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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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 26 حماية وحدات فيه أعلنت الذي اليوم ذلك اإلنسانية، تاريخ في فاصلة نقطة يشكل 2015 الثاني كانون 
 الذي التحرير ذلك اإلرهابي، داعش تنظيم براثن من كوباني تحرير الدولي التحالف من بمساندة والمرأة الشعب

  .لداعميه التوسعية االحتاللية مخططات وفشل انهياره نهاية بداية نقطة شكل
 

 المقاومة الحياة فلسفة بفضل لكن البسيطة اإلمكانيات من وبالرغم واالستسالم، الخنوع على عصية كانت كوباني
 بكرامة العيش إما على وإصرارها وعزيمتها الحرة الكردية المرأة بشخصية صورها أبلغ في تجسدت التي

 ملحمة في الفلسفة تلك وجسدن مثلن من خير دربها ورفيقات ميركان آرين الشهيدة فكانت الشهادة، وإما وحرية
 تدخل أن أبت التي أرين ولكن الغابرة األزمان وقصص األساطير في عنها نسمع كنا ربما الملحمة تلك كوباني،
 إلى تحولت الجبارة والعزيمة العالية والمعنويات الروح وبتلك جسدها على إال كوباني إلى اإلرهابيين دبابات

 مقاومة أثناء أفستا الشهيدة شخص في شاهدناه ما وهذا حريتهن، لنيل يتطلعن الالتي النساء لجميع ونموذج إلهام
  .والزيتون والتآخي السالم مدينة لعفرين غزوه في ومرتزقته التركي لالحتالل التصدي في العصر

 
 المنسية النائية المدينة تلك والتطرف، لإلرهاب التصدي في العالمية المقاومة رمز إلى تحولت التي فكوباني

 الكردستانيين إخوتهم مع األحرار أبناؤها تمكن الشوفينية، البعث سياسات نتيجة السورية الخريطة على
  .والعشرين الحادي القرن في تداوالً  األسماء أكثر تتصدر أن واألممين

 
 وكيف الحرة، المرأة وريادة بقيادة تكون عندما وخاصة الحرة اإلرادة قوة تقهر قوة ال للعالم أثبت كوباني ملحمة

 إلى الدول عنها عجزت الحديث العصر في البشرية عرفته إرهابي تنظيم أعتى وجه في الصمود من تمكنت أنها
 عديدة وجهات ودول قوى من واللوجستي والمادي العسكري والدعم والعتاد العدد في القوة من تمتلك ما جانب

 دولة خاص وبشكل التوسعية واالحتاللية االقتصادية وأجنداتها مشاريعها لتمرير كأداة داعش استخدمت
  .التركي االحتالل

 
 تنظيم انكسار نهاية بداية بدأت ومنها والعالم اإلنسانية تاريخ في فارقة نقطة شكل اإلرهاب على كوباني انتصار
  .الدوليين والسلم األمن على الحفاظ في تحول نقطة وكانت اإلرهابي داعش

 
 شعوب قبل من وتكافح تحارب ألنها محالة، ال زائل داعش بأن الصعداء يتنفس العالم بدأ كوباني بتحرير
 وكرامة بحرية العيش سبيل في تملكه ما أثمن فتقدم الحياة تعشق شعوب الحرة، الحياة عشق بفلسفة متسلحة
 الوجودي األمن تحقيق عبر يبدأ الوجودي أمنهم أن معتنقوها يجد فلسفة واإلنسانية، الوطن حماية ألجل وموت
 الموت عشق بفلسفة يتسلحون من دحر على قادرة وحدها الفلسفة وهذه المشترك، والعيش المختلف لآلخر

  .المختلف اآلخر على القضاء عبر الوجودي أمنه تأمين تتبنى فلسفة المختلف، اآلخر على والقضاء
 

 عام كل في العظيمة المناسبة بهذه لالحتفال يستعدون اإلنسانية في وإخوتهم سوريا وشرق شمال أبناء كان حيث
 عهدهم مجددين والتطرف اإلرهاب على اإلنسانية انتصار كوباني لتحرير السنوية بالذكرى اليوم هذا مثل في

  .الكريمة الحرة والحياة المقاومة، نهج على بالحفاظ
 

 اإلرهابيين التنظيم عناصر لتحرير الصناعة سجن على لالستيالء إرهابية عملية ألكبر الحسكة مدينة تعرضت
 كبيرة داللة يحمل التوقيت لهذا واختيارهم وتتمدد باقية داعش بأن أخرى مرة للعالم ليؤكدوا السجن، في القابعين

 اإلرهاب مع جديد عهد بداية عن وإعالن الزوال في اإلنسانية فإن كوباني بتحرير بدأ داعش انهيار كان مثلما
 للشعب المناهضة مصالحها لتحقيق عليه اإلبقاء على مصرة داعش دعمت التي والدول القوى ونفس والتطرف،

  .السوري
 

 عشقوا أناس بدماء سطر الثاني كانون 26 بأن بالتاريخ جهلهم لنا وأثبتوا حساباتهم في أخطأوا أخرى مرة ولكن
 سوريا قوات فيه أعلنت الذي التاريخ هذا الخيانة، على عصي التاريخ هذا واإلنسانية، والحرية الحياة

 .اإلرهابيين من فيه من واستسالم السجن على السيطرة الديمقراطية
 

 بواجباته القيام الدولي المجتمع من يتطلب لذا سوريا، وشرق شمال من يبدأ الدوليين والسلم األمن تحقيق
ً  الذاتية اإلدارة وتعزيز سوريا وشرق شمال شعوب حيال واألخالقية اإلنسانية ً  اقتصاديا  أجل والعمل وسياسيا

 اإلرهاب لتصدير منابع تشكل التي المحتلة المناطق وتحرير السورية األزمة وحل سوريا دمقرطة على
  .والتطرف

 
 أو الصناعة لسجن مشابهة سيناريوهات أمام المستقبل في سنكون وإال ويدعمونه وراءه يقفون من جماح وكبح
 . العزل المدنيين وقودها يكون العالم في بقعة أية في أو العراق أو سوريا في سواء غيره

  
 
 



  

 ةيروس



 

  

  5 – The Leftist Writer ::  Issue No. 74 :: November  2022   
The Leftist 

Writer 

 واحد كل. ارتياب وعقدة ذنب بعقدة يصاب لبنان في فرد كل يكاد التدجين بسبب 
 غير من لآلخر كرها يبطن والذي المبرر، غير الطائفي انحيازه بسبب نفسه من يخجل
 كل. ضده المشاعر نفس يستبطن أيضا اآلخر أن يعرف ألنه باالرتياب يصاب. طائفة
 الى يقود الذات من الخجل. دائمة حرب في لقتالل جاهزة قبيلة كل. موسعة قبيلة طائفة

. اآلخر مع اتفاقا يعقد. بلده يتذكر حين نفسه من يخجل. متقطعة الحرب ويجعل هدنات
 مزاجه يختل. الدستور من جزءاً  صار أنه رغم االتفاق على وقت بعد يندم. آني اتفاق كل
. السياسة تزول. بعشوائية يهذي. بالخرف ثم بالندم يصاب. الدولة يهدد اختالل كل عند

 .الطائفية أمام نفسها وتلغي الديمقراطية تُصاب
 

 نفسه تتوق. المغتربين على فاتكل. أمواله اللبناني خسر والدين، المال مافيا حكم مع
 كبار من والشيوخ واألطفال العاجزين والقعدة الموتورين إال البلد في يبقى ال. للهجرة

ً  لحمه كل تأكل. الحاكمة قةالطب تنهشه الداخل في. السن  يتصرف. فريسة تعتبره. نيئا
 .قوة وال له حول ال كأن العامي

 
 كاليهود. الوطن في شريكه من رعب. الذات من خوف. المصير على خوف. دائم قلق

 عقدة تملكتهم. أغبياء غفلة صاروا دولتهم في إسرائيل، دولة قبل عباقرة أنتجوا الذين
 أحرقا الشعبان. عليهم مؤامرة العالم في يدور ما كل في يرون .االرتياب وتملكهم ذنب،

 أخرى مرة اللبنانيون ينتجها اليهود ضد النازيين محرقة. التاريخ في عديدة مرات أنفسهم
 ذكاءً  يكسبون أنفسهم وهؤالء ومحكومين، حكاما لألغبياء، مرتع لبنان. اآلن أنفسهم ضد

 ً  كيف اللبنانيون يعرف ال إسرائيل، في نةكالصهاي. لبنان خارج الهجرة في مفرطا
 .الخارج في وأذكياء بلدهم، في غفلة. بلدهم في حكومة يشكلون

 
 أكثرها، وما األزمات، في تساعدهم كي الدولة ينادون. اللبنانيين روح التناقضات تمأل

. عليها قضي المؤسسات لبناء الشهابية محاولة. الدولة لتدمير شيء كل يفعلون لكنهم
 الحرب دمرته ما اعمار دولة. فدمروها) الثاني المكتب( والمخابراتية باألمن وهاوصم

 جهاز لكل. والفساد األمنية األجهزة يكرهون دائما هم. الفساد بتهمة دمروها األهلية
 كبيرة نسبة. أحداً  نحاسب وال تحميه، طائفة فساد لكل ما؛ نوع من زعامة أو تحميه طائفة

 ال ذلك ومع واألمنية، البيروقراطية أجهزتها بمختلف الدولة لدى يعملون اللبنانيين من
. ديمقراطي عمل للدولة االنتماء. أوالً  للطائفة االنتماء. للدولة انتماء وال قائمة وطنية دولة

ً  يُغتصبوا أن اللبنانيون يفضل. اختياري وال طوعي ال الطائفي االنتماء  أن على سياسيا
 بل المستقل الفردي والموقف بالتفكير يتعلق ما ليست يهملد الحرية. أحرارا يكونوا

ً  النقيض   . الطوائف أكباش من كبش وراء ينضوي واحد كل. تماما
  

 واحد كل في النخاع حتى معشعشة الطائفية لكن الطائفية، ضد وكأنهم يتحدثون الجميع
 وعن أنفسهم عن اللبنانيون يقول كما لبنان كان لو. الغير في متفشية الطائفية أن يعتبر

. الذكاء من كبيرة كمية لديهم. علمانيا بلداً  لبنان لكان اآلخرين، اللبنانيين “اخوانهم”
 الفرق. الدولة وعلى اآلخرين على والتالعب والشطارة التذاكي من نوع الى ذلك يتحّول

 طواالنضبا والعمل بالجد الثمن يدفعوا أن دون دولة يريدون. والذكاء الشطارة بين كبير
 الى والدالل الغنج من بلغوا. الغير من التسّول أي المساعدات على يعتمدون. واإلنتاج

 العربية، وغير العربية األخرى، الدول ستركض. إليهم يحتاج العالم أن اعتبار احد
  . ولآلخرين ألنفسهم المشاكل إثارة يجيدون. مشاكلهم لحل لمساعدتهم

  
. نظرهم في “الرسالة لبنان” هو. إنقاذهم لب مساعدتهم اآلخرين واجب أن يعتبرون

 الداخل، ليس عنهم؟ المسؤولية العالم يتحمل أن بانتظار مسؤولية بعدم يتصرفون فلماذا
 الدول ومفاوضات عالقات الدولية، المخططات. المصير يقرر الذي هو اللبنانيين، إرادة

 والشيطان األكبر، الشر ية،االمبريال أن يقول اليسار. تقرر التي هي واإلقليمية، الكبرى
 في وهناك اللبنانيون، يمثله الذي الخير إله هناك. المصير تقرر التي هي دائما، الموجود
 النظام عن تلفزيوني حديث يمر ال. الخارجية المخططات في يتمثل الذي الشر إله المقابل
 مما أكثر يةالدول المخططات عن يعرف كلنا. الدولية المخططات فيه وتذكر إال الدولي
 هناك يكون كيف. لبنان إدراك في وفاشلون العالم تحليل في بارعون. لبنان عن نعرف

 أم شاؤوا اللبنانيين، ألن إرادته الخارج يملي. الخارج الى موجه كله والوعي استقالل
 الذاتية اإلرادة أفقدهم الخارج على الوعي تركيز. إرادة لهم تكون ال أن اختاروا أبوا،

 متماسكا، مجتمعه وكان اتحد إذا صغيرا، كان مهما بلد، أي البلد، أن دائما يفوتهم. طوعا
 من عظمت مهما خارجية قوة أي تستطيع لن توحد، التي هي الداخلية السياسة وكانت

  .!!! عليه السيطرة
  

 الكبرى الدول سفارات تشّكل لذلك. طوعا الخارج لسياسات االستسالم اللبنانيون اختار
 أو للجمهورية آخرون رؤوساء وكأنهم سفراؤها ويتصرف. قوى مراكز ميةواإلقلي
 منها األمنية خاصة الدولة، أجهزة من لجهاز أو الحكومة، أو النواب مجلس

 عمل األصل في السياسة. الحكومية غير المنظمات شكل تأخذ والتي واالجتماعية،
  . عــمتجالم شؤون إدارة وهي مشّرف،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 منفعة اـــففيه. المجتمع شؤون إدارة من أشرف ةــمهن ال

. السلطة على صراع لعبة فهي لبنان، في السياسة أما. للناس
 لمبدأ تخضع ال داخلية وتحالفات وأالعيب صراع مجرد

 وإبراز التشاطر من نوع هي. اجتماعي هدف أو أخالقي
 يستعرضون كمراقبين، ملونيع سفراء أمام المعنيين مفاتن

 مستعرضيهم خدمة على وقدرتهم وقيمهم اللبنانيين جحافل
 العابرون الفاتحون سّجل الكلب نهر صخور على. بكفاءة

. اللبنانيين لدى العبادة هيكل هناك. انتصاراتهم والمقيمون
 فكان النفوس، في راسخا وعقيدته الهيكل هذا صار

 .اللبنانيين من لفرائسا الصطياد صيد أدوات اللبنانيون
 
 تتسّرب حدودها. وهمية افتراضية الحقائق كل. اللبنانيين نفوس في مكان للحقيقة يعد لم

 يجيدها لعبة العمق في هو. األساس هو فالخداع مكان للحقيقة يعد لم إذا. لبنان خارج من
). المتوسط شرقي( الالفنت مركز في موجود لبنان. العليا الطبقات أبناء خاصة الناس،

 ذلك ويسمون. الالفنتية في انصبت اللبنانيين براعة. والسمسرة للخداع لقب والالفنتية
 خارج تتصرف األحزاب حتى. واإلنتاج العمل حساب على ذلك كل. خدمات برنامج

 على للخارج السمسرة لصالح عمل، برنامج أو عقيدة لها كان إذا وعقيدتها، برامجها
 ذلك يكون األخالقية والمبادىء الوطنية ألوية ترفع وعندما. طبعا اللبناني، الشعب حساب
ً  تظاهراً   من تستورد الكهرباء حتى. الخارجية للسمسرة تسويفا الحقيقة وفي للناس، خادعا
 نوهم. خارجية عملة مع مقارنة قيمتها وتنخفض تطبع أوراق الوطنية العملة. الخارج

 . لبنانية منتجات نبي للتبادل وطنية عملة لدينا أن أنفسنا

 

  

 لبنان



 

    
ات6 ار  ال د :: ال ف::  74رق   الع                                  2022 ن

  اليساري              

 

 هذا على ويسيطر. سوداء يسمونها سوق في الخارج عمالت مع للتبادل الحقيقة في هي
 .تديرهم ومؤسسات أفراد بضعة التبادل

 
 الطبقة في يعشعش الفساد. للعيان جلي واضح الدنيا والطبقات العليا الطبقة بين التناقض

 الطائفية الحالة تدفعها. التعاونية للحالة ربأق هي. ذلك لها يتاح ال الدنيا الطبقات. العليا
 التي االيديولوجيا أنها هي العليا للطبقة الطائفة فائدة. طائفتها من العليا بالطبقة للتشبه
 أكباش أن الفقراء يعرف. تناقضاتهم وتلغي واحدة فئة في والفقراء األغنياء تجمع

 أو رحمة ودون استيحاء، وأ كلل دون طائفتهم أبناء يستغلون حولهم ومن الطوائف
 عندهم، متسولين يكونوا أن عامتهم يريدون طائفة كل في العليا الطبقة أفراد تعاطف؛
 حتى ،2019 تشرين 17 ثورة حدثت أن فما. لهم يخضعون أتباع. بهم هم يعتنون ورعايا
 لم معيشية أزمة وأحدثت الخارج الى أموالها هّربت. للطوائف العليا الطبقة اتحدت

  . تاريخه في البلد هدهايش
  

 ألكباش وتبعيتهم الطائفية قيودهم من يخرجوا أن للفقراء يجوز ال العليا، للطبقة بالنسبة
 انهيار مريعة، أزمة الحالة هذه في هي. العقوبة تقع فعليهم ذلك، حاولوا إذا. الطائفة
 في ال فراغ .تُشّكل ال وحكومة يسوسه، أو يديره من ال بلد. الهاوية الى سقوط مالي،

. اختفى وكأنه الفساد، عن مطبق سكوت. وبطونهم الناس جيوب في بل فقط الحكومة
. فضيحة وراء فضيحة. الدفن مراسم أمام البلد كأن. نعوة أوراق المسائية األخبار نشرات

 يتسولون كيف اليومي اللبنانيين همُّ . للمعيشة أساسية مواد فقدان عن أزمة تتلوها أزمة
 والمنازل، للسيارات الوقود وتأمين الدوالر، مقابل متدنية بأسعار البنوك يف ودائعهم
 بانتظار المخازن في المحتكرة واألدوية األسواق، من المختفي الرغيف عن والبحث
 مصادرة فعال الناس ودائع. الدعم يُسمى ما رفع بعد األخرى المواد وعن عنها اإلفراج

 أن المصارف على ممنوع يجوعوا، أن للناس حمسمو. والدستور القانون ينافي بما
 والجوع بالمصادرة، الفقر وإال خاضعا يبقى أن يجب. يُعاقب برمته شعب. تفلس

 أنه) وحاشيتهم األكباش عدا ما( لبناني كل يشعر. مسبوق غير نفسي وانهيار باإلفقار،
 .الداخل من مكسور

 
 إليهم يردون. نفوسهم من كرامتهم واقتلعوا وأذلوهم، أهانوهم،. الناس تدجين في نجحوا
 تمتلئ فارغة نفس. بالنصر فارغ شعور. فلسطين في افتراضي بانتصار الكرامة بعض
ً  نصرا  المرفأ ترى. انتصارا ذلك وتحسب فلسطين، في الهزيمة بل الخراب، ترى. كاذبا

 أنك وتحسب أحشاءك، يداهم وجوعا اإلصابات، من كبيرا وعدداً  مدمرا، بيروت في
 الناس تدجين في وظيفة المنطقة في حدث لكل أن يبدو. وهمية إصالح معركة في تصرتن

 ألنها األخرى، تلو واحدة العربية، المجتمعات وتُعاقب. 2011 ثورة منذ وإخضاعهم
 أما. أذار 8و 14 بين لبنان ينقسم أن مسموحا كان لبنان في. لها رسم انتظام عن خرجت

 فوق تعلو هوية ألنفسهم يجعلوا وأن وأغنياء، فقراء بين نتشري 17 بعد طبقيا ينقسموا أن
 ويرفعوا دولتهم، ووحدة تضامنهم حول األولى للمرة يجتمعوا وأن الطائفية، الهويات

 أن ويجب ممنوع فهذا لبنان، تاريخ في األولى للمرة وحدويا تعبيرا ليكون اللبناني العلم
 تزال وما مورست التي السادية. سابقا لتاريخا يشهده لم بما العقوبة حصلت. عليه يُعاقبوا

 ماله يتسّول فرد كل بل وحسب، اإلنسانية المساعدات يتسّول ال بلد. قسوتها في األشد هي
 أن األخيرة العقود في الشياكة من صار وقد ،)مصرفي حساب لديه كان إذا(  المودع

 التي الثياب بماركة والتباهي الموضة على اللباس كما شيكات، دفتر المرء لدى يكون
 .يرتدونها

 
 حاولوا أو ،2019 تشرين 17 في ثاروا. كذلك ليسوا. يقال كما ملوكهم شاكلة على الناس

 بين صراع مجرد وكأنه األمر حولت. ذلك دمرت أطرافها بجميع ذاتها الطبقة. ذلك
 شّكلت وقلة الناس عامة بين هو الرئيسي التناقض. الوزراء عدد على واختالف األكباش

 لربط االيديولوجية الوسائل جميع مستخدمة العباد، رؤوس على وتقبض السياسية الطبقة
ً  بل وحدها، بالطائفية ليس ذلك فعلت. بها الناس  الى فرد كل وتحويل األخالق بنزع أيضا
 ال عامتهم، اللبنانيين، أن هي األزمة. ألكباشهم الموالين والزعبرجية الشطار من واحد

   .بلدنا في منسيين لبنان في سنبقى ذلك، دون. الحاكمة الطبقة لتدمير وسيلة يجدون
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

 ثالثة استمرت أهلية حرب المكسيك في اندلعت 1926 عام 
 ألف 60 بينهم من تقريبا شخص مليون ربع ضحيتها راح سنوات
 ردا الكاثوليك الكهنة من) دينية ثورة( والسبب مكسيكي، جندي
 .. م1917 سنة للمسيحية الُمعادي الدستور على

 
 بعقاب يقضي كان الذي الدستور هذا بسبب الملحدة بالدولة تُوَصف المكسيك كانت

 الشارع، في للكهنة مالبس أو صالة أو دينية طقوس أي يظهر من كل وإعدام وسجن
 الوضع هذا وظل.. المحاكم في حقوقها ومن الديني النشاط من نفسها الكنيسة منع لدرجة

 التسعينات أوائل حتى
 

 وظلت La Cristiada" كريستيادا ال" أو" كريستيرو بحرب" الحرب هذه ُعرفت
 لذلك، الظروف توفرت إذا لحظة أي في استدعائها يمكن الدينية الحروب أن على شاهدة

 الدولة قهر هو بالمكسيك حدث فالذي..الدولة عن الدين بفصل تقضي العلمانية كانت فلو
 شعبية على ويحصل الدين رجل يقوى أن فطبيعي..الناس إيمان على والحرب للكنيسة
 )..اإليمان عن الدفاع( بدعوى السالح وحمل الدولة على التمرد من تمكنه الزمة

 
 االنتخابات، تزوير ضد م1910 سنة المكسيكية الثورة من بدأت الحرب هذه جذور

 عامين حكم الذي) 1913- 1873" (ماديرو فرانسيسكو" بالرئيس الثورة وجاءت
 النحو بهذا نظاما وأسس الدين، لرجال معاديا كان ُحكمه مدة وخالل 1913 سنة واغتيل

 على الناس وتعاقب الكاثوليكية للكنيسة معادية بمواد م1917 دستور لكتابة أدى الذي هو
 متأثرا كان فقد الدستور هذا كتابة ظروف ولفهم..بالمطلق دينية مظاهر وأي الشعائر
  .للكنيسة معادية غضب مشاعر تحت ُكتِب أي المكسيكية بالثورة
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 وهناك والعقل، التفكير من أساسي وجزء البشرية النفس في جدا راسخ وألنه الدين لكن
 الدين رجال ونجح أخرى مرة الكنيسة مع الناس تعاطف روحانية ألبعاد يمارسه من

 3 ظلت الدولة، ضد حرب لخوض الالزمة والجماهيرية الشعبية كسب في الكاثوليك
 انتهت أن إلى 17 دستور في عليها المنصوص القيود لتخفيف ذلك بعد أدت حتى سنوات

 خصما الدولة تعد ولم قانونية مؤسسة الكاثوليكية الكنيسة وعادت 1992 سنة تماما
 ..قبل من متهمة كانت كما الناس إليمان

 
 ليه؟ دا الكالم بقول أنا
 

 بالقوة الدين رجال عمامة خلع( وهي جديدة شبابية ثورية ظاهرة اآلن تحدث إيران في
 في ومتشدد جدا قاسي الخوميني دولة وحكم كثيرة الدين رجال فمظالم) الشارع في

 اغتيال على فضال..الديني واالجتهاد الرأي على الناس ومحاكمة اإللزامي الحجاب
 ..األحداث هذه فجر الذي هو أميني مهسا" الشهيدة

 
 الثورة تضخم عن يعبر ثوري فعل وأنه الصندوق خارج من المشهد لهذ نظرنا إذا

 عليه القضاء اإليراني الديني النظام بإمكان أن سنرى شعبية على وحصولها الليبرالية
: أوال) الدين لرجال إهانة( أنه بدعوى فيه ويتشدد الفعل هذا على يعاقب قانون بمجرد

 على يهيمنون حكام بوصفهم: وثانيا الدستور، في الكرامة حق لهم مواطنين بوصفهم
 ليتم القانون هذا صدور بمجرد ستتعاظم الشيعي الدين رجل قوة وهنا اإليراني، التشريع

 ..بالقول عليه والتعدي شتمه أو االعتراض مجرد أنه) الدين رجل إهانة( تفسير
 

 خامنئي؟ نظام على القضاء في اإليرانيون الثوار ينجح لكي الحل ما طب
 

 للدين معادية أنها الشباب ثورة تصوير أو العنف هو ليس الحل أن كثيرا قلتها: الجواب
 كان الذي الشاة نظام على القضاء في للخوميني حجة أقوى كانت هذه الدين، ورجال

 الفكر بين بالتوسط وصفوا الذين حتى المفكرين ويقتل الشيعة الدين رجال ضد عنيفا
 )1977 – 1933" (شريعتي علي" كالشهيد والليبرالي الديني

 
 1917 دستور بعد المكسيك في الكاثوليك الكهنة خدم الذي هو الدين رجل ضد العنف

 في يحدث وربما إيمانهم، عن دفاعا السالح وحمل الشعبية حصد من مّكنهم الذي وهو
 الشباب هؤالء خطر أن الحاكم الشيعي الدين رجل شعر إذا بإيران الشئ نفس المستقبل

 المؤمنين جحافل ستجتمع وقتها.. وطقوسه ومظاهره الدين على بل كأشخاص عليهم ليس
 ..المظاهرات هذه وعناصر رموز على الغاضب وقطيعهم

 
 :شروط من لها البد تنجح لكي الليبرالية اإليرانية الثورة

 
 باألمان الحاكم الدين رجل إشعار ذلك وغاية..العنف ممارسة وعدم التامة السلمية: أوال

 الصف ولتوحيد جهة، من بالتدريج زمنية مراحل على ولو بالتنازل يقنعه الذي الكافي
 ممارسة حكمة في الناس بين حاصل الخالف لكن أخرى، جهة من الليبرالي الثوري
 في المعارضين بين انشقاق يعني العنف هذا حدوث ومعنى االعتراض، في العنف
 ..التغيير في األمثل أسلوبهم تصور

 
 وجود عدم ألن المظاهرات، لهذه روحي أو سياسي ورمز قائد وجود ضرورة: الثاني

 الظاهرة كهذه مدروسة غير وأفعال فوضى حدوث في) أكثر وسيتسبب( تسبب األمر هذا
 على يعاقب قانون إقرار فور أنه وسنرى تُهينه، مما أكثر الدين رجل تخدم التي العنيفة

 ليس نفسه سيقدم الذي اإليراني الدين رجل شعبية ستصل مدى أي إلى األمر هذا فعل
 وهذه) الناس إيمان عن مدافع( و) مضطهد مظلوم( بصفته ولكن..للدولة حاكما بصفته

 كل ضد فيه والثقة الخوميني لدعم السابق في اإليرانيين ماليين دفعت التي هي الصورة
 ..خصومه

 
 أحد هم الشاه فأوالد بهلوي، الشاة لنظام التبعية عدم بعضهم إعالن أو الثوار تبرؤ: الثالث

 المهجر، في اإليرانيين بعض ويدعمهم ميديا بالسوشال التظاهرات هذه محركي
 ألن أساسي وشرط المظاهرات إلنجاح حتمية بهلوي نظام من الثوار براءة وضرورة

 ذكريات ويستعيد الصورة، في بهلوي وجود من مستفيد اإلسالمية والثورة خامنئي نظام
 ..الماضي في اإليرانيون يبغضها كان التي ُحكمهم

 
 فيها يعلنون مسودة على واتفاقهم سياسيا الشباب الثوار هؤالء استقالل: واألخير الرابع

 من مستفيد الحاكم اإلسالمي النظام ألن ودوليا، إقليميا إيران خصوم من ألحد التبعية عدم
 هذه وفي التاريخيين، إيران وخصوم لألعداء كعميل الغاضب الشباب هذا جموع تصوير
 اإليرانية الثورة خدم الذي أن القول وسبق ، القومية المشاعر من اإليراني النظام يستفيد

