
هل ميك���ن ان ن�صدق ظه���ور الفاتن���ة الراحلة رومي 
�صناي���در يف فيلم جدي���د ...؟...الباح���ث ال�صينمائي 
�ص���رج برومب���رج �صيجعل م���ن ذلك حقيق���ة واقعة 
ع���ر تقدمي فيل���م وثائقي واآخر فن���ي يتناوالن ق�صة 
فيل���م )اجلحي���م( غراملكتمل للمخ���رج هرني جورج 
كل���وزو والذي ج�ص���دت روم���ي �صناي���در �صخ�صيته 

الرئي�صية!.
وكان برومب���رج ق���د نقب يف ملف���ات املا�صي وعرث 
عل���ى 150 علب���ة م���ن اف���ام مل يره���ا اجلمه���ور منذ 
ن�ص���ف ق���رن مكد�ص���ة الأ�صب���اب قانوني���ة وحمفوظة 
بعناي���ة يف االر�صيفات الفرن�صية ت�صم 15 �صاعة من 
ال�صور ال�صامتة والتي اقتب�س منها كتابه الرائع عن 
فيل���م )اجلحيم ( املليء بااللغ���از والقادر على تغذية 
خميات ه���واة ال�صينما ب�صور �صاح���رة مطلقا عليه 

عنوان )رومي يف اجلحيم (..
كان فيل���م ) اجلحي���م ( طويا وملهم���ا لكن العمل فيه 

توق���ف بعد ثاثة ا�صابيع فقط ب�صبب مر�س خمرجه 
الذي جعل من فيلمه مغامرة مفرطة ومرعبة و�صمن 
ميزانية حمدودة حم���وال حلمه اجلميل اىل كابو�س 
فبقدر ما�صعى اىل االقرتاب من الكمال ،احرق هرني 

كلوزواجنحته –كما يرى برومبرغ ..
كان كل���وزو قد اخ���رج عدة اف���ام ناجحة م���ن بينها 
)القاتل ال�صاكن يف احلجرة 21(  ،) جزاءاخلوف( ، 
)الغراب (،قب���ل ان يقع �صحية حالة اكتئاب ويعتزل 
النا����س ملدة اربع �صن���وات يف تاهيتي ليكتب خالها 
ق�ص���ة فيلم���ه ) اجلحي���م ( ويعت���ره ث���ورة يف عامل 
ال�صينم���ا. اخت���ار كلوزو روم���ي �صناي���در )26 عاما 
( ليج�ص���دا ادوار  ( و�ص���رج ريجي���اين )42 عام���ا 
البطول���ة ، ول�ص���دة اعجاب���ه ب�صنايدر فق���د عمل على 
تغير نهاية الن�س اال�صلي لهذه الدراما املكتوبة عن 
الغ���رة ..ففي الفيل���م جند مار�صيل بري���ور ) �صرج 
ريجي���اين ( وه���و �صاحب فن���دق �صغ���ر يف احدى 
ال�صواح���ي ي�ص���ك يف �صلوك زوجت���ه اوديت )رومي 
�صناي���در ( دون ان يح�ص���ل عل���ى ادلة عل���ى خيانتها 
لكن �صكوكه الرهيبة تعذب���ه في�صتويل عليه اجلنون 
..وكان كلوزو ين���وي ت�صوير فيلم عن املخ املري�س 
للبط���ل وماي���دور فيه م���ن ذهان هذي���اين يف �صورة 

و�صوا�س لك���ن �صركة كولومبيا خ�ص�صت له ميزانية 
حم���دودة ج���دا ..وخ���ال �صت���ة ا�صهر �ص���ور كلوزو 
التجارب التمهيدية للفيلم يف �صتوديوهات بولونيا 
حم���وال �صناي���در اىل و�صيل���ة لاأغ���راء بوج���ه مليء 
باملاكياج ومبام���ح �صبقية و�صهوانية ومع ا�صتعداد 
كام���ل لتنفيذ جمي���ع اوامر كل���وزو ال�صينمائية حتى 
بظهورها عارية يف احد امل�صاهد رغم احتواء عقدها 

على بند ترف�س فيه التعري يف الفيلم ..
ب���دا ت�صوي���ر الفيلم يف مت���وز من ع���ام 1964 ويف 
فندق ب���االك حيث قاد كلوزو ث���اث فرق من املمثلني 
و60 ف���ردا م���ن التقني���ني ، لك���ن رغبت���ه املفرط���ة يف 
بلوغ الكمال كمخ���رج �صينمائي دفعته اىل الت�صرف 
ب�صكل فو�صوي وم�صتبد مع العاملني يف الفيلم فكان 
يعاين من ارق مزمن فيوقظ التقنيني ليتحدث معهم 
عن ال�صيناريو مع اعادة كتابة �صفحات لليوم التايل 
..بهذه الطريق���ة توترت عاقته مع ريجياين لدرجة 
ان دخ���ل اىل امل�صت�صفى ب�صبب ا�صابته باكتئاب حاد 
، بعدها ا�صيب بحمى مالطا و�صاءت حالته ال�صحية 
ليتوق���ف ت�صوي���ر الفيل���م ماجع���ل خ���راء التام���ني 
يق���ررون ب���ان الفيل���م لن يحق���ق �صيئا وي�ص���دل عليه 

