
العينان الــخــضــراوان ســوى مــدخــل لــفــرادة 
ى فقط 

ّ
وامــتــيــاز عــرفــة هـــذه. فــــرادة ال تتجل

في إصرارها على العلم، ولكن في سلوكها 
ــف اســتــقــالــه وصــابــتــه 

ّ
ــه، الـــــذي يــتــكــش ـ

ّ
كـــل

ُدمًا في الرواية. إنها بهاتني 
ُ
كلما مضينا ق

الــعــيــنــني غــريــبــة فـــي مــجــتــمــعــهــا، وســتــكــون 
أكثر فأكثر غريبة فيه.

الــــــروايــــــة تــــشــــرف عـــلـــى الــــتــــاريــــخ الـــحـــديـــث 
لــلــســودان، الـــذي نــعــرفــه مــن بــعــد. إنـــه تــاريــخ 
حـــروب داخــلــيــة، وإن يــكــن الـــخـــارج، إريــتــريــا 
بخاّصة، ليس بعيدًا عنها. هذه الحروب التي 
الشعبية«  و»الجبهة  اإلساميون  يخوضها 
في الجنوب واإلريتريون، هي مجرى الرواية 
وسياقها. الرواية التي تقارب الـ400 صفحة 
تــتــابــع هـــذه الــحــرب عــبــر عــرفــة الــتــي غـــادرت 
العقيق حيث يقيمان، هربًا منها،  أبيها  مع 
األمــــر الــــذي ال يــمــنــع مــن ســقــوط االثــنــني في 
ــة  ــروايـ ــالـ األســـــــر. بـــعـــد ذلـــــك تــســتــقــل عـــرفـــة بـ
وتــغــدو عــنــهــا طــــورًا، وبــلــســانــهــا طــــورًا آخــر. 
تـــروي عــرفــة حـــوادث األســـر الـــذي تنتقل فيه 
من مكان إلــى مكان، وفــي كل مكان تصادف 
ــفـــردون بــهــا ويــعــتــدون  ــنـ عــســاكــر أفـــظـــاظـــًا يـ
إنها سيرة  عليها، في اغتصابات متاحقة. 
تنكسر  ال  لكنها  عــرفــة،  تعانيه  مثابر  إذالل 
 

ّ
فــيــه. رغـــم املــهــانــة والــعــســف والــقــســوة، تظل
االنتقام، وهو ليس  عرفة مسكونة بهاجس 
ممارسته  إلــى  تتوّصل  بــل  فحسب،  هاجسًا 
حني تحني الفرصة. بهذا االنتقام تغدو عرفة 
الــنــار على واحـــد وتميته  قــاتــلــة، إنــهــا تلقي 
عمل الــعــّدة املعدنية فــي آخر 

ُ
حــرقــًا، فــي مــا ت

وتقتله. تقتل وتقتل بدون إحساس بالذنب 
 عرفة تــقــاوم، ليس هذا 

َّ
أو الــنــدم. ال نقول إن

فـــحـــســـب، بــــل هــــي أيــــضــــًا تـــعـــيـــش وتــتــفــاعــل 
وتــحــب. بــني آســريــهــا مــن ليسوا أفــظــاظــًا وال 
وعرفة  الحب،  يستحق  من  بينهم  احني، 

ّ
سف

فــي أســرهــا املــهــني تــمــّر أيــضــًا بـــأحـــوال حــب. 
هناك األسر، هناك في املقابل وبموازاة األسر 
خــرى، تنتقل فيها عرفة من محل إلى 

ُ
حياة أ

آخر. تعيش فترة مع رحمة وبائعات الشاي، 
 الكاهن 

ّ
خرى في كنيسة في ظل

ُ
وتعمل فترة أ

الطّيب والرحيم، وفي النهاية تتزّوج موريس 
الكاهن  يكون  قد  زواجــًا مسيحيًا.  املسيحي 
ر فيها، لكننا ال نفهم ِمن 

ّ
املسيحي الطّيب أث

 عرفة قبلت الزواج املسيحي، ألنها 
ّ
الرواية أن

بــخــاف الــظــرف واملجتمع الـــذي منه أبــواهــا 
هذا  بخاف  املسلمون،  وأقــاربــهــا  وعائلتها 
عرفة ال تكترث بالدين وال تفّرق بني األديان. 
دين  كأهل  ال  كأناس  بالناس  مشغولة  إنها 

