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 ةنبذة عن الكاتب
 

 س��نین أول��ى ل��ىإ یع��ود للق��راءة ونھم��ي للكت��اب عش��قي
 ولاأل الص�ف ف�ي الخلدونی�ة قراءت�ي أحبب�ت عن�دما ،حیاتي

 معي. العربیة لتتعلم أمي مع أجلس حیث كنت بتدائيا
 ف��ي ویجعل��ھ العل��م ویحت��رم الكت��ب یق��دس بی��ت ف��ي نش��أت

 ولویات.األ طلیعة
 ث��م العلم��ي البح��ث مؤسس��ة ف��ي ، عمل��ھك��ان عالم��اً  أب��ي

وت�ألیف  الكت�ب ب�ین حیات�ھ معظ�م لقض�اء س�بباً  الجامعة كان
 .ایضاً  وأدبیة شعریة محاوالت لھ العلمیة، كانت بحاثاأل

 تباش�یر حتى الكتاب مع وقتھا جلّ  تقضي فكانت أمي أما
 ك���ل ف���ي تق���رأ وملھمت���ي، ول���ىاأل منافس���تي فھ���ي ،الفج���ر

 م����ن الھائ����ل والمخ����زون بثقافتھ����ا وتف����اجؤني المج����االت
 واالقتص��اد والت��اریخ السیاس��ة ف��ي تملكھ��ا الت��ي المعلوم��ات
 العالمي. دبواأل واالجتماع

 بل��د ك��ل ف��ي معھ��ا تنتق��ل ومكتبتھ��ا ،موس��وعة بح��ق نھ��اإ
 ومكان.

تمنیت أن تمھلھا الحیاة وتمھلني لتحتفل معي ب�والدة ھ�ذا 
ولكنھا كانت ستكون سعیدة  ،الكتاب، مع أنھا التقرأ العربیة

 لرؤیتھ. جداً 
، ث���م تخرج���ت م���ن جامع���ة بغ���داد قس���م الھندس���ة المدنی���ة

 دارة وتطویر برامج الویب في كندا.تخصصت في إ
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 كبر من حیاتي.األوالزالت الكتب تحتل المساحة 
 

 : موقع المدونة
 

http://www.samaranouri.com 

 
 

https://twitter.com/@SamaraNouri 
 

 
https://www.facebook.com/samaranouri 
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 إهداء
 
 

 

 أول وطن وآخر حضن
 أول كلمة وأعظم كتاب

 أمي
 وإلیھ ..

 ول وشموخ قامتيحبي األ
 أبي
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 شكر
 
 
 

 ل�ل من وهب�ي �سمة �� ظلمة ا�حزن 

من القوالب والقيود ل�ل من أخذ بيدي ألتحرر 

 إ�� ميالد آخر

 ل�ل الذين أحبب��م بصدق وأحبو�ي

 ل�ل من لم تمنح�ي ا�حياة فرصة ألقول لهم:

 
ً
 شكرا
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 مقدمة
 

ح�ة ف�ي التمتم�ة طالما وجدت نفسي مدفوع�ة برغب�ة مل   
 على الورق.

 وكثرة البوح والأحب جداً  ومتحفظة بطبعي ثرثارة لست
 .الكالم

 خرین.اآل قبل النفس مع ومواجھة وجرأة تجرید وھي
مرموق��ة ومقدس��ة ف��ي حی��اة الن��اس،  ولم��ا ك��ان للكلم��ة مكان��ة

 أردت لكلماتي أن تكون متنفساً من كركبة الحیاة، وملجئ�اً ني فإ
ع��ن  ،  وواح��ة للتأم��ل واالس��ترخاء بعی��داً م��ن القس��وة والفس��اد

 خرین.اآلمالءات الطقوس الجامدة والروتین الممل وإ
 الدینی���ة والمؤسس��ات الملح��دة العلمانی��ة ض��یعتھا لقل��وب
 والعل��وم الفاس��دة والمجتمع��ات ةالمش��تت والبی��وت المتحج��رة

 .المجردة
و الترتی�ل أو التغری�د أ تعن�ي العرب�ي المعج�م في الترنیمة

 الطرب.
 .حزین لحنال وأ

 ط�ربأود أن أصحبك معي من خالل فصول كت�ابي ف�ي رحل�ة 
 من نوع خاص.

 وأعم��اق جدی��دة ل��م تكتش��فھا أل��ى ص��ول إل��ى الووأتطل��ع إ
 قل أضعھا تحت بقعة ضوء لتراھا بعین أخرى.على األ
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بلغة بسیطة وعمیقة نطلقت في عالم الكتابة بھذه الحریة ا
 .بال خوف وال وجل
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 ةنسانيّ هويتي اإل
 

 

 أي ال أشبھ أني بالضبط تعني التي ھي ھویّتي إن
 خرآ شخص

 أمین معلوف
 

 بس��بب ،الھوی��ة بموض��وع مش��غوالً  الی��وم الع��الم ص��بحأ
 تظھ�ر ش�عوبٌ  المعاص�رة، حداثواأل المستمرة راعاتالصّ 

 خرىوأ تعلو دیانأ تتبع، خرىوأ تقود دولٌ  تختفي، خرىوأ
 .تھوي

 اً بحث� تنتھ�ي ال رحل�ة ف�ي نس�اناإل یظ�لّ  ،وذاك ھ�ذا وبین
 ھویتھ. عن
 بعن�وان معل�وف م�ینأل م�ؤخًرا قرأتھ كتاب عقلي ستنفرَ ا

 دراكإب� علیھ�ا تعرفأو ھویتي محصأل ،“القاتلة الھویات”
 وأ بیولوجی��ة عوام��ل وأ خارجی��ة م��ؤثرات دون م��ن ووع��ي

 فیھا. لي خیار ال ثنیةإ انتماءات
 فأن�ا ،دین�ي ھ�ي مأ ة؟عربی� اً ذإ فأن�ا ،ق�ومیتي ھي ھویتي ھل

 بط���اقتي ھ���ي أم ؟كندی���ة فأن���ا ،س���فري ج���واز ھ���ي مأ ؟مس���لمة
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 فنص���في ،وال���ديَ  ص���ولأ نھ���اأ مأ عراقی���ة؟ فأن���ا ة،الشخص���ی
 ،قامتيإ محل ھي مأ ؟بیاتیة فأنا ،عائلتي شجرة نھاأ مأ  ؟تركیة

 إنسان؟ فأنا ،اتيءانتما نھاأ مأ ؟ماراتیةإ فأنا
 ع����ن بش����فافیة رلتعبّ���� اً ب����روز كثرھ����اأ خت����ارأ نأ أردت
 ةببس���اط نھ���األ منھ���ا اً یّ���أ راخت���أ نأ س���تطعأ فل���م حقیقت���ي،
 قال��ھ م��ا ل��ىإ وانتھی��ت ھ��ویتي، لنس��یج ساس��یةاأل العناص��ر

 ش�بھأ ال ن�يأ بطض�بال تعن�ي الت�ي ھ�ي تيھ�ویّ  إن” :معلوف
 “خر.آ شخص يأ

 ش��عبي وتقالی��د العریق��ة وحض��ارتي الق��ومي رثيب��إ فتخ��رأ
 م��ا، أمالمح��ي م��ن اكبی��رً  اج��زءً  كون��ت الت��ي الحنی��ف ودین��ي

 ح�داثواأل عص�ري، بن�ات فكلھ�ا فكاريوأ ومبادئي شخصیتي
 الت�ي والمجتمع�ات معھا، تعایشت التي والبیئة عاصرتھا، التي

 بھا. نطقأ التي واللغات فیھا، اندمجت
 ،بالعكس كندیة، عربیة يكون من النفاق وأ بالحرج شعرأ ال
 ف�ي تت�وفر نأ یمك�ن ال المجتمع�ین م�ن اكتسبتھا التي زاتفالمیّ 

 ك�ونأل والخض�وع الطاع�ة رف�ضوأ فق�ط، ح�دھاأ اختبر نسانإ
 خ�رجأل رقى،واأل فضلاأل كتسبأ بأن طمعأ نماإ لآلخر، اشبھً 

 بمحتواھا. غنیة نوعھا، من فریدة بھویة
 ان وأ ي،ص��لّ أ وال مس��لمة اك��ون نأ ب��الحرج ش��عرأ ،نع��م

 ان وأ ،بلغت���ي النط���ق والديأ یس���تطیع وال عراقی���ة ك���ونأ
 وأعط�ل انس�انً إ اك�ون نأ وأ ،النظ�ام حت�رمأ وال كندی�ة كونأ

 .عقلي
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 م����ا، أیعیب����ھ وال نس����اناإل انیغنی���� واالخ����تالف التن����وع
 ال فك��ري خل��ل ك��ّالً منھم��ا نّ ف��إ ،ال��ذات ونك��ران االزدواجی��ة

 وال اً رض�أ یط�ل ل�م ال�ذي ك�الغراب ،ةمش�وھ نماذج الإ ینتج
 ،مض�طرب وفك�ره ةركیك� وشخصیتھ باھتة مالمحھ سماء،

 ھویة. وال انتماء لھ لیس
 ةالمنص�ف الدیمقراطیة تسوده علماني مجتمع من ضیر ال

 م�ا وھ�ذا وتحترم�ھ، خ�راآل تقب�ل التي مبتذلةال غیر والحریة
 ف���ي ةكاذب��� ولكنھ���ا ب���ھ، وتن���ادي الغ���رب مجتمع���ات عی���ھتدّ 

 وك�ل المش�اركة تقب�ل وال ،مث�یالً  لھ�ا تری�د ال ھ�اادعائھا، ألنّ 
 الحی�اة، تفاص�یل ك�ل ف�ي واالستس�الم الخض�وع ھو ماتریده

 الكثیر صبحأ لدرجة خرىأ ثقافة يأل ثرأ كل تخفي نأ ترید
 مح���ّوًرا خ���راس���ًما آ ویخت���رع ،اس���مھ م���ن حت���ى یتح���رج

 .اومستحسنً 
 نف���إ ،لغت���ي یحت���رم وال لغت���ھ متعلّ���أ ال���ذي الش���خصإن 

 یق�ول كم�ا اوخضوعً  والءً  بل انفتاًحا كونی ال بلغتھ التحدث
 معلوف.

 س���تقرارا وال أم���نٌ  فی���ھ ل���یس ب���ائس، كوك���بٌ  ة..والنتیج���
 فھن�اك ،فحس�ب الغ�رب ھ�متّ أ ال ة،والوحش�یّ  االنغ�الق بسبب

 عتم�المج ف�رادأ ب�ین والعنص�ریة الطائفی�ة م�ن ل�وانٌ وأ نواعٌ أ
 وھ��دفھا واح��د مرجعھ��ا وجمیعھ��ا ،الواح��د وال��دین الواح��د
 ف�ي ایومیًّ� مرارت�ھ م�ن ونش�رب ویالت�ھ نش�ھد زلنا ال فردي

 العالم. بقاع مختلف
 الغ��رب مطرق��ة ب��ین مرھ��اأ عل��ى ةالمغلوب�� الش��عوبإن 

 اھربً� بدینھا كفرت الناس من وألوفٌ  مئات بلدانھا، وسندان
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 كان���ت مثلم���ا. الجام���دة وخطاباتھ���ا الدینی���ة المؤسس���ات م��ن
 اش��عوبً  الإ تن��تج ل��مف الوس��طى، الظ��الم عص��ور ف��ي ب��اوورأ

 م�ن وتن�تھج ،ب�دین تعت�رف وال كت�اب ل�ىإ تح�تكم ال ھمجیة
 اعتنق���ت خ���رىوأ ،لھ���ا اقانونً��� الحرم���ات وانتھ���اك باح���ةاإل

 كم�ا وس�طوتھ الغ�رب عنجھی�ة بس�بب والعنصریة التعصب
 .العربیة البلدان من الكثیر في الیوم یحصل
 لغ��ة وأ واح��دة ثقاف��ة عل��ى یقتص��رُ  ال املونً�� اعالًم�� نری��د
 واحدة.

