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 الكاتب مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين
في أوروبا ،أمريكا الشمالية ،والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال ،ومن ثم البديل ،إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة.
تقصد مجلة الكاتب إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن ،محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،
المفضي إلى السوية الثقافية ،والمحفز إلى مزيد من التﻼحم بين الثقافي – الفكري ،بل وحتى السياسي في زمن
أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى اﻷخذ بالتي هي أحسن ،ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واﻷحزاب ،وأصبح المثقف أو أشباهه ،والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك
يشترى ويباع في أسواق نخاسة اﻷنظمة واﻷجهزة والسفارات والغرف السوداء.
إنساننا اللبناني والعربي في اﻷوطان اﻷم ،وفي المهاجر والمنافي ،يجب أن ينهض ،وثقافتنا ينبغي أن تتطور
وتتوطد ،وﻻبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر .فكل إبداع هو كوة حرية ،وكل فعل هو
انعتاق ،وكل تﻼحم فكر إنساني هو زمن آت.
تمر حيوات ،بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز اﻻبداع وتثمر الحرية ،ولمجلة الكاتب فيها سويعة ،لو عانقت
أقﻼمكم واحتضانكم لها ،وﻻ وقت يمر دون بشاراته.
يعمل فريق مجلة الكاتب وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل:
توثيق الثقافة والفن اﻻنساني اللبناني والعربي ،القديم والموروث ،وتقديمه إلى

المجتمعات الغير عربية بالوسائل اﻻكاديمية ،عبر محاضرات ثقافية ،وترجمة دراسات عن
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي ،ومن خﻼل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع
موسيقيين أكاديميين غربيين.
يشجع ويتبنى فريق الكاتب أعمال الكتاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب ،أو

المتحدرون من أصول عربية ،ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة الكاتب التي تصدر بعدة لغات،
كما يتم التعريف بتلك اﻷعمال واﻻبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في اﻷوطان اﻷم
أو المهاجر.
يؤمن فريق مجلة الكاتب بحرية الفكر والتعبير ،ويعتبرهما ركيزة أساسية لبناء

المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي ،الغير طائفي ،والذي يسوده العدل والمساواة والقانون.
يعمل فريق الكاتب مع المثقفين والمبدعين التقدميين اﻻوروبيين والعرب في التبشير

بضرورة السﻼم في الشرق بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واﻻقتصادي مع دولة
إسرائيل ،ليس ﻷننا ﻻ نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق ،بل ﻷنه ﻻ يمكن أن يكون هنالك
سﻼم في ظل اﻻستمرار بسياسة اﻻعتقاﻻت الجماعية ،ومصادرة اﻷراضي ،واﻻعتداءات
العسكرية التي ﻻ تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة.
يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة ،وكذلط تكاليف الموقع

اﻻلكتروني عبر نشر بعض اﻻعﻼنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية .إنما
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق ﻻصدراها ،وتبرعات الكتاب والمبدعين
بانتاجهم الفكري.
يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
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 ﻓﻲ وداع لبنان
ﺳﺄﺧﻮﻧﻚ يا وطنﻲ
ﺿﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺮ التاريخ.
لبنان اﻧتهﻰ.
الهاويﺔ ﺗتﺴﻊ .اﻵﻻم ﺗتعاظم .الﺮؤيا ﻋمياء .ﻻ بارقﺔ أمل .الﻄﻮائف قتﻠﺖ لبنان ،وﻻ ﺗﺮيد دﻓنه ،وﻻ أحد مﺴتعد لﻮراثﺔ التﺮكﺔ المزمنﺔ.
كان ذلﻚ متﻮقعا ً .شياطين الﻄﻮائف ﻋاثﺖ بالتﺠﺮبﺔ الﻠبناﻧيﺔ المتهالكﺔ ،مﺮة ﺗﻠﻮة مﺮة ،أو مﺮارا ً كثيﺮة .منعﺖ ﻋنه العاﻓيﺔ الﻮطنيﺔ .لم يكن
وطنا ً هذا الكيان .كان مﻠﺠﺄ مﻔتﺮﺿاً ،أﺿحﻰ مغارة لﻠصﻮص الﺴياﺳﺔ وﻓﻘهاء التبﺮيﺮ وأبالﺴﺔ المال وﻋصابات النهب .وﻻ مﺮة كان لبنان
وطناً ،وﻻ مﺮة كان ﺳكاﻧه مﻮاطنين  .وﻻ مﺮة كان يتﻘدم ،بل كان يتﺮاجﻊ دائماً ،حتﻰ بﻠﻎ المئﺔ ﺳنﺔ ،وهﻮ لﻘيط لﻄﻮائف ﺳامﺔ وطائﻔيين
متمﺮﺳين بﺄﻻﻋيب معيبﺔ ،وﻋﻠنيﺔ ،وﻋمﻼء ﻻﻋداء لبنان بﻼ ﺧﺠل.
حﻠمنا مﺮارا ً أن يصيﺮ لبنان دولﺔ ،وطنا ً ﺻالحا لﻠﺠميﻊ  ،او مﺄوى مناﺳبا ً .ﻓﺸﻠنا ،وكان الﻔﺸل ثﻘيﻼً… حﻠمنا بديمﻮقﺮاطيﺔ مﻘبﻮلﺔ .منعﻮها.
ﻋﻮﺿﻮا ﻋنها بالتﻮاﻓﻘيﺔ النﻔاقيﺔ الهدامﺔ .دربﻮﻧا ﻋﻠﻰ التعصب المذهبﻲ اﻻﻋمﻰ الهدام  ،وﻋﻠﻰ التكاذب المﺴتمﺮ  .قضﻮا ﻋﻠﻰ أﻓكار
ّ
ﺧﻼﺻيﺔ مهمﺔ  ،كالمدﻧيﺔ والحﺮيﺔ والمﺴاءلﺔ والمحاﺳبﺔ والﻘضاء النزيه ،واﻹﻧﻔاق المدروس ،والتﺮبيﺔ الﻮطنيﺔ وألف ﺻﻔﺔ من ﺻﻔات
المﻮاطنﺔ… كاﻧﻮا ﻋباقﺮة ﻓﻲ اﻹرﺗكاب الﺴﻲء ﺿد الﻮطن ﻻﻧهم ﻋمﻼء لﻠخارج  ،ﻻﻋداء الﻮطن كﻠهم بدون اﺳتثناء  .اﻧتزﻋﻮا منا كل ما
ﻓتحﻮل الكثيﺮون إلﻰ قﻄعان طائﻔيﺔ هائﺠﺔ
هﻮ جميل وﻧظيف وإﻧﺴاﻧﻲ وإجتماﻋﻲ وﺗﻘدمﻲ ووطنﻲ .أقامﻮا لنا زرائب حيﻮاﻧيﺔ متﻮحﺸﺔ ،
ﱠ
ﺗاكل بعضها وﺗنهش بعضها كثيﺮا ً ﻓﻲ ﺳاحﺔ” ،كالتﻮريﺮو“.
لبنان

 

الغﺮيب جداً ،أﻧهم يعﺮﻓﻮن ما ﻧعﺮﻓه ﻋنهم وﻻ يبالﻮن .يعﺮﻓﻮن رأينا ﻓيهم ﻋﻠنا ً .يعﺮﻓﻮن أﻧنا ﻧعﺮف ﻧهبهم وﺳﺮقاﺗهم واﻧتماءاﺗهم المذهبيﺔ
المتﻄﺮﻓﺔ وﻋﻘﻮلهم الﺠهنميﺔ المتحﺠﺮة وﺧياﻧاﺗهم الﺴياﺳيﺔ المﺴتمﺮة ﺿد الﻮطن  .إﻧهم ﻋﻠﻰ دين اﻹرﺗكاب ،والناس ﺧﻠﻔهم ﻋل دين
مﻠﻮكها .ومﻠﻮكنا ”زﻋماء“ كذبﺔ ومﺠﺮمﻮن ﻧحﺮوا الﻮطن بدم بارد  .ماهﺮون ﻓﻲ الكذب والتكاذب ،وممثﻠﻮن يﺠيدون الخياﻧﺔ ببﺮاءة
كاذبﺔ.
هذا الكيان الذي كنا ﻓيه ،أﻓﻠس ﺗماما ً .ﺧﻠﻘيا ً واﺧﻼقيا و وطنيا وﻋﻘﻠيا ً وماليا ً وقضائيا ً وﺻحيا ً وﺗﺮبﻮيا ً وإﻧﺴاﻧيا ً وإجتماﻋيا ً .أﻓﻠس ﻋﻠﻰ المﻸ.
ومﻊ ذلﻚ يتبارون ﻓﻲ الﺮقص ﻋﻠﻰ جثﺔ البﻠد… كل المحاوﻻت اﻹﻧﻘاذيﺔ ﻓﺸﻠﺖ .ﻋﻔﻮا ً .أﻓﺸﻠﻮها بذكاء شيﻄاﻧﻲ اجﺮامﻲ ﻻ يﺴتﻄيﻊ الﻘيام به
حتﻰ ابﻠيس الﻠعين  .وكﻠهم يعنﻲ كﻠهم .ﻻ بﺮيء أبدا ً ﻓﻲ ما بينهم .ﻋباقﺮة ﻓﻲ اﻹرﺗكاب.

 
 


ﺻدف أن وجد ﻓﻲ هذه الﺠغﺮاﻓيا المﻠعﻮﻧﺔ ،أﻧاس مؤمنﻮن بالﻮطن .حاولﻮا .ﻓﺸﻠﻮا .ﺻمدوا ثم ﺗبدّدوا .رغبﻮا ثم ﺧابﻮا .ﺗﺄمﻠﻮا ثم يئﺴﻮا.
أكثﺮيﺔ الﺸعب الﻠبناﻧﻲ مؤلﻔﺔ من أقﻠيات متنازﻋﺔ ﺗكﺮه بعضها وﺗعتبﺮ لبنان لها لﻮحدها ﻓﻘط والباقﻮن ﺧﻮﻧﺔ وهﻲ حﺮة التصﺮف به وبيعه
لﻠخارج لﻼﻋداء لمن ﺗﺸاء بالﺴعﺮ المناﺳب  .هؤﻻء ،ﻻ يصنعﻮن ثﻮرة .يكتﻔﻮن باﻹﻋﻼن ﻋنها شﻔهيا ً .ﻻ أحزاب ﻋﻠماﻧيﺔ وديمﻮقﺮاطيﺔ
وﺗﻘدميﺔ .لغتها ﺧﺸبيﺔ .ﻻ ﻧﻘابات البتﺔ .هياكل ﻋظميﺔ ﻻ روح ﻓيها .النﻘابات ﺗابعﺔ لﻠﻄﻮائﻔيات.
دلﻮﻧا ﻋﻠﻰ جﺴم ﺳﻠيم ﻓﻲ هذا الكيان الﺴﻘيم .ﻻ شﻲء يبﺸﺮ بﻔﺠﺮ .كﻠه كالﺢ .أﺳﻮد .أو رمادي يعمﻲ العيﻮن ويﻄﻔئ الﻘﻠﻮب.
وبعد كل ذلﻚ ،ﻓما العمل؟
لم يتبق لنا ﺳﻮى الخياﻧﺔ.
ﻧعم الخياﻧﺔ .ﻋﻠينا أن ﻧصل إلﻰ الﻘﻄعيﺔ التامﺔ مﻊ هذا النظام المﺴخ ،هذا الكيان الﻼغﻲ لﻠﻮطن ،هذا الﻮطن الذي يمتنﻊ ﻋن الحضﻮر
والعيش باطمئنان .

بكل مﻮﺿﻮﻋيﺔ ،أﻋﻠن ﺧياﻧتﻲ لهذا الﻠبنان المﺴخ .أحببناه ﻓكﺮهنا هﻮ ! قدمناه ﻋﻠﻰ الﻄائﻔيﺔ ﻓتﺸبﺚ بها .ﻓعﻠنا ما ﻧﺴتﻄيﻊ ،ولﻮ قﻠيﻼً ،ولكنه
وشﺮدﻧا .شعبه يمﻠﻚ من الذكاء والعﻠم والعبﻘﺮيﺔ الكثيﺮ ،ولكنه محكﻮم بعصابات ومﻠيﺸيات مدجﺠﺔ بالﺴﻼح منذ ﺳنين طﻮيﻠﺔ
ﺗﺠنبنا
ﱠ
وشاطﺮة جدا ً ﻓﻲ الغزو والﻔتﻚ والبﻘاء ،وإحاطﺔ مﻮاقعهم بﺄﺗباع أحﻘﺮ من أحﻘﺮ الكائنات .يحمﻮن محمياﺗهم بتﺄﺻيل التعصب والكﺮاهيﺔ،
ويتبارون ﻓﻲ ارﺗكاب الزﻧﻰ الﺴياﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻓﺮاش الحكم الﻔاﺳق.
غداً ،ﺳيمﻮت الﻠبناﻧيﻮن قهﺮا ً وجﻮﻋا ً وﻓﻘﺮا ً وﻋﻮزا ً ومﺮﺿا ً .لم يبق لﺴكان هذا الكيان رغيف ﺧبز بﺴعﺮ ﻋﺮق الﺠبين .ﻻ دواء غدا ً.
اﻹﻓﻼس ،الذي ارﺗكبه الحكام ،قديما ً وحديثا ً ،هﻮ ﻧتيﺠﺔ طبيعيﺔ لتﺮاﺧﻲ الناس ومﺴامحتهم لزﻋمائهم .إﻧهم متهمﻮن بخياﻧﺔ أﻧﻔﺴهم لصالﺢ
مﻘاماﺗهم الﺴياﺳيﺔ والمذهبيﺔ… كان يﺸبه مغاور الﻠصﻮص.
الكيان المﻮروث من اﻹﺳتعمار ،ﻓﺸل المﺴتعمﺮون ﻓﻲ إﺻﻼحه .حاولﺖ ﻓﺮﻧﺴا محاولﺔ ﺧائبﺔ .ﻓﺸﻠﺖ بﺴﺮﻋﺔ .كيان مﺸﻠﱠﻊ بين محاور .هذا
اﻷمﺮ ليس جديدا ً أبدا ً .طﻮل ﻋمﺮه مﻮزع بالﻮﻻءات بين محاور ومذاهب وبﻼد وثﻘاﻓات .ﻻ شﻲء يﺠمعه ﺳﻮى ﺳﺮقﺔ البﻠد وأهﻠه.
هل من إﺻﻼح؟ ﺳؤال ﺳخيف ومنحط .من ﺳيﻘﻮم بهذه المهمﺔ؟ الناس؟ أين هم؟ اﻷزﻻم؟ المﺠﺮمﻮن؟ وهل يﺴتﻄيﻊ المﺠﺮم المخﺮب ان
يبنﻲ بﻠدا؟ لﻘد قامﻮا بمهمﺔ التدميﺮ .ﻋبﺚ .ﻻ حل أبداً ،ﻻ ﻓﻲ اﻷﻓق المنظﻮر وﻻ ﻓﻲ اﻷﻓق البعيد.
ﻧحبﻚ يا لبنان الذي حﻠمنا به وطنا ً .ﻧكﺮهﻚ يا لبنان الذي هﻮ ﺻنيعﺔ مﺠﺮمين ﻋمﻼء ولصﻮص الﺴياﺳﺔ .وأﻓضل ما ﻧﻘﻮم به ،هﻮ ﺧياﻧﺔ هذا
”الﻠبنان“ ،ﻋﻠﻰ أمل ،قد يكﻮن مﺴتحيﻼً ،ﻓﻲ وﻻدة لبنان آﺧﺮ ،ﻓﻲ زمن غيﺮ معﺮوف.
لﻘد اﻧتهﻰ لبنان .مات .جثته حيﺔ ﺗﺮزق ،ﻷن ﻻ أحد مؤهل لدﻓنه أو لﻘيامته.
وﻋﻠيه ،ﺳﺄﺧﻮﻧﻚ يا بﻠدي الحبيب .وﻓﻲ ﻋينﻲ دمﻮع ،وﻓﻲ قﻠبﻲ غصﺔ ،وﻓﻲ أﻓﻘﻲ ﻋتمﺔ.
وحﻮلﻮه إلﻰ مبغﻰ.
الﻠعنﺔ ،ثم الﻠعنﺔ ،ﻋﻠﻰ من قتل لبنان الذي حﻠمنا به وطناً ،ﱠ
ﻓﻮداﻋا ً يا لبنان الﻰ ابد اﻻٓبدين 
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 ﻟﻜﻲ نفهم اﻟمواجهة بين حزب ﷲ واﻻمبراطورية اﻷميركية ،علينا أن نفهم اﻟتشﻜيلة
اﻻجتماعية اﻟلبنانية وآﻟيات عمﻞ اﻟرأسمال اﻟماﻟﻲ اﻟعاﻟمﻲ اﻟذي تسيطر عليه
اﻻمبراطورية اﻷميركية .علينا أن نتساءل حول حول مدى انغماس حزب ﷲ ﻓﻲ اﻟنظام
اﻟلبنانﻲ ومدى كفاءته ﻓﻲ إدارة اﻟصراع اﻟداخلﻲ.
اﻟوجود اﻷميركﻲ ﻓﻲ ﻟبنان عسﻜري من خﻼل تدريب اﻟجيش واﻟقاعدة اﻟعسﻜرية ﻓﻲ
حامات اﻟتﻲ تﻜاد تﻜون جزءا ً من أرض غير ﻟبنانية ،إذ تﺄتﻲ إﻟيها وتنطلق منها اﻟطائرات
من جميع اﻷنواع ،وتﻜون مﺤملة بما نعرف وﻻ نعرف من اﻷسلﺤة واﻟذخائر واﻷﻓراد
واﻟتموين إﻟخ..
اﻟوجود اﻷميركﻲ ﻓﻲ ﻟبنان أيضا ً مدنﻲ مﺤلﻲ ،إذ أن اﻟبورجوازية اﻟلبنانية ،اﻟتجارية
واﻟمصرﻓية ،خيارها اﻷساسﻲ واﻟنهائﻲ غربﻲ ،وهذه ﻟيست مسﺄﻟة إرادية إذ أن انخراط
بلدان اﻟعاﻟم ﻓﻲ اﻟنظام اﻟعاﻟمﻲ أمر تفرضه اﻻمبرياﻟية ،ومن ﻻ يخضع أو يتبع تلﺤق به
اﻟعقوبات .وﻟبنان اﻵن يخضع ﻟعقوبات ﻓردية وجماعية ،مرئية وغير مرئية ،ﻟﻜنها
مﺤسوسة .إذ يخضع اﻟمجتمع اﻟلبنانﻲ ﻟنتائﺢ أزمات ،هﻲ ﻓﻲ جزء منها عقوبات أﻟﺤقها
اﻟنظام اﻻمبرياﻟﻲ باﻟمجتمع منذ ثورة  17تشرين ،وقبﻞ ذﻟك؛ واﻟنظام اﻟلبنانﻲ يقمع
اﻟمجتمع ﻟمجرد اﻻحتجاج أو حتﻰ اﻟتفﻜير باﻻحتجاج ،واﻻمبراطورية تفرض اﻟعقوبات
ﻟمجرد اﻟتفﻜير باﻟخروج من اﻟنظام اﻟعاﻟمﻲ.
اﻟوجود اﻷميركﻲ ﻓﻲ ﻟبنان أيضا ً من خﻼل بعﺾ اﻟمنظمات غير اﻟﺤﻜومية ،ووسائﻞ
إعﻼمية ومنصات تواصﻞ اجتماعﻲ وحركات سياسية واجتماعية وأحزاب ﻻ ﻟزوم
ﻟتعدادها ،كﻲ ﻻ تنجرح مشاعرها ،إذا كان بقﻲ ﻟها من مشاعر.
اﻟوجود اﻷميركﻲ ﻓﻲ ﻟبنان هو أيضا ً ايديوﻟوجﻲ ،يضع مقوﻟة اﻟسيادة ﻓﻲ مواجهة مقوﻟة
اﻟمقاومة ،واﻟدوﻟة ﻓﻲ مواجهة ”اﻟدويلة“ ،واﻷمن ﻓﻲ مواجهة اﻟسﻼح .هو أيضا ً
أيديوﻟوجيا اﻟنيوﻟيبراﻟية ،وما يسمﻰ اﻻقتصاد اﻟﺤر ،اﻟذي ﻟم يعد حراً ،وأوهام حماية
اﻟملﻜية اﻟخاصة اﻟتﻲ تتقلّﺺ بفعﻞ اﻟمصادرات ﻟﻸمﻼك اﻟمنقوﻟة وغير اﻟمنقوﻟة.
اﻻيديوﻟوجيا اﻟرأسماﻟية ،اﻟنيوﻟيبراﻟية وغيرها ،تصب ﻟمصلﺤة نظام اﻻمبراطورية.
وايديوﻟوجيا اﻷحزاب اﻟدينية واﻟطائفية هﻲ أيضا ً نيوﻟيبراﻟية .اﻷوﻟﻰ ﻻستعﻼئها علﻰ
اﻟدوﻟة ،واﻟثانية ﻟنهب اﻟدوﻟة وتقليﺺ مجاﻟها .استماﻟة اﻟعقول واﻟقلوب جزء من اﻟسياسة
اﻷميركية وسبيﻞ ﻟلهيمنة.
حزب ﷲ يتبع امبراطورية عظيمﻰ ،تسعﻰ قسرا ً ﻟلتفاوض مع اﻻمبراطورية اﻟعظمﻰ،
وهﻲ علﻰ استعداد ﻟلسماح ﻟلمفتشين اﻟدوﻟيين باﻟنظر ﻓﻲ خفايا اﻟدوﻟة ،بما يشبه ما حصﻞ
مع نظام صدام حسين ﻓﻲ تسعينيات اﻟقرن اﻟماضﻲ .وهﻲ تسعﻰ أيضا ً ﻟبذل اﻟﻜثير من
أجﻞ رﻓع اﻟعقوبات عن مؤسساتها .اﻟعقوبات اﻟتﻲ تفرضها دوﻟة علﻰ دوﻟة هﻲ ممارسة
نوع من اﻻمبرياﻟية .اﻟسيطرة اﻻمبرياﻟية ﻻ تُفرض طوعاً ،بﻞ يخضع ﻟها من يخضع
قسرا ً بسبب ﻓارق اﻟقوة وعدم قدرة اﻟضعفاء علﻰ اﻹﻓﻼت منها .استقﻼل بﻼدنا ﻓيه اﻟﻜثير
من اﻟتبعية ﻟﻼمبرياﻟية ،وإن ﻟم يﻜن طوعا ً.
ايران ﻻ تواجه أميركا بﻞ تسعﻰ ﻟلتفاوض معها ،بغﺾ اﻟنظر عن اﻟتهديد واﻟوعيد .حزب
ﷲ ﻻ يواجه اﻻمبرياﻟية بغﺾ اﻟنظر عن اﻟﻜﻼموﻟوجيا اﻟخطابية .هناك خﻂ اﻟـ1701
اﻟذي يجتهد حزب ﷲ ﻓﻲ حفﻆ اﻻستقرار علﻰ جانبيه .اﻟسﻼح تم تعطيله كﺄداة ﻓﻲ
اﻟصراع ضد اﻟعدو اﻟخارجﻲ ،علﻰ اﻷقﻞ ﻓﻲ اﻷمد اﻟمنظور .ﻻ يستطيع استخدامه أيضا ً
ﻓﻲ اﻟداخﻞ ﻷنه ﻻ يرغب بذﻟك وغير مهيّﺄ ﻟذﻟك .سيﻜون اﻟسﻼح ﻓﻲ حال ذﻟك باعثا ً
ﻟﺤرب غوريﻼ ضده ،تشبه نضاﻟه ضد اﻻحتﻼل اﻹسرائيلﻲ ..حسنا ً أنه ﻻ يريد ذﻟك وأنه
يسﺤب اﻟذرائع ممن يملك اﻟرغبة وﻟﻜنه يفتقر ﻟلقدرة.
اﻟﺤزب متﺄرجﺢ بين أن يبقﻰ حزبا ً دينيا ً أو أن يصير حزبا ً طائفيا ً .اﻟﺤزب اﻟدينﻲ يقدم
تضﺤياته ﻟلدين أو  .اﻟﺤزب اﻟطائفﻲ يخوض نضاﻟه ﻓﻲ مواجهة اﻟطوائف اﻷخرى.
ﻟذﻟك تﺄرجﺢ حزب ﷲ بين اﻹحجام عن اﻟدخول ﻓﻲ اﻟدوﻟة واﻟبقاء حزبا ً دينياً؛ بين اﻟدخول
ﻓﻲ ما يسمﻰ اﻟسلطة وأوحال اﻟسياسة اﻟداخلية وﻓسادها أو اﻟبقاء علﻰ براءته .خطورة
اﻟبطاﻟة ﻓﻲ مجال اﻟصراع اﻟخارجﻲ أنها تجبره علﻰ اﻻنصراف اﻟﻰ اﻟشﺄن اﻟداخلﻲ .هو
ﻓﻲ اﻟﺤقيقة داخﻞ اﻟسلطة منذ عقود ،ويتو ّهم أو يوهم نفسه أنه غير ذﻟك .ﻟﻜن اﻟتعاﻟﻲ
اﻟمفتعﻞ مﺤاوﻟة ﻹخفاء هذه اﻟﺤقيقة .وهذا ما قاده اﻟﻰ أن يﻜون شريﻜا ً مع اﻵخرين ﻓﻲ
عدم تطبيق اتفاق اﻟطائف اﻟذي أدمج ﻓﻲ اﻟدستور .ما زال حزب ﷲ يﺤن اﻟﻰ بداياته
كﺤزب دينﻲ ،معتبرا ً أﻓعاﻟه تﻜليفات شرعية مؤداها اﻟتسليم  ،ﻟﻜنه يمارس أرضيا ً
وماديا ً كما اﻷحزاب اﻷخرى ،وكﺤزب ذو أوﻟوية عليها ﻓﻲ اﻟسلطة اﻟلبنانية.
يقول اﻷمين اﻟعام ﻟﺤزب ﷲ اﻟسيد حسن نصرﷲ أعطونا دوﻟة ،ﻓﻜﺄن ذﻟك رهن بتصرف
اﻵخرين .اﻷجدر كان ،وما يزال ،اﻟمشاركة ﻓﻲ إنشاء اﻟدوﻟة وإرساء دعائمها.
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مشكلة
حزب اﷲ
ﰲ اﳌواجهة
مع الوﻻيات
اﳌتحدة
اﻟﺤزب اﻷقوى ﻓﻲ ﻟبنان ﻻ يقول أعطونا دوﻟة ،بﻞ ينخرط مع اﻵخرين ﻓﻲ بنائها .وهذا
ما ﻟم يفعله حزب ﷲ حتﻰ اﻵن .اﻟدوﻟة تُبنﻰ تراكمياً ،مدماكا ً ﻓوق مدماك .ذﻟك يﻜون
باﻟسياسة وتراكم اﻟتسويات واﻻعتراف باﻵخرين كشركاء ﻻ كمتهمين .اﻟقانون يﺤاكم
اﻟعمﻼء واﻟمتهمين واﻟمدانين .ﻓﻲ اﻟسياسة اﻟجميع شركاء .يعتبر اﻟﺤزب نفسه أنه متسام
أخﻼقيا علﻰ اﻵخرين )وهذا معنﻰ اﻟﺤملة ضد اﻟفساد ،وهﻲ حملة ضد قضية اﻟفساد ﻻ
نر أحدا ً يﺤاكم ،وإذا طُلب أحدهم ﻟلتﺤقيق يمتنع ونُفاجﺄ باﻟﺤزب
ضد اﻟفاسدين ،إذا ﻟم َ
شريﻜا ً ﻓﻲ حمايته( .هذا اﻻعتبار ﻟتسامﻲ اﻟذات ﻓيه إﻟغاء ﻟلسياسة .مشﻜلة حزب ﷲ أن
تناقضاته اﻟفﻜرية وشطﺤاته اﻻيديوﻟوجية تضع حاجزا ً بينه وبين اﻟسياسة ،وﻟو شارك ﻓﻲ
اﻟوزارات واﻻنتخابات ،مع اﻟزعم أن ﻻ يتعامﻞ مع اﻵخرين علﻰ أساس سياسﻲ.
اﻻنخراط ﻓﻲ اﻟسياسة يتطلّب برنامج عمﻞ متعلّق بشؤون اﻟناس ﻻ مجرد شطﺤات
ايديوﻟوجية ،مرة باسم مواجهة إسرائيﻞ ،ومرة باسم مواجهة اﻻمبراطورية .اﻟقواعد
اﻷميركية اﻟعسﻜرية موجودة ﻓﻲ ﻟبنان منذ عقود ،وكان اﻟنظر مغضوضا ً عنها ،وهذا
اﻷمر يطرح عﻼمات إستفهام؟
جوهر اتفاق اﻟطائف هو أن ﻻ يﻜون ﻓﻲ ﻟبنان أعداء ،بﻞ أن
يﻜون اﻷطراف خصوما ً .اﻟخصوم يتنازعون باﻟسياسة .وهذه
تعنﻲ اﻟﺤوار .وأجدر اﻟﺤوار ما كان بين وجهات نظر مختلفة
متناقضة .اختﻼف أمتﻲ رحمة .ﻓﻲ اﻻختﻼف حاﻓز ﻟشﺤذ
اﻟعقﻞ وإبداع اﻷﻓﻜار .تبادل اﻻتهامات ﻟيس حواراً ،وﻻ يمت
إﻟﻰ اﻟسياسة بصلة .تبادل هو ﻓﻲ جوهره استعﻼء علﻰ
اﻵخرين ،كﺄن تعتبر هذه اﻟسفارة أو تلك أنسب أخﻼقيا ً من
اﻷخريات.

ﻟبنان

اتفاق اﻟطائف طريق ﻟلسياسة واﻟﺤوار واﻟعيش سوية ،اﻟعيش سوية كﺄنداد .تﻼشﻲ
اﻟسياسة طعنة ﻓﻲ اﻻتفاق .اﻻستعﻼء اﻷخﻼقﻲ نقيﺾ ﻟلسياسة .اﻟقول أن ﻻ دوﻟة هو ﻓﻲ
أساسه تبرير ﻟعدم اﻻنخراط ﻓيها وعدم اﻟمشاركة ﻓﻲ اﻟعيش سوية مع اﻵخرين واعتبار
اﻟخصوم أعداء .وضع اتفاق اﻟطائف حدا ً ﻟلﺤرب اﻷهلية ،وكان يفترض أن يﻜون بداية
ﻟﻼنتقال من حال اﻟعداء إﻟﻰ حال اﻟخصومة .اﻟعداء يعنﻲ اﻟنزاع باﻟسﻼح .اﻟخصام يعنﻲ
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اﻟنزاع باﻟرأي .اﻟعداء باﻟسﻼح يعنﻲ اﻟﺤرب اﻷهلية .اﻟخصام باﻟرأي يعنﻲ اﻟسياسة.
واﻻختﻼف يعنﻲ اﻟعيش سوية .ﻟو كان اﻷمر خصومة باﻟسياسة واﻟﺤوار ﻟما عاد ﻟلسﻼح
معنﻰ أو أهمية ،سواء كان بيد حزب ﷲ أو غيره ،وﻟما عاد ﻟرﻓع اﻟشعار بوجه حزب ﷲ
معنﻰ .اﻷمر يعتمد علﻰ حزب ﷲ وخياره بين اﻟدخول ﻓﻲ اﻟسياسة أو بقائه بعيدا ً عنها.
قريبا ً منها و ُمنﻜرا ً ﻟها.
يخشﻰ حزب ﷲ استﻼم اﻟسلطة ﻓﻲ ﻟبنان ،وهو اﻷقوى بين اﻷطراف .يعرف أنه ﻓﻲ
اﻻيديوﻟوجيا اﻟدينية اﻟتﻲ يﺤملها واﻟتﻲ يفترض أن يب ّ
شر بها ،ﻻ يستطيع ﻓرض أسلوب
تنوع وتعددية .استﻼم اﻟسلطة يعنﻲ
عيش آخر علﻰ اﻟلبنانيين وهم علﻰ ما هم عليه من ّ
إدارة شؤون اﻟمجتمع ،وايديوﻟوجيا اﻟﺤزب تتطلّب تغييرا ً ﻓﻲ اﻟمجتمع يعجز عنه.
متاهة ﻓﻜرية ومﺄزق ثقاﻓﻲ .عدم اﻟقدرة علﻰ اﻻنتقال من تعبﺌة ﻓرضتها مرحلة نضال
اﻟتﺤرر اﻟوطنﻲ )تﺤرير اﻟجنوب اﻟلبنانﻲ واﻟبقاع اﻟغربﻲ( اﻟﻰ مرحلة اﻟسياسة تعنﻲ أشياء
ﻻ يستطيع حزب ﷲ اﻟتفﻜير ﻓيها .مواجهة اﻻمبرياﻟية أمر واجب .هﻲ مواجهة تستدعﻲ
مواجهة اﻟرأسماﻟية وبناء مجتمع مفتوح قاعدته اﻟعمﻞ واﻹنتاج .ﻻ يفيد ﻓﻲ ذﻟك نقﻞ
اﻟمفهوم من مقاومة إسرائيﻞ اﻟﻰ مقاومة أميركا باﻟشروط ذاتها .اﻟمفيد هو اﻻنتقال من
مفهوم اﻟﻰ مفهوم آخر يستجيب ﻟمرحلة جديدة .اﻟتعبﺌة اﻟثقاﻓية ،باﻷحرى اﻟدينية ،كانت
مفيدة ﻓﻲ مرحلة ما ،برغم ما ارتﻜب تجاه ﻓصائﻞ مقاومة أخرى ،ﻟم تعد مفيدة أو مجدية
بعد تﺤرير اﻟجنوب .اﻟدﻟيﻞ أن حزب ﷲ اضطر اﻟﻰ تﺤاﻟفات مع أطراف أخرى هﻲ
عبء عليه ،وهذا ما يُفسر سقوط رموز وﻓوز رموز ﻓﻲ اﻹنتخابات اﻷخيرة.
ﻟيس عيبا ً تغيير اﻟمفاهيم مع تغيّر اﻟظروف اﻟموضوعية اﻟتﻲ أدت إﻟيها .اﻟعيب هو
وتﺤول .مﺄزق حزب ﷲ هو ﻓﻲ معاﻟجة اﻷمر
اﻻحتفاظ باﻟمفاهيم نفسها عن واقع تغيّر
ّ
اﻟداخلﻲ.
مواجهة اﻻمبرياﻟية واﻻمبراطورية واﻟنظام اﻟعاﻟمﻲ اﻟمعوﻟم تستدعﻲ تفﻜيرا من نوع
آخر .أن ندﻓن رؤوسنا ﻓﻲ اﻟرمال ونتعامﻰ عن واقع جديد ﻟيس حﻼً .مواجهة اﻻمبرياﻟية
تتطلّب مواجهة مع اﻟذات أيضا ً 

العشق
واﳊكمة
ﻻ يلتقيان
 نعم ،ﻻ يلتقيان ،اﻟعشق واﻟﺤﻜمة /من ابن حزم اﻟﻰ بوب
ديﻼن :اﻟعشق حﻜاية ﻟيس إﻻ...
 ..أثار هذا اﻟمنشور اﻟمستعاد كذكرى من ثﻼثة أعوام اﻟﻜثير
من اﻟتفاعﻼت سواء علﻰ مستوى اﻟنقاش اﻟعام اﻟمعلن أم عبر
رسائﻞ وسائﻞ اﻟتواصﻞ اﻻجتماعﻲ أم عبر قنوات اﻻتصال
اﻟعراق
اﻟشخصية مع بعﺾ اﻷصدقاء اﻟخلﺺ ﻟذﻟك وجدتنﻲ أكتب هذا
اﻟتعقيب "اﻟفيمابعدي" عسﻰ أن أكون ﻓﻲ أﻓق انتظار تفاعﻼت
اﻷصدقاء واﻟصديقات:
ان هذا اﻟمنشور ﻓﻲ أصله تعريب منﻲ ﻟعبارة قاﻟها اﻟشاعر واﻟفنان اﻻمريﻜﻲ اﻟﺤائز علﻰ
نوبﻞ ﻟﻶداب "بوب ديﻼن" مفادها انك ﻻ يمﻜن ان تﻜون عاشقا وحﻜيما ﻓﻲ اﻟوقت نفسه.
ومنذ اﻟنشر اﻷول وحتﻰ هذه اﻟمرة عبر نظام ﻓيسبووك ﻓﻲ استعادة اﻟمنشورات اﻟتﻲ يمر
عليها عام او اكثر كذكرى ﻓقد أثار اﻟمنشور علﻰ بساطته وعلﻰ ﻓﻜاهة اﻟسياق اﻟذي ورد
ﻓيه عديد ردود اﻷﻓعال تراوحت من اﻟفذﻟﻜة واﻟسخرية حتﻰ اﻟتفﻜر ﻓﻲ جدية اﻷمر
وتراجيديته ﻓإن مسﺄﻟة اﻟعﻼقة ما بين اﻟتعقﻞ واﻟﺤﻜمة وبين اﻟعشق واﻟهيام هﻲ مسﺄﻟة
ملتبسة وشائﻜة ﻟو نظرنا اﻟيها بعين اﻟجد وبوعﻲ اﻟغوص ﻓﻲ تاريخنا اﻟجمعﻲ
"اﻟعربسﻼمﻲ" وﻟقد ظلت اﻟتوترات سائدة ما بين اﻟمنادين باﻟعشق واﻟمنادين باﻟﺤﻜمة
وهﻜذا ترأس اﻟفريق اﻟثانﻲ اﻟفقهاء وأكليروس اﻟدين ونعتوا اﻟفريق اﻷول بﺄهﻞ اﻟخرقة
وناقري اﻟدﻓوف وشاربﻲ اﻟخمر حتﻰ ﻟو كان خمرا إﻟهيا بينما حاﻓﻆ اﻟفريق اﻷول علﻰ
موقفه من ان اﻟﺤقيقة ﻟن تتﺤصﻞ باﻟتجهم اﻟعقدي وعنعنة اﻟمرويات واﻻحتﻜام ﻟلعقﻞ
اﻟموظف ﻓﻲ خدمة اﻟنقﻞ وقبﻞ انتقاﻟه اﻟﻰ اﻟفﺌة اﻻوﻟﻰ شن أبو حامد اﻟغزاﻟﻲ أعنف هجوم
ضد اﻟصوﻓية واﻟتصوف.
وتمت اﻟسخرية من ابن حزم بسبب طوق اﻟﺤمامة وظﻞ ابن اﻟفارض مشﻜوكا ﻓﻲ عقيدته
وقبلها سجن اﻟﺤسين بن منصور اﻟﺤﻼج سبع سنين ثم صلب علﻰ ضفاف نهر دجلة بعد
ان قطعت أطراﻓه وبما ان اﻟشعراء هم دوما ورثة اﻟمتصوﻓة كما هم ورثة اﻟعاشقين
ﻓتراهم دوما يهيمون ﻓﻲ وادي اﻟبوح واﻟﻜتمان يعلنون ما يسرون ويضمرون ما هو
مضنون به علﻰ غير أهله ﻓﻲ ﻟعبة أبدية عمادها اﻟلغة واساسها اﻟمشاعر اﻟجياشة
وخطابها اﻟتعبير عن هموم اﻟجموع اﻟعاجزة عن اﻟتعبير ﻓما بين ابن حزم اﻷندﻟسﻲ وبوب
ديﻼن اﻷمريﻜﻲ ﻟيس غير اﻟشعر ﻓﻲ اصفﻰ تجلياته عشقا وكلمات 
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 منذ أيام دق اﻟتليفون وأنا جـاﻟس أكتـب علـﻰ اﻟمنضدة اﻟرخام ﻓﻲ اﻟمطبخ ،ﻓهذه هﻲ
جلستﻲ اﻟمفضلة ﻓﻲ كﻞ مواسم اﻟسنة ما عدا اﻟصيف .ﻓـاﻟمطبخ ﻓـﻲ شقتﯽ واسع اﻷرجاء،
تجهيزاتـه ،وخزائنـه أﻟوانهـا زاهية ،تدخله أشعة اﻟشمس اﻟمشرقة ،وتطـﻞ ناﻓذتـه علﻰ
اﻟنيﻞ ،وعلﻰ مدينة اﻟقاهرة .كان اﻟمتﺤدث صديقا جمع بيننا اﻻعتقال ﻓﻲ سجن
"اﻟمﺤاريق" ﻓﻲ أقصﻰ جنوب اﻟصﺤراء اﻟغربية ،يعمـﻞ اﻵن مﺤاميا ﻓﻲ مﻜتب كبير
ﻟلمﺤاماة .تبادﻟنا اﻟتﺤيات ،ثم قال :
" قررت أن أتصﻞ بك ﻷبلغك أن "مﺤمـد عـزت " توﻓﻰ باﻷمس وأنا أعلم أنه كان أحد
أصدقائك ،وأنـك ربما ﻟم تسمع باﻟخبر ".
قلت :
" باﻟفعﻞ ﻟم أسمع .ﻓانا أكاد ﻻ أقرا اﻟوﻓيات".
قال" :سيقام اﻟسرادق اﻟليلة ﻓﻲ جامع "عمر مﻜرم" .ربما أردت أن تﺤضر إﻟيه ﻟتشـارك
ﻓـﻲ اﻟعـزاء" .علـﻰ اﻟشلقانﻲ" وزمﻼؤه اﻵخرون ﻓﻲ مﻜتبنا سيﺤضرون إﻟﻰ اﻟسرادق
قرب اﻟساعة اﻟسابعة مساء".
شﻜرته علﻰ اﻟمﻜاﻟمة ،وسﺄﻟته عن أخباره .بعـد أن انتهـت اﻟمﻜاﻟمة عدت إﻟﻰ جلستﻲ
واستﺄنفت ما كنت أكتبه .كانت اﻟشمس قد اقتربت من اﻟمغيـب عنـدما أحسست باﻟتعب
ﻓتوقفت .تذكرت مﻜاﻟمة اﻟصباح .ﻟم أتعـود اﻟـذهاب ﻟلتعزية إﻻ نادرا ،إذا رحﻞ صديق أو
صديقة تربطنﻲ به أو بها عواطف قوية ،أو إذا غاب أحد اﻷشخاص اﻟذين أقدر صفاتهم.
أما "ﷴ عزت" ﻓقد ﻓرقت بيننا اﻟسبﻞ منذ أيـام اﻟشـباب ،أو بعدها بسنوات .ﻟم أﻟتق به إﻻ
عرضا طوال اﻟسنين اﻟتﻲ انقضت منذ سنه  .١٩٤٥ﻟﻜنﻲ بعد تردد قررت أن أذهب
ﻟلتعزية بسبب اﻟمﻜاﻟمة اﻟتﻲ تلقيتها من صديقﻲ ﻓﻲ اﻟصباح.
ﻰ أن أقوم ببعﺾ اﻻﻟتزامـات اﻟسـريعة قبـﻞ أن أتوجه إﻟﻰ اﻟسرادق ﻓوصلت إﻟﻰ
كان عل ّ
جامع "عمر مﻜرم" قبﻞ اﻟساعة اﻟتاسعة إﻻ اﻟربع بدقائق ،هبطت من سيارتﻲ ﻷجد أﻓواجا
مـن اﻟناس يغادرون اﻟسرادق ،ومن بينهم بعﺾ اﻟذين كانوا معـﻲ ﻓﻲ اﻟمعتقﻞ .ذﻟك أن
"ﷴ عزت" كان قد انضم إﻟﻰ "اﻟﺤركـة اﻟديمقراطية ﻟلتﺤرر اﻟوطنﻲ" ،وهﻲ إحدى
منظمات اﻟيسار ،ﻓﻲ ذات اﻟفترة اﻟتﻲ ارتبطت ﻓيها أنا أيضا باﻟيسار.
كانوا يتبادﻟون اﻷحاديث اﻟضاحﻜة ،وﻟم يبد علﻰ وجوههم اﻟﺤزن .تصاﻓﺤنا ،وتبادﻟنا
بعﺾ اﻟﻜلمات اﻟتﻲ يتبادﻟها اﻟمعارف دائما عندما يلتقون مصادﻓة" .ﻻبد أن نلتقـﻰ.
سﺄتصـﻞ بـك ﻟنتفق" ،ثم تفرقنا ،وصعدت أنا اﻟدرجات اﻟقليلـة ﻷدخـﻞ إﻟـﻰ اﻟسرادق.
علﻰ اﻟباب كان يقف رجﻼن ﻻ أعرﻓهما ،ﻓشـددت علـﻰ أيديهما معزيا ،ثم تقدمت ﻓﻲ
اﻟممر بين صـفـين مـن اﻟمقاعـد باحثا عن اﻟمﻜان اﻟذي سﺄجلس ﻓيه .ﻟم يطﻞ بﺤثﻰ
ﻓاﻟسرادق كاد يخلو من اﻟمعزين ،بعد أن أنصرف أغلبهم .ﻟم يبق سـوى عدد قليﻞ جدا،
ربما عشرون أو خمسة وعشرون جلسوا متفـرقين أو ﻓﻲ تجمعات صغيرة يتﺤدثون .كان
اﻟمقرئ ،غائبا ً ﻓظننت أول اﻷمر أنﻰ وصلت بعد ﻓوات اﻷوان ،ﻟﻜنـﻲ ﻻحظت أن
اﻟجاﻟسين ﻟم يقوموا من جلستهم.
اخترت مﻜانا ﻓﻲ عمق اﻟسرادق  ،مواجها ﻟمدخلـه بﺤيـث يمتد أمامﻲ ﻓﺄراه كله وأنا
جاﻟس .من حين ﻵخر كـان يدخلـه أحد اﻟمعزين ،يتقدم من بعﺾ اﻟجاﻟسين ،ﻓيقومـون،
يشـدون علﻰ يده بقوة عدة مرات ،أو يﺤيطونه باﻷحضان ،ويتبادﻟون معه اﻟقبﻼت ،ثم
يعودون إﻟﻰ جلستهم اﻟصامتة .أرى اﻟوجـوه تتطلع أمامها حزينة ،جامدة .أحيانا يميﻞ
أحدهم علـﻰ اﻵخـر ﻟيتبادﻻ بعﺾ اﻟﻜلمات اﻟهامسة .خطر ﻓﻲ باﻟﻲ .ترى كم منهم يشعر
بﺤزن حقيقﻲ ،وﻻ يمثﻞ اﻟدور اﻟمطلوب منه ﻓﻲ هذه اﻟمناسبات؟.
تذكرت أنه ﻓﻲ اﻟمرات اﻟقليلة اﻟتﻲ جلست ﻓﻲ سرادق ﻟلعـزاء ،كانـت تنتابنﻲ أحاسيس
متناقضة ،اﻟﺤزن علﻰ ﻓقدان صديق رحﻞ عنا ،واﻟسعادة ﻷننﻲ مازﻟت علﻰ قيد اﻟﺤيـاة،
أستطيع أن أحـرك جسمﻲ ،وأتنفس ،وأتطلع إﻟﻰ أيام قادمة يمﻜن أن أﻓعـﻞ ﻓيـهـا شيﺌا.
ﻓﻲ ﻟﺤظات كنت أﻟتقﻂ نظرة تساؤل ﻓﻲ بعﺾ اﻟعيون .ظللت جاﻟسا أتﺄمﻞ ما يـدور .وبعـد
قليﻞ عاد اﻟمقرئ .تتبعت تﻼوته ﻟبعﺾ اﻟوقت ثم سرحت .قفز ذهنﻲ إﻟﻰ اﻟوراء عائدا
ﻓوق ما يزيد علﻰ ست وخمسين سنة .تذكرت "ﷴ عزت" ﻓﻲ شبابه ،قصير اﻟقامة،
غليﻆ اﻟشفتين ،واﻟصوت ،ضاحك "ابن نﻜته" كما نقـول ،يتمتـع بـروح مـن اﻟفﻜاهة،
واﻟسخرية اﻟهادئة ،ضﺤﻜته مسترسلة ،صاﻓية تبث اﻹحساس بﺄن اﻟدنيا علﻰ ما يرام ،وﻻ
داعﻲ ﻟلقلق ،أو ﻟلجديـة اﻟزائدة اﻟتﻰ كنت أعانﻰ منها حينﺌذ .
ﻰ من تﺤت "اﻟطربوش" بنظرة ﻓضول
يفﺤصنﻲ بعينيـه اﻟجاحظتين قليﻼ تطﻼن إﻟ ّ
ساخرة ،كﺄننﻰ كائن غريب يبعث علﻰ اﻟتساؤل .ﻓيـه طيبـة اﻟمصري اﻟذي ﻻ يتوقع من
اﻟﺤياة اﻟﻜثير ،ﻓظﻞ يتﺄرجﺢ دائمـا ً ﻓﻲ مستويات "اﻟوسﻂ" ﻻ يعلو ،وﻻ يهبﻂ ﻓﻲ مراتب
اﻟﺤياة.
7 – The Leftist Writer :: Issue No. 70 :: July 2022

كنا أربعة
ﰱ قارب

ﻓﻲ ذﻟك اﻟوقت كنا أربعة أصدقاء أنـا وعلـﻰ اﻟشـلقانﻲ ،وأحمد ﻓؤاد ،وﷴ عزت،
انضممنا إﻟﻰ اﻟيسار ﻓﻲ اﻟفتـرة نفسها ،اﻷرجﺢ أن "علﻰ اﻟشلقانﻲ "  ،كان اﻟمسـﺌـول
اﻟـذي قـام بمهمة إيصاﻟنا .كنت أنا ﻓﻲ اﻟسنة اﻟخامسة ﻟﻜلية اﻟطب ،وكانوا هم موشﻜين
علﻰ اﻟتخرج ﻓﻲ كلية اﻟﺤقوق .ﻟﻜن إﻟـﻰ جـانـب اﻟصداقة ،واﻻنضمام إﻟﻰ اﻟيسار ،جمعنـا
شـﺊ آخـر قـارب ﻟلتجديف كونا ﻟه ﻓريقا ،وكﻞ صباح قرب اﻟساعة اﻟسادسة كنا نتجه إﻟﻰ
نادى "اﻟقاهرة اﻟنهري" ﻓﻲ اﻟزماﻟك ﻟنسـتقﻞ اﻟقـارب اﻟذي يدعﻰ "يول" بلغة من
يمارسون رياضته ،ﻟنقطع اﻟمسـاﻓة بين اﻟزماﻟك و"جزيرة اﻟذهب" ﻓﻲ اﻟمعادي علﻰ
اﻹيقاع اﻟسريع ﻟضربات اﻟمجاديف اﻷربعة ،وخرير اﻟمياه تنزﻟق مـن تﺤتنـا وصوت
اﻷنفاس اﻟمنتظم .نشعر بﺤركة اﻟجسم ينزﻟق إﻟﻰ اﻷمام ﻟينثنﻲ ،ثم إﻟﻰ اﻟخلف ﻓاردا نفسـه،
شـادا علـﻰ اﻟمـجـداف باﻟذراعين ،وعضﻼت اﻟظهر ﻟيسيﻞ اﻟعرق مـن كـﻞ اﻟمسـام،
وﻟيدﻓع اﻟجهد اﻟمشترك اﻟقارب اﻟنﺤيﻞ ،اﻟجميﻞ إﻟﻰ هدﻓه .ﻓﻲ بعﺾ اﻷيام كنا نﺤمﻞ معنا
"حلة" من اﻟفول اﻟمدمس ،وحزما من اﻟبصﻞ اﻷخضر ،وسلة صغيرة ﻓيها ﻟيمون،
وخبز ،وملﺢ .نهبﻂ علﻰ "جزيرة اﻟذهب" ﻟنتناول إﻓطارنا ،وﻓـﻰ أيـام أخرى بعد عودتنا
عوامة" اﻟنادي ،واﻟوقوف تﺤت اﻟـدش اﻟبارد ،وارتداء اﻟمﻼبس كنا نتجه إﻟﻰ مﺤـﻞ
إﻟﻰ " ّ
"أزايفتش ﻓﻲ ميدان "اﻹسماعيلية" )اﻟتﺤرير( ﻟنلتهم وجبـة مـن اﻟفـول،واﻟطعمية،
واﻟسلطة ،واﻟخبز ﻻ يتعدى ثمنها قرشـين )نصـف ﻓرانك( أو ثﻼثة  ،ثم كوبا من اﻟشاى
إن أردنا .
مضت اﻷيام ،وتخرجت أنا ،ثم دخلـت اﻟسجن .أصـبﺢ "أحمد ﻓؤاد" وكيﻼ ﻟلنيابة،
ومسﺌوﻻ عـن قسـم اﻟجـيـش ﻓـﻲ "اﻟﺤركة اﻟديمقراطية ﻟلتﺤرير اﻟوطنﻲ" .بعد ثورة ٢٣
يوﻟيـو  ١٩٥٢انفصﻞ عنها ،وانضم إﻟﻰ اﻟسلطة اﻟجديدة ﻟيصبﺢ ﻓيمـا بعد رئيس مجلس
إدارة بنك مصر اﻟمنتدب ،ثم رئيس بنك قناة اﻟسويس .طلب أن يلتقﻲ بﻲ بعـد أن خرجـت
مـن اﻟسـجن ،وأقنعنﻲ باﻻنضمام إﻟﻰ "اﻟتنظيم اﻟطليعﻲ" اﻟذي كونـه "عبـد اﻟناصر"
ﻟﻜننﻲ ﻟم أعمر مع قادته طويﻼ .كنت جادا ،وساذجا ﻓﻲ أحﻼمﻲ عن اتجاهات اﻟقائمين
عليه .أما "علﻰ اﻟشلقانﻲ" ﻓرحﻞ إﻟﻰ اﻟجزائر ﻟيعمﻞ هناك مع حﻜم "بن بﻼ" ﻟبعﺾ
اﻟوقت .عـاد منها ﻟيصبﺢ رئيس تﺤرير "اﻷخبار" عندما كان "خاﻟـد مـﺤيـﻰ اﻟدين"
رئيس مجلس إدارتها ،ثم ترك اﻟمؤسسة ﻟيتفرغ ﻟمﻜتب اﻟمﺤاماة اﻟخاص به ،وﻟيصبﺢ
مﺤاميا معروﻓا ،وناجﺤا يتعامـﻞ مع شركات دوﻟية ﻓﻲ اﻻستشارات اﻟقانونية اﻟتـﻲ
يﺤتاجون إﻟيها.
رابعنا "ﷴ عزت" شغﻞ وظيفة مدير اﻹدارة اﻟقانونيـة ﻟبنك
مصر ،بعد أن ترقﻰ إﻟيها ﻓﻲ ظﻞ رئاسـة "أحمـد ﻓـؤاد"
ﻟمجلس إدارة هذا اﻟبنك ،وﻻ أعرف ماذا حدث باﻟنسبة ﻟه بعـد
أن أصبﺢ علﻰ اﻟمعاش إﻟﻰ أن سمعت أنه انضم إﻟـﻰ مﻜتـب
مﺤاماة "علﻰ اﻟشلقانﻲ" ﻟيعمﻞ معه.