ال�صتار منذ تلك اللحظة ...
وبعد خم�س واربعني عاما ، يعود �صرج برومبرغ 
ليزي���ل الغب���ار ع���ن ه���ذا الفيل���م ال�صبي���ه باملعج���زة 
وي�صتخرج م�صاهد �صامتة باال�صود واالبي�س تظهر 
فيها اجلميل���ة رومي �صنايدر وه���ي تتزلج على املاء 
يف بح���رة ا�صطناعي���ة يف غاراب���ي بينم���ا يج���ري 
�ص���رج ريجياين عل���ى ج�صر وهو يله���ث من التعب 
والوه���ن ..وانطاق���ا م���ن ه���ذه الوثائ���ق ال�صورية 
بن���ى برومبرغ فيلمه الوثائقي االخ���اذ م�صيفا اليه 
�صه���ادات االحياء ومقابات تتح���دث عنه مع كو�صتا 
غافرا����س ال���ذي ا�صه���م يف تنفي���ذ الفيل���م من���ذ بداية 
اع���داده وبرن���ار �صتورا ال���ذي كان متمرن���ا ووليم 
لوبت�صان�صك���ي ال���ذي كان مدي���ر ت�صوي���ر ..يغو�س 
فيل���م برومب���رغ يف عمق جن���ون كل���وزو يف رحلة 
بحث���ه ع���ن الكم���ال ويف و�صاو�ص���ه وهويبح���ث عن 
�صيغ �صينمائية جديدة ي�صاف اىل ذلك تقدميه كتابه 
الرائ���ع )رومي يف اجلحيم ( ال���ذي ن�صرته دار ن�صر 

البان مي�صيل.

يف ت�صري���ن الث���اين املن�ص���رم ، مرت مئ���ة عام على 
والدة الكات���ب امل�صرح���ي اوج���ني يون�صكو، فكانت 
فر�ص���ة لتقدمي عرو�س لبع����س م�صرحياته مع عدد 
من االأفام الوثائقية واالإعانات وبالتايل للفنانني 
وال�صع���راء الكب���ار  فر�ص���ة حقيقية الأحي���اء م�صرح 

العبث الذي كان من ابرز فر�صانه ..
احتف���ظ يون�صك���و ط���وال حياته بجزء م���ن طفولة 
مل جت���د له���ا مكان���ا يف اأعم���اق الكثر م���ن الفنانني 
واالأدباء وال�صعراء الكبار اذ كان لديه نظرة �صافية 

و)�صيطنة( �صبي �صغر ..
ت�صري���ن  يف  يون�صك���و  ول���د 
1909يف  ع���ام  م���ن  الث���اين 
الروماني���ة  �صاتين���ا  مدين���ة 
،وو�صل اىل باري�س يف اآذار 

عام 1994.
اله���م  ،كان  ل���ه  بالن�صب���ة 
االدب  يف  امليتافريق���ي 
مااحتجزه  بالفكاهة  ممتزجا 
طويا يف خانة م�صرح العبث 
،لي�صب���ح واح���دا م���ن ذري���ة 
كاف���كا كرفيقه بيكي���ت ..ففي 
عام 1950، خرجت م�صرحية 
) املغنية ال�صلعاء ( اىل النور 
)الدر�س  م�صرحي���ة  واعقبتها 
ع���ام  1951،ويف  ع���ام  يف   )
عل���ى  تقدميهم���ا  مت   ،  1957
م�ص���رح هو�صي���ت فل���م تغادر 
مل�صقاتهم���ا اجل���دران وقت���ا 

طويا.
  BNF وكال���ة  �صع���ت  ح���ني 
لاحتف���ال مب���رور مئ���ة ع���ام 
عل���ى والدت���ه ، قدم���ت م���اري 
ابن���ة   – يون�صك���و  فران����س 
 – الكات���ب اوج���ني وين�صكو 
له���ا وثائ���ق مهمة ج���دا وغر 
من�ص���ورة يف الغالب ، يف الوق���ت الذي مل تكن فيه 
والدته���ا رودي���كا را�صية عن اقتح���ام حياة زوجها 
الذي كان معقدا جدا يف ما يخ�س عاقته بال�صهرة 
واالأجي���ال القادم���ة الت���ي ق���د ال حتافظ عل���ى عمله 

وتاريخ حياته.

بهذه الطريقة منحت ابنة يون�صكو معجبيه فر�صة 
االط���اع عل���ى كل م���ا يخ����س حياته م���ن ن�صو�س 
وموا�صيع ووثائق �صوتية ور�صائل وخمطوطات 
خمتلفة  .وبرامج ع���ن اإبداعاته يف فرن�صا والعامل 

مع ت�صاميم و�صور عدة.
مل يك���ن يون�صكو كاتب���ا مرفو�ص���ا او ملعونا وكان 
قد ع���رف الفقر واحلرمان يف عام 1950 لكن النقد 
االأدب���ي فهم���ه ب�صكل �ص���يء رغم ان اأعمال���ه االأدبية 
حقق���ت ا�ص���دءا مدوي���ة حت���ى ابع���د احل���دود منذ 
ع���ام 1950 وحتى �صن���وات الت�صعين���ات وامتاأت 

ال�صاالت بجمهوره اخلا�س.
ويف ع���ام 1959 ، ات�صع���ت دائ���رة �صهرت���ه ب�ص���كل 
كب���ر م���ع تقدمي���ه م�صرحي���ة  )اخلرتي���ت( ، وهي 
امل�صرحي���ة التي تتحدث عن ال�صلطة الواحدة وكان 
قد مت متثيلها يف دول�صدروف ..ويف العام التايل، 
اأخرجه���ا يف وق���ت واح���د كل من ب���ارو يف م�صرح 
اودي���ون،  واور�صون ويل���ز يف م�صرح رويال كور 

