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املدى حتاور الباحث الدكتور رشيد اخليُّون:

التاريخ العراقي يعيد نفسه ال بمأساة وال بملهاة

البصرة اخلاوية ..قبل ألف ومئتي عام ناقش معتزلتها اجلاذبية!
ولد الباحث رشيد اخليون يف هور احلمار -اجلبايش التي تقع
على مشارف مدينة الناصرية ،يف بداية اخلمسينيات من القرن
املاضي .هناك أكمل املدرسة االبتدائية واملتوسطة وشطراً
من املدرسة الثانوية ،ولم ينقطع عن املنطقة حتى مغادرة
العراق .كان البد من أن نبدأ حديثنا معه من تلك األيام بالذات ،لنسأله عن
سنوات الطفولة والشباب .أشاح بوجهه بعيدا ،فطفحت عليه ظالل
املاضي ،وبرقت عيناه بحب تلك األماكن ،وهو يقول" طفولتي كانت يف
منطقة قد يجهل الكثير من العراقيني تفاصيلها ،وهي األهوار ،يف هذه
البقعة من جنوب العراق ال يهتم الناس بتاريخ امليالد بقدر اهتمامهم
باحلدث ،وكما كان العرف السومري ظل تاريخ امليالد مرتبطاً
بحدث ما ،وعند ذاك يغيب امليالد وراء احلدث.

د .جمانة القروي

كـنـت كلـم ــا اس ــأل مـت ــى ول ــدت؟ ك ــان
يأتي اخلالف بني األهل حـول حتديد
ال ــزمـن .وال ــدتـي تق ــول أنـي ول ــدت يف
عام الفيضان ،والدي يقول أنى ولدت
يف الع ــام ال ــذي اشـت ــرى فـيه م ــاكـيـن ــة
الـ ــطحــني .ولــم يـكــن هـ ـ ــذا مه ـم ـ ــا إن
ول ــدت يف ب ــداي ــة اخلـم ـسـيـنـي ــات ،مـن
القرن املـاضي ،أم يف منتصفهـا ،لكنها
بـالتـأكيـد يف هـذه الفتـرة .ولم يـسبب
لــي ذلـك أي ـ ــة م ـ ـشــكل ـ ــة مــن ن ـ ــاح ـي ـ ــة
الـقبـول يف املـدرسـة ،فـلم نـكن نـحتـاج
إلـى شهـادة مـيالد أو جنـسيـة لـلقبـول
باالبـتدائيـة ،ألنهما ملـا يكونـا ليحددا
ان ـت ـم ـ ــائــي أو م ـ ــواط ـن ـتــي ،أمـ ـ ــا بع ـ ــد
االبـت ــدائـي ــة ف ــاجلـن ـسـي ــة متـنح تـبعـ ـاً
للـ ــوالـ ــد ،الـ ــذي كـ ــانــت له مـنـ ــزلـ ــة يف
املنطقة".
تـابع حـديثه بـشغف وحب وهـو يصف
تـلك املـنــطق ــة " :اجلـب ــايــش مـنــطق ــة
مثـيرة وساحـرة للغايـة ،اكتشفت ذلك
بعد رحيلي عـنها .ال اتذكـر مثالً متى
وكيف تعلمت السباحة؟ ألن السباحة
كـانت من بـديهيـات االنتـماء لـألهوار،
فــاألطفــال يـتعـلمــونهــا تلقــائي ـاً مـثل
تعـلم احلبـو واملـشي .وخيـر من وصف
سـكـ ـ ــان االهـ ـ ــوار هــي املـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـ ـ ــرقـ ـ ــة
البــريـطــانيــة (ليــدي دراور) ،صــاحبــة
أكبـر مـؤلفـات وبحـوث حــول الصـابئـة
املـ ــن ـ ـ ــدائ ـيــني".يف سـكـ ـ ـ ــان ال ـبـ ــط ـ ـ ــائـح
(تـسـميــة األه ــوار يف الت ــاريخ الع ــربي
اإلسالمي) شيء كثير من طباع طيور
امل ـ ــاء .أنهــم م ـ ــرح ـ ــون ،يـ ـس ـت ـمــتع ـ ــون
بـالنكت،ويكلفـون بالضحـك ،ويولعون
بـالغنـاء .إن مـوطنـهم اليــابسـة واملـاء،
علـى حـد سـواء ،ومـا أن يــدرج الصـبي
إال وجتـ ـ ــده س ـ ـ ــابح ـ ـ ـاً يف امل ـ ـ ــاء .إنهــم
كــطيــور امل ــاء ،وسيـبقــون ك ــذلك ،علــى
الراجح أبد الدهر".
قلـت لل ــدكـت ــور اخلـي ــون  :يق ــال أنكـم
أحفــاد الـســومــريـني وأصحــاب إحــدى
اعـرق حضارة يف وادي الـرافدين ،فهل
هـ ـ ــذا صحــيح؟ الحــت علـ ـ ــى مح ـي ـ ــاه
اب ـتـ ـس ـ ــام ـ ــة اع ـت ـ ــزاز وثق ـ ــة ،ع ـن ـ ــدم ـ ــا
قــال"صحـيح ،تــداولـت احلكــايــات بني
الن ــاس عن قــدم ه ــذا املك ــان .لم نـكن
نعــرف ذلـك العـمق ال ـســومــري الــذي
يـتجلـى فـينـا نحـن أبنـاء تلـك البـيئـة
العجـيبــة .ولكـن بعــد سنــوات عنـدمـا
اطلعنـا علــى التـاريخ وجـدنـا أنفـسنـا
فعال نـنتمي لـذلك العمق احلـضاري،
وبـدرجـات متفـاوتـة .بال شك ،أن بـيت
القـصـب هــو بـيـت ســوم ــري ،والقــارب
ال ـ ـ ــذي ن ـ ـ ـسـ ـتـخـ ـ ـ ــدمـه هـ ـ ـ ــو الـقـ ـ ـ ــارب
ـ
السـومري ذاته .واألكـثر مـن هذا ،أنـنا
ال ن ـ ــزال نـ ـســتخ ـ ــدم بعــض األسـم ـ ــاء
والـكلـمــات الـتـي هـي أصال ســومــريــة،
فـاالهوار وبـاختصـار شديـد عبـارة عن
ال ــريف ال ـســومــري .اإلن ـســان يف تـلك
املـنـطقــة مـتــآلف ومـتكـيف مع وجــود
احل ـي ـ ــوان مـعه ،ال خ ـ ــوف مــن مـ ـط ـ ــر
ش ــدي ــد وال مـن فـيـض ــان ك ــاسـح ،لكـن
اخلوف يـأتي من اجلفـاف ،ألنه يعني
املـوت بحـد ذاته .أرى أن هنـاك تكـامالً
بني اإلنـسان والـطبيـعة بـشكل غـريب،
وال أب ـ ــالغ حـني أق ـ ــول نحــن قلـ ــة مـن
الـنــاس الــذيـن ال تــوجــد بـيـنهـم وبـني
بيئتهم فواصل أو مسافات".
يــتـ ـ ـ ــدفـق احلــب واحل ـنــني مــن خـالل
كلـم ــاته ،عـنــدمــا يـصف الـبـيـئــة الـتـي
عــاش فـيهــا ويــواصل بــالــشغف نفـسه
قــائال ":مــا زال ه ــذا االرتبــاط مــؤثــراً
عليَ ،لذلـك تدرجت بـالبحث يف أصل
تلـك امل ـنـ ــطقـ ـ ــة .أصـلهـ ـ ــا يف ال ـتـ ـ ــراث

