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 ن المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة م الكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

  .كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة
  

بي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي، إلى إثارة السؤال الثقافي العر مجلة الكاتبتقصد 
الفكري، بل وحتى السياسي في زمن  –المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 

ثقفين قد أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والم
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك 

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

، وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، والبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

عة، لو عانقت فيها سوي مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  .أقالمكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراته

  
  :وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل كاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
مة دراسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترج

الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 
 .موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو كأعمال ال كاتبيشجع ويتبنى فريق ال
، عدة لغاتالتي تصدر ب كاتبالالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة 

كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 
 .أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء يبحرية الفكر والتعبير، و فريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير  فريق الكاتبعمل ي
تصادي مع دولة بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقفي الشرق بضرورة السالم 

إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون هنالك 
سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات 

 . العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

إنما . االلكتروني عبر نشر بعض االعالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
 فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي يعمل. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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 لبنان وداع في 
 وطني يا سأخونك

 . التاريخ سطر على نقطة ضع
 . انتهى بنانل

 
 .المزمنة التركة لوراثة مستعد أحد وال دفنه، تريد وال لبنان، قتلت الطوائف. أمل بارقة ال. عمياء الرؤيا. تتعاظم اآلالم. تتسع الهاوية

 
ً  ذلك كان  يكن لم. الوطنية يةالعاف عنه منعت. كثيرة مراراً  أو مرة، تلوة مرة المتهالكة، اللبنانية بالتجربة عاثت الطوائف شياطين. متوقعا

 ً  لبنان كان مرة وال. النهب وعصابات المال وأبالسة التبرير وفقهاء السياسة للصوص مغارة أضحى مفترضاً، ملجأ كان. الكيان هذا وطنا
 وطائفيين ةسام لطوائف لقيط وهو سنة، المئة بلغ حتى دائماً، يتراجع كان بل يتقدم، كان مرة وال.  مواطنين سكانه كان مرة وال وطناً،

 .خجل بال لبنان العداء وعمالء وعلنية، معيبة، بأالعيب متمرسين
 

ً  دولة، لبنان يصير أن مراراً  حلمنا ً  مأوى او ، للجميع صالحا وطنا . منعوها. مقبولة بديموقراطية حلمنا …ثقيالً  الفشل وكان فشلنا،. مناسبا
 أفكار على قضوا.  المستمر التكاذب وعلى ، الهدام االعمى المذهبي لتعصبا على دربونا. الهدامة النفاقية بالتوافقية عنها عّوضوا
 صفات من صفة وألف الوطنية والتربية المدروس، واإلنفاق النزيه، والقضاء والمحاسبة والمساءلة والحرية كالمدنية ، مهمة خالصية
 ما كل منا انتزعوا.  استثناء بدون كلهم الوطن العداء ، للخارج عمالء النهم الوطن ضد السيء اإلرتكاب في عباقرة كانوا …المواطنة

ل ، متوحشة حيوانية زرائب لنا أقاموا. ووطني وتقدمي وإجتماعي وإنساني ونظيف جميل هو  هائجة طائفية قطعان إلى الكثيرون فتحوَّ
 .“كالتوريرو” ساحة، في كثيراً  بعضها وتنهش بعضها تاكل

 
ً  فيهم رأينا يعرفون. يبالون وال عنهم فهنعر ما يعرفون أنهم جداً، الغريب  المذهبية وانتماءاتهم وسرقاتهم نهبهم نعرف أننا يعرفون. علنا

 دين عل خلفهم والناس اإلرتكاب، دين على إنهم.  الوطن ضد المستمرة السياسية وخياناتهم المتحجرة الجهنمية وعقولهم المتطرفة
 ببراءة الخيانة يجيدون وممثلون والتكاذب، الكذب في ماهرون.   بارد بدم الوطن انحرو ومجرمون كذبة “زعماء” وملوكنا. ملوكها
 .كاذبة

 
ً  أفلس فيه، كنا الذي الكيان هذا ً . تماما ً  وطنيا و واخالقيا خلقيا ً  وعقليا ً  وماليا ً  وقضائيا ً  وصحيا ً  وتربويا ً  وإنسانيا . المأل على أفلس. وإجتماعيا

 به القيام يستطيع ال اجرامي شيطاني بذكاء أفشلوها. عفواً . فشلت اإلنقاذية المحاوالت كل …البلد ةجث على الرقص في يتبارون ذلك ومع
 .اإلرتكاب في عباقرة. بينهم ما في أبداً  بريء ال. كلهم يعني وكلهم.  اللعين ابليس حتى

 
. يئسوا ثم تأملوا. خابوا ثم رغبوا. تبدّدوا ثم صمدوا. فشلوا. حاولوا. بالوطن مؤمنون أناس الملعونة، الجغرافيا هذه في وجد أن صدف
 وبيعه به التصرف حرة وهي خونة والباقون فقط لوحدها لها لبنان وتعتبر بعضها تكره متنازعة أقليات من مؤلفة اللبناني الشعب أكثرية

ً  عنها باإلعالن يكتفون. ثورة يصنعون ال هؤالء،.  المناسب بالسعر تشاء لمن لالعداء للخارج  وديموقراطية علمانية أحزاب ال. شفهيا
 .للطوائفيات تابعة النقابات. فيها روح ال عظمية هياكل. البتة نقابات ال. خشبية لغتها. وتقدمية

 
 .القلوب ويطفئ العيون يعمي رمادي أو. أسود. كالح كله. بفجر يبشر شيء ال. السقيم الكيان هذا في سليم جسم على دلونا
 العمل؟ فما ذلك، كل وبعد

 .الخيانة سوى لنا يتبق لم
 الحضور عن يمتنع الذي الوطن هذا للوطن، الالغي الكيان هذا المسخ، النظام هذا مع التامة القطعية إلى نصل أن علينا. الخيانة نعم

 . باطمئنان والعيش
 

 ولكنه قليالً، ولو نستطيع، ما فعلنا. بها فتشبث يةالطائف على قدمناه!   هو فكرهنا أحببناه. المسخ اللبنان لهذا خيانتي أعلن موضوعية، بكل
دنا تجنبنا  طويلة سنين منذ بالسالح مدججة ومليشيات بعصابات محكوم ولكنه الكثير، والعبقرية والعلم الذكاء من يملك شعبه. وشرَّ

 والكراهية، التعصب بتأصيل محمياتهم يحمون. الكائنات أحقر من أحقر بأتباع مواقعهم وإحاطة والبقاء، والفتك الغزو في جداً  وشاطرة
 .الفاسق الحكم فراش في السياسي، الزنى ارتكاب في ويتبارون

 
ً  قهراً  اللبنانيون سيموت غداً، ً  وعوزاً  وفقراً  وجوعا . غداً  دواء ال. الجبين عرق بسعر خبز رغيف الكيان هذا لسكان يبق لم. ومرضا

ً  الحكام، ارتكبه الذي اإلفالس، ً  قديما  لصالح أنفسهم بخيانة متهمون إنهم. لزعمائهم ومسامحتهم الناس لتراخي طبيعية نتيجة هو ،وحديثا
 .اللصوص مغاور يشبه كان …والمذهبية السياسية مقاماتهم

 
 هذا. محاور بين مشلَّع كيان. بسرعة فشلت. خائبة محاولة فرنسا حاولت. إصالحه في المستعمرون فشل اإلستعمار، من الموروث الكيان
 .وأهله البلد سرقة سوى يجمعه شيء ال. وثقافات وبالد ومذاهب محاور بين بالوالءات موزع عمره طول. أبداً  جديداً  ليس األمر

 
 ان المخرب المجرم يستطيع وهل ؟المجرمون األزالم؟ هم؟ أين الناس؟ المهمة؟ بهذه سيقوم من. ومنحط سخيف سؤال إصالح؟ من هل

 .البعيد األفق في وال المنظور األفق في ال أبداً، حل ال. عبث. التدمير همةبم قاموا لقد ؟بلدا يبني
 

ً  به حلمنا الذي لبنان يا نحبك  هذا خيانة هو به، نقوم ما وأفضل. السياسة ولصوص عمالء مجرمين صنيعة هو الذي لبنان يا نكرهك. وطنا
 .معروف غير زمن في آخر، لبنان والدة في مستحيالً، يكون قد أمل، على ،“اللبنان”
 

 .لقيامته أو لدفنه مؤهل أحد ال ألن ترزق، حية جثته. مات. لبنان انتهى لقد
 .عتمة أفقي وفي غصة، قلبي وفي دموع، عيني وفي. الحبيب بلدي يا سأخونك وعليه،
لوه وطناً، به حلمنا الذي لبنان قتل من على اللعنة، ثم اللعنة،  .مبغى إلى وحوَّ
 ً   االٓبدين ابد لىا لبنان يا فوداعا
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 التشكيلة نفهم أن علينا األميركية، واالمبراطورية هللا حزب بين المواجهة نفهم لكي 
 عليه تسيطر الذي العالمي المالي الرأسمال عمل وآليات اللبنانية االجتماعية

 النظام في هللا حزب انغماس مدى حول حول نتساءل أن علينا. األميركية االمبراطورية
.الداخلي الصراع إدارة في كفاءته ومدى اللبناني

 
 في العسكرية والقاعدة الجيش تدريب خالل من عسكري لبنان في األميركي الوجود
 الطائرات منها وتنطلق إليها تأتي إذ لبنانية، غير أرض من جزءاً  تكون تكاد التي حامات

 واألفراد والذخائر األسلحة من نعرف وال نعرف بما محملة وتكون األنواع، جميع من
 ..إلخ تموينوال
 

ً  لبنان في األميركي الوجود  التجارية اللبنانية، البورجوازية أن إذ محلي، مدني أيضا
 انخراط أن إذ إرادية مسألة ليست وهذه غربي، والنهائي األساسي خيارها والمصرفية،

 به تلحق يتبع أو يخضع ال ومن االمبريالية، تفرضه أمر العالمي النظام في العالم بلدان
 لكنها مرئية، وغير مرئية وجماعية، فردية لعقوبات يخضع اآلن ولبنان. وباتالعق

 ألحقها عقوبات منها جزء في هي أزمات، لنتائح اللبناني المجتمع يخضع إذ. محسوسة
 يقمع اللبناني والنظام ذلك؛ وقبل تشرين، 17 ثورة منذ بالمجتمع االمبريالي النظام

 العقوبات تفرض واالمبراطورية باالحتجاج، تفكيرال حتى أو االحتجاج لمجرد المجتمع
  .العالمي النظام من بالخروج التفكير لمجرد

 
ً  لبنان في األميركي الوجود  ووسائل الحكومية، غير المنظمات بعض خالل من أيضا
 لزوم ال وأحزاب واجتماعية سياسية وحركات اجتماعي تواصل ومنصات إعالمية

 .مشاعر من لها بقي كان إذا ا،مشاعره تنجرح ال كي لتعدادها،
 

ً  هو لبنان في األميركي الوجود  مقولة مواجهة في السيادة مقولة يضع ايديولوجي، أيضا
ً  هو. السالح مواجهة في واألمن ،“الدويلة” مواجهة في والدولة المقاومة،  أيضا

 حماية وأوهام حراً، يعد لم الذي الحر، االقتصاد يسمى وما النيوليبرالية، أيديولوجيا
. المنقولة وغير المنقولة لألمالك المصادرات بفعل تتقلّص التي الخاصة الملكية

. االمبراطورية نظام لمصلحة تصب وغيرها، النيوليبرالية الرأسمالية، االيديولوجيا
ً  هي والطائفية الدينية األحزاب وايديولوجيا  على الستعالئها األولى. نيوليبرالية أيضا

 السياسة من جزء والقلوب العقول استمالة. مجالها وتقليص الدولة لنهب والثانية الدولة،
 .للهيمنة وسبيل األميركية

 
 العظمى، االمبراطورية مع للتفاوض قسراً  تسعى عظيمى، امبراطورية يتبع هللا حزب
 حصل ما يشبه بما الدولة، خفايا في بالنظر الدوليين للمفتشين للسماح استعداد على وهي

ً  تسعى وهي. الماضي القرن تسعينيات في حسين صدام نظام مع  من الكثير لبذل أيضا
 ممارسة هي دولة على دولة تفرضها التي العقوبات. مؤسساتها عن العقوبات رفع أجل
 يخضع من لها يخضع بل طوعاً، تُفرض ال االمبريالية السيطرة. االمبريالية من نوع

 الكثير فيه بالدنا استقالل. منها اإلفالت على الضعفاء قدرة وعدم القوة فارق بسبب قسراً 
ً  يكن لم وإن لالمبريالية، التبعية من  .طوعا
 

 حزب. والوعيد التهديد عن النظر بغض معها، للتفاوض تسعى بل أميركا تواجه ال ايران
 1701الـ خط هناك. الخطابية الكالمولوجيا عن النظر بغض االمبريالية يواجه ال هللا

 في كأداة تعطيله تم السالح. جانبيه على االستقرار حفظ في هللا زبح يجتهد الذي
ً  استخدامه يستطيع ال. المنظور األمد في األقل على الخارجي، العدو ضد الصراع  أيضا

ً  ذلك حال في السالح سيكون. لذلك مهيّأ وغير بذلك يرغب ال ألنه الداخل في  باعثا
ً .. اإلسرائيلي االحتالل ضد نضاله تشبه ضده، غوريال لحرب  وأنه ذلك يريد ال أنه حسنا
 .للقدرة يفتقر ولكنه الرغبة يملك ممن الذرائع يسحب

 
ً  يبقى أن بين متأرجح الحزب ً  حزبا ً  يصير أن أو دينيا ً  حزبا  يقدم الديني الحزب. طائفيا

. األخرى الطوائف مواجهة في نضاله يخوض الطائفي الحزب.  أو للدين تضحياته
ً  والبقاء الدولة في الدخول عن اإلحجام بين هللا حزب تأرجح لذلك  الدخول بين دينياً؛ حزبا
 خطورة. براءته على البقاء أو وفسادها الداخلية السياسة وأوحال السلطة يسمى ما في

 هو. الداخلي الشأن الى االنصراف على تجبره أنها الخارجي الصراع مجال في البطالة
 التعالي لكن. ذلك غير أنه نفسه يوهم أو ويتوّهم عقود، منذ السلطة داخل الحقيقة في

ً  يكون أن الى قاده ما وهذا. الحقيقة هذه إلخفاء محاولة المفتعل  في اآلخرين مع شريكا
 بداياته الى يحن هللا حزب زال ما. الدستور في أدمج الذي الطائف اتفاق تطبيق عدم

ً  يمارس لكنه ، التسليم امؤداه شرعية تكليفات أفعاله معتبراً  ديني، كحزب  أرضيا
 ً  .اللبنانية السلطة في عليها أولوية ذو وكحزب األخرى، األحزاب كما وماديا

 
 بتصرف رهن ذلك فكأن دولة، أعطونا نصرهللا حسن السيد هللا لحزب العام األمين يقول

  . دعائمها وإرساء الدولة إنشاء في المشاركة يزال، وما كان، األجدر. اآلخرين

 وهذا. بنائها في اآلخرين مع ينخرط بل دولة، أعطونا يقول ال لبنان في األقوى الحزب
ً  تراكمياً، تُبنى الدولة. اآلن حتى هللا حزب يفعله لم ما  يكون ذلك. مدماك فوق مدماكا

 يحاكم القانون. كمتهمين ال كشركاء باآلخرين واالعتراف التسويات وتراكم بالسياسة
 متسام أنه نفسه الحزب يعتبر. شركاء الجميع السياسة في. والمدانين والمتهمين العمالء
 ال الفساد قضية ضد حملة وهي الفساد، ضد الحملة معنى وهذا( اآلخرين على أخالقيا

 بالحزب ونُفاجأ يمتنع للتحقيق أحدهم طُلب وإذا يحاكم، أحداً  نرَ  لم إذا الفاسدين، ضد
 ً  أن هللا حزب مشكلة. للسياسة إلغاء فيه الذات اميلتس االعتبار هذا). حمايته في شريكا

 في شارك ولو السياسة، وبين بينه حاجزاً  تضع االيديولوجية وشطحاته الفكرية تناقضاته
. سياسي أساس على اآلخرين مع يتعامل ال أن الزعم مع واالنتخابات، الوزارات
 شطحات مجرد ال الناس بشؤون متعلّق عمل برنامج يتطلّب السياسة في االنخراط

 القواعد. االمبراطورية مواجهة باسم ومرة إسرائيل، مواجهة باسم مرة ايديولوجية،
ً  النظر وكان عقود، منذ لبنان في موجودة العسكرية األميركية  وهذا عنها، مغضوضا

 إستفهام؟ عالمات يطرح األمر
 

 أن بل أعداء، لبنان في يكون ال أن هو الطائف اتفاق جوهر
ً  طرافاأل يكون  وهذه. بالسياسة يتنازعون الخصوم. خصوما
 مختلفة نظر وجهات بين كان ما الحوار وأجدر. الحوار تعني

 لشحذ حافز االختالف في. رحمة أمتي اختالف. متناقضة
 يمت وال حواراً، ليس االتهامات تبادل. األفكار وإبداع العقل

 على استعالء جوهره في هو تبادل. بصلة السياسة إلى
ً  أنسب تلك أو السفارة هذه تعتبر كأن خرين،اآل  من أخالقيا

 .األخريات
 

 تالشي. كأنداد سوية العيش سوية، والعيش والحوار للسياسة طريق الطائف اتفاق
 في هو دولة ال أن القول. للسياسة نقيض األخالقي االستعالء. االتفاق في طعنة السياسة
 واعتبار اآلخرين مع سوية العيش في اركةالمش وعدم فيها االنخراط لعدم تبرير أساسه

 بداية يكون أن يفترض وكان األهلية، للحرب حداً  الطائف اتفاق وضع. أعداء الخصوم
 يعني الخصام. بالسالح النزاع يعني العداء. الخصومة حال إلى العداء حال من لالنتقال

  مشكلة 
   حزب اهللا 

 املواجهة    يف 
الواليات    مع

املتحدة
 

  

 لبنان
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. السياسة يعني يبالرأ الخصام. األهلية الحرب يعني بالسالح العداء. بالرأي النزاع
 للسالح عاد لما والحوار بالسياسة خصومة األمر كان لو. سوية العيش يعني واالختالف

 هللا حزب بوجه الشعار لرفع عاد ولما غيره، أو هللا حزب بيد كان سواء أهمية، أو معنى
 .عنها بعيداً  بقائه أو السياسة في الدخول بين وخياره هللا حزب على يعتمد األمر. معنى
 ً  .لها وُمنكراً  منها قريبا

 
 في أنه يعرف. األطراف بين األقوى وهو لبنان، في السلطة استالم هللا حزب يخشى

 أسلوب فرض يستطيع ال بها، يبّشر أن يفترض والتي يحملها التي الدينية االيديولوجيا
 عنيي السلطة استالم. وتعددية تنّوع من عليه هم ما على وهم اللبنانيين على آخر عيش
 .عنه يعجز المجتمع في تغييراً  تتطلّب الحزب وايديولوجيا المجتمع، شؤون إدارة

 
 نضال مرحلة فرضتها تعبئة من االنتقال على القدرة عدم. ثقافي ومأزق فكرية متاهة

 أشياء تعني السياسة مرحلة الى) الغربي والبقاع اللبناني الجنوب تحرير( الوطني التحرر
 تستدعي مواجهة هي. واجب أمر االمبريالية مواجهة. فيها التفكير هللا حزب يستطيع ال

 نقل ذلك في يفيد ال. واإلنتاج العمل قاعدته مفتوح مجتمع وبناء الرأسمالية مواجهة
 من االنتقال هو المفيد. ذاتها بالشروط أميركا مقاومة الى إسرائيل مقاومة من المفهوم
 كانت الدينية، باألحرى الثقافية، التعبئة. دةجدي لمرحلة يستجيب آخر مفهوم الى مفهوم
 مجدية أو مفيدة تعد لم أخرى، مقاومة فصائل تجاه ارتكب ما برغم ما، مرحلة في مفيدة

 هي أخرى أطراف مع تحالفات الى اضطر هللا حزب أن الدليل. الجنوب تحرير بعد
 .يرةاألخ اإلنتخابات في رموز وفوز رموز سقوط يُفسر ما وهذا عليه، عبء

 
ً  ليس  هو العيب. إليها أدت التي الموضوعية الظروف تغيّر مع المفاهيم تغيير عيبا

 األمر معالجة في هو هللا حزب مأزق. وتحّول تغيّر واقع عن نفسها بالمفاهيم االحتفاظ
  .الداخلي

  
 نوع من تفكيرا تستدعي المعولم العالمي والنظام واالمبراطورية االمبريالية مواجهة 

 االمبريالية مواجهة. حالً  ليس جديد واقع عن ونتعامى الرمال في رؤوسنا ندفن أن. آخر
ً  الذات مع مواجهة تتطلّب    أيضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،بوب الى حزم ابن من/ والحكمة العشق يلتقيان، ال نعم 
 ...إال ليس حكاية العشق: ديالن

 
 الكثير أعوام ثالثة من كذكرى المستعاد المنشور هذا أثار.. 
 عبر أم المعلن العام النقاش مستوى على سواء التفاعالت من

 االتصال قنوات عبر أم االجتماعي التواصل وسائل رسائل
 هذا أكتب وجدتني لذلك الخلص األصدقاء بعض مع الشخصية

 تفاعالت انتظار قأف في أكون أن عسى" الفيمابعدي" التعقيب
 :والصديقات األصدقاء

 على الحائز االمريكي والفنان الشاعر قالها لعبارة مني تعريب أصله في المنشور هذا ان
  . نفسه الوقت في وحكيما عاشقا تكون ان يمكن ال انك مفادها" ديالن بوب" لآلداب نوبل

  
 يمر التي المنشورات دةاستعا في فيسبووك نظام عبر المرة هذه وحتى األول النشر ومنذ
 ورد الذي السياق فكاهة وعلى بساطته على المنشور أثار فقد كذكرى اكثر او عام عليها

 األمر جدية في التفكر حتى والسخرية الفذلكة من تراوحت األفعال ردود عديد فيه
 مسألة هي والهيام العشق وبين والحكمة التعقل بين ما العالقة مسألة فإن وتراجيديته

 الجمعي تاريخنا في الغوص وبوعي الجد بعين اليها نظرنا لو وشائكة تبسةمل
 بالحكمة والمنادين بالعشق المنادين بين ما سائدة التوترات ظلت ولقد" العربسالمي"

 الخرقة بأهل األول الفريق ونعتوا الدين وأكليروس الفقهاء الثاني الفريق ترأس وهكذا
 على األول الفريق حافظ بينما إلهيا خمرا كان لو حتى الخمر وشاربي الدفوف وناقري

 للعقل واالحتكام المرويات وعنعنة العقدي بالتجهم تتحصل لن الحقيقة ان من موقفه
 هجوم أعنف الغزالي حامد أبو شن االولى الفئة الى انتقاله وقبل النقل خدمة في الموظف

  .والتصوف الصوفية ضد
  
 عقيدته في مشكوكا الفارض ابن وظل الحمامة قطو بسبب حزم ابن من السخرية وتمت 

 بعد دجلة نهر ضفاف على صلب ثم سنين سبع الحالج منصور بن الحسين سجن وقبلها
 العاشقين ورثة هم كما المتصوفة ورثة دوما هم الشعراء ان وبما أطرافه قطعت ان

 هو ما ويضمرون يسرون ما يعلنون والكتمان البوح وادي في يهيمون دوما فتراهم
 الجياشة المشاعر واساسها اللغة عمادها أبدية لعبة في أهله غير على به مضنون
 وبوب األندلسي حزم ابن بين فما التعبير عن العاجزة الجموع هموم عن التعبير وخطابها

    وكلمات عشقا تجلياته اصفى في الشعر غير ليس األمريكي ديالن

العشق 
  واحلكمة 

ال يلتقيان
  

 العراق
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 هي فهذه المطبخ، في الرخام المنضدة علـى أكتـب جـالس وأنا التليفون دق أيام منذ 
 األرجاء، واسع شقتی فـي فـالمطبخ. الصيف عدا ما السنة مواسم كل في المفضلة جلستي

 على نافذتـه وتطـل المشرقة، الشمس أشعة تدخله زاهية، ألوانهـا وخزائنـه تجهيزاتـه،
 سجن في عتقالاال بيننا جمع صديقا المتحدث كان. القاهرة مدينة وعلى النيل،

 كبير مكتب في محاميا اآلن يعمـل الغربية، الصحراء جنوب أقصى في "المحاريق"
 : قال ثم التحيات، تبادلنا. للمحاماة

 أحد كان أنه أعلم وأنا باألمس توفى"  عـزت محمـد" أن ألبلغك بك أتصل أن قررت" 
  ". بالخبر تسمع لم ربما وأنـك أصدقائك،

 : قلت
 ".الوفيات أقرا ال أكاد فانا. عأسم لم بالفعل" 

 لتشـارك إليه تحضر أن أردت ربما". مكرم عمر" جامع في الليلة السرادق سيقام: "قال
 السرادق إلى سيحضرون مكتبنا في اآلخرون وزمالؤه" الشلقاني علـى. "العـزاء فـي

  ".مساء السابعة الساعة قرب
 

 جلستي إلى عدت المكالمة انتهـت أن بعـد. أخباره عن وسألته المكالمة، على شكرته
 بالتعب أحسست عنـدما المغيـب من اقتربت قد الشمس كانت. أكتبه كنت ما واستأنفت

 أو صديق رحل إذا نادرا، إال للتعزية الـذهاب أتعـود لم. الصباح مكالمة تذكرت. فتوقفت
. صفاتهم أقدر الذين األشخاص أحد غاب إذا أو قوية، عواطف بها أو به تربطني صديقة

 إال به ألتق لم. بسنوات بعدها أو الشـباب، أيـام منذ السبل بيننا فرقت فقد" عزت دمحم" أما
 أذهب أن قررت تردد بعد لكني. ١٩٤٥ سنه منذ انقضت التي السنين طوال عرضا
 .الصباح في صديقي من تلقيتها التي المكالمة بسبب للتعزية

 
 إلى فوصلت السرادق إلى أتوجه أن قبـل لسـريعةا االلتزامـات ببعض أقوم أن علىّ  كان

 أفواجا ألجد سيارتي من هبطت بدقائق، الربع إال التاسعة الساعة قبل" مكرم عمر" جامع
 أن ذلك. المعتقل في معـي كانوا الذين بعض بينهم ومن السرادق، يغادرون الناس مـن

 إحدى وهي ،"الوطني للتحرر الديمقراطية الحركـة" إلى انضم قد كان" عزت دمحم"
  .باليسار أيضا أنا فيها ارتبطت التي الفترة ذات في اليسار، منظمات

 
 وتبادلنا تصافحنا،. الحزن وجوههم على يبد ولم الضاحكة، األحاديث يتبادلون كانوا
. نلتقـى أن البد. "مصادفة يلتقون عندما دائما المعارف يتبادلها التي الكلمات بعض

  .السرادق إلـى ألدخـل القليلـة الدرجات أنا وصعدت تفرقنا، ثم ،"لنتفق بـك سأتصـل
 

 في تقدمت ثم معزيا، أيديهما علـى فشـددت أعرفهما، ال رجالن يقف كان الباب على
 بحثى يطل لم. فيه سأجلس الذي المكان عن باحثا المقاعـد مـن صـفـين بين الممر

جدا،  قليل عدد سـوى يبق لم. بهمأغل أنصرف أن بعد المعزين، من يخلو كاد فالسرادق
 كان. يتحدثون صغيرة تجمعات في أو متفـرقين جلسوا وعشرون خمسة أو عشرون ربما

ً  المقرئ،  أن الحظت لكنـي األوان، فوات بعد وصلت أنى األمر أول فظننت غائبا
  .جلستهم من يقوموا لم الجالسين

 
 وأنا كله فأراه أمامي يمتد بحيـث لمدخلـه مواجها ، السرادق عمق في مكانا اخترت
 فيقومـون، الجالسين، بعض من يتقدم المعزين، أحد يدخلـه كـان آلخر حين من. جالس

 ثم القبالت، معه ويتبادلون باألحضان، يحيطونه أو مرات، عدة بقوة يده على يشـدون
 ليمي أحيانا. جامدة حزينة، أمامها تتطلع الوجـوه أرى. الصامتة جلستهم إلى يعودون

 يشعر منهم كم ترى. بالي في خطر .الهامسة الكلمات بعض ليتبادال اآلخـر علـى أحدهم
  . المناسبات؟ هذه في منه المطلوب الدور يمثل وال حقيقي، بحزن

  
 أحاسيس تنتابني كانـت للعـزاء، سرادق في جلست التي القليلة المرات في أنه تذكرت

 الحيـاة، قيد على مازلت ألنني والسعادة عنا، رحل صديق فقدان على الحزن متناقضة،
  .شيئا فيـهـا أفعـل أن يمكن قادمة أيام إلى وأتطلع وأتنفس، جسمي، أحـرك أن أستطيع

 
 وبعـد. يـدور ما أتأمل جالسا ظللت. العيون بعض في تساؤل نظرة ألتقط كنت لحظات في

 عائدا الوراء لىإ ذهني قفز. سرحت ثم الوقت لبعض تالوته تتبعت. المقرئ عاد قليل
 القامة، قصير شبابه، في" عزت دمحم" تذكرت. سنة وخمسين ست على يزيد ما فوق

 الفكاهة، مـن بـروح يتمتـع نقـول، كما" نكته ابن" ضاحك والصوت، الشفتين، غليظ
 وال يرام، ما على الدنيا بأن اإلحساس تبث صافية مسترسلة، ضحكته الهادئة، والسخرية

  . حينئذ منها أعانى كنت التى الزائدة للجديـة أو للقلق، داعي
 

 فضول بنظرة" الطربوش" تحت من إلىّ  تطالن قليال الجاحظتين بعينيـه يفحصني
  من يتوقع ال الذي المصري طيبـة فيـه. التساؤل على يبعث غريب كائن كأننى ساخرة،

ً  يتأرجح فظل الكثير، الحياة  مراتب في يهبط وال يعلو، ال" الوسط" مستويات في دائمـا
  .الحياة

  
  
  
  
  
  
 
  
  

 عزت، ودمحم فؤاد، وأحمد الشـلقاني، وعلـى أنـا أصدقاء أربعة كنا الوقت ذلك في
 المسـئـول كان ،"  الشلقاني على" أن األرجح نفسها، الفتـرة في اليسار إلى انضممنا

 موشكين هم اوكانو الطب، لكلية الخامسة السنة في أنا كنت. إيصالنا بمهمة قـام الـذي
 جمعنـا اليسار، إلى واالنضمام الصداقة، جـانـب إلـى لكن. الحقوق كلية في التخرج على
 إلى نتجه كنا السادسة الساعة قرب صباح وكل فريقا، له كونا للتجديف قـارب آخـر شـئ
 من بلغة" يول" يدعى الذي القـارب لنسـتقل الزمالك في" النهري القاهرة" نادى

 على المعادي في" الذهب جزيرة"و الزمالك بين المسـافة لنقطع ضته،ريا يمارسون
 وصوت تحتنـا مـن تنزلق المياه وخرير األربعة، المجاديف لضربات السريع اإليقاع

 نفسـه، فاردا الخلف إلى ثم لينثني، األمام إلى ينزلق الجسم بحركة نشعر. المنتظم األنفاس
 المسـام، كـل مـن العرق ليسيل الظهر وعضالت بالذراعين، المـجـداف علـى شـادا

 معنا نحمل كنا األيام بعض في .هدفه إلى الجميل النحيل، القارب المشترك الجهد وليدفع
 ليمون، فيها صغيرة وسلة األخضر، البصل من وحزما المدمس، الفول من" حلة"

 عودتنا بعد خرىأ أيـام وفـى إفطارنا، لنتناول" الذهب جزيرة" على نهبط. وملح وخبز،
 محـل إلى نتجه كنا المالبس وارتداء البارد، الـدش تحت والوقوف النادي،" عّوامة" إلى

 الفـول،والطعمية، مـن وجبـة لنلتهم) التحرير" (اإلسماعيلية" ميدان في أزايفتش"
 الشاى من كوبا ثم ، ثالثة أو) فرانك نصـف( قرشـين ثمنها يتعدى ال والخبز والسلطة،

  . دناأر إن
 

 للنيابة، وكيال" فؤاد أحمد" أصـبح. السجن دخلـت ثم أنا، وتخرجت األيام، مضت
 ٢٣ ثورة بعد". الوطني للتحرير الديمقراطية الحركة" فـي الجـيـش قسـم عـن ومسئوال

 مجلس رئيس بعد فيمـا ليصبح الجديدة السلطة إلى وانضم عنها، انفصل ١٩٥٢ يوليـو
 خرجـت أن بعـد بي يلتقي أن طلب. السويس قناة بنك رئيس ثم ،المنتدب مصر بنك إدارة
" الناصر عبـد" كونـه الذي" الطليعي التنظيم" إلى باالنضمام وأقنعني السـجن، مـن

 القائمين اتجاهات عن أحالمي في وساذجا جادا، كنت. طويال قادته مع أعمر لم لكنني
 لبعض" بال بن" حكم مع هناك ملليع الجزائر إلى فرحل" الشلقاني على" أما. عليه

" الدين مـحيـى خالـد" كان عندما" األخبار" تحرير رئيس ليصبح منها عـاد. الوقت
 وليصبح به، الخاص المحاماة لمكتب ليتفرغ المؤسسة ترك ثم إدارتها، مجلس رئيس
 التـي القانونية االستشارات في دولية شركات مع يتعامـل وناجحا معروفا، محاميا

  .إليها جونيحتا
 

 لبنك القانونيـة اإلدارة مدير وظيفة شغل" عزت دمحم" رابعنا
" فـؤاد أحمـد" رئاسـة ظل في إليها ترقى أن بعد مصر،
 بعـد له بالنسبة حدث ماذا أعرف وال البنك، هذا إدارة لمجلس

 مكتـب إلـى انضم أنه سمعت أن إلى المعاش على أصبح أن
  .عهم ليعمل" الشلقاني على"محاماة 