يف لندن..
ويف عام 1966 ، ان�صم يون�صكو اىل قائمة االأدباء 
الذي���ن قدم���ت فرقة الكومي���دي فران�صي���ز ال�صهرة 
اأعماله���م م���ن خ���ال م�صرحيته )العط����س واجلوع 
( ومل تتوق���ف خمتلف الف���رق امل�صرحية عن تقدمي 
اإعماله حتى الفرق ال�صغرة منها ف�صا عن درا�صة 
اأعمال���ه وتقدميه���ا يف معاهد التمثي���ل يف خمتلف 
اأنح���اء العامل من ا�صرتالي���ا وحتى اليابان ما يثبت 

بان هناك جيًا جديدًا نه�س االآن ليدافع عنه.
 ، BNF صم���ن االحتفالي���ة الت���ي اقامته���ا وكال���ة�
قدم املخ���رج ال�صاب جان ل���وك الغار�س م�صرحية ) 
املغني���ة ال�صلعاء ( بينما ق���دم اميانويل دميار�صي 
م�صرحية )اخلرتي���ت ( وقدم لوك بوندي م�صرحية 
) الكرا�ص���ي ( يف نانت���ر ، م���ا يدفعن���ا اىل التفكر 
ب���اأن  اأعمال يون�صكو ا�صتع���ادت ن�صارتها و�صبابها 
ثاني���ة ،خا�صة بع���د �صدور كتاب ع���ن يون�صكو عن 
دار غاليمار للن�صر وكتاب اآخر عن املكتبة الوطنية 

يف فرن�صا.

ومل تك���ن ه���ذه االأم���ور اختاف���ًا يف املناه���ج 
وال���روؤى واالجتهاد والتفك���ر وحرية البحث 
يف احل���رم اجلامعي وقاع���ات الدرو�س،  لكنه 
يتحول يف ع�صور االنحطاط املتوا�صلة حتى 
اآالآن اإىل نط���اق املحاكم���ات والدع���وة العلني���ة 
للقت���ل ع���ر �ص���اح )ال���ّردة(،  و نافخ���ني النار 
حتت غط���اء )االإ�صام ال�صيا�ص���ي( داجمني عن 
عمد بني ح���ق )التفكر( احلر للكائن االإن�صاين  
وح���د )التكف���ر( و�صاحه ال���ذي مل يكن �صوى 

القتل وهدر الدم  بطريقة همجية. 
)د.  اإىل  وجه���ت  الت���ي  االتهام���ات  تنح�ص���ر 
ن�ص���ر حام���د اأب���و زي���د( بالع���داوة ال�صدي���دة 
لن�صو����س الق���راآن وال�صنة والدع���وة لرف�صها 
وجتاه���ل ما اأتت به. والهج���وم على ال�صحابة 
ونعته���م ب�صف���ات ال تلي���ق بهم والهج���وم على 
الق���راآن واإن���كار م�ص���دره االإلهي و اإن���كار مبداأ 
الل���ه واإن���كار الغي���ب والدف���اع ع���ن املارك�صية 
والعلماني���ة ونف���ي �صف���ة االإحل���اد عنهم���ا ث���م 
اأخ���رًا الدفاع ع���ن "�صلمان ر�ص���دي" وروايته 
"اآي���ات �صيطانية" )����س 67( وعلى وفق ذلك 
فقد مت���ت املطالب���ة العلني���ة يف كتي���ب و�صعه 
اأح���د �صدن���ة التكفر معت���رًا في���ه اأن )د. ن�صر 
حام���د اأبو زيد( كافر يخرج عن امللة،  واأن على 
كل م�صل���م غي���ور على دينه اأن يرف���ع دعوى اأو 
ي�صارك يف اأقامتها �صده الإيقافه عن التدري�س،  
الأن���ه يدر�س الكفر يف ق�صم اللغ���ة العربية واأن 
عل���ى طاب���ه اأن ميتثلوا الأمر الل���ه- الذي اأناب 
عن���ه ه���ذا )الكات���ب( بع���د ق���رون م���ن انقطاع 
الوح���ي- فا يجال�صونه للعل���م وال للتلقي على 
يدي���ه،  واأن على كل م�صلم )ابتلي( بجرة )اأبو 
زيد(، الطاعن  يف الق���راآن وال�صنة وال�صحابة 
واأئمة امل�صلمني،  بجرة يف ال�صكن والعمل اأو 
ال�صف���ر اأال يعامله بيعًا اأو �صراًء اأخذًا اأو عطاًء،  
واأن عل���ى زوجته اأن تعلم اأنه ُيحرم عند جميع 
الفقهاء وبا ا�صتثناء معا�صرة الزوجة امل�صلمة 
لزوجها املرتد ف���اإذا عا�صرته بعد معرفة احلكم 
فهو زن���ا �ص���راح،  تعاقب علي���ه عقوبة الزاين 
املح�ص���ن،  واأن عل���ى الدول���ة اأن تطب���ق ح���ق 
ال���ردة عليه وعل���ى اأمثال���ه واأن ي�صتتابوا اأواًل 
واأال قتل���وا واأخذت اأمواله���م لبيت املال- الذي 
ال وج���ود ل���ه واقع���ًا اإال اإذا كان املق�ص���ود في���ه 
خزين���ة الدولة احلالية والتي هي اأ�صا لي�صت 
اإ�صامي���ة ح�صب منطقهم بال���ذات!!- اإذ ال يرث 

