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 من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة 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
  

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

لمثقفين قد أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات وا
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
  

هض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ين
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
  

ويعة، لو عانقت فيها س 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
رجمة دراسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وت

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 كاتبة الالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجل

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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لم ينجح االسرائيلي في اصابتي حتى ... حملت السالح وقمت بواجبي ... كنت مستعدا للموت في سبيل قضية آمنت بها 
  ... بشوكة وردة 

 
شاركت في الدفاع عن فلسطينيي المخيمات ضد ابادتهم على يد من كانوا ... المقاومة الوطنية اللبنانية بعد انكفاء جبهة 

شاركت في ايصال االدوية والمؤن الى المحاصرين في مخيمي شاتيال ... قبل سنوات قليلة يأكلون فتات مائدة الفلسطيني 
وكان نصيبي طلقة ... ت رفضا لحرب االبادة على المخيمات اقمت الحفالت الغنائية في شوارع بيرو... وبرج البراجنة 

وبعد عدة ايام ... وطلقة قريبة من القلب ال تزال ترن على اجهزة االنذار في كل مطارات العالم... اصابت اليد اليسرى 
الوحدة والحرية  اعتقل االشقاء عبيد حاكم لبنان غازي كنعان والدتي لمدة شهر في سجن عنجر وتم تعذيبها تحقيقا لشعار

... سرقوا اثاث المنزل ... أحرقوا منزل العائلة في بيروت الغربية ... ولتأمين عودة المدعو موسى الصدر... واالشتراكية 
 .ثم فجروا المنزل... أحرقوا جميع الصور والكتب ... سرقوا مصاغ امي واختي ... حتى المالبس الداخلية ... والثياب 

  ...دي االنذال حرة عربية وعاشت القضية على اي
 

وسنطلب الجنسية .... وكنا نقول عندما نحرر فلسطين سنترك هذا البلد العفن المسمى لبنان ... آمنا بقضية عادلة 
  ...فأتت أوسلو واتفاقياتها المذلة وكسرت أحالمنا .   الفلسطينية من الدولة الفلسطينية التي كنا نناضل من أجل تحقيقها

 
لم اكن مقتنعا بفكرة العائلة بأن لبنان انتهى وال مكان ... في الطائرة من بيروت الى كندا كنت ابكي بصمت و... هاجرنا 

  ... كنت ال ازال مؤمنا بأنها غيمة انكسار عابرة وسينهض المارد الوطني بعدها . لنا به
 

لكن الغربة عن ... وهذا ما حصل .... قم بتحصيل علمي جيد وعد الى لبنان لتكمل ما كنت تحلم به ... في كندا قلت لذاتي 
  ... لبنان جعلتني ارى بوضوح كم كنا مخدوعين بهذا الحلم 

 
لبنانيين " اقرف"في نضالي اليومي الكندي مع ... في المحاضرات ... في المؤتمرات ... بدأت بالتفكير بصوت عال 

وكنت مادة دسمة لتقاريرهم ... الكتشف ان البعض منهم يعمل في اجهزة الدولة الكندية االمنية... وفلسطينيين وسوريين 
لم هذا يا عكروت يا هللا؟ ... عن النشاطات االعالمية والتعبوية والتحريضية التي كنت أقوم بها من أجل فلسطين ولبنان 

 الدم والبندقية؟ ام أنك تريد أن تثبت لي أننا شعوب تبيع حتى كالسين نسائها من أجل المنفعة؟ ألست أنت من ابتكر أخوة 
... قبل ان تتحول الى شركات تبيع الدم ... هم انفسهم يا رفيق هللا من كانوا يعملون ويرتزقون من المنظمات الفلسطينية 

  .ان جي او وإلى منظمات ارتزاق  على اعتاب االنظمة ومن ثم الى منظمات
 

  .هم انفسهم من صدعوا رؤوسنا في بيروت بغضبهم على النظام االمني اللبناني والسوري
 

... هناك سؤال ملح يرعبني ويدفعني الى ترك سريري كل ليلة واللجوء الى سيكارة الجيتان... بعد كل تلك السنوات 
ان تحررت فلسطين؟ هل من ضمانة ان  ماذا سيحدث ان تحررت مزارع شبعا؟ ماذا سيحدث... معشوقتي االزلية

المحررين لن يأكلوا بعضهم؟ هل سيتوقف بحر الدم؟ هل سيكون هناك مواطنون يؤمنون ان االنتماء للوطن أعلى من 
  االنتماء لعقيدة او حزب او طائفة او دين؟ 

 
  .كال: كل التساؤالت تؤدي الى اجابة واحدة ووحيدة

 
  ... ال الشعب بقي شعبا ... بقيت فلسطين  ال فلسطين... ال لبنان بقي لبنان 

 
هل كثير ... أنت الذي ترى كل شيء وال نراك ... يا ابو غيمة زرقاء ... يا امبراطور االباطرة ... يا ملك الملوك ... يا هللا 

ع ذلك من ذبح يمن... واقول ربما ...ان نطلب منك ان تبقى االحتالالت على تالل جثثنا ودمنا وتاريخنا وقضايانا؟ ربما 
  بعضنا البعض عندما يحررها القوادون والتجار وثوار  المخدرات وصناديق الويسكي؟

 
ارغب في شكرك ألنك اعطيتهم االنتماء الحزابهم ومنظماتهم وعقائدهم وطوائفهم واديانهم الزائلة ... يا صديقي يا هللا 

  .حتى في الحلمولو ... واعطيتني االنتماء لوطن ال يفنى وال يزول ... حتما 
 

 ... يا رفيقي يا هللا 
   .تعبت من رؤيتهم في احالمي يبكون موتهم...أريد أن احلم باصدقائي الشهداء يبتسمون ... أريد ان انام 

  

 رئيس التحرير
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 أزمة في التي هي البشرية. بقاء أزمة في الرأسمالية ليست 

 واستخدام الحروب خالل من تظهر البشرية وجود أزمة. وجود
 لتوازنها اعتبار أي بدون البيئة وتدمير الشامل، الدمار سالح
 األولية والمواد للزراعة كمصدر ديمومتها الى عادة يؤدي الذي

 الفقر هو البشري الوجود أزمة تؤكد التي العوامل وأهم. للصناعة
. الجوع حافة على العيش الى الناس بمعظم يؤدي الذي واإلفقار

 الناتج الفقر هو بالبيئة، وإخالالت حروب هناك يكن لم ولو وحتى
  . منه يقتات عمالً  الفقير وجد إذا األجور، تدني عن

  
 أغنياء السوبر عدد وتنامي. الثروات تراكمها يشّكل التي حاربا مع دائم تناقض في والفقر

 مسألة وهذه. األرضية الكرة وجه على الفقر لتنامي اآلخر الوجه هو األخيرة العقود في
 السوبر ينتشر االقتصادي االجتماعي السلّم أعلى وفي البشرية، يعم فالفقر. عالمية طبقية
 شهية وبين ومواردها األرضية الكرة دوديةمح بين دائم تناقض الى ذلك يؤدي. أغنياء

  .محدودة غير وثروات أرباح الى الرأسمالية
 

. الحياة قيد على البقاء عدم أو البقاء بين المصير على قلق. دائم قلق في البشري الوجود
 وكل. بالطبيعة واإلخالل والحروب، واألوبئة، الحياة، حافة على العيش هو الدائم الفقر
 الناس، يضع الذي هو البقاء يهدد الذي القلق وهذا. الرأسمالية اتإبداع من ذلك

 أفضل بحياة تعدهم وصفات من الرأسمالية إليهم تقدمه ما يتقبلون وضع في بأكثريتهم،
 قال. ليأكل يعيش حيوان مجّرد اإلنسان ليس. المعيشة أحوال بتحسين يتعلّق فيما إال

 :المعري
  فيه البرية حارت والذي                    

  جماد من مستحدث حيوان                                     
 

 عنها يقال التي وهي األساسية، حاجاته لتلبية اإلنسان يحتاجه ما إلنتاج ضروري العمل
 يفوق بما الناس وتزويد. األدنى الحد هي المعيشة ضرورات تلبية لكن. حيوانية حاجات

 إذ اإلنسانية، الحالة الى الحيوانية الحالة من اإلنسان قلين الذي هو الضرورية الحاجات
 والغناء، والتسلية، والروحية، الثقافية، األعمال يمارسوا كي فائض البشر لدى يصير

 بنخب محصورة الرأسمالي النظام يبقيها التي النشاطات هذه. والشعر واألدب، والرقص،
 بطاقة ثمن دفع من يتمّكن بمن وراً محص ومسارحها دوائرها الى الولوج يكون ثقافية،

 التواصل شاشات على يعرض بما إال التمتّع يستطيع ال البشرية معظم. الدخول

 من لها بدّ  ال اإلفقار سياسة. ذلك يكون ما ونادراً  آالتها، توفرت إذا هذا. االجتماعي
 الجامعية، حتى مستوياتها، جميع في التعليمية المدارس أقساط وارتفاع. التجهيل سياسات

 الدولة، تخلي. والثقافة التعليم هيكل الى الدخول من الفقيرة الطبقات أبناء من الكثير يمنع
 إال متاحة غير سلعة التعليم من جعل للجميع، التعليم سياسة تبني عن النيوليبرالية، بسبب

 األقل على أو حياته، من تبقى لما المتخّرج تأسر القليلة التعليم وسلف. الدفع يستطيع لمن
 وذلك التعليم، فيودالية الحقيقة في لكنها التكنولوجيا، فيودالية بعضهم سماها. طويلة لفترة
ً  ليس والجامعات المدارس ارتياد يصبح حين ً  حقا   .الجدد للنبالء امتيازاً  بل طبيعيا

 
 صكوك مايشبه الحياة حافة على تعيش التي البشرية الجحافل لهذه الرأسمالية تعرض

 الرأسمالية لدى. الجنة في مكان لحجز الوسطى القرون في تباع كانت التي انالغفر
 الدينية، األصولية الى الفاشية من الغفران، صكوك تشبه التي القضايا من كبير مخزون

 الناس عقول به تحشي مما ،…الخ المتطرفة، القوميات الى السرية، العبادات مذاهب الى
 على ويسيطر يقررها قضايا سبيل في الواقعية حياتهم تناسي أوهام في يعيشون لجعلهم

 قضايا لخدمة تيارات أو تنظيمات في الفقراء تجنيد. بآخر أو بشكل النظام أرباب مسارها
ً  تفيدهم ال  يسيطر تيارات في ابتالعهم أجل من لديهم األدرينالين منسوب رفع إال شيئا

 حتى أو القومية أو باألصولية ما قضية يخدم أنه منهم الواحد يظن. مستغلوهم عليها
 التي القضية أجل من اليومية وبحياته بنفسه للتضحية كامل استعداد على ويصير. الطبقية
 والعبادات والقوميات واألصوليات والمذاهب الطوائف قادة من أولياؤها عليها يقبض
 التي سريةال العبادات من بعبادة أشبه هي التجمعات هذه من واحدة كل وشروط. السرية

 وعند. عليها تسيطر التي النخب إال أسرارها يعرف وال بطقوس، فيها يقومون
 األجواء تحضير أي ،“والقلوب العقول” الستمالة كامل جهاز األميركية االمبراطورية
 بحماس يتمثّل اقتناع وعن طوعياً، العبادات هذه لطقوس االنتماء ليصير االيديولوجية،

 .زائد
 السنوي، مدخولها بمعنى أُِخذَ  إذا الربح، هي الوحيدة، وربما األساسية، يةالرأسمال قضية

 تستغله، الذي البشري الوجود يهمها وال. السنين عبر لديها الربح تراكم بمعنى والثروة
 إفقاره طريق عن أحمق جاهل وجود حيواني، وجود الى تعده أو مبكر عمر في فتميته

 عن تناسبها التي بالمعرفة دماغه حشو أو الضروري، لالعم إال متناوله في يكون ال كي
ً  ليس. ومرجعياته والدين اإلعالم، ووسائل االجتماعي، التواصل وسائل طريق  صحيحا

 الماركسية حتى. تحتاجها ألنها الرأسمالية عند االيديولوجيا. ايديولوجيا الفقراء عند أن
 نوع هو االستشراق كما العالم، فهم أجل من ذاتها نقد لحظة في رأسمالية ايديولوجيا هي
 االستيالء لحظة يحكمها كان التي البلدان يفهم أن احتاج الذي للغرب الذاتي النقد من

 عند. العقول باحتالل أو المباشر باالحتالل واستعمارها شعوبها، على والسيطرة عليها
 وما كانت الطبقات تلك حقوق لكن. البائسة اليومية حياتهم يتجاوز لما يوتوبيا، الفقراء

 يقتضي الرأسمالي النظام في البشري الوجود. الرأسمالية الثقافة النخب تصوغها تزال
 كانت وربما تديناً، أكثر جماهيرهم بدت ربما. الفقيرة الطبقات لدى العقل من اليأس

ً  أكثر األصولية  يؤّكد الذي اإليمان. والعقيدة اإليمان على مبنية لكنها لديهم، شيوعا
 التي الثقافة توارث ذلك ويفرض. بطقوسه االلتزام تؤّكد التي والعقيدة بالدين، اللتزاما

ً  المقدس الكتاب فهم كان إذا. وتبريراته الدين محتوى فهم دون وذلك توريثها، يراد  صعبا
 زلنا ما. بكثير أصعب المقدس الكتاب تفسير كتب فهم فإن الدين، صاحب المؤمن على
 نفسره بل ذاته، نفهمه مما أكثر) مثالً  الجاهلية( المقدس الكتاب قبل ما لعهود الشعر نفهم
 حول تدور التي النخب لها أوجدت المقدس الكتاب بها صّور التي واللغة. أساسها على

 فهم خاللها من نستطيع ال. خاص كيان لها التي القيود من وغيره النحو قواعد السلطة
 لغة بين واالنسجام التناسق ترتيب تحاول عديدة اتبهلواني خالل من إال المقدس الكتاب
 اللغة. مرضية نتيجة الى الوصول دون الفصحى، أو العليا اللغة وقواعد المقدس الكتاب

 تتعلق وهذه الدواوين، وخاصة السلطة، دوائر لمصلحة الثقافية النخب وضعتها العليا
 العليا، اللغة مع أمورهم رتيبت المقدس الكتاب لمفسري وتركت. الغالب في الدولة بمالية

 يعود ال بحيث والقلب، الحذف وفرضيات التأويل من الكثير فيها عديدة تفسيرات فظهرت
ً  المقدس الكتاب  إن حال، كل على. المذهب معتقدات تطبيق وبعد جهيد، جهد بعد مفهوما
 دةعا تخضع التفسير كتب. التفسير كتب من الفهم على أسهل مباشرة المقدس الكتاب

 تلتزم ما بقدر لذلك تهتم وال الفهم، على القارئ بقدرة عادة تهتم ال مذهبية لرغبات
 وصار وجودهم، في للناس األساس في الدين. حينه في والمجادالت المذهب بضرورات

ً  الهيكل سدنة أيدي على  من األنبياء ورثة يد على إال فهمه يمكن وال عليهم، مستعصيا
 يناقض الديني النظام لكن. العقل يناقض ما الدين في ليس. الفقيه والة أتباع أو العلماء
 في وهي المسيطرة، الطبقات حاجات لخدمة فضة من طبق على أصحابه ويقدمه العقل،
 تفوق مسائل لديهم المعتبرة القضايا أصحاب من وأتباعها الرأسمالية المعاصر عالمنا
 الخالفات. الحكم لمصلحة إال ذلك تييأ ال. شرح الى وتحتاج ، الفهم على الناس قدرة

 شعار من يبقى ال. طبقية واختالفات تمايزات عن تعبيرات األساس في كلها المذهبية
 الرأسمالية عن الدين فصل هؤالء يستطيع هل. العلمانية وهم إال الدولة عن الدين فصل

 لقضايال ال) اليومي( اإلنساني للوجود وإخضاعه الطبقية، للمصالح خدمته وإيقاف
 على. اعتبار كبير اإللحاد أو للكفر ليس الرأسمالية؟ وتفرضها تصوغها كما الكبرى

 لمصلحة التاريخ عبر وتفسيره للرأسمالية الدين إخضاع هو األساس. العقلي المستوى
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 هل كيف؟ لكن األزمنة، وكل العصور لكل الدين يصلح نعم،. حينه في الحاكمة الطبقة
ً ن يقرأ أن معمم يستطيع ً  ويعتبر إال كامالً  صا  نقول ال كي العالمي، النظام على خارجا

ً  إال فهمه تستطيع ال الذي هذا لإلرهاب؟ مؤيداً   الضعفاء، على األقوياء يشنها حربا
  .الناس وجود باألحرى الوجود، أهل على القضايا أصحاب

 
 مع مبراطورية،اال ازدادت وما الداخلية، أزماتها نتيجة الرأسمالية انهارت ما اآلن حتى

 واألبشع االسوا بل األفضل النظام هي االمبريالية أن ليست وقوتها. قوة إال األسف،
 كما الذين االمبريالية أعداء من خصومها لضعف نتيجة عاتية تبدو قوة وهي. استغالالً 

  .العالمية الرأسمالية عند الشغل عدة من أكثر ليسوا بآخر، أو بشكل يبدو،
 

 البلدان في واالثنية القومية الفاشيات السطح على تطفو الدينية، األصوليات كما
 تصير أن الممكن غير ومن. حقيقية حرية دون كذلك يصنفونها. “العريقة” الديمقراطية

 الرأسمالية إلغاء دون االساسي، اإلنساني المحك هي وهذه المساواة، صنو الحرية
 توزيع إعادة هو اإلنسان يستحق ما. ارباالعتب البشري الوجود يأخذ نظام الى والتحّول
 المقتطعة البشر عمل نتيجة هي الثروات هذه ألن إال لشيء ال البشر، كل لدى الثروات

 وتتعدد. السرية للعبادة والجمعيات والفاشيات، األصوليات، وتتعدد. نتاجهم من
 من. …واحد والموت األسباب  تعددت:الشاعر قال وكما الرأسمالية، لدى استخدماتها

  بغيره مات بالسيف يمت لم
 

 الرئيسي التناقض أن الموضوع كان الموقع، هذا على الكاتب، لنفس السابقة المقالة في
 ومواردها األرض محدودية بين والممكنات، الرغبات بين التناقض هو الرأسمالية لدى
 األرض حضارة باألحرى األرض، يدمرون. الثروة ومراكمة الربح محدودية وال
 بأسلحة ثم المصنوعة، المعدية باألوبئة ثم أوالً  باألفكار البشري، الوجود أي كانها،وس

 في خاصة األرض، بقاع مختلف في نشهدها حروب الى تحتاج وكلها الشامل، الدمار
 تعود ألسباب الرأسمالية زالعيم في كبرى غصة العربي وجودنا يبدو. منطقتنا

 النفط فيه بما المعاصر العالم ترتيبات والى لبعيد،وا القريب التاريخ الى ايديولوجيتها
 .والغاز
 اليوم بالحياة يتعلّق البشري الوجود. القضايا كل على األولوية يستحق البشري الوجود

 دائم كفاح في الدنيا الطبقات تجعل اإلفقار وسياسة األساسية، الحاجات تلبية طريق عن
 يكاد الذي اإلنساني المصير على القلق بهيشو كفاح. الحياة قيد على البقاء سبيل في

 إمكانية بين دائم قلق. االستقرار ال البقاء وهاجسهم البشر معظم يعيش. للفناء يتعّرض
 ينعكس. البقاء دار هي الموت بعد اآلخرة أن الدين يقول. االستمرار عدم وخطر البقاء
ً  التضحية تتطلّب التي الكبرى القضايا صياغات كل في ذلك  االستمرار سبيل في راهنا

 ً  .السماء في ونصيبك القضية سبيل في تموت أن عليك. الحقا
 الفضاء، في مستعمرات إيجاد الى تدمره الذي الوجود حول القلق من الرأسمالية تهرب

 ثورات واحتماالت المناخية الفوضى بسبب للحياة تصلح تعد لم التي األرض خارج أي
 على األوهام وتتكاثر فيه، والسكن الفضاء ايديولوجيا تصوغ أو وتبني الجائعة، األفواه
 وكالة( الناسا حول تتمركز التي االيديولوجيا هذه أجل من المال من الكثير ويُنفق ذلك،

 الثروات ألصحاب وتسلمها بها، تقوم التي والتجارب واألبحاث) األميركية الفضاء
 بيد هي الجديدة، الغفران صكوك أي السفر، وتذاكر. فيها) االستغالل( لالستثمار الكبرى
 .هؤالء

 في الوجود يصير أن ومنع للوجود، انحيازاً  اإلنساني الحس يحتم والقضية الوجود بين
 اإلنسان يكون ال أن ذلك معنى. اإلنسان خدمة في القضية تكون أن يجب. القضية خدمة

 إال يعتبرون وال أنفسهم إال يخدمون ال الذين القضايا أصحاب يحركها أخرى أداة
 خدمة في تكون أن يجب وهي فكرة صياغة القضية. وهللا اإلنسان على استكبارهم

 أداة ال بذاته غاية اإلنسان يكون أن يجب. االيديولوجيا خدمة في البشر صار. اإلنسان
  .لغيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سان في الكلدان حي هو الذي الكهون في وجودي 
ً  يمنح غودي  األحيان بعض في والمسرة البهجة من شيئا

 ً   . المخضرمين عجائزه من نخبة مع السهر خصوصا
  

 منصور اللطيف صديقي مع موعد على كنت أمس
 المخملية الحي شخصيات من المنتقاة والنخبة السناطي

 األنيق الوسيم الحي ومطرب الرياضيات أستاذ بيننا
 باللطف يتسم وفمعر إعالمي ألمانيا من قدم وضيف
 نكتف لم . نسبي كبيرا الحاضرين عدد كان. والطيبة
 ونادلة كبيرتين مائدتين حول توزعنا حيث واحدة بطاولة

  . طلباتنا تسجل كلدانية األخرى هي
  

 من النادي رواد جميع. أسود لونه القميص كذلك اللون أسود بنطلون ترتدي كانت النادلة
 الورق يلعب منهم البعض مجموعات شكل على هرونالسا توزع الموائد حول. الذكور
 الدومينو العبي وأصوات الصخب من ألمانيا من القادم الضيف تضايق. الدومينو وآخر

 وسياسين وتجار وفنانين شعراء كانوا بروادها األنيقة وباراتها بغداد نوادي مستذكرا
 أعين عن خفينمت بعيدة مدن من جائوا ومطاردين مطرودين فكر وشغيلة متقاعدين
  . المخبرين

  
 جلس يساري على. بقليل  عاما الستين تجاوز فيهم الشاب الحي عجائز مع كانت السهرة

 للحياة رائعة شهيته أعوام بخمسة الثمانين تجاوز الذي حازم األنيق الوسيم المطرب
  . وحرير مخمل من وصوته والخمرة

  
 وشكواهم بها المصابين عللهم عن حديثهم جل شيوخ مع سهرة في أفعل ماذا لنفسي قلت
 شيوخا أراهم وأنا منهم كواحد يرونني هم النوم؟ وقلة أجسامهم وتخشب النسيان من

  . عودة بال الذاهب القطار يركبون
  

 أن أود كنت. بعد أنتبه ولم كذلك شيخا صرت لعلني لعمري أنتبه لم. بعد يأت لم قطاري
 عن يتحدثون. صمت األخيرة اللحظة في لكني عمو بكلمة لصقي الجالس الرجل أخاطب
, المهم هو هذا ليس. مرض يصبني ولم منها نوع اي أتعاط ال وانا والمرض العقاقير
 أكلوا رجال شلة مع يجلس بمستقبله يفكر العمر مقتبل في فتى شعور شعوري الغريب

  .أيضا والمستقبل والماضي الحاضر
 

 خصب لراو تحتاج مفككة رواية حياته عن منهم واحد كل يتحدث كالرواة يجلسون هاهم
  . الخيال

  
 أبدأ أن تنصحني بماذا فيه للعيش بلدكم جئت لو فيما ألمانيا من القادم الضيف سألت

 تربية أو هو يفعل كما والخضار األشجار بزراعة العمل تستطيع أجاب هناك؟ حياةجديدة
 في مشردة قطط هناك يسل. له قلت بها واإلعتناء تربيتها وأهوى القطط أحب. الدواجن

 أستطيع هل. هناك كبرى شركات ترعاها بها خاصة عناية دور لها البيتية والقطط ألمانيا
 يتجاوز لم صبي هواية هذه قال مندهشا بي تطلع ألمانيا؟ في فراشات جامع أكون أن

  .عنه تتحدث الذي الصبي ذلك بأنني أخبرته. بعد العاشر عامه
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 سبيل على تفسر، كي العربية المنطقة في يجري ما عن يوميا األخبار مطالعة تكفي 
 كما فالضغوطات، االجتماعي، التواصل وسائل على المتوترة التفاعالت حالة المثال
 األنفاس التقاط بات حتى عقد، من أكثر منذ المنطقة على تتوالى علي، حنفي خالد. د كتب

 أحد ال واليمن وسوريا ليبيا في. والمجتمعات للدول وإنما لألفراد، فقط ليس عسيرا
 أما. العراق في أكثر الطائفي المأزق تعقد فيما الممتد، األهلي الصراع ينتهي متى يعرف

 فيما واالقتصادي، السياسي التأزم بفعل وشيك خطر في بات الغذائي فأمنهم اللبنانيون
 ونذر معيشي، تردي وسط والمدنيين الجيش بين مفرغ انتقالي صراع في السودان تدور
 حققت التي الدول، بعض حتى. ذاتها الدولة بنية على خطرة سيناريوهات تطرح عنف
 تحديات تواجه فإنها وتونس، واألردن والمغرب والجزائر كمصر االستقرار، من قدرا

  . األوكرانية والحرب كورونا جائحة جراء حادة اقتصادية
  

 خالل اإلقليمية أدوارها تصاعد يفسر قد بما استثناء، الخليج دول تبدو التأزم هذا وسط
 وبينما. أمنها على الضاغط اإليراني التحدي إغفال يمكن ال ذلك، ومع. األخير العقد

 وصف على الثورات، قبل ما عقود مدار على والفكرية، السياسية األدبيات درجت
 فإن وغيرها، الحضاري والتأخر والعجز كالتخلف عديدة، بسمات المأزومة منطقتنا

 سمتا لها أضافت الثورات بعد ما عقد خالل هوادة بال المتناسلة والضغوطات األزمات
 الزبائنيون حتى او المؤامرة أو بالتمني يفكرون ممن البعض يرى قد. اإلنهاك هو جديدا
 على تنطوي كسابقتها، للمنطقة، السمة هذه أن العربي الضعف في يستثمرون الذين الجدد
 العربية والصورة الواقع من جانبا، ولو تالمس فإنها ذلك، ومع اؤم،وتش واختزال قسوة
 يتسنى كي به يقتضي ما والذهنية والنفسية الفسيولوجية حالتنا به وتتأثر بأعيننا نراه

