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  األب مىت املسكني

  
شرت وُن ،املسكني مىتثالثة من كبار مفكرينا حاوروا الراهب واملفكر األب 

عشر من جملـة   احملاورة اليت تكشف عن احلجم الفكري للراحل العزيز يف العدد الثاين
. يالوسط وهو عدد خصصته اجمللة الرصينة للمجاز يف العصور "ألف"البالغة املقارنة 

  )١(."ألف"ننشر يف هذا البستان احملاورة بإذن من 

                                                 
  .املقدمة اليت نشرت هبا جريدة أخبار األدب نص احملاورة) ١(
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  مقدمة
املسكني، مل نكن نظن  مىتلعقد هذا احلوار مع األب  ١٩٩١حني توجهنا يف صيف 

حدثنا األب عن جتربته الروحية  أن احلوار سيتشعب وميتد هذا االمتداد األفقي والرأسي، فأفقيا
عزلته احلاليـة يف   حىت ١٩٤٨سنة  لصيدلةيف خطها التطوري منذ اختار طريق الرهبنة وهجر ا

ض هلـا مـن الكنيسـة،    بالصعوبات اليت تعـر  دير األنبا مقار علي الساحل الشمايل، مرورا
اخلالفات اليت شجرت بني األنبا شنودة والرئيس  والصعوبات اليت مرت هبا الكنيسة ذاهتا نتيجة

القيام برحلة داخل وعيه بدءا  علي - السماحة واحلب بكل – ورأسيا ساعدنا الرجل. السادات
مبشكالت العامل املعاصر، ويف القلب منه مصر والعامل العـريب،   من وعيه الديين وانتهاء بوعيه

  .والتفسري وتأويل الرموز الدينية يف الكتب املقدسة مرورا بآليات الشرح
له بأنه حماور من الطـراز األول، جييـد االسـتماع     ومن حق الرجل علينا أن نشهد

إنـه  . التعبري عن نفسه هبدوء وثقة وتواضع يف الوقت نفسـه  واإلنصات بالقدر الذي جييد به
لقد أبدي صربا وتفهما ملا قلناه حنـن أهـل   . وهدوء أهل اليقني تواضع العلماء وثقة الواصلني

 عاملـه، ويرتفـع   واستمع إلينا وتفاعل معنا طاحما أن يصل بنـا إيل  الظاهر واجلزئي والنسيب،
لقد كان سعينا للحوار مع الرجل نابعا من احترام عميق لشخصه ومن . يقينه ىحنا إيل ذربأروا

وكانـت  . جها بشرحه إلجنيل يوحنا يف جملدين كـبريين إجنازاته الفكرية اليت تّو إدراك ألمهية
 بعد احلوار عودة الظافرين حبصاد مل نكن حنلم به، فقامة الرجل شخصا واجنازا وتواضعا عودتنا

  .من كل تصوراتنا أعلي
اخلصب الثري، جـزء   وما نقدمه لقارئ هذا العدد من ألف هو جزء من ذلك احلوار

هو، ومل نكـن حباجـة    لكننا حافظنا علي احلوار كما. اضطررنا القتطاعه ليناسب حمور العدد
شرح إجنيل يوحنا، وحول  وهذا اجلزء الذي اقتطعناه دار كله حول. إطالقا للتدخل أو التعديل

اليت تأمل أن  )ألف(املسكني من  حتية لألب مىت. إخل.. عضلة التفسري والتأويل، وقراءة الرموزم
  .واملفكر والراهب يتواصل قراؤها عرب هذا احلوار مع الرجل، العامل

  نصر حامد أبوزيد
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ويدفعنا إيل هـذا   نريد أن حتدثنا عما قمت به من شرح إجنيل يوحنا، :هدي وصفي
للشـرح يف   التمهيد املستقل الذي قدمت لهالسؤال منهجك يف الشرح من ناحية، و

 تقدم وواضح أنك كنت. أكثر من أربعمائة صفحة بعنوان املدخل لشرح إجنيل يوحنا
  ترمجة تفسريية جديدة للنصوص األصلية؟ - يف هذا الشرح -
الشـرح  : احلقيقة، أنا حني ابتدأت الترمجـة واجهـت معضـلتني    يف :املسكني مىت

تفسري، وبعد التفسري حباجة إيل شرح، ألنين أوضح معين  إيل والتفسري، فالكالم حباجة
أمانة، ونقطة البداية هي ترمجة النص ألنـه يونـاين ذو    النص، وأرتبط بالنص ارتباط

بعد ذلك أبدأ التفسري علي أال أخرج خارج . ترمجته ترمجة سقيمة، ولذلك أبدأ بإعادة
خروج نسميه عدم أمانة، وهـذا ال   يعترب تفسريا، فأي النص إطالقا، وإال فإن ذلك ال