 ل��وانھمأ بمختل��ف الن��اس لك��ل متس��ع وفی��ھ كبی��ر كوكبن��ا
 قلب�ھ م�ن نانی�ةاأل ین�زع نأ نس�اناإل استطاع ذاإ ،ومعتقداتھم

 ابعی��دً  االنس��ان دام م��ا ھ��ذا یحص��ل ول��ن عین��ھ، ع��ن والعم��ى
 ب�ھ، االتص�ال حت�ى وأ خالق�ھ تعری�ف یس�تطیع ال، فربھ عن

 خرین.اآل دویقلّ  الظلمات في یتخبط
 ال س��نن الك��ون ولھ��ذا ،ق��انون الع��الم ھ��ذا ف��ي ش��يء لك��ل
 وجودھ�ا، احترمن�ا كلم�ا عنھ�ا، غف�الواإل تجاوزھ�ا نستطیع

 ن�ابناؤوأ نحن فیھ نعیش نأ نحلم الذي العالم من اقتربنا كلما
 أجمع����������������������������������������������������ین. والن����������������������������������������������������اس

 

نا
ٔ
 الكـتابة.. وا
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 رنین مع تتنافر وأ تتوافق خاص، جرس لھا كلمة كل
 كفرقة تمامآ خر،اآل المقطع وأ خرىاأل الكلمة في الجرس
 لما خاص یقاعإب بعضھا مع الضربات تتفق لم لو ،سمفونیة

 وضوضاء وضجیج صخب غیر سمعنا
 سالم خیاط

 
 ومش��وار عتیق��ة ص��حبة معھ��ا ل��ي البارح��ة، دخیل��ة لیس�ت

 .طویل
 .ندائھا عن ذنيّ أ صمُّ وأ تحاشاھاأ ادومً  كنت.. تحاشاھاأ

 ال لك�ي ،حروفھ�ا مزق�ت لھا ستجبتاو بي غررت وكلما
 .لیھاإ االنصیاع على ترغمني
 وس���لة الكتاب���ة.. وج���زر م���دٍّ  ب���ین ونح���ن طویل���ة لفت���رة

 .المھمالت
 الذي الوقت في شؤوني في السافر لھاوتدخّ  لحاحھابإ رقتنيأ

 .عني ارغمً  تختاره
 ابلیًغ�� اردً  خی��اط س��الم المبدع��ة الكاتب��ة كلم��ات كان��ت ث��م

 صتملّ�أل وم�رات مرات المقطع قرأت الكتابة، مع لمشكلتي
 ھ��اإن.. تعنین��ي بأنھ��ا ایقینً�� ازددت كث��رأ قرأت��ھ وكلم��ا من��ھ،

 .تعنیني
 :تقول

 ھ��اجس ال لك��أن حت��ى الخل��ق، ھ��اجس یالحق��ك عن��دما"
 وخزھ��ا لك��أن حت��ى نس��ان،اإل آالم مض��جعك وتق��ض. س��واه
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 ب�ین ن�توأ الغرب�ة ح�وافر تح�ت تق�ع ح�ین. نح�ل وإبر شوك
 وتق��یم مكان�ك، تغ�ادر أن دون تس�افر حینم�ا وأقران�ك، أھل�ك

 .عنھ مرتحلٌ  نتوأ فیھ
 ح�ین. تب�رح ال وتظ�ل غ�ائم یوم في الشمس تزورك حین

 ال�ریح عص�ف رغم – وتبقى حواسك بین عطر نفحة تنسى
 وبعض�ك، ككلّ� ب�ین ھمس�ة صدى یھسھس حین د،تتبدّ  ال –
 ..حینما حینما، حینما، یختفي، وال یخفت ال

 عل�ى اغضً  اولیدً  وأنّ  محالة، ال واقعٌ جلالً  اً حدث أن علمْ فا
 عق�ب، عل�ى ارأًس� حیاتك سیقلب وأنھ النور، یرى أن وشك

 المخ�اض عالم�ات م�ن عالئ�م الإ لھیةاإل شاراتاإل تلك فما
 نتظ��اروا الترق��ب الإ علی��ك وم��ا – ام��رأة أو كن��تَ  رج��ًال  –

 فی�ك الكلمة ووالدة ككاتب، الكلمة في أنت والدتك.. اللحظة
 ."كمخلوق

 نأ س��تطعأ فل��م القل��م مس��كتُ فأ ،معھ��ا تص��الحأ نأ رتُ ق��رّ 
 !فلحأ فلم امرارً  وحاولتُ  نتظرتُ ا.. اواحدً  احرفً  خطّ أ

 تت�زاحم حت�ى وس�ادتي عل�ى رأس�ي ض�عأ نأ لب�ثأ م�ا ثم
 ل�ي ل�یس بلی�غ ك�الم م�ن موجة في تیھآف ،رأسي في الكلمات

 !یأتي ینأ من دريأ وال ،حدأل ولیس
 طریق��ة الإ ت��نجح ول��م ،خمادھ��اإل المح��اوالت ك��ل فش��لت

 م��ن رأس��ي ف��رغوأ ،ال��ورق عل��ى ھ��اكلّ  رمیھ��اأ ب��أن واح��دة
 .ضجیجھا
 .الكلمة في والدتي ھذه وكانت
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 ل��م نْ إ الیكت��ب ن��ھوأ ع��اجزة وس��یلة القل��م نأ بع��دھا درك��تُ أ
 .الروح تنطق
 ف�ي وش�رعیتھا قدس�یتھا الكلم�ات تكتس�ب ال�روح تلك من

 .والقلوب عماقواأل االبواب قتحاما التحلیق
 وتراكی��ب موس��یقیة بت��رانیم ال��نفس تت��رجم میت��ة ح��روفٌ 

 لتك���ون الحی���اة فیھ���ا وت���دبُّ  الح���رارة فیھ���ا فتس���ري ،لغوی���ة
 .اجدیدً  امخلوقً 

 تمّ ُض� ذاإ بركانً�ا تنفج�ر ق�د معقد يٌّ كیمیائ تركیب الكلمة
 نأ علی��ك م��ا ك��لّ  ،اص��رحً  وأ انبًع�� تص��یر وأ خ��رىأ لكلم��ة

 وب��ال بعفوی��ة داخل��ك م��ن تنب��ع الت��ي الدفین��ة ب��القوة تش��حنھا
 .تكلف
 في وأ جتماعا وأ نزھة غمرة في كالمطر علیك تنھمر قد

 وح�ین م�داعبتھا، م�ن اًص�متملّ  عنھ�ا اً راغب ھافتھشّ  ،السیارة
 ال�ذي الواب�ل نّ أ س�تجد ،ھااستدعاء وتحاول نفسك لىإ تخلو

 !واحد لحرف ثرأ من وما رتبخّ  قد علیك نھمرا
 .تتحدث سیجعلك الذي لمواأل بالجوع تشعر حتى نتظرْ ا

 والجم��ال للس��الم نف��إ ،الكلم��ة ف��ي اً ت��أثیر ل��ملأل أن وكم��ا
 اس��حرً  ب��الكون حس��اسواإل بالن��اس واالخ��تالط ،والموس��یقى

 .مشمس ربیع في كالفراشات تتراقص الكلمات یجعل
 من تنتقل العدوى وكأن ،العادة في كتابٌ  ھم القراء غلبأ

 یس�تطیع م�ن ھن�اك.. تنتھ�ي ال دورة في القارئ لىإ المؤلف
 ن���كأ تعتق���د كن���ت م��ا الالوع���ي م���ن ویس���تخرج یحف��زك نأ

 ق��د المؤل��ف ب��أن تش��عر جمل��ة وأ كلم��ة م��امأ فتق��ف.. حذفت��ھ
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 بالض�رورة الیكون قد كالًما فیك فتفجر ،وحدك لك صاغھا
 موض���وعب البت���ة ل���ھ ص���لة ال اوبعی���دً  ،ق���رأت بم���ا امرتبطً���
 .الكتاب
 اً قصص� جوانح�ھ تح�ت یخفي كاتب انسان كل عماقأ في

 وأ الح��ظقلّ��ة ھ��م م��ن ی��واتیھم  قلی��ل ولك��ن ومواوی��ل وحكای��ا
 ل��ىإ الص��در مكنون��ات م��ن راجھ��اإلخ ام��كالھ وأ الص��دفة

 .القراء وعیون والھواء النور
 عماق�ھأ ف�ي یج�ول بم�ا س�واه نع� یختل�ف الحقیقي المبدع

 ف�ي ةوالرغب ،حرائق من صدره في یجیش وما خلجات من
 ،والتص�حیح والتغیی�ر والعدال�ة الجم�ال نحو والنزوع الخلق

 وج��ھ وتجمی��ل الس��الم ونش��ر الح��ق ع��ن وال��دفاع والتفاع��ل
 .بالكلمات الكون
 دواقیّ " :الكتابة في والسالم الصالة علیھ الرسول قال وقد

 ."بالكتاب العلم
 مناص��ب أش��رف الكتاب��ة" :المؤی��د ق��ول ف��ي ایًض��أ وج��اء

 ."الرغبة تقف وعندھا الفضل ینتھي لیھاإ الخالفة بعد الدنیا
 المح�یط حكامأ علیھ تفرض وال قیود بال اً حرّ  قلمك تركا
 الحاض��ر غیاھ��ب ف��ي لیس��رح العن��ان ل��ھ أطل��قْ  .عراف��ھوأ

 خطاب�ك لیص�ل ف�راحواأل ت�راحاأل ف�ي ویغ�وص ،والماضي
 .امبدعً  قویًّا ابسیطً 

 یقاع��كوإ وبص��متك شخص��یتك ىتتجلّ�� كلم��ة ك��ل ف��ي
 .فعل��ت كم��ا تھ��رب وال دعت��ك نإ لھ��ا س��تجبفا .وذات��ك
  .حضرتھا ولیمةٍ  جملأ ستكون
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 حواٌر غير مباح
 
 
 
 

 العقل الحر ثمرة قانون صارم وبسیط
 جیم باالرد

 
 خل�واتي عل�يّ  یقط�ع رأسي، في یعبث صغیر ماردٌ  ھناك

 وال وال مك���ان انش���غال وال وق���ت ال یعنی���ھ أوق���اتي، وأھ���م
 صالة. حتى وال اجتماع
 یحت���ل أن س���تطاعا فق���د إنس���ان، لك���ل قرین���اً  یك���ون یك���اد
 الإ .. ش�ھرة وأكثرھ�ا العصر سمات ألبرز ولىاأل المراتب

 عبثھ. من والنجاة مرافقتھ بعدم حظيّ  ممن قلیل
 بشكل رؤوسنا تقتحم التي الداخلیة وحواراتنا أفكارنا نھاإ

 ضوابط بدون الذھن في تتقافز كالجراد وعشوائي، عارض
 نتباه.وا تریث بدون العنان لھا وأطلقنا غفلنا اذا قیود وال

 وظیف��ة وأ عم��ل نج��ازإل نحتاجھ��ا الت��ي فك��اراأل الأقص��د
 عن�دما متواص�لال ش�بھ ال�داخلي التش�ویش ذل�ك ولك�ن معینھ
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 لھ�ذه ص�لة ب�أي الیمت آخر أمر منتصف في نساناإل یكون
 المقاطعة!.
 فل�م، م�ن مقط�ع ع�ابر، ح�دیث بعی�د، م�اضٍ  من لقطات

 تتوال�د الت�ي فك�اراأل ومئ�ات عائلی�ة، مش�كلة مؤج�ل، عمل
 دقیقة. كل مستطرد بشكل وتتكاثر

 وتقع��ده االنس��ان تش��ل لدرج��ة قاتم��اً  یك��ون ق��د بعض��ھا
 وھام�اً أ الإ الیشكو ،عافیتھ أتم في وھو مكانھ في اً مربوط
 والخ����وف العج����ز تركیبتھ����ا ،فكری����ة ووس����اوس ذھنی����ة
 ص��حة دون م��ن ابھ�� تتھمن��ا الت��ي الن��واقص وك��ل والفش��ل

 دلیل. وال
 نھ�افإ ،بیض�اء أم سوداء فكاراأل كانت ، إْن الحالتین كلتا في
 قلی�ل كئی�ب، كس�ول، مخل�وق الى وتحولھ نساناإل طاقة تمتص

 والنشاط. الحیویة
 ع�ن نس�اناإل ینص�رف الفكری�ة الفوض�ى ھذه غمرة وفي

 حول��ھ وت��دور نتباھ��ھا ال��ى تحت��اج واقعی��ة وحق��ائق تفاص��یل
 الذھني. رتباكھا بسبب وجودھا یغفل ولكنھ

