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قصص

حسن بالسم ...جوهر الرعب اإلنساني
محمد عمر جنادي
ثـمــة أع ـمــال تــدخــل إل ــى عــاملـهــا مرتعشًا،
ت ـب ــدأ ف ــي ق ــراء ت ـه ــا وت ــوق ـع ــات ــك مــرتـفـعــة
لـلـغــايــة .عـلــو سـقــف الـتــوقـعــات لــديــك قد
تـلـخـصــه ع ــوام ــل كــال ـجــوائ ــز وال ـتــرج ـمــة
واالح ـت ـف ــاء ال ـن ـق ــدي« .م ـع ــرض الـجـثــث»
(م ـن ـش ــورات امل ـت ــوس ــط) .قـصــص الـكــاتــب
العراقي املقيم فــي فنلندا حسن بالسم،
تـتــوفــر فـيـهــا ك ــل ال ـعــوامــل امل ـح ـفــزة على
القراءة .هناك جائزة الـ «إندبندنت» عام
 ،2014وحسن بالسم هو أول كاتب عربي
يحصل عليها .وهناك الترجمة إلى لغات
عدة ،إلى جانب صدور «معرض الجثث»
باإلنكليزية عن «دار بنغوين» الشهيرة،
واالح ـت ـف ــاء ال ـن ـقــدي بــالـقـصــص م ــن قبل
كـتــاب ونـقــاد عــرب وغــربـيــن ،ووص ــف الـ
«غ ــاردي ــان» لـبــاســم ﺑ «أك ـبــر كــاتــب حي
م ــن ك ـت ــاب ال ـق ـصــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي».
أيضًا ثمة ريبة من أن يكون هذا االحتفاء
الغربي نتيجة لرؤى إكزوتيكية يغذيها
الـ ـعـ ـم ــل .الـ ـع ــن ال ـغ ــرب ـي ــة الـ ـت ــي تـطـلـعــت
قديمًا إلى «سحر الشرق» وغوايته وفق
خيالها ،تنجذب اآلن إلــى نافذة محددة
ال ـضــوابــط وامل ـقــاي ـيــس ،تــرنــو مـنـهــا إلــى
ب ـشــاعــة ه ــذا ال ـش ــرق وك ــاب ــوس جحيمه
األبدي.
تتجاوز «معرض الجثث» أفق التوقعات
«أو أفق االنتظار» بتعبير ياوس ،لتنتج
أفـقــا جماليًا جــدي ـدًا ،فـهــي تعيد تكوين
خبرة التلقي لــدى ال ـقــارئ .الكاتب الــذي
اختبر الفظاعة يخلق منها فنًا يتمثل
«الفظيع»
كي يبقى في الذاكرة وال ُيمكن للنسيان
أن يـ ـج ــرف ــه .فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،تـعـيــد
القصص صياغة بعض تقاليد النثر في
األدب العربي .تسبر أغوار اإلنسان وسط
الفوضى والعنف والــدمــار ،وتكشف عن
ص ــورة ال ـعــراق امل ـعــاصــرة ،وعـمــا يعتمل
ب ــداخ ــل الـ ـف ــرد ،وع ــن الـ ـح ــدود الـقـصــوى
لـلـقـســوة والــوح ـش ـيــة .صـ ــورة كــابــوسـيــة
للواقع ،مطابقة له ومفارقة عنه في آن.
ينقسم الكتاب إلى خمس وعشرين قصة
(عـ ـب ــارة ع ــن م ـج ـمــوع ـتــن قـصـصـيـتــن).
تـتــوزع القصص على عــدد مــن الثيمات
واملوضوعات التي تتكرر في النصوص
بـتـنــويـعــات مختلفة .كـمــا تـتــداخــل فيما
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وسـ ـ ـ ــط ع ـ ــال ـ ــم قـ ـصـ ـص ــي زاخـ ـ ــر
بـحـكــايــات ال ـحــرب وال ـه ـجــرة والـجــريـمــة.
تــرصــد الـنـصــوص األب ـع ــاد الــاإنـســانـيــة
ل ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـه ــري ــب فـ ــي قـ ـص ــص مـثــل
«األرش ـيــف وال ــواق ــع»« ،حقيبة عـلــي» ،أو
يتتبع الـســرد اآلالم والـعــذابــات النفسية
للشخصيات فــي عــالــم مــا بـعــد الـهـجــرة
كنتيجة للماضي ال ــدم ــوي ،فــي قصص
م ـث ــل «ك ــوابـ ـي ــس كـ ــارلـ ــوس ف ــوي ـن ـت ــس»،

