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 ُتباع وتشترى. الهوية سلعة لها سوق، . لها كلفة وسعر؛ وقيمة استعمال، وقيمة تبادل. ُ

 .ِوعرض، وطلب، ومنتج، ومستهلك
 

عندما تحدد بما . يعني أنها عالقة تحدد الذات باآلخر. قبل كل شيء، الهوية مصدره هو
. ، تجنح نحو العنصرية، وهذه تولد الفاشية…، الخنحن عليه من عرق، ولون، وإثنية

فلنقل أن للهوية وجهان، واحد نصنعه نحن . عند اإلغريق كان اإلله جانوس له وجهان
على . السلطة أو االستعمار أو االمبريالية أو زعماء الطوائف. وآخر يصنعه لنا اآلخر

. ”هم”و” نحن“، بين ”خراآل”و” األنا“هي بمعنى ما عالقة بين . العموم تجار النخاسة
ًعندما يصنعها اآلخر تكون مصدرا . ًعندما تصنعها الذات تكون مصدرا للحرية

 .للسيطرة
 

يملكها من تنسب . حق الملكية الذهنية، يملكها من يصنعها. هي حالة ذهنية، منتج ذهني
ة إليهم في حال كانوا من القوة، بحيث يمكنهم االستحواذ عليها، واستخدامها لخدم

أحيانا . ُيكون حق الملكية لغير من تنسب إليهم في حال صنعها هذا الغير. مصالحهم
في زمن االمبريالية، ومنذ القرن التاسع عشر، . يصنعها الغير وينتزعها منه آخرون

ُصنفت الشعوب كما صنف كل شيء آخر ” أصل األنواع“علم . ًلم يكن التصنيف بريئا. ُِ
ًار بيد آخرين علما زائفا لتصنيف البشرالذي أوصله داروين للقمة، ص ” اليوجينيكس”.ً

لكن أقيم له مختبرات في الواليات المتحدة مولتها مؤسسات مثل روكفلر . علم زائف
ّسنت في بعض الواليات األميركية قوانين لتقرر الشرطة على أساسها من . وكارنيجي ُ
ًسيكون مجرما أو مدمنا أو ) دالتي لم تفك ألغازها بع( أو الجينات ” الوراثة“هو بحكم 

َذلك قبل أن تستورد هذا العلم ألمانيا النازية، وتصنع له مؤسسات، قرر فيها . ًلوطيا ِّ ُ
َمستوى الشعوب على سلم الحضارة؛ وقرر فيها من يستحق اإلبادة من الشعوب  ِّ ُ ّ

في بالمناسبة كان . وكان ما نعرفه من مصانع اإلبادة في اشويتز وغيرها. واألعراق
إدارة تلك المحارق يهود أميركيون من الذين ساهموا في مختبرات الواليات المتحدة، وتم 

 .استيرادهم الى ألمانيا مع علمهم الزائف لمتابعة البحث والتنفيذ هناك
 

في كل بلد استولت عليه االمبريالية، أنشأت . قليلة هي الشعوب التي تتحكم بمصيرها
هويات إثنية وقومية داخل هذه الدول، لتحركها عندما دوال، وفي نفس الوقت اخترعت 

ما قبل الهويات . بالطبع لم تخترع االمبريالية هذه الهويات من ال شيء. تحين الساعة
ّمنها من لم يتحرك قوميا وإثنيا، ومنها من لم تكن له لغة . موجود منذ زمن وعبر التاريخ

نادرا ما . ًه من األحجار الموجودة قريباعندما تبني البيت فإنك على األرجح تبني. مكتوبة
واالمبريالية إن لم تخترع الهوية لشعب صغير يدعو الى . تستورد أحجارا من البعيد

كثيرة هي . االنفصال، فإنها غالبا ما تشجعه بوسائل سياسية، وبإيجاد قواعد لكتابة لغته
ت تكتفي باللغة كان. الشعوب الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تكن لها لغات مكتوبة

ّمن هذه الشعوب الصغيرة من كان يتكون من أقل من مليون بشري، وقد . المحكية وحدها
 دولة صغيرة مستقلة وذات 20لدى األمم المتحدة حوالي . حصلت دوله على استقاللها

تعددها في دولة واحدة سبب . لكن معظم الهويات الصغرى باقية في دول كبيرة. سيادة
ّالدولة الكبيرة التي ال تعتمد التعددية تعرض نفسها لالبتزاز، . صادية أحياناللمشاكل االقت

والدول االمبريالية . عن طريق االثنيات والقوميات والطوائف المتحولة الى قوميات
وتستخدم األمر . تصنع لها هوياتها القومية أو تساهم في ذلك. جاهزة للتالعب باألقليات

 .لممارسة الضغوطات السياسية
 

ًفي زمن النيوليبرالية يصبح التالعب باألقليات الكبيرة جزءا من السياسة العدوانية 
كأن تعتبر الدول الكبيرة أن لهذه األقليات الحق . يمكن مجابهتها بالسياسة. لالمبريالية

ينخفض حظ . ليس كل تحرك ألقلية مؤامرة. بلغتها وباستقاللها الذاتي داخل الدولة
دول .  ديمقراطية، دولة السياسة، ويرتفع حظها في دولة االستبدادالمؤامرة في دولة

ًاالستبداد أكثر تعرضا لتحركات األقليات وتحالفاتها من الدول الديمقراطية، والتي تسمح 
. بالفيدرالية وحرية اللغات الخاصة باألقليات، واالمتناع عن فرض لغة األكثرية بالقوة

االستبداد يوفر . يالية للعب والمناورة بقضايا األقلياتكأن دول االستبداد تستدعي االمبر
في هذه . المناخ لمناداة األقليات بالدعوة الى قيام كياناتها الذاتية حتى االنفصال السياسي

يكون في . الحال، تساهم القوى الخارجية في صنع أو اختراع هوية لألقليات المضطهدة
تعتبر أنها . ًت تعتبر القمع الذي تعانيه مميزالكن األقليا. َاالستبداد كل الشعب مضطهدا

إذ هي ال تستطيع ممارسة الشعائر . ًاختيرت للقمع أو أن قمعها أو اضطهادها مزدوجا
. ًهو أصال لم يكن موجودا. ّتتطلع الى فردوس مفقود. ًوالتقاليد الخاصة بها، كليا أو جزئيا

على األرجح لن . يحقق هذا الفردوستعتقد أن انفصالها س. الفردوس عندها حالة مستقبلية
إال مقدمة لحرب أهلية فيما بين أطرافها، ) في ظل القمع(يكون االنفصال أو الفيدرالية 

 .وداخل األقلية المنفصلة
 

ًهذا يتطلب قدرا . المجتمع الذي يصنع هويته، يصنع في الحقيقة هوية األكثرية واألقليات ّ

هو يصنع كيانا ال يستطيع الخارج القوي . ا من السياسةّكبيرا من الفهم والتفهم؛ قدرا كبير
المجتمع الذي يصنع هويته مع انفتاح واستيعاب لألقليات هو . االمبريالي النفاذ منه واليه

. ضعفه يتأتى من عدم قدرته، أو عدم إرادته، على االنفتاح واالستيعاب. المجتمع القوي
مبريالية الخارجية هويته، أو على األقل ضعفه يعني في حاالت كثيرة أن تصنع القوى اال

االستبداد هو دائما . ما يبدو مؤامرة خارجية هو في حقيقته ضعف داخلي. هوية األقليات
المجتمعات القوية التعددية المنفتحة، . إنتاج مجتمع هش قابل لالنكسار. ضعف داخلي

ات غير القابلة حيث االنتماء للدولة أقوى من االنتماء لهويات صغرى، هي المجتمع
غالبا ما يكون الدمج قسريا، يقود الى . وهناك فرق كبير بين الدمج واالستيعاب. للكسر

 .الضعف والهشاشة االجتماعية
 

ّالوجه الآلخر لذلك هو عندما تتحول األكثرية ذات اللغة الواحدة 
والتطلعات الواحدة الى أقليات تتناحر فيما بينها على أسس طبقية، 

الضغط الداخلي … ، أو عشائرية، أو مذهبية، الخأو جغرافية
 .الناتج عن االستبداد يفتت المجتمع، ما يسمح بالتدخل الخارجي

 
  . كل يصنع هويته. ّتتحول الهوية من قيمة استعمال الى قيمة تبادل

العبيد يباعون . استعباد من نوع جديد. الهوية كقيمة تبادل عرضة ألن تباع وتشترى
استهالكها يتوقف على . تصير الهوية سلعة. ل البلد الى سوق نخاسةّيتحو. ويشترون

. هو في هذه الحالة الخارج االمبريالي: األقوى أكثر قدرة على استهالكها. موازين القوى
الضعف االقتصادي . هو احتالل بالهويات. ال يضطر هذا الخارج الى االحتالل بالجيوش

والضعف المجتمعي أدى الى االحتالل ). إن اتتاالستثمارات (أدى الى احتالل بالمال 
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Articles

نظام . ًيجري استهالك الهويات داخليا. ّأحيانا تتحول الهويات الى حروب أهلية. بالهويات
  .هو السبب الرئيسي إلنتاجها. االستبداد بارع في استهالك الهويات

 
ن الكلفة، سعر الهويات في استهالكها، سواء جاء من الداخل والخارج، هو دائما أقل م

ًوالتي يدفعها المجتمع هشاشة، وتفتتا، وتشلعا، وتراجعا، وتأخرا، وتخلفا ً ً ً ً ً. 
 

عادات، وتقاليد، . المواد األولية موجودة منذ زمن سحيق. للهويات مواد أولية لصناعتها
ًبالسياسة يمكن أن تصنع مجتمعا متماسكا على درجة عالية من . ولغات، وطموحات
انعدام السياسة . بانعدام السياسة تصنع مجتمعات هشة متهالكة. اباالندماج واالستيع

ّيتشلع المجتمع الى مجتمعات كل . يحدث دائما مع االستبداد واالنغالق وانعزال المجتمع

 .منها منغلق على نفسه
 

عندما فقدت االمبراطوريات العثمانية والهابسوبورغية والروسية قدرتها على البقاء، 
ازدحمت مدن الدول الجديدة بمهاجرين من الريف، . ا دول قوميةقامت على أساسه

وبمثقفين كانوا ما زالوا منغمسين في أفكار وايديولوجيات موروثة من المجتمعات 
الحداثة التي اكتسبوها في المدن، مراكز الحداثة، هي حداثة تغلف . الزراعية التقليدية

وجاء . الى المدن بأساليب عيشهمنزح الفالحون . ًجوهرا زراعيا بأفكارها ووعيها
تبنت الدول الحديثة النابتة هنا وهناك ايديولوجيا . المثقفون بأفكار مجتمعاتهم الزراعية

ّالحديثة وما تطلب ذلك من أفكار حديثة، لكنها كلها كانت مركبة على مجتمع زراعي لم 

لم يكن . ناةهم في المدينة وعقلهم في الريف رغم بعض المظاهر المتب. يعد موجودا
لكنه حمل معه رومانطيقية المثقفين الجدد والحنين . ًبل كان طبيعيا. السلوك الجديد مفتعال

بنوا في أذهانهم اليوتيوبيا المتوقعة . الى فردوس مفقود. ًالى عالم قديم، ربما يكون متخيال
 الجديد، فكان الدين، ال العقالنية، محركا أساسيا من محركات التفكير. على هذا األساس

نقلوا معهم البنية الفوقية للريف الى . كذلك عالقات القرابة وغيرها من العالقات األولية
وكان ال بد . لذلك كان ال بد أن يحصل صدام بينهم وبين سكان المدن األصليين. المدينة

معظم الجنود ذو أصول (ّلهذه الصدامات أن تعبر عن نفسها باالنقالبات العسكرية 
ختالفات اللغة ظهرت بين الوافدين الجدد والسكان األصليين الذين كانوا من ا). ريفية

صار هؤالء األصليون في المدن أقليات، وكان ممكنا . أصول إثنية ولغات مختلفة
تم . إجالؤهم من قبل قوميات جديدة ال تستطيع قبول التعددية أو ما نسميه الكوزموبوليتية

المميزون منهم شكلوا .  وجه القادمين من الريفتهجير الكثيرين من سكان المدن في
أما في الوطن العربي من أقصاه الى .. أكثر من نواة ثقافية حيث هاجروا خارج بالدهم

أقصاه، فإن البلدان الجديدة يتكلم سكانها لغة واحدة، وإن بلهجات مختلفة بين المدينة 
أبناء النازحين الى . لقسرعلى كل حال، الشروخ الجديدة لم يمكن تجاوزها با. والريف

القمع كان ضروريا لدمج هذه المجتمعات . المدينة صاروا األكثرية في الجيوش الجديدة
حلت الجيوش الجديدة مكان الجيوش . ال للحفاظ على تعدديتها وكوزموبوليتها

. ّوحل معها مجتمع من النازحين الجدد المتجانسون مع العسكر. االمبراطورية القديمة
كانت النتيجة . ّ بد من القمع إلرساء قواعد لم يفهمها الجدد كما لم يتحملها القدماءكان ال

الريف نفسه، أو من تبقى فيه، . بأن سيطرت أصولية دينية في المدن للدفاع عن النفس
لم تكن األصولية الدينية ذات جذور تقليدية بقدر ما كانت . تقبل األصولية برحابة صدر

س، وعن أسلوب عيش لم يطق الحداثة الجديدة التي طبقت بالقمع آلية للدفاع عن النف
القومية التي حكمت مع القادمين الجدد الى المدينة كانت ايديولوجيتها . والجالفة والبدائية

مجتمع، بشكل عام، . حداثوية، وإن تبنت نفس العداء للتقليد، وألسلوب العيش المفترض
ّى االنتقال الى حياة جديدة ال تناسب تطور العيش ّلم يترك له مجال للتطور، بل أجبر عل

تحالف المثقفون . مورست أساليب العيش الجديدة بفظاظة، وتأخر أهل الريف. التقليدي
رأت األقليات أن االندماج الجديد سوف . نشأ شرخ في المجتمع. الجدد مع العسكر

َاصطنعت، واصطنع لها، هويات. يشملها، فتمسكت بسياسات الهوية ِ كان بعضها من . ُ
ما . ِإفقار الريف لصالح المدينة لم يراع هذا األمر. صنعها، وكان بعضها من صنع الغير

سيلة قمعية ادعته األنظمة من اشتراكية أو تسيير ذاتي كان وسيلة لردم الهوة، لكنه و
شعار تطبيق الشريعة الذي شاع في المدن كان . لفرض اندماج مجتمعي لم يكن ضروريا

كان من . بالحقيقة ليس من أجل الشريعة، التي لم يفهمها إال خبراء قليلون من رجال الدين
الدين أفيون الشعوب، كما . أجل الحفاظ على التقليد وأسلوب عيش يرفض أهله تعهيره

من هنا نبتت وتفرعت جماعات . لكنه قال متابعا هو زفير الشعوب المعذبةقال ماركس، 
ًومن هنا أيضا تكاثرت الهويات لجماعات . صارت إرهابية، كما سميت، فيما بعد. دينية

اضطهدت جميعها لبحثها عن حماية خارجية أو لصالتها . هي في األصل دينية ولغوية
  .خوينهاجرى ت. مع جماعات تماثلها في أقطار أخرى

 
سبب ذلك القمع . تشلعت مجتمعاتنا واشتد الخالف واالختالف بين أجزاء كل مجتمع

  ان يمكن االستمرارــة كـــابتعدت مجتمعاتنا عن تعددي. واالستبداد وفرض الدمج القسري

بدل ” من أنا“صار مدار البحث . أنظمة االستبداد ألغت السياسة.  بها بواسطة السياسة
يعني ” ما سوف أكون“. يأتي الجواب عليه من الماضي” من أنا“. ”نما سوف أكو“من 

صارت تعيش جحيما جديدا هو . سلبت مجتمعاتنا من صنع المستقبل. صنع المستقبل
 .الفردوس المفقود الذي لم يوجد أصال

 
ال مانع عند النظام العالمي، الرأسمالية المالية، في عصر ما بعد االستعمار المباشر، من 

كما سماها ” هويات قاتلة“. ّال الهويات الجديدة والهويات التي تفرخ هنا وهناكاستعم
هي حداثات قاتلة فرضتها أنظمة قاتلة، عندما فرضت على مجتمعاتها . أمين معلوف

ّإلغاء السياسة إلجبار المجتمعات على تطور غير ما كانت مستعدة لتبنيه بالتطور  ّ
ة ومنع مجتمع المدينة من االتصال بالغرب، بعد عسكري جلف جاء الى السلط. التدريجي

  لعسكري الغر في فخ وقع ا. أن كان هذا االتصال ساريا منذ مئات السنين
   ةالنيوليبرالي

  
  
  
  
  
) 1( 

ّبل وتعلق فوقها بأهداب المجاز في ، لم يجازف في إيمانه الكلي بقوة الكلمات فحسب

 .ياةَالقدرة على استعادة من فقدوا أسباب الح
)2( 

َكلما دنا أحدهم وهم بنحر آخر باسم من في السماء ٍ َّ ّ  
ُ ازددنا مثله ابتعادا عن مملكة يود مدعي حب خالقها ّ ٍ ً 

 سقي أزاهير فردوسها 
 .بدل نوافير المياه بشالل الدماء

)3( 
 كيف يتفقان على الجوهر تحت قبة السماء 

 َمن يعمل بكله لغاياته الماورائية
 .ّ إال ألهدافه األرضية؟َمع من ال يعمل

)4( 
ًثمة تصور لدى من يفكرون جديا بكيفية التخلص من التكلس اإليماني لدى شريحة ال  َ ّ
ِبأس بها من المؤمنين في بالدنا، وهو بأن ردات الفعل العنيفة للحشد الحانق كل فترة 

ِبسبب كتابة عبارات تطال ديدنهم من قبل بعض المرضى، أو انتفاضاتهم الحاد ِ ة بسبب ٍ
ِصورة كاريكاتورية تتناول مقدساتهم من قبل صحيفة شارلي إبدو أو غيرها من الصحف 
َالغربية، كافية إلبقاء ماليين المسلمين معهم حيث هم راقدون في آخر عربة من قطار 

 .الليبرالية في مجال حرية التعبير والرأي اإلبداع
)5( 

خصي، فالخسائر الفادحة واألموال ِّبالنسبة لذلك الميمم جبينه صوب الفردوس الش
ِالمهرقة والعذابات المتجرعة قبيل الوصول إلى المكان المنشود والمشتهى من بعيد، لن 

ُتعوضها ماليين الصور الملتقطة عن قرب في المكان الذي وصل إليه ّ . 
)6( 

ُقال المحرض بأن أجمل ما لدى الداعش َ ُ َ 
 دى الناس ُهو أنهم يشغلون ماكينة الرغبة الحارقة ل

 .ويدفعونهم غير متأسفين لمعاقرة الفواحش
)7( 

ِالمكابر والمعتد بثقافته المجتمعية حسب المنهل الذي استقى منه، ووفق تصوره الخاص 
ُوالقائم على انتقاء ما يحلو له وتجاهل باقي العوامل، يرى بأن المتطرفون تم استيرادهم 

 فرنسا والجبنة من الدنمارك، وذلك ألنه ال ُكما تستورد المتة من األرجنتين والعطور من
يحب العودة الى تراث امته المليء بالذين وضع داعش حافره على حوافرهم، حتى يقتنع 
بأن داعش انبثق من طينة المجتمع المحلي، ولن يكون من السهولة بمكان القضاء على 

ربة حاضرة، قواعده العسكرية أو على شوكته األرضية بوجه عام، فطالما كانت الت
والبذرة موجودة، والمناخ مالئم، فهو قادر على البعث مرات ومرات؛ أما التحجج 
بالدواعش القادمين من خلف المحيطات فهي آلية من آليات التهرب من معاينة موضع 
العلة، وذلك باعتباره يرى بأن الدواعش قدموا من خلف البحار، وأنهم مجرد هواة من 

، وأن قدومهم ومغادرتهم متعلقان فقط بانتعاش المباريات الدامية عابري التخوم والقارات
ُفي أي بقعة من البقع الساخنة في هذا العالم، فهم حسب اعتقاده يحضرون الوالئم الدموية  ُ ّ
بعد إيناع طبخاتها من قبل األغراب، وليس قبل تحضير األحطاب والمواد األولية 

   تعال الذي يحضره السكان المحليونواالش
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 كيف الحرب؟  
 

ًهناك نمط إسرائيلي لكل حرب لكل هجوم لكل طلقة رصاص غدا جزءا ال يتجزأ من 
االستراتيجية العسكرية األمريكية يكشف عن تبعية إسرائيل الكاملة ألمريكا تحت غطاء 

ذا النمط، كمصطلح تهويلي وتبريري لغايات سياسية أال وهو ، وأعني ه" االبنة العاق"
لهذا . تعطيه أمريكا إن لم تكن الضربة هي التي تخطط لها" إذن"أن ال بد إلسرائيل من 

  لــ بأصابع إسرائيلية، وكةكل ما يدور على األرض الفلسطينية من حروب أمريكي
 يرتكب على األرض الفلسطينية من جرائم إسرائيلي بأسلحة أمريكية، وما المقولة  ما 
التي برر فيها بايدن أفعال إسرائيل المهولة إال تأكيد " فاع عن نفسهاإلسرائيل حق الد"

ًعلنا، وهي " بإذن"ًسرا عليها االعتداء " بإذن"لهذا التحليل، ألن إسرائيل المعتدية 
طريقة قذرة في التعامل السياسي عودنا عليها أوباما، وكأن بايدن يعود بنا إلى زمن 

مضي كل شيء من حوله نحو التغيير وهو ال يتغير، القذرين، هذا الزمن الساكن الذي ي
والدليل على ذلك التحركات البائتة التي اعتدنا عليها حتى التيئيس الجمعي حتى التخزيء 

بإرسال مبعوثه الشخصي هادي عمرو المشتشار = قال=الفردي عندما سارع بايدن 
بينما كل شيء = قال=يد اللبناني القديم المترهل ألوباما إلى تل أبيب ليحول دون التصع

  .مخطط ومعد ومرسوم للنمط اإلسرائيلي
 

من ناحية ثانية، هناك نمط حماسي حماس والجهاد اإلسالمي والزمر الهامشية يجعل من 
ًاإلخوان المسلمين جاهزين دوما وعلى أهبة االستعداد لتقديم أية خدمة إلسرائيل لنتنياهو 

ثبيت أقدام هذا في األرض كلما زلزلت من الموساد الذي صنعهم، وذلك لت" بأمر"
األرض تحت قدميه زلزالها، لهذا هو في الحكم منذ سنين طويلة كأي دكتاتور عربي، 
بعد أن أوهم اإلسرائيليين أنه الوحيد القادر على الدفاع عنهم وحمايتهم، فرمت حماس 

لشبان بينما المنتفضون ا= قال=بصواريخها على القدس للدفاع عن المسجد األقصى 
كانوا يدافعون عن المسجد األقصى كاألسود دونما حاجة إلى حماس وال إلى غير 
ًحماس، وكانوا في الوقت نفسه يجعلون من صدروهم دروعا لسكان حي الشيخ جراح، 

بالصواريخ التي أطلقها اإلخوان المسلمون حلوا محل الشباب . فال يطردون من بيوتهم
تستطع العسكراتية اإلسرائيلية إنهاءها، وأعادوا القدس بالقوة، وأنهوا حركتهم التي لم 

الشرقية وسكان القدس الشرقية القدس العربية إلى زمن القذرين حيث ال شيء يمشي، 
عقارب الساعة توقفت على الضم والكم والتهويد، وكل شيء يمضي وسيمضي 

  .القادم" األمر"كالماضي حتى 
 

  لماذا الحرب؟
 

 هذه الحرب القذرة هو نتنياهو، فهو أفشل يائير لبيد في تشكيل الكاسب األول من) ًأوال
الحكومة التي كان من المتوقع أن يكون تشكيلها بمشاركة بعض النواب العرب، وسيذهب 
ًبإسرائيل إلى انتخابات خامسة حتى تجري يبقى رئيسا للوزراء، وليس من المهم أن 

... راء، وأن يؤجل محاكمته إلى ما ال نهايةًتكون النتائج واحدة، المهم أن يبقى رئيسا للوز
  !إنه زمن القذرين

الكاسب الثاني من هذه الحرب القذرة هي حماس ومن لف لفها، فهي سوقت لمقولة ) ًثانيا
على حساب دم الناس، وأسكنت ظمأ الماليين العطشى إلى االنتقام عن حق " المقاومة"

تعمل على إذاللهم ترفض يد سلمهم من إسرائيل إلى حين، أقول عن حق ألن إسرائيل 
التي تمتد إليها منذ عشرات السنين تريد إزالة وجودها بيدها، واقول إلى حين ألن الهدنة 
توقف عقارب الساعة بعض الوقت سنة سنتين تبقى فيها األشياء على ما هي عليه، 

الحصار الذي هو حصارهم وعلى رؤوسهم " سعداء"ليحتمل أهالي غزة الحصار وهم 
أحذية هللا إسماعيل هنية وكل الباقين، ليحتمل الفلسطينيون والعرب أوضاع جهنم وهم 

األوضاع التي هي أوضاعهم تحت أحذية أحذية هللا حكامهم وهللا في زمن " شهداء"
  .القذرين هو الحاكم األمريكي ترامب أمس وبايدن اليوم ال فرق بينهما إال بالشكل

 
  والنتيجة؟

 
زمن القذرين الكورونا البطالة االقتصاد الصين، هذا ما أعلن عنه، أولويات بايدن في 

صنع معلمه =ًلهذا ترك الشرق األوسط في خراه على ما هو عليه متابعا بعد داعش 
سياسة الترقيع في الشرق األوسط المتمثلة بالتعامل مع عمالء أمريكا = أوباما

 نسي من هو مبس قاتل المخضرمين أمثال نتنياهو وعباس والسيسي ومبس بعد أن
خاشقجي رمز الشعب السعودي أمثال الماللي أمثال عمالء الخليج أمثال كل أحذية 
األحذية، ففي البيت األبيض بنية فكرية قديمة قذرة بتصوراتها ورؤاها هذه هي برامجها 
التي تنحط بأمريكا قبل أن تنحط بغيرها من مناطق نفوذها، لهذا كانت ترتيبات االنحطاط 

مريكي لمواجهة جائحة كوفيد برفع الضرائب على ماكدونالد ويوبير يا سالم سلم، األ
ولمواجهة البطالة بشق الطرق وبناء القناطر يا سالم سلم، ولتحريك االقتصاد بالتوقيع 

  على سندات بآالف المليارات يا سالم سلم ولحل األزمة مع الصين بإرسال عجوز 
ألم أقل لكم إنه زمن (ي مترهل من أيام أوباما جون كير

ليس ليتكلم انتاج ال سمح هللا ليتكلم دخان وهباب وبيئة، ) القذرين؟
بينما أولى األولويات األمريكية هي الحل السياسي للمسألة 
الفلسطينية اإلسرائيلية كما أرتأي بقيام مملكة األردن وفلسطين 

مرة ال الجديد كما لم تزل تردد ز(وبناء الشرق األوسط الحديث 
بناء الشرق األوسط الحضاري، وذلك بتجميعه في ) أوباما القديمة

: فضاءات اقتصادية تكون ألمريكا بمثابة واليات ما وراء البحار
المغرب الصحراء الغربية موريتانيا الجزائر (المغرب العربي 

  ) تونس ليبيا
ب جزيرة العر) مصر السودان سوريا العراق األردن فلسطين(المشرق العربي 

المشرق ) إسرائيل(المشرق اإلسرائيلي ) السعودية وكل دويالت الخليح اليمن عمان(
المشرق األقصى ) إيران(المشرق الفارسي ) تركيا(المشرق التركي ) كردستان(الكردي 

باستراتيحية االستثمار باستراتيجية البناء باستراتيجية ). من أفغانستان حتى حدود الهند(
 العولمة باستراتيجية الحريات باختصار باستراتيجية السالم المنتج، الشراكة باستراتيجية

يحل الشرق األوسط محل الصين، وبشكل أوتوماتيكي يتم حل مشكلة نقص اإلنتاج 
األمريكي مشكلة المشاكل مشكلته البنيوية وحل باقي المشاكل االقتصاد البطالة الكورونا 

  ...  كل المشاكل ...كل... كل المشاكل 
   ! زمن النظيفين كما أرتأيإنه
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  في الفكر اإلسالمي ما يسمى بالمذهب الظاهري، وهو
سي وداوود بن علي الذي كان عليه ابن حزم األندل

، ويعني األخذ بظاهر النصوص الظاهري وغيرهم
كفلسفة قراءة للنص الموروث وإهمال معظم أدوات الفقه 
األخرى كالقياس والمصالح إذا رأى الفقيه وضوح ظاهر 

 ..النص بداللة وجوب مؤكدة
 

والمذهب لم يتوقف على جماعة ابن حزم وداوود فقط، بل 
هو اتجاه فكري بشري دخل كل الديانات تقريبا، فبكل 
ديانة تجد نزعة ظاهراتية لتفسير النصوص بنفس طريقة 
ابن حزم، واألكثر من ذلك أن جمهور السلف اإلسالمي 
كانوا ظاهريين وفقا لطريقة ابن حزم حسب اعتراف 

في ) 290/ 2البدر الطالع (اني في كتابه اإلمام الشوك
معرض تقريظه لمقالة أبي حيان األندلسي في مدح 
الظاهرية، مما يعني أن هذا المذهب المسمى بالظاهري 
عند هؤالء ليس جماعة معروفة محدودة وفقا لتفسير 
الشوكاني، بل هو خيار أئمة المسلمين منذ الصحابة في 

م، أي هو طريقة فهم 18م إلى زمنه في القرن 7القرن 
 عام حتى خروج الشيخ 1100المسلمين لدينهم طوال 

ّالذي حول هذه الطريقة في الفهم " دمحم بن عبدالوهاب"
إلى مشروع جهادي حربي مثلما كان عليه الصحابة في 

 .زمن الفتوحات والغزوات
 

" داوود بن علي األصفهاني"وأفضل دليل على ذلك أن 
المذهب الظاهري، عاش في هـ مؤسس 270المتوفي عام 

زمن البخاري ومسلم وابن حنبل، ولم يجد إنكارا منهم 
كما وجد المعتزلة والمرجئة والفالسفة كمثال، فطريقتهم 

ّ أي الظاهريين والمحدثين –  في الفهم واحدة، وخصمهم -ُ
وما فعلوه مع . .. واحد هم المعتزلة وأهل الرأي والفالسفة

" دهللا بن مسرة القرطبيأبو عب"الفيلسوف األندلسي 
من اضطهاد وحرقهم كتبه لدليل، فمذهبهم ) هـ329ت(

هو اإليمان بظواهر النصوص وقبولها وفقا للسند في 
المذهب، مع رفض القياس والتأويل وإعمال العقل في 

) هـ456ت (إلى أن جاء ابن حزم األندلسي  ... الروايات
على وتطورت الظاهرية على يديه بالنظر في النصوص 

 ..النحو الذي سنشرحه بعد قليل
 

في قضية فلسطين يتضح بجالء المذهب الظاهري فكريا 
عند المسلمين واليهود معا، فاليهودي يعتمد على نصوص 
تعطيه األحقية في أرض فلسطين كونها أرض الميعاد 
المقدسة التي وعدها هللا إياهم باعتبارين اثنين، أنهم ورثة 

وأنهم ورثة إسرائيل ثانيا، وبكال  .. .النبي إبراهيم أوال
االعتبارين تشكل الحق الديني لليهود في فلسطين والذي 

 –واجتاز إبرام "جالء في سفر التكوين بهذا النص ظهر ب
 أي نابلس – في األرض إلى مكان شكيم –يقصد إبراهيم 

 وبلوطة مورة، وكان الكنعانيون يومئذ في األرض، -
" ي لنسلك هذه األرضوظهر الرب ألبرام وقال أعط

   .)6،7/ 12سفر التكوين (
ويظهر من النص اعتماد اليهودي على أن فلسطين يومئذ 
هي حق ألبناء إبراهيم، ومن تلك القصة في سفر التكوين 
ظهرت عقائد أخرى بأفضلية إسحاق الذبيح على 
إسماعيل، كون إسحاقا هو امتداد لنسل إبراهيم العبراني 

الذي سكن أرض العرب أقل منزلة فيهم، بينما إسماعيل 
من أخيه األكبر، ومن تلك الجدلية ظهرت دعاوى اليهود 
بإسرائيلية أرض كنعان باعتراف رسمي أن الكنعانيين 

وهي ..كانوا أسبق منهم في الوجود على النسل اإلبراهيمي
إحدى التعارضات في نظرية الحق العبراني في فلسطين 

  .التي ال تنتهي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

بينما المسلم يعتمد أيضا على نصوص تعطيه الحق في 
أرض فلسطين بوصفها أرض اإلسراء والمعراج المقدس 
وأولى القبلتين وثالث الحرمين، وبأن إبراهيم لم يكن 

ما كان "إسرائيليا كما يدعي اليهود وفي ذلك نزل القرآن 
 وما ا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلماإبراهيم يهودي

 عالوة على .]67: آل عمران" [كان من المشركين
سبحان الذي "مركزية األقصى أيضا في قوله تعالى 

أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى 
"  إنه هو السميع البصيرالذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

 عن هوية األقصى في اآلية وبغض النظر] 1: اإلسراء[
التي وضحناها في دراسات سابقة إال أن الوعي الجمعي 
اإلسالمي يربط بين هذه اآلية وأقصى فلسطين العتبارات 

 واألحداث المواكبة لنشأة دولة 1948سياسية لحقت نكبة 
 .إسرائيل الدينية على سائر شعوب المنطقة

 
لت نشأ الصراع اإلسالمي اليهودي الخاص حتى وص

فلسطين إلى نقطة ال رجوع منها سوى بالتخلص من هذا 
الميراث الديني واإليمان بالدولة العلمانية التي تؤمن 
بحقوق اإلنسان والمواطنة واحترام العقائد والشعائر دون 
أن يكون لها أدنى تأثير في قوانين وعقائد الدولة، مما 
يعني أن الحل في فلسطين لن يكون بدعم وجهة نظر 

 عاما لم يحصد 80فبالتجربة طوال  ...ية على أخرىدين
العالم منها سوى الويالت والمجازر والحروب الدينية، بل 
سيكون الحل هو في تحييد هذه الرؤى الطائفية تماما عن 
مشروع إدارة الدولة الذي يكون فيها العربي والفلسطيني 

إلخ هم عنصر في دولة واحدة أو .. .واليهودي والسرياني
 .جميعا بنفس الحقوق دون تمييزتين يتمتعون دول

 
ومما سبق يتبين خطورة المذهب الظاهري على قضية 
ّفلسطين، فهو الذي حولها من قضية سياسية عبارة عن 

إلى قضية دينية عبارة عن حرب  .. .احتالل ومقاومة
طائفية وعرقية بين العرب والمسلمين من جهة، واليهود 

 الفكرية أسوء ما يعيبها نزع من جهة أخرى، فالظاهراتية
سياق النص الظاهري من ظرفه الزمكاني، ثم إلحاقه 
بأمر الوجوب فرضا باالستفادة من مركزية ووضعية 
النص في نفوس المتلقين، أي لو لم يقدس المسلمون 
القرآن والسنة ما آمنوا بقدسية فلسطين وما نجحت 
األحزاب اإلسالمية في الصعود وال الوهابية في 

النتشار، ولو لم يقدس اليهود التوراة والتلمود ما آمنوا ا
بنفس القدسية وما نجحت األحزاب الدينية اليهودية في 

 .الصعود وال الصهيونية العالمية في االنتشار
 

الوهابية والصهيونية هما أحدث تجل للفكر الظاهري 
الديني المعاصر، فالوهابية تمثل أبرز وأشهر امتدادات 

هري المتشدد بوجهه السياسي بين المسلمين، الفكر الظا
وهو الذي صنع بذرة الجماعات اإلرهابية المعاصرة 
باالعتماد على نصوص مقدسة ظاهرها يعني الجهاد 
والغزو واستباحة األمم دون إيمان بالمصلحة وال روح 
األديان وجوهر العدالة، حتى من بين اإلسالميين أنفسهم 

ة كالشيخ القرضاوي، الذي من ظل يردد بخطورة الوهابي
وصمها بالظاهرية أو بالسلفية النصوصية الحرفية، فيقول 

الوهابية " "الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن"في كتابه 
) التيمية(هي حركة سلفية، تستمد من تراث المدرسة 

دمحم . لهذا سماها د. ولكنها لم تعرف بالتجديد واالجتهاد
الحرفية :  بالنصوصيةيقصد) السلفية النصوصية(عمارة 

في فهم النصوص، ولعلها هي التي أثرت في كثير ممن 
" في عصرنا من المعادين للتجديد) السلفية(ينتمون إلى 

 )56صـ (

  
 

  
 

 مصر
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هذه الحرفية النصوصية اتبعها القرضاوي نفسه في كثير 
من كتبه، فلم يخرج من إجماعات المذاهب األربعة 

 باعتماد الفقه واتفاقات جمهور العلماء إال قليل جدا
الحركي الدعوي الذي عمل به اإلخوان طيلة عقود لتبرير 
موقفهم المداهن من السلطة السياسية من جهة، ولترسيخ 
وجودهم الدعوي اإلسالمي من جهة أخرى، وقد ظهر 

الذي " فقه الجهاد"ذلك جليا في كتاب القرضاوي األخير 
لعقيدة تبنى فيه القتال الديني بأمر الحاكم مصححا فيه 

المدخلية والجامية السلفية التي قالت ذلك لتبرير قعود 
حكام الخليج عن قتال العالم، فكتب ذلك القرضاوي في 

 عن – موطنه وجنسيته –نفس السياق لتبرير قعود قطر 
القتال وبالتالي تشريع تحالفها مع أمريكا وغيرها ما دام 

صالح في ذلك مصلحة للمسلمين وفقا لفهم اإلسالميين للم
 .المرسلة

 
خطورة الظاهرية الفكرية أنها ال تهتم بالمصالح الفردية 
وال الجماعية، ويغلب عليها التقليد الحرفي دون النظر 
للمآالت والنتائج، وهو ما أدى بالشيخ القرضاوي في فترة 
من حياته أن يعادي هذا االتجاه بما كان يقره وقتها 

حدث من الفقه وهو النسخة األ" فقه المآالت"ويسميه 
الحركي اإلخواني القائم على المصالح المرسلة، أو التي 
لم يرد فيها نص صريح وتعرف بالعقل قياسا وتحليال، 
ومن هذه الفكرة ظهر تيارا إسالميا يعارض الوهابية من 
الداخل وهو في باطنه يعارض الظاهراتية الفكرية، 

ف ويعتبر أن كل نصوص ظاهرها الجهاد والتكفير والعن
َبل ينظر في مآالتها ومقاصدها إذا ..ليست دليال شرعيا ُ

ّكانت لمصلحة المسلمين فثم هي ، وإن لم تكن فهي أمر 
مثلما كان يكتب ) واقع مؤجل(أو على أقل تقدير ..منكر

القرضاوي أن زمن تطبيق الشريعة الحرفي الذي آمن به 
ِحسن البنا لم يحن أوانه بعد، مما يؤكد بأن القرضاوي  َ

ان ظاهراتي الفكر أيضا برغم عدائه المشهور مع ك
الظاهرية الذي دفعه للعداء مع القطبيين ووصم سيد قطب 

 .بزعيم الخوارج
 

هذا االتجاه في الفكر اإلسالمي برغم تعارضاته 
وغموض مواقفه وعدم تحريره لكثير من الملفات ، إال 
أنه حفظ الشرق األوسط فترة من الزمن بأن ال يتبنى 