أو عشيرة.
مع ذلك فإن عرفة هكذا تستوقفنا وتستلفتنا، 
الــفــريــدتــني  الــخــضــراويــن  إنــهــا مــثــل عينيها 
ة وفــريــدة، وأكـــاد أقــول حـــّرة. تــزّوَجــت 

ّ
مستقل

عرفة موريس زواجًا مسيحيًا، لم تكترث هي 
لطابعه ذاك وقبلته ألنها لم تضع الدين في 
زوجًا  وأرادتـــه  أحبت موريس  لقد  حسابها. 
بال على أي دين يقوم الزواج. لكن حني 

ُ
ولم ت

يستفز ذلـــك أهــلــهــا، أبــاهــا وأقــاربــهــا، الــذيــن 
 من وجهة دينية. حني 

ً
اعتبروا الزواج باطا

عباس بيضون

ــان خـــــــــضـــــــــراوان« روايــــــــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »عـ
ــر  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ الــــــــســــــــودانــــــــي حـــــــامـــــــد الـ
الـــتـــنـــويـــر«  »دار  عــــن   

ُ
الــــــصــــــادرة

)2020(، والتي وصلت إلى القائمة الطويلة 
العربية  للرواية  العاملية  »الجائزة  ملسابقة 
ــوكـــر«. وقــــد يــشــكــل، عــــدم وصــولــهــا إلــى  - بـ
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة، ســــؤااًل حقيقيًا. عــنــوان 
 بــطــلــتــهــا، وراويــتــهــا 

َّ
الـــروايـــة يــعــود إلـــى أن

»عـــرفـــة« ذات  ـــ غــالــبــًا، »حـــيـــاة« املـــشـــهـــورة بـ
عــيــنــني خـــضـــراويـــن فـــريـــدتـــني فـــي لــونــهــمــا 
ــتـــان  ــلـ ــا. هـــــاتـــــان الــــعــــيــــنــــان الـ ــمــ ــهــ ــاعــ ــعــ وإشــ
تــســتــلــفــتــان الـــكـــثـــيـــريـــن، هـــمـــا أيـــضـــًا ســمــة 
نعرف  ال  امتياز  سمة  لصاحبتهما،  فـــرادة 
مــن  واحــــــــدة  ــكــــون  تــ  

ْ
أن  

ّ
إال اآلن،  مــــصــــدره 

جّداتها جاءت من خارج السودان. لن تكون 
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كان حريصًا على 
استقالليته، لكنه لم يكن 

بعيدًا عن الشأن العام

وتذّكري بعَد الّطوفان أنّي كنُت اليمامة

أعمال للفنانة اللبنانية أوغيت كاالن في »بينالي البندقية« عام 2017

المفكرون الكبار ال يُصنعون تحت الطلب

عينان خضراوان حياة أُخرى بموازاة األَسر

سيرة إذالل مثابر 
تعانيه عرفة، لكنها 

ال تنكسر فيه

خرج منذ شبابه 
عن خط األسرة وُطرق 

تفكيرها وحياتها

إنها مثل عينيها 
الخضراوين الفريدتين 

مستقلّة وفريدة
ــب وصــحــافــيٌّ  ــات ــر، ك ــاظ ــن ــد ال ــام ح
حاصٌل   ،1975 مواليد  من  ســودانــي 
األعمال  إدارة  في  بكالوريوس  على 
اإلداريــة  والعلوم  االقتصاد  كلية  من 
عمل  األهــلــيــة.  ــان  درمـ أم  بجامعة 
مذيعًا في قنوات تلفزيونية سودانية 
الفضائية  القنوات  من  لعدٍد  ومراسًال 
تلفزيون  في  حاليًا  ويعمل  العربية. 
روايته  هي  خضراوان«  »عينان  قطر. 
 ،)2014( ــَرر«  ــُم ال »َفــريــج  بعد  الرابعة 
ــة  و»روايـ  ،)2014( السقا«  ــوءة  ــب  و»ن

الطاووس« )2018(.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

شعر

تلويحة

فعاليات

أشهروا عليها دعوى وساقوها إلى املحكمة، 
أعــلــنــت عــرفــة مسيحيتها، رغـــم ما  حــيــنــذاك 
قــد يــجــّره ذلـــك مــن عــقــاب الـــــرّدة فــي حكومة 

إسامية، وهو القتل.
أصــــــّرت عـــرفـــة عــلــى مــســيــحــيــتــهــا، ولــــم يكن 
ــرأة  ــان حــافــز املـ ــك. كـ اإليـــمـــان حــافــزهــا فـــي ذلــ
ــة،  ــ ـ