مصر

منذ ستة وخمسين عاما ً جمعنا قارب كـان يﺤملنـا إﻟـﻰ "جزيرة اﻟذهب" ويﺤمـﻞ معنـا
أحﻼمنـا .جمعتنـا اﻟصـداقة ،واﻟسياسة ،واﻟيسار ،وصراعات أﻟقينا أنفسنا ﻓﻲ أتونهـا،
ثـمفرقتنا اﻟﺤياة ،وتناثرت خطواتنا ،واﻵن ﻟم يبق منـا إﻻ اثنين  ،علﻰ اﻟشلقانﻲ وأنا.
تذكرت وأنا جاﻟس ﻓﻲ اﻟسرادق أنه ﻓﻲ اﻟقارب ،أثنـاء اﻟجهد اﻟشاق اﻟذي كنا نبذﻟه،
واﻷنفاس اﻟﻼهثة ،واﻟﺤرص علﻰ حركة واحدة ،ووتيرة واحدة ﻓﻲ ضربات اﻟمجاديف
اﻟتﻲ كانـت تدﻓعه ،كنا نسمع صوت "ﷴ عزت" يﺄتينا من اﻟخلف عنـدما ينﻜت أو يبﺤلق
ﻓﻲ اﻟعوامات ويعلق علﻰ ما يجـرى خلف أستارها ،ﻓيختﻞ توازن اﻟقارب اﻟمندﻓع ﻓوق
مياه اﻟنهـر .عندئذ كان ينهره "علﻰ اﻟشلقانﻲ" قائﻼ " :يا ﷴ انتبه بـﻼش مسخرة"،
ﻓترتفع ضﺤﻜته اﻟصاﻓية ﻓﻲ جـو اﻟصـباح ،ضـﺤﻜة مصرية مفعمة باﻟفرح ،وحب اﻟﺤياة،
واﻟسخرية منها.
خرجت من اﻟسرادق .توقفت قليﻼ خارجه ،ﻟمﺤت اﻟﻼﻓتة اﻟمنتصبة علﻰ اﻟرصيف قرب
اﻟباب مﻜتوبا عليها اسمه "ﷴ حسين عزت" .وقفت أتﺄملها ﻟﺤظة ،قلـت ﻟنفسـﻰ أول مـرة
اكتشف ﻓيها أن "حسين" أحد أسمائه ،وكﺄننا ﻟم نقترب ،كﺄننـا نجتاز اﻟﺤياة دون أن
نﻜتشف بعضنا بعضا ً .نطقت اسمه هامسا " ﷴ حسين عزت "  ،ثم سرت ﻓوق اﻟرصيف
ﻓﻲ اﻟشارع ،وقـد بدا موحشا ،مهجورا ﻓﻲ اﻟليﻞ اﻟداكن 
The Leftist

Writer

خطيئة
إسرائيل
وﲡاهل
منطق التاريخ
ﻓلسطين

 يوم بلغت اﻻنتفاضة اﻷوﻟﻰ ذروتها؛ حاول رئيس أركان
جيش اﻻحتﻼل )قائد اﻟجيش اسﺤق رابين( اﻟلجوء إﻟﻰ أقسﻰ
أشﻜال اﻟعنف ،بما ﻓﻲ ذﻟك تﻜسير عظام اﻟشبان ،وتﺤطيمها
ّ
وظن رابين أن هذا اﻟعمﻞ اﻟوحشﻲ
بﺄعقاب اﻟبنادق واﻟﺤجارة،
اﻟذي صورته وتناقلته اﻟفضائيات اﻟعاﻟمية سوف يﺤدّ من زخم
اﻻنتفاضة ،ﻟﻜنه حصد عﻜس ذﻟك ،أرغمه علﻰ اﻻعتراف أن
ﻻ حﻞ عسﻜريا ً ﻟﻼنتفاضة ،وأن اﻟﺤﻞ يجب أن يﻜون سياسيا ً.

وبنا ًء علﻰ هذه اﻟنصيﺤة؛ أعادت كﻞ من واشنطن وتﻞ أبيب اﻟنظر ﻓﻲ قرارهما اﻟمشترك
مقاطعة م .ت .ف .وﻓﻲ سياق مفهوم معين ﻟهذه اﻟعﻼقة ،بدأت ﻓﻲ تونس مباحثات بين
وﻓد اﻟلجنة اﻟتنفيذية ﻟلمنظمة وسفير اﻟوﻻيات اﻟمتﺤدة ﻓﻲ تونس ،أطلق عليها اﻟغرب
»مﺤادثات إعادة تﺄهيﻞ م .ت .ف «.وإعادة اﻟتﺄهيﻞ باﻟمفهوم اﻟغربﻲ هﻲ اﻟعمﻞ علﻰ
تشجيع م .ت .ف .باﻟضغﻂ واﻹغراء ،علﻰ إعادة صياغة بعﺾ مواقفها اﻟتﻲ ترى ﻓيها
اﻟوﻻيات اﻟمتﺤدة وكذﻟك إسرائيﻞ ،أن اﻟمنظمة قد باتت مؤهلة ﻟتﻜون جزءاً من اﻟمعادﻟة
اﻷميركية – اﻹسرائيلية ﻟﻸطراف اﻟفاعلة ﻓﻲ اﻟشرق اﻷوسﻂ ،وﻟلدخول ﻓﻲ تسوية
سياسية تنهﻲ اﻟصراع اﻟعربﻲ – اﻹسرائيلﻲ ،وتضع »حﻼً« ما ﻟلقضية اﻟفلسطينية.
وكانت إسرائيﻞ ،قد توصلت مع اﻟقاهرة ،ﻓﻲ مفاوضات كامب ديفيد اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ مشروع
ﻟلﺤﻜم اﻹداري اﻟذي رﻓضه اﻟفلسطينيون.
وكان اﻟرئيس اﻷميركﻲ روناﻟد ريغان؛ قد طرح عقب خروج قيادة اﻟمنظمة من بيروت
بعد غزو  ،1982مشروعا ً ﻟلﺤﻞ ،أدنﻰ بﻜثير مما توصﻞ إﻟيه اﻟسادات ﻓﻲ كامب ديفيد
بشﺄن اﻟقضية اﻟفلسطينية ،وطبعا ً كان مصير ومشروع ريغان اﻟفشﻞ بعد أن رﻓضته
اﻟمنظمة.
وﻓﻲ ظﻞ طمﺄنة إسرائيﻞ بﺄن واشنطن ﻟن تغدر بﺤليفتها ﻟصاﻟﺢ اﻟفلسطينيين واﻟعرب،
واصلت اﻟوﻻيات اﻟمتﺤدة عبر أشﻜال مختلفة من اﻷقنية ،بعضها معلن وبعضها غير
معلن ،مباحثاتها مع م .ت .ف .واﻟضغﻂ عليها ،وتقديم شروطها ﻟنقﻞ اﻟمنظمة من مربع
اﻟرهان علﻰ اﻻنتفاضة وعلﻰ اﻟقتال ضد اﻻحتﻼل ،متراﻓق مع عملية تفاوضية مقبوﻟة
ومتوازنة ،إﻟﻰ مربع وقف اﻻنتفاضة ،وكﻞ أشﻜال »اﻟعنف« مع إسرائيﻞ ،واﻟقبول
باﻟمفاوضات خارج قرارات اﻟشرعية اﻟدوﻟية اﻟتﻲ تﻜفﻞ اﻟﺤقوق اﻟمشروعة ﻟلشعب
اﻟفلسطينﻲ.
وﻓﻲ هذا اﻟسياق؛ وﻓﻲ ظﻞ تطورات دوﻟية وإقليمية وعربية عاصفة وشديدة اﻟتعقيد،
انعقدت »مؤتمر مدريد« اﻟذي انتقلت أعماﻟه ﻻحقا ً إﻟﻰ واشنطن ،حيث انسدت اﻟطريق
اليساري

أمام اﻟوﻓدين اﻟفلسطينﻲ واﻹسرائيلﻲ ،ما دﻓع عليه اﻟقيادة اﻟفلسطينية ﻟلهدوﻟة إﻟﻰ مسار
بديﻞ قدمت ﻓيه تنازﻻت أدت إﻟﻰ وﻻدة »اتفاق أوسلو« باعتباره اﻟﺤﻞ اﻟسياسﻲ ﻟلصراع
مع إسرائيﻞ.
رحبت اﻟنخب اﻟسياسية واﻷمنية اﻹسرائيلية باتفاق أوسلو ،واعتبرته وﻻدة إسرائيﻞ
اﻟثانية ،بﻞ إن بعﺾ كبار اﻟقانونيين ﻓﻲ إسرائيﻞ اتهموا قيادة تﻞ أبيب باﻟخيانة إن هﻲ
تقاعست أو تخلفت عن قبول اﻻتفاق كما تمت صياغته ،وأنذرتها بخطورة رﻓضه ،وعدم
تفويت اﻟفرصة اﻟتاريخية اﻟتﻲ كانت تنتظرها إسرائيﻞ ،أي اﻻعتراف اﻟفلسطينﻲ بشرعية
وجودها ،ما يعنﻲ اﻟتراجع عن اﻟسردية اﻟفلسطينية بمضمونها اﻟوطنﻲ ،وﻓﻲ اﻟوقت نفسه،
ﻓتﺢ اﻟباب أمام اﻟدول اﻟعربية ﻟتقيم عﻼقات مع إسرائيﻞ ،حيث »ﻟن يﻜون اﻟعرب
ﻓلسطينيين أكثر من اﻟفلسطينيين أنفسهم«.
قادة اﻷجهزة اﻷمنية اﻹسرائيلية أبدوا قلقا ً من أن يؤدي خروج إسرائيﻞ من اﻟمدن
اﻟفلسطينية إﻟﻰ اﻓتقادهم »ﻟعيونهم« اﻟتﻲ كانت توﻓر ﻟهم اﻟﻜ ّم اﻟضروري من اﻟمعلومات
حول ما يجري ﻓﻲ صفوف اﻟفلسطينيين ،ﻓﻜان اﻟﺤﻞ ﻓﻲ تنظيم اﻟتنسيق اﻷمنﻲ )اﻟتعاون
اﻷمنﻲ( اﻟمشترك اﻟفلسطينﻲ – اﻹسرائيلﻲ ،ضمن آﻟية منتظمة »يتبادل« ﻓيها اﻟطرﻓان
اﻟمعلومات »ﻟضمان اﻟهدوء« ﻓﻲ اﻟضفة اﻟفلسطينية وقطاع غزة.
ﻓ هﻞ تﺤقق حلم رابين بﺄن ﻻ حﻞ عسﻜريا ً ﻟلقضية اﻟفلسطينية ،وأن اﻟﺤﻞ ﻻ بُدﱠ أن يﻜون
سياسياً؟
ﻟعﻞ رابين كان أول من عطﻞ خطوات تطبيق »اﻟﺤﻞ اﻟسياسﻲ« مع اﻟجانب اﻟفلسطينﻲ،
حين رﻓﺾ ﻓﻲ  1993/12/13اﻟشروع ﻓﻲ تطبيق اﻻتفاق ،وﻓقا ً ﻟلنﺺ اﻟذي يتﺤدث عن
خطوات توﻓر اﻟظروف ﻟن قﻞ اﻟمسؤوﻟيات ﻟلفلسطينيين ،وبعدها قال رابين قوﻟه اﻟشهير ﻓﻲ
اﻟتعليق علﻰ هذا اﻟموقف وتبرير مواقفه »ﻻ نصوص وﻻ مواعيد مقدسة« ،مشترطا ً أن
تخضع كﻞ خطوات اﻟتطبيق ﻟلفﺤﺺ اﻷمنﻲ ،وإﻟغاء كﻞ ما يتعارض مع أمن إسرائيﻞ،
أي ومنذ اﻟبداية ،أكد رابين تﻜريس اﻟيد اﻷمنية اﻹسرائيلية باعتبارها هﻲ اﻟعليا.
قطع مسار أوسلو شوطا ً متعثرا ً شديد اﻟتعقيد ،تخللته مطبات سياسية ودموية إﻟﻰ أن
وصﻞ إﻟﻰ مﺤطة كامب ديفيد 2ﻓﻲ تموز )يوﻟيو(  ،2000متﺄخرا ً عن موعد مفاوضات
اﻟﺤﻞ اﻟدائم أكثر من خمس سنوات ،ماطلت خﻼﻟها إسرائيﻞ وعطلت تطبيق اﻟعديد من
نصوص اﻻتفاق.
مﺤطة كامب ديفيد 2كانت مﺤطة ﻓاصلة ﻓﻲ مصير أوسلو ،إذ أكدت استﺤاﻟة اﻟتواﻓق بين
اﻟﺤقوق اﻟمشروعة ﻟلشعب اﻟفلسطينﻲ ،كما نصت عليها قرارات اﻟشرعية اﻟدوﻟية ،وبين
اﻷطماع اﻟصهيونية ﻓﻲ اﻟقدس ،وﻓﻲ أراضﻲ اﻟضفة اﻟفلسطينية ،وﻓﻲ اﻟسياق رﻓضها
عودة اﻟﻼجﺌين اﻟفلسطينيين إﻟﻰ ديارهم ،وقبوﻟها بتسوية جزئية تنﺺ علﻰ نقﻞ بضعة
آﻻف من اﻟﻼجﺌين ﻓﻲ ﻟبنان إﻟﻰ قطاع غزة ،وتوطين اﻟباقين ﻓﻲ مطارح اﻷرض
اﻟمختلفة ،وحرمانهم من حق اﻟعودة إﻟﻰ اﻟديار واﻟممتلﻜات اﻟتﻲ هجروا منها منذ اﻟعام
.1948
اﻻنتفاضة اﻟثانية عام 2000؛ شﻜلت مﺤطة مميزة ﻓﻲ تاريخ مسار أوسلو ،إذ بعد
مفاوضات عسيرة ﻟوزيرة خارجية واشنطن ،ﻓﻲ اﻷيام اﻷخيرة ﻟوﻻية كلينتون ،مع
اﻟرئيس عرﻓات ﻓﻲ اﻟسفارة اﻷميركية ﻓﻲ باريس ،باتت اﻹدارة اﻷميركية واﻟﺤﻜومة
اﻹسرائيلية علﻰ صناعة أن اﻟرئيس عرﻓات قد وصﻞ إﻟﻰ نهاية اﻟخﻂ ،وﻟم يعد شريﻜا ً ﻓﻲ
أوسلو .وباﻟتاﻟﻲ كانت عملية »اﻟسور اﻟواقﻲ« ﻟلعام  2002علﻰ يد حﻜومة شارون،
وبعدها تصريﺤات اﻟرئيس بوش اﻻبن اﻟفجة اﻟداعية إﻟﻰ تغيير قيادة عرﻓات »اﻟفاسدة«
بقيادة جديدة ،وهﻲ دعوة ساﻓرة ﻟلتخلﺺ من اﻟرئيس عرﻓات ،كان أحد ترجمات هذه
اﻟدعوة اﻟفصﻞ بين مؤسسة اﻟرئاسة ،ومؤسسة اﻟﺤﻜومة ﻓﻲ اﻟسلطة اﻟفلسطينية ،وتسليم
رئيس اﻟﺤﻜومة اﻟجديدة مﺤمود عباس ،خطة خارطة اﻟطريق ،باعتباره رجﻞ اﻟمرحلة
اﻟجديدة ،وبذﻟك ظلّت اﻟعملية اﻟسياسية ﻓﻲ ظﻞ مسار أوسلو معطلة ،وغرقت اﻟسلطة
اﻟفلسطينية ،ومعها حركة ﻓتﺢ ﻓﻲ دوامة ﻓﻲ إعادة ترتيب صفوﻓها ،ﻓﻲ ظﻞ غياب وضوح
اﻟرؤية ،إﻟﻰ أن رحﻞ بطريقة غامضة ،وﻓﻲ ظﻞ أوضاع معقدة ،اﻟرئيس اﻟشهيد ياسر
عرﻓات.
منذ أن توﻟت اﻟرئيس أبو مازن مقاﻟيد اﻟسلطة ﻓﻲ اﻟلجنة اﻟتنفيذية ﻟمنظمة اﻟتﺤرير،
ورئاسة اﻟسلطة اﻟفلسطينية ،ورئاسة دوﻟة ﻓلسطين ،وقائدا ً ﻟﺤركة ﻓتﺢ ،واﻟعملية اﻟسياسية
بين اﻟجانبين اﻟفلسطينﻲ واﻹسرائيلﻲ معطلة ،وإن كانت قد أوحت ﻟلبعﺾ أكثر من مرة،
أنها استعادت عاﻓيتها ،تﺤوﻟت اﻟمفاوضات إﻟﻰ مناورات ،وإﻟﻰ مﺤطات ﻟلعﻼقات اﻟعامة،
وأحيانا ً مﺤطات تبﺤث ملفات هﻲ من اختصاص اﻹدارة اﻟمدنية ووزارة اﻟشؤون اﻟمدنية
ﻓﻲ اﻟسلطة ،وشهد قطاع غزة حروبا ً دموية هدﻓت إﻟﻰ تركيع اﻟمقاومة بضربات قاسية.
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مع حلول عام  ،2015نهضت اﻟﺤاﻟة اﻟشعبية ،خاصة ﻓﺌات اﻟشباب ،واﻟطلبة منهم،
اﻟجامعيون واﻟثانويون ،ﻟلتﺤرك علﻰ مﺤورين :اﻟدعوة إﻟﻰ إنهاء اﻻنقسام من جهة،
وإطﻼق موجة جديدة من موجات اﻟصدام مع قوات اﻻحتﻼل ،ﻓيما س ّمﻲ انتفاضة
اﻟسﻜاكين اﻟتﻲ أربﻜت قوات اﻻحتﻼل ،كما أربﻜت اﻟسلطة اﻟفلسطينية اﻟتﻲ ﻟم تتردد ﻓﻲ
اﻟتباهﻲ ،أمام »اﻟراعﻲ« اﻷميركﻲ ،وأمام »اﻟشريك« اﻹسرائيلﻲ ،أنها تبذل جهوداً
متقدمة ﻹخماد هذه اﻻنتفاضة ،عبر تطويق اﻟجامعات واﻟمعاهد ،وﻓرض نظام تفتيش
علﻰ اﻟطﻼب ،وتجريدهم من اﻷدوات اﻟمشتبه بها ،ﻓضﻼً عن إحباط مﺌات اﻟعمليات –
علﻰ حد قول – مدير جهاز اﻟمخابرات ﻓﻲ اﻟسلطة اﻟفلسطينية ﻟوسائﻞ اﻹعﻼم اﻷميركية
.استمرت انتفاضة  2015ﻓصوﻻً ﻓﻲ موجات متﻼحقة ،وﻓﻲ كﻞ مرة تﺄخذ شﻜﻼً يتناسب
واﻟظرف اﻟسياسﻲ ،كانت ذروتها انتفاضة اﻟعام اﻟماضﻲ ﻓﻲ نيسان )إبريﻞ( – أيار
)مايو(؛ »انتفاضة اﻟقدس« و»معركة سيف اﻟقدس« بﻜﻞ تداعياتها اﻟﻜبرى اﻟتﻲ باتت
معروﻓة ﻟلقاصﻲ واﻟدانﻲ.
ومنذ مطلع هذا اﻟعام  ،2022واﻻنتفاضة اﻟشعبية ﻟم تتوقف عن ترجمة حضورها أعماﻻً
صدامية مع قوات اﻻحتﻼل وعصابات اﻟمستوطنين ،وأرقام اﻟشهداء ﻓﻲ تصاعد ،وأرقام
اﻟعمليات اﻟمتنوعة )باﻟسﻜين ،اﻟدهس ،إطﻼق اﻟنار  (...متصاعدة هﻲ اﻷخرى ،ما يؤكد
بشﻜﻞ واضﺢ أن اﻟرأي اﻟعام اﻟفلسطينﻲ بشرائﺤه اﻟناشطة ،ﻟم يعد مقتنا ً بﺄن عملية سياسية
ما مرشﺤة ﻟﻼستﺌناف قريباً ،من شﺄنها أن تضع حداً ﻟلمﺄساة اﻟفلسطينية تﺤت اﻻحتﻼل
وﻓك اﻟﺤصار ،وأن ﻻ سبيﻞ إﻻ باﻟذهاب إﻟﻰ كﻞ أشﻜال اﻟصراع ،حتﻰ ﻻ يﻜون احتﻼﻻً
بﻼ كلفة ،بﻞ مﻜلفا ً ﻷصﺤابه.
ﻓﻲ كﻞ مرة تلجﺄ قوات اﻻحتﻼل إﻟﻰ اﻟتصعيد كرد علﻰ اﻟعمليات ،وﻓﻲ كﻞ مرة تتجدد
اﻟعمليات ردا ً علﻰ اﻟتصعيد اﻹسرائيلﻲ ،ﻓﻲ دورة صراع جهنمية أشعلت نيرانها سلطات
اﻻحتﻼل ،بات بعﺾ معاﻟمها واضﺤة جداً ،وهﻲ تقول أن اﻟشعب اﻟفلسطينﻲ ﻟيس علﻰ
استعداد ﻟﻼنتظار طويﻼً حتﻰ يفرغ بايدن وإدارته من همومه اﻟداخلية وصراعاته
اﻟدوﻟية ،ﻟيلتفت إﻟﻰ اﻟقضية اﻟفلسطينية كما وعد اﻟوﻓد اﻷميركﻲ اﻷخير إﻟﻰ رام ﷲ ،وأن
اﻟشعب اﻟفلسطينﻲ ﻟيس علﻰ استعداد ﻷن يقتنع نفتاﻟﻲ بينيت بﺄن ثمة شعب ﻓلسطينﻲ تﺤت
اﻻحتﻼل ،وأن ﻻ حﻞ ﻟهذه اﻟمسﺄﻟة إﻻ بإنهاء اﻻحتﻼل واﻟرحيﻞ إﻟﻰ خلف حدود 4
حزيران )يونيو( .67
وأن اﻟشعب اﻟفلسطينﻲ ﻟيس علﻰ استعداد ﻷن ينتظر طويﻼً كﻲ تقتنع اﻟقيادة اﻟسياسية
ﻟل سلطة اﻟفلسطينية ،بﺄنها وصلت ﻓﻲ رهاناتها اﻟسياسية إﻟﻰ نهاية اﻟشوط ،وأنه آن اﻷوان
ﻟﻼﻟتزام بما أقر اﻟمجلس اﻟوطنﻲ وأقرته اﻟمجاﻟس اﻟمركزية ،باﻟجمع بين اﻟمقاومة
واﻟسياسة ،ﻓاﻟمقاومة هﻲ اﻟطريق ﻟتﺤقيق اﻷهداف اﻟتﻲ تترجم اﻟمشروع اﻟوطنﻲ
اﻟفلسطينﻲ.
وإذا كان رابين قد اعترف بﺄن ﻻ حﻞ عسﻜريا ً ﻟﻼنتفاضة ،وأن اﻟﺤﻞ ﻻ يﻜون إﻻ سياسياً،
ﻓإن خطيﺌته أن ﻟم يﻜمﻞ قوﻟه بدعوة جيشه وحﻜومة اﻻحتﻼل ﻟلجﻼء عن اﻷرض
اﻟفلسطينية اﻟمﺤتلة منذ اﻟخامس من حزيران )يونيو(  ،67وهﻲ اﻟخطيﺌة اﻟتﻲ ما زاﻟت
حﻜومات إسرائيﻞ تتباهﻰ بﺄنها تعترضها كﻞ يوم متجاهلة منطق اﻟتاريخ وعداﻟته 

إحدى أسنان
لومومبا
غنيمة
 كم علﻰ اﻟغرب اﻟذي استعمرت بلدان مفصلية ﻓيه قارات
بﻜاملها أن يقدم من اﻻعتذارات ﻟشعوب بلدان هذه اﻟقارات اﻟتﻲ
أخضعها ﻟسلطته ،وقبﻞ ذﻟك هو مطاﻟب باﻻعتراف بما ارتﻜبه
من ﻓظائع بﺤق تلك اﻟشعوب.
يتباهﻰ اﻟغرب بتﺤضره ،وﻟسنا نجادل ﻓﻲ أنه بلﻎ من اﻟتقدم
واﻟتﺤضر اﻟشﻲء اﻟﻜثير ،اﻟذي أﻓاد منه اﻟعاﻟم وﻻ يزال ،ﻟﻜن
اﻟسؤال اﻷخﻼقﻲ اﻟﻜبير اﻟذي علﻰ اﻟغرب مواجهة نفسه به:
كيف يستقيم هذا اﻟتﺤضر مع اﻟصفﺤات اﻟسود من تاريخ عﻼقة اﻟغرب بشعوب
مستعمراته ﻓﻲ آسيا وإﻓريقيا وأمريﻜا اﻟﻼتينية وغيرها؟ وعلﻰ ذﻟك يترتب سؤال ﻻ يقﻞ
أهمية :هﻞ يﺤق ﻟلغرب أن يجعﻞ من نفسه وصيا ً علﻰ حقوق اﻹنسان ﻓﻲ اﻟعاﻟم ،يعاقب
بلدانا ً بﻜاملها بإجراءات وتدابير ﻓيها اﻟﻜثير من اﻟتعسف بسبب خﻼﻓه مع حﻜوماتها ،ﻓيما
هذا اﻟغرب يهرب من اﻹقرار بانتهاكاته ﻟهذه اﻟﺤقوق ،علﻰ مدار قرون ،يوم كان
مستعمرا ً ﻷجزاء كبيرة من اﻟعاﻟم ،بما ﻓيها حقوق اﻹنسان ﻓﻲ بعﺾ اﻟبلدان اﻟتﻲ يعاقب
اﻟغرب حﻜوماتها اﻟيوم بﺤجة انتهاكها ﻟﺤقوق اﻹنسان؟
اﻟبﺤرين

إﻟيﻜم هذا اﻟخبر اﻟطازج عن استعادة عائلة اﻟزعيم
اﻟوطنﻲ اﻟﻜونغوﻟﻲ باتريس ﻟومومبا ﻵخر ما تبقﻰ من
جثته ،بعد أن قتله اﻟمستعمرون اﻟبلجيﻜيون ﻟبﻼده،
وهو عبارة عن سن من أسنان ﻟومومبا مثبت ﻓوقها
تاج ذهبﻲ ،وﻟم يعثر علﻰ هذه اﻟسن ﻓﻲ رﻓات اﻟرجﻞ،
ذﻟك أن قتلة ﻟومومبا ﻟم يتركوا ﻟه رﻓاتاً ،ﻓﺤسب
تغطية تفصيلية ﻟشبﻜة »بﻲ.بﻲ .سﻲ« ﻓإن ﻟومومبا
ﻟقﻲ مصرعه رميا ً باﻟرصاص علﻰ يد ﻓرقة إعدام
ﻓﻲ عام  ،1961وبدعم ضمنﻲ من اﻟقوة اﻻستعمارية
اﻟسابقة ،بلجيﻜا ،ثم دُﻓن جثمانه ﻓﻲ قبر ضﺤﻞ ،ثم
استُخرج من اﻷرض ونقﻞ مساﻓة  200كم ،ﻟيدﻓن
ثانية ،ثم تم استخراجه مرة أخرى وقُطع إربا ً إرباً،
وأخيرا ً ذُوب ﻓﻲ مادة حمضية.
أما اﻟسن اﻟمذكورة ﻓقد استوﻟﻰ عليها مﺄمور اﻟشرطة
اﻟبلجيــﻜﻲ جـــيرار سوتﻲ اﻟذي أشرف علﻰ عمليــــة
اﻟتخلﺺ من رﻓات ﻟومومبا ،اﻟذي اعترف ﻻحقا ً بﺄنه أخذ إحدى أسنانه وأصبعين من يده
أيضاً ،وﻟم يجد هذا اﻟمﺄمور حرجا ً ﻓﻲ اﻟقول بﺄن ﻓعله اﻟمشين هذا يﺤاكﻲ تصرﻓات
صدرت عن مسؤوﻟين استعماريين أوروبيين علﻰ مدى عقود ،قاموا هم أيضا ً باﻻحتفاظ
بﺄعضاء جسدية علﻰ سبيﻞ اﻟتذكار ،مضيفا ً أن تصرﻓه هذا كان يهدف أيضا ً إﻟﻰ توجيه
إهانة أخيرة ﻟرجﻞ كانت تعتبره بلجيﻜا عدوا ً ﻟها ،وﻓﻲ برنامج وثائقﻲ يعود إﻟﻰ نﺤو ربع
قرن وصف هذا اﻟمﺄمور اﻷجزاء اﻟتﻲ أخذها من جثمان ﻟومومبا بﺄنها »نوع من أنواع
غنيمة اﻟصيد« 
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 ﺛﻤﺔ اختﻼف كبير بين أن تقول إذ ترى ﺛوبﺎ حريريﺎ
جﻤيل التفصيل أنه ﻣن لعﺎب دودة ّ
القز ،ﻣشيرا إلى ﻣبتدأة،
وبين أن تشرح تفﺎصيل سيرورة ذلك ﻣن لﺤﻈﺔ ﻣبﺎشرة
الغدد اللعﺎبيﺔ ﻓﻲ ﻓﻢ دودة القز إﻓراز سﺎﺋل صﺎف لزج
يخرج ﻣن خﻼل ﻓتﺤﺎت تﺴﻤى الﻤغﺎزل ،لﻨﺴﺞ شرنقتهﺎ،
ﻓﺎحتكﺎكه بﺎلهواء ﻓتصلبه خيطﺎ حريريﺎ يبلغ طوله
300إلى  900ﻣتر ،ﺛﻢ قيﺎم اﻹنﺴﺎن بقتل دودة القز
الﻤتشرنقﺔ قبل اكتﻤﺎل ن ّﻤ ّوهﺎ كﻲ ﻻ تﻤزق الخيط ﻓﻲ
خروجهﺎ ،ﻓﺠﻤﻊ الخيوط ،ﻓﻨﺴﺠهﺎ قﻤﺎشﺎ ،ﺛﻢ وضﻊ تصﻤيﻢ
الثوب ،ﻓقﺺ القﻤﺎش ﻓﺤيﺎكته وصوﻻ لصيرورته الثوب
الذي رأيت.
وهو ﻣثﺎل أوردته ﻓﻲ كتﺎبﻲ" كﺎنت أوﻻ " ،وأتﺤﻤس جدا
ﻻستخداﻣه ﻣدخﻼ للﺤديث ﻓﻲ حكﺎيﺔ الخلق ﻣن طين ،لﻤﺎ
ﻓيه ﻣن إشﺎرة ﻻختزال حكﺎيﺔ طويلﺔ ﻓﻲ ﻣصطلﺢ أو
تعبير يشﻤلهﺎ ﻓﻲ دﻻلته بﻤﺎ ﻻ يصﺢ ﻣعه إغفﺎلهﺎ ﻋﻨد
ذكره ،وهو بزﻋﻤﻲ ﻣﻨطقﻲ التوظيف ﻋﻨد الﺤديث ﻋن
العﻼقﺔ بين نﻈريﺔ الخلق العلﻤيﺔ وخلق اﻹنﺴﺎن ﻣن طين
كﻤﺎ ذكر ﻓﻲ القرآن وﻓﻲ الﻤﺴيﺤيﺔ واليهوديﺔ ،ونقرأ ﻓﻲ
ذكر ﷲ لخلق اﻹنﺴﺎن ﻣن طين وخلق اﻹنﺴﺎن ﻣن تراب
ﻓﻲ القرآن الكريﻢ قوله تعﺎلى:
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اﻹن َ
ص ْل َ
ﺴﺎنَ ﻣِ ن َ
صﺎ ٍل ك َْﺎلفَ ﱠخ ِ
﴿ َخلَقَ ْ ِ
وﻓﻲ ﻣﺎ تقدم ﻣن اﻵيﺎت –وﻓﻲ آيﺎت غيرهﺎ -إشﺎرة للبدء..
بدأ خلق اﻹنﺴﺎن ﻣن طين وﻣن تراب وﻣن صلصﺎل،
والطين لغﺔ هو التراب الﻤختلط بﺎلﻤﺎء ،وقد يﺴﻤى بذلك
وإن زالت ﻋﻨه رطوبﺔ الﻤﺎء .وﻣﻨه قولهﻢ الطيﻨﺔ الخلقﺔ
والﺠبلّﺔ ،وطﺎنه ﻋلى الخير أي جبله ﻋليه.







اﻷردن

قﺎل أبو إسﺤق ﻓﻲ قوله تعﺎلى أأسﺠد لﻤن خلقت طيﻨﺎ:
نصﺐ طيﻨﺎ ﻋلى الﺤﺎل أي خلقته ﻓﻲ حﺎل طيﻨته" كﻤﺎ ﻓﻲ
اليﺎبس الذي لﻢ تصبْه
لﺴﺎن العرب .والصلصﺎ ُل هو الطين
ُ
نﺎر ،والﺤﻤأ هو الطينُ الﻤتغيِّر إلى الﺴوا ِد.
ٌ
والطين ﻓﻲ الﺠيولوجيﺎ وﻋلﻢ البيئﺔ :وحل أو تراب ﻣختلط
بﺎلﻤﺎء ،وهو ﻣﺎدة تتكون ﻣن سيليكﺎت وألوﻣﻨيﺎت بعﺾ
العﻨﺎصر ﻣختلطﺔ ببعﺾ الﻤواد العضويﺔ ،حبيبﺎتهﺎ دقيقﺔ
ﻣتﻤﺎسكﺔ.
صهﺎ
ﻓكيف نقرأ اﻵيﺎت إذا ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ يقول ظﺎهر ن ّ
ودﻻﻻته ﻣن جهﺔ ،وﻣﺎ هو ﻣتﺤقق لديﻨﺎ ﻣن ﻋلوم ﻣن جهﺔ
أخرى ،ﻣتﺤررين ابتداء ﻣﻤﺎ غرس ﻓﻲ أذهﺎنﻨﺎ ﻣن
ﻣوروث ﻓرضته التفﺎسير التﻲ اﻋتﻤدت أسﺎسﺎ لفهﻤﺎ
اﻵيﺎت؛ سقفﺎ ﻣعرﻓيﺎ قواﻣه الﻤﺤدوديﺔ العلﻤيﺔ
والﻤعلوﻣﺎتيﺔ ،واستﺤواذ اﻷسطورة واﻹسراﺋيليﺎت ﻋلى
الﻤردود الفكري والثقﺎﻓﻲ ﻓﻲ زﻣﺎنهﺎ ،وهوﻣﺎ نراه واضﺤﺎ
ﻓيﻤﺎ بين أيديﻨﺎ ﻣن تفﺴير لﻶيﺎت ...
ولعل ﻣن الضرورة بﻤكﺎن هﻨﺎ ،وتأييدا لزﻋﻤﻲ بتورط
اﻷسطــورة ﻓﻲ تفﺴير آيـــﺎت الخلق استعراض بعﺾ ﻣــﺎ
اليساري

تصور الخلق الذي
تقوله اﻷسﺎطير ونراه حﺎضرا ﻓﻲ
ّ
ﻓرضته ﻋليﻨﺎ التفﺎسير ،حيث تفﺴّر اﻷسطورة الوجود
ابتداء بﺎلﻤيﺎه اﻻبتداﺋيﺔ التﻲ هﻲ وﻓقﺎ لهﺎ اﻹلهﺔ اﻷولﺔ التﻲ
انبثق ﻋﻨهﺎ كل شﺊ ،وﻣن اﻹلهﺔ اﻷولى ولدت اﻷرض
والﺴﻤﺎء ﻣتﺤدتين ،وأنﺠبتﺎ الهواء الذي ﻓصل بيﻨهﻤﺎ،
والهواء ﻓﻲ اﻷسطورة الﺴوﻣريﺔ هو اﻹله إنليل ،الذي
أنﺠﺐ اﻹله أنكﻲ واﻷخير هو ﻣن خلق اﻹنﺴﺎن ﻋبدا
لﻶلهﺔ ،وتقول اﻷسطورة ﻓﻲ هذه الﺠزﺋيﺔ ﻣﻨهﺎ ﻓﻲ نﺺ
يتألف ﻣن  141سطر يعود بلغته وﻣفرداته إلى ﻣرحلﺔ
البﺎبليﺔ القديﻤﺔ )حوالﻲ  1900ق.م( ،أن اﻹله إنكﻲ Enki
إله الﻤيﺎه الﺴفليﺔ العذبﺔ وإله الذكﺎء والخلق وﻣهﺎرة الصﻨﻊ
ونﺎشر الﺤضﺎرة والﻤعرﻓﺔ هو إله داﺋﻢ اﻹسترخﺎء ﻋلى
ﻓراشه ،وأن اﻵلهﺔ كﺎنت تتذﻣر لطول نوﻣه بيﻨﻤﺎ تعﺎنﻲ
هﻲ/اﻵلهه ﻣتﺎﻋﺐ العﻤل ،ووﻓقﺎ لﻸسطورة تطلﺐ ﻣﻨه أﻣه
تصور وخلق البشر
اﻹلهﺔ نﺎ ّﻣو  Nammuاﻷم البدﺋيﺔ،
ّ
ﻹراحﺔ اﻵلهﺔ ،والقيﺎم بﺎلعﻤل ﻋﻨهﻢ ،ﻓيعدّ قﺎلبﺎ ليﻤﻸ

بﺎلصلصﺎل -بﻤﺎ يﻤﺎﺛل الﻨﻤوذج اﻷولﻲ للصﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ سوﻣر
بزﻣﺎن اﻷسطورة -ويكلف أﻣه وسبﻊ ﻣن اﻵلهﺎت
الﻤﺴﺎﻋدات بعرك الصلصﺎل ليعطﻲ شكﻼ لذلك القﺎلﺐ
ﻓيصﻨﻊ البشر ،ويكلف اﻹلهﺔ نﻨﻤﺎخ )وهﻲ اﻷرض اﻷم ﻓﻲ
اﻷسطورة( أن تطبﻊ ﻋليه صورة اﻵلهﺔ) (.
" اﻵلهﺔ الذين ولدتهﻢ أنﺎ ،يتّهﻤون!
غﺎدر ﻓراشك يﺎ بﻨﻲ ،وﻣﺎرس ﻣواهبك بذكﺎء.
لتصﻨﻊ ﻣن يﺤل ﻣﺤل )؟( اﻵلهﺔ.
لكﻲ يتوقفوا ﻋن العﻤل!
لدى استﻤﺎﻋه كلﻤﺔ أ ّﻣه نﺎ ّﻣو.
غﺎدر أنكﻲ ﻓراشه.
وبعد أن قﺎم[ ] … الذكﻲ والﺤكيﻢ والفطن [ ] …
والﻤﺎهرصﺎنﻊ كل شﺊ،
)قﺎم بﺈﻋداد قﺎلﺐ وضعه بﺎلقرب ﻣﻨه ودرسه بﺈﻣعﺎن.
صل أنكﻲ الصﺎنﻊ بشكل طبيعﻲ،
وﻋﻨدﻣﺎ تو ّ
توصل إلى إنﺠﺎز ﻣشروﻋه بدقﺔ )؟(
توجه ﻋﻨد ذلك إلى أﻣه نﺎ ّﻣو:
أﻣﺎه ،الﻤخلوق الذي ﻓ ّكرت به
هو ذا جﺎهز للقيﺎم بﺎلعﻤل ﻣن أجل اﻵلهﺔ!
ﻋرك كتلﺔ ﻣن الصلصﺎل
ﻋﻨدﻣﺎ تعﻤدين إلى ْ
تﺴتخرجيﻨهﺎ ﻣن ضفﺎف اﻷبﺴو
سوف نعطﻲ شكﻼ )؟( لصلصﺎل ذلك القﺎلﺐ )؟(" )(1
وبعيدا ﻋن الغوص ﻓﻲ دراسﺔ أي اﻷسﺎطير أخذت ﻋن
اﻷخرى وليس هذا ﻣوضوﻋﻨﺎ ،نكتفﻲ بﺎﻹشﺎرة إلى ﻋﻨوان
ﻣقولﺔ الخلق ﻓﻲ بعﺾ تلك اﻷسﺎطير بﻨﺴبتهﺎ ،حيث تقول
اسطورة "ايﻨوﻣﺎ ايليش" Enuma Elishالبﺎبليﺔ التﻲ
تعود لبدايﺎت اﻷلف الثﺎنﻲ قبل الﻤيﻼد ويعتبرهﺎ بعضهﻢ
سفر التكوين والخليقﺔ اﻷول ،أن اﻹله ﻣردوخ بعد أن خلق
الﺴﻤوات واﻷرض بشق تعﺎﻣﺔ نصفين ،أخذ التراب
وﻣزجه بدم اﻹله " كﻨﺠو " kinguإله الشر الذى كﺎن قد
ذبﺢ ﻓى الﻤعركﺔ ،وصﻨﻊ ﻣﻨه اﻹنﺴﺎن ليكون خﺎدﻣﺎ
لﻼلهﺔ)  ،(2وهو بذلك طين أيضﺎ ،وﻓﻲ نﺺ سيبﺎر نقرأ:
"ﺛﻢ صﻨﻊ ﻣردوخ ﻣغرﻓﺔ ﻣن قصﺐ وضعهﺎ ﻋلى وجه
الﻤﺎء.
وﻋﺠن طيﻨﺎ وسكبه ﻣﺴتعﻤﻼ الﻤغرﻓﺔ.
ﻓلكﻲ يخلد اﻵلهﺔ ويهدأوا ﻓﻲ ﻣﺴﺎكﻨهﻢ.
خلق لهﻢ اﻹنﺴﺎن إلى جﺎنبهﻢ خلق لهﻢ بذور البشر").(3
بيﻨﻤﺎ تعود نﺴبه هذا الخلق ﻣن طين ﻓﻲ اﻷسطورة
تصوره الﻨقوش
الﻤصريﺔ لﻺله خﻨوم  khnumالذي
ّ
الﻤصريﺔ القديﻤﺔ صﺎنﻊ ﻓخﺎر ش ّكل اﻹنﺴﺎن ﻣن طين ونفخ
ﻓﻲ أنفه نﺴﻤﺔ الﺤيﺎة ،وﻣﺎ زالت هذه الﻨقوش ﻣﺎﺛلﺔ حتى
اليوم تعلن للﻨﺎس سبق أسطوريﺔ هذه الﺤكﺎيﺔ للديﺎنﺎت
الﺴﻤﺎويﺔ التﻲ استﻨﺴخهﺎ أتبﺎﻋهﺎ بوﺛﻨيﺔ ﻣﺎ زالت تﺴكن
أﻋﻤﺎقهﻢ وألبﺴوهﺎ لكﻼم ﷲ.
ونﺴبت اﻷسطورة اﻹغريقيﺔ وبعد سﻼﻻت بشريﺔ ذهبيﺔ
ﻓفضيﺔ ﻓبرونزيﺔ ﻓﺤديديﺔ خلقتهﺎ اﻵلهﺔ لتﻤﺠيدهﺎ وﻣن ﺛﻢ
خﺴفتهﺎ للعﺎلﻢ الﺴفلﻲ تكليف كبير اﻵلهه زيوس لﻺله
"بروﻣيثيوس" بخلق البشر ،وتقول اﻷسطورة ﻓيﻤﺎ يكﺎد
يكون نقﻼ ﻋن اﻷسطورة الﺴوﻣريﺔ ،أنه استعﺎن بأخيه
أبيﻤثيوس ،الذي هداه إلى الطين ﻓصﻨﻊ ﻣﻨه اﻹنﺴﺎن ﻋلى
صورة اﻵلهﺔ وأنهﻢ كﺎنوا جﻤيعﺎ رجﺎﻻ ...ونفخ أيدوس
)كيوبيد إله الﺤﺐ( ﻓيه ﻣن روحه ،ونفثت ﻓيه اﻹلهﺔ أﺛيﻨﺎ
ﻣﻨيرﻓﺎ نفثتين هﻤﺎ الﻨفس والعقل ،ووﻓقﺎ لروايﺔ الشﺎﻋر
اﻹغريقﻲ هﺴيود  700ق.م .ﻓﺈن بروﻣيثيوس هو خﺎلق
الذكور ﻣن البشر ﻣن الطين .وتشير نصوص اﻷسﺎطير
إلى أن اﻵلهﺔ هﻢ ﻣن ﻣﻨﺢ البشر نَفَس الﺤيﺎة ،تﻤﺎﻣﺎ كﻤﺎ
تﺤدﺛت أسطورة أخرى ﻋن تصﻨيﻊ البشر ﻓﻲ قوالﺐ ﻣلئت
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بﺎلصلصﺎل ،ولعل ﻓﻲ جبل الصلصﺎل بدم إله ﻣﺎ يفﺴر
حديث اﻷسطورة ﻋن اﻋتبﺎر اﻹنﺴﺎن ﻣن نفس إله وﻣن
روح إله إضﺎﻓﺔ لكونه ﻣن صلصﺎل).(4
هكذا تﺤدﺛت اﻷسﺎطير ﻋن خلق اﻹنﺴﺎن ،بصﻨعﺔ إله لﻢ
ترتق ﻣلكﺎتهﻢ الذهﻨيﺔ وقدرتهﺎ ﻋلى التﺤليق لتصور قدرته
ﻋلى اﻹبداع أسﻤى ﻣن صﻨﻤيﺔ التشكيل ﻣن طين ،ﻓﻲ
زﻣن كﺎنت أقصى إﻣكﺎنﺎتهﻢ ﻓيه صﻨﺎﻋﺔ الفخﺎر ،لكن ﻓهﻤﺎ
جديدا بدأ يتشكل لدى اﻹنﺴﺎن ﻣﻨذ ﻋصر الثورات العلﻤيﺔ
ﻓﻲ القرن الﺴﺎبﻊ ﻋشر ،وبﺎتت ﻣلكﺎته الذهﻨيﺔ قﺎدرة ﻋلى
التﺤليق أبعد بقرون ﻣﻤﺎ كﺎن لرجل الكهف ،ﻓﻲ ظل ﻣﺎ
تﺤقق له ﻣعرﻓيﺎ وﻣﺎ استﻨد إليه ﻓﻲ ﻣعرﻓته ﻣن ﻋلوم ،ﻣﻤﺎ
أدى لﻨﻈريﺎت ﻓﻲ الخلق ﻣختلفﺔ ،حﺎولت إخضﺎع أﻣره
للعلﻢ والﻤقﺎرنﺔ والﻤﻨطق ،ﻓكﺎنت الﻨﻈريﺔ العلﻤيﺔ ونﻈريﺔ
داروين ،ﻓﻲ ﻣواجهﺔ الﻨﻈريﺔ اﻷيدولوجيﺔ التﻲ اﻋتقد بهﺎ
ّ
وخطوهﺎ ﻓﻲ أسﺎطيرهﻢ ،واﻋتقد بهﺎ بعدهﻢ أتبﺎع
اﻷولون
الديﺎنﺎت الﺴﻤﺎويﺔ وﻓرضوهﺎ ﻋلى الﻨصوص الديﻨيﺔ .ﻓﻤﺎ
الذي تقوله الﻨﻈريﺔ العلﻤيﺔ ،وكيف تفﺴّر الخلق؟