  .الممكنة التعافي أبواب في التفكير
 

 الضغوطات كثرة أو العمل في اإلجهاد فرط من المتعبين األشخاص عادة األطباء ينصح
 إنهاك أو إرهاق إلى التعب هذا يتحول عندما لكن حيوتهم، الستعادة الراحة من قسط بأخذ

 قد هذا ألن وذهنية، ونفسية فسيولوجية اختالالت عن يبحثون فإنهم طويلة، لفترة مزمن
 واإلحباط اإلنتاجية، وتراجع التركيز ونقص كاالكتئاب سلبية، تأثيرات له يكون

  . وغيرها والغضب،
  

 واالقتصاد، والمجتمع السياسة إلى والنفس الصحة مجاالت من الشائع المعنى هذا انتقل
 يصنعون من هم) عاديين فراد أو قادة سواء( أنفسهم البشر أن فرضية أساس على

 الجسدية بحالتهم وسياساتهم قراراتهم تتأثر قد وبالتالي، المجاالت، هذه تفاعالت باألساس
 جائحة تجربة بجالء عليه دللت ما وهو عدمه، من نهكةم كانت إن والذهنية والنفسية
 خطرة لتداعيات وعرضتهم والحكومات، والمجتمعات األفراد أنهكت عندما كورونا،
 الفردي اإلنهاك مصادر نالت فقد الجائحة، قبل حتى. واجتماعية واقتصادية سياسية

 بين يربط اتجاه ثالالم سبيل على برز إذ. االقتصادية الدراسات في اهتماما والجماعي
 فنشرت. الدولة اقتصادات وتضرر العمل بيئة وصعوبات النوم قلة بسبب األفراد تعب

 منظمة في دول خمس حول أجرتها دراسة نتائج 2016 عام في األمريكية راند مؤسسة
 أشارت) بريطانيا ألمانيا، اليابان، كندا، المتحدة، الواليات( والتنمية االقتصادي التعاون

 الناتج من% 3 فقدان إلى يؤدي قد) ساعات ستة من أقل(يوميا للفرد النوم قلة أن إلى افيه
  .الوفاة مخاطر وزيادة العمالة إنتاجية وانخفاض للدول، اإلجمالي المحلي

 
 منظمة صنفت لألفراد، »المنهكة« العمل بيئة بإصالح العالمي االهتمام تصاعد مع

 وعرفته العالم، في شائع كمرض »المهني رهاقاإل« 2016 العام في العالمية الصحة
 مشاعر في مالمحه حددت كما معه، التعامل يتم لم العمل أماكن في مزمن إجهاد بأنه

 اإلنهاك، لكن. المهنية الفعالية وتراجع العمل، إزاء سلبية مشاعر ووجود الطاقة، استنفاد
 المجالين في ىأخر وتفسيرات ارتباطات أخذ الدراسة، هذه في حنفي أوضح كما

 إلى يعود األول كان فإذا: أساسيين اتجاهين عبر طرحها يمكن والسياسي، االجتماعي
 أنماط تغير أن على استنادا وذلك المجتمعات، في الكبرى بالتحوالت اإلنهاك ارتباط
 على بدورها تنعكس األفراد على أعباء يخلق قد الكبرى التحوالت مراحل في الحياة

 السياسات، فاعلية بتراجع اإلنهاك ارتباط إلى يعود الثاني فإن عي،االجتما السلوك
 لقيادة سواء معينة سياسية قدرة تراجع إلى السياسي اإلنهاك يشير وضوحا، أكثر وبعبارة

 مراجعة، دون طويلة لفترة بها للتمسك نظرا أهدافها، تحقيق على ما دولة أو جماعة أو
 الدول، وهبوط بصعود المعنى هذا يرتبط. للطاقة واستفاد إجهاد من تفرضه قد ما برغم

 مع التسلح وسباق أفغانستان حرب في استنزافه جراء السابق السوفييتي االتحاد كإرهاق
 أيضا. والبشر للموارد االستعماري االستنزاف إثر االفريقية القارة إرهاق وكذا الغرب،

 فشل بخالف العالم، على يمنةاله أعباء لكلفة نتاجا لإلنهاك االمريكية القوة تعرضت
 اقتصادية قوة بفائض محتفظة الصين بدت وقت في وأفغانستان، العراق في حروبها
 أحد ارتبط آخر، جانب على. العالمي الصعود في األخيرين العقدين خالل تدريجيا وظفته
 تكررت إذا المشاركة عن الناخبين عزوف عن ليعبر باالنتخابات السياسي اإلنهاك أشكال

 التغيير في الثقة فقدوا أو طموحاتهم، عن المرشحون يعبر لم أو قريبة، زمنية آماد على
 .األفضل إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تنفصل ال خصوصية اإلنهاك ظاهرة تأخذ العربية، منطقتنا في
 من العديد تدلل إذ. المنطقة أزمات وتطور إرث عن باألساس

 العام في المثال سبيل على صدرت التي الدولية المؤشرات
 مكانتها على انعكس اإلنهاك من حدا بلغت المنطقة أن 2022
 إنتاجية في عالميا األسوأ بأنها المنطقة تصنف فيما. عالميا

 الجمود يمنع لم كذلك، الدولية العمل منظمة تقرير في العمالة،
 دولها تظل أن من المنطقة في األهلية الصراعات الراهن النسبي
  . التسويات تعثر بفعل العالمي، السالم مؤشر في سالما األقل

  
 تصدره الذي الفساد ومدركات العالمي كاالبتكار مؤشرات في يختلف لم ذاته الحال

 ضوء في العربية الدول لغالبية تراجعا شهدت حيث ،2021 في الدولية الشفافية مؤسسة
 المؤشرات نهج أن عن رالنظ وبغض. والديمقراطية اإلنسان وحقوق الحريات إشكالية

 الغربية والمعايير الكمي االختزال بسبب إشكاليات على ينطوي قد الدول أحوال لفهم
 في منهكة عربية حالة عن يكشف فإنه ذلك، مع السياقات، خصوصية مراعاة وعدم

 لعقد نتاجا فقط يبرر لم اإلنهاك هذا أن إال. واقتصادية وسياسية اجتماعية مجاالت
 أن منذ مأزوم تاريخي تطور عن تعبير هو وإنما الثورات، بعد ضغوطاتوال األزمات
 ومعابرها مواردها على االستعمارية القوى لتنافس مجاال العربية المنطقة أصبحت
 الغربية القوى سعت التي والممتدة المزمنة إسرائيل معضلة عن ناهيك التجارة، وخطوط

  .والفلسطينية عربيةال الحقوق حساب على وحقوقها أمنها ضمان إلى
 

 خالل عرفت إذ توقف، دون االستنزاف استمر فقد العربية، الدول استقالل بعد ما وحتى
 اإلسرائيلية - العربية كالحروب متتالية، خارجية أزمات االستقالل بعد ما الممتدة العقود

 العراقي والغزو الثمانينات، في والعراق إيران وحرب ،1973و 1948 عامي بين
 إسرائيل وحرب 2003 عام في للعراق األمريكي والغزو ،1990 عام في يتللكو

 مصر في كاإلرهاب أزمات عن فضال ،2006 عام في اللبنانية والتقدمية الوطنية والقوى
 في االنقالبات ودورة واليمن لبنان في األهلية والحروب التسعينيات في والجزائر
 توجيهها يمكن كان موارد وأفقدتها طقةالمن دول األزمات هذه كل وأرهقت. السودان
 من العديد بمواجهة تتعلق العتبارات الديمقراطي المسار وعطلت بل التنمية، لتعزيز

. المجتمع على العربية الدولة فيه تهيمن اجتماعي عقد ذلك عن لينتج الخارجية، التحديات
 خدمات عن يجياتدر يدها الدولة نزعت إذ باضطراد، للتآكل تعرضت الهيمنة تلك لكن

 الموارد تراجع بفعل، وغيرها، والتعليم والصحة التوظيف كسياسات وخدمية، اجتماعية
 فجوات ذلك فاقم. وغيرها الخصخصة وسياسات النقد صندوق عبر الرأسمالية والضغوط

 التي الوسطى الطبقة تعد لم وقت في االجتماعي، - االقتصادي والتفاوت والبطالة الفقر
 الهيكل على الغالبة الشبابية الكتلة أو االستقالل بعد ما دولة وظائف بفعل تنامت

 وفي العربية الدولة وظائف تراجع عن باألساس راضيتين بالعولمة والمتأثرة الديمغرافي
 والنفسية الطبية الدراسات تعج وبينما باختصار، الخالصة. تسلطها استمرار نفسه الوقت
 فإن وغيرها، التواصل وسائل عن والبعد الراحة بيلق من بنصائح اإلنهاك مكافحة حول

 العربية المنطقة في البينية والعالقات والمجتمعات للدول الهيكلي اإلنهاك من التعافي
 إرادة واألهم واآلخر، الذات مع وتصالحا المشكالت، بعمق ومصارحة اعترافا يتطلب
 من للخروج العام المجال يف الحريات وإفساح والمساواة للعدل االعتبار تعيد سياسية
  .ومخاطره اإلنهاك مسار
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 افريقيا، شمال إلى مشرقه من العربي الوطن في يعلم الكل 
 المجاالت جميع في لها حصر ال متتالية أزمات من نعاني أننا

 واألخالقية والفكرية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 ومسبباتها واسبابها تفاصيلها في الخوض غرضي ليس والدينية،

 والحيرة االنتباه يثير ما وإنما الوسطى، العصور إلى تعود التي
 بعضهم، يجزم وقد والدعاة، المثقفين قضية هي الوقت نفس في
 فيها توجد ال اآلن وإلى التاريخ عبر مجتمعات توجد ال أنه

  .والشعب لطةوالس المثقفين بين األبعاد ثالثية صراعات
 

 القضايا تلك لسرد ليس المقال، وهذا
 لها، حلول إيجاد إلى والّسعي وعرضها

 والجدال والنقاش التفكير إلثارة وإنما
 التي القضايا هذه ضمن ومن. حولها
 أي في اإلنسانية المجتمعات تؤرق ظلّت
 قضية هي زمان أي في وربما مكان

 المثقفة، النخب فقل شئت أن او المثقفين
 توجد ال بأنه الجزم إلى بعضنا يذهب قدو

 وال التعبير حرية وال مثقفة نخب لدينا
 يجزم قد بل أحرار صحفيين وال صحافة

 ومن بمهماز، تتحرك أدوات كلهم بأنهم
 التي المجتمع نخب في المشكلة إن قائل

 من عليها بما تشعر تعد ولم فسدت،
 المجتمع في يقع ما تجاه واجبات

  .ومؤسساته
 

 الحكام ألن الجميع؛ لصلح صلحت لو الحاكمة السلطة بأن كذلك ويجزم يذهب من مومنه
 رضي عفان بن عثمان الخليفة قال وكما واإلفساد، اإلصالح عوامل يملكون الذين هي
 سلطان وله هللا كالم القرآن أن فرغم ،“بالقرآن يزع ال ما بالسلطان هللا يزع” عنه هللا

 ، الكريم القرآن من الناس على وقعا وأشد أقوى الحاكم ةسلط أن إال الناس، نفوس على
 نفسها في تحمل التي الجماهير في المشكلة أن آخرون يرى بينما التنفيذ، سلطة بحكم

 ،وربما مانديال ونيلسون ، نبي بن مالك يرى كما واالستعمار والفساد لالستبداد القابلية
 إلى التغيير أن فيهما استقر -ماهيروالج النخبة– معا أنهما وهو آخر رأي هناك كان

 بحراك يسمح ال واالستعمار االستعماري، الغرب بيد القرار ألن ممكن؛ غير األفضل
  .المستضعفة للمجتمعات الشعبية اإلرادة مع حتما تتعارض التي مصالحه، خارج

 
 العالم أمين محمود عنه عبر مأزق إذاً، كبير مأزق في العربية والنخب والمثقفون الثقافة
 فاعلة سلطة ذات إبداعية ونظرية نقدية ثقافية جبهة هناك إن القول نستطيع ال" بقوله

 دراج فيصل عنه عبر كما ،"السائدة العربية السلطة ثقافة سلطة مواجهة في ومؤثرة
ً " ثمة أن باعترافه ً  اغترابا ً  النقدي المثقف همش حقيقيا  أن يريد إنه ، المأساة يتاخم تهميشا

 فضاء في إال يستقيم ال ذلك أن بيد وفكره، ثقافته خالل من مجتمعه في عالً فا يكون
 العام والرأي ومرجعيته، الفرد واستقاللية الفردية قيم فيه استقرت عقالني حداثي

 المثقف والدة بين تالزم ثمة إذ عنه، خارجة مستبدة سلطة أية على المتعالية وسلطته

 وحق المدنية، للمساواة الضامن الديمقراطي نيالمد المجتمع وبين اجتماعي، كفاعل
 ينظر العربي المثقف لكن. أوتحريم عسف دون من والمساءلة والنقد والرفض التعبير
 نصف من فأكثر يتكىءعليها، ديمقراطية شرعية وال يعضده جمهوراً  يرى فال حوله

 ما إال قفينالمث خطابات من يصلهم ال وهؤالء والفقراء، واألميين األطفال من العرب
 واستبداد ومحدوديتها، الثقافية المنشورات ضآلة ظل في السياسية، السلطة لهم تريده

 وجود حال وفي. الجسدي حتى أو المعنوي االغتيال حد إلى يصل الذي المرجعيات
 أو مراقبة أو محاصرة" الواقع في أنها إال الشكل، حيث من ديمقراطية، مؤسسات

ً  معرضة أو محدودة   .العالم أمين محمود تعبير حد على" والقمع للمصادرة دائما
  

 يكون وهل فاعلة، سلطة للمثقف يكون أن المتأزمة الظروف هذه مثل ظل في يمكن كيف
 ً ً  وجد قد دريفوس كان فإذا المثقفين؟ وأزمة الثقافي اإلحباط عن الحديث غريبا ً  رأيا  عاما
ً  وحيداً، نفسه يجد بيالعر المثقف فإن تنصره، ديمقراطية وقوانين يسنده،  لقدره، متروكا
 إذا حالة في ويسانده معه يقف أحدا ال. عامته وبؤس مرجعياته، واستبداد أنظمته، وقهر

 مستقل قاضي فال جدا، خطيرة بتهم معتقال نفسه سيجد ولسانه، بقلمه السلطة أزعج ما
 وتاريخنا هب،والن والظلم مخابرالظالم به الصقتها التي التهم من يبرأه ان يستطيع
 للدفاع تحرك أحد وال وظلم تعسف من المثقفون له تعرض بما يخبرنا الحديث العربي

  والذل، الفقر ذاقت التي عائالتهم إال معهم تتألم ولم وحدهم مصيرهم واجهوا عنهم
 

 كتابه في ابيكتيتوس عن نقال قصة الرواقية الفلسفة عن كتابه في أمين عثمان أورد
 الرواقي إلى أرسل. 69/79 فيسباسيانوس تيتوس اإلمبراطور أن: هامضمون المقابالت

: فأجابه. فيه عضوا كان وقد الشيوخ مجلس إلى الذهاب عدم منه يطلب بريسكوس
 إلى الذهاب من لي بد ال لكن الشيوخ، مجلس في عضوا انتخابي دون تحول أن بمقدورك
 .فيه عضوا دمت ما المجلس

 .تتكلم الو اذهب لكن. فليكن: له فقال
 .شيء عن تسألني ال دمت ما ساكت أنا: الرواقي قال

 .األسئلة بعض إليك أوجه أن بد ال لكن: اإلمبراطور فقال
 .حقا أراه ما أقول أن لي بد ال إذن: الرواقي فقال

  .نفيك أو بقتلك أمرت تريد بما تكلمت إذا: اإلمبراطور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مهمتك. مهمتي أؤدي وأنا مهمتك تؤدي أنت خالدين؟ال من إني لك قلت ومتى: الرواقي
 جزع غير من المنفى إلى أذهب وأن وجل، دون أموت أن ومهمتي نفيهم، أو الناس قتل
  .171 ص. ابتئاس أو
 

 السلطة طغيان أمام الحقيقة قول وهو أال الفعلي للمثقف الحقيقي الدور يلخص الحوار هذا
 في قادم هو المثقف به يَُهدَّدُ  الذي فالموت. وتالم أمام وجل أو خوف دون واستبدادها

 لعل بل. منها مهرب ال التي الوحيدة الحقيقة هو فالموت. بسواها أو السلطة بيد النهاية
 في هو إنما الموت من المثقف فخوف. االسم هذا تستحق التي الوحيدة الحقيقة هو الموت
 السلطة تهديدات إلى المثقفين نم العديد يستسلم لذلك ذاتها، الحقيقة من خوف األصل

 ذاته المثقف تحرج قد التي ذاتها الحقيقة من خوفا بل عبرها القادم الموت من خوفا ليس
 .والمجتمع السلطة تحرج أن قبل

  
 للسلطة التابع المبرمج بالمثقف تسميته يمكن ما إلى تحول قد العربي العالم في المثقف إن
 وفق مبرمج شخص وهو الجينات علوم عليه تشتغل الذي جينيّا المبرمج اإلنسان يشبه إنه
 نموذج ظهور من ذلك يعنيه بما) الجنين تكون قبل أي( األولياء فيه يرغب وما يطلبه ما

 لرغبة تابع ومجرد والحرية اإلرادة مسلوب سيكون نموذج وهو البشر، من مسبوق غير
 عن للتحكم وقابلين ومطيعين متماثلين مواطنين تريد التي السياسية أو األبوية السلطة
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 ورغبات لحاجة طبقا مبرمجا يكون أن إلى العربي العالم في المثقف تحول لقد. بعد
 في الفاعلة السلطة لميول طبقا تميل ثقافة إلى الثقافة وتحولت أشكالها بكل السلطة

 دولال بعض في العام الرأي في المأثرين المثقفين من الكثير اليوم نجد ولذلك المجتمع
 حمالت هي فإذا تحرير حمالت ننتظر كنا( تطبيع حمالت من يحدث ما يبررون العربية
 الخيانة لهذه الشرعي التأصيل إلى األمر بهم وصل وقد) المحتل حضن في ارتماء
 إكليروس إلى تحولوا لقد. الدينية االعتبارية شخصياتهم مستغلين الفلسطينية للقضية
 ضد موجه سالح إلى العربية الدول في الثقافية لنخبا تحولت لقد .السلطة ود لكسب

 والمستويات األصعدة جميع على فساد من السلطة به تقوم ما لكل تبرير وأداة الشعب،
 والباطل باطال الحق هؤالء حول لقد. فساد إلى الصالح وتحول صالحا الفساد صار حتى
 كل تبرير أجل من عامة كشخصيات يمتلكونها التي التأثير أدوات كل وظفوا لقد. حقا

 التي هي العليا، والمناصب المادية والمكاسب الشخصية فالمصلحة. السلطة تجاوزات
 للنظام خدما أصبحوا حتى السلطة قبل من برمجتهم يسر مما لهؤالء العليا المثل أصبحت

 فتهدد الشعوب على الحرية تتساقط ال حتى المظالت يحملون عبيدا أصبحوا بل القائم
  .الجدد السالطين عروش

 
 عن مغيّبة شعوب هي بل أمرها على مغلوبة شعوبا ليست الحقيقة في العربية الشعوب

 ونشر والترهيب والتفقير التجهيل سياسة وما. المعركة طبيعة وعن واقعها حقيقة
 هذا لتحقيق أداوت إال والتغريب والشذوذ والمهلوسات والمخدرات واالنحراف الجريمة

 تعمّ  التي الفوضى حالة إن القول يمكن بل. بواقعها الجماهير رضى منيض الذي الهدف
 أو سوريا في يحدث كما تلك، أو األطراف هذه ترتكبها التي اإلرهابية والعمليات المنطقة

 ترسيخ إلى السعي هدفها إنما الدموية، العشرية خالل والجزائر اليمن أو العراق أو ليبيا
 ألم والجوع، العصا إال لها يصلح ال فوضوية إرهابية يةهمج العربية الشعوب أن مقولة
  "يتبعك كلبك جوع"  الوزراء رؤساء احد سابقا يقلها

 
 كما وفوضوية وجاهلة مغلوبة شعوبا ليست العربية الشعوب أنّ  هي القول خالصة
 شعوب هي بل منهزمة شعوبا وليست بذلك اإليهام الرسمي اإلعالم منصات تحاول
 وليس الشعوب هذه قدر ليس االستبداد. المقاِومة الشعوب آخر إنها نقل لم إنْ  مقاومة
 الداخلية وأذرعه الرسمي النظام لصناعة حتمية نتيجة هو بل خلقه في هللا قضاء

 تكون أن لها اريد بل وفاسدة وجاهلة متخلفة شعوبا ليست العربية الشعوب. والخارجية
 من الخروج عبره تحاول الذي اريةالحض أطوارها أخطر اآلن تعيش وهي بل كذلك،
   وكرامته اإلنسان حرية على قائم جديد لوجود التأسيس نحو الحضاري العدم دائرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 اختلفت وسأظل اختلف مع الموقف الرسمي للحكومات

واألنظمة الخليجية وحلفائها من الدول العربية في الترويج لمسألة 
والتمادي في ذلك لدرجة وضع إيران ) الخالف السني الشيعي(

في منزلة العدو االول بديالً عن العدو الصهيوني ومازلت على 
، واختلفت مع الموقف المصري الرسمي والزلت .الخالف هذا

اختلف في الموقف المتعلق بعدم وجود عالقات دبلوماسية رسمية 
أوسطية ذات الوزن اإلقليمي وطبيعية مع إيران الدولة الشرق 

، وفي حين أتمسك بهذا الموقف العتبارات جيوسياسية الهام
  .إليرانيوإقليمية ليس من بينها على اإلطالق طبيعة النظام ا

  
واليمثل هذا الموقف أدني تفكير في دعم هذا النظام أو تأييده أو حتي الدعوة إلسقاطه 

  .ليس شأننا نحنالشعب اإليراني وباعتبار أن هذا شأن 
  

أن النظام السياسي اإليراني هو نظام ماللي ذو طبيعة دينية  -في نفس الوقت  -وادرك 
، واليختلف عن أي نظام ذو ية وطبقة البازارنظام تهيمن عليه وتحكمه العمامات الدين

طبيعة طائفية سوى من حيث نوع الطائفة واسمها وحيث اليختلف عن أنظمة اإلسالم 
السياسي سوى في كونه يتبع المذهب الشيعي لكنه في النهاية نظام طائفي ديني وللشعب 

دون أية ) الحقيقي إذا ماكان هذا اختياره(اإليراني كامل الحرية في مناهضته أو قبوله 
  .وصاية عليه

  
كما أن الموقف المساند إليران الدولة والشعب في معاداة الهيمنة األمريكية ومعاداة 
الدولة الصهيونية بمايتالقي مع المواقف السياسية الوطنية والتقدمية في المنطقة العربية 

شرطة (على يد ) أميني مهسا(يمنعني إطالقاً من اعتبار أن سحل وقتل الفتاة اإليرانية  ال
اإليرانية هى جريمة بشعة تؤلم الضمير اإلنساني وتؤجح فينا نحن شعوب ) األخالق

الشرق األوسط البائس مشاعر الحزن والغضب والثورة على جماعات التجارة السياسية 
التي ينصب ) الفرقة الناجية(و) الطائفة المنصورة(و) والية الفقيه(بالدين وكل افكار 

ا من انفسهم الوصاة على حياة الناس وملبسهم ومأكلهم وتجلياتها التي تمثلت في اصحابه
في دول الشرق االوسط بفضل ظاهرة ) األمر بالمعروف(ظهور جماعات وتشكيالت 

  .التجارة السياسية ذات الطابع الطائفي البغيض بالدين اإلسالمي
  

فتاة ومثيالتها في عالمنا سوى أن هذه ال) مهسا أميني(ليس لدي تفسير لمسألة .. إذن 
، وأن مهسا أميني وإرهاب العمامات المتاجرة بالدينالشرق أوسطي هي ضحية تسلط 

عية والحياة الكريمة في هي شهيدة النضال من أجل الحريات والحقوق اإلنسانية الطبي
  .عالمنا

  
في مع حق الشعب اإليراني ) كإنسان يزعم أنه تقدمي الفكر(من الطبيعي أن اقف 

مناهضة مثل هذه الظواهر ومناهضة هيمنة الماللي بالضبط كما اقف مع حق كل شعوب 
اإلجتماعية المنطقة في رفض ظاهرة تسلط عمامات التجارة باإلسالم على مناحي الحياة 

   .والفكرية والسياسية
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  العراق مع تضامنهم وكذبة" طهران حكام نوايا تكشفت "
 سياستهم من بالضد تقف اإليراني الشعب أكثرية أن شعروا بعدما

 ايران حكام أن الخارج، وفي الداخل في العدوانية وتوجهاتهم
 خلق خالل من إيران حدود خارج إلى الخانقة أزمتهم يصدرون

 الشعب يخدعون أنهم متصورين الخارج في لهم معادي شبح
 المظاهرات السابق، في فعلوا مثلما أخرى مرة اإليراني

  لــيقب ال اــبم عّرت يوما 15 من اكثر حوالي منذ اتــواالحتجاج
 المعايير لكل مخالفة هي اإليرانية الحكومة تسلكها التي اإلرهابية السياسة أن الشك 

 الذي والتعسف االضطهاد ضحية اإليراني الشعب وإن الجوار، حسن فيها بما الدولية
 نتحدث وال اإلقليم حكومة قبل من التدخل أو خارجية بقرارات ليس الشارع إلى خرج

 األراضي حرمة وانتهاك القصف عن راضية ألنها التابعة العراقية الشيعية القوى عن

 الحدود على موجودة إيرانية معارضة قوى هناك أن طهران حكام وحجة العراقية،
 الشمال من إيران تعم التي واالحتجاجات المظاهرات بتغذية تقوم وهي اإليرانية العراقية

 إيرانية معارضة وجدت وإن منطقية وال صحيحة وغير واهية حجة وهي الجنوب وحتى
 طفح لقد ، اإليرانية الشؤون في التدخل بعدم اإلقليم بقرار وتلتزم اإلمكانيات محدودة فهي

 تطلب ما وفرض المستمرة وتدخالتهم العراق تجاه طهران حكام به يقوم بما الكيل
 الهائلة االقتصادية المنافع الى إضافة المنطقة دول مع التعامل في اإليرانية السياسية

 :فهم االقتصادية وغير
 الدوالرات ماليين من اآلالف مقابل البضائع من االطنان آالف للعراق يصدرون ـــ 1

 عليها المضروب االقتصادي الحصار تخفيف من جزء وهو
 غالية بأسعار اإليراني الغاز تصدير ــ 2
 والطائرات الصواريخ فيها بما المختلفة األسلحة لتهريب ممراً  العراق اتخاذ ــــ 3

 اخرى ومناطق ولبنان سوريا إلى المسيّرة
 من وبالذات طهران من اوامرها تأخذ مسلحة طائفية ميليشيات من العديد تشكيل ـــ 3