الكافر امل�صلم وال امل�صلم الكافر )�س235(. 
مل تك���ن هذه االتهامات وغرها نتيجة االإطاع 
الفاح����س والدقيق الأف���كار و نتاجات )د. ن�صر 
حام���د اأبو زي���د( بل كان���ت جزءًا م���ن م�صروع 
التخل���ف والت�صن���ج والت�صوي����س والتخري���ف 

اإذ مت  ال�صائ���دة حالي���ًا،   الظامي���ة  والهجم���ة 
اقتط���اع بع����س الن�صو�س واجلم���ل واالأفكار 
م���ن �صياقاتها و تقويل بع�صها بروؤى ومفاهيم 
متخلف���ة و�صلفي���ة وعدائي���ة الأولي���ات واأ�صول 
البح���ث العلمي ونزاه���ة ال�صمر والتجرد عن 
الدوافع ال�صخ�صية،  ومت توجيه هذه الطعون 
ل���ه عر بحوثه وكتبه، وخا�ص���ة )نقد اخلطاب 
الدين���ي( و)دور االجت���اه العقل���ي للتف�صر( و 
)مفهوم الن�س( و )االأم���ام ال�صافعي وتاأ�صي�س 
التفري���ق  يت���م  ومل  الو�صطي���ة(  االأيدلوجي���ة 
والع���زل بني الدين وجوه���ره،  والفكر الديني 
ال���ذي هو �صناع���ة ب�صرية تلعب فيه���ا امل�صالح 
التاأ�صي����س  يف  الرئي����س  دوره���ا  اخلا�ص���ة 
وا�صتنب���اط االأح���كام وتكييفه���ا ع���ر التاريخ 
عام���ة ويف الع���امل العرب���ي- االإ�صامي خا�صة 
ًُ لهذا احلاكم اأو ذاك اأو ه���ذه ال�صلطة اأو  خدم���ًةً
تل���ك،  لتري���ر كل اجلرائ���م واالنته���اكات التي 
وقع���ت وتقع عل���ى االإن�صان واملجتم���ع ب�صلطة 
الفق���ه امل�صنوع ب�صري���ًا و ارتباطاته بامل�صالح 
الدنيوية للحكام و للفئات احلاكمة وترير كل 
االنته���اكات الت���ي جرت وجتري ع���ر التاأريخ 
االإن�ص���اين يف املا�ص���ي واحلا�ص���ر وامل�صتقبل 
وخطابه-الفق���ه- ال���ذي ال يكت�ص���ب م���ن الدين 
قدا�صته وال اإطاقه بل هو االجتهادات الب�صرية 
اخلا�ص���ة  واملناف���ع  باالإمكان���ات  املحكوم���ة 
والقدرات االإن�صاني���ة املحدودة زمكانيا وخلق 
حالة من التماثل اأو التطابق بني الدين والفهم 
الب�ص���ري ل���ه،  وحتويل اأي نق���د للفهم الب�صري 
للدي���ن وو�صع���ه خ���ارج توجه���ه االجتماع���ي 
واعتب���ار ه���ذا النق���د موجهًا للدي���ن ذاته،  ومت 
التعام���ل م���ع نتاج���ات ) د.اأب���و زي���د( وروؤاه 
اأف���كاره  بني���ة  ال�صتج���اء  البحثية-العلمي���ة 
و�صكلها التي من خالها طرَح مو�صوعاته ب�صوؤ 
النواي���ا امل�صبقة لقراءت���ه املعا�صرة للن�صو�س 
الدينية،  وحماول���ة تاأويلها من خال الفح�س 
والدرا�صة للم�صاهمة يف بلورة خطاب معا�صر 
ب�صفت���ه  بالدي���ن  "االع���رتاف  اأ�صا����س  عل���ى 
جوهري���ًا يف اأي م�صروع للنه�ص���ة" يف العامل 
العربي-االإ�صام���ي بال���ذات،  نافي���ًا عن الن�س 
الديني م���ا علق به م���ن خراف���ات وت�صويهات، 
مل���ا يحتوي���ه جوه���ره- ح�ص���ب د.ابوزيد- من 
عقاني���ة لتك���ون ق���وة دافع���ة للتق���دم والع���دل 
االجتماع���ي واحلري���ة وامل�ص���اواة وممار�ص���ة 
ال�صع���ي باآلي���ة النقد لاقرتاب م���ن حدود وعي 
علم���ي بدالل���ة الن�صو�س الديني���ة ذاتها،  التي 
ه���ي يف جوهرها �ص���د حم���اوالت اال�صتخدام 
النفعي���ة والتزيفية لاإ�صام ولرتاثه،  لذلك فاأن 
)د. ن�ص���ر حام���د اأبو زيد( يتح���رك على )ثاثة 

حماور( االأول )درا�صة الرتاث نقديًا( و الثاين 
)نق���د خط���اب االإ�ص���ام ال�صيا�ص���ي املعا�ص���ر( 
وال���ذي يح���ول الدين ملجرد وق���ود يف الف�صاء 
ال�صيا�صي-النفع���ي الراه���ن وثالث���ًا )حماول���ة 
تاأ�صي�س وعي علمي بداللة الن�صو�س الدينية( 
وهو يف هذا ميار����س م�صروعيته على اأر�صية 
املعرف���ة االإن�صاني���ة باإنت���اج الوع���ي وزرع هذا 
الوعي يف عقول الطاب،  واملتلقني،  م�صاهمة 
من���ه يف الدف���اع ع���ن القي���م النبيل���ة واحلي���اة 

