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ثقافة وناس

مشارف السابعة والسبعين ،لم يفقد «الحلزون العنيد» ،رشيد بوجدرة ،شيئًا
حوار
على ً
من عناده وعنفوانه .فضال عن إسهاماته األدبية الضخمة ،التي تضاهي  35مؤلفًا في الرواية
والشعر والمسرح والسيناريو السينمائيّ ،
«دونويل» ـ باريس ـ )1969
يعد صاحب «التطليق» (منشورات
ّ
مثقفًا صداميًا وإشكاليًا بامتياز ،يشتهر بمواقفه وتصريحاته النارية ،التي ال يكف من خاللها عن
إضرام الحرائق وإثارة المعارك الثقافية والسجاالت الفكرية والسياسية.

صاحب «التطليق»
في حديث عاصف إلى «األخبار»

دونكيشوتيًا يقارع طواحين الهواء ،بحثًا عن بطولة وهمية
بعضهم يرى في رشيد بوجدرة محاربًا ً
بطال سيزيفيًا ّ
يصر على اإلمساك بجمرة الحقيقة ،مهما كانت
زائفة .بينما يراه البعض اآلخر
أو شهرة
ّ
حارقة ،وال يكل ً عن رشق المستنقعات اآلسنة ،التي تتخبط فيها الحياة الثقافية والسياسية لبالده
الماضي ،شهدت
بحصى النقد ،أمال في إيقاظ الضمائر والتأسيس لـ «وعي ثوري متجدد» .في رمضان
ّ
الجزائر حملة تضامن عارمة مع رشيد بوجدرة ،على إثر برنامج تلفزيوني حاول تكفيره .التف حوله

رشيد بوجدرة ...الحلزون

¶ كيف تــرى «ح ــراك املثقفني» الــذي نشأ هــذا الصيف
في الجزائر ،على إثر فضيحة «الكاميرا التكفيرية» التي
تـعــرضـ َـت لها على قـنــاة «الـنـهــار» املـقــربــة مــن األوس ــاط
املحافظة في السلطة (األخبار )2017/6/2؟
ال ـص ــراع قــديــم .لـيــس ول ـيــد ال ـي ــوم .فــي ال ـجــزائــر،
كما في كل دول العالم ،هناك لدى املثقفني ،وفي
املـجـتـمــع ك ـكــل ،ش ــق تـقــدمــي مـتـفـتــح ،وش ــق آخــر
متحجر .هذا الصراع بدأ عندنا منذ االستقالل،
ع ــام  .1962ب ــل ح ـتــى خ ــال الـ ـث ــورة ال ـجــزائــريــة،
ك ــان ه ــذا ال ـصــراع قــائـمــا .هـنــاك تصفيات طالت
ً
املثقفني الــذيــن انـخــرطــوا فــي ال ـثــورة .خــذ ،مثال،
قضية اغتيال الشهيد عبان رمضان (أحد القادة
املــؤس ـســن ل ـل ـثــورة ال ـج ــزائ ــري ــة) .ال ـنــص األدب ــي
الــوح ـيــد الـ ــذي ت ـحــدث ع ـنــه ه ــو روايـ ـت ــي «شـجــر
ّ
الصبار» (منشورات غراسيه – باريس .)2010 -
ملاذا اغتيل عبان من قبل رفاقه في السالح؟ اغتيل
بسبب أفكاره .منذ بداية الثورة الجزائرية ،كان
هناك يسار ويمني متصارعان .والصراع ذاته ما
زال قائمًا .لكنه اآلن صار مغلفًا بالدين .رأينا كيف
دخلت اإلسالموية إلى الجزائر وتغلغلت فيها،
وفعلت ما فعلت خالل عقد التسعينيات .واآلن،
بالرغم مــن أن العنف املسلح اختفى أو تراجع،
إال أن اإلســام ـيــن م ــا زال ـ ــوا فــاعـلــن ف ــي املـجــال
االجتماعي .إنهم يتحالفون مع الفئات املحافظة
وال ــرج ـع ـي ــة ف ــي امل ـج ـت ـم ــع .لـ ـ ــذا ،ت ــراج ــع الـع ـنــف
الجسدي أو املسلح ،وحلت محله أشكال أخرى
م ــن الـعـنــف ال ـف ـكــري واالج ـت ـمــاعــي .اإلســام ـيــون
يستعملون الحيلة اآلن ،ويـلـجــأون الــى تغليف
خطابهم بمفاهيم الحالل والـحــرام والــدفــاع عن
الـقـيــم .بالنسبة لهم الـحــرب خــدعــة .ذلــك مــا كان
ي ـنــادي بــه زعـيــم «الـجـبـهــة اإلســام ـيــة لــإنـقــاذ»،
عباسي مدني ،ويشجع عليه منذ عام  .1992ما
زلنا نعيش تبعات هذه الحرب املخادعة .حرب لم
تعد مسلحة ،بل صارت تخاض بوسائل أخرى.
انظر إلى هذه القنوات التلفزيونية التي ظهرت
ف ــي ال ـج ــزائ ــر :أك ـثــر م ــن  10ق ـن ــوات تـعـمــل بشكل
غـيــر قــانــونــي .لـيـســت لـهــا رخ ــص ب ــث جــزائــريــة.
أغلبها ذات رخــص خليجية ،وتبث عبر األقمار
الصناعية ،رغم أن مكاتبها موجودة في الجزائر.
ما هي وظيفة؟ إنها تتالعب عمدًا بعقل الجمهور
البسيط ،الذي يحب اإلثارة والقضايا التهريجية.
هي تستغل ذلك لخدمة التيار اإلسالموي ،الذي
ال يزدهر ســوى في ظل التجهيل والخرافة .لكن
العيب ليس في تلك القنوات وأصحابها ،بل في
الدولة .الدولة الجزائرية تبدي على الدوام حرصًا
بالغًا على الـسـيــادة الــوطـنـيــة .ل ــذا ،ال نفهم ملــاذا
تسكت عن هذه القنوات التي تخدم استراتيجية
تخل بسيادة البالد؟ هذه القنوات أدوات دعائية
تعمل على تكريس وتقوية النفوذ الخليجي في
الجزائر .نفوذ لم يعد دينيًا أو مذهبيًا فقط ،بل
ص ــار يـطـمــح أن ي ـكــون اجـتـمــاعـيــا ودبـلــومــاسـيــا
وسياسيًا أيـضــا .ال أدري ملــاذا تسكت السلطات
الـجــزائــريــة عــن ذل ــك؟ هــل ألغ ــراض سـيــاسـيــة؟ أم
ملصالح مرتبطة بالفساد املالي؟