ً (  اإليراني الثوري الحرس  القوى مع ولقاءاته المكوكية وزياراته سليماني عالقة سابقا
 قاآني الثوري الحرس في الجنرال يقوم مقتله بعد المسلحة الطائفية والميليشيات الشيعية
 ) نفسه بالدور

 الحكومات تشكيل(  مباشرة وغير مباشرة للعراق الداخلية الشؤون في التدخل ـــ 4
 )اإليراني والضغط العراقية

 مختلفة بطرق المنطقة دول شؤون في التدخل ــــ 6
 اإليراني البرنامج خالل من النووي السالح على للحصول السعي ــــ 7
 معارضة وجود بحجة العراق كردستان إقليم على المسلحة والتجاوزات االعتداءات ـــ 8

 اإلسرائيلي للموساد مقرات وجود أو مسلحة، إيرانية
 نبع و جدول و نهر بين ما 45 من أكثر وتحويل وغلق قطع آخراً  وليس واخيراً  ــ 9

 باالقتصاد تحصى ال اضرار إلحاق إلى أدى مما العراقية األراضي عن مختلفة ومياه
  . العراقي الزراعي

 
 اإليرانية للسياسة منطلق عن عبارة الجوار حسن احترام وعدم والتجاوز القوة منطق أن

 التي الطبيعية غير الظروف وتستغل المنطقة، دول أكثرية بل فحسب العراق تجاه ليس
 وإيرانية كردية مسلحة تنظيمات وجود بحجة المسلحة باالعتداءات لتقوم العراق بها يمر
 ،إيران في العامة االنتفاضة بتغذية تقوم كردستان إقليم في العراقية اإليرانية الحدود على

 بالتحريض تقوم خارجية قوى يتهمون فهم كذبهم من طهران حكام صدق نعرف ال(
 حكام يكيلها التي االتهامات أن)  وبريطانيا المتحدة الواليات وبخاصة الدعم وتقديم

 التي التظاهرات ألن باطلة اتهامات عن عبارة التعليم قطاع باستهدافه للغرب طهران
 الشعب فئات مختلف من اآلالف بمئات تعد جماهيرية تظاهرات هي بإيران تعصف

 منطقية حلول إيجاد من وبدالً  للحقائق تشويه عن دليل خارجية جهات واتهام اإليراني
 وفي اإليراني للشعب المشروعة المطالب تلفيق يجري الجماهيرية المطالب وتلبية

 مخرج إيجاد تريد التي الدكتاتورية سلطة وإنهاء والديمقراطية الحريات قضية مقدمتها
 بحجة العراق كردستان إقليم في األراضي ضد العسكرية العمليات بشن الداخلية ألزمتها

 االثنين يوم أتهم حيث لإلقليم الحدود المناطق في تتواجد التي الكردية المسلحة التنظيمات
 مسلّحة مجموعات اإليرانية الخارجية باسم المتحدث كنعاني ناصر 2022 أكتوبر 3

  ".القومي أمننا وتهدد سنوات منذ العراق كردستان في موجودة« وإرهابية انفصالية
  

 المكونات مختلف ومن اإليرانيين من اآلالف مئات تحريض المعقول غير من وهذا
 على اإليراني القصف ، الحدود على معزولة كردية معارضة قبل من واالنتماءات

ً  مستمر الحدودية المناطق /  6 في المقال هذا كتابة لحد 2022/  9/ 24 حوالي منذ تقريبا
 وقرية كواراسايا مناطق العدواني اإليراني القصف تحت واسعة مناطق ،2022/  0

 المنطقة في واسعة مادية واضرارا بشرية خسائر الحق وقد وغيرهم، وسيدكان كتينة
ً  الكردية الفالحية العائالت من العديد هجرة إلى إضافة  اإليراني، القصف من خوفا

 استهتار مدى على دليل التركية االعتداءات على إضافة اإليرانية المسلحة االعتداءات
 آخر مهم سبب الى إضافة الدولية القوانين وكذلك الجيرة وعالقة المقاييس بكل الدولتين

 التي المتنفذة الطائفية األحزاب تقودها التي حكوماتها وضعف العراقية الدولة ضعف هو
 وال إليران مقاديرها تسلم بل ال استقاللها تحترم وال البالد لمصالح اهتمام أي تعير ال

ً  تحرك  ال يكاد الذي الواطئ الصوت ذات التصريحات من البعض إال تركيا ضد ساكنا
 على المبدئي غير الصراع نشاهد ونحن الحالة هذه استمرار يمكن ال أصحابه، إال يسمع
 االهلية الحرب شبح إلى البالد وترك السالح الستعمال وصوالً  البالد ونهب الكعكة تقاسم

 االعتداءات أن"  العراقي الشيوعي الحزب في القيادي صاحب علي استنكر لقد والتقسيم
ً  وتشكل باطلة، حجج على تقوم المتكررة ً  انتهاكا  االعتداءات وإن العراق، لسيادة صارخا
 العزل، المواطنين ترويع عن فضال آخرين، وجرح مواطنين استشهاد الى أدت اإليرانية

 الهجمات هذه لوقف سريع إجراء أي اتخاذ عن العراقية الحكومة فيه تعجز وقت في
 واالعتداءات العدائية المواقف والديمقراطية الوطنية القوى أكثرية استنكرت لقد" الجبانة

 العام والرأي االنسان حقوق منظمات ادانت كما والتركية اإليرانية الدولتين من المسلحة
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 االدانات ان ، الداخلية العراق شؤون في والدخول التجاوز عن بالكف وطالبت الدولي
 بحجة عشوائية اعتداءات من إيران به تقوم ما ضد واضح موقف عن عبارة الدولية

 في إسرائيلية مواقع بضرب الكاذبة االدعاءات أو المسلحة الكردية اإليرانية المعارضة
 هذه الفرنسية الخارجية وزارة أدانت فقد أحد على ينطلي ولن لم خداع وهو كردستان

 كردستان إقليم في ونُفّذت إيران تبّنتها التي الكثيفة الضربات فرنسا تدين"  االعتداءات
 مستهدفة الدولي، والقانون العراق لسيادة صارخ انتهاك في الذاتي، بالحكم المتمتّع

 العراق، سيادة ضد"  وقحة"  هجمات واشنطن اعتبرتها وقد". عشوائي بشكل المدنيين
  . « القومي األمن مستشار سوليفان جيك أدان وقد

  
 ولكن شعبهم، ألرواح فقط ليس الصارخ التجاهل إظهار اإليرانيون القادة يواصل" وقال
 ً  ميثاق في عليها المنصوص األراضي وسالمة لسيادة األساسية والمبادئ لجيرانهم أيضا
 بالكف والمطالبة والمنطقة العالم دول أكثرية من واسعة إدانات وهناك". المتحدة األمم
 احترام" وعدم االعتداءات جراء شاملة حرب لمخاطر المنطقة وتعريض التهور هذا عن

 عبارة الصاروخية الهجمات أن على األممية المنظمات من العديد وأكدت"  العراق سيادة
 هجماتها إيران توقف لم إذا وخيمة بعواقب محذرة"  طائشة"  اعتداءات عن

 سيادة واحترام اإلقليم على التصعيد وقف إلى غوتيريش أنطونيو ودعا واعتداءاتها،
 أنطونيو"  أن بيان في العام األمين باسم المتحدث دوجاربك ستيفان وَعقب العراق

". المدنية المناطق ذلك في بما كردستان إقليم في قصف عن تردد ما بقلق يتابع غوتيريش
 العراق بجانب الوقوف مجرى في تصب كردستان إقليم على وغيرها اإلدانات هذه

 وإصابة واستشهاد ودمار خراب من خلفته وما المجرمة اإليرانية واالعتداءات وشعبه
  .والقرى المدارس وتهديم األطفال بينهم المواطنين من العديد

 
 على الحفاظ" على مطالبة العراقية الحكومة أن على العراقي الشيوعي الحزب وأكد
 وأال حازمة إجراءات اتخاذ وعليها الشعب أبناء سالمة وعن عنها والدفاع العراق سيادة
 يمكن وال ،"االحتجاج مذكرات وتقديم وإيران تركيا سفيري واستدعاء باالستنكار تكتفي
ً  العراقي والشعب العراق ضد يجري بما القبول  المتنفذة األحزاب قبل من داخليا

 ألزمتها مخرج عن تبحث التي إيران قبل من وخارجيا المسلحة الطائفية والميليشيات
 أدنى إلى الليرة سعر وهبوط اقتصادها في واضح ضمور من تعاني التي وتركيا الداخلية

 في الكردي الشعب مقدمتها وفي والمكونات القوميات من مواقفها وكذلك المستويات
 الجماهيرية المطالب مشروعية أجل من للنضال مدعوة العراقية الوطنية القوى. تركيا

ً  وتركيا إيران ضد والوقوف العراق في    العراق عن دفاعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ُدقّ  كيس ِمن إليّ  تنبعث حادّة بنظرات باستمرار شعرت 

 الخزانة، رفُوفِ  على المرصوصة والّزيوت والحنّاء الزعتر
 عزمتُ  ما إذا أّمي بها ترمقني التي عينها بالنظرة ترمقني

 الّسؤال أواجه حينما. الّسحرية الخلطة بسر البوح على
 ماذا: أمي صديقات أو رفيقاتي إحدى من يُداهمني المعهود
 السبّابة تَعِقد يحاصرني، أّمي تهديد أرى بشعرك؟ تصنعين
 التحذير يعني هــلكن الّصفر يُشبه شكال لتكّون واإلبهام

ً ــقطع المتبوع اِرمــالصّ   عبر فقط فيأتي التنبيه أما ة،ــبعقوب ا
  . حادّة نظرةٍ 

  
 سنوات بها العناية في أّمي تِعبت التي الجديلة تلك قصّ  في أحيانا أفّكر وأنا هذا كلّ 

 صديقاتِها، أمامَ  ىبها تتباها ساِحرة جديلة ِمنها لتجعلَ  وتعبها وقتها فيها استغَرقَت كثيرة،
 بها حظيَتْ  التي واإلعجاب والمجاملة المديح عبارات سمعت كلّما بعينيها الفخر وأرى

  .أنا بهِ  حظيتُ  ِمّما أكثر شعري خصالت
  

 كتِفي، على ثقيال ِعبئا باتت الطويلة الّسوداء الجديلة هذه لي، بالّنسبة ُمرهقا األمر كان
 آبِهة غير ِمقصّ  إلى فورا اتّجهتُ  أحتِمله، أُعد لَم ما واالستياء الّضجر من منها أصابنِي
 من اقتربتُ  ِلي، نفسها أمي توعُّد حتّى وال الِحنّاء عتَبِ  وال  الزعتر دق كيس بنظرات
 ُمجّرد في أفّكرُ  تجعلني خاٍرقة وشجاعة بقُّوة التحلي إلى دوما أتوق كنتُ  الذي الِمقصّ 
  .مهيب شكلٍ  في جيوبِها بين يتِّكئ القرمزية، أمي حقيبة في ُمخبئا دوما كان لمسه،
 على القدرة عندي ليست غامضة، كثيرة ألسباب يُعزى خوفٍ  من ترتِعشان يدايَ  كانت
 بعد بشيء اإلمساك باستطاعتها يعد لم التي يِدي من الحقيبة سقطت فجأةً ! ماهيتها تحديد
 كانت ورقَة  وتطايرت األرض، إلى مستقيما الِمقصّ  سقَط بالخوف، شعوري تعاظم

نة   .للِمقصّ  حملي لحظة أرها لم خفيّ  جيبٍ  في ُمخزَّ
  

 ألّمي وهل أّمي، ُمذّكرات ديوانُ   أنه لي تبين صغيرا ُكتيّبا وجدتُ  الحقيبة هذه داخل
 وقّوية جبارة شخصية ويمتِلك أمي؟ يُْشبه من ُمذّكرات يكتُب وكيفَ  كتبتها متى ُمذكرات؟

   كأّمي؟
  

 صفحات بضعُ  ثمّ  معا، وذكرياتهما دراستها صديقة عن كتبتْ  األولى الّصفحات في
 كما. أبي مع األول ِلقائها تفاصيل من بعًضا ثمّ  لبَدي، بقلم ُرِسمت بِسهام قلوب فاِرغة،
 هشّ  شخص يكتُبها واليوميات الُمذكرات زَمن؛ منذ بُمخيلتي ارتبط وكما تماما توقّعت
 وسط ورقة في... كأّمي لشخص ليست إنها والمواجهة، البوحِ  على يقوى ال كتومٌ  مثلي،

 أني حتى الفارغة الّصفحات من الكثير قَرأت، التي أّمي مذكرات عن تفِصلها الكتيِّب
 الحقيقي وجهها هو لكنّه!!! أبداً  يُشبهها ال بَْوحٌ ! لَها اعترافا وجدتُ  إليها، أنتبه ال أن كدتُ 
 تلك كل بين وِمن وَوجعها الخفي تعبُها الُمتعبة، أحاسيسها هناك دّونت عنّي، أخفته الذي

 قالتها التي هي لها إيالما األكثر الكلمة كانت الصغيرة، األحالمِ  وحتّى واآلالم األوجاع
 وهي. بحرقة أمي عنه كتبتْ  الذي الشديد بُكائي حتى أتذكر وال هي َمن أعِرف ال سيّدة

 الّرقيقة شعري خصالت ِمن وسخرت بي استهزأت عندما باكية ِجئتها وقت حزنها تصف
 َشعراً  كونِه من أكثر والتّطريز لإلبرة يصلُح والذي وصفته كما الّرفيع الخيط تُشبه التي

 أّمي أتبَعتها ثمّ  حزينة بنبرةٍ  هادئة األسطر هذه جاءت شيئا، منه تُمسك ال بمشابِك يُزيَّن
 منذ عليها تعرفت التي ال أعِرفها التي أّمي يُشبه ما أخيرا فيه وجدتُ  ظريف، بتوّعد
  .المذكرات هذه في دقائق

  
 السنوات هذه طوال عنّي تحّملتها التي الكدمة الغِريب، التوعُّد ذِلك بالفعل أّمي حقّقت

 وأعدتُ  أدُمعي لملمتُ . أُِحسّ  أن بدون الّزيوت وخلطة والحناء بالّزعتر وضّمدتها
 أرخيتُ  ثم الثمينة، أّمي بأشياءِ  يِليقُ  بهدوء الملكية القرمزية الحقيبة إلى والِمقص الُمذّكرة
   .ومضيت جديلتي

  

 برغملا
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 تتشدق التي الثقافية، والنخب البرجوازيين، منطق أفهم ال 
 أن أؤكد أن أود! المهرجانات؟ موسيقى منع تحاول ثم بالحريات

 بشكل يحاول لكن ضد، يكون أو مع يكون أن يعنيه ال هنا المقال
 بحثي بشكل المقال يطرحها أسئلة خالل من الظاهرة تحليل بحثي
 .فقط

 
  

 
 واالقتصادي، واالجتماعي التاريخي سياقه في) المهرجانات ظهور( ذلك نقرأ ال لماذا
 كيف أفهم ال. العالمية السياقات مع بالتوازي المحلي السياق إنما فقط، المحلي السياق ليس

 لهجوم يتحولون وفقط المهرجانات، فيه ظهرت الذي السياق لهذا تحليال هؤالء لنا يقدم ال
  .الظاهرة تحليل ذرة بال قح
 

 حول أجريته) الحياة جريدة في مختصره نشر( ونظري ميداني صحفي تحقيق خالل
 يوازي موسيقي نوع على تعرفت البرازيل، شمال في واإليقاعات الشعبية األغاني

 المراهقة سن من الشباب بين تنتشر موسيقى وهي ،)الكلب مؤخرة( يسمى المهرجانات،
 وإنما بمنعها، يطالبوا لم لكنهم منها، الموقف نفس وللبرازيلين العشرينيات، نهاية حتى

 لمن عمري سياق وداخل والعشوائيات، البيئة داخل سياقها وتفهموا موقفهم، أعلنوا
 إلى المصريون يستمع مثلما األسابيع، نهايات في إليها يستمعون وجدتهم بل يسمعها،

 .والحفالت األفراح في المهرجانات
 
  
 
 وردة مائة دع( ماو بمقولة المتشدقون وهم بالمنع يطالبوا حين اليساريين كذلك أفهم ال

 !!عظيم القياس في ذلك إن لعمرك بالحريات؟ الحقيقي مطلبهم في يثقون ال لماذا ،)تتفتح
 خارج يتفتح ورد بأي يسمحوا لم نفسه وماو بل الماوية، الحقبة في أنفسهم اليساريون

 المجتمع، حماية بحجة والقمع الديكتاتورية، إلى تحول حاالته بعض في والذي نظامهم،
 .ومقيت صارخ تناقض وهو

 
  
 

 بأنها بالمعرجانات، الخاصة الكلمات مفردات إلى يشيرون الذين هؤالء من أكثر نعجب
 حين مثال المصرية، الحصاد وأغاني التراث أغاني هؤالء قرأ هل أفهم ال وخارجة، نابية

 النبات، السكر شاط، شاط شاط( وكذلك ،)رباني حالوة كله... التحتاني البنت نص( يقول
 ،)إلخ... ياه صدري على ياه، إيده حط( ،!!)وسطي يا انكوى، اللي والقلب والهوا، المية

 وأغنية ،...)بيبان بأربع المحكمة( الشعبية األغنية في والمباشرة اإليحاءات إلى استمع بل
 بنات يا متحسبوش( تقول أخرى ألغنية آخذك ودعني ،... )نايمة وآنا الحرامي، أمه يا(

 حماتك بنات يا سبوع تاني مرتاحة، الفرش ع بنات يا سبوع أول راحة، الجواز إن
  ).إلخ....  ريحة، المحكمة ع بنات يا سبوع تالت رداحة،

 
 ذلك، حول والكتابات العلمية والرسائل األبحاث عشرات نجد بل! ذلك؟ يمنعوا لم لماذا
 .المجتمع في األخالق منظومة تهديد أو العام الذوق بإفساد األغنيات تلك يتهموا أن دون

 
  

 
 هيمنتها لمحاوالت البرجوازية الطبقة تصدير إعادة هو األزمة، تلك تفرزه ما أسوأ لعل

 األمبريالية ظل في فقدتها التي سلطتها إنتاجية وإعادة المجتمع، على وسيطرتها
 لهؤالء األبدية األزمة نفس إلى نفسها لتعيد السوق، اقتصاد وثقافة الرأسمالية

 قيمه، ونُساك عقيدته وحراس المجتمعات، ميزان رمانة أنهم يظنون ممن البرجوازيين،
 إال منه يفهم ال البحثي، وبالحياد باألساس وهو السيطرة، بهوس مصابون هؤالء وكأن

 آلياته بطبيعة العصر تجاوزها فكرية حزم على المتعتق واالنغالق المقيت، االستعالء
 العنكبوتية بشبكته العالمي االفتراض ذلك هو أهمها لعل خاصة، مفردات من فيه وما
 .والسلطوية األبوية تمثل أو القمع ممارسة فيه يمكن ال الحريات من عالما تضمن التي

 
 أخيرا،
 نثور أن قبل والكنيسة، والمسجد والتعليم اإلعالم يقدمه ما كل وراجعوا الحريات، أطلقوا

 الخاصة، الجلسات وفي العامة المواصالت وفي الشارع في يوميا نستخدمها كلمات ضد
 أن شرط يزهر أن الناضج الورد فقط ستسمح للتفتح، وردة مائة حرية أن نتعلم ال ولماذا
  .فاسدة غير أرضه تكون

 
 نقبله فما واخدا، محددا تعريفا تعريفه يمكننا ال لكننا نعيه أمر العام الذوق أن أخيرا لنعلم
  .العكس أو غدا سنرفضه اليوم

 
 واإلعالم، للتعليم الهيكلة إعادة هي الحقيقية الحرب إنما المهرجانات حرب في الحل ليس

 لهذا الحاكم القانون عن خروج أي بشدة تعاقب حقيقية، قانون دولة في الحريات وإطالق
  .المجتمع
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الذي التطور عن غافلين نكون أال يجـب ، نعيشها أصبحنا التي الردة ظواهر كل رغم 
 الحياة، مجاالت بعـض فـي والعلـم المعرفة انتشار عن بالدنا، وفي العـالم، فـي يحدث

 الظلـم ضـد السخط تفاقم عن وأسبابها، العصر، بمشـاكل الشـعوب وعـى زيادة عن
 حياتنا من جزءا أصبحت التي المنظمة أو العشوائية النضال تحركات وعن ومظاهره،

  .مصر في اليومية
 

 التي التحديات البقاء بغريزة تدرك ، بالدنا في الحكم نظام علي المسيطرة األقلية
 القمع أن أيضـا تدرك لكنها القمع، وسائل بتدعيم خاصا اهتماما تـولي لـذلك ، تواجههـا

 والنساء، الرجال عقول على يطرةالس أن للشـعب، المتزايدة المقاومة يوقف لن وحده
 جوهرية مسائل كلها ، قدراتهم تضعف التي السلوك وأنماط األفكار، بث أن وتضليلهم،

  .المجتمع في ديمقراطي تطور حدوث دون للحيلولة
 

 اإلعالم وسائل أهمية أيضا هنا ومن. والتعليم الثقافة تلعبه الذي الدور أهمية هنا من
 يتعلـق ما بينها ومن ، عقولنا على تأثيرها ممارسة في إليها تلجأ التي األساليب وتنوع

 ان. الشعوب تقدم فـي حيـوي عنصر المجاالت مختلف في اإلبداع على فالقدرة. باإلبـداع
 محلها ليحل قائم تغييرماهو والخلق،على االكتشـاف على المستقل، التفكير على القدرة

  .تقدم كل أساس هى الجديد،
 

 بعد" محفوظ نجيب" الكاتب رحيـل غـداة قرأته ما إزاء األفكار ذهه بالي في خطرت
 تقديره ينبغي إبداعي عطاء وهو قرن، نصف عن يزيد ما دام األدبي بالعطاء حافلة حياة

 التي بالنغمة أقتنع لـم.  ليهمـا إ وصل اللذين والعمق المدى تقييم في اختلفنا وإن حتـى ،
 رحيله في رأت والتي والمنطوقة، المرئية، ماإلعـال ووسائل الصـحف، فـي سادت

 لن جرداء صحراء مصر في األدبي اإلبداع ساحة وكأن ، تعويضها يستحيل خسـارة
 بذلك أقتنع لم. رحيله بعد األدبـي بالعقم عليه محكوم مجتمعنا كأن. شيء فيها ينبت

 وكأن ، اتباتوالك الكتاب من العشرات بها تطوع التي والمقاالت التعليقات من الشالل
 يتركنا ال حتى الدهر أبد يعيش أن عليه كان كأنه أو تداركها، يمكن ال أدبية كـارثـة وفاتـه

 والموت للحياة نظرته أهدروا. هو به يؤمن لـم مـا عنه قالوا. غيابه بعد ضائعين كاأليتام
 وواصـلوا ، حياتـه نواحي جميع في الفذة الصفات عليه أضفوا. تواضعه وأهدروا

 مجاالت مختلف في نعيشها التي العبودية ليكرسوا اإلطراء من الصاخب" الكورس"
. والفن والفكر والثقافة، األدبي، اإلبداع إلى السياسـة في يحدث ما ولينقلوا المجتمع،

 الهرم هذا على الحفاظ وكأن ، إبداعنا على ليربض ، األدبي للنظام هرمـا منه صنعوا
  .هم مواقعهم على للحفاظ ضروري

 
 نشر الذي العنوان هو" محفوظ تجيـب" وداع فـي ساد الذي االتجاه على الصارخ المثل
 الشمعة انطفأت" كتبت التى" المستقلة" اليومية الصحف إلحـدى األولـى الصفحة على

  ".مصر في األدبية
 

 إلى يؤدي ، اآللهة مستوى إلى الشخصيات بعض بمرتبة االرتفاع في األسلوب هذا إن
 هي التي الثقة تلك ، أنفسهم في ثقتهم إضعاف جهـودهم،إلى وإنكار اآلخرين، تصغير
 ظل في يسود ، العصـور مـر على حكامنا ابتدعه أسلوب إنه. اإلبداع شروط مـن شـرط
 للشعب، الحية القدرات إخماد إلى يسعى أسلوب الفراعنة، من ورثناه طبقي أبوي مجتمع

 إلى ويسعون ، سائد هو ما على يتمردون الذين ، الوالرج النساء مـن الشابة ولألجيال
 .مصر في الناس حياة على األقلية لسيطرة متعمد تكريس إنه. منه هوأفضل ما تحقيق

  
  
 

 حيادية هادئة، السماء رقةز امتدت رأسـي وقفـ. صاف الجو كان ،١٩٨١ سبتمبر 6 يوم
 الزراعي الطريق على ١٢٤ النصر سيارتي قدت. الكون فـي سيحدث شيء ال كأن

 من جوال للسيارة الخلفيـة الحقيبـة فـي". بسيون" مركز من عائدا الحقول بين الممتد
  .اللون دافئ" صابح بيض"و الفول من وجوال األرز،

 
 يخصني الذي النصيب يبين الدوار أرض رسـم المقعـد علـى جواري إلى. بارتياح أتنفس

 فـي تكمـن التي الخفية بالتيارات اإلحساس من تخلصت اآلن. وتقسيمها قياسها تم أن بعد
 واألرض والملكية، والميـراث، بالمال، األمر يتعلق عندما ، األسرية العالقات جوهر

  .انحدارها وعن العواطـف، وسطحية هشاشة عن لتكشف
 

 وعلى الحكي، على واألوالد، الزوجـة مع اللقاء لحظة على مقبل. لبالا مستريح كنت
 إلـىَ  حملهـا التـي الذرة فطيرة من وقطعة الشاي من كوب على بيننا، سيدور الذي الحوار

 األرض في نصيبي من أصبحوا التي السبع الفدادين على المشرف" النيفياوي محمود"
 وطيبة الساقية، في المياه وصوت الحقول، امتداد ولدها بالسالم إحساس يلفني. الزراعية

   وهي الخضراء المساحات تأمل تعودت.  وأفكارى بخيالى ارتفعت السمراء الوجوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بعـد الثانية على قاربت قد الساعة كانت. الريح في تتموج 

. العمارة في الخامس الطابق حتى المصعد أخذت عنـدما ،الظهـر
 الصارخ الصـوت عنه صدرف العتبة إلى وخرجت بابه فتحت

 الجسد مربع سوريا من رجل بجاري، فوجئت. العتيقة لمفاصـله
 الخوف لون كساه ، وجهه في بقوة الخضراوين عيناه تلمع

 :قليال يرتعش بصوت قـال الشاحب،
  " .نوال الدكتورة وأخذوا اليوم جاءوا"
 

 : يعنيه الذي ما أدرك وأنا قلت
 " .من؟"

 الباب فكسروا لهم، تفتح أن رفضت" أضاف ثم" . والمباحث الشرطة من ضباط: "قال
  .شقته داخل بسرعة واختفـى". المـطـبخ إلـى ودخلوا الخلفي