وامل�صتقبل االإن�صاين. 
لق���د ا�صتم���ر ال�صج���ار االإعام���ي يف م���ا �صمي 
ب�)ق�صي���ة اأبو زيد( واإزاء اخلطابات التكفرية 
ج���زء  التط���رف  اأن  ك�صف���ت  الت���ي  احلدي���ة 
جوه���ري يف ن�صيج بع�س اخلطاب���ات الدينية 
منه���ج  باعتماده���ا  املعا�ص���رة  -اال�صاموي���ة 
التقليد الذي يلغي العقل ويتعار�س مع جوهر 
ال�صرائ���ع ال�صماوي���ة كاف���ة ويك�ص���ف بو�صوح 
�صيط���رة ))العقل النقل���ي(( الذي يفتق���د اآليات 
التفك���ر و متح�ص�ص���ًا م���ن اأي م�صاهمة بحثية 
نقدية با�صتغال ق�صية التخ�ص�س يف حماولة 
للدفاع عن ))مناطق حمرمة(( حماطة ب�صواتر 
ع���دم االنته���اك مبواجه���ة حم���اوالت التحليل 
املنهج���ي العلمي،  حينما يت���م الت�صاوؤل حول: 
"م���ا العاقة بني ق�ص���م اللغة العربية يف كلية 
االآداب بجامع���ة القاه���رة واالإم���ام ال�صافع���ي،  
واأن عم���ل الق�ص���م املعن���ي ينح�ص���ر يف درا�صة 
اللغ���ة واالأدب فق���ط"؟!. جاهل���ني اأن ج���زء من 
م�صاغل ق�ص���م اللغة العربية ه���و حتليل الكام 
اأن  واأن م���ا كتب���ه االأم���ام ال�صافع���ي ال ميك���ن 
يك���ون مقد�ص���ًا،  وانه يدخل يف ال���كام،  وهذا 
ين���درج حت���ت مفهوم "عل���م حتلي���ل اخلطاب" 
وال يتعار����س مع بحوث ودرا�ص���ات من زوايا 
خمتلف���ة لنف����س )الكام( ومل يكن كت���اب د.اأبو 
زي���د )االأمام ال�صافع���ي وتاأ�صي����س االأيدلوجية 
الو�صطي���ة( درا�ص���ة علمية معا�ص���رة يف الفقه 
ال�صافع���ي ب���ل  درا�ص���ة يف )نظري���ة املعرف���ة( 
كم���ا يطرحه���ا فك���ر االأم���ام ال�صافع���ي بال���ذات 
وكذلك البح���ث يف اأ�صوله النظري���ة وو�صائله 
اال�صتداللي���ة واإجراءات���ه املنهجية)����س117( 
الأن جم���االت املعرف���ة لي�صت منعزل���ة؟. خا�صة 
يف �صياق ثقافة حم���ددة،  واأن منهجية البحث 
العلم���ي ترى اإن كل ن�صاط فك���ري ب�صري لي�س 
ن�صاطًا مفارقًا لطبيع���ة امل�صكات االجتماعية-
االقت�صادية-ال�صيا�صي���ة- الت���ي ت�صغ���ل الكائن 
االجتماعي،  لذلك ال ميكن الت�صور اأو التعامل 
مع فكر االإمام ال�صافعي واأي فكر عمومًا،  معلقًا 
يف ف���راغ والتعام���ل مع ما يطرح���ه و ي�صوغه 
من ا�صتنتاجات كونها حقائق "طبيعية ال تقبل 

النقا����س والّرد" اعتمادا عل���ى اأن )املفكر( كائن 
اجتماع���ي اأواًل واأنه ميار����س فعالياته الفكرية 
غ���ر منعزٍل اأو متع���اٍل عن طبيعت���ه االإن�صانية 

