  الرسول  فوقف ركب  باألمان،   فنادى  ربانيا،  سرا  األمر  في 

جعلوا فيه الدية،وأن الناس يريدون به شرا، وعرض على الرسول الزاد والمتاع، فامتنع عن  

يخفي عنه، وذلك بأن يدلهم على طريق غير الطريق    أخذ أي شيء منه، ولكنه طلب منه أن

له   فكان   ، أمان  كتاب  له  يكتب  أن  معهما،وطلب سراقة  ومن  بكر  وأبو  الرسول  سلكه  الذي 

 ذلك، فكيف استغل األستاذ فرج جويرو هذه الحادثة؟ 

 يقول في تقديم هذه الواقعة:   

 سير تجاه طيبــه كأني باألميــــن وصاحبيه          يغذون الم              

 وقد تركوا ببكة من عرفتم          تعضهم الندامـــة والرغيبه              

 ثم يشرع مباشرة في الحديث عن سراقة،وأمله في الحصول على الجائزة: 

 وخلفـــهم ســـــــراقة مستقل        قطار الموت طلبته عصيبه              

 ر       تيقن أن فيـــــــــه له نصيبه   وما أن شاف أحمد وسط قف             

ولكن الفرس لم تستطع اللحاق بركب الرسول، رغم أنها كانت منذ وقت قريب تطوي   

 األرض طيا: 

 ولكن الجـــــــواد بعيد سبح                 تسمر ،إن وقفتـــه مريبـــه           

 فزاد حـــرونة أرخى نحيبه          فخاشنه بأعنف مـــــــا لديه                       

 وعاد إلى الورا يبغي فرارا                 فعاود ضربــــه بقوى غريبه              

 فزاد لهاثـــــــــه فازداد شدا                 فصب جبيــن راكبه صبيبه            

 ن حرن فرسه:ثم ينتقل إلى وصف الحالة النفسية التي أصبح عليها سراقة بعد أ 

 فجن جنونه ضاقت عليــــه                  قفار هي أوسع مــن رحيبه           

 وغامت مقلتاه بال غيــــوم                   وطار قراره فرأى المصيبه                       

 وأبصر جده في غير سعد                   كنوق تنشـد األرض الجديبه              

 أيمضي في المهامه دون عود               إلى الزوج المحبة والحبيبه            

                                                                    أيركب نحسه وبال وناء                      إلى أرض تست ره غريبـــــه          

وكيف     الجائزة،  على  بالحصول  األمل  وعاوده  جديد،  من  الجواد  استنهاض  وحاول 

 فالجواد قد ألقاه أرضا هذه المرة: سيطير ذكره في اآلفاق، ولكن دون جدوى، 

 وبعد دقائق في طــــول عـــام               تهاوى كالقضاء فوق ركيبه   

 يريــــــد محمـــــدا حيا وحيا                ليحيا ماجـــدا ويرى قريبه 

 وينبه ذكره في كـــــــل قطــر               لفعله مـــــــا تجنبه الكتيبه 

 الرمال سقوط قصر               تناثر طــــوبه كسفا كئيبه  وخر على

 كذا تهوي المطامع دون ريب                خضم الرمـــل يبتلع كثيبه 

 وتبتلع المفــــــــــاوز كل شلو               وتمتحن العضنفر أو ربيبه 

 ال محالة: ولم يدر سراقة أن هللا يرعى عبده ورسوله ويكلؤه بعنايته،وأنه ناصره

 تجاهل ذا السراقة بل تناسى                 مكائد ربنا فوق الرهيبـــه              

 محال أن يكون لك اقتــــدار                 على من كان خالقه رقيبه               

 ثم يعود فيصف حال سراقة بعد أن فشل هو وفرسه في اللحاق بركب النبي:  

 د السقوط على رمال                 تحامــــــــــل فاستقام بدون ريبه ومن بع              

 فألفى سيفه من غير غمــــد                  وعريه في العـــراء يبدي مشيبه              
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 وشام جـــــواده ساخت يداه                  فما استطاع الوقوف وال ضريبه               

 ـــن أن ما يأتي اعتداء                   يزيل رجــــــــولة المرء المهيبه فأيقـ             

 وأن مسيره هـــــذا عضال                   أليم مــــــــــــــــوجع يلقى دبيبه               

 وأن محمــــــدا هذا رسول                   تؤيــــــــــــده السماء وال ركوبه               

وفي أحد األيام كنت مارا بالقصبة، فتذكرت الصديق فرج جويرو، فدخلت إلى مقر    

عون   ولكن   ، األرضي  الطابق  في  اليمين  إلى  انعطف  أن  العادة  من  الهداية،وكان  مجلة 

  ، فرج  السيد  مكتب  يوجد  أين  األول،  الطابق  إلى  بالصعود  المرة  هذه  علي  أشار  االستقبال 

فوجدت   ودخلت  الباب،  األوراق  طرقت  من  رزمة  وأمامه  أنيق،  مكتب  في  منتصبا  رجال 

برودة، هذا  بكل  فرج  السيد  استقبلني  والمعاجم،  الكتب  بعض  بيده وحوله  والقلم  فيها،  ينظر 

الذي كان يشدني إليه في مكتبه في الطابق األرضي ألكثر من ساعتين، ليسمعني أشعاره، لم  

نواد إحدى  وتذكرت  وخرجت،  أقول،فحييته  ما  أن  أجد  وذلك  البخالء،  كتاب  في  الجاحظ  ر 

ويكفيه   فيكرمه  العراق،  أهل  من  رجل  على  ويتجر،وينزل  يحج  كان  مرو  أهل  من  رجال 

لقديم   أكافئك   قد رأيتك بمرو، حتى  أني  ليت  العراقي:  لذلك  يقول  ثم كان كثيرا ما  مؤونته، 

زي، وتوجه نحو  إحسانك، فعرضت لذلك العراقي حاجة في تلك الناحية، فتذكر صديقه المرو 

مكانه، وهو في ثياب سفره وفي عمامته  وقلنسوته، فلما وجده قاعدا في أصحابه أكب عليه  

وعانقه، فلم يره أثبته، وال سأل به سؤال  من رآه قط،  قال في نفسه: لعل إنكاره إياي لمكان  

أ إنما  يكون  أن  لعله  فقال  أنكر،  له  فكان  مسألته،  وابتدأ  بقناعه،  فرمى  قبل  القناع،  وتي  من 

العمامة فنزعها، ثم انتسب وجدد مسألته، فوجده أشد ما يكون إنكارا، قال لعله إنما أوتي من  

قبل القلنسوة، وعلم المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل، فقال: لو خرجت  

 من جالدك لم أعرفك. 

كان هذا دأبه ال يثبت على  والشعراء عادة متقلبو المزاج، واألخ  جويرو منهم ، ومن   

 حالة واحدة، غفر هللا له. 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمـــد الطويــــلي 
 
في زحمة نهج الجزيرة بتونس العاصمة المملوء بمختلف البضائع والسلع في طريق    

المارة، كنت أمشي مع ابنتي بصعوبة، إن من كثرة المارة، أو من هذه البضائع ذات األلوان 
األحجام وذات  على    البراقة،  تكدست  والتي  األنظار،  تجلب  المختلفة،التي  واألشكال 

الرصيف، أما السيارات فكانت تتحرك في الطريق المخصص لها ببطء شديد، تراءى في  
مفرط   رجل  شرائها  على  الناس  يتهافت  التي  السلعية  الفوضى  هذه  في  أو  الزحام،  هذا 

نا الشخص الذي نعرفه، ولو كان  الطول)ولقبه يدل على ذلك( ضخم الجثة، وكثيرا ما يتبين ل 
بعيد،كان   منذ زمن  أره  لم  واستوقفني محييا،  اقترب مني،  األشخاص،  أو آالف  مئات  بين 
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شابا يتقد حيوية ونشاطا، يذرع شوارع تونس العاصمة بقامته المديدة، ووجهه الذي يتوهج  
أو   وراءه  ركضت  إذا  إال  به  تلحق  أن  تستطيع  ال  اللون،  غدافي  وشارب  ناديته  حمرة، 

بصوت عال، كان هاجسه في تلك األيام النشر في المجالت والصحف، فإذا تصفحت جريدة 
أو مجلة يطالعك أحمد الطويلي بمقال أو بدراسة، وبجانبه صورته، وتتساءل متى كتب كل  
 هذا الزخم من المقاالت، والحال أن معظم أوقاته يقضيها بين طلبته في كلية اآلداب بتونس، 

إلى    أسود  نظرت  وكان  وشاربه،  شعره  أبيض  شيء،  كل  فيه  تغير  فوجدته  الرجل 
فاحما، وتحولت تلك الحمرة المتوهجة إلى صفرة، الزمن ال يترك شيئا ال يتدخل فيه، يغير  
لهذا   يستسلم  لم  اإلنسان  ولكن  الجماد،  وحتى  والنبات  والحيوان  شيء:اإلنسان  كل  ويبدل 

براج واألهرامات، وترك لمسات ال يمحوها  الوحش الضاري، فبنى الحصون والقالع واأل 
نتغنى   أال  والليلة،  اليوم  إليها في  نعود  التي  العلمية واألدبية  أثاره  الوحش، وتتمثل في  هذا 
بشعر المتنبي والمعري وغيرهما، رغم أن الزمن قد غيبهما، ولكنهما على كل حال قد تغلبا  

 على الزمن ، وإن إلى حد.
ـــ    ـــ ما زال سريع الحركة،  ولكن أحمد الطويلي  وهو اآلن في السبعين من عمره 

كعهدي به منذ ثلث قرن، لقد تحدى المسافات، وتحدى الزمن كذلك، فزار خمسين دولة في  
العالم،زار أمريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا، والقلم بيده يسجل ما رأى، ويقيد ما يسمع، وقد  

 ته أذناه،كشأن أي رحالة من رحالين القدامى.  يعود إلى كتاب ليتثبت ما رأته عيناه، وسمع
بيد أن هذه البلدان الموغلة في البعد، وهذه السنوات التي قضاها في بالد الغربة لم   

بالدي  إلى  الخيال  طائر  يحملني  يقول:كان  القيروان،  رأسه  ومسقط  تونس،  بلده  تنسه 
وال العراجين،  بأطيب  المحملة  السامقة  النخلة  تونس   ، يسعد  الخضراء  الذي  الجميل  طائر 

والشعير   القمح  وسنابل  والرمان  والتفاح  واألجاص  البرتقال  أشجار  تونس  والنشيد،  بالغناء 
الذهبية، فتجدني في دنيا جميلة من حقول الحمص والفول والجلبان، وفي عالم من األفكار 

 لة الظلماء. واألحاسيس والمشاعر، تونس هدية هللا لنا، براعم ورد وأقحوان، نجوم في اللي 
وقفت معه طويال في باب الجزيرة، كما يسميه عامة الناس ، أو نهج الجزيرة، رغم    

نداء الباعة، لشراء بضائعهم، ورغم الشمس المحرقة، وأزيز محركات هذه السيارات التي 
له ، وما ينوي صدوره، وشروعه في   تتوقف في طابور طويل،حدثني عن آخر ما صدر 

النبي( ووعدني بتسليم كتاب سماه)مع كتبي( وهو بأقالم نخبة من    تحقيق مخطوط عن )آل 
 أهل الثقافة والفكر واألدب،تستعرض كتبه ، وتعرف بها، وقد أنجز حر ما وعد. 

أحمد الطويلي ينشر كتبه على نفقته الخاصة، ويبدو أنه أصبحت له خبرة في توزيع   
 منشوراته على المكتبات، ربما في كامل الجمهورية. 

وإذا كان أحمد الطويلي هاجسه في الحياة هو الكتابة والتأليف فحسب فإن مبغضيه     
مسيرته   اللغط حول  هذا  إلى  يلتفت  الطويلي ال  األستاذ  أن  ويبدو   ، أخرى  بأشياء  مهتمون 
الثقافة  وخدمة  المجدين  سينصف  الثقافي  والتاريخ  األكالة،  لأللسن  باال  يلقي  وال  الثقافية، 

 متخاذلين والمثبطين.  العربية، ويلعن ال
وصبر أحمد الطويلي على األذى، وكان يردد بينه وبين نفسه اآلية الكريمة:"واصبر   

اآلداب   الطويلي دكتور دولة في  أن أصبح  الصبر  نتيجة هذا  وكانت  باهلل"  إال  وما صبرك 
بالجامع العالي  التعليم  وأستاذ  العربية،  واآلداب  اللغة  في  ومبرزا  العربية،  ة  والحضارة 

بالدوحة،   قطر  وجامعة  الجنوبية،  كوريا  جامعة  بسيول  هونكغ  بجامعة  درس  التونسية، 
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آباد  بحيدر  العثمانية  والجامعة  األمريكية  المتحدة  بالواليات  هارفارد  بجامعة  زائر  وأستاذ 
 بالهند. 
بجامعة     القديم  األدب  عن  محاضراته  ليلقي  المنصة  اعتلى  عندما  أنه  شك  وال 

بالواليا تلميذ  هارفارد  وهو  بها،  األسوار  القيروان،ومدرسة  تذكر  األمريكية  المتحدة  ت 
يلقي الدروس على المصلين في  يلعب مع زمالئه ، كما تذكر دروس والده ، وهو  صغير 
المدرسة الصادقية،   القيروان، ولم ينس زمالءه في  النبوية في إحدى جوامع  الفقه والسيرة 

 وأساتذته بها. 
ذا الطفل أستاذا جامعيا وباحثا متألقا، وأديبا مبدعا، فقد صدر  ويشاء القدر أن يكون ه 

له حتى اآلن حوالي مائة كتاب في مجال التحقيق، والتعريف باألدباء والعلماء القدامى منهم  
ولم   والرحلة،  والرواية  القصة  وكتب  والدراسات  األبحاث  كتب  إلى  باإلضافة  والمحدثون، 

القصص،   بعض  لهم  فأصدر  الصغار  عليهما ينس  ويوسف  إبراهيم  بالنبيين  الخاصة  منها 
 السالم،وأمثال لقمان الحكيم في ست قصص. 

والناظر في عناوين كتبه يتبين له أنه غطى ــ كما يقال في لغة الصحافة، والطويلي   
منذ   والحضارية  األدبية  الحياة  ــ  األخبار  وعلوم  الصحافة  معهد  في  سنوات  عدة  درس 

اليو  م، وكذا فعل  فيما يخص األدب والحضارة اإلسالمية في تونس  العصر الجاهلي حتى 
مند البعثة المحمدية حتى اآلن، أي منذ فاطمة الزهراء حتى شهيرات القيروان، ومنذ مالك 

 بن أنس حتى عبد العزيز الثعالبي. 
وقد أشرنا أعاله أن الطويلي زار أكثر من دولة ومدينة في القارات الربع، وعاش    

جنوبية، والشك أن المغترب يشعر بالوالء للوطن والحنين إليه أكثر من المقيم  في كوريا ال
به، وهذا الطويلي يحدثنا عن تجربته، وتجربة التونسي عموما عندما يهاجر أو يعيش فترة  
بعيدا عن تونس الخضراء ، يقول في آخر كتاب صدر له وهو)تونس بلد الحضارات( مع  

دفتر   من  )فصول  وهو  فرعي  في  عنوان  يحمله  وطنه،  من  اإلنسان  يهاجر  العمر(:عندما 
إلى   يحن  وأحبائه،  وأقاربه  أهله  إلى  ويحن  إليه،  يتشوق  ينفك  ال  ظله،  من  له  ألزم  قلبه، 
هنالك  بخيراتها،  ويتمتع  هواءها،  يتنفس  ثراها،  على  منعما  وعاش  أنجبته،  التي  األرض 

تربى على المبادئ السامية  قضى سنوات من عمره، وفيها قضى طفولته  وصباه وشبابه، و
 التي كونت شخصيته. 

الذي    والحب، واألب  الحنان  بثوب من  أرضعته وحضنته، وكسته  التي  األم  هنالك 
 حماه، وأنشأه على حب الخير والفضيلة. 

هنالك الحبيبة التي فتحت عينيه على دنيا الحب فكيف ال يكون المهاجر عليال، وهو    
 هذا الحب الذي يعتلج في قلبه إزاءه، وهذا الحب أقوى من  بعيد عن وطنه، وما دواؤه إال

له يحبه ويعشقه ويحن   كل حب، بدونه يكون االنسالخ واالنبتات والضياع، ومن ال وطن 
الوفاء   عنوان  الوطن  واإلنسانية،فحب  واألمان  والعزة  الكرامة  مسلوب  يكون  غريبا  إليه 

اإل أركان  من  وهو  األخالق،  وشيم  والنبل  عليه واإلخالص  لقوله صلى هللا  مصداقا  يمان، 
القلب  واشتعال  به،  والتعلق  إليه،  والحنين  الوطن  اإليمان" فحب  األوطان من  وسلم:" حب 
شوقا إليه وصبابة، كل ذلك شفاء وخالص ومتعة مثل المطر الذي يروي األرض العطشى،  

 وما أصدق أحمد شوقي حين قال، وهو غريب عن وطنه، منفي في اسبانيا:
 وطني لو شغلت بالخلد عنه    نازعتني إليه في الخلد نفسي               
 وقال حين عاد إلى وطنه:   
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 ويا وطني لقيتك بعد يأس      كأني قد لقيت بك الشبابا               
تونس، وكنت، ومازلت    إلى  باألشواق  القلب  الغربة مضطرم  بالد  في  وأنا   ، كنت 

وافت ببالدي  اعتز  الحب  إلى مماتي  وبالد  الحضارات،  وبالد  البلدان،  أم  تونس  وأرى  خر، 
والفضيلة واألصالة، والناس الطيبين، فمنها مجدي، وهي هويتي وذاتي، وهي النسيم الغليل  
الغضى،   أتقلب على جمر  الذي يعطر كياني، وكم كنت عليال  نفسي، والمسك  به  تستروح 

البحار والقارات، سواء كنت في ك  الهند، حبها واجب  وأنا تفصلني عنه  وريا أو أمريكا أو 
 ودين علي، وكم كتبت وحاضرت، إلعالء مجدها، والتعريف بمعالمها وأعالمها.  

ثورة   والكرامة،  الحرية  ثورة  المجيدة،  شعبي  ثورة     2011جانفي    14وبمناسبة 
ورة،  الخالدة، رأيت أن أجمع هذه المقاالت التي دبجتها حبا لبالدي، وأقدمها هدية لشباب الث 

 وإلى شعب تونس المفدى.
بالقيروان( وأذكر  1942والرجل بدأ في التأليف منذ أكثر من أربعين عاما)ولد سنة   

الضياف   أبي  ابن  من  الشكوى  في  باي  أحمد  إلى  المناعي  برسالة  التحقيق  في  شرع  أنه 
وجماعته،وقد اقتنيت هذا الكتاب ، ورأيت أن أعرف به قراء بعض الصحف آنذاك، فنشر  

هذا هذ هنا  أسجل  أن  ورأيت  شبابه،  عز  في  وهو   ، الطويلي  أحمد  صورة  مع  العرض  ا 
الطويلي   األخ  أن  والمالحظ  هنا،  إيراده  من  فائدة  ال  أن  رأيت  طفيف  حذف  التعريف،مع 

 نشره في مؤلفه:) مع كتبي( قلت:
  عرفت المكتبة التونسية منذ بداية السبعينات لونا جديدا لم تألفه من قبل، وهو نشر  

اآلداب  كلية  أساتذة  وخاصة  التونسية،  الجامعة  أساتذة  عليها  اشرف  التي  العلمية  البحوث 
الطويلي   ألحمد  المناعي  رسالة  تحقيق  األبحاث  هذه  ومن  العربية(  اإلنسانية)قسم  والعلوم 

 التي هي موضوع هذا العرض. 
ئه، هذه رسالة المناعي إلى أحمد باي في الشكوى من ابن أبي الضياف، وسائر أعدا  

الرسالة حققها أحمد الطويلي، وقدمها لنيل شهادة علمية)شهادة الكفاءة في البحث( ثم نشرها  
 ( 1977مؤخرا) الدار التونسية للنشر 

 والكتاب يتكون من قسمين هامين:  
ص  1 المحقق)من  مقدمة  ص    15(   المناعي  73إلى  عصر  إلى  تعرض  وفيها   )

اء المناعي، وهو موضوع الرسالة، ففيما يخص  وحياته وآثاره، ثم تخلص للحديث عن أعد
تاريخ تونس يذكرنا بدور   يعتبر  الطويلي أن "دور المشير األول في  الحديث عن عصره 
معاصره والي مصر محمد علي" وهذا الرأي ال يستند إلى معطيات تاريخية مقنعة: إذ هو  

ال والسلطنة  لألتراك  مناوئ  لكل  يهللون  الذين  الغرب  كتاب  أن  من وضع  ويرون  عثمانية، 
بونابرت   ونابليون  باطل،  به  أريد  حق  وهو  بأساتذته،  الغرب  سببها  كان  العربية  النهضة 

 بحملته على مصر التي أصبحت عند بعضهم نقطة البداية للنهضة العربية الحديثة. 
المتنبي والبحتري ومحمد علي في    ثم أال يكفينا نحن المغاربة من البحث عن نظير 

كنا البن    مغربنا،  الجزيرة  محاسن  في  الذخيرة  بظهور  وحسمت  انتهت  المسالة  أن  نعتقد 
 بسام.
ويرجع أألستاذ الطويلي اهتمام الكتاب التونسيين بالتاريخ في القرن التاسع عشر إلى   

 أن أحمد باي األول "كان ولوعا خاصة بفن التاريخ، وباألخص بمقدمة ابن خلدون" 
: إذ أن االهتمام بالتاريخ من قبل التونسيين أقدم من ونعتقد أن المسألة أعمق من ذلك  

ذلك، فنجد ابن أبي دينار في القرن السابع عشر، وحمودة بن عبد العزيز في القرن الثامن  
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الجملة هناك مدرسة   التونسيين، وعلى  المؤرخين  ابن خلدون وغيره من  وقبل ذلك  عشر، 
 تاريخية قائمة الذات.

ناعي صدى لهذا العصر، فهي مرآة لما كانت تتخبط فيه  ويرى الطويلي أن رسالة الم 
 الدولة والبالد من ضيق مالي، وتدهور اقتصادي، وتأزم في الميزانية. 

المتوفى سنة    المناعي  الحدث عن  إلى  المحقق  ينتقل  ثقافته والخطط    1857ثم  مبينا 
لذي كان شعار التي تقلدها، وما عاناه في أواخر حياته من عوز وإفالس، نتيجة اإلسراف ا

 هذه المرحلة من تاريخ تونس الحديث. 
وقد أبرز الطويلي منزلة الفرد في هذا المجتمع، فهو يعيش في رعب وخوف على   

النظم   في  طبيعي  آمر  وهو  واهية،  ألسباب  عمله  عن  وفصله  أمواله،  ومصادرة  حياته، 
 االستبداية. 
سخطه في رسالته عن هذا  والمناعي كان مثاال حيا لهذا الوضع المتعفن، فعبر عن   

 المجتمع الذي فقدت فيه الفرص المتكافئة بين أفراده.
إلى    المحقق  وقف  فقد  منه  والشكوى  الضياف  أبي  ابن  هجاء  في  الرسالة  أن  وبما 

األمان(   وعهد  تونس  بملوك  الزمان  أهل  )إتحاف  كتاب  صاحب  الضياف  أبي  ابن  جانب 
صا كأن  المناعي،  من صهره  موقفه  تبرير  في  وحاول  الخطأ،  من  معصوم  اإلتحاف  حب 

حين أنه كسائر البشر يتأثر بما نسميه اليوم بالعالقات البشرية، وربما كان ابن أبي الضياف 
أبي   ابن  يكن  ألم  المناعي،  عليه  أغدقها  التي  الشنيعة  واألوصاف  النعوت  هذه  يستحق 

لى إيطاليا؟ ألم يكن  الضياف مواليا لليهود وصديقا لنسيم شمامة الذي هرب بأموال الدولة إ
ابن أبي الضياف من أشد أنصار مصطفى خزندار والموالين له،وقد اعتبر المرحوم أحمد  

 بكير  ابن أبي الضياف مغفال ومغرورا؟ 
من    الضياف، وال  ابن  أحمد  قدر  نظرنا  من  في  أن يغض  يستطيع  هذا ال  لكن كل 

 شأنه بوصفه مؤرخا وإنسانا.
ص  2 الرسالة)من  نص  نسخ  160صحتى     74(  خمس  على  الطويلي  اعتمد   )

النسخ يجعل هذا   الوافر من  العدد  أن اعتماد هذا  الرسالة، وال شك  لتحقيق نص  مخطوطة 
المحقق شغله عن  اهتمام  المناعي، إال أن  لما كتبه  النص ممحصا، وصورة طبق األصل  

قبل كل   أدبية  المناعي هي  أن رسالة  القليل، في حين  ما عدا   ، شيء، وذات  التعليق عليه 
أسلوب أدبي تونسي، ثم أن كثيرا من الجمل والتراكيب أخذها المناعي من اللهجة الدارجة 
التونسية، مع تحوير طفيف، وهذا ما جعل هذه الرسالة طريفة من حيث الشكل خاصة، على 

( والخاص  29أن بعض التعاليق في حاجة إلى المناقشة، وسأكتفي بمثالين: ففي التعليق)رقم:
أنه   بسالم والصواب  شعبي،  مثل  أنه  والظاهر  النسخ،  كل  في  كذا  المحقق:  يقول  الخاسر 

شاعر عباسي،واسمه الكامل سلم أو سالم بن عمر بن حماد، وهو شاعر خليع وماجن،عاش  
سنة للهجرة)توفي  الثاني  القرن  للزركلي 186/802في  األعالم  في  كما  بالخاسر  وسمي   )

طنب بثمنه  واشترى  مصحفا،  باع   ورا ألنه 
التعليق )رقم  أنه  215أما  الطويلي  األستاذ  فقد ذكر  المستاوي،  يونس  الحاج  الذي يخص   )

التونسيين المقربين إلى النصارى، مستنتجا ذلك من سياق النص، ولو رجع   من السماسرة 
إلى ذيل الخالصة النقية في أمراء إفريقية للشاعر المؤرخ الباجي المسعودي لوجد أن الحاج  

المست  إلى  يونس  باإلضافة  باي،  محمد  عهد  في  عنهم  االستغناء  وقع  الذين  الكتبة  من  اوي 
 مؤلف الرسالة محمد المناعي. 
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وبقطع النظر عن قيمة هذه الرسالة، والتعاليق عليها فإن تحقيق النص كان جيدا، وال   
يستعد   أنه  وخاصة  المناعي،  رسالة  تحقيق  تجربة  من  سيستفيد  الطويلي  األستاذ  أن  شك 

 ار الجزء الثالث والرابع من إتحاف أهل الزمان مراجعة وتحقيقا، وقد صدرا بالفعل. إلصد
بسلك    الوظيفي  السلم  في  خطة  أرقى  وهي  العالي،  التعليم  أستاذ  الطويلي  الدكتور 

بمعرفتهم   يتشدقون  الذين  من  غيره  فعل  كما  العاجي،  برجه  في  يبق  لم  الجامعي،  التعليم 
إنما نزل  إلى مخاطبة القراء على اختالف أصنافهم ومستوياتهم،  لمناهج النقد عند الغرب، و 

ليقدم لهم غذاء فكريا، وذلك في كتب مغرية الشكل، سهلة العبارة، وهذا هو الدور الحقيقي  
للمثقف الحق، ينزل إلى الشعب، ويأخذ بيده، ويرفعه إلى مستوى أرقى، وما عداه من الكتبة  

رسالة، يكتبون لالرتقاء في خططهم الوظيفية، وحالما   والباحثين هم رجال بال قضية، وال
يعود   وبعضهم  الراحة،  إلى  أقالمهم،ويستسلمون  يكسرون  األخيرة،  الرتبة  على  يتحصلون 

 إليه رشده،فيتذكر انه مسلم، فيكتب شيئا عن اإلسالم والقرآن.
وهنا تطرح قضية هامة، وهي: لمن يكتب األديب أو الكاتب؟هل يكتب لصنف معين   

على   ويساعدهم  عليائه،  من  إليهم  ينزل  أم  القراء؟  القراء كل  على  يتعالى  القراء؟وهل  من 
 الصعود إلى مستواه الثقافي؟ 

بالخصوص؟وما   التونسي  وفي مجتمعنا  في عصرنا،  الكتاب  وظيفة  ما هي  وبالتالي 
...  هي المواطن التي يهتم بها في كتبه؟ يقول الطويلي: الكتاب هو أول شيء، وقبل كل شيء 

                                                                                   هو محور التقدم والتطو ر بدون قراءة وحب ها الذي يحب أن نغرسها في عقول وقلوب أطفالنا 
 منذ الروضة فال يكون هناك مستقبل وطني لبلدنا.

كل    وإيالء  للكتاب،  ودعم  اعتناء  هناك  يكن  لم  إذا  حقا  مظلمة  اآلفاق  أن  رأيه  وفي 
ن هو ضد حرية الكتاب ودعمه فهو  حرية للكتاب واألدباء والفنانين بصورة عامة، وكل م

 ضد الحضارة والتقدم.
القريب    وبتاريخنا  التونسي،  بتراثنا  التعريف  عليه  يتعين  الكاتب  أن  اعتقاده  وفي 

في   تشع   بالدنا  كانت  فقد  العصور،  عبر  حضارتنا  على  الضوء  تسليط  وخاصة                                                                             والبعيد، 
واالعت االفتخار  لغرس  أيضا، وذلك  قلوب وعقول شبابنا  العلوم واآلداب والسياسة  زاز في 

بما قدمته بالدنا للحضارة اإلسالمية بصورة عامة،يقول: وقد خصصت كتبا عديدة ألعالم  
كتاب   مثل  معاجم  في صورة  بشخصيات  للتعريف  كتبا  وخصصت  وحديثا،  قديما  كثيرين 
المخطوط،   تراثنا  عن  الغبار  نفضت  أخرى  جهة  ومن  تونسية.  وتراجم  تونسية  شخصيات 

دو  القيرواني،  ونشرت  الصيد  وديوان  الضياف،  أبي  ابن  ديوان  مثل  حققتها،  وكتبا  اوين، 
 وديوان ابن خلدون، والقائمة طويلة. 

وعجبي من هذه األطاريح التي تصدرها الكليات في الجامعة التونسية، ونتساءل عن    
با الفرنسية  باللغة  والمكتوبة  الفرنسية،  اللغة  أقسام  تنشرها  التي  األطاريح   من  هذه  لطبع، 

يستفيد منها؟ حتى زمالؤهم يأخذونها مجانا، وال يقرؤونها أبدا، في مصر على سبيل المثال  
بودلير   عن:  وصنف  لون  كل  من  القراء  عليها  فيقبل  العربية  باللغة  االطاريح  هنا  تنشر 

 وروسو وفولتير وغيرهم، فيستفيد الجميع، وهكذا يكون التالقح بين الثقافات.
با  إن  نعم  أطاريحنا  الكتاب،  معرض  في  أحد  يشتريها  ال  بالفرنسية  أو  العربية  للغة 

 ترسل إلى الجامعات في العالم في نطاق التبادل الثقافي، وكفى. 
منذ     المشرقي  األدب  عن  واألطاريح  األبحاث  هذه  تكفينا  أال  أخرى  ناحية  ومن 

 ى اليوم التفاتة منا؟ الجاهلية حتى اليوم؟ أال يستحق األدب التونسي منذ الفتح اإلسالمي حت 
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لكتاب   مثاال  ونذكر  الكليات،  أساتذة  بعض  يحبرها  التي  العربية  الكتب  إلى  ونعود 
أو   منه في سنة كاملة نسخة  بيع  أنه  الكتاب  ناشر  لي  النسخ، وذكر  ألف من  صدر في كم 

 نسختين،وجاء المؤلف غاضبا يطالب بحقوق التاليف. 
للقيروان في يوم من األي    القلم ، فال وبعد إذا عن  بأبنائها من أصحاب  تفتخر  ام أن 

الكبير أحمد ألطويلي،مؤلف مائة   شك أنها ستنوه بالشاعر المرحوم جعفر ماجد ، والباحث 
وكل   القيروان،  أجل  ومن  القيروان،  عن  وحبر  كتب  فيما  يدانيه  من  هناك  وهل  كتاب، 

ك والطويلي،  ماجد  عليهم  غطى  قد  قيرواني  أصل  من  والكتاب  المتنبي  الشعراء  غطى  ما 
فالبقاء  القدامى، وعلى كل  النقاد  يقول  كما  بروائع شعره  خمسمائة شاعر، ومحا ذكرهم، 
كلمة،   له  ترد  الحق، وال  إال  يقول  الذي ال  الحكم  وهو  والزمان غربال منصف،  لألصلح، 

 حكمه ناجز والسالم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصـــادق الوكيــــل 
 

( كاتب وقصاص مبدع، عرفه النقاد والشعراء في 1994ـــ    1944الصادق الوكيل)  

المقاهي األدبية بشارع الحبيب بورقيبة في أواخر القرن الماضي، رجال سمحا كريما، يدخل  
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نعمان   الهادي  المرحوم  والمرح على جلسائه، ونذكر من هؤالء األدباء والشعراء  االبتسامة 

 وغيره ممن أدركتهم حرفة األدب والصحافة. 

كان المرحوم الصادق الوكيل إنسانا  لطيف المعشر، سهل المعاشرة، محبوبا من كل      

إلى   القامة، مع ميل  الطلعة، قصير  الحاجات، كان بهي  عارفيه وأصدقائه، سخيا على ذوي 

البدانة، أبيض البشرة، مشربة بحمرة، أنيقا في ملبسه، ال تفارق محياه االبتسامة التي تتحول  

ة، وكان رحمه هللا محدثا لبقا، وذا خيال فسيح، حدثني ذات مرة أنه كان منذ  إلى قهقهة خفيف

صغره يخترع قصصا ألسرته، ويحدثهم عن تفاصيلها باعتبارها وقعت بالفعل، فيصدقونه،  

ويستمعون إليه بانتباه، ويجدون في هذه القصص متعة، ثم سرعان ما يتفطنون إلى أنه يريد  

 إمتاعهم، ومؤانستهم ال غير. 