 
ً  وخمسين ستة منذ  معنـا ويحمـل" الذهب جزيرة" إلـى يحملنـا كـان قارب جمعنا عاما

 أتونهـا، في أنفسنا ألقينا وصراعات واليسار، والسياسة، الصـداقة، جمعتنـا. أحالمنـا
 .وأنا الشلقاني على ، اثنين إال منـا يبق لم واآلن خطواتنا، وتناثرت الحياة، ثـمفرقتنا
 نبذله، كنا الذي الشاق الجهد أثنـاء القارب، في أنه السرادق في جالس اوأن تذكرت

 المجاديف ضربات في واحدة ووتيرة واحدة، حركة على والحرص الالهثة، واألنفاس
 يبحلق أو ينكت عنـدما الخلف من يأتينا" عزت دمحم" صوت نسمع كنا تدفعه، كانـت التي
 فوق المندفع القارب توازن فيختل تارها،أس خلف يجـرى ما على ويعلق العوامات في

 ،"مسخرة بـالش انتبه دمحم يا: " قائال" الشلقاني على" ينهره كان عندئذ. النهـر مياه
 الحياة، وحب بالفرح، مفعمة مصرية ضـحكة الصـباح، جـو في الصافية ضحكته فترتفع

  .منها والسخرية
 

 قرب الرصيف على المنتصبة تةالالف لمحت خارجه، قليال توقفت. السرادق من خرجت
 مـرة أول لنفسـى قلـت لحظة، أتأملها وقفت". عزت حسين دمحم" اسمه عليها مكتوبا الباب

 أن دون الحياة نجتاز كأننـا نقترب، لم وكأننا أسمائه، أحد" حسين" أن فيها اكتشف
ً  بعضنا نكتشف  فالرصي فوق سرت ثم ،"  عزت حسين دمحم"  هامسا اسمه نطقت. بعضا

   الداكن الليل في مهجورا موحشا، بدا وقـد الشارع، في

   أربعة كنا
 قارب ىف

  
 

 مصر
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  يوم بلغت االنتفاضة األولى ذروتها؛ حاول رئيس أركان
اللجوء إلى أقسى ) قائد الجيش اسحق رابين(جيش االحتالل 

أشكال العنف، بما في ذلك تكسير عظام الشبان، وتحطيمها 
والحجارة، وظّن رابين أن هذا العمل الوحشي بأعقاب البنادق 

الذي صورته وتناقلته الفضائيات العالمية سوف يحدّ من زخم 
االنتفاضة، لكنه حصد عكس ذلك، أرغمه على االعتراف أن 

 ً   .ال حل عسكرياً لالنتفاضة، وأن الحل يجب أن يكون سياسيا
 

لنظر في قرارهما المشترك وبناًء على هذه النصيحة؛ أعادت كل من واشنطن وتل أبيب ا
وفي سياق مفهوم معين لهذه العالقة، بدأت في تونس مباحثات بين . ف. ت. مقاطعة م

وفد اللجنة التنفيذية للمنظمة وسفير الواليات المتحدة في تونس، أطلق عليها الغرب 
وإعادة التأهيل بالمفهوم الغربي هي العمل على » .ف. ت. محادثات إعادة تأهيل م«

بالضغط واإلغراء، على إعادة صياغة بعض مواقفها التي ترى فيها . ف. ت. ع متشجي
الواليات المتحدة وكذلك إسرائيل، أن المنظمة قد باتت مؤهلة لتكون جزءاً من المعادلة 

اإلسرائيلية لألطراف الفاعلة في الشرق األوسط، وللدخول في تسوية  –األميركية 
  .ما للقضية الفلسطينية» حالً «سرائيلي، وتضع اإل –سياسية تنهي الصراع العربي 

 
وكانت إسرائيل، قد توصلت مع القاهرة، في مفاوضات كامب ديفيد األولى إلى مشروع 

  .للحكم اإلداري الذي رفضه الفلسطينيون
 

وكان الرئيس األميركي رونالد ريغان؛ قد طرح عقب خروج قيادة المنظمة من بيروت 
ً للح1982بعد غزو  ل، أدنى بكثير مما توصل إليه السادات في كامب ديفيد ، مشروعا

ً كان مصير ومشروع ريغان الفشل بعد أن رفضته  بشأن القضية الفلسطينية، وطبعا
  .المنظمة

 
وفي ظل طمأنة إسرائيل بأن واشنطن لن تغدر بحليفتها لصالح الفلسطينيين والعرب، 

ة، بعضها معلن وبعضها غير واصلت الواليات المتحدة عبر أشكال مختلفة من األقني
والضغط عليها، وتقديم شروطها لنقل المنظمة من مربع . ف. ت. معلن، مباحثاتها مع م

الرهان على االنتفاضة وعلى القتال ضد االحتالل، مترافق مع عملية تفاوضية مقبولة 
مع إسرائيل، والقبول » العنف«ومتوازنة، إلى مربع وقف االنتفاضة، وكل أشكال 

اوضات خارج قرارات الشرعية الدولية التي تكفل الحقوق المشروعة للشعب بالمف
  .الفلسطيني

 
وفي هذا السياق؛ وفي ظل تطورات دولية وإقليمية وعربية عاصفة وشديدة التعقيد، 

ً إلى واشنطن، حيث انسدت الطريق » مؤتمر مدريد«انعقدت  الذي انتقلت أعماله الحقا

رائيلي، ما دفع عليه القيادة الفلسطينية للهدولة إلى مسار أمام الوفدين الفلسطيني واإلس
باعتباره الحل السياسي للصراع » اتفاق أوسلو«بديل قدمت فيه تنازالت أدت إلى والدة 

  .مع إسرائيل
  

رحبت النخب السياسية واألمنية اإلسرائيلية باتفاق أوسلو، واعتبرته والدة إسرائيل 
نيين في إسرائيل اتهموا قيادة تل أبيب بالخيانة إن هي الثانية، بل إن بعض كبار القانو

تقاعست أو تخلفت عن قبول االتفاق كما تمت صياغته، وأنذرتها بخطورة رفضه، وعدم 
تفويت الفرصة التاريخية التي كانت تنتظرها إسرائيل، أي االعتراف الفلسطيني بشرعية 

ونها الوطني، وفي الوقت نفسه، وجودها، ما يعني التراجع عن السردية الفلسطينية بمضم
لن يكون العرب «فتح الباب أمام الدول العربية لتقيم عالقات مع إسرائيل، حيث 

  .»فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم
 

ً من أن يؤدي خروج إسرائيل من المدن  قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية أبدوا قلقا
تي كانت توفر لهم الكّم الضروري من المعلومات ال» لعيونهم«الفلسطينية إلى افتقادهم 

التعاون (حول ما يجري في صفوف الفلسطينيين، فكان الحل في تنظيم التنسيق األمني 
فيها الطرفان » يتبادل«اإلسرائيلي، ضمن آلية منتظمة  –المشترك الفلسطيني ) األمني

  .في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة» لضمان الهدوء«المعلومات 
 
ً للقضية الفلسطينية، وأن الحل ال بُدَّ أن يكون ف هل تحقق حلم رابين بأن ال حل عسكريا

  سياسياً؟
 

مع الجانب الفلسطيني، » الحل السياسي«لعل رابين كان أول من عطل خطوات تطبيق 
الشروع في تطبيق االتفاق، وفقاً للنص الذي يتحدث عن  13/12/1993حين رفض في 

قل المسؤوليات للفلسطينيين، وبعدها قال رابين قوله الشهير في خطوات توفر الظروف لن
ً أن »ال نصوص وال مواعيد مقدسة«التعليق على هذا الموقف وتبرير مواقفه  ، مشترطا

تخضع كل خطوات التطبيق للفحص األمني، وإلغاء كل ما يتعارض مع أمن إسرائيل، 
  .سرائيلية باعتبارها هي العلياأي ومنذ البداية، أكد رابين تكريس اليد األمنية اإل

 
ً متعثراً شديد التعقيد، تخللته مطبات سياسية ودموية إلى أن  قطع مسار أوسلو شوطا

، متأخراً عن موعد مفاوضات 2000) يوليو(في تموز  2وصل إلى محطة كامب ديفيد
الحل الدائم أكثر من خمس سنوات، ماطلت خاللها إسرائيل وعطلت تطبيق العديد من 

  .ص االتفاقنصو
 

كانت محطة فاصلة في مصير أوسلو، إذ أكدت استحالة التوافق بين  2محطة كامب ديفيد
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية، وبين 
األطماع الصهيونية في القدس، وفي أراضي الضفة الفلسطينية، وفي السياق رفضها 

طينيين إلى ديارهم، وقبولها بتسوية جزئية تنص على نقل بضعة عودة الالجئين الفلس
آالف من الالجئين في لبنان إلى قطاع غزة، وتوطين الباقين في مطارح األرض 
المختلفة، وحرمانهم من حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 

1948.  
 

ة في تاريخ مسار أوسلو، إذ بعد ؛ شكلت محطة مميز2000االنتفاضة الثانية عام 
مفاوضات عسيرة لوزيرة خارجية واشنطن، في األيام األخيرة لوالية كلينتون، مع 
الرئيس عرفات في السفارة األميركية في باريس، باتت اإلدارة األميركية والحكومة 

ي اإلسرائيلية على صناعة أن الرئيس عرفات قد وصل إلى نهاية الخط، ولم يعد شريكاً ف
على يد حكومة شارون،  2002للعام » السور الواقي«وبالتالي كانت عملية . أوسلو

» الفاسدة«وبعدها تصريحات الرئيس بوش االبن الفجة الداعية إلى تغيير قيادة عرفات 
بقيادة جديدة، وهي دعوة سافرة للتخلص من الرئيس عرفات، كان أحد ترجمات هذه 

ومؤسسة الحكومة في السلطة الفلسطينية، وتسليم  الدعوة الفصل بين مؤسسة الرئاسة،
رئيس الحكومة الجديدة محمود عباس، خطة خارطة الطريق، باعتباره رجل المرحلة 
الجديدة، وبذلك ظلّت العملية السياسية في ظل مسار أوسلو معطلة، وغرقت السلطة 

غياب وضوح الفلسطينية، ومعها حركة فتح في دوامة في إعادة ترتيب صفوفها، في ظل 
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، وقائداً لحركة فتح، والعملية السياسية 

لجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي معطلة، وإن كانت قد أوحت للبعض أكثر من مرة، بين ا
أنها استعادت عافيتها، تحولت المفاوضات إلى مناورات، وإلى محطات للعالقات العامة، 
وأحياناً محطات تبحث ملفات هي من اختصاص اإلدارة المدنية ووزارة الشؤون المدنية 

  .وباً دموية هدفت إلى تركيع المقاومة بضربات قاسيةفي السلطة، وشهد قطاع غزة حر

خطيئة 
إسرائيل 
وجتاهل 

 منطق التاريخ
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، نهضت الحالة الشعبية، خاصة فئات الشباب، والطلبة منهم، 2015مع حلول عام 

الدعوة إلى إنهاء االنقسام من جهة، : الجامعيون والثانويون، للتحرك على محورين
انتفاضة  وإطالق موجة جديدة من موجات الصدام مع قوات االحتالل، فيما سّمي

السكاكين التي أربكت قوات االحتالل، كما أربكت السلطة الفلسطينية التي لم تتردد في 
اإلسرائيلي، أنها تبذل جهوداً » الشريك«األميركي، وأمام » الراعي«التباهي، أمام 

متقدمة إلخماد هذه االنتفاضة، عبر تطويق الجامعات والمعاهد، وفرض نظام تفتيش 
 –يدهم من األدوات المشتبه بها، فضالً عن إحباط مئات العمليات على الطالب، وتجر

مدير جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية لوسائل اإلعالم األميركية  –على حد قول 
-.  
 

فصوالً في موجات متالحقة، وفي كل مرة تأخذ شكالً يتناسب  2015استمرت انتفاضة 
أيار  –) إبريل(ام الماضي في نيسان والظرف السياسي، كانت ذروتها انتفاضة الع

بكل تداعياتها الكبرى التي باتت » معركة سيف القدس«و» انتفاضة القدس«؛ )مايو(
  .معروفة للقاصي والداني

 
، واالنتفاضة الشعبية لم تتوقف عن ترجمة حضورها أعماالً 2022ومنذ مطلع هذا العام 

رقام الشهداء في تصاعد، وأرقام صدامية مع قوات االحتالل وعصابات المستوطنين، وأ
متصاعدة هي األخرى، ما يؤكد ...) بالسكين، الدهس، إطالق النار (العمليات المتنوعة 

بشكل واضح أن الرأي العام الفلسطيني بشرائحه الناشطة، لم يعد مقتناً بأن عملية سياسية 
ية تحت االحتالل ما مرشحة لالستئناف قريباً، من شأنها أن تضع حداً للمأساة الفلسطين

وفك الحصار، وأن ال سبيل إال بالذهاب إلى كل أشكال الصراع، حتى ال يكون احتالالً 
  .بال كلفة، بل مكلفاً ألصحابه

 
في كل مرة تلجأ قوات االحتالل إلى التصعيد كرد على العمليات، وفي كل مرة تتجدد 

ة أشعلت نيرانها سلطات العمليات رداً على التصعيد اإلسرائيلي، في دورة صراع جهنمي
االحتالل، بات بعض معالمها واضحة جداً، وهي تقول أن الشعب الفلسطيني ليس على 
استعداد لالنتظار طويالً حتى يفرغ بايدن وإدارته من همومه الداخلية وصراعاته 
الدولية، ليلتفت إلى القضية الفلسطينية كما وعد الوفد األميركي األخير إلى رام هللا، وأن 
الشعب الفلسطيني ليس على استعداد ألن يقتنع نفتالي بينيت بأن ثمة شعب فلسطيني تحت 

 4االحتالل، وأن ال حل لهذه المسألة إال بإنهاء االحتالل والرحيل إلى خلف حدود 
  .67) يونيو(حزيران 

 
وأن الشعب الفلسطيني ليس على استعداد ألن ينتظر طويالً كي تقتنع القيادة السياسية 

سلطة الفلسطينية، بأنها وصلت في رهاناتها السياسية إلى نهاية الشوط، وأنه آن األوان لل
لاللتزام بما أقر المجلس الوطني وأقرته المجالس المركزية، بالجمع بين المقاومة 
والسياسة، فالمقاومة هي الطريق لتحقيق األهداف التي تترجم المشروع الوطني 

  .الفلسطيني
 

د اعترف بأن ال حل عسكرياً لالنتفاضة، وأن الحل ال يكون إال سياسياً، وإذا كان رابين ق
فإن خطيئته أن لم يكمل قوله بدعوة جيشه وحكومة االحتالل للجالء عن األرض 

، وهي الخطيئة التي ما زالت 67) يونيو(الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران 
   متجاهلة منطق التاريخ وعدالته ومحكومات إسرائيل تتباهى بأنها تعترضها كل ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 قارات فيه مفصلية بلدان استعمرت الذي الغرب على كم 

 التي القارات هذه بلدان لشعوب االعتذارات من يقدم أن بكاملها
 ارتكبه بما باالعتراف مطالب هو ذلك وقبل لسلطته، أخضعها

 .الشعوب تلك بحق فظائع من
 

 التقدم من بلغ أنه في نجادل ولسنا بتحضره، الغرب يتباهى
 لكن يزال، وال العالم منه أفاد الذي الكثير، الشيء والتحضر

  : به نفسه مواجهة الغرب على الذي الكبير األخالقي السؤال
 بشعوب الغرب عالقة تاريخ من السود الصفحات مع التحضر هذا يستقيم كيف

 يقل ال سؤال يترتب ذلك وعلى وغيرها؟ الالتينية وأمريكا وإفريقيا آسيا في مستعمراته
ً  نفسه من يجعل أن للغرب يحق هل: أهمية  يعاقب العالم، في اإلنسان حقوق على وصيا
 ً  فيما حكوماتها، مع خالفه بسبب التعسف من الكثير فيها وتدابير بإجراءات بكاملها بلدانا
 كان يوم قرون، مدار على الحقوق، لهذه بانتهاكاته اإلقرار من يهرب الغرب هذا

 يعاقب التي البلدان بعض في اإلنسان حقوق فيها بما العالم، من كبيرة ألجزاء مستعمراً 
 اإلنسان؟ لحقوق انتهاكها بحجة اليوم حكوماتها الغرب

 
 الزعيم عائلة استعادة عن الطازج الخبر هذا إليكم

 من تبقى ما آلخر الومومب باتريس الكونغولي الوطني
 لبالده، البلجيكيون المستعمرون قتله أن بعد جثته،
 فوقها مثبت لومومبا أسنان من سن عن عبارة  وهو
 الرجل، رفات في السن هذه على يعثر ولم ذهبي، تاج
 فحسب رفاتاً، له يتركوا لم لومومبا قتلة أن ذلك

 لومومبا فإن »سي. بي.بي« لشبكة تفصيلية تغطية
ً  همصرع لقي  إعدام  فرقة يد على بالرصاص رميا
 االستعمارية القوة من ضمني وبدعم ،1961 عام في

 ثم ضحل، قبر في جثمانه دُفن ثم بلجيكا، السابقة،
 ليدفن كم، 200 مسافة ونقل األرض من استُخرج

ً  وقُطع أخرى مرة استخراجه تم ثم ثانية،  إرباً، إربا
 .حمضية مادة في ذُوب وأخيراً 

 
 الشرطة مأمور عليها استولى فقد المذكورة السن أما

 ةــــعملي على أشرف الذي سوتي يرارـــج كيــالبلجي
ً  اعترف الذي لومومبا، رفات من التخلص   يده من وأصبعين أسنانه إحدى أخذ بأنه الحقا

ً  المأمور هذا يجد ولم أيضاً،  تصرفات يحاكي  هذا المشين فعله بأن القول في حرجا
ً  هم قاموا عقود، مدى على أوروبيين استعماريين لينمسؤو عن صدرت  باالحتفاظ أيضا
ً  التذكار، سبيل على جسدية بأعضاء ً  يهدف كان هذا تصرفه أن مضيفا  توجيه إلى أيضا

 ربع نحو إلى يعود وثائقي برنامج وفي لها، عدواً  بلجيكا تعتبره كانت لرجل أخيرة إهانة
 أنواع من نوع« بأنها لومومبا جثمان من ذهاأخ التي األجزاء المأمور هذا وصف قرن

    »الصيد غنيمة

 أسنان إحدى
   لومومبا
 غنيمة

 

  

 البحرين
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  اليساري              

 

 حريريا ثوبا ترى إذ تقول أن بين كبير اختالف ثمة 
 مبتدأة، إلى مشيرا القّز، دودة لعاب من أنه التفصيل جميل
 مباشرة لحظة من ذلك سيرورة تفاصيل تشرح أن وبين
 لزج صاف سائل إفراز القز دودة فم في اللعابية الغدد

 شرنقتها، لنسج المغازل، تسمى فتحات خالل من يخرج
 طوله يبلغ حريريا خيطا فتصلبه بالهواء فاحتكاكه

 القز دودة بقتل اإلنسان قيام ثم متر، 900 إلى300
 في الخيط تمزق ال كي نّمّوها اكتمال قبل المتشرنقة
 تصميم وضع ثم قماشا، فنسجها الخيوط، فجمع خروجها،

 الثوب لصيرورته وصوال فحياكته القماش فقص الثوب،
  .رأيت الذي

 
 جدا وأتحمس ،" أوال كانت" كتابي في أوردته مثال وهو

 لما طين، من الخلق حكاية في للحديث مدخال الستخدامه
 أو مصطلح في طويلة حكاية الختزال إشارة من فيه

 عند إغفالها معه يصح ال بما داللته في يشملها تعبير
 عن الحديث عند التوظيف منطقي بزعمي وهو ذكره،
 طين من اإلنسان خلقو العلمية الخلق نظرية بين العالقة

 في ونقرأ واليهودية، المسيحية وفي القرآن في ذكر كما
 تراب من اإلنسان وخلق طين من اإلنسان لخلق هللا ذكر
 :تعالى قوله الكريم القرآن في
َ ۖ◌  َخلَقَهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْحَسنَ  الَِّذي﴿  نَسانِ  َخْلقَ  َوبَدَأ  ِمن اْإلِ

 ).7 السجدة(﴾ ِطينٍ 
ن بََشًرا َخاِلقٌ  إِنِّي ِلْلَمَالئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  إِذْ ﴿   ص(﴾ ِطينٍ  ّمِ

71.( 
نَسانَ  َخلَْقنَا َولَقَدْ ﴿  ن ُسَاللَةٍ  ِمن اْإلِ  ).12 المؤمنون(﴾ ِطينٍ  ّمِ
نْ  أَم َخْلقًا أََشدُّ  أَُهمْ  فَاْستَْفتِِهمْ ﴿  ن َخلَْقنَاُهم إِنَّاۚ◌  َخلَْقنَا مَّ  ّمِ

ِزبٍ  ِطينٍ   .)11 الصافات(﴾الَّ
َْسُجدَ  أَُكن لَمْ  قَالَ ﴿  نْ  َصْلَصالٍ  ِمن َخلَْقتَهُ  ِلبََشرٍ  ّألِ  َحَمإٍ  ّمِ

ْسنُونٍ   ).33 الحجر(﴾مَّ
نَسانَ  َخلَْقنَا َولَقَدْ ﴿  نْ  َصْلَصالٍ  ِمن اْإلِ ْسنُونٍ  َحَمإٍ  ّمِ ﴾ مَّ

 ).26الحجر(
نَسانَ  َخلَقَ ﴿  ارِ  َصْلَصالٍ  ِمن اْإلِ   ).14 الرحمن(﴾ َكاْلفَخَّ
 

.. للبدء إشارة -غيرها آيات وفي– اآليات من تقدم ما وفي
 صلصال، ومن تراب ومن طين من اإلنسان خلق بدأ

 بذلك يسمى وقد بالماء، المختلط التراب هو لغة والطين
 الخلقة الطينة قولهم ومنه. الماء رطوبة عنه زالت وإن

  .عليه جبله أي الخير على وطانه والجبلّة،
 

: طينا خلقت لمن أأسجد الىتع قوله في إسحق أبو قال
 في كما" طينته حال في خلقته أي الحال على طينا نصب
 تصْبه لم الذي اليابسُ  الطين هو والصلصالُ  .العرب لسان
 .السوادِ  إلى المتغيِّر الطينُ  هو والحمأ ناٌر،

 
 مختلط تراب أو وحل: البيئة وعلم الجيولوجيا في والطين
 بعض وألومنيات كاتسيلي من تتكون مادة وهو بالماء،

 دقيقة حبيباتها العضوية، المواد ببعض مختلطة العناصر
  .متماسكة

 
 نّصها ظاهر يقول ما إطار في إذا اآليات نقرأ فكيف

 جهة من علوم من لدينا متحقق هو وما جهة، من ودالالته
 من أذهاننا في غرس مما ابتداء متحررين أخرى،

 لفهما اساأس اعتمدت التي التفاسير فرضته موروث
 العلمية المحدودية قوامه معرفيا سقفا اآليات؛

 على واإلسرائيليات األسطورة واستحواذ والمعلوماتية،
 واضحا نراه وهوما زمانها، في والثقافي الفكري المردود

  ... لآليات تفسير من أيدينا بين فيما
  

 بتورط لزعمي وتأييدا هنا، بمكان الضرورة من ولعل
  اــم بعض استعراض الخلق اتـــآي سيرتف في ورةــاألسط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 الذي الخلق تصّور في حاضرا ونراه األساطير تقوله
 الوجود األسطورة تفّسر حيث التفاسير، علينا فرضته

 التي األولة اإللهة لها وفقا هي التي االبتدائية بالمياه ابتداء
 األرض ولدت األولى اإللهة ومن ئ،ش كل عنها انبثق

 بينهما، فصل الذي الهواء وأنجبتا متحدتين، والسماء
 الذي إنليل، اإلله هو السومرية األسطورة في والهواء

 عبدا اإلنسان خلق من هو واألخير أنكي اإلله أنجب
 نص في منها الجزئية هذه في األسطورة وتقول لآللهة،
 مرحلة إلى مفرداتهو بلغته يعود سطر 141 من يتألف
 Enki إنكي اإلله أن ،)م.ق 1900 حوالي( القديمة البابلية

 الصنع ومهارة والخلق الذكاء وإله العذبة السفلية المياه إله
 على اإلسترخاء دائم إله هو والمعرفة الحضارة وناشر

 تعاني بينما نومه لطول تتذمر كانت اآللهة وأن فراشه،
 أمه منه تطلب لألسطورة قاووف العمل، متاعب اآللهه/هي

 البشر وخلق تصّور البدئية، األم Nammu ناّمو اإللهة
 ليمأل قالبا فيعدّ  عنهم، بالعمل والقيام اآللهة، إلراحة

 سومر في للصناعة األولي النموذج يماثل بما- بالصلصال
 اآللهات من وسبع أمه ويكلف -األسطورة بزمان

 القالب لذلك شكال ليعطي الصلصال بعرك المساعدات
 في األم األرض وهي( ننماخ اإللهة ويكلف البشر، فيصنع

 ( ).اآللهة صورة عليه تطبع أن) األسطورة
 
 !يتّهمون أنا، ولدتهم الذين اآللهة" 

 .بذكاء مواهبك ومارس بني، يا فراشك غادر
 .اآللهة) ؟( محل يحل من لتصنع

 !العمل عن يتوقفوا لكي
 .ناّمو أّمه كلمة استماعه لدى

 .فراشه أنكي غادر
… ] [  والفطن والحكيم الذكي… ] [ قام أن وبعد

 شئ، كل والماهرصانع
 .بإمعان ودرسه منه بالقرب وضعه قالب بإعداد قام(

 طبيعي، بشكل الصانع أنكي توّصل وعندما
 )؟( بدقة مشروعه إنجاز إلى توصل
 :ناّمو أمه إلى ذلك عند توجه
 به فّكرت الذي المخلوق أماه،

 !اآللهة أجل من بالعمل للقيام جاهز ذا هو
 الصلصال من كتلة عْرك إلى تعمدين عندما

 األبسو ضفاف من تستخرجينها
  )1)" (؟( القالب ذلك لصلصال) ؟( شكال نعطي سوف

 
 عن أخذت األساطير أي دراسة في الغوص عن وبعيدا

 عنوان إلى باإلشارة نكتفي موضوعنا، هذا وليس األخرى
 تقول حيث بنسبتها، األساطير تلك بعض في الخلق مقولة

 التي البابليةEnuma Elish" ايليش اينوما" اسطورة
 بعضهم ويعتبرها الميالد قبل الثاني األلف لبدايات تعود
 خلق أن بعد مردوخ اإلله أن األول، والخليقة التكوين سفر

 التراب أخذ نصفين، تعامة بشق واألرض السموات
 قد كان الذى الشر إله kingu" كنجو"  اإلله بدم ومزجه

 خادما ليكون اإلنسان منه وصنع المعركة، فى ذبح
 :نقرأ سيبار نص وفي أيضا، طين بذلك وهو ،)2( لاللهة

 وجه على وضعها قصب من مغرفة مردوخ صنع ثم"
 .الماء

 .المغرفة مستعمال وسكبه طينا وعجن
 .مساكنهم في ويهدأوا اآللهة يخلد فلكي
  ).3"(البشر بذور لهم خلق جانبهم إلى اإلنسان لهم خلق

 
 األسطورة في طين من الخلق هذا نسبه تعود بينما

 النقوش تصّوره الذي khnum خنوم لإلله المصرية
 ونفخ طين من اإلنسان شّكل فخار صانع القديمة المصرية

 حتى ماثلة النقوش هذه زالت وما الحياة، نسمة أنفه في
 للديانات الحكاية هذه أسطورية سبق للناس تعلن اليوم

 تسكن زالت ما بوثنية أتباعها استنسخها التي السماوية
  .هللا لكالم وألبسوها أعماقهم

 
 ذهبية بشرية سالالت وبعد اإلغريقية األسطورة ونسبت
 ثم ومن لتمجيدها اآللهة خلقتها فحديدية فبرونزية ففضية
 لإلله زيوس اآللهه كبير تكليف السفلي للعالم خسفتها

 يكاد فيما األسطورة وتقول البشر، بخلق" بروميثيوس"
 بأخيه استعان أنه السومرية، األسطورة عن نقال يكون

 على اإلنسان منه فصنع الطين إلى هداه الذي أبيمثيوس،
 أيدوس ونفخ... رجاال جميعا كانوا وأنهم اآللهة صورة

 أثينا اإللهة فيه ونفثت روحه، من فيه) الحب إله كيوبيد(
 الشاعر لرواية ووفقا والعقل، النفس هما نفثتين فامنير

 خالق هو بروميثيوس فإن. م.ق 700 هسيود اإلغريقي
 األساطير نصوص وتشير. الطين من البشر من الذكور

 كما تماما الحياة، نَفَس البشر منح من هم اآللهة أن إلى
 ملئت قوالب في البشر تصنيع عن أخرى أسطورة تحدثت
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 يفسر ما إله بدم الصلصال جبل في ولعل بالصلصال،
 ومن إله نفس من اإلنسان اعتبار عن األسطورة حديث
  ).4(صلصال من لكونه إضافة إله روح

  
 لم إله بصنعة اإلنسان، خلق عن األساطير تحدثت هكذا
 قدرته لتصور التحليق على وقدرتها الذهنية ملكاتهم ترتق
 في طين، من التشكيل صنمية من أسمى اإلبداع على
 فهما لكن الفخار، صناعة فيه إمكاناتهم أقصى كانت زمن
 العلمية الثورات عصر منذ اإلنسان لدى يتشكل بدأ جديدا

 على قادرة الذهنية ملكاته وباتت عشر، السابع القرن في
 ما ظل في الكهف، لرجل كان مما بقرون أبعد التحليق

 مام علوم، من معرفته في إليه استند وما معرفيا له تحقق
 أمره إخضاع حاولت مختلفة، الخلق في لنظريات أدى
 ونظرية العلمية النظرية فكانت والمنطق، والمقارنة للعلم

 بها اعتقد التي األيدولوجية النظرية مواجهة في داروين،
 أتباع بعدهم بها واعتقد أساطيرهم، في وخّطوها األولون
 افم. الدينية النصوص على وفرضوها السماوية الديانات

  الخلق؟ تفّسر وكيف العلمية، النظرية تقوله الذي
 
  
 

 أي ألفسمة، وأربعمائة مليارات أربعة األرض عمر يبلغ
 بشابة وليست السنوات، من المليار نصف يقارب

 بعض تقول كما سنة آالف الستة حول يدورعمرها
 تلك منذ عليها الحياة ظهرت وقد الدينية، الخلق نظريات

 النظائر نسبة أن األبحاث وتقول األربعة، المليارات
 2.4 حوالي قبل والكبريت والحديد الكربون ل المستقرة

 المعادن على الحية الكائنات نشاط أظهرت سنة بليون
 الجزيئية االدلة أو العالمات وتدل الالعضويه، والرواسب
 يشير مما الضوئي، التمثيل عملية حدوث على البيولوجيه

 في نشر وقد الوقت، ذلك في االرض على الحياه لوجود
 Nature مجلة في تشوف لوليام بحث 2002 العام

 الرقائق نوع من جيولوجية تكوينات عن يتحدث العلمية،
 تحتوي بارك، ناشيونال جالسيير في الموجودة الكلسية

 لحوالي عمرها يصل Cyanobacteria ميكروبات على
 .سنة بليون 3.5

 
 ما استغرقت دقيقة، ّورتط لعمليات الطبيعة علماء وينسب

 مواد من العضوية المواد ظهور عام مليار عن يقل ال
 واآلزوت الفحم وغاز واألمونياك كالميثان عضوية غير

 الحية غير المادة تحول اعتباره يمكن ما أو وغيرها،
 على الحياة لنشوء األولى الظروف ظل في حيّة، لمادة

 عنصرال يعتبر الذي الهيدروجين وبتوظيف األرض،
 خالل تشّكله بدأ والذي شئ، كل منه بدأ الذي األساسي

 البروتونات أخذت عندما البدء من األولى الدقائق
 العظيم االنفجار عن الناتجة الغيمة في تتحد واإللكترونات

 الهيدروجين من جزيئات وهو الماء وأيضا ،)5(
 الدور صاحبة الطبيعة لقوانين باإلضافة واألكسجين،

 الذي والزمان الطفرات، وإحداث التطوير في الفاعل
 اتفاق وثمة ،)6( فيه تم الذي والمكان ذلك كل استغرقه

 بالكيمياء مقارنة بسيطة كيميائية تفاعالت بأن يقول علمي
 هذه أنتجت التي هي حياتنا تشكل التي المعقدة الحيوية
  .المعقدة الكيمياء

 
 سلالتسل تصّور حاولت نظريات ظهرت فقد حال كل وفي

 األحماض أول لتكّون أدت التي الكيميائية لألحداث الدقيق
 بمعنى والكبريت الحديد عالم نظرية أبرزها ومن النووية،
 الــ وفرضيةعالم الجينات، غير من الغذائي التمثيل
RNA على تقوم التي البدئية الحياة أشكال بمعنى RNA. 

