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 املقدمة

در لرّبما إسطنبول هي 
َ
املكان األنسب لعقد ندوة بمثل هذا العنوان: اإلسالم سواء باملصادفة أم بالق

والليبرالية. في نصوص أشهر الكّتاب األتراك غالًبا ما تحضر إسطنبول مدينة مبتالة بجمال املالمح وحزن 

الّروح. هكذا هي أيًضا في إحدى روايات أورخان باموق، والتي استعار عنوانها من اسم املدينة نفسها؛ 

درك بالحواس. لذلك، كنُت وما أزال إسطنبول. ليس يخ
ُ
درك باألحاسيس أكثر ما ت

ُ
فى أن شعرية العوالم ت

أظن بأننا ال نستطيع طرح األسئلة الحقيقية إال بعد اإلصغاء إلى الشعراء ما دام من طبيعة الحدس الشعري 

ا. إننا هنا اآلن، في نقطة التقاطع األشّد خطًرا ضمن أسئلة عالق ة الشرق بالغرب، عالقة أن يكون استشرافيًّ

التراث بالحداثة، عالقة اإلسالم بالعالم املعاصر. هنا اآلن، حيث ال ينفّك املاض ي يمض ي من دون أن يمض ي 

بالفعل، وحيث ال ينفك اآلتي يأتي من دون أن يأتي بالفعل. أو بلغة النحو الفرنس ي، هنا املاض ي غير املكتمل 

علق بشروط بعيدة املنال. هذا التمّزق في األبعاد بين ما "لم يعد" وما مثل أضغاث األحالم، وهنا املستقبل امل

"ليس بعد"، هذا االنحناء الحاد في منحى الّزمان، هذا االرتخاء الخطر في قدرة الوعي على اإلمساك باللحظة 

ال الوعي. املوقع األنسب ملعاودة طرح سؤ  -على وجه التحديد-لدرجة فقد الوعي أحياًنا، هذا الالتموقع هو 

أليس الوعي تحديًدا هو القدرة على التموقع في الزمان واملكان؟ ها قد بلغنا اآلن عتبة السؤال: من نحن 

 وماذا نريد؟

في أّول زيارة لي إلى إندونيسيا قبل سنوات مضت )وإندونيسيا كما تعلمون هي أكبر بلد ذي غالبية 

وات ونيف. وكانت املصادفة سعيدة ما دمنا نصغي مسلمة( التقيت بشاعر عراقي عاش هناك ملّدة عشر سن

 
ٌ
ب، إنها ال تعني أّي ش يء. خالصة

َ
ْرت
َ
. قال لي بالحرف: ستسمع كثيًرا جملة "أنا مسلم"، ال ت

ً
إلى الشعراء أّوال

أدركها شاعٌر، ثم جعلتها منطلًقا للتفكير ومعاودة التفكير، ثم سرعان ما أدركُت أن السؤال ال يشمل 

سب، إنما هو سؤال اإلسالم اليوم في كل مكان. ما معنى جملة "أنا مسلم"؟ ما معناها حين إندونيسيا وح

تقال مّرات تلو املّرات، بسبب أو من دون سبب؟ هل اإلكثار من ترديد الكلمات هو الذي يفرغها من املعنى 

نوع من التعويض؟ لن جراء كثرة االستعمال؟ أم إن فراغ املعنى هو الذي يجعلنا نكثر من ترديد الكلمات ك

أجازف باإلجابة، وعلى األرجح ال أملك اليقين، لكني سأجازف بتقديم مالحظات تكميلية. إليكم إحداها. 

صديقة فرنسية تعمل في عمادة باريس اشتكت لي ذات مّرة بالقول: أعمل في مصلحة إدارية تجعلني أطرح 

ألم وغير ذلك، لكن، حين يهم األمر أحد املسلمين، على األشخاص أسئلة حول األصل واملنشأ والوالدة ولغة ا

فقد ينبري من تلقاء نفسه ليجيبني عن سؤال لم أطرحه وال يحّق لي طرحه، فيقول: "أنا مسلم". كما لو أنه 

 يريد أن يقول لي: لم تسأليني السؤال األهم، ومع ذلك ها أنا أجيبك عنك، "أنا مسلم". 

