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علي العزيز

نادية البنا

محمد عبد هللا فضل هللا 

ق�ضيت���ه  كان���ت  الأوىل،  البداي���ات  ومن���ذ 
كيف يهرب م���ن املدر�ضة نح���و اأحد مروج 
بلدته متاأبط���ًا »جممع البحرين« لليازجي، 
وديوان املتنبي. لحقًا عندما �ضبطه اأهله 
متلب�ض���ًا بجرم الفرار م���ن �ضجن الطفولة، 
مة  انت�ضر له �ضقيقه الأكرب فوؤاد، وكان علاّ
لغوية متمياّزة، متيحًا له منفذًا ا�ضتثنائيًا: 
دعوه يفعل، اإنه بذلك يتعلاّم اأكرث مما يفعل 
يف املدر�ضة. اأهداه حينها ن�ضخة من كتاب 
»نهج البلغ���ة« لعلي بن اأبي طالب. مل يدر 
اأنه بذلك مينح���ه الفر�ضة التي كان يحتاج 
اإليه���ا ليوؤلاّ���ف مو�ضوع���ة ح���ول �ضخ�ضي���ة 
تاريخي���ة مثرية للهتم���ام وللجدل اأي�ضًا. 
نت خم�ضة  هك���ذا بداأت حكاية �ضل�ضلة ت�ضماّ
جملاّ���دات، ختمه���ا مبلحق �ضاد����س وهي" 
علي وحقوق الإن�ض���ان"، و"علي والثورة 
الفرن�ضي���ة"، و"عل���ي و�ضق���راط"، و"علي 

وع�ضره"، و"علي والقومية العربية".
اأم���ا امللح���ق، فجاء حت���ت عن���وان »روائع 
اأرب���ع  املو�ضوع���ة  م���ن  �ض���درت  النه���ج«. 
طبع���ات عن ثلث دور خمتلف���ة خلل �ضنة 
واحدة. اأما ع���دد ن�ضخها فتخطى اخلم�ضة 
ملي���ن. يف تعلي���ق ل���ه، قال ج���رداق: »مل 
اأج���ن قر�ض���ًا واحدًا م���ن ه���ذه املطبوعات 
الت���ي ترجم���ت اإىل الفار�ضي���ة والأوردية، 
لغ���ة م�ضلمي الق���ارة الهندي���ة، والإ�ضبانية 
والفرن�ضية. وعندم���ا اأحتاج اإىل جمموعة 
عربي���ة اأو اأجنبية اأ�ضرتيه���ا على ح�ضابي، 
فيما مل تكلاّ���ف دار واحدة نف�ضها اأن تر�ضل 
ة من ب���اب رفع العتب«. يف  يل ن�ضخ���ة هدياّ
الثامن���ة ع�ض���رة م���ن عم���ره، و�ض���ع كتابه 
الأول »فاغ���ر وامل���راأة" ال���ذي ح���از قبول 
مرجعيات كبرية من طراز ال�ضيخ عبد الله 
العليلي وعميد الأدب العربي طه ح�ضن، 
ر اإدراجه عل���ى لئح���ة املقررات  ال���ذي ق���راّ
اجلامعية. كان حينها ي�ضغل من�ضب وزير 
ق���ت روايته  املع���ارف يف م�ض���ر. كذلك، حقاّ
التاريخي���ة »�ض���لح الدي���ن وريكاردو����س 
قلب الأ�ض���د« رواجًا ا�ضتثنائيًا. كان بو�ضع 
الكات���ب املو�ضوع���ي الذي �ضه���دت اأعماله 
ن بربجه  قبوًل منقطع النظ���ري، اأن يتح�ضاّ
���ه ال�ضاخ���ر كان طاغيًا  العاج���ي، لك���ن ح�ضاّ
م  وهذا ما دفعه اإىل ال�ضتجابة لنزعة التهكاّ
التي طبعت �ضخ�ضيت���ه الإبداعية، فاأ�ضدر 
دون  تك���ن  مل  واإن  تاأدب���ًا،  اأق���لاّ  موؤلاّف���ات 
�ضابقته���ا اأدبًا: »�ضباي���ا ومرايا« و"وجوه 
من كرت���ون" و"حدي���ث احلم���ار"، اإ�ضافة 

اإىل م�ضرحيات عدة وم�ضل�ضل تلفزيوين.
اأي�ض���ًا مل يك���ن جورج ج���رداق بعي���دًا عن 

ال�ضع���ر. كت���ب العديد م���ن الق�ضائد، وكان 
لرباعت���ه ال�ضعري���ة اأن دفعت قمت���ي الغناء 
واللح���ن يف حينه: اأم كلث���وم وحممد عبد 
ا على اأغني���ة من اإبداعه،  الوه���اب اأن ي�ضراّ
هك���ذا اأب�ض���رت اأغنية »هذه ليلت���ي" النور 
ذات اأم�ضية �ضيفية بالغة الروعة يف فندق 
»اأمبا�ض���ادور" املطلاّ على وادي »لمارتن« 
يف جب���ل لبن���ان. ح�ض���ل ذلك ع���ام 1967، 
���ت كوكب  وبع���د عام م���ن تل���ك الأم�ضية غناّ
ال�ضرق »هذه ليلت���ي" بعدما و�ضع اأحلانها 

املو�ضيقار حممد عبد الوهاب.
م���ن  ن�ضي���ب  له���ا  كان  اأي�ض���ًا  ال�ضحاف���ة 
عبقري���ة الفتى اجلنوب���ي. انت�ضرت مقالته 
املرتعة بال�ضخرية عل���ى م�ضاحات وا�ضعة 
من ال�ضح���ف اللبناني���ة والعربية. مل يكن 
متطلب���ًا على ال�ضعي���د املادي. اأم���ا �ضرطه 
ًا للنقا�س ب�ضاأنه، فهو  الذي مل يكن م�ضتع���داّ

اأن تن�ضر مقالته من دون اأي تعديل.
ي���روي يف اإحدى مقابلت���ه ال�ضحافية اأنه 
ذياّل بع�س مقالته باأ�ضماء بع�س املتطفلن 
على املهنة، بن هوؤلء من �ضار له �ضاأن يف 
عامل الكلمة املكتوبة، ومنهم من ابت�ضمت له 
الدنيا باأكرث مم���ا كان يتوقع، اأو ي�ضتحق. 
حت���ى اإن غ���ري واحد مم���ن بن���ى ح�ضوره 
املهن���ي الزائف على كتابات جورج جرداق 
و�ض���واه، ج���اءه يومًا يعر����س عليه العمل 
يف موؤ�ض�ض���ات �ضارت ملك���ه. كان جرداق 
ي���روي تل���ك الوقائ���ع وعل���ى �ضفتي���ه تل���ك 

البت�ضامة املختزلة ملعاٍن �ضتى.
عل���ى امت���داد �ضت���ة اأ�ضه���ر، تب���ادل جرداق 
مق���الت الهج���اء م���ع الأخوي���ن من�ض���ور 
وعا�ض���ي الرحب���اين على �ضفح���ات جملة 
»ال�ضبكة«. ب���داأت احلادثة مب�ضادفة، لكنها 
كان���ت بالغ���ة الروعة، وق���د تابعه���ا القراء 
ب�ضغف غري ماألوف. وعندما اتخذ الطرفان 
ق���رارًا بوق���ف ال�ضجال ال�ضاخ���ر، اعرت�س 
فريح���ة،  ال�ضي���اد" �ضعي���د  »دار  �ضاح���ب 
م�ض���ريًا اإىل اأن القرار ميث���ل كارثة له، فقد 
كان يطب���ع الآلف م���ن الأع���داد الإ�ضافي���ة 
اعتم���ادًا على تل���ك الأهاج���ي املمتعة. بعد 
اأكرث من ثمانية عق���ود على ولدته، ها هو 
الفت���ى امل�ضاغب يهرب جم���ددًا من مدر�ضة 
احلياة وقد �ضاقت ب���ه جدرانها املو�ضدة. 
يذه���ب بعيدًا نحو م���رج العي���ون املحدقة 
عميق���ًا، بعدما اأحدث الكثري من الكوى يف 
تلك اجل���دران ال�ضلبة، وبعدم���ا ر�ضم على 
ملحمه���ا ال�ضاحبة الكثري من معامل روحه 

املتوثبة. 
عن االخبار اللبنانية

  ع�ض���ق الق���راءة، والإط���لع، وبح���ث 
ع���ن احلري���ة يف كل الع�ضور فوجدها 
مرت�ضخ���ة يف �ض���رية الإمام"عل���ي بن 
اأبي طالب"، فتعم���ق يف درا�ضته حتى 
اأحب���ه، ور�ض���ى بقلمه مرا�ض���ي ال�ضعر 
العربي، فزادت �ضهرته ب�"هذه ليلتي"، 

التي غنتها كوكب ال�ضرق.
هرب من املدر�ضة ليتاأمل ويقراأ للمتنبي 
والياجزي، فكافاأه اأخوه باإهدائه"نهج 
البلغة"للإمام علي بن اأبي طالب)ع(، 
قائًل:"اق���راأه واحفظ���ه"، اإن���ه املفك���ر 

وال�ضاعر الراحل"جورج جرداق".
املدر�ض���ة  م���ن  كان"جرداق"يه���رب 
بحث���ًا عن عن م���اء من عي���ون ال�ضهل 
ال�ضرقي بلبنان، فينتقي �ضخرة حتت 
�ضجرة تظِلاّله، ليحفظ ال�ضعر، وعندما 
ا�ضتكت���ه املدر�ضة، تدخ���ل �ضقيقه فوؤاد 
معلًل:"اإن ما يفعله جورج يفيده اأكرث 
من املدر�ضة"، وت�ضجيعًا له اأهداه"نهج 
البلغة"للإم���ام عل���ي بن اأب���ي طالب، 

قائًل:"اقراأه واحفظه".
األاّ���ف ج���رداق اأول رواية ل���ه بعمر 18 
�ضنة، حت���ت عنوان"فاغ���ر واملراأة"، 
ولأهمي���ة الكت���اب طال���ب عمي���د الأدب 

العربي طه ح�ضن من طلب الدكتوراه 
يف الآداب الطلع على الرواية.