 
  تكوينها تم قد الحية اتــالكائن بأن القائل ارــاإلط هذا وفي

 من كل اقترح قد كان بحتة كيميائية وسائل بواسطة
 جون واالنجليزي أوبارين ألكسندر الروسي العالمين
 بأن القائلة نظريتهما العشرين القرن بدايات في هالدين

 منذ األرض على وجدت قد للحياة الالزمة المكونات كل"
 ضوبع الشمس من الواردة الطاقة وأن الكون، نشأة بداية

 جعل في ساهمت قد المعلومة غير األخرى العمليات
  ".األرض على تبدأ الحياة

 
 1952 العام في يوري هارولد األمريكي الباحث ونشر
 األرض أن فيها يقول هاردين أوبارين لنظرية مكمال بحثا

 عنصر وأن باردة، ترابية نجمية سحابة من تكّونت
 كونال كباقي تكوينها على يغلب كان الهيدروجين

 والنيتروجين كاألكسجين أخرى لعناصر باإلضافة
 ببعض بعضها ارتبط العناصر هذه وأن والكربون،

 )7.(والميثان واألمونيا الماء مشكال
 

 مع بالتعاون ميللر ستانللي األمريكي العالم حاول وقد
 محاكية حالة بخلق ذلك إثبات يوري هارولد أستاذه

 نظام تكوين خالل من الكون بدء عند األرض لظروف
 على البدائي الجوي الغالف تشبه زجاجية كرة من مؤلف

 واألمونيا الهيدروجين غازات من يتكون الذي األرض
 على تحتوي األسفل في ثانية زجاجية وكرة والميثان،

 باتجاه أنبوب عبر يتصاعد الماء وبخار المغلي الماء
 البنفسجية فوق لألشعة وكبديل األولى، الزجاجية الكرة

 الطاقة، لتأمين كهربائي تيار بتمرير صواعق بإحداث قام
 غليزين هي أمينية أحماض ثالث بإنتاج التجربة ونجحت
  . وأسباراجين وآالنين

  
 prestigious journal مجلة في النتائح ونشرت

Science كانت التي التجارب وتوالت ،1953 عام في 
 ية،أمين أحماض إلنتاج وصلت نتائج وحققت دقّة، أكثر

 األحماض أن عنا ويالحظ ونيوكليوتيدات، ودهون
 والببتيد، البروتين لبناء الرئيسية البناء لبنات هي األمينية

 من متكونة العضوية المركبات من مجموعة وهي
 مجموعة مع مشتبكة األقل على) NH2–( أمين مجموعة

 الجزيئات هي والنوكليوتيدات ،)COOH–( كربوكسيل
 تركيب وتستطيع النووية، ألحماضل الصغيرة األساسية
 حمض وإستر أحادي سكر جزيئات تتابع. كبيرة جزيئات

 أحد سكر جزيء بكل يرتبط بحيث سلسلة، في الفسفوريك
 باليين تشكل النووية القواعد باليين. النووية القواعد

 المزدوج اللولبي التركيب في تتراص التي النوكليوتديات
 .DNA المسمى

 
 قواعد أربع من يتكون الذي RNA الـ وباعتبار

 والسيتوزين والجوانين األدينين: وهي نوكليوتيداتية
 الحياة به بدأت الذي العامل ليكون مرشحا واليوراسيل،

 المعلومات تخزين على يعمل لكونه األرض، على
 وهي الفعل لردود ومحفزا ،DNAالـ مهمة وهي الوراثية

 هذه تكوين تم إذا أنه العلماء اعتبر البروتين، مهمة
 جزء حلَ  تم فقد المبكرة؛ األرض في تلقائي بشكلٍ  القواعد

 الخاليا كل أن هنا ويالحظ. الحياة نشأة لغز من كبير
 من األساسية المجموعة نفس تستعمل الحية

  .األمينية واألحماض النيوكليوتيدات
 

 عالية كيمياء بأن يعتقدون الباحثين أن نقول وبإيجاز
 RNA الـ مثل التناسخ ذاتي جزئ ءلنشو أدت الطاقية

 سنة، مليارات أربع حوالي قبل البسيطة، الخاليا وجمعية
 من المكونة الفسفولبيد جزيئات أن العلماء ويرى

 باجتماعها تقوم والتي الدهن، من وذيلين الفوسفات
 والقادرة الكيميائية، لصفاتها احتكاما كروي شكل بتكوين

 الطبقة تشكل والتي بيرا،ك حجمها بات إذا االنقسام على

 الحية، الخاليا كل لسطح األساس المكّون منها المزدوجة
 المصنعة RNAالـ جزيئات تحتوي أن استطاعت لو

 ً  .البسيطة الحية الخاليا يشبه ما لنتج طبيعيا
 
  
 

 نظرية تدعم بنتائج تخرج التي العلمية التجارب وبتراكم
 من دتزي لطروحات اآلفاق وتفتح العلمية الخلق

 باتت وقد طين، من الخلق آيات نقرأ وحين وضوحها،
 الدليل قام متى يصح ال التي معارفنا، من النظرية هذه

 نجد يناقضها، بما تقول بتفاسير نتشبث أن عليها؛ العلمي
 خلق بدء من اآليات تقول ما بين العقل إليه يطمئن اتفاقا

 أةالنش في العلمية النظرية تقول وما طين من اإلنسان
 باتحاد -رأينا كما – تقول التي الحية، للخلية األولى

 مراحله في األرض كوكب حوى مما هي ابتدائية عناصر
- العلماء فتئ ما مما وغيره، وغاز ماء من األولى

 العمل في مجتهدين جادّين -بعلم الخلق أصل في الباحثين
لة معرفته؛ على  الحية غير المادة من انتقال أول مشّكِ

 ومنهم جميعا، الخالئق منها هللا أنشأ التي الحيّة، للمادة
 حملتها أساسية مكونات عن يتحدثون فالعلماء اإلنسان،
 وهللا وتجاربهم، نظرياتهم في ينطلقون ومنها األرض،

 وهواء، وتراب ماء هو الذي والطين التراب يذكر تعالى
 هو أساسية مكونات من الثالث المواد هذا تحمل ما بكل
 ولم طين من خلق أصل القرآن في ذكر وهللا. ابه أعلم
 واحدة دفعة الخالئق من غيره خلق أو خلقه أنه يذكر

 كما صنمية، بعد الحياة إياه ومانحا طين من صنما مشكال
 الخالئق وكل خلقه قد يكون أن مع يتعارض ما يذكر لم

  . ونواميسه قواعده بإرادته وضع طويل بتدّرج
  

 ولنتذكر- وبالغتها القرآن، لغة إلعجازية تجلِ  هذا وفي
 الطين يَِرد حيث -الحريري والثوب القز دودة مثال هنا
 المفاهيم جميع يختصر تجريديا مفهوما هنا اآليات في

 وغازات وأمونيات سيليكات من له التابعة المتصلة
 كاسم ومائه، ترابه في األرض كوكب حوى مما وغيرها

 تفاصيل من ويعفيه للمتلقي، المعلومة يقرب الشكل فائق
 التجريد حيث. يحتاجها ال أو فهمه تربك قد اختصاصية

 خالل من المفاهيم اشتقاق خاللها من يتم عملية هو
 أوالمبادئ الحقيقية الحرفية المفاهيم وتصنيف استخدام
 يعمل بمفهوم للخروج. متصلة أخرى وسائل أو األولى
 الفهم هذا قويتف التابعة، المفاهيم لجميع الشكل فائق كاسم

 وال وأدلتها، العلمية النظريات تقوله ما مع الطين لمعنى
 ومقولة القرآن في للبشر الطيني األصل بين إذا تعارض

 أوردت تفاسير في إال والخلق الحياة نشأة في العلم
 لصورة تشكيل وصنمية طين، وعجن لقوالب، تفاصيل

 عليه ئهاوبادعا شئ، القرآن في منها يَِرد لم خلقه؛ عند آدم
 ألعناق ليّ  إليه، منسوبا للخلق وشرحها آياته تفسير في

 األولين؛ أساطير من فيها ليس ما بتلبيسها وتدليس اآليات،
  وغيرها وآكادية وبابلية سومرية

 
  الهوامش
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1  
   متى إلى ـ
 كرمى األبدان نُشعل

  آمالكم
 قط تالحظون ال وأنتم
 المعاني صروح ذوبان

  لدينا؟
  

 بأضالعكم نبني عندما ـ
  عمارتنا المنهارة
   نفكر قد وقتها
  !محاسنكم بذكر

  
2  

م   أرى الذي أقدِّ
  الرؤية على تلمني فلماذا

  الَمَشاهد تلوم وال
  ُمعاتِب يا فأنا

   شاهد مجرد
  جرى؟ ما على

  
3  

   أنتِ 
   يزل لم التي

  يراكِ  معمرةً 
   مصرة أنتِ  فيما

  زلتِ  ما
  .رؤاه تدمير على

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4  

  تخف ال أبداً  مروره من
 حضوره في يزال ما ألنه

  كالنسيم
  .أخف كان وربما

  
5  

 تُحرجه أن تحاول ال
  بالمثول

  له أُوحي فقط

 تتدفق كيف حينها سترى
  المشاعر

 إيقاع على خلجاته من
  .الخيول أبهى من قطيعٍ 

  
6  

 نُخفي حين نكذبُ 
 خلف الكاظم حضورنا

  الغياب
  يُصادفنا جميلٍ  من وكم
  يُخالجنا عما نُعبّر فال
  فحسب  تجاهالً  ال
  زر تبعات خوفاً من إنما

  .عجاباإل
  
7  

 أهبة على بعلٌ  يقتنع لن
  الغريزي اِالنفجار

 بناءً  للمرأةِ  تعظيمه بأن
 تشده تضاريٍس  على

  نحوها
 الماشية الحقولُ  تشد كما

  صوبها الجائعة
 لمكنون يُعتبراِنتهاكٌ  لم إن

  وجوهرها األنوثة
 من أكثر ليس فهو

ل  بحر في صنارةٍتجوَّ
 االستحواذ 
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يستخدم في مجال األعمال هناك قول مأثور قديم جدا و
في (، وفيلم الخيال العلمي "الوقت يعني المال"وهو 

الذي أطلق في صاالت العرض في ) الوقت المناسب
، يجسد معنى أخر للزمن أو 2011أكتوبر من عام 

الوقت، في هذ الشريط السينمائي الوقت هو العملة 
الوحيدة والسلعة أألكثر قيمة، الفيلم من كتابة وإخراج 

هذا الفيلم الرائع المنمق من الخيال ". أندرو نيكول"
العلمي يؤسس لمستقبل مرعب، حيث يتم فصل الطبقات 

  . الغنية والفقيرة حسب الوقت
  

تدور أحداث الفيلم في ديستوبيا مستقبلية حيث تفصل 
الفيلم بدأ بأن . مناطق المعيشة األغنياء عن الفقراء

راع األيسر، األنسان عمره الحقيقي ُمسجل على الذ
ويحرص المخرج على أن يريك الثواني والدقائق 
والساعات كيف تستنفذ من عمرك، تبدأ ساعة رقمية 
خضراء متوهجة على الساعد األيسر للجميع بالجري، 

، 363، 364يوًما فقط لالنطالق ثم  365مما يمنحهم 
لحين ما تنفد األيام عندها تكون نهاية حياة الفرد،  362

الفكرة استعمالهم العمر في التعامالت والمرعب في 
المادية بدل المال، مثالً من يحتاج شراء أي شيئ يجب أن 

دقيقة او ساعة او يوم مقابل أن يحصل  ٣٠يستغني عن 
على هذا الشيء أو لو رغب في استعمال المواصالت 

من " عمره"فيجب أن يفرغ من ساعة اليد المسجل فيها 
د حيث ال يوجد أي تعامل أجل الوصول للمكان الذي يري

بالنقود والتعامل بالعمر فقط ال غير، وبمعنى آخر الوقت 
  . في هذا المجتمع هو حرفيا المال

  
 25كل شخص لديه جهاز توقيت على ذراعه وفي سن 

عاما يتم منحك سنة واحدة من وقت الفراغ الذي تموت 
ما لم تتمكن من العثور على طريقة للحصول على  -بعده 

اإليجار، فنجان (يتم دفع جميع النفقات . ن الوقتمزيد م
مع مرور الوقت ) من القهوة، المالبس، المكالمات الهاتفية

  .ويتم استخدام الماسحات الضوئية لخصم وقت الشراء
  
أندرو نيكول في هذا الفيلم بالذات، قرر إظهار عالم من  

الممكن أن يحل فيه الوقت محل المال وبعد أكثر من مائة 
يتوقفون جميعا عن الشيخوخة  25وفي سن . من اآلن عام

ويحتاجون إلى تخصيص وقت من أجل البقاء على قيد 
في "يتم تقليص الحياة إلى التعبير المطلق للعيش . الحياة

، حيث أصبح البشر مخلوقات تم التالعب "الوقت الضائع
. 25بها وراثيًا وتم تحويرها إليقاف الشيخوخة عند سن 

حظة، تقوم ساعة توقيت رقمية موضوعة على منذ تلك الل
ساعدهم بالعد التنازلي النهائي النهائي نحو وفاتهم بعد 

في هذه األيام األخيرة، يصبح كل شيء ثمينًا ألن . عام
 4الوقت هو عملة، وبالطبع كل شيء له سعر يتراوح من 

  .دقائق لفنجان من القهوة إلى ساعتين لركوب الحافلة
  

حيث ) 2169في عام (عالم مستقبلي  يفتتح الفيلم في
يكون الوقت هو السلعة األكثر قيمة، نستمع الى ويل 

، يتحدث عند استيقاضه )جاستن تيمبرليك(ساالس 
ليس لدي وقت للتفكير في "وهويخبرنا بقوانين مدينته 

، فقد حدث ما حدث وأنتهى االمر، !كيفية حدوث ماحدث
 25السن عند عمر لقد تمت هندستنا وراثيا ليقف تقدمنا ب

عاماً، المشكلة إننا نعيش سنة واحدة فقط من بعد ذالك، 
الوقت في . مالم يتسنى لنا الحصول على المزيد من الوقت

هذه االونة هو العملة المتداولة، فحياتنا منوطة مابين 
كسب الوقت أو قضاءه، الغني هو من يتسنى له العيش 

صباحا وفي متناولي أني أود أالستيقاظ . أبدا، أما البقية؟
، ينهض الشاب الذي يعيش مع "ما يكفي من الوقت ليومي

والدته، راشيل التي تلعب دورها أوليفيا وايلد، الذي 
  يصادف عيد ميالدها وحين يسالها كم لديها من الوقت؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
م تخبره ثالثة أيام ومدينون بنصفهم لدفع االيجار، وعليه 

ثمانية ساعات لفاتورة الكهرباء، يخبرها ويلي بانه سيعمل 
ساعات أضافية في المعمل الذي يشتغل فيه في مدينة 

 30دايتون، ويذهب متوجها الى عمله وتمنحه والدته 
  . دقيقة حتى يتناول وجبة غداء جيدة

  
بعد يوم آخر من الطحن في العمل في المصنع، يلتقي ويل 

اربعد االنتهاء من عمله توجه الى بصديقه المفضل في الب
) مات بومر(البار وهناك صادف ويل هنري هاميلتون 

الذي ربح قرن مائة عام من الوقت ) هامتلون(رجل ثري 
جالس في البار وهذا شئ غريب ان يتواجد احد اغنياء 
الوقت الى تلك المدينة الفقيرة، ينصحه ويلي بمغادرة 

د هجوم عصابة لسرقة الحانة النه سوف تسلب حياته، وبع
الوقت من ساعة يد هاملتون ينجح ويلي في تهريبه 

  . واالختباء في أحد البنايات المهجورة
  

وأثناء بقاءهما حتى الصباح يخبره هامتلون بنظرته للحياة 
سنة في  106انا لي رصيد . "وقيمة الوقت ومعنى الخلود

الحياة ولكن البد وان ياتي يوم يكون قد غادرت هذه 
حياة، أذ سيكون عقلك قد أنهك، حتى لو لم ينهك جسدك، ال

أننا نريد الموت وربما نكون بامس الحاجة الى الموت، 
  ". المفر من الموتِ 

  
لم برأيك تتصاعد "هكذا يتحدث هاملتون ويضيف 

االسعار والضرائب في نفس اليوم في إقليم الفقراء؟، أذ 
ان استمرار زيادة االسعار يضمن استمرار موت 

لو لديك ذات القدر : ، ويوجه السؤال الى ساالس"الناس

الزمني مثل الذي في ساعتي، فماذا تفعل؟، فيرد عليه 
لوكان لدي كل ذالك الوقت الذي تحمله، فما ): ساالس(

، ولكن هاملتون يستغل استغراق نوم "كنت ألضيعه 
ساالس ويمنحه كل الوقت، ويقرر االنتحار بعد يكتب له 

بعدها يكون مطارداً من ضابط " ال تضيعه"على النافذة 
) سيليان ميرفي" (ضابط الوقت"شرطة هو في الحقيقة 

الحاقد عليه الذي يتهمه بقتل هاملتون وسرقة المائة عام 
  . منه

  
، )سيليان ميرفي(الجريء، ريموند ليون " ضابط الوقت"

أنه أراد . (مقتنع بأن ويل سرق السنوات من الرجل الميت
. ه ال ينبغي ألي شخص أن يكون خالداأن يموت وأن

سوف يصدم بما يسمعه يشرح كيف أن وجود الكثير من 
بينما ينامون . الوقت هو مشكلة يرغب في الحصول عليها

هناك في الليل، يستيقظ هنري أمام ويل ويعطيه وقته 
عندما يستيقظ ويل على ثرواته الجديدة، يرى . ويغادر

مكن من إنقاذه، عندما هنري يسقط حتى الموت قبل أن يت
، )ينقذ ويل شابا هنري هاميلتون لديه قرن من الزمان

) أماندا سيفريد(يختطف ويل ساالس الشابة سيلفيا فايس 
وهي إبنة قطب مالي قوي للمساعدة في خطته الستعادة 
التوازن وقلب نظام رأسمالي إستغاللي يفرض سيطرته 

زيع الثروة االستبدادية على الحياة البشرية وإعادة تو
  .المجتمعية غير المتوازنة

  
يسرع بطل الرواية للخروج من األحياء الفقيرة القذرة إلى 

لعبة البوكر، ثم يحول تركيزه +وهو ساحر في . الصعود
. إلى األغنياء الذين لديهم أكثر من وقت كاف للجميع

). نيو غرينتش(سيبدأ ويل رحلة جريئة إلى المنطقة الغنية 
ر من ألف عام في كازينو، ويكمل التحول بعد فوزه بأكث

ببراعة ) أماندا سيفريد(إلى جيمس بوند بإبهار سيلفيا 
سيلفيا مفتونة ). ويس(وهي ابنة مصرفي يحمل اسم 

بأفكار ويل الجامحة حول تغيير النظام الذي يفضل 
األغنياء على الفقراء ويسمح للكثيرين بالموت حتى 

واتضح أن الفتاة سيلفيا  .يتمكن عدد قليل منهم من الخلود
إنها بحاجة . عن والدها الذي يحميها وأمواله" مختنقة"

إلى رجل من وسط المدينة لمساعدتها على تعلم مباهج 
فنسنت (سيليفيا ابنة فيليب فايس . الحياة البسيطة

، وهو مصرفي ثري وقوي للغاية يستغل )كارثيزر
  .الفقراء من خالل تقديم قروض ذات فائدة عالية

  
يعيش الفقراء في منطقة صناعية قاتمة تعرف باسم 
دايتون، في حين األغنياء يعيشون في منطقة تُعرف باسم 

، إنهم يبدأون في سرقة بنوك الوقت )غرينويش الجديدة(
وإعطاء الوقت للفقراء يشبه شخصية وسلوك روبن هود، 
سيقاتل ويل ساالس من أجل سرقة الوقت من أولئك الذين 

ر من أجل إعطائه ألولئك الذين هم في أمس لديهم الكثي
  . الحاجة إليه

  
عندما اختطفت سيلفيا في البداية من قبل ويل أصيبت 
بمتالزمة ستوكهولم ووقعت في حب معذبها وقررت 

ربما يكون المشهد األكثر أهمية إلثبات هذه النقطة . دعمه
هو عندما سرقوا سيارة أجرة للهروب من حراس الوقت 

و وسيلفيا في تهديد الناس بأسلحتهم من أجل لم يتردد ه
تتبع نهاية الفيلم . احترامهم والحصول على ما يريدون

أيضا هذا المخطط، ألنه بعد أن أعطوا الناس في دايتون 
مليون ساعة، يذهبون إلى أبعد من ذلك في المناطق ال 

المعتادة للوصول إلى بنوك أكبر، على استعداد  12
  .لسرقتها

  
علمي ناجح يستفيد من بعض المشاكل المقلقة  فيلم خيال

في عصرنا، مثل النظر إلى الوقت على أنه مال، والفجوة 
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المتزايدة بين األغنياء والفقراء، قدم لنا الكاتب والمخرج 
نيكول قصة تحذيرية حول العواقب المستقبلية المحتملة 
للوعي الطبقي، والتكلفة العالية لمحاولة البقاء شابا أو 

ش إلى األبد والحاجة إلى شيء أكثر أهمية من مجرد العي
  . قضاء بعض الوقت في استباق اللعبة

  
في عالم مستقبلي حيث الوقت هو أثمن سلعة، يمكنك منح 
الوقت لآلخرين أو اإلضافة إليه عن طريق الكسب وإذا 

لذلك أنت تعمل . وصلت إلى الصفر فأنك سوف تموت
تكلف (م المفرط لكسب المزيد من الوقت، لكن التضخ

القهوة أربع دقائق اليوم، على الرغم من أنها كانت ثالث 
إنه نظام راسمالي . يزيد من صعوبة الحياة) دقائق باألمس

وهو من االنظمة االقتصادية والتي تعتمد على فكرة 
الملكيّة الخاّصة لكافة العناصر اإلنتاجيّة، مما يساهم في 

ً بأنها تحقيق األرباح الماليّة، وتُعرف ا لرأسماليّة أيضا
النظام االقتصادّي والسياسّي الذي يتحكم في كافة مكونات 
اقتصاد دولة ما، وهو نظام غير انساني وغير اخالقي، 
وما يتم التساؤل عنه في كثير من األحيان هو عواقبه 
المفترضة على مستقبلنا، ألن الرأسمالية تميل إلى أن 

ونجح المخرج . ساواةيكون لها آثار مروعة على عدم الم
في خلق ديستوبيا وواقع مرير من النظام " أندرو نيكول"

ورسم التفاوت الطبقي من خالل تقسيم بيئة . الرأسمالي
الذي كتبه (منطقة، ويفترض الفيلم  12الفيلم الى إلى 

أن ") ترومان شو"وأخرجه أندرو نيكول، الذي كتب 
ذلك فإن وراء كل ثروة كبيرة تكمن جريمة عظيمة، ومع 

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 ساالس مخزونه من 
الوقت بشكل شرعي، ومع ذلك فإن الشرطي يستولي على 

وربما . محاكمةكل وقت ويل تقريبًا على الفور دون 
. األمر يتعلق أكثر بإساءة استخدام السلطة والمنطق

شخصية حارس الوقت، ريموند ليون، الذي يلعب دوره 
سيليان ميرفي، تتبع أيضا هذا المنطق الذي هو متناقض 

وبما أن وظيفته هي الحفاظ على الوقت . بشكل ال يصدق
ذل ثابتا والتحكم في عمليات النقل، فإن حارس الوقت سيب

كل ما في وسعه لوقف سيلفيا وويل اللذين يحاوالن إعادة 
وبينما يقف أندرو نيكول بقوة . توزيعه بين السكان الفقراء

ضد النيوليبرالية، التي تعرف بأنها رأسمالية السوق 
الحرة والليبرالية االقتصادية، فإنه يستخدم الوقت إلعطاء 

  . استجابة متماسكة الستقراء إخفاقاتها
  

، ربما ألهم انهيار 2008ثالث سنوات من أزمة عام بعد 
الرأسمالية المخرج في فيلمه منذ أن خلق عالما قسم فيه 
ً اللزمن لدرجة أنهم غير قادرين على تحمل  البشر طبقا
خالفاتهم ويجب أن يعيشوا بشكل منفصل وفقا لطبقتهم 

ويؤدي كل من دايتون وغرينتش الجديدة إلى . االجتماعية
ياق الحالي لألغنياء والفقراء الذين يبدو أنهم غير تفاقم الس

قادرين على فهم بعضهم البعض، من ناحية أخرى، فيلم 
يتظاهر بأنه يتعلق بالمستقبل، في " في الوقت المناسب"

  .حين تجسيد حقيقي للحاضر
  

تظهر الشخصيات غالبا أنانية جدا وغير انسانية في 
شهد الذي على سبيل المثال، الم. السلوك والتصرف

يحدث بين سائق الحافلة ووالدة ويل يذكر بهذه الفكرة 
حيث أن السائق مستعد لترك امرأة تموت من أجل حماية 
مصالحه الخاصة وألنه غير مستعد للثقة بها عندما تؤكد 

هذا ما يؤكده أيضا ألرأسمالي . أنها ستدفع عند وصولها
مليون والد الشابة سيليفيا، الذي يحتفظ ب" فيليب فايس"
  ا يعرفــة آمنة من منزله، عندمــام من الوقت في غرفـع

ما . تماما أنه على الجانب اآلخر، يموت الناس باستمرار 
هي مصلحة االحتفاظ بهذا القدر من الوقت لنفسه؟ ماذا 

  يمكن أن يفعل بها؟ هل ينوي حقا العيش آلالف السنين؟ 
  

لفوز دائما يبدو األمر غير واقعي تماما، لكن إرادته في ا
بالمزيد، تعطي حقا بعدا أنانيا للفيلم،  وهو دقيق إلى حد 
ما لوصف ونقد للرأسمالية، إن جعل الوقت عملة جديدة 
يأتي أيضا من أسطورة طويلة األمد، أسطورة عدم 

وأضاف المؤلف في شيء . الشيخوخة والعيش إلى األبد
 ً   . من الواقعية يشبه واقع الحياة تماما

  
ر لحظة إنتطار ويل سالس أمه في المحطة في مشهد مؤث

ليمنحها عمرا أضافيا وهي التي شارفت على استنفاذ 
ساعاتها، ألن الوقت الباقي من عمرها ساعة ونصف، 

، )ساالس(وعندما أستقلت االم الحافلة لمالقاة إبنها 
فوجئت بالسائق وهو يخبرها بأن أجرة النقل أصبحت 

ن حولها لربما تجد ساعتين بدال من الساعة، ونظرت م
من يمنحها الدقائق من عمره، وبعد يأسها من المساعدة، 
نزلت من الباص وبدأت أالم في الجري مسرعة للقاء 
إبنها، واالبن حين لم يرى أمه بالباص عند وصوله بدأ 
بالجري بأتجاه االم تجري ومجرد ان وصلوا لبعض 

نيه وحضنت ابنها وقعت بعدها، وماتت الستنفاذها آخر ثا
  .من عمرها

  
يعبر الفيلم عن قناعات أندرو نيكول حول الرأسمالية ألنه 

حتى حراس . يظهر نظام حكم غير مستدام، مختوم بالفشل
الوقت أنفسهم يتخلون عن مهمتهم عندما يدركون نوايا 

وسيؤكد أحدهم، بعد وفاة ريموند ليون، أن . ويل وسيلفيا
ثم سيضع ". يعودوا إلى ديارهم"عناصر األمن يجب أن 

مسدسه على الطاولة، مما يدل على أنه استقال وأنه ربما 
  . يجب عليهم أن يفعلوا الشيء نفسه

  
يختتم الفيلم بزوال المجتمع الرأسمالي، من خالل إظهار 
الناس جميعاً سعداء وعبور المناطق الزمنية معا، حتى 
المليونير فيليب فايس يصوره عاجزا، ينظر إلى سالمته 

  .يتمكن من الرددون أن 
  

المشاهد " في الوقت المناسب"يجذب فيلم : في الختام 
وهذا ما يسمح به . لكونه ناقدا قويا للرأسمالية وانجرافاتها

تصوير مجتمع جديد تماما، ال يزدهر فيه الفقراء 
يتم فصل هذه إلى عالمين . واألغنياء على حد سواء

و نيكول بفضل العمليات السينمائية التي استخدمها أندر
" في الوقت المناسب"يكشف الفيلم . في فيلم الحركة هذا

أيضا عن نظام محكوم عليه بالفشل، حيث أن اتحاد سيلفيا 
وويل، الذي يمكن اعتباره اتحاد البروليتاريا مع 

على الرغم من أن كل من الحكومة . البرجوازية
واألغنياء بدوا مرتبطين بهذا النظام الذي كان يفيدهم 

ا تجنب هذه النهاية قدر اإلمكان، إال أنهم سمحوا وحاولو
في هذه الديستوبيا وفي عالم يتجرد . أخيرا بحدوث ذلك

من االنسانية، يزداد إثارة للقلق من خالل استخدام 
جو قاتم تطغى عليه األلوان الداكنة " نيكول"المخرج 

  .ورسم صورة تشائمية للمستقبل
  

ألحداث الجارية بالفعل لقد بالغ أندرو نيكول فقط في تلك ا
في فيلمه، من أجل إظهار ما يمكن أن تكون عليه العواقب 
على حياتنا اليومية ولماذا ال يمكن أن تنجح، وبالتالي، 
فإن السؤال هو أن نسأل أنفسنا ما لو أصبح الوقت عملة 

  .قابلة للحياة في الحياة الحقيقية؟
  
ى حد حداثه مخيفة وواقعية إلالفيلم قصته غريبة وأ 

  كبير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 األماكن أحد فى األصحاب من شلة جالسين نحن 

 رأسه واندلقت عليه مغشيا أحدنا سقط وفجاءة ، العامة
 أن ما لوقت اعتقدنا .حولها نتحلق التى المائدة على

 ولكن معنا، يكون عندما كعادته، قليال غفا قد صديقنا
 أصيب صاحبكم أن يقول وارنابج الجالسين بأحد تفاجئنا
 .نارى بطلق

 
 إطالق صوت نسمع لم فنحن الدهشة من أفواهنا فغرنا

 منا فسقط به ما لنرى صاحبنا رأس رفعنا رصاص،
 األيمن جانبه اخترقت رصاصة هناك أن وتبين ارضا،

 .دماء أدنى دون
 

 ما ندرى ال الطير رؤسنا على وكأن صامتين جلسنا
 االسعاف فلنستدعى واهن صوت فى لهم قلت نصنع،

 له شرحت الموظف، على رد الطوارىء، برقم واتصلت
 له ووصفت وقت الحضور باسرع منه وطلبت الموقف
  .المكالمة وانهيت العنوان

 
 وكان االولى مسامرتهم الى عادوا قد أصحابى وجدت

 فتذكرنا األسعاف سارينة أسماعنا الى تناهت يكن، لم شيئا
 استعدادا وقمنا االرض على الملقى المصاب صديقنا
 .االسعاف سيارة فى لوضعه

 
 صاحبنا وقف وفجاة منا، بالقرب األسعاف سيارة ركنت

 أحد الى صارخ بشكل حديثه موجها ارضا الطريح
 جاية دى االسعاف، سيارة استدعيتم لماذا له قائال الرفاق

أوباش،  يا فيه حاجة اى اهو مافيش الفل زى أنا ليه؟ هنا
 المرج من حالة وسط أرضا اسقطته قوية لكمةب وعاجله
 .المكان من مسرعا وانطلق

 
 عن الغائب( صديقنا بحمل قمنا األسعاف افراد جاء

 سيارة فى وضعناه االول، لكمة به طوحت الذى) الوعى
  المزعجة بسارينتها زاعقة به وانطلقت األسعاف
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 سؤال ولعل. وبسيطة ساذجة وكأنها ونسيانها، إهمالها شدّة من تبدو، أسئلة هناك 
 مفهوم للحرية وهل آفاقها؟ ومامدى الحرية؟ ماهي. األسئلة هذه أبرز من واحداً  الحرية

 من ناضجة حالة بأنها الحرية بتعريف ولنبدأ األزمنة؟ وكل المجتمعات كل في ابتث
 دائماً، سيكون الوعي، وهذا المجتمع، وحدود الفرد بحدود اإلدراك يشحذه الذي الوعي

 تلك آفاق لرسم خيارات وتقترح ’المختلفة وأبعاده الوجود تتحسس وثقافة معرفة نتاج
 في هو الحرية فيه تتمدد الذي فالفضاء. والمجتمعي الفردي الصعيدين على الحرية
 تفرض التي الجبرية القوة هذه ماهي ولكن. أكثر أو لخيارين طرق مفترق الواقع

 لجوهر ومناقٍض  معادٍ  بذاته اإلختيار اليس خيارات؟ من متاح ماهو بين من اإلختيار
 في" جيد أندرية" يؤّكد كما ،"متاح هو مما نفسك حرمان هو" اإلختيار أليس الحرية؟

 الخيارات إمتالك في الحق إسقاط هنا، هو اإلختيار، أن أي الرعوية؟ السيمفونية
 متكامل، مفاهيمي سؤال هو الحرية سؤال فإن لهذا. للحرية والمتاحة الواسعة المهملة،

ً  فهو كذلك وإلنه ً  وحتى بل وتجريبيا، ميتافيزيقياً، سؤاالً  أيضا  .لغويا
 

 للحرية الفردي المفهوم بين قائمة إشكالية كذلك فهي الحرية اليها تتمد التي اآلفاق أما
ً  أكثر الواقع، إن بل. المجتمعي والمفهوم  ذاته، الفرد حرية إلن ذلك، من وتعقيداً  تشابكا
ً  تتعارض . المجتمع مع تتعارض قد كما اآلخرين، لألفراد المتماثلة الحريات مع أحيانا

 من به مسموح هو لما فعل كردّ  الفرد، حرية في توسع أو إنكماش يسبب التعارض وهذا
 وفضاء حدود تثبيت على القدرة عدم في الخلل هذا إن غير. اآلخرين حريات هامش
 - الحرية ق آفا توسيع في - الفرد عند االهتمام ينقل قد اآلخرين حّريات مقابل الحرية

 و النزاهة ، بذلك وأعني أهمية، تقلّ  ال أخرى إنسانية قيم مطالب تثبيت إلى الحاجة الى
 والعيش الحب والى السعادة الى الفرد لهفة تزداد كما والمساواة، واإلنصاف العدالة،
 كي والروح العقل بواطن تفعيل الى سيقود ذلك كلّ  فإن الواقع، قسوة أمام إنما،. الرغيد
 للتحليق اإلنساني المخيال من وكفاءة قوة أكثر ماهو هناك وليس. القيود كّسر في تساعد

 الواسعة للحرية السّرية المرآة هو المبدع اإلنساني فالمخيال. المغلقة الفضاءات عبر
 الالزمة األرضية وتوفير الحقيقة، إكتشاف إعادة قادرعلى والمخيال. المقيّدة وغير

 حدود بين الحاصلين والتضاد بالخلل التمسك دون والفنون األفكار وإلنتاج لإلبداع
 .المجتمع حريات وشروط الفرد حرية

 
 المفّكرين بعض ووجدت المقال، هذا في" المخيال"و" الخيال" تعبيريّ  بإستخدام قمت
 وجدت ولكني. فلسفية وتفسيرات تحديدات لهما ويجد التعبيرين بين يُفّرق من

 اللغة في" فالخيال. "الحرية أعماق سبر في المراد المعنى من يعزز هنا إستخدامهما
 ومنها. النظر عن الغائبة المادية لألشياء الحسية للتصورات المولدّة الملََكة" هو يةالعرب
 في المتراكمة المحسوسة الصور ركام من يبني، الذي وهو الخالّق، الخيال ينشأ