 
يبلغ ﻋﻤر اﻷرض أربعﺔ ﻣليﺎرات وأربعﻤﺎﺋﺔ ألفﺴﻤﺔ ،أي
يقﺎرب نصف الﻤليﺎر ﻣن الﺴﻨوات ،وليﺴت بشﺎبﺔ
يدورﻋﻤرهﺎ حول الﺴتﺔ آﻻف سﻨﺔ كﻤﺎ تقول بعﺾ
نﻈريﺎت الخلق الديﻨيﺔ ،وقد ظهرت الﺤيﺎة ﻋليهﺎ ﻣﻨذ تلك
الﻤليﺎرات اﻷربعﺔ ،وتقول اﻷبﺤﺎث أن نﺴبﺔ الﻨﻈﺎﺋر
الﻤﺴتقرة ل الكربون والﺤديد والكبريت قبل حوالﻲ 2.4
بليون سﻨﺔ أظهرت نشﺎط الكﺎﺋﻨﺎت الﺤيﺔ ﻋلى الﻤعﺎدن
والرواسﺐ الﻼﻋضويه ،وتدل العﻼﻣﺎت أو اﻻدلﺔ الﺠزيئيﺔ
البيولوجيه ﻋلى حدوث ﻋﻤليﺔ التﻤثيل الضوﺋﻲ ،ﻣﻤﺎ يشير
لوجود الﺤيﺎه ﻋلى اﻻرض ﻓﻲ ذلك الوقت ،وقد نشر ﻓﻲ
العﺎم  2002بﺤث لوليﺎم تشوف ﻓﻲ ﻣﺠلﺔ Nature
العلﻤيﺔ ،يتﺤدث ﻋن تكويﻨﺎت جيولوجيﺔ ﻣن نوع الرقﺎﺋق
الكلﺴيﺔ الﻤوجودة ﻓﻲ جﻼسيير نﺎشيونﺎل بﺎرك ،تﺤتوي
ﻋلى ﻣيكروبﺎت  Cyanobacteriaيصل ﻋﻤرهﺎ لﺤوالﻲ
 3.5بليون سﻨﺔ.
ويﻨﺴﺐ ﻋلﻤﺎء الطبيعﺔ لعﻤليﺎت تط ّور دقيقﺔ ،استغرقت ﻣﺎ
ﻻ يقل ﻋن ﻣليﺎر ﻋﺎم ظهور الﻤواد العضويﺔ ﻣن ﻣواد
غير ﻋضويﺔ كﺎلﻤيثﺎن واﻷﻣونيﺎك وغﺎز الفﺤﻢ واﻵزوت
وغيرهﺎ ،أو ﻣﺎ يﻤكن اﻋتبﺎره تﺤول الﻤﺎدة غير الﺤيﺔ
لﻤﺎدة حيّﺔ ،ﻓﻲ ظل الﻈروف اﻷولى لﻨشوء الﺤيﺎة ﻋلى
اﻷرض ،وبتوظيف الهيدروجين الذي يعتبر العﻨصر
اﻷسﺎسﻲ الذي بدأ ﻣﻨه كل شﺊ ،والذي بدأ تش ّكله خﻼل
الدقﺎﺋق اﻷولى ﻣن البدء ﻋﻨدﻣﺎ أخذت البروتونﺎت
واﻹلكترونﺎت تتﺤد ﻓﻲ الغيﻤﺔ الﻨﺎتﺠﺔ ﻋن اﻻنفﺠﺎر العﻈيﻢ
) ،(5وأيضﺎ الﻤﺎء وهو جزيئﺎت ﻣن الهيدروجين
واﻷكﺴﺠين ،بﺎﻹضﺎﻓﺔ لقوانين الطبيعﺔ صﺎحبﺔ الدور
الفﺎﻋل ﻓﻲ التطوير وإحداث الطفرات ،والزﻣﺎن الذي
استغرقه كل ذلك والﻤكﺎن الذي تﻢ ﻓيه ) ،(6وﺛﻤﺔ اتفﺎق
ﻋلﻤﻲ يقول بأن تفﺎﻋﻼت كيﻤيﺎﺋيﺔ بﺴيطﺔ ﻣقﺎرنﺔ بﺎلكيﻤيﺎء
الﺤيويﺔ الﻤعقدة التﻲ تشكل حيﺎتﻨﺎ هﻲ التﻲ أنتﺠت هذه
الكيﻤيﺎء الﻤعقدة.
تصور التﺴلﺴل
وﻓﻲ كل حﺎل ﻓقد ظهرت نﻈريﺎت حﺎولت
ّ
لتكون أول اﻷحﻤﺎض
الدقيق لﻸحداث الكيﻤيﺎﺋيﺔ التﻲ أدت ّ
الﻨوويﺔ ،وﻣن أبرزهﺎ نﻈريﺔ ﻋﺎلﻢ الﺤديد والكبريت بﻤعﻨى
التﻤثيل الغذاﺋﻲ ﻣن غير الﺠيﻨﺎت ،وﻓرضيﺔﻋﺎلﻢ الــ
 RNAبﻤعﻨى أشكﺎل الﺤيﺎة البدﺋيﺔ التﻲ تقوم ﻋلى .RNA
وﻓﻲ هذا اﻹطــﺎر القﺎﺋل بأن الكﺎﺋﻨــﺎت الﺤيﺔ قد تﻢ تكويﻨهﺎ
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بواسطﺔ وسﺎﺋل كيﻤيﺎﺋيﺔ بﺤتﺔ كﺎن قد اقترح كل ﻣن
العﺎلﻤين الروسﻲ ألكﺴﻨدر أوبﺎرين واﻻنﺠليزي جون
هﺎلدين ﻓﻲ بدايﺎت القرن العشرين نﻈريتهﻤﺎ القﺎﺋلﺔ بأن
"كل الﻤكونﺎت الﻼزﻣﺔ للﺤيﺎة قد وجدت ﻋلى اﻷرض ﻣﻨذ
بدايﺔ نشأة الكون ،وأن الطﺎقﺔ الواردة ﻣن الشﻤس وبعﺾ
العﻤليﺎت اﻷخرى غير الﻤعلوﻣﺔ قد سﺎهﻤت ﻓﻲ جعل
الﺤيﺎة تبدأ ﻋلى اﻷرض".
ونشر البﺎحث اﻷﻣريكﻲ هﺎرولد يوري ﻓﻲ العﺎم 1952
بﺤثﺎ ﻣكﻤﻼ لﻨﻈريﺔ أوبﺎرين هﺎردين يقول ﻓيهﺎ أن اﻷرض
تكونت ﻣن سﺤﺎبﺔ نﺠﻤيﺔ ترابيﺔ بﺎردة ،وأن ﻋﻨصر
ّ
الهيدروجين كﺎن يغلﺐ ﻋلى تكويﻨهﺎ كبﺎقﻲ الكون
بﺎﻹضﺎﻓﺔ لعﻨﺎصر أخرى كﺎﻷكﺴﺠين والﻨيتروجين
والكربون ،وأن هذه العﻨﺎصر ارتبط بعضهﺎ ببعﺾ
ﻣشكﻼ الﻤﺎء واﻷﻣونيﺎ والﻤيثﺎن(7).
وقد حﺎول العﺎلﻢ اﻷﻣريكﻲ ستﺎنللﻲ ﻣيللر بﺎلتعﺎون ﻣﻊ
أستﺎذه هﺎرولد يوري إﺛبﺎت ذلك بخلق حﺎلﺔ ﻣﺤﺎكيﺔ
لﻈروف اﻷرض ﻋﻨد بدء الكون ﻣن خﻼل تكوين نﻈﺎم
ﻣؤلف ﻣن كرة زجﺎجيﺔ تشبه الغﻼف الﺠوي البداﺋﻲ ﻋلى
اﻷرض الذي يتكون ﻣن غﺎزات الهيدروجين واﻷﻣونيﺎ
والﻤيثﺎن ،وكرة زجﺎجيﺔ ﺛﺎنيﺔ ﻓﻲ اﻷسفل تﺤتوي ﻋلى
الﻤﺎء الﻤغلﻲ وبخﺎر الﻤﺎء يتصﺎﻋد ﻋبر أنبوب بﺎتﺠﺎه
الكرة الزجﺎجيﺔ اﻷولى ،وكبديل لﻸشعﺔ ﻓوق البﻨفﺴﺠيﺔ
قﺎم بﺈحداث صواﻋق بتﻤرير تيﺎر كهربﺎﺋﻲ لتأﻣين الطﺎقﺔ،
ونﺠﺤت التﺠربﺔ بﺈنتﺎج ﺛﻼث أحﻤﺎض أﻣيﻨيﺔ هﻲ غليزين
وآﻻنين وأسبﺎراجين.
ونشرت الﻨتﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻣﺠلﺔ prestigious journal
 Scienceﻓﻲ ﻋﺎم  ،1953وتوالت التﺠﺎرب التﻲ كﺎنت
أكثر دقّﺔ ،وحققت نتﺎﺋﺞ وصلت ﻹنتﺎج أحﻤﺎض أﻣيﻨيﺔ،
ودهون ونيوكليوتيدات ،ويﻼحظ ﻋﻨﺎ أن اﻷحﻤﺎض
اﻷﻣيﻨيﺔ هﻲ لبﻨﺎت البﻨﺎء الرﺋيﺴيﺔ لبﻨﺎء البروتين والببتيد،
وهﻲ ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﻣن الﻤركبﺎت العضويﺔ ﻣتكونﺔ ﻣن
ﻣﺠﻤوﻋﺔ أﻣين )– (NH2ﻋلى اﻷقل ﻣشتبكﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤوﻋﺔ
كربوكﺴيل )– ،(COOHوالﻨوكليوتيدات هﻲ الﺠزيئﺎت
اﻷسﺎسيﺔ الصغيرة لﻸحﻤﺎض الﻨوويﺔ ،وتﺴتطيﻊ تركيﺐ
جزيئﺎت كبيرة .تتﺎبﻊ جزيئﺎت سكر أحﺎدي وإستر حﻤﺾ
الفﺴفوريك ﻓﻲ سلﺴلﺔ ،بﺤيث يرتبط بكل جزيء سكر أحد
القواﻋد الﻨوويﺔ .بﻼيين القواﻋد الﻨوويﺔ تشكل بﻼيين
الﻨوكليوتديﺎت التﻲ تتراص ﻓﻲ التركيﺐ اللولبﻲ الﻤزدوج
الﻤﺴﻤى .DNA
وبﺎﻋتبﺎر الـ  RNAالذي يتكون ﻣن أربﻊ قواﻋد
نوكليوتيداتيﺔ وهﻲ :اﻷديﻨين والﺠوانين والﺴيتوزين
واليوراسيل ،ﻣرشﺤﺎ ليكون العﺎﻣل الذي بدأت به الﺤيﺎة
ﻋلى اﻷرض ،لكونه يعﻤل ﻋلى تخزين الﻤعلوﻣﺎت
الوراﺛيﺔ وهﻲ ﻣهﻤﺔ الـ ،DNAوﻣﺤفزا لردود الفعل وهﻲ
ﻣهﻤﺔ البروتين ،اﻋتبر العلﻤﺎء أنه إذا تﻢ تكوين هذه
القواﻋد بشك ٍل تلقﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷرض الﻤبكرة؛ ﻓقد تﻢ ح َل جزء
كبير ﻣن لغز نشأة الﺤيﺎة .ويﻼحظ هﻨﺎ أن كل الخﻼيﺎ
الﺤيﺔ تﺴتعﻤل نفس الﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷسﺎسيﺔ ﻣن
الﻨيوكليوتيدات واﻷحﻤﺎض اﻷﻣيﻨيﺔ.
وبﺈيﺠﺎز نقول أن البﺎحثين يعتقدون بأن كيﻤيﺎء ﻋﺎليﺔ
الطﺎقيﺔ أدت لﻨشوء جزئ ذاتﻲ التﻨﺎسخ ﻣثل الـ RNA
وجﻤعيﺔ الخﻼيﺎ البﺴيطﺔ ،قبل حوالﻲ أربﻊ ﻣليﺎرات سﻨﺔ،
ويرى العلﻤﺎء أن جزيئﺎت الفﺴفولبيد الﻤكونﺔ ﻣن
الفوسفﺎت وذيلين ﻣن الدهن ،والتﻲ تقوم بﺎجتﻤﺎﻋهﺎ
بتكوين شكل كروي احتكﺎﻣﺎ لصفﺎتهﺎ الكيﻤيﺎﺋيﺔ ،والقﺎدرة
ﻋلى اﻻنقﺴﺎم إذا بﺎت حﺠﻤهﺎ كبيرا ،والتﻲ تشكل الطبقﺔ

الﻤكون اﻷسﺎس لﺴطﺢ كل الخﻼيﺎ الﺤيﺔ،
الﻤزدوجﺔ ﻣﻨهﺎ
ّ
لو استطﺎﻋت أن تﺤتوي جزيئﺎت الـ RNAالﻤصﻨعﺔ
طبيعيﺎ ً لﻨتﺞ ﻣﺎ يشبه الخﻼيﺎ الﺤيﺔ البﺴيطﺔ.

 
وبتراكﻢ التﺠﺎرب العلﻤيﺔ التﻲ تخرج بﻨتﺎﺋﺞ تدﻋﻢ نﻈريﺔ
الخلق العلﻤيﺔ وتفتﺢ اﻵﻓﺎق لطروحﺎت تزيد ﻣن
وضوحهﺎ ،وحين نقرأ آيﺎت الخلق ﻣن طين ،وقد بﺎتت
هذه الﻨﻈريﺔ ﻣن ﻣعﺎرﻓﻨﺎ ،التﻲ ﻻ يصﺢ ﻣتى قﺎم الدليل
العلﻤﻲ ﻋليهﺎ؛ أن نتشبث بتفﺎسير تقول بﻤﺎ يﻨﺎقضهﺎ ،نﺠد
اتفﺎقﺎ يطﻤئن إليه العقل بين ﻣﺎ تقول اﻵيﺎت ﻣن بدء خلق
اﻹنﺴﺎن ﻣن طين وﻣﺎ تقول الﻨﻈريﺔ العلﻤيﺔ ﻓﻲ الﻨشأة
اﻷولى للخليﺔ الﺤيﺔ ،التﻲ تقول – كﻤﺎ رأيﻨﺎ -بﺎتﺤﺎد
ﻋﻨﺎصر ابتداﺋيﺔ هﻲ ﻣﻤﺎ حوى كوكﺐ اﻷرض ﻓﻲ ﻣراحله
اﻷولى ﻣن ﻣﺎء وغﺎز وغيره ،ﻣﻤﺎ ﻣﺎ ﻓتﺊ العلﻤﺎء -
البﺎحثين ﻓﻲ أصل الخلق بعلﻢ -جﺎدّين ﻣﺠتهدين ﻓﻲ العﻤل
ﻋلى ﻣعرﻓته؛ ﻣش ّكِلﺔ أول انتقﺎل ﻣن الﻤﺎدة غير الﺤيﺔ
للﻤﺎدة الﺤيّﺔ ،التﻲ أنشأ ﷲ ﻣﻨهﺎ الخﻼﺋق جﻤيعﺎ ،وﻣﻨهﻢ
اﻹنﺴﺎن ،ﻓﺎلعلﻤﺎء يتﺤدﺛون ﻋن ﻣكونﺎت أسﺎسيﺔ حﻤلتهﺎ
اﻷرض ،وﻣﻨهﺎ يﻨطلقون ﻓﻲ نﻈريﺎتهﻢ وتﺠﺎربهﻢ ،وﷲ
تعﺎلى يذكر التراب والطين الذي هو ﻣﺎء وتراب وهواء،
بكل ﻣﺎ تﺤﻤل هذا الﻤواد الثﻼث ﻣن ﻣكونﺎت أسﺎسيﺔ هو
أﻋلﻢ بهﺎ .وﷲ ذكر ﻓﻲ القرآن أصل خلق ﻣن طين ولﻢ
يذكر أنه خلقه أو خلق غيره ﻣن الخﻼﺋق دﻓعﺔ واحدة
ﻣشكﻼ صﻨﻤﺎ ﻣن طين وﻣﺎنﺤﺎ إيﺎه الﺤيﺎة بعد صﻨﻤيﺔ ،كﻤﺎ
لﻢ يذكر ﻣﺎ يتعﺎرض ﻣﻊ أن يكون قد خلقه وكل الخﻼﺋق
بتدرج طويل وضﻊ بﺈرادته قواﻋده ونواﻣيﺴه.
ّ
وﻓﻲ هذا تﺠ ِل ﻹﻋﺠﺎزيﺔ لغﺔ القرآن ،وبﻼغتهﺎ -ولﻨتذكر
هﻨﺎ ﻣثﺎل دودة القز والثوب الﺤريري -حيث يَ ِرد الطين
ﻓﻲ اﻵيﺎت هﻨﺎ ﻣفهوﻣﺎ تﺠريديﺎ يختصر جﻤيﻊ الﻤفﺎهيﻢ
الﻤتصلﺔ التﺎبعﺔ له ﻣن سيليكﺎت وأﻣونيﺎت وغﺎزات
وغيرهﺎ ﻣﻤﺎ حوى كوكﺐ اﻷرض ﻓﻲ ترابه وﻣﺎﺋه ،كﺎسﻢ
ﻓﺎﺋق الشكل يقرب الﻤعلوﻣﺔ للﻤتلقﻲ ،ويعفيه ﻣن تفﺎصيل
اختصﺎصيﺔ قد تربك ﻓهﻤه أو ﻻ يﺤتﺎجهﺎ .حيث التﺠريد
هو ﻋﻤليﺔ يتﻢ ﻣن خﻼلهﺎ اشتقﺎق الﻤفﺎهيﻢ ﻣن خﻼل
استخدام وتصﻨيف الﻤفﺎهيﻢ الﺤرﻓيﺔ الﺤقيقيﺔ أوالﻤبﺎدئ
اﻷولى أو وسﺎﺋل أخرى ﻣتصلﺔ .للخروج بﻤفهوم يعﻤل
كﺎسﻢ ﻓﺎﺋق الشكل لﺠﻤيﻊ الﻤفﺎهيﻢ التﺎبعﺔ ،ويتفق هذا الفهﻢ
لﻤعﻨى الطين ﻣﻊ ﻣﺎ تقوله الﻨﻈريﺎت العلﻤيﺔ وأدلتهﺎ ،وﻻ
تعﺎرض إذا بين اﻷصل الطيﻨﻲ للبشر ﻓﻲ القرآن وﻣقولﺔ
العلﻢ ﻓﻲ نشأة الﺤيﺎة والخلق إﻻ ﻓﻲ تفﺎسير أوردت
تفﺎصيل لقوالﺐ ،وﻋﺠن طين ،وصﻨﻤيﺔ تشكيل لصورة
آدم ﻋﻨد خلقه؛ لﻢ يَ ِرد ﻣﻨهﺎ ﻓﻲ القرآن شﺊ ،وبﺎدﻋﺎﺋهﺎ ﻋليه
ﻲ ﻷﻋﻨﺎق
ﻓﻲ تفﺴير آيﺎته وشرحهﺎ للخلق ﻣﻨﺴوبﺎ إليه ،ل ّ
اﻵيﺎت ،وتدليس بتلبيﺴهﺎ ﻣﺎ ليس ﻓيهﺎ ﻣن أسﺎطير اﻷولين؛
سوﻣريﺔ وبﺎبليﺔ وآكﺎديﺔ وغيرهﺎ 
الهوامش
) (1ال ّشواف ،قﺎسﻢ  -ديوان اﻷسﺎطير  .ج 1ص.66 -63
) (2ﻣوسكﺎتى ،سبتيﻨو  -الﺤضﺎرات الﺴﺎﻣيﺔ القديﻤﺔ ،ص .85
) (3الﺴواح ،ﻓراس – ﻣغﺎغﻤرة العقل اﻷولى – ص.91
) (4الشواف ،قﺎسﻢ– ديوان اﻷسﺎطير ،سوﻣر وآكﺎد وآشور.
ج .2ص.85
) (5ديتفورت ،هويﻤﺎرﻓون .تﺎريخ الﻨشوء .دار الﺤوار للﻨشر
والتوزيﻊ .سوريﺎ .ترجﻤﺔ ﻣﺤﻤود كبيبو ص.37
https://sciالعلوم
أخبﺎر
)(6
ne.com/article/story_5214
) (7صدقﻲ ،حﺎتﻢ  -أهﻢ اختراﻋﺎت واكتشﺎﻓﺎت القرن العشرين
ط .2007 -1ص  123الﻤكتبﺔ اﻷكﺎديﻤيﺔ– ﻣصر
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سترى حيﻨهﺎ كيف تتدﻓق
الﻤشﺎﻋر
ﻣن خلﺠﺎته ﻋلى إيقﺎع
قطيﻊ ﻣن أبهى الخيول.
ٍ

1
ـ إلى ﻣتى
نُشعل اﻷبدان كرﻣى
آﻣﺎلكﻢ
وأنتﻢ ﻻ تﻼحﻈون قط
ذوبﺎن صروح الﻤعﺎنﻲ
لديﻨﺎ؟
ـ ﻋﻨدﻣﺎ نبﻨﻲ بأضﻼﻋكﻢ
الﻤﻨهﺎرة ﻋﻤﺎرتﻨﺎ
وقتهﺎ قد نفكر
بذكر ﻣﺤﺎسﻨكﻢ!
2
أقدِّم الذي أرى
ﻓلﻤﺎذا تلﻤﻨﻲ ﻋلى الرؤيﺔ
وﻻ تلوم ال َﻤشَﺎهد
ﻓأنﺎ يﺎ ُﻣعﺎ ِتﺐ
ﻣﺠرد شﺎهد
ﻋلى ﻣﺎ جرى؟
3
ت
أن ِ
التﻲ لﻢ يزل
ﻣعﻤرة ً
يراك
ِ
ت ﻣصرة
ﻓيﻤﺎ أن ِ
ت
ﻣﺎ زل ِ
ﻋلى تدﻣير رؤاه.
اليساري

سوريﺔ

6
نكذب حين نُخفﻲ
ُ
حضورنﺎ الكﺎظﻢ خلف
الغيﺎب
وكﻢ ﻣن جﻤي ٍل يُصﺎدﻓﻨﺎ
ﻓﻼ نُعبّر ﻋﻤﺎ يُخﺎلﺠﻨﺎ
ﻻ تﺠﺎهﻼً ﻓﺤﺴﺐ
إنﻤﺎ خوﻓﺎ ً ﻣن تبعﺎت زر
اﻹﻋﺠﺎب.

7
لن يقتﻨﻊ بع ٌل ﻋلى أهبﺔ
اﻻنفﺠﺎر الغريزي
ِ
بأن تعﻈيﻤه للﻤرأةِ بﻨﺎ ًء
4
تضﺎريس تشده
ﻋلى
ﻣن ﻣروره أبدا ً ﻻ تخف
ٍ
نﺤوهﺎ
ﻷنه ﻣﺎ يزال ﻓﻲ حضوره
كﻤﺎ تشد الﺤقو ُل الﻤﺎشيﺔ
كﺎلﻨﺴيﻢ
الﺠﺎﺋعﺔ صوبهﺎ
وربﻤﺎ كﺎن أخف.
ٌ
إن لﻢ يُعتبراِ
نتهﺎك لﻤكﻨون
اﻷنوﺛﺔ وجوهرهﺎ
5
ﻓهو ليس أكثر ﻣن
ﻻ تﺤﺎول أن تُﺤرجه
تﺠول ﻓﻲ بﺤر
بﺎلﻤثول
صﻨﺎرةٍ ﱠ
اﻻستﺤواذ 
ﻓقط أُوحﻲ له
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هﻨﺎك قول ﻣأﺛور قديﻢ جدا ويﺴتخدم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل
وهو "الوقت يعﻨﻲ الﻤﺎل" ،وﻓيلﻢ الخيﺎل العلﻤﻲ )ﻓﻲ
الوقت الﻤﻨﺎسﺐ( الذي أطلق ﻓﻲ صﺎﻻت العرض ﻓﻲ
أكتوبر ﻣن ﻋﺎم  ،2011يﺠﺴد ﻣعﻨى أخر للزﻣن أو
الوقت ،ﻓﻲ هذ الشريط الﺴيﻨﻤﺎﺋﻲ الوقت هو العﻤلﺔ
الوحيدة والﺴلعﺔ أﻷكثر قيﻤﺔ ،الفيلﻢ ﻣن كتﺎبﺔ وإخراج
"أندرو نيكول" .هذا الفيلﻢ الراﺋﻊ الﻤﻨﻤق ﻣن الخيﺎل
العلﻤﻲ يؤسس لﻤﺴتقبل ﻣرﻋﺐ ،حيث يتﻢ ﻓصل الطبقﺎت
الغﻨيﺔ والفقيرة حﺴﺐ الوقت.
تدور أحداث الفيلﻢ ﻓﻲ ديﺴتوبيﺎ ﻣﺴتقبليﺔ حيث تفصل
ﻣﻨﺎطق الﻤعيشﺔ اﻷغﻨيﺎء ﻋن الفقراء .الفيلﻢ بدأ بأن
اﻷنﺴﺎن ﻋﻤره الﺤقيقﻲ ُﻣﺴﺠل ﻋلى الذراع اﻷيﺴر،
ويﺤرص الﻤخرج ﻋلى أن يريك الثوانﻲ والدقﺎﺋق
والﺴﺎﻋﺎت كيف تﺴتﻨفذ ﻣن ﻋﻤرك ،تبدأ سﺎﻋﺔ رقﻤيﺔ
خضراء ﻣتوهﺠﺔ ﻋلى الﺴﺎﻋد اﻷيﺴر للﺠﻤيﻊ بﺎلﺠري،
ﻣﻤﺎ يﻤﻨﺤهﻢ  365يو ًﻣﺎ ﻓقط لﻼنطﻼق ﺛﻢ ،363 ،364
 362لﺤين ﻣﺎ تﻨفد اﻷيﺎم ﻋﻨدهﺎ تكون نهﺎيﺔ حيﺎة الفرد،
والﻤرﻋﺐ ﻓﻲ الفكرة استعﻤﺎلهﻢ العﻤر ﻓﻲ التعﺎﻣﻼت
الﻤﺎديﺔ بدل الﻤﺎل ،ﻣثﻼً ﻣن يﺤتﺎج شراء أي شيﺊ يﺠﺐ أن
يﺴتغﻨﻲ ﻋن  ٣٠دقيقﺔ او سﺎﻋﺔ او يوم ﻣقﺎبل أن يﺤصل
ﻋلى هذا الشﻲء أو لو رغﺐ ﻓﻲ استعﻤﺎل الﻤواصﻼت
ﻓيﺠﺐ أن يفرغ ﻣن سﺎﻋﺔ اليد الﻤﺴﺠل ﻓيهﺎ "ﻋﻤره" ﻣن
أجل الوصول للﻤكﺎن الذي يريد حيث ﻻ يوجد أي تعﺎﻣل
بﺎلﻨقود والتعﺎﻣل بﺎلعﻤر ﻓقط ﻻ غير ،وبﻤعﻨى آخر الوقت
ﻓﻲ هذا الﻤﺠتﻤﻊ هو حرﻓيﺎ الﻤﺎل.


 




كل شخﺺ لديه جهﺎز توقيت ﻋلى ذراﻋه وﻓﻲ سن 25
ﻋﺎﻣﺎ يتﻢ ﻣﻨﺤك سﻨﺔ واحدة ﻣن وقت الفراغ الذي تﻤوت
بعده  -ﻣﺎ لﻢ تتﻤكن ﻣن العثور ﻋلى طريقﺔ للﺤصول ﻋلى
ﻣزيد ﻣن الوقت .يتﻢ دﻓﻊ جﻤيﻊ الﻨفقﺎت )اﻹيﺠﺎر ،ﻓﻨﺠﺎن
ﻣن القهوة ،الﻤﻼبس ،الﻤكﺎلﻤﺎت الهﺎتفيﺔ( ﻣﻊ ﻣرور الوقت
ويتﻢ استخدام الﻤﺎسﺤﺎت الضوﺋيﺔ لخصﻢ وقت الشراء.

العراق

أندرو نيكول ﻓﻲ هذا الفيلﻢ بﺎلذات ،قرر إظهﺎر ﻋﺎلﻢ ﻣن
الﻤﻤكن أن يﺤل ﻓيه الوقت ﻣﺤل الﻤﺎل وبعد أكثر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ
ﻋﺎم ﻣن اﻵن .وﻓﻲ سن  25يتوقفون جﻤيعﺎ ﻋن الشيخوخﺔ
ويﺤتﺎجون إلى تخصيﺺ وقت ﻣن أجل البقﺎء ﻋلى قيد
الﺤيﺎة .يتﻢ تقليﺺ الﺤيﺎة إلى التعبير الﻤطلق للعيش "ﻓﻲ
الوقت الضﺎﺋﻊ" ،حيث أصبﺢ البشر ﻣخلوقﺎت تﻢ التﻼﻋﺐ
بهﺎ وراﺛيًﺎ وتﻢ تﺤويرهﺎ ﻹيقﺎف الشيخوخﺔ ﻋﻨد سن .25
ﻣﻨذ تلك اللﺤﻈﺔ ،تقوم سﺎﻋﺔ توقيت رقﻤيﺔ ﻣوضوﻋﺔ ﻋلى
سﺎﻋدهﻢ بﺎلعد التﻨﺎزلﻲ الﻨهﺎﺋﻲ الﻨهﺎﺋﻲ نﺤو وﻓﺎتهﻢ بعد
ﻋﺎم .ﻓﻲ هذه اﻷيﺎم اﻷخيرة ،يصبﺢ كل شﻲء ﺛﻤيﻨًﺎ ﻷن
الوقت هو ﻋﻤلﺔ ،وبﺎلطبﻊ كل شﻲء له سعر يتراوح ﻣن 4
دقﺎﺋق لفﻨﺠﺎن ﻣن القهوة إلى سﺎﻋتين لركوب الﺤﺎﻓلﺔ.

تخبره ﺛﻼﺛﺔ أيﺎم وﻣديﻨون بﻨصفهﻢ لدﻓﻊ اﻻيﺠﺎر ،وﻋليهﻢ
ﺛﻤﺎنيﺔ سﺎﻋﺎت لفﺎتورة الكهربﺎء ،يخبرهﺎ ويلﻲ بﺎنه سيعﻤل
سﺎﻋﺎت أضﺎﻓيﺔ ﻓﻲ الﻤعﻤل الذي يشتغل ﻓيه ﻓﻲ ﻣديﻨﺔ
دايتون ،ويذهﺐ ﻣتوجهﺎ الى ﻋﻤله وتﻤﻨﺤه والدته 30
دقيقﺔ حتى يتﻨﺎول وجبﺔ غداء جيدة.

يفتتﺢ الفيلﻢ ﻓﻲ ﻋﺎلﻢ ﻣﺴتقبلﻲ )ﻓﻲ ﻋﺎم  (2169حيث
يكون الوقت هو الﺴلعﺔ اﻷكثر قيﻤﺔ ،نﺴتﻤﻊ الى ويل
سﺎﻻس )جﺎستن تيﻤبرليك( ،يتﺤدث ﻋﻨد استيقﺎضه
وهويخبرنﺎ بقوانين ﻣديﻨته "ليس لدي وقت للتفكير ﻓﻲ
كيفيﺔ حدوث ﻣﺎحدث! ،ﻓقد حدث ﻣﺎ حدث وأنتهى اﻻﻣر،
لقد تﻤت هﻨدستﻨﺎ وراﺛيﺎ ليقف تقدﻣﻨﺎ بﺎلﺴن ﻋﻨد ﻋﻤر 25
ﻋﺎﻣﺎً ،الﻤشكلﺔ إنﻨﺎ نعيش سﻨﺔ واحدة ﻓقط ﻣن بعد ذالك،
ﻣﺎلﻢ يتﺴﻨى لﻨﺎ الﺤصول ﻋلى الﻤزيد ﻣن الوقت .الوقت ﻓﻲ
هذه اﻻونﺔ هو العﻤلﺔ الﻤتداولﺔ ،ﻓﺤيﺎتﻨﺎ ﻣﻨوطﺔ ﻣﺎبين
كﺴﺐ الوقت أو قضﺎءه ،الغﻨﻲ هو ﻣن يتﺴﻨى له العيش
أبدا ،أﻣﺎ البقيﺔ؟ .أنﻲ أود أﻻستيقﺎظ صبﺎحﺎ وﻓﻲ ﻣتﻨﺎولﻲ
ﻣﺎ يكفﻲ ﻣن الوقت ليوﻣﻲ" ،يﻨهﺾ الشﺎب الذي يعيش ﻣﻊ
والدته ،راشيل التﻲ تلعﺐ دورهﺎ أوليفيﺎ وايلد ،الذي
يصﺎدف ﻋيد ﻣيﻼدهﺎ وحين يﺴﺎلهﺎ كﻢ لديهﺎ ﻣن الوقت؟
13 – The Leftist Writer :: Issue No. 70 :: July 2022

بعد يوم آخر ﻣن الطﺤن ﻓﻲ العﻤل ﻓﻲ الﻤصﻨﻊ ،يلتقﻲ ويل
بصديقه الﻤفضل ﻓﻲ البﺎربعد اﻻنتهﺎء ﻣن ﻋﻤله توجه الى
البﺎر وهﻨﺎك صﺎدف ويل هﻨري هﺎﻣيلتون )ﻣﺎت بوﻣر(
رجل ﺛري )هﺎﻣتلون( الذي ربﺢ قرن ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻣن الوقت
جﺎلس ﻓﻲ البﺎر وهذا شﺊ غريﺐ ان يتواجد احد اغﻨيﺎء
الوقت الى تلك الﻤديﻨﺔ الفقيرة ،يﻨصﺤه ويلﻲ بﻤغﺎدرة
الﺤﺎنﺔ ﻻنه سوف تﺴلﺐ حيﺎته ،وبعد هﺠوم ﻋصﺎبﺔ لﺴرقﺔ
الوقت ﻣن سﺎﻋﺔ يد هﺎﻣلتون يﻨﺠﺢ ويلﻲ ﻓﻲ تهريبه
واﻻختبﺎء ﻓﻲ أحد البﻨﺎيﺎت الﻤهﺠورة.
وأﺛﻨﺎء بقﺎءهﻤﺎ حتى الصبﺎح يخبره هﺎﻣتلون بﻨﻈرته للﺤيﺎة
وقيﻤﺔ الوقت وﻣعﻨى الخلود" .انﺎ لﻲ رصيد  106سﻨﺔ ﻓﻲ
الﺤيﺎة ولكن ﻻبد وان يﺎتﻲ يوم يكون قد غﺎدرت هذه
الﺤيﺎة ،أذ سيكون ﻋقلك قد أنهك ،حتى لو لﻢ يﻨهك جﺴدك،
أنﻨﺎ نريد الﻤوت وربﻤﺎ نكون بﺎﻣس الﺤﺎجﺔ الى الﻤوت،
ت".
ﻻﻣفر ﻣن الﻤو ِ
هكذا يتﺤدث هﺎﻣلتون ويضيف "لﻢ برأيك تتصﺎﻋد
اﻻسعﺎر والضراﺋﺐ ﻓﻲ نفس اليوم ﻓﻲ إقليﻢ الفقراء؟ ،أذ
ان استﻤرار زيﺎدة اﻻسعﺎر يضﻤن استﻤرار ﻣوت
الﻨﺎس" ،ويوجه الﺴؤال الى سﺎﻻس :لو لديك ذات القدر

الزﻣﻨﻲ ﻣثل الذي ﻓﻲ سﺎﻋتﻲ ،ﻓﻤﺎذا تفعل؟ ،ﻓيرد ﻋليه
)سﺎﻻس( :لوكﺎن لدي كل ذالك الوقت الذي تﺤﻤله ،ﻓﻤﺎ
كﻨت ﻷضيعه " ،ولكن هﺎﻣلتون يﺴتغل استغراق نوم
سﺎﻻس ويﻤﻨﺤه كل الوقت ،ويقرر اﻻنتﺤﺎر بعد يكتﺐ له
ﻋلى الﻨﺎﻓذة "ﻻ تضيعه" بعدهﺎ يكون ﻣطﺎردا ً ﻣن ضﺎبط
شرطﺔ هو ﻓﻲ الﺤقيقﺔ "ضﺎبط الوقت" )سيليﺎن ﻣيرﻓﻲ(
الﺤﺎقد ﻋليه الذي يتهﻤه بقتل هﺎﻣلتون وسرقﺔ الﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم
ﻣﻨه.
"ضﺎبط الوقت" الﺠريء ،ريﻤوند ليون )سيليﺎن ﻣيرﻓﻲ(،
ﻣقتﻨﻊ بأن ويل سرق الﺴﻨوات ﻣن الرجل الﻤيت) .أنه أراد
أن يﻤوت وأنه ﻻ يﻨبغﻲ ﻷي شخﺺ أن يكون خﺎلدا.
سوف يصدم بﻤﺎ يﺴﻤعه يشرح كيف أن وجود الكثير ﻣن
الوقت هو ﻣشكلﺔ يرغﺐ ﻓﻲ الﺤصول ﻋليهﺎ .بيﻨﻤﺎ يﻨﺎﻣون
هﻨﺎك ﻓﻲ الليل ،يﺴتيقظ هﻨري أﻣﺎم ويل ويعطيه وقته
ويغﺎدر .ﻋﻨدﻣﺎ يﺴتيقظ ويل ﻋلى ﺛرواته الﺠديدة ،يرى
هﻨري يﺴقط حتى الﻤوت قبل أن يتﻤكن ﻣن إنقﺎذه ،ﻋﻨدﻣﺎ
يﻨقذ ويل شﺎبﺎ هﻨري هﺎﻣيلتون لديه قرن ﻣن الزﻣﺎن(،
يختطف ويل سﺎﻻس الشﺎبﺔ سيلفيﺎ ﻓﺎيس )أﻣﺎندا سيفريد(
وهﻲ إبﻨﺔ قطﺐ ﻣﺎلﻲ قوي للﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ خطته ﻻستعﺎدة
التوازن وقلﺐ نﻈﺎم رأسﻤﺎلﻲ إستغﻼلﻲ يفرض سيطرته
اﻻستبداديﺔ ﻋلى الﺤيﺎة البشريﺔ وإﻋﺎدة توزيﻊ الثروة
الﻤﺠتﻤعيﺔ غير الﻤتوازنﺔ.
يﺴرع بطل الروايﺔ للخروج ﻣن اﻷحيﺎء الفقيرة القذرة إلى
الصعود .وهو سﺎحر ﻓﻲ +لعبﺔ البوكر ،ﺛﻢ يﺤول تركيزه
إلى اﻷغﻨيﺎء الذين لديهﻢ أكثر ﻣن وقت كﺎف للﺠﻤيﻊ.
سيبدأ ويل رحلﺔ جريئﺔ إلى الﻤﻨطقﺔ الغﻨيﺔ )نيو غريﻨتش(.
بعد ﻓوزه بأكثر ﻣن ألف ﻋﺎم ﻓﻲ كﺎزيﻨو ،ويكﻤل التﺤول
إلى جيﻤس بوند بﺈبهﺎر سيلفيﺎ )أﻣﺎندا سيفريد( ببراﻋﺔ
وهﻲ ابﻨﺔ ﻣصرﻓﻲ يﺤﻤل اسﻢ )ويس( .سيلفيﺎ ﻣفتونﺔ
بأﻓكﺎر ويل الﺠﺎﻣﺤﺔ حول تغيير الﻨﻈﺎم الذي يفضل
اﻷغﻨيﺎء ﻋلى الفقراء ويﺴﻤﺢ للكثيرين بﺎلﻤوت حتى
يتﻤكن ﻋدد قليل ﻣﻨهﻢ ﻣن الخلود .واتضﺢ أن الفتﺎة سيلفيﺎ
"ﻣختﻨقﺔ" ﻋن والدهﺎ الذي يﺤﻤيهﺎ وأﻣواله .إنهﺎ بﺤﺎجﺔ
إلى رجل ﻣن وسط الﻤديﻨﺔ لﻤﺴﺎﻋدتهﺎ ﻋلى تعلﻢ ﻣبﺎهﺞ
الﺤيﺎة البﺴيطﺔ .سيليفيﺎ ابﻨﺔ ﻓيليﺐ ﻓﺎيس )ﻓﻨﺴﻨت
كﺎرﺛيزر( ،وهو ﻣصرﻓﻲ ﺛري وقوي للغﺎيﺔ يﺴتغل
الفقراء ﻣن خﻼل تقديﻢ قروض ذات ﻓﺎﺋدة ﻋﺎليﺔ.
يعيش الفقراء ﻓﻲ ﻣﻨطقﺔ صﻨﺎﻋيﺔ قﺎتﻤﺔ تعرف بﺎسﻢ
دايتون ،ﻓﻲ حين اﻷغﻨيﺎء يعيشون ﻓﻲ ﻣﻨطقﺔ تُعرف بﺎسﻢ
)غريﻨويش الﺠديدة( ،إنهﻢ يبدأون ﻓﻲ سرقﺔ بﻨوك الوقت
وإﻋطﺎء الوقت للفقراء يشبه شخصيﺔ وسلوك روبن هود،
سيقﺎتل ويل سﺎﻻس ﻣن أجل سرقﺔ الوقت ﻣن أولئك الذين
لديهﻢ الكثير ﻣن أجل إﻋطﺎﺋه ﻷولئك الذين هﻢ ﻓﻲ أﻣس
الﺤﺎجﺔ إليه.
ﻋﻨدﻣﺎ اختطفت سيلفيﺎ ﻓﻲ البدايﺔ ﻣن قبل ويل أصيبت
بﻤتﻼزﻣﺔ ستوكهولﻢ ووقعت ﻓﻲ حﺐ ﻣعذبهﺎ وقررت
دﻋﻤه .ربﻤﺎ يكون الﻤشهد اﻷكثر أهﻤيﺔ ﻹﺛبﺎت هذه الﻨقطﺔ
هو ﻋﻨدﻣﺎ سرقوا سيﺎرة أجرة للهروب ﻣن حراس الوقت
لﻢ يتردد هو وسيلفيﺎ ﻓﻲ تهديد الﻨﺎس بأسلﺤتهﻢ ﻣن أجل
احتراﻣهﻢ والﺤصول ﻋلى ﻣﺎ يريدون .تتبﻊ نهﺎيﺔ الفيلﻢ
أيضﺎ هذا الﻤخطط ،ﻷنه بعد أن أﻋطوا الﻨﺎس ﻓﻲ دايتون
ﻣليون سﺎﻋﺔ ،يذهبون إلى أبعد ﻣن ذلك ﻓﻲ الﻤﻨﺎطق ال
 12الﻤعتﺎدة للوصول إلى بﻨوك أكبر ،ﻋلى استعداد
لﺴرقتهﺎ.
ﻓيلﻢ خيﺎل ﻋلﻤﻲ نﺎجﺢ يﺴتفيد ﻣن بعﺾ الﻤشﺎكل الﻤقلقﺔ
ﻓﻲ ﻋصرنﺎ ،ﻣثل الﻨﻈر إلى الوقت ﻋلى أنه ﻣﺎل ،والفﺠوة
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الﻤتزايدة بين اﻷغﻨيﺎء والفقراء ،قدم لﻨﺎ الكﺎتﺐ والﻤخرج
نيكول قصﺔ تﺤذيريﺔ حول العواقﺐ الﻤﺴتقبليﺔ الﻤﺤتﻤلﺔ
للوﻋﻲ الطبقﻲ ،والتكلفﺔ العﺎليﺔ لﻤﺤﺎولﺔ البقﺎء شﺎبﺎ أو
العيش إلى اﻷبد والﺤﺎجﺔ إلى شﻲء أكثر أهﻤيﺔ ﻣن ﻣﺠرد
قضﺎء بعﺾ الوقت ﻓﻲ استبﺎق اللعبﺔ.
ﻓﻲ ﻋﺎلﻢ ﻣﺴتقبلﻲ حيث الوقت هو أﺛﻤن سلعﺔ ،يﻤكﻨك ﻣﻨﺢ
الوقت لﻶخرين أو اﻹضﺎﻓﺔ إليه ﻋن طريق الكﺴﺐ وإذا
وصلت إلى الصفر ﻓأنك سوف تﻤوت .لذلك أنت تعﻤل
لكﺴﺐ الﻤزيد ﻣن الوقت ،لكن التضخﻢ الﻤفرط )تكلف
القهوة أربﻊ دقﺎﺋق اليوم ،ﻋلى الرغﻢ ﻣن أنهﺎ كﺎنت ﺛﻼث
دقﺎﺋق بﺎﻷﻣس( يزيد ﻣن صعوبﺔ الﺤيﺎة .إنه نﻈﺎم راسﻤﺎلﻲ
وهو ﻣن اﻻنﻈﻤﺔ اﻻقتصﺎديﺔ والتﻲ تعتﻤد ﻋلى ﻓكرة
صﺔ لكﺎﻓﺔ العﻨﺎصر اﻹنتﺎجيّﺔ ،ﻣﻤﺎ يﺴﺎهﻢ ﻓﻲ
الﻤلكيّﺔ الخﺎ ّ
تﺤقيق اﻷربﺎح الﻤﺎليّﺔ ،وتُعرف الرأسﻤﺎليّﺔ أيضﺎ ً بأنهﺎ
ﻲ الذي يتﺤكﻢ ﻓﻲ كﺎﻓﺔ ﻣكونﺎت
الﻨﻈﺎم اﻻقتصﺎد ّ
ي والﺴيﺎس ّ
اقتصﺎد دولﺔ ﻣﺎ ،وهو نﻈﺎم غير انﺴﺎنﻲ وغير اخﻼقﻲ،
وﻣﺎ يتﻢ التﺴﺎؤل ﻋﻨه ﻓﻲ كثير ﻣن اﻷحيﺎن هو ﻋواقبه
الﻤفترضﺔ ﻋلى ﻣﺴتقبلﻨﺎ ،ﻷن الرأسﻤﺎليﺔ تﻤيل إلى أن
يكون لهﺎ آﺛﺎر ﻣروﻋﺔ ﻋلى ﻋدم الﻤﺴﺎواة .ونﺠﺢ الﻤخرج
"أندرو نيكول" ﻓﻲ خلق ديﺴتوبيﺎ وواقﻊ ﻣرير ﻣن الﻨﻈﺎم
الرأسﻤﺎلﻲ .ورسﻢ التفﺎوت الطبقﻲ ﻣن خﻼل تقﺴيﻢ بيئﺔ
الفيلﻢ الى إلى  12ﻣﻨطقﺔ ،ويفترض الفيلﻢ )الذي كتبه
وأخرجه أندرو نيكول ،الذي كتﺐ "تروﻣﺎن شو"( أن
وراء كل ﺛروة كبيرة تكﻤن جريﻤﺔ ﻋﻈيﻤﺔ ،وﻣﻊ ذلك ﻓﺈن
أكبر قدر ﻣن الﻈلﻢ الذي نراه هو ﻋﻨدﻣﺎ يؤدي دور
الشرطﻲ سيليﺎن ﻣيرﻓﻲ وهو يدين ويعﺎقﺐ الشﺎب ويل
بتهﻤﺔ سرقﺔ الوقت بدون دليل.
ﻓﻲ الواقﻊ ،بﺎلرغﻢ ﻣن حصول ويل سﺎﻻس ﻣخزونه ﻣن
الوقت بشكل شرﻋﻲ ،وﻣﻊ ذلك ﻓﺈن الشرطﻲ يﺴتولﻲ ﻋلى
كل وقت ويل تقريبًﺎ ﻋلى الفور دون ﻣﺤﺎكﻤﺔ .وربﻤﺎ
اﻷﻣر يتعلق أكثر بﺈسﺎءة استخدام الﺴلطﺔ والﻤﻨطق.
شخصيﺔ حﺎرس الوقت ،ريﻤوند ليون ،الذي يلعﺐ دوره
سيليﺎن ﻣيرﻓﻲ ،تتبﻊ أيضﺎ هذا الﻤﻨطق الذي هو ﻣتﻨﺎقﺾ
بشكل ﻻ يصدق .وبﻤﺎ أن وظيفته هﻲ الﺤفﺎظ ﻋلى الوقت
ﺛﺎبتﺎ والتﺤكﻢ ﻓﻲ ﻋﻤليﺎت الﻨقل ،ﻓﺈن حﺎرس الوقت سيبذل
كل ﻣﺎ ﻓﻲ وسعه لوقف سيلفيﺎ وويل اللذين يﺤﺎوﻻن إﻋﺎدة
توزيعه بين الﺴكﺎن الفقراء .وبيﻨﻤﺎ يقف أندرو نيكول بقوة
ضد الﻨيوليبراليﺔ ،التﻲ تعرف بأنهﺎ رأسﻤﺎليﺔ الﺴوق
الﺤرة والليبراليﺔ اﻻقتصﺎديﺔ ،ﻓﺈنه يﺴتخدم الوقت ﻹﻋطﺎء
استﺠﺎبﺔ ﻣتﻤﺎسكﺔ ﻻستقراء إخفﺎقﺎتهﺎ.
بعد ﺛﻼث سﻨوات ﻣن أزﻣﺔ ﻋﺎم  ،2008ربﻤﺎ ألهﻢ انهيﺎر
الرأسﻤﺎليﺔ الﻤخرج ﻓﻲ ﻓيلﻤه ﻣﻨذ أن خلق ﻋﺎلﻤﺎ قﺴﻢ ﻓيه
البشر طبقﺎ ً اللزﻣن لدرجﺔ أنهﻢ غير قﺎدرين ﻋلى تﺤﻤل
خﻼﻓﺎتهﻢ ويﺠﺐ أن يعيشوا بشكل ﻣﻨفصل وﻓقﺎ لطبقتهﻢ
اﻻجتﻤﺎﻋيﺔ .ويؤدي كل ﻣن دايتون وغريﻨتش الﺠديدة إلى
تفﺎقﻢ الﺴيﺎق الﺤﺎلﻲ لﻸغﻨيﺎء والفقراء الذين يبدو أنهﻢ غير
قﺎدرين ﻋلى ﻓهﻢ بعضهﻢ البعﺾ ،ﻣن نﺎحيﺔ أخرى ،ﻓيلﻢ
"ﻓﻲ الوقت الﻤﻨﺎسﺐ" يتﻈﺎهر بأنه يتعلق بﺎلﻤﺴتقبل ،ﻓﻲ
حين تﺠﺴيد حقيقﻲ للﺤﺎضر.
تﻈهر الشخصيﺎت غﺎلبﺎ أنﺎنيﺔ جدا وغير انﺴﺎنيﺔ ﻓﻲ
الﺴلوك والتصرف .ﻋلى سبيل الﻤثﺎل ،الﻤشهد الذي
يﺤدث بين سﺎﺋق الﺤﺎﻓلﺔ ووالدة ويل يذكر بهذه الفكرة
حيث أن الﺴﺎﺋق ﻣﺴتعد لترك اﻣرأة تﻤوت ﻣن أجل حﻤﺎيﺔ
ﻣصﺎلﺤه الخﺎصﺔ وﻷنه غير ﻣﺴتعد للثقﺔ بهﺎ ﻋﻨدﻣﺎ تؤكد
أنهﺎ ستدﻓﻊ ﻋﻨد وصولهﺎ .هذا ﻣﺎ يؤكده أيضﺎ ألرأسﻤﺎلﻲ
"ﻓيليﺐ ﻓﺎيس" والد الشﺎبﺔ سيليفيﺎ ،الذي يﺤتفظ بﻤليون
ﻋـﺎم ﻣن الوقت ﻓﻲ غرﻓــﺔ آﻣﻨﺔ ﻣن ﻣﻨزله ،ﻋﻨدﻣــﺎ يعرف
اليساري