 ال�ذھاب تق�رر عن�دما ،یومی�اً  تح�دث قد التي األمثلة أبسط
 الش��يء بھ��ذا ذاف��إ ،مع��ین ش��يء أج��ل م��ن مح��دد مك��ان ل��ىإ

 وقلق! حیرة في یاكإ تاركاً  المكان لىإ الوصول قبل یتبخر
 حاجتك!. ستذكارا تحاول دقائق الثالجة أمام تقف أن وأ

 ص�الة في مشرطاً  تمسك وأ سیارة تقود كنت نإ بالك فما
 ؟والتركیز االنتباه الى یحتاج أمر أي او العملیات
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 نف��س ص��قل ع��ادةإو ب��التفكیر االس��تمرار أن ال��بعض یعتق��د
 زم�ام عل�ى السیطرة من سیمكنھ الرأس صندوق في المواضیع

 وحل. بنتیجة والخروج موراأل
 ثن�اءإ على الإ تعمل لن فكاراأل ھذه نأل الخطأ عین وھذا
 أنجازھا. علینا حقیقیة مھام تمامإ عن الفعلیة والطاقھ القدرة
 ال�تخلص ف�یمكن ومھم�اً  حقیق�اً  یش�غلنا م�ا بعض كان وإذا

 .الحقاً  إلیھ والرجوع الورق على بتدوینھ بھ التفكیر من
 وص��بر وت��دریب تم��رین ل��ىإ م��راأل ھ��ذا یحت��اج ب��الطبع

 س��بباً  یك��ون ق��د ال��روتین نإ ،نع��م..  ال��روتین ح��اجز وكس��ر
 زمة.األ ھذه في أساسیاً 
 ل�ىإ غائ�ب وذھ�ن مش�غول بب�ال السیاقة على تعودت كنتفإن 

 وتخت��ار طریق��ك تغی��ر نأ فض��لفاأل لی��ھ،إ ال��ذھاب عت��دتا مك��ان
 س�یؤثر مم�ا االنتب�اه وش�د ال�روتین كس�ر عل�ى یساعدك آخر مكاناً 
 العمل. في وأدائك ونشاطك حیویتك على حتماً 
 س���تمروا تستس���لم ف���ال الم���رات بع���ض ف���ي فش���لت نوإ

 واعیة. رادةوإ صراربإ بالمحاولة
 م�ن مقتطف�ات بق�راءة متطوعون قام الدراسات إحدى في
 ف�ي تولس�توي لیو الروسي لألدیب" والسالم الحرب" كتاب

 ث�م ،أذھ�انھم خاللھ�ا تش�رد الت�ي اللحظ�ات لتسجیل مختبره،
 .اللحظات ھذه خالل بخاطرھم یجول ما تدوین منھم طلب

. ق�رأوه ال�ذي لل�نص اس�تیعابھم م�دى اختبار تم النھایة، وفي
 تش�رد كان�ت األشخاص ھؤالء أن عن اإلجراءات ھذه وكشفت
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 الق�راءة، وقت من%  20 من ألكثر الكلمات عن بعیداً  أذھانھم
 إدراك. دون ذلك یحدث ما عادة و

 ب��ل ،بالتق��دم ت��أخرت مھم��ا نفس��ك عل��ى تقس��و أن ح��ذار
 تحقیق على وقادر قوي بأنك نفسك لىإ یحاءاإل على ستمرا

 الھدف.
 الفوائد، بأعظم علیك تعود المھارة ھذه أكتساب أن علموا
 أكث�ر العبقری�ة لیس�ت:  المش�ھورین ال�نفس علم�اء أحد یقول

 الذھن. تركیز من
 مقوم����ات أول ھ����و االھتم����ام حص����ر إن:  آخ����ر وق����ال
 العبقریة.

 دراسة أجرت األمریكیة للعلوم القومیة المؤسسة نإ یقال
 ع�ن أفكار یومیاً، بالنا على تخطر التي األفكار عدد لمعرفة

 50 إل��ى أل��ف 12 یفك��ر الع��ادي الف��رد أن وبین��ت ش��يء، أي
 فك�اراأل ھ�ذه م�ن%  98 م�ن كثرأ نوإ ،الیوم في فكرة ألف
 مس!!باأل فیھا فكرنا التي نفسھا ھي

 وتفكی��ر تحلی��ل ع��ادةإ ھ��ي أفكارن��ا معظ��م ان یعن��ي مم��ا
 مستھلك. لشيء

 أي یقافإل جاھدین ونعمل أفكارنا ونراقب قلیالً  فلنتوقف
 فحسب. آني فعل على والتركیز داخلي حوار
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 عند قاع الموجة
 
 

 عینیك أمام المستقیم الطریق یظھر أن أردت ذاإ
 .والترفضھ فیھ تفكر فال

 صینیة حكمة
 

 .فقط الموجة قمة على تكون عندما ّدفْ ج
 ،ال����زوارق رك����وب ومحترف��� یمارس����ھا أساس����یة قاع���دة
 یك���ون عن���دما مقاومت���ھ وع��دم التی���ار م���ع التع���اون أساس��ھا
 فالتج�دیف بالم�اء، مغمورة وحوافھ الموجة قاع في الزورق

 . للحیاة اً حیانأو والوقت للجھد ضیاع الحالة تلك في
 لىإ النظر وصار ،الماء من الحواف خرجت ما ذاإ حتى

 حرك���ة أي نإف��� الموج��ة قم���ة ف���ي وال��زورق اً ممكن��� م��اماأل
 تع�دیل وأ المس�ار لتص�حیح كافی�ة الزورق لمجداف صغیرة
 .أتجاھھ

 الھ����ائج الحی���اة بح���ر عل���ى القاع����دة ھ���ذه أس���قطنا ذاإف���
 حترافاب�� اال واالرتط��ام الغ��رق م��ن نج��اة ، ف��الوالم��تالطم

 .مواجاأل ركوب
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 وس��ط ف��ي ت��ام بثب��ات الوق��وف عل��ى الق��درة" آخ��ر بمعن��ى
 برمھنس���ا الھن���دي المعل���م یق���ول كم���ا "ی���تحطم ع���الم حط���ام

 .یوغانندا
 ت��أثیر تح��ت س��نكون نن��اإف الموج��ة ق��اع ف��ي نك��ون عن��دما

 مج�رد س�یكون تص�رف وأي ،آذانن�ا حتى قدارواأل حداثاأل
 النفسي رھاقواإل التوتر من اً ومزید القلق جنبات بین تخبط

 .والذھني
 مض����طرب والعق����ل مشوش����ة الرؤی����ة الق����اع ذل����ك ف����ي

 .غباء والمقاومة
 .االنتظار سوى الشيء القاع ذلك في

 الوحی����د المنف����ذ ولكن����ھ وص����عب م����ر االنتظ����ار أن م����ع
 .القمة الى للوصول

 او الوظیف�ة ف�ي اً تعث�ر وأ عزی�ز فقد یكون قد الموجة قاع
 .شعواء اً حرب وأ مالیة أزمة وأ صدیق خسارة
 بأعم��ال نش��غلْ او س��تعداو الھ��دوء لت��زما الق��اع ذل��ك ف��ي

 .وعادیة صغیرة
 حی�ث ف�وق ل�ىإ فتأخ�ذك تنتظرھا التي الموجة تأتي حتى
 ض�ربة ك�ل س�تكون ذاك عن�د تتجھ، أین الى ترى أن یمكنك
 .وھائلة مضاعفة قوة بھا تجدف

 القم��ة بل��وغ یس��تطیع ،ص��فیاءواأل نبی��اءاأل وحت��ى ،الأح��د
 .بقاعھا المرور دون
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 الدوام�ة تلك في ویبقى الفرصة یضیع من الناس من لكن
 .منھا للخروج معھا التعاون من بدالً  مقاومتھا في اً مستمیت
 الإ علی�ك م�ا التح�دیات، أمواج بین تختفي الخالص نافذة

 المناس�بة اللحظ�ة ف�ي الغنیمة على لتنقض كالنسر تتوثب أن
 .وعزم بثقة

 ب�دون النظ�ر ھ�و اللعب�ة بھ�ذه للمش�اركة ساسياأل الشرط
 .مظلمة أحكام وال مسبقة أفكار

 غی��ر وبص��یرة مش��رقة بع��ین جدی��دة كن��وز رؤی��ة یمكن��ك
 .منحرفة
 ترتف���ع أن علی���ك والص���ور ح���داثباأل مفت���ون ع���الم ف���ي

 ال���زمن م���ن أوس���ع آف���اق ل���ىإ ح���داثاأل ف���وق بمنظ���ورك
 .فعالواأل

 م��ع والتص��الح بت��روٍ  ح��داثاأل س��تقراءا تس��تطیع ك��ي
 .وراءھا بما والتنبؤ قداراأل

 وأ أندلس�یة لحض�ارة بدای�ة یك�ون قد كارثة لنا یبدو ما نإ
 .جدیدة والدة وأ اً نورانی اً عالم وأ ئاً مضی اً عھد

 أس���ود بث���وب متخفی���آ س���عادة مص���در یك���ون أن یمك���ن
 .قاتمة وأحداث

 بع��د م��اذا :یم��انإو بثق��ة نفس��ك س��ألاو اً عمیق�� اً نفس�� خ��ذ
 المؤلمة؟ حداثاأل تلك

 .دراكاإل فوق بشيء الجواب سیبھرك
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 نسانإ صناعة

 

 
 نفسھ یصنع الغالب وفي نفسھ یصنع نسانإ كل

 ماضیھ ضد
 بھاء طاھر

 
 والقی��ادة، والتط��ویر والطم��وح النج��اح ع��ن یتح��دث كلن��ا

 نم��وذج وخل��ق نس��اناإل لص��ناعة فعال��ة أدوات بالتأكی��د كلھ��ا
 الفكری�ة حیات�ھ خارط�ة عادةإ في اً جاد الفرد كان نإ ،متمیز

 والوجدانیة. والنفسیة
 التحدي ویقبل السباق ویدخل المبادرة یقرر من قلیل لكن
 الھدف. تحقیق الى ویسعى
 عمری��ة مرحل��ة نس��اناإل یجت��از أن بع��د یحص��ل م��ا غالب��اً 
 نظ�رة ویلق�ي م�ن خاللھ�ا حیات�ھ یمح�ص أن یستطیع متقدمة
 مكنوناتھ. على قریبة

 الفت��رة م��ن أش��واط بع��د وأ الجامعی��ة الدارس��ة بع��د تك��ون ق��د 
 بشخص��یة الت��أثر وأ حیاتی��ة تجرب��ة وأ ح��ادث بع��د وأ المھنی��ة
 !.أبداً  التحدث وقد قیادیة،
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 یع�یش البس�یطة، ھ�ذه لىإ ختیارا غیر على االنسان یأتي
 البی��ت م��ن مایكتس��بھا غالب��اً  الت��ي المف��اھیم ب��نفس ویغ��ادر

 والعالق������ات والعم������ل والجامع������ة قرب������اءواأل والمدرس������ة
 بھ�ا مسلّم نشائیةإ مصطلحات جمیعھا والمحیط، االجتماعیة

 صناعتھ. في عظمت مھما ضئیل دورھا ،
 الق���یم رس��اخإ ل��ىإ نظم��ةاأل تس��عى المتقدم��ة ال��دول ف��ي

 المت�أخرة الدول أما مجیئھ، قبل حتى نساناإل لبناء والقواعد
 لبن�اء الملی�ارات نف�اقوإ والعم�ران البن�اء لىإ تسعى قد فھي
 نس�اناإل فیھ�ا یبق�ى ولكن سیاحیة، ومنتجعات عصریة مدن

 م�ن یج�رده ال�ذي القلیل الإ حیاتھ من الیعي سطحیاً  ،مھمشاً 
 الحقیقیة. معانیھ

 لك�ي والنف�یس الغ�الي یدفع ثم أوالده، بعدد ویفخر یتزوج
 الش���ھادات أعظ���م ونی���ل القم���ة كلی���ات ح���دىإ هبن���اؤأ یبل���غ

 معرف��ة أدن��ى لدی��ھ ول��یس المراك��ز، أعل��ى عل��ى والحص��ول
 وروحھ. وعقلھ بفكره

 نم�اإ الحی�اة مت�ع وك�ل والش�ھرة والمرك�ز والمال الشھادة
 تصنعھ. لن أبداً  ولكنھا ،نساناإل حیاة نمط تحدد وسائل ھي

 فاسق. ومشھور..  ضال ومثقف..  جاھل عالم من فكم
 وال بح��ت عقل��ي أم��ر التخل��ف ف��إن: نب��ي ب��ن مال��ك یق��ول

 وفضة. ذھباً  السماء أمطرت ولو یزول
 أش�ھدھا كنت التي حیاناأل من كثیر في لتتساء ما كثیراً 

 م�ن ت�رى بن�اء،واأل ب�اءاآل ب�ین الحیاتی�ة المواق�ف بعض في
 من؟ یربي
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 س�وى طعام أي تتناول أن صراربإ ترفض صغیرة طفلة
 ملبیة! ماأل فتركض سیئاً  مایكون وغالباً  ماترید

 الح�ائط بع�رض ض�اربة ك�ریم، آی�س تری�د :تصرخ وأخرى
 الإ لتربیتھ�ا س�بیالً  نالوالدا یجد فال ،والظروف والمكان الوقت
 رغبتھا!!. بتنفیذ

 م���ن ب���أنواع وجھھ���ا رتس���ما ق���د العم���ر مطل���ع ف���ي فت���اة
أمھ���ا  تعل���ل س���یرك، حفل���ة ف���ي وكأنھ���ا ل���وانواأل ص���باغاأل

 المكیاج !!. تحب بأنھا بسذاجة
 یق�ود وھ�و بی�ھأ حض�ن ف�ي یجلس صغیر بطفل ومارأیك
 السیارة!!.