 تزيد الحقيقي بالعالم ُعنيتْ  فإذا. تنضب ال وإمكانات مثالي نسق في جديدا عالما الذاكرة،
 والسياسيين القادة وكبار والعلماء الفنانين بين شائعة إبتكارية، ملََكة إذن فهي. إغنائه في
 يمكن للخيال الهام التعريف هذا أن أجد أني غير) ) 1. النيرة باألذهان المتّصفين و

 ً  الدكتور التونسي المفكر يُعّرفه الذي" مخيال" مصطلح على ويضيئ يُفّسر أن أيضا
 مجموع في ويتمثل والجماعات باألفراد يتعلق المخيال مفهوم" بأن الخويلدي زهير

 المثاقفة عبر األجيال، عبر تناقلها، ويتم بالتنشئة تترسب التي والتصورات التمثالت
 لتعبيري إستخدامي يكون أن أرجو فإني لذلك. المختلفة بالوسائل)  2" (تعميمها يتم التي

 ليس واقع عن البشر تُبعد التي الرافعة بإعتبارهما المقال هذا في المخيال و الخيال
 ً ً  به مرغوبا  أماني من تتركب عوالم الى) بالبشر( بهم والتعالي مرفوض حتى أو تمامآ
 ) )Esthetique. المشروط غير بالجمال ومحكومة بالتحدي مليئة وأوهام

 
 وقيوده، محدداته مجتمع فلكل الحرية، فضاءات تختلف المجتمعات بإختالف أن الشك
 هذه ان أي. الزمن مع األقل، على بعضها تتغيير، والقيود المحددات هذه أن غير

 الحاكم طغيان من الحماية أن. " المجتمع حركة مع متغييرة بل خالدة ليست المحددات
 من السائدين، والشعور الرأي طغيان من أيضا للحماية حاجة هناك الكافي، بالشيء ليس

 المدنية، العقوبات غير بوسائل الخاصة، ممارساته و أفكاره فرض نحو المجتمع نزعة
 فمنع امكن، وإذا التطور، لتكبيل عنها، ينشقّون الذين هؤالء على سلوك قواعد أنها على

 على أشخاصه جميع وتجبر المجتمع، طرق أي طرقه، مع تتناغم ال فردية اية تشكيل
 وإدراك معرفة أوالً  يتوجب ولهذا ،) 3" (الخاص نموذجه حسب أنفسهم يكيّفوا أن

 موجودة الحرية وألن. للحرية وأعمق أفضل فهم أجل من تام، بشكل والقيود المحددات
 والجبال البحار خالل من الواسعة بالطبيعة موجودة هي كما اإلنسان ومدارك وعي في

 الناجز بالوجود فقط مرتبطة والمحددات القيود هذه وجود فإن والمروج، والغابات
ً  أكثر بتعبير أي. للحرية  إختفت إن وجودها سينعدم والمحدّدات القيود هذه إن وضوحا
  .الحرية

 
 فيما قليال تغيّر قد الحرية مفهوم أن فنجد والسياسي، االجتماعي اإلطار يخصُّ  فيما أما

ً  شكالً  يأخذ الفرد عند فالطموح. األفراد بطموحات يتعلّق  من يتمّكن ال ألنه براغماتيا
   فقط، هو ده،ــيُري ما أن الى تام، إدراكــوب ه،ـطموح يوجه وــفه مايُريد، على الحصول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. والسياسي االجتماعي النظام ومعايير وضوابط محددات ضمن عليه الحصول يمكن ما

. الحرية أبعاد فهم نحو األساس الخطوة تشكل والقيود المحددات وإدراك معرفة إلنّ 
  ).جمهوريته في إفالطون وفق( ،"العبودية في السقوط الى يؤدي الحرية في فاإلفراط"

 في تُمارس" فهي فردية، وممارسة فعل بوصفها الحرية، أما
ً  أكثر شكل  فالخصوصية). الخصوصية( مسمي تحت ضعفا
 في تعديهم أو اآلخرين الناس تطفل رفض في الحق هي

). 4" (محددة نشاطات أثنآء أو محددة، وأوقات معينة، أماكن
 اإلطار، هذا في العامة، الحرية فيه تُمثل الذي الوقت في

 في الفاعلين األعضاء مجموع عن المنبثقة العلنية الرغبات
 في الحق وتثبيت والرأي التعبير حرية توسيع في المجتمع،

 المصير يمسُّ  الذي العام القرار في المشاركة وفي التعامل
  .المجتمع أفراد لعامة المشترك

 
 جميع به يقوم مطلقا فعالً  الحرية اعتبار يمكن هل مشروعاً، هنا التساؤل يكون ربما

 اإلنسانية المجتمعات تاريخ لنا يؤكد منه؟ النسب بذات ويتمتعون القوة بذات البشر
 تُشير واإلقتصادية االجتماعية البنية تشكل التي فالتراتبية. ذلك عكس والحديثة القديمة

 بهوامش يتمتع مثالً  العمل رب أو فصاحب الحرية، من المجتمع في األفراد مساحة إلى
 من النسب ذات يملك ال البسيط العامل وكذلك. مرؤوسوه بها يتمتع ال الحرية من

 في الحرية، أن أي. المجتمع في واإلقتصادية الطبقية التراتبية على ينطبق وهذا الحرية،
 من الفرد موقع وعلى ، االجتماعية الهوامش امتالك نسبية على قائم فعل المقام، هذا

 في الفقير اإلنسان أن هي هنا الحقائق أبرز ولعل. واإلقتصادية االجتماعية التراتبية
 بدًء، فهو ،)الحرية من نسب أفقر أي( الحرية من نسب أدنى على سيحصل مجتمع هكذا
 ً  صارم، بشكل يحدُّ، مما األساسية، المعيشية حاجاته تلبية على قادر غير يكون، ما غالبا

 فعل إلى هنا، للحرية التراتبي الفعل يتحول وهكذا. الرفاهية من شئ الى تطلّعاته من
 والوحيد الحقيقي الجوهر إستالب أي. العبودية من متدنية درجات إلى يميل إستبدادي
  .حريته وهو لإلنسان

 
 إضافية بقيود ولكن المجتمع، محددات ضمن يتحركون اللذين الجماعات أو االفراد أما

 الديني أو القومي أو المبدئي أو الفكري التعصب نسب حسب تقل أو تزداد طوعية،
 ستُحيل التعصب ونسب القيود هذه فإن بدونه، أو منهم بوعي ذلك كان وسواء. لديهم

 هوامش ترفض ألنها زنزانات،. ومتنقلة مغلقة بشرية زنزانات الى والجماعات األفراد
ً  المتاحة الحرية  اللذين والجماعات لألفراد تترصد الوقت ذات وفي وسياسياً، إجتماعيا

 من صيغةٍ  الي يتحولون والجماعات األفراد هؤالء أن أي. تلك الحرية بهوامش يتمتعون
 ما تعلّم على قادرة وغير اآلخر، على اإلنفتاح على قادرة غير المغلقة، الزنزانات صيغ

 البدء علي قادرة غير تكون الجماعات هذه إن بإختصار، وهكذا،. به يؤمنون ما يناقض
 الفرد محيط صعيد على ذلك كان سواء فيه، االستمرار أو حقيقي، إيجابي فعل أي في

ً  بل. الجماعة محيط أو ذاته، ً  عامالً  ستكون ما غالبا  ما بكل الحياة، بمشاريع يُطيح سلبيا
 االفراد هؤالء أن بما إنه الشديد، اإلنتباه يستدعي ومما. الهاوية نحو تحتويه،

 قادرين غير يصبحون منطقية، وكنتيجة أنفسهم،" إقفال" على يصّرون والجماعات
 ويرسم الموصدة، األبواب يفتح الذي المبدع اإلنساني المخيال الى والنفاذ الدخول على
 ضمن كبشر، اليه، مانتوق يُضاهي مختلقٌ  عالمٌ  الَجمال، يحكمه حّر، لعالم جديدة آفاق

  .المعاش اليومي الواقع
 

 من تمكن إذا حريته على المحافظة كمجتمع، أو كفرد األنسان، يستطيع إذن وهكذا
 الفكرية العوامل بعض هي هذه. والخوف واألستبداد واألستغالل السيطرة من النجاة

 آفاق نحو التوسع في الحرية مجاالت تعيق التي والسيكولوجية واألجتماعية والسياسية
 األخالقية أو المبدئية، المعايير جبرية إذن ماهي ولكن. لمحدودا غير األنساني المخيال
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 المبدئية المعايير تلك" يختار" أن سياسي، بسجينٍ  مثالً  تدفع التي السلوكية، أو
 ،"االختيار" هذا يعني هل ثمّ  الشخصية؟ حريته من بالضد المذكورة، واألخالقية

 حريته اإلختيار ذلك في أتّخذ إنما السجين أتخذه الذي المنصف، وغير والقاسي القسري
 ألنه حريته، وبين مجتمعة المبادئ هذه بين مفاضلة أية يُجري لم إنه المؤكد، من. هو

ً  بها يؤمن وأخالقيات لمبادئ ضحية ذاته كامل وضع  بحرية إيمانه من أعمق إيمآنآ
 وسلوكيات أفكار مقابل وجوده إلغاء حرية النهاية، في فإختار،. الجالديين من محروسة

 عن أيضا وربما اإلنصاف مبادئ وعن السامية، العدالة مبادئ عن منبثقة وأخالقيات
 نتاج تكون أن للحرية يمكن هل هو، هنا والتساؤل. بالكرامة المتعلق األخالقي المبدأ
 المبادئ هذه كل إللتباس أم القانعة، القدرية الحالة أم لإلنسان الجبرية الحالة

 ولكن". نسبية" يجعلها أن يمكن ما الى المطلق من وخروجها والسلوكيات واألخالقيات
 قابلة وغير مطلقة فستعود معينة، حاالت في واألخالقيات، المبادئ هذه تتداخل حين

 تكن لم إن بعينها، مواقف إلتخاذ الرئيسية الدوافع أن مالحظة تستوجب هنا. للتجزأة
 تشّكل التي هي القيم وهذه أساسية، قيم عن تنبثق فهي أخالقية وسلوك معايير من منبثقة

 التي للحرية والواسع العام المفهوم تشّكل بمجموعها ألنها البشر، معتقدات في الجوهر
  .اإلنسان اليها يتوق

 
 اإلطالق، على توازي، ال والمساواة والعدالة الحرية قيم جميع أن مبدأ تثبيت يجب وهنا
 تكون ذاته اإلنسان حياة فإن أخرى، وجهة ومن ولكن،. واحد بريئ إنسان حياة ثمن

 أخرى، ظروف هناك. والمساواة والعدالة الحرية منها تُسلب حين تامة وخسارة بخسة
 من مزيد بتقييد وجماعات، أفراد قبل من التطّوع، يتم حيث وسياسية، إجتماعية
. شاملةال اإليديولوجيات وخاصة صارمة، أيديولوجيات بتبني وذلك الحريات،

 التي الفئران مصيدة بمثابة هي" التامة للحرية" بالنسبة عامة، بصورة فاإليديولوجيات،
ً  ذلك يبدو قد. تتركها وال الضحية على تقبض  تلك أدبيات مع يتفق وال غريبا

 تدعو الحكم، في والطامحة السياسية، اإليديولوجيات مختلف أن إذْ  األيديولوجيات،
 حصري بشكل موجهة سياسية دعوة تكون العملي، التطبيق في ولكنها، للحريات

 تخيّل بحرية إالّ  يتمتعون ال األشخاص، هؤالء وحتى فقط، بها يؤمنون الذين لألشخاص
  .غير ال الحرية أوهام

 
 إجتماعياً، أو وظيفياً، كان سواء(  بالواجب وباإللتزام بالمسؤولية اإلحساس إّما

ً  أو أوعقائدياً،  تحدّ  التي القيود وأشدّ  وأكثر أكبر وهو التحديات، أعنف أحد فهو) روحيّآ
 حرية على يقضي للواجب الخالص المفهوم أن. "البشر معظم تشمل والتي الحرية،
 لقانون الناس كل يخضع وألنه الفرد، االعتبار بعين يأخذ أن يرفض النه اإلنسان،

 ،) 5".(األخالقية الفردية نظر وجهة من إال تصوره يمكن ال الحرية فعل إن. موحد
 األول،: خيارين تمنح فهي منصفة ساخرة، وبصورة تبدو، القيود هذه فإن ذلك ومع

 المسوولية لهذه الرضوخ فهو الثاني الخيار وأما وبالمسؤولية بالواجب اإللتزام رفض
 االختيار يكون الذي فهو إستكانة، من الرضوخ يولّده الذي اإلحساس إنما. وللواجب

 وااللتزام المسؤولية بتقبّل تكون اإلختيار هذا وخطورة أهمية إن. البشر لمعظم الواعي
ً  ذلك من األخطر ولكن بالواجب،  البشر، بعض عند الحاد، اإلحساس تنامي هو أيضا

 التي للقيود بالرضوخ التقبل هو ذلك ومصدر بالكرامة، الشعور في واإلنحطاط بالتدّني
  .أرحب حياتية طموحات نحو الجموح وتكبّل الحرية، مساحة من تحدّ 

 
 والمسؤولية الواجب مسألة فإن بعيد، حدّ  الى ومعقدة متداخلة الحرية شؤون وألن

 الفرد على السياسية األنظمة تأثيرات بإنعكاس النظر الى تقود والرضوخ والطاعة
 بمفردات والمغلّفة اإلستبدادية Patriarch األبوية األنظمة بالذكر وأخص والمجتمع،

. العربية منطقتنا في خاص بشكل تنتعش وتفّرعاتها األنظمة هذه. والديموقراطية الحرية
 إلى األبوية الحكومة تنزع"  الحرية عن كتابة في برلين آيزيآ والمنّظر الفيلسوف يقول

 أو عالجهم، من الميؤوس الحمقى أو القاصرين، من بوصفهم البشر أغلبية تعامل أن
 في تحريرهم يبرر ال حدٍ  إلى بطيء نضجهم أن أو الالمسؤولين، الطائشين المتهورين

 تفّحصه يجب ما أهم لعل ،) 6".( البشر قيمة من تحطّ  سياسة هذه. المنظور المستقبل
 المتساكن للشخص اليومية المتصالحة النظرة تلك هو للسلطة، المقابلة الجهة ومن هنا،
 كيفية والى - الجيد بالمواطن األبوية، السلطة في يُسمى، الشخص هذا – السلطة مع

 أعظم" هي" البطرياركية" األبوية السلطة إن. العالقة لهذه) المواطن أي( إدارته
 يقولبها بشرية مادة بل أحراراً، بوصفهم البشر يُعامل ال ألنه تخيله، يمكن إستبداد

) . 7".(الحّرة بإرادتهم تبنّوه الذي هدفهم وليس هو غرضه يناسب بشكل الكريم الُمحسن
 يمكن ال مطلقة، شبه قدرية حالة هو األبوي النظام هذا داخل البشر وجود أن أي

 ألن. الحرية آفاق عن والجماعات األفراد تفصل التي القضبان بتحسس االّ  منها الخروج
 يُشّكل أن يُمكن) الجماعة أو( الفرد قلب في الباردة للقضبان التحسس ذلك عن ينتج ما

 غير القضبان تلك من التخلص بسبل واإلدراك والوعي العقل تشحن التي القدحة
 أن على يجبرني أن ألحد يمكن ال" ألنه. والكرامة الحرية نحو والخروج اإلنسانية

 عمانؤيل"  الفرنسي الفيلسوف ذلك أّكد كما ،"الخاصة طريقته بحسب سعيدا أكون
 . Kant" كانط

 قيود. مجتمع كل وفي مكان كل في الحرية تحدّ  التي القيود مجموعة نتلمس ولهذا
 إن برلين آيزيا يذكر. وقانونية وتأديبية، ودينية، وأخالقية، إجتماعية، وأخرى سياسية،

). 8" (الحرية حجم زيادة الى التعدي هذا أدّى إذا حتى الحرية، على تعدٍّ  هو قانون كلّ "
 بالتطور تسمح ال المنفلته، المطلقة الحرية بإن التفكير المنطقي من فإنه ذلك، ومع

 االمر هذا يبدو قد. للحرية التقييد بعض سيتوجب التطور هذا فلتحقيق. الذاتي اإلنساني
 ً  اإلنسان عند واألمل التحدي أبواب يفتح التقييد هذا ولكن المقالة، هذه وجوهر متناقضا
 عن المنبثق واإلبداع الدائم البحث عبر الحرية آفاق من تحدّ  التي القيود من للتخلص

 اإلنساني التوتر وهذا المضطرب، الجبري البحث هذا بدون. بقيود محدودة غير خيال
 حقيقي إبداع الى أي الحرية، من واسع فضاء الى الخيال إفالت يمكن ال الضروري،

 تتمثل الحرية هذه وأدوات. إلطالقها والطموح المقيدة الروح بين التواصل من ينطلق
 المسرح من والفنون والشعر، األدب الى العلوم شتّى من بدءً  أشكاله بكل باإلبداع
  .والنحت والرسم بالعمارة وينتهي الموسيقى الى والسينما

 
 نسب على الحصول في الفقير إفقار في تمعن المحددات وتزايد القيود تراكم أنّ  على

 باإلستسالم هي والمحددات القيود تلك كل من التخلص سبُل ولكن. المنشودة الحرية
 تستوجب المحددات تجاوز صعوبة إلن. أمالً  للفقراء يخيّب ال الذي اإلنساني للمخيال

 الحرية وأوهام للفقير، الثروة أوهام فتباع. الخيال ألستهالك تستسلم أن األغلبية" على
 واألديب الكاتب". (للمهزوم االنتصار وأحالم للضعيف القوة وأوهام للمضطهد،

. األمل بقوة مسنودة ألنها الواقع قوة األوهام تكتسب هنا). غاليانو إدواردو األورغوايّي
ً  تنتج كلها المهزوم وأوهام الضعيف وأوهام المضطهد، وأوهام الفقير، فأوهام  ال مجتمعا
 قيد مع بالحياة محكوم فهو يعيشها وال الحياة يعايش مجتمع والحاضره، واقعه يعيش
  العربية؟ مجتمعاتنا غالبية وضع هو هذا اليس. التنفيذ

 
 المخيال إن غير الممكن، بإمتالك تسمح الحرية ومحدّدات قيود فإن النهاية، وفي

 واسعة حرية نحو باإلنسان والنجاة المستحيل، طرقات تستبيح التي العربة هو اإلنساني
 جزء هو والذي والشاق الدائم البحث دون يتحقق لن وهذا. لديه والحياة األمل خبيئة هي

ً  يكون وأن ، اإلنسان يبحث أن. "الحرية لغايات متمم  إكراه ودون بحرية ، خّالقا
 كلّ  أن حيث. أساسي إنساني حق وبالتالي أساسية، إنسانية حاجة ذلك سيمثّل خارجي،

ً  يبقى التوجيه، أو اإلرشاد، أو اإلكراه من بل الحر، اإلختيار من الينبع ما  عن غريبا
ً  إبداعا تُنتج ال فالمخيلة) .  9" (الحقيقية طبيعتنا  معايير ضمن يصنّف أن يمكن جماليا

 من كلّ  فإن لذلك. والتجربة المعرفة بتراكم تعمل ثاقبة موهبة دون من األدب أو الفن
 عن بها والخروج اإلنسان، عند الفردانية تجلّي من حالة يشكالن" اإلبداع" و" الخلق"

 وبذلك الدهشة إطار إلى المعتاد اليومي إطارها عن تبتعد جمالية بمعايير العامة اإلنساق
  .اإلبداع وجوهر الفن جوهر يتشّكل

 
ً  تصنع إبداعية أوهام تشكيل عبر ممكن الى المستحيل يحيالن والمخيال فالخيال  واقعا
 بأن جديرة حياة نحو األمل بمنحهم والمحتاجين للفقراء الحقيقي العالم على يتفوق جديداً،
 قاله ما من به أختتم ما أفضل هناك وليس. اإلنسان وطموحات بكرامة تُليق وحياة تُعاش

 أنا": "كيخوته دون" بطله لسان على" ثيربانتيس دي ميجيل" الملحمي األسباني األديب
 مرتاحاً، يكون لن ألنه ضميري، لراحة هذا ويكفيني مسحور، بأنني ويقين معرفة على

ً  كسوالً  نفسي وتركت مسحور غير بأنني فّكرت أنني لو ً  وجبانا  القفص، هذا في وسجينا
 إليهما الحاجة بأمسّ  شكّ  ال وهم وحمايتي لمساعدتي والمعوزين المحتاجين أمل أخيّبُ 

 "...الساعة هذه في
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 غيره يهدي أن شخص أي على جدا السهل من أصبح 

 يصعب وال جدا سلسة فالوسيلة التحريض، أو اإلساءة
 وتفجير" الردح" غير ذلك من أيسر وما استخدامها

. األفراد بين البغض مشاعر تثير التي المصطلحات
 هي المعلومة لتداول األساسي المصدر أن وخاصة

 نفس يحملون الذين الحشود جمع على قادرة وسيلة
 على عالية قدرة الرسالة تمتلك لذا واألوليات، الفكرة
  مواقع على خرجت التي العنف قضايا فمثال. التأثير

 في العنف يمارس قد بالمقابل كبير، وتعاطف ضخما رواجا القت االجتماعي التواصل 
 .تذكر فعل ردة أي دون العامة الحياة

 
 عن للتعبير المعرفة من وواسعة إضافية مساحة االجتماعي التواصل مواقع اهدتنا

 هي والتي الفكرية واتجاهاتنا االجتماعية دوائرنا مع تتناسب التي بالطريقة أنفسنا،
 فعلي إسقاط هي وبالتالي تمعات،المج داخل والتعليم والتربية البيئة مع لتفاعلنا انعكاس
 .حولها من األحداث هذه تحلل وكيف الفعل، وردات البشرية النفس لماهية

 
 ومتعددة وممتدة متشعبة المختلفة ووسائلها التعبير مساحة أصبحت هذا يومنا في

 من الهفوة هذه في نقع دائما اننا إال تقييده من الحق تأييد صراع من وبالرغم األطراف،
 يوميا إلينا تتسلل التي الرقمية الرسائل من تضخم حالة عن الحديث عند خاصة الزلل،
 .عشوائية األكثر السمة وهي فردية أو رسمية مصادر من سواء

 
 :الرقمي الردح

 
 في حديث ذاته بحد هو اجتماعي حدث أو سلوك كل عن التعبير في الفردية العشوائية

 المثال في ،"شعبية حارة جانب على قهوة بفنجان صباحية كرواية تماما" اللهو،
 على عليه هو ما خالف على وذلك الحي في الجارات لدى فراغ بساعة الحوار انحصر

 صفة وتحمل الجميع فيها يتشارك كامل نص تحمل الرواية االجتماعي، التواصل مواقع
 .المشاعر تلك ذهبت وإن الثبات

 
 تحت العائالت بين الخالفات واشتعال الشاشات، على الخصوم بين الكالم أطراف تناول
 على صحية الغير الحوارات إثارة جدا وبسيطة سهلة ،"مقصودة#" مثال متعددة وسوم
 متابعين أو الحديث بهم المقصود سواء لألخرين، واإلساءة االجتماعي التواصل مواقع

 من بالغدر تندد التي العبارات من الكثير هناك الحد بهذا ليس. الشخصي حسابك
 من والبغض العمل على والنقمة الشريك، إيجاد في والفشل بالوحدة والشعور األصدقاء

 وحتى العمل وبيئة والوالدين لألصدقاء االجتماعي البغض من متواصلة روايات الدولة،
 .الدين

 
 علي اطرح" ميزة خالل من اإلنستغرام، صفحة على الشخصي حسابي باستخدام قمت

 بشكل للفكرة رافضة جميعها اإلجابات كانت الرقمي، الردح موضوع حول ،"سؤاال
 أبو واإلعالمية الناشطة فمثال للموضوع، الرؤية وجهات تعدد من بالرغم قطعي

 يجب ال التي بالحدود وعي على نكون ان جميعا وعلينا وبشدة، ضد بالصبع”: حالوب
 أكيد" غديين أبو ندى الصحفية تضيف كما ،"االجتماعي التواصل مواقع على تجاوزها

 مرضى بحسهم تنعكس، الشاشات وراء من كمان الناس، قدام بس مش أخالقنا ضد،
 جدا شيء" حمدان دمحم ويصف ،"أخر شخص ميديا السوشيال وعلى شي الواقع على

 ".ويزعجك عبيتك يدخل يصوتهم لما الجيران سلفات زي باختصار سيء،
 

 من االنتهاء بعد النفس، خبايا في يلوج عما التعبير من مطلقة دائرة في إننا ولإلثبات
 يقصد المقربين، أصدقائي ألحد الهجوم سمة يحمل صباحي مسج عن بحثت المادة كتابة

 الكلمات، هذه النص يحمل عليكم سأعرضه ما شخص به
 
 دخلني اللي بحبني م انه لمجرد حدا قدام صورتي شوه حد أي مسامح مش حرفيا"

 وليس النص من جزأ فقط هو ،"ضهري ورا من فيها، دخل مليش انا وقصص حوارات
 لم األشخاص إن الحالي الوقت في السلوك في المشكلة حدة، أكثرها يعتبر وال كامال

 هم الذي الوقت في الطبيعي هو هذا ان على اعتادوا النهم للسوك مدركين يعودوا
   ألنفسهم مسيئة رسائل ويبثون البغض من حالة يخلقون

  
  
  
  
  
 فاتني ما لتعويض منهجا اتبعت ،2020 عام روناوك لجائحة الصحي الحظر ايام في 
 االخبار متصفحة الحاسوب، على يومي فيه انهي ما غالبا قراءة، بال وقت من

 يحمل وثقائقي لفلم فريد عنوان بي مر يوم وذات الموسيقى، صوت على واالحداث
 الحب في العالم بلدان مختلف من الشخاص فريدة شهادات يقدم) البشر موسيقى( عنوان

 ابحث ان وقررت اليومية، حياتهم في والعنف الكراهية واجهوا واشخاص والسعادة،
 من سلسلة تمتد اثره وعلى ونصف، لساعة يستمر الذي الموسيقي الفلم هذا خلفيات عن

  .ساعات 8 الى جمعتها لو تصل اخرى افالم في حية شهادات
 

 من الفلم موسيقى أما) باريس/ الطيب الكوكب - Good Planet( شركة انتاج من الفلم
  . )برتراند أرثوس يان( الفرنسي المخرجو) عمار أرماند( الفرنسي الملحن اعمال

  
  :أمار أرماند الملحن عن اوال لكم التحدث

 يتحدث مغربي، أصل من فرنسي موسيقي وملحن موزع هو
 سنة ولد بطالقة، الفرنسية اللغة إلى باإلضافة المغربية اللهجة
 من عائلته هاجرت أن بعد الغربية، القدس مدينة في 1953

 العديد شأن شأنها الدولة هذه إنشاء بعد إسرائيل إلى المغرب
  .يهودية أصول من المنحدرة المغربية العائالت من
 

 األوسط الشرق في األجواء توتر بعد المغرب األصلي موطنها إلى العودة عائلته قررت
 طفولته قضى فلسطين، بسبب العربية الدول وبعض إسرائيل بين 1948 حرب بعد

  .فرنسا إلى ثانية عائلته مع الهجرة قبل المغرب في بالكامل
 

 انعكس فرنسي مغربي مزيج من مكونة ثقافة ذو أمار أرماند سيكون المنطلق هذا من
 1997 سنة منذ تخصص. الموسيقية وألحانه توزيعاته خالل من الفني مساره على أيضا

  . الفرنسية واألفالم المسلسالت في التصويرية الموسيقى أداء في
 

 يؤلف وهو مشاعره عن أما حدة، على بلد لكل شعبية بموسيقى الفلم مقاطع تبدأ
 :فيقول) البشر موسقى( لفلم التصويرية الموسيقى

 تلك كل لي أوصلت التي وهي تحركني، فهي التقليدية، بالموسيقى بشدة تأثرت لقد" -
 المقابالت عن الناتجة المشاعر نفس تعكس أغان إنشاء في الفكرة كانت المشاعر،
 هذا كان. قيود بال وقلقه حزنه مشاعر عن ليعبر ، قلبه المرء يفتح أن أردت. التوثيقية

 خاللها يمكنني حيث سينمائي كمؤلف حياتي في النادرة اللحظات هذه من واحدا الفلم
 أو بسيطة أغاني على العمل إما الوقت، نفس في المختلفة الثقافات هذه كل عن التعبير

 أنتجتها مالحظة أي. العالم أنحاء جميع من القادمين والموسيقيين المطربين هؤالء لقاء
 هذه كانت ،معا الناس ويجمع الفيلم في يندمج جو ،عالمية برؤية أشبه مرةكنت ألول
 للجو ملخص أفضل هو المنغولي للتسلسل أنشأته الذي الجزء يكون قد. البداية نقطة
  .للفيلم يكون أن أردت الذي

 
ً  دوًرا Yann المخرج أعطاني لقد ً  مختلف فيلم كمؤلف خاصا  المخرجين عن تماما

 بيننا، قوية صداقة هناك. ضمنه العمل محددا مجاال عادةً  يعطونني الذين اآلخرين
  .الرائعة غريزته بسبب تتبعه أنت. كريم إنه حميمة، عالقة

 
 ):راند برت أرثوس يان( الفلم مخرج عن لكم التحدث واالن

 في ولد ،فرنسي سيناريو وكاتب وصحفي، أفالم، ومخرج ومصور رسام هو
  .1946باريس

 
 عدة في يتجول فهو حياتي، في ما شيئا غير فلقد ،بالصدفة عليه عثرت الذي الفلم اما

 او شعبية اغنية ترافقه للكادحين، اليومية الحياة مصورا الغرب، الى الشرق من بلدان
 مثل مختلفا اسما الفلم من مقطع كل يحمل ماكان وغالبا ،بلهجتهم مواال او ترنيمة

 المتلقي لتعطي للكاميرا، البطيئة الحركة وكانت) الشالل الزحام، ،الضباب في كنيسة(
 قرب عن بعدها ليبدأ عال ارتفاع من التصوير وكذلك الشخصيات لتامل كمية اكبر

 هي ،واالعمار الجنسيات مختلف من الشخاص التساؤل تثير التي الوجوه تلك بتصوير
  .تخصهم شعبية موسيقى الى تحولت التي حياتهم ، موسيقاهم

 
 وتكرارا، مرارا اليه باالنصات ويغريك اليه يشدك متقن عمل" البشر موسيقى" فلم

   غير ال ،ونصف ساعة لمدة واالستمتاع النظر الى بحاجة انك كم لتعرف

 
 

  

 نيطسلف
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  الختراق مهاجرين اندفاع يحدث التي األولى المرة ليست 
 تحدث مرة ألول ايضا وليس بالمغرب وسبتة مليلية سياج

 أخذ بشكل بالجملة وفيات حدثت األخيرة المرة في إنما وفيات
 االعالم وسائل ونالت المسؤولية من قسطا فيها المغرب
 في ظهرت الذي الوقت في المغرب انتقاد على بثقلها الدولية

  لمهاجرين جماعية مقابر األوربي اإلتحاد في الدولة بولواندا
 اصطدموا هؤالء كأنما إخباري ذكر إال الدولية االعالم وسائل منها تنل ولم نييعراق 

 نافذة جريمة الغليظة، الحقوقية بالمقاييس إنسانية جريمة هي الجريمة بينما نقل بشاحنة
 تظهر لم لو يحدث لم شيئا وكأن وإقبارها الجثث وإخفاء العمد القتل حيث من األركان

 عراقيين أو عرب لمهاجرين انها ظهر عنها كشف جين مجهولة مقابر وجود بعد فيما
  .عام بشكل

 
 وسنة 2005 سنة في كان الصحراء جنوب افارقة طرف من مليلية لسياج اقتحام أول

 ضد اخرى احداث ايضا تحصل هذا، يومنا إلى آلخر حين من يتكرر بدا ثم 2006
 بأحداث تتسم المرة وهذه المغرب من مدن عدة في الصحراء جنوب من المهاجرين

 المتسمة االحداث من ذلك وغير الصحراء جنوب بلدان من نساء اغتصاب او عنصرية
 وتفضحه فضحته مما اكثر انها أجزم أمور وهي لحدود، اقتحام منها أكثر بالعنف
 التي األحداث إال يتناول فال" زين العام" إعالم اما بالمغرب المستقلة اإلعالم وسائل
  .دولية فعل ردود فيها حدثت

 
 تدخل بسبب قتيل 14 سقط الحدودي انصار بني معبر على اقتحام اول في ،2005 في

 شهادات ووفق الحي الرصاص وباستعمال الجانبين من العنيف الحدود سلطات
 الرقم هذا يتجاوز الضحايا فعدد مليلية إلى نفذوا لمهاجرين شخصيا فيها حضرت
 تمشيط عملية تلته األمر ان إذ للمعبر االقتحام ضحايا على فقط يتحدث الذي الرسمي

 العنف ألعمال خاللها تعرضوا مخابئهم في المهاجرين هؤالء تواجد مواقع في
 كنت فإذا إنسانية ال شروط في القصي والترحيل العنف نتيجة واإلجهاض واالغتصاب

 المصدر بلدان إلى المهاجرين لترحيل جوية رحالت تنظيم عن تتكلم المغرب سلطات
 إلى المهاجرين إلعادة الشرقية الحدود إلى عشواء ترحيالت هناك كانت األرض فعلى
 سلطات كانت أوربي، حقوقي وفد ضمن إبانها معاينتنا في( دخلوا منها التي الحدود نقط

 وهي) المغرب إلى دخلوا هم حيث من المهاجرين إلرجاع نقل حافلة أي توقف الناظور
 ناجع غير اسلوب وهو اإلنسان حقوق مع وتتنافى سيئة معامالت حال كل على

 دول حدود بين أيضا القتل ومنها المعانات من مزيد إلى المهاجرين هؤالء ويعرض
 توقف دون مستمرة المهاجرين وتدفقات 2005 منذ وعموما الخفاء، في البقاء أو العبور
 تكن لم نوعية طفرة يعد مليلية بسياج أخيرا حصل وما الحتوائها ناجعة سياسة لغياب

 ومن العبور في المستعملة الوسائل حيث ومن العدد حيث من المهاجرين عند معروفة
 وهو ذلك وغير والسكاكين كالرماح حادة عنف ادوات باستعمال العبور تاكتيك حيث
 إسبانيا او المغرب في سواء السلطات لدن من مكثفة تحقيقات استدعى الذي األمر