تﻤﺎﻣﺎ أنه ﻋلى الﺠﺎنﺐ اﻵخر ،يﻤوت الﻨﺎس بﺎستﻤرار .ﻣﺎ
هﻲ ﻣصلﺤﺔ اﻻحتفﺎظ بهذا القدر ﻣن الوقت لﻨفﺴه؟ ﻣﺎذا
يﻤكن أن يفعل بهﺎ؟ هل يﻨوي حقﺎ العيش ﻵﻻف الﺴﻨين؟
يبدو اﻷﻣر غير واقعﻲ تﻤﺎﻣﺎ ،لكن إرادته ﻓﻲ الفوز داﺋﻤﺎ
بﺎلﻤزيد ،تعطﻲ حقﺎ بعدا أنﺎنيﺎ للفيلﻢ ،وهو دقيق إلى حد
ﻣﺎ لوصف ونقد للرأسﻤﺎليﺔ ،إن جعل الوقت ﻋﻤلﺔ جديدة
يأتﻲ أيضﺎ ﻣن أسطورة طويلﺔ اﻷﻣد ،أسطورة ﻋدم
الشيخوخﺔ والعيش إلى اﻷبد .وأضﺎف الﻤؤلف ﻓﻲ شﻲء
ﻣن الواقعيﺔ يشبه واقﻊ الﺤيﺎة تﻤﺎﻣﺎ ً.
ﻓﻲ ﻣشهد ﻣؤﺛر لﺤﻈﺔ إنتطﺎر ويل سﻼس أﻣه ﻓﻲ الﻤﺤطﺔ
ليﻤﻨﺤهﺎ ﻋﻤرا أضﺎﻓيﺎ وهﻲ التﻲ شﺎرﻓت ﻋلى استﻨفﺎذ
سﺎﻋﺎتهﺎ ،ﻷن الوقت البﺎقﻲ ﻣن ﻋﻤرهﺎ سﺎﻋﺔ ونصف،
وﻋﻨدﻣﺎ أستقلت اﻻم الﺤﺎﻓلﺔ لﻤﻼقﺎة إبﻨهﺎ )سﺎﻻس(،
ﻓوجئت بﺎلﺴﺎﺋق وهو يخبرهﺎ بأن أجرة الﻨقل أصبﺤت
سﺎﻋتين بدﻻ ﻣن الﺴﺎﻋﺔ ،ونﻈرت ﻣن حولهﺎ لربﻤﺎ تﺠد
ﻣن يﻤﻨﺤهﺎ الدقﺎﺋق ﻣن ﻋﻤره ،وبعد يأسهﺎ ﻣن الﻤﺴﺎﻋدة،
نزلت ﻣن البﺎص وبدأت أﻻم ﻓﻲ الﺠري ﻣﺴرﻋﺔ للقﺎء
إبﻨهﺎ ،واﻻبن حين لﻢ يرى أﻣه بﺎلبﺎص ﻋﻨد وصوله بدأ
بﺎلﺠري بأتﺠﺎه اﻻم تﺠري وﻣﺠرد ان وصلوا لبعﺾ
وحضﻨت ابﻨهﺎ وقعت بعدهﺎ ،وﻣﺎتت ﻻستﻨفﺎذهﺎ آخر ﺛﺎنيه
ﻣن ﻋﻤرهﺎ.
يعبر الفيلﻢ ﻋن قﻨﺎﻋﺎت أندرو نيكول حول الرأسﻤﺎليﺔ ﻷنه
يﻈهر نﻈﺎم حكﻢ غير ﻣﺴتدام ،ﻣختوم بﺎلفشل .حتى حراس
الوقت أنفﺴهﻢ يتخلون ﻋن ﻣهﻤتهﻢ ﻋﻨدﻣﺎ يدركون نوايﺎ
ويل وسيلفيﺎ .وسيؤكد أحدهﻢ ،بعد وﻓﺎة ريﻤوند ليون ،أن
ﻋﻨﺎصر اﻷﻣن يﺠﺐ أن "يعودوا إلى ديﺎرهﻢ" .ﺛﻢ سيضﻊ
ﻣﺴدسه ﻋلى الطﺎولﺔ ،ﻣﻤﺎ يدل ﻋلى أنه استقﺎل وأنه ربﻤﺎ
يﺠﺐ ﻋليهﻢ أن يفعلوا الشﻲء نفﺴه.
يختتﻢ الفيلﻢ بزوال الﻤﺠتﻤﻊ الرأسﻤﺎلﻲ ،ﻣن خﻼل إظهﺎر
الﻨﺎس جﻤيعﺎ ً سعداء وﻋبور الﻤﻨﺎطق الزﻣﻨيﺔ ﻣعﺎ ،حتى
الﻤليونير ﻓيليﺐ ﻓﺎيس يصوره ﻋﺎجزا ،يﻨﻈر إلى سﻼﻣته
دون أن يتﻤكن ﻣن الرد.
ﻓﻲ الختﺎم  :يﺠذب ﻓيلﻢ "ﻓﻲ الوقت الﻤﻨﺎسﺐ" الﻤشﺎهد
لكونه نﺎقدا قويﺎ للرأسﻤﺎليﺔ وانﺠراﻓﺎتهﺎ .وهذا ﻣﺎ يﺴﻤﺢ به
تصوير ﻣﺠتﻤﻊ جديد تﻤﺎﻣﺎ ،ﻻ يزدهر ﻓيه الفقراء
واﻷغﻨيﺎء ﻋلى حد سواء .يتﻢ ﻓصل هذه إلى ﻋﺎلﻤين
بفضل العﻤليﺎت الﺴيﻨﻤﺎﺋيﺔ التﻲ استخدﻣهﺎ أندرو نيكول
ﻓﻲ ﻓيلﻢ الﺤركﺔ هذا .يكشف الفيلﻢ "ﻓﻲ الوقت الﻤﻨﺎسﺐ"
أيضﺎ ﻋن نﻈﺎم ﻣﺤكوم ﻋليه بﺎلفشل ،حيث أن اتﺤﺎد سيلفيﺎ
وويل ،الذي يﻤكن اﻋتبﺎره اتﺤﺎد البروليتﺎريﺎ ﻣﻊ
البرجوازيﺔ .ﻋلى الرغﻢ ﻣن أن كل ﻣن الﺤكوﻣﺔ
واﻷغﻨيﺎء بدوا ﻣرتبطين بهذا الﻨﻈﺎم الذي كﺎن يفيدهﻢ
وحﺎولوا تﺠﻨﺐ هذه الﻨهﺎيﺔ قدر اﻹﻣكﺎن ،إﻻ أنهﻢ سﻤﺤوا
أخيرا بﺤدوث ذلك .ﻓﻲ هذه الديﺴتوبيﺎ وﻓﻲ ﻋﺎلﻢ يتﺠرد
ﻣن اﻻنﺴﺎنيﺔ ،يزداد إﺛﺎرة للقلق ﻣن خﻼل استخدام
الﻤخرج "نيكول" جو قﺎتﻢ تطغى ﻋليه اﻷلوان الداكﻨﺔ
ورسﻢ صورة تشﺎﺋﻤيﺔ للﻤﺴتقبل.
لقد بﺎلغ أندرو نيكول ﻓقط ﻓﻲ تلك اﻷحداث الﺠﺎريﺔ بﺎلفعل
ﻓﻲ ﻓيلﻤه ،ﻣن أجل إظهﺎر ﻣﺎ يﻤكن أن تكون ﻋليه العواقﺐ
ﻋلى حيﺎتﻨﺎ اليوﻣيﺔ ولﻤﺎذا ﻻ يﻤكن أن تﻨﺠﺢ ،وبﺎلتﺎلﻲ،
ﻓﺈن الﺴؤال هو أن نﺴأل أنفﺴﻨﺎ ﻣﺎ لو أصبﺢ الوقت ﻋﻤلﺔ
قﺎبلﺔ للﺤيﺎة ﻓﻲ الﺤيﺎة الﺤقيقيﺔ؟.
الفيلﻢ قصته غريبﺔ وأحداﺛه ﻣخيفﺔ وواقعيﺔ إلى حد
كبير

ﻣصر

 نﺤن جﺎلﺴين شلﺔ ﻣن اﻷصﺤﺎب ﻓى أحد اﻷﻣﺎكن
العﺎﻣﺔ  ،وﻓﺠﺎءة سقط أحدنﺎ ﻣغشيﺎ ﻋليه واندلقت رأسه
ﻋلى الﻤﺎﺋدة التى نتﺤلق حولهﺎ .اﻋتقدنﺎ لوقت ﻣﺎ أن
صديقﻨﺎ قد غفﺎ قليﻼ كعﺎدته ،ﻋﻨدﻣﺎ يكون ﻣعﻨﺎ ،ولكن
تفﺎجئﻨﺎ بأحد الﺠﺎلﺴين بﺠوارنﺎ يقول أن صﺎحبكﻢ أصيﺐ
بطلق نﺎرى.
ﻓغرنﺎ أﻓواهﻨﺎ ﻣن الدهشﺔ ﻓﻨﺤن لﻢ نﺴﻤﻊ صوت إطﻼق
رصﺎص ،رﻓعﻨﺎ رأس صﺎحبﻨﺎ لﻨرى ﻣﺎ به ﻓﺴقط ﻣﻨﺎ
ارضﺎ ،وتبين أن هﻨﺎك رصﺎصﺔ اخترقت جﺎنبه اﻷيﻤن
دون أدنى دﻣﺎء.
جلﺴﻨﺎ صﺎﻣتين وكأن ﻋلى رؤسﻨﺎ الطير ﻻ ندرى ﻣﺎ
نصﻨﻊ ،قلت لهﻢ ﻓى صوت واهن ﻓلﻨﺴتدﻋى اﻻسعﺎف
واتصلت برقﻢ الطوارىء ،رد ﻋلى الﻤوظف ،شرحت له
الﻤوقف وطلبت ﻣﻨه الﺤضور بﺎسرع وقت ووصفت له
العﻨوان وانهيت الﻤكﺎلﻤﺔ.
وجدت أصﺤﺎبى قد ﻋﺎدوا الى ﻣﺴﺎﻣرتهﻢ اﻻولى وكﺎن
شيئﺎ لﻢ يكن ،تﻨﺎهت الى أسﻤﺎﻋﻨﺎ سﺎريﻨﺔ اﻷسعﺎف ﻓتذكرنﺎ
صديقﻨﺎ الﻤصﺎب الﻤلقى ﻋلى اﻻرض وقﻤﻨﺎ استعدادا
لوضعه ﻓى سيﺎرة اﻻسعﺎف.
ركﻨت سيﺎرة اﻷسعﺎف بﺎلقرب ﻣﻨﺎ ،وﻓﺠﺎة وقف صﺎحبﻨﺎ
الطريﺢ ارضﺎ ﻣوجهﺎ حديثه بشكل صﺎرخ الى أحد
الرﻓﺎق قﺎﺋﻼ له لﻤﺎذا استدﻋيتﻢ سيﺎرة اﻻسعﺎف ،دى جﺎيﺔ
هﻨﺎ ليه؟ أنﺎ زى الفل اهو ﻣﺎﻓيش اى حﺎجﺔ ﻓيه يﺎ أوبﺎش،
وﻋﺎجله بلكﻤﺔ قويﺔ اسقطته أرضﺎ وسط حﺎلﺔ ﻣن الﻤرج
وانطلق ﻣﺴرﻋﺎ ﻣن الﻤكﺎن.
جﺎء اﻓراد اﻷسعﺎف قﻤﻨﺎ بﺤﻤل صديقﻨﺎ )الغﺎﺋﺐ ﻋن
الوﻋى( الذى طوحت به لكﻤﺔ اﻻول ،وضعﻨﺎه ﻓى سيﺎرة
اﻷسعﺎف وانطلقت به زاﻋقﺔ بﺴﺎريﻨتهﺎ الﻤزﻋﺠﺔ 
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 هناك أسئلة تبدو ،ﻣﻦ شدّة إهمالها ونسيانها ،وكأنها ساذجة وبسيطة .ولعل سؤال
الحرية واحدا ً ﻣﻦ أبرز هذه اﻷسئلة .ﻣاهي الحرية؟ وﻣاﻣدى آفاقها؟ وهل للحرية ﻣفهوم
ﺛابﺖ في كل المجتمعات وكل اﻷزﻣنة؟ ولنبدأ بتعريف الحرية بأنها حالة ناﺿجة ﻣﻦ
الوعي الذي يشحذه اﻹدراك بحدود الفرد وحدود المجتمع ،وهذا الوعي ،سيكون دائماً،
نتاج ﻣعرفة وﺛقافة تتحسﺲ الوجود وأبعاده المختلفة’ وتقترح خيارات لرسﻢ آفاق تلﻚ
الحرية علﻰ الصعيديﻦ الفردي والمجتمعي .فالفﻀاء الذي تتمدد فيه الحرية هو في
الواقع ﻣفترق طرق لخياريﻦ أو أكثر .ولكﻦ ﻣاهي هذه القوة الجبرية التي تفرض
وﻣناقض لجوهر
اﻹختيار ﻣﻦ بيﻦ ﻣاهو ﻣتاح ﻣﻦ خيارات؟ اليﺲ اﻹختيار بذاته ﻣعا ٍد
ٍ
الحرية؟ أليﺲ اﻹختيار "هو حرﻣان نفسﻚ ﻣما هو ﻣتاح" ،كما يؤ ّكد "أندرية جيد" في
السيمفونية الرعوية؟ أي أن اﻹختيار ،هو هنا ،إسقاط الحق في إﻣتﻼك الخيارات
المهملة ،الواسعة والمتاحة للحرية .لهذا فإن سؤال الحرية هو سؤال ﻣفاهيمي ﻣتكاﻣل،
وﻹنه كذلﻚ فهو أيﻀا ً سؤاﻻً ﻣيتافيزيقياً ،وتجريبيا ،بل وحتﻰ لغويا ً.
أﻣا اﻵفاق التي تتمد اليها الحرية فهي كذلﻚ إشكالية قائمة بيﻦ المفهوم الفردي للحرية
والمفهوم المجتمعي .بل إن الواقع ،أكثر تشابكا ً وتعقيدا ً ﻣﻦ ذلﻚ ،ﻹن حرية الفرد ذاته،
تتعارض أحيانا ً ﻣع الحريات المتماﺛلة لﻸفراد اﻵخريﻦ ،كما قد تتعارض ﻣع المجتمع.
وهذا التعارض يسبب إنكماش أو توسع في حرية الفرد ،كردّ فعل لما هو ﻣسموح به ﻣﻦ
هاﻣش حريات اﻵخريﻦ .غير إن هذا الخلل في عدم القدرة علﻰ تثبيﺖ حدود وفﻀاء
حريات اﻵخريﻦ قد ينقل اﻻهتمام عند الفرد  -في توسيع آفا ق الحرية -
الحرية ﻣقابل ّ
الﻰ الحاجة إلﻰ تثبيﺖ ﻣطالب قيﻢ إنسانية أخرى ﻻ تق ّل أهمية ،وأعني بذلﻚ  ،النزاهة و
العدالة ،واﻹنصاف والمساواة ،كما تزداد لهفة الفرد الﻰ السعادة والﻰ الحب والعيش
الرغيد .إنما ،أﻣام قسوة الواقع ،فإن ك ّل ذلﻚ سيقود الﻰ تفعيل بواطﻦ العقل والروح كي
تساعد في كسّر القيود .وليﺲ هناك ﻣاهو أكثر قوة وكفاءة ﻣﻦ المخيال اﻹنساني للتحليق
السرية للحرية الواسعة
عبر الفﻀاءات المغلقة .فالمخيال اﻹنساني المبدع هو المرآة
ّ
وغير المقيّدة .والمخيال قادرعلﻰ إعادة إكتشاف الحقيقة ،وتوفير اﻷرﺿية الﻼزﻣة
لﻺبداع وﻹنتاج اﻷفكار والفنون دون التمسﻚ بالخلل والتﻀاد الحاصليﻦ بيﻦ حدود
حرية الفرد وشروط حريات المجتمع.
ي "الخيال" و"المخيال" في هذا المقال ،ووجدت بعض المف ّكريﻦ
قمﺖ بإستخدام تعبير ّ
ُفرق بيﻦ التعبيريﻦ ويجد لهما تحديدات وتفسيرات فلسفية .ولكني وجدت
ﻣﻦ ي ّ
إستخداﻣهما هنا يعزز ﻣﻦ المعنﻰ المراد في سبر أعماق الحرية" .فالخيال" في اللغة
العربية هو "الملَكَة المولدّة للتصورات الحسية لﻸشياء المادية الغائبة عﻦ النظر .وﻣنها
ينشأ الخيال الخﻼّق ،وهو الذي يبني ،ﻣﻦ ركام الصور المحسوسة المتراكمة في
الذاكرة ،عالما جديدا في نسق ﻣثالي وإﻣكانات ﻻ تنﻀب .فإذا ع ْ
ُنيﺖ بالعالﻢ الحقيقي تزيد
في إغنائه .فهي إذن ﻣلَكَة إبتكارية ،شائعة بيﻦ الفنانيﻦ والعلماء وكبار القادة والسياسييﻦ
و المتّصفيﻦ باﻷذهان النيرة ( (1 .غير أني أجد أن هذا التعريف الهام للخيال يمكﻦ
ُعرفه المفكر التونسي الدكتور
أيﻀا ً أن يُفسّر ويﻀيئ علﻰ ﻣصطلﺢ "ﻣخيال" الذي ي ّ
زهير الخويلدي بأن "ﻣفهوم المخيال يتعلق باﻷفراد والجماعات ويتمثل في ﻣجموع
التمثﻼت والتصورات التي تترسب بالتنشئة ويتﻢ تناقلها ،عبر اﻷجيال ،عبر المثاقفة
التي يتﻢ تعميمها" ) ( 2بالوسائل المختلفة .لذلﻚ فإني أرجو أن يكون إستخداﻣي لتعبيري
الخيال و المخيال في هذا المقال بإعتبارهما الرافعة التي تُبعد البشر عﻦ واقع ليﺲ
ﻣرغوبا ً به تماﻣﺂ ً أو حتﻰ ﻣرفوض والتعالي بهﻢ )بالبشر( الﻰ عوالﻢ تتركب ﻣﻦ أﻣاني
وأوهام ﻣليئة بالتحدي وﻣحكوﻣة بالجمال غير المشروط( (Esthetique .
ﻻشﻚ أن بإختﻼف المجتمعات تختلف فﻀاءات الحرية ،فلكل ﻣجتمع ﻣحدداته وقيوده،
غير أن هذه المحددات والقيود تتغيير ،بعﻀها علﻰ اﻷقل ،ﻣع الزﻣﻦ .أي ان هذه
المحددات ليسﺖ خالدة بل ﻣتغييرة ﻣع حركة المجتمع " .أن الحماية ﻣﻦ طغيان الحاكﻢ
ليﺲ بالشيء الكافي ،هناك حاجة للحماية أيﻀا ﻣﻦ طغيان الرأي والشعور السائديﻦ ،ﻣﻦ
نزعة المجتمع نحو فرض أفكاره و ﻣمارساته الخاصة ،بوسائل غير العقوبات المدنية،
علﻰ أنها قواعد سلوك علﻰ هؤﻻء الذيﻦ ينشقّون عنها ،لتكبيل التطور ،وإذا اﻣكﻦ ،فمنع
تشكيل اية فردية ﻻ تتناغﻢ ﻣع طرقه ،أي طرق المجتمع ،وتجبر جميع أشخاصه علﻰ
أن يكيّفوا أنفسهﻢ حسب نموذجه الخاص" ) ،( 3ولهذا يتوجب أوﻻً ﻣعرفة وإدراك
المحددات والقيود بشكل تام ،ﻣﻦ أجل فهﻢ أفﻀل وأعمق للحرية .وﻷن الحرية ﻣوجودة
في وعي وﻣدارك اﻹنسان كما هي ﻣوجودة بالطبيعة الواسعة ﻣﻦ خﻼل البحار والجبال
والغابات والمروج ،فإن وجود هذه القيود والمحددات ﻣرتبطة فقﻂ بالوجود الناجز
للحرية .أي بتعبير أكثر وﺿوحا ً إن هذه القيود والمحدّدات سينعدم وجودها إن إختفﺖ
الحرية.
يخص اﻹطار اﻻجتماعي والسياسي ،فنجد أن ﻣفهوم الحرية قد تغيّر قليﻼ فيما
أﻣا فيما
ﱡ
يتعلّق بطموحات اﻷفراد .فالطموح عند الفرد يأخذ شكﻼً براغماتيا ً ﻷنه ﻻ يتم ّكﻦ ﻣﻦ
الحصول علﻰ ﻣايُريد ،فهــو يوجه طموحـه ،وبــإدراك تام ،الﻰ أن ﻣا يُريــده ،هو فقﻂ،
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ﻣا يمكﻦ الحصول عليه ﺿمﻦ ﻣحددات وﺿوابﻂ وﻣعايير النظام اﻻجتماعي والسياسي.
ّ
ﻹن ﻣعرفة وإدراك المحددات والقيود تشكل الخطوة اﻷساس نحو فهﻢ أبعاد الحرية.
"فاﻹفراط في الحرية يؤدي الﻰ السقوط في العبودية") ،وفق إفﻼطون في جمهوريته(.
أﻣا الحرية ،بوصفها فعل وﻣمارسة فردية ،فهي "تُمارس في
شكل أكثر ﺿعفا ً تحﺖ ﻣسمي )الخصوصية( .فالخصوصية
هي الحق في رفض تطفل الناس اﻵخريﻦ أو تعديهﻢ في
أﻣاكﻦ ﻣعينة ،وأوقات ﻣحددة ،أو أﺛنﺂء نشاطات ﻣحددة" ).(4
في الوقﺖ الذي تُمثل فيه الحرية العاﻣة ،في هذا اﻹطار،
الرغبات العلنية المنبثقة عﻦ ﻣجموع اﻷعﻀاء الفاعليﻦ في
المجتمع ،في توسيع حرية التعبير والرأي وتثبيﺖ الحق في
العراق
يمﺲ المصير
التعاﻣل وفي المشاركة في القرار العام الذي
ﱡ
المشترك لعاﻣة أفراد المجتمع.
ربما يكون التساؤل هنا ﻣشروعاً ،هل يمكﻦ اعتبار الحرية فعﻼً ﻣطلقا يقوم به جميع
البشر بذات القوة ويتمتعون بذات النسب ﻣنه؟ يؤكد لنا تاريخ المجتمعات اﻹنسانية
القديمة والحديثة عكﺲ ذلﻚ .فالتراتبية التي تشكل البنية اﻻجتماعية واﻹقتصادية تُشير
إلﻰ ﻣساحة اﻷفراد في المجتمع ﻣﻦ الحرية ،فصاحب أو رب العمل ﻣثﻼً يتمتع بهواﻣش
ﻣﻦ الحرية ﻻ يتمتع بها ﻣرؤوسوه .وكذلﻚ العاﻣل البسيﻂ ﻻ يملﻚ ذات النسب ﻣﻦ
الحرية ،وهذا ينطبق علﻰ التراتبية الطبقية واﻹقتصادية في المجتمع .أي أن الحرية ،في
هذا المقام ،فعل قائﻢ علﻰ نسبية اﻣتﻼك الهواﻣش اﻻجتماعية  ،وعلﻰ ﻣوقع الفرد ﻣﻦ
التراتبية اﻻجتماعية واﻹقتصادية .ولعل أبرز الحقائق هنا هي أن اﻹنسان الفقير في
هكذا ﻣجتمع سيحصل علﻰ أدنﻰ نسب ﻣﻦ الحرية )أي أفقر نسب ﻣﻦ الحرية( ،فهو بد ًء،
غالبا ً ﻣا يكون ،غير قادر علﻰ تلبية حاجاته المعيشية اﻷساسية ،ﻣما يحدﱡ ،بشكل صارم،
ﻣﻦ تطلّعاته الﻰ شئ ﻣﻦ الرفاهية .وهكذا يتحول الفعل التراتبي للحرية هنا ،إلﻰ فعل
إستبدادي يميل إلﻰ درجات ﻣتدنية ﻣﻦ العبودية .أي إستﻼب الجوهر الحقيقي والوحيد
لﻺنسان وهو حريته.
أﻣا اﻻفراد أو الجماعات اللذيﻦ يتحركون ﺿمﻦ ﻣحددات المجتمع ،ولكﻦ بقيود إﺿافية
طوعية ،تزداد أو تقل حسب نسب التعصب الفكري أو المبدئي أو القوﻣي أو الديني
لديهﻢ .وسواء كان ذلﻚ بوعي ﻣنهﻢ أو بدونه ،فإن هذه القيود ونسب التعصب ستُحيل
اﻷفراد والجماعات الﻰ زنزانات بشرية ﻣغلقة وﻣتنقلة .زنزانات ،ﻷنها ترفض هواﻣش
الحرية المتاحة إجتماعيا ً وسياسياً ،وفي ذات الوقﺖ تترصد لﻸفراد والجماعات اللذيﻦ
يتمتعون بهواﻣش الحرية تلﻚ .أي أن هؤﻻء اﻷفراد والجماعات يتحولون الي صيغ ٍة ﻣﻦ
صيغ الزنزانات المغلقة ،غير قادرة علﻰ اﻹنفتاح علﻰ اﻵخر ،وغير قادرة علﻰ تعلّﻢ ﻣا
يناقض ﻣا يؤﻣنون به .وهكذا ،بإختصار ،إن هذه الجماعات تكون غير قادرة علي البدء
في أي فعل إيجابي حقيقي ،أو اﻻستمرار فيه ،سواء كان ذلﻚ علﻰ صعيد ﻣحيﻂ الفرد
ذاته ،أو ﻣحيﻂ الجماعة .بل غالبا ً ﻣا ستكون عاﻣﻼً سلبيا ً يُطيﺢ بمشاريع الحياة ،بكل ﻣا
تحتويه ،نحو الهاوية .وﻣما يستدعي اﻹنتباه الشديد ،إنه بما أن هؤﻻء اﻻفراد
يصرون علﻰ "إقفال" أنفسهﻢ ،وكنتيجة ﻣنطقية ،يصبحون غير قادريﻦ
والجماعات
ّ
علﻰ الدخول والنفاذ الﻰ المخيال اﻹنساني المبدع الذي يفتﺢ اﻷبواب الموصدة ،ويرسﻢ
ٌ
ﻣختلق يُﻀاهي ﻣانتوق اليه ،كبشر ،ﺿمﻦ
حر ،يحكمه ال َجمال ،عال ٌﻢ
آفاق جديدة لعالﻢ ّ
الواقع اليوﻣي المعاش.
وهكذا إذن يستطيع اﻷنسان ،كفرد أو كمجتمع ،المحافظة علﻰ حريته إذا تمكﻦ ﻣﻦ
النجاة ﻣﻦ السيطرة واﻷستغﻼل واﻷستبداد والخوف .هذه هي بعض العواﻣل الفكرية
والسياسية واﻷجتماعية والسيكولوجية التي تعيق ﻣجاﻻت الحرية في التوسع نحو آفاق
المخيال اﻷنساني غير المحدود .ولكﻦ ﻣاهي إذن جبرية المعايير المبدئية ،أو اﻷخﻼقية
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أو السلوكية ،التي تدفع ﻣثﻼً
بسجيﻦ سياسي ،أن "يختار" تلﻚ المعايير المبدئية
ٍ
واﻷخﻼقية المذكورة ،بالﻀد ﻣﻦ حريته الشخصية؟ ﺛ ّﻢ هل يعني هذا "اﻻختيار"،
القسري والقاسي وغير المنصف ،الذي أتخذه السجيﻦ إنما أتّخذ في ذلﻚ اﻹختيار حريته
هو .ﻣﻦ المؤكد ،إنه لﻢ يُجري أية ﻣفاﺿلة بيﻦ هذه المبادئ ﻣجتمعة وبيﻦ حريته ،ﻷنه
وﺿع كاﻣل ذاته ﺿحية لمبادئ وأخﻼقيات يؤﻣﻦ بها إيمﺂنﺂ ً أعمق ﻣﻦ إيمانه بحرية
ﻣحروسة ﻣﻦ الجﻼدييﻦ .فإختار ،في النهاية ،حرية إلغاء وجوده ﻣقابل أفكار وسلوكيات
وأخﻼقيات ﻣنبثقة عﻦ ﻣبادئ العدالة الساﻣية ،وعﻦ ﻣبادئ اﻹنصاف وربما أيﻀا عﻦ
المبدأ اﻷخﻼقي المتعلق بالكراﻣة .والتساؤل هنا هو ،هل يمكﻦ للحرية أن تكون نتاج
الحالة الجبرية لﻺنسان أم الحالة القدرية القانعة ،أم ﻹلتباس كل هذه المبادئ
واﻷخﻼقيات والسلوكيات وخروجها ﻣﻦ المطلق الﻰ ﻣا يمكﻦ أن يجعلها "نسبية" .ولكﻦ
حيﻦ تتداخل هذه المبادئ واﻷخﻼقيات ،في حاﻻت ﻣعينة ،فستعود ﻣطلقة وغير قابلة
للتجزأة .هنا تستوجب ﻣﻼحظة أن الدوافع الرئيسية ﻹتخاذ ﻣواقف بعينها ،إن لﻢ تكﻦ
ﻣنبثقة ﻣﻦ ﻣعايير وسلوك أخﻼقية فهي تنبثق عﻦ قيﻢ أساسية ،وهذه القيﻢ هي التي تش ّكل
الجوهر في ﻣعتقدات البشر ،ﻷنها بمجموعها تش ّكل المفهوم العام والواسع للحرية التي
يتوق اليها اﻹنسان.
وهنا يجب تثبيﺖ ﻣبدأ أن جميع قيﻢ الحرية والعدالة والمساواة ﻻ توازي ،علﻰ اﻹطﻼق،
ﺛمﻦ حياة إنسان بريئ واحد .ولكﻦ ،وﻣﻦ وجهة أخرى ،فإن حياة اﻹنسان ذاته تكون
بخسة وخسارة تاﻣة حيﻦ تُسلب ﻣنها الحرية والعدالة والمساواة .هناك ظروف أخرى،
التطوع ،ﻣﻦ قبل أفراد وجماعات ،بتقييد ﻣزيد ﻣﻦ
إجتماعية وسياسية ،حيث يتﻢ
ّ
الحريات ،وذلﻚ بتبني أيديولوجيات صارﻣة ،وخاصة اﻹيديولوجيات الشاﻣلة.
فاﻹيديولوجيات ،بصورة عاﻣة ،بالنسبة "للحرية التاﻣة" هي بمثابة ﻣصيدة الفئران التي
تقبض علﻰ الﻀحية وﻻ تتركها .قد يبدو ذلﻚ غريبا ً وﻻ يتفق ﻣع أدبيات تلﻚ
اﻷيديولوجيات ،إ ْذ أن ﻣختلف اﻹيديولوجيات السياسية ،والطاﻣحة في الحكﻢ ،تدعو
للحريات ولكنها ،في التطبيق العملي ،تكون دعوة سياسية ﻣوجهة بشكل حصري
لﻸشخاص الذيﻦ يؤﻣنون بها فقﻂ ،وحتﻰ هؤﻻء اﻷشخاص ،ﻻ يتمتعون إﻻّ بحرية تخيّل
أوهام الحرية ﻻ غير.
إ ّﻣا اﻹحساس بالمسؤولية وباﻹلتزام بالواجب ) سواء كان وظيفياً ،أو إجتماعياً،
أوعقائدياً ،أو روحيّﺂ ً( فهو أحد أعنف التحديات ،وهو أكبر وأكثر وأشدّ القيود التي تحدّ
الحرية ،والتي تشمل ﻣعظﻢ البشر" .أن المفهوم الخالص للواجب يقﻀي علﻰ حرية
اﻹنسان ،ﻻنه يرفض أن يأخذ بعيﻦ اﻻعتبار الفرد ،وﻷنه يخﻀع كل الناس لقانون
ﻣوحد .إن فعل الحرية ﻻ يمكﻦ تصوره إﻻ ﻣﻦ وجهة نظر الفردية اﻷخﻼقية"،( 5).
وﻣع ذلﻚ فإن هذه القيود تبدو ،وبصورة ساخرة ،ﻣنصفة فهي تمنﺢ خياريﻦ :اﻷول،
رفض اﻹلتزام بالواجب وبالمسؤولية وأﻣا الخيار الثاني فهو الرﺿوخ لهذه المسوولية
وللواجب .إنما اﻹحساس الذي يولّده الرﺿوخ ﻣﻦ إستكانة ،فهو الذي يكون اﻻختيار
الواعي لمعظﻢ البشر .إن أهمية وخطورة هذا اﻹختيار تكون بتقبّل المسؤولية واﻻلتزام
بالواجب ،ولكﻦ اﻷخطر ﻣﻦ ذلﻚ أيﻀا ً هو تناﻣي اﻹحساس الحاد ،عند بعض البشر،
بالتدّني واﻹنحطاط في الشعور بالكراﻣة ،وﻣصدر ذلﻚ هو التقبل بالرﺿوخ للقيود التي
تحدّ ﻣﻦ ﻣساحة الحرية ،وتكبّل الجموح نحو طموحات حياتية أرحب.
وﻷن شؤون الحرية ﻣتداخلة وﻣعقدة الﻰ حدّ بعيد ،فإن ﻣسألة الواجب والمسؤولية
والطاعة والرﺿوخ تقود الﻰ النظر بإنعكاس تأﺛيرات اﻷنظمة السياسية علﻰ الفرد
والمجتمع ،وأخص بالذكر اﻷنظمة اﻷبوية  Patriarchاﻹستبدادية والمغلّفة بمفردات
وتفرعاتها تنتعش بشكل خاص في ﻣنطقتنا العربية.
الحرية والديموقراطية .هذه اﻷنظمة
ّ
ّ
والمنظر آيزيﺂ برليﻦ في كتابة عﻦ الحرية " تنزع الحكوﻣة اﻷبوية إلﻰ
يقول الفيلسوف
أن تعاﻣل أغلبية البشر بوصفهﻢ ﻣﻦ القاصريﻦ ،أو الحمقﻰ الميؤوس ﻣﻦ عﻼجهﻢ ،أو
المتهوريﻦ الطائشيﻦ الﻼﻣسؤوليﻦ ،أو أن نﻀجهﻢ بطيء إلﻰ ح ٍد ﻻ يبرر تحريرهﻢ في
ّ
تحﻂ ﻣﻦ قيمة البشر" ، (6 ).لعل أهﻢ ﻣا يجب تفحّصه
المستقبل المنظور .هذه سياسة
هنا ،وﻣﻦ الجهة المقابلة للسلطة ،هو تلﻚ النظرة المتصالحة اليوﻣية للشخص المتساكﻦ
ﻣع السلطة – هذا الشخص يُسمﻰ ،في السلطة اﻷبوية ،بالمواطﻦ الجيد  -والﻰ كيفية
إدارته )أي المواطﻦ( لهذه العﻼقة .إن السلطة اﻷبوية "البطرياركية" هي "أعظﻢ
إستبداد يمكﻦ تخيله ،ﻷنه ﻻ يُعاﻣل البشر بوصفهﻢ أحراراً ،بل ﻣادة بشرية يقولبها
الحرة". (7).
ال ُمحسﻦ الكريﻢ بشكل يناسب غرﺿه هو وليﺲ هدفهﻢ الذي تبنّوه بإرادتهﻢ
ّ
أي أن وجود البشر داخل هذا النظام اﻷبوي هو حالة قدرية شبه ﻣطلقة ،ﻻ يمكﻦ
الخروج ﻣنها اﻻّ بتحسﺲ القﻀبان التي تفصل اﻷفراد والجماعات عﻦ آفاق الحرية .ﻷن
ﻣا ينتج عﻦ ذلﻚ التحسﺲ للقﻀبان الباردة في قلب الفرد )أو الجماعة( يُمكﻦ أن يُش ّكل
القدحة التي تشحﻦ العقل والوعي واﻹدراك بسبل التخلص ﻣﻦ تلﻚ القﻀبان غير
اﻹنسانية والخروج نحو الحرية والكراﻣة .ﻷنه "ﻻ يمكﻦ ﻷحد أن يجبرني علﻰ أن
أكون سعيدا بحسب طريقته الخاصة" ،كما أ ّكد ذلﻚ الفيلسوف الفرنسي " عمانؤيل
كانﻂ" . Kant
اليساري

ولهذا نتلمﺲ ﻣجموعة القيود التي تحدّ الحرية في كل ﻣكان وفي كل ﻣجتمع .قيود
سياسية ،وأخرى إجتماعية ،وأخﻼقية ،ودينية ،وتأديبية ،وقانونية .يذكر آيزيا برليﻦ إن
"ك ّل قانون هو تع ٍدّ علﻰ الحرية ،حتﻰ إذا أدّى هذا التعدي الﻰ زيادة حجﻢ الحرية" ).(8
وﻣع ذلﻚ ،فإنه ﻣﻦ المنطقي التفكير بإن الحرية المطلقة المنفلته ،ﻻ تسمﺢ بالتطور
اﻹنساني الذاتي .فلتحقيق هذا التطور سيتوجب بعض التقييد للحرية .قد يبدو هذا اﻻﻣر
ﻣتناقﻀا ً وجوهر هذه المقالة ،ولكﻦ هذا التقييد يفتﺢ أبواب التحدي واﻷﻣل عند اﻹنسان
للتخلص ﻣﻦ القيود التي تحدّ ﻣﻦ آفاق الحرية عبر البحث الدائﻢ واﻹبداع المنبثق عﻦ
خيال غير ﻣحدودة بقيود .بدون هذا البحث الجبري المﻀطرب ،وهذا التوتر اﻹنساني
الﻀروري ،ﻻ يمكﻦ إفﻼت الخيال الﻰ فﻀاء واسع ﻣﻦ الحرية ،أي الﻰ إبداع حقيقي
ينطلق ﻣﻦ التواصل بيﻦ الروح المقيدة والطموح ﻹطﻼقها .وأدوات هذه الحرية تتمثل
باﻹبداع بكل أشكاله بد ًء ﻣﻦ شتّﻰ العلوم الﻰ اﻷدب والشعر ،والفنون ﻣﻦ المسرح
والسينما الﻰ الموسيقﻰ وينتهي بالعمارة والرسﻢ والنحﺖ.
علﻰ ّ
أن تراكﻢ القيود وتزايد المحددات تمعﻦ في إفقار الفقير في الحصول علﻰ نسب
الحرية المنشودة .ولكﻦ سبُل التخلص ﻣﻦ كل تلﻚ القيود والمحددات هي باﻹستسﻼم
للمخيال اﻹنساني الذي ﻻ يخيّب للفقراء أﻣﻼً .ﻹن صعوبة تجاوز المحددات تستوجب
علﻰ "اﻷغلبية أن تستسلﻢ ﻷستهﻼك الخيال .فتباع أوهام الثروة للفقير ،وأوهام الحرية
للمﻀطهد ،وأوهام القوة للﻀعيف وأحﻼم اﻻنتصار للمهزوم") .الكاتب واﻷديب
اﻷورغوايّي إدواردو غاليانو( .هنا تكتسب اﻷوهام قوة الواقع ﻷنها ﻣسنودة بقوة اﻷﻣل.
فأوهام الفقير ،وأوهام المﻀطهد ،وأوهام الﻀعيف وأوهام المهزوم كلها تنتج ﻣجتمعا ً ﻻ
يعيش واقعه وﻻحاﺿره ،ﻣجتمع يعايش الحياة وﻻ يعيشها فهو ﻣحكوم بالحياة ﻣع قيد
التنفيذ .اليﺲ هذا هو وﺿع غالبية ﻣجتمعاتنا العربية؟
وفي النهاية ،فإن قيود وﻣحدّدات الحرية تسمﺢ بإﻣتﻼك الممكﻦ ،غير إن المخيال
اﻹنساني هو العربة التي تستبيﺢ طرقات المستحيل ،والنجاة باﻹنسان نحو حرية واسعة
هي خبيئة اﻷﻣل والحياة لديه .وهذا لﻦ يتحقق دون البحث الدائﻢ والشاق والذي هو جزء
ﻣتمﻢ لغايات الحرية" .أن يبحث اﻹنسان  ،وأن يكون ّ
خﻼقا ً  ،بحرية ودون إكراه
خارجي ،سيمثّل ذلﻚ حاجة إنسانية أساسية ،وبالتالي حق إنساني أساسي .حيث أن ك ّل
ﻣا ﻻينبع ﻣﻦ اﻹختيار الحر ،بل ﻣﻦ اﻹكراه أو اﻹرشاد ،أو التوجيه ،يبقﻰ غريبا ً عﻦ
طبيعتنا الحقيقية" ) . ( 9فالمخيلة ﻻ تُنتج إبداعا جماليا ً يمكﻦ أن يصنّف ﺿمﻦ ﻣعايير
الفﻦ أو اﻷدب ﻣﻦ دون ﻣوهبة ﺛاقبة تعمل بتراكﻢ المعرفة والتجربة .لذلﻚ فإن ك ّل ﻣﻦ
"الخلق" و "اﻹبداع" يشكﻼن حالة ﻣﻦ تجلّي الفردانية عند اﻹنسان ،والخروج بها عﻦ
اﻹنساق العاﻣة بمعايير جمالية تبتعد عﻦ إطارها اليوﻣي المعتاد إلﻰ إطار الدهشة وبذلﻚ
يتش ّكل جوهر الفﻦ وجوهر اﻹبداع.
فالخيال والمخيال يحيﻼن المستحيل الﻰ ﻣمكﻦ عبر تشكيل أوهام إبداعية تصنع واقعا ً
جديداً ،يتفوق علﻰ العالﻢ الحقيقي للفقراء والمحتاجيﻦ بمنحهﻢ اﻷﻣل نحو حياة جديرة بأن
تُعاش وحياة تُليق بكراﻣة وطموحات اﻹنسان .وليﺲ هناك أفﻀل ﻣا أختتﻢ به ﻣﻦ ﻣا قاله
اﻷديب اﻷسباني الملحمي "ﻣيجيل دي ﺛيربانتيﺲ" علﻰ لسان بطله "دون كيخوته"" :أنا
علﻰ ﻣعرفة ويقيﻦ بأنني ﻣسحور ،ويكفيني هذا لراحة ﺿميري ،ﻷنه لﻦ يكون ﻣرتاحاً،
لو أنني ف ّكرت بأنني غير ﻣسحور وتركﺖ نفسي كسوﻻً وجبانا ً وسجينا ً في هذا القفص،
أخيّبُ أﻣل المحتاجيﻦ والمعوزيﻦ لمساعدتي وحمايتي وهﻢ ﻻ شﻚّ
بأﻣﺲ الحاجة إليهما
ّ
في هذه الساعة"...
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 أصبﺢ ﻣﻦ السهل جدا علﻰ أي شخص أن يهدي غيره
اﻹساءة أو التحريض ،فالوسيلة سلسة جدا وﻻ يصعب
استخداﻣها وﻣا أيسر ﻣﻦ ذلﻚ غير "الردح" وتفجير
المصطلحات التي تثير ﻣشاعر البغض بيﻦ اﻷفراد.
وخاصة أن المصدر اﻷساسي لتداول المعلوﻣة هي
وسيلة قادرة علﻰ جمع الحشود الذيﻦ يحملون نفﺲ
فلسطيﻦ
الفكرة واﻷوليات ،لذا تمتلﻚ الرسالة قدرة عالية علﻰ
التأﺛير .فمثﻼ قﻀايا العنف التي خرجﺖ علﻰ ﻣواقع
التواصل اﻻجتماعي ﻻقﺖ رواجا ﺿخما وتعاطف كبير ،بالمقابل قد يمارس العنف في
الحياة العاﻣة دون أي ردة فعل تذكر.
اهدتنا ﻣواقع التواصل اﻻجتماعي ﻣساحة إﺿافية وواسعة ﻣﻦ المعرفة للتعبير عﻦ
أنفسنا ،بالطريقة التي تتناسب ﻣع دوائرنا اﻻجتماعية واتجاهاتنا الفكرية والتي هي
انعكاس لتفاعلنا ﻣع البيئة والتربية والتعليﻢ داخل المجتمعات ،وبالتالي هي إسقاط فعلي
لماهية النفﺲ البشرية وردات الفعل ،وكيف تحلل هذه اﻷحداث ﻣﻦ حولها.
في يوﻣنا هذا أصبحﺖ ﻣساحة التعبير ووسائلها المختلفة ﻣتشعبة وﻣمتدة وﻣتعددة
اﻷطراف ،وبالرغﻢ ﻣﻦ صراع تأييد الحق ﻣﻦ تقييده إﻻ اننا دائما نقع في هذه الهفوة ﻣﻦ
الزلل ،خاصة عند الحديث عﻦ حالة تﻀخﻢ ﻣﻦ الرسائل الرقمية التي تتسلل إلينا يوﻣيا
سواء ﻣﻦ ﻣصادر رسمية أو فردية وهي السمة اﻷكثر عشوائية.
الردح الرقمي:
العشوائية الفردية في التعبير عﻦ كل سلوك أو حدث اجتماعي هو بحد ذاته حديث في
اللهو" ،تماﻣا كرواية صباحية بفنجان قهوة علﻰ جانب حارة شعبية" ،في المثال
انحصر الحوار بساعة فراغ لدى الجارات في الحي وذلﻚ علﻰ خﻼف ﻣا هو عليه علﻰ
ﻣواقع التواصل اﻻجتماعي ،الرواية تحمل نص كاﻣل يتشارك فيها الجميع وتحمل صفة
الثبات وإن ذهبﺖ تلﻚ المشاعر.
تناول أطراف الكﻼم بيﻦ الخصوم علﻰ الشاشات ،واشتعال الخﻼفات بيﻦ العائﻼت تحﺖ
وسوم ﻣتعددة ﻣثﻼ" #ﻣقصودة" ،سهلة وبسيطة جدا إﺛارة الحوارات الغير صحية علﻰ
ﻣواقع التواصل اﻻجتماعي واﻹساءة لﻸخريﻦ ،سواء المقصود بهﻢ الحديث أو ﻣتابعيﻦ
حسابﻚ الشخصي .ليﺲ بهذا الحد هناك الكثير ﻣﻦ العبارات التي تندد بالغدر ﻣﻦ
اﻷصدقاء والشعور بالوحدة والفشل في إيجاد الشريﻚ ،والنقمة علﻰ العمل والبغض ﻣﻦ
الدولة ،روايات ﻣتواصلة ﻣﻦ البغض اﻻجتماعي لﻸصدقاء والوالديﻦ وبيئة العمل وحتﻰ
الديﻦ.
قمﺖ باستخدام حسابي الشخصي علﻰ صفحة اﻹنستغرام ،ﻣﻦ خﻼل ﻣيزة "اطرح علي
سؤاﻻ" ،حول ﻣوﺿوع الردح الرقمي ،كانﺖ اﻹجابات جميعها رافﻀة للفكرة بشكل
قطعي بالرغﻢ ﻣﻦ تعدد وجهات الرؤية للموﺿوع ،فمثﻼ الناشطة واﻹعﻼﻣية أبو
حالوب” :بالصبع ﺿد وبشدة ،وعلينا جميعا ان نكون علﻰ وعي بالحدود التي ﻻ يجب
تجاوزها علﻰ ﻣواقع التواصل اﻻجتماعي" ،كما تﻀيف الصحفية ندى أبو غدييﻦ "أكيد
ﺿد ،أخﻼقنا ﻣش بﺲ قدام الناس ،كمان ﻣﻦ وراء الشاشات تنعكﺲ ،بحسهﻢ ﻣرﺿﻰ
علﻰ الواقع شي وعلﻰ السوشيال ﻣيديا شخص أخر" ،ويصف ﷴ حمدان "شيء جدا
سيء ،باختصار زي سلفات الجيران لما يصوتهﻢ يدخل عبيتﻚ ويزعجﻚ".
ولﻺﺛبات إننا في دائرة ﻣطلقة ﻣﻦ التعبير عما يلوج في خبايا النفﺲ ،بعد اﻻنتهاء ﻣﻦ
كتابة المادة بحثﺖ عﻦ ﻣسج صباحي يحمل سمة الهجوم ﻷحد أصدقائي المقربيﻦ ،يقصد
به شخص ﻣا سأعرﺿه عليكﻢ يحمل النص هذه الكلمات،
"حرفيا ﻣش ﻣساﻣﺢ أي حد شوه صورتي قدام حدا لمجرد انه م بحبني اللي دخلني
حوارات وقصص انا ﻣليش دخل فيها ،ﻣﻦ ورا ﺿهري" ،هو فقﻂ جزأ ﻣﻦ النص وليﺲ
كاﻣﻼ وﻻ يعتبر أكثرها حدة ،المشكلة في السلوك في الوقﺖ الحالي إن اﻷشخاص لﻢ
يعودوا ﻣدركيﻦ للسوك ﻻنهﻢ اعتادوا علﻰ ان هذا هو الطبيعي في الوقﺖ الذي هﻢ
يخلقون حالة ﻣﻦ البغض ويبثون رسائل ﻣسيئة ﻷنفسهﻢ 
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 في ايام الحظر الصحي لجائحة كورونا عام  ،2020اتبعﺖ ﻣنهجا لتعويض ﻣا فاتني
ﻣﻦ وقﺖ بﻼ قراءة ،غالبا ﻣا انهي فيه يوﻣي علﻰ الحاسوب ،ﻣتصفحة اﻻخبار
واﻻحداث علﻰ صوت الموسيقﻰ ،وذات يوم ﻣر بي عنوان فريد لفلﻢ وﺛقائقي يحمل
عنوان )ﻣوسيقﻰ البشر( يقدم شهادات فريدة ﻻشخاص ﻣﻦ ﻣختلف بلدان العالﻢ في الحب
والسعادة ،واشخاص واجهوا الكراهية والعنف في حياتهﻢ اليوﻣية ،وقررت ان ابحث
عﻦ خلفيات هذا الفلﻢ الموسيقي الذي يستمر لساعة ونصف ،وعلﻰ اﺛره تمتد سلسلة ﻣﻦ
شهادات حية في افﻼم اخرى تصل لو جمعتها الﻰ  8ساعات.
الفلﻢ ﻣﻦ انتاج شركة ) - Good Planetالكوكب الطيب /باريﺲ( أﻣا ﻣوسيقﻰ الفلﻢ ﻣﻦ
اعمال الملحﻦ الفرنسي )أرﻣاند عمار( والمخرج الفرنسي )يان أرﺛوس برتراند(.
ﻻتحدث لكﻢ اوﻻ عﻦ الملحﻦ أرﻣاند أﻣار:
هو ﻣوزع وﻣلحﻦ ﻣوسيقي فرنسي ﻣﻦ أصل ﻣغربي ،يتحدث
اللهجة المغربية باﻹﺿافة إلﻰ اللغة الفرنسية بطﻼقة ،ولد سنة
 1953في ﻣدينة القدس الغربية ،بعد أن هاجرت عائلته ﻣﻦ
المغرب إلﻰ إسرائيل بعد إنشاء هذه الدولة شأنها شأن العديد
ﻣﻦ العائﻼت المغربية المنحدرة ﻣﻦ أصول يهودية.