كمثقفني تقدميني ،ماذا نفعل؟ هل يجب أن نقاطع
تلك الـقـنــوات ،وهــي األكـثــر مشاهدة وتأثيرًا في
الرأي العام ،ونترك التيارات الرجعية واملحافظة
واإلسـ ــامـ ــويـ ــة ت ـس ـت ـفــرد ب ــامل ـش ــاه ــد ال ـج ــزائ ــري
وتـغــرقــه بــالـشـعــوذة وال ـخــرافــة والـغـيـبـيــات؟ أنــا
م ـمــن يـفـضـلــون الـ ـن ــزول ال ــى امل ـع ـم ـعــة ،وخ ــوض
املعارك الفكرية والثقافية ،مهما كانت املخاطر .ال
يخفى َّ
علي أن أغلب هذه القنوات حني توجه لي
الدعوة للمشاركة في برامجها ،تكون لديها رغبة
مبيتة في اإلساءة ّ
إلي .من خالل رشيد بوجدرة،
يــريــدون االنـتـقــام مــن كــل مــا هــو فـكــر تـقــدمــي أو
يساري .يريدون أن يظهروا أمــام الشعب بأنهم
م ـت ــدي ـن ــون ونـ ـح ــن ك ـ ـفـ ــار .ي ـس ـت ـع ـم ـلــون خ ـطــابــا
شـعـبــويــا وديـمــاغــوجـيــا .لـكــن الـحـيـلــة ال تنطلي
على أحــد .الكل يعرف أن أصحاب هــذه القنوات
منافقون وخبثاء وفاسدون أخالقيًا وسياسيًا.
ه ــؤالء ان ـت ـهــازيــون يـلـعـبــون ورق ــة الــديــن لكسب
ً
ّ
ود الـشـعــب ،بينما َ هــم ُ أص ــا غـيــر مـتــديـنــن ،بل
اسقون ،إذا أردنــا توصيفهم
يمكن القول إنهم ف ِ
من وجهة النظر الدينية .وإذا رجعنا إلى النزاع
بيني وبني قناة «النهار» ،بسبب ذلك البرنامج
التكفيري الــذي حــاول اإليقاع بي ،بحجة إنجاز
ك ــام ـي ــرا خ ـف ـيــة م ــن أجـ ــل ال ـت ـس ـل ـيــة ،الـ ـه ــدف فــي
الحقيقة ال عــاقــة لــه بــالـفـكــاهــة والـتـسـلـيــة .كــان
قصدهم الحقيقي التحريض ضــدي وتكفيري.
لكن الشعب وقف في صفي ،ولم يتعاطف معهم
إطالقًا ،بل تقزز منهم ومن نفاقهم .لم ينجحوا
فــي اسـتـمــالــة ال ـن ــاس ،بــالــرغــم مــن أن ـهــم حــاولــوا
وصمي بالخبث واإللحاد والعمالة ،وأن يعطوا
ألنفسهم صفة املدافعني عن القيم وعن الوطنية.