 الفخر مشاعر بين جمعت ألنها ولكن..الشاة وضعف الخوميني قوة فقط ليست اإلسالمية

 اإليرانيين بانتساب الديني الفخر ومشاعر – منها الفارسية وخصوصا – اإليرانية القومية
 يحميه كان حيوي سالح فقدان يعني العاملين هذين أو ألحد المرشد وفقدان البيت، آلل
 ..الشاة مع حدث مثلما الرئاسة قصر ووصولهم عليه الشعب انقالب من
 

 واحترام قليال التجرد من البد تفهمها ولكي..العواطف تعرف ال السياسة أن دائما أكرر
 التاريخ في بسيطة ونظرة ومستقبلها، التاريخية وجذورها األفعال ودراسة الواقع،
 وأكثر ونزاهة عقال أكثر معارضيه كان إذا تنقص) الحاكم( الدين رجل شعبية أن ىسنرى
 أكثر معارضيه كان إذا شعبيته تعلو بينما لالعتراض، معينة صيغة على واجتماعا توحدا
 الممارسة هذه آليات حول وانشقاقا للعنف ممارسة وأكثر ، وفوضوية تفككا

  وجدواها
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 ولين القادة مخاوف تتضاعف وحتى بل يزداد  في والمس

 الرغم على توقفها وعدم االنتفاضة إستمرار من االيراني النظام
 مختلف وضع من واحدة لوهلة ولو يتوقف لم النظام إن من

 التي التعسفية القمعية ممارساته الى باالضافة بوجهها المعوقات
 أن في يتجلى االيراني النظام وخوف جدوى، دونما يضاعفها
 أن يمکن محددة ألسباب إعتراضية حرکة مجرد ليس مايجري

 عليها، محددة زمنية فترة مرور بعد تضعف أو تتالشى أو تخبو
 صار أن بعد خصوصا بکثير ذلك من وأکبر وأعمق أقوة إنها بل

  .فيها ومحوريا أساسيا طرفا االيراني الشباب
 

 بشکل الماضية القليلة االعوام طوال منه االيراني النظام يشکو الذي االيراني الشباب
 مع وتنسجم التتفق ألفکار ويتجه النظام ورٶى ومفاهيم أفکار عن بنفسه ينأى بأنه خاص
 المحاوالت من الرغم وعلى النظام إن النظر يلفت والذي النظام، وتوجها أفکار

 قطعا التي الحالة هذه يعالج أن من يتمکن لم مستمرة بصورة بها قام التي المستميتة
 ملغوم طريق في يسير فکإنه الشباب شريحة يفقد نظام أي إن ذلك عليه خطورة تشکل

  !وبصيرة رٶية دون من
 

 دهقان، دمحم أعرب ،)التنفيذية للهيئات القانونية للشؤون التنسيقي المجلس(اجتماع في
 مخاوفه عن الدستور، صيانة مجلس وعضو القانونية، الشؤون في رئيسي إبراهيم نائب
 خلق مجاهدي منظمة على والشباب للشعب المتزايد واإلقبال االنتفاضة استمرار من

 األحداث في بالتجنيد خلق ومجاهدي العدو قيام” منع إلى “والشرطة األمن قوات” ودعا
 وقطعا لىاالو المرة ليست هنا دهقان عنه أعرب ماقد بأن ماعلمنا وإذا ،“بالبالد األخيرة

 الشباب صفوف بين المنظمة هذه وتأثير دور من التحذير حيث من االخيرة تکون لن
ولون بنفسه خامنئي ذلك من حذر وإن سبق إذ االيراني،  إذا إننا کما آخرون، ومس

 عارمة إنتفاضة من إيران في حاليا يجري بما يتعلق هذا دهقان تحذير بأن أيضا ماعلمنا
 وعن االيرانية الساحة على مايجري عن فأکثر أکثر تتضح الصورة فإن النظام، ضد

ثرة االساسية والقوى الشرائح   .فيها الم
 

 تابعة إنها ومن بالعمالة ونعتها تخوينها على النظام وإصرار االيرانية االنتفاضة إستمرار
کد وإخمادها، عليها السيطرة من التمکن وعدم خارجية لبلدان  النظام بين المسافة بأن ي

 وإنما فقط مستمر تزايد في ليس آخر جانب من االيراني الشعب وبين جانب من االيراني
 ليس صار بينهما فيما الصدع رأب إحتماالت بأن توحي بصورة أکبر وتناقض تضاد في

 مجرد تکون أن اليمکن القادمة االيام فإن ولذلك المستحيل، حکم في وإنما ممکنا غير
 االمور إن مالحظة مع للکلمة الحرفي بالمعنى عادية غير ستکون إنها بل عادية أيام

 االنتفاضات کل عن تماما مختلفة بصورة ولکن النظام صالح غير في ها في تجري
  !السابقة

  
 

 الجزائر
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 في أكانت  سواءً  أو عوائل أفرادك ناال ننفي بأن بعض سلوكيات
 ، وخاصةً ةاالجتماعي المداراةقائمة على  في الغربة هي مأ بالدنا

السياسة واالقتصاد، ففي مع الدين  التي يتداخل فيها مجاالتالفي 
الشعائر  تمارسمن الناس  طائفة ال بأس بها هنالك الدينمجال 

كرمى  يفعلون ذلكبها، إنما ضمني الدينية من دون أي اقتناع 
من وسائل إرضاء رب  وسيلةكالمحيط بهم، أو  إرضاء المجتمع

في  السياسية أو الدينيةحاكي بعضهم األكثرية يُ  أو العمل عنهم،
التصادم مع الرأي العام هو الذي يدفعهم وحيث أن خشية  المجتمع

ممنونين  مقتنعين بها أو خاذ مواقف هم في دخيلة أنفسهم غيرالت
  .منها

  
يتقربون من تنظيم هذا الحزب أو  صوب ميلونيتراهم ن أناٍس في السياسة ياما مِ ف

وال ألن  ،التصورات معهالرؤى وتطابق لوال  التنظيم، يمان بأفكارسياسي معين ال لإل
شيء من آمالهم، إنما يتوددون لهذا التنظيم  أيَّ  في المستقبل أو سيحقق لهمحقق التنظيم يُ 

يرون بأنه لتأمين و ،من السلطة أو ذاك بكونه حزب السلطة والتقرب منه هو تقربٌ 
في أي  أصحاب النفوذ السياسي مع تحاشي الصدامسالمتهم الشخصية من المستحسن 

ً  طالما أن السلطات العسكرية واألمنية كان، مجالٍ  في و سلطة،تتبع حزب ال هي عمليا
ً  حال كان الحزب ً وعاموديا السلطة ولكن تأثيره و مركز القرار فيليس المنتشر أفقيا
ً  فهنا ،الجماهيري كبير  دئهابفكاره وال بمأمن الذين ال يقتنعون ال به وال ب فئةحاول ت أيضا
أو  فقط من أجل أال يظهروا أمام الرعية بأنهم مختلفون مالتقرب منهمداراة قادته و

يعني دفع ضرائب  والزكام األمني االختالف في حاالت الشحن السياسيألن  ،مخالفون
بأنه بغنى عنها،  في بالدنا المبتالة بداء العنف والسطوة والشمولية باهظة يشعر المواطن

من كانوا مصدر رزقه، مأو يدنو من الحزب ظاهرياً طالما كان منتسبو ذلك الحزب هم 
  .أو مشغل أو محلٍ  في مؤسسةٍ  ميعمل وسطه ردالف في حال كانهذا 

  
المسؤول أو الكائن وفي المجال االقتصادي نفس الشيء فالتحكم بلقمة الناس يجعل 

 يعملون لديه أذهان من فيأفكاره السياسية أو العقائدية تدريجياً  غرسي صاحب السلطان
ً في، أو تحت أمرته مكانين متناقضين، إذ في الجامعة كان  وهذا ما لمسته شخصيا

بعضهم يتصنع العلمانية ويحاول بشتى السبل أن يُظهر بأنه متحرر من المذاهب واألديان 
كرمى التقرب ممن كانوا على عالقة وثيقة بمسؤولي المؤسسات اإلعالمية والثقافية أو 

ممن كان  مدينة حلب السوريةبعدة معامل أصحاب النفوذ في الجامعة، بينما في 

 ؤدون الصالة في وقتهاممن ي عشراتبأن هناك ال الحظتُ أصحابها من المتدينين، 
يمان في تلك المصانع والمعامل التقوى واإل ظهرونويُ  بأكمله، شهر رمضان يصومونو
األديان السماوية السماء وإله وال شأن لرب  حسبهدف إرضاء رب العمل عنهم فب

في المجتمعات ذات الصبغة الدينية الشعبية مع شيء من إذ ، لشعائر الدينيةل بأدائهم
الالتسامح مع ُمخترق المحظورات المجتمعية، سترى الكثير ممن ال يصومون أصالً وال 
يؤمنون بالصيام وال لديهم الرغبة بأن يكون الصيام جزء من مدخراتهم لأليام الحالكة 

ن بهم، يصومون لتجنب كالم إبان المحاكمة الكبرى، ولكنهم يصومون إلرضاء المحيطي
الناس، فيصوم النفر لكي ال يسقط من عيون البرية، يصوم لكي يُسكتهم ويتخلص من شر 

  .للمحيطين بهمتدخلهم في األمور الشخصية 
  
ً مقتن انكامل االقتناع ولكن الذي ك ما بشيءٍ  يقتنع الواحد منافي بعض األحيان و به  عا
، هوبين نفس هعمل به بينيؤمن أو يبخالف ما ما كان ظهر للمجتمع يُ و ،وحده نفسهدعه لي

وتجنب القيل  ،القريب إنما من باب تجنب االصطدام مع المحيط ،ليس من باب األنانية
والقال الذي يزيد من الشروخ وال يعمل على التقرب بيننا وبين غيرنا في بعض األمور 

  .بذائقة المجتمع أو المتعلقةالصحية 
 

حي  صادفت طبيباً في سوقذكر وليس الحصر حين وجودي في البلد ومنها على سبيل ال
ً  بمدينة حلب األشرفية ً فترة ال بأس  والفاكهة وهو يشتري الخضرة يوما وبعد السير معا

شترى نوعين يبأنه  بياع إلى آخر، الحظتُ  بسطةبها ونحن نتجول في السوق وننتقل من 
البروليتاريا  المنتمين مثلنا لطبقة عادة من التفاح، نوع عادي وحبته صغيرة ممن يشتريه

شترى نوع ممتاز فاخر وحبته يأرخص األنواع في السوق، وفي نفس الوقت رأيته  هبكون
من ممثالت الدراما  وجه ممثلة اوكأنه ابه تشعرف ،يلمعو ة ممتلئووجه الحب كبيرة جداً 

 تسمح لي بسؤالٍ أله  تُ في بالدنا، وبعد الخروج من السوق واالنتهاء من جولة الشراء، قل
  :قال تفضل هاشتريت ما حيال
   نوعين مختلفين جداً من التفاح؟ لماذا اشتريتَ  قلتُ 

أما التفاح الكبير والملمع  ،سرتيقال بصرحة هذا التفاح الناعم والصغير هو لي أنا وأل
  .فهو للضيوف راقٍ  والمغطى بورقٍ 

  ؟ لى نفسكل ضيوفك عولماذا تفّضِ  فقلتُ 
  .وال أفضل نفسي عليهم ،أفضلهم عليقال ال 

  
ن فإ وكالمهم عني عقب الزيارة، الالمبرر إنما كل ما في األمر أنني أخشى من انتقادهم

بأنهم سينظرون إليَّ  نظرة االتهام بالبخل  أعرفُ  شتريه ليألهم التفاح الناعم الذي  قدمتُ 
 ،أنا مقتنع بأن التفاح الناعم من الناحية الصحية أفضل من الكبير :، وأردف قائالً والتقتير

رضي ولكي أتجنب ذلك الجدال أشتري لهم ما يُ  ،ولكن يلزمني الكثير ألقنع ضيوفي بذلك
وأضمن  نفسيما أعرف بأنه األقرب إلى  مع أسرتي تناول أناأو ،مزاجهمغرورهم و

من المتفاخرين بما يشترونه أو يتناولونه عجب الكثير اح الصغير الذي ال يُ ففالت ؛لصحتي
ً  علىالغذائية والصحية أ ةقيمال من جهة هو بالهرمونات  ءمن قرينه الكبير الملي مقاما

إقناع ضيفي بأن  التي تضخم الحبة كما تقوم الفنانة بتضخيم شفاهها، ولكن إن حاولتُ 
وبالتالي أبدو  ،الصحيةحه بنظرياته خفي شُ التفاح الصغير صحي سيقول بأنه يحاول أن يُ 

ً لكل ذلك أُ في نظره شخص   ،مقامهمنظرتهم وما يناسب  لضيوفم لقدِّ بخيل، لذا وتجنبا
   .وأتناول أنا ما أرتاح لوجوده في بطني

  
ً فهذه اإلشكالية مع  بعموم في ما يتعلق من حولنايعيشها الكثير مكان الضيوف  عموما

 لدى بعض األسر تكون األنواع الممتازةما  عادةً فحلوى العيد بخصوص مثالً ف ،األطعمة
وحتى اللحومات التي كانت ، سرةمخصصة للضيوف واألنواع العادية يتناولها أفراد األ

ا قدمهيُ مع الغصِة فيما  افكان بعضهم يحرم أوالده منه وفق مرتبهم الشهري، غالية الثمن
ً من باب إكرام الضيفِ وذلك للضيف،  بكامل الحبور سبب ب ربما كانواإنما  ،ليس دائما

من لدنهم وهو راٍض وغير الزائُر يحرمون أنفسهم لكي يخرج  لسان الضيفِ  من خشيةال
   .ناقم عليهم

  
ً ف هناك َمن يتحايل على من حوله  آلخرا إرضاءعن  الدائم البحث عادة بخالفعموما

اآلنف الذكر، إذ  حالة الطبيبلتماماً  المعاكسة الحالة هيلكي يتخلص من تطفلهم عليه، و
ً  ،حوله الذينعاش سنوات طوال وهو يخدع  له قريب ثمةبأن  يذكر أحدهم  بأن مضيفا

نوع وطني ونوع  ،السجائرنوعين من  في جيبه على الدوام يحوي كان ذلك الشخص
إنما بكونه كان  ،وطنيالشخص  ، وبما أنه كان يكره الدخان الوطني ليس ألنه جنبيأ

 تنفيخالأثناء  خرطومهزعج ، فيما األجنبي كان خفيف وال يُ وخياشيمهعلى حنجرته ثقيالً 
ة اقتصادية ل، ولكن كانت ثمة مشكوإطالق السخام من الجوف نحو الطبقات العليا

األمر بداية فغير ميسور،  بينما الشخص نفسهتعترضه، بما أن األجنبي سعره مضاعف 
الوطني وأعطاه النوع ارة أخرج جلب منه سيفإن طُ  ،في جيبه سجائركان يضع علبتي 

ارة من العلبة األجنبية، ولكن بعد فترة من الزمن جدخن هو يسحب السيوعندما يُ  ب،للطالِ 
  ل فتشرب منــاني وبخيــون له إنك شخص أنــه علموا بقصته وصاروا يقولـــكل معارف
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اإلشكالية قرر  هليتخلص من هذواألجنبي بينما تعطي أصدقاءك من العلبة الوطنية،  
ولكنه عند الخروج من  ،طويلةال "حمراءال" باكيت أال وهي ،ل علبة واحدة في جيبهحم

 "البولمول: ـفرغ العلبة ويضع ثالثة أرباعها من النوع األجنبي المسمى بالبيت كان يُ 
ارة جمنه سي واطويلة على الفوهة، فإن طلب "حمراء" من نوع ائرجبضعة سويضع 

خرج من العلبة النوع دخن هو كان يُ وإن أراد أن يُ  ،الوطني النوع على الفور مهناول
  .الوقت ذاتن حوله برضي نفسه ومَ األجنبي، وهكذا بقي على هذه العادة سنوات وهو يُ 

 
بعد انتقالنا وبما أن الكثير من عاداتنا حملناها معنا أينما حطينا رحالنا في المغتربات، لذا ف

 غدت بعض ،هذا البلدق المستهلكات في إلى تركيا وبعد أن غزت البضائع السورية سو
له عالقة بميولنا في ما ، منها الهيئة أو الطعم سوريةهي  االمواد التي نستهلكها في تركي

تلك باختيارتنا، ومن بين البتة ال شأن للجودة وله عالقة بالتعود  ما ومنها ،تناول األطعمة
فالنوع التركي نشربه ونوعين من القهوة، المفارقات أننا صرنا نشتري نوعين من الشاي 

من  والنوع السوري نشتريه لألصحاب والمعارف والجيران ،لوحدنا نحن في البيت
القهوة التركية أو قدم لهم في بيته ظهرون تذمرهم كل مرة لمن يُ ، ألنهم كانوا يُ السوريين

 نا أنفسناالسوري، وهكذا وجد نوعالشاي التركي الذي يرونه دون مستوى وطعم ال
فيما يتعلق بالشاي والقهوة  أكثر من راحتنا كأصحاب المطاعم نبحث عن راحة الضيف

وبما أن  ،المطاعمالزبون في على مبدأ أن الضيف بمثابة زائر مؤقت كحال  ،لهالمقدمة 
 من أجلهم على حق في عرف أهل المطاعم هكذا رحنا ندلل ضيوفنا ونجلبدائماً بون زال
  .الزيارة إلى حين انتهاءسوري حتى يكونوا ممنونين منا الشاي الوسورية القهوة ال
  

 ،والمنافي المغتربات إلىمعنا التي جررناها  ئةهي ال شك من العادات االجتماعية السيّ 
الوقائع بعد  إذ ،واحدة السيئات خالل ثورةٍ  كل ولكن ليس من السهولة بمكان التخلص من

حتى نتخلص من المثالب خرى أُ بركانية  عدة ضرباتٍ ل نحتاج عشر سنوات تشير إلى أننا
   المعادن الزهيدة المعادن الثمينة الغافية بجانبالجوفية من دون التخلي طبعاً عن 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النووي وسالحهم واإلسالم ــ الفقيه والية ماللي
 واإلدعاء الحقيقة صراع المدرستين بين الصراع

 بقباقيبهن اإلدعاء مدرسة يسقطن النساء
 العربية قارىء إلى القلب من بالنور رسالة
*** 

  اإليراني النظام ماهية العربية قراء من العظمى الغالبية جهلي 
 البعض وقع بل فحسب ذلك ليس مآسي، من إيران في يجري ما وحقيقة

 متنصال وانبرى المخادعة وشعاراتهم إيران ماللي بنظام منخدعا منهم
 ينظر وال ويمتصه به يستخف الذي النظام هذا مع منصهرا ذاته من
  .الغايات بلوغ وسائل من كوسيلة إال إليه

 
  

 
 سلمية، نووية لمشاريع عظيمة تحتية بنية اإلسالمية الماللي بجمهورية تسمى ما ورثت

 يسمونه ما وهو اإلرهاب لتصدير الداعمة المخططات ضمن المشاريع هذه وأصبحت
 بهذا وتوجهاتهم أنشطتهم من العراق على الماللي حرب حجمت وقد الثورة، بتصدير

 النووية مخططاتهم في باشروا حتى العراق مع مغامراتهم من فرغوا أن وما الخصوص،
 في باتت التي السابقة دوله في األوضاع وانفالت السوفياتي اإلتحاد تفتت من مستفيدين

 مكن ما نووي وغير نووي نوعها كان أي مقدراتها على السيطرة من تمكنها ال أوضاع
 واإلسترضاء المساومة سياسة وبفضل واليوم إليه يصبو ما تحقيق من اإليراني النظام

 على غاياته تحقيق من تمكنه نووية تحتية بنية على يتربع بات معه الغرب اتبعها التي
 أجل من مخططاته في قدما يمضي الذي اإليراني النظام أي لكنه والبعيد، القريب المديين
 تناسى قد العميلة وميليشياته والنووية الصاروخية قدراته بواسطة المنطقة دول تركيع
 يستطيع فلن بأكمله العالم تركيع من تمكن وإن إنه وهو مهما أمرا وأهمل الداخلي وضعه
 بالداخل خلق مجاهدي دور تعاظم في يوم بعد يوما تتآكل التي الداخلية أوضاعه ترميم

 نفعا وقنابله صواريخه تجدي لن وهنا له اإليراني الشعب وكراهية رفض تعاظم وكذلك
 اللصوصية وتنخره اإلفتراضي، عمره انتهى الذي فنظامه الحياة؛ من مزيدا تمنحه ولن

 يعمر أن يمكنه ال اإلعدام مسمى تحت القانوني القتل وجرائم الرسمية والجريمة والمفاسد
 يرد ومن والدمار، والخراب الوهم سوى النووي سالحهم في أن تعتقدون فهل طويال؛
 أو.. المنطقة شعوب وباقي العراقي والشعب اإليراني الشعب حال إلى فلينظر الحقيقة

  .األشقاء بين فلسطين في أحدثه الذي الدمار إلى ينظر
 
  
 

 األقوى إحداهما كانت دينيتين مدرستين الماضيين بالقرنين اإليرانية الدولة في سادت
 أياديهم وتقبيل ودعمهم السالطين محاباة على دأبت التي الميكافيلية الماللي مدرسة وهي

 يقبل عمن يبحثون باتوا هذه الماللي لمدرسة والسلطان الملك استتب ولم طغيانهم وتعزيز
 هذه وتقوم قبل، من ألسيادهم يفعلون كانوا كما سلطانهم ويعزز لهم ويتخضع أياديهم

 :منها أركان عدة على المدرسة
 .مطلقة كحقيقة بالقوة وجودهم وفرض والتسلط والعنف اإلستغالل -1
 مع متبع هو كما العبادة في اإلكراه ذلك مظاهر ومن والمعاملة الدين في اإلكراه -2

 أزمات أكبر اليوم أصبح الذي والحجاب والملبس، إيران، في والمذهبية الدينية األقليات
 منهن تحديا األمر بات بل الحجاب يرفضن ال اإليراني الشعب نساء من فالكثير النظام
 وأخالق بقيم عناصره يتحلى وال الحرمات يصون وال الدين شعار يرفع الذي للنظام
 . شعاره يرفعون الذي هذا دين فأي أنفسهم النظام رموز باعتراف هللا عدل يقيم وال الدين

 .الجاهلية وفكر والطائفية العنصرية نشر -3
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 .المعتدل الوسطي الفكر ذوي من الوطنيين محاربة -4
 من كوسيلة)ص( النبوة بيت آلل المواالة وشعار الجعفري والمذهب الدين تحويل -5

 الثورة بتصدير يسمونه ما خالل من منها األبدي والتمكن السلطة غاية بلوغ أجل
 .لهم والعالم المنطقة واخضاع

 في للشراء قابلة وضمائرهم ذممهم كانت مثلما الذمم وشراء الخديعة سياسة إتباع -6
 .التسلط في سبقوهم الذين أسيادهم عهد

 كفتوى والنسل الحرث وإهالك المعارضين وقتل لقمع الدين وأدوات شعار تسخير -7
 المذهب وأولها مذاهبه بكل اإلسالم مع تتماشى ال التي الفتوى تلك مجاهدي بإبادة خميني

 .الجعفري
 .سمعتهم وتشويه وجودهم يهددون الذين المعتدلين الحقيقيين الدين علماء محاربة -8
 إكتراث دون سمعتهم وتشويه إيران وخارج داخل الرأي في خصومهم وقتل مالحقة -9

 .واألعراف والقيم الروادع بأدنى
 وخداع لتضليل) ص( النبوة بيت آلل الوالء شعار مع المنهوب المال استخدام -10

 الشعوب من والسذج الدهماء وتسخير لتخدير وروايات وقصص بدع وإدخال الشعوب
  ...الشريرة مخططاتهم لخدمة

 
 منظمة إليها تنتمي التي الدينية والوسطية اإلعتدال مدرسة وهي األخرى المدرسة أما

 اإلسالمي الدين وحقيقة للواقع ومحاكات قراءات بعد إليها استنادا وقامت خلق مجاهدي
 الموروثات رفض أساس على خلق مجاهدي منظمة قامت حيث الحنيف المحمدي
 بيت آلل والوالء والقيم الدين بحق والسائدين المشينين واإلستغالل والتشويه الخاطئة

 :التالية القيم على مجاهدي مدرسة وتستند) ص( النبوة
 .الغي من الرشد تبين قد الدين في إكراه ال -1
 القيم هي والتعايش والسالم اإلجتماعية والعدالة والديمقراطية الحرية ومبادىء قيم أن -2

 .لإلسالم الرئيسية
 آلدم والكل الخلق في فنظراء الدين في إخوة يكونوا لم إن فإنهم سواسية الناس أن -3

 .تراب من وآدم
 ربك سبيل إلى وأدعو منطلق من بالحسنى والدعوى اإلدراك مصدره اإليمان أن -4

 .الحسنة والموعظة بالحكمة
 ال لذا جاهلية كل وحارب أنقاضها على وقام قبرها بل الجاهلية على اإلسالم يقم لم -5

 هنا ومن عليها الوجود في ويستمر ينمو كي ألعرافها أو للجاهلية يعود أن لإلسالم يمكن
 الروح بكرامة اإلنسان هللا وكرم اإلنسان اإلسالم كرم فقد جاهلية؛ قيم اي محاربة تتوجب

 .الغي من الرشد يبين الذي بالعقل ونعمه اإللهية الذات من هي التي
 السليمة األسس عن عزله يمكن ال أمر لهم والوالء) ص( النبوة بيت آل محبة أن -6

 والتشويه والخرافات والفتن واألباطيل والقصص الخديعة على يقوم أن يمكن وال للدين
 وكتابه ولرسوله  الصادق السليم واإلنتماء الحقيقة على يقوم وإنما اآلداب وإساءة

 ).ص( هللا رسول بيت آلل السليم الصحيح واإلتباع
 والمحبة والتسامح واألخالق والقيم العقيدة في منيرا نبراسا) ص( النبوة بيت آل أن -7

 البيت آل اإلصالح؛ بسبل والنهوض الباطل على والثورة واإليثار والتضحية والسالم
 وصبرها ثورتها في زينب بالسيدة وتقتدي النساء تتأسى فيها سديدة ونهضة رشيدة ثورة

 باإلمام الرجال ويقتدي ويتأسى ،) ص( هللا رسول بيت آل بقايا على وحفاظها وصمودها
 بكل وتفصيال جملة الباطل ورفض والتسامح واألخالق الراسخ اإليمان في) س( الحسين
 مدرسة وفي الباطل، عار من نجاةً  بالموت والترحيب الحق أجل من الدنيا وبيع وضح

 ال وكنتم دين لكم يكن إن الناس أيها" بقوله الدين يوم إلى أبدية إنسانية فلسفة الحسين
 ترى وامتداداتها المدرسة هذه فإن هنا ومن ،"دنياكم في أحرارا فكونوا الميعاد تخافون

 هي الثورة تلك فيها تقوم أرض وكل الباطل على للحق ثورة هو لالحرار يوم كل بأن
 .مباركة أرض

 وصيانة اإلنسانية قيم وتعزيز الباطل على الحق كلمة وإعالء لنصرة جاء قد الدين أن -8
 ومن شيء؛ لكل تبيانا الكريم بالقرآن الحق دين اإلسالم جاء وقد وحقوقها البشر كرامة

 الكريم القرآن بينها قد هللا وعباد هللا دين وصيانة الحق إعالء أدوات فإن المنطلق هذا
 للدين تشويه ذلك عن والخروج بيته آل ومنهج) ص( المصطفى نبيه سيرة وبينتها

 .للمجتمعات وهدم والقيم والحقائق
 دين فاإلسالم تماما مرفوضا مبدءا الوسيلة تبرر الغاية مبدأ أن المدرسة هذه تبين -9

 .أهواء دين وليس ثوابت
 المحمدي اإلسالم بها جاء التي العليا والمثل النبيلة القيم أن أيضا المدرسة هذه تبين -10

 التضحيات استمرار المدرسة هذه وأبناء رواد آثر لذا الجسام التضحيات تستحق األصيل
  ...وبغيه ونهجه للظالم الركون من بدال النصر حتى أجلها من
 
  
  

 أسماهم إذ الوردي علي الدكتور هللا ورحم السلطان ماللي مدرسة األولى المدرسة تقر
 وتحاول واجبارا فرضا الحجاب وأن واجبارا فرضا شيء كل تقرأن:  السالطين بوعاظ