الفترة األخيرة من حياته، وولج باب     أديبا إال في  أنه سيصبح كاتبا و  لم يعرف عنه 

األدب بالكتابة للطفل، فأثرى مكتبة األطفال بعديد المؤلفات و القصص التي تشهد له بالقدرة  

 واإلبداع في هذا المجال، ثم تدرج بعد ذلك إلى كتابة القصة القصيرة و الرواية. 

الصا   يوم   والمرحوم  صفاقس  مدينة  مواليد  من  الوكيل  وبها    1944جانفي    25دق 

العاشرة من عمره،   في  وهو  العاصمة،  تونس  إلى  أسرته  انتقلت  ثم  االبتدائي،  تعليمه  زاول 

ابن رشد   التحصيل)الشعبة العصرية( بمعهد  إلى أن أحرز على شهادة  بتونس  تعليمه  فأكمل 

وال  1965سنة   اآلداب  بكلية  دراسته  واصل  بشارع  ثم  الكائنة  بتونس)  اإلنسانية    9علوم 

أفريل( وعرف بين أساتذته بالجد واالجتهاد، كان ال يفارق مكتبة الكلية أو دار الكتب الوطنية  

بسوق العطارين إال عندما تغلقان أبوابهما، وكان زعيم المرابطين بدار الكتب في هذه الفترة  

كتب الوطنية في الساعة الثامنة والنصف،  األستاذ جمعة شيخة الذي يدخل وراء بواب دار ال

وال يخرج منها في المساء عند إغالقها إال بشق األنفس، ويشاء هللا أن يصبح األستاذ شيخة  

 فيما بعد مديرا عاما لدار الكتب الوطنية لعدة سنوات.

سنة     العربية  واآلداب  اللغة  في  لإلجازة  حامال  المذكورة  الكلية  من  الوكيل  تخرج 

ين أستاذا بالمعهد الثانوي بمدينة قابس، فمدينة مساكن، ثم تونس العاصمة) المعهد  وع   1970

 الثانوي بالمنزه السادس(.

كتفه شيئا كعرق     أسفل  ورأيت في  لالستحمام،  الشاطئ  نقصد معا  التخرج  قبل  وكنا 

خذ  نبات النجم لماعا، وسألته عنه، فلم يقل لي شيئا، وعرفت أنه ذلك المرض الخبيث الذي أ

السبورة   في  الكتابة  على  قادر  غير  أصبح  أن  البداية  وكانت  فشيئا،  شيئا  جسمه  في  يفعل 

الثانوي(   التعليم  من  األولى  للسنوات  والصرف  النحو  تدريس  يحب  كان  الدرس)  إليضاح 

المبكر،   التقاعد  بعد جهد جهيد على  ولكن دون جدوى، وتحصل  للعالج،  إلى فرنسا  وسافر 

 ي معهد صالح عزيز. وأصبح كثير اإلقامة ف

فراش     في  وهو  بالكتابة،  يكتب ويحلم  الخبيث،  المرض  يقاوم  وهو   ، كان رحمه هللا 

المرض، وفي المقهى، وفي الطريق، وكان ينتظر الموت بين لحظة وأخرى، وكان يقول لي:  

لم يبق من العمر إال القليل، وكنت أشجعه على تحدي المرض، وأقول له:إن األعمار بيد هللا،  

وانهالت عليه في هذه األثناء مشاريع الكتابة، والقصص التي ينوي صياغتها لألطفال، كان  

يصارع المرض من جهة، وفي سباق مع الزمن من جهة أخرى، وكان أهم ما يشغله قضية  

النشر، وله مع دور النشر قصص وطرائف، وكثيرا ما كنت أصحبه في إيداع ما ينوي طبعه  

وأذك الناشرين،  بعض  الوطنية  لدى  بالمدرسة  عملي  مركز  في  يوم  ذات  وجدت  أنني  ر 

إلطارات الطفولة بقرطاج درمش دعوة من مركز األمن بالمكان، فتساءلت بيني وبين نفسي  
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عن سبب هذه الدعوة، وأدا بالعون  برحب بي ،ويطلب مني شهادة لإلدالء بها لدى المحكمة  

ضد  الوكيل  الصادق  المرحوم  بها  تقدم  شكوى  خصوص  أضاع   في  ألنه  الناشرين،  بعض 

تهاونا   الصنيع  هذا  المرحوم  اعتبر  وقد  معه،  أنا  وكنت  نشره  بنية  له  سلمه  الذي  المخطوط 

                                                                                      بشان الكتابة والكتاب، وإهدارا لكرامتهم، واستهانة بمنزلة الكت اب واألدباء، كما قال لي. 

أ    ومماطلة  معاناة  من  والخاصة  العامة  النشر  دور  من  القاه  ما  نشر  وإزاء  دار  سس 

القصة والرواية على   العصر( وشرع يصدر كتبه ومؤلفاته في  به سماها)منشورات  خاصة 

نفقته، وكان مقصده من النشر أن يرى إنتاجه النور، وتصل قصصه إلى أيدي القراء الصغار 

ال غير،أما عائداته المالية من هذه المؤلفات فال تغطي تكاليف النشر ووقود السيارة، ثم تخلى  

بعض  ع له  صدر  أنه  وأذكر  سوسة،  بمدينة  تشر  دار  إلى  وتوجه  نفقته،  على  النشر  ن 

القصص، وتم نشر قصتين اشتركت معه في تأليفهما، وهما)الغزالة زينب(و)جلنار الساحرة( 

وقد سلم لي القصة األولى، أما الثانية فلم أرها حتى اليوم، فقد وعدني رحمه هللا بتقديمها إلي،  

جلته، وال أنسى أنه سلم لي مبلغا من المال مقابل اشتراكنا في تأليف القصتين  ولكن المنية عا

ناحية   الخروبي،ومن  المنجي  تلميذي  بها  قام  التي  الرسوم  تكاليف  حذف  بعد  المذكورتين 

أخرى فالقصتان عبارة عن خرافتين قدمهما لي بعض التالمذة، عندما كنت أعمل بالمدرسة  

 رطاج درمش.  الوطنية إلطارات الطفولة بق

وإذا صح ما رواه لي احد األساتذة الذي يدرس بالمدرسة التي كان يعمل بها المرحوم   

الوكيل عن نهايته الفاجعة فعلى العالقة الزوجية، وإنجاب األبناء العفاء، فقد غادرت زوجته  

على   ملقى  هللا  رحمه  ووجد  المرض،  يقاوم  وحده  وترك  لالصطياف،  المنزل  وولداه 

بهذه    األرض،وقد له في لحظاته األخيرة  الموت وحيدا، ال مؤنس  تعفنت جثته، وقد صارع 

 الدنيا الفانية. 

ونقاء     القلب،  به من طيبة  يتمتع  كان  ما  ينسينا  الطريقة ال  بتلك  ورحيله  موته  ولكن 

السريرة، وما تركه من آثار أدبية، ال يمكن لدارس أدب الطفل في تونس أن يمر عليها، دون  

دها، ليبرز دور هذا الكاتب في تطوير هذا النوع من األدب الذي صاغه الوكيل  أن يقف عن 

باالعتماد غلى الواقع االجتماعي، بعد أن مر كل ذلك عبر أحاسيسه المرهفة، وعلى مصفاة  

 نفسه الرقيقة. 

والحكايات    الشعبي  القصص  من  مستمدة  الطفل  إلى  الموجهة  قصصه  مصادر 

وا ومن  المتداولة،  هذه  والخرافات  وتوظيف  والحديث،  القديم  تونس  تاريخ  ثم  الكاتب،  قع 

العمل،   حب  وهي  الطفل،  نفس  في  غرسها  يريد  نبيلة،  قيم  إلى  بالطفل  للوصول  المصادر 

وخدمة   التطوعي،  والعمل  والتعاون  بهما،  والبر  الوالدين،  وطاعة  النفس،  على  واالعتماد 

أمر المجتمع بدونها، والتي ظل المرحوم    اآلخرين، وغيرها من القيم والمبادئ التي ال يستقيم

 الصادق الوكيل ينادي بها في قصصه الموجهة إلى الطفل طيلة أربعة عشر عاما. 

                                                                             نذك ر فيما يلي بأسماء هذا الكتب والمؤلفات، وهي: المدفع العجيب)قصة مستمدة من   

وقصة الفيل    تاريخ تونس( والقط الكسول،والشبح الطيب، وفي عيدك يا أمي، ولعبة الفئران،

بابي روس، وفي البادية، والخبز للجميع، وعزام مهندس صغير، وارحلوا إلى تونس)قصة  

الدولة   عهد  في  الحمار  صاحب  ثورة  تتناول  رواية  السماء)  وأحزاب  لألطفال(  تاريخية 

والبعض   نشر،  بعضها  أخرى،  قصص  إلى  باإلضافة  هذا  علمي(  حسب  تنشر  لم  الفاطمية 

 .  اآلخر ما زال مخطوطا
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ويمكن لدارس أدب الطفل في تونس أن يالحظ أطوارا ثالثة مر بها هذا األدب، وهي    

مرحلة التأسيس والنشأة على أيدي كتاب أمثال محمد العروسي المطوي وعبد المجيد عطية  

وغيرهما، ثم مرحلة االزدهار، وأخيرا مرحلة الركود التي عرفها في اآلونة األخيرة، ويمكن  

الصاد إن  باالزدهار  القول  ونقصد  الطفل،  ادب  الذي عرفه  االزدهار  واكب طور  الوكيل  ق 

كثرة الكتب الموجهة إلى الطفل من شعر وقصة ومسرح، وإقبال كل من هب ودب للكتابة في  

القصص  وكثرة  العادي،  باألدب  مقارنة  مادي،  مردود  من  فيه  لما  األدب،  من  النوع  هذا 

بصفة عامة وجد في هذا األدب الغث والسمين، أما الطفلية المترجمة عن اآلداب األخرى، و 

مدى   مراعاة  بدون  للكبار،  يكتب  كان  لو  كما  القصة،  المؤلف  يكتب  أن  به  فنعني  الغث 

استيعاب الطفل للغة ومفرداتها، وقد كان المرحوم الصادق الوكيل يعتبر أن اللغة هي أساس  

إيصال   يتمثل في  لألطفال  الكتابة  للطفل، ونجاح  لغة  الكتابة  في  الصغير  القارئ  إلى  الفكرة 

لديه،   مأنوسة  وتكون  الطفل،  يقبلها  حتى  اختيارها  على  الكاتب  ويعمل  لسنه،  مالئمة  سليمة 

لدى   اللغوي  الزاد  تنمية  الوكيل  يرى  كما  للطفل  الكتابة  أهداف  ومن  حافظته،  في  وترسخ 

الجا الحرص على  أشد  يحرص  الوكيل  المرحوم  كان  ولهذا  الصغار،  في  القراء  اللغوي  نب 

قصصه الموجهة إلى الطفل، اعتقادا منه أنه إذا سلمت اللغة وكانت ألفاظها مناسبة لمدارك  

الطفل، سلمت بقية الجوانب األخرى في القصة وغيرها من أجناس الكتابة التي يشملها أدب  

 الطفل. 

بمجلة    الحساب(  بعنوان)وانتهى  قصة  له  نشرت  فقد  القصيرة  القصة  ميدان  في  أما 

  99( ونشرت له مجلة قصص قصة بعنوان " الزيتون") عدد1986سنة    14الحياة الثقافية)ع

المرهوج") 1993مارس   بعنوان"أخي  ( أي  1994سبتمبر    13( وفي جريدة الصباح قصة 

المنشور منها والمخطوط حوالي أربعين قصة، وأغلب قصصه، كما   بأيام، ويبلغ  بعد وفاته 

ه، أقصد تجاربه وذكرياته، وكل ما يتعلق بحياته الخاصة،  أشرت، منطلقها واقع الكاتب نفس

وحتى ما يتحدث به مع الناس، ولكنه يضفي عليه طابعا شموليا حتى تصبح قصصا إنسانية،  

فقصة) أخي المرهوج( تعرض جانبا من الحياة المدرسية قبيل االستقالل، وما يالقيه التلميذ  

لتلميذ إلى المدرسة يواجه بالعقاب، وخاصة  من عنت وإرهاق من قبل معلميه، فمنذ دخول ا

القسم والرعب يمأل   إلى  يتسلل  بالدخول  البواب  له  فإذا سمح  المدرسة متأخرا،  إلى  إذا دخل 

 نفسه من المدير الذي يتربص بكل متأخر: 

الجديدة، ها هو يشير   الرمادية  ببدلته  للويل، ها هو منتصب أمامنا، مفرج ساقيه  يا   "

تأتون متأخرين، ودون تردد وتلعثم ورحمة رفع عصاه  إلينا باالقتراب،   لماذا  تعالوا تعالوا، 

اآلخر على   تلو  الواحد  إخوتي  المدير يضرب  وارتعشت، كان  في مكاني  تسمرت  السوداء، 

أناملهم، فيكشرون عن أنيابهم، ثم يوحوحون، وينفخون في أيديهم، ثم يخفونها في جيوبهم أو  

 ا وتمتص األلم" تحت إبطهم، لتسري الحرارة فيه

وفي القسم يعاقب المعلم كل من لم يقم بالحفظ " الحفظ ال يتركنا يوما، صعد صديقي    

فوق المصطبة يسرد، فتلعثم وتردد، صرخ فيه المعلم لماذا لم تحفظ المحفوظات يا كسول؟  

هات يدك، ساد الفصل سكون رهيب، ما زلت استحضره حتى الساعة، انهال المعلم يضرب  

بالتناوب مرة على يده اليمنى، ومرة على يده اليسرى، فكنا ال نسمع غير صرخته  الصديق  

القوية، أو صوت العصا النازلة، كما صوت الصفعة، كانت الوجوه باهتة حزينة، بقيت أنظر  

 في حزن زائد، وأتحمل آالم الضربات معه" 
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ا   انتظار صفارة  الدراسة، وكانوا في  تنتهي حصة  التالمذة أن  لمدير" فطرنا كان هم 

الشارع   وحركة  الطلق،  والهواء  واالنعتاق  الحرية  غير  شيء  على  نلوي  ال  الشارع  إلى 

المتوترة   للعالقة  تؤرخ  والقصة، كما ترى  فيك األمل،  الماضي، وتجدد  تنسيك  التي  الجميلة 

 بين التلميذ ومعلميه، وال نقول مربيه. 

شاطئ     على  أحداثها  فتقع  الحساب(  )وانتهى  قصة  معا  أما  ذهبا  وابنته  البحر، رجل 

لالستحمام، ورأى في هذا اليوم فقط أن ابنته تشبه أمها الفقيدة في قوامها واعتدالها وجمالها،  

وبعد السباحة، وبعد أن شعر بالتعب استلقى على رمال الشاطئ ونام،بين جموع المصطافين  

لتي تأنق فيها الوكيل،  رجاال ونساء،ورأى شبحا أفزعه، والعجيب في هذه القصة هو اللغة ا

هذا   يخاطب  الغريب  الشبح  هذا  يقول  باللغة  اهتمامه  مدى  لنرى  منها  فقرة  نورد  أن  ونحب 

إليكم   جئت  انتبهوا،  وإلي  اسمعوا وعوا،  الناس  أيها  يا   " المصطافين:  النائم وجموع  الرجل 

ي  لن  أن  تحسبون  تغادرون،  وأماكنكم ال  تذهبون؟  فأين  البوق، ألعلمكم،  في  عليكم  أنفخ  قدر 

لم يخلق مثلها   إلى األبد، فكيف تفرون، وقد كنتم ألنفسكم تحسبون، إن  أحد، فبإمكاننا قيدكم 

العباد، وجوهكم راضية ناعمة، مستبشرة، ضاحكة،كانت أجسادكم   بين  البالد، وال حتى  في 

واألعناق   مهزوزة،  واألرداف  منفوخة،  والنهود  مرفوعة،  واألفخذة  مطروحة،  ممدودة 

وأكوابكم    ممدودة،  منصوبة،  مناضدكم  مسدولة،  والشعور  ومسحورة،  ساحرة  والعيون 

ويجيئون،   يمشون  وبعضكم  يحلمون،  يصطلون،  القفا  على  مستلقون  بعضكم  موضوعة، 

بعضهم   وإلى  ويبتسمون،  ينظرون،  الكواعب  بالنساء  مروا  وإذا  يثرثرون،  يتنزهون، 

اء يتبردون ويسبحون، ثم ينقلبون إلى  يتغامزون، أو يتوقفون فيتحدثون، وبعضكم يدخلون الم

بيض،   غلمان  عليهم  ويطوف  يستريحون،  األرائك  على  فيرتمون  يتفكهون،  وهم  مظالتهم، 

وأكواب   شهي،  طعام  عليها  فضة،  من  أواني  يحملون  منثورا،  لؤلؤا  حسبتهم  رأيتهم  وإذا 

ويت  المتنافسون،  يتنافس  ذلك  وفي  مريئا،  ويشربون  هنيئا،  فيأكلون  ظاهر  وقوارير، 

المراؤون..." والقصة تسير على هذا المنوال إلى النهاية، وبما أنه شبح آت من السماء كان ال  

 بد أن يتكلم كما يتكلم القرآن.

وبعد فإن الصادق الوكيل يعتبر من الوجوه األدبية التي ال تنسى، فقد ساهم في إنشاء    

يث أصبح أدبا مستقال عن أدب  أدب الطفل، وأرسى مع ثلة من الكتاب مالمح هذا األدب، بح 

الكبار أو الكهول، له مميزاته وخصوصياته، وقد كان من قبل ضمن دروس القراءة بالتعليم  

االبتدائي  في شكل قصص متسلسلة، أما اآلن فقد أصبح أدبا قائم الذات يشمل كأدب الكبار،  

االهت بعض  أدبية مختلفة من قصة ومسرح وشعر، ووجد  أجناسا  إلى حد،  قبل  وإن  مام من 

اللغة   بقسم  تدرس  التي  المحاور  من  سيكون  فلعله  يدري  ومن  والدارسين،  الباحثين  بعض 

الجامعات   في  سائد  هو  ما  غرار  على  قريب،  مستقبل  في  كلياتنا  في  العربية  واآلداب 

 والكليات، إن في البالد العربية، أو في غيرها. 

 رحم هللا صديقي العزيز الصادق الوكيل.   

 شلبي  هنــــــد
 
كنت مترددا بين االنضمام إلى كلية الشريعة وأصول الدين،  1964في خريف سنة    

كما كانت تسمى في ذلك العهد، بحكم تكويني الديني، وبين التسجيل في كلية اآلداب بشارع  
أفريل حبا في األدب واألدباء قدماء ومحدثين، وكان مقر كلية الشريعة بصفة وقتية بإدارة  9
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هج جامع الزيتونة )وكان في عهد الحماية يسمى نهج الكنيسة( دخلت إلى إدارة  األوقاف بن 
األوقاف فوجدت الطلبة منكبين على قراءة المعلقات، والنظر في جداول األوقات، والمواد  
المدخل   مثل  كلها مداخل  البرامج تسمى  تلك  الجامعي، وكانت  العام  التي سيدرسونها طيلة 

العقدي والمدخل  العالمة    التاريخي،  مجيء  انتظار  في  فسيحة  قاعة  إلى  دخلنا  ثم  وهكذا، 
لباسا  ترتدي  شابة  وجود  نظري  لفت  األثناء  هذه  وفي  عاشور،  ابن  الفاضل  محمد  البحر 
أبيض يغطيها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، بحيث ال يرى منها إال وجهها وكفاها،  

المرأة في الشارع ترتدي السفساري،   ولم يكن هذا اللباس معروفا في ذلك الوقت، كنا نرى
وكانت النساء يظهرن من بعيد كأنهن بقع بيضاء يتحركن في زحام الشارع، أما هذا الثوب 
كان   فقد  الفتاة،  تلك  إلى  أنظر  وحدي  أكن  ولم  وعجيبا،  غريبا  فكان  الفتاة  تلك  تلبسه  الذي 

يلقي در الفاضل  إليها من حين آلخر، والشيخ  النظر  يدوي في  الطلبة يسرقن  سه، وصوته 
القاعة، والحال أن هذا الصوت المجلجل كالصدى بين جبلين لم يكن يستعين بمكبر الصوت  

 إلسماع صوته.  
فيها   شارك  مناظرة  في  اسمي  قيدت  فقد  اإلسالمية،  العلوم  على  األدب  وانتصر 

وبقي لباس    ثالثون شابا، وقبل منهم سبعة طلبة فقط،وكان ترتيبي الثالث في قائمة المقبولين،
كلية   في رحاب  بها  التقي  أن  الصدف  شاءت  ثم  وقت آلخر،  من  أتذكره  أمامي  الفتاة  تلك 
الزيتونة، بساحة   ثم بجامعة  الحفصي بمونفلوري،  أبي زكريا  بنهج  الدين  الشريعة وأصول 

 معقل الزعيم. 
ورين،  هذه الفتاة هي األستاذة هند شلبي، ابنة الشيخ شلبي أحد أساتذة الزيتونة المشه  

بأشهر   تذكرك  اللسان،  فصيحة  خجولة،  البنية،  ضعيفة  البشرة،  بيضاء  القامة  قصيرة 
العالمات في تاريخ اإلسالم، يوم كانت المرأة فقيهة وأديبة وشاعرة،يقول عنها الدكتور قيس  
ودينا    غزيرا ،  ع لما   هللا  وهبها  العصر،  نساء  فضليات  من  مبارك:"هي  شيخ  آل  محمد                                                                                بن 

وسل تاريخ              متينا ،  على  م ش ر  فة   لوحة   به  رسمت  موقف  ولها  الصحابيات,  هدي  يحكي                                                                         وكا  
 تونس الحديث" 

القدر من كل سنة      ليلة  أمامه في  تلقى  بورقيبة أن  الحبيب  الرئيس  وكان من عادة 
محاضرة عن رأي  لتلقي  شلبي  هند  الدكتورة  الزيتونة،واختيرت  جامع  في  دينية  محاضرة 

ما أذكر، وبعد أن أسمعت الحاضرين محاضرتها القيمة انسلت على    اإلسالم في المرأة على
محاضرة  إللقاء  واختيارها  لها،  وشكره  الرئيس  مصافحة  تنتظر  ولم  وخرجت،  يشاع،  ما 
بهذه المناسبة يدل على ما بلغته المرأة في تونس من مكانة علمية ممتازة، ومن المعلوم أنه  

لعلمية والفكرية، ومن بين الذين القوا محاضرات  يقع اختيار المحاضر على أساس المنزلة ا
العريبي   البشير  واألستاذ  عاشور،  ابن  الفاضل  محمد  الشيخ  البحر  العالمة  القدر  ليلة  في 

 .   واألديب محمد العروسي المطوي،وغيرهم من مشاهير الكتاب
ذلك،    لها  وكان  القرآنية،  الدراسات  في  تتخصص  أن  شلبي  هند  األستاذة  اختارت 

بت بصورة منقطعة النظير على البحث، إن في دار الكتب الوطنية بسوق العطارين، أو  فانك
العلمية،   الشهادات  أعلى  بنيل  المضني  البحثي  عملها  الزيتونية،وتوجت  الكلية  مكتبة  في 
تجيبني   وكانت  المصحف،  برسم  الخاصة  المسائل  بعض  في  أستشيرها  وكنت 

كر أنه في تلك الفترة طفا نجم رشاد خليفة الذي كتابيا،وتطلعني على ما يجد من جديد، وأذ
 . 19أعظم معجزات القرآن الكريم هي المعجزة العددية التي بنيت على الرقم زعم أن 
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المسلم ال يحتاج إال إلى كتاب هللا وحده لكي يعبد هللا، وأن ما   ثم ظهرله بعد ذلك أن  

افتراءات ألصقها أعداء هللا بالدين  عدا كتاب هللا من )حديث وسنة وأحاديث قدسيه( ليست إال  

شلبي،وقد   هند  الدكتورة  عليه  أطلعتني  الذي  وهو  الشأن،  هذا  في  كتابا  وأصدر  اإلسالمي، 

سنة   اغتياله  وتم  رسول،  أنه  ذلك  بعد  والية    1990                                         اد عى  من  توسان  بمدينة  مسجده  في 

 النبوية، وادعائه النبوة.  بسبب آرائه القائلة بنبذ السنة  ،أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية 

خط     مرسوم  من  الدليل  لكتاب)عنوان  تحقيقها  ومنها  كتبها،  ببعض  تمدني  وكانت 

التنزيل( ألبي العباس أحمد بن البناء المراكشي، وهو كتاب يعالج تعليل رسم المصحف، أي  

القيروا سالم  بن  يحي  تفسير  ذلك  بعد  لها  وصدر  العثماني،  الرسم  أو  ألتوقيفي،  ني،  الرسم 

للهجرة بمصر،بعد قيامه بفريضة الحج، وهو من أقدم تفاسير القرآن، وقد    200المتوفى سنة

 قام أحدهم قبل طبعه بسرقته، وتقديمه لنيل شهادة علمية، ثم تفطن إليه، وأوقف عند حده. 
التفاسير الهامة، إذ اتبع مؤلفه منهجا                                                                                      عد  هذا التفسير، كما جاء في التعريف به، من 

ف الذي سار دقيقا  النقدي،  للتفسير  أساسا  الكتاب  ويعد هذا  معانيها،  وإبراز  اآليات،  تفسير  ي 

عليه من بعد ابن سالم ابن جرير الطبري، وقد بلغ من اهتمام المفسرين والعلماء أن اعتمدوا 

 عليه في تأليف كتبهم، وحفظ بعض العلماء هذا التفسير، كما يحفظ القرآن الكريم. 

التي     الكتب  النظريات  ومن  بين  الكريم  للقرآن  العلمي  التفسير  منها)  بنسخة  أمدتني 

 والتطبيق( وكنت قد عرفت به حال صدوره في مجلة الهداية، وقد جاء في التعريف ما يلي: 
ثقافية   تيارات  من  اإلسالمي  المجتمع  في  يعتمل   بما  التفسير  اتجاهات  ارتبطت 

فسر القرآن تفسيرا لغويا، وإن توجه بعض  ومشاغل فكرية، فإن اشتغل علماء العصر باللغة  
زعماء   ورأى  صوفيا،  تفسيرا  القرآن  تفسير  على  المفسرون  أقبل  التصوف  إلى  العلماء 
النهضة العربية الحديثة أن اإلصالح يبدأ بالمجتمع، وما ينخر كيانه من فاسد العادات وبائد  

آخ  وليس  وأخيراـــ  اجتماعيا،  تفسيرا  القرآن  ففسر   ، على التقاليد  العلماء  بعض  أقبل  راـــ 
 تفسير القرآن تفسيرا علميا، بعد االكتشافات واالختراعات التي عرفها العصر الحديث. 

القرن      خالل  والبحوث  الدراسات  من  الكثير  حولها  أ لف  القرآن  في  العلم                                                                        ظاهرة 
قرآن،                                                                             الرابع عشر الهجري، واختلفت اتجاهات الكت اب نحوها بين رافض لوجود العلم في ال

 ومؤيد لوجوده فيه.  
هذه البحوث والدراسات تناولتها الدكتورة هند شلبي بالضبط والدراسة والتقييم في    

كتاب صدر في اآلونة األخيرة بتونس، فما هي المسائل التي تعرضت إليها؟ وما هي النتائج  
 التي توصلت إليهاا؟ 

الموض   هذا  في  الكتابة  دواعي  المقدمة  في  الباحثة  سعة تحدد  في  فتحصرها  وع، 
التأليف في هذا الميدان كما وكيفا، وكذلك تعدد محير لمواقف العلماء والباحثين حول مسألة 
قبول  التفسير العلمي للقرآن الكريم أو رفضه، وعدم وقوفها على دراسة علمية مركزة في  

بينه للترجيح  فيها  الموضوع تحاول فرز اآلراء وتنظيمها، ومناقشة ما جاء  ا، والسبب  هذا 
الباحثين،   التأليف" هو الحرية الواسعة التي الحظتها لدى عدد من  األخير الذي دعاها إلى 

 وكذلك من لم يبلغوا  بعد درجة البحث في تعاملهم مع المعاني القرآنية". 
 وقد حرصت الباحثة على أمرين هما: 
أكانوا    سواء  للقرآن،  العلمي  التفسير  من  العلماء  بمواقف  من  اإللمام  أم  القدماء  من 

 المحدثين والمعاصرين، وهو القسم الذي سمته بالنظري. 
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واألمر الثاني، وهو القسم التطبيقي عرضت فيه بعض المواضيع العلمية، وقارنت    
 بينها وبين ما ورد في القرآن.

التفسير     في موضوع  السائدة  االتجاهات  تصنيف  النظري  القسم  في  الكاتبة  حاولت 
 قديما وحديثا، فوجدت فئتين:  العلمي للقرآن

 إحداهما تعارض اشتمال القرآن على العلم.   
 وثانيهما تؤيد وجود الظواهر العلمية في القرآن.   
للعلم،     التحيز  عدم  مع  معارضة،  أخرى  أصناف  على  الفئتين  هذين  في  وعثرت 

 وطائفة مؤيدة مطلقا، واألخرى مؤيدة مع االحتراز.
وا اشتمال القرآن على العلوم، وليس على العلم ، نذكر  من  ومن العلماء الذين عارض 

القدماء الشاطبي صاحب كتاب)الموافقات( الذي يبدو أنه يرفض أن يكون القرآن كتاب علم،  
 ألنه ليس موجها إلى العلماء فقط، وإنما هو كتاب دعوة تسع األميين كما تسع غيرهم. 

ن الذي رفض مبدأ وجود العلم  في  وذكرت الباحثة من المعاصرين محمد كامل حسي   
تبيلغ   في  المنهجية  واختالف  والقرآن،  العلم  بين  الموضوع  اختالف  منها  القرآن ألسباب،  

 حقائقهما، وتخصيص الدين بمهمة يعجز العلم عن القيام بمثلها. 
ولعل محمد كامل حسين أراد التنقيص من غلواء اإلقبال على التفسير العلمي وكبح    

إذ   ومنهجيته  جماحه،  موضوعه  في  استقاللية  للقرآن  أن  المؤلفة"  ذكرت  كما  يعتبر  هو 
وأهدافه تميزه عن العلوم، دون أن ينال خلوه منها من مكانته، بل ربما كان ذلك عامال قويا 
في   ليس  ضرورية،  إنسانية  مبادئ  من  إليه  يدعو  وما  بالقرآن،  التشبث  إلى  الدعوة  في 

 استطاعة العلوم أن توفرها" 
الكاتبة محمد أركون وعاطف أحمد،      العلم ذكرت  إلى  التحيز  المعارضين مع  ومن 

ومنطلق الكاتبين بالنظر إلى اشتمال القرآن على حقائق علمية دعوى باطلة، وفي حين ينعت  
واالعتزاز   اإليمان  تأصيل  على  يعين  فائقة  نفسية  أهمية  ذو  تيار  بأنه  االتجاه  هذا  أركون 

الثاني  بالتعاليم اإلسالمية،   التاسع عشر خاصة يرى  الفكري الغربي منذ القرن  إزاء الغزو 
بأنها   ووصفها  بينهما،  بالتوفيق  الحديث  للعلم  الديني  النص  لتطويع  محاولة  التيار  هذا  أن 

 قضية خاسرة بحكم التاريخ وحكم المنطق وحكم الواقع.  
ي أحمد عاطف  ولئن تعذر علينا الرجوع إلى رأي أركون ألنه غير منشور، فإن رأ  

واضح، وهو أن اإلسالم يحارب العلم ويناقضه، حسب ادعائه، وقصده من هذا الرأي إقامة 
مجتمع علماني، يترك الدين جانبا، فقد تحسر مثال على فقدان العلمانية لكاتب علماني)يقصد  
الغيبية، وكاتب هذا شأنه ال التقليدي بمكوناته  الفكر  لتجاوز    مصطفى محمود( كان متطلعا 
يعترف بالقرآن بأنه نص موحى، وإنما هو من وضع )محمد صلى هللا عليه وسلم( حسب  
وضع   من  ألنه  الحديث،  العلم  مع  النص  هذا  يتناقض  أن  بد  فال  كذلك  كان  وإذا  زعمه، 

 بشر)؟( وجد في زمان ومكان معينين. 
قدسية    رفض  الباحثة،  تقول  كما  يعني  فهو  القرآن،  في  للعلم  أركون  رفض  أما 

روجي  القر يرى  بينما  موحى،  بنص  ليس  عنده  والقرآن  القدسية  بهذه  يعتقد  فكيف  آن، 
وجهتها   وأعطاها  المسلمين،  لدى  العلوم  ينابيع  فجر  الذي  هو  القرآن  في  العلم  أن  قارودي 

 التي ينبغي أن تسير عليها، فشتان بين مشرق ومغرب. 
القرآ   اشتمال  في  احترزت  المعاصرين  العلماء  من  طائفة  جميع  وتوجد  على  ن 

ال  اآليات  هذه  وأن  متفرقة،  علمية  موضوعات  في  آيات  توجد  أنه  يرون  ولكنهم  العلوم، 
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تعارض بينها وبين الحقائق العلمية، وقد وردت هذه الحقائق في القرآن على سبيل اإلجمال  
 والعموم. 
القدماء    من  وهم  القرآن،  في  العلمي  للتفسير  مطلقا  المثبتين  رأي  الكاتبة   وأبرزت 

الغزالي والسيوطي، ومن المحدثين طنطاوي جوهري وعلي فهمي األسكندراني، وإن كان  
طنطاوي جوهري يعتبر اتجاهه  هو وأضرابه صوب التفسير العلمي للقرآن" وليد ظروف  
الفكرية   المستويات  على  سيادتها  فقدت  أن  بعد  اإلسالمية،  المجتمعات  عاشتها  قاسية 

ادت بأن ما تفاخر به أوروبا اليوم هو في الواقع ملك لنا من  والسياسية واالقتصادية)...( فن 
أربعة عشر قرنا، تخلينا عنه وال بد من العودة إليه" فماذا نقول عن الغزالي أيضا؟ أال يعود  
ذلك، كما أشارت الكاتبة إلى " دخول العلوم الحكمية اليونانية في الفكر اإلسالمي، وعرفت  

 شريعة في بحوث فالسفة اإلسالم".بقضية التوفيق بين الحكمة وال
وأخذت هند شلبي على هذا االتجاه تحميله لآليات أكثر مما تتحمله، فجاءت التفاسير   

متكلفة، وهذا يتنافى مع اإلعجاز، وابتعدت بالقرآن عن الهداية التي ال تكون إال مع البساطة 
 والوضوح. 
قرآنية، وقد جر إليها جرا من  وأشارت الباحثة إلى هذا النوع من التفسير لآليات ال  

الخارج، حتى أنه ال تتبين له) أي للقارئ( العالقة في كثير من األحيان بين اآلية والمعنى  
منهجية"   وفق  يسيرون  التفسير  من  النوع  بهذا  القائلين  ألن  وذلك  شرحها،  في  ذكر  التي 

 مسلطة على القرآن من خارج النص". 
العلمي للقرآن فإن منهجهم ينطلق من النص القرآني،   أما المعتدلون القائلون بالتفسير  

القرآن الذي تحدى بلفظه ونظمه العرب   العلمية،إلثبات معجزة  ثم يربط بينه وبين الحقائق 
العلمي   باإلعجاز  القائلين  فيه، ومن  الواردة  العلمية  بالحقائق  العلماء  اليوم  البلغاء، ويتحدى 

ابن   والطاهر  عبده،  محمد  المؤلفة  والبشير  ذكرت  والرافعي،  شعراوي،  عاشور،ومتولي 
 التركي، ونضيف إليهم هند شلبي في هذا الكتاب.