¶ لكن أنت كمثقف تقدمي ،ملاذا تقبل بالظهور على هذه
القنوات التلفزيونية التي تصفها بالرجعية؟
دعني أقول لك ،منذ أكثر من  5سنوات لم ُيسمح
لي بالظهور في القنوات التلفزيونية الرسمية
الـتــابـعــة لـلـقـطــاع ال ـعــام فــي ال ـجــزائــر .ط ــوال هــذه
ال ـس ـن ــن ،ل ــم ت ــوج ــه ل ــي ال ــدع ــوة ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
بينما الـقـنــوات
أي نـقــاش أو بــرنــامــج أو ح ــوار،
ّ
الخاصة التي نتحدث عنها ـ ـ رغــم أنـهــا جميعًا
ذات خـلـفـيــات إســامــويــة ـ ـ ـ تــوجــه ل ــي ال ــدع ــوات
ً
بانتظام للمشاركة في برامجها .خذ ،مثال قناة
«الشروق» .لقد نظمت مناظرة فكرية بيني وبني
أبو جرة سلطاني (أحد مؤسسي «حركة حماس»
اإلسالمية الجزائرية) .كــان النقاش بيننا راقيًا
ومـفـيـدًا .كــان البرنامج جديًا والـنـقــاش مفتوحًا
ومتوازنًا .سلطاني تحدث من خلفيته وثقافته
وأن ــا أيـضــا لـكــن مــن دون أي ت ـصــادم أو إقـصــاء.
هو تقبل أشياء كثيرة مني كشيوعي ،وأنا أيضًا
تقبلت أشياء كثيرة منه كإسالمي ،ألنــه منفتح
ومتسامح .ملاذا ال تقوم القناة األولى الجزائرية،
أو غيرها من قنوات التلفزيون العمومي بتنظيم
ن ـق ــاش ــات أو سـ ـج ــاالت ف ـكــريــة م ــن هـ ــذا ال ـن ــوع؟
ملــاذا ُيـتــرك ذلــك إلــى قـنــوات خاصة ذات خلفيات
مشبوهة ،وتـخــدم أجـنــدات غير وطنية؟ ونحن،

¶ بالعودة الى املطبات واملقالب التلفزيونية التي تنصب
لــك ،بشكل دوري ،مــن قبل الـقـنــوات املـقــربــة مــن القوى
املحافظة في الجزائر ،تعرضت إلشكال تكفيري سابق
بسبب مجاهرته بإلحادك في برنامج «املحاكمة» على
قـنــاة «ال ـش ــروق» .مل ــاذا يقبل رشـيــد بــوجــدرة املـشــاركــة
في برنامج عنوانه «املحاكمة»؟ ملــاذ تمنح لهم شرعية
مساءلتك حــول معتقداتك التي تندرج ضمن الحريات
الشخصية؟
ُ
وقعت في الفخ عن حسن نية .لم أشاهد ذلك
لقد
البرنامج من قبل ،ولــم أكــن حتى أعــرف عنوانه.
وثـ ـق ـ ُـت ف ــي م ــذي ـع ـت ــه ،وهـ ــي ص ـحــاف ـيــة أع ــرف ـه ــا،
وتعاطفت معها ألن شقيقها ،الذي كان صحافيًا
ف ــي ال ـق ـن ــاة اإلذاع ـ ـيـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ،اغ ـت ـي ــل م ــن قـبــل
الجماعات اإلسالمية املسلحة في التسعينيات.
جاءتني لزيارتي هنا في البيت .لم تكن محجبة،
ولـ ــم ت ـبــد عـلـيـهــا أي ت ــوج ـه ــات م ـتــزم ـتــة دي ـن ـيــا.
حدثتني عــن برنامجها ،وأقنعتني باملشاركة
ف ـيــه ،بـعــدمــا اتـفـقـنــا عـلــى امل ـح ــاور ال ـتــي سـيــدور
حولها الـنـقــاش .لـكــن ،أثـنــاء الـتـصــويــر ،فوجئت
ب ـه ــا تـ ـط ــرح أس ـئ ـل ــة وإشـ ـك ــالـ ـي ــات خ ــارج ــة عـمــا
تــوافـقـنــا عـلـيــه .رف ـضــت اإلج ــاب ــة ع ــن الـكـثـيــر من
أسئلتها ،مما تسبب في توقيف التصوير مرات
ع ــدة .ثــم وعــدتـنــي بــأنــه سـيـكــون ه ـنــاك مــونـتــاج