 مع�اني لیكتس�ب م�امياأل المقع�د ف�ي أم�ھ مك�ان یجلس وأ
 الباھتة!. الشرقیة الرجولة

 عل��ى التخف��ى الت��ي الیومی��ة الش��واھد م��ن الكثی��ر وغیرھ��ا
 العام���ة م���اكنواأل س���واقواأل المناس���بات أح���د، ف���ي جمی���ع

 مكان. كل والمساجد، وفي
 نسان،اإل عمر من ولىاأل السنوات من الصناعة ھذه تبدأ
 الس�لوك قواع�د رساءإل البیت في محكم نظام بناء یتم عندما

 والبیئ��ة المدرس��ة وتتن��اغم االنض��باط، عل��ى ال��نفس وت��دریب
 اً نتاج�إ تض�من التي الحسنة خالقواأل القیم بتثبیت البیت مع

 للمجتمع. اً صالح اً بشری
 ومنفل��ت عش��وائي بش��كل وت��ربیتھم فطری��ة والداأل محب��ة

 أن نس�اناإل وتعی�ق الحیاة مدى جذورھا تمتد قد بالغة ساءةإ
 خرینب�اآل الیھ�تم أن�اني، نسانإ لىإ تحولھ سویاً ألنھا یعیش
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 اللذین أبویھ حتى وال النظام والیحترم المسؤولیة والیتحمل
 نس�اناإل تھ�دم نھ�افإ والقسوة العنف ،ومثلھا تدلیلھ في أسرفا
 .ونفسیاً  ھنیاً ذ مضطرباً  شخصاً  وتنتج

 یس�یر كل�ھ الك�ون م�م،األ تق�دم وسبب الحیاة النظام أساس
 بنظام.

 مص�اف ف�ي وص�ارت م�مواأل الش�عوب م�ن كثی�ر فھمتھا
 الش�عوب ومثالی�ة قیوداً  عتبرتھاوا وأھملتھا المتقدمة، الدول

 المتأخرة.
 نإ االختی��ار، او التجزئ��ة التقب��ل متكامل��ة منظوم��ة نھ��اإ 

 ن�واحي ك�ل في عالماتھا فستظھر وممارستھا تطبیقھا صح
 العام��ة وحت��ى المؤسس��ات المراف��ق ل��ىإ البی��ت م��ن الحی��اة

 المجت�ع ذل�ك عن واضحھ سمة لتعطي داریة،الحكومیة واإل
 الدولة. تلك وأ

 البل�د ع�ن مختص�رة نب�ذة تعطیك العامة الشوارع نإ یقال
 باطھمانض� ودرج�ة ف�راداأل وع�ي تعكس فھي  أھلھ، وثقافة
 خرین.واآل للقانون حترامھموا الذاتي

 حت�ى ناف�ذة فھ�ي معینة صالحیة مدة االنسان لتربیة لیس
 العمر. آخر
 مفتاح�اً  تس�لیمك الیتع�دى مح�دود والمجتم�ع ھلاأل ودور 

 ك�ل  صیاغة وتعید فاقواآل بواباأل كل تفتح أن بھ تستطیع
 تنب�ع شاملة ونظرة وحكمة بموضوعیة والمعتقدات المفاھیم

 عنھا. والدفاع عتناقھاا في ومسؤلیتك الحقیقة عن بحثك من
 أنت. ھو جدید نسانإ لوالدة وبدایة عقلیة برمجة نھاإ
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 وإن�ا أم�ة عل�ى آباءنا وجدنا إنا قالوا بل" العزة رب یقول
 قری�ة ف�ي قبل�ك م�ن أرس�لنا م�ا وكذلك مھتدون، آثارھم على
 على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا مترفوھا قال إال نذیر من

 مقتدون". آثارھم
 منھم. وصرنا المتقدمین دركناأل نتبعھم لم لو
 ال�ذي نظام�ھ عتنق�تا ولكنھ�ا سالماإل الغرب دول تتبع لم
 والشرائع. دیاناأل كل في الناس بھ هللا أمر

 ومنف�تح عمی�ق وفھ�م جدیة دراسة الى بشدة نحتاج ونحن
 ب�دونھا بھ�ا، آمن�ا الت�ي والرس�الة عتنقن�اها ال�ذي ال�دین لنظام
 والع��الم أنفس��نا عل��ى وض��یعنا كت��اب أق��دس عطلن��ا ق��د نك��ون

 الیص���ح رب���اني س���لوببأ رضاأل وعم���ارة النج���اة فرص���ة
 سواه.

 نھ�افإ ب�ك تح�یط الت�ي والبیئة حولك الظروف كانت مھما
 نفسك. صنع من تعیقك لن

ص�باغ ف�ي تلوینھ�ا األكم�ا تش�اء واس�تخدم أجم�ل  رسمھاا
 وستبھرك اللوحة التي تصنعھا لنفسك.

 وتزینھ�ا حیات�ك فص�ول بقی�ة لتكتب ناآل بیدك صار القلم
 أنت. بلمساتك

 
 الفرنسية الطائرة متن على حادثة
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 الحیاة قضبان خلف الطلقاء السجناء أكثر ما
 ترنیمة

 
 أمس��تردام م��ن الفن��دق غادرن��ا ص��باحآ الخامس��ة الس��اعة ف��ي

 سویس���را جنی���ف وری���ف ف���ي ورائع���ة قص���یرة رحل���ة بع���د
 مت�وجھین العاص�مة أمس�تردام، ف�ي أی�ام بض�عة الخالب، ثم

 لخم��س واالنتظ��ار ب��اریس ف��ي دیك��ول ش��ارلز مط��ار ال��ى
 الخط��وط ط��ائرة م��تن عل��ى دب��ي ل��ىإ التوج��ھ ث��م ،س��اعات
 الفرنسیة. الجویة

 م�ن األخیرین الفصلین في كنت حیث االنتظار أستثقل لم
 ف�ي الرحل�ة ط�وال رافقتن�ي التي ، العالمیة )زوربا( الروایة

 لھا. المثیل أسطوریة شخصیة مع صحبة شیقة
 ھادئ����اً  مكان����اً  فیھ����ا أج����د أن توقع����ت الت����ي البواب����ة ف����ي

 ف�ي لق�دم مح�ط وال قل�ق ف�ي محتشدین الناس كان لالنعزال،
 مكان!!. أي

 یرح��ل أن أم��ل عل��ى م��ا زاوی��ة ف��ي رضاأل عل��ى جلس��ت
 المغادرة رحلتھم أن الحقاً  تبین الزحمة، وتخف نالمسافرو

 الواحدة حتى صباحاً  التاسعة من تأجیلھا تم قد البرازیل لىإ
 ! ظھراً 

39 
 



 ت����أخیر س����اعات أرب����ع یس����تر، هللا :نفس����ي ف����ي قل����ت
 تك��ون وأن م��نھم حظ��اً  أفض��ل نك��ون ب��أن خی��راً  وأستبش��رت

 المحدد. موعدھا على رحلتنا
 النھای�ة كان�ت م�احولي، أع�ي أع�د ولم كتابي لىإ رجعت

 سي.رأ في تتزاحم حداثواأل للغایة مؤثرة
 ت��أخیر، ب��دون رج��وت وكم��ا الص��عود موع��د ج��اء عن��دما

 الت��ي ت��أمالتي ف��ي ومس��تغرقة بالتع��ب أش��عر ب��دأت ق��د كن��ت
 ن�يترافق كان�ت حقیقی�ة شخص�یة وكأن�ھ زورب�ا معھ�ا تركني

 الماضیة. یاماأل طوال وتحاكیني
 !!سببھ الندري الطائرة، بوابة عند التأخیر بعض حصل

 ول�م الط�ائرة ل�ىإ نقلن�ا ال�ذي الب�اص ف�ي أط�ول ت�أخیر ثم
 أعم�ال بس�بب دقیق�ة ةعش�ر خمس بعد الإ بالنزول لنا یسمح

 الصیانة!
 .خیراً  ستبشرتواتحلیت بالصبر 

 رحلة تكون أن أمل وكلي المباركة الطائرة صعدنا اً أخیر
 دبي.إلى  وصلنا وقد الإ بھا النشعر وسریعة میسرة

 ك�ل م�ن بالن�اس الط�ائرة م�تألتا حت�ى طویل وقت یمض لم
 مریكاناأل وبعض وربیةاأل الدول وبخاصة ،والبلدان جناساأل

 غیرھم. وآخرین والعرب
 الخل�ف، ب�دا م�ن عال صراخ وجاء الى مسامعنا لحظات

 الرك��اب أغل��ب ووق��ف الوج��وه غراب عل��ىواالس��ت الرع��ب
 مایحدث!!. لیشاھدوا
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 الفرنس���یة الش���رطة م��ن أربع���ة وج��دت اس���تدرت عن��دما
 یح��اولون وھ��م قوت��ھ بك��ل ویص��یح یص��رخ بش��اب ط��ینمحی

 بش����كل یص���رخ ظ����ل الھائج���ة، نفعاالت����ھا عل���ى الس���یطرة
 واالضطراب. بالخوف الطائرة وامتألت ھستیري
 یع�املوه مَ لِ�: ج�انبي ال�ى تق�ف كان�ت الت�ي المضیفة سألت

 یحدث؟ لذيا ما الطریقة؟ بھذه
  .الشرطة من ھؤالء التخافي: قالت
 ھ�و ھ�ل..  الش�اب عل�ى قلقة ولكني خائفة، لست ناأ: قلت

 مریض؟؟.
 الیرجع��وه لك��ي بش��دة یق��اوم أفغ��اني الج��ئ ن��ھإ ال،: قال��ت

 دبي!! طریق عن بلده لىإ
 ف��ي وأن م��ایرام عل��ى ش��يء ك��ل ب��أن ل��ي تؤك��د ورجع��ت

 المدربین. الشرطة من یاً كاف اً عدد الطائرة
 م�ا ن، إمن�ھ ول�یس الشاب على خائفة أنا: بعفویة لھا قلت
 الالانسانیة!! قمة یحصل
 ل�ھ یس�محوا ول�ن البل�د قوانین ولكنھا..  معك ناأ أعلم،: قالت
 بالبقاء.