�ضل�ضلت���ه  اأطل���ق   ،1960 ع���ام  ويف 
عل���ي"،  الإم���ام  ال�ضهرية"مو�ضوع���ة 
ف�ض���در منها خم�ض���ة جمل���دات اأتبعها 
مبجل���د �ضاد����س، وقد ترجم���ت معظم 
موؤلفات���ه اإىل لغات ع���دة، وذلك ما اأثار 
تعج���ب الكثريين، فكي���ف مل�ضيحي اأن 
يهتم ب�ضرية الإمام علي ويتحدث عنه 
مبنته���ى الإن�ضاف والنحي���از لف�ضله 
وعدل���ه، ومل يلتف���ت ج���رداق ل���كل ذلك 
وا�ضتم���ر يف الكتاب���ة عن ع���دل الإمام 
عل���ي، وازداد اإعجابه ب�ضخ�ضه، حيث 
قال يف اإحدى حواراته ال�ضحفية"انا 
اأترمن بح���ب علي، وللأ�ض���ف اإىل الآن 
مل ين�ض���ف ه���ذا العم���لق... الكت���اب 
امل�ضلم���ون يتحدثون غالب���ًا عن الغنب 
ال���ذي حلقه واإبع���اده ع���ن اخللفة... 
م���ن  اأك���رب  فعل���ي  ج���دًا،  ا�ضتغ���رب 
اخللفة.. علي رم���ز احلرية والعدالة 
كب���ري..  اإن�ض���ان  عل���ي  والإن�ضاني���ة.. 
األي�س هو القائل: )ما جاع فقري اإل مبا 
متع به غني(، ما اأعظمها من كلمة، لقد 
�ضب���ق كارل مارك�س باأل���ف واأربعمائة 

����س ب�ضكل  �ضن���ة... )الإم���ام( عل���ي اأ�ضاّ
مذه���ل ملب���داأ العدال���ة.. ا�ضم���ح يل اأن 
اأقول اإنه فاق بع�س الأنبياء باإن�ضانيته 

وعدالته."
ه���ذه ليلتي وحل���م حيات���ي... ق�ضيدة 
كتبها"جورج ق���رداج"، لتغنيها كوكب 
ال�ض���رق اأم كلث���وم، ويلحنها مو�ضيقار 

الأجيال"حممد عبد الوهاب."
قاب���ل مو�ضيق���ار الأجي���ال حمم���د عبد 
الراحل"ج���ورج  ال�ضاع���ر  الوه���اب 
�ض���لم  واأبلغ���ه  لبن���ان،  يف  ق���رداج"، 
كوكب ال�ضرق، التي تريد غناء ق�ضيدة 
ل���ه، واتفقا على اأن يب���داأ جرداق كتابة 
الق�ضي���دة وبع���د فرتة ق�ض���رية تقابل 
مرة اأخرى واألق���ى عليه"هذه ليلتي"، 
وانبهر عبد الوه���اب"، قائًل"هذه هي 
الق�ضي���دة! رائع���ة... لأول م���رة املراأة 
ه���ي �ضاحبة الق���رار، هي الت���ي تقول 

هذه ليلتي. 
ويذك���ر اأن جرداق ول���د يف مرجعيون 
� لبن���ان، ول���د يف جدي���دة مرجعي���ون 
الكلي���ة  م���ن  وتخ���رج  لبن���ان  جن���وب 
البطريركية، تويف جورج جرداق يف 
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اع���ر والأديب جورج جرداق؛ عين���ان ثاقبتان اأجالتا      عين���ا ال�ضاّ
النظ���ر يف اأ�ضع���ار املتنبي وروائع الأدب، ونهلت���ا من معن نهج 
البلغ���ة للإم���ام علياّ ب���ن اأبي طال���ب )ع(، واأبدعت ي���داه وفكره 
���ة، حت���ت  ���ة والإن�ضانيَّ ���ة الربانيَّ مو�ضوع���ًة ع���ن ه���ذه ال�ضخ�ضيَّ
���ت ن�ضخاتها  ���ة"، تخطَّ عن���وان" عل���ياّ �ض���وت العدال���ة الإن�ضانياّ
���ف والغزي���ر يف  اخلم�ض���ة ملي���ن ن�ضخ���ة، وكان الإن�ض���ان املثقاّ

نتاجه. وهو عن عمله املو�ضوعي هذا يقول:
الكونية  الثابتة هو ال�ضيغة  "الإمام علي كما يبدو يف حقيقته 
للعقل العرب���ي املبدع والقلب اخلرياّ والوج���دان النقي والعدالة 
الجتماعية واخل�ضائ�س الن�ضانية الكرمية، فكل هذه ال�ضفات 
جبل���ت يف �ضخ�س واحد ع���رف كيف يحمل اأعباء م���ا األقي عليه 
وما ن�ضاأ به وعليه من جتربة اإن�ضانية رائعة ومنفتحة ومعاي�ضة 
للواق���ع بكل تفا�ضيله، فعا�س للواق���ع وكان املثال الأول ملا يجب 

اأن يكون عليه."
ة، فقد  ل بع�س اللاّمحات اخلا�ضاّ وددت يف هذه املنا�ضبة، اأن اأ�ضجاّ
ات يف منزله يف الأ�ضرفياّة، وعندما  قمت بزيارته يف اإح���دى املراّ
ين منظر الكتب العتيقة والكثرية املنت�ضرة  فتح يل الباب، ا�ضتفزاّ
يف الأرج���اء، حي���ث ل مكان للجلو����س، وكان احلدي���ث معه عن 
)ع(. وعندما بادرت���ه بال�ضوؤال عن تعريٍف  ���ة الإمام علياّ �ضخ�ضياّ
ًا؛  ف علياّ ل���ه، ا�ضتنكر ذلك، والتف���ت وقال:" من ي�ضتطي���ع اأن يعراّ

ة للعقل الب�ضري". ه ال�ضيغة الكونياّ اإناّ

���ه يف ح�ض����س الأدب  ومل���ا ا�ضتط���رد باحلدي���ث، اأو�ض���ح يل اأناّ
العربي، عندما كان طالب���ًا، كان يهرب ويت�ضلاّق جدران املدر�ضة، 
ويجل����س حتت ظلاّ �ضج���رة قريبة يقراأ يف دي���وان املتنبي، ويف 

نهج البلغة، هو واأتراب له.
جال الاّذين يعتلون املنابر هنا  ومل ُيخِف امتعا�ضه من كثرٍي من الراّ
ا ال�ضخ�ضياّة  وهناك، وقال يل:" ِاعلم اأين ل اأ�ضتمع اإىل هوؤلء، اأماّ
التي فعًل اأ�ضتمع اإليها، واأن�ضت لها، واأحرتمها بالفعل، ومعجب 

بها، فهي �ضخ�ضيَّة ال�ضياّد حممد ح�ضن ف�ضل الله".
فع���ًل، عندم���ا كن���ت اأتابع حرك���ة عيني���ه، كنت اأق���راأ فيهم���ا الهمَّ 
���ي لكت�ض���اف  ، والقل���ق املع���ريف املتوخاّ الإن�ض���ايناّ والوج���ودياّ
احلقائ���ق. لق���د عا�س اإن�ضان���ًا م�ضاغب���ًا يحرتم عقل���ه وم�ضاعره، 

)ع(. ًا للإن�ضان واحلياة، وعا�ضقًا لعلياّ ومات حمباّ
ك���م نحن بحاجة يف ه���ذه الأوقات الع�ضبي���ة اىل اأن نعكف على 
جت���ارب الرجال الكبار الذين عرفوا كي���ف ي�ضتثمروا اإن�ضانيتهم 
وم�ضاهماتهم الإبداعي���ة يف �ضبيل �ضالح احلياة والإن�ضان دون 
ح�ضاب���ات، فاحل�ضاب���ات ل دخ���ل لها يف ع���امل الإب���داع والعطاء 
النقي، فه���لاّ نتوقف قليًل وننظر ماذا هناك عند هوؤلء ونتلم�س 
كل تل���ك اجلماليات والإ�ضاءات الت���ي يحتاجها واقعنا املتعط�س 
للاّم�ض���ات الإبداعية والإن�ضانية التي تبع���ده عن رتابة الت�ضطيح 

ال�ضتغراق يف املظاهر املادية القاتلة وامل�ضتنزفة.
عن احلوار املتمدن

الفتى المشاغب يهرب مجددًا
أغمض جورج جرداق عام 2014 عينه إىل األبد. مل يكن ليشء أن 

يقّض مضاجع أهل الش��هرة كام فعلت تلك العني الثاقبة. عني 

خارقة للأمل��وف أمكنها أن تلتقط أدق التفاصيل وتكش��ف كل 

مكام��ن التورية والغموض، حتى بدا أن من الصعوبة املحاذية 

للمس��تحيل أن تنطيل خدع��ة ما عىل صاحب القلم الس��اخر، 

الس��احر، مهام برع املتحاذقون. رحيل الناس قدر، لكن غياب 

أمثال جورج ج��رداق يؤّش إىل اندثار مرحل��ة. منذ اصطدامه 

األول بقوانني الحياة، بدا الفتى الجنويب القادم من مرجعيون 

)محافظة النبطية( عصيًا عىل االنضواء.