أنا مسلم
ثقافيًا
وحضاريًا،
وأدعو
إلى احترام
اإللحاد
كونه أيضًا
مفهومًا
فكريًا
وقيمة
فلسفية

ُ
للبرنامج ،بحيث ال ت ــدرج فيه األشـيــاء الـتــي لم
أكــن راضيًا عنها .لكنني فوجئت بأنها أنجزت
املونتاج بشكل مغرض للغاية ،واستعملت حتى
األشـيــاء الـتــي تحدثنا عنها خــال االسـتــراحــات
الـتــي تخللت التصوير الــرسـمــي .وك ــان واضحًا
أن مــونـتــاج الـبــرنــامــج بــذلــك الشكل امل ـغــرض ،تم
بـتـحــريــض م ــن قـبــل مــديــر ال ـق ـنــاة ،عـلــي فـضـيــل،
املعروف بتملقه لإلسالمويني ،رغــم أنــه شخص
فــاســد وأب ـعــد مــا ي ـكــون عــن ال ـتـ ّ
ـديــن .أعــرفــه منذ
فـتــرة طــويـلــة ،منذ ّأي ــام الــدراســة فــي تــونــس ،أنا
كنت في ثانوية الصديقية وهو في الزيتونة .من
خالل معرفتي الطويلة به ،أستطيع التأكيد بأنه
شخص خبيث ومنافق .يلعب ورقة اإلسالميني،
لكنني أعرفه جيدًا :ليس لديه شــيء من اإليمان
واألخـ ــاق اإلســام ـيــة .والـخـطــاب ال ــذي ي ــروج له
مــن خ ــال قـنــاتــه الـتـلـفــزيــونـيــة ي ـنــدرج فــي خانة
االنتهازية والنفاق السياسي ،ال غير.
¶ بعد ذلك البرنامج ،اندلعت حملة شرسة ضدك بسبب
مجاهرتك باإللحادّ .
لكن كثيرين ممن تضامنوا معك،

قنوات خليجية في الجزائر
تخدم التيار اإلسالموي ،الذي ال يزدهر
سوى في ظل التجهيل والخرافة
دف ــاع ــا ع ــن م ـبــدأ حــريــة امل ـع ـت ـقــد ،فــوج ـئــوا ب ــك تـتــراجــع
بعدها بأسابيع ،خــال تكريمك فــي «مـهــرجــان وهــران
السينمائي» ،وتتنكر ملا قلته ،مؤكدًا أنك مسلم ولست
ملحدًا .كيف تفسر ذلك التراجع؟
ل ـق ــد ت ـ ـعـ ـ ّـودت ع ـل ــى ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة مـنــذ
الـسـتـيـنـيــات .لـكــن الـغــريــب فــي تـلــك الحملة أنها
قــامــت عـلــى مـغــالـطــة .ل ــم أق ــل ف ــي ذل ــك الـبــرنــامــج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي إن ـن ــي م ـل ـحــد .ل ــم أق ــل ذل ــك إط ــاق ــا.
تحدثت عن الحق في اإللـحــاد ،وضــرورة احترام
اإلل ـ ـحـ ــاد ال ب ــوص ـف ــه أم ـ ـرًا يـ ـن ــدرج ض ـم ــن حــريــة
املعتقد فـحـســب ،بــل أيـضــا كــونــه مفهومًا فكريًا
يجب النظر إليه كقيمة فلسفية ال ككفر .ذلك ما
قلته ،ولم أتحدث عن كوني أنا شخصيًا ملحد.
ه ــذه الـقـضـيــة شـخـصـيــة ،وال تـخــص س ــواي .أنــا
ال أت ـح ــدث ع ــن إلـ ـح ــادي ،ألن ـن ــي اح ـت ــرم مـشــاعــر
الـجــزائــريــن ،وال أري ــد أن أصــدمـهــم .هــذا الشعب
طيب الى أبعد الحدود .والشارع الجزائري غمرني
بحبه وتعاطفه خالل هذه الحمالت التكفيرية .لم
ُ
أحسست بحب الناس لي كما أحسست
يسبق أن
بــه خــال محنتي األخـيــرة مــع «الـنـهــار» .الشعب
الـجــزائــري يحب اإلن ـســان ال ـصــادق ،ولــو اختلف
معه في الرأي .منذ واقعة «النهار» ،أينما حللت،
الناس يلتفون حولي ،ويسلمون علي ،ويقولون
لي :نحن معك .هذا الشعب ال أستطيع سوى أن
أبادله الحب ،وأن أعامله بالقدر ذاته من الطيبة.
وذلك يبدأ باحترام مشاعره ومراعاة معتقداته.