ّ
ــذل ــ  مـــــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن مـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ املـــغـــتـــَصـــبـــة بـ

ــق بــكــرامــتــهــا واســتــقــالــهــا 
ّ
ــر يــتــعــل ــيء آخــ شــ

ــا الـــــــذي خــضــع  ــ ــهـ ــ ــا زوجـ ــ ــــدرهـ ــتــــهــــا. غـ وحــــريــ
قها، وهي لدى هذا 

ّ
لتهريب اإلسامينّي وطل

الطاق لم يعد لديها ما يجعلها تصّر على 
مــســيــحــيــتــهــا، لــقــد كــــان هــدفــهــا مـــن ذلــــك هو 
حــمــايــة زواجـــهـــا، وهـــا هـــو زوجـــهـــا الــخــائــف 
ى عنها. بالطبع هناك خطر على االبن 

ّ
يتخل
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َسألوها:
- السّيدة أِلف

 الخوخ؟
َ
هل تحّبني
واألغنيات

والفرانسيسكو.. ؟
هل لديِك أّي أغنية

نق
َّ

 الش
َ

تحّبني سماَعها قبل
ُه

ُ
- ليَس ِعندَي ما أقول

دة أِلف. ني السيِّ
ّ
ِسوى أن

)شاعر من لبنان(

ــه، خــطــر مــن أن ُيعتبر   بـ
ً
الــــذي كــانــت حــامــا

ابن سفاح، لكن عرفة كانت ألقت ابنًا ولدته 
بــســبــب االغـــتـــصـــاب، ألــقــتــه عــلــى عــتــبــة بــاب 
ت عنه. ليست اآلن مستعّدة إلعادة ذلك.

ّ
وتخل

ــم أنـــهـــا لـــم تعد  ــّر عــلــى مــســيــحــيــتــهــا رغــ ـــصـ
ُ
ت

ــصــّر عليها ألنــهــا بــذلــك تحمي 
ُ
الزمـــة لــهــا، ت

ها في أن تختار لنفسها ما تريد. املسألة 
ّ
حق

 ومبدأ، 
ّ

ليست مسألة إيمان، إنها مسألة حق
إنــهــا هــذه املـــّرة كرامتها فــي الــحــســاب، إنها 
عرفة،  اختاف  نفهم  أن  يمكن  هنا  حريتها. 
ــلــــون عــيــنــيــهــا  هــــــذا االخـــــتـــــاف الـــــــذي بــــــدأ بــ
الخضراوان  العينان  تكون  لن  الخضراوين. 

هكذا سوى مفتاح اختاف.
ــل إلــــــى هـــذه  ــــم تـــصـ ــد الــــنــــاظــــر لـ ــامــ روايـــــــــة حــ
سرد  مــن  استخلصتها  أن  بعد   

ّ
إال النتيجة 

 الروائي 
ّ
روائــي قــوي، يمكننا أن نصف الفن

ــام جــمــلــة ســرديــة  ــ هــنــا بـــأنـــه مــحــَكــم. إنـــنـــا أمـ
ذات إيقاع وذات فن وذات قــدرة على حياكة 
النص وعلى تحريك التفاصيل، وعلى البناء 
والــتــرســل واالســـتـــطـــراد الــحــيــوي. إنــنــا أمــام 
 ملحميًا، فــرحــلــة عرفة 

ً
مــا يــكــاد يــكــون عــمــا

 بعد فصل، 
ً
بمذالتها وانتقاماتها هي، فصا

هذا الترسل امللحمي الذي ينتهي هو اآلخر 
بــقــّمــة مــلــحــمــيــة. روايــــة »عــيــنــان خـــضـــراوان« 
لــيــســت فــقــط إطـــالـــة عــلــى الــــســــودان، بـــل هي 
الحرب السودانية وقــد حلت في روايــة وفي 