«ال تـقـتـلـنــي ،أرج ـ ـ ــوك ...ه ــذه ش ـجــرتــي!».
ُ
وتحكى أكثر من قصة على لسان موتى،
ي ـس ــردون وق ــائ ــع مــوتـهــم امل ــأس ــاوي ــة من
عالم آخر ،أو يعترفون بجرائمهم.
اع ـت ـمــدت «م ـع ــرض ال ـج ـثــث» ع ـلــى حــالــة
ثــريــة مــن تــداخــل ونـســج الـحـكــايــات على
طــريـقــة «أل ــف ليلة ولـيـلــة» .فـفــي «شمس
وجنة» ،تحكي سوسن حكاية فيل امللك
الطاغية «شـمــس الــديــن» ألمـهــا املترقبة
فـ ــي ذع ـ ـ ــر ،اقـ ـتـ ـح ــام م ـي ـل ـش ـي ــات ال ـن ـظ ــام
قــريـتـهــا امل ـه ـج ــورة ،واغ ـت ـص ــاب ابـنـتـهــا.
وفــي «مجنون ساحة الحرية» ،تطالعنا
حـ ـك ــاي ــة األب ع ـ ــن م ـ ـع ـ ـجـ ــزات وبـ ــركـ ــات
الشابني «الـشـقــر» .يذكرنا بها ابنه قبل
معركة الحي املصيرية.
إض ــاف ــة إل ــى ت ـلــك ال ـت ــداخ ــات الـحـكــائـيــة
ال ـس ـل ـســة ،ت ـت ــوارد ف ــي غــالـبـيــة الـقـصــص
العديد من التضمينات والتأمالت على
لـســان الـ ــراوي أو الـكــاتــب املـفـتــرض .كــأن
القصص تميل إلــى تأمل ذاتها ،بتعبير
مالكولم بــرادبــري ،والكشف عــن طبيعة
الخيال وعملية الكتابة والخلق الفني.
فــي «شــاحـنــة ب ــرل ــن» ،يـعـمــد ال ـســرد إلــى
الـتــأكـيــد عـلــى الطبيعة الـلـغــويــة للنص،
أي كــونــه بـنـ ً
ـاء لغويًا أكـثــر منه تصويرًا
ل ـل ــواق ــع« :مـ ــن امل ــؤك ــد أن غــال ـب ـيــة ال ـق ــراء
ت ــرى الـقـصــة مـجــرد تلفيق ق ــام بــه كاتب
قصصي ،أو قــد تـكــون مـجــازًا متواضعًا
عــن ال ــرع ــب» .يـصــف الـ ــراوي الـكـتــابــة في
«ح ـق ـي ـبــة ع ـل ــي» بــأن ـهــا تـعـبـيــر بـكـلـمــات
شحيحة عن «جوهر الرعب اإلنساني».
وت ـتــواتــر الـجـمــل ال ـتــي تـصـلــح كمفاتيح
لـ ـق ــراءة ال ـع ـم ــل .ي ـق ــول ف ــي «ال تـقـتـلـنــي،
أرجـ ـ ـ ـ ــوك ...هـ ــذه شـ ـج ــرت ــي»« :هـ ــل يـمـكــن
ت ـح ــوي ــل إحـ ـس ــاس ال ـق ـب ــض ع ـل ــى سـكــن
مغموسة بالدم إلى جملة».
توظف النصوص البذاءة والفحش فنيًا
وعلى مستويات عــدة .تكمن املفارقة في
قديمًا كانت
أن البذاءة في األدب العربي
ً
ً
فضاء
تتخذ مــن ب ـغــداد ،وال ـعــراق عــامــة،
لـهــا ،كـمــا نـجــد فــي «األغ ــان ــي»« ،اإلم ـتــاع
واملــؤان ـســة» ،و«ك ـتــاب مـفــاخــرة الـجــواري
وال ـغ ـل ـم ــان» .ل ـكــن ت ــاري ــخ ال ـ ـبـ ــذاءة ال ــذي
يـسـتــدعـيــه ح ـســن ب ــاس ــم ،ال يستخدمه
لنقل حياة اللهو والـطــرب والخمر ،كما
كان يحدث قديمًا ،وإنما لرسم غيرنيكا
دموية لبغداد الحديثة ،من أجــل وصف
الخراب والعنف والقتل.
ت ـم ـث ـي ــات الـ ـ ـب ـ ــذاءة والـ ـفـ ـح ــش ت ـت ـحــرك
ف ــي م ـســاحــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـن ـص ــوص .في
ق ـصــة «سـ ــوق ال ـق ـص ــص» ،تـسـمــع إح ــدى
الشخصيات في سوق شعبي مزحة عن
بــائــع سـمــك وجـ ــدت زوج ـت ــه ب ــن السمك
«فـ ـ ــرج» املـ ـ ــرأة االن ـت ـح ــاري ــة ال ـت ــي فـجــرت
نفسها .يقول الراوي معلقًا« :إنه نوع من
الهلوسة الشعبية التي تنبع من تاريخ
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ط ــوي ــل م ــن ال ـع ـن ــف وال ـظ ـل ــم وال ـض ـي ــاع.
وه ــي لـيـســت س ـخــريــة م ـع ـبــرة ملــواطـنــن
ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى م ــدي ـن ــة مـ ـع ــاص ــرة .إن ـهــا
هـلــوســة بــدائـيــة قبلية ت ـحــاول االخـتـبــاء
خـلــف ضـحــك دم ــوي تــافــه» .تتجلى هنا
ال ـبــذاءة ك ــأداة نـفــي ،وكـمــا يـقــول هــربــرت
مــاركــوز فــي ع ـبــارات دال ــة« :ك ــأن الــرفــض
والـتـمــرد الـلــذيــن تمت السيطرة عليهما
عـلــى الـصـعـيــد الـسـيــاســي ،يـنـفـجــران في
مفردات تسمي األشياء بأسمائها» .أما
في قصص مثل «عــادة التعري السيئة»،
و«ال ت ـق ـت ـل ـنــي ،أرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ،»...فــأب ـطــال ـهــا
يطلقون السباب بكثافة وعشوائية في
خضم الهلوسات والحمى والجنون ،في
بلدان الهجرة األوروبية .الفحش هنا هو
«الجذر األعمق الذي يربطنا إلى وطننا»،
بتعبير ميالن كونديرا ،فنحن نستخدم
الكلمات في لغة أجنبية لكننا ال نشعر
بـهــا ،فـقــط الـفـحــش وسـيـلــة الشخصيات
الستعادة وطن مفقود.
الـ ـب ــذاءة املـنـفـلـتــة م ــن ع ـقــال ـهــا ف ــي أف ــام
املخرج الفلسطيني الكبير إيليا سليمان،
ه ــي تـعـبـيــر ع ــن االح ـت ـق ــان ل ــدى الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ـ ــرازح ت ـحــت االغ ـت ـصــاب
الصهيوني .ينفجر العجز والصراع في
ع ـنــف لـفـظــي ومـ ـف ــردات بــذي ـئــة ،وبـيـنـمــا
ي ـتــراش ـق ـهــا أبـ ـن ــاء الـ ـح ــارة الـ ــواحـ ــدة في
أف ـ ــام س ـل ـي ـم ــان ،فـ ــإن أبـ ـن ــاء الـ ـع ــراق فــي