بعد النص شيء، ولكن يف اإلجنيل، لدينا ما جيعل  ينطبق علي القرآن، ففي القرآن ليس
يوضح كالم املسيح ويشرحه فقبل النص هناك  الكاتب يكتب مثل إجنيل يوحنا، فهو

الشرح، وتلك مرحلة ما  أقول علي النص كي أتعرف أنصاحب النص ولذلك البد 
النص، إذ البـد يل أن   فسري، وفيها خروج عن النص ولكن يف حدود صاحبقبل الت

الصحيح حتـت   أعرف صاحب النص سواء كان املسيح أو يوحنا، وأن أتريب باملعين
 رجليه وأن أعرف خلجات قلبه وفكره، وبالتايل أستطيع أن أكتب أكثر مـن الـنص  

  .مرات كثرية، وأشرح النص دون أن أخرج عنه قيد شعرة
باملعين التأويلي، علي أساس أن التأويل عود علي  شارح - إذن – أنت :عصفور جابر

  .صاحب النص البدء، ومن مث فشرحك إدراك لغاية
  .أنا ال أؤول، أنا آخذ التأويل من صاحب النص: املسكني مىت
  .مبعين أنك ترجع إيل األصل: عصفور جابر
  .النصقبل  أرجع إيل النص فقط، وليس إيل ما: املسكني مىت

  .يف القرآن ليس عندي ما قبل النص: دأبو زينصر 
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  .اإلسالم ليس هناك ثنائية يف: جابر عصفور
الفكر الكلي املطلق أو الـوعي   ال، ليس ثنائية، ولكن أستطيع أن أمسيه: املسكني مىت

، ولكن قبل الكالم فيترتل كالماً الكامل، يتدرج إيل الوعي غري املطلق املرتبط بالعقل
  .خيرج عنه رج عن الكالم، أقوي منه وأكرب منه ولكن الوعي خا

النص، مبعين  يف القرآن، نربط بني التفسري والعلوم الالزمة لالقتراب من: دأبو زينصر 
  .أنين ال أستطيع تفسري آية دون أن أعرف أسباب الرتول

روح هنا أستطيع القول، ولك أن تردين، إن وراء النص القرآين هناك ال: املسكني مىت
كتبت القرآن، كيف أتبني هذا؟ حممد عبده واألفغاين خرجا عن الـنص   القرآنية اليت

علي املسلمني، ولكن هذا انتهي يـوم   وتأثريمها قوياً مقبوالً وشرحا، وكان شرحهما
مأخوذة علي املسلمني، إذ كيف يقفـل بـاب االجتـهاد     قفل باب االجتهاد، وهذه

فقط، االجتهاد هبة، رجل موهوب فكيف أقول  آنواالجتهاد مرتبط باهللا وليس بالقر
جيتهد ويشرح، إن غلق باب االجتهاد يكون  أن' فرمان'له ال جتتهد، وهو أخذ من اهللا 

  .حني يغلق اهللا باب اإلهلام
  ؟بالنسبة ملسألة اإلهلام، هل أنت من املتصوفة: دأبو زينصر 
  .ال، لست صوفياً: املسكني مىت
ائع ومستقر مؤداه أن كل كلمة وكل حرف يف القرآن له هناك قول ش: دأبو زي نصر

وله حد وله مطلع، أربعة مستويات يف التفسري، هـل توجـد هـذه     ظاهر وباطن،
  تفسريك؟ املستويات األربعة يف

اإلسـالمية   أنا أتكلم عن الباطن، فأنا أري املسلم املتمكن من الـروح : املسكني مىت
وأنا يف  نع،ة علي دخول باب االجتهاد، وهذا ُمعنده قدر والتقوىالذي يتقن العبادة 

 احلقيقة آخذ ذلك علي املسلمني، فكيف يغلق باب االجتـهاد بعـد حممـد عبـده    
  ملاذا؟. واألفغاين
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  .فحسب ألسباب سياسية معروفة، وعند بعض اجملموعات: جابر عصفور
حممد  ولهيف احلقيقة، إن باب االجتهاد مغلق منذ زمن طويل، والذي حا: دأبو زينصر 

  .مرة ثانية أغلقعبده أنه وارب الباب قليال، مث 
  ملاذا؟: املسكني مىت

  .كما يقول الدكتور جابر، ألسباب سياسية: دأبو زينصر 
  .أتعرف أن ذلك هو الذي فرقنا، هو الذي فرق اإلسالم عن املسيحية :املسكني مىت

  .أكيد هذا: دأبو زينصر 
وأرثوذكسية،  سمت إيل كاثوليكية وبروتستانتيةاملسيحية حني انق حىت: املسكني مىت

االجتـهاد   تركت الوعي العايل ونزلت إيل الوعي العقلي، فحني يرتفع املسلم يف باب
شك، ولكن حني نرتل علي األصـول   ويتالمس مع الروح، سوف يتالمس معي بال