في ذكرى رحيل جورج جرداق 

بح��ب   ��م  ترنَّ ج��رداق..  ج��ورج 
"اإلم��ام عل��ي" وه��ذه ليلت��ي 

جعلته "قبلة" المطربين

عن/ احلياة
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* بداي���ة.. هل لن���ا ببطاقة تعري���ف �ضخ�ضية 
لكم؟

ج: ا�ضم���ي ج���ورج �ضجع���ان ج���رداق، ولدُت 
يف جدي���دة مرجعيون بلبن���ان اجلنوبي، يف 
بقعة من اأجمل بقاع الأر�س واأحفلها باأحداث 
اأ�ض���رة  ال�ضابق���ن، ويف  التاري���خ وذكري���ات 
اني���ة قحطانية اجل���ذور، وربيت يف بيئة  غ�ضاّ
���ة عربية القل���ب والل�ض���ان، وبيئة خا�ضة  عاماّ
طبع���ت عل���ى املي���ل اإىل طل���ب املعرف���ة. وكان 
ل�ضقيق���ي الأك���رب، الع���امل اللغ���وي وال�ضاع���ر 
واملهند����س ف���وؤاد ج���رداق، تاأث���ري خا�س يف 

توجيهي منذ الطفولة.
تلقي���ت درو�ض���ي الأوىل يف اإح���دى مدار����س 
بلدت���ي الت���ي ع���رف اأبناوؤها مبيله���م ال�ضديد 
اإىل العلم، وم���ن بينهم ميخائيل الدبغي اأكرب 
علم���اء الط���ب بالع���امل يف الق���رن الع�ضري���ن. 
وكن���ت يف اأثناء ذلك اأهرب من املدر�ضة عندما 
اأ�ضتطي���ع اله���روب... واأحم���ل كتاب���ن اثنن 
هما دي���وان املتنبي، وجممع البحرين لل�ضيخ 
نا�ضيف اليازجي، واأجلاأ اإىل كنف من اأكناف 
الطبيعة اجلميل���ة، حيث اأجل�س حتت �ضجرة 
ظليلة اأو على مقربة من مياه جارية، واأر�ضنا 
هناك م���لأى بامل���روج اخل�ض���راء وبالينابيع 
املتدفقة التي تع���د باملئات، مما اأعطى البلدة، 
واملنطقة كلها م���ن خللها، ا�ضم مرج العيون، 
اأو مرجعيون، اإ�ضارة اإىل وفرة املروج وكرثة 

الينابيع.
وهناك اآخ���ذ بقراءة هذي���ن الكتابن يف نهم. 
وذات مرة راآين �ضقيقي فوؤاد يف هذه احلال، 
ف�ضجعن���ي عل���ى امل�ض���ي يف م���ا اأنا في���ه ولو 
ا�ضط���ررت اإىل الهروب من املدر�ض���ة اأحيانًا، 
ث���م ج���اءين بكتاب )نه���ج البلغ���ة( وقال يل: 
اأدر�س ه���ذا الكتاب ب�ض���ورة خا�ضة، واحفظ 
منه كل ما ت�ضتطي���ع حفظه فاإن فيه اخلري كل 

اخلري ملن يطلع عليه ويحفظ ما فيه.
وملا كانت ذاكرتي جيدة، فاإنني مل اأبلغ الثالثة 
ع�ضرة من عمري حتى كنت اأحفظ غيبًا الكثري 
من الكتب الثلثة املذكورة، ومن نهج البلغة 
ب�ض���ورة خا�ض���ة، ول تزال ه���ذه املحفوظات 

خمزونة يف ذاكرتي حتى اليوم.
بع���د ذل���ك �ضاء ن�ضيب���ي من�ضور ج���رداق اأحد 
كب���ار علم���اء الريا�ضي���ات يف ه���ذا الع�ضر، ل 
يف ال�ض���رق العرب���ي وحده ب���ل يف العامل، اأن 
يبعثن���ي اإىل اأوروبا لأدر�س العلوم الطبيعية 

والريا�ضية.
غ���ري اأين اأبيت ذل���ك لتعلقي ال�ضدي���د ببلدتي 
مليل���ي  ث���م  والروحي���ة،  الطبيعي���ة  وبيئته���ا 

ال�ضديد اإىل ال�ضعر والأدب.
وعلى اأثر ه���ذا )الإباء( انتقل���ت اإىل بريوت، 
حيث تابعت درو�ض���ي يف الكلية البطريركية 

باللغ���ة  الط���لب  اأق���در  بتخري���ج  امل�ضه���ورة 
العربي���ة واآدابها. وقد حملني على اإيثار هذه 
املدر�ضة بالذات ما عرفته يومذاك من تاريخها 

يف هذا الباب الذي اأ�ضرت اإليه.
ومم���ا عرفت���ه اأن ال�ضي���خ اإبراهي���م اليازجي، 
اأكرب علم���اء العربية على الإط���لق على مدى 
األفي عام، كان يف قدمي الزمان اأحد اأ�ضاتذتها، 
واب���ن خليل مط���ران �ضاعر القطري���ن ال�ضهري 
كان من تلمذتها، ومن تلمذة ال�ضيخ اإبراهيم 
اليازج���ي بالتحديد. وق���د �ضاقني تاريخ هذه 
املدر�ض���ة التي �ض���اع اأنها حتاف���ظ على نهجها 
ه���ذا يف تدري����س العربي���ة، ف�ضًل ع���ن �ضهرة 

اأ�ضاتذتها يف تدري�س اللغة الفرن�ضية.
يف اأثن���اء درا�ضتي بالكلي���ة البطريركية، كان 
م���ن اأ�ضاتذتي الأديب املعروف رئيف خوري، 
وعلمة الع�ضر فوؤاد افرام الب�ضتاين موؤ�ض�س 
اجلامع���ة اللبنانية واأول رئي�س لها، واملرجع 
الكب���ري للغة العربية واآدابه���ا. وكان اأ�ضتاذي 
باللغة الفرن�ضي���ة والأدب الفرن�ضي ال�ضاعر - 

باللغة الفرن�ضية - مي�ضال فريد غريب.
الثامن���ة  يف  وكن���ت  الأثن���اء،  ه���ذه  ويف 
الأول  كتاب���ي  األف���ت  عم���ري،  م���ن  ع�ض���رة 
ال���ذي يحم���ل ه���ذا ال�ض���م )فاغ���ر وامل���راأة( 
الأمل���اين  الفيل�ض���وف  ال�ضاع���ر  ه���و  وفاغ���ر 

)دار  الكت���اب يف  ه���ذا  ُن�ض���ر  وق���د  ال�ضه���ري. 
املك�ض���وف( لل�ضيخ ف���وؤاد حبي����س. ويبدو اأن 
يف ه���ذا الكتاب من اإ�ض���راق البيان العربي ما 
طاب للعلمة الكبري ال�ضيخ عبد الله العليلي 
غفر الل���ه له، وحمله عل���ى اأن يهتف قائًل: )ل 
مثي���ل له���ذا البي���ان يف اأدب ع�ضرن���ا كل���ه اإنه 
كما راأى الدكتور ط���ه ح�ضن، غفر الله له، اأن 
يدرج هذا الكتاب يف قائمة املوؤلفات املعدودة 
التي ينبغي لطلب الأدب اجلامعين الإطلع 

عليه(.
بعدم���ا تخرجت من الكلية البطريركية، بداأُت 
عمل���ن اثن���ن مع���ًا: الكتاب���ة املتوا�ضل���ة يف 

ال�ضحف اللبنانية والعربية، وتدري�س الأدب 
العربي والفل�ضفة العربية، يف عدد من كليات 

بريوت.
ب�ض���ورة  فيه���ا  كتب���ت  الت���ي  ال�ضح���ف  م���ن 
احلري���ة،  اجلدي���د،  اجلمه���ور  متوا�ضل���ة: 
ال�ضي���اد، ال�ضبك���ة، ن�ض���اء، الكف���اح العرب���ي، 
الأمن، بع�س ال�ضح���ف العربية ال�ضادرة يف 
باري����س. وقد كتبت �ضنتن وب���ل انقطاع يف 
جري���دة )القب�س( الكويتية، و�ضنة يف جريدة 
)الوطن( الكويتية، وبع�س الوقت يف جريدة 

)الراأي العام(.
ف�ض���ًل عن �ضح���ف كثرية يف م�ض���ر و�ضوريا 
كتب���ت فيها ب�ضورة متقطعة. اأما اليوم، فاإين 
اأكتب ب�ضورة دائم���ة يف �ضحف دار ال�ضياد، 

ويف الكفاح العربي، والأمن.
اأ�ض���ف اإىل ذل���ك برام���ج اإذاعي���ة منه���ا ما هو 
يوم���ي ومنها ما هو اأ�ضبوع���ي، بينها برنامج 
يوم���ي يف ك���ربى اإذاعتن���ا املعروف���ة با�ض���م 
)�ض���وت لبنان( وه���و الربنامج ال���ذي يحمل 
ا�ض���م )على طريقتي( والذي بداأته منذ خم�ضة 
ع�ض���ر عامًا ول يزال م�ضتم���رًا برغبة واإحلاح 

من اإدارة الإذاعة ومن امل�ضتمعن.
وم���ن املع���روف اأن كل ما اأكتب���ه يف ال�ضحف 
واأبث���ه يف الإذاع���ات ل يخ�ض���ع لأي نوع من 
املراقبة. وه���ذا هو �ضرط���ي الأول والأ�ضا�س 
يف عملي بال�ضحف و�ضائ���ر و�ضائل الإعلم. 
يف ه���ذه الأثن���اء و�ضع���ت �ضل�ضل���ة كتبي عن 
الإم���ام عل���ي وه���ي التالي���ة: )عل���ياّ وحقوق 
الإن�ض���ان(، )بن عل���ياّ والث���ورة الفرن�ضية(، 
)عل���ي و�ضق���راط(، )عل���ي وع�ض���ره(، )عل���ي 
والقومية العربية(، ث���م اأتبعتها مبلحق كبري 
بعنوان )روائع النهج( الذي طبع اأربع مرات 
يف ث���لث دور ن�ضر ب�ضن���ة واحدة، وهي )دار 
يف  ال�ض���روق(  و)دار  ب���ريوت،  يف  النه���ار( 

م�ضر، و)دار الغدير( يف بريوت.
ومن كتبي ال�ض���ادرة هنا وهناك، بعد )فاغر 

واملراأة( وجملدات الإمام علي:
ق�ض���ور واأك���واخ. رواي���ة تاريخي���ة م���ن األف 
�ضفح���ة بعن���وان �ضلح الدي���ن وريكاردو�س 
قلب الأ�ض���د. جنوم الظهر. عبقري���ة العربية، 
�ضباي���ا ومرايا، وج���وه من كوت���ون، حديث 
موؤلف���ات  يل  اأن  كم���ا  حكاي���ات.  احلم���ار، 
م�ضرحية عدة، وم�ضل�ض���ًل تلفزيونيًا كنت قد 

كتبت ق�ضته.
* كيف تعرفتم على �ضخ�ضية الإمام علي"ع"؟ 

متى واأين؟
ب���داأ تع���ريف، مبدئي���ًا، عل���ى ه���ذه ال�ضخ�ضية 
العظيم���ة منذ طفولت���ي يوم ج���اءين �ضقيقي 
ف���وؤاد بنه���ج البلغ���ة وق���ال يل: اأدر����س ه���ذا 
الكت���اب واحف���ظ منه كل م���ا ت�ضتطيع حفظه، 