في   السابقة  االتجاهات  لتقييم  الباب  هذا  من  الثالث  الفصل  شلبي  هند  وخصصت 
 التفسير العلمي للقرآن الكريم، فقسمتها إلى موقفين:

القرآن ال يمكن أن يكون    موقف المؤمنين بالقرآن الذين يعتقدون"أن كل ما جاء في  
إلى  يؤدي  واإلحكام، وهذا  اإلتقان  يعني  الحق،  األولى  الكونية سمتها  اآليات  فكل  إال حقا، 

 كونها تصور ما تم بالفعل في خلق السماوات واألرض وما بينهما". 
القرآن هو أثر تاريخي     الذين يذهبون إلى أن  العلمانيين  الثاني هو موقف  والموقف 

ومكان معينين، وال يمكن أن يتجاوزهما، وبعبارة أوضح ال يمكن مقارنته بما  مقيد بزمان  
رأي   وهو  زعمهم،  حسب  علمية  واختراعات  اكتشافات  من  الحديث  العلم  إليه  وصل 
محمد   نبيه  إلى  هللا  أوحاه  من هللا  وحيا  القرآن  يكون  أن  يرفضون  الذين  العرب  العلمانيين 

 صلى هللا عليه وسلم.
الكاتب   القرآن وميزته عن غيره  من كتب  وأبرزت  القسم األول خاصية  ة في خاتمة 

الديانات األخرى، فقد ضم بين جنبيه العقيدة التي تؤدي إلى اإليمان باهلل واحدا ال شريك له  
 وبين العلم الذي يؤدي إلى المعرفة، وجعل رباطا وثيقا صار به أحدهما ال ينفك عن اآلخر. 

م   في  التوسع  يمكن  كان  ربه  وهنا  اإلنسان  به  يعرف  الذي  اإلسالم  في  العلم  فهوم 
ويتجنب   اإلنسان،  لفائدة  علمه  ويسخر  سلوكه،  ويستقيم  إيمانه،  فيصح  ونفسه،  ومخلوقاته 

 العلوم غير النافعة التي ال تعود منفعتها عليه بالخير، إن في دنياه أو في آخرته. 
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لعلمي للقرآن، وأعطت لكل ذي  وبعد أن استقامت للباحثة آراء العلماء حول التفسير ا  
حق حقه انتقلت إلى القسم التطبيقي من كتابها، وقد اختارت أن تدرس ثالث مسائل علمية،  
كروية   هي  المسائل  وهذه  الحديث،  العلم  حقائق  وبين  بينها  القرآن،وقارنت  في  وردت 

 األرض، ودور الجبال في تثبيتها، والبنان والبصمات.
ا   تحل  القسم  هذا  العلمي  ومسائل  بالتفسير  االشتغال  ينبغي  هل  وهو  القائم،  إلشكال 

 للقرآن، أم هل يجب اإلمساك عن االهتمام بهذا الجانب في القرآن؟ 
القرآن    إلى  المباشر  الدكتورة شلبي أن اإلجابة عن هذه اإلشكالية هي "التوجه  رأت 

 يارها لتأدية تلك المعاني" الكريم، لتدبر المعاني الواردة فيه، انطالقا من األلفاظ التي تم اخت
وهذه المنهجية التي ستتبع تطرح سؤاال هاما وهو" هل أن في استطاعة رجل القرن   

 العشرين أن يجد عقليته في نص من القرن السابع الميالدي ؟" 
يتجاوب    وال  والزماني،  المكاني  إطاره  في  محصورا  النص  هذا  بقي  هلي  وبالتالي 

 لتقنية؟ معه اإلنسان في عصر العلوم وا
القرآنية المطروحة ثابتة في    الديني" أم أن الحقائق   وهل تجاوز العصر هذا النص 

 مقرراته ثبوت الحقيقة اإللهية التي وضعتها؟" 
إن اإلجابة التي تقدمها الباحثة هي " إن اإلعجاز في القرآن يتمثل في عدم خضوع    

حاض مطلقة  حقائق  إنها  الزمن،  سلطان  إلى  حقائقه  إي  في  نصه:  للزمان  يد  ال  كاملة  رة 
 تكوينها وتنقيحها لتخرج كاملة" 

العبارة     من  انطالقا  أعاله"  المذكورة  المسائل  الكاتبة  درست  اإلجابة  هذه  ولتدعيم 
تقريب   بغية  للنصوص،  تأويال  بعضهم  اعتبره  ما  اجتناب  مع  معانيها،  أقرب  في  القرآنية 

 الشقة بين القرآن والعلم".
تحل  في  اعتمدت  اللغوية  وقد  الداللة  على  األول  المقام  في  الثالث  المسائل  لتلك  يلها 

للكلمات، وشرح اآليات القرآنية بعضها لبعض، ودحضت الرأي القائل بعدم اشتمال القرآن 
في   العلمي  اإلعجاز  ظاهرة  إلى  األمر  آخر  في  بهدوء  وتوصلت  العلمية،  الحقائق  على 

حقائق األشياء، وأسبقيته الزمنية في معجزات القرآن، فأبرزت أسبقيته الزمنية في تصوير  
 األنبياء، وكون األسبقية هي سر اإلعجاز العلمي في القرآن. 

وعللت القول بالتفسير العلمي للقرآن بإبراز صفة اإلعجاز فيه باعتباره صادرا عن   
تعالى، وبالتالي شاهدا على صدق الرسالة المحمدية، إذ ال يمكن أن يكون صادرا عن    هللا 
أعلم علماء ذلك الزمان، فما بالك بالنبي األمي؟ وهذه األسبقية الزمنية لوجود حقائق علمية  
وهو   اإلسالم،  دعت طبيبا ومفكرا العتناق  التي  الحديث هي  العلم  إليها  توصل  القرآن  في 

 موريس بوكاي.  
إذن فالحقائق العلمية التي احتوى عليها القرآن ال يمكن أن تصدر عن شخص ظهر    

ي بيئة لم تنضج علميا بعد،بل أن نصيب العلوم فيها متدن بالمقارنة على ما هي عليه اآلن،  ف
الذي  الحاضر  الزمن  على  وقفا  ليست  القرآن  في  العلم  بظاهرة  المفسرين  اهتمام  وأن 
ازدهرت فيه العلوم" وإنما يعود التقريب بين القرآن والعلم إلى االشتراك الواضح بينهما في  

 ع على صورته التي هو عليها بالفعل".تقديم الواق
وبين     القرآن  في  الواردة  العلمية  الحقائق  بين  الفرق  إلى  هنا  اإلشارة  يمكن  وكان 

النظريات العلمية التي توصل إليها البشر، فاألولى محملة بمعاني الهداية واإليمان والخير،  
الثا بينما   ، فيها  والتجربة  للبحث  مجال  ال  قاطعة  بصورة  أوال  وتقدم  تبدأ  جافة،  جامدة  نية 
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تقبل،   أو  ذلك  بعد  وترفض  الزمانية،  أو  المخبرية  للتجربة  إخضاعها  ثم  المالحظة،  نتيجة 
 وشتان بين حقائق أبدية، وبين نظريات علمية نصيب الحقيقة فيها ضئيل، إن لم يكن منعدما. 

ال   مشروعية  عن  للتساؤل  الكتاب"  هذا  قراءة  بعد  مجال  يبق  لم  أنه  تفسير  والحق 
السين   المفسر)بتشديد  عالقة  بالقرآن  العلم  عالقة  ألن  مشروعيته،  عدم  أو  للقرآن  العلمي 

 وكسرها( بالمفسر) بتشديد السين وفتحها(" 
 وتخلص المؤلفة من دراستها لظاهرة العلم في القرآن إلى النتيجة التالية:  

التي جعلت القرآن   " إن األسبقية الزمنية التي تعتبر مركز الدائرة في كل معجزة هي
باعتبار  المستقبل،  في  معجزة  ستجعله  التي  وهي  الحاضر،  وفي  الماضي  في  معجزة 
االستمرارية الزمنية التي أرادها هللا لخاتمة أديانه" قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 

 (. 104البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا") الكهف:
                                                               ذا الكتاب أن مؤلفته تحرت التثبت في النقل عن الكت اب على اختالف  يتبين لقارئ ه  

اتجاهاتهم ومشاربهم، فلم تتعسف في النقل، كأن تخضعه إلى وجهتها في البحث، وعاملت  
الجميع على قدم المساواة، حتى أن بعض الكتاب ممن يستحق" اإلعالن بالتوبيخ" رفعت من  

اتزان وموضوع  بكل  آراءه  وناقشت  آراءها  شأنه،  وقدمت  والغرض،  الهوى  بعيدا عن  ية، 
نظريات   بين  الجمع  أهدافه، وهو  إلى  الكتاب يصل  هذا  واضحة، مما جعل  لغة علمية  في 
مختلفة ومتضاربة في نظرتها إلى التفسير العلمي في القرآن، والتأليف بينها، ثم الفوز بنتائج  

 هامة، وهي المعلن عنها في آخر هذا الكتاب، هذا أوال.
وثانيا آداب البحث التي تتراءى للقارئ في صفحات هذا الكتاب ، والمجادلة الحسنة  

التي توختها الباحثة في كامل فصول هذا الكتاب الستة، وال شك ان الجمع بين هذه األمور  
 صعب، وطويل السلم في أيامنا هذه. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 فـــرحات الجعبيـــــــــري

 

البشرة   أبيض  القامة،  أنها  قصير  درجة  إلى  اللحية،  طويل  الحاجبين،  شعر  ،كثيف 

فيه   انتشرت  فقد  رأسه،  شعر  بخالف  بيضاء  بقليل،  ذلك  دون  مستوى صدره،أو  إلى  تتدلى 

جربة   بجزيرة  ولد  إذ  العمر  والستين من  الرابعة  في  اآلن  وهو  وهناك،  هنا  بيضاء  شعرات 

 1945سنة 
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هذه   لماذا  سيارته،  أوقف  وقد  قبل شرطي،  من  الشيخ    سئل  له  فقال  الطويلة؟  اللحية 

فرحات: متى ولدت أنت يا ولدي؟ فقال سنة كذا، فقال له: إن هذه اللحية أكبر من سنك بكثير،  

 أو هكذا قال له. 

المرحلة     في  الدراسة  نتابع  كنا  فقد  أكثر،  أو  عاما  ثالثين  منذ  فرحات  الشيخ  عرفت 

تلقيناه من دروس صحبة  المطوي في أحد    الثالثة معا، وكنا نراجع ما  الهادي  األستاذ محمد 

المساكن التابعة لبعض أصدقائه من اإلباضية، وأغلبهم من الجزائريين المنتمين لجهة وادي  

أعرف   جعلتني  قرن  ثلث  هللا،  بحول  ،وستدوم  دامت  التي  الصحبة  هذه  بالجزائر،  مزاب 

يعل والبشر  يستقبلك  المعشر،  وطيب  األخالق،  في  دماثة  قرب،  عن  محياه،  الرجل  و 

واالبتسامة تغمر وجهه، إذا تحدث أو حاضر يتحول صوته إلى زئير كاألسد الذي يدافع عن  

في   المخالفين معه  من  كانوا  ولو  ويعامل هو جميعهم،  العمل،  في  يحترمه زمالؤه  فريسته، 

الرأي، وهو محبوب من طلبته، يشعر وكأنه واحد منهم، يتبسط معهم في الحديث، وال يتأخر  

مده أو  عن  الدرس،  من  جانبا  يفهموا  لم  إذا  به،  االتصال  إلى  ويدعوهم  الخاص،  بهاتفه  م 

بأسمائهم،   فيعرفهم  والعملة  اإلدارة   أعوان  أما  المسائل،  إحدى  في  مسألة  عليهم  غمضت 

 ويعاملهم معاملة الند للند، فتواضع األستاذ فرحات جعله محبوبا من الجميع. 
ة في السنة، لالتصال بالسادة اإلباضية وعلمائها  يتردد على سلطنة عمان أكثر من مر  

العلمية، وصادف في إحدى سفراته أن   الندوات  هناك،وإللقاء محاضرات، والمشاركات في 

كل   له  سهل  وفعال  محاضرة،  إلقاء  قصد  هللا،  رحمه  توفي  وقد  أستاذا،  معه  اصطحب 

قبل،   من  يعرفه  ال  بعيد،  بلد  إلى  المسافر  يالقيها  التي  المحاضرة الصعوبات  ألقى  أن  وبعد 

الموعودة على مسامع مثقفي مسقط قدمت له هدايا بمناسبة زيارته لهذا البلد، وإلى هذا الحد  

فاألمر عادي، ولكن هذا األستاذ المحاضر ألصق لألستاذ الجعبيري تهما،ما أنزل هللا بها من  

لإلخ  التابع  الجامع  بالمسجد  اإلمامة  من  إعفائه  في  سببا  كانت  اإلباضيين،  سلطان،  وة 

حتى    1967والموجود قرب البركة، واسمه جامع الهنتاتي، وقد بقي به إماما خطيبا من سنة  

وال  1994 باطلة،  كانت  التهم  تلك  أن  تبين  أن  بعد  المذكور،  بالجامع  الخطابة  إلى  عاد  وقد 

 أساس لها من الصحة. 

يختلف عنا  أنه  نر  فلم  اإلباضية،  إلى مذهب  ينتمي  الرجل  أن  في    ورغم  أو  قليل  في 

كثير، وإذا كان هذا المذهب يعتبر في كتب التاريخ اإلسالمي من جماعة الخوارج، فإن هذا 

من   هم  اإلباضية  فالسادة  األحداث،  تجاوزته  قد  األمر  هذا  أن  ويبدو  كذلك،  يعد  لم  المذهب 

أعرفه وما  الثانوية،  األمور  بعض  في  إال  فرقا  أر  ولم  وسلوكا،  عقيدة  المسلمين  من    خيرة 

الشيخ فرحات مثال في الصالة أن اإلخوة من أصحاب عبد هللا بن أباض ال يرفعون أيديهم في  

تكبيرة اإلحرام، وال يحركون السبابة عند التشهد،وال يأتون بدعاء القنوت في صالة الصبح،  

هذا   مثل  يصنعون  كالحنابلة  األخرى  المذاهب  فبعض  وحدهم  بهم  خاصا  ليس  األمر  وهذا 

ى بعض علماء المالكية، وال ضير في ترك هذا الدعاء الذي ثبت أن الرسول لم  الصنيع،وحت 

 يواظب عليه. 

أننا    والحق  التاريخية)الخوارج(  اللفظة  هذه  من  ينزعج  فرحات  الشيخ  أن  رأيت  وقد 

معشر المالكية في تونس ال نرى هذه الفرقة كذلك، فهم إخوتنا في الدين والوطن، ونحن كما  

فعي نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه،وأذكر أنني  يقول اإلمام الشا

صليت في الجامع التابع للسادة االباضية أكثر من مرة، ولم أر غضاضة في ذلك، فمادامت  

أيضا في   له، والشيخ فرحات يصلي  الثانوية ال معنى  فاالختالف في األمور  العقيدة واحدة، 
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وال   المالكية،  الخاص  جوامع  الجامع  غير  في  يصلي  أره  لم  ولكنني  دلك،  في  عنده  حرج 

 بفرقته، أما أنا فقد صليت الجمعة في جامع الهنتاتي، وكذا بقية الصلوات األخرى. 

هذه     يحضر  ما  وكثيرا  لهم،  بيته،تكريما  في  لزمالئه  الوالئم  األحيان  بعض  في  يقيم 

مشرو كل  عنها  يغيب  حضرها  وإذا  منزله،  خارج  أحدهم  المآدب  أراد  وإذا  جائز،  غير  ب 

واألماكن   المقاهي  في  الجلوس  نفسه  فرحات على  الشيخ  منع  وقد  خفية،  عليه  يقبل  الشراب 

العمومية، وكثيرا ما ألح عليه في الجلوس بأحد المقاهي فيرفض طلبي ويقول : إما أن نجلس  

 ببيتك أو ببيتي. 

، انخرط في سلك التعليم  (1970)لما تحصل على اإلجازة في اللغة واآلداب العربية    

أبنائه   أحد  هو  الذي  اإلباضي  بالمذهب  االهتمام  إلى  ذلك  بعد  دراسته  في  واتجه  الثانوي، 

المخلصين، ولهذا المذهب كتب ومخطوطات هائلة، احتفظ بالكثير منها في مدينة جربة، وفي  

ع الشيخ فرحات  المشرق العربي، ولعل أكثرها كان في جبل نفوسة بالقطر الليبي، ولكي يطل

على هذه الكنوز الموجودة بهذه الجبال حزم حقائبه وتوجه إليها، ويبدو أنه جمع الكثير منها،  

الليبي والتونسي خضع   القطرين  الحدود بين  الثمين، ومر على  العودة بهذا الصيد  ولما قرر 

 للتفتيش من قبل الديوانة الليبية، فافتكت منه تلك الغنيمة.  

يثنه عن مواصلة البحث، والدرس فكانت باكورة أعماله  ولكن فقدان هذ   ه الوثائق لم 

في هذا المجال "نظام العزابة" التي تقدم بها لنيل شهادة الكفاءة في البحث،وقد نشرها المعهد  

الوطني لآلثار، ثم أردف هذا البحث ببحث ضخم عنوانه" البعد الحضاري للعقيدة اإلباضية"  

البحث، وتوالت أبحاثه ودراساته حول المذهب اإلباضي من حيث  ونال به شهادة التعمق في  

توجهه العقدي والفقهي، والتعريف بعلماء هذا المذهب والدور الذي قاموا به في مجال الثقافة  

والتشريع،   الفقه  أوفي  القرآن  تفسير  في  أو  الربيع(  الحديث)مسند  مجال  في  اإلسالمية،إن 

الثقافة   فروع  في  ألفوا  عامة  أن  وبصفة  نذكر  أن  ويكفي  المسلمين،  عند  بدأ  منذ  اإلسالمية 

ألف   زيد(  اإلمام  كتبه عن  آخر  من  نسخة  فرحات  األستاذ  أهداني  بن زيد)وقد  جابر  إمامهم 

العهد   في  ضاع  ولكنه  التاريخ،  كتب  تقول  ما  على  وآراءه  روايته  فيه  جمع  ضخما  كتابا 

زيتونة يعرف فيها بأعالم االباضية  العباسي، ولألستاذ الجعبيري حصة أسبوعية في إذاعة ال

 ودورهم في إثراء الثقافة اإلسالمية بتونس. 

بيد أن هذا التراث الضخم الذي خلفه السادة اإلباضية رغم قلة أتباع هذا المذهب قد    

تتوقف في أي زمان عن مطاردتهم ومضايقتهم   لم  التي  السياسية  للمالحقة  الكثير منه  ضاع 

أحي  تصل  األساليب،  أصابع بشتى  تكون  كثيرة  أحيان  وفي  والمكتبات،  الكتب  حرق  إلى  انا 

الفقهاء المتعصبين وراء أجهزة السلطة تحركها إللحاق  األذى بمخالفيهم، وإلى اآلن ال تزال  

أشار  كما  غيرهم،  عن  فضال  أنفسهم،  االباضية  عند  مجهولة  وأهمها  االباضية،  كتب  أكثر 

 ضية(.  علي يحي عمر في كتيب له بعنوان )االبا

المسائل التي     ونلجأ كعادتنا في هذه الخواطر أو التراجم عرض مسألة  أو أكثر من 

درسها الشيخ فرحات في كتبه،وخاصة من أطروحته إلى)البعد الحضاري للعقيدة االباضية(  

 ونأخذ كمثال لذلك مسألة رؤية هللا تعالى يوم القيامة.

ذي يتفق لفظه ويختلف معناه،والنص واحد  مسألة الرؤية من المتشابه، وهو الكالم ال  

قول رسول هللا صلى هللا   حبيب  بن  للربيع  الصحيح  الجامع  في  ورد  وقد  متعددة،  والمعاني 

عليه وسلم:" ما من كلمة إال ولها وجهان، فاحملوا الكالم على أحسن وجوهه" وقيل لن يتفقه  
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لعرش استوى"وكذلك" وجاء  الرجل حتى يرى للقرآن وجوها، فقوله تعالى:" الرحمان على ا

تفسيرها   في  يلجأ  وغيرها  اآليات  فهذه  مبسوطتان"  يداه  بل  وكذا"  والملك صفا صفا"  ريك 

 على التأويل اعتمادا على المجاز. 

الجامع     إباض، وما جاء في  بن  قاله عبد هللا  ما  يعتمد على  وموقف علماء اإلباضية 

الدنيا في  الرؤية  نفي  من  حبيب  بن  للربيع  المذهب   الصحيح  هذا  علماء  وكل  واآلخرة، 

 مجمعون على استحالة الرؤية باالنطالق من فهمهم للقرآن وحديث الرسول. 

الظاهر،    معناها  غير  على  ناظرة"  ربها  إلى  ناضرة  يومئذ  وجوه  اآلية:"  ويفهمون 

حتى   وجهة  ومكان  حيز  إلى  يحتاج  إليه  النظر  ألن  النظر،  ال  االنتظار،  بمعنى  هنا  فالنظر 

آية  يرى،   أن  المعتزلة  ،يرى  اآلية  هذه  فهم  في  واالباضية  المعتزلة  ويتفق  كذلك،  ليس  وهللا 

الرؤية عند أهل السنة هي أقوى دليل على أن هللا تعالى يرى في اآلخرة، وجواب المعتزلة أن  

من يقول بأن هللا تعالى جسم، فإننا ال ننازعه في أنه يرى، بل في أنه يصافح ويلمس ويعانق  

 عن ذلك، وإنما نكلمه في أنه ليس بجسم، وإن كان ممن ينفي الشبيه على هللا فال بد  تعالى هللا 

من أن يعترف بأن النظر إلى هللا تعالى ال يصح، ألن النظر هو تقليب العين الصحيحة نحو  

الشيء طلبا لرؤيته، ودلك ال يصح إال في األجسام، فيجب أن يتأول على ما يصح النظر إليه،  

ب، كقوله تعالى:" واسأل القرية"فإنا تأولناه على أهل القرية، لصحة المسألة منهم،  وهو الثوا

وبيان ذلك أن هللا ذكر دلك ترغيبا في الثواب، كما ذكر قوله:" ووجوه يومئذ باسرة تظن أن  

 يفعل بها فاقرة" زجرا للعقاب، فيجب حمله على ما ذكرناه".  

باالعتماد على الجبائي المعتزلي أن "إلى"    وعند االباضية كما يذكر األستاذ فرحات  

في اآلية المذكورة بمعنى النعمة، ومفردها اآلالء مضافا  لما بعده ال حرف جر، والمعنى :  

 منتظرة نعم ربها و"إلى " مفعول لناظرة

ويشير الشيخ الجعبيري إلى ورود أحاديث صحيحة تثبت الرؤية للمؤمنين في اآلخرة   

اقتصر علىحديث ليلة    ، وقد  القمر  واحد وذكر جزءا منه ،وهو :" وهل تضامون في رؤية 

 البدر؟" 

والحديث كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول هللا هل    

نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:" هل تمارون في القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب؟" قالوا: ال يا  

ن في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟" قالوا: ال،قال:" فإنكم  رسول هللا، قال :" فهل تمارو

 ترونه كذلك، والحديث أورده باإلضافة إلى البخاري مسلم وأبو داود والترمذي. 

ال     ربكم،كما  تعلمون  كان صحيحا،أنكم  الحديث(إن  أي  معناه)  التالتي  عمرو  ويرى 

بأعينكم،   تبصرونه  البدر، وليس معناه  ليلة  القمر  الزاعم)أي أهل  تشكون في  توهم ذلك  كما 

السنة(، ويصل األمر بعالم آخر من علماء اإلباضية إلى تضعيف الحديث،وإن كان ال بد من  

تعسف،   من  يخلو  ال  للرؤية  تأويلهم  أن  وواضح  بالعلم،  الرؤية  تؤول  أن  فيجب  قبوله، 

ألن النعمة،  بكفر  اآلخرة  في  الرؤية  بوقوع  القائلين  على  يحكمون  أنهم  تأولوا  والغريب  هم 

فله  اجتهد وأصاب  أن من  األثر  في  كما جاء  ومعلوم  الحل،  إلى  يوفقوا  ولم  والسنة،  الكتاب 

 أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، فكيف نحكم عليه بكفر النعمة؟ 
ومعلوم أن كل ما يهم اآلخرة هو غيب، والغيب ال يعلمه إال هللا، ومنها مسألة الرؤية،   

اضية يعتقدون أن بصر اإلنسان في اآلخرة هو نفس بصره في الدنيا  فإذا كان إخواننا من اإلب 

ممكنة فالرؤية  الدنيا  في  كان  عما  مختلفا  اإلنسان  بصر  كان  وإذا  مستحيلة،  هللا  ،   ،فرؤية 
  وجائزة، وآية الرؤية عندئذ ال تحتاج إلى تأويل.
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 تعالى ال تكون  أما الطرف المقابل، ونعني به أهل السنة، فقد اتفقوا على أن رؤية هللا 

والسنة   بالقرآن  ثابت  الرؤية  وقوع  أن  ودليلهم  جائزة،  فهي  اآلخرة  في  أما  الدنيا،  في 

إذا  النظر  ناظرة" وفعل  إلى ربها  ناضرة  يومئذ  تعالى:" وجوه  فقوله  القرآن  أما  واإلجماع، 

قول وفي  الرؤية،  بمعنى  فيكون  بإلى،  اآلية معدى  في  وهو  الرؤية،  بمعنى  كان  بإلي  ه  عدي 

تعالى:"كال إنهم عن ربهم  يومئذ لمحجوبون" قال اإلمام مالك: لما حجب أعداؤه فلم يروه،  

تجلى ألوليائه حتى يروه، ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرون بالحجاب،  

يرونه   قوما  أن  على  دل  بالسخط  قوم  حجب  لما  األخيرة:  اآلية  حول  الشافعي  اإلمام  وقال 

بأنه يرى ربه في  بالرضا نفسه(  الشافعي  بن إدريس)أي  لو لم يوقن محمد  ، ثم قال:أما وهللا 

الميعاد لما عبده في الدنيا، والشافعي يعد من أفصح العرب، ومن فطاحل اللغة، وماذا يساوي  

الزمخشري أمام محمد بن إدريس الشافعي في فهمه للعربية، وفهم القرآن بالذات، بل وحتى  

 ة قبله، ومن يدور في فلكهم زعماء المعتزل

على    مجمعين  الصحابة  كان  فقد  اإلجماع  أما  الرؤية،  يثبت  حديثا  أعاله  رأينا  وقد 

وقوع الرؤية في اآلخرة، ورؤية هللا تعالى تعد من الغيب، وال يمكن في هذه الحالة أن نقيس  

معلومة  اآلخرة  في  تعالى   هللا  رؤية  أن  به  نجزم  ما  وكل  الشاهد،  على  الدين    الغائب  من 

 بالضرورة، أما كيف، فتلك مسألة ال يعلمها إال عالم الغيوب. 

والخالف بين أهل السنة وأتباع المذهب اإلباضي حول هذه المسألة ال يفسد الود، وال    

يعكر صفو العالقة المتينة والحميمة بين أتباع هذا المذهب أو ذاك، فقد طويت الصفحة التي  

المب  أو  بالمارق،  فالفرقة  ينعت هذا  التاريخ،  بالخارجي، وأصبحت في مطاوي  تدع، واآلخر 

اإلباضية اآلن تعد من أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ألنها فرقة معتدلة، ولوال هذا  

االعتدال لما كان لها ذكر اليوم بيننا، وقد نوه الطاهر ابن عاشور بهذه الفرقة، واعتبرها من  

 ل السنة، وليس له عليها أي مأخذ، أو كما قال. الفرق اإلسالمية شأنها شأن أه

بحرص    عملوا  فقد  الحديثة،  العربية  النهضة  في  فعالة  مساهمة  اإلباضية  ولعلماء 

التي   السليمة  الوجهة  وتوجيهها  الصحة،  ترشيد  المذاهب األخرى على  إلى جانب  وإخالص 

األيام ـــ الذين يكيدون  ترضي رب العالمين، لتتمكن من مجابهة األعداء ـــ وما أكثرهم هذه  

له كيدا فظيعا، ولكن هذا الترشيد، كما يقول األستاذ الجعبيري، ال يتسنى له النجاح إال بالعمل  

ما   في  المساواة  قدم  على  المذاهب  هذه  تعامل  أن  على  الفقهية،  المذاهب  بين  التقريب  على 

 بينها، ما دامت كلها تستقي من نفس المعين. 

ء اإلباضية قد أثروا الفكر اإلسالمي بفيض من الكتب والبحوث،  وال جدال في أن علما 

ولعله لو قام باحث بإحصاء جميع الكتب التي ألفها اإلباضية، واستخرج نسبتها المائوية  إلى  

الجميع لوجد نسبة اإلباضية من   ثم قارن بين نسب  المذاهب،  بقية  ثم فعل ذلك في  عددهم ، 

رغم ضياع الكثير من تراثهم بسبب ما عانوه من مطاردة أعلى النسب، إذا لم تكن أعالها،  

 ومضايقة، كما أشار إلى ذلك المرحوم علي يحي عمر. 

كتبه    بوافر  عموما  والتونسية  اإلباضية  المكتبة  يمد  فرحات  األستاذ  زال  وما 

ومحاضراته إن في الندوات العلمية أو على شاشة التلفزة، أو على أمواج األثير، وال ننسى  

ستاذ الجعبيري يعد من المتخصصين على المستوى العالمي في هذا المذهب الذي هو ان األ

 من أنجب وأخلص أتباعه، أمد هللا في أنفاسه.  
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 محمد الهادي بن صالح 

 

مشاهد    ذات  قصة،  إلى  ماضيه  عن  الحديث  البشرة،يحول  أسمر  القامة،  قصير 

ا، وكثيرا ما يتحول هذا البطل إلى مالكم يلطم كل من يمس كرامته  وأشخاص يكون هو بطله

أو   معلما  المضروب  هذا  يكون  أن  يهم  وال  عليه،  االعتداء  يريد  أو  بعيد،  من  أو  قريب  من 

أستاذا، وال يهم أن يطرد من المدرسة أو من المعهد، عنيد، صاحب شخصية قوية، وكثيرا ما  

عمالق، فيلكم هذا، ويطيح باآلخر،وقد مارس المالكمة    يتحول هذا الرجل القصير القامة إلى

 بالفعل، هذا الرجل هو محمد الهادي بن صالح القصاص والروائي المعروف.
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ال أذكر متى وأين تعرفت على محمد الهادي، كل ما أعرفه أننا نلتقي من حين آلخر   

الجديدة رواياته  بعض  معه  يصحب  ما  وكثيرا  مبارك،  مصطفى  بنهج  مقهى  فيهديني    في 

ويطبع   يكتب  أن  نفسه  مع  التزم  أنه  ويبدو  أنشره،  ما  بعض  له  أقدم  منها،وقد  النسخ  بعض 

رواية كل سنة،فقد أنشأ دارا للنشر، ال ينشر بها إال إنتاجه الخاص، سماها دار نشر أبو زيد  

 على اسم جده،وكتبه بعضها يباع، واآلخر يهدى لهذا الصديق أو ذاك. 