¶ أتفهم ذلك .لكن ما حاجتك ألن تقوم ،خالل تكريمك
في وهــران ،بإشهار إسالمك .ربما كان يكفي أن تقول
إنك لم تجاهر باإللحاد ،وأنــك تحترم مشاعر املؤمنني،
مــن دون أن يصل بــك األم ــر الــى الـحــديــث عــن إسالمك
وال ـقــول بــأنــك مــؤمــن ،بعد أن كنت تـقــول العكس طــوال
عقود؟
ال ،ال .أن ــا تـحــدثــت ع ــن اإلس ـ ــام ،ال ع ــن اإلي ـم ــان.
بالطبع أنا مسلم ثقافيًا .هل تشك في ذلك؟ هذا
انتماء حضاري ،وهو جزء من هويتي وثقافتي
وفكري .دعني أقــول لك صراحة :الذين ّ
يروجون
بــأنـنــي تــراج ـعـ ُـت واعـ ـت ـ ُ
ـذرت وق ـلـ ُـت أن ـنــي مــؤمــن،
ه ــم بـعــض الـجـبـنــاء ال ــذي ــن يـحـتــرفــون «ال ـق ــوادة
الثقافية» .هــؤالء لم يتخذوا موقفًا واحـدًا طوال
ح ـيــات ـهــم ،ث ــم يـتـبـجـحــون ب ــامل ــزاي ــدة ع ـلــى كــاتــب
ومناضل تقدمي وماركسي مثلي محكوم عليه
باإلعدام  8مرات من قبل املتطرفني اإلسالمويني.
م ـنــذ  52س ـن ــةْ ،وأنـ ــا أك ـت ــب وأن ــاض ــل دف ــاع ــا عن
أفـكــاري .لــم أخــف يومًا مــن التعبير عــن أفـكــاري،
ح ـتــى ف ــي أح ـل ــك ال ـف ـت ــرات .ف ــي ك ــل ك ـت ـبــي ،أداف ــع
بــاسـتـمــاتــة عــن الـقـيــم الـتـقــدمـيــة وع ــن الـحــريــات،
بما فيها حرية اإلل ـحــاد .وال يمكن أن أنكر ذلك
يومًا أو أتراجع عنه .أما أن أظهر على التلفزيون
ألستفز مشاعر شعبي بالقول إنني ملحد ،فذلك
ما ال أريده .وهؤالء «الطحاحنة» (جمع ّ
«طحان»،
ومعناها باللهجة الجزائرية «ال ـق ـ ّـواد») ،الذين
ينتقدونني بسبب هذا املوقف ،الذي ليس جبنًا
أو تراجعًا بل احترامًا ملشاعر هذا الشعب الطيب،
مل ــاذا ال ي ـظ ـهــرون هــم أنـفـسـهــم عـلــى الـتـلـفــزيــون،
ليقولوا إنهم مالحدة!؟
¶ إذا ك ــان ال ـحــديــث يـتـعـلــق بــاالن ـت ـمــاء إل ــى ال ـح ـضــارة
اإلســام ـيــة ،وتـثـمــن ه ــذا ال ـتــراث الـثـقــافــي ،فــاألمــر ليس
جــدي ـدًا ع ـنــك .سـبــق أن احـتـفـيــت بــالـصـفـحــات املـشــرقــة
للتاريخ اإلسالمي في العديد من رواياتك ،من «ألف عام
وعالم من الحنني» الى «سقوط جبل طارق».
بــال ـف ـعــل ،م ــن خ ــال رواي ـ ــة «ألـ ــف ع ــام وعـ ــام من
ال ـح ـن ــن» ،ك ـنــت أول م ــن اب ـت ــدع ف ـك ــرة اسـتـلـهــام
الـتــراث الثقافي اإلســامــي فــي الــروايــة املغاربية