اإلسالمي ،ألنه دائرة اختصاصي ،أما
األُصول السومريـة فكانت من اهتمام
آخــريـن ،أجــانـب وعــراقـيـني .مـنـطقــة
ك ــانــت ملجـ ـأً لل ــوجه ــاء الف ــاريـن مـن
العــاصـم ــة العـبــاسـي ــة بغــداد ،ومـنهـم
اخللــيف ـ ــة الق ـ ــادر العـب ـ ــاســي نفـ ــسه،
ووزراء وقضاة .مـنطقة ابتـليت بحكام
مجحـفني من زمن اخلـلفاء املـسلمني
والفرس وإلى الوقت احلاضر"..
سـألته  :يف مثل هكـذا بيئـة ،هل كانت
ه ــنـ ـ ـ ـ ــاك م ـ ـ ـ ــدارس أصـال ،وإن ك ـ ـ ـ ــان ــت
مـوجــودة ،فهل كــانت يف أمــاكن قــريبه
منكـم؟ ثم كيـف كنت تـذهب وأقـرانك
إليها؟
لــم يفـك ـ ــر ك ـث ـي ـ ــراً ه ـ ــذه امل ـ ــرة ،بل لــم
يحــاول أخ ــذ وقت لـلتــذكــر ،وكــأنـه لم
يفــارق ذلـك املك ــان منــذ ثالثــة عقــود
خلت .أجـاب" :أول مـدرسـة أنـشـئت يف
مـنـطقــة اجلـبــايــش كــانـت عــام ،1924
وسمـيت بــاسـم العــشيــرة "األســديــة"،
ويف ه ـ ــذه امل ـ ــدرس ـ ــة درس وال ـ ــدي ،ثــم
درست أنـا واخـوتـي بعــد ذلك .مــازلت
احـتفـظ بـص ــورته ــا يف ذاك ــرتـي ،عل ــى
نحـو لم يسـتطع غبـار األيام والـسنني
تـ ـض ـب ـي ــبه ـ ــا ،وك ـ ــأن األس ـت ـ ــاذ وح ـي ـ ــد
األســدي مــديــرهــا مــازال مــاثالً أمــام
عيني يهز عصـاته بوجهي .يف البداية
كـانت عـبارة عـن صرائف مـن القصب،
وسـاحـة ،ثم بعـد ذلك بـنيت صفـوفهـا
مــن ال ـط ـ ــاب ـ ــوق ،ثــم انـ ـش ـط ـ ــرت إل ـ ــى
مــدارس أخــرى ،أخــذت تـسـميـتهــا من
املـنــطقـ ــة مــثل مـ ــدرسـ ــة "الـ ـشـ ــاطـئ"،
ومـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة ب ــن ـ ـ ــات "اجل ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر" ،ث ــم
مـتوسطـة باسم "اجلـزائر" أيضـاً ،وهو
اسـم املـن ــطقـ ــة يف الـعهـ ــد العـثـمـ ــانـي
وشـطــر مـن العه ــد العــراقـي .وبعـيــداً
ك ــانـت م ــدرس ــة آل غـ ــريج "الــيق ـظ ــة"
األبـتـ ــدائـيـ ــة .كـنـ ــا ن ـض ـط ـ ــر ملغـ ــادرة
املنـطقــة إلــى م ــدينــة ق ــريب ــة إلكمــال
املــرحلــة الثـانـويـة ،فــالقلـيل منـا كـان
يـ ـ ـ ــواصـل الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــراحـل
متقدمة".
كـ ــان الـ ـسـ ــؤال الـ ــذي راودنـي اآلن هـ ــو
كيف تسنى للـدكتور اخليون ،بل كيف
إسـتـط ــاع أن يغــادر مـثل هــذه الـبـيـئــة
احلميـمة ،وهذا الوله الـواضح باملكان
األول ،ل ـ ــذلـك س ـ ــألــته عــن املـ ـ ــرحل ـ ــة
الـبغـداديــة ،كمــا يحلــو له تـسـميـتهـا!
الحـت آث ــار احل ــزن علـيه وه ــو ي ـس ــرد
ت ــف ـ ـ ــاصـ ـيـل تـلــك املـ ـ ـ ــرحـلـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ــائـال:
"اضطـررت حـينهــا لتـرك ديــار أهلي،
والـرحـيل إلــى بغــداد إلكمـال دراسـتي
ال ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة .لـكــن لــم يـك ــن الغ ـ ــرض
الـ ــوحـيـ ــد لالنــتقـ ــال إلـ ــى بغـ ــداد هـ ــو
الـدراســة فقط ،كـان بـإمكــاني ذلك يف
م ــدين ــة النــاصــريــة مـثالً ،إال أن سعــة
بغـ ــداد وإمـكـ ــانـيـ ــة ممـ ــارسـ ــة حـ ــريـ ــة
احلــركــة وســد العــوز ألجــواء امل ــدينــة،
ومم ــارس ــة االنـتـم ــاء فــيه ــا ،الـفك ــري
والــسيــاسي ،والـذي كـنت قـد بــدأت به
مـن ــذ مـ ــرحل ــة املـت ــوس ـط ــة رمب ــا ك ــان
الــسبـب األول للهجـرة .فــرغم الـبعـد
اجلغ ــرايف ملـنــطقـتـن ــا عـن امل ــديـن ــة إال
أنهــا لـم تكـن مبع ــزل عن امل ــد الثــوري
واحل ــرك ــة ال ـسـي ــاسـيـ ــة الل ــذيـن عـم ــا
الع ــراق كـكل ،ف ــانـتـمـ ــى الع ــدي ــد مـن
ش ـ ــب ـ ـ ــاب تـلــك املـ ـن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة لـألحـ ـ ـ ــزاب
احملظورة ،السيما احلزب الشيوعي".
يتــابع حــديـثه عـن تلك الـفتــرة الـتي
ق ـضـ ــاه ـ ــا يف بغـ ــداد"أكــملـت م ـ ــرحلـ ــة
الـ ــدراسـ ــة الـثـ ــانـ ــويـ ــة هـنـ ــاك ،كـ ــانـت
الـعقلـي ــة ال ــريفـي ــة ال ت ــزال ت ـسـيـط ــر
عليَ ،لـذلك فـكرت بـالطـريق األسهل،
واألس ـ ـ ــرع لـلـعـ ـمـل أال وهـ ـ ـ ــو طـ ـ ـ ــريـق
ـ
االنخ ـ ــراط يف الـ ــسلــك الع ـ ـسـك ـ ــري،
السـيمـا أن أخـي الكـبيـر كـان ضـابـطـاً
يف اجليــش ،وكنـت معـجب ـاً بــاملعــاملــة
الـتـي يـنـ ــالهـ ــا مـن تـ ــرحـ ــاب وتقـ ــديـ ــر
واحتـرام لبزته ورتبته العـسكرية ،وهو
لم يــزل يف العـشـريـنيـات .لــذلك كـان
أملـي وحلـمـي أن اصـبح ض ــابـطـ ـاً يف