له     كانت  لماذا  وجود  أما  صالح:لعدم  ابن  يقول  كما  ذلك  يعود  ؟  خاصة  نشر  دار 

أن  إلى  دفعتني  التي  األسباب  من  المحترف  الناشر  وجود  فعدم  الثقافة،  قطاع  في  المستثمر 

أنشر كتاباتي على حسابي الخاص،وإن أسعفني الحظ، ففي كل مرة أحاول فيها نشر كتاب إال  

ف  ينجز  التي  المدة  لكن  الناشر،  هدا  له  طويلة،  ووجدت  مدة  دائما  أعتبرها  الكتاب  هذا  يها 

نكتب رواية سنة   أن  يعقل  البطي، فهل  النسق  النشر محاولة لكسر هذا  إلى    1970فالتجأت 

، فعشرية كاملة في الزمن تنقلب فيها أوضاع، وتحدث فيها أوضاع  1980وال تنشر إال سنة  

 قع التاريخي للحدث ضروري. أخرى، وهذا واقعنا، واألثر األدبي ال يتقيد بزمان، ولكن الو 

وتاريخ     حياته  تهم   قصص  إلى  االستماع  في  المقهى  في  معه  جلستي  أمضي                                                                     كنت 

القصة، وذلك   يعيد على مسامعي نفس القصص تقريبا، كان هاجسه  عائلته في نفطة، وكان 

الواحد عدة روايات،   الحديث  يقول: لما كنت طفال غالبا ما كنت أروي  منذ أن كان صغيرا 

عن          تت حد الحديث  إلى  تدفعني  التي  الحادثة  أروي   وقد  شكلها،  في  وتختلف  جوهرها،  في 

حادثة أخرى، تجرني بدورها إلى رواية حادثة أخرى وأخرى وأخرى، هذا االستطراد وهذه  

المفارقات غالبا ما تدخل االضطراب على السامع، فأكون ثرثارا عند بعضهم، وأكون كذابا  

 عند اآلخرين. 

فتلك  وكان حديث    الكذب والثرثرة،  أنز هه عن  ولكنني  الوصف،  يتعد ى هذا                                                                   ه معي ال 

 طبيعته في القص، وذلك فنه في السرد، وال يمكن ان تتدخل األخالق في الفن.

بنفطة سنة     بن صالح  الهادي  للتعاضد    1945ولد محمد  القومي  المعهد  وتخرج من 

التقاعد في المركز القومي للجلود  في التقنية االقتصادية والتصرف، وعمل حتى بلوغه سن  

 واألحذية. 

                                                                            ألف سبع عشرة رواية،وله مجموعتان في القصة القصيرة، كما أنه أعد للنشر تقديما    

العريبي،   لمحمد  األولى  ألجم(  قصر  و)بنت  و)المهاجر(  )الرماد(  التالية:  للقصص  وتحقيقا 

 رقات من كتاب العزلة(. والثانية والثالثة لزين العابدين السنوسي، وآخر رواياته )و 

من طبعه أنه ال يجامل وال يداري، يقول رأيه مهما كانت عواقبه، صريح إلى درجة    

رجعة،   بدون  غادره  ثم  القصة،  نادي  رواد  من  الظهور،كان  يحب  ال  مخاطبه،  يغضب  أنه 

ويرتاد هو ومجموعة من كتاب القصة كل يوم أحد إحدى المقاهي في شارع الحبيب بورقيبة،  

وقع بينه وبين أحد الحاضرين خالف، فأغلظ له القول، وغادر الجماعة نهائيا، كما انسلخ  ثم  

من قبل من اتحاد الكتاب التونسيين وغيره من النوادي،يقول عن سبب مغادرته لهذه النوادي:  

انسلخت من النوادي ألنها ال تستجيب لطموحاتي المشروعة والمتواضعة في اآلن ذاته، فأنا  

بحر المقاعد  أطالب  وأرفض  الجمود،  أكره  ألنني   المسؤولية،  وتداول  المناصب،  كية 

المحجوزة مدى الحياة، وأرفض كل ألوان الهيمنات، وكل أساليب االحتكار مهما كان نوعها،  

فأنا أرى فيها عمال يسيء إلى األخالق الحضارية الفاضلة، وأتساءل دائما كيف تسمح جمعية  

ى كرسي رئاستها شخص هو باق ما بقي نفوذه األدبي أو السياسي ثقافية  لنفسها أن يجلس عل

ضحية   يكونوا  أن  من  هؤالء  مثل  تمنع  صيغ  إيجاد  من  بد  ال  لذلك؟  نفسه  طابت  ما  أو 



167 
 

أرفضها،   صيغ  بإقرار  لنفسها  سمحت  التي  النوادي  هذه  بين  من  الكتاب  حكرهم،واتحاد 

وهو   بالتخلف،  السياسي  الرجل  نتهم  شديد  عندما  مثل  وعجبي  نتهم  الحكم،  بكرسي  يتشبث 

هؤالء،بل أنهم ال يرون وجها للمقارنة، فهذا الكاتب الواعي عجز عن فرض وجه من أوجه  

األسباب    لهذه  مستنيرة،  دائرة  تكون  أن  فيها  المفروض  من  ضيقة  دائرة  في  الديمقراطية 

المؤسس هذه  بعضوية  أتمتع  أن  بإمكاني  وكان  تجرد،  بكل  فرفضني  االتحاد،  منذ  رفضت  ة 

في   دور  المبدأ  على  الثبوت  أيضا،بدعوى  والمتصلبة  المتزمتة  لطبيعتي  ولكن  تأسيسها، 

امتناعي، فقررت أن ال أندمج في هذه المنظمة، وأكون بمفردي هيكال ثقافيا قائما بذاته، وها  

 أنا ذا على عهدي. 

ور  الرحمة،  وباب  الدفء،  يعرف  بيت ال  منها:  وأمامي  كثيرة،  إن رواياته  احة  قلت 

المجنون، والحركة وانتكاس الشمس، والغربان تأتي من الغرب، وفي بيت العنكبوت، وتراب  

 على أعتاب الليل، وكلب السبخة، واألبنية الهشة، وألق التوبة، ومن حقه أن يحلم.  

)من حقه أن يحلم( هي الرواية السابعة لهذا الكاتب الذي آل على نفسه أن تكون حياته    

متواصال ولعله  إنتاجا  مادي،  وإرهاق  عناء  من  ذلك  كلفه  مهما  للضوء،  إنتاجه  يبرز  وأن   ،

المؤلف  إرادة  أن  للمأل  فيثبت  التونسي،  الكاتب  يعاني منها  التي  النشر  أزمة  يتحدى  أن  أراد 

أن   أردنا  وإنما  األسطر،  ليس موضوع هذه  النشر  أزمة  ولكن  األزمات،  فوق كل  وعزيمته 

ي أثناء قراءتنا لهذه الرواية، ونقول مالحظات، وليس هي                              نسوق ما عن  لنا من مالحظات ف 

يحلم(   أن  )من حقه  انطالقا من روايته  بن صالح،  الهادي  الروائي عند محمد  للفن  بدراسة  

لفنه   تخصص  وأن  ببالدنا،  اآلداب  كليات  برامج  يقتحم  أن  حقه(  الرواية)من  هذه  فصاحب 

تكو ن   أن   بعد  خاصة  المعمقة،  الدراسات  القصصي                                                الروائي  اإلنتاج  من  الرصيد  هذا  له 

والروائي، وال شك أنه امتلك آليات هذا الفن األدبي من جهة، واكتسب تجارب فنية ال تخلو  

 من نضج وتطور من جهة ثانية، وللرجل مطالعات في األدب العالمي ال حد لها. 

ة وسبع  )من حقه أن يحلم( تتكون من عشرة فصول، أشار إليها الكاتب باألرقام في مائ  

تدور   قسم  فسمين:  إلى  المكان  حسب  الرواية  وتنقسم  المتوسط،  الحجم  من  صفحة  وسبعين 

وقائعه في تونس، والقسم الثاني تقع أحداثه في باريس، وأبطال الرواية هم الكاتب والصحفي  

الذي لم يذكر اسمه ثم الشاعر والسلطان وزينب خليلة الكاتب ، هذا في تونس، أما في باريس  

وأم  فنجد   آنج،  مار  ثم  اليهودية،  وراشيل  التونسي،  الطالب  ثم  المغترب،  العربي  المثقف 

الكاتب التي تطارده، وهو في باريس، ويعثر على جثتها هناك، فيوافق على حرقها، ألنه لم  

 يجد لها قبرا يواريها فيه. 

                                                                    اكتسب بطل الرواية من خالل عمله في الصحف والمجالت خبرة أه لته ألن يصبح    

هذه  ص له  وتسمح  الصحف،  إحدى  في  الكتب  وتقديم  الثقافة،  ركن  على  يشرف  وأديبا  حفيا 

الوظيفة باالتصال بالوزراء والكتاب والشعراء، ويحاول أن يداعب بعض الشعراء المداحين،  

فيرفق بعض مقاالته برسم ساخر، يبدو فيه الشاعر ينقر على دف،فاغتاظ الشاعر  فدفع إلى  

بقصيدة عصم "  الجريدة  له  يصور  أن  الصحيفة  رسام  من  فطلب  وغضبه،  قرفه  أثارت  اء 

 الشاعر في هيئة جرذ قذر)...( جرذ مسعور، بذيله الطويل" 

ولم يجد الشاعر بدا من أن يرفع أمره إلى السلطان، يشكوه سخرية الكاتب به، وتعييره   

األخير مقصد    بأنه مداح السلطان، وبعد ألي وحوار طويل بين الشاعر والسلطان، يفهم هذا

 الشكوى، ويأمر برفت الكاتب من وظيفه. 
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                                                                                  ويقر  الكاتب إزاء هذه البطالة والغربة التي أحس بها وهو في بالده إتمام ما كان يفكر    

فيه من قبل، وهو السفر إلى باريس إلتمام دراسته، واالتصال بعباقرة الفن واألدب في هذه  

 المدينة.  

خل   يترك  أن  بعد  للرحيل  بها،  ويستعد  غرر  التي  الفتاة  تلك  منزله،  في  زينب  يلته 

وأصبحت تعاشره معاشرة األزواج، ولكنه رفض أن يرتبط بها، أو يتقيد بشيء اسمه الزواج  

في   سارتر  بول  جان  الوجودي  الكاتب  غرار  على  حياته  في  يسير  كأنه  األبناء،  وإنجاب 

السلو  حسنة  الفتاة  هذه  كانت  وقد  بوفوار،  دو  بسيمون  للشعر،  عالقته  ومحبة  والسيرة  ك 

 ونصحها أن تعيش تجاربها األدبية، قال لها: 

 ـــ "أنت تكتبين عن الحب فهل عشت تجربة حب؟" 

وأقنعها بأسلوبه المغري بأن تحب، وأن تمارس هذا الحب، ولم تجد مفرا من ممارسة    

 الحب بعيدا  عن ترهات العذريين، ولم يكن ذلك في البداية معه كما كان يؤمل. 

سافر إلى باريس، وعاش فيها غريبا جائعا مقرورا، مطاردا من البوليس، وتعرض    

يستطيع   حتى  يهودية،  امرأة  عند  لألطفال  محضنة  في  وعمل  والشتم،  والسب  لإلهانة 

تصدر   عربية  مجلة  في  مذكراته  كتابة  جانب  إلى  والدفء،  والمبيت  الطعام  على  الحصول 

 ا عن بالده.بباريس، وصف فيها غربته ووحشته بعيد

                                                                            وعوض إن يتصل بالكت اب والرسامين والمفكرين، أو يتابع دراسته في إحدى الكليات   

انغمس في حياة اللهو والمجون، وأخذ يمضي بياض نهاره مع امرأة شاذة جوابة  آفاق، بحثا  

إنها   المزري،  لماضيها  انتقاما  األسيوية،  البلدان  في  المخدرات  وبيع  الجنس،  ممارسة  عن 

للغرب الذي يسعى إلى تدمير القيم، ونشر الرذيلة في البلدان التي استولى عليها، ثم  صورة  

هذا   ومنهم  والعرب،  الزنوج  تحتقر  التي  وهي  الزواج،  على  المغامرة  المرأة  هذه  مع  يتفق 

الكاتب عندما رأته ألول مرة في المقهى الذي تعمل به، وقد تطورت العالقة بينهما إلى درجة  

فق والمعاملة  المعاشرة،  االحترام  لها  فيكن  هو  أما  اآلخر،  إلى  حاجة  في  منهما  كل  كان  د 

الحسنة، وأما هي فتضمر له العداوة والحقد، المهم أن يصل إلى مبتغاه " وقد نسي في أوج  

شهوته كل القيم وكل علمه، وما قرأه في نص مدرسي، وحكاية ذلك الشاب الهندي الذي سمع  

ف جنسه،  يشتم  إليه  أحسن  بكلمات  من  تهدر  حتى  للكرامة  ثمن  ال  أن  قائال  إحسانه  إليه  رد 

 نابية". 

لقد أحرق جثة أمه، واألم هنا رمز للحضارة التي ينتمي إليها هذا الكاتب، إن كان له   

للبقاء،   البالد مكانا  بعد موافقته، ألنها لم تجد في هذه  الغرب  انتماء، وبعبارة أخرى أحرقها 

بن ص الهادي  محمد  عنه  " عبر  أحرقها  للدفن   المكان  هذا  الغرب  يجد  لم  ولما  بالقبر،  الح 

 التفت فجأة ليرى جثة أمه في آنية القمامة في نار متأججة". 

والكاتب بطل هذه الرواية وجودي يهمه اللحظة التي هو فيها،يؤمن بأن" عدم إحساسنا   

والسخ  بالتفاهة   غيره  وينعت  الحضارة"  تخلفنا عن ركب  أسباب  أن  بالزمن من  ويرى  ف، 

بأن   نيتشه  غرار  على  ويعتقد  والدين،  والسياسة  الجنس  عن  الحديث  في  ينحصر  األدب 

أما   أدبه،  محور  هي  الجنسية  اإلثارة  وأن  عبده،  خالق  الرب  ال  ربه،  صانع  هو  اإلنسان 

السياسة فيتجنب الصدام مع ولي أمره، وكاتب هذا شأنه من حقه إن يحلم باألشياء التي تهمه،  

غيره، من حقه أن يكون أنانيا، وأن تكون هذه األنانية هي قضيته، ومن حقه أن يشبع  وال تهم  

ومن   الوطنية،  لغته  فيتحدى  باللغة،  يتهاون  أن  حقه  ومن  الجنسية،  غرائزه  ويرضي  بطنه، 

تأباه  الذي  البذيء  بالكالم  يتفوه  أن  كذلك  حقه  ومن  اللغة،  هذه  قواعد  يراعي  ال  أن  حقه 
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يتهرب من  المروءة واألخالق، ك  إنه كاتب  فنقول عنه  نحن  أما  ذلك وغيره من حقه هو،  ل 

أن   يبين  أن  أراد  بن صالح  الهادي  الكاتب محمد  وأن  نحو مجتمعه،  مسؤوليته، ومن واجبه 

الكاتب حر فيما يقول ويكتب، ولكن هذه الحرية إذا لم توظف في إنارة الرأي العام وترشيده  

أتفه  فال قيمة لهذه الحرية، وال معنى لهذ الحلم، كان يمكن أن يحلم بأشياء كبيرة، ولكن ما  ا 

الكاتب   أو  اإلنسان  يحلم  أن  تعودنا  وقد  وسخيف،  متدافع  هذيان  إلى  تحول  لقد  الحلم،  هذا 

بالعدالة  االجتماعية وبالحرية  والتقدم وحب اآلخرين،حتى يسود التعاون واإلخاء بين البشر،  

خالية من األضغان واألحقاد، ومن مطاردة اإلنسان    جميع البشر، كان يمكن أن يحلم بمدينة 

يسوده   نتن،  واقع  من  ينطلق  وهو  الكبيرة،  األحالم  هذه  تأتي  أين  من  ولكن  اإلنسان،  ألخيه 

بطل   الكاتب  يعترف  يتجاوزه،ألم  وال  موجود،  هو  مما  ينهل  إنه  والدمار،  والفضيحة  العار 

ات وقصاصات الجرائد والمجالت، أي  الرواية بأنه كتب قصة طويلة، كلها مركبة من مقتطف

أنه لم يأت بحرف واحد من جعبته، او فكرة واحدة من بنات أفكاره، أو من أوال أفكاره كما  

 يقول محمد الهادي بن صالح.  

وال يبعد أن تكون هذه الرواية سيرة لكاتب تونسي معروف، ال فائدة في ذكر اسمه،    

ه عن  يبعدنا  صالح  بن  الهادي  محمد  قائال:  ولكن  الرواية  فصول  في  البدء  قبل  الظن،  ذا 

الرواية وهم، والوهم شيء من الواقع، وكل اتفاق مع هذا الواقع في بنية الشخوص أو سير  

 األحداث مجرد صدفة.

وكت اب     ومحدثين،  قدامى  وشعراء  لكت اب  بأسماء  تعج  فالرواية  ذلك   إلى                                                                             وباإلضافة 

إلى   نشير  أن  ويهمنا  مشهورين،  الغرب  لشعراء   من  األعالم   من  قائمة  استخراج  يمكن  أنه 

المطوي   العروسي  محمد  المثال  سبيل  على  نذكر  التونسيين  الكتاب  ومن  تونسيين،  وكتاب 

 والشابي وبيرم التونسي وغيرهم.  

وبعد فإن هذه الرواية تندرج ضمن الروايات العربية التي تتعرض إلى عالقة المثقف    

تو  بدأها  التي  بالغرب  أم  العربي  )بقنديل  حقي  يحي  ثم  الشرق(  من  )بعصفور  الحكيم  فيق 

هاشم( والطيب صالح )بموسم الهجرة إلى الشمال( وتصور)من حقه ان يحلم(غربة المثقف  

بالثقافة  متشبع  الرواية  فبطل  المعيش،  الواقع  إزاء  حيرته  وتبرز  وعصره،  مجتمعه  في 

في  وكتابها،  مثقفيها  بين  مكانا  يجد  ال  ولكنه  بثقافته  الغربية،  متشبع  وهو  ويحتقر،  طارد 

الوطنية، ولكنها هي األخرى ترفضه، أو يرفضها ال يهم، ويبقى مترددا حائرا، كتردده في  

الزواج على العرف الجاري بماري أنج، رمز الثقافة الغربية المتهالكة على كل ما هو نفعي،  

ولكن وانتمائها،  أصالتها  عن  الباحثة  الوطنية  الثقافة  رمز  هذا    وزينب  أو  الحيرة،  هذه 

االنغالق، وضع له الكاتب انفتاحا، يظهر في آخر الرواية، أنه االبتسامة والسفر والبحث من  

أرضى   وسواء  الجميع،  ترضي  التي  بالطريقة  الحالم  مجتمعه  في  الكاتب  دور  عن  جديد 

 الكاتب غيره أو لم يرضه، فمن حقه أن يحلم، ومن حقه أن يكتب. 

الهادي   محمد  أي    إنتاج  من  إنتاجا  أكثر  ولعله  الرواية،  مجال  في  غزير  صالح  بن 

كاتب روائي آخر في تونس، ومع ذلك لم يتصد بعض النقاد إلى دراسة إنتاجه والتعريف به  

العربية   أقسام  الجامعية، وفي  الدراسات  في  يلق حظه كما هو منتظر  لم  إنه  ثم  القراء،  لدى 

 م. بالكليات التونسية وما أكثرها هذه األيا

ثم أن الناقد الذي يهتم باإلنتاج األدبي الذي يصدر عن بعض المطابع ودور النشر في   

للكاتب،   بأثر جديد فألنه صديق  بتونس، وإن اهتم بعضهم  بالدنا غائب في األوساط األدبية 

وقليلون هم الذين  يقبلون على دراسة رواية أو كتاب دون معرفة مسبقة بالمؤلف، في حين  
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ف النقاد  لألدب  أن  قدمها  التي  واإلضافة  قيمته،  ومدى  األثر  إلى  ينظرون   أخرى  بلدان  ي 

 بجميع أجناسه ال إلى صاحبه. 

                                                                             هذا الحصار والصمت والتعتيم آلم محمد الهادي بن صالح، وحز  في نفسه، فهو عندما   

ا:  يدفع بكتابه إلى القارئ ينتظر رد فعله، وصداه في نفسه، وإلى أي حد أثر فيه، يقول صاحبن 

هنا أكون كاذبا إن زعمت أنني راض عن الصمت الذي قوبلت به رواياتي األخيرة) نحن في  

بلد  1991ربيع   في  إطالقا، خاصة  يزعجني  فهو ال  كثيرا،  آلمني  وإن  الصمت،  هذا  لكن   )

كبالدنا  فيها من هو على استعداد لكي يناقش كتابا، وإن لم يره، ولم يقرأ منه حرفا واحدا،  

 ة. فضال عن كلم

عموما،     بديهي،واإلنسان  أمر  هذا  لغيره،  يكتب  اختصاصه  كان  مهما  الكاتب  إن 

والكاتب خصوصا ال بد أن تصادفه لحظات مشرقة في مسيرته األدبية، فتطالعه مرة دراسة  

عنه   ويبعد  عزيمته،  ويشحذ  الطمأنينة،  بعض  نفسه  على  يدخل  لها  تناول  أو  آثاره،  ألحد 

وهذا ما وجده محم أسوار  اإلحباط،  المعمقة خارج  الدراسات  في بعض  بن صالح  الهادي  د 

 كليات اآلداب بتونس. 

على    إال  تدل  ال  متخلفة،  أساليب  الصمت  ومؤامرات  التعتيم   أن  صالح  ابن  والحظ 

لها   ويكون  الحقيقي،  حجمها  تتجاوز  ال  حتى  أهمية،  يعطيها  أن  للكاتب  يمكن  وال  الجهل، 

فا اإلبداع،  في  مسيرته  على  فهو  انعكاس  فنية،  قيمة  لكتاباته  تكون  من  أبدا  يهمل  ال  لزمن 

الغربال الصادق، فإن كان لكتاباتي ـــ كما يقول ـــ قيمة فنية فلن يهملها الزمن، مهما حاول  

 الناقدون إنكارها، واأليام بيننا.  

في     إن  معلميه وأساتذته،  تحدى  التحدي،  بن صالح على  الهادي  قامت مسيرة محمد 

اال أحد  التعليم  مع  ضارية  معركة  بعد  العليا،  شهادته  واقتلع  الثانوي،  التعليم  في  أو  بتدائي 

فقط،   إلنتاجه  خصصها  نشر،  دار  فأسس  النشر،  أزمة  وتحدى  االمتحان،  لجنة  أعضاء 

من   معينا  نمطا  ألفوا  الذين  للحاضرين  بالتحدي  تتسم  والملتقيات  الندوات  في  ومداخالته 

 ن آراؤه هي التي يعمل بها غدا ، والمستقبل بيننا . التفكير، ال يحيدون عنه، وستكو

 

 

 
 

 تـــوفيق بن عامــــــر 

 

معتدل القامة، نحيل الجسم، أسمر البشرة، كثيف شعر الحاجبين، فصيح اللسان، بليغ    

الكالم، قوي الحجة، له شعر جيد، أغلبه في اإلخوانيات، كتبت له قصيدة طويلة على الرخام،  

اخل إلى مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تحدث فيها عن تأسيس  علقت على يمين الد

الدفعة   من  هو  وكان  تأسيسها،  في  ساهموا  الذين  واألساتذة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية 

العربية،   اللغة واآلداب  المؤسسين، تولى رئاسة قسم  الذين تخرجوا على يدي هؤالء  األولى 

هذا القسم مثاال في التنظيم وحسن التسيير،يعمل ما يراه خيرا، وال  وكان في فترتي رئاسته ل

ينتظر الشكر من أحد، يقابل اإلساءة باإلحسان، حريصا على إقامة ندوات علمية كل سنتين،  

من   وحتى  العربي،  والمشرق  والمغرب  والجزائر  تونس  من  األساتذة  بعض  لها  يستدعي 
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العلمية، وتص المشاركات  تجمع  ثم  العلوم  أوروبا،  كلية  بإصدارها  تتكفل  في منشورات،  در 

  ( نذكر  الدولية  العلمية  الندوات  هذه  تناولتها  التي  المحاور  ومن  واالجتماعية،  اإلنسانية 

األصيل والدخيل في الفكر العربي( و) مجادلة السائد( وتتضمن هذه المحاور أبحاثا في اللغة 

 والحضارة واألدبين  القديم والحديث. 

رئاسة القسم المشار إليه بقي هاجس تنظيم الندوات العلمية يراوده، فكون    ولما غادر 

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وحدة بحث سماها ) وحدة الثقافات( وأمامي سفر نشر فيه  

 أعمال الندوة المنعقدة في إطار وحدة البحث أطلق عليه ) التراث العربي والحوار الثقافي( 

دوة ببحث جليل عنوانه )اإلسالم والحوار( بين فيه رأي )اإلسالم  وقد شارك في هذه الن 

والحوار( يقول:" إن الحوار بما هو ضرب من التواصل وأسلوب من التعامل في العالقات 

مناخ سلمي،   ويكتنفها من  العالقات  تلكم  يسود  ما  يتوقف وجوده على  اإلنسانية  الذوات  بين 

فيه بدونه، وال مراء في أن رسالة اإلسالم هي   فالسالم شرط أساسي لكل حوار  وال حديث

رسالة سالم باألساس، إذ بشرت به في مجتمع كان يسوده قانون العنف، وتحكمه تقاليد الغارة 

والثأر، وخاطبت أتباعها  بلغة األلفة واإلخاء " واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف 

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم" " ادفع بالتي    بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا"" إنما

وال   والتقوى  البر  وتعاونوا على   " ولي حميم"  وبينه عداوة كأنه  بينك  الذي  فإذا  أحسن  هي 

تعاونوا على اإلثم والعدوان" بل جعلت هذه الرسالة من السالم تحية اإلسالم واسما من أسماء  

وهي السالم،  الجنة  أهل  وتحية  الحسنى،  "    هللا  الهداية  وهو  الغاية  هو  والسالم  السالم،  دار 

يهدي هللا من اتبع رضوانه سبل السالم" وهي في حد ذاتها رحمة للعالمين" وما أرسلناك إال  

 رحمة للعالمين". 

  1946ولألستاذ توفيق بن عامر أصيل مدينة القلعة الكبرى والمولود بها في جانفي    

ي على سبيل المثال )دراسات في الزهد والتصوف(  دراسات قيمة في الحضارة اإلسالمية،ه

 و)التصوف اإلسالمي إلى القرن السادس للهجرة(. 

على    نعمل  والدراسات،أو  األبحاث  بهذه  نلم  أن  الخواطر  هذه  في  غايتنا  من  وليس 

تقييمها، ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن هذه األبحاث تتسم بروح النزاهة والموضوعية، فال  

يلمزون أو يهمزون، كما يفعل غيره من مستشرقي العرب الذين يشككون فيما    هو من الذين 

 هو معلوم من الدين بالضرورة لغاية في نفس هؤالء المشككين في عقيدة القوم. 

ونريد في هذه العجالة أن نهتم بأطروحته التي نشرها في جزأين وعنوانها )الحضارة   

إلى قسمها  التي  الرقيق(  وتجارة  تجارة   اإلسالمية  خصائص  األول  في  بين  أقسام،  ثالثة 

السابقة،   األمم  عند  التجارة  هذه  مالمح  إلى  فتعرض  للهجرة،  الثالث  القرن  قبل  الرقيق، 

تطورها   ومظاهر  الرقيق،  تجارة  من  اإلسالم  موقف  وضح  ثم  العرب،  أمة  منها  وخاصة 

الثاني  واأل القسم  للهجرة، وأما  القرن األول  الفتوحات خالل  البحث  بانتشار  ساسي  في هذا 

فقد أقبل فيه األستاذ ابن عامر على تحليل خصائص هذه التجارة في القرنين الثالث والرابع  

العالم  إلى  الرقيق  توريد   وحركة  التجارة،  هذه  في  والطلب  العرض  عن  فتحدث  للهجرة، 

أسال به من  تميزت  فيها، وما  يباع  التي  العبيد واألسواق  أجناس  يب في  اإلسالمي، ومختلف 

المعامالت، ثم تناول تجارة كل صنف  من أصناف الرقيق حسب الجنس وشراته، واهتم في  

القسم األول واألخير بآثار تجارة الرقيق في المجتمع اإلسالمي، وإلقاء بعض األضواء على  

 مآل هذه التجارة بعد القرن الرابع للهجرة. 
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طريقة تناول األستاذ ابن عامر  وقد أردنا أن نقف عند مسألتين هامتين لنتعرف إلى    

لبعض اإلشكاليات التي ما زال أصحاب النوايا المغرضة يطرحونها حتى اليوم لنلمس منهجه  

 في الردود على هؤالء المغرضين من مستشرقي الغرب وأتباعهم من العرب.

أما المسألة األولى فتتعلق بمدى قدرة العربي على القتال، ومجابهة الخصم في ساحة    

حرب، فقد زعم األب المنس ـــ وهو من أشد خصوم الحضارة اإلسالمية ـــ أن قريشا كان ال

لها جيش من المرتزقة يتكون من العبيد األحابيش، وهذا الرأي قد يكون مقبوال، ولكن األب  

الكبرى مع جيش   بدر  قريش في غزوة  أن هزيمة  ومؤداها  أخرى،  بنى عليه قضية  المنس 

م عدم  سببها  هذا المسلمين  أن  يقول  كما  بدليل  الغزوة،  هذه  في  المزعوم  الجند  هذا  شاركة 

 الجيش عندما شارك  في غزوة أحد انتصرت قريش على المسلمين. 

وزعم األب المنس أن لقريش جندا قارا " من الرقيق ومجموعات متميزة من العبيد    

وا بالشجاعة وفنون  تعتمد عليها قريش في الدفاع عن نفسها " ونسي هذا األب أن العرب عرف 

القتال والفروسية، ووجود عبيد لهم في غزوة أحد هو من باب المساعدة وخدمة أسيادهم ال  

 غير. 

هذا    المصادر عن  أطروحة المنس سكوت  بطالن  في  عامر  ابن  األستاذ  اعتمد  وقد 

الجند المزعوم، وإن ذكر لفظ األحابيش في بعض المصادر، والتي تخيل منها المنس وجود  

ش جرار فإنها التبرز" بوضوح هوية هؤالء، وال تسمح بأنهم جند سود من أصل حبشي،  جي

وقع استيرادهم من سواحل البحر األحمر، بل أننا نجد في هذه المصادر من القرائن ما ينفي  

هذا الزعم، مما يجعلنا نعتبر أن هذا المستشرق قد بالغ في تأويل بعض اإلشارات، واعتسف  

 ات" في بعض االستنتاج 

القس والمستشرق االنجليزي      الرد،وإنما ذكر رأي  يكتف األستاذ ابن عامر بهذا  ولم 

 مونتغمري وات الذي وصف هذا الجند القار بأنه بعيد عن الموضوعية والنظر العلمي. 

الناحية    فمن  المنس،  األب  نظرية  بطالن  ولغويا   تاريخيا  عامر  بن  توفيق  يثبت  ثم 

األحابيش   فإن  من  التاريخية  متأتية  باألحابيش  تسميتهم  وأن  األحبش،  يسمى  واد   إلى  نسبة 

تاريخ   لها دور في  التي كان  العرب  قبائل  قبيلة من  الوادي، فهم إذن  تكوينهم لحلف في هذا 

الحروب عند عرب الجاهلية، وكان لهم أسياد ورؤساء يتحالفون مع بعض القبائل، وهو ما ال  

 يؤيد نظرية المنس. 

الل  الحجة  األحابيش  أما  لفظة  أن  رأى  كونه  من  فهم المنس  بطالن  على  فتعتمد  غوية 

مأخوذة من الحبشة ، ال إلى نسبتهم إلى وادي األحبش من ناحية، وإلى معنى األحبوش الذي  

يعني فريقا من الناس من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة فإن المصادر تفرق بين األحباش ذوي  

آهل مكة، وبين األحابيش الذين هم من قبيلة عربية، كما رأينا،  اللون األسود، وتسميهم عبدان  

 يسكنون خارج مكة، بينما العبدان كانوا يسكنون مع العائالت القرشية، للقيام بخدمتهم. 

ويسوق ابن عامر حجة ديمغرافية تتمثل في أن قريشا كانت قليلة العدد، تزدحم كلها   

ف تسمح لهم بالنمو الديمغرافي، حتى يعملوا على  في الوادي المحيط بالكعبة، فلم تكن الظرو 

 تكوين هذا الجيش من المرتزقة. 

لقد أراد المنس أن يثبت بكل الطرق جبن أهل قريش مستدال على ذلك بانهزامهم أمام    

المسلمين، عندما يتخلون عن جنودهم األحباش ـــ حسب زعمه ـــ وعندما ينتصرون يرى أن  

ل قريش الحربية، ألنهم مشغولون بالتجارة، وتكديس الثروات،  هذا النصر ليس راجعا لخصا

 فلم تكن لهم ما للبدو من خبرة باستعمال السالح. 
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وواضح أن المنس يعتقد، لغاية في نفسه، أن هذا الجيش  تسبب " في انتصار قريش    

"   في أحد، وكانت هزيمتهم في بدر بسبب التخلي عن االستعانة بهم" وبطريقة أخرى أراد أن

يبين أن المسلمين لم يجدوا عسرا في التغلب على قريش لجبنها، ولتخلي األحابيش عنها في  

 غزوة بدر الكبرى" 

وواضح كذلك أن األب المنس يستنقص من القدرة القتالية ألهل مكة، كما يستنقص    

حربية،   خبرة  لها  وليست   ، قريش  على  انتصروا  الكبرى  بدر  ففي  المسلمين،  شجاعة  من 

المنس  واالن األب  فغاية  كذلك،  ليست  وقريش  شجاع،  جيش  على  عادة  يكون  الحق  تصار 

التقليل من انتصار المسلمين في بدر،   ومن ناحية ثانية فقد انتصر العبيد على المسلمين في  

من   جيش  فهذا  وإال  حربي،  استعداد  لهم  يكن  لم  المسلمين  أن  زعمه  حسب  يؤكد  مما  أحد، 

 المرتوقة ينتصر عليهم. 