االجتماعية اأ�صا�صًا.
ي���رى )د. ن�ص���ر حامد اأبو زي���د( اأن ال�صراعات 
االقت�صادي���ة،   االجتماعي���ة،   واخلاف���ات 
الدول���ة  تاري���خ  يف  الفكري���ة،   ال�صيا�صي���ة،  
االإ�صامي���ة مت التعب���ر عنها من خ���ال "اللغة 
الديني���ة يف �صكلها االأيدلوج���ي" وبات النزاع 
على امل�صال���ح الدنيوية- ال�صلطوية التي تعر 
عنها اجلماع���ات الفكري���ة،  وكان ذلك يتم على 
"حلبة اخلاف حول ق�صايا التف�صر والتاأويل" 
للن����س املقد�س و احلديث املروي �صفاهًا،  عر 
�صبكة الرواة املعق���دة وامل�صالح املعتمدة اآنيًا،  
والت���ي تت�صرت خلف هذا احلدي���ث اأو ت�صنيعه 
خدمة الأغرا�س دنيوية م�صلحية يف جوهرها،  
وال ميك���ن يف �ص���وء ذل���ك تناول تاري���خ الفكر 
االإ�صامي بو�صفه نزاعًا حول ))احلقيقة(( بل 
هو "لي����س اإال تعبرًا ع���ن التاريخ االجتماعي 
مبعناه العمي���ق" ولذلك فاإن �صيطرة اأي اجتاه 
فكري وغلبته ال يعن���ي اأن االجتاهات االأخرى 
اأو كافرة" الأن هذه االآليات تندرج يف  "�صالة 
طبيعة �صيا�صية- �صلطوية يتم اعتمادها الإلغاء 
واإق�ص���اء االجتاه���ات املخالفة-املعار�ص���ة وال 
عاقة له���ا مبفهوم احلقيقة مبعناه���ا الفل�صفي 
)����س132( ومب���ا ان لاأف���كار تاريخ���ًا وح���ني 
يت���م جتاهل ذل���ك والتنكر ل���ُه و طم�صه تتحول 
تلك االأفكار اإىل عقائ���د فيدخل يف جمال الدين 
و جوه���ره م���ا لي����س من���ه ويتح���ول االجتهاد 
االأيدلوج���ي  الطاب���ع  ذو  وخطاب���ه  الب�ص���ري 
ن�صو�ص���ًا مقد�ص���ة وهن���ا يحدث االف���رتاق بني 
الق���راءات  اخلط���اب" ومنه���ج  حتلي���ل  "عل���م 
االجرتاري���ة التكرارية،  الت���ي ال ت�صيف �صيئًا 
اإىل م���ا �صبقه���ا،  وباعتم���اد منه���ج عل���م حتليل 
اخلط���اب يف���رق )د. ن�صر حامد اأب���و زيد( بني 
"الن����س االأ�صلي" و "الن�س الثانوي" ويرى 
اأن )الق���راآن( يف الرتاث االإ�صامي هو "الن�س 
االأ�صل���ي فق���ط"،  باعتب���اره "ميث���ل الواقع���ة 
االأوىل التي نبعت وتراكمت حولها الن�صو�س 
االأخرى" بداية بالن�س الثانوي )االأول( الذي 
هو ال�ص���رة النبوية واالأحاديث املروية،  وان 
ذل���ك لي�س تقليًا من �صاأنهم���ا بل هو "م�صطلح 
و�صفي ال يت�صمن اأي حكم قيمي" ولقد حتولت 
الن�صو����س التي جاءت بها اأجي���ال من العلماء 
واملف�صرين والفقهاء واملجتهدين اإىل ن�صو�س 
ثانوية اأخرى من حيث اأنها �صروح و تعليقات 
والثان���وي-االأول-  االأ�صل���ي  الن�ص���ني  عل���ى 
وبفعل ظ���روف وعوام���ل وم�صالح وحمددات 

اجتماعي���ة تاريخية حتولت اجتهادات العلماء 
واالأئمة ومدع���ي االجتهادات خا�صة يف جمال 
علم التف�صر والفقه اإىل ن�صو�س يدور حولها 
التف�ص���ر وال�ص���رح  وحتدد جم���ال البحث يف 
العمل عل���ى الرتجيح بني االآراء ال���واردة فيها 
ومت الرتاج���ع ب�ص���كل تدريج���ي يف التعام���ل 
م���ع الن�صو�س االأ�صلية ولتتح���ول الن�صو�س 
الثانوية املتع���ددة اإىل ن�صو�س اأ�صلية وبذلك 
يتاأكد اال�صتنتاج الذي يرى اأن: "العقل العربي 
ظل يعتم���د �صلطة الن�صو����س" ويوؤكد )د. اأبو 
زيد( اأن الن�صو����س يف ذاتها ال متتلك ال�صلطة 
املعرفية واأن كل ن�س يحاول اأن يطرح �صلطته 
املعرفي���ة اخلا�صة ب���ه ومبا يقدم���ه للن�صو�س 
ال�صابق���ة علي���ه وعن���د تبني اأي جماع���ة للن�س 
فاأن���ه يتح���ول اإىل �صلط���ة ثقافية-اجتماعي���ة- 
قامع���ة ذات اإط���ار مرجع���ي الإخف���اء امل�صال���ح 
وجتلياتها و التعبر عنها وتريرها،  ومل تكن 
دع���وة د.اأب���و زي���د اإىل التحرر م���ن الن�صو�س 
املقد�ص���ة ذاته���ا بل م���ن ))�صلط���ة الن�صو�س(( 
التي ه���ي ال�صلطة املطلق���ة واملرجعية ال�صاملة 
للفكر الذي ميار�س القمع والهيمنة وال�صيطرة 
ح���ني ي�صفى عل���ى الن�صو����س دالالت ومعاين 
خارج الزمان وامل���كان والظروف و املاب�صات 

والدوافع التي ترتابط اآنيا معها. 
ويف ماح���ق الكتاب الردود وامل�صاجات التي 
ن�صرها يف حينه)د. ن�ص���ر حامد اأبو زيد( �صد 
اجله���ل والزي���ف واخلرافة والدج���ل ب�صجاعة 
عل���ى  احلري�ص���ني  العلم���اء  وبتمي���ز  وثب���ات 
نق���اء الفك���ر،  بعيدًا عن ال�صغائ���ن والتخوين. 
ووثائ���ق اأخ���ر مبا فيه���ا عري�صة دع���وى الردة 
والتكف���ر،  وطل���ب التفري���ق بين���ه وزوجت���ه 
يف  االأ�صت���اذة  يون����س،   ابته���ال  د.  ال�صي���دة 
اجلامع���ة ذاته���ا،  اعتم���ادًا على تقاري���ر �صدنة 
االإره���اب ووع���اظ التكف���ر، الذي���ن يوغل���ون 
يف تعمي���م املهان���ة والذل االإن�صاني���ني،  وي�صم 
الكتاب دفوعات نخبة من املحامني واملحاميات 
الذي���ن تطوعوا- دون اأتعاب - دفاعًا عن احلق 
والعدل والكرام���ة ال�صخ�صية وق���رار املحكمة 
الع���ادل برف�س الدع���وى،  اأول االم���ر،  والذي 
ُعد حين���ه ت�صديًا لاف���رتاءات واالأكاذيب التي 
حت���اول ت�صوي���ه احلي���اة االإن�صاني���ة والثقافة 

