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

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

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

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

ا سويعة، لو عانقت فيه 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
وترجمة دراسات عن  المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية،

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 كاتبمجلة الالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في 

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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 يكية في هذا الكون يعتمد على شعار أصبح عرفا سائدا أن كل ما تقوم به الواليات المتحدة االمر
  ".مكافحة اإلرهاب"أوحد أال وهو 

  
تتحفنا الواليات المتحدة األمريكية، وتتماهى معها الدول االوروبية جمعاء باالضافة إلى دول ... واليوم 

الخليج قاطبة، مع دخول على الخط من مرتزقة ليبيا وتونس باالضافة إلى اليسار المرتزق في لبنان، 
  ".الديمقراطية للشعوب"حفنا هذه االدارة باعتمادها أسلوبا جديدا وعصريا في حروبها باعتماد شعار تت
  

للوهلة األولى، تبدو الشعارات األمريكية واألوروبية في غاية الجمال وإنسانية األبعاد وبالتالي تقود، 
إال أن ". الدولية واإلنسانية التسامح والعدل في العالقات"وبشكل تلقائي، لشعار اجمل عنوانه العريض 

الحقيقة، وكما بات يعرفها الجميع باستثناء من استبدلوا قبلتهم بالبيت األبيض، أن ما تقصده الواليات 
فالواليات . المتحدة األمريكية من رفع هذا الشعار مختلف تماما، وبعيد كل البعد عن معانيه اإلنسانية

ي مارس، وال يزال يمارس، القمع واإلرهاب بكافة أشكاله المتحدة األمريكية هي البلد األول الذ
  .وأنواعه، والالئحة طويلة

  
الهنود الحمر، تجارة العبيد، التمييز العنصري "فلنبدأ من تصفية السكان األصليين في أمريكا الشمالية 

تنام ضد المواطنين السود، قمع وإرهاب أمريكا الالتينية بكل دولها، الحرب التي شنتها على في
وحروب الهند الصينية، إغتيال سلفادور الليندي رئيس تشيلي المنتخب ديمقراطيا، حصار كوبا، تدمير 
العراق وارتكاب أبشع المجازر بحق العراقيين، الدعم المطلق لحّكام إسرائيل، ودعمها المباشر لهم في 

جويع ت... ر الحجرية، ومؤخرا وتدمير ليبيا واعادتها إلى العصو.اغتيال لبنان، كل لبنان، بشرا وحجرا
كل أرض فرض التهويد على .. .وأخيرا ... تحت راية نشر الديمقراطية والحرية... لبنان وسورية 

  .فلسطين
  

إن معنى اإلرهاب في القاموس األمريكي القبيح واضح وال تشوبه شائبة، وال يحتاج إلى خبراء 
  :لترجمته وشرحه، ويمكن تلخيصه بالتالي

  .لمة أو أغنية أو قصيدة تكتب ضد هذه السياسة القبيحةإنه أي ك -
وهذا يعني أن الدفاع أو التأييد . إنسانية-إنه أي عمل يرفض الرضوخ والركوع لهذه السياسات الال -

  .ألي قضية عادلة هو نوع من أنواع اإلرهاب
  .أي محاولة للدفاع عن الورد في بالدنا هي عمل إرهابي -
  .أي محاولة للدفاع والذود عن تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا هي عمل إرهابي -
  .أي محاولة لرفض ثقافة الماكدونالدز والكوكا كوال، وثقافة تشريع اإلغتصاب هي عمل إرهابي -
  .أي محاولة للدفاع عن خبزنا اليومي هي إرهاب ما بعده إرهاب -
والتضامن واإلخاء اإلنساني، وأي نداء للحرية من أجل وأخيرا، وليس آخرا، فان أي نداء للسالم  -

  .حياة أفضل بال جوع أو مرض أو خوف أو استعمار، هو اإلرهاب بعينه
  

وما يجعل الصورة أبشع وأكثر سوادا، أن التعريف األمريكي لإلرهاب والديكتاتورية ونشر القيم 
علمانيين ويساريين وشيوعيين "ه من بعض الـ واألقبح تبنِّي. الديمقراطية االمريكية أصبح متبنّى عالميا

عرب، عدا عن تجنيد كتاب ومفكرين وفنانين لتنفيذه تحت شعارات ظاهرها إنساني وباطنها " وقوميين
  .ال يعلم به غير قنصليات السفارات األوروبية واألمريكية

  
شطاء أفراد لقد أصبح مصطلح اإلرهابي يطلق على أي مجموعة سياسية أو اجتماعية، أو حتى ن

  .يعارضون هذا الشعار األمريكي القبيح
  

. بعد كل ما تقدم، فإن النضال إلسقاط وإفشال السياسات األمريكية ال يجب أن يكون عمال تضامنيا فقط
يجب أن يكون . ..ياة الكريمةإنه واجب أخالقي يقع على عاتق كل إنسان محب للسالم والعدل والح

متحدة األمريكية ومحاولة سيطرتها على مقدرات الكون واجبا إنسانيا النضال ضد سياسات الواليات ال
  .عالميا

  
من أجل كل هذا، يتوجب على القوى السياسية في أوروبا، أمريكا الالتينية، أمريكا الشمالية، وبالطبع 

مع في الدول العربية، إن بقيت، التوحد ومقاومة هذا اإلرهاب األمريكي، والذي سيقود حتما ليس إلى ق
ومن هذا المنطلق، فإن . دول وشعوب أخرى، بل سيمتد ليقمع كل صوت حر أينما كان مكان تواجده

النضال السقاط المشروع األمريكي ووأد السياسات الفاشية للواليات المتحدة األمريكية في مهدها، هو 
   سع لكل البشرالوسيلة الوحيدة لـتأمين مستقبل أفضل ألطفالنا القادمين، ومن أجل كرة أرضية تت
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 تتحالف ضدهم . 2023صاب اللبنانيين هلع كبير جراء زلزال العشرين من شباط أ
كان غير متوقع، أو باألحرى ال يمكن وكلها . كوارث من صنع البشر وأخرى طبيعية

فهل تحالفت . االقتصادي، وبعضها صنع األقدار-بعضها صنع النظام السياسي. توقعه
قوى السماء واألرض وما في باطن األرض لسلب ما يملكون، وما كانوا يملكون من 

بابه األشياء المادية، ومن سوية عقلية أو استقرار نفسي، إذ دخلوا المصير المجهول من 
. ، خائرة قواهم“منتوف ريشهم”يدخلون هذا الباب ويصلون الى اآلتون وهم . الواسع

يخضعون إلذالل الطبيعة لهم، كما إذالل طبقة حاكمة ال تقل عن زالزل الطبيعة قسوة 
 .عليهم وهزءاً بهم وسخرية منهم

 
ارسه النظام حّل اليأس واإلحباط عند اللبنانيين بعد ثورة تشرين مقابل النصب الذي يم

السياسي، والسلب الذي يمارسه النظام المصرفي، والعجز الذي تصر السلطة على 
، وطلب العزلة واالنعزال لدى الطوائف على تنوعها، والتراجع العقلي “التحلي به”

  . واألخالقي لمن يبقى في البلد، وعكس ذلك لمن يخرج منه
  

إضافة الى البحث عن سبل العيش؟  أال نرى الهجرة صارت مالذاً لسوية ذهنية وعصبية،
ما معنى التمّسك باتفاق الطائف، مداهنة أو جدياً، مع تعطيل الدولة والنظام وتدمير 
السوية الذهنية؟ ألم يكن اتفاق الطائف أداةً إلنهاء الحرب األهلية واستعادة الدولة لقواها؟ 

  قضاً كلياً؟ أال يتناقض التمّسك باتفاق الطائف وتدمير الدولة والنظام تنا
  

الزلزال ينتج عن تصادم ما تحت األرض ويفّرغ طاقات هائلة، أما عندنا فالصدام بين 
طوائف المجتمع هو ما يؤدي الى فقدان الحيوية لدى المجتمع، عدا الطاقات التي تتجّمع 

وكالهما ينتج . لدى الطبقة الحاكمة بما يجعلها قادرة على سلب المجتمع مادياً وروحياً 
) المرفأ وغيره(على كل حال، زالزل االنفجارات  .اب ودمار وقتل وتشريدعنه خر

واالغتياالت والسلب ثم اإلفقار المفاجئ ال تقل فداحة عن زالزل الطبيعة، أو ال تقل أثراً 
 ً ً ونوعا أحد المشتركات بينها هو تجهيل األسباب . وإن اختلفت الطاقة المسببة كما

 .ي عتمة ليليراد لنا أن نبقى ف. والنتائج
 

ال نعرف عن الحدث إال أنه حدث، أما األين، والكيف، واللماذا، فال سبيل الى الجواب 
حتى . أليس هذا ما يفعله زلزال األرض؟ كنا في المعلوم ونذهب الى المجهول. عليها

اآلن، والحمد لذلك، ال إصابات من جراء الزالزل الطبيعية التي نسميها هزات، أما 
اسية واالجتماعية، وما يفعله حكام لبنان، العلنيون والمستترون، فهي أدت الزالزل السي

فهل نحن تحت وطأة . وربما تؤدي الى الكثير من اإلصابات وخراب البشر والحجر
 زلزال دائم؟

 
في البلدان األخرى حيث الزالزل طبيعية، تهرع الدولة وبعض القوى الخارجية 

منازلهم، أو على المدى البعيد إلعمار ما تهدم،  للمساعدة، إن كان لغوث الذين فقدوا
إضافة لالهتمام الالحق بمعرفة اإلصابات المميتة، خاصة أنه يتعيّن انتقال ملكية 

  .العقارات واألموال الى األحياء، وإال صارت الملكية نوعاً من المشاع الذي ال يملكه أحد
 

الخسائر في األرواح هشاشة البناء حيث وقعت زالزل الطبيعة أدت الى ضخامة 
والملكيات، وما ذلك إال نتيجة تواطؤ السلطة مع أصحاب ومتعهدي بناء العقارات؛ هذا 
التواطؤ ليس نتيجة فساد وحسب، بل يتعلّق ببنية النظام والعالقات السائدة في دوائر 
 السلطة، وبين السلطة والطبقة العليا، إذ تعمد هذه الى زيادة أرباحها من عقود البناء

بمخالفة القوانين، وأحيانا بالتقيّد بقوانين لم تعد تصلح لمرحلة ازداد فيها السكان زيادة 
زيادة األرباح تنتج عن خفض الكلفة باستعمال مواد . كبيرة، وازداد الطلب على المساكن

  . سيئة أو أقل جودة مما يجب، او زيادة أسعار البيع
  

. ها هي في النهاية مسألة وجود وهيبة الدولةإن قوانين البناء وتحديثها وإصالحها وتطبيق
وجودها كدولة ال كمجرد سلطة ألعالي الطبقات، وهيبتها أو باألحرى جديتها في تطبيق 
القوانين بالتكافؤ على الجميع، واألهم من كل ذلك إلتزام السلطة بمصالح شعبها الراهنة 

ً يعني الشرعية . والمستقبلية، دون تمييز ومحاباة خاصة إذا طبّقت القوانين مع إلتزاما
ما حققته دول في بلدان أخرى كاليابان . احترام حقوق الطبقات األدنى، وأهمها السكن

احتقار الناس للسلطة . ومثيالتها يدعو الى اإلعجاب، وما حققته دولنا يؤدي الى االحتقار
  . واحتقار السلطة للناس، بما يعني فقدان الشرعية

  
حديث، من جيولوجيا وغيرها، توّقع الزالزل بزمانها ومكانها، ال يستطيع أهل العلم ال

لكن أهل السلطة يستطيعون توّقع نتائج الزالزل متى حصلت وأخذ االحتياطات بسن 
إن التعاون أمر معروف . القوانين المالئمة وتطبيقها والتحّسب للطوارئ وأعمال اإلغاثة

القانون والتطبيق والتدريب أمر واجب بعد كل كارثة، لكن جعل التعاون دائماً عن طريق 
وإال تكون الدولة مستحيلة، والسلطة على غير خدمة الناس، بل بالتواطؤ مع أصحاب 

 .الثروات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفساد أصيل في البنية الرأسمالية، لكن دوالً يكون فيها الفساد 
ً للعمل واإلنتاج والخدمة للناس، ودوالً مثل ما هو  مصاحبا

صر فيها الفساد على نفسه، فال عمل وال موجود في منطقتنا يقت
إنتاج وال خدمة للناس، بل ال إهتمام بحياة الناس ومصيرهم؛ فهم 
في نظر هذه السلطات مجرد قطيع متشكل من رعايا ال لزوم لهم 

سلطات االستبداد . وأحيانا أن يموتوا أو يهّجروا. إال أن يخضعوا
هي حسب  تريد دائماً شعوبها حسب مزاجها وليس أن تكون

 .يحكمون الناس وكأنهم أموات. مزاج الناس
 

أدت سياسات السلطة عندنا، في لبنان، الى زلزال اجتماعي يشبه في نتائجه الزالزل 
فصيلة الزومبي المتخيلة تتشّكل من أموات أحياء، أموات . الطبيعية في بلدان أخرى

ً الذي شبّه ذل. صرنا كذلك أحياء ال يرزقون. يمشون على األرض . ك بالجحيم كان محقا
   لكن هذا ما حدث. ما أراد أو تمنىربما لم يكن ذلك 
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  مع هذا اإلفالس الفكري والروحي واإلبداعي واالنحطاط
واالنهيارات الشاملة والتخلف والتأزم واالنسداد العام والفقر 
والتصحر العقلي وانهزام المنطق وتفرعن الجهلة واألغبياء يعود 

الثقافي المتمكن والذي يقود عملية غسل الدماغ الجماعي اللوبي 
الممنهج لمداعبة المشاعر واألحاسيس وإثارة النعرات المذهبية 

ابن آكلة األكباد " (معاوية"وتأجيج الفتن عبر طرح مسلسل 
حسب الرواية، إياها، والتوصيف السائد في األوساط المرتبطة 

بن عتبة، زوجة أبي سفيان وتوابعها العقائدية والمقصود بها هند 
والكت كبد الصحابي " المشركين"بن حرب، التي شهد أحداً مع 

  ).الهاشمي حمزة بن عبد المطلب، لكنها أسلمت فيما بعد
 

وما زال التيـّار القرشي مصراً على تلميع وتجميل وأسطرة وتقديس القتلة والزناة 
قديمهم بصور الزهد والورع والتقوى والغزاة الزناة الطغاة السباة والحكام المغتصبين وت

واإليمان، واإلمعان في الغوص في ذاك التاريخ والنبش واستحفار واستجالب الترهات 
واألكاذيب في عملية التدجين والترويض وغسل األدمغة الكبرى والسطو عليها 

عام في استراتيجية االستعباد واإللهاء لهذه المجموعات البشرية  ١٤٠٠والمستمرة من 
باتت عمليا خارج خرائط  -أي الشعوب-وإشغالها عن اللحق بالركب الحضاري، والتي

  .الجغرافيا وتتعثر بالوقوف على مدارج التاريخ وتتساقط، تباعاً، على مسارات االنطالق
 

واألهم، ها هنا، وبعجالة واختصار موجز وشديد، وفي هذه المعمعة والمأزق األخالقي 
مي والحضاري الكبير، ما هي الدروس االخالقية والمواعظ واالنحطاط واالنسداد القي

والِحـكم والعـِبر التي يمكن للمرء استخالصها من سيرة غاٍز وطاغية وقاتل عسكري 
وسياسي بدوي خبيث ماكر مستبد ملوثة يداه بالدماء وماذا لدى محتل ومغتصب لدولة 

مجتمعاتنا من خالل هذه وشعوب اخرى؟ وما هي اإلسقاطات التي يمكن ان نسقطها على 
الشخصية الموبوءة بالغل والحقد والكيد والغدر والخبث والمؤامرة في مجتمعات منقسمة 
ً بسببه وسبب أمثاله من الغزاة المحتلين  أفقيا وعاموديا وطائفيا ومذهبياً وعشائريا

ة وأبهة وسيرتهم الخالفية اإلشكالية، وما الحكمة والغاية في إعادة تعويمه وتقديمه بفخام
وصورة جميلة درامية وبهية ونقية، حيث ما زالت صراعاتهم السياسية تلقي بظاللها 
الثقيلة على شعوب المنطقة وتذكي الصراعات وتشعل الفتن والحروب األهلية السيما أن 
الرجل كان أحد قطبي الصراع الدموي البدوي القبلي التاريخي الفتاك الشهير الذي كان 

م مؤسس وصاحب الدعوة ونعني به علياً ابن أبي طالب، حيث تسبب طرفه اآلخر ابن ع
صراع هذين الرجلين على السلطة السياسية والنفوذ والمال بسفك دماء غزيرة من 

وتوريث أحقاد ال تنتهي، وحقن الذاكرة الشعبية والعقل " الدعوة"بما تسمى " المؤمنين"
  ...الجمعي بكراهيات تاريخية ال تمحوها األجيال

 
غير أنه من المحتمل أن الجهة التي تقف وراء المسلسل، تحاول استفزار تلك الجهة 
السياسية اإلقليمية األخرى الفاعلة في قضايا المنطقة، أي إيران، واستغضابها ومناكفتها 
درامياً، بعد مناكفتها ميدانياً، والتنمر عليها مذهبياً، واستعراض إمكانيات وعضالت القوة 

مليون دوالر،  ١٠٠عبر تخصيص رقم إنتاج دوالري خرافي وهو " اعمةالن"المنتجة 
وقدرة هذه الجهة المنتجة على السيطرة على الشارع وتحريكه واستمالته وادعاء ملكيته 

الهوى، وان " سني"الحصرية واإليحاء إليران وإرسال الرسائل لها بأن الشارع 
ر فاشلة وغير مجدية، وأن هذه محاوالت نشر التشيع وتغيير الهويات الطائفية أمو

الشخصية اإلسالمية التي تستفز إيران إيديولوجيا وعقائديا قادرة على استنهاض الشارع 
السني وكسب تأييده في معركة الطحن العقائدي والسياسي الشرسة القائمة بين الطرفين 

حول وال المتحاربين للسيطرة على المنطقة ومقدراتها وترويض وتدجين شعوبها التي ال 
عملياً،  -أي الشعوب-قوة لها في صراعات التجاذب التاريخي بين الفريقين والتي تعتبر

ضحية لصراع عبثي ال جدوى وال طائل منه سوى المزيد من التخلف واالنحطاط 
والتخبط والدوران في ذات الفراغ العقائدي، والتراجع الحضاري والقيمي القائم مذ بزغ 

ع والحرب على المجتمع والعقل في بدايات القرن السابع وبدأت بوادر هذا الصرا
الميالدي في ذاك الجزء المسحور بصحراء العرب والمبتلى بالخزعبالت والشعوذات 

  "..أساطير األولين"والخرافات و
 

كان الصراع عمليا بين دمحم وبني امية، وفي احد وجوهه، صراعاً على النفوذ والزعامة 
انت بيد بني أمية، وبين فـَْرعـَين قبليين هما بنو هاشم وبنو أمية وقيادة المدينة، التي ك

حيث كان بنو امية أعلى كعبا وقوة وهيمنة وسطوة مالية وتجارية في مكة في تلك األيام 
ً وبعالً لـ سيدة "حين تقدم التاجر دمحم، الذي كان، وقتها، وكيل أعمال وممثالً تجاريا

والتي كانت أحد أقطاب المال واألعمال في  خديجة) Business Woman" (األعمال
مكة يومها لمنازعة ومنافسة أعيان قريش التاريخيين، ومقارعتهم في عقر دارهم والذين 
كانوا يسيطرون على طرق التجارة ويتحكمون بها، والمشرفين والممولين ومدراء حملة 

رها دمحم الحقا في حركة االستيراد والتصدير وادارة القوافل بين دمشق ومكة والتي ذك
، مدعياً النبوة وحمل رسالة سماوية من قوة غيبية أطلق عليها اسم "إيالف" قرآنه باسم 

هللا الذي فّوض دمحماً فيها حكم البشر وتولي إدارة شؤونهم بالحياة، وكان ما كان وبقية 
و دين ، ه)دعوته ورسالته(القصة معروفة، وكان دمحم قد أعلن في تصريح له بأن اإلسالم 

ودولة، بمعنى هو منظومة قيم ونظام حكم سياسي إلخضاع البشر والسيطرة عليهم 
وحكمهم، واستطاع دمحم السيطرة السياسية وتسيد وزعامة قريش بعد حملة عسكرية 
تّوجت بفتح مكة، وهكذا انتزع القيادة والزعامة والقوة والنفوذ من بني أمية ووضعها 

، وهم حديثو عهد بالسلطة )علي وساللته(ني هاشم بشكل مؤقت لم يدم طويالً في ب
والنفوذ وعوالم المال، والذين لم يتمكنوا من الحفاظ عليها وفشلوا في االستمرار بالسلطة 
السياسية التي انتقلت لبني أمية، الذين لم يقبضوا، أساساً، قصة نبوة دمحم، ومما قاله بهذا 

ً القصة يزيد بن معاو  :ية وبِها ينسف الرسالة النبوية من أساسهاالصددً، الحقا، ملخصا
بالمختصر المفيد يقول يزيد هنا اإلسالم (لعبت هاشم بالملك فال خبر جاء وال وحي نزل 

  ).كذبة وخرافة
 

يعتقد المؤمنون بوجود (ولم يؤمن رموزهم بالنبي وبما تسمى الرسالة السماوية الجديدة 
دير الكون من هناك مع مجموعة من كائن خرافي عمالق يعيش بالسماء السابعة وي

الحاشية والمساعدين والسكرتارية العبرانيين مثل إساقيل وميكائيل وجبرائيل وعزرائيل 
، واستمر الصراع لليوم )ووو ويسمونهم بالمالئكة ويرسل لهم هؤالء األنبياء من هناك

وسني وما زال يتجدد بأشكال عدة حتى اليوم بين أموي وعباسي، وصفوي وعثماني، 
أي -وشيعي، وإيراني وسعودي، وبعث سوري وبعث عراقي، ووو وهذا المسلسل

ما هو إال احد تجلياته الحداثية العصرية الناعمة المتجددة، واليوم، وبدل قوافل  -معاوية
قريش الشامية وسلعاتها من القمح والتين المجفف والزبيب هناك قوافل وسلع ذهبية 

وهي النفط والغاز، وشعوب " اإليرانية"وهاشم " عوديةالس"أخرى تتنافس عليها أمية 
  ....العصري هذا" إيالف"المنطقة األسيرة، ومسلسل معاوية يقع في قلب صراع 

 
وكما استطاع بنو أمية استعادة السيطرة على قرار مكة بعد سيطرة بني هاشم عليها لفترة 

ً ومن ثم االنتقال للسيطر حلمهم (ة على دمشق محددة عبر دخولهم اإلسالم افواجا
اليوم إعادة السيطرة على عواصم " السنة" التجاري التاريخي القديم، يحاول بنو امية 

" بنو هاشم"المنطقة التاريخية بغداد وصنعاء وبيروت، وأهمها دمشق، بعدما سلبهم إياها 
خ نفسه فهل يعيد التاري. اإليرانيون بعد ثورة الخميني، وتبنيهم الستراتيجية تصدير الثورة

وينجح بنو أمية بالسعودية في استعادة الزعامة والقيادة والنفوذ وتحجيم دور بني هاشم 
  مرة أخرى كما فعل بهم بنو أمية ومعاوية في يوم ما من أيام التاريخ؟

 
ومن جهة اخرى، يعتبر معاوية مؤسس دولة الخالفة االستبدادية الوراثية الملكية 

ب واألرض ومن عليها، وهذا هو األنموذج العضوض وتوريث السلطات والشعو
السائد اليوم في عموم أنظمة الخالفة بالمنطقة القبلية " العربي واإلسالمي"السلطوي 

العائلية الوراثية، ويعمل المسلسل عبر تمجيد وتقديس وتلميع وتأليه وتفخيم هذه 
سلوبه الشخصية، وله رسالة موازية، وهي تقديس وتأليه وتمجيد واألهم شرعنة أ

وأنموذجه السلطوي الفذ االستبدادي الوراثي، ولذا ترى األنظمة االستبدادية والقمعية 
والوراثية اليوم في المنطقة المستقتلة على السلطة والمال والجاه الفارغ والتحكم برقاب 
الناس، أكثر من تتغنى باألمويين ومعاوية وحضارتهم وأمجادهم وفتوحاتهم ونظامهم 

تبد الوراثي وتتغنى بهم وبرموزهم حد العبادة والتاليه وأنهم على النهج السياسي المس
مقدسة " تقاليد"األموي سائرون وأن ما يفعلونه من ظلم وقهر واستعباد واستبداد هو 

  ...مستوحاة من النهج األموي
 

ال قيمة، عمليا، فنية وال فكرية أو فلسفية وال أخالقية، تذكر لهكذا مصفوفة كالسيكية 
ائية مبتذلة ومتآكلة من المسلسالت، ولن يعمل مسلسل معاوية إال على إذكاء روح دع

التعصب التاريخي، ونقل الصراعات والخالفات إلى مستويات وصعد جديدة، واستمرار 
ودوامة ترسيخ أحقية وصوابية " مسلسالت"إعادة إنتاج الكراهية واألحقاد واستجرار 

  ...اكوشرعية هذا الفريق في مقابل وضد ذ



 

 

  

 ةيروس



 

  

7 – The Leftist Writer ::  Issue No. 77 :: March  2023 
The Leftist 

Writer 

 
 
 
  ليست هذه هي المّرة األولى التي أكتُب فيها فصول

دراسة ما تُناقش قضيّة فكريّة معيّنة وأجلُس أنتظُر 
صاحبَها الّذي سيطلبُها منّي، وإن كنُت ال أعرُف عنه 

ئاً، لكّن ذاتَي العليا تُْعِلُمني بأّن الّطارَق ال حتَم َسيَأتي شي
ه له بشكل خاّص، إْذ من  وبأّن ما أنا بصدَد كتابته ُمَوجَّ
خالله سيصُل إلى أكبر عدد من القّراء لتعّم الفائدة وينتشَر 
وَهُج الحرِف في كّل مكان، وهو األمر الّذي حدَث لي هذه 

وإنّي ألذُكُر . دّراسة التي بين يديكالمّرة أيضاً بشأن هذه ال
كيَف أنّني في الوقِت الّذي كنُت منهمكة في كتابة فصولها 
بشكٍل تلقائّي وتسلُسلّي رامية إلى هدم بعض المفاهيم 
المتجذّرة في الفكر اإلنسانّي والتي أعتبرها من بين أهّم 
أسباب هذا الخراب الروحّي الّذي أصاب اإلنسانيّة، 

أَُمْحِوُر كّل الفصول حوَل قضيّة الشّر من وجهة َوَجْدتُني 
صاحُب "نظٍر خيميائيّة إيزوتيريّة محضة إلى أن أتى 

وطَرَق بابي، وأعني به هنا المفّكر والفيلسوف " األمر
عرَض علّي بعض : )1(عبد الجبّار الّرفاعّي . العراقّي د

قضايا (كتبه القيّمة، وأرسَل لي أعداداً معيّنة من مجلّة 
" الشرّ "، ثّم اقترَح علّي الكتابة عن )2() سالميّة معاصرةإ

ابتسمُت وسألُت نفسي سؤاالً . في العدد الجديد منها
ً ال أقّل وال أكثر أيُّنا كان أعلَم بما يشغل بال : مجازيا

اآلخر، وأيّنا كان ينتظُر اآلخر حقّاً؟ أجبُت على الفور 
ّ يطرُق بابي، وحرفي : وقلت جاهٌز اآلَن هذا عارٌف با

ورهن إشارتِِه، وقد كتبُت الكثير في الموضوع الّذي 
اقترحه بشأن المجلّة، وما بقي قابعاً في بئري، وجب اليوم 

وهكذا فعلُت، وأنا . قبل الغد سكبه فوق اللّوح اإللكترونيّ 
وهل يُمكُن ! هل يلتقيان شرٌّ ُمطلَق وِعشق مطلَق؟: أتساءل

دّث عن الشّر وقضاياه في لعاشق محترق بالمحبّة، أن يتح
إنّها حقّاً معضلة المعضالت، ال سيما ! الكون والوجود؟

وأّن العارف الحّق ال يرى في الوجود أّي شّر، بل الكّل 
عنده خيٌر، يراهُ إزاراً من النّور والبهجة والفرح قّمط به 

لكن والحال أّن الكثير من النّاس . الخالُق الكوَن منذ األزل
راه العارُف، وال يؤمنون بما يؤمن به، فال بدّ ال يرون ما ي

له أن ينزَل هذا األخير من العالم األعلى إلى العالم 
األدنى، ويخرَج من رحابة النّقطة، ويدخل على مضٍض 
إلى ضيق العبارة للتّعبير عّما ال يَُعبَّر عنه بالكلمات، 
َم أجوبةً لمن يسأل عن هذا هللا الذي أصبح النّاسُ   ويُقَدِّ

ينعتونه بغير العادل، المختفي خلف صمته المريب أمام 
كّل ما يجري في الكون من شرور بما فيها الحروب 
والكوارث الطبيعيّة واألمراض والمصائب الحياتيّة 
اليوميّة وما إليها، مّما دفع بالغالبيّة العظمى إلى إنكار 
وجوده بالكامل، ماداموا لم يستطيعوا أن يجدوا لليوم 

كاملة وتفسيرات منطقيّة تُبّرر سماَحه بحدوث كّل  إجابات
هذه المآسي في حياة البشريّة دون التدّخل من أجل إيقافها 
وهو الّذي نسب إليه أهل اإليمان والالهوت والعرفان 

  !خلق الكون بكّل عوالمه
 

من حّق أّي شخٍص أن يرى األمور بهذه الّطريقة 
كذلك أن ينكَر ويفّسرها من منظوره الخاّص، ومن حقّه 

الخالَق مادام ال يرى فيه األهليّة للحيلولة دون وقوع 
الشّر، وحدوث األلم، وتفّشي األمراض واألوبئة، واندالع 

ً أن يطالب أهل . الحروب في كّل مكان ومن حقّه أيضا
الحقيقة باإليضاح، وسؤالهم من أين لهم بالفرح في عالم 

رهُ الحروب، وتقتلهُ يضجُّ باأللم، وبالّسكينة في كوكب تفجّ 
ومن حّق أهل الحقيقة أن يدلوا بآرائهم في هذه . األمراض

القضيّة الّشائكة كّل وفق إشراقة النّور في قلبه وعلو هّمته 
ومن هذا المنطلق أقول إّن . وقّوة عزيمته وعمق عرفانه

أّول طريق لكشف الّستار عن هذه اإلشكالية معرفة 
 نفَسه فإنّه لن يمكنه بأّي شكل النّفس، ومالم يعرف اإلنساُن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من األشكال أن يعرَف ربَّه، ولن يمكنه بالتّالي أن يفهَم 
الكون وآليات الخلق وحركة الخالق فيه، وسيبقى هكذا 
يخاِصُم خالقَه ويراه السبَّب في كّل ما يلحقُه من أذى إلى 
األبد، وإذا ما تعَب من األمر، فإنه سيبحث غالباً عن قّوة 

رى يُعَلّق عليها أسباب فشله وآالمه، ولعّل غيبيّة أخ
  !أشهرها إبليس

 
اعلم يا أيّدك هللا بلطفه ومحبّته ورحمته، أّن معرفة النّفس 
هي من أشرف العلوم وأرقاها، وال تُعَطى مفاتيُحها إّال 
لمن انتسب إلى المدرسة اإللهيّة؛ مدرسة العرفان والوالية 

أن تكون مدّججاً  واألسرار الكبرى وهي ال تحتاج منكَ 
بالّشهادات األكاديميّة واأللقاب العلميّة الطنّانة وما إليها، 
وإنّما تحتاج منَك فقط إلى قلب طفٍل وعقل ولّي عاشٍق، 
ً من أصعب الّشهادات العرفانيّة التي يُمكن أن  وهما معا
يحصل عليها سالٌك في طريِق هللا، وهما المفتاح إلى 

عليَك وكيف صنعك الخالُق  عوالمك الدّاخليّة للتعرف
معجزة ليس في الكون لها مثيل، من هنا البداية ومن هنا 

 ً ، وهل : سنمشي معاً خطوة خطوة لنعرف معا ما الشرُّ
يوجد حقّاً، وهل وجوده مرتبط بتجلّي األضداد، مّما قد 
ً من باب الحّب  يدفعنا لتكون لنا وقفة مع الخير أيضا

 !والمحبّة

 
 
 

لكي تعرف نفسَك، ال بدّ لَك أن تتجّرد من كّل شيء 
كشجرةٍ ضربتها ريح صرصر في ليلة عاصفة ولم تترك 
منها أثراً، وإذا تجّردَت دخلَت إلى مقام الفناء، واتّصلَت 
بملكوت القُدس في حضرة األسماء والصفات اإللهيّة 
ً دون أن يلحَق بَك  وأصبحت مّمن يُؤثُّر في الخلق جميعا
أثٌر وال تأثير من أّي مخلوق كيفما كان ومهما عال شأنهُ، 
ألنَّك تكوُن قد بنيَت فراغك الكامل، والّذي هو أقصى ما 
يرنو العارف الحّق إلى بلوغه حيث ال شيء بعد وال قبل، 

وهو هذا . وال حول وال فوق وال تحت سوى الفراغ
إلى الفراغ الذي به يمكنَك أنت أيضا أيها القارئ أن تدخل 

حيث ال ماضي وال مستقبل، وال شيء . عالم الحقيقة الحقّة
يعنيَك سوى الحاضر، ليس أّي حاضر طبعاً، وإنّما 
حاضر الحضرة األزليّة األولى، حيث الُحكم فيها ليس 
على صورتك وال هيكلَك الّطيني ألنهما زائلْين، وإنما 
على قلبك وهيكلك األثيرّي، وعلى نفخ الحّق فيك عند 

واعلم أنّك معي في حضرة المحو؛ . سدرة المنتهى بلوغ
ال شيء يدوم، وال شيء يبقى، وأنا الحاضرة والغائبة في 

ولكي تدرَك قولي هذا، . الوقت نفسه، وأنا الوجود والعدم
عليك أن تكون من أهل هذا الفراغ المطلق، والمحو 
واالنمحاق الكاملْين، بحيث ال يبقى منَك شيء، وال تتعلّق 

. وال يتعلُّق بَك شيء كيفما كان أصله أو نوعه بشيء،
ولكي تستوعَب فكرة الفراغ هذه دعني أروي لك حكايةَ 
ً بين ثنايا القلب رغم كّل هذه  قريٍة مازال أثُرها عالقا
األعوام والسنين، قرية بِكر لم يُخلق مثلها في البالد، وال 

اُت رآها قبلي وال قبلكم إنس وال جان، فيها اكتفِت األّمه
بوالدة الذّكور فقط، دون أن يعرف أحد لذلك سبباً، لكن 
األمر الذي ال شّك فيه، أّن هؤالء الذكور أصبحوا اليوم 
في سّن الزواج وما من أنثى يقترن بها كّل واحد فيهم 

وهكذا . تكون من بنات جيله أو تقربه في العمر والتفكير
حلّها  باتت هذه المشكلة شغَل النّاس الّشاغل، وحار في

الفقهاء والحكماء، ال سيما وأّن القرية أصبحت في طورها 
إلى االنقراض بسبب ما لحق بقاعدتها الديمغرافية من 
شيخوخة، وعزم العديد من شبانها على مغادرتها بحثاً 
عن نساء لالقتران بهّن يكّن من أراضي أخرى بعيدة عن 

ل لها هذه القرية المغرقة في عزلتها الصوفية التي ال أوّ 
وتوالت األعوام الواحدة تلو األخرى، وشاءت . وال آخر

العناية اإللهيّة أن تبعث لرجال هذه القرية فتاة ليس لبهائها 
 وجمالها وحسنها الفتّان مثيل أو نظير، ظهرت في حياتهم
: هكذا بدون سبب وال مقدّمات، فحار الجميع في أمرها

ا، وهل من تكون، وكم عمرها، ومن أين أتت وما اسمه
هي من اإلنس أو الجان أو من جنس المالئكة البررة 

لكن ال جواب يشفي عطش السائل الحزين ! الكرام؟
اللهفان، لذا توقف الشباب عن السؤال واتفقوا جميعهم 
على التقدّم لطلب يدها من أجل الزواج بها، وبات كّل 

ً له تشاركه ما تبقّى من العمر . واحد يحلم بها عروسا
إن بزغت شمس اليوم التالي، حتّى وجدِت الفتاةُ  وهكذا ما

شباَب القرية كلّهم أمام بيتها، ففزعت من األمر فزعا 
شديداً، وخرجت لهم تخاطبهم بلسان الحصافة والعقل 

 :والحكمة وقالت لهم
جميل جدّاً أن تكونوا قد اتفقتم كلّكم على زيارتي في هذا  -

مون فهذا أمر اليوم طالبين يدي للزواج، لكن كما تعل
يستحيل تحقيقه بهذه الّطريقة، فأنتم ُكثر وأنا واحدة وال 
يمكنني أن أكون لكم جميعاً وإنما لواحد منكم فقط ال غير، 

عودوا إلى بيوتكم وال : وعليه فإنني أقترح عليكم ما يلي
ترجعوا إلّي إال بعد ثالثة أيّام، تكونون قد حفظتم فيها عن 

دّس التي نزلت على كّل ظهر قلب كلمة الوحي المق
األنبياء والّرسل واألولياء المطهّرين، وَمْن سيُظهر 