 وإرهاب ترويع وبالتالي والفتيات النساء إذالل إلى الحجاب فرض حجة خالل من
 المجتمع إليه وصل لما المسبب أنفسهم هم بأنهم الماللي ويتجاهل بأسره، المجتمع
 تريد ال اليوم المجتمع من العظمى فالغالبية مريب إجتماعي تدهور من المحافظ اإليراني

 خلق مجاهدي منظمة والية نظام ويتهم الفقيه، والية مدرسة من المتأتية العقيدة وال الدين
 من النساء من خلق مجاهدي أعضاء أن كعادته متناسيا المجتمع في الحجاب بأزمة

 على تفرض ال المنظمة لكن وقيم وفكر عقيدة إلتزام بالحجاب ملتزمين والكبار الصغار
 عند مشوهين غير مصانين والعقيدة الدين فإن لذا العقائد أو الفكر من نوع أي أنصارها

 هذا لكن بهم؛ العقالء يسترشد قدوة هم بل فحسب ذلك ليس واألمر خلق مجاهدي مجتمع
 عن المسؤولية يتحمل من وهو غيره، على وترديه فشله يعلق وأن البد كعادته النظام

  .سواء حد على والعراقي اإليراني المجتمعين في الكامل العقائدي التردي
 

 الثوابت وفق اإلسالمية العقيدة من يتجزأ ال جزءا الحجاب بأن فتقر: الثانية المدرسة أما
 بالحكمة ربك سبيل إلى أدعو"  و" الغي من الرشد تبين قد الدين في إكراه ال" القرآنية

 بل إكراه وال إجبار ال المدرسة هذه وفي" أحسن هي بالتي وجادلهم الحسنة والموعظة
 بالتثقيف فيها والدعوة واألدوات، والسبل والفرائض والعقائد بالفكر تام وإدراك فهم هناك

 منفعة من ذلك في لما الحاالت بعض في المباشر والترغيب العقائدية الفكرية والتنمية
 أن بعد لإلنسان ذلك بعد األمر ويترك أخرى حاالت في المباشر غير والترغيب للبشر،

 هذه ترفعه الذي" إكراه وال..  إجبار ال" شعار أن نجد ولذلك الغي، من الرشد تبين
 ويلقى الشعب فئات كافة من واسعا ترحيبا يلقى شعارا خلق مجاهدي مدرسة المدرسة

 مطلبا الثانية المدرسة هذه أصبحت واليوم المعتدلة، اإلسالمية األوساط في كبيرا قبوال
  .والعقائد والدين المجتمع وإنقاذ وإصالح للخالص ملحا

  
  
 

 دولة وفي رنانة براقة بشعارات الثيوقراطيين من ثلة فيه السلطة تعتلي محافظ مجتمع في
 ال إيران في النهضة وأن للغاية مثالية األوضاع تكون أن يُفترض القدرات عالية

 السليم النقي الصحيح مكانه في كل والعقائد والتدين واألخالق القيم وأن نهضة تضاهيها
 سلطة من توقعه يمكن فماذا ذلك في عجب وال تماما العكس على األمر لكن المتنامي؛

 أجل من كذبا هللا على تفتري ثم بأسره، شعب ومقدرات كرامة تستبيح ثم ثورة تسرق
 أحد على تخفى ال اليوم إيران في الحال اإلنسانية، وبالكرامة بالروح تستخف ثم السلطة

 تدهور – المستويات أعلى على ونهب وسرقات فسادا – مروعا اقتصاديا تدهورا(
 حد إلى وصل والعقيدة للدين كبير تشويه – بطبيعته محافظ مجتمع في صادم إجتماعي

 الرذيلة انتشار – الفقيه ولي نظام بسبب للدين وكرههم والعراق إيران في الكثيرين إلحاد
 – البالد خارج المجهول إلى الماليين هروب – بالماليين ومعدومين سجناء – والفاحشة

 قطيعة - جمل وال فيها له ناقة ال إيران خارج حروب في اإليراني الشعب أبناء موت
  ...)إلخ... اإليراني الشعب ثمنها يدفع خانقة دولية وعزلة

 
  
 

 إن فحتى أجلهم من مضحية لهم محبة بعائلتها جدا لصيقة اإليراني المجتمع في المرأة
 وذويها عائلتها تجاه الشديدة بالمسؤولية تشعر تبقى الزوجية بيت إلى وخرجت تزوجت
 تجاه المرأة بها تتحلى التي الصفات وتلك عنهم، دفاعها في شجاعة شرسة وتكون
 شهدت وقد ووطنها، مجتمعها تجاه بها تتحلى التي والروابط الصفات ذات هي أسرتها

 حيث المرأة من اإليراني النظام يخشاه ما وهذا ذلك، على التاريخية اإليرانية الثورات
 وكذلك تحديدا، لها ظلمهم شدة بسبب المرأة يد على ستكون نهايتهم أن الماللي يدرك

 تمثل اليوم اإليرانية فالمرأة) له ظهر عفريتا يخشى من( المثل يقول وكما لمجتمعها،
 اإليرانيات النساء تحدي أزمة وتعد ونظامه، خامنئي علي مضجع يقض الذي الكابوس
 والية لنظام اإليراني والمجتمع المرأة رفض على صادقا مثاال اليوم الحجاب لفرض

 عن اإليراني النظام عجز والتجارب األيام ثبتت وقد المواجهة، على المرأة وعزم الفقيه
 خلق مجاهدي منظمة تعميق بعد أيديهم على أخرته وستكون الجديدة األجيال هذه مواجهة
 من العديد توجه والتي لها التابعة المقاومة وحدات خالل من خلالدا في النوعي لنضالها

 نهايته أن اإلدراك تمام يدركون الماللي وبات داره؛ عقر في للنظام النوعية الضربات
 وسيعلقنهم بالقباقيب عروشهم على من سيسقطنهم اللواتي النساء يد على ستكون الحتمية

 وفي سداده؛ من والبد الماللي على واجب قصاص دين وهذا الشوارع في عمائمهم من
 ينكسر، أن للقيد والبد ينجلي أن اإلدعاء لليل والبد مشرقٌ  محالة ال الحقيقة فجر النهاية
   عال وإن للباطل وتعسا بصدقهم الصدق ألهل وهنيئا
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 عباسي علي الدنماركي - اإليراني المخرج عرض 
 كان مهرجان في “المقدس العنكبوت” فيلمه األولى للمرة

 فيلمه في المخرج استلهم. 75 الـ دورته في السينمائي
ً  عشرين قبل حصلت جرائم سلسلة قصة   ا.عاما

  
 مدينة سفاح هنائي لسعيد الحقيقية القصة إلى يستند لفيلم

 مدينة في ليل فتاة 16 قتل الذي الرجل ،االيرانية مشهد
 قبل ،2001 و 2000 عامي في المقدسة اإليرانية مشهد

 الصحفي المؤتمر في صرح المخرج. عليه القبض يتم أن
 عاما عشرون عشت" :الفيلم عرض هامش هلى أقيم الذي

 معالجته كيفية وفي الموضوع بهذا مشغوال تقريبا
 جامعيًا طالبًا وقتها كنت و حقيقية قصة العمل إن ،وتقديمه

 لم الشرطة أن وكيف الحادث بتفاصيل ومهتم طهران في
 خاصة ذلك من أقل وقت في القاتل على القبض تستطع

 القبض يجعل مما الطريقة بنفس الفتيات يقتل كان وأنه
 سنوات لعدة يفكر ظل أنه" :قائالً  وأضاف ،"سهال عليه
 جانب من تقبله سيتم وهل العمل تقديم كيفية في

 صعبة حقيقة يقدم خالله من وأنه خاصة ال، أم المشاهدين
 إلى المخرج اشار الوقت نفس وفي".  اإليرانية الحياة من
 تم إذا ولكن إيران، في جدال سيثير العمل أن في يثق أنه

  .فكرته اإليراني الشعب يستوعب سوف مشاهدته
 

 قاتل يقوم حيث اإليرانية، المدينة ضواحي في الفيلم يدور
 كنوع لقتلهن الهوى بائعات بمطاردة هاني سعيد يدعى

 دور بجستاني مهدي اإليراني الممثل ويؤدي ،التطهير من
 ذات شخصية وهو ،"المقدس العنكبوت" في القاتل

 في نهاراً، وهادئ متدين عائلة رب نشاهده إذ وجهين،
ً  مضطرب أنه حين  أوسعيد العنكبوت يخرج ، ليالً  نفسيا
 الشارع بمسح ويقوم النارية دراجته على ليال بضع كل

 المنزل في المعيشة غرفة إلى ويجذبها ،هدفًا يختار حتى
) نجاد جمشيد فروزان( فاطمة زوجته مع يتقاسمه الذي

 في جثثهن ويلقي ،بحجابهن ضحاياه يخنق ثم. وطفلين
  . مرة كل في التالل موقع نفس في المطاف نهاية

  
 نتيجة هي الزمن من طويلة لفترة اكتشافه عدم على قدرته

 الواسع الدعم عن فضالً  ،الشرطة رجال اهتمام عدم
 أن أيًضا يعتقدون الذين من واسع جمهور من النطاق
 ما تستحق" لهن قيمة ال اللواتي" النساء كانت هؤالء

 ،)طالب مصباح( علي ابنه ذلك في بما ،عليه حصلن
 بحماس القتل في والده طريقة ويوضح ويفّصل يعبده الذي

ً  األكثر األمر. مؤلمة خاتمة في مقابلة في  من رعبا
 من الفيلم تمكن كيفية هو النساء يكره الذي العنف تصوير
 بها يتحرك أن يمكن التي المطلقة بالراحة الشعور تصوير

 من ومهمة كبيرة أجزاء أن العلم مع ،العالم في القاتل
 من الشوارع لتنظيف" مهمته في تدعمه اإليراني المجتمع
 في ومقيم عائلة ورجل بناء عامل سعيد كان. الخطيئة

 شيعي مسلم وهو ،إيران مدن أكبر ثاني مشهد مدينة
 أثناء حياته فورة يواصل الذي سعيد. دين ورجل متدين
. يبدو ما على قادًرا وزوًجا أبًا كونه من الراحة فترات

 هو يمارس ،المثيرة الفواصل أكثر من واحدة في(
 مكان في ضحاياه أحد جسد يرقد بينما الجنس وزوجته

 مهدي اإليراني الممثل ويؤدي) سجادة في ملفوفًا ،قريب
 الملقّب ،“المقدس العنكبوت” في القاتل دور بجستاني

 شوارع النارية دراجته على يجوب الذي “العنكبوت“بـ
 إلى نظراً  المخدرات وتنتشر الدعارة فيها تنشط إذ مشهد

 معه يركبن اللواتي الهوى بائعات مصير يكون وما
ً  الموت  قارعة على جثثهن يرمي أن وبعد ،شقته في خنقا

ً  السفّاح يتصل الطريق،  كل في نفسه هو بصحافي هاتفيا
 الشرطة وتتصرف. جريمته عن مسؤوليته ليعلن مرة

 الضحايا إحدى) رحيمي أليس( سمية ،والتجاهل بالتماهل
  في لتقف وتخرج النائم طفلها وتقبل ،المنهك جسدها تحمل

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أخرى لحظة - العمالء من اثنين تخدم إنها. المعتاد مكانها
 والمتزوج الثري الزعفران تاجر حمام في تراها مفجعة
 الذهاب قبل - الثمن الغالي زوجته غسول من كمية تسرق

 الليلة في نفسها لتجهيز األدوية بعض على للحصول
 سعيد يصطحبها عندما بالدوار تشعر فهي لذا. المقبلة

 الشديد بالدوار تشعر تكن لم لكنها ،النارية دراجته على
 عند إال الوشيك الخطر ببعض فجأة تشعر ال أنها لدرجة

 ويخنقها سعيد يقهرها الهرب، وتحاول شقته مبنى درج
 تل منحدر على جسدها يرمي ثم هناك رأسها بغطاء
  . بيته من قريب

  
 سابق جندي -"هاني سعيد" الحقيقي وإسمه لعنكبوتا

 عامل االن ويعمل ،أاليرانية – العراقية الحرب في شارك
 سعيد ،المنزل في - صغار أطفال وثالثة زوجة ولديه بناء
 المراهق وابنه اللطيفة الصغيرة البنته شغوف أب هو

 الجميلة لزوجته وديع محترم وزوج) طالب مصباح( علي
 فكرة أي عائلته لدى ليس). نجاد جمشيد فروزان( فاطمة

 زيارة في يقضونها التي الليالي في منزلهم في يفعله عما

 لوال ،جرائمه ليكتشفوا يكونوا لم وربما. فاطمة والدي
 مشهد إلى تصل التي رحيمي للصحفية الدؤوبة التحقيقات

 مشهد لمدينة بالزائرين مليئة حافلة متن على طهران من
 الدور المخرج إسند. الرضا االمام مرقد حيث المقدسة
  .إبراهيمي أمير زار التلفزيونية للممثلة

 
 نشر من للتأكد عمومي هاتف من به يتصل العنكبوت كان

 أنه العنكبوت عن الشريفي يقول كامل بشكل مآثره
 ضد جهاد" عمله أن يرى إلنه بالقاتل تسميته يرفض
 الشرطة رئيس إلى معًا الصحفيان هذان يتحدث ،"الرذيلة
 الذي) بارفاني سينا( رستمي جنسيًا والمتحيز الساخر

 لشائعات نشر فبعد عمد عن بأزدراء الصحفية الى ينظر
 التي الصحيفة تحرير لرئيس تصديها بعد سلوكها حول
 على وتجبر ،بها التحرش حاول الذي بها تعمل كانت

 هذا مطاردة في بعدها تتفرغ ،الصحيفة من األستقالة
ر حياتها نرى أن المستغرب من ليس.  القاتل  على تُصوَّ

 يوم، كل في طريقها تعترض عقبات لمجموعة مسار أنها
 والصحفية العنكبوت بين والفار القط لعبة تبدأ عندما

 بازدراء ٌعوملت حين ، تظهر المصاعب تبدأ رحيمي
 الذي الفندق في االستقبال موظفة قبل من رسمي غير

). مًحرم بدون( زوج بدون النها لها الحجز يرفض
 ،شعرها من المزيد تغطية منها يطلبون الذين والغرباء

 عن خرقاء بطريقة سألها الذي الصحيفة في الزميل
 أُجبرت ،إحداها وفي. الجنسي ماضيها حول الشائعات
 الذي) بارفاني سينا( الشرطة نقيب صد على رحيمي

 أن فيه قررت الذي الوقت بحلول. بها التحرش حاول
 جسدها بإستخدام ستكون بالقاتل لاليقاع طريقة أفضل
 في جنسها بسبب للحظر تعرضها من الرغم على ،كطعم

 مشهد إلى جاءت التي ،رحيمي تتعاون ،منعطف كل
 شريفي المحلي المراسل مع ،القتل عمليات عن لإلبالغ

 االيقاع ولغرض.  القاتل هوية الكتشاف) أشتياني أراش(
 والتي الشوارع في وتتجول مومس بانها تتظاهر به

 الذي الوقت في ،شقته الى وأخذها العنكبوت يصطادها
 أُلقي وعندما .شريفي المحلي المراسل رفيقها سراً  يتبعهما
 بأنه لحجته دعما وجد 2001 عام في القاتل على القبض

 الرغم على األخالقي، بالفساد وصفه ما على يقضي كان
 الفيلم ينتهي ،وال التالي، العام في وإعدامه إدانته من

ً  يبرز بل السفّاح، بتوقيف  المتعلق منه الثاني القسم أيضا
 ويتناول. دينية بدوافع أفعاله خاللها يُبرر التي بمحاكمته

 لجرائم كثر تأييد إلى نظراً  الُمحَرجين القضاة موقف الفيلم
 إلى وصوالً  ،"تضحية" إياها واعتبارهم" العنكبوت"

 الُمحَرجين القضاة موقف الفيلم ويفضح. اإلعدام حكم
 واعتبارهم “العنكبوت” لجرائم الكثرين تأييد إلى نظراً 
 الصفة ذات مشهد مدينة بتنظيف يقوم الذي “بطال” إياها

 ،اإلعدام حكم إلى وصوالً  الخاطئات النساء من الدينية
 اإليرانية اإلعالم وسائل تحوله أن قبل ليس ولكن

 من نوع إلى المتطرفون المحليون والسكان المحافظة
  . عنه والدفاع الشعبي البطل

 
 األفالم من الفيلم هذا” عباسي المخرج يقول جانبه، من

 فيها تنتشر التي إيران في الحياة هي كما المظلمة
ً  ،“الجريمة  سفاح عن يتحدث ال أسود فيلم هذا” مضيفا

 ويدافع إيران في سفاحا أصبح مجتمع عن بل فقط واحد
  ". اإليراني اإلعالم نظر في بطال أصبح الذي السفاح عن

  
 في عمله تصوير من المخرج يتمكن لم الحال، وبطبيعة 

 رد أي يتلق لم إذ إيران، في حتى وال المقدسة، المدينة
 ما بحسب التصوير، إذن على للحصول طلباته على

 ال" برس فرانس لوكالة حديث في عباسي وقال. أوضح
 فالصورة لناشط، فيلم أو للحكومة مناهض فيلم بأنه أشعر
 كانت إذا" وأضاف". الحقيقة من بعيدة ليست ينقلها التي

 

  

 العراق
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 بشكل يُظهر الذي الفيلم مع( مشكلة شخص أي لدى
 المجتمع وكراهية والمخدرات الجنس واقع صريح
 المخرج. "معي ال الواقع، مع مشكلته تكون ،)للمرأة

 التحديد وجه على تتعلق ال رسالته إن وضح عباسي
 األمر يتعلق بل. المرأة ضد العنف حتى أو القتل بعمليات

 الناس من الكثير يظل وكيف ،اإليراني المجتمع بحالة
] النساء[ كانت. بالثراء ينعم بلد في ويائسين فقراء

 للحكومة مناهضا فيلما ليس هذا. فقر في يعشن جميعهن
 أن هي الحقيقة لكن شخص، أي ضد ليس إنه. اإليرانية

ً  رجالً  كان] القاتل[  في كانت القتل وعمليات.  للغاية متدينا
  ."مقدسة مدينة

 
 كتب الذي عباسي علي اإليراني-السويدي المخرج أثار

 من مبكرة ضجة ،بهرامي كمران افرشين مع السيناريو
 بجائزة المحتمل الفائز باعتباره كان مدينة في النقاد قبل

 الجماهير صدم أنه فيه شك ال مما ولكن ،الذهبية السعفة
 ،والعُري المصور والعنف االستفزازي محتواه بسبب

 االثنين يوم الصحفي المؤتمر في فيلمه عن دافع لكنه
 على فيلمه في" للجدل مثير شيء يوجد ال" إنه بالقول

 اعتاد التي اإليرانية السينما فإن ،الواقع وفي ،اإلطالق
 قدمت قد رؤيتها على العالم وحول إيران في الجمهور

 النساء كراهية ويحلل يعرض الفيلم. " مواز واقع بالفعل
 التوتر كشف إلى سعى المخرج. المجتمع في المتفشية

 اإليراني، للمجتمع المتناقضة بالطبيعة وصفه عما الناجم
 يخضعن لكنهن ،ومهندسات طبيبات النساء تكون قد حيث
 في يظهرن وكيف يرتدينه ما على مشددة لرقابة أيضا

ً  الفيلم. العامة األماكن  الخفي الوجه يفضح أيضا
 مجتمع عن واقعية صورة وينقل اإلسالمية للجمهورية

 رافق. الدين وباسم المتعة وزواج األخالقي الفساد ينخره
 لي" الفرنسية النسوية الحركة أعضاء قيام الفيلم عرض
 الفتة يحملن وهن  الحمراء السجادة إلى بالدخول" كوليوز
 العنف نتيجة قتلنّ  امرأة 129 أسماء عليها مكتوب ضخمة

   الماضية كان مهرجان دورة منذ فرنسا في األسري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ووصول نتنياهو، بقيادة اإلسرائيليّة التّشريعيّة اإلنتخابات في المتطّرف اليمين أحزاب فوز 
 نتيجة هي بل غريبة، وال مفاجئة ليست غفير بن بقيادة المتديّنة كالّصهيونيّة فاشيّة أحزاب
 اليمين يسّمى ما بين األهداف في فوارق ال بأنّ  التّأكيد مع الّصهيوني، وللفكر للتّربية حتميّة

 فنّ  يجيدون بأنّهم لهم يشهد وتاريخهم التّكتيك، في إّال  الفوارق وما الّصهيوني، واليسار والوسط
" إسرائيل أرض" التّاريخيّة فلسطين أنّ  على وتربّوا يعتقدون وجميعهم. بجدارة الّصراع إدارة
 هللا شعب" وأنّهم غيرهم، دون وحدهم لهم تكون أن ويجب! الّرب بها وعدهم أرض هي

 إّال " األغيار" وما. أيضا لهم واآلخرة لهم فالدّنيا معهم، هللا ألنّ  الخطأ عن ومنّزهون ،"المختار
 حاخامتهم أحد به تلفّظ ما غريبا ليس فإنّه المعتقد هذا على وبناء لخدمتهم، هللا خلقهم دوابّ 
  "!موسى حمير" من فاعتبره أشهر، قبل إماراتيّ  وزير زيارة حول

 
 من ينسحب أن ويستحيل حدود، صراع ال وجود صراع فلسطين على الّصراع بأنّ  يؤمن المتعجرف المتسلّط ونتنياهو

 يمكن ال ما أنّ " وشعاره الّسالح، بقّوة يحتلّونها أرض أيّ  أو المحتلة، العربيّة أو الفلسطينيّة األراضي من واحد شبر
 كتابه ففي معتقداته، كلّ  في ستوافقه عربيّة أنظمة بأنّ  تاّمة قناعة على أكبر،وهو بقّوة تحقيقه يمكن بالقّوة تحقيقه

 قضيّة رّكزعلى" األمم بين مكان" عنوان تحت العربيّة إلى الّسعدي غازي وترجمه باإلنجليزيّة، 1994 عام الّصادر
 عربيّة، بأنظمة ظنّه يخب ولم ،"الحقا معها يتكيّفوا أن يلبثون ال لكنّهم عليهم، تطرح حلول أيّ  يرفضون العرب أنّ "

 قرارات هذا أخرى أنظمة واعتبرت اسرائيل، مع والعسكريّة األمنيّة والتّحالفات المّجانّي، التّطبيع إلى انساقت فقد
  !سياديّة

 
 بالوكالة حروب في وأمريكا إسرائيل بمشاركة" العربيّة الّسالم مبادرة" عن وتخّليها المّجانيّ  التّطبيع أنظمة مّهدت وقد

 التّطبيع من الخروج إلى أخرى عربيّة أنظمة وتتهافت وغيرها، اليمن ليبيا، الجزائر، سوريا، لبنان، العراق، على
  .ليبيا في حفتر والجنرال الّسودان في العسكر حكم مثل العلنيّ  إلى الّسّري

 
 وأن. أخرى عربيّة أنظمة مع العالقات تطبيع على سيعمل األخيرة اإلنتخابات في وحلفاءه فوزه بعد نتنياهو أن ويالحظ

 األراضي لفلسطينيّي اإلقتصاديّة األوضاع بتحسين يتمثل الذي اإلقتصادّي، الحلّ  غير الفلسطينيّة للقضيّة عنده حلول ال
 لكنّ . اليهوديّ  لإلستيطان نهبا ستبقى التي األرض دون الّسكان على مدنيّة إدارة إعطائهم مع ،1967 عام المحتلة

 الفلسطينيّين ضدّ  مذابح إلى يصل قد والذي بكثير منه أبعد هو ما إلى سيعمل بل بذلك، يكتفي لن غفير بن حليفه
 عربيّة أنظمة أنّ  ويالحظ. أنقاضه على المزعوم الهيكل وبناء األقصى المسجد هدم وإلى عرقّي، تطهير يصاحبها

 الحرب وفي ايران، حصار وفي اقتصاده، وتدمير لبنان حصار وفي سوريّا، على الحرب في وتشارك شاركت مطبّعة
 قوى تعتبر غيرها وفي اثيوبيا، في النّهضة سدّ  تمويل وفي الجزائر، حدود على الجيوش حشد وفي ليبيا، في الدّائرة

 مع وتطبّع. ارهابيّين متطرفة صهيونيّة جماعة أو حزب أيّ  تعتبر لم بينما. للّسالم معادية ارهابيّة حركات المقاومة
 شغل إلى سوريا عودة تعارض نفسه الوقت وفي وتستوطنها، الفلسطينيّة األراضي احتالل تواصل التي اسرائيل
  .العربيّة الجامعة في مقعدها

 
 كبير دور له اسرائيل، مع المّجاني والتّطبيع وإسرائيل أمريكا لمطالب نقاش دون المستجيب عربيّة أنظمة موقف إنّ 
 على يخفى وال. األحزاب هذه النتخاب اإلسرائيلي للنّاخب مباشر غير وتحريض اإلسرائيلي، اليمين أحزاب دعم في
 .إلسرائيل المشروط وغير الالمحدود خضوعها في هو الحكم في استمرارّيتها ترى عربيّة أنظمة أنّ  أحد

   يطول والحديث
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 بريطانيا، وزراء رئيس منصب سوناك ريشي تولّي كان 
 التي تراس، ليز الوزراء لرئيسة خلفًا هندي أصل من وهو

 جاءت والتي يوًما، 44 سوى الحكومة رئاسة في تستمر لم
 أسئلة طرح في جديدًا سببًا جونسون، بوريس أعقاب على

 نفالجيلي والثقافة، الهويّة بخصوص معتقة بل وجديدة، قديمة
 عموم وإلى بريطانيا إلى المهاجرين من والثالث الثاني
 ما بقدر إشكالية طبيعة ذات بتجارب مّرا األوروبية، البلدان

 يمثالن أو يحمالن وهما خصوًصا ذاته، اآلن في مشكلة هي
 للمهاجرين بالنسبة السيّما مختلفتين، ثقافتين عن يعبّران أو

  .األوروبيين غير
 
 بانفتاحه المعروف وهو الثالث، تشارلز الملك جانب من سوناك فتكلي مفاجئًا يكن لم

 بعد وذلك المختلفة، واألمم والشعوب واألديان والثقافات للحضارات اإلنسانية القيم على
 حزب لُحمة بإعادة يتعلّق فيما خارجي وترقّب داخلي ذهول وسط تراس استقالة

 أخرى، جهة من العالمي صعيدال على بريطانيا دور واستعادة جهة، من المحافظين
 الحرب تداعيات إلى إضافة منها، تعاني التي الخانقة االقتصادية األزمة بعد خصوًصا
  .الطاقة وأزمة أوكرانيا في الروسية

 
". ومميّزة خاّصة ثقافة" يحملون باعتبارهم األوروبيين غير من المهاجرين إلى يُنظر

 تداخالتها، في الذات بإدراك الهويّات هذه صيرورات والعولمة الحداثة أظهرت وقد
 المهاجرين بين العامة والحياة القيم خالل من وذلك والثالث، الثاني للجيلين خصوًصا

 على يظهر الذي التحولّ  عن فضًال  فيها؛ يعيشون الذي مجتمعاتهم مع داخلهم وفي
 والهويّة األصليّة الهويّة القول أريد وال الثانية، والهويّة األولى الهويّة بين اإلنسان

 مجتمع في العيش بعد المهاجرين شخصية في مندغًما انتماءً  يمثّالن فكالهما المكتسبة،
 أجيال، من يليه وما األول الجيل بين يحصل توتًّرا أن التجربة بّينت وقد. السائدة بقيمه

 دون تحول عوامل وثمة أخرى، جهة من واألجداد واآلباء جهة من األبناء بين أي
 نظر وجهة من معالجتها إريكسون هايالند توماس حاول وقد وخارجيًا، داخليًا ندماجاال

  ".والقومية العرقية" كتابه في أنثروبولوجية
 

 إّال  بذلك، تسمح االجتماعية البيئة كانت إذا إشكاليًا أمًرا ليس ثقافتين في العيش أن صحيح
 أن لها يُراد السائدة أو الغالبة يّةفالهو أحيانًا، ذلك دون تحول وعقبات معّوقات ثمة أن

 لم الذين من المهاجرون يصبح المعنى وبهذا المعالم، وواضحة ومحدّدة مترابطة تكون
 االندماج في بالفشل يتعلّق ما بقدر بالثقافة يتعلّق ال واألمر التمايز، إلى أقرب يندمجوا