بية الحرفية، أو السلفية النصوصية التي آمن بها الوها
األفغان والصوماليين مثال ولم يجدوا من ينكر عليهم 
ويصحح لهم عقائدهم وينظر في مآالت أفعالهم مما أوقع 
بالدهم في فتن كثيرة وحروب دينية متعددة لم تنقطع إلى 
ّاليوم، مع علو دائم لسهم المتشددين دون إنكار، خالفا 

ألوسط الذي وبرغم شيوع الوهابية إال أن للشرق ا
خصمها اإلسالمي عمل ضدها قبل العلماني، فنجد من 
الصوفيين من ينكر ويكتب ضد الوهابية الظاهراتية 
والسلفية النصوصية، كذلك من الحركيين اإلسالميين 
أيضا من كتب ضد الوهابية الظاهراتية فقط لتبرير قعوده 

ع النفسي عند هؤالء كان عن الجهاد مما يعني أن الواز
مقدما على اإليمان العقائدي، فهم بقرارة أنفسهم مؤمنين 
بأن الجهاد والشريعة ال يصلحان لهذا الزمن في غيبة 
المهدي والمسيح المنتظر، وهو النسخة اإليمانية السنية 
المقابلة للظاهراتيين الشيعة الذين يؤمنون بعدم الجهاد 

 .اإلمام المهدي الكبرىوتطبيق الشريعة في ظل غيبة 
 

لكنه يختلف ..وكما نرى فنحن أمام فكر ظاهري محض
لمآالت ونتائج أفكاره على واقعه، وهذا سر التعارضات 
والتناقضات الكثيرة بين فقهاء المسلمين، أنهم في الحقيقة 
ظاهريين عندما تتفق الظاهرية مع مصالحهم، ثم عقالء 

ضت مع مصالحهم، مثقفين ناقدين للظاهراتية إذا تعار
فالعبرة هنا ليست في نصوص مقدسة أكثر من فتاوى 

 .األئمة التي تجيز لهم ذلك وتمنع
 

وفي سيرة الجماعات اإلرهابية المعاصرة نموذج، التي 
بدأت في سجون عبدالناصر بتفسير الدين واإليمان 
باألحاديث وفقا للمذهب الظاهري، وفي كتاب دمحم مورو 

ظهر في " يحكي هذا الواقع بقوله سالميةعن الحركة اإل
ذلك الوقت تيار التكفير والهجرة على يد شكري مصطفى 
الذي انحاز في الخالف الذي دار في ذلك الوقت حول 
قضايا التكفير والجاهلية والمفاصلة والعزلة وغيرها إلى 
التيار القطبي ثم بدأ يتطور بصورة مستقلة خاصة بعد 

آرائهم ورجوعهم إلى تخلي العديد من القطبيين عن 
الصفوف الفكرية للجماعة، وأخذ شكري يقرأ في الكتب 
القديمة والحديثة ويصل إلى نظرية متكاملة تقوم حول 

ة رفض االجتهاد، واألخذ بالحديث مباشرة على طريق
الحركة اإلسالمية " (المذهب الظاهري لمؤسسة ابن حزم

 )113ُفي مصر رؤية عن قرب صـ 
 

زمية تعني اإليمان بظاهر النصوص وهذه الطريقة الح
ُمباشرة واعتبارها حكما من أحكام الشريعة المفترضة، 
وهي نفس الطريقة التي اتبعها ابن تيمية في سائر كتبه 

حيث تطلب ..أيضا لكن بتسجيل الفارق بينه وبين ابن حزم
األمر من ابن تيمية أحيانا أن يؤمن بالقياس ويكثر من 

جماعات حتى لو عارضت ظاهر دعاوى اتفاق األئمة واإل
فلو ..النصوص، بينما ابن حزم كان يفكر بطريقة مختلفة

اتبع اإلرهابيون سائر طرق ابن حزم في فهم الدين ما 
لكنهم أخذوا ..ّلجأوا للعنف وال شرعوا الجهاد والغزوات

جانبا واحدا هو القبول باألحاديث فقط على ظاهرها، 
ل ابن حزم إال أن وبرغم أن هذه كانت وسيلة من وسائ

الرجل لإلنصاف لم يفكر كاإلرهابيين بل آمن بأن قبول 
النص على ظاهره يلزمه البحث في ظروف النص نفسه، 
وبالتالي استنباط األحكام بقواعد وأدلة عقلية تضع 

مما أخرج مذهبه قريبا ..النصوص في سياقها التاريخي
 .من العقل بشكل جيد

 
ن حزم سوى قبوله ظاهر أما الجماعات فلم تأخذ من اب

الروايات وعدم رده للصحيح منها، لكنها أنكرت بشدة أن 
تنظر في تاريخانية تلك النصوص وال ظروفها 
َاالجتماعية، فلو كانت هذه الملكة وجدت البن حزم حيث  َ
كان أديبا واسع االطالع فاإلرهابيون وزعماء الجماعات 

فض لم يكونوا كذلك، بل وجدوا في حقبة زمنية تر
االطالع بدعوى التغريب والحداثة، وترفض التواصل 
واالنفتاح بدعوى خطر العلمانية والغرب المسيحي، فلم 
يجدوا أمامهم سوى طريقة ابن تيمية التي وصفت 
بالحرفية النصوصية الظاهراتية التي في نفس الوقت ال 
تؤمن بضرورة إعمال العقل في النصوص وال البحث في 

 ومقاصد الدين منها، حتى خرج ظروف منشأها وغاية
المذهب التيمي في أبشع وأغبى صوره مع الوهابية 

  والجماعات في العصر الحديث
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  ّكلما ترجل فارس من فرسان التنوير، ضجت برسائل وتسجيالت وتقارير الشماتة

العلنية وسائل التواصل االجتماعي لوفاة المفكرة والمناضلة الحقوقية الكبيرة نوال 
ة ّخرافي-ّالسعداوي، وهبت عواصف المتألهين يوزعون نتائج االمتحان، ويعلنون بثقتهم 

 رسوب الفقيدة، و استحقاقها السعير وبئس المصير ، ويفتحون نيران ألسنتهم -الجذور
ّالشتامة مزندقين مكفرين، يقدحون بمن عرف قدرها وأحزنه فقد األمة سيل عطائها،  ّ

أبي جهل وكفار " ومع " أم لهب حمالة الحطب"ويتمنون له الحشر وإياها في جهنم مع 
ن يشار إليهم في تلك األدعية هم الذين لم تسعفهم أعمارهم وأظن كفار قريش الذي" قريش

ّليدركوا قوة دولة المسلمين في المدينة، فيعتنقوا اإلسالم خوفا، وتؤلف قلوبهم بأموال 
 ..ٍالغنائم ليبقوا عليه إلى حين طمعا 

 
ثم وبعد سيل الشتائم واألمنيات الجهنمية، يبدأون التعريف بالفقيدة كعارف بها، ولم 

َّجاوز مصادر جلهم آراء قراء العناوين، وآراء مصفدي العقول الذين يرعبهم التفكير تت ّ ّ

خارج الصندوق، فإذا بمقاالتهم ال تجاوز في مضمونها تأكيد جهلهم بما يهرفون، إذ 
يحتجون بعلم قاصر على قول باحثة أكاديمية وعالمة ناضلت دهرا ربى على ثلثي القرن 

  ..في ميدانها 
 

تان الذي حاربته منذ الخمسينيات جريمة بحق األنثى وامتهانا إلنسانيتها بما أثبته أليس الخ
  ّالعلم وأيده؟

 
ّأليست المثلية التي يتهمونها بالدعوة لها واقعا حاضرا رغم  ّ
محاوالت إنكاره، مرتبطا بمؤثرات واجبة البحث والدراسة ال 

نما فهم اإلنكار والمحاربة العشوائية القائمة على الرفض دو
وإحاطة، وهل نادت السعداوي إال بهذا البحث كما ينادي العلماء 

  العقالء؟
 

  ألم يسبقها عمر بن الخطاب باستنكار تقبيل الحجر األسود؟
  
ألم يكن رمي الجمرات طقسا سابقا لإلسالم وفي ذات الموقع وهو المغمس؟ وكان المراد  

 هداة طريق مع أبرهة األشرم في ّبالرجم هم أبو رغال وصحبه؛ الخونة الذين ساروا
  حرب الفيل؟

ّسيما حين .. ّأليست تهمة ازدراء األديان مسيسة وسبوبة لهواة الشهرة كما وصفتها ؟ 
ّتكون تحصينا لمذهب واحد من دين واحد في مجتمع يضم اتباع مذاهب وأديان غيره، 

طات التلفزة وأجهزة يسمعون ازدراء أديانهم ومذاهبهم يتردد عبر منابر دور العبادة ومح
 التسجيل في الشوارع؟

 
ّأليس كل نظام سياسي يفسر الدين كما شاء، يخدمه في ذلك علماء السالطين ومفتوا  ّ

  األنظمة؟
 

ّأال تبقى األفكار حية نابضة بعد رحيل أصحابها، تواصل مسيرة نضالهم تأسيسا وتدعيما 
 لت أجسادهم؟لقضاياهم، ويبقون خارج دائرة الموت أحياء بها وإن رح

 
ليس شرطا أن تتفق مع نوال السعداوي في كل طرحها لتحترمها، وليس مبررا أن 
ّتختلف معها في بعض أو كل طرحها لتعلن عليها انتفاضة الشامتين برحيلها وكأنما هي 
افتتحت به دربا لم يسر عليه قبلها من تأبى أن يقال في رحيله ما تقوله في رحيلها، لكنها 

ّزلية ضد كل◌ وأي تغيير في الخطاب الثقافي ومحاميله، وهي مناضلة المعركة األ ّ
ّعنيدة، وفدائية صعبة، فكرها حاضر حي وقوي يرعبهم شبحه رغم رحيل جسدها،  ّ
ّفيطلقون نحوه سهامهم بعشوائية تصويب المذعور، وتوتر قبضته، ويستفزون ردودا  ّ

عرفة المطلقة الذي يسكنهم، بوهم ّتتحدى وهم االستئثار بالحق المطلق، واالستئثار بالم
ّمماثل، هو موجه الحركة لجحافل المتعصبين من كل الطوائف وكل الملل وكل العقائد  ّ

ّإحذر أن تمس : "وما أكثر ما يهب به واحدهم في وجه اآلخر صائحا.. والمعتقدات 
ّوهو يهذر ويهدر مسا بثوابت ذلك اآلخر كل حين ودون حتى مالحظة كونه " ثوابتي

 ..فعل ي
 

إنه وعي االختالف الذي غاب عن األذهان مفهومه، وضرورته لتحقيق التنوع الذي 
  ..يغني الحياة ويرتقي بالحضارة 

 
ّإنه قصور رؤية المتعصب عن تجاوز مدى أنفه، وأناه او نحنه المتورمة حد االنفجار  ّ.. 

 
 النسوي العربي، وبوعي مفهوم االختالف او بجهله، تبقى نوال السعداوي رائدة الحراك

والمناضلة الراسخة القدم في  ورائدة مشاركة المرأة في النضال الحقوقي اإلنساني،
ّمعركة التوعية الشعبية بقضايا المرأة، وتظل حية بفكرها وتأثيرها الذي جاء أقرب ثماره 
ّفي ذات يوم رحيلها، بتغليظ عقوبة ختان اإلناث، وستتواصل الثمار، فاألفكار الحرة ال 

 تتوقف عن االنتشار
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  

 االردن
 

 



  

  اليساري

 

  
11 – The Leftist Writer ::  Issue No. 58 :: June 2021 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بشكله األفعواني »  األمة-الدولة«ال بد ألي عاقل حصيف من االلتفات إلى أن مفهوم

الشمشوني على طريقة توماس هوبز، والذي يمثل النموذج القائم بالفعل للدول في عالمنا 
نموذج الذي توصل إليه األوربيون في سياق حروب طاحنة تفننوا فيها المعاصر، هو ال

ًبتقتيل بعضهم بعضا بشكل قد يصعب فيها على أي عاقل استبطان أي صفة غير وحشية 
وآخر تلك الحروب الهمجية . في وجدان اإلنسان بالنظر إلى سياقاتها ومآالتها ونتاجاتها

بطريقتهم » لالتفاق«وربيين في محاولتهم التي تفتق عنها صراع مراكز القوى بين األ
ًالوحشية التي اعتادوا عليها تاريخيا في حلحلة اختالفاتهم وتباين مصالحهم أو حتى 
وجهات نظرهم، كان في الحرب العالمية الثانية التي كانت تهدف في المقام األول إلى 

 وهو المبدأ الذي أوربية جديدة وفق منطق القوة واالجتراح القسري،» أمة-دولة«تخليق 
مثل العنصر شبه األوحد في صناعة كل الدول القومية األوربية المعاصرة، ودون 

  .استثناء
  

» ًسرطانيا«وهو نفسه النموذج في إدارة المجتمعات الذي قام األوربيون بنشره وتوطيده 
في كل أرجاء األرضين التي لم تسلم أي من أركانها من شر استعمارهم المستطير لها، 

ًأريد لها أن تكون دوال على شاكلة دول » اجتراح لكيانات مسخة«والذي تمخض عنه 
مستعمريها، ودون أن تأخذ بعين االعتبار أي مرجعيات تاريخية أو اقتصادية أو فكرية 

ًتشكل جزءا جوهريا من بنيان وآليات عمل تلك المجتمعات وصيرورتها التاريخية وهو . ً
من السكان المحليين مكلفون بالحفاظ على » نواطير«ها يحكم» ًدوال خلبية«ما أنتج 

مصالح السادة المستعمرين إبان وجودهم الفعلي كمحتلين مقيمين، وعقب رحيلهم في 
الشكلي، والذي ترتب عنه ذلك الصراع المستديم » استقالل المستعمرات«مرحلة ما بعد 

مستعمرون األوربيون لعدم قدرة بين المكونات االجتماعية لتلك الدول التي قام بتخليقها ال
شعوب تلك الدول على استبطان هوية جامعة لهم تتطابق مع حدود تلك الدول المصطنعة 
التي أرغموا على اجتراعها كحقيقة قائمة بالقوة، لعدم تجذر تلك الهوية وحدودها 

عي الجغرافية التي استجلبها ووطدها المستعمرون بالحديد والنار مع نموذج الوعي الجم
التاريخي بأي هوية جمعية جامعة قد يشعر البشر باالنتماء إليها في أي من المجتمعات 

  .التي لم تسلم من شرور المستعمرين األوروبيين
  

ونظام حكمه القائم على تسليم فئة »  األمة-الدولة«ومن ناحية أخرى فإن نموذج 
 في الحدود الجغرافية اجتماعية تمثل جل عدد البشر المتشاركين في التواجد المكاني
» المحترفين والخبراء«للدولة األمة مفاتيح مصائرهم وحيواتهم ومستقبلهم إلى فئة من 

ًمن السياسيين المدربين المفوضين بإدارة المجتمع عمقا و سطحا و عموديا و أفقيا، و هو  ً ً ً
 ما يتنافى مع الميل الغريزي لبني البشر الذين قضوا معظم صيرورتهم التطورية

التاريخية التي امتدت لحوالي سبعة ماليين من السنين في مرحلة الصيد والجمع 
وااللتقاط، وفي مجموعات بشرية محدودة العدد، لما يتجاوز المائتين من األفراد، حتى 
انتقالهم إلى مرحلة الزراعة واالستقرار الحضري، منذ بضعة آالف من السنين فقط، 

ًرحلة التطورية المديدة بيولوجيا وفق شروط حيث تطورت أدمغتهم خالل تلك ال
االصطفاء الطبيعي لتجعل سالحهم األساسي في حفظهم لنوعهم من االنقراض بمخالب 

حيوانات اجتماعية «ًوأنياب الضواري وعوادي الطبيعة، مشخصا  في تحول البشر إلى 
ا يتعلق ويرتبط تميل إلى المشاركة والتفاعل والتآثر والتعاون الجمعي في كل م» بامتياز

وهو واقع مأزوم سرمدي يفصح عن . ويساهم في دوام حيواتها وأمنها ومستقبل أبنائها
ًالمتواشجة عميقا  » االجتماعية«نفسه في سياقات ضرورات استقالة اإلنسان من صفته 

مع تكوينه البيولوجي والفطري والغريزي حين يطلب منه التحول بين عشية و ضحاها 
ال خيار له إال أن » مواطن صالح«المستحدثة إلى » األمة-الدولة «بقوة اشتراطات 
المصادقة «الذي ال يبرز دوره االجتماعي إال في » المستهلك المستدام«يتدرك إلى رتبة 

عبر صناديق االقتراع الالزمة لضرورات اإلخراج » الشكلية بين الفينة و األخرى
م الديموقراطيات التمثيلية المرتبطة المسرحي للعبة الديموقراطية التي تقتضيها نظ

الذي توصل إليه » ًإدارة المجتمعات سياسيا«، ونموذج » األمة-الدولة«ًعضويا ببنى 
لبني جلدتهم، » القتل االحترافي بالجملة«األوربيون كخالصة لصيرورة إبداعاتهم في 

بل باستبطان ما ًومن استطاعوا الوصول إلى سبيل لقهره أو قتله وإبادته جماعيا إن لم يق
استجلبه عليه األوربيون من ويالت وكوارث ما زالت نتائجها القيحية تفرز صديدها 

  .المتفسخ على المستوى الكوني
  

وأعتقد أن هناك مهمة كأداء للجنس البشري ال بد من القيام بها، 
للحفاظ على نوعه البيولوجي من االنقراض الذي يبدو أنه قاب 
قوسين أو أدنى، جراء النتائج الوحشية التي أفرزتها النماذج 

، واتفاق الفئات » األمم-الدول«االقتصادية االجتماعية في حقبة 
على امتداد جغرافيا تلك » حل و العقدال«المهيمنة على مفاتيح 

الدول فيما بينهم على صالحية تلك النماذج االقتصادية 
االجتماعية المطلقة في كل زمان ومكان، وهي النماذج التي تم 

  بقوة» نهاية التاريخ«تصعيدها في العقود القليلة األخيرة إلى رتبة 
غير بقعة من وجه البسيطة،  األوربيين المستعمرين األوائل في   وعسف ساللة نفس

فيما تبقى من أرجاء المعمورة، وأعني هنا كارثة » نواطيرهم المحليين«ووكالؤهم من 
في كوكب األرض » نووية ال تبقي وال تذر«واحتماالت كارثة » التغير المناخي المهول«

ًبشرا أو ضرعا أو زرعا ً  في والمهمة الوجودية الملحة لكل أبناء الجنس البشري تكمن. ً
االتفاق على نموذج من العالقات التآثرية، والتشكيالت المجتمعية، وآليات التفاعل 
االجتماعي بين البشر إلدارة شؤون حيواتهم وإنتاجهم واقتصادهم بشكل يتقارب مع 

، يقربهم أكثر من طبيعتهم البيولوجية »للتشارك و التفاعل والتعاون«ميلهم الغريزي 
، ويكفيهم الشرور المستطيرة التي ما بارحت تجلب »يازكحيوانات اجتماعية بامت«

ً، ونظم الهيمنة المرتبطة عضويا بها، » األمم-الدول«بثورها وعظائم أمورها نتاجات 
والتي اجترحها األوربيون عنوة بقوة الحديد والنار، وليس التطور االجتماعي الطبيعي 

  للمجتمعات البشرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 فلسطين

 



 

LEFTIST 

 

  
  

ار -12         ات ال د:: ال ان ::  58 رق  الع                                  2021ح

Articles 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ُ كنت أولي شريف كل : لو كنت خليفة في بغداد كيف كنت تصنع؟ قال: ئل أعرابي

قوم ناحيته، ثم أخلو بالمطبخ، فآمر الطهاة، فيعظمون الثريد ويكثرون اللحم والعظم 
   ًوالمرق، فأبدأ فآكل لقما، ثم آذن للناس، فأي صنيع يكون بعد هذا؟

  
. من مجاهل الصحراء جوهر العالقة بين الراعي والرعيةلقد أدرك هذا األعرابي القادم 

وصدر هذا الكالم شبيه بشيء ال بأس بروايته في هذا الموضع، فقد شكا الفضل بن سهل 
وزير المأمون بن هارون الرشيد وصاحب تدبيره إلى الزبير بن بكار عالم األنساب 

ن أحببت أن ال يلتقي ببابك ال عليك إ: وأخبار العرب كثرة من يقتفي بابه للحوائج فقال
   .اثنان فاعتزل ما أنت فيه من عمل السلطان فإن نعم هللا جاءت بهم إليك

  
ًوعساه يكون زعما مقبوال-وأزعم   ال عيب في أن تقوم العالقة بين الحاكم والمحكوم -ً

وأظنها بادرة طيبة أن يكون للحاكم مطاعم . على إطعام الجياع والمساكين وأهل السبيل
. ية مجانية منتشرة في أرجاء البالد يدخلها من شاء ليأكل ما شاء بال حسيب أو رقيبشعب

َّواطعام الخلق وإشباعهم مهمة جليلة تستحق الثناء والتقدير وأعتقد أنها ليست منة من 
  . الحاكم بل هي من واجبات الحاكم الصالح

  
أسعد الناس من سعد به : وقد نقل عن عمر بن الخطاب قوله

طعام : ما الكرم؟ فقال: وقيل لبعضهم. اس وأشقاهم من شقوا بهالن
: وقد قال سفيان الثوري. مبذول، ونائل موصول، ووفاء ال يحول

ًمرحبا، فيلين له قلبي، فكيف بمن أطأ : إني أللقى الرجل فيقول لي
من السخي؟ : بساطه وآكل ثريده وأزدرد عصيده؟ وقيل للحسن

  ً. فأنفقها لرأى عليه بعد ذلك حقوقاالذي لو كانت الدنيا له: قال
  

والمطعمون من أهل الخير والكرم ال يمل حديثهم مع أنه معاد، تقرؤه أو تسمعه كأنك 
ًوقد خاض الناس قديما وحديثا خوضا مشبعا في هذا الموضوع، ونحن . تسمعه أول مرة ً ً ً

ن الكالم إلى هنا إذ ننقب في بطون الكتب قصدنا أن نعيد هذا القول الطريف اللطيف م
: وقد قال رسول هللا. الحياة، وأن نستحث أهل الخير على صنع المعروف بين الناس

ليلة الضيف حق واجب : ًوقال أيضا. تجافوا عن ذنب السخي فإن هللا يأخذ بيده كلما عثر
عليه -وقيل إلبراهيم الخليل . فمن أصبح بفنائه فهو أحق به إن شاء أخذ وإن شاء ترك

  . ما تغديت وما تعشيت إال مع ضيف: ًشيء اتخذك هللا خليال؟ قالبأي -السالم

            .من حسن في عيشه عيش غيره: من أحسن الناس؟ قال: وقيل للمغيرة بن شعبة
                       
سألتك بالرحم الذي بيني وبينك، فقال : قام رجل إلى الخليفة فقال له: وجاء في الخبر

فأية رحم بيني : قال. ال: فمن سائر العرب قال: قال. ال:  أنت؟ قالأمن قريش: الخليفة
بعض البقاع أيمن من : وفي المثل. وأعطاه. رحم مجفوة: قال. رحم آدم: وبينك؟ قال

مالك عندي شيء، : قاله أعرابي تعرض لمعاوية في طريق وسأله، فقال معاوية. بعض
بلى، ولكن بعض البقاع : ًألني آنفا، قالألم تس: فتركه ساعة ثم عاوده في مكان آخر، فقال

                                                   .أيمن من بعض، فأعجبه كالمه ووصله
                                                                     

  
اد فليعد على من كان له ظهر فليعد على من ال ظهر له؛ ومن كان له ز: وقال رسول هللا

ًوقال األصمعي نقال عن أهل . من ال زاد له، حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا في الفضل
ليست الفتوة الفسق وال الفجور، وال شرب الخمور، وإنما الفتوة طعام موضوع، : الوبر

وصنيع مصنوع، ومكان مرفوع، ولسان معسول، ونائل مبذول، وعفاف معروف، وأذى 
قدم علينا الحكم بن المخزومي وال مال لنا فأغنانا عن : ألعرابقال بعض ا. مكفوف

َّعلمنا مكارم األخالق فعاد أغنياؤنا على فقرائنا فصرنا : آخرنا، فقيل كيف ذلك؟ فقالوا

أال يشبع ويجوع وأال : وسئل ابن عمر ما حق اإلنسان على اإلنسان؟ قال. ًكلنا أجوادا
 أربع ال ينبغي لشريف أن يأنف منهن وإن كان :وقال إبراهيم بن الجنيد. يلبس ويعرى

قيامه من مجلسه ألبيه، وخدمته للعالم يتعلم منه، والسؤال عما ال يعلم ممن هو : ًأميرا
وكان السلف الصالح من الكرام الذين . ًأعلم منه، وخدمته الضيف بنفسه إكراما له

الغنيمة في الكرم، يتسعون في أحوالهم يوسعون على غيرهم من سعتهم، وكانوا يرون 
         :والربح في البذل، والحظ في اإليثار، والزيادة في النقص، والشاعر يقول

                                                               
  أنت للمال إذا أمسكته     فإذا أنفقته فالمال لك

  
عطوا أجزلوا، وإذا سئلوا أجابوا، وإذا نعم، كانوا إذا ولوا عدلوا، وإذا ملكوا أنعموا، وإذا أ

وكانوا إذا تالقوا . وكان لهم مع الخلق معاملة جميلة. افتقروا صبروا، وإذا نالوا شكروا
تواصوا بالخير، وتناهوا عن الشر، وتنافسوا في المعروف، لقد اجتهدوا أن يكونوا خلفاء 

ولئك القوم األبرار الذين صنعوا أين نحن من أ. هللا على عباد هللا بالرأفة والرحمة والعدل
حضارة عمالقة استمرت لقرون؟ ومن نهج هؤالء األبرار أنهم كانوا مع التسبيل، ويعني 
وضع المال في السبيل الذي هو الطريق حتى يأخذه الناس أو السابلة ويتوزعوه فيما 

. والمساكينبينهم بالقسط، أو جعله في سبيل هللا، أي توزيعه على عباد هللا من الفقراء 
                                      :والمصطلح أورده شيخ المعرة بقوله في اللزوميات

                     
                                                    ففرق مالك الجم        وخل األرض تسبيال

                                                                     
ًوماء السبيل، مرفق عام يقدم ماء الشرب مجانا للناس، وهو أحد أشكال النزعات 

وقد ذكر الباحث والمؤرخ اإلدلبي األستاذ فايز . المشاعية القائمة في الشرق ما تزال
ًأحد عشر سبيال في مدينة إدلب تتوزع في حاراتها ) من إبال إلى إدلب(قوصرة في كتاب 

وقد قرأت في . ًلماء عزيزا في منتصف القرن الثامن عشر في الشمال السوريحين كان ا
للعالمة عبد هللا بن دمحم البدري، والذي عاش في " نزهة األنام في محاسن الشام"كتاب 

كان أصحاب البساتين في ربوع الشام : القرن الرابع عشر من ميالد السيد المسيح
ية على أبواب البساتين، ومن يحتاج من أبناء يضعون الفاكهة المتنوعة في أجران حجر

ًومن الفالحين من يزرع أشجارا للفقراء والمساكين يعرفونها . السبيل يأخذ منها حاجته
 -وكان جدي عثمان دحنون. ًبالتكرار، وغالبا ما تزرع قرب الطرقات ليسهل تناولها

ً فالحا مرابعا، يستأجر األرض ويأخذ ربع إنتاجها، -رحمه هللا حيث رفض أخذ حصته ً
ًأيام التأميم واإلصالح الزراعي في ستينات القرن العشرين مدعيا بأن هذه األرض  ُ

ْمكس، فهي حرام، في الحديث  َّال يدخل صاحب مكس الجنة"َ ٍ ْ ومع ذلك كان يحمل من ". َ
   حصته من ثمر التين والعنب وخضار الصيف إلى بيوت الفقراء والمساكين
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" من الصعب تخيل وجود مدافع أكثر عاطفية ومنطقية
 "عن الحرية والتسامح مما يقدمه سبينوزا

 
 تقديم

 
كان االبن األوسط .  في أمستردام1632ولد سبينوزا عام 

لعائلة بارزة ذات إمكانيات معتدلة في الجالية اليهودية 
عندما كان صبيا، كان بال شك . البرتغالية في أمستردام

ميذ النجوم في مدرسة تلمود توراة التابعة أحد التال
ًلقد كان موهوبا فكريا، وهذا ال يمكن أن يمر . للجماعة ً

من الممكن أن يكون . دون مالحظة حاخامات المصلين
ًسبينوزا، كما أحرز تقدما خالل دراسته، قد تم إعداده 

لكنه لم يصل أبدًا إلى المستويات العليا من . للعمل كحاخام
في . لك التي تضمنت الدراسة المتقدمة للتلمودالمنهج، ت

سن السابعة عشرة، اضطر إلى قطع دراسته الرسمية 
  . للمساعدة في إدارة أعمال االستيراد الخاصة بالعائلة

  
 ، أصدر سبينوزا أقسى 1656 يوليو 27وبعد ذلك، في 

أمر قضائي ، أو حظر ، أو حرمان ، صادر عن مجتمع 
ال نعرف على .  لم يتم إلغاؤها.السفارديم في أمستردام
البدع "و " األعمال الوحشية"وجه اليقين ما هي 

. لسبينوزا، ولكن التخمين المتعلم يأتي بسهولة" البغيضة
ال شك في أنه كان يتحدث فقط عن تلك األفكار التي 

في تلك األعمال . ًستظهر قريبا في أطروحاته الفلسفية
ة مفهوم اإلله يرفض بشد. ينكر سبينوزا خلود الروح

 إله إبراهيم وإسحق ويعقوب؛ -المتعالي والعناية اإللهية 
أي وصايا التوراة والمبادئ القانونية (ويدعي أن القانون 

ًلم يعطها هللا حرفيا ولم يعد ملزما لليهود) الحاخامية ً هل . ُ
يمكن أن يكون هناك أي لغز حول سبب معاقبة مجتمع 

ًكرين جرأة وتطرفا في يهودي أرثوذكسي ألحد أكثر المف
 التاريخ؟

 
ًفي جميع المظاهر، كان سبينوزا مقتنعا أخيرا بأن لديه  ً
ًعذرا لالبتعاد عن المجتمع وترك اليهودية وراءه؛ 

في . وبحلول هذه النقطة ذهب إيمانه والتزامه الديني
بحلول . ًغضون بضع سنوات، غادر أمستردام تماما

، 1661الية، في عام الوقت الذي بدأت فيه مراسالته الح
أثناء . كان يعيش في رينسبورغ ، ليس بعيدًا عن ليدن

وجوده في رينسبيرغ ، عمل على أطروحة حول انبعاث 
الفكر ، ومقال عن المنهج الفلسفي ، واألطروحة القصيرة 
عن هللا واإلنسان ورفاهه ، وهي محاولة أولية ولكن 

ي مجهضة لوضع كتابه الميتافيزيقي واإلبستمولوج
تم االنتهاء من عرضه النقدي لمبادئ . اآلراء. واألخالقي

الفلسفة ديكارت، وهو العمل الوحيد الذي نشره باسمه 
، بعد أن انتقل إلى 1663الخاص في حياته، في عام 

بحلول هذا الوقت، كان يعمل . فوربورغ ، خارج الهاي
ًأيضا على ما سيطلق عليه في النهاية كتاب اإليتيقا، تحفته 

ومع ذلك، عندما رأى مبادئ التسامح في هولندا . فلسفيةال
مهددة من قبل القوى الرجعية، بما في ذلك التدخل 
السياسي من قبل الكنيسة اإلصالحية الهولندية، فقد 
ًوضعه جانبا إلكمال أطروحته الالهوتية السياسية 

ُ، التي نشرت دون الكشف عن هويتها ومثيرة "الفاضحة"
وصفه أحد النقاد المجهدين  (1670عام للقلق الشديد في 

  "). كتاب صنعه الشيطان نفسه في الجحيم"بأنه 
، في الهاي، كان ال يزال 1677عندما توفي سبينوزا عام 

سرعان ما تم نشر هذا من . يعمل على رسالته السياسية
قبل أصدقائه مع كتاباته األخرى غير المنشورة، بما في 

  . ة العبريةذلك خالصة وافية لقواعد اللغ

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وبالتأكيد األكثر -أحد أهم الفالسفة هكذا يعد سبينوزا 
  .  في الفترة الحديثة المبكرة-راديكالية 

  
يجمع فكره بين االلتزام بعدد من المبادئ الميتافيزيقية 

لرواقية القديمة والمعرفية الديكارتية مع عناصر من ا
وهوبز والعقالنية اليهودية في العصور الوسطى في نظام 

تعمل آراؤه الطبيعية للغاية عن هللا والعالم . أصلي للغاية
واإلنسان والمعرفة على تأسيس فلسفة أخالقية تتمحور 

. حول التحكم في المشاعر المؤدية إلى الفضيلة والسعادة
ديمقراطي قوي كما أنهم وضعوا األسس لفكر سياسي 

  . ونقد عميق لمزاعم الكتاب المقدس والدين الطائفي
  

من بين كل فالسفة القرن السابع عشر، يعتبر سبينوزا من 
لقد تراوحت اهتمامات . بين الفالسفة األكثر صلة اليوم

سبينوزا بين األخالق وهللا أو الطبيعة واإلنسان والمعرفة 
الهوت والسياسة والرغبة والعمل والفضيلة والسعادة وال

والدين والكتاب المقدس والدولة والقانون والحق والعقد 
فماهي الخطوط العامة . االجتماعي والسلم والحرية

للفلسفة السبينوزية التي جعلتها تضرب في األرض وتنقح 
 اآلفاق؟

 
  
 

لقد علمتني التجربة أن أدرك أن جميع األحداث العادية 
لة وعديمة الجدوى، وأن في الحياة العامة هي أشياء باط

جميع األشياء التي تثيرها مخاوفنا ليس لها خير وال شر 
بقدر ما تلمس . في حد ذاتها، وتأخذ هذه الشخصية فقط

ًالروح بموجبه، اتخذت القرار أخيرا لمعرفة ما إذا كان 
هناك خير حقيقي يمكن إيصاله إلى الناس، وهو خير 

د أن رفضت جميع وحده يمكن أن يمأل الروح بأكملها، بع
الخيرات األخرى، في كلمة واحدة، خير يعطي للروح 

لذلك كنت . عندما تجدها وتمتلكها السعادة األبدية العليا
هل من الممكن أن أتمكن من قيادة : أتأمل في هذا السؤال

ًحياتي وفقا لقاعدة جديدة، أو على األقل للتأكد من وجود 
لحالي؟ وال قاعدة، دون تغيير أي شيء مع النظام ا

تنحرف عن العادات الشائعة؟ شيء جربته عدة مرات، 
األشياء التي تحدث في الواقع . ًولكن دون جدوى دائما

ًبشكل متكرر في الحياة، وحيث يضع البشر، وفقا 
ألعمالهم، السعادة السيادية، يمكن اختزالها إلى ثالثة، 

لكن، الروح مشغولة بشدة . الثروة، السمعة، المتعة
ا بهذه األشياء الثالثة لدرجة أنها بالكاد قادرة على بدوره

إن الشهوة، قبل كل شيء، تقيد . التفكير في خير آخر
الروح بقوة كبيرة لدرجة أنها تستقر هناك كما في الخير 
الحقيقي، وهذا هو أكثر ما يساهم في إزالة جميع األفكار 
األخرى منها؛ ولكن بعد االستمتاع يأتي الحزن، وإذا لم 
تكن الروح ممسوسة بالكامل، فإنها على األقل تضطرب 

  . وتضعف من ذلك
  

ًالشرف والغنى ال يشغالن الروح أيضا بشكل ضعيف، 
ًخاصة عندما يبحث المرء عن كل هذه األشياء لنفسه، 

السمعة تحتل الروح بقوة . ًمتخيال أنها الخير األسمى
ًأكبر؛ ألن الروح تعتبرها دائما خيرا في ذاتها، و تجعلها ً

أضف أن . الموضوع األسمى الذي تتجه إليه كل رغباتها
التوبة ال تصاحب السمعة والثروة كما في المتعة؛ على 
العكس من ذلك، يمتلك المرء هذه المزايا، وكلما زاد 
ُالفرح، زاد حثه على زيادتها؛ أنه إذا خدعت آمالنا في هذا 

 عن ًأخيرا، يعتبر البحث. الصدد، فنحن في أوج الحزن
السمعة عقبة قوية أمامنا، ألنه من أجل تحقيقها، يجب 
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ًعلى المرء بالضرورة توجيه حياته وفقا لرغبات البشر، 
. وتجنب ما يتجنبه عامة الناس، والسعي وراء ما يريدون

أال توجد أمثلة عديدة ألناس عانوا االضطهاد وحتى 
ّالموت بسبب ثرواتهم، أو عرضوا أنفسهم لخزن الكنوز 

ار كثيرة انتهت بهم؟ بدفع أرواحهم من أجل جشعهم ألخط
وكم آخرين عانوا من آالف العلل لسمعتهم أو ! المجنون

ّفكم أخيرا، بحب مفرط للذة، عجل بموتهم! للدفاع عنها ً !
إنه أن : اآلن هذا هو ما بدا لي أنه سبب كل الشرور

سعادتنا وتعاستنا تعتمدان فقط على طبيعة الشيء الذي 
 األشياء التي ال تلهمنا بالحب ال تثير الخالف نحبه؛ ألن

وال األلم عندما يهربون منا، وال الغيرة عندما يكونون في 
سلطة اآلخرين، ال الخوف وال الكراهية، في كلمة واحدة، 

على العكس من ذلك، الحب، الذي له في . ال عاطفة
غرضه شيء أبدي والنهائي، يغذي روحنا بفرح خالص 

من الحزن، ومن أجل هذا الخير الجدير وبدون أي مزيج 
  . بالحسد يجب على الجميع بذل جهودنا

  
: ولكن ليس من دون سبب أنني استخدمت هذه الكلمات

للنظر في األمور بجدية؛ ألنه على الرغم من أن لدي 
فكرة واضحة عن كل ما قلته للتو، إال أنني لم أستطع أن 

هنا . المجدًأمنع تماما من قلبي حب الذهب والملذات و
أريد فقط أن أقول في بضع كلمات ما أعنيه بالخير 

لكن، لتكوين فكرة عادلة . الحقيقي، وما هو الخير األسمى
ُعنها، تجدر اإلشارة إلى أن الخير والشر ال يقاالن إال 
بطريقة نسبية، بحيث يمكن تسمية الشيء نفسه جيدًا أو 

في هذا أو هذا ًسيئا، اعتمادًا على ما إذا كان يتم اعتباره 
 . االحترام ونفس الشيء مع الكمال والنقص

 
ال شيء، في حد ذاته، يمكن أن يقال إنه كامل أو غير 
كامل، وهذا ما سوف نفهمه خاصة عندما نعلم أن كل ما 

  .ًيحدث، يحدث وفقا للنظام األبدي وقوانين الطبيعة الثابتة
  

  لكن الضعف البشري ال يمكن أن يصل بالفكر إلى هذا
يتصور اإلنسان طبيعة بشرية أعلى بكثير . النظام األبدي

من طبيعته، حيث يبدو له أن ال شيء يمنعه من النهوض؛ 
يبحث عن كل الوسائل التي يمكن أن تقوده إلى هذا الكمال 
الجديد؛ ما يبدو له أنه وسيلة لتحقيق ذلك، فهو يدعو الخير 

 مع الحقيقي؛ وماذا سيكون الصالح األعلى هو التملك
ًكائنات أخرى، إذا كان ذلك ممكنا، من هذه الطبيعة 

 لكن ما هي هذه الطبيعة؟. السامية
 

.  ما يشكله هو معرفة اتحاد النفس البشرية مع كل الطبيعة
الكتساب : ها هي النهاية التي يجب أن أجتهد من أجلها