  .براعته في هذا األمر فإنني سأكون زوجته
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عاد الّشبّان إلى بيوتهم وبعد مرور ثالثة أيام كانوا في 
الموعد المحدّد أمام بيت العروس الفاتنة الجمال والفائقة 

الوحي المقدّسة  الذّكاء، واستظهر كل واحد منهم كلمة
ومن بين خمسمائة شاّب أسفر الفرز النّهائي عن خمسين 
شاّب أظهروا جميعهم تفوقهم في حفظ كلمة الوحي بالتمام 

 :شعرت الفتاة بسعادة كبيرة وقالت لهم. والكمال
يا لبراعتكم أيها الشباب المجدّون، ويا لسعادتي بهذه  -

ً النتيجة التي توصلتم إليها، لكّن المشكل م أنتم : ازال قائما
: خمسون، وأنا واحدة، لذا ال بدّ من إجراء مسابقة أخرى

عودوا إلى بيوتكم ومن يستطيع بعد مضي ثالثة أيام 
أخرى أن يُظهر لي مدى قدرته على تطبيق كلمة الوحي 

  .فإنّني سأكون له زوجة طيلة الحياة
 

عاد الشبّان إلى بيوتهم كما أوصتهم الفتاة وبعد مرور 
أيام كانوا في الموعد المحدّد أمام منزلها، وحينما  ثالثة

خرجت إليهم تحدّثت إليهم ولم تسفر نتيجة المسابقة سوى 
عن عشرة شبّان كانوا قادرين على تطبيق كلمة الوحي 

 :حقّا وحقيقة، وحينذاك نطقت الفتاةُ من جديد وقالت
لقد حقّقنا نجاحاً مبهراً، وأصبحتم اليوم عشرة، لكنني ال  -

يمكنني أن أكون سوى لواحد منكم، لذا فإّن امتحاني 
عودوا إلى بيوتكم، ونلتق هنا من : األخير سيكون كما يلي

جديد بعد ثالثة أيام يتقدّم لي فيها من يستطيع أن يظهر لي 
أنّه ليس فقط يحفظ كلمة الوحي أو يسهر على تطبيقها، 

  .عهاوإنما يُظهر لي أيضا أنّه يفهم معانيها الكامنة جمي
 

مّرت األيام الثالثة األخيرة من المسابقة، وعند الموعد 
خرجت الفتاة ولم تجد أمام بيتها أحداً، فاستغربت األمر 
كثيراً، ومّرت ساعة ثم ساعتان ثم ثالثاً، وفي الّساعة 
العاشرة ليالً طرق بابها شاّب واحد ال غير، أظهر لها حقاً 

الكامنة  قدرته على استيعاب معاني الوحي اإللهيّ 
ً وهتفت منتشية بهذه  والباطنة، ففرحت به فرحا جّما

 :النتيجة المذهلة
أنا لَك أيها الفتى الشجاع، هيّا بنا إذن لنغادر هذه القرية  -

ونذهب معا إلى لقاء والدّي لتطلب يدي منهما بشكل 
 .رسميّ 

 
غادرا القرية وحينما وصل الشاّب إلى المدينة التي تقيم 

بيتها عبارة عن قصر ملكّي باذخ، وفيه  فيها عروسه وجد
وحينما تّمت مراسيم االحتفال . تسكن مع والديها المسنّْين

ً البنتهما الوحيدة، خاطبت األمُّ الفتى العريس  به زوجا
هيّا اصعد إلى غرفة الّطابق العلوّي فزوجتك : ((وقالت له

صعد الفتى وفتَح الغرفة لكنّه لم يجد )). تنتظرك هناك
التفت وإذا به يرى بابا مفتوحا مطّال على حديقة  أحداً،

شاسعة، دخلها وبقي يمشي إلى أن انتهى إلى بحيرة كبيرة 
: حام حولها ولم يجد لحبيبته من أثر سوى حذائها الفّضيّ 

أخذه بين يديه وألقى به في الهواء، ثم غطس في البحيرة 
وعبرها كاملة وحينما وصل إلى الضفّة األخرى التفت 

القصر فلم يجد له أثرا هو اآلخر، فضحَك، وهو إلى 
يشعر في داخله بسعادة كبيرة ألنّه فهم بأّن العروس الحقّة 
التي على كّل إنسان أن يصل إليها هي الفراغُ الكامل، 

األفكار : الذي ال يتحّقق إّال بالتخلّص من كّل شيء
المسبقة، األحكام الجاهزة، تاريخ الخلق المزيّف، 

لمعلّبة، غسيل الدّماغ على كّل المستويات، السياسات ا
 .وثقافات االستكبار والّطغيان

 
 
 

أن تتخلّص من كّل شيء يعني أن تلتصق بالماء لتعود إلى 
بداية الحكاية كلّها، أْي إلى بيضة الخلق، وإذا ُكنَت تعتقد 

حّواء، أّن كّل شرور العالم بدأت بسقوط أبوْيَك آدم و
فدعني من مبدأ البيضة الكونيّة األولى أمط الّلثام عن 

الحقيقة وأعّرفَك بوالدْيَك كما لم ترُهما أو تسمع عنهما من 
قبل حتّى يظهر لَك أّال شيء في الكون بأكمله اسمه شرٌّ 

  .بالمفهوم المتداول بين النّاس
 

في البدء كانِت البيضة، وكانْت هي النّعيم والفردوس، 
فيها قطٌب ذَكرّي، وكينونة أنثويّة تعوم في الماء،  وكان

وكان هناك صمٌت كامل ُمطلق، وفجأة شاء الوعُي 
التخليقّي اإللهّي األكبر أن تظهَر الحركة، فظهرت بسّر 
وأْمِر من يقوُل للّشيء ُكْن فيكون، وبهذا الّظهور ُولدَ 

اهات الّزمان ثّم المكان، ولّما كانِت الحركةُ لولبيّة االتّج
نتجت عنها دّوامتان كانتا في تذبذب مستمّر ونبض 
يتسارع أكثر فأكثر كلّما اقترب نحو المركز مّما عّجل 
بوالدة نواة شمسيّة، لم يُكن لها أن تولد لوال تالقح القطب 
الذّكّري الّذي سقط من القسم العلوّي للبيضة ليلتحم 

هو و. )3(بالقطب األنثوي الّرابض في القسم الّسفلّي 
اإلخصاب الّذي ذكره هللا عّز وجّل في محكم كتابه حينما 

ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها : ((قال ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم ّمِ
ا  ْت بِِه فَلَمَّ ا تَغَشَّاَها َحَملَْت َحْمالً َخِفيفاً فََمرَّ ِليَْسُكَن إِلَْيَها فَلَمَّ

َ رَ  ّ ً لََّنُكونَنَّ ِمَن أَثْقََلت دََّعَوا  بَُّهَما لَئِْن آتَْيتَنَا َصاِلحا
، والنّفُس الواحدة هي ماء التّخليق في )4()) الشَّاِكِرينَ 

البيضة، والّزوجْين هما المبدأ الذّكرّي ثم األنثوّي، 
، فإنّما "مّرت به"والحمل الخفيف هو اإلخصاب، أّما 

فعل تعني هبوط القطب الذّكري نحو القطب األنثوي ب
الحركة الزمكانيّة المتلولبة، وهي هذه الحركة التي رمز 

  .لها أهل األسرار باألفعى، وسّماها أهل الّظاهر بإبليس
 

هكذا فقط يظهُر لَك إّن القطَب األنثوي ُرِمَز له في 
النّصوص الدّينية بحّواء، وال يعني بتاتا األّم التي منها 

ثوي الّذي به خرجت البشريّة جمعاء وإنّما المبدأ األن
حصل التخصيب في البيضة الكونية أثناء عملية خلق 
العوالم بأسرها، والشيء نفسه بالنسبة آلدم الّذي أصبحت 
تعرف اآلن أنه ليس بأبيك الّذي خرجت من صلبه وإنّما 
القطب الذّكري الّذي خرج من هناءة الماء التّخليقّي 

لتّخليق األولى المرموز له بالفردوس ليهبط بحركة ماء ا
  .إلى األنثى، كي يتّم الّظهور الكلّي للكون

 
وهو القول الّذي يجد تأكيداً لهُ في حديث أهل الّشام حينما 

إّن هللا خلق الماء وجعل منه ) عليه السالم(قال أبو جعفر 
كّل شيء حّي، فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل 

لّط للماء نسبا يضاف إليه وخلق الريح من الماء ثم س
الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتى ثار من 
الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور فخلق من ذلك الزبد 
أرضا بيضاء نقية ليس فيها صدع وال نقب وال صعود 
وال هبوط وال شجرة، ثم طواها فوضعها فوق الماء، ثم 
خلق هللا النار من الماء فشققت النار متن الماء حتى ثار 

الماء دخان على قدر ما شاء هللا أن يثور فخلق من من 
ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع وال نقب 
وال شمس وال قمر وال نجوم وال سحاب، ثم طواها 
فوضعها فوق األرض ثم نسب الخليقتين فرفع السماء قبل 
األرض، وكانت السماء رتقا ال تنزل المطر وكانت 

ب فلما خلق هللا تبارك وتعالى األرض رتقا ال تنبت الح
الخلق وبث فيها من كل دابة فتق السماء بالمطر واألرض 

  .)5(بنبات الحّب 
 

اآلن وقد عرفَت أباك وأّمَك، وعرفَت أّن ما يُرمُز له 
بإبليس ليس هو الشّر الُمطلق وإنّما كناية عن خلق الحركة 

أنّك والّريح والنّار وشّق متن الماء األنثوّي بهما، أعلم 
ستسألني وتقول هذا كالم ال يستقيم ومازال يلفّه بعض 
الغموض، ال سيما وأّن هللا نفسه تحدّث في أكثر من نّص 
له عن شّر الخلق، وأعلم أيضا أنّك ستستشهد بسورتَي 
النّاس والفلق، وهنا أيضا أقول لَك إّن شّر الخلق وشّر 

ي سورة الغاسق إذا وقب والنّفاثات في العقد المذكورْين ف
الفلق، إنّما المقصود بهما االحتجاب باألهواء واستيالئها 
وتأثيرها على جسدك بشكل يجعلك بعيدا تماما عن نور 
الّصبح وسطوع شمسك الباطنيّة بعد أن تكون القوى 
النّفسية قد نفثت في عقد عزيمتك وعلّو هّمتك إلفشال كّل 

ا شّر خطوة لك نحو اإلزهار والتنّور الحقيقيَْيِن، أمّ 
الوسواس الخنّاس في سورة النّاس، فالمقصود به تلويُن 
األنا الّذي يحول دون بلوغ مقام الفناء، حيث ال صدور 

وإذ تسألني عن شمسك . وال وسواس وموسوس له
الباطنية من تكون أقل لَك، عّرج على أخيك القلب الكونّي 
المرموز له بيوسف وستجد عنده الجواب، وكيف ال وهو 

رأى أّمه القمر وأباه الّشمس ساجدْين لهُ، أّما عن الّذي 
إخوته األحد عشر، فهم المقامات والدّرجات الّروحية التي 
يسلكها القلب في شجرة الحياة قبل أن يصل إلى المقام 

حيُث يتجلّى األب  )6(الثاني عشر الّذي هو سدرة المنتهى 
 المخلّص المرموز له بالّشمس، التي تتقدّم وتخلّص كلّ 

إنسان من أْسر العالم الدنيوي من خالل التجلّي فعلياً 
بداخل شخصيّته فتتغيّر كامل طبيعته إذ تشّع بالنّور 

هذا األب الّشمُس هو الذّات . اإللهي، وتفعم بالحيوية
المركزيّة والقدرة الباطنيّة على التطّور والنمّو الّروحي، 

قدرة على وإذا نظرَت إليه من الجانب الفلسفّي فستجده ال
اإلدارك السليم والفهم الّصحيح، أّما من النّاحيّة الصوفيّة 

 .العرفانيّة فهو التنّور وقوة الحّب الخّالقة
 
 
 

مازلَت في مرية مّما أقول، أعلُم هذا يا أيّدك هللا بنوره 
ً إنّك ستسألني عن جريمة  وعلمه ومحبّته، وأعلُم أيضا

في الوجود من شّر بعد سقوط آدم تعتقدها ثاني ما وقع 
وحّواء ومازلَت لليوِم ال تجدُ لها تفسيراً وتراها الّسبب 
فيما يعيشه اإلنسان المعاصر من حروب وأهوال وتقتيل 

. قتُل قابيل ألخيه هابيل: وتذبيح في كّل مكان من األرض
ً دعني أقل لَك، إنّه ال يوجد شيء في الوجود  وهنا أيضا

ارتكبها ابناء آدم وحّواء، وهذا ألنه اسمه أّول جريمة 
ً ال يوجد شيء اسمه حّواء وآدم وقد سبق لي أن  فعليّا
شرحُت هذا في حديثي عن المبدأين األنثوي والذّكرّي، 
ثانيا ال يوجد أيضاً شيء اسمه قابيل وال هابيل، وإنما هما 
اسمان يرمزان إلى حقائق عرفانيّة جديدة، سأرفع عنها 

: ة تلو األخرى لتظهر لك البشارة كما هيالّستار الواحد
قابيل هو األنا النّفسية، وهابيل هو الذّات العليا القلبيّة، أّما 
األختان اللّتان اقتتال من أجلهما فُهما الوهم التخيّلي 
المرتبط بالنّفس، والعقل واإلدراك الّروحي المرتبط 

لقوى بالقلب، وقد قتلِت األنا القلب ومنعته من االقتران با
العقلية اإلدراكيّة فحدث الشّر الحقيقّي، إظالم الّروح 
وبُعدها عن بلوغ مبتغاها الّذي هو إشراقة شمس الحّق في 

واآلن وقد أدركت معنى أخوْيك، . كامل الكيان اإلنسانيّ 
فعانق هابيل، وصالح قابيل ودعه يذعن لك ويأتمر بأمرك 

حالوة  لتأخذ بيده وتصل به إلى شمس الحقيقة وتعّرفه
وال تنس أن تاريخ . )7(انفالق القمر وعبور البرزخْين 

األجداد حافل بقصص كهذه تستخدم الّرموز ذاتها وإن 
بأسماء مختلفة كقّصة أوزيريس وإيزيس التي يخطفها 
إبليس أو قابيل أو تايفون أو سّمه كما تشاء، بعد أن يكون 

، فيظهر )القطب الذّكريّ (قد قتل أوزيريس أو هابيل 
حورس االبن المخلّص، آدم، أو محّمد، أو عيسى، أو 
المهدي المنتظر سّمه كما تشاء، وذلك ليُخلّص القطب 
األنثوّي ويَُشّخص بذلك االنبعاث اإللهّي والّروح الكامنة 

  .التي ذبحتها طبيعة اإلنسان الّطينيّة
 

اآلن وقد اكتملت الّصورة دعني أقل لك إّن الشّر األكبر 
شريّة، إنّما ظهر بسبب سوء تفسير الكتب الّذي لحق الب

الّسماوية، وَحْجِب األخرى العرفانيّة التي كتبها أهل الحّق 
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وأصحاب األسرار اإللهيّة الكبرى، انظر حولك، وسوف 
ترى ما الّذي لحق بالقطب األنثوي في الوجود، إّن 
االعتداء عليه بهذه الّطريقة البشعة من طرف العديد من 

والفقهاء بكتم وتحريف الحقيقة التأويليّة، رجال الكهنوت 
عّجل باستفحال قوةّ المبدأ الذكرّي، وطغيانه وظهور 
شخصيّات تاريخية أضرمت العالم بنيران الحروب 
واإلرهاب والحرق والتدمير، مّما جعل القوة األنثوية 
الخالقة تتراجع بيدْين مكبّلتْين، وتشّوهت صورة القطب 

األنثوي دون أن يتذّكر أحد ما كان الذكرّي، وضاع المبدأ 
: يقوله أهل هللا في الماضي البعيد القريب صارخين

، )احموا إناثكم من اآلخرين واحجبوهّن عن الغرباء(
فاعتقد الجهالء بواجب تكفين المرأة من أعلى رأسها إلى 
أخمص قدمها، وحجبوا زوجاتهّن وبناتهّن وأخواتهّن، ولم 

األوائل كانوا يقصدون األنثى ينتبهوا إلى أّن الحكماء 
العقليّة التي مازالت لليوم مكشوفة للجميع ومعّرضة في 
كّل حين لالغتصاب بدون حسيب أو رقيب مّما عّجل 
باندالع الحروب في كّل مكان وظهور الّسبي والقتل 

 .والحرق واإلرهاب والفوضى التي ال أّول لها وال آخر
   

 
 

يُن بدعةُ البشر في  اإليماُن بذرةُ هللاِ في قلوب البشر، والدِّ
، والدّيَن  أرض الدُّنيا والحياة الفانية، لذا فإن اإليماَن 
للبشر، وما هو  واحد ال ينقسُم وال يتجّزأ، وما هو 
للبَشر يتعدّدُ ويأخذُ ألف شكل وصورة، ولهذا كثَُرِت 

ً  األدياُن وبقي هللاُ واحداً  ً قيّوميّا ً أزليّا لكن يبقى . أبديّا
لماذا سمَح هللاُ : السُّؤاُل الحقيقيُّ الّذي يِجُب طرُحه اآلن هو

د في دياناتِه وملله ونحله؟ أَولْيس مَن  لإلنساِن بأن يُعَدِّ
  !أن يكوَن النّاُس على ملّة واحدة؟" األفضل"
 

ُم للقارئ العزيز جوابيَ  : ؤالالسّ  -من القرآن الكريم أقدِّ
): 23آية (أَولْيَس هللاُ هو من قال في سورة اإلسراء 

إذن فمهَما عبدَ ! ؟))َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُدُوا إِالَّ إِيَّاهُ ((
إنساٌن وكيفما كان ما يعبدُه فإنّه ال يعبدُ حقيقةً إّال هللا، ألّن 
عبادتَهُ أمر مقضيٌّ منه منذ األزل، وال أحد له القدرة على 

وما داَم فعُل العبادة مظهراً . هذه الحقيقة المسلَّمة تغيير
ً من تجّليات الجمال اإللهّي، فإنَّ كّل عابد هو في  وتجّليا
الحقيقة ُمِحبٌّ عاشٌق لصورة هللا الجميل في كّلِ شيء، 
وهذا هو مقاُم العارفين ألنّهم ال يكتفوَن بحّبِ هللا وعشقِه 

ِرِه، وُهم بهذا في صورة واحدة وإنّما في الوجود بأس
يختلفون عّمن أحّب ويُحبُّ هللاَ بشكل محدود وفي دين 
معيّن جاعالً مَن األماكن جَهةً يُقدُّسها ويحجُّ إليها، فهذا 
يهودّي يوّجهُ بصَره إلى القدس وحائط المبكى كلّما حلّت 
أعياد البيساح والشَّافوت والسكوت، وذاك مسيحيٌّ يقِصدُ 

ردن والفاتيكان، وآخٌر ُمسِلم يوّجهُ كنيسة القيامة ونهر األ
قلبَهُ إلى مّكة حيث الكعبة، ورابٌع بوذيٌّ يحجُّ إلى لومبيني 
مسقط رأِس المعلّم بوذا في الّنيبال، وكذلك إلى بود جايا 

أو إلى سارناث في . حيث نزَل عليه الوحي أول مّرة
الهند، حيُث أعلَن عن رسالته وبدأ في نشر تعاليمه، 

اليك من األماكن الّتي تختلُف باختالف ديانات وهكذا دو
وهؤالء ُهم في مراتب العبوديّة أقلُّ من . من يقصدُها

أولئك الّذين يعبدون هللا في كّل تجّليات الوجود، ألنّهم 
قيّدُوا إيمانَهم بِقْبلَة أو جهٍة واحدة يستفرغون فيها كّل 

ليه آيةٌ واختالُف قِْبلَة العبادة تشهدُ ع. جهدهم وطاقاتهم
وما خلقُت الجّن : ((قرآنيّة أخرى يقوُل فيها هللاُ عّز وجلّ 

، وهذا يعني أّن كّالً من الجّن )8()) واإلنَس إّال ليعبدونِ 
واإلنس مشغول بعبادة خالقه اّلتي اختلفت باختالف 

) الهادي(مقتضيات أسمائه، والّتي يعنيني منها هنا اسمْيه 
ثّم  )9() َكفَى بَِربَِّك َهاِدياً َونَِصيراً وَ : (الوارد في اآلية التّالية

ُ يُْضِلْلهُ َوَمن : (المذكور في هذه اآلية) الُمِضلّ ( ّ َمن يََشإِ 
ْستَِقيمٍ  ، وكالهما عابدٌ؛ )10()) يََشأْ يَْجعَْلهُ َعلَى ِصَراٍط مُّ

الضالُّ والُمْهتدي، إذ الملُل ما تفّرقْت واختلفْت إّال ألّن كّل 
دُ أّن عبادتَها  على الّشكل الذي اختارتهُ أمٌر طائفة تعتق

تَُسبُِّح لَهُ : ((صائب، وإّال فما معنى أن يقول رّب العّزة
ن َشْيٍء إِالَّ  السََّماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمن فِيِهنَّ َوإِن ّمِ

ِكن الَّ تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَّهُ َكا َن َحِليماً يَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَٰ
، وهو سبحانه وتعالى المتصّرُف في عباده )11()) َغفُوراً 

من حيث تنّوع عباداتهم واختالفها، وهَو التّنّوع الّذي 
وقلبَك . تحقَّق على األرض من بابَيِ الواليِة والنّبّوة

المسّمى بآدم ونوح وإدريس وعلّي ومحّمد وما شئت من 
ُهما على األنبياء واألولياء كان أّول من شرع

مصراعْيهما، ألنّه كان مّمن جمع بين الوالية والنُّبّوة؛ 
فحينما كاَن في الفردوس وهناءة البيضة الكونيّة، كان وليّاً 
 وكان يؤِمُن به من حيث مقامهُ في دار الكرامة 
والمشاهدة والكشف، وحينما نزَل إلى األرض األنثوية 

أصبح نبيّاً  ومائها األصفر وتناسلْت وكثرت ذرّيتُه،
فأُْرِسَل إليهم ليهديهم إلى طريق هللا واإليماِن به، ومنذ ذلك 
الحين والبشريّةُ منقسمة بين معتِقٍد في هللا وبين مؤمن 
بالّطبيعة ونجومها ومائها وأحجارها وكواكبها وبين ناكٍر 
للخالِق تماما، وإن كان حتّى النَّاكُر عابداً  ُمَسبّحاً له وإن 

النّاُس تسبيَحهُ، ألْم تسمعِ هللاَ أيُّها القارُئ العزيز  لم يفقهِ 
قُوا ِدينَُهْم : ((وهو يقول في فرقانه المبين ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

ً ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لَدَْيِهْم فَِرُحونَ  ، نعم، !؟)12()) َوَكانُوا ِشيَعا
إنّهم فرحون بأعمالهم في الدّنيا وفي اآلخرة أيضاً، وإن 

هم إلى الجحيم، أْي أنّهم على الّرغم مما ذاقوه من كان مآل
عذاٍب في النّار، فإنّهم إذا حدَث وأعيدوا إلى الحياة الدُّنيا، 
لعادوا إلى ماكانوا عليه من إنكار  وعدم إيماٍن ظاهرّي 
به، ألنّهم استلذّوا عذاَب الجحيم من باب رحمة هللاِ بعباده، 

ن يُِجيُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ أَ : ((وإّال لما كان قال الخالقُ  مَّ
ا  ِ قَِليًال مَّ َّ َع  هٌ مَّ َويَْكِشُف السُّوَء َويَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء اْألَْرِض أَإِلَٰ

، فهو وحده يجيُب المضطرَّ حتّى وإن كان )13()) تَذَكَُّرونَ 
فسبحانه ! ويكشُف عنه الّسوَء والعذاب )14(في الجحيم 

كلُّم أكثر من لغة، وندين بأكثر من دين، وحده جعلنا نت
  !لتتحّقق مشيئته وكلمته، ويتجلّى ملكوته

 
وأّما عّمن يكفُّر اآلخرين من أهل الديانات األخرى ألنّهم 
يعبدون إلها ال عالقة له بإلههم الّذي تنص عليه كتبهم كما 
يحدث في كثير من األحيان بين المسلمين والمسيحيين، 

ومن يؤمن بهذه الفكرة ! ه عقٌل وال منطقفهذا ما ال يقبلُ 
معتمداً على قضيّة التَّثليث لدى المسيحيين مثالً كحّجة 
ضدّهم، فإنّي أظنُّ أنّه قد وجب رفُع حجاب الغموض 

والبداية ستكون من قوله تعالى حينما . والخلط والتّشكيك
ُ يَا عِ :((سأل السَّيّدَ المسيح عيسى ابن مريم َّ يَسى َوإِْذ قَاَل 

َهْيِن ِمن دُوِن  َي إِلَٰ اْبَن َمْريََم أَأَنَت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُّمِ
ِ، قَاَل ُسْبَحانََك َما َيُكوُن ِلي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحّقٍ إِن  َّ
ُكنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوَال أَْعلَُم َما فِي 

ُم اْلغُيُوِب، َما قُْلُت لَُهْم إِالَّ َما أََمْرتَنِي بِِه نَ ْفِسَك إِنََّك أَنَت َعالَّ
ا دُْمُت  َ َربِّي َوَربَُّكْم َوُكنُت َعلَْيِهْم َشِهيدًا مَّ َّ أَِن اْعبُدُوا 
قِيَب َعلَْيِهْم َوأَنَت َعلَٰى ُكلِّ  ا تََوفَّْيتَنِي ُكنَت أَنَت الرَّ  ِفيِهْم فَلَمَّ

ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَادَُك َوإِن تَْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك  َشْيٍء َشِهيدٌ، إِن تُعَذِّ
، وهي اآلية التي سأعقُّب عليها )15()) أَنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 

إذا كان أّول القرآن بـسم هللا الّرحمن الّرحيم، : كما يلي
قدس، وما فإّن أّول اإلنجيل باسم األب واالبن والّروح ال

وقَع الخطأُ إّال في طريقة التّأويِل لكلتا البسملتْين فأخذَ قوم 
عيسى في بداية العهد المسيحي الكالَم على ظاهره فظنَّ 
البعُض منهم أنَّ األب واالبن والروح القدس شيئاً واحداً، 
وقالوا إّن هللا ثالث ثالثة، دون أن يعلموا آنذاك أّن الُمراد 

، وباسم االبن هو ماهية الحقائق، وباسم بِاسم األب هو هللا
الّروح القدس هو الوجود المطلق ألنّهُ نتيجة عن ماهية 

ُ َما : (الكينونة والجوهر مصداقا لقوله عّز وعال ّ يَْمُحو 
، وعليه يصبُح ردّ )16() يََشاء َويُثْبُِت َوِعندَهُ أُمُّ اْلِكتَابِ 

ُت لَُهْم إِالَّ َما أََمْرتَنِي َما قُلْ : (سيدنا المسيح على سؤال هللا

َ َربِّي َوَربَُّكمْ  َّ دليال على براءته مما ) بِِه أَِن اْعبُدُوا 
توّهَمهُ قومه ألنّهُ زاد في بيان وإيضاح ما التبس على 

ه كذلك معتذراً في . الناس فليس عيسى هو هللا، وال أمُّ
ما فعلوهُ  الوقت ذاته لقومه طالبا من الرّب أّال يلوَمهم على

من خالل ما علُموه باإلخبار اإللهي في أنفسهم، لذلك قال 
، وهو )َوإِن تَْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ : (عيسى

يعلُم جيّداً أّن قوَمه لم يخرجوا عن الحّق أبداً، وإّال ماكان 
مع ) ع(طلَب لُهُم المغفرةَ، واكتفى بفعل ما فعلهُ إبراهيم 

ْوِعدَةٍ : (أهله َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه إِالَّ َعن مَّ
أَ ِمْنهُ، إِنَّ إِْبَراِهيَم  ِ تَبَرَّ َّ ِّ ا تََبيََّن لَهُ أَنَّهُ َعدُوٌّ  َوَعدََها إِيَّاهُ فَلَمَّ

اهٌ َحِليمٌ  وهذا ما يفّسر كيف أّن جواب هللا كان . )17() َألَوَّ
ذَا يَْوُم : (وُن الجواب اإللهّي دائماً حينما قالبأحسن ما يك َهٰ

اِدِقيَن ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر  يَنفَُع الصَّ
ِلَك اْلفَْوُز  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَٰ َّ ِضَي  َخاِلِديَن فِيَها أَبَداً رَّ

نوا صادقيَن في تأويلهم لكالم ، أْي أنّهم لّما كا)18() اْلعَِظيمُ 
هللا على ما ظهَر لُهم منهُ، فإّن صدقَُهم هذا نفعهم عندهُ 
حتّى آلوا إلى الّرحمة اإللهيّة فكاَن اإلنجيُل عبارة عن 
تجلِّيات الذّات في األسماء، واّلتي يُعدُّ التَّجلّي في الواحديّة 

في  إحداها، وأعني بَها تلَك الّتي ظهر بها على قوم عيسى
وح القدس، فشِهدوا الحقَّ في  عيسى، ومريم وكذا في الرُّ

ً لقوله تعالى : كّلِ مظهر من هذه المظاهر مصداقا
َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّٰى َيتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ (

  .)19() َشِهيدٌ الَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَٰى ُكّلِ َشْيٍء 
 

ألجل كّل هذه االختالفات فإّن األديان بشكل عاّم تبقى 
مؤّسسات ناموسيّة، قائمة على منطق القانون، والثَّواب 
والعقاب، غير قادرة على درء الشّر عن اإلنسان وال على 

إّن كّل شيء . تحقيق الّسالم في األرض وفي قلوب النَّاس
الخوف، وكلُّ شيء يقوم يقوم على القانون ينبُع من منطق 

. على الخوف ال يمكنه أن يعرف الّطريق إلى الحّب أبداً 
معظُم المعتقدين في األديان والمؤمنين بها، تتعلُّق قلوبهم 

ال يوجد أحدٌ يحّب هللا من كّل قلبه : بالجنّة وتخشى النّار
ومن كّل نفسه، ألنّه يفتقُر إلى منطق الحياة الّذي تكبته 

الدّين كالقانون، يفرض الخوف، . وب النّاساألديان في قل
كثيراً ما . والحبُّ تعبير واضح وصريح عن عدم الخوف

نسمُع في حياتنا اليوميّة أنَّ القانون هو سيّد المجتمع، لكنّنا 
ال نتساءل أبداً عن المعنى الحقيقي لهذه العبارة، ولو 

عات تأّملناها للحظة واحدة سنجدُ أنّها تعني أّن كّل المجتم
تعيُش في خوف مستمّر من العقاب، لكن لك أن تتخيّل 
معي كيف لو كان الحّب هو سيّد المجتمع، ال شّك أّن حياة 

  .النّاس ستكون آمنة وسالمة من كّل المنغّصات واآلالم
 

مشكلة النّاس اليوم أنّهم يكثرون الحديث عن الحّب دون 
ت يجد أّمه الّطفل في البي: أن يعرفوا ماهيته وحقيقته أبداً 

صباح مساء توصيه بأْن يحبَّ أباه وأقاربه، كذلك في 
المدرسة يحدُث الشَّيء نفسه، لكن ال أحد يقول لهؤالء 
األطفال إّن الحّب ال يحتاُج إلى تعليم، فهو إّما ينبُع من 

من يعلُّمَك الحّب يجني عليك دون أن . داخلك وإّما ال
بالحّب يدري، لكن من يترُك لك حّريّة اإلحساس 

واالّطالع على نبعه الفيّاض في داخلك، يكون حقّاً قد دلّك 
الحّب ال يحتاج إلى وصايا، أو تعاليم . على الطَّريق السَّليم

أو نواميس وقوانين، وإنّما يحتاج إلى حلول الّسالم في 
القلب، وهو الّسالم الّذي لم تستِطع األديان أن تحقّقه ألنّها 

لجنّة أنتجْت لنا جماعات هائلة من حينما شغلِت النّاَس با
الّطامعين، فظهر من يعلُن الحروَب ويشعلُها من أجل هذه 
الجنّة، وحينما شغلهتم بالنّار أنتجْت لنا جموعاً غفيرة من 

أرأيَت عيسى يا عزيزي القارئ؟ ! الخائفين والمرعوبين
هل وصلَك خطابُه؟ هل تعرف من هو حقيقة؟ دعني 

الّرجل الوحيد الّذي جاء ليقلَب نواميس  إنّه: أعّرفَك به إذن
ألنّه لم يأِت بقانون أو شريعة أو . األديان رأساً على عقب

ناموس، وإنّما جاء فقط بالمحبّة، ألجل هذا لم يتقبّله تُّجاُر 
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الدّين حينما ظهر، وحاكموه بمنطق القانون واعتبروه 
ً وعاقبوه على درس المحبّة، ولعّل طريقته في  مجرما

انية أصدق مثال ودليل على ما تعام له مع تلك المرأة الزَّ
إنّه ال يُدين أحداً، ألّن الدَّيّان الحقيقي هو هللا وال : أقول

أّال تُِديَن أحداً يعني أنَّك أصبحَت ُمعلِّماً، وليس . أحد غيره
 ً . رجَل دين متنّور فقط، ألّن الفرَق بين االثنين شاسع جدّا

ً أن من الممكِن أن تُصبح متنوّ  راً، لكنّه من الّصعب جدّا
تكون ُمعَلِّماً، ألّن مسار الحالتْين أو الّصفتْين مختلف 

 ً ُم . تماما المتنّوُر وإن كان رجل دين مقيّدٌ باألطماع، والُمعلِّ
وسأعطيك عزيزي . متحّرٌر بالحّب والعطاء والكرم

القارئ مثاالً على هذا الفرق بين المتنّور والُمعلّم، 
الّشاّب مثالً قد يكون مجّرد متنّور يحفظ  فالّراهبُ 

الّطقوس، ويحافُظ على العبادات، ويحِرُم جسدَه وعقلَه من 
المغريات، لكنّه على الّرغم من ذلك لم يحدث بداخله 
التَّنّوُر الحقيقي الَّذي يرفعُه إلى صفة المعلّم، ألّن الّطاقة 

تحّول أو  اّلتي بداخله قد تحّولْت إلى كبٍت يستحيل معهُ أيّ 
  .تفتّح صادق وفعّال

 
) بغض النّظر عن عقيدته أو ديانته(الّراهُب أو الّسالُك 

الّذي ال يتزّوج مثالً، أو ال يعرف النّساء أبداً، قّوتُه أو 
ناُره الجنسيّة تتحّول إلى كبٍت يعوقه عن العروج إلى 
ً لهذا النّوع  سماوات الملكوت، ألّن األنثى ضرورية جدّا

َف على النّفس، من العروج ، إنّها المرآة الّتي تُحقُِّق التَّعرُّ
أو العارفة أو " الّراهبة"والشَّيء نفسه ينطبق على المرأة 

واسأْل عزيزي القارئ أهَل الفيزياء . الّسالكة في الطَّريق
عن هذا األمر يخبرونَك بأّن كّل طاقة ال تنتهي أبداً وإنّما 

تي أنا بصدد الحديث عنها تتحّوُل، والطَّاقة الجنسيّة الَّ 
ه بالّشكل الّسليم فإنّها تتحّوُل إلى كبٍت،  اآلن، إذا لم تَُوجَّ
وكّل كْبٍت هو مدّمر للطبيعة البشريّة، وثّمة من رجال 
الدّين من يستخدُم هذا الكبَت في الدّخول إلى باب الّطمع 
وتحقيق الغايات القصوى من الحياة الكهنوتيّة أو 

ر ما سّجله تاريخ الدّيانات من  العرفانيّة، وهذا ما يُفّسِ
تطاحنات دمويّة قاتلة في جيراركيات الكنائس والمعابد 
ينية األخرى، وما قام به بعد ذلك بعض  والمؤّسسات الدِّ
ً بدافع من الغيرة  المتصّوفة من تصفيات لبعضهم بعضا

  .والحقد والحسد
 

أن  أن تتحّول من درجة المتنّور إلى درجة المعلّم يعني
تحترق بنار الحّب، وال يكفي أن تكون من أهل العمل 

ال بدّ أن تجمع في طريقك . فحسب، أو من أهل الِعلم فقط
بين جهادك للنّفس والجسد، وبين عملَك على العقل ونارَك 

  .المقدّسة
 

ورجال التّنّور في هذا ال يسلكون طريقاً واحداً، وإنّما ُهم 
تؤدّي إلى هللا، لكن الّذي مختلفون باختالف الّطرق الَّتي 

 ً ً -يحدث أحيانا أّن البعض  -وهذا ليس باألمر الجيِّد طبعا
منهم يكتفي بطريق واحٍد، فيصبح إّما من رجال العَمِل 
وحده، وإّما من رجال الِعلم، أو من أهل القلِب فقط، 
والحقيقة أّن المتنّور الحّق ليصَل إلى درجة الُمعَلّم، عليِه 

ومن لديه خبرة . هذه الّطرق والمسالك أن يجمع بين كلّ 
ودراية بماهية الجسد البشري، سيعرف جيّداً قيمة ما 