 تدهور: الجوار دول بين السياسية الصراعات فيها وظفت استنتاجات إلى وصوال
 ثانية جهة من والجزائر المغرب وبين جهة من والجزائر إسبانيا بين السياسية العالقات

 داخل واالمنية الصحفية التقارير بعض من انطالقا تجاوزها يمكن ال أيضا أمور وهي
 مليلية سياج اقتحموا الذين المهاجرين أغلبية أن إلى تذهب التي المغرب وداخل إسبانيا
  .الجزائر مع حدودية انفاق من للمغرب دخلوا

 
  

 
 الموضوعية الناحية من لكن لها، الشر كل وإلصاق ضحية كبش عن البحث السهل من

 او العبور دول سواء المعنية الدول في فساد بوجود أيضا مرتبط الشبكات هذه وجود
: لالتهام إشارة نصب من اكثر معقد األمر وببساطة االستقبال دول او المصدر دول
 والفقر البؤس البطالة: موضوعية ألسباب للهجرة مرشحون األول المقام في هناك

 وجود أو األمني أو السياسي أو االقتصادي التدهور حيث من الحياة شروط وانعدام
 األخيرة هذه الهروب، او الهجرة في التفكير على الكثير ترشح األمور هذه حروب،

 هجرته في ضمانات يشترط للهجرة المرشح: ناجعة آليات خلق في التفكير إلى تؤدي
 تحتاج وال سهلة العملية مثال وإسبانيا المغرب بين: االستقبال لبد وصوله ضمان وهي
 يغطي مهما مبلغا لهم تمنح ان ويكفي المالحة في محترفون هناك: التعقيد من كثيرا
 القرن من التسعينات منتصف في العملية بدأت هكذا للمالح ربح فائض مع الرحلة تكلفة

 األساسي الشرط هو وهذا البحار أعالي في سمك صياد يكون قد هذا المالح الماضي،
 في ،)مثال المخدرات تهريب( العبور في التهريب أعمال بعض مارس يكون وقد فيه

 صيادو وهم هؤالء إلى يلجأون المخدرات مهربي كان التسعينات ومنتصف الثمانينات
 السمك صيد منهم البعض اعتزل الربح في فائض ربح وجود مع البداية، في سمك

 نسبة وكانت الحالي بالشكل السواحل مراقبة تكن لم السنوات هذه في التهريب، واحترف
 أن خصوصا العبور في االطمئنان من نوعا خلق الوضع هذا أغلبها، في ناجحة العبور
 يبقون بل يعودون ال المخدرات من إلفراغها األفالك تلك يصاحبون الذين العمال أغلب

 هناك حيث من البشر تهريب عملية تولدت العمليات هذه تراكم مع االستقبال، بلد في
: للهجرة مؤهل شخص إقناع السهل من مثال التسعينات في العبور، في ضمانات

 مرة سنعيدك عمليتنا تنجح لم وإذا بالمهجر، خالي مكان في وسنتركك ليال سنبحر"
 عن نتكلم ال هذا الوقت في) الضمانات أشكال من شكل المهاجر تسفير إعادة.." (اخرى

 بعض مع المخدرات صارت ثم المخدرات، هي االساسية البضاعة إن بل البشر مهربي
 حيث المخدرات تهريب بقاء مع المخدرات دون مهاجرين إلى تحولت ثم المهاجرين

 ثالثة فيها يسافر قد مخدرات" باتيرا: "أمنية ألسباب مستقال خاصا شكال اخذت
 فترة طيلفة تراكموا لقد( المهاجرين من هائلة أعداد وصول بعد خصوصا فقط اشخاص

 في اصال يوجدون مهاجرين طرف من إفراغها يمكن حيث) والتسعينات الثمانينات
 دول من فعل ردود خلق الناجح وتراكمها العبور عملية تطور. االستقبال ارض

 دولية اتفاقيات خالل من سياسات وصنع السواحل في المراقبة تشديد هو كان االستقبال
 منها اخرى آليات في التفكير إلى أدت األخيرة هذه ذلك، وغير االمني التعاون مجال في

 في متخصصة التهريب في محترفة شبكات وجود عنها نتج السواحل حراس ذمة شراء
 أساليب ولها البشر تهريب وشركة خاصة أساليب وال المحدرات تهريب سبكة: المهام
 بطيئة خشبية باتيرا من شيشالح تهريب انتقل المثل، سبيل على تشابهت، وإن خاصة

 ان يستطيع بشكل سرعة أكثر بالستيكي فلك وهو" الزودياك"ب اآلن يسمونه ما إلى
 سرعتها تقارن ال والتي المتطورة العسكرية آلياتهم برغم السواحل حرس من ينفلت

 في ساضعكم تقشفية، أساليب تعتمد البشر تهجير آلية بقيت بينما" الزودياك" بسرعة
 عبورها، نجاح حالة لصاحبها الربح حيث من أقيم نفس اربعين من" باتيرا: "الصورة

 ب خيل أربعين محرك تعتمد فهي الحسابية وبالعملية ضبطها حالة في له خسارة اقل
 بطنجة الفلك صناعة الثمن، هذا من بأقل شراؤه يمكن( تقدير اكثر على يورو 6000

 ياخذون ألنهم تقدير كأكبر يورو 2000 ب البنزين ثمن إضافة ثم يورو 3000 من باقل
 ومثلها للمالح يورو 3000 لوجيستية، ألسباب المسافة في المطلوبة من أكثر كمية

 وإذا) العملية كل في يورو الف عشرين إلى يورو الف 19 كرشوة، السواحل لمراقب
 يورو الف 60 هو المدفوع المبلغ فإن يورو 1500 بمعدل راكب 40 عدد اخذنا

 هناك ليست أحيانا. األول العبور ينجح لم إذا أخريتين رحلتين تأمين يمكن وهومبلغ
 بدون مالح واجر ومحرك فلك بشراء القيام على الناس يتفق بالصدفة عبور، شبكة

 بهذه يتعلق المهرب دور إنما لمهرب يدفع مما أقل التكلفة وتكون مهربين على االعتماد
 اساسا مرتبط تهريب شبكات وجود ان أي السواحل حراس مع الالشرعية العالقات

 هذه أن بمعنى البرية الحدود في إسقاطه يمكن الشيء نفس حكومية، جهات بتورط
  .فيها متورطة فالحكومات وجدت إن الشبكات

 
 هم) 2500 عن تكلم بعضها( مهاجر 2000 عن تتكلم تقارير األخيرة مليلية احداث في
 صدقنا وإذا حكومية، جهات تورط يثبت ضخم عدد إنه مليلية، إلى العبور حاولوا من

 أمني تدهور عن يعبر أمر فهذا الجزائر من مؤخرا دخلوا بأنهم تقول التي التقارير
 اعتماد اردنا إذا األمنية باألجهزة فساد وجود إال يفسره ال هذا والتدهور بالمغرب

 ظرف في الجزائر من المغرب إلى دخلوا شخص 2000( بالمغرب األمنية الرواية
 األمر في مغربي أمني تورط هناك أن يعني وهذا هجرة وليس غزو هذا شهر،

 أي تثير أن دون هائلة بأعداد تصل وان عندنا مألوفة غير الجنسيات كانت إذا خصوصا
 والنيجر ومالي السينيغال من الصحراء جنوب من المغرب في المهاجرين أغلب: اهتمام

 كوجود جدا قليلة لكنها أخرى جنسيات وهناك المغرب جنوب أخرى وبلدان ونيجيريا
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 الشرقية إفريقيا من مهاجرين وجود لكن وغيرهم، وهنود وباكستانيين وافغان سوريون
 هذه المغرب إلى تصل ال وعموما) المغرب في مألوف غير أمر هو هائلة وبأعداد
 عدة عندنا يطرح بشكل عديدة سنين تراكمات هي بل واحدة دفعة الهائلة األعداد

  .تساءالت
 

 مراقبة المهاجرة التجمعات كانت الهجرة، مجال في عملت وشخصيا مثال، إسبانيا في
 تمركز لمعرفة مثال ألميريا في المحلية السلطات الئحات نعتمد كنا ونحن دوري، بشكل

 نعرف مثال اخرى، على جهة في مجموعة تمركز معرفة نستطيع بشكل التجمعات
 اكبر بشكل يتمركزن الماليون أخرى، ومناطق نورياس والس بإلخيدو المغاربة تمركز

 مثال طبعا، متفاوتة باشكال وهكذا الموخنيرا في السينيغاليون إسيدرو، سان بلدية في
 لألفارقة اكثر تمركز فيها المدينة هذه لكن" المار دي روكيتاس"ب مغاربة وجود نجد

 قانون مثال( المهاجرين ضبط اساسها تشريعات سنت إسبانيا وعموما الصحراء جنوب
 الضبط من العملية وهذه) أخرى إلى منطقة من تتحول حين الجديد السكن عن اإلبالغ
 برغم وجوده نرفض: عام بشكل المهاجر من السلبي الموقف بسبب المغرب في نفتقدها
 يتوفر ال انه بسبب الديموغرافية معطياتنا في وتسجيله إحصاءه نرفض الحقيقي، وجوده

 واقعية نظرة غياب عنه يترتب خطأ وهذا موجود غير فهو إقامة بدون ألنه: إقامة على
 مهاجرين إرسال: "المقال مقدمة في اإلشارات تلك موضوعيا ومنها المشكلة لمجابهة

 إلى بدخولهم الالعتراف شكل وهو المغرب إلى دخلوا هم حيث من الحدود إلى
 يهمني ال السياق هذا في" (للمغرب شيئا يعني ال العبور بلد في ايضا قتلهم المغرب،

 بوجودهم االعتراف تتطلب اإلنسانية المسؤولية معهم، اخرى عبور دول تعامل
 بما الظاهرة احتواء في الدولة تشريعات ووفق القانون وفق معهم والتعامل وإحصائهم

 التسجيل من العملية هذه األوربية، الدول تفعل كما إهانتهم دون بلدانهم إلى إرجاعهم فيه
 على( إليها اعيدوا التي الدولة طرف من تعذيبهم او قتلهم مسؤولية من تعفينا واإلحصاء

 حيث من الحدود إلى شخص إعادة: األخير تعبيري في اإلضطراب لدرء المثل سبيل
 او الطرف هذا من الحدود في قتله ذلك عن وترتب ومحصيا مسجال يكن لم إن دخل
 الصحراء بمقابر يسمى فيما كحقيقة وجد وهذا وإنسانية أخالقية المسألة ان اعتقد ذاك،

 عنهم يعرف ال ألفارقة جماعية مقابر: الصحراء في حدوها تتشارك دول بين الكبرى
 نفس قتلوا، او الجوع او العطش بسبب طبيعيا موتا ماتوا إذا ما وال قتلهم من وال هم من

 هي الشرقية أوربا في السياسية التناقضات ان لوال بوالندا في العراق مهاجري سيناريو
  ).المهاجرين ألولئك الجماعية المقابر هوية في ساهمت من
 
  
 

 نشغل ان فباألحرى المغاربة نحن عمال نجد لم: "بالقول مغاربة يصرح عندما
 الصدد هذا وفي أوربا، في انفسهم المغاربة يعانيه عنصري موقف هذا" ...األفارقة
 انتم: بمليلية إفريقي مهاجر فرنسي صحفي سأل: أبهرني إلفريقي موقف في حضرت

 من لكم حصل ماذا أعينكم بام ورأيتم السياج اقتحامكم حين لكم حصل مما امس عانيتم
  "اوربا؟ إلى الدخول على تلحون لماذا واإلسبانية، المغربية القواة

 
 هي وجهتنها فقط، العبور بلد هو وجهتنا ليس المغرب جانب، في المغرب دع ــ"

 يفقرونها، من أنتم بل فقيرة ليست إفريقيا خيراتنا، ينهب من هي ألنها لماذا؟ أوربا،
 دخول تأشيرة بدون إلينا دخلت والتي عندنا من شركاتكم انسحبت إذا بلدي إلى سأعود
  .المهاجرين مع أتعامل الذي انا أفكره لم او اتوقعه لم ردا كان" علينا تفرضونها كالتي

 
 التهريب؟ لشبكات اإلفريقي المهاجر يدفع كم

 مصدر بلد بين عبور رحلة في يورو 1500 ندفع نحن كنا إذا بنفسك، ذلك تصور
  الغيني؟ او الكاميروني المهاجر سيدفع مثال فكم كإسبانيا مستقبل وبلد كالمغرب

 
 إلى يصل حين الثاني، العبور بلد من او بلده من األولى هجرته في فقط يدفع ببساطة
 وهنا العبور ثمن لجمع بشح يعمل ان عليه ليبيا، او تونس او الجزائر او المغرب
 كربات عملن إفريقيات لنساء اخرى تراجيديا تبدأ وهنا االستغالل من األخرى المأسات

 الذكور العمال او االستغالل أشكال لكل وتعرضن تونس او الجزائر أو بالمغرب بيوت
 اإلفريقي تفضل شركات نجد حيث زهيدة وبأجور مذلة بأشكل رأسماليونا استغلهم الذين
 القليل النذر إال ليس أنه برغم المقال هذا الحقوقي، وضعه مستغال مثال المغربي على
 تدمع وتراه السينيغال من مثقف تلتقي حين لكن العاديين، الناس األفارقة، معانات من

 تجلب الوسطى العصور من شراعية باخرة:  مالقا بميناء تذكار وجود مجردل عيناه
 عيب: "بأسف علي رد أسد عيني بحجم وهي عيناك تدمع لماذا سألته عندما السواح،،

 مساحة لدي كانت ،"إفريقيا من العبيد نقل رمز إنها الباخرة، هذه وضع اإلسبان على
 نقل حقيقة لكن امريكا مكتشف كولومبوس باخرة بأنها القول سبيل على المناورة من

 أنه يعرف يكن لم نفسه هو الذي الكولومبي اإلكتشاف من ألما اكثر إفريقيا من العبيد
  غاليانو إدواردو الباراغوايي المفكر حسب الصين بشرق انه يعتقد كان بأمريكا،

  
  
  
  
  
  
  
 اال بها يهتم وال قضيتنا يسمع وال يرى وال يرانا ال العالم الن كثيرا نغضب اننا 

 بنا يلحق لما فعال تكترث لم الرضا قوى من ايا لكن واالخر الحين بين باالقوال
 االولى االستعمارية الحرب في هتلر ضد بقطبيه العالم توحد فقد وقضيتنا وببالدنا
 مصر على الثالثي العدوان ضد المتحدة والواليات السوفياتي االتحاد الضدين وتوحد

 مةالمنظو واصطفت الخنازير خليج ازمة في كوبا لحماية السوفياتي االتحاد وانتفض
 ضد معا كله العالم وانتظم اعدائها مواجهة في فيتنام جانب الى برمتها االشتراكية

 احتالل ازمة في العراق ضد االرض تجييش وتم افريقيا جنوب في العنصرية الحكومة
 تعب وال كلل بال قدميه على ويقف اوكرانيا عن دفاعا يتحد اليوم العالم هو وها الكويت

 يكتفي فهو يرغب ال من وحتى االطراف جميع ومن السبل بكل اوكرانيا دعم ويتم
 .بالصمت

 
 في كذلك ليس يخصنا فيما االمر فهل واعتداء وافتراء ظلم انه يعتقد ما ضد يتحد العالم
 من يقتربون باتوا الذين انفسهم العرب الى االمر وصل حتى االرض جهات كل نظر
 كل العالم في المشكلة فهل اسرائيل مع منها والعسكرية االمنية حتى االحالف اقامة
 لنا يحلو كما اعور وال اعمى ال العالم وان اقل وال اكثر ال ذاتية المشكلة ان ام العالم
 اذا واال ذلك فعل على انت اجبرته اذا اال يراك ال احدا ان الحقيقة بل نسميه ان نحن

 الرائي عين اءايذ حد الى يصل ولماعا حادا وجودك اعالن عن الضوء انعكاس جعلت
 .انت ازمتك من ال هو ازمته من للتخلص فيندفع

 
 الضوء انعكاس ترى العين ان ودورها العين موضوعة عن معرفتي بقدر العلم يقول
 بالتالي فهي لوجود انعكاسا تجد ال وحين الضوء ذلك بنفسها هي ترسل وال االجسام عن

 كل عن رغما رؤيته لتتم الضوء بمرمى نفسه يضع ال الذي الموجود هذا ترى ال
 الضوء مرمى في بالحركة يبدأ جودنا عن فإعالننا باختصار نحن حالنا وهو االعين
 ال من انف عن رغما ذلك فعل على الضوء لنجبر بل االخرين ليرانا ال الصخب وبكل
 ال لذاته اعمى ألصبح واال االبد الى عينيه اغالق ابدا يستطيع لن النه يرى ان يريد

 .اعن اعمى
 

 احد فال البكاء مواصلة من لنا اولى بات بالجريمة العالم اتهام عن التام التوقف ان
 بل يريد بت وقد سباته من يوما سيصحو هو ألنه سيراك احد وال تريد انت ألنك سيراك

 حين رؤيتك لتضمن عنه رغما عينيه في الضوء تضع ان انت عليك ان الحقيقة ان
 اكثر لواقع الحاد االنعكاس هذا من يتخلص ان حتهمصل من ويصبح له مزعجا تصبح

 ضوء انعكاس لمواجهة مضطرا نفسه يجد ليال فالسائق تجاهله الحد يمكن ال حدة
 ال الين اولئك حتما سيدوس وهو دربهم عن واالبتعاد يمرون بتركهم االخرين سيارات
 .عينيه في اضوائهم تنعكس

 
 مسئوليتنا تؤكد اليوم وحتى الماضي القرن اسطاو منذ بنا مرت التي العديدة التجارب ان

 نحن اال مقابل دون قضيته في تنازالت قدم العقود تلك عبر احد فال لنا يجي ما عن نحن
 انفسهم المشاهدون سيتهب فلماذا الهاوية الى بأقدامنا ذاهبون اننا اليوم العالم بات حتى
 .يحدث ما جةنتي حتما يعلمون وهم السينما شاشة على البطل بانقاذ

 
 وصياغة مكانتنا واستعادة اكتافنا عن الغبار نفض جديد من نعاود ان نحن علينا لن

 قائمة حقيقة المساومة وال التنازل وال التراجع تحتمل ال ومحددة واضحة حقيقية رؤية
 وان اكفنا بين من يخرج ال ذلك الى وسيلتنا وان سيبقى الحق وان لنا بالدنا ان على

 اختلفنا ام معها اتفقنا فأوكرانيا البيت صاحب من ال اللص من يأتي ان له بغيين التنازل
 العويل نرى ولم عنهم نيابة ليقاتل واحد غربي جندي يذهب ولم أبناءها بأيدي تقاتل فهي

 لنا بد فال اختلفنا ام معهم اتفقنا وسواء وصوب حدب كل من تنطلق واالستغاثات والبكاء
 انتظارا كفى ألنفسنا لنقول مثلنا يحتاجه احد ال قاسيا اوكرانيا درسا هناك ان نعترف ان

 .بالقول ال بالفعل حضورك عن تعلن ال ألنك يراك ال لعالم
 

 واهدافنا واحدة برؤية واداوتنا واحدة بذات ذواتنا نوحد لم اذا
 منتصف الى االنتظار اسوار عن ننزل لم واذا واحد بهدف

 الناحبين همس ال طيرنابسا خبطات االرض وتسمع الشارع
 ان قبل خيمتنا بسقف الينا يأتي لن احدا فان الناعقين وضجيج

  اوتادنا باألرض ستدق التي بالسواعد نحن نأتي

 



 

 

 نيطسلف
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 مقالتي عنوان جاء  ً ً  مناقضا  إليها، سأصل التي للّنتائج تماما

 ً  على حريصون فنحن هللا؛ حزب خصوم لمشاعر وُمدغدغا
 الكلمة تُقاَرع حيث الفكري، الِعراك َحْلبة إلى خصومنا جرّ 

 إلى نضطر أّال  أرجو الذي الوحيد، سالحنا فهي بالكلمة،
  !غيره امتالك

 
 الواجب من يصبح الّسياسة عالم في والمصطلحات المفردات لحساسيّة نظراً  ولكْن،
 أنّ  تبيان هو المقالة لهذه الرئيسي فالهدف لذلك المقالة؛ فقرات أول في النتيجة إعالن

ً  اإليديولوجيات أكثر من هللا حزب إيديولوجيا ً  تماسكا  من بدّ  ال السياق، هذا وفي. بنيويا
  .المقاومة محور وحركات أحزاب جميع على ينطبق تحليلنا أنَّ  إلى اإلشارة

 
 بسبب – اإلعالم تكنولوجيا في الهائل التّطور خلقها التي األساسية المشكالت إحدى

 وتقديم المعلومة نقلِ  في االختزال ضرورة هي -المعلومات نقل في الكبيرة السرعة
 فالسفةً، المجتمع أفراد جميعُ  يكون أن يمكن ال إذ للقارئ، ومفهومٍ  مقبولٍ  محتوىً 
 وقع وهنا المفاهيم، وتقريب تبسيط في يساهم الذي االختزالَ  الّضرورة تقتضي وبالتّالي

 اختزاالت أمام فيها أصبحنا درجة إلى ؛)1(المطبخيّة الفلسفة و الفلسفة بين االختالط
 الراسخة المفاهيم مسخ الغاية بل المفاهيم، وتقريب تبسيطَ  منها الغاية ليست تشويهيّة،

  .فيها السياسي االستثمار بهدف متناقضة فكرية تيارات وخلق
 

ه الّشكل هذا المأجورة األقالم من الكثيرُ  مارست لقد  المطبخيّة، الفلسفة من المشوَّ
 علم درس من فكلّ  والتّوسيط؛ واالختزال التّلخيص تقبلُ  ال ظواهرَ  هنالك أنَّ  ناسينَ ُمت

 تضليالً؛ المركزيّة النّزعة مقاييس أكثر من هو المتوسطَ  أنّ  يعلم الرياضي اإلحصاء
. المختلفة أبحاثهم في عنه وعبّروا ذلك إلى واالجتماع النّفس علماء أوائل تنبَّه ولقد

 واألبعاد؛ المرّكبات متعدّدة التّعقيد شديدة السياسيّة-االجتماعيّة والكيانات فالمنظومات

 وهذا والتّحديد، والفهم المنال صعبة آليات وفق االجتماعية الظواهر تحدث وبالتالي
 إلى سيقود مختزلة أو متوّسطة بقيم السياسيّة-االجتماعيّة المتغيّرات تمثيل أنَّ  يعني

رو يقوم عندما بالك فما .وشرحها فهمها يصعب ومفارقات تناقضات  الفلسفة منّظِ
  !!!وشرحها الّظواهر تفسير في فرديّةٍ  حوادثَ  على باالعتماد اإلعالميّة المطبخيّة

  
 لذلك، اإليديولوجيا؛ بتعريف البدء يُستحسن بحثه نريد الذي الموضوع في للولوج

 األفكار من متماسكة جملة أو منظومة هي: تداوالً  تعريفاتها أكثر وفق فاإليديولوجيا،
 والقيم والمعتقدات األفكار وهذه الناس، من مجموعة بها تتشارك التي والقيم والمعتقدات

 أو االجتماعيّ  المحيط، الوسط مع أو بينهم فيما سواء المجموعة أفراد عالقة تنّظم
 :ُمتّجهات ثالثة وفق اإليديولوجيا فهم يمكن لذلك. الطبيعي

 أو ذاته، مع اإلنسان َعالقة تتجلّى وفيه اإلنسان، داخل إلى أي الداخل، إلى يتّجه متّجه -آ
 .ذاته مع اإلنسان عالقة على تلك األفكار منظومة انعكاس كيفية باألحرى

 .األفراد مع اإلنسان عالقة تتحدد وفيه المحيط، االجتماعي الوسط إلى يتّجه متّجه -ب
 المحيط مع اإلنسان عالقة تتحدّد وفيه المحيط، الطبيعي الوسط إلى يتّجه متّجه -ج

  .المختلفة بمكّوناته الطبيعي
 

ً  سنسّميه جديداً، عنصراً  فتضيف الدينيّة، اإليديولوجيا أما ) الغيب عالم( اصطالحا
 ال لذلك. الخ...  الشياطين الجن، األشباح، األرواح، المالئكة، اإلله،: المختلفة بمكّوناته

  .هذا) الغيب عالم( مع اإلنسان َعالقة يضبط جديد متّجه إضافة من بدّ 
  

 :هامتين نقطتين إلى اإلشارة من بدَّ  ال السياق، هذا في
 التي العالقاتِ  رصد أنّ  نعتبر فنحن: البعض بعضها مع الطبيعة مكّونات َعالقة -1

 يمكن وال الطبيعيّة، العلوم اختصاص من هي البعض بعضها مع الطبيعة مكونات تربط
 .اإليديولوجيا تشّكل التي األفكار منظومة مع َعالقة في إدخالها األشكال من بشكل

 كون حول الجدل حسم على قادرينَ  غير نحن المرحلة هذه في: اإلنسان مركزيّة -2
 عن النّظر بغضّ . الطبيعة خارج أخرى قوىً  إنتاج من أنّه أم الطبيعة من جزءاً  اإلنسان

 الوظائفيّة العالئق دراسة تسهيل هي الّسابق المتّجهي التقسيم من الغاية فإنّ  الجواب،
 الغيب، عالم( الكون عناصر فصل إلى وليس فحسب، اإليديولوجيا تفرزها التي

  .البعض بعضها عن) الخ...  اإلنسان الطبيعة،
 

 ً  من عام بشكل اإليديولوجيا أو الدينيّة، اإليديولوجيا فهم يمكن سبق، ما على تأسيسا
 :أساسيين اتّجاهين وفق الوظيفيّة الناحية

 ،)الغيب عالم( ومع ذاته مع اإلنسان عالقة فيه تتحدّد ذاتي، أو خاص اتّجاه -1
  .والطبيعي االجتماعي محيطه مع اإلنسان عالقة فيه تتحدّد عام، اتّجاه -2
 

 Karl( مانهيم كارل( إليه توصل الذي ذلك عن يختلف ال التّمييز أو التّقسيم وهذا
Mahnheim خاّصة إلى اإليديولوجيّات قّسم عندما واليوتوبيا، اإليديولوجيا كتابه في 

 بحالة مرتبطة الخاّصة فاإليديولوجيا. Particular and total ideologies وكلية
 بحالة مرتبطة فهي الكليّة اإليديولوجيا أما. النّفسي المستوى على فهمها ويمكن الفرد،

  .المجتمع أفراد تربط التي العالقات بفهم إال فهمها يمكن وال كله، المجتمع
 

 ً  الخصوصيّة، انعدام حالة حصول إمكانية نتصّور أن يكفي التّمييز، هذا لنجاعة وإثباتا
ً  الفرد فيها يتماهى التي الحالة وهي  كالنّاظر الفرد إلى النّاظر فيصبح الجماعة، مع كليّا
 احتمال أنّ  أعتقد. الجماعة دراسة عن تغني الفرد دراسة باألحرى أو الجماعة، إلى

 على المحافظة تصبح لذلك. فطنة ذي لكل واضح وهذا تماماً، منعدمٌ  الحالة هذه حصول
 الدّخول إمكانيّة عن النّظر بغضّ  نفسه، اإلنسان طبيعة من تنبع ضرورةً، الخصوصيّة

 ديني سواء( وآخر تيّار بين تختلف العقائديّة فاألسس. الخصوصيّة هذه حول سجال في
 المذاهب مع متناقضة تكون وقد المذهب ُمنّظري قناعات إلى وتعود) علماني أو

 هذه احترام واإلنساني األخالقي الواجب يقتضي لذلك. األخرى والتيارات
ً  المحسومة غير القضايا من العديد هناك الكون هذا في ألنه الخصوصيّات،  وكلٌّ  علميا

  .قناعاتِه ترجيح يحاول
 

ً  يبدو تقدّم، ما ضوء في  نفسه هو اإليديولوجيات بين للتّآثر الحقيقي الفضاء أنّ  جليا
 حول مترّكزة والحوار الجدل بؤرة ستكون وبالتالي األفراد، فيه يتآثر الذي الفضاء

 في المجتمع أفراد بين العالقة على اإليديولوجيات هذه إلفرازات المباشرة االنعكاسات
  .التآثر من النوع هذا يتيح الذي الفضاء ذلك

 
 Alfredبراون-رادكليف ألفرد( االجتماعي األنثربولوجي ذلك عن عبّر ولقد

Radcliffe-Brown (للدّين الوظيفي-البنيوي للتّحليل مناقشته معرض في 
Structural--function-al analysis of religion ((من ننطلق نحن: كتب حيث 

 نعتبرها التي فاألديان كذبه، أو بصدقه ترتبط ال للدّين االجتماعيّة الوظيفة بأنّ  الفرضيّة









 

  

 ةيروس



 

  

21 – The Leftist Writer ::  Issue No. 70 :: July  2022   
The Leftist 

Writer 

 األديان هذه وبدون اجتماعيّة، آليات من جزءاً  تكون أن يمكن متناقضة حتى أو خاطئة
  ).2( ممكنٍ  غيرَ  الحديثة الحضارة وتطّور االجتماعي التّطور يصبح" الكاذبة"
 

 عموماً، الشيعي المذهب أو هللا لحزب العقائديّة األسس أنّ  نعتبر فإننا تقدّم، ما ضوء في
 أو الحزب هذا تميّز خصوصيّة هي المقاومة محور أحزاب لباقي العقائديّة األسس أو

. بذلك المعني التيار به يسمح الذي بالقدر إال بها التّدخل ألحد يحقّ  وال غيره، عن ذاك
ً  يبقى أن يجب والجدل الحوار باب ولكنّ   األحزاب بباقي ترتبط التي القضايا في مفتوحا

  .المجتمع مؤّسسات باقي أو والفكريّة السياسيّة والتّيارات االجتماعيّة والمنظمات
 
-العربي الصراع من موقفها أو المقاومة أحزاب دور هو المقالة هذه في يهّمنا ما

 إليها تنتمي التي البلدان وتيارات أحزاب باقي مع َعالقاتها عن الحديث أّما اإلسرائيلي،
 تلك ففي فقط؛ والتّيارات األحزاب لتلك تركها فيجب المشتركة، االجتماعية والقضايا
ً  البتّ  يمكننا ال القضايا  فيه، نعيش الذي االجتماعي الفضاء خارج تقع ألنّها نهائيا
 الدول، من العديد بين مشتركة مسألة هو اإلسرائيلي -العربي الصراع فإنّ  بالمقابل
  .الصراع هذا فيه يتفاعل الذي سياسي الجيو الفضاء عن بعيداً  يقع وبعضها

 
 تتفق أن يجب حق هو الغزاة وطرد االحتالل ومقاومة األرض تحرير إنّ  الحقيقة، في

 االنتماءات عن النّظر بغضّ  واإليديولوجيات والمذاهب والفلسفات العقائد جميع عليه
. اإلنسان ومعاداة والطغيان الظلم تأييد يعني الحق هذا تأييد وعدم والسياسيّة، الدينيّة

 ببساطة ألنها وتدقيق، مراجعة إلى تحتاج الحق هذا تؤيد ال مبادئ تُفرز إيديولوجيا وكل
 موقف هو المقاومة محور أحزاب موقف فإنّ  وبالتالي. اإلنسان حقوق ألبسط معادية
) الدينيّة الخصوصيات( حول اختالفنا أو اتّفاقنا عن النّظر بغضّ  دعمه ويجب طبيعي

  .األحزاب لهذه
 

 والملحدين العلمانيين وجه في اإلعالمي الطبخ فالسفة يرفع المناسبات، من الكثير في
ً  هللا حزب مؤيدي من  في وهي لهم، ُمفِحمةً  ستكون بأنها يعتقدون ومعضالت، تهما

 العلمانيين اإلعالمي الّطبخ فالسفة يتّهم إذ العكر؛ الماء في كاالصطياد الحقيقة
 ضعاف أنّ  كما. دينيّة حركة ألنّه هللا، لحزب بتأييدهم ذاتهم على بانقالبهم والُملحدين
 السؤال توجيه عند بالغبن يشعرون المقاومة محور مؤيّدي من والملحدين العلمانيين

 وجه في الّسالح اإلرهابيّتان النصرة وجبهة داعش منّظمتا رفعت لو: لهم التالي المفخخ
  ستؤيدونهما؟ فهل إسرائيل

 
: األّول ربط، عنصرا يوجد وهنا كبير؛ بشكل مترابطتان التّهمتان هاتان الحقيقة، في

 آنفة اإلرهابية والمنظمات المقاومة محور ألحزاب الدينية الخلفية: والثّاني إسرائيل،
  .الذكر

 
  : اإلعالمي الّطبخ فالسفة يقول

 هللا حزب تأييد يجب ال وبالتالي عاّمة،ال الحياة في األديان أثر من التّحرر هي العلمانيّة
 على ومنقلبٌ  بعلمانيّته كافرٌ  هو العلمانيين من هللا حزب يؤيد من وكل دينيّة، حركة ألنه

  .مختلفة ألسباب الدّيني انتماءه يخفي بل نفسه،
 

 السؤال الذّاتي باالنقالب العلمانيين يتّهم من على نطرح أن لنا يحق ذلك، مقابل في
 :اآلتي

ً  العدوان ورد النفس عن الدفاع حقُّ  كان إذا  أنّكم هذا يعني فهل دينيٍَّة، مبادئَ  عن ناجما
   !ما؟ دينية مجموعة على االعتداء يتمّ  عندما الحقّ  هذا تؤيدوا أّال  يجب

  
 في أخوتكم على والمعتدي الّظالم تناصرون أنّكم يعني فهذا نعم، الجواب كان فإذا

 الذي اإلرهابي عن تختلفون ال بذلك وأنتم معهم، اإليديولوجي االختالف بسبب اإلنسانية
 تفسيراً  لنا تقدّموا أن فيجب ال، الجواب كان وإذا !معه يختلف من كلّ  لقتل السالح حمل

  .إسرائيل مواجهة في المقاومة محور ألحزاب العلمانيين تأييد على العتراضكم
 

: الشكل على اإلعالمي الّطبخ فالسفة قول فيصبح للملحدين، التّهمة هذه توجيه عند أّما
 وبما واإلنسان، الكون خلقت خارجيّة خارقة قوة وجود أو هللا، وجود ينكر الملحد أنّ  بما
 بما الدينيّة الحركات تأييد عدم الملحد فعلى هللا، وجود مبدأ على تستند األديان جميع أنّ 