هذه الطبيعة البشرية الفائقة، وبذل كل جهودي حتى 
 بعبارة أخرى، من المهم بالنسبة يكتسبها اآلخرون معي؛

لسعادتي أن يتبنى العديد من اآلخرين نفس األفكار مثلي، 
بحيث يتوافق فهمهم ورغباتهم مع أفكاري؛ لذلك، يكفي 
ًشيئين، أوال فهم الطبيعة الكونية بقدر ما هو ضروري 
الكتساب هذه الطبيعة البشرية الفائقة؛ ثم لتأسيس مجتمع 

من الناس أن يصلوا بسهولة إلى بحيث يمكن ألكبر عدد 
 .هذه الدرجة من الكمال

 
  
 

ولكن بينما نسعى جاهدين لتحقيق ذلك ووضع الذكاء 
بالطريقة الصحيحة، يجب أن نعيش مع ذلك؛ وهذا هو 
السبب في أننا يجب أن نتفق على قواعد سلوك معينة 

 :سنفترض أنها جيدة، وهي ما يلي

مبتذلين وأن نتفق على أن يضع كلماته في متناول ال. أوال
ألننا نمتلك . التعامل معها بكل ما ال يشكل عقبة أمام هدفنا

مزايا عظيمة يمكن أن نحصل عليها من تجارة البشر، إذا 
ًقدرنا أنفسنا لهم قدر اإلمكان، وبالتالي نجهز آذانا طيبة 

  .للحقيقة
 

خذ ملذات أخرى غير ما هو مطلوب للحفاظ على . ًثانيا
 .الصحة

 
اطلب المال وأي شيء آخر فقط بقدر ما هو . اثالث

ضروري للحفاظ على الحياة والصحة، وللتوافق مع 
عادات إخواننا المواطنين في كل ما ال يتعارض مع 

 .هدفنا
 

هذه القواعد الموضوعة، أبدأ بما يجب القيام به قبل كل 
البقية، وأحاول إصالح التفاهم، وتهيئته لتصور األشياء 

للوصول .  يجب تصورها حتى يتسنى لنابالطريقة التي
 ]1[1. "إلى غايتنا

 
 
 
عندما يقرأ المرء معظم الفالسفة الذين تعاملوا مع "

عواطف وسلوك البشر، يمكن للمرء أن يقول إنه لم تكن 
هناك مسألة أشياء طبيعية بالنسبة إليهم، تنظمها القوانين 
العامة للكون، ولكن األشياء الموضوعة خارج مملكة 

 . الطبيعة
 

يبدو أنهم يعتبرون اإلنسان في الطبيعة إمبراطورية داخل 
وفقا لهم، فإن اإلنسان يزعج نظام . إمبراطورية أخرى

الكون أكثر بكثير مما هو جزء منه؛ لديه سلطة مطلقة 
  . على أفعاله وقراراته تعتمد فقط على نفسه

  
إذا كان األمر يتعلق بتفسير عجز اإلنسان وعدم ثباته، 

إنهم ال يجدون السبب في قوة الطبيعة الكونية، لكنني ال ف
أعرف في أي رذيلة من الطبيعة البشرية؛ من هنا هذه 
الشكاوى من حالتنا، هذه االستهزاءات، هذا االزدراء، 
وفي كثير من األحيان هذه الكراهية ضد البشر؛ ومن هنا 
فإن األكثر مهارة أو بالغة في إرباك عجز النفس البشرية 

  . نتقل إلى اإلنسان اإللهيي
  

ُال شيء يحدث، في رأيي، في الكون يمكن أن ينسب إلى 
ًألن الطبيعة هي نفسها دائما؛ في كل مكان . رذيلة الطبيعة

هو واحد، وفي كل مكان له نفس الفضيلة والقوة؛ بعبارة 
أخرى، فإن قوانين وقواعد الطبيعة، التي بموجبها تولد 

ًي كل مكان ودائما، وبالتالي، كل األشياء وتتحول، هي ف
يجب على المرء أن يشرح كل األشياء، مهما كانت، 
بطريقة واحدة وبنفس الطريقة، أعني بالقواعد الكونية 

 .للطبيعة
 

ويترتب على ذلك أن المشاعر، مثل الكراهية والغضب 
والحسد وما شابه، تعتبر في حد ذاتها ناتجة عن طبيعة 

ر األخرى؛ وبالتالي فإن لديهم ًاألشياء تماما مثل المشاع
ًأسبابا محددة تعمل على تفسيرها؛ لديهم خصائص محددة 
ُتستحق أن تعرف بخصائص هذا الشيء أو ذلك الشيء 
اآلخر، التي تمتلك معرفتها االمتياز الحصري في 

 ]2[2."سحرنا
 

 كل شيء يسعى إلى حفظ وجوده

 6 القضية - IIIاألخالق 
 

   يسعى إلى المثابرة في كل شيء، بقدر ما هو فيه،
   الحاشية– 9القضية . وجوده

 
   هذا الجهد، عندما يتعلق فقط بالروح، يسمى اإلرادة؛

ًولكن عندما يتعلق األمر بالروح والجسد معا، يطلق عليه 
شهية، بين الشهية والرغبة ال فرق، إال أن الرغبة تتعلق 
 في الغالب باإلنسان، بقدر ما هو مدرك لشهيته؛ ولهذا

الرغبة هي الشهية مع : يمكن تعريفها على النحو التالي
ويترتب على كل هذا أن ما يؤسس للجهد . الوعي بذاتها

ًواإلرادة والشهية والرغبة ليس أن شيئا ما قد تم الحكم 
عليه بأنه جيد؛ ولكن، على العكس من ذلك، نحكم على أن 

ادة الشيء جيد من خالل حقيقة أننا نميل إليه بالجهد واالر
 .والشهية والرغبة

 
 11القضية 

 
إذا زاد شيء ما أو قلل، أو عزز أو يمنع القدرة على 
التصرف في جسدنا، فإن فكرة هذا الشيء تزيد أو تنقص، 

 .أو تعزز أو تمنع قوة تفكير روحنا
 

  الحاشية
 

نرى أن الروح يمكن أن تخضع لعدد كبير من التغييرات، 
كمال أكبر أو أقل؛ وتنتقل بدورها من كمال معين إلى 

وهذه المشاعر المختلفة هي التي تشرح لنا ما هو الفرح 
ًلذلك سأفهم بفرح، في بقية هذه الرسالة، شغفا . والحزن

تنتقل به الروح إلى كمال أعظم؛ بالحزن، على العكس 
أما . من ذلك، العاطفة التي تنتقل بها الروح إلى كمال أقل

 9. ا في حاشية القضيةبالنسبة لطبيعة الرغبة، فقد شرحته
 من أنه بعد هذه المشاعر الثالثة،  ؛ وأنا أحذر3، الجزء 

، ال أعرف أي شغف بدائي آخر الفرح والحزن والرغبة
؛تولد كل العواطف من هذه المشاعر األولية 

 ]3[3."الثالثة
 
 
 
ًلنفترض أن حجرا سقط من سطح منزل على رأس "

قط عمدًا لقتل هذا انسان وقتله، سيقولون أن هذا الحجر س
ًكيف، حقا، إذا لم يكن هللا قد أسقطه لهذا الغرض، . الرجل

فهل كانت هناك العديد من الظروف التي ساهمت في ذلك 
ًومن الصحيح القول إن هذه الظروف غالبا ما تكون (

  ؟ )كثيرة جدًا
يمكنك أن تجيب بأن الحدث المعني يعود إلى هذين 

لكنهم سيضغطون عليك . االسببين؛ هبت الريح ومر انسان
لماذا هبت الرياح في هذا الوقت؟ لماذا : على الفور بأسئلة

مر االنسان هناك بالتحديد في نفس الوقت؟ هل مازلت 
تجيب بأن الريح هبت ألن البحر بدأ يهتز في اليوم 
ًالسابق، رغم أن الجو كان ال يزال هادئا، وأن االنسان مر 

وة؟ من صديق، سيحثون لك ًهناك ألنه كان ذاهبا إلى الدع
ًولكن لماذا كان البحر هائجا؟ لماذا تمت : مزيد من األسئلة

دعوة هذا االنسان في نفس الوقت؟ ولذلك لن يتوقفوا عن 
سؤالك عن سبب السبب، حتى تلجأ إلى مشيئة هللا، أي 

ًوبالمثل أيضا، عندما ينظر أعداؤنا إلى تدبير . ملجأ الجهل
عون في ذهول غبي، وعندما الجسد البشري، فإنهم يق

يتجاهلون أسباب هذا الفن الرائع، يستنتجون أنهم ليسوا 
  .قوانين ميكانيكية، بل صناعة إلهية

 

 

 



  

  اليساري
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 قام بتشكيل هذا العمل وترتيب األجزاء بحيث ال تؤذي 
هذا هو السبب في أن كل من يبحث عن . بعضها البعض

اء ًاألسباب الحقيقية للمعجزات، ويسعى جاهدا لفهم األشي
ًالطبيعية كفيلسوف، بدال من اإلعجاب بها كانسان غبي، 
ًيعتبر على الفور زنديقا وغير تقوى، ويعلنه البشر على  ُ

  . مفسرو الطبيعة وهللا. أنهم يعشقون المبتذلين
 

إنهم يعرفون جيدًا، في الواقع، أن الجهل بمجرد اختفائه 
من شأنه أن يجعل الدهشة تختفي، وهذا يعني األساس 

حيد لجميع حججهم، وهو الدعم الوحيد الو
 ]4[4."لسلطتهم

 
 ًال يقول الخير والشر شيئا عن األشياء نفسها

 
الكمال والنقص هما في الحقيقة طريقتان للتفكير، مفاهيم 
اعتدنا امتالكها عند مقارنة أفراد من نفس النوع أو من 
نفس الجنس مع بعضهم البعض، وهذا هو السبب الذي 

 الحقائق والكمال كانا نفس الشيء بالنسبة قلته أعاله أن
في الواقع، نحن معتادون على ربط جميع أفراد . لي

الطبيعة بجنس واحد، نطلق عليه اسم القائد العام، أي 
  . ًمفهوم الوجود الذي يشمل جميع أفراد الطبيعة تماما

  
لذلك عندما نربط أفراد الطبيعة بهذا الجنس الفريد، وعند 

م البعض، ندرك أن هؤالء لديهم كيان أو مقارنتهم ببعضه
ًواقع أكثر من هؤالء، نقول إن لديهم قدرا أكبر من 
ًالكمال؛ وعندما ننسب إلى أفراد معينين شيئا يتضمن نفيا،  ً
مثل حد، أو مصطلح، أو عجز معين، وما إلى ذلك، فإننا 
نسميهم غير كاملين، لسبب وحيد هو أنهم ال يؤثرون على 

لطريقة التي يؤثر بها هؤالء نسميه الكمال أرواحنا بنفس ا
وهذا ال يعني أنهم يفتقرون إلى شيء مفهوم بطبيعتهم، أو 

  . أن الطبيعة قد فشلت في عملها
  

ال يوجد شيء في الواقع يناسب طبيعة الشيء باستثناء ما 
ينتج بالضرورة عن طبيعة السبب الفعال، وكل ما ينتج 

. يحدث بالضرورةبالضرورة عن طبيعة السبب الفعال 
وال يوجد أي شيء إيجابي في األشياء التي يتم النظر فيها 

ال شيء سوى طرق التفكير، أو . في حد ذاتها، وهي كذلك
في الواقع، . المفاهيم التي نشكلها من خالل مقارنة األشياء

ًيمكن أن يكون الشيء نفسه جيدًا أو سيئا أو حتى غير 
  . مبال في نفس الوقت

  
على سبيل المثال، مفيدة للشخص الحزين الذي الموسيقى، 

. يندب أمراضه؛ بالنسبة للصم، فهي ليست جيدة وال سيئة
ولكن، على الرغم من أن هذه الكلمات الجيدة والسيئة، 

الرغبة في تكوين فكرة عن . يجب أن نحافظ عليها
ًاإلنسان تشبه نموذجا يمكننا التفكير فيه، سنحتفظ بهذه 

لذلك سوف أفهم جيدًا، . لذي قلناه للتوالكلمات بالمعنى ا
في بقية هذه الرسالة، كل ما هو بالنسبة لنا وسيلة معينة 
لالقتراب أكثر وأكثر من النموذج الذي نقوم بتشكيله من 
الطبيعة البشرية؛ بالشر، على العكس مما يمنعنا من 

وسنقول إن الرجال مثاليون إلى حد ما، أو . الوصول إليه
ى حد ما، اعتمادًا على ما إذا كانوا يقتربون غير كاملين إل

 .أو يبتعدون أكثر أو أقل عن هذا النموذج نفسه
 

ًإذا ولد البشر أحرارا، فلن يشكلوا أي فكرة : 68القضية 
 .عن الخير أو السيئ طالما احتفظوا بهذه الحرية

 
 البرهنة

  وبالتالي، فإن . لقد دعوت حرا من يحكم نفسه بالعقل وحده
ًيولد حرا ويبقى حرا ليس لديه أفكار أخرى أي شخص  ً

غير األفكار المناسبة، وبالتالي ليس لديه فكرة عن الشر 
، وال )4.  ، الجزء64 من االقضية -بواسطة الالزمة (

). بما أن الخير والشر هما األشياء المترابطة(عن الخير 
5]5[ 
 

من لديه فكرة  الحقيقة هي معيار في ذاتها ومعيار الخاطئ
  رة والـحيحة يعرف، في نفس الوقت، أن لديه هذه الفكص

 . يمكنه الشك في حقيقة الشيء الذي يمثله
 

 الحاشية
 

في الواقع، ال يوجد أحد، الذي لديه فكرة حقيقية، يتجاهل 
أن الفكرة الحقيقية تغلف اليقين؛ ألنه ما هو أن يكون لديك 

ًفكرة حقيقية؟ هو أن تعرف شيئا واحدًا تماما، أو  على ً
لذلك ال يمكن أن نتناقض هنا، ما لم . أفضل وجه ممكن

نتخيل أن الفكرة هي شيء صامت وغير حي، مثل 
. ًاللوحة، وليس نمطا من التفكير، وفعل التفكير ذاته

عالوة على ذلك، أسأل، من يستطيع أن يعرف أنه يفهم 
ًشيئا معينا إذا لم يكن قد فهمه بالفعل؟ بمعنى آخر، إذا  ً

ل غير متأكد من شيء ما، كيف يمكنك أن كنت بالفع
تعرف أنك متأكد؟ وبعد ذلك، ما هي قاعدة الحقيقة التي 
سنجدها أوضح وأكثر تأكيدًا من فكرة حقيقية؟ بالتأكيد، 
كما يظهر الضوء ويظهر الظالم بذاته، كذلك الحقيقة هي 

 .ًمعيارها وهي أيضا معيار الخطأ
 

 الحاشية- 47 القضية -اإليتيقا، الجزء الثاني 
 

 تقع معظم األخطاء في عدم تطبيق أسماء األشياء بشكل 
إذا قال أحدهم، على سبيل المثال، أن الخطوط . صحيح

التي تقود من مركز الدائرة إلى محيطها غير متساوية، 
ًفمن المؤكد أنه يعني شيئا آخر غير ما يفعله علماء 

وبالمثل، فإن الشخص الذي يرتكب خطأ في . الرياضيات
عملية حسابية لديه أرقام أخرى في ذهنه غير تلك 

لذلك إذا كنت تهتم فقط بما يدور . الموجودة على الورق
ًفي ذهنه، فمن المؤكد أنه ليس مخطئا؛ ومع ذلك يبدو أنه 
مخطئ ألننا نعتقد أن لديه نفس األرقام الموجودة على 

 .الورق
 

ًدون ذلك ما كنا نظن أنه كان مخطئا، حيث لم أؤمن 
بيتي طار بعيدًا في : ًلخطأ إلنسان سمعته يصرخ سابقابا

ًدجاجة جاري؛ ألن فكره الحقيقي بدا واضحا بدرجة كافية 
ومن هنا تأتي معظم الخالفات، أعني أن . بالنسبة لي

البشر ال يشرحون أفكارهم جيدًا ويسيئون تفسير أفكار 
اآلخرين في ذروة خالفاتهم؛ إما أن يكون لديهم نفس 

 أو إذا كانت لديهم مشاعر مختلفة، فإن األخطاء المشاعر،
والسخافات التي ينسبونها لبعضهم البعض غير 

 ]6[6."موجودة
 
  
 
 

. البشر مخطئون في هذه النقطة، فهم يعتقدون أنهم أحرار
لكن، ماذا يتكون مثل هذا الرأي؟ في هذا فقط أنهم على 

إن لذا ف. دراية بأفعالهم وتجاهل األسباب التي تحددها
فكرة تمتع البشر بحريتهم تأتي من حقيقة أنهم ال يعرفون 
سبب أفعالهم، ألن القول بأنهم يعتمدون على اإلرادة، هذه 

ما هي طبيعة اإلرادة، . كلمات ال نعلق عليها أي فكرة
وكيف تحرك الجسد، ما يتجاهله الجميع، ومن يطرح 
ادعاءات أخرى ويتحدث عن مقاعد الروح وقصورها 

 وبالمثل، عندما نتأمل -. حك أو يسبب الشفقةيثير الض
لكن، . الشمس، نتخيل أنها بعيدة عنا بحوالي مائتي قدم

هذا الخطأ ال يتمثل في مجرد حقيقة تخيل مثل هذه 
المسافة؛ إنه يتألف من ذلك، في اللحظة التي نتخيلها، 

في وقت . نتجاهل المسافة الحقيقية وسبب ذلك الذي نتخيله
قع، على الرغم من أننا نعلم أن الشمس الحق، في الوا

بعيدة عنا بأكثر من ستمائة قطر أرضي، فإننا مع ذلك 
نستمر في تخيلها قريبة جدًا منا، ألن السبب الذي يجعلنا 
نتخيل هذا القرب، ليس أننا نتجاهل المسافة الحقيقية من 
الشمس، لكن عاطفة أجسادنا تغلف جوهر الشمس فقط 

 . نفسه بالشمسبقدر ما يتأثر جسمنا
 

  الحاشية- 41 القضية -اإليتيقا، الجزء الخامس 
 

. نحن هنا، على ما يبدو، ننحرف عن االعتقاد المبتذل
ُيعتقد معظم الرجال أنهم أحرار فقط طالما يسمح لهم 
بطاعة أهوائهم، وأنهم يتنازلون عن حقهم في كل ما 

دين لذلك فإن التقوى وال. يمنحونه لوصايا القانون اإللهي
وكل الفضائل التي تتعلق بالصالبة هي في نظرهم أعباء 
يأملون التخلص منها عند الموت، بتلقي ثمن عبوديتهم، 

  . أي خضوعهم للدين والتقوى
  

وليس هذا األمل وحده هو الذي يقودهم؛ إن الخوف من 
التعذيب الرهيب الذي يتعرضون له في العالم اآلخر ال 

ًيزال دافعا قويا يجعلهم يع يشون، بقدر ما يسمح به ً
. ًضعفهم وأرواحهم الضعيفة، وفقا لوصايا القانون اإللهي

إذا حرمنا البشر من هذا األمل والخوف، إذا اقتنعوا بأن 
النفوس تهلك مع الجسد، وأنه ال توجد حياة ثانية للتعساء 
الذين تحملوا ثقل التقوى الساحق، فمن المؤكد أنهم 

ً، وتنظم حياتهم وفقا الطبيعة. سيعودون إلى أصلهم
  .لشغفهم، ويفضلون طاعة الحظ على طاعة أنفسهم

  
 اعتقاد سخيف، في رأيي، بقدر اعتقاد االنسان الذي يمأل 
جسده بالسموم والطعام القاتل، لهذا السبب الجميل أنه ال 
يأمل في االستمتاع بالطعام الجيد طوال األبدية، أو من 

لدًا، يتخلى عن العقل ًيرى أن الروح هي ليس أبديا أو خا
والرغبة في الجنون؛ كل األشياء ضخمة لدرجة أنها 

 ]7[7."بالكاد تستحق االهتمام
 

  نحن نشعر أننا أبديون
 41 التعريفات -اإليتيقا، الجزء االول 

 
ُ أعني باألبدية الوجود نفسه، بقدر ما ينظر إليه على أنه 

 .ناتج بالضرورة عن التعريف الوحيد للشيء األبدي
 

ُمثل هذا الوجود في الواقع، كحقيقة أبدية، ينظر : التفسير
إليه على أنه جوهر الشيء قيد الدراسة، وبالتالي ال يمكن 
تفسيره فيما يتعلق بالمدة أو الوقت ، على الرغم من 

 .اعتبار المدة على أنها ليست لها بداية وال نهاية
 

 23 االقتراح -اإليتيقا، الجزء الخامس 
ً ال يمكن للنفس البشرية أن تهلك تماما مع الجسد؛ بقي 

 .منها شيء، شيء أبدي
 

 حاشية
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 من المستحيل أن نتذكر وجودنا قبل الجسد، ألنه ال يمكن
 العثور على أثر لهذا الوجود في الجسد، وال يمكن قياس 

ومع ذلك نشعر، . األبدية بالزمن، وال عالقة له بالزمن
روح، في الواقع، تشعر باألشياء فال. نشعر بأننا أبديون

إن . التي تتخيلها بفهم ما ال يقل عن تلك التي في ذاكرتها
عيون الروح، تلك العيون التي تجعلها ترى وتراقب 

ًأيضا، على الرغم من أننا ال . األشياء، هي البراهين
نتذكر وجودنا قبل الجسد، إال أننا نشعر أن روحنا، بقدر 

 طابع الخلود، هي أبدية، وأن ما تغلف جوهر الجسد تحت
هذا الوجود األبدي ال يمكن قياسه بالزمن، نمتد مع مرور 

لذلك ال نستطيع أن نقول إن روحنا تدوم، وال . الوقت
يمكن حصر وجودها في حدود وقت معين إال بقدر ما 
ًيغلف الوجود الفعلي للجسد؛ وهو أيضا على هذا الشرط 

يد وجود األشياء في فقط أن يكون لديه القدرة على تحد
 ]8[8."ًالوقت المناسب وتصورها وفقا لمفهوم المدة

 
 
 

  مقدمة-الرسالة الالهوتية السياسية 
 

 إذا كان الرجال قادرين على التحكم في سلوك حياتهم 
بالكامل من خالل تصميم منظم، إذا كانت الثروة مواتية 

. ًلهم دائما، فإن أرواحهم ستكون خالية من كل الخرافات
ًولكن نظرا ألنهم غالبا ما يتم وضعهم في مثل هذه الحالة  ً
المؤسفة بحيث ال يمكنهم اتخاذ أي قرار معقول، ألنهم 
ًدائما ما يسبحون في بؤس بين األمل والخوف، بسبب 
البضائع غير المؤكدة التي ال يعرفون كيف يرغبون بها 
مع التدبير، فإن عقلهم ينفتح إلى أقصى درجات السذاجة؛ 

أدنى اندفاع يلقي به في ألف اتجاه . يتأرجح في عدم اليقين
عالوة . مختلف، ويزيد من تقلبه حركات األمل والخوف

ًعلى ذلك، راقبوه في لقاءات أخرى، ستجده واثقا في 
 .ًالمستقبل، مليئا بالفخر والفخر

 
هذه حقائق ال يجهلها أحد، على ما أعتقد، رغم أن معظم 

ن في جهل ألنفسهم؛ ال أحد، البشر، في رأيي، يعيشو
ًأكرر، كان قادرا على رؤية البشر دون أن يالحظوا أنه 
ًعندما يكونون في حالة رخاء، فإن جميعهم تقريبا 
يفخرون بأنفسهم، بغض النظر عن جهلهم، بهذه الحكمة 

  .  التي سيكونون إهانة لتلقيها نصيحة
  

فون أي إذا كان يوم الشدائد يفاجئهم، فإنهم لم يعودوا يعر
نراهم يتوسلون للحصول على المشورة : طرف يختارون

من الوافد األول، وهم غير أكفاء، سخيفة، تافهة للغاية كما 
لكن سرعان ما . يتصور المرء، يتبعونها بشكل أعمى

يبدؤون في أدنى ظهور في األمل في مستقبل أفضل أو 
وسواء حدث لهم شيء ما في . الخوف من أكبر المصائب

 وهم في قبضة الخوف، الذي يذكرهم بماضي خير الواقع،
أو شر، فإنهم يبشرون على الفور بأن المستقبل سيكون 
ًمواتا لهم أو كارثيا؛ ومئة مرة خدعوا بالحدث، ومع ذلك  ً

  . يؤمنون بالبشائر الحسنة والسيئة
  

هل هم شهود لظاهرة غير عادية تثير إعجابهم، فهي في 
هة، من الكائن نظرهم معجزة تعلن عن غضب اآلل

األسمى؟ وليس لكبح الغضب بالصالة والتضحية، فهو 
معصية لهؤالء الرجال الذين تقودهم الخرافات والذين ال 

إنهم يريدون أن تكون الطبيعة كلها . يعرفون الدين
ًمتواطئة في هذيانهم، وخصبا في التخيالت السخيفة، 

 .يفسرونها بألف طريقة رائعة

 الفصل الرابع عشر
 

  ك يجب علينا أن نفهم في العقيدة الكاثوليكية فقط النقاط لذل
 الضرورية للغاية إلنتاج طاعة هللا، وبالتالي فإن جهلهم 
يؤدي بالضرورة إلى روح التمرد؛ بالنسبة لآلخرين، كل 
واحد، يعرف نفسه أكثر من أي شخص آخر، سيفكر فيهم 

ًبما يراه مناسبا، وفقا لما إذا كان يحكم عليهم أكثر  أو أقل ً
أعتقد أن هذه هي الطريقة . مالءمة لتقويته في حب العدالة

اآلن لم أعد أخشى . إلبعاد كل الجدل من حضن الكنيسة
أن أعدد عقائد اإليمان الكوني، أو العقائد األساسية للكتاب 
ًالمقدس، والتي يجب أن تهدف جميعا إلى هذه النقطة 

عدل والمحبة، ًأن هناك كائنا أسمى يحب ال: الفردية، وهي
والتي يجب على كل شخص أن يطيع من أجل أن 
يخلص، ويجب أن يعبد هذا بممارسة العدل والمحبة تجاه 

عالوة على ذلك، ما هو هللا، أي هذا النموذج .  الجار
للحياة الحقيقية؟ هل هي نار أم روح أم نور أم فكر وما 
إلى ذلك؟ هذا ال يعني اإليمان أكثر من معرفة السبب 

إذا كان، على سبيل : ًي يجعله نموذجا للحياة الحقيقيةالذ
المثال، ألنه يتمتع بروح عادلة ورحيمة، أو ألن كل 
األشياء موجودة ونتصرف من خالله، وبالتالي فإننا نسمع 
من خالله ومن خالله نرى ما هو حقيقي وجيد وعادل؛ ال 

كما أنه . يهم ما يفكر فيه أي شخص حول هذه القضايا
باب اإليمان االعتقاد إذا كان هللا موجودًا في كل ليس من 

مكان بالجوهر أو بالقوة، إذا كان هو الذي يوجه األشياء 
  .بحرية أو بحكم طبيعته، إذا كان هو الذي يوجه األشياء

  
ّ ويصف القوانين بأنها سيدة، أو إذا كان يعلمها كحقائق 

أبدية، إذا كان بحكم إرادته الحرة أو بضرورة األمر 
ًاإللهي أن يطيع اإلنسان هللا، وأخيرا إذا كانت مكافأة 

ًالخير وعقاب األشرار أمرا طبيعيا أو خارقا ً أترك األمر . ً
للجميع ليحكموا على صالح هذه العقيدة، ومدى فائدتها، 
ومدى ضرورتها في الدولة حتى يتمكن البشر من العيش 
 ًهناك بسالم ووئام، وأخيرا كم عدد األسباب الجسيمة
. لالضطرابات والجرائم التي تقضيها على حياتهم
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 ال أحد يستطيع أن يتخلى عن حريته في التفكير
 

  الفصل العشرون-الرسالة الالهوتية السياسية 
 

ً إذا كان األمر سهال بالعقل كما هو الحال مع اللسان، 
لكانت كل السلطة تسود في األمن ولن تستدعي أي 

كل مواطن، في الواقع، سوف . مساعدتهاحكومة العنف ل
يستمد إلهامه من عقل صاحب السيادة، وال يحكم إال 
بمراسيم حكومة الصواب والباطل، والخير والشر، 

لكن ليس من الممكن، كما أوضحنا في . والعدل والظلم
بداية الفصل السابع عشر، أن يتخلى االنسان عن فكره 

الي ال يمكن ألحد أن وبالت. ًويخضعه تماما لفكر اآلخرين
يتخلى عن حقوقه الطبيعية ومقدرته على التفكير بحرية 
والحكم على األشياء بحرية؛ ال يمكن إجبار أحد على 

لذلك نحن نعتبر حكومة عنيفة تمد سلطتها حتى على . ذلك
  .األرواح

  
ً لهذا السبب يبدو أن الحاكم يرتكب ظلما تجاه الرعايا 

 أنه يصف لكل واحد ما ويغتصب حقوقهم، عندما يدعي
يجب أن يقبله على أنه صحيح ويرفضه على أنه خاطئ، 
والمعتقدات التي يجب أن يكون لديه من أجل إرضاء 

هذا ألن كل هذه األشياء من حق كل فرد، حق . العبادة هللا

بغض النظر عن حق . ال يريد أي مواطن أن ينفر منه
ه في الحاكم المطلق على كل شيء، ومهما كانت ألقاب

ًتفسير القانون المدني والدين، فإنه لن يكون قادرا أبدًا 
على ضمان أن الرجال ال يحكمون على األشياء بعقولهم 

ًصحيح تماما أن الحكومة يمكن أن . وال يتأثرون بها
تعتبر بحق أعداء أولئك الذين ال يشاركونها مشاعرها 

لع دون قيود؛ لكننا لم نعد نناقش حقوق الحكومة، نحن نتط
أوافق على أن للدولة الحق . اآلن لتحديد ما هو أكثر فائدة

في أن تحكم بالعنف المفرط، وأن ترسل المواطنين حتى 
الموت ألبسط األسباب؛ لكن الجميع سينكر أن الحكومة 

  .التي تأخذ نصيحة العقل السليم يمكنها القيام بهذه األعمال
  

اذ هذه بما أن السيادة ال يمكنها اتخ:  هناك المزيد
اإلجراءات العنيفة دون تعريض الدولة بأكملها ألكبر 
خطر، يمكننا أن ننكره السلطة المطلقة، وبالتالي الحق 

ألننا أظهرنا . المطلق في القيام بهذه األشياء وما شابه ذلك
أن حقوق الملك تقاس بسلطته، لذلك إذا لم يستطع أحد 

  فسه، التنازل عن حقه الحر، فعليه أن يحكم ويشعر بن
  

إذا كان كل واحد من حقوق الطبيعة غير القابلة للتصرف 
هو سيد أفكاره، فال يتبع ذلك أننا لن نكون قادرين أبدًا في 
دولة ما على محاولة إلزام البشر، الذين تتنوع أفكارهم 
ومشاعرهم، وحتى لو كانت متعارضة، بالتحدث فقط 

؟ أمهر ًوفقا لتعليمات السلطة العليا، دون عواقب مؤسفة
الناس، ناهيك عن الناس، هل يعرفون كيف يصمتون؟ 
أليس من العيب الشائع بين جميع البشر أن يثقوا في 
ًاآلخرين بالتصاميم التي يجب أن يحفظوها سرا؟ لذلك 
ستكون حكومة عنيفة ستحرم المواطنين من حرية التعبير 
عن آرائهم وتعليمها؛ على العكس، ستكون حكومة معتدلة 

من الوصف الوارد أعاله .  ستمنحهم هذه الحريةهي التي
ألسس الدولة، فإنه يتبع بدليل كامل أن الغاية النهائية 
للدولة ليست السيطرة على البشر، أو كبحهم بالخوف، أو 
إخضاعهم إلرادة اآلخرين، ولكن على عكس السماح 
للجميع، قدر اإلمكان، بالعيش في أمان، أي الحفاظ على 

لذي يجب أن يعيشه على حاله، دون الحق الطبيعي ا
ال أقول إن . إلحاق ضرر به ال لنفسه وال لآلخرين

الغرض من الدولة ليس تحويل البشر من كائنات عاقلة 
إلى حيوانات أو إنسان آلي، ولكن التأكد من أن المواطنين 

. ًيطورون أجسادهم وعقولهم بأمان، واالستفادة منها مجانا
هية والغضب والدهاء، وال مع بعضنا البعض في الكرا

وبالتالي فإن . ينظر كل منهما لآلخر بعين غيرة وظالمة
 ]10[10."ًنهاية الدولة هي الحرية حقا

 
 )رسالة إلى أولدنبورغ(الحتمية واإلفالت من العقاب 

 
 )الرد على السؤال السابق(
 

 سيدي،
 

عندما قلت في رسالتي األخيرة أن ما يجعلنا بال عذر هو 
وة هللا مثل الطين في يدي الخزاف، قصدت بذلك أننا في ق

أنه ال يمكن ألحد أن يتهم هللا منه بأنه أعطى طبيعة 
ومثلما سيكون من العبث أن . مشلولة أو روح عاجزة

تشتكي الدائرة من أن هللا قد أنكرها خصائص الكرة، أو 
أن يشتكي الطفل الذي يعاني من الحجر من أنه لم يعطيه 

كيل، بنفس الطريقة ال يمكن قبول انسان حسن التش. ًجسدا
ال حول له وال قوة ليشتكي، إما من عدم وجود نصيب 
وقوة، ومعرفة حقيقية، ومحبة هللا، أو من والدته بتكوين 

 



  

  اليساري
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. ضعيف لدرجة أنه ال يستطيع أن يعتدل واحتواء عواطفه
ُفي الواقع، ال يفهم شيء في طبيعة كل شيء باستثناء ما 

  . السبب الذي ينتج عنهينتج بالضرورة عن 
لكن بعد أن كان النسان معين روح قوية، فهذا غير مفهوم 
في طبيعته، وال يمكن ألحد أن يجادل، ما لم ينكر الخبرة 
ًوالعقل، أنه ال يعتمد على أن لدينا جسدًا قويا أكثر من 

 .روحنا السليمة
 

إذا وقع الناس في الخطيئة بسبب : أنت تصر وتقول
لكنك ال . ً فإنهم دائما ما يكونون معذرينضرورة الطبيعة،

تشرح ما هو االستنتاج الدقيق الذي تريد استخالصه من 
هل تقصد أن هللا ال يمكن أن يغضب علينا، أو أن . هناك

كل الناس يستحقون الغبطة، أي معرفة هللا ومحبته؟ في 
ًالحالة األولى، أوافق تماما على أن هللا ال يغضب بأي 

ًل وأن كل شيء يحدث وفقا لمراسيمه؛ شكل من األشكا
لكني أنكر أنه يترتب على ذلك أن يكون كل البشر 
ُسعداء؛ يمكن أن يكون االنسان معذورا ومع ذلك يحرم  ً

  . من التطويب ويعاني بألف طريقة
  

ًال يعفى الحصان من كونه حصانا وليس انسانا؛ لكن هذا  ً ُ
ًال يمنعه من أن يكون حصانا وليس انسانا ن يغضب م. ً

من لدغة كلب هو بالتأكيد معذور، ومع ذلك لدينا الحق 
وبالمثل، فإن الرجل الذي ال يستطيع أن يحكم . في خنقه

ًاهتماماته وال احتوائها خوفا من القوانين، على الرغم من 
أنه يمكن تبريره بسبب ضعف طبيعته، إال أنه ال يمكنه أن 

  . ينعم بسالم الروح وال بالمعرفة والحب يموت
  

وال أعتقد أنه من الضروري أن أحذر هنا من أن الكتاب 
ًالمقدس عندما يمثل هللا غاضبا من المخطئين، أو كقاضي 
يرى ويوازن ويقدر تصرفات البشر؛ أقول إن الكتاب 

. المقدس يتحدث لغة بشرية ويتناسب مع آراء المبتذلين
ألن هدفه ليس تعليم الفلسفة، ويريد أن يصنع أناسا 

وال أرى على اإلطالق كيف أفرض .  ال علماءفاضلين
نفس القيود على قوة هللا وعلى علم البشر من خالل 

إلى . اعتبار اإليمان بالمعجزات والجهل أشياء متكافئة
ًجانب ذلك، فإنني، مثلك، آخذ حرفيا آالم وموت ودفن 

  . يسوع المسيح؛ ما أفسره بالمعنى المجازي هو قيامته فقط
  

 على أن اإلنجيليين روا هذه القيامة في كما أنني أوافق
ظروف يستحيل معها تجاهل أنهم اعتقدوا بالفعل أن جسد 
يسوع المسيح قد قام من الموت وصعد إلى السماء ليجلس 

كان بإمكان الكفار أن يروا . عن يمين هللا، وأنا أؤمن بذلك
كل هذا لو كانوا حاضرين في نفس المكان الذي ظهر فيه 

لتالميذه؛ ولكن ليس أقل صحة أن تالميذ يسوع المسيح 
يسوع المسيح كان من الممكن أن يكونوا مخطئين بدون 

  . تغيير عقيدة اإلنجيل
  

وهذا بالضبط ما حدث لألنبياء اآلخرين، كما أعطيتك 
أضيف أن بولس، الذي ظهر . الدليل في رسالتي السابقة

ًله يسوع المسيح أيضا بعد ذلك بقليل، يفتخر بمعرفته 
.  ًيسوع المسيح، ليس حسب الجسد، بل وفقا للروحب

صدقني كل ما لديكم . وداعا سيدي وصديق محترم
  .    بحماسة ومن كل قلبي

 ]11[11."1676 فبراير 7 الهاي، 
 

 )رسالة إلى ألبرت بورغ(الشيطان غير موجود 
 
  ك أمير األرواح ـــــادم ألنني تركت نفسي يمتلـــأنت ن"

  ضلك حافظ على هدوئك وتعال إلى لكن من ف .الشريرة
عندما ال يزال لديك كل عقلك، كنت تعبد، كما . نفسك

ًأعتقد، إلها ال نهائيا بحكمه، تتولد كل األشياء، تماما، ويتم  ً ً
، والذي . الحفاظ عليها هناك واآلن تحلم بأمير عدو 

الطيبون (على الرغم من هللا يلهم ويخدع معظم الناس 
  لهذا السبب يسلمهم هللا إلى سيد الجريمة، و)ًنادرون، حقا

  .  هذا حتى يتمكنوا من تحمل المعاناة األبدية
 

لذلك تتألم العدالة اإللهية بالرغم من أن الشيطان يخدع 
الرجال باإلفالت من العقاب، ولكن ليس على اإلطالق أن 
هذه الكائنات التي يخدعها هذا الشيطان ويمتلكها عن غير 

 ]12[12."بقصد تظل بال عقا
 

 الحب الخالي من الفوضى
 

   – 20 القضية - الجزء الخامس -اإليتيقا 
  

  حاشية
 

ال أحد، في الواقع، لديه أي قلق أو قلق باستثناء الشيء " 
الذي يحبه، والشتائم والشكوك والعداوات ليس لها أي 
مصدر آخر غير هذا الحب الذي يشعل النار فينا من أجل 

وكل هذا . ًا حقا امتالكها بالكاملاألشياء التي ال يمكنن
يجب أن يجعلنا نفهم بسهولة ما يمكن أن تمتلكه المعرفة 
الواضحة والمتميزة على اهتماماتنا، وقبل كل شيء، هذا 
النوع الثالث من المعرفة الذي أساسه معرفة هللا؛ ألنه إذا 
ًكانت هذه المعرفة ال تدمر عواطفنا تماما، كعواطف، 

 تضمن أن العواطف تشكل فقط أصغر فإنها على األقل
عالوة على ذلك، فإنه يولد فينا حب . جزء من أرواحنا