احلرة التي تعتمد العقل ال النقل. 
"التفك���ر..  زي���د/  اأب���و  حام���د  *د.ن�ص���ر 
والزي���ف  اجله���ل  �ص���د  التكف���ر..  زم���ن  يف 
/ مدب���ويل  مطبع���ة  واخلرافة"القاه���رة- 
م�صتن�صخ/با تاريخ االإن�صاء  15 /09 /2005  
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املدى الثقايف

جا�سم العايف

اأزي���ح ال�صتار يوم 4 كانون االول 1923 عن متثال اجلرنال 
�صتانل���ي مود الذي اأحت���ل العراق، وكان موقع���ه امام بوابة 
ال�صف���ارة الريطاني���ة يف ال�صواك���ة م���ن جان���ب الك���رخ يف 
بغ���داد. وهو واحد من ثاث���ة اأعمال نحتي���ة كانت موجودة 
يف العا�صم���ة حت���ى �صبيح���ة الراب���ع ع�ص���ر م���ن مت���وز عام 
1958، عندم���ا هجم���ت عليها اجلم���وع املنفعل���ة وحطمتها. 
ُيع���زى اإجناز التمثال يف بع����س الكتابات اإىل فنان اإيطايل، 
وه���ذا خط���اأ ج�صيم. فق���د نفذ االإيط���ايل بيي���رتو كانونينكا، 
كم���ا اأو�صحن���ا يف كلمة �صابق���ة، عمل���ني، االأول للملك في�صل 
والثاين لعب���د املح�صن ال�صعدون، رئي�س ال���وزراء ال�صابق. 

واالأخر تعّر�س لل�صرقة بعد احتال العراق عام  2003.
متوي���ل متث���ايل الغازي �صتانل���ي مود وامللك في�ص���ل قام بها 
ال�صع���ب العراقي نف�صه، مبا�صرة اأو ُمداَورة. يذكر ال�صيا�صي 
ناج���ي �صوكت اجلهود التي �صبق���ت قيام متثال في�صل قائا: 
"عندم���ا دخلُت وزيرًا للداخلي���ة يف حكومة نورى ال�صعيد 
الثاني���ه رفع  اإيّل وجهه و�صاألني قائًا: ولكن من اأين �صتاأتي 
بامل���ال ال���ازم؟. فاأجبت���ه: اإنك���م اإذا ا�صت�صوبت���م الفكرة فاإن 
اإيجاد املال �صيكون �صها وبعد اأن رجعت اإىل ديوان الوزارة 
ات�صل���ت مبت�صريف االألوية كافة وطلبت اإىل كل مت�صرف اأن 
يبعث مببلغ يوازى خم�س ميزانية البلدية كم�صاهمة الإقامة 
الن�ص���ب. فلما مّت جمع االأخما�س اأ�صاف���ت اأمانة العا�صمة ما 
ل���زم من املبالغ الإكمال الكلفة التي بلغت حوايل خم�صني األف 
روبي���ة". ا�صتغرق العمل فيه ثماني���ة ع�صر �صهرا يف اإيطاليا 
وارتف���ع يف �صاحة املل���ك في�صل االأول اآن���ذاك يف ال�صاحلية 

بجانب الكرخ.
اأم���ا متث���ال اجلرنال م���ود فقد وق���ع جمع املال ال���ازم له من 
اجلباي���ة التع�صفي���ة لتمويله يف جميع اأنح���اء العراق، حتى 
اأن���ه ًيذكر ان لوحة منحوت���ة من ال�صخر كانت موجودة على 
اأح���د جدران بناية ثانوية العمارة للبنات، حتطمت عند هدم 
البناي���ة مكتوب عليها )جمع من اأهل العم���ارة مبلغ من املال 
لبناء متث���ال للجرنال م���ود( ولكن اأهل املدين���ة رف�صوا دفع 

