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والقوادين والخونة
المثقفين
من رامبو إلى كيلو :عن
ّ
ّ
سيف دعنا *
«أيها ُاملصابون بالسفلس ،يا مجانني ،يا ُ
ّ
ملوك ،يا ُدمى،
ْ
يا ِمقماقون
م��ا ي�ه� ّ�م ب��اري��س (ودم �ش��ق) م��ن أرواح �ك��م وأج�س��ادك��م،
م��ن سمومكم ورممكم؟ لسوف تنفضكم عنها ،أيها
األفظاظ العفنون».
«آرت ��ور رام �ب��و» ،غ��داة فاجعة أس�ب��وع ك��وم��ون��ة باريس
الدامي
س �ق��ط خ� �ي ��ار ال� � �ع � ��دوان ع �ل��ى ع��اص �م��ة امل �ش��رق
ال �ع��رب��ي ،ف�ت�ك� ّ�س��ر ح�ل��م ب��ره��ان غ�ل�ي��ون وم�ي�ش��ال
كيلو وش��رك��ائ�ه�م��ا م��ن ال��وه��اب�ي�ين وال�ق��اع��دي�ين
وال�ت�ك�ف�ي��ري�ين ب��دخ��ول دم �ش��ق ع�ل��ى ظ�ه��ر دب��اب��ة
َ َّ َ
أميركية .غ��اب العقل ،وانعدم الضمير .ت َملك ُهم
ال� �غ ��رور ل�ل�ح�ظ��ة وه ��م ي �ش��اه��دون ذل ��ك ال��رئ�ي��س
األس��ود امل�ص��اب مثلهم ب�ع��ارض ول��وث��ة «األنكل
ت ��وم» ُي� �ل � ِّ�و ُح ب �ب��أس م��اري �ن��ز ال�ي��ان�ك��ي األب �ي��ض،
ف �ت �ط� ّ�وع ك �ي �ل��و ب ��ن ب �ن ��در ش �خ �ص �ي��ًا ل �ي��س ف�ق��ط
إلع�لان ش��روط استسالم دمشق ،بل واستسالم
روسيا والعالم كله لبساطير الشر .اختلط األمر
ّ
فتخيل
على هذا املقماق في لحظة دونكيشوتية
نفسه للحظة الجنرال دوغ�لاس ماك آرث��ر يلقي
ّ
شروط االستسالم املذلة على اليابان ،ولم ينتبه
إل��ى ك��ل م��ا ح�ص��ل ف��ي ال�ع��ال��م م�ن��ذ أي �ل��ول 1945
حتى أيلول .2013
أما السوسيولوجيست ،األن��وي ،مسيو غليون،
ف�ل�ق��د أث �ب��ت ب�م�ح��اول��ة ت�ب��ري��ره ل �ل �ع��دوان ف�ق��دان��ه
ل�ل�خ�ي��ال ال �س��وس �ي��ول��وج��ي وال �ح��س ال�س�ي��اس��ي
وال �ت��اري �خ��ي ،ح�ت��ى ال ن�ت�ح��دث ع��ن ح��س وطني
وقومي وإنساني« .الضربة للنظام والنظام عدو
ال�ش�ع��ب» ،ق��ال ع�ل��ى «ال �ج��زي��رة» ف��ي .2013/9/9
هكذا ،وبطريقة استداللية صبيانية ،وبأسلوب
تحريفي م�ك�ش��وف للقياس امل�ن�ط�ق��ي ،أصبحت
أكثر اإلمبراطوريات دموية في التاريخ صديقة
ومحبة للشعوب وع��دوة لألنظمة واالس�ت�ب��داد
(طبعًا ق��رأت أرس�ط��و ي��ا دك �ت��ور ،أل�ي��س ك��ذل��ك؟).
ه�ك��ذا إذًا ُي�ب��رر ال �ع��دوان ،وك��أن نتائج الحمالت
العسكرية تقاس فقط بالخسائر املادية املباشرة،
ال ب��ال�ت�ب�ع��ات ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة البعيدة
امل��دى والعالقات السياسية واالقتصادية التي
تؤسس لها مثل هذه الحمالت العدوانية ،والتي
لن تكون في ه��ذه الحالة أق��ل من ره��ن مستقبل
س ��وري ��ا وامل �ن �ط �ق��ة ووض �ع �ه �م��ا ت �ح��ت وص��اي��ة
بساطير مرتزقة املارينز لسنوات طويلة .هذه
امل�ح��اول��ة ليست ع��ن شخص بعينه ،ه��ي تكرار
لفكرة وتذكير بدور فقط .هذه املحاولة هي عن
الظاهرة وليس األشخاص.