غة األهمية: في مستوى الالوعي الجمعي يشعر املسلم كما لو أن هناك بهذا املعنى نحصل على مالحظة بال

 مطروًحا عليه دائًما في األحوال كلها: من أنت؟ بل يشعر بأن السؤال يتعلق بالهوية الدينية تحديًدا. 
ً

سؤاال

ا، ولن يمنعه إسالمه من  وعلى الرغم من أن إسالمه لن يمنعه من أن يقول "أنا فرنس ي" حين يكون فرنسيًّ

ا، ولن يمنعه إسالمه من أن يقول "أنا إندونيس ي" حين يكون  أن يقول "أنا أميركي" حين يكون أميركيًّ
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ه ُيفضل غالًبا جملة "أنا مسلم". طيب، هل فعل "ُيفضل" هو الفعل املناسب أم ثمة على 
ّ
 ان

ّ
إندونيسيا، إال

طرح األسئلة امل
ُ
وعي الجمعي؟ ال ت

ّ
طرح لغاية األرجح دوافع تنتمي إلى الال

ُ
فتوحة طمًعا في أجوبة مغلقة، لكنها ت

 التفكير. وها نحن نفعل.

ا. يعني ذلك  ا أو أميركيًّ ا أو تركيًّ ولكي ندفع باألمور إلى مداها –نفهم معنى أن يكون املرء إندونيسيًّ

 أن يلتحق باملؤسسة العسكرية، ويقاتل ضمن صفوف جيش البلد الذي ينتمي -األقص ى
ً

 أن من حقه مثال

إليه. لكن، في هذه الحالة ماذا تعني جملة "أنا مسلم"؟ ماذا تعني الهوية الدينية حين ينضم املسلم الفرنس ي 

إلى الجيش الفرنس ي، أو حين يعمل الجندي األردني أو اللبناني تحت إمرة ضابط مسيحي؟ ها نحن دفعنا 

ا. لكن بوسعنا النظر ضً ل ومحمود أيبالوضعية إلى حدودها القصوى لكي نختبرها. هذا إجراء اختباري معقو 

إلى سائر الوضعيات تباًعا. ما معنى جملة "أنا مسلم" عندما أكون طبيًبا عسكرًيا في بلد متعدد األعراق 

والديانات؟ عندما أكون قاضًيا لألسرة في بلد يتبّنى الزواج املدني؟ عندما أكون جمركًيا أو إسعافًيا أو 

ا في أي بلد كيف ما  كان؟ عندما أكون متطوًعا ضمن هيئة أممية لإلغاثة اإلنسانية؟. ما معنى جملة إطفائيًّ

؟ وهل تختلف جملة "أنا مسلم" عندما أمثل 
ً

"أنا مسلم" عندما أدخل إلى مخدع التصويت االنتخابي مثال

ى أن أقلية دينية عن الجملة نفسها عندما أمثل أكثرية دينية؟ طبًعا نعلم أن اإلجابة عن السؤال ما معن

أكون مسلًما؟ ليست ممتنعة طاملا أني قد أمأل الفراغ بالجمل التي أحّب، والتي قد تكون على األرجح 

 ،
ً

انطباعات طيبة وخواطر نبيلة. وفي األحوال كلها لنا، الحق كل الحق، أن نتخيل ما نشاء من أجوبة. مثال

ا: املسلم صفة يتصف بها أتب  جدًّ
ً

 جميال
ً

اع الديانات التوحيدية اإلبراهيمية كافة سمعُت أحدهم يقول قوال

 خطًرا جًدا: املسلم من بايع الخليفة الفالني على السمع 
ً

وفق الداللة القرآنية. ثم سمعُت آخر يقول قوال

 غريبا جدا، يتحّدث فيه 
ً

والطاعة في املنشط واملكره إلى آخر الحديث. وقد سمعت أيًضا مثقًفا يقول قوال

   والرحمانية )ولسُت أدري!( كصفات مميزة لإلنسان املسلم.عن مفهومات السبحانية 

في األحوال كلها، وبمعزل عن السجال يمكننا القول، حين يكون املسلم جيًدا فال وجود ألي فضيلة 

يمكنها أن تميزه من سائر الخلق، وحين يكون املسلم سيًئا فال وجود ألي رذيلة يمكنها أن تميزه من سائر 

ملؤكد بالحس السليم والخبرة اإلنسانية. وإال فأّي الرذائل تخّص من يقول "أنا مسلم" حين البشر. هذا هو ا