اجلـيــش .ق ــدمـت أوراقـي إل ــى الـكلـي ــة
العـسكرية ،لكـن لم يخطر ببـالي عند
ذاك (إي يف مـنتـصف الــسبـعيـنيــات)،
انه كـان محـرمـا علــى غيـر الـبعثـيني،
وك ــيف احلـ ـ ــال ملَـ ـنْ له س ـ ـ ــوابق؟ وقـ ـ ــد
ح ــاول أخــي تاليف تـلك امل ـشـكل ــة ولـم
يستطـع ذلك ،و من محاسـن الصدف
أنـي لـم اقـبل وإال ألعــدمـت بعــد حـني
لـو عـلمـوا بـانـتمــائي إلـى حـزب آخـر،
وبـ ــذلـك انــتهـ ــى احللـم الـ ــذي حتـ ــول
مبـرور الــزمن إلـى كـابــوس ،خصـوصـاً
بعد إعـدام أخي حميد اخليُّون بتهمة
االنتماء حلزب الدعوة.
ونتـيج ــة النتـظــار الـقب ــول يف الكـليــة
الع ــسك ــري ــة ،وط ــارئ م ــرضـي ،فق ــدت
سـنـ ــة دراسـيـ ــة كـ ــاملـ ــة رغـم أنـي كـنـت
مـؤهالً للـدخــول يف أي كليـة اختـارهـا
للمعـدل العـالي الــذي حصلـت عليه.
بعـد ذلك دخلت إلى "مـعهد املعلمني"
الع ــالي مل ــدة سنـتني ،وحــاولـت إكمــال
دراس ـتــي اجل ـ ــامع ـي ـ ــة ،إال أن ذلـك لــم
يـتحقق .بعــد التخـرج عـملت مـعلمـاً،
ولـكــن رغ ـب ـتــي يف إك ـمـ ـ ــال الـ ـ ــدراسـ ـ ــة
اجلـ ــامعـي ــة لـم تـنــطفـئ ،وك ــان ق ـسـم
الفلسفة يسـتهويني أكثر من أي شئ
آخــر ،ل ــذلك كـنـت دائـم الــذهــاب إلــى
املكـتبـة الـوطـنيـة وقــراءة "ابن رشـد".
أثنــاء ذلـك كتـبت اسـتم ــارة التــرشـيح
للـدراسـة خـارج الـوطن ،لـتحقيق هـذا
احلـلم ،لـكن مــديــر املــدرس ــة اخب ــرني
بـان طالب الـزمـاالت هـذه قـد سـافـروا
من ــذ اكثــر مـن شهــريـن ،فكــان مجــرد
لع ـبـ ـ ــة مــن وزارة ال ـتـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة أن تـ ـ ــوزع
اسـتمــارات بــال ــوقت الــذي حــسم فـيه
أمر املقبولني لـلبعثيني فقط ،وبذلك
تبخر احللم اآلخر".

مشوار االغتراب..

وصـلنــا إلــى أعــوام اإلرهــاب املفـضــوح
للـسـلطـة الفــاشيــة ولم يـكن الــدكتـور
رشـيــد اخلـيــون مبعــزل عـن الـتهــديــد
بالبـطش والقتل ،فـاضطـر كغيـره إلى
الـرحيـل إلى اجملهـول من أجل الـبقاء
علـ ــى قـيـ ــد احلـيـ ــاة! عــن تلـك األيـ ــام
ســألـته ،فــانـطفــأت االبتـســامــة ،وســاد
الـصمـت لبـرهــة قبل أن يقــول":رحلت
إل ـ ــى اجمله ـ ــول كغـيـ ــري ممــن رحلـ ــوا،
فكـنت ال ألــوي علـى شـئ إال احلفـاظ
علــى حـيــاتـي ،وحــريـتـي يف االنـتـمــاء،
واستقــر بي الــرحيل بـالـيمـن ،وهنـاك
بـ ــدأت م ـ ــرحلـ ــة أخـ ــرى مـن حـيـ ــاتـي،
ـح ـ ـ ـ ـ ــاولـ ــت االس ـ ـتـف ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ــن تـلــك
ف ـ
ال ـ ــظـ ـ ـ ـ ــروف ،وفـعـال قـ ـ ـ ـ ــدمـ ــت أوراقـ ــي
للدراسة اجلـامعية ،وقبلت فيها على
أس ــاس ال ــدرج ــات الـتـي ح ــزت علـيه ــا
بعـد أدائـي اإلمتحـانـات يف كـافـة املـواد
امل ــطل ـ ــوب ـ ــة ،وهـك ـ ــذا حتقـق احللـم يف
دراسـة الفلـسفـة ملــدة أربع سنـوات ،ثم
أكـملـت دراســة الــدكـتــوراه يف ج ــامعــة
صوفيا عام ."1991

دراسة التراث..