قصص بالسم يوجهونها نحو السماء.
الـ ـقـ ـن ــوط والـ ـغـ ـض ــب ي ــوجـ ـه ــان ال ـ ـبـ ــذاءة
ص ــوب ال ـهــرط ـقــة .ف ــي «بــوص ـلــة وقـتـلــة»،
يقول القاتل «أبو حديد» ألخيه األصغر
«مــاكــو ال ـلــه مــن دون عـبـيــد» .ويـضـيــف :
«الزم تـتـعـلــم إن ــت ب ـهــذي الــدن ـيــا تصير
الـ ـل ــه» .وفـ ــي ق ـصــة «املـ ـلـ ـح ــن» ،ال يتمكن
جـعـفــر امل ـط ـل ـبــي ،عـ ــازف ال ـع ــود املـشـهــور
وم ـل ـحــن األن ــاش ـي ــد ال ــوط ـن ـي ــة ،أن يضع
األلـحــان الـجــديــدة الـتــي «تتغنى بعظمة
ال ــرئـ ـي ــس» ،نـتـيـجــة «نـ ـض ــوب إب ــداع ــي»،
فـ ـيـ ـش ــرع فـ ــي ت ــألـ ـي ــف وتـ ـلـ ـح ــن ق ـصــائــد
فــي «شـتــم الـلــه وال ــوج ــود» .فــي النهاية،
يطوف في الشوارع وهو ينشد ضد الله
ً
حامال عوده الذي لم يبق فيه وتر .يدخل
إل ــى مـقــر ال ـح ــزب ال ـف ــارغ وي ـضــع شــريــط
ق ـصــائــده املـلـحـنــة ف ــي الـتـسـجـيــل وتـبـثــه
مكبرات الصوت.
يعيد املـلـحــن إرث الـهــرطـقــة ومـعــارضــة
املـ ـق ــدس .لـكـنــه يـتـبــاعــد ع ــن أجـ ـ ــداده ابــن
املقفع وابن الراوندي واملتنبي ألنه أقرب
إلــى هــذيــان الجنون ال اإلب ــداع .وينتهي
مقطوع ال ــرأس مــن قبل املسلحني الذين
سحلوه ومثلوا بجثته .ترتبط الهرطقة
والبذاءة بالجنون .حالة من املس العقلي،
تقود إلى املوت ،لكنها تكشف في الوقت
نفسه عن الوعي الشخصيات ،وتدفع إلى
التمرد على كل األنساق القيمية للدولة

