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أشخاص

فاضل الربيعي
األنثروبولوجي المشاكس ال تكفيه األسطورة

في «مكتبة اليدن» في هولندا ،وقع على آالف املخطوطات العربية التي ُّ
تعج باألخطاء والخطايا.
ّ
ّ
ّ
العربية القديمة ،من السبي البابلي،
املرويات
املشوقة في ًإعادة بناء
من هناك ،بدأ رحلته
إلى حقائق أورشليم والتوراة ،وصوال إلى املناخات العظيمة ،وسيرة امرئ القيس ...الكاتب
ّ
الفردية ،في مناهج أكاديمية صارمة
واألنثربولوجي العراقي يطمح إلى تأصيل ممارساته
خليل صويلح

في مشروعه
الموسوعي
«فلسطين
المتخيلة :أرض
ّ
التوراة في
اليمن القديم»،
نسف النظريات
االستشراقية
المتعلقة
بفلسطين

ّ
ك ���� ّ
�أي م� �ث� �ق ��ف ع � � ��راق � � ��ي ،ف � ��إن
خصومه أك�ث��ر م��ن أص��دق��ائ��ه.
ال� �ش� �ي ��وع ��ي ال � �س� ��اب� ��ق ،ه �ج��ر
ص � �ف� ��وف ال � �ي � �س� ��ار ال� �ع ��راق ��ي
ب �ت��أث �ي��ر وع � ��ي آخ� � ��ر ،راك �م �ت��ه
ت �ج��ارب امل�ن�ف��ى وان �ك �س��ارات األح �ل�ام.
ه � �ج� ��رات� ��ه امل� �ت�ل�اح� �ق ��ة ب �ي��ن أك � �ث� ��ر م��ن
منفى ان�ت�ه��ت ب��ه إل��ى ه��ول�ن��دا .امل��ادي��ة
ال ��دي ��ال �ك �ت �ي �ك �ي ��ة ق � ��ادت � ��ه ع� �ب ��ر دروب
ّ
م �ت �ع� ّ�رج��ة إل� ��ى األس � �ط� ��ورة .ه �ن��ا ح��ط
ف ��اض ��ل ال ��رب �ي �ع ��ي رح � ��ال � ��ه .ق ��رب ��ه م��ن
ّ
تضم
«مكتبة اليدن» في هولندا التي
آالف املخطوطات العربية املجهولة،
ش�ج�ع��ه ع �ل��ى ن �ب��ش ال �ت��اري��خ ال�ع��رب��ي
القديم ،من موقع أنثربولوجي ...وإذا
ب��ه أم��ام م� ّ
�دون��ة ضخمة ّ
تعج بأخطاء
التاريخ وخطاياه .منذ ه��ذه اللحظة،
قرر صاحب «عشاء املأتم» إعادة بناء
املرويات العربية القديمة ،وتصحيح
تاريخ فلسطني على وجه الخصوص.
هكذا ب��دأ مشروعه املوسوعي بكتاب
«ف �ل �س �ط�ين امل �ت �خ� ّ�ي �ل��ة :أرض ال� �ت ��وراة
ف��ي اليمن ال�ق��دي��م» ،ناسفًا النظريات
االستشراقية عن فلسطني التوراتية.
حكاية السبي البابلي لليهود كانت
م �ف �ت��اح��ه ف ��ي إع � ��ادة رس� ��م ت �ض��اري��س
امل � �ك� ��ان ،وإذا ب� ��ه ي �ق��ع ف� ��ي ال� �ي� �م ��ن ،ال
ف��ي ف�ل�س�ط�ين .ن�س��أل��ه ع��ن م��رج�ع�ي��ات��ه
ال� �ت ��ي اس �ت �ن��د إل �ي �ه��ا ف ��ي أط ��روح ��ات ��ه
ً
امل� �غ ��اي ��رة ،ف �ي �ش �ي��ر أوال إل� ��ى ال� �ت ��وراة
املكتوبة بالعبرية القديمة ،والنقوش
ال�ت��اري�خ�ي��ة ،وال�ش�ع��ر ال�ج��اه�ل��ي ،وقبل