فيه العقُل؛ وهو : أقول، ألّن هذا الجسد هو على درجتَين
المرشدُ األعلى، وفيه النّار المقدّسة، وهي طاقة الحياة، 
ُرها بأصلها النُّورانّي،  والعقل هو المتحّكُم في النّفس يُذَّكِ
ويدعو مركبة الجسد إلى الصُّعود إلى أعلى، ويُذَّكر 
النّفَس بأّن كّل عذاباتها وأمراضها هي مجّرد خيال ووهٍم 
يُمكُن حرقهُ جيّداً بالنّار المقدّسة واّلتي كثيراً ما تحدّث 
عنها هللا في العديد من نصوصه أذكر منها على سبيل 

: قول فيهاالمثال ال الحصر هذه اآلية القرآنيّة الّتي ي
َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسٰى، إِْذ َرأَٰى نَاًرا فَقَاَل ِألَْهِلِه اْمُكثُوا ((

ْنَها بِقَبٍَس أَْو أَِجدُ َعلَى النَّاِر  إِنِّي آنَْسُت نَاًرا لعَلِّي آتِيُكم ّمِ

ا أَتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسٰى، إِنِّي أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَعْ  لَْيَك ُهدًى، فَلَمَّ
هذه النّاُر بيتُها األّول هو . )20()) ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمقَدَِّس ُطًوى

العقُل دَعاَها إليه  -أسفل الّظهر وإذا اهتدى إليها ُموسى
وأمسَك شعلتَها بيدْيه وارتفع بها إلى األعلى ليحرق بها 

الَّذين ُهم القلُب " أهله"كّل الشَّوائب، وأنار بها بقيّة 
َر وأنا في هذا  والفؤاد والّروح والحواّس، ويجُب أْن أذَّكِ

المقام بأّن هذه النّار تَْضعُُف إذا استهلَكها اإلنساُن كاملةً 
بإخراِجها من باب الّشهوة الجنسيّة المبالغِ فيها، أو عن 
طريق الَجشع والنّهم واألكل الكثير، لذا فإنّه من 

طريق المستحسن أن يعمل كّل إنسان يرغُب في سلوك 
النّور أن يحافظ على َمْنيِِه ومائِه ألنّهُ طاقة مقدّسة وذلك 
بأن يقنَّن الممارسة الجنسيّة، وأّال يحرَق عقلَه وجسدَه 
بالتُّخمة الَّتي ال تجّر إّال الوبال والمرض، وأْن يقلَّل من 
الكالم، ألن اللّسان ُمهدر كبير لطاقة اإلنسان، وأن يغّض 

ظر إلى المغريات ألنّها تسرُق ما استطاع بصره عن النّ 
  .الّطاقةَ عبر العين

 
النّار المقدّسة شيٌء مهّم في جسد اإلنسان، ألّن بها يتمُّ 
العمل على العقل والقلب، وهو ما اصُطِلَح عليه الحقاً 

العقُل والقلُب هما كآلة العود إذا لْم . بعمل الّروح القُدُس
اً بحيُث ال تكون يعرِف اإلنساُن كيف يضبُط أوتارها جيّد

مشدودةً جدّاً، وال مرنةً أو ُمرتخيةً بشكل مبالغ فيه، فإنّه 
َم معزوفتَه الخاّصة اّلتي تميّزهُ عن بقيّة النّاس ومن . لن يُقَدِّ

األخطاء الّتي مازال يرتكبُها اإلنسان لليوم، اعتقادهُ أّن 
طاقتَه تنبع من قلبه فقط أو من عقله أو منهما معاً، في 

ال أحد ينظُر إلى الوردة . نّها تنبع من ُسّرتِه ال غْيرحين أ
وال إلى الّشجرة ويستوعُب حقيقةً أّن جذوَرها هي سبُب 

الكّل ينظُر إلى رأس الوردة يقطفه ويشّمه، أو إلى . حياتها
ِلذا أقوُل لَك عزيزي . رأس الّشجرة يجني ثماَره وأزهاَرهُ 

الواقفة وجذورهُ في القارئ إّن اإلنساَن هو بمثابة الّشجرة 
سّرته، وهي المكان الوحيد الّذي منه يستمدُّ الّطاقة وينفتُح 

  .بِه على الوجود
 

ً فاسداً  كّل مجتمعٍ يعتمدُ على العقِل فقط، يكوُن مجتمعا
ً بالمجانين والمهووسين، والشَّيء نفسه بالنّسبة  وممتلئا

ُل وحدَه العق. للمجتمعات الَّتي تهتمُّ فقط بروحانيّاِت الَجسد
ال ينفُع، ألنّهُ آلة حّساسة وهّشةٌ جدّاً، وليس لها كّل القدرة 
ل ضغوطات الحياة بما فيها  والّطاقة الّالزمة من أجل تحمُّ
القلُق والغضب واأللم، واإلجهاد النّفسّي وما إلى ذلك، 
ألنّهُ في األخير سيعلُن فَشله ويتوقُّف عن العمل الصَّحيح، 

ً والمرضى  وهذا هو الّسبب وراء كثرةِ المختلين عقليّا
على كّل إنسان أن . النّفسيين في المجتمعات المعاصرة

تصبح غايتُه تحقيَق أعلى درجات الّصمت في حياته 
اليوميّة، وأعني هنا الّصمَت المصاَحِب بالّسماع 

قد يبدو األمر صعباً، لكّن العقَل ال . واالستماع واالستمتاع
شكل خّالق إّال إذا تحقّق له يمكنه أن يعمل حقيقةً وب

كّل إنسان مطالٌب بهذا . الّصمُت والّسماع الكاملْين
الصَّمت من أجل التّواصل مع مركز الّطاقة األهّم في 

وهذا يعني العودة بالعقل إلى حياةِ . جسده وهو الّسّرة
المشيمة حيث الّصمت الّذي ال يعادله صمت، وحيث 

إنسان بدأ حياتَهُ هكذا، لكن كّل . الهناءة والوداعة والّسالم
األخطاء الّتي ارتكبتْها الحضارات والثَّقافات واألديان في 

  .هذا المجال ال تُغتفُر أبداً 
 

في المجتمعات البدائية كانِت األمُّ بمجّرد أن يُقطَع الحبُل 
الّسّري الّذي يربُطها بطفلها، تُسارعُ مباشرة إلى تعويضه 

اّلتي لم تكْن ال بالمثقَّفة وال وهي  -بثدي األمومة، وكانت 
تعرُف جيّداً كيف تنتقُل من مركز  -الفيلسوفة وال الّطبيبة 

السُّّرة إلى القلِب، وتربُط قلبَها بقلِب رضيِعها عبر الثَّدي، 
. الشَّيء الَّذي يعني أّن الّطفَل كاَن ينمو بالمحبّة والّسالم

حليبها إالَّ بعد  وكانِت األمُّ ال تحبُّ أبداً حرماَن ابنها من

أن يبدأ هو وعن طيب خاطر في االبتعاد عن الثّدي بعد 
أن يصبح عمُره ثالث سنوات وفي حاالت أخرى حتّى 

  .أربع سنوات
 

اليوم وقد تغيّرْت وضعيةُ المرأة وانتقلْت من حالة البداءة 
إلى حالة العقل والثَّقافة والتَّمدّن والتَّحّضر، أصبحت ما 

ل الّسّري حتّى تُلقَم طفلََها زجاجة الحليب إن يُقَطُع الحب
االصطناعّي فتَُضاِعَف من ألمه وحرمانه بفصل ُسّرتِه 

وهذا ما يفّسُر كيَف أّن . عن ُسّرتها، ثمَّ قلبِه عن قلبها
الثَّقافةَ الّسائدة في الغرب هي ثقافة العقل، وذلك لتعويِض 

بين الّسّرة ما تّم فقدانُه في كّل القرون الماضية من عالقٍة 
ً كيف أّن العديد من رجال . والقلب بل هذا ما يُفّسُر أيضا

الثّقافة الكبار والمشهورين في العالم الغربّي عانوا في 
حياتهم من الجنون أو من األمراض واآلالم العقليّة 

والمرأةُ قد ساهمْت بشكل كبير في هذا الخراب . المختلفة
مساره الحضاري قد لذا تجدُ أّن اإلنسان في . الّروحيّ 

عّوَض صورتَها حتَّى في الدّائرة الّالهوتيّة واإليمانيّة 
-األب، ولم يعترْف قّط بصورة المرأة -بصورة اإللِه 

، "أّم اإلله"اإللهة، وفي أقصى الحاالت أعطاها درجة 
 . وليست باإللهة أبداً 

 
أّما على مستوى الحياة اليوميّة، فانظْر كيف أصبح األبناُء 

ال يوجد هناك : ن أّمهاتِهم في كّل ركن من العالميعاملو
ألّن ُجرَح األبناء في . احترام، وال محبّة، وال مودّة

أّمهاتهم عميق جدّاً وال يستطيعون أن يغفروا لهّن ما 
ارتكبنَه في حقّهم من جريمة حينما منعَن عنهم الثّدي 

ل أو واستبدلنهُ بقنّينة زجاجيّة أو بالستيكيّة يبحثن فيها بشك
بآخر عن طريق يوصلهم جميعاً؛ أّمهات وأبناء إلى 

ألجل هذا أقول إّن ثدَي المرأة شيء . ماضي الّسّرة والقلب
مقدّس وهللا لم يخلقه عبثاً، وإنّما جعله بوابةً إلى عالم 

انظر إلى لوحات الفنّانين الكبار : الّروح وملكوت السَّالم
. اإلنسانيّة وستلمس بنفسَك مدى الحرمان الَّذي تعيشه

الكثير من الفنّانين يرسمون أثداء النِّساء بشكل رائع 
وبديعٍ، ويعبّرون فيه جميعُهم عن مدى حاجتهم الشَّديدة 

  .إلى الحّب والحنان واألمن واألمان
 

ال يمكُن للنّساء أن يطلبن المستحيَل وهّن يعانين من عنف 
جل وشّره في كّل مكان؛ عنفه في الشَّارع، عنف ه في الرَّ

إنّها كارثة حقيقيّة ولن ينقذكم . العمل ثمَّ عنفه في البيت
منها أيّها النّاس سوى المرأةِ نفسها، وهي اآلن مطالبة 
أكثر من غيرها بالعودة إلى ُسّرتها وثديها، حتَّى تقود 
أبناء العالم إلى مركز الّطاقة الحقّة، وحتّى يجدَ العقُل 

  .طريقه إلى الطَّمأنينة والسَّالم
 

شّر النّاس وحروبهم المضطرمة في كّل مكان ناتج عن 
هذا الّشرخ األمومّي الكبير، وعن كراهيّتهم ألنفسهم 
لدرجة أنهم يرتكبون الّشّر ويتلذّذون به وبنتائجه أكثر من 

وحينما أقول إّن النّاس يكرهون أنفسهم، فإنّي . فعل الخير
من الوصايا  أقصد بالكراهيّة تلك الَّتي تستمدُّ مشروعّيتها

معظُم نصوص الّالهوت وفي كّل . واألحكام الدّينيّة
ُر اإلنساَن من نفسه، وتقوُل له إنّها األفعى  يانات تَُحذِّ الدِّ
الَّتي تسعى بين جنبْيه والَّتي عليه أن يحاربََها بدون هوادة 
ليضمن لروحه النّجاة، وألّن الكثيَر من النّاس يملكوَن 

ً في تأوي ل الوصايا والتّعاليم، فإنَّك تجدُُهم خياالً ِخصبا
يطبّقونها بحذافيرها مكتفين فقط بالمعنى الّظاهرّي الَّذي 

ً ما يقول لهم أبغض نفَسَك وأحبَّ هللا، هذا هو : "غالبا
 ومن هذه الُمالحظة يحقُّ لي أن أتساءل وإيّاكَ ". الخالص

ما الّذي استفدناه من كراهية : أيُّها القارئ العزيز وأقول
اإلنسان وبغِضه لنفِسه؟ الواقع العالمّي الَمِعيش ِمن حولنا 

آالٌف مؤلّفة من الّشباب فّجروا أنفَسهم في الكنائس : يقول
والمساجد، في المعابد واألسواق، وفي التَّجّمعات التّجارية 
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أليس كذلك؟ كّل هؤالء فعلوا هذا، ألنّهم . والشَّوراع
 .، ويكرهون أنفَسهم"يحبّون هللا"
 
 مسلم الّذي يقتُل المسيحّي، يقوم بذلك ألنهُ يُِحبُّ هللا؛ال

 المسيحّي الّذي يقتل المسلَم، يقوم بذلك ألنّه يُحبُّ هللا؛
اليهوديُّ الَّذي يقتلُهما معاً، يفعل ذلك، ألنّه هو أيضاً يحبُّ 

 هللا؛
والبوذي الّذي يقتُل المسلم، يقوم بذلك ألنّه يُحّب هللا ربّما 

ً أكثر منهم ج   .ميعاً، والّالئحة تطول طبعا
 

طيّب، إذا كانت محبّةُ هللا تتسبُّب في كّل هذا األلم 
والعذاب، فمن يكون هذا هللاُ الّذي من أجله يتقاتَُل كّل 

ال شكَّ أنّه سفّاك يحّب الدّماء ونحن ال ندري عنه ! هؤالء؟
ألّن هللاَ الّذي أعرفه أنا وتعرفُه أنَت عزيزي . شيئاً 

يس له أيّة عالقة بهذا اإلله الَّذي بِاْسِمه تُْرتَكُب القارئ، ل
ما أريدُ قوله هو أّن من يكرهُ نفَسه، ال ! كّل هذه المذابح

يمكنُه أن يُِحبَّ هللاَ أبداً، لذا فإنّي أعتقد أنّهُ من األفضل لو 
يترِك النّاُس جميعاً هللاَ جانباً، وليبدأوا على األقّل بُحّبِ 

ق الخالص الحّق يكُمُن ُهنا، في هذه أنفِسهم، ألّن طري
  .النّفس الَّتي يوصي الجميع ببغِضها ومقتها

 
كونوا محبّين لذواِتُكم، ما من ُمشكل في ذلك، أحبّوا 
أنفسكم قدر ما استطعتم، اكتشفوها، تعّرفوا عليها، وال 
تنصتوا للباقي، ألّن الوالدة الجديدة تقتضي المحبّة قبل كّل 

إذا لْم تبدأ من الدّاخل فإنّكم لن تجدوا  شيء، وهذه المحبّة
  .هللاَ أبداً 

 
الحّب هو الحّل إذن، ألنّه يفتُح عينْيَك على الحياة، وكونَك 
تعيش اليوم فهذا ال يعني أنَّك تحيا، فرق كبير يا صاحبي 

انظر حولك ولو لبضع لحظات، انظر . بين الحياة والعْيش
طلقة، ألنّك لم إلى حياتَك كيف هي؟ وستجد أنّها جحيم م

تعرف هللاَ الحّق بعد، على الّرغم من إيمانك وصلواتك 
وعباداتك، إنّك مازلَت على الّشاطئ، ضائع كقوقعة 

  .منسيٍة من كّل شيء
 

ْق من يقول لَك ُكْن كعيسى، أو ُكْن كمحّمد  ال تصدِّ
وموسى، أو كمريم وفاطمة، أو كتيريزا ورابعة، ألّن في 

أنا أقول . لَك، وتقزيٌم وتحقير لنفسكَ  هذا القول إهانةٌ كبيرة
ُكْن نفَسَك، . ُكْن أنَت وال شيء غير هذا: لَك في المقابل

ألنّه ربّما بهذا ستكتشُف أنّه قْد تكون أفضَل من هؤالء 
ً ذلك من كّل قلبك وروحَك، وإّال  جميعاً، إذا أردَت طبعا

ض، ال فما قيمةُ َخْلِق هللاِ لَك؟ هللاُ بديع الّسماوات واألر
شيَء يخلقُه يتكّرُر أو يتشابهُ أبداً، وما من شيء في الكون 

وهذا ينطبق عليَك أنت . إّال وتوَجدُ منه نسخةٌ واحدة فقط
 ً . انظر إذن بداخلك، واعرف نفسك من تكون: أيضا

وتذّكر أّن المسيح واحد ال يتكّرر، ومحمدّاً كذلك، ومريم 
الّذي يتطلُّب منَك هذا هو سّر الحياة . وفاطمة وهلّم جّراً 

أن تعيش بقلٍب حّي وشجاع، وتذّكر جيّداً أّن الحياة ليست 
ثابتة وإنّما هي المتحّولة والمتغيّرة دائماً، ال شيء فيها 
مضمون، وال شيء فيها يدعو إلى االطمئنان والخمول، 
ً لكّل شيء،  ً ومستعدّا عليك أن تكون متيقّظاً، ومتأّهبا

ً أنّني لسُت  هنا ألعطيَك شروحاٍت جاهزةً، وتذّكر أيضا
ً غْيُر ثابتة، وكما هي صالحة لَك، فقد ال  ألنّها هي أيضا
تكون كذلَك بالنّسبة لغيرَك، وكما قد تكون صالحة اليوَم 

وصايا العديد من األنبياء . فقد لن يصبح لها أيّة قيمٍة غداً 
كانْت صالَحةً لفترة معيّنة من الّزمان، ولو عادُوا اليوم ال 

هي هكذا . تقدُ أنّهُم سيأتون بنفس الوصايا والكتبأع
الحياة، هذا هو قانُونها األوَحد، إنّها شّالل هادر، عاصفة 
هائجة، أنهار متدفّقة، حركة دائبة نحو األمام األبدّي 
الّالمنتهي، لذا عليك أن تفتَح نوافذ جديدة في أعماقك 

يس بعقلك لتتحقَّق لَك كينونتَك وتتفاعَل وتَْنَسجم معها ل

فقط، وإنَّما بقلبك أّوالً وقبل كّل شيء، ألنّك إذا فعلت هذا 
  .فستكون قد أدرْكَت الّسرّ 

 
 
 

أيُّها المحّب، مازال قابيل يقتُل هابيل، فيروس كورنا، 
الشّر الجديد يقول لك هذا، والنفوس المسجونة في 

ل هذا ألنّه في العام الّصدور لها رائحة البيض النّيء، أقو
الماضي، حدثْت لي رؤى عرفانيّة كنُت أحاُر في أمرها، 

كنُت أرى بعين الّروح ! وأطرح بشأنها العديد من األسئلة
. الكثير من الوجوه ذات الّسمة الملكيّة في حالة انتظار

غرف فسيحة وقد اصطّف فيها العديد من األشخاص 
انتظار، منهم بمظهرهم الملكّي الباهر وهم في حالة 

الواقفون ومنهم الجالسون فوق أرض ال يحدّها مكان وال 
ثّم شهراً بعد شهر فهمُت بأن مكان االنتظار ذاك . زمان

ُهو نوع من الّسجن الّذي يعيش فيه هؤالء النّاس الّذين 
ثّم مّرت . كانوا يأتون لزيارتي وعرض حالهم عليّ 
وا بأشخاص فترات أخرى، وأُْلِقي في قلبي أن هؤالء ليس

أو أناس عاديين، وإنما هم تجّسدات للنّفس البشرية بشتى 
تمظهراتها وألوانها، وألنّها من خلق َملك الملوك فهي 
تأتي بصفتها الحقّة ومظهرها الملكّي األّول، أْي بالتّيجان 

ثّم . والعيون الّصقيلة الكحيلة واألثواب البيضاء الالمعة
كونيّة الكبيرة ورأيُت في بعد ذلك ُعرَضْت علّي الِقدر ال

مائها العديد من الوجوه المتشّكلة بعيون عديدة، وكانت له 
رائحة غريبة، تشبه رائحة البيض، فأصابني الدّوار 
والغثيان، ومّرت أيّام بعد أيّام، وبدأت الرؤيا تتّضح أكثر 
فأكثر وظهرْت معاني جديدة كنُت أسّطرها في قصائدي 

راق عن دار الفرات للثقافة ودواويني الّصادرة في الع
واإلعالم، إلى أن أتى كورونا، وظهر الّسجُن الكبير الّذي 
كنُت أرى فيه النّاس بتيجانهم وهم في حالة انتظار أو 
بعبارة أكثر دقّة في حالة حجر صّحّي، واهتّزت الدّنيا، 
وانتشر الهلع في قلوب النّاس، وتوقّفت الرؤى القادمة من 

ّن األمر تجاوز حدود عين الّروح وأصبح قِدر التّخليق، أل
وبقيُت في بيتي ثالثة . متجّسداً على أرض الواقع المادّيّ 

أشهر كاملة، لم أخرج فيها أبداً، وال رأيُت وال كلّمُت فيها 
أحداً، وانشغلُت بحياتي اإلبداعيّة والمنزليّة، وحينما كنُت 
أشعر ببعض الّضيق كنُت أخرج إلى شرفتي الكبيرة 

ويلة، دون أن أنسى ممارسة الرياضة داخل المنزل، الطّ 
وكنت أحرص كما العادة على أن يكون أكلي صحيّاً 

ً من الملح والسّكر والدهون وما إليها ثّم . وسليماً، خاليا
انتهى الحجر الصّحي في إيطاليا، وقررُت أن أخرج ولو 
بشكل خاطف، ألرى ما الّذي حدث أو تغيّر في الخارج، 

مُت به فعالً وألكثر من مّرة ووجدُت الحياة وذلك ما ق
األسواق مفتوحة، سيارات الشرطة : مستمّرة كما هي

تجوب الشوارع، وبعضها يقف أمام متاجر التبّضع 
الكبرى، والنّاس ُهُم النّاس مع فارق بسيط، كانوا يرتدون 
الكّمامات والقفّازات، وبينما كنُت أتجّوُل الحظُت شيئاً 

ناك في الجّو رائحة تشبه رائحة البيض غريباً، كانت ه
النّّيء، أصابني دوار خفيف، وشعور بالغثيان، تذّكرُت 

النّفوس، كّل النّفوس : قِْدَر التّخليق وفهمُت كّل شيء
البشريّة والحيوانيّة والنباتيّة، هي اآلن في حالة اختمار 
وتحّول، هناك مسار من التحلّل والتعفّن الّذي سيليه موٌت 

اإلنسان اآلن في هذه المرحلة من الحياة، . الدة جديدةثّم و
إنه في حالة تفّسخ، وال أعني به التفّسخ الجسدّي المادّي، 
وإنّما الدّاخلي الّروحّي، ألّن األجساد الماديّة حيّة وإن 
ظاهريّاً، ولكن الميت الحقيقّي اآلن هو النّفس وهي في 

كل األثيرّي، ثّم حالة تحلّل ذاتي سيتبعه وال شك تفّكك للهي
كورونا وكّل مرض أو وباء كما ترى ليسا . والدة جديدة

شّراً، إنّما هو إعالن عن والدة جديدة في الّطريق، والشّر 
الحق ال يظهر إّال حينما تغيب المحبّة، وتجّف أنهار الدّنيا 

لذا وجب عليَك أن تعرف أن الحّب هو . من ماء الحبّ 

الفردوس، وأّن كّل من  معراجك الوحيد من الجحيم إلى
يسأل عن هللا هو في الحقيقة يسأل عن الحّب، ومن عرف 

ليست المشكلة في أين هو هللا . الحبَّ عرَف المحبوب
ولماذا يسمح بتجلّي الشّر في حياتَك، مرضاً كان أو حرباً 
أو كارثة طبيعية أو إرهاباً، إنّما المشكلة في أينَك أنت؟ 

صّم وبدون أّي نوع من ولماذا أنت لليوم أعمى وأ
اإلحساس لتشعر بوجود هللا أو وجود الحّب في كّل مكان؟ 
ّ عليك ستبحث عنه وكل موجود ُهو، إنّه الكيمياء  فأين با

لذا أقول لك ال تنتظر التغيير في . الوحيدة التي تغيُّر الكون
الخارج، إنّما كّل شيء يتغيّر بداخلك وحينما ستكون 

تح كلّياً على عالم جديد، وقلبك سيصبح ممتلئاً بالحّب ستنف
ً بين شفتي هللا، تخرج منه أنشودة عظيمة هي دينَك  نايا
الحّق، ليس ذاك الّذي تلقيته في المعابد والكنائس 
والمساجد وعبر الّطقوس المختلفة، وإنّما ذاك الّذي ينبع 
من محرابك الدّاخلّي وبئرَك العميقة والتي بها سترى أن 

. رائعة، والوجود في تناغم ووئام مبهرين الحياة أغنية
دعني أروي لك حكاية بيداغوجيّة أخيرة بها أختم رحلتي 

ذهب أحد الفالسفة إلى امرأة صوفيّة : [الخيميائيّة معك
علّميني الكتب المقدّسة في جلسة : ((حكيمة وقال لها

، وكان يعلُم جيّداً أّن هذه الكتب الّسماوية واسعة ))واحدة
حتاج إلى العمر كلّه لمن يريد دراستها بشكل عريضة وت

ِجدّي، لكنّه حينما لمس صمَت الّصوفيّة العارفة العميق، 
ال شّك : ((أضاف قائالً لها بنبرة فيها شيء من التحدّي

أنّك تعرفين الكتب المقدّسة عن ظهر قلب، لكنّي أريد منِك 
ي أن تحدّثيني فقط عن األهّم فيها واألشدّ واألكثر قيمة ف

رمته بنظرة ثاقبة وعرفت أنّه )). مدّة زمنية وجيزة جدّاً 
كان عند فالسفة ومفّكرين آخرين وطرح عليهم القضيّة 
ذاتها وألنهم لم يكونوا من أهل العرفان والتصّوف قالوا 

هذا أمر ال يستقيم، ولن تجد في األرض قاطبة أحداً : ((له
)). ةيمكنه أن يُعلّمك الكتب المقدّسة في جلسة واحد

افعل : ((ابتسمِت السيّدة ثم قبلت التحدّي، وقالت له
لآلخرين ما تحّب أن يفعله اآلخرون لك، وال تفعل 

هذه هي كّل . لآلخرين ما ال تحّب أن يفعله اآلخرون لك
ابتسم )). الكتب المقدّسة، والباقي كلّه شروحات وتعليقات

س الفيلسوف، ثم خرج من عندها وهو يعلُم أنّها أعطته در
الحّب األعظم الّذي تقوم عليه كّل الدّيانات وتنادي به كّل 

أحّب اآلخرين كما تحّب : الكتب المقدّسة، لقد قالت له
نفسَك وأكثر، وال تنظر لهم على أنّهم آخرين منفصلين 
عنَك، إنّما أنت وهم شيء واحد، أغنيّة واحدة، بحث واحد 

الوجود  عن هللا، وقلب واحد وانتشاء واحد في حضرة هذا
  !الّذي هو الحّب المطلق

 
 :الهوامش

 
مفكر وكاتب عراقي، متخصص في الفلسفة اإلسالمية وله رؤية ) 1(

مدير مركز دراسات . فلسفية حول اإلصالح ومناهج التفكير الديني
فلسفة الدين في بغداد، ومستشار تحرير لمجالت ودوريات متعددة، 

 1997منذ إصدارها عا يرأس تحرير مجلة قضايا إسالمية معاصرة 
من ". فلسفة الدين وعلم الكالم الجديد"أصدر سلسلة كتاب . وحتى اآلن

" وفلسفة الفقه"مقاصد الشريعة "، و"االجتهاد الكالمي: "بين كتبه
إنقاذ النزعة اإلنسانية في "، و"علم الكالم الجديد"، و"فلسفة الدين"و

 ".الدين
ة من مجلّة قضايا إسالمية على هذا الّرابط تجد أعدادا متنوعّ ) 2(

 /.http://www.sooqukaz.com: معاصرة
ال يوجد فعليّاً في الكون شيء اسمه ُعلوّي وسفلّي، فالقطب األنثوّي ) 3(

هو التّكوين اإللهّي النّقّي، وهو رحُم اإلبداع الّذي منه انبعثت الخليقة، 
ل الثالوث والعالم العلوّي ليس هو القسم األعلى من البيضة الكونيّة ب

األعلى من شجرة الحياة، التي رمز لها أهل األسرار بشجرة حواء وآدم 
في الفردوس، وهي مؤلّفة من ثالثة متواليات والعلوّي منها يمثل العالم 
التجاوزّي المتحّرر من عاملي الّزمان والمكان، بينما العالم الدنيوي أو 

ث األخير وما يليه من الجزء السُّفلّي من بيضة الكون إّنما هو الثّالو
 .تجسيد مادّي للكون

 .189اآلية : األعراف) 4(
المولى دمحم صالح المازندرانّي، شرح أصول الكافي، النّسخة ) 5(

 .9، ص 12اإللكترونيّة، الجزء 
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انظر في هذا الّصدد، حديثنا عن شجرة الحياة في مقدّمة اإلصدار ) 6(
قدية عرفانيّة في دنيا أهل شجرةُ التّين واألفعى، تأّمالت ن: الجديد

 .2020الحرف، دار الفرات للثقافة واإلعالم، العراق، 
أعني هُنا بالبرزخْين، العالَمْين الدنيوّي والعُلوّي، األّول عذب ونقّي ) 7(

وطاهر والثّاني مالح وشديد المرارة، أّما الفاصل بينهما فهو المكان 
م المنتظر، وهي كّلها أسماء آدم، عيسى، اإلما: الّذي يظهر فيه المخلّصُ 

 .تعني بزوغ الّشمس الباطنيّة وبلوغ الّسالك ذروة الفناء والتجّرد
 .56اآلية : الذّاريات) 8(
 .31اآلية : الفرقان) 9(
 .39اآلية : األنعام) 10(
 .44اآلية : اإلسراء) 11(
 .32اآلية : الروم) 12(
 .62اآلية : النّمل) 13(
روحيّة وكّل ما له عالقة بالّروح تتجّسدُ  الجحيم كالجنّة، حالة) 14(

ُصوُره، وهذا يعني أّن عمَل اإلنسان يأخذُ صوراً معّينةً حينما يتعلُّق 
الجنة والنَّار مفهومان كيميائيّان خالصان، وهَما . األمُر بالعالم األثيريّ 

 نتيجتان منطقيَّتان لعمل كّل إنسان وتطّوِره المعراجّي، وألّن النّاَس لليوم
يعتمدون في عملهم على معرفتهم العقليّة، فإن حياتَُهم حالة من الجنون 
الخالص، وكيف ال وقد فقدوا الّطريق األمثل إلى المعرفة الّذي هو 

عقُل اإلنسان اليوم أصبح عبارة عن مستنقع وا أسفاه، . القلُب ثّم الّروح
، ال مستنقعاً في الوقت الَّذي كان من المفترض أن يكون عقلُه كقلبِه بئراً 

 .وال بُحيرةً 
 .118-116: المائدة) 15(
 .39: الّرعد) 16(
 .114:التوبة) 17(
 .119: المائدة) 18(
 .53: فّصلت) 19(
  .12-9: طه) 20(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

  
  
  
  
  

  الملك سليمان في عرف اليهودية والنبي سليمان في عرف االسالم والحكيم سليمان
في عرف التاريخ هو نفسه صاحب تلك العصا التي اتكأ عليها زمنا طويال وهو ميت 

ا او تنفيذا ألوامر دون ان يجرؤ احد من الجن او االنس من االقتراب منه خوفا او تقديس
الرب وهو اذن في واقع الحال لم يكن قويا على االطالق بل ان ضعف االخرين وخوفهم 
وعدم استعدادهم للفعل والمبادرة جعلهم يخدمون ملكا ميتا ال حول له وال قوة ولوال تلك 

 .الحشرة  اكلت عصاه لظل الى يومنا هناك وظل االحياء بشر وجنا يخدمون الوهم
 

كذلك واذا لم نكن كذلك فلماذا ال نتوقف عن البحث عن حكاية الحشرة التي ننتظرها بأشكال واشكال  هل نحن
وهل حالنا اليوم كحال خادمي سليمان النبي " اليهود " للتخلص من عصا ملك بني اسرائيل كما يسمون هم أي 

سماء العربية بالعبرية واالماكن واسرائيل المحتلة ألرض فلسطين والساعية الستبدال كل شيء بما في ذلك اال
االسالمية والمسيحية باليهودية هي سليمان الذي يتكئ على عصاه ال حول لها وال قوة اال حول وقوة غيابنا 

 .وضعفنا بانتظارنا الحشرة  تلك لتحريرنا من احتالل عصا الملك سليمان المعاصرة
 

اعية واالقتصادية والسياسية فنحن اليوم امام كيان عديدة هي الحشرات التي تنخر عصي دولة االحتالل االجتم
  :هذا حاله

  
كيان يعاني من حالة انقسام في تاريخه منذ اغتصب الجزء االكبر من فلسطين واقام دولته وحتى اليوم   -

ين فاالنقسام يتعمق بين مغتصبي الضفة الغربية والقدس واحساس السابقين لهم بانهم باتوا رهينة لهؤالء وانقسام ب
متطرفين وليبراليين متدينين وعلمانيين شرقيين وغربيين عرب ويهود مغامرين وحكماء لصوص وامناء 

 مجرمين واسوياء
كيان يعاني من حالة رعب من تنامي المقاومة وانتقالها على ما يبدو من حالة المقاومة الى حالة الثورة ومن    -

ه وبالتالي حاجته  الى حماية المغتصبين اكثر فاكثر مما سيجعل حالة الرد على الفعل الى حالة احداث الفعل نفس
 كلفة االحتالل واالغتصاب اكثر واكثر

كيان يعاني من حكومة وضعته على حافة المجهول مما دفع بمدراء البنوك الى دق ناقوس الخطر امام   -
سرائيلي الى خطر مؤكد سموتريتش بسبب بدء سحب االموال وتحويلها الى الخارج مما سيعرض الشيكل اال

 الحدوث وبالتالي فاالقتصاد القوي مهدد بالتصدع
 كيان يعاني من انشقاق قوي وصل االمر بالمعارضين الى الدعوة لعصيان مدني مفتوح  -
 كيان يعاني ايضا من تصدع صورته في الخارج  -
 كيان يعاني من سعي الفاشيين الجدد الى عسكرة المجتمع   -
عاني من قيادة رعناء بال خبرة وال معرفة مع احالم توراتية عمياء ومصالح فردية ال تبقي على احترام كيان ي  -

 شيء على االطالق سوى مصالحها الضيقة
 كيان يقترب للمرة االولى في تاريخه من مؤسساته التي يفاخر بها وفي مقدمتها القضاء  -
د العودة عن قرارات وصل اليها قادة دولتهم بسبب تراكم خبراتهم ادارة غبية ال تفكر ابعد من انفها وهي تري  -

ومنها الغاء فك االرتباط مع غزة واعادة مستوطنات الغيت في منطقة جنين الخاصرة الضعيفة جدا لدولة 
 .االحتالل

ل ادارة تعاني من عنصرية موغلة بالكراهية تسعى لتنفيذ جرائم بحق شعب مع توقع عدم الرد رغم ان ك  -
الشواهد على االرض والناصحين من اهل الخبرة في قيادة الجيش واالجهزة االمنية سابقين وحاليين يقولون 

 .بعكس ذلك
 

كل ما تقدم وغيرة تشير الى ان هذه االمراض واالنقسامات وغيرها هي نفسها الحشرة التي تنخر عصا الملك 
مختلف فال انبياء على االرض وال مجتمع للجن يطيع  كما هو حال عصا الملك سليمان لكن السؤال واالمر اليوم

االوامر اآلتية من الرب ويواصل الخدمة دون حتى سؤال وهذا يعني ان عصا ملك العصر يمكن اصالحها ان 
ظل المعنيين بأمر سقوطها منشغلين بذواتهم وخالفاتهم وصراعاتهم بما في ذلك على ما بقي من كعكة وهم لن 

الى االبد حتى نجد المنتظرين وقد شمروا عن اكفهم القتسام ما تبقى وبدل ان ينهار كيان  يطول العمر بحارسها
االحتالل المتصدع من كل جهة سنجد الحشرة وقد نخرت بقايا عظامنا فإما ان نحمي بيتنا ونكون نحن معول 

ب الذي تقطعت به السبل الهدم لبنائهم المتصدع واال فانهم االقوى االن وقد نجد انفسنا وقد صرنا ذاك العقر
  .منتظرا فعالج االمر بلدغ نفسه واالنتحار

 

 
 

 

  

 نيطسلف
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  التي تشكل اليوم لضاربةوا القوة العسكرية تلكالذي ساهم في إنشاء " محسن سازكارا"مع العضو السابق في الحرس الثوري اإليراني  مقابلةٍ في
دمحم رضا العمود الفقري لنظام الماللي في إيران، أكد سازكارا خاللها على أنه لو عادت عقارب الساعة إلى الوراء لما ساهم في الثورة ضد الشاه 

بعد مضي عقود على الكالم هذا وجاء ، إيرانفي  بهلوي، رغم إيمانه بالثورة التي أسقطته، مشيراً إلى أن نظام الشاه كان أقل فساداً من النظام الحالي
أن ثمة الالفت لالنتباه بخصوص الثورات وما آلت إليه أحوالها بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها الجوهرية هوالثورة اإلسالمية في إيران، والشيء 

البعث  حزب الحراك الشعبي المناهض لنظام نطالقاسوى عشر سنوات على بداية  يمضيمشاعر مماثلة تنتاب بعض السوريين اآلن بالرغم من أنه لم 
 .الحاكم في سورية

  
، لذا تراه متحفظاً وخائفاً من الكشف عما يجول بخاطره، حرية التعبير في المواضيع السياسية أو الدينيةالحكم السورية األربعة بشيء من  أقاليميحظى في أن السوري لم  وبما

غير قادرين  أو أمريكا أو تركيا نقله السوريون معهم إلى الخارج أيضاً، لذا حتى الذين يعيشون في أوروبا ص أرض الواقع وحده إنماال يخ وهذا المناخ القسري واإلكراهي
ورية على شخص ال يفكر مثلهم أو ال يرى س لديهم الجاهزية الدائمة لالنقاض على أيّ  من السوريين وذلك ألن مئات األشخاص ،على أن يطرحوا وجهات نظرهم بجرأة

يبثه ويطرحه أو بعيداً عن أجواء النفاق والمزاودات الوطنية أو الثورية وخاصة في سهرات األنس والود ترى واحدهم يتحدث بخالف ما يبوح به في اإلعالم  ، ولكنطريقتهم
 . وريينباعتبار أن السوشال ميديا أكثر مكان لتجمع الحشود العدوانية والتكفيرية من الس ،في السوشال ميديا

  
قضية إذا كان الكيف تنتصر :" افيه يقولصفحته الشخصية على )ج. م (لصديق ني مؤخراً فالشة مختصرة لفتاستوقفي الفضاء المفترض كل االحتراس والحذر من رغمبالإذ 

لغة في ُشحٍ أو  لدى الرجل المقيم في الشمال السوري المعلومات المختصر ال يشير البتة إلى فقر، وهذا الكالم "الحرامي بطل قومي فيها وفوقها يتبوأ أرفع مواقع المسؤولية
، فهو يختزل واقع السلطات الحاكمة في المؤلمة اب لدى قائلها، إنما هو بمثابة االكسير الذي يكفي االنطالق من نثرته الصغيرة نحو عشرات القصص والحكايا والوقائعهاإلس

 .متد من عفرين مروراً باعزاز وصوالً إلى الباب وتل أبيض ورأس العينالمفي الشريط الشمال السوري برمته وباألخص 
  

ببداية الشوق العام  كتفي برسم مالمح اللصوص وقطاع الطرق والفالحين بالنهب والسلب والسطو باسم الثورة أو القضية، إنما ذكرني كذلك األمرتلم جملة الرجل كما أن 
حينئٍذ ، وكيف كانوا ككل منطقة بداية الحراك الجماهيري في سوريةالببعض نشطاء الثورة السورية في  سورية، وكذلك األمرلالنعتاق من دكتاتورية الحزب الواحد في 

الجماهيري  والمساهمة بالمال والنفس في الحراك مهالك،دائم لرمي أنفسهم كرمى التغيير المرجو في قلب ال يتحدون األجهزة األمنية للنظام الشمولي، وكانوا على استعدادٍ 
بينمافي الوقت في قمة حماسهم الثوريأمس الذين كانوا  هؤالء ترىفي أن وذلك ،وجميع أبناء البلد كل معارفهملألجل غٍد أفضل لهم ولعوائلهم و الوطنالساعي للتغيير في 

 .٢٠١١في عليه غيرالذين كانوا هم فالراهن
  
معظمهم بأنهم لن يعودوا  قال،وبا وخاصة ممن كانوا مع التغيير الجذري للنظام الحاكم والسلطة االستبدادية في البلدفي التواصل مع أبناء المنطقة المنتشرين في أرجاء أورو

ال  مجاورة أجندة دولةإلى منطقتهم مع بقاء المافيات وقطاع الطرق فيها، معتبرين أن من يحكمون قبضتهم على منطقة عفرين وقراها مجرد لصوص وقطاع طرق ينفذون 
يجابي في البلد، مؤكدين أن هؤالء اللصوص المتحكمين برقاب األهالي كانوا عند نظام األسد من بطانته واليوم هم من بطانة النظام إقة لها وال رغبة لديها بإحداث أي تغيير عال

وذلك بعد أن  ،لحرمات حتى تحقق مآربها في الشمال السورياستعانت بأصحاب السوابق والمجرمين ومنتهكي ا التي تشغلهم الحاكم في دولة مجاورة؛ مؤكدين بأن الدولة 
مت أرفع المواقع القيادية في الجيش سلَّ من ثم و ،الشرفاء والمخلصين وأصحاب الرأي والموقف إضافة إلى حجز الضبابط المختصين في مخيمات خاصة بهم إبعادقامت ب

 .قلمجموعة من األميين والجهالء وأصحاب السواب واألمن والشرطة
  

ً بمؤسسات النظام ً بأجهزته األمنية وال حبا ً باألسد وال حبا إنما كرهاً  المشهورة بعسفها وفسادها، وال شك أن حنين هؤالء الشباب للماضي أي لزمن حكم النظام هو ليس حبا
وهو ما يجعلهم ينفرون من الحاضر النتن ويتمنون عودة  ،المجاالتأسوأ من النظام مؤسساته وجالوزته األمنية في كل  "ل المغتربينقواأحسب "بهؤالء الذين أثبتوا بأنهم 

 .مؤسسات الدولة حتى يعودوا إليها
  

حالة تشبه  وبكل أسف ،لسمنامع مجموعة من أبناء المنطقة المقيمين في الخارجفي السادس من شهر شباطعقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا  ةاليومي المحادثاتوفي 
والقبول به  بقصة النباش األول همعلى الدوامرذكّ تأن األدوات الحالية في المنطقة  ثمة شيء من الندم على الماضي وإجماع علىيراني محسن سازكارا، فحالة المعارض اإل

أظهروا لكل من له  ،ناس من شرهوادعوا بأنهم سيخلصون ال أو الذين أتوا من بعده بينما بدائله ،كان يكتفي بسرقة األكفان حسب تصورهم ألنه على األقل على مضض،
 إنما طال ،فحسب لم يكتفوا بسرقة أكفان الموتى والتطاول على أجسادهمألنهم ، وذلككانوا أردأ من النباش األول بأنهم على مدارخمسة أعوام وبصيرة في المنطقةبصر

  أذاهم الجسدي والنفسي البشر والشجر والحجرضررهمو

  

 ةيروس
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  فلسفة العلم يجب أن تنبع من السياق الواقعي والظرف
فلسفات بشرية  التاريخي الخاص بكل جماعة إنسانية، فال توجد

مجردة صالحة لكل الجماعات وكل األوقات سوى التوجهات 
الكبرى في الطبيعة البشرية وتنوعها الفطري في قدرتها على 
الصمود ومواجهة التحديات من عدمه، والتنازع بين المصلحة 

  .الفردية والمصلحة الجماعية
 

يسير في نوع من الثبات  وإذا اعتبرنا أن التاريخ البشري ليس مسطرة أو خطا مستقيما
والرتابة، لوجدنا أن حال الجماعات البشرية ينتقل بين قوة وضعف، نهضة وتراجع، 
فسيادة النموذج الحضاري في الجماعات البشرية هو أمر يخضع للتداول وال يستقر أبدا 
عند جماعة بشرية ويصبح إرثا تحتكره وتظن أنها وصلت بها لذروة الوجود البشري 

  ).المسألة األوربية والنظرية المطلقة المثالية أو المادية أنموذجا( وفلسفاته
 

وبين حالة القوة وحالة الضعف تظهر فلسفات أو تصورات بشرية تقترح على الجماعة 
اإلنسانية طرقا كلية وأفكارا رئيسية للحياة، وفي حاالت الضعف يظهر استقطاب رئيس 

ب بين الواقعيين الماديين الذين يتذرعون داخل الجماعة البشرية وفلسفاتها، استقطا
بطبيعة الوجود الحالي المتراجع، وبين المثاليين والحالمين واألبطال الذين يدافعون عن 

 .المتخيل والغائب والذاكرة التي تحمل حالة القوة والصعود الحضاري
ناهم بل وربما إذا أجرينا تجربة اجتماعية وأخذنا مجموعة من األطفال الصغار، ووضع

على جزيرة وتركناهم ليكبروا في مجتمع بال ذاكرة وال استقطاب، لكان التنوع البشري 
، ليميل بعض أفراد المجتمع الجديد نحو المثال ..حاضرا في النفس البشرية رغم ذلك

والحلم والخيال وصالح الجماعة والجزيرة كلها، ومال بعض أفراد المجتمع الجديد إلى 
مادي ومرتبط بالوجود الحقيقي والمصالح الفردية والشخصية ما هو واقعي ويومي و

  .القريبة واللصيقة بالفرد دون تلك الجزيرة
 

من ثم على كل فلسفة جديدة أن تعلن انتصارها لوجة نظر ودفاعها عنها في سياق 
الجماعة اإلنسانية التي تنتمي لها، هنا أجد أنه لزاما عليَّ أن أوضح اختيار مدرسة 

  .والنسق الثقافي الذي تنتمي إليه وتدافع عنه" الثقافية العربية المقارنة الدراسات"
 

إن مدرسة الدراسات الثقافية العربية المقارنة تأتي في لحظة تراجع حضاري عربي، 
المشروع  -المشروع الصهيوني(وتمدد للمقاربات الحضارية األخرى المحيطة به إقليميا 

، ودوليا )العنصرية" المركزية السوداء" مشروع -المشروع التركي -اإليراني
الحزام "استقطابات مشروع  -الروسي" األوراسية الجديدة"انعاكسات مشروع (

بعد " الليبرالية الديمقراطية"هيمنة المسألة األوربية ومشروع  -الصيني" والطريق
– من ثم فهي ال تصطف في جانب الواقعيين والماديين والوجوديين).. هزيمة الشيوعية

وتروج لالزدهار الحضاري  -دون أن تعاديهم ألن ذلك طبيعة وتنوع بشري تاريخي
الخاص باآلخر العالمي أو اإلقليمي، إنما هي تصطف في جانب الحالمين والمثاليين 
وتنظر في أسباب تراجع الذات العربية وتبحث عن طرق استعادتها لنهضتها وخروجها 

  .من تراجعها مرة أخرى
 

سه فإن هذه المدرسة العلمية والفلسفية الجديدة بالوعي الكافي كي ال تقع في وفي الوقت نف
" االستالب لآلخر"الجدل العبثي بين الطبائع البشرية في الحالة العربية، بين دعاة فريق 

هي مدرسة علمية تسعى لتقديم ! الدعائي" التمترس حول الذات"الحضاري ودعاة فريق 
ف السيناريوهات الممكنة للعبور للمستقبل، وهو وعي بالتنوع البدائل المستقبلية واستشرا

البشري وطبائعه ليس إال، واختيار يقوم على الحركة في منطقة البناء وليس الجدل 
الوجودي المجرد بين طبائع يحكمها الواقع في نهاية األمر، فلو انتصرت الذات العربية 

طبيعة الحال، ولو استمر تراجع الذات لمال لها فريق الواقع والمادة والوجود المعاش ب
  .العربية ما تخلى عنها فريق االستعادة والحلم والمتخيل والمثال رغم كل شيء

 
لذا فإن مدرسة الدراسات الثقافية العربية المقارنة اختارت أن تعمل في منطقة طرح 

لصرف المقاربات وبناء التصورات، بعيدا عن الجدل الوجودي المجرد بطابعه النفسي ا
  .بين فريق االستالب لآلخر الحضاري وفريق التمترس الدعائي حول الذات العربية

 
ووضعت مدرسة الدراسات الثقافية العربية المقارنة لنفسها فلسفتين عملت عليهما بالفعل 

، شارك في األول )بين مصر وتونس واليمن(في مؤتمرين علميين عربيين موسعين 
المشترك "باحثا، الفلسفة األولى هي فلسفة  30ي أكثر من باحثا وفي الثان 20أكثر من 

  ".إدارة التنوع وتفكيك التناقضات"والفلسفة الثانية هي فلسفة " الثقافي
 

والفلسفتان تأتيان من طبيعة الظرف الخاص بالذات العربية، وكبديل واقعي ونمط حياتي 
التي وقع فيها دعاة فريق جديد بدال من فلسفات االنتصار للهوامش وتفجير التناقضات، 

االستالب الحضاري لآلخر المتفوق والباحثين العرب الذين عملوا على الدراسات الثقافية 
التي نشأت في بريطانيا، بفلسفاتها التي عبرت عن السياق  -بحسن نية أو بدون–الغربية 

ل األوربي وهزيمة اليسار وبحثه عن مجاالت فرعية للتعبير عن وجوده الرمزي، مث
" عبر جنسية"االنتصار للمهاجرين واألقليات اللغوية الوافدة والسياسات النسوية والـ

  )...الشذوذ(
 

العربية " دراسة الحالة"أن " الدراسات الثقافية العربية المقارنة"حيث رأت مدرسة 
خرجت بمشاهدات قاسية، لرواج فلسفة الدراسات الثقافية الغربية وفلسفاتها عن تفجير 

ات واالنتصار للهوامش، من ثم خرجت ببديل علمي وفلسفي وهو فلسفة التناقض
، بحثا عن اللُحمة والسعي "إدارة التنوع وتفكيك التناقضات"وفلسفة " المشترك الثقافي"

في طريق االستعادة الحضارية للذات العربية وتجاوز التناقضات التي وقعت فيها، مع 
وربية وهيمنتها الحضارية والثقافية، ومنحها إرث القرن العشرين رد الفعل للمسألة األ

  .عالميا عاليا" تقييما اتفاقيا"
 

والحقيقة أن مدرسة الدراسات الثقافية العربية المقارنة يجب أن تستمر وتجتهد في سعي 
جاد للوصول إلى نسق علمي وفلسفي متكامل، يقدم حزمة متكاملة ومتعاضدة من القيم 

.. لسياسات الثقافية والعلمية واألكاديمية والنظريات األدبيةللذات العربية، ويربط بين ا
ألن حالة النهضة هي حالة متكاملة ومتجانسة، ربما تبدأ ببذرة صغيرة لكنها يجب عليها 

   ي بناء المستقبل وتحمل مسئوليتهاأن تنمو وتكبر وتضطلع بدورها ف
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  بما يشبه روايات الخيال العلمي، وجدت نفسي فجأة على متن مركبة آلة الزمن كالتي
ت في رواية هربرت جورج ويلز، اّال أّن المركبة هذه وعلى خالف المنطق العلمي جاء

وما أن جلست فيها حتى بادرني الربابنة العاملين . كانت مجهّزة للسفر نحو الماضي
فقلت للعاملين وبهدوء كامل ونحن نعيش . عليها بسؤال عن وجهتي، نحو الماضي طبعا

وسنّي بمسلسل معاوية في شهر رمضان القادم  صراع شيعي بفيلم شجاعة ابو لؤلؤة،
 652وكأننا في مباراة كالسيكو بين فريقي كرة قدم، من أننّي أريد السفر الى العام 

 .للميالد والى منطقة الربذة شرق المدينة المنوّرة تحديدا
 

ما أن خرجت من المركبة التي هبطت هناك، حتّى رأيتني أمام رجل وأمرأة ومعهما 
فت من أنّه ابو ذر وأمرأته وغالمه الذي بانت على وجوهم عالمات الخوف غالم فعر

 .والتعجب من شكل المركبة وطريقة هبوطها
 
 .السالم عليكم يا ابا ذر: أنا

 وعليكم السالم ورحمة من هللا وبركاته، هل معك لي سابق معرفة، قالها متعجبا؟: ابا ذر
فمن . يه، أصبحت أشهر من نار على علمال، ولكنك وفي مكانك هذا وسبب وجودك ف: أنا

 .ذا الذي ال يعرف ابو ذر، ومن ذا الذي ال يعرف الربذة
 أّن قدومك الّي هنا على ما يبدو هو ألمر جلل، فما هو؟: ابا ذر

أريد أن تسافر معي على هذه المركبة الى النجف حيث قبر صاحبك األمام علّي : أنا
 .ينومنها الى كربالء حيث قبر أبنه الحس

 !هل سأشهد موته: ابا ذر وعيناه غارقتان بالدموع
 .بل مقتله وأبنه، ولنسافر على نفس المركبة بعدها الى الخضراء: أنا

الخضراء هذه التي بناها سارق أموال الفقراء واألرامل واأليتام : ابا ذر بعصبية ظاهرة
 .معاوية بن أبي سفيان في الشام

 ......ال أنها ليست ت: أنا
أتعرف من أنني منفي هنا ألنني وأنا في الشام وبمواجهة معاوية كنت آخذ : ر مقاطعاابا ذ

 ِ َّ ةَ َوَال يُْنِفقُونََها فِي َسِبيِل  بظاهر القرآن وأتلو آية ﴿َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ
قول محرّضا الفقراء على ، وكنت أقّف على دّكة في سوق دمشق وأ)فَبَِشّْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليمٍ 
يا معشر األغنياء واسوا الفقراء، بّشر الذين يكنزون الذهب والفضة (األغنياء صارخا 

وال ينفقونها في سبيل هللا بمكاٍو من نار تُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فما زال 
صدق حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على األغنياء، فلما رأى معاوية أن فعلي ي

 ..).إن أبا ذر قد ضيق علي، وقد كان كذا وكذا: قولي كتب إلى عثمان
نعم لقد قرأنا في كتب التاريخ عن مواقفك هذه، وهذا ما دفعني للقدوم أليك، كون : أنا

 .الحرب ال زالت مستعرة بين سراة شيعة علي وسراة شيعة معاوية
 ؟!ناس عند الطرفينالحرب بينهما قائمة لليوم، وماذا عن فقراء ال: أبا ذر

نعم الحرب قائمة لليوم، أّما فقراء الطرفين فهم كما فقراء العالم يعانون من الفقر : أنا
 .والجوع والظلم واألضطهاد

هّال تأخذني بمركبتك هذه عند معاوية في قصره الخضراء بالشام، ألحّرض : ابا ذر
 .الفقراء عليه من جديد

ن تأتي معي أوّال الى النجف وكربالء حيث قبرعلي نعم، سآخذك اليه لكنني أودّ أ: أنا
 .وأبنه الحسين ومن ثّم الى الخضراء في بغداد حيث سراة شيعة عليّ 

 ؟!أسراة الشيعة يعيشون في الخضراء: ابا ذر
 .بلى يا أبا ذر، ووهللا لخضرائهم أغنى من خضراء معاويّة: أنا
 

شرف، وإذا بأبا ذّر يسألني عن قبّة كانت المركبة في طريقها للهبوط في مدينة النجف األ
: مذهبّة ينعكس نورها نحو السماء، فقلت له وأنا أنظر الى وجهه ألتعرف على ردّة فعله

فلطم . أّنه قبر إمام الفقراء واأليتام واألرامل والمساكين، أنّه قبر األمام علّي بن أبي طالب
. ّن من ثقل الذهب على قبركأبا ذّر وجهه وصاح، يا صاحبي يا أمير المؤمنين أرك تئ

وما أن نزلنا الى األرض وسط المدينة حيث الفقر ينشر أجنحته على األطفال الفقراء 
والعراة حتّى صرخ بّي أبا ذر، أن أعدني من حيث أتيت فقد سرق سراة الشيعة 

 .ومعّمميهم أمامهم وفقراء وأرامل وأيتام شيعته
 

با ذر وقف مبهوتا وهو يرى معّمم شيعي يجّمل في كربالء تكّرر نفس المشهد، اّال أن ا
فنظر الّي ابا ذر بنظرة فهمت منها أّن آية . الفقر في عيون الفقراء، وهو في أبهى حلّة

ِ فَبَِشّْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليمٍ ( َّ ةَ َوَال يُْنِفقُونََها فِي َسبِيِل  ، تنطبق )﴿َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ
 .ى هذا المعّمم وأمثاله وسراة الشيعة الذين أذاقوا الناس الذّل والفقرعل
 

أنطلقت بنا المركبة من كربالء الى بغداد المسبيّة، وإذا بالفقر يسير جنبا الى جنب الناس 
كما الموت، وإذا بسراة شيعة علّي يستقلّون سيّارات رباعية الدفع مصفّحة ضد 

يا ليتنا كنّا معكم (الذين يتاجرون بالتشيع بقولهم الرصاص خوفا من غضب الناس، وهم 
لم يتحّمل ابا ذر منظر البؤس في بغداد وال رخاء ورفاهيّة سّكان ). فنفوز فوزا عظيما

  . الخضراء، فطلب منّي أن أطير به الى دمشق ليتحدث الى معاوية في قصره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وما هي اّال لحظات وأذا نحن بقصر الخضراء في دمشق، وما 
: لحرس ابا ذر في باحته حتى أمتشقوا سيوفهم صارخينأن رأى ا

فصرخ بهم . أنّه أبا ذر وجاء ليقتل الخليفة معاوية بن أبي سفيان
خذوني أليه فأنا ال أحمل حتى : ابا ذر صرخة سمعها معاوية قائال

 .العصا التي اتكأ عليها
 

كونه كان شيخا  أمر معاوية الحرس بأدخال ابا ذر الى بالطه وعدم الشدّة في معاملته
ماذا اتى بك الى الشام من : منهكا ومجردّا من أي سالح يهدد حياته، ليستقبله سائال إياه

 جديد يا ابا ذر؟
 

جئت أليك وأنا أرى فقر شيعة علي الذي ُسّب من على منبرك والحسين الذي قُتل : أبا ذر
: من األصقاع ألقولمن قبل أبنك يزيد على أياد سراتهم، وغنى شيعتك في الشام وغيرها 

يا معاوية يا من تركت سنّة النبي والخلفاء وجعلت الحكم وراثة، والغدر سنّة وأنت تغدر 
بأيتام قتلى صفّين بعد أتفاقك مع الحسن بن علي وتقطع أعطياتهم، أنّك ألشرف وأطهر 
من ساسة الخضراء وسراة الشيعة في العراق، كونهم يسرقون حتى أموال فقراء شيعتهم 

 ...م ينصفونهم كما أنصفت أنت أهل الشامول
 

هل ادلّكم على تجارة : على باب قصر في المنطقة الخضراء وقف أبا ذّر صارخا
.. دّلنا يا صاحب أمامنا ابا الحسن: تربحون بها ماال ال يُعدّ وال يُحصى، بلى قال القوم
 حينها صرخ ابا ذر أن ال تتوقفوا عن المتاجرة بعليّ 

لَظلمة، وحينها نشر سراة الشيعة سيوفهم ليجّزوا بها رؤوس فقراء العراق وأبناءه أيها ا
في ساحة التحرير والمطعم التركي وكراج السنك وساحة العشرين في النجف وساحة 

 .الحبوبي في الناصريّة وساحات وشوارع باقي مدن العراق
 

ويُبعث وحده، رحم هللا أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده : يروى أّن النبي محّمد قال
ويبدو أن شيعة العراق وفقراءه ونتيجة ظلم ساسته ومعّمميه سيكونون كما أبا ذر، 

  هم ويموتون وحدهم ويُبعثون وحدهميمشون وحد

 
 

 العراق

 



 

    
ات16 ار  ال د :: ال                                  2023 مارس-آذار::  77رق   الع

                    

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهد العالم خالل الثالثة العقود ونيّف المنصرمة تغيرات
كبيرة ومتسارعة ساهمت في تعّرض األجيال المختلفة لظروف 
وخبرات متباينة، ما أدّى إلى اختالف منظومة القيم والتوّجهات 

ث فجوة بين األجيال القديمة واألجيال الجديدة، وبالتالي حدو
كبيرة لم يكن من السهل ردمها، بل كانت تتنامى وتتّسع وتكبر 

  .وتتعّمق
 

رأسي  -والفجوة الجيلية في كل مجتمع ومنها مجتمعاتنا العربية ذات مستويين، أحدهما 
أفقي، وذلك على مستوى كل  –؛ وثانيهما )بين جيل الكبار وجيل الشباب(أو عامودي 

ئات العمرية التي تندرج تحت أحد الجيلين بشأن القيم جيل، خصوًصا بالتباين بين الف
  .والتوّجهات

 
يرتبط مفهوم الجيل بالقيم واألفكار والتوجهات المشتركة من خالل وعي عام أساسه 
الشعور المشترك باالنتماء والترابط والتضامن، مع األخذ بنظر االعتبار ظروف النشأة 

ري، حتى وإن كانوا ال يمثّلون وحدة والتجارب والخبرات، ألفراد من الجيل العم
وتحدث الفجوة الجيلية بسبب التباين واالختالف والتباعد . اجتماعية متشابهة أو متطابقة

بين أفراد ينتمون إلى جيلين مختلفين، فكًرا ورأيًا وقيًما وتوّجًها في المنظور الثقافي 
د الفترة الفاصلة بين وهناك من يحدّ . والسياسي واالجتماعي وفي السلوك والتوّجهات

 :ويقوم مفهوم الفجوة على ثالث فرضيات. عاًما 20و 15جيلين ما بين 
اعتيادية، وهي االختالف في العمر البيولوجي بين أجيال تنتمي إلى مجتمعات  –األولى 

 .منقسمة في الخبرات والتصّورات
ه نوًعا من التضامن بين هويّاتية، أي أن هناك وعيًا جمعيًا لكّل جيل، وهذا يكسب –الثانية 

 .أفراده مقابل الجيل اآلخر
سلوكية، فسلوك األجيال األصغر سنًا وتوجهاتها واهتماماتها مختلفة عن  –الثالثة 

  .األجيال األكبر
 

وثمة عالقة جدلية بين الفجوة الجيلية والهويّة، خصوًصا وقد أخفقت العديد من 
عاب الجيل الشاب في إطار هويّة جامعة، المجتمعات ومنها مجتمعاتنا العربية من استي

وقد أدّت تلك الفجوة إلى تعميق الخالف بشأن الهويّة ومفهومها، وحين يتعّمق هذا 
  .الخالف ويتّسع يتحّول إلى صراع حاد أحيانًا، يُضاف إلى الصراعات المجتمعيّة القائمة

 
قيم الثقافية المتباينة بين تحدث الفجوة بين األجيال بمدى تقبّل أو عدم تقبّل كّل منهما لل

الجيل األكبر والجيل االصغر، خصوًصا في ظّل المتغيرات االجتماعية واألحداث 
وإذا كان هذا أمر يمكن لحاظه قيميًا . السياسية التي ينظر كل منهما نظرة مختلفة إليها

تغييرات  وسلوكيًا باختالف الفئة العمرية، فإنه أصبح عاصفًا في السنوات األخيرة، محدثًا
جذريّة وعميقة بفعل العولمة، حيث هيمنت وسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيا 

وثورة المعلومات واالتصاالت واقتصاد المعرفة " الديجيتال"اإلعالم والطفرة الرقمية 
والذكاء االصطناعي على الجيل الجديد، والتي أدّت إلى اتساع الفجوة على نحو هائل في 

علًما بأن هناك اختالفًا داخل كل جيل أيًضا، وليس بالضرورة هناك . السنوات األخيرة
  .قيم موّحدة وسلوك موّحد بسبب اختالف المصالح الطبقية واالجتماعية

 
وتستطيع المؤسسة الثقافية الناجحة أن توازن بين األجيال، مدركةً األثر النفسي عليهم 

باستيعاب ما هو ممكن ومتواصل  ووقع ذلك على نشاطهم ومستقبلهم، بما ينعكس عليها
ومستمر بين الجيل األول األكبر وبين الجيل الذي يليه األصغر، بحيث تكون بيئة حاضنة 
ومتفاعلة بما تملكه من معرفة ورؤية وخطة متجدّدة، تأخذ بنظر االعتبار ظروف الجيل 

ب الصراع األول وثقافته تفاعًال مع الجيل الثاني وتطلعاته، وذلك بالتقليل من جوان
  .والبحث عن المشتركات

  
وتبقى مسألة التباين بين األجيال إشكالية في العديد من المجتمعات البشرية، وخصوًصا 
في المجتمعات النامية ومنها مجتمعاتنا العربية، األمر الذي يفرض على الجميع التعامل 

طلّعاته المستقبلية، معها من خالل عالقة سويّة تقوم على تفّهم ما يريده الجيل الجديد وت
وال شّك أن التواصل بين األجيال . في عصر العولمة ومفاعيلها التي ال غنى عنها

والثقافات والحفاظ على هويّة موّحدة إنسانية مسألة مهّمة في ظّل تحدّيات الثقافات الوافدة 
هو  أو المتغلغلة بوسائل ناعمة دون أن يعني ذلك االنعزال، مع أهميّة التفاعل مع ما

  .كوني وإنساني، والهدف هو تقليص الفجوة بين األجيال
 

ويمكن أن تلعب البرامج التربوية والدراسية للنشء الجديد دوًرا على هذا الصعيد، وكذلك 
المؤسسات اإلعالمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني في البحث عّما هو جامع 

األساليب الحديثة لرفع الوعي وإحداث  واالبتعاد عّما هو مفّرق مع األخذ بنظر االعتبار
نوع من التوازن لكي ال تتعّمق الفجوة الجيلية وتتحّول من جدل بأفق مستقبلي إلى أزمة 
وصراع مجتمعي؛ ولعّل الحاجة إلى مشروع نهضوي حديث وتدّرجي يبدأ من الطفولة 

ا لمواجهة مروًرا بمرحلة الشباب، مثلما يتطلّب األمر الحاجة حواًرا هادئًا وهادفً 
التحديّات والمشكالت المتعلّقة بالجوانب اإلنسانية، ابتداًء من األسرة إلى الصّحة والعمل 
والضمان االجتماعي والثقافة والفنون واآلداب وكّل ما يتعلّق بقواعد السلوك اإلنساني 

" يةتلبية احتياجاتهم األساس"و" توسيع خيارات الناس" التنموي المستدام الذي يستند إلى
  .، وذلك مراعاة للخصوصية مع احترام للقيم الكونية"تحسين ظروف حياتهم"و
 

لعّل مناسبة هذا الحديث هو مداخلة قدمها الكاتب في ندوة أقامها منتدى الفكر العربي 
   "العربية في التواصل بين األجيالدور المؤسسات الثقافية "بعمان والموسومة 
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  الجدل في المغرب حول إشكالية اللغة خصوصا في المواقع االفتراضية أخذ اتجاهات
متعددة وصلت حدودا من التطرف والشوفينية القاتلة والعنصرية وخرجت عن سياقها 

  .وضوعيالم
 

ال ندافع عن اللغات المحلية بهدف الحفاظ على النوع تجاه انواع أخرى، بل لهدف تربوي 
محض هو إيصال المعارف إلى هؤالء الناطقين بهذه اللغات المحلية وهذا هو السياق 

  .الذي يجب أن تسير فيه معالجة اإلشكالية
 

ي بين البرجوازية المغربية لسنا ضد العرب وال ضد الفرنسيين في سياق الصراع التقليد
المفرنسة والبورجوزاية المغربية المعرنبة فهذا الصراع الفاشي بن البرجوازيتين هو ما 
بلور المواقف الفاشية اتجاه اللغات بشكل عام، لكن الشيء الذي تتفق حوله هاتين الفئتين 

ن المعرفة االجتماعيتين هو تهميش القطيع اآلخر الذي يمثل الشعب من حيث حرمانه م
  .بدواعي زائفة

 
الذين يخشون من اللغات المحلية هم بحدس غريزي يرفضونها خوفا على وظائفهم 
وتميزهم االجتماعي الذي يميزهم كنخبة ألن هذا التميز يّمحي مع تبلور الوعي المعرفي 

إن المعرفة العلمية ليست . بسرعة مع اللغات المحلية إذ بها تتقارب مستويات الوعي
ة إال بهم وباللغة التي يتقنونها وحتى صانع الفن الزليجي ليس فنانا إال إذا لبس لغتهم علمي

. الفرنسية أو العربية الفصحى ولذلك هو يسمى عامال أو حرفيا وليس بمعيار لغتهم فنانا
أي أن لديهم دائما حس فاشيستي لتحقير فئات المجتمع األخرى ليجدوا في اللغات 

لتهم الطبقية، وحتى إذا اغتنى عامل الزليج بفضل فنه وحرفته المستوردة مرتعا لقش
وتجاوز اقتصاديا الموظف الصغير والمتوسط الذي يسمى في البلدان العربية 

  .بالبرجوزاي بفرنسته او عربنته، يبقى صغيرا فقط ألنه ال يلوك لغتهم النخبوية
 

ذه اللغات في نقل لست ضد العربية وال الفرنسية وال اي لغة أخرى فنحن نحتاج ه
المعرفة إلينا وعادة يلجأ لتعلمها الباحث لضرورة ما لكن لست مع توظيفها في صراع 
اجتماعي أيديولوجي يظهرها كأنها هي أس المعرفة العلمية علما ان اللغات بشكل عام 

  .هي وعاء لحمولة معرفية ما
 

 ):فئتينأقصد تحقير الشعب من هذه ال(إليكم بعض النتائج لهذا التحقير 
في المغرب شرع قانون للترشيح في اإلنتخابات إلى البرلمان يقصي الفئات الغير متعلمة 
إن لم تحصل على شهادة الباكالوريا وهو وبغض النظر عن الجوانب التي يلوكها الكثير 
في تبرير األمرهو إقصاء لجانب مهم من الشعب في حق دستوري وحق من الحقوق 

وهو امر سكتت عنه حتى الجمعيات الحقوقية (لكبير من الشعب السياسية لهذا الجزء ا
بينما في حقل اإلقتصاد نجد مقاولين ناجحين في أعمالهم االقتصادية دون ) وزكته ربما

حتى حصولهم على شهادة ابتدائبة حيث خبّر األعمال اإلقتصادية بالمراكمة والتجربة 
قول له بان الكثير منهم اشتروا سيقول البعض بأن االمر غير صحيح وسأ(الميدانية 

شواهد جامعية والجامعة المغربية تفوح بهذا دون ذكر الفضائح التي اثارتها الصحافة في 
السنوات الماضية ودون الخوض في فضائح الغش في امتحانات الباكالوريا تورط فيها 
 بورجوازيون تخرجوا من مدارس بيع المخدرات ونجحوا فيها نجاحا باهرا وولجوا

  ).بشواهدهم المشتراة مجلس المستشارين والبرلمان
 

مع ذلك، في جلسات البرلمان المتعلم كما يجب أن يفترض بسبب هذا التشريع، هناك 
برلمانيون ال يتقنون حتى تركيب جملة مفيدة وهذ ما يزكي طرح إقصاء جزء مهم من 

خصيات هامة الشعب المغربي في حقه في الترشح، وحتى في النضال الوطني برزت ش
أمازيغية لعبت دورا كبيرا في التحرر بشكل كبير دون ان تتعلم بمدرسة القرويين بفاس 

عباس لمسعدي (والتي أزيحت من الطريق بسبب قوة تأثيرها السياسي بالقتل واالغتيال 
مثال الذي بأنفة األمازيغي الحر رفض تهميشه من طرف المهدي بن بركة بسبب أميته 

كونه ال يتكلم اللغتان التي يتقنهما المهدي بن بركة وعالل الفاسي الذي في تحدي معلوم 
  ).هو من أمر باغتياله

 
الحق الوطني السياسي حق وطني سياسي ال يلغى بالتعليم بل قد يلغى بأمور أخرى 
جنائية ومعنى هذا أن األمية ليست جريمة كما يفصح التشريع هذا، ثم إن امور التدبير 

مكتسبة تظهر من خالل األبحاث السوسيولوجيا على مستوى االسرة سياسي هي أمور 
  .من ازواجهن المثقفين والمتعلمين ان الكثير من النساء األميات كن افضل

 
يقول بعض االكاديميين الذين صادفتهم في الفضاءات المفترضة أن الدارجة المغربية 

هذه المصطلحات غريب  واالمازيغية لها دور وظيفي أو هي لغة وظيفية واللعب على
حيث ال أجد مفرقا بين ان تكون لغمة ما علمية واخرى وظيفية، هذه لغة تدليس في سياق 

ما هو علمي عندك هو وظيفي عندي، اللغة الوظيفية ال معنى لها إال في : المعرفة النسبية
  جيةهو حرفي في الثقافة السوسيولو: سياق التميز النخبوي، نفس المعطى حول فن الزليج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اللغة األمازيغية : لكن هو فنان بالنسبة لي وعليه نفس القياس 

والدارجة المغربية هما لغتنا وظيفيتان، بمعنى لغة التسويق 
لكن بالنسبة لي اللغة الوظيفية هي ) وهذا هو المقصود(اليومي 

الفرنسية والعربية وغيرها من اللغات المستوردة ألنها ببساطة 
عية معينة، أي انها وظيفية اكثر من تخدم مصالح طبقات اجتما

لغة التسويق بالمعنى المفترض من طرف النخبة، النها ببساطة 
  .تخدم فئة معينة تريد الهيمنة الطبقية المطلقة

 
حتى المؤسسات اإلمبريالية التي اختارت ان تخدم مصالحها بالتوجه إلى المغرب 

هناك مؤسسة أمريكية تلح على  في هذا الصدد كانت(اختارت اللغة الدارجة المغربية 
الدارجة المغربية وهناك ايضا معهد سيربانتيس اإلسباني الذي دعا مديره اوربا بتعلم 

، لماذا؟ ببساطة ألنها الطريق األسهل لنخر الوعي المغربي، بمعنى ان )الدارجة المغربية
قوم أّمنت  إذا تعلمت لغة: "اآلخر يرى ضرورة هدم في تعلمها علي قياس المثل العربي

وهنا ظهرت مواقع (والحقيقة إذا تعلمت لغة قوم ستعرف كيف ستنخرهم " شرهم
باختصار هل هذه ). افتراضية تشكر المغاربة على حسن ضيافتهم لتزويد طاقة متابعيهم

ام انها تعرف ) أي معرفة ولو للتدجين(المؤسسات تعتبر هذه اللغات غير ناقلة للمعرفة 
  لتدجين؟وظيفتها العلمية في ا

 
تعني نقل العلوم الكونية إلى العربية في سياق عام وهو أمر مشروع، : سياسة التعريب

: فالعربية الحية هي هذا التحديث للعربية بدخول مصطلحات علمية إلى معجمها مثال
السوسيولوجيا دخلت العربية كمفهوم مستقل برغم أنها تعني بالترجمة القحة علم 

فهوم السوسيولوجيا متداوال أكثر من مفهوم علم اإلجتماع، هنا االجتماع بمعنى اصبح م
من (تصبح العربية مواكبة للعلم لكن في المقابل وبنزعة الرفض الغيبي ال يمكن تمزيغ 

، الن االمازيغية بوحي أكاديميينا "تاسوسيولوجيت"السوسيولوجيا بالقول ) االمازيغية
االمازيغية أو الدارجة المغربية كلغة النخبويين يرفضون هذا ومن خالل ذلك تتحدد 

  .بدال من كونهما لغتان حيتان) وظيفية(تسويق 
 
  
 

وانا أكتب هنا بدون مراجع ألستحضر تحديدات لسنية للغة من (ما هي اللغة الحية؟ 
  ةـريف اللغـــدد تعـوعموما هناك لسني ألماني ح) خالل مراجع موثوقة تركتها بالمغرب 
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بمعنى أن اللغة هي لهجة قوم " هي لهجة تحولت إلى لغة بقوة الحديد والناراللغة : "هكذا 
مسيدة على قوم آخرين وحتى ابن خلدون بحدسه التاريخي بلور هذه الفكرة من خالل 

، بمعنى ان السيادة والهيمنة السياسية "الناس على لغة ودين ملوكها: "مقولته المشهور
  .هي من يحدد انتقال اللهجة إلى لغة 

 
في العربية " همزة لمزة"لغة القرآن في معظمها لغة ميتة، ال احد مثال يستعمل 

اعطيني كأس بن ! أيها النادل: "المعاصرة واكثر من ذلك ال احد يتسوق باللغة الفصحى
فحياة اللغة ليست بتسييدها الرغمي بل في تداولها من طرف " نصفه حليب ونصفه بن

  .المجتمع
 

لغة التي ال يعيش بها الناس في تعامالتهم اليومية وعليه فاللغة الفرنسية اللغة الميتة هي ال
ميتة في المغرب الن اغلب الشعب ال يتعامل بها في التسويق اليومي وكذلك اللغة 

  .)هذه اللغات حية في بلدانها(العربية الفصحى و حتى اإلنجليزية 
 

لفم ، هذه المستويات هي ما اللغة هي وعاء صوتي نعبر من خالل مستويات موجية في ا
تشكل أحرفا في النطق، هذا الوعاء يمكن تحميله بأي معرفة سواء كانت خرافية أو 

  .علمية
 
  
 

انا ابن االطلس المتوسط، لغتي االصلية أمازيغية : الهوية بالنسبة لي هي ما أنا فيه، مثال
رس، وهويتي الثقافية تتحدد ودارجة مغربية، تعلمت لغات أجنبية أخرى بفضل التمد

بالتأثيرات الثقافية التي وصلتنا في منطقتنا، حتى أصدقائي ممن تخرجوا في العلوم 
الفيزيائية والبيولوجية والجيولوجية تعلموا اللغات األخرى لهدف علمي، بمعنى حتى ف 

ة بلغتنا، لغتهم اليومية ال يستعملون تلك اللغة وأكثر من ذلك يشرجون لنا معارفهم العلمي
  .اكثر من صديق لي شرح لي الفيزياء النوووية بالدارجة وحتى االمازيغية المغربية

 
احتقار لغة قوم هو عمل عنصري يهدف إلى وضع تفوقي، الموقف من اللغات االخرى 

  .برفضها هو أيضا موقف عنصري، الحضارة اإلنسانية متنوعة ومتناسلة
 

المعمار المغربي إفريقي ألنها تحتفل بشيء هو من لست ضد إفريقية او إفريقي يقول بأن 
قارتها، ولست ضد عربي يحتفل بالمعمار المغربي لكن ضد ان ينسب المعمار إلى 
حضارة ليس فيها هذا المعمار فالهوية هي آنيا كما هي، تربة ثقافية فنية لغوية مجالية هي 

  ).فات أخرىفي سياق التأثير لثقا(اإلنسان ومحيطه وال يهم من أين أتى 
 

الهوية هي حيث تعيش وتدفع ضرائب اختزاال، لكن : في الدولة المدنية مثل دول أوربا
هي ايضا اإلنسان الذي يتعلم لغة المنطقة ويتكيف مع عاداتها، بمعنى لم يعد المحدد فيها 

   م يتحول إلى أن يكون إنسان عالميهو حفظ النوع فاإلنسان بشكل عا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کثيرة ومختلفة االعترافات المتتالية من جانب قادة النظام
االيراني وأجهزته إعالمه بخصوص الدور والتأثير المتصاعد 
للمجلس الوطني للمقاومة االيرانية وقوتها الرئيسية منظمة 

هدي خلق ومن إنها المحرك االساسي وراء مختلف االحداث مجا
والتطورات السياسية المناهضة للنظام، وحتى إن خامنئي بنفسه 
قد إتهم مجاهدي خلق بأنها وراء االنتفاضات االربعة بوجه 

سبتمبر  16النظام وبصورة خاصة االخيرة المندلعة منذ 
دور وتأثير  والزالت مستمرة، ومن دون شك فإن االعتراف بقوة

المقاومة االيرانية ومجاهدي خلق يأتي من إنها لم تترك ساحة 
عاما  43المواجهة ضد النظام الديني المتطرف طوال ال

المنصرمة، وهذا ماجعلها تنتزع لنفسها صفة ومکانة البديل 
  .السياسي ـ الفکري للنظام

 
في سائر أرجاء وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق والتي صارت تنتشر 

إيران لتحقق ماکان قد وعدت به المقاومة االيرانية بعد مغادرة سکان معسکر أشرف 
 لٶللعراق، بتأسيس ألف أشرف، والمالحظ إن هذا االمر وبقدر مايزرع االمل والتفا

أبناء الشعب االيراني، فإنه صار بمثابة  فوسوالخير والتطلع للمستقبل في قلوب ون
م لم يتمکن أبدا من إخفاء مدى خوفه ورعبه منها خصوصا وإن کابوس مرعب للنظا

 ثرالنظام وعلى الرغم من قيامه بإعتقال أعداد من وحدات المقاومة هذه، لکن ذلك لم ي
في  حوريعلى نشاطاتها وعلى دورها إذ ظلت حريصة ومثابرة على بقاء دورها الم

  .ديمومة االنتفاضة وضمان إستمرارها حتى إسقاط النظام
 

، التي أخذت النظام االيراني على حين غرة والسيما بعد أن 2022سبتمبر 16 إنتفاضة
قادتها وبکل جدارة منظمة مجاهدي خلق التي تعتبر أقوى خصم وند للنظام کما إن 

على کون هذه المنظمة بمثابة بديل سياسي  کدأوساطا سياسية وإعالمية دولية صارت ت
وحدات المقاومة فيها، سببت وتسبب ليس الکثير من  ردوجاهز للنظام، هذه االنتفاضة و

القلق وانما الذعر أيضا من ما قد ينجم عن هذه االنتفاضة في نهاية المطاف، خصوصا 
وإنها ترفع ليس فقط شعار إسقاط النظام الذي صار شعارا رئيسيا في هذه االنتفاضة بل 

کان، وإن مسار هذه  اءغطعن رفضها للدکتاتورية تحت أي أسم أو  کدوحتى إنها ت
االنتفاضة والتي صارت دائرتها تتسع بصورة ملفتة للنظر بحيث تعطي الکثير من 
االنطباع بأن إيران على مفترق طرق وإن االمور صارت تسير بسرعة غير عادية، 
ذلك إن النظام االيراني يجد نفسه أمام إمتداد فکري ـ سياسي لنشاط وصراع ضده بدأته 

قيام هذا النظام خصوصا وإنها قد نجحت أيما نجاح في جعل قضية  دايةب المنظمة منذ
إسقاط النظام ليس هدفها االساسي والرئيسي لوحدها فقط بل وحتى الهدف االساسي 
والرئيسي للشعب االيراني برمته، وإن إستمرار هذه االنتفاضة وديموتها وعدم تمکن 

بسبب من دور وتأثير المقاومة  هوا النظام من إخمادها وبإعتراف قادة النظام إنم
االيرانية ومجاهدي خلق فيها ومن هنا فإننا عندما نقول بأن إيران اليوم باتت بإنتظار 

   کالم وإنما أمر واقع المحال منه البديل الحقيقي لهذا النظام، فإنه ليس مجرد
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  ال أدري إن كانت مثل المنزلقات واألخطاء التي سنأتي على ذكر بعضها، قد تم
دى إليه تداولها خالل مناقشة األطروحة أم ال ، وهذا نموذج فقط يعكس المستوى الذي تر

  .البحث العلمي بالمغرب، مع استثناءات رصينة طبعا وال يقاس عليـــــــها 
 

في عصر بني مرين ) كذا ( تازة إقليمها " األطروحة / السيدة المحترمة صاحبة الكتاب 
حشرت في ثنايا المؤلَّف أعالما تازيين ال ينتمون إلى العصر المريني، وعلى سبيل " 

المناظرة والمعارضة في " تازي المتكلم المناظر صاحب كتاب المثال، فابن فارس ال
ضمن مجال المحاججة مع غالة الشيعة، وهو الكتاب المحقق " الرد على الرافضة 

وقد ورد ذكره عند كارل بروكلمان في الجزء الثاني من تاريخه  1961والمطبوع سنة 
بيرا من حياته بالمشرق لألدب العربي، وابن فارس البرنوسي التازي هذا، عاش شطرا ك

العربي وهو تازي مولدا ونشأة وال ينتمي للعصر المريني، بل حسب مصادر الفترة فهو 
قد عاش خالل صدر الدولة السعدية وشتان بين العصرين السعدي والمريني وتوفي سنة 

  . .هــ 1009/ م  1600
 

نتمي إلى العهد هناك علم آخر حشرته صاحبة الكتاب حشرا ضمن العصر المريني وهو ي
) هــ 1070/ م1660توفي بعد سنة ( السعدي أيضا ويتعلق األمر بالشيخ زنوف التازي 

الحركة " ويؤكد نسبته إلى مدينة تازة أو تازا األستاذ المرحوم دمحم حجي في كتابه 
" مختصر األفاريد " وقد اشتهر الشيخ زنوف بكتيبه " الفكرية في عهد الدولة السعدية 

ويشمل ألعابا طالبية " الحياة المدرسية " من السبق إلى ما يمكن تسميته ب وفيه نوع
بريئة ونزهة شعبانة وأنظمة لعب الكرة وطريقة اللعب بالشطرنج وتعريف بأصول 
ف بالشيخ زنوف وكتيبه أيضا العالمة الفقيه دمحم المنوني، ومن  الطبوع األندلسية، وقد عرَّ

الصادر " تقريب المفازة إلى أعالم تازة " في كتابي جهتنا، قمت بترجمة كال العلمين 
وبتقديم د عبد الحميد الصنهاجي أستاذ  2017الرباط سنة / عن مطبعة المعارف الجديدة 

  .جامعة دمحم األول بوجـــــــدة / التاريخ بكلية اآلداب 
 

  هذه تصحيحات ال نريد بها سوى إقرار الموضوعية العلمية
 

لتحقيب المعني أي العصر المريني بل وأيضا التوطين المكاني، لن نعرج كثيرا حول ا
مثال " إقليم " ألن التباسا كبيرا يلف الزمان والمجال معا في ذات األطروحة، كنعت 

وال عالقة له بالعصر  Départementوهو توصيف حديث أخذناه عن اإلدارة الفرنسية 
  .المريني

 
ذج أطروحة منشورة وفي متناول الباحثين أشرت فقط إلى بعض األخطاء ومن خالل نمو

والمهتمين على وجه العموم، أما ماخفي فكان أعظم، وأعني بذلك األخطاء الفادحة أحيانا 
التي توجد في ثنايا أطاريح أخرى، وال نتحدث عن تلك التي لم تعرف طريقها للنشر، 

الذي يطرح ألن الطامة في هذه الحالة ستكون كبرى والمصيبة ستغدوعظمى، الشيء 
بكل إلحاح مشكل التأطيرفي الجامعة المغربية، على وجه العموم، مع استثناء وجوه 
معروفة وثقيلة في الميزان، لكنها ما فتئت تقل يوما بعد يوم، ال بل حتى من استمر منها 

  .الخلف، بسبب مد االستسهال الجارففي التأطير، أصيب باالنهاك وتراجع إلى 
 

لعلمي يسير بخطى حثيثة وتستغرق مناقشة األطاريح الساعات يوم أن كان البحث ا
الطوال، وتطرح قضايا غاية في األهمية، سواء من حيث المنهج أوالمادة المعرفية، كانت 
الشهادات يقام لها ويقعد، وظلت أطاريح تلك الفترة الذهبية، مراجع علمية حقيقية 

س هذا، لكن لما طغى االستسهال للدارسين والطلبة وأيضا لألساتذة، ولحد يوم النا
وااللتواء والغرف مما هو سهل وجاهزوعدم التدقيق في المعارف والمعلومات واعتماد 
الشهادات ومنها الدكتوراه بهدف الترقية المهنية ال البحث العلمي، بل والغش الصريح 

نما حينما يتم السطو على جهود اآلخرين، دون الحد األدنى من األخالق العلمية، حي
يحدث كل ذلك، تصبح قضية الجامعة مسألة مجتمع ومصير وطن والبد من وضع النقط 

المتعدد الجوانب قبل على الحروف ولوعبر قنوات محدودة، في محاولة لتدارك العطب 
  .فوات األوان

 
إن إشكالية التأطير تطرح سؤاال كبيرا على الجميع، ولذا يجب التفكير وإعادة النظر بل 

ار أيضا لقواعد وأسس البحث العلمي، تلك التي أفرزت لنا أعماال رائدة فذة ورد االعتب
وعلى رأس تلك القواعد، مصداقية اإلحاالت وطبيعة الوثائق المعتمدة، وخطة العمل 
ونوعية الجهد المبذول في التعامل مع المصادر والمراجع والمظان ، وهنا يمكن 

  .1997فبراير  19القانونية كمرسوم االستئناس ببعض النصوص 
 

طبعا ال يجب أن نغفل عن إكراهات الزمن ووفرة أعداد الطلبة، وندرة المناصب المالية، 
الشيء الذي ال يشجع على عمليات اإلصالح الحقيقية، فضال عن تأثيرها السلبي على 
مستوى العطاء والجودة والكفاءة، وكان من الالزم في الواقع أن يتم االحتفاظ بالعناصر 

  دــا استجــا بمــيجابية المترتبة عن المراحل الذهبية للبحث العلمي والجامعي، ثم رفدهاإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
على مستويات التكوين والتأطيرواإلشعاع، كما لعب الهدر  

الجامعي دورا سلبيا كعلة ونتيجة في نفس الوقت، عالوة على قلة 
  .ل المتاحة أمام المسالك المفتوحةفرص الشغ

 
ت في تدني مستوى الشهادات كل تلك العوامل وغيرها ساهم

   والمنزلقات على مختلف المستويات وارتكاب األخطاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




 

  
 

 المغرب

 

  
  
  
  
  يا تُكفر أو تُغتال لتصبح كاتبًا مشهوًرا، هذا في عالمنا

العربي، بينما في قارات العالم، من كولومبيا وتشيلي وبقية 
واني الكاريبي إلى بقية القارات، تأتيك الشهرة على طبٍق أرج

عندما يسقط نيزك نوبل على رأسك وتفلت من قمقم التجاهل 
والنبذ والمصادرة والحصار، أما خارج المجّرة العربية، يزدهر 

  اآلن األدب السلطاني، ينمو األدب الملكي وينتشر األدب
الرئاسي، أّي تلك اآلداب التي تباركها األنظمة وترعاها بمختلف وكافة الوسائل  

ية، مهرجانات، معارض، ندوات، محاضرات، دعوات، فنادق وتذاكر المخملية والذهب
كلها ليست نابعة من األدب واإلبداع، وليست من جوهر الفكر، بل هي من تنسيق ...سفر

الثقافة في العالم العربي، ال يخرج من ...وتنظيم وزارات اإلعالم والثقافة وحتى األمن
ار واقتحم الساحة بأعماله فذلك يتطلب معطفها سوى القطيع، وإن كسر البعض ذلك الست

محاسبة الجهة الرقابية أو ثمة رغبة في إظهار حسن النية، السائد والتقليدي هو الثقافة 
في ظّل الراهن عندنا هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وناطق محكوم بالتقاليد 

  ...واألعراف ومن يتمّرد عليها يا يُكفر أو يُغتال
 

تراعي المطلوب وتساير في معظمها التيار السائد، بعين على  غالبية دور النشر أيًضا
التوزيع وعين وعلى األرباح وهذا حق طبيعي في ظل النشر التجاري، لكن بعض دور 
النشر ال تبالغ فقط في حفظ كرامتها وماء وجهها في ظّلِ الخوف من المالحقة، بل أنها 

ء وشطب وحتى تفرض وضع تتحول إلى ملكية أكثر من الملك، حينما تشترط الغا
  ...عبارة البسملة في مقدمة الكتاب

 
البعض مفقود وتائه والبعض اآلخر في غيبوبة، وقسم في !!! عندنا وحاسرتاه...الناقد

صدق أو ال تصدق، أن ثمة ثلة منهم . موت سريري بعد معاناة مع شيخوخة الفكر
أكثرية تُفضل تلقي  وهناك!! تتجنب االقتراب من النتاج األدبي خشية غضب الدولة

اإلهداءات من اإلصدارات وتكتفي بتخزينها بينما تنشط بالوقت ذاته في نشر ترهاتها 
ر انتشار عمل من (.....) الخاصة بما تسميه فكر أو نقد أو حتى  عندئٍذ ال يمكن تصوُّ

الة دون دعاية مدفوعة وبالتالي إذا اردت القمة، فأما أن تُكفر أو تُغتال وحتى في هذه الح
رة من هذه النتيجة لفرض حصار جديد على المنتج  سرعان ما تسارع الجهات المتضّرِ

هل تقبل ...الموت والتكفير أقرب وأسرع طريق للدعاية واالنتشار. األدبي والفكري
  !!بتلك النتيجة أيها المبدع؟


 

  
 

 البحرين
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 ريان
 

 رية ابتلعها الوطن وحولها إلى بقعة بائسة مترعة بالتخلف والفقر والقهر والكوابيس التي تخنق األنفاس، سمعت االنسانية دوي غداة نهار مغتم، في ق
تعالت صرخاته في الهواء، أصحى معها أطفال العالم، وبعثت . سقوط طفل صغير في قاع بئر ضيق، كان يلعب، يضحك، فقد في لحظة سهو من أبواه

 .ي المعمورةروحا انسانية ف
 .عاشت اإلنسانية، ومات ريان

 
 

 إنسان تائه
 
 أيامي األخيرة نسيت فيها من أنا، ومن أكون، ومن سأكون. وددت أن تؤنسني ذكراك. تمشيت اليوم في أزقة مدينتي، المدينة التي ال تنام، هائم بجنون األحزان... 

جلست على كرسي لم يسلم من ". متنفس عمومي"عالمة اعتداء بادية على مالمح المكان، الذي يسمى ب  فجأة، وجدت نفسي في حديقة مهجورة وخالية من كل شيء تقريبا،
  .التخريب

 
ثم . اعد ليستريح عليها الناسبدون مقدمات بدأت برسم أزهار زاهية مشرقة وعصافير تزقزق، عصافير تأتي، وأخرى تحلق عاليا في األفق، إنها سمفونية رائعة وبديعة، ومق  

 .مت بعض الموسقيين وألحان الجاز تخترق محطات الروحرس
 .عندما تعبت من الرسم، توقفت وتوقفت الحياة في الحديقة  
 
 

 أنا والعالم
 
 ذات صباح... 

 .األسبوع استيقظت باكرا من نومي والطمأنينة تسربلني على غير العادة، لقد كان يوم إجازتي الذي استيقظ متأخرا ومزاجي أكثر تقلبا عن باقي آيام
 .كان البيت بأكمله يغط في هدوء عجيب آثار حفيظي، فقد اعتدت على ازعاج أبنائي وتنكيد زوجتي

 ...فجأة تذكرت ما حدث األمس
 .مشاجرة تافهة انتهت كالعادة بمغادرة زوجتي وأبنائي للبيت باتجاه بيت أهلها

 ذلك أفضل لي بال شك
 .باح، والنعاس ال زال يستوطن رأسي ويداعب أجفاني، لكنني كنت مصرا على تصفح هاتفيتمتمت بذلك لدقائق ألواسي ذاتي في هذا الص

 .عجيب، لقد كانت كل أخبار العالم من الشرق إلى الغرب تغرق في السالم والوئام
 

 !إذ ال حروب وال غزوات 
 !ال مشردون وال الجئون 
 !إنه أمر ال يحتمل ! اف، ما الذي حل بالعالم 
 .ثم عدت إلى النوم سريعا

 
 

 رحلة
 
 كامنة وراءها، وتلك بلغ الشاطئ وكانت الشمس تحتضن البحر، وقف محدقا في حركة النوارس، شده جيوش األمواج، مصغيا إلى تهاليلها، مفكرا في القوى العظمى ال

  .الفردوس في االفق
 

 .ي وطنه أنّة الفقير، صراخ المظلوم، تعاسة االرملة، شقاء اليتيم، حمل حقيبته وصعد الباخرةتضاربت احاسيسه بين حنين للبقاء ورغبة طاغية في االبتعاد، تذكر ف
  .بعد هنيهة التفت، فإذا به لم يجد من يلوح له مودعا، ففاضت عيناه دمعا

 

 
 

  

 المغرب
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  فنانونا والتراث 
 

عريق وضارب بجذوره في إن تراثنا الغنائي اليمني 
، ومرتبط بهواء ، متسم بالتنوع والثراءالتاريخ أعماق

خصوصيته ونكهته اليمنية  ، ولهاليمن وتضاريسها
، وله أعالمه التي تميزه عن باقي فنون العالم ،األصيلة

، كالفنان المطرب الشيخ علي أبوبكر ومشائخه األوائل
 العنتري م، والمطرب صالح عبدهللا1951باشراحيل 

م، والمطرب 1966والمطرب إبراهيم الماس  ،م1965
م، والمطرب فضل 1975ـ 1909عوض عبدهللا المسلمي 

د ُعبيد قعطبي ، والمطرب أحمم1967دمحم اللحجي 
، وغيرهم من الرواد ، والمطرب قاسم األخفش1969

األوائل الذين أوصلوا إلينا كل هذه األلحان التراثية 
، هم المميز للتراث الغنائي اليمنية، وأدائبأصواتهم البديع

استطاع هؤالء األعالم أن يحافظوا على التراث الغنائي 
المراحل ، وظروف تلك في ذلك الزمن بإمكانيتهم المتاحة

، وطبيعة الحياة والمخاطر التي عاشوها وظهروا فيها
، الفنانون ال سيما في شمال الوطن التي تعرض لها هؤالء

، إال أن ناء محرما في فترة الحكم اإلماميلغحيث كان ا
ئل استقوا التراث من عمق هؤالء المطربين األوا

ى حفظه ونقله ، وكانوا حريصين كل الحرص علالمجتمع
، وإننا في هذا الصدد نستشهد بقول بأمانة إلى األجيال

الفنان الكبير دمحم مرشد ناجي ـ رحمه هللا ـ في كتابه 
إن المطرب اليمني ”: )لقديم ومشاهيرهالغناء اليمني ا(

عبر هذه القرون أشبه ما يكون بالمحارب الحامل لراية 
ته المنية سلم الراية الحرب في حومة الوغى إذا ما واف

، وبهذا األسلوب كان المطربون عبر هذه لمحارب آخر
العصور يجاهدون في تسليم أمانة الموشح اليمني من جيل 

امها وجمال صورها نا روائع أنغإلى جيل إلى أن وصلت
 .” وأصالة يمنيتها

 
من هنا ندرك ونستشف أهمية ودور أولئك الفنانين في 

، وكذا تقديسهم منيالحفاظ على التراث الغنائي الي
، فهل يدرك فنان اليوم تلك األهمية وتلك وغيرتهم عليه

  القداسة ؟
 

 المتتبع لمعظم اإلنتاج الفني على الساحة المحلية في
، ال سيما راهن سيدرك حجم الفراغ في الساحةالوقت ال

بعد رحيل الكثير من األسماء الفنية التي وصلْت بهم 
، دمحم ية إلى أوج مجدها وزخمها كالفناناألغنية اليمن
، وكرامة ، و أبوبكر سالم، ودمحم سعد عبدهللامرشد ناجي

 ،علي اآلنسي، و أحمد بن أحمد قاسممرسال ،و علي بن 
 ...وعلي عبدهللا السمة 

 
وسيدرك المتتبع أيضا كم يجهل معظم فناني اليوم ـ 

، ه الخصوص ـ أهمية التراث ومكانتهالشباب على وج
 ...وأعالمه 

 
يعرف من كاتب كلماتها ومن فنان اليوم يغني األغنية وال 

، إنه لمن المخجل حقا أن تسمع أحدهم في لقاء في ملحنها
، وهو ية وفي برنامج فني مشهورإحدى الفضائيات العرب

، وعند انتهائه )ظبي اليمن(يغني أغنية . فنان يمني شاب
، أله المذيع عن تاريخ هذه األغنيةمن أداء األغنية يس

عمر األغنية خمسمائة  :، فيجيبه هذا الفنانوشاعرها
، عرها الدكتور عبدالكريم اإلرياني، وشاوخمسين سنة

   .فتحيوملحنها الفنان أحمد 
  

، وال يجازف بهذه حرى بهذا الفنان أن يبتلع لسانهكان األ
ألخطاء المتتالية عن ، ويوقع نفسه في كل هذه ااإلجابة

كلمات الشاعر  ، فاألغنية مشهورة وهي منأغنية واحدة
  ات هذهــ، وقد كتب الدكتور المقالح كلمعبدالعزيز المقالح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
غناها ، التي األصل) الُحَمْينِية(األغنية على وزن األغنية  

لشاعر علي بن ، من كلمات االفنان إبراهيم دمحم الماس
 :، والتي جاء في مطلعهام1798صالح العماري 

 
 يا ظبي صنعا بعسجد خدك المنقوشْ 

 ولين قدك وفضة كفك المرشوشْ 
 وسحر عينك وريش أرماشها المريوشْ 
 وصبح وجهك وداجي شعرك المحنوشْ 

 
الفنان إبراهيم دمحم الماس قبل أكثر من ترنم بهذه القصيدة 

، وما وصلت إلينا بصوته عبر االسطواناتسبعة عقود، و
ر اللحن مؤخرا يحسب للفنان األستاذ أحمد فتحي هو تطوي

المقدمة الموسيقية لهذه  ، ووضعوالتوزيع الموسيقي
بصوت الفنان ) ظبي اليمن(، واشتهرت األغنية األغنية

 .ه رحمه هللاأبوبكر سالم بلفقي
، والذي كالم هذا الفنان المجانب للصواب وتوقفنا هنا عند

، ما هو إال من ف نفسه القليل من الجهد واالطالعلم يكل
لى ضرورة االطالع قبيل التنبيه لفنانينا الشباب ع

ائي ، ومعرفة تراثنا الغن، والموسيقيوالتثقيف الفني
 .العريق الزاخر بالدرر الفنية

 
الفنانين الشباب ومساحة  نؤمن كثيرا بقدرات إننا

 ،وت وحده لن يصنع منك فنانا مميزا، ولكن الصصواتهمأ
، ، مستوعبا ألصول الغناءولن تتميز ما لم تكن فنانا مثقفا

يس ، ولمستوعبا لما تغنيه من تراث بلدك وأقل القليل
  .، بل يشوه ويمسخمجرد تقليد أعمى ال يضيف شيئا

نا اليوم أن يستفيدوا كل االستفادة من التجارب على فناني
 ، عليهم أن يحذواغنية باإلبداع للفنانين السابقينالفنية ال
س مجرد البحث ، وأن يدركوا أن للفن أصوله وليحذوهم

يستقلوا بإبداعهم ، وعليهم أن عن األضواء والمادة
 .وإنتاجهم الخاص

 
، من من الجميلعليهم أن يدركوا أيضا أن معظم فناني الز

، فنانون ميزتهم ر روائعهم الغنائية في كل مناسبةنتذك
، باألدب والفن والموسيقى والتاريخثقافتهم واهتماماتهم 

التراث الصنعاني  فهذا الفنان دمحم مرشد ناجي الذي غنى
، هو ، وأخلص في ذلك مطورا ومجدداوأبدع في أدائه

الغناء (و  ،)الشعبيةأغانينا : (أيضا صاحب الكتب القيمة
 و) صفحات من الذاكرة(و ) اليمني القديم ومشاهيره

بكر سالم ، وهذا الفنان الكبير أبو)أغنيات وحكايات(
، قدم األغنية ، وأديب مفوهبالفقيه شاعر قبل الطرب

ن دمحم سعد ، وهذا الفايمنية إلى العالم العربي باقتدارال
وصاحب الروائع  ،)لشوقلهيب ا(عبدهللا صاحب ديوان 

في  ، وغيرهم الكثير من النماذج الفنيةالغنائية الشهيرة
، وما ، وتعددت اهتماماتهمالزمن الجميل من كبر إبداعهم

ان حياتنا اليومية زالت أغانيهم تنعش أرواحنا وترمم جدر
 .بالحب والصفاء

 
 بقلم دمحم اليوسفي

 2020يناير  6
 
 

تعرف على السيرة الذاتية للفنان الراحل أبوبكر سالم 
 بلفقيه

 
 17ولد أبوبكر بن سالم بن زين بن حسن بلفقيه في 

 .بمدينة تريم التاريخية في حضرموت 1939مارس 
 

،نشأ في  2017ديسمبر  10وتوفي يوم أمس األحد في 
أسرة عريقه عرفت بالنجابة والذكاء واشتهرت بالعلم 
واألدب إذ ان غالبية افرادها شعراء ان لم يكونوا يحملوا 

 .العلم والشعر في أن معا
 

ووالدته تربى في رعاية جده زين بن حسن وعمه حبشي 
الصالحه بنت السيد عمر بن حسين الكاف وعدد من 
أعمامه؛ إذ توفي أبوه في عنفوان شبابه مصابا باالستسقاء 
وابنه أبوبكر لم يكمل عامه األول ولم تتزوج والدته بعد 
أبوه وبقى أبوبكر وحيدا دون اخوه في بيت جده الكبير 

 .برفقة والدته
 

لمجاورة لمنزلهم ودرس بمدرسة االخوة في تريم وهي ا
وتعلم على يد عدد من أقاربه القرآن الكريم ومبادئ 

في مدينة تريم، ثم ) اإلخوة(العلوم، ثم التحق بمدرسة 
عمل مدرًسا لمادة اللغة العربية في مدينة تريم، ثم في 

  مدينة عدن، ثم اتجه نحو الغناء والطرب، ومارس إلى 
 .جانب ذلك عددًا من األعمال التجارية

 
بجمال صوته في فترة مبكرة من عمره، فكان يؤذن  تميز

ويردد تكبيرات العيدين في بعض مساجد مدينة تريم، 
وكان يشارك بعض أعمامه في إنشاد بعض الموشحات 

 .الدينية في عدد من الحفالت 
 

المعروفة في حضرموت ) آل بلفقيه(أبوبكر هو من اسرة 
ين متفرعة وهي اسرة متدينة ومثقفة اشتهرت بالعلم والتد

 .من السادة باعلوي
 

  ر بنــبك ا بجده العالمة أبوــر سالم تيمنــبك وقد سمي أبو
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 .شهاب أبرز علماء حضرموت 
 

عاش أبوبكر طفولته يتيما حيث توفي والده وهو ابن 
ثمانيه أشهر واحتضنه جده الشيخ زين بن حسن، تلقى 
أبوبكر تعليمة على يد أكبر علماء حضرموت واتم 

الفقه والدين وحفظ ثلثي من أجزاء دراستة في علوم 
القرآن الكريم وهو في سن الثالثة عشر وقد اظهر تفوقا 
ملحوظا في علوم اللغة العربية والشعر وظهرت مواهبه 

اشتهر في صباه كمنشد لألناشيد . الفنية منذ صباه
ً باألدب  والموشحات الدينية باإلضافة إلى أنه كان ُمولعا

ير للغناء الذي ما رسه بشكل والشعر إلى جانب حبه الكب
 .رسمي بعد االنشاد

 
في فترة العشرينات من عمره عمل أبوبكر في حـقـل 
التعليم لمدة ثالث سنوات فهو خريج معهد إعداد المعلمين 
ً في األدب والشعر وكان أحد المعلمين  وأظهر تفوقا
المتميزين في مادة النحو كما أن مواهبه الشعرية بدات 

ابعة عشر من عمره حينما كتب أول اغنيه منذ بلوغه الس
له من كلماته وهي يا ورد محال جمالك بين الورود ولديه 
ديوان شعري وقد سماه ديوان شاعر قبل الطرب تحتوي 

 .القصائد التي غناها والفنانين اآلخرين أيضا
 

غادر أبوبكر تريم في مقتبل شبابه استقر في مدينة عدن 
رف بالكثير من شعرائها في عهد الخمسينات وهناك تع

وفنانيها وإعالميين من امثال الشاعر لطفي جعفر أمان 
والفنان احمد بن احمد قاسم ودمحم سعد عبد هللا ودمحم مرشد 

وقدم . ناجي والشاعر واإلعالمي فضل النقيب وغيرهم
أبوبكر نفسه على الصعيد الفني من خالل الحفالت 

ق نجاحا باهرا الموسمية التي كانت تُقام في عدن، وحق
ليفتح له الحظ أبوابه وتعرض حفالته مسجلة ومباشرة في 

التي بشرت بقدوم موهبة غير تلفزيون عدن، ثم اإلذاعة 
  عادية

 
 كلمات ظبي اليمن

 
 يا ليله دانه يا لدانه لدان
 يا ليله دانه يا لدانه لدان

 لما يغيب القمر والعقل به مربوش
 تسأل عليه العيون لي فوقها منقوش

 قال السحاب في اسى من امس ما شفتوش
 شل النجوم واختفى وجه السما موحوش
 ال افتش مغطى وانا اغطي على مفتوش

 يا ليله دان
 

 ظبي اليمن يا حاله يا روح من يهواك
 استطعت انساك حاولت انساك لكن ما

 انساك كيف والحشا يا فاتني مرعاك
 والقلب لك في الطريق هل تبصره مفروش

 لفتيش مغطى وانا اغطي على مفتوش
 تعجبني الكبرياء والدل في المحبوب
 والشيطنه في البراء والوعد والمعتوه

 واألبتذال في الجمال ما يجعله مرغوب
 والعين لوال الرموش جمالها مخدوش

 طى وانا اغطي على مفتوشلفتيش مغ
 

 يا ظبي صنعاء دموع العين قد قالت لنا
 يا ظبي صنعاء ليت الليالي ال تفرق شملنا

 ليت الليالي
 والعقل يا فاتني في حبكم مربوش

 لفتيش مغطى وانا اغطي على مفتوش
   يا ليله دان

  
  
  
  كبيراً كان أو (قبل أن أدخل في صلب ما أريد كتابته، أود أن ألفت إلى أن كلُّ حدٍث

ً  -عـلى األقَـّل  -له ) صغيراً  ال حصر  -واألدلة على ما أقوله . روايتان غير متطابقتين تماما
ولنأخذ على سبيل المثال األحداث التي جرت في سوريا على مرأى ومسمع األجيال . لها

االنقالبات العسكرية، الوحدة مع مصر واالنفصال عنها، انقالب : المعاصرة، بما في ذلك
 16 ، انقالب1967، هزيمة حزيران 1966شباط  23، انقالب 1963الثامن من آذار 
، مجازر تدمر وحلب وجسر 1973، حرب تشرين التحريكية 1970تشرين الثاني 

بين الشقيقين، " المزرعة وأقنانها"، الصراع على 1982الشغور، ثم مجزرة حماة الكبرى 
  ..إلى سلطنة عمان" النظام"وصوالً إلى زيارة رأس ما يسمى بـ.. ثم.. ثم التوريث، ثم

 
 ألّي منها؟ -أو حتى متقاربتان  - هل هناك روايتان متطابقتان -
 ألّي من الشخصيات التي لعبت أدواراً رئيسية فيها؟ -أو حتى متقاربان  -هل هناك تقييمان متطابقان  -

  !وحتى اللقاء الغرامي، ُمقدماتُـه ووقائـعُـه تُـْروى بطريقتين مختلفتين من قِبَِل طرفيه
 

 :ـوعــيــة على شخصية بحجم معاوية بن أبي سفيانمن هنا، فإن على من يريد أن يحكم بــمــوضـ
 أن يأخذ ما ذُكـر آنـفـاً بالحسبان،• 
بني "الذين كانوا يكنّون ُكـْرهاً شـديداً لكل ما يمت لـ" العباسيون"أسـقطها " الدولة األموية"أن يأخذ بالحسبان أن • 

 مويين، وَطمس كل ما أنجزوه،بِـِصـلـة، والذين لم يدّخروا جهداً في سبيل َشـيطنة األ" أمية
منذ صعودها، ودوراً " الدولة العباسية"لعب دوراً كبيراً في إدارة " العنصر الفارسي"أن يأخذ بالحسبان أن • 

ومن النافل التذكير بأن معاوية َوّجـه صفعة شديدة جداً للفرس عندما وّرث ... رئيسياً في النصف الثاني من عمرها
صهر العائلة التي كانت تحكم  -حال دون وصول زمام األمور إلى يد الحسين بن علي ابنَه يزيداً الحكم، و

  .اإلمبراطورية الفارسية، قبل أن تسقط على يد العرب
 

وهكذا، راح المنتصرون العباسيون والفرس يكتبون تاريخ األمويين حسب مزاجهم، وحسب ما تقتضيه مصالُحهم، 
، كفار، ِسـّكيـرون، مهووسو جنس، وما إلى ذلك من قبيح الصفات مرتـدّون، فاسقون: فصوروهم على أنهم

  ...األخالقية
 

لكن . وصحته من عدمهما، فهذا األمر ال يعلمه إال هللا" الطلقاء"أنا لست في وارد الحديث عن ُحـْسـن إسالم 
ــَر بأن ُحكَم بني أمية استمر أكثر من  يُعادون  -فعالً  -انوا عاماً، ولو أنهم ك 80الموضوعية تقتضي أن أذّكِ

أما . أو يكرهونها، كما يزعم أعداؤهم، الستطاعوا فعل الكثير في هذا المجال) الـفَــتِــيّــة آنذاك(الرسالة المحمدية 
 ً يا : إْذ ال يوجد بين مئات الماليين، الذين يُحسبون على األمويين، من يقول. الواقع الملموس فيقول العكس تماما

  .وما إلى ذلك)... عليه الصالة والسالم(هشام بن عبد الملك : ؟ أو!يا يزيد أغثني: و؟ أ!معاوية مدد
 

هم أنفسهم يؤيدون  -" التوريث"وأسس لـ" الشورى"بدعوى أنه رفَـض  -ومن المضحك أّن من يُـعادون معاوية 
باعتبارها عدواناً " سالميةالفتوح اإل"وهؤالء أنفسهم يدينون ! توريث علي البنه الحسن أو للحسين، ال فارق عندهم

: على جيران لُـَطـفـاء مسالمين، ويتناسون أن كل بلداننا كانت تحت احتالل إمبراطوريتين متصارعتين، هما
  ...األجنبي.. الفارسية والبيزنطية

 
وانين سنة، وإطالق الحكم عليه استناداً إلى ق 1400على صعيد آخر، من المَسـلَّـِم به أن محاكمة شخص مات قبل 

: ومن يفعل ذلك، ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل. أمر ال يمت للعدالة وال لإلنصاف بأية صلة -وأعراف اليوم 
  ".القصة مو قصة رمانه، إنما النفوس مليانه"
 

 تفيد كل المعطيات الملموسة الثابتة بأن األمويين، تمكنوا بحكمة واقتدار من حجز مكانةٍ  –وأخيراً، وليس آخراً 
للعرب والثقافة العربية والعلوم العربية؛ عبر دعم وتـرسـيخ أسـس اإلمبراطورية  -على خارطة العالم  -الئقة 

وحتى نهاية خالفة ) ملسو هيلع هللا ىلص(ابتداء بالنبي دمحم (عقود،  3اإلسالمية، التي وضعها وطورها أسالفُهم خالل  -العربية 
  ...إلمبراطوريةثم توسيع رقعة هذه ا) عثمان بن عفان

 
وهذه المقدمات والنتائج مجتمعة تجعل من حق وواجب كل عربي حقيقي أن يُـقَـدّر معاوية بن أبي سفيان حق 

   عوب بأعالمها وقادتها التاريخيينقدره، ويفتخر به كما تفتخر بقية األمم والش
 

 
 

 

  
 

 سورية
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 ولدت في بيئة أصولية . داية حياة اي طفل شرق أوسطي عاديبداية حياتي كانت كب
عشت . مع المالغتربة تعيش في الخليج لجمتدينه في أسرة من الطبقة المتوسطة كأسرة م

ربما . فولة قد تبدو للمتابعين انها في غاية الرفاهية ولكنها في جوهرها لم تكن كذلك ط
 .كتمان فالكل يظن انني مرتاح وراضالنني اعتدت ال

 
فلقد ولدت في جدة وكانت تجربة صعبة لمصري أن يولد في السعودية معقل كل 

 .والطائفيين والدواعش ووطنهم االمالعنصريين 
 

يبة بالنسبه لطفل ظل اقرانه وزمالئه يعاملونه كغريب غير مرغوب فيه كانت تجربة غر
طوال الوقت بل كان منهم ايضا من كان يعاملني على اني خادم عنده او شيء اقل منه 

نعم ايها السادة انهم ينظرون الى !!! يتحدث بلغة مخنثة قد جئت الى بالده لكي اتسول 
ينظرون الينا كمصريين اننا مخنثين ومتسولين لهجتنا المصرية على انها لهجة مخنثة و

 !!!!وحقراء وديوثين الننا ال ننقب نسائنا 
 

دت ان اكره مصريتي بسببهم رأيت هناك من كان يعاملني بمنتهى العنصرية حتى انني ك
م يكونوا ذوي صوت عال رأيت ايضا من كان يقف بجانبي ولكنهم ل. بالفعل

 .كالعنصريين
 

كنت اكره السعودية جدا ولكنني . اكثر قد شكلت بداخلي هواجس عديدةكل هذه العوامل و
شعرت . من انني لم اكن اواظب على الصالةفي نفس الوقت كنت متزمتا دينيا بالرغم 

بالرهبة والخوف طوال الوقت بسبب كثرة الكالم عن النار والعذاب والجحيم والسعير 
ابدا ان اشكك في اي شيء يقال لي فقد  ؤه ولم اكن اجروعذاب القبر والسراط وخالف

كنت ضعيفا جدا وغير متسلح بسالح حقيقي يحميني من شر ذلك االله السادي الذي كان 
 !!!يهددني ويتوعدني طوال الوقت ولم يتركني حتى في منامي 

 
ى التدين لم اتمرد وقتها النني لم اكن اجد البديل الحقيقي فاسرتي متدينة وقد ربتني عل

والخوف من هللا وفي نفس الوقت كان مصدري الوحيد الذي اعرف منه الدين كان 
مشائخ الوهابية الذين درسونا في المدارس وباعوا لنا االشرطة والتسجيالت كما ان 
الحصار كان من كل اتجاه ولم يكن هناك وقتها اي فكر بديل مما يعني استحالة التمرد 

ش في الوحدة افعل كل شيء في ن ان اتمرد عليها اخترت ان اعيعلى هذه االفكار فبدال م
 .سر ايضا فالحصار الديني كان قوياحتى هوايتي الرسم كنت امارسها في ال. السر

 
ومع هذا فقد كنت مقتنعا او باالحرى كنت اتكلم كالوهابيين واحكم على العالم وعلى 

ن اعماقي لم اكن مرتاحا ابدا لهذا ولكني م. وعلى كل شيء كما يفعل الوهابيين المرأة
الوضع حتى انني اتذكر انه في صباي كنت اتوعد ذلك االله الذي حرمنا من الفن 
وحرمنا من الحياة فكنت اقول في سري كيف يمكن ان نقتل هذا االله الشرير المجنون 

 !!!!ونستريح من شره وعدوانيته الى االبد ؟؟
 

ين يتلذذون بعقاب الناس يين والمتكبرين والذفانا بطبعي كنت ومازلت اكره الفاش
 مررت بتجربة نفسية لم تكن سهلة على االطالق فلقد كنت طوال الوقت احس. وتعذيبهم

احساس بالخوف والرعب وانعدام االمل في مصير ما . بشيئين متناقضين تماما في داخلي
انني فكرت ذات  بعد الموت وفي نفس الوقت احساس قوي بالرغبة في االنتقام لدرجة

ن هذه مرة ان اشتري سالحا واصوبه ناحية السماء واطلق حتى يتخلص العالم م
 .الديكتاتورية والشر االبدي

 
، من لناس عذابا يوم القيامة المصورون، من اشد امن عذاب القبر والثعبان االقرع

لحديد ، من احد من السيف ومن منكم اال واردهاالسراط االنحف من الشعره واال
، من اله فاشي مريض نفسيا ال صب في اذان المستمعين الى الغناءالمنصهر الذي سي

ه فنحن لن نضمن رحمته وجنته يمكن توقع ما الذي سيفعله بنا حتى ولو التزمنا بمنهج
عدم االستقرار النفسي طوال من كل هذا واكثر كنت اشعر بالخوف والرعب و. ابدا

 .الوقت
 

توقفت عن متابعة هؤالء . هناك بصيصا من النور لم يطفأ بعدكان لكن برغم هذ كله 
انفردت بنفسي وعشت . م المعقدون نفسيا لفترة من الزمنالشيوخ المجانين وهؤالء القو

ل مدة طو فترة كبيرة في وحدة غريبه حتى انني كنت اجد صعوبة في الكالم والتعبير من
دا من النوع الذي يجيد التجاهل او الراحه فقد لم يكن عقلي اب. الوحدة والتفكير في صمت

 .ا حتى في منامي لم يتوقف التفكيركنت افكر كثيرا وكثير
 

فبالتأكيد هناك من يقول كالما مختلفا عن هذا او . في نفسي ان المشوار لم ينتهي بعدقلت 
 على االقل لديه تفسيرات اكثر منطقيه لكل هذه النصوص التي سببتلي مشاكل نفسية

 .عديدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وبدأت  2004تخرجت من ثانوية ابن البيطار في جدة عام 
دخلت معهدا خاصا للفنون التطبيقية . رحلتي العلمية في مصر

كانت تلك اول . ي في االلتحاق بكلية تعلم الفنونبناء على رغبت
لقلب بصدق للمرة االولى في تجربة االنفتاح بالنسبة لي فقد دق ا

  .حياتي
  
ان تعلمت الكثير وتشجعت على . سنوات 3لمعهد وكانت تكبرني سنا بي اكانت معيدة ف 

عتني كثيرا على شج. علمتني حب الموسيقى وحب الحياة. اقاوم الكثير من افكار التطرف
بالفعل ولكن لم يحدث نصيب  كانت روحها قريبة جدا من روحي. الفن وعلى التحرر

 .لالسف
 

كنت اسمع فيهم الشتائم وخطاب الكراهية والعداء اختلطت ايضا بالمسيحيين بعد ان 
المبالغ فيه من مشائخ التطرف والعنصرية واالرهاب في السعودية وانهم اشرار يريدون 
تدمير ديني ولن يرضوا عني حتى اتبع ملتهم وهذا ما جعلني متوجسا منهم في البداية 

ولكنني . ه النفسي عليفالخطاب كان يتردد باستمرار لدرجة يصعب جدا معها تجاهل اثر
لذين كنت اسمع فيهم تلك حينما تعاملت معهم وجدت اشخاصا مختلفين تماما عن اولئك ا

 ا منكمشاكنت خائف. اد اسرتهممعي كما لو كنت احد افروجدت اناسا يتعاملون . االساطير
وا بل انتظرت ان يسألوني عن ديني او عقيدتي ولكنهم لم يفعل. متوجسا منهم في البداية

 .يحبونني كما انا فقط النني انسانكانوا يحترمونني و
 

تمر االيام واجد ايضا ان دكتور التاريخ في الكليه يحدثنا عن ان خلفاء المسلمين كانوا 
يتعاملون بعمالت عليها نقوش مرسوم عليها صور الشخاص وحيوانات مما يعني نفي 

جعت اكثر ولكن االمر لم يشف حب تش. راهية الدين لتصوير ذوات االرواحاسطورة ك
المعرفة والفضول داخلي فكنت اريد ان اعرف اكثر من العقيدة نفسها وليس من مجرد 

 .فاء قد ال تكون لها عالقة بالدينافعال لخل
 

وصلت بعدها الى مرحلة البحث في كل المذاهب المخالفة للوهابية فقد دخلت معهم ايضا 
كنت احتاج حججا دينية قوية الرد بها على منهجهم  في سجال دائم على االنترنت وقد

الذي انتشر جدا في بلدي وفي اوساط شباب بلدي وهذا ماكان يثير جنوني جدا فمن 
الخزي والعار ان تجد نفس الناس الذين كرهوك في حياتك واهانوك وعاملوك بعنصرية 

وهم الى النك مصري تجدهم ايضا يقتحمون بالدك ويخضعون شبابها فكريا ويحول
ياللعار نحن نعيش تحت االحتالل السعودي بالفعل فقد صاروا هم . مسوخ وهابية تشبههم
 !!!السادة ونحن عبيدهم 

 
كانت داخلي غريزه قوية لالنتقام من كل ما هو وهابي سلفي على كل ما فعلوه بي منذ 

كل ن بدأت بالبحث ع. شأن الغير مسلمين والغير وهابيينطفولتي حتى اكاذيبهم ب
بحثت عن القرآنيين واالشاعرة والماتوريدية والصوفية . الطوائف التي تكرهها الوهابيه

شترك في مجموعاتهم على وطوائف اخرى ال اذكر اسمائها وقد كنت اسمعهم واتابعهم وا
حتى انني كنت استشهد بالشيخ اللبناني جميل حليم كثيرا عندما كنت اريد . الفيس بوك

فالرجل كان يكفر المبتدعة مع انه . يمية المجرم شيخ الدماء واالرهابالتحدث عن ابن ت
  !!!هو ذاته كان يرى ان هللا له جسد ويدان وقدمان ورأس وعيون وشعر وكلتا يداه يمين 

  
فاذا كان االله نفسه . بن تيميه كبيرهم في االله الخالقنعم يا سادة كانت هذه وجهة نظر ا 

د جسم مادي مذكر فكيف يمكن ان ننسب هؤالء الى عند هؤالء المجرمين هو مجر
  الروحانيات من االصل ؟؟؟

 
  ان ـــــاه لم يكن معاديا لالسالم بل كـهو اتج. ام وأبدأ بعدها في سلوك طريق آخرـتمر االي

 
 

  
 

 مصر
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نعم ايها  .نهم يؤمنون انه ليس اخر المرسلينيعترف به ويعترف بنبوءة دمحم ايضا ولك
ء السماء الغير معترف بهم واصحاب الخبرة في تقويم ابنا. الساده انهم البهائيين

لروحانيات هكذا االعوجاجات في االديان االبراهيمية واعادة تفسير نصوصها بما يالئم ا
 .كنت اراهم بالفعل

 
كانت تجربة جديدة ومثيرة بالنسبة الى مسلم سني اعتاد ان يرى الدين بصورة متعصبة 

 .اء الدين فقط كارهة للفن والحياةتمنى الخير اال البنمنغلقة متفاخرة دوما بذاتها ال ت
 

كنت أسمع كثيرا عن الروحانيات ولكنني لم اكن أشعر بها ابدا قبل تلك التجربه ولم 
نعم ان التجربة البهائية قد علمتني المعنى الحقيقي . في خطاب مشائخ االسالممسها ابدا اتل

شعرت للمرة . النفسي والرقي االنساني  للخير والمعنى الحقيقي للروحانيات والسمو
للمرة الثانية يكون االولى في حياتي بالطمأنينة واالرتقاء واالنتشاء الروحي الداخلي و

 .الفضل للمرأة
 

علمتني ان هللا ال يعذب الناس . تمثل بالنسبة الي االم الروحانيةانها نورة أمين التي كانت 
بنار ابديه وال يكافئهم بماخور جنسي فا ارقى من ان يكون مجرد كائن شهواني قواد 
مهووس بالسلطة يكافىء اتباعه بهذه الطريقة المتدنية روحانيا ويعذب خصومه بتلكم 

فالعذاب والنعيم هو مجرد اشياء معنوية فذوي النفوس الطيبة يصلون . تقامالسادية واالن
الى اعلى السماوات وذوي النفوس الخبيثة يتدنون الى اسفل سافلين لسنين طويله الى ان 

اما ايات العذاب والنعيم فقد . هللا بعدها الى سماوات الروحانيةيرتقوا بانفسهم فيرفعهم 
 .هذا ما تعلمته على يدي نوره امين. االكانت مجرد تشبيهات ليس 

 
اذكر ان الصالة في االسالم كانت من اكثر االشياء التي تخيفني وتقلقني من مصيري 
االخروي فانا لم اكن مواظبا ابدا عليها حتى انني سألت نوره في مره هل تارك الصالة 

ليس . دمة بالنسبه الي؟ فكانت اجابتها وقتها صاسوف يعذب ويأكله الثعبان االقرع فعال
كما ان هللا ليس كبابجي !! اصال يا أحمد اقرع وال عذاب قبر هناك شيء اسمه ثعبان

 !!يتسلى بشوي الناس على الفحم 
 

ال انكر انني تعلمت من البهائية الكثير وقد شجعتني نوره امين على تحطيم مخاوفي من 
داخلي في الرسم وزرعت ب عالم ما بعد الموت وقد شجعتني ايضا على االستمرار

ال عجب فالبهائيين بطبعهم فنانين وذوي حس مرهف جدا فقد . المفهوم الحقيقي للروحانية
كانت تجربة مليئة بالحكمة . يانو وفي صباها كانت راقصة باليهكانت نوره امين معلمة ب

ء واالبداع فقد غيرتني بالفعل تلك السيدة الحكيمة ووضعت احجار االساس في بنا
عقول المريضة المنغلقة شخصيتي الحالية التي لم تعد تخاف او تكترث لما يقوله ذوي ال

 .والمتحجرة
 

علمتني ان الجنة . علمتني ان الفنان هو حبيب هللا. ني ان هللا فعال جميل يحب الجمالعلمت
يعني  علمتني ان الخوف من هللا ال. د بل ان الجميع سيدخلونها بالفعلليست حكرا على اح
كانت تصطحبني معها دوما . ما الخوف من عدم وصول بركاته اليابدا الرعب منه وان

الى جلسات الدعاء وهي تقليد ديني بهائي يجتمع فيه الناس من شتى االعمار واالديان 
رأيت . ن اي كتاب مقدس كنوع من لم الشملوالبلدان ويبدأ كل منهم بقراءة نص ديني م

 .لموا ان هللا يحبنا جميعالكي يتعالرض يجتمعون جميعا اناسا من شتى بقاع ا
 
ين لها طقوس ولها التزامات فالبهائية ايضا كأي د. يكن هذا سقف الطموح بالنسبة الي لم

احببت التجربة وادين بكل الفضل لها في تغييري واخراج الطائر الحر بداخلي من . دينيه
ن انوي التوقف عند هذه المرحلة فالطائر قفص الوهابية المخيف المظلم ولكنني لم اك

 الحر قد خرج من قفصه اخيرا بعد ظلم وحبس دام سنوات وسنوات ولن يقبل ان يتوقف
عن الطيران لمجرد التزامات دينية فهو ليس ملكا للبهائية او اي دين او معتقد هو ملك 

 .انية وينتمي للحقيقة اوال واخيرااالنس
 

الحرية والتخلص من عبودية ائية فعال كانت طريقي الى نور نعم هذه هي الحقيقة فالبه
فعندما تواجه العديد من التفسيرات والمفاهيم المغايره وتتقبلها وتشعر بانك . النصوص

في حاجة لمعرفة المزيد فهذا يترك فيك اثرا جيدا ويخلصك من مخاوفك وبالتالي غضبك 
بعد الن خطاب الكراهية لن يعد يجدي  مما يعني انه يستحيل ان تتحول الى ارهابي فيما

 .امنت بالجميع ولم تعد تعادي احدامعك فقد 
 

اسمعوا االخر . وا من توجساتكم من االخرينتخلص. بالضبط سبب مناداتنا بالعلمانية هذا
دعوا النور يدخل قلوبكم وعقولكم وال تمنعوه . لعله يقول ما تحتاجون ان تسمعوه بالفعل 

اجمل ولن يكون هناك تفجيريين وانتحاريين وفاشيين وعنصريين وسترون العالم 
نكر ومتحرشين طالما كل البشر احرار وليس هناك فاشية او امر بمعروف او تغيير م

   بالمفاهيم الوهابية الفاشية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعيت مرة للمشاركة في ما يشبه االستطالع الصحفي، يدور
» التشبع«حول مفردتين أو مفهومين بدََوا لي غريبين للغاية، هما 

: وللتوضيح، فقد كان السؤال الموجه هو. ، الثقافيين»الترهل«و
هل لدينا، في العالم العربي ترهل أو تشبع ثقافيان؟ وبدوت حائراً 

ذا السؤال، فما عساه يكون المقصود بالمفردتين، خاصة إزاء ه
  . حين يتصل األمر بالثقافة تحديداً 

  
ولوهلة بدا لي أنهما تعطيان المعنى نفسه، فاألمران، أي التشبع أو الترهل، قد يعنيان أن 
منجزنا الثقافي مكتمل، ال بل وفائض عن الحاجة، حدّ ترهله، فلم تعد هناك مساحة تتسع 

الثقافة والفنون والفكر وما إليها من مجاالت اإلبداع والمعرفة، ونحن أبعد ما  للمزيد من
 .نكون عن ذلك

 
نحن نعلم أن الثقافة حاجة متجددة ال نهاية لها، وهي تتغذى بالجديد والخالق دائماً، 
وبالتالي ما من أمة عاقلة تتطلع إلى مستقبل أفضل يمكن أن تتحدث عن أنها بلغت كفايتها 

ثقافة ولم تعد تحتاج إلى المزيد، بل بالعكس فهي تتطلع إلى المزيد والمزيد منها، من ال
ألن نهر الثقافة ال يكف عن التدفق أبداً طالما أن البشرية مستمرة في العيش على هذا 

 .الكوكب
 

هذا من حيث المبدأ، لكن إذا تحدثنا عن التفاصيل المتصلة بواقعنا العربي تحديداً، فنحن 
التي ربما يكون واضعو السؤال قد أومأوا إليها، بل » التشبع«نكون عن حال  أبعد ما

بالعكس، فإن الثقافة عندنا ما زالت تعاني من التهميش، مع كامل التقدير للجهود التي 
تبذلها مؤسسات ثقافية رصينة في العالم العربي معنيّة بالتنمية الثقافية، وتكوين وعي 

إلى المزيد من الجهود الرامية لتطوير الثقافة وتعميمها على  جديد، ألننا ما زلنا نحتاج
 .أوسع نطاق، وتنشئة األجيال الجديدة على حبها وولوج عوالمها الرحبة

 
حين نتحدث عن التنمية عامة، الشاملة والمستدامة، يتعين علينا أن نضع في مقدمة 

كبيرة فيها، ال بل وأن تمنح اعتباراتنا أنه يجب أن يكون للثقافة والتنمية الثقافية حصة 
مكانة متقدمة في تلك التنمية بمفهومها الواسع، وهذا ما يتعين العمل في سبيله، ال لكي 

وإنما لكي نجعل شريان الثقافة متدفقاً، من أجل أن تصبح حياتنا » التشبع«نبلغ مرحلة 
 .أجمل وأكثر بهاء، ومن ناسنا أكثر معرفة وأغنى ذائقة، وأعمق عطاء

 
ن يتصل األمر بوجود الترهل بالذات، فإنه يمكن الرد باإليجاب، فما أكثر المفاهيم وحي

التي ما زالت رائجة، وتبعث فيها الحياة بين الحين واآلخر، كلما أوشكت على الموت، 
 .رغم ترهلها وعجزها عن مواكبة جديد المعرفة والعلم

 
  

 نيرحبلا
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  ،األنا التي استخدمها في كتابة هذا النص تناسبني، هي ال تعنيني شخصياً بالضرورة
تعني كل امرأة تسكنني، كما إن شخصيات هذه الرواية هي من وحي ولكنها وبكل تأكيد 

 .خيالي، وإن وجدت في الواقع فبمحض الصدفة الغير
 .أهدي هذه السطور إلى كل امرئ حر

... 
الحياة ثمة جانب متوحش في السفر، إنه يدفعك للثقة بالغرباء ويلبسك االرتياح األليف 

 .للبيت والندماء
 بافيزي

 
: هذا هو ما قلته ألفتح بوابة عالمه، أجابني بحذر وهو يتابع ردة فعلي" االنتظار ممل"
، كنت أقصد بسؤالي هو انتظاره في عيادة طبيب "أنا أنتظر هنا منذ خمس سنوات"

االسنان، لكن جوابه كان كزانة قفز، قفزت بها أنا إلى أولى صفحات الكتاب من دون 
يادية وقد تغيرت نظراته الحذرة الباحثة عن شيء ما، مقدمات، واصلت النظر إليه بح

 :إلى نظرة المباالة ال أعرف إن كانت مصطنعة أم إنه كان يعنيها فعالً 
هناك من يتسأل كيف لإلنسان أن يرمي بخمس سنوات من عمره من نافذة غرفة طلب  -

 .اللجوء وهو بعيد عن األهل وعن مسؤوليته في رعايتهم
 .اك ما يدفع المرء التخاذ مثل هذا القرارالبد وأن يكون هن -
 تتصورين بأن هنالك أمور جدية دفعتني لذلك؟ -
  ).جدية أي امر يحددها المعني بها (
 

بينما كان يبحث من جديد عن شئ وسط مالمح وجهي الساكنة، مد يده إلى جيبه وأخرج 
ى لؤلؤة علبة صغيرة بيضاء، فتحها بهدوء كمن يفتح محارة يعرف بأنها تحتوي عل

فريدة، وبعد أن أطلعني على محتوى العلبة والتي كانت عبارة عن طقم اسنان صناعي 
أعادها بنفس الخشوع إلى جيبه، وواصل من جديد عملية المسح على وجهي عله يعثر 

 :على غايته التي يبغي، وبدا مهتما أكثر بما سيخبرني به
ال في أي مكان آخر من العالم الذي لم أزر قط عيادة طبيب أسنان، ال في أفغانستان و" 

ً لهذه  قطعته خالل رحلة لجوئي، هنا فقط بعد فقداني لجميع اسناني، أصبحت مراجعا
العيادة، كانت بدايتي مع طقم األسنان هذا والذي ركبته لي طبيبة األسنان اليس قبل خمس 

  ".اخل الفمسنوات، وقد بدأ يزعجني في اآلونة االخيرة إذ تسبب لي ببعض التقرحات د
 

عدت أنظر إلى وجه الرجل باحثة في نظراته وتعابير وجهه عما كان يرجوه مني، 
انشغلت بمالمحه، بدأ لي وجهه مألوفا، وكأنني التقيته منذ زمن بعيد ، التقيته في ميدان 
مولوي وسط العاصمة طهران والذي تغير اسمه بين العامة لميدان كابل لكثرة الرجال 

دين هناك، أولئك الرجال الذين يبحثون عن مصدر لرغيف الخبز دون األفغان المتواج
جدوى، التقيته في مدينة مشهد اإليرانية وهو موشوم بتهريب المخدرات، التقيته في 
صحف ونشرات أخبار الحرب األفغانية، فمه الخالي من األسنان ممتليئ بالحكايات، 

لتترك على شواطيء ذلك البلد  تجاعيد وجهه كأنها أمواج محيط تراجعت بفعل الجزر
أطلس حي، . العصي شواهد حطام حضارات ابتلعتها الحروب في غفوة من عين هللا

خطوط طريق الحرير، بوذا، إمبراطوريات، االسكندر المقدوني، ماركو بولو، مناخ 
قاس، بازارات بنساء ورجال، سلع محلية، منتو، زالبيا، عراك رجال، عراك ديكة، 

ت، عراك السي آي أي، عراك طالبان، عراك المقاتلين العرب، يأس، عراك السوفيي
فرح، صور متعددة، ووسط كل هذا الكم من المعقول والالمعقول من الصخب والقساوة، 
تلتمع عينان رطبتان أشبه ماتكونان بعصفورتين راقصتين، تجعالن المرء وهو ينظر 

شخصين مختلفين لم يتعرفا على  إلى ذلك الوجه ذي الطالسم المرعبة وكأنه ينظر إلى
  .هموم بعضهما قط، أما عن عمره فقد كان من الصعب عده

 
ستتسائلين : "عاد الرجل ليسألني بنفس النظرة المتفحصة وكأنه كان يعتذر عن خيانة ما

في سرك عن سبب تمسكي بهذا البلد وعدم عودتي إلى أهلي، حتى بعد صدور قرار 
 "يرفض اللجوء وقرار الترحيل بحق

 ".افترض بأنه يناسبك: "أجبته بلهجة ال تحمل الشك
 :بدا الرجل راضياً عن جوابي

من خالل تجربتي، يمكنني أن أقول لك وبكل يقين بأن المحرك األساسي لخطوات "
اإلنسان تجاه أي فعل هوعوزه الداخلي وليس الالمبالة والتهرب من تحمل المسؤولية، 

نفسها، يهرب البعض من األبوين أو من اإلخوة، أو  أحياناً يكون محرك الهروب األسرة
من تركة سمجة، أو قد يهرب من الشريك، من تلك العالقة المملة التي تصبح مرضية، 

  )".وقد ال يكون هذا الهروب عن وعي بتلك األمور بل عن الوعي
 

انا أغمض الرجل عينيه وعاد ليتمدد في ذلك الزمان، وفي ذلك المكان الذي يعود إليه أحي
أو مراراً، مكرهاً أو راغباً مدفوعا بشيء يسكن داخله، شيء تركه هناك ولن يعثر عليه 
إال هناك، لم تبد على مالمح وجهه الغائر في مسافات الزمن والجغرافيا الخوف أو 

  عريضة من اوطـل كانت خطــل قليل، بـما صوته قبــذان كان يحملهـلاإلحساس بالذنب ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . النقمة 
  

ك، إلى ذلك الوادي وسط تلك الجبال كان قد وصل إلى هنا
المفتوحة على السماء والمرصعة بصخور عبثية والتي ستكون 
سحيقة أكثرعند عودته، وكأن الطريق الذي سلكه في مجيئه 

في ذلك اليوم لم يكن صوت الديك الذي . أصبح أطول عند عودته
شق صمت الفجر قد أيقضه من نومه، فلم يذق ال هو وال أبويه 

سيقبل القرآن الذي . اته طعم النوم في الليلة الماضيةوال أخو
ستجلبه له والدته من فوق ذلك الرف، ثم تعيده إلى مكانه بعد أن 
يقبله هو وأبوه وأخواته األصغر منه، سترتدي والدته الحجاب 
وكذلك تفعل كل من زينب ذات السنوات العشر ورقية ذات 

  الةـــــوبعد ص الخمس، ة ذات السنواتــع ومرضيـالسنوات السب
ً واعدة بنهار حار ومتوهج، كان   الفجر ستبدأ  درجات الحرارة في االرتفاع تدريجيا

ً ، والزمن كان ساكناً، حتى الجمع المتجمهر في ذلك  ً قائظاً، الهواء کان ساكنا صيفا
الوادي كان ساكناً، يقف هو إلى جانب ابويه وقد دأبوا منذ الفجر على جمع الكثير من 

بعد قليل إمام المسجد ليصلي بالناس، سيصلي هو أيضاً، وأثناء صالته  الحجر، سيخرج
سيكون الحجر في كفه الصغير، وفي جيوب لباسه األفغاني التقليدي سيكون هنالك الكثير 
من الحجر، وبعد الصالة سيأمرهم اإلمام برجم الزاني والزانية، وفي خضم السماء 

يحاول الركض بعيداً عن ذلك المكان، البعيدة واألرض القاسية سيصاب بالهلع وس
سيتجاهله جسده وسيصعب عليه تحريك قدميه المشققتين، لكن في لحظة هيستيرية ستعود 
الحياة لتلك اليدين الصغيرتين لتضع بصماتها وتؤكد فوز الموت على الحياة إذ سيفرغ 

ي سأم كل ما في يديه وجيوبه من حصى نحو تلك الحفرة التي يقبع داخلها أخوه الذ
  .دورغالم راقص في محافل الرجال

 
كان نذير والذي أجبرته ظروف الحرب على أن يمارس الرقص بلباس اإلناث لرجال 
الحرب البشتون، كان يتسائل بينه وبين نفسه هل ما يفعلوه هؤالء الرجال يفعلوه بدافع 

وا يستمتعون الرغبة أم بدافع إذالله؟ هل كانوا يتلذذون باستخدام سلطانهم أم إنهم كان
بمشاهدة الرقص، وفي كل مرة كان ياتيه الجواب بأنهم عديمي العاطفة وجل ما يجبروه 
على فعله هو بهدف إذالله الغير، لذلك اتخذ قراره باتباع إغواء تلك االرملة التي مات 
زوجها وتركها ألخيه وزوجاته يتلذذون بجسدها لنفس الدوافع، زرعت تلك األرملة في 

الهروب إلى مكان بعيد، إلى مكان يحيون فيه بعيداً عن طقوس الغلمان ذهنه فكرة 
  .والجواري، ولكن يتم القبض عليهما بجرم الزنا، ويتعرضا للقصاص

 
سيعود هذا المراهق وعائلته وأهل القرية بعد ممارسة ذلك طقس الرجم الذي أيقضته 

اديهم، سيتوضؤون، أصوات طبول الحرب من سباته، سيعودون إلى منازلهم ويغسلون أي
ثم سيستخدمون تلك األيادي لألكل والشرب ومالمسة بعضهم البعض، فالبد للحياة أن 

  .تستمر
 

بطلبها إعادة مليء استمارة المعلومات الخاصة به، انتشلته مساعدة طبيب االسنان من 
 :رحلته التي من الواضح إنها لم تكن ممتعة ليجيبها

سوى األلم داخل تجويف فمي الذي تسبب به طقم لم يطرأ أي أمر جديد في حياتي  -
 .االسنان




 

  
 

 ناتسناغفأ

 



 

    
ات26 ار  ال د :: ال                                  2023 مارس-آذار::  77رق   الع

                    

 

  .قالتها بنبرة لطيفة وتركتنا.. ستدخل بعد ساعة من اآلن، في الموعد الذي حدد لك -
 

ً على أحد المقاعد : "بدا سعيداً بهذا الوقت الممنوح لنا أستقليت القطار ألول مرة جالسا
ة جلست مقابلي بعد أن ثبتت سماعات المتقابلة، كانت دهشتي كبيرة من حركة فتاة شاب

الهاتف النقال في أذنيها، إذ فعلت برنامج التصوير في هاتفها لتستخدمه كمرآة، وأخرجت 
علبة زينتها من حقيبتها اليدوية وشرعت بتنظيف بشرتها بمنديل، أخذت تزين وجهها 

مما كان بكل عفوية، هكذا وبكل بساطة أتمت تزينها، كان األمر برمته ممتعا أكثر 
غريباً، أن تتزين في مكان عام من دون أن تشعر بوجود اآلخرين، إنه ألمر مدهش 

  ".حقاً 
 

سكت لبرهة وبدا عليه كأن شيئاً يضايقه وهو يبتلع ريقه بصعوبة وكأنه يبتلع شوكاً، لقد 
كان ثقيل المضغ وبطيئه، أعرف تلك األعراض من خالل دراستي وعملي في عيادة 

ات، فعدم وجود األسنان في الفم يعرض الغدد اللعابية للكسل مما يقلل لطب األسنان لسنو
من إنتاج اللعاب فيسبب جفاف الفم ويؤدي إلى صعوبة في بلع الريق والتحدث، أحسست 
ً من الماء البارد، شكرني،  بأن هذا ما كان يعانيه هو بالضبظ، نهضت وجلبت له كوبا

مرت ثالث سنوات بعد آخر : "الالمباالة ذاتهاوبعد أن رطب فمه عاد ليكمل حديثه بنبرة 
محاولة لي في الحصول على حق الحماية، تم رفض طلب لجوئي من قبل وزارة الهجرة 
وصادقت على الرفض محكمة تظلم الالجئين والتي تعتبر آخر فرصة للنظر في 
معامالت طلب اللجوء، كان هذا بعد سنتين من تقديمي لطلب اللجوء، واليوم وبسبب 
األوضاع غير اآلمنة في أفغانستان ال تستطيع الحكومة ترحيلي قسراُ، لقد استقر بي 
الحال في مركز ارنستغوب لالجئين، لم تكن تلك السنوات الخمس طويلة كليالي شتاء 
أفغانستان، بل كان طولها أشبه بطول سيقان امرأة شقراء، لكن ما كان هذا كله ليكون لو 

ا كلماتي، لقد نقلت لهم ماعايشت بتفاصيلها، تحدثت لساعات أن موظفي الهجرة قد صدقو
ثمان في التحقيق األول وأربع في التحقيق الثاني، لكنهم لم يقتنعوا بما جئت به، وفي 

المشكلة التي (المحكمة حاول المحامي أن يسلط الضوء على أهم نقاط قضيتي ولم يفلح 
  .)..د تشكل اليوم أي خطر على حياتكقدمت من خاللها حق الحماية مشكلة قديمة ولم تع

  
  ."هكذا قالت هيئة المحلفين 
 

قال هذا وكأنه يتحدث عن شخص كان يعرفه ومكان لم يعد موجوداً، أو ربما لم يكن 
  .موجوداً سوى في كابوس شخص كان يعرفه

 
في البداية كانت الكلمة، الكلمة قدر، تخرج من حبالنا الصوتية لتتركنا لحبال المشانق، أو 

ركنا لحبال أراجيح في حقل مزهر، أو تتركنا معلقين على حبال الصبر حتى تجف تت
  .جميع أحالمنا، نادراً ما يسعنا أن نغير مسار الكلمة التي انطلقت

 
كنت أعرف الكثير عن هذا المكان، مركز اورنستغوب لالجئين، فهو مركز لطالبي 

، البعض منهم هرب من اللجوء الذين عبروا الحدود الجغرافية بصورة غير شرعية
الحرب وآخرون من الفقر، وغيرهم هرب من الدائنين، وهناك من هرب من أحكام 
جنائية صدرت بحقه، ونشطاء سياسين، جميعهم وصلوا ليكتشفوا عند وصولهم لبلد 
اللجوء بأن الفصل للكلمة، قد تكون الكلمة عبارة عن تاريخ حدث هدد حياتهم وأصبح من 

ً لمنحهم حق ماضي بعيد لم يعد  ً كافيا يشكل اليوم أي خطرعلى حياتهم، كي يكون سببا
الحماية، أو تكون الكلمة جواب على سؤال يكرر عدة مرات على مر شهور متباعدة 

تطرح االسئلة دون ) (في أي ساعة من ساعات اليوم وقع هذا االمر؟(فتخونهم الذاكرة، 
شكل مستقل وانما تعتمد على الظروف األخذ بعين االعتبار بأن ملكة الذاكرة ال تعمل ب

) مساء(المحيطة بها، فيجيب طالب اللجوء على هذا السؤال في المقابلة االولى بكلمة 
ً (ويجيب في المقابلة الثانية على السؤال بكلمة  ، فتكون الكلمة هنا كآلة حادة تقطع )صباحا

ترحيل إلى البلد حبال األمل لينتهي حظهم في الحصول على حق اللجوء ويصدر قرار ال
األم، أما عن تطبيق قرار الترحيل فهو منوط بأوضاع بلده، فالتتم عملية الترحيل قسراً 
ً إلى البلدان التي تشتعل فيها نيران الحرب، وبهذه الحالة يبقى االنسان  والحتى طوعا

  .معلقاً على حبال الالمعنى
 

تذكرها رائعة في جميع فصول ـ تذكرني الغابة التي تحيط بهذا المركز بغابات إيران، أ
 .السنة

، ليوفر المناخ المناسب لتعافي 1945شيد هذا المبنى ليكون مشفى في وسط الغابة سنة  -
  .1963مرضى السل من جائحتهم، وقد أخلي المشفى بانتهاء الجائحة سنة 

 
عند سماعه لهذه المعلومة مني، أي معلومة أن المبنى كان مشفى لمرضى السل، ظهرت 

 :طرقات شفتيه غيرالمعبدة ابتسامة متكسرةعلى 
حتى المباني ليس لها قانون ثابت، في زمن الجائحة يدخلها المرضى، وربما يخرجون  -

 .منها وهم أصحاء، وفي زمن الحروب يدخلها االصحاء، وربما يخرجون منها مرضى

الحرب أقبح من الجائحة، في الجائحة عدالة كبيرة، حيث ال فرق بين غني وال فقير وال  -
فرق بين ملك وال رعية، ال فرق بين رجل دين وال رجل الحانة، العالم كله يحشر في 
صندوق واحد، وحشر مع الناس عيد، بينما الحرب جائحة شعب دون ملوكه ودون 

ينجون منها في الظاهر يبقى جسدهم ينتفض مع الشعوب األخرى، جائحة حتى الذين 
 -. أول رائحة أو صوت من شأنه أن يعيده إلى ذلك الزمن والمكان، لن نشفى منها أبداُ 

وتبقى للمباني ككل المخلوقات، وجوه عديدة، وجوه مختلفة، وجه الغابة منعش يمدني 
اب إيراني، هو ليس باإلحساس بالحرية التي تسلبني إياها الغرفة التي أتقاسمها مع ش

سيئاً، ولكن لديه صديقة حميمة تكلفني زيارتها له المبيت خارج الغرفة، أترك له 
ولصديقته الغرفة مقابل بعض المال، فهو يعمل بالباطن في إحدى مطاعم البيتزا مما 

 ً   .يجعله متمكناً ماديا
 

حياة تسربت بدأ حجمه يتمدد وكانه طاووس ينشر ريشه، وبشكل مدهش بدا وكأن مياه ال
إلى عروقه المتصحرة لتعيد له نضارة الشباب، حتى خيل إلي بأن أسنانه المفقودة قد 
نبتت من جديد وعادت تلك الكناري تزقزق في عينيه بعد أن هجرته لوقت قصير، اعتدل 
في جلسته وأسند ظهره إلى إحدى الوسادات المصفوفة، بدا كولد مشاغب يخفي بين يديه 

ظراتي الفضولية تتنقل بين يديه وعينيه في محاولة الكتشاف ما شيء ما، أصبحت ن
يخفي، لطالما اعتبرت اليد أكثر شفافية من العين، فهي تترجم ما نفكر به، قد نخطأ في 
قراءة العين لكن فعل اليد يكون واضحاً، كان من الواضح بأنه يخفي بين يديه شيئاً ليس 

هل تعرفين الشارع الذي يقع : "يبوح بسر نظر في عيني مباشرة وسألني كمن. للصغار
  "خلف محطة كوبنهاجن الرئيسية ؟

 
قالها وهو يبتسم ابتسامة غير بريئة، أيقنت في تلك اللحظة بأن الذي يخفيه بين راحتيه 
ليس شيئاً للصغار، بل شيء كتلك األقالم التي كان بعض التالميذ الجسورين من زمالئنا 

ها في حقائبهم ليتفاخروا بها خفية أثناء فرصة الغداء، تلك في المدرسة االبتدائية يخفون
ً على عقب تنزل  األقالم التي تحمل صوراً لنسوة بمالبس كاملة وعند قلب القلم رأسا

هل يبقى ذلك الولد : "تساءلت في سري. المالبس إلى األسفل لتصبح النسوة عرايا
 :أجبته بشأن الشارع". الصغير في داخل جميع الرجال؟

 .أعرفه -
 هل تعرفيه حقاً ؟ -
 .يبدوا لي بأنني أعرفه!.. يعتمد -
 هل تعرفين المرقص الليلي في ذلك الشارع؟ -
 .كال، فأنا لست من مرتادي المراقص الليلية، والأطيق الصخب فيها -
 تعرفينه؟.. هنالك أيضاً محل للبيتزا -
ي أعرف البازار الذي كال، لست من عشاق البيتزا واألكالت سريعة التحضير، ولكن -

ً ما، وأعرف كذلك مسجد طيبة في اول  يمتلكه أحد األفغان هناك، تسوقت منه يوما
 .الشارع

 !.إنه مسجد للعرب! طيبة -
؟ -  .مسجد للعرب ام مسجد 
أقصد بأن اللغة المستخدمة في الوعظ هي اللغة العربية،كما إن جميع المصلين هناك  -

األخرى وأنا أصلي سابل اليدين، النوادي الليلية كثيرة في يصلون وهم يضعون يداً فوق 
  .ذلك الشارع وقد زرت بعضها، ال يشعر المرء باالختالف هناك

 
ايستاغيدة، شارع يتوسط قلب العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، شيدت أول بناياته بالقرب 

ً تحت هذا االسم، ليتمدد بسرعة بم 1858من شارع غازفاي سنة  حاذاة وسجل رسميا
إلى ساحة انغاهيوة، ومنذ نشأته اشتهر بكونه أحد  1900السكة الحديدية حتى يصل سنة

أماكن اللهو والمتعة، شارع ايستاغيدا هذا يشبه بقية شوارع كوبنهاجن وال يشببها في 
نفس الوقت، لهذا الشارع نكهته وأصواته الخاصة، وكما ال توجد مدن تخلو من الموت، 

من مثل شارع ايستاغيدة، مثل هذا الشارع وبيوتاته لها من األهمية ال توجد مدن تخلو 
منازل "التي تجعلها تشيد قبل بيوت العبادة، وإذا ما عدنا للتاريخ سنعرف بأن معابد بابل 

ما كانت تشيد من دون ملهمات المعبد، ومعبد عشتار لم يكن ليؤسس دون " السماء
ة يتقاطع تاريخ هذا الشارع ودكاكينه تضحية تلك النسوة، وحتى بشأن هذه التضحي

في  31بدكاكين بابل، في أحد دكاكين هذا الشارع وبالتحديد في الدكان رقم 
تم افتتاح راديو النجمة، راديو مقاومة االحتالل األلماني والذي بدأ بثه  1942سبتمبر

نماركي بدعم من لندن وبالتحديد من إذاعة البي بي سي، وليومنا هذا يحتفل اليسار الد
  .31بذكرى تحرير الدنمارك بمسيرة تبدأ من الدكان رقم 

 
تذكرت زياراتي لهذا الشارع والتي كانت تقتصر على صباحات الجمعة األولى من كل 
شهر، كنت أحصل على إجازة من العمل لكي أتمكن من أن أقل والدتي من محل سكننا 

، كنت أقلها لمحل قصابة والذي يقع على بعد حوالي سبعين كيلومتراً شرق العاصمة
إسالمية يقع وسط ذلك الشارع لكي تبتاع اللحم الحالل، كان صاحب المجزرة والذي هو 
على مذهب والدتي، يذبح المواشي على الطريقة اإلسالمية وعلى وجه الخصوص على 
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طريقة مذهب والدتي، يتم ذبح المواشي أيام الخميس بعد أن يتم فحصها وختمها من قبل 
الصحة الدنماركية بعد التأكد من خلوها من األمراض، وتعرض في محل بيع دائرة 

اللحوم بعد أربع وعشرين ساعة من الذبح، أي في يوم الجمعة، وكي يصلي الرجل صالة 
الجمعة في المسجد كان يترك العمل للعمال الذين هم أقل خبرة منه في تقطيع الخرفان، 

وصول قبل صالة الجمعة بساعتين على األقل، لذلك كان يتوجب علينا أنا ووالدتي ال
كأي كائن حي يمارس . ليتسنى لوالدتي تقطيع خروفها على يده المتوضئة، وفقط على يده

فنشاطاته الليلية . عدة أنشطة مختلفة حسب ساعات اليوم كان شارع ايسترغيدة كذلك
ات الليلية تختلف عن نشاطاته في ساعات النهار، وإن كانت بعض شواهد تلك النشاط

تتربع وسط الشارع في وضح النهار لتصفح وبصراحة عن الهوية الليلية لهذا الكائن 
الحي، فواجهات متاجر بيع أدوات األلعاب الجنسية المختلفة والتي لم تكن محجوبة عن 
أنظار المارة كانت تعرض كل ما يتعلق بتحفيز الغريزة الجنسية من مالبس وزيوت 

د وأعضاء ذكرية صناعية ودمى، وحتى في بعض األحيان كان ومراهم وأسواط وأصفا
من الممكن أن يصادف المارة بائعات الهوى وهن بثياب قصيرة وجوارب شبكة الصياد 

كنت أركن السيارة أمام باب المجزرة كي . وجزم حمراء طويلة العنق في ساعات النهار
عض بائعات الهوى وهن في ال تصطدم والدتي بمشاهد محال بيع األلعاب الجنسية او بب

  .زيهن المعهود
 

 :بعد أن قادني حديثه إلى وسط ذلك الشارع جاء صوتي مرحاً بعض الشيء
كنت أزورهذا الشارع في الجمعة األولى من كل شهر، في ساعات الصباح وقبل أذان  -

الظهر بالتحديد، كي يتسنى لوالدتي ابتياع اللحم الحالل من تلك المجزرة، مجزرة 
 ".طيبة"
 وهل ما زلت تترددين في الجمعة األولى من كل شهرعلى هذا الشارع؟ -
تكرر طلب والدتي للكبدة ولحم الرأس واألحشاء ألكثر من مرة، وفي كل مرة كانت  -

المجزرة تفتقر إلى ما كانت تطلب، فأصبحت غير مرتاحة وبدأت تشك باألمر، وفي 
له الذبيحة أحمر اللون وليس بأزرق احدى الجمع انتبهت والدتي بأن الختم الذي تحم

كالختم الذي تحمله اللحوم الدنماركية، وطلبت مني قراءة الختم فكانت المفاجأة العظيمة 
في تلك الجمعة العظيمة، فالخراف كانت تحمل ختم نيوزيالندا، خراف مجمدة يذوبها 

  .ويبيعها على أساس إنها لحوم حالل طازجة
 

ضحكة أطول من ضحك جميع كتب التاريخ ضحك بصوت مخنوق ضحكة طويلة، 
مجتمعة على عقولنا، وبعد أن أكمل ضحكته الطويلة مسح دموعه بكف يديه وقال بلهجة 

 .اذن فلم يكن اللحم حالالً وال اللحام ابن حالل: "ساخرة
 ".هذا كان مكسبي لذك اليوم"فتحت كفي باشارة تعني 

في تلك الشارع، الكثير من بنات  ولكنني أعرف هناك،: "ليرد هو بصوت يحمل اليقين
  ."الحالل

 
بصوت حنون محاوالً تجسيدها كملحمة إنسانية ينتصر بها " بنات الحالل"نطق مفردة 

  .النبل على االبتذال، أحببت نبرة صوته وهززت رأسي طرباً بما جاء
 

بنات الحالل وبنات الخطيئة، الحالل هو الوجدان والخطيئة هي نحر الوجدان، ال نولد 
وجدان بل نحن من يلد الوجدان من صلبنا ونرعاه فيكون بعدها ولداً باراً أوعاقاً، وبنات ب

  .ذلك الشارع بالذات ذوات وجدان كبير، فهن أفضل رفيقات في ساعات الضيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  إننا ومن خالل تصفح تاريخ الدولة السورية وباألخص في

مرحلة نشوئها الحديث منذ قرن تقريباً، أي في منتصف القرن 
الماضي سنجد بأن عدد من الشخصيات والزعامات السياسية 
ذات األصول الكردية مثل حسني الزعيم ورئيس وزرائه محسن 

لسلو وزميله وصديقه أديب البرازي وكذلك رئيس سوريا فوز ا
الشيشكلي الذي قاد انقالبين في سوريا وهو الوحيد الذي استفرد 
بهذه الخاصية، أن يقود انقالبين في البلد، نجد بأن هؤالء ورغم 

  وا أكثرـرديتهم، بل ربما كانــوا شيئًا لكـــجذورهم الكردية لم يفعل
ي وبعد أن قرر إلغاء نشاط عروبةً من الكثيرين من العرب األصالء، بدليل أن الشيشكل 

األحزاب السياسية في البلد، قام بتأسيس حركة التحرير العربي وذلك زيادة في التأكيد 
طبعاً هذه الظاهرة سنجدها عند الكثير من القادة في مختلف .. على والئه وانتمائه للعروبة

ن قادتها من الدول التي تغتصب أجزاء من كردستان، تركيا مثاالً حيث اليوم نجد عدد م
جذور كردية ولكنهم األكثر تطرفًا وتشدداً بخصوص الكرد وحقوقهم الوطنية، مما يعزز 
ويؤكد من تلك القناعة التي تقول؛ بأن الدخيل الغير أصيل ولكي يثبت انتمائه لإلطار 
السوسيواجتماعي تجده يزايد على أبنائها األصالء وطبعًا لها جذورها النفسية من قضية 

 .نقص لدى الدخيل أمام األصيلعقدة ال
 

ً أعتقد كان بعنوان فنجان وكان الضيف  بالمناسبة منذ أيام وأنا أتابع برنامًجا سعوديا
سوريا والعراق ومصر متى كانت عربية، : مفكًرا سعوديًا صدمني باعترافاته وهو يقول

إلسالمية فهي لم تصبح كذلك إال بعد هجرة بعض القبائل والحقًا الغزوات والفتوحات ا
والتي لها أسبابها -“ كردنا”ما أردت إيصاله هو عقدة النقص لدى الكثيرين من ! لها

السياسية والتاريخية المتعلقة بظروف كردستان واحتاللها وتقسيمها، مما شكل هذه 
الشخصية المهزومة ليس فقط من أنتقل للحواضن االجتماعية أو السياسية األخرى 

لتي تدعي الكردايتية حيث تجد األغلبية من قادة األحزاب ، بل حتى تلك ا“الغاصبة”
الكردية يتلعثمون أمام ليس أصغر ضابط وعنصر أمني، بل حتى أمام أتفه سياسي من 

بحيث يجعله ينسى كل تاريخ الحركة السياسية الكردية وهو  -األغلبية-المكونات األخرى 
 -للمصطلح ولعقدة النقص-ا والتي نرفضه“ تهمة االنفصال”يحاول أن يبرئ نفسه من 

كوننا ال نطالب باالنفصال، بل بالحرية والكرامة والمشاركة التامة وإذا استحال 
نأمل أن تصل .. فباالستقالل وهو حق من حقوق الشعوب ونحن الكرد لسنا االستثناء

ً ال نقصد حزب وجهة محددة وال في  قيادات تثق بنفسها وشعبها لقيادة المرحلة، طبعا
ن كردستان، بل في عموم ومختلف األجزاء قيادة كفأ وتعتز بثقافتها وهويتها جزء م

 وشخصيتها التاريخية الوطنية
 

في الشخصية " عقدة النقص"نعم بالتأكيد أن لثقافة الخنوع والخضوع أو ما قلناه ب
الكردية، لها أسبابها السياسية والتاريخية مع االحتالالت والتقسيم والحرمان الطويل من 
ً قد أفرزت لنا هذه الشخصية، ولكن وبقناعتي فقد  ً سياسيا ممارسة الهوية الوطنية ثقافيا
ً لتوفر البديل من  حان الوقت وخاصةً مع بداية نشوء كيانان كرديان بالمنطقة وأيضا
النخب األكاديمية الشابة والمؤهلة ألن يستلم هؤالء الراية من أولئك الذين نشؤوا على 

خضوع للغاصب المحتل وإال فإن السياسات الكردية الحزبية ستعاني من ثقافة الخنوع وال
العرج واالستعطاف واالستجداء لدى أبواب الظالمين الطغاة والتي لن توصلنا للكرامة 
والحرية يوماً حيث فاقد الشيء ال يعطيه ومن ال يحترم ذاته وال يعتز بنفسه وبكرامته لن 

ياسات جديدة تحتاج لقيادات جديدة بثقافة س.. يحقق ألمة وشعب حريته وكرامته
 ً     وشخصية ورؤية جديدة تماما
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 واسحق  ، ازف شهير وعم ومعلم اسحق الموصلي، وهو عباسي منصور زلزل ويعرف باسم زلزل، وزلزولأشهر العازفين الموسيقيين في العصر الع
 .صلي هو اسحق بن ابراهيم بن ماهانالمو

  
  .في الموسيقى مع ابراهيم بن ماهان، وكان زلزل يتعاون بالط هارون الرشيد ومهدي الهادي ل اكبر موسيقي فيكان منصور زلز

 
ابتكر نوتة ثالثة واضاف للنوتات  .جديدة وغير بعض النوتات القديمة ، فابتكر نوتاتا في العزف على االالت الموسيقيةكان خبيرا بالموسيقى وماهر

لشبهه   –الشبوط  –، كما صمم عودا سمي قسيم اللحن الى اجزاء صغرى وكبرىيتفق مع ت ، وهو الت هذه النوتات بلحن زلزليرة وعزفااليرانية الشه
 .بسمكة الشبوط وأصبحت تسمية عود الشبوط شائعة في عصره

  
، وكان كريما يوزع ما يملك من أموال على ، داللة على مهارتهعزف على العود ينهض االحنف ليرقصيقول أحد الباحثين عن مهارة زلزل ان اصابعه هبة من هللا وهو حين ي

  .ية وشيد بئرا ببغداد سمي باسمهالفقراء وصرف معظم ثروته على االعمال الخير
 

ولكن كتاب تاريخ  -هـ  175 –ميالدية  791ُسجن منصور زلزل بامر من الخليفة هارون الرشيد عشر سنوات وحين خرج من السجن كان ضعيفا أبيض الشعر وتؤرخ وفاته بعام 
  .هجرية 200الموسيقى االيرانية يؤرخ وفاته بعام 

 
سية وكان اشهر مغن بالعربية ايضا، والده ماهان من أسرة رفيعة، ولد في ارجان اما ابراهيم بن ماهان والد اسحق الموصلي فكان نديما للخليفة واشهر مغن في بالط الخالفة العبا

  .هجرية125، فولد له ابراهيم هناك عام لى البالد هاجر ماهان الى الكوفةبب ظلم الحكم االموي الذي سيطر ع، ولكن بسفي منطقة شيراز
 

 يطلق عليها الجغرافيون العرب –، الحقا تعلم فن الغناء والعزف في خوزستان لم فيها العود ولذلك سمي الموصليهاجر ابراهيم من الكوفة الى الموصل وعاش فيها لمدة عام تع
شاعرا ومغنيا   –ابراهيم الموصلي  –والبصرة ومناطق اخرى في ايران والعراق وتعلم فنون الموسيقى والغناء من الموسيقيين االيرانيين، وكان ابراهيم بن ماهان  –بالد الري 

  .، وهو أحد أعمدة الموسيقى العربية وااليرانيةوموسيقيا
 

، وغير في شكل العربيةالعربية وصنع انواعا جديدة من الموسيقى العربية والف أغان ومقطوعات واشعارا أصبحت شائعة في الثقافة الكردية مع / خلط ابراهيم االشعار الفارسية 
  . –شعر االغاني   –االغنية العربية 

 
حصل . وفي السجن تعلم القراءة والكتابةالخمر فحبسه الخليفة  ، كان يشربي للقدوم الى بغداد فانتقل اليها، ولكنه لم ينسجم مع البالطكان في البصرة حين دعاه الخليفة المهد

قي البالط العباسي وشاعر وموسي ابراهيم على مكانة كبيرة في خالفة الهادي الذي كان يغدق عليه االموال والهديا، وزادت مكانته وعلت في خالفة هارون الرشيد ليصبح مغن
  ).يحيى البرمكي واوالده الفضل وجعفر ومحمود(صل على ثروة كبيرة من الصالت والهدايا التي كان يغدقها عليه الرشيد والبرامكة ، فحونديم الخليفة، وكان الرشيد يحبه حبا جما

 
الصالة عليه وتولي  المامون هجرية فكلف الرشيد ابنه 188، ومات فيها عام هناك فعاد به الخليفة الى بغداد اصطحبه الخليفة هارون الرشيد برحلة معه الى دمشق ولكنه مرض

  .، وامر باعطاء كافة القابه الى ابنه اسحق ووصل اسرتهدفنه
 

علمهن ، وكانت االسر البغدادية ترسل بناتها اليه ليح مدرسة لتعليم الموسيقى في داره، وعلم الفتيات عزف العود، وهو الذي فتاالغاني والفت عنه الكتب ورد ذكره في كتاب
  .ي ويعلمهن فنون الغناء والموسيقى، كما كان يشتري الجوارودالموسيقى والعزف على الع

  
 .ه وسار على نهج ابيهبعد وفاته أكمل ابنه اسحق رسالت

  
َزر : الذهب رسية ماء الفا/ لكردية اما زرياب فهو تلميذ اسحق ورسول الموسيقى الى االندلس وهو الذي نقل اسلوب استاذه اسحق الى المغرب العربي واالندلس واسمه يعني في ا

  .ماء= ذهب ، آب، آو = 
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 األصول الجريحة 
  

 الزمن الذي يترقب أن يصبح شيئا ما
 أن يستدير البيت بحصن الخلود

 أن ال تهرب الغيمة باألمطار فتجعلها أشتاتا
 أن ال تتقسم اإلنسيابية في النمو أو تتكسر

 ان التحزن الفكرة أو يبكي الموضوع
أن ترى العيون في المسافات فال يحجب عنها 

 الوضوح
 أن تتشكل الرغبات كالموسيقى

 كاإلرادة في النهار تقاوم الظنون والتردد
 كاألحالم في الطفولة التي تلوح بالنبوة المفقودة

 كالنهم الذي ال ينتهي
 المشاعر كاألممية
 اإلنسان الواحد

 
 

 الجوع األهم
  

 مطرعندما تزرع األرض بحبات ال
  عندما تهبط من أعالي العقل

 كالشمس في الضحى 
 عندما يقترب البعيد

 عندما المثالية تصبح الواقع
 عندما الليالي تسجد للشمس

 عندما يتالشى القتال ما بين االنفعال والتمرد
  عندما تكون األرض 

 مثل بستان أو البحر أو الجبل
 عندما أنت السيد والفكرة المسكينة المطيعة

  عندما ينتهي دور الدكتاتور 
 ويقبع في سجن األبدية

  الزهد بداية قد تجد الزمان والمكان 
 في النفوس الجميلة

 عندما تكون البدايات سهلة غير متكلفة وبسيطة
 
 

 الزمن األغبر
  

 الخفاء الذي لن يعلن عن اسمه حكاية ميتة
  الحياة كجرذ صغير 

 تقام عليه التجارب أو للتسلية
 من بقايا كفن كخرقة سوداء

كاألخرق الذي ال يتراجع لما النهايات تكون 
 خالية من الحدود

  كالشتاء الذي يجعل الجميع 
 يشعر بالبرد والتساوي

 كالليل بال مصباح يضيء العقل
  كالذي يعيش على ضفاف النهر 

 ال يفارقه العطش
 كإسم جريح يشعر باإلهمال والغبن والتعفن

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وة والترهلكأمة تعيش على االتكالية والسعل
كالفقراء الذين يقتاتون على الكالم المتيبس 

 والقلوب التي يغطيها الغبار
 كالشوارع خالية من األشجار

 كبغداد السالم مدينة من دون دار لألوبرا
 
 

 األغنية المشمسة
 

 هل يصبغ الليل الصباح ببعض الظالم
 وهل في الشمس شيئا من الليل
 هل في النفوس خطايا باقيات

 لرحيل العفو ذاك الذي يسمى بالمماتأم ا
 هل أنت تنتظر السالم يدخل من باب الغياب

 هل العناد ينفع قبل ساعات الممات
 هل الليالي سبايا كالنساء الفاقدات مدائن األحالم

هل الشرود في الذهن كاإلجهاض واالنتحار في 
 النجوم

 هل تشعر بالبقاء هل تشم رائحة المسافات
  هل تقود اللون الى إسمه

 أم التيه واالستمرار من دون أسماء
 من الغائب في هذا الحضور اإلستمرار أم البقاء

 الجوع في الجبين على الخدود وفي التجاعيد
 هذا القليل من االستمرار

 
 بصمة اإلبهام

 
 التراب من أين أتى هذه القصة ال يعرفها أحد

 ال تعرف الشمس لماذا النهاية آتية

ال يعرف الشاعر الجواهري لماذا يمجد نفسه 
 ويرفع من شأن الملوك

  ال تعرف القطة أسباب ذكاؤها 
 من أجل أن تعيش

 ال تعرف الثياب من الخياط والصانع
 لكننا متأكدون أن الحرية تحتاج الى الرضا

 مثل المستقبل يحتاج الى الكفاح
  عندما تبلغ العين خط النهاية ت

 بالخطأدرك أنها سميت بالعين 
  لألسف اإلنسان مثل الروبوت 
 يمكن تحريكه باالتجاه الذي نريد

 التراب أسمر لماذا يتشبث البعض بالعنصرية
  اإلختالف الذي نصنعه من أجل الدهشة

 ليس أكثر 
 

 المرايا
 

 القصيدة انعكاس للجسد المسجى
 للجسد الغريق

 القصيدة انعكاس ليلة مضارعة ماضية
 القصيدة كالطائرة الورقية يحملها هواء الشعور

 القصيدة الظاهر القادم من هناك البعيد
 القصيدة جمهورية ذات سيادة وجنود

القصيدة كالديسكو الحافل بالراقصين والوهج 
 األعمى في عيون الزائرين

 القصيدة كالمتدين المشعوذ في الضريح المقدس
القصيدة كالشموخ في رقصة الفالمنكو 

 لرحالت في منازل التأريخ المتعددةوا
 القصيدة لونها كالتراب واألزل

 القصيدة كالعيون التي التستطيع الكذب
 كشمس النهار جريئة

 خالية من الغياب
 

 الشرق المسكين
 

 قد يكون الهدف الرضا بعينه
 الشمس بلونها الحارق

 إنما األيام التجارة ما بين الخسارة والربح
صاصة في قلب الحقل قد يكون الهدف الر

 والزهور
قد يكون الهدف المشفى بعد حرب ضروس 

 وقاتلة
 قد يكون الهدف الوالدة والقبر معا

 قد يكون النسيان الرأفة والجحيم معا
 قد ال تبالي البطون بالجوع قبل الشعور بالموت

 القلة التي تمسك العصى من الوسط
 القلة التي ترضى بالقليل
 اربالشعور الخالي من الغب

 بانتظار الحرية أثناء هدوء الشمس
   نهاية الغليان
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  من الحقائق التي لُمست في ما يسمى علم الحديث أن
) ُمحدّثهم الخاص(لكل جماعة دينية واتجاه إسالمي اآلن 

 ..ويحكمون بالبدعة والزندقة على الُمحدّثين اآلخرين
 

مؤسس " عبدهللا الهرري"مثال الصوفيين لديهم الشيخ 
عبدهللا بن صديق "جماعة األحباش في لبنان، ثم الشيخ 

فتجد " األلباني"أما السلفية لديهم الشيخ  "الغماري
الصوفيون يرون األلباني مبتدعا والسلفيون يرون 

وبعنف السلفيين يُفِحشون القول .. الهرري ضاال زنديقا
في الهرري لدرجة العنصرية أحيانا لبشرته السوداء 

وهذا يعني أن الحديث هو الذي يخدم ..وأصله األثيوبي
كون الحديث في الحقيقة هو ..األيدلوجيا وليس العكس

مجموعة معارف وطرق تشكل منهج فكر إذا تغير ذلك 
وهذه طعنة ..الحديث تغيرت الجماعة والطريقة بالكامل

ضد علم الحديث كون الميع يتحدث بعلوم السند لكن 
إذا كان السند : والسؤال المباشر..اختلفوا إلى حد التكفير

 حدثون بعضهم؟علم حقيقي ُمجَمع عليه لماذا كفّر الم
 

هذا السؤال نعود به إلى مصدر ما يسمى علم الحديث 
ونسأل سؤاال آخر، هل توثيق الروايات واألحاديث كان 
قبل وضع المنهج أم كان المنهج سابقا على 

بمعنى أننا نرى كتب الحديث ظهرت خالل ..التوثيق؟
ثالثة قرون متصلة بدءا من القرن الثاني حتى منتصف 

ى المحدثون والفقهاء على تسمية أشهر هذه الرابع، وانته
لكن التصنيف في ) بالستة(وأوثقها ) بالتسعة(الكتب 

 المنهج حدث متأخرا، فرأينا ابن الجوزي البغدادي يكتب
في الموضوعات وابن الصالح يكتب مقدمته الشهيرة في 

الهجريين، أي بعد  7، 6المنهج وهؤالعاشوا في القرنين 
عام، وقد  300التسعة بأكثر من أصحاب الكتب الستة و

عدم (أحدث ذلك مشكلة كبيرة في علم الحديث وهي 
كون لجوء المصنفين بهذا المنهج حدث ) تطبيق المنهج

بعد عصر التدوين بقرون فحاولوا التوفيق والجمع بين 
طرق التدوين ومنهجهم األصولي في وضع الضوابط 

النظرية  لقبول الحديث، فخرج منتجهم الفكري من الناحية
 ..منضبطا لكنه غير متحقق عمليا من طرف المحدثين

 
في منهج علم " ابن حجر العسقالني"وقد صنف اإلمام 

وضع فيه شروطا لقبول " نزهة الناظر"الحديث كتابه 
الحديث أن ال يتعارض مع صريح القرآن أو صريح 
العقل أو اإلجماع أو الخبر المتواتر، لكن عند التطبيق 

نفسه يقبل كل أحاديث البخاري في  نرى ابن حجر
ويحاول " فتح الباري"صحيحه ضمن فصول كتابه 

الجمع والتأويل بين المتناقضات الظاهرية وال يعمل عقله 
في النصوص أو الحواديت الخرافية والقصص الوهمية 
وال يعرضها على القرآن، مما أظهر لدينا في األخير 

ا ويرى شخصين باسم ابن حجر، األول منضبط عقلي
األحاديث بعقلية مستنيرة والثاني محدث خرافي يقبل كل 
الروايات دون بحث عقالني أو تفكير أو عرض على 
القرآن، وعلى هذا الدرب سار اإلمام السخاوي في كتابه 

" تدريب الراوي"والسيوطي في كتابه " فتح المغيث"
فهذه الكتب من الناحية العقلية منضبطة ومتشددة جدا في 

األخبار، لكن عند التطبيق نرى السيوطي قبول 
والسخاوي كأستاذهم ابن حجر ال يطبقون ما وضعوه من 
منهج فقبلوا الواهي والضعيف والقصص الخرافية 
واألخبار المتعارضة مع صريح العقل وصريح القرآن 

 .بكل وضوح
 

وهذا يطرح إشكالية أخرى وهي حقيقة علم المحدثين 
لضوابطه، بيد أن كل مصنفي  األوائل بالمنهج أو قبولهم

مي عند الحديث المشاهير في صدر التاريخ اإلسال
  لم الحديث نجدـلع  ،نظريا ،قيق األصولي المنضبطـــالتح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعليه ) ضعيفا(أن منتجهم الفكري من ناحية التوثيق 
مطاعن، مما حمل بعض المحدثين للطعن في كتب حديث 

مثلما رأينا  سابقة عليهم أو التعليق عليها بالعلل والضعف
الداراقطني يعلق على البخاري والنسائي على مسلم، حتى 
ابن تيمية الحراني رد كثيرا من أحاديث البخاري 

" منهاج السنة النبوية"والعشرات في الصحيحين بكتابه 
على شهرة ابن تيمية في قبول أحاديث الصحيحين 
وترجيحه الدائم وفقا للسند ال لعلوم الدراية والمتن أو 

 ..لبحث العقالني في النصوصا
 

إذن نحن أمام قرائتين مختلفتين للحديث األولى للسلف 
والثانية للخلف، هي في الحقيقة عندي ممتدة للقرآن 

وهي سمة من سمات الفكر اإلسالمي، إذ لو تأملنا ..أيضا
فتاوى سلف المسلمين في قراءة القرآن تجدها مختلفة عن 

 :المعاصرين لعدة أسباب
 

كان القرآن في بداياته هو مصدر التشريع الوحيد، : أوال
وكل ما عداه اجتهادا، لذلك ضبطوا قراءة القرآن بفهمه 

أهل (وعلى ذلك مذهبّي ..والتدبر فيه عقليا أو روائيا
ولكن في النهاية كان القرآن هو مصدر ) الحديث والرأي
ويؤكد ذلك قول اإلمام التونسي الطاهر ..التشريع الوحيد

ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة "ر في تفسيره بن عاشو
القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة 

وقد أخرج الطبراني ) 29/ 1التحرير والتنوير " (بال تفهم
اقرأ القرآن ما : ( عن عبد هللا بن عمرو أن النبي قال 

وهذا يعني أن القرآن في ) نهاك ، فإن لم ينهك فلست تقرأه

دوين الحديث كان هو مصدر التشريع الوحيد عصر ت
بينما الحديث مجرد اجتهاد فقهي والداللة في ذلك هي 

مما يدل على أن ثقافة سلف ) الفهم أولى للقرآن(مقولة 
المسلمين كان فيها معيار القراءة بذاته ليس مهما وال 

ولم تكن فكرة نسخ القرآن بالحديث ..يُقاس به دين وإيمان
استعيض بها عن فهم القرآن بعبارة  ظهرت بعد وإال

 .أخرى هي فهم الحديث
 

العمل بالحديث وجعله مصدر التشريع الثاني : ثانيا
وأحيانا األول بدأ مع ابن الصالح وابن تيمية وابن حجر، 

عام وموت البخاري ب  600يعني بعد موت الرسول ب 
عام، والسبب أن كتب الصحاح والسنن عندما  300

ولكنها ظلت ..هـ لم تأخذ قدسيتها فورا 3ظهرت في القرن 
والدليل ردود ..مجرد اجتهاد يؤخذ منه ويرد لعدة قرون

المحدثين على بعضهم مثلما تقدم، وفي هذه األجواء أي 
عام بقيت آثار حجية العمل بالقرآن على  600خالل ال 

ما سواه في ضمير الفقهاء، وتأمل قول الصحابي عبدهللا 
نزل القرآن ليعملوا به ، فاتخذوا أُ "بن مسعود الشهير 

دراسته عمالً ، إن أحدكم َليقرأ القرآن من فاتحته إلى 
وكذلك " خاتمته ، ما يُسقط منه حرفًا ، وقد أسقط العمل به

إنكم قد اتخذتم قراءة القرآن "اإلمام الحسن البصري 
مراحل وجعلتم الليل جمالً فأنتم تركبونه وتقطعون به 

قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا مراحل وإن من كان 
/ 1مجلة المنار " (يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار

829( 
 

حتى البخاري نفسه لم يكن يؤمن أن كالمه تشريعا، حيث 
فضل القرآن «: نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي قوله

خلق أفعال (» على سائر الكالم كفضل الرب على خلقه
عن عبادة بن الصامت سمع " ا وقال أيض) 40العباد صـ 

، «: سئل أي األعمال أفضل؟ قال: " النبي ملسو هيلع هللا ىلص إيمان با
ويخرج قوم يحقرون أعمالكم مع ..وتصديق بكتابه

يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرهم يمرقون من , أعمالهم 
فبين أن قراءة القرآن ..الدين كما يمرق السهم من الرمية

تأمل قول البخاري ) 53المصدر صـ  نفس".(هي العمل
 )..!!قراءة القرآن هي العمل"
 

مع صحوة اإلخوان الوهابية منذ الستينات : ثالثا
والسبعينات انقلبت األوضاع، فصارت مظاهر التدين هي 