واملجتمع والدين.
نـ ــرى م ـق ــارب ــة ذكـ ـي ــة ل ـف ـك ــرة الـتـضـحـيــة
والـخــاص فــي قصة «املسيح الـعــراقــي»:
ال ـج ـن ــدي امل ـس ـي ـحــي دانـ ـي ــال يـتـمـكــن من
النجاة مــن أه ــوال حــرب الخليج الثانية
وبـعــد الـغــزو األمـيــركــي ،بفضل موهبته
وقـ ــدراتـ ــه وحـ ــدوسـ ــه ال ـت ـن ـبــؤيــة بـمــوعــد
سقوط القنابل واقتراب املوت ،كأنه «رادار
بشري» ،يتبعه زمالؤه الجنود املؤمنون
ـوي ال ـق ـصــة ع ـلــى مـفــارقــة
ب ـق ــدرات ــه .ت ـن ـطـ ُ
مركبة .دانـيــال امللهم ال ينتبه لإلرهابي
ال ـجــالــس ب ـج ــواره ه ــو وأم ــه ف ــي املـطـعــم.
يــرغ ـمــه اإلره ــاب ــي ع ـلــى أن ي ـت ـبــادل معه
الحزام الناسف مقابل اإلبقاء على حياة
أمه العجوز .حني يخرج دانيال زاحفًا من
الحمام ،يرى كرسي أمه فارغًا ،فيضغط
على الزر .إن املوت الذي تبثه األصولية،
قد شوش قدرات دانيال الردارية التنبؤية
من فرط كثافته وعشوائيته .موت يومي
ومجاني ال تنفع معه قوى عليا .كما أن
الخالص الــذي يقدمه دانيال هو نقيض
الخالص اليسوعي :انتحار فردي ،ال من
أجل اآلخرين وإنما ضدهم.
ه ـك ــذا ت ـك ـت ـســب ك ــل األق ــانـ ـي ــم وال ـس ـم ــات
الجمالية في «معرض الجثث» أبعادها
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وت ـ ـتـ ــاقـ ــى ف ـي ـه ــا األضـ ـ ـ ـ ــداد:
ال ــواق ــع وال ـخ ـيــال وامل ـن ـطــق والــامــألــوف
واملـيـتــافـيــزيـقــا .وحـتــى أش ـبــاح األس ــاف
الحاضرة في القصص ،مثل كافكا وبو
ك ـم ــا ع ـل ـقــت ب ـع ــض ال ـص ـح ــف ال ـغ ــرب ـي ــة،
ف ــإن ـه ــا ت ـت ـج ـلــى ف ــي ص ـ ــور مـ ـغ ــاي ــرة .قــد
ي ـكــون «س ـل ـيــم ع ـبــد ال ـح ـســن» ف ــي قصة
«ك ــوابـ ـي ــس كـ ــارلـ ــوس ف ــوي ـن ـت ــس» قــريــب
الشبه من «وليم ولسون» في قصة إدغار
آالن بو .والكابوسية قد تكون ذات ملحة
كافكاوية ،لكن أبطال بالسم ال يبحثون
عن خطيئتهم املفقودة التي استوجبت
مـحــاكـمـتـهــم م ـثــل «ج ــوزي ــف ك» ،ب ــل هم
قتلة ومرتكبون لجرائم تقف املحاكمات
عــاجــزة أمــام بشاعتها املفرطة .املفاجأة
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة هـ ــي مـ ـق ــام ــرة حـ ـس ــن ب ــاس ــم
الناجحة.
إن حـســن بــاســم هــو مـقـلــوب الـسـنــدبــاد،
أو م ــن امل ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـتــه ﺑ «ال ـس ـن ــدب ــاد
– الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــد» .ال ـ ـق ـ ـصـ ــص ت ـ ــوظ ـ ــف ب ـعــض
الحكايات التراثية الغرائبية ،لكن بغداد
في «معرض الجثث» ليست رمزًا للفضاء
املألوف كما كانت في «ألف ليلة وليلة».
ك ــان الـسـنــدبــاد هــو الـسـفـيــر ال ــذي يسرد
ح ـكــايــات ال ــوح ــوش وال ـع ـمــال ـيــق وآك ـلــي
ل ـحــوم الـبـشــر م ــن «أق ـط ــار ال ـغ ــراب ــة» كما
يبني عبد الفتاح كيليطو .اآلن ،صار عالم
الغرابة هو عاملنا الشرقي ،وصار حسن
بالسم ســاردًا وحشيًا ال سفيرًا وحسب،
يـحـكــي ال ـح ـكــايــاتُ ،ي ـع ــري الـجـمـيــع ،وال
يستثني الغرب من مقصلة كلماته.