  .المقاومة محور أحزاب فيها
 

 أنتجها اجتماعيّة، كظاهرة الدّين إلى ينظرون الملحدين بأنّ  الفالسفة هؤالء تذكير أريد
 بعض مع آرائه تطابقُ  الملحدَ  يضير ال وبالتالي الطويل، التّاريخي تطوره عبر اإلنسان

 يؤمن فالملحد ذلك، على عالوةً . هللا بوجود المرتبطة غير القضايا في األديان أتباع آراء
ً  هناك أنّ  أعتقد وال الوضعيّة، بالقوانين ً  قانونا  إلى اإلنسان يدعو العالم كل في وضعيّا
  .وثرواته بأرضه والطامعين الغزاة أمام واالستسالم الخنوع

 خبيث، سؤال الواقع في وهو اإلرهابيّة، المنظمات بعض حول اآلخر، السؤال أما
 خلفه السؤال هذا ويخفي الزاوية، في والملحدين العلمانيين حشر يطرحه من يحاول
 والنّصرة داعش إنّ : بقولهم األوراق خلط طارحوه يحاول إذ التّضليل؛ من الكثير

 أو متطّرفةٌ  أحزابٌ  فجميعها وبالتالي دينيّة أحزاب هي المقاومة محور وأحزاب
 ال أو إسرائيل معاداة في هو الخطاب فصل أنّ  هؤالء يعتبر ذلك، إلى إضافةً ! إرهابيةٌ 

 دول بعض أنّ  ُمتناسين وشر، باطل لكل معاداة بمثابة إسرائيل معاداة فكأن معاداتها؛
 الدّول تلك إلى تسافرون لماذا: نسألهم أن حقّنا من لذلك إسرائيل، مع عالقاتٍ  تقيم العالم
  اإلجرام؟ بدعم تتّهمونهم ال ولماذا إسرائيل؟ مع دبلوماسيةً  عالقاتٍ  تقيم التي

 
 ينفي ال: نقول لذلك وواضٌح، بسيطٌ  السؤال هذا على فالجواب وذاك هذا من وبالّرغم
 إمكانيّة مناقشة قبل لذلك! منهما أّيٍ  عن أو عنهما اإلجرام صفة مجرم مع مجرمٍ  تخاصمُ 
 اإلرهاب صفة إزالة أوالً  عليكم وإسرائيل اإلرهابيّة المنظمات هذه بين حرب حدوث

  .المنّظمات هذه عن
 

 جميع أنّ  هو المقاومة أحزاب مؤيّدي إلى توجيهها يتمّ  التي الغريبة االتّهامات ومن
 بالخالفة المتمثّل اإلسالمي، مشروعها إلقامة رئيس بشكل تسعى اإلسالميّة التّنظيمات
 في تتمثل الغرابة. األجنبي المحتل مقاومة في تستخدمه الذي الّسالح وبقوة اإلسالمية،

 :مترابطتين نقطتين
 المشاريع؟ لهذه سياسي الجيو الفضاء هو أين -األولى
 العالم هذا من مكان أيّ  في الّسالح بقّوة ما مشروع إقامة ما منّظمة تستطيع هل -الثانية
 األطراف؟ باقي عند فعل ردّة ذلك يترك أن دون

 في التفصيل نستطيع لكي أوالً  النقطتين هاتين توضيح االتّهام هذا يوّجه من على لذلك،
  .المسألة هذه

 
 حدبٍ  كل من واألضاليل الجهائل بجمع حق لكل باطل إعداد من المرء يتمكن قد ختاماً،

 لذلك التباساً، إال المسألة يزيد لن هذا ولكن غامضةً، أو جليّةً  تكون قد لغايات وصوٍب،
 طرحه حاولنا ما وهو األسلم، هو واضحة أصول إلى يستند الذي الّسليم العلمي فالتّحليل

   ذلك في وفقنا قد نكون أن وأرجو المقالة، هذه في
 

= = = 
  هوامش

 
 والدّين الفلسفة في الكبرى المسائل عن ُمرضية أجوبة إعطاء محاولة هي: المطبخيّة الفلسفة) 1(

 دون المتلقّي إلرضاء محاولةً  تتضّمن ألنّها المطبخ فلسفة عليها أُطِلق لذلك والفن، والسياسة
 .تحضيره أثناء الطعام كتذّوق التّفاصيل، في التّعمق

 الفالسفة الموضوع هذا وتطوير بدراسة قام من أول: لإليديولوجيا الوظيفي-البنيوي التحليل) 2(
 بتطويره قام ثم Emile Durkheim دورخيم وإميل August Comte كومت أوغست

 براون-كليف راد وألفرد Bronislaw Malinowski مالينوفسكي برونيسالف األنثربولوجيان
Alfred Radcliffe-Brown ميرتون روبرت االجتماع عالما لكوكذ Robert Merton 

 .وغيرهم Talcott Parsons بارسونس تالكوتو
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 م1930( بأدونيس الملقب سعيد أحمد علي يرفض (
 قراءة إعادة إلى دفعه ما وهذا النقد، من التقليدي النمط

 ضوء على جديدة قراءة العربي، الشعر تطور مراحل
 ثالث خالل من وذلك الحديثة، النقدية المعطيات
 التعبير، بنية ومستوى الرؤيا، مستوى: وهي مستويات،
 من بفكرة وليس شمولي، بشكل الشعرية اللغة ومستوى

 مفهوم يقوم لذلك الشعراء، نتاج من يجتزئها أفكار
 التي المفاهيم من مجموعة على أدونيس عند الشعرية

 والغموض، النص، انفتاح وهي شعريته، مالمح تحدد
 والزمن والحركة، والرؤيا، واالختالف، والدهشة،
  .األخرى المفاهيم من وغيرها الشعري،

  
ا ا إنه أطر هيممف ت تت ومين تح زيين، مفه ت مرك  الثاب

ول، ل أو والمتح ة، األص رتبط واألول والحداث  ي
ام ي بالنظ المي المعرف ي اإلس موليته، ف ار ش  وباعتب

دين ا ال ل مقياس يء، لك القرآن ش نة ف اع، والس  واإلجم
ار م معي عر لفه اهلي، الش ل الج اني، األص ذا الث  وبه
ون ل يك وحي، األول، األص ر ال ع غي ز خاض  منلل

ة اريخ، والحرك ث والت د حي اس" نج كال أس  اإلش
ي ي المعرف اه أن العرب ذي االتج ال ال ت ق  بالثاب

ي ى النص توى عل ديني، مس اس ال عر األدب ق  والش
   ".الدين على

  
 شعرا يكون ال لذلك لألصل، بالنسبة الحق الشعر إن

 بعض في الجاهلي الشعر أي المعيار، وافق إذا إال حسنا
 وبهذا الديني، األخالقي بالمضمون وااللتزام جوانبه،

 وما جيدا، الدينية األسس الشعر من يوافق ما أصبح
 معيارية إلى الدينية المعرفة وتحولت رديئا، يخالفه
 األصل، الثابث عن أدونيس حديث كان ثم ومن عامة،
 شيء كل معيار الديني النص أصبح المعنى، وبهذا

 من خالفهسي أو خالفه من كل إن بحيث له، ومقياسا
 اللغة علماء أنكر لذلك المعاني، مفسدي من يعد الشعراء

 نواس وأبو تمام أبو بها جاء التي االجتهادات والنقاد
 بين اآلمدي أقامها التي الموازنة في ولنا والنفري،
 يذهب بل ذلك، على دليل خير تمام وأبي البحتري
 هو األصل، يشكل الذي المعيار هذا أن إلى أدونيس

 عن المشهورة الرواية في جندب أم جعل الذي
 امرئ زوجها عوض الفحل لعلقمة تحكم األصمعي

  .القيس
  

 أنها تدعي التي السلطة أو الثابت هذا أدونيس يرفض
 ذاتها في وتامة مكتملة وأنها والحقيقة، الحق تملك

 التجديد، رفض" الذي التقليدي التيار نفس إنه ولذاتها،
 بل تجديد وال تقليد فال. اأبد جديد-أبدا كامل فالنص
 ،" وبهائه حضوره كامل في للنص مستمر سطوع
 العربي التاريخ أن يعتقد ولذلك الديني، النص ويقصد

 من كمالها اكتسبت التي والسلطة النظام تاريخ هو
 أي والفنون، الثقافة تمثل التي نفسها وهي الوحي،
  .أحد يتجاوزه ال أن يجب الذي الثابت األصل

  
 مثال، الجاهلي فالشعر الزمي، بالسبق يتعلق ال واألصل

 اإلسالمية، الثقافة أي الجديدة، الثقافة معيار على يقاس
 يتجاوز مطلقان، وبدء تأسيس إنه حيث من الوحي" ألن

 الماضي فهو والمستقبل، والحاضر الماضي: األزمنة
 مستمر، إنه حيث من الحاضر وهو األول، إنه حيث من

 وبهذا"  المطلق األخير إنه حيث من المستقبل وهو
 الكمال، إلى يشير الذي األصل هو المعيار يكون

  .الطبيعة وراء ما إلى الواقع نفسه، الوقت في ويتجاوز،
  

 حياتهم يعيشون ال العرب جعل الدين أن أدونيس ويعتقد
  ولذلك رة،ـاآلخ لــأج من يعيشون بل ا،ـــيشتهونه اــكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 العربي اإلنسان وعي تحديد معها وغاب الذاتية، غابت
 التقليدي النقد يؤكد حين" ألنه والعالم، والكون للحياة

 على يؤكد فإنه العادة، عن الخروج عدم على الشعري
 للظاهر توكيدا اإلنسان باطن نفي أي الشاعر، ذات نفي

 األصل عن رثةالمتوا العادة أصبحت لقد ،" السائد
 زادت األصل عن زمنيا ابتعدنا وكلما به، يحتذى معيارا
 زمن في يعيش أنه العربي اإلنسان وظن قيمته،

  .الالأصل
  

 إلى يروم الشاكلة، هذه على الشعر أصبح وعندما
 أصبح سموه، إلى ويسعى اإلنسان، سلوك تهذيب

 كالم" إنه حيث من إال معنى له ليس دينية، ممارسة
 به يأمر لما وفقا وينهى يأمر الحسن: يءس أو حسن
 ومرد"  ذلك بخالف كان ما والسيء عنه، وينهي الدين
 الجمال وجه يتضمن الدين بأن السائد االعتقاد إلى ذلك

 جمال فهو يتجاوزه، أن لألديب يجب ال الذي الكامل،
  بين يوحد أدونيس جعل سبب وهذا إلهي، جمال مطلق،

  .العرب عند األخالق وعلم الجمال علم 
  

 والفكر، السياسة مستوى على الثابت عن وبعيدا     
 بطريقة أو بالشعر، أدونيس عند العربية الشعرية ترتبط
 من لمجموعة سنه بعد وذلك اكتماله، وأسباب نظمه

 النص مساءلة من مكنته التي اإلجرائية المفاهيم
 الرؤيا مفهومي نجد المفاهيم هذه أبرز ومن الشعري،

 كتاباته، في الشعرية للحداثة مرادفان وهما ية،والجمال
 نشأة منذ العربي الشعري الموروث في تتبعها التي

 مع الشعر تواسج مدى فيه أبرز الذي الجاهلي الشعر
 فيدعي به، خاصا وجماال رونقا يمنحه الذي الصوت

 التعبير على أساسا تقوم شفوية، شعرية كانت أنها
 فالصوت السماع،" تستدعي الشفوية ألن الصوتي،
 في خاص فن للشفوية كان ولهذا أوال، األذن، يستدعي

 طريقة في بل عنه، المعبَّر في يقوم ال الشعري، القول
  . "التعبير

  
 على تقوم المعنى، بهذا الجاهلية، الشفوية الشعرية إن

 المعايير مع يتعارض ما وهو اإللقاء، وطريقة التعبير
 الشعر جيد بين التمييز في القدماء النقاد حددها التي

 ترتبط ال الجاهلي، الشفوي الشعر فشعرية ورديئه،
 إلقائه بكيفية بل فقط، الشعري الشكل أو بالمضمون

  .أيضا للمتلقي وإيصاله
  
 العربي، الشعر مراحل يتتبع وهو أدونيس، حاول لقد  
 الحياة في واإللقاء الشعر بين العالقة يرصد أن

 مرتبطة الفترة هذه في العربية الشعرية فكانت الجاهلية،
 خصائص وهي والسماع، والرنين والصوت باإللقاء

 سياق في هذا كل الشعراء، بين المفاضلة أساس عدها
 بدأ فقد القصيدة، ولنشوء للشعر األولى البداية عن حديثه
 مرحلة كل بالتفصيل ليتناول قصيدا ثم رجزا ثم سجعا
 صرح اءبن في ودورها أهميتها شارحا حدة على

  .الثابت األصل بعد فيما شكل الذي العربي، الشعري
  

 أحمد بن الخليل مع الشفوية الشعرية مبادئ وستتغير
 الشعرية للشفوية نظر من أول" يعد الذي الفراهيدي
..."  والقافية الوزن عنيت -خصائصها أهم في الجاهلية،

 واإليقاع، للوزن التقعيد على تنبني جديدة شعرية فقامت
 نفسه على وانكفائه الشعر، تقييد أسباب من سبب وهو

  .أدونيس حسب الشكلية القيود بسبب
  
 العربية للدولة الجغرافية الرقعة اتسعت أن ومافتئ 

 من مجموعة فاحتكت اإلسالمية، الفتوحات نتيجة
 على انعكست وتأثرا، تأثيرا بينها، فيما البشرية األجناس
 من مجموعة ظهرست لذلك القديمة، العربية الشعرية
 القديم، العربي لألدب االنتصار حاولت التي الكتابات

 به، يحتذى أنموذجا الجاهلي الشعر من يجعل ما وهو
 أدونيس، يرى كما الجاهلية، الشفوية الشعرية فكانت

 اعتبر لذلك القدماء، النقاد عند للشعر الراقي النموذج
 وعلوم نالدي أصول على القائمة القديمة النقدية المدرسة

 بذلك ويقصد الشعرية، الحداثة تحقيق في عائقا اللغة
  .القصيدة على طرأت التي للتطورات النقد مسايرة

  
 اللغة قواعد على المبني القديم، النقد أن من وبالرغم
 العربية، الشعرية تطور أعاق القديمة، والبالغة العربية

 هذه تحديد في - أدونيس نظر في – أسهم القرآن أن إال
 البعض، يعتقد كما العكس وليس وتطويرها، الشعرية

 األدب مسار في أثرت التي الكتب بعض إلى إضافة
 البن القرآن مشكل" مثل خاصة، منه والشعر العربي،

" القرآن إعجاز في النكت"و) ه276 سنة توفي( قتيبة
  "القرآن إعجاز انــــبي"و ،)ه374 سنة توفي( انيـــلرم
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  ).ه388 سنة توفي( للخطابي 
  

 الشعرية تحديد في بالغة آثار الكتب لهذه كانت لقد
 هاتين في كان القرآني النص أن ذلك ومعنى" العربية

 الثقافية الحركة أساس الحاالت، جميع وفي القراءتين،
 وينبوعها اإلسالمي، العربي، المجتمع في اإلبداعية،
 كما مهدت، التي هي الثانية القراءة أن غير ومدارها

 شعرية إلى الجاهلية الشعرية الشفوية من للنقلة أرى
 ألنه الشعرية الكتابات في القرآن تأثير ويقصد ؛" الكتابة

  .األدبية للكتابة أنموذجا اتخذ
  

 فكرة العربية للشعرية قراءته في أدونيس ويضيف
 الشعرية بتأسيس القرآن عالقة في سائدا كان لما مغايرة
 حد القرآن إن تقول لتيا الفكرة وهي القديمة، العربية

 إن" القول يمكن حيث وازدهاره، األدب تطوير من
 بشكل للشعر، نفيا بصفته إليه نُظر الذي القرآني النص

 فتح إلى مباشر، غير نحو على أدى الذي هو بآخر، أو
 النقد تأسيس وإلى لها، حد وال معروفة غير للشعر، آفاق

  ."الحق بمعناه الشعري،
  
 الجاهلي الشعر اتخذ معظمه في النقد أن أدونيس ويرى 

 الالحق الشعر تقويم تم خالله ومن به، يحتذى أنموذجا
 والعصر األموي، والعصر اإلسالم، صدر شعر(

 الكتب وبعض القرآن دور إلى باإلضافة ،...)العباسي
 العربية الشعرية معالم تحديد في سابقا عنها تحدثنا التي

 الشعرية عالقة دراسةل نماذج ثالثة قدم وقد القديمة،
 الشعري، النص في كبيرا تطورا ستحدث التي بالفكر،

 النواسي النص وهي شعرية، حداثة إلى وستؤدي
 الشعري النص أصف" يقول حيث والمعري، والنفري

 -فكري نص بأنه والمعري والنفري نواس أبي عند
 في المعرفة حقول يخترق ألنه فكري: تخيلي

 والقيم الدين إزاء عرفيالم القلق وينتج عصورهم،
 وإزاء والموت الحياة والغير، هللا إزاء واألخالق،

.. اإلنسان يواجهها التي األخرى المشكالت مختلف
 -الحسي الخيال عن يصدر أنه بمعنى ال وتخيلي
 في خصوصا يتجلى، كما الصوفي بالمعنى بل النفسي،

 ةالفتر هذه في السائدة العالقة أبرز وقد ،" النفري النص
 اللغة في المتمثل المعرفي النظام على المتمركزة

 وكالما، وفقها وبالغة، نحوا الشرعية، والعلوم العربية
 واعتبره والفكر، الشعر تساوق رفض الذي االتجاه هذا

 الشعرية الحداثة أفسدت التي األسباب بين من أدونيس
  .القديمة

  
 ،سابقا ذكرناهم الذين الشعراء عند الذاتية ظهرت لقد

 للنظام مستفزة ذاتية العالم، من رؤيا تعكس ذاتية وهي
 أو بالتحول أدونيس يقصده ما وهو القديم، المعرفي
 األصل، تجاوز على تقوم أنها سيماتها فمن الحداثة،

 والجديد السلفية على القائم النظام بين الصراع تمثل فهي
 تغييره في الرغبة يجسد والذي له، المخالف المحدث

 يعرفه لم ما قول" المعنى بهذا والحداثة ،وتجاوزه
 بال وقبول جهة، من المجهول قول هي أو موروثنا،

 الحداثة كانت لذلك"   ثانية جهة من المعرفة نهائية
  :مبادئ ثالثة على تنبني

  .قيد أي دون اإلبداعية الحرية مبدأ -
  .الكشف نهائية وال المعرفة، نهائية ال مبدأ -
  .والتعدد ختالفواال التغاير مبدأ -
  

 سياسي تيار العربي، العالم في الحداثة تيارات وأول
 وانتشار والقرامطة، الزنج وثورة الخوارج يمثله فكري

 الفن في مختلفة أبعادا اتخذت وقد والعقالنية، االعتزال
   وهكذا. الدين على يقاس واألدب الشعر يعد لم حيث

 ثليتم كموقف" العربي المجتمع في الحداثة بدأت
 أن ذلك ويعني الحاضر، بمقتضى ويفسره الماضي
 وبدأت األموية، الدولة بتأسيس سياسيا، بدأت الحداثة
   ."التأويل بحركة فكريا

  
 على ثوريا بعدا أدونيس عند الحداثة اتخذت لقد

 كل عليه يقاس الذي الثابت لألصل المشكل الماضي،
 ربشا نجد األصل خالفوا الذين الشعراء أول ومن شيء،

 األول، الوجه الشعرية الكتابة صعيد على" برد بن
 المحدثين أول يعتبر فهو الحداثة، لهذه بروزا األكثر

 الشعر عمود" سمي ما على خرجوا ممن العام، بالمعنى
 الشعرية اللغة كون في الخروج هذا وتمثل""  العربي

 هذا مع الشعر وأصبح مجازية، أبعاد ذات أصبحت عنده
 عن يصدر يعد فلم التقليدية، وظيفته زيتجاو التجديد،

 المضمون وأضحى فن، هو وإنما وقادة، قريحة
  .الشعر قول بكيفية العناية مقابل متجاوزا

  
 المألوف، خرق من معالمها تشكلت حداثة بوادر إنها

 جعل سببا هذا كان وقد سابق، مثال غير على والنظم
 ومن الشعراء، خانة من المحدثين هؤالء يبعدون النقاد

 إلى الطبع من الشعر انتشل الذي تمام أبا الشعراء هؤالء
 وشعره مستقلة، حيوية اللغة في يخلق إنه" الصنعة
 يحرك وال بذاته، اكتفائه من ذاته، من بدء يحرك

 يتوالد شعره فعل إن خارجي، عنصر بأي أو بموضوعه
  ."بذاته فعال شعره إن الخاصة، اللغوية طاقته من
  
 هذه طمس حاولوا قد العرب أن س،أدوني يرى كما 

 تاريخ من متقدمة مرحلة في بدأت التي العربية، الحداثة
 خالل من استلهموها ما سرعان لكن العربي، األدب

 األسباب بعض نلتمس هذا في"و الغرب، مع تفاعلهم
 يتكيفون" الحديثين" العرب المفكرين جعلت التي

 ثة،الحدا إلى وينظرون الحداثوية، الغرب بصدمة
 كانت هنا ومن -األولى الدرجة في تقنيا منجزا بوصفها
 من مجلوبا شيئا تزال وال العربي المجتمع في الحداثة

 تتبنى وال المحدث، الشيء تتبنى حداثة إنها الخارج،
 قبل ونظرة موقف فالحداثة. أحدثه الذي المنهج أو العقل

 من الحداثة مدعي أدونيس ينتقد هكذا ،" نتاجا تكون أن
  .العرب

  
 أدونيس لها يؤرخ التي الشعرية الحداثة وترتبط  

 قام التي السابقة النماذج خالل من العباسي بالعصر
 من مجموعة إلى نشأتها أسباب ويرجع بدراستها،
 بثالثة حركة في العربية الحداثة نشأت" حيث العوامل،

 مقابل ورموزه، بقيمه الحضري -المديني البعد: أبعاد
 على وأرساه، عنه أفصح ما وهذا لبادية،ا أو الصحراء

 أو المجازي،-اللغوي والبعد نواس، أبي شعر فريد نحو
 بالغة"بـ تسميته يمكن ما مقابل والمجاز، البالغة
 هذا عن وأفصح. الجاهلي الشعر في تتجلى كما" الحقيقة

 تمام أبي شعر أيضا، فريد نحو على وأرساه، البعد
 اآلخر ثقافات مع التفاعل دبع وأخيرا الصوفية، والكتابة

  ."وتمثيال إحاطة بها والتشبع العربي، غير
  

 للحياة جديدة رؤية أدونيس عند الحداثة كانت لقد
 من لألصل نفي إنها التعبير، في جديدة وطرقا والكون،

 أننا إلى مثال، يشير، فهو شيء، لكل معيار هو حيث
 بشكل يكشف، أنه يبدو نواس أبي شعر ندرس حين"

 محسوس عن: ومترابطة متالزمة أربع قضايا عن ،عام
 أي جديد، حدث وعن األشياء، من معين نمط أي جديد،

 من معين نمط أي جديدة، تجربة وعن الوقائع، من نمط
 من معين نمط أي جديدة، شعرية لغة وعن الحياة،
   ".التعبير

 الوقوف مثل العربية، للحياة التقليدي للنمط تجاوز إنه
 أبو سخر بل والصحراء، النوق ووصف األطالل على

 آخر نمط إلى يدعو أصبح وبذلك البداوة، حياة من نواس
 يقتضي ما وهو المدينة، أو البلد نمط وهو الحياة، من

 بالمكان، مرتبطة حداثة وهي التعبير، من جديدا نمطا
 يُقدم نواس أبا جعل هذا كل المديني، الحضري البعد أي

 بل يرث، ال" أنه يعني ذاوه الماضي، مع قطيعة على
 األصل، إلى يعود ال إنه. يبدأ بل يكمل، وال يؤسس،

   ."تجربته من وبدء ذاتها حياته في األصل هذا يجد وإنما
  

 التجربة هذه شهدته الذي التحول أصل هو الواقع
 وبهذا والخمر، المجون فيه يهيمن الذي الواقع الشعرية،

 جميع ترتبط وبها التحوالت، بؤرة هي الخمرة تكون
 صيغة إنها. كلها باألبواب يصلنا مفتاح إنها" األشياء
 شيء، كل تسمية عنه تصدر واسم شيء، كل لوجود
 والطبيعة، الذات فيها تتالقى التي النقطة إذن، وهي،
 هو، إنما الذات أعماق إلى النفاذ أن عن تكشف والتي

  . "الطبيعة أعماق إلى نفاذ نفسه، الوقت في
  

 األخالق على ثورة إلى أقرب أدونيس حداثة تكون وبهذا
 تقييد لرفض سالحه المجون فكان األصل، أقرها التي

 التقليدي، الشعري التقليد رفض ومنه اإلنسان، حرية
 ما أو شامال نقصا ليعوض الديني، التقليد كذلك ورفض

 نواس أبي بين الفرق يكون وبالتالي. كمال أنه يعتقد كان
 التأمل عن يصدر األخير هذا أن وه" التقليدي والشاعر
 كل نواس أبو يرفض بينما ويصف، فيالحظ الذهني،
 مع بالتآلف وشعورا وغبطة ذاتية معاناة تكون ال معرفة
 ديني، إطار من الشعر نواس أبو أخرج وهكذا  ،"الكون
  .والذات بالواقع العالقة إطار إلى وتوجهاته أسسه يعكس

  
 من أكثر الشعر،ب ترتبط أدونيس شعرية أن ورغم

 الخصائص من تنهل فإنها آخر، بجانب ارتباطها
 من والحديث، القديم العربي للمجتمع السوسيوثقافية

 لذلك، والحداثة، والفكر والقرآن بالشفوية عالقتها خالل
 العناصر بين التفاعل هذا نتاج هي الحداثية الشعرية

 اإلنسان ورؤية العربي، الشعر مقومات تشكل التي
 نصية عناصر على تركز شعريته فإن ومنه، ود،للوج

  .نصية-وخارج
  

 للحركة انتقاده يبين كتاباته، في أدونيس قدمه ما إن
 واقع إن" إذ أيضا، النقاد والختيارات القديمة، النقدية

 ويتضح أدونيس، بال يرض لم القديمة العربية الشعرية
 فهو القديم النقدي الخطاب عن أدونيس تعليق في ذلك
 معينة نظمية قواعد في الشعري القول حصر ابخط
  ."حرا يظل أن من بدال

  
 جعله العربية، للشعرية أدونيس دراسة أن إلى نخلص

 التغير أمالها حديثة بأدوات العربي األدبي اإلرث يقرأ
 بها ينادي التي القراءة"فــ النقدية، المناهج وتطور
 في اضيالم تقرأ قراءة إلثبات التعدد قراءة هي أدونيس

 القراءة من النوع هذا جديدة، وبآليات الحاضر ضوء
 على قيامه في الشعري للنص الجديدة الطبيعة فرضته

 هذه ومن النص شعرية بها تعرف كثيرة خصائص
   :الخصائص

 في والزمن والرؤيا واإلختالف والفجائية الغموض
  ". الداخل من وتفجره انبجاسه

  
 السابقة، العناصرب أدونيس عند الشعرية ارتبطت لقد

 ليست فهي العربية، الشعرية جوهر تحدد التي وهي
 السليقة إلى تتجاوزها وإنما والنظم، اإليقاع قواعد مجرد
  والحداثة والفكر
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 ظاهرة تكن لم السالم عليه الرسول موت بعد 
 القرآن معاني وتركت بعد، ظهرت" القرآن تفسير"

 اإلمام عصر اءج حتى شفويا البيت وآل الصحابة ألفهام
 على للقرآن تفسير بأول فظهر هـ 3 القرن في الطبري
 ..اإلطالق

 
 تدون، لم لكن الطبري قبل ألئمة كثيرة تفاسير نسبت
 حول األئمة لهؤالء وتدبرات أقوال كانت أنها على فَفُِهمَ 
 تفسير عليهم كان فقهاء أئمة وبوصفهم القرآن، آي

 ومنه وصلنا ما منه رالتفسي ذلك عنهم فنُقل للناس القرآن
 وليس وصلنا السلف أئمة قاله ما كل فليس. ..يصل لم ما

 لم األربعة األئمة أن وثبت صحيح، عنهم وصلنا من كل
 من إليهم نسب ما كل بل معروفة كتبا بأيديهم يكتبوا
 على منقول أو التزوير طريق على منحول هو إما كتب

 ...صحته من التأكد يصعب الذي العزو طريق
 

) العورة( مفهوم في قديما الفقهاء خاض عندما: المهم
 : معنيين لها العورة فكلمة، لمذاهب انشقوا

 
 في العورة" عاشور بن الطاهر يقول: اللغة في األول

 أعور عينه فقدت لمن قيل وفيه. والنقص الخلل األصل
 غير الجهة وهي الحيّ  عورة ومنه عينه، وعورت
" كالثغر منها لالدخو يمكن بحيث منه الحصينة

 يقول: الفقه في الثاني أما) 294/ 18 والتنوير التحرير(
.. انكشافه يكره ما على أطلقت ثم" أيضا عاشور بن

" عورة جسده من كشفه اإلنسان يحب ال ما سمي وكما
 )المصدر نفس(
 

 :مرات ثالث فذكرها القرآن أما
 

 لكم مقام ال يثرب أهل يا منهم طائفة قالت وإذ: "األولى
 بيوتنا إن يقولون النبي منهم فريق ويستأذن فارجعوا

 األحزاب" [فرارا إال يريدون إن بعورة هي وما عورة
 بها المقصود األول اللغوي بالمعنى هنا والعورة] 13

 ...للعدوّ  والمكشوفة الحصينة غير الجهة
 

 النور" [النساء عورات على يظهروا لم الذين: "الثانية
 بإبداء لها المسموح المرأة أقارب عن اآلية وسياق] 31

 لمفهوم الفقهاء وصل اآلية تلك ومن أمامهم، الزينة
 واألعضاء والجسد المكان أي الفقهي" المرأة عورة"

 .األقارب لغير كشفها الممنوع
 

 أيمانكم ملكت الذين ليستأذنكم آمنوا الذين أيها يا: "الثالثة
 صالة قبل من مرات ثالث منكم الحلم يبلغوا لم والذين
 صالة بعد ومن الظهيرة من ثيابكم تضعون وحين الفجر

 أنه والمعنى] 58 النور" [لكم عورات ثالث العشاء
 في االستئذان تعلموهم أن والصغار العبيد على يجب

 فيها، تنامون التي المواقيت تلك في عليكم الدخول
 البيت على ينطبق) كلي( هنا العورة مفهوم وبالتالي

 الممنوع الشخص ذلك عورة هي التي رةالحج أو ككل
 ...كشفها

 
 وجوب على الفقهاء اتفق فقد العورة تفسير مذاهب أما

 واضح القرآن ألن والنساء، الرجال لدى العورة تغطية
 عندما لكن النور، سورة الثانية اآلية في خصوصا هنا

" منها ظهر ما إال زينتهن يبدين وال" كلمة فسروا
 االنشقاق هذا ومن) الظاهرة الزينة تفسير( حول انشقوا
 الهاللي، سعد .د قصده الذي) العورة ستر( مفهوم ظهر
 انشقوا المفهوم هذا في الفقهاء خاض عندما قال كما فهو
 الحجاب( أن فيهم أحدا يقل لم لكن فيه، االجتهاد في

  .)فرض

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أطلقه والذي 20 القرن في داج حديث مصطلح هذا
 هذا في أبدا المسلمين فقهاء يخض فلم السياسي، اإلسالم
 :إليها انشقوا التي والمذاهب العورة، ستر في بل المفهوم

 
 الوجه" هي الظاهرة الزينة أن قالوا والمالكية الحنفية -1

  ."والكفين
 
 بدن" هي الظاهرة الزينة أن قالوا والحنابلة الشافعية -2
  "كله مرأةال
 
 هي الظاهرة الزينة أن الشافعي عن األقوال بعض -3

  والكفين الوجه
 
 العورة من ليستا القدمين أن حنيفة أبي عن روايات -4
  .الظاهرة الزينة من هي بل

 ذراعيّ  أن حنيفة أبي تلميذ يوسف أبي عن روايات -5
  .الظاهرة الزينة من المرأة

 
 الفقهاء به قلي لم فرض الحجاب مفهوم أن ترى وكما
 هو الذي" العورة ستر" مفهوم حول اختلفوا لكن فعال،
" الظاهرة الزينة" هو آخر قرآني مفهوم من مشتق
 وقال المرأة ذراعيّ  كشف أجاز الفقهاء أحد أن وتخيل

 الناس على الكالم هذا قيل لو وبالطبع عورة، ليست أنها
 بوأ" اإلمام وهو المسلمين أئمة أكبر أحد أن الندهشوا

 والمتوفي حنيفة أبي تلميذ" األنصاري يعقوب يوسف
 ...الذراعين كشف بجواز يقول كان هـ 182 عام

 
 مردها النسائية العورة حول الفقهاء خالفات مدار أن أي
 أن فقالوا الظاهرة، الزينة تفسير في) الناس عادات( إلى
 ولتحقيق التكلف لعدم الظاهرة الزينة كشف أجاز هللا

 النساء، خصوصا المجتمع إيذاء وعدم عامةال المصلحة
 الحنابلة قال مثلما – عورة كله المرأة جسم أن قال فمن

 يؤذي سوف وهذا والكفين الوجه كشف بالتالي منعوا –
 سوف وبالتالي صحيح بشكل الطريق رؤية بعدم النساء

 الخروج وعدم المنزل في المكوث على أكثر يجبرهم
 لديهم فالنقاب اآلن، ينالسلفي مذهب وهذا حاجة، ألي

 أساسا، المنزل من الخروج وعدم االختالط بعدم مرتبط
 جوانب بعض ترى فال الشارع في تعاني المنقبة والمرأة
 ما ... محدودة لديها الرؤية وطرق خلفها أو الطريق

 مثال معظم في أكل أو شئ شراء إلى اضطرت لو بالك
 ...جميعا نعلمها محرجة لمواقف تتعرض فسوف