قلـت لل ــدكـت ــور رشـي ــد اخلـي ــون :مـن ــذ
مـت ــى ب ــدأ اهـتـمـ ــامك ب ــالـت ــراث وم ــا
الــذي جــذبك إلـيه؟ أج ــاب" :الت ــأثيــر
األول واملهم هو نشـأتي يف تلك البيئة
العجـيبـة احملـاطــة بعـبق التــاريخ ،ثم
تـأثيـر الوالـد يف حب القـراءة ،فكثـيرا
مـا كــان يسـتعيـر من أصـدقـائه الـكتب
مـ ـثـل"الـعـقـ ـ ـ ــد الـفـ ـ ـ ــري ـ ـ ــد"" ،الـ ـب ــي ـ ـ ــان
وال ـ ـت ـ ـب ـ ـيـ ــني" وكـ ـ ـ ـ ـ ــان يـق ـ ـ ـ ـ ــوم بـع ـ ـمـل
ملخـص ــات له ــا بعــد ق ــراءتهــا ،حـتــى
األستــاذ س ــالم الــدبــاغ ،وكــان مــدرس ـاً
للع ــربـي ــة يف مـت ــوسـطـتـن ــا ،وص ــديقـ ـاً
للوالـد فكر بنـشرها ،وألصـدارها على
شــاكل ــة كتــابه "أدب املع ــدمني يف كـتب
األقدمني" .كنت بدوري استغل فرصة
غ ـي ـ ــاب ال ـ ــوال ـ ــد ،وأق ـ ــرأ ه ـ ــذه الـك ـتــب
وامللخصات .ونشـأت بيني وبني الوالد
عالقـة كتب ،آتي له بكتـاب وينصحني
بقراءة كتاب ،وحـدث أن أعطيته كتاباً
مم ـنـ ـ ــوع ـ ـ ـاً مــن ال ـتـ ـ ــداول ،وخـ ـ ــاص ـ ـ ـاً
بــاالشتــراكيــة ،فغــضب وقـطع الـصلــة
لفـتـ ــرة مـن الـ ــزمـن ،خـ ــوف ـ ـاً علـيَّ مـن
املـالحـقـ ـ ـ ــة .وعــنـ ـ ـ ــدم ـ ـ ــا ك ـنــت آتــي لـه
بجــريــدة "طــريق الـشـعب" كــان يقــول
لي" :هـؤالء ،ويعني البعثـيني ،يريدون
كــشف أمثــالك بــإعطـاء هـذه احلـريـة
إلصدار اجلريدة"!
 منذ الطفـولة و بحكم النـشأة أيضاك ــان هـن ــاك خ ــزيـن ل ــديَّ عـن امل ــاضـي
الــزاهـي و حكــايــاته ،وأس ــاطيــره الـتي
استـأثــرت بهـا هــذه املنـطقــة ،من دون
غ ـي ـ ــره ـ ــا .ك ـ ــانــت ه ـ ــذه كـله ـ ــا رواســب
وخ ــزين ـاً مــا أن جتــد فــرصــة ســانحــة
حـت ــى تخــرج إلــى الــوجــود .ابـن بحــر
اجلاحظ هـذا العظيم ،الذي لم تخلَ
مكـتـب ــة مــن مكـتـبـ ــات ملـ ــوك الع ــرب
والـعـجــم مــن ك ـت ـبـه ق ـ ـ ــال يف كــت ـ ـ ــابـه

"الــبل ــدان" عـن االه ــوار" :ل ــو أجــته ــد
أعلـم النـاس وأنـطق النـاس أن يـجمع
يف كتـاب واحد مـنافع هـذه البطـيحة"
الهــور" وهــذه األجمــة ملــا قــدر علـيهــا.
ق ــال زي ــد" :ق ـصـب ــة خـي ــر مـن نـخل ــة.
وبحق أق ــول :لق ــد جه ــدت جهــدي أن
أجـ ـمـع م ــنـ ـ ـ ــافـع الـق ـ ـص ــب وم ـ ـ ــرافـقـه
وأجنـاسه ،وجمـيع تصـرفه ومـا يجيء
مـنه فـمــا ق ــدرت علـيه حـتــى قـطعـته.
وإمنا معترف بالعجز مستسلم له".
ل ـيـ ــس هـ ـ ــذا فح ـ ـس ــب ،لقـ ـ ــد رأيــت يف
املــتحف الـب ــريـط ــانـي حتف ــة آش ــوري ــة
تـصــور اآلشــوريـني وهم يـتتـبعــون أهل
االه ـ ــوار .ورأيــت يف م ــتحـف الل ـ ــوف ـ ــر
بـبـ ــاري ــس ويف مـتـحف بـ ــرلـني أي ـضـ ــا
بعـض األلــواح الــطيـنيــة الـتي تـصــور
أهل االه ــوار ،وكــيف ك ــان ــوا ي ــزاول ــون
الـصـيــد .ه ــذه كلهــا تـخلق نــوع ـاً مـن
الـرومـانـسيـة يف الـدواخل .كـان بـودي
دراس ـ ـ ــة عـل ــم اآلثـ ـ ـ ــار ،ألن ــي اعـ ـت ــبـ ـ ـ ــر
ـ
اخملتص باآلثار سعيداً جدا باكتشاف
ما طمرته األرض من عجائب".
قـاطـعته ،ملــاذا لم تــدرس التـاريخ أذن
واختـرت الفلـسفـة؟ أجـاب":احلقيقـة،
أنـي ال أثق ب ــالتــاريخ املـكتــوب كـثيــرا،
وت ــدريــس الـت ــاريخ س ــواء ب ــالع ــراق أو
الــبالد الع ــربـي ــة األخ ــرى يق ــدم عل ــى
نحـو مغلـوط ،هـذا هــو التـاريخ الـذي
درســته يف الـثـ ــانـ ــويـ ــة وق ـ ــرأته ،لـكـنـي
وجـدت إن من املمكن قـراءته والتعمق
به بـشكل ذاتي ،وال يحـتاج إلـى شهادة
عليـا ،السـيمـا ليـس مـن طمـوحي أن
أك ــون م ــؤرخ ـ ـاً ،لكـنـي وجـ ــدت نفـ ـسـي
بــاحـث ـاً تــراثـيـ ـاً يجـمع بـني الفلــسفــة
وال ـتـ ـ ــاريخ .ك ـ ــذلــك ال تع ـطــي دراس ـ ــة
التاريخ حيزاً واسـعاً للتفكير ،بقدرما
 تفــتح الـفل ــسفـ ــة فـيـه افقـ ــأ واسعـ ــاومجـاال رحبا ،وتـقدم نظـريات عـديدة
ومخـتـلف ــة .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أنه ــا ال
حتكــمك لـتــبق ــى أسـيـ ــرا له ــا دائـم ــا،
وباستطاعتك تغيير اجتاهك العلمي
أو الفكــري من خـالل ذلك .الفلـسفـة
م ــتع ـ ــددة اجل ـ ــوانــب ،وب ـ ــذلـك تـك ـ ــون
مـتعـتهــا اكـبــر وفــائ ــدتهــا اكـثــر وأعـم،
وتغ ــرس فك ــراً حـي ــويـ ـاً يـثـي ــر اجل ــدل،
واملقارنة دائما".
قــاطعـته مـضـطـرة مـرة أخــرى ،لكـنك
انـتقـلت مـن الفلــسفــة إلــى االهـتمــام
بــالتـراث ،إال يعـتبــر التـراث جــزءاً من
الـت ــاريخ؟ أج ــاب" :صحـيح أن الـتــراث
متقــارب مع التـاريخ ،إال أن االهـتمـام
بـه يخ ـتـلف متـ ـ ــامـ ـ ــا عــن االه ـت ـمـ ـ ــام
ب ــالـت ــاريخ .ف ــالـب ــاحـث ب ــالـت ــراث دائـم
الـنـب ــش إليجـ ــاد تـ ــوافق بـني املـ ــاضـي
واحلـاضر ،لكن املـؤرخ يؤرخ لشـخصية
معيـنة أو حـادثة مـا وال تعنـيه مسـألة
احل ــاض ــر أب ــدا .ل ــذلـك كلـم ــا فهـمـن ــا
عـمق التــاريخ استـطعنـا حتـديـد رؤيـة
املستقبل".
لم يـكتـفِ رشي ــد اخليــون بــاحلـصــول
علـى شهــادة البكـالـوريـوس ،فقـد رحل
إلــى بلغــاريــا ملــواصلــة دراسـته العـليــا
هـنـ ــاك يف قـ ـسـم الـفلـ ــسفـ ــة ج ـ ــامعـ ــة
صــوفـيــا ،واخـتــار مــوض ــوع الفلــسفــة
اإلسالميـة ،واتخـذ " فـرقــة املعتـزلـة "
مـ ــوضـ ــوع ـ ـاً لـنــيل درجـ ــة الـ ــدكـتـ ــوراه.
لـذلك كـان البـد من سـؤاله ،ملـاذا هـذه
الف ـ ــرق ـ ــة ب ـ ــال ـ ــذات ،رغــم أن ال ـتـ ـ ــاريخ
اإلسالمـي زاخـ ــر ب ـ ــالفـ ــرق الـ ــديـنـيـ ــة
والفكـريـة؟ أجـاب وكـأنه كـان متـوقعـا
هـذا الـسـؤال ،فـسلـط الضـوء علـى مـا
يخفى عـلى الكثيـرين قائـال":أن فرقة
املعتزلـة هي أم الفلسفة يف العراق بل
يف أرجــاء املنـطقـة بــرمتهـا،
حيث أعـطت للعقل منـزلة،
كـم ـ ــا أنهـ ــا أنـ ــزلــت املقـ ــاالت
الدينية إلى مستوى النقاش
واجلــدل ،وجمعـت بني مـا هـو
ديـنـي وم ــا ه ــو دنـي ــوي ،ك ــانـت
هــذه الفــرقــة ال تخـشــى شـيئ ـاً
عنـدمـا تتكـلم عن وجـود اهلل ،أو
عـن الق ــرآن ،وهل ه ــو حق ــا كالم
اهلل ،أم كالم من مخلـوقاته؟ وهل
هـذه الـدولـة عـادلـة أم ظـاملـة ،ومـا
عالقتـها بـالفكـر القـدري أو الفـكر
غـيـ ــر الق ــدري؟ ثـم هـل صحــيح أن
كل هـذا يأتـي من اهلل ،واحلاكـم غير
مسـؤول عن إي شيء؟ وقـد دار حول
كـل هـ ـ ـ ــذه األش ــي ـ ـ ــاء ج ـ ـ ــدال ط ـ ـ ــويـل
وقدمت ارهاصات هذه الفرقة العديد
من الــشهــداء مـثل املـتكلـمني :غـيالن
الـدمـشـقي ،ومـعبـد اجلـهنـي ،واجلعـد
بـن درهـم ،وآخ ــريـن .لق ــد ذبح ــوا مـن
أجل هـ ــذه األفـكـ ــار .ســمحـت حـ ــركـ ــة
االعـتـ ــزال بح ــري ــة الـتـفكـي ــر ،ح ـسـب
مق ـ ــاس ـ ــات ع ـص ـ ــره ـ ــا ،وله ـ ــا الف ــضل
ب ـت ـ ــأس ـيـ ــس الـفل ـ ــسفـ ـ ــة اإلسالم ـي ـ ــة،
وبفضلها استوعـبت املنطقة الفلسفة