اذ.
ّ
أدب الفت ونف

)شاعر وروائي من لبنان(

تصويب

باسم النبريص

أحسن  على  بنا،  بلجيكا  رحبت 
بروخم  مخيم  فــي  فرمتنا  وجـــه، 
ــقــــريــــب مــــن أنــــتــــويــــرب( عــامــا  ــ )ال
ونصف العام، وقبلها، رمتنا في 
ببروكسل،  شــاتــو  البيتي  مخيم 
في  ترمينا  واآلن  اثــنــن،  شهرين 
جنة بال ناس، منذ خمسة شهور: 
أيما  إلى  تفتقر  في فيال منعزلة، 
جــار )ســوى جــارة صبية، نراها 
الشارع  مــن  املقابل  الجانب  على 
العام، وهي تعتلي صهوة خيلها، 
ــلــــى قــفــز  ــة عــ ــارســ ــفــ وتــــــتــــــدرب كــ
الــحــواجــز، بــزي الــفــارســة الكامل، 
يــومــيــا(، وتــقــع عــلــى طـــرف غــابــة، 
وبجوارنا مراوح الطاقة الخضراء 
على  بكثافة،  منتشرة  العمالقة، 
الــبــصــر، خصوصا مــن جهة  مــد 
الشرق )باملناسبة، اختلطت علّي 
الـــجـــهـــات هـــنـــا، فـــال أعـــــرف منها 
سوى الشرق، حن تشرق شمس 
 يــوم 

ّ
ــتــي أتــابــعــهــا كـــل الــصــبــاح، ال

الحقيقة،  مــن  أتــأكــد  كــي  بالنظر، 
ــــغــــرب، فـــي حــيــنــه، مع  وعــكــســه ال
القمر  ولــأســف:  الشمس.  مغيب 
هنا كبير وبــارد وأبيض جــدًا، ال 
 

ّ
 كــل

ّ
ــل ــى أّي جـــهـــة!(. أطــ يــشــيــر إلـ

فــجــر، على مــا يــجــري فــي الغابة: 
حــركــات اســتــيــقــاظ الــطــيــور )ثمة 
ــائـــر جــــار يــبــنــي لـــه عــشــا منذ  طـ
ــم يــكــتــمــل  ــ حــــوالــــي أســـبـــوعـــن، ولـ
ــرر: تعتبر  ــ الــعــش بــعــد(. أطـــل وأقـ
أحجار القلعة لوحة سبر ممتازة، 
لفرقة  الــوتــريــة  اآلالت  وتــكــتــســب 
ــــتــــي يـــؤديـــهـــا  ــاح، ال ــبــ طــــيــــور الــــصــ
الشرفة  على  ومـــوزارت  بيتهوفن 
الجوي، قوة  الهباء  املفتوحة على 
لدرجة  للطبيعة،  وخــارقــة  جليلة 
أن قوارب الصيادين تقترب على 
طــــول الــــجــــروف. والـــحـــمـــد ملـــن ال 

ُيحمد على حال مايل، سواه.
)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

تذهب السواقي وحيدةً إلى مكانها األخير

في مسارات هشام جعيّط

في  عربية  مختارات  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى 
»غاليري ضي« بالقاهرة. افتتح المعرض نهاية الشهر الماضي، ويضّم أعمال مائة 
وخمسين فنانًا عربيًا؛ من بينهم: سعدي الكعبي من العراق، وربيع األخرس من 
وآدم  أفالطون  وإنجي  السودان،  من  )الصورة(  الضو  إدريس  والشيخ  سورية، 

حنين من مصر.

في  الماضي  الشهر  من  عشر  التاسع  في  افتتح  الذي  الغبار،  صّد  معرضه  في 
»غاليري هيوارد« بلندن ويتواصل حتى الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل، 
يقّدم الفنان الجنوب أفريقي، إيغشان آدامز، تركيبًا جديدًا أنشأه بحجم كبير إلى 
اإلسالمي  التراث  من  مستمّدة  معلّقة  ومنحوتات  منسوجة  مفروشات   جانب 

في بالده.

ضمن سلسلة ورش »روائع إسبانيا اإلسالمية«، التي يُنّظمها متحف الفن اإلسالمي 
ورشة  المقبل  السبت  مساء  من  الخامسة  عند  ُتعقد  افتراضيًا،  الدوحة  في 
الذين  نصر  بني  عهد  في  الزخارف  تتناول  التي  المهيبة،  النصرية  المنسوجات 
المنسوجات  وضع  خالل  من  الميالدي،  عشر  الثالث  القرن  خالل  األندلس  حكموا 

النصرية في سياقها التاريخي والبحث في الموضوعات المشتركة فيما بينها.

حنين بن إسحق: مترجم ألعمال غالينوس أم أحد محاوريه الناقدين؟ محاضرة 
افتراضية، يقّدمها الباحث جورج صليبا عند السادسة من مساء السبت المقبل، 
الطبيب  أعمال  خاللها  ويستعرض  بيروت،  في  األميركية  الجامعة  من  بتنظيم 
العربي )808 - 873 م/ الصورة( الذي شرح بعض مؤلّفات الطبيب اإلغريقي غالينوس 

وترجم له.