جدلية التعليم واالستعمار :بني التجنيد
والتطوع
«تعليم بهدف اإلبادة» لدافيد والس آدامز ()1995
ه��و ك �ت��اب ُي�ف�ص��ح ع �ن��وان��ه ع�ن��ه وع ��ن م�ح�ت��واه،
ي �ق��ول امل �ف �ك��ر ال �ع��رب��ي م�ن�ي��ر ال �ع �ك��ش ف��ي ك�ت��اب��ه
«أميركا واإلبادات الثقافية» _ كتاب آخر يفصح
عنوانه عن محتواه العميق .أذكر الكتابني هنا
اخ �ت �ص��ارًا للتعبير ع��ن ال� ��دور ال�خ�ط�ي��ر وح�ت��ى
الوجودي للمعرفة والثقافة واملثقفني خصوصًا
ف��ي ال �ص��راع��ات ال�ك�ب��رى ،وأي �ض��ًا ل�لإض��اءة على
ج��دل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �غ ��رب ��ي وآل � �ي� ��ات اس �ت��دخ��ال
الهيمنة .ف�ه��ذان الكتابان ينتميان إل��ى أدبيات
تتزايد عن تاريخ مرحلة بشعة من تاريخ الرجل
األب�ي��ض وهما أكثر م��ن ش�ه��ادة على الوحشية
غير املسبوقة ال�ت��ي ارتكبت ض��د ع�ق��ول وقلوب
اآلالف م��ن أط�ف��ال السكان األصليني ف��ي أميركا
الشمالية الذين أجبروا بالقوة على التعلم في
امل��دارس الداخلية بني أع��وام  1875ـــ  .1928هذه
امل��دارس ،كما يخبرنا الكاتبان ،اعتمدت مناهج
وأس ��ال� �ي ��ب م �ص �م �م��ة ب �ع �ن��اي��ة ل �خ �ل��ق ج �ي��ل م��ن
أحصنة ط ��روادة ف��ي ال�ح��رب ال�ش��رس��ة إلخضاع
ال �ه �ن��ود ف ��ي أم �ي��رك��ا وت �ج��ري��ده��م م ��ن ه��وي�ت�ه��م
وه �ن��دي �ت �ه��م وإن �س��ان �ي �ت �ه��م .ال�ل�اف ��ت ف ��ي ت�ج��رب��ة
ه��ذه امل ��دارس ليس وق��وف الحكومة الفيدرالية

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

وراء ه� � ��ا ،ف �ه��ذا ل �ي��س خ �ب �رًا ،ب��ل وق� ��وف «م�ك�ت��ب
الشؤون الهندية» ال��ذي يتولى رئاسته والعمل
فيه هنود شاركوا بفعالية في حصار وتجويع
وقمع أهلهم القابعني في املحتجزات واختطاف
أط�ف��ال�ه��م ب��ال �ق��وة وإل �ح��اق �ه��م ب �م��دارس وم ��زارع
ال ��رج ��ل األب� �ي ��ض ،ح �ي��ث ت �م ��ارس ض��ده��م أب�ش��ع
أن ��واع ال �ج��راح��ة ال��دم��اغ�ي��ة واس�ت�ئ�ص��ال الهوية
وحتى االستغالل الجنسي البشع لجيل كامل
من الهنود.