 
 ، عشتها التى الحياة لكن ، سريعا يـدق قلبـي كان. وفتحته الشقة باب في المفتاح أدخلت
 أرض على. ملكا صمت. الشقة في أحد يكن لم. األوالد هـم المهـم.  أرتبك أال علمتنى
 المشهد المكتب، حجـرة دخلت. عليه وألقيت المكتبة، من انتزعت وأوراق كتب الصالة
 السرير ماعدا مرتبة األسرة. النوم غرف إلـى انتقلت. تغلق ولم فتحت وأدراج نفسه،
  .جاف وقلـم بدأتها التي الرواية أوراق بعض الصغير المكتب فوق. عليـه نـامـت الذي

 
 جلوس طبلية وضعت. مواربا وتـرك البـاب كالون" تطفيش" تم. طبخالم إلى توجهت

 ، الباب جرس صـوت جاءني بإصالحه، يقوم منْ  أجـد أن إلى"  الثالجة" وبين بينه
 :"منى" سألتني". عاطف" وابني ابنتي،" منى" دخلت وفتحته، فخرجـت

 ".ياشرف؟ امتي جيت"
 ".ساعة ربع بقالي: "قلت
 :قالت

 ".؟ ماما فين"
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 :قلت
  ".عليها قبضوا"

 . ترتعش وأصابعهما الوجهين، على يزحف األبيض الشحوب رأيت
 :قلت

 ".بسرعة ستخرج. هاديين نفضل عايزين"
 :"منى" هتفت

 ".عليها ندور هننزل. ازای هاديين.. هاديين"
 ".؟فين عليها ندور: " قلت
  ".البوليس أقسام في: "قالت

 
 الحيرة، فيهما أقرأ. وجهي على تستقران ثم عني بعيدا تدوران عيناه. صامت" عاطف"

 القلـق بالتدريج محله يحل عليها، مسيطر فالغضب" منى" أما. الغادرة الصدمة وألم
  .والخوف المتـوتر،

 
 :قلت. الصالة في جلسنا

 ".قريب الجيزة قسم. حتمـا إليها سأصل. لي المهمة هذه اتركا. عنها سأبحث"
 :واحد نفس في قاال

 ".معك سنأتى"
 :قلت

  ".ماما عشـان نفسـكـم على تحافظوا مهم. حاجة تاكلوا الزم... ال"
 

  .صامتين ظال
 

 ظال. إليهما عدت". عنها حاجـة نعرفش ما" المأمور لي قال. الجيزة قسم إلى ذهبت
 أصعب في النوم على قدرة عندي. أيضا أنا ونمت. فنـامـا التعـب غلبهمـا ثم ساهرين

  .السجن في تعلمتها القدرية من نوع. الظـروف
 

 إلى. القاهرة في الجيزة، في المباحث إلى ذهبت. عنها أبحث كامال أسبوعا قضيت
 الطوابير، في السلم، على الواقفين مع وقفت. االشتراكي المـدعي مكتـب إلـى. المحافظة

 ال. رتتذك فجأة ثـم" . حاجة عنها نعرفش ما" نفسه الرد مكان كل في. األبواب عند
 نفسي، من بالضيق أحسست. القناطر سجن هـو للنساء واحد سجن سوى مصر في يوجد

 فـي القلـق أقرأ". عليها أعثر لم" ألقول األوالد إلى أعود كنت يوم كل. غبائي من
  .حقها في مقصرا يعتبرانني كأنهما بالضيق ممزوجا عيونهما

 
 من ساعتين بعد وهناك. القناطر نسـج إلى السيارة قدت. شيئا لهما أقول أن دون هبطت

 ،األخريات مـع موجودة أنها فعرفت ، الضباط أحد لمقابلة أدخلوني البوابة على االنتظار
 األسبوع في مرة ومالبس طعام، إدخال يمكن وأنه ممنوعة، والمراسالت الزيارات وأن
  .الثالثاء يوم

 
 أن. الشيء بعض أطمئنهما أن أستطيع اآلن. الراحة من قدر تملكني العودة طريق في

 الطعام أنواع في أتفنن أن ،القضايا هذه مثل في وصديقنا محامينـا" أمين بعـادل" أتصـل
 إقامة إلى أسعى أن ذلك كل من وأهم. السجن لحياة مناسبة أنها تجربتي من أعرف التى

  .عنها لإلفراج حملة
 

 إلى مكتوبة رسالة ملتهافح. لندن طريق عن أمريكا إلى مسافرة صديقاتنا إحدى كانت
 مصر في حدث ما فيها شرحت ،اإلنجليزية إلى المترجمة كتبنـا تنشـر التـي الـدار رئيس

 الديمقراطية، والمنظمات النسائية، والشخصيات الهيئات بجميع االتصال منه وطلبت
 ينالمعتقل من مئات وجود إلى اإلشارة نفسه الوقت وفي. "نوال" عن لإلفراج حملة لعمل

  .والمعتقالت
 

 من ألفا عشرين عن يزيد ما تجميع وتم العالمية الحملة بدأت ،الوقت بعض مر أن بعد
 رفيع ورق على مكتوبة الحملة أخبار إليها أهرب كنت. عنها باإلفراج تطالب التوقيعات

 سلوفان في ملفوفة األخضـر الفلفل أو الباذنجان، أو الكوسة، أو الكرمب، محشي داخـل
 أنها يقول خبرا الصحف إحدى في قرأت. معها تضامن بوجود تشعر حتى ياتالحلو
 التي التخريفات إحدى. ؟أعرف ال ،بالذات "بلغاريا" لماذا". بلغاريا مع بالتـأمر" متهمة

  .نهايته من اقترب عهد يولدها كان
 

. حتهففت شقتنا في الباب جرس دق نوفمبر ٢٥ ويوم ،السادات اغتيال تم أكتوبر 6 يوم
 قدميها وحول. الصباح شمس مثل ابتسامة وجهها على ،"تـوال" تقف كانت العتبة على

 إلى بعد فيما تحولت رقيقـة أوراق منـه لتخرج ،الصالة في خلعته أبيض" كوتش" حـذاء
  .".النساء سجن في مذكراتي" أسمته كتاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 روسيا بين كثيراً، الفجوة، وتتعمق وتزداد، الهوة تتسع 
 في ال عسكريا، الغرب مجاراة روسيا تستطيع ولن فلم، والغرب،

 حرب ريغان الرئيس أعلن حين المقبور، السوفييتي االتحاد أيام
 الكرملين قيصر أجبر حينه، في تريليونية دوالرية بتكلفة النجوم

 الممثل أمام البيضاء الراية رفع على غورباتشيف، حينه، في
  وأعلن ريغان، سياسياً، الالمع لكن فنياً،" المغمور" الهوليودي

 وهو ،The Star Wars" الريغانية النجوم حرب" مجاراة في عجزه عن غورباتشيف 
 وكما العرب، المتأسلمين" المرتزقة" المجاهدين يد على أفغانستان في ينزف كان الذي

 منافسة الجارية، التطورات ضوء وفي يبدو، كما اليوم، بوتين، روسيا بمقدور يكون لن
ً  مجاراته أبداً  تستطيع لن أنها ثبت بعدما عليه، التفوق محاولة أو الغرب، ً  مدنيا  وحضاريا

 ً ً  ،اليوم أمامه، وتبدو وعلمانياً، وديمقراطيا وقيميا  حول وبال مفلساً، عاجزاً  ومسخاً، قزما
 وملطشة مهزلة أصبحت بل ال مثلهم،" الخردة" الماللي درونات تستجدي قوة، أو

ً  عسكرية  ومغامرين ومتطوعين وهواة وأغرار مرتزقة لشوية ومكشوفة، سهلة وأهدافا
 كانت كما ، أفغانستان مجاهدي غرار وعلى ، عميق فج كل من أتوها غربيين" مرتزقة"

 وسوء والرشوة بالفساد تزخر وإدارية سلطوية، ومسخرة مهزلة الدوام، وعلى سابقاً،
 مجرد ،-الغرب أي-منه تقترب حينما أنها جازماً، وأعتقد المعيشية، واألزمات اإلدارة

ً  وعلمانيا ديمقراطيا االقتراب،  عندها وحضارياً، وتنكنولوجياً، وثقافياً، وإدارياً، وتنويريا
ً  وهزيمته عليه التفوق إمكانية عن الحديث نيمك فقط   ..عسكريا

 
ً  القائم للوضع االستعماري وحتى والمالي االقتصادي الطابع إغفال يمكن ال  في حاليا

 حضارتين بين ووجود ومبادئ قيم صراع مجمله في يبدو لكنه األوروبية، القارة شرق
 قيم" (قيمنا" يستهدف أن ريدي الغرب أن خطاباته من كثير في بوتين ركز وقد وثقافتين،

 الفرد وحكم والديكتاتورية المؤبدة القيصرية والملكية المطلق االستبداد قيم أي روسيا
ً  وهو والبشر الحجر ووراثة الفرد وعبادة  أو، ،-الصراع- انفجر وقد ،)هذا يريد ال طبعا

 زعيمة" دةالمتح الواليات تقوده عسكري، صراع شكل على عملياً، تفجيره تم باألحرى،
 أو قوسين قاب فهم ،"المدنية" منازلتهم في الروس خسر وكما يقولون، كما" الحر العالم
" تافه" سالح لهم ظهر وقد أوكرانيا، في وتاريخية ومذلة مهينة عسكرية هزيمة من أدني

 ويموت كالذباب تتساقط التي ،"الخردة" وبآلياتهم وبجنودهم، بهم فتك جديد" صغير"و
 الطائرات" وهو اإلطالق، على وجنراالته بوتين وذهن بوارد يكن لمو أفرادها،
 من المتأسلمين، القاعدة ومرتزقة بمجاهدي قبلها، فتكت، التي" Drones"الـ ،"المسيّرة
 جبال وفي بورا، تورا كهوف أعالي في المختبئين الحوريات، عن الباحثين الجنة عشاق
ً  وباتت آلياتهم تصطاد والتي اليمن،  وماريشاالتهم وآلياتهم بجنودهم يفتك قاتالً  سالحا

 البالية أسلحتهم معظم وحيّدت الروس، يفتقدها -الدرون- أي والتي المساكين،
ً " خردة" أكثر نسخ لتسول فسارعوا الخردة،" السوفييتية"  الماللي دولة من وتخلفا

 والذكية، الطائرات هذه نفس 2010 العام في اصطادت كيف تذكرون ولعلكم اإليرانية،
 اليمني القاعدة وزعماء إرهابيي أشهر من واحداً  أيضاً، اليمن، جبال في المتطورة،
 – األمريكي للرائد الروحي واألب تكساس في مسجد إمام العولقي، أنور األمريكي
 ...تكساس في ،"هود فورت" قاعدة مجزرة منفذ حسن نضال الطبيب الفلسطيني

 األبيض، البيت على تناوبوا أمريكيين، رؤساء الخمسة حوالي بوتين، عاصر لقد فمثالً،
ً  وحركة مستمراً  وتغييراً  ونقلة وتطوراً  ديناميكية -التناوب– يعني ما  ينتهي ال وإيقاعا

ً  بالقرار ومشاركة للسلطات وتداوالً   كان بوتين بقاء فيما والمزاج، التفكير في وتنوعا
 انعكس ما وهذا المكان، ذات في والمراوحة واالستبداد والبالدة الترهل يعنيه فيما يعني
ً  وتثاقالً  وعجزاً  ترهالً  فعالً    ...الميدان في عسكريا

 
 الحضارية المواجهة حسم قبل الغرب، مع العسكرية المواجهة جداً، الروس، استعجل
 الحرب إعالن جداً  المبكر من وكان عليه، والتفوق الغرب مع والفكرية والثقافية والمدنية
ً  عليه والتفوق تحديه قبل عسكرياً، غربال وتحدي  الناعمة، بالقوى وهزيمته ومدنياً، قيميا
 حاصل وتحصيل صغير تفصيل مجرد الخشنة بالقوى الهزيمة ستكون وبعدها
  بسيط
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 عاطف وائيللر) 2021" (المقفلة الجنة" رواية أثارت
 األدب خصوصيات حول عدة خواطر لدي سيف أبو

 رسالة حمل في األديب دور وحول عامة، الفلسطيني
 يمكن ال إذ. وانتماءاتهم مشاربهم اختالف على للقراء
 الذي الفلسطيني ظروف في التفكير دون النص مقاربة

ر  تجربة هواجس يعيش يزال ال والذي مرة، من أكثر ُهّجِ
 المكان وإلى البيت إلى والحنين تها،وتبعا التهجير

 ظروف تبدّلت وإن حتى مركباته، بكل المسلوب
 الجيل ظروف عن اختلفت أو تغيّرت، أو الفلسطيني

 الخاصة وحكاياته وقصصه بتجاربه رفدَنا الذي السابق،
   .والعامة

  
 الرواية هذه تعالجه الذي العودة حلم موضوع طرح إن

 الفلسطينية، الرواية في متكرر موتيف فهو بجديد، ليس
 ما منذ الفلسطينية العربية الروايات معظم عصب هو بل
 وطرقه أساليبه كاتب لكل لكن اليوم، وحتى النكبة بعد

 ولكل. الُمّرة التجربة هذه عن للتعبير يوّظفها التي وتقنيّاته
 تسعفه التي والحديثة السابقة ومكتسباته وثقافته رؤيته ناقد
 يقتصر ال. سبق ما مع تقاطعه أو ص،الن جديد رؤية في

 يتلقى أيضا، المؤلّف، إنّ  إذ الناقد، أو القارئ على التلقي
 منهجه بلورة في تساهم تنظيرية ودراسات عدة نصوصا
 سنا، أكبر هم َمن رواها حكايات يتلقى قد وهو وفكره،
  . الفلسطينية الحالة في وبالذات

  
 فيها الق التي الطريقة يحاور أن الباحث واجب ومن

 ما اختراق في نجاحه مدى عن والبحث ذلك، الروائي
 على يقوم األدبي العمل أن تودوروف رأى فقد.  كان

 واقع إثارة تحاول فالقصة. والخطاب القصة مظهرين؛
 من قريبة الفتة وأحداث وشخصيات أمكنة وفيها ما،

 السارد فيها ينقل التي الطريقة هو الخطاب بينما الواقع،
  .األحداث

  
 وأثناء القراءة قبل التساؤالت بعض القارئ تراود أن بد ال

 وما سنقرأ؟ ماذا: األولية األسئلة هذه من. وبعدها القراءة
 هي وما بالتحديد؟ العنوان هذا ولماذا الروائي؟ جديد هو

 القراءة أثناء أخرى أسئلة تثور ثم الغالف؟ تصميم دالالت
 بعد أما. النص غمار في أكثر خضنا كلما تتبدّل قد التي

 فتنبثق وإغالقها األخيرة الصفحة قراءة من االنتهاء
 في جاء ما مجمل مع الحوار باب وينفتح أخرى تساؤالت
 ليبدو حتى التساؤالت، كل التأويل عمليةُ  وتغلب الكتاب،

 هو، إدراكه وفق النص، بناء بعملية يقوم المتلقي وكأنّ 
 السابقة هغير تجارب ومن تجاربه من اكتسبه ما ووفق

   .والمعاصرة
  

 النص، وسلطة المؤلِّف،" سلطة" عن المنظرون يتحدث
 من طويلة فترة المؤلِّف سلطة سادت وقد القارئ، وسلطة
 المنهج التقليدية؛ التنظيرية المناهج أصحاب لدى الزمن

 جاءت ثم. واأليديولوجي النفسي االجتماعي، التاريخي،
 من مميزاته ورؤية النص سلطة سيادة إلى ودعت البنيوية
 دون ،)المؤلف موت( كليا؛ المؤلف وتحييد خالله،
 عملية عن طويلة فترة ُحيِّد الذي المتلقي دور عن الحديث
 والتأويل التلقي جماليات نظريات ظهرت ثم. التحليل

 أو المحاور هذه. ومكانته موقعه للقارئ وأعادت
 تحييد وأما جدا، هامة البعض يسميها كما السلطات،

 عملية في ما خلل وقوع إلى يؤدي فقد نهائيا حداهاإ
فا المبدع يكتبه فالنص التحليل،  يقوم ثم الفنية، وسائلَه موّظِ
 فإن وبالتالي. جماليا تأويال ثقافته على بناءً  بتأويله القارئ
 تختلف المثال، سبيل على جبرا، إبراهيم جبرا إبداع قراءة

  حبيبي إميل إنتاج وقراءة كنفاني، غسان إبداع قراءة عن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 منهم فلكل وغسان، جبرا إبداعي قراءة عن تختلف 

 ولكل واأليديولوجي، الفكريّ  وموقفه الجغرافيّ  موقعه
  . الخاصة تجربته منهم

  
 حياة من تبدأ ال التحليل عملية في االنطالق نقطة إنّ 

 نصا أعطى قد فهو. وبيئته المعيشيّة وظروفه المؤلِّف
 خصوصيات إبراز في األساسية المهمة تقع المتلقي وعلى

 وبناء ومنهجية، وثقافية فكرية رؤية على بناء النص، هذا
 منتوج هو فالنص. أعاله أشرنا كما مكتَسبة، ثقافة على

. النص جماليات في البحث هو المتلقي ودور فنيّا، المبدع
 مجمل إلى تضيف وماذا الرواية هذه جديد هو فما. وشكله
  يني؟الفلسط الروائي اإلبداع

  
 اكتشافها إلى القارئ يتوصل قد التي أسراره نص لكل

 يتوصل وقد شفافة، الرموز كانت إن األولى، بالقراءة
 أكثر الرموز كانت إن الثالثة، أو الثانية القراءة في إليها

 حول المنظرون قاله ما على بناء ذلك ندعي ال. غموضا
 لنا تكشف التي التجربة على اعتمادا بل القراءات، تعدد
 من الكثير كشف في ينجح المتلقي أنّ  مراس طول بعد

   .التحليل عملية فيها يبدأ التي اللحظة منذ النص أسرار
  
  
  
 إلى اإلشارة دون" المقفلة الجنَّة" رواية معالجة يمكننا ال 

 المركزية فاألحداث العمل، يؤّطر الذي التاريخي سياقها
 تاريخ في المفصليين الحدثين دةولي هي الرواية في

 من تالهما وما والنكسة، النكبة: الفلسطينية القضية
 تتمحور. والخاص العام الصعيد على وتأثيرهما أحداث،
رت فلسطينية عربية عائلة حول المركزية األحداث  ُهّجِ

 أن لبثت ما لكنها غزة، إلى ولجأت يافا، مدينتها، من
 يجمع أن دون ارجهوخ الوطن داخل جديد من تفّرقت
 األرملة األم سوى البيت في يبقى فال واحد، سقفٌ  أفرادَها
 السجن يدخل الذي كابوتشي المكنّى العزيز عبد واالبن
 تاركا الثانية، في وثالثا األولى، المرة في سنوات، خمس

 هذا من وبالرغم. العجوز األم برعاية وابنه زوجته
 طاولة إلى األبناء بعودة األم يراود الحلم يظل التشتت
 وتناولوا طويلة سنوات قبل حولها اجتمعوا التي الطعام

 وفي وجدانها في الحدث هذا يرسخ. األخير عشاءهم
 الذي ذكرياتها أهم أحد هو األخير العشاء ليصبح ذاكرتها

 نفس وفي سنة، كل الطاولة بإعداد تقوم. بتكراره تحلم
 من اشترته شرشفا فوقها وتفرش األخير، اجتماعهم موعد

 لهذا خصيصا فلسطيني، من المتزوجة المصرية جارتها
 كل متكررا طقسا الطاولة ترتيب ويصبح المرتقب، اللقاء
   .دالموع نفس وفي سنة

  
 قبل؛ من كان كما حاله على شيء كل وظل األم ماتت

 والجلوس العائلة أفراد بعودة واألمل والشرشف الطاولة
 األصغر، االبن إلى ماأل من المهمة انتقلت إذ حولها،

 أن ويبدو. أبنائه مع البيت في بقي الذي الوحيد كبوتشي،
 فقط، العائلة هذه على يقتصر ال الطقس هذا أو الحلم هذا
 من خروجه ذكرى في كان سابقا، البحار جارهم" فهذا
 شروق قبل من ويتأّمله كرسيا يضع للبحر يذهب يافا

 الذي اءبالم دموعه وتمتزج غروبها، حتى الشمس
 يتوقف لم رحل، حتى عاما، خمسين طوال. قدميه يضرب

 االنتظار هذا) 14ص الرواية،". (العادة هذه عن
  .والنكسة النكبة فرضتها فلسطينية ميزة هو المتوارث

  
 وعلى الفكرة، هذه على الضوء بتسليط الرواية تقوم 

 وال األمل ينطفئ ال حتى لجيل جيل من توريثها أهمية
 ألم، من االنتظار يحمله ما ورغم. مستقبلال جمرة تخبو

 الرواية، تُبيّن كما الفلسطيني، يبقى الزمن مرور ورغم
 ينطفئ أال يجب قبًسا جديد من ويبعثها الذكريات يُحيي
  .زمن من َمرّ  مهما

  
 أي من أكثر الرئيسي الهدف" اللمة" بتحقيق األمل يصبح
 تلك إلى الشوق تشعل التي الذكريات وقوده أخرى، رغبة
 طالت االنتظار طال وكلما المرتقب، اللقاء وإلى اللمة

 أنها إال الواقع أرض عن يافا غابت فإن. الذكريات حكاية
 وصورتها بشكلها الطاولة، وبقيت الذاكرة، في ظلّت

 وجاء الوطن، بقايا رموز من هاما رمزا ونقوشها،
 هذه حكايات وبقيت. العائلي الوجود ليؤثث الشرشف
 في روايتها تتكرر العوائل من غيرها وحكايات العائالت

 بعدهم لمن ينقلونها الكبار لقاءات وفي األزقة وفي البيوت
 كما كاللغة، تورث األرض كانت فإن. الذاكرة على حفاظا
 األخرى هي تورث الذاكرة فإن درويش، محمود يقول

 أهمية أقلّ  ليست الرواية، قارئ يشعر كما وهي، كاللغة،
  .األرض من
  
 الفلسطينيين، الروائيين معظم كعادة الروائي، يعمل مل

 شجر من المتنوعة مركباته خالل من المكان تأثيث على
 ومالبس أطعمة ومن وتقاليد، عادات ومن وحجر، وبشر

 المكان صورة معا، اجتماعها في تُميّز، وأزياء
 كبار وذاكرة المقفلة، وجنتها األم بذاكرة فأثّثه الفلسطيني،

 البيارات صورة يرّسخون الذين ونسائه خيمالم رجال
 تفاصيلها، في الدخول دون والقوارب، والبحر والبيوت

 كان القليل هذا لكن الفلسطينيون، الروائيون اعتاد كما
  إلى والسرد رضــالع عبر هـــونقل الماضي اءــيإلح كافيا
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 إنعاش وال التوثيق، هو الذاكرة حفظ من الهدف ليس
 إلى ليتحّول ذلك يتعدى األمر إن بل فحسب، الذاكرة
 معظم كان فإن الكبار، يرافق كما الصغار يرافق هاجس
 فإننا المنال، البعيد الحلم دور يُبرز الرواية في السرد
 إلى يدعو الكاتب أنّ  -وواجبه المتلقي حقّ  وهذا -نرى

 على اعتمادا ذلك نقول. فقط التنوير إلى وليس التثوير
 من الدور انتقال نفّسر كيف وإال ،مجملها في األحداث

 أبناء انتظار نفّسر وكيف األصغر؟ االبن إلى األم
 المخيم طرقات في بلهفة والعمات لألعمام كابوتشي
  وأزقته؟

  
  
 مركبات من مركب أي ومع العنوان مع التعامل يعد لم
 اتالعتب هذه اختيار يتأتّى ال إذ عابرا، تعامال" العتبات"

 بعد إال دراساته في جينيت جيرار ذكرها التي جميعها
 يقوم فالمؤلف. بها لالقتناع زمنا يقتضي فكريّ  ألي

 في األخيرة الكلمة وحتى الغالف منذ متكاملة بناء بعملية
 أكثر كان تماسكا أكثر العمران هذا كان وكلما النص،
 عملية أثناء الباحث به يقوم ما وأما. للقارئ جاذبية

 الروائي، البناء عناصر بعض إلى النظر عبر حليل،الت
 في عنصر وكل مركب كل دور توضيح إلى يهدف إنما

 الدراسة هذه في اهتمامنا جاء هنا من. ككل العمل مبنى
   .احيةواالفتت بالعنوان غيرها وفي

  
 أحد هو بل العتبات عن مفصوال ليس الغالف تصميم إن

 على تفرض حليلالت عملية أن وبما الهامة، مركباتها
 إلى سريع بشكل نشير فإننا القسري، الفصل هذا المتلقي

 غاية في يبدو الذي" المقفلة الجنة" غالف تصميم أنّ 
 يتالءم ما بقدر بسيطا ليس األولى المواجهة في البساطة،

 فما. عامة النص وشفافية وحميميّته العنوان شفافية مع
 في النظر عمنن أن بعد لكن أشجار، جذوع إال ليس نراه

 تنقصها كانت وإن وراسخة، ثابتة تظهر فإنها شكلها
 فلسطيني شيخ مثل شجرة كل فبدت الخضراء، األوراق

 تلغي أن دون الشمس أشعة وحرقته البحر عركه غّزيّ 
 على الغالف ومصّمم المؤلّف عمل وقد. وقوته جسارته
 الكاتب والد جد لبيت الغالف في الهندسية الخريطة إضافة

 عام النزهة حي في يافا في سيف، أبو إبراهيم اجالح
 ربط إلى وإشارة الجنة، عناصر من هام كعنصر 1938
  .)الحقوق صفحة: انظر. (بالخيال الواقع

  
 الزمن من فترة إلى وال كبير مجهود إلى القارئ يحتاج ال

 داللة إلى للتوّصل الصفحات من عدد قراءة في تسعفه
 هي" المقفلة الجنة" نّ أ واضحا بدا إذ التسمية، هذه

 كل وتعاني عانت منها، جزء ويافا غزة وأن فلسطين،
 لماما، إال األهل يلتقي فال اإلغالق سياسة بسبب منهما

  . اللقاء هذا يتحقق أن دون العمر ينتهي وقد
  

 فإن. األم قلب في هناك بقيت فقد األصيلة فلسطين لكن
 نتهاج حارسة هي األم فإنّ  الجنة حارس هو رضوان كان
 هذه تخبئ كانت" إذ ذكريات، ومن أحالم من تحمل بما

 يراهم ال مالئكة على مقفلة جنة مثل صدرها، في األحالم
 المفتاح هذا ستسلم وأنها) 40ص الرواية،( ،"الرب إال

 يبقى أن يجب الجنة هذه أبواب فتح ألنّ  بعدها يأتي لمن
 ما، يوما تحيُف أن بد ال يوما أُقفل ما وأن األبناء، بيد أمانة