 الظاهرة الزينة إبداء هللا أجاز لماذا وصلنا وبالتالي
 ....المصلحة بمناط لتعلقها

 
 الخالف، أحدث الذي هو" الظاهرة الزينة" مفهوم إذن

 شعر أن على بناء ذلك قال الشعر كشف بجواز قال ومن
 يجوز التي الظاهرة الزينة من هو والنساء الرجال
 أو ذلك ترى يالت المجتمع ألعراف إما لضرورة كشفها

 في التشدد صار وبالتالي بأمراض، اإلصابة لعدم
  :ألن فقهي غير عمل هو الشعر تغطية وجوب

  
 وتركها الظاهرة الزينة ماهي يحدد لم القرآن -أوال 

   .لالجتهاد عرضة
  

 قريب من يتطرق لم القرآن في العورة مفهوم ألن -ثانيا
 ذهه وضوح وبرغم النساء، شعر يخص أنه بعيد من أو

 واآلخر الحين بين يخرجون الفقهاء بعض لكن القصة
 قولهم على يعترض من وتفسيق وتضليل لتكفير

 ...الصالة مثل واعتباره الشعر غطاء بفرضية
 

 في فرطنا ما" قال تعالى هللا أن: لهم نقول وعندما
 األسس وضع في فرطنا ما أي" شئ من الكتاب

 أتيتم أين فمن األساسية، والفروض الدينية والثوابت
 بل ... القرآن؟ منها خال وقد" فرض الحجاب" بكلمة
 تغطية بمعنى يذكره لم مرات 7 القرآن في الحجاب ذكر

 الكريم القرآن أن دائما يصرحون القوم لكن أبدا، الشعر
 ثالثة وأن وزعمائهم ألئمتهم األولوية وأن ثانوي لديهم
 أو الُربع، له فقط هللا كتاب أما الروايات في الدين أرباع

 والحديث القرآن تعارض إذا" الشيخ فضيلة قال كما
 ...با إال قوة وال حول وال! .!!.".أولى فالحديث
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 اإلبداع مرحلة من األناضول دراما انتقلت كيف 
 أرباحا تُدر التي اإلبداعية الصناعة مرحلة إلى الفني

  بالماليين؟
 فئات على وذوتستح المتواصلة النجاحات تحقق كيف 

  الجماهير؟ من عريضة
 العربي للجمهور المتزايد استقطابها عوامل هي ما 

   المشاَهدة؟ نسب على التربع في واستمرارها
  

 في التفكير إلى يدفعنا التساؤالت؛ لهذه أجوبة عن البحث
  ǃالدراما هذه طبيعة

  
 أصدرته والذي يوتيوب، لمؤسسة سنوي تقرير آخر في

 الموقع خالل من عليه االطالع مكني( 2020 سنة نهاية
 السنة هذه خالل أنه فيه تْ  ذكر ،)للمؤسسة الرسمي
 في مسلسال 150 بــــ متمثلةً  التركية الدراما ُعرضت

 كل في ُمشاِهد مليون 700 مجموعة وما دولة، 146
 والخليح والعراق الشام منطقة فيها بما العالم، قاّرات
  .إفريقيا وشمال العربي

  
  
  
  

 ظلت العربية، المنطقة التركية الدراما تدخل أن قبل
 على – أجنبية كدراما – مهيمنةً  المكسيكية الدراما

 طويلة لفترات الخليج إلى المحيط من العربي التلفزيون
 اللغة حسب والفرنسية، األمريكية الدرامتين جانب إلى

  عربي بلد كل في األولى األجنبية
  ). فرونكفوني/أنكلوفوني(
  

 عن بعيدة ظلت وثقافةً، لغةً  األجنبية الدراما هذه أن غير
 اهتماماته تعكس ال فهي الشرقي، المجتمع تقاليد

 منها والكثير جدا، متحررة كونها إلى إضافة وهمومه،
 الواضحة بالمبالغة يتسم ألنه العائلية للمشاَهدة يصلح ال

 لهذه. الخيال في واإلغراق الحميمية المشاهد في
 لدن من متابعتها نسب تراجعت رهاوغي األسباب
 بدأت جديدة دراما هناك وأن خاّصة العربي، الجمهور

  المشاهدين، من واسعة مجموعات اجتذاب في تنافسها
 أن إلى العربية القنوات اهتمام على استحوذت كما

 دراما إنها واالستقبال، المتابعة نسب في الّصدارة تبّوأت
  .األناضول

  
 سنوات« مسلسليْ  عرض بعد ،2007 سنة ومنذ هكذا

 مسلسل وعرض ،Mbc شاشة على »نور«و »الضياع
 Abu dhabi قناة على ،2009 سنة »الذئاب وادي«

. العربية الفضائيات معظم التركية المسلسالت غزت
 لتشكُّل األولى اإلرهاصات آنذاك األعمال هذه مثّلت وقد
 في التركية الدراما تلقي ظاهرة« نُسّميه أن يمكن ما

 فنية عوامل فيها ساهمت ظاهرةٌ . »العربي الوطن
 باللهجة التركية المسلسالت بلجةُ د: أجلّها من وجيهة،
 اللغة في الوسط اللهجة وهي السورية، الشامية العربية

 البلدان وفي العربي الخليج في مفهومة العربية؛
 شرقية عقلية ذات بيئة في أُنتِجت أنها كما .المغاربية

 حيث من لنــا مشابهةٌ  بيئةٌ  العربي، مهورالج من قريبة
 عن فضال. االجتماعية التقاليد وبعض الدينية العقيدة

 اإلخراجية الرؤى وتنوع الرائدة اإلنتاج شركات كثرة
 المميَّزين األتراك والُممثلين الممثالت ووفرة

 مختلف وأداء الشخصيات تقمص في والمحترفين
 بل بالواقع مرتبطة مادرا هي. إليهم تُسند التي األدوار

 ما يتابع أنه يحس المتلقي يجعل ما هذا به، متزّوجة
 الذي التاريخي واإلطار االجتماعي السياق في يحدث
  من تخلو ادـــتك ال ُمبهرة تمثيلية فنية بطريقة فيه، يعيش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 طلب إلى يدفعه قيقيح إبداعي قالب في المفاجئات 

  .المزيد
  

 الوطن في التركية للدراما الملحوظة النجاحات بين من
 موسمين، في  »گول فاطمة ذنب ما« مسلسل العربي؛
 ،2011 و 2010 سنتي التوالي على تركيا في ُعرض

 ،2013و 2012 سنتا وُعرض ،Canal D  قناة على
 ديعا ماك المصرية Cbc وقناة السعودية Mbc قناة على
   .Mix belaraby  قناة على حاليا

" يورانتش إيجة" المؤلِّفتين بين مشترك  السيناريو
 هالل" للمخرجة فكان اإلخراج أما ،"ملكجينتشأوغلو"و

. »ياپيم آي مؤسسة« قِبل من اإلنتاج تم بينما ،"سارال
 إذ المشاهد ينساها ال التي المسلسالت بين من هو

   .هبأسر العالم في عرض
  

 بالزمن نعود التلفزيوني، المسلسل على نركز أن قبل
 كاتبا هناك أن لنعلم سنة، وأربعين ستّةً  ،2021 سنة من

 Vedât توركاللّي ِودَاد" يدعى تركيا روائيا
Turkalli"  عام الحقيقية الواقعة عايشوا ممن كان 

 جريمةُ  الشهير، المسلسل منها اقتُبِس والتي ،1975
 فاطمة" الفتاة ضحيتها تكان التي الجماعي االغتصاب

 هي ستبرئ ُشبّان خمسة من انتهاكها تم حيث" ولگ
  .منها يقترب لم ألنه أحدهم

   
 نص في المريعة الحادثة يوثق أن" توركاللي" قرر

 سيناريو على مبني فالفيلم لذلك آنذاك، يُنشر لم طويل
 تركيا في الشهير الماركسي - األديب هذا كتبه جاهز

 ثم »ولگ فاطمة ذنب ما« وعنونه -الشرقية وأوروبا
 الذي "Sureyya Duru  دورو صوريا" للمخرج قدّمه

 بالفعل حدث ما فيهِ  َعرض ،1986 عام سينمائيا أخرجه
 محامو ينتهز وكيف" ولگ كيتانجي فاطمة" للفتاة

 يحكم إذ االغتصاب؛ جريمة قانون في بندا الُمغتِصبين
 من الزواج يُقّرر إن ما للمغتِصب بالبراءة القاضي

 وعملَ  المتهمين دفاع استغلها التي الثغرة المغتَصبة،
 ُزوًرا الجريمة في الخامس الشاب إشراك على

 كالمدلّلين غنيا وليس عاطفيا كان فقد. وبموافقته
 من الزواج على موافقته مسألةَ  سيسّهل ما األربعة،

 وتأثر الجريمة بعد بالذنب أحسّ  الذي وهو المغتَصبة،
 المستهترين رفاقه من الفتاة يخلص لم ألنه غابال تأثرا
 تلك الفيلم مشاهدو يستغربه قد ما أن إال الواقعة، أثناء

 يتجاوز فلن ،"فاطمة" بها عامل التي السيئة المعاملة
 وهو اغتصبوها أصدقاءه ألن تُزعجه التي الوساِوس
 تارة، وقبول تارة رفٍض  بين الوضع فيستمر تزوجها،

 اختالف وهذا. منهم من ثالثةً  بقتله يلمالف ينتهي أن إلى
 يُمّجد فالفيلم والتلفزيوني، السينمائي العملين بين جذري
 المتخلّف الجانب عن الناتجة البالية، االجتماعية التقاليد

 ِحدَّةً  الفتاة مأساةَ  يزيد الشرقية،إذ الذكورية العقلية في
  .االعتبار لها ويعيد يُكّرمها المسلسل بينما وألما،

  
  
  
  

 والكاتب المسلسل إنتاج شركة بين االتفاق تم عندما
 مسلسل إلى الفيلم سيناريو تحويل على"توركاللي ِودَاد"

 إيجة" السيناريو كاتبتا قامت ،2009 سنة تلفزيوني
 الحكاية تيسير يتم حتى الالزمة الفنية بالتعديالت" وملك

 نبيري" الالمعة الممثلة أدّت وقد. تلفزيونيا األصلية
 ولگفاطمة"الُمستضعفة اليتيمة الفتاة دور ،"سات

 لمدينة التابعة »ديالر« قرية من المتحدرة" كيتانجي
 إال الحنون الطيب الرجل" لمعي" شقيقها مع »إزمير«

  .المتسلّطة" ْميَسَّر" وزوجته الشخصية، ضعيف أنه
.   

 االغتصاب ضحية دور تمثيل" سات بيرين" أتقنت
 في خالله من نجحت ُمدهٍش، وتقمٍص  كبيرة ببراعة

 التي الحقيقية الشخصية مع يتعاطف الجمهور جعل
 سعيدةٍ  ريفيٍة، فتاةٍ  مع يحدث قد ما ألبشع تعرضت

 الصياد خطيبها من زواجها وتنتظر الهادئة بحياتها
 الحادثة بعد عنها سيتخلى والذي". نالجي مصطفى"

 يكون أن يجب كان ما عكس شيء كل ستضع التي
  .مفزع كابوس إلى الجميل حلمها حّولوا دلق. عليه
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 :هم طائشين، شبّان ثالثة لدن من الفتاة على االعتداء تم 
". ناملي مراد"و" رشدان عثمان"و" رشدان سليم"

" سليم" خطوبة حفل من عودتهم طريق في صادفوها
 الثمالة، حدّ  سكرٍ  حالة في وهم الضاحية في" مرام"و

 المتأّهب خطيبها توديع لىإ طريقها في كانت فقد هي أما
. جديدة صيد رحلة في زمالئه مع المركب على لإلبحار

  .)المذبلجة العربية النسخة من األسماء(
  

 وفظاعة حقارة بكل اغتصابها على الثالثة تناوب
 أنهم لو شيئا يخسروا لن عابرة لنزوةٍ  مستسلمين
عا االغتصاب مشهد كان أهملوها؛  فانتهاك جدّا؛ مرّوِ

 اآلالم وأسوأ األذى وإلحاق وترويعها" فاطمة" براءة
 لقطات يتابعون وهم المشاِهدين، على هيّنا ليس بها

 أَدّتها مؤثّرة لقطاتٌ  الذّهب، مثل إنسانة شرف فيها يُنتَهك
 جوارحه بكل المتلقي معه يندمج واقعيا أداءً " بيرين"

 لو كما الكارثة شرَحتْ  فظيعة مشاِهد إنها... ومشاعره
: مختلطة أحاسيس المتلقي لتنتاب. قيقيةح أنها

 األوغاد وألن. دموع/شفقة/إهانة/غيظ/يأس/غضب
 في الثرية الطبقة من عائلتين إلى ينتمون الثالثة

 جهات لدن من القضية هذه في الدّعم سيلقون »إزمير«
" تالجي منير" المحامي أبرزها من كثيرة، وشخصيات

  .العائلة قريب األصل في هو الذي
  

 ،"مريم الست" الحكيمة شقيق البنت على المعتدين رابع
 لم أنه غير الواقعة، حضر الذي" أولجاز كريم" الشاب
 على  انفجر شديدا ندما التالي اليوم صباح وندم يلمسها

  عليه تنهال األسئلة وبدأت. هستيريا بكاءً  باكيا إثره
 المجرمين رفيقُ  هو... طاوعتُهم؟ لماذا أمنعهم؟ لم لماذا

 متوسط شابٌّ  قريبهم، وال طبقتهم من ليس ولكنه الثة،الث
 تنقلب". غالب" األُسطى ورشة في حدّادا يعملُ  الحال،

 ومساعدَتها بها االهتمام في فيبدأ" فاطمة" تجاه مشاعره
 بجانبها الوقوف وأيضا المريرة النفسية الِمحنة لتجاوز

 اعاإليق إلى خططوا وأنهم سيّما السابقين، رفاقه لمقاضاة
 يشاركهم لم الذي وهو لوحده القضية تبعات ليتحمل به
  .الجريمة في
  

 بـ" فاطمة" لتثق الحلقات من العديد األمر يَستغرق
 كيف: على المسلسل يركز األول الجزء ففي". كريم"

 وكيف الصدمة هذه على تتغلب أن الفتاة لهذه يمكن
 يالثان الجزء في أما قوية؟ امرأة وتكون توازنها تستعيد
 واحدا المذنبين معاقبة إلى جهة من المسلسل فاتجه

 تمهيدا البطل مع البطلة انسجام إلى جهة ومن تلَواآلخر،
  .التراجيدية البداية عن جذريا تختلف سعيدة، نهاية إلى

  
 قضايا يعرض كونه في تتجلى المسلسل واقعية

 الحالة قضية: منها الرهيبة، بالحادثة ُمرتبطة اجتماعية
 فهناك االغتصاب؛ من النوع هذا لضحايا المعنوية

 فعانْينَ  القاسية، التجربة لهذه تعّرْضن النساء من الكثير
 خصوصا ُمرِعبة نفسية آالم من حياتهنّ  طوال أو فتراتٍ 
 يُِردن ال معظُمُهنّ  الكافي، الدعم على يحُصلن لم اللواتي
 يعد لم إذ الرجال، مع التعايش أو الحادثة تلك بعد العيش

  . بأحد الوثوق مكانهنَّ بإ
  

 بالفعل ظهر ما المغتصبة؛ للفتاة المجتمع نظرة وقضية
 حولها ممن" فاطمة" تلقتها التي الالئقة غير المعاملة في

 شقيقها زوجة "ميَسر" و وأهله" مصطفى" كخطيبها
 طرف فهناك الطبقية؛ وقضيةُ . أيضا والغبية المتسلطة

 والمكانة النفوذ ذات وعائالتهم المعتدين في يتمثل ثري
 وعائلتها الضحية في يتمثل فقير وطرف المرموقة،
 إلى الوصول سيجعل متكافئ غير صراعٌ البسيطة،

  .المنال صعبة مسألةً  الحقيقة

  
  
  

: تيمتين على يتأّسسُ  المسلسل أن المشاِهد يالحظ سوف
 فاطمة" على اعتدوا من كل ألن األولى واألمل؛ الندم

 خطيبهاف الحمقاء، فعلتهم على اِجد  ندموا" كيتانجي
 نفسه احتقر ما سرعان عنها؛ تخلى الذي" مصطفى"

 من تأكده بعد خاصة به، واجهها الذي النكران بسبب
 محامي" منير" لمؤامرة ضحية كان وأنه براءتها

 ورغم منها، السماح نيل إلى مرارا سعى وقد األوباش؛
   .محزنة تكون سوف نهايته أن إال له مسامحتها

  
 به أدّت خطيرة هلوسات إلى ندمه فتحول" مراد" أما
 شخصيته تغيّرت" سليم" بينما. المزمن االكتئاب إلى

 شارد شخص إلى نكتة، صاحب مرحٍ  شاب من فجأة
 خطيبته خِسر أنه حتى به، يحيط بما ُمبالٍ  وغير

 آخر شكال الندم عنده اتخذ" عثمان" فيما  ".مرام"
ً  بدا بحيث  إليه الخوف تسربو شيء كل في شاّكا

  . أفلست حتى الشركة في عمله وأهمل سريعا،
  

 الثانية أما. للفتاة وحبا عطفا انقلب" كريم" ندم أن غير
 على وتغلبها استسالمها وعدم الضحية قُّوة في فتتجلى

  .هاب مرت التي الصعبة الظرفية
  
 شبيهاتها كل درب يضيئ أمل شعاع هي" فاطمة" 

ر الالئي   .التجربة بهذه يَْمُرْرنَ  نأ لهنَّ  قُدِّ
  

 هالل" الُمخرجة استطاعت الواقعي السيناريو بهذا
 من النوع هذا جمهور وجذب القصة َحْبكَ " سارال

 جديدة فئات استقطاب إلى إضافة الدرامية، اإلنتاجات
 بها تتميز التي الواقعية ِسمةُ  إذن؛ وهي. المتابعين من

 انتشارها في مهم عاملٌ  التركية، الفنية اإلنتاجات
  .واالقتصادي الفني ونجاحها حضورها واستمرار

  
 لسيناريو الحقيقي المؤلف أن إلى أخيرا نُشير أن بُد ال

 هو ما وعكس ،"توركاللي ِوداد" والمسلسل الفيلم
 المسلسل أن على العربي واإلعالم المنتديات في متداول
 ما« ينشررواية لم الكاتب أن فنؤكد رواية، من مقتبس

 سوى Fatmagül'ünSuçu Ne«  ولگ فاطمة ذنب
 الحمراء، القطة  دار مع 2011 سنة األولى طبعتين في

 مسألةٌ  وهذه بتركيا، تفاصيل دار مع 2016 سنة والثانية
 فمن واألدب؛ الفن تفاعل سياقات في حدثت قلّما

 ومسلسالت، أفالم إلى الروايات تحويل يتم أن المعروفِ 
  .الفريدة التجربة هذه يف وقع ما تماما العكس لكن

  
 ظرفية إزاء نفسها اليوم التركية الدراما تجد ختاما،
 اإلنتاجات وبين بينها الفنية المنافسة بعودة تتسم جديدة

 إال أيضا، والتاريخية الواقعية الجديدة العربية الدرامية
 المصرية المسلسالت على إنكاره يمكن ال تأثيرها أن

 المسلسالت وبافي  أكبر بدرجة والسورية واللبنانية
. أدائيا وحتى  وموضوعاتيا إنتاجيا أقل؛ بدرجة العربية

 أسباب إلى المنتجين التفات إلى أدى إيجابي  تأثير  وهو
 تلك معالجة على فوالوقو العربية المسلسالت تراجع

 متابعة إلى الدراما جمهور عودة يضمن بما األسباب
   العربي اإلنتاج

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أواخر منذ البشرية تشهد 
 في اتصاعد العشرين القرن

 وشن العسكرية، النزعة
 حكومات قبل من الحروب

 خولت التي العظمى الدول
 باستخدام العالم قيادة لنفسها
 التي العسكرية القوة فائض

   دعم مع ذلك ويترافق تمتلكها،
 العالمي واإلعالمي والسياسي المالي القرار مراكز

 الديماغوجي، والتضليل والكراهية، العنف، ثقافة نشرل
 الوعي مستوى وتراجع الفكري، الخبل وتعميم

 البيئة، وتلوث الطبيعة، على التعدي وزيادة اإلنساني،
 بحياة االرتقاء مسألة تضع التي الثقافة ومحاصرة

 وتحقيق واألخالقي، الروحي بعالمه والسمو اإلنسان
  ...االجتماعية العدالة

 
 العالم حكومات قبل من تُدار السياسة هذه أنّ  ويالحظ
 تمثل أنّها تزعم التي العظمى القوى سيّما وال عموماً،
  ...البشرية للحضارة متقدمة مراكز

 
 والخبل والكراهية، والعنف، الحروب طريق إنّ 

 اإلنسانية يقود الديماغوجي والتضليل والتلوث، الفكري،
  ...الهالك إلى

 
 جهود لتضافر وآليات سبل عن للبحث ناألوا آن لقد

 البشرية بمستقبل المهتمين األحرار والمفكرين المثقفين
 وآليات جبهة وتشكيل اإلنسانية، بالثقافة لالرتقاء
 استخدام وحسن الحّب، بثقافة الحروب لمواجهة
 في بما البشرية، لخدمة والتكنولوجيا العلم، منجزات

 وتطبيقها مهمة،ال هذه لتحقيق برامج وضع بحث ذلك
 واألممية الوطنية المنابر من باالستفادة الواقع في

 موقع وأدعو... المهمة هذه لتحقيق الحرة الموضوعية
ً  كان الذي ،"المتمدن الحوار"  الثقافة نشر في سباقا

 منبراً  يفتتح أن الحرة الحضارية التقدمية اإلنسانية
  ...الملحة اإلنسانية المسألة هذه لمناقشة

 
ً  فضاء البشرية قتستح ً  فكريا ً  وثقافيا  في يقوم إنسانيا

 والحرية، والعدالة، والجمال، السالم، قيم على جوهره
 لمعالجة اإلنساني، والنقاء البيئة، ونظافة والمحبّة،
 بإعمال تواجهها، التي التحديات ومشكالتها أزماتها،

 أمس في وهي والحروب، العنف عن بعيداً  العقل،
  ...ذلك إلى الحاجة
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 عربية" ديوانها في الصح ميساء الشاعرة أخذتني 
 الذكوري الشعر قضية إلى) 2022" (الغربة وفاكهة
 الذكور من األدباء هيمنة كبح ظل في األنثوي، والشعر

 األدب وعلى عامة، العربي األدب مجال على
 من طويال ردحا استمرت أن بعد خاصة، الفلسطيني

 في نهضة نشهد األخيرة، السنوات في بدأنا، فقد. الزمن
 المرأة تتبا بحيث األنثوي، الفني اإلبداع مجاالت كل

 الفكرية، المجاالت من العديد في للرجل حقيقية منافسة
 أوسع من األكاديميّ  التعليم مجال دخولها إثر وذلك

 نتيجة الذكور على حكرا المدارس كانت أن بعد أبوابه،
 اإلناث انتساب أهميةَ  األهل من كبيرة نسبة وعي عدم
 لنسبة إال حينه في يتسنّ  ولم التعليمية، المؤسسات لهذه

. والثانوية االبتدائية الدراسة إكمال منهنّ  جدا ضئيلة
 األنثوي اإلبداع مجمل إلى نوعية إضافة فالديوان

 تختلط ال وكي. كمية إضافة مجرد وليس الفلسطيني،
 ما تحت ينضوي الديوان هذا أنّ  نرى ال فإنّنا األمور
 اإلبداع من النوع لهذا إذ ،"النسويّ  األدب" يسمى

 مواضيعه في تتطابق ال التي الخاصة مميزاته
  .الديوان هذا قصائد مع وطروحاته

 
 لكنّ  الرجال، على حكرا يوما العربي األدب يكن لم

 الحال هو كما للمرأة ميّسرا يكن لم الميدان هذا ولوج
 لطفلة يقدّمها مراهق، فتى من وردة كانت فقد للرجل،

 من وحرمانها بمعاقبتها كفيلةً  مدرستها، من عائدة
 فدوى الفلسطينية الشاعرة سيرة في ولنا الدراسة، متابعة
 منذ والشعر، باألدب شعفها رغم إذ مثال، خير طوقان
 البقاء عقوبة عليها العائلة فرضت أظفارها، نعومة
 طوقان إبراهيم الشاعر أخوها أنقذها حتى البيت حبيسة

 بعين أنظر فإني لذلك. الشعر كتابة أصول بتعليمها وقام
 نثرا نوعه، كان مهما أدبي أنثويّ  إصدار أي إلى الرضا

  .شعرا أو
 

ل إزاء اليوم، إنّنا،  نسبة بارتفاع يتعلق فيما الفت تحوُّ
 األكاديمية، الدراسات معاهد إلى اإلناث من المنتسبات

 الفلسطيني العربي األدب صورة على مباشرة يؤثّر مما
 فقد هنا، بالدنا في وبالذات مواضيعه، وعلى المعاصر
 األخيرة، السنوات في كلّي، شبه بشكل المرأة سيطرت

 كما العربية، المدارس في والتعليم التربية حقل على
 وتتعدى بل تعادل، العربيّات الجامعيّات نسبة أصبحت

 وبات المواضيع، بعض في الرجال من األكاديميين نسبة
 شتى في مباشرة نتائج التحّول لهذا يكون أن طبيعيا

 المرأة دخلت بحيث األدب حقل اتّسع فقد. المجاالت
 كانت ما. أبوابه أوسع من المجال هذا الفلسطينية العربية

 النبرة تلك لوال بالذات، هنا لتراودني، الفكرة هذه
 وهي الصح، ميساء شعر في تبرز التي القوية األنثوية

 وفخر باعتزاز كشاعرة، ذاتها، عن تتحدث التي
  .الحقا سنرى كما كبيرين،

 
 بالدنا، في العربية، المرأة أنّ  يعني ال أعاله قيل ما إنّ 

 تشاء ما تقول أن لها يتيح الحرية من بقسط تنعم هنا،
 كي بقوة، معصمها على يشدّ  زال ما فالقيد تشاء، ساعة

 ال وهي". الممنوع"و" المسموح" إطار عن تخرج ال
 البيئة ظلم ومن أوال، القربى، ذوي ظلم من تعاني تزال
 يلفت أمر حديث شعر ديوان صدور فإنّ  ولذلك. ثانيا

 لولوج بالنفس وثقة جرأة يتطلب األمر ألن األنظار،
 وأنّنا سيّما للمرأة، منها الشرقي للرجل إتاحة أكثر عوالم

 الرجال سيطرة على طويلة، سنوات امتداد على اعتدنا،
 العربيات الشاعرات نسبة كانت فيما األدب، حقل على

 اّلنهضة أما الرجال، نسبة من بكثير أقل الفلسطينيات
 حقل في فهي األنثوّي، اإلبداع مجال في األبرز،

  .األكاديمية الدراسات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عليه يطلق ما وخصوصيات ميزات في أدخل لن
 الباحثين من الكثير اهتمام رغم ،"النسوي األدب"

 المستوى إلى سأنظر بل الموضوع، بهذا والدارسين
 خالل من الشاعرة، شغلت التي المواضيع وإلى الفني
 النساء من  كغيرها الخاصة، ظروفها لها أنثى كونها

 ميساء عملت فهل. محافظ مجتمع في يعشن اللواتي
 أي وإلى الشعر؟ عالم في المألوف اختراق على الصح
  مدى؟

 
 تجربة محصلة هي نوعها، كان مهما كتابة، كل إنّ 

 ميساء الشاعرة أنّ  لنا ويبدو عامة، أو ذاتية إنسانية
 على حولها من يدور ما مع التجاوب سريعة الصح

 يمكن عدة مواضيع فطرقت والخاص، العام الصعيد
 نظَرنا لفت فقد. القصائد طيّات في عليها يعثر أن للقارئ

  عن البحث ظاهرة من اــوقلقُه الشباب، لــبجي اهتماُمها
 له يتعرض وما والوطن، األهل عن بعيدا جديدة حياة 

 بيئتها في الجميل عن تبحث فنراها عنف، من المجتمع
 التي السلبية ظواهره تتناسى أن دون لتبرزه، ومجتمعها

 تلك إلى باإلشارة تكتفي ال وهي. مضجعها تقضّ 
 من العديد إبراز على تعمل إنما والنواقص، المساوئ
 عن بعيدا التوازن، عن بحثا أيضا، اإليجابية الجوانب
  .اإلحباط

 النبرة الصح ميساء الشاعرة قصائد معظم على تطغى
 أجواء إلى بعضها، في تعيدنا، التي الخطابية الحماسية

 العربي الشعر في عليها اعتدنا التي المفاخرة شعر
 والنسب، بالحسب العرب تفاخرَ  طالما إذ الكالسيكي،

 الملهوف، وإغاثة والجود والكرم والشجاعة والمروءة
 بالرجل وثيقا ارتباطا المواصفات هذه فارتبطت
 إلى فعمدوا التقليدي، العربي مفهومها في والرجولة

 بمظهر الممدوح أو الشاعر ظهر بحيث ذلك في المبالغة
 والكريم غبار، له يشق ال الذي الشجاع أحيانا، الخارق

 وهو للضيف، ذبيحة ابنه تقديم في يتردد ال الذي
 جارته عرض يصون الذي والشريف الوفيّ  العفيف،
  الصح؟ ميساء الشاعرة تفاخر فبماذا. وجاره

 
 الصفات هذه لبعض ذكرا شعرها في أنّ  القارئ يالحظ

 إنّها بل بها، تكتفي وال عندها تتوقف ال لكنّها التقليدية،
 الَخْلق مثل فكرها تشغل ومزايا صفات إبراز على تعمل

 تتجلى كما األمور، من وغيرها الواسعة والثقافة والُخلُق
 !":هداياكم؟ أتؤذيني" قصيدة في

 َوْفًرا زادَني بَِخْلقٍ  نَقّاني هللاَ  ألَنّ "
 ُعمًرا َمدَّني وُخْلقا

 أْصلي في اْلجاهَ  َوساقَ 
 جارٍ  دائمٍ  َكْنهرٍ  َسيَّالٌ  الخيرَ  ألنَّ 

ْهرِ  َوقَدُّ   بتّارُ  اْلعَينِ  َوَسْهمُ  َمْمشوقٌ  الزَّ
 لَْفظي حالهُ  َطليقٌ 

بِّ  َهدايا  أَْعطاني الرَّ
 أْحياهُ  اْلَوْجدِ  َحاللُ  َمْغروًما باتَ  َوقَْيسي

 َمْوجوّعا ُزْرتُ  ألنّي
ْعبَ  قََطْعتُ   َوأُْعطيهم ألْلقاهم َسْعدٍ  في الصَّ

 أَْفراًحا اْلَكْونِ  إلهُ  فَيُْعطيني
 نَقّاني؟ الربَّ  بِأنَّ  ذَْنبي فما َغيري عنْ  هللاُ  َحباني

ْعرِ  قَوافي َكَخْنساءٍ    ".أَْلقَتْ  إنْ  الّشِ
 

 على العرب نهج ما بين الجمع هذا فعال الالفت من
 تجعلها، مبتكرة ميزات وبين وكرم، جاه من به التفاخر

 عليها، بعطاياه كرم فا. ومتميزة متفردة هي، ترى كما
 لغيرها، وحسد غيرة ودافع لها غبطة مدعاة ذلك فكان
 ثنايا بين من بارز بشكل المرأة تطل بالذات، وهنا

 تحياه الذي العشق حالة بروز خالل من سواء النص،
 حباها طليق بشعر تفردها خالل من أو ومسرة، بغبطة

 والخنساء. منسابةً  الخنساء كقوافي قوافيها فكانت به، هللا
 الجاهلية في عمرها نصف عاشت مخضرمة شاعرة

 حتى متفّردا نجاحا وحققت اإلسالم، في الثاني والنصف
 أشهر من جعلتها التي والروايات الحكايات عنها رويت
 إنها قيل وقد الشعر، نظمن اللواتي العربيات النساء

 النساء، أشعر إنها لها قال حين النابغة حكم رفضت
 قصدت فهل. والرجال النساء أشعر أنا بثقة فأجابت
 الشعراء مع خفيّة منافسة في تدخل أن الصح ميساء

 عليه نؤّكد أن نستطيع ما! سواء؟ حد على والشاعرات
 وفي وبإنجازاتها، بذاتها ثقتها إبراز على حرصها هو

 أو" شاعرة" كونها على التشديد أما. مجال من أكثر
 تعلمها هي ذاتية دوافع هناك أن بدّ  فال ،"الشاعرة"

 التقليد عن أعاله، جاء كما الحديث، كان فإن. جيدا
  المفاخرة أن يرون ممن فنحن الفخر مجال في والتجديد،

 لديّ  وهي التجديد، باب من بالذات، األدبي، باإلبداع 
  .والنسب والحسب بالجاه الفخر من قبوال أكثر

 
 من كبير كم على يعثر أن بسهولة القارئ يستطيع

 مواقع في قصائدها بها تبوح التي والحماسة المفاخرة
 عن الدفاع من حالة هناك أنّ  المرء ليدرك حتى عدة،

 في التشكيك لبعض تعرضت قد الشاعرة وكأنّ  الذات،
  فــالموق رارــتك خالل من ذلك ويتأّكد. الشعرية قدرتها
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 :منها موقع من أكثر في 
 باِطًال  بَمْريَمَ  قُولوا"

َطبْ  تَْجنيها َستَظلُّ   الرُّ
 اْسُكتِي ِلَمْيساءَ  قُولوا

  "اْألدَبْ  تَْكتبُهُ  َستََظلُّ 
 
 على الصح ميساء أشعار في الحماسة تقتصر لم

 شعر مجال إلى تعدّته بل والعتب، واللوم الفخر مواضيع
 التي الغزل قصائد من به بأس ال كم ديوانها ففي. الغزل

 حياتها، شريك لزوجها به بأس ال قسما منها خصصت
 الغزل فيها يمتزج ،"فاشهدوا حبيبي هذا" قصيدة أبرزها
 ال وسجايا مزايا على نقع حيث والمفاخرة، بالمديح
 في التي األنثى كانت ولما. ترى ما وفق إاله، يمتلكها

 نبرة تجلّت فقد الزوج، بهذا سعيدةً  الشاعرة داخل
 ،"فاشهدوا حبيبي هذا" جملة تكرار في بالذات الحماسة