حمالت (تشريع في حد ذاته لمقاومة ما سماه الفقهاء وقتها 
ردة، التي رافقت الحرب البا) التغريب والتبشير المسيحي

ومن يومها صارت قراءة القرآن طقس أساسي عند 
المتدين سواء في الشارع أو المواصالت أو في العمل، 
 وصار القرآن مادة خصبة للنزاع والتجارة بالدين والقهر

به مثلما يحدث أحيانا بفرض سماع القرآن على من يسمع 
الغناء ليظهر من يسمع الموسيقى في األخير كافرا 

الشنطة (ويوجد مثال شعبي لهذا المنطق ..وكارها للدين
للسخرية من المتطرفين والمتشددين ) فيها كتاب دين

 ..والمتاجرين بالدين وطقوسه وشعائره
 

وقد سبق القول أن رسوخ الحديث ليصبح هو الدين 
وإهمال القرآن عمليا ليصبح مصدرا ثانويا حدث مع 

وابن عصر اإلحياء الثاني لعلم الحديث مع ابن الصالح 
تيمية ثم الجيل الالحق المشهور بشروحه للصحاح كابن 

وغيرهم، ..حجر العسقالني والذهبي والسيوطي والنووي
فالسير في فلك الرواة ومغالطاتهم وأخطاءهم أخرج 
هؤالء المحدثين من زمرة العقالء الناقدين ليبعدوا كثيرا 
عن التدبر والنظر، فانحصرت رؤاهم في تبرير وعذر 

وتعزيز قدسية ورسوخ الكتب الستة والتسعة ،  المحدثين
ولم يلتفتوا كثيرا للتناقضات والردود البينية والصراعات 
التي حدثت بين أصحاب هذه الكتب، ثم وضعوا قاعدة 
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إلرهاب تالميذهم نفسيا بعدم الخوض في هذه الصراعات 
والردود أو البحث العقلي في حقيقة منتجهم كليا وهي 

ومعناها أن هؤالء " طوى وال يُروىكالم األقران يُ "
المحدثين أصحاب الكتاب التسعة هم أقران، وطعنهم في 
بعضهم يجب إهماله والمنع تماما عن تحديثه وإخبار 

 ..العوام به
 

برغم أن العلم التجريبي المعاصر ينسف كليا منهجية علم 
الحديث ويعيد النظر حتى في الضوابط التي وضعوها 

وا بها، ففي علم النفس يوجد ما يسمى ألنفسهم ولم يلتزم
وتعني أن اإلنسان  False Memoriesالذاكرة الكاذبة "

يتوهم أحداث حقيقة له بمقدمات وتفاصيل محكمة رغم أن 
لكن ) وهمي(هذه األحداث في حقيقتها أو جزء منها 

 ..الذهن يعتقد بصوابها كأنها شريط فيديو
 

ى علم الحديث، إن وجود هذه الذاكرة يدحض كليا ما يسم
ألن هذا العلم يقوم باألساس على قوة الذاكرة للُمحدّث 
على فرض صدقيته ونزاهته من التأليف، وعلى فرض 
أنه ينقل رأي الشاهد والسامع لعدة أجيال متصلة وهذا 

هنا تطعن في هذه  False Memoriesال ..مستحيل
الذاكرة وتجعلها عرضة للوهم واعتقاد أحداث وخياالت 

ة لها بالواقع، والتجربة شهدت تأليف أحداث ال صل
وشخصيات وهمية كثيرة في التراث دفعت المحدثين 

أو التسليم بأن خبر " علم الرجال"الختراع ما يسمى 
اآلحاد كله ظني الثبوت العتقادهم بأن الشرط الوحيد 
لصدق تواتر الخبر هو نقله عن جمع غير معلوم العدد، 

رة بشكل عنيف عند كبار ناهيك عن انهيار هذه الذاك
السن، والسادة المحدثين ظلوا يعملون في هذه المهنة حتى 
بلوغهم العََجز ، وبالتالي فاحتمال انهيار ذاكرتهم 
وتوهمهم أحداث زائفة كبير لم ينتبه له األوائل لجهلهم 

ثانيا لضعف التواصل ..أول شئ بالفلسفة وعلوم النفس
 .ت التحققاالجتماعي بشكل يضعف فيه من عمليا

 
ومن األدلة على أن قدسية الحديث لم تحدث سوى في 

هـ أطرح  7عصر اإلحياء الثاني المشار إليه منذ القرن 
كلمة لإلمام فخر الدين الرازي وهو يرد واحد من أشهر 
األحاديث الصحيحة المعتمدة في البخاري بعد كشف 

واعلم أن بعض : " تعارضها مع القرآن، حيث قال
ما كذب إبراهيم عليه «: أنه قالالحشوية روي عن النبي 

فقلت األولى أن ال نقبل مثل هذه » السالم إال ثالث كذبات
األخبار فقال على طريق االستنكار فإن لم نقبله لزمنا 

يا مسكين إن قبلناه لزمنا الحكم : تكذيب الرواة فقلت له
بتكذيب إبراهيم عليه السالم وإن رددناه لزمنا الحكم 

شك أن صون إبراهيم عليه السالم عن بتكذيب الرواة وال 
الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن 

وقال في موضع ) 18/443التفسير الكبير "...(الكذب
ما كذب إبراهيم «: ورووا فيه حديثا عن أنه قال.." آخر

قلت لبعضهم هذا الحديث ال ينبغي أن » إال ثالث كذبات
وز فقال ذلك يقبل ألن نسبة الكذب إلى إبراهيم ال تج

الرجل فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت لما وقع 
التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى 
الخليل عليه السالم كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته 

 )26/342التفسير الكبير "..(إلى الراوي أولى
 

ردود الفخر الرازي تثبت أن قبول الصحيحين في ..تأملوا
هـ أي قبل  606عصره لم يكن مألوفا، وهو المتوفي عام 

هـ  643بداية وشهرة ابن الصالح كما قلنا والمتوفي عام 
، والمتأمل في هذا العصر أي منذ حياة أصحاب الكتب 

الهجريين نرى أن معايير قبول  6 – 2التسعة بين القرنين 
الحديث لدى الفقهاء وحتى المحدثين لم يعرفوا فيها 

والضعف لما قلنا في بداية المقال أن عصر  الصحة

التدوين سبق عصر المنهج والضبط، ويؤرخ عمليا البن 
الصالح بصفته أشهر من وضع البذور األولى للمنهج، 
لذا كان قبول ورد الفقهاء لألحاديث قبل الرجل عاديا من 
الناحية العلمية وال يستدعي التشنيع أو اإلثارة والتشغيب 

لفخر الرازي عن وصف رواة أحاديث وإال لتراجع ا
وهو يعلم جيدا أن الراوي أبو ) بالحشوية(الثالث كذبات 

هريرة وكافة طبقات السند مشهورة في صحيح البخاري، 
وبالتالي حسب كالم الرازي فرواة البخاري كانوا 

 ..حشوية
 

وأبرز صفة لتلك الجماعة في ترجيحهم المظنون على 
لى اليقين ويصدقون المقطوع، أي يقدمون الظن ع

األخبار والروايات الواهمة وينشروها كذبا بين العوام لذا 
سموا بالحشوية أي الذين يحشون الصدق بالكذب دون 

إن يتبعون "تحقق ودراية، وفي أمثالهم نزل قوله تعالى 
.." و]..116: األنعام " [إال الظن وإن هم إال يخرصون

: الزخرف .. ["ما لهم بذلك من علم إن هم إال يخرصون
وأشهر من وقع في ذلك الحشو والخرص اآلن هو ] 20

التيار السلفي الذي يحكم على الناس بمجرد الظنون، حتى 
أنهم يتهمون فالنا بالكفر والبدعة لمجرد الشك، ويأخذون 
األحاديث الظنية على أنها صادقة وصحيحة، وهذا يفسر 

هية، عدم أخذهم باأليسر في األحكام والمعامالت الفق
ودائما يعسرون على الناس شئون حياتهم، فكلما اتبعوا 
الظن آمنوا بالمتشابه والمختلف عليه فتشددوا فيما يسره 
هللا عليهم، وأصبح كل رأي مخالف هو كافر في ذاته 
رغم أن ما قدموه في األخير مجرد ظن ورأي مرجوح 

 .بأدلة أقوى منه في الغالب
 

ضمن " الستصحابدليل ا"في أصول الفقه ما يسمى 
المصالح المرسلة، ويعني االستدالل بأصل الشئ 
كصاحب وقاعدة يقينية ال تزول إال بدليل أقوى، فإذا 
أرادوا تطبيق دولة إسالمية شبيهة بدولة طالبان فالشرع 
يحتم عليهم رفضها لفشل دولة طالبان وسوء تطبيقها 

ن كأصل، ولو أرادوا اتهام واحد بالكفر فالشرع يثبت إيما
صاحب / ذلك الواحد كأصل يقيني ال يزول إال بدليل أقوى

مقطوع به ال يساوره الشك، بينما نجد السلفيين ال زالوا 
يطالبون بدولة طالبان ويسموها الدولة اإلسالمية، 
ويفحشون في تكفير الناس بالشبهات رغم كثرة القرائن 
النافية، وهذا يدل على أن تلك الجماعة وهذا التيار ال 

قة لهم بالشريعة وما تطلبه وتحرض الناس على عال
اكتسابه هي أهوائهم الشخصية ، وأغلب ما أحلّوه للبشر 
هو ما ألفوه ، وأغلب ما حرموه هو ما نفرت منه أنفسهم 

 .، ثم ألبسوه رداءا مقدسا ليقبله العامة
 

وال يمكن القول أن هذه المشكلة محصورة فقط بالتيار 
وامل مساعدة كالمال السلفي، بل صارت بفعل ع

والسياسة تيارا شعبيا جارفا يؤمن بقدسية الخالفة ودولة 
الشريعة رغم نموذج داعش الذي أرهقهم وأحدث صدمة 
كبيرة بالوعي، لكن أحالم دولة أفالطون الفاضلة ال زالت 

ولوال " الشريعة"تداعب خيال الماليين تحت مسمى 
في أعقاب نشاط هذا التيار السلفي ووصوله ألوج قوته 

لظل وجدان العامة معلقا  2011ثورات الربيع العربي 
بالواقع أكثر من األوهام، حتى بعد تراجع حدة الخطاب 
السلفي مؤخرا بعد فشل اإلسالم السياسي في حكم مصر 

سنوات ال زال يحدث على استحياء وبشكل بطئ  10قبل 
جدا، وما زلنا نرى أذرع هذا الخطاب المتشدد في 

يديا بدعم كبير من شيوخ في مؤسسات دينية السوشال م
وبرغم أن الدولة السعودية قررت إنهاء هذا ..رسمية

الوضع والقضاء على الفكر الديني المتشدد بكل حزم لكن 
دوال أخرى ال زالت تتخبط وقياداتها تتلمس الطريق 

  .لتصحيح المسار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ؟؟ما هو محتواك   

رصة ان ولو أتيحت لك الف
  ؟نفماذا سيكو, تنشئ محتوى

 
سؤال تردد على مسامعنا 

بعد حملة محاربة  وانظارنا
  . المحتوى الهابط

 ؟توى الهابط وما هو اصالمن يحدد المح
ولماذا تمت محاربة اصحاب المحتوى الهابط ولم يتم 
محاسبة اصحاب السرقة والتسريبات الصوتية 
واالرهاب والطائفية واالغتياالت ومن يلعب بأسعار 

  لبلد؟الدينار والدوالر با
 

تساؤالت طرحها العامة من الناس والنخبة ولكن لم 
فهل اصحاب المحتوى ... يأتي اي رد من اي جهة 

  !!ابط فعال خطر على حياة العراقييناله
 

عندما كنت اعمل في احدى الدوائر  2017في 
التربوية صدف ان حدثتني مشرفة تربوية عن 

ي وه... مواجهتها لعدد من المشاكل المسكوت عنها 
وقالت ان .. ما يحدث في الدوام الثنائي والثالثي 

احدى مدارس البنات في بغداد تحصل فيها مشكلة لم 
تستطيع الوزارة حلها والتي تتلخص ان البنات 

) الحلة (المغادرات من المدرسة وبسبب اساليب 
المعروفة التدافع والتزاحم عند باب المدرسة كثيرا 

تجد في رحلتها منهن يتعرضن للتحرش ومنهن من 
تذهب بها للمديرة لتكتشف بعد ) وفالش رام (اقراص 

تشغيلها انها افالم خالعية والسكائر المخبئة في 
الحمامات واقراص ادوية باألحرى ليست ادوية هنا 
كانت شهقتي كيف يسمح ان تحوي المدرسة على 

فكان الجواب ان الدوام .. دوام للبنات واخر لألوالد 
ايضا ولكن لمرحلة اكبر سنا من االولى الثاني للبنات 

هذا محتوى هابط من المعيار الثقيل والمخيف ال .. 
 ومشاكل اخرى تنخر.. احد يتحدث عنه في العلن

  .المجتمع العراقي وأسره منذ سنين
 

في بوست قرأته في احدى كروبات النساء نشرت 
بنت صورة لسيارة موديل حديث ألحدى الفنشستات 

اين اتت فالنة بكل هذا المال اليس وعلقت عليه من 
وهذه ) حسرة عليه الفلس ( من الظلم انا الخريجة

وصرخت اخرى بعد صدور القاء ...تعيش برفاهية 
القبض عليها من خالل فيديو نشر على مواقع 

حل نشرت ما جان عندي ( التواصل االجتماعي قائلة 
  ).يومياتي حتى اعيش اطفالي

 
ة التي جاءت إلنقاذنا من لو كانت الحكومة العراقي

الفقر والحروب والجوع أمنت مستوى معيشة 
ومحتوى اجتماعي هادف كما تفعل دول الجوار 
مستهدفة جميع طبقات وشرائح المجتمع العراقي هل 

  !كنا سنرى هذا المحتوى الهابط ؟
 


 

 

  
 

 العراق
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  يحدثنا مارك أوجيه في كتابه الال أمكنة عن الال مكان وكيف
فرضت حداثتنا المفرطة علينا نوًعا خاًصا من الفردية 

ردات العصر وما أحدثته التكنولوجيا والالمكان، وبالنظر إلى مف
الرقمية من تقارب ينفي فكرة المسافات والحدود إلى حدّ كبير، 
نجد كثيًرا من الباحثين في الشأن الثقافي وغيره، يرصدون 

بين الهامش والمركز، وصارت إشكاليات  -يبدو أبديا-صراًعا 
، وتفرز هذا الصراع تُلقي بظاللها على الحركة الثقافية بشكل عام

أحيانًا وتنتج مبدعين عظام أسسوا بقوة ألن يكون هذا الصراع 
عظيم اإلنتاجية واإلبداع، وهو في حقيقته صراع مستمر 
باستمرار الحياة نفسها، وبالتالي مستمر باستمرار اإلبداع نفسه إذ 
أعتبر اإلبداع موازيًا لمعنى الحياة نفسها عند المبدع سواء في 

 .في الهامش المنحصر الضيقالمركز المشهور أو 
 
  
  
 

في سياق بحث مشترك مع الدكتور صامولي شيلكه حول بيئة المبدع السكندري، تناقشنا 
حول مفهوم األديب الذري، وكيف أنتجت لنا البيئات األدبية نوًعا جديدًا من األدباء 

بين بيئات وجيوب ثقافية تبدو في الجوالين، والذين منحهم الال مكان ميزة االنتقال بحرية 
ظاهرها وتوجهها مختلفة ومتباينة، بل تتصارع فيما بينها على رأس مال رمزي يعتبره 

هذا األديب ليس جواالً . األديب ذخيرته العظمى في رحلته األدبية والحياتية في الغالب
دًا طبيعة بالمعنى الدارج لكلمة جوال، ولكنه تطور جديد لهذا األديب الذي يفهم جي

الصراع الحادث بين الجيوب الثقافية واالتجاهات الفكرية المختلفة في األدب والفن بشكل 
عام، وهو نوع متمكن في اتجاه ما، وله انتماء فكري واضح المالمح لكنه ال يمنع نفسه 
من تلك االنتقاالت التي تمنحه حق التواجد بشكل أو بآخر بين مختلف البيئات المحافظة 

يعية، بل وتصل به أحيانًا إلى أقصى الجيوب الثقافية انعزاالً بين تلك المجموعات والطل
 .واالتجاهات

 
يشكل هذا األديب الذرى في حركته الال مكانية تلك إلكترونًا داخل ذرة، يظل يدور في 
مداره الذري ذلك، ومع كثرة الدوران تتولد طاقة طاردة لهذا اإللكترون خارج حدود تلك 

فيطير خارجها، وتبدأ حركته تلك أمام احتمالين؛ أولهما أن يلتحم بمجال ذري آخر الذرة، 
فيبدأ في االنجذاب والدوران إلى المجال الذري الجديد الذي يمثل بيئة جديدة أو جيبًا ثقافيًا 
يختلف عن الجيب الثقافي المنتمي إليه، لكنه دوران مشروط بطبيعته التكونية في الذرة 

ه وجيبه الثقافي، وهو ما يضعه أمام خيارات ثالثة؛ إما االستمرار في تكوينه بيئت/ األولى
وسماته األولى، وإما مالحظة االختالفات بين البيئة التي خرج منها بفعل دورانه القوي 
وطاقاته التي امتلكها ناتج ذلك وبين البيئة الجديدة، فيبدأ في تقريب المساحات االختالفية 

وهذا يبدو جليًا في تلك النصوص التي ينتجها هذا النوع من األدباء بينهما في داخله، 
الجائلين الذريين، ويبقى اختيار ثالث أن ينحاز إلى قيمه الذرية األولى والتي تشكل أسس 
بنائه الفكري داخل مجموعته او جيبه الثقافي، ويبدأ في صراع جديد، والحقيقة أنه أحيانًا 

ر ذاته كما قلنا أو للتعرف والتثبت من قيمه األولى التي يحتاج هذا الصراع إما لتطوي
  .تكون عليها وبنى داخله األدبي خاللها

مجموعته، / ونعود إلى االحتمال اآلخر حين ينفلت هذا األديب إلى الال مكان خارج ذرته
 فربما يبقى في هذا الال مكان وهو ما يجعله يجرب العديد والعديد من األفكار الحرة تماًما

التي تأخذه نحو تجريب، ربما يمارسه آخرون في بيئات أخرى بسهولة، لكنه هنا يجد هذا 
التجريب هو كل حياته، وهو ما يشكل خطورة أدبية إذ يقع البعض من هؤالء في أسر 
هذا التجريب الحر، فتظل كل تجاربهم االأدبية والفنية تجارب تجريبية، دون أن ترسي 

ن اتجاًها جديدًا ومستقال، وربما يكتفي بتجربة أو أكثر في لقواعد ثابتة تصلح أن تكوّ 
التجريب خارج حدود ذرته، ثم ما يلبث أن يعود إلى سماته التكوينية األولى مكتفيًا بما 

 .قدمه في تلك المساحة التجريبية
  

  
 
  

ت الطبيعية بين ينتج هذا الحراك الذي يحدثه األديب الذري الجوال ومضافًا إليه الصراعا
، وهي في “الجيوب الثقافية”الهامش والمركز، أو الطليعي والمحافظ ما يمكن تعريفه بـ 

غالبها جيوب منغلقة ومحددة وانتقائية، تنبني في تكوينها كناتج من نواتج هذا الصراع، 
وتظل تحدد مساحتها ما بين الضيق واالتساع طبقًا لمالبسات وأفكار ورؤى متفٌق عليها 

. منيا بين المنسحقين في هذه الجيوب، والذين جمعهم قدر إبداعي واحد أو نمط إبداعض
وهذا التجمع في كثير منه ال ينبني على أسباب فكرية وفقط، بل يتعدى ذلك فيكون للسبب 
االجتماعي والنفسي دوًرا مهًما في تكوين وتأسيس هذا الجيب الثقافي، بل ويكون للتوجه 

ر في تكوينه ال يمكن أن نغفله ما دمنا نبحث في خريطة اإلبداع السياسي أيًضا دو
والثقافة، وعن هذا الدور السياسي ال يُغفل الموقف السياسي في مصر بعد تأميم قناة 

م، وكيف سعت الدولة الرسمية الناصرية لتكوين مؤسساتها وضم كيانات 1956السويس
وما قبلها من أزمة كان  56د أزمة تحت عباءتها لضمان السيطرة على الحقل الثقافي بع

على النظام أن يواجهها مع نخب المثقفين من الشيوعيين والليبراليين وحتى اإلخوان 
المسلمين، والتي انتهت بسجن العديد من هؤالء الفرقاء إزاء مواقفهم من السياسة، وهو 

حينها،  -سيًا وثقافيًامعنويًا وسيا–ما حدا بالبعض إلى ما يشبه التقوقع أو االنتحار اإلرادي 
  .وهذا التقوقع ليس إال تلك الجيوب الثقافية التي نتحدث عنها اآلن أو تطور آني لها

  
 
 
 

ال يمكن اعتبار تلك الجيوب الثقافية بريئة على طول الخط، ذلك أنها تفرض في كثير من 
تي تنتهي في غالبها باستهالك طاقة ، وال“حرب الدوائر المغلقة”األحيان نوًعا مما أسميه 

تضع  -تلك الحروب–اإلبداع لدى هؤالء الذين وقعوا في أسر جيبهم الثقافي، حتى أنها 
المبدع في منطقة واحدة يظل فيها لألبد ما لم ينتبه لحقيقة وضعه، أو طالما لم يجتهد 

 .للفكاك من تلك الدائرة وحدود ذلك الجيب
 

حده، إنما هي باألساس ما ترسخه في ذهنية هؤالء وال تكمن الخطورة في ذلك و
بأنهم بصدد حربًا و مؤامرة شخصية ضدّ ذاتهم  -نسبة إلى الجيوب الثقافية–“ المجيبون”

المبدعة، فيدور ويدور في قاموس تلك المؤامرة وفي فلك تلك الظنون جُل ما ينتجه 
اص بجيبه الثقافي، في حين إن المبدع، وال يرى إال ما يتم إبداعه طبقًا لحدود الكادر الخ

في خوض صراعات وهمية مبنية  -بل وعمرهم–انتبه لما ضيع العشرات منهم طاقاتهم 
على المؤامرة الكونية ضده، وسيدرك أنه من األولى أن يوجه كل طاقة الغضب التي 
تشكلت داخله تلك نحو تطوير نفسه وتطويره منتوجه ونصه بديالً عن توجيهها بالُسباب 

شتم في خلق هللا ممن لم يقبل محدودية تجربتهم أو صنفها برأي نقدي محايد، وال
  .ووضعها في حدود جيبها وهامشها الضيق

  
 
 
 

يأتي نموذج المبدع الذي يأتي من هامش الريف إلى مركز المدينة مثاالً واضًحا لهؤالء 
ظرية التآمر الشخصي ضدهم، ويظلون أسرى مفردات الذين ضيعوا طاقتهم في أثر ن

دائرتهم وهامشهم الذي تقوقعوا فيه، وهنا نُشير لإلنصاف أن من هؤالء مبدعين كان 
يمكنهم أن يحفروا اسمهم بحروف من نور في عالم اإلبداع، إال أنهم ومع وقوعهم في 

يق حتى وإن كانوا أسر جيبهم الثقافي ظلوا يدورون في نفس الدائرة، ونفس األفق الض
غزيري اإلنتاجية، لكن ُطبع منتوجهم بطابع واحد وأثر واحد، ظانين كل الظن أنهم 
يقدمون الجديد مع كل نص يقدمونه، وهم في حقية األمر لم يبرحوا من مكانهم خطوة 
واحدة، وهنا نشير أنه ليس من عيب أن يحمل المبدع القادم من الريف قريته في داخله 

ه، لكن أن يظل في أسر أفق القرية التي فارقها سعيًا وراء الخروج من وداخل إنتاج
أسيًرا لها في قلب مركز المدينة، ويبدأ في تشكيل  -دون وعي–هامشيتها، فيجد نفسه 

  اــدائرة جديدة من أقرانه الذين حملوا قراهم إلى المدن دون أن يسمحوا للمدينة بانفتاحاته
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  .موسهم األدبيأن تُضيف إلى أفكارهم أو حتى قا 
 
 

ويأخذ هؤالء نزعة واحدة تكاد تجدها في الجميع وهي تحويلهم لكل انتقاد أدبي ونقدي 
رصين لهم إلى اعتباره هجوًما شخصيا، فينزلقون إلى حروب وهمية تحفز نارها نظرية 

وتجدهم في كل واٍد يهيمون بادعاءاتهم تلك ويروجون ألوهامهم  -التي أكلتهم-المؤامرة 
الحد الذي يجعل اختالفك النقدي معهم ومالحظاتك على تجربتهم وقاموسهم المحدود إلى 

 .بمثابة هجوم شخصي، وهي أخطر آفات هذا الصنف من أسرى الجيوب الثقافية
 
 
 

أقترح أن نُدرس في جامعاتنا بأقسامها المتخصصة وورشنا الكتابية موضوًعا حول تلك 
وكيف تأكل المبدع أو بذرة اإلبداع في بعض األحيان، وأن نفكر في آلية الجيوب الثقافية، 

تعليمية لحماية األجيال القادمة من هذا التهميش الالمبدع الالمنتج في الحقيقة غير 
المعارك الكالمية والُسباب الشخصي ال النقد األدبي أو الرؤى الثقافية المختلفة، وأن 

ه في داخله ال يعني التقوقع على مفرداته الشخصية يصل المعنى أن يحمل المبدع بيئت
ومفردات بيئته المحدودة، وأن المبدع الحقيقي بوتقة تصهر عالمه بعوالم أخرى خارج 
حدوده وأفقه اكتسبها بالحياة الُمعاشة أو المقروءة والتي ال تشبه تفاصيل حياته الشخصية 

 .صورة أو بيئته، وأن ذلك االنصهار ال يعني طمس هويته بأي
 

وأظننا في حاجة ماسة إلى إعادة قراءة صراع الهامش والمركز ثقافيا، ربما كانت 
–نظريات حول السلطة ورأس المال الرمزي لألديب مدخالً جيدًا لتحليل هذا الصراع 

لكن العجيب هو امتداد ظالل بعض تلك النظريات إلى داخل الهامش ذاته، فيمكن  -األبدي
ك العالقات التي تكونت بين كيانات الهامش، إذ صار بعض الهامش من خاللها تحليل تل

متنًا وقبع اآلخر في هامش جديد أنتج ما أسميناه الجيوب الثقافية البعيدة والتي تكونت 
داخل جيوب ثقافية باألساس، وهي هشة ال تحتمل تلك الصراعات في غالبها، فتتقوقع 

 يحتملها مؤسسو تلك الجيوب، وربما لألبد أو تختفي تحت وطأة اإلحباطات التي ال
  .تتداخل وتتقاطع عوامل من خارج المشهد، فتدفع نحو اختفائها السريع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 إبراهيمي رأيي في كتابه كسرة خبز حين طلب مني الكاتب حسن. 

توقفت عند العنوان حيث يقول المصريون الجواب باين من عنوانه، فالعنوان دوما هو 
البوصلة التي تمضي بنا الى اتجاهات النص في جميع االجناس األدبية فاختيار العنوان 

مي أن يجعل من القارئ متلهفا الى قراءة المضمون وهنا حاول الكاتب حسن إبراهي
يختار هذا العنوان بدقة، وهو يسرد آالم الفقراء، ومفردات الوطن، والشهيد والوفاء حيث 

  “...لست سواك يا وطني عانقتك في أفواه المعتوهين، والفقراء„ : يقول
 

شذرات لنقف عند كلمة شذرات هي كلمات تختصر صفحات عديدة ففي كل شذرة عالم 
في األهمية وحين نعود الى القديم نجد تلك  خاص يأخذنا بعيداً في مضامين غاية

إننا نبحث " :الشذرات في عالم العظماء ويحضرني هنا تولستوي في احداها حيث يقول
عن السعادة غالباً وهي قريبة منّا، كما نبحث في كثير من األحيان عن النظارة وهي فوق 

  . ..."عيوننا
 

لسعادة مع غيرك قبل أن تجدها مع لنرى مقدار األهمية والغوص العميق ال تبحث عن ا
نفسك سعادتك الحقيقية في صفاء نفسك وتقبلك لما انت عليه ورضاك بحالك فإذا عجزت 

  .أن تجد السعادة في داخلك بتلك األشياء فلن تستطيع أن تجدها بالخارج ابدا
 

  . ولنعود الى الكاتب حسن
  المحرومين في وطنه والعالمإن كتاب كسرة خبز هو ثورة يعلنها الكاتب باسم الفقراء و

وضريبة التمسك به   فيحمل في طياته أوجاع الوطن 
 :والدفاع عنه في وجه العدو والمحتل كائن من كان فيقول

في شوارع الرصاص انتحرت األرض رفضا إلنجاب ”
  .”مدن جديدة للعدو 

 
كما ينسج الكاتب آالم الهجر وركوب الموت في عرض البحر الذي ال يرحم بقوارب 
تكاد ال تحمل ذاتها يركبه المئات في عرض البحر بحثا عن الخالص من األوضاع 

 :د والفساد والفقر والحرمان فيقولالمأساوية التي يحياها في بالده نتيجة الظلم واالستبدا
… وبتموجات المخفر يحمل تعبه… في أكياس الهجرة يحمل البحر أشالء وطن جريح”

ال شيء هنا … العبور فوق أشالء يتقاذفها النسيانوامتداد … ويحمل انكسار الكلمة
 .“يتراءى في فلق القفل سوى انسداد البحر

 
وينطلق الكاتب في ثورته التي عمادها الشعب من اجل الخالص من الفقر والحرمان 
مؤكد على إرادة الشعب في التغيير كلما ظنوا أنهم أخمدوا روح المقاومة لدى الشعوب 

بشارع عصيب لم تكترث ” :رماد تستعر وستحرقهم فيقولهبت نارها من تحت ال
شحذت الشجون سواعدها الستقبال .. ولما استخفت بجبهة الشقاء...لصراخ كسرة خبز

  .“الدماء
 

ويمضي بنا الكاتب الى فلسطين معبرا عن رفضه كما كل فلسطيني وعربي على 
دس عاصمة المشروع األمريكي بنقل عاصمة إسرائيل الى القدس وأنت تصبح الق

تحلق الطيور حاملة قدسا عربيا لسلم أمريكي لن يتحقق إال في ” :إسرائيل فيقول
  .“السماء

 
وفي إحدى تلك الشذرات يحلق الكاتب عاليا في سماء الوطن العربي والشرقة عامة 
فيصف أساليب النهب والفساد التي فرضتها مؤسسات تلك الدول تحت شعارات طنانة يتم 

اتخذت ” :الوطن وخيراته ويبقى الشعب تحت خط الفقر فيقولتحت ستارها سرق 
لمنع الظالل من معرفة كيفية انتشار ضوئها في .. الشمس من األشجار مظالت لها

  ”.. ميزاب السماء
 

دوما نجد الدعوة الثورة والحرية لسان حال الكاتب في مجمل تلك الشذرات معبرا عن 
عب مخاطبا الشعب عدم الصمت واالستسالم سخطه على الواقع الذي يعيشه جماهير الش

للحزن والبكاء والبحث عن سبب الوجع ومصدر الحزن واستئصاله من جذوره حتى ال 
ً في المستقبل فيقول ال تكفكفوا دموع ” :يتسع هّوته فيكبر ويصبح بؤرة وورما خبيثا

  ”يستأصله يترعرع في عيون األشجار فالحزن من لم.. الخريف
 

قراء والمحرومين في مجمل صفحات الكتاب فيعيش آالمهم وتضورهم الكاتب لسان الف
من الجوع والحرمان على يد أنظمة عاهرة همها الوحيد الحفاظ على الكرسي وضخ 
األموال الى البنوك األجنبية في الوقت الذي يموت في وطنهم آالف مؤلفة من الجوع 

لوجود ثقب بكف يفصل اليد تتساقط " : والحرمان ويظهر الكاتب قسوة الجوع في قوله
  .. "عن فم يذرف دموعا تخفي ألم الكف الذي أحرقه الرغيف

 
كان َحريا  -لما كانت المفردات هي الشيفرة التي يتَواصل بها أبناء اللغة بعُضهم مع بعض

ه إلى موضوعِ عرض المفردات واستخدامها وتوظيفها في سياقاٍت  راسات أن تتوجَّ بالدِّ
سياق التَّواصل اليومي باستخدام مفَردات الحياة اليومية، وسياق : ن مثللغوية مختلفة؛ مِ 

التواصل االقتصادي والسياسي والفكري واألدبي إلى ما هنالك قد ال نستطيع التحدث عن 
كل ماكتبه حسن ابراهيمي ولكننا نستطيع أن نتوقف استخدامه اللغوي المتمكن بصورة 

آخر فالتوظيف عنده ال يشبه إال هو وكإن حسن  تستطيع تمييزها عن أي كلمات لكاتب
ج يروي .ق.يكتب لنا رواية هو بطلها فتجد في كل شذرة منها أو في بعض األحيان ق

معاناة فئات المجتمع بكل تالوينها االجتماعية والسياسية والفكرية يعيش فرحة النظر 
ها كما إنه ال يغفو ويغني لدم الشهداء يغني للمرأة ويحسس وجعها والظلم الممارس علي

  .م أبطال كتابه أو روايته بأمتيازأبداً عن رفاقه الفقراء المحرومين الذين ه
 

حسن اإلبراهيمي تجاوز جميع الحواجز بين االجناس األدبية خبيراً بها وبلغتها المعجمية 
  .التي تجعلنا إن أردنا الوقوف عندها أن نؤلف كتاب آخر يتحدث عنه

 
بعد ولكننا نقول معك مرددين الكلمات األخير التي حاولت  لم ينتهحديثنا معك يا حسن 

 :فيها أن توصل رسالة الى ضمير العالم
 ...ببهو الولع بالحرية اعتق منفاي„

 ...بدروب ينابيعه أكنسه 
 ...أعاقر كل محرر حين يسيل في شقوق الشمس

  …“ليصلى سالما لعار وطن وزعته خرائط األطفال بجدران المذكرات 
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 رعلى رصيف المقهى الكبي 
 حيث يتجمع األبطال

  أصحاب األسماء التي تسبح 
 في سماء المدينة

 مثل النجوم
 فنانون
 شعراء

 قصاصون
 أمميون

  برجوازيون 
 من كل األصناف والمسميات

 جميالت وجميلون ومستجملون
 تختلط رائحة القهوة برائحة الفخر

 وأحيانا برائحة الكذب
 نقاشات شتى

  ... أحاديث تنتسب للماضي
  ...للحاضر

 لحداثة والكونيةل
 كلهم يتكلمون
 منهم من يثرثر

 ومنهم من يصنع قصائد خالعية
  وأخرون 

 يبكون على حقوق الشغيلة
  البعض من النسويات يجلسن

 ليرصدن تشوهات العقل الذكوري 
والذكوريون يكتبون من تحت 

 الموائد قصائد للتوسل
 وأخرى للزحف

  وثالثة قصائد تستخدم 
 في جميع المناسبات

  قي يقول صدي
 البروليتاري جاسم العظيم

أود أن أخبر صاحب المقهى أن 
 يطلي جدرانها باللون البنفسجي

  أو ربما من األفضل 
 أن يتم تغيير المسمى

  لتكون المقهى البنفسجي 
 لرواد عصر النهضة والتخلف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أما أنا مجرد عابر سبيل
 أمشي على أطراف أصابعي

 خوفا من أن أعكر أجواء الحضور
 ث الناسجلست أراقب حدي

  الشارع المحاذي للمقهى 
 كأنه نهر جف ماءه
 يشكو الحاضرين

 ويشكو للحاضرين لوعة العطش
 ال أحد يرى النهر المار

وال أحد يظن أن جنب المقهى 
 طريق يمر

 يحمل هموما وعناوين
 في صباح اليوم التالي
 قرأت في كل الصحف

أن الحاضرون في الليلة الفائتة في 
 المقهى

 ا الحرب على الجهلقرروا أن يعلنو
 وعلى التفاهة

 وعلى المتطفلين على مملكة الثقافة
 فأخبرنا صديقي العظيم

 أنه سيعلن التوبة هذا اليوم
 في شوارع الشيخ عمر

 ويعود لمهنة الصياعة والضياعة
 وحب الشجاعة

 وقال صديقي 
  ما ستفعل أنت 

 أيها الال مثقف المأزوم
 ل كتاباقلت في المرة القادمة سأحم
 بحجم لوحة جدارية

 وأغزوا المقهى
 وأطلب من عامل النظافة

 أن ينادي الحاضرين
 لقد جاءكم الحداثي الكوني

 رائد الواقعية
 وسفير السوريالية

 وواحد من أواحد الرمزية التطاولية
فلتسقط األشتراكية والرجعية 

 واإلسالموية
وكل األلقاب الفكروية والنفطوية 

  والبوهيمية
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 صباح األوطان الثائرة  
  صباح الطيور المنطلقة نحو السماء 

  ...وتلك التي في األقفاص 
  ...الغرباء وعابري الطرق صباح 

  صباح الشمس التي لم تطل بعد خجلى وتختبئ
  ...صباح زخات المطر  

  صباح صديقي  وأغنياته العشوائية األنيقة
  صباح إمرأة خرجت باكرآ وتجولت تحت المطر 

  وعلى كتفها ينام عصفور 
  صباح القهوة الفرنسية
 لتلبس األوقات الباكرة 

 دء اليومثوبآ أنيقآ مالئمآ لب

  

 سورية
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