كذا تبنى اآلراء والنظريات، وتتداول بين الباحثين، وهي مقامة على جرف هار، ال  ه  

 تستند إلى أي أساس أو برهان.

أما المسالة الثانية فتتعلق بموقف اإلسالم من الرق، وعبودية اإلنسان ألخيه اإلنسان،    

و  تحريره،  دون  وحال  لإلنسان،  وتعذيبه  للرق  بتشجيعه  متهما  اإلسالم  كان  كان  فقد  ما  هذا 

منددا   أوروبا  في  يتجول  وكان  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في  الفيجري  الكاردينال  يردده 

هذا  من  القصد  وكان  ببلجيكا،  للرقيق  مؤتمر  انعقاد  إلى  ودعا  الرق،  من  اإلسالم   بموقف 

عليها،   واإلجهاز  تطويقها  الغرب  أراد  التي  العثمانية  الدولة  على  الخناق  تضييق  المؤتمر 

 تالي الحد من انتشار اإلسالم في إفريقيا الذي أقض مضجع الفيجري. وبال

الهوى والغرض، وقد عرضه علينا    يتجرد عن  موقف اإلسالم من الرق واضح لمن 

نفاد الرقيق في البيوتات العربية، إذ   األستاذ توفيق بن عامر بكل وضوح ، وهو يبحث عن 

قة متينة بنظرية االسترقاق في اإلسالم،  الحظ أن استنزاف هذا الرصيد من العبيد له " عال

وهي نظرية ال تعتبر الرق نظاما طبيعيا، كما ذهب إليه فالسفة اليونان، وال نظاما إلهيا ، كما  

استدعتها   ومؤقتة  طارئة  وحالة  استثنائيا،  وضعا  تعتبره  وإنما  الكنيسة،  رجال  إليه  ذهب 

بدية، كما تعتبر أن األصل في  ظروف اجتماعية، هي ظروف الحرب، وال يمكن ان تكون أ

اإلنسان  هو الحرية، ولذلك حثت المسلمين  على العتق، وحددت لهم مصادر الرق، فضيقت  

 بذلك أسباب العبودية، ووسعت في منافذ الحرية".

ووجد األستاذ ابن عامر في القرآن والسنة سندا لهذا الرأي، فالقرآن يحث على العتق،    

واعتبر الرسول أن أفضل العتق هو تحرير أحسن أنواع الرقيق،    ويجعل ثواب العتق الجنة،

توفيق   األستاذ  وأشار  الرقاب،  لعتق  المال  المساهمة في جمع  إلى  الناس  ودعا  ثمنا،  وأغاله 

ابن عامر إلى أن اإلسالم أوجد منافذ أخرى أمام المسلمين لفك الرقاب وعتقها، ككفارة الحنث  

و الخطأ،  قتل  وكفارة  اليمين،  كذلك  في  رمضان،  في  العمد  اإلفطار  وكفارة  الظهار،  كفارة 

أنواع   العتق كل  هذا  من  ويستفيد  والكسوف،  الخسوف  الرقاب عند ظهور  إلى عتق  اللجوء 

 الرقيق، مهما كان دينه ولونه، بل أن أفضل أنواع العتق هي الرقبة غير المسلمة.  

فماذ   الرق،  في  وعقيدة  شريعة  اإلسالم  رأي  هذا  كان  تصرف  فإذا  ذلك  بعد  يهم  ا 

سيئا   كان  وإن  لرقيقهم،  معاملتهم  حسن  على  أثيبوا  خيرا  كان  فإن  عبيدهم،  مع  المسلمين 

يحاسبهم  هللا على سوء تصرفهم مع عبيدهم،وقد أبرز ابن عامر صورا مشرقة وأمثلة رائعة  

فتخرج والرعاية،  العناية  األرقاء  من  الكثير  وجد  فقد  أرقائه،  مع  المسلم  سلوك  منهم    تبين 



174 
 

العالم والشاعر والكاتب والقائد، وأنجبت الجواري منهم الخلفاء واألمراء والوزراء وغيرهم  

 من وجوه القوم. 

رفعه    الذي  الشعار  وهو  واحد،  واالسترقاق  اإلسالم  معنى  أن  هذا  بعد  أفيقال 

يق لم  الكاردينال الفيجري في أواخر القرن التاسع عشر كما المعنا، ومع أن االتجار في الرق

أصابع   توجهت  فقد  العهد،  ذلك  في  مسيحي  أو  إسالمي  وببلد  آخر،  دون  بقطر  خاصا  يكن 

االتهام إلى اإلسالم والمسلمين، فتوهم غالب سكان أوروبا أن االسترقاق من الفظائع الخاصة  

باإلسالم، وقد أبان األستاذ ابن عامر دعوة اإلسالم إلى عتق العبيد والترغيب فيه، ومنع قهر  

إلى  الع الشعار)التشوف  هذا  في  يتمثل  الرق  من  اإلسالم  موقف  أصبح  حتى  وإذالله،  بد 

 الحرية(. 

وبالعكس فقد أباحت المسيحية ـــ والكاردينال الفيجري ساهم في ذلك بسكوته ـــ نظام    

الرق واعتبرته ضربا من العقيدة، فال يجوز للعبد أن يتشوف إلى الحرية، ولو اعتقه سيده،  

لكنيسة في القرن السابع عشر للنخاسين األوروبيين بيع الرقيق واالتجار فيه،  وقد رخصت ا

السواحل   على  خاصة  أسواق  من  الرقيق  لشراء  انجليزية  وأخرى  فرنسية،  شركة  فتأسست 

 اإلفريقية، ويشحن العبيد كالحيوانات إلى أمريكا للقيام باألعمال الفالحية والصناعية الشاقة. 

بقي   الرق  أن  النصوص    والحاصل  روح   " أن  إال  اإلسالمي  المجتمع  في  موجودا 

الدينية ومصادر التشريع  ال تنظر في المقام األول إلى القيمة التجارية لهذه البضاعة، بقدر ما  

 تعتبر الجانب اإلنساني والعقدي في عالقة السيد بعبده" كما أكد األستاذ توفيق بن عامر بحق. 

فيلخص   الرق  يعتبر عبودية  أما رأي اإلسالم في  بقوله: " إن اإلسالم ال  ابن عامر  ه 

الرقيق مؤبدة، بل أننا لنجد في الحديث ما يشير إلى كونها ظرفية زائلة، فضال عن األسباب  

 العديدة التي وفرها الشرع للقضاء على الرق بصورة تدريجية". 

 المية. وهذا هو القول الفصل حول مسألة الرقيق واالتجار فيها في الحضارة اإلس  

في     االنتباه  تلفت  ظاهرة  إلى  نشير  أن  دون  الخواطر  هذه  تختم  أن  نريد  وال 

النص   الحميم مع  ابن عامر  األستاذ  تعامل  الرقيق( وهي  كتاب)الحضارة اإلسالمية وتجارة 

وحتى   القرآنية،  اآليات  إيالء  علمي  بحث  في  نعثر  مرة  فألول  القرآن،  وخاصة  الديني، 

تس  ما  النبوية  فسترى  األحاديث  األخرى،  األبحاث  من  غيره  وافتح  وعناية،  تقدير  من  تحقه 

واألحاديث   القرآنية  اآليات  جانب  إلى  واألب المنس  لويس  وبارنارد  واط  أقوال مونتغمري 

النبوية، حتى أنك تخلط بين آية قرآنية وبين رأي لمستشرق حانق على اإلسالم والقرآن، إذ ال 

 ذا القول عن هذه اآلية. تدري، ولك الحق في ذلك، ما يميز ه

وما زال ابن عامر يواصل نشاطه العلمي تأليفا وتدريسا وإشرافا على أطاريح طلبته ،   

 ولعل عطاءه في مجال البحث العلمي قد بدأ اآلن، وهو في الثالثة والستين من العمر. 
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 يوســــف الحناشي 

 

البنية      ضعيف  القامة،  المعاشرة،رقيق  قصير  سهل  الصوت،  جهوري   ،

الحاشية،عوض النقص الكثير في شعر ناصيته بشارب كثيف،أضفى عليه مسحة من الجمال  

والبهاء، تعرفت عليه في أثناء الدراسة بالتعليم العالي، ثم تفرقنا، ومن حين آلخر كنت التقي  

 به في بعض شوارع العاصمة. 

بجندوبة     الحناشي  يوسف  بالمعهد  وبه  1947ولد  ثم  االبتدائية،  بالمدرسة  تعلم  ا 

ومنها نال اإلجازة  1938افريل  9الثانوي، وبعدهما التحق بكلية اآلداب بتونس الكائنة بشارع  

)الرفض   حول  البحث،  في  التعمق  فشهادة  البحث،  في  الكفاءة  العربية،ثم  واآلداب  اللغة  في 

 األخضر( ومعانيه في شعر المتنبي( وله في القصة )عذابات العشق 

الصادرة    الصحف  خالل  من  وذلك  تونس،  في  النقد  باتجاهات  األمر  بداية  في  اهتم 

الخاصة  الثقافية  الحياة  مجلة  في  أبحاثه  نشر  وقد  والعمل،  كالصباح  الثمانينات  في  بتونس 

ثالثة   النقدية،استنتج  الصبغة  ذات  المقاالت  كل  جمع  أن  تونس،فبعد  في  النقد  باتجاهات 
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فكرية،   الحديث،  اتجاهات  باألدب  يعتني  واتجاه   القديم،  األدب  بتقديم  يعتني  اتجاه  وهي: 

واتجاه يحاول التجديد وتجاوز الموجود، وأن ما يميز هذه االتجاهات عن بعضها بعضا هي  

إلى  االتجاهات  هذه  إرجاع  ويمكن  إليها،  المنتسبين  وتفكير  شك،  بدون  الشكلية  الخصائص 

مرحلة   كل  في  أجيال  ثالثة  مهتم  تعايش  وجيل  بالماضي،  ومتشبث  مؤمن  جيل  انتقالية: 

كالسيكي،   اصطالح  األول  الجيل  على  أطلق  وقد  المستقبل،  إلى  يطمح  وجيل  بالحاضر، 

وعلى الثاني حديث، وعلى الثالث طالئعي، وكان قد اهتم بهذا الموضوع في بحثه) اتجاهات 

 ة الكفاءة في البحث. ( ونال به شهاد1970ـــ  1956النقد األدبي التونسي  الحديث 

                                                                           وتو ج عمله بالبحث عن )مقومات الذوق الجمالي العربي من خالل الشعر القديم(وله   

  ، وسياسيا  ومفكرا  عالما  خلدون  ابن  ندوة  في  كمشاركته  العلمية  الندوات  في  بارز  حضور 

مة  ببحث حول )الفكر الخلدوني والمادية التاريخية( وذلك بمناسبة ستة قرون على وفاة العال

 ابن خلدون. 

فوقفنا طويال     ـــ   عاما  أربعين  حوالي  منذ  أي  ـــ  انقلترا  بنهج  يوما  التقينا  أننا  أذكر 

لاللتحاق   جاهدا  أعمل  وكنت  العالي،  التعليم  إلى  سبقني  قد  وكان  الحديث،  أطراف  نتجاذب 

معي،  بالتدريس في الجامعة، كأي مواطن يحمل شهادة عليا، تخول له العمل في التعليم الجا

من   بحثا  فخذ  بنا،  تلتحق  أن  أردت  إذا  لي:  قال  التالية  بالطريقة  الحناشي  األستاذ  فنصحني 

ذاك،فكل   أو  البحث  هذا  في  رأيه  وأطلب  االمتحان،  لجنة  أعضاء  ببعض  واتصل  أبحاثك، 

                                                                                   الذين تعرفهم مر وا من هذا الطريق، فشكرته على نصيحته، وأقسمت له أن ال أعمل بها، ولو  

مدى ألوانا،وستنتظر    انتظرت  العذاب  من  سيذيقونك  ولكنهم  وشأنك،  أنت  لي:  فقال  الدهر، 

البعض   يأخذ  أبحاثي  تقديم  اللجنة،وأشرع في  أمام  أقدم ملفي، وأجلس  طويال، وفعال  عندما 

على   عسيرا  يوما  االمتحان  يوم  جليسه،وكان  مع  ضاحكا  اآلخر  ينفجر  التندر،وقد  في 

أمام   المرور  في  نبدأ  في  المترشحين،  دوري  كان  مرة  الليل،وذات  إلى  الصباح  من  اللجنة 

قاعة   إلى  ّ اش  خف  دخل  أبحاثي  تقديم  في  شرعت  وعندما  ليال،  الوقت                                                                              المتأخرين،وكان 

اللغط   وكثر  يقهقه،  اللجنة،واخذ  رئيس  به  شؤم(فاهتم  نذير  هذا  نفسي  في  قلت  االمتحان) 

سؤا أحدهم  إلي  القاعة،ووجه  من  الخفاش  خرج  أن  إلى  وكاد  والضجيج   ، غاضب  وهو  ال، 

إلى  أقرب  معي  حواره  وكان  فمه،  من  الغليون  أزاح  أن  بعد  وجهي،وذالك  في  يصرخ 

 االستهزاء والسخرية منه إلى الحديث العلمي المتزن، وكان يعاملنا كأننا أجراء في حديقته. 

وأشير إلى أن هذا األستاذ وقف في طريقي حجر عثرة،فلم يتم قبولي بالتعليم العالي    

ال بعد أن أزيح هو من لجنة االمتحان، ثم لم يكفه هذا فقد منع أن ينشر لي بحث في إحدى  إ

من   والحاضرين  الباحثين  من  الكثير  وأمام  دولية،  علمية  ندوة  في  ألقي  أنه  الدوريات،رغم 

تونس والشرق العربي، وقام الباحثون والحضور بمناقشته،في حين نشرت كل األبحاث التي  

لندوة، وقد نشرت دراستي في مجلة محكمة، ولما رأى بحثا آخر لي منشورا  ألقيت في هذه ا

 في أحدى المجالت العلمية عاتب صاحب هذه المجلة على نشر ذلك البحث.

التي     اللجنة  من  اآلخر  هو  عانى  الذي  الحناشي  يوسف  عن  الخواطر  هذه  ذكرتني 

ثار ضجة ولغطا بين منتقد  نظرت في بحثه عن المتنبي)الرفض ومعانيه في شعر المتنبي(وأ 

ولقي   الحق،  األخير  في  وانتصر  الحناشي،  يوسف  الباحث  اختاره  الذي  للمنهج  ورافض 

آخر عن   كتاب  يلقه  لم  العربي،  المشرق  في  والدارسين  النقاد  من  ترحيبا  بعد طبعه  الكتاب 

 المتنبي، رغم كثرة ما ألف حوله إن في تونس أو في غيرها. 

 وقات إلى التعليق على بعض الكتب المحققة من ذلك مراجعته ثم اتجه في وقت من األ   
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)لكتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق( لمؤلف مجهول، يبدو أنه مغربي سافر إلى 

الشرق، وهو كتاب في التاريخ أرخ فيه لبعض الخلفاء العباسيين، وقدم كذلك بعض األخبار  

ز أهمية هذا الكتاب في انفراده بأخباره عن  عن األغالبة والفاطميين بافريقية ومصر،  وتبر

المغرب، اعتمادا خاصة على ابن الجزار القيرواني الذي يعد من المصادر األساسية في هذا  

بعرض   الحناشي   اهتمام  ويعود  والفاطميين،  واألغالبة  المشرق  عن  كذلك  وبأخباره  الباب، 

ه محققي  لدى  الحظها  التي  االختالفات  بعض  إلى  الكتاب  أهل  هذا  تنبيه  وأراد  الكتاب،  ذا 

الذكر إليها حتى تحصل الغاية المنشودة،وقد رأى األستاذ الحناشي بعد النظر في تحقيق نبيلة 

عبد المنعم  داود وهي باحثة عراقية لكتاب العيون والحدائق وبين تحقيق عمر السعيدي وهو  

و المخطوط،  قراءة  مستوى  في  اختالف  وجود  الكتاب  لنفس  تونسي  في  باحث  إليها                 نب ه 

تمثل   العيون والحدائق ال  لكتاب  العراقية  الباحثة  أن تحقيق  إلى  النهاية  جداول، وتوصل في 

الشكل   في  للناس  إلخراجه  المطلوب  العلمي  المجهود  وال  لألثر،  األصلي  المخطوط  حقا 

  المالئم، أما الباحث التونسي المرحوم عمر السعيدي فقد وفى تحقيقه بهذه الشروط، وتدارك 

 هذه النقائص، وقدم النص في شكل أنيق، وتحقيق ملم بعديد الجوانب. 

وقد رأيت أن أقدم في هذه األسطر مراجعة األستاذ الحناشي لدراسة وتحقيق رضوان    

السيد لكتاب اإلشارة إلى أدب اإلمارة للمرادي أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني  

ة الذين رحلوا إلى األندلس، وساهموا في الحياة الثقافية  الذي عده الشاذلي بويحي من األفارق

 باألندلس في عصر الطوائف والمرابطين. 

في البداية يشير األستاذ الحناشي إلى أن التأليف في عوامل استقامة الملك وشروطه    

وخصال الحاكم والبطانة وجه هام من وجوه التفكير السياسي عند العرب، ويبرز عبد هللا بن  

ودمنة(وقد  المق و)كليلة  الكبير(  كتاب)األدب  في  وخاصة  مثبتيه،  أحد  األصل   الفارسي  فع 

وضعت بعده رسائل ذكر منها األستاذ الحناشي )التبر المسبوك في نصيحة الملوك( للغزالي،  

و)قوانين   الربيع،  أبي  الممالك( البن  تدبير  في  المالك  و)سلوك  للطرطوشي  الملوك  وسراج 

الم وسياسة  التأليف  الوزارة  ذلك  خلدون  ابن  مقدمة  كانت  ثم  الماوردي،  الحسن  ألبي  لك( 

 الجامع القائم على ثقافة عميقة، وبصيرة نافذة، وتجربة مشبعة بأمور السلطان والدنيا.

وذكر أن كتاب اإلشارة إلى أدب اإلمارة لمؤلف مغربي بقي مغمورا قرونا ينضاف      

ق وقد  العرب،  عند  السياسي  التفكير  الدراسات  لمكتبة  أستاذ  السيد،  رضوان  بتحقيقه  ام 

والجماعة   )األمة  ومؤلف  مجلة)االجتهاد(  تحرير  ورئيس  اللبنانية،  بالجامعة  اإلسالمية 

 والسلطة( و)سياسات اإلسالم المعاصر(و)الجماعة والمجتمع والدولة( وغيرها . 

ه ضمن  خص رضوان السيد رسالة المرادي بمقدمة، وجهها إلى تنزيل األثر وصاحب     

الفني لألثر،   الجنس  تحديد  إلى  بالمؤلف متخلصا  التعريف  إلى  ثم سعى  التاريخي،  إطارهما 

مقارنا بينه وبين غيره من التصانيف النظرية السياسية، وأشار االستاد الحناشي إلى أنه ال بد  

أن   بها من شبهة وغموض، من ذلك  ألم  لما  المرادي،  ترجمة  من تصفح بعض ما ورد في 

عياض لم يترجم له في )المدارك( واكتفى باإلشارة إليه مرات في كتابه)الغنية( الذي  القاضي  

هـ بينما تذكر المصادر األندلسية إلى أن وفاته كانت    487ترجم فيه لشيوخ ،وذكر أنه توفي  

المغرب واألندلس، ولم يترك  ملكا من ملوك الطوائف    489 بين  الرجل  تنقل  للهجرة، وقد 

و  يزوره،  أن  الشاذلي  دون  يقول  كما  كالمية  فقهية  مجادالت  األندلس   علماء  مع  له  كانت 

 بويحي. 
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فريضة      أداء  إلى  باإلضافة  الشرق،  إلى  المرادي  رحلة  أن  السيد  رضوان  اعتبر 

الحج، واالتصال بالشيوخ، كعادة المغاربة واألندلسيين وأخذ العلم عنهم كانت تهدف لغايتين:  

ا في  كتابه  في  مصادره  المميز  األولى  العام  الطابع  والثانية  وعربية،  يونانية  لسياسة،وهي 

يكن   ولم  ثقافة كالمية أصولية،  ذا  المرادي كان  أن  أكد  فقد  ثقافته  أما عن  لثقافته واهتمامه، 

األخص،   على  األقصى  والمغرب  واألندلس،  المغرب  مالكية  بين  معهودا  وال  معروفا  ذلك 

المرادي بكتاب أرسطو )س لتأثر  المرادي  وبالنسبة  تأثر  الحناشي: أما عن  ر األسرار( يقول 

(قد أدخل هذا الكتاب في القرن الرابع  377)بسر األسرار (ألرسطو يبدو أن ابن جلجل)توفي

)سر   عرف  وقد  أندلسي،  فهو  جلجل  ابن  أما  ذلك:  عن  المحقق  ويقول  لألندلس،  للهجرة 

المرادي قبل  أي  الهجري،  الرابع  القرن  منتصف  مما    األسرار( حوالي  المائة عام،  بحوالي 

الرابع  القرن  بالغرب اإلسالمي منذ مطلع  الكتاب  كانت هناك مخطوطات من  أنه  يدل على 

 الهجري، وعقب الحناشي على ذلك بقوله: وال نستغرب أن يكون المرادي قد اطلع على ذلك. 

  وبخصوص معرفة مالكية المغرب واألندلس لعلم الكالم وعلم أصول الديانات، فال    

ينفي الحناشي هذه المعرفة، فقد وجد إشارات عديدة في المصادر المغربية واألندلسية تؤكد  

للدفاع   وذلك  الديانات،  أصول  على  ووقوفهم  والكالم،  للجدل  األفارقة  الفقهاء  من  كثير  ميل 

كتاب   صاحب  المالكي  أن  ذلك  على  مثاال  وضرب  الشبهات،  من  وتحصينه  مذهبهم  عن 

صال في كتابه سماه)باب تسمية من انتحل النظر وتحلى بالجدل من  )رياض النفوس( عقد ف 

أهل السنة وغيرهم من طبقة علماء القيروان( وذكر من هؤالء العلماء محمد بن سحنون الذي  

كانت له أوضاع في المناظرة في فقه الفقهاء وكالم المتكلمين، وكذلك ابن أبي زيد القيرواني  

للحج، وتأثر بشيوخ له مشارقة، وكذلك أبو الحسن القابسي    الذي اعتنق األشعرية إثر رحيله

يتمسكون   استثناء  بدون  المتكلمين  وكل  الديانة،  بأصول  تمسكه  رغم  متكلما،  كان  الذي 

 بعقيدتهم التي يدافعون عنها.

وأتى الحناشي بأمثلة لعلماء أندلسيين  اهتموا بالجدل والكالم من أمثال عبد الرحمان   

صيل طليطلة الذي حذق الجدل والمناظرة، وذكر الحميدي فقال كان إماما  بن أحمد بن خلف أ

مختارا، يتكلم في الفقه واالعتقادات بالحجة القوية، وكذلك محمد بن أبان بن عثمان بن سعيد  

بالمقاالت في   العلم، متقدما في فهمه، متفننا فيه، بصيرا  اللخمي، كان ذا عناية قديمة بطلب 

 م الكالم والجدل قد غلب عليه، وغيرهما كثير. االعتقادات، وكان عل

الذي     المحقق   على  أثنى  الكتاب  محتوى  إلى  الحناشي  يوسف  األستاذ  يمر  أن  وقبل 

الكبير(   )األدب  وخاصة  المرادي،  اعتمدها  التي  المراجع  على  وافية  إحاالت  تحقيقه  ضمن 

سياسي وضعت في أزمنة  البن المقفع و)سر األسرار( ألرسطو،  ثم آثارا أخرى في األدب ال

 متفاوتة بعد المرادي، وقد يكون أصحابها اطلعوا على مصنفه. 

أبواب الكتاب وزعها المرادي على ثالثين بابا، استهلها بمقدمة أكد فيها على معالجة   

سابقيه لمسألة السياسة والحكم، وأشار إلى أنه كتب هذا الكتاب للعقالء واألحداث، وتعرض  

بواب الكتاب وعناوينها، وعاد مرة أخرى إلى التأكيد على اعتماده على  بعد ذلك إلى بسط أ

 مؤلفات سابقة. 

الذي    الثالث  الباب  منها  نذكر  الثالثين،  الكتاب  أبواب  عناوين  على  الحناشي  وأتى 

صفات   وعدد  المشورة،  دواعي  فحلل  المستشار،  وخصال  االستشارة،  لمسألة  خصصه 

مراع ضرورة  خاصة  ومنها  الرابع  المستشار،  الباب  في  وبين  بالنصح،  التقدم  مناسبة  اة 

بالنصح    الباب  هذا  االعتدال،وأتم  إلى  ودعا  المادية،  ومستلزماتها  السلطان  معيشة  ظروف 
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بمجموع من الخصال، كضرورة تجنب الحسد، واالنقباض على النفس، وكيفية توزيع مهام  

 األكفاء من أعوانه.  السلطان، وذلك بتخصيص األهم له، وإسناد المهم  للقادرين

وخصص الباب السادس لمثالب صاحب السوء، وقابله بالصاحب الفاضل، وحذر من   

األصحاب،   اختيار  أساليب  عرض  إلى  وانتقل  الخسيسة،  الصنائع  أصحاب  مجالسة 

 ومستلزمات الصداقة، واألخالق التي يجب أن يجابه بها عامة الناس. 

                                        اسع إلى صفات الكت اب والحج اب واألعوان،  وتعرض في الباب السابع والثامن  والت   

سلوك   عن  الحديث  المرادي  وفصل  لهم،  الظهور  وكذلك  الناس،  على  الحجبة  ومناسبات 

والهيبة   والفطنة  والحذر  التواضع  قيم  فأبرز  وعامة،  خاصة  الناس،  مع  التعامل 

وكذ للحرب،  المراد  الجندي  لخصال  عشر  والحادي  العاشر  الباب  في  لك  والوقار،وتعرض 

مهمة الوالي والسلطان مع الجند، كما تعرض المؤلف لدور السلطان في توزيع مهام الجند،  

وتكليف الصاحب الكفء المهمة الجديرة به، وصنف في الباب الثالث عشر أنواع السالطين  

 وخصالهم، وحلل خصال العدل، ومساوئ الجور ودعائم السياسة.   

إلى    الناس  الرابع عشر  الباب  في  سافل،  وصنف  ولئيم  فاضل،  كريم   : أجناس  ثالثة 

ومتوسط بينهما صار اللؤم إليه من أحد أبويه، أو من أصحابه ومعاشريه، وحلل المرادي هذه  

األصناف، ونبه إلى األساليب المحبذة في التعامل معها، وبين في الباب الخامس عشر األدلة  

ف وبسط  والتوسط،  والنقصة  الفضل  أهل  على  بها  يستدل  حتى  التي  عشر  السابع  الباب  ي 

الخامس والعشرين شروط الحلم والصبر ، ووجوب ترك الحلم إذا أدى إلى الفساد، وتعرض  

بعد ذلك لمجموع الخصال األخالقية كالغضب والرضا والتجبر والخضوع والحزم والتفريط  

الجبن،  والكتمان واإلذاعة والعجلة والتواني والتوسط والنفاق والجود واإلمساك والشجاعة و 

 ووضح المرادي شروط هذه القيم األخالقية والظروف المناسبة للتحلي بها أو التخلي عنها.

الحرب     زمن  السلطان  تصرف  مسألة  والعشرين  السادس  الباب  في  المؤلف  وعالج 

                                                                                 والمسالمة، وما يتطلبه ذلك من فطنة وحزم، ونب ه في الباب الموالي إلى ضرورة التصرف  

لرفق عوض الشدة والتصلب، وطرح في الباب الثامن والعشرين موضوع  مع الناس باللين وا

الباب   في  وعرض  الحروب،  في  المكر  لدى  خاصة  وتوقف   والخديعة،  والمكر  الحيلة 

 الثالثين، وهو آخر األبواب حكما وأمثاال تلتقي جلها مع أغراض األبواب السابقة.

أرسط   تبويب  يختلف عن  التبويب  هذا  أن  الحناشي  األسرار(  ويرى  كتابه)سر  في  و 

خالفا لما ذكره رضوان السيد، فالخالف األول ينعكس في الجانب الكمي بين األثرين، ففي  

وقد صدر   بابا،  ثالثين  إلى  اإلشارة  وكتاب  مقاالت،  عشر  على  أرسطو  كتاب  يتوزع  حين 

في الهامة  المواضيع  من  وهي  الملوك،  أصناف  مسألة  بمعالجة  أثره  اليوناني    الفيلسوف 

 التفكير السياسي، بينما أخر المرادي تحليلها إلى الباب السادس عشر. 

والخالف الثاني، حسب الحناشي، يبرز في تركيز أرسطو ظاهرة الحكم السياسي على   

الجانب التنظيمي للسلطة في مستوى أجهزة الدولة خاصة، ثم مستلزمات الهيكلة العسكرية،  

والخامس   الرابع  األبواب  في  يبدو  أن  كما  نالحظ  بينما  والتاسع،  والثامن  والسابع  والسادس 

المرادي ال يلح كثيرا على التنظيمات المادية للسلطة، بقدر ما يؤكد على الجانب األخالقي في  

الفكر  أقطاب  أحد  مع  الخالفات  هذه  أن  شك  وال  أعوانه،  أهم  ثم  خاصة،  السلطان  سلوك 

على   المرادي  اقتصار  عدم  تؤكد  اليوناني  ثقافته  السياسي  يخضع  أنه  بل  غيره،  من  النقل 

يأخذ بعين االعتبار   المقدمة إلى تصور شخصي،  إليها بصفة عامة في  التي أشار  ومراجعه 
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المجتمع البدوي القبلي للمرابطين الذي يتأثر بقيم روحية وأخالقية، أكثر من التنظيم المادي  

 لشؤونه. 

الحناشي إلى أن المرادي يبتعد  وفي خصوص التأثير السياسي الفارسي يشير األستاذ    

خاصة   المقفع،  ابن  عنه  نقل  الذي  الفارسي  السياسي  التفكير  من  عديدة   شكلية  جوانب  عن 

تأثر خاصة )باألدب   المرادي  التاج( إال أن  العجم(و)كتاب  كتاب )كليلة ودمنة(و)سير ملوك 

الم األعلى عند  السياسي  المثل  وقد كان  المقفع،  ابن  السياسيين  الكبير(وهو من وضع  فكرين 

يقول   كما  المرادي  أن  إال  بفضله،  السياسي  االستقرار  ودوام  العدل،  وفرة  ضمان  الفرس 

طريق   عن  بالسلطة  االحتفاظ  مسـألة  على  ويركز   ، عرضا  المسألة  هذه  يثير  الحناشي 

 الخصال األخالقية المتعددة للسلطان وأعوانه.  

ا   األستاذ  يرى  كما  تدل  المختلفة  الجوانب  وإن  هذه  اإلشارة،  كتاب  أن  على  لحناشي 

العرب عامة،   السياسي عند  التفكير  يمثل حلقة هامة من حلقات  فإنه  ورد موجزا مختصرا، 

محققه،   على  الثناء  يوجب  ركود،  بعد  الكتاب  هذا  ظهور  أن  شك  وال  خاصة،  والمغاربة 

ألستاذ الحناشي  وتقدير مجهوده العلمي في تقديمه وتحقيقه، وهذه هي آداب البحث، لم ينتقد ا

المحقق، ولم يقلل من عمله،أو ينقص من قيمته، كما يفعل غيره، الذين ال يعملون، ويسيئهم  

 أن يعمل غيرهم، كما يقول طه حسين،عندما أهدى أحد كتبه إلى هذا الرهط من الناس. 

 

 

 

 

 

 

 محمــــــد رجب البـــــــاردي 

 

ي، وهو يستعد للعودة إلى بالده، طلب مني صديقي  القادم من أقصى الجنوب التونس  

بعيدا   يكون  أن  له  يمكن  وال  قد يطول،  النتائج  االمتحان، ألن اإلعالن عن  بنتيجة  اعلمه  أن 

عن أسرته، ويبقى مقيما بأحد نزل العاصمة، في انتظار هذه النتائج التي يبدو أنه كان متيقنا  

 من نجاحه فيها.

بشارع     الكلية  وتوجهت مسر  9قصدت  في  أفريل،  اسمه  فوجدت  المعلقات،   إلى  عا 

الهاتف   هذا  تونس  في  بعد  يظهر  فلم  القار،  الهاتف  إلى  فأسرعت  بالفعل،  الناجحين  قائمة 

 الجوال الذي أصبح أالن بأيدي التالمذة الصغار.  