  .الذاكرة وعلى الحلم على الحفاظ شريطة
  
 العنوان، اختيار في المخاتلة إلى الروائيين بعض يلجأ قد

 شفافة دالالت يحمل عنوانا سيف أبو عاطف اختار وقد
 إلى الدافع ولعل األولى، الصفحات منذ ذاتها عن تكشف

 الوطن بين ما تربط التي الحميمة العالقة هو ذلك
 أي يستطيع ال بحيث المشّردين، أصحابه بينو المسلوب

 أو فلسطين داخل مكانته، كانت مهما بديل، موقع
 بيته وعن األصلي وطنه عن المشرد يُعّوِض أن خارجها،
 تبعث التي وأزهاره شجره عن حتى وال وجيرته، وحارته

 فوجدنا. ذكرياتهم ينسيهم أن أو ومساء، صبحا برائحتها
. المقفلة الجنة من جزء إال هي ما المكونات هذه كل أن
 تبدو اللقاء فكرة جعل بحيث طال الذي االنتظار هذا أما

 لكن أخيرا، تحقّق فإنه التحقيق صعب حلم من نوعا
 وليس باهتا لقاء فكان موتها، إثر األم بغياب منقوصا
 ما غزة فإن وبالتالي حاضرة، األم كانت لو كما حميميا

  .اللقاء محطات من محطة إال هي
 الوجه، على تراه فما بالتناقضات، حافلة اإلنسان حياة إنّ 
 أشكال من واحدا شكال إال ليس األحيان، من كثير في

 والشتات التشرد صور من صورة العائلة هذه. التناقض
 حكايتها عائلة ولكل الفلسطيني، العربي بالشعب حل الذي

 غيرها حكايات مع تختلف ما بقدر تتشابه التي وقصتها،
  . الفلسطينية العوائل من
  

 وبحر وحدائق وبيارة وبيت أرض العائلة لهذه كان
 عدة صورا تحمل وذاكرة ذكريات لها وكانت وسهل،

 بيوت وفي البيارة، وفي البيت في العائلة الجتماع
 يسرحون األطفال وكان السعيدة، المناسبات في األقرباء

 جنة بالحياة، النابض تاريخها بكل يافا، وكانت. ويمرحون
 عن الناس وفراق الشتات كان ولما األرض، على أهلها

 الصدمة كانت وتاريخهم، وبيوتهم أرضهم وعن بعضهم
 على هللا من عقابا ذلك يكن لم لكن الجنة، ضياع الكبرى؛

 غضب عليه يحل كي خالقه، أمام اإلنسان، ارتكبها خطيئة
  . الرب

  
 وأحالهم تاريخهم من غيرهم خرج كما يافا، أهل خرج

 جنته منهم لكل وظل وظلما، قسرا وذكرياتهم، وماضيهم
 يخالطها أن كثيرون يرفض ذاكرة الذاكرة، تحفظها التي
 الصدمة إنها صاحبها، مزاج يعكر أن يمكن ما كل

 تعيش. التهجير جرب من إال هولها يدرك ال التي الكبرى
 في وجنة األعماق من يهزها وجع التناقض؛ هذا كل األم

 يتنافى والكرامة والعزة بالفرح حافال اريخات تحمل القلب
  .والضياع والفرقة الشتات ذل مع

  الرواية افتتاحية
  
 الرواية، افتتاحية دور في المنظرون يقول ماذا يعنيني ال

 اختالف على القراء رأي يعنيني ما بقدر عام، بشكل
 ما قراءة تعنيني وقد. ما رواية افتتاحية في مستوياتهم،

 يعنيني مما أكثر تجربتهم حول أنفسهم فونالمؤلِّ  يقوله
رين رأي  الفقرة هي االفتتاحية أنّ  يقين على إني. المنّظِ

 مسارها تحدّد ألنها الرواية، كتابة عملية في األصعب
 عن التوقف أو االستمرار تحدّد التي ربما وهي عامة،
   .القراءة متابعة

  
 جذّابة، مثيرة، محفّزة،" المقفلة الجنة" رواية افتتاحية
 بكشف للقيام القراءة، متابعة إلى دافعا فكانت ومكثَّفة،

 المدّعمة القليلة، األسطر هذه بها توحي وأسرار أمور
: الرواية من األولى الصفحة يتصدّر مثير فرعي بعنوان

 جميعا، نعلم كما هذا، وكابوتشي ،"كابوتشي إال يبق لم"
 عتُِقلوا القدس في عاش الذي السوري المطران اسم هو

ر وُسِجن  والعالمي المحلي العام الرأي أشغل أن بعد وُحّرِ
   .به قام بما
  

 من أكثر يحتمل" كابوتشي إال يبق لم" الفرعي العنوان إن
 مدى باتجاه المتلقي يذهب فقد معه، األول اللقاء في تأويل
 مجموعة على أو الراوي، شخص على الرجل هذا تأثير

 أنه أو غيره، من أكثر ىأعط قد كابوتشي أنّ  وإلى ما،
 يخطر ال. اآلخرين دون راسخا تأثيره بقي الذي الوحيد

 فلسطينية لعائلة ابن اسم هذا يكون أن أبدا المتلقي ببال
 كانا الالفت العنوان وهذا االفتتاحية هذه. غزة في تعيش

 سبب ومعرفة ،"كابوتشي" سر عن للبحث للقارئ دافعين
  .ودوافعه لبقاءا هذا وأهمية غيره، دون بقائه

  
 العادي، القارئ حتى أو الناقد، يتساءل أن الطبيعي من

 قبل الفقرة هذه كتبت إذا وما بالذات، االستهالل هذا حول
 التي األولى الجملة أنّها أم الكتابة، عملية من االنتهاء
 اختيار أن على الباحثون أجمع لقد. الروائي ببال خطرت
 وأن الكتابة، عملية في ةاألخير الخطوة هو الرواية عنوان
 وطويل عميق تفكير بعد إال ذلك على قراره يقرّ  ال الكاتب

 كتابة عملية تكون ال فلماذا. نهائي رأي على يرسو كي
  العنوان؟ كتابة لمسار مشابهة االفتتاحية

  
 األولى األسطر في سيف، أبو عاطف الروائي اعتمد لقد
 البعد كل عيدةب شاعرية تصويرية إيحائية لغة الرواية، من
 وظل مختلفة، دروب في كلهم رحلوا: "المباشرة عن

 الماضي سترة يرتق الغياب، صحراء في أثرا وحده
 عليه يظلّ  ثم تزول؛ ال نقمةً  حكاياتهم نسج ويعيد الممزقة

 في سار من منهم. ذلك رغم عنهم البحث بعناد يواصل أن
 ربةالغ حملته من ومنهم النهايات، متشعبة الموت دهاليز

 أكثر ليست عنه األخبار وصارت برمودية، مثلثات في
 ضالة نسمة مثل واهية فيها الصدق حدود شائعات، من
  .)7ص الرواية، من األولى األسطر". (قائظ يوم في

   
 مما الرواية، افتتاحية في األحداث مسار الروائي رسم لقد

 في باك والفالش الذكريات أسلوب توظيف يفرض
 القارئ سيعمل فجوات فتح إلى لجأ ماك الالحقة، الفصول

 القارئ وسيالحظ تخفيه، ما واستكشاف متابعتها على
 الضوء وتسليط الماضي إلى الكلي المشرف الراوي عودة
 من كمرحلة ودوافعها،" اللمة" فكرة تدعم أحداث على

 أبو عاطف روايات في متكررة ثيمة وهي العودة، مراحل
 رسم فقد. لفلسطينيةا الروايات من العديد وفي سيف،

ها الراوي،  هذه خالل من المتخفي، الروائي من موجَّ
 داخلها في ووضع لالنطالق، الرئيسية الدائرة االفتتاحية
 يسير بعضها خيوطا ووّجه بالحاضر مرهونا كابوتشي

 عاطفيا األهم الشخصية األم، نحو وبالذات الخلف إلى
 نحو خطوطا وأطلق والعودة، اللمة فكرة وسلّمها وفكريا،
 وحكايته، قصته األبناء من ابن كل يعيش حيث المستقبل
 بأهم المتخيَّل الروائي الخطاب الخيوط هذه تكمل وبالتالي

  .والشخصيات المكان الزمان، السارد، مركباته؛
  

 وهذا القص، زمن حيث من الوسط من تبدأ االفتتاحية هذه
 هشيموت والحاضر، الماضي بين التحّرك للراوي يتيح ما

 ذكرنا، كما القارئ، يدفع مما للرتابة، منعا القص زمن
 لكنّه مهم دوره بأن فيتفاجأ ودوره، كابوتشي عن للبحث

 عن المؤلف أخفاها التي األم دور من أهمية أكثر ليس
 عملية الراوي يبدأ لم لذلك. صفحات بضع القارئ ناظري
 ولو العاطفي، موقعها رغم الماضي، من األم، من السرد

 ذاتية سيرة الرواية ولبَدتْ  التشويق، عنصر الختفى فعل
 عن بعيدا المباشرة تعتمد عادية فلسطينية عائلة سيرة أو

 يوهم عالم خلق في الروائي الفني العمل عمدة التخييل؛
  .بالواقعية

  
  
  

 لألم هاما حيّزا الفلسطينيتان والقصة الرواية خصصت
 جنود مع المواجهة في بارزال ولدورها الفلسطينية
 التي فهي األولى، االنتفاضة في وبالذات االحتالل،
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 تخّبئهم التي وهي الجنود، أيدي بين من الشباب تخلص
 عن تتوانى وال بالحجارة، تزودهم وقد آمن، موقع في

 حرص. معهم المباشر االشتباك في الفعلية المشاركة
 من أكثر اربم رواياتهم، في الفلسطينيون، الروائيون

 نظرا خاصة، واألم عامة، المرأة دور إبراز على غيرهم،
 من غيرها عن تنماز جعلها والفت فاعل دور من لها لما

 لغسان) 1969" (سعد أم" رواية منذ وذلك النساء،
 ابن ضاهر وجيه الدكتور الكاتب نظري لفت وقد. كنفاني

 مجموعته من به بأس ال حيّزا خصص الذي الناصرة
 المواجهة في ومشاركتها الفلسطينية للمرأة ةالقصصي

 حديثا الصادرة القصصية مجموعته في وذلك والنضال،
  .)2022 الفارابي دار". (أعشاشها إلى تعود الطيور"

 التي القوية األم صورة عامة، الفلسطيني، األدب في تبرز
 أقرب ذلك كان لو حتى تحقيقه على وتعمل األمل تزرع

 الجنة" رواية تعكسه ما وهذا. الواقع إلى منه الحلم إلى
 الجنة" مفتاح حاملة دور بها أنيط بحيث ،"المقفلة
 جيل من توريثه على وتعمل الذاكرة في فتصونه ،"المقفلة
 إال" كابوتشي" األصغر االبن دور من وبالرغم. لجيل
 وفي األحداث، مجريات في عميقا، النظر أمعنا لو أننا،

 األم غرسات من غرسة هو يكابوتش أن لوجدنا مبناها
 فماتت غرسها، ثمار من ثمرة هو أو بذرتها، يحمل

 يموتا، لم وتأثيرها فعلها لكنّ  الطريق، يكمل وتركته
 االبن أن رغم الزارع، وهي األساس هي كانت وبالتالي

  .يالورق الحيز وفي القص زمن في أوسع حيزا شغل
   

 األم ندع ،"اللمة" فكرة جذوة تبدأ أن الطبيعي من كان
 اإلم ريحة" الشعبية، أقوالنا في دائما نقول كما وهي،

 معها يتابع كي للقارئ دافعا ذلك كان وبالتالي ،"بتلم
 عذاباتها ومع حلمها مع فيتماهى" طموحاتها"و أحالمها
 ماتت ولما. إليه تصبو ما تحقيق في رغبتها ومع ولهفتها،
 كسب في ينجح الذي األصغر لالبن الفكرة جذوة وانتقلت

 يبقي موتها، بعد أمه، رغبة تحقيق في ورغبته القارئ ود
 تدريجي بشكل التراخي في يأخذ بخيط مشدودا القارئ

 مدى على واحد أفقي خط في األحداث لسير نظرا
 فإن. الرواية من الثاني النصف في قليلة ليست صفحات

 األم بين متينا خيطا ربط قد سيف أبو عاطف الروائي كان
 وحكيمة ذكية بطريقة خاص، بشكل األصغر، وابنها

 للّقاء يخططان غيرهما دون وحدهما، هما، وجعلهما
 األكثر وهي األم، هي تبقى لكنها المأمول، المستقبليّ 

 وهي بإرادتهم، أو قسرا أبناؤها يتفّرق أم كل مثل وجعا
 نقل حين فعل وحسنا". اللمة" فكرة بتبني جدارة األكثر

 رصيده: لسببين وذلك بالذات، صغراأل لالبن المهمة هذه
 أبناء إلى تلميح في أطول، مدة الرسالة وحفظ الوطني،
 ولهفة بشوق والعمات األعمام ينتظرون الذين كبوتشي

 األم إن قلت إذا أبالغ أني أعتقد وال. المخيم أزقة في
 أم أي من معها بالتماهي جدارة األكثر هي الفلسطينية

 الشعبية الحكايات يف صورتها تجذرت وقد أخرى،
 أما عامة، الفلسطيني األدب وفي مشافهة، المروية
 الرجل صورة فيما ومضحية، مقاتلة صبورة، جسورة،

   .ومتخاذل ومقاتل وخائن، وطني بين متعددة
  
  
  

 كما الروائي، المكان دراسة العنوان هذا من الهدف ليس
 إبراز بقدر أكاديمية، دراسة يأ تقتضيه ما وفق ينبغي،
 تشتته كان سواء فيه، ولد الذي بالمكان الفلسطيني تمسك
 بعد داخله بالبقاء الحظ حالفه أو داخله، أو الوطن خارج
 الفلسطينيين األدباء من عدد ميلُ  النظر لفت فقد. النكبة

 في ينطلقون فيها، ولدوا التي ومدنهم قراهم توثيق إلى
 القاص فعل كما الضيقة، البيئة هذه من يكتبون ما معظم

 قرية أجواء كتاباته تعكس الذي نفاع دمحم والروائي

 ولهجتها وتقاليدها عاداتها لها الجليل، شمال في فلسطينية
 والتشتت، التشرد طعم يذق لم الذي األديب وهو الخاصة،

 ما كل في توثيقه على يعمل جعله المكان تشويه ولكن
 من انطلق الذي طه علي دمحم باألدي فعل وهكذا. كتب

 يوثق الغربي الجليل في الواقعة" ميعار" المهّجرة قريته
 ذكر على ويأتي وتقاليدها وعاداتها وحاراتها أزّقتها
ن بدت بحيث بعينها، مواقع  حالتي في الرئيسي المكّوِ
 في علي دمحم طه األديب فعل وكذا. والالوعي الوعي

 المهّجرة قربته فبدت أشعاره، وفي القصيرة قصصه
 المجاورة األسفل، الجليل في تقع التي ،"صفورية"

 مدينة أو قرية لكل المغايرة مواصفاتها تحمل للناصرة،
 أهلها وعالقة ومشربها مأكلها في أخرى فلسطينية
 جهشان شكيب الشاعر على ينسحب واألمر ببعضهم،

 بحيرة غرب شمال الواقعة المغار قريته جعل الذي
 والخوف والقهر الظلم تواجه قرية طبريا، يرةبح الجليل،

 وقد ،"أذكر" ديوانه في تجلى كما المتكرر، التهجير من
 حين غيره من أفضل كان حظه لكن طفال، التهجير جّرب

 كنا وإن. فيها والبقاء قريتها إلى العودة من العائلة تمكنت
 الروائي بلدة" سمخ" قرية ينسى ال القارئ فإن ننسى
 بأشجارها، تستظل التي طبريا بحيرة جارة يخلف، يحيى
 عند النسوة تجتمع فيما متآلفين، رجالها يسهر التي القرية
 القرى هذه. المالبس يغسلن الجنوبية البحيرة ضفة

 مدينة تحولت كما تحولت، الفلسطينية والمدن والبلدات
 سيف، أبو عاطف الروائي عائلة منها خرجت التي يافا،
 وإعادة إليها، بالعودة أبناؤها حلمي مفقود فردوس إلى

 بحرها عبر يطلّون المدن، أجمل كانت أيام إليها الحياة
 ليشتري والقريب الغريب إليها ويؤمّ  الواسع، العالم على
 يافا. الجو في عبقة بياراتها رائحة تفوح فيما أسواقها، من

 شتى في كلها فلسطين سفيرة ثمارها كانت التي المدينة
 تكتسح رزق مصدر بياراتها وكانت األرض، بقاع

 مرتعا شاطئها وكان. بظاللها أهلها يتفيأ العالمية، األسواق
 بعيدة المدينة هذه باتت. ويمرحون عنده يسرحون للصغار

 من هربا أمتعتهم فحملوا أهلها ُطرد قريبة، هي ما بقدر
 بهم استقر حتى الشاطئ بمحاذاة جنوبا وساروا الموت
 األخرى هي تقع التي المدينة هذه. زةغ مدينة في المقام
 اآلباء رأس مسقط ليست لكنها ذاته، البحر شاطئ على

 لها، أبناءً  ورعتهم دخلوها َمن حوتْ  أنها ومع. واألجداد
 وأجملها، المدن أم إلى الجذور، إلى يهفو ظل القلب لكنّ 
 إليها، الوافدين على غزة حنو من وبالرغم. يافا إلى

 أنّ  إال واألحفاد األبناء مدينة إلى اتحّوله من وبالرغم
 في كما األبناء، في زرع يافا من خرج الذي األول الجيل

   .يسترد أن يجب مسلوبا وطنا هناك أنّ  األحفاد،
  

روها يحلم مفقودا فردوسا يافا سيف أبو عاطف جعل  ُمهجَّ
 حميما مكانا غزة مخيمات من وجعل إليها، بالعودة
 تفارق ال لهفة وتجمعهم تآلفين،م أهلها يعيش دافئا وحضنا
 في تعشش التي الجنة إلى يافا، إلى بالعودة الوجدان
 عن يوما يتوقفوا لم الذين السن، كبار من أهلها ذكريات

 وجدان وفي نفوس في عنها حديثهم عبر محبتها غرس
   .واألحفاد األبناء

  
  خالصة

  
 حول القارئ، لدى أسئلة إثارة الروائي العمل وظائف من

 أيضا وهي. الفكرية الساحة على مطروحة كبرى ياقضا
 واجتماعية سياسية عدة، مجاالت في الباحثين وظيفة
قة فنيّة بطريقة تثار األديب، لدى لكنها،. ونفسية  مشّوِ
. العلمية األبحاث معظم يميّز الذي الجفاف تجافي ومثيرة

 التهجير قضية سيف أبو عاطف الروائي أعاد وقد
 العربي اإلنسان حياة في المكان وأهمية والشتات،

 الجنة" آخرها عمل من أكثر خالل من الفلسطيني،

 على الحفاظ في الذاكرة دور أهمية مبرزا". المقفلة
   .الحاضر من كجزء الماضي

  
 مع يتالءم الذي الكمية التراكمات أسلوب الروائي يعتمد
 مكان في البقاء يعنيه فيما يعني واالنتظار االنتظار، فكرة

. بطيئا الوقت فيمر ما، أمر حدوث أو ما بلقاء أمال ينمع
 ما مرحلة في ليصل يتنامى حدث على الرواية تعتمد ال

 النهاية، إلى والوصول الحل مرحلة تبدأ حتى القمة إلى
 الذي االنتظار لفكرة مالءمة األكثر األسلوب هذا فكان
  .سلحفاة مثل ويسير ويمتد يمتد

  
 به خاصة روائية هوية رةبلو على سيف أبو عاطف يعمل

 محو شريطة ذلك له وسيتحقق وأهلها، يافا عصبها
 فإن الحوارية، لألصوات المجال وإفساح الواحد الصوت

" المقفلة الجنة" في الروائي الزمن تهشيم في نجح قد كان
 نُقلت فقد الواحد؟ الراوي سلطة تهشيم على يعمل ال فلماذا
 يسمع المتلقي ادفك الغائب، ضمير عبر األحداث معظم

 التبئير على سيف أبو عاطف قدرة ولكن الروائي، صوت
 الخطاب إلى اللجوء دون الشتات وجع على والتشديد
 اختراق في الرواية قوة نقطة كان الصارخ التقليدي
 اختفاء بعد حتى ودورها، األم يتابع الذي القارئ وجدان
  .الجسد

  
 يرةصغ تبدو قضية جعل من سيف أبو عاطف نجح لقد

 تحضير عملية فإنّ  وبالتالي. لألحداث مركز إلى وهامشية
 العاطفة يثير حدث إلى تحّول والشرشف الطاولة

 اجحةالن الرواية حول شوبنهاور بمقولة عمال والوجدان
 من يجعل من هو الناجح الروائي إنّ  معناه ما قال حين

 التفاصيل في البحث دون ومثيرا، الفتا أمرا صغير حدث
 للّمة، التحضير في األم، دور يصبح وهكذا. الكبيرة
 قدرة من له لما نظرا بساطته، رغم المركزي، الحدثَ 

 من العقل، وتفعيل ناحية، من العاطفة، مخاطبة على
 كما العادي، القارئ تخاطب فالعاطفة. أخرى ناحية

 للبحث والعقل الفكر تفعيل أما النموذجي، القارئ تخاطب
 على النص أبواب يفتح أن شأنه فمن النص أسرار عن

  .شمولية وأكثر وأعمق أوسع تأويالت
  

 أهمية" المقفلة الجنة" رواية افتتاحية قراءة تؤكد
 عامة، الروائي العمل مبنى رسم في ودورها االفتتاحية

 الرواية فكرة األولى الصفحة في الروائي طرح فقد
 عبر التكثيف هذا دّعم ثم مكثف بأسلوب المركزية
 ،"وأخيرا"و" كابوتشي إال يبق لم" الجانبيين، العنوانين

 تارة األحداث، سرد عبر التفاصيل إلى بعدهما ليعود
 فتتكشف. الحاضر نحو وأخرى الماضي، إلى بالعودة
 ،"الحلم" تحقيق في وأملها ناحية، من العائلة، هذه مأساة

 لكنه انتظار، طول بعد أخيرا تحقق وقد أخرى، ناحية من
  .منقوصا لقاء يظل الفكرة ةصاحب األم بدون

  
 يجمع عابر لقاء مجرد أو عادية، فكرة اللمة فكرة تكن لم

 محصلة هي بل عادية، عائلية بمناسبة وعائالتهم األخوة
. ووطن وأرض بيت وفقدان وتهجير وضياع تشرد

 آن أما: البشرية وجه في الروائي صرخة هي وبالتالي
 تحقيق إلى ترمي كتابة كل إذن! تنتهي؟ أن المأساة لهذه

 أجل من الفن عند تتوقف وال رسالة، إيصال أو هدف
  .الفن

   
 مدينة يوما كانت التي يافا عن سيف أبو عاطف يكتب
 فتفرق النكبة كانت أن إلى بالحياة وعامرة بالسكان آهلة

 ال مفقودا فردوسا يافا من جعل ولقد. مذر شذر أبناؤها
 وبالتالي. يوما يهعل كان ما إلى يعود حتى نسيانه يمكن

 من ورمزا مفقود وطن من جزءا كتاباته في يافا تصبح
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 الحاني الوطن رموز من رمزا غزة وتصبح رموزه،
 إلى يعودوا كي األهل لبقية ذراعيه يفتح الذي أهله على

 أن واختار جديد، من ومخططاتهم أوراقهم ترتيب
 أن يرى الذي النموذجي والقارئ العادي القارئَ  يخاطب

 القارئ يأخذ الذي الشفاف الرمز يتعدى دورا وصفلل
 من القارئ يملؤها فجوات وخلق والترميز التخييل نحو

  .المتنوعة وقراءاته ثقافته خالل
   

 بعد ولدوا الذين الفلسطينيين الروائيين أن النظر يلفت
 هاتين وجع من" يتحرروا" لم" النكسة"و" النكبة"

 ولد. الصغار وجدان في يعّشش ميراثا فانتقل الصدمتين،
 يبدو، كما ولكنه، الصدمتين هاتين بعد سيف أبو عاطف

 إلى واللهفة الشوق بنار الفلسطينيين من غيره مثل تعّمد قد
 الروائية التجربة أثبتت وقد. قبل من كان ما عودة

 سواء فلسطيني كل أصابت الشتات نار أن الفلسطينية
ر  من يوّرث وجعال ألن النكسة، عام أو النكبة عام ُهّجِ
 العودة ولهفة الشتات مأساة أن ويبدو. لجيل جيل

 يفارق، ال ِظّال  الفلسطينيين من القادمة األجيال ستالزمان
   .يخبو ال وأمال يخفت، ال وألما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




 جدّ  أصل يعود. القديمة القوش قرية مركز في أودو، محلّة ريقة،الع البيوت من إنّه 
 في واسع علم ذا وكان عشر، الثامن القرن مستهل في تركيا في دين ديار إلى األُسرة هذه

 ،”حكيم“ االسم عليهم فأطلق فاألحفاد األوالد إلى المهنة هذه وانتقلت الشعبي، الطبّ 
 لميخائيل، نسبة ”مرخو“ االسم حمل العائلة هذه من فرع وثّمة. ألودو مرادفة كلفظة

  .أودو يوسف مار البطريرك شقيق مرخو، مرخاي،
  

 قاش ايل( القوش بلدة في المعروف السريانيّ  واللغويّ  إيران، في أُورميا على المطران أودو، هرمز توما ُولد
 ميخائيل الراهب أّسسها التي العريقة بلدته مدرسة في االبتدائيّ  التعليم وتلقّى العراق، بشمال) الكبير اإلله أي

-1792( أودو السادس يوسف مار البطريرك عّمه مع سافر لّما. للميالد الخامس القرن مستهلّ  في النوهدري
 الالهوت دراسة في السنين من عقد من أكثر  فيها وأمضى ربيعًا، عشرَ  أربعةَ  ابنَ  كتم روما إلى) 1878

 ثم رأسه، مسقط إلى وعاد ،1880 العام في والملفان الكهنوت درجتي نال. اناإليم انتسار كليّة في واللغات،
   .أورميا أبرشيّة في مطرانًا مدّة بعد أصبح

 تسنّمت أودو عائلة أنّ  المعروف ومن. والفارسيّة والتركيّة والالتينيّة واإليطاليّة والعربيّة السريانيّة أودو أتقن
  خدم الذي أودو هرمز إسرائيل المطران وأخوه المذكور يوسف البطريرك ّمهع مثًال  ومنها رفيعة، دينية مهاما

 إسحاق مرخو هرمز ميخائيل هرمز توما الشهيد المطران ويحتلّ ). 1858- 1941( ماردين وفي  البصرة في
 اللغة في السريان أعالم قائمة في مرموقة مكانة ،1918 العام في العثمانيّة المجازر خالل أودو الطبيب

 في هكذا( واآلرامين األرمن المسيحيين اضطهادات تاريخ: بـ موسوم كتاب وجود بالتنويه الجدير. السريانيّة
 المطران هو والمؤلِّف ،1915 عام حصلت التي ونصيبين والجزيرة وسعرت وآمد ماردين في!) األصل

 ِخزانة  في محفوظ لكتابا ومخطوط يترجم، ولم) ( الفصيحة بالسريانيّة والكتاب أودو، إسرائيل
  .بغداد في الكلدانيّة الرهبانيّة

  
ܳ ( اآلراميّة اللغة كنز: اللغة في مؤلِّفاته أهم ܶ ܪ ܕ  باليونانيّة شرح فيه مجلّدان، ،)ܽ

 والطبعة. العنكبوتيّة الشبكة على متاح ؛1897 عام الدومينيكان اآلباء مطبعة: الموصل في طبع والعربيّة،
 التي  المعجم هذا مقدّمة في ورد مّما بالذكر والجدير. 1985 عام هولندا طبعة هي الشامل المعجم لهذا هيرةالش

 Ankawa :في ونشرت أسمر جوزيف األستاذ العربيّة إلى ترجمها
 تلك في واألشهر سام، أبناء يتكلمها كان التي بالساميّة فةالمعرو اللغات من هي السريانيّة اللغة أن ومعروف” 

 هذه بين من العربية لكن وفروعها، والحبشية والعربية والسريانية العبرية: هي سام أبناء تكلمها التي اللغات
 اللغة هذه ومعرفة فيها، اختالفات وجود دون جيدة وقواعدها استعماًال، واألكثر واألفضل األغنى هي اللغات

 السريان يحفظ لم: أيضا المقدّمة في وورد. ” والكمال بالتمام األخرى اللغات يتعلم أن يريد من لكل ضرورية
  . القديمة الكتب من شيئًا
   :بالفرنسيّة المعجم تسم

Dictionaire de la langue chaldéenne par monseigneur Thomas Audo, archevèque 
chaldéen D’Ourmia. Mossoul imprimerie des pères dominicains, 1897.  