صالح الدين الجورشي

شــّيــعــت تـــونـــس آخــــر مــفــّكــريــهــا الــكــبــار، 
هــشــام جــعــّيــط. هــــذا املــــــؤّرخ الــــذي جمع 
وحاضرها  األّمـــة  بماضي  اهتمامه  بــني 
من خال ثقافته املوسوعية التي مّكنته 
فــي مسائل  الــنــظــر  يــجــرؤ فيعيد  أن  مــن 
ــمــات. رغم 

ّ
عتبر مــن املــســل

ُ
عــديــدة كــانــت ت

 
ّ

بلوغه الخامسة والثمانني من العمر، إال
والكتابة.  املعرفة  بعالم  بقي لصيقًا  أنــه 
ــام أحــد  ــّرة فــوجــدتــه أمـ التقيت بــه آخـــر مـ
ــاك ضــاحــيــة املـــرســـى ذات الــتــاريــخ  أكـــشـ
لة 

َّ
املفض صحيفته  شــراء  بصدد  العريق 

منذ أن كان طالبًا في باريس؛ »لوموند« 
الــتــي كـــان الحبيب بــورقــيــبــة يــبــدأ يومه 

وهو رئيس بقراءتها.
ـــر بـــهـــذه 

ّ
ــعـــث ــتـ ســــألــــتــــه: ملــــــــاذا تــــونــــس تـ

لتعود  تنتكس  الرديئة وتكاد  الطريقة 
إلى مرحلة الحكم الفردي في أول فرصة 
املغامرين؟  الــشــروط ألحــد  فيها  ر 

ّ
تتوف

 :
ً
قائا الــســؤال  ق على 

ّ
عل ثم   ،

ً
قليا فّكر 

نحن نحتاج لفترة طويلة حتى يترّسخ 
الجميع  وينضج  الديمقراطي  الــخــيــار 

 وشعبًا.
ً
نخبة

طيلة  وحــافــظ  سياسيًا،  جعّيط  يكن  لــم 
مسيرته على مسافة بينه وبني السلطة 
استقاليته،  على  غيورًا  كــان  اقها. 

ّ
وعش

لــكــنــه لـــم يــكــن فـــي اآلن نــفــســه بــعــيــدًا عن 
ي 

ّ
الشأن العام، سواء على الصعيد املحل

أو الدولي. ال تهّمه الحيثيات وتفاصيل 
األحــزاب  ومــنــاورات  والحكومات  الحكم 
ومــراكــز الــقــوى والــلــوبــيــات. كــان يتناول 
ــيـــاتـــهـــا، ويـــبـــحـــث عــن  ــلـ ــــي كـ الـــقـــضـــايـــا فـ
يفقد  أن  دون  مــن  الرئيسية  مــحــّركــاتــهــا 

البوصلة أو يرتبط بمصلحة آنية.
لألنظار.  الفــتــة  كــانــت  ببورقيبة  عاقته 
 
ً
ــــي هــــــذا الـــــرُجـــــل شــخــصــيــة كــــــان يــــــرى فـ
 مــــن كـــان 

ّ
ــل ــ ــبــت عـــلـــى كـ

ّ
اســتــثــنــائــيــة تــغــل

إلى منافستها، ويعود  أو سعى  حولها 
نجاحه إلى كونه يحمل رؤية أو مشروعًا 
بــه وأنــجــز الكثير مــنــه. لكن جعّيط  آمــن 
عـــــارض بــورقــيــبــة مـــن مــوقــعــه الــفــكــري، 
فانتقد هيمنته على الباد وعلى الشأن 
ــة. وهـــذا  ــويــ ــام مـــن خــــال نــزعــتــه األبــ ــعـ الـ
جانب سياسي هام في تلك املرحلة. كما 
اختلف معه حول مسألة الهوية وموقع 
اإلســــام والــثــقــافــة الــعــربــيــة فــي املــشــروع 
الشهيرة  فــي مقولته  وانــتــقــده  الــوطــنــي، 
 منه، 

ً
»األّمة التونسية«. فكانت تلك جرأة

التونسية، ولم يكن جعّيط  النخبة  من 
استثناًء في هذا األمر. ترّبى في فرنسا، 
بقي  لكنه  وتياراتها.  بمدارسها  ر 

ّ
وتأث

ــفــيــهــا الــكــبــار، ويـــرفـــض في 
ّ
يــعــانــد مــثــق

أعماقه أن يكون بوقًا من أبواقهم يرّدد 
فوه. 