كما �ضبق اأن قلت يف اأوائل هذا احلديث.
اأ�ضف اإىل ذلك اأن ل�ضقيقي فوؤاد ق�ضائد كثرية 
يف الإم���ام عل���ي، يتح���دث به���ا ع���ن عبقريته 
و�ضمو فك���ره وعظمة مبادئه الإن�ضانية، وعن 
ف���ة، وكن���ت اأنا اأ�ضغ���ي اإليه يف  �ضريت���ه امل�ضراّ
اهتم���ام كثري وهو ين�ضدها على م�ضامع زوار 
البي���ت. وق���د اأثب���ت واح���دة منه���ا يف اأواخر 
املجل���د اخلام�س م���ن كتبي عن الإم���ام، وهو 
املجلد الذي عنوانه )علي والقومية العربية(، 

ويف اإمكانك الإطلع عليها.
وهكذا ر�ضخت �ضورة الإمام علي يف خميلتي 
من���ذ ال�ضغ���ر، كم���ا تر�ض���خ يف خميل���ة الولد 

الأقوال والأعمال وال�ضور التي توؤثر فيه.
الكلي���ة  م���ن  وتخرج���ت  الأي���ام،  ودارت 
البطريركي���ة يف بريوت كما �ضب���ق واأن قلت، 
والفل�ضف���ة  العرب���ي  الأدب  اأدر����س  واأخ���ذت 
العربي���ة يف بع����س معاه���د ب���ريوت. ونتاج 
الإم���ام عل���ي الأدب���ي والفك���ري مطل���وب يف 
هات���ن املادت���ن - الأدب العرب���ي والفل�ضف���ة 

العربية - وفق الربنامج املقرر.
ومل���ا كان م���ا يحتفظ به الإن�ض���ان منذ طفولته 
م���ن خواط���ر وم�ضاع���ر غ���ري كاٍف يف جم���ال 
التدري�س، وكان لبد له من الإطلع من جديد 
اإطلع���ًا واعيًا و�ضامًل عل���ى �ضخ�ضية الأديب 
اأو الفيل�ض���وف الذي يتحدث عنه للطلب، فقد 
تهي���اأ يل اأن اأف�ضل ما اأجل���اأ اإليه يف هذا الباب 
هو الط���لع على اآراء دار�ض���ي الإمام، وعلى 
الكت���ب التي و�ضعت ع���ن �ضخ�ضيت���ه الأدبية 
والفكرية والجتماعي���ة وال�ضيا�ضية وما اإىل 
ذل���ك، لت�ض���اف اإىل م���ا ه���و را�ض���خ يف ذهني 
وخميلت���ي من عنا�ض���ر ه���ذه ال�ضخ�ضية منذ 

الطفولة.
والط���لع عل���ى اآراء الكت���اب واملوؤرخن يف 
امل���رء  ُيعن���ى  اأو فيل�ض���وف  �ضخ�ضي���ة مفك���ر 
بتدري�ضه���ا للط���لب، اأم���ر مع���روف وماألوف 
لأن���ه �ضروري، وهكذا اأخذُت اأقراأ ما كتب عن 
الإم���ام يف موؤلف���ات ال�ضابق���ن واملعا�ضرين. 
وبع���د الإط���لع على ه���ذه املوؤلف���ات تبناّ يل 
اأن معظم م���ا قراأته يدور حول اأمور تاريخية 
حم���دودة بزمان وم���كان معين���ن، وقد تعني 
فئة م���ن النا�س يف بع�س مراحل التاريخ ول 
تعن���ي جميع النا����س يف كل الأزمنة، واأكرثه 
يدور حول حقه يف اخللفة ومقدار هذا احلق 
يف نظ���ر املوؤلفن ول���كل منه���م دوافع حتركه 
ول علق���ة متينة له���ا باملو�ضوعية التي تدور 
يف نطاق الفك���ر العلوي بحد ذات���ه، وبنظرة 
الإمام اإىل معنى الوجود ونوامي�ضه الثابتة، 
و�ض���روط احلياة الت���ي لبد م���ن اإجرائها يف 
املجتم���ع الإن�ض���اين ليك���ون جمتمع���ًا �ضليم���ًا 
يف تركيب���ه، معاف���ى يف م�ضريت���ه، كرميًا يف 

غايته.
وارتاأي���ت اأن اأع���ود اإىل نهج البلغ���ة، فاأقراأه 
من جدي���د قراءة واعي���ة تكون اأوف���ى باملراد 
من قراءت���ي له يف ال�ضن املبك���رة. فقراأته من 
جدي���د، فتب���ناّ يل اأن الإم���ام اأعم���ق واأعظ���م 
م���ن كل م���ا دارت حوله اأبح���اث الباحثن من 
قدام���ى وحمدثن، واأن اإن�ضاني���ة الإمام، بكل 
عنا�ضره���ا ودعائهم���ا، تنبثق م���ن فكر �ضاٍف 
و�ضع���ور عمي���ق مبعن���ى الوج���ود احلقيقي، 
واأن م���ا دعا اإليه، مببادئ���ه و�ضريته، يتجاوز 
ح���دود الزم���ان وامل���كان اإىل كل زم���ان وكل 
م���كان، فع���لَم يح�ض���رون ه���ذه ال�ضخ�ضي���ة 
العظيمة الن���ادرة مبو�ضوع الولية.. و�ضائر 
املو�ضوع���ات املحلية التي تدور عليها اأبحاث 

معظم املوؤلفن الذين قلت اإنني قراأتهم.
وهك���ذا ارتاأي���ت، بدافع م���ن حب���ي للحقيقة، 
اأن اأ�ض���ع كتاب���ًا مو�ضوعي���ًا يك���ون فيه بع�س 
الإحاط���ة بهذه ال�ضخ�ضي���ة العظيمة، وبع�س 
الإن�ضاف لها، وا�ضتدراك ما اأهمله املوؤلفون.

ف���كان املجل���د الأول بعن���وان )عل���ي وحقوق 
الإن�ض���ان( الذي اأثبت في���ه بالدلئل ال�ضاطعة 
اأن علي���ًا �ضب���ق مفك���ري اأوروبا والع���امل اإىل 
اإدراك هذه احلق���وق مبفهومها الثابت، واإىل 
اإعلنه���ا، بقرون عدي���دة. وكان املجلد الثاين 
بعن���وان )بن علي والث���ورة الفرن�ضية( وفيه 

تاأكي���د عل���ى ال�ضب���ق ال���ذي حققه الإم���ام على 
فل�ضفة الث���ورة الكربى العظام. وكان املجلد 
الثالث بعنوان )علياّ و�ضقراط( واملعروف اأن 
�ضق���راط هو اأبو الفل�ضفة الإن�ضانين الكبار. 
وق���د ك�ضفُت اأن �ضق���راط والإمام علي يلتقيان 
عل���ى كل �ضعي���د. اإىل اآخ���ر ال�ضل�ضل���ة الت���ي 
تتاأل���ف من �ضتة جملدات يحمل اآخرها عنوان 

)روائع النهج(.
* ما نظرتك ال�ضخ�ضية للإمام"ع"؟

ج: ه���ذه املجل���دات ال�ضتة الت���ي و�ضعتها عن 
ف���ك ب�)نظرتي  الإم���ام، األي�ضت كافي���ة لأن تعراّ
ال�ضخ�ضية( اإليه؟ اأما اإذا �ضئت جوابًا موجزًا 
ج���دًا عن ه���ذا ال�ضوؤال، ف���اإين اأق���ول: اإن عليًا 
هو ال�ضيغ���ة الكونية املثلى للفك���ر الإن�ضاين 
امل�ضتم���د من نوامي�س ثابتة ل يبدل املكان من 
جوهرها كث���ريًا اأو قليًل، ول الزمان! كما اأنه 
ال�ضيغة الكوني���ة لل�ضمري العملق وال�ضعور 
العميق بوح���دة الكائنات املتكافئ���ة املتفاعلة 

املتكاملة!
* ملاذا اخرتت و�ضف العدالة الإن�ضانية.. هل 
لأنك جت���د عليًا"ع"ميثاّل قيم���ة العدالة باأكمل 

�ضورها؟
ج: هل لديك اأو لدى �ضواك كلمات اأدق تعبريًا 
عن �ضخ�ضي���ة الإمام علي كما هي يف الواقع، 
وع���ن �ضريت���ه كم���ا راأيتها وحتدث���ت عنها يف 
ه���ذا الكت���اب باأجزائ���ه ال�ضت���ة، م���ن )�ض���وت 
العدالة الإن�ضانية؟!( يف هذه الت�ضمية اإ�ضارة 

وا�ضحة اإىل املدلول العام للكتاب.
* م���ا هي اآث���ار ظه���ور الكتاب؟ وكي���ف كانت 
ردود الفعل يف العاملن امل�ضيحي والإ�ضلمي 

ب�ضقيه ال�ضيعي وال�ضني؟
ج: اأول ه���ذه الآثار اأن تاج���ر كتب عراقيًا هو 
�ضاح���ب مكتبة )املثنى(، اأعاد طبعه يف بغداد 
م���ن دون علم���ي بعد �ض���دوره باأقل م���ن �ضهر 
واحد، و�ضحن منه ع�ضرات الآلف من الن�ضخ 
اإىل بع����س دول ال�ض���رق الأق�ض���ى، ف�ضًل عما 

ملأ به مكتبات العراق.
وث���اين هذه الآث���ار اأنهم ترجم���وه يف بع�س 
بلدان ال�ضرق اإىل لغات اأجنبية من دون علمي 

كذلك.
وثالث ه���ذه الآث���ار اإعادة ن�ض���ره يف بريوت 

م���رارًا من دون اأن اأحاط علمًا بهذه الإعادات، 
اأي خفي���ة عني. وكان الدافع يف هذه الأعمال 
)الكرمي���ة( كلها، اجل�ضع التجاري لدى بع�س 
دور الن�ض���ر يف هذا ال�ضرق ال�ضعيد. واأخربك 
باأنني ا�ضرتي بع�س هذه الطبعات بالعربية، 
وببع����س اللغ���ات الأجنبية، م���ن املكتبات، اإذ 
اأن النا�ضري���ن واملرتجمن الكرام مل يتكرموا 
حتى باإر�ضال ن�ضخة واحدة يل مما ين�ضرونه 
باأع���داد مل يعرفها كت���اب اآخر، عربي���ًا كان اأو 
مرتجم���ًا. ه���ذا بع�س م���ا كان، وما ه���و كائن 

الآن، من ِقَبل جتار الكتب.
اأما كي���ف ا�ضتقبل���ه العامل امل�ضيح���ي، فينبئك 

بالأمر ما فعله اأحد الآباء بلبنان:
يف اأثناء تاأليف الكتاب، جاءين رئي�س حترير 
جملة )الر�ضالة( اللبنانية، وهو �ضديق كرمي، 
وطلب اإيلاّ اأن اأعطيه ف�ضلن اثنن على الأقل 
م���ن الف�ضول التي انتهيت من كتابتها. فلبياّت 
رغبته، فن�ضر الف�ضلن يف عددين من املجلة.