العراق

قررت عائلته العودة إلﻰ ﻣوطنها اﻷصلي المغرب بعد توتر اﻷجواء في الشرق اﻷوسﻂ
بعد حرب  1948بيﻦ إسرائيل وبعض الدول العربية بسبب فلسطيﻦ ،قﻀﻰ طفولته
بالكاﻣل في المغرب قبل الهجرة ﻣع عائلته ﺛانية إلﻰ فرنسا.
ﻣﻦ هذا المنطلق سيكون أرﻣاند أﻣار ذو ﺛقافة ﻣكونة ﻣﻦ ﻣزيج ﻣغربي فرنسي انعكﺲ
أيﻀا علﻰ ﻣساره الفني ﻣﻦ خﻼل توزيعاته وألحانه الموسيقية .تخصص ﻣنذ سنة 1997
في أداء الموسيقﻰ التصويرية في المسلسﻼت واﻷفﻼم الفرنسية .
تبدأ ﻣقاطع الفلﻢ بموسيقﻰ شعبية لكل بلد علﻰ حدة ،أﻣا عﻦ ﻣشاعره وهو يؤلف
الموسيقﻰ التصويرية لفلﻢ )ﻣوسقﻰ البشر( فيقول:
 "لقد تأﺛرت بشدة بالموسيقﻰ التقليدية ،فهي تحركني ،وهي التي أوصلﺖ لي كل تلﻚالمشاعر ،كانﺖ الفكرة في إنشاء أغان تعكﺲ نفﺲ المشاعر الناتجة عﻦ المقابﻼت
التوﺛيقية .أردت أن يفتﺢ المرء قلبه  ،ليعبر عﻦ ﻣشاعر حزنه وقلقه بﻼ قيود .كان هذا
الفلﻢ واحدا ﻣﻦ هذه اللحظات النادرة في حياتي كمؤلف سينمائي حيث يمكنني خﻼلها
التعبير عﻦ كل هذه الثقافات المختلفة في نفﺲ الوقﺖ ،إﻣا العمل علﻰ أغاني بسيطة أو
لقاء هؤﻻء المطربيﻦ والموسيقييﻦ القادﻣيﻦ ﻣﻦ جميع أنحاء العالﻢ .أي ﻣﻼحظة أنتجتها
ﻷول ﻣرةكنﺖ أشبه برؤية عالمية ،جو يندﻣج في الفيلﻢ ويجمع الناس ﻣعا ،كانﺖ هذه
نقطة البداية .قد يكون الجزء الذي أنشأته للتسلسل المنغولي هو أفﻀل ﻣلخص للجو
الذي أردت أن يكون للفيلﻢ.
دورا خاصا ً كمؤلف فيلﻢ ﻣختلف تماﻣا ً عﻦ المخرجيﻦ
لقد أعطاني المخرج Yann
ً
اﻵخريﻦ الذيﻦ يعطونني عادة ً ﻣجاﻻ ﻣحددا ﻻعمل ﺿمنه .هناك صداقة قوية بيننا،
عﻼقة حميمة ،إنه كريﻢ .أنﺖ تتبعه بسبب غريزته الرائعة.
واﻻن ﻻتحدث لكﻢ عﻦ ﻣخرج الفلﻢ )يان أرﺛوس برت راند(:
هو رسام وﻣصور وﻣخرج أفﻼم ،وصحفي ،وكاتب سيناريو فرنسي ،ولد في
باريﺲ.1946
اﻣا الفلﻢ الذي عثرت عليه بالصدفة ،فلقد غير شيئا ﻣا في حياتي ،فهو يتجول في عدة
بلدان ﻣﻦ الشرق الﻰ الغرب ،ﻣصورا الحياة اليوﻣية للكادحيﻦ ،ترافقه اغنية شعبية او
ترنيمة او ﻣواﻻ بلهجتهﻢ ،وغالبا ﻣاكان يحمل كل ﻣقطع ﻣﻦ الفلﻢ اسما ﻣختلفا ﻣثل
)كنيسة في الﻀباب ،الزحام ،الشﻼل( وكانﺖ الحركة البطيئة للكاﻣيرا ،لتعطي المتلقي
اكبر كمية لتاﻣل الشخصيات وكذلﻚ التصوير ﻣﻦ ارتفاع عال ليبدأ بعدها عﻦ قرب
بتصوير تلﻚ الوجوه التي تثير التساؤل ﻻشخاص ﻣﻦ ﻣختلف الجنسيات واﻻعمار ،هي
ﻣوسيقاهﻢ  ،حياتهﻢ التي تحولﺖ الﻰ ﻣوسيقﻰ شعبية تخصهﻢ.
فلﻢ "ﻣوسيقﻰ البشر" عمل ﻣتقﻦ يشدك اليه ويغريﻚ باﻻنصات اليه ﻣرارا وتكرارا،
لتعرف كﻢ انﻚ بحاجة الﻰ النظر واﻻستمتاع لمدة ساعة ونصف ،ﻻ غير 
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 ليسﺖ المرة اﻷولﻰ التي يحدث اندفاع ﻣهاجريﻦ ﻻختراق
سياج ﻣليلية وسبتة بالمغرب وليﺲ ايﻀا ﻷول ﻣرة تحدث
وفيات إنما في المرة اﻷخيرة حدﺛﺖ وفيات بالجملة بشكل أخذ
المغرب فيها قسطا ﻣﻦ المسؤولية ونالﺖ وسائل اﻻعﻼم
الدولية بثقلها علﻰ انتقاد المغرب في الوقﺖ الذي ظهرت في
المغر ب
بولواندا الدولة في اﻹتحاد اﻷوربي ﻣقابر جماعية لمهاجريﻦ
عراقييﻦ ولﻢ تنل ﻣنها وسائل اﻻعﻼم الدولية إﻻ ذكر إخباري كأنما هؤﻻء اصطدﻣوا
بشاحنة نقل بينما الجريمة هي جريمة إنسانية بالمقاييﺲ الحقوقية الغليظة ،جريمة نافذة
اﻷركان ﻣﻦ حيث القتل العمد وإخفاء الجثث وإقبارها وكأن شيئا لﻢ يحدث لو لﻢ تظهر
فيما بعد وجود ﻣقابر ﻣجهولة جيﻦ كشف عنها ظهر انها لمهاجريﻦ عرب أو عراقييﻦ
بشكل عام.
أول اقتحام لسياج ﻣليلية ﻣﻦ طرف افارقة جنوب الصحراء كان في سنة  2005وسنة
 2006ﺛﻢ بدا يتكرر ﻣﻦ حيﻦ ﻵخر إلﻰ يوﻣنا هذا ،تحصل ايﻀا احداث اخرى ﺿد
المهاجريﻦ ﻣﻦ جنوب الصحراء في عدة ﻣدن ﻣﻦ المغرب وهذه المرة تتسﻢ بأحداث
عنصرية او اغتصاب نساء ﻣﻦ بلدان جنوب الصحراء وغير ذلﻚ ﻣﻦ اﻻحداث المتسمة
بالعنف أكثر ﻣنها اقتحام لحدود ،وهي أﻣور أجزم انها اكثر ﻣما فﻀحته وتفﻀحه
وسائل اﻹعﻼم المستقلة بالمغرب اﻣا إعﻼم "العام زيﻦ" فﻼ يتناول إﻻ اﻷحداث التي
حدﺛﺖ فيها ردود فعل دولية.
في  ،2005في اول اقتحام علﻰ ﻣعبر بني انصار الحدودي سقﻂ  14قتيل بسبب تدخل
سلطات الحدود العنيف ﻣﻦ الجانبيﻦ وباستعمال الرصاص الحي ووفق شهادات
حﻀرت فيها شخصيا لمهاجريﻦ نفذوا إلﻰ ﻣليلية فعدد الﻀحايا يتجاوز هذا الرقﻢ
الرسمي الذي يتحدث فقﻂ علﻰ ﺿحايا اﻻقتحام للمعبر إذ ان اﻷﻣر تلته عملية تمشيﻂ
في ﻣواقع تواجد هؤﻻء المهاجريﻦ في ﻣخابئهﻢ تعرﺿوا خﻼلها ﻷعمال العنف
واﻻغتصاب واﻹجهاض نتيجة العنف والترحيل القصي في شروط ﻻ إنسانية فإذا كنﺖ
سلطات المغرب تتكلﻢ عﻦ تنظيﻢ رحﻼت جوية لترحيل المهاجريﻦ إلﻰ بلدان المصدر
فعلﻰ اﻷرض كانﺖ هناك ترحيﻼت عشواء إلﻰ الحدود الشرقية ﻹعادة المهاجريﻦ إلﻰ
نقﻂ الحدود التي ﻣنها دخلوا )في ﻣعاينتنا إبانها ﺿمﻦ وفد حقوقي أوربي ،كانﺖ سلطات
الناظور توقف أي حافلة نقل ﻹرجاع المهاجريﻦ ﻣﻦ حيث هﻢ دخلوا إلﻰ المغرب( وهي
علﻰ كل حال ﻣعاﻣﻼت سيئة وتتنافﻰ ﻣع حقوق اﻹنسان وهو اسلوب غير ناجع
ويعرض هؤﻻء المهاجريﻦ إلﻰ ﻣزيد ﻣﻦ المعانات وﻣنها القتل أيﻀا بيﻦ حدود دول
العبور أو البقاء في الخفاء ،وعموﻣا ﻣنذ  2005وتدفقات المهاجريﻦ ﻣستمرة دون توقف
لغياب سياسة ناجعة ﻻحتوائها وﻣا حصل أخيرا بسياج ﻣليلية يعد طفرة نوعية لﻢ تكﻦ
ﻣعروفة عند المهاجريﻦ ﻣﻦ حيث العدد وﻣﻦ حيث الوسائل المستعملة في العبور وﻣﻦ
حيث تاكتيﻚ العبور باستعمال ادوات عنف حادة كالرﻣاح والسكاكيﻦ وغير ذلﻚ وهو
اﻷﻣر الذي استدعﻰ تحقيقات ﻣكثفة ﻣﻦ لدن السلطات سواء في المغرب او إسبانيا
وصوﻻ إلﻰ استنتاجات وظفﺖ فيها الصراعات السياسية بيﻦ دول الجوار :تدهور
العﻼقات السياسية بيﻦ إسبانيا والجزائر ﻣﻦ جهة وبيﻦ المغرب والجزائر ﻣﻦ جهة ﺛانية
وهي أﻣور أيﻀا ﻻ يمكﻦ تجاوزها انطﻼقا ﻣﻦ بعض التقارير الصحفية واﻻﻣنية داخل
إسبانيا وداخل المغرب التي تذهب إلﻰ أن أغلبية المهاجريﻦ الذيﻦ اقتحموا سياج ﻣليلية
دخلوا للمغرب ﻣﻦ انفاق حدودية ﻣع الجزائر.
اليساري

 
ﻣﻦ السهل البحث عﻦ كبش ﺿحية وإلصاق كل الشر لها ،لكﻦ ﻣﻦ الناحية الموﺿوعية
وجود هذه الشبكات ﻣرتبﻂ أيﻀا بوجود فساد في الدول المعنية سواء دول العبور او
دول المصدر او دول اﻻستقبال وببساطة اﻷﻣر ﻣعقد اكثر ﻣﻦ نصب إشارة لﻼتهام:
هناك في المقام اﻷول ﻣرشحون للهجرة ﻷسباب ﻣوﺿوعية :البطالة البؤس والفقر
وانعدام شروط الحياة ﻣﻦ حيث التدهور اﻻقتصادي أو السياسي أو اﻷﻣني أو وجود
حروب ،هذه اﻷﻣور ترشﺢ الكثير علﻰ التفكير في الهجرة او الهروب ،هذه اﻷخيرة
تؤدي إلﻰ التفكير في خلق آليات ناجعة :المرشﺢ للهجرة يشترط ﺿمانات في هجرته
وهي ﺿمان وصوله لبد اﻻستقبال :بيﻦ المغرب وإسبانيا ﻣثﻼ العملية سهلة وﻻ تحتاج
كثيرا ﻣﻦ التعقيد :هناك ﻣحترفون في المﻼحة ويكفي ان تمنﺢ لهﻢ ﻣبلغا ﻣهما يغطي
تكلفة الرحلة ﻣع فائض ربﺢ للمﻼح هكذا بدأت العملية في ﻣنتصف التسعينات ﻣﻦ القرن
الماﺿي ،المﻼح هذا قد يكون صياد سمﻚ في أعالي البحار وهذا هو الشرط اﻷساسي
فيه وقد يكون ﻣارس بعض أعمال التهريب في العبور )تهريب المخدرات ﻣثﻼ( ،في
الثمانينات وﻣنتصف التسعينات كان ﻣهربي المخدرات يلجأون إلﻰ هؤﻻء وهﻢ صيادو
سمﻚ في البداية ،ﻣع وجود ربﺢ فائض في الربﺢ اعتزل البعض ﻣنهﻢ صيد السمﻚ
واحترف التهريب ،في هذه السنوات لﻢ تكﻦ ﻣراقبة السواحل بالشكل الحالي وكانﺖ نسبة
العبور ناجحة في أغلبها ،هذا الوﺿع خلق نوعا ﻣﻦ اﻻطمئنان في العبور خصوصا أن
أغلب العمال الذيﻦ يصاحبون تلﻚ اﻷفﻼك ﻹفراغها ﻣﻦ المخدرات ﻻ يعودون بل يبقون
في بلد اﻻستقبال ،ﻣع تراكﻢ هذه العمليات تولدت عملية تهريب البشر ﻣﻦ حيث هناك
ﺿمانات في العبور ،في التسعينات ﻣثﻼ ﻣﻦ السهل إقناع شخص ﻣؤهل للهجرة:
"سنبحر ليﻼ وسنتركﻚ في ﻣكان خالي بالمهجر ،وإذا لﻢ تنجﺢ عمليتنا سنعيدك ﻣرة
اخرى) "..إعادة تسفير المهاجر شكل ﻣﻦ أشكال الﻀمانات( في الوقﺖ هذا ﻻ نتكلﻢ عﻦ
ﻣهربي البشر بل إن البﻀاعة اﻻساسية هي المخدرات ،ﺛﻢ صارت المخدرات ﻣع بعض
المهاجريﻦ ﺛﻢ تحولﺖ إلﻰ ﻣهاجريﻦ دون المخدرات ﻣع بقاء تهريب المخدرات حيث
اخذت شكﻼ خاصا ﻣستقﻼ ﻷسباب أﻣنية" :باتيرا" ﻣخدرات قد يسافر فيها ﺛﻼﺛة
اشخاص فقﻂ خصوصا بعد وصول أعداد هائلة ﻣﻦ المهاجريﻦ )لقد تراكموا طيلفة فترة
الثمانينات والتسعينات( حيث يمكﻦ إفراغها ﻣﻦ طرف ﻣهاجريﻦ يوجدون اصﻼ في
ارض اﻻستقبال .تطور عملية العبور وتراكمها الناجﺢ خلق ردود فعل ﻣﻦ دول
اﻻستقبال كان هو تشديد المراقبة في السواحل وصنع سياسات ﻣﻦ خﻼل اتفاقيات دولية
في ﻣجال التعاون اﻻﻣني وغير ذلﻚ ،هذه اﻷخيرة أدت إلﻰ التفكير في آليات اخرى ﻣنها
شراء ذﻣة حراس السواحل نتج عنها وجود شبكات ﻣحترفة في التهريب ﻣتخصصة في
المهام :سبكة تهريب المحدرات وﻻ أساليب خاصة وشركة تهريب البشر ولها أساليب
خاصة وإن تشابهﺖ ،علﻰ سبيل المثل ،انتقل تهريب الحشيش ﻣﻦ باتيرا خشبية بطيئة
إلﻰ ﻣا يسمونه اﻵن ب"الزودياك" وهو فلﻚ بﻼستيكي أكثر سرعة بشكل يستطيع ان
ينفلﺖ ﻣﻦ حرس السواحل برغﻢ آلياتهﻢ العسكرية المتطورة والتي ﻻ تقارن سرعتها
بسرعة "الزودياك" بينما بقيﺖ آلية تهجير البشر تعتمد أساليب تقشفية ،ساﺿعكﻢ في
الصورة" :باتيرا" ﻣﻦ اربعيﻦ نفﺲ أقيﻢ ﻣﻦ حيث الربﺢ لصاحبها حالة نجاح عبورها،
اقل خسارة له في حالة ﺿبطها وبالعملية الحسابية فهي تعتمد ﻣحرك أربعيﻦ خيل ب
 6000يورو علﻰ اكثر تقدير )يمكﻦ شراؤه بأقل ﻣﻦ هذا الثمﻦ ،صناعة الفلﻚ بطنجة
باقل ﻣﻦ  3000يورو ﺛﻢ إﺿافة ﺛمﻦ البنزيﻦ ب  2000يورو كأكبر تقدير ﻷنهﻢ ياخذون
كمية أكثر ﻣﻦ المطلوبة في المسافة ﻷسباب لوجيستية 3000 ،يورو للمﻼح وﻣثلها
لمراقب السواحل كرشوة 19 ،الف يورو إلﻰ عشريﻦ الف يورو في كل العملية( وإذا
اخذنا عدد  40راكب بمعدل  1500يورو فإن المبلغ المدفوع هو  60الف يورو
وهوﻣبلغ يمكﻦ تأﻣيﻦ رحلتيﻦ أخريتيﻦ إذا لﻢ ينجﺢ العبور اﻷول .أحيانا ليسﺖ هناك
شبكة عبور ،بالصدفة يتفق الناس علﻰ القيام بشراء فلﻚ وﻣحرك واجر ﻣﻼح بدون
اﻻعتماد علﻰ ﻣهربيﻦ وتكون التكلفة أقل ﻣما يدفع لمهرب إنما دور المهرب يتعلق بهذه
العﻼقات الﻼشرعية ﻣع حراس السواحل أي ان وجود شبكات تهريب ﻣرتبﻂ اساسا
بتورط جهات حكوﻣية ،نفﺲ الشيء يمكﻦ إسقاطه في الحدود البرية بمعنﻰ أن هذه
الشبكات إن وجدت فالحكوﻣات ﻣتورطة فيها.
في احداث ﻣليلية اﻷخيرة تقارير تتكلﻢ عﻦ  2000ﻣهاجر )بعﻀها تكلﻢ عﻦ  (2500هﻢ
ﻣﻦ حاولوا العبور إلﻰ ﻣليلية ،إنه عدد ﺿخﻢ يثبﺖ تورط جهات حكوﻣية ،وإذا صدقنا
التقارير التي تقول بأنهﻢ دخلوا ﻣؤخرا ﻣﻦ الجزائر فهذا أﻣر يعبر عﻦ تدهور أﻣني
بالمغرب والتدهور هذا ﻻ يفسره إﻻ وجود فساد باﻷجهزة اﻷﻣنية إذا اردنا اعتماد
الرواية اﻷﻣنية بالمغرب ) 2000شخص دخلوا إلﻰ المغرب ﻣﻦ الجزائر في ظرف
شهر ،هذا غزو وليﺲ هجرة وهذا يعني أن هناك تورط أﻣني ﻣغربي في اﻷﻣر
خصوصا إذا كانﺖ الجنسيات غير ﻣألوفة عندنا وان تصل بأعداد هائلة دون أن تثير أي
اهتمام :أغلب المهاجريﻦ في المغرب ﻣﻦ جنوب الصحراء ﻣﻦ السينيغال وﻣالي والنيجر
ونيجيريا وبلدان أخرى جنوب المغرب وهناك جنسيات أخرى لكنها قليلة جدا كوجود
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سوريون وافغان وباكستانييﻦ وهنود وغيرهﻢ ،لكﻦ وجود ﻣهاجريﻦ ﻣﻦ إفريقيا الشرقية
وبأعداد هائلة هو أﻣر غير ﻣألوف في المغرب( وعموﻣا ﻻ تصل إلﻰ المغرب هذه
اﻷعداد الهائلة دفعة واحدة بل هي تراكمات سنيﻦ عديدة بشكل يطرح عندنا عدة
تساءﻻت.
في إسبانيا ﻣثﻼ ،وشخصيا عملﺖ في ﻣجال الهجرة ،كانﺖ التجمعات المهاجرة ﻣراقبة
بشكل دوري ،ونحﻦ كنا نعتمد ﻻئحات السلطات المحلية في ألميريا ﻣثﻼ لمعرفة تمركز
التجمعات بشكل نستطيع ﻣعرفة تمركز ﻣجموعة في جهة علﻰ اخرى ،ﻣثﻼ نعرف
تمركز المغاربة بإلخيدو وﻻس نورياس وﻣناطق أخرى ،الماليون يتمركزن بشكل اكبر
في بلدية سان إسيدرو ،السينيغاليون في ﻻﻣوخنيرا وهكذا باشكال ﻣتفاوتة طبعا ،ﻣثﻼ
نجد وجود ﻣغاربة ب"روكيتاس دي المار" لكﻦ هذه المدينة فيها تمركز اكثر لﻸفارقة
جنوب الصحراء وعموﻣا إسبانيا سنﺖ تشريعات اساسها ﺿبﻂ المهاجريﻦ )ﻣثﻼ قانون
اﻹبﻼغ عﻦ السكﻦ الجديد حيﻦ تتحول ﻣﻦ ﻣنطقة إلﻰ أخرى( وهذه العملية ﻣﻦ الﻀبﻂ
نفتقدها في المغرب بسبب الموقف السلبي ﻣﻦ المهاجر بشكل عام :نرفض وجوده برغﻢ
وجوده الحقيقي ،نرفض إحصاءه وتسجيله في ﻣعطياتنا الديموغرافية بسبب انه ﻻ يتوفر
علﻰ إقاﻣة :ﻷنه بدون إقاﻣة فهو غير ﻣوجود وهذا خطأ يترتب عنه غياب نظرة واقعية
لمجابهة المشكلة وﻣنها ﻣوﺿوعيا تلﻚ اﻹشارات في ﻣقدﻣة المقال" :إرسال ﻣهاجريﻦ
إلﻰ الحدود ﻣﻦ حيث هﻢ دخلوا إلﻰ المغرب وهو شكل الﻼعتراف بدخولهﻢ إلﻰ
المغرب ،قتلهﻢ ايﻀا في بلد العبور ﻻ يعني شيئا للمغرب" )في هذا السياق ﻻ يهمني
تعاﻣل دول عبور اخرى ﻣعهﻢ ،المسؤولية اﻹنسانية تتطلب اﻻعتراف بوجودهﻢ
وإحصائهﻢ والتعاﻣل ﻣعهﻢ وفق القانون ووفق تشريعات الدولة في احتواء الظاهرة بما
فيه إرجاعهﻢ إلﻰ بلدانهﻢ دون إهانتهﻢ كما تفعل الدول اﻷوربية ،هذه العملية ﻣﻦ التسجيل
واﻹحصاء تعفينا ﻣﻦ ﻣسؤولية قتلهﻢ او تعذيبهﻢ ﻣﻦ طرف الدولة التي اعيدوا إليها )علﻰ
سبيل المثل لدرء اﻹﺿطراب في تعبيري اﻷخير :إعادة شخص إلﻰ الحدود ﻣﻦ حيث
دخل إن لﻢ يكﻦ ﻣسجﻼ وﻣحصيا وترتب عﻦ ذلﻚ قتله في الحدود ﻣﻦ هذا الطرف او
ذاك ،اعتقد ان المسألة أخﻼقية وإنسانية وهذا وجد كحقيقة فيما يسمﻰ بمقابر الصحراء
الكبرى بيﻦ دول تتشارك حدوها في الصحراء :ﻣقابر جماعية ﻷفارقة ﻻ يعرف عنهﻢ
ﻣﻦ هﻢ وﻻ ﻣﻦ قتلهﻢ وﻻ ﻣا إذا ﻣاتوا ﻣوتا طبيعيا بسبب العطش او الجوع او قتلوا ،نفﺲ
سيناريو ﻣهاجري العراق في بوﻻندا لوﻻ ان التناقﻀات السياسية في أوربا الشرقية هي
ﻣﻦ ساهمﺖ في هوية المقابر الجماعية ﻷولئﻚ المهاجريﻦ(.

 
عندﻣا يصرح ﻣغاربة بالقول" :لﻢ نجد عمﻼ نحﻦ المغاربة فباﻷحرى ان نشغل
اﻷفارقة "...هذا ﻣوقف عنصري يعانيه المغاربة انفسهﻢ في أوربا ،وفي هذا الصدد
حﻀرت في ﻣوقف ﻹفريقي أبهرني :سأل صحفي فرنسي ﻣهاجر إفريقي بمليلية :انتﻢ
عانيتﻢ اﻣﺲ ﻣما حصل لكﻢ حيﻦ اقتحاﻣكﻢ السياج ورأيتﻢ بام أعينكﻢ ﻣاذا حصل لكﻢ ﻣﻦ
القواة المغربية واﻹسبانية ،لماذا تلحون علﻰ الدخول إلﻰ اوربا؟"
"ــ دع المغرب في جانب ،المغرب ليﺲ وجهتنا هو بلد العبور فقﻂ ،وجهتنها هي
أوربا ،لماذا؟ ﻷنها هي ﻣﻦ ينهب خيراتنا ،إفريقيا ليسﺖ فقيرة بل أنتﻢ ﻣﻦ يفقرونها،
سأعود إلﻰ بلدي إذا انسحبﺖ شركاتكﻢ ﻣﻦ عندنا والتي دخلﺖ إلينا بدون تأشيرة دخول
كالتي تفرﺿونها علينا" كان ردا لﻢ اتوقعه او لﻢ أفكره انا الذي أتعاﻣل ﻣع المهاجريﻦ.
كﻢ يدفع المهاجر اﻹفريقي لشبكات التهريب؟
تصور ذلﻚ بنفسﻚ ،إذا كنا نحﻦ ندفع  1500يورو في رحلة عبور بيﻦ بلد ﻣصدر
كالمغرب وبلد ﻣستقبل كإسبانيا فكﻢ ﻣثﻼ سيدفع المهاجر الكاﻣيروني او الغيني؟
ببساطة يدفع فقﻂ في هجرته اﻷولﻰ ﻣﻦ بلده او ﻣﻦ بلد العبور الثاني ،حيﻦ يصل إلﻰ
المغرب او الجزائر او تونﺲ او ليبيا ،عليه ان يعمل بشﺢ لجمع ﺛمﻦ العبور وهنا
المأسات اﻷخرى ﻣﻦ اﻻستغﻼل وهنا تبدأ تراجيديا اخرى لنساء إفريقيات عملﻦ كربات
بيوت بالمغرب أو الجزائر او تونﺲ وتعرﺿﻦ لكل أشكال اﻻستغﻼل او العمال الذكور
الذيﻦ استغلهﻢ رأسماليونا بأشكل ﻣذلة وبأجور زهيدة حيث نجد شركات تفﻀل اﻹفريقي
علﻰ المغربي ﻣثﻼ ﻣستغﻼ وﺿعه الحقوقي ،هذا المقال برغﻢ أنه ليﺲ إﻻ النذر القليل
ﻣﻦ ﻣعانات اﻷفارقة ،الناس العادييﻦ ،لكﻦ حيﻦ تلتقي ﻣثقف ﻣﻦ السينيغال وتراه تدﻣع
عيناه لمجرد وجود تذكار بميناء ﻣالقا  :باخرة شراعية ﻣﻦ العصور الوسطﻰ تجلب
السواح ،،عندﻣا سألته لماذا تدﻣع عيناك وهي بحجﻢ عيني أسد رد علي بأسف" :عيب
علﻰ اﻹسبان وﺿع هذه الباخرة ،إنها رﻣز نقل العبيد ﻣﻦ إفريقيا" ،كانﺖ لدي ﻣساحة
ﻣﻦ المناورة علﻰ سبيل القول بأنها باخرة كولوﻣبوس ﻣكتشف اﻣريكا لكﻦ حقيقة نقل
العبيد ﻣﻦ إفريقيا اكثر ألما ﻣﻦ اﻹكتشاف الكولوﻣبي الذي هو نفسه لﻢ يكﻦ يعرف أنه
بأﻣريكا ،كان يعتقد انه بشرق الصيﻦ حسب المفكر الباراغوايي إدواردو غاليانو
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 اننا نغﻀب كثيرا ﻻن العالﻢ ﻻ يرانا وﻻ يرى وﻻ يسمع قﻀيتنا وﻻ يهتﻢ بها اﻻ
باﻻقوال بيﻦ الحيﻦ واﻻخر لكﻦ ايا ﻣﻦ قوى اﻻرض لﻢ تكترث فعﻼ لما يلحق بنا
وببﻼدنا وقﻀيتنا فقد توحد العالﻢ بقطبيه ﺿد هتلر في الحرب اﻻستعمارية اﻻولﻰ
وتوحد الﻀديﻦ اﻻتحاد السوفياتي والوﻻيات المتحدة ﺿد العدوان الثﻼﺛي علﻰ ﻣصر
وانتفض اﻻتحاد السوفياتي لحماية كوبا في ازﻣة خليج الخنازير واصطفﺖ المنظوﻣة
اﻻشتراكية برﻣتها الﻰ جانب فيتنام في ﻣواجهة اعدائها وانتظﻢ العالﻢ كله ﻣعا ﺿد
الحكوﻣة العنصرية في جنوب افريقيا وتﻢ تجييش اﻻرض ﺿد العراق في ازﻣة احتﻼل
الكويﺖ وها هو العالﻢ اليوم يتحد دفاعا عﻦ اوكرانيا ويقف علﻰ قدﻣيه بﻼ كلل وﻻ تعب
ويتﻢ دعﻢ اوكرانيا بكل السبل وﻣﻦ جميع اﻻطراف وحتﻰ ﻣﻦ ﻻ يرغب فهو يكتفي
بالصمﺖ.
العالﻢ يتحد ﺿد ﻣا يعتقد انه ظلﻢ وافتراء واعتداء فهل اﻻﻣر فيما يخصنا ليﺲ كذلﻚ في
نظر كل جهات اﻻرض حتﻰ وصل اﻻﻣر الﻰ العرب انفسهﻢ الذيﻦ باتوا يقتربون ﻣﻦ
اقاﻣة اﻻحﻼف حتﻰ اﻻﻣنية والعسكرية ﻣنها ﻣع اسرائيل فهل المشكلة في العالﻢ كل
العالﻢ ام ان المشكلة ذاتية ﻻ اكثر وﻻ اقل وان العالﻢ ﻻ اعمﻰ وﻻ اعور كما يحلو لنا
نحﻦ ان نسميه بل الحقيقة ان احدا ﻻ يراك اﻻ اذا اجبرته انﺖ علﻰ فعل ذلﻚ واﻻ اذا
جعلﺖ انعكاس الﻀوء عﻦ اعﻼن وجودك حادا ولماعا يصل الﻰ حد ايذاء عيﻦ الرائي
فيندفع للتخلص ﻣﻦ ازﻣته هو ﻻ ﻣﻦ ازﻣتﻚ انﺖ.
يقول العلﻢ بقدر ﻣعرفتي عﻦ ﻣوﺿوعة العيﻦ ودورها ان العيﻦ ترى انعكاس الﻀوء
عﻦ اﻻجسام وﻻ ترسل هي بنفسها ذلﻚ الﻀوء وحيﻦ ﻻ تجد انعكاسا لوجود فهي بالتالي
ﻻ ترى هذا الموجود الذي ﻻ يﻀع نفسه بمرﻣﻰ الﻀوء لتتﻢ رؤيته رغما عﻦ كل
اﻻعيﻦ وهو حالنا نحﻦ باختصار فإعﻼننا عﻦ جودنا يبدأ بالحركة في ﻣرﻣﻰ الﻀوء
وبكل الصخب ﻻ ليرانا اﻻخريﻦ بل لنجبر الﻀوء علﻰ فعل ذلﻚ رغما عﻦ انف ﻣﻦ ﻻ
يريد ان يرى ﻻنه لﻦ يستطيع ابدا اغﻼق عينيه الﻰ اﻻبد واﻻ ﻷصبﺢ اعمﻰ لذاته ﻻ
اعمﻰ عنا.
ان التوقف التام عﻦ اتهام العالﻢ بالجريمة بات اولﻰ لنا ﻣﻦ ﻣواصلة البكاء فﻼ احد
سيراك ﻷنﻚ انﺖ تريد وﻻ احد سيراك ﻷنه هو سيصحو يوﻣا ﻣﻦ سباته وقد بﺖ يريد بل
ان الحقيقة ان عليﻚ انﺖ ان تﻀع الﻀوء في عينيه رغما عنه لتﻀمﻦ رؤيتﻚ حيﻦ
تصبﺢ ﻣزعجا له ويصبﺢ ﻣﻦ ﻣصلحته ان يتخلص ﻣﻦ هذا اﻻنعكاس الحاد لواقع اكثر
حدة ﻻ يمكﻦ ﻻحد تجاهله فالسائق ليﻼ يجد نفسه ﻣﻀطرا لمواجهة انعكاس ﺿوء
سيارات اﻻخريﻦ بتركهﻢ يمرون واﻻبتعاد عﻦ دربهﻢ وهو سيدوس حتما اولئﻚ اليﻦ ﻻ
تنعكﺲ اﺿوائهﻢ في عينيه.
ان التجارب العديدة التي ﻣرت بنا ﻣنذ اواسﻂ القرن الماﺿي وحتﻰ اليوم تؤكد ﻣسئوليتنا
نحﻦ عﻦ ﻣا يجي لنا فﻼ احد عبر تلﻚ العقود قدم تنازﻻت في قﻀيته دون ﻣقابل اﻻ نحﻦ
حتﻰ بات العالﻢ اليوم اننا ذاهبون بأقداﻣنا الﻰ الهاوية فلماذا سيتهب المشاهدون انفسهﻢ
بانقاذ البطل علﻰ شاشة السينما وهﻢ يعلمون حتما نتيجة ﻣا يحدث.
لﻦ علينا نحﻦ ان نعاود ﻣﻦ جديد نفض الغبار عﻦ اكتافنا واستعادة ﻣكانتنا وصياغة
رؤية حقيقية واﺿحة وﻣحددة ﻻ تحتمل التراجع وﻻ التنازل وﻻ المساوﻣة حقيقة قائمة
علﻰ ان بﻼدنا لنا وان الحق سيبقﻰ وان وسيلتنا الﻰ ذلﻚ ﻻ يخرج ﻣﻦ بيﻦ اكفنا وان
التنازل ينبغي له ان يأتي ﻣﻦ اللص ﻻ ﻣﻦ صاحب البيﺖ فأوكرانيا اتفقنا ﻣعها ام اختلفنا
فهي تقاتل بأيدي أبناءها ولﻢ يذهب جندي غربي واحد ليقاتل نيابة عنهﻢ ولﻢ نرى العويل
والبكاء واﻻستغاﺛات تنطلق ﻣﻦ كل حدب وصوب وسواء اتفقنا ﻣعهﻢ ام اختلفنا فﻼ بد لنا
ان نعترف ان هناك درسا اوكرانيا قاسيا ﻻ احد يحتاجه ﻣثلنا لنقول ﻷنفسنا كفﻰ انتظارا
لعالﻢ ﻻ يراك ﻷنﻚ ﻻ تعلﻦ عﻦ حﻀورك بالفعل ﻻ بالقول.
اذا لﻢ نوحد ذواتنا بذات واحدة واداوتنا برؤية واحدة واهدافنا
بهدف واحد واذا لﻢ ننزل عﻦ اسوار اﻻنتظار الﻰ ﻣنتصف
الشارع وتسمع اﻻرض خبطات بساطيرنا ﻻ همﺲ الناحبيﻦ
وﺿجيج الناعقيﻦ فان احدا لﻦ يأتي الينا بسقف خيمتنا قبل ان
نأتي نحﻦ بالسواعد التي ستدق باﻷرض اوتادنا 
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 جاء عنوان ﻣقالتي ﻣناقﻀا ً تماﻣا ً لل ّنتائج التي سأصل إليها،
و ُﻣدغدغا ً لمشاعر خصوم حزب ﷲ؛ فنحﻦ حريصون علﻰ
قارع الكلمة
ّ
جر خصوﻣنا إلﻰ َح ْلبة العِراك الفكري ،حيث ت ُ َ
بالكلمة ،فهي سﻼحنا الوحيد ،الذي أرجو ّأﻻ نﻀطر إلﻰ
اﻣتﻼك غيره!

ْ
ولكﻦ ،نظرا ً لحساسيّة المفردات والمصطلحات في عالﻢ السّياسة يصبﺢ ﻣﻦ الواجب
إعﻼن النتيجة في أول فقرات المقالة؛ لذلﻚ فالهدف الرئيسي لهذه المقالة هو تبيان ّ
أن
إيديولوجيا حزب ﷲ ﻣﻦ أكثر اﻹيديولوجيات تماسكا ً بنيويا ً .وفي هذا السياق ،ﻻ بدّ ﻣﻦ
اﻹشارة إلﻰ ﱠ
أن تحليلنا ينطبق علﻰ جميع أحزاب وحركات ﻣحور المقاوﻣة.
إحدى المشكﻼت اﻷساسية التي خلقها التّطور الهائل في تكنولوجيا اﻹعﻼم – بسبب
السرعة الكبيرة في نقل المعلوﻣات -هي ﺿرورة اﻻختزال في نق ِل المعلوﻣة وتقديﻢ
وﻣفهوم للقارئ ،إذ ﻻ يمكﻦ أن يكون جمي ُع أفراد المجتمع فﻼسفةً،
ى ﻣقبو ٍل
ٍ
ﻣحتو ً
وبالتّالي تقتﻀي الﻀّرورة اﻻختزا َل الذي يساهﻢ في تبسيﻂ وتقريب المفاهيﻢ ،وهنا وقع
اﻻختﻼط بيﻦ الفلسفة و الفلسفة المطبخيّة)(1؛ إلﻰ درجة أصبحنا فيها أﻣام اختزاﻻت
تشويهيّة ،ليسﺖ الغاية ﻣنها تبسي َ
ﻂ وتقريب المفاهيﻢ ،بل الغاية ﻣسخ المفاهيﻢ الراسخة
وخلق تيارات فكرية ﻣتناقﻀة بهدف اﻻستثمار السياسي فيها.
الكثير ﻣﻦ اﻷقﻼم المأجورة هذا ال ّ
المشوه ﻣﻦ الفلسفة المطبخيّة،
شكل
لقد ﻣارسﺖ
ُ
ﱠ
ُﻣتناسيﻦَ ﱠ
ظواهر ﻻ تقب ُل التّلخيص واﻻختزال والتّوسيﻂ؛ فك ّل ﻣﻦ درس علﻢ
أن هنالﻚ
َ
أن المتوس َ
اﻹحصاء الرياﺿي يعلﻢ ّ
ﻂ هو ﻣﻦ أكثر ﻣقاييﺲ النّزعة المركزيّة تﻀليﻼً؛
ولقد تنبﱠه أوائل علماء النّفﺲ واﻻجتماع إلﻰ ذلﻚ وعبّروا عنه في أبحاﺛهﻢ المختلفة.
فالمنظوﻣات والكيانات اﻻجتماعيّة-السياسيّة شديدة التّعقيد ﻣتعدّدة المر ّكبات واﻷبعاد؛
اليساري

وبالتالي تحدث الظواهر اﻻجتماعية وفق آليات صعبة المنال والفهﻢ والتّحديد ،وهذا
يعني ﱠ
أن تمثيل المتغيّرات اﻻجتماعيّة-السياسيّة بقيﻢ ﻣتوسّطة أو ﻣختزلة سيقود إلﻰ
ِّ
ﻣنظرو الفلسفة
تناقﻀات وﻣفارقات يصعب فهمها وشرحها .فما بالﻚ عندﻣا يقوم
المطبخيّة اﻹعﻼﻣيّة باﻻعتماد علﻰ حوادثَ فرديّ ٍة في تفسير ّ
الظواهر وشرحها!!!
للولوج في الموﺿوع الذي نريد بحثه يُستحسﻦ البدء بتعريف اﻹيديولوجيا؛ لذلﻚ،
فاﻹيديولوجيا ،وفق أكثر تعريفاتها تداوﻻً :هي ﻣنظوﻣة أو جملة ﻣتماسكة ﻣﻦ اﻷفكار
والمعتقدات والقيﻢ التي تتشارك بها ﻣجموعة ﻣﻦ الناس ،وهذه اﻷفكار والمعتقدات والقيﻢ
ّ
ي أو
تنظﻢ عﻼقة أفراد المجموعة سواء فيما بينهﻢ أو ﻣع الوسﻂ المحيﻂ ،اﻻجتماع ّ
الطبيعي .لذلﻚ يمكﻦ فهﻢ اﻹيديولوجيا وفق ﺛﻼﺛة ُﻣتّجهات:
عﻼقة اﻹنسان ﻣع ذاته ،أو
آ -ﻣتّجه يتّجه إلﻰ الداخل ،أي إلﻰ داخل اﻹنسان ،وفيه تتجلّﻰ َ
باﻷحرى كيفية انعكاس ﻣنظوﻣة اﻷفكار تلﻚ علﻰ عﻼقة اﻹنسان ﻣع ذاته.
ب -ﻣتّجه يتّجه إلﻰ الوسﻂ اﻻجتماعي المحيﻂ ،وفيه تتحدد عﻼقة اﻹنسان ﻣع اﻷفراد.
ج -ﻣتّجه يتّجه إلﻰ الوسﻂ الطبيعي المحيﻂ ،وفيه تتحدّد عﻼقة اﻹنسان ﻣع المحيﻂ
بمكوناته المختلفة.
الطبيعي
ّ
أﻣا اﻹيديولوجيا الدينيّة ،فتﻀيف عنصرا ً جديداً ،سنس ّميه اصطﻼحا ً )عالﻢ الغيب(
بمكوناته المختلفة :اﻹله ،المﻼئكة ،اﻷرواح ،اﻷشباح ،الجﻦ ،الشياطيﻦ  ...الخ .لذلﻚ ﻻ
ّ
عﻼقة اﻹنسان ﻣع )عالﻢ الغيب( هذا.
بدّ ﻣﻦ إﺿافة ﻣتّجه جديد يﻀبﻂ َ
في هذا السياق ،ﻻ بدﱠ ﻣﻦ اﻹشارة إلﻰ نقطتيﻦ هاﻣتيﻦ:
ﻣكونات الطبيعة ﻣع بعﻀها البعض :فنحﻦ نعتبر ّ
ت التي
أن رصد العﻼقا ِ
عﻼقة ّ
َ -1
تربﻂ ﻣكونات الطبيعة ﻣع بعﻀها البعض هي ﻣﻦ اختصاص العلوم الطبيعيّة ،وﻻ يمكﻦ
عﻼقة ﻣع ﻣنظوﻣة اﻷفكار التي تش ّكل اﻹيديولوجيا.
بشكل ﻣﻦ اﻷشكال إدخالها في َ
 -2ﻣركزيّة اﻹنسان :في هذه المرحلة نحﻦ غير قادريﻦَ علﻰ حسﻢ الجدل حول كون
بغض النّظر عﻦ
ى أخرى خارج الطبيعة.
ّ
اﻹنسان جزءا ً ﻣﻦ الطبيعة أم أنّه ﻣﻦ إنتاج قو ً
الجوابّ ،
فإن الغاية ﻣﻦ التقسيﻢ المتّجهي السّابق هي تسهيل دراسة العﻼئق الوظائفيّة
التي تفرزها اﻹيديولوجيا فحسب ،وليﺲ إلﻰ فصل عناصر الكون )عالﻢ الغيب،
الطبيعة ،اﻹنسان  ...الخ( عﻦ بعﻀها البعض.
تأسيسا ً علﻰ ﻣا سبق ،يمكﻦ فهﻢ اﻹيديولوجيا الدينيّة ،أو اﻹيديولوجيا بشكل عام ﻣﻦ
الناحية الوظيفيّة وفق اتّجاهيﻦ أساسييﻦ:
 -1اتّجاه خاص أو ذاتي ،تتحدّد فيه عﻼقة اﻹنسان ﻣع ذاته وﻣع )عالﻢ الغيب(،
 -2اتّجاه عام ،تتحدّد فيه عﻼقة اﻹنسان ﻣع ﻣحيطه اﻻجتماعي والطبيعي.
وهذا التّقسيﻢ أو التّمييز ﻻ يختلف عﻦ ذلﻚ الذي توصل إليه )كارل ﻣانهيﻢ ) Karl
صة
 Mahnheimفي كتابه اﻹيديولوجيا واليوتوبيا ،عندﻣا قسّﻢ اﻹيديولوجيّات إلﻰ خا ّ
صة ﻣرتبطة بحالة
وكلية  .Particular and total ideologiesفاﻹيديولوجيا الخا ّ
الفرد ،ويمكﻦ فهمها علﻰ المستوى النّفسي .أﻣا اﻹيديولوجيا الكليّة فهي ﻣرتبطة بحالة
المجتمع كله ،وﻻ يمكﻦ فهمها إﻻ بفهﻢ العﻼقات التي تربﻂ أفراد المجتمع.
نتصور إﻣكانية حصول حالة انعدام الخصوصيّة،
وإﺛباتا ً لنجاعة هذا التّمييز ،يكفي أن
ّ
وهي الحالة التي يتماهﻰ فيها الفرد كليّا ً ﻣع الجماعة ،فيصبﺢ النّاظر إلﻰ الفرد كالنّاظر
إلﻰ الجماعة ،أو باﻷحرى دراسة الفرد تغني عﻦ دراسة الجماعة .أعتقد ّ
أن احتمال
حصول هذه الحالة ﻣنعد ٌم تماﻣاً ،وهذا واﺿﺢ لكل ذي فطنة .لذلﻚ تصبﺢ المحافظة علﻰ
بغض النّظر عﻦ إﻣكانيّة الدّخول
الخصوصيّة ﺿرورةً ،تنبع ﻣﻦ طبيعة اﻹنسان نفسه،
ّ
في سجال حول هذه الخصوصيّة .فاﻷسﺲ العقائديّة تختلف بيﻦ تيّار وآخر )سواء ديني
أو علماني( وتعود إلﻰ قناعات ُﻣ ّ
نظري المذهب وقد تكون ﻣتناقﻀة ﻣع المذاهب
والتيارات اﻷخرى .لذلﻚ يقتﻀي الواجب اﻷخﻼقي واﻹنساني احترام هذه
الخصوصيّات ،ﻷنه في هذا الكون هناك العديد ﻣﻦ القﻀايا غير المحسوﻣة علميا ً وك ﱞل
يحاول ترجيﺢ قناعاتِه.
في ﺿوء ﻣا تقدّم ،يبدو جليا ً ّ
أن الفﻀاء الحقيقي للتّﺂﺛر بيﻦ اﻹيديولوجيات هو نفسه
الفﻀاء الذي يتﺂﺛر فيه اﻷفراد ،وبالتالي ستكون بؤرة الجدل والحوار ﻣتر ّكزة حول
اﻻنعكاسات المباشرة ﻹفرازات هذه اﻹيديولوجيات علﻰ العﻼقة بيﻦ أفراد المجتمع في
ذلﻚ الفﻀاء الذي يتيﺢ هذا النوع ﻣﻦ التﺂﺛر.
ولقد عبّر عﻦ ذلﻚ اﻷنثربولوجي اﻻجتماعي )ألفرد رادكليف-براون Alfred
 (Radcliffe-Brownفي ﻣعرض ﻣناقشته للتّحليل البنيوي-الوظيفي للدّيﻦ
 ((Structural--function-al analysis of religionحيث كتب :نحﻦ ننطلق ﻣﻦ
الفرﺿيّة ّ
بأن الوظيفة اﻻجتماعيّة للدّيﻦ ﻻ ترتبﻂ بصدقه أو كذبه ،فاﻷديان التي نعتبرها
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خاطئة أو حتﻰ ﻣتناقﻀة يمكﻦ أن تكون جزءا ً ﻣﻦ آليات اجتماعيّة ،وبدون هذه اﻷديان
ﻣمكﻦ ).(2
غير
"الكاذبة" يصبﺢ التّطور اﻻجتماعي
ّ
ٍ
وتطور الحﻀارة الحديثة َ
في ﺿوء ﻣا تقدّم ،فإننا نعتبر ّ
أن اﻷسﺲ العقائديّة لحزب ﷲ أو المذهب الشيعي عموﻣاً،
أو اﻷسﺲ العقائديّة لباقي أحزاب ﻣحور المقاوﻣة هي خصوصيّة تميّز هذا الحزب أو
ّ
يحق ﻷحد التّدخل بها إﻻ بالقدر الذي يسمﺢ به التيار المعني بذلﻚ.
ذاك عﻦ غيره ،وﻻ
ّ
ولكﻦ باب الحوار والجدل يجب أن يبقﻰ ﻣفتوحا ً في القﻀايا التي ترتبﻂ بباقي اﻷحزاب
والمنظمات اﻻجتماعيّة والتّيارات السياسيّة والفكريّة أو باقي ﻣؤسّسات المجتمع.
ﻣا يه ّمنا في هذه المقالة هو دور أحزاب المقاوﻣة أو ﻣوقفها ﻣﻦ الصراع العربي-
اﻹسرائيلي ،أ ّﻣا الحديث عﻦ َعﻼقاتها ﻣع باقي أحزاب وتيارات البلدان التي تنتمي إليها
والقﻀايا اﻻجتماعية المشتركة ،فيجب تركها لتلﻚ اﻷحزاب والتّيارات فقﻂ؛ ففي تلﻚ
القﻀايا ﻻ يمكننا البﺖّ نهائيا ً ﻷنّها تقع خارج الفﻀاء اﻻجتماعي الذي نعيش فيه،
بالمقابل ّ
فإن الصراع العربي -اﻹسرائيلي هو ﻣسألة ﻣشتركة بيﻦ العديد ﻣﻦ الدول،
وبعﻀها يقع بعيدا ً عﻦ الفﻀاء الجيو سياسي الذي يتفاعل فيه هذا الصراع.
في الحقيقةّ ،
إن تحرير اﻷرض وﻣقاوﻣة اﻻحتﻼل وطرد الغزاة هو حق يجب أن تتفق
بغض النّظر عﻦ اﻻنتماءات
واﻹيديولوجيات
والمذاهب
والفلسفات
العقائد
عليه جميع
ّ
الدينيّة والسياسيّة ،وعدم تأييد هذا الحق يعني تأييد الظلﻢ والطغيان وﻣعاداة اﻹنسان.
وكل إيديولوجيا تُفرز ﻣبادئ ﻻ تؤيد هذا الحق تحتاج إلﻰ ﻣراجعة وتدقيق ،ﻷنها ببساطة
ﻣعادية ﻷبسﻂ حقوق اﻹنسان .وبالتالي ّ
فإن ﻣوقف أحزاب ﻣحور المقاوﻣة هو ﻣوقف
بغض النّظر عﻦ اتّفاقنا أو اختﻼفنا حول )الخصوصيات الدينيّة(
طبيعي ويجب دعمه
ّ
لهذه اﻷحزاب.
في الكثير ﻣﻦ المناسبات ،يرفع فﻼسفة الطبخ اﻹعﻼﻣي في وجه العلمانييﻦ والملحديﻦ
ﻣﻦ ﻣؤيدي حزب ﷲ تهما ً وﻣعﻀﻼت ،يعتقدون بأنها ستكون ُﻣفحِ مةً لهﻢ ،وهي في
ّ
الطبخ اﻹعﻼﻣي العلمانييﻦ
الحقيقة كاﻻصطياد في الماء العكر؛ إذ يتّهﻢ فﻼسفة
وال ُملحديﻦ بانقﻼبهﻢ علﻰ ذاتهﻢ بتأييدهﻢ لحزب ﷲ ،ﻷنّه حركة دينيّة .كما ّ
أن ﺿعاف
العلمانييﻦ والملحديﻦ ﻣﻦ ﻣؤيّدي ﻣحور المقاوﻣة يشعرون بالغبﻦ عند توجيه السؤال
المفخخ التالي لهﻢ :لو رفعﺖ ّ
ﻣنظمتا داعش وجبهة النصرة اﻹرهابيّتان السّﻼح في وجه
إسرائيل فهل ستؤيدونهما؟
اﻷول:
في الحقيقة ،هاتان التّهمتان ﻣترابطتان بشكل كبير؛ وهنا يوجد عنصرا ربﻂّ ،
إسرائيل ،والثّاني :الخلفية الدينية ﻷحزاب ﻣحور المقاوﻣة والمنظمات اﻹرهابية آنفة
الذكر.
يقول فﻼسفة ّ
الطبخ اﻹعﻼﻣي:
العلمانيّة هي التّحرر ﻣﻦ أﺛر اﻷديان في الحياة العا ّﻣة ،وبالتالي ﻻ يجب تأييد حزب ﷲ
كافر بعلمانيّته وﻣنقلبٌ علﻰ
ﻷنه حركة دينيّة ،وكل ﻣﻦ يؤيد حزب ﷲ ﻣﻦ العلمانييﻦ هو
ٌ
نفسه ،بل يخفي انتماءه الدّيني ﻷسباب ﻣختلفة.

أﻣا السؤال اﻵخر ،حول بعض المنظمات اﻹرهابيّة ،وهو في الواقع سؤال خبيث،
يحاول ﻣﻦ يطرحه حشر العلمانييﻦ والملحديﻦ في الزاوية ،ويخفي هذا السؤال خلفه
الكثير ﻣﻦ التّﻀليل؛ إذ يحاول طارحوه خلﻂ اﻷوراق بقولهﻢّ :
إن داعش والنّصرة
ﻣتطرفةٌ أو
وأحزاب ﻣحور المقاوﻣة هي أحزاب دينيّة وبالتالي فجميعها أحزابٌ
ّ
إرهابيةٌ! إﺿافةً إلﻰ ذلﻚ ،يعتبر هؤﻻء ّ
أن فصل الخطاب هو في ﻣعاداة إسرائيل أو ﻻ
ﻣعاداتها؛ فكأن ﻣعاداة إسرائيل بمثابة ﻣعاداة لكل باطل وشرُ ،ﻣتناسيﻦ ّ
أن بعض دول
العالﻢ تقيﻢ عﻼقا ٍ
ت ﻣع إسرائيل ،لذلﻚ ﻣﻦ حقّنا أن نسألهﻢ :لماذا تسافرون إلﻰ تلﻚ الدّول
التي تقيﻢ عﻼقا ٍ
ت دبلوﻣاسيةً ﻣع إسرائيل؟ ولماذا ﻻ تتّهمونهﻢ بدعﻢ اﻹجرام؟
وبالرغﻢ ﻣﻦ هذا وذاك فالجواب علﻰ هذا السؤال بسي ٌ
ﻂ وواﺿﺢٌ ،لذلﻚ نقول :ﻻ ينفي
ّ
ي ٍ ﻣنهما! لذلﻚ قبل ﻣناقشة إﻣكانيّة
تخاص ُﻢ
ٍ
ﻣجرم ﻣع ﻣجرم صفة اﻹجرام عنهما أو عﻦ أ ّ
حدوث حرب بيﻦ هذه المنظمات اﻹرهابيّة وإسرائيل عليكﻢ أوﻻً إزالة صفة اﻹرهاب
ّ
المنظمات.
عﻦ هذه
وﻣﻦ اﻻتّهاﻣات الغريبة التي يت ّﻢ توجيهها إلﻰ ﻣؤيّدي أحزاب المقاوﻣة هو ّ
أن جميع
التّنظيمات اﻹسﻼﻣيّة تسعﻰ بشكل رئيﺲ ﻹقاﻣة ﻣشروعها اﻹسﻼﻣي ،المتمثّل بالخﻼفة
اﻹسﻼﻣية ،وبقوة السّﻼح الذي تستخدﻣه في ﻣقاوﻣة المحتل اﻷجنبي .الغرابة تتمثل في
نقطتيﻦ ﻣترابطتيﻦ:
اﻷولﻰ -أيﻦ هو الفﻀاء الجيو سياسي لهذه المشاريع؟
الثانية -هل تستطيع ّ
ي ﻣكان ﻣﻦ هذا العالﻢ
ﻣنظمة ﻣا إقاﻣة ﻣشروع ﻣا ّ
بقوة السّﻼح في أ ّ
دون أن يترك ذلﻚ ردّة فعل عند باقي اﻷطراف؟
لذلﻚ ،علﻰ ﻣﻦ يوجّه هذا اﻻتّهام توﺿيﺢ هاتيﻦ النقطتيﻦ أوﻻً لكي نستطيع التفصيل في
هذه المسألة.
ب
ختاﻣاً ،قد يتمكﻦ المرء ﻣﻦ إعداد باطل لكل حق بجمع الجهائل واﻷﺿاليل ﻣﻦ كل حد ٍ
ب ،لغايات قد تكون جليّةً أو غاﻣﻀةً ،ولكﻦ هذا لﻦ يزيد المسألة إﻻ التباساً ،لذلﻚ
وصو ٍ
فالتّحليل العلمي السّليﻢ الذي يستند إلﻰ أصول واﺿحة هو اﻷسلﻢ ،وهو ﻣا حاولنا طرحه
في هذه المقالة ،وأرجو أن نكون قد وفقنا في ذلﻚ 
===
هوامش
) (1الفلسفة المطبخيّة :هي ﻣحاولة إعطاء أجوبة ُﻣرﺿية عﻦ المسائل الكبرى في الفلسفة والدّيﻦ
والسياسة والفﻦ ،لذلﻚ أُطلِق عليها فلسفة المطبخ ﻷنّها تتﻀ ّمﻦ ﻣحاولةً ﻹرﺿاء المتلقّي دون
كتذوق الطعام أﺛناء تحﻀيره.
التّعمق في التّفاصيلّ ،
) (2التحليل البنيوي-الوظيفي لﻺيديولوجيا :أول ﻣﻦ قام بدراسة وتطوير هذا الموﺿوع الفﻼسفة
أوغسﺖ كوﻣﺖ  August Comteوإﻣيل دورخيﻢ  Emile Durkheimﺛﻢ قام بتطويره
اﻷنثربولوجيان برونيسﻼف ﻣالينوفسكي  Bronislaw Malinowskiوألفرد راد كليف-براون
 Alfred Radcliffe-Brownوكذلﻚ عالما اﻻجتماع روبرت ﻣيرتون Robert Merton
وتالكوت بارسونﺲ  Talcott Parsonsوغيرهﻢ.

