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تراث

ّ
الشيخ علي خازم :القرآن كتـاب العرب األول
ّ
معرض بيروتي ضم مخطوطات ونسخًا قديمة من «المصحف الشريف»

قبل أسابيع ،احتضن قصر
األونيسكو في بيروت معرض
ُ
«ص ُحف» الذي حوى نسخًا
ومخطوطات قرآنية قديمة.
مبادرة جاءت من الشيخ علي خازم
المنشغل بالحفاظ على هذا اإلرث
الثقافي البصري
فراس خليفة
ُ
ُ
شعل «الشيخ علي» لفافة تبغ أثناء محادثة
ي ِ
ُ
ّ
ّ
ُ
هاتفية مطولة يشير في جزء منها إلى «الطرق
املـثــالـ ّـيــة» للحفاظ على املخطوطات القرآنية.
على الـطـ ٌـاولــة أمــامــه بعض األوراق والــوثــائــق
و«مصحف» من الحجم الوسط تعود طباعته
َ
إلى زمن بعيد كما يظهر من «قماشة» جلدت ْيه.
ّ
تتوسطها صورة
وإلى يساره مكتبة صغيرة
َُ
«عل َمائي» التقطت أثناء زيــارة إلــى أحد
لوفد
يبرعُ
ّ
املعالم «السياحية» في الجنوب اللبنانيَ .
ُ
الرجل في «فن» التواصل مع الناس .يشهد له
ـولــه وه ــو صــاحــب الـبــاع
بــذلــك كـثـيــرون ِم ــن حـ ِ
الطويل في ِّ
مد الجسور على مستوى ّ
الساحة
ّ
ّ
اإلسالمية ،ويتولى موقعًا قياديًا في «تجمع
ال ـع ـل ـم ــاء امل ـس ـل ـم ــن» م ـن ــذ ت ــأس ـي ـس ــه ف ــي ع ــام
ِّ
املتخصصة
 .1982عـلــى إح ــدى «الـصـفـحــات»
ً
فــي املخطوطات الـقــرآنـيــة ،يكتب مــراســا أحد
ّ
نسخة
القيمني عليها« :م ــن
ُ
فضلك احـجــز لــي َ
ِ ُ
ُ
َ
شعل الــرجــل لفافة أخ ــرى .يأخذ نفسًا
مـنــه» .ي ِ
عميقًا قبل أن يجيب على سؤال حول معرض
ّ
ُ
«ص ـ ُـح ــف» ال ـقــرآنــي الـ ــذي نــظـمــه قـبــل أســابـيــع
فــي قـصــر األونـيـسـكــو فــي ب ـيــروت« :الحمدلله
نـجـحـنــا» .يــريــد الـشـيــخ عـلــي خ ــازم ( )1956أن
يعيد االعتبار إلى «املصحف الشريف» ككتاب
«كلمة مصحف معناها الكتاب
ورق ــي .يـقــولّ :
املـجـمــوع بــن دف ـتــن ،وه ــو الـكـتــاب األول عند
ُّ
الـعــرب ،إذ ليس فــي آثــارهــم ّمــا يــدل على أنهم
انتجوا كتابًا مجموعًا بني دفتني قبل القرآن».
ّ
ً
يرى بأن الناس مثال ال تهتم بتفاصيل متعلقة
بنوع الخط واسم الخطاط والرموز املوجودة
في املصحف وعالمات الضبط وغيرها ،مشيرًا
إلـ ــى أن ك ـث ـي ـرًا م ـن ـهــم ي ـج ـه ـلــون أن املـصـحــف
امل ـط ـبــوع ه ــو ف ــي أص ـل ــه م ـخ ـطــوط« .ال ُيـطـ َـبــع
ّ
املصحف إال أن َيكتب الـخــطــاط مصحفًا على
ّ ُ
ُ
َ
أوراق بحجم كبير ت َص َّور ومن ثم تطبع .هذا
هــو األص ــل فــي طـبــاعــة املـصـحــف ،ولـكــن هناك
ثــاث نسخ في العالم اإلسالمي ّ
تفردت بكون
حــروف ـهــا كــومـبـيــوتـ ّ
ـريــة مـسـتـمـ ّـدة م ــن الـحــرف