وهنا أذكر أن شابا يابانيا جاء إلى تونس،في نطاق التبادل الثقافي بين وتونس واليابان   

وك أذكر،  ما  الوقت( على  ذلك  في  تسمى   كانت  كما  القومية)  المدرسة  في  بالعمل  لف 

إلطارات الشباب والطفولة ببئر الباي في ورشة البراعة اليدوية واآلالت الكهربائية، واسمه  

تليفون يصل مداه   الشاب كان قادرا على صنع جهاز  العياشي( هذا  أيشي) وكنا نسميه نحن 

أبلغنا ولكنه  ميال،  وعشرين  خمس  تونس،    إلى  في  الجهاز  هذا  لنا  يصنع  أن  عليه  يمنع  أنه 

وأرانا قاموسا خاصا باألمور الصناعية، وأمام كل اسم من هذه األنواع عالمة بالقلم األزرق  

 تدل على أن هذه األشياء تمنع صناعتها في تونس. 
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فسمعت     بيته،  في  الهاتف  رن  بالنجاح،  وأهنئه  ألعلمه  الهاتف  إلى  أسرعت  قلت: 

ب  بالخبر،  زوجته  أعلمتها  يلعبون،  الصغار  أصوات  سمعت  كما  المميز،  القابسي  صوتها 

وهنأتها، ثم شكرتني،واهتز بمن كان في البيت فرحا وسرورا، ثم لم أسمع شيئا، فقد أرجعت  

المرأة السماعة الى مكانها، كنت أنتظر أن يكون هو من يرفع سماعة التليفون، ولكن ال يهم،  

 هى األمر. فقد قمت بالمهمة، وانت

للتحية     القابسي، وقفنا  الصديق  القصبة، اعترضني ذلك  بساحة  يوم كنت مارا  وذات 

الرجل   المناقشة، كان  أنه سيقدم أطروحة، وينتظر  فأعلمني  والسالم والسؤال عن األحوال، 

الصديق هو محمد   هذا  األرض طيا،  يطوي  انصرف  ثم  ثوان،  بعض  إال  يقف  فلم  مسرعا، 

 كبار نقاد الرواية والقصة هذه األيام، وأستاذ التعليم العالي.رجب الباردي، أحد  

وكعادتنا في هذه الخواطر نقول إن األستاذ الباردي معتدل القامة، قمحي اللون، لين    

إن   اإلنتاج،  كثير  متواضع،  القلب، خجول،  المعاشرة، حسن األخالق، طيب  العريكة، سهل 

 في المجال النقدي أو الروائي. 

زاول تعليمه االبتدائي والثانوي بمسقط رأسه، ثم انتقل  1947يد مدينة قابس  من موال  

بشارع   اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  في  الجامعية  دراسته  بها  ليواصل  العاصمة    9إلى 

أفريل، ونال اإلجازة، فشهادة الكفاءة في البحث، ثم شهادة التعمق في البحث، فدكتورا الدولة 

أستاذ التعليم العالي، وهي أعلى رتبة في السلم المهني الجامعي،  له في  ، وهو اآلن في رتبة  

نار   وعلى  افريقيا،  وقمح  والسفينة،  المالح   : منها  روايات،  سبع  الروائي  رصيده 

في   المثقف  شخص  فله،  بالخصوص  الروائي  الميدان  وفي  النقد،  في  أما  هادئة،وغيرها، 

كاتب  مينه  وحنا  المعاصرة،  العربية  وعندما    الرواية  الرواية،  نظرية  وفي  والفرح،  الكفاح 

 تتكلم الذات... 

ذات صباح حمل إلي موزع البريد ظرفا متوسط الحجم، فتحته، فوجدت رواية بعثها   

إلي األستاذ ألباردي، وفي الحين أقبلت على قراءتها، ولم يمض وقت طويل حتى أتيت على  

 صفحاتها كلها.  

 لدافئة" وكتبت عنها في ذلك الوقت ما يلي:  هذه الرواية هي"مدينة الشموس ا  

فهو     المؤلف  أما  ونشرا،  تأليفا  الجنوب  من  أشرقت  رواية  الدافئة  الشموس  مدينة 

السبعينات قصاصا  قراء  القصيرة، وعرفه  القصة  الذي خاض غمار  الباردي  األستاذ محمد 

البهل وانية( بأالعيبها  يغرف من الجنوب وواحاته مادة قصصه، ولم تؤثر فيه موجة )القصة 

ومضامينها الجوفاء، بل كان ينظر في سخرية واستهزاء إلى هذا العبث اللفظي، ويمر عليه  

مرور الكرام، وقد طالع ما كتبته هذه الجماعة، فرآه مسخا وزيفا وترديدا وصدى لما يرن في  

ان  وسط أوروبا من صيحات مبحوحة، ملت أزيز المحركات التي تصم األذان، كما ملت ألو 

التهديم   في  حبا  األدبية،  المفاهيم  تغير  أن  فأرادت  التخمة،  حد  إلى  المجون  وأنواع  الترف  

الطمأنينة   ويفقده  اإلنسان،  يهدد  الذي  الوحش  هذا  والضجر،  السآمة  من  وهروبا  والتغيير، 

 والسكون. 

وبق      وآلياتها،  تقنياتها  امتلك  أن  بعد  الرواية،  ميدان  يقتحم  الباردي  محمد  هو  ي  وها 

الجنوب   في  الناس  وحياة  التونسي،  الواقع  وهو  البداية،  مند  اختاره  الذي  التجاهه  أمينا 

 بالخصوص.  

ـــ    المتوسط  القطع  تتجاوز مائة صفحة  من  لم  إذ  نسبيا ،  ـــ وهي قصيرة  والرواية 

تشدك إليها طيلة تسعين دقيقة أو تزيد، فتعيش مع أسرة في الجنوب التونسي،وربما في مدينة  
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ابس بالذات، يتجاذب هذه العائلة عامالن قويان، أحدهما الماضي  في صفائه وبساطته، وما  ق

يمتزج في هذه البساطة من زائف الخرافات، وباطل التقاليد، وسيء العادات التي ما انزل هللا  

 بها من سلطان. 

العلو   زحف  من  فيه  بما  األسرة،  هذه  تعيشه  الذي  الحاضر  فهو  الثاني  العامل  م  وأما 

والتقنية على المدينة العتيقة التي تكونت حولها المعامل واألحياء العصرية والمعاهد الثانوية  

قبل،   من  مألوفة  تكن  لم  التي  األخالقي  التفسخ  ظاهرة  المدينة  هذه  في  تفشت  كما  والعالية، 

السياسية  العالم  ومشاكل  الوطن،  هموم  في  والتفكير  اليومية،  المشاكل  إلى  باإلضافة 

 تصادية التي تهزنا، وتؤثر فينا أحببنا أم كرهنا.واالق

هذا التمزق بين الحاضر والماضي، هو محور هذه الرواية، إلى جانب تأرجحها بين    

مكانين ، وهما قابس مدينة الشموس الدافئة، وتونس العاصمة مدينة العلم والنساء، وذلك على  

الر أحداث  تستغرقها  التي  الفترة  وهي  سنة،  تمتد  جانفي  فترة  أحداث  وتتخللها  واية، 

الرواية،  1978النقابية أبطال  مختلف  على  التعرف  من  بد  ال  جيدا،  القضية  نفهم  ولكي   ،

 ودورهم في أحداثها. 

وقطب الدائرة في هذه الرواية هو عائلة علي بن سالم، احد أبناء الولي الصالح سيدي   

اء بغل راكض، ولما تعفنت جثته  القناوي، الذي قاوم االستعمار الفرنسي، ومات مجرورا ور

القناوي   الظلم واليأس أصبح  له مقاما، ومع زمن  وبنوا  ففكوا وثاقه، ودفنوه،  جاء أصحابه، 

سهراتهم،   زاويته  في  ويقضون  المدينة،  أبناء  يرددها  كرامات  له  وأصبحت  األولياء،  سيد 

الفقراء والمساكين،                                                                    تشفيا من المستعمر الغاشم، ويشاء سيدي القناوي أن يحب س أرزاقه على  

وتبقى أسرته فقيرة معدمة، ومع ذلك تقدم له ولمريديه كل سنة عجال وحضرة وأذكارا طيلة 

 ثالثة أيام. 

إلى آخر سطر فيها، وهو شيخ    الرواية من أولها  القناوي مسيطرا على  ويظل سيدي 

الخرا أن  يدل على  الكبار منهم، مما  أفراد األسرة، ويقض مضجعهم،وخاصة  لها يتهدد  فات 

سيطرة على كبار السن أكثر من غيرهم، وهو شخص يذكرنا بقصة عمار المعروفي لمحمد  

لويس   حملة  في  الصليبيين  قاوم  الذي  التاريخ(  طرائف  )من  كتابه  في  المطوي  العروسي 

 التاسع على تونس، ولما مات هذا البطل أصبح بمرور الزمن وليا صالحا يزار قبره. 

األشخاص       لهؤالء  يبحثوا  وحق  ولم  وأصالتنا،  هويتنا  دافعوا عن  يزاروا، ألنهم  أن 

يموت   ثم  فليعش،  نفسه،  أحب  فمن  العموم،  خدمة  إلى  تجاوزوه  بل  الشخصي،  النفع  عن 

وينسى، ومن أحب غيره يخلد، ويذكر مع الخالدين، إال أننا ال نقف عند جهادهم، ونعمل على  

على   مشعة  منارات  يكونوا  أن  بد  ال  بل  والكرامة،  تقديسهم،  العزة  إلى  المؤدي  الطريق 

 وزيارتهم، وهم في قبورهم، تعني تخليدهم وذكرهم، أما ما عدا ذلك فهو غباء وبالهة. 

أما الشخصية الثانية فهي علي بن سالم، هذا الشيخ الذي يقف حائرا بين قدم تعيش في    

ر، إذ كان يطلع الجبل،  عهد االستعمار، والقدم األخرى في عهد االستقالل، فقد قاوم االستعما

إلى   وقذائف يوصلها  أسلحة  التبن والحشيش  تبنا وحشيشا، ويضع تحت  العربة  يمأل  أن  بعد 

على   محافظا  بقي  وقد  بالغناء،  صوته  يرفع  الجندرمة  من  بالقرب  يمر  وعندما  المقاومين، 

أبناءه وأمه  الوليمة السنوية  التي يولمها لسيده القناوي، فيركب عربته المتآكلة، ويضع فيها  

النفس،   إلى  المحببة  واألذكار  العذبة،  المواويل  يغني  وهو  وراءه،  والكلب  والعجل  وزوجته 

فشيئا،   شيئا  األوالد  عنه  ينفصل  الزمن  وبمرور  حشرا،  العربة  هذه  في  األطفال  حشر  وقد 

فيتوجه إلى مقام سيدي القناوي في آخر الرواية هو وزوجته وابنته فقط، ويبدو أنه عجز عن  
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فاطمة   ابنته  مصير  يترك  إذ  كأب،  مسؤولياته  من  فيتفص ى  العصر،  مشاكل  مع                                                                              االنسجام 

 لولديه:

ـــ يا أوالد، أنا كبرت، العربة هرمت، وكذلك البغل، أختكم في ذمتكم، وافعلوا بها ما  

 تشاؤون. 

الجارف، فإن كانت األولى تقدس وتعبد    أما أمه وزوجته فهما كومتان من اإلحساس 

هللا  دون  دون  من  بالواقع،  الرضى  الحياة  في  وديدنها  تحترمه،  الثانية  فإن  القناوي  سيدي   

محاولة التدخل في سيره أو يكون لها رأي فيه، فهي ال تبدي أية معارضة عندما يستقل ابنها   

 األكبر بالسكنى في الحي الجديد. 

الت   التونسية  األسرة  من  األكبر  الجانب  يمثلون  الرواية  أشخاص  كان  فإن  وإذا  قليدية 

يصلب  عندما  فإنهم  الخرافات،  إلى  االستماع  إلى  الصغر،  بحكم  انصياعهم  رغم  األبناء، 

بتونس   العالي  تعلمه  يواصل  هللا  عبد  األكبر  فاالبن  البالية،  العادات  هذه  يتركون  عودهم 

سامية،   بقيم  يؤمن   طالبا  كان  عندما  الحياة،  في  موقفان   وله  مهندسا،  ويتخرج   العاصمة، 

ثل في العدالة والحرية، ويطلع في أثناء الطلب على أفكار جديدة، ويرتبط بطالبات ينادين  تتم

الحرية،   يجزئ  الذي  هو  والرجعي  تتجزأ،  ال  وحدة  الحرية  أن  باعتبار  الجنسية،  بالحرية 

الحادث   هذا  من  وانطالقا  القبض،  عليه  يلقى  وتنظيماتهم  الطلبة  إضرابات  في  ولمشاركته 

وخ  موقفه،  الركون  يتغير  فيفضل  االسمنت،  معمل  في  ساميا  موظفا  يعين  عندما  اصة 

والهدوء، ويقبل على الخمر والنساء، وقد استطاع الكاتب أن يصور هذه الشخصية، ويتتبعها  

 في تبدلها من حال إلى حال، وخاصة ميلها إلى الخنوع والدناءة والقعود. 

تقالله بالسكنى، واألسرة التونسية  وإذا كان عبد هللا بن سالم قد خيب ظن والديه في اس  

عدد   كان  مهما  واحدة،  مائدة  حول  ويجتمعون  واحد،  بيت  في  الزواج  عند  أوالدها  يسكن 

أفرادها، كما خيب ظنهم باإلقبال على التدخين، وانتهازه للفرص، إذا كان عبد هللا كذلك، فإن 

وه  اعتباطيا،  يكن  لم  االسم  هذا  اختيار  ولعل  رشيد،  الثاني  تعلمه  االبن  يكمل  لم  شاب  و 

الثانوي، وقد وجدت فيه أسرته االبن البار، والرجولة الكاملة التي تمثلت في دفاعه عن أخته،  

عندما أوقفها أبوها عن مواصلة الدراسة، بسبب عالقتها مع شاب تجرأ وخطبها من والدها،  

ه بما يقوم به أبوه من  وقد أبرز لنا الكاتب انتقاد رشيد ألساتذته، وبرامج الدراسة، وعدم إيمان 

زيارته لسيدي القناوي كل سنة، وتعنيفه ألخيه األكبر الذي ينهى عن خلق ويأتي مثله، وهذا  

 كله تمهيد لما سيأتي بعد. 

يتغير رشيد كليا عندما يقبل على العمل في أحد المعامل بمدينة الشموس الدافئة، وهذا   

تجاربه، فيرى أن الحياة االجتماعية تختلف  التبدل يزيد في ثراء شخصيته، واتساع معارفه و

الفصل   في  التلميذ  فيها  يقبع  الثانية  أن  حين  في  وأثرى  أغنى  فاألولى  المدرسية،  الحياة  عن 

جوع   من  تغني  وال  تسمن  ال  مجردة  نظرية  بأشياء  تالمذته  أدمغة  يمأل  أستاذ  إلى  فيستمع 

ل بالنقابيين، وعندما تقع أحداث  عقلي، فيشارك رشيد العمال في إضراباتهم القانونية، ويتص

 يقبض عليه، وعند محاكمته يطلق سراحه  لبراءته من كل ما نسب إليه.   1978جانفي 

البداية    منذ  الكاتب  يشعرنا  والتي  حصارها،  فك  من  بد  ال  التي  المدينة  فاطمة  وتبقى 

المر كحال  الهمس،  تتجاوز  ال  السخرية  هذه  ولكن  البائدة،  التقاليد  من  في  بسخريتها  أة 

مع   مثلها، وخاصة  امرأة  مع  تتكلم بصوت مرتفع  أنها  إال  مسموع،  مجتمعنا، فصوتها غير 

 أمها، تقول ألمها:
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الطريق   هذه  ونسلك  وكلبنا،  بعجلنا  عام  كل  نخرج  أن  يرضيك  هل  أمي،  يا  باهلل  ـــ 

 الطويلة والشمس تحرقنا. 

 من األمر شيئا.وهي تؤمن بعجزها ،إذ أن اقتناعها أو عدم اقتناعها ال يغير  

 ـــ هل أنت مقتنعة يا فاطمة؟ 

 ـــ مقتنعة أو غير مقتنعة، فهل هذا سيغير شيئا؟ 

وتربطها عالقة مع شاب كانت بين حيه وحي فاطمة عداوة قديمة، وبما أنهما يعيشان    

إلى  العداوة  هذه  وتقفز  القديمة،  العداوة  تلك  ونسيا  تحابا،  فقد  العشيرة،  يعرف  في عصر ال 

الخروج  السطح   من  ويمنعها  المدرسة،  عن  ابنته  فصل  فيقرر  باألمر،  األب  سماع  بمجرد 

 بسبب تلك العالقة، إال أن رشيدا يحاول إرجاعها إلى المعهد واإلقامة فيه. 

مدينة    إلى  الشمال،  إلى  الهجرة  في  تفكر  البكالوريا  في  ونجاحها  وبعد محاكمة رشيد 

عبد   بهشام  عالقتها  وتنسى  والنساء،  ال  العلم  ألبيها:  وتقول  أنوثتها،  على  وتتمرد  الستار، 

حيث   من  هذا  بالرجل،  تشبهت  إذا  إال  تكون،  ال  المرأة  قيمة  فكأن  أبي،  يا  بنتا  تعتبرني 

 المضمون. 

التي    األحداث  من  ولقطات  مشاهد  اختيار  على  تقوم  فالرواية  الشكل  ناحية  من  أما 

 عرفها الكاتب وشاهدها طالبا وأستاذا.عاشها أبطال الرواية، أو إن شئت فقل التجارب التي 

هذا     أن  إال  استعماله،  في  بالغ  أنه  ويبدو  الماضي،  استرجاع  إلى  الكاتب  لجأ  وقد 

نطلع   أن  لنا  يتسنى  إذ  الرواية حيوية وحركية،  والحاضر أضفى على  الماضي  بين  التداخل 

انتقاء األحداث    على التطور والتغيير الذي طرأ على أشخاص الرواية، وقد وفق الكاتب في

التي تهم أشخاصه، لعلمه أن الرواية تقوم على اعتماد المشاهد المعبرة، وترك الفراغ ليكمله  

العمل   هذا  أن  لعلمنا  األحداث  إبراز  ألححنا على  وقد  وثقافته،  خياله  باالعتماد على  القارئ، 

 ينتمي إلى ما يسمى بالرواية التسجيلية. 

فلكلورية التي تتمثل في أضرحة األولياء، والقرابين التي  وقد اهتمت الرواية بالناحية ال 

أعاجيب   من  تخلو  ال  التي  والحضرات   واألذكار  المدائح  جانب  إلى  المناسبة  بهذه  تقدم 

يقدم لعلم االجتماع مشاهد حية عن الزردة في الجنوب التونسي، بما   وحكايات، وهذا العمل 

 فيها من مساوئ وحسنات.

ة فتتمثل في االهتمام بقضايا العمال ومشاكلهم، وما أحوجنا إلى أدب أما الناحية الثاني   

بالعمل والعمال، ويصور آالمهم وآمالهم ومدى وعيهم بمشاكلهم، فلقد أصبح   عمالي، يتغنى 

ويقفون   يتجاهلونه  الكتاب  المجتمع،وبعض  في  هامة  واقعا،وشريحة  والساعد  بالفكر  العمال 

ادى به الرواد من أمثال محمد علي الحامي وفرحات حشاد،  منه موقفا سلبيا، يتنافى مع ما ن 

وقد اهتمت هذه الرواية بهذا الجانب، فأبرزت جهود العمال، وكفاحهم من أجل حياة أفضل،  

 وإن اقتصرت على حدث عارض، واكتفت بتسجيله في نطاق ضيق. 

م   جانب  وتقديم  الطالبية،  بالحياة  الكاتب  اهتمام  فهي  الثالثة  الناحية  في  أما  حياتهم  ن 

لهوهم وجدهم وانشغالهم بقضايا هامة، ال تقتصر على المحيط الضيق، بل تتعداه إلى القضايا 

الواقعية،   المرحلة  إلى  ذلك  يتجاوزن  ثم  المثالية،  المرحلة  هي  وهذه  واإلنسانية،  العالمية 

ويقطع    فعندما يتحصل عبد هللا على مبتغاه يتحول إلى عربيد وفاسق، وينسى ماضيه وعائلته،

 كل صلة بأفكاره القديمة، وبآمال عائلته فيه. 

في    وخاصة  الثانوية،  مدارسنا  في  المتبعة  التربوية  بالطرق  تتعلق  األخيرة  والناحية 

تدريس األدب العربي، وال غرو فالمؤلف أستاذ في هذه المادة، وباإلضافة إلى ذلك فإن هذا 
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أسلوب ال يخلو من طالوة وعذوبة، إال أنها    العمل األدبي الجاد يثير قضايا كثيرة وكبيرة في

محمد   للكاتب  التحليل،وبالنسبة  في  التوسع  وعدم  بالقصر،  تتسم  تونس  في  الروايات  كبقية 

 الباردي فهذه الرواية تعتبر تجربته األولى في هذا الميدان ، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. 

ثالث   مند  أي  الدافئة(  )الشموس  عند صدور  كتبته  ما  أن  هذا  تقريبا،وال شك  عاما  ين 

الروايات التي أتت بعد ذلك قد تطورت في أشكالها ومضامينها تطورا جليا، وكيف ال تتطور  

والرجل أصبح يعتبر من كبار النقاد في الرواية عموما،وال ريب أن امتالك الجانب النظري  

موهبة تنقصه  ال  الرجل  وأن  الروائية،خاصة  الكتابة  في  النجاح  على  وما    يساعده  الكتابة، 

الباحث  الباردي  األستاذ  زال  وما  األرقى...  إلى  توق  ومن  مرهف،  إحساس  من  فيها  يتوفر 

بما   المنشود، ومتى رضي من كان مثله  الموجود،والبحث عن  والروائي يعمل جادا لتجاوز 

أنجز، إن في مجال البحث العلمي أو الروائي، ومنهومان ال يشبعان طالب علم وطالب مال،  

 د الباردي هو من الصنف األول بال شك...   ومحم

            

             

 

 

 

 

 

 

 فتحي اللـــواتي 
 
بورقيبة،     شارع  في  تراه  المرسى،  ــ  الوادي  حلق  ــ  قطار:تونس  من  نزوله  بعد 

( وبيده 1947يسرع في مشيته، كأنه يسابق الريح، رغم تجاوزه الستين من العمر)ولد سنة  
المك القامة،  اليمنى محفظته  تتركه معتدل  ولم  اليمين،  إلى  أمالته في مشيته  أنها  تنزة، حتى 

أوراق   وسطها  وفي  األربعة،  الفصول  طيلة  تفارقه  ال  التي  رفيقته  هي  المحفظة  هذه 
بالمقاالت  خاص  أحدهما  وأعوام:  أعوام  منذ  المحفظة  هذه  في  يسكنان  وملفان  ومذكرات، 

سلسلت  في  الصادقية  المجلة  في  ستنشر  )ذاكرة التي  سلسلة  من  كتاب  واآلخر  الجديدة،  ها 
وإبداع( وقد حملت هذه المحفظة أكثر من أربعين كتابا، يصدر منها كل عام أربعة من هذه 
بحياة   خاصة  تكون  أن  الدخلي  الوهاب  عبد  األستاذ  عليها  المشرف  أرادها  التي  المؤلفات 

تطاول األعوام والسنين،    األدباء والمفكرين التونسيين،ونشر بعض تراثهم الذي صمد رغم
 ولم يزده مرور األيام إال بريقا ولمعانا. 

المجلة الصادقية وسلسة ذاكرة وإبداع هما الثنائي الذي ال معنى لحياة فتحي اللواتي   
إال بوجودهما، يصحبهما إلى المطابع، ويشرف على إخراجهما، ثم يلقي بأحدهما إلى جمعية  

بتوزيعها،   لتقوم  الصادقية  هذه قدماء  في  ويلقى  الثقافي،  االتصال  في مركز  اآلخر  ويضع 
المتابعة والتردد على المطابع كل العناء والجهد، ولكن حبه للكتاب والحرف العربي يخفف  
عنه كل هذه المتاعب التي يلقاها من عمال المطابع والمشرفين عليها، هذا باإلضافة إلى ما  

 يصادفه من عناء في وسائل النقل. 



186 
 

رأيته  أن   إذا  تظن  بيده  الثقيلة  والمحفظة  مشيته،  في  ويسرع  الحرية،  شارع  يذرع 
الوراء   إلى  وانحساره  األبيض  شعره  ولكن  العمر،  من  الخمسين  أو  األربعين  في  الرجل 
يجعلك تقول إنه ربما في الستين من عمره، ومع ذلك ال تستطيع أن تجاريه في مشيته، بل  

 في سيره.
القامة، ضعيف     إن شئت، والرجل قصير  الزرقة  إلى  اللون، مع ميل  أسمر  البنية، 

عن   يحدثك  عجبا،  منه  فتسمع  أراد  إن  يتحدث  العريكة،  المعشر،لين  لطيف  العريكة،  لين 
وروسو   والشابي  والمعري  المتنبي  عن  يحدثك  كما  واألوديسة،  اإللياذة  وعن  هوميروس 

ويص  العالمي،  لألدب  موسوعة  إنه  أقول:  ماذا  رشد،  وابن  غيره،  وبودلير  تحدث  إن  مت 
ويولي اهتمامه بمحدثه، وال تمل من الجلوس معه ، وتسأله من أين تخرج؟ ومن أين له كل  
ويحمل   بتونس،  اآلداب  كلية  خريج  أنه  ويعلمك  األمر،  في  فتحتار  الواسعة  الثقافة  هذه 

س  بمعهد  أستاذا  العربية  للغة  أستاذا  حياته  اإلدارة،بدأ  مدرسة  دبلوم  ذلك  إلى  يدي  باإلضافة 
الصحافة،والتحق   وامتهن  التدريس،  غادر  ونقابية  سياسية  ألسباب  ثم  بصفاقس،  منصور 

 بوزارة الثقافة فرأس تحرير مجلة "فنون"، ثم رئيس تحرير مجلة"الحياة الثقافية"
بين    ليله  سواد  يمضي  كان  فقد  كتب،  من  يده  على  يأتي  ما  كل  يلتهم  الرجل  وكان 

وفرنجيها  عربيها  المجلدات  األديب  صفحات  ذلك  أو  الكاتب  بذلك  يتصل  نهاره  ويقضي   ،
والشاعر، واسأله ما شئت عن الكاتب أو الشاعر الفالني، فيحدثك عن آثاره بدون تردد أو  

 تلكؤ،وربما عن خصوصياته كأنه كان يحتسي القهوة معه منذ لحظات. 
الث    )الحياة  مجلة  وفي  )فنون(  مجلة  في  هكذا  كان  بامتياز،  قافية( واللواتي صحافي 

 وأخيرا في )المجلة الصادقية( 
ويكافئ   ظلمه،  عمن  يعفو  قلب،  وطيبة  لطفا  يفوح  منه  اقتربت  إذا  كالمسك  وفتحي 

اإلساءة باإلحسان، وال يتنكر لمن صاحبه، أو عمل معه في اإلدارة، ويتغاضى عن الهفوة 
كان من    إذا ارتكبت ضده،اعترضنا رجل، وأنا أجري رواءه، فحياه بلطف ال مزيد عليه،

زمالئه في اإلدارة، تحدث معه، أحسست أنه ال يحمل نحوه أي عداء أو ضغينة، ولما ذهب  
باد على وجهه: خرجت من المنزل  الذي كنت   الرجل في حال سبيله قال فتحي، واألسى 
وبعض   البني،  وسريرا  مكتبا  أثاثا:  وتركت  رأيت،  الذي  الرجل  هذا  محلي  وحل  اكتريه، 

يثما أعود إليها مرة أخرى،ألن الشاحنة التي اكتريتها ال تتحمل نقل كل  الكراسي الوثيرة، ر
أو   أثاث،  لي  يكون  أن  أنكر  البيت  إلى  ثانية ألحملها  أملكه، ولما رجعت مرة  الذي  األثاث 

 تركت شيئا في هذا المحل، ورجعت بخفي حنين. 
كا  لو  وتمنيت  وأعجبتك،  كتبها،  دراسة  أو  مقاال  فتحي  يدي  بين  لك،  إذا وجدت  نت 

ثقيل   أنه كتب، وتخلص من حمل  المهم  إليك،  يسلمها  أن  مانعا  يرى  فال  باسمك،  وتنشرها 
كان يحمله، أما أن ينشر باسمه أو باسم غيره فال يهم،فالرجل ال يريد الشهرة ، وال يسعى  
إليها، وال يبالي بها،وال يتحمس لنشر إنتاجه، وككل أديب أو كاتب تراه قبل الوضع/ الكتابة  

وكذا كأ جانبا،  باالرتياح،ويرميه  يشعر  الورق  في  عنده  ما  أفرغ  فإذا  ثقيال،  عبئا  يحمل  نه 
 الشأن بالنسبة لفتحي اللواتي.  

يكون    أبناءه، ويتخرجوا كأحسن ما  يعلم  أن  استطاع  أو عقارا، ولكنه  دارا  يملك  لم 
 الوجود. التخرج والتربية، وكان يقول لي:هذا كل ما أملك، وهو عندي أعز ما في هذا 

علم القراء أنه سيصدر كتابا عن الشاعر المنسي محمد العريبي الذي مات في المهجر  
في ظروف غامضة، وقد جمع أشعاره وآثاره ،وكل ما يهم حياته، ويمتلك وثائق نادرة عن 
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هذا الشاعر الغنائي، واتصل بعشيقة هذا الشاعر الفرنسية فالنتينا، ولكنه لم يصدر منه شيئا،  
تردد في إتمام هذا العمل  الهام،رغم إلحاحي عليه، مرة بعد أخرى، ويبدو أن هذا وكأنه م

الثاني   كتابه  بهذا  عنه،وشبيه  حديثه  من  فهمت  كما  صفحة،  األربعمائة  يتجاوز  الكتاب 
البربر")يتجاوز   تاريخ  في  عنه  حمادي  300وعنوانه"المسكوت  المرحوم  سأله  صفحة( 

أهداه أحد   لنا بذلك المسكوت عنه  الساحلي مبتسما،بعد أن  تبوح  كتبه:ألم يحن بعد أوان أن 
 في تاريخ البربر؟ فأجابه متسائال:: وهل تعتقد أني راغب في إتمامه؟ 

والرجل ال يريد الظهور ، أو حتى حديث الناس عن تلك اآلثار، وهي كثيرة ومبثوثة   
إ الثقافية  الحياة  ومجلة  الصادقية،  المجلة  وخاصة  والمجالت،  الصحف  أنك  في  درجة  لى 

تستطيع، كما ذكرت أن تطلب منه دراسة، وتنشرها باسمك فال يرى غضاضة في ذلك، بل 
يشجعك حتى يتخلص مما كتب، وما كتب هو في القمة  من حيث جمال األسلوب، وعذوبة  

 العبارة، وخاصة إذا ترجم شعرا عن اللغة الفرنسية. 
ن عمره، يكلف بأن يكتب عن  وعندما كان في بيت الحكمة التي أمضى بها سنوات م 

إليه،   اللواتي  فتحي  كتبه  ما  إسناد  في  حرجا  المكلف  يرى  وال  الفالني،  األديب  أو  الباحث 
وتلك هي الطامة الكبرى، وكأن هذا المكلف على علم بأن األستاذ فتحي ال يرى مانعا في  

ان الرجل كما نوهنا  ذلك، أو كأن الكتابة األدبية أو العلمية هي من مشموالته اإلدارية، لقد ك
ولكن   منه،  غريب  أمر  وهذا  الناس،  لدى  معروفا  يكون  أن  يطمح  وال  الشهرة،  في  يزهد 
الشهرة، وذيوع اسمه أتته منقادة من حيث ال يدري، فالمجلة الصادقية في سلسلتها الجديدة  
  التي يمضي فيها تارة باسمه، وطورا يشير إليه بالحرفين من لقبه واسمه )فل( ستكون وال 
شك في المستقبل موضوع بحث جامعي، وسيذكر من جنودها البواسل الكاتب المبدع فتحي  
اللواتي، والتي يحرص على ظهورها في الساحة الثقافية، وفي اإلبان، في حين أن ما يتأتى  
له منها، ال يكفي لمصاريف التنقل في القطار والحافلة وسيارة األجرة، ولكنه اتخذها هواية،  

لهواية يهون كل شيء، وكذا كان يفعل مع سلسلة ذاكرة وإبداع، صحبة صديق  وفي سبيل ا
إلى  أوله  من  الكتاب  يقرأ  الدخلي  األستاذ  كان  فقد  الدخلي،  الوهاب  عبد  يقول،  كما  عمره 
في   مراحله  المطبعية،ويتابع  بالمتابعة  اللواتي  يتكفل  ثم  إصالحه،  أمكن  ما  ويصلح  آخره، 

ب  إخراجا فنيا،إلى أن يستوي كتابا جميل الشكل  يغري الناس  المطبعة، ويقوم بإخراج الكتا
هذا   في  طالبوها  التي ضعف  والمطالعة  الكتاب  في  الناس  يحبب  الطريقة  وبهذه  بالقراءة، 
الزمن الذي يسميه فتحي )زمن النكد( ولكنه كان يرددها بطريقة أخرى، وهو يشير إلى من  

ما عرف   أكثر  وما  واألدباء،  الكتاب  من  كتبهم،  عرف  طبع  عند  بهم  اتصاله  بحكم  منهم، 
وكان غير راض عن سلوكهم معه، ولكنهم بالنسبة إليه في آخر األمر هم أصدقاء، ويتفكه  

 معهم فيقول:"هم أصدقاء النكد في هذا البلد"
 أي أنه ال يحمل عنهم ضغينة وال كراهية، بل يذكرهم بكل إجالل وتقدير. 

ا   الوهاب  عبد  الرجالن  يفعله  و  وما  )ذاكرة  سلسلة  مع  اللواتي  وفتحي  لدخلي 
 وإبداع(يفعالنه أيضا مع المجلة الصادقية:إذ يقرآن المقال من أوله إلى آخره.

فتحي اللواتي كاتب مبدع،إذا كتب في الخاطرة أو المقال، يتأنق في أسلوبه،ويختار    
حديث:" قراءة في  األلفاظ الموحية، ويتجنب اإلسفاف في التعبير، اقرأ إن شئت ما سماه بال

مهاترة في فكر" فسترى العجب العجاب، يقول:" ترامت فيه لحظات أدركها الزمن المنفلت 
من حميميته المستحيلة، وتناوبت عليه موجودات التمزق الوجودي المبعثرة أوصالها بين ما 

بوح  كان ، وما يمكن أن يكون، بين تاريخ مهمل منسي، ونفس قلقلة تهفو إلى األفدح، إلى ال
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نهاية   بال  القراءة  بداية  عنده  تساوت  لحظة  معه  بدأ  يذكره،ولعله   يعد  لم  يوم  في  المضاد، 
 الكتابة، تعمقت فيه رغبة الظهور والتخفي في متاهات التدفق والعطاء الالمباح. 