في ﻣقابل ذلﻚ ،يحق لنا أن نطرح علﻰ ﻣﻦ يتّهﻢ العلمانييﻦ باﻻنقﻼب الذّاتي السؤال
اﻵتي:
إذا كان ﱡ
ئ دينيﱠةٍ ،فهل يعني هذا أنّكﻢ
حق الدفاع عﻦ النفﺲ ورد العدوان ناجما ً عﻦ ﻣباد َ
ّ
الحق عندﻣا يت ّﻢ اﻻعتداء علﻰ ﻣجموعة دينية ﻣا؟!
يجب ّأﻻ تؤيدوا هذا
فإذا كان الجواب نعﻢ ،فهذا يعني أ ّنكﻢ تناصرون ّ
الظالﻢ والمعتدي علﻰ أخوتكﻢ في
اﻹنسانية بسبب اﻻختﻼف اﻹيديولوجي ﻣعهﻢ ،وأنتﻢ بذلﻚ ﻻ تختلفون عﻦ اﻹرهابي الذي
حمل السﻼح لقتل ك ّل ﻣﻦ يختلف ﻣعه! وإذا كان الجواب ﻻ ،فيجب أن تقدّﻣوا لنا تفسيرا ً
ﻻعتراﺿكﻢ علﻰ تأييد العلمانييﻦ ﻷحزاب ﻣحور المقاوﻣة في ﻣواجهة إسرائيل.
أ ّﻣا عند توجيه هذه التّهمة للملحديﻦ ،فيصبﺢ قول فﻼسفة ّ
الطبخ اﻹعﻼﻣي علﻰ الشكل:
بما ّ
أن الملحد ينكر وجود ﷲ ،أو وجود قوة خارقة خارجيّة خلقﺖ الكون واﻹنسان ،وبما
ّ
أن جميع اﻷديان تستند علﻰ ﻣبدأ وجود ﷲ ،فعلﻰ الملحد عدم تأييد الحركات الدينيّة بما
فيها أحزاب ﻣحور المقاوﻣة.
أريد تذكير هؤﻻء الفﻼسفة ّ
بأن الملحديﻦ ينظرون إلﻰ الدّيﻦ كظاهرة اجتماعيّة ،أنتجها
اﻹنسان عبر تطوره التّاريخي الطويل ،وبالتالي ﻻ يﻀير الملحدَ تطابقُ آرائه ﻣع بعض
آراء أتباع اﻷديان في القﻀايا غير المرتبطة بوجود ﷲ .عﻼوة ً علﻰ ذلﻚ ،فالملحد يؤﻣﻦ
بالقوانيﻦ الوﺿعيّة ،وﻻ أعتقد ّ
أن هناك قانونا ً وﺿعيّا ً في كل العالﻢ يدعو اﻹنسان إلﻰ
الخنوع واﻻستسﻼم أﻣام الغزاة والطاﻣعيﻦ بأرﺿه وﺛرواته.
21 – The Leftist Writer :: Issue No. 70 :: July 2022

The Leftist

Writer

 يرفض ﻋﻠﻲ أحمد سعيد المﻠقب بأدونيس )1930م(
النمط التقﻠيدي ﻣﻦ النقد ،وهذا ﻣﺎ دفعه إلى إﻋﺎدة قراءة
ﻣراحل تطور الشعر العربﻲ ،قراءة جديدة ﻋﻠى ﺿوء
المعطيﺎت النقدية الحديثة ،وذلك ﻣﻦ خﻼل ثﻼث
ﻣستويﺎت ،وهﻲ :ﻣستوى الرؤيﺎ ،وﻣستوى بنية التعبير،
وﻣستوى الﻠغة الشعرية بشﻜل ﺷمولﻲ ،وليس بفﻜرة ﻣﻦ
أفﻜﺎر يجتزئهﺎ ﻣﻦ نتﺎج الشعراء ،لذلك يقوم ﻣفهوم
الشعرية ﻋند أدونيس ﻋﻠى ﻣجموﻋة ﻣﻦ المفﺎهيم التﻲ
تحدد ﻣﻼﻣﺢ ﺷعريته ،وهﻲ انفتﺎح النص ،والغموض،
والدهشة ،واﻻختﻼف ،والرؤيﺎ ،والحركة ،والزﻣﻦ
الشعري ،وغيرهﺎ ﻣﻦ المفﺎهيم اﻷخرى .
إنه ﺎ ﻣف ﺎهيم تت أطر تح ت ﻣفه وﻣيﻦ ﻣرك زييﻦ ،الثﺎب ت
والمتح ول ،أو اﻷص ل والحداث ة ،واﻷول ي رتبط
بﺎلنظ ﺎم المعرف ﻲ اﻹس ﻼﻣﻲ ف ﻲ ﺷ موليته ،وبﺎﻋتب ﺎر
ال ديﻦ ﻣقيﺎس ﺎ لﻜ ل ﺷ ﻲء ،ف ﺎلقرآن والس نة واﻹجم ﺎع،
ﻣعي ﺎر لفه م الش عر الج ﺎهﻠﻲ ،اﻷص ل الث ﺎنﻲ ،وبه ذا
يﻜ ون اﻷص ل اﻷول ،ال وحﻲ ،غي ر خﺎﺿ ع لﻠ زﻣﻦ
والحرك ة والت ﺎريخ ،حي ث نج د "أس ﺎس اﻹﺷ ﻜﺎل
المعرف ﻲ العرب ﻲ أن اﻻتج ﺎه ال ذي ق ﺎل بﺎلثﺎب ت
النص ﻲ ﻋﻠ ى ﻣس توى ال دينﻲ ،ق ﺎس اﻷدب والش عر
ﻋﻠى الديﻦ".
إن الشعر ﻻحﻖ بﺎلنسبة لﻸصل ،لذلك ﻻ يﻜون ﺷعرا
حسنﺎ إﻻ إذا وافﻖ المعيﺎر ،أي الشعر الجﺎهﻠﻲ فﻲ بعض
جوانبه ،واﻻلتزام بﺎلمضمون اﻷخﻼقﻲ الدينﻲ ،وبهذا
أصبﺢ ﻣﺎ يوافﻖ ﻣﻦ الشعر اﻷسس الدينية جيدا ،وﻣﺎ
يخﺎلفه رديئﺎ ،وتحولت المعرفة الدينية إلى ﻣعيﺎرية
ﻋﺎﻣة ،وﻣﻦ ثم كﺎن حديث أدونيس ﻋﻦ الثﺎبث اﻷصل،
وبهذا المعنى ،أصبﺢ النص الدينﻲ ﻣعيﺎر كل ﺷﻲء
وﻣقيﺎسﺎ له ،بحيث إن كل ﻣﻦ خﺎلفه أو سيخﺎلفه ﻣﻦ
الشعراء يعد ﻣﻦ ﻣفسدي المعﺎنﻲ ،لذلك أنﻜر ﻋﻠمﺎء الﻠغة
والنقﺎد اﻻجتهﺎدات التﻲ جﺎء بهﺎ أبو تمﺎم وأبو نواس
والنفري ،ولنﺎ فﻲ الموازنة التﻲ أقﺎﻣهﺎ اﻵﻣدي بيﻦ
البحتري وأبﻲ تمﺎم خير دليل ﻋﻠى ذلك ،بل يذهب
أدونيس إلى أن هذا المعيﺎر الذي يشﻜل اﻷصل ،هو
الذي جعل أم جندب فﻲ الرواية المشهورة ﻋﻦ
اﻷصمعﻲ تحﻜم لعﻠقمة الفحل ﻋوض زوجهﺎ اﻣرئ
القيس.
يرفض أدونيس هذا الثﺎبت أو السﻠطة التﻲ تدﻋﻲ أنهﺎ
تمﻠك الحﻖ والحقيقة ،وأنهﺎ ﻣﻜتمﻠة وتﺎﻣة فﻲ ذاتهﺎ
ولذاتهﺎ ،إنه نفس التيﺎر التقﻠيدي الذي "رفض التجديد،
فﺎلنص كﺎﻣل أبدا-جديد أبدا .فﻼ تقﻠيد وﻻ تجديد بل
سطوع ﻣستمر لﻠنص فﻲ كﺎﻣل حضوره وبهﺎئه" ،
ويقصد النص الدينﻲ ،ولذلك يعتقد أن التﺎريخ العربﻲ
هو تﺎريخ النظﺎم والسﻠطة التﻲ اكتسبت كمﺎلهﺎ ﻣﻦ
الوحﻲ ،وهﻲ نفسهﺎ التﻲ تمثل الثقﺎفة والفنون ،أي
اﻷصل الثﺎبت الذي يجب أن ﻻ يتجﺎوزه أحد.
واﻷصل ﻻ يتعﻠﻖ بﺎلسبﻖ الزﻣﻲ ،فﺎلشعر الجﺎهﻠﻲ ﻣثﻼ،
يقﺎس ﻋﻠى ﻣعيﺎر الثقﺎفة الجديدة ،أي الثقﺎفة اﻹسﻼﻣية،
ﻷن "الوحﻲ ﻣﻦ حيث إنه تأسيس وبدء ﻣطﻠقﺎن ،يتجﺎوز
اﻷزﻣنة :المﺎﺿﻲ والحﺎﺿر والمستقبل ،فهو المﺎﺿﻲ
ﻣﻦ حيث إنه اﻷول ،وهو الحﺎﺿر ﻣﻦ حيث إنه ﻣستمر،
وهو المستقبل ﻣﻦ حيث إنه اﻷخير المطﻠﻖ" وبهذا
يﻜون المعيﺎر هو اﻷصل الذي يشير إلى الﻜمﺎل،
ويتجﺎوز ،فﻲ الوقت نفسه ،الواقع إلى ﻣﺎ وراء الطبيعة.
ويعتقد أدونيس أن الديﻦ جعل العرب ﻻ يعيشون حيﺎتهم
كمــﺎ يشتهونهـــﺎ ،بل يعيشون ﻣﻦ أجــل اﻵخـرة ،ولذلك
اليساري



ﻋﻠم الجمﺎل وﻋﻠم اﻷخﻼق ﻋند العرب.
وبعيدا ﻋﻦ الثﺎبت ﻋﻠى ﻣستوى السيﺎسة والفﻜر،
ترتبط الشعرية العربية ﻋند أدونيس بﺎلشعر ،أو بطريقة
نظمه وأسبﺎب اكتمﺎله ،وذلك بعد سنه لمجموﻋة ﻣﻦ
المفﺎهيم اﻹجرائية التﻲ ﻣﻜنته ﻣﻦ ﻣسﺎءلة النص
الشعري ،وﻣﻦ أبرز هذه المفﺎهيم نجد ﻣفهوﻣﻲ الرؤيﺎ
والجمﺎلية ،وهمﺎ ﻣرادفﺎن لﻠحداثة الشعرية فﻲ كتﺎبﺎته،
التﻲ تتبعهﺎ فﻲ الموروث الشعري العربﻲ ﻣنذ نشأة
الشعر الجﺎهﻠﻲ الذي أبرز فيه ﻣدى تواسج الشعر ﻣع
الصوت الذي يمنحه رونقﺎ وجمﺎﻻ خﺎصﺎ به ،فيدﻋﻲ
أنهﺎ كﺎنت ﺷعرية ﺷفوية ،تقوم أسﺎسﺎ ﻋﻠى التعبير
الصوتﻲ ،ﻷن الشفوية تستدﻋﻲ "السمﺎع ،فﺎلصوت
يستدﻋﻲ اﻷذن ،أوﻻ ،ولهذا كﺎن لﻠشفوية فﻦ خﺎص فﻲ
القول الشعري ،ﻻ يقوم فﻲ المعبﱠر ﻋنه ،بل فﻲ طريقة
التعبير".

 


إن الشعرية الشفوية الجﺎهﻠية ،بهذا المعنى ،تقوم ﻋﻠى
التعبير وطريقة اﻹلقﺎء ،وهو ﻣﺎ يتعﺎرض ﻣع المعﺎيير
التﻲ حددهﺎ النقﺎد القدﻣﺎء فﻲ التمييز بيﻦ جيد الشعر
ورديئه ،فشعرية الشعر الشفوي الجﺎهﻠﻲ ،ﻻ ترتبط
بﺎلمضمون أو الشﻜل الشعري فقط ،بل بﻜيفية إلقﺎئه
وإيصﺎله لﻠمتﻠقﻲ أيضﺎ.

 

لقد حﺎول أدونيس ،وهو يتتبع ﻣراحل الشعر العربﻲ،
أن يرصد العﻼقة بيﻦ الشعر واﻹلقﺎء فﻲ الحيﺎة
الجﺎهﻠية ،فﻜﺎنت الشعرية العربية فﻲ هذه الفترة ﻣرتبطة
بﺎﻹلقﺎء والصوت والرنيﻦ والسمﺎع ،وهﻲ خصﺎئص
ﻋدهﺎ أسﺎس المفﺎﺿﻠة بيﻦ الشعراء ،كل هذا فﻲ سيﺎق
حديثه ﻋﻦ البداية اﻷولى لﻠشعر ولنشوء القصيدة ،فقد بدأ
سجعﺎ ثم رجزا ثم قصيدا ليتنﺎول بﺎلتفصيل كل ﻣرحﻠة
ﻋﻠى حدة ﺷﺎرحﺎ أهميتهﺎ ودورهﺎ فﻲ بنﺎء صرح
الشعري العربﻲ ،الذي ﺷﻜل فيمﺎ بعد اﻷصل الثﺎبت.

المغرب

وستتغير ﻣبﺎدئ الشعرية الشفوية ﻣع الخﻠيل بﻦ أحمد
الفراهيدي الذي يعد "أول ﻣﻦ نظر لﻠشفوية الشعرية
الجﺎهﻠية ،فﻲ أهم خصﺎئصهﺎ -ﻋنيت الوزن والقﺎفية"...
فقﺎﻣت ﺷعرية جديدة تنبنﻲ ﻋﻠى التقعيد لﻠوزن واﻹيقﺎع،
وهو سبب ﻣﻦ أسبﺎب تقييد الشعر ،وانﻜفﺎئه ﻋﻠى نفسه
بسبب القيود الشﻜﻠية حسب أدونيس.

غﺎبت الذاتية ،وغﺎب ﻣعهﺎ تحديد وﻋﻲ اﻹنسﺎن العربﻲ
لﻠحيﺎة والﻜون والعﺎلم ،ﻷنه "حيﻦ يؤكد النقد التقﻠيدي
الشعري ﻋﻠى ﻋدم الخروج ﻋﻦ العﺎدة ،فإنه يؤكد ﻋﻠى
نفﻲ ذات الشﺎﻋر ،أي نفﻲ بﺎطﻦ اﻹنسﺎن توكيدا لﻠظﺎهر
السﺎئد"  ،لقد أصبحت العﺎدة المتوارثة ﻋﻦ اﻷصل
ﻣعيﺎرا يحتذى به ،وكﻠمﺎ ابتعدنﺎ زﻣنيﺎ ﻋﻦ اﻷصل زادت
قيمته ،وظﻦ اﻹنسﺎن العربﻲ أنه يعيش فﻲ زﻣﻦ
الﻼأصل.

وﻣﺎفتئ أن اتسعت الرقعة الجغرافية لﻠدولة العربية
نتيجة الفتوحﺎت اﻹسﻼﻣية ،فﺎحتﻜت ﻣجموﻋة ﻣﻦ
اﻷجنﺎس البشرية فيمﺎ بينهﺎ ،تأثيرا وتأثرا ،انعﻜست ﻋﻠى
الشعرية العربية القديمة ،لذلك ستظهر ﻣجموﻋة ﻣﻦ
الﻜتﺎبﺎت التﻲ حﺎولت اﻻنتصﺎر لﻸدب العربﻲ القديم،
وهو ﻣﺎ يجعل ﻣﻦ الشعر الجﺎهﻠﻲ أنموذجﺎ يحتذى به،
فﻜﺎنت الشعرية الشفوية الجﺎهﻠية ،كمﺎ يرى أدونيس،
النموذج الراقﻲ لﻠشعر ﻋند النقﺎد القدﻣﺎء ،لذلك اﻋتبر
المدرسة النقدية القديمة القﺎئمة ﻋﻠى أصول الديﻦ وﻋﻠوم
الﻠغة ﻋﺎئقﺎ فﻲ تحقيﻖ الحداثة الشعرية ،ويقصد بذلك
ﻣسﺎيرة النقد لﻠتطورات التﻲ طرأت ﻋﻠى القصيدة.

وﻋندﻣﺎ أصبﺢ الشعر ﻋﻠى هذه الشﺎكﻠة ،يروم إلى
تهذيب سﻠوك اﻹنسﺎن ،ويسعى إلى سموه ،أصبﺢ
ﻣمﺎرسة دينية ،ليس له ﻣعنى إﻻ ﻣﻦ حيث إنه "كﻼم
حسﻦ أو سﻲء :الحسﻦ يأﻣر وينهى وفقﺎ لمﺎ يأﻣر به
الديﻦ وينهﻲ ﻋنه ،والسﻲء ﻣﺎ كﺎن بخﻼف ذلك" وﻣرد
ذلك إلى اﻻﻋتقﺎد السﺎئد بأن الديﻦ يتضمﻦ وجه الجمﺎل
الﻜﺎﻣل ،الذي ﻻ يجب لﻸديب أن يتجﺎوزه ،فهو جمﺎل
ﻣطﻠﻖ ،جمﺎل إلهﻲ ،وهذا سبب جعل أدونيس يوحد بيﻦ

وبﺎلرغم ﻣﻦ أن النقد القديم ،المبنﻲ ﻋﻠى قواﻋد الﻠغة
العربية والبﻼغة القديمة ،أﻋﺎق تطور الشعرية العربية،
إﻻ أن القرآن أسهم – فﻲ نظر أدونيس  -فﻲ تحديد هذه
الشعرية وتطويرهﺎ ،وليس العﻜس كمﺎ يعتقد البعض،
إﺿﺎفة إلى بعض الﻜتب التﻲ أثرت فﻲ ﻣسﺎر اﻷدب
العربﻲ ،والشعر ﻣنه خﺎصة ،ﻣثل "ﻣشﻜل القرآن ﻻبﻦ
قتيبة )توفﻲ سنة 276ه( و"النﻜت فﻲ إﻋجﺎز القرآن"
لرﻣـــﺎنﻲ )توفﻲ سنة 374ه( ،و"بيــــﺎن إﻋجﺎز القرآن"
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لﻠخطﺎبﻲ )توفﻲ سنة 388ه(.
لقد كﺎنت لهذه الﻜتب آثﺎر بﺎلغة فﻲ تحديد الشعرية
العربية "وﻣعنى ذلك أن النص القرآنﻲ كﺎن فﻲ هﺎتيﻦ
القراءتيﻦ ،وفﻲ جميع الحﺎﻻت ،أسﺎس الحركة الثقﺎفية
اﻹبداﻋية ،فﻲ المجتمع العربﻲ ،اﻹسﻼﻣﻲ ،وينبوﻋهﺎ
وﻣدارهﺎ غير أن القراءة الثﺎنية هﻲ التﻲ ﻣهدت ،كمﺎ
أرى لﻠنقﻠة ﻣﻦ الشفوية الشعرية الجﺎهﻠية إلى ﺷعرية
الﻜتﺎبة" ؛ ويقصد تأثير القرآن فﻲ الﻜتﺎبﺎت الشعرية ﻷنه
اتخذ أنموذجﺎ لﻠﻜتﺎبة اﻷدبية.
ويضيف أدونيس فﻲ قراءته لﻠشعرية العربية فﻜرة
ﻣغﺎيرة لمﺎ كﺎن سﺎئدا فﻲ ﻋﻼقة القرآن بتأسيس الشعرية
العربية القديمة ،وهﻲ الفﻜرة التﻲ تقول إن القرآن حد
ﻣﻦ تطوير اﻷدب وازدهﺎره ،حيث يمﻜﻦ القول "إن
النص القرآنﻲ الذي نُظر إليه بصفته نفيﺎ لﻠشعر ،بشﻜل
أو بﺂخر ،هو الذي أدى ﻋﻠى نحو غير ﻣبﺎﺷر ،إلى فتﺢ
آفﺎق لﻠشعر ،غير ﻣعروفة وﻻ حد لهﺎ ،وإلى تأسيس النقد
الشعري ،بمعنﺎه الحﻖ".
ويرى أدونيس أن النقد فﻲ ﻣعظمه اتخذ الشعر الجﺎهﻠﻲ
أنموذجﺎ يحتذى به ،وﻣﻦ خﻼله تم تقويم الشعر الﻼحﻖ
)ﺷعر صدر اﻹسﻼم ،والعصر اﻷﻣوي ،والعصر
العبﺎسﻲ ،(...بﺎﻹﺿﺎفة إلى دور القرآن وبعض الﻜتب
التﻲ تحدثنﺎ ﻋنهﺎ سﺎبقﺎ فﻲ تحديد ﻣعﺎلم الشعرية العربية
القديمة ،وقد قدم ثﻼثة نمﺎذج لدراسة ﻋﻼقة الشعرية
بﺎلفﻜر ،التﻲ ستحدث تطورا كبيرا فﻲ النص الشعري،
وستؤدي إلى حداثة ﺷعرية ،وهﻲ النص النواسﻲ
والنفري والمعري ،حيث يقول "أصف النص الشعري
ﻋند أبﻲ نواس والنفري والمعري بأنه نص فﻜري-
تخيﻠﻲ :فﻜري ﻷنه يخترق حقول المعرفة فﻲ
ﻋصورهم ،وينتج القﻠﻖ المعرفﻲ إزاء الديﻦ والقيم
واﻷخﻼق ،إزاء ﷲ والغير ،الحيﺎة والموت وإزاء
ﻣختﻠف المشﻜﻼت اﻷخرى التﻲ يواجههﺎ اﻹنسﺎن..
وتخيﻠﻲ ﻻ بمعنى أنه يصدر ﻋﻦ الخيﺎل الحسﻲ-
النفسﻲ ،بل بﺎلمعنى الصوفﻲ كمﺎ يتجﻠى ،خصوصﺎ فﻲ
النص النفري"  ،وقد أبرز العﻼقة السﺎئدة فﻲ هذه الفترة
المتمركزة ﻋﻠى النظﺎم المعرفﻲ المتمثل فﻲ الﻠغة
العربية والعﻠوم الشرﻋية ،نحوا وبﻼغة ،وفقهﺎ وكﻼﻣﺎ،
هذا اﻻتجﺎه الذي رفض تسﺎوق الشعر والفﻜر ،واﻋتبره
أدونيس ﻣﻦ بيﻦ اﻷسبﺎب التﻲ أفسدت الحداثة الشعرية
القديمة.
لقد ظهرت الذاتية ﻋند الشعراء الذيﻦ ذكرنﺎهم سﺎبقﺎ،
وهﻲ ذاتية تعﻜس رؤيﺎ ﻣﻦ العﺎلم ،ذاتية ﻣستفزة لﻠنظﺎم
المعرفﻲ القديم ،وهو ﻣﺎ يقصده أدونيس بﺎلتحول أو
الحداثة ،فمﻦ سيمﺎتهﺎ أنهﺎ تقوم ﻋﻠى تجﺎوز اﻷصل،
فهﻲ تمثل الصراع بيﻦ النظﺎم القﺎئم ﻋﻠى السﻠفية والجديد
المحدث المخﺎلف له ،والذي يجسد الرغبة فﻲ تغييره
وتجﺎوزه ،والحداثة بهذا المعنى "قول ﻣﺎ لم يعرفه
ﻣوروثنﺎ ،أو هﻲ قول المجهول ﻣﻦ جهة ،وقبول بﻼ
نهﺎئية المعرفة ﻣﻦ جهة ثﺎنية" لذلك كﺎنت الحداثة
تنبنﻲ ﻋﻠى ثﻼثة ﻣبﺎدئ:
 ﻣبدأ الحرية اﻹبداﻋية دون أي قيد. ﻣبدأ ﻻ نهﺎئية المعرفة ،وﻻ نهﺎئية الﻜشف. ﻣبدأ التغﺎير واﻻختﻼف والتعدد.وأول تيﺎرات الحداثة فﻲ العﺎلم العربﻲ ،تيﺎر سيﺎسﻲ
فﻜري يمثﻠه الخوارج وثورة الزنج والقراﻣطة ،وانتشﺎر
اﻻﻋتزال والعقﻼنية ،وقد اتخذت أبعﺎدا ﻣختﻠفة فﻲ الفﻦ
حيث لم يعد الشعر واﻷدب يقﺎس ﻋﻠى الديﻦ .وهﻜذا
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بدأت الحداثة فﻲ المجتمع العربﻲ "كموقف يتمثل
المﺎﺿﻲ ويفسره بمقتضى الحﺎﺿر ،ويعنﻲ ذلك أن
الحداثة بدأت سيﺎسيﺎ ،بتأسيس الدولة اﻷﻣوية ،وبدأت
فﻜريﺎ بحركة التأويل".
لقد اتخذت الحداثة ﻋند أدونيس بعدا ثوريﺎ ﻋﻠى
المﺎﺿﻲ ،المشﻜل لﻸصل الثﺎبت الذي يقﺎس ﻋﻠيه كل
ﺷﻲء ،وﻣﻦ أول الشعراء الذيﻦ خﺎلفوا اﻷصل نجد بشﺎر
بﻦ برد "ﻋﻠى صعيد الﻜتﺎبة الشعرية الوجه اﻷول،
اﻷكثر بروزا لهذه الحداثة ،فهو يعتبر أول المحدثيﻦ
بﺎلمعنى العﺎم ،ﻣمﻦ خرجوا ﻋﻠى ﻣﺎ سمﻲ "ﻋمود الشعر
العربﻲ"" وتمثل هذا الخروج فﻲ كون الﻠغة الشعرية
ﻋنده أصبحت ذات أبعﺎد ﻣجﺎزية ،وأصبﺢ الشعر ﻣع هذا
التجديد ،يتجﺎوز وظيفته التقﻠيدية ،فﻠم يعد يصدر ﻋﻦ
قريحة وقﺎدة ،وإنمﺎ هو فﻦ ،وأﺿحى المضمون
ﻣتجﺎوزا ﻣقﺎبل العنﺎية بﻜيفية قول الشعر.
إنهﺎ بوادر حداثة تشﻜﻠت ﻣعﺎلمهﺎ ﻣﻦ خرق المألوف،
والنظم ﻋﻠى غير ﻣثﺎل سﺎبﻖ ،وقد كﺎن هذا سببﺎ جعل
النقﺎد يبعدون هؤﻻء المحدثيﻦ ﻣﻦ خﺎنة الشعراء ،وﻣﻦ
هؤﻻء الشعراء أبﺎ تمﺎم الذي انتشل الشعر ﻣﻦ الطبع إلى
الصنعة "إنه يخﻠﻖ فﻲ الﻠغة حيوية ﻣستقﻠة ،وﺷعره
يحرك بدء ﻣﻦ ذاته ،ﻣﻦ اكتفﺎئه بذاته ،وﻻ يحرك
بموﺿوﻋه أو بأي ﻋنصر خﺎرجﻲ ،إن فعل ﺷعره يتوالد
ﻣﻦ طﺎقته الﻠغوية الخﺎصة ،إن ﺷعره فعﺎل بذاته".
كمﺎ يرى أدونيس ،أن العرب قد حﺎولوا طمس هذه
الحداثة العربية ،التﻲ بدأت فﻲ ﻣرحﻠة ﻣتقدﻣة ﻣﻦ تﺎريخ
اﻷدب العربﻲ ،لﻜﻦ سرﻋﺎن ﻣﺎ استﻠهموهﺎ ﻣﻦ خﻼل
تفﺎﻋﻠهم ﻣع الغرب ،و"فﻲ هذا نﻠتمس بعض اﻷسبﺎب
التﻲ جعﻠت المفﻜريﻦ العرب "الحديثيﻦ" يتﻜيفون
بصدﻣة الغرب الحداثوية ،وينظرون إلى الحداثة،
بوصفهﺎ ﻣنجزا تقنيﺎ فﻲ الدرجة اﻷولى -وﻣﻦ هنﺎ كﺎنت
الحداثة فﻲ المجتمع العربﻲ وﻻ تزال ﺷيئﺎ ﻣجﻠوبﺎ ﻣﻦ
الخﺎرج ،إنهﺎ حداثة تتبنى الشﻲء المحدث ،وﻻ تتبنى
العقل أو المنهج الذي أحدثه .فﺎلحداثة ﻣوقف ونظرة قبل
أن تﻜون نتﺎجﺎ"  ،هﻜذا ينتقد أدونيس ﻣدﻋﻲ الحداثة ﻣﻦ
العرب.
وترتبط الحداثة الشعرية التﻲ يؤرخ لهﺎ أدونيس
بﺎلعصر العبﺎسﻲ ﻣﻦ خﻼل النمﺎذج السﺎبقة التﻲ قﺎم
بدراستهﺎ ،ويرجع أسبﺎب نشأتهﺎ إلى ﻣجموﻋة ﻣﻦ
العواﻣل ،حيث "نشأت الحداثة العربية فﻲ حركة بثﻼثة
أبعﺎد :البعد المدينﻲ -الحضري بقيمه ورﻣوزه ،ﻣقﺎبل
الصحراء أو البﺎدية ،وهذا ﻣﺎ أفصﺢ ﻋنه وأرسﺎه ،ﻋﻠى
نحو فريد ﺷعر أبﻲ نواس ،والبعد الﻠغوي-المجﺎزي ،أو
البﻼغة والمجﺎز ،ﻣقﺎبل ﻣﺎ يمﻜﻦ تسميته بـ"بﻼغة
الحقيقة" كمﺎ تتجﻠى فﻲ الشعر الجﺎهﻠﻲ .وأفصﺢ ﻋﻦ هذا
البعد وأرسﺎه ،ﻋﻠى نحو فريد أيضﺎ ،ﺷعر أبﻲ تمﺎم
والﻜتﺎبة الصوفية ،وأخيرا بعد التفﺎﻋل ﻣع ثقﺎفﺎت اﻵخر
غير العربﻲ ،والتشبع بهﺎ إحﺎطة وتمثيﻼ".
لقد كﺎنت الحداثة ﻋند أدونيس رؤية جديدة لﻠحيﺎة
والﻜون ،وطرقﺎ جديدة فﻲ التعبير ،إنهﺎ نفﻲ لﻸصل ﻣﻦ
حيث هو ﻣعيﺎر لﻜل ﺷﻲء ،فهو يشير ،ﻣثﻼ ،إلى أننﺎ
"حيﻦ ندرس ﺷعر أبﻲ نواس يبدو أنه يﻜشف ،بشﻜل
ﻋﺎم ،ﻋﻦ قضﺎيﺎ أربع ﻣتﻼزﻣة وﻣترابطة :ﻋﻦ ﻣحسوس
جديد ،أي نمط ﻣعيﻦ ﻣﻦ اﻷﺷيﺎء ،وﻋﻦ حدث جديد ،أي
نمط ﻣﻦ الوقﺎئع ،وﻋﻦ تجربة جديدة ،أي نمط ﻣعيﻦ ﻣﻦ
الحيﺎة ،وﻋﻦ لغة ﺷعرية جديدة ،أي نمط ﻣعيﻦ ﻣﻦ
التعبير".

إنه تجﺎوز لﻠنمط التقﻠيدي لﻠحيﺎة العربية ،ﻣثل الوقوف
ﻋﻠى اﻷطﻼل ووصف النوق والصحراء ،بل سخر أبو
نواس ﻣﻦ حيﺎة البداوة ،وبذلك أصبﺢ يدﻋو إلى نمط آخر
ﻣﻦ الحيﺎة ،وهو نمط البﻠد أو المدينة ،وهو ﻣﺎ يقتضﻲ
نمطﺎ جديدا ﻣﻦ التعبير ،وهﻲ حداثة ﻣرتبطة بﺎلمﻜﺎن،
أي البعد الحضري المدينﻲ ،كل هذا جعل أبﺎ نواس يُقدم
ﻋﻠى قطيعة ﻣع المﺎﺿﻲ ،وهذا يعنﻲ أنه "ﻻ يرث ،بل
يؤسس ،وﻻ يﻜمل ،بل يبدأ .إنه ﻻ يعود إلى اﻷصل،
وإنمﺎ يجد هذا اﻷصل فﻲ حيﺎته ذاتهﺎ وبدء ﻣﻦ تجربته ".
الواقع هو أصل التحول الذي ﺷهدته هذه التجربة
الشعرية ،الواقع الذي يهيمﻦ فيه المجون والخمر ،وبهذا
تﻜون الخمرة هﻲ بؤرة التحوﻻت ،وبهﺎ ترتبط جميع
اﻷﺷيﺎء "إنهﺎ ﻣفتﺎح يصﻠنﺎ بﺎﻷبواب كﻠهﺎ .إنهﺎ صيغة
لوجود كل ﺷﻲء ،واسم تصدر ﻋنه تسمية كل ﺷﻲء،
وهﻲ ،إذن ،النقطة التﻲ تتﻼقى فيهﺎ الذات والطبيعة،
والتﻲ تﻜشف ﻋﻦ أن النفﺎذ إلى أﻋمﺎق الذات إنمﺎ هو،
فﻲ الوقت نفسه ،نفﺎذ إلى أﻋمﺎق الطبيعة ".
وبهذا تﻜون حداثة أدونيس أقرب إلى ثورة ﻋﻠى اﻷخﻼق
التﻲ أقرهﺎ اﻷصل ،فﻜﺎن المجون سﻼحه لرفض تقييد
حرية اﻹنسﺎن ،وﻣنه رفض التقﻠيد الشعري التقﻠيدي،
ورفض كذلك التقﻠيد الدينﻲ ،ليعوض نقصﺎ ﺷﺎﻣﻼ أو ﻣﺎ
كﺎن يعتقد أنه كمﺎل .وبﺎلتﺎلﻲ يﻜون الفرق بيﻦ أبﻲ نواس
والشﺎﻋر التقﻠيدي "هو أن هذا اﻷخير يصدر ﻋﻦ التأﻣل
الذهنﻲ ،فيﻼحظ ويصف ،بينمﺎ يرفض أبو نواس كل
ﻣعرفة ﻻ تﻜون ﻣعﺎنﺎة ذاتية وغبطة وﺷعورا بﺎلتﺂلف ﻣع
الﻜون" ،وهﻜذا أخرج أبو نواس الشعر ﻣﻦ إطﺎر دينﻲ،
يعﻜس أسسه وتوجهﺎته إلى إطﺎر العﻼقة بﺎلواقع والذات.
ورغم أن ﺷعرية أدونيس ترتبط بﺎلشعر ،أكثر ﻣﻦ
ارتبﺎطهﺎ بجﺎنب آخر ،فإنهﺎ تنهل ﻣﻦ الخصﺎئص
السوسيوثقﺎفية لﻠمجتمع العربﻲ القديم والحديث ،ﻣﻦ
خﻼل ﻋﻼقتهﺎ بﺎلشفوية والقرآن والفﻜر والحداثة ،لذلك،
الشعرية الحداثية هﻲ نتﺎج هذا التفﺎﻋل بيﻦ العنﺎصر
التﻲ تشﻜل ﻣقوﻣﺎت الشعر العربﻲ ،ورؤية اﻹنسﺎن
لﻠوجود ،وﻣنه ،فإن ﺷعريته تركز ﻋﻠى ﻋنﺎصر نصية
وخﺎرج-نصية.
إن ﻣﺎ قدﻣه أدونيس فﻲ كتﺎبﺎته ،يبيﻦ انتقﺎده لﻠحركة
النقدية القديمة ،وﻻختيﺎرات النقﺎد أيضﺎ ،إذ "إن واقع
الشعرية العربية القديمة لم يرض بﺎل أدونيس ،ويتضﺢ
ذلك فﻲ تعﻠيﻖ أدونيس ﻋﻦ الخطﺎب النقدي القديم فهو
خطﺎب حصر القول الشعري فﻲ قواﻋد نظمية ﻣعينة
بدﻻ ﻣﻦ أن يظل حرا".
نخﻠص إلى أن دراسة أدونيس لﻠشعرية العربية ،جعﻠه
يقرأ اﻹرث اﻷدبﻲ العربﻲ بأدوات حديثة أﻣﻼهﺎ التغير
وتطور المنﺎهج النقدية ،فــ"القراءة التﻲ ينﺎدي بهﺎ
أدونيس هﻲ قراءة التعدد ﻹثبﺎت قراءة تقرأ المﺎﺿﻲ فﻲ
ﺿوء الحﺎﺿر وبﺂليﺎت جديدة ،هذا النوع ﻣﻦ القراءة
فرﺿته الطبيعة الجديدة لﻠنص الشعري فﻲ قيﺎﻣه ﻋﻠى
خصﺎئص كثيرة تعرف بهﺎ ﺷعرية النص وﻣﻦ هذه
الخصﺎئص:
الغموض والفجﺎئية واﻹختﻼف والرؤيﺎ والزﻣﻦ فﻲ
انبجﺎسه وتفجره ﻣﻦ الداخل".
لقد ارتبطت الشعرية ﻋند أدونيس بﺎلعنﺎصر السﺎبقة،
وهﻲ التﻲ تحدد جوهر الشعرية العربية ،فهﻲ ليست
ﻣجرد قواﻋد اﻹيقﺎع والنظم ،وإنمﺎ تتجﺎوزهﺎ إلى السﻠيقة
والفﻜر والحداثة
The Leftist
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 بعد ﻣوت الرسول ﻋﻠيه السﻼم لم تﻜﻦ ظﺎهرة
"تفسير القرآن" ظهرت بعد ،وتركت ﻣعﺎنﻲ القرآن
ﻷفهﺎم الصحﺎبة وآل البيت ﺷفويﺎ حتى جﺎء ﻋصر اﻹﻣﺎم
الطبري فﻲ القرن  3هـ فظهر بأول تفسير لﻠقرآن ﻋﻠى
اﻹطﻼق..
نسبت تفﺎسير كثيرة ﻷئمة قبل الطبري لﻜﻦ لم تدون،
فَفُ ِه َم ﻋﻠى أنهﺎ كﺎنت أقوال وتدبرات لهؤﻻء اﻷئمة حول
آي القرآن ،وبوصفهم أئمة فقهﺎء كﺎن ﻋﻠيهم تفسير
القرآن لﻠنﺎس فنُقل ﻋنهم ذلك التفسير ﻣنه ﻣﺎ وصﻠنﺎ وﻣنه
ﻣﺎ لم يصل ...فﻠيس كل ﻣﺎ قﺎله أئمة السﻠف وصﻠنﺎ وليس
كل ﻣﻦ وصﻠنﺎ ﻋنهم صحيﺢ ،وثبت أن اﻷئمة اﻷربعة لم
يﻜتبوا بأيديهم كتبﺎ ﻣعروفة بل كل ﻣﺎ نسب إليهم ﻣﻦ
كتب إﻣﺎ هو ﻣنحول ﻋﻠى طريﻖ التزوير أو ﻣنقول ﻋﻠى
طريﻖ العزو الذي يصعب التأكد ﻣﻦ صحته...
المهم :ﻋندﻣﺎ خﺎض الفقهﺎء قديمﺎ فﻲ ﻣفهوم )العورة(
انشقوا لمذاهب ،فﻜﻠمة العورة لهﺎ ﻣعنييﻦ:
اﻷول فﻲ الﻠغة :يقول الطﺎهر بﻦ ﻋﺎﺷور "العورة فﻲ
اﻷصل الخﻠل والنقص .وفيه قيل لمﻦ فقدت ﻋينه أﻋور
ﻲ وهﻲ الجهة غير
وﻋورت ﻋينه ،وﻣنه ﻋورة الح ّ
الحصينة ﻣنه بحيث يمﻜﻦ الدخول ﻣنهﺎ كﺎلثغر"
)التحرير والتنوير  (294 /18أﻣﺎ الثﺎنﻲ فﻲ الفقه :يقول
بﻦ ﻋﺎﺷور أيضﺎ "ثم أطﻠقت ﻋﻠى ﻣﺎ يﻜره انﻜشﺎفه..
وكمﺎ سمﻲ ﻣﺎ ﻻ يحب اﻹنسﺎن كشفه ﻣﻦ جسده ﻋورة"
)نفس المصدر(
أﻣﺎ القرآن فذكرهﺎ ثﻼث ﻣرات:
اﻷولى" :وإذ قﺎلت طﺎئفة ﻣنهم يﺎ أهل يثرب ﻻ ﻣقﺎم لﻜم
فﺎرجعوا ويستأذن فريﻖ ﻣنهم النبﻲ يقولون إن بيوتنﺎ
ﻋورة وﻣﺎ هﻲ بعورة إن يريدون إﻻ فرارا" ]اﻷحزاب
 [13والعورة هنﺎ بﺎلمعنى الﻠغوي اﻷول المقصود بهﺎ
لﻠعدو...
الجهة غير الحصينة والمﻜشوفة
ّ
الثﺎنية" :الذيﻦ لم يظهروا ﻋﻠى ﻋورات النسﺎء" ]النور
 [31وسيﺎق اﻵية ﻋﻦ أقﺎرب المرأة المسموح لهﺎ بإبداء
الزينة أﻣﺎﻣهم ،وﻣﻦ تﻠك اﻵية وصل الفقهﺎء لمفهوم
"ﻋورة المرأة" الفقهﻲ أي المﻜﺎن والجسد واﻷﻋضﺎء
الممنوع كشفهﺎ لغير اﻷقﺎرب.
الثﺎلثة" :يﺎ أيهﺎ الذيﻦ آﻣنوا ليستأذنﻜم الذيﻦ ﻣﻠﻜت أيمﺎنﻜم
والذيﻦ لم يبﻠغوا الحﻠم ﻣنﻜم ثﻼث ﻣرات ﻣﻦ قبل صﻼة
الفجر وحيﻦ تضعون ثيﺎبﻜم ﻣﻦ الظهيرة وﻣﻦ بعد صﻼة
العشﺎء ثﻼث ﻋورات لﻜم" ]النور  [58والمعنى أنه
يجب ﻋﻠى العبيد والصغﺎر أن تعﻠموهم اﻻستئذان فﻲ
الدخول ﻋﻠيﻜم فﻲ تﻠك المواقيت التﻲ تنﺎﻣون فيهﺎ،
وبﺎلتﺎلﻲ ﻣفهوم العورة هنﺎ )كﻠﻲ( ينطبﻖ ﻋﻠى البيت
كﻜل أو الحجرة التﻲ هﻲ ﻋورة ذلك الشخص الممنوع
كشفهﺎ...
أﻣﺎ ﻣذاهب تفسير العورة فقد اتفﻖ الفقهﺎء ﻋﻠى وجوب
تغطية العورة لدى الرجﺎل والنسﺎء ،ﻷن القرآن واﺿﺢ
هنﺎ خصوصﺎ فﻲ اﻵية الثﺎنية سورة النور ،لﻜﻦ ﻋندﻣﺎ
فسروا كﻠمة "وﻻ يبديﻦ زينتهﻦ إﻻ ﻣﺎ ظهر ﻣنهﺎ"
انشقوا حول )تفسير الزينة الظﺎهرة( وﻣﻦ هذا اﻻنشقﺎق
ظهر ﻣفهوم )ستر العورة( الذي قصده د .سعد الهﻼلﻲ،
فهو كمﺎ قﺎل ﻋندﻣﺎ خﺎض الفقهﺎء فﻲ هذا المفهوم انشقوا
فﻲ اﻻجتهﺎد فيه ،لﻜﻦ لم يقل أحدا فيهم أن )الحجﺎب
فرض(.
اليساري







ﻲ
 -5روايﺎت ﻋﻦ أبﻲ يوسف تﻠميذ أبﻲ حنيفة أن ذراﻋ ّ
المرأة ﻣﻦ الزينة الظﺎهرة.
وكمﺎ ترى أن ﻣفهوم الحجﺎب فرض لم يقل به الفقهﺎء
فعﻼ ،لﻜﻦ اختﻠفوا حول ﻣفهوم "ستر العورة" الذي هو
ﻣشتﻖ ﻣﻦ ﻣفهوم قرآنﻲ آخر هو "الزينة الظﺎهرة"
ﻲ المرأة وقﺎل
وتخيل أن أحد الفقهﺎء أجﺎز كشف ذراﻋ ّ
أنهﺎ ليست ﻋورة ،وبﺎلطبع لو قيل هذا الﻜﻼم ﻋﻠى النﺎس
ﻻندهشوا أن أحد أكبر أئمة المسﻠميﻦ وهو اﻹﻣﺎم "أبو
يوسف يعقوب اﻷنصﺎري" تﻠميذ أبﻲ حنيفة والمتوفﻲ
ﻋﺎم  182هـ كﺎن يقول بجواز كشف الذراﻋيﻦ...
أي أن ﻣدار خﻼفﺎت الفقهﺎء حول العورة النسﺎئية ﻣردهﺎ
إلى )ﻋﺎدات النﺎس( فﻲ تفسير الزينة الظﺎهرة ،فقﺎلوا أن
ﷲ أجﺎز كشف الزينة الظﺎهرة لعدم التﻜﻠف ولتحقيﻖ
المصﻠحة العﺎﻣة وﻋدم إيذاء المجتمع خصوصﺎ النسﺎء،
فمﻦ قﺎل أن جسم المرأة كﻠه ﻋورة – ﻣثﻠمﺎ قﺎل الحنﺎبﻠة
– ﻣنعوا بﺎلتﺎلﻲ كشف الوجه والﻜفيﻦ وهذا سوف يؤذي
النسﺎء بعدم رؤية الطريﻖ بشﻜل صحيﺢ وبﺎلتﺎلﻲ سوف
يجبرهم أكثر ﻋﻠى المﻜوث فﻲ المنزل وﻋدم الخروج
ﻷي حﺎجة ،وهذا ﻣذهب السﻠفييﻦ اﻵن ،فﺎلنقﺎب لديهم
ﻣرتبط بعدم اﻻختﻼط وﻋدم الخروج ﻣﻦ المنزل أسﺎسﺎ،
والمرأة المنقبة تعﺎنﻲ فﻲ الشﺎرع فﻼ ترى بعض جوانب
الطريﻖ أو خﻠفهﺎ وطرق الرؤية لديهﺎ ﻣحدودة  ...ﻣﺎ
بﺎلك لو اﺿطرت إلى ﺷراء ﺷئ أو أكل فﻲ ﻣعظم ﻣثﻼ
فسوف تتعرض لمواقف ﻣحرجة نعﻠمهﺎ جميعﺎ...
وبﺎلتﺎلﻲ وصﻠنﺎ لمﺎذا أجﺎز ﷲ إبداء الزينة الظﺎهرة
لتعﻠقهﺎ بمنﺎط المصﻠحة....
إذن ﻣفهوم "الزينة الظﺎهرة" هو الذي أحدث الخﻼف،
وﻣﻦ قﺎل بجواز كشف الشعر قﺎل ذلك بنﺎء ﻋﻠى أن ﺷعر
الرجﺎل والنسﺎء هو ﻣﻦ الزينة الظﺎهرة التﻲ يجوز
كشفهﺎ لضرورة إﻣﺎ ﻷﻋراف المجتمع التﻲ ترى ذلك أو
لعدم اﻹصﺎبة بأﻣراض ،وبﺎلتﺎلﻲ صﺎر التشدد فﻲ
وجوب تغطية الشعر هو ﻋمل غير فقهﻲ ﻷن:
أوﻻ -القرآن لم يحدد ﻣﺎهﻲ الزينة الظﺎهرة وتركهﺎ
ﻋرﺿة لﻼجتهﺎد.

ﻣصر

هذا ﻣصطﻠﺢ حديث جدا فﻲ القرن  20والذي أطﻠقه
اﻹسﻼم السيﺎسﻲ ،فﻠم يخض فقهﺎء المسﻠميﻦ أبدا فﻲ هذا
المفهوم بل فﻲ ستر العورة ،والمذاهب التﻲ انشقوا إليهﺎ:
 -1الحنفية والمﺎلﻜية قﺎلوا أن الزينة الظﺎهرة هﻲ "الوجه
والﻜفيﻦ".
 -2الشﺎفعية والحنﺎبﻠة قﺎلوا أن الزينة الظﺎهرة هﻲ "بدن
المرأة كﻠه"

ثﺎنيﺎ -ﻷن ﻣفهوم العورة فﻲ القرآن لم يتطرق ﻣﻦ قريب
أو ﻣﻦ بعيد أنه يخص ﺷعر النسﺎء ،وبرغم وﺿوح هذه
القصة لﻜﻦ بعض الفقهﺎء يخرجون بيﻦ الحيﻦ واﻵخر
لتﻜفير وتضﻠيل وتفسيﻖ ﻣﻦ يعترض ﻋﻠى قولهم
بفرﺿية غطﺎء الشعر واﻋتبﺎره ﻣثل الصﻼة...
وﻋندﻣﺎ نقول لهم :أن ﷲ تعﺎلى قﺎل "ﻣﺎ فرطنﺎ فﻲ
الﻜتﺎب ﻣﻦ ﺷئ" أي ﻣﺎ فرطنﺎ فﻲ وﺿع اﻷسس
والثوابت الدينية والفروض اﻷسﺎسية ،فمﻦ أيﻦ أتيتم
بﻜﻠمة "الحجﺎب فرض" وقد خﻼ ﻣنهﺎ القرآن؟  ...بل
ذكر الحجﺎب فﻲ القرآن  7ﻣرات لم يذكره بمعنى تغطية
الشعر أبدا ،لﻜﻦ القوم يصرحون دائمﺎ أن القرآن الﻜريم
لديهم ثﺎنوي وأن اﻷولوية ﻷئمتهم وزﻋمﺎئهم وأن ثﻼثة
الربع ،أو
أربﺎع الديﻦ فﻲ الروايﺎت أﻣﺎ كتﺎب ﷲ فقط له ُ
كمﺎ قﺎل فضيﻠة الشيخ "إذا تعﺎرض القرآن والحديث
فﺎلحديث أولى" !!!...وﻻ حول وﻻ قوة إﻻ بﺎ ...