  
  1905 اورميا) الشرقيّة السريانيّة( السواديّة اللغة نحو
 كتاب: مثًال  منها. العربيّة أو السريانيّة إلى واإليطالية الالتينيّة من وأخرى كاثوليكيّة الهوتيّة ُكتبًا أودو ترجم لقد

 كتاب السريانيّة إلى الالتينيّة من وترجم ؛1899 عام للعربيّة ريليغو الفونس بقلم اإليطاليّة من األدبيّ  الالهوت
 1909 العام في مثل مائة السريانيّة إلى العربيّة من وترجم الموصل؛ في 1889 العام في الكنيسة خدمة مرشد

 إلى ةالعربيّ  من  من وكذلك 1889 الموصل،. السريانيّة إلى العربيّة من ودمنة كليلة كتاب وترجم. أورميا في
  .1884 العام اوسابيوس، يوحنا القسّ  بقلم األزمنة ميزان: السريانيّة

  
 هذا في يظهر، ما على األّول الحديابي، عنانيشوع: منهم كثيرون السريان من المعاجم إعداد في أودو سبق لقد 

 القرن في العبارات بمعجم الشهير العباديّ  إسحاق بن ُحنين للميالد؛ السابع القرن في السريان، لدى المضمار
.  م 963 عام المتوفّى بهلول بن الحسن أبو معجم العاشر؛ القرن في سروشاويه بن حنانيشوع معجم التاسع؛

 من آوراهام يوسف معجم اللبنانّي؛ البشريّ  أيوب معجم: نذكر أودو معجم بعد صدرت التي المعاجم ومن
  .حداد بنيامين معجم منّا؛ أوجين يعقوب معجم اللبنانّي؛ القرداحي معجم عينكاوا؛

 

Toma Audo
 

 ܐܘܕܘܬܐܘ
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 األيام به ستأتي بما يدري أحد فال قلبها، يمآلن والقلق والخوف المعارك، اخبار تتسقط ... التلفزيون أمام) سلوى( تجلس.  
 صوته تسمع ...  الحمد ... زوجها انه ... مرتبكة بيد السماعة ترفع !... ترتعش واطرافها يدق، قلبها ... نار لسعتها كمن واقفة تنتفض ... الهاتف يرن

 أن من قلبها تمنع ان تستطع لم صوته، سماعها عند ... الجبهة الى يعود ثم فقط، لساعتين قادم بأنه يخبرها ... بفرحته وجهها يشرق ... القوي الملئ
 ...! تهفو أن من روحها وال يدق،

 بل ... محايد لنوم أو ألسترخاء مجال وال وقت، من فائض يوجد ال الحرب وفي الحرب، لكنها ... الساعتين بهاتين تفعله أن يمكن الذي ما تدري ال
  .تنتهي ال دائمة يقظة

 
 الشفاف، النوم ثوب ترتدي ثم ... وتتعطر ... وجهها على الزينة من لمسة وتضع شعرها، على بسرعة المشط تمرر ... غرفتها الى تخطو ... الحمام واعداد الطعام، بتهيئة تبدأ

  ...نادر نوع من فتنة فتكسبه واإلثارة، االنفعال حمرة وجهها لوتع...  يفارقها ال باللقاء والحلم
 

  !... متالحقة سريعة دقات معه قلبها فيدق متصال، رنينا محدثا الباب جرس يدق.. .عودته من والخوف بمجيئه، الفرحة بين قلبها يتلوى
ً  رجوليا ظال عليه العسكرية بدلةال تُضفي...  الصدر مفرود...  القامة منتصب ... أمامها واقفا فتراه الباب، تفتح ً  وجهها يتأمل...  ملفتا  تنتفض ... ليثمل ... منه ينهل كأنه باسما

  .جبينها ويلثم صدره، الى بحرارة يضمها ... أحضانه في فتسقط ، اليه يشدها! ... نور من كشعاع مشرقة بابتسامة وتصهل مالمحها،
 

 ! وفراق وخوف وقلق عذاب كلها..  سنين وأي ، لسنين وامتد ، عادة أصبح فالغياب..  مرة ألول االثاث وقطع ، درانالج يرى كأنه حوله يتطلع وهو ، البيت الى يدخل
 ةالعسكري بدلته نزع ثم قدميه، من) البسطال( خلع ... المزيف ووقارها العسكرية، الصرامة قناع من وجهه وأراح ... مالمحه النت ثم ... يلهث كأنه قريب مقعد على سقط

  .البجاما وارتدى واستحم فدخل جاهزاً، الحمام وكان الخنادق، بأتربة المعفرة
 

 على برأسها والقت به، والتصقت بجانبه، تمددت ... االريكة على استلقى ثم .شارد بعقل لكن األكل تشاركه ... المائدة حول التفوا ... يحبها التي الطعام اصناف له أعدت
 الحرب آلة طحنتهم أعزاء على ... يعذبه الذي الفراق احساس وعن الحرب، في يوم كل تحدث التي المآسي عن يحدثها أخذ ثم ... بشعرها تعبث أصابعه بدأت ... صدره
ً  لها وقال بالدموع، عيناها اغرورقت ... مغدورين أوانهم قبل فرحلوا الغبية، ً  يبدو ... حرب أي ... الحرب في شئ كل بأن ... أيضا  انقطع ثم له، معنى وال راً،متهو ... طائشا
  !شعرها مداعبة عن وتوقف تتراخى، يده حركة وبدأت فجأةً، حديثه

 
 يعتمل والحنان بالحب واحساس اليه، تنظر أمامه وقفت ثم ... ذراعيه بين من هدوء في انسلت !... حياته في ينم لم كأنه ... نومه في واستغرق فنام، ... النوم سلطان غلبه لقد
  !... وغطته ببطانية، وأتت الغرفة، نحو خطت ثم...  تتسع شفتيها على الطيبة واالبتسامة ابنها، على تُشفق أم كأنها صدرها، في
 

  .مسرعا يجري والوقت التفكير، عن يكف ال وعقلها نفسها، من تهرب كأنها الطعام مائدة ترتيب وأعادة المطبخ، وتنظيف الصحون، بغسل نفسها وشغلت عادت
  !... نائم وهو ساعة، يهعل مرت لقد
 

 أن بمجرد العسكرية بالتحية العادة بحكم يده يرفع ... األنفاس محبوس واقفا ... زوجها سائق فترى الباب، تفتح ... جسدها على بالروب تُلقي ... الباب على خفيفا طرقا سمعت
  !... حان قد العودة وقت أن فهمت ... أمامه شاهدها

 
 بصوت وتسائل صبر، نفاذ في زفر ... األمل وخيبة الضيق، عالمات وجهه احتلت...  ساعته الى مباشرةً  ونظر مفزوعاً، نومه من هب تىح زوجها كتف تلمس كادت وما

 :والتثاؤب األسى يمزقه
  ؟... توقظيني لم لم -
 

 :فرح فيه ليس بصوت وقالت وقبلته، عليه، انحنت ثم حزينة، اعتذار ابتسامة تغتصب وهي منه، اقتربت
  !... حبيبي النوم، صح -
 
 ثانية يده رفع ... زاده آخر كأنها بفرح استقبلها...  الباب عند واقفا يزال ال الذي الجندي الى بها وأسرعت ، الطعام بأنواع حافظة مألت ... المطبخ نحو بسرعة خطت ثم

  !وانصرف ... العسكرية بالتحية
 

 بسالحه، تمنطق ثم عوده، وصلب هيئته، من عدّل ... البسطال في قدميه ودس العسكرية، بدلته ارتدى ثم وجهه، ىعل بارد ماء من برشقة والقى الحمام، الى زوجها أسرع
 ين،جميلت كحمامتين متالصقين ظال ... تتركه أن تريد ال به متعلقة بقيت ... عليها ويغلق ضلوعه، بين يحملها أن يريد كأنه واحتضنها منها، تقدم ... رأسه على الخوذة ووضع

 :يردد وهو يده، بظهر دموعها من قطرات مسح ثم حزن، في تنهد ... واشتهاء باعجاب يتأملها وأخذ بحنان، عنه أبعدها ثم
 .. حبيبتي ، بنفسك اعتني —

 :تتوسله كأنها...  كالبكاء صوت في عليه ردت
 !... بانتظارك أنا ... أرجوك ... سالما أليَّ  عد -

  ... البكاء في وأجهشت
 

 :اليأس يشبه ما أو يأس يف قال
 !...منه الهروب يمكن ال ... المقدر ... هللا على خليها -

 ... جناح كرفة خاطفة سريعة قبلة قبلها ثم ،ساعته الى نظر
ً  وغادر    .!!.. يعدو كأنه مسرعا

 

 

  

 قارعلا
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 الصباح برد من ونفحات بالغيوم ملبد بالسكون مشوب هادئ ربيعي صباح المشهد.  
 

 الغيوم بين من برأسها الشمس تطل أن ونتمنى البرد من الصغيرة أكفنا في ننفخ يوم كل كعادة الصباحي اإلجتماع في اإلبتدائية المدرسة باحة في وقفنا
  .معهودة غير وجلبة غريبة حركة الحظت لكنني الدفئ بعض فتبعث

 
  ؟؟؟... المدرسة دخلوا الذين األغراب الرجال هؤالء من
 

  ..!!!!!. يبغر لخطب يحضرون رجال بضعة لمحنا لكننا فقط إناث معلمات بل ذكور معلمون بها يكن لم الثمانينات في اإلبتدائية المحدثة مدرسة
 

 هل أعلم ال لكن خيفة موجسا فخرجت المدعوين بين إسمي سمعت وفجأة األسماء بترتيل وبدأ الخروج فعليه إسمه يذكر من بأن أحدهم وقال إلينا ونظروا اإلجتماع إلى حضروا
  .ما لشيئ عقوبة أم جائزة هي

 
 على عقوبة من علينا يشفقون أو جائزة على سنحصل ألننا يحسدوننا كانوا ربما..  إلينا ينظرون كانوا سمها يظهر لم ممن اإلجتماع في تبقى ومن التالميذ من طويال طابورا كنا

  . األبواب
 

 يضرب كان واآلخر برجليه أحدهم إمساك عبر الفلقة إلى األول الطفل وسحبوا عسيرا عقابكم وسيكون النوروز عيد إلى وذهبتم المدرسة عن البارحة غبتم أنتم المنادي نادى
  .قدميه على غليظة بعصا قوة من أوتي ما بكل

 
  .الصباح سكون مع المجاورة الحارات إلى يصل األقدام صوت ودوي دورنا ننتظر الحائط أمام كاليتامى مصطفين كنا
 

  . .. فقط المشهد عيتاب واقفا كان رابع ورجل) المخابرات من كانوا ربما( المدرسة خارج من قدموا وقد بالمهمة يقومون كانوا رجال ثالثة
  

 بالزيت تلطخت كخنفساء يلمع أسود حذاء ويلبس برية سلحفاة كظهر مرقطا بنيا حزاما يضع كان. .. أسود وقلب أسود وطقم أسود وقميص سوداء بشوارب طويال رجال كان
  .صيف ظهيرة العطش من تموت أن قربت سحلية عيون كأنها جاحظة بعيون وينظر

 
 أو صديقك يرى فأن الجميع لدى انكشفت عوراتنا وكأن نشعر كنا فقد األطفال جميع لدى به أحسست و لحظته ما وهو العصي ضربات من ألما أشد المرقعة جواربنا منظر كان

  .حين بعد وسيزول العصي خلفته ألم من وحزنا وخجال مضاضة أشد أمك رقعتها التي جواربك معلمتك
 

 السكر من مصنوعة رديئة بوظة وشراء الخضراء المساحات بين مشتنور جبل على اللعب إال منه يهمنا يكن ولم النوروز عيد هو ما أعرف أكن لم عمره من السابعة في كطفل
  .وأحالمنا آمالنا منتهى كانت لكنها للنسيج أساسا تستخدم كانت وصبغة الليمون وملح

 
 هو وما األضحى هو وما الفطر هو ما ندرك أن دون جدتي بيت في مشوي ولحم وحلويات رسكاك وبضع بسيطة وخرجية اللعب يهمنا كان األضحى وعيد الفطر عيد مثل مثله

 .القومية هي وما الدين هو وما النوروز
 

 متساوية ةمواطن دولة هناك كانت لو وإال بكرديتهم أشعروهم الكرد قمع عبر الدول هذه فأنظمة لضربنا سببا هناك وأن مختلف شيئ أنني علمت الصباحي اإلجتماع ذلك في
  . شيئ كل أساس اآلخر في فالعدل الدول تلك بوتقة في الكرد اضمحل فربما

 
 وال المدرسة حوائط على نتبول وكنا مراحيض بال كانت التي للمدرسة مرحاض لبناء يوما يأتوا لم. .. نوروز إلى ذهبنا ألننا شيئا يفهمون ال كأطفال ليعاقبونا أتوا رجال بضع
  .والعربيد والرشيد والوليد الخالدة والرسالة الواحدة العربية واألمة وفلسطين واإلشتراكية القومية شعارات فقط نردد كنا بل الخدمات وانعدام المكتظة ولالفص مشكلة لحل أتوا

 
 وبدأت أمه نكحت كأنني الغل من تصطك نانهأس وكانت) والك تعى( الرجل ناداني دوري أتى وعندما وبردا خوفا أرتجف الطابور آخر في وأنا رأسي في كانت كثيرة خياالت

  . .. السماء من الغضتين قدمي على تهبط عصا أول
   كردي أنني أدركت فقط حينها
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   والتي ،"الحداثة بعد ما وجحيم أراكان مسلمو" بعنوان لي سابقة دراسة معرض في 
 ميانمار في الروهينجيا المسلمين مأساة جوانب بعض التفصيل من بشيء فيها تناولت

 ترقى ممنهجة وإبادات تهجير جرائم من بحقهم كبيُرت وما أراكان إقليم في وتحديداً 
 في األول المقام في متخصص وألنني األركان، مكتملة عرقي تطهير جرائم لكونها

 القضية المأساتين، بين الكبير التشابه وجه هالني فقد الصهيوني، العربي الصراع
  .رتيب بشكل فسهن إنتاج يعيد التاريخ وكأن هناك، األراكانية والقضية هنا الفلسطينية

 
 والتي للفلسطينيين والطرد واإلبادة العرقي التطهير جرائم فلسطين، وفي هنا، أن فكما    

  .أراكان وفي هناك نفسه األمر نجد ، واسع نطاق على جرت
 
رين مشهد ولعل   بهدف وإبادة قتل من سبقه وما م2017 عام في الروهينجيا الُمهجَّ

 مشهد بقوة أذهاننا إلى يعيد الروهينجي، العرق من ائيالنه الخالص عبر العرقي التطهير
  .واسع نطاق على وتهجير قتل من بها حدث وما م1948 عام فلسطين نكبة

 
 تدور وهي استيطاني، استعمار كل يتبعها التي واإلحالل التفريغ استراتيجية ذاتها فهي   

 :خطوتين من متتالية في
 والروهينجيا هنا، الفلسطينيون(  تهجيراً  وأ قتالً  أهلها من األرض تفريغ: األولى 

 ).هناك األراكانيون
  ).هناك والبورميون هنا، الصهاينة( مكانهم المستعمر توطين:  الثانية الخطوة

 
 شعب ضد) الصهاينة( بالسالح مدججة عسكرية آلة فلسطين، وفي هنا،  

 البورمية العسكرية األلة حيث ذلتها المأساة ميانمار، وفي وهناك، ،)الفلسطينيون(أعزل
ل أراكان أهل مواجهة في   .العُزَّ
 
 ألف  750 تهجير تم فلسطين وفي فهنا عجيب، بشكل تتطابق تكاد ذاتها األرقام إن بل 

 ألف 735 حوالي تهجير تم م 2017 عام وفي أراكان وفي وحدها، النكبة عام في شخص
  !!للعجب ثيرم وتطابق درس من ياله  تقريبا، العدد نفس الروهينجيا، من
 
 إيقاظ عبر المرعبة الحلقة تلك من اإلفالت علينا أنه يعلمنا التاريخي الدرس وكأن 

 الكوكب، هذا على للسالم عادلة أخالقية تراحمية صيغة فرض ثم ومن العالمي الضمير
  .ومرات مرات تلك اإلبادة جرائم تكررت وإال

 
 مشاهد بقوة أذهاننا إلى يدتع بنجالديش في الروهينجيا الالجئين معسكرات هي وها

 مصر هي األردن هي بنجالديش وكأن وغيرها، لبنان في الفلسطينيين الالجئين مخيمات
  .لبنان هي سوريا هي

 
 الصهيوني الكيان داخل المقيمين الفلسطينيين من تبقى ما) أسرلة( محاولة هنا أن وكما   

 ما) برمنة( محاوالت وساق قدم على تجري بورما وفي هناك هويتهم، وطمس وتذويب
  .البورمي البوذي الكيان في المسلمين من تبقى

 
 الوضع لتغيير جاهداً  يعمد الصهيوني االستيطان نجد فلسطين، وفي هنا، أن وكما

 الصهاينة ليسكنها المستوطنات بناء عبر األرض على جديد واقع وإيجاد الديموجرافي
 عبر السكانية التركيبة تغيير أجل من أراكان في البورمي االستيطان سنجد هناك وحدهم،

 في األغلبية هم يصبحوا ثم ومن البورمان ليسكنها النموذجية بالقرى يسمى ما بناء
  .اإلقليم

 
 المنطقة في الصهيوني الكيان لزرع الكبرى الدول مصالح تقاطعت فلسطين، وفي هنا،

  .أقل بشكل كان وإن ذاته، الشيء أراكان وفي هناك العربية،
 
 على جنت وقد للموقع المفرطة األهمية حيث الجغرافيا، لعنة كانت فلسطين، وفي هنا، 

 وهناك، حدود، بال بها األطماع حيث العالم ميدان تكون تكاد فلسطين هي فها أصحابه،
  .الهندي والمحيط البنغال خليج على هام كمنفذ المتميز موقعها حيث أراكان، وفي

 
 إحداث في أخرى وعوامل الديكتاتورية من طويل يخوتار العسكري االنقالب ساهم وكما

 القتل بوذية إلى والسالم المحبة بوذية من ميانمار داخل البوذية الديانة في مركزي تحول
 قتل أيديولوجية إلى سماوية ديانة من الصهيونية بفعل اليهودية تحولت هكذا والدمار،

 .وإبادة
 
 للترويج واسع نطاق على روباجانداوالب اإلعالم توظيف جرى فلسطين، وفي هنا، 

 السوشيال وبخاصة اإلعالم توظيف جرى ميانمار وفي وهناك الصهيونية، لألساطير
  رقــوالح لـــالقت صور أن اءــوادع ضدهم ريضــوالتح اـــالروهينجي على للهجوم ميديا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مفبركة مشاهد كونها تعدو ال الروهينجيا ونساء ألطفال واإلبادة 

  .بصلة للواقع تمت وال
 
 بمعركة واالهتمام األمر تدارك في بدأوا الفلسطينيين أن يرغ 

  .اآلن الروهينجيا يفعل بدأ وهكذا اإلعالم،
 

 االستعمار إرث هما والروهينجية، الفلسطينية: القضيتان   
 تركت والتي) بريطانيا( المستعمر نفس إرث إنه بل الغربي،
 ً   .المأساتين لكلتا الطريق مهدت تفجيرية أوضاعا

 
 العربي الوجود أن بادعاء للتاريخ وممنهج واسع صهيوني تزييف فلسطين، وفي هنا، 

 بال أرض( ألكذوبة الترويج حد األمر بلغ بل وحديث طارئ وجود هو فلسطين في
 عمره يزيد ال اإلسالمي الوجود أن بادعاء ذاته األمر نجد أراكان، وفي وهناك، ،)شعب

 أخرى مرة العودة عليها ثم ومن هاجرةم أجنبية قبائل وأنها الزمان من قرن عن
  .ألوطانها

 
 الحاخام هو فها اآلخر، وإبادة لقتل يدعون التطرف حاخامات نجد فلسطين، وفي هنا،    
 وهناك وتهجيرهم، العرب لقتل يدعو والذي اإلرهابية كاخ منظمة مؤسس) كاهانا مائير(

 البوذي الراهب هو فها كربونبة، صورة وكأنها التطرف، رهبان ستجد بورما وفي
 مجلة وضعت الذي المتطرفة البورمية )969( حركة زعيم) ويراثو آشين( البورمي

 فهو ،)البوذي االرهاب وجه( عنوان تحت م2013 عام في غالفها على صورته التايم
 سامة وحشرات ديدان بأنهم يصفهم إذ بورما، في المسلمين قتل على األول المحرض

 ،"بورما يهدد وباء"  زعمه وحسب فهم عليهم، القضاء يتحتم مث ومن بسرعة ويتكاثرون
  .الصهيوني التطرف حاخامات يستخدمها التي الصيغ ذات وهي
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 وحدهم، للصهاينة األرض وأن الدولة يهودية وسياسة شعار نجد فلسطين، وفي هنا،   
  .وحدهم للبوميين بورما وسياسة شعار نجد بورما، وفي وهناك،

 
 للوجود مالمح أية لطمس الرامية الصهيونية المحاوالت تجري ،فلسطين وفي هنا،

 تل هي وها العربية، القبائل لتصبح الفلسطينيين كلمة طمس مثل الفلسطيني، التاريخي
 بير( أصبحت السبع بئر و ،) إيالت( أصبحت الرشراش وأم) أبيب تل( أصبحت الربيع
 أصبحت واألشرفية ،)كيلونأش( أصبحت وعسقالن ،)أورشليم(أصبحت والقدس ،)شيفع

  .وهكذا) رشافيم كيبوتس(
 

 القبائل لتصبح روهينجيا كلمة طمس محاولة تجري ميانمار، وفي اآلخر، الجانب على
 البوذيين، الركهاين إلى نسبة) ركهاين( أصبحت أراكان أن كما األجنبية،

) أكياب(ةوالعاصمةاإلداري ،)موراكيو( أصبحت) مروهانج( والعاصمةالتاريخيةألراكان
  ).ستوي( أصبحت

 
 هذين تجمع التي التوأمة بحالة الدفين الشعور نتفهم أن يمكن هنا من     

 العسكري الدعم يفسر ما ذلك ولعل  ،)الصهيوني والكيان البورمي الكيان(المجرمين
 ميانمار في الحاكمة العسكرية للمجموعة الصهيوني الكيان يقدمها التي السالح وصفقات

  .لوقفها الدولي المجتمع بمطالب أيعب أن دون
 
 تأسس عالمي نظام ألزمة انعكاس المأساتين هاتين أن لنؤكد نعود األخير، التحليل وفي   

 وحده القوة بمنطق إال يؤمن ال إذ الإنسانيتها، في المغالية الحداثية بعد ما القيم نسق على
 .القيم منزوعة اسيةالسي بالنفعية يعرف فيما بعيداً  ويذهب لألقوى، البقاء حيث
 واإلفراط المركزية، خصيصته أضحى قد ضمير من وخز دون األبرياء قتل حيث     
 تفرق ال متطورة حداثية بعد ما أسلحة استخدام عبر واسع نطاق على واإلبادة القتل في
ً  اللوم إلقاء عبر سلبيىة مواقف الكثيرون وتبني ونساء، وشيوخ أطفال بين  على دوما

 أكثر، ال كالمية إدانات كونها تعدو فال إيجابية مواقف هناك كانت إنو الضحية،
 بمقياس تقديرها يجري فالمواقف السياسية، والنفعية البراجماتية المصلحة مبدأ واستشراء

  أتدخل؟ فلما أستفيد لن فطالما والخسارة، الربح
 

 شيء، كل ونسبية ،قضيتهم عدالة تكن مهما العالم هذا في للضعفاء مكان فال ثم ومن     
 مع تدور أمور فكلها وقيمة، ومبدأ أساس كل وزعزعة معتقد، كل تفسير وإعادة

  .أجلها من القتال يمكن ثوابت وال دارت، حيث البراجماتية المصلحة
 

 اإلبادات فستظل وقيمها منطقها بذات تسير الحضارة تلك ظلت طالما أنه نعتقد ثم ومن
ً  ُصنعت ماكينة هي فكأنما والمكان، الضحية اختالف مع دائًما تتكرر  إلنتاج خصيصا

  .اإلبادات هذه مثل
 
 مع كاملة قطيعة إذن هي الجرائم، هذه كا رحمها من خرجت والتي الحداثة، بعد ما   

 عدداً  ستزداد بل تتوقف لن التي اإلبادات من تفاعلية سلسلة هي إنسان، هو بما اإلنسان
  .العالم هذا في بقعة امنه تسلم ولن الوقت، بمرور وبشاعةً 

 
 بصبغة الحداثة ليصبغ عكسي قيمي إنساني تفاعل إحداث هو نريده ما أن حين في  

ً  نريده ما أخالقية، روحية  أن يمكن(نخاعها في تراحمي قيمي أخالقي جين زرع هو حقا
 نفعية أقل جديد، عالمي نظام إنتاج إعادة أجل من) ذلك في الديني المخزون من نستفيد
  .العالم هذا في للضعفاء وانحيازاً  تراحمية وأكثر