ًالشيء األبدي الذي ال يتغير والذي نمتلكه حقا وكامال؛  ً
وهذا الحب المطهر ال يمكن أن يتلوث بهذا المزيج 

يمكن . المحزن من الرذائل التي عادة ما يجلبها الحب معه
يحتل الجزء األكبر من الروح، ًأن يأخذ نموا جديدًا، و

 ]13[13."وينكشف فيه إلى حد كبير
 

 ال تسخر وال تستهزئ بل افهم
 

 4 مقدمة - الفصل األول -الرسالة السياسية 
 
لذلك عندما قررت تطبيق عقلي على السياسة، لم يكن "

تصميمي هو اكتشاف أي شيء جديد أو غير عادي، ولكن 
 فيها أو ، بعبارة فقط للتوضيح ألسباب معينة ال لبس

. أخرى ، استنتاج عدد معين من حالة الجنس البشري
ًالمبادئ بما يتوافق تماما مع التجربة؛ ومن أجل إدخال 
نفس حرية العقل المستخدمة في الرياضيات إلى هذا 
البحث، فقد امتنعت بحذر عن السخرية من األفعال 

  . مالبشرية، أو الشفقة أو الكراهية؛ أردت فقط أن أفهمه
  

في مواجهة األهواء، مثل الحب والكراهية والغضب 
والحسد والغرور والرحمة وغيرها من حركات الروح، 

من . لم أر فيها الرذائل، بل الخصائص التي تعتمد عليها
الطبيعة البشرية، مثل الحرارة والبرودة تعتمد العواصف 
والرعد وغيرها من الظواهر على طبيعة الهواء، وهي 

إن كانت غير مريحة، وتحدث بسبب ضرورية، و
وأرواحنا، عند . األسباب التي نحاول من خاللها فهمها

تأملها في هذه الحركات الداخلية، تشعر بالبهجة بقدر ما 
تشعر به عند رؤية الظواهر التي تسحر 

 ]14[14."الحواس

 
 :خاتمة عامة

 
كما أنها جريئة إلى . األخالق عمل طموح ومتعدد األوجه

ًة، حيث يتوقع المرء نقدًا منهجيا ال يرحم حد الجرأ
للمفاهيم الفلسفية والالهوتية التقليدية عن هللا واإلنسان 
والكون، ال سيما أنها تعمل كأساس للديانات المنظمة 

ما ينوي . الرئيسية وقواعدها األخالقية واالحتفالية
هو حقيقة هللا ) بأقوى معاني لهذه الكلمة(سبينوزا إظهاره 

عة وخاصة أنفسنا، والمبادئ األكثر تأكيدًا وفائدة والطبي
على الرغم من الكم . للمجتمع والدين والحياة الصالحة

الهائل من الميتافيزيقيا والفيزياء واألنثروبولوجيا وعلم 
النفس التي تتناول األجزاء من األول إلى الثالث، فقد اتخذ 

  .يعتهاسبينوزا الرسالة الحاسمة للعمل لتكون أخالقية بطب
  

 إنه يتألف من إظهار أن سعادتنا ورفاهيتنا ال تكمن في 
حياة مستعبدة للعواطف والسلع العابرة التي نتبعها عادة، 
وال في االرتباط غير التأملي المرتبط بالخرافات التي 

لتوضيح ودعم هذه . ًتعتبر دينا، بل في حياة العقل
ى االستنتاجات األخالقية على نطاق واسع ، يجب عل

ًسبينوزا أوال إزالة الغموض عن الكون وإظهاره على 
 .حقيقته بوضع بعض األسس الميتافيزيقية 

 
. كان لرواية سبينوزا عن الدين تداعيات سياسية واضحة

ًكان هناك دائما أجندة شبه سياسية وراء قراره بكتابة ، 
ًحيث كان هجومه موجها إلى التدخل السياسي من قبل 

ًلكنه انتهز الفرصة أيضا لتقديم عرض . السلطات الدينية
ًأكثر تفصيال وشموال للنظرية العامة للدولة التي ال توجد  ً

  . إال بشكل سطحي في األخالق
  

إن مثل هذا الفحص للطبيعة الحقيقية للمجتمع السياسي 
مهم بشكل خاص لحجته من أجل الحرية الفكرية والدينية، 

توافق فقط مع ُألنه يجب أن يظهر أن هذه الحرية ال ت
من ناحية . الرفاهية السياسية، ولكنها ضرورية لها

" العبادة الداخلية "أخرى، فإن السيطرة على 
 وبعبارة أخرى، التقوى -والمعتقدات المصاحبة لها 

هذه مسألة حق خاص . ً تخص الفرد حصريا-الداخلية 
غير قابل للتصرف، وال يمكن تشريعها، وال حتى من قبل 

ال يمكن ألحد أن يحد من أفكار شخص . يادةصاحب الس
آخر أو يتحكم فيها على أي حال، وسيكون من التهور 
والمدمرة للنظام السياسي أن يحاول صاحب السيادة القيام 

وال يمكن السيطرة على الكالم بشكل حقيقي وفعال، . بذلك
ًألن الناس سيقولون دائما أنهم يريدون، على األقل في 

ي من رسالة سبينوزا الفلسفية من قيم كونية فماذا بق. السر
يمكن من خاللها تحيين هذه الحكمة العملية وجعلها 

 طريقة راهنية للحقيقة والطبيعة؟
 

 : االحاالت والهوامش
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 ْاألرض عطشى، واألوالد جياع، وزوجتي ال تكف عن الطلبات تلك هي حياتي التي . ْ

ٍقررت تغييرها، هل أنا خلقت في هذا العالم ألكون آلة تستخدمها زوجتي لبناء أسرة  ً ُ ُ
ّتقليدية على الطراز الذي تفضله لها زميالتها المعلمات؟ وهل علي أن أكون كما تبتغي  ٍ

 ميالت؟تلك الز
 

ْمنذ أن تركت وظيفتي ألعمل مزارعا في األرض الوحيدة التي ورثتها عن والدي، بدأت  ُ ْ ً
ُّتالحقني لعنة انسالخي عن حياة المظاهر والرسميات، فأنا أحب الزراعة والطبيعة وكل 

ُّأحب أرضي، أحب هواءها النقي، أحب ترابها األحمر، أحب أشجارها . ُما تنبت األرض ُّ ُّ ُّ
ّنها وعنبها وتينها، أحب أسراب الحمام والزرازير، أحب أن أراقبها تحلق وترسم وزيتو ُّ ُّ

ّوزوجتي، تحب في المنزل األدوات، تحب التلفاز والمسلسالت، تقدس . ًأشكاال في السماء
ًغرفة الضيوف، تقدس بالطها في الصيف وسجادها في الشتاء وتحب أن تراها دوما 

 .ًنظيفة وشاغرة
 

ًوغالبا ما أشعر أني إحدى أدواتها الكثيرة . ًكثيرا شراء األدوات المنزليةتحب زوجتي 
ّأعمل طوال اليوم حتى أوفر لها طلباتها، فزوجتي تحب كل ما . التي اشترتها في حياتها

َتعرضه اإلعالنات في الفضائيات من أدوات مبتكرة ومأكوالت مصنعة، فأنشأت أوالدها  ْ َّ ٍ ٍَ
َّعلى حب هذه المصنعات ّ، وأنا أحب القمح والجوز والرمان والحمص البلدي، وأموت ُ ُّ ِ

ٍفي تينة أكل منها العصفور، أقطفها بيدي من أشجار حقلي المتواضعة وأضعها في فمي 
 .بقشرتها

 
فتأمر األوالد . حينما تدعو زوجتي زميالتها لزيارتها، تعلن حالة الطوارئ في المنزل

ًأمام التلفاز، وتأمرني بالخروج من المنزل باكرا، إذ ُّبااللتزام بغرفة الجلوس والتسمر 
ّعليها أن تغسل وتلمع وتعزل وتغضب وتصرخ وتأمر وتتذمر ُ ثم تتفنن في تحضير . ُّ

أطباق الجيليه والكاستارد والبيتزا والتبولة والحلويات، حتى يفيض المنزل بالمأكوالت 
 . َولكي يبيض وجهها أمام زميالتها

 
ًتسلمني زوجتي قائمة طويلة . ُحقل، ال يسمح لي بتخطي عتبة البابولدى عودتي من ال ً ّ

َّيشمئز مني . ٍللشراء، وترسلني على عجل إلى متجرها المفضل لديها ولدى زميالتها ِ
َّصاحبها البائع إذ يراني غير مناسب ألدخل متجره المؤنق ٍ ْثيابي مغبرة، وشعري . ُ

ُمنكوش، وحذائي قد بدد الطين لونَه، و َ ٍألف الكوفية حول رقبتي دون أدنى اهتمام َّ ُّ
ًأسلمه القائمة وأنتظر طويال ريثما يوضب لي أكياسا مغلفة مطبوعٌ عليها . بمظهري َّ ًّ ً ِ

ٌكلمات مزيفة، علب كرتونية وزجاجات تحوي عصائر ملونة مكتوب عليها  ٌَ ٌ ". طبيعية"ٌ
ًيسلمنيها البائع مبتسما ملء وجهه بعد أن أدفع له قيمة ف ّ ٍاتورة طويلة عن حاجات ال ُ ٍ ٍ

 .أفهمها
 

ٌبدأت أشعر بأوالدي يخجلون من مظهري أمام رفاقهم، فأنا في نظرهم فالح غير  ُ
ِيصمونني بأنني . حضاري ًكنت أهددهم مرارا فيسخرون من ". ٌقادم من القرن الماضي"َ

ٍد يعرفون ٌإنني قادم من القرن الماضي، وسأغادركم إلى القرن القادم، إلى بال: "تهديدي
سأجد فيها من يحبني ويفهمني، فأرتاح منكم ومن قيود أمكم ألعيش الحضارة . بها قيمتي

 "على حقيقتها
 

ًلم أعد أطيق تلك القيود التي تسمى شرقا، فقررت الرحيل إلى الغرب ْ ُبعت أرضي . ُ
َودفعت ثمنها عمولة لمن تعهد بترحيلي على متن سفينة األحالم َّ ً اء ُأبحرت من مين. ُ

ًرسمت خياال واسعا. ْالشرق ً ًكانت السفينة مهترئة تنوء بالمهاجرين المزدحمين على . ُ
ٍألول مرة في حياتي أقابل أشخاصا من جنسيات أخرى، أفريقية وأفغانية . سطحها ً ٍ

ًيتحدثون لغات مختلفة، لكن وجوههم على تباينها كانت ترسم حلما واحدا . وباكستانية ً ُ ٍ

َمشوبا بقلق مبهم ٍ ُهموم تكاد ترهق أجسادا فتية تتأهب للشقاء وكسب الدوالرات والتمتع . ً ً ً ٌ
ُلم يكن أي شيء من ذلك يستهويني، فأنا غادرت بلدي ألعيش . بالسيارات ومفاتن النساء

ًحياة اجتماعية مختلفة، حياة ال يسودها مظاهر  التي سادت في " التخلف العصري"ً
 .مجتمعي، وتقمصتها زوجتي في منزلي

 
ًقابلت شخصا على ظهر السفينة، اقترب مني ليسبر غوري، فلم أكن أبدو له مناسبا  ً ُ

َّحذرني من القراصنة . لالغتراب في هذا العمر مع تلك الرحلة الشاقة المشوبة بالمخاطر
لم أكن آبه لكالمه، فلن تخيفني . ٍومن وحوش آدمية قد تسرق متاعي وترميني في البحر

ٍمشغوال في تخيل شاطئ أرسو إليه وأرمي في البحر هموميالمخاطر، إذ كان فكري  ُّ ً. 
 

ًساد صمت ينذر بالموت غرقا ونهاية . في تلك الليلة المظلمة توقف المحرك عن الدوران ٌ
ًرفعت األشرعة وأنزلت المرساة، وبدأت السفينة تتمايل كأرجوحة تهزها . رحلة الحياة ُ ِ ُ

كنت أقف . ى أصوات الهلع بين الركابحين يعلو مطال اهتزازها، تتعال. األمواج
ٍمتسمرا مستسلما لقدري، متمسكا بعارضة خشبية وسط السفينة، لن أفارقها حتى أفارق  ٍ ً ً ًَ

ًظهر نيزك يعبر السماء، ربما أنه كان نذيرا باإلعصار. الحياة راح الركاب يتلون . ٌ
بها، ووجدت نفسي َّوفي آخر الليل تمكن اإلعصار من السفينة فقل. ِصلواتهم ويبتهلون

ٍوسط البحر عائما على قطعة خشبية من حطامها ٍ ً. 
 

ّبقيت ملقى على خشبتي في الليلة المرعبة إلى أن أشرقت علي الشمس ْ ً َالح لي البـر من . ُ
ٌلوحت بيدي فلم ينتبه أحد لندائي. بعـيد ّ ُ خلعت قميصي، وجعلت من جسدي الصاري . ّ

ًبقيت واقفا أمسك كالصليب بالشراع . جاه الـبروقادتني الريح بات. ومن قميصي الشراع
ّإلى أن خارت قواي فسقطت مغمى علي ً. 

 
ًوجدت نفسي على الشاطئ ينقذني عمال في فريق إنقاذ من األجانب، يتكلمون لغة  ُ

ّحملوني إلى المستشفى وقاموا بخدمتي على أتم وجه! أجهلها وعندما تأكدوا من شفائي . َ
  . ٍ، قابلتني المديرة بلباقة واحترام دون أي اعتبار لمظهريساقوني إلى مديرة المشفى

  
ًرسمت ابتسامة عريضة على شفتيها وقدمت لي فاتورة طويلة تشبه فاتورة بائع المتجر  ً ًً ْ ْ

ًصاحب زوجتي، فيها تفاصيل كثيرة عن خدمات قدموها لي، لم أفهم منها شيئا ٍ ٌ قلت لهم . ُ
تي تعلمتها في المدرسة أنني ال أملك قيمة الفاتورة ًمستخدما بعض المفردات اإلنكليزية ال

ٌلم يكترث أحد بأمري، ولم تقم الموظفة على . بعد أن ضاعت نقودي وأمتعتي في البحر
  .ًالصندوق سوى بتكرار كالمها طالبة مني أن أدفع الفاتورة، فظننت أنها لم تفهم كالمي

  
اقتادتني إلى موظف . ًفي األمر شيئاُ وجدت من المارة من يتكلم لغتي، لكن ذلك لم يغير 

ًآخر يبدو رئيسها في العمل، فطلب مني أن أوقع على أوراق كثيرة لم أفهم منها شيئا،  ٍ
ّفربما أنه طلب مني التنازل عن كل ممتلكاتي التي لم أعد أمتلكها، أو ربما أن أوقع على 

ٍري لدى مهرب ٍتنازل عن تعويض الغرق الذي سأحصل عليه من وكالة التأمين البح
 .مجهول الهوية

 
ً وهكذا وقعت طوعا ومكرها على كل ما طلبه مني ً التفت . ثم أمرني بمغادرة المشفى! ّ

ًإليه وأنا أغادر في باب مكتبه وقلت له أن ليس لي مأوى أنام فيه، فأغلق باب مكتبه دون 
أجد من ُحاولت أن أشكو أمري للمارة كي يساعدوني، لكنني لم . أن يكترث بما قلت

ًصرت أمشي هلعا بين الزحام وأبكي لعل أحدهم يكترث بي، لكن لم أجد من . يصغي إلي ُ
هذه الكائنات ال تندهش وال تهلع وال تتحمس وال . يهتم لهلعي أو حتى من ينظر إلي

إن كانت الناس هنا هكذا تعيش، فكيف سيكون حالها : وتساءلت بيني وبين نفسي. تكترث
ٍو في انشغال أو في عجلة من أمره، ال أحد يهتم هنا لمظهري عند الموت؟ الكل يبد ٍ

ٌأصابني شعور بأنني مخفي أو شفاف، فصرت أتلمس جسدي . الغريب أو لثيابي الرثة
ُوأعياني التعب، فخارت قواي من جديد، وسقطت على الرصيف بين . ألتأكد من وجودي

ٍر أو قطعة خشبية تطوف ًأرجل المارة تخطو من حولي، غريقا هذه المرة من غير بح ٍ
ٍحملوني في سيارة المشردين ورموني عند أكواخ من الصفيح. بي ّ. 
 

ُّفي أكواخ الصفيح عشت حالة التشرد بين المشردين وكالبهم  ُ
الشاردة معهم وثيابهم الممزقة ونعالهم المهترئة ولحاهم الكثة، 

ًفوجدت أخيرا من هم أقل مني اهتماما بمظهرهم المشردون . ً
َوجدتني . حدهم من رأوني واقتربوا مني محاولين فهم قصتيو

ّفتاة نحيلة من أكواخ التشرد، أشفقت علي وأطعمتني جلبت لي . ٌ
ًمعطفا ووشاحا كي أتقي برد الليل ُاستلقيت على الرصيف وسط . ً

  ًة فيــــُضوضاء الشوارع في مركز المدينة، وأودعت رأسي أمان
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ُوجدت عندها . ي بسيدي وكنت أرد عليها بسيدتيكانت تدعون.  حضن فتاة األكواخ
حكيت لها قصتي مع المشفى، فتعاطفت معي وقالت . ُالحنان الذي افتقدته منذ طفولتي

 : وهي تربت على كتفي
ٌ يا سيدي، في هذه البالد كل شخص مسؤول عن نفسه- ٍكان ينبغي عليك توكيل محام . ٍ

 .قبل التوقيع على أي ورقة
 ٌاسيدتي؟ لم ينبهني أحد لذلك؟ وما ذنبي أنا ي-
 . لألسف يا سيدي، القانون هنا ال يحمي المغفلين-
ً إذا كان القانون ال يحمي المغفلين، فمن سيحمي إذا؟ وأنتم من يحميكم؟ من ينفق عليكم؟ - ّ

 وكيف تكسبون رزقكم؟ 
 ! بعض الشبان يقومون بالسطو والسرقات ليقدموا الطعام لجماعة األكواخ-
 .الصعاليك، هم الشرفاء الحقيقيون يا سيدتي هؤالء -

 :ًرحت أبكي ندما، أستعطف سيدتي فتاة األكواخ وأذرف الدموع عندها
ٍ يا لخيبتي، فقدت أرضي، خسرت مالي وهجرت أهلي وأطفالي ألضيع في بالد غريبة - ٍ ُ ُ ُ

 .ال تعرف الرحمة
!  تخرج من حاضنَتك ال تندم على شيء يا سيدي، كان ال بد لك كي تدرك كينونتك، أن-

ٍلقد كتب عليك أن تسمع أخبارك من أفواه غيرك، وأن تكتشف ذاتك في بالد غريبة عنك ٍ ُ. 
ًكانت كلماتها بلسما لجروحي، إنها الوحيدة التي أصغت إلي، حنونة تهتم بي كأمي ً .

. تلك سيدة خيالي التي أبحث عنها. احتوتني وضمدت جروحي، أطعمتني واعتنت بثيابي
 . ي عن كل ما خسرته في حياتيهي عوض

 
ًنمت ليلتي على الرصيف مطمئنا، على كلمات سيدتي فتاة األكواخ تربت على كتفي،  ُ

ْانهض : "وتمسح على رأسي، ألستيقظ في سريري على صوت زوجتي، تلكزني بيدها
ِوأحضر لنا الخبز والحاجيات من السوق ًأمسكت يد زوجتي وقبلتها، ثم عانقتها باكيا" ِ ُ َّ ُ 

ّأنـت ســيدتـي الحـقـيقـية: "ًوقلت لها صاغرا ِ "! 

  
  
  




  
  
  

  كان الوقت , بيته قبل قليل وهو عائد من العملحين وصل
ّومع ذلك فحرارة الجو أشعرته بأن جسده , تجاوز الرابعة عصرا ْ

ّيوشك أن ينصهر تحت شدتها ْما دعاه ألن ينسى مخالب الجوع , ْ
ودونما إبطاء . عات طوال من العملالتي تنهش أمعاءه بعد سا

, ترشق جسده العاري بالماء, ْوراحت ثقوب الدش, ّدخل الحمام
ٍكزخات مطر كثيف بإنطفاء تدريجي لجمرات حرارة  فبدأ يشعر, ّ

 ...جلده تحت زخات الماء 
 

, ّ الماء الدافئ يغمر الحوض اإلسمنتي المستطيل المغلف من الداخل بالسراميك األبيض
ْالمغتسل التي غلفت هي اإلخرى ّتقع دكة, ه تماماوبموازات , ومن جميع جهاتها, ُّ

  . بالسراميك أيضا
  

ه الغاسل فوق الدكة وشرع أضجع, ل نحيف تجاوز على ما يبدو الستينثمة جثة لرج
 .ٌده صبي يحمل بعض مالمحه السمراءيساع, بتغسيله

 
ْيث تجمهر فيها ة لها حغرفة المغتسل كانت أصغر بكثير من قاعة األنتظارالمالصق

ْبإنتظار أن تنتهي عملية الغسل , وربما من بعض جيرانه أيضا, ُبعض ذوي المتوفى
, شعاع يخترق جلودهم ليالمس العظام ك ,كان الوقت ضحى وشدة برودة الجو. والتكفين 

ْأشبهُ بسيف أصلتتهُ , ُورهبة المكان,  فالجميع شارد الذهن ,لكنهم لم يشعروا بلسعاته ٍ قوة ْ
  ...فكان الصمت هو المهيمن على الجميع في تلك اللحظات , ْخفية وأخرست ألسنهم

 
ّفي نيتك اإلنتهاء أليس "ًنادته زوجته بنبرة كان اإلنزعاج واضحا فيها , في هذه اللحظة
ُت على السفرة وسيفقد نكهته؟فالغداء منذ وق, ْمن اإلستحمام ْ" .  

ء المنسكب في لحظة من اإلستسالم المنعش لبرودة المافهو اآلن , لم يأبه لما قالته زوجته
ّفذكره بزخات , من ثقوب الدش على جسده لكنه سارع , مطر الربيع في بالده البعيدة عنهّ

  ...ّوأخبرها بأنه على وشك اإلنتهاء 

ّالقائم على غسل الجنازة أوشك على اإلنتهاء من غسل الجسد المسجى على الدكة  ّ ُ فبعد , ْ
ْأن إنته ّى من لف القطعة األولى من الكفن على الجثةْ ْأمر صبيه أن يناوله القطعة , ْ ّ

ّم للتو واضعا منشفة كبيرة ّببجامته البيضاء خرج من الحما... اإلخرى من الكفن األبيض 
ْعلى كتفه األيسر وهو يمرر أصابعه على شعره الذي لم يسرحه بعد فغطت بعض , نسبيا ّ ّ ّ

في غرفة ... هته ًحافتي أذنيه من األعلى وبعضا من جبخصالته السوداء الالمعة 
ٍأصبحت الجنازة جاهزة تماما بعدما تم تكفينها فبدت كرضيع مقمط بقماش , المغتسل ّ ُ ْ َْ ّ

 .أبيض
 

ْأوعَز الغاسل لصبيه أن يؤتى له بالتاب ُ ْ ّ ُ ثم جلس على حافة حوض الماء وأشعل , وتْ
ُن الجنازة وباب المغتسل بإنتظار أن يجلب سيجارة وراح يدخن فيما نظراته تتوزع ما بي

كان , إبنهما الذي لم يبلغ الخامسة بعدّتوسطهما ّ جلس قبالة زوجته و...له التابوت 
  . ّواضحا أن شهيته للطعام ضعيفة رغم خواء معدته وشعوره بالجوع الشديد

  
 صوب ًإكتفى بشيء يسير من الطعام ثم إرتشف قليال من الماء لينهض بعدها ويتوجه

  ". منذ أيام وأنت شارد الذهن" ْالت ُالحقته نظرات زوجته القلقة وق, المغسلة 
  

ْقاطعها قبل أن يتركها تسترسل في كالمها  ْ ِكأنك يا عزيزتي تتناسين المكالمة التي "ْ
ّألم أخْبرك بأنني شممت فيها تلميحا يوحي بتردي الوضع , ن أهلي قبل إسبوعوردتني م ُُ ً ْ ِ ْ َ

َوكما ترين, ْلم يخبروني بذلك صراحة, ّ لكن أهلي كما أعتقد,الصحي ألبي َ ها نحن اآلن , َ
ْفي بالد الغربة وبعيدا عن األهل وجل ما أخشاه أن  ّ ً..." .  

  
َذ بالصمت وهو يتوجه صوب شعر بعدم القدرة على النطق ليكمل العبارة فال

  المغسلة




  
  




 ة هي عطايا اإلله النائمّالهدايا المنمنمة، والكلمات المنمق .
ِلم يصدق عاشق بتالتي نبوءة الخراف؛ لذا أعدنا التجربة ّ .
  .ّنعم، نحن الذين تعاد علينا التجارب كل حين، أعدنا التجربة

  
نحن معشر الفئران مساكين، فللمرة الرابعة والسبعين تقرر 

  .السماوات إعادة التجربة علينا
  

ئم تقدم في ليلة القدر التين المجفف لآللهة؛ قرى حوض جبل سنجار المليئة بالحما
  .ليحافظوا على رباطة جأشهم عند فشل تجاربهم

 
ّالذين تشبهوا باآللهة العظام أرادوا التقدمة، والنازحون لم يهرقوا خمرهم المعتق بعد؛ 

  .ألنهم ال يؤمنون بابتساماتهم الماكرة
 

 المتنبي الكبار، وسيباى طفلة الطفل المائت عطشا في الجبل المقدس يزعج شعراء شارع
تحاول تعقيم جروحها بزحفها نحو الشمس الكريمة التي تعطي غزلها الذهبي للفرسان 

  .ليصنعوا المناجيق
 

الكواجك وحدهم يحلمون، ويأكلون الموت لثالثة أيام متتالية في شتاء قارص، وبعد 
 .هي سكرانةمن يكترث بالعنقاء و: ّانتهاء مربعانية الشتاء يصرحون قائلين

األسالف تبعوا جروحنا الغائرة، واألحفاد يلعبون على الحروف، ونغماتهم نشاز، 
  .وعشقهم زائف، وحبهم خاوي

 
كلما كانت المصيبة عظيمة دس شيوخ العشائر رؤوسهم في الرمال بوصات إضافية، 

 .ولكن الرمال تحركت استجابة لصراخ حجارة قرية السكينية البيضاء هذه المرة
 .راء رمت بعذريتها على لحية مهذار أعرجالعذ

 .ّالبطل قدم حياته قربانا بعد أن هاجر الحجل الخجول
 .ّأما أمنا فقد قررت أن تحبل من جديد إلنجاب ابن ثان للجبل

   هكذا اعتادت الطبيعة أن تخفي مفاجآتها عنا
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  تعود الموسيقا السريانية بجذورها إلى حضارة مابين النهرين وطقوسها الدينية

ُوالمهرجانات التي كانت تقام في تلك المناسبات الطقسية والتي كان أبرزها عيد األكيتو 
تسير يوما، حيث ) 12(فقد كانت االحتفاالت به تدوم ) رأس السنة الآلشورية البابلية(

مواكب اآللهة التي كان سكان مابين النهرين يتعبدونها آنذاك مترافقة على إيقاع الموسيقا 
  .والترانيم الدينية

 
بعد سقوط االمبراطوريتين اآلشورية ومن ثم البابلية في القرن السابع والسادس قبل 

ة، على الميالد، استمرت تلك االحتفاالت مع ما كان يرافقها من موسيقا دينية وشعبي
المستويين، الشعبي عامة وكذلك على المستوى الرسمي في الممالك شبه المستقلة التي 
قامت فيما بعد على أنقاض االمبراطوريات الغائبة، كمملكة حدياب والحضر والرها، 
ًوأيضا في الممالك اآلرامية األخرى العديدة التي نشأت في سوريا وشمال مابين النهرين 

  .بل الميالدفي األلف األول ق
 

مع بداية تحول سكان سوريا ومابين النهرين إلى المسيحية في القرنين األول والثاني بعد 
الميالد، لم تجد األفكار الدينية الجديدة اختالفات كبيرة في المعتقدات الوثنية في هذه 

يث المنطقة ألن تلك المعتقدات كانت قد تطورت خالل األلف األول قبل الميالد إلى التثل
وبناء على ذلك فقد مورست كثير من الطقوس الوثنية . ومنها إلى اإلله األكبر األوحد

القديمة بغالف مسيحي وبتعابير ومسميات مسيحية، ليشمل ذلك حتى أسماء المجموعات 
فتخلى الناس . البشرية التي أبدعت وبنت أعظم وأقدم حضارة في التاريخ البشري

ل آشور وكلدو وأرام، واعتمدوا االسم السرياني بدالالته طواعية عن أسمائهم األصلية مث
المسيحية، ولكن بدون أن يتخلوا عن موروثهم الحضاري التاريخي بمضامينه وتعبيراته 

. الثقافية والفنية اإلنسانية التي وجدوها متوافقة مع الدين المسيحي الجديد الذي اعتنقوه
ًوشكل ذلك التحول افتراقا باالسم واستمرا   .ًرا بالمضمونَّ

 
ومن أهم . لقد كانت الموسيقا من أبرز تلك الطقوس التي حملها السريان كإرث إنساني

دالالتها تلك القيثارة السومرية التي تم اكتشافها في جنوب بالد الرافدين، ويعود تاريخها 
فكان البد من استمرار هذا النوع من التعابير . للقرن الخامس والعشرين قبل الميالد

  . ًلطقسية واإلرث الشعبي، وهكذا سارت الموسيقا جنبا إلى جنب مع التعبير الديني الجديدا
  

فجاء برديصان الفيلسوف والشاعر والموسيقار األبرز وهوالحديابي األصل المولود في 
الرها في أواسط القرن الثاني الميالدي، والدارس لعلم التنجيم في منبج ومن أوائل 

ًسيد المسيح، ليضع، ومن بعده أيضا ابنه هرمونيوس، األلحان المؤمنين برسالة ال
  . ُواألناشيد الدينية كي تتلى في المناسبات الدينية والشعبية

وقد حازت تلك األناشيد على شعبية كبيرة استمرت حتى القرن العاشر الميالدي، رغم 
ًمحاربة الكنيسة له فيما بعد باعتباره مهرطقا وخارجا على تعاليمها ً.  

  
استمر اإلرث الموسيقي في الكنيسة السريانية في عهد القديس مار أفرام الذي أخذ ألحان 
أناشيد برديصان الحائزة على شعبية كبيرة واستبدل كلماتها بأشعار جديدة من تأليفه 

وهكذا استمرت تلك األلحان مع ألحان . لتكون متوافقة مع المعتقدات الكنسية المتفق عليها
أضافها مار أفرام نفسه وكذلك القديس يعقوب الرهاوي وغيره من آباء جديدة كثيرة 

  .الكبيسة السريانية في القرون التالية
 

مع نهاية القرن السابع الميالدي توقفت حركة التطوير والتجديد في الموسيقا السريانية 
بعض باستثناء (وقد استمر الحال هكذا، . لتنحصر في إطار التراتيل الكنسية بوجه عام

، حتى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين عندما بدأ )األغاني الفولكلورية
ًأتباع الكنيسة الشرقية باستخدام الموسيقا الحتفاالتهم ومناسباتهم المدنية أيضا إلى جانب 
الكنسية، وتبعهم أبناء الكنيسة السريانية الغربية بعد ذلك مع دخول النصف الثاني من 

 العشرين عندما بدأت األغاني ذات الكلمات التي احتوت على مضامين القومية القرن
والوطنية والكنيسة واللغة والطبيعة من أشعار الملفان نعوم فائق وآخرين غيره، لتتطور 

  .بعد سنوات قالئل إلى المفردات العاطفية وتمجيد الحب والجمال
 

َّريانية الحديثة من كتاب مثل دنحو داود في هذه المرحلة برز الرواد األوائل لألغنية الس
كما برز . وأبروهوم لحدو ونينوس آحو، ومن ثم تبعهم جورج شمعون وشابو باهي

موسيقيون كان رائدهم الموسيقار الكبير كبرئيل أسعد ثم بول ميخائيل وجورج جاجان 
فة إلى والموسيقار المبدع نوري اسكندر ونديم أطمجه من األوائل في هذا المجال، إضا

عائلة سلمون الموسيقية، ومطربين أسسوا لألغنية السريانية الحديثة منهم يوسف شمعون 
وأيفلين داود وجليل معيلو وجان كارات وحبيب موسى الذي لم يكن قد تجاوز الخامسة 

ثم . ً التي اشتهرت كثيرا حينها1968عام ) شامو مر(عشرة من عمره عندما غنى أغنية 
ثم صدر كاسيت . الي مجموعة أغان جديدة من ألحان جورج جاجانصدرت في العام الت

  .ًآخر في العام التالي للمطرب جليل معيلو أيضا من ألحان جورج جاجان
 

 برع الموسيقار جورج جاجان مرة أخرى بتسجيل كاسيت جديد من 1975في العام 
 بينهم جان ألحانه غنى فيه مجموعة من أشهر المطربين السريان في الجزيرة السورية

وكان . ًكارات وفريد يوسف والياس ضوميط، الذي بدل اسمه الحقا ليصبح الياس كرم
  ).تدأو عابيرينا(ًعمره آنذاك خمسة عشر عاما بأغنيته الشهيرة 

 
ًاستمر الموسيقار جورج جاجان بإبداعاته الموسيقية بدون توقف وألف عشرين لحنا 

 1988نظمة اآلثورية الديمقراطية وصدرت عام جديدأ ليتم تسجيلها بدعم وتمويل من الم
وقد . بكاسيتين تم تسجيلهما بدمشق وغنى فيهما الياس كرم والياس كورية وعزيز صليبا

َعاتق أو تانوريذخ، وطاويعو إي شمشايو وعال ياد دقلث (اشتهر من بين تلك األغاني 
  ).َّولمت لي فوش بشلومو

 
سيتين تحول الموسيقار جورج جاجان إلى االلتزام في األعوام التالية إلصدار هذين الكا

ًالديني وبدأ شغفه في الموسيقى يخبو شيئا فشيئا بسبب التوجه الديني الذي بات يقوى  ً
ًعنده وتوج ذلك برسامته كاهنا، وعندها توقف نهائيا عن التلحين ً ِ وباءت بالفشل كل . ّ

، وذلك بغية جانب دوره ككاهنيف الموسيقي إلى المحاوالت إلقناعه بالعودة إلى التأل
االستفادة من تلك الموهبة الخالقة التي تميز بها في هذا المجال وبخاصة تلك األلحان 
العذبة التي لحنها خالل مسيرته الفنية السابقة والتي ارتكزت على الموسيقا الكنسية التي 

  .تشربها منذ الصغر كشماس في الكنيسة السريانية
 

ًكل خاص والموسيقا عامة مبدعا فذا ومؤلفا لقد خسر السريان بش ً ً
ًموسيقيا من الطراز الرفيع برحيل األستاذ واألب الروحي 
الموسيقار جورج جاجان الذي عمل طوال أكثر من ثالثة عقود 
متواصلة على بناء قاعدة قوية ومتماسكة لألغنية السريانية 

ب الحديثة في سوريا نشأ على أنغامها الشجية جيل من الشبا
  والشابات المؤمنين بأمتهم وتراثها الحضاري وموسيقاها التي

 عبرت منذ بداية التاريخ البشري عن أحاسيس اإلنسان ومكنوناته ومشاعره في كل 
 بيننا اليوم من موسيقيين سريان بارعين  وسيبقى عزاؤنا وأملنا الكبير بمن يعيش. مناسبة

ي اسكندر والموسيقار وعازف العود الفذ وملهمين من أمثال المبدع الكبير األستاذ نور
وغيرهم، ممن ال يزالون يعملون بكل حرص ....موسى الياس والدكتور أبروهوم لحدو

  وجدية وحماس ليظلوا معطائين وخالقين ومجددين في الموسيقا السريانية الحديثة
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 ا الكتابة والتعبير، وربما النطق، باللغة في كل المجتمعات ثمة فئات ال يحسن أفراده

وهم يقبلون بهذا عجزا، أو تكاسال، والمجتمع بدوره، يقبل هذا منهم، ويوفر لهم . السائدة
امكانية تحسين ملكاتهم اللغوية إن رغبوا بذلك، إال في مجتمعاتنا، حيث يحمل أفراد هذه 

مبررات لتعثرهم، ويكيلون لها الفئة أسباب تعثرهم للغة نفسها، ويجهدون في البحث عن 
 .اإلتهامات بالتخشب والتقعر

 
ويحظى هؤالء بدعم نظري من جانب نخب ثقافيه تتبنى حكما مسبقا على اللغة العربية 
بالتحجر والعجز عن أستيعاب تطور العلوم والتكنولوجيا، وتتفتق أذهانهم عن مقترحات 

 يجد البعض صعوبة في نطقها، أو من قبيل أستبدال األبجدية، أو إلغاء الحروف التي
حتى التخلي الكامل عن اللغة العربية، وأستبدالها بإحدى اللغات العالمية، ويمضي 
بعضهم أبعد من ذلك فيروج لوهم إحياء لغات منقرضة لحضارات الشعوب القديمة التي 

 . سكنت المنطقة
 

 ـ أية لغة ـ هي ويرفض أصحاب هذا الطرح، المنطق العلمي الذي ينطلق من ان اللغة
طرف في عالقة جدلية طرفها اآلخر هو اإلنسان، يتأثر بها ويؤثر فيها، ومع كل نقلة الى 
أمام يحرزها المجتمع، ونخبه الفكرية والثقافية، تحقق لغته قفزات متناسبة، ففي العصر 
العباسي عندما انتعش المجتمع العربي، قفزت اللغة العربية قفزات هائلة، واستوعبت 

السريان والفرس واليونان والرومان، : نجزات الشعوب التي سبقت العرب حضاريام
وجرت ترجمة المنجز الفلسفي اليوناني، ومنجزات، الشعوب التي ذكرناها في مجال 

وساهم في هذه القفزات، قامات ثقافية وعلمية من ورثة .الطب والموسيقى وإدارة المجتمع
 .بة حاضرتا الثقافة والعلوم في تلك الحقبةواعتبرت بغداد وقرط. تلك الحضارات

  
 وما رافقه من جمود الفكر 1258وبعد سبات القرون الذي أعقب سقوط بغداد عام 

والقيم، بدأت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حركة تنوير جنينية 
ة مجددة، أقل ومحاوالت نهوض متعثرة، انعكست في أكتساب اللغة واألدب العربيين لغ

وال يمكن . عزلة عن العصر ومنجزاته، الثقافية والعلمية، وأقل إنعزاال قيميا ومفاهيميا
إال من باب المناكدة الطفولية إنكار شوط التطور الكبير الذي قطعته اللغة العربية في 
سبعينات القرن الماضي، مقارنة بما كانت علية في سبعينات القرن التاسع عشر، وبلغ 

 .طور، حسب زعمي، حد اعتبار اننا نتعامل مع لغتين مختلفتينالت
 

هل معنى هذا أن لغتنا قد تمكنت من مجاراة التطورات الهائلة التي تحققت خالل القرن 
 العشرين في العالم؟ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اآلخر في العالقة الجدلية بينها وبين وهذا مرتبط بالقطب . لم تتمكن من ذلك. كال، أبدا
مستخدمها، إذ ظل المستخدم عاجزا عن تطويرها، وبدال من ان يقر بمسؤوليته عن 
العجز، صار يرميها به، ولهذا عالقة ال يمكن التستر عليها  بطروحات ترمي إلى خلق 

العربي الغازي ((إغتراب بين األنسان ولغته، طروحات تؤكد ان اللغة العربية هي لغة 
، وانها أداة ألسلمة ))الهمجي الذي حطم حضاراتنا السابقة، ويدمر حاضرنا ومستقبلنا