«مصحف فلسطين» بخط
إبراهيم صالح الحديثي من أقدم النسخ
في المصاحف الموجودة لديه
َ ّ
األص ـل ــي ِل ــن خـطـهــا وأك ـثــرهــا شـيــوعــا نسخة
الـخـطــاط ال ـســوري الـسـعــودي امل ـعــروف عثمان
ط ــه» .يـحــاول خ ــازم أن يـقـ ّـدم املصحف للناس
ً
فضال عن كونه «نصًا ّ
مقدسًا وحاجة
ككتاب
إيـمــانـيــة» ،مـشـيـرًا فــي الـسـيــاق إل ــى نــوعــن من
التدوين وهما «الرسم العثماني» (نسبة إلى
عثمان بن عفان) وهو األكثر انتشارًا و الرسم
«اإلمالئي القياسي» الذي يعتمد الكتابة األكثر
تبسيطًا .يقول الرجل« :تطوير كتابة املصحف
ُ
مـســألــة مـطــروحــة للنقاش وأم ـيــل ل ـلــرأي الــذي
ي ـق ــول بـ ـض ــرورة أن ي ـب ـقــى امل ـص ـحــف بــالــرســم
الـعـثـمــانــي ،لـكــن ال مــانــع م ــن كـتــابـتــه بــالــرســم
اإلمالئي لغايات وأهداف تعليمية».

تحويل «صحف» إلى ّ
مؤسسة؟

ّ
ّ
ي ــؤك ــد الـشـيــخ عـلــي خ ــازم أن تـنـظـيــم مـعــرض

مخطوط
فلسطين

الشيخ علي خازم

خــاص باملصحف الـشــريــف هــو مــن األمـنـيــات
الكبيرة الـتــي كــانــت ت ـ ّـراوده لـسـنــوات طويلة.
«كـ ـ ــان األمـ ـ ــر ح ـل ـم ــا ح ــق ـق ـت ــه بـ ـتـ ـع ــاون وج ـهــد
كبير ْين من أفــراد عائلتي ،وبــات اليوم ّ
َ
األول
ّ
م ــن ن ــوع ــه ف ــي لـ ـبـ ـن ــان» .ل ـك ــن ال ــرج ــل ي ــري ــد ل ـ
«الفعالية» أن تصل إلــى أكبر عــدد ممكن من
الناس« .أريد أن أصل إلى الناس في املناطق
أيضًا ،وسننظم املعرض القرآني في أكثر من
ّ
منطقة لبنانية» .وإذ يلفت خــازم إلى أن نقل
ّ
عملية دقيقة
«األدوات» ملسافات طويلة هــي
ّ
وحساسةّ ،يرى بأن ما يقوم به في هذا اإلطار
عمل يستحق املغامرةّ ،
منوهًا بدور املهندسة
تــان ـيــا ال ـح ــاج بــامل ـســاعــدة ف ــي تـجـهـيــز أدوات
الـعــرض لتكون قابلة للنقل وال ـعــرض .كانت
«االن ـطــاقــة» األول ــى قـبــل سـنـتــن فــي معرض
«الكتابة والــوراقــة مــن الــرق إلــى الــرقــاقــة» في

ّ
بــرج البراجنة وهــي تتجه لتكريسها فعالية
س ـن ــوي ــة فـ ــي ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان والح ـ ـقـ ــا ل ـت ـكــون
م ـع ــرض ــا دائ ـ ـمـ ــا« .أسـ ـع ــى ل ـت ـح ــوي ــل امل ـع ــرض
إل ــى مــؤس ـســة ،ول ـكــن مــؤسـســة تـطـ ّـوعـيــة على
مـسـتــوى الـعــائـلــة» .مــع ذل ــك ،ال يـمــانــع الشيخ
ع ـلــي ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ج ـه ــات أخ ـ ــرى بـهــدف
تطوير التجربة «ش ــرط الـحـفــاظ على جوهر
الرؤية التي وضعها للمشروع» .يقول« :حفظ
ّ
املهتمني
هذا اإلرث هو مسؤولية مشتركة بني
وال ـج ـه ــات ال ــروح ـي ــة وال ـح ـك ــوم ـي ــة» .يـضـيــف:
ّ
يتحدث البعض عن تشجيع السياحة
«عندما
ّ
ً
الــدي ـن ـيــة م ـث ــا ،ف ـهــذا يـتـطــلــب أن ي ـكــون لــديــك
ّ
وتؤرخ لكل ما له عالقة بالكتب
أماكن تحفظ
املقدسة للطوائف اللبنانية» .وهو ـ ـ على حدّ
قــول خــازم ـ ـ «إرث ثقافي بصري مــادي عابر
ّ
ومتحيز في املكان ،وفيه أرواح أجيال
للزمان

مؤمنة عاشت مع هذه املعروضات منذ ضربة
القصب األولى في كتابة أصولها».