الـيـ ــونـ ــانـيـ ــة ،وهـي أول مـن اســتخـ ــدم
ال ـ ـتـفـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــة الثـ ــبـ ـ ـ ـ ــات جـ ـ ـ ـ ــاذبـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
األرض"الــتف ــاح ــة الـتـي تـ ـسـم ــى اآلن
بتفاحة نيوتن".
واملـدهش حـقاً أن هـذه الفـرقة ظـهرت
بــالـبـصــرة قـبل أكـثــر مـن ألف ومـئـتـي
ع ــام ،وعـن ــدم ــا نق ــارنه ــا مع الـبـص ــرة
اآلن ،نخــيله ــا بال رؤوس ،وش ــواطـئه ــا
ط ــاردةٌ للحـيــاة ،وتــراكـم علـيهــا غـبــار
التخلـف واجلهل ،نشعـر بحسـرة على
مــدينـة كــانت رمــز احلضـارة والـتطـور
يف مخ ـتـلف ن ـ ــواحــي احل ـي ـ ــاة .ولـكــن
يبقــى األمل يف أن تعــود البـصـرة إلـى
م ــا ك ــانـت علـيه ،ألنـي م ــؤمـن مت ــام ــا
مبقـولة" :التاريخ يعيد نفسه" ،وليس
بــالضـرورة أن تكـون العـودة مبـأسـاة أو
مبلهــاة ،أي عــودة مـطــابقــة للـتجــربــة
ال ـ ـسـ ـ ــابقـ ـ ــة .وله ـ ــذا ال ـ ـس ـبــب مــنحــت
اهـتـم ــامـي للـتـ ــراث اإلسالمـي ،ال ــذي
يـأخـذ عـدة منـاح :فلـسفيـة وتـاريخيـة
واجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـي ــة وثقــافـيــة يف
الوقت نفسه.
وأنــا أذكــر املـعتــزلــة ومــاضـي البـصــرة
ال ـ ــزاهــي ،الب ـ ــد مــن اإلش ـ ــارة إل ـ ــى أن
جمـاعـة إخــوان الصفـا الـذيـن تكلمـوا
مبــا تكلـم به الحقــا دارويـن ،بعــد 600
أو  700ع ـ ــام ،ربـ ـطـ ـ ــوا أصل اإلن ـ ـس ـ ــان
بـاحليـوان ،وعلـى وجه خـاص بـالقـرد.
و ممـ ـ ــا جتـ ـ ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــيه يف هـ ـ ــذا
امل ـضـم ـ ــار ،أن مقـ ــدمـ ــة ابــن خلـ ــدون
ال ــشهـي ــرة لـي ـسـت إال رسـ ــائل أخ ــوان
الــصفـ ــا ،لقـ ــد س ـطـ ــا علــيهـ ــا فـكـ ــري ـ ـاً
وحــرفـي ـاً يف العــديــد مـن نـظــريــاتهــا،
وهذا مجال آخر للحديث .أرادت هذه
اجل ـم ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـس ـ ــري ـ ــة تـك ـ ــويــن دول ـ ــة
رومانسية ،دولـة فيها عدالة تامة ،هي
دول ــة اهلل ،هـي اجلـن ــة ذاته ــا يف حـي ــاة
الدنيا ولـيس يف اآلخرة .ومن املفارقة
أن اإلخوان استخدموا أسماء حركية،
مـثل األحــزاب الـســري ــة قبـيل سقــوط
دولـ ــة الــبعـث ،ومـ ــا ذكـ ــره أبـ ــو حـيـ ــان
ال ـ ــت ـ ـ ــوح ــيـ ـ ـ ــدي عـ ـنـه ــم لـ ـي ـ ــس س ـ ـ ــوى
أسمائهم ،لنقل احلزبية.
لــذلك أنــا ابحث يف املـاضـي ،ولي أمل
وثقة تامـة بان املاضي لن يضيع أبدا،
فهو لـيس مجـرد تاريخ إمنـا هو أفـكار
ثـابتة يف جينـات البشر والـشجر ،رمبا
تكـون مـوجـودة يف الهـواء أو يف التـربـة
واملــاء .أقــول ،لــو أن املـعتــزلــة واصلــوا
بـ ــالـب ـصـ ــرة نـ ـش ـ ــاطهـم ،مـن ـ ــذ القـ ــرن
الـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــاسـع امل ـ ـيـالدي وإل ـ ـ ـ ـ ــى الـق ـ ـ ـ ـ ــرن
العـشــريـن ،لكــان ظهــور الكــومـبيــوتــر
بـصريـاً وليس يـابانـياً ،أو مبكـان آخر.
لقـد نـسـوا أن الـبصـرة هـي بصـريـاثـا،
بــاسـمه ــا اآلرامي ،ونـســوا إنهــا تــدمــر
لكثــرة النخـيل فيهـا ،وقـد قـال هـارون
الــرشيـد بـروايــة األصمعـي" :كل ذهب
وفضـة علـى وجه األرض ال يبـلغ ثمن
نـخل الـب ـصـ ــرة" ،وأنهـ ــا اكـ ــديـ ــة ،فـمـن
معـ ـ ــانــي أكـ ـ ــد ك ـثـ ـ ــرة ال ــنخ ــيل ،وهــي
م ــوج ــودة قـبـل الع ــرب وقـبـل اإلسالم،
ـل ـ ـ ــذلــك البـ ـ ـ ــد م ــن أن نـلـ ـتـف ــت إلـ ـ ـ ــى
ت ــاريـخهـ ــا العـ ــريق ،الـ ــذي يكـمـن بـني
بساتينها التي قطعت رؤوسها ،عندما
كــانـت ظالل تلـك البـس ــاتني ســاحــات
للـمـن ــاظ ــرة ال ــشع ــري ــة واجل ــدل .مـن
امل ـ ــؤكـ ـ ــد أنه ـ ــا س ـت ـ ـســتع ـيـ ـ ــد نفـ ــسه ـ ــا
وتـكوينـها وعمـرانها ألنهـا لم تكن من
عدم".
لـم يـكـن اخلـ ــزيـن الـ ــذي تـكـ ــون لـ ــدى
الــدكـتــور رشـيــد اخلـيــون مـن الـتــراث
اإلسالمـي ،محض صـدفـة أو جـاء من
فـراغ إمنـا هـو نـتيجـة لقـراءات كـثيـرة
وعــديــدة دأب علـيه ــا منــذ نح ــو اكثــر
من عـشــرين عـامـا ،وضـمن تـعلق غيـر
طبـيعي باملـاضي والرغبـة يف فهم هذا
املــاضي،الـذي كـان يحــوي الكـثيــر من
الــتجـ ـ ــارب والع ـب ـ ــر ،وإلميـ ـ ــانه ال ـت ـ ــام
بظهـورها مـرة أخرى حـتى لـو اختلف
املكــان أو الــزمــان .و رغـم أن احلــديـث
تنــوع وتـشـعب وطــال ،وقــد خـشـيت أن
أتعـب ضيفي ،لكن ذلك لـم يثنني عن
مـ ــواصل ــة احل ــديـث املـمــتع ال ــذي لـم
أمتـ ـنَ أن أضع لـه نقـ ـطـ ـ ــة ال ــنهـ ـ ــايـ ـ ــة
فـســألـته ،لقــد ص ــدر لك العــدي ــد من
الكتب و عـشرات املقـاالت فكيف بدأت
الكتابة؟
"عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