 الوری��د ف��ي مھ��دئآ أعط��وه أن بع��د المس��كین بع��دھا س��كت
 حراك. بال جثة وأقعدوه
 خب�رت أن بع�د خوف وأ بھلع أصاب لن بأني أعتقد كنت

من��اظر القت��ل  عل��ى عت��دتوا التوابی��ت م��ع وتآلف��ت الح�روب
 في كل الحروب التي عشتھا وتعایشت معھا في العراق.
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 حیة كلھا یتھارأ بومضة، شيء كل أعاد الحادث ھذا لكن
 السكون. مزق الذي وخوفھ ومقاومتھ صراخھ في

 بغ��زارة تج��ري دم��وعي وص��ارت نفس��ي أتمال��ك ل��م
 الق�وم وھ�ؤالء ھان�ةباإل ش�عرت الرحلة، طوال وحرارة
 معتقل. وأ مجرم كأنھ لیھإ ینظرون
..  یامحم��داه فأص��رخ من��ھ أعل��ى ص��وتي ك��ان ل��و تمنی��ت
 یس�تمر مت�ى ل�ىإ الظلم؟ ھذا من ینقذنا من یارباه..  یاعمراه

 الجحیم؟. ھذا
 والحی��اة ،بط��الاأل عم��ر ف��ي ن��ھإ ؟م��ا الف��ارق بین��ھ وبی��نھم

 اب وأفض��ل زوج وأفض��ل رج��ل أفض��ل لیك��ون أمام��ھ كلھ��ا
 ھ�ذا ف�ي ب�ھ رم�ى مش�ؤوم ق�در أي..  قائ�د أفض�ل یكون وقد

 السحیق! الدرك
: أردد وأن�ا الإ نفس�ي أج�د فلم أستغیث، دعاء بأي حترتا

 ال باہلل.الحول وال قوة إ
 والكبریاء!! الرجولة تقتل أن من أفظع لیس ھناك

 الجمی��ع ورج��ع لس��اعتین، دام ت��أخیر بع��د الط��ائرة حلق��ت
 حصل. مما مذھولة جامدة الزلت وكنت ھدوئھم، الى

 قائم���ة لتعطین���ي من���ي تقت���رب والمض���یفة الإ أش���عر ل���م
: یق��ول ح��الي ولس��ان لیھ��اإ ث��م الورق��ة ل��ىإ نظ��رت الطع��ام،
 وھو!!
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 :نفس���ي ف���ي ل���ھ فقل���ت غائب���آ، ھ���و وك���ان رأس���ي أدرت
 أس�رى طلق�اء، وكلن�ا وكلن�ا مثل�ك، نمخ�درو فكلنا ،التحزن
 وطن!!. بال نھاربو

 حقیق�ي وط�نس�یكون لن�ا  طالت، رحلة قصیرة مھما نھاإ
 حسان.نا وننال ما نشتھي ونتمنى بعدل وإیُكرم
 
 
 
 
 
 

 

 دقائق معدودات

 
 

 الثورة نحو یتقدم المرء یجعل الذي الوحید الطریق
 .التأمل ھو الداخلیة

 وشوأ
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 م��ن اً ھروب�� اً وأحیان�� فض��والً  التأم��ل، دروس أحض��ر الزل��ت
 أبح�ث كن�ت ،اً بحث� ص�ارت ث�م والمتطفل�ین والض�جیج الصخب

 ال�ذات، عل�ى للتعرف رحلة أشھر فالتأمل البدایة في نفسي عن
 أعم��ق لل��ذھاب ی��دفعني ال��ذي الھ��دف أن اً حق��ال كتش��فتا لكن��ي
 .نفسي على التعرف في رغبتي من بكثیر
 تبدو السن في اً جد كبیرة المعلمة كانت الثالث الدرس في
 ت�راه خ�رآ وش�يء واالطمئن�ان السكینة مظاھر محیاھا على

 لتش���رح البیض���اء الس���بورة عل���ى اً مثلث��� رس���مت وتحس���ھ،
 .للتأمل الرئیسیة عمدةاأل

 والع���ادات الفك���ر ل���ىإ یس���تند المثل���ث، قم���ة ف���ي العق���ل
 .القاعدة في الراسخة

 المص�نع – والً أ الفك�ر عل�ى الحی�اة أمور مختلف تعرض
 االختی���ار ی���تم وفیھ���ا – فك���اراأل لتك���وین ساس���يواأل ولاأل

 محوھ�ا وأ لتثبیتھ�ا الع�ادات مركز لىإ بعدھا تنتقل والقرار،
 تتج��ھ ث��م وم��ن ع��ادة، يأ الیش��كل ع��ابر بش��كل مرورھ��ا وأ

 تبنیناھ��ا الت��ي فك��ارلأل النھائی��ة الص��ورة لتك��ون العق��ل نح��و
 .خترناھاا التي لیةواآل بالمنطق
 س�لوكھ یعتم�د عل�ىاأل ف�ي طف�الً  م�ا ح�د ل�ىإ المثلث ھذا یشبھ

 ك�ان ذاإف� القاع�دة، ف�ي كبیرة بدرجة بواأل ماأل على وتصرفاتھ
 ف�ي ص�حي وج�و س�لیم ترب�وي ونظ�ام ب�ویناأل ب�ین تواف�ق ھناك
 مواجھ�ة عل�ى اً ق�ادر اً ومتوازن� اً س�عید طف�الً  النتیج�ة كان�ت البیت
 .المختلفة نموه مراحل في المناسبة القرارات تخاذاو الحیاة
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 ذاإف� والق�رار، االختیار مصدر ھو الیمنى القاعدة في الفكر
 ب�ھ أرغ�ب كن�ت نإ یقرر فكري نإف شاي كوب حتساءا ردتأ

 نف�س تك�رار وم�ع المث�ال س�بیل عل�ى سكر بدون وأ السكر مع
 عل�ى دم�انإ وأ رادی�ةإال ع�ادة ل�ىإ یتحول القرار نإف االختیار
 اً أث��ر تت��رك الت��ي الندب��ة كبی��ر ح��د ل��ىإ تش��بھ الیس��رى، القاع��دة
 نس����اناإل س����لوكیات ف����ي فارق����ة كعالم����ة اً وواض����ح اً عمیق����

 .طباعھو
 نس���ان،اإل التُع���ّرف الدیان���ة, الجنس���یة الوظیف���ة، االس���م،
 ع�ن عبارة البشري الكائن أن ھو نسانلإل الحقیقي التعریف

 وبقی�ة والمالم�ح الجسد ویمثلھا داخلھ في تحتجب نور نقطة
 .المرئیة الصفات
 مق�درة أي والتمل�ك قیم�ة أي لھ�ا ل�یس جمیل�ة س�یارة مثل

 .داخلھا في محترف قائد بدون واالنطالق الحركة على
 للن�ور عل�ىاأل المص�در ذل�ك من نقطة ھو نماإ النور ذلك

 .لھياإل
 ھ�ي الن�وراني الك�ائن لھ�ذا ساسیةاأل العناصر كانت لذلك
 الص���فات أم���ا أساس���ي، بش���كل والس���الم والس���عادة الح���ب

 وجمی�ع والنك�ران والقل�ق الطم�ع علیھ�ا یغلب التي نسانیةاإل
 بالض�یق الص�در وتم�أل الس�لبیة المشاعر تثیر التي الصفات

 نم��وه مراح�ل خ�الل نس�اناإل یتعلمھ�ا ودخیل�ة مكتس�بة نھ�اإف
 وعالم�ة مؤصلة عادة تصبح حتى علیھا یتعود ثم ،وتطوره

 المحیط��ة والبیئ��ة تجربت��ھ حس��ب ك��ل شخص��یتھ ف��ي ب��ارزة
 .خاللھا نشأ التي الخارجیة والمؤثرات
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 الفط�رة ونس�ترجع ساس�یةاأل العناص�ر تلك لىإ نعود لكي
 علین��ا یتوج��ب ن��ھإف والض��یاء الن��ور مص��درھا الت��ي البدائی��ة

 بس��بب وتبنیھ��ا بتثبتھ��ا العق��ل ق��ام الت��ي الع��ادات بمح��و القی��ام
 م���ع ردای���ةإال أفع���ال ل���ىإ تح���ول وال���ذي المس���تمر التك���رار

 .الزمن
 ن�ھإف نس�انیةاإل ال�نفس داخل في القیم ھذه تصمیم عادةوإل

 طری�ق ع�ن التأم�ل أدوات ل�ىإ اللجوء نساناإل على یتوجب
 ذات طاق�ة لخل�ق وتص�نیعھا تأھیلھ�ا ع�ادةإو فكارألا برمجة
 ك�ونترول ریم�وت نس�انإلا م�نح عل�ى ق�ادرة خارقة ذبذبات
 .وكمیتھا فكارألا بنوعیة للتحكم
 عن��د التطبی��ق ع��ن اً بعی��د اً نظری�� وأ س��ھالً  الك��الم یب��دو ق��د

 ف�ي ولكن�ھ م�رات، حت�ى وأ ول�ىاأل للم�رة قراءتھ وأ سماعھ
 عل��ى الحص��ول عن��د التطبی��ق وس��ھل اً ج��د واقع��ي الحقیق��ة

 الرحل��ة ھ��ذه لخ��وض رادةإلوا دراكإلوا الالزم��ة المعرف��ة
 .بھا ستمتاعالوا

 ی��تمكن عن��دما مس��تویاتھ وأعل��ى للتأم��ل س��تجابةا أعظ��م
 والق�وة لھ�امواإل الن�ور بمص�در االتصال من البشري الكائن

 .لھياإل المصدر ذلك من بطمع االغتراف ثم والجمال
 ل�ىإ الرئیسي والمدخل المفتاح ھو تصالالوا القرب ذلك
 .وھجره السالم خاصم عالم في السالم وعالم التأمل
 وج�ل، ع�ز هللا م�ع بالتواص�ل نق�وم عن�دما كثی�رة أحیان في

 اً وقت�� نفس��ناأل نعط��ي أن ننس��ى لكنن��ا س��ئلةواأل س��ئلةاأل نط��رح
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 اً تلقائی��� یك���ون م���ا اً غالب��� ال���ذي الج���واب ومعرف���ة الستش���عار
 .واالستماع والتوقف الصمت أحسنا نإ اً وسریع
 نيإف��� التواص���ل ھ���ذا ف���ي البس���یطة تجربت���ي خ���الل م���ن
 .المعنى لتقریب الخاصة المعاني بعض أضیف أن أستطیع
 كیفی�ة یجھل�ون ولك�نھم هللا معرفة یّدعون البشر من كثیر

 وال ح���واجز ب���ال ومباش���ر ش���فاف بش���كل مع���ھ التواص���ل
 حس���اسإو مفت���وح بقل���ب ولك���ن بیروقراطی���ة وال رس���میات

 .ونبیل صادق
 وعال؟ جلَّ  معھ أتواصل كیف
 علیائھ؟ في وھو لیھإ أصل كیف
 قربھ؟ أستشعر كیف
 سمائھ؟ أعلى في اً بعید وأحلق وأستمتع أستمع كیف

 بش�كل وفعال�ة تعقی�د أي م�ن خالی�ة بسیطة وصفتي، لیكمإ
 .لي بالنسبة قلاأل على..  أكید

 ق��د جمی��ل، وھ��دوء خل��وة ىإل�� یحت��اج الحقیق��ي االتص��ال
 فض��اء ف�ي وأ الس�یارة ف��ي وأ البی�ت ف�ي م��ا رك�ن ف�ي یك�ون
 مك�ان أي وأ طویل�ة س�جدة ف�ي وأ عبادة مكان في وأ مفتوح
 وحری�ة وش�فافیة بطالق�ة التحدث في وتطمئن ترتاح یجعلك

 .حجاب وال والخجل قیود بال
 وأ ع��رس ف��ي كن��ت ل��و ب��ھ االتص��ال م��ن س��تتمكن بع��دھا

 نھ���األ االنع���زال وأ الص���مت ل���ىإ تحت���اج ول���ن ك���رة ملع���ب
 .داخلك في وتلقائیة بسالسة ستتولد
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 جس��دك، ع��ن رح��لا الع��الم، ع��ن أنفص��ل ھن��اك، جل��سْ ا
 ب��دأا ب��النور، ملیئ��ة حی��ة روح بأن��ك ت��ذكر مالمح��ك، نس��ىا

 یك��ون ق��د ، وحض��وره قرب��ھ ح��اد بیق��ین ستش��عرا الح��دیث،
 وأ أمنی��ة وأ حاج��ة وأ ش��كر وأ ش��كوى وأ فضفض��ة مج��رد

 .عترافا
 بتھ�االتاو ح�ارة دع�وات قرآنی�ة، خ�رىأو عامیة كلمات
 عی���ون مكت���وم، لكن���ھ ع���الٍ  وص���وت عمی���ق ن���داء ص���ادقة،

 مجن���ون كطب���ل ین���بض وقل���ب س���اخنة ب���دموع مغرورق���ة
 .ھو الإ الیسمعھ وأنین وتنخفض ترتفع وأحشاء
 الق�وة م�ع والحقیقی�ة الروحانی�ة الحالة تلك لىإ تصل لكي
 وتنفع��ل تفع��ل كم��ا بالض��بط وج��وده تس��تیقن أن علی��ك العلی��ا
 وہلل..  ونفس�ك قلب�ك ل�ىإ الن�اس وأق�رب أحب تحادث عندما
 .علىاأل المثل