؟ وأي الفضائل تخّص من يقول "أنا مسلم" حين يكون داعية للسالم على سبيل 
ً

يكون تاجر سالح مثال

 املثال؟ 

 حين ال نعرف عم نتحّدث؟ أفال 
ّ
يكون جوهر املشكل هنا ثمة قاعدة ندركها بالخبرة: ال نكثر الكالم إال

 ناذًرا، لكن !أننا ال نعرف عّم نتحّدث
ّ
؟ على سبيل املثال، في الخطاب الغربي ال نسمع كلمة الديمقراطية إال

يتعلق األمر في املقابل بممارسة يومية راسخة في املؤسسات والسلوكيات. أما في مجتمعات شمال إفريقيا 

ا من ال يردد كلمة الديمقراطية في اليوم الواحد والشرق األوسط التي هي مجتمعاتنا بالذات ، فال ُيعد سياسيًّ

 عشرات املّرات، غير أن األمر يتعلق بكلمة هي األخرى لم تعد تعني عندنا أّي ش يء. 

ليس اإلسالم ديانة أيقونات، هذا معلوم بالضرورة، لكن هناك من ال يكتفي بالقول "أنا مسلم" بواسطة 

 لم يستعملها الرسول(، الحجاب )واملصطلح الكلمات بل يستعين بال
ً

رموز واأليقونات: السبحة )وهي أصال
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أصال ليس مذكوًرا في القرآن وال في الحديث(، زبيبة الصالة )وهي أصال ال يحفل بها تراثنا الديني وبالصدفة 

 إلى أدعّية رنين الهاتف التي قد تبل
ً

(، ثم وصوال
ً

غ حّد الهوس في بعض ال نراها على جباه شيوخ األزهر مثال

األحيان. لقد ُسئل أحد املتصوفة ذات مّرة ما لنا ال نسمعك تذكر هللا؟ فأجاب: كيف أذكره إذا كنت ال 

أنساه. الذكر والنسيان سيان. بل الذكر املتكرر تعويض عن النسيان املتجذر. هذا األمر ندركه بالحس 

مسمى مكر التاريخ. بحيث يتحقق الهدف  اليومي البسيط. لكن ثمة نظرية متكاملة لدى هيغل تحت

التاريخي أحياًنا بأقنعة مضادة. ثمة نظرية أخرى لدى فرويد تجعل الحلم بدوره قد يحقق رغباته بأقنعة 

مضادة. وبالعودة إلى الحس اليومي البسيط نالحظ ما يلي، إن الرغبات الجنسية األشّد "خطًرا" تعرف كيف 

ألكثر زهًدا وورًعا. أال تحيل فتنة الدجال في املتخيل الديني إلى رمزية قناع تتسلل إلى النفس عبر األقنعة ا

الورع حين يخفي الدوافع األشّد خطًرا؟ إنها لعبة األقنعة في آخر املطاف، بحيث قد يكون اإلفراط في الشكل 

 محض غطاء للتفريط في املضمون.

د الدين في مستوى السطح ويتراجع في مستوى في األحوال كلها، أمامنا مالحظة يتفق حولها الجميع: يعو 

العمق، أي أن الدين يعود في املظهر وينسحب في الجوهر. هذه املالحظة ال تثير أي خالف سوى في أساليب 

ا 
ً
التعبير عنها، وفي ُسُبل التفسير أو التبرير. إذ يراها بعضهم ضعًفا في الوازع الديني، ويعدها بعضهم نفاق

ا، ويظنها آخ رون مؤامرة على اإلسالم، وهي سواء أثارت االستغراب أم االستنكار أو السخرية فال أحد دينيًّ

ينكرها في األخير. لكن للتأكيد، ليس ثمة من تناقض بين غلّو الظاهر وفراغ الجوهر، بل ثمة تكامل. الغلو 

يكفي أن  في السطح محض تعويض عن خسارة في العمق. بال شك ثمة خسارة في العمق. ثمة خسارة ال

نحجبها أو نكتمها حتى نخفف من وطأتها. فإن الداء فينا، واإلنكار داء آخر. تكمن بؤرة األزمة في أن اإلسالم 

كما ورثناه، لم يعد قادًرا على اإلجابة عن تطلعات األجيال الجديدة. النتيجة النظرية هي غربة اإلسالم عن 

موجة غلو في الدين ترفض هذا العالم الذي ال يالئم  العالم. والنتيجة العملية موجتان دراماتيكيتان:

اإلسالم، تقابلها موجة خروج عن الدين ترفض اإلسالم الذي ال يالئم هذا العالم. ومجمل القول، ثمة شرخ 