تذكرت الكتابني وأنا أشاهد أكاديميًا فلسطينيًا
ي�ع�م��ل ف ��ي ال �غ ��رب ي ��داف ��ع ع �ل��ى «ال� �ج ��زي ��رة» عن
ض��ًا ألن
ال� �ع ��دوان ع�ل��ى س��وري��ا (وي ��دف ��ع إل �ي��ه أي � ّ
اإلدارة األميركية كانت بانتظار تحليله الفذ على
ّ
أحر من الجمر) باسم القيم األميركية العظيمة،
ّ
مؤكدًا أن َال�ع��دوان هو امتحانها العظيم .حالة
هذا ْ
األص��ن� ْ�ج ،ال��ذي تناسى أن فلسطني ستكون
ّ
الثمن األول الغتيال دمشق ،تذكر بقصة رواها
العكش في «أميركا واإلبادات الثقافية» عن نكرة
مشابه يدعى هاسانواند من هنود اإلروكوا عمل
مديرًا ملكتب الشؤون الهندية ال غيرُ .يحكى أن
هذا املسخ ،ومن شدة افتتانه بذات القيم األنكلو
_ ساكسونية التي ّ
يروج لها عرب أميركا اليوم
وي�ع�ت�ب��رون إح ��راق دم�ش��ق ام�ت�ح��ان صدقيتها،
غ� ّ�ي��ر اس�م��ه إل��ى «إي�ل��ي صاموئيل ب��ارك��ر ،وق� ّ�ص
«بياض» ّمظهره حتى قيل إنه
وبالغ في
شعره،
َ
ُ َ
كان يحلي ق َّبة قميصه املنشاة بعقدة رقبة على
شكل فراشة «بابيون» ال يخلعها إال في الفراش»
(ص.)19 :
ه � � ��ذا ي� �ف� �س ��ر مل� � � ��اذا ي� �س� �ت� �خ ��دم س � �ك� ��ان أم� �ي ��رك ��ا
األص�ل�ي��ون مصطلح «ال�ن�م��ل األب �ي��ض» لوصف
م ��ا ي �س �م��ى «م �ك �ت��ب ال � �ش� ��ؤون ال� �ه� �ن ��دي ��ة» ،ه��ذه
املؤسسة الحكومية (بعكس ما قد يفيد ويخدع
االس��م للوهلة األول��ى) التابعة ل��وزارة الداخلية
األم �ي��رك �ي��ة وال �ت��ي أس �س �ه��ا امل�س�ت�ع�م��ر األب �ي��ض
ع��ام  1824لتمثل ال�س�ك��ان األص�ل�ي�ين فساهمت
بفعالية ف��ي امل�ج��زرة الجسدية والثقافية التي
تعرض لها السكان األصليون وشاركت بفعالية
في سرقة أرضهم ومالحقتهم حتى في ما تبقى
م �ن �ه��ا (أق � ��ل م ��ن  )%3مل�ص�ل�ح��ة ش ��رك ��ات ال��رج��ل
األب �ي��ض .العبقرية ف��ي ه��ذا ال��وص��ف ال تقتصر
ع�ل��ى اس �ت��دخ��ال ك�ل�م��ة «األب �ي ��ض» ف�ق��ط ل��وص��ف
املتأبيض الخائن ألبناء جلدته (والبياض ليس
ل��ون ب�ش��رة ب�ق��در م��ا ه��و أيديولوجيا ومنطق).
ب��ل أي�ض��ًا ف��ي اخ�ت�ي��ار م�ف�ه��وم «ال�ن�م��ل األب�ي��ض»
ذات ��ه ،ال ��ذي ي�ه��اج��م أس ��اس ال�ب�ي��ت ويعطبه إل��ى
درجة اعتباره آفة خظيرة في أميركا (انظر منير
العكش :أنكل أوباما).
ف��ي إض� ��اءة س��ري�ع��ة ع�ل��ى ه ��ذه ال �ظ��اه��رة عندنا
ن� �ح ��ن ال� � �ع � ��رب ق� �ب ��ل أك � �ث� ��ر م � ��ن ع � � ��ام (ه � �ن� ��ا ف��ي
«األخبار») تعمدت اعتماد تمييز ديفيد سكوت
بني مفهومي «مجندي الحداثة» و«متطوعيها»
ف��ي ك�ت��اب��ه «م �ج �ن��دي ال �ح��داث��ة :م��أس��اة التنوير
الكولونيالي» ،الذي أعاد فيه قراءة كتاب «سي.