فيه    تحول  في مجتمع  إليه مكابدة كريهة  بالنسبة  التي ظلت  الكتابة وحدها هي  لكن 
ة على الذات ــ األنا المتهمة في خصوصيتها المهدورة، وفي نوعية  البوح إلى فرجة ممنوع

 الظروف ــ األزمات التي  أوجدتها بالعسف واإليذاء"  
لفظية،    ومهاترة  فكرية،  مهاترة  المنوال،  هذا  على  هذيانها  في  المهاترة  وتمضي 

هذه المهاترة   والمهاترة في اللغة ـــ كما نعلم ـــ القول الذي ينقض بعضه بعضا، وكذا كانت
 الفكرية: الشيء وضده.

اللغة والناس وموقفهم مما يكتبك" في بعض    يقول في آخر هذا الحديث متحدثا عن 
وإن  اشتقاقاتها،  بعض  قولبة  تعمد  تناثرات حروفية،  إلى  اللغة  تحولت  أحاديثه  ــ  نصوصه 

ول البياضات،  سكونية  واستباح  منها،  انبثقت  التي  الجدلية  البنى  على  بفواصل  حافظ  غمها 
ونقط وإيحاءات قابلة  للتبرير أو التأويل المشحون باحتماالت الرفض والتجاوز... وأحيانا 
تصل به انسياباته ــ أو تداعياته ــ اللغوية إلى حد النزق الحروفي المثقل ــ غالبا ــ باإليذاء 

ا بهذه  القذف  إلى  بكم  لن يصل  به على علم، وسوف  فأنا  أما غضبكم  ألوراق في  المتعمد، 
فيكم،   لكم، غشوته منكم،  الغثيان  بل هذا  الوطيئة)...(  الوطيئة،  أكتفكم  ألمس  وجهي عندما 
لكم، تقيأته لكم، جهرت به لنفسي بادئ ذي بدء، هذا الغثيان هو حقيقتكم)...( هذه األحاديث  

 في جلها خرقت ظالم النفس، أحبك أيتها الصراحة القاسية"
ال   ميدان  في  كتب  إذا  يبدع  أما  فإنه  الفن  هذا  أصحاب  حاور  أو  التشكيلية،  فنون 

ويتفاني مع أصحاب هذه الفنون حتى يصبح كأنه واحد منهم،نذكر مثال:" أيام مع علي بن  
ــ   1910سالم فنان البهجة الملهمة" فثم تختلط ألوان ورسوم الرسام التونسي علي بن سالم)

أيهم2001 وتحتار  الممتع،  اللواتي  فتحي  بأسلوب  أو  (  وألوانه،  سالم  ابن  رسوم  تحبذ  ا 
أسلوب اللواتي الذي يتعالى عن الرسم باأللوان إلى الرسم بالكلمات، إلى درجة أنك ال تلتفت  

 إلى الرسوم، وإنما تبدو لك من بعيد رسوم تجريدية ذات ألوان خالبة. 
ا تقرأ "أيام مع علي بن سالم" فيتبادر إلى الذهن أن ما كتب هو قصة، وليس حوار 

مع الرسام،سمات القصة وتقنياتها تتجلى لك في هذا الحوار، أبطالها: الرسام علي بن سالم، 
والكاتب فتحي اللواتي والبستاني، وزوجة الرسام المذكور، المكان بل األمكنة هي الحمامات  
وتونس وستوكهولم وباريس،ثم الحوار تارة مع الرسام، وطورا مع لوحاته ومرة مع البحر،  

إلى والسؤا المحاور  مع  نفسه  ويقحم  نفسه،  عن  بالحديث  كان  أي  مع  المحاور  يهتم  هل  ل 
الماء  القصة في زرقته وغموضه، ويختلط  إبطال هذه  البحر كأحد  التماهي، ويبرز  درجة 
الماء كانت الحياة،" وجعلنا من الماء كل شيء حي"   مع الرسوم، فيبعث فيها الحياة، ومن 

 امتزاجا عجيبا.  وهكذا يمتزج الرسم  بالكلمات
بن سالم رائد   فيقول: علي  الذي امضي حياته في ستوكهولم  الرسام  يقدم قصة هذا 

ومؤسس، شيخ ثمانيني بذاكرة طفل حالم موهوب أبدا، تاريخ "حياة" ما تزال تنبض تفاؤال  
روائح   األليفة  األمكنة  لجغرافية  فيه  كانت  الذي  الحميم  الماضي  بذلك  أبدا  تونسي  وألفة، 

من    العشب بخطو  الملهمة   فراديسه  بنا  العابر  هو  دواما،  كان  تونسي  والندى،  واألتربة 
 الفرح الطليق.

إعجابا    فينا  أينعت  قليلة،  قرأنا منه غير صفحات  ما  بهي  أنيق  بن سالم كتاب  علي 
وما  فنان شاب ما سجل  الثالثينية شهادة  لوحاته  أوائله عطاء وإضافة،  أوائله كل  ومسرة، 
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ما   غير  كاريكاتوياته،  رسم  فسيفسائياته  نحوتاته،بلورياته،  واأللم،  التوحد  حد  يقينا  عاشه 
 بقاياه األربعينية، ميثيولوجياته، رمزياته، فردوسياته، ماتزال تنطق حضورا ودوام حياة.

علي بن سالم تونسي كما أحب حد الثمالة، لم تهجر تونس الجميلة قلبه قط، ما شكاها  
سهوا،   لنفسه  وإن  مناديا  يوما،  بعيدا،  هناك،  خفاقة  راياتها  عاليات  رفع  إليها،  منه  وفاء 

بعزتها ومباهيا في مقدمة مواكب الوفاء بصمود أهلها، ناصر الحداد، كتابة ومعايشة زمن  
بالبائد   التشبث  كان  زمن  المبدع  بالتطور  آمن  كبرى،  آفة  المرأة  عن  الكتابة  فيه  اعتبرت 

حاضر،   رسم  نشر،  فضيلة:كتب،  فينا العقيم  الثابت  األصيل  األصل  لهذا  تأصيال  خطب، 
فوزا بالكيان الحر المستقل، ومن أجل أطفال تونس حكى يوما حكاياه البديعة ورسم رسومه  

 الموحية، نقشا ناعما على ذاكرة براءة هي أيضا من صميم براءته. 
لي ويواصل التغني بهذا الرسام المبدع،ويعرج على صداقاته مع الكبار فيذكر أن ع  

بن سالم عاشق كبير عرفته تونس وباريس وستوكهولم، لكن عشقه األكبر كان دوما لمدن  
ومناخات وخرائط أخرى، صداقاته الرفيعة لم تزد قدره إال تواضعا ونبال وحكمة، الصحبة  
هذا  ينسى  أو  مثمرة،  جديدة  "حياة"  فيه  وأحيت  أبهرته،  جيله  نبهاء  من  لكوكبة  السامية 

 الي، وحياء لوركا، وانحناءة أراغون... الثمانيني قهقهة د
 وينهي هذا التقدم الرائع قائال: ثمانون هي حياته، حياة كفاح وحب وإبداع.  
ويتواصل اللقاء مع الرسام علي بن سالم ومع لوحاته ومع البحر مدة أسبوع، ربما   

فتحي   ينسى  وال  الرجالن،  افترق  ثم  العمالق،  الفنان  هذا  ضيافة  في  اللواتي  اللواتي  كان 
البحر: ذا البحر أمامي عميق جليل، وأنا واقف وحدي على حجر نهش الموج ما اشتهى من  
نتوءاته العتيقة المتآكلة، اآلن يا بحر ما عساي أقول لك أيضا في غياب ذلك الفنان الشيخ، 
بي   تبتعد  سيارته  وبدأت  ضاحكا،  يناديني  السائق  العروسي  العم  سمعت  ولحظتها 

 الحمامات . سريعا،وبعيدا عن
قلنا قصة رسام ، ونقول أيضا مذكرت اللواتي مع رسام ، مذكرات لم تدم في عمر    

 1992الزمن سوى أسبوع من الجمعة إلى الخميس من سنة 
من    اللواتي  فتحي  يتنقل  الفيلسوف،هكذا  رشد  ابن  إلى  الرسام  سالم  بن  علي  ومن 

يحكمها العقل،وتقود اإلنسان إلى دهاليز ما األلوان التي تتحكم فيها األصابع إلى الفلسفة التي 
إبراهيم   األستاذ  ترجم  باختصار  التفكير،  من  الصنف  هذا  لوال  يرتادها  أن  لإلنسان  كان 
الغربي عن الالتينية كتاب ابن رشد"شرح ابن رشد الكبير لكتاب النفس ألرسطو" وإبراهيم  

الالتيني  اللغة  التبريز في  تونسي متحصل على  أول  نفسه،وقد الغربي هو  قال لي هو  ة كما 
اإلنسانية   العلوم  كلية  في  لنا  زميال  وكان  الالتينية،  عن  الكتاب  لهذا  ترجمته  عن  حدثني 

 واالجتماعية بتونس، ثم فجأة اختفى عنا ، وال ندري أين ذهب؟ 
لما نشر الكتاب في بيت الحكمة تعقبه فتحي اللواتي بمالحظات بارعة منها: هل هو   

 التساؤل منه للفهم ، بل لمحاولة الفهم فقط.كتاب ناقص؟ وهذا 
تزم ت واضطهاد   يقول:ذات عهد  ابن رشد  آثار  الكتاب بضياع                                                                        يبدأ مالحظاته على 

أخفاه  وقيل  المتعصبون،  احرقها  قيل  رشد،  ابن  مخطوطات  من  نادر  مخطوط  ضاع 
 المريدون في مكان ما لم يعثر عليه فيما بعد قط.  

عهد آخر، يقول اللواتي: في بلد ما من البلدان الالتينية    هذا في العهد العربي، وذات  
ظهر فجأة وسريعا المخطوط الضائع، ولكن بلغة غير لغة صاحبه، قيل : ال يكتب مخطوطا 
                                                                                   مبهرا كهذا إال ابن رشد، وقيل تلميذ وفي  نابه من أبناء الالتين نقل المخطوط الرشدي إلى 



190 
 

التلف والنسيان، بل قيل أيضا حتى في بالد الالتين                                          الالتينية، ثم هر بها إلى حيث أنقذها من
 لم يسلم المخطوط الرشدي/الالتيني من األذى. 

ونوه اللواتي بدور الفيلسوف الفرنسي أرنست رينان في الدعوة إلى البحث عن آثار    
ابن رشد، يقول: بعد عهود وعهود يكتشف ارنست رينان"ابن رشد والرشدية"كما شاء هو 

ملحمة معرفية نادرة، محكوم عليها بأن تظرفي تميز خصوصيتها التينيا أبدا،    أن يكتشفهما،
ثقتهم   فادح  بعض  من  إال  ذلك  وما  كذبوا،  وإن  المستشرقون  صدق   : بعضهم  يقل  أولم 
في   كابروا طويال  اكتشفوه عن غيرهم من حضور حضاري ساطع،  ما  في خير  المفرطة 

اإلنصاف ولكن  ألنفسهم،  إال  به  االعتراف  ننصف    عدم  أن  هنا  يقتضي  البحت  التاريخي 
رينان الذي أضاء سبيل الباحثين عن "المجهول ــ المفقود" من ابن رشد الفيلسوف العربي 
المتنور، فحثهم على إعادة اكتشافه مجددا حتى في هذا الغرب الذي يأبى كعادته دوما إال أن 

االف أزمنة  في  اآلخرين،  عن  اكتشفه  ما  خير  من  افتكه  ما  ــ يعيد  رشد  فابن  العميم،  تكاك 
الشروح  مضيء  والفروع،  األصول  يانع  الحضور،  متجدد  والعالمة  والداللة  الرمز 
والمتون، كان في مسيرة الفكر اإلنساني ــ الكوني كمون الحي في "الحياة" وليس مدحا ما  

ال متجدد  يحتاجه ابن رشد،وإنما باستعادة ما فاتنا منه، وهو كثير، يكتمل مشوارنا المعرفي 
 احتفاء في كل حين  برشديته الحداثية المتنورة. 

النفس ألرسطو(البن رشد" تكريما    الكبير لكتاب  اللواتي في ترجمة )الشرح  ويرى 
ــ  العشرين، وهو تكريم لمفكر متوسطي حر ناضل  القرن  الرشدي" في آخر  للتراث  نبيال 

اإل  يكون  أن  سبيل  في  ــ  الحي  تراثه  خالل  من  يناضل  يزل  بالوجدان  ولم  إنسانا  نسان 
المتحولة،   ماهيته  في  جسدا  وخصوصيته:  الكيان  بين  رشد  ابن  عند  انفصال  فال  وبالعقل، 
وفكرا في صيرورته المتجددة، ذا هو اإلنسان/ الوجود كما تاق ابن رشد في حياته، كما في  

يانا  كتاباته إلى " نحته" عضوا عضوا من شتى المقوالت حتى استوى في "شرحه الكبير" ك 
من فكر حر مستنير، يفاجئنا اليوم بحداثته المبدعة لغة ومنهجا وأسلوب صياغة، حتى لتكاد 

 تحسبه كتبه توا لقراء ما جهلوا يوما ابن رشد والرشدية.  
ارنست    عنها  قاله  بما  اللواتي  فتحي  فيستشهد  ألرسطو  رشد  ابن  شرح  طريقة  أما 

مختلفة الكبير  الشرح  في  شد  ابن  طريقة  الفالسفة    رينان:"  من  غيره  عن  االختالف  كل 
ويثبتها على   أرسطو،  المعلم  فقرات  فقرة من  يتناول كل  إذ  وابن سينا،  كالفارابي  السابقين 
 حدة، ثم يفسرها جزءا بعد جزء مميزا النص بهذه العبارة) قال( وهي تساوي الحاصرتين" 

ش   التي  أرسطو  مقوالت  هو  الغربي  إبراهيم  ترجمة  في  مفقود  هو  ابن  وما  رحها 
رشد: تبدأ الفقرة األولى من النص المترجم هكذا: " يعني بالدقة متانة البرهان، ويعني بما 
قاله: سمو الموضوع، الخ...يقول اللواتي: فكيف يتسنى للقارئ أن يعرف، وبالتالي أن يفهم  
 ما قاله أرسطو في أول هذه الفقرة، وكذلك ما قاله في جميع الفقرات، وهو غائب في هذه 
الترجمة: إذ اكتفى المترجم بوضع مجموعة من النقط الدالة  ضمنيا على وجوده في النص  
الالتيني، ولماذا تم هذا الحذف أو هذا التغييب ومقوالت أرسطو تعتبر الجزء الذي ال يتجزأ 
واستنتاجاته   شروحاته  في  عليها  ويعتمد  منها  ينطلق  فهو  الكبير؟  رشد  ابن  شرح  من 

ساءل أليس من بديهيات الترجمة المنهجية المفترضة أنها ال بد أن تكون  وإضافاته أيضا، أت 
أمينة، إثبات حضور هذا المقوالت األرسطية كما هي مثبتة الحضور في النص الالتيني؟ أم  
أن نشر النص المنسوب إلسحاق بن حنين ضمن هذا الكتاب هو الكفيل حقا بتعويض غياب  

 هذه المقوالت؟ 
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والت أرسطو التي ترجمها حنين ابن إسحاق في النص العربي،  وكان يمكن إقحام مق 
 ومقارنتها بالمقوالت الواردة في النص الالتيني. 

تخلو من طرافة     المذكور ال  للكتاب  الغربي  إبراهيم  ترجمة  أن  اللواتي  رأي  وفي 
من   بشيء  وإن  بعض،  إلى  بعضها  المفضي  المقطعية  الفقرات  عديد  في  باإلثبات  جديرة 

أ اللغوي  الغموض  حضورها  تستمد  كهذه  ترجمة  في  بديهي  الغموض  هذا  ومثل  حيانا، 
الداللي من الترجمة الالتينية المفترض أنها الترجمة األكثر حضورا للنص الرشدي األصلي 

 المفقود.
العالم"    الفيلسوف  لكتاب"ابن رشد  تقديمه  اللواتي مرة أخرى البن رشد عند  وعاد 

أ التليلي  الرحمان  عبد  فأكد  تأليف  بتونس،  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بكلية  الفلسفة  ستاذ 
                                                                                   اللواتي على حداثة ابن رشد وأصالة فلسفته، وبي ن أن ابن رشد لم يكن شارحا فذا ألرسطو،  
اليونانية   الفلسفة  أعماق  إلى عمق  نفذ  أيضا، ومن خاللهما  نابه ألفالطون  وإنما هو شارح 

اإلنساني الكوني، ولكن الرشدية التي عرفت ــ في الغرب   التي ما تزال حية فاعلة في الفكر
المسيحي ــ بالالتينية كانت حصيلة الرشدية العربية اإلسالمية ذاتها فابن رشد ــ في مجمله  
قائما  معرفيا  معمارا  ويستوي   ، بكله  فيتكامل  اآلخر،  بعضه  يكمل  بعضه  يتجز أ  ال  كل                                                                                ــ 

 بذاته. 
سل  الثقافة  وزارة  أصدرت  الوطني  وعندما  المركز  خالل  من  وإبداع"  "ذاكرة  سلة 

( بإشراف األستاذ عبد الوهاب الدخلي كتب فتحي  1997لالتصال الثقافي) بداية من ديسمبر  
من   ما  فقال:  إصدارها"  " من  والداللة  "الرمز  أو  السلسلة،  هذه  الغاية من صدور  اللواتي 

إن اعتل عالجه، وإن نسي    شعب حي طموح إال وله من بين أبنائه من يرعاه في كل حين،
ذكره، وإن أوشك أن يتعرض إلى مكروه سارع إلى نجدته والذود عنه، وإن فرح شاركه  
فرحه، وإن تكدر بادر بالبحث عن أسباب تكدره، للمضي به ومعه ــ قدر المستطاع المباح 

 ــ إلى فسيح الثقة واألمل. 
هم     وذاكرته،  وكيانه  هويته  حفظة  هم  األبناء  وحاضره فهؤالء  ماضيه  بناة  أخيار 

أدباء  ومنهم  نبهاء،  قادة  منهم  الدوام،  على  حياة  بعد  حياة  المتجددة  روحه  هم  ومستقبله، 
ألنهم   عهد،  إلى  عهد  من  وتواصل  وتحديث  تجديد  دعاة  ورأي،  فكر  أصحاب  شعراء، 
يخدمون شعبهم، ال العابر من أعراض تعتري هذا الجزء أو ذاك من بالدهم، وألنهم منه/  

ليه فما غادروه يوما قط: إذ مكثوا فيه ذاكرة حية، تتوهج حيوية يوما بعد يوم، وإن انتهى  إ
الذاكرة فدائمة   يفنى، وأما الروح/  ــ إلى رميم، فقدر الجسد أن  ــ بعد طول ممات  بعضهم 
من  ــ  النبهاء  األخيار  يحيا  هكذا  الحق،  اإلبداع  إلى  األرحب  الحياة  إلى  واالنطالق  التجدد 

الباقيات الصالحات من أعمالهم ــ  في وجدان الشعب، وأي شعب يدرك خصوصية  خالل  
هويته، ويعرف كيف يصون كيانه، ويحافظ على حيوية ذاكرته جدير بأن يكون له في سجل  
اإلبداع اإلنساني حضوره الخاص به، وال يكون ذلك إال عندما تجتمع العزائم الصادقة على 

 مع السعي المتواصل إلى التعريف به وتحليله ونشره. إحياء تراثه المعرفي الثقافي،
وبعد فإن تعامل اللواتي مع األلوان جعل منه ناقدا للفنون التشكيلية، ويعد من أبرز    

للمدرسة  وانتماءه  الرسام  واتجاه  اللوحات،  على  للمتفرج  يكشف  المجال،  هذا  في  النقاد 
للمش ويوضحها  لوحاته،  على  الضوء  يلقي  ثم  النوع  المعينة،  من  كانت  إذا  وخاصة  اهد، 

 التجريدي. 
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ويتعامل أيضا مع الحروف، وهنا تتعدد اتجاهاته فيكون كاتبا للمقالة أو الحديث كما    
األدباء   مع  بحوارات  فيقوم  إلى صحفي  ويتحول  األول،  الطراز  من  كاتبا  فيكون  يسميها، 

رقي ما وصل إليه هذا والكتاب والفنانين وأصحاب دور النشر، وتكون هذه الحوارات من ا
الفن الصحفي في تونس،وتبدو براعته في عرض الكتب ونقدها،وإذا ترجم عن الفرنسية ــ 
وخاصة الشعر ــ يحيل النص المترجم كأنه كتب أصال باللغة العربية، وهكذا فالرجل كأنه  
شيء   كل  من  األخذ  وهو  لألدب،  تعريفهم  في  القدامى  العرب  النقاد  مقولة  بتطبيق  يقوم 
بطرف، وكذا كان فتحي اللواتي متعدد االهتمامات أو إن شئت قلت متعدد االختصاصات،  

 وبالتالي فهو ذو ثقافة واسعة.
الناصر مع رجل آخر، وهما يتحدثان عن    إذا رأيت رجال واقفا في نهج جمال عبد 

دعا،  األدب والثقافة، وسط أفواج من المارة وأزيز محركات السيارات، ثم يعانقه بحرارة مو 
ويتجه صوب سفارة فرنسا، قاصدا محطة القطار الرابط بين المرسى وتونس، وفي محفظته  
"ذاكرة  سلسلة  كتاب  من  األخيرة  البروفة  وهما  المحفظة،  تلك  يفارقان  ال  ثمينان  صيدان 
إلى  يدلف  ثم  أيام،  بعد  يديه  على  ستولد  التي  الصادقية  المجلة  محتوى  والثاني  وإبداع" 

 ى منزله في ضاحية الكرم. فهذا الرجل هو فتحي اللواتي.  المحطة،ويتجه إل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبـــان بــن بــــوبكر

 
نلتقي في حياتنا بكثير من الناس، ونقضي مع بعضهم السنوات الطوال، ثم إن غاب    

الغيبة فكأنه   تلك  بعد  به  التقيت  الذاكرة، وإن  عنك بعضهم يمحى شخصه، وحتى رسمه من 

وأنك   غريب،  وقد  عنك  الطوال،  السنوات  تلك  السكنى   في  أو  العمل  في  إن  معه  تقض  لم 

نتعرف على أحدهم، ونراه من حين آلخر، إن في الطريق، أو في مكان العمل، فإذا حسبت  

الوقت الذي التقيت به تجد المدة ال تتجاوز بضع ساعات، نعم ساعات قليالت، ومع ذلك يبقى  

فلماذا تنطبع صورة هذا في الذاكرة، رغم قلة المدة التي خياله في البال، وذكره على اللسان،  

 اجتمعت فيها معه، وتنمحي صورة اآلخر، رغم كثرة السنوات التي قضيتها معه؟ 

بوبكر)   بن  المرحوم شعبان  مع  لي  وقع  ما  لي  2008ـــ    1953وهذا  قدمه  فعندما   )

ت به قبل هذا اليوم،  صديق ذات يوم، قلت في نفسي: هذا الشخص أعرفه، ال شك أنني التقي

وجه طفولي ضاحك، أسمر البشرة، عينان تلمعان ذكاء، وشفتان غليظتان، قصير القامة، مع  

ميل إلى البدانة، عريض المنكبين، صوته جهوري،يسمع عن بعد، كنت أمشي ذات يوم قرب  
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إلى   بي  ودخل  يدي،  من  وأخذني  خطفا،  شعبان  فاختطفني  العاصمة،  بتونس  القطار  محطة 

هى، وألح علي أن أتناول معه فنجان قهوة، وكان كلما أراه يغني لي أغنيته المفضلة، أو  المق

ما كان تعبيرا لشيء ما في صدره، ولكنه كان يضحك بملء فيه، ويغني:" ميحي مع االرياح  

 وين تميحي". 

وعانقني     باألحضان،  استقبلني  وفاته،  من  سنتين  أو  سنة  قبل  معه  لقاء  آخر  وكان 

مه  النقي،  طويال،  قلبه  أعماق  من  نابعة  لي  تهنئته  وكانت  الوظيفي،  السلم  في  بارتقائي  نئا 

بن   شعبان  المرحوم  معي  صنعه  ما  مثل  الطريقة  بهذه  هنأني  من  أر  ولم  الطاهرة،  ونفسه 

تميحي"   التقينا" ميحي مع االرياح وين  إياها كلما  التي يسمعني  بوبكر، ثم غنى لي األغنية 

 سبيله، ولم أره بعد ذلك.وودعني ثم ذهب في حال 

بمرور    المحبون  وسينساه هؤالء  أكثرهم،  وما  نفوس محبيه،  وبقي في  رحل شعبان، 

األيام والسنون، فكلنا يغني على لياله، لياله هذه الدنيا التي كبلتنا بقيد ال ينكسر، نعم ينكسر  

 انتبهوا.  بقدوم هادم اللذات، وعندها نستيقظ من غفلتنا ، فالناس نيام، فإذا ماتوا

وإذا نسي محبو شعبان شخصه ورسمه فإن التاريخ لن ينساه، نعم هذا القاضي العادل   

سيذكر شعبان بن بوبكر وسينصفه، وال ينسى ما بذله من جهد في دراسة المعنى في التراث  

النحوي، الذي عانى منه األمرين في إنجازه، وسبب له الكثير من المشاكل الصحية والنفسية،  

عي إلى ذلك اعتداد بعض المشرفين على األطاريح بآرائهم، وفرضها على من يشرفون  والدا

عليهم ، أضف إلى ذلك من يقيم العمل البحثي قبل مناقشته، ومنهم من ال يقرأ البحث من أوله  

إلى آخره،وهم قلة، في حين يريد صاحب األطروحة أن يكون العمل البحثي معبرا عن وجهة  

ي القضية أو المشكلية التي اهتم بدراستها، وكلما كان العمل شخصيا كان  نظره، وبيان رأيه ف

مبتكرا وجديدا، وهذا هو المطلوب من هذه األبحاث الجامعية، وفي مثل هذه المسائل تختلف  

وكل   المطروحة،  للمشاكل  إثراء  هو  بل  الود،  يفسد  وال  مشروع،  االختالف  وهذا  اآلراء، 

يريد، وهنا تكون اإلضافة والطرافة، أما إدا كان البحث كما    يعالجها بالطريقة والمنهج الذي

 يريد هذا األستاذ أو ذاك فهو تكرار ممل، ال يفيد تقدم البحث العلمي في قليل أو في كثير. 

أبحاثا وفصوال     بوبكر  المرحوم شعبان بن  المذكورة كتب  إلى األطروحة  وباإلضافة 

المعاصر، وقبل شهر التونسي  الشعر  من وفاته نشر دراسة جيدة عن )االقتراض    قيمة عن 

اللغوي والداللة المعجمية( صدره بقولة البن منظور في مقدمة لسان العرب، يشكو فيها من  

األجنبية،   باللغات  بها  الناطقين  واهتمام  زمانه،  في  العربية  اللغة  إليها  وصلت  التي  الحالة 

اس في تصانيف الترجمات في اللغة  والتنافس في دراستها، يقول صاحب اللسان:" وتنافس الن 

لغته   بغير  أهله  زمن  في  الكتاب  هذا  فجمعت  العربية،  اللغة  غير  في  وتفاصحوا  األعجمية، 

 يفتخرون" وما أشبه اليوم بالبارحة. 

يرى شعبان بن بوبكر أن مسألة االقتراض اللغوي ، وخاصة على المستوى األلسني،    

دامى ومحدثين،وهذا واقع مؤد بالضرورة إلى اإلقرار  كانت محط أنظار اللغويين واللسانيين ق

 بأن االقتراض ظاهرة اجتماعية قديمة متجددة. 

قرون،    عشرة  عن  ينيف  ما  منذ  القدامى  العرب  اللغويون  الظاهرة  بهذه  اعتنى  لقد 

وتجلى اهتمامهم بهذه الظاهرة في بابي المعرب والدخيل اللذين لم يخل منهما كتاب من كتب  

بالقضية عند شعبان بن بو بكر بقدر ما يهمه    األمهات في النحو واللغة، وال يعني اهتمامهم 

دواعي تلك العناية التي صرفوها لجوانب مختلفة منها، وأظهرها واقع اللغة العربية آنذاك في  

الثاوي في بطون   المعجمي األعجمي  اللغات، ويؤكد شعبان أن الرصيد  يغيرها من  عالقتها 



194 
 

يكشف  المصنفات  يدل على كونية    تلك  واللغات األخرى، مما  العربية  بين  الصلة  عن عمق 

 العربية، وتفتحها على العلوم اإلنسانية في الشرق والغرب. 

وهذا الرصيد المعجمي يعود بالضرورة في رأيه إلى تداخل اللغات المحكوم بتداخل    

اللسانية، المجموعات  بين  ناتجة حتما عن االتصال  الحاجة    الثقافات، وهي ظاهرة  يولد  فهو 

بدافع  ما إلى االقتراض اللغوي، ولئن كانت الدوافع متنوعة فالمآل واحد، يتم التجاور اللغوي  

االستيطاني،   أو  االستعماري  أو  العلمي  أو  التجاري  النشاط  بسبب  مختلفتين  بيئتين  بين 

ت في  والفرنسية  العربية  كتجاور  ومتنوعة،  كثيرة  اللغوي  التجاور  على  منذ  واألمثلة  ونس 

سنة   الحماية  الجنوب    1881انتصاب  في  والفرنسية  والعربية  واألمازيغية  اليوم،  حتى 

 الجزائري، والعربية والعبرية في فلسطين اآلن. 

مواالتهم     عن  تعبيرا  األجنبية  باللغات  المتفاصحين  عند  اللغوي  االقتراض  ويكثر 

خل ابن  يقل  ألم  الدخيل،  للغة  وبحذقهم  لألجنبي،  باالقتداء  وتبعيتهم  مولع  والمغلوب  دون:" 

اللغات  من  االقتراض  إلى  الميل  هذا  بوبكر  ابن  ويفسر  ونحلته"  ولغته  زيه  في  بالغالب 

تقدر   ال  لغوي،  قاموس  إلى  االحتياج  أو  الحذلقة،  أو  األدنى،  المجهود  إلى  بالنزعة  األجنبية 

 البيئة اللسانية األصيلة)أي العربية( على االستجابة إليه. 

القرض  ويتعر    يعني  وهو  لغة،  االقتراض  مفهوم  إلى  ذلك  بعد  بوبكر  بن  ض شعبان 

البن   العرب  لسان  في  جاء  كما  قرضا،  منه  طلبت  أي  فالن:  من  واستقرضت  والسلفة، 

منظور،واصطالحا هو" اقتطاع وحدة لغوية، أو سمة لغوية من لغة أصلية، واستخدامها في  

عارة، وهو ما يسمى في الدراسات اللغوية  لغة أخرى ليست منها أصال" وهذا هو معنى اإل

 العربية القديمة بالمعرب والدخيل. 

والشيء     االقتراض،  فعل  وجود  بدليل  اللغات  كل  في  موجودة  ظاهرة  واالقتراض 

استطاعة   وفي  وااليطالية،  واالنجليزية  واأللمانية   كالفرنسية  اللغات،  كل  في  المقترض 

أولمان أن يسلك أحد طريقين، فهو إما أن ينقل من اللغة المتكلم كما ينقل شعبان بن بوبكر عن 

القومية،   لغته  إلى  يترجمها  أن  وإما  آخر،  إلى  استعمال خاص  من  كما هي،  على صورتها 

 وهذا التعريف كما يقول ابن بوبكر يوقفنا على درجتين لالقتراض هما الدخيل والمعرب. 

المقتر  اللغة  فيها  تستعمل  التي  الدرجة  هي  على والدخيل  الكلمة  يبقي  استعماال  ضة 

صورتها الصوتية  تاما أو جزئيا، مثل فرشيطة وسكريتو وغيرهما، وبعبارة سيبويه" مما لم  

هو   العربية  اللغة  دارسي  رأي   في  والدخيل  كالمهم"  ببناء  األعجمية  الحروف  من  يلحقوه 

عض التحريف،  الذي دخل العربية على صيغته، سواء كان ذلك في لغته األصلية، أو لحقه ب 

 وكان دخوله بدافع الحاجة إليه.

ما قصده    وهو  المقترضة،  اللغة  لقوانين  استعماله  في  لم يخضع  ما  فهو  المعرب  أما 

ابن جني بقوله:" ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب" وقال ابن جني كذلك عن  

رى كالمهم" وعرفه  المعرب:" ما أعرب من أجناس العربية األعجمية، قد أجرت العرب مج

الجوهري بقوله:" وتعريب االسم أن تتفوه به العرب على مناهجها" فالمعرب إذن ما أعرب  

تطويع   وتم  وقواعده،  لقوانينه  واستجابة  سننه،  على  جريا  العرب،  كالم  وأدخل  الكالم،  من 

 بنائه ألوزان العربية، واخضع لقواعد اشتقاقها. 