  .سيكون لك بيت ويل بيت، ال تزورين وال أزورك فقط،
يل، نريد أن نتوقف عندها قليال، الذي فهمتـه   لو أذنت هذه النقطة،: جابر عصفور

، وهناك ما يسـمي  األعلىوهذا هو املستوي  اآلن أن هناك ما يسمي بالروح الكلي
وهناك النص، مث هنـاك أنـت كقـارئ،     بالوعي اجلزئي، أي الوعي املتصل بالعامل،

ني الروح اجلزئي الوجداين بينك وب هل يستلزم فهم النص نوعا من االحتاد: وسؤايل هو
  الذي جيعلك تتصل مباشرة بالروح الكلي؟

  .طبعا، وأنت قد شرحت: املسكني مىت
  .أريد أن أمسع منك: جابر عصفور

أنت أوضحت مبا يكفي، أنا أعطي ألناس معرفتـهم قليلـة بـالوعي     :املسكني مىت
لنفحـة  لديهم التراث اإلنساين، اإلسالمي أو املسيحي، لديهم ا الروحي العايل، ولكن
أعطاها آلدم ويل ولك، أخذنا الوعي الكلي باهللا كهبة، ولكن هتنا  اليت أعطاها لنا اهللا،

وجه اهللا وتعسفه وتعرجه يف العامل، فضاع منه الوعي الكلـي   بسبب خروج آدم من
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حني آلخر علي يد هذا النيب أو ذاك يف العهد القدمي، إيل  وعاش بالوعي اجلزئي، ومن
اللذان انطلقا من الوعي الروحي احملدود يف العقـل إيل   ان احلكيمأن جاء داود وسليم

هو اإلنسان الذي يستطيع  مبارٌك. هذا هو مرياث البشرية الوعي الكلي، وأعطانا حملة،
املرتبط بالعقل الذي يتربع علي التاريخ والزمن والقيـاس،   أن ينفذ من الوعي احملدود
ي، هذا يكون اإلنسان اإلهلي الذي يتقرب إيل الوعي اإلهل ينفذ من الباب املوارب إيل
  .صحيح اهللا، ويعبده ويعرفه بشكل

 يف هذه احلالة، حني يكون هناك نوع من االحتـاد الوجـداين، هـل   : جابر عصفور
 اليت انعكس مىتكان مرآة األب  مىتنستطيع القول إن شرح اإلجنيل الذي كتبه األب 

 الشارح مىتة االحتاد الذي مت بني األب عليها الوعي الكلي بطريقة تتناسب مع درج

  .والنص املشروح
عاما أن أقترب من  يف احلقيقة، ال أخفي عليك، أنا مل أجترأ طيلة عشرين: املسكني مىت

السـنني   إجنيل يوحنا، لشموخه ولشعوري بالعجز والقصور، ماذا حدث؟ إن هـذه 
معاين  اكتشف أن هناكجعلت الوعي يرتفع ويتذوق، إيل أن بدأت أقرأ إجنيل يوحنا و

إيل  خمتلفة وجديدة، وقلت لرهبان كثريين، كم أمتين شرح إجنيل يوحنا ولكين ال أقدر،
أن جاء اليوم، وأحسست أن الوعي الذي أشعر به قريب من الوعي الذي كتب بـه  

مفهوم، كنت أتوقف، وأجلس صـامتا   لدرجة أنين حني كان يستعصي عليَّ يوحنا،
ماذا تريد أن تقول؟ إن الكـالم  : به وتقريبا أخاطبه، وأقول له وأصلي، أريد أن أشعر

حلظتها، يأيت احلدس فأكتـب،  : أستطيع أن أعيه كي أكتبه واضح ومفهوم ولكين ال
من صاحب النص حتصل علي الشرح، أنت تقول  وهذا هو خالصة قويل، حني تقترب

  .قريب منه وأحبه صديق لصاحب النص، إنين مرآة، يف احلقيقة لست مرآة، أنا موصل
كي تشرحه، هـل هـذا    كونك تعيش مع املؤلف، أو صاحب النص: هدي وصفي

  ينطبق علي النصوص اإلهلية فقط، أم علي مجيع اإلبداعات؟
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إذا جعلتين أدرس أي شاعر أو أديب ممن ميلكون الوعي العـايل، فأنـا   : املسكني مىت
اث بشري مشترك، وأنـا  هذا مري. أشرح لك ما قاله مثلما شرحت يوحنا أستطيع أن

مثلما عندي ورمبا أكثر، ولكن ليست هناك حماولة، وأنا واثق مما  عثرت عليه، وعنده
املفهوم أن تعود إيل القرآن وتشرح، فالشرح يتعلـق بصـاحب    أقول، وتستطيع هبذا

زيد، فهناك الـنص والتفسـري    بالنسبة للدكتور نصر أبو النص، وهذا هو ما اكتشفته
  كن أين الشرح؟والتأويل، ول