ل .ر .ج��اي �م��س» ال �ع �ب �ق��ري «ال �ي �ع��اق �ب��ة ال �س��ود»،
وبحث فيه في امل��أس��اة التي انتهت إليها ثورة
هاييتي العظيمة .والتجنيد للحداثة أو للثقافة
الغربية ،كما يفيد املصطلح عند سكوت ليس
إج �ب��اري��ًا ف �ق��ط ،ب��ل و ْي� َع�ك��س ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ج��دل�ي��ة
للحداثة الغربية َ
وي��ن��ف��ذ إل��ى أع�م��اق إشكاليات
ُ ْ ُ
ال�ت�ن��وي��ر ال�ك��ول��ون�ي��ال��ي ،وي ��ب � ِ�رز أي �ض��ًا ال �ص��راع
االق� � �ت� � �ص � ��ادي ال� � �ش � ��رس وغ � �ي� ��ر امل� �ت� �ك ��اف ��ئ ب�ين
االق�ت�ص��ادات «ال�ب��دائ�ي��ة» م��ن جهة والرأسمالية
اإلمبريالية من جهة أخرى ،والذي ينتهي عادة
إلى القضاء على األول .أهمية هذا الصراع غير
املتكافئ ،والذي ينتهي بإنتاج ظاهرة التجنيد
لالستعمار ،أنه يقضي على البنى االقتصادية
امل �ح �ل �ي��ة ،ال �ح��ام��ل األس ��اس ��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة امل�ح�ل�ي��ة،
وي��ؤس��س م��ادي��ًا ل�لاخ �ت��راق ال�ث�ق��اف��ي وامل�ع��رف��ي
الغربي االستعماري ،كما يشير ط�لال أس��د في
«مجندي ال�ح�ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة» .لكن رب�م��ا يكون
أصل هذه الفكرة التي نعرفها اليوم باإلمبريالية
الثقافية واملعرفية هو األنثروبولوجي املاركسي
س�ت��ان�ل��ي دي��ام��ون��د .ال �ت �ب��ادل ال �ث �ق��اف��ي ،ي �ج��ادل
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دي��ام��ون��د« ،ك��ان دوم��ًا م��وض��وع هيمنة .فإما أن
تقوم الحضارة مباشرة بتدمير الثقافة البدائية
التي ترى أنها تقف في طريق حقها التاريخي،
أو يتم إضعاف االقتصاد البدائي بفعل اقتصاد
ال �س��وق امل�ت�ح�ض��ر ب�ح�ي��ث ال ي�م�ك�ن��ه االس �ت �م��رار
كحامل للثقافة التقليدية .ف��ي كلتا الحالتني،
يقوم الالجئون من الجماعات املشلولة بتبني
مقاييس املجتمع األقوى من أجل البقاء كأفراد.
لكنهم مجندون لهذه الحضارة ،ال متطوعون»
(البحث عن البدائي :نقد الحضارة ،ص .)204
حسنًا ،لم أجد في كل هذا تفسيرًا لحالة غليون
وكيلو وغيرهما من مثقفي التنظير الستعمار
أوطاننا ألن هناك الكثير من العوامل األخرى في
حالتيهما سيقود تجاهلها إلى فقر في الرؤية
ّ
وتعسف ف��ي ال �ق��راءة ،وتحديدًا عالقتهما التي
أص�ب�ح��ت مكشوفة ب�ح�ك��وم��ات محميات النفط
_ طبعًاً ستكون مهزلة مقارنة غليون أو كيلو
بـ«توسان لوفرتور» .وطبعًا هذه الرؤية تعجز
بالتأكيد ع��ن تفسير حالة ص��ادق ج�لال العظم
_ خيبتنا العربية الثقافية الجديدة ،وم��ا أكثر
خ �ي �ب��ات �ن��ا ه� ��ذه األي� � ��ام _ م � ��اذا ن �ف �ع��ل «ب��ذه�ن�ي��ة
ال �ت �ح��ري��م» ب �ع��د ان �ض �م��ام ص��اح �ب��ه إل� ��ى ج��وق��ة
تبرير الظاهرة التكفيرية وانضمامه إلى مكتب
ال �ش��ؤون الهندية ال �س��وري .ه��ل نرميه ف��ي سلة
امل �ه �م�لات؟ ل�ك��ن ه ��ذه امل� ��رة ،وب �ع �ي �دًا ع��ن ظ��اه��رة
التجنيد وال�ت�ط��وع لتفسير تبني ف�ك��ر وثقافة
ورؤي ��ة املستعمر س��أع�م��د إل��ى تمييز آخ��ر ،بني
املثقفني الصامتني ال��ذي��ن يستحقون التوبيخ
واملثقفني الخونة الذين يستحقون أكثر من ذلك.