بواسطة الدخيل أو المعرب أو الترجمة، ولئن كانت    أما طريق النقل إلى العربية فيتم   

قائمة   الترجمة  فإن  الشكل،  على  أي  الصوتي  التحول  على  قائمتين  والثانية  األولى  الطريقة 

 على التحويل المعنوي، إن حرفيا أو توسيعا وتضييقا. 
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ومهما يكن من أمر فإن طرائق االقتراض كما يقول شعبان بن بوبكر تعود في نهاية    

الصوتي  ال والمعرب  فالدخيل   المعنى،  لمعارض  واجهة  جميعها  تمثل  كونها  إلى  مطاف 

ظاهرتان شكليتان في الظاهر، ولكنهما ال تخلوان من المعنى، بل ال نبعد إن ذهبنا  إلى أنه  

لوال المعنى لما احتيج إليهما، وهذا االحتياج يمليه الواقع، ويستدعي تلبيته باقتراض مدلول ما 

 ى معين. حامله مبن

والحاصل ان اللفظ المقترض في نشأته وتكونه واستعماله ومقابله في اللغة المقترضة    

يحيل على بنية فكرية، وعلى منظومة انطولوجية، ترتد على بنية عقلية، فاللفظ كما يقول ابن  

ونفسية   لغوية  عناصر  تفاعل  سليل  فهو  بالطفرة،  ظاهرة  او  جاهزا،  معطى  ليس  بوبكر 

 وثقافية في اآلن ذاته، هذا بالنسبة للقسم األول من هذه الدراسة المعمقة. واجتماعية 

الجنوب     قرى  إحدى  لهجة  يتناول  معجم  عن  للحديث  خصصه  فقد  الثاني  القسم  أما 

أعجمية،   ألفاظ  من  المنطوقة  اللهجة  هذه  مازج  وما  دخيل،  من  عليه  احتوت  وما  التونسي، 

ال المستشرقين ودراساتهم للغة العربية، وما خالطها  ومؤلف هذا المعجم ال شك أنه مقلد ألعم

 من دخيل ومعرب، وقام محررو مجلة)إبال( قبله بعمل رائد في هذا الميدان.

لقد رحل شعبان بن بوبكر، وهو في أوج العطاء في مجال البحث والدراسات العلمية  

رضاء ضميره، وهو  المعمقة، وفارق رحاب الكلية التي كان بها مدرسا جادا، ورجال راعى إ

 على وعي تام بأن ربا في السماء يراقبه، ويبارك عمله... رحمه هللا. 

 

 

 

 

 

 

 إبراهيـــم عــــوض 

هذا رجل بعيد عني  بجسمه، قريب مني بعقله وقلبه، وكثيرا ما ينشأ الود والتقدير بين   

خالل دراسة له األباعد، فالود ال يعرف طول المسافة، ولو كان البعيد في الصين، عرفته من  

بيني   ما  مبديا  كاتبته،  والتوجه  الفكر  في  وبينه  بيني  والتقارب  بها،  إعجابي  ولشدة  قرأتها، 

وبينه من تجاوب فيما يكتب،ومن ذلك الحين أصبحت الرسائل متبادلة بيني وبينه، ثم اطلعت  

سن  بعد  إال  عليها  االطالع  يمكن  ال  ــ   يقال  والحق  ــ  وكتاباته  إنتاجه،  بعض  من  على  وات 

المطالعة لكثرتها، وتشعب مناحيها، فهو يكتب في النقد األدبي، كما يكتب في شؤون اإلسالم  

وحضارته، وهو مهتم بالردود على كل من يخدش  في الدين، أو يسيء إلى اإلسالم ورسوله  

صلى هللا عليه وسلم، فال يفلت منه أحد، إن في مصر أو في خارجها، ورغم أنه متخرج من  

لدينه  جامعة   أمينا  بقي  أنه  إال  وكتابة  قراءة  واالنجليزية  الفرنسية  باللغتين  وملم  بريطانية، 

اصطبغت   وقد  يعودون،  ما  كثيرا  غربية  جامعات  من  المتخرجين  أن  ومعلوم  وعروبته، 

أفكارهم وألسنتهم بقذارات الحضارة الغربية، أو مما يسمونه تقدما وحداثة، فحالما يجلسون  

الجامعا كراسي  العربية  على  لثقافته  أمينا  بقي  فقد  هو  أما  الجادة،  عن  ينحرفون  الغربية  ت 

فيه دروس   تؤثر  ولم  يتغير،  ولم  يتبدل  فلم  المصري،  المجتمع  اإلسالمية،وللقيم األصيلة في 
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المستشرقين، وكتاباتهم المغرضة عن اإلسالم، بل أنه جرد قلمه حال عودته إلى مصر للرد  

 هم الفارغة، هذا الرجل هو الدكتور إبراهيم عوض على أكاذيبهم، وإبطال دعاوي 

بقرية )كتامة الغابة( التابعة لمركز بسيون بالغربية،     1948ولد إبراهيم عوض سنة    

الدلتا أي  محافظات مصروهي من   إقليم  الغربية عاصمة  نهر    الكبيرة، وتعتبر  في قلب دلتا 

وأخيرا   والدقهلية،  القليوبية،  ثم  والمنوفية،  الشيخ،  :كفر  وهي  واليات،  أربع  بين  تقع  النيل، 

لكثير   ومركزا  والفرعية،  القومية  الثقافات  لكثير من  ملتقى  الغربية  فكانت  البحيرة،  محافظة 

وكب  والمفكرين  العلماء  من  الكثير  المحافظة  هذه  أنجبت  وقد  الصناعات،  الساسة  من  ار 

والزعيم   الحامولي،  وعبده  المشهور،  المؤرخ  الجبرتي  الرحمان  عبد  مثل:  والفنانين، 

مصطفى كامل، وزغلول النجار، ويوسف القرضاوي وسعد الدين الشاذلي. وصاحبنا إبراهيم  

 عوض 
من    الثامنة  في  وهو  القرآن،  عمره،حفظ  من  العاشرة  دون  وهو  األبوين،  يتيم  نشأ 

انخرط في المعهد األحمدي التابع لألزهر، وواصل به دراسته حتى نال منه  عمره، وبعد ذلك  

البكالوريا شهادة  العامة)أي  سنة  الثانوية  من  1966(  وكان  عمره(  من  العشرين  دون  أي   (

اآلداب   بكلية  الجامعية   دراسته  وواصل  الوطني،  المستوى  على  األول  كان  بل  المتفوقين، 

العربية( وتخرج منها اللغة  إن في    )قسم  المتفوقين  بتفوق، وهكذا كان من  أربع سنوات  بعد 

أو   معيدا  ليكون  المترشحين  بين  من  شمس  عين  آداب  العالي،واختارته  أو  الثانوي  تعليمه 

ثم   الماجستير،  درجة  على  حصل  األثناء  هذه  وفي  وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  في  مساعدا 

لي، فانخرط في جامعة أكسفورد، وعاد منها  اختير في بعثة إلى بريطانيا إلكمال تعليمه العا

حامال لدرجة دكتورا في النقد األدبي، ورجع إلى كليته أي عين شمس ليدرس الطالب األدب  

باإلضافة  هذا  العربية،  إلى  االنجليزية  من  والترجمة   ، اإلسالمية  والدراسات  العربي  والنقد 

 إلى إشرافه على طالب الماجستير والدكتورا

أعلمني   الشيخ    وقد  ك ت اب  وسماها)من  الفكرية،  سيرته  كتابة  من  انتهى  أنه                                                                  مؤخرا 

إلى أن صار  القرية  مرسى إلى جامعة أكسفورد( في ألف صفحة،أي منذ أن كان في كتاب 

المجد   تسنم  أجل  من  الرجل  هذا  كفاح  مدى  ستكسف  السيرة  هذه  ولعل  الجامعة،  في  أستاذا 

 رغم يتمه، وقلة ذات اليد.

كتابات الدكتور عوض  يتبين له أن الرجل موسوعي، ينتمي إلى جيل    ومن يطلع على 

الشعر   في  يكتب  فهو  األيام،  هذه  أقلهم  المحدثين،وما  من  أو  القدماء  من  كانوا  إن  العمالقة، 

العربي منذ العصر الجاهلي حتى اليوم، ويكتب في القرآن وسيرة الرسول، وال ينسى أن ينقد  

جل ولع بالردود على المناوئين لإلسالم وللنبي محمد صلى  األدب الروائي والقصصي، وللر

يدي،   بين  الذي  الكتاب  حسب  كتاب،  مائة  من  يقرب  ما  ألف  وقد  والقرآن،  وسلم  عليه  هللا 

أكثر من   في  يتجاوز بعض كتبه األخرى األلف    800وهو)أفكار مارقة( وهو  وقد  صفحة، 

ف والدراسات  المقاالت  عشرات  إلى  باإلضافة  هذا  من  صفحة،  شتى،وترجماته  مواضيع  ي 

 الفرنسية واالنجليزية. 

نقدا    الكتابة   إلى  فيبادر  والمسلمين،  العرب  دنيا  في  تقع  الني  الحوادث  تفوته  وال 

وتعليقا، وأذكر أنه لما اندلعت الثورة التونسية  كتب مقاال طويال تحت عنوان:) يا إخواننا بل  

                                             لمسلمين والعرب عالية إلى ع ن ان السماء، رغم  يا أسيادنا في تونس( يقول: لقد رفعتم رؤوس ا

أن هذه الرفعة ليست من صنعهم، بل من صنعكم أنتم، لكن ما فعلتموه وما يمكنكم أن تفعلوه،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�ØØ§Ù�Ø¸Ø§Øª_Ù�ØµØ±
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وسوف بمشيئة هللا تفعلونه هو شيء لم تخطر عظمته على بال، لقد كنت وما زلت أقول إن  

ا الحكام،  على  ال  الشعوب  على  األساس  في  يتوقف  الشعوب  األمر  لحالة  انعكاس  هم  لذين 

وكرامتها  مصالحها  عن  لتذود  الشعوب  تتحرك  لم  ما  وإنه  عام،  بوجه  وعقليتها  وأخالقها 

 ودينها وتثبت لربها سبحانه فى عاله أنها شعوب كريمة عزيزة فال أمل. 

الطاغية    خ ل فهم  الذين  هؤالء  يصدق  ال  أن  الثائر  التونسي  للشعب  نصيحته                                                                          وكانت 

ية كلمة يقولونها لكم، ال تتركوهم يهنأون لحظة واحدة، فتعود األمور إلى ما كانت  وراءه في أ

عليه، بل أسوأ مما كانت عليه، وواصلوا جهادكم وتقدمكم، فاهلل ينظر إليكم راضيا من فوق  

سبع سماوات، والتاريخ يفتح عينيه ال يصدق أن شعبا عربيا قد هب من رقدة العدم، يطالب 

إ ويقول  بقرونها،  بحقوقه،  لتنطحه  وت س م ن  ت ع ل ف  التى  الثيران  بالد  ال  بالدي،  البالد  هذه                                                                         ن 

 وتسحقه بأظالفها فتقتله وتمزقه، وتستمتع بقتله وتمزيقه. 

إن ما يكتبه إبراهيم عوض ممتع كله، فال يمل القارئ متابعة أبحاثه ودراساته، فهو    

القار الذي يجعل  الساخر  المطالع بهذا األسلوب  يقهقه،  يأخذ  ئ يضحك، وفي بعض األحيان 

ويحتار اإلنسان عندما عرض بعض آثاره، فكلها تستحق العرض، أما اختيار واحد منها فأمر  

صعب، ومع ذلك سنحاول  عرض فصل من كتاباته كما اتفق، وليكن)مسيلمة أمريكا األفاق  

 رشاد خليفة رسول الميثاق( 

العشري    القرن  أواخر  في  خليفة  رشاد  اسم  والمجالت  كان  الصحف  حديث  ن 

عوض   الدكتور  الحاسوب)يسميه  استخدام  إمكانية  إلى  الناس  نظر  لفت  فقد  والمنتديات، 

الكاتوب( لفائدة القرآن الكريم، وفعال توصل إلى ما يسمى في ذلك الوقت باإلعجاز العددي  

ن علماء  في القرآن، وكان المرحوم لدكتور البشير التركي قد رحب به، كما رحب به الكثير م

السنة، وخصص له ركنا في مجلته الشهيرة)العلم واإليمان( تحت  العنوان المذكور)اإلعجاز  

إلى   توصله  بعد  خبيثة  نوايا  للرجل  أن  يعلم  التركي  األستاذ  يكن  ولم  القرآن(  في  العددي 

 (وأن معجزة القرآن العددية مبنية على هذا الرقم أنه رسول يوحى إليه.19الرقم)

الدكتو   أربعين  بحث  يحتل   مارقة(  كتابه)أفكار  في  جاء  خليفة  رشاد  عن  عوض  ر 

الزيات بمحافظة   بالرجل،وهو من مدينة كفر  البداية  المذكور، عرف في  الكتاب  صفحة من 

إحدى   مشيخة  والده  تولى  األستاذ عوض،  إليها   ينتمي  التي  المحافظة  من  أنه  أي  الغربية، 

امعة عين شمس، ثم أرسل في بعثة إلى أمريكا  الطرق الصوفية، تخرج من كلية الزراعة بج 

بجامعة   التدريس  ليتولى  بالده  إلى  ورجع  المذكور،  االختصاص  في  الدراسة  لمواصلة 

خبيرا   فعمل  ليبيا،  طريق  عن  األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  عمله  من  هرب  ثم  القاهرة، 

ونا، وتولى إمامة جامعها،  لألمم المتحدة في تخصصه، ثم انتقل إلى مدينة توسان بوالية أريز 

سنة   في  أعلن  :إنه  عوض  ويقول  فيها،  اإلسالمي  المركز  عليه    1980وترأس  جبريل  أن 

سنة وفي  بالوحي،  أتاه  أنه     1988السالم  والحق  هللا،  رسول  بأنه  اإليمان  إلى  يدعو  أخذ 

لبث  رسول الشيطان أمريكا، وزعم أن النبوة وثنية وشرك، وسمى نفسه)رسول الميثاق( ولم ي 

لتحميه،   أمريكا  الى  لجأ  ق  الدعي  هذا  وكان  أسود،  رجل  قبل  من  بسكين  مطعونا  وجد  أن 

تسمع   ولم  عليه،  أجهز  القاتل  ولكن  حساب،  بدون  عليه  المال  بإغداق  دعوته  على  وتشجعه 

 مخابرات أمريكا الحامية إال بعد فوات األوان. 

الرق  هو  ــ  إبراهيم عوض  يقول  كما  ــ  به  يطنطن  ما  كل  يقل  إن  ولم  عشر،  تسعة  م 

الرقم هو  يكتشفه، ومن جهة أخرى فإن هذا  الرقم يمثل نبوة لمن  القرآن أو الرسول إن هذا 

ت ذ ر    و ال  ت ب ق ي  ال  س ق ر   م ا  أ د ر اك   و م ا  س ق ر   المدثر"س أ ص ل يه   سورة  في  كما  جهنم،  خزنة                                                                                                        عدد 
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                                                                                       م ا ج ع ل ن ا أ ص ح اب  الن ار  إ ال م الئ ك ة  و م ا ج ع ل ن ا ع د ت ه م  إ ال ف ت ن ة                                                      ل و اح ة  ل  ل ب ش ر  ع ل ي ه ا ت س ع ة  ع ش ر  و  

ال ذ   ي ر ت اب   و ال  إ يم ان ا  آم ن وا  ال ذ ين   و ي ز د اد   ال ك ت اب   أ وت وا  ال ذ ين   ل ي س ت ي ق ن   ك ف ر وا  أ وت وا                                                                                                                            ل  ل ذ ين                ين  

                                                                                                         و ل ي ق ول  ال ذ ين  ف ي ق ل وب ه م م ر ض  و ال ك اف ر ون  م اذ ا أ ر اد  اللـ ه  ب هـ ذ ا مثال ك ذ ل ك                                 ال ك ت اب  و ال م ؤ م ن ون  

ل ل ب ش ر   إ ال ذ ك ر ى  و م ا ه ي   إ ال ه و   ي ع ل م  ج ن ود  ر ب  ك   ي ش اء  و م ا  ي ش اء  و ي ه د ي م ن  ه  م ن 
اللـ                                                                                                                  ي ض ل  
             

 ( 31ـ  25")المدثر:

هذا العدد هو فتنة للذين كفروا، وهذا هو ضالل خليفة، كأن هذا الدعي أراد أن يغر  و  

الناس، ويوردهم مورد الجحيم، ثم يتساءل الدكتور عوض: هل يمكن أن ينحصر اإلسالم في  

هذه المسألة؟ وماذا لو أننا لم نصل إلى معرفة هذا العدد، أفلم نؤمن بمحمد وبدعوة محمد؟ لقد  

ند بعثته عدد ال يحصى من الناس، ولم ينتظروا مجيء هذا الضال ليتم إيمانهم  آمن بمحمد  م 

الضال   هذا  المؤامرة على اإلسالم حذف  تتم  ولكي  تسعة عشر،  الرقم   باإلسالم عن طريق 

مسألة النبوة، وأسقط كل ما جاء عن الرسول من قول وفعل وتقرير، واعتبره الغيا، واعتبر  

ك مهما  باهلل  آمن  من  كل  الضال  أن  هذا  موقف  األستاذ عوض  ذكر  مسلم،وهنا  فهو  دينه  ان 

بين   فرق  ال  قال:إنه  عندما  عبده  محمد  اإلمام   بموقف  واحد  دين  في  الناس  جميع  ،وحشره 

اليهودي والنصراني والصابئ في المصير، فالجميع ناجون يوم القيامة، ما داموا يؤمنون باهلل  

ا يقوله محمد عبده ورشاد خليفة فإن المقصود من  واليوم اآلخر، ويعملون صالحا، وخالفا لم

        ع م ل                                                                                                                         اآلية" إن  ال ذ ين  آم ن وا و ال ذ ين  ه اد وا و الص اب ئ ون  و الن ص ار ى م ن  آم ن  ب اللـ ه  و ال ي و م  اآل خ ر  و  

دكتور عوض أن الباب  كما يرى ال    (69                                                              ص ال ح ا ف ال خ و ف  ع ل ي ه م  و ال ه م  ي ح ز ن ون" )المائدة:

مفتوح لمن ذكر في اآلية في الدخول إلى اإلسالم،وعندها ال خوف عليهم ، والهم يحزنون،  

 ألن دين اإلسالم دين لجميع الناس، وليس لقوم دون قوم، كما هو شأن األديان السابقة.

ومن المضحكات التي أطلعنا عليها الدكتور عوض أن ضالل خليفة يرى حذف إحدى   

الوثنية  الشها باب  من  ادعائه  حسب  يعتبر  ذلك  ألن  هللا،  رسول  محمدا  أن  شهادة  أي  دتين: 

غيره،   هللا  مع  أشركنا  هللا  رسول  محمدا  أن  شهدنا  فإذا  واحد  هللا  أن  معنى  على  والشرك، 

ويعتبر أن وظيفة الرسول هي تبليغ القرآن فقط، وليس له أن يفسر القرآن، أو يكون مشرعا  

جهل  وهو  القرآن،  تشويه    مع  إلى  مدفوع  الرجل  أن  اإلسالم،ويبدو  بدين  الضالل  رشاد  من 

 اإلسالم مقابل كم من الدوالرات. 

ثم يبين عوض أن ضالل خليفة قد كذب نفسه بنفسه في مسألة إنكار السنة النبوية، إذ   

كان منطلقه قي موضوع الصالة مثال أن عددها خمس في اليوم والليلة، وأن ركعات كل منها  

عدد سجداتها كذا، وما نقرؤه في كل ركعة هو كذا... إلخ.. وليس شيء من هذا كله في  كذا، و 

القرآن، بل هو مما جاءت به األحاديث النبوية والسنة الفعلية، تلك األحاديث التي عدها لونا  

 من الشرك والوثنية، وهذا يدل على تفاهته، وخسة عقله.

وض   خليفة  رشاد  جنون  إبراهيم عوض عن  أن  ويكشف  القرآن  في  يرى  عندما  الله 

مرة، ويستخلص منها الدليل على نبوته،ونسي أو تناسى    19مادة ) رشد( تكرر في القرآن  

تختم،   فلم  الرسالة  أما  ختمت  النبوة  أن  زعمه  وحسب  هللا،  عبد  بن  بمحمد  ختمت  النبوة  أن 

 ولهذا سمى نفسه رسول الميثاق 

اآليات    من  جملة  إبراهيم  الدكتور  ال  ويستعرض  تفسيرا  خليفة  ضالل  فسرها  التي 

وهم   إال  باهلل  أكثرهم  يؤمن  وما  تعالى:"  قوله  اآليات  هذه  بين  من  ونذكر  أحد،  فيه  يشاركه 

( يقول هذا الضال: إن معظم من يؤمنون باهلل هم في ذات الوقت من 106مشركون")يوسف:  
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بينما المعنى كما يرى عوض ومعه أكثر المفسرين هو أن كفا ر قريش وأمثالهم   المشركين، 

يكفي أن   إيمان مغشوش: إذ ال  أنه  باهلل، ذلك  ممن نزلت فيهم اآلية مشركون، رغم إعالنهم 

اعتقاد  االعتقاد  هذا  يواكب  أن  بد  ال  موحدا،بل  يكون  حتى  بوجود هللا  معتقدا  اإلنسان  يكون 

ذ به  يهرف  الذي  المتنطع  السخف  ال  لآلية،  الصحيح  التفسير  هو  هذا  بتوحيده،  لك  آخر 

 الجهول. 

ومن أكاذيب هذا الضال أن هللا أطلعه على ميعاد قيام الساعة، في حين أن القرآن يؤكد   

أنه لم يطلع عليها أحدا، ختى محمد بن عبد هللا نفسه، ويزعم أنه سيكون انخرام العالم وقيام 

بعد   سنة    300الساعة  من  بداية  ك1980سنة  سنة  العالم  بفناء  تكهن  بعالم  ذكرنا  وقد  ذا،  ، 

إن   ليقول  الكاذب  توسان  رسول  بعده  وجاء  هو،  كما  العالم  وبقي  السنة،  تلك  في  هو  فمات 

سنة   ستموت  ــ  و  1990مصر  هللا  هذا  يأبى  يفضح  أن  إال  ــ  القاعود  محمود  يقول  كما 

في   النجسة  الخبيثة  روحه  فيقبض   .م  1990الخنزير، 
لنصارى ألصقه بالمسلمين الذين  ومن أعاجيب هذا الرجل أن ما نسب في القرآن لليهود وا  

أنه عندما جاء الى   أبدى حقده األسود نحوهم، وهذا ليس بغريب فقد كان عاقا ألبيه،ويروى 

فلكمه،وكسر   فامتنع  رسول،  بأنه  اإليمان  إلى  يجره  أن  حاول  الزيات  كفر  في  زيارته 

 نظارته،فمرض ، ولم يلبث أن توفي بعد أيام قليالت.

ع   تثريب  ال  كهذا  أن  وضال  يتورعوا  ولم  أوثان،  عبدة  بأنهم  الصحابة  اتهم  إذا  ليه 

ع ن ت م   ما  ع ل يه   ع زيز   أ نف س ك م  م ن  ر سول   جاء ك م  ق د  تعالى:"  قوله  وهما  للقرآن،  آيتين                                                                                                     زادوا 

وا ف ق ل ح سب ي  اللـ ه  ال إ لـه  إ ال  ه و                                               ح ريص  ع ل يك م ب الم ؤم نين  ر ءوف  ر حيم  
                                            ف إ ن ت و ل 
                   ع ل يه  ت و ك لت                 

)التوبة: الع ظيم "  الع رش   ر ب       (129ـ    128                                       و ه و  
في    بالزيادة  التحريف  وجود  على  وافتراء  كذبا  المستشرقون  بهما  استدل  اآليتان  وهذان 

اآليتين   ألحقهما بمصحف عثمان، ومسألة  الثالثة(  الرجال  ثابت )ومعه  بن  القرآن، ألن زيد 

با إلحاقهما  العلماء  وقد  وضح  القرآن،  الى  نسبتهما  في  مجاال  يتركوا  المذكور،ولم  لمصحف 

لخص عوض هذه المسألة بقوله: كانت اآليتان مع خزيمة بن ثابت وحده، فأخذ بهما جامعو  

القرآن،رغم أنهم كانوا يشتركون أن يكون هناك شاهدان، ال شاهد واحد، نزوال على ما قاله 

شهاد  أن  من  خزيمة  في حق  الكريم  ننبه  الرسول  أن  بد  وال  يقول عوض:  اثنين،  بشهادة  ته 

نطاق   وفي  الشفوي،  الحفظ  ناحية  من  إال  وحده  خزيمة  مع  تكونا  لم  اآليتين  أن  إلى  القراء 

القرآن،   آيات  ككل  والمداد  بالقلم  مسجلتين  كانت  فقد  الكتابة  ناحية  من  أما  وحدها،  المدينة 

ا أن  في  اإلطالق  على  شك  شبهة  ثمة  تكن  فلم  هذا  الدكتور  وعلى  وأتى  آليتين صحيحتان، 

المذكورتين   اآليتين  في  والمضمون  األسلوب  أن  على  تدل  القرآن  من  شواهد  إبراهيم 

القرآني، منها)سورة   وأشباههما شيء واحد،ولعوض دراسات رائدة في خصائص األسلوب 

والحديث:   و)المائدة(و)القرآن  يوسف(  )سورة  وكذلك  مقارنة(  وأسلوبية  لغوية  دراسة  طه: 

مقارنة أسلوبية( وهذه الدراسات األسلوبية تدعم إيماننا بأن القرآن من عند هللا، ويؤيد مؤلفي  

 كتب علوم القرآن بأن اآليتين  األخيرتين من سورة التوبة هما من القرآن.

ورجل)؟( يلجأ لضرب والده الشيخ، ماذا ينتظر منه، يذكر األستاذ محمود القاعود أن  

بعصيا ع رف  هذا  األدب                       خليفة  سوء  عنه  ع رف  فقد  كذلك   ، لهما  وعقوقه  لوالديه  الدائم                                                              نه 

، اشتد المرض على الشيخ عبد   1986واألخالق والكذب والتدليس، يقول القاعود: في نهاية  

للعالج،   الخارج  إلى  بالسفر  األطباء  فنصحه   ، عينيه  في  به  ألم  ما  وخاصة   ، خليفة  الحكيم 
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ا الواليات  إلى  الجليل  الشيخ  من  وسافر  عينيه  لعالج   ، رشاد  العاق  ابنه  يقيم  حيث  لمتحدة 

بهما  ألم  الذي  الشيخ   المرض   ، العاق  واالبن  الشيخ  األب  بين  حوار ساخن  دار  يوم  ،وذات 

يدفعه حنان األبوة والخوف على ابنه من غضب هللا ، فأخذ ينصح ابنه بالكف عن ادعاءاته 

حول إنكار السنة الشريفة، وكانت نهاية    ( وتصحيح معتقداته الخاطئة 19الكاذبة حول الرقم )

كالتالي  : الحوار 
توسان مسجد  في  الجمعة  أخطب  أن  أريد   : الشيخ   . األب 

االبن العاق : بشرط أال تشير ، من قريب أو بعيد إلى نبوة محمد، ألن بهذا الجامع موحدين،  

الشرك فيه  يقال   . وال 
ومكابرت  عنادك  على  ب نى  يا  زلت  أما   : الشيخ  ؟                                              األب  محمد  سيدنا  نبوة  تنكر  كيف   ك، 

                                                                                         االبن العاق مقاطعا  ومحتدا  : لو ظللت أنت على هذا العناد ، وتؤمن بمحمد نبيا ، ومت هنا في  

النصارى مقابر  في  أدفنك  سوف   !! أمريكا، 
إلى    ليعود  طائرة،  أقرب  في  مقعدا   له  يحجز  أن   العاق  ابنه  من  الشيخ  طلب  الفور                                                                                   وعلى 

من   يدمى  وقلبه  السنة  مصر،  منكر   ، المارق   ، العاق  ابنه  وسلوكيات   .أفعال 
عام   منتصف  طنطا   1987وقرب  في  والده  إلى  وذهب   ، مصر  خليفة  رشاد  المارق  زار 

                                                                                     ي طيب خاطره، وانتهز الشيخ الوالد هذه الفرصة ودار الحوار المعتاد بين األب وابنه ، حول  

الموضوع   . نفس 
ابنه                                                 ، فكان منفعال ، غيورا  على دينه اإلسالمي،ولكن  الشيخ يحدوه األمل في رد صواب 

الحوار   المرة    –نهاية  هذه  ،    –فى  رشاد  المارق   ، العاق  االبن  اعتدى  فقد   ، دامية  كانت 

وفى   به  وأحدث   ، الطبية  نظارته  له  فكسر   ، المريض  الشيخ  والده  على  المبرح  بالضرب 

                                      اليات المتحدة، تاركا  خلفه والده الشيخ                                  وفر  هاربا  خارج البالد ، إلى الو                     وجهه جروحا  دامية، 

الشديد والحزن  اإلعياء  من   ، لها  ي رثى  حالة  في   ، روح                                                        المريض  فاضت  أسبوعين  ،وبعد 

                                                                  الشيخ الجليل إلى باريها حزنا  وكمدا  ، وهو غاضب على ابنه قاتله.  
البني  في  متحكما  يراه  الذي  تسعة  العدد  باكتشاف  خليفة  رشاد  تبجح  إن  فنقول  ة  ونعود 

القرآنية تبجح ليس في محله،ألن عدم  معرفته ال ينقص من إيماننا البتة، وال يقف األمر عند  

من   طائل  ال  هذيان  ووحيه  إليه،  يوحى  رسول  أنه  على  دليال  منه  يجعل  بل  الحد،  هذا 

الدكتور   ويأتي  مسعور،  كلب  نباح  هو  الكريم  رسولنا  من  والمس  للمسلمين،  ورائه،وشتمه 

الباح  بمثال  القرآن  عوض  آليات  الــر قمي  )البنــ اء  عن  مطولة  دراسة  له  يسمه،  لم  الذي                                                                      ث 

( البهائي الخاص برسول الميثاق،  19( ومضاعفاته ال الرقم)7الكريم( ينطلق فيها من الرقم)

ومع ذلك فإن هذا الرجل)المهندس عبد الدائم الكحيل( لم يعلن أنه رسول، على عكس رشاد  

ا مخه  في  انخبط  الذي  هللا  خليفة  لعنات  عليه  وتالحقت  هللا،  فأخزاه  الرسالة،  وادعى  لزنخ 

 والمالئكة أجمعين من وقتها إلى يوم الدين. 

عوض    الدكتور  أشبعه  وفعال  واللعنات،  السباب  من  الجارف  السيل  بهذا  جدير  وهو 

وعبث به كما يحلو له، ومما زاد في العبث بهذا النبي الكذاب، والسخرية    من الشتائم،جملة  

مسلم من  حلوة  مثل:)  أقرب،  الحديث  لغة  إلى  هي  تعبيرية  قوالب  استعمال  أنصاره،  ومن  ه 

إلى   ويلجا  أنعم وأكرم(و)هللا عال(  بخير(و)  وأنتم  قفة( و) كل عام  تابعه  قال  مسلم هذه( و) 

تصغير االسم امتهانا واحتقارا، فأحمد يصبح)حميد( وغيرها كثير، وهذه القوالب عرف بها  

ك  في  عوض  منها،  أسلوب  ينتهي  حتى  القراءة  لمتابعة  القارئ  بها  يشد  وسائل  وهي  تباته، 



201 
 

حيوية   الرجل  أسلوب  على   ، المصرية  اللهجة  من  وأغلبها  القوالب،  هذه  وتضفي 

 وحرارة،وبذلك ينتفي عنها البرود والجمود. 

يشير    كما  رجل  عنه  يقال  أن  يستحق  ال  والرجل)وهو  العبث  هذه  يستحق  ال  وكيف 

البلبلة  عوض( عاق ألبي  ه ولدينه وألمته، ورضي أن يكون عميال لمخابرات أجنبية إلدخال 

والحيرة في نفوس بعض المسلمين، ولم ينس عوض أن ينهال على مؤيدة بالجهالة واإللحاد،  

توسان   دجال  ما كتب عن  إبراهيم عوض كتب  ولعل  وتفصيال،  للقرآن جملة  البائس  والفهم 

اذب بالحجة الدامغة والدليل الساطع على  أنهم في ضالل  ليوقظ الجهلة من أتباع الرسول الك

ويشير الدكتور عوض إلى احد أتباع  ،  ما بعده ضالل، إذا ساروا وراء هذا المجرم العميل

الرسول الكذاب، وهو المدعو أحمد صبحي منصور الذي يفرق  بين النبي والرسول، وهي  

يقول ه أو حجة معقولة،  دليل  إلى أي  تستند  أن أصلح أخونا عوض  تفرقة ال  بعد  الغبي،  ذا 

خليفة   المقال رشاد  هذا  في  فالن)الدكتور عوض(  يتهم  والتعبير:  والرسم  اللغة  في  األخطاء 

مرارا   أكد  بل  نبي،  أنه  يوما  رشاد  يدع  لم  بسيط،  لسبب  باطلة  التهمة  هذه  كذاب،  نبي  بأنه 

مدا هو خاتم المرسلين، ألن  تصريح القرآن بأن محمدا هو خاتم النبيين، لم يحبرنا هللا أن مح 

الرسول   أما  نبؤات،  يبلغ كتاب  فالنبي  هو رسول  والرسول،  النبي  بين  فارقا جوهريا  هناك 

أما   رسول،  نبي  فكل  ذلك  وعلى  الكتاب،  من  هللا  آيات  النبؤات،ويستخرج  هذه  يبين  فهو  

مؤيدة   قدموا معجزات  لو  حتى  الرسل،  ترفض  الناس  ليجعل  إبليس،  فهو حجة  لهم،  العكس 

التي ظلت في   القرآن  أيده هللا بكشف معجزة  فقد  الميثاق رشاد خليفة،  كما حدث مع رسول 

 19مكمنها أربعة عشر قرنا، أال وهي برهان صحة تنزيل القرآن المعجزة الرقمية:

فإذا كانت رسالته متوقفة على وصوله إلى هذا الرقم، وهو في القرآن يدل على خزنة   

لى هذا الرقم، ونطلب من هللا السالمة من فتنة هذا النبي الكذاب ومن  جهنم، فلسنا في حاجة إ

 أتباعه الصعاليك، وهلل في خلقه شؤون...  
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