 ریاض���ة ل��یس التأم��ل یس���مونھ م��ا وأ الروحانی��ة العب��ادة
 بق�اموس وأ الكلم�ات ب�بعض ینقل�ك اً وج�دانی اً تدریب وأ نفسیة
 ترجوھ���ا، الت���ي والس���عادة الس���الم حال���ة ل���ىإ الكلم���ات م���ن

 جمیل�ة كلیشة تمتمة مجرد ویتجاوز وأعمق أكبر الموضوع
 بع���ض عل���ى الس��یطرة حت���ى وأ ملھم��ة موس���یقى س��ماع وأ

 .یجابیةإ مفردات على بالتركیز ستبدالھااو السلبیة المشاعر
 الإ یك�ون ل�ن بالخ�الق المباشر االتصال ذلك بدون التأمل

 ل�ھ یكون لن وبالتأكید االسترخاء على اً وقصیر اً وقتی اً تمرین
 الی�وم خ�الل وحت�ى والمطبات المحن في تأثیر وأ فعالیة أي

 .العادي
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 لكن المالئكیة، یبلغ لن نعرف كما خطاء مخلوق نساناإل
 .اً أیض بلیسإ محض یكون أن یستحیل

 المؤش��ر یع��رف أن نس�انإ أي عل��ى یص�عب أن��ھ أعتق�د ال
 الخی�ر ب�ین الممت�د والطول العرض خط في علیھ یقف الذي

 .اً مادی وأ اً روحانی یكون أن وبین والشر
 أخطأن�ا، مھم�ا ئالتخط� ربانی�ة بوص�لة منا كل داخل في
 نس�اناإل یستش�عر طریقھ�ا وع�ن بھ�ا للغای�ة، وحساسة دقیقة

 .والمجتمع خریناآل نطباعاتا عن اً بعید مكانتھ
 ب�ین الم�دى ذل�ك عل�ى مكان�ك بیق�ین تستش�عر خاللھ�ا م�ن
 وعل���ى والح���رام، الح���الل والش���ر، الخی���ر والخط���أ، الص���ح
 .فیھ تعیش الذي السالم مقدار یكون أساسھا

 الخی�ر ل�ىإ المیزان كفة تمیل عندما نساناإل یفرح اً فطری
 تس��كن یطم�ئن وعن��دما م�اناأل م��ن بن�وع یش��عر والص�واب،

 وعن�دما الس�الم، مع�اني یتذوق أن ستطاعا سكنت نإف نفسھ
 ك���ل ع���ن النظ���ر وبغ���ض اً رادی���إال ن���ھإف س���الم ف���ي یك���ون

 ص�ار اً س�عید أص�بح نإف� ،اً س�عید یك�ون ح�والواأل الظروف
 .والعطاء للحب اً فیاض اً مصدر
 الجمیل والقرب الدائم بالتواصل الإ الكفة ھذه تكسب ولن

 عم�الاأل ص�الحیة ع�ن النظ�ر بغض أساسي كشرط هللا من
 .والنیات

 .صحیح والعكس
 م��ن ك��ان نإو والمل��ل والض��یق ب��الھموم نس��اناإل یش��عر

 الینقص��ھ العافی�ة تم��ام وف�ي ش�ھرة وأكث��رھم غنی�اءاأل أغن�ى
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 الداخلی��ة بوص��لتھ ولك��ن ونعیمھ��ا، الحی��اة مب��اھج  م��ن ش��يء
 مالش��ؤ ل��ھ تجل��ب الت��ي الجھ��ة ل��ىإ ش��دید نح��رافا ل��ىإ تش��یر

 .متلكا مھما والفراغ والكرب
 الن���اجحین وأعظ���م ثری���اءاأل أكث���ر تعاس���ة یفس���ر وھ���ذا
 .المبتلین والعباد الخلق أفقر وسعادة
 واالس�ترخاء ممكنھ الراحة تكون االتصال ذلك قدر على

 والك��وارث والمنغص��ات التح��دیات ھ��اؤتمل دنی��ا ف��ي اً تلقائی��
 .والنكبات
 والخش��وع ممتع��ة الص��الة تك��ون النق��اء ذل��ك ق��در عل��ى

 .اً رادیإال
 م�ع والحدیث والحوار الدعاء یكون القرب ذلك قدر على

 .للغایة لذیذ هللا
 س���ترخاءواال التأم���ل یك���ون التواص���ل ذل���ك ق���در عل���ى

 حقیقی���ة س���عادة الحی���اة ومب���اھج هللا نع���م بك���ل س���تمتاعواال
 .الخارج في شيء ال القلب مصدرھا

 .یماناإل یتشكل ةفریدال التجربة تلك بعد
 لتص�بح واألح�الم األم�اني تتشكل یماناإل ذلك قدر وعلى
 والع����الم والن����اس الجس����د م����ن ال����نفس وتتح����رر س����ماویة

 .رضیةاأل ومتطلباتھم
 ن�وراني، وجھ لھ فالن أن یقال عندما معقول تفسیر وھو

 وأ اً خارجی��� اً مظھ���ر وأ اً رم���ز وأ الجبھ���ة ف���ي لعالم���ة ل���یس
 .عائلة وأ منصب وأ طائفة وأ دیانة وأ مسمى
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 وال��ذي البش��ر ك��ل فی��ھ یش��ترك ال��ذي الوحی��د الش��يء ن��ھإ
 .مطلقة بسواسیة البشر كل یعّرف

 .النور نقطة
 اً ن��ور المالم��ح فتف��یض الوج��وه بع��ض عل��ى ىتطغ�� لكنھ��ا
 وتص��ارع غریب��ة، بجاذبی��ة خ��ریناآل تش��د وراح��ة اً وض��یاء

 اً بعی�د نساناإل أوغل مھما وتتحرر لتحیا خراآل البعض عند
 نإو التم��وت حی��ة النقط��ة تل��ك تظ��ل والطیب��ة، الح��ق ع��ن

 .الخارجي المظھر في معالمھا ختفتاو خبتت
 .نسانإ كل وسر سرك النقطة تلك في

  

51 
 



 ـتلمي
ٌ

 ـيمدرست ـيف ذ

 

 

 في داخل كل منا قندیل صغیر اسمھ الروح
 ترنیمة

 

 صغار. نووآخر مني كبرأ طلبةٌ  مدرستي في
 ح�دیث ف�ي مقدمات دون ومن بشفافیة الحیاة فنون أدرس

 وذكریات. تجارب وأحیانًا ،عفوي
 نسان.اإل بني بین والسالم الحب مأعلّ 
 االستسالم. وعدم والتحدي القوة في حصصٌ  لي ایضً وأ
 واالعتدال. التواضع موادنا ھموأ

 فك��ل.. مم��رات وال قاع��ات وال بنای��ة لھ��ا ل��یس مدرس��تي
 مدرسة. ھو فیھ كونأ مكان
 یبتسم. یكن لم.. الصحراء عمق من تلمیذ جاءني یوم في

 بص�مت یس�تمع.. ص�وت دون م�ن بعی�د م�ن بھدوء ینظر
 والكالم. منطقي فضولھ ویثیر

52 
 



  

 االنسان. مالمح من جزء االبتسامة نأ علمتھ
 حكام.أ وال شروط بال.. الناس لكل الحب نأ علمتھ
 یتبدل. ال والحق.. یتجزأ ال الصدق نأ علمتھ
 یغنین�ا الم�دراس خ�تالفوا.. یص�نف ال سالماإل نأ علمتھ

 قنا.یفرّ  وال
 ودجل�ة الحض�ارات ومھد الرافدین بالد عن الكثیر علمتھ
 والفرات.
 ہلل. خالصاإل ھو النفس مع خالصاإل نأ علمتھ
 مشاعره. یكتم وال شاعًرا یكون كیف علمتھ
 حسان.واإل تقاناإل بین الفرق علمتھ
 ق�ول كل في یتجسد مطلق حب نھوأ.. نور یماناإل نأ علمتھ
 ل.واألعما

 شعار.واأل القصائد في والبحث الكتب مناقشة علمتھ
 الغناء. من نساناإل یمنع ال نھوأ.. قوة الحزن نأ علمتھ
 یشاء. ما متى رھایغیّ  ،كالصلصال بیده باعالطّ  نأ علمتھ
 ال��روح معن��ى ھ��و والن��اس ال��نفس م��ع الس��الم نأ علمت��ھ

 والوجدان.
 والفالح. التفوق من بدّ  وال یكفي ال النجاح نأ علمتھ
 وأ یختار نأ امّ إ نھوأ.. باالختیارات ملیئة الدنیا نأ علمتھ

 ینھار. نأ
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 سرار.واأل الحقائق بعض یكشف الغیاب بعض نأ علمتھ
 دواتأ ھ���ي هللا ح���دود وحف���ظ والعل���م ال���وعي نأ علمت���ھ

 البناء.
 واالرتقاء. والخلق الذوق في الجمال سر نأ علمتھ
 نداء. قوىوأ حیة لغة الصمت نأ علمتھ
 بداع.وإ یةبحرّ  لوحتھ یلون ،بیده الفرشاة أن علمتھ
 وداع. بال للسفر رنضطّ  أحیانًاو ،مطار الحیاة نأ علمتھ
 یرح�ل ش�يء ال عم�اقاأل وف�ي.. الحیاة ةسنّ  الرحیل نأ علمتھ

 الذكریات. مع
 تجتم��ع هللا ح��ب ف��ي نھ��اوأ ،تفت��رق ال ةحبّ��األ نأ علمت��ھ

 السلطان. حضرة في الظالل تحت
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عقاب في
ٔ
 رواية كوبنهاكن ا

 
 
 

 
 الجلید في تنضج أن مْ تعلّ  الشمس غیاب في

 میشو ھنري
 

 خ�الل ف�ي نس�بیآ الحجم كبیرة روایة من أنتھي مرة ألول
 أیام. أربعة

..  ھتم�اميا یثیر وشیئاً ..  یعنیني شیئاً  فیھا وكأن لتھمتھاا
 أھ��ل – غربتن��ا ولعن��ت فلعنتھ��ا ش��مئزازي،ا أث��ارت وأش��یاء
 قصصنا. في السبب كان من وكل – العراق

..  ال��دنمارك ف��ي وعاش��ت ول��دت عراقی��ة فت��اة قص��ة نھ��اإ
 م�ن حب�ھ ف�ي وقع�ت ال�ذي المت�رجم العربیة الى قصتھا ینقل
 تعرفھ. وأ تراه أن دون

 على بقدرتھا بداعاإل مستویات أبلغ دبیةاأل صیغتھا فاقت
 تجعل�ك وملھ�م، ص�ادق بشكل حاسیسواأل التفاصیل ترجمة
 وحدك. لك حرف كل تسرد أمامھا وكأنك تشعر
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 ال��نفس، م��ن دفین��ة أعم��اق ال��ى وتتغلغ��ل..  للغای��ة جریئ��ة
 وبساطة. عفویة بكل عنھا تعبّر أن ستطاعتا

 أغل����ب حی����اة م����ع تتق����اطع حیاتھ����ا خط����وط أن الش����ك
 م���اكنواأل ح���داثاأل اختلف���ت نإو الع���راقیین، المھ���اجرین

 والزمان.
 كنا التي الشدیدة التناقضات ننكر أن نكعراقیی نستیطع ال

 العراق. داخل نعیشھا
 تح�رره ف�ي لبن�ان وال مص�ر وال المغ�رب الیشبھ العراق

 وطبیعتھ الفسیولوجیة.
 حیاة في محل العرب بھا یتطبع التي الدینیة للرموز لیس

 الحج����اب..  ح����ج ال..  مس����اجد ال..  ص����الة ال.. غلبی����ةاأل
 البقیة!. من حظآ أفضل والصیام مستنكر

 وخیم��ة فعاقبتھ��ا وج��دت نإو..  المف��ردات لھ��ذه المك��ان
 ال��دول ل��ىإ العائل��ة بقی��ة وھ��روب ع��دامباإل تنتھ��ي م��ا غالب��اً 

م���ن الق���رن  اتن���الثمانی مرحل���ة ف���ي بال���ذات االس���كندنافیة
 الدینی��ة االنتم��اءات بتھم��ة الش��باب م��ن كثی��ر قُت��ل ،العش��رین

 بالدین. عالقة لھا التي حزابواأل
 ال�دین، أبج�دیات أبس�ط م�ن مج�رداً  نس�اناإل یك�ون عندما

 حدود. بال نحرافھوا عاتیاً  یكون نجرافھا نفإ
 م���ن تحمل���ھ م���ا بك���ل الغرب���ة تس���ونامي واج���ھ ذاإ فكی���ف

 للدین!. نكارإو مستھجنة وعادات مختلفة ثقافات
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 بخلفی�ة الع�راق، م�ن الق�ادمین وراف�د عماد صوره ما ھذا
 م��ن و بق��وة جنبی��ةاأل الثقاف��ة م��ع ص��طدمتا عراقی��ة وثقاف��ة

 حصانة. دون
 مأس�اة فتل�ك..  المھج�ر ف�ي وترع�رع ولد الذي الجیل أما

 أخرى.
 مالم�ح، ب�ال عتم�ة والطری�ق بائھم،آل مھیئاً  مراأل یكن لم
العاص�فة  تب�ق لم رھیب عاصف یوم في الرحیل علیھم كان
 تذر. ولممنھ 

 والعق����ارب ش����واكباأل ملیئ����اً  ،وع����راً  الطری����ق وك����ان
 والسموم.