في توبيخ املثقفني الصامتني
ف��ي رس��ال��ة م��ؤرخ��ة ف��ي  13أي � ��ار /م��اي��و ،1871
حني ك��ان جيش الفرساويني املدعوم من جيش
االح� �ت�ل�ال األمل ��ان ��ي ل�ف��رن�س��ا ي�س�ح��ق ال�ك��وم��ون��ة
�دام باملئات م��ن ث��واره��ا ،كتب
وينفذ أح�ك��ام اإلع� ّ
الشاعر الفرنسي الفذ آرت��ور رامبو إلى أستاذه
امل �ث �ق��ف ج� ��ورج إي ��زام �ب ��ار ي�ع�ي��ب ع�ل�ي��ه كمثقف
ً
س�ك��وت��ه ،ق��ائ�لا ل��ه« :ف��ي ال�ع�م��ق ،ال ت��رى أن��ت في

جريمة هي أن يقف
المثقف في نفس الخندق
مع هؤالء المتخلفين
تسمع أكاديميًا فلسطينيًا
يتحدث عن القيم األميركية
وأن امتحانها فقط سيكون
بحرق دمشق
مبدئك سوى الشعر الذاتي .عنادك في االلتحاق
ب��وك��ر ال �ف �ئ��ران ال�ج��ام�ع��ي _ ع �ف �وًا! _ يثبت ذل��ك.
لكنك ستنتهي أب �دًا كقانع ل��م يفعل شيئًا ،ألنه
لم يشأ أن يفعل شيئًا .هذا من دون التفكير بأن
َ
ش�ع��رك ال��ذات��ي سيبقى ت� ِ�ف�ه��ًا على نحو فظيع»
(اآلثار الشعرية الكاملة ،ص.)325 - 323 :
لم يكن رامبو ُيعيب على أستاذه املثقف صمته
فقط ،أو يعيب عليه االكتفاء بالتفوه بشعارات
وخطابات «جمهورية وديموقراطية وإنسانوية
ال يستمد منها أي خ�لاص» .بل ،كان يريد ،كما
ق ��ال أالن ج ��وف ��روا ف��ي م�ق��دم�ت��ه ل�ل�آث��ار ال�ك��ام�ل��ة
ل��رام �ب��و« ،أن ُي��دي��ن ،ع�ب��ر أس �ت��اذهُ ،ج� نْْب� األف�ك��ار
األخ�لاق��وي��ة واإلنسانوية التي تتسم بالسخاء
وال ت�ج��د سبيلها إل��ى التطبيق ،ال وال (ح�ت��ى)
تعود على أصحابها بنتائج خطيرة» (املصدر
ال� �س ��اب ��ق ،ص .)12 :ول� ��و ع� ��اش رام� �ب ��و أي��ام �ن��ا
فلربما صدمه أكثر بعض الفلسفات واألفكار ما
بعد الحداثية التي ال تبرر صمت املثقفني ،بل
وتعطي الكثيرين منهم حتى بعضًا م��ن راح��ة
ضمير وهم يخونون دورهم كذلك.
ورام�ب��و ك��ان ف��ي موقع أخ�لاق��ي يؤهله الحديث
إل��ى أس�ت��اذه وغ�ي��ره بهذه الطريقة .فهو ل��م يزر
ث��وار الكومونة ومكث معهم وكتب عنهم وعن
ُ
الكومونة ربما أجمل ما كتب عنها على اإلطالق
ف �ق��ط ،ب ��ل رب �م��ا ت �ك��ون ق �ص �ي��دت��ه ال �س��اح��رة عن
الكومونيات اللواتي تعرضن للتشويه ودفاعه
ع�ن�ه��ن ف��ي ق�ص�ي��دت��ه «ي� ��دا ج ��ان – م � ��اري» ،ضد
ات�ه��ام تيوفيل غوتييه لهن بأنهن «مومسات»
أجمل ما كتبه على اإلطالق .أيادي الكومونيات،
ال �ل��وات��ي ع��رف��ن ب�ن�س��اء ال �ب �ت��رول الس�ت�خ��دام�ه��ن
قنابل البترول في مواجهة جيش فرساي ،التي

وص �ف �ه��ا غ��وت �ي �ي��ه ب ��أي ��ادي امل ��وم �س ��ات ،جعلها
رامبو مقدسة ،ظاهرها هو املكان ال��ذي «يقبله
كل ث��وري أب��ي» .وكيف ال تكون كذلك وهي أياد
حملت ال�س�لاح ض��د االس�ت�ب��داد وض��د االح�ت�لال
األجنبي .وأك�ث��ر ،جعل األص�ف��اد في تلك األي��دي
ّ
ال�ت��ي حملت ال�س�لاح ت�ص��رخ وه��ن ف��ي طريقهن
إلى سجون الفرساويني وكأنها تحتج على هذه
املأساة التي حلت بهن.