لمحات

رامي أبو شهاب

حبيب عبد الرب سروري

رندة حيدر وأحمد خليفة

عمل مشترك

روبرتو بوالنيو

فرهاد دفتري

يختبر فــي املـمــر األخـيــر ـ ـ سردية
ال ـش ـتــات الـفـلـسـطـيـنــي؛ م ـن ـظــور ما
بعد كولونيالي» (املؤسسة العربية
ّ
سردية الشتات
للدراسات والنشر)
الفلسطيني ،باالستناد إلــى نظرية
الخطاب ما بعد الكولونيالي .يوظف
الـنــاقــد والـبــاحــث األردن ــي رام ــي أبو
شهاب ،نماذج الشتات الفلسطيني،
وم ـف ــاه ـي ـم ــه وأنـ ـسـ ــاقـ ــه الـ ـس ــردي ــة،
وارتباطها بالقيم االستعمارية مثل
االستيطان الكولونيالي اإلسرائيلي،
م ــن أج ـ ــل اإلجـ ــابـ ــة ع ــن فــرض ـيــاتــه
البحثية.

يخوض حبيب عبد الــرب ســروري
ف ــي ت ـع ـق ـيــدات ال ـح ـض ــارة ال ـجــديــدة
ً
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوال اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف م ـف ــات ّـي ـح ـه ــا،
ف ــي ّ ك ـتــابــه ال ـجــديــد «ل ـن ـت ـعــلــم كيف
نتعلم ـ ـ استخالصات شــاهـ ٍـد على
ح ـضــارة ج ــدي ــدة» (ريـ ــاض الـ ّ
ـريــس
لـلـكـتــب وال ـن ـش ــر) .ي ـح ــاول الـكــاتــب
إجــاء معالم هذه الثقافة ،وتحديدًا
فــي الـفـضــاء االجـتـمــاعــي والثقافي
والعلمي والتكنولوجي ،كما ّ
يقدم
نقدًا لها ويواجهها «بغية حضور
عــربــي أفـضــل فـيـهــا ،وإثـ ــراء الحياة
الثقافية والرقمية للكاتب العربي».