ُ
شغف َّ
تشربه بملعقة األم

َ
يبتسم الشيخ علي مـجـ ّـددًا عندما ُيـســأل عن
«بدايات الشغف» باقتناء املصاحف وأدوات
الـقــراء ة والكتابة« .ورثـ ُـت الشغف من الوالدة
بـشـكــل خ ــاص وم ــن ال ـج ـ َّـد ْي ــن ال سـيـمــا ج ـ ّـدي
ّ
ألمي» .يضيف« :هناك مقتنيات ّ
قيمة وصلت
ّ
ّ
ُ
ّ
إل ــي ف ــي س ــن م ـبــكــرة واح ـت ـف ـظــت بـهــا والحـقــا
ُ
ّ
ّ
وأتتبعها في
فصرت أبحث عنها
تطور الدافع
ّ
أمكنة متخصصة» .يشير الرجل إلى أن بعضًا
م ــن امل ـصــاحــف وامل ـخ ـطــوطــات ال ـتــي بـحــوزتــه
جــاء بـهــا مــن أس ـفــاره الـخــارجـيــة ،وج ــزءًا آخــر
عبر أصدقائه فــي عــدد كبير مــن ال ــدول ،الفتًا
إلى أنه حصل أخيرًا على نسخة من املصحف

وي ُّ
مترجمة إلــى اللغة التاميلية الهنديةُ .
عد
«م ـص ـحــف ف ـل ـس ـطــن» ب ـخــط إب ــراه ـي ــم صــالــح
ّ
الخطية
الحديثي (سحماتة) من أقدم النسخ
املــؤرخــة فــي املصاحف التامة املــوجــودة لديه
(تاريخ الكتابة  1754مـيــادي 1167-هجري).
ّ
ّ
لـ ـك ــن الـ ــرجـ ــل ي ــوض ــح أن الـ ـشـ ـغ ــف ال يـعـنــي
«ه ـ ّـوس ــا» ب ــالـ ـض ــرورة ،ذل ــك أن نـسـخــا ن ــادرة
مــن املصحف ُعــرضــت عليه لكنه لــم يبتاعها
ألن أسعارها تفوق قدرته الشرائية« .الهدف
ّ
التنوع وليس السعي لحيازة أكبر ّ
كمية
هو
نجاحه فــي شـهــادة الـ
بعد
ـات».
ـ
ط
ـو
ـ
ط
ـ
خ
ـ
مل
ا
مــن
ّ
«سرتيفيكا» في عام  ،1967تلقى الشيخ علي
ّ
هدية عزيزة على قلبه وهي عبارة عن «دواة»
ّ
مـتــوارثــة عــن جــد أبـيــه .منذ ذلــك الـحــن ،بــدأت
حكايته مع «األدوات» والوثائق .يحتفظ في
مكتبته الخاصة بوثائق ترجع إلى زمن الدولة
ُ
حصلت على
العثمانية .يقول خــازم« :أخيرًا،
ّ
سند عقاري للمنطقة التي تملك فيها آل خازم
فــي ب ــرج الـبــراجـنــة أول قــدومـهــم مــن الجنوب
(أنصارية وعــدلــون) .هناك وثيقة مللكية أحد
الـعـقــارات (أواخ ــر الـقــرن الـتــاســع عـشــر) تعود
إل ــى أحـمــد خ ــازم وه ــو شـقـيــق وال ــدة الشهيد
عبد الكريم الخليل» .في مكتبة الشيخ وثيقة
عــن «اإلع ـف ــاء مــن الـجـنــديــة» فــي تـلــك املــرحـلــة،
وفــاتــورة تظهر كمية الشرانق (دود الحرير)
ّ
سلمها ّ
جده إلى أحد معامل الحرير في
التي
برج البراجنة في ذلك الحني .يحتفظ الشيخ
بأشياء لها رمزية خاصة في مراحل مختلفة.
ً
ف ـهــو ال يـ ــزال يـحـتـفــظ م ـثــا ب ـ ــأوراق امل ـس ـ ّـودة
الم ـت ـحــان ــات ش ـه ــادة ال ـبــري ـف ـيــه ومــأذون ـيــاتــه
خ ــال أدائـ ــه الـخــدمــة الـعـسـكــريــة فــي الـجـيــش،
ويحتفظ أيضًا بامللعقة التي شرب فيها ماء
ّ
وس ــك ـرًا ّأول م ــرة عـلــى يــد ّأم ــه ،والـعـلـبــة التي
ّ
وزع فيها والــده الحلوى عندما علم بوالدته
ّ
َّ
«امللبس» عند
وتلك التي وزعــت فيها والدته
خطوبته وغيرها الكثير.