ذلك أحد أهم املراجع التاريخية التي
ً
ج � ��رى إه �م��ال �ه��ا ط� ��وي�ل��ا ،وامل �ق �ص��ود
ب ��ه ك� �ت ��اب ال �ه �م ��دان ��ي «ص� �ف ��ة ج��زي��رة
ال � �ع � ��رب» .ي� �ق ��ول م� ��ؤك � �دًا« :م � ��ا وص �ف��ه
الهمداني لجغرافية األمكنة ،يتطابق
حرفيًا مع نصوص التوراة العبرية».
وي �ض �ي ��ف ب ��ان� �ف� �ع ��ال« :مل� � � ��اذا ي�ص�م��ت
اآلث� ��اري� ��ون وامل� ��ؤرخ� ��ون ع ��ن ال�ن�ق��وش
الحميرية التي ُعثر عليها في مواقع
ّ
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة؟» .ق �ب��ل أن ي �ج �ي��ب« :ألن
ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي روي ب�ص��وت اآلخ��ر،
وبتأثير القراءة االستشراقية للتوراة
التي ّ
رسخت معتقدات زائفة ،أطاحت
امل ��روي ��ات ال�ع��رب�ي��ة ،وج ��رى إه �م��ال ما
رواه الطبري واملسعودي وابن األثير
ب��اع�ت�ب��اره م��روي��ات أس �ط��وري��ة ،وه��ذا
م ��ا ك � � ّ�رس ن �ظ��رة ازدرائ � �ي� ��ة ل�ن�ص��وص
اإلخباريني العرب .مهمتي هي فصل
م��ا ه��و أس �ط��وري ع� ّ�م��ا ه��و ت��اري�خ��ي».
ال ت �ت��وق��ف امل �ف��اج��أة ع �ن��د ه ��ذا ال �ح� ّ�د.
ص ��اح ��ب «أب � �ط� ��ال ب�ل�ا ت� ��اري� ��خ» ي �ق��ول
ً
م �ت �ح� ّ�دي��ًا «اع �ط �ن��ي م� �ث ��اال واح � � �دًا في
ّ
ال�ت��وراة يذكر مدينة ال�ق��دس؟» ،مذكرًا
ب��أن ه��ذه املدينة ك��ان اسمها «إيلياء»
في العهد الروماني ،ال القدس ،وتاليًا
ليس ه�ن��اك ن��ص إخ�ب��اري ع��ن القدس
قبل الفتح اإلسالمي.
ت �ت �ح��دث ال � � �ت � ��وراة ،وف� �ق ��ًا مل� ��ا ي�س�ج�ل��ه
ال ��رب� �ي� �ع ��ي ،ع� ��ن أورش � �ل � �ي� ��م وم �ك��ان �ه��ا
ال � �ج � �غ� ��راف� ��ي ف � ��ي ال� �ي� �م ��ن ول � �ي� ��س ف��ي
ف �ل �س �ط�ين« .ه � ��ذا م ��ا أث �ب �ت �ت��ه ال �ن �ق��وش
اآلش��وري��ة والبابلية ،فهي تذكر تسع
ح�م�لات س�ب��ي ج��رت ف��ي ال�ي�م��ن ،ال في
فلسطني» .لكن ،مل��اذا رسخت املرويات