 
 بعد ما جحيم إلخماد التراحمية، اإلنسانية القيم من جارف نهر لشق هي وبحق حاجتنا  

ً  التهمنا وإال الحداثة،   .جميعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في الناشطات أو النسويات بعض مواقف من أتعجب أنا 
 برؤية المنطقي والتحليل االحداث قراءة بشأن المرأة، حقوق
 الشخصية المعايير أساس على االوراق وخلط وأهميتها، نسوية

 بل النسوية الحركة صالح في ليست هي اكوهن هنا خالفات او
 بأن يدعون من مرآة على الضوء ويعكس سلبي تأثير لها بالعكس

   النسوية القضية اعتقد. عقل ناقصات انهن او المرأة عدوة المرأة
 مشتركة اساسيات توحيد على ومبنية ومنطقية عميقة تكون ان يجب حقوقنا عن والدفاع

 نواجه ألننا الجزئية الخالفات عن والتخلي المتبادل راماالحت ثقافة بنشر وذلك بيننا
 الرأسمالي الطبقي الذكوري النظام وهو جميعا لنا ومعروف واحد خصم ونتحدى
 .والعشائر والدين بالعرف المصان

 
 والقومية الدينية التيارات في والتباين االختالفات من بالرغم الخصم نرى حيث

 ودونية النساء على السلطة وترسيخ المرأة قضية في بعضها مع تتفق لكنها والوطنية،
 تاريخه له سياسي اجتماعي كتيار أيضا نحن لذلك االهلية، ناقصة واعتبارها المرأة

 بعضنا ضد وليس الخصم ضد سهامنا ونوجه النسوي خطابنا بتوحيد علينا المميز،
  .والجزئية ةوالسطحي الهامشية واالمور القضايا بعض في االختالفات بحجة البعض

 
 مسار تتخذ ان عليها وبالتالي التاريخية جذورها لها سياسية اجتماعية حركة النسوية
 أصول وتتقن النسوية معرفتها تصقل ان عليها الحركة هذه في تخوض من واضح،
 االختالفات من بالرغم الحركة في حليفاتها مع والنقاش، التصالح تتعلم وان المواثيق
 تأثير لها فعلية، واجتماعية سياسية قوة الحركة من يجعل ذلك الن بينهن فيما الجزئية
 بتوسيع يتم وهذا االعلى من القرار صنّاع وعلى االسفل من المجتمع علي واقعي

  .بيننا المتباينة الفجوات حجم وتصغير بيننا المشتركة االرضية
 

 والطرد هديدللت وتعرضت عملها فقدت ناشطة مع تضامن بيان اليوم اكتب عندما لذلك
 الذكوري النظام وإدانة عنها والدفاع معها والوقف المرأة حقوق باسم الناطقات نحن علينا

 في رأيها عن عبرت فقط ألنها العمل من بفصلها قسوة بكل معها تعامل الذي الطبقي،
 تهمني ما بقدر الناشطات بين الجزيئة الخالفات هي كم يهمني ال هنا الشخصية، صفحتها
 مواطنة لكل دستوري حق وهو الرأي عن التعبير حرية قضية وهي األساسية القضية

 الحصول حق هنا يأتي العمل عن عاملة/  موظفة فصل واالهم الثانية والقضية ومواطن،
 . للنساء االقتصادي الضمان أي السياسية اآلراء عن وبعيد وشرط قيد بدون العمل عل

 
 الحرية في قضيتي يخدم هذا كان ان احيانا الخصم مع اتحالف أن ممكن أنا قوله، أود ما

 االجتماعية والعدالة والمساواة
 
 تجريم حملة تتبنى كانت ان المثال سبيل عل الفتالوي. ح- مع اتحالف يوما يأتي قد

 لنظام االنثوي الوجه تمثل لي بالنسبة وانها اتجاهها موقفي من بالرغم المرأة ضد العنف
 ان الفتالوي ح هنا واقصد الشخصية نفس لكن. الدموي القمعي السياسي االسالم

 جريمة بانه وأصفه كعنف العنف فعل نحرم ان علينا مثال زوجها يد عل للعنف تعرضت
 . والحالية السابقة السياسية مواقفها اساس على بها الشماتة أقبل ان يمكن ال وحينها

 نتسلح ان علينا اجتماعية تكون ان قبل سياسية حركة هي النسوية، المواقف هي هكذا
 سياسي وذكاء حس لدينا يكون ان علينا والجمعي، الذاتي والتثقيف المعرفة من كبير بقدر
  . المجتمع في بها يستهان ال مؤثرة فعالة قوة نكون ان نستطيع لكي

 
 المعالم، واضحة واستراتيجيتها عملها يكون ان يجب اهدافها الحركة هذه تحقق ولكي
 وتصفية الفردي العمل وليس المنتظم الجماعي العمل على مبنية جيتهامنه واضح صفها

 المحيط، في ساكن حجر يحرك وال شيء، يغير ال الفردي العمل. الفردية المشاكل
 النظام من خصمنا وجه في النسوي خطابنا وتوحيد صفوفنا بتوحيد حتما سيكون التغيير

  .السياسي باإلسالم المتجذر الطبقي الذكوري
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 من الناس يعرفها مألوفة تجربة ينقل ألنه العام القبول يلقى قول هذا. تفسد الدالل كثرة 
 أن يحدث نوحي أبوينا، من منه قدر على نحصل قد ألننا الدالل نعرف. الطفولة سنوات
 ويصير نفوسنا، في مستقرة" ملكة" التدلل يصير طويلة، ولسنوات الكثير على نحصل
 في ينجح ال وقد نفسه، على االعتماد يستطيع وال له، الغير رعاية يتوقع أنانياً، منا الواحد
  . يفسد. األعمال بأبسط القيام

  
 أن يحدث حين. ينبغي ما بقدر ظاهراً  ذلك يكن لم وإن أكثر، تفسد القسوة كثرة أن على

 االحتماء إلى يدفع ذلك عن المتولد الجرح فإن مديدة، أو للحد متجاوز لقسوة نتعرض
 قد ما وحتى العالم، تجاه حساسيتنا يقلل الذي النفسي الدرع من نوع وتطوير بالنفس،
 يةالعنا يتلقى أن باألحرى القسوة طالته من يتوقع. لغيرنا ألم من أنفسنا نحن به نتسبب

 ً  أو الجرح على التغلب على يساعد ما فيه كان ذلك جرى فإن أصابه، عما تعويضا
 في حدث قلما وهو يحدث، لم وإن. النفسية المعالجة مبدأ هو وهذا ،)تروما( الرضة

 شعور ومع استطاع، إن الغير مع التعامل في للقسوة نفسه المرء يُسلِّم فقد أوساطنا،
 المنشأ، حيث من الدالل عن المتولد للضرب مغاير نانيةاأل من الضرب هذا. باالستحقاق

 فيما وعنف، قسوة إلى نفسها تترجم قد المظلوم الجريح فأنانية. األثر حيث من ليس ولكن
 إلى به فتفضي نفسها، على فيها يعتمد لحياة تأهيله بسوء تسبب أن المدلل ألنانية يغلب

  .والضياع التقاعس
 

 لتجارب يغلب فيما دوماً، كانت مثلما فردية تكون أن الدالل لتجارب يغلب هذا زمننا وفي
ً  جمعية، تكون أن القسوة  أو ماليين أو األلوف مئات مثلها يخبر مأساوية لتجارب أوجها

 في وهناك، هنا محلية أو عائلية نطاقات في فردية قسوة تجارب ريب دون هناك. أكثر
 ومنها جمعية، اليوم عالم في لقسواتا أظهر لكن الغرب، مجتمعات من أكثر مجتمعاتنا

ً  عشر أحد من أكثر خالل السورية تجربتنا الحال بطبيعة . الجيل هذا في ونصف عاما
 في اإلسالميين تجارب من قليل وغير الكردية، والتجربة الفلسطينية، التجربة منها لكن
 ماليين ست ونح قتلُ  الهولوكوست، بالطبع هناك ذلك وقبل. غيرها والكثير عربية بلدنا
 األرمنية اإلبادة وقبله الثانية، العالمية الحرب أثناء النازيين يد على األوربيين اليهود من
  .كذلك كثير وغيرها األولى، العالمية الحرب مطلع في
 

 مظلوميات، إلى القسوات هذه به تسببت التي الجمعي الظلم مشاعر تتحول أن ويشيع
ً  عليه تضفي الظلم حول سرديات  وتجعل العارضة، التاريخية صفاته فتنزع نسقياً، طابعا

 الذي النفسي للدرع معادالً  بالمحصلة وتشكل له، تعرضت التي الجماعة لهوية عماداً  منه
. األنانية وبالتالي بالغير، اإلحساس وعدم الذات حول التمركز حيث من األفراد يطوره

ً  نفسها الذات تكون أن يغلب بل ً  ستولي للمظلومية، نتاجا ً  مستمراً  شيئا ً  لها سابقا  والحقا
ً  أكثر تمايزاً، أقل الجماعات تكون الكبيرة، القسوات قبل. عليها  ُمضبّبة بغيرها، اختالطا

 وأنها للنكبة، الحقة الفلسطينية الوطنية إن القول في أساسي خطأ هناك ليس. الحدود
 الصهيونية سبقت لقد. المتزايد الصهيوني التهديد بفعل ذلك قبل بالتشكل أخذت

 لها يتعرض كانت التي) البوغرومات( المجازر هي األولى محركاتها لكن الهولوكوست،
 تيودور كان وقد فرنسا، في دريفوس قضية ثم الشرقية، أوربا في اليهودية الجماعات

ً  الحديثة، الصهيونية أبو هرتزل،  دولة إلى اليهود بحاجة وأقنعته عليها، وشاهداً  لها متابعا
ً  أعطى الهولوكست أن على. صهمتخ  اليوم ويشكل الصهيوني، للمشروع هائالً  دفعا

ً  عموداً    .اإلسرائيلية الذات بناء في أساسيا
 

 آن في وللدالل للقسوة المفسد األثر تعرض بأنها تنفرد المعاصرة إسرائيل أن والحال
 ً  المنهج حيث نم وفريداً  المقدار، حيث من هائالً  اليهودي الجينوسايد كان فإذا. معا

 الفلسطيني الشعب ملكية نزع سوغ فقد ،)التحتية البنية وواسعة منظمة إبادة صناعة(
 للمؤسسات ويسهل الفلسطينيين، بمعناة اإلحساس من يقلل يزال وال وقلل لوطنه،

 المفسد األثر. اليوم إلى مرتاح بضمير الفلسطينيين إيذاء المتشددين واليهود الصهيونية
 تسهل ألنها العدالة مدارس أسوأ هي المظلومية. مكان كل في هذا مثل وه للمظلوميات

ً  ُظِلم أنه لمجرد بل مظلوم، أنه لمجرد عادل أنه يعتقد أن لها يتعرض لمن  وهذا. يوما
ً  وليس نفعله شيء هي فالعدالة. باطل  نفعله طيب شيء بخاصة وهي لنا، حدث شيئا

ً  ينازعنا ومن منا، ليسوا من لغيرنا، ً  منا يطلب أو شيئا  أن يعني علينا يقع الذي الظلم. حقا
  .عادلون أننا بحال يعني وال ظالمون، مرتكبيه

 
 تناله الذي للدالل المفسد األثر هو اليهودية للمظلومية المفسد األثر يسهل ما أن على

 فرادة بقدر فريد الدالل هذا. بخاصة الغربية القوى قبل من اليوم إلى نشوئها منذ إسرائيل
  .أكثر يكن لم إن الهولوكوست

 
 تاريخي بمعنى بفرادته وحتى باختالفه يقر الهولوكست، فرادة حول متكرر نقاش هناك

 في يحدث ما كل. تاريخي حدث أي وعلي عليه الجوهرية الفرادة ينكر لكنه للفرادة،
". الشوا" مثل كارثيته في مهول نحو على العوارض تقاطعت وإن عارض، التاريخ

ً  لها التأسيس يجري أنه رغم كذلك، عارضة اإلسرائيلي داللال فرادة   الكالم عبر ماهويا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 إلى ومفسدة ومديدة عنيدة لكنها مسيحي،-يهودي تراث على 

 أيديهم، تجني بما اإلحساس من المدللين تعفي إنها. حد أقصى
 درعان، هنا ثمة بالغير، اإلحساس من مانع واحد درع من وبدالً 

 عنهم ويخففان جرائمهم، أسوأ من الحماية نلإلسرائيليي يوفران
 في. مفرطة كانت مهما مطالبهم تفهم ويسهالن الضغوط،
 تشريع هذا. لغيرهم مساوين يكونوا أال واقع يطبّعان المحصلة

  . ذاتها الشرعية فكرة يفسد نحو على للعنصرية،
  

 تسويغ برع وذلك التشريع، سوء من هو السوء تشريع ألن للدالل مفسد  أثر على نتكلم
 قد. الدولية العفو منظمة من شهور قبل صدر تقرير أثبتها التي والعنصرية الالمساواة

ً  31 نحو بعد يأتي التقرير هذا أن نتذكر  بين يماهي قراراً  المتحدة األمم إلغاء من عاما
. 1975 عام كبيرة بأكثرية ذاتها المتحدة األمم اتخذته قد كانت والعنصرية، الصهيونية

ً  يقال كان ما منها اإلسرائيلي، للمدلل أميركية هدايا من تعد ال مما واحدة لهديةا هذه  علنا
 نوعي عسكري إسرائيلي بتفوق أميركي تعهد من ،1991 عام" السالم عملية" بدء حتى
ً  تعد، ال الدالل أوجه أن الواقع. مجتمعة العربية البلدان على ً  ماليا ً  وتسليحيا  وتكنولوجيا

 ً ً  واستخباراتيا ً  وقانونيا   .شيء وكل وسياسيا
 

 النازي، لماضيها بالفعل صحي ضمير بفحص قامت التي ألمانيا بخصوص ذلك ومثل
 الضمير مستقلي يهوداً  آخرين، بين تُنفِّر، لليهود خاصة بمراعاة انحصر العدالة حس لكن
 ممترج( إسرائيل نقد تحريم أو السامية، معاداة صنع كتاب مؤلف ملتسر، ابراهام مثل
-األنتي( السامية أو اليهود معاداة من التحول يجري هنا. كثيرين وغيره ،)العريية إلى

 عن مفروزين اليهود يبقي نحو على ،)فيلوسميتيزم( لليهود خاص حب إلى) سميتيزم
 المشين ألمانيا ماضي تحكيم. أطيافهم وتعدد تمايزاتهم من ويقلل ويجانسهم غيرهم،

 اليساري المؤرخ كتبه ما يؤكد معهم، يتضامن قد ومن اوأهله فلسطين بحاضر بالفعل
ً  مثاالً  ليست النازية بعد ما ألمانيا أن من شهور قبل ترافرسو إنزو اإليطالي،  للتكفير طيبا

  .الماضي عن
 

ً  معاصراً، إبقائه بإرادة للهولوكوست المستمر االستحضار فهم يمكن وقد  للتدليل مسوغا
ً  الخاصة والمراعاة   .الدوام على ماله ومزامنا

 
 طال مهما بعده ما له القسوة، وفساد الدالل فساد فسادين، لتضافر النادر المثال هذا

 عن يكف ولن فقط، العرب وبعض الفلسطينيين حياة وليس اليوم، العالم يسمم إنه. الزمان
 وليس الدولي بالقانون وضبطها إسرائيل تطبيع فهو لزوم، تطبيع ألي كان فإن. التسميم

  .إسرائيل مع طبيعالت

 
 

  
 

 ةيروس
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 "الطوائف ملوك يا تدور لكنها"... 
 

 إبداعه، من أكثر الساحة على دوره العامة الشخصية على تطغى
 الكوبي للثائر حدث ما وهو أجناسه، بعض خاض قد كان إذا

 الكوبية الثورة في السياسي دوره طغى إذ غيفارا، األرجنتني
 حبه من بدًءا عددةمت قصائد نظم وقاًصا، شاعًرا كونه على

 قصيدة بينها ومن واالجتماعية، الثورية قصائده إلى لزوجته
  ".النيل إلى أغنية" عنونها

 
 نقلها محاولة آثرت لهذا العربية، إلى تترجم لم لكنها صدفةً، القصيدة هذه على عثرت وقد
 ميمتأ من مصر تعيشها كانت التي الفترة تلك تصور مكثفة، قصيدة وهي. الضاد لغة إلى
. صافية بالغية صور في النيل واصفًا الناصر، عبد جمال صديقه من بقرار السويس قناة

 منذ النهر هذا وأثر ثوري، حراك من به تموج كانت وما وإفريقيا النيل بين ربط وفيها
  .منه المستفادة والدروس التاريخ فجر

 
 إلى سياسية، سطورةأ إلى تحول إذ غيفارا، حالة في حدث مثلما كاتب حق يغمط لم ربما

 الحقيقي، غيفارا طمس ما البارز، المحارب للطبيعة، خارقة وشخصية تذكاري نصب
 واالجتماعية السياسية األفكار وصاحب الثوري، الفكر ذي الكاتب اإلنسان، غيفارا

 أحد كونه أمام المجال تفسح لم التي المطروقة صورته خالل من هذا كل. واالقتصادية
 كتاب مؤخًرا صدر وقد. االشتراكي الفكر ومنظري دارسي أبرز أحد ن،المهمي الشعراء

  .بوليفيا في وقصصه اشعاره يضم
 

 الخط آثر الذي األرجنتين في المولود الماركسي الثائر هذا استشهاد ذكر اليوم تمر
 ثورية حركات في شارك. درسه الذي الطب ممارسة على الالتينية أميركا في الثوري

 منه تمكنت أن إلى الكوبية الثورة في رئيسة شخصية أصبح أن إلى ووصل القارة في
 ،1967 عام سبتمبر من العاشر في وقتلته األميركية المركزية المخابرات وكالة أذرع

 .الشعبية الثقافة ضمن عالمية شارة صورته وأصبحت مكان كل في ورمًزا أيقونة ليصبح
 في األولى كانت. مرتين مصر يزور جعله ما طيبة، عالقة الناصر بعبد تجمعه كانت
 نقلها بغية الزراعي اإلصالح تجربة لدراسة الكوبية، الثورة نجاح بعد الخمسينات، نهاية
 الزائر أن إال. القبة قصر فى عشاء حفل له وأقام الناصر، بعبد التقى وخاللها كوبا، إلى
 إلى ليذهب فقيهمرا تضليل مرات عدة وحاول البروتوكول، قيود يحب جيفارا يكن لم

  .بالبسطاء ويلتقي الشعبية المناطق

 وسام غيفارا فيه أهدى حفًال  الناصر عبد ونظم 1965 فبراير في الثانية الزيارة جاءت
 عن خطابًا المصريين على بعدها وألقى األولى، الدرجة من المتحدة العربية الجمهورية

 زيارته في غيفارا ورافق صناعية،ال والثورة االجتماعية المساواة وعن الكوبية، الثورة
 أفريقيا إلى يتوجه أن يريد أنه الناصر عبد غيفارا أخبر وقد الكوبية، الثورة قادة بعض
 بقاع أكثر ألنها الكونغو إلى سيتجه بأنه وأخبره. هناك الثورية النشاطات من بنوع للقيام

 بقاع جميع في ةالجنوبي أمريكا ثورة عولمة يريد كان جيفارا ألن توتًرا، األرض
 من ومات غيفارا عاشقها التي العقيدة هي تلك ذلك أجل من والموت فالتحرر األرض،

 غابات في أبيض طرزان يكون ال حتى بالتريث نصحه الناصر عبد أن بيد. أجلها
  .إفريقيا

 
 تشي إرنستو الالتيني األميركي للثائر القصيدة لهذه ترجمتي القارئ يدي بين أترك

  :غيفارا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 النيل إلى يةأغن
--- 

 ماضيك هو هائل
 .والجزر المد من متمرد بحر

 تهدأ ال التي التماسيح سيمفونية
 المتجانس؛ للمهندس إطاًرا أعطى

 مستقبله تنقذ اإلنسان صلوات
 الحياة عن تعلمتَهُ  الذي المفهوم من

 اللزج دمك
 خضراء؛ بأغانٍ  األراضي مأل

 الكوني للزخم آليتك
 ورالعص عبر إفريقيا حملت

 الثيران تُبجلَ  أن قبل
 نِْمَت، الوقت من كم لكن

 الشجاعة صرخة حتى قرنًا أربعون
 الجريئة عضالتك قشعريرة فقط هذا

 ميت حجر من ألمس اليوم أغني كنتُ  إذا
 ِطْيبةَ، ذكريات وأستحضر

 ماضيك، في يظهرُ  الحاضرُ 
 أسوان سد في يعيش

 الُمستردة السويس وفي
 الرنان، حلقك من الجديدة للصرخة أغنية

 عظيمة خطى قعقعة لتكريم
 الصحراء، غبار في مصيرها إلى تنضم

 الحميم، بيقينها القنوع لليد أغني
  .األخير للبدوي البسيط اليقين

  )10/9/1967 -14/6/1928( غيفارا تشي إرنستو
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 الملَكية عدا ما( العالم دول معظم في  ً  انتخابات« فقط، تقول، أن تستطيع ،)طبعا
ً  يعني، ذلك. »الرئيس   . الجمهورية رئيس وحكماً، تلقائيا

  
 إلى يصل قد »الرؤساء« عدد الواقع في. رسمي بشكل »رؤساء ثالثة« ثمة لبنان في

ً  عشر ثمانية ً  الممثلة المذاهب لعدد المساوي العدد وهو! رئيسا  يابيالن المجلس في رسميا
 التي والمذاهب، الطوائف »كونيفدرالية« لبنان في نشأت هؤالء، »فضل«بـ. واإلدارة

  !عطاءاتها بفيض خصوصاً، المرحلة هذه في نتنعَّم،
 

 1990و 1989 العامين منذ »الطائف« بعد بقوة، الراهن، الكوارثي المسار تعّمق
 رئيس كان ذلك قبل ).تضمنها التي الدستورية والتعديالت االتفاق إقرار تاريخي(

 جسد. والحكم واإلدارة السلطة شؤون في واألخير األول القرار صاحب هو الجمهورية
 كبيرة لهزات تعرضت أن لبثت ما ومذهبية طائفية وتوزيعة تركيبة خالصة ذلك

. والخارجية الداخلية والخاطئة، الفئوية والسياسات واالمتيازات التسلط بسبب ومتصاعدة
 يعالج أن عاماً، 15 استمرت أهلية حرب في دموي، مخاض بعد ،»ئفالطا« على كان
  . األمر هذا

  
ً  المحليين الطبَّاخين، كثرة ً  السورية اإلدارة عبر( اإلقليميين وخصوصا  ،)خصوصا

 الداخلية المصالح تضارب مهب في ،»الطائف« في إقرارها تمّ  التي النصوص وضعت
 تشويه وإلى اإلصالحية التعديالت بتر ىإل أدى ما هذا). الدولية وحتى( والخارجية

 رئيس يمثله كان الذي القرار مركز إلغاء تمّ : اآلتي عبر »الطائف« تسوية مجمل
 تعديالت وفق يحصل أن ينبغي كان كما جديد بمركز استبداله يتم ولم الجمهورية،

ً  كبيراً  جزءاً  »الطائف« نقل لقد. نفسه »الطائف«  لىإ الرئيس صالحيات من وجوهريا
ً  الوزراء مجلس  السياسية المواقع تحرير إلى يفضي أن ينبغي كان سياق ضمن مجتمعا

  ). 95 – 24 – 22 المواد( الطائفي القيد من الدولة في واإلدارية
  

 النافذون جّمد. طائفي ال سياسي أساس على وأقلية أكثرية قيام إلى سيؤدي كان األمر هذا
 المرحلة عند »الطائف« وإصالحات تسوية ةالداخلي السياسية القوى وكل الخارجيون

 المادة وفق والمسيحيين المسلمين بين »مناصفة« نيابي مجلس انتخاب تمّ . »االنتقالية«
ل. الدستور من 95  تطبيق. الممارسة في نهائي إلى الدستور، بحسب ،»المؤقت« تحوَّ

ً  بات »الطائف«  الدولة وفشل ادوالفس للنهب ومعهما وللتحاصص، القرار، لضياع نموذجا
 ثالث منذ والمتفاقم المستمر المأساوي النحو على »األرز بلد« وإفالس المواطنين وسرقة
  !آخر إشعار حتى سنوات

 
ج عون الرئيس انتخاب  اإلصالحات عن العودة: القاتلة الممارسة من النوع هذا أجَّ

 لسيطرة أداة دوالبال الحكم مقدرات على الطائفية القبضة وتعزيز »المناصفة« وتكريس
 والمصارف المال أقطاب إلى السياسي اإلقطاع بقايا من الكبرى، البورجوازية أطراف

 هي والنصوص التوازنات وتغيير »والبلد السلطة استعادة« قضية. التبعية مدمني إلى
 ألجل هو. عون ميشال العماد الجمهورية، رئيس ورئيسه، »الحر الوطني التيار« قضية
 والممارسات والشعارات المواقع وسّخر والصفقات التحالفات عقد فالهد هذا تحقيق

 كل تدل كما العوني التيار توجه سيستمر وهكذا... والخارج الداخل مع والعالقات
  !المؤشرات

 
 إلحباط كبير جهد ذلك يقابل. العوني للتيار بالنسبة الحالية الرئاسة معركة من جانب هذا

 مع وتحالف انفتاح معادلة إلى ربما، ترمز، تبقى أو اليوم، ترمز هي ما بمقدار خطته
 .2006 عام مخايل مار اتفاق منذ حصل ما غرار على هللا بحزب ممثالً  المقاومة تيار
ً  الكبير الخارجي بعدها أو وجهها الرئاسة لمعركة أن بيد  البعد هذا بموجب وهي. أيضا

 نزع أجل من لبنان، في طنواشن تديره الذي المشروع، في وأساسية جديدة محطة تشكل
ً  الصهيوني للعدو خدمة وسالحها المقاومة عن الرسمية الشرعية  استكمال في وإسهاما

 الصهيوني، العدو مع والشامل المضطرد التطبيع ولتعزيز الفلسطينية، القضية تصفية
  .برمته األوسط الشرق على األميركية السيطرة إلحكام وأساساً،

 
ً  ودولي( وإقليمي محلي فريق وهو واشنطن، تديره الذي الفريق يتخذ  منحى ،)طبعا

 ً  رئيس: الفريق هذا يمثل برئيس اإلتيان بضرورة ذلك عن يُعبَّر. مستمراً  هجوميا
 االدعاء بين ما للجمع هو التسميات تعدد... إصالحي رئيس أو تحٍد، رئيس أو ،»سيادي«

 المقاومة سالح أن على التركيز خالل من السياسية واألزمة االقتصادية األزمة بمعالجة
  .األزمة لهذه الرئيس السبب هو
 

 ذلك. محايد رئيس على »التوافق« عنوان تحت الدفاعية سياسته يواصل اآلخر، الموقف
ً  الرئيس يكون أن يعني  المقاومة سالح نزع معركة يخوض لن بالتالي، وهو. وسطيا