يـتـتـبــع ك ـت ــاب «الـ ــرؤيـ ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
لـ ـلـ ـص ــراع ــات فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وان ـع ـكــاســات ـهــا ع ـلــى أم ــن إســرائ ـيــل:
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــراالت وبـ ــاح ـ ـثـ ــن
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــار» (م ــؤسـ ـس ــة
الـ ــدراسـ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة) األب ـح ــاث
والـ ــدراسـ ــات واملـ ـق ــاالت اإلســرائـيـلـيــة
التي تتناول ّ
التطورات السياسية في
ّ
الـشــرق األوس ــط .الكتاب ال ــذي أعــدتــه
رنـ ــدة ح ـي ــدر ،وح ـ ــرره أح ـمــد خليفة
يحاول التعريف بالتفكير اإلسرائيلي
وإعطاء ملحة شاملة عنه ،خصوصًا
ت ـجــاه الـقـضــايــا الـعــربـيــة وال ـت ـحـ ّـوالت
األخيرة بالتزامن مع «الربيع العربي».

ضمن «سلسلة األدب الصيني في
القرن الواحد والعشرين» التي تهدف
إلى تقديم األدب الصيني باإلنكليزية
والعربية والفرنسية ،أصدرت «الدار
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـع ـلــوم نـ ــاشـ ــرون» كـتــاب
«س ـق ــوط ورقـ ــة ال ـش ـجــرة وق ّـصــص
مــوجــزة أخ ـ ــرى» .ي ـضـ ّـم امل ــؤل ــف 88
قـصــة قـصـيــرة وح ـكــايــة م ــن األدب
الـصـيـنــي امل ـع ــاص ــر ،تـغـطــي ثـيـمــات
وإشكاليات تراثية وحديثة بأساليب
ً
ّ
مدخال وافرًا
أدبية مختلفة ،لتشكل
ّ
ّ
للتعرف إلــى الـتـجــارب املـعــقــدة التي
شهدها األدب الصيني خالل العقود
الثالثة األخيرة.

بعد «ليل تشيلي» ،و«تعويذة» اللتني
صدرتا عن «دار التنور» ،انتقلت إلى
العربية أخيرًا رواية جديدة لروبرتو
بوالنيو هي «حلبة الجليد» ()1993
عــن «مـنـشــورات الـجـمــل» (ترجمها
عن اإلسبانية رفعت عطفه) .تجري
أحـ ـ ـ ــداث روايـ ـ ـ ــة الـ ـك ــات ــب ال ـت ـش ـي ـلــي
فيكوستا بــرافــا شـمــال برشلونة،
حيث يأتي السرد على لسان ثالثة
رجال ،تجمع بينهم بطلة التزلج على
الجليد نوريا مارتي.

بــال ـتــزامــن م ــع اس ـت ـق ـطــاب اإلس ــام
ال ـش ـي ـع ــي ل ــاهـ ـتـ ـم ــام الـ ـع ــامل ــي فــي
س ـيــاقــات ن ــزاع ــات ال ـشــرق األوس ــط
وأزم ــات ــه ،يـعــود فــرهــاد دف ـتــري إلــى
الحقبة التكوينية لإلسالم الشيعي
في كتابه املرجعي «تاريخ اإلسالم
ال ـش ـي ـعــي» (الـ ـس ــاق ــي) .ي ـق ـً ّـدم أب ــرز
امل ـ ّ
ـؤرخ ــن املـسـلـمــن روايـ ـ ــة لـتـطـ ّـور
ّ
التشيع ،معتمدًا على النتائج املبعثرة
ل ـل ـب ـحــث الـ ـح ــدي ــث مـ ــن أج ـ ــل ش ــرح
الحقبة التي كانت فيها مجموعات
مـسـلـمــة ومـ ـ ــدارس ف ـكــريــة م ـت ـعـ ّـددة
تبحث في مواقعها العقائدية.