املبلغ للتمثال وبنوا به تلك املدر�صة.
اإن متثال اجلرنال مود هو يف احلقيقة من اأعمال الريطاين 
 GOSCOMBE JOHN ال�ص���ر كو�صكوم���ب ج���ون
)1860-1952( وقد اأجن���زه عام 1921. وهو ال�صر وليام 
 Sir William Goscombe ج���ون  كو�صكوم���ب 
John. ولد يف كارديف Cardiff، ويل�س يف بريطانيا. 
يف �صباب���ه كان ي�صاعد وال���ده، وهو نحات على اخل�صب، يف 
ترمي���م قلع���ة كاردي���ف. ذهب اىل لن���دن ع���ام 1882 ليدر�س 
يف جمم���ع ونقاب���ات مدر�صة الف���ن اللندنية باأ�ص���راف جول 
دال���و ووليام �صيلفر فريث، وبعدئ���ذ يف املدار�س االأكادميية 
حيث ف���از بامليداليا الذهبي���ة و�صافر يف منح���ة درا�صية عام 
1887. عام 1890-91 در�س يف باري�س. وتزّوج من �صيدة 
�صوي�صري���ة املَْوِلد، مارث واي�س. انت���دب كو�صكومب لتنفيذ 
ع���ّدة اأن�صاب عامة ومتاثيل ل�صخ�صي���ات معروفة مثل جون 
كاري John Cory. ع���ام 1921 اأجنز الن�صب التذكاري 
يف بواب���ة �صوناي���ت ملوظفي �صرك���ة املقتول���ني يف احلرب 
 .Lever العاملي���ة. ونح���ت بوتري���ه ل���ورد و�صي���دة ليف���ر
ا�صتل���م ميدالي���ة ذهبي���ة يف باري�س ع���ام 1901، كان ع�صوا 
يف االكادميية امللكية عام 1909، وفار�صا عام 1911 و�صار 
ع�ص���وا مرا�ص���ا للمعه���د الفرن�ص���ي . ي�صعى فن���ه، كما يقول 
النق���اد، ملام�ص���ة ال�صمو ال�صارم لاأ�صل���وب القوطي ويتمّيز 

بالراعة وبالنموذج الدقيق. 
ب���ني اأف�صل اأعمال���ه ُيذك���ر "مورفيو����س" و"القدي�س يوحنا 
املعمدان" املوجودي���ن كليهما يف كاريف غالري، و"اجلنّي 
ال�صغر" )غا�صكاو غالري(، و"طفل يلعب" )تيت غالري(، 
و"درا�صة لراأ�س" )ليفربول غالري(. من بورتريهاته التي 
هي �صور خمل�صة لنماذجها: دوق دوفون�صاير، امللك اأدوارد 
ال�صاب���ع، االأمر كري�صتي���ان فيكتور، امل���وؤرخ ليكي، ومتثال 
فرو�صية ل�صخ�صيات عدة. ومن بني اأن�صابه التذكارية هناك 
ن�صب ماركيز �صالزبوري، وال�صر اأرثور �صوليفان... األخ. 

م���ن ال�ص���ور الن���ادرة امللتقط���ة للمث���ال 
�ص���ورة م���ا زال���ت موج���ودة بعد�صة 

املجّند الريط���اين يومها هربرت 
مر�صر.

َم���ْن كان يف الع���راق يع���رف، بل 
ياأب���ه ملنج���زات ه���ذا النح���ات 

يع���رف  م���ن  الريط���اين؟ 
ق���راأ  م���ن  الي���وم؟  ا�صم���ه 
اأ�صمه على متثال اجلرنال 
الغ���ازي م���ود باالأم�س؟ ال 

اأحد تقريبًا.

�ساكر لعيبي

حتطيم التماثيل
فـي العراق احلديث

)متثال النحات الربيطاين كو�سكومب جون(

تلويحة املدى

)2(

حــــــق الــــتــــفــــكــــر وحــــــــد الـــتـــكـــفـــر

يف ذكرى مرور مئة عام على والدته:
اأعـمــال اوجــني يـونـ�سـكــو ت�سـتـعـيــد ن�سـارتهـــا

باحث فني يخرج الراحلة رومي �سنايدر من اجلحيم!

مل يكن حرمان الدكتور ن�سر حامد اأبو زيد من حقه يف الرتقية اإىل درجة االأ�ستاذية، على الرغم من كل 
ن�ساطه وكتبه العلمية واأبحاثه االأ�سيلة املتعددة التي جتاوزت ال�ستني،  ما بني كتاب وبحث ودرا�سة ومقال 

علمي،  خالل ربع قرن من عمله يف التدري�س اجلامعي بكلية االآداب/ جامعة القاهرة/  مل يكن جتريده 
من حقه كافيًا،  بل مت نقل مو�سوعه اإىل خارج احلرم اجلامعي با�ستغالل ب�سع لوظائف امل�ساجد وطقو�سها 
العبادية للنيل منه ومن ن�ساطه الفكري وجهوده البحثية،  وو�سل االأمر حد )تكفريه(،  وليك�سف ذلك اأن 

هذا املو�سوع مل يكن م�ساألة عدم االأهلية يف الرتقية العلمية  فقط بل ق�سية، موؤ�س�سية- خفية،  لها ثوابتها 
وطموحاتها واأهدافها عرب الدعم املعنوي واملايل من جهات "متخفية" خلف االأفراد الذين التزموا االأمر ومت 

توزيع كتبهم، بطباعتها الراقية،  جمانًا،  يف اجلامعات وامل�ساجد وال�سوارع العامة،  اإذ ارتفعت االأ�سوات للتنادي 
�سد )د. اأبو زيد( باإقامة دعوى �سده بهدف اإثبات )الّردة( و تهييج ال�سوارع و الغرائز وتغييب العقل،  ولينقل 

االأمر اإىل املحاكم بداًل من منابر البحث اجلامعية وتقاليدها العلمية وليك�سف هذا التنادي والتداعي والتهييج 
عن العداء التاريخي امل�ستحكم �سد التفكري العلمي احلر،  منُذ م�ساألة " ال�سعر اجلاهلي" لطه ح�سني و"الق�س�س 

يف القراآن الكرمي" ملحمد اأحمد خلف اهلل،  و"م�ساألة احلكم يف االإ�سالم" لعلي عبد الرازق ..الخ،  

د. ن�صر حامد �أبو زيد


