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الكاتب: علي املقري/ شاعر وروائي ميني 
الناشر:  دار الساقي/ بيروت 

احلجم: 150 صفحة 

»ودخلت سنة أربع وخمسني وألف هجرية - 1644 ميالدية 
أمال وفجيعة«. جملة  توأمني:  لننجب  فيها حلما  تزوجت   ،-
ناظما  بأكملها، وتشكل  واحدة تكثف رواية »اليهودي احلالي« 
وغير  معلنة  مفتوحة  حرب  تدور  النهاية.  وحتى  البداية  من  لها 
تبدأ  حتى  فيها  جولة  تنتهي  أن  فما  والفجيعة،  األمل  بني  معلنة 

جولة أخرى أشد وقعا وتأثيرا. 
»اليهودي احلالي« عمل تراجيدي ينتمي للقرن السابع عشر، 
لكنه يبدو لقارئ القرن احلادي والعشرين حاضرا وفاعال، وهذه 

تراجيديا احلب الالمقدس

)قراءة في رواية »اليهودي احلالي«(

ثقافة  فيها  استحضر  الذي  اإلبداعية  املقري(  )علي  كاتبها  مأثرة 
حقبة من التاريخ وقام بتفكيكها ثم أعاد بناءها ضمن سرد أدبي 

فني شيق وجاذب، باالستناد إلى رؤية فكرية عميقة.  
احلاضر  وأج��وب��ة  بأسئلة  املاضي  وأج��وب��ة  أسئلة  املقري  رب��ط 
دون أن ينسى االنفتاح على املستقبل. وقد تناول  مبستوى فائق 
لها  التي تعرض  اجل��رأة، االضطهاد  والنبذ والتمييز والكراهية  
اليهود في تلك احلقبة، ويكشف في الوقت نفسه رفض الثقافة 
الديانتني  منتسبي  بني  املتبادل  االنكار  وحقيقة  لآلخر،  اليهودية 

)االسالم واليهودية( بصرف النظر عن ميزان القوى. 
اقتحم املقري جدار الكراهية من نقطة قوة حاسمة، هي قصة 
العشق بني فاطمة املسلمة وسالم اليهودي اللذين توحدا إنسانيا 
وثقافيا والذا بعيدا عن معمعان الصراع  الديني، وقدما نوعا من 
املصاحلة اإلنسانية الرفيعة التي لم متس املعتقد املقدس لكليهما، 
بل أبقته  مستقال في ما يشبه االستثناء في ذلك الزمان، وكأنهما 
فصال احل��ب ع��ن ال��دي��ن كما فصلت ال��دول��ة ع��ن ال��دي��ن. احلب  )*( كاتب فلسطيني- رام الله.              
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والتسامح والعدالة والسالم مذهب فاطمة، بطلة الرواية، الذي 
اليمنية   بالعامية  تعني  واحلالي  احلالي،  اليهودي   - سالم  اعتنقه 
مذهب  مستحيلة.   ح��ب  قصة  خ��الل  م��ن  ال��زي��ن«-  او  »املنيح 
كان  الديانتني،  أوس��اط  في  احلريق  أشعال  حبها  وقصة  فاطمة 
الزمان  قراء هذا  الزمان وفي  ترك بصماته في ذلك  الذي  األمل 
وإنسانيا  أخالقيا  يتفوق  األم��ل  ظ��ل  املتالحقة.  الفجائع  رغ��م 
التخلف  التي استمدت قوتها من  الفجيعة  وعقليا ومعرفيا على 
والتعصب والكراهية واالنعزال. احملبون توحدوا طوال الوقت 

والكارهون توحدوا ايضا ولكن في الزمن املريض. 
والتخلف  االض��ط��ه��اد  ليكشف  ال��ت��اري��خ  ف��ي  امل��ق��ري  ح��ف��ر   
وال��ت��ع��ص��ب، ول��ُي��ّع��رَف ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ب��أش��ك��ال االح��ت��ج��اج 
احل��اض��ر  ل��الض��ط��ه��اد وال��ت��خ��ل��ف. وع��ن��دم��ا يختلط  وامل��ق��اوم��ة 
وأشكال  املاضي  وتخلف  اضطهاد  عناصر  وتتشابك  باملاضي، 
احلاضر  وتخلف  اضطهاد  بعناصر  ومقاومته،  عليه  االعتراض 
أمام  أننا  يعني  ذل��ك  ف��إن  عليه،  واالع��ت��راض  مقاومته  وعناصر 

عمل إبداعي حقيقي ومدهش.