ثقافي بين اإلسالم كما ورثناه ومتطلبات العالم املعاصر الذي نعيش فيه اليوم. بين تينك املوجتين ليس 

طية واالعتدال، بل املطلوب بلغة صريحة هو العالج؛ ألن األمر متعلق بحالة مرضية بكل املطلوب هو الوس

ا بين ما نريده في مستوى الوعي )العالم كما نراه(، وما نريده في مستوى  املقاييس. إذ نعاني فصاًما جماعيًّ

والسبي. التقيُت بأشخاص  الدوافع الالواعية )الدين كما ورثناه(. شاهدُت شباًبا مؤدلًجا يخلط بين التحرش

يخلطون بين البغاء وما ملكت أيمانكم. علمُت أن أحدهم يطلب املساعدات من الكنيسة ويسميها جزية 

 يسأل شيخه هل يجوز الغش في امتحانات أرض الكفار؟ صديق مغربي 
ًّ
إلراحة ضميره. سمعُت شاًبا سعوديا

سجد عن عالقته الجنسية مع فتاة أميركية غير مسلمة، يقيم في الواليات املتحدة األميركية يستفتي إمام امل

 فيفتي له أن ال جناح عليه ما دامت الفتاة ليست مسلمة. 

إننا ال ننتمي إلى حضارة مهزومة وحسب، بل ننتمي إلى حضارة مريضة. املرض عضال، ويحتاج إلى عالج 

 طويل األمد. هذا العالج يحمل اسًما صريًحا: اإلصالح الديني.
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عده إذا 
َ
كنَت تبتغي عون الطبيب فال بّد أن تكشف عن جرحك. هكذا تكلم بوثيوس قديًما في كتاب أ

أحد أهم كتب الحضارة الّرومانية، "عزاء الفلسفة". هذا الكتاب الذي ُيعلم الناس كيف يواجهون مصائب 

لوسيط. وهذا يعني ما الدهر بالتعويل على الفلسفة، ُيعّد ثاني أشهر كتاب بعد الكتاب املقدس في العصر ا

 من الوقوع 
ً

يعنيه. عموًما هو أفضل كتاب يمكنه أن يمنحنا القدرة على التحمل العقالني ألسوأ األحوال بدال

في أسر أسوأ االنفعاالت. إنه الدرس الذي يهمنا نحن املحتم علينا أن نخوض معركة التنوير في أوضاع 

سية، أفالطون، هي العدّو األول للسياسة. من هنا يجب عصيبة. االنفعاالت كما يشدد أب الفلسفة السيا

 أن ننطلق ُمجّدًدا.

 

 قلت، ما العمل؟

ثّمة ثالثة مفاتيح لإلصالح الديني في اإلسالم اليوم، سأحاول أن أبُسطها أمام أنظاركم من خالل ثالثة 

، ما النص الديني أسئلة أعالجها باقتضاب، وأترك االستفاضة للمناقشة، وتبًعا للحاجة 
ً

واالقتضاء: أوال

ا، إلى أي منظومة قيم نحتاج؟
ً
 وما وظيفته؟ ثانًيا، ما الشريعة؟ ثالث

 

، ما النص الديني وما وظيفته؟
ا

 أوًل

ال يبدو أن اإلجابة عن السؤال ما النص الديني بدهية في تاريخ اإلسالم. لربما املكسب الوحيد هو 

(. لكن حتى في هذه الحدود ثمة رؤية تذهب إلى وجود آيات غير التوافق على النص القرآني )املصحف

مذكورة في النص القرآني )املصحف( غير أن أحكامها سارية املفعول، ويجب العمل بها، من قبيل آية الرجم 

سخ لفظه وبقي ُحكمه، لكن حجم االلتباس يزداد 
ُ
على سبيل املثال. وهي بهذا املعنى آيات تندرج ضمن ما ن

قل إلى السؤال املوالي، ماذا يضاف إلى النص القرآني؟ صحيحان؟ أربعة؟ أو ستة؟ بل قد تشمل حين ننت

دائرة النص الديني املتن الصحابي والتابعي لدى السنة، واملتن اإلمامي لدى الشيعة؟ بل قد تشمل دائرة 