 يف االنتقال من الظاهر إيل الباطن إيل احلد إيل املطلع، الذي هو الروح: زيد أبو نصر
  .الكلي
  .أنا أقف عند الباطن، ألن اخلروج عنه درجة غري بشرية: املسكني مىت
  .املتصوفة املسلمون حتدثوا عن أربع درجات، وطلعوا إيل الرابعة: زيد أبو نصر
صدقهم كثريا، ويف املبدأ السين، ال يؤخذ برأي املتصـوفة ألهنـم   ال ت: املسكنيمىت 

  .النص جتاوزوا
  .أتصور أنك متثل منطقة وسطي بني التصوف والعقالنية: جابر عصفور

أنا معك، فعقلي الباطن صديق، وهو ما يسمونه باجلوانية، فإذا تكلمت : املسكني مىت
  .من العقل احملدود إيل ما فوقالعلم آيت لك جبديد بسبب أنين أنتقل بسهولة  يف

أريد أن تشرح لنا دورك كشارح للنص، كيف تكتب للقارئ الذي مل : زيد أبو نصر
والصالة وغري ذلك، كيف حتيل الفهم إيل خطـوات   التقوىحيث  خيض التجربة من
  لغوية وتفسريية؟

  .هذه هي األدوات: املسكني مىت
  .نعم، ونريد أن حتدثنا عنها: دأبو زينصر 
الربكة فيمن علمونا من األساتذة، طه حسني والعقاد، كيـف كـانوا   : املسكني مىت

ويقسمون املعين، وكنت أتساءل وأنا أقرأ كيف قسم هذا املعين أو ذاك؟ فال  يوضحون
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فاألدوات ليست حمتاجة إيل دراسة، . تتعلم شيئا دون أن تعرف من أين جاء ميكن أن
ل مع اآللة املستعدة، ساعتها أجد الكلمـة تـأيت   تلقني، والتلقني إذا ما تقاب األدوات

تين عالقة لغوية مسجوعة، أخاف مـن  تومباشر إيل درجة أنين إذا ما أ بشكل عفوي
أحد أنين أسجع، فأحذف السجع، فأنا ال أقدم سجعا وال مجـال   السجع لكيال يقول

ذي جيعلـها  ليس هلا قيمة، لغة حمدودة، ولكن الروح هو ال لغة، أنا روح يف لغة، لغيت
  .لغة براقة

ت تأّبأمل حيدث مرة أن الروح مل يتجسد يف اللغة بسهولة، أو أن اللغة : جابر عصفور
  التعبري؟ علي الروح يف

جعلين حمددا  أنت تضغط علي مواجعي، فما كتبته هو ربع ما أريد، وما: املسكني مىت
يكون املعين  رة، وحنيالقارئ واللغة، القارئ ال يستطيع االستيعاب واللغة قاص: شيئان

  .قويا جتدين اختزلت يف الكالم
القرن الرابع هو النفري، له عبـارة مجيلـة    هناك صويف من متصوفة: جابر عصفور
العبارة، وأنت تتحدث عن كيفية جتسـد   كلما اتسعت الرؤية ضاقت: وموحية تقول

ال تستطيع أن تستطيع استيعاب كل شيء،  الروح يف لغة، واللغة بطبيعتها احملدودة ال
  .جتسد إطالقية الروح

  .مدّرك كامل، يْدّرك ولكن ليس كما ينبغي اهللا: املسكني مىت
مبسائل الشرح، مؤمن بالعلم املضنون بـه   معين ذلك أنك فيما يتصل: جابر عصفور

  !ومستويات للعقول البشرية علي غري أهله، وأن هناك مستويات للعلم
ن حواسـه  العلم لـو مـرَّ   غل بالعلم يصل إيلال، كل عامل وكل مشت: املسكني مىت

ن العـامل  فلو مـرَّ  الروحية، وكل إنسان فيه روح ووعي مطلق ولكنه مرتبط بالعقل،
ضعيفا ومل يكـن   حواسه البد أن ينطلق، أنا أقول ذلك وأنا حزين، أنا كنت إنساناً

ومراقبـة   وعي، أنا رجل عملي، صيديل، أدوايت هي املوازين وأنابيب االختبـار  لديَّ
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فشـيئا،   األلوان، ولكين حني تقربت إيل اهللا كراهب، وأخلصت، انفتح يل العلم شيئا
  .، هل هذه إيديولوجية؟ الهل هذا حذق مين؟ أبداً

  جيعلين أسألك مرة ثانية، ملاذا شرح إجنيل يوحنا بالذات؟ ولكن هذا: جابر عصفور
  .األناجيل وأنت تعرف اقرأ: املسكني مىت

  .ولكين أريد أن أمسعها منك: جابر عصفور
تقدم التاريخ، مسـيح التـاريخ،    األخرىاحلقيقة، األناجيل الثالثة  يف: املسكني مىت