ْم رَّ احلب املحُ
»أال يعلمونك يا يهوِدَي احلالي؟ قالت كلماتها بحنان وغنج 
لم آلفهما، وفاجأتني بقولها أنها ستبدأ منذ الغد بتعليمي القراءة 
بإعطاء  تبدأ  املسلمة  اليمنية  الشابة  فاطمة  سالم.  قال  والكتابة« 
صرت  اليهودي.  اليمني  الفتى  لسالم   والكتابة  القراءة  دروس 
ا ل م( أعجبني اسمي  اللوح )س  أتلقى دروسها،  كتبت على 
وهي تنطقه من شفتيها، كنت كمن يكتشف اسمه ووجوده ألول 
مرة، حفظت صوتها، كنت أردد  في بيتنا دروسها: )والشمس 
إذا  والليل  جاّلها،  إذا  والنهار  تالها،  إذا  والقمر  وضحاها، 
يغشاها...( )والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما 
قّلى...(. جن جنون االب اليهودي الذي كان قد قال لسالم: 
»تعلم القراءة والكتابة، ولكن حذار من تعلم دينهم وقرآنهم«. 
ُمنَِع سالم من  اليهودي.  احلي  فاطمة أشعل حريقا في  فعلته  ما 
غيابي،  الثامن من  اليوم  فاطمة، وفي صباح  بيت  إلى  الذهاب 
يقول سالم،  جاءت فاطمة إلى منزلنا! مع أن زيارة مسلمة الى 
احلي اليهودي كانت نوعا من املستحيل. خاطبت أبي قائلة: ما 

ْسَتُه هو علوم اللغة وهي دين وتاريخ وشعر وعلوم، وأضافت  َدرَّ
يوجد كتب كثيرة في بيتنا لو قرأها املسلمون سيحبون اليهود ولو 
قرأها اليهود سيحبون املسلمني، وأضافت لكم دينكم ولنا دين، 
نحن أبناء عم. كان لكالم فاطمة وقع السحر على األب الذي 
ق���ال:  »ك��الم��ك ي��دخ��ل القلب وي���زن ال��ع��ق��ل، وال أل��ف رجل 

مثلك، ما تريدينه اعمليه، علميه ما تريدين«. 
مل��اذا ال  وبعد سؤالها  ابن عمها،  من  ال��زواج  فاطمة  رفضت 
تتزوجني؟ أجابتني بطريقة أخرى، يقول سالم:  ناولتني كتاب 
)طوق احلمامة في األلفة واإلالف( إلبن حزم األندلسي. وقد 
حولني هذا الكتاب إلى كائن آخر. ال أستطيع أن أحيا بدونك 
قال سالم وهو يغادر منزلها. من قال أنك سوف حتيا بدوني أو 
بقدرتنا، ردت  إذا وثقت  أنني سوف أحيا بدونك، سنبقى معا 

فاطمة. 
إلى  قدمته  ك��ت��اب  ثنايا  ف��ي  ووضعتها  رس��ال��ة  فاطمة  كتبت 
لسوء  وي��ا  لكنه  أس��ب��وع،   خ��الل  عليها  ال��رد  منه  وطلبت  سالم 
طالعه اكتشفها بعد ثمانية أشهر:  جاء في الرسالة: »فكرت في 
حوادث الدهر ومواعظ التاريخ وجتارب الناس، في سن الثامنة 
عشرة يتقد الذهن ويقهر كل محال. بعد دراسة أقوال الشريعة 
أبو  ل��ق��راري اإلم��ام  ك��ان دليلي  اخ��ت��الف،  التي رأي��ت فيها بحر 
حنيفة الذي أبهجني بإجازته للمرأة البالغة الراشدة تزويج نفسها 
بدون وّلي أمر. وزادني املجتهد اللبيب بهاء الدين احلسن بن عبد 
الله الذي يجيز في تصاريحه املرسلة للمسلمة الزواج من يهودي 
أو نصراني. استنادا الى ذلك قررت الزواج منك إذا وافقت على 