 .للمجتمعات
 

هي، وبسبب ظروف . وحقيقة األمر أن اللغة العربية ليست لغة دين وال لغة قومية
تأريخية ترتبط بتوسع الدولة العربية التي أستخدمت الدين في فتوحاتها أو غزواتها، 

ً سائدة في مجتمعات عديدة، مثل ما صار الحال الحقا مع االسبانية صارت لغة
واإلنغليزية والبرتغالية والفرنسية، التي أنتشرت في بقاع مختلفة من العالم، وأيضا تحت 

  . راية الدين المسيحي الذي أستخدم للتغطية على الطبيعة األستعمارية للغزو األوربي
 

الشيء ونقيضة وهي تستجيب للمتأسلم وتتخشب والعربية، مثل أي لغة أخرى تحمل 
  . معه، وتستجيب لال ديني، وتكون طوع بنانه في تفنيد طروحات التأسلم

 
خطورة الطروحات المناهضة للغة العربية في انها تعتم على الواقع، تنشر مشاعر 
اإلحباط والدونية، وتجعل من اإلنسان عدو نفسه، دون ان يشعر بذلك، وتحيي نزعات 

تعصب اإلثني، بما يؤسس إلنقسام نفسي وثقافي خطير بين مكونات مجتمعاتنا، ويشكل ال
ولو تعاملت شعوب . تهديدا للسلم المجتمعي يصعب التكهن بمدياته وعواقبه الكارثية

ي أمريكا الجنوبية مع اإلسبانية والبرتغالية على هذا النحو، لكانت في وضع كاريكاتير
   يثير السخرية
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  فن السيرة الذاتية ابداع تبوح به األقالم ويروي حكاية الراوي من وجهة نظره، وهو

من األصناف األدبية التي تميزت بأن يقوم الرواي بسرد يومياته أو بعض من فترات 
حياته، او على شكل اعترافات بأخطاء أو حكايات، وقد ظهر هذا الفن األدبي بشكل 

نين الثامن والتاسع عشر رغم انه يعود بأصوله الى عصور قديمة، حيث واضح في القر
يشير تاريخ األدب أن أدب السيرة الذاتية عرف باليونان في القرنين الرابع والخامس قبل 

تعتبر أقدم ما كتب بالسيرة الذاتية، " اعترافات أوغسطين"الميالد، ويؤكد المؤرخون أن 
دبية في بدايات القرن السابع عشر، وفي التاريخ وتطور هذا الصنف من الكتابة األ

ومن خالل الشعر الجاهلي، ومن " ِالسير"العربي ظهرت السيرة الذاتية من خالل كتب 
المتعارف عليه أن فن السيرة الذاتية ال يمكن أن يكون موضوعيا تماما، فالراوي قد 

تعامل مع السير الذاتية يخفي الكثير من ناحية ويضيف أشياء لم تكن فعليا، ولذا كان ال
بحاجة الى الحذر الشديد وخاصة حين محاولة القراءة النقدية لها إن لم يمتلك المعلومات 

  .الدقيقة التي تسمح بالنقد
 

نجد " باع ارضه ليشتري مقعدا في صفه: " لكن في كتاب المهندس نضال الفي المعنون
ه هو، في قصة تروي حكاية ارادة رواية السيرة الذاتية لحكاية والده وجده وليس حكايت

وصمود في ظل ظروف صعبة، يرويها االبن من باب الوفاء كما سمعها مرارا وتكرارا 
من والده، فهنا وكما يؤكد الكاتب أن دوره لم يخرج عن إطار الصياغة للقصة، راويا 

تي األحداث كما سمعها وليس كما يراها هو، الكتاب كان له غالف تقليدي لطفل يحمل كف
ميزان، احداها تحمل ارضا وأشجارا، والثانية تحمل كتابا وشمعة، والثانية ترجح فالعلم 

أحمد رفيق عوض واألستاذ عبد هللا ثابت . يأتي باألرض، وقدم للكتاب كل من الروائي د
صديق المرحوم، واهداء من الكاتب لروح والده ولكل فلسطيني مثابر ولكل أب وأم 

  . والغالي والنفيس من اجل ابنائهمفلسطينية ضحوا بعمرهم
 

هي حكاية طفل في العاشرة من عمره فقد والده والمعيل لالسرة نظره خالل حصاد 
القمح، فكان لزاما على الطفل ان يترك الدراسة ويعمل حراثا لرعاية األسرة ووالده تحت 
أ ضغط الحاجة والفقر، عمل هذا الطفل بالحراثة ورصف الطرق مع العمال في اسو

الظروف الجوية في البرد القارس، وكان حين يعود لبيته متعبا مرهقا يقرأ في كتاب 
صديقه ما يقرأه أقرانه بالمدرسة، وبعد عامين من ترك المدرسة وافق والده تحت الحاح 
الطفل أن يعيده للمدرسة، وعاد األب الكفيف من جديد للعمل بنقل المواد على حماره 

ا، ولكن الطفل الذي اكمل دراسته في مدرسة بيت ليد لعدم توفر رغم عدم امكانيته للرؤي
الصفوف في بلدته رامين، ومنها الى عنبتا كان عليه ان يحضر مقعده معه وإال ال مكان 
له بالمدرسة، وهذا يذكرني انني ايضا التحقت بالمدرسة في األول ابتدائي متأخرا، وكان 

َّلمدرسة في أحد أحياء عمان، واضطر االب َّعلي احضار مقعدي معي او ال مكان لي با
  .لبيع قطعة ارض ليشتري البنه المقعد

الطفل كبر وأكمل الثانوية في طولكرم واالب الضرير لم يتوقف عن العمل لتأمين 
االسرة والطالب، أنهى الطالب الفي دراسته وعين بالتدريس وعاد للمدرسة التي ترك 

ارس تاركا بصمات من نور على طالبه، وكان بارا بها مقعده مدرسا، وتنقل بين عدة مد
بوالديه وفك رهن ارض رهنها والده من اجل دراسته وشجرها واعتنى بها، وتزوج 
وانجب ومارس مهنة التعليم كما رسالة ولم يمارسها كمهنة فقط، وهذا ما دفعه الكمال 

وا على اعلى دراسته الجامعية، واالستمرار بالتعليم ورعاية طالبه وابنائه ليحصل
الدرجات العلمية، وخدم بلدته رامين مع زمالئه وتمكنوا بأقل التكاليف من انارتها 
بالكهرباء، وخدم مجتمعه واهتم بطالبه واسرته حتى بعد احالته على التقاعد، ومرضه 

  .فيما بعد وانتقاله من الحياة الدنيا لآلخرة
 

وي بعض من حكاية الشعب حين نقرأ الكتاب قراءة موضوعية نجد أن الكتاب ير
الفلسطيني من خالل حكايات الجد، فالفترة األولى لمعيشة الجد كانت في ظل االحتالل 
البريطاني لفلسطين ودعم العصابات الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني وإقامة دولة 
العدوان واالحتالل، مما جعل الشعب الفلسطيني يعيش حياة صعبة في ظل هذه 

ن نتبع حكايات الجد نلمس ذلك بوضوح، فهو يعمل باألرض بمواسمها، الظروف، وحي
ويعمل في حيفا أعمال شاقة في مواسم غير مواسم الزراعة ليعيل أسرته، وفي نفس 
الوقت يشتري بعض من قطع أراض زراعية ليزرعها وتكون له مصدر رزق، ونالحظ 

الى حيفا والداخل كيف أثرت نكبة فلسطين عليه حيث لم يعد يتمكن من الوصول 
الفلسطيني بعد قيام دولة االحتالل، ولم يتبقى اال الضفة الغربية مع األردن وقطاع غزة 
تحت اإلدارة المصرية، وبالتالي انحصر عمله بأرضه وفي أعمال شاقة في مناطق 
مختلفة، وهذا ما زاد من العبء على اكتافه في تأمين العيش ألسرته وأوالده حتى 

في موسم الحصاد افقدته النظر مما جعله ان يبيع أراض يملكها للعالج تعرض الصابة 
  .ولكن قدر هللا افقده النظر

 
هذه المعاناة التي عاشها الجد أنموذجا لمعاناة الشعب الفلسطيني بأكمله الذي فقد أرضه 
ووطنه وأصبح الجئا بالخيام في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار العربية، وإن 

الجد بقي في قريته رامين في محافظة طولكرم، فكيف بمن أصبح في الشتات بدون كان 
ِمصدر رزق؟ هنا نرى المفارقة التي في الكتاب وإن لم يجر الحديث عنها بشكل مباشر، 
كون الكتاب اهتم برواية حكاية الجد من ناحية، ومعاناة األب الذي أجبر على ترك 

فقد الجد نظره، فعمل طفال في ظروف شاقة جدا في الدراسة طفال ليعين أسرته بعد أن 
مدن بعيدة عن بلدته، في ظروف صعبة من كل النواحي، ماديا ومعنويا ومعيشيا والعمل 
بمدن بعيدة في ظل ضعف حركة المواصالت، فكانت هنا حكاية أخرى حيث أصر على 

القرى على حماره اكمال تعليمه، مما اضطر الجد رغم فقدانه نظره للعمل بنقل مواد بين 
  .ليوفر ألسرته العيش والبنه التعليم

 
هنا نجد تجربة مختلفة وهي االصرار على التعليم والعلم والتفوق 
حتى انهاء الثانوية، والعمل مدرسا في نفس المدرسة التي لم تقبله 
بدون أن يشتري مقعدا ثمنه خمسة دنانير وهو مبلغ كبير في ظل 

جد إلى بيع قطعة ارض لتوفير ثمن حالة الفقر، مما اضطر ال
المقعد لطفله، الذي واصل دراسته بين بلدات عنبتا وطولكرم 
حيث في ظل انعدام وقلة المواصالت عاش فيها مهتما بالدراسة 
معانيا الفقر والجوع، منتظرا ارغفة الخبز التي يرسلها له والده 

ا، الكفيف لتكون قوت حياته، حتى اكمل الثانوية واشتغل مدرس
وتزوج وبر بوالديه وأكمل الجامعة وأصبح له مكانته االجتماعية 
في بلدته والمنطقة بأكملها، وأنموذجا لالنسان المكافح الذي جعل 

  .العلم بوصلة حياته
 

ُاذا يجب ان ننتبه اننا أمام حكاية رجلين شجاعين وليس واحد، األب المهدى لروحه 
 صعبة، حتى فرح أخيرا حين رأى ابنه الكتاب، والجد الذي صمد كالطود في ظروف

أستاذا ملتزما بأسرته وأهله وتالميذه وابناء بلدته، مقدما الكاتب من خالل رواية هذه 
القصة أنموذجين من نماذج شعبنا الفلسطيني في ظل كل المعاناة التي عاناها، فلم تكن 

فقر والجوع حكاية المرحوم والده كما ارادها، ولكنها حكاية شعب تشرد وتحمل ال
والشتات والتشرد، لكن كان التعليم بوصلته فحقق أكبر نسبة متعلمين في الشعوب 
العربية، وعمل ابناؤه على ازالة الجهل واألمية والتعليم لشعوب عربية كانت تعيش على 

ى هذه القصة أنموذج ألجيال هامش الحياة، فأشعلوا االف المشاعل بالتعليم والعلم، وتبق
قد ان هذه القصة يجب أن توزع على المدارس ليعرف الطالب بعض من  وأعت.قادمة

  ..حكايات األباء واألجداد
    حكاية شعب
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  تعتبر قصة أهل الكهف من القصص المشهورة في
ًالشرق األوسط، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم أيضا، 

 .وأقدم مصدر لقصة أهل الكهف هو المصدر السرياني
 

قبل حوالي ثالث سنوات وبعد طرد داعش من سهل 
نينوى، عاد قسم من األهالي إلى مناطقهم، ومنهم رجال 

ين عادوا المستشار البطريركي ًدين أيضا، ومن ضمن الذ
ًللسريان األرثوذكس ومطران الموصل المتقاعد حاليا 
الذي خدم أبرشية الموصل لحوالي نصف قرن من 
الزمان، شيخ المترجمين السريان في القرن العشرين 
الذي ترجم عشرات الكتب المهمة من السريانية للعربية 

 حيث عاد وهو نيافة الحبر الجليل الوقور صليبا شمعون،
َّليسكن في قاليته في دير السريان المسمى دير مار يوحنا  ُ

الحمدانية، ليكمل بقية / قرقوش/ َّالديلمي في قضاء بغديدا
 .حياته أطال هللا في عمره

 
ًوكعادتي زرته ألسلم عليه، وكان متأثرا جدا على مكتبه  ً
الفخمة التي أتلفها داعش، ولم يبق كتاب واحد منها، 

ُفطيبت  خاطره وقلت له كل مكتباتنا هي ملكك، وجميع َّ
كتبك ومقاالتك موجودة عندي، والمهم رغم كبر سنه 

) م536-ت460(رجوته أن يترجم تاريخ زكريا الفصيح 
إن استطاع، وقلت له إنه أقدم تاريخ سرياني، وربما 
ُالوحيد الذي لم يترجم للعربية من قبل السريان، حيث 

ليلة عن نسخة موجودة عندهم ترجمه األقباط قبل سنوات ق
ًفي دير السريان، وهي أوال ترجمة غير دقيقة لوجود 
كلمات وعالمات سريانية يصعب على غير السرياني 
ًترجمتها بدقة، وثانيا هدف األقباط من الترجمة هو 
التركيز على األمور الالهوتية حيث يعتبر زكريا من 

ريرك ًأعمدة األرثوذكسية وكان مطرانا في عهد البط
م، عدو النساطرة اللدود 536السرياني سويريوس الكبير 

َّالذي يعتبر قديس معظم عند األقباط، وحين نفي إليهم،  ُ
خرج الشعب القبطي الستقباله باألناشيد وأغلقت 
ُالطرقات، وهو يذكر بعد مرقس الرسول في قداس 
ًاألقباط، أي قبل بطاركة األقباط، وثالثا ترجمة األقباط 

دة فصول أهمها قصة أهل الكهف الشهيرة، وقد ناقصة ع
استشهدت أنا بفقرات من هذا التاريخ من النص السرياني 

اسمهم سريان ال آشوريون وال كلدان، لذلك : في كتابي
أتمنى يا نيافة المطران صليبا أن تترجمه بالكامل ألنه 
كتاب رائع وستكتمل فيه المكتبة العربية ويسهل 

ن نسخته قديمة وفصوله كثيرة االستشهاد به أكثر أل
ومتشابكة وصعبة على غير المترجمين والمختصين مثل 
ًنيافتك، ولكي تتسلى به أيضا، فوافق مبدئيا وقال لي  ً

ًمبتسما ومازحا  ، )زودني بالنص، بس أنت وحظك(ً
فزودته بالنص وقلت له، هللا يطول عمرك وإن شاء هللا 

من سنة ذهبت ًتترجمه وتترجم بعده أيضا، وبعد أكثر 
ًأيضا للعراق وزرته وكان قد ترجم حوالي نصفه، فقال 
ًلي مازحا، حظك لحد اآلن جيد، ثم قال لي أريد أن أقول 
ُلك شيئا مهما وهو إن هذا التاريخ كان ال بد أن يترجم،  ً ً
فشكرته وتمنيت له طول العمر، وفي زيارتي األخيرة قبل 

ألرى هل  أشهر، ذهبت لزيارته كالعادة، و3حوالي 
أكتمل الكتاب، والحقيقة كانت فرحتي ال توصف عندما 
ًقام وزودني بنسخة قائال لي اكتملت قبل مدة قليلة جدا،  ً

 .فشكرته وتمنيت له طول العمر
 

والحقيقة إن اهتمامي بهذا الكتاب وطلبي ترجمته كان 
ُهدفه األول المادة التاريخية التي فيه ألنه يعد من أقدم 

ُيانية، حيث كتب في نهاية القرن الخامس التواريخ السر
  دم ـه يحوي على أقـــًالميالدي، ولكن المهم فيه أيضا هو أن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًنص سرياني لقصة أهل الكهف كاملة، وهي المصدر 
 :الرئيس والوحيد لكل الشرق، وملخص القصة هي

 
قد ) م251-249(ور الروماني داقيوس كان اإلمبراط

ًأصدر أمرا بإرغام المسيحيين على ترك دينهم وقتل الذي 
يرفض، وعندما زار مدينة أفسس، أمر بتقديم الذبائح 

 شبان مسيحيين من أبناء 7لألوثان وقتل من يمتنع، فامتنع 
، فنزع عن )بعض المصادر ثمانية(عوائل نبيلة مشهورة 

، وأمهلهم عدة أيام للعدول عن أكتافهم شارات الحرير
رأيهم، فالتجأ الفتيان إلى كهف في جبل انكليوس، واسم 

إخليدس أو يمليخا، ديونسيوس، أوجين، : الفتيان
استيفانوس، قريطيس، سبطيس، قرياقوس، وكان أحدهم 

ً، يذهب سرا إلى المدينة ليجلب لهم )ديونسيوس أو يمليخا
ِاحتياجاتهم، ثم علم الملك فأمر ب سد الكهف عليهم بصخرة َ

كبيرة، وقام شخصان مسيحيان كانا يعمالن خادمين عند 
الملك هما أثناسيوس ورابينوس، بكتابة قصتهم وأسماءهم 

  .ة رصاص دُست في بنيان مدخل الكهفعلى صحيف
  

م في عهد اإلمبراطور 446 وبقي األمر إلى سنة 
ثيودسيوس الصغير، وكانت الحظيرة التي يقع فيها 

ً قد أصبحت ملكا لشخص اسمه أدوليس قام الكهف
بترميمها، فأزال الصخرة عن الكهف، ليجد الفتية السبعة 
ًجالسين أحياء، ونزل ديونسيوس أو يمليخا كعادته سرا 
ًإلى المدينة ليجلب لهم طعاما، فاستغرب الناس أنه غريب 
ويتصرف كمجنون وكأنه في عهد داقيوس، ويستعمل 

َّنقودا قديمة سكت ق ُ بل مئات السنين، وشاع أمرهم وعرف ً
قصتهم، ) ولنطوفس أو اسطيفانوس(مطران أفسس 

فأرسل الخبر إلى الملك، فجاء وذهب بصحبة المطران 
والكهنة إليهم وتحدث معهم عن اإليمان والسيد المسيح 

إني انظر إلى وجوهكم وكأني : وقيامة األموات وقال لهم
ات، وبعد هذا أرى لعاز الذي أقامه المسيح من األمو

الحديث قالوا له المسيح أيقضنا من أجلك فاذهب بسالم، 
ًثم نعسوا ورقدوا وماتوا بسالم ثانية، فأمر الملك بعمل 

نحن من : توابيت من ذهب فتراؤوا له في الحلم قائلين
تراب ولسنا من ذهب، فأمر لهم بتوابيت من ألواح طين، 

 عن ًوفرح الملك واحتفل ووزع هدايا وأصدر عفوا
 .المساجين

 
السريان : تحتفل الكنائس السريانية بيوم أهل الكهف

 تشرين أول، السريان 24األرثوذكس والكاثوليك 
 تشرين أول، السريان 4) الكلدان واآلشوريين(الشرقيين 
 22 آب و 4) الروم األرثوذكس والكاثوليك(الملكيين 

  .  آذار7تشرين أول، السريان الموارنة 
  

ثوذكس عيد طقس خاص بأهل الكهف وللسريان األر
ُيسميهم شهداء أهل الكهف، وأقدم مخطوط لطقسهم 

م كتبه شمعون 1542ًوعيدهم ال يزال موجودا هو لسنة 
 .القس هارون بن الخوري المعروف بابن كعبوش

 
  مالحظات على القصة

 
أقدم ذكر للقصة هو بالسريانية للمؤرخين السريان 

-451(ب السروجي ًشعرا ليعقو: المعاصرين للقصة
، وهو )م536-ت460(ً، ونثرا لزكريا الفصيح )م521

، ثم كتب )م587-507(من غزة، ثم يوحنا األفسسي 
م، والبطريرك 775+الزويقنيني : عنهم بالسريانية

م، والعالمة ابن العبري 1199+ميخائيل السرياني الكبير 
م، وكتاب سير 1234م، والرهاوي المجهول 1286

 

  

 العراق
 



  

  اليساري
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سينن وقيل هناك نص يوناني في عصر الشهداء والقدي
زكريا والسروجي، وذكر آخرون أنها شبيهة بأسطورة 
النيام السبعة ألرسطو، وقال آخرون لها قصة شبيهة في 
ًالهند والصين، وأيا كان فقصة أهل الكهف في كل الشرق 
األوسط ومنهم المسلمين والمسيحيين، وبكل االختالفات 

التفسير والتأويل، هي من في الزيادة والنقصان، أو في 
 .مصدرها السرياني أعاله

 
ُعرف ): م405-408(اإلمبراطور ثيودسيوس الصغير 

بزهده وتقواه المسيحي، وكان كثير الصوم والصالة، 
ًوحفظ الكتاب المقدس، وأصدر أمرا بمنع المالعب 

للعبادة وقت، (ًوالمالهي في أيام اآلحاد واألعياد، قائال 
ي وقته اشتدت المجادلة بخصوص قيامة ، وف)وللهو وقت

ًاألموات، وكان اإلمبراطور يؤمن جدا بقيامة األموات، 
ًشهيدا في ويقدس رفات القديسين، فقد نقل رفات األربعين 

سبسطية، ورفات يوحنا الذهبي إلى القسطنطينية، ورفات 
أغناطيوس النوراني من روما إلى أنطاكية، وعندما سئل 

  .ليتني استطيع أحياء األموات: ًلماذا لم تقتل أحدا، أجاب
 

وبسبب ذلك يعتقد كثيرون من المهتمين باألمر أن الجزء 
ي األول من قصة أهل الكهف صحيح، أي موتهم ف

َّالكهف، أما انبعاثهم وقيامتهم من األموات، فهي أسطورة 
أراد بها الناس مجاملة ومسايرة أفكار اإلمبراطور 
المساند والمهتم لموضوع قيامة األموات والمتصدي 

 في للمشككين بها، في وقت انتشرت مشكلة القيامة
   .المملكة بشكل كبير بين الناس

  
 البالط الملكي ووصلت فوضى التشكيك بالقيامة إلى

ًجعلت اإلمبراطور ثيودسيوس مرتبكا ومتألما للوضع،  ً
لذلك حاول الناس إرضاء اإلمبراطور بالقول إن أهل 
الكهف قاموا من األموات، ويقول بطريرك السريان زكا 

أهل الكهف في المصادر : األول عيواص في مقاله
ُال ينكر ما طرأ على بعض هذه القصص من : السريانية

َّ أو نقصان عن طريق النساخ الذين أرخوا لمخيلتهم زيادة ُ
العنان، فسبحت في أجواء الخيال، وأضافت إلى الحوادث 
ًأخبارا هي األقرب إلى األساطير من الواقع التاريخي 

 ).188 ص1بحوث تاريخية دينية أدبية ج(
 
 هناك من يجعل اسطيفانوس المطران، ولنطوفس -

، وحسب التاريخ فإن شخصان واألخير ربما وجيه مدني
م هو ممنون، 431مطران أفسس الذي حضر مجمع سنة 

جاء بعده اسطيفانوس وهو في زمن بعث فتية الكهف، 
ويرد اسمه في بعض . م451وقد حضر مجمع خلقيدونية 

نسخ قصة أهل الكهف، موريس، وهي اختصار، مور 
 .اس، مور اسطيفانوس

 
، )م446-250( سنة 196مدة رقاد أهل الكهف هي 

، وهناك مصادر تعطيها 190، 188وبعض المصادر 
 سنة، والسبب هو اختالف المؤرخين 372، 370حوالي

في تحديد تاريخ سك عملة النقود التي كانت موجودة مع 
 .الفتيان

 
، مدينة أفسس، ocholonمكان الكهف هو جبل اكليوس 

 ً.بالقرب من مدينة، آيا سلوق، تركيا حاليا
 
لمطران صليبا لكتاب زكريا  القصة في ترجمة ا-

، 91، وهناك خطأ مطبعي، ص96-86الفصيح، ص
  .38، والصحيح 83السنة 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "عبارة طيبة نسمعها دائما من القامات الدينية الرصينة في المجتمع "دينيُالتسامح ال ،ً ُ ٌ

ُوالمقصودُ بها المناداة بالعيش في سالم بعيدًا عن الشقاقات الطائفية التي تهدم . المصري
ُالوطن وتعرقل رحلة النهوض والتنمية َوالعبارة دائما يقولها فم وطني مسالم، يكره العنف . َ ٌّ ٌ ُ ً ُ

َن يحيا الناس في سالم ومحبة لكي يعملوا ويعمروا الوطن بعيدًا عن النزاع العقدي ويرجو أ َ َ ّ ُ ُ
: َواليوم أريدُ أن أتأمل معكم تلك المفردة. ُالذي ال يفضي إال للدماء والفواجع والهدم

  .ً، لنقفَز منها خطوة لألمام"تسامح"
 

ّدعونا نرد الكلمة إلى المعجم؛ لنقف على معناها اللغوي َ َ ُتسامح الشخص في : (نجد” الوسيط"في المعجم .  الدقيقُّ َّ َ َ
ُال تتسامح الدولة مع الخونة والمتآمرين: (مثال). َتساهل فيه وتهاون: األمر َّ يأتي مع " ُالتسامح"نكتشف هنا أن ). ُ

ُالمعلمة تتسامح مع ذكاء تلميذها: (فليس واردًا أن نقول مثال. الجرائم والدنايا ُسامحت المعلمة مع ت: (، بل نقول)ّ ِ
ُالسماح والسماحة": (لسان العرب"وفي ). األخطاء اإلمالئية، حين أعجبها موضوع التعبير الجودُ والعطاء عن : ُ

َ، أي كونوا كرماء مع عبدي مثلما هو "ِأسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبادي“: ُوفي الحديث يقول هللا تعالى). سخاء
ُسمحت الناقة: "ُويقال). بوسعه منعه(أي سمح لي بشيء ٌوسمح لي فالن، . ٌّسخي مع عبادي ). انقادت(إذا " ِ

ُالمساهلة في الطعان، وهو الطعن في العرض والشرف: والمسامحة َسمح: "والخالصة أن كلمة. ُ ّ، تقال عند التكرم "َ ُ
ّبالعطاء والتفضل بالموافقة، أو االتباع واالنقياد ُّ.  

 
ًفهل ترون الكلمة مناسبة ودقيقة ً َحق اآلخر العقدي، في اعتناق ما يشاء من أديان؟) احترام( لغويا، حال الكالم عن َ َ ّ !

ٌإن احترم مسلم مسيحيا، أو احترم مسيحي مسلما، هل يعد ذلك تفضال وسخاء من قوي لضعيف؟ هل هو مذلة  ّ ً ُّ َ ُّ ُ ً ٌّ ٌ َ
ّوخنوعٌ من ضعيف لقوي؟ ال هذا وال ذاك ٌكال المعنيين خطأ ومعيب و. ٍ ّال يرضاه إنسان حر في مجتمع حرَ ٌٍّ ٌ.  

 
ٌفحين تحترم المختلف عنك دينيا وتحبه فال تحاربه وال تقتله وال تزدري دينَه، فال أنت ذليل تابع، وال أنت كريم  ٌ ّ َ

ّمتفضل ُإنك فقط إنسان سوي ناضج نجوت من مرض الطائفية الذي ابتلي به سفاحون أهرقوا الدماء في الحروب . ُ ِ َ ٌّ ٌ
. ٌمع المختلف عنك دينيا فأنت فقط إنسان طبيعي عاقل" تتعايش"وحين . نية من الصهاينة والصليبيين والدواعشالدي

ُبين مزدوجين؛ ألنني أرفضها أيضا، وأستبدل بها كلمة أرقى هي) تتعايش: (ُوقد وضعت كلمة ً ُفالتعايش ). العيش: (ُ
ُّفمريض السكر ". مرض"أو " عدو"ال يكون إال مع  . مع جار السوء" يتعايش"ُوالشخص . مع مرضه" عايشيت"ُ

ُ، كالهما يحمل )التسامح(فلسفيا ولغويا يشبه ) التعايش. (مع أسرتك وأصدقائك وجيرانك الطيبين" ُتعيش"لكنك 
ُوتسامح من أساء إليك(، )تتسامح مع عدوك(فأنت . ”الجبر واالضطرار"معنى  ). وتسمح إلنسان بما ليس له(، )ِ

ًا معان مغلوطة حال الكالم عن بشر أحرار يعتنقون عقائد مختلفة يعيشون معا على أرض واحدة أو في وجميعه َ ٍ
ّفالمختلف عنك عقديا ليس عدوك، ولست تمنحه ما ليس من حقه، حين تحترم اختالفه عنك. كون واحد َ.  

 
َّاألخطر من كل ما سبق، هو أنك حين تسمح بشيء، فأنت بالضرورة تملك حق ُ ِّ ُأسمح لك : (فمثال. تسمح به" أال "ُ

َأسمح لك باستخدام قلمك: (ولكن. ٌ، جملة صحيحة)باستخدام قلمي أسمح " أال"فمن حقي . ٌ، جملة غير صحيحة!!!)ُ
فليس من . ُاألمر ينطبق على حرية العقيدة! لك باستخدام قلمي، ولكن هل من حقي أال أسمح لك باستخدام قلمك؟

َّأال يدين إنسان بديني؛ ببساطة ألنني ال أمتلك الحق في )  معأسمح أو أتسامح(حقي أن  ُ مع ) أسمح أو أتسامح" أال(ٌ
ٌهو حر بقدر ما أنا حرة، وال تفضل من أحدنا على اآلخر. ذلك ّ ّ ٌّ.  

 
ُوبناء على ما سبق، فإنني حين أرفض النعرات الطائفية وأحاربها، فلست  ُ ُ ٌ، بل أنا إنسان طبيعي "مسلمة متسامحة"ً

ِاضج أعرف حدود حقوقي فال أتجاوزها، وأعرف واجباتي فأؤديهان ٌُ " عبد الفتاح السيسي/ "وحين زار الرئيس. َُ
َالكاتدرائية لتهنئة أشقائنا المسيحيين في عيدهم، كان حاكما عادال يعرف حقوق مواطنيه كرئيس ناضج مستنير  ً ً

ً جميع حروبهم معا مسلمين ومسيحيين، لم يكونوا وحين حارب المصريون. مثقف، ويدرك واجباته تجاه أبناء وطنه َ
، 1919وحين خرجنا في ثورتي . ، بل مصريون وطنيون ناضجون يقفون في وجه عدو واحد"متسامحين دينيا"

بل سلكنا سلوك المواطن الناضج الذي خرج لينصر " لم نكن متسامحين دينيا"ً معا مسلمين ومسيحيين، 2013
ُوحين نختصم، نحن جبهة التنوير، المتطرفين الذين . نجليزي وضد االحتالل اإلخوانيوطنَه ضد االحتالل اإل

ٌيكفرون الناس على صفحاتهم ومنابرهم، فنحن لسنا متسامحين؛ بل بشر أسوياء عاقلين غير مرضى ُلست . ّ
ُمتسامحة دينيا حين أحب البشر دون النظر إلى عقائدهم، بل إنسان حر يشكر هللا عل ٌّ ُ ٌ َ ، “. ى نعمة العقلُّ ُالدين 

ُوالوطن لمن يحترم الوطن ُ.”   
 

 
 

  
 

 مصر
 



 

LEFTIST 

 

  
  

ار -26         ات ال د:: ال ان ::  58 رق  الع                                  2021ح

Oasis

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 رسالة كندا 

األخوة "مرة اخرى، خبر عن امرأة سورىة قتلها أخوتها 
امرأة قتلها أخوتها . ولم يقتلها فايروس كورونا" األعداء

الذكور الثالثة رميا بالرصاص بعد الضرب المبرح، ثم قاموا 
وبحجة أنها ) الديماس ( بدفنها في مقبرة في أطراف دمشق 

استوقفتني بشاعة هذه الجريمة التي .  ضحية الفيروسذهبت
ورد الخبر في  . 20121 نيسان 2وقعت منذ أيام وبتاريخ 

الحوار "أكثر من صحيفة وجرى نقله أيضا الى صفحة 
وليست هذه الحادئة لوحدها سببا " .  أخبار النساء-المتمدن

  .للعودة الى هذا الموضوع
 

النساء، يحزننني هذا القدر من العنف المسلط من قبل حين نتابع نشرات األخبار وأخبار 
أفراد األسرة على بناتهم وأخواتهم رغم أن النضال النسوي قطع أشواطا ال بأس بها فيما 

  .يخص جرائم الشرف والقتل لغسل العار وما إليه
 

في هذه الجريمة التي ما تزال قيد التحقيق كما تشير األخبار المقتضبة الواردة في هذا 
  .الشأن، ال أستطيع إال أن استنكر هذا الفعل الشنيع الذي يتكرر وتكون ضحيته المرأة

 
وعلى هامش هذه الجريمة وغيرها أستطيع أن أتخيل بعض االحتماالت التي بموجبها 

  :تقتل النساء في الشرق حتى يومنا هذا
 

يعة غسل يرتكب الذكر جريمة قتل امرأة من أسرته أو عشيرته بذر: االحتمال األول
العار الذي سيحلق بهم في حال اشتباه وجود عالقة جنسية غير شرعية حتى وإن كانت 

  .مجرد شبهات
 

. يقتل األخ أخته ألسباب تخص االقتتال على اإلرث الذي يتركه األهل: االحتمال الثاني
وإن لم يصل األمر ببعضهم لحد القتل، فهو يصل لحد القطيعة والتشهير والكراهية 

  .ء بين أفراد األسرة الواحدةالعميا
يقتل األخ أخته ألنها ترفض أن تبقى خادمة مطيعة تلبي احتياجات : االحتمال الثالث

  .األسرة بصمت وخنوع حتى وإن تعرضت للتحرش الجنسي من قبل ذوي القربى
 

قد يكون للمرأة صوت ورأي يخالفهم ويزعجهم، وربما لها شخصية : االحتمال االخر
مجرد االختالف في الرأي قد يطلق شيطان التسلط . ارا ال تتفق مع تخلفهمحرة تحمل أفك

  .من عقاله ويجعلها ضحية الجهل

نعم، هناك احتماالت ما دام هناك عقليات ما تزال تتغذى على الجهل ! احتماالت أخرى؟
والتفرقة الجنسية والعقلية البطريركية التي تستمد شرعيتها من سطوة العادات والتقاليد 

  .والعرف االجتماعي الذي يتقاطع مع الديني أحيانا
 

وبغض النظر عن الدافع واالحتماالت، الشك اننا أمام فجوة رهيبة في نفق التقدم 
ولألسف يبدو أن الوصول إلى . االجتماعي الذي تطمح منظمات المجتمع المدني لردمه

ى أمنية عسيرة وشائكة تلك المساواة المنشودة بين الرجل والمرأة في كل األعمار، ستبق
وتزداد صعوبة في البالد التي تندلع فيها الحروب وتنتشر التنظيمات الدينية المتشددة التي 

 .تعتبر المرأة سلعة للجنس والمتعة واإلنجاب والطاعة المطلقة
 

  :صور أخرى لقتل المرأة في الشرق والغرب
 

زاهة تبقى النساء مهددات في البالد التي يسودها الفساد وغياب القانون المطبق بن
  .بالتصفية جسديا ومعنويا وسيكولوجيا

 
حين تتعرض المرأة لالغتصاب في الحروب أو في ظروف اخرى تبقى : حالة أولى-1

على قيد الحياة، ال شيئ يحميها من اإلعاقة السيكولوجة والرعب النفسي والمعاناة التي 
واألقسى من ذلك أن . اليقظة والمنامتبقى شاخصة كالكابوس الذي تعاني منه الضحية في 

تجد المرأة نفسها حامال لجنين لم ترغب به وبالتالي يبقى عليها أن تعتني به الحقا اذا 
  .بقيت على قيد الحياة

 
تقتل المرأة نفسيا حين يحاول المجتمع واالسرة النيل من صورة المرأة :  حالة ثانية-2

 العتيقة واستبدالها بمفاهيم أخرى عن العدالة الداعية للحرية التي تسعى لقلب المفاهيم
وهذا قد يطال الناشطات . والمساواة ونبذ التفرقة الجنسية والطبقية والعرقية والدينية

النسويات والكاتبات والشاعرات اللواتي يسعين الى طرح خطاب يسعى الى اختراق 
ير في بدائل أخرى بغية تحريض المتلقي على التفك) الجنس والدين(التابو والمحرمات

انسانية وجمالية تناسب المرحلة المعاصرة وتضمن لألفراد كرامتهم وحقهم في االختيار 
  .والتعبير عن الرأي

 
يعجز أحيانا األخوة الذكور عن قتل أخواتهم فعليا، فيذهبون بطرق ملتوية :  حالة ثالثة-3

من خالل النيل من سمعة الى تعذيب األم واألب وقتلهما معنويا ونفسيا وذلك بإهانتهم 
) ولها( االخوات البنات واتهامهما بالتقصير في التربية والتوجيه القويم، والذي ال حيلة له

وحين يكون وعي األم أو األب تقليديا، يكبر الشرخ وحدة االختالف . على أرض الواقع
  .بين البنات واالمهات واآلباء وبتحريض أصحاب العقلية الذكورية العمياء

 
األم واألب يتنكرون لبناتهم ويرفضون إدامة العالقة معهم بل يصل بهم :  حالة رابعة-4

اليهم، وتلك ) البراءة من االنتماء( الحد لشطبهم من السجل العائلي، او يعلنون اجتماعيا 
ويحدث هذا أحيانا بين األسر . قطيعة مرعبة وال تقل خطورتها عن القتل الجسدي

ى ذكور لعائلة التحكم الكلي بحياة الفتاة الناضجة، العازبة، المهاجرة، حيث يتعدز عل
 .والمطلقة

 
القتل المعنوي والتعذيب . بالمحصلة، ال جريمة أجمل وأرحم من جريمة على أي حال

ونساء الشرق كما نساء العالم بأمس الحاجة . النفسي يوازي القتل الجسدي في نظري
 - كورونا–رة في الوقت الذي يحصد الفيروس اليوم للعيش بكرامة وسالم مع أفراد األس

  .األرواح ، وتقتل الحروب الصغيرة والكبيرة النساء والرجال واألطفال
 

ال أدري من أين يستمد المجرمون قوة القتل، وال أدري كيف ينامون وكيف يحتضنون 
من أوالدهم وزوجاتهم وهم في اآلن ذاته يهينون جنس المرأة بكل صور القبح واالنتهاك 

  .مساحة الفرد الشخصية
 

  متى سيتحرر اإلنسان العربي والشرقي من سطوة هذه العقلية؟
 

ال شك أن تغيير القانون والدستور المدني يساهم في صنع التقدم ولكن ذلك يجب أن 
يتماشى مع التوعية االجتماعية التي يجب أن تدخل إلى البيوت والعقول من خالل 

ع الحد من البرامج التي تعمل على تصاعد نعرات التفرقة اإلعالم وشاشات التلفزيون، م
  . الدينية والجنسية

  
  .! القادمة اآلن-ويبقى الحلم األزلي وهو إيقاف الحروب
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  هذا هو الحل الممكن والعملي لمواجهة التعصب

.. الشيعية_ الطائفي وباألخص في دائرته األوسع السنية 
براءتي ".. "دمروا الطائفية"الت من شاكلة ما فائدة مقا
  ".نعم للعيش المشترك .. ال للطائفية".. "من الطائفية

 
فقط مقالة ..  ال شيء ؟ما أثر هذه المقاالت على الشعوب

يستعرض بها الكاتب رأيه ليقرأ اإلطراء في التعليقات 
 .كبطل مخلص

 
 .لنفكر خارج هذا الصندوق

 
أال يواجه الطب بعض األمراض من خالل زرع جزء صغير من المرض بما يعرف 

 هذا ما نحتاجه؛ التحصن ؟...بالتطعيم أو التحصين كما يحدث هذه األيام مع وباء كورونا
 .من سلبيات الطائفية بتحمل وتفهم وقبول اليسير غير المضر منها

 
ً وليبق الشيعي متشيعا لعلي متيما فليبق الشيعي شيعيا ال ينظر بود لكثير من الصحابة،

ًطالما لم يمارس هذا المواطن بمناسبة تشيعه عمال يمس النظام العام .. شأنه.. بالحسين
ولم يصادم قناعات المجتمع العامة سواء أكان هذا المجتمع أكثرية أو أقلية داخل الوطن 

 .فكل ما عداه ال يستحق االنشغال به..
 