والتعميد والتعليم، ولكن يوحنا مل يقدم هذا التاريخ، مل يذكر بيت حلم  الوالدة والصبا
ملسيح وعاش معه ف علي ات قليلة، مث إن يوحنا بالذات تعرَّيف مرا العذراء إالَّ وال مرمي

 فوق إسـرائيل وحتـت  . التالميذ مبدة، وعاش معه يف اليهودية، فإسرائيل مملكتان قبل
 وأول ما بدأ املسيح بدأ يف اليهودية فترة رمبا سنة، وكان معه يوحنا، وهذه. اليهودية

 فوق هذا، فإن األناجيل الثالثة مل تذكر أورشليم إال مرة واحـدة، . السنة قاهلا يوحنا
نة واحدة ذهب فيها املسيح إيل أورشليم وعلم هناك وصلب، ولكـن يوحنـا   أي س

مرات أي ثالث سنني، إذن إجنيل يوحنا هو الذي يقول لك إن املسـيح   ذكرها ثالث
تقريبا ثالث سنني ونصف، فيوحنا يعطي فرصة أوسع للتعرف علي  عاش يف اليهودية

علي املستوي العقالين التـارخيي،   ذلك، تتحدث األناجيل الثالثة باإلضافة إيل. املسيح
وروحاين، وأعتقد أنه كان يسجل الكلمات وال ينقلـها مـن    ولكن يوحنا وجداين

يوحنا هو حواره مع الفريسيني الذين كانوا متامـا علـي    الذاكرة، وأهم ما يف إجنيل
فتصور حوارا بني املسيح وبينهم، يوحنـا يسـجل    يف الالهوت، الدكتوراهمستوي 
سيح بتعاليم جديدة، فهجوم الفريسيني هو امل مق، ومع كل هجوم منهم يأيتاحلوار بع
كان يذهب إيل أورشليم، ويـذهب إيل   ن إجنيل يوحنا، كذلك فإن املسيحالذي كوَّ

معهم حول طقوسـهم   هيكل سليمان ويعظ، وكان الكهنة حيضرون فيحدث نقاش
العهـد   ديد، فمنهجويف كل عيد يشرح هلم طقس العيد علي مستواه اجل: وأعيادهم
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 كله يف إجنيل يوحنا، وأيضا يوحنا مل يقحم نفسه، أنت ال جتـده يف  - إذن – اجلديد
  .مرة يعلق، بل جتد حوارا حرا ليس فيه اإليديولوجية الثقيلة

  .اختار ما حيكيه ولكنه: زيد نصر أبو
ا لكم كـي  هذه اخترهت أمور كثرية قاهلا املسيح ولكن: قام بتنقيته، قال: املسكني مىت

  .تؤمنوا
  .هذه هي اإليديولوجية: هدي وصفي

  .إيديولوجية اختصار وتركيز فيما ينفعهم :املسكني مىت
  .تنفعهم ما يتصور هو أهنا: زيد نصر أبو

يف  ولكن هناك سؤاال يف اجلوانب البالغية لو أذنت يل، أنـا أالحـظ  : جابر عصفور
 ا، ويف الشروح الدينية دائما مـا املدخل واجلزءين اآلخرين أنك ال تستخدم إال رموز

إشارة  يقرأ اإلنسان االستعارة واجملاز، ولكنك ملتزم دائما بالرموز، ملاذا؟ ملاذا ال توجد
  إيل االستعارات؟ ملاذا الكالم عن الرموز فقط؟

معك حق، ويف احلقيقة كل ما عرف عن املسـيح يف   هذا سؤال مبدع،: املسكني مىت
موسي احلية علي عصاه يف الربية كي يراها كـل   رفع: مثالالعهد القدمي رموز، يقال 

احليات وعضتهم، فموسي هنا فعـل شـيئا ال    إنسان، فقد كانوا يعصون اهللا فجاءت
حيـة   وأصنعهذا السر، فقالوا هات عصا  يعرفه، واليهود طوال العهد القدمي مل يعرفوا

 العهد القـدمي  رمز خطري يف، حناسية وكل من ينظر للحية ويكون معضوضا سيشفي
ت احلية يف َعِفكما ُر: يقول كله، أتعب اليهود كثريا، ما هي احلية؟ فجاء إجنيل يوحنا

علي الصليب، مـن   رفع ابن اإلنسانالربية، كما رفعها موسي علي العصا، كذلك سُي
فـالرمز القـدمي    بعد أن قاله املسيح، حىترمز ظل مغلقا . أجل أن يشفي كل من رآه