 تناغمت. ومزاياه سجاياه تعداد في المعنوي التكرار وفي
 من وتآلفت والقافية، الوزن موسيقى مع السعادة هذه

 الذي الفرح إيقاع مع الداخلية يقىالموس تجاوب خالل
  .الراقص القلب يغمر

 
 به" يتحلّى" لما وحده الزوج على المفاخرة تقتصر ال

 في بارزة حصة الحبيبة، األخرى، هي فلها خصال، من
 دون مميّزة، يجعلها عما الحديث في تتردد فلم ذلك،

 جعلت أخرى مواقع في لكنّها أعاله، رأينا كما سواها،
 لسانها، على ال الزوج، لسان على ترد الخصال تلك

 :مصداقية أكثر تكون حتى
 بِالثَّراءِ  أَْطَمعُ  ُعدتُ  َما ُكلُّها اْلَمَكاِسبُ  أَْنتِ " ِلي َفيَقُولُ "

 اْلِغنَى َوَال 
 " . . .أَنَا َوَمِعي ِلي دُْمتِ  َما

  "فَاْشَهدُوا َحبِيبِي َهذَا
 

 لدى الغزل، شعر في وكشاعرة، كأنثى الذات، تجلّي إن
 ندّا امرأة نفسها ترى فهي جدا، بارز الصح ميساء

 الخصال من تحمل وشاعرة وامرأة ناحية، من للرجل،
 تتميّز سيدة رؤيتها، وفق يجعلها، ما المواصفات ومن
 حباها فما. والفضيلة والمعرفة العلم في النساء بقية عن
 بعض. حولها ولمن لها فخر مدعاة جعلها صفات من هللا

 قباني نزار الشاعر اعتزاز أجواء إلينا تعيد الميزات هذه
 ولكن. سواه دون لنفسه نسبها بميزات وافتخاره بذاته

 الفخر في معه تشاركت وإن نزارا، ليست ميساء
 عمر أجواء يعيد الذي الشاعر فهو بالذات، واالعتزاز

 فتعتدّ  ميساء أما النساء، مع تجاربه في ربيعة أبي بن
. األدبي ودورها الفكري عطاؤها أهمها أخرى بأمور
 األميرة الشاعرة أذهاننا إلى يعيد االعتداد هذا بعض

 كسيدة الكتب تذكرها التي المستكفي بنت وّالدة األندلسية
 وعلية واألدباء الشعراء أنظار لفت من تمّكنت قوية
 العادات كل تعدّت التي وّالدة ليست ميساء ولكنّ . القوم

 ببيتين ثوبها زينت حين سنة ألف حوالي قبل والتقاليد،
 :الثاني دون باألول نُذّكر الشعر، من

   للمعالي أصلح وهللا أنا
 تيها وأتيه مشيتي وأمشي

 من قبلتي وأعطي خدي صحن من عاشقي وأمّكن
  يشتهيها

  
 البيت في وّالدة قالته ما تقول أن الصح ميساء كادت

 ألنها الثاني، البيت في جاء ما على تأتي أن دون األول،
 منه أين عطوفا، محبا عفيفا مخلوقا تحب فيمن ترى

 ساللة من أنها تدّعي وال! وآخرون وقيس جميل
 واثقة لكنّها زيدون، ابن الوزير عاشقها وليس الملوك،
 وغنج حب من تبادله ما حبيبها يستحق. تسير الخطو
  .ودالل

 الغزل شعراء ذكرها التي بالمعاني الشاعرة، تكتفي ال
 بل وعفة، وعطاء وإخالص وتفان رقة من العذريون،

 الجاهلية منذ المديح، بشعراء تذكرنا صفات إلى تتعداه
 نبرة الصح ميساء شعر ففي. العباسي العصر وحتى

 كما غزلها، في حتى تحاشيها تستطع لم بارزة حماسية
 فإذا الزوج، مع الرقيق كالمها وفي أعاله، ذكرنا

 غير وبحزم. حاتم منها أين بخصال يتحلّى الحبيب
  .تردد دون متواصل وعطاء وعدل وصرامة معهود،

 
 التقليدية، المواصفات عند بالتركيز الشاعرة تتوقف لم
 يتم لم حديثة ومواصفات ميزات إضافة إلى عمدت بل

 معطاء، عمله، في مخلص فهو قبل، من إليها التطرق
 :وعدالة عدل ديدنه متفان،

 َطْبِعهِ  ِمنْ  تَْعَجبُوا َال "
 بَِحْزِمهِ  الشَِّديدُ  فَُهوَ  تُْخِطئوا لَمْ 

 بُِحْكِمهِ  اْلَمتِينُ  َوُهوَ 
 بَِسْهِمه اْلَوِليدِ  إْبنِ  وكخالدٍ 

 تَْقتَِضي اْلعَدَالَةُ  َما إذْ 
 َعاِجًزا يُْقِصفُ  الظُّْلمُ  اْستَبَدَّ  َوإِذَا

 لِحقِّهِ  النَِّصيرَ  َوقَفَ 
 أَْعدَاُؤه َطغَى َمْهَما
 نََوالُهُ  ُمَحالَ الْ  َكانَ 

َراعَ  َوقَفَ  َمنْ  َخابَ  َما ُعْنَوانُهُ    “ِلَحقِّهِ  الّشِ
 

 إيجابية صورة غالبيتها، في الصح، ميساء أشعار تحمل
 من ذلك فإنّ  سهاَمها إليه تُوّجه حين أما الرجل، عن

 العربي" النسوي األدب" معظم أنّ  وفيما. ولوم عتب
 التخلّف مسؤولية الرجل تحميل إلى يميل الحديث
 بصورة الرؤية، هذه وفق أكثر، يهتم الذي العربّي،

" ضعفها" استغالل إلى ويميل بجوهرها، ال المرأة
 األدب" من بعضا أنّ  لدرجة ذكورية، ألغراض

 والزوج، واألخ األب على يحمل الحديث" النسوي
 أما. وظلم غبن من المرأة له تتعرض ما وزر ويحّملهم

 زوجها بمواصفات تهيم زوجة تبدو فإنها الصح ميساء
 رفيقا به وتعتز مصالحة حالة في معه تعيش تحّب، الذي

  .وحبيبا
 

 ناحية، من الُمتيّمة، للعاشقة صورة شعرها في نلمس
 ففي. أخرى ناحية من وباختيارها، بذاتها والفخورة
 صورة رسم إبرازها؛ على تحرص معادلة قصائدها

 الرجل، لسلطة الخنوع دون ناحية، من للحبيب، إيجابية
 دون يحول عائق بأي ترضى ال كما. أخرى ناحية من

 الرجل إزاء والمشاعر األحاسيس حقيقة عن التعبير
 على تحافظ فهي الُهيام، حد تصل أن دون تحّب، الذي
 لم حين في المتزنة، والعاطفة العقل بين الفاصل الحد

 والعشق الحب مشاعر إظهار من العربي الرجل يتردد
 فبدا العذري، الشعر في تجلى كما الحبيبة، في والُهيام
 رئة من يتنفس الضياع، حد إلى هائما العذريّ  الشاعر
 وحده ويحمل غيرها، دون وحدها لها ويعيش الحبيبة
 الموقف هذا تكرر وقد. كتفيه على العشق أوزار

 في ينعكس كما حديث، شاعر من أكثر عند" العذري"
 :قال الذي الصغير لألخطل التالي البيت

  كتفيّا على الهوى تبعات لتلقى الوحيد العاشق أأنا
  

 االنسجام من جوا تخلق أن الصح ميساء الشاعرة تْؤثِر
 المواجهة عن بعيدا الرجل، مع الرغيد والعيش والسالم

 في جاء الذي العربي" النسوي األدب" تميّز التي
 الكلّي االنعتاق إلى يدعو مباشرة، مواجهة أدب معظمه

 أن العربية المرأة اعتادت أن بعد الرجل، سلطة من
 في بارز نسوّي، جانب من هناك كان فإن. تابعا تكون
  القارئ لعين تبرز التي األنا ةــمركزي فهو اءــميس شعر

 وعدم والحماسة التحدي عن فضال تكتبه، ما معظم في 
 الظل، في أبقاها الذي التقليدي المرأة" خجل"ب التقيد

 ومزايا صفات لها امرأة وبكونها بأنوثتها فخورة هي بل
 مما والثقافي، العلمي التحصيل إلى األنوثة تعدت

 بالفخر وجديرةً  بالحب جديرةً  متفردةً  ترى، كما يجعلها،
  .والتألّق

 
 وفق نسويا شعرا تكتب ال الصح ميساء كانت فإن

 الصوت عن تتنازل لم أنّها إال ،"النسوي األدب" معايير
 سبق عن صوتها تستعيد" شهرزاد" وكأن ،األنثوي

 دون للرجل الند مرتبة في نفسها وضعت وقد إصرار،
 تجاه وأحاسيسها مشاعرها عن التعبير من تتهيّب أن

 لذلك فخصصت وشفافية، بوضوح أحبّت، الذي الرجل
 والرفيق الحبيب فهو موقع، من وأكثر قصيدة من أكثر

 الظالم أخرى مواقع في وهو والداعم، والمعطاء والوفيّ 
 وحاكت قلبها، أعطته أن بعد عليه لفضلها يتنّكر الذي
 لكنّها، حصانا، راكبا يحضر الذي الفارس حكايات حوله

 تضعف، ولم تنحن لم وخيبة ألم من فيه هي مما بالرغم
 بإرادة مسلحة بالمرصاد له تقف قوية صارمة بقيت بل

 :النهائي القرار صاحبة هي لتبقى وبثقة
 َواْختَفَى َشظايا َولَّى قَْلبُها، تََحطَّمَ  َمنْ  تؤاخذْ  ال ال"

 اْلَهَوى كانَ  ْمثلَما أُعيدَكَ  َحتّى كاِمًال  ُعْمًرا تَْحتاجُ 
 اْنتََهى ِمْنكَ  الَِّذي ُكلُّ 

 ِعبادَتِي ُطقوِس  ِمنْ  أَقَلتُكَ  ُصْبًحا
 َخْلَوتي يُطاِردُ  ُحلًُما تَعُدْ  لَمْ  ال

تِي اْلِحصانِ  َظْهرِ  َعلَى بََطًال  تَعُدْ  لمْ  ال  بِِقصَّ
 "ِروايَتِي ِخيامِ  ِمنْ  قَْيًسا أَْخَرْجتُ 

*** 
 بالرجل عالقتها على الشاعرة مواضيع تقتصر لم

 لتطرق الشعر باب فتحت بل بالذات، والمفاخرة
 فنراها. وقومية وطنية فكرية، اجتماعية، مواضيع

 معها، التجاوب سريعة اليومية، لألحداث متابعة
 اإلنسانية المشاعر من الكثير القصائد هذه فضّمنت
 بأمن والعيش والمحبة التآخي إلى تدعو التي الجياشة
 بحس المرء تحلّى إذا إال يتأتّى ال ذلك أنّ  معتبرة وأمان،
 قصائد ثالث تخصيص الفتا وكان. صادق وطنيّ 
 بالدنا أهل عليها يطلق عربية، بلدات ثالث فيها تناولت

 التي وسخنين، عرابة حنا، دير": األرض يوم مثلث"
 الفلسطيني العربي الشعب أبناء بوجدان ارتبطت
  .والمسكن البيت عن الدفاع في الكفاحية بمواقفها

 
 الشعرية نصوصها معظم يميّز الذي الحماسة طابع إن

 بقية على وتغليبه األنا ضمير توظيف استدعى
 تركيزوال الخطابية النبرة مع يتالءم وذلك الضمائر،

 الضمير هذا فقط يعني ال األنا وضمير. الذات على
 على يدل ما كل أو المتحركة، التاء يكون فقد المنفصل

 والمواجهة، التحدي نبرة تبرز منها الكثير ففي. المتكلم
 مباشر غير أو مباشر بشكل اآلخر مع الحوار عن فضال
 تطرحه بما عميق إيمان من نابع وذلك. أخرى أحيانا

. والمواقف المواضيع هذه مع تام انسجام ومن الشاعرة،
 من غيره من أكثر للشاعرة، الضمير هذا استعمال يتيح

 وعلى األنا وعلى الداخل على التركيز الضمائر،
 المونولوج من االنتقال عبر تحملها، التي األيديولوجيا

  التحاور رقعة لتوسيع جدا، الفت أمر وهو الديالوج، إلى
. الفكرة من جزءا ليصبح وتحفيزه وتجنيده المتلقي مع 

 الرتابة تبعد اختالفها، على الحوارات، هذه فإن وبالتالي
 الضمائر، تنويع خالل من المشاركة على األبواب وتفتح

  .لألنا تامة شبه سيطرة مع
 

 مع خفيا ليس حوار في بارز بشكل الشاعرة أنا تتجلى
   رأيها، حسب كونها، في هاــتجليات قمة وتصل الخصوم،
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 على وما األدبي، العالم هذا اختراق على قادرة شاعرة
. بإنجازاتها أيضا هم يفاخروا أن إال الخصوم هؤالء
 لكني ذلك، على اقتصر لو الشاعرة موقف سأدعم كنت

 فخر مدعاة والجاه األصل يكون حين تحفظي أسّجل
 :واعتزاز

 َمدَّني ِربّي بِاْلجاهِ "
 َواْلَحَسبْ  الْمَكانَةَ  زادَ 

 ِعباِدهِ  لِخيَرِ  أَْسدَى
 ".َوالنََّسبْ  اْألقاربِ  فَْخرَ 

 واألساطير الحكايات توظيف على الشاعرة تعمل
 كثيرا وتحيل والذئب، ليلى حكاية مثل والعالمية العربية

 الكريم، القرآن في وردت كما األنبياء قصص على
 الشعري النص تأثيث إنّ . يوسف سورة إلى وبالذات

 تعزيزه أو سابقة، أخرى نصوص على باإلحاالت
 القارئ يرهق قد الثقافية، واإلحاالت بالرموز وإثرائه
 أنّ  يبدو. المتمرس للقارئ المتعة يجلب لكنه العادي،
 يقيم الذي الضمني بقارئها تؤمن الصح ميساء الشاعرة

 إيَزر، وولفجانج األلماني المنظر يرى كما النص، داخل
 مصادر مع بتناّصات قصائدها إغناء في تتردد ولم

 والشرقية، الغربية األساطير إلى يعود ما منها متعددة،
 الكريم، القرآن مثل الدينية الكتب إلى يعود ما ومنها

 العربي التراث إلى يعيدنا ما أو الجديد، العهد وكتاب
  .وحديثه قديمه

 
 الشاعر ولكن بناجحة، إحالة كل وال تناص كل ليس

 قابال النص جعل على قادر والمبدع لمجّربا المتمّرس،
 التناص يوظف حين القارئ وإدهاش واالنفتاح لالنفالش

 غنى من النص يحمله بما المتلقي يفجأ مما ناجح، بشكل
 إليه يضيف حين أو ودالالت، رموز ومن المعنى في

 دون الجديد، لخالقه ملكا النص يجعل ما عنده من المبدع
 :موفقة نماذج ذلك على ولنا األصل، عن بتره

 خيبتي أُْعِلنُ  النكراءِ  وجريمتي بَِخِطيئَتِي"
 الِذّئَابْ  أَْسنَانِ  بَْينَ  تََراَمتْ  قَد لَْيلَى أَْمَسْيتُ  بإرادتي

 بِغُْربَةٍ  أَُموتَ  َحتَّى َمَحطَّةٍ  أَْلفَ  وقطعتُ 
  ".َجدَّتِي الثنايا في يَْجَمعُ  اْلقَْبرُ  َال  جثّتي يَْعِرفُ  النَّْعشُ  َال 
 

 القارئ، من وقريبا غنيا، النص يجعل التوظيف هذا
 ساذجة كانت والذئب ليلى قصة في ليلى وأن خاصة
 الغربة العربيّ  يختار وهنا السذاجة، هذه الذئب فاستغل
 بحيث ،"إرادته" جنته ما يكتشف حتى إرادته، بمحض

 ليلى قصة إلى اإلحالة هذه. نعشه على غريبة جثته باتت
 بل ثابت، بشكل بجذورها الشاعرة تتقيّد لم والذئب
 ضحاياها لها خاصة، فلسطينية حالة خلق إلى تعدّتها

  . بها يتربصون الذين ذئابها ولها
  

 كثيرين لدى وُوّظفت والذئب ليلى قصة استُهِلكت لقد
 الحكاية هذه تضيف أن يمكن ماذا المرء يتساءل بحيث
 الصورة، بهذه أعاله، النص في توظيفها إن! بعد؟

 جديدا رمزا باتت ألنها مضافة، قيمة تأخذ جعلها
 النكراء وجريمتي بخطيئتي: "جديدة داللة واكتسبت

" بخطئه" المغترب يعترف إذ ،"خيبتي أعلن
 ليلى ابتعدت كما الطريق عن ابتعد حين ،"جريمته"و

 من والدتها حذرتها الذي الطريق عن األخرى هي
   جذبها التي لةـالجمي ارــباألزه وانشغلت عنه، ادـــاالبتع

 ينجذب وهكذا قبلها، الجدة إلى الذئب فوصل منظُرها
 فيضيّع الغربة في المظهر جماليات إلى العربي الشاب

  .الهدف ويضيع الطريق
 

 وعلى الثقافية، اإلحاالت من العديد على القارئ يعثر
 القصائد، من العديد في النصوص وتداخل التضمينات

 إلى ذلك يقودنا ولربما. دالالتها توسيع في يساهم مما

 حكمة أو مأثورة جملة الشاعرة تأخذ حين التحوير؛
 ما على معتمدة جديدا لغويا مبنى وتعطيها معروفة

 عدة ذلك على ولنا ودالالت، معان من األصل يحمله
 مأثورة لجملة تحويرا ،"للممات العروبة هم: "منها أمثلة

 وتعتمد". للممات البنات هم" الشعبي؛ العربي الفكر في
 أعاله، ذكرنا كما المقدسة، الكتب على إحاالتها في

 الجديد العهد كتاب في وردت جدا هامة قصصا وتوّظف
 :لألصم شفائه في المسيح السيد حكاية في كما

 ُخْلقٍ  بإْحسانِ  يُدَاِوي َطبِيبٌ "
  "اْألََصمّْ  َشفَيتَ  الّضعيفَ  َسنَْدتَ 

 
 شفاء حكاية" مرقس إنجيل" المقدس الكتاب في جاء فقد

 يسمعون الصم جعل إذ" واألبكم؛ لألصم المسيح
 من حالة خلق إلى الشاعرة ترمي ال". ينطقون والخرس
 إنها بل المسيح، السيد وأفعال الطبيب أفعال بين المقارنة

 هذا قيمة من ترفع فإنها الكبار بأفعال تستشهد حين
 الحياة، فارق حتى للمجتمع خدماته قدّم الذي الطبيب

 أعمال في والقديسين األنبياء مع يتشارك ذلك، في فهو،
 فإن الحماسة طريق في نهجت الشاعرة أن وبما. الخير

 أشعار ميزت التي" المبالغة" أجواء إلى يقودها ذلك
 من وغيرهما والفخر المدح مجالي في العرب

  .المواضيع
 

 قصة ومنها األنبياء قصص توظيف من الشاعرة تكثر
 بعدا وتعطيها المعروفة، الطوفان وقصة الشهيرة نوح

 الخلق، بقية دون وحبيبها هي اختارها هللا وكأن جديدا،
 مع وحيدةً  الماء وجه على يطفو الذي الفلك لتركب

 غصن تحمل الحمامة وتعود الطوفان ينتهي ثم الحبيب،
 .الحياة وغصن السالم

 ِجئْتَني بِأنَّكَ  أَْهِذي
 قُْدتَني السَّفينَةِ  َظْهرِ  إلَى َعْرًشا لي زيَّْنتَ 

خَ  َكيْ  دَعانا نُوحٌ   ِعْشقَنا يَُؤِرّ
 للسَّالمِ  بِغُْصنٍ  تَأْتي َحماَمةٌ  تَُروحُ  َوَغدًا

 تَِطيرْ  َرَجعًا َوَصْوبَنا
 النص ويُؤثَّث القصائد، من العديد في التناص ويتكرر
 حكايات وإلى سابقين، شعراء نصوص إلى بإحاالت

 .النص يغني مما المبدعين كتب في وردت وروايات
*** 

 وفي دوافعه، في نفكر تجعلنا الحديث الشعر قراءة إنّ 
 قوالب هو الشعر فهل جديده؛ وفي وصورته شكله

 قيل، كما الطريق، قارعة على ملقاة وأفكار جاهزة،
 األفكار وهل جديد؟ من ويبنيها ليلّمها شاعر يأتي

 مذ الشعر، للتغيير؟ قابلة وغير وراسخة ثابتة والقوالب
 تجارب على اعتمادا صاحبه، فكر عصارة يحمل كان،

 لصيقا سيبقى فإنه جديدا يطرق لم ما لكنه غنية، حياتية
 الفكر أعتقنا إذا إال يحلق ولن التحليق، ينقصه باألرض،

 ذلك نقول. ومضمونا شكال للتكرار، منعا كان، مما
 التحليق من المزيد على الصح ميساء الشاعرة لنحث
. بناؤها اكتمل قد واللغة نضجت، قد األدوات وأن سيّما
 وكسر اللغة خالل من إال تحليق هناك يكون ولن

 بما وخلخلتها ثوابتها وكسر األفكار خالل ومن قوالبها،
 ال متناحرة عوالم على مفتوح كونيّ  فضاء مع يتالءم

 وهنا. المتلقي لدى" التوقع أفق" وكسر واحد، عالم
  : الحقيقية الدعوة تأتي اتبالذ
 الخّالق، والقارئ المبدع الشاعر  تحليقَ  يرضي ما قْول

 للوزن يطرب زال ما الذي التقليدي القارئ يرضي ما ال
  .والمعنى الطرح في جديد عن البحث دون والقافية

 
 وتغنيه أنواعه، على الموزون الشعر تكتب الصح ميساء

 خالل من اكتسبتها التي الواسعة وبثقافتها بالتناص
  األساطير وعلى والعربي، العالمي األدب على اطالعها

 مما جدا ناجحة بصورة وّظفتها والشرقية، الغربية 
 وثقافة واسعة بمعارف يتسلّح أن القارئ على يفرض
 ودالالته، شيفراته وفك شعرها لمحاورة تؤهله شاملة

 يغرق فال واسعة، شريحة على لالنفتاح قابل شعر ألنه
 أن ويقيني. المستعصي الترميز في وال اإلبهام، في

 وعمقا شمولية أكثر ستكون واالجتماعية الفكرية رؤيتها
 من الواسع الرصيد هذا على اعتمادا القادمة كتاباتها في

  .شعرها في توظفها التي المعارف
 

 أنثويا شعرا تكتب الصح ميساء إن نقول أن يمكننا
 ألحد ظال تكون أن ترفض التي المرأة أنا عليه تسيطر

 ذاتها إبراز إلى تعمد وهي امرأة، أو رجال كان سواء
 نظرها، وجهة من للمجتمع، تقدمه ما خالل من ودورها

 على بالتمرد تقوم ال لكنّها وكشاعرة، وكامرأة كأنثى
 ،"النسوي األدب" شأن هو كما ودوره، الرجل سلطة
 شاعرةً، هي، لذاتها ترجمة هو تقوله ما فإنّ  ولذلك
  . وحبيبةً  زوجةً 

  
 من نابعا فليس شعرها في النسوية األنا بروز وأما

 تعبير هو ما بقدر والرجولة، الرجل على ثائر موقف
 في ولألدب الواسع، معناها في للحياة ذاتية رؤية عن

 للتعبير دافعا كانت األنا هذه. التغيير إلى الداعي دوره
 وإيديولوجيا واجتماعية فكرية قضايا تجاه مواقفها عن

 تقاليد من تحفظها عدم على بناء ذلك نقول. جريئة
 إنها بل الظل، في المرأة تضع التي الذكوري المجتمع
" ثورتها" فكانت وبشفافية، وبجرأة، بثقة، تخاطبه
  .سلمية

 
 أتفاعل وال نص، مع أتفاعل أن كقارئ، حقي، من إن
 فيها وأكتشف هناك، نفسي أجد األول ففي غيره، مع

 اكتشاف ألنّ  زائدة، فلسفة هذه أنّ  أحدٌ  يدّعينْ  فال. ذاتي
 النص في أما. اآلخر اكتشاف من صعوبة، أكثر الذات
 جديد ال مكرور ألنه غريبا فيه ذاتي أجد فإني الثاني

 على المحافظة على يعتمد نصّ  مجرد ألنّه أو فيه،
 وخلقا جديدة معاني يبدع أن دون والموسيقى الوزن
 على منغلق نص هو أو المألوف، يخترق وفكرا جديدا
 حمامة( أعاله إليها المشار القصيدة نص إنّ . ذاته

 من المتلقي اختراق على قادر) 53-51ص السالم،
 أفكاره خالل من ال يمثلني، ما فيه فوجدت الداخل،
 كوحدة النص مقومات كل اندماج خالل من بل فحسب،

 قصائد مع تجاوبا ذاتي في أجد ولم مترابطة، واحدة
  .التقليدي الفخر وإلى الجاه إلى تعيدني أخرى

 
 ميساء الشاعرة بأن للبلبلة، منعا القول، إلى نخلص
 فيها لها بها، خاصة شعرية هوية خلق على قادرة الصح

 مميزاتها تحمل لغة فيها ولها الشعري، صوتها نبرة
 وفكري ووطني اجتماعي موقف فيها ولها الثقافية،

 الطويلة قصيدتها على بناء ذلك أقول. ختمها يحمل
" التوقعات أفق" عن تفيض التي" المطر درب"

 في ال التقليدي، الشعر بحور فيها اخترقت وقد التقليدية،
 وسالستها انسيابها في بل المألوف،" العمودي" شكلها

 الذي القارئ بتالبيب اإلمساك على وقدرتها وعمقها
 من النوع هذا ألن جديدة، قراءة كل مع جديدا يكتشف
 على وقادر اعتدنا، كما األذن، مخاطبة على قادر الشعر

 مما المألوفة، الخطابة عن بعيدا والعاطفة العقل مخاطبة
 مع المتأنّية المتكّررة المواجهة في لذّته للنص يحقق

 تبعثها التي اللذة تلك بارت، روالن يرى كما القارئ،
 تجاوبا الجسد في تخلق والتي الكلمات، معاني موسيقى

 والدقيقة البطيئة القراءة خالل النص مع التفاعل بتأثير
 القارئ مشاعر تحرك التي النص ولمكونات للكلمات
   سلبيّ  متلق مجرد ال خالقا فتجعله
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 المنطقة حضارات غزت التي وهي وأساطيرها، ورواياتها وسردياتها أدبياتها في الصحراوية، قريش قبيلة تقول 
ً  وفرضت ودمـّؤتها، القديمة  لغتها إن تقول، فيما جديدة، وثقافة لغة والغزو،" الفتوحات"و وبالسيف عنها، عوضا

 هللا يسكن حيث السماء، من السابع الطابق في والمستخدمة المعتمدة الرسمية اللغة وهي الجنة، أهل لغة هي
 في ما يدور ما ويعلمون ولمزة، همزة كل ويراقون هناك، من الكون شؤون ويتدبرون ويديرون، ومالئكته،
  ...الصدور

 
 المسلمون كان إذا قريش، علماء وكبار المفسرون وال قضيةال لهذه يتطرق لم القرآن ان وللغرابة اآلن، والسؤال

 من يتمكنون وال يفهمونها، وال العربية، اللغة يتكلمون ال بالعربية، الناطقة غير اإلسالمية، الدول معظم في أنفسهم
 في ،%2 بها ويتكلم الفصحى يتقن من نيبة تتجاوز فال والعرب، قريش معقل العربية الجزيرة في وحتى قراءتها،

 الخمور سيطلبون وكيف الجنة، في" الغلمان" و" الحوريات" مع أمورهم" سيتدبرون" فكيف األحوال، احسن
 اللغات، مئات وربما بعشرات، يرطنون وهم اللغات، من لغة وبأية هللا، سيحاسبهم وكيف األلبان، وأنهار والعسل

 بالحلبية او" الحارة باب تبع"الشامية باللهجة يتحدث ان يمكن وال الفصحى يتكلم نفسه هللا وكبعا لجاكرتا؟ طنجة من
  "...آغاتي" والبغدادية المصرية او
 

 أي وهم الكاذبة، قريش جامعة إحصاءات حسب مليون، 400 العربية اللغة يتكلمون من كان إذا والمحيّر، واألهم،
 غير من عالية نسبة وفيهم العربي، الوطن بنكتة يسمى لما المفترضون السكان هم بالعربية، ناطق مليون 400الـ

 إلى والمستعربين العرب غير من السكان نسبة تصل أن ويمكن بالعربية، الناطقين وغير والمستعربين، العرب
 والعامية،" المحكية" العربية باللغة ناطق مليون 200 الـ حوالي عملياً، لدينا، فإنه السكان، مجموع من% 50الـ

 يتقنها من نسبة تتجاوز فال وإتقانها، تعلمها في كبرى، استحالة حقيقة، توجد، والتي الفصحى، أما المحلية، واللهجات
ً  منهم كبير فرهط الجميع ليس أي"(النخب نخبة" إال ً  بها يخبـّص أيضا  والسياسية اإلعالمية النخب تلك ،)تخبيصا

 عدم ورجاء(  العربي بالوطن يسمى ما سكان عدد من% 10لـ تصل بالكاد وهي واألكاديمة، والفكرية والثقافية
 العربية باللغة ومتحدث ناطق، أو متكلم، مليون 20 فقط لدينا أنه يعني فهذا ،)الخلبي البعثي المصطلح على الضحك

 بعد فيما الحياة على أيضاً، لكن األرض، على الحياة على فقط ليس ومرعبة خطيرة ونتائج تداعيات ولهذا الفصحى،
 سيتفاهم فكيف الشهيرة، الصحراوية القبيلة تقول كما والسماء، الجنة لغة هي حصرياً، قريش، لغة كانت فإذا الموت،

ً ( ومالئكته هللا  مليارات مع ،) وإسرائيل، وجبريل، وميكائيل، كإسرافيل، ويهود عبرانيون معظمهم هؤالء أن علما
 ال الذين البشر ومليارات والمالئكة هللا بين بالتواصل جداً  صعوبة هناك وسيكون العربية، يتقنون ال الذين البشر

ً  بعثوا من مع" الحساب" التحقيق أثناء بالترجمة خطأ اي يقع ال لكي وذلك يتقنونها، وال العربية يتكلمون  وبكل حيا
 وعدالته هللا بسمعة يضر قد ما اآلخرة، الحياة في الناس مستقبل" اإللهية العدالة" على خطيرة تداعيات من لذلك ما

  ومكانته؟
 

 رقم اللغة باعتبارها السماء، في رسمية كلغة اإلنكليزية، اللغة تعتمد ال لماذا البناء، وعليه عليه، وبناء هنا، ومن
 للميديا الكاسح األفقي االنتشار مع وخاصة البشر مليارات بها ويتفاهم يتواصل التي اللغة وهي بالعالم، واحد

 بيسر الناس يحاسب أن بذلك  ويمكن جمعاء؟ للبشرية اليومية الحياة في متقدمة لمكانة السوشلة واحتالل التواصلية
 وجود نفسه على ويوفر المرجوة، عدالته وستتحقق كثيراً، وعمله مهمته وسيسهل قصوى، وسرعة وانسيابية

 للمثول المبعوثين األموات من لكثير المنقرضة Obsoleteالـ القديمة اللغات عن ناهيك( اللغات، بآالف المترجمين
 وسهولة اإلنكليزية، اللغة فسالسة واإلنكليزية، العربية وجود قبل وحتى التاريخ، قبل ما سحيقة عصور من هللا أمام

 وال فوراً، اإلنكليزية اللغة سيتقنون أيام، خالل للمالئكة ومكثفة سريعة دورات إقامة وإمكان بها، والتواصل تعلمها
 المليارات ومتابعة مراقبة في والحياتي اليومي وعملهم لمهمتهم، تسهيالً  وأيضاً، ، قريش، بلغة باحتفاظهم أبداً  مشكلة

   العالم عبر اليوم، اإلنكليزية، يتكلمون الذين البشر من
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 بيع (هي سميرة توفيق عندما غنّت ) بيع القطاع العام للقطاع الخاص(ن أطلق فكرة البيع  سيئة الصيت أول م

   .)واشتري مهٍر إلي. ..الجمل يا علي 
  

  . لية خصخصة حدثت في تاريخ الوطن العربيبالمناسبة هذه هي أول عم
 

الجمل الذي هو مصدر دخله ورزقه  ووسيلة تنقلّه ) يبيع(علي باألغنية أن الحظوا ان سميرة توفيق طالبت 
كما تقول في الشطر الثاني من ) والعنب طاب وحلي ... كرمها لّوح واستوى(لوحيدة،ليشتري لها َمْهٍر بحجة أن ا

  .األغنية
 

ة من أخطر وسائل الترغيب للبيع الذي اتبعتها سميرة توفيق واتبعها فيما بعد كل اتباع الخصخصة العربية هذه واحد
  .)غراءالا(وهي استراتيجية 

 
وبمجّرد سماع علي لهذه الكلمات طار ضبان عقله وقرر أن يبيع الجمل بما حمل فورا ً، ليلحق بالكْرم الذي لّوح 

  ...لم تكتِف بهذا القدر من البيعبوعدها و لكن سميرة توفيق لم تفِ  ،واستوى
 
 :طالبته بالشطر الثالث من األغنيةف
  ).بيع النعجة والحمل أنا ما عندي أمل االّ حبك يا علي(
 

 وبقيت تورط في علي حتى بلغت انها تطالبه ببيع اي شي 
  .)شو عندك يا حبيبي بيع. ..ويا علي أبويا طميع (
 

ولك بيع الجمل يا  ... بيع ...بيع ... بيع ... بيع: تقول ويرددون وراءها بدون تفكير وبقي كورس الغناء مصدقا لما
  .علي

 
  ...اخيراً استجاب علي وباع الجمل وباع النعجة والحمل وباع هدومو ولم ينل حبّة عنب واحدة من ذلك الكرم 

 ...بل اكل خازوق ال يزال يعاني وتعاني منه االمة حتى اللحظة
. 

 ...نهب الدولي واألنظمة المتوحشةوهكذا يستجيب الفقراء لشروط صندوق ال

  

 سورية
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