ذلك، وفي هذه احلالة سننتقل للسكن بعيدا عن القرية.
لم تكن فاطمة  وطني بل هي بالنسبة إلي البديل من الوطن، 
العقل  يتالزم  عندما  معا  واجلسد  ال��روح  هي  أحالمي،  كل  هي 
فورا  وَقبَِله  فاطمة  بقرار  سالم  انبهر  واحلرية.  األم��ان  والرغبة، 
وهو في غاية الفرح والنشوة، واتفقا على مغادرة القرية في سرية 

تامة. 
توقفت فاطمة عند، جتربة الشاب املسلم »قاسم« ابن صالح 
املؤذن الذي وجد منتحرا حتت شجرة في الوادي وبجواره ترقد 
الشابة اليهودية »نشوة« ابنة أسعد بدون حراك، عاشقان انتحرا 
بسبب رفض أسرتيهما املسلمة واليهودية فكرة زواجهما. وجتربة 
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املسلم  »علي«  مع  هربت  التي  »ن��ش��وة«  شقيقة  اليهودية  »صبا« 
شقيق »قاسم« ابن امل��ؤذن.  صبا وعلي هربا ولم ينتحرا بعد أن 
قاسم  املنتحرين  للعاشقني  الفاجعة  التجربة  من  ال��درس  تعلما 

ونشوة. 
بدأت رحلة هرب فاطمة وسالم من قرية »ريدة« إلى صنعاء، 
والسالم  والتسامح  احل��ب  على  توحدا  عاشقني  جمعت  رحلة 
تشعر  ال  ألن��ه��ا  دائ��م��ا،  املبتهجة  فاطمة  وامل���س���اواة.  والتعايش 
روحها  رغبة  تخالف  ال  وألنها  ب��ه،  تقوم  عمل  أي  في  بخطيئة 
وعقلها، وكانت تعتقد ان من ليس لديه حلم فعليه أن ينتحر ، 
لكنها اكتشفت أن احلياة في شروط الصراع واالضطهاد واالنتقام  
هي بحد ذاتها احللم. وسالم  املتيم لالبد  بحب فاطمة، ميضي 
ن��داء  يلبي  واب��ي��ه،  أم��ه  م��وت  رغ��م  وال��ت��ف��اؤل  بالفرح  وهومفعم 
فاطمة بالقول، باسمك أبدأ وبه أنتهي يا سيدة اجلمال والكمال. 
بعد  صنعاء  في  اليهودي  سالم  خال  منزل  في  العاشقان  أقام 
رحلة املغامرة املمتعة والطويلة، تبادال فيها الغزل واحلب والشعر 
والغناء، وتبادال ركب احلمار جتاوزا لالعراف البالية التي حتظر 
على اليهودي ركب احلمار في حضرة املسلم.  أخفى سالم ديانة 
طويال  يستقرا  لم  لكنهما  فيطماء.  لتصبح  اسمها  د  وه��وَّ فاطمة 
وضعها  أثناء  فاطمة  م��وت  فاجعة  حتل  أن  قبل  املكان،  ه��ذا  في 
أشعر  ي��وم  أول  »ف��ي   : سالم  ق��ال  سعيد«.    « اجل��دي��د  للمولود 
قبرا، واحلياة  كلها  فاطمة بدت األرض  ب��دون  دون��ي،  أنني من 
كلها موتا، وتساءل، هل ميكن لروح تسكنها فاطمة أن تصاب 