 -3بعض اﻷقوال ﻋﻦ الشﺎفعﻲ أن الزينة الظﺎهرة هﻲ
الوجه والﻜفيﻦ
 -4روايﺎت ﻋﻦ أبﻲ حنيفة أن القدﻣيﻦ ليستﺎ ﻣﻦ العورة
بل هﻲ ﻣﻦ الزينة الظﺎهرة.
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 كيف انتقﻠت دراﻣﺎ اﻷنﺎﺿول ﻣﻦ ﻣرحﻠة اﻹبداع
الفنﻲ إلى ﻣرحﻠة الصنﺎﻋة اﻹبداﻋية التﻲ تُدر أربﺎحﺎ
بﺎلمﻼييﻦ؟
كيف تحقﻖ النجﺎحﺎت المتواصﻠة وتستحوذ ﻋﻠى فئﺎت
ﻋريضة ﻣﻦ الجمﺎهير؟
ﻣﺎ هﻲ ﻋواﻣل استقطﺎبهﺎ المتزايد لﻠجمهور العربﻲ
واستمرارهﺎ فﻲ التربع ﻋﻠى نسب المشﺎهَدة؟
البحث ﻋﻦ أجوبة لهذه التسﺎؤﻻت؛ يدفعنﺎ إلى التفﻜير فﻲ
طبيعة هذه الدراﻣﺎǃ
فﻲ آخر تقرير سنوي لمؤسسة يوتيوب ،والذي أصدرته
نهﺎية سنة ) 2020يمﻜﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠيه ﻣﻦ خﻼل الموقع
الرسمﻲ لﻠمؤسسة( ،ذكر ْ
ت فيه أنه خﻼل هذه السنة
ﻋُرﺿت الدراﻣﺎ التركية ﻣتمثﻠةً بــــ  150ﻣسﻠسﻼ فﻲ
 146دولة ،وﻣﺎ ﻣجموﻋة  700ﻣﻠيون ُﻣشﺎهِد فﻲ كل
قﺎرات العﺎلم ،بمﺎ فيهﺎ ﻣنطقة الشﺎم والعراق والخﻠيﺢ
ّ
العربﻲ وﺷمﺎل إفريقيﺎ.


قبل أن تدخل الدراﻣﺎ التركية المنطقة العربية ،ظﻠت
الدراﻣﺎ المﻜسيﻜية ﻣهيمنةً – كدراﻣﺎ أجنبية – ﻋﻠى
التﻠفزيون العربﻲ ﻣﻦ المحيط إلى الخﻠيج لفترات طويﻠة
إلى جﺎنب الدراﻣتيﻦ اﻷﻣريﻜية والفرنسية ،حسب الﻠغة
ﻋربﻲ
بﻠد
كل
فﻲ
اﻷولى
اﻷجنبية
)أنﻜﻠوفونﻲ/فرونﻜفونﻲ(.
غير أن هذه الدراﻣﺎ اﻷجنبية لغةً وثقﺎفةً ،ظﻠت بعيدة ﻋﻦ
تقﺎليد المجتمع الشرقﻲ ،فهﻲ ﻻ تعﻜس اهتمﺎﻣﺎته
وهموﻣه ،إﺿﺎفة إلى كونهﺎ ﻣتحررة جدا ،والﻜثير ﻣنهﺎ
ﻻ يصﻠﺢ لﻠمشﺎهَدة العﺎئﻠية ﻷنه يتسم بﺎلمبﺎلغة الواﺿحة
فﻲ المشﺎهد الحميمية واﻹغراق فﻲ الخيﺎل .لهذه
اﻷسبﺎب وغيرهﺎ تراجعت نسب ﻣتﺎبعتهﺎ ﻣﻦ لدن
صة وأن هنﺎك دراﻣﺎ جديدة بدأت
الجمهور العربﻲ ،خﺎ ّ
تنﺎفسهﺎ فﻲ اجتذاب ﻣجموﻋﺎت واسعة ﻣﻦ المشﺎهديﻦ،
كمﺎ استحوذت ﻋﻠى اهتمﺎم القنوات العربية إلى أن
صدارة فﻲ نسب المتﺎبعة واﻻستقبﺎل ،إنهﺎ دراﻣﺎ
تبوأت ال ّ
ّ
اﻷنﺎﺿول.
هﻜذا وﻣنذ سنة  ،2007بعد ﻋرض ﻣسﻠسﻠ ْﻲ »سنوات
الضيﺎع« و»نور« ﻋﻠى ﺷﺎﺷة  ،Mbcوﻋرض ﻣسﻠسل
»وادي الذئﺎب« سنة  ،2009ﻋﻠى قنﺎة Abu dhabi
غزت المسﻠسﻼت التركية ﻣعظم الفضﺎئيﺎت العربية.
وقد ﻣثّﻠت هذه اﻷﻋمﺎل آنذاك اﻹرهﺎصﺎت اﻷولى لتش ﱡﻜل
ﻣﺎ يمﻜﻦ أن نُس ّميه »ظﺎهرة تﻠقﻲ الدراﻣﺎ التركية فﻲ
الوطﻦ العربﻲ« .ظﺎهرة ٌ سﺎهمت فيهﺎ ﻋواﻣل فنية
وجيهة ،ﻣﻦ أجﻠّهﺎ :دبﻠجةُ المسﻠسﻼت التركية بﺎلﻠهجة
العربية الشﺎﻣية السورية ،وهﻲ الﻠهجة الوسط فﻲ الﻠغة
العربية؛ ﻣفهوﻣة فﻲ الخﻠيج العربﻲ وفﻲ البﻠدان
المغﺎربية .كمﺎ أنهﺎ أُنتِجت فﻲ بيئة ذات ﻋقﻠية ﺷرقية
قريبة ﻣﻦ الجمهور العربﻲ ،بيئةٌ ﻣشﺎبهةٌ لنــﺎ ﻣﻦ حيث
العقيدة الدينية وبعض التقﺎليد اﻻجتمﺎﻋية .فضﻼ ﻋﻦ
كثرة ﺷركﺎت اﻹنتﺎج الرائدة وتنوع الرؤى اﻹخراجية
ووفرة الممثﻼت وال ُممثﻠيﻦ اﻷتراك المميﱠزيﻦ
والمحترفيﻦ فﻲ تقمص الشخصيﺎت وأداء ﻣختﻠف
اﻷدوار التﻲ تُسند إليهم .هﻲ دراﻣﺎ ﻣرتبطة بﺎلواقع بل
ﻣتزوجة به ،هذا ﻣﺎ يجعل المتﻠقﻲ يحس أنه يتﺎبع ﻣﺎ
ّ
يحدث فﻲ السيﺎق اﻻجتمﺎﻋﻲ واﻹطﺎر التﺎريخﻲ الذي
يعيش فيه ،بطريقة فنية تمثيﻠية ُﻣبهرة ﻻ تﻜـــﺎد تخﻠو ﻣﻦ
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السينﺎريو ﻣشترك بيﻦ المؤلِّفتيﻦ "إيجة يورانتش"
و"ﻣﻠﻜجينتشأوغﻠو" ،أﻣﺎ اﻹخراج فﻜﺎن لﻠمخرجة "هﻼل
سﺎرال" ،بينمﺎ تم اﻹنتﺎج ﻣﻦ قِبل »ﻣؤسسة آي يﺎپيم«.
هو ﻣﻦ بيﻦ المسﻠسﻼت التﻲ ﻻ ينسﺎهﺎ المشﺎهد إذ
ﻋرض فﻲ العﺎلم بأسره.
قبل أن نركز ﻋﻠى المسﻠسل التﻠفزيونﻲ ،نعود بﺎلزﻣﻦ
ﻣﻦ سنة  ،2021ستّةً وأربعيﻦ سنة ،لنعﻠم أن هنﺎك كﺎتبﺎ
روائيﺎ تركيﺎ يدﻋى " ِودَاد توركﺎلﻠّﻲ Vedât
" Turkalliكﺎن ﻣمﻦ ﻋﺎيشوا الواقعة الحقيقية ﻋﺎم
 ،1975والتﻲ اقتُبِس ﻣنهﺎ المسﻠسل الشهير ،جريمةُ
اﻻغتصﺎب الجمﺎﻋﻲ التﻲ كﺎنت ﺿحيتهﺎ الفتﺎة "فﺎطمة
گول" حيث تم انتهﺎكهﺎ ﻣﻦ خمسة ُ
ﺷبّﺎن ستبرئ هﻲ
أحدهم ﻷنه لم يقترب ﻣنهﺎ.
قرر "توركﺎلﻠﻲ" أن يوثﻖ الحﺎدثة المريعة فﻲ نص
طويل لم يُنشر آنذاك ،لذلك فﺎلفيﻠم ﻣبنﻲ ﻋﻠى سينﺎريو
جﺎهز كتبه هذا اﻷديب  -المﺎركسﻲ الشهير فﻲ تركيﺎ
وأوروبﺎ الشرقية -وﻋنونه »ﻣﺎ ذنب فﺎطمة گول« ثم
قدّﻣه لﻠمخرج "صوريﺎ دورو " Sureyya Duruالذي
أخرجه سينمﺎئيﺎ ﻋﺎم َ ،1986ﻋرض في ِه ﻣﺎ حدث بﺎلفعل
لﻠفتﺎة "فﺎطمة كيتﺎنجﻲ گول" وكيف ينتهز ﻣحﺎﻣو
غتصبيﻦ بندا فﻲ قﺎنون جريمة اﻻغتصﺎب؛ إذ يحﻜم
ال ُم ِ
ُقرر الزواج ﻣﻦ
القﺎﺿﻲ بﺎلبراءة
لﻠمغتصب ﻣﺎ إن ي ّ
ِ
صبة ،الثغرة التﻲ استغﻠهﺎ دفﺎع المتهميﻦ وﻋم َل
المغت َ
ورا
ﻋﻠى إﺷراك الشﺎب الخﺎﻣس فﻲ الجريمة ُز ً
وبموافقته .فقد كﺎن ﻋﺎطفيﺎ وليس غنيﺎ كﺎلمدلّﻠيﻦ
اﻷربعة ،ﻣﺎ سيس ّهل ﻣسألةَ ﻣوافقته ﻋﻠى الزواج ﻣﻦ
أحس بﺎلذنب بعد الجريمة وتأثر
صبة ،وهو الذي
ّ
المغت َ
تأثرا بﺎلغﺎ ﻷنه لم يخﻠص الفتﺎة ﻣﻦ رفﺎقه المستهتريﻦ
أثنﺎء الواقعة ،إﻻ أن ﻣﺎ قد يستغربه ﻣشﺎهدو الفيﻠم تﻠك
المعﺎﻣﻠة السيئة التﻲ ﻋﺎﻣل بهﺎ "فﺎطمة" ،فﻠﻦ يتجﺎوز
الوسﺎ ِوس التﻲ تُزﻋجه ﻷن أصدقﺎءه اغتصبوهﺎ وهو
رفض تﺎرة وقبول تﺎرة،
تزوجهﺎ ،فيستمر الوﺿع بيﻦ
ٍ
إلى أن ينتهﻲ الفيﻠم بقتﻠه ثﻼثةً ﻣﻦ ﻣنهم .وهذا اختﻼف
جذري بيﻦ العمﻠيﻦ السينمﺎئﻲ والتﻠفزيونﻲ ،فﺎلفيﻠم يُمجّد
التقﺎليد اﻻجتمﺎﻋية البﺎلية ،النﺎتجة ﻋﻦ الجﺎنب المتخﻠّف
فﻲ العقﻠية الذكورية الشرقية،إذ يزيد ﻣأسﺎة َ الفتﺎة حِ دﱠة ً
ُﻜرﻣهﺎ ويعيد لهﺎ اﻻﻋتبﺎر.
وألمﺎ ،بينمﺎ المسﻠسل ي ّ

 
المغرب

المفﺎجئﺎت فﻲ قﺎلب إبداﻋﻲ حقيقﻲ يدفعه إلى طﻠب
المزيد.
ﻣﻦ بيﻦ النجﺎحﺎت المﻠحوظة لﻠدراﻣﺎ التركية فﻲ الوطﻦ
العربﻲ؛ ﻣسﻠسل »ﻣﺎ ذنب فﺎطمة گول« فﻲ ﻣوسميﻦ،
ﻋُرض فﻲ تركيﺎ ﻋﻠى التوالﻲ سنتﻲ  2010و ،2011
ﻋﻠى قنﺎة  ،Canal Dوﻋُرض سنتﺎ  2012و،2013
ﻋﻠى قنﺎة  Mbcالسعودية وقنﺎة  Cbcالمصرية كمﺎ يعﺎد
حﺎليﺎ ﻋﻠى قنﺎة Mix belaraby.

ﻋندﻣﺎ تم اﻻتفﺎق بيﻦ ﺷركة إنتﺎج المسﻠسل والﻜﺎتب
" ِودَاد توركﺎلﻠﻲ"ﻋﻠى تحويل سينﺎريو الفيﻠم إلى ﻣسﻠسل
تﻠفزيونﻲ سنة  ،2009قﺎﻣت كﺎتبتﺎ السينﺎريو "إيجة
وﻣﻠك" بﺎلتعديﻼت الفنية الﻼزﻣة حتى يتم تيسير الحﻜﺎية
اﻷصﻠية تﻠفزيونيﺎ .وقد أدّت الممثﻠة الﻼﻣعة "بيريﻦ
سﺎت" ،دور الفتﺎة اليتيمة ال ُمستضعفة"فﺎطمةگول
كيتﺎنجﻲ" المتحدرة ﻣﻦ قرية »ديﺎلر« التﺎبعة لمدينة
»إزﻣير« ﻣع ﺷقيقهﺎ "لمعﻲ" الرجل الطيب الحنون إﻻ
أنه ﺿعيف الشخصية ،وزوجته " ْﻣ َيسﱠر" المتسﻠّطة.
.
أتقنت "بيريﻦ سﺎت" تمثيل دور ﺿحية اﻻغتصﺎب
دهش ،نجحت ﻣﻦ خﻼله فﻲ
ببراﻋة كبيرة
وتقمص ُﻣ ٍ
ٍ
جعل الجمهور يتعﺎطف ﻣع الشخصية الحقيقية التﻲ
تعرﺿت ﻷبشع ﻣﺎ قد يحدث ﻣع فتﺎةٍ ريفيةٍ ،سعيدةٍ
بحيﺎتهﺎ الهﺎدئة وتنتظر زواجهﺎ ﻣﻦ خطيبهﺎ الصيﺎد
"ﻣصطفى نﺎلجﻲ" .والذي سيتخﻠى ﻋنهﺎ بعد الحﺎدثة
التﻲ ستضع كل ﺷﻲء ﻋﻜس ﻣﺎ كﺎن يجب أن يﻜون
حولوا حﻠمهﺎ الجميل إلى كﺎبوس ﻣفزع.
ﻋﻠيه .لقد ّ
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تم اﻻﻋتداء ﻋﻠى الفتﺎة ﻣﻦ لدن ثﻼثة ﺷبّﺎن طﺎئشيﻦ ،هم:
"سﻠيم رﺷدان" و"ﻋثمﺎن رﺷدان" و"ﻣراد نﺎﻣﻠﻲ".
صﺎدفوهﺎ فﻲ طريﻖ ﻋودتهم ﻣﻦ حفل خطوبة "سﻠيم"
سﻜر حدّ الثمﺎلة،
و"ﻣرام" فﻲ الضﺎحية وهم فﻲ حﺎلة
ٍ
أﻣﺎ هﻲ فقد كﺎنت فﻲ طريقهﺎ إلى توديع خطيبهﺎ المتأ ّهب
لﻺبحﺎر ﻋﻠى المركب ﻣع زﻣﻼئه فﻲ رحﻠة صيد جديدة.
)اﻷسمﺎء ﻣﻦ النسخة العربية المذبﻠجة(.
تنﺎوب الثﻼثة ﻋﻠى اغتصﺎبهﺎ بﻜل حقﺎرة وفظﺎﻋة
ﻣستسﻠميﻦ لنزوةٍ ﻋﺎبرة لﻦ يخسروا ﺷيئﺎ لو أنهم
ﻣروﻋﺎ جدّا؛ فﺎنتهﺎك
أهمﻠوهﺎ؛ كﺎن ﻣشهد اﻻغتصﺎب
ِّ
براءة "فﺎطمة" وترويعهﺎ وإلحﺎق اﻷذى وأسوأ اﻵﻻم
بهﺎ ليس هيّنﺎ ﻋﻠى المشﺎهِديﻦ ،وهم يتﺎبعون لقطﺎت
يُنت َهك فيهﺎ ﺷرف إنسﺎنة ﻣثل الذّهب ،لقطﺎتٌ ﻣؤثّرة أَدّتهﺎ
"بيريﻦ" أدا ًء واقعيﺎ يندﻣج ﻣعه المتﻠقﻲ بﻜل جوارحه
وﻣشﺎﻋره ...إنهﺎ ﻣشﺎهِد فظيعة ﺷر َح ْ
ت الﻜﺎرثة كمﺎ لو
أنهﺎ حقيقية .لتنتﺎب المتﻠقﻲ أحﺎسيس ﻣختﻠطة:
غضب/يأس/غيظ/إهﺎنة/ﺷفقة/دﻣوع .وﻷن اﻷوغﺎد
الثﻼثة ينتمون إلى ﻋﺎئﻠتيﻦ ﻣﻦ الطبقة الثرية فﻲ
»إزﻣير« سيﻠقون الدّﻋم فﻲ هذه القضية ﻣﻦ لدن جهﺎت
وﺷخصيﺎت كثيرة ،ﻣﻦ أبرزهﺎ المحﺎﻣﻲ "ﻣنير تﺎلجﻲ"
الذي هو فﻲ اﻷصل قريب العﺎئﻠة.
رابع المعتديﻦ ﻋﻠى البنت ﺷقيﻖ الحﻜيمة "الست ﻣريم"،
الشﺎب "كريم أولجﺎز" الذي حضر الواقعة ،غير أنه لم
يﻠمسهﺎ وندم صبﺎح اليوم التﺎلﻲ ندﻣﺎ ﺷديدا انفجر ﻋﻠى
إثره بﺎكيﺎ بﻜﺎ ًء هستيريﺎ .وبدأت اﻷسئﻠة تنهﺎل ﻋﻠيه
لمﺎذا لم أﻣنعهم؟ لمﺎذا طﺎوﻋتُهم؟ ...هو رفيﻖُ المجرﻣيﻦ
الثﻼثة ،ولﻜنه ليس ﻣﻦ طبقتهم وﻻ قريبهم ،ﺷﺎبﱞ ﻣتوسط
الحﺎل ،يعم ُل حدّادا فﻲ ورﺷة اﻷُسطى "غﺎلب" .تنقﻠب
ﻣشﺎﻋره تجﺎه "فﺎطمة" فيبدأ فﻲ اﻻهتمﺎم بهﺎ وﻣسﺎﻋدَتهﺎ
لتجﺎوز المِ حنة النفسية المريرة وأيضﺎ الوقوف بجﺎنبهﺎ
لمقﺎﺿﺎة رفﺎقه السﺎبقيﻦ ،سيّمﺎ وأنهم خططوا إلى اﻹيقﺎع
به ليتحمل تبعﺎت القضية لوحده وهو الذي لم يشﺎركهم
فﻲ الجريمة.
َيستغرق اﻷﻣر العديد ﻣﻦ الحﻠقﺎت لتثﻖ "فﺎطمة" بـ
"كريم" .ففﻲ الجزء اﻷول يركز المسﻠسل ﻋﻠى :كيف
يمﻜﻦ لهذه الفتﺎة أن تتغﻠب ﻋﻠى هذه الصدﻣة وكيف
تستعيد توازنهﺎ وتﻜون اﻣرأة قوية؟ أﻣﺎ فﻲ الجزء الثﺎنﻲ
فﺎتجه المسﻠسل ﻣﻦ جهة إلى ﻣعﺎقبة المذنبيﻦ واحدا
تﻠواﻵخر ،وﻣﻦ جهة إلى انسجﺎم البطﻠة ﻣع البطل تمهيدا
َ
إلى نهﺎية سعيدة ،تختﻠف جذريﺎ ﻋﻦ البداية التراجيدية.
واقعية المسﻠسل تتجﻠى فﻲ كونه يعرض قضﺎيﺎ
اجتمﺎﻋية ُﻣرتبطة بﺎلحﺎدثة الرهيبة ،ﻣنهﺎ :قضية الحﺎلة
المعنوية لضحﺎيﺎ هذا النوع ﻣﻦ اﻻغتصﺎب؛ فهنﺎك
تعرﺿْﻦ لهذه التجربة القﺎسية ،فعﺎنيْﻦَ
الﻜثير ﻣﻦ النسﺎء ّ
ّ
فترا ٍ
حيﺎتهﻦ ﻣﻦ آﻻم نفسية ُﻣرﻋِبة خصوصﺎ
ت أو طوال
صﻠﻦ ﻋﻠى الدﻋم الﻜﺎفﻲ ،ﻣعظ ُم ُه ّﻦ ﻻ ي ُِردن
الﻠواتﻲ لم يح ُ
العيش بعد تﻠك الحﺎدثة أو التعﺎيش ﻣع الرجﺎل ،إذ لم يعد
ﱠ
ﻣﻜﺎنهﻦ الوثوق بأحد.
بإ
وقضية نظرة المجتمع لﻠفتﺎة المغتصبة؛ ﻣﺎ ظهر بﺎلفعل
فﻲ المعﺎﻣﻠة غير الﻼئقة التﻲ تﻠقتهﺎ "فﺎطمة" ﻣمﻦ حولهﺎ
كخطيبهﺎ "ﻣصطفى" وأهﻠه و "ﻣيَسر" زوجة ﺷقيقهﺎ
المتسﻠطة والغبية أيضﺎ .وقضيةُ الطبقية؛ فهنﺎك طرف
ثري يتمثل فﻲ المعتديﻦ وﻋﺎئﻼتهم ذات النفوذ والمﻜﺎنة
المرﻣوقة ،وطرف فقير يتمثل فﻲ الضحية وﻋﺎئﻠتهﺎ
البسيطة ،صراعٌ غير ﻣتﻜﺎفئ سيجعل الوصول إلى
الحقيقة ﻣسألةً صعبة المنﺎل.
اليساري

 
ّس ﻋﻠى تيمتيﻦ:
سوف يﻼحظ المشﺎهِد أن المسﻠسل يتأس ُ
الندم واﻷﻣل؛ اﻷولى ﻷن كل ﻣﻦ اﻋتدوا ﻋﻠى "فﺎطمة
كيتﺎنجﻲ" ندﻣوا ِجدا ﻋﻠى فعﻠتهم الحمقﺎء ،فخطيبهﺎ
"ﻣصطفى" الذي تخﻠى ﻋنهﺎ؛ سرﻋﺎن ﻣﺎ احتقر نفسه
بسبب النﻜران الذي واجههﺎ به ،خﺎصة بعد تأكده ﻣﻦ
براءتهﺎ وأنه كﺎن ﺿحية لمؤاﻣرة "ﻣنير" ﻣحﺎﻣﻲ
اﻷوبﺎش؛ وقد سعى ﻣرارا إلى نيل السمﺎح ﻣنهﺎ ،ورغم
ﻣسﺎﻣحتهﺎ له إﻻ أن نهﺎيته سوف تﻜون ﻣحزنة.
أﻣﺎ "ﻣراد" فتحول ندﻣه إلى هﻠوسﺎت خطيرة أدّت به
إلى اﻻكتئﺎب المزﻣﻦ .بينمﺎ "سﻠيم" تغيّرت ﺷخصيته
فجأة ﻣﻦ ﺷﺎب ﻣرحٍ صﺎحب نﻜتة ،إلى ﺷخص ﺷﺎرد
وغير ُﻣبﺎ ٍل بمﺎ يحيط به ،حتى أنه خسِر خطيبته
"ﻣرام" .فيمﺎ "ﻋثمﺎن" اتخذ ﻋنده الندم ﺷﻜﻼ آخر
بحيث بدا ﺷﺎ ّكﺎ ً فﻲ كل ﺷﻲء وتسرب الخوف إليه
سريعﺎ ،وأهمل ﻋمﻠه فﻲ الشركة حتى أفﻠست.
غير أن ندم "كريم" انقﻠب ﻋطفﺎ وحبﺎ لﻠفتﺎة .أﻣﺎ الثﺎنية
فتتجﻠى فﻲ قُ ّوة الضحية وﻋدم استسﻼﻣهﺎ وتغﻠبهﺎ ﻋﻠى
الظرفية الصعبة التﻲ ﻣرت بهﺎ.
"فﺎطمة" هﻲ ﺷعﺎع أﻣل يضيئ درب كل ﺷبيهﺎتهﺎ
الﻼئﻲ قُدِّر ﱠ
لهﻦ أن يَ ْم ُر ْرنَ بهذه التجربة.
بهذا السينﺎريو الواقعﻲ استطﺎﻋت ال ُمخرجة "هﻼل
سﺎرال" َحبْكَ القصة وجذب جمهور هذا النوع ﻣﻦ
اﻹنتﺎجﺎت الدراﻣية ،إﺿﺎفة إلى استقطﺎب فئﺎت جديدة
ﻣﻦ المتﺎبعيﻦ .وهﻲ إذن؛ سِمةُ الواقعية التﻲ تتميز بهﺎ
اﻹنتﺎجﺎت الفنية التركية ،ﻋﺎﻣ ٌل ﻣهم فﻲ انتشﺎرهﺎ
واستمرار حضورهﺎ ونجﺎحهﺎ الفنﻲ واﻻقتصﺎدي.
ﻻ بُد أن نُشير أخيرا إلى أن المؤلف الحقيقﻲ لسينﺎريو
الفيﻠم والمسﻠسل " ِوداد توركﺎلﻠﻲ" ،وﻋﻜس ﻣﺎ هو
ﻣتداول فﻲ المنتديﺎت واﻹﻋﻼم العربﻲ ﻋﻠى أن المسﻠسل
ﻣقتبس ﻣﻦ رواية ،فنؤكد أن الﻜﺎتب لم ينشررواية »ﻣﺎ
ذنب فﺎطمة گول  »Fatmagül'ünSuçu Neسوى
فﻲ طبعتيﻦ اﻷولى سنة  2011ﻣع دار القطة الحمراء،
والثﺎنية سنة  2016ﻣع دار تفﺎصيل بتركيﺎ ،وهذه ﻣسألةٌ
قﻠّمﺎ حدثت فﻲ سيﺎقﺎت تفﺎﻋل الفﻦ واﻷدب؛ فمﻦ
المعروفِ أن يتم تحويل الروايﺎت إلى أفﻼم وﻣسﻠسﻼت،
لﻜﻦ العﻜس تمﺎﻣﺎ ﻣﺎ وقع فﻲ هذه التجربة الفريدة.
ختﺎﻣﺎ ،تجد الدراﻣﺎ التركية اليوم نفسهﺎ إزاء ظرفية
جديدة تتسم بعودة المنﺎفسة الفنية بينهﺎ وبيﻦ اﻹنتﺎجﺎت
الدراﻣية العربية الجديدة الواقعية والتﺎريخية أيضﺎ ،إﻻ
أن تأثيرهﺎ ﻻ يمﻜﻦ إنﻜﺎره ﻋﻠى المسﻠسﻼت المصرية
والﻠبنﺎنية والسورية بدرجة أكبر وبﺎفﻲ المسﻠسﻼت
العربية بدرجة أقل؛ إنتﺎجيﺎ وﻣوﺿوﻋﺎتيﺎ وحتى أدائيﺎ.
وهو تأثير إيجﺎبﻲ أدى إلى التفﺎت المنتجيﻦ إلى أسبﺎب
تراجع المسﻠسﻼت العربية والوقوف ﻋﻠى ﻣعﺎلجة تﻠك
اﻷسبﺎب بمﺎ يضمﻦ ﻋودة جمهور الدراﻣﺎ إلى ﻣتﺎبعة
اﻹنتﺎج العربﻲ 





تشهد البشرية ﻣنذ أواخر
القرن العشريﻦ تصﺎﻋدا فﻲ
وﺷﻦ
العسﻜرية،
النزﻋة
الحروب ﻣﻦ قبل حﻜوﻣﺎت
الدول العظمى التﻲ خولت
لنفسهﺎ قيﺎدة العﺎلم بﺎستخدام
سورية
فﺎئض القوة العسﻜرية التﻲ
تمتﻠﻜهﺎ ،ويترافﻖ ذلك ﻣع دﻋم
ﻣراكز القرار المﺎلﻲ والسيﺎسﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ العﺎلمﻲ
لنشر ثقﺎفة العنف ،والﻜراهية ،والتضﻠيل الديمﺎغوجﻲ،
وتعميم الخبل الفﻜري ،وتراجع ﻣستوى الوﻋﻲ
اﻹنسﺎنﻲ ،وزيﺎدة التعدي ﻋﻠى الطبيعة ،وتﻠوث البيئة،
وﻣحﺎصرة الثقﺎفة التﻲ تضع ﻣسألة اﻻرتقﺎء بحيﺎة
اﻹنسﺎن والسمو بعﺎلمه الروحﻲ واﻷخﻼقﻲ ،وتحقيﻖ
العدالة اﻻجتمﺎﻋية...
ويﻼحظ ّ
أن هذه السيﺎسة تُدار ﻣﻦ قبل حﻜوﻣﺎت العﺎلم
ﻋموﻣﺎً ،وﻻ سيّمﺎ القوى العظمى التﻲ تزﻋم أنّهﺎ تمثل
ﻣراكز ﻣتقدﻣة لﻠحضﺎرة البشرية...
ّ
إن طريﻖ الحروب والعنف ،والﻜراهية ،والخبل
الفﻜري ،والتﻠوث ،والتضﻠيل الديمﺎغوجﻲ يقود اﻹنسﺎنية
إلى الهﻼك...
لقد آن اﻷوان لﻠبحث ﻋﻦ سبل وآليﺎت لتضﺎفر جهود
المثقفيﻦ والمفﻜريﻦ اﻷحرار المهتميﻦ بمستقبل البشرية
لﻼرتقﺎء بﺎلثقﺎفة اﻹنسﺎنية ،وتشﻜيل جبهة وآليﺎت
لمواجهة الحروب بثقﺎفة الحبّ  ،وحسﻦ استخدام
ﻣنجزات العﻠم ،والتﻜنولوجيﺎ لخدﻣة البشرية ،بمﺎ فﻲ
ذلك بحث وﺿع براﻣج لتحقيﻖ هذه المهمة ،وتطبيقهﺎ
فﻲ الواقع بﺎﻻستفﺎدة ﻣﻦ المنﺎبر الوطنية واﻷﻣمية
الموﺿوﻋية الحرة لتحقيﻖ هذه المهمة ...وأدﻋو ﻣوقع
"الحوار المتمدن" ،الذي كﺎن سبﺎقﺎ ً فﻲ نشر الثقﺎفة
اﻹنسﺎنية التقدﻣية الحضﺎرية الحرة أن يفتتﺢ ﻣنبرا ً
لمنﺎقشة هذه المسألة اﻹنسﺎنية المﻠحة...
تستحﻖ البشرية فضﺎء فﻜريﺎ ً وثقﺎفيﺎ ً إنسﺎنيﺎ ً يقوم فﻲ
جوهره ﻋﻠى قيم السﻼم ،والجمﺎل ،والعدالة ،والحرية،
والمحبّة ،ونظﺎفة البيئة ،والنقﺎء اﻹنسﺎنﻲ ،لمعﺎلجة
أزﻣﺎتهﺎ ،وﻣشﻜﻼتهﺎ التحديﺎت التﻲ تواجههﺎ ،بإﻋمﺎل
العقل ،بعيدا ً ﻋﻦ العنف والحروب ،وهﻲ فﻲ أﻣس
الحﺎجة إلى ذلك...
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 أخذتنﻲ الشﺎﻋرة ﻣيسﺎء الصﺢ فﻲ ديوانهﺎ "ﻋربية
وفﺎكهة الغربة" ) (2022إلى قضية الشعر الذكوري
والشعر اﻷنثوي ،فﻲ ظل كبﺢ هيمنة اﻷدبﺎء ﻣﻦ الذكور
ﻋﻠى ﻣجﺎل اﻷدب العربﻲ ﻋﺎﻣة ،وﻋﻠى اﻷدب
الفﻠسطينﻲ خﺎصة ،بعد أن استمرت ردحﺎ طويﻼ ﻣﻦ
الزﻣﻦ .فقد بدأنﺎ ،فﻲ السنوات اﻷخيرة ،نشهد نهضة فﻲ
كل ﻣجﺎﻻت اﻹبداع الفنﻲ اﻷنثوي ،بحيث بﺎتت المرأة
ﻣنﺎفسة حقيقية لﻠرجل فﻲ العديد ﻣﻦ المجﺎﻻت الفﻜرية،
ﻲ ﻣﻦ أوسع
وذلك إثر دخولهﺎ ﻣجﺎل التعﻠيم اﻷكﺎديم ّ
أبوابه ،بعد أن كﺎنت المدارس حﻜرا ﻋﻠى الذكور نتيجة
ﻋدم وﻋﻲ نسبة كبيرة ﻣﻦ اﻷهل أهميةَ انتسﺎب اﻹنﺎث
ّ
يتسﻦ فﻲ حينه إﻻ لنسبة
لهذه المؤسسﺎت التعﻠيمية ،ولم
ّ
ﻣنهﻦ إكمﺎل الدراسة اﻻبتدائية والثﺎنوية.
ﺿئيﻠة جدا
فﺎلديوان إﺿﺎفة نوﻋية إلى ﻣجمل اﻹبداع اﻷنثوي
الفﻠسطينﻲ ،وليس ﻣجرد إﺿﺎفة كمية .وكﻲ ﻻ تختﻠط
اﻷﻣور فإنّنﺎ ﻻ نرى ّ
أن هذا الديوان ينضوي تحت ﻣﺎ
ي" ،إذ لهذا النوع ﻣﻦ اﻹبداع
يسمى "اﻷدب النسو ّ
ﻣميزاته الخﺎصة التﻲ ﻻ تتطﺎبﻖ فﻲ ﻣواﺿيعه
وطروحﺎته ﻣع قصﺎئد هذا الديوان.
لم يﻜﻦ اﻷدب العربﻲ يوﻣﺎ حﻜرا ﻋﻠى الرجﺎلّ ،
لﻜﻦ
ولوج هذا الميدان لم يﻜﻦ ﻣيسّرا لﻠمرأة كمﺎ هو الحﺎل
لﻠرجل ،فقد كﺎنت وردة ﻣﻦ فتى ﻣراهﻖ ،يقدّﻣهﺎ لطفﻠة
ﻋﺎئدة ﻣﻦ ﻣدرستهﺎ ،كفيﻠةً بمعﺎقبتهﺎ وحرﻣﺎنهﺎ ﻣﻦ
ﻣتﺎبعة الدراسة ،ولنﺎ فﻲ سيرة الشﺎﻋرة الفﻠسطينية فدوى
طوقﺎن خير ﻣثﺎل ،إذ رغم ﺷعفهﺎ بﺎﻷدب والشعر ،ﻣنذ
نعوﻣة أظفﺎرهﺎ ،فرﺿت العﺎئﻠة ﻋﻠيهﺎ ﻋقوبة البقﺎء
حبيسة البيت حتى أنقذهﺎ أخوهﺎ الشﺎﻋر إبراهيم طوقﺎن
وقﺎم بتعﻠيمهﺎ أصول كتﺎبة الشعر .لذلك فإنﻲ أنظر بعيﻦ
ي أدبﻲ ﻣهمﺎ كﺎن نوﻋه ،نثرا
الرﺿﺎ إلى أي إصدار أنثو ّ
أو ﺷعرا.


 



فﻠسطيﻦ

تحول ﻻفت فيمﺎ يتعﻠﻖ بﺎرتفﺎع نسبة
إنّنﺎ ،اليوم ،إزاء ﱡ
المنتسبﺎت ﻣﻦ اﻹنﺎث إلى ﻣعﺎهد الدراسﺎت اﻷكﺎديمية،
ﻣمﺎ يؤثّر ﻣبﺎﺷرة ﻋﻠى صورة اﻷدب العربﻲ الفﻠسطينﻲ
المعﺎصر وﻋﻠى ﻣواﺿيعه ،وبﺎلذات فﻲ بﻼدنﺎ هنﺎ ،فقد
سيطرت المرأة بشﻜل ﺷبه كﻠّﻲ ،فﻲ السنوات اﻷخيرة،
ﻋﻠى حقل التربية والتعﻠيم فﻲ المدارس العربية ،كمﺎ
أصبحت نسبة الجﺎﻣعيّﺎت العربيّﺎت تعﺎدل ،بل وتتعدى
نسبة اﻷكﺎديمييﻦ ﻣﻦ الرجﺎل فﻲ بعض المواﺿيع ،وبﺎت
التحول نتﺎئج ﻣبﺎﺷرة فﻲ ﺷتى
طبيعيﺎ أن يﻜون لهذا
ّ
المجﺎﻻت .فقد اتّسع حقل اﻷدب بحيث دخﻠت المرأة
العربية الفﻠسطينية هذا المجﺎل ﻣﻦ أوسع أبوابه .ﻣﺎ كﺎنت
هذه الفﻜرة لتراودنﻲ ،هنﺎ بﺎلذات ،لوﻻ تﻠك النبرة
اﻷنثوية القوية التﻲ تبرز فﻲ ﺷعر ﻣيسﺎء الصﺢ ،وهﻲ
التﻲ تتحدث ﻋﻦ ذاتهﺎ ،كشﺎﻋرة ،بﺎﻋتزاز وفخر
كبيريﻦ ،كمﺎ سنرى ﻻحقﺎ.

لﻦ أدخل فﻲ ﻣيزات وخصوصيﺎت ﻣﺎ يطﻠﻖ ﻋﻠيه
"اﻷدب النسوي" ،رغم اهتمﺎم الﻜثير ﻣﻦ البﺎحثيﻦ
والدارسيﻦ بهذا الموﺿوع ،بل سأنظر إلى المستوى
الفنﻲ وإلى المواﺿيع التﻲ ﺷغﻠت الشﺎﻋرة ،ﻣﻦ خﻼل
كونهﺎ أنثى لهﺎ ظروفهﺎ الخﺎصة ،كغيرهﺎ ﻣﻦ النسﺎء
الﻠواتﻲ يعشﻦ فﻲ ﻣجتمع ﻣحﺎفظ .فهل ﻋمﻠت ﻣيسﺎء
الصﺢ ﻋﻠى اختراق المألوف فﻲ ﻋﺎلم الشعر؟ وإلى أي
ﻣدى؟

إن ﻣﺎ قيل أﻋﻼه ﻻ يعنﻲ ّ
ّ
أن المرأة العربية ،فﻲ بﻼدنﺎ،
هنﺎ ،تنعم بقسط ﻣﻦ الحرية يتيﺢ لهﺎ أن تقول ﻣﺎ تشﺎء
سﺎﻋة تشﺎء ،فﺎلقيد ﻣﺎ زال يشدّ ﻋﻠى ﻣعصمهﺎ بقوة ،كﻲ
ﻻ تخرج ﻋﻦ إطﺎر "المسموح" و"الممنوع" .وهﻲ ﻻ
تزال تعﺎنﻲ ﻣﻦ ظﻠم ذوي القربى ،أوﻻ ،وﻣﻦ ظﻠم البيئة
ثﺎنيﺎ .ولذلك ّ
فإن صدور ديوان ﺷعر حديث أﻣر يﻠفت
اﻷنظﺎر ،ﻷن اﻷﻣر يتطﻠب جرأة وثقة بﺎلنفس لولوج
ﻋوالم أكثر إتﺎحة لﻠرجل الشرقﻲ ﻣنهﺎ لﻠمرأة ،سيّمﺎ وأنّنﺎ
اﻋتدنﺎ ،ﻋﻠى اﻣتداد سنوات طويﻠة ،ﻋﻠى سيطرة الرجﺎل
ﻋﻠى حقل اﻷدب ،فيمﺎ كﺎنت نسبة الشﺎﻋرات العربيﺎت
الفﻠسطينيﺎت أقل بﻜثير ﻣﻦ نسبة الرجﺎل ،أﻣﺎ اّلنهضة
ي ،فهﻲ فﻲ حقل
اﻷبرز ،فﻲ ﻣجﺎل اﻹبداع اﻷنثو ّ
الدراسﺎت اﻷكﺎديمية.

ّ
إن كل كتﺎبة ،ﻣهمﺎ كﺎن نوﻋهﺎ ،هﻲ ﻣحصﻠة تجربة
ّ
إنسﺎنية ذاتية أو ﻋﺎﻣة ،ويبدو لنﺎ أن الشﺎﻋرة ﻣيسﺎء
الصﺢ سريعة التجﺎوب ﻣع ﻣﺎ يدور ﻣﻦ حولهﺎ ﻋﻠى
الصعيد العﺎم والخﺎص ،فطرقت ﻣواﺿيع ﻋدة يمﻜﻦ
نظرنﺎ
لﻠقﺎرئ أن يعثر ﻋﻠيهﺎ فﻲ طيّﺎت القصﺎئد .فقد لفت َ
اهتمﺎ ُﻣهﺎ بجيــل الشبﺎب ،وقﻠقُهــﺎ ﻣﻦ ظﺎهرة البحث ﻋﻦ
حيﺎة جديدة بعيدا ﻋﻦ اﻷهل والوطﻦ ،وﻣﺎ يتعرض له
المجتمع ﻣﻦ ﻋنف ،فنراهﺎ تبحث ﻋﻦ الجميل فﻲ بيئتهﺎ
وﻣجتمعهﺎ لتبرزه ،دون أن تتنﺎسى ظواهره السﻠبية التﻲ
تقض ﻣضجعهﺎ .وهﻲ ﻻ تﻜتفﻲ بﺎﻹﺷﺎرة إلى تﻠك
ّ
المسﺎوئ والنواقص ،إنمﺎ تعمل ﻋﻠى إبراز العديد ﻣﻦ
الجوانب اﻹيجﺎبية أيضﺎ ،بحثﺎ ﻋﻦ التوازن ،بعيدا ﻋﻦ
اﻹحبﺎط.
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تطغى ﻋﻠى ﻣعظم قصﺎئد الشﺎﻋرة ﻣيسﺎء الصﺢ النبرة
الحمﺎسية الخطﺎبية التﻲ تعيدنﺎ ،فﻲ بعضهﺎ ،إلى أجواء
ﺷعر المفﺎخرة التﻲ اﻋتدنﺎ ﻋﻠيهﺎ فﻲ الشعر العربﻲ
تفﺎخر العرب بﺎلحسب والنسب،
الﻜﻼسيﻜﻲ ،إذ طﺎلمﺎ
َ
والمروءة والشجﺎﻋة والﻜرم والجود وإغﺎثة المﻠهوف،
فﺎرتبطت هذه المواصفﺎت ارتبﺎطﺎ وثيقﺎ بﺎلرجل
والرجولة فﻲ ﻣفهوﻣهﺎ العربﻲ التقﻠيدي ،فعمدوا إلى
المبﺎلغة فﻲ ذلك بحيث ظهر الشﺎﻋر أو الممدوح بمظهر
الخﺎرق أحيﺎنﺎ ،الشجﺎع الذي ﻻ يشﻖ له غبﺎر ،والﻜريم
الذي ﻻ يتردد فﻲ تقديم ابنه ذبيحة لﻠضيف ،وهو
ﻲ والشريف الذي يصون ﻋرض جﺎرته
العفيف ،الوف ّ
وجﺎره .فبمﺎذا تفﺎخر الشﺎﻋرة ﻣيسﺎء الصﺢ؟
يﻼحظ القﺎرئ ّ
أن فﻲ ﺷعرهﺎ ذكرا لبعض هذه الصفﺎت
التقﻠيدية ،لﻜنّهﺎ ﻻ تتوقف ﻋندهﺎ وﻻ تﻜتفﻲ بهﺎ ،بل إنّهﺎ
تعمل ﻋﻠى إبراز صفﺎت وﻣزايﺎ تشغل فﻜرهﺎ ﻣثل الخ َْﻠﻖ
وال ُخﻠُﻖ والثقﺎفة الواسعة وغيرهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣور ،كمﺎ تتجﻠى
فﻲ قصيدة "أتؤذينﻲ هدايﺎكم؟!":
ﻖ زادَنﻲ َو ْف ًرا
"ﻷ َ ّن ﷲَ نَقّﺎنﻲ ِبخ َْﻠ ٍ
ُمرا
ﻋ
و ُخ ْﻠقﺎ َﻣدﱠنﻲ
ً
َوسﺎقَ ْالجﺎهَ فﻲ أصْﻠﻲ
ﱠ
جﺎر
ﻷن
هر ٍ
دائم ٍ
سيﱠﺎ ٌل َك ْن ٍ
الخير َ
َ
ْ
ﱠ
ْ
ٌ
َوقَدﱡ
ﺎر
ع
ال
م
ه
س
و
شوق
م
ﻣ
ر
ه
الز
ْ
ْ
يﻦ بت ّ ُ
َ
ِ َ
َ ُ َ ِ
َ
ط ٌ
ﻠيﻖ حﺎلهُ لَ ْفظﻲ
ب أَﻋْطﺎنﻲ
هَدايﺎ ﱠ
الر ّ ِ
َوقَيْسﻲ بﺎتَ َﻣ ْغرو ًﻣﺎ َحﻼ ُل ْال َوجْ ِد أ ْحيﺎهُ
ﻷنّﻲ ُز ْرتُ َﻣ ْوجوﻋّﺎ
س ْع ٍد ْ
قَ َ
ﻷلقﺎهم َوأُﻋْطيهم
ط ْعتُ ال ﱠ
ص ْع َ
ب فﻲ َ
َ
ْ
فَيُ ْعطينﻲ إلهُ ْالﻜ َْو ِن أفرا ًحﺎ
َحبﺎنﻲ ﷲُ ْ
ﻋﻦ غَيري فمﺎ ذَ ْنبﻲ بِ ﱠ
أن الربﱠ نَقّﺎنﻲ؟
َك َخ ْنسﺎءٍ قَوافﻲ ال ِ ّش ْع ِر ْ
إن أَ ْلقَ ْ
ت".
ﻣﻦ الﻼفت فعﻼ هذا الجمع بيﻦ ﻣﺎ نهج العرب ﻋﻠى
التفﺎخر به ﻣﻦ جﺎه وكرم ،وبيﻦ ﻣيزات ﻣبتﻜرة تجعﻠهﺎ،
كمﺎ ترى هﻲ ،ﻣتفردة وﻣتميزة .فﺎ كرم بعطﺎيﺎه ﻋﻠيهﺎ،
فﻜﺎن ذلك ﻣدﻋﺎة غبطة لهﺎ ودافع غيرة وحسد لغيرهﺎ،
وهنﺎ بﺎلذات ،تطل المرأة بشﻜل بﺎرز ﻣﻦ بيﻦ ثنﺎيﺎ
النص ،سواء ﻣﻦ خﻼل بروز حﺎلة العشﻖ الذي تحيﺎه
بغبطة وﻣسرة ،أو ﻣﻦ خﻼل تفردهﺎ بشعر طﻠيﻖ حبﺎهﺎ
ﷲ به ،فﻜﺎنت قوافيهﺎ كقوافﻲ الخنسﺎء ﻣنسﺎبةً .والخنسﺎء
ﺷﺎﻋرة ﻣخضرﻣة ﻋﺎﺷت نصف ﻋمرهﺎ فﻲ الجﺎهﻠية
ﻣتفردا حتى
والنصف الثﺎنﻲ فﻲ اﻹسﻼم ،وحققت نجﺎحﺎ
ّ
رويت ﻋنهﺎ الحﻜﺎيﺎت والروايﺎت التﻲ جعﻠتهﺎ ﻣﻦ أﺷهر
النسﺎء العربيﺎت الﻠواتﻲ نظمﻦ الشعر ،وقد قيل إنهﺎ
رفضت حﻜم النﺎبغة حيﻦ قﺎل لهﺎ إنهﺎ أﺷعر النسﺎء،
فأجﺎبت بثقة أنﺎ أﺷعر النسﺎء والرجﺎل .فهل قصدت
ﻣيسﺎء الصﺢ أن تدخل فﻲ ﻣنﺎفسة خفيّة ﻣع الشعراء
والشﺎﻋرات ﻋﻠى حد سواء؟! ﻣﺎ نستطيع أن نؤ ّكد ﻋﻠيه
هو حرصهﺎ ﻋﻠى إبراز ثقتهﺎ بذاتهﺎ وبإنجﺎزاتهﺎ ،وفﻲ
أكثر ﻣﻦ ﻣجﺎل .أﻣﺎ التشديد ﻋﻠى كونهﺎ "ﺷﺎﻋرة" أو
"الشﺎﻋرة" ،فﻼ بدّ أن هنﺎك دوافع ذاتية هﻲ تعﻠمهﺎ
جيدا .فإن كﺎن الحديث ،كمﺎ جﺎء أﻋﻼه ،ﻋﻦ التقﻠيد
والتجديد ،فﻲ ﻣجﺎل الفخر فنحﻦ ﻣمﻦ يرون أن المفﺎخرة
ي
بﺎﻹبداع اﻷدبﻲ ،بﺎلذات ،ﻣﻦ بﺎب التجديد ،وهﻲ لد ّ
أكثر قبوﻻ ﻣﻦ الفخر بﺎلجﺎه والحسب والنسب.
يستطيع القﺎرئ بسهولة أن يعثر ﻋﻠى كم كبير ﻣﻦ
المفﺎخرة والحمﺎسة التﻲ تبوح بهﺎ قصﺎئدهﺎ فﻲ ﻣواقع
ﻋدة ،حتى ليدرك المرء ّ
أن هنﺎك حﺎلة ﻣﻦ الدفﺎع ﻋﻦ
ّ
وكأن الشﺎﻋرة قد تعرﺿت لبعض التشﻜيك فﻲ
الذات،
قدرتهﺎ الشعرية .ويتأ ّكد ذلك ﻣﻦ خﻼل تﻜــرار الموقــف
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فﻲ أكثر ﻣﻦ ﻣوقع ﻣنهﺎ:
"قُولوا ب َم ْر َي َم بﺎطِ ًﻼ
الر َ
طبْ
ست َظ ﱡل تَجْنيهﺎ ﱡ
َ
قولوا ِل َميْسﺎ َء ا ْس ُﻜتِﻲ
ُ
ست َ َ
ظ ﱡل ت َ ْﻜتبُهُ ْاﻷدَبْ "
َ
لم تقتصر الحمﺎسة فﻲ أﺷعﺎر ﻣيسﺎء الصﺢ ﻋﻠى
ﻣواﺿيع الفخر والﻠوم والعتب ،بل تعدّته إلى ﻣجﺎل ﺷعر
الغزل .ففﻲ ديوانهﺎ كم ﻻ بأس به ﻣﻦ قصﺎئد الغزل التﻲ
خصصت ﻣنهﺎ قسمﺎ ﻻ بأس به لزوجهﺎ ﺷريك حيﺎتهﺎ،
أبرزهﺎ قصيدة "هذا حبيبﻲ فﺎﺷهدوا" ،يمتزج فيهﺎ الغزل
بﺎلمديﺢ والمفﺎخرة ،حيث نقع ﻋﻠى ﻣزايﺎ وسجﺎيﺎ ﻻ
يمتﻠﻜهﺎ إﻻه ،وفﻖ ﻣﺎ ترى .ولمﺎ كﺎنت اﻷنثى التﻲ فﻲ
داخل الشﺎﻋرة سعيدة ً بهذا الزوج ،فقد تجﻠّت نبرة
الحمﺎسة بﺎلذات فﻲ تﻜرار جمﻠة "هذا حبيبﻲ فﺎﺷهدوا"،
وفﻲ التﻜرار المعنوي فﻲ تعداد سجﺎيﺎه وﻣزايﺎه .تنﺎغمت
هذه السعﺎدة ﻣع ﻣوسيقى الوزن والقﺎفية ،وتﺂلفت ﻣﻦ
خﻼل تجﺎوب الموسيقى الداخﻠية ﻣع إيقﺎع الفرح الذي
يغمر القﻠب الراقص.
ﻻ تقتصر المفﺎخرة ﻋﻠى الزوج وحده لمﺎ "يتحﻠّى" به
ﻣﻦ خصﺎل ،فﻠهﺎ هﻲ اﻷخرى ،الحبيبة ،حصة بﺎرزة فﻲ
ذلك ،فﻠم تتردد فﻲ الحديث ﻋمﺎ يجعﻠهﺎ ﻣميّزة ،دون
سواهﺎ ،كمﺎ رأينﺎ أﻋﻼه ،لﻜنّهﺎ فﻲ ﻣواقع أخرى جعﻠت
تﻠك الخصﺎل ترد ﻋﻠى لسﺎن الزوج ،ﻻ ﻋﻠى لسﺎنهﺎ،
حتى تﻜون أكثر ﻣصداقية:
ﻋدتُ أَ ْ
" َفيَقُو ُل لِﻲ "أَ ْن ِ
ط َم ُع بِﺎلثﱠراءِ
ت ْال َمﻜَﺎسِبُ ُكﻠﱡهﺎ َﻣﺎ ُ
ْ
َو َﻻ ال ِغنَى
ت لِﻲ َو َﻣعِﻲ أَنَﺎ" . . .
َﻣﺎ د ُْﻣ ِ
َهذَا َحبِيبِﻲ فَﺎ ْﺷ َهدُوا"

ﻻ تﻜتفﻲ الشﺎﻋرة ،بﺎلمعﺎنﻲ التﻲ ذكرهﺎ ﺷعراء الغزل
العذريون ،ﻣﻦ رقة وتفﺎن وإخﻼص وﻋطﺎء وﻋفة ،بل
تتعداه إلى صفﺎت تذكرنﺎ بشعراء المديﺢ ،ﻣنذ الجﺎهﻠية
وحتى العصر العبﺎسﻲ .ففﻲ ﺷعر ﻣيسﺎء الصﺢ نبرة
حمﺎسية بﺎرزة لم تستطع تحﺎﺷيهﺎ حتى فﻲ غزلهﺎ ،كمﺎ
ذكرنﺎ أﻋﻼه ،وفﻲ كﻼﻣهﺎ الرقيﻖ ﻣع الزوج ،فإذا
الحبيب يتحﻠّى بخصﺎل أيﻦ ﻣنهﺎ حﺎتم .وبحزم غير
ﻣعهود ،وصراﻣة وﻋدل وﻋطﺎء ﻣتواصل دون تردد.
لم تتوقف الشﺎﻋرة بﺎلتركيز ﻋند المواصفﺎت التقﻠيدية،
بل ﻋمدت إلى إﺿﺎفة ﻣيزات وﻣواصفﺎت حديثة لم يتم
التطرق إليهﺎ ﻣﻦ قبل ،فهو ﻣخﻠص فﻲ ﻋمﻠه ،ﻣعطﺎء،
ﻣتفﺎن ،ديدنه ﻋدل وﻋدالة:
" َﻻ ت َ ْع َجبُوا ﻣِ ْﻦ َ
ط ْب ِع ِه
لَ ْم ت ُ ْخطِ ئوا فَ ُه َو ال ﱠ
شدِيدُ بِ َح ْزﻣِ ِه
ْ
َوه َُو ْال َمتِيﻦُ بِ ُحﻜمِ ِه
وكخﺎل ٍد إب ِْﻦ ْال َولِي ِد بِ َسهْمِ ه
َضﻲ
إ ْذ َﻣﺎ ْال َعدَالَةُ ت َ ْقت ِ
َو ِإذَا ا ْستَ َبدﱠ ﱡ
ﺎج ًزا
ﻋ
ف
الظ ْﻠ ُم يُ ْق ِ
ص ُ َ ِ
ﱠ
ير لحِ ِقّ ِه
ص
ن
ف ال ِ َ
َوقَ َ
َﻣ ْه َمﺎ َ
طغَى أ َ ْﻋدَاؤُه
َكﺎنَ ْال ُم َحﺎ َل ن ََوالُهُ
ف ال ّ
ع ِل َح ِقّ ِه“
ُ
ش َِرا َ
ﻋ ْن َوانُهُ َﻣﺎ خ َ
َﺎب َﻣ ْﻦ َوقَ َ
تحمل أﺷعﺎر ﻣيسﺎء الصﺢ ،فﻲ غﺎلبيتهﺎ ،صورة إيجﺎبية
ﻋﻦ الرجل ،أﻣﺎ حيﻦ تُوجّه إليه سهﺎ َﻣهﺎ ّ
فإن ذلك ﻣﻦ
ﻋتب ولوم .وفيمﺎ ّ
أن ﻣعظم "اﻷدب النسوي" العربﻲ
الحديث يميل إلى تحميل الرجل ﻣسؤولية التخﻠّف
ﻲ ،الذي يهتم أكثر ،وفﻖ هذه الرؤية ،بصورة
العرب ّ
المرأة ﻻ بجوهرهﺎ ،ويميل إلى استغﻼل "ﺿعفهﺎ"
ﻷغراض ذكورية ،لدرجة ّ
أن بعضﺎ ﻣﻦ "اﻷدب
النسوي" الحديث يحمل ﻋﻠى اﻷب واﻷخ والزوج،
ويح ّمﻠهم وزر ﻣﺎ تتعرض له المرأة ﻣﻦ غبﻦ وظﻠم .أﻣﺎ
ﻣيسﺎء الصﺢ فإنهﺎ تبدو زوجة تهيم بمواصفﺎت زوجهﺎ
الذي تحبّ  ،تعيش ﻣعه فﻲ حﺎلة ﻣصﺎلحة وتعتز به رفيقﺎ
وحبيبﺎ.