  .يةاالجتماع التركيبة على المهيمنة الفئات مع المنسجم والتواصل
 
 ،"التعبير في الحق" أو" األصل" أو" الخصوصيّة" أو" الهويّة" باسم حركات تنبعث قد

 ويندفع األيام، مرور مع التمايز هذا لمثل االجتماعية األهميّة تتضاءل بالتدّرج لكنها
 بل األصل، إضاعة إلى أقرب هو الذي االندغام إلى أحفادهم أو المهاجرين أبناء أحيانًا

 التمايز هذا أهمية بعدم الشعور يزداد حين خصوًصا الّالزم، من أكثر به يبالغ بعضهم أن
 توازن أو الثقافية بالمساواة سواء إليه، االستجابة أو رؤيته عدم في األكثرية ورغبة

  .واتفاقها المصالح
 

 اللغة، فيها بما الثقافية التباينات أن بريطانيا، في إقامتي خالل الشخصية مالحظتي ومن
 األنثروبولوجية الدراسات بعض أن من الرغم على تماًما، العرقية عن مفصولة يستل

 سبيًال  الثقافية االختالفات استخدام يمكن كيف والمهم نسبية، تجعلها أو أهميتها من تقلّل
 للهويّة الثقافي المحتوى بتغيّر اجتماعية داللة يعطيها بما لالنفصال، وليس لالتصال

  ذاتها؟
 

 وعاشوا ولدوا مّمن والثالث، الثاني الجيلين من وخصوًصا المهاجرين، أن قيًامنط ويبدو
 بالسكان وثيقة ِصالت إقامة على مجبرين سيكونون البريطانية المدارس في ودرسوا

 المهاجر فابن واالستهالك، االنتاج في تقيمه الذي وبالنظام األكثرية يمثّلون الذين
 فذلك كذلك، يكون أن يختر لم عربي، أو قيإفري أو هندي أصل من" البريطاني"

 الدولة تتجاوز أن امرأة، كانت إن هي، أو رجًال، كان إن هو، يستطيع وال عليه مفروض
 يمكنهما ال فهما المجتمع، في واندماجهما ومستقبلهما حياتهما في التدّخل من وقوانينها

 هم عليهم وإنما الثقافية، تهمخلفيا أو انتاجهم شكل أو عالقاتهم أو الناس حياة نمط تغيير
 بعض بقاء مع بموجبه، والتصّرف وتاريخي ومتواصل سائد هو ما مع يتغيّروا أن

  .نسبيًا قائمة الخيارات
 

 في ذلك يكون وقد متديّنًا، يكن لم وإن حتى الجامع إلى يذهب المسلم المثال، سبيل على
 بالذهاب ذلك الهندوسي ويفعل العزاء، مراسم حضور فيها بما المناسبات في أو األعياد

   هــخصوصيت عن رهــتعبي في معنى ذات ةــطريق يجد اــمنهم لّ ــك كذاـــوه بد،ــالمع إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلضافة وتقبل مفتوحة وإنما ثابتة ليست فالهويّة وثقافية، تاريخية أو رمزية العتبارات
 تفاعل حالة في هي وإنما سرمدي، بمعنى كاملة أو ائيةنه ليست وهي والتجديد، والحذف

 في تعيش حين بالك اـــفم األمد، طويل تراكم ظلّ  وفي محيطها مع لـــوتواص بــوتراك
  .سائدة أخرى وتوجهات بقيم مجتمع

 
 أو األول الجيل هويّة كانت سواء مستقّرة، أو راكدة غير الهويّة تكون المعنى بهذا

 وثقافية واقتصادية اجتماعية وأوضاع مختلفة عوامل تفرضه بما ه،تبعت التي األجيال
 إلى وصوله منذ بوضوح عنه عبّر ما وهو سوناك، ريشي هويّة هي تلك ولعلّ  سائدة،

   ستريت داونغ 10
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 بأن لقناعته دين، أي يهاجم ال أنه على الكاتب يؤكد بداية 
 المؤمنين لحياة أساسية حاجة تشكل كانت، مهما جميعها، األديان

 الذي والطعام يشربونه، الذي والماء يتنفسونه، الذي كالهواء بها،
 البشرية، للمجتمعات حقيقية مشكلة الدين يصبح ولكن. يأكلونه
 كما معها، يتعارض أو اإلنسانية المعايير عن ينحرف عندما
 وتحتد. أوروبا في الوسطى القرون في المسيحية مع حدث

 جزًءا والتعارض االنحراف يكون عندما معضلته وتشتد مشكلته
أ ال  ومع اإلسالموية، في الحال هو كما الدين جوهر من يتجزَّ

 القيم من الكثير مع وتعارضها انحرافها على الدائم اإلصرار
 يشير مما منطقية، ال بأساليب تبريرهما ومحاولة اإلنسانية،
 المجتمعات في المستشري الجمعي الغباء مدى إلى صراحة

 الدائم الرفض بسبب بل المعرفة، انعدام بسبب ال المتأسلمة؛
  .بها والعمل الكتسابها

 
 يمكن ال اإلسالموية عليه تقوم الذي والحرام الحالل معيار أن وموضوعيا تاريخيا الثابت

 المفيد مع سوى تتحقق وال تنسجم، ال القيم تلك ألن اإلنسانية، القيم من أي مع يستقيم أن
 العالم شعوب جميع فإن لذلك. وضعه أو ثقافته أو ديانته اختلفت مهما لإلنسان والضار

ى شيئا حياتها في تعرف لم والمعنوية المادية مستوياتها بكل  وال ،”والحرام الحالل“ يسمَّ
 ما كل وتنبذ حياتهم، في ويفيدهم البشر ينفع بما سوى والدنيوية الدينية ثقافتها في تقرُّ 

 بالدهم، في بها المعمول والقوانين العادات مع يتعارض ما وكل بغيرهم، أو بهم يضرُّ 
 المقدس الكتاب بها جاء التى ”العشر الوصايا“ يأخذوا لم والمسيحيين اليهود أن حتى

 حرام، أو حالل أنها على ،21 - 6:5 التثنية وسفر 17- 1:20 الخروج سفر في العبراني
 والسرقة القتل مثل جرائم، أنه على البعض ببعضهم البشر عالقة يمس ما منها واعتبروا
 الوصايا، بحسب وحدهم، ”األقرباء على“ وليس البشر، جميع على الزور، والشهادة

 ال طالما الفرد، لضمير األخرى الوصايا وتركوا المناسبة، والعقوبات القوانين لها وسنت
 اإلحسان وصنع ونحتها، التماثيل وصناعة اآلخر، اإلله عبادة مثل ألحد، ضررا تسبب

 لتقديسه، السبت يوم وذكر باطال، الرب بإسم والنطق الرب، وصايا وحافظي محبي إلى
  …!) غيرهم؟ دون( »األقرباء بيت « واشتهاء الزنا وحتى واألم، األب وإكرام

 
 ومن عنها، وتحدث إال كبيرة وال صغيرة يترك لم قرآنهم بأن فيزعمون المتأسلمون أما

 وعرضه، وماله ونفسه دينه حماية ألجل اإلنسان، على هللا حرمها التي المحرمات ذلك،
 حتى 22 من اآليات) اإلسراء وسورة ،151 اآلية األنعام سورة في جاء ما على بناء
 دون من( األوالد قتل عن النهي مثل الوصايا، قبيل من تصنيفه يمكن والذي ،)37

 النفس قتل أو الزنا، من االقتراب عدم أو الجميع، يرزق هللا الن الفقر خشية ،)اآلخرين
 يبلغ حتى ،)أحسن هي بالتي إال( اليتيم مال من االقتراب وعدم ،)بالحق إال( هللا حرم التي

 في المشي وعدم علم، بغير القول وعدم والميزان، وبالكيل بالعهد، والوفاء الرشد،
  . والتكبر بالنفس االغترار أي مرًحا، األرض

  
 النحو على أخرى، مرة المحرمات تلك من بعض ذكرت 33 األعراف سورة وفي

مَ  ِإنََّما قُلْ { : التالي ثْمَ  بََطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلفََواِحشَ  َربِّيَ  َحرَّ  اْلَحقِّ  بِغَْيرِ  َواْلبَْغيَ  َواْإلِ
ِ  تُْشِرُكوا َوأَن َّ لْ  لَمْ  َما بِا ِ  َعلَى تَقُولُوا َوأَن ُسْلَطانًا بِهِ  يُنَّزِ   من. }تَْعلَُمونَ  َال  َما َّ

 ألنها والشجر والنار والقمر الشمس عبدوا عندما قط يتقاتلوا لم البشر أن المالحظ
 إلها عبدوا حين فقط تقاتلوا وجودها، حول اثنان يختلف أن يمكن وال ملموسة، عناصر
 ال أو يريد وماذا نواياه يعرف أنه ويزعم بإسمه، يتكلم أن غنم راعي حتى بإمكان مخفيا،

 لسلوكيات تبعًا هللا، بإسم حياته أثناء ويحرم يحلل األسلمة نبي كان!. الناس من يريد
 الشرك يكن لم ما با الشرك ليحرم يكن فلم حوله، من المجتمع في تجري وأحداث

 الفواحش وبالمثل قبله، من الديانات جميع به أوصت امر وهو مجتمعه، في متفشيا
 التي النفس وقتل الفقر، خشية األوالد وقتل للوالدين، اإلحسان وعدم والباطنة، الظاهرة

 والقول ،)حق بغير أيًضا( والفجور والظلم اآلثام وارتكاب ،)حق بغير( قتلها هللا حرم
 للمتأسلم، حماية أدنى تحقق لم  المنسوبه الوصايا هذه ولكن. إلخ …! علم دون هللا على

 باالستثناءات، وتقييدها بالتعميم، التسامها وذلك لعرضه، وال لماله وال لنفسه وال لدينه ال
 فأصبحت يشاؤون، كما بشأنها ويصولوا يجولوا أن الدين ورجال للفقهاء تسمح بحيث
 تشكل التي والخالفية الخرافية المسائل من الكثير ضمن واحدة والتحريم التحليل مسألة

 تم فديانتهم والمتأسلمين، العربان بين السائد الجمعي الغباء ترسيخ في أساسية عناصر
 أخرى عناصر إلى إضافة لها، السابقتين الديانتين من عديدة عقود مدار على استنسخها

 الكالم في ”والعجن اللت“و والقال للقيل ومفتوح مطاط تلفيقي، بشكل مختلفة، ديانات من
 ما منه ويختار إليه يدخل أن ودب هب من لكل يمكن ،”ماركت سوبر“ مجرد والعمل،

 تدعم نبوية أو قرآنية مبررات دائًما يجد وسوف يشاء، ما منه يلغي أو إليه ويضيف يشاء
. عليه والمتفق المتَّبع العنعنة بأسلوب اختالقها يمكنه موجودة تكن لم وإن نظره، وجهة
 المطاطي النمط هذا تحت تندرج التي المسائل من والحرام الحالل أصبح ثم ومن

 مرة، 45 من أكثر المتأسلمين قرآن في بمشتقاتهما ذكرتا كلمتان وهما للجميع، والمفتوح
 باختالف قضاياها حول آرائهم في يختلفون الدين ورجال الفقهاء جعل مما تحديد، دون

 وتوجهات ألهواء خضوعهم عن فضال والفكرية، والفقهية المادية وتوجهاتهم أهوائهم
 منها تخرجها لم عارمة، فوضى في فأدخلوها والعصور، األزمنة مر على الحكام

 من ِدينيّ  بنٍص  اإلنسان إنسانية يربطون!. يبتدعونها التي العبثية والضوابط القواعد
 الشيخ من اقتضت الفقهية المعمعة هذه!. آخر ِدينيّ  بنٍص  وحشيته ويبررون ناحية،
 اإلسالم، في والحرام الحالل عن كتابا ،2012 عام في يؤلف أن القرضاوي يوسف
 يحلل بأنه واتهامه واالستهجان، االستنكار من بفيض وغيرهم األزهر مشايخ ليقابله
م الحرام  مفتوًحا وتركه والحرام، الحالل تحديد عدم منطلق من وذلك الحالل، ويحّرِ

  !السياسية وميولهم الحكام التجاهات وخضوعهم ثقافتهم ومدى وأمزجتهم ألهوائهم
  

 هذا في بدوره النبي يدخلون أنهم إال وحده،  خالص حق والتحريم التحليل أن يزعمون
مه ما والحرام ورسوله هللا أحله ما فالحالل اإللهي، الحق  ألحد يجوز وال ورسوله هللا حرَّ
 الكتاب من الشرعي الدليل عليه دلَّ  ما بمقتضى إال يحرم أو يحلل أن كان من كائنا

 َهذَا اْلَكِذبَ  أَْلِسَنتُُكمُ  تَِصفُ  ِلَما تَقُولُوا َوَال { : النحل سورة من 116 اآلية بحسب والسنة
ِ  َعلَى ِلتَْفتَُروا َحَرامٌ  َوَهذَا َحَاللٌ  ِ  َعلَى يَْفتَُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  اْلَكِذبَ  َّ  ثم ،}يُْفِلُحونَ  َال  اْلَكِذبَ  َّ

ِ  يُْؤِمنُونَ  َال  الَِّذينَ  قَاتِلُوا{: بقوله 28 التوبة سورة في يأمرهم َّ  َوَال  اْآلِخرِ  بِاْليَْومِ  َوَال  بِا
ُمونَ  مَ  َما يَُحّرِ ُ  َحرَّ  من سمعها كثيرة بأحاديث هريرة أبو الثرثار ويأتي ،{َوَرُسولُهُ  َّ

 »اْستََطْعتُمْ  َما ِمْنهُ  فَاْفعَلُوا بِهِ  أََمْرتُُكمْ  َوَما فَاْجتَنِبُوهُ، َعْنهُ  نََهْيتُُكمْ  َما «: أحدها يقول النبي،
  .النيسابوري مسلم رواه

 
 خرافة في أيًضا أنفسهم الدين ورجال الفقهاء أقحم بل الحد، هذا عند األمر يتوقف لم

 النحل(}  تَْعلَُمونَ  َال  ُكْنتُمْ  إِنْ  الِذّْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَلُوا{ : اآلية منطلق من والتحريم التحليل
 إلى طاعتهم يجب الذين ،”الدين وسدنة األنبياء، وورثة األمر ألي“ وبصفتهم ،)43

 تخرج ال المسألة مادامت ورسوله، هللا بإسم ويحرمون يحللون ورسوله، هللا طاعة جانب
 وتنوع ثقافاتهم وتعدد وأمزجتهم ألهوائهم تبعًا ويتشكل يتغير هالميا، نهًجا كونها عن

 في عنه ويتخلون ينسخونه ثم ما، يوم في مختلفة أموًرا اليه يضيفون ثم ومن احتياجاتهم،

 

  

 رصم
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 حراما كان يومي، بشكل اآلن نفعله مما الكثير فإن لذلك. وجل أو خجل دون آخر، يوم
 على!. الماضي في بيّنا حالال كان اليوم، حراما نراه مما والكثير الماضي، في شرعا
 بكر ألبي. والسماع الغناء وتحريم الرومي الجبن تحريم في رسالة هناك المثال، سبيل

 هو وموضوعها ، م1126/  هـ520 سنة المتوفي المالكي الطرطوشي الوليد بن دمحم
 إلى سفنهم من الروم يحمله الذي الجبن عن اإلسكندرية أهل سؤال عن جوابه

 وأشاع ودينية، وصحية) الروم منتجات مقاطعة( اقتصادية ألسباب فحرمها اإلسكندرية،
 الخنازير، بشحوم الجبن هذه يخلطون الروم أن له أكدوا الذين الجبن تجار إلى استمع أنه
 من تستخرج األجبان تلك أنَّ  حيث ،»الميتة أكل عدم« قاعدة من مشروعيتها عدم أكد كما

  .اإلسالموية الطريقة على مذبوحة غير حيوانات
  .الخنزير دم من لصناعته الكوكاكوال مشروب تحريم عن أيًضا وسمعنا

 
 باب تفتح ألنها سعود، آل مملكة في عديدة لعقود شرعا حراًما للسيارة المرأة قيادة وظلت
  !.وابنه سلمان الملك من بضغط حاليًا، أتيحت ثم المحظور، في الوقوع

 
 مصر إلى التحريم عدوى وانتقلت الحجاز في شيوخ بفتاوى محرمة كانت والقهوة
 المقاهي، يداهمون كانوا األمن رجال أن حد إلى األمر ووصل طويلة، لسنوات واستمر

 جديد مفتي تعيين بعد إال األزمة هذه تنتهي ولم. القاهرة في شغب أحداث في تسبب مما
  !القهوة شرب بإباحة أفتى العثمانية، للدولة

 
 عشر، التاسع القرن نهاية ففي ،)مصر في الحنفيات( المياه صنابير قصة علينا يخفى وال
 األشخاص وهم السقايين، بعمل ذلك أضر وقد. القاهرة في المياه صنابير تركيب بدأ

 الحنابلة شيوخ فأفتى. األزهر لمشايخ واشتكوا هؤالء فذهب. المياه يبيعون كانوا الذين
 شيوخ( األحناف أن إال. شرعا جائز غير الصنبور بماء الوضوء بأن والمالكية والشافعية

 الوضوء في مستحب عليه وقالوا بل الصنبور، ماء استخدام أجازوا) الحنفي المذهب
  .إليهم نسبة بالحنفية الصنبور المصريون سمى فقد عليه وبناء. أيضا

 
 كان إذا ما حول فقط واختلفوا حالل، اإلناث ختان بأن عديدة لقرون األزهريون أفتى كما
 وفي ،!شرعا حالل أنه على جميعًا واتفقوا فعله، محبب أمر أنه أي مكرمة؟، أم سنة فعله
 فتوى األزهر فأصدر مبارك، سوزان السيدة من ضغط تحت األمر تغير 2006 عام

 ضرر ال تقول التي للقاعدة طبقا لألنثى، بالغا ضررا يشكل باعتباره اإلناث، ختان تُحرم
  !ضرار وال

 
 إال خطورته، لشدة القرآن حرمه ما آخر من كان الربا أن على جميعًا يتفقوا نجدهم كذلك
ً  يختلفون أنهم ً  اختالفا  قاعدة على بشانه يتفقوا ولم وجزئياته، فروعه من كثير حول واسعا
  ..اليوم حتى ثابتة

 
  .األرض؟ على يجري عما شيئا تعلم ال أنها أم موقفها؟، السماء تغيِّر فهل

 
 التبرع «::يقول المصرية، اإلفتاء بدار الفتوى أمين عمران خالد الدكتور ونجد

  !»األنساب الختالط يؤدي ألنه التناسلي، الجهاز هو واحد عضو عدا جائز باألعضاء
 

 أحد وهو ،2022 أكتوبر 4 يوم المتوفي العظيم عبد أسامة الدكتور الشيخ عن ونقرأ
م كان أنه األزهر، مشايخ  وينصح كالكمبيوتر، الحديثة واألجهزة التلفزيون اقتناء يحّرِ

 والكرافتة البنطلون لبس يحرم كان كما بتركها، يلزمهم ال أنه إال بذلك، ومريديه تالمذته
 أن أتباعه ينصح وكان ومعرفته، علمه بحسب تقبل وال تجوز ال بهما فالصالة للرجال،
 في خاصة طقوس له وكان ،!ال أم ستقبل كانت إذا ما ليخبرهم عليه صالتهم يعرضوا
 يوًما المسجد في معه يمكث أن أوًال  عليه فتوى، منه يأخذ أن أحد أراد فإن الفتوى،
 المغرب من والتهّجد القيام خلفه يصلي أن فعلي رمضان، شهر في ذلك كان وإن كامًال،

 أن أحد شاء وإن الشهر، طوال المسجد في يمكثون كانوا وتالمذته فهو الفجر، مطلع حتى
 عليه منه، قربًا يزداد أن أراد وإن اللحية، وطول الجلباب بلبس يلتزم أن بتلميذه يوصف

 في" هللا يغضب ما" أهله يشاهد أال ليضمن والحاسوب التلفاز المسجد إلى معه يأخذ أن
  .البيت عن غيابه

 
*** 

 اإلباحة، األشياء في األصل أن هي والحرام الحالل في الكلية القواعد أول أن يقولون
 ما كثيرا ولكنهم صحيح، صريح شرعي بنص إالَّ  تحريم وال مباح، شيء كل أنَّ  األصل
 بل تلفيقية، نبوية أو تأويلية قرآنية شرعية ويعطونه النص هذا فبركة إلى يعمدون

 حرام، ومقدماته حرام الزنا حرام، فهو الحرام إلى يؤدي ما أن بحجة عليه ويزيدون
ي ما كل الماجنة، والمشاهدات الساقط، واألدب والخلوة، الفاضح، واللبس كالنظر،  يؤدِّ

 أن حرام، الخمر شارب مع تجلس أن حرام، بيعها حرام، الخمر حرام، فهو الحرام إلى
  .حرام بها تتاجر أن عنها، تعلن أن تنقلها، أن تعصرها،

 ثقافاتهم لمستوى بشدة تخضع زالت وال كانت وفتاواهم الدين ورجال الفقهاء مواقف إن
 أوضحه ما هذا. وتوجيهاتهم الحكام لميول وذاك هذا وقبل زمانهم، وثقافة الشخصية

 يوسف الشيخ يخص فيما أسيوط بجامعة الفلسفة أستاذ علي دمحم محمود الدكتور األستاذ
  .العنوان بنفس كتيب في مسيَّس، داعية بأنه القرضاوي،

 
 وأن مطلق، بشكل حرام أو حالل إنه يقال فعل البشر حياة في يوجد ال أنه ذلك من يتضح

 ألي يمكن ال إذ معينة، نظر وجهة من والحرام الحالل يحتمل أن يمكن تصرف كل
 الموقف مفهوم هو ما ثم ومن شديدة؟، بدقة الحالل هو وما الحرام هو ما يدرك أن إنسان

 أو بالدين إطالقًا لها عالقة ال األخالق وأن خاصة ما، تصرف أو أمر نحو األخالقي
  .المزعومة والحرام الحالل بمسألة

 
 إيمانه يضعف الحياة، في األساسية احتياجاته مقابل في اإلنسان أن نجد أخرى ناحية ومن

 في الدين ورجال الفقهاء هدف ويتالشى عليه، والحرام الحالل تأثير بالتبعية ويتقلص
 أو اقتناء أو ما عمل ممارسة في الحياة قيد على وهو حريته عن التنازل على حمله

 ال وهو ،!موته بعد تنتظره جوائز مقابل في حرام، ألنه ما شيء استهالك او استعمال
 المراهقة من حالة في إبقاؤه هو والحرام الحالل مسألة من الوحيد الهدف أن يدري

 الخوف وآالم الندم إلى المطاف به ينتهي حتى بذاته، وعيه خاللها يفقد والتي الدائمة،
 اآلخرين، وعلى نفسه على والسخط حياته على االنقالب حد إلى الهوية، وانعدام

 إسالموية استراتيجية والتحريم فالتحليل األعمى؛ التعصب نحو الجارف والتحول
 لصالح المتأسلمين نفوس في والخوف والعبودية الخضوع ترسيخ إلى تهدف خاصة،
  .الدين ورجال الحكام

 
 هو بما عدمه من التزامه درجة في كبيرا دوًرا المرء فيه يوجد الذي البيئي الوسط يلعب
 مما خصوصيته، درجة تدني يستتبعه لديه، الذاتي الوعي انعدام وعند حرام، أو حالل
 تصاغ ثم ومن حوله، من اآلخرين وتقديرات آراء رحمة تحت األوقات معظم في يجعله
 أكبر التزاما يعني وهذا. المجتمع في مقبول غير أو مقبول هو ما وفق وسلوكياته مواقفه

 مع يتصارع عقله، يسأل وال الدين رجل فيسأل الدينية، والنواهي باألوامر ناحيته من
 كل ويحارب الحرية من ويخاف التفكير عن يعجز بذاته، وعيه وينسى والحرام الحالل
 الحالل من موقفه في المشكلة تتمثل ال ذلك ومع!. والمحبة والسالم للبهجة دعوة

 الحقيقية المشكلة ولكن شخصية، مسألة يظل عدمه من بهما التزامه إن حيث والحرام،
 وأحكام أيديولوجية إلى شخصي اختيار أو رأي مجرد من الموقف هذا تحويل في تتمثل
ل يتبناها مسبقة، وآراء  الغير( بالمعروف لألمر متنقلة فردية هيئة إلى بها ويتحوَّ

 ورجال الفقهاء حياة تبقى بينما ،)!أيًضا معروف الغير( المنكر عن والنهي) معروف
 على والعمل المتأسلمين وغير المتأسلمين للحكام والتزلف التملق في غارقة أنفسهم الدين
 بنبيهم أسوة غيرهم على يحرمونه ما ألنفسهم يحللون والتحريم، بالتحليل الشعب تغفيل
 إيجاد خالل من متماسكة، القطيع أمة على للمحافظة وسعهم في ما كل يعملون ،!الكريم
 التفضيل إطار في ُمَميًَّرا نفسه منهم كل يرى بحيث القطيع، ألفراد زائفه هوية

 راعي مهمة. ديني غير أو ديني سياق في ذلك كان إذا عما النظر بصرف واالستعالء،
 الوجود وتستهلك األشياء كل أناه تتجاوز بحيث غائبًا، وعيه يجعلوا أنَّ  وشيوخه القطيع

.. المختلفة والمواقف واآلراء واأليديولوجيات الدين ذلك في بما خدمته، إلى وتحوله
  "!.الحرام"و" الحالل" ومسائل

 
 يفترض جمعي عقل تشكيل هو المتأسلمين ديانة في والتحريم التحليل وجود من الهدف

 سطوة للجماعة تصبح إذ صحيحا، سلوكا يعكس الجماعة تصرفات أن المجتمع أفراد فيه
 المناسب، السلوك وتحديد الصواب وتمييز العقل تحكيم على قدرتهم معها يفقدون عليهم،
 القطيع داخل مأساتهم وتتضاعف. »القطيع سلوك « يسمى ما إلى األمر بهم ليصل

ً  المستقل الشخص باعتبار  والكفر بالخيانة يُتهم ثم ومن لوحدته ومهدد للمجتمع عدو فكريا
 هو القطيع يكرهه ما أكثر «: شوبنهاور آرثر االلماني الفيلسوف يقول الوالء، وعدم
 هذا جرأته يكرهون ولكن الحقيقة، في رأيه يكرهون ال إنهم مختلف، بشكل يفكر إنسان
 وساق قدم على يجري ولذلك ،»مختلفا ليكون بنفسه للتفكير الشجاعة امتالك على الفرد

 اذا معنويا، أو جسديا وتصفيتهم واضطهادهم المستنيرين محاربة القطيع مجتمع في
 سعود آل مملكة في يحدث كما الهرم، قمة من التغيير يأتي عندما لكن بالتغيير، طالبوا
 الفقهاء عرف في حراًما كان ما ويصبح النفوس، وتخضع الرؤوس، تطأطئ حاليا،

 الوصاية إذن إنه. به مسموًحا رأيهم في ممنوًعا كان ما ويصير حالًال، الدين ورجال
 الحياة أنماط تجاه القطيع مواقف وتغيير مقدسات، إلى األكاذيب تحويل بهدف والتضليل
 إال ضالله من التخلص استحالة المستنير المرء على يفرض الذي األمر المختلفة،
 من ويتخلص الجمعي، الغباء دائرة من نفسه ليخِرج نفسه، الديني االعتقاد من بالتحرر

 أنه يكتشف. الغير من وصاية دون ذهنه باستخدام عليه، المفروض والعجز القصور حكم
 اعلى وإقدامه وشجاعته حزمه في ضعف إلى بل عقله، في خلل أو نقص من يعاني ال

 غير شيئًا يتطلب ال لعقله اإلنسان استخدام إن. أحد من وصاية دون من عقله استخدام
   الحياة مجاالت كافة في عقله استخدام في بحقه تبدأ التي الحرية؛
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 خاص، مكان إلى سجن كلمة سماع عند أذهننا تنصرف 
 تكون قد تتفاوت، آلماد سجناء، فيه يعزل ومحروس، ُمسّور

 الصنف، هذا من كلها تبدو الجنائية السجون". الحياة مدى"
ً  تعرض أنها يبدو التي السياسية السجون وحتى  تندرج أكبر تنوعا
 قد. المكان في السجن أو المكاني للسجن العامة المقولة ضمن
 ثمانينات في السوري تدمر سجن مثل تعذيب معسكر حيال نكون
 سنوات في صيدنايا سجن شقيقه أو وتسعيناته، العشرين القرن
   بعضها انـــك التي ةــالنازي الـاالعتق راتـمعسك حتى أو بشار،