) ً  كما السالح هذا ووظيفة ودور دوجو عن الشرعية لنزع الدعوة تبني خالل من) سياسيا
  .اليوم حتى حصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 فقط، هو. القرار اتخاذ صالحية الجمهورية لرئيس ليست واقعياً،
 سلطة أن إلى أيضاً، اإلشارة، تجدر. التأجيل أو التعطيل يستطيع
 محكومة تبقى القرار، سلطة هو والذي نفسه، الوزراء مجلس

 انعقاده مجرد تجعل التي »الميثاقية«وبـ المجلس هذا بتوازنات
ن تغيب إذا شرعي غير  من: اجتماعاته حضور عن أساسي مكّوِ
 لممثلي استُحِدث لقد. والتعطيل االحتجاج أو المقاطعة قبيل

 »فيتو« التحاصص، وتعميم ترسيخ سياق في الطائفية، المكونات
 الدول من لعدد الممنوح ذلك غرار على الوزراء مجلس في

  !األمن مجلس في الكبرى،
 

ً  عامالً  بوصفها األولى الرئاسة معركة األطراف يخوض استحقاق، كل كما  في أساسيا
 المعركة، هذه في تبرز. اللبناني الوضع في جوهرية انعطافة إحداث عدم أو إحداث

... حسابات تصفية أحقاد، فئويات، شخصية، طموحات الكبيرة، األهداف إلى باإلضافة
 إلى فيعود الثالث بعضها أما. عقود أو سنوات إلى يعود اآلخر وبعضها مستجد، بعضها
  !قرون

 
 وحتى المنطقة، صراعات. الحدود أقصى إلى متفاعلة والخارجية، الداخلية العوامل
 الخارجي التدخل... واإلعالم والدعاية والوعود واالستعدادات الخلفيات في ماثلة العالم،
 والتحرير السيادة عنوان حتت يجري منه األساسي. سابقة مرحلة أي من أكثر بارز

  !القرار واستعادة
 

 بعد تشكيلها ينبغي كان التي الحكومة حول نفسه، السياق في تجري، أخرى، معركة
 منفصلتين تبدوان المعركتان كانت وإن المعركتين في واحدة األهداف. النيابية االنتخابات

  .ذاك أو القدر بهذا
 

 خطيرة، احتماالت من بهما يتصل وما السياسية واألزمة االقتصادية باألزمة يتعلق ما في
 المشابهة، الجديدة أو القديمة المقاربات تضيف لن وكوارث، مآٍس  من عنهما ينجم وما

 وحدها. والخسائر والمشكالت التعقيدات من المزيد إال داخلية، أو خارجية كانت سواءً 
 يتطلب ذلك. لبنان تنقذ أن يمكن والجذرية، والتحررية اإلصالحية السليمة المقاربات
  .عام بشكل وانعطافية مختلفة توازنات ومعها جديدة، وبرامج صياغات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 نانبل

 



 

    
ات26 ار  ال د :: ال                                  2022 أك – ت أول::  73رق   الع

  رياليسا              

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ال ... وشوارعها المدينة يلف غريب صمت! ... الجدران وتخترق الهواء، في تتسرب غريبة رائحة يشبه..  طبيعي غير شيء. .. خطأ شيء هناك 
  .!..؟ اآلن الساعة كم. .. متوقفة إنها ... ساعتي في أنظر. .. يجتاحني بالغربة وشعور اآلن استيقظ لكنني ... نمت ساعة كم أعرف

 
 مزيداً  مشاعري على تضفي الرمادي بلونها السماء لكن مساء، كل تغيب أن الشمس تعودت حيث المدينة، وراء ... البعيد الجبل نحو النافذة من رانظ
 .االغتراب من

 في يرتفع شديد طشع. بعيداً  إلقائها إلى يدفعني بالغثيان شعور بسرعة، عناوينها على أمر ... األمس صحيفة الطاولة على ألمح ... وجهي أغسل
 :أتمتم و أبتسم ... صحراوية حر كموجة صدري

  .مملة لقصيدة تصلح بداية! ... صحراء صدري
 

ً  الثالجة على ألمح. .. الثالجة وأفتح المطبخ إلى أذهب ً  كتابا   ... بعيداً  فألقيه يعاودني، الغثيان. ..الكتاب أتصفح ... هنا؟ وضعته متى. ..مفتوحا
 

 التي اإلسمنت صحراء تشق كوردة مخيلتي في صورتها تنبثق. ,. اخرج أن يجب. .. مكان كل في تنتشر الغريبة الرائحة تلك ولكن بعمق، أتنفس ... قنييخن يكاد ضيق البيت
  : لي تقول كانت. .. الممل الرطب الركود هذا تمزيق على القادرة هي وحدها تحاصرني،

ً  أنت -  ... متحمس دائما
  : ةضاحك تتابع كانت لكنها

  ..!. أحبك فأنا ولهذا -
 

ً  أخرج ً  ببطء أسير مقفر، الشارع ... مسرعا  كثيراً  نمت إنني يبدو. .. اآلخر هو مقفر إنه الباصات، موقف من اقترب. .. الشارع؟ يلف الذي الغريب الهدوء هذا ما. .. مندهشا
  ... األفق إلى فقاأل من يمتد رصاصي سقف. .. السماء إلى أنظر. .. اآلن؟ الساعة كم ولكن. ..
 

 ... بخوف حولي أنظر.. . يساورني بدأ القلق. .. هكذا مقفراً  الشارع يكون ال الموحلة الشتاء أيام في فحتى..!  ما خطأ هناك.. . الرئيس الشارع حتى أسير ثم قليالً  انتظر
ً  أشاهد ً  ببطء يسير بعيد، من شخصا   ... المدينة شوارع في يتنفس غريب شيء.. .! يلتفت أن ندو يمضي لكنه أناديه. .. آلية بخطوات الشارع قاطعا

 
ً  اسقط فأكاد. .. وجهه إلى أنظر ... بعنف نحوي وأديره بكتفه أمسك أناديه، ... قربي يمر آخر شخص   ... ميتا

 
  ... ويمضي يدي من ذراعه يفلت ...!! ... أنف أو فم أو عينين بال فارغة مساحة مجرد. .. وجه بال رأسه كان

 
  .غريبة ... مقفرة المدينة شوارع وكل! أين؟ إلى ولكن بالهرب، أفكر. .. وجوههم فقدوا وقد آلية بحركات يسيرون الجميع. .. وآخر. .. خرآ شخص

 
ً  صوتي يخرج. .. قوتي بكل أصرخ ً  غريبا  كن. .. الظاهرة هذه فسرأ أن. .. أتذكر أن أفكر، أن أحاول هذا؟ كابوس أي ... الصامتة المدينة جدران صداه تردد ... متحشرجا

  ... شيء كل يغلف الرمادي الضباب
 

 فاقدي بين بجنون اركض! ... عليها اطمئن أن. .. أراها أن يجب الرعب، يشلني ... تحاصرني التي اإلسمنت صحراء تشق وردة ... مخيلتي في الجميلة صورتها تنبثق
ً  أقطع الوجوه،   ... وجه بال أتصورها أن أستطيع ال ... بابال قرب أقف منزلها، هاهو ... شارع أثر شارعا

 
 فيغوص. .. بلهفة إليها التفت. .. المجاورة الغرفة من قادمة خطواتها صوت أسمع ... كالصراخ بدا بصوت أناديها. ..وأدخل أكسره ... الباب أدفع ثم مرتجفة، بيد الباب أدق
 ::وأصرخ ... رصاص من كتلة صدري في قلبي

  ؟ أنت ىحت.. ..!! .. مستحيل
 تسمعينني؟ هل ... أجن أكاد.. . يحدث؟ ماذا -: بيدها أمسك -

ً  أخرج ثم ببطء، أبتعد ... الفارغ وجهها وتدير ببطء، يدها تسحب لكنها   .راكضا
 

 !... أنا ولكن ... فجأة أقف. .. وأفواههم عيونهم يفقدون. .. وجوههم يفقدون الجميع. ..جنون؟ أي هذا؟ وباء أي
  ... الصراخ على قادراً  زلت ما ... فمي هو وها. .. بهما أرى عيناي هي فها ... ال ولكن يمكن؟ هل أنا؟ عني ماذا

 
 !... وضوح من بقية فيه زال ما وجهي لكن. .. مالمحي يغطي بدأ خفيف ضباب ... المحالت أحد زجاج في وجهي صورة إلى أنظر

 !!وجهي سرقةب لكم أسمح لن تسمعون؟ هل ... وجهي أفقد لن -: بقوة أصرخ
  ... جديد من الصمت يخيم ثم المدينة، جدران تردده صوتي صدى لكن

 
ً  حولي انظر ... وجوده من ألتأكد وجهي على يدي أضع ً  تغيب كانت الشمس ... الجبل. .. أتذكر ... ما مخرج هناك أن بد ال ... مخرج عن باحثا  في.. . الجبل وراء دائما

ً  السنين، فآال وقبل ... شهر وقبل. .. األمس ً  وأسرع ... يدي بكلتا وجهي أمسك لكنني. .. لماذا أعرف ال هناك تغيب الشمس كانت دائما   .الجبل نحو راكضا
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 غروٌب رومانتيكي  
  قبالٌت صادحةٌ 

  عاشقاِن 
  خارُج الزمكان

***  
  على شاطِئ البحر

  قبالٌت 
  تتطايُر مموسقةً 
  عشاٌق بال قيود

***  
  كلُّ صيٍف ثقيل

  يهربوَن من الُمدن
  عّشاُق الطبيعة

***  
  في الهواِء الَطْلق

  نشيٌج 
  يتعالى لألفق
  عاشقةٌ وحيدة

***  
  فضاٌء وُزْرقَة
  غروٌب هادىء

  بحضرةِ البحرعشاٌق 
***  

  يغزوَن ضفاَف البحار
  ال يخَشوَن 

  مكائدَ الطبيعة
  عّشاُق الحّبِ والحريّة

***  
  الليُل غابةٌ سوداء

  وانا حارُسها الوحيد
  اتي ؟فَهْل تضيئيَن حي

***  
  مغامروَن شجعان

  اليخافون كائناِت الغابة
  صيادوَن محترفون

***  
  قرعُ كؤوٍس صاخب
  غناٌء بلغاٍت ُمتشابكة
  رحلةٌ بحريٍة مفتوحة

***  
  كالنا مغتربان
  انِت في منفى
  .وأَنا غريٌب بمتاهة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محفورة اسماؤهم 
 األرض جذورِ  فوقَ 

 الَمْنسيونْ  الشهداءُ 
*** 

 الشهداء دماءُ 
 تروي ينابيعٌ 
 األرض جذورَ 

*** 
 األرض جذورُ 

 تختزنُ  ذاكراتٌ 
 الشهداء أسماءِ  كلَّ 

*** 
 االرض جذورُ 

 يابسةً  تموتُ 
 الشهداء دمُ  لوال

*** 
 األرض جذورُ 

 حافلٌ  ارشيفٌ 
 الشهداء بتواريخِ 

*** 
 نورانيّة أَرواحٌ 

 الطبيعة أعماقَ  تُضيءُ 
 األرض جذورُ 

*** 
 ربّانية ابجديٌة
 بالرموز تكتنزُ 

   االرض جذورُ 
  

-1-  
 من الثلجِ الُمتََجّمد  

  تَطلُع عاطرةً 
  زهوُر البنفسج

  

-2-  
  نّظاراٌت ُمحّطَمة

  فوطةٌ بيضاٌء دامية
  جدّتي تَْحتَضر

  

-3-  
  ثلٌج قاٍس 

  أَحالُم أَطفاِل الُمَخيَّمات
  مواقدُ من جمر

  

-4-  
  فراشاٌت بال أَجنحة
  أَزهاٌر بال عطور
  عاصفةٌ صحراوية

  

-5-  
  نُدْفاً من الثلج
  تُصبُح قلوبُنا
  في الشتاء

  

-6-  
َمة   بلحيٍة بيضاَء ُمتََجّهِ

  يُداهُمنا بمخالبِه الجارحة
  شتاُء العالِم القاسي

  

-7-  
  نبتةٌ غريبة

  في حقِل البََصل
  وردةُ القرنفل

  

-8-  
  ُعشٌب ينمو

  على جلِدها الُمتََحّجر
  سلحفاةٌ ميِّتَة

  

-9-  
  ُمَحطََّمة... ُمْهَملَةٌ 

  تعبُث فيها القطط
  أَقداُح السهرةِ الدامية

  

-10-  
  ذئٌب صحراوي

  يَْلتَهُم خرافَهُ بوحشية
  الفيسبوك" راعٍ نائٌم في 

 

  

 قارعلا
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 بي وإذ الطريق، ناصيةِ  على يقع صغير ُكشك على من جريدة تناولتُ  الحاجيات، بعض ألبتاع قالسو نزلت األيام، من كغيره شاق يومٍ  وبعد 
 على السرقات إزدادت"يقول الرئيسي الجريدة عنوان تُناظران بعيني وإذ لتخدمني، بجيبي تُكن لم محفظتي ولِكن الجريدة، ثمن ألُخرج جيبي أتحسسُ 

ً  أتناول لم ألنني عليّ  تغلّب قد الُسكري فداء ترتِجفان ويداي الُكشك لصاحب الجريدة أرجعتُ  ،رسمية بصورة سرقتي خبر فعِلمت ،"الُطرقات  منذ شيئا
   .الصباح

  
ً  يفتِرش العشرين ِخضم في بشابٍ  أمرّ  وإذ تُحركني، هللا كتب بما والقناعةُ  رحلتي بدأتُ  للمنزل، بقدميّ  طويلة رحلة تنتظرني واآلن  األرض، على ُكتبا
ً  .درويش لمحمود كتابٍ  على عيناي وقعت  أن عسى الصفحات أقلِّب وبدأت أسئلة أي طرحِ  دون الكتاب وتناولت الشاب على التحية ألقيتُ  سريعا

   .الطريق إكمال على وتُعينني دوريش محمود كلمات تُشبعني
  

 هذا بقيمة أعلَم فأنت تدفع فكم والِقراءة الكتب ُمحبي من أنك أرى: أريحية بُكل بالشا لي فقال العُنوان، لطخ قد يدايَ  وعرق الِكتاب هذا بكم الشاب فسألت ُسِرقت أنني نسيتُ 
ً  كان وإن الِكتاب هذا ثمن أملكُ  ال فأنا أسف انا: الشاب أجبتُ  ُسِرقت، قد فمحفظتي أِملك ال ما على أساِوم أنني تذكرت حينها الِكتاب،    .واحداً  ُجنيها

  
 قدميّ  إلى األسفل إلى نظر فقد واحده، ةنظر من بحالي عِلم وقد الشاب إلي نظر

ً  كنت إن ليرى بالتحديد  وبُسرعة رحلتي، وغبار قصتي غبار ليرى ال، أم صادقا
  .لك فهو الكتاب ُخذ قال وحذرٍ 

  .غداً  وال اليوم ال ثمنه أملك ال انا ماذا؟ أجبت -
 لك أكتِب دعني .إليك مني هدية وأعتبره ُخذه شيء ثمن أطلب ال انا ال ال:قال  -

  .تقرأ حينما تتذكرني حتى الِكتاب بظهر إسمي
  
ً  فتناول وابتسم به حل الذي البلل وتحسس الِكتاب أعطيته   يكتُب، وبدأ قلما

 وجهه، تعلو والبسمة تفضل لي قال حتى األخرى الُكتب على عيني مرّرت
ً  السِرقة عوضتني فقد الجميلة، الهدية هذه على شكرتُه  درويش، لمحمود ِكتابا
  وأطفالي؟ زوجتي سيُطعم دوريش محمود ِكتاب هل ولكن

  
 بقراءة بدأت شيء، كل سيُدبر هللا بأن ِعلم على ُكنت ولكنني أقلق، جعلني ما هذا

 أال الُكتب وصاحب انا قصتي صوّرت ُجملةِ  حين وتوقفت الطريق أثناء الكتاب
 بُصغرها الفراشة أن وتعني" يزول ال الفراشةِ  أثرُ  يُرى، ال الفراشةِ  أثرُ " وهي

 والتي الصغيرة األشياء أي كبير، إعصار ُصنع على قادرة أجنحتها ورفرفة
 مراراً  القصيدة أُعيد جعلني ما وأعظم، أكبر أحداث خلقِ  على قادرة نستصغرها

   .المعنى عظيم من تحِمل لما وتِكراراً 
  

ً  الِكتاب بقلب وجدت أن إلى الُخبز تنتظر زوجتي أن ونسيت السرقة نسيتُ  حتى دوريش محمود قصائد في تبحرتُ  ً  يجعل الذي ما ُمتسائالً  فتوقفت المال من ُمقدراً  مبلغا  شخصا
 الشاب أن ِعلمتُ  حينها عريض بخطٍ " لك هو" ُكتبت الصفحة وبجانب ،"األبد إلى صبوراً  ُكن" قصيدة صفحة على وضعت وجدتُها أن إلى بِكتاب؟ المال من القدر هذا يضع

ً  يُصبح أن إال رقللع كان فما وضعها، من   .الِكتاب ورق على دموعا
  
  .بالبشر والكلمات الُكتب تصنع وما حالك، همه وجلّ  يُهديك ومن بحالك، ُمبالٍ  ال يسرق من البشر، أصناف لي تبادرت 
 

ً  يسِرق ومن يُهدي، يقرأ فمن  .يقرأ ال حتما
 

  

  السودان
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 أن يُحكى  ً  فاصطحب حكمه، وفي فيه ورأيهم رعيته أحوال على كثب عن يطلع أن أراد الواليات بإحدى حاكما
 وبعد. المدينة بوابة من الخارج الطريق في ماشيين ومضيا العامة، من مسافرين بثياب ثيابهما وأبدال األمين وزيره
ً  بعيد من أبصرا ساعتين مسيرة   .حماره على نحوهما يتقدم قرويا

 
 ويتبادلوا ليأكلوا وجلسوا طعامهم جواوأخر كبيرة شجرة تحت الجميع استظل ثم التحية، فردا القروي، حياهما

 :األحاديث
  الرباط؟ بهذا عينك تلفّ  وعالم الطيب؟ الرجل أيها أتيت أين من -
 فلم أهلها عيون في الرمد داء انتشر لقد) األفق نحو بيده وأشار( الجبال تلك خلف هناك بعيدة، قرية من قدمت -

 وتؤلمني لتحرقني عيني إن. ليال منذ النوم أعرف فلم أنا أما. وأصابه إال امرأة أو رجالً  أو صغيراً  أو كبيراً  يدع
 ً  .الرحمة يعرف ال ألما

 المسير؟ تروم أين وإلى -
 قريتي وأهل يشفيني دواء لي يصف علّه اليه ماٍض  وأنا الكبيرة، المدينة في يعيش ماهراً  كحاالً  بأن سمعت لقد -

  .المساكين
 

 :الغريب القروي يعابث أن قرر وقد لوزيره بعينه الحاكم غمز
 في ستشفيك ومجربة وسهلة عجيبة وصفة عندنا وصاحبي أنا الكّحال؟ لذلك المال وتدفع نفسك تتعب وعالم -

 .هللا بإذن الحال
 .والثواب األجر ولكما بها إليّ  -
 ثم هاون، في الخليط ودقّ  الشمس شعاع من ودرهمين الماء، غبار من وقليالً  الكمأ، أوراق من درهما خذ: اسمع -

  !الصباح في تصحو عندما معافى مشافى نفسك وستجد ونم، به عينك ادهن
 

 :نفسه في وقال الرجل حديث في قليالً  القروي فكر
 السخرية يحاول الرجل هذا أن بد ال. يكال وال يوزن ال الشمس وشعاع غبار، للماء وليس أوراق، للكمأ ليس -

  .مني
 
" ضرطات" ثالث مؤخرته من وأطلق حماره ظهر على وقفز الخرج في صرته ووضع مجلسه من نهض ثم

 :قائال وغادرهما مسموعة
 عندما الباقي لك أرسل حتى بعنوانك أخبرني. العجيب دوائك ثمن من دفعة هذه. الحكيم الرجل أيها أشكرك -

 !أشفى
 

 

  

  قاعرال
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  بديهي البهية،  التي أقيمت عليها تلك الروضة البقعةالتي ال يُعرف شيء عن ماضي  الحدائقبعض
القادمين وخاصة ار الزوّ أرواح نعش وتُ نواظر المتأملين تسر أن و ،ألول مرة اهامن يرخطف ألباب ت أن

 قد ال يخطر على بال تلك األماكنات الجمال في اجتماع كل مقوم سطوةومن ، راريمن جهة  الب
الروث من  مكباتٍ على  مقيمٌ  الباهر بأن كل ذلك الجمال الغناءوالواحات  الخضراءمرتادي تلك المرابع 

مخلفات  روابي وتاللمن  طويلة سلسلةقليلة تقبع  بأمتارٍ  تحت تلك المساحات الجميلة نة، وأنوالعفو
  . المدينة

   
في ما يتعلق بجماليات األمكنة والطبيعة، ففي  الواسعة واألوتوسترادات المبهرة ئقوعلى غرار الحدا

ومن  هناك األب دفنين ثمة مَ أن حيث كثيراً ما تناهض المعلنات،  منها األمر المخفيات كذلك عالم البشر
ً تكون إغراءات هنا، ثم يتكفل برعاية األوالد وتدريسهم وتنشأتهم الحياة قد  حتى إذا ما صاروا شبابا

 ترحيلبمقارنة الحال الذي هم فيه مع الحال الذي كانوا عليه قبل  أوامسخت قيمهم ومحت ذاكرتهم، ويبد
 يعطيهم كرمى مغريات الحاضر، ناسين بأن الذير المُ  الماضي اوينسو نيباآلحينها  ليتشبثواوالدهم، 

ً  هقدم لهم ما يقدميُ و األب من جهة،  إفناءغطي على جريمة لكي يُ إنما  ،تهإنساني فيضال يفعلها من  راهنا
   .الضحيةد وليس ثقافة الوالِ  ماِحقال ذلك ةأخرى لكي يترعرعوا في ظل ثقاف ومن جهةٍ 

  
بتخلصه من األب  مرةً   :متحضر قد انتصر مرتينراعي ح ومانِ الذي قدّم نفسه ك فّاحسيكون ال ذلكوب

ً أمام انسالخ العائلة الحي وجوده بالذي كان  نعائقا  تربية أوالد األب ُمهلك واستسالمهم، وثانياً ضمَّ
ً لموروثه  المغدورِ  وفق  أنهم ماإلى جانبه ب براعم، وفوقها كسب استمالة الوغاياتهعلى مزاجه ووفقا

 بأريحية وعائلته وأسرته ويلعنون من والدهراحوا يتبرؤون مِ  ثقافة االتكال والمغريات التي تربوا عليها
ً  ،الذي أهدر حياة والدهم المتبنيسرة أب علقهمت ج الحياةلمباهِ  المستسلمين كرمى مغريات ويتبنون كليا

  .بيتهم عمودَ  دم الذي أهدر ذلكَ  قيمَ ضارة حال
 

، ويشبه طبيعتك، ويشبه بيوت مجتمعك، ومن ثقافتكبيتك البسيط الذي يشبهك، ويشبه  يهدمُ  رثكَ إفكارهُ 
يدمر البيت  ووليس خجالً من الذين أبصروه وه ،رأفةً بأوالدك وال ،ثم يبدأ بإعادة إعماره ليس حباً بكَ 

ً ر البيت وأمامهم، إنما يعمِّ   أصحاب البيت ربماأفضل مما كان عليه، حتى ينبهر الجيران و بشكلٍ غالبا
 ً ر استطاع أن يجعل البيت الجديد ويحتفون به، وهذا االحتفاء كاٍف ودليل على أن المدمِّ  منظرب أيضا

ً ر بيتبعد أن وهب المدمِّ  رالمدمَّ  اينسو وجيرانه والشاهدين على تدميره ت القديمأصحاب البي اً جديد ا
الذي انبهروا ر تعلق العائلة بالجديد حتى يضمن المدمِّ اهتمامه بالزخرف بالغ في قد يُ ، ولصاحب الدار

ن ذكر ذلك البيت محتى  تهاوق أففوايتوالجديد مع  في مقام المندمجينوبالتالي يكون ذلك كافياً لجعلهم  به،
سر الجديد الذي رافقه اليُ  ثوىمالعلى  تعودهمومع  الدال على أصلهم الطيب، البسيط المتواضع

ر قد انتصر على أهل يكون المدمِّ  ر،سالعُ  الزمه قد كان القديم الذيالمأوى ومحاولتهم الدؤوبة نسيان 
 ً والزمن  مسكننسي سبب وكيفية تدمير القد الكل  باعتبار أن ،البيت وعلى ذاكرتهم وذاكرة جيرانهم معا

وتفرغوا لالحتفاء به مع محاولة تهربهم من  الجديد ُمستقرمر فيه واكتفوا باالنتساب فخراً إلى الالذي دُّ 
  .الغابر

 
 والتخلص من شروشكَ  ومن ثم تحديثه حتى يقضي على ماضيكَ  في تدمير داركَ  كاره وجودكَ  لَ وإن فشِ 

 يعمل على تدمير بيئتك المحلية ومحيطك الحيوي،قد ذريعة  تحت أيّ اإلعمار، ف اتمن خالل مخطَّط
أو اقتفاء أثر ثلة من  ،أو مطاردة سرب من الطيور الجارحة ،مالحقة قطيع من الخنازير البريةحجة مثل 

 ،غاباتك بمقذوفاتها يحرقلطائرات البحجة مالحقتهم يرسل و ،اإلرهابيين ممن كانوا صنيع يديه هو
ه على تلك المساحات أوباشويفلت  ،أحراشك على الحياة في ضي بأيدي أدواته القذرة من البشريقو

ً إربا ويرسله الهامات الخضراءالخضراء في ديارك لقطع  سرقه من جديد ما إلى مرابعه ليستثمر  ااربا
بالرغم  ،تاملثمن الياهها باإزن ويبيعك فيصنع الحقاً من تلك األشجار المقطوعة أبواب وشبابيك وخُ  ،منك

منتج  يبيعكَ  فوقها ولكنه ،ولكن الغازي ال يعترف بأن المادة األولية هي من بيادرك ،من أن األصل منك
   .بأن يُمننك في الطلوع والنزول بعطاياه قطال ينسى و بكامل سعره أرضكَ 
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 في لحظة الهزيمة، يخلو لك المكان، ويسود الهدوء.  
  

يلحق المشاهدون بالمنتصر، وتمتلئ ساحته بأهازيج النصر، 
فتبقى وحدك، تنحني فتالمس جبهتُك جذوَرك، تبكي فتروي 
دموُعك تربتك، وحينها تنجلي الصورة أمامك، فتصفو نفسك، 

ت إليها روحك التي طال صراعها مع وتعود إليك سكينة تاق
 ...الحياة

  

 لبنان
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