والثاين، يف األول  أبدع، فأنا حمصور بني رمزين، فالبد أن أشرح األولبديع واجلديد 
ضارب إيل  رمٌز رت اخلطيئة يف حية، وهذا مستمد من قصة آدم، فاحلية النحاسيةصوِّ
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فع، إن املسيح ُر بعيد، وجاء املسيح، وهذا ما أتعب الالهوتيني كثريا، ملاذا قال يوحنا
سيموت، رمز احلية  واحلية النحاسية ميتة، فاملسيح وفات عليهم أن احلية رمز اخلطيئة،
فاخلطيئـة ماتـت يف    ميتة يف املسيح، - اخلطيئة – األول ميت، فالرمز هنا حتقق حبية

  .املسيح، املسيح أمات اخلطيئة
أتصور أن سؤال الدكتور جابر مرتبط أكثر بالصور  لو مسحت يل، فأنا: هدي وصفي

  .البالغية
هنا أن أتكلم عن الرموز ألهنا أقرب إيل ما أريـد، فـالرمز    رأنا مضط: املسكني مىت

، كل من يدخل عن طريقي فراأنا هو باب اخل: املسيح قال. مرتبط باحلقيقة والروح
إنه هنا وضع رمز الباب، . طريق الباب ال يصبح راعيا يصبح راعيا، ومن ال يدخل عن

  .والطريق، فأصبح رمزا أنا الباب: وبعد ذلك قال
ما الذي جيعل مـن   أود أن أسأل سؤاال قد يبدو ساذجا علي حنو ما،: عصفورجابر 

الرمـز؟ فـنحن    هذا رمزا وخيرج ذاك من الرمز؟ يف الشعر هناك مشكلة، كيف حندد
عنـدنا   نستطيع فهم ليس فقط النصوص املقدسة ولكن أيضا النصوص األدبية إذا كان

والنار رمـز؟   ا اخلمر رمز؟ والكرم رمز؟ما يشبه املعيار الذي حيدد لنا ما الرمز، فلماذ
  والنور رمز؟

الفرعوين، ملاذا اإلله مشس؟ أو قمر أو  هذا من تراثنا القدمي، من التراث: املسكني مىت
اإلله واحد وكل هـذه  : قال. وحلها ثعبان أو صقر؟ ملاذا الرموز؟ لقد جاء إخناتون
ملاذا املاء رمز؟ ألن املاء يعطي : داجلدي رموز، والرمز يف العهد القدمي مؤله، ويف العهد
الرمز حيمل أقوي صـفة ميكـن أن    حياة، فحني يقول أنا ماء حي، معروف أن هذا

صفات أساسية يف الشخص  نسقط عليها الشخص، فال أستطيع أن آيت برمز ال حيمل
ناها إيل رموز، وأحل وإال تصبح صورة مهزوزة، فحني تري الصور اليت أخذها املسيح

  .ن صفات املسيحوعها يكوِّجتد جمم
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رمزا ولكنه ليس حقيقيا، وميكن جزئية معينة تـذكر،   ميكن أن يكون: هدي وصفي
شكل من أشكال التعبري، فأنت تقول البـد أن   لكن ليس شرطا أن تكون مبنية علي

  .رمزا تكون هناك جزئية متحققة كي تصلح ألن تكون
احلي فهذا  سيح ال، فحني أقول املاءهذا يف الشعر واألدب، ولكن يف امل: املسكني مىت

رمـزا   خيرج من أمام عرش اهللا هنر، هذا ليس: تعبري حقيقي وليس رمزيا، وحني قال
أنا راعي اخلراف، هذا ليس رمـزا ولكـن   : فاملسيح حني يقول. ولكنه وصف لواقع

علي أساس أننا خراف ناطقة، لو أنك أخذهتا علي أهنا خراف عاديـة تصـبح    حقيقة
عرفت من املضمون أن اخلراف ناطقة وأننا مجيعـا خـراف اهللا، وأن    ولكن لورمزا، 

تصبح ذبائح إيل اهللا، نقدم أنفسنا ذبائح إيل اهللا، فالوصول  اخلراف حينما ختلص جدا
  .احلقيقة اإلهلية فاتت علي كثريين، فهي ليست رموزا بل حقائق من الرمز الشكلي إيل

  .عامل اجلزئيهنا مرتبط بال الرمز: زيد نصر أبو
  .مبفهوم املطلق ليس رمزا مبفهوم العامل اجلزئي هو رمز ولكنه: املسكني مىت

 االستعارة هلا معنيان، أوهلمـا ال  معين ذلك أن الرمز ليس استعارة ألن: جابر عصفور
وكل رمز هنا لـه  . عندك معقول كله معقول، وثانيهما هو املعقول واملقصود، والرمز

هناية األمر، وله معين ثان  وهو حقيقي، فنحن خراف بالفعل يفمعين ظاهري : معنيان
األساس لو قلنـا إن العـرش    وعلي هذا. من حيث داللته علي احلقيقة املطلقة الكلية