 كل في قتل وتعذيب تشغيل معسكرات وبعضها أحد، منها ينجو يكد لم إبادة  معسكرات
 عشرين خالل أودى الذي الستاليني الغوالغ أرخبيل أو األلوف، عشرات أو ألوف منها
 ً  يحتفظ أن قبل عشوائياً، الناس فيها يحتجز" ترشيح معسكرات" أو الماليين، بحياة عاما

 أو الشيشان، في البوتينية روسيا مارست مثلما التصفية أو المديد لالعتقال بالمرشحين
" نزالئه" على لعدالةا تنكر والذي كوبية، أراض على المقام األميركي غوانتانامو

 جامعة خاصية تلغي ال االختالفات هذه لكن ،"شرعيين غير مقاتلون" بأنهم الموصوفين
: واحد شرط بانتفاء أن إال الخاصية هذه تنتفي وال. مكانية سجون إنها: السجون لهذه

 يأتي ما في التحفظ هذا داللة وستتضح. هناك محجوزون أخصائهم بأن األهالي معرفة
  .المقال من
 

 وجود وهو الزمان، في سجون وجود هو المكان في سجون على الكالم يسوغ وما
ً  يصاغ أن يستحق  في أو الزماني بالسجن المقصود. بشأنه خطاب يطور وأن مفهوميا
 الالبديل حالة. قائمة سياسية اجتماعية لبنية المفروض الدوام الالبديل، حالة هو الزمان

 ما مستقبل، بال أي مغاير، آت وال وعود بال سجن، كأنه مؤبد حاضر في العيش تعني
 حيال فإننا مختلفاً، المستقبل يكون ال حين. المختلف أو البديل المستقبل هو المستقبل دام

 األسدي الحكم من 52 طوال سورية في حالتنا األمر يشبه. نفسه الشيء تكرار وأبد، دوام
 فاشي وعتو تَسيُّد من األبد مدرك عليه ينطوي ما كل مع األبد، على صراحة يتكلم الذي

  . المستقبل ضد وحرب
  

 مستقبل من محروم زمني، سجن في يعيش كله العالم. عالمية اليوم الالبديل حالة لكن
 في الجديدة، الليبرالية والثورة ريغان، ورونالد تاتشر مارغريت أيام منذ مختلف،
 السجن هذا. السوفييتي المعسكر وتفكك انهيار بعد وأكثر الماضي القرن ثمانينات
 يناضل وبينما. أقل محسوس ألنه المكان سجون من أخطر يكون أن يمكن الزماني
 لسجناء يُحتمل سجون، بال عالم أجل من وربما والعدالة، الحرية أجل من المكان سجناء
 وما مجالنا في اإلسالميون يفعل مثلما الماضي، نحو المؤبد الحاضر من يفروا أن الزمان
 مجردة طوبى متوهم، مستقبل نحو أو والغرب، أوربا في الشعبوي اليمين حركات تفضله
 مثل تولد عن بعيدين اليوم نكون ال وقد. الماضوية الحركات مثل عدمية تكون أن يمكنها

ً  رأيناها أن سبق التي العدمية الحركات هذه  القرن أواخر في" األبدية روسيا" في يوما
 عدمية منازع مع مجردة، كمستقبلية ذاتها البلشفية في التفكير يمكن وقد بل عشر، التاسع

  .قوية وإرهابية
 

 لفأر الشهيرة التجربة استحضار يمكن الزمان وسجون المكان سجون بين الفرق ولتجسيم
ً  الوعاء من وقفز قواه فاستجمع ساخن ماء في وضع  في آخر فأر ُوِضع فيما بنفسه، ناجيا

ً  النهاية في فمات ببطء، تسخينه يجري ماء  الفأر مثل نحن الزماني، السجن في. مسلوقا
 سجن في نتعفن وسياسياً،. مشويين ننتهي ألن ونتجه مثله، نتسخن نحن بيئياً،. األخير
  .أبدي حاضر

 
 على يتصل الناس من متزايدة تبدو أعداد نفوس في بالضيق شعور من اليوم العالم يبثه ما

 ليس نفسه المكاني الضيق. الزماني البعد ضمور أو زوال بفعل العالم بتضيق األرجح
 كثافة مسألة ليس ما، بلد أو لمنطقة الجغرافية والمساحة السكان تزايد بين عالقة مجرد

 لحركة المحتملة والتقييد الرقابة بدرجات تتصل سياسية عالقة ذلك قبل هو بل سكانية،
 أن طويلة لعقود بدا لقد. مغاير ومستقبل بدائل من عنها يتولد قد وما وتفاعالتهم، السكان

 وبرلمانييه سياسييه وعن عنه كثيرة أشياء الناس ويعرف سورية، من أكبر لبنان
. العالم ومع ضمنه حرة، وتفاعالت تعدد من الصغير البلد به تميز ما بحكم وإعالمييه،

 التي سورية من أكبر العالئقي المعنى بهذا يزال ال لبنان لكن مؤلم، تراجع في اليوم هذا
ً  مرة، 18 بنحو مساحة تفوقه  الناس يقصدها كبيرة أوربا وتبدو. أضعاف بأربعة وسكانا

ً  وغيرهما األوسط والشرق أفريقيا من  في أصغر كونها مع فيها، العيش سعة وراء سعيا
 تضافر. الزماني البعد ضمور بفعل الضيق نحو متجهة نفسها أوربا لكن. بكثير المساحة
  .مهولة انفجارات إلى يؤدي أن يبعد ال والزماني المكاني الضيقين

 
ً  المكاني السجن يكون وال ً  سجنا  حياتهم السجناء يقضي حين إال نفسه الوقت في زمانيا

 الذي الموت هو باألحرى الوحيد المستقبل. مختلف مستقبل وال أمامهم بديل فال فيه، كلها
ً  الزماني السجن يكون قلما بالمقابل،. مسجونين أم كانوا أحرار الناس، بين يفرق ال  سجنا

 ً ً  كوننا مع وهذا ضيقة، سجون في معتقلين غير أكثرنا دام ما كذلك، مكانيا  سجناء جميعا
 بأنها موصوفة بلدان فيها بمن البلدان، بين يتحركون بعضنا دام ما ثم بدائل؛ بال عالم

 سجناء هم من السوريين، جميع مثل الزمان، في السجناء بين من أن على. كبيرة سجون
ً  130 على يزيد قد ما مثل كذلك، المكان في  سجن حال هذه. اليوم السوريين من ألفا

  .آن في وزماني مكاني مضاعف،
 

ف ما هي والالزمان، الالمكان في أو زمانية، وال مكانية ال ثالثة سجون هناك أن بيد  تُعّرِ
 مصير وال بل معلوم، مكان لهم ليس ألنه الالمكان في سجناء المغيبون. الُمغّيبين وضع
 مثلما وتمتد تتمادى التي هذه المصير مجهولية بسبب الالزمان في سجناء وهم. معلوم

 أللوف حدث ومثلما عاماً، أربعين على ينوف ما قبل األرجنتين في المغيبين لمعظم وقع
ً  112 نحو هناك. الماضي القرن ثمانينات في سورية في  شرط يضمهم السوريين من ألفا

 فإن بالَمغيب، التغييب مكان-ال تسمية على اصطلحنا فإذا. اليوم والالزمان الالمكان
ً  الجغرافيا، خارج يقع هذا المغيب ً  المغيب ويصلح. اليوتوبيا هي مثلما تماما  اصطالحا
 إلى يحيل التاريخ أن إلى بالنظر التاريخ خارج يقع وهو كذلك، التغييب زمان-ال لتسمية
 أن دون الحياة في ليسوا المغيبين أن ثم. تعلم أن يمكن أو معلومة ومصائر ومواقع ذوات

 وال المكان في ليسوا أنهم مثلما وهذا ذاتها، المصير مجهولية بحكم الموت في يكونوا
  .الدنيوي الغيب من عالم مواز، عالم في نحن المغيب، في. الزمان

 
. اليوم الكوكب سكان جميع هم مليارات ثماني يقارب ما ثمة األكبر الزماني السجن في

ً  عشر أحد نحو هناك المكانية السجون وفي  أسرى أما. العالم في المليون ونصف مليونا
 على أصغر معلوم، غير فعددهم والمكانية الزمانية سجون في المغيبين من المغيب
 العالم لهذا اآلخر القطب الغيب، يتمثل فيهم لكن العالم، في السجناء مجموع من األرجح
  .المشهود

 
 لوصف استعارة اليوم هو. قمعية دكتاتوريات تحكمها بلدان لوصف استعارة السجن كان

 بل حر، بعالم وقمع تقييد عالم بحرية، سجون تتقابل ال الحالي عالمنا ففي. ككل العالم
 اليوم ينمو ما هو السجن قطب لكن أسوئها، مثل كلها السجون ليست. بسجون سجون
 ضرورات مغاير عالم أجل من وبدائل مغاير عالم تخيل صار لقد. الحرية قطب وليس
   ملحة

  
  

 
 

 

  

 ةيروس
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  بني  طبقات الدفاتر 

 حادة بدبابيس يحنطونَها

احلقوْل فراشات 

  
*** 

  
شرنقتها تستوطن 

 حبريرِها سعيدة

القز دودة 

  
*** 

  
 البحر جيالس صباح كل

حياور األَمواج 

 مغرتب عرشا

  
*** 

  
أرفع عيت لهصباحاً قُب 

من تَدمعانِ عيناه الضحك 

جاري محار 

  
*** 

  
 األشجار فوقَ

مونشهها يبالفؤوس رؤوس 

الغابة طيور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 واالوقات االمكنة كلِّ  يف

 ظهرِها على بيتَها حتملُ

سلحفاة وحيدة 

  
*** 

  
 املدينْة شوارعِ يف

يقود هىاألَعم صاحب 

ويف كلب 

  
*** 

  
غربان سود 

خّمتُس مساء بغداد 

وحشية طائرات 

  
***  

 
بابْل أَمرية - 

بعينني ياقوتيتني 

العاْمل ليلَ تضيء  
 

***  
 

نااااْك احلريْة عن يبحثونه 

 يضيعون البحارِ اعماق يف

  الشراعية الزوارق غرقى
 

*** 

حيلمون اخلرائْط بتغيري 

البالد ريدونتنظيفَها ي 

 واخلالص احلرية عشاقُ

*** 

 قربها من

القرنفل يفوح 

أُمي عطر  

 
  
  
  
 

  
 

 العراق

 



 

     
ات18 ار  ال د :: ال ف::  74رق   الع                                  2022 ن

  اليساري              

 

 دون من الكتابةَ  أحد يستطيع ال: " بارت روالن يقول 
  ."العالم في يحدث مّما انفعاليا موقفا يتّخذ أن
     
  
  

 بالتأكيد، سيحضرنا، الوعي، تيار رواية نذكر عندما   
 مشاعر من الروائية الشخصية يخالج ما كل عن سرد

 في تجري نفسية اضطرابات وربما متناقضة وإحساسات
 تجربتها خالله، من تشاركنا، أعماقها، من منساب تيار

 حسابات إعادة أو اعتراف شكل على وتخبطاتها الحياتية
  .مكبوتة طاقة عن تنفيس أو
  

. العشرين القرن في األدب في ثورة الوعي تيار" يعتبر   
 الداخلية الحياة يكشف علمٌ  همفري، روبرت حسب فهو،

 قصص سرد على يعتمد. لإلنسان والعاطفية والعقلية
 من الكالم قبل ما مستويات ارتياد على أساسا تركز

 والنفسي الداخلي الوعي عن للكشف وذلك الوعي
   .للشخصية

  
 من أساسية أنواع أربعة همفري روبرت ويصنف    

 المنولوج وهي الوعي؛ تيار تقديم في المستخدمة التكنيك
 الداخلي والمنولوج المتكلم، بالضمير المباشر الداخلي

 المعلومات طريق عن والوصف المباشر، غير
 دو إدوارد أن ونعلم( ).  النفس ومناجاة المستفيضة،

 روايته في الداخلي المنولوج استعمل من أول هو جردان
 توصل ولقد( ) . 1888 عام" المقصوصة الغار أوراق"

 ضمير يستخدم الذي الداخلي، المنولوج أن جردان دو
 للمنولوج قناع مجرد هو المخاطب، ضمير أو الغائب

 مصطلحا لذلك، واستخدم،. المتكلم بضمير الداخلي
  .) ( المباشر غير الداخلي المنولوج هو مستعارا

  
 واألفكار الذكريات أن جيمس وليم اكتشف لقد   

 ذلك من ثروأك الظاهري الوعي خارج توجد والمشاعر
 أنها على بل سلسلة أنها على ال لإلنسان تَظهر فهي
 بالتجربة االنسان وعي هو فالوعي( ).  فيضان... تيار

 العراقية، والروائية الكاتبة تجسده ما وهذا االنسانية
 لذكرياتها العنان فتطلق. عملها في شبر، صبيحة

 وحتى وأوهامها مشاعرها عن وتعبر الحياتية وتجربتها
 تجعلها وبصيرة رؤية إلى تصل فقد وبهذا. التهاتخي

 المشاعر فتتداخل. والعقلية الروحية التجربة بين تمزج
دُ  طريقه عن الذي الثقافي والوعي واألحاسيس  تُحدِّ

 يسارية وكامرأة أوال كإنسانة الحياة في موقفَها الشخصية
  .متسلط ونظام تقليدي مجتمع في
  

 المتوسط القطع من ةصفح 178 في الرواية هذه تقع   
. ومتتاليا مرقما جزءاً  وثمانين فصول سبعة من وتتكون

 فيهما تتناوب مستويين إلى السرد ينقسم االستهالل، بعد
 النفس مناجاة وأحيانا المباشر الداخلي المنولوج تقنية

 لمدة ليث ابتعاد ففترة. المباشر غير الداخلي والمنولوج
 النظر يعيدان ريقته،ط على كل يجعلهما، سامية عن شهر

 سنة عشرة ثماني خالل حدث ما ويسترجعان حياتهما في
 فهو الثاني السارد أما األول، السارد هو فليث. مضت
. سامية الرئيسة الشخصية وعي في يتمثل عليم سارد
 ميالده عيد يوم منذ حدث ما ليث علينا يقص فتارة

 بضمير العليم السارد يتوجه أخرى، وتارة النحس،
   .سامية إلى مخاطبال
  

 مباشر داخلي منولوج في أحيانا ليث السارد لنا يروي    
 أترك ألن داعي ال" :قائال نفسه مع مناجاة في وأحيانا

 أن جميل إنما ويتضخم، داخلي في ينمو باإلثم شعوري
  قــح في رمتــأج إن يحاسبني احـــص ضمير لي ونــيك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 سامية طبامخا العليم السارد بنا فينتقل). 6ص.( .األحبة 

 الثاني الشهر في كنتِ  وحين.. بسرعة تتعبين أصبحتِ 
 ال التي المنزلية األشغال في نفسكِ  أرهقتِ  ألنك نزفِت،
 السارد وهذا). 6ص. (ر  سواك بها يقوم أحدا تجدين
 سامية إلى مباشرة ويتوجه المخاطب ضمير يستعمل الذي

رها الذي قرينها - وعيها إال هو ما  في بأحداث يذّكِ
 هذه في النظر يعيد أن القرين - الوعي ويحاول. الماضي
 يساعدها ال نصير فزوجها. الحاضر في ويُقيِّمها األحداث

 في التنويع لعدم يعاتبها أنه كما المنزلية األعمال في
 بتصرفات قرينها - وعيها ويذكرها. العشاء وجبات
 وال ماديا يستغلّها الذي الزوج هذا تتحمل فكيف. زوجها

 مشورتها، دون أهله على راتبها ويصرف لتعبها ميهت
 في حامل وهي التاكسي ركوب عن تستغني وجعلها
 أعطاه تبقى وما راتبيهما صرف ألنه السابع شهرها
 الحمل تعب عن فضال فرنسا، إلى به لتسافر ألخته

 أيضا، تتحمل، أن عليها وجب زوجها تصرف وتحمل
 لكي لحاكما الحزب جالوزة وتهديد وإلحاح مضايقات

 فجرا أتوا. تخافه كانت ما حصل لكن. إليهم وتنضم توقع

 ليث ميالد عيد يوم ذلك صادف وقد نصير زوجها وأخذوا
 الخمس الكيكة شمعات ليث يطفأ أن قبل لكن. جيرانها ابن

 باجتماع  العائلة متَّهمين مسلحون واقتحمه الباب طرق
   .الكارثة وحدثت. ممنوع

  
 شكل على السردي النص هذا في فنيال االسترجاع جاء   

 وهي الحاضر في نقطة من فانطلق هابط، زمني نسق
 خالل سامية، اتجاه بالذنب ليث إحساس الحدث؛ ذروة
  ليث بدأ. الماضي إلى ارتد ثم شهر، مدتها غياب فترة

 مونولوج في أحيانا سامية، مع وحياته ذكرياته يسترجع
 نفسه مناجاة اللخ من وعيَه يواجه بحيث مباشر، داخلي
 عالمه واستكناه  دواخله في يجول بما المتلقي بذلك ويُعلم
 تكفلت التي سامية، لحبيبته عشقه فيه يخفي الذي الخفي

 على سنوات خمس مّرت لقد. أهله إعدام بعد بتربيته
   .ربيعا وعشرين ثالثة اآلن، عمره، وأصبح. منها زواجه

  
 بمغادرة فاقهار نصحها نصير، زوجها، اعتقال فبعد   

 الحزب إلى واالنضمام التوقيع ترفض كونها العراق
 إلى فتوجهت األخير شهرها في حامال كانت. الحاكم

 اضطرا اللذين بوالديها لتلتحق ليث معها وأخذت الكويت
 آالم وباغتتها بتاكسي فهربت. العراق لمغادرة قسرا

 نفسه الوقت وفي ميتة ابنة لتلد الحدود، على المخاض
 قهرا الحياة وتفارق تحتضر الكويت، في والدتها، نتكا

  .شهيدة أيضا وتموت الخمسة، ألوالدها فقدانها على
  

 ووضعية الجندر ثيمة فقط تعالج ال الرواية هذه إن      
 تذهب وإنما تقليدي مجتمع في اليسارية العراقية المرأة

 العراق تاريخ من زمنية لفترة وتوثق ذلك من أبعد إلى
 التراب تحت تماما تختفي عوائل نرى حيث صر؛المعا

 عدالة أكثر ديمقراطي، مدني بلد إلى تتوق أنها لمجرد
 الحاكم النظام قبل من يُقتل الشيخ الجد أن فنجد. وحرية
 العراق يغادر أن ابنه ويضطر. وأصدقاؤه أقرباؤه وكذلك

 وأعدما وطالب عادل ولداه اعتقال ما بعد الكويت إلى
 غائبات وشذى ونجوى هدى الثالث بناته نأ كما. الحقا

 الوحيد، والشاهد. مصيرهن يُعرف وال وصديقتهن
 احتفالية يوم آنذاك، له قيل ما يتذكر زال ما ليث الراوي

 نحب أننا شاهدا ستبقى الصغير أنت: الخامس ميالده عيد
  )19 ص. (األطفال

  
  
  

 الشخصية يجعل المخاطب الضمير استعمال إن   
 يُعَكس وعيها فإن وبهذا األحداث، من مسافة تأخذ الرئيسة
 الرئيسة الشخصية وقفت وإذا. معكوسا أيضا نفسه ويرى
 الوعي ألن فذلك حدث، ما تستعيد لكي األحداث خارج

 هذا لصوت اهتماما ويمنح األخرى األنا يبرز أن يريد
. وقرينها نفسها األنا بين حوار يحدث وبذلك( ).  الوعي

 الذاتية إلى لإلشارة مناسبة" السردية" األنت" كونت وقد
 ما وهذا" ( ). البطلة عند الصامت والحديث الممنوعة

. البصيرة عن يبحث فوعيها سامية، الشخصية مع حدث
 فترة خالل وخوالجها عقلها يحاور فأخذ. وجدها وربما
 من األول عامها إلى حياتها شريط فيعود. ليث غياب

 وعيها باألحرى أو المخاطب ضمير افهن. بنصير زواجها
 ذاته على ُمنقسم وهو المتكلم الراوي إلى يشير قرينها -

 الحمل وتعب ذكرياتها سامية فتستعيد. ويُذّكرها يُكلّمها
 متفهما يكن لم نصير وأن. المنزلية األعمال في وإجهادها

 رغم" للنزيف، السابق لتعرضها والنفسية الصحية لحالتها
   المرأة ومناصرة التقدمية على تدل التي قوالاأل يردد أنه
. يعاتبها كان بل المساعدة بتقديم يبادر لم لكنه). 7 ص(

  :يسألكِ  نفسها؛ فتحاور
  الغداء؟ لطعام لنا أعددتِ  ماذا -

 

  

 قارعلا
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  ...وسلطة مقلي كباب -
  ؟)7 ص. (ر  تملين أال...نفسه الطعام نأكل يوم كل -

 ال.. ابكي: لها يقول ةومتضايق حزينة والدها يراها فعندما
  !(14 ص. (ر  عراق الهم في كلنا ابنتي، يا تبتئسي

  
  
  

 كلمة السردي؛ النص هذا في التكرار استعمال  نالحظ    
 جزء في أهّميتَها، ليثبت األحداث تكرار جاء ولقد. وحدثا
 أي آخر؛ إلى جزء من لالنتقال كوسيلة ويعمل الحق،
 إيقاع لخلق أيضا استخدم وقد. حداثاأل لتسلسل كمدخل
 جان يسميه ما وهذا والعاطفة، واإلحساس الفكرة وتعزيز
 من أكثر تكرار صادفنا هكذا"( ) . الصدى" جيرودو

 يربك أحيانا، لكنه،. المتناوب السرد مستويي خالل حدث
  .القراءة في التركيز إلى أكثر يدفعه وربما القارئ

  
" الصمت" مفهومي سّخرت الكاتبة أن أيضا وسنرى   
  .متعددة مدلوالت وإعطاءه النص إلغناء"  العجز"و
  
  
  

 من جزء هو بالنشون، موريس بحسب الصمت،    
 أنفسنا عن للتعبير طريقة أيضا إنها نَصمت، يقول اللغة،
 الكالم، على قادر لمتحدث صمت أي فإن وبالتالي( ). 
 كأسلوب تعمد،م كخيار تطوعيا عمال اعتباره يجب

 البدء عدم فعل أو الكالم عن توقف فعل، الصمت. للتعبير
( ).  تواصل إنها استراتيجية، عملية فهي لذلك. الكالم في
 االنسان يُميّز الكالم كان إذا فيقول رسام جوزيف أما

 من نوعان والصمت الكالم. ويحدّده يعّرفه فالصمت
 أن من رغمال على. لإلنسان المتاحة األساسية القدرات

 نظر في يمكن، ال أنه إال األهمية، في متساويان كليهما
 له، بالنسبة والصمت،. نفسها الرتبة في وضعهما رسام،

 السمة ذاته حد في ويشكل بالغة، وأكثر تعبيرا، أكثر هو
 المطلقة اللغة من ونوعا األسمى، والنوعية للنظر، الالفتة

  ( ) عليه وتتفوق الكالم تتجاوز التي
  
 أوجين و) 1989-1906(  بكيت صمويل صدق وربما .

 بوصف يكتفيا لم عندما) 1994-1909( إيونيسكو
 عيوبها ضعفها؛ إلى أشارا ولكنهما) الكالم( اللغة أمراض

  مسرح في أساسي الصمت أن نعلم وكما( ).  وإفالسها
 كمادة الصمت ليقدم الحدود كل تجاوز الذي بيكيت

 تؤكد وأقوال أمثال هناكو. المسرحي األداء وكموضوع
 من الكالم كان فإذا الصمت؛ تفوق باحتمال االفتراض هذا

ر ذهب من الصمت فإن فضة  اللسان نقلب بأن أيضا ونذّكِ
   .نتكلم أن قبل مرات سبع الفم في
  

. كبيرا حيِّزا الصمت للغة أن نالحظ الرواية، هذه في    
 يسة،الرئ الشخصية حياة تميز معينة، ثقافة تعكس وهي

 أعادت شهر، ظرف ففي. عليها تطغى وأحيانا سامية
 نقاط على ووقفت حساباتها سامية الرئيسة الشخصية
 وأحيانا لطيبتها أحيانا وتساهِلها شخصيتِها في الضعف
 عليها، تربّت اجتماعية، أعرافا االعتبار بعين ألخذها
 آراءها تكبت جعلتها سياسية ظروفا  أخرى وأحيانا

 مسيرة ُخّطت وهكذا. الحاكم بطش من اخوف وأفكارها
 اتخاذ في األكبر العائق أحيانا، الصمت، فكان. حياتها

 متعلمة عصامية، انسانة سامية أن بالرغم قراراتها،
 حياتها في حتى أبيها نصيحة تطبِّق لم لكنها وفنانة،

 ص. (ر  بُنيَّتي يا رأيك إبداء عن تسكتي ال: الخاصة
 التوقيع من التهرب مع الصمت رحلة فتبدأ)! 173

 خالل حياتها على الصمت ويطبق الحزب في لالنخراط
 امرأة باسم نصير زوجها يناديها عندما العسل شهر

 ولم. باغتصابها يقوم كأنه آنذاك وتشعر. سهام أخرى،
 في الكحول تأثير تحت ألخرى بحبه اعترف أنه تنس

 التاكسي يوما، لها، يطلب لم أنه كما. أصدقاء جلسة
 أعطاه سامية راتب من تبقى ما ألن وذلك أهله لزيارة
  . فرنسا إلى به لتسافر ألخته

  
 ترضخ كانت هذا مع لكن المعاملة هذه عن راضية تكن لم
 في الثقة لزرع مياال يكن لم أنه إلى باإلضافة. تَصمت. له

 يضحك قدراتك، من يستهزئ كان ما وكثيرا نفسك
 الثقة يقتل أن أراد أمر، على تصممين حين باستصغار

 صديقك، التردد فأصبح. نفسك في أبوك زرعها التي
 وإذا. تشغلك الرشاقة تعد ولم بدنك، وتضخم وزنك وزاد

 خزانة:  يصرخ نصير اخذ الحمل، مالبس إلى احتجت
 أهداك وكم)... 41 ص. (جديدة بمالبس مألى مالبسك

 حرمك وقد النفوس إلى الفرح تحمل بسيطة أشياء أبوك
  ). 38 ص. (شيئا تكلف ال انها رغم نصير، منها

  
 جالوزة مضايقة من يشكو ليث فإن ذلك إلى باإلضافة

 لمضايقتهم يهتم ال لكنه إليهم، لالنضمام له الحاكم النظام
 من الطالق تطلب أن يوما، أرادت، أنها سامية تتذكر. لها

 يرفض أصال كان الذي والدها لكن نصير، زوجها
 ابنها على يُحكم ال حتى ذلك، من منعها منه، زواجها

 ببساطة هو لوالدها بالنسبة فالطالق. والدته قبل باليتم
 يُعنِّفها وعندما. الصارخ صمتَها تكبت فكانت. األب موت

. تحبه كما يحبها أنه متوّهمة تصمت جارح بكالم نصير
 أنه تتوّهمين تقولي، أن يمكنكِ  ماذا تصمتين، واآلن،
 آه: قرينها – وعيها ويذكرها). 8 ص. (تحبينه كما يحبك

.. بالك ما له، رفضك عن التعبير على قادرة كنت لو
 ينصحك كما قوية كوني(...)  الضعف؟ بهذا أنتِ  فلماذا
  ).  58ص. (المحب أبوك

  
 شرب عن الطبيب يسألها عندما أيضا، سامية، تصمت
 ألن شراءه تستطيع ال انها عنه وتخفي حملها أثناء الحليب

 والديه أسرة وعلى بيتهما على راتبيهما يوزع جهازو
 عند تصمت أنها كما. أهلها عن تخفيه أيضا وهذا. وإخوته
 أرسل قد ووالدها رثة، مالبس زوجها، أخت من قبولها،

 المولود يحتاجه ما كل الكويت، المهجر، بلد من لها،
 من ليس تصمتين، لكنك. ذلك على تعاتبها وأختها. الجديد
 لها يعيدون وعندما). 28 ص. (أحدا تجرحي أن عادتك
 تكاليف تسليمهم على يجبرونها هامدة، جثة نصير زوجها