ال ـ ــرغـم مـن أنـي ،كـم ـ ــا قلـت نـ ـش ـ ــرت
الع ـ ــدي ـ ــد مــن الـك ـتــب والـك ـث ـي ـ ــر مــن
املقاالت ،إال أن هاجس اخلوف ما زال
يهـيـمــن عل ـيَّ يف كل مـ ــرة أفك ــر فــيه ــا
بـالكتابـة .لقد سـاعدني األصـدقاء يف
تخـطي هـذه الـعقبــة وشجعــوني علـى
خ ـ ــوض ه ـ ــذه الــتج ـ ــرب ـ ــة ،ولـكـنـي لـم
أجـرؤ على كتـابة اسـمي على مـا أكتب
خـ ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن ردة فـعـل اآلخ ـ ـ ـ ـ ــريـ ــن.
فــاجلــاحـظ يقــول م ــا معـن ــاه :علـيك
عنــدمــا تكـتب أن ت ــرى النــاس القــراء
كـلهـم أعـ ــداء ،يـتـ ــرب ـصـ ــون بـك .كـنـت
اس ـتـ ـ ــوضـح رأيه ــم يف املقـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـتــي
انشـرهـا بـاسم مـستعـار ،حتـى يكـونـوا
اكثـر مـوضـوعيـة يف نقـدهـا .كـنت ومـا
زلــت أرى أن ع ــمل ـي ـ ــة ال ـن ـ ـش ـ ــر ف ــيه ـ ــا
مسـؤوليـة كبيـرة ،ويف غايـة الصعـوبة.
ولآلن أخـش ــى عمـليــة الـكتــابــة ،فــأنــا
أفكــر دائـمــا بــاملـتلقـي ،لهــذا ال ـسـبـب
اس ـت ـن ـ ــد يف الـك ـت ـ ــاب ـ ــة إل ـ ــى ال ـ ــرواي ـ ــة
التـاريخيـة أو اخلبـر التـاريخي ،الـذي
يك ــون مبثــابــة الـهيـكل العـظـمي أليــة
مق ــال ــة أو مح ــاض ــرة أو كـت ــاب ،حـيـث
استـنطق الـروايـة واجعلهـا تتكـلم عن
عـصــرهــا .كمــا ذكــرت كــانـت البــدايــات
حتت أسمـاء مـستعـارة خـاصـة حـينمـا
كـ ـن ــت أكـ ـت ــب مـقـ ـ ـ ـ ــاالت فـلـ ـ ـ ـسـف ــي ـ ـ ـ ــة
متـواضعـة ،بعـد فتـرة طلـب مني أحـد
احملــررين نـشـر اسـمي احلقـيقي .كـان
لصـحيفـة "صــوت العمـال" الـيمـنيـة ،
يف مـنتـصف الـثمــانيـنيــات الفـضل يف
نشـر بـواكيـر إنتـاجي ،املتـواضع طبعـاً
مـن ناحـية أسلـوب الكـتابـة ،حيـث كان
لــي مق ـ ــال أس ـب ـ ــوعــي فــيهـ ـ ــا بع ـن ـ ــوان
"تـ ــراثـيـ ــات" ،كـمـ ــا كـ ــانـت ت ـصـ ــدر لـي
مقاالت يف جريدة  14أكتوبر ،وجريدة
"الــثـ ـ ـ ــوري" العـ ـ ــدنــي ـ ـ ــات .وبعـ ـ ــد ذلـك
خـرجت إلـى الصـحف اللبنـانيـة منـها
" بـيــروت امل ـســاء" .وكــان أول مــوضــوع
فـيه ــا ح ــول الق ــرامـط ــة ،ك ــونـي كـنـت
بــاليـمن قــريب ـاً من عــاصمـتهم ،وآخـر
حــول مقـتل املـتـصــوف شهــاب الــديـن
ال ــسه ــروردي ،وغـي ــره ــا .وق ــد س ــرنـي
ومــنحـنــي ثقـ ــة أن مـجلـ ــة ال ــطلــيعـ ــة
الـسـوريــة ،علـى مـا اذكـر ،أعـادت نـشـر
مقـ ــال لـي حـ ــول بـ ــواكـيـ ــر الـ ـسـلفـيـ ــة
اإلسالمـيـ ــة ،كـنـت نـ ـش ـ ــرته يف مـجلـ ــة
ميـنيــة ،من دون أن أطـلب مـنهــا ذلك،
وبال سـابقة معرفة .اعـتقد أن الكتابة
اجلـادة يتخللهـا دائما القلـق املشروع
"..