باخلراب؟ وكيف لي أن أرمم إنشطار الروح وإنشقاق اجلسد«.
تقديرا  مسلمة،  فاطمة  ب��أن  وللحاخام   خلاله  سالم  اعترف 
مضض.  على  الدينية  لهويتها  سالم  إخفاء  قبلت  التي  لرغبتها 
نقلوا جثمان  التو،  فعلى  عليهم،  الصاعقة  وقع  وكان العترافه 
خارجها  إل��ى  بعيدا  اليهود  مقبرة  من  »الكافرة«  املسلمة  فاطمة 
خشية من »تدنيسها«. وعندما عاد سالم الى املنزل فتحت زوجة 
الى  مبالبسهما  ورم��ت  بجسدها،  مدخله  وس��دت  الباب  خاله 
الشارع قبل ان تقول »  اذهب عند أصحابك املسلمني وأعطهم 
إلى متشرد  ُطِرَد سالم شر طردة، وحتول  يربونه«.  املسلم  ابنك 
معه،  يتصرف  يعرف كيف  املولود حديثا، ال  ابنه سعيد  يحمل 
وال إلى أين يذهب. حاول البحث عن أخت فاطمة في صنعاء 

وعندما وجد منزلها بعد عناء وطول بحث، رفضت ان تفتح له 
الباب، فأخبرها من خلف الباب مبوت شقيقتها فاطمة، ورجاها 
بأن تأخذ طفلها وتعتني به، ردت عليه : فاطمة ماتت من زمان، 
ي���وم ت��زوج��ت م��ن ي��ه��ودي ورح��ل��ت م��ع��ه، ورف��ض��ت أن تأخذ 

الطفل، ألنه كما قالت، يتبع أباه اليهودي ابن اليهودي.
قرر سالم ان يذهب إلى مقر الوالي في محاولة النقاذ الطفل، 
ففوجىء ب��وج��ود »ع��ل��ي« اب��ن امل���ؤذن   ال��ذي ه��رب م��ع عشيقته 
»صبا« من »ريدة« حلماية حبهما وللحيلولة دون االنتقام. رحب 
علي بابن بلده املنكوب »سالم« واصطحبه الى البيت،  وتولت 

»صبا« عملية انقاذ الطفل اليتيم »سعيد«، وجنحت في ذلك.  

اضطهاد ال يرحم
دينية  ومؤسسات  ومسلمة  يهودية  عائالت  رفض  يعني  ماذا 
إنقاذ الطفل »سعيد« الذي ماتت أمه أثناء الوالدة؟ أقل ما يقال انه 
املجتمع  لنسيج  املهددة  املتوحشة  العداء  ثقافة  الفجيعة اآلتية من 

ووحدته وتطوره. 
سألني الطفل حسني ونحن نلعب سويا في احل��ارة، من أين 
أنتم؟ أجبت، من )ريدة( ..من هذي البالد قال سالم. صاح 
ح��س��ني : م��ش ح��ق اب����وك، ه���ذه ب��الدن��ا، أن���ت ي��ه��ودي ك��اف��ر، 
وأضاف أبي قال لي إن اليهود ال يحق لهم أكل احللوى العدنية. 
ح���وار الطفلني ح��س��ني وس��ال��م ف��ي احل�����ارة،  ه��و ام��ت��داد حل��وار 
الكبار. »متى ستخرجون من بالد العرب، أول كالم أسمعه من 
مؤذن القرية قال سالم. بعد أيام قالها، متى ترحلون إلى بالدكم 
.. انتم تقولون بيت املقدس، روحوا  إليها أو روحوا حتى إلى 

جهنم. 
ال يجوز لليهودي ركوب اخليل، وركب احلمار مشروط بأن 
ال مير اثناء ركوبه من أمام مسلم يكون جالسا، وال يسمح لليهود 
ببناء بيوت أكثر من طابق أو طابقني، ال يجوز لليهودي الزواج 
من مسلمة، وال ينطق اسم اليهودي إال بعد الدعاء أعزكم الله 
أراد  إذا  التوبة  قبول  عليه  كافر  واليهودي  ناقص،  انسان  وكأنه 
ينتهكوا  او  يعاقبوا  ان  املسلمون  يستطيع  اإلس���الم.  يعتنق  ان 
اليهودي  احل��ي  مسلمني  شباب  كمهاجمة   « اآلخ��ر  خصوصية 
وحتطيم جميع جرار النبيذ واخلمر. »شروط الذمة تكفل لليهود 
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غير  ان��ه  واالخ��ط��ر  التمييز.   قاعدة  على  املسلمني،  مع  العيش 
فيه كما  يعيش  الذي  للوطن  وبانتمائه  اليهودي  معترف مبواطنية 
ينتمي املسلم ويعيش في وطنه. سؤال الوطن هو األخطر الذي 