ال �ت��اري �خ �ي��ة ح ��ادث ��ة ال �س �ب��ي ال �ب��اب �ل��ي
على ّأن�ه��ا وق�ع��ت ف��ي فلسطني؟ ّ
يفسر
ص ��اح ��ب «ح �ق �ي �ق��ة ال �س �ب��ي ال �ب��اب �ل��ي»
ب �ق��ول��ه« :ال �س �ب��ب ه ��و اح �ت �ك��ار رواي� ��ة
ال �ف��اج �ع��ة ال �ت��ي ج ��رى ت �ك��راره��ا الح�ق��ًا
ً
ب��رواي��ة «املحرقة» بوصفها استكماال
ل �ل�اض � �ط � �ه� ��اد ال � �ت� ��اري � �خ� ��ي ل� �ل� �ي� �ه ��ود،
وترسيخ دور الضحية التاريخية ،وما
علينا إال أن نعود إلى تاريخ الطبري
ّ
ال ��ذي ي ��ورد ب��وض��وح أن غ��زو نبوخذ
نصر كان إلى اليمن ال إلى فلسطني».
ان�ط�لاق��ًا م��ن ه��ذه الكشوفات امل�غ��اي��رة،
ي �ص ��ل ال ��رب �ي �ع ��ي ف� ��ي أط ��روح� �ت ��ه إل ��ى
ّ
استنتاج راسخ وهو أن اليهودية دين
ّ
عربي قديم ،وأن التوراة كتاب من كتب
ّ
اليمن ،وأن أورشليم ليست هي القدس،
ومكانها في اليمن وليس في عسير،
كما قال املفكر الراحل كمال الصليبي
في كتابه «التورات جاءت من الجزيرة
ّ
العربية» .والسبب أن عسير ال تتسع
ك�م�س��رح ل�ل�أح��داث ،وينبغي توضيح
ال �ف��رق ب�ين ب�ن��ي إس��رائ �ي��ل كقبيلة من
ج�ه��ةٍ  ،وك��دي��ن م��ن ج�ه��ةٍ ث��ان�ي��ة .لكن أال
ت �ح �ت��اج ه ��ذه ال ��رؤي ��ة إل ��ى خ�ل�خ�ل��ة ما
رسخه املخيال االستشراقي عبر مئات
األب�ح��اث التي باتت وق��ائ��ع تاريخية؟
ي�ق��ول« :ليس ل� ّ
�دي أي��ة أوه��ام ب��أن هذه
ّ
األف�ك��ار ستنتصر قريبًا ،ب��وج��ود ق��وة
إع�ل�ام �ي��ة ه��ائ �ل��ة ت�ه�ي�م��ن ع �ل��ى ال �س��رد
التاريخي .يكفي أن نسعى إلى كتابة
تاريخنا من منظور نقدي ،بعيدًا عن
ّ
األكذوبة االستشراقية ،ولعل ما أنجزه
إدوار سعيد ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق خلخل
هذه النظرة إلى ّ
حد كبير».
ض� ��اد ل�ل�أط ��روح ��ات
ه � ��ذا ال� �ن� �س ��ف امل � � ّ
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال ي�ت��وق��ف ع�ن��د تاريخية
ف �ل �س �ط�ي�ن ،ب� ��ل ي � �ت � �ع � ّ�داه إل � ��ى ق �ض��اي��ا
ش��ائ�ك��ة أخ ��رى .ف��ي ك�ت��اب��ه «أب �ط��ال بال
ت ��اري ��خ» ي�م�ي��ط ال �ل �ث��ام ع ��ن شخصية
امرئ القيس ،ليكشف عن  24شخصية
ت�ح�م��ل ه ��ذا االس ��م ب�ص�ف��ات مختلفة،
ف �ه��ل ه ��و ال �ش��اع��ر ،أم امل �ل��ك ال�ض�ل�ي��ل،
ّ
أم ال� �ف ��ارس؟ «إن� �ه ��ا أخ �ط��اء امل��روي��ات
ال�ش�ف��اه�ي��ة ال �ت��ي ان�ت�ه��ت إل ��ى دم ��ج كل
ه ��ذه ال �ص �ف��ات ب�ص��اح��ب م�ع�ل�ق��ة «ق�ف��ا
ن� �ب � ِ�ك»» ،ي �ق��ول .اس �ت �غ��راق��ه ف��ي تفنيد
األس� �ط ��ورة ،وت�ص�ف�ي�ت�ه��ا م��ن ش��وائ��ب
الخرافة ،ونسل الخيوط التاريخية من
نسيجها ،ي�ب��دو للوهلة األول ��ى كمن
ّ
يحرث في امل��اء ،لكن صاحب «يوسف
وال � �ب � �ئ ��ر» ال ي �ع �ب��أ ب� �ه ��ذه امل� �ع ��وق ��ات،
استنادًا إل��ى وقائع تاريخية تنطوي
ع�ل��ى دالئ ��ل مهملة ف��ي خ��زان��ة ال�ت��راث
العربي ،وفي املكتشفات األثرية التي
ي �ج��ري ال�ت�ع�ت�ي��م ع �ل��ى ب�ع�ض�ه��ا ،وف��ي
ق � ��راءة ال �ش �ع��ر ال �ج��اه �ل��ي م ��ن م�ن�ظ��ور
مختلف بوصفه معجمًا ثريًا لألمكنة
التاريخية.
يعمل ف��اض��ل ال��رب�ي�ع��ي ع�ل��ى أك�ث��ر من
�ت واح��د ،ع��دا «حقيقة
م�ش��روع ف��ي وق� ٍ
ال�س�ب��ي ال�ب��اب�ل��ي :ال�ح�م�لات اآلش��وري��ة
ع� �ل ��ى ال � �ج ��زي ��رة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال� �ي� �م ��ن»،
و«غ� � � � ��زال ال �ك �ع �ب ��ة ال� ��ذه � �ب� ��ي :ال �ن �ظ��ام
ال� �ق ��راب ��ي ف� ��ي اإلس � �ل � ��ام» ،ف �ه ��و ي�ض��ع
اللمسات األخيرة على كتابه «املناحة
ال �ع �ظ �ي �م��ة» ،وه � ��و ق � � ��راءة ف ��ي ت��اري��خ