أديان العراق
ومذاهبه..

كـ ــانـت أجـ ــابــته صـ ــريحـ ــة وبـ ـسـي ـطـ ــة
وواضحــة ،ولـم يكـن يـتــردد ب ــالكــشف
عمـا يجول يف خاطـره ،دون حواجز أو
عقبات ،مما جعل للحديث معه متعة
ومـ ـ ـ ـ ــذاقـ ـ ـ ـ ـاً خـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـاً .س ـ ـ ـ ــألـ ـتـه :هـل
باستـطاعتنا تـصفح أهم ما صدر لك
مـن كـتــب ،وهل لـكل مــنهـ ــا ق ـصـ ــة ،أو
حـادثـة مـعينـة؟ وبـشفـافيــة متنـاهيـة
أجــاب" :الـكتــاب األول الــذي نـشــر لي
كــان بعنــوان "املعتـزلـة مـن الكالم إلـى
الفلـسفـة" يف العـام  ،1994والـذي كـان
ج ـ ــزءاً مـن أط ـ ــروح ـ ــة ال ـ ــدكـت ـ ــوراه ،أو
ب ـ ــاحلقــيق ـ ــة ك ـ ــان ن ـ ــواة مــن الـك ـت ـ ــاب
األك ــادميـي .وك ــان يـتـضـمـن نـظ ــري ــات
املعتزلـة يف الكون والوجـود ومبادئهم،
مـثل مـب ــدأ الـت ــوحـي ــد ومـب ــدأ الع ــدل
واملبــادئ األخــرى .املـعتــزلــة ي ــؤمنــون
بالـطبيعـة وبانعـكاسهـا على األشـياء،
وك ـ ــذلـك ي ـ ــؤم ـن ـ ــون ب ـ ــال ـض ـ ــرورة .هــم
عـلمــانيــون ،وليـس مـعنــى العـلمــانيــة
اإلحلـاد كمـا هو شـائع اآلن ،العلمـاني
ه ــو ال ــذي يـن ــادي بفــصل ال ــديـن عـن
ال ــدول ــة ،وال يف ــرضه عل ــى الـتـفكـي ــر،
ويقـدم العقل علـى النـص ،مثلمـا كان
يفعـل املعتـزلـة .كــان املعتـزلــة ينـادون
بحـاكم عـادل حتـى لو كـان حبشـياً ،ال
يـلتــزمــون بــإمــامــة قــريــش أو العــرب،
مــثلهـم مـثل اخل ــوارج يف ه ــذا األم ــر.
لـقي هــذا الـكتــاب صــدى كـبيــراً ،وقــد
حـصلت منه على مـردود مالي لم اكن
أتوقعه عند نشري ألول كتاب.
لم يــدخل يف حـســابي االعـتمــاد علـى
شهرة هـذا الكتاب ،ولكـن على العكس
أح ـس ـسـت مب ـســؤولـيــة أكـبــر جتــاه مــا