ّ
ما كتبوا، ويعيد إنتاج ما خل

اســتــفــاد كــثــيــرًا فــي كــتــابــاتــه التاريخية 
من تراث املستشرقني، لكنه انتقدهم في 
العديد من املسائل، وتعامل معهم ليس 
فقط بــنــديــة، وإنــمــا أحــيــانــًا بــتــعــاٍل أثــار 
حفيظتهم، وقــدح أحيانًا في شعورهم 
ق، واعــتــبــر أن مــنــاهــجــهــم على  بــالــتــفــوُّ
في  الــغــوص  على  قـــادرة  غير  أهميتها 
عالم اإلسام ورموزه. وهذه من الحاالت 

النادرة التي يرتقي فيها أحد املفّكرين 
ــاُمـــل بــفــوقــيــة  ــعـ ــتـ ــعــــرب إلـــــى درجــــــة الـ الــ
ــع الـــنـــخـــب الــغــربــيــة.  ــة مــ ــعــ وبـــثـــقـــة واســ
مــّرة دعــوة عندما كنُت  لــه ذات  وّجهنا 
الصحافيني«.  »جمعية  بمكتب  عضوًا 
ــــدوة، وإنـــمـــا  ــنـ ــ لــــم يــتــقــّيــد بـــمـــوضـــوع الـ
أخــــذ الــجــمــيــع فـــي رحـــلـــة عــبــر الــتــاريــخ 
العريض للحضارة الكونية، لكي يبنّي 
لــنــا أن مــاضــي اإلنــســانــيــة أكــبــر بكثير 
ليست  الراهنة  اللحظة   

ّ
وأن الغرب،  من 

الجميع   
ّ
وأن الــغــربــيــة،  لــلــشــعــوب  مــلــكــًا 

 بقدٍر 
ٌّ

كــل ســاهــمــوا، وخــاصــة املسلمني، 
الت الـــتـــاريـــخـــيـــة  فـــــي إحــــــــــداث الـــــتـــــحـــــوُّ
الـــكـــبـــرى. لـــهـــذا احـــتـــرم الـــغـــربـــيـــون هــذا 
وتم  كتبه،  رجمت 

ُ
وت املتمّرد،  التونسي 

اعــتــمــادهــا مـــن قــبــل كـــبـــرى الــجــامــعــات 
العاملية، فغادر املحلية ليعانق الكونية.             
)كاتب من تونس(

رغــــم كــونــه لــيــس بــالــســلــفــي أو املــحــافــظ 
الراديكالي. 

صــحــيــح أنــــه يــنــحــدر مـــن عــائــلــة ديــنــيــة 
ه  ــة، فـــجـــدُّ ــافـــظـ وســـيـــاســـيـــة عـــريـــقـــة ومـــحـ
ــى 

ّ
محمد عــبــد الــعــزيــز جــعــّيــط الـــذي تــول

ثـــم كــان  قــبــل االســـتـــقـــال،  الـــعـــدل  وزارة 
الدولة  فــي  د منصب اإلفــتــاء 

ّ
أول مــن تقل

الوطنية.
لكن هشام جعّيط خرج منذ شبابه عن 
ـــُرق تفكيرها وحياتها 

ُ
 األســرة وط

ّ
خــط

واهــتــمــامــاتــهــا، وخـــاض تــجــارب فكرية 
وشخصية بعيدة كل البعد عن مرعيات 
 أنه لم يفقد البوصلة، 

ّ
آبائه وأجداده، إال

ــقــًا بـــالـــعـــالـــم الـــرمـــزي 
ّ
حـــيـــث بـــقـــي مــتــعــل

والــتــاريــخــي لــتــونــس، وبـــاألخـــص ألّمــة 
العرب واإلسام التي لم يقطع معها كما 
فعل غيره. من هنا توالت كتبه في نفس 
االتــجــاه وحـــول نفس املــحــور: »الكوفة: 
نـــشـــأة املـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة«، و»تــأســيــس 
الـــغـــرب اإلســــامــــي«، و»الــفــتــنــة«، و»فـــي 

السيرة النبوية«.
هيمنت الثقافة الغربية على جزء واسع 

Sunday 6 June 2021 Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة

في الغابة

النص الكامل 
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