لكن هذا كان قبل اختراع «جهاد النكاح» وقبل
ت �ح��ول ال �ث��ورة ع�ل��ى أي ��دي ح�ف�ن��ة م��ن املتخلفني
ال��وه��اب �ي�ي�ن إل� ��ى ح� ��رب ب�ل�ا ه� � ��وادة ع �ل��ى امل� ��رأة
والفقراء واإلنسان والعقل والتاريخ وكل شيء.
جريمة هي أن يقف املثقف في نفس الخندق مع
هؤالء املتخلفني ويظن أن من املمكن تبرير ذلك
الشتراكهم معه بمعارضة النظام .هذا الصنف
م��ن امل�ث�ق�ف�ين ال� ��ذي ي �ب��رر ال�ت�خ�ل��ف وي ��داف ��ع عنه
ويتحالف معه ال ينتج ث��ورات ،بل يتحمل وزر
املصير الذي آلت اليه االنتفاضات العربية .لكن
حتى هذه الجريمة ال تقاس مطلقًا مع الجريمة
ال �ك �ب��رى امل�ت�م�ث�ل��ة ل �ي��س ف �ق��ط ف��ي امل��واف �ق��ة على
العدوان الخارجي ،بل وحتى تبريره واالشتراك
في حملة اإلعداد له.

عن القوادين والخونة
ح�س�ن��ًا ،وق �ب��ل أن ن��ذه��ب إل ��ى م��ن خ ��ان س��وري��ا،
لنبدأ بأحد أشهر أسفل القوادين والخونة في
األدب ال�غ��رب��ي ت��وض�ي�ح��ًا للمعنى امل��رج��و هنا.
اسمه فنيديكو كاتشانيميكو ،وهو ربما يكون
أشهر أسوأ وأسفل القوادين امللعونني في األدب
الغربي على اإلطالق .فهذا الوضيع لم يتورع عن
استخدام جسد شقيقته جيسوال بيال لتحقيق
مآربه الرخيصة وأهدافه السياسية القذرة .لكن
التاريخ ،وكما يصر على تخليد األبطال الذين
ال ي �م��وت��ون ب �خ��روج �ه��م م��ن ع��ال��م األح �ي ��اء أب �دًا
(فيعيش أمثال عماد مغنية وغسان كنفاني إلى
األبد) ،أيضًا ،ال يرحم أمثال كاتشانيميكو الذي
فضحه دان �ت��ي ب�ش��دة ف��ي «ال�ك��وم�ي��دي��ا اإلل�ه�ي��ة»
وأسكنه الحلقة األولى من الدائرة الثامنة وقبل
األخ �ي��رة م��ن الجحيم .ول �ه��ؤالء ال�ق��وادي��ن دائ��رة
خ��اص��ة بهم ف��ي جحيم دان�ت��ي (تسمى «ودي��ان
ال �ش��ر») ال يفوقها ف��ي ش��دة ال �ع��ذاب إال ه��ول ما
ي �ج��ري ف ��ي ال ��دائ ��رة ال �ت��اس �ع��ة واألخ � �ي ��رة ف�ق��ط،
دائ � ��رة ال �خ��ون��ة وب��ائ �ع��ي األوط � � ��ان وامل �ت��آم��ري��ن
مع ال�ع��دو .ه��ذا الترتيب املتوالي للدوائر حيث
ي��زداد ه��ول ال�ع��ذاب م��ع ك��ل دائ��رة يبدو وك��أن له
منطقًا داخ�ل�ي��ًا .ف�لا ي�ب��دو عبثيًا ق��رب ال�ق��وادي��ن
(ال��دائ��رة الثامنة وم��ا قبل األخ�ي��رة) من الخونة
(الدائرة التاسعة واألخيرة) ،بل يوحي بتشابه
ّ
كبير بني الفعلتني ،وإن كان ممكنًا القول إن كل
خ��ائ��ن ه��و ب��ال�ض��رورة م��ن صنف ال�ق��وادي��ن وأن
االخ �ت�ل�اف ه��و ف��ي امل�س�ت��وى وامل �ق��دار (ال�ت�ج��ارة
بجسد وشرف فرد مقابل التجارة بأمة كاملة).