والعربية .الحقًا ،ظهر روائيون آخــرون واصلوا
ه ــذا امل ـن ـحــى ،ك ـجـمــال الـغـيـطــانــي وآخ ــري ــن .لقد
كنت أدافع دومًا عن الحضارة اإلسالمية ،ألنني
أؤمن بأن الفلسفة اإلسالمية والعلوم اإلسالمية
شـكـلــت رواف ـ ــد عـظـيـمــة ف ــي ال ـث ـقــافــة اإلن ـســان ـيــة،
وق ــدم ــت خ ــدم ــات جـلـيـلــة ل ـتــاريــخ ال ـب ـشــريــة .من
هــذه الناحية ،أعتبر نفسي مسلمًا .نعم ،مسلم
ونص ،كما قلت في وهران .بل إنني أكثر إسالمًا
من هــؤالء االسالميني الذين يتخذون من الدين
مطية لخداع الناس والتالعب بعقولهم ألغراض
سياسية .أؤمن بأن الحضارة اإلسالمية حضارة
عـظـيـمــة ،واع ـت ـبــر الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم ك ـتــابــا عظيمًا
وم ـب ـه ـرًا .أم ــا مـســألــة اإلي ـم ــان واملـعـتـقــد الــديـنــي
ووجـ ــود دي ــن واح ــد أو إل ــه واحـ ــد ،فـتـلــك قضايا
فلسفية قابلة للنقاش .ومعتقداتي الشخصية
في هذا الشأن ال تخص أحدًا غيري ،وال يحق ألي
كان أن يسائلني بشأنها.
¶ أال َتر ّأن هناك من يتعمدون خلط املفاهيم ،إللصاق
تهم ازدراء املعتقدات الدينية بكل مثقف يناهض التطرف
أو التزمت الديني؟
يـسـتـطـيــع املـ ــرء أن ي ـك ــون مـثـقـفــا مــارك ـس ـيــا أو
تـقــدمـيــا وأن يـلـعــب دورًا طـلـيـعـيــا ف ــي تطوير
مـجـتـمـعــه وتـ ـث ــوي ــره ،م ــن دون أن ي ـ ـ ــزدري أو
يشتم املعتقدات الدينية لشعبه .يجب احترام
الناس ومراعاة مشاعر اآلخر .هذا هو املفهوم
الصحيح للعلمانية :أن تحترم اآلخــر وتقبل
بالتعايش معه ،في جو من التسامح والتآخي،
ً
رغم كل اختالفاتك معه .أنا ،مثال ،رغم مواقفي
امل ـعــروفــة م ــن ال ـت ـطـ ّـرف الــدي ـنــي ،كـنــت صديقًا
ل ـل ـش ـي ــخ مـ ـحـ ـف ــوظ نـ ـحـ ـن ــاح (م ـ ــؤس ـ ــس ح ــرك ــة
«حـمــاس» الـجــزائــريــة) .كــان يدعوني بانتظام
للعشاء فــي بيته .كــان يـعــرف أنـنــي ماركسي،
وك ـنــت أع ــرف أن ــه إس ــام ــي .ن ـشــأت بـيـنـنــا تلك
ً
الصداقة بيننا ،ألنــه كــان معتدال ومتسامحًا،
وأن ـ ـ ــا م ـت ـف ـت ــح واحـ ـ ـت ـ ــرم اآلخ ـ ـ ـ ــر .كـ ـ ــان مـعـجـبــا
بمواقفي الفكرية ،ألنني ال أتملق الغرب ،وأدافع
عن منجزات الحضارة اإلسالمية وأفاخر بها.
وكــان يحترم أيضًا الـقــرار املبدئي واألخــاقــي
الذي اتخذته بالتخلي عن الفرنسية والكتابة