 أو النشر العام بمحتوى ينتقص من مكانة الصحابة يمثل مساسا ًفمثال الكتابة بمكان عام
 فمرحلة الخلفاء الراشدين األربعة مشمولة ... وفي ذلك تفصيل...بالنظام العام لدى السنة

بالنظام العام؛ ألنها مرحلة مالصقة لفترة النبوة المحمدية واحترامها محل إجماع للمجتمع 
لعصر األموي فيفتقد لهذه المزية وهناك من أهل السنة أما المراحل الالحقة كا. .. السني

في الماضي والحاضر من ينظر بالسلب للتاريخ األموي؛ لذا فمن يطلق مآخذه على 
  . العصر األموي ال يمس بذلك النظام العام

ب ممن ينظرون باإليجاب للتاريخ األموي ويراه حلقة الربط بين اإلسالم اتالك: للعلم(
 ).والمدنية

 
 الشيعة فلديهم بعض الرموز التاريخية التي ال يقبلون المساس بها سواء كانوا أما

يشتركون فيها مع السنة كعلي والحسين أو من غيرهم من األئمة، واألكيد أن المختار ابن 
أبي عبيد الثقفي ليس من المحميين بالنظام العام فهو من أبناء عمومة الحجاج بن يوسف 

جل المضطرب للتاريخ مع أنهما يختلفان في مسار مطاردة الثقفي ويجتمعان في الس
 .السلطة وطلب الثأر

 
هذه المقالة هي إيماءة لفكرة غير تقليدية ذات بعد اجتماعي سياسي ال أكثر، ويمكن ألهل 
االختصاص والثقة البحث والتوسع بما يمكن اعتباره ضمن النظام العام وما يخرج عن 

  .النظام العام لدى كل طائفة
 

ال يمكن القضاء على التموضع الطائفي، وستستمر هذه الثنائية لألبد؛ ألن جذرها يتغذى 
كل ما نستطيعه هو تجفيف أوراق . .. والتاريخ خارج سيطرة الحاضر...على التاريخ 

  هازيونالشجرة اللعينة حتى ال يستظل بظلها االنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وهذه قضية ال بد , فعان إلى الصراعالتعارض أو التناقض يد
وفي حالة قراءة تاريخ , التسليم بها إذ ال سبيل إلنكارهامن 

أن الصراع  - حتما –اإلنسان في ضوء تلك المسلمة فإننا نجد 
عات من فهو الدافع المحرك النتقال المجتم, كان حاضرا دائما

م وبما أن المجتمع لم يكن في يو, مرحلة حضارية ألخرى غيرها
من األيام طبقة واحدة بسبب تباين البيئات واختالف الظروف 
  المعيشية لذلك تحتم أن يكون الناس على شكل طبقات تبعا لوسائل

وحين يشتد التعارض بين الطبقات بسبب , لتي يملكونها والحالة االقتصادية االنتاج ا
رة لما سبقها المصالح يصل الصراع إلى أوجه وهنا ال بد أن تظهر حالة جديدة مغاي

ومختلفة عن الطرفين المتصارعين وعلى هذا األساس قرأ التاريخ اإلنساني قراءة 
  .موضوعية للمرة األولى في الفلسفة العلمية

 
وللصراع وجهان أساسيان ؛ األول عام يقع بين الطبقات واآلخر خاص يتمثل في سلوك 

ي الحروب األهلية والكفاح فعلى المستوى العام يمكن تلمس الصراع الطبقي ف, االفراد
المسلح وفي التظاهرات وفي األشكال األخرى التي تعكس التناقض والتضاد بين الطبقات 

َوفي األعم األغلب يكون هذا النوع من الصراع بين طبقة مستغَلة وأخرى مستغلة ِ َّ.  
 

ة أما الوجه الخاص للصراع الطبقي فهو الوجه الحي لسريان نهر الحياة ولجدل الطبيع
ِّالذي ال يمكن انكاره؛ فهو التمثل الحقيقي لثنائية الشيء ونقيضه وهو المعبر الواضح 

وبذلك يمكن أن يكون المفسر األمثل , يات المتناقضة على مستوى األفرادللسلوك
وليس لهذا الوجه من الصراع الطبقي شكل واحد , ة بين األفرادلميكانزمات العداء والمحب

, وفي حقد المظلوم على الظالم, ق الفقير على الغني يتمثل في حنفي السلوك الفردي فقد
وقد يتجسد أيضا في , األفراد المتفاوتين في سمة معينةوفي نظرات الحسد والغيرة بين 

سلوكيات الشك والريبة والعداء والخوف والحذر والتجاهل والنسيان والتغاضي 
فكل تلك السلوكيات تمثل أوجها , بعضهمالكره التي يكنها األفراد لواالحتقار واالبتعاد و

  .حقيقية تعكس صراعا خفيا يرتد إلى ثقافة الطبقة التي ينتمي لها األفراد
 

, ثيرا ما يتخفى خلف أردية التأويلوقد ال يكون هذا النوع من الصراع واضحا بل ك
فنظرات الريبة والشك وحاالت الظن بالسوء وما يمارسه البعض من أجل اإلثارة 

فهي , درج كلها تحت مظلة الصراع الطبقيستفزاز وتعمد تهييج مشاعر اآلخرين تنواال
فعالقة األفراد ببعضهم تعد تمثال , تضمر نفسا طبقيا يكون الفرد فيه ممثال لثقافة طبقته

فبالبسطاء من , نتم األفراد لتلك الطبقات ظاهرياحيا لعالقة الطبقات مع بعضها وإن لم ي
واألجراء اليوميين وأولئك الذين ال يستطيعون امتالك سيارة أو بيت الموظفين والبائعين 

كل هؤالء ينتمون بوعي أم بال وعي منهم لطبقة ترى أن األغنياء والمالك واألكثر ماال 
منهم وأصحاب السلطات يمثلون طبقة مضادة لهم بل ربما طبقة معادية فينعكس هذا 

أو استهجانية استخفافية تتمثل في الشعور في سلوكيات خاصة ربما تكون عدائية 
ممارسات سلوكية غالبا ما تكون مشاكسة غايتها البعيدة تتمثل في االنتقام للطبقة التي 

   ينتمي لها أولئك األفراد

 
 

  
 

 السعودية

 
 

  

  العراق



 

LEFTIST 

 

  
  

ار -28         ات ال د:: ال ان ::  58 رق  الع                                  2021ح

Review

  ُالذى عرض " لعبة نيوتن"مما الشك فيه أن مسلسل
 من أهم المسلسالت التى 2021فى الموسم الرمضانى 

أثارت الكثير من التساؤالت والجدل، سواء جدل فنى أو 
، مما يدفع موضوعى متعدد النواحى والمستوياتجدل 

الحركة النقدية لتناوله بالتحليل والدراسه ومحاولة 
متعددة كتجربة نقدية ممتعة تشحذ الغوص فى أعماقه ال

  ً.العقل والوجدان للمتلقى عموما
 

َمنذ الوهلة األولى إختار المسلسل موضعا متفردا على  َ ُ ًِ َ
، بداية من الفكرة ًطة الدرامية شكال وموضوعاالخري

ًوالقصة مرورا بكافة مراحل صياغتها الفنية وسردها 
، ًوصوتياًوأدائها وتجسيدها بصريا ًومعالجتها دراميا 

ًمبتعدا عن الكالشيهات التقليدية السطحية الشعبوية فى 
قالب فنى مركب ومتعدد مستويات اإلبداع والتلقى مما 
زاد من تعميق الحالة الدرامية وزيادة ثقلها الفنى لكن فى 
بساطة السهل الممتنع دون مبالغات مفتعلة أو إبهار 

  .مصطنع أجوف او إستعراض فارغ للعضالت الفنية
 

َ أسس-نحن أمام بنية درامية غير تقليدية فى سردها   لها َّ
، فلم تتطور الدراما فى مسار السيناريو فى المقام األول

خطى تقليدى وإنما إنتهجت نهجا مغايرا يعتمد على إنتقال 
، فكلما الحكى والسرد من طبقة إلى أخرى" زخم"طاقة 

  أخرى مرتكزة عليها ومختلفةتكشفت طبقة ظهرت طبقة
من حدث " الزخم الدرامى"، فإنتقلت الطاقة الدرامية عنها

إلى آخر ومن شخصية ألخرى وهو ماخلق ديناميكية 
  .شديدة فى إيقاع العمل

 
فلم يعتمد السيناريو على خلق حبكات جزئية تنتهى بنهاية 

سياق الدفع الدرامى ما ومع نهايتها تخرج وتختفى من 
من حبكاته الجزئية ، وإنما كانت كل حبكة وينتهى أثرها

بمثابة مقدمة ودافع لحبكة أكبر وأوسع وكأننا ننتقل فى 
مدارات وطبقات تراكمية متوالية مستمرة فيما يشبه حالة 
تدحرج كرات الثلج التى تزداد تدريجيا كلما تقدمت فى 

ير شغف ٍمسارها فى تدفق درامى متوال ومستمر يث
ت األحداث ، حيث حافظت حبكاوإنتباه المتلقى بإستمرار

والشخصيات على عنصر التشويق من خالل عملية 
التكشف التدريجى المحسوب بدقة لنقاط وأسباب تحول 
ًكل شخصية وعدم كشفها منذ البداية مما خلق أجواء من 
ًالغموض السحرى للشخصيات لدى المتلقى فأثار حراكا 
ًوتفاعال متبادال بين العمل والمتلقى وهو ما أخرج  ً

ًدوائر المط والتطويل الغير مبرر دراميا ولم المسلسل من  َ
يشعر المتفرج بأى ملل فى أى مرحلة من مراحله طوال 

  .الثالثين حلقة
 

لم يلتزم السرد الدرامى بالتتابع الزمنى الطبيعى بل كانت 
عملية السرد تتقدم على محورين متوازيين ومتضادين فى 

والماضى اإلتجاه من خالل السرد المتوازى بين االحاضر 
يقوم بفعل " الحاضر"فكان الحدث الحالى ) فالش باك(

بفعل " الماضى"البناء الدرامى فى حين يقوم الفالش باك 
، فلم  الدرامى خالقا تاريخية للشخصياتالتفكيك والتكشف

ًيقم الفالش باك بعملية الربط الحدثى مكتفيا باستكمال 
أسيس َماضى الحكى فقط وإنما قام بعملية ربط نفسي لت

الدوافع النفسية المرتبطة بالموقف لكل شخصية وكشف 
ًيا كخيوط مشدودة إليها كل طبقاتها النفسية المتراكمة زمن

، فيؤسس لوصف الموضع الدرامى الحالى بأنه شخصية
رد فعل ونتاج للدوافع النفسية واإلجتماعية فى ماضي 

ى كل وهو القانون والمبدأ العام الغالب عل .الشخصيات
  ، حيث تحركت الدراما وفقر الدراما فى هذا العملعناص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مبدأ الفعل الدافع ورد الفعل العكسي فى حركة ديناميكية 
ى أعلى نقطة ثم ، حيث يصل البندول إلةبندولية مستمر

، وعند تصادم هذا البندول يعكس إتجاه حركته
مع بندول آخر فتنتقل الطاقة الحركية ) الحدث/ خصيةالش(
، وهو فيكون رد فعل مضاد له فى اإلتجاهإليه " الزخم"

نا جاء إسم ومن ه" مهد نيوتن"مايحيلنا مباشرة إلى لعبة 
، القائمة على قانون الفعل ورد "لعبة نيوتن"المسلسل 

 .الفعل لنيوتن
 

هى الركيزة والمعروف فى الدراما أن الشخصية الدرامية 
،  تبنى عليها وتدور حولها الدرامااألولى والمحورية التى

لذا كانت نقطة إرتكاز المسلسل على قوة بناء شخصياته 
ًومنطقية تطورها وتحوالتها الدرامية بناء على منطق 

،  داللى متسق مع مقدماته ومعطياتهدرامى سليم ونسق
حداث وقد تأثرت البنية الدرامية للشخصيات بحركة األ

البندولية الناقلة للزخم الدرامى فلم تكن شخصيات تقليدية 
ست ثابتة  ليست أحادية التكوين لي– رغم واقعيتها –

الموضع بين الخير والشر، هى شخصيات حية، متحركة، 
، شخصيات مركبة متعددة األبعاد تصادمة، ممتقاطعة

ومتضادة الحاالت متأرجحة الحركة متغيرة السلوك 
األفكار وفقا لمسارها وموضعها الدرامى والمواقف و

فنحن أمام شخصيات .لمتجدد من قانون الفعل ورد الفعلا
ا وخلفياتها تتصادم مع بعضها وتتصادم مع ذاتها وظروفه

، وعند تصادمها تزادا طاقتها اإلجتماعية والنفسية
الحركية وتتسع دوائر رد فعلها وتتغير إتجاهاتها من 

ليسار والعكس وتزداد قوة اقصى اليمين إلى أقصى ا
إهتزازها ويهتز معها الخيط المشدود بها وفق قوانين 

  .والتنافر والفعل ورد الفعل بينهاالجذب 
 

لم تبدأ الدراما من نقطة سكون أو ثبات وإنما بدأت الدراما 
فى رصد ومالحقة المسار الحركى الكائن منذ البداية لكل 

ِشخصية حيث إستخدم الفالش باك لوضع  إمتدادات زمنية ُ
اليا لحركة الشخصيات فى الماضى أى أن الشخصيات ح

، فلم تهدأ حركة على مسار متحرك فى إتجاه ما
الشخصيات سواء فى إتجاه تطورها أو تحولها العكسي 

وهى " منى زكى / ءَهنا"فنجد شخصية . طوال المسلسل
، قعية المباشرة من المجتمع المصريأحد النماذج الوا

وج والفكاك من ممارسات تهميشها وإفقادها تحاول الخر
الثقة بنفسها وإبعادها عن أدوار تحمل المسئولية كالكرة 
المربوطة إلى خيطها المشدود من أمها فى طفولتها حتى 
ِيتسلم زوجها هذا الخيط ويزيد من شده أكثر وأكثر حول  َ
روحها حتى يحولها إلى كائن إعتمادى على شخصية 

ى نقطة من اإلقتناع اإلستسالمى زوجها فتصل إلى أقص
بدو ظاهريا أنها وصلت لنقطة بفقد الثقة بذاتها فيما ي

، لكنه فى الحقيقة وصول لنقطة سكون ظاهري سكون
، لها لإلتجاه اآلخرولحظى ماقبل إنعكاس إتجاه حركة بندو

وبسفرها ألمريكا تحاول الفكاك من خيطها المشدود من 
ى عالقتها به زوحها حتى تصل إلى أبعد نقطة ف

ها الخوف يرفيكاد هذا الخيط أن ينقطع، فيعت" لطالقا"
والفزع من الفشل خصوصا وأنها وحيدة فى غربتها 

   ."األم والزوج"ة عن خيوط إتزانها وبعيد
  

ِومع قوة شد زوجها لهذا الخيط تندفع كرد فعل عكسي فى  َ َ
نى سيطرة منها على مسارها ِالتحدى والعند بال أد

صوصا إن تواجدت فى طريقها نقاط جذب ، وخالعكسي
ِتنَمى وتضخم تلك الدوافع لديها متمثلة فى شخصية  َ ُ ُ

التى تزيد من سرعة وقوة وطاقة إندفاعها " مؤنس"
التى تكشف لها " بيج زى"العكسي وأيضا فى شخصية 
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، مصيرها بنفسها وفق إرادتها الحرةأحقيتها فى تقرير 
 من سلوكها لكنها مازالت لم تتحرر بشكل حقيقى

اإلعتمادى على الغير فتزداد قوة الجذب واإلقتراب بينها 
لم خيط مسئوليتها ًالذى يحاول جاهدا تس" مؤنس"وبين 

، ى جديدكبديل إعتماد" مؤنس"، فتتزوج نيابة عن زوجها
وتتحول إلى اإلتجاه العكسي المادى العملى القوى 

ها ظاهريا لكنها مازالت من داخلها مشدودة الى خيط حب
الن شد خيطها فى إتجاهين لحازم فتقع بين قوتين تحاو

، بين طالق مشكوك فى شرعيته وزواج متضادين
مشكوك فى قانونيته، فتبدا مرحلة التأرجح واإلهتزاز 

، فتقرر الهروب واإلحتماء عنيف بينهماالبندولى ال
فتقطع كل خيوطها المقيدة لها " بيج زى"بصديقها 

شوائية فى من التخبط والعوتتحول إلى مرحلة جديدة 
، وفى لحظة تكتشف ان حلمها محاولة للبحث عن ذاتها

كاد ان يضيع منها تعود مستاسدة فى الدفاع عنه " طفلها"
  .ليصبح خيطها الجديد الذى تدور حوله

 
على المستوى اإلجتماعى فهى احد نماذج المرأة فى ف

الطبقة المتوسطة بكل أدوارها وأبعادها وحاالتها 
 – األم – اإلبنة –ناتها اإلجتماعية فهى الزوجة ومكو

الهاربة / ثم المهاجرة– األخت –المرأة العاملة المتعلمة 
 المتزوجة للمرة الثانية – المطلقة –تجاه الحلم االمريكى 

وعلى المستوى النفسي نموذج للتردد ...  المديرة –
والضعف واإلعتمادية النفسية نموذج للطاقات واألحالم 

 هى ، تومة المقهورة التى تنتظر اى فرصة للتفجرالمك
َالحالمة المحبة المهمشة الفاقدة الثقة الخائفة التائهة  ُ ُ

 .تقمةالمقهورة االنتهازية الضعيفة القوية المتسلطة المن
 

 دمحم –حازم "وعلى الناحية األخرى نجد شخصية 
" ءَهنا"المتوهمة أنها شخصية فاعلة تجاه " ممدوح

ل تهميشه لزوجته وممارسة فرض السيطرة نكتشف أن فع
عليها ماهو إال رد فعل لتهميشه هو شخصيا وإفقاده الثقة 
ِفى نفسه من قبل عائلته التى تحتفى بأخيه األصغر فى 

اإلبن الخايب العويل اللى مابيعرفش "حين تراه العائلة أنه 
فهو أيضا مشدود بخيط تجاه عائلته " يمسك قرش فى إيده

شل فى الحفاظ على وظيفته الثابتة فى البنك وكرد فعل يف
َالمنحل"ويبدأ مشروعه الخاص  ، "ءَهنا"المشترك مع " َ

وهذا دال على ان عالقة الفعل ورد الفعل هى عالقة 
ائطين مائلين مسندوان متبادلة بينهما منذ البداية فهما كح

له بعد سفرها وإهتزاز " ءَهنا"، فمع تحدى على بعضهما
ها معه يفقد إتزانه النفسي التى كانت تحققه أو إنفالت خيط

َله، حيث كان تعامله معها تعويضا لعقد النقص " ءَهنا"
ًويحقق له إتزانا نفسيا ظاهرياالتى رسختها فيه عائلته  ً ً ،

حتى يصل لنقطة إنعكاس المسار ويدرك انه تحول من 
 إلى رد فعل عكسي، وهو ما" ءَهنا"وهم أنه فاعل تجاه 

ية غضبه وإندفاعه للخطأ اللفظى تجاهها يبرر هيستير
، ويصل يستيرية يائسة إلنكار هذا التحولكمحاولة ه

، ثم "الطالق"ن اإلهتزاز النفسي لحظة ألقصى نقطة م
ًيسقط فى مسار عكسي تماما مع وجود نقطة جذب قوية 

التى تزيد من "  سيد رجب–بدر "متمثلة فى شخصية 
تفتح له أبواب سرعة وقوة وطاقة إندفاعه العكسي ف

" إعتماديا"التحقق والتحرر والنجاح فتمثل له بديال 
تعويضيا لدوافع نقصه األولى مع العائلة فيحل محل 

فى مجال وإطار سلطته فيكون " حازم"ويدخل " ءهنا"
، ويدفعه يدور حوله ويجذبه لإلتجاه العكسيخيطا بديال 

ون فتك" أمينة"تجاه عالقة حرة إختيارية دون إمتالك مع 
ًسببا فى تحول مسار شخصيته قتميل إلى الهدوء واإلتزان 
والعملية والعقالنية ويتحول الى فاعل يتخذ القرارات 

ًالعملية بعالج أمينة طبيا وهو الموقف المضاد إلتجاه 
فقد تحولت شخصيته من رد الفعل الى فاعل لكنه " بدر"

يكتشف أن توقيت تحوله جاء متأخرا بعد فوات األوان، 
 فقدان أمينة يبدأ فى اإلنهيار وال ينقذه سوى لحظةوب

  ."طفله"شعوره بضياع حلمه األصلى 
 

فحازم هو النموذج الثانى من النماذج الواقعية المباشرة 
، هو على المستوى اإلجتماعى أحد لمصريمن المجتمع ا

النماذج للرجل من الطبقة المتوسطة بكل أدواره وأبعاده 
 األخ – اإلبن –ماعية فهو الزوج وحاالته ومكوناته اإلجت

 صاحب المشروع - ثم المطلق – األب – الموظف –
وعلى المستوى ...  المتزوج للمرة الثانية –الخاص 

النفسي هو نموذج لقوة المشاعر المتضخمة الغشيمة 
ِولطاقة الغضب المتفجرة عاطفيا بعشوائية هو المحب  ُ

ّالحالم العاجز الفاشل المهمش التائه الم لط القوى تسُ
 .المندفع المنتقم الضعيف

 
وهى " ّدمحم فراج/ مؤنس"ثم تدخل فى األحداث شخصية 

شخصية تنقلنا الى درجة أعلى على سلم الشخصيات 
َ، فهى شخصية تختلف عن شخصيتي لسلالدرامية بالمس

هما نموذجان "  وحازمءَهنا"َ، فشخصيتي "  وحازمءَهنا"
ن أن شخصية عامان من الواقع اإلجتماعى فى حي

، فهو شخصية هى نموذج خاص من هذا الواقع" ؤنسم"
 ءهنا"تعبر عن اإلمتداد المستقبلى لخط العالقة بين 

، فهو "إبراهيم "، فهو النموذج المستقبلى لطفلهما"وحازم
ذلك الطفل الذى ظل يعانى من فكرة ترك أمه له 
وإنشغالها عنه ورفضها له وهى الفكرة التى زرعها أبوه 

، وهى الرابط ه فى طفولته وعاش بها طوال حياتهداخل
، حيث وجد "ءهنا"تجاه " مؤنس"األساسي الذى جذب 

فيها شدة التمسك بطفلها ودفاعها عنه بكل الطرق وبكل 
قوة وضد كل الناس وهو مازلزل الكيان النفسي لمؤنس 

 ءهنا"، فمؤنس أحب وجد فيها األم المفقودة فى حياتهف
فزوجته "  األنثىءهنا"وليس " ل إبنهااألم المقاتلة من أج

، وهذا أحد أهم أسباب إختيار أنثويا" ءهنا"األولى تفوق 
ُممثلة جميلة أنثويا للقيام بدور زوجته االولى وتعمد 

المسلسل إظهار هذا الجانب االنثوي فيها لنفى إحتمالية 
، وهومايفسر  بهدف اإلشتهاء الجنسيءإرتباط مؤنس بهنا
 على ءغتصاب الزوجى من مؤنس لهنامشهد محاولة اإل

 للعالقة ءأنه رد فعل هيستيري لشعوره بأن رفض هنا
الزوجية بينهما لم يكن بسبب شكها فى عدم شرعية 

  ماذاضا لذاته ولشخصه هو، وهزواجهما وإنما كان رف
فجربداخله شعوره برفض أمه له فى طفولته فهاجم أمه 

شرة فى عد ذلك مبا، وهو ما وضح ب"ءهنا"فى جسد 
، فلم يكن ذلك إغتصابا جنسيا لكنه كان حواره مع والده

موازيا لعقدته تجاه جسد " ءهنا"هجوما جسديا على جسد 
  .أمه

 
فشخصية مؤنس شخصية مركبة بدرجة أعقد نفسيا من 

 وحازم حيث نستطيع القول بأنها شخصية ءشخصيات هنا
ًمأزومة نفسيا وليست مجرد شخصية مضغوطة نفسيا  ً

، هى على المستوى الدرامى تعتبر  وحازمءامثل هن
اإلمتداد المستقبلى الناتج عن تشوه العالقة بين هنا وحازم 

، وهو مايتضح عكس على إبراهيم إبنهما فيما بعدالذى سين
فى مشهد حوار مؤنس مع الطفل إبراهيم فى المطار عن 

سار مستقبله الذى يخطط له وأنه سيضعه على نفس الم
، فشخصية مؤنس فى أحد سه عليه سابقاالذى وضع هو نف

أبعادها الدرامية مرآة المستقبل التى يقف أمامها حازم 
 فى مواجهة مع الذات والحوار الذاتى أمام المرآة ءوهنا

أحد أهم الوسائل الفنية التى إستخدمها المسلسل بفنية عالية 
فى كشف تناقض الشخصيات فى لحظات مواجهتها لذاتها 

يا لكن فى قالب نس أحد هذه المرافكانت شخصية مؤ
، وفى قانون الفعل ورد الفعل هى شخصية درامية حية

 ءشخصية دافعة لإلتجاه العكسي فى مسار عالقة هنا
نموذج ، فعلى المستوى اإلجتماعى هى شخصية وحازم

عاكس لتناقض المجتمع ذاتيا، نتاج مجتمعين متناقضين 
م بالقيود الشكلية ، مجتمع األب المتزمت دينيا الملتزتماما

والقشرة الصلبة الخارجية للمتاجرة بالدين والهش 
ًاالجوف من داخله ومجتمع عكسه تماما هو مجتمع األم 

الراقصة وصاحبة ومدربة مدرسة الرقص "الفنانة 
فيكون نتاج هذين المجتمعين نفسيا مجرد مسخ " الحديث

ِإنسانى يعانى من فصام نفسي يظهر عكس ما ِيبطن فهو  ُ ُ
خليط بين عقدة أوديب مزج بين عدة عقد نفسية فهو 

 .وأزمة هاملت
 

نجد أنفسنا أمام " سيد رجب/ بدر"ومع ظهور شخصية 
الى منهج نوع آخر من الشخصيات الدرامية الذى يميل 

تحديدا ظلت " بدر"، فشخصية التعبيرية رغم واقعيتها
فترة درامية طويلة خارج إطار شخصيات النماذج 

 لكنها - وإن كان هذا أحد أبعادها -مباشرة الواقعية ال
 من شخصية تحمل من الدالالت الفكرية والفلسفية أكثر

، فإن كانت شخصية إنخراطها المباشر فى األحداث
مؤنس شخصية تسعى نحو التقوقع والتحصن متمترسة 

، اهرية للدين فى سلوك هروبى للخلفخلف القشرة الظ
ُعلى العكس تماما ت" بدر"فشخصية  ِمثل مسار وقانون ً

َالتحرر المطل فتبدأ  .ق فى سلوك هروبى أيضا لكن لألمامُ
الظهور فى أحداث الدراما بشكل " بدر"شخصية 

فى " حازم"منذ مشهد أستقباله لـ "  عبثى-وجودى "
لت وظ. "شاهين"ه العتيق وحتى مشهد عزاء منزل

، وهذا الغموض شخصية بدر غامضة طوال المسلسل
خلق هالة مغناطيسية للشخصية تضافرت الذى أحاط بها 

مع طبيعة تكوين الشخصية ذاتها التى إتسمت بالميل إلى 
ًالمجردات التعبيرية مما أضاف لها بعدا فلسفيا يم يزها ً

  .عن باقى الشخصيات
 

اليتحقق " بدر"ه بداية من داللة إسم" بدر"فشخصية 
يؤكد ذلك " نور"، وداللة إسم إبنته سوى فى اإلكتمال

، فهو شخصية !!بداية هو البدر الذى فقد نورهفسير، فالت
تسعى إلى الترقى والتسامى اإلنسانى وتجسد ذلك جليا 
أثناء لعبه الشطرنج مع حازم فى البداية حيث مات وزيره 

فقام بترقية أحد عساكره إلى " إشارة إلى موت شاهين"
، فهو يؤمن بتحرر وإرتقاء الروح من مادية الجسد وزير

اء عن متطلباته الشهوانية وتحرر العواطف من واإلرتق
، يؤمن بتسامي االحتياج وتحرر الحب من اإلمتالك

، يؤمن "نيكاألورجا"الروح إلى فطرتها الطبيعية البكر 
" اإلنسان األعلى"، الذى يتماس مع فكرة باإلنسان اإلله

، ويتماس مع فكرة الذى يقرأ له كثيرا" نيتشة"لسفة وفق ف
تيه الالهوتية والناسوتية، ويتماس مع فكرة المسيح فى حال

َالقطب الصوفى المرتقى لحد الفناء فى الذات اإللهية" َ ِ ِ ُ" ،
هو صاحب البيت الكبير بتكويناته التجريدية التعبيرية من 
زخارف ووزجاج معشق ومشربيات خشبية كأننا فى دار 

ديم ، فهو القًله بعدا تاريخيا عتيقا فى الزمنعبادة تعطى 
، صاحب األرض الجديدة ى تبدا من عنده كل الخيوطالذ

  .ها من فواكه مختلفة أشكالها وعسلالتى تشبه الجنة بما في
  

 هو المتعالى على األحداث فاليتدخل فيها بشكل مباشر 
جأ وإنما يحركها ويؤثر فيها عن بعد واليتأثر بها وال يتفا
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، يمنح عطاياه بحب بها وعالم بتحركات كل من حوله
 لكل من يحاول الخروج من ًدود ويسحبها عقابابالح

ِتسامى المتأله المطلق اإلرادةُ، هو اإلنسان المملكوته ُ َ.  
 

لكن " بدر"التعبيري لشخصية / هذا هو البعد الفلسفى 
،  ينسحب عليها طابع الواقعية أيضاذلك لم يمنع دراميا أن

لمحيطة بها أنها أيضا فنكتشف بعد كل هذه الهالة ا
خاضعة لقانون الفعل ورد الفعل بعد " او فكرة"شخصية 

، فنعرف أنه كان ل خارج سياقها لفترة طويلة نسبياأن ظ
أحد أهم رجال الصناعة وصاحب إحدى أكبر الشركات 
الصناعية فى الماضى ودخل مصحة لألمراض النفسية 

 فنعرف ،28ًتها النفسية أخيرا فى الحلقة حتى تكشفت أزم
، ونكتشف "نور"مته النفسية وهو موت إبنته سب صد

لتفسير أنه إعتبرها " أمينة"موت إبنته دراميا لحظة موت 
بديال تعويضيا عن إبنته وهو مايفسر عذرية عالقته بها 

   .مق إحساسنا كمشاهدين بآالم الفقدمما ع
  

وهنا تتضح منطقية وواقعية رد فعل تلك الشخصية التى 
ً نفسيا هروبيا باإلنكار النفسي لموتًإتخذت موقفا  إبنته ً

، لذا كان هروبه النفسي وإعتبرها تركته ورحلت فقط
بالتحرر والتخلى عن فكرة اإلرتباط " رد الفعل"العكسي 

، مما أدى  لتجنب صدمة الفقد التى أصيب بهابأى شخص
إلى رفض كافة أشكال اإلرتباط والملكية المؤسسية 

لك على حتى إنسحب ذ" اإلجتماعيةسواء اإلقتصادية أو "
، فكان أهم األقطاب المؤثرة رفضه لمؤسسة الزواج نفسها

محاوال تفكيكها لتحريرها "  وحازمءَهنا"فى عالقة زواج 
من قيودها، فلعب على نقاط ضعفهما تارة بالترغيب 

ِّ المَخلص لعالقتهما من كل قيدوتارة بالترهيب فهو ، فهو ُ
لكنه فى النهاية ". مؤنس"اه لقوة القوة المضادة فى اإلتج

أكتشف أنه احب أمينة فعال وأرتبط بها وأن حبه لها كان 
  ."رجعهالى ياحازم"إمتالكى بالفعل به جزء 

 
فكأنه دار فى مسار دائرى فعاد لنقطة البداية كسائر 
شخصيات المسلسل التى إكتشفت فى النهاية أنها دارت 

لى لكن بخبرات فى مسار دائرى وعادت لبداياتها األو
فهل ستكون . ة غيرت من طبيعة عالقاتها ببعضهامختلف

حركتها الجديدة فى نفس المسار أم أن التغير الذى حدث 
وهو !! فى طبيعة تكوينهم سيؤدى إلى مسارات مختلفة ؟

ليه المتلقى نفسه سؤال تركه المسلسل مفتوحا ليجيب ع
ى فالمتلقى الذى شارك الشخصيات ف. وفق قناعاته هو

مه وقناعاته للواقع رحلتها السابقة بالتأكيد تغيرت مفاهي
وإن كنت أنا شخصيا كمتلقى لم أقتنع . الذى يحيط به

بنهاية المسلسل التى دارت بالشخصيات فى مسار دائرى 
وكنت اعتقد ان رحلة هذه الشخصيات وطبيعة حركتها 

" ردود فعل"ها عواقب وردود فعلها البد ان يكون ل
، لكن يبدو ان المؤلف آثر النهاية السعيدة اعنف من ذلك

  .لهادئة وهو حر طبعا فى وجهة نظرهاو ا
 

يات بالقطبية بين القوى إتسمت عالقات الشخص
القطبية فى عدة أشكال او ، وتنوعت تلك المتضادة
لى ، فنجد قطبية ذاتية فى إنقسام الشخصيات عمستويات

قطبية ، ونجد عالقات نفسها فى عالقة مواجهات ذاتية
 – ومؤنس ء هنا- وأمها ء هنا– وحازم ءثنائية مثل هنا

 - وبدر ء هنا– وزوجة مؤنس ء هنا- وبيج زى ءهنا
 حازم – حازم وامينة - حازم وبدر -حازم ومؤنس 

 بدر – مؤنس وبدر - واخت مؤنس ء اخت هنا-ووالده 
 وحازم ومؤنس ءوامينة، ونجد عالقات قطبية ثالثية هنا

 حازم – حازم وبدر وامينة –در  وحازم وبء هنا–

زم  وحاء هنا– ومؤنس وزوجته ء هنا–وشاهين وبدر 
تلك القطبية المتنوعة  . مؤنس ووالده ووالدته–وامينة 

خلقت شكبة متشعبة من التقاطعات ونقاط الجذب والتنافر 
ًفيما بينها مما خلق طاقة درامية متزايدة فيما يشبه مجاال 

 ومع التغير المستمر لوضعية ًمغناطيسيا متعدد األقطاب
وترتيب هذه األقطاب تغيرت إتجاهات العالقات بين 
الشخصيات بشكل جدلى مستمر وكأننا نواجهة موجات 

  .متالحقةدرامية متالطمة ومتجددة و
 

تلك الجاذبية المغناطيسية للدراما إنعكست على كافة 
مستويات التلقى وكافة مستويات التفسير والتأويل فتحولت 

لة الشخصيات من مجرد نماذج واقعية فى الحياة إلى دال
إرتقائها لمستوى تعبيرى آخر له أبعاد ودالالت فلسفية 

، يةنوع مغاير من الشخصيات الدرام. وفكرية مجردة 
تميل إلى نوع يميل الى منهج الواقعية السحرية التى 

، وهو تصعيد فنى فى منهج الكتابة التعبيرية رغم واقعيتها
ل مازالت الدراما المصرية التليفزيونية لم والتمثي

تستخدمه بشكل شائع نظرا لصعوبته على المبدع والمتلقى 
، لمتلقىفى آن واحد لما يتطلبه من خلفيات ثقافية للمبدع ول

ما قد يؤدى إلى إنحصار العمل الفنى فى دوائر المتلقى 
، وهو المأزق وى فقط فيفقد جماهيريته وشعبويتهالنخب

من تجاوزه بكل " تنلعبة نيو"ن مسلسل الذى تمك
احداثه (، فحافظ على بساطة وواقعية بنيته عناصره الفنية

َفضمن المستوى األدنى للتلقى بوضوح فى ) وشخصياته َ
، وفى نفس رات اإلجتماعية والنفسية البسيطةإطار التفسي

الوقت أضفى مسحة من التعبيرية السحرية إلى هذه البنية 
صعيد التأويل والتفسير إلى مستويات الفنية كرافعة لت

فلسفية وفكرية مجردة، وهذا الملمح التعبيرى اليصل إلى 
مستوى اإلجادة والتميز سوى بتضافر كافة عناصر العمل 
الفنى وتناغمها الداللى، وهو مايعنى فرض إتجاهات 
وطرائق فنية ممنهجة على أداء الممثل تضمن تناغم أدائه 

ة ومع باقى الشخصيات، أى أن مع باقى العناصر الفني
ًاألداء التمثيلى هنا لم يكن حرا او خاضعا لتصور الممثل  ً

  .الشخصي فقط وإنما خاضع للرؤية العامة للعمل الفنى
 

إعتمد األداء التمثيلى على المنهج الواقعى بالتنويع بين 
، "األسلوبية الحديثة"و " ألسلوبيةا"مدرستي األداء 

 من مدارس التمثيل تتبع اإلتجاه هى مدرسة" األسلوبية"و
قسطنطين "الواقعى وقد أسس لها المخرج الرائد 

وتطورت على يد مدرب التمثيل العمالق " ِستانيسالفسكي
، حيث تركز هذه المدرسة على "اسبرجلى إستر"

النواحى الداخلية الشعورية للشخصية وإنفعاالتها النفسية 
ِوربطها بحياة الممثل الشخصية فيما عر الذاكرة "َف بإسم ُ

جة من درجات بهدف الوصول إلى أعلى در" اإلنفعالية
فهى " األسلوبية الحديثة"، أما تقمص الممثل للشخصية

مزج بين األسلوبية وبين والمدرسة الكالسيكية التى تهتم 
بالمظاهر الخارجية للشخصية مثل الوضع الجسدى 

ين ، فمزجت بِءات والتنويعات الصوتية الحرفيةواإليما
النسق الخيالى والنسق التقنى، وفى بعض المناطق 

  . تمثيلية أضيفت مسحة من التعبيريةال
  

فبناء الشخصيات جاء فى سياق المنهج الواقعى لكن 
بميول مختلفة بين الواقعية المباشرة والواقعية السحرية 

فجاء أداء الفنانة  .عية التعبيرية والواقعية الرمزيةوالواق
يا مع المنهج الواقعى المباشر متبعا متواز" منى زكى"

المدرسة األسلوبية فوصلت إلى درجة عالية من 
المصداقية التى أدت فى بعض المراحل إلى توحد بعض 
َالمشاهدين نفسيا مع الشخصية لوال أن تطور األحداث 

َفكك هذا التوحد النفسي فيما بعد نتيجة للتحوالت الشديدة  ّ َ
إلى أقصى اليسار فى الشخصية من أقصى اليمين 

والمسار البندولى التى سارت عليه الدراما فتحولت بؤرة 
إهتمام المشاهد معه إلى محاولة اللحاق والمالحقة الذهنية 
والنفسية لتفسير هذه الترددات السريعة بإسقاطها على 

 – القانونية -األخالقية (مستويات التفسير اإلجتماعية 
 -د التوح(سير النفسي ومستويات التفاعل والتف) الدينية

، فجاء الناتج النهائى ) الرفض- اإلقتناع –التعاطف 
ُ، ويعتبر من ًيا فى أقوى وأعلى درجاته الفنيةللشخصية فن