للرمز، ولكن له معين ثانيـا   اإلهلي يتفرع منه هنر فهذا حقيقي علي املستوي الظاهري
عالقـة باالسـتعارة، ألن    ليس له هبذا املعين، الرمز. مرتبطا مبا كنت تسميه الشرح

رنت لنا ظبية وأنا أقصد  االستعارة باملعين البالغي ظاهرها غري حقيقي، فإذا قلت مثال
  .فتاة مجيلة، فالظاهر هنا غري حقيقي
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فمن األدب الديين أن ال نوقع الرموز علي اهللا إال إذا كانت من  لذلك،: املسكني مىت
ترع كلمات، فليس مصرحا يل أن أعطـي رمـوزا   وال اخ. الرحيم واقع اهللا الرمحن

  .الصفة الطبيعية فيه للمسيح إال إذا كانت من صميم
  .هذا ليس رمزا، بل حقيقة: هدي وصفي

  .رمزي، فحني أقول اهللا ماء، أو أنا املاء احلي، هذا رمز ظاهري بشكل: املسكني مىت
 ماء، كيف يتحقق كيف يتحقق يف العامل املطلق؟ فلو قلنا إن اهللا ولكن: هدي وصفي
  .املطلق؟ ال يتحقق، ألن اهللا لن يكون علي شكل هنر يف العامل املطلق ذلك يف العامل

هنا يعجز العقل، هنا الرمز يف شكله الظاهري العقل حيصره، ولكن حني : املسكني مىت
هنا أكون قد حصرت . أستطيع أن أحصر اهللا فيه، وأقول اهللا هنر أم ال أرفعه للمطلق ال

ال أستطيع أن أحصر اهللا يف هنر أو ماء وإمنا أستطيع القـول إن اهللا  .  وهذا جتديفاهللا
  .كان ماء
  .تشبيه - يف اللغة العربية - هذا: وصفي هدي

يف املدخل أو الشرح وهي قضية رؤية  هناك قضية أنت تلح عليها سواء: جابر عصفور
وجوه يومئذ ناضـرة إيل  ": آية هناك اهللا، أنت تعطيها اهتماما، فمثال يف تفسري القرآن

املفسرين من أهل الظاهر يقولون الرؤية  ، هناك اختالف يف تفسريها، بعض"رهبا ناظرة
وهناك مفسرون يقولـون  . يف التجسيد عليهم أهنم وقعوا ؤخذمبعناها العادي، وطبعا ي

ـ  برؤية القلب، ومفسرون آخرون، وهم من املعتزلة، ين يقولون الرؤية هنا جمازية، مبع
  .خمتلفا التوجه إيل اهللا، لكنك هنا تقول شيئا

ع اللغة تسـتطي  رؤية اهللا ال ميكن أبدا أن حيصرها العقل وال يصفها، وال: املسكني مىت
رؤيـة  . كيف؟ ال ميكن التعبري عن ذلـك . ْت؟ نعمأن توقعها يف معان، ولكن هل متَّ

لإلنسـان،   للوعي الكاملاملطلقات غريبة عن العقل واملنطق، ورؤية اهللا موهبة عظمي 
العقل  هنا ينبهر. ستأمن أن يواجه الرؤيةُي حىتخصوصا عندما يتدرج من حق إيل حق 
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. ال ميكن. صف. ماذا رأيت؟ يقول رأيت هبجة: ويرتد حمسورا، وحني تسأل متصوفا
ملاذا؟ ألنه أراد أن يسقطها علي احملدود، وهذا مستحيل، ولكن أنت سوف تـري اهللا  

وحنن اآلن عنـدما  . ولكن كيف؟ ال ميكن التعبري. فوق، وحتسه وتعبدهتكون  حينما
  .حناول أن ندخله يف صور نعبد اهللا
مبسألة الرمز، إن املسيح  أنت قلت يف عبارة مهمة جدا أريد أن أربطها :زيد نصر أبو

يل، فاملسـيح كلمـة حـني     كلمة اهللا وأيقونة اهللا، وهذا يفسر مسألة الرمز بالنسبة
وعندي مرموز كلي  ول املسيح إيل رمز دال علي األصل، فعندي هنا رمزجتسدت حت

  البنية؟ مطلق، هل مقولة الرمز يف املسيحية أي التأويل الرمزي خاضع هلذه
  أي بنية؟ :املسكني مىت

استبدلنا بكلمة املسيح هنا كلمة رمز، فهمنا  أن املسيح أيقونة اهللا، فإذا: زيد نصر أبو
البشرية، وفهمنا من األيقونة اإلهلية أن الـروح    ألنه جاء لتخليصأن املسيح أيقونة اهللا

الناسوت هو اهللا وهو املسـيح يف الوقـت    الكلي الذي جتسد يف شكل ناسوت، هذا
العقل يدركهما اثـنني ولكنـهما    نفسه، هنا شيئان ولكنهما يف الواقع شيء واحد،
  .قعالوا واحد، رمز جزئي يف واقع يرمز إيل كلي فيما وراء