مخطوطة «برمنغهام»
وإشكالية الترجمة
يجزم الشيخ علي خــازم بـ َّ
ـأن الـقــرآن املنتشر اليوم بني املسلمني هو ذاته
القرآن الذي ُجمع على ّأيام عثمان بن عفان« .لم يلحقه ّأي تزوير ،إال أن ّ
تتعمد
ٌ
جهة ما عملية التزوير وهذا ما يمكن ضبطه» .وإذ يلفت إلى ّأن مصطلح
«تــاريــخ ال ـقــرآن» لــم يظهر إال قبل مئة سنة تقريبًا .يشير إلــى مجموعة
مخطوطات قديمة للمصحف أبــرزهــا مخطوطة «برمنغهام» ومخطوطة
جامعة «توبنجن» األملانية اللتني ألقي عليهما الضوء أخـيـرًا ،ومخطوطة
مسجد صنعاء الكبير .وقــد تـ ّ
ـوصــل الباحثون واملحققون إلــى أن املــادة
املكتوبة في هذه املخطوطات ،تعود إلى فترة زمنية ال تتجاوز الثالثة عقود
من وفاة النبي محمد ،أي في الفترة ذاتها التي ُج ِمع فيها مصحف عثمان.
يقول في السياق ذاته« :أنا شخصيًا ُ
قمت بالتحقيق بمخطوطة برمنغهام
املكتوبة بالخط الحجازي األول وأجريت مقارنة مع الخط النسخي الرائج
ُ
فوجدت تطابقًا تامًا في املحتوى» .يضيف خازم:
في أي مصحف حديث،
ّ
في العالم،
طشقند ،وهي من النسخ الست
«حتى في نسخة مصحف
األقدم َ ُّ
ِّ ْ ّ
نحن َّ
تظهر فيها آية ّإنا ُ
ستدل فيها
نزلنا الذكر وإنــا له لحافظون» التي ُي
ّ
إيمانيًا على حفظ القرآن من التزوير .وهي بذلك تشكل أيضًا ّأثـرًا ماديًا
كان موجودًا في املرحلة األولى من كتابة املصحف .ولكن أال تؤثر ترجمة
القرآن إلــى أكثر من  70لغة عاملية في تغيير املعنى واملضمون الحقيقي
لآليات؟ «هذه إشكالية طبعًا» يقول الشيخ ،قبل أن يضيف« :الترجمة ،وهي
ّ
مــن مسائل علوم الـقــرآن ،تمكنت مــن نقل معنى اآليــة فقط .مشكلة نقل
النصوص األدبـيــة وترجمتها هي إشكالية كبرى ،فكيف الحال مع نص
ّ
مقدس كالقرآن؟» يرى الشيخ خــازم أن ترجمة اآليــات القرآنية تسهم في
أحيان كثيرة في إعطاء صــورة مغايرة عن النص األصلي كآيات القتال
لحق الضرر املعنوي بصورة القرآن واإلسالم .لكنه يرى في
وغيرها ،ما ُي ِ
ّ
املقابل أن الترجمة ضرورية كونها تسهل فهم النص الديني للمسلمني من
غير العرب وهي شكل من أشكال التفسير القرآني« .تفسير القرآن وآياته
ً
هو أصال قضية إشكالية كبيرة».
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