لفنانة منى زكى فى حياتها أقوى األدوار التى أدتها ا
، فوصلت إلى مستويات فنية غير مسبوقة وستظل الفنية

ى بعض المشاهد مثل معيارا قياسيا لفترات طويلة بعدها ف
  .مشهد الوالدة ومشهد الطالق

 
كعادتنا به أدى الشخصية بدرجة " دمحم ممدوح"أما الفنان 
سواء فى لحظات القوة او "  األسلوبية-الواقعية"عالية من 

الضعف وبإنفعاالت شديدة المصداقية خصوصا فى 
أو " ءهنا"لحظات الغضب الهيستيري سواء امام 

عة الشخصية اإلندفاعية عاطفيا معبرا عن طبي" مؤنس"
  .المتهورة سلوكيا فى مرحلة عالقتها بهنا وطالقه منها

  
 وعلى النقيض نجده أجاد تجسيد الجانب الرومانسي 

 فى الحالم المتسامى المتأنى الفاعل المتعقل الذى ظهر
" كتلة مشاعر"، فهو ممثل "امينة"شخصيته فى عالقته بـ 

ت الحالة اإلنفعالية قادر على تجسيد مختلف تنويعا
نتهى الحساسية للشخصية فى سياق المشهد الدرامى بم

 .الفنية واإلنسانية
 

" دمحم فراج"وبعين واعية من المخرج يتم تسكين الفنان 
، وهو القدير فى أداء الشخصيات "مؤنس"ألداء شخصية 

المركبة بل المعقدة نفسيا لما يملكه من أدوات ممثل شديد 
 والحساسية الفنية فجاء أداؤه متبعا أيضا الموهبة والحرفية

" األسلوبية الحديثة"المنهج الواقعى لكن وفق المدرسة 
فأجاد إستخدام حركة الجسد واإليماءات الرمزية 
ِوتعبيرات الوجه الحرفية وأضفى مسحة رمزية على تلك 
التقنيات تجلت بشكل واضح فى وضعية جسده لحظة 

ظة ندمه على مصارحته  منه ولحءإنهياره بعد هروب هنا
ومشهد رفع المصحف فى وجه حازم .. .لهنا بحبه لها 

وهذا اإلسقاط الرمزى كان مقبوال نظرا لرمزية القالب 
 ضاغط ُالدينى التى وضعت فيه الشخصية كعنصر

  .الخ... ِوسجن مقيد لسلوكه 
 

سيد "ونأتى إلى نوع مغاير من األداء التمثيلى مع الفنان 
لما لها من أبعاد درامية " بدر"صية الذى أدى شخ" رجب

تعبيرية وأبعاد موضوعية فلسفية تجريدية فجاء أداؤه 
متوازيا ومتناغما مع تلك األبعاد فى األداء حيث أضاف 
إليه مسحات تعبيرية سحرية لكى يضفى هالة من 

تافيزيقى على الشخصية فى الغموض السحرى المي
 منفردة طوال ، فظل يعزف فنيا فى مساحة سماويةبدايتها

َّالمسلسل حتى حط على أرض الواقع فى النهاية أمام قبر 

إبنته عائدا إلى المنهج الواقعى األسلوبى المباشر، وهذا 
األداء المائل للتعبيرية هو طريقة أداء غير شائعة 
اإلنتشار لدى متلقى الدراما التليفزيونة المصرية لذا كثر 

كشفت فى الجدل حولها طوال عرض المسلسل حتى ت
 هذا النهاية وعاد الى األداء الواقعى ففسر للجمهور أسباب

  .األداء الغرائبى بالنسبة له
 
  اجـــــالبس وإكسسوارات وماكيــوازى تصميم مــد تـــوق



  

  اليساري
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 الشخصيات مع المنهج الواقعى فى بنية الشخصيات 
ً، فكان داال  لكن مالت التصميمات الى الرمزيةدراميا

ًوداال فى " الظاهرية"تماعية والفكرية على الخلفية اإلج
، فكان لها" الباطنة" التطورات النفسية نفس الوقت على

اإلستايل الفورمال او الكاجوال مرتبطا بطبيعة تكوين 
، المرحلة االجتماعية التى يمر بهاالشخصيات إجتماعيا و

أما األلوان مابين الزاهية واالسود والرماديات ونقشات 
 السادة والخطوط والكاروهات والزخارف بين المالبس ما

النباتية والزركشة والورود كانت داال على الطبيعة 
بل كان ضيق المالبس . النفسية لكل شخصية وتطوارتها

او إتساعها الفضفاض داال على مدى إنغالق الشخصيات 
وجاءت . وتفتحها سواء النفسي ام الفكرى واالجتماعى

ة المالية التى تمر بها اإلكسسوارات متماشية مع الحال
 .الشخصية من ناحية إكسسوارات عادية ام انها براندات

 
وإنعكس ذلك الطابع الواقعى أيضا على إختيار أماكن 

ة كل شخصية وفق المحددات ومواقع التصوير فى حيا
ددات وتوزيعات اإلضاءة التى شملت مح. السابقة

تجاه وقوته وفقا واالشخصيات وموضعها من الضوء 
  .حالة الدرامية للمشهد ودالالتهلل
 

ونصل إلى إحدى أرقى العناصر الفنية بالمسلسل وهى 
التى إرتكزت " تامر كروان"الموسيقى التصويرية للفنان 

على ملمحين هامين اولهما تلك النغمات الوترية وكأننا 
كل شخصية " أوتار"نسمع صوت إهتزاز خيوط 

 هزات أوتار وتنوعت بين النغمات القصيرة الدالة على
الشخصيات نفسيا دون شوشرة على حوار الشخصيات 
الحامل الرئيسى للحالة الشعورية للمشهد فتجنبت التكثيف 

، وبين  او المكرر لتلك الحالة الشعوريةالمفتعل والزائد
نغمات طويلة بسيطة دالة ومسايرة وموحية بمسارات 

منهج فإنتهجت الموسيقى ال. حركة الدراما البندولية ذاتها
والتجريدى فلم تزاحم الدراما السائرة " النفسى"التعبيرى 

  .على المنهج الواقعى
 

وهكذا كانت كافة عناصر العمل قادرة على رسم مالمح 
الشخصيات ومحدداتها المتناقضة بدقة واقعية عالية وهو 
مايحسب لكل فريق العمل بداية من السيناريو الذى وضع 

يات والحوار الذى إمتاز اللبنة األولى لمحددات الشخص
بجمل حوارية غاية فى بساطة السهل الممتنع مراعية 
لواقع الطبقة اإلجتماعية للشخصيات من ناحية مستوى 
تعليمها وقناعاتها األخالقية وإنتماءاتها الفكرية والدينية 
ومظاهر بيئتها وحياتها اليومية ومراعية لتغيرات 

ستمرار بين حاالت وتحوالت حاالتها النفسية المتغيرة بإ
 .الضعف والقوة واإلهتزاز واإلرتداد واإلنهيار

 
وهذه الهارمونية الشديدة فى بين عناصر العمل كلها تنم 
عن وجود نسق فنى واحد حاكم للعمل يقف خلفه فنان 
ًمبدع يمتلك وعيا يمكنه من تحديد دالالته بفهم ويمتلك من 

ا بدقة الحرفيات الفنية التى تمكنه من الوصول إليه
ًووضوح ويمتلك خياال إبداعيا مغايرا وحساسية فنية 

الوقت وهو المؤلف تمكنه من شد إنتباه المتلقى طوال 
 فهو قادر على توصيل ،"تامر محسن" والمخرج الفنان

رؤيته بوضوح للجميع فيحاولون تحقيقها كل فى مكانه 
وفى تخصصه فخرج الهدف الفنى من دائرة التميز او 

دى إلى هدف تميز وظهور العمل الفنى ذاته، الظهور الفر
فأثار الجدل حول كافة عناصر العمل الفنية بال إستثناء 
ًفكان تألقا جماعيا مما يضعه فى مصاف األعمال  ً

   ية الكبرى المتميزة لفترات طويلةالدرام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الكورية ) دايو(بارك شل هو، المدير التنفيذي لشركة » انتحار« حادث يوم أمس وقع
ادث موجة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة الجنوبية ، وأثار الح

غضب واسعة وشكك كثيرون بقصة االنتحار وإذا ما كانت مدبرة حتى قبل ظهور نتائج 
التحقيق العدلي، وتعالت مطالبات برلمانية وشعبية بالتحقيق العاجل وكشف مالبسات 
الحادث، وتداول مدونون وموقع إلكترونية والفضائيات اعتبرتها مادة إعالمية لجعلها 

 األحزاب النافذه ونشر قذارتها باتخاذ البعض لتوجيه االتهامات من أدوات التوتر بين
الى الخصوم السياسيين وتبادل االتهامات قبل البدء بالتحقيق الجنائي وحل محلها 

  .التحقيق السياسي
 

التراث الكوري يحفل بكثير من قصص االنتحار وشملت بعض األدباء والفانيين والسياسيين وهي ظاهرة تغلغلت 
حدى بها إلى اعتالء الرتبة األولى  في السنين األخيرة بدولة كوريا الجنوبية بأكثر من ضعف المنتحرين، مابسرعة 

ً شخص يوميا والمرتبة الثالثة 44، بمعدل انتحار ية دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنم30في صدارة 
  ً.عالميا

 
ًما واسعا باعتباره مشكلة وطنية كبرى خاصة بعد انتحار العديد ظاهرة االنتحار في كوريا الجنوبية استرعت اهتما ً

الرابطة "، تسمى 2003من المشاهير اإلعالمية والرياضة والسياسية، مما حدى الى إنشاء منظمة غير حكومية في 
  .2005ًوالتي تتلقى دعما من قبل الحكومة منذ عام " الكورية لمنع االنتحار

 
 شخص من كل 28.7تبة الثانية على مستوى العالم ألكبر عدد حاالت انتحار، بمعدل  احتلت كوريا المر2013عام 
ً ألف شخص، وقد كان االنتحار المسبب األول للوفيات في كوريا الجنوبية، خصوصا لألشخاص الذين تتراوح 100

  .ً سنة وذلك وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية39 إلى 10أعمارهم بين 
 

 في استطالع رأي أجراه 2016 عام JKMS" جيه كيه إم إس"ن مجلة العلوم الطبية الكورية كشف تقرير صادر ع
ً امرأة لديهم أفكار انتحارية، كما أن 12476ً رجال و6768 ألف مواطن كوري فيما يخص االنتحار، أن 200على 

ستطالع حاولوا من العدد المشارك في اال%) 3.9أي ( امرأة 481و%) 4.6أي نحو ( من الرجال 341هناك 
  .بالفعل االنتحار من قبل مرة واحدة على األقل 

 
ْوالسؤال هو لماذا يقدم الكوري ع   ؟لى التخلص من حياته بهذه السهولةُ

 
ًبالطبع أسباب االنتحار المباشرة كثيرة ومتنوعة تختلف كثيرا عنها في الدول والبالد األخرى، لكن ما أريد مناقشته 

ا يقدم عدد أكبر من البشر في كوريا عنه في باقي بقاع العالم على االنتحار؟ لكنها ثقافة لها في هذه المقالة هو لماذ
  .جذورها وتعتبر المنتحر شجاعا وبطال يمسح عارا لحق به

 
في سبيل مواجهة هذه الظاهرة بدأت كوريا في توفير أشكال متنوعة من العالج النفسي، كذلك الحظوا أن جسر نهر 

األماكن التي يحدث عندها حاالت االنتحار، وهناك عدد كبير يلقي بنفسه من فوقه، فبدأوا بنشر الهان من أكثر 
صور عائالت وصور سعيدة لتشجيع األشخاص على عدم القفز، كذلك نشروا الكثير من العبارات المفرحة 

 .والمشجعة فوق الجسر
 

 الخالصة
نتحار الكوري ووظفت وسائل التواصل االجتماعي استغلت األحزاب والفئات المتناحرة على السلطة حادث ا

والفضائيات بتسليط الضوء األسود على الحادث بدال من انتظار نتائج التحقيق الجنائي، ولم تسلط الضوء على ثقافة 
   الشعب الكوري لالنتحار

 

 
 

  
 

 مصر



 

LEFTIST 

 

  
  

ار -32         ات ال د:: ال ان ::  58 رق  الع                                  2021ح

Review

 منذ زمن بعيد، دأب العديد من المفكرين وأساتذة 
التنوير في دول العربان والمتأسلمين وعبر العالم أجمع 
على المطالبة بضرورة تجديده وإصالح الفكر 
اإلسالموي، للمحافظة على الدين ذاته وحماية معتنقيه 
وغير معتنقيه من تعاليمه الفقهية الالإنسانية، لكن أفكارهم 

َّالكتب بعيدة عن األضواء، عصية على ظلت رهينة 
 في -ً مالم يكن معدوما -التطبيق، فكان أثرها محدودًا 

  .مواجهة المشكالت التي تعاني منها المجتمعات المتأسلمة
 

يتردد بكثرة “ تجديد الخطاب الديني”ًحاليا، أصبح تعبير 
على كل األلسنة، واحتل مساحات واسعة من وسائل 

واصل االجتماعي المرئية والمقروءة اإلعالم ومواقع الت
والمسموعة، خاصة بعد إعالن ابن سلمان عن مفهومه 
لفقهه إسالموي جديد، يمكن تطبيقة في مملكته المتسعودة، 

  !الراعية الكبرى لإلرهاب الديني في العالم 
 

ًوفي األحاديث الصحيحة المشهورة، نجد حديثا يرويه 
َأبو هريرة عن ر) الجليل(الثرثار  ْ َسول  صلعم قالَ ِ َّ ِ ُ: 

ّإن  يْبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنَة من يجددُ ( َ َِّ َِ َ َُ ِْ َ َ ٍِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ِ َْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َّ
َلها دينَها َِ َ( 

وصححه السخاوي في ) 4291/رقم(رواه أبو داود 
السلسلة "، واأللباني في )149" (المقاصد الحسنة"

  )599/رقم" (الصحيحة
 

ِّيرة لم يحدد من هو المجدد وما صفته، ومع أن ابو هر
ومرت . وهل يكون من رجال الدين أم السياسة ام غيرهم

، ولم )عام1500ما يقرب من (على قوله زمن طويل 
خالله سوى المزيد من القتلة المجرمين ) هللا(يبعث 

والدجالين والكذابين، الذين أجبروا بفضل التكنولوجيا 
ءات الدين ورداءته، وعدم ْالغربية الحديثة على كشف سو

 !مواءمته للتطور البشري
*** 

، من أي )تحريضي(الخطاب بوجه عام، هو أي كالم 
شخص مختص بشيء ما، يخاطب به الجموع التي تستمع 
إليه أو تتابعه أو تتبعه، ليوضح لهم طبيعة عمله وما يريده 
وماال يريده منهم، من خالل طرح أفكاره عليهم، وهو في 

ًل يستفيد منهم ماديا أو معنويا، لذلك يهدف إلى كل األحوا
ًالتأثير عليهم ليتخذوا موقفا معينا من فكره َّ هناك الخطاب . ً

السياسي والخطاب اإلعالمي والخطاب الديني، وجميعها 
خطابات دعائية تحريضية، تدور عادة حول التأثير على 
 ًاآلخرين، وقد تتضمن قدرا من األكاذيب أو من الحقائق،

ّوفيها محاوالت شتى لتبرير األحداث في الواقع الذي 
يعيشه المجتمع، من خالل أدلة يتم جمعها من هنا ومن 

وبذلك تكون تلك المحاوالت . هناك بهدف النفي أو اإلثبات
َّذات مصداقية أو عديمة المصداقية، أي أن تكون عاطفية 
مجردة، تهدف إلى إثارة المشاعر وتجييش األحاسيس 

أو تكون على قد قدر ما من العقالنية فحسب، 
فهل . والموضوعية، لبسط الحقيقة، ومواجهة الواقع

التجديد المطلوب يتناول الخطاب الديني وحده، أم يشمل 
الدين برمته كما قال ابو هريرة؟ ومن ثم المساس بالتراث 
الفقهي واألسس القائم عليها وهي القرآن والسنة، وإزالة 

ِّدمرة إلنسانية البشر؟ وما هي كيفية ما بهما من ألغام م
َّالتجديد ومن هو الشخص المخول أو األشخاص 

هل : َّالمخولون بالقيام به؟ والسؤال األهم واألخير هو
ِبإمكان من صنعوا الديانة بشكلها الحالي، ومن يروج لها،  ّ

  ويستفيد من تجارتها المزدهرة أن يغير فيها أو يجددوها؟
 

  ن أقوى الخطابـــات التحريضية التيإن الخطاب الديني م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تستهدف العاطفة من دون العقل لدي البشر، وينتفع منه 
األفراد العاديين ورجال الدين المحترفين والهواة ورجال 
السياسة، وكل شخص يريد أن يظهر أمام اآلخرين 

 يزيل الشكوك وعدم بمظهر الورع والتقوى بشكل
ًيعتمدون جميعا في . االطمئنان لدي من يستفيد من ورائهم

خطابهم على تراث فقهي تمت صياغته على مدى قرون 
ًعديدة من قبل موتورين مقدسين، ويعرفون جميعا أن 
أحدًا لن يستطيع االعتراض على كالمهم، حتى وإن اتسم 

د من بالهذيان والهلوسات، وأنه ال يمكن ألحد التأك
ُّصحته، مهما اتسم بالسيولة واالنتقائية، وتدخل الخيال 

لذلك نرى . الذهني في محتواه، بإضافة أو حذف ما يشاء
ًالخطاب الديني حاضرا بوضوح في الخطاب السياسي 
واإلعالمي العام، بل وفي الخطاب الفردي الخاص، مما 

“ إن شاء هللا”يدمغ سلوك المجتمعات المتأسلمة بخصال 
  “ …يها على هللاخل”و
 

وهكذا صدر الدين وفقه المكين من قبل أشخاص فاسدين، 
واعتمد على تراث مليء بالفساد، مما أفضى إلى خلق 
أجواء حياتية شديدة الفساد، تجعل من المتأسلم أن يظل 
ًضعيفا بطريقة غبية، إذ يحمله على الخوف من نفسه 

مل في ومن اآلخرين ومن العقاب في الدنيا واآلخرة، واأل
الثواب بعد الموت من خالل انحرافات سلوكية يقوم بها 

  ...في حياته
 

من « : يقول الفيلسوف األلماني الشهير إيمانويل كانت
 »ُنسيج اإلنسان الفاسد، ال يصنع أي شيء مستقيم أبدًا

 Kant´s Gesammelte Schriftenاألعمال الكاملة (
 )23 ص 8 المجلد 1900برلين 

*** 
فون تجربة التجديد اإلسالموي التي قام بها الجميع يعر

، في تركيا، )1938 - 1881(مصطفى كامل أتاتورك 
فبعد إسقاطه الخالفة العثمانية والقضاء عليها، ذهب أبعد 
بكثير من ابن سلمان أو غيره، حث أغلق المدارس 
اإلسالموية وألغى المحاكم الشرعية، وأبطل العمل 

 لتحل بدال منها مجموعة ،1926بالشريعة في قانون عام 
كما أمر بمنع تعدد . من القوانين العلمانية األوروبية

الزوجات، واستبدال عقود الزواج الشرعي بالزواج 
، أبطل كتابة اللغة التركية 1928وفي نوفمبر . المدني

بالحروف العربية، واستبدالها بالحروف الالتينية في 
 وفي ديسمبر .الكتابة، لتصبح بالشكل الذي نراه اليوم

. ، منح النساء حق التصويت والترشح في البرلمان1934
ّوحرص على أن يكون مظهر األتراك غربيا ال شرقيا،  ّ

  .فمنع ارتداء الطربوش والجلباب الذي يرتديه رجال الدين
 

ومع كل هذا وغيره، كادت جميع المياه أن تعود مرة 
ثابت أخرى إلى مجاريها في تركيا، والسبب في ذلك هو ال

، فإذا اعتبرنا على غير الحقيقة أن !من الدين بالضرورة
ابن سلمان برئ من الفساد وأنه حسن النية فيما طرحه 
من تغيير فقهي وتراثي بشكل مبهم، فمن يضمن لنا التزام 
الحكام اآلخرين وفقهائهم به؟، وإذا حدث بالفعل تغيير ما، 

مة لعادتها َّفمن يضمن استمراريته من بعده، وأال تعود ري
القديمة، خاصة وأن االنتكاسات متعددة ومتكررة هي 
السمة الحاضرة باستمرار في تاريخ اإلسالموية؟، فقد 
أثبتت التجارب التاريخية، وفي مقدمتها تجربة أتاتورك، 
ٌّأن هذا الدين بمقوماته الثابتة، عصي علي التغيير 
والتجديد، وأن من يحاول تجديده، كمن يحاول تجديد 

بكلمات أخرى هل يمكن تغيير الثابت ! لمولود بعد والدتها
من الدين بالضرورة، والثابت هو ما جاء في القرآن 
والسنة، وما فعلة نبي األسلمة وخلفاؤه الراشدون من بعده 

  .واألئمة المطهرون وألو األمر من المتأسلمين
 

هل باستطاعة أحد التغلب على أهم المشاكل التي تواجه 
الفقهي (أو التغيير الديني ) الكالمي(لخطابي التجديد ا

، وهي مشكلة فك االشتباك بين النمط التاريخي )التراثي
للدين والواقع المعاش من قبل المجتمعات العربانية 
واإلسالموية، بمعنى أن يرفع هيمنة هذا التاريخ وسطوته 

الديانة . عن الواقع، والتعامل مع الواقع بقوانين زمانه؟
ية عبر تاريخها، قائمة على عدم االعتراف اإلسالمو
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بتنوع األفكار، واختالف اآلراء، وتغرس في مجتمعاتها 
، حيث تعتبر المساس باألفكار المختلفة أو “عقلية القطيع”

المخالفة على أنها مساس بقيمة الدين نفسه، وأن كل 
ٍراع، وكل راع مسؤول عن ”متأسلم في أي موقع، هو  ٍ

ِّأن يعيد ويكرر على مسامع األجيال ، ومهمته هي “رعيته
المتتالية األقوال المفبركة واألحداث المفتعلة التي لم 

  .تحدث إال في خياله هو
 

وبذلك أصبح العربان والمتأسلمين بوجه عام ال يدركون 
، “االختالف”َّأن أهم معايير الحضارات اإلنسانية هو 

، وكلما تطورت المجتمعات في سلم الحضارة اإلنسانية
كلما كان اإلختالف هو نقطة االرتكاز التي تقوم عليها 
اسس تلك الحضارة، التي قوامها استعمال العقل وتطور 
الفكر وتقدم السلوك، عندما ينظر المرء لكل مختلف معه 
أو مخالف له، بأنه مرآة تعكس ذاته بما فيها من عيوب 
 فكرية وسلوكية، ال بكونه خطر يتهدد حياته، فيبادر العقل

  .السليم إلى إزالتها والتخلص منها
 

إن العيوب الفكرية والسلوكية لدي أتباع الديانة 
اإلسالموية ناجمة في األساس عن مجموعة من اآليات 
ًالقرآنية التي تضع حاجزا كبيرا بينهم وباقي البشر،  ً
المختلفين معهم والمخالفين لهم، وتجعلهم يتوجسون منهم، 

 :منها على سبيل المثال
 نما المشركون نجس،إ{

 ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم،
ًال تجد قوما يؤمنون با واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا 

 ورسوله،
وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون 

 !إلخ...نخشى أن تصيبنا دائرة
أضف إلى ذلك مجموعة كبيرة من األحاديث الفقهية التي 

رسخ لنظرية المؤامرة الكونية ضد الديانة ومعتنقيها في ت
 :كل العصور مثل

يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى « 
بل أنتم : ِومن قلة نحن يومئذ؟ قال: فقال قائل. قصعتها

ٍيومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن هللا من 
. ي قلوبكم الوهنصدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن ف

حب الدنيا، : يا رسول هللا، وما الوهن؟ قال: فقال قائل
  .»وكراهية الموت

 
نحن قوم أعزنا « : كما ينسب إلى عمر بن الخطاب قوله

  .»هللا باإلسالم ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا هللا
 

كل هذه وغيره من المقوالت تجعل التعامل مع اآلخرين، 
ّوالتعلم منهم،  وهذا . والتعايش السلمي معهم شبه مستحيلَ

هو سر ضعف البحث العلمي لدي العربان والمتأسلمين، 
وضعف العقلية النقدية واستشراء نظرية المؤامرة 

.. وهو السبب في تهميشهم للعلم وتمجيد الخرافة.. عندهم
هذا هو .. وهو وراء ازدرائهم للعقل وإعالء شأن العاطفة

هذا هو سبب .. عتماد على الخبرسبب إهمال التجربة واال
إنه باختصار هو أحد أهم .. حب الموت واحتقار الحياة

أسباب تخلفهم وابتعادهم عن نبض اإلنسانية وروح 
 ...العصر

*** 
 نبيهم -) الحسنة(ِّماذا يفعل المجددون في أسوتهم 

، وفي أقواله المشينة وأفعاله الرديئة التي ال -) الكريم(
إنسان عادي، فما بالك إن كانت قد يمكن أن تصدر من 

صدرت من نبي مرسل، يهدي الناس لطريق الحق 
  والرشاد كما يزعمون؟

هل باستطاعة أتباعه الكف عن السب والشتم، وهو قد 
وهي عند أم سليم ودعا ) أم أنس(سب الجارية اليتيمة 

َّعليها بأال يكبر سنها وال يكبر قرنها، وعندما المته أم 
يا أم سليم أما تعلمين أنني «:  ضحك وقالسليم على ذلك،

اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى 
البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه 
من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة 

 كتاب -صحيح مسلم . [»وقربة يقربه بها منه يوم القيامة
أو ) صلعم( باب من لعنه النبي - البر والصلة واآلداب

  ].سبه أو دعا عليه
 

وماذا عما ذكرته عائشة، زوجته الشابة األثيرة بأن 
رجالن دخال على عليه فكلماه بشيء ال تدري ما هو 

ماذا فعال حتى : فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا سألته
أو ما علمت ما شارطت عليه : لعنتهما وسببتهما، قال

لهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته ربي قلت ال
 كتاب البر -صحيح مسلم . [فاجعله له زكاة وأجرا

 باب من لعنه النبي صلعم أو سبه أو -والصلة واآلداب 
  ]2600دعا عليه حديث رقم 

 
وذكر البخاريستاني هذا الحديث في صحيحه، كتاب 

حو الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة، على الن
دخل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجالن، : عن عائشة قالت: التالي

يا رسول هللا، لمن : فقلت: قالت. فأغلظ لهما وسبهما
: أصاب منك خيرا، ما أصاب هذان منك خيرا؟ قالت 

” أوما علمت ما عاهدت عليه ربي عز وجل؟ ” : فقال
نته اللهم أيما مؤمن سببته، أو جلدته، أو لع” : قلت: قال

  .”فاجعلها له مغفرة، وعافية، وكذا وكذا
 

وذكر الثرثار أبو هريرة أنه سمع نبيه يقول اللهم إنما دمحم 
بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك 
عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته 

مسند . [فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة
 مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا -أحمد 

 ].عنها
إذا رأيتم الرجل : (وبلغت وقاحة الرسول الكريم أنه قال

أي بنسبها واالنتماء ) بعزاء الجاهلية(أي ينتسب ) ليتعزى
: أي قولوا له) بهن أبيه(أي اشتموه ) فأعضوه(إليها، 

ِبهن أبيك أو ) امصص قضيب أو ذكر أبيك(اعضض  َّ ِ
ِبذكر َ ّمسند أحمد والترمذي عن أبي، عن بن كعب، [ِه، َ

  ].ًورواه عنه أيضا الطبراني
 

 مسند -وعلى منوال رسول هللا، جاء في مسند أحمد 
 حديث عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن -األنصار 

كعب، أن عروة بن مسعود أغضب أبا بكر الملقب 
أمصص «بالصديق في موقعة الحديبة، فقال له أبو بكر 

اسم أحد األصنام التي (الالت ) العضو الذكري(بظر 
  )كانت قريش وثقيف يعبدونها

ًويبدو أن الفقهاء أعجبوا إعجابا شديدًا بقصة أسوأ من 
الوقاحة، رواها ابن عباس، فراح كل منهم يسردها وبزيد 

 :ًعليها أو ينقص منها تبعا لما يشتهي، وهي
نه أصاب جاء األسلمي نبي هللا صلعم، فشهد على نفسه أ«

امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلعم 
قال نعم قال حتى غاب “ أنكتها”فأقبل في الخامسة فقال 

ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في 
المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا 

مرأته حالال قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من ا
قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به 

فرجم فسمع النبي صلعم رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر هللا عليه فلم تدعه نفسه 
حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى 

قاال مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فالن وفالن ف
نحن ذان يا رسول هللا قال انزال فكال من جيفة هذا الحمار 
فقاال يا نبي هللا من يأكل من هذا قال فما نلتما من عرض 
أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه اآلن لفي 

 »!أنهار الجنة ينغمس فيها
ذكرها البخاريستاني في الجامع الصحيح، الصفحة أو 

 ]6824: الرقم
 4428: ذكرها ابن داود في سننه، الصفحة أو الرقم ماك

وذكره بالمثل ابن حزم األندلسي في المحلى، الصفحة أو 
، وعبد الحق اإلشبيلي في األحكام ]11/179: الرقم

ً، وأيضا ابن حجر 760: الصغرى الصفحة أو الرقم
، 3/442: العسقالني في هداية الرواة الصفحة أو الرقم

  !والكثير غيرهم
 

والسؤال هنا، هل هذه كلمات وأخالق وتصرفات نبي، أم 
 بلطجي؟

كيف يستطيع المجددون الوقوف أمام الرخص الممنوحة 
من النبي الكريم ألتباعه المؤمنين، مثل رضاعة الكبير 
ومفاخذة صغيرات السن، والدوران على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، ألنه 

ًقوة أربعين رجال : قوة ثالثين، وفي رواية أخرىُأعطي 
وأنه بحسب ). أخرجه البخاري في صحيحه(في الجماع 

  !قول زوجته عائشة، كان يباشر نساءه أثناء الحيض
 

ّهذا قليل من كثير جدا مما يخجل اللسان عن ذكره ويندى 
، ولكن ما أهمية بقائه في !له جبين الرضيع من فعله

ًا ومقدسا ومن الدين بالضرورة، وما التراث الديني مخلدً
  هي ضرورته؟

 
الثقة المفرطة فيما يقوله أولئك الرواة والفقهاء تظهرهم 
َّوكأنهم كانوا ينامون مع النبي تحت سف واحد ليتعرفوا 
على قدراته الجنسية الخارقة، أو أنه كان يذهب إليهم 
ُّليكلمهم عنها، أو أنهم كانوا يتلصصون عليه ليعرفوها؟ 
ولكن بحسب كتب السيرة، أنهم كانوا يسألون عائشة التي 

  !كانت تهوى الحديث عنها
 

ًالثابت تاريخيا أن األحاديث واألحداث النبوية جميعها 
ِدُونت بعد موت النبي بأكثر من مئتي عام، لذلك تفتقت  ّ
َّقرائح الكتاب عن هذه األقوال المشينة واألفعال الرديئة 

يلتهم هم، ويريدون القيام بفعلها التي لم تحدث إال في مخ
  !.ونشرها بين أتباعهم

 
وسواء قال نبي األسلمة هذا الكالم أو لم يقله وفعل هذه 
األفعال أو لم يفعلها، فإن بقاءها وتقديسها وعدم المساس 
َبها، وضرورة العمل بها، أمر يعد وصمة عار في جبين  ُ ٌ

ي العربان والمتأسلمين، ومدعاة لكراهيتهم والتصد
لنزواتهم، إنها تشير بوضوح إلى أن الذين ابتدعوها هم 
مجموعة من المرضى النفسسين، بهدف إمراض الذين 

  .يؤمنون بها إلى يوم الدين
 

المزارع الذي يمهدها للفالحة يعرف أن األعشاب الضارة 
التي تضرب في األعماق وتضر باألشجار المثمرة، ال 

ان عدم نموها يكفي إزالتها من على سطح األرض لضم
من جديد، وال بد من اجتثاثها وحرقها بالكامل من 

   .جذورها الصغيرة والكبيرة على حد سواء
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"  ،البحث فى وجودية هللا مسار فلسفى عميق جدا
دارت مناقشاته وتجلياته داخل تالفيف العقل البشرى، 

، ونحن ندرك رة هللا الساقطة فى ذواتنا جميعافمنذ فك
  " ون أن نالمس تجلياتهاروح األلوهة د

  
لألسف البحث فى نشأة األلوهة ليس باألمر السهل نظرا 
لقلة الدراسات واألبحاث التى تناولت هذا الجانب فى ذلك 

فى العربية لم يظهر بحث يعالج : "يقول جورجى كنعانى
جوانب التطور التاريخى أوعلى األقل بعض الجوانب 

هود اإلسالمية األولى فمنذ الع" هللا –ايل"لمفهوم العالى 
وصلنا عدد ضخم من المؤلفات، المحشوة بدورها بعدد 

،  أوعلى  األدلة والبراهين على وجود هللاضخم من
أحاديته، أو عن التوحيد، وعلم العقائد، والتنزية، 
والكرامات، عن صفات هللا ، وتكلموا فى الذات اإللهي، 

 الواجب وفى الوحدانية ، وتركزت أبحاثهم على فكرة هللا
الوجود وفى صفاته األزلية،  لكن واحد منهم لم يشر إلى 

كمفهوم أو كبنية وجل ما " هللا –ايل "تاريخ هللا العالى 
كبنية يتمثل فى قول بن منظور فى معجمه " ايل"ذكر فى 

من أسماء هللا عز وجل عبرانى أو سريانى، وقول " ايل "
فة أنه من الرازى أنه من أصل سريانى ، وقول أهل الكو

  ]1[". كما ينقل عنهم الطبرى"  إل"أداة التعريف 
  

   هلالج لج"هللا "اإلله الكنعانى إلى " ايل"كيف تطور 
  

" هللا"ومنها إلى " إله"إلى " ايل"كيف تطورت صيغة 
أن هذه الصيغ والعبارات تتردد فى نقوش "يرى كنعانى 

، وفى نقوش اآلراميين فى سوريا الوسطى والجنوبية
لنقوش ، حتى الكثير من اباط، والصفويين من سوريااألن

، من النادر أن يخلو التى حفرت على صخور مبعثرة
،  أكثر تدخل الصفة ايل فى تركيبةنقش منها من اسم أو

إلى التطور الذى لحق هذه النقوش تحمل إشارات واضحة 
، فمن حيث البنية لمدلولمن حيث البنية وا" ايل"بالصفة 

لفة للصفة ايل مثل ش وبكثرة صيغ مختتتردد فى النقو
ما يعنى أن الصفة ايل تطورت " ال ه م" "ال ه ا"  "ال"

" إلهه"إلى إسم إله ثم أضيفت الضمائر إلى اإلسم ، فقيل 
تحولت الى " ايل"هذا يدل على أن الصفة " إلهى" "الهم"

أضفته الشعوب على صفات القوى العالية التى " إله"اسم 
 أو فلنقل أن اإلنسان تقرب منها على تقربت من اإلنسان

   ]2[.حد قول كنعانى
  

اإلنسان المشرقى القديم وضع أسس الالهوت والشرائع 
  فى الشرق األوسط

  
اإلنسان المشرقى القديم  كان إنسان إيجابى فاعل استطاع 
عبراستعمال عقله أن يدرك األلوهة وأن يالمسها بوعى 

أن : "قول دفع صمويل كريمر إلى الولعل ذلك ما
المشرقيون كانوا قد أطالوا التأمل فى / السومريون 

، شأة الكون، وكيفية قيامه وتدبرهالطبيعة، وفكروا فى ن
وهناك دالئل تشيرإلى أن مفكريهم كانوا فى األلف الثالث 

، قد وتقبل الميالد قد وضعوا قواعد للكونيات والاله
 التى أصبحت تلك القواعد بعدهم أسسا للقواعد والشرائع

ويضيف بشار   ]3[". عرفت فى منطقة الشرق األوسط
الالفت للنظرفى نظرة المشرقين لنشوء الكون أن "خليف 

من أنشأه هو إله أو آلهة مشيرا إلى أن بنيتهم الدماغية لم 
تكن وصلت إلى درجة من التطور تكشف لهم المحجوب 
من الظواهر والرموز،  فقد توقفوا عند أن من صنع 

 حتما كائن أو كائنات فوق بشرية وغير مرئية الكون هو
  وإحساس اإلنسان بالعجز والصغر أمام ضخامة وعمق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السماء والكون جعلت اإلنسان مدركا بأن ثمة رموزا 
غير منظورة هى التى تتحكم بهذا الكون الشاسع،  وهى 

وز أطلقوا عليها صفات اآللهة خالقته منذ األزل، هذه الرم
رى لكنه يدير أعلى فى السماء الي =كان يحكمها سيد إله 

، ويشرف على اآللهة األدنى التى نشأ دفة الكون والحياة
ويضيف .  ة،  كما تبدت فى األديان الالحقةمنها المالئك

يوجد إضاءة فى التفكير المشرقى على أن الخلق : خليف
ة أوفى عدم فى كل حالة توجد مادالكونى لم يتم من العدم 

، ويالحظ أيضا أن الماء خام هى التى تخلق األشياء منها
هو المادة الخام األصلية،  وهذا ينطبق على مجمل الفكر 

المحرك = األول  اإلنسانى الدينى والدنيوى الالحق فالماء
وتشيرالوثائق إلى أن فجر  ]4[."العلة األولى= األول 

الذى اختص بمجمل عالم  "آنو"له األلوهة تمثل فى اإل
" ايل"الث قبل الميالد ثم بعد ذلك األلوهة فى األلف الث

الكنعانى الذى يشابه آنو وصوال إلى هللا فى األديان 
  .السماوية

إلى أن اإلنسان المشرقى الكثير الـتأمل " يشير كريمر
كانت له القدرة العقلية على أن يفكر تفكيرا منطقيا 

 ذلك قضايا وما فى أى قضية فكرية بمافىمترابطا ومفه
 أنه ، لكن العقبة التى وقفت أمامهأصل الكون ونظام سيره

، كما كانت تنقصه أيضا كانت تنقصه الحقائق العلمية
الوسائل العقلية األساسية كالتعريف والتعميم ثم انه لم 

مجمل الوثائق   ]5[.يدرك مطلقا عمليات التطور والنمو
ليها تشير إلى إعتقاد اإلنسان المشرقى فى التى تم العثورع

الكلمة "أن الخلق الذى تم كان على مبدأ القوة الخالقة 
ى كل المعتقدات واألديان وهذا ما ساد فيما بعد ف "اإللهية
،  فحسب هذا المبدأ كل ما ينبغى على اإلله الخالق الالحقة

ة وينطق اإلسم للشىء العالى أن يفعله هو أن يقول الكلم
" مى"، أطلق اإلنسان القديم على هذا المبدأ مراد خلقهال

مجموعة القواعد والنواميس المنظمة لكل ظاهرة أو 
ماهية كونية ويتلخص موجز خلق الكون فى ملحمة 

وتشير هذه الوثائق التى تم العثورعليها فى    ."جلجامش"
منطقة الهالل الخصيب إلى أن فجراأللوهة بزغ مع أول 

فى الدماغ اإلنسانى فمع تطور الفصوص انبثاق للفكرة 
الدماغية بدأت تظهرالحاجة للروحانيات والتى بدأت تعبر 
عن نفسها فى إنشاء المعابد األولى فى التاريخ حيث يوجد 
خط حضارى واحد فى بعده الروحى يصل بين أول معبد 
ظهر فى التاريخ وحتى آخر كنيسة أو جامع أقيم فى 