ســأن ـش ــره الحقــا .عـنــدمــا أردت ن ـشــر
كتـابـي الثــاني بــذلت جهـوداً مـضـنيـة
وراودنــي القـلق ،ق ـبـل وبع ـ ــد خـ ـ ــروجه
للنـور وكــان بعنــوان "معتـزلـة الـبصـرة
وبغـ ــداد" الـ ــذي صـ ــدر ع ـ ــام  1997وله
قـصــة أيـضــا .كـنت قــد بــدأت بــدراســة
شخ ـصـيـ ــة احلـ ـسـن الـب ـصـ ــري ،حـيـث
يعتبـره الكثيرون أسـاس الفرق وامللل،
وه ـ ـ ــو األســتـ ـ ـ ــاذ األول لـل ـمـعــت ـ ـ ــزل ـ ـ ــة،
ـ
وح ــرضتـني دراســة احلـسـن البـصــري
عل ــى دراس ــة شخـصـي ــات أخ ــرى مـثل
واصل بـن ع ـطـ ــاء ،وعـمـ ــر بـن عـبـيـ ــد،
وتعـمقت يف دراسـة هـذه الـشخـصيـات
ح ـت ـ ــى جت ــمعــت ل ـ ــديَ م ـ ــادة ك ـب ـي ـ ــرة
واصـبح كـت ــابـ ـاً عـن شخـصـي ــات وفك ــر
املعتزلة".
تنـاول الـدكتـور رشيـد اخليـون يف هـذا
الـكتــاب بعــد املقـدمــة  ،حيـاة احلــسن
ال ـبـ ـصـ ـ ــري الـ ـ ــذي لــم تـكــن لـه صلـ ـ ــة
باالعتـزال ،لكن شيـوخ املعتزلـة درسوا
ع ـن ـ ــده ،وخ ـ ــرج ـ ــوا ع ــنه ف ـ ــاص ــبح ـ ــوا
معتزلـة .ثم أوائل شخصـيات معتـزلة
الـبصـرة وبغـداد :أبـو الهـذيل العالف،
وإبراهيـم النظام ،واجلـاحظ ،ابن أبي
احلديـد وغيـرهم .ثـم شخصيـات من
امل ـتــكل ـمــني األوائـل :جع ـ ــد بــن درهــم،
وغـ ـيـالن الـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـشـق ــي ،واجلـه ــم ب ــن
صفوان .ثـم املتمردون علـى االعتزال:
ابن الـراوندي ،وأبو احلسن األشعري.
وق ــد اعـي ــد طـبع هـ ــذا الكـت ــاب الع ــام
 1999.ثم مــاذا عن تــألـيفـك الثــالث،
وهل لـه حك ــاي ــة؟ ابـت ـسـم م ــرة أخ ــرى
قــبل أن يجـيـب ق ــائال" :اخـت ــرت له ــذا
الكـت ــاب عـن ــوان "ج ــدل الـتـن ــزيـل مع
كتاب خـلق القران للجاحظ" ،وقد مت
ط ـبـعـه الـع ـ ـ ــام ،2000وال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــادنــي
لكـتــابـته هــو قــراءة اجلــاحـظ ب ـشـكل
أوسع ،وكما هو معروف كان للجاحظ
كـت ــاب بعـنــوان "خـلق القــران" ،عـثــرت
ع ــل ـ ـ ـ ــى مـخ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــوطـ ـتـه يف امل ـكـ ـت ــب ـ ـ ـ ــة
البـريطانيـة ،وكان يجب أن ينـشر هذا
الـكـتـ ــاب ،مـ ـســتقـالً بعـ ــد أن نـ ـشـ ــر يف
العـشــريـنيــات مـن الق ــرن املنـصــرم يف
حـاشيـة كتـاب املبـرد "الكـامل يف اللـغة
واألدب" .ـل ـ ـ ــذلـك فـكـ ـ ـ ــرت ب ـتـحـق ـيـقـه
وعـمل مقـدمــة له ،وهي الـتي قـادتـني
إل ــى ت ــألـيف كـت ــاب "ج ــدل الـتـنـ ــزيل"
وأحلقته باخملطوطة مع التحقيق".
كـمــا ص ــدر له أيـضــا عــام  2002كـتــاب
بـعنـوان "حــروف حي" ،تـاريـخ البــابيـة
والــبهـ ــائـيـ ــة .ويف عـ ــام  2003صـ ــدر له
كـتاب مهـم جدا هـو "األديان واملـذاهب
بالعراق" .كان يجب التوقف عند هذا
الكـت ــاب ل ـس ــؤاله  ،كـيف خـطـ ــرت لك
فكـرة كتـابة هـذا الكتـاب؟ أجاب":لـقد
حـثـنـي وجـ ــود و تـنـ ــوع األديـ ــان حـتـ ــى
يومنـا هذا ،ويف مختـلف مدن العراق،
للغــور يف هــذا املـضـمــار ،حـيـث دخلـت
املـسـيحيـة إلـى بالدنـا يف القـرن األول
امل ــيالدي ،وم ــن الع ـ ـ ــراق وصلــت إلـ ـ ــى
الـهن ــد ،وحت ــى اآلن هنــاك م ــا ال يقل
عـن ثمــانيـة ماليـني هنـدي مـسـيحي،
يــدينـون مبـذهـب الكـنيـسـة الـشــرقيـة
العــراقـي ــة .لقــد انـت ـشــرت امل ـسـيحـيــة
بشكل هـادئ ،وحاولـت أن ال اخرج عن
إط ـ ــار عــملــي ،ل ـ ــذلـك ربـ ـطــت تـ ـ ــاريخ
العالقــة بني املـسـيحيــة واإلسالم ،بني
ال ـص ـ ــابـئ ـ ــة واإلسالم ،ثـم الــيه ـ ــودي ـ ــة
واألي ــزي ــدي ــة .كـم ــا ح ــاولـت جــمع كل
صـغيــرة وكـبيــرة حــول هــذا املــوضــوع،
محـاولـة مـني لتــوضيح أن للعــراقيني
خـصــوصيـتهـم .ثم تــوسـعت يف دراســة
امل ـ ـ ــذاه ــب اإلسـالم ــيـ ـ ـ ــة :ال ـ ـ ـشـ ـيـعـ ـ ـ ــة،
ـ
واحلنـفيــة ،والـشــافـعيــة ،واحلـنبـليــة،
وج ــاء الـبحــث يف الك ــاك ــائـي ــة ،أو أهل
احلق ،والشـبك يف فصلني منفصلني.
لـألسـف ه ــنـ ـ ـ ــاك دور نـ ـ ــش ـ ـ ــر س ـ ـ ــرق ــت
الكـت ــاب ،ون ـش ــرته مـن دون علـمـي وال
علـم النـاشـر (دار اجلـمل) ،وقـد سـرق
مل ــرتـني ،وك ــانـت إح ــداه ــا مـن قـبل دار
نـشــر ،من املفـارقـة ،تـسمـى بــالصـادق.
وضحت يف مقدمة الكتاب أن املنطقة
الـتــي يعـيــش فــيه ــا م ــذهـب واح ــد أو
ق ــوميــة واحــدة تكــون اقل إبــداع ــا من
املنطقـة ذات التـنوع املـذهبي والـديني
والقــومي ،وهــذا شـئ واضح بــالعــراق،
والـطــائفيــة ليــست بـسـبب الـتنــوع بل
بسبب التفكير الطائفي والتعصب".
وصـ ــدر لـه العـ ــام  2005كـتـ ــاب "املـبـ ــاح
وغـي ــر املـب ــاح" ،عـ ــالج يف اجل ــزء األول
مع ــامل ــة الـن ـس ــاء يف الـفقه ،وقـضـي ــة
احلجــاب والــسفــور ،ورب ــات القـصــور.
وتـضـمن اجلــزء الثــاني مـنه مــوضــوع
حتـ ـ ـ ــرمي الـلـحـ ـ ـ ــوم ،وحتـ ـ ـ ــرمي الـ ـ ـ ــورد،
والـســرق ــة األدبي ــة كمــا يــراه ــا الفقه،
والـكتــابــة املــريحــة ،بلغ عــدد فـصــوله
أكثـر مـن ثالثني فـصالً يف خمـسمـائـة
صـفحـ ـ ـ ــة .ويعـكـف اآلن علـ ـ ــى إجنـ ـ ــاز
كتــابه القــادم الــذي سـيكــون بـعنــوان"
الفتاوى القـاتلة" .كـما أن له مشـروعاً
لـك ـتـ ـ ــابـ ـ ــة تـ ـ ــراث ال ـ ـسُّـ ـ ــود يف ال ـتـ ـ ــراث
اإلسالمـي ،الـ ــذيـن ك ـ ــان لهـم تـ ــأثـيـ ــر
فكـري وحضاري ،ومـدى الظلم الذي
وقـع علــيهــم ب ـ ـس ـبــب ل ـ ــونهــم ،عل ـ ــى
ال ــرغـم مـن م ـس ــاهـمـتهــم الكـبـي ــرة
والواسعـة يف ميادين الشعر والفن،
وسـيب ــدأ من اجلــاحـظ الــذي كــان
اس ــود .إض ــاف ــة إل ــى الـت ــألــيف له
كتـابان محـققان هـما" :تـلخيص
البيـان يف ذكر فـرق أهل األديان"
يف امل ـلــل وال ـ ـ ـن ـحــل ،وكـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
"الـصــابئـة األقـدمــون" ،ويكـتب
مقـ ــاالً ثـ ــابـت ـ ـاً يف جـ ــريـ ــدة "الـ ـشـ ــرق
األوسط".