ا معنى النص الديني يحتاج 
ً
روى عن الصحابة أحياًنا. إذ

ُ
إلى ضبط وإحكام. النص حتى حكايات وقصص ت

لكي ال أطيل، أرى أن هناك نقطة إسناد مهمة في التاريخ. ما هي؟ لقد كان عمر بن الخطاب يردد: "حسبنا 

 كتاب هللا". ويبقى السؤال ما هي وظيفة "كتاب هللا" اليوم؟

 من استل
ً

هام تكمن الخطيئة األصلية للعقل الفقهي في محاولة استنباط األحكام من النص القرآني بدال

القيم الوجدانية. وهي خطيئة نابعة من االعتقاد بأن أفعال األمر الواردة في النص القرآني )قاتلوا، اقتلوا، 

هاجروا، اضربوهن، إلخ( ال تخص مأمورين محددين في أوضاع التنزيل وشروط السؤال، وإنما هي أحكام 

. لذلك أرى أن دور الخطاب القرآني محدد مطلقة في الزمان واملكان، بمعنى أنها فرائض مثل الصالة والصيام

 في وظيفتين اثنتين هما:
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، النص القرآني خطاب نستلهم منه القيم الوجدانية )الرحمة، العفو، املغفرة، الغفران، كظم 
ً

أوال

 استنباط األحكام.
ً

 الغيظ، إلخ(. وتلك هي املهمة التي أقصاها العقل الفقهي محاوال

حمل وظيفة تعبدية. بمعنى أن القرآن الكريم نصلي به، ونتعبد به تماًما ثانًيا، النص القرآني خطاب ي

 كما يفعل أي مسلم غير ناطق باللغة العربية من دون أن يمثل ذلك أي إفقار لوظيفة الخطاب القرآني.

 

ا، ما الشريعة؟  ثانيا

كتب الفقهاء الشريعة ال توجد في املصحف. الشريعة ال توجد في الصحاح. الشريعة توجد حصًرا في 

التي تعّد بمئات املجلدات. الشريعة هي محصلة االجتهاد الذي مارسه الفقهاء طيلة قرون طويلة، وهم 

يحاولون أن يستنبطوا من "النص األصلي" )اآليات القرآنية، املتن الحديثي، املتن الصحابي، املتن التابعي...( 

ها "النص األصلي"، وهم يستعملون ألجل ذلك آليات بعض األحكام التي تحاول اإلجابة عن نوازل لم يجب عن

طرح عليه في األصل. 
ُ
 القياس. والقياس معناه أن نفرض على النص اإلجابة عن أسئلة لم ت

وقد جاءت الشريعة في مستوى الجهاز املفاهيمي والنسق القيمي تعبيًرا عن عصر التوسعات 

لغنيمة، السبي، دار الحرب ودار اإلسالم، الفرقة اإلمبراطورية )الجماعة، الطاعة، البيعة، الجزية، ا

الناجية، إلخ(. وهي مفهومات وقيم ما عادت تناسب عصر الدولة الوطنية. هذا ما يفسر حالة الفصام 

 الجماعي.

 

ا، إلى أي منظومة قيم نحتاج؟ 
ا
 ثالث

، نجده في واقع في الوقت الذي يزعم فيه الخطاب الديني السائد والرائج بأنه حارس القيم واألخالق

الحال يكرس أزمة القيم. وهي أزمة تتمثل في أربعة مستويات: خلط القيم باالنفعاالت، القلب اإليديولوجي 

 لنظام القيم، بتر القيم، وتكريس ثقافة الريع.

 

 خلط القيم باًلنفعاًلت-1

الديني يردد دائًما بأن من ثمة خلط بين القيم واالنفعاالت. لذلك، ليس مستغرًبا أن نسمع الخطاب 

أخالق املسلم الغيرة والغضب والثأر واالنتقام والحمية إلخ. في حين إن الحس السليم يدرك بأن هذه ليست 

 قيًما أخالقية بل محض انفعاالت سلبية، وأحياًنا هي محض غرائز بدائية.