فاملسيح عنـدما   يف احلقيقة، الشيئية هنا احتملت احللول فلم تعد شيئية،: املسكني مىت
علـي   حل يف الناسوت، الكل حل يف اجلزء ولكن اجلزء مل يعد جزءا، الكل انفـرش 

صورة  حمدود يف اجلزء، واجلزء انفتح علي الكل فأصبح احملدود غري حمدود، وأصبح الال
 حني قال أنا املسيح وصلبوه، فالذي حدث أنه شعر بالكل حلاحملدود، كاحلالج مثال 

فيه فغش العقل وظن أنه أصبح كال، ويف املسيح فإن الكـل فعـال حـل يف اجلـزء     
  .اجلزء وانفرد علي الكل فلم يعد جزءا فاستجاب

  هل تطابق مع الكل؟: هدي وصفي
  .نعم، تطابق مع الكل: املسكني مىت
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  علي األرض؟يف حلظة وجوده  حىت: هدي وصفي
  .نعم: املسكني مىت

  .املعاناة عنه فكيف نربر صلواته وفيها انفصال عن الكل وطلبه رفع: هدي وصفي
  .ألنه ميثل البشرية، ميثل اإلنسان: املسكني مىت

  .هناك حلظة تكون فيها الثنائية واضحة إذن: هدي وصفي
ذكس، هنـا يف  الكاثوليك يف األرثـو  ال، هذا سؤال صعب جدا، أوقع: املسكني مىت

ونقول حنن نتناول املسيح، اجلسد  احلقيقة، حني نتناول اجلسد حنن نتناول لقمة صغرية
القطعة الصغرية كأمنـا أخـذ    ، ومع ذلك فإن من يتناولهنا رمز واضح وأصبح قطعاً

وأصبح ولكن اجلزء انفرش  عن املادة، املادة شكال، خالٌص زٌهـاملسيح بداخله، هنا تن
، لدرجة أنـين  أصبح كالً ، حنن نؤمن باحللول، وهنا اجلزءأن املسيح يفَّ إيل درجة كالً

القطعة الصغرية  حني أصلي علي القربان وأقول هذا جسد املسيح وفق كالمه، ونأخذ
ورمبا أتكلم بلغة  وإمنا قوة، نعترب أننا أخذنا املسيح بداخلنا، وحنس، وليس هذا تصوراً

الوحيد الـذي   لذلك أقول إن اإلنسان هو املخلوقأخري، هنا انتقال إيل شيء إهلي، 
  .أعطي له أن حيول الزمن إيل خلود، والشيء إيل املطلق

ولكن هذا مفهوم خمتلف عما نعرفه عن الرمز، فأنت جعلتين أتصور أن : جابر عصفور
متاما مثلما املسيح أيقونة اهللا، وهذا ليس مفهومنا عن الرمز، هنا هـو   الرمز أيقونة اهللا

  .يتجلي هبا املعين اإلهلي كي ندركه ورة اليتالص
إيل شيء، فمن رآه اعتربه إنسانا عاديـا،   ال الرؤية وال التجسد يؤديان: املسكني مىت

يدرك، وهذه  يري ويدرك ما ال فريي ما ال هنا االستشفاف أو الوعي الروحي املنفتح،
  .اإلنسانعظمة 

موز املسـتخدمة هـي ظـواهر    الفكرة أن كل الر هل من يؤكد هذه: جابر عصفور
  الطبيعة؟
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  .آخر ليس لدينا جمال: املسكني مىت
قـادر   اهللا: وهذا سؤايل عن احلقيقة واجملاز، حنن نستخدم اللغة ونقول: زيد نصر أبو

  وعامل، ونستخدم نفس الصفات عن اإلنسان، أين احلقيقة وأين اجملاز؟
قادر وغري عـامل إطالقـا،    أقول لك، وهنا ملسة صوفية، اإلنسان غري: املسكني مىت

 قادر باهللا، لو مل جيعلك اهللا قادرا فلن تكون، فالقدرة املنسوبة لإلنسان جمازية اإلنسان
  !ومأخوذة جتاوزا من الذي هو قادر علي كل شيء

  وغري معترف؟ لو هو غري مدرك حىت: هدي وصفي
تفضل وارفع هـذا   لو جترب واحد وقال أنا قادر بغري اهللا، نقول له حىت: املسكني مىت

واهللا فعـل   الكرسي، فيحاول رفعه فال يقدر، هنا يتدخل اهللا، هل يؤمن أم ال يؤمن؟
مباحة، فاهللا  هذا كثريا، اإلنسان ليس عنده شيء، هذا تكرب وانتفاخ، وهذه كلها سرقة
  .بذاته مسح أن نسرق صفاته ونتكرب هبا، ولكن ال يوجد إنسان عامل بذاته وقادر
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