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ريحانة زعيرت

على منضدة خشبّي�ة متواضعة، مطّلة على شّباك يدخُل منه هواُء شجرِة الكين�ا 

العتيقة، جيلس خليل أحمد خليل يف شّقته الكائن�ة يف أحد أحياء بريوت. تقبع خلفه 

وعلى امتداد حائط الصالة، طواًل وعرضًا، مكتب�ٌة  تعِبق منها  راحئُة الكتب القديمِة 

ممزوجًة بتلك اجلديدة. حتتضن اثنني وستني مؤّلفًا من رصيده، وتسعًا وستني 

مّما َعَمد إليه من املعّربات، إضافًة إىل موسوعة الالند الفلسفّية.

كشاهٍد من الزمن اجلميل جنا، تتمركز قرب املنضدة كنب�ٌة صغريٌة لم تِصبها 

بدايات  إىل  الذاكرة  يف  معًا  لنغوص  أستاذنا  جانب  إىل  عليها  جلسُت  احلداثة. 

السرية ومحّطاٍت أساسّية من التجربة. فتأّس خليل أحمد خليل حيًن�ا وبكى تارًة، 

وشعر بالعّز والفخر طورين.  

وفيما يلي نّص املقابلة:

من هو خليل أحمد خليل؟

هو ال يعرف، لكنه تعّلم أن يعرف أين يكون. ولدت يف 2] تشرين الثاين عام 
942] يف بيت أحزان. ألّن أيم ُصِدمت بموت اثنني من إخويت. كنت ابن مدين�ة 
واحلياة  الريفّي  الكرم  على  تعّودت  أي  فتقرّيت.  القرية،  يف  نشأ  الذي  صور 
الكريمة، وأّن الكرامة فوق كّل اعتب�ار، واألمانة أيضًا. فقد عشُت املرحلة الثاني�ة 
من  الثالثة  املرحلة  ويف  قانا،  بلدة  يف  الشامّية  سعدى  جّديت  مع  طفوليت  من 

الطفولة ترعرعت يف كنف عّميت ميالء.

تعّلمُت يف مدرسة اإلنكلزي يف صور، وهي من أقدم اإلرسالّيات يف املدين�ة. ثّم 
تلّقيت تعليًما قرآنّي�ًا يف كنف عيّم الشيخ محّمد علي الصايغ، ودرسُت قواعد 
النحو اآلجّرومّية. فتعّلمت الفصاحة واللفظ العريّب املتني. ثّم دخلت مدرسة 
من  والثاين  األول  الصّفني  يف  الفرنسّية  اللغة  فيها  وتعّلمت  الرسمّية،  حناواي 
املرحلة االبت�دائّي�ة. ُعدت إىل والدي يف صور وعمري عشر سنوات وتسّجلت يف 

املدرسة اجلعفرّية. وهناك أنهيت الشهادة الرسمّية.

كشأن كّل العاملّيني، جئن�ا من قاع الفقر. األمر الذي أعطانا نوعًا من الصالبة 
والقّوة والفصاحة، واالعتماد على النفس، كانت حياتن�ا مقاومة وكدحًا. كما أّنن�ا 
النكبة، والهجرة الفلسطينّي�ة.  عشنا يف بيئ�ة منفتحة على جوارها. وقد عشنا 

وكّنا شعبًا واحدًا بقضّيتني متشابهتني.

»نحن ذاهبون باتجاه 

نهضة كبرية جداً«

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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هل كنتم واعن بأّنكم جزٌء من قضّية كبرية؟

نعم، من خالل املدرسة اجلعفرّية اليت كانت حتتضن أحزابًا متعّددة، 
وحركات سياسّية، حركة البعث والقويّم السورّي والقومّيني العرب 
والشيوعّيني. كّلها كانت موجودة يف مدارس مدين�ة صور وسرعان ما 

وعين�ا القضّية.

مىت كان أول نشاط سيايّس يف حياتك؟

أّول خطاب سيايّس كتبت�ه يف حيايت كان عام 956] يف الرابعة عشرة 
كلمة  ألقي  أن  أريد  اجلعفرّية  املدرسة  يف  للناظر  قلت   . عمري  من 
الصفوف  من  فطلب  بلفور.  وعد  وذكرى  اجلزائرّية  الثورة  بمناسبة 
على  املدرسة  يف  نت�دّرب  كّنا  كلميت.  وألقيت  امللعب.  يف  تنتظم  أن 

اخلطابة. ويف اجلامع على االصطفاف واالنضباط والثب�ات.

كيف عاش خليل أحمد خليل مراهقته؟

لقد كنُت شقّيًا، لدرجة أّنين رسبت يف الدورة األوىل يف صّف الربوفيه. 

اىل  بالذهاب  نفس  عاقبت  فقد  إجيابّي�ة.  صدمة  بمثابة  كانت  لكّنها 

مدرسة داخلّية يف حبمدون – املعهد العريّب. فالذكّي من حياسب نفسه. 

والنقد الذايّت نوع من الذكاء. 

ومأساة  املعاناة.  صالبة  من  جاءت  قّوة  من  تشّكل  جيلنا  أّن  الواقع 

احلسني حاضرة يف ذهنن�ا جميعًا. فكيف يرتّب املرء على مأساة كهذه وال 

يكون تراجيدّيًا وبطولّيًا يف حياته.

عام  يف  الثانوّي  والثاين  الثانوّي  األول  صفي  درست  الّسنة  تلك  يف 

. وكنُت الوحيَد  درايّس واحد. وُعدت إىل صور قبل انتهاء العام الدرايسَّ

الذي جنح يف امتحانات البكالوريا؛ القسم األول.

وبعدها درست الفلسفة يف صيدا. وعلى الطريق ذهابًا وإيابًا قرأت 

57 كتابًا. هكذا أمضيت مراهقيت.

ما هو أّول كتاب قرأته؟

لـ  وكان  عمري،  من  عشرة  الرابعة  يف  كنت  عندما  قرأُته  كتاب  أّول 
»نهرو«: »ملحات من تاريخ العالم«. وكتاب آخر لصبيح محمصاين: 

»األوضاع التشريعّية يف البالد العربّي�ة«.

هل أّثرت باكورة قراءاتك يف توّجهاتك الفكرّية والسياسّية؟

تقريب�ًا  كتاب   [500 من  كتابان  هذان  مرحلتها،  يف  طبعًا  أّثرت 
قرأتهم يف حيايت. 

لو كان لديك الفرصة لتغيري يشء ما مّر يف حياتك فماذا سيكون؟

ال أغرّي شيئ�ًا بل أقوم بأشياء جديدة.

ما أكرث ما يشعرك بالفخر؟ 

أنا إنسان متواضع، لكن تسعُدين إجنازايت. وأّولها ترجمة »موسوعة 
العقل  نقل  حاولنا  املوسوعة  هذه  خالل  من  الفلسفّية«.  الالند 
األورويّب والعقل العاليّم إىل اللغة العربّي�ة. لكن املؤسف أّن العرب لم 
جيهزوا بعد. لكيّن على يقني أنَّ ما نقوم به اآلن سُيؤيت ثماره بعد حواىَل 
خمسني سنة أو مئة سنة تقريب�ًا. ألّن هذه البالد سوف حترتق، هذا 

العفن كّله سوف يزول.

أّما يف املؤّلفات، فأنا سعيد بإجناز مجموعة كتب تأسيسّية مهّمة: 
وقضايا  العربّي�ة  »املرأة  العريّب«،  الفكر  يف  األسطورة  »مضمون 
و«عقل  العلم«  و«عقل  االسالم«  يف  »العقل  وكتيب  التغيري«. 

الوهم« هما اخلالصة واالكتشاف.

هل جهد موسوعة الالند ُجهد شخيّص أم بالتعاون مع مؤّسسات؟

بمساعدة  سنوات  أربع  فيه  مكثت  شخصّيًا.  ُجهدًا  كانت  لقد 

ضيف وتجربة
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املرحوم أحمد عويدات  صاحب دار عويدات. 
شّقته  رهن  أن  بعد  املشروع  مّول  الذي  فهو 
أن  املفرتض  من  وكان  لرية.  مليون  بمئة 
األشخاص  من  مجموعة  الرتجمة  ُيشاركين 

لكّنهم طلبوا أسعارًا خيالّية.

املفّضل  وهو  قرأته  الذي  الكتاب  هو  ما 
لديك؟ 

القرآن.  إاّل  قرأُته  واحٌد  كتاٌب  لدّي  ليس 
قرأت  قد  فأنا  ذكرت،  وكما  أقرأه.  زلت  وما 
الكتاب  إىل  أعمد  حيث  كتاب.   [500 حواىَل 
فأتصفحه. أقرأه قراءة صحفّية إذا لم جيذبين. 
وإذا كان من الروائع أقرأه مّرة ومّرتني وأحياًنا 

أكرث. أقرأ خمسني صفحة يف الساعة.

كيف يمكن أن يقرأ أحدنا خمسن صفحة 
يف الساعة!

بّد  ال  عليه،  وللحصول  الرتكزي.  خالل  من 
عِمل   

ُ
أ أنا  باكرًا.  واالستيقاظ  باكرًا  النوم  من 

الثامنة.  حىّت  صباحًا  اخلامسة  من  ذهين 
ف. هذان األمران ُيرحيان 

ّ
ثالث ساعات وأتوق

الشفافّية.  على  خاللهما  من  وحتصل  الدماغ 
ألّن الذاكرة إذا لم ترحت، ال تعطي.

ما العمل الذي أردت إجنازه ولم تتمّكن من 
حتقيقه بعد؟

وأهّمها  طموحايت.  كّل  حّققت  هلل،  احلمد 
عائليت.

لم  لكن  تتعّلمها  أن  أحببت  الي  املهارة  ما 
تستطع؟

أحببت أن أكتب خبّط أجمل من خّطي. وأن 

يف  محاوالت  ولدّي  والتخطيط.  الرسم  أتعّلم 
الرسم.

لماذا اخرتت ميدان علم االجتماع؟

وعلم  الفلسفة  بني  واقع  املعريّف  ميداين 
موقع  أفهم:  أن  ريد 

ُ
أ أليّن  دخلُته  االجتماع. 

اإلنسان وطبيعة وجوده يف املجتمع. 

هل فهمت؟

اكتشفت أّن اإلنسان كّلما رجع إىل الطبيعة 
ألّي  وأّن  له.  أفضل  ذلك  كان  فطرِته  وإىل 

هذا  يف  إنسان 

أو  متخّلفًا  أو  أمّيًا  يكون  أن  يف  احلّق،  العصر 
فقريًا. فرّبما سيكون أكرث سعادة، وُيعّمر أكرث.

يف  األكرب  األثر  له  كان  املفّكرين  ِمن  َمن 
هاتك يف مرحلة الشباب؟ توجُّ

املرحلة  يف  وثقافته.  شأنه  له  كان  يوم  كّل 
السارترّية، ُكنت أدرس يف اجلامعة يف فرنسا. 
قرأُت  أن  إىل  وبالوجودّية،  بها  مخدوعًا  بقيت 
كتاب سارتر: »تأّمالت يف املسألة اليهودّية« 
تأيي�د  إعالن  بمثابة  الكتاب  كان   .)[948(
وتساءلت  بالَغنب؛  فشعرت  إلسرائي�ل. 
يف  وتفاجأت  له!  نرتجُم  العرب  حنن  كيف 

االزدواجّية: كيف هو مع ثورِة اجلزائر وحقوِق 
الشعوب من جهة، ويؤيُد استعماَر فلسطني 
الكتاب  يف  جّيدًا  تأّملت  أخرى؟  جهٍة  من 
املسألة  ماركس:  كتاب  على  رّدًا  فوجدُته 
كتابًا  طبعُت  عندها   .)[940( اليهودّية 
السياسة  وتهافت  السارترّية  عنوان:  حتت 

واألخالق. شعرُت أيّن كشفُته وأصبح ورايئ.

وبعد مرحلة سارتر؟

أصبح  النقد.  على  الُقدرة  لدّي  أصبح 
أّنين لم أعد  النقدّي لدّي متين�ًا لدرجة  العقل 
أحبايث  مرحلة  يف  بعدها  دخلت  بأحد.  أنبهر 
الوقائع  جبمع  وبدأت  السوسيولوجيا،  يف 

واحلوادث.

هل كان ثّمة منعطف أسايّس يف 
حياتك؟

طبعًا. حنن جيل النكسة، عام 
967] كنت طالبًا. ورأيت كيف 
واالعالم  األيديولوجّيات  ُتقّزم 
الفرتة  تلك  العدّو.  األيديولويّج 
املصرّي  للرئيس  التجربة،  نقد  فرتة  كانت 

جمال عبد الناصر، وللسياسات العربّي�ة. 

فرنسا  يف  الّطالبّي�ة  الثورة  جاءت  بعدها 
العمل  أّن  أثن�اءها  أدركت  وقد   .[968 عام 
السيايّس الفردّي ليس له معىن. فإذا أردَت أن 
تعمل يف السياسة فعليك أن تنتيم إىل حزب. 

س حزبًا لك.  إذا لم يكن َثّمَة حزب، فلتؤسِّ

جنب�الط.  كمال  مرحلة  كانت  املرحلة  تلك 
حوارات  وجمعتن�ا  إليه.  تعّرفُت  وقد 
على  انتسبت  أشهر،  ستة  مّدة  ونقاشات 

فرح احلاج دياب

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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فرح احلاج دياب

وتفّرغُت  السيايس،  العمل  اعزتلُت  ُقِتل،  وعندما  احلزب.  إىل  إثرها 
للعمل األكادييّم. الواقع أّن السياسة أصبحت خلفي.

ما هي أكرب مخاوفك على عقل الشباب العريب اليوم؟

يأيت احلديث هنا عن عقِل األجيال. هذا اجليل يواجه احلريق الذي 
سيّتِسع لَيشَمل كلَّ األنظمِة الُمتعّفنة. هذا احلريق ال بّد منه. ثّمَة غابة 
لكّن  وانتهين�ا.  احرتقت  الغابة  أّن  ّمن 

ُ
خت سوف  بعيد  من  حترتق.  سوف 

جذورًا وبذورًا يف األرض، ستخُرج لتصنع املجد، عندما تمطر.

أّن  مع  ها، 
َ
يقرأ أن  أحد  يريد  ال  جّدًا  مهّمة  مسألة  ثّمة  ذلك،  إىل 

ترجمُته  الذي  الكتاب  يف  أّكدوها.  األوروبّيني  الُمفّكرين  من  مجموعًة 
سُتحِدُثه  ما  إّن  كوفيل  يقول  اخلفّية«،  والثورة  »إيران  كوفيل:  لتريي 
الثورة اإلسالمّية يف إيران حضارّيًا، سيكون يف محيطها أخطر وأهّم مّما 
من  سنًة  أربعون  اليوم،   نرى  وكما  أوروبا.  يف  الفرنسّية  الثورة  أحدثت�ه 

حصار الثورة لم يمنعها من أن تأخذ مداها.

ميشيل فوكو ذهب إىل طهران وعاش فيها مّدة ستة أشهر، وأّكد هذه 
النبوءة. إاّل أّنه جيري جتاهُلها يف أروقِة الفكر السيايّس العريّب. إذًا يكمن 
اخلوف على الشباب العريّب يف التضليل واإليهام. هذا اجليل سيستمّر 
على  يشهُد  جديٌد  جيٌل  بعده  وسيأيت  القرن،  هذا  من  الثالثينّي�ات  إىل 
واقٍع آخر. وأنا يف بعض مؤّلفايت قد كتبُت هذه األفكار. إذا لم أكن حّيًا 

فقد كتبُتها للجيل القادم.

هذا يعين أّنك متفائل بمستقبل الشباب العريّب؟

حىّت  الكربى  األمُم  جّدًا.  كبرية  نهضة  اه 
ّ

باجت ذاهبون  حنن  طبعًا. 
عن  نتحّدث  حنن  وعريضة.  طويلٍة  حضارّيٍة  دورٍة  إىل  حتتاُج  تنهض 
مليار وخمسمئِة مليون مسلم يف العالم. عن جغرافيا ممتّدة يف أفريقيا 

وآسيا وأوروبا. 

اإلسالم اليوم يف ذروة العوملة. وبغضِّ النظر عن محاوالت التشويه 
والتوهني اليت يتعّرض لها، من خالل املجرمني الذين يوِجدونهم حتت 

عنوان »اإلسالمّيون«. هؤالء سيحرتقون يف الغابة مع العفن.

ما دعوتك للشاّبات 
والشباب اليوم؟

 
أدعوهم إىل 

استعمال 
ُعقولهم. إىل أن 
يكونوا واقعّيني 

وصادقني 
ومعلوماتّيني، أي 
أن ال يبنوا آراءهم 
على اإلشاعات، 
وأن ال يسمحوا 

ألحد بتضليلهم. 
كما أدعوهم 

إىل أن يتعّلموا 
موا.  وُيعلِّ

ضيف وتجربة