  . عصرنا الحالى
  

إن غاية المعبد فى الظهورات األولى "ار خليف يقول بش
كان من أجل إقامة الطقوس والشعائر بغض النظر عن 
ساكن المعبد، وتدريجيا ومع العصور الزراعية، 
وباإلتجاه نحو العصور التاريخية الكتابية فى نهاية األلف 
الرابع قبل الميالد، سنجد أن المعبد أصبح مسكنا للرموز 

لشمس أو للقمر، معبد إلله سماوى بعيد الطبيعية كمعبد ل
ال يتدخل فى شؤون البشر بشكل مباشر، إنماعبر مالئكته 
التى اعتبرت أنذاك آلهة متعددة أقل درجة ومستوى من 
سيد السماء البعيد،  بعد الرموز الطبيعية التى سكنت 
المعابد طيلةالعصور التاريخية والقرون األولى الميالدية 

 فى الديانة المسيحية ثم  الواحدحتى تم تكريس هللا
  ]6[. "اإلسالم

  
يذكر خليف أن التدين أصبح فعل حياة وعقل يحياه 
اإلنسان آنذاك بكامل جوارحه حتى ليظن أنناأمام كائن 
خلق تماما لخدمة اإلله وطاعته حتى يحظى بالحياة الغنية 
والعمر المديد، فكل منتج للعقل البشرى كان بتصورهم 

، وهذا ما يمكن ار القدرة الخالقة العلوية وابتكمن صنع
تلمسه فى قوانينهم اإلجتماعية من قوانين عشتارإلى 
قوانين حمورابى، كلها قدمتها اآللهة لإلنسان، رغم أنها 
قوانين وضعية، وضعها قانونيوا العالم القديم،  فلنتأمل 

   بعض ما عثر عليه على جدران معابدهم
   الماء أساس الحياة

   سان من طينخلق اإلن
    المعبد بيت هللا

     الثواب والعقاب–الصالة 
   الصوم–الصالة –عدم الشرك 

يهم هنا فكرة الصالة والصوم وغيرها من األمور  ما
المعتقدية المؤسسة للمنهج العقائدى والدينى لإلنسان حيث 
يشير صمويل كريمر إلى أهمية هذه األفكار المؤسسة 

ون، ففى غضون األلف الثالث للحياة الدينية لدى المشرقي
ت ، خلققبل الميالد أنشأوا أفكارا دينية، ومفهومات روحية

أثرا ال يمحى فى العالم الحديث، السيما فى األديان 
، الهوتلضع المشرقيون علما للكون وا، فقد والسماوية

  

 مصر



  

  اليساري
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إلى حد أنهم أصبحا فى أساس العقيدة واإليمان المسلم بها 
   . القديمفى الكثيرمن أديان المشرق

  
   األلوهة خالدة مقابل فناء اإلنسان

  
تقدمت الذهنية المشرقية خطوة لألمام حيث منحت اإلله 
العالى الخالق سيد األرباب المالئكية ومعاونيه صفة 

هذا ما كشفت  الخلود، فاأللوهة خالدة مقابل فناء اإلنسان،
عنه الوثائق فهناك وثيقة تعود إلى الثلث األخير من األلف 

تحتوى " اإلسطوانة مى"الميالد تعرف باسم لثالث قبل ا
على وصفا للبيت اإللهى نجد اآللهة الثانوية التى اصطلح 

تؤدى عملها بصفتها " اآللهة المالئكية"على تسميتها 
موظفين تمد الكهان البشريين بالمشورة اإللهية فى بيت 

  ]7[. ننجرسو وهو إله العواصف الرعدية
  

 فى العصور الالحقة نجد الذهنية كلما عبرنا بالزمن
أخذت تحاول تصور أكثر دقة، وتحليال لتصورات 
األلوهة ورموزها، فمعظم الوثائق تشير بما اليدع مجاال 
للشك أن الفكر المشرقى كان قد المس التوحيد،  فكل 
مظاهراأللوهة المالئكية وأفعالهاهى ترجيح لكلمة الخلق 

فى ذلك يقول .  الواحداألولى المتجسدة فى اإلله الخالق
أن المفهوم الدينى : "ديانة البابليين"جان بوترو فى  كتابه 

الخاص بالمشرقين تجاه هللا والمتأتى من احتفاظهم 
بالشعوربالعظمة اإللهية من بعيد وشعورهم بحضور اإلله 
فى كل مكان بهذا القدر الكبير قد برهنوا أنهم من الشعوب 

ل من بين الديانات العالمية األقوى تدينا على األرض ولع
 الكبيرة والمنتشرة فى العالم نجد أن المسيحية واإلسالم

لقد "ويشير بوترو ".نتعود جذورهما إليهم أى المشرقيي
حافظ المشرقيون تجاه هللا على بعد مناسب لما لهم تجاهه 

هللا "عاطفة قوية يظهر ذلك فى اصطالح من احترام و
   ."دائماالذى يقوله المسلمون " أكبر

  
   من ابتكار القسم الحوفى فى الدماغ البشرى" هللا"هل 

  
ينبغى أن نؤكد على أن هذا الدفق اإلنسانى "يقول خليف  

لإلله العالى، كان من ابتكارالقسم الحوفى فى الدماغ، 
مدعوما بمعالم اإلدراك التى تمخضت عنها تطورات 

نفهم القشرة الدماغية، مشيرا أنه فى ضوء ذلك ممكن أن 
مهما كانت النتائج التى " مقولة كارين أرمسترونج

نتوصل إليها حول حقيقة هللا فإن الفكرة يجب أن تخبرنا 
شيئا عن العقل البشرى، فنحن بحاجة إلى رؤية ما كان 
الناس يفعلونه عندما بدأواعبادة هللا، وماذا كان يعنيه لهم 

الم ان نعود إلى الع وكيف تصوروه، وللقيام بذلك علينا
القديم فى الشرق األدنى، حيث ظهرت فكرة إلهنا تدريجيا 

 "  سنة1400قبل نحو
  

لنقف هنا ونتابع فى مقالنا القادم هل عرف اإلنسان القديم 
    الوحى؟ وكيف؟
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 وتريندات التفاهة  كيف لنا أن نصمت أمام طوفان الغناء العشوائى ومهرجانات السكارى

وقنوات اليوتيوب فى  وماتطرحه تلك الظاهرة القاتلة على المنصات االعالمية والسوشيال ميديا
  .لغربى على حد سواءواألصوات الجميلة إلى العالم العربى وا مجتمع صدر الغناء والفن والقيمة

 
وسمير االسكندرانى الذى غنى بأكثر من  لن نذكر عمرو دياب ودمحم منير و حمزة عالء الدين

كانوا جميعا سفراء لألغنية المصرية والعربية التى اخترقت حدود . ..لغة فى العالم أجمع 
  ...ونالت من الجوائز ما يطاول الهرم األكبر  جغرافية

 
 طواعية أصوات وقدرات فنية عظيمة بكل حب واجتهاد والغرض امتاع الجماهير فى محافظات وفى عالم مواز تسعى

فيبتعد االعالم قاصدا التهميش  مصر شرقا وغربا، شماال وجنوبا وتخاصمها الشهرة والنجومية فى عالم االحتراف
فنرى لقاء   كل هذا االهتمام،والتعالى بال مبرر سوى الكسل والتقاعس والتعامل مع المتاح والسهل الذى اليستحق

تليفزيونى مع احدهم وهو االبكم الذى يعانى من عطل فى جهاز النطق ولقاء آخر مع أحدهم األلثغ وهو اليعرف غير 
  .)..حسبى هللا ونعم الوكيل ( وضياع نصف الحروف األبجدية فنقف بين يدى هللا ندعو  التهتهة

 
 .  ..الأحد يهتم بفرق فنية تقدم مواهب حقيقية

واختيار بعناية شديدة ألغانيها فى محاولة لسحق القبح وإعالء الجمال واإلشارة إليه ) ناصر النوبى ويم سويلم(فرقة جميزة 
... 

وصدق االحساس واختيار الكلمات  صوت حقيقى يمثل النقاء الخام وحنجرة ذهبية) كريم حراجى(فرقة أيامنا الحلوة 
  .رغم انه يستحق التقدير. ..ينزفون الشعر ويغنيه بحرفية شديدة وال أحد يهتم . )ءأصال(شعراء أيضا مغمورين لكنهم 

 
وله أغنياته  ملحن وصوت يحفظ كل تراث نجم وامام وسيد درويش) مطرب ثورة يناير والفن ميدان(احمد اسماعيل 

والسهرات الرمضانية  ة الجماهيريةا ولم يزل يشارك األدباء فى حفالت توقيع كتبهم وحفالت الثقافنالخاصة به التى أسعدت
وهو نجم بيننا وصانع البهجة لنا لكن هذا اليكفى بالطبع  )قبل شبح كورونا(فى القلعة والحوض المرصود بالسيدة زينب 

...  
 

تاريخ حافل بالجوائز  كل منهما مايسترو لفرق فنية فى الثقافة وجامعة أسيوط،) األسايطة(حسام حسنى ونصر الدين أحمد 
وتبنى مواهب يستحقون   المسابقات التنافسية التى يحكمها المتخصصون وحصد العديد من الجوائز وشهادات التقديرفى

  .جميعا اإلشادة وتسليط الضوء على طرحهم الفنى المغاير واألقرب إلى الصدق النادر
 

  ؟...أين االعالم والنقد الفنى والكتابة الصحفية المنوطة بهذا 
 

  عاشق العود والملحن الذى جاب الصعيد وغنى األغانى المسرحية لشعراء أيضا يستحقون–ومى الفي–عهدى شاكر 
  ...وحصد العديد من الجوائز فى األلحان المسرحية فى عروض المسرح االقليمى والمهرجانات الختامية 

 
رغم  , فى العاصمتين)لألسف(كل هؤالء والباقى أكثر وأسماء فى كل محافظات الدلتا والصعيد وبعض المغمورين 

  ...وجودهم فى مدن كبيرة غير ان االعالم أيضا يتجاهل واليعرفهم وال يسعى إليهم وتلك هى األزمة
 

  ؟.) ..اإلبن(، دمحم فرغلى من يعرف اشرف جابر الريس، دمحم عزت
 

 الصاوى وفنادق سبع نجوموضيوف ساقية  اقسم وانا أقول الصدق هؤالء أكثر إحترافية من فنانى السبوبة واالعالم الزائف
  . جنيه فى الليلة حتى ساعات الصبح األولى18000  من يحيون حفالت الشوارع بقيمة...
 

واآلن تعددت الوسائل لكنها فقيرة الفكر ، ، فى بالدنا النعرف الفنان إال من خالل التليفزيوننعم هى كارثة بكفل المقاييس
  ... والهرى والثرثرة الجوفاء والهيافة المقنعة وال شيئا آخر وهى الرغى )التوك شو(واالبداع خاصة برامج 

 
  ...الذى يستحق اللعنة بجدارة وقصدية وهدف  أكتب هذا إحقاقا للحق وبغية اإلنصاف وكشف الجميل فى مقابل سحق القبح

 
وق الجمهور حتى الكرة ولعب المستطيل األخضر كى يرتقى ذ ..ادعموا الحقيقى تجدوا الصدق يتجلى فى كل مجال 
ادعموا الجمال كى يندثر القبح رحمة باألجيال الجديدة التى فقدت . ..والمشجعينويزداد عدد المتابعين والمريدين والمحبين 

  ...والتعرف قيمة الجمال ، تحفظ أغانى المهرجانات فقط وترفض غيرها  حاسة التذوق
 

 ؟..ماذا نحن فاعلون  –  التوجد–نقابة الموسيقين والمصنفات الفنية كيانات اختفت 
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Poem

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 يقترب/ في غرفة الصقيع سقف يبتعد 
 يتبادل والليل أنخاب الظالم
 زوايا حادة تتشابه ضحكاتها

 ِفراش ال يكترث لنعيق وسائده مع
التحفت بردته ببعض دفء مصطنع 

 فلفظه بال اكتراث
شرفة تطل على جدران تتنازعها رغبة 

 الركض نحوك
تثرثر لألشجار عما تلمحه في عيون 

 مراياال
 ...تكتمل لهم حكايا النميمة 

 كلما خط القلم في رسائله سطر اشتيااق
 تعلق شهقة حنين في حنجرة الورق

ويستعيذ الحلم من أرق يخضخض قرابه 
 باختمار الوجع

 
 يردد صمته

عيناها الشاهقتان أغرقتا الليل بغابات 
 النخيل

قفزاتها بين أضلعي قطعت على 
 المسافات كل امتداد

 على مساحات الفراغ صوتهاالمندلق 
 يغرس زوايا الخراب في دمي بالوجود

 تحاصر صمتي وتراود مني الكالم
 

 ًعلى جسر الوقت يقف متسائال
 .!..إلى أين 

إلى بالد يضرم المطر فيها حطب 
 الصقيع

 فيعلمه معنى الدفء
 إلى بالد يغدق فيها المطر نبضه

 على نراجس القلب
 ًراإلى بالد يشبهك فيها المطر كثي

   بالد قلبك...إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ؟ دفنتم والديَلم
  .هو وعدني بالعودة في العيد

 
  يا ولدي عيد والدك 

 في السماء
 يا ولدي والدك شهيد

  استشهد 
 ليحمي شعبا خانعا

  استشهد 
 ٍألجل شعب بليد

  ٍشعب
  واقف بين الوالي وداعش

  شعب
  لو كان يستطيع

 لكان اآلن في العالمين شريد
 لكنه ال حول وال قوة له

  ويعيش على لحمه الرعديد
 

  والدك وأمثاله يا ولدي 
ٌعزة لنا ِ 

 لكن
  ٌهل نستحق ان يصبح أب 

 ألجلنا
  شهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال تبكي
  فبكاؤك مثل الجمر البركاني

  يحرق لي كبدي
  يتصاعد في اشجاني

  وألني ابكي
  ٍوعلى مهل احكي

  وازيد بكائي
  وبكاؤك يجهش لبكائي

  وبكاؤك في تعذيبي هو الجاني
  كي اغسل احزاني

  وبكائي يحرق اجفاني
  وبكاؤك اللحن االنساني

يا حزني في البعد وفي قربي يعلن 
  قرباني

  يا وطني الدامي
  تبكي لدموعي في عز شقائي

...............  
  

ًماذا؟ وطن يبكي بدال عنا ٌ  
  قول لي اين شموعك يا قرة عيني؟

  اين الفرح اإلنساني؟
  ضحكة آذار الحانييا 

  ٍيا بلسم جرح قاني
  ال تبكي لبكائي

  ٍفبكائي المتواصل في زمن قل عتابي
ًوطن يبكي بدال عنا ٌ  

يا وطني المنصوب على سيف القرصان 
  المتصابي

  يا صادق في وجداني
  يا فرحة آذار الشعر القادم في ألحاني

  يا وطن القامات
  ..ال تبكي

ًاين الرجولة من وطن يبكي بدال عن   !اٍ
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  اليساري
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  ّمرة اخرى أخفق بنيامين نتنياهو بتأليف حكومة على مقاساته، رغم جميع مراوغاته

السياسية واستعداده لتقديم حتى نصف مدة رئاسة الحكومة لنفتالي بينت، زعيم حزب 
 من ، الذي بات يطمع برئاسة الحكومة القادمة من دون واسطة نتنياهو، ويناور" يميناه"

أجل تعزيز مواقع حزبه االنتخابية استعدادًا منه لمواجهة المعركة االنتخابية القادمة في 
حالة عدم التوصل الى تشكيلة حكومية تحظى بدعم االغلبية من بين أعضاء الكنيست 

  .الحاليين
 

ومن الواضح أن المجتمع اليهودي يعيش في ظروف أزمة كبيرة، تعكس في الواقع، كما 
الماضي، مالمح المتغيرات االجتماعية والسياسية العميقة التي حدثت في كتبت في 

ًالسنوات الماضية وما زالت تتداعى فصولها متسارعة داخل المجتمع 
  .المتدين في الدولة/ الصهيوني/اليهودي

 
ًليس من الصعب أن نراهن اليوم على أن هذه األزمة لن تنتهي قريبا، وذلك بمنأى عما 

اعي تركيب الحكومة الحالية أو نتائج المعركة االنتخابية القادمة؛ ستفضي اليه مس
، ولتحسم "أم المعارك"فاسرائيل اليهودية ذاهبة بمعسكريها لتخوض حربها الفاصلة في 

وإما بهزيمة هذه أمام مملكة " البنغوريونية"أمرها، إما بانتصار دولة الحركة الصهيونية 
  .ّء العرش وكهان المذابحومن معه من أمرا" الراب دروكمان" 
 

لم تتركنا هذه األزمة سالمين؛ فكلما احتدمت معالمها وجدنا أنفسنا، نحن المواطنين 
العرب، أمام جدران موصدة ، أو تائهين ال نصحو من حلم إال لنغطس في كابوس قديم؛ 
ثم نفيق مجددًا لندرك أن أرضنا مرايا من زجاج هش، وخيولنا تطارد، هناك في قمم 

مستحيل، أشباحهم الخرافية؛ وأمانينا، التي شربناها في حكايات المطر، أصبحت ال
  .ًسطورا معلقات على صدر تاريخ أصم

  !كم سألنا ما العمل؟ وكم نادينا حي على الفالح
األفكار التي /لقد حاولت أن أسهم، في مقاالت سابقة، بطرح مجموعة من المقترحات

المألوف، وذلك بعد أن يئست، مثل الكثيرين، وصفتها كاجتهادات شخصية خارجة عن 
من رغبة وقدرة األحزاب والحركات والمؤسسات المدنية على تغيير واقعنا المؤلم وعلى 

ولألسف لم تلق جميع تلك . مواجهة المخاطر التي تتربص وتعصف بمجتمعاتنا
ي المقترحات أي نوع من التفاعل، ال من قبل مؤسسات تلك األحزاب وال من قبل أ

  .الجهات أو األشخاص
 

ًقد تكون اجتهاداتي، بعين جميع أولئك غير المعنيين أصال بالتغيير، فاشلة، أو غير 
َمالئمة أو غير واقعية، لكنني توقعت أن تناقش، ولو من باب تحريك الساكن، من قبل  ُ
بعض المعنيين من أكاديميين ومثقفين، أو نشطاء اجتماعيين، أو خبراء متخصصين، أو 

توقعت ذلك ألنني . ابعين يشكون من كثرة التحليالت وانعدام الحلول واالقتراحاتمت
مؤمن بضرورة الشروع في التفكير ببناء مؤسسات اجتماعية وأطر سياسية جديدة 
ووضع تصورات خالقة لوسائل نضال مستحدثة وقادرة على حماية مجتمعنا وانقاذه؛ 

منتدى "أو " اللجنة ضد الفاشية" القامة أو" مجلس طواريء أعلى"فعندما ناديت لبناء 
، توخيت "منتدى الحقوق المدنية"أو " رابطة العلمانيين العرب"أو " الحقوقيين العرب

اقامة مجموعة أجسام متخصصة في ميادين مختلفة، كي تبدأ بالعمل من داخل المجتمع 
وكي تحاول، وتحاول تنظيمه واعادة ثقته بالنشاط السياسي وبضروة النضال الجماعي؛ 

كذلك، اختراق المجتمعات اليهودية وتجنيد من يروا انفسهم من داخلها كضحايا محتملة 
  .للنظام السياسي الفاشي المتشكل أمامنا وأمامهم

 
حاولت، من خالل بعض األصدقاء، أن أفهم لماذا لم تتفاعل أية جهة أو مؤسسة أو حتى 

ل إلى نتائج قاطعة؛ بيد اننا حين شخصية مع أي مقترح من جميع ما ذكرت، ولم نتوص
استبعدنا الفكرة أن جميع تلك المؤسسات واألطر المقترحة ال تشكل، عند البعض على 
االقل، تحديات جديرة بالمناقشة، توصلنا الى حقيقة مزعجة ومقلقة مفادها ان العناوين 

ماعي البائس، التي افترضنا انها يجب ان تكون معنية بتغيير واقع العمل السياسي واالجت
وتلك التي افترضنا انها قادرة على تناول هذه المسألة بمهنية وبدوافع وطنية وبمسؤولية 

  .اجتماعية عليا، لم تكن مثلما توقعنا أو افترضنا
 

  ويبقى السؤال لماذا؟
من راهن على ان اسرائيل ستترك مواطنيها العرب يبنون أعشاش أحالمهم في عرى 

ً ومن افترض انه اذا ابتعد طوعيا عن احشائها ليعيش كمواطن مواطنة هادئة فقد أخطأ؛
ويتكاثر بصمت كالنمل، أو كي يمارس حياته على دائرة رغيف الخبز ، " سلبي"عربي 

ًفقد أخطأ أيضا؛ ومن وقف على رصيف الزمن منتظرا زحف جحافل الشرق الستعادة  ً
لزل كي يبصبص الحق، فقد َبالده المنكوبة، أو من دعا السماء، حبيبته وحليفته، لتز

فاسرائيل تعرف اننا، نحن المواطنين العرب، . راهن على غيب غافل وعلى قدر عاقر
لحاء الزمن الساري في عروق هذه األرض، وتعرف انها اليوم أقوى من أن تنام على 

وكي نحدد وجهتنا ! جرح ينزف بين ساقيها، وهي، لكل ذلك، تدفعنا لنختار المستحيل
مواطنين، بحكم البقاء واالصرار، وفلسطينيين :  من بين انتمائينا الحقيقينبخيار واحد

ّباقين كأنفاس من هجروا أو هجروا ُ.  
 

هنالك أسباب عديدة الستفحال ازمتنا الحالية، وقد نضع في طليعتها حقيقة اننا كمجتمع، 
ية يعيش حالة مواجهة مع سياسات الدولة، لم نفرز ، رغم مرور السنين، رؤى كفاح

حقيقية واقعية توازي وتواكب ما طرأ على المجتمع االسرائيلي وعلى مجتمعنا العربي 
من تطورات، وتحاول ايجاد السبل الصحيحة، إما للتوافق المتزن مع الدولة او لالشتباك 

  .الرابح معها
 

أما، بالمقابل، اذا اقتفينا آثار السياسات االسرائيلية، فسنجد حدوث 
ًلمفاهيمية االستراتيجية التي اتبعتها مؤخرا ّبعض التغيرات ا

مؤسسات الدولة تجاه بعض فئات من مواطنيها العرب، وسنلحظ 
ًمثال انها افسحت، بمنهجية ذكية، هوامش لممارسة مواطنة 
مريحة، مدروسة ومحدودة، أدت، مع مرور الوقت، الى نمو 
شرائح اجتماعية جديدة والفتة ومؤثرة في مجتمعاتنا، راحت 

ربط مصائرها، ولو بصورة خفية ومموهة، مع مصالحها، ت
فصارت طريقها من هناك الى تحديد انتمائها الهوياتي محصورة، 

ًأوال وأخيرا، ببعدها المواطني الفردي أو الشرائحي ً.  
 

  لقد استهدفت سياسات اسرائيل الجديدة فئات عديدة من االكاديميين العرب وقررت
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Article

كومية واألكاديمية والتابعة للقطاعات الخاصة السمينة،  استيعابهم في مؤسساتها الح
وأرادت من وراء ذلك تحييد الكثيرين منهم وابعادهم عن امكانية االنخراط في نشاطات 
كفاحية مباشرة ، أو بمبادرات مثل تلك التي اقترحتها ، اذا كان تقييمهم بانها مبادرات قد 

  .تستفز مخططات الحكومة وسياساتها النافذة
 

انها حالة تستدعي الدراسة والتمحيص بمسؤولية عالية وبعيدًا عن خطابات التهريج 
والتقريع والهجاء التي يمتهنها بعض مقاولي األحزاب ونشطائها المؤذين وبعض 
المزايدين؛ ففي النهاية ال يمكننا تأجيل مواجهة اشكالية ثنائية االنتماء، المواطني 

ية هشة، الى أن قررت اسرائيل التدخل بصورة فظة والقومي، الذي كنا نعيشه بروتين
  .وقامعة، وليس فقط عن طريق سن التشريعات العنصرية

 
ال تحتاج هذه المواجهة الى الجرأة فحسب، كما يطالب البعض، بل الى تذويتها كحاجة 
ّوطنية وجودية ضرورية وملحة، وكمعضلة تستدعي تفكيكها بمفاهيم صحيحة ونقاط 

 المركبين؛ فبدون أن تنجز القيادات األمينة والنخب الحرة هذه المهمة توازن سليم بين
ًسيبقى التصرف بمفاتيح هذه المعادلة متاحا بعشوائية لكل المواطنين وألحزابهم 
وتأطيراتهم وحسب أهوائهم وانتهازياتهم، ويكفينا ما نراه عند بعض رؤساء المجالس 

ً، وكذلك طبعا فيما تمارسه الحركة و لدى بعض مؤسسات المجتمع المدنيوالبلديات أ
 .االسالمية ورئيسها منصور عباس، وبين الكثيرين من المواطنين

 
ال استطيع التعميم، بطبيعة الحالة، وال الجزم فيما قلت؛ لكن استمرار النأي عن مواجهة 

ة؛ في حين سيقف خارجها الذين األزمة سيفاقمها وسيبقينا ننزف على دائرة مغلقة ودامي
يؤمنون أن معارك اليهود مع بعضهم ال تعنينا، ذلك أن اسرائيل، بحسب هؤالء، دولة 
كانت أم مملكة، مصيرها الى فناء؛ ومعهم سيقف، على الضفة الثانية، أولئك الذين 

عمليات التجميل "يمضغون قات المواطنة الرخيص ويمارسون على وجوههم السمراء 
  .بدون حسابات وال روادع" ئيليةاالسرا

 
ما العمل؟ الدعوة الى تشكيل حركة شعبية؟ أو ربما إقامة حزب : ويبقى السؤال

 جديد؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتقل العقل الغيبي في تصوراته البدائية عن الكون، من مرحلة
ومع تبلور . ّاآللهة المتعددة، إلى مرحلة اإلله الواحد القاهر المطلق

ور التوحيدي، كان البد للعقل الغيبي من اختزال الشر بكائن واحد التص
ّيجسده في صراعه الكوني مع قوى الخير، ويحرض على اقتراف  ّ

في المخيال " الشيطان"فبرزت شخصية  .اآلثام وارتكاب المعاصي
التي هالت على . ّالبشري، تطورت وتمركزت في معتقداته المنظمة

  شخصيته
ّلية، فهو المخلوق من النار كونه من قبيلة الجان، وهو المتعبد  صفات جهنمية متعا

ًالمتشدد الذي لفت انتباه خالقه بفرط عبادته، فرفعه من األرض الى المأل األعلى تكريما  ّ
 .له
 

يبدو، ومن خالل أدبيات األديان ومروياتها، أن الشيطان مخلوق نبيل للغاية، فقد فاز 
ًمثير فعال في قصته، هو إن عبوديته  وتكريم هللا له ال .بجدارة بإعجاب هللا ورضاه

وفي وسط . برفعه الى الجوار؛ لم يصهر شخصيته ويذيبها في ثقافة المجتمع السماوي
، وسط ال يتصف بذكورة أو إنوثة، ال تتجاذبه مطامع أو رغبات،  ًمالئكي مسخر تماما  ّ

  اء ذاتـــات الصراع من أجل البقـــامارج دوـــَوال ترتكب فيه الخطايا والمعاصي ألنه خ

  . الطابع المادي الدنيوي
  

. الشيطان لربما أول مخلوق عاقل، استطاع أن يفكر، وشعر بكينونة مستقلة عن الجماعة
حيث استنفر . أول من وثب لسبر السائد والمألوف في محيطه السماوي ببصيرة ثاقبة

راته بمعزل عن قيمومة اإلله ملكاته، ومضى لتخليق تجاربه الخاصة وانتاج خب
المباشرة، ومن أجل انتاج معرفة حقيقية غير مستعارة بالنقل واالكتساب، ولم تخذله 
شجاعة أو جرأة لخوض تجربته األولى، والتي جاءت بصيغة تمرد سلمي ضد السجود 
آلدم، والذي خلقه هللا ليكون خليفة للجن في األرض بعد أن صعدوا هم إلى السماء، وليس 
خليفة له في األرض كما يشاع، ألن هللا موجود في كل مكان، بالمنظور الديني، والخليفة 

 .ال يأتي إال بعد فناء المخلوف وانقطاع أثره في الزمكان
 

أبليس . ّوبعد رفضه السجود، صار أسمه أبليس، فالخروج عن الجماعة مكلف منذ البدء
ًبنفس المعنى تقريبا، علما أن أبليس على وزن أفلس، و. بمعنى أنه أبلس من رحمة هللا ً

ِمشتقة من الفعل بلس بمعنى طرد  .والطرد إفالس بمفهوم الطارد. ُ
 

ًلم يكن رفضه اعتباطا فهو مخلوق نبيل األصل، حسن الصيت والسمعة، واسمه في 
وهو من اشراف المالئكة ومن ذوي األربعة " عزازيل"بعض الميثولوجيات الدينية 

 .السماويةأجنحة ضمن الملل 
 

مما جعله أول عبقري على وجه الخليقة . وكان بمقدوره تبرير رفضه بالحجة والمنطق
 علل فقد تمكن من تبرير رفضه السجود بثالث. يستخدم المنهج العقالني في المحاججة

 :منطقية
أما األولى، فكانت حرصه على أمر هللا العام بعدم السجود لغيره، والمحافظة عليه من 

 .ّح والتفكك، ألن السجود من لصق المخلوق بالخالق وليس المخلوق بالمخلوقاالنزيا
ّوأما الثانية، فهي االختالف التكويني البين بين النار والطين؛ فالنار تفخر الطين وتمده  ّ
ّبالقوة والصالبة والقدرة على االحتواء، فكيف يسجد مخلوق من نار كرمه هللا واصطفاه 

ّ طين لين البنية، سهل التشكيل والتكسرلعليائه، إلى مخلوق من ّ .  
ّوالعلة الثالثة هي علمه المسبق بأن ذرية آدم ستفسد وتسفك الدماء، فكيف يمكنه السجود 
لكذا مخلوق مفضوح الهوية حتى قبل أن تتشكل هويته األرضية، سيما أن المجتمع 

أتجعل فيها من : ّالسماوي، كان قد عبر عن استغرابه من تصرف هللا وسألت مالئكته
 .يفسد فيها ويسفك الدماء

 
 ولكن ماذا فعل هللا أمام أول تمرد ظهر في محيط عرشه العظيم؟

 
مع أن األديان اإلبراهيمية قدمت هللا كحاكم ديكتاتوري ميكافيلي غاياته تبرر وسائله؛ لكن 

نما سلك إ. ًميكافيليته هذه المشاعة حيفا، لم تجره إلى قتل الشيطان بصفته رافضي مرتد
ًمسلكا إلهيا ذكيا، يليق بعظمته، مستثمرا ظاهرة التمرد التي بدأها الشيطان وأبلس بها  ً ًّ

وذلك " الوسوسة"عن طريق تسخيرها لذريته عبر منهج . ًتمويها، لصالح جديد خلقه، آدم
ًمن أجل تحقيق التوازن بين األنا العليا الواعية جزئيا أو محكمة الضمير، والهو غير 

ّ وهي مكمن الرغبات والغرائز المكبوتة؛ والخروج عما يهتك العقل Egoية أو الواع
 .ويكبح الجسد باألنا الواعية في التعامل مع البيئة األرضية وخصائصها

 
وكأنه يريد . ّفجعلها تبدو من باب التمويه ليس إال، كمعصية" الرفض والتمرد"أما ثنوية 

 يرفض القديم السجود لجديد، ومن المعصية أن يقول لذرية آدم؛ إنه لمن المعصية أن
التشبث بثوابت القديم ومرتكزاته الفكرية واألخالقية ألن الحياة تتغير باضطراد وال ثبات 

 .فيها، فالثبات جمود والجمود موت
 

وإذ فتح الخالق بوابة التمرد على مصراعيها، من منطلق هذا التصور؛ فأنه من المحتمل 
 التمرد في حياة اآلخرة فال تكون اآلخرة آخرة بالمشاع من ًوالوارد جدا أن يتكرر

التسطير، بل بداية لحيوات أو فصول آخريات من فصول الخلق والخليقة، وقد يبدأ 
ّالفصل األول بتمرد الحور العين على إثر دخول الفرقة الناجية الى الجنة، وهبوطهن إلى 

ّاألرض هربا من ممارسة العنف النكاحي ضدهن ا النوع من العنف يوظفه هللا وهذ. ً
 .لتثوير الوعي اآلخروي وتخليق دورة حياة جديدة متعالية على سابقتها

 
وطالما بدأ التمرد في السماء بنبل الشيطان وعقليته الديناميكية، وفيما إذا لحقه تمرد 
ًالحور العين، فلسوف يبدأ عالم جديد مختلف تماما، عالم يشبه صفات الحور بجماله 

ّوتبدأ حياة مثمرة مفتوحة اآلفاق بال تخوم، رجالها قوامون على تراث اسالفهم . لهوكما
ّجامون لهويته السماوية المزورةالذكوري بالمعرفة الواعية واليقظة الفكرية، ور ّ   

 

  

 العراق



  

  اليساري
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  .. ليلة الطائرات الشراعية
 1987 نونبر 25عن عملية قبية في 

 
 

 ُالدجى والمدى جنحه َُ ُ َ 
ِنجمة للصباح الجميل ٌ 
َكرياح األعالي اختفى ِ ِ 

ِما أحست به َّ َ 
ٍغير زيتونة ُ 

ِّألف قلب على كل ٍ ُ 
ٍغصن بها في الجليل ُ 
ِشفرته إلى األرض ُ َ َّ 
ِفارتفعت قبلت قدميه َ َ َّ َ َ َ َ 

 ِالزمن المستحيلَفقد جاء في 
ُّيمطر الجو ُ ُ 

ُمما غضارته والشباب ّ ِ 
ُويلتمس هللا مرضاته َ َُ ُ ِ 

ًساحبا باألماني ِ 
ّإلى آخر اإلزرقاق السماوي ِِ 

ُإهبط عليهم فإنك قرآننا ُ َ ِ ِ 
َقل هي البندقية أنت ُ ُ 
َوما لك من كفؤ أحد ٍ ِ َ 
َبين قتالك قمة عمان ّ ُّ َ 
ُوالرشوات وأقساطها ُ َ 

ِولسان اليمين ال  طويلُ
ٍيركضون بال أرجل ُ ِ َ 

ِوتدلت خصاهم من الرعب ُّ ِ ُِ َّ َ 
َأين تعلمت تخصي الجيوش؟ ََ َ َّ َ 

َوكيف اقتلعت المعسكر َ َُ َ َ َ 
َيا ابن ثالث وعشرين؟ ٍَ 

ُهللا أكبر ُ 
َعاد علي إلى باب خيبر َ َِ ٌّ ِ ََ 

ّيا علم سجل َ ُ ِ 
ِخاليا العروبة َ ُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َتنقل تلك الشجاع ُ  َةَ
َجيال فجيل ً 

 ٌأكيدٌ…أكيد
َمن الجو تم اتصالك بالكون َ ُ َّ َ ِ ّ َ ِ 

َومضات عينيك ُ 
 ُكانت تضيئ

َالتالل وأكتافها َ ِ 

ٍوتفتش عن موضع َ ُ ُ 
ٍفي ارتفاع بسيط ٍ 

ِولكنه شرفة الدهر ُ ُ ُ 
ٍميزته من بعيد ُِ َ َّ َ 

َسمعت الرفاق الثالثة َ ِ َ ِ ِ 
ِمن داخل القبر ِ ِ ِ 

ًقد رفعوا صوتهم زهرة ُ َ 
َالسالم عليك ولدت َِ ُ ُ 

ُويوم تموت َ 
ًوتبعث حيا ُ َ ُ 

ًكم كان صوتهم دافئا ِ ُ ُ 
ًما تغير قط وال شعرة َ َّ 

ِرغم صمت السنين الطويل ِ َ َ 
ِال تزال تحوم ملء الفضاء َ ِ ُ ِ ّ َ ُ ُ َ 

َكل عقاب يخيل أنت ُُ َّ ٍ ُ ُّ ُ 
ٍوكل دوي ّ َ ُّ 
ُيفر الجنود ُّ ِ 

ِكأنك تنخر في أذنَيهم ُ َ َ 
َبدأت المباراة َ 

 ِلسماوات واألرضبين ا
 ُهذا هو الدرب

ُفلتتبارى الفصائل ِ 
ًبحرا وبرا وجوا ً ً 
 ًفصيال فصيل

َجئت إلى فلسطين ِ 
ّلست إال فلسطين َ 

 َمهما انتماؤك
ُدم الشهادة ليس يجير َّ َ ُ ُّ 

ُنحن نجير للدم َّ ُ ُ 
 ُّكل البالد
ُتجير للدم َّ ُ 
   ٌوهذا قليل قليل
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  :تنويه
ننشرها ككلمة أخيرة لهذا العدد كما ... تنشر الكاتب اليساري هذه الرسالة التي وصلتنا من فتاة في غزة كتبتها تحت القصف 

  .هي دون تدقيق أو تصحيح
***  

  
  جميع المعجزات لن تمحي ...األدوية والعقاقير  والوصفات ...كل المساعدات...الكلمات كل

 ...الذكريات 
 ...الموسيقا ستعيد الذاكرة إلى الوراء

 ...كل االوجاع مرة أخرى من جديد إلى هذه الصدور الصغيرة  الليل سيجتر
 ...ال خيوط تستطيع قطب جرح ينزف في قلب طفل فقد عائلته 

  ...ج ينسينا محبوب فقدناه تحت الركامال عال
 

أيام  طويلة من الخوف والرعب والوجع لن تمحى ولن تنسى وليس من السهل طي هذه الصفحات او 
  ...وضعها في دفاتر عتيقة على الرفوف

 
 ...عيوننا ترفض أن تنام في حضن الموت 

 ...أجسادنا ترفض أن تستظل بالغيم
  ...على رفاة أرضنانرقص جميعا رقصة الموت األخيرة 

 
  ...نلملم هالهيل الماضي حاملين كل الذكريات في ثقوب الذاكرة المهملة

 ...نودع احبتنا بعيون ملؤها الحزن
 ...نخط احالمنا على ورقات نبعثها مع الريح علها تلهم من بقى لهم عمرا

  ...نحاول أن نسرق من العمر لحظات لعلنا نحن من سيحتفل بالنهايات 
 

  ...مل يرفض أن يصافحنامال اال
  ...أصوات الموت هي سيدة الموقف 

  ...رائحة االحتراق تعبق في هذه الحناجر المحتقنة بالغضب والوجع والحسرة 
 

 ... يا غربان الشؤم فلترحلي عن ارض يسكنها العز واإليمان
ها االصوات التي تدمدم في رؤوسنا فلتخرسي امام أصوات الحق المؤيدة بمعجزات هللا الذي ال قادر تأي

 ...سواه
 ... لنا عمرايها األم التي تودع اطفالها اعتذر فكلنا ابناء لكي ان بقتأي

  ...عزيزي الذي شيعت احالمك ال عليك فحرم على امثالنا األحالم فنحن ابناء القدر 
 

  ... د الذي نجوت أيها الوحي
  ...ال كلمات لمؤاساتك فطريقك طويل ودربك مليء بالذكريات المجهولة

  ... امضي وال تبالي 
 
ها المدينة البائسة التي تغط في رماد الوجع وتغطيها سحابة من فقد وحسرة وامل ومتناقضات تأي

  ... عجيبة
  

  .وهذا قدرناهللا الغالب على امرنا ..ال شيء يمكنني قوله سوى  ... اعتذر
 

   ... قد تنقشع سحابة الضوضاء هذه وتحل تكبيرات السالم والنصر عما قريب
  فقط يارب ضمد جراحنا فأنت القدير

  ...اجبر كسرنا فانت الجبار
  يارب وكفى
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