إن تجﻠّﻲ الذات ،كأنثى وكشﺎﻋرة ،فﻲ ﺷعر الغزل ،لدى
ﻣيسﺎء الصﺢ بﺎرز جدا ،فهﻲ ترى نفسهﺎ اﻣرأة ندّا
لﻠرجل ،ﻣﻦ نﺎحية ،واﻣرأة وﺷﺎﻋرة تحمل ﻣﻦ الخصﺎل
وﻣﻦ المواصفﺎت ﻣﺎ يجعﻠهﺎ ،وفﻖ رؤيتهﺎ ،سيدة تتميّز
ﻋﻦ بقية النسﺎء فﻲ العﻠم والمعرفة والفضيﻠة .فمﺎ حبﺎهﺎ
ﷲ ﻣﻦ صفﺎت جعﻠهﺎ ﻣدﻋﺎة فخر لهﺎ ولمﻦ حولهﺎ .بعض
هذه الميزات تعيد إلينﺎ أجواء اﻋتزاز الشﺎﻋر نزار قبﺎنﻲ
بذاته وافتخﺎره بميزات نسبهﺎ لنفسه دون سواه .ولﻜﻦ
ﻣيسﺎء ليست نزارا ،وإن تشﺎركت ﻣعه فﻲ الفخر
واﻻﻋتزاز بﺎلذات ،فهو الشﺎﻋر الذي يعيد أجواء ﻋمر
بﻦ أبﻲ ربيعة فﻲ تجﺎربه ﻣع النسﺎء ،أﻣﺎ ﻣيسﺎء فتعتدّ
بأﻣور أخرى أهمهﺎ ﻋطﺎؤهﺎ الفﻜري ودورهﺎ اﻷدبﻲ.
بعض هذا اﻻﻋتداد يعيد إلى أذهﺎننﺎ الشﺎﻋرة اﻷﻣيرة
اﻷندلسية ّ
وﻻدة بنت المستﻜفﻲ التﻲ تذكرهﺎ الﻜتب كسيدة
قوية تم ّﻜنت ﻣﻦ لفت أنظﺎر الشعراء واﻷدبﺎء وﻋﻠية
ولﻜﻦ ﻣيسﺎء ليست ّ
ّ
وﻻدة التﻲ تعدّت كل العﺎدات
القوم.
والتقﺎليد ،قبل حوالﻲ ألف سنة حيﻦ زينت ثوبهﺎ ببيتيﻦ
ﻣﻦ الشعر ،نُذ ّكر بﺎﻷول دون الثﺎنﻲ:
أنﺎ وﷲ أصﻠﺢ لﻠمعﺎلﻲ
وأﻣشﻲ ﻣشيتﻲ وأتيه تيهﺎ
وأﻣ ّﻜﻦ ﻋﺎﺷقﻲ ﻣﻦ صحﻦ خدي وأﻋطﻲ قبﻠتﻲ ﻣﻦ
يشتهيهﺎ

نﻠمس فﻲ ﺷعرهﺎ صورة لﻠعﺎﺷقة ال ُمتيّمة ،ﻣﻦ نﺎحية،
والفخورة بذاتهﺎ وبﺎختيﺎرهﺎ ،ﻣﻦ نﺎحية أخرى .ففﻲ
قصﺎئدهﺎ ﻣعﺎدلة تحرص ﻋﻠى إبرازهﺎ؛ رسم صورة
إيجﺎبية لﻠحبيب ،ﻣﻦ نﺎحية ،دون الخنوع لسﻠطة الرجل،
ﻣﻦ نﺎحية أخرى .كمﺎ ﻻ ترﺿى بأي ﻋﺎئﻖ يحول دون
التعبير ﻋﻦ حقيقة اﻷحﺎسيس والمشﺎﻋر إزاء الرجل
الذي تحبّ  ،دون أن تصل حد ال ُهيﺎم ،فهﻲ تحﺎفظ ﻋﻠى
الحد الفﺎصل بيﻦ العقل والعﺎطفة المتزنة ،فﻲ حيﻦ لم
يتردد الرجل العربﻲ ﻣﻦ إظهﺎر ﻣشﺎﻋر الحب والعشﻖ
وال ُهيﺎم فﻲ الحبيبة ،كمﺎ تجﻠى فﻲ الشعر العذري ،فبدا
ي هﺎئمﺎ إلى حد الضيﺎع ،يتنفس ﻣﻦ رئة
الشﺎﻋر العذر ّ
الحبيبة ويعيش لهﺎ وحدهﺎ دون غيرهﺎ ،ويحمل وحده
أوزار العشﻖ ﻋﻠى كتفيه .وقد تﻜرر هذا الموقف
"العذري" ﻋند أكثر ﻣﻦ ﺷﺎﻋر حديث ،كمﺎ ينعﻜس فﻲ
البيت التﺎلﻲ لﻸخطل الصغير الذي قﺎل:
أأنﺎ العﺎﺷﻖ الوحيد لتﻠقى تبعﺎت الهوى ﻋﻠى كتفيّﺎ

كﺎدت ﻣيسﺎء الصﺢ أن تقول ﻣﺎ قﺎلته ّ
وﻻدة فﻲ البيت
اﻷول ،دون أن تأتﻲ ﻋﻠى ﻣﺎ جﺎء فﻲ البيت الثﺎنﻲ ،ﻷنهﺎ
ترى فيمﻦ تحب ﻣخﻠوقﺎ ﻋفيفﺎ ﻣحبﺎ ﻋطوفﺎ ،أيﻦ ﻣنه
جميل وقيس وآخرون! وﻻ تدّﻋﻲ أنهﺎ ﻣﻦ سﻼلة
المﻠوك ،وليس ﻋﺎﺷقهﺎ الوزير ابﻦ زيدون ،لﻜنّهﺎ واثقة
الخطو تسير .يستحﻖ حبيبهﺎ ﻣﺎ تبﺎدله ﻣﻦ حب وغنج
ودﻻل.

تؤْ ثِر الشﺎﻋرة ﻣيسﺎء الصﺢ أن تخﻠﻖ جوا ﻣﻦ اﻻنسجﺎم
والسﻼم والعيش الرغيد ﻣع الرجل ،بعيدا ﻋﻦ المواجهة
التﻲ تميّز "اﻷدب النسوي" العربﻲ الذي جﺎء فﻲ
ﻣعظمه أدب ﻣواجهة ﻣبﺎﺷرة ،يدﻋو إلى اﻻنعتﺎق الﻜﻠّﻲ
ﻣﻦ سﻠطة الرجل ،بعد أن اﻋتﺎدت المرأة العربية أن
ي ،بﺎرز فﻲ
تﻜون تﺎبعﺎ .فإن كﺎن هنﺎك ﻣﻦ جﺎنب نسو ّ
ﺷعر ﻣيســﺎء فهو ﻣركزيــة اﻷنﺎ التﻲ تبرز لعيﻦ القﺎرئ

اليساري

فﻲ ﻣعظم ﻣﺎ تﻜتبه ،فضﻼ ﻋﻦ التحدي والحمﺎسة وﻋدم
التقيد ب"خجل" المرأة التقﻠيدي الذي أبقﺎهﺎ فﻲ الظل،
بل هﻲ فخورة بأنوثتهﺎ وبﻜونهﺎ اﻣرأة لهﺎ صفﺎت وﻣزايﺎ
تعدت اﻷنوثة إلى التحصيل العﻠمﻲ والثقﺎفﻲ ،ﻣمﺎ
يجعﻠهﺎ ،كمﺎ ترى ،ﻣتفردة ً جديرة ً بﺎلحب وجديرة ً بﺎلفخر
والتألّﻖ.
فإن كﺎنت ﻣيسﺎء الصﺢ ﻻ تﻜتب ﺷعرا نسويﺎ وفﻖ
ﻣعﺎيير "اﻷدب النسوي" ،إﻻ أنّهﺎ لم تتنﺎزل ﻋﻦ الصوت
اﻷنثوي ،وكأن "ﺷهرزاد" تستعيد صوتهﺎ ﻋﻦ سبﻖ
إصرار ،وقد وﺿعت نفسهﺎ فﻲ ﻣرتبة الند لﻠرجل دون
أن تتهيّب ﻣﻦ التعبير ﻋﻦ ﻣشﺎﻋرهﺎ وأحﺎسيسهﺎ تجﺎه
الرجل الذي أحبّت ،بوﺿوح وﺷفﺎفية ،فخصصت لذلك
أكثر ﻣﻦ قصيدة وأكثر ﻣﻦ ﻣوقع ،فهو الحبيب والرفيﻖ
ﻲ والمعطﺎء والداﻋم ،وهو فﻲ ﻣواقع أخرى الظﺎلم
والوف ّ
الذي يتن ّﻜر لفضﻠهﺎ ﻋﻠيه بعد أن أﻋطته قﻠبهﺎ ،وحﺎكت
حوله حﻜﺎيﺎت الفﺎرس الذي يحضر راكبﺎ حصﺎنﺎ ،لﻜنّهﺎ،
بﺎلرغم ﻣمﺎ هﻲ فيه ﻣﻦ ألم وخيبة لم تنحﻦ ولم تضعف،
بل بقيت صﺎرﻣة قوية تقف له بﺎلمرصﺎد ﻣسﻠحة بإرادة
وبثقة لتبقى هﻲ صﺎحبة القرار النهﺎئﻲ:
"ﻻ ﻻ تؤاخ ْذ َﻣ ْﻦ ت َ َح ﱠ
ط َم قَ ْﻠبُهﺎَ ،ولﱠى ﺷَظﺎيﺎ َو ْ
اختَفَى
ت َحْ تﺎ ُج ﻋ ُْم ًرا كﺎﻣِ ًﻼ َحتّى أُﻋيدَكَ ْﻣثﻠَمﺎ كﺎنَ ْال َه َوى
ُك ﱡل الﱠذِي ﻣِ ْنكَ اْنت َ َهى
ص ْب ًحﺎ أَقَﻠتُكَ ﻣِ ْﻦ ُ
قوس ﻋِبﺎدَتِﻲ
ُ
ط ِ
ُطﺎردُ خ َْﻠ َوتﻲ
ﻻ لَ ْم تَعُ ْد ُحﻠُ ًمﺎ ي ِ
ﻋﻠَى َ
ﻻ ل ْم تَعُ ْد بَ َ
صتِﻲ
ظ ْه ِر ْالحِ
صﺎن بِ ِق ﱠ
ط ًﻼ َ
ِ
يﺎم ِروايَتِﻲ"
أ َ ْخ َرجْ تُ قَ ْي ً
سﺎ ﻣِ ْﻦ خِ ِ
***
لم تقتصر ﻣواﺿيع الشﺎﻋرة ﻋﻠى ﻋﻼقتهﺎ بﺎلرجل
والمفﺎخرة بﺎلذات ،بل فتحت بﺎب الشعر لتطرق
ﻣواﺿيع اجتمﺎﻋية ،فﻜرية ،وطنية وقوﻣية .فنراهﺎ
ﻣتﺎبعة لﻸحداث اليوﻣية ،سريعة التجﺎوب ﻣعهﺎ،
فض ّمنت هذه القصﺎئد الﻜثير ﻣﻦ المشﺎﻋر اﻹنسﺎنية
الجيﺎﺷة التﻲ تدﻋو إلى التﺂخﻲ والمحبة والعيش بأﻣﻦ
وأﻣﺎن ،ﻣعتبرة ّ
أن ذلك ﻻ يتأتّى إﻻ إذا تحﻠّى المرء بحس
ﻲ صﺎدق .وكﺎن ﻻفتﺎ تخصيص ثﻼث قصﺎئد
وطن ّ
تنﺎولت فيهﺎ ثﻼث بﻠدات ﻋربية ،يطﻠﻖ ﻋﻠيهﺎ أهل بﻼدنﺎ
"ﻣثﻠث يوم اﻷرض" :دير حنﺎ ،ﻋرابة وسخنيﻦ ،التﻲ
ارتبطت بوجدان أبنﺎء الشعب العربﻲ الفﻠسطينﻲ
بمواقفهﺎ الﻜفﺎحية فﻲ الدفﺎع ﻋﻦ البيت والمسﻜﻦ.
إن طﺎبع الحمﺎسة الذي يميّز ﻣعظم نصوصهﺎ الشعرية
استدﻋى توظيف ﺿمير اﻷنﺎ وتغﻠيبه ﻋﻠى بقية
الضمﺎئر ،وذلك يتﻼءم ﻣع النبرة الخطﺎبية والتركيز
ﻋﻠى الذات .وﺿمير اﻷنﺎ ﻻ يعنﻲ فقط هذا الضمير
المنفصل فقد يﻜون التﺎء المتحركة ،أو كل ﻣﺎ يدل ﻋﻠى
المتﻜﻠم .ففﻲ الﻜثير ﻣنهﺎ تبرز نبرة التحدي والمواجهة،
فضﻼ ﻋﻦ الحوار ﻣع اﻵخر بشﻜل ﻣبﺎﺷر أو غير ﻣبﺎﺷر
أحيﺎنﺎ أخرى .وذلك نﺎبع ﻣﻦ إيمﺎن ﻋميﻖ بمﺎ تطرحه
الشﺎﻋرة ،وﻣﻦ انسجﺎم تﺎم ﻣع هذه المواﺿيع والمواقف.
يتيﺢ استعمﺎل هذا الضمير لﻠشﺎﻋرة ،أكثر ﻣﻦ غيره ﻣﻦ
الضمﺎئر ،التركيز ﻋﻠى الداخل وﻋﻠى اﻷنﺎ وﻋﻠى
اﻷيديولوجيﺎ التﻲ تحمﻠهﺎ ،ﻋبر اﻻنتقﺎل ﻣﻦ المونولوج
إلى الديﺎلوج ،وهو أﻣر ﻻفت جدا ،لتوسيع رقعة التحﺎور
ﻣع المتﻠقﻲ وتجنيده وتحفيزه ليصبﺢ جزءا ﻣﻦ الفﻜرة.
وبﺎلتﺎلﻲ فإن هذه الحوارات ،ﻋﻠى اختﻼفهﺎ ،تبعد الرتﺎبة
وتفتﺢ اﻷبواب ﻋﻠى المشﺎركة ﻣﻦ خﻼل تنويع الضمﺎئر،
ﻣع سيطرة ﺷبه تﺎﻣة لﻸنﺎ.
تتجﻠى أنﺎ الشﺎﻋرة بشﻜل بﺎرز فﻲ حوار ليس خفيﺎ ﻣع
الخصوم ،وتصل قمة تجﻠيﺎتــهﺎ فﻲ كونهﺎ ،حسب رأيهﺎ،
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ﺷﺎﻋرة قﺎدرة ﻋﻠى اختراق هذا العﺎلم اﻷدبﻲ ،وﻣﺎ ﻋﻠى
هؤﻻء الخصوم إﻻ أن يفﺎخروا هم أيضﺎ بإنجﺎزاتهﺎ.
كنت سأدﻋم ﻣوقف الشﺎﻋرة لو اقتصر ﻋﻠى ذلك ،لﻜنﻲ
أسجّل تحفظﻲ حيﻦ يﻜون اﻷصل والجﺎه ﻣدﻋﺎة فخر
واﻋتزاز:
" ِب ْﺎلجﺎ ِه ِربّﻲ َﻣدﱠنﻲ
المﻜَﺎنَةَ َواْل َح َسبْ
زادَ ْ
أ َ ْسدَى لخِ يَ ِر ﻋِبﺎ ِد ِه
ب َوالنﱠ َسبْ ".
فَ ْخ َر ْاﻷقﺎر ِ
تعمل الشﺎﻋرة ﻋﻠى توظيف الحﻜﺎيﺎت واﻷسﺎطير
العربية والعﺎلمية ﻣثل حﻜﺎية ليﻠى والذئب ،وتحيل كثيرا
ﻋﻠى قصص اﻷنبيﺎء كمﺎ وردت فﻲ القرآن الﻜريم،
وبﺎلذات إلى سورة يوسفّ .
إن تأثيث النص الشعري
بﺎﻹحﺎﻻت ﻋﻠى نصوص أخرى سﺎبقة ،أو تعزيزه
وإثرائه بﺎلرﻣوز واﻹحﺎﻻت الثقﺎفية ،قد يرهﻖ القﺎرئ
العﺎدي ،لﻜنه يجﻠب المتعة لﻠقﺎرئ المتمرس .يبدو ّ
أن
الشﺎﻋرة ﻣيسﺎء الصﺢ تؤﻣﻦ بقﺎرئهﺎ الضمنﻲ الذي يقيم
داخل النص ،كمﺎ يرى المنظر اﻷلمﺎنﻲ وولفجﺎنج إيزَ ر،
صﺎت ﻣع ﻣصﺎدر
ولم تتردد فﻲ إغنﺎء قصﺎئدهﺎ بتنﺎ ّ
ﻣتعددة ،ﻣنهﺎ ﻣﺎ يعود إلى اﻷسﺎطير الغربية والشرقية،
وﻣنهﺎ ﻣﺎ يعود إلى الﻜتب الدينية ﻣثل القرآن الﻜريم،
وكتﺎب العهد الجديد ،أو ﻣﺎ يعيدنﺎ إلى التراث العربﻲ
قديمه وحديثه.

التحوير؛ حيﻦ تأخذ الشﺎﻋرة جمﻠة ﻣأثورة أو حﻜمة
ﻣعروفة وتعطيهﺎ ﻣبنى لغويﺎ جديدا ﻣعتمدة ﻋﻠى ﻣﺎ
يحمﻠه اﻷصل ﻣﻦ ﻣعﺎن ودﻻﻻت ،ولنﺎ ﻋﻠى ذلك ﻋدة
أﻣثﻠة ﻣنهﺎ" :هم العروبة لﻠممﺎت" ،تحويرا لجمﻠة ﻣأثورة
فﻲ الفﻜر العربﻲ الشعبﻲ؛ "هم البنﺎت لﻠممﺎت" .وتعتمد
فﻲ إحﺎﻻتهﺎ ﻋﻠى الﻜتب المقدسة ،كمﺎ ذكرنﺎ أﻋﻼه،
ّ
وتوظف قصصﺎ هﺎﻣة جدا وردت فﻲ كتﺎب العهد الجديد
كمﺎ فﻲ حﻜﺎية السيد المسيﺢ فﻲ ﺷفﺎئه لﻸصم:
" َ
ﻖ
سﺎن ُخ ْﻠ ٍ
طبِيبٌ يُدَا ِوي بإحْ ِ
ص ّْم"
ّعيف َ
َ
ﺷفَيتَ ْاﻷ َ َ
سنَ ْدتَ الض َ
فقد جﺎء فﻲ الﻜتﺎب المقدس "إنجيل ﻣرقس" حﻜﺎية ﺷفﺎء
المسيﺢ لﻸصم واﻷبﻜم؛ "إذ جعل الصم يسمعون
والخرس ينطقون" .ﻻ ترﻣﻲ الشﺎﻋرة إلى خﻠﻖ حﺎلة ﻣﻦ
المقﺎرنة بيﻦ أفعﺎل الطبيب وأفعﺎل السيد المسيﺢ ،بل إنهﺎ
حيﻦ تستشهد بأفعﺎل الﻜبﺎر فإنهﺎ ترفع ﻣﻦ قيمة هذا
الطبيب الذي قدّم خدﻣﺎته لﻠمجتمع حتى فﺎرق الحيﺎة،
فهو ،فﻲ ذلك ،يتشﺎرك ﻣع اﻷنبيﺎء والقديسيﻦ فﻲ أﻋمﺎل
الخير .وبمﺎ أن الشﺎﻋرة نهجت فﻲ طريﻖ الحمﺎسة فإن
ذلك يقودهﺎ إلى أجواء "المبﺎلغة" التﻲ ﻣيزت أﺷعﺎر
العرب فﻲ ﻣجﺎلﻲ المدح والفخر وغيرهمﺎ ﻣﻦ
المواﺿيع.

وو ّ
ظفت لدى كثيريﻦ
لقد استُهﻠِﻜت قصة ليﻠى والذئب ُ
بحيث يتسﺎءل المرء ﻣﺎذا يمﻜﻦ أن تضيف هذه الحﻜﺎية
بعد؟! إن توظيفهﺎ فﻲ النص أﻋﻼه ،بهذه الصورة،
جعﻠهﺎ تأخذ قيمة ﻣضﺎفة ،ﻷنهﺎ بﺎتت رﻣزا جديدا
واكتسبت دﻻلة جديدة" :بخطيئتﻲ وجريمتﻲ النﻜراء
أﻋﻠﻦ خيبتﻲ" ،إذ يعترف المغترب "بخطئه"
و"جريمته" ،حيﻦ ابتعد ﻋﻦ الطريﻖ كمﺎ ابتعدت ليﻠى
هﻲ اﻷخرى ﻋﻦ الطريﻖ الذي حذرتهﺎ والدتهﺎ ﻣﻦ
اﻻبتعـــﺎد ﻋنه ،وانشغﻠت بﺎﻷزهــﺎر الجميـﻠة التﻲ جذبهﺎ
ﻣنظرهﺎ فوصل الذئب إلى الجدة قبﻠهﺎ ،وهﻜذا ينجذب
ُ
الشﺎب العربﻲ إلى جمﺎليﺎت المظهر فﻲ الغربة فيضيّع
الطريﻖ ويضيع الهدف.

تﻜثر الشﺎﻋرة ﻣﻦ توظيف قصص اﻷنبيﺎء وﻣنهﺎ قصة
نوح الشهيرة وقصة الطوفﺎن المعروفة ،وتعطيهﺎ بعدا
جديدا ،وكأن ﷲ اختﺎرهﺎ هﻲ وحبيبهﺎ دون بقية الخﻠﻖ،
لتركب الفﻠك الذي يطفو ﻋﻠى وجه المﺎء وحيدة ً ﻣع
الحبيب ،ثم ينتهﻲ الطوفﺎن وتعود الحمﺎﻣة تحمل غصﻦ
السﻼم وغصﻦ الحيﺎة.
أَ ْهذِي بِأنﱠكَ ِجئْتَنﻲ
ﻋ ْرﺷًﺎ إلَى َ
ظ ْه ِر السﱠفينَ ِة قُ ْدتَنﻲ
زيﱠ ْنتَ لﻲ َ
نُو ٌح دَﻋﺎنﺎ َك ْﻲ ي َُؤ ِ ّر َخ ِﻋ ْشقنﺎَ
ﱠﻼم
ْﻦ لﻠس ِ
َو َغدًا ت َُرو ُح َحمﺎ َﻣةٌ تَأْتﻲ بِغُص ٍ
ير
ص ْوبَنﺎ َر َجعًﺎ ت َ ِط ْ
َو َ
ويتﻜرر التنﺎص فﻲ العديد ﻣﻦ القصﺎئد ،ويُؤثﱠث النص
بإحﺎﻻت إلى نصوص ﺷعراء سﺎبقيﻦ ،وإلى حﻜﺎيﺎت
وروايﺎت وردت فﻲ كتب المبدﻋيﻦ ﻣمﺎ يغنﻲ النص.
***
ّ
إن قراءة الشعر الحديث تجعﻠنﺎ نفﻜر فﻲ دوافعه ،وفﻲ
ﺷﻜﻠه وصورته وفﻲ جديده؛ فهل الشعر هو قوالب
جﺎهزة ،وأفﻜﺎر ﻣﻠقﺎة ﻋﻠى قﺎرﻋة الطريﻖ ،كمﺎ قيل،
يأتﻲ ﺷﺎﻋر ليﻠ ّمهﺎ ويبنيهﺎ ﻣﻦ جديد؟ وهل اﻷفﻜﺎر
والقوالب ثﺎبتة وراسخة وغير قﺎبﻠة لﻠتغيير؟ الشعر ،ﻣذ
كﺎن ،يحمل ﻋصﺎرة فﻜر صﺎحبه ،اﻋتمﺎدا ﻋﻠى تجﺎرب
حيﺎتية غنية ،لﻜنه ﻣﺎ لم يطرق جديدا فإنه سيبقى لصيقﺎ
بﺎﻷرض ،ينقصه التحﻠيﻖ ،ولﻦ يحﻠﻖ إﻻ إذا أﻋتقنﺎ الفﻜر
ﻣمﺎ كﺎن ،ﻣنعﺎ لﻠتﻜرار ،ﺷﻜﻼ وﻣضمونﺎ .نقول ذلك
لنحث الشﺎﻋرة ﻣيسﺎء الصﺢ ﻋﻠى المزيد ﻣﻦ التحﻠيﻖ
سيّمﺎ وأن اﻷدوات قد نضجت ،والﻠغة قد اكتمل بنﺎؤهﺎ.
ولﻦ يﻜون هنﺎك تحﻠيﻖ إﻻ ﻣﻦ خﻼل الﻠغة وكسر
قوالبهﺎ ،وﻣﻦ خﻼل اﻷفﻜﺎر وكسر ثوابتهﺎ وخﻠخﻠتهﺎ بمﺎ
ﻲ ﻣفتوح ﻋﻠى ﻋوالم ﻣتنﺎحرة ﻻ
يتﻼءم ﻣع فضﺎء كون ّ
ﻋﺎلم واحد ،وكسر "أفﻖ التوقع" لدى المتﻠقﻲ .وهنﺎ
بﺎلذات تأتﻲ الدﻋوة الحقيقية:
ّ
الخﻼق،
قول ﻣﺎ يرﺿﻲ تحﻠيﻖَ الشﺎﻋر المبدع والقﺎرئ
ْ
ﻻ ﻣﺎ يرﺿﻲ القﺎرئ التقﻠيدي الذي ﻣﺎ زال يطرب لﻠوزن
والقﺎفية دون البحث ﻋﻦ جديد فﻲ الطرح والمعنى.

يعثر القﺎرئ ﻋﻠى العديد ﻣﻦ اﻹحﺎﻻت الثقﺎفية ،وﻋﻠى
التضمينﺎت وتداخل النصوص فﻲ العديد ﻣﻦ القصﺎئد،
ﻣمﺎ يسﺎهم فﻲ توسيع دﻻﻻتهﺎ .ولربمﺎ يقودنﺎ ذلك إلى

ﻣيسﺎء الصﺢ تﻜتب الشعر الموزون ﻋﻠى أنواﻋه ،وتغنيه
بﺎلتنﺎص وبثقﺎفتهﺎ الواسعة التﻲ اكتسبتهﺎ ﻣﻦ خﻼل
اطﻼﻋهﺎ ﻋﻠى اﻷدب العﺎلمﻲ والعربﻲ ،وﻋﻠى اﻷسﺎطير

ليس كل تنﺎص وﻻ كل إحﺎلة بنﺎجحة ،ولﻜﻦ الشﺎﻋر
لمجرب والمبدع قﺎدر ﻋﻠى جعل النص قﺎبﻼ
المتمرس ،ا ّ
ّ
لﻼنفﻼش واﻻنفتﺎح وإدهﺎش القﺎرئ حيﻦ يوظف التنﺎص
بشﻜل نﺎجﺢ ،ﻣمﺎ يفجأ المتﻠقﻲ بمﺎ يحمﻠه النص ﻣﻦ غنى
فﻲ المعنى وﻣﻦ رﻣوز ودﻻﻻت ،أو حيﻦ يضيف إليه
المبدع ﻣﻦ ﻋنده ﻣﺎ يجعل النص ﻣﻠﻜﺎ لخﺎلقه الجديد ،دون
بتره ﻋﻦ اﻷصل ،ولنﺎ ﻋﻠى ذلك نمﺎذج ﻣوفقة:
"بِخَطِ يئَتِﻲ وجريمتﻲ النﻜراءِ أ ُ ْﻋ ِﻠﻦُ خيبتﻲ
سيْتُ لَ ْيﻠَى قَد ت ََرا َﻣ ْ
َﺎن ال ِذّئَﺎبْ
بإرادتﻲ أ َ ْﻣ َ
ت بَيْﻦَ أَ ْسن ِ
ْ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ُ
وقطعتُ
ف َﻣ َحط ٍة َحتى أ ُﻣوتَ بِغ ْربَ ٍة
أل َ
ف جثّتﻲ َﻻ ْالقَب ُْر َيجْ َم ُع فﻲ الثنﺎيﺎ َجدﱠتِﻲ".
ش َي ْع ِر ُ
َﻻ النﱠ ْع ُ
هذا التوظيف يجعل النص غنيﺎ ،وقريبﺎ ﻣﻦ القﺎرئ،
خﺎصة وأن ليﻠى فﻲ قصة ليﻠى والذئب كﺎنت سﺎذجة
ﻲ الغربة
فﺎستغل الذئب هذه السذاجة ،وهنﺎ يختﺎر العرب ّ
بمحض إرادته ،حتى يﻜتشف ﻣﺎ جنته "إرادته" ،بحيث
بﺎتت جثته غريبة ﻋﻠى نعشه .هذه اﻹحﺎلة إلى قصة ليﻠى
والذئب لم تتقيّد الشﺎﻋرة بجذورهﺎ بشﻜل ثﺎبت ،بل
تعدّتهﺎ إلى خﻠﻖ حﺎلة فﻠسطينية خﺎصة ،لهﺎ ﺿحﺎيﺎهﺎ
ولهﺎ ذئﺎبهﺎ الذيﻦ يتربصون بهﺎ.
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ّ
وظفتهﺎ بصورة نﺎجحة جدا ﻣمﺎ
الغربية والشرقية،
يفرض ﻋﻠى القﺎرئ أن يتسﻠّﺢ بمعﺎرف واسعة وثقﺎفة
ﺷﺎﻣﻠة تؤهﻠه لمحﺎورة ﺷعرهﺎ وفك ﺷيفراته ودﻻﻻته،
ﻷنه ﺷعر قﺎبل لﻼنفتﺎح ﻋﻠى ﺷريحة واسعة ،فﻼ يغرق
فﻲ اﻹبهﺎم ،وﻻ فﻲ الترﻣيز المستعصﻲ .ويقينﻲ أن
رؤيتهﺎ الفﻜرية واﻻجتمﺎﻋية ستﻜون أكثر ﺷمولية وﻋمقﺎ
فﻲ كتﺎبﺎتهﺎ القﺎدﻣة اﻋتمﺎدا ﻋﻠى هذا الرصيد الواسع ﻣﻦ
المعﺎرف التﻲ توظفهﺎ فﻲ ﺷعرهﺎ.
يمﻜننﺎ أن نقول إن ﻣيسﺎء الصﺢ تﻜتب ﺷعرا أنثويﺎ
تسيطر ﻋﻠيه أنﺎ المرأة التﻲ ترفض أن تﻜون ظﻼ ﻷحد
سواء كﺎن رجﻼ أو اﻣرأة ،وهﻲ تعمد إلى إبراز ذاتهﺎ
ودورهﺎ ﻣﻦ خﻼل ﻣﺎ تقدﻣه لﻠمجتمع ،ﻣﻦ وجهة نظرهﺎ،
كأنثى وكﺎﻣرأة وكشﺎﻋرة ،لﻜنّهﺎ ﻻ تقوم بﺎلتمرد ﻋﻠى
سﻠطة الرجل ودوره ،كمﺎ هو ﺷأن "اﻷدب النسوي"،
ولذلك ّ
فإن ﻣﺎ تقوله هو ترجمة لذاتهﺎ هﻲ ،ﺷﺎﻋرةً،
زوجةً وحبيبةً.
وأﻣﺎ بروز اﻷنﺎ النسوية فﻲ ﺷعرهﺎ فﻠيس نﺎبعﺎ ﻣﻦ
ﻣوقف ثﺎئر ﻋﻠى الرجل والرجولة ،بقدر ﻣﺎ هو تعبير
ﻋﻦ رؤية ذاتية لﻠحيﺎة فﻲ ﻣعنﺎهﺎ الواسع ،ولﻸدب فﻲ
دوره الداﻋﻲ إلى التغيير .هذه اﻷنﺎ كﺎنت دافعﺎ لﻠتعبير
ﻋﻦ ﻣواقفهﺎ تجﺎه قضﺎيﺎ فﻜرية واجتمﺎﻋية وإيديولوجيﺎ
جريئة .نقول ذلك بنﺎء ﻋﻠى ﻋدم تحفظهﺎ ﻣﻦ تقﺎليد
المجتمع الذكوري التﻲ تضع المرأة فﻲ الظل ،بل إنهﺎ
تخﺎطبه بثقة ،وبجرأة ،وبشفﺎفية ،فﻜﺎنت "ثورتهﺎ"
سﻠمية.
إن ﻣﻦ حقﻲ ،كقﺎرئ ،أن أتفﺎﻋل ﻣع نص ،وﻻ أتفﺎﻋل
ﻣع غيره ،ففﻲ اﻷول أجد نفسﻲ هنﺎك ،وأكتشف فيهﺎ
ذاتﻲ .فﻼ يد ْ
أن هذه فﻠسفة زائدةّ ،
ّﻋيﻦ أحدٌ ّ
ﻷن اكتشﺎف
الذات أكثر صعوبة ،ﻣﻦ اكتشﺎف اﻵخر .أﻣﺎ فﻲ النص
الثﺎنﻲ فإنﻲ أجد ذاتﻲ فيه غريبﺎ ﻷنه ﻣﻜرور ﻻ جديد
نص يعتمد ﻋﻠى المحﺎفظة ﻋﻠى
فيه ،أو ﻷنّه ﻣجرد
ّ
الوزن والموسيقى دون أن يبدع ﻣعﺎنﻲ جديدة وخﻠقﺎ
جديدا وفﻜرا يخترق المألوف ،أو هو نص ﻣنغﻠﻖ ﻋﻠى
ذاتهّ .
إن نص القصيدة المشﺎر إليهﺎ أﻋﻼه )حمﺎﻣة
السﻼم ،ص (53-51قﺎدر ﻋﻠى اختراق المتﻠقﻲ ﻣﻦ
الداخل ،فوجدت فيه ﻣﺎ يمثﻠنﻲ ،ﻻ ﻣﻦ خﻼل أفﻜﺎره
فحسب ،بل ﻣﻦ خﻼل اندﻣﺎج كل ﻣقوﻣﺎت النص كوحدة
واحدة ﻣترابطة ،ولم أجد فﻲ ذاتﻲ تجﺎوبﺎ ﻣع قصﺎئد
أخرى تعيدنﻲ إلى الجﺎه وإلى الفخر التقﻠيدي.
نخﻠص إلى القول ،ﻣنعﺎ لﻠبﻠبﻠة ،بأن الشﺎﻋرة ﻣيسﺎء
الصﺢ قﺎدرة ﻋﻠى خﻠﻖ هوية ﺷعرية خﺎصة بهﺎ ،لهﺎ فيهﺎ
نبرة صوتهﺎ الشعري ،ولهﺎ فيهﺎ لغة تحمل ﻣميزاتهﺎ
الثقﺎفية ،ولهﺎ فيهﺎ ﻣوقف اجتمﺎﻋﻲ ووطنﻲ وفﻜري
يحمل ختمهﺎ .أقول ذلك بنﺎء ﻋﻠى قصيدتهﺎ الطويﻠة
"درب المطر" التﻲ تفيض ﻋﻦ "أفﻖ التوقعﺎت"
التقﻠيدية ،وقد اخترقت فيهﺎ بحور الشعر التقﻠيدي ،ﻻ فﻲ
ﺷﻜﻠهﺎ "العمودي" المألوف ،بل فﻲ انسيﺎبهﺎ وسﻼستهﺎ
وﻋمقهﺎ وقدرتهﺎ ﻋﻠى اﻹﻣسﺎك بتﻼبيب القﺎرئ الذي
يﻜتشف جديدا ﻣع كل قراءة جديدة ،ﻷن هذا النوع ﻣﻦ
الشعر قﺎدر ﻋﻠى ﻣخﺎطبة اﻷذن ،كمﺎ اﻋتدنﺎ ،وقﺎدر ﻋﻠى
ﻣخﺎطبة العقل والعﺎطفة بعيدا ﻋﻦ الخطﺎبة المألوفة ،ﻣمﺎ
المتﻜررة المتأنّية ﻣع
يحقﻖ لﻠنص لذّته فﻲ المواجهة
ّ
القﺎرئ ،كمﺎ يرى روﻻن بﺎرت ،تﻠك الﻠذة التﻲ تبعثهﺎ
ﻣوسيقى ﻣعﺎنﻲ الﻜﻠمﺎت ،والتﻲ تخﻠﻖ فﻲ الجسد تجﺎوبﺎ
بتأثير التفﺎﻋل ﻣع النص خﻼل القراءة البطيئة والدقيقة
لﻠﻜﻠمﺎت ولمﻜونﺎت النص التﻲ تحرك ﻣشﺎﻋر القﺎرئ
ﻲ 
فتجعﻠه خﺎلقﺎ ﻻ ﻣجرد ﻣتﻠﻖ سﻠب ّ
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والسؤال اﻵن ،ولﻠغرابة ان القرآن لم يتطرق لهذه القضية وﻻ المفسرون وكبﺎر ﻋﻠمﺎء قريش ،إذا كﺎن المسﻠمون
أنفسهم فﻲ ﻣعظم الدول اﻹسﻼﻣية ،غير النﺎطقة بﺎلعربية ،ﻻ يتﻜﻠمون الﻠغة العربية ،وﻻ يفهمونهﺎ ،وﻻ يتمﻜنون ﻣﻦ
قراءتهﺎ ،وحتى فﻲ الجزيرة العربية ﻣعقل قريش والعرب ،فﻼ تتجﺎوز نيبة ﻣﻦ يتقﻦ الفصحى ويتﻜﻠم بهﺎ  ،%2فﻲ
احسﻦ اﻷحوال ،فﻜيف "سيتدبرون" أﻣورهم ﻣع "الحوريﺎت" و "الغﻠمﺎن" فﻲ الجنة ،وكيف سيطﻠبون الخمور
والعسل وأنهﺎر اﻷلبﺎن ،وكيف سيحﺎسبهم ﷲ ،وبأية لغة ﻣﻦ الﻠغﺎت ،وهم يرطنون بعشرات ،وربمﺎ ﻣئﺎت الﻠغﺎت،
ﻣﻦ طنجة لجﺎكرتﺎ؟ وكبعﺎ ﷲ نفسه يتﻜﻠم الفصحى وﻻ يمﻜﻦ ان يتحدث بﺎلﻠهجة الشﺎﻣية"تبع بﺎب الحﺎرة" او بﺎلحﻠبية
او المصرية والبغدادية "آغﺎتﻲ"...
واﻷهم ،والمحيّر ،إذا كﺎن ﻣﻦ يتﻜﻠمون الﻠغة العربية  400ﻣﻠيون ،حسب إحصﺎءات جﺎﻣعة قريش الﻜﺎذبة ،وهم أي
الـ 400ﻣﻠيون نﺎطﻖ بﺎلعربية ،هم السﻜﺎن المفترﺿون لمﺎ يسمى بنﻜتة الوطﻦ العربﻲ ،وفيهم نسبة ﻋﺎلية ﻣﻦ غير
العرب والمستعربيﻦ ،وغير النﺎطقيﻦ بﺎلعربية ،ويمﻜﻦ أن تصل نسبة السﻜﺎن ﻣﻦ غير العرب والمستعربيﻦ إلى
الـ %50ﻣﻦ ﻣجموع السﻜﺎن ،فإنه لدينﺎ ،ﻋمﻠيﺎً ،حوالﻲ الـ  200ﻣﻠيون نﺎطﻖ بﺎلﻠغة العربية "المحﻜية" والعﺎﻣية،
والﻠهجﺎت المحﻠية ،أﻣﺎ الفصحى ،والتﻲ توجد ،حقيقة ،استحﺎلة كبرى ،فﻲ تعﻠمهﺎ وإتقﺎنهﺎ ،فﻼ تتجﺎوز نسبة ﻣﻦ يتقنهﺎ
إﻻ "نخبة النخب")أي ليس الجميع فرهط كبير ﻣنهم أيضﺎ ً يخبـّص بهﺎ تخبيصﺎ ً( ،تﻠك النخب اﻹﻋﻼﻣية والسيﺎسية
والثقﺎفية والفﻜرية واﻷكﺎديمة ،وهﻲ بﺎلﻜﺎد تصل لـ %10ﻣﻦ ﻋدد سﻜﺎن ﻣﺎ يسمى بﺎلوطﻦ العربﻲ ) ورجﺎء ﻋدم
الضحك ﻋﻠى المصطﻠﺢ البعثﻲ الخﻠبﻲ( ،فهذا يعنﻲ أنه لدينﺎ فقط  20ﻣﻠيون ﻣتﻜﻠم ،أو نﺎطﻖ ،وﻣتحدث بﺎلﻠغة العربية
الفصحى ،ولهذا تداﻋيﺎت ونتﺎئج خطيرة وﻣرﻋبة ليس فقط ﻋﻠى الحيﺎة ﻋﻠى اﻷرض ،لﻜﻦ أيضﺎً ،ﻋﻠى الحيﺎة فيمﺎ بعد
الموت ،فإذا كﺎنت لغة قريش ،حصريﺎً ،هﻲ لغة الجنة والسمﺎء ،كمﺎ تقول القبيﻠة الصحراوية الشهيرة ،فﻜيف سيتفﺎهم
ﷲ وﻣﻼئﻜته )ﻋﻠمﺎ ً أن هؤﻻء ﻣعظمهم ﻋبرانيون ويهود كإسرافيل ،وﻣيﻜﺎئيل ،وجبريل ،وإسرائيل ،( ،ﻣع ﻣﻠيﺎرات
البشر الذيﻦ ﻻ يتقنون العربية ،وسيﻜون هنﺎك صعوبة جدا ً بﺎلتواصل بيﻦ ﷲ والمﻼئﻜة وﻣﻠيﺎرات البشر الذيﻦ ﻻ
يتﻜﻠمون العربية وﻻ يتقنونهﺎ ،وذلك لﻜﻲ ﻻ يقع اي خطأ بﺎلترجمة أثنﺎء التحقيﻖ "الحسﺎب" ﻣع ﻣﻦ بعثوا حيﺎ ً وبﻜل
ﻣﺎ لذلك ﻣﻦ تداﻋيﺎت خطيرة ﻋﻠى "العدالة اﻹلهية" ﻣستقبل النﺎس فﻲ الحيﺎة اﻵخرة ،ﻣﺎ قد يضر بسمعة ﷲ وﻋدالته
وﻣﻜﺎنته؟
وﻣﻦ هنﺎ ،وبنﺎء ﻋﻠيه ،وﻋﻠيه البنﺎء ،لمﺎذا ﻻ تعتمد الﻠغة اﻹنﻜﻠيزية ،كﻠغة رسمية فﻲ السمﺎء ،بﺎﻋتبﺎرهﺎ الﻠغة رقم
واحد بﺎلعﺎلم ،وهﻲ الﻠغة التﻲ يتواصل ويتفﺎهم بهﺎ ﻣﻠيﺎرات البشر وخﺎصة ﻣع اﻻنتشﺎر اﻷفقﻲ الﻜﺎسﺢ لﻠميديﺎ
التواصﻠية واحتﻼل السوﺷﻠة لمﻜﺎنة ﻣتقدﻣة فﻲ الحيﺎة اليوﻣية لﻠبشرية جمعﺎء؟ ويمﻜﻦ بذلك أن يحﺎسب النﺎس بيسر
وانسيﺎبية وسرﻋة قصوى ،وسيسهل ﻣهمته وﻋمﻠه كثيراً ،وستتحقﻖ ﻋدالته المرجوة ،ويوفر ﻋﻠى نفسه وجود
المترجميﻦ بﺂﻻف الﻠغﺎت) ،نﺎهيك ﻋﻦ الﻠغﺎت القديمة الـ Obsoleteالمنقرﺿة لﻜثير ﻣﻦ اﻷﻣوات المبعوثيﻦ لﻠمثول
أﻣﺎم ﷲ ﻣﻦ ﻋصور سحيقة ﻣﺎ قبل التﺎريخ ،وحتى قبل وجود العربية واﻹنﻜﻠيزية ،فسﻼسة الﻠغة اﻹنﻜﻠيزية ،وسهولة
تعﻠمهﺎ والتواصل بهﺎ ،وإﻣﻜﺎن إقﺎﻣة دورات سريعة وﻣﻜثفة لﻠمﻼئﻜة خﻼل أيﺎم ،سيتقنون الﻠغة اﻹنﻜﻠيزية فوراً ،وﻻ
ﻣشﻜﻠة أبدا ً بﺎحتفﺎظهم بﻠغة قريش ، ،وأيضﺎً ،تسهيﻼً لمهمتهم ،وﻋمﻠهم اليوﻣﻲ والحيﺎتﻲ فﻲ ﻣراقبة وﻣتﺎبعة المﻠيﺎرات
ﻣﻦ البشر الذيﻦ يتﻜﻠمون اﻹنﻜﻠيزية ،اليوم ،ﻋبر العﺎلم 
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 أول من أطلق فكرة البيع سيئة الصيت )بيع القطاع العام للقطاع الخاص( هي سميرة توفيق عندما غنّت )بيع
مهر إلي(.
الجمل يا علي  ...واشتري ٍ
بالمناسبة هذه هي أول عملية خصخصة حدثت في تاريخ الوطن العربي.
ﻻحظوا ان سميرة توفيق طالبت علي باﻷغنية أن )يبيع( الجمل الذي هو مصدر دخله ورزقه ووسيلة تنقلّه
الوحيدة،ليشتري لها َم ْه ٍر بحجة أن )كرمها ّلوح واستوى  ...والعنب طاب وحلي( كما تقول في الشطر الثاني من
اﻷغنية.
هذه واحدة من أخطر وسائل الترغيب للبيع الذي اتبعتها سميرة توفيق واتبعها فيما بعد كل اتباع الخصخصة العربية
وهي استراتيجية )اﻻغراء(.
بالكرم الذي ّلوح
وبمجرد سماع علي لهذه الكلمات طار ضبان عقله وقرر أن يبيع الجمل بما حمل فورا ً ،ليلحق
ْ
ّ
واستوى ،لكن سميرة توفيق لم تفِ بوعدها ولم تكتفِ بهذا القدر من البيع...
فطالبته بالشطر الثالث من اﻷغنية:
)بيع النعجة والحمل أنا ما عندي أمل اﻻّ حبك يا علي(.
وبقيت تورط في علي حتى بلغت انها تطالبه ببيع اي شي
)ويا علي أبويا طميع  ...شو عندك يا حبيبي بيع(.
وبقي كورس الغناء مصدقا لما تقول ويرددون وراءها بدون تفكير :بيع  ...بيع  ...بيع ...بيع  ...ولك بيع الجمل يا
علي.
اخيرا ً استجاب علي وباع الجمل وباع النعجة والحمل وباع هدومو ولم ينل حبّة عنب واحدة من ذلك الكرم ...
بل اكل خازوق ﻻ يزال يعاني وتعاني منه اﻻمة حتى اللحظة...
.
وهكذا يستجيب الفقراء لشروط صندوق النهب الدولي واﻷنظمة المتوحشة...
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