 تعد لم سامية، صمتَتْ . بذلك أحدا تخبر ال وأن الدفن
 الكويت إلى العراق تغادر ثم).  22 ص. (الكالم تستطيع
 السفارة إلى للذهاب تضطرين. للرسم مدرسة وتُعيّن

 عندما ستقولين فماذا جوازك، لتجديد ويتبالك العراقية
  ؟)37 ص. (أسئلتهم على تجاوبي أن منك يطلبون

 ألنك انتقادا لك يوجهوا لم أنهم تعرفين فأنت تصمتين،
).  71 ص. ( مباشرة رأيك عن رسوماتك تعبر وال فنانة
 كثيرون، أعداء إليها تسعين التي للمبادئ أن واثقة وأنت

 بين المساواة تتحقق وأن بخير، العالم يكون أن يناسبهم ال
 تسمعين أصنافها، بكل الخيانة تمقتين. .).37ص. (البشر

. بالمثل الزوج خيانة يقابلن أنهن الصديقات بعض من
. بالخيانة المرأة تقوم كيف الكالم، لهذا تتعجبين تصمتين،

    ؟)94ص(
  

 غادروا والذين متنورين اصدقاء سمع أنه ليث يذكر
 نساوي أن يمكن ال: يقولون االضطهاد من هروبا العراق
 بالمكتسبات نضحي تجعلنا حماقة وأي!.. بالنساء أنفسنا
). 143 ص. (السنين آالف طيلة الرجال تسلط حققها التي
 يكلِّف وأصبح تغيَّر أنه نفسه، معاتبا ليث، يقرُّ  هذا ومع

 تنطق وال صاغرة، تتحمل وهي. األشغال بأصعب سامية
 أن أتوقع أكن لم التي لمعاملتي رفضها على تدل مةكل بأي

 تتذمر ولم).  144 ص. (المعشوقة سامية نحو بها أقوم
 صامدة، وهي األيام وتمر. األعباء كل تتحمل كونها يوما
 على مرسومة وابتسامتها ضرر، من لها حصل مهما

 رغم بهن، وترحب بيتها في ليث صديقات تستقبل. وجهها
. الشخصية حياتها على والتجاوز لها إلساءةا يحاولن أنهن

 أألنه بيتِك؟ في أنت الذل؟ هذا كل تتحملي أن لك وكيف
 هل صامتة؟ ألنك هل! بعينه الجحيم هو وهذا تحبِّينه
 عن الصامتة الساهية أنت ؟...طيبتك في يكمن السبب
 مؤسسة في المحترمة القوية وأنت).  154 ص.(حقك

 هل الصمت؟ تواصلين هل .الرسم قاعة وفي التعليم
   ؟)154ص. (الصبر تواصلين هل بالصراخ؟ تقومين

  
 عناق في ووجدتهما ورحاب، هو عليهما، الباب فتحتِ  

 هل" وجهك؟ في يصرخ ليث أخذ فلماذا. طويلة وقبلة
 خشي هل الصمت، على ليجبَرك أم فعلته، على ليداري

 نهأ أم ؟)البلغارية( للسلطات ضده دعوى برفع تقومي أن
.. جبانة، أنت. المتواصلة إلهاناته وتحملكِ  سكوتكِ  استمرأ

 حين وتصمتين حقوقهم، عن للدفاع الناس كل توجهين
). 155 ص. ( عائلتك أفراد من فردا عليك المعتدي يكون

 في يتفنَّْنن لبيتها الزائرات والنساء صامتة سامية وبقيت
 يحدث وهذا. ليث زوجها نحو الحارة عواطفهن إظهار
 التي العمر؛ من الرابعة ذي شهد، ابنتيهما، أمام طبعا

 ألبيها القهوة من فنجانين الكاتبة، حسب جّهزت،
 إلى وذهبت لوحدهما سامية تركتهما عندما ولرحاب،
. شهد تربية على يعاتبونها سامية أصدقاء فكان. مرسمها

ها تلوم األخيرة هذه  يعاملها الذي أبيها مع وتصطف أمَّ
ني حبيبتي، كبيرة صرتِ : شابة كفتاة . السيجارة هذه دّخِ

 تحب ال بالمعقَّدة، ينعتنها بأنهن سامية تتذكر)! 159ص(
 ال أنها لمجرد الحداثة مواصفات مع تتالءم وال التجديد،
ها. معهن تتوافق  تصمتين، أخذتِ : قرينها - وعيها فيذكّرِ

 يحبون ألشخاص النصح إسداد من ترجى فائدة ال إذ
 ينتقدونك وهم يطول، أخذ صمتك(...) الناس من السخرية

 الكالم إلى تميلين ال صامتة وأنت). 164 ص. (شيء لكل
 لكن ليث، إرضاء هو فغايتك). 165 ص. (يجديك ال الذي
 واألهم منك؟ سيسرق الذي حبك عن تدافعي ان حقك من
 يتهاوى أن بيتك على المحافظة واجبك من أن ترين أنك
 لكن). 166 ص. (أركانه تقوية في كله مرالع بذلت وقد
 يشيدون الفنيين النقاد أن لنفسه، ليث، يعترف النهاية في

 الذي المعاصر، اإلنسان قضايا عن المعبِّرة برسوماتها
 فهم اصدقاءهم أما. القيود أنواع من االنعتاق إلى يتوق

 إلى ليث ويعود. الُمخلصة والزوجة المثالية باألم يصفونها
 سهرت ما كثيرا التي األخيرة هذه وسامية، شهد هابنت

 ص. (نفسها على وآثرتنا.. عنا المرض لتدرأ الليالي
 الحاكم بمقولة العمل فضلت سامية فالشخصية)... 177

 القوة أعطني: "تقول التي أوريليوس ماركوس الروماني
 يمكنني ما لتغيير والشجاعة تغييره أستطيع ال ما لقبول
  .( ) "اإلثنين بين للتمييز مةوالحك تغييره

  
 يا الصمت، هذا هل: السؤال يبقى المسار، هذا فبعد  

   عجز؟ أو حكيم أو سلبي تصرف ترى،
  
  
  

 ولم َضعُفَ  الشيء، عن َعِجزَ  هو عجز الفعل تعريف    
 يحد أن شأنه من عجز وكل. حازما يكن لم أو عليه يقدر

 كانت وقد. العمل على قدرةال من مستديمة بصفة أو جزئيا
 فإن ذلك من بالرغم. المتكرر بيكيت موضوع العجز ثيمة

 بل واإلنسان، الحياة نفي في تكمن ال بيكيت إنسانية عظمة
 وهو بالدمار ألنفسنا السماح لعدم ندائها استمرار في

  وإرادة قدرة توجد حيث العالم جميع في أصداء عن يبحث
  . ( ) للعيش
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 هذا في  مرة عشرة اثنتي" العجز" كلمة لتاستعم لقد    
 البداية، ففي. متباينة داللة تحمل مرة وكل. السردي النص

 اإلحساس وسببه ليث، اصاب الذي الجنسي، العجز كان
 أراجع. عليها تربى التي وللمبادئ لزوجته لخيانته بالذنب
. ر  باإلثم الشعور مبعثه جنسي بعجز مصاب إني. طبيبا

 سلب عندما الحياة في عقبة يشكل العجز نأ كما). 5 ص(
 على القدرة وعدم بالعجز نشعر أحبابنا حيوات الظالمون

 من المضيء الجانب رؤية عن يعجز المصاب ألن الحياة
 سامية، الرئيسة الشخصية فقدت لقد).  79 ص. ( الحياة

 شقيقات وثالث وطالب عادل شقيقين واحدة، ضربة  في
 منذ عليه تراكمت التي اآلالم فإن ،والدها أما. ُمغّيبات

 عاجزا جعلته ربيعا، التسعين ذي الجليل، الشيخ أبيه إعدام
 للعراق مغادرته قبل( يوم كل التجاري محله في يكون أن

 والده إعدام بعد الوالد قوة ضعُفت). الكويت إلى ُمتَِّجها
 كيف سامية تتذكر. شيئا له يفعل أن يستطيع ولم الشيخ
  :نفسه يلوم فبقي  هتواسي كانت

 مجرمون؟ عتاة وهم والدي يا تفعل أن بإمكانك ماذا -
  أعزل؟ شيخ وأبوك

  ..العالمي العام الرأي أؤلب أن يمكن كان -
. وأصحابه الرأي يملكون وهم أبي، يا عام رأي أي -
  )86 ص(
  

 والعقل الجسم على سلبا ويؤثر الحياة يعيق العجز إن    
 والتوق الطموح ويعرقل بالشلل الفكر ويصيب والروح

. معنويا أو ماديا أو عضويا عجزا يكون وقد األفضل؛ إلى
 عن عاجزا أيضا كان سامية، ربّته الذي الطفل فليث،

 الفقدان آالم من نفسية ضغوط من سامية تعانيه ما تخفيف
 المقيمون العراقيون وكذلك. زوجها إعدام بعد والحرمان
 لهم العراقية السفارة ضايقةلم  غادروها فقد بالكويت،

 لدعم كبيرة مالية مبالغ لدفع عليهم الضغوط وكثرة
 ص. (اليد ضيق بسبب  بالعجز يحّسون فكانوا. الحرب

 والدها وفاة بعد فبقيت البارة، االبنة سامية، أما).  118
 ودفنه وصيته تنفيذ عن عاجزة الكويت، بالمهجر،
 في الحكم نظام  يتغير حين: والدها يوصيها. بالعراق
 مع ضعيني(...)  هناك أحبابي قرب ادفنوني العراق،
 مرة للرحيل اضطرت). 124 ص. (وطني في األحباب

 مدينة في واليتم  بالوحدة وأحست أنفها عن رغما أخرى
 العاشق وهو يتألم ليث وكان والدها، وفاة بعد صوفيا،
 يبتيحب أرى وأنا بالعجز، أشعر لماذا: ويتساءل. الولهان

 أيام بعد).  130 ص. (الثكل آالم تعاني وحيدة تنوح
 حبه من يعاني الذي وهو. عشر الثامن ربيعه ليث سيبلغ

 نفسي داخل يغلي عما لسامية التعبير عن عاجزا أظل لها،
. سامية الحبيبة عرشه على تَتَربّى الذي وقلبي الولهى

 تقيم نشيطة، فنانة أصبحت التي سامية).  135 ص(
س وعربية أوروبية دول وفي صوفيا في المعارض  وتدّرِ

 مضاعفة بغربة تحس لكنها. بلغاريا مدارس في الرسم
 في واالندماج اللغة من تمكنها لعدم البلغاريين وسط

 ص. (يقولون ما مدلول فهم عن عاجزة تبقين المجتمع،
 الخطوة تكون قرينها -وعيها مالحظة وربما). 136

 األيام أحد ففي. المضيف البلد لغة سامية تُتقن لكي األولى
 لكن. الطعام طهي كيفية تعلمه أن سامية من ليث طلب
 الصبر يملك ال أنه يعرف وهو قصيرا كان صبِره َحْبلَ 
 إلى عمل من ينتقل كان فلذلك. التقدم يحرز يجعله الذي
  :سامية من طلب الضجر أصابه فعندما. آخر

  !األواني واغسلي الطبخة أكملي -
  )150  ص. (تكمل لن أنك البداية من عرفت -

     
 غضبي أبديتُ :  ويعاتبها نفسه فيناجي الحادثة هذه ينس لم

.  الطبخ عن عاجز أني ونعتتني تجرأَت ألنها سامية من
 كان ليث بأن قرينها - وعيها ويذكرها).  149 ص(

. منه شيئا تطلبي لم أنك مع فهمه، تحسن لم بأنها يتَّهمها

 أنني اعترفي...قلتِ  كالّ : أذنيك في ترن كلماته زالت فما
 بأنك فتجيبينه). 151 ص. (عليكِ  عالة وأنني شيئا أجيد ال
 وسامية ليث إن. شيء أي تقولي ولم بشيء تعترفي لن

 لذلك. استيعابها يستطيعا لم وأليمة، قاسية بظروف مّرا
. حياتهما في مدروسة غير وتصرفات قرارات على اثّرت

 هذا كل والشك والتخبط بالنفس الثقة وعدم اليأس فأحيانا
. والنفسي والفكري العضوي بالعجز اإلحساس في يساهم

 لالستمرار استراتيجية اتخاذ إلى أحيانا، المرء، ويضطر
  . المعقَّدة مصاعبها وتجاوز الحياة في
  
  
  

 تاريخ من زمنية لفترة تؤرخ أن على الكاتبة حرصت   
 لشخصيات والفكرية النفسية باإلشكاليات وألّمت العراق
 للرسم، ومدرسة متعلمة سيدة قصة خالل من روايتها

 تنضم أن ترفض. الجميلة الفنون أكاديمية من متخرجة
 نزفِها خالل حتى المضايقات وتتحمل الحاكم الحزب إلى

 رسم كمدرسة تعيينها بعدم يحاربونها. بالمستشفى
 وهي زوجها اعتقلوا. استعالمات كموظفة وركنوها

 نصير زوجها بمصير تفكر فإنها هذا كل مع لكن.  حامل
ل كان إذا وتتساءل  باألصدقاء،  يفشي وال التعذيب سيتحمَّ
 الواقع تغيير في أحالمهم وعن أسرارهم عن ويكشف
 جثة إليها أعادوه لكنهم). 19 ص. (أجمل حياة إلى المظلم
. التعازي واستقبال ذلك عن التحدث نم ومنعوها هامدة

. بالكويت بوالديها وتلتحق العراق تغادر لكي واضطرت
 في العراقية السفارة تدخالت من تسلم لم أيضا هناك لكن

 الخليج حرب فترة خالل خصوصا العراقيين، شؤون
 في حامل وهي بصعوبة الكويت إلى وصلت. األولى
 في مدرسة تعينت. ليث معها وأخذت األخير شهرها
 التخرج، شهادة لتصديق اضطرت ان بعد األمل ثانوية
 نحن لليث؛ ذلك أكدت كما. العراقية السفارة عن بعيدا

 انكبت). 64ص. (التواقيع ونجيد ليث، حبيبي يا فنانون،
 أخرى دول وفي الكويت في المعارض وإقامة الرسم على
 أن ىإل عملها في ومخلصة سعيدة كانت كما. بلغاريا منها

 الراحلة الوكيلة تخلف جديدة وكيلة بالمدرسة التحقت
 الحرب، دعم منها وتطالب تضايقها فبدأت. الطيبة آهات

 كانت ما وهذا طاقاتها بكل الماضي، القرن ثمانينيات في
 الرحال هزت أن إلى وتنسل بصمت، سامية ترفضه

 الذي والدها وفاة بعد وذلك صوفيا إلى الكويت وغادرت
 حالته ساءت والذي األحبة فقدان مرض من ييعان كان

 وطالب عادل أوالده، بأسماء وينادي يهذي أصبح بحيث
   .يودعهم لكي الثالث، وبناته

  
  
  

 في الغوص في مهما دورا الوعي تيار تكنيك يلعب -1
 قرينها - وعيها تحاور ويجعلها الرئيسة الشخصية أعماق
 تجربتها تقيِّم بذلكو وسلوكها قراراتها في النظر وتعيد

 على والتعرف المعنى عن البحث طريق عن الحياتية
   .شخصياتها مع وولف فرجينيا تعمل كما تماما الذات،

  
 الضوء وتسلط بامتياز؛ الجندر إلى تستند الرواية هذه -2

 يحدد مجتمع في  والمرأة الرجل بين العالقة على
 علمةمت سيدة سامية، الرئيسة، فالشخصية. تحركاتهما

 رغم استطاعت، التي العصامية للمرأة مثل فهي وفنانة؛
 عراقيل تتخطى أن والسياسية، االجتماعية الظروف

 العجز على وتتغلب. وسياسية واجتماعية نفسية كثيرة،
  . الصمت لغة باستعمال

  
 خالل من تاريخية فترة توثيق في الكاتبة نجحت -3

ت نسائية، شخصية  جتماعيواال النفسي بوضعها ألمَّ

 عجَزها وتواجه نفسها تراجع وجعلتها والسياسي الثقافيو
  .واجتماعية انسانية تجارب من العبرَ  وتستخلص وصمتَها

  
 وال أبدا، تحد ال التجربة بأن جيمس، هنري بقول ونختم
   أبدا تكمل
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 آلة ارتكبتها التي المجازر تجاه العالمي والرسمي الشعبي التحرك دالالت هي عديدة 
 وغير غزة، في أراضينا داخل األعزل الشعب حق في الصهيوني، الحربي اإلرهاب

 البشر لحق الذي الدمار جراء من والممتلكات األرواح في سائرالخ حجم أيضا محدود
 للتوجهات مضادا عالميا عاما رأيا خلقت التي المذابح وهي القطاع، في والحجر والشجر
 ذي وغير بائسا كان وإن حتى دولي قرار بإصدار وسرعت الصهيوني، للكيان الدموية
  .جدوى

 
 إشارات عدة هناك كانت والضامرة، الخجولة العربية التحركات مع وبالموازاة
 العرب القادة حددها التي السقوف كل بعضها تجاوز دولية، مبادرات ومشاريع ومطالبات

 العرب من عربية أكثر كانوا العالمي المستوى على القادة بعض إن بل لتحركاتهم،
 العام، والرأي الشارع معها تفاعل بمواقف العربي السياسي النظام أحرجوا حينما أنفسهم
 .شعوبها وبين بينها الفجوة تعميق من وزادت األنظمة هذه هشاشة وعرت

 
  

 
 زادت قد غزة، على الهمجي العدوان من شافيز هوغو الفينزويلي الرئيس مواقف لعل
 طابور في الواقفين كأحد مكانته وزكت المستضعف، العالم شعوب بين رمزيته ثقل من

 وتمثالتها واالستكبار الهيمنة لقوى الوحشية التوجهات ضد الصامد العالمي ممانعةال
  .المعمور مناطق بمختلف

 
 بإحالة والمطالبة الصهيوني، الكيان مع الدبلوماسية عالقاته بتجميد شافيز قام وحين

 على والتأثير الدولية، الجنايات محكمة على الفلسطينية باألراضي اإلبادة حرب مجرمي
 اليسار لقوى األصيل النهج عن يعبر كان فإنما حذوه، لتحذو الالتينية أمريكا دول بعض

 جانب إلى ووقوفها والتوسع، الهيمنة وإرادات لإلمبريالية الجذرية مناهضتها في العالمي
 إلى وأعاد اإليديولوجي، ولونها توجهها كان كيفما االستقالل وحركات التحرر قوى

 الشعبية التيارات كافة بين ممتدة الجسور فيها كانت التي العقود يقبر واألعين األذهان
  .واإلنسان األرض لتحرير األممي المشروع في العالم، عبر

 
 العربي اليسار إلى واضحة من أكثر إشارة هي الفينزويلي الرئيس مواقف أن على فضال
 تدور التي فاصلةال الكرامة معركة في جنب إلى جنبا للوقوف اإلسالمية، القوى ومعه

 وتكثيف اإليديولوجيا، فواصل وتناسي الفلسطينية، األراضي على األلف للمرة رحاها
 محطات وتجاوز النضال، وأرضيات الفعل برامج وتوحيد الوحدة، وممارسة فكر

  .حركتها وأسلوب المقاومة ونهج وثقافة وعي حول وااللتفاف واالصطدام، الخالف
 

 والهيمنة السطوة في األمريكي الزمن أن مفادها العربي، رسميال النظام إلى رسالة وهي
 لها تتعرض التي المتوالية األزمات تؤكدها وشيكة، الكابوس نهاية وأن األفول، إلى آل قد

 وأن وعسكريا، وسياسيا اقتصاديا المتحدة، الواليات بقيادة الدولي النظام بنية
 ودول شعوب وأن وحلفائهم، مريكييناأل أماني عكس حتما ستكون القادمة االصطفافات

 اإلخضاع وإجراءات واستراتيجيات خطط رهائن يظلوا أن يمكن ال المستضعف العالم
 وتقنيا معرفيا الذاتية كفايتها تحقيق هو بلداننا تعبره أن ينبغي الذي المسلك وأن والتركيع،
 والقدرة لقوةا موقع من ومحاورته العالم مخاطبة تستطيع حتى وعسكريا، واقتصاديا

  .الصهيوني الكيان في المتمثل األساس عدوها إذالل من تتمكن وحتى سياسيا،
 

 الهيمنة قوى تحالف منه يمر الذي والمأزق الحرج حالة شافيز هوغو استوعب لقد
 تجمدت حين في االستيعاب، هذا على األخيرة مواقفه وبنى العالميين، واالستكبار
 واالنكسار، الهزيمة سنوات عن ترتبت التي العجز حالة عند العربية الرسمية االنفعاالت

 التاريخية اللحظة ألجواء جديدة قراءة خالل من تجاوزها ينبغي التي الحالة وهي
 .الجديدة وتحوالتها النشطة ومفاهيمها

 
  
 

 من أردوغان يبط رجب عنها عبر األتراك، للساسة بالنسبة صدمة كانت غزة مذبحة
 قبيل أولمرت مع كان الذي وهو غزة، على البربري الهجوم حيال العنيفة فعله ردة خالل

 مباشرة الغير للمفاوضات رعايتها سياق في باإليجابي، أنقرة وصفته لقاء في العدوان
  .السورية العربية والجمهورية العبرية الدولة بين

 
 في إنها حيث الفلسطينية، القضية مستوى ىعل كثيرة دالالت لها أردوغان مسلكية إن

 الحميد عبد السلطان موقف آخرها يكن لم مواقف من انقطع قد لما صلة األول المقام
 أردوغان عنه عبر العثماني، للتاريخ واستدعاء القدس، حول المفاوضات في الثاني
 في يوه التركي، البرلمان أمام غزة على الصهيوني االعتداء بخصوص خطابه خالل
   القضية أن إذ اإلسرائيلي، العربي راعــالص عــم التعاطي لمستوى ةــنوعي نقلة آخر مقام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في مركزية قضية متوالية عقود مدى على ظلت الفلسطينية
 دعم مراحل كل شعار وكان العربية، األنظمة أغلب مفكرة
 تركيا دخول يشكل بينما القضية، عربية هو الفلسطيني الكفاح

 أقل بمستويات األخرى اإلسالمية الدول بعض ومعها الخط، على
 أممية حالة إلى عمليا الفلسطينية القضية نقل وتأثيرا، بريقا

 الفلسطيني، التحرر لحركة الدعم نطاق اتساع يعني ما إسالمية،
 العالم مع ارتباط في الفلسطيني الشعب لمطالب أقوى بعد وإعطاء

  .العربي طنالو صعيد على فقط وليس المرة، هذه اإلسالمي
 

 الوطني الكفاح بداية في وبقوة حاضرا كان الفلسطينية، للقضية اإلسالمي البعد إن
 أجل من العربية الشعوب كفاح مراحل مختلف في حاضرا كان كما الفلسطيني،
 العقائدية الخلفية بطغيان الوطني العمل من األولى المراحل شعارات واتسمت االستقالل،
 اللهجات تصاعد مع الخفوت في سيبدأ ما سرعان الخطاب هذا أن إال عليها، اإلسالمية

 العربية المجتمعات في الغربية بالثقافة المشبعة النخب وتزعم واالشتراكية القومية
  .والتحرير التنمية أجل من النضال لواجهات

 
 للكفاح الثورة نظام وتبني اإليرانية، الثورة بعد وخصوصا اإلسالمي، المد صعود ومع

 العالمي، القدس يوم وإعالن الفلسطينية، التنظيمات بعض احتضان خالل من فلسطيني،ال
 وفي المفاعيل، من وغيرها الصهيوني، والكيان المتحدة للواليات العلني العداء ونصب

 تنتعش اإلسالمية الحركات كانت العربية، واليسارية القومية الحركات دور تراجع مقابل
 الماضي، القرن من الثمانينيات بداية خالل والفكرية الثقافية والمنتديات الجامعات في

 القضايا مختلف استيعاب اتجاه في تتطور اإلسالمية الفكرة كانت االنتعاش هذا ومع
 الموقف تراجع وهكذا واإلسالمية، العربية المنطقتين بمستقبل العالقة ذات واإلشكاالت

 المرحلة هذه خالل األقدر اإلسالمي، نظيره لصالح االشتراكي أو والماركسي القومي
  .المستويات جميع على العربي العمل أجواء في التأثير على

 
 تنظيمات بروز مستقلة، يافطة وتحت المباشر اإلسالميين انخراط أثمر فقد فلسطينيا، أما

 اإلقليمية المتغيرات مع وتفاعلت الوطني، الكفاح رحم من انبعثت جديدة، وفصائل
 وتحركت الفلسطينية، الثورة مشعل حملت إسالمية حركة أفرزت التاليوب الجديدة،
 إال الفلسطيني، النضال حركة تترجم ظلت التي لتلك مغايرة وتعبيرات وشعارات بعناوين

 وأغنت داخلها، في اإلسالمية الحركة خطاب طبعت الفلسطينية الساحة خصوصية أن
  .وسياسيا افكري المتقدم الفلسطيني الوعي طبيعة خالله من
 

 العرب الفاعلين حسابات أربكت فإنها سبق، ما إلى وإضافة تركيا، مواقف إلى وبالعودة
 لتنشيط ومحاولة اإليراني، اإلقليمي الدور على مزايدة البعض فيها ورأى المنطقة، في

 مع األتراك مفاوضات في أساسية ضغط ورقة يشكل بما المنطقة في التركي الدور

 
 

  
 

 المغرب
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 مع المتعاطين دائرة توسيع فإن والخلفيات، الدواعي تكن ومهما ص،الخصو على أوربا
 رافعة يشكل أن شأنه من العربي، الدور تراجع وأمام وإسالميا، دوليا الفلسطينية القضية
 الصراع تاريخ من القادمة للمرحلة عنوانا يكون وقد العكس، وليس العربي للنضال
 على أن مفادها األرض، على جديدة قائقح لفرض مناسبا ومدخال اإلسرائيلي، العربي

 ..غزة احتراق مع أيديهم في احترقت التي تلك غير أوراق عن اآلن من البحث الصهاينة
 

  
 

 للشهيد" الشمس في رجال" رواية أبطال أحد الخيزران أبي لسان على ورد شهير سؤال
 النكبة، حال الفلسطيني الوضع إليها وصل التي االستعصاء حالة واصفا كنفاني، غسان

 وبكل العربي، الجمع من مختلفة وبصيغ اليوم، نكبة في يتكرر قد الذي السؤال وهو
 العربية واإلعالمية الشعبية األلسنة على اآلن يرد الذي السؤال مثل تماما العلة، حروف

 المقاومة منطق إلى العرب صتين لم ولماذا القمة؟ عقد على يتفقوا لم لماذا واإلسالمية،
 بين التكامل تحقيق في خالفاتهم استغالل على عبقريتهم تتفتق لم وكيف األرض؟ على

 تعليق على وأصروا الحوت، شفيق األستاذ ذلك إلى دعا كما والمواجهة التسوية رؤيتي
 ىعل عربيا االنقسام فيه يكرسون الذي الوقت في الفلسطيني، االنقسام مشنقة على غزة
 ترويكا إنشاء إلى عربية أطراف تتجه ال ولماذا شفيق، منير العربي المفكر تعبير حد

 إلى وماليزيا وتركيا إيران إضافة خالل من التميمي عزام الدكتور اقترحها كالتي جديدة
  اإلسالمي؟ باإلسناد العربي الدور وتعزيز وإقليميا، عربيا المتحركين الئحة

 
 ولنتساءل والتآمر، بالتواطؤ الرسمي البعض واتهام تخوينال دوامة في هنا ندخل لن

 الكبرى األخطاء إليه تقود الذي االتجاه طبيعة عن النوايا، حسن مبدأ من انطالقا بدورنا
 فضحتها حتى مخفية، كانت السبعة، األخطاء لعبة في كما وهي العربي، الرسمي للنظام
 مرة كل الفلسطينيون يدفعه الذي الباهظ منالث وهو غزة، من بسخاء المنبعثة الدماء ألوان

 والتاريخ الحقوق أكلة قصعتنا إلى تداعى كلما وعوراتنا، ظهورنا حماية أجل من
 ما يكرر حالنا ولسان والصغار، النساء من سقطوا من أجساد عنا فتنوب والجغرافيا،

 أحد انلس على ورد حين ،"حيفا إلى عائد" وهي كنفاني للشهيد أخرى رواية في جاء
   "!. غيابنا أثناء. … ذهب قد خالد يكون أن أرجو: "أبطالها

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 القرن في فقط ولكن ، قرون منذ موجودة اليهود كراهية كانت 
  ".السامية معاداة" عليها يطلق بدأ عشر تاسعال

 
 لعدة العالم تاريخ سمات من سمة اليهود كراهية كانت لطالما
 كلمة ظهرت عشر التاسع القرن أواخر في فقط ولكن. قرون
 .لوصفها جديدة محددة

 
 بين المتغيرة العالقة تصور هو الجديد،" السامية معاداة" مصطلح صياغة إلى دفع ما إن

 رهاب" مجرد أنها على بدقة وصفها يمكن ال والتي بينهم يعيشون التي والشعوب اليهود
 بالحاجة الشعور إن. Jew-hatred -"اليهود كراهية" أو - Judeophobia -" اليهود

 من المصطلح بهذا االعتراف تم فقد. للسامية المعادين على فقط يؤثر لم جديدة كلمة إلى
 في األوروبيون فيه استقر مكان أي وفي أوروبا أنحاء عجمي في اليهود وغير اليهود قبل

 .العالم أنحاء
 

 والتي ،" اليهودية المسألة" بـ سمي ما على ردًا ، وحركة كمفهوم ، السامية معاداة كانت
 خالل لليهود الملحوظ والسياسي والثقافي االقتصادي الصعود مع ذاتها حد في نشأت
 التي الشعوب لبعض بالنسبة. السائدة األوروبية حياةال في واندماجهم عشر التاسع القرن
 ينذر تهديد بمثابة اليهود يد في للسلطة السريع التراكم هذا كان ، بينهم يعيشون كانوا

 ، متجولين وباعة ، وزنادقة ، صغار كحرفيين اليهود رؤية على اعتادوا لقد. بالسوء
 مستوى من ومثقفين وعلماء، ، ديهو سياسيين قادة اآلن يواجهون وأصبحوا ، وطفيليين

  يعد لمـف. ورؤساء ، وأساتذة ، جيش وضباط ، صناعة اءــونقب ، ومصرفيين ، جدا الــع

 في ماهرون أنهم على إليهم يُنظر أضحى وإنما ، قوة وال لهم حول ال" أجانب" اليهود 
 .الطاولة تحت من أو الستار خلف ومن خلسة المكتسبة السلطة مجال

 
 تجاهل وتم ، وقتئذ فقط اليهود من قليلة لقلة الباهرة النجاح قصص على التركيز تم لقد

 وفي الشرقية أوروبا في يعيشون والذين معوزين فقراء ظلوا ما الذين اليهود من اآلالف
 قد مما بالخوف الشعور برز ، ذلك ومع. أوروبا وغرب وسط مدن في الفقيرة األحياء

"  لنزع المبذولة الجهود حفز ما وهذا كبير، بشكل "فيها المبالغ" بقوتهم اليهود يفعله
 البلدان من العديد في ثم ، ألمانيا في أوالً  - األوان فوات قبل" هذه المكتسبة قوتهم

 .األخرى
 

 والمثقفين والقوميون والليبراليين الساخطين والديمقراطيين المحافظون المسيحيين إن
 إجراءات -آنذاك - اتخذوا هؤالء كل...  ييناالجتماع والمصلحين المحبطين واألكاديميين

 بأن تامة قناعة على ، هؤالء من البعض وكان. بطريقته كل ،"اليهودي العدو" ضد
 ، قدًما للمضي طريقة أفضل هي اليهود كراهية أساس على المنظمة الجماهيرية الحركة

 .الزدراءا أو الشك أو باالستياء ب اليهود ترى كانت العظمى الغالبية وأن سيما
 

 ففي .أعاله إليها المشار الجهود لوصف" السامية معاداة" مصطلح ظهر األجواء هذه في
 - المصطلح مبتكر يكون ال قد - Wilhelm Marr -) 1" (مار فيلهلم" كان ، ألمانيا

 له سمحت. والعلوم التاريخ مجال في طالبًا وقتئذ، وكان.  عليه المدافعين أوائل من لكنه
 معاداة رابطة" ، 1879 أواخر في أسسه الذي الحزب بتمييز السامية ةمعادا موجة

 في السائد اليهود لكراهية الديني التعصب عن - Antisemites’ League -" السامية
 وليست عرقية مسألة بأنها" اليهودية المسألة" "مار" عّرف وقد. الوسطى العصور
 .دينيًا انحرافًا

 
 ،عشر التاسع للقرن السياسي السياق في ، ألمانيًا صحفيًا كان) 1904 - 1819( -) 1(

 كراهية(" محل ليحل) السامية معاداة( - Antisemitismus – مصطلح صاغ
 .العلمية للمعرفة وموافقة عقالنية تبدو اليهود كراهية لجعل وذلك ،")اليهود

 
  داخل السامية معادي توحد يةسياس جمعية أول هي" للسامية المعادية الرابطة" -) 2(
 شعاًرا" السامية معاداة" مصطلح جعل من أول أنها كما. األلمانية اإلمبراطورية 

 في" مار فيلهلم" الصحفي قبل من 1879 سبتمبر 26 في تأسست. سياسيًا وبرنامًجا
 .عشر التاسع القرن ثمانينيات نهاية حتى واستمرت برلين

 
 طويلة فترات مع الرهيب العنف نوبات وتناوبت عرضيًا، االضطهاد كان ، ضيالما في
 هذه مثل سمحت ،" مار" نظر وجهة من. وجيرانهم اليهود بين الهادئة العالقات من

 العالم لغزو خطًطا أطلقوا ، الواقع وفي ، أقوى يصبحوا بأن لليهود الضعيفة الكراهية
 اليهود وأصبح صعودهم، وقف في فشل قد ينيالد التحيز مجرد أن إذ. اليهودي غير

 التصفية"  خالل من هزيمتهم يمكن ال بحيث ، المجتمع في وترسخوا ، للغاية أقوياء
 ".العرضية أوالمذبحة

 
 هو المطلوب كان لذا. هذه الماضي بأخطاء وصفته ما" السامية معاداة" حركة رفضت

 في السامية معاداة على سسيالمؤ الطابع إلضفاء ،" والمنهجي المنضبط النضال"
 والمجالت ، والصحف ، الضغط وجماعات ، الشعبية والمنظمات ، السياسية األحزاب

 وكان. المستمر التحريض طريق عن - بداية – وذلك ، التطوعية والجمعيات ، العلمية
 إلى سيستمر كان الذي النفس، طويل للنضال مستعدين يكونوا أن للسامية المعادين على
 ،" عرقية حرب" في منهمًكا وقتئذ، الحديث العالم كان فقد". اليهودية المسألة حل" حين

 .أبدا سلمية نهاية لها يكون أن يمكن ال حرب
 

" السامية معاداة" مصطلح تبني يتم لم ،" مار" وأساليب أهداف مع الكثيرين اتفاق رغم
. زائف بل علمي غير رآه اآلخر والبعض ، للغاية فضفاضا البعض وجده إذ. ذاته بحد

-Eugen Duhring - (1833 -) 3( دوهرينغ يوجين األلماني الفيلسوف اعترض
 سبيل فعلى. أعداء الساميين جميع اعتبار يتم لم. مباشرة العدو تسمية تجنب على) 1921
 وجدوا ، الثانية العالمية الحرب وأثناء قبل عرب حلفاء إلى النازيون سعى عندما ، المثال

 ، األوسط للشرق الموجهة الدعاية في المصطلح استخدام من التنصل المستحسن من أنه
 العرب ، اليوم وحتى بل). 4( نبيل عرق هم العرب أن بالقول المحتملين الحلفاء وطمأنة

 ، آخرون يزعم حين في. اليهودية بالمسألة االرتباط يعارضون - أنفسهم الساميون -
 .أيضا ساميون ألنهم السامية بمعاداة اتهامهم مكني ال أنه ، لليهود تماًما معادون

  
 وجهة على" دوهرينغ" حافظ. ألماني اقتصادي وخبير فيلسوف) 1833-1921( -) 3( 

 بشكل اآلخرين مع التعاطف تولد التي الغرائز يمتلكون البشر بأن القائلة المتفائلة النظر
   انتقاد تم. بالطوباوية" اشتراكيته" وصف إلى النقاد بعض الموقف هذا دفع. طبيعي
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ً  العلم يقلب" دوهرينغ" السيد" بعنوان مقالً  في" إنجلز فريدريك" قبل من نظرياته  رأسا
 .Anti-Dühring باسم والمعروف ،" عقب على

 
 التعاون في العربي العالم وحكام) 1945-1933( النازية ألمانيا بين العالقة تمثلت -) 4(

 والعسكرية السياسية العالقات بُنيت. األحيان بعض في والمنافسة ةالدعاي نشر في
 أخرى ومن جهة، من المشتركين األعداء تجاه المشتركة العدائية األعمال على التعاونية

 والمسلمين، العرب الزعماء بعض إعجاب موضع كانت والتي للنازيين، السامية معاداة
 إيجابية تصريحات"  بـ" هملر"و" هتلر" ىأدل وقد. الحسيني أمين الحاج األخص وعلى

 عسكريًا انضباًطا أكثر شكل بأنه إياه واصفين ، وأيديولوجية كديانة اإلسالم عن" 
 السياسة في دمحم النبي مهارة اعتبروه ما على وأثنوا المسيحية، الديانة من وعمليًا وسياسيًا
 النازية العنصرية جيةاإليديولو اعتبرت أخرى ناحية من لكن. العسكرية والقيادة

ً  اإلفريقيين والشمال العرب الرسمية،  .األلمان من امتيازاً  أقل عرقا
 
 

 وصفًا األيام من يوم في كانت وربما اللغوية، الدراسات مجال في" سامية" كلمة انبثقت
 األساس في وهي ، األوسط الشرق وثقافات لشعوب - عدائية حموالت دون – محايدًا
 معاداة يفضلون الذين أولئك لكن. المختلفة اللغوية المجموعات بين للتمييز وسيلة مجرد

 التنوير مفكر إلى عادةً  يُنسب الذي - Semitentum - مصطلح أن يالحظون السامية
 اختراعه تم إذ ابتكاره، منذ جدليًا كان - A. L. Schlozer -) 5" (شلوزير. أ" األلماني
 بالمسيحيين الخاصة وتلك" المتفوقة البيضاء" المسيحية لثقافاتا بين قطبية لتأسيس
 يستعمل" السامية" مصطلح أصبح الوقت مرور بعد لكن". الشرقية" مرتبة، األدنى
 .السلبية السمات من حزمة على للداللة

  
 ألمانيا في اشع األلمانية اللغة في وعالًما وكاتبًا مؤرًخا كان) 1809 - 1735( -) 5( 

 أول وهو". التنوير عصر" ، Aufklärung فترة مع الفكرية حياته تتزامن. وروسيا
 ".السامية اللغات" تعبير يستخدم أوروبي لغوي عالم

 
anti-Semitism - وضع يؤدي ما عادةً  عادة - anti - )أمام) الواصلة" ضد" أي 

 ، لذلك نتيجة. للسامية مرادف األساس في هي" السامية عاداةم" لكن. عكسها إلى الكلمة
 مؤرخة دافعت. الواصلة إسقاط األكاديمية الدوائر في اآلن الشائع من أصبح

 إن قائلة - Deborah Lipstadt -) 6( ليبستادت ديبوراه - الشهيرة" الهولوكوست"
 يلق لم الرأي هذا لكن ".الكلمة معنى تماًما يشوه" - ضد أي anti – الواصلة استخدام

 أرجاء جميع في السائد هو – anti-Semitism - مصطلح استعمال وظل اإلجماع،
 .العالم

 الدراسات في أستاذة وهي. نيويورك في 1947 مواليد من أمريكية مؤرخة -) 6( 
 أعمال ؤلفةم وهي". إيموري" جامعة في الهولوكوست ودراسات الحديثة اليهودية
" الهولوكوست إنكار" بعنوان كتاب ذلك في بما ، الهولوكوست إنكار عن شهيرة

 ،"إيرفينغ ديفيد" البريطاني المؤلف قبل من ناشرها مع مقاضاتها تمت والذي ،) 1993(
   صالحه في يكن لم الحكم لكن ،"منكرالهولوكوست" بأنه وصفته الذي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 موسى سالمة استشهد »الذاتي التثقيف« المهم كتابه في 

 1856( ويلسون األسبق األمريكي الرئيس وضعه بتعريف
 ورئيس سياسة رجل عالقة ما: سائل يسأل وقد للمثقف،) 1924

 رؤساء على شهود ونحن والمثقفين، بالثقافة المتحدة للواليات
 إن بل ذلك؛ عن يكونون ما أبعد هم األبيض البيت على تعاقبوا
 .بعمله تتصل التي المعطيات من بكثير جاهالً  كان بعضهم

 
 الذي »المثقف؟ الرجل هو من« مقاله بداية في موسى سالمة ايُنبِّهن السؤال هذا على رداً 

 لجامعة ومديراً  مثقفاً، رجالً  األصل في كان ويلسون أن إلى المذكور الكتاب حواه
ً  يصبح أن قبل برنستون،  .األولى العالمية الحرب سني في ألمريكا رئيسا

 ،»المهذب الرجل«ب وصفه لما شروط أربعة الرجل وضع بالثقافة اهتمامه موقع من
 حسب األربعة والشروط أساساً، المثقف للرجل وصف أنه موسى سالمة يرى الذي

 إلى الحضارة فنشأة الكون بداية منذ العالم تاريخ يعرف أن: التوالي على هي ويلسون
 أن ذلك يلي مبادئها، على عصرنا يسير التي السائدة األفكار تاريخ يعرف أن ثم اآلن،

ً  يعرف  .ما لغة يعرف أن وأخيراً  ،)Science( العلوم من علما
 

 خير« أن أكد ويلسون فإن بالتحديد، أجنبية لغة معرفة إلى هنا األنظار تنصرف ال وكي
 .»لغته هي معرفتها المثقف على يتعين التي اللغات

 
 ما شخص لوصف كافية وحدها يعتبرها لكي ال األربعة، الشروط موسى سالمة تناول

 قبل توفّرها، من بد ال أخرى شروط فهناك. كافية غير وحدها أنها يرى ألنه مثقف؛ بأنه
 موسى يرى التي الشروط ومن. المهم قبل األهم اختار قد ويلسون إن بالقول، يستدرك أن
 والموسيقى باألدب يبالي ال« لكأنه الجميلة، الفنون معرفة هي أغفلها، ويلسون أن

 توفرهما اللذين العاطفي واالستمتاع النفسي الرقي أن مع ،»والنحت والرسم والشعر
 .المختلفة المجتمعات في عالمة ثقافة لتكوين ضرورة واآلداب، الفنون

 
 كل إن حيث العمومية، من يخلو ال بقدر صيغت أهميتها، على األربعة ويلسون شروط

 ال وحدها فالمعارف. منه المراد على نقف كي وتفصيل، شرح إلى يحتاج منها واحد
 لحياد مكان فال وموقف، رؤية على المعارف هذه يمتلك من يتوفر لم إن مثقفاً، تصنع

 والتقدّم والحرية، للعدالة المنتصرة القيم من بمنظومة األمر يتصل حين تجّرده أو المثقف
  العنف ونبذ الحقوق وصون البشر بين والمساواة

  
  
  

 
  

 نيرحبلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المرات عدد أذكر أعد لم 
 غريبة مدن في بها مررت التي

 احباب أو متزوجين على
   الطعام يتناولون

 وراقية، وفاخرة غالية مطاعم في
 بنظرة حبيبها مع الجالسة المرأة لترمقني

 مؤلم بصمت خاللها من تفّهمني
 تحبه، تعد لم بأنها

 ..آخر مكان في كانت لو تتمنى وبأنها
 :أجيبها الصامتة النظرة وبنفس

 هناك؟ أنتِ  ِلمَ 
   تقلبين ال ِلمَ 

 هذه التافهة العشاء طاولة
   ويحصل حصل ما كل على

  وتغادري؟
 

 
 

  

 قارعلا
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  اليساري              

 

  الفكر واليساري، الديني الفكر بين التفريق من البد 
 اي وي،سما غيبي بمعتقد ارضي، ماهو عالقة الديني

 تم وقد الخالق، وحقوق المخلوق طاعة بين العالقة ربط
 يصل لم ميزان لكنه اإللهي، العدل ميزان ذلك على

 الفكر بتنظيره قام الذي اإلجتماعي العدل لمستوى
  . للمجتمعات والعدلية المدنية الحقوق في اليساري

  
 السياسي الطيف ذلك اتباع على اليسارية األحزاب رّكزت

 وسيادة والواجبات الحقوق في المساواة قيم تبنى الذي
 القيم فهذه واالقتصادية، السياسية للمؤسسات المجتمع
 في القائم المبدأ هذا االشتراكية، مبدأ األساس طابعها

 العدل ميزان في المواطن حقوق يمثل الذي المجتمع
 تطبيق طريقة شديد بشكل يخالف الذي االمر اإلجتماعي،

 الديني فالفكر المجتمعات، تنظيم ساس في اإللهي العدل
 تطبق اقتصادية لمؤسسات يقود ال ساذجة لمفاهيم تأمالت
  . واعية اشتراكية لنظرية وال المواطن حقوق

  
 ال عبادة فبال والتهديد، الوعيد على اإللهي الفكر استند لقد

 الغيب إله يشعر ال عبودية فرض بال إله، هناك يكون
 القرن تسعينيات في. العالم حكم في االستبدادية بمكانته
 على الفرنسي الوطني المجلس نواب جلس عشر الثامن
 رأى حيث اليساري بالجناح تسميتهم فتمت الرئيس يسار

 تكون ان يجب الدينية العقيدة مهام ان الجناح هذا انصار
 قسم يرى كان واخرون الحياة نواحي جميع في محدودة

 لقد. السياسية لحياةا في يتدخل ال ان يجب الدين ان منهم
 على يقوم الذي العلماني المنهج اليساري الحزب انتهج
 بين الصراع نشا الفترة تلك منذ. الدولة عن الدين فصل

 وكان. الديني والفكر العلماني التوجه ذو اليساري االتجاه
 حركة على العلماني الفكر يؤثر ان الطبيعي من

 اريالحض االحتكاك بفعل الشرق في المجتمعات
 البلشفية الثورة وان خاصة الدول، بين واالقليمي

 الفكر نقلت قد لينين ايليتش فالدمير بقيادة االشتراكية
 عوالم الى المحدود االقليمي االطار من اليساري التقدمي
 اليساري الفكر صار حتى القارات، عبر الواسعة االممية

 قراراإل والدول للمجتمعات البد التي الكونية الحقائق من
  .بها
 

 الشرق بين التقدمي الفكر في الحضارية الفوارق تتركز
 لالنتماء التعصب حالة الى اليساري، التوجه ذات والغرب

 اإلسالمي الشرق يجعل لم الذي بالشكل والطائفي الديني
ً  يتحرر ان لآلن  العقبة مثل الغيبي فالمعتقد الدين، من كليا

  . اإلجتماعي التحرر طريق في الكأداء
  
 فأس راسها على وقعت التي الضحية هي المرأة ازالتم

 كلما فكان الطبيعية، الحياة من وحرمتها الدينية االنانية
 المجتمعات تلك تطوير اليسارية االحزاب حاولت

 االعتقال بحمالت القمعية العسكرية االنظمة واجهتها
 الطبقة الرجعية التيارات هذه خلف يقف وكان واالعدام

 صار حتى السلطة على لإلبقاء المببرات وجد التي الدينية
 العسكرية لالنظمة الواقية الخلفية الواجهة الدين

  . االستبدادية
  

 الشرق في والقومية اليسارية التوجهات ظهرت لقد
 حركات في الحال اظهر كما السعودية، في اإلسالمي

 الملكي، النظام ضد الثورة مصر شهدت الوطني، التحرر
 النفط خبراء جلب الى ادى مما لسعوديةا في النفط وظهر

 شركات استحداث فتم استخراجه، في اآللي والتصنيع
 يحملون عرب الخبراء هؤالء بعض وكان كبيرة نفطية

 العقلية على فاعل غير بشكل اثروا وقد اليسارية، االفكار
 اإلسالمية العقيدة بين التفاعل جو وفّر فقد اإلسالمية

  النادر من كان. فعاالً  تأثيره يكن لم وان اليساري والفكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ً  السياسية الحركات تفاعل تسجيل المملكة هذه في تاريخيا

 الفكر تراجع اسبابها ضمن وكان اليساري التوجه ذات
 خاصة الماضي القرن تسعينيات في اليساري الشيوعي

 االتحاد هذا انهيار سبق وقد. السوفيتي االتحاد انهيار بعد
 الشيعية الطائفة بين المملكة تقاسم الذي االسالمي التيار

 كان لهذا واإلقليمية الدولية توجهاتها طائفة فلكل والسنية،
 فكره تفعيل بطريق اليساري الفكر يسير ان الصعب من
 من كله السياسي العمل محور فتحول المنطقة، تلك في

, السياسي اإلسالم الى القومي او الشيوعي اليساري الفكر
 في اليسارية االحزاب اجتماعات محاضر تمتلك لم

 يميز الذي العلني بالشكل والسبعينيات الستينيات مرحلة
 ضحايا من العديد نجد بل التقدمي، للفكر نضالها تاريخ
 ملفاتها في االمنية، الجهات لدى مدّون اليساري الفكر

 الفكر لقمع سرية مقرات االمنية األقبية كانت فلقد السرية،
ً  ريقاط ومازالت اليساري  والدم والتضحية بالوجع مليئا

 هذا السنين، عشرات امتد الذي الطويل تاريخه مدى على
 والعوائل للمفكرين العذاب من الطويل التاريخ

 في كما والمؤرخون الباحثون له يتعرض لم والمناضلين
  .األخرى الدول

 
 اليساريين تاريخ تظهر التي الوثائق تلك اتالف تم لقد

 ان حتى انفسهم اليساريين قبل من عيةالشيو واالحزاب
 مذكراتهم يكتبوا لم اليساري الفكر اقطاب من العديد

 ضحايا وهم عاشوها التي ومعاناتهم المريرة وتجاربهم
 ولم الهامة المعلومات التاريخ، طوى حتى الدينية االفكار

 من اختفوا قد منهم العديد لعل عنها، يتحدث من هناك يعد
 المنفيين مثل هذا يومنا الى مصيرهم يعرف ولم الوجود

 فهم والعراق السعودية العربية المملكة في والمختفين
 الظلم، لعصر شهودا يكونوا ان او الكتابة تحاشوا

 لها عربية بلدان في منهم فالكثير والتشرد، االعتقال
  . وسوريا والعراق بالسعودية جيدة عالقات

  
 المهتمين ولئكا من االجانب الكتاب من الكثير اهتم لكن

 كتبهم فكانت العربية المنطقة في التحرر بحركات
ً  مصدراً  ومقاالتهم  اليساري، الشأن في للباحثين مهما
 المؤرخ كتابات لنا قدمت لقد. والشيوعي العلماني

 والشرق الدولية العالقات في الخبير االيرلندي األكاديمي
 يتيالسوفي الغزو بتأييد قام اذ Fred Halliday االوسط

 وفي 91 عام الخليج في اندلعت التي والحرب ألفغانستان
 التي والحرب 1999 عام وكوسوفو 1995 عام البوسنة

 اعتبر وقد 2001 في أفغانستان على أمريكا بقيادة قادتها
. العالم تغيير في وتقدمي فعال دور لها اإلمبريالية أن

 االمريكية المؤرخةPhebe Marr مار فيبي كتابات لعبت
 في التاريخ واستاذة الحديث، العراق بتاريخ لبارزةا

 من العديد نشرت كاليفورنيا، والية في تينيسي جامعة
 التحوالت تلك رصدت انها الفعال لدورها وكان الكتب،

 العقلية لتفهم الضوء القت التي اإلعالمية ومقاالتها
 تتحدى وهي التقدمية القوى تلك صراع وطبيعة الشرقية

  .المتشددة والدينية الثأرية والعقليات العسكرية االنقالبات
 

1- Iraq, its neighbors, and the United 
States: competition, crisis, and the 
reordering of power 

2- The modern history of Iraq 
3- Who are Iraq s new leaders? What do 

they want 
 

 واألزمة المنافسة: المتحدة والواليات وجيرانه العراق
 قادة هم من الحديث، العراق تاريخ السلطة، ترتيب وإعادة
 فترات رصدت التي فهي يريدوا؟ ماذا الجدد، العراق
 طبيعة بحكم كانت والقومي اليساري السياسي النشاط
 وتقارير بمعلومات الشركة تزود ارامكو شركة في عملها

 وعن والديني السياسي الوضع عن تحليلية تفصيلية
 قوى على الضوء والقت العلمانية الثورية التحوالت
 والتيارات التقليدية االجتماعية الشرائح بين الصراع
 وتحاول المجتمع تاريخ رحم من ولدت التي الثورية

 لقد. االرضية وقوانينه معتقداته وتطوير عليه االنقالب
 من السعودية العربية المملكة في اليساري الفكر عانى
 هذا في البحث جعل بما السلطات وقمع مصادرال نقص
 الطريق يفتح المقال هذا لعل خطيراً، امراً  األمر

 الوجه يكشفوا ان والتقدمي اليساري الفكر ألصحاب
 عوالم في وتعيش عاشت التي الطبقة تلك لمعانات الخفي
 كرد التاريخي جهاده اليساري الفكر ابتدأ. والتعتيم الظلم
 اوربا، في الوسطى القرون في يسةالكن هيمنة على فعل

 الدينية المؤسسات لكل السياسي القرار صنع ابعاد واراد
 ً  سن في التميز حق للدولة يجعل بما الدين، تدخل معارضا
 الفكر تبعد التي والتشريعية واالقتصادية السياسية القوانين
  .االجتماعي الواقع عن االعتقادي الغيبي
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 علم تثبيت تم دارون، لزلتشار األنواع اصل كتاب في
 الذي االمر الطبيعة، لواقع علمي كدليل والوراثة، األحياء

 اليسار، قام. للدين االيديولوجية النظرية مع تعارض
 بتأييد ماركس كارل بزعامة العالمية الشيوعية والحركة
 في الطبيعي االنتقاء قانون بأن دارون تشارلز نظريات

 فالفكر المجتمعات، في بيقهتط يمكن والوراثة االحياء علم
 اليساري والفكر الغيبية الفكرة على ثقله يتركز الديني
 وتغيير المعاش الواقع تضع التي االجتماعية الفكرة على

 ان وااليمان االجتماعية الفوارق ازالة خالل من المجتمع
 يمكن فاسد واقع انما إلهيا قدراً  ليس الطبقات صراع
  . تغييره

  
 المال واستغالل االجتماعي الظلم دينيةال الفكرة عن نتج

 وليس االغنياء بيد استبدادية حالة الفقر جعل مما العام
 اإللهية بالقوة وااليمان الصبر خالل من تقبله يجب قدراً 
 اليمين بين الصراع واجه. العابد عليها يتوكل التي

 نحو والتوجه الدين دور بين التقليدية النظرة واليسار
 العربية الديار في ببطأ تزحف كانت يالت العلمانية

 الخالفة سقوط عند لها انتصار اول كان وقد واإلسالمية،
 في اتاتورك كمال مصطفى بزعامة تركيا في اإلسالمية

 فتم. اإلسالمي الدولة دين الغاء تم عندما 1924 العام
 دولة اول إلنشاء الجديدة والتشريعات القوانين وضع
 ان ذلك الدولة عن الدين فصلت ةعلماني ديمقراطية حديثة
 ديني فكر لتجنب سياسي كيان تأسيس الدولة دستور هدف
 نجحت لقد. الجهل وعقائد الخرافات عليه تهيمن غيبي

 الى المدني بالمجمتع فانتقلت تركيا في السياسية التجربة
 يومنا الى الدولة قوانين ومازالت الوطنية الحقوق ترسيخ

 االجتماعي الواقع لصالح تطورال من للمزيد تحتاج هذا
  .واالقتصادي

 
 ان قبل التسعينات اوائل في اإلسالمي اليسار تيار برز لقد

 كان فقد باالهتمام، يحظ لم لكنه فكري كنموذج يتحول
 كونه بسبب قاصراً  الفكر هذا احتواء في اإلسالمي الوعي
 ً  اإلسالمي للفكر السائد المعتقد عارض جديداً  نموذجا
 وتقاطعت اليسارية الفكرة مع المعتقد تقاطع عند خاصة

 اليسار تيار جعل مّما لإلشتراكية اإلسالمي التفسير مع
 انطالق لكن وتوجهاته، الفكرية فاعليته يفقد اإلسالمي

 وانقسام العربي العالم في العالمي الشيوعي الفكر
 انها في الماركسية للعقيدة مؤيد بين العربية المجتمعات

 له قيمة ال فارغ جدلي مفهوم االلحاد وان نييقي علم ليست
 اإلسالم بين توفيقي آخر تيار وهناك الخالق حقيقة امام

 القوالب طبيعة بّرر ذلك لكن العلمية، واإلشتراكية
 الواقع الى االعتبار تضع لم التي الجاهزة االيديولوجية

 االتحاد في الماركسية النظرية بين المغاير اإلجتماعي
 اإلسالمية، المجتمعات في تطبيقها غرضيةو السوفيتي

 سوء ادى واقعي واستنتاج وعملية فكرية تجربة ذلك كان
  . العربي المشرق دول في الضحايا من للكثير تطبيقه

  
 الشيوعي كالحزب الشيوعية االحزاب اصطدمت لقد

 تيارات تحكمها كانت التي السائدة بااليديولوجية العراقي
 فتم منه مفر ال امرا االصطدام جعل مما العربية القومية

 الدم قوائم طالت حتى الشيوعية الكوادر من العديد اعدام
 من العديد يخسر اليسار تيار جعل مما األالف عشرات
 التي الرجعية للقوى بالسلطة الفوز ويتم وانصاره قواعده
 الفكر عناصر بها فسحقت العسكرية اآللة امتلكت

  .واليساري الماركسي
 

 امنها واهتزاز سوريا تعيشه الذي والتخبط الصراع ان
 فوق االجنبية الهيمنة وفرض واالقتصادي، السياسي

 وتحول الوطني، اليسار مسيرة وانهيار الوطني ترابها
 والمبادئ بالقيم التالعب طريق الى احزابه بعض

 القرار اتحاذ امر يجعل الرجعية االنظمة لصالح اليسارية
 امرا المؤامرات تلك كلل والتصدي الحازم السياسي
 ً ً  قراراً  يكون ان يجب ضروريا ً  واقعيا  في وواضحا حازما

 وال يهادن فال معاً، والعملية النظرية ومنطلقاته دالالته
  . لها ويتصدى المرحلة خطورة يعي بل يجامل

  
 كل من تحيطها اقليمية لمؤامرات تتعرض سوريا ان

 ةالديني القوى حسابات تصفية لمسرح وتحولت جانب
 ارادته وتراجع السياسي النظام هشاشة بسبب واالقليمية

 سوف االمر هذا الشعب، وحقوق يتناسب بما وفكره
 تزيد الليبرالية فالنزاعات التقسيم، لخطر الوطن يعرض

  . موّحد قرار اتخاذ في تعقيدا االمر
  

 الشيوعي الحزب وخاصة اليسارية االحزاب مسؤولية ان
 تنظيم مسؤولية عاتقة على تقع السياسي المكتب السوري
 الواقع في ووضعهم الجماهير ودفع الفكرية المسيرة
 الشعب مصير يمثل واحد اتجاه في جهودهم وتنظيم
 الذي المرير السياسي الواقع تغيير بهدف فاعال وجعله
 صحف من االعالم استخدام ان شك ال. النخبة تعيشه

 المؤتمرات، عبر وندوات فضائية وقنوات ومجالت
 الى واالشارة فاعالً، الشعب فئات بين الترابط علسيج

 عبر الماركسية قادتها التي االشتراكية الثورات نجاح
 اليساري الفكر ان الرجعية، القوى ضد الطويل صراعها
 من بات الحالي الواقع الن اكبر مسؤولية يتحمل السوري
 خطوات اتخاذ اليساري الفكر على يجب الخطورة

  . التاريخي مأزقها من يابسور للخروج شجاعة
  

 في حاد هبوط من يعاني كذلك المصري اليسار امر ان
 التيار قادة وفاة بعد خاصة الوطني وتاريخه نضاله

 الذي الدين محي وخالد شكر، عبدالغفار كوفاة اليساري،
 الحزب تيار تراجع لقد اليساري، التجمع حزب اسس

 الهجمة ان قاسية، قمع لحمالت وتعرض اليساري
 االلتزام تراجع بسبب مصر في اليسار تيار ضد لشرسةا

 اليسار احزاب بها نادت التي الثورية للمبادئ الدوري
 نظرة القاء عند كذلك العسكرية، المؤسسة تتحدى وهي

 احمد بزعامة الجزائر في اليساري النضال لتاريخ سريعة
  . وجود بأزمة تتمثل حقيقية ازمة يواجه التيار هذا بله، بن
  

 الفوضى وعمت والمحلية التشريعية المجالس غابت لقد
 واالعتقادات الدينية التفسيرات اليسار محل وحل

 فعالً  وليس شكالً  اليسار احزاب صارت حتى الخرافية،
 وغياب اليساري الخطاب تجديد عدم بسبب هذا كل

 وتفاعله للجماهير استقطابه وعدم الفكرية اليسار توجهات
 البالد، امر بله بن بعد العسكري النظام التزم لقد. معهم

 الديمقراطية الحركة في المتمثل اليساري االتجاه فتراجع
 الشيوعي الحزب من دعمها تتلقى كانت التي االجتماعية
 مواجهة في برمته اليساري الفكر بات حتى الجزائري،

 تلك تمزق ان ادى مما الداخلية، بوزراة الوطني االمن
 وعدم لليسار الفكرية وحدةال نسيج والمحن الصراعات

 اعتناق الى الجماهير دفع في فاعلية اكثر قرارات اتخاذه
 الرئيس الستينات مرحلة في تبناه كما الثوري الفكر

  . بله بن احمد الراحل
  

 بيما التقدمية قواها تتراجع عام بشكل اليسار احزاب ان
 الفكر هذا انهيار اما االمر جعل مما العسكر اقدام تتقوى

 العربي للشرق تعيد ان شأنها من نضال مرحلة بنيت او
 اليسارية العلمانية االفكار في الريادي تاريخه المسلم

 االطر صياعة على قادرة الدولة تجعل التي والشيوعية
 تجعل قوية مدنية دولة وفق للمواطن والحقيقية الوطنية

 اال يتحقق ال االمر فهذا شعوبها لنصيب العام المال من
   اليساري الفكر خالل من

 القــَدرْ  لــريـاحِ  جـنـحي شـرعـــتُ أ 
ً  طيــراً   الخطــــرْ  يَتحـدَّى جـريـحــا

 
 لحنَــــه أُهـنْ  لـــمْ  ُعــودي وصنـتُ 

 الوتــــرْ  العازفــــونَ  أَهــــــانَ  حين
 

 تــرَكـــــه أََرى ال.جـمــرٍ  عاشــــقُ 
ً  وألَحتــِرقْ   الشَّــررْ  بفـيـِض  ِعشـقـا

 
 أَلــِـــنْ  لــــــمْ  ؟ أَنــا مجنـــونٍ  وأَيُّ 

ْضني ولــــمْ   التتـــــرْ  قيـــــــودُ  تُرّوِ
 

امُ  ثـُــــرِ وليَك  أَنحنــــيْ  لــــنْ .اللـُــــوَّ
 الِكبـــرْ  لــــــواءُ  منـهــــمْ  انحنَى إِذا

 
ـنْ  المـضمــونِ  ُمختـلـــفُ   معي عمَّ

 الصــــــــورْ  بشكـــلِ  تَوافْقنـــا وإنْ 
 

 عطـري،وال األَحجـــــــــارُ  التَفهمُ 
 الحجـرْ  في الذي أَزهــــاري تَفهــمُ 

 
 سدىً  بـدربٍ  سـيــري مـن تَعبــتُ 
 أَثـــرْ  ِمن ومـا ، َخطـوٍ  عن أَبحـثُ 

 
 وفي ،ونفـسي قــومي على أَبـكيْ 
 ُمدَّخـــــــــــرْ  لغـــدٍ  بكـــــاءٌ  قلبـي

 
 موقـــفٍ  بـــــال العيشَ  الأَقبــــــلُ 

ً  أَمــوت إنّي  كالشجــــــــرْ  واقفــــا
 

ـ حضـــــوُره غائــبٍ  كـــمْ   ـــةٌ جثـَّ
 ُمسـتتَـرْ  جثمانــُـــه وحاضــــــــرٍ 

 
 غيمـــــــةٌ  برعــــــِدها أَتَــزدهي

 مطــــرْ  عن بروقُهــا تَنفجـــرْ  لـم
 

 صفصـافــةٌ  بالظـلِّ  تَــــزدهي أَمْ 
 ثمــــــْر؟ من لجائــــعٍ  بهــا ليـس

 
 يكـنْ  لــم إذا عمــــرٌ  ليْ  الطــالَ 

    البشـرْ  كتــابِ  في معنىً  فيــه ليْ 
 

 

 قارعال 
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 التأمل يستحق أمازيغي شعري بيت: 
 ..سوذونخ ذاش مقار"

 ، قراب سا لعقل إدّا
 .نحويض ذيس شوي ُوشاثاخ
 ..الفقر بسبب للمال والحاجة إليه الحاجة بين الحب في نمطا يعكس

  البغاء؟ هو هل
 

 يعني ال الشعري البيت سياق لكن للبغاء، المحدد هو نعم شراء،/ بيع:  المالية الزاوية من
 على األمر طرح بل والمشتري البائع بين الدفع في الصارمة العالقة تلك يعني ال ذلك،

 التفكير يحتمها التي المال إلى والحاجة للحب الحاجة بين والعقل القلب بين شكوى أساس
 مبرر استعطاف أسلوب في كمساعدة محدد هنا بل كقيمة محدد غير هنا فالسعر العقلي

  )جننت ألني قليال اعطني: انحويض ذيس شوي أوشاثاخ(
 

 :الترجمة
 أقبلك أني رغم"

 محفظتك مع عقلي
  "جننت ألني قليال امنحني

 
 البداية، من السعر سيحدد البغاء في كما وإال، المال على مبنية تكن لم البداية أن يفترض

 حصل القبل اثناء مفاجئا، أمرا كان بل تحديد أي هناك يكن لم السياق من يبدو كما لكن
 حضر أنه االفتراض يمكن) القبل تبادل لحظة( للحظة مناقض االعماق من تفاعل

 هناك يكون قد:  العالقة في يرام ما على ليس ما شيء ثمة ،)الجد حضر( الطبقي التفارق
 خالل من االجتماعي الفارق اختالل مشكلة يحل ما بشيء لكن والغني، الفقير بين حب

  ."فوارق وبيننا حب هناك يكون ان العدل من ليس: "إحاالت
 

 العالقة .االجتماعية الفوارق في وال السن في يفرق ال الحب أن خرافة من اآلن دعونا
 رغم: "تعبير جاء وهنا ما نقص بسبب خلل فيها لكن متساوية، تكون قد عاطفيا بالجسد

: الجنون من نوع ذلك في والسبب جيبها او جيبه مع عقلها أو عقله ذلك رغم ،"اقبلك أني
 ، جنوني مس حالة هناك ألن إال مقصودا ليس انه أي الطلب، لتبرئة الجنون حالة إظهار
 مع لكن بجسدك وانت بجسدي انا: متناسب غير ما شيء وجود بسبب العقل، جنون
 وغالبا الفوارق لهذه وجود هناك دائما. عنها يغفل أن العقل لجنون يمكن ال أخرى إضافة

 الكلمة ننسى أن يجب ال طبقيا، متناقضين زوجين بين حقيقي خصام في تنفجر ما
 :اجتماعيا متناقضة اطرافه زوج عند المألوفة

 "راجل خليتك لي انا"
  "امرأة اخليتك لي أنا"
 

 العكس او رجال صنعت امراة: هي حقيقة عن وتعبر متداولة الجملة هذه األحوال كل في
  .امرأة صنع رجل بالعكس

 
 الحقيقة في لكن امرأة، هو قائله أن بمعنى نسوي، هذا األمازيغي الشعري البيت يبدو قد

 في ويتداول الجمعية والذاكرة الشفهي الشعر إلى ينتمي مأثور شعر هو كذلك، األمر ليس
 إلى ينتمي عام وبشكل رجل يكون قد او قالته من هي امرأة تكون قد االمازيغية، األغاني
 نمط إلى الخاصة الملكية فيه تظهر لم رحالي إنتاج نمط من االجتماعي التحول مرحلة
 محفظة( المحفظة وجود حيث الخاصة الملكية ظهرت حيث الممخزن الرأسمالي االنتاج
 لكن) طبقي تميز( خاص تميز أنها على تعبيرها شكل في خاصة داللة لها التي)  النقود

 أو الفرنسي االستعمار ماقبل نمط من االجتماعي التحول رصد في بعيدا نذهب لن هنا
 المجتمع ظهور فترة في ظهر الشعري البيت أن سنقول بل بعده وما للمغرب اإلسباني

  .الطبقي الحب: الوجداني المحتوى على حتى أثر بشكل الطبقي الرأسمالي
 

 الشكلي االستقالل بعد االمازيغية اضطهاد بسبب( مكتوب الغير الشفهي الشعر في
 اللغة بمنطق تتعلق السباب الشعري البيت متج أو قائل نميز أن يمكن ال) بالمغرب

 :األمازيغية
 "لعماراث غوري أور غوبريذ اغرياس أفيخد"
  "رصاصات لدي وليس طريقي في نمرا وجدت"
 

 وجدت بالقول بالتأنيث النمر يذكر لم هنا لكن ذكوريا، شعرا يبدو المنطقية الناحية من
: اآلية قلب يمكن نعم: بذكوريتها الشعر في وتنعت هيبتها لها األمازيغية في المرأة نمرة،
 ينتمي البيت( رحالي مجتمع في المعنى يستقيم ال هنا لكن نمرا، طريقها في وجدت امراة

 في الوطنية الدولة ظهور قبل وما الخاصة الملكية ظهور قبل ما الرحالي اإلنتاج نمط إلى
 عملية خالل من الخيم مركز عن بعيدا يخرج الذي هو الرجل: المركزية الدولة شخص
  .ذلك غير أو التسويق او الرعي

 
 فيه تظهر الرحالية الحقبة إلى ينتمي انه رغم وطنيا المعروف الشعري البيت هذا في

 :ذكوري بشكل اأيض المراة
 "غوري اوراعنس أغا الرعب أبرباش إزم"
  )إلي نظره رعب المزركش األسد(
 

 ادخل ولن مزركشة مالبس تلبس النها المراة يقصد إنما مزركش أسد الطبيعة في ليس
 عام، بشكل( الرجال عيون حجم من اكبر حجم لها التي النساء عيون سيميائيات في هنا
 وهنا أسد عين بحجم إنها العين، حجم عن ناتج نظرتها رعب ،)استثناءات هناك نعم

. بدوية اخالق نتيجة هي امور ذلك، وغير واالفتتان كالخجل اخرى أمور توظيف يمكن
  .بالمذكر االنثى مخاطبة يمكن األمازيغي الغزل في وعموما،

 
 وارتباطا الخطاب، ازدواجية لنا تشرح ان يمكنها السوسيولوجيا حتى ذلك، على عالوة
 يكون ان الفقير للرجل يمكن الطبقي، الحب سياق في اآلن، اتناوله الذي الشعري بالبيت
 المقولة تلك وهنا فقره من الغنية المرأة تخرجه ان: الطبقي" العتق" بطلب مجنونا
 انا: التناقضي السياق وفي) رجال منك خلق من انا" (راجل منك درت لي أنا: "النسوية

  .االخرى االجتماعية الحيثيات ذكر دون امرأة منك جعل من
 

 اغنياء: الثانويات عند الجنسي التحرش بظاهرة هذا الشعري البيت ذكرني شخصيا
  .طالبات أمام" المودرنية" عرباتهم يستعرضون

 
 ألجنبيات الذكور طرف من الجنسي التسول": كاورية" عندي: بظاهرة يذكرني وأيضا

 وهي الجنسية، المتعة ألجل المغرب إلى جئن لسائحات او بالغرب المهاجرين بنات من
 تعني" (الكاورية" ظاهرة في وذكوري الطالبات ظاهرة في أنثوي بغاء اشكال الواقع في

  ).اوربا من األجنبية أو السائحة
 

 ال الياباني االكل ان اعرف ، الشعري البيت هذا تفكيك في وفقت أن ادعي ال ذلك، مع
 الشعري البيت ان واعرف خاصة يابانية روح فيه أن لسبب يقلده أن الحد يمكن

 رائحة فيه سيرى البعض ان الرغم على االمازيغية روحي من شيء فيه هذا االمازيغي
  والوجداني األخالقي ارثه مع تتناسب ال عهر
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 عن وتعبر وجهها، على الرضا ابتسامة ترسم أن تحاول ،المكتب أمام عماد أمُ  جلست 
 ،المتألم محياها على ،والحبور السعادة عالمات بإبداء ،جاهدت يناقضه ابم مظلم واقع
 محياها على االبتسامة علت ،حياتها على الظاهرة التعاسة دالئل لطمس كبيرا جهدا بذلت

  .عناء بعد المجهد
 
 ؟هذه الجميلة الورد باقة بكم -

 يرتاد ،زبونا تكسبه كي بةعذ بكلمات ،الكريم بالزائر ترحب ،وجهها على االبتسامة تتسع
  .ورود من فيه ما يبتاع حانوتها

 
 في نشأت ،الباسمات أيامها من مضى ،فيما الخنوع وال القهر تعتد لم ،مكانها هذا ليس
 إليها تقدم ،بالحسبان يكن لم ما بها ويقع ،حال على تثبت ال األيام ولكن ،وسؤدد عز بيت

 على بالموافقة أسرتها وأقنعت ،روية دون زعمه فصدقت ،الزواج وعارضا الحب مدعيا
 على فوافقوا ،إخوة أربعة بين المدللة الوحيدة االبنة وكانت ،تردد طول ،بعد طلبه

  .قدير ممثل من تزويجها
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يشجع ،مما رائعا شكال وإكسابها تصفيفها في برعت ،األلوان زاهية جميلة ورود
 الرمق يسد ما على للحصول ،تتقنه بسيط عمل ،الباقات شراء على اإلقدام على المشترين

 شبع ان يبالي وال بنفسه يهتم ،بعيدا ومضى ،عائلها عنها تخلى ،العدد كبيرة أسرة في
 في ضعفا، يبدي من كل تلتهم ،ترحم ال عجلة أمام يقفون وكيف ،جاعوا أم أوالده

  .عقبات من له يتعرض ما مواجهة
 
 .الحقيقي الورد من باقات أنها ظننت ،التنسيق في أبدعت ،أنت بارعة كم -
 

 اليوم حياتها في ما كل ،الثناء عبارات أو ،المديح بكلمات أذنيها إمتاع في عهدها بعُد
  .لتجرعه جهدا تبذل ،المذاق مر علقما أصبح

 
 ،لتجذب غناء حديقة تحيطه ،المدينة وسط ،الجميل المحل هذا الستئجار كثيرا كافحت
 المتعة عن يبحثون  ،أفواجا يأتون ،الفنانتين يديها من تنبع التي الورود معانقة ىال السياح

 الى الميل وعدم ،القديم واإلرث ،الناصعة الحقيقة حيث ،األصالة ربوع في والعيش
  ..الكالم بعذب يستحق ال ما تزويق

 
 له تسمحين كيف ،الحسناوات تحيطه مزهوا يجلس ،كالطاووس رأيته لقد ؟اآلن هو أين -

  ؟الفتيات أؤلئك بمصاحبة
 

 حين لحظاتها أسعد في تكون ،الرائحة كريه سيء ،دنيء ،الطعم مر أيامها في ما كل
 أن يرتضين حين ،حقا حسناوات هن هل ولكن ،األخريات صوب وجهه موليا ،يغادرها
 القيام عن عسوالتقا المدام كؤوس منادمة له يحلو ؟الرجولة صفات من يخلو من يجالسن
  .أكرامك على وحريصين ،بدفئك ،متشبثين األبناء به يحيط ،منزل في ،الواجبات بأجمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 كيف ،والتعظيم التبجيل، آيات تستحقان هاتان يداك ،لمهارتك يا -

 من العطر يضوع ،الساحرة الفتنة هذه تصنعا ان لهما تأتى
  .سيدتي ورودك،

 
 على منه وليغدق ،اليومي فهمصرو منها ليأخذ صباح كل يأتيها

 يجدن كبيرة فاقة ينسيهن ان على يحرص ،العاطالت صديقاته
  .صهبائها في يتعثرن أنفسهن

 
 .بجلدك وانفذي اتركيه ،والخصال والعاطفة الجيب، في بخيل ،هذا بعلك تتحملين كيف -
  .القدر انه -
 
 أحد ال والنذل ؟الحرمان هذا مع تصبرين كيف ،الغراب مثل يتبختر حسناواته مع رأيته -

 ترهقين وأنت العابثات النساء بصحبة بيته عن بعيدا الليالي يسهر ؟رشده الى يعود يجعله
  ....نفسك

  
 ال ،هذه البئيسة دنياها في سلوتها هم ،لهم تبتاعها سوف أمور بعدة يرغبون أوالدها
 لم أنهم أبيهم،رغم على يتهجم لمن يغفروا لن الطويلة، معاناتها أسباب يفهموا أن يمكنهم

  .الثناء يستحق ما منه يروا
 
 بعد تبتسم حياتك واجعل ،مرت ،مظلمة سنين عن سأعوضك ،عزيزتي جميلة زلت ما -

 أن لك وآن لياليك واسودت أيامك وأظلمت كثيرا تعبت ،لياليك وتحلو ،عبوس طول
  .الراحة تجدي

 
 ؟تتركهم أن يمكن كيف ؟وأوالدها

  
  .المنزل أثاث وال ،أوالدك ال شيئا، تأخذي لن ، وحدك تكونين جرتناه ان -
 

 في الصغار، أشبالها لم على وحرصت ،المتداعي المنزل هذا في ما جمع في تعبت هي
  .قلبها ونبضات جبينها بعرق لهم غزلتها التي الحب جنة

 
 ،منها قطعة باع نقود إلى احتاج كلما ؟لتقتنيها نفسها حرمت التي األثاث قطع أين ولكن

  .ألحبابها تظل كي جاهدت ،األوالد أسّرة إال يتبق فلم
 
  .وأكثر األولى، روعتك إلى سأعيدك ؟،نسيت هل ؟األيام تلك جميلة كنت كم -
 

 يبذل أن والحب، للجمال المتعطش اإلنسان تدعو ،تغري ورودها ،المشترين عدد يزداد
 ببهاء والتمتع ،النقود بصرف تغري فتانة أياد روعة. ...الفن ببهاء يحظى كي نقوده كل
 ال األعزاء األوالد تجعل كي ،األمرين تعاني وهي مرت طويلة سنين ،الرحمن وهب ما

  .كاألموات ويعيش ،حيا كان من فقدان بألم يشعرون
 
 جعلهمسأ وأبناؤك ،بعينيك الدمعة تمر ولن ،معي تندمي لن ،محبّا زلت ما ،جيدا فكري -

 هفواته عن التغاضي يجديك لن ،يطول صبرك تجعلي ال ،واهتمامي بحبي يتمتعون
 من نفسك ارحمي ،الكثير تحملت لقد ،مني أكثر الحقيقة هذه تعرفين وأنت ،شيئا الكثيرة

  .رجائي تخيبي وال المتواصل العناء هذا
 

 هل ،األبوة معنى ميفه وال الرحمة يعرف ال لمن تتركهم ان تملك ال صغار، أوالدها
 القلب بضعة وهم تتناساهم وكيف يعيشون؟ كيف تدري ال وهي بالهناء الشعور تستطيع
  .؟الحياة ومطلب

 
 :جيبه في يضعها ،جمعها البائعة استطاعت التي النقود يعد ،اآلخر يدخل

   المساء هذا عمل سهرة عندي -

 

 

  
  ربشة حيبص
 قارعلا
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 في. إلطفائه يعودون وال النفس غور في شعورا الراحلون ينسى أحيانا مطفأة، حافة عند متوهجة سيجارة وراءه العجول الضيف يبقي أحيانا 

 ذراع على رأسي أسندت حين خفيف وقميص قصير بسروال نحيفا وكنت. قديمة دنيا في جديدا عجوز، عالم في صغيرا كنت عمري من التاسعة
 من والدي علينا دخل عندما أرهقاني قد واالنتظار الطويل الطريق كان. السجن مأمور بغرفة خشبية دكة على متالصقين جالسين ونحن أمي

 في واحدة بوثبة حلق من بفرحة ضحك ثم وجه، تهلل حتى رآنا أن ما لكنه اليسرى، الحارس ليد بحديد مقيدة اليمني يده كانت. لنا المقابل الباب
  . عالية سماء

  
 أليس: "إياه سائال بجدية للشاويش وتطلع". شقي ألنه الرجل هذا سجنت لقد: "لى يقول الهواء في ألعلى المقيدين الحارس ومعصم معصمه رفع

 أعلم كنت ولكني جدا صغيرا كنت". شفت؟: "قربي ليجلس يزحزحني وهو وسألني". بك يا مضبوط: "الطيب الرجل أجابه ".شاويش؟ يا كذلك
  .أرحته أنني وابتسمت نفسي، في طمأنينة أشاع أنه فابتسم صدقته، أنني قاصدا باإليجاب رأسي له أحنيت ذلك مع محبوس، أنه
 

 براءة تسعفني ولم األولى الكبار حيل تسعفه لم المرة هذه. آخر بسجن آخر، مأمور غرفة في وجلسنا زارني. طليقا وكان بعد، فيما محبوسا وكنت
 به دفع كبيرا كيسا أخرج عليها عثر وكأنما ثم البهجة، طائر من ريشة عن المقبضة الغرفة في مفتشا بقلق حوله فيما يتطلع راح. األولى السنوات

 :قائال المأمور أنف تحت
 فابتسم. بيده ضحكته المأمور ودارى" .  واحدة دفعة كلها بمرورها لتسمح واألقالم والورق والبن الشاي معا الممنوعات كل هنا وضعتُ "

  ".شفت؟: " كالم دون يسألني بعينيه وضمني
 

. واحد مليم معنا يكن ولم باخرة، ظهر على بيروت إلى لنغادر اإلسكندرية، إلى القاهرة من السر في نرحل وأن معا نكون أن لنا قدر ثالثة مرة
 حل وعندما. كاليتامى شاي قدح ونشتهي صوبه نتطلع البحر هواء في أمامه جالسين ونحن اليوم طيلة الباخرة سطح على مفتوحا البوفيه وكان

 ليل من الجو وتلون أبوابه البوفيه أغلق عندما مساء التاسعة حتى ساكنا يحرك ولم". حال؟ نجد ألن: "نفسي وسألت األمل فسحة ضاقت الغروب
 على يحتج الباخرة قبطان إلى اتجه أن بعد إال أفهم ولم". نشتهي ما كل ونشرب سنأكل اآلن  الحمد: "نافخا واقفا ينتفض فوجدته حولنا مبكر

  .اللذيذة والمشروبات األطعمة بمختلف حافلة وليمة لنا وأقام به بالترحاب ففاض القبطان إليه وتعرف! مبكرا البوفيه إغالق
 

 يرشنا نراه ال وموج المتأرجح، الباخرة سطح على واضح قمر ضوء تحت معا ووقفنا. خواطره في سارحا الليل كان القبطان غرفة غادرنا حينما
 :هامسا على ينحني وهو المتدافعة ضحكاته يكتم راح ثم وحدنا، أننا يستوثق حوله تطلع. خفيف برذاذ السور تحت من

  ".شبعت؟"
 

 له أحكي نلتقي حين وكنت المؤقت، حبسي في آلخر حين من يأتيني وكان األبدي، محبسه في عليه أتردد أخذت األخيرة، للمرة غادرني عندما
 بأن له أقطع كنت. قديمة أحداث من نتف برواية لالكتفاء يضطر كان ألنه يتألم فكان هو أما وطرائف، حوادث من حياتي على يطرأ مما بعضا

 رذاذ من الذاكرة وعته ما مرة كل نحمي أن بإخالص نحاول كنا ذلك ومع. وتعب شك نظرة نحوي يسدد فأراه تكررت، مهما ممتعة حكاياته
 يتحدر وصوتي ينعس، أن يلبث ما ثم مفتوحتين، بعينيه يحتفظ أن مجتهدا بأسى يبتسم جانبي من المحاولة حرارة أحس إذا وكان. الوهم الوجود

ً  رتيبا بالحكايات إليه  في زهران عم وحكاية بناتها، عن عمتي قالته وما وقعت، التي والشجارات الحي، في أحداث من استجد ما أقص. أليفا
 .الواسعتين عينيها الدنيا في وفتحت نهديها وشرعت غليظتين ضفيرتين أرخت التي بهدى هام حين القبة حدائق
   إليه وأعود قليال، ينعس أتركه
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