ال�ن��دب والعنف الجسدي ،إذ يتجاوز
طقس ع��اش��وراء ،ليعيده إل��ى ج��ذوره
األول � ��ى ال �ت��ي ت�م�ت� ّ�د إل ��ى خ�م�س��ة آالف
ع��ام قبل امليالد ،عندما كانت املناحة
تجري على «تموز وعشتار» في بالد
ال��راف��دي��ن ،و«إي��زي��س وإي��زوري��س» في
ً
مصر الفرعونية .يشرح فكرته قائال:
«هذه املناحة جزء من ثقافة بكائية ال
ّ
مستمرة إل��ى اليوم ،وتاليًا فهي
ت��زال
ليست ب��دع��ة ،كما تنظر إليها بعض
ال �ط��وائ��ف ،فطقس ال �ن��واح ع�ل��ى تموز
انتقل الحقًا إلى بيوت العبادة ،واتخذ
ً
أشكاال مختلفة في التعبير عن ثقافة
محلية محمولة على وعي أسطوري».
وه� �ن ��اك ك� �ت ��اب آخ� ��ر س �ي �ص��در ق��ري�ب��ًا
ب �ع �ن ��وان« :إس� � ��اف ون ��ائ �ل ��ة :أس �ط��ورة
الحب األبدي في الجاهلية».
ً
ال يبدو فاضل الربيعي متفائال بواقع
م��راك��ز ال�ب�ح��وث العربية الرسمية في
تبني أفكاره املثيرة للجدل ،فهو يصفها
بأنها «مضيعة للوقت والجهد» .يأمل
ب �ظ �ه ��ور م� ��درس� ��ة ل�ل�أن �ث��رب��ول��وج �ي�ي�ن
ال �ع��رب ،ت��ؤس��س ت �ي��ارًا ج��دي �دًا لنسف
األط ��روح ��ات االس �ت �ش��راق �ي��ة ،ودح��ض
م �ق��والت �ه��ا ال��زائ �ف��ة ،وت��أص �ي��ل م�ن��اه��ج
بحث تاريخية في الجامعات لزعزعة
ال� �ن� �ظ ��رة ال �ق ��دي �م ��ة ل �ل �ت ��اري ��خ ال �ع��رب��ي
واإلس� �ل��ام� � ��ي .أول � � ��ى ه � ��ذه امل � �ح� ��اوالت
ف��ي ه ��ذا ال� �ش ��أن ،ات �ف��اق م�ج�م��وع��ة من
األن �ث��رب��ول��وج �ي�ين ال �ع��رب ع �ل��ى إع�ل�ان
حركة «مفكرون ّ
ضد التزوير» ،مهمتها
ت� ��أس � �ي� ��س ت� � �ي � ��ار ن� �ق ��دي
ل �ل �ت��وراة ،وإط �ل�اق موقع
إل �ك �ت ��رون��ي ع �ل��ى ش�ب�ك��ة
اإلن � � �ت� � ��رن� � ��ت ك � � ��ي ي� �ك ��ون
ً
فضاء للسجال والتأريخ
املضاد.
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تواريخ
1952
الوالدة في بغداد
1976
صدور مجموعته القصصية األولى ّ
«أيها
البرج يا عذابي» في بغداد
1979
غادر بغداد إلى تشيكوسلوفاكيا ،ثم إلى
عدن في اليمن الجنوبي وعمل محررًا في
صحيفة «الثوري»
1996
استقر في هولندا ّ
ّ
وتفرغ للبحث في التاريخ
واألسطورة
2011
أنجز خمسة كتب ،صدر منها «حقيقة
السبي البابلي» ،و«غزال الكعبة الذهبي»
(دار جداول ـ ـ بيروت)