واتفق للراهب العامل الأب جنم رئي�س مدر�ضة 
الرهبان الكرملي���ن يف مدينة جونية، اأن قراأ 
هذي���ن الف�ضلن يف املجلة املذكورة، فطاب له 
املو�ضوع، كما طاب ل���ه الأ�ضلوب الذي عولج 
به، فات�ضل برئي�س حترير )الر�ضالة( ليخربه 
باأنه يريد اأن يطبع ه���ذا الكتاب باأجزائه كلها 
عندما اأنته���ي اأنا من تاأليفه كام���ًل، على نفقة 
الرهباني���ة. وهكذا كان. فق���د طبعه الأب جنم 
عل���ى نفقت���ه كم���ا اأراد واأ�ض���راّ على اإج���راء ما 

اأراده.
ة وجي���زة وبيعت  وبعدم���ا ُن�ض���ر الكت���اب مبداّ
من���ه كمي���ة كب���رية، اأب���ى الراه���ب النبي���ل اأن 
ي�ضرتد قر�ضًا واحدًا من ثمن الورق وتكاليف 
ال�ض���رف والطباع���ة وكان���ت كث���رية، وق���ال: 
لق���د ن�ضرت ه���ذا الكتاب تكرمي���ًا للإمام علي، 
واإعجابًا باأ�ضلوب املوؤلف و�ضدقه يف ما يرى 
ويكت���ب. وعلى هذا، ميكنك���م اأن ت�ضلموا هذا 
، لإحدى اجلمعيات  املبلغ ال���ذي حتملونه اإيلاّ

اخلريية اإذا �ضئتم. وكان له ما ن�ضح به.
ث���م عليك اأن تقراأ ما قال���ه اأديب ال�ضرق الأكرب 
ميخائيل نعيمة يف هذا الكتاب عند �ضدوره، 
وما كتبه الأدباء امل�ضيحيون العرب فيه، وكل 
ذل���ك مثباّت يف اجل���زء اخلام�س م���ن الكتاب، 

لتعلم كيف ا�ضتقبله العامل امل�ضيحي.
اأم���ا يف العامل الإ�ضلمي، فما عليك اإلاّ اأن تقراأ 
كذل���ك ف�ضل )قال���وا يف هذا الكت���اب( باجلزء 
اخلام����س منه، لتعل���م كيف ا�ضتقبل���ه العلماء 
واملفك���رون والأدب���اء م���ن امل�ضلم���ن الع���رب 
والأعاجم، ومن ال�ضيعة ب�ضورة خا�ضة، ويف 
طليعتهم كبار الأئم���ة يف ديار العرب واإيران 
وبع����س بل���دان ال�ضرق الأق�ض���ى. ويف كل ما 
قال���وه، اإجماع على اأنه الكت���اب الوحيد الذي 
يك�ضف النق���اب عن حقيقة الإم���ام علي، وعن 
عبقريت���ه الن���ادرة، ول يقا����س به كت���اب اآخر 

قدمي اأو جديد، ل من قريب ول من بعيد.
*ه���ل حقق���ت ذات���ك عرب ه���ذا الكت���اب؟ وماذا 
ع���ن الأهداف، ه���ل تراها حتقق���ت على اأر�س 

الواقع؟
ج: الكاتب، عندما يكون �ضادقًا مع نف�ضه ويف 
التعب���ري عم���ا يج���ول يف اأعماقه م���ن خواطر 

وم�ضاع���ر، يحق���ق ذات���ه بكل ما يكت���ب. وبن 
ة للن�ضر، لي�س  كتبي الكثرية املن�ضورة واملعداّ

هنالك كتاب األ�ضق باأعماقي من هذا الكتاب.
اأم���ا �ضوؤال���ك عم���ا اإذا كانت الأه���داف من هذا 
الكتاب قد حتققت على اأر�س الواقع، فاأجيب 
اأو  الكات���ب  اإمكاني���ة  لي����س يف  قائ���ًل:  عن���ه 
ًا كان وحيث كان، اأكرث من  �ضاحب ال���راأي، اأياّ
اأن يك���ون �ضادقًا يف ما يرى ويكتب، وجريئًا 
حتى اأق�ضى حدود اجلراأة يف عر�س ما يراه، 
اأما حتقيق م���ا ي�ضبو اإليه على اأر�س الواقع، 
فاأم���ر يتعلق باأنظمة املجتمع���ات، و�ضلطاتها، 
واأحواله���ا العامة التي توجهه���ا، وعلى هذا، 
اأ�ضاأل���ك: ه���ل ق���راأت ر�ضال���ة الإم���ام عل���ي اإىل 
الأ�ض���رت النخعي عامله على م�ض���ر؟ بعد ذلك، 
ا�ضاأل نف�ضك: م���ن األف واأربعمائة �ضنة م�ضت 
عل���ى �ضدور هذه الر�ضال���ة، الد�ضتور الذي ل 
جتد اأرقى منه يف د�ضاتري الأمم جميعًا، حتى 
���ق منها عل���ى اأر�س  يومن���ا هذا، م���ا الذي طباّ

الواقع يف ديار هذا ال�ضرق؟!
*ما موقع الإمام علي"ع"يف الفكر امل�ضيحي؟
ج: اإذا ما اطلعنا على بع�س الآداب الأوروبية 
يف الع�ضور الو�ضطى، ل�ضيما الأدب الإيطايل 
املع���رباّ اأكرث من �ضواه عن الأفكار واملعتقدات 
يف العامل امل�ضيحي يوم���ذاك، نعلم اأن الفكرة 
الت���ي كان���ت ل���دى الكثريي���ن م���ن النا�س عن 
ي�س م�ضيحي، ملا يف اأقواله  الإم���ام علي اأنه قداّ

ومنهجه من �ضبه بتعاليم امل�ضيح.
ومم���ا يجدر ذكره يف ه���ذا الب���اب، اأن للإمام 
عل���ي �ض���ورة يف اإح���دى الكنائ����س القدمي���ة 
باإيطالي���ا. وهنا يف ب���ريوت، يف �ضدر �ضالة 
ال�ضتقبال الكربى مبدر�ضة )زهرة الإح�ضان( 
التابع���ة ملطرانية ال���روم الأرثوذوك�س، جتد 

�ضورة وا�ضعة امل�ضاحة للإمام علي.
واإذا نح���ن قراأن���ا ما كتب���ه امل���وؤرخ والباحث 
الفرن�ض���ي البارون كارا ديف���و عن الإمام علي 
يف الق���رن الأ�ضب���ق، نعل���م اأن مكان���ة رفيع���ة 
يحتله���ا يف نف�ضه ويف نفو�س ع���اريف الإمام 

من بني قومه.
اأم����ا الأدب����اء واملفكرون امل�ضيحي����ون العرب، 
فل�ض����ك اأن����ك تعلم ما ه����ي منزلة الإم����ام علي 
لديه����م. ولهذه الغاية يكفي����ك اأن تقراأ جرجي 
املعروف����ة،  التاريخي����ة  روايات����ه  يف  زي����دان 
وج����ربان خلي����ل ج����ربان وميخائي����ل نعيم����ة 
ومارون عبود وبول�س �ضلمة وفوؤاد جرداق 
وعبد امل�ضيح حمف����وظ وكثريين غريهم، يف 

اآثارهم النرثية وال�ضعرية.
وق����د �ضب����ق اأن رويت لك اأن ال����ذي طبع كتبي 
ع����ن الإمام علي على نفقت����ه اخلا�ضة، اأو على 
نفقة املوؤ�ض�ضة الت����ي يراأ�ضها، اإعجابًا بالإمام 
عل����ي واإكرام����ًا وحب����ًا، ه����و راه����ب م�ضيحي 
لبن����اين. ولي�س من عجب يف هذا الواقع بعد 
اأن تقراأ يف كتب احلديث اأن النبي حممد نظر 
، وهو اأعرف اخللق  ذات مرة طويًل اإىل علياّ
بطويت����ه وهويت����ه وحقيقته، ثم ق����ال له: )يا 

علي، اإن فيك ل�َضبهًا من عي�ضى ابن مرمي(.
اإن الإن�ض����ان عندم����ا يبل����غ درج����ة عالي����ة م����ن 
الإدراك، ي�ضب����ح مو�ضوعي����ًا، اأيًا كان املعتقد 

الفل�ضف����ي اأو الجتماعي اأو الديني الذي ن�ضاأ 
علي����ه. وعلى هذا، لي�����س يف اأ�ضحاب املعرفة 
من ل يوايل القي����م احلقيقة حيث كانت ومن 

حيث اأتت.
*النت���اج احل�ض���اري الذي قدم���ه الإمام علي 
للإن�ضاني���ة ه���ل ترونه ميثل فك���رًا حم�ضًا اأم 

منهجًا مرتبطًا بال�ضماء؟
ج: يف الأ�ضا����س، لي����س هنال���ك �ض���يء ا�ضمه 
)فك���ر حم����س!( فالفك���ر ينب���ع م���ن معادلت 
واقعي���ة كث���رية، وم���ن ملحظ���ة النوامي�س 
الثابت���ة يف الطبيع���ة واحلي���اة وف���ق ق���درة 
املفكر عل���ى امللحظة، وينهج نهج���ًا مرتبطًا 
بالنا����س وم�ضائره���م وغايته���م م���ن احلياة 
اأو غاي���ة احلي���اة منهم. وعلى ه���ذا، ترى اأن 
النه���ج العلوي ينبعث م���ن امللحظة الدقيقة 
والعميق���ة للنوامي�س الثابت���ة، ثم من نظرته 
اإىل املجتم���ع الإن�ضاين وهي نظرة من�ضجمة 
م���ع م���ا لحظه م���ن نوامي����س كوني���ة ثابتة، 
ويهدف اإىل اإ�ضعاد النا�س اإ�ضعادًا يقوم على 
بناء الفرد واملجتمع بن���اًء �ضليمًا ي�ضتند اإىل 
ره اإرادة احلياة ومب���ادئ الجتماع  م���ا تق���راّ
الت���ي ت�ضتوجب الع���دل والتكاف���وؤ والتكامل 
م�ضفوعة باإرادة ال�ضماء التي تق�ضي باملحبة 

والرحمة وا�ضت�ضفاء ال�ضمائر.
*اأي���ن تكم���ن موقعية نهج البلغ���ة يف الفكر 

الإن�ضاين؟
ج: موقعية نه���ج البلغة يف الفكر الإن�ضاين 
هي يف القمة. فجميع القيم الرفيعة واملبادئ 
وعلم���اء  املفك���رون  �ضع���ى  الت���ي  ال�ضامي���ة 
الجتماع اإىل اإدراكها واإ�ضاعة مفهومهًا لدى 
الآدمين عرب ع�ضرات القرون، تراها كلها يف 
نهج البلغ���ة. وقد حتدثُت عن هذا النهج يف 
�ضتة جمل���دات ل ميكن اإيجازه���ا بكلمات... 
فعد اإىل هذه الكتب ال�ضتة اإذا �ضئت اجلواب 

ًل ووافيًا. مف�ضاّ
ال���ذي  مفهومك���م  يف  ���ع  الت�ضياّ معن���ى  *م���ا 

تو�ضلتم اإليه؟
ج: معن���اه اإن���كار كل ما ي���وؤذي الإن�ضان فردًا 
وجماع���ة م���ن اأنظم���ة وقوان���ن اجتماعي���ة 
اإن�ض���ان  ا�ضتغ���لل  ورف����س  و�ضيا�ضي���ة، 
عل���ى كل  لفئ���ة، والث���ورة  فئ���ة  اأو  لإن�ض���ان 
منك���ر من اأعم���ال ال�ضلطات مهم���ا بلغت هذه 
ال�ضلط���ات من الق���وة وال�ض���دة يف املحافظة 
على م�ضاحله���ا ووجودها على ما هي عليه. 
واأح���داث التاريخ يف ال�ض���رق كلها تدل على 

هذا املفهوم وهذا الواقع.
وم���ا ث���ورة الت�ضياّع واملت�ضيع���ن على مظامل 
احل���كام يف التاريخ اإلاّ الوجه الآخر للرحمة 
واملحب���ة واملي���ل اإىل العدال���ة ب���ن النا����س، 
ومقاوم���ة  امل�ضت�ضعف���ن  عل���ى  وللعط���ف 
الظلم واإزالة اأ�ضباب���ه ونتائجه. والعواطف 
الكرمي���ة ل ت�ضاي���ر ول ت���داور بل مت�ضي يف 

طريقها ولو حمفوفة باملخاطر.
*ه���ل ترون اأن ه���ذا العامل �ضلي���م ال�ضياغة؟ 
وه���ل تدعون اإىل اإع���ادة �ضياغته وفق منهج 

الإمام علي )عليه ال�ضلم(؟
ج: من �ضوء ح���ظ الإن�ضان اأن �ضياغة العامل 
يف معظ���م مراح���ل التاري���خ ومعظ���م اأقاليم 
الأر�س، ُجعلت وفق م�ضالح املنتفعن باآفتن 
غائلتن هما ال�ضيا�ض���ة والتجارة: ال�ضيا�ضة 
كم���ا ُفهم���ت وُمور�ض���ت يف معظ���م اأ�ضق���اع 
الأر�س حت���ى الآن، والتج���ارة التي هي اآفة 
حا�ضره���ا،  ويف  الأمم  تاري���خ  يف  الآف���ات 
و�ضب���ب الأ�ضباب يف وي���لت ال�ضعوب. ولن 
ي�ضلح العامل اإلاّ باأن يت���وىل اإدارته واأموره 
جميعًا اثنان ل ثالث لهما: عامل واأديب! عامل 
ه���و الفكر الن���رياّ والنهج واملقيا����س، واأديب 
ه���و الفكر الن���رياّ والقل���ب اخل���رياّ وال�ضمري 
والرحم���ة والإح�ضا����س بالوج���ود وقد�ضي���ة 

احلياة.
والإم���ام عل���ي، يف �ضريته ونهج���ه، هو هذا 
الع���امل وهذا الأدي���ب جمتمعن يف �ضخ�ضية 

واحدة!

جملة املنرب

ح��وار مع ج��ورج ج��رداق حول ش��خصية 
اإلمام علي )ع(

األستاذ جرداق مل ير عليًا"ع"كغريه بل رآه الصيغة الكونية املثىل للفكر اإلنساين 

الس��امي، وضمريًا عمالقًا للعدالة والحرية واملس��اواة. وهو يعترب النهج العلوي 

هدف��ًا إىل إس��عاد الناس وفق مبادئ االجتامع التي تس��توجب الع��دل والتكافؤ 

والتكامل، مش��فوعة بإرادة الس��امء التي تق��ي باملحبة والرحمة واس��تصفاء 

الضامئر. فإىل نص الحوار:
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اسكندر داغر

وطلب���ت منه اأن يك���ون اللقاء يف م���كان اآخر، 
يتوف���ر في���ه الهدوء املطل���وب... ولكن���ه اأ�ضراّ 
عل���ى اأن يك���ون يف امل���كان املذك���ور م���ن دون 

غريه!
وخياّل اإيل، ان���ه لي�س يف و�ضعه اأن يبتعد عن 
هذا املقهى الذي كان يرتاده الأخطل ال�ضغري، 
وحلي���م  ابرهي���م،  وتوفي���ق  �ضاب���ا،  واأ�ضع���د 
الروم���ي، وم���ارون ك���رم، ومي�ض���ال طعم���ة، 
وغريهم العديد... وهنا ل بداّ يل من الإ�ضارة 
اىل اأن يف داخل���ه جل�س اأي�ض���ًا اأمري ال�ضعراء 
اأحمد �ضوقي عندم���ا زار بريوت واختلف مع 

ال�ضاعر اليا�س اأبو �ضبكة!

البداية مع"فاغنر والمرأة"
يف ذل���ك املقه���ى ال�ضغ���ري ال���ذي تتل�ضق يف 
وتتع���اىل  والكرا�ض���ي،  الط���اولت  داخل���ه 
اده - الغائب الي���وم عن خريطة  اأ�ض���وات رواّ
املدين���ة - دار احلدي���ث بين���ي وب���ن ج���ورج 
ج���رداق حول خمتلف الق�ضايا التي لها علقة 

بالأدب وال�ضعر والفن واحلياة...
حتدثنا ب�ضكل خا�س، عن موؤلفاته املختلفة... 
وعرفت منه، اأن كتاب »فاغر واملراأة"هو اأول 
كتب���ه واأحبها اإليه »لأين و�ضعته واأنا ما اأزال 
يف ط���ور الدرا�ض���ة، وه���و عب���ارة ع���ن �ضرية 
ق�ض�ضي���ة �ضئ���ت اأن اأو�ض���ح به���ا كي���ف اأفه���م 

الفن���ان ال���ذي يتمثل ب���ه ال�ضاع���ر واملو�ضيقي 
والراق�س واملمثل واملغني، دفعة واحدة.

وقد اخت���ار فاغر من دون غ���ريه، »لأنه اكرب 
م���ن يربز وحدة هذه الفن���ون... ومن ثم، هو 
اأ�ضلح من غ���ريه ليكون مادة خ�ضبة ملن يريد 
اأن يكت���ب يف الفن���ون كوح���دة تام���ة تختلف 
مبظاهره���ا واأ�ضكاله���ا اخلارجي���ة، وتتح���دد 

با�ضولها وينابيعها وجوهرها.

من هو مؤلف كتاب »اإلمام 
علي«؟!

وم���ن ثم، تطرقت اىل املوؤل���ف الإ�ضكايل - اذا 
ج���از القول - األ وهو »الإم���ام علي... �ضوت 
العدال���ة الن�ضانية"ال���ذي يتاألف م���ن خم�ضة 
اج���زاء، اأي م���ن الكتب الآتي���ة: علي وحقوق 
الن�ضان - بن علي والثورة الفرن�ضية - علي 
و�ضق���راط - عل���ي وع�ضره - عل���ي والقومية 

العربية.
وعن���د �ضدور هذا الكتاب املو�ضوعي يف �ضنة 
1958، اأح���دث �ضج���ة كربى... فم���ن ناحية، 
اء بالإعج���اب والإكب���ار، وترجم  تلق���اه الق���راّ
والهندي���ة  الفار�ضي���ة  الآتي���ة:  اللغ���ات  اىل 
والنكليزي���ة، وغريها... وم���ن ناحية ثانية، 
ُر�ضم���ت حوله علمات ا�ضتفه���ام كبرية، اذ اأن 

هن���اك من �ض���كك بق���درة جورج ج���رداق على 
تاألي���ف مثل هذا الكتاب عن الإمام علي، �ضهيد 
العدال���ة الن�ضاني���ة... وهناك م���ن جتراأ على 
الق���ول، اأن موؤلفه احلقيقي لي�س جورج، اإمنا 
�ضقيقه البكر ف���وؤاد جرداق، الباحث وال�ضاعر 
املعروف. وح�ضب معرفتي، فاإن اأول من اأثار 
ه���ذه الق�ضية، يف حينه، ه���و ال�ضحايف علي 

ها�ضم يف جريدة"النهار!".

قصائد من فوق سطح البيت!

وفوؤاد جرداق، هو من بلدة جديدة مرجعيون 
يف جن���وب لبن���ان، وكان يعم���ل موظف���ًا يف 
وزارة الزراعة، ويف الوقت نف�ضه، كان ينكب 
على كتابة البح���وث الفكرية وينظم الق�ضائد 
املختلف���ة... وق���د اأخ���ربين �ضديق���ي ال�ضاعر 
نق���ول قربان حكايات كث���رية ومثرية عن ابن 

بلدته وجاره الذي كان يحب كاأ�س العرق...
وم���ن احلكاي���ات الطريف���ة الت���ي �ضمعتها من 
نق���ول قرب���ان، اأن ف���وؤاد ج���رداق كان اأحيانًا، 
ينظم الق�ضائد التي حتمل يف اأبياتها الهجوم 
ال�ضديد على ا�ضرائيل وال�ضهيونية، ومن ثم، 
ي�ضعد اىل �ضطح بيته املقابل للدولة الغا�ضبة 
ويتحداها بتلوة ق�ضائده ب�ضوت عال، لعلاّها 

ت�ضل اىل الهدف الذي يرمي اإليه!
ولف���وؤاد ج���رادق جمموع���ة �ضعري���ة بعنوان 
»الهواج����س«، واأخرى بعن���وان »املنع�ضات«، 

وخمطوطات عدة.

دستور كامل وشامل

يف لقائ���ي الأول مع جورج حرداق، قبل اكرث 
م���ن ن�ضف قرن، ومبنا�ضبة احلديث عن كتاب 
»الإم���ام علي... �ض���وت العدال���ة الإن�ضانية«، 
�ضاألت���ه ع���ن اأف�ضل عبارة اطلقه���ا الإمام علي، 
ح�ضب راأيه؟ وكان يف ذهني عبارته ال�ضهرية: 

لقتلته". رجًل  الفقر  كان  "لو 
قال يل: »العبارات العظيمة التي اطلقها الإمام 
عل���ي اكرث م���ن اأن ُتع���د، وغري املت���داول منها 
على األ�ضنة النا�س رمبا كان اعمق واعظم من 
املتداول، ول ارى موجب���ًا لذكر عبارة معينة 
لأن الم���ام عل���ي ذو �ضخ�ضي���ة واحدة جامعة 
ل يجوز جتزئتها باختي���ار هذه العبارة دون 
تلك م���ن اأقواله، ور�ضائله، وعهوده، وخطبه، 
الت���ي جتد لكل منها منا�ضب���ة قال فيها ما قاله، 
وج���اء قول���ه من�ضجم���ًا م���ع عظ���م �ضخ�ضيته 
وعم���ق اإن�ضانيته، و�ضمول فك���ره... فاإذا انت 
اطلعت عل���ى جمموعة من عباراته التي قيلت 
يف خمتلف هذه املنا�ضبات تاألاّف لديك د�ضتور 
كامل �ضامل للكون واحلياة والجتماع. واأنك 

جت���د يف م���ا قال���ه الإمام عل���ي عل���ى نظريات 
اجتماعي���ة ت���كاد فل�ضفات الع�ض���ر احلديث ل 

تزيد على جوهرها �ضيئًا جديدًا.

مؤلفات أخرى منوعة...
واأذك���ر، اأن ج���ورج ج���رداق حدثن���ي يف ذلك 
احل���ن عن كتب���ه املن�ضورة وغ���ري املن�ضورة، 
فذك���ر يل العدي���د م���ن العناوي���ن... ومث���اًل 
الدي���ن  كت���اب بعن���وان »�ض���لح  ذل���ك،  عل���ى 
وريكاردو�س قلب الأ�ضد« وهو رواية غرامية 
امللحم���ة  م���ن  حوادثه���ا  اقتب����س  تاريخي���ة، 
ال�ضليبي���ة للكات���ب النكلي���زي ال�ض���ري والرت 
�ضك���وت. وكت���اب »ق�ض���ور واأكواخ"وي�ض���م 
م�ضاهد م���ن احلياة الأمريكي���ة، وفيه طرائف 
من ه���ري تروي���ا، وم���ارك توي���ن. وترجمة 
لرواية »امل�ضردون"للكات���ب الرو�ضي مك�ضيم 
غورك���ي. اىل عناوي���ن اأخ���رى، منه���ا: �ضاعر 
وجاري���ة يف ق�ض���ور بغ���داد - ال�ض���رق عل���ى 
األ�ضن���ة �ضع���راء اأوروبا - حدي���ث الغواين - 

حديث امللهي - جنوم الظهر - وغريها...
كم���ا ذك���ر يل، يف ذل���ك احل���ن، اأن���ه يف �ضدد 
ا�ضدار ث���لث جمموعات �ضعرية، من دون اأن 

يذكر عناوينها!

آثار العظام تؤثر في قارئها

يف �ضي���اق ذل���ك احلدي���ث، �ضاألته: م���ا علقة 
الأدب باحلياة؟ فقال:"لي�س يل راأي انفرد به 
يف علق���ة الأدب باحلياة، لأن هذا املو�ضوع 
در�س كثريًا ولي�س فيه جمال للزيادة، وتقول 
خل�ض���ة الدرو����س ح���ول هذا املو�ض���وع اأن 
علق���ة الأدب باحلي���اة ه���ي علق���ة ال�ضورة 
بالكائ���ن امل�ضور، اأو علق���ة النار بحرارتها، 

اأو علقة ال�ضم�س بوهجها".
واعترب ج���ورج ج���رداق، اأن �ض���وؤايل له عن 
الأدي���ب اأو ال�ضاع���ر ال���ذي تاأث���ر ب���ه، هو من 
النوع التقلي���دي، متنا�ضيًا اأن الأديب يف كل 
زم���ان وم���كان، يتاأث���ر ويوؤث���ر، ول عيب يف 

ذلك...
وق���ال: "اإل اأن الكت���ب التي توؤث���ر يف قارئها 
تاأث���ريًا �ضدي���دًا كثرية ج���دًا... فجمي���ع اآثار 

الأدب���اء العظ���ام، م���ن عه���د هومريو�س اىل 
الي���وم، توؤث���ر يف قارئه���ا ول ميكنني ذكرها 

لكرثتها".
وهن���ا، مل اأمتال���ك م���ن ط���رح ال�ض���وؤال نف�ضه 
بطريقة اأخرى: وما ه���و الكتاب الذي قراأته 

وكان له الوقع الطيب يف نف�ضك؟
ق���ال: »لي����س هن���اك كت���اب واح���د، ب���ل كتب 

كثرية... والذي مل اأقراأه من الكتب العظيمة 
اكرث من الذي قراأته منها".

اأم���ا الكت���اب ال���ذي كان له الوق���ع ال�ضيئ يف 
نف�ضه، قال: »95 باملائة من الكتب التي ت�ضدر 
يف الع���امل العرب���ي ول �ضيم���ا يف لبن���ان... 
وا�ضخفها جميعًا الكتب التي يقول ا�ضحابها 
اأنه���ا دواوي���ن �ضعرية. وغاي���ة ال�ضخف فيها 
ما ي�ض���در با�ضم ما يدعونه"�ضع���رًا حديثًا". 
اأم���ا اأ�ضعر �ضعراء لبن���ان يف نظره: الأخطل 

ال�ضغري، ومي�ضال طراد.

ليست المرأة وراء كل عمل 
عظيم

ويرى جورج جرداق، اأن علقة الفنان باملراأة 
»كعلقت���ه بغريها من الكائن���ات، اأما ما درج 
علي���ه النا�س م���ن القول ب���اأن الفنان ل ميكنه 
اأن يعط���ي نتاج���ًا عظيم���ًا ال اإذا كانت املراأة 
وراءه، فه���و اأ�ضطورة ل مربر لها. واأريد اأن 
اأ�ض���األ هوؤلء اأن يخربوين ما ه���و اأثر املراأة 
يف �ضمفونيات بتهوفن، ويف اأ�ضعار فرجيل 
اجنل���و،  مي���كل  متاثي���ل  ويف  و�ضك�ضب���ري، 
اأث���ار  ويف  »دونكي�ضوت"ل�ضرفانت����س  ويف 
غوركي ودو�ضتويف�ضك���ي، واإذا قراأنا رواية 

نوتردام"لفيكت���ور  »اأح���دب  اأو  »البو�ض���اء« 
هوغو، جند اأن امل���راأة فيهما لي�ضت اأكرث من 
عن�ضر من عنا�ضر الروايتن الكثرية... هذا 
م���ع العل���م اأن امل���راأة ميكنها اأن تك���ون وراء 
كث���ري م���ن الآث���ار العظيم���ة، بو�ضفه���ا اأح���د 
الكائن���ات الت���ي ي�ضتلهمها اأهل الف���ن، ولكن 
هذا الأم���ر ل يعني اأن امل���راأة يجب اأن تكون 

بال�ضرورة وراء كل عمل عظيم".

حركة نسائية ال عالقة لها 
باألدب!

ويف خت���ام ذل���ك احل���وار الذي م���ن �ضاأنه اأن 
ير�ض���م لنا �ضخ�ضية جورج جرداق ال�ضاخرة 
يف بع����س جوانبها، تبناّ يل اأن اأحب النا�س 
اإلي���ه، هم »الب�ضط���اء... غري العظم���اء الذين 

يكرثون جدًا يف لبنان!".
الن�ضائي���ة الأدبي���ة،  اأم���ا راأي���ه يف احلرك���ة 
فقال: »يف لبن���ان حركة ن�ضائية، ل علقة لها 
ب���الأدب!"، واإن اأح���ب الأ�ض���وات اإليه، هي: 
واحليوان���ات،  واملط���ر،  الري���ح،  »اأ�ض���وات 

والبحر، والن�ضاء اجلميلت!".

عن جملة اال�سبوع العربي

جورج ج��رداق... لق��اٌء معه على 
رصيف بيروت!

رحي��ل األديب جورج جرداق )1926 - 2014( عاد يب س��نوات طويلة اىل الوراء. وذلك عندما التقيته 

باملصادفة عىل أحد أرصفة بريوت، كام قفز اىل ذهني الحديث الصحفي الذي أجريته معه يف ذلك 

الحني، وكان إبن س��اعته - كام يقال - وتراين اليوم، استعيد ذكرى ذلك اللقاء العفوي، مستحرضًا 

بعض ما دار بيني وبينه يف تلك الجلس��ة - من غري ميعاد - يف إحدى زوايا »بار روكيس"املزدحم 

برّواده...

الي��وم  ذل��ك  ظه��رية  يف 

البعيد، من س��نة 1963، كان 

قلب بريوت - كعادته - ينبض 

يأت��ون من  الذي��ن  بالن��اس 

مختل��ف مناط��ق العاصمة، 

ومن مختلف مناطق لبنان.

يومه��ا، كنت أتجه صوب »مكتبة املّر« الش��هرية، بحثًا عن جري��دة او كتاب جديد. وفجأة وجدت 

أمام��ي الكاتب جورج جرداق، واقفًا عىل رصيف املدينة، امام »ب��ار روكيس"أو »مقهى الحاوي« 

الذي كان محطة رئيس��ة لألدباء والش��عراء وأهل الصحافة والفن... وبعد السالم والكالم، ومن 

دون معرفة سابقة، تم االتفاق بيني وبينه عىل اجراء حوار صحفي معه، واقرتح أن يكون يف »بار 

روكيس"اي »مقهى الحاوي« بالذات.



علي حسين

يف كتابه"حكايت���ي م���ع اأم كلثوم"ي���روي ال�ضحفي 
اللبناين جورج اإبراهيم اخلوري، اأن اأم كلثوم كانت 
معجب���ة اإعجاب���ًا �ضدي���دًا بق�ضائد ج���ورج جرداق.. 
وذات ليل���ة دع���ت ال�ضاع���ر اإىل �ضه���رة يف منزله���ا 
عب���د  حمم���د  ح�ضره���ا 
الوهاب وطلبت 
من جرداق 
يقراأ  اأن 
�ضيئًا 

م���ن �ضع���ره فقراأ، فكان���ت ت�ضف���ق وتقول"هذا �ضعر 
كبري"ث���م التفت���ت اإلي���ه وقالت:"ات���رك الكتاب���ة يف 
ال�ضح���ف وان�ض���رف اإىل ال�ضع���ر. الُكتَّاب ك���رث اأما 
ال�ضع���راء فقلاّ���ة"، ث���م قدم���ت عر�ض���ًا مغري���ًا:"اإين 
م�ضتعدة لأن اأهي���ئ لك كل الظروف امللئمة اإذا اأنت 
ق���ررت الن�ض���راف اإىل كتاب���ة ملحم���ة �ضعرية على 
غ���رار ما �ضمعته من���ك"، ويرف�س ج���رداق العر�س، 
فهو ل ي�ضتطيع اأن يغادر نا�ضية جملة اجلمهور ول 
ي���رتك �ضنارة ال�ضبك���ة لأحد غريه مم���ن ل يعرفون 
�ضيئ���ًا عن ل���ون وطعم ليايل الأن����س يف لبنان، لكنه 
يع���ود بعد عامن ليق���راأ لها اأبياتًا م���ن ق�ضيدة"هذه 

ليلتي": 
هذه ليلتي وُحلم حياتي

بن ما�ٍس من الزمان واآِت
الهوى اأنت كله والأماين 

فاملأ الكاأ�س بالغرام وهاِت 
يف الثامن���ة ع�ض���رة من عم���ره يكتب 
جرداق كتابًا عن"فاغر واملراأة"فُيثري 
النتباه اإليه ح���ن يقرر وزير املعارف 
امل�ضري اآن���ذاك طه ح�ضن اإدراجه على 
لئحة املق���ررات يف اجلامعة امل�ضرية، 
اإل اأن نقط���ة التح���ول يف حي���اة جرداق 
تب���داأ حن يهدي���ه اأخ���وه الأك���رب ن�ضخة 
م���ن كتاب نهج البلغ���ة، في�ضحره الكتاب 
اأ�ضلوب���ًا ومعن���ى ومواق���ف، فيق���رر وه���و 
امل�ضيحي القادم م���ن اإحدى قرى اجلنوب اأن 
يكت���ب اأ�ضخم مو�ضوع���ة عن الإمام عل���ي بن اأبي 

طالب ُطبع منها ع�ضرات الطبعات. 

والطري���ف اأناّ ج���ورج ج���رداق اأثن���اء م�ضاركته يف 
موؤمت���ر الأدباء الع���رب يف بغداد ع���ام 1966 بحث 
ع���ن مو�ضوعته، فقد قيل له اإن لها طبعة بالأوف�ضيت 
�ضدرت عن مكتبة املثنى، ويقول: ذهبت اىل املكتبة 
فوجدت �ضابًا لطيفًا ا�ضتقبلني برتحاب فتوقعت اأنه 
يعرفني، وحن �ضاألته عن الكتاب ابت�ضم وقال:"هل 
من املعق���ول واأنت من لبنان بل���د املوؤلف تبحث عن 
ن�ضخ���ة يف بغداد، واأ�ضراّ عل���ى اأن يعمل يل خ�ضمًا، 
فب���دًل م���ن اخلم�ضة دنان���ري �ضعر الكت���اب، دفعت له 
اأربع���ة فق���ط". وي�ضيف ج���رداق: اإن لط���ف ال�ضاب 

واأريحيته منعاه من اأن يخربه اإنه موؤلف الكتاب! 
يكتب ج���ورج جرداق ع���ن الأ�ضباب الت���ي دفعت به 
اإىل كتاب���ة مو�ضوعته هذه قائًل:"بعد اأن �ضاقت بنا 
�ُضب���ل التقدم والرفاهية وال�ضتقرار، ويفتك بع�ضنا 
بالآخ���ر، والنا�س اأ�ضبه بقطعان اأغن���ام لهذا احلاكم 
اأو ذاك، ارتاأيت اأن اأكتب �ضيئًا عن ذلك، وطبعًا كنت 
ق���د قراأت علي���ًا )عليه ال�ض���لم( وع�ضت���ه وتاأثرت به 
فوجدته �ضاحب ثورة اإن�ضانية واجتماعية وفكرية 
ِّط ال�ضوء على هذا  وثقافية، فكان لزامًا علياّ اأن اأ�ضل�

الفكر النقي الذي اأنار يل الدرب والطريق.."
يغيب ج���ورج جرداق، لكن كلمات���ه تبقى، ونتذكره 
ونحن نعي����س يف مناخ الكذب والنفاق والنتهازية 
ب���ون الأوطان  م���ع �ضا�ض���ة يزهق���ون الأرواح ويخراّ
ويحرم���ون ليالينا من اأن ت�ض���اء بالفرح والأحلم، 
توح�ض���وا وا�ضبح���وا ذئاب���ًا للطائفي���ة ون�ض���وا اأن 
الإم���ام عل���ي مل يك���ن طائفة، ب���ل كان وماي���زال اأمة 
للم�ضت�ضعفن ال�ضائري���ن على طريق العدل واحلب 

والت�ضامح.

عاش جورج جرداق حياته مثل 

برنامجه اإلذاعي الشهري"عىل 

طريقتي"فالشاعر الذي خصته أم 

كلثوم مبحبة وتقدير وعشقت 

أشعاره وغن�َّت له إحدى 

الروائع"هذه ليلتي"هو نفسه 

صاحب أكرب موسوعة عن اإلمام 

عيل بن أيب طالب التي بيع منها 

ماليني النسخ، وهو ال غريه 

صاحب الزاوية األسبوعية يف 

مجلة الشبكة"عىل الصنارة"التي 

كان يروي فيها ليايل اأُلنس يف 

لبنان أيام كانت بريوت فينيسيا 

الرشق، وأتذكر أنني يف صباي 

كنت مغرمًا بقراءة هذه الزاوية 

ألتابع مع كاتبها وأسلوبه الساحر 

خفايا الليل وأرسار الحسان 

وحكايات"طروب"التي كانت 

أشهر مطربات لبنان، وسهرات 

فريد األطرش التي دامئًا ما تنتهي 

يف ردهة األمراض القلبية. 

ق ب�ضيفه  ���ه عل���ي ب���ن اأبي طال���ب الذي تتم���زاّ اأََل اإناّ
ه الرعود القا�ضفات،  لمات، وتنق�ُساّ على عدواّ الُظاّ
وتذروه���م الري���اح ال�ضافيات، فاإذا ب���ه هوٌل يدفع 
ل���ت �ض���رارًا، ويف  ه���وًل ويف عيني���ه دم���وٌع حتواّ

د نارًا. حناياه عطٌف توقاّ
���ه خمباأُ الفقري من الري���ح، و�ضرتُة ال�ضعيف  اأََل اإناّ
م���ن ال�ضيل، وموئ���ُل العاجز م���ن الزوبعة املُهلكة، 

و�ضاحب الظِلاّ يف الظهرية املحرقة، كالليل. 
���ه علياّ بن اأبي طالب الذي �ضيقول فيه الدهر  اأََل اإناّ

ويف �ضيفه مع القائلن:

ل �ضيف اإلاّ ذو الفقار، ول فتًى اإلاّ علي!
وبع���د زم���ن كان معاوي���ة يف م���ا يزي���د ع���ن مائة 
وع�ضرين األف مقاتل من اأهل ال�ضام يقطع الأر�س 
اىل الع���راق. ونزل���وا عن���د نهر الف���رات يف وادي 
���ة �ضبق���ًا اىل �ضهولة  ���ن عل���ى مقربة م���ن الرقاّ �ضفاّ
���ن واد تف�ضله عن  الأر����س و�َضَع���ة املن���اخ. و�ضفاّ
�ضاطئ الفرات اأر����سٌ م�ضتنقعة يكرث فيها ال�ضجر 

والعيون.
وق���دم عل���ياّ بجي�ضه م���ن الكوفة جمت���ازًا باملدائن 
ده تاأديب معاوي���ة اىل اآخره حديثه  ���ة وق�ضْ والرقاّ

يف عر�س واقعة �ضفن وحروبها.
اإن ال�ضع���ب الذي اأمكنه اأن يع���رباّ عن عبقريته منذ 
اأربع���ة ع�ضر قرنًا برجل كعلي بن اأبي طالب )عليه 
ال�ض���لم( ثم مبجموعة من النا�س كبع�س تلميذه 
واأن�ض���اره يوم ذاك، هو �ضعب ي�ضتطيع اليوم يف 
ع�ض���ر غ���زو الف�ض���اء اأن مي�ض���ي مع القافل���ة التي 

ت�ضري وهي تنظر غدًا اإىل المام.

عن كتاب"علي �سوت العدالة االإن�سانية"
جورج جرداق

جورج جرداق.. عاش على طريقته 