 الرحل���ة ھ���ذه م���ن نج���ا لم���ن كی���ف أت���رك خی���الكم ل���ىوإ
 خیر!!.األ مقره في حالھ تكون أن المضنیة

 بك�����ل والع����راق الماض����ي، تنس����ى أن أرادت غلبی����ةاأل
 في ورمتھ جلدھا عنھا فنزعت وحكامھ، وأھوالھ تضاریسھ

 ل�ھ جلب�ت الت�ي العراقی�ة تل�ك على متأسفة غیر مزبلة أقرب
 والخذالن. الخزي

 س�ویدیاً  وأ أس�ترالیاً  او إنكلیزی�اً  وض�حاھا لیلة بین نقلبفا
 وبجدارة...  الجدید مقره حسب على

 ابأوالدھم�� االیربطھم�� ض��ائعین ب��وینأل مش��وه جی��ل فول��د
 أیھ وشھادة میالد. أن الدي سوى

 التي ھوالواأل الحروب كل من وأقسى أشد لعمري وھذه
 یخوضھا. أن لبشر یمكن
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 محل بغداد التكون عندما لیك،إ الینتمي ولد لك یكون أن
 نطقھ!!. كلمات أول الضاد حروف وال والدتھ

 م���ناأل س���بیل ف���ي نس���انإ یدفع���ھ أن ممك���ن ثم���ن أغل���ى
 واالستقرار.

 م��ا وك��ل وعم��ل تعل��یم وف��رص نس��انیةإ وحق��وق جنس��یة
 .باھظ بثمن..  مطلقة ورفاھیة كریمة حیاة من المرء یتمناه

 ألف��ة بك��ل معھ��ا نتع��ایش وازدواجی��ة وأض��طراب ض��یاع
 وود.

 مسلم أنا: "ویقول الطریق عن یحید أن أراد من ویالشقاء
 عظیم". یوم عذاب ربي عصیت نإ أخاف نيإ.. 

 كأحش����اء یم����زق الرص����اص م����ن بواب����ل كنس����یرجمو
 التموت. حیاً  ویتركك
..  عم�اد س�فالة وأ..  زین�ة وأ ھدى ستھتارا أحد یلوم فھل

 رافد ! ضیاع وأ..  والدیھم جھل وأ
 وذل�ك یران�يإ ش�یعي ھ�ذا..  والفس�ق ب�الكفر حدأ الیرمینا

 العراق��ي حمل��ھ م��ا حم��ل ج��بالً  نأ ل��و ف��وهللا.. وھ��ابي س��ني
 وخار. لنسف

  أوالدنا .. خسرنا..  أنفسنا خسرنا..  العراق خسرنا
 ل���و وحض���ارة، اً وفن��� وثقاف���ة اً وأدب��� اً علم��� الع���الم وخس���ر

 وأ تعی�دھا نأ مااس�تطاعت وغربھ�ا بش�رقھا الدول اجتمعت
  مثلھا. تصنع
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خيرة وقفة
ٔ
 ا

 
 

 .في كل رحیل والدة
 ترنیمة

 
 حب�ات كأنھا بیضاء وبیوتاً  ،آسراً  وَمغیباً  ،ُمتیماً  بحراً  تركت

 ب���الحنین، ملیئ���ة وطرق���ات س���احرة، جب���ال ف���وق منث���ور لؤل���ؤ
 التموت. غریقیةإ وحضارة
 كلھا ..

 الصحراء ولھیب الرمل، وذرات الشرق، بعبق متزجتا
 سالم.اإل ونفحات.. 

 أتساءل ..
 تجع�ل روح ب�دون حقیقیة تبدو أن شیاءاأل لھذه یمكن ھل
 حساس؟باإل مفعمة قطعة لىإ الجمال وتحّول ،اً حی المیت
 ؟معشوقاً  یكون أن للبحر یمكن ھل
 منیات؟واأل بالذكریات رصفةاأل ستنطق ھل
 الوجود؟ ھذا في بصمة للحضارة سیكون ھل
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 وس�اماً  لیك�ون لھامھوإ آالمھ نحتتھا عالمة، حجر كل في
 وعبقریتھ لشجاعتھ فخر ونیشان الطبیعة، صدر على المعاً 
 حروف. بال كتبھا التي

 ھائمة .. أرواح
 وتتج����اوز ع����رافلأل تنص����اع وال بالح����دود التعت����رف

 الزمن. وتختصر البصر بلمح المسافات
 ربي .. أكبّرك بأیھما
 الك��ون مأ..  روح��ك م��ن فی��ھ نفخ��ت ال��ذي المخل��وق ب��ذلك

 أسرارك؟ فیھ عظمة ووضعت رسمتھ الذي
 الحیاة .. أیتھا نتِ أ بدیعة

..  وتخبطن���ا بتالءات���كا..  وش���قاؤنا متاعب���ك ع���ن رغم���آ
 وضعفنا. قسوتك

 سلطان. دون من بك القلب ینبض
 هللا. شاء ما ملكوتك في رواحاأل وتسرح
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 والحاضر الماضي من ذكريات

 
 
 

 
 الذكریات نصنع نحن یوم كل في

 ترنیمة
 

 من�ھ ذّكرن�ي بھ�اجس نتھی�تا ال�ذي كت�ابال عنوان..  أقرأ
 لم التي أفكاري سراح وأطلق أكتب لكي یؤرقني صار قدیم
 دماغي. تالفیف في مكاناً  لھا یعد

 ب�أن ق�نوأُو ،بالص�دف ؤمنالأ یدي، بین الكتاب ھذا وقع
 فیس�میھ أدراك�ھ ع�ن نس�اناإل یعج�ز اً لھی�إ اً ت�دبیر حادث لكل

 .حظ او صدفة
 التي.ض فیھ وجدت التدابیر، ھذه حدأ ھو الكتاب ھذا

 جنب���ات م���ن القل���ب تخل���ع تك���اد ومتع���ة وبالغ���ة أس���لوب
 أعب�ر نأ أستطیع لو كلمة، كل أحفظ نأ ستطیعأ لو. الصدر

 العبقریة. ھذه من شيء عندي كان لو بداع،اإل بھذا
 دروس�ي ولأ ب�دأأ ن�اأو اً نبھ�اراو وحسرة اً خوف قلبي متألا
 ل��ىإ اً عق��ود ذاكرت��ي ب��ي رجع��ت الكلم��ة، ص��نع مدرس��ة ف��ي
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 السادس�ة ف�ي ن�اأو م�رة ولأل المدرس�ة دخل�ت عن�دما الوراء
 ومض�ات مج�رد ال�ذكریات، م�ن الكثی�ر مل�كأال عمري، من

 بس��رعة عین��ي م��امأ تم��ر مقتض��بة وأح��داث وأم��اكن لوج��وه
 و ی���اماأل تل���ك بحن���ین وج���داني تش���بع نأ دون م���ن خاطف���ة
 .حالوتھا

 بغ�ض للكتابة موضوع يأ ختیاراب الكتاب مؤلفة توصي
 حم�اءاإل بعملی�ة القی�ام المھم سلوب،واأل الكلمات عن النظر

 .الكتابة مباریات لخوض الذھنیة
 عائلی�ة رحل�ة ع�ن أكت�ب أن ق�ررت قرأ،ا بعد درس أول في

 عائلی�ة، كلم�ة تح�ت خط�ین وأض�ع دب�ي، ف�ي الخور حدیقة لىإ
 عم��ي ج��اء واالغت��راب، الس��فر بع��د معدوم��ة تك��ون تك��اد نھ��األ

 وك�ان قص�یرة، زیارة في ابنتھم لزیارة بغداد من زوجتھ برفقة
 .بغداد غادرت نأ منذ طویل وقت  مضى قد

 ذكری�ات كی�اني ف�ي یق�ظأو أس�عدني م�ا بق�در لق�ائھم أوجعني
 رح�ل عن�دما نفس�ي أعم�اق ف�ي دفنھا على اً قسر أرغمت اً وأیام
 بكارث�ة دخلن�ا حت�ى منھ�ا نس�تفیق نك�د ول�م ،صدمة أشد في أبي

 ش��عب عل��ى عالمی��ة تك��ون تك��اد ح��رب ف��ي غ��رة وعل��ى قس��ىأ
 .والشقاء بالموت علیھ ومحكوم منھك

 اً ص�ور ل�ھ رس�مت طالم�ا أب�ي، غیاب علىن مضى عقدا
 العق��د ف��ي وھ��و یك��ون أن یمك��ن كی��ف لتاءوتس�� ذھن��ي ف��ي

 أن س�تطعتأ بعم�ي التقی�ت نأ بع�د الی�وم ؟عم�ره من السابع
 ض���حكتة جس���ده، وترھ���ل ظھ���ره نحن���اءةا بمالمح���ھ، أراه

 ناال��ذابلت وعین��اه الش��جي ص��وتھ القلیل��ة، واس��نانھ الحزین��ھ
 .أعرفھ الذي البریق بذلك
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 أب��ي ذك��رى س��ترجعأ ن��اأو نفس��ي أتمال��ك أن أس��تطع ل��م
 بكین���ا، یض���مني وھ���و بدموع���ھ ش���عرت عم���ي، بأحض���ان

 مر وما وبعدھا، رحیلھ قبل حداثألوا یاماأل تلك ستذكرنااو
 وق�د ،أھونھ�ا أب�ي فق�دان كان سوداء وأیام ویالت من علیھم
 ب��ذل یع��یش أن عل��ى عراق��ي يوأل ل��ھ أك��رم الم��وت یك��ون

 البل��د ذل��ك عل��ى وقع��ت الت��ي ھ��والاأل تل��ك لی��رى نكس��اراو
 .البائس
 ،نف��اساأل عل��ى یطب��ق والح��ر ین��ایر، ش��ھر ف��ي دب��ي ف��ي

 تتالصق تكاد الصیف، منتصف في وكأنھا مستنفرة والناس
 ربانی���ة س��مفونیة الحدیق��ة، تل��ك ف��ي الزحم��ة م��ن ببعض��ھا
 بحف�ل أب�د بعض�ھم والكائن�ات، والش�جر البش�ر من بأصناف

 م�ن نطلق�واا وأطف�ال ت،الطاوال یتقاسمون نوخرآو الشواء
 تم�أل وأص�واتھم الط�ائرة ك�رة یلعب�ون وفری�ق أمھ�اتھم أسر

 س�تراحةا ف�ي والف�رش الحص�ائر على یتمدد وكثیر ،السماء
 اللوح�ة تلك متأمالً  جلس وبعضھم ،الحیاة دوالب من مؤقتھ

 .الرائعة
 ةوربی�األ البل�دان وأ كندا حدائق في الحمیمیة تلك التوجد

 اللمس�ات، بع�ض الإ فیھا نسانلإل لیس ربانیة لوحة نھاأ مع
 ك�ل. واالنتم�اء لفةاأل مشاعر النفس في التثیر جامدة ولكنھا
 نظ�رات تتحاش�ى لی�ك،إ تنتق�ل نأ التلب�ث بعزلة یعیش واحد