 القلب اإليديولوجي لنظام القيم-2

هكذا تقول إحدى الشعارات الرائجة. ما يعني أن القتال ليس محض  )املوت في سبيل هللا أسمى أمانينا(،

وسيلة، وإنما غاية الغايات، وهو ما يجعل حالة االستنفار والجاهزية للقتال هي الحالة الطبيعة لإلنسان 
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املسلم. لذلك ال غرابة أن تكون املفهومات السياسية لإلسالم اإليديولوجي ذات طبيعة عسكرية: اللواء، 

اعة، البيعة، االحتراب، التدافع، الغزو، الوالء، الشهادة، الجهاد، الغلبة، التمكين، إلخ. وكما كان الجم

فهم قياًسا على "كتب عليكم الصيام"، كالهما فرض 
ُ
يقول عبد السالم فرج فإن "كتب عليكم القتال" ت

ته. إنه قلب أيديولوجي لنظام عين على املسلم. بمعنى أن القتال ال يحتاج إلى مبرر ما دام أنه ُيطلب لذا

القيم. وهو القلب نفسه الذي يجعل الشاب املسلم قد يرى في هوالندا اليوم دار حرب، ويرى في ليبيا دار 

سالم. إنه القلب األيديولوجي نفسه الذي يجعل بعضهم ال يرى في انحدارنا الحضاري اليوم أكثر من "صحوة 

 مباركة"!

 بتر القيم -3

القيم املوروثة عن موروثنا الديني تم إلغاء ثالثة قيم أساسية: الحرية، السعادة،  في داخل منظومة

والجمال. بحيث ُعدت هذه القيم الثالث بمنزلة قيم عاقة عاصية متمردة، وال تستحق على األرجح سوى 

غاية في  النبذ واإلقصاء. هنا بالذات يكمن سوء التفاهم الكبير بين قيم الحداثة التي تعد كل إنسان هو

لقت 
ُ
لق الجمهور لجر عربة اإلمبراطور، وخ

ُ
ذاته، وليس وسيلة ألي غاية أخرى، وبين قيم القدامة حيث خ

لق سائر الناس لطاعة أولياء األمور.
ُ
 الزوجة إلعداد الفطور، وخ

 

 تكريس ثقافة الريع 

حين تصبح األرزاق معلقة يقوم منطق التنمية على قاعدة ارتباط النتائج بمقدار الجهد املبذول. لكن 

باملشيئة اإللهية، حين تصبح األرزاق مرهونة برض ى هللا أو سخطه كما يروج الخطاب الديني السائد 

والرائج، فإن العمل يصبح قيمة ثانوية. املعضلة الكبرى هي حين يتواطأ الريع الالهوتي مع الريع السياس ي 

 ل.على طريقة التقاليد السلطانية، والكالم هنا يطو 

ا 
ً
 مصعوق

ً
قبل أن آتي إلى تركيا بنحو أسبوع تقريًبا، كنُت ما أزال في املغرب حين اتصل بي والدي ذاهال

سمعك نًصا من نصوص املقرر الجديد للتربية اإلسالمية للمستوى الثاني ابتدائي، كان 
ُ
 لي: دعني أ

ً
قائال

مل يتحرك بجد ومثابرة واجتهاد. النص حواًرا بين الطفل سعيد ووالده في أثناء مشاهدة سرب من الن

املعضلة أن النص الذي أشرفت على وضعه لجنة تتألف من مفتشين ودكاترة سيغض البصر عن قيم الجد 

واملثابرة واالجتهاد التي هي أكثر ما تحتاج إليه مجتمعاتنا بقصد النهوض، لكي يفتش عن قيم الريع 

ل الصورة ما ال تقول. فقد سأل سعيد والده كيف يحصل واإلكراميات والتواكل واالتكال. بمعنى أنه سُيقو  

النمل على طعامه؟ فأجابه الوالد: هللا وحده من يرزقه )علًما بأن وضع النمل ال يدل على أنه ينتظر هللا(. 

ثم سأله كيف يحصل اإلنسان على رزقه؟ فأجابه وحده هللا من يرزقه، ما يعني أن النتائج ال ترتبط بمقدار 

بات ريعية، ومساعدات خيرية، وغنائم الجد وامل ثابرة واالجتهاد، لكنها أرزاق إلهية، وصدقات إحسانية، وه 

دعوية، وهلّم ريًعا... ما أغضب والدي أن الطفل يحمل باملصادفة اسمي نفسه، سعيد، وُيذكره أيًضا 
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لذي هو والدي، ببعض أسئلتي في الطفولة، غير أن والد سعيد في النص لم يكن في مستوى والد سعيد ا

ا لعلوم التربية ملّدة قاربت أربعين عاًما، وكان أمله من ثم مبرًرا 
ً
فقط أحّب تذكيركم بأّن والدي عمل أستاذ

 مهنًيا. أخش ى ما أخشاه أن يزداد أمله خالل أيامه الباقية.
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