مت البناء عليه من املراكز والدوائر السياسية اخلارجية فيما بعد.
اللحظة األص��ع��ب ف��ي ح��ي��اة ي��ه��ود ال��ي��م��ن، ج���اءت ب��ع��د أن 
لم  انهم  بذريعة  القاسم(  بن  اسماعيل  )املتوكل  اإلم��ام  هدرهم 
يلتزموا بشروط الذمة التي تكفل لهم العيش مع املسلمني. جاء 
بظهور  اليهودية  الدينية  املؤسسة  اعتقاد  اإلمام  على خلفية  قرار 
اليهودية،  االح��الم  وحتقيق  اخل��الص  وبقرب  املخلص   املسيح 
احلاخام »شبتاي زئيفي« املسيح املخلص  بعث أحالمهم مجددا 
وقد  »للعودة«،   استعدادا  ممتلكاتهم  ببيع  فشرعوا  بأورشليم، 
ونقل  القصر  الستالم  االق��ط��ع«  »سليمان  بقيادة  مسيرة  نظموا 
وصلت  وعندما  تناقصت  املسيرة  ان  غير  اليهود!،  ال��ى  احلكم 
ملاذا  يشاركه.  شخصا  يجد  ول��م  وحيدا،  األقطع  دخ��ل  القصر 
»زئيفي«  املخلص  اعتنق   ومل��اذا  الطريقة،  بهذه  االح��الم  بعثت 
تتركها  أسئلة  املشاعر؟  وأج��ج  األح��الم  بعث  ان  بعد  اإلس���الم  
الرواية دون إجابة. لكنها حتدثت عن قيام أهالي كوكبان وشبام 
من املسلمني بهتك العائالت اليهودية وسلب ما معهم من األثاث 
الهدر زيادة اجلزية عشرين ضعفا،  واحللي واألموال. وتضمن 
فمات البعض باجلوع، وأسلم كثيرون خوفا من الهالك، وفوق 
اليمن وإزال���ة  ع��ن  اليهود  ب��إج��الء  يقضي  ق���رار  ذل��ك ص��در  ك��ل 
وأقيم  صنعاء  في  التاريخي  الكنيس  فدمر  الوجود،  من  كنسهم 
اإلجالء  ق��رار  تنفيذ  سياق  وفي  أنقاضه.  على  »اجل��الء«  مسجد 
جرى التراجع عن النفي واجلالء بعد ان قطع التنفيذ شوطا. لقد 
عانى اليهود في تلك الفترة أشكاال بشعة من االضطهاد والنفي 

والتشريد على يد حكام اليمن. 
نقل  عن  اليهود  حديث  مع  املترافقة  اليهودية  األح��الم  بعث 
إلى  وحتويلها  املساجد  ه��دم  م��ن  ذل��ك  سيتبع  وم��ا  لهم  السلطة 
ضدهم  بالتمييز  والتعهد  املسلمني،  على  اجلزية  وف��رض  كنس 
كان  هذا  كل  أورشليم«،  إلى  »العودة  رحلة  وبدء  املعاملة،  في 
الهستيريا. وال ميكن   التي أصابها نوع من  مبثابة هذيان الضحية 
للهذيان ان يبرر قرار الهدر واالستباحة والنفي. مفارقة احلدث، 
أن  ما تلفظ به اليهود كأقلية ال تستطيع أن تنفذه وال بأي حال، 

-زحف اليهود الى القصر الذي متخض عن بقاء الشخص الذي 
قاد املسيرة وحده!- مقابل ذلك قام حكام اليمن ومعهم األكثرية 
كم   يهودية.  م��أس��اة  ال��ى  اليهودي  الهذيان  بتحويل  اإلسالمية 
او  مواربة  دون  اليهود  اضطهاد  عرض  في  جريئة  الرواية  كانت 

تبرير!

مذهب فاطمة 
فاطمة،  هو  احلالي(  )اليهودي  رواي��ة  في  الفعلي  البطل  إن   

التي جتسد الوعي ومنظومة القيم التي أراد املقري أن يضيء بها 

امل��رأة هي  أن تكون  اليمن.  تاريخ  الدامس في حقبة من  الظالم 

الوعي األرقى واألهم،  وصانعة تغيير، تغيير الذات واآلخر، 

واملساواة،  والتعايش  والتسامح  للحب  داعية  فاطمة  تكون  أن 

فهذا  والتعصب،   واالن��غ��الق  والتخلف  لالضطهاد  وراف��ض��ة  

وفي  بل  املاضي  في  املتراصة  التخلف  جلبهة  اختراق  اكبر  يعني 

امتدادها الراهن. 

اإلط��الع، شغوفة  نهمة واسعة  فاطمة كقارئة  الرواية  قدمت 

العقل  تغلب  متنورة  وكمتدينة  عقالنية،  وكمفكرة  بالعلوم  

على  يشهد  ال��ت��راث،  ف��ي  وح��ي  متقدم  ه��و  م��ا  بكل  وتسترشد 

اتخاذ  في  اليها  استندت  التي  العقالنية  الدينية  املسوغات  ذلك 

متساوية  أن كل األرض سواء  ترى  فاطمة  كانت  ال��زواج.  قرار 

إلى  ال��وع��ي  نقل  يهمها   عليها.وكان  ال��ت��ي  اإلن��س��ان  ك��م��س��اواة 

املضطهدين، فاختارت سالم اليهودي »الزين«، الذي  اجنذبت 

واستعداداته  أهليته  واكتشفت  ال����ودودة،  العفوية  لشخصيته 

الفطرية للتطور، الذي  ترافق مع حبها له منذ اللقاءات األولى. 

في السنة الثانية صرت أجيد القراءة والكتابة باللغة العربية، 

االسالمي  والفقه  الفلسفة  في  مختصرة  مخطوطات  أقرأ  بدأت 

بوجود  أيضا  فوجيء  ال��ذي  سالم  يقول  والطب،  الفلك  وعلم 

أجادت  قد  فاطمة  وكانت  الكتب.  تلك  بني  اليهودية  األسفار 

اللغة العبرية في أقل من سنة، وطلبت أن تتعلم الشريعة اليهودية 

العربية.  املراجع  في  يكتب عنها  بينها وما  التوافق  لتعرف مدى 

فاطمة حولت سالم من فتى ال يعرف أكثر من اسمه واسم العائلة 
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والقرية الى شخص مثقف وفي مدى زمني قصير نسبيا. القدرة 

ال��ذات. تلك  تغيير  بالقدرة على  الصلة  تغيير اآلخر وثيقة  على 

أبيه  ثقة  كسب  وف��ي  سالم  تغيير  ف��ي  جنحت  التي  فاطمة  م��أث��رة 

اليهودي الذي يخشى اآلخر والذي لم يعد يحمل اية كراهية جتاه 

املسلمني منذ مجيء فاطمة الى بيته في احلي اليهودي وقولها لهم 

: »انتم أبناء عمومتنا وأحبتنا في الله وجيراننا«. وحفزت فاطمة 

اليهود للبدء  بتعلم اللغة العبرية والتخلص من االمية التي كانت 

سائدة في أوساطهم.   

 ي��ق��ول س��ال��م : ع��ن��دم��ا م���ات ال��ك��ل��ب ال���ذي ك���ان يرافقني، 

أهدتني فاطمة كتاب » فضل الكالب على كثير ممن لبس الثياب« 

 « و  ال���رازي«  بكر  ألب��ي  »رسائل   : كتب  وأعطتني  للمرزباني. 

بشعراء  يعرف  الكتاب   هذا  الثقاة«  اليهود  شعراء  من  الطبقات 

العصر  السابقة لإلسالم وحتى  العصور  بالعربية منذ  يهود كتبوا 

العباسي.  بدأ سالم مرحلة املتعة في القراءة. قرأت بتزكية من 

فاطمة »الفصل في امللل واألهواء والنحل« البن حزم االندلسي 

االصنام«  »عن  وكتاب  للشهرستاني،  والنحل«  »امللل  وكتاب 

الب���ن ال��ك��ل��ب��ي، و«ن���ص���وص احل���ك���م« الب���ن ع���رب���ي، و«دي�����وان 

احل����الج«، إض��اف��ة )ل��ل��ق��رآن (. وم���ن خ���الل ال���ق���راءة أصبحت 

أكتشف من أكون ومن سأكون. 

العبرية لفاطمة، قدم لها   وبدوره شرع سالم بتقدمي الكتب 

كتاب » طلب احلكمة » عن فلسفة ابن رشد ل يهوذا بن سليمان. 

الشنبري  لسالم  واألن����وار«  الشموس   « العبري  الشعر  وك��ت��اب 

ما  هو  باليهودية  يربطني  ما  »اصبح  املتصوف.  اليهودي  الشاعر 

املزامير  في  وحكاياته  احلب  وبأناشيد  الشنبري  بقصائد  يربطني 

صفتهم،  ع��ن  التخلي  أستطيع  ال  ال��ذي��ن  وب��ال��ي��ه��ود  واالس��ف��ار 

اليهودي  حاييم  املغني  س��ال��م.  ي��ق��ول   «  ... حاييم  وباملغني 

للسكن  للمسجد والذهاب  املجاور  تغيير سكنه  الشهير، رفض 

يطرب  ال��ذي  الشجي  امل���ؤذن  ��ه��ًا بصوت  َت��َولُّ اليهودي  احل��ي  ف��ي 

القلب، حاييم ال ينام قبل أن يسمع تسابيح الفجر.  

عربي«  اب��ن  الدين  »محي  عن  فاطمة  روتها  حكاية  تذكرت 

ُتِخْف أحدًا. يقول سالم : »إذا أردت أن ال َتخاف أحدا، فال 

وتأمن من كل شيء إذا َأِمن منك كل شيء« هذا هو سر األمان في 

النفوس عند الشيخ األكبر، الذي شاهد قطيعا من حمر الوحش 

ترعى، وكان ابن عربي مولعا بصيدها، لكنه يومها جعل من قلبه 

أن ال يؤذي واحدا منها بصيد، وعندما أبصرها احلصان الذي هو 

وصل  أن  إلى  بيده  رمحه  وبقي  عنها،  فمسكه  اليها  َه��َس  راكبه 

إليها ودخل بينها، ورمبا مر سنان رمحه بأسنمة بعضها وهي في 

املرعى، فما رفعت رؤوسها وال فزعت أو هربت حتى جتاوزها، 

نفسه  ال��ذي كان في  األم��ان  الوحش  نفوس حمر  فقد سرى في 

لهم«.

استقطابان 
استوعبت  التي  العميقة  اإلنسانية  والثقافة  واحلرية،  احلب، 

والتعايش  التسامح  ثقافة  التراث،  في  وجمالي  حي  هو  ما  كل 

والتعاون من موقع املساواة، إنها قصة حب فاطمة وسالم التي 

انبعثت من على رافعة الثقافة االنسانية، كانت مبثابة بقعة ضوء 

ساطعة، ظلت عصية على االنطفاء، وشكلت عنصر استقطاب 

بعيدا عن اخلداع   الوضوح  امتلكوا  من نوع جديد،  وأشخاص 

واخللط واملواربة.  استقطاب بدأ  في املاضي ويصلح للحاضر، 

واملؤسسات  احلكم  نظام  ومصالح  الكراهية  ثقافة  وأن  سيما 

ووظفتهما  البشريتني،  الكتلتني  امل��اض��ي  ف��ي  وح���دت  الدينية 

القرن  ف��ي  ف��ي خدمة مشاريع االس��ت��ب��داد وجت��دي��د االض��ط��ه��اد.  

الصهيونية في  انظمة حكم  عربية مع احلركة  العشرين توحدت 

اقتالع اليهود من أوطانهم في أكثر من بلد عربي لدعم املشروع 

الكولونيالي اجلديد. االقتالع كان يستند الى ثقافة عدم االعتراف 

مبواطنة اليمني والعراقي واملصري واملغربي و و .. من منتسبي 

الديانة اليهودية. وسؤال متى ستخرجون من بالد العرب؟ ظل 

يتدحرج منذ القرن السابع عشر وصوال الى القرن العشرين.     

املؤذن  أن  املؤكد  اليهودي شمعون«، صار من  »الساحر  ُقتَِل 

ونشوة،  قاسم  انتحار  وراء  أن��ه  العتقادهما  بقتله  قاما  وأسعد 

التوحد هنا يأتي بني املسلم واليهودي من موقع الكراهية والشعور 

ومسلمون  يهود  »اجتمع  آخ��ر،  مشهد  وف��ي  امل��ت��ب��ادل.  ب��اخل��زي 
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لينفذوا حد الزنى برجم امرأتني يهوديتني باحلجارة حتى املوت، 

الرجم، واحدة  او  ال��زواج  بني  ُخيٍْرَن  بائعات هوى،  كن ثالث 

منهن تزوجت، اجلميلة رفضت الزواج وفضلت الرجم على أن 

ميتلكها زوج، وكذلك املرأة األخرى«. لكن موت اجلمال الفاتن 

السواء،  على  ومسلمني  يهود  لشباب  مؤملا  كان  وحشية  بطريقة 

كزناة  اجلميلة  امل��رأة  مع  يرجموا  أن  وطالبوا   اجلمال،   وحدهم 

ولم يستجب لهم. 

وال��س��الم،  والتسامح  والتعايش  واحل���ب  احل��ري��ة  استقطاب 

الذي جسدته فاطمة وحافظ عليه سالم وآخ��رون، وحده ميلك 

احلياة ويحرر البشر من االضطهاد والعبودية مبختلف أشكالها. 

واستقطاب الكراهية الذي جسده االمام املتوكل وشبتاي زئيفي 

والقاضي أحمد بن صالح  واملؤسسة الدينية املتطرفة. استقطابان 

ال يزاالن يفعالن فعلهما ويتبادالن األدوار، الفلسطيني يتحول 

االضطهاد  غير  تنتج  ال  الكراهية  ثقافة  الضحايا.  ضحية  ال��ى 

احلرية  ثقافة  وحدها  سالما.  ذلك  أسمت  لو  حتى  واالستبداد 

السابع  القرن  في  فاطمة   بدأته  ال��ذي  االستقطاب  احل��ل.  متلك 

أمثال  وجود  رغم  ومعطل،  مثلوم  اآلن  وهو  رمزيا،  كان  عشر 

فاطمة وسالم باآلالف.

أمامي  وجدت نفسي أمضي في اجتاهها، وفي اجتاهها ليس 

وأن��ا  وسعيد  فاطمة  ضدنا  خطيئة  ب��أي  ق��ام  م��ن  مسامحة  س��وى 

فاحلب واملسامحة والسالم هو طريق فاطمة. 

مفتوحني  قبريهما  وجدنا  فاطمة،  جند  لم  كما  سالم  جند  لم 

ال  ن��اس،  وال  بهما  تقبل  أرض  ال  كيف  رفاتهما.  من  وخاليني 

أحد، ال أرض وال أحد، ال أحد هنا هناك، هناك هنا، ال أدري 

اليهودي احلالي وفاطمة لم يجتمعا حتى في مقبرة واحدة، كيف 

وال  قبر  بال  الريح  في  هكذا  الريح!  في  وت��ذر  عظامهما  تطحن 

وطن. أخبرونا أن سعيد ذهب وبيده صرة نحو الشرق، آخرون 

قالوا نحو الغرب، البعض ظن أنه اجته شماال، فيما أكد غيرهم 

ذلك  غير  ذل��ك،  غير  اعتقدوا  قليلون  اجلنوب،  نحو  مضى  أنه 

متاما.