 .غریب بأي والتختلط وھدوء بھمس وتتكلم العیون
 الفوض��ى م��ن فب��الرغم بل��داننا، ف��ي الح��ال عك��س عل��ى

 وغالظ�ة االطف�ال وص�راخ العش�وائیة والنفایات واالزدحام
 المتلصص��ة العی��ون مئ��ات ع��ن ناھی��ك ،المتن��زھین بع��ض
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 بیت�ك، حدیق�ة ف�ي وكأن�ك تش�عرك أنھ�ا الإ المرھفة، ذانواآل
 یحلو كما وتجلس عالیة ضحكة وتطلق جھور بصوت تتكلم

 اً تلقائی� بالح�دیث وتنطلق بالناس لتلتقي الفرص وتتصید ،لك
 العائل����ة م����ن ینقص����ك م����ا وتطل����ب مق����دمات يأ وب����دون

 الن���اس ویس���تعد ذاناآل ص���وت یرتف���ع وعن���دما ،المج���اورة
 بقی�ة م�ع تن�اغم ف�ي مك�ان ك�ل من الرجال یصطف للصالة،
 .المسبحة الكائنات

 أجم�ل ؟ھلكأو عائلتك مع الحدیقة ھذه في نتأو بالك فما
 ولك��ن بھ��م، وت��أنس تح��بھم أص��دقاء م��ع تك��ون أن الس��اعات

 م��ن الإ بھ��ا الیش�عر لھی��ةإ ھب�ة فھ��ي تختل�ف، االھ��ل ص�حبة
 تمث�ل مختلف�ة أجی�ال مطل�ق، نتم�اءاو وت�راحم ت�رابطٌ  فقدھا،
 وفكاھ��ات الماض��ي م��ن قص��ص وعراقتھ��ا، العائل��ة أص��ل

 في وتستمر لتحیا الصغار دفاتر في الكبار یسطرھا ونوادر
 والش��تات، الف��راق أل��م م��ن ولوع��ة وآھ��ات دم��وع الوج��ود،

 وتشحن الصدور تمأل التي واالنفعاالت المشاعر من وكثیر
 .اً وسرور اً دفئ الجو

 نس�یت تكون قد طعام أطیب في واحدة سفرة على نجتمع
 لی��ت م��ان،واأل ص��الةباأل مومطّع�� بالحن��ان مخل��وط مذاق��ھ،
 .الینتھي اً خالد الیوم ذلك لیبقى ختزلتا الحیاة

 ك��ان مھم��ا نس��ان،اإل ووج��ع الحی��اة س��نة..  ال��وداع ولكن��ھ
 ندب��ة ویت��رك قلب��ھ ف��ي الن��ار ویش��عل یقھ��ره ف��الفراق اً قوی��

 ب�أن مناس�بة و فرح�ة ك�ل ف�ي نغص�ة وتظل یاماأل ھاوالتمح
 وترت���اح العی���ون لتق���ر قرب���اءاأل ویجتم���ع حب���اباأل یرج���ع

 .األرواح
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 عرض سينمائي مذهل

 

 
 

 .المشاعر میتة تعیش أمة على دلني
 محمد عاكف

 
 الع�راق، عل�ى أمریك�ا ح�رب عل�ى مض�ت سنوات عشر 

 العلم�اء ودار الخالفة وعاصمة والحضارات نبیاءاأل أرض
 نس���انیةاإل ب���دعوى ش���قاء،األ وأئم���ة الع���الم فقھ���اء بمبارك���ة

 ص��دام، الح��رب مج��رم طغی��ان م��ن العراق��ي الش��عب ونج��دة
 أس��لحة أراض��یھ ف��ي دسّ و بالكیمی��اوي ش��عبھ س��حق ال��ذي

 !!!.العالم أمن تھدد وبیولوجیة كیماویة
 ونال��ت الجمی��ع لھ��ا ص��فق تراجیدی��ة ومس��رحیة عالمی��ة مھزل��ة

 .غلبیةاأل ستحسانا
 ث�أر ل�ھ كان من وكل شعبھ وجعلتم صدام وجھ بیضتم وهللا نكمإ

 ل�م س�تباحةاو وقھ�ر ع�ذاب م�ن سنوات عشر بعد علیھ یترحم عنده
 نس��انیةاإل المؤسس��ات ش��فقة حت��ى وال خ��ریناآل ھتم��اما تثی��ر تع��د
 .نساناإل حقوق تدعي التي نظمةواأل
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 بحق��وق مش��غولة الزال��ت ،المنظم��ات تل��ك أقص��د فھ��ي،
 ذوي وحق����وق البغای����ا وحق����وق الش����واذ وحق����وق الحی����وان

 .المجرمین وحقوق العقلیة عاقاتاإل
 بتقین�ات رفی�ع ط�راز م�ن اً ھولویدی اً فیلم أمریكا عرضت

 للمش�اھدین یسمح مرة ولوأل خارقة، أداء ومستویات ھائلة
 رع�ب بمشاھد أكشن فلم بحضور ة عشر الثامنة عمر تحت

 وس���كاراأل أف���الم جمی���ع فاق���ت غتص���اباو وقت���ل وعن���ف
 شاش���ات عل���ىاً حص���ری عرض���ھ ت���م العالمی���ة، والع���روض

 الحدیث���ة الطریق���ة غ���رار عل���ى الطل���ق الھ���واء ف���ي الع���راق
 كانت العراق في أنھا الإ الشمالیة أمریكا دول في والمبتكرة

 كلھ العراق سماء لتشمل كبیرة ساحة مجرد من شموالً  أكثر
 !!.وببالش ستثناء،ا بدون
 فل��م ف��اق أن��ھ بحیادی��ة عت��رفاو ول،األ الع��رض یك��ن ل��م

 التشویق عناصر من الكثیر لیھإ وأضاف الصحراء عاصفة
 لھ��ا یس��بق ل��م بمش��اھد وس��ادیة بنش��وة واالس��تمتاع ث��ارةواإل

 لع���ام س���طورةاأل الفل���م ف���ي م���رة ولأل عرض���ھا وت���م مثی���ل
 .الثانیة للمرة العراق شاشات على اً وحصری 2003
 بص����واریخ نُس����ف ال����ذي العامری����ة أملج���� قص����ف بع����د

 النس���اء ب���ین العراق���ي ال���رئیس ختب���اءا بس���بب مخصص���ة
 !!.طفالواأل

 أن�ھ تؤك�د تق�اریرھم كان�ت لبل�د التحتی�ة البن�ى سحق وبعد
 !!.سبانیاإ مستوى لىإ سیصل 2000 العالم في

68 
 



  

 اً ملیون�� وأب��اد ال��رئیس حف��ظ ال��ذي الع��ادل الحص��ار وبع��د
 .الموت یستحقون ذینال الرعاع منملیون  ونصف
 ات��ھءوكفا الع��راق أھ��ل نخب��ة ش��رد ال��ذي التھجی��ر وبع��د
 !!.كلھ العالم یعرفھا التي البشریة وموارده دبیةواأل العلمیة
 ن��ار ویطف��يء ظم��أھم لیش��بع اً كافی�� العراق��ي ال��دم یك��ن ل��م

 .الحاقدین
 وط���یش وقاح���ة بك���ل الح���رب مریكی���ةاأل الفی���الق فأعلن���ت

 اً حرب� الس�ماویة العدال�ة س�ماوب المقیت�ة نس�انیةاإل اللھجة وبنفس
 الخ��الص وتق��دیم العراق��ي النظ��ام طاح��ةإل 2003 ع��ام جدی��دة

 .مؤمنین حیینمسی عتبارھماب للعراقیین
 ب��دياأل الخ��الص ذل��ك م��ن اً عام�� عش��ر ثالث��ة بع��د الی��وم
 :مایلي لىإ العراقیین نحن خلصنا

 الحض���ارة آث���ار وك���ل والمت���احف المكتب���ات ح���رق: والً أ
 .الرافدین لبالد العریقة
 قتالً  ماإ المفكرة والعقول العلماء من العراق ریھتط: اً ثانی

 .المتحضرة البلدان في اً ستثماراو اً ستعبادا وأ
 .ولاأل مریكياأل الطراز من رھابيإ جیل خلق: اً ثالث

 ال ق��الیمأو ودوی��الت طوائ��ف ىإل�� الع��راق تقس��یم: اً رابع��
 .بأسمائھا أعترف وال عرفأ

 الض����وء عطائھ����اإو یرانی����ةاإل القواع����د تثبی����ت: اً خامس���
 س�جادة ف�وق العراق لىإ والدخول الحكم ستباحةال خضراأل

 .حمراء
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 واالنتم�اء ال�والء أسس على الھجرة أطفال تربیة اً:سادس
 عق��ولھم ف�ي البیول�وجي بل�دھم ت�دمیر بع�د الحاض�نة لبل�دانھم

 .الواقع أرض وعلى
 متقدم بعراق ئتنب كانت التي التنمیة خطط تراجع: اً سابع

 بأغنى والبطالة والفقر الجھل مستویات أدنى لىإ ومتحضر
 .العالم في طللنف حتیاطيا وثاني الموارد

 رھابی���ةإ س���احة وجعلھ���ا الع���راق أرض س���تباحةا: ن���اً ثام
 ش�تى من وجبابرتھا رضاأل وحوش لكل الحسابات لتصفیة
 نمی�ز نأ نع�رف نع�د ل�م حت�ى والجنس�یات ح�زابواأل البقاع
 المحج��ة عل��ى والجمی��ع الجھ��اد رای��ة یرف��ع ف��الجمیع ،ع��دواً 

 یم�وت الع�راق شعب الإ رھاباإل یحارب والجمیع البیضاء
 .قبر حتى وال صوت بال عرضھ ویھتك ویمزق

 ش��بح م�ن العراق�ي الش�عب یخلّص�ون الزال�وا أنھ�م ویب�دو
 البح�ث رحل�ة نإو أم�نھم، ویھ�دد یرعبھم الزال الذي صدام

 أسلحة ما وماأدراك..  بعد تنتھ لم الشامل الدمار أسحلة عن
 !!!.العراق

 رب��احواأل خی��راأل الفل��م حقق��ھ ال��ذي الس��احق للنج��اح اً ونظ��ر
 تق��رر ذھ��ان،األ تص��ور وفاق��ت الجی��وب تخم��تا الت��ي الخیالی��ة
 ش�عارإ حت�ى مفتوح�ة لم�دة الش�قیقة س�وریا ف�ي الع�رض توسیع

 .عالهأ السابقة سباباأل ولنفس آخر
 لع�رض جی�دة مكانی�ةإ ھن�اك ب�أن ع�زاءاأل مص�ر أھل بشرنو
 ول�ىاأل وأنھ�ا خصب�األ الش�ھیرة الس�ینمائیة مص�ر دور في الفلم
 .العربیة فالماأل نتاجإو صناعة في
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 .المثل یقول كما جرار والحبل
 المرعب�ة فالمواأل ثارةواإل كشناأل لمحبي ممتعة مشاھدة

 كافی�ة بكمی�ات الت�زود التنس�وا م�ذھل، س�ینمائي عرض في
 .العرض مدة لطول اً نظر والكوال الفشار من

 ومم�ن المرھف�ة حاس�یسواأل الرقیق�ة القلوب أصحاب أما
 فعل��یھم ة،ل��المخت والمش��اھدة المروع��ة المن��اظر الیحتمل��ون

 والحس��یة والس�معیة البص�ریة حواس��ھم جمی�ع غ�القإ حك�امإ
 .منیةواأل العقلیة حالتھم سالمة لضمان
 یس�كتوا ل�ن ح�رارواأل نوفالمخلص� الظن، أحد یسوء وال

 التغری�دات بمالی�ین ویث�أرون ذبنش�ا الجمیع یصرخ وسوف
 الح��ارة وال��دعوات واالس��تنكارات دان��اتواإل والتص��ریحات

 االنترن����ت ص����فحات جمی����ع عل����ى والمنك����وبین للض����حایا
 .فضائیةال غیرو الفضائیة عالماإل وقنوات االجتماعیة

 ال لك�ن القص�ة، لتك�رار اً نظ�ر اً مثی�ر اً فلم� یع�د لم العموم على
 ش��يء، ك��ل ف��ي القیادی��ة مكانیاتھ��اإو أمریك��ا ببراع��ة یش��كك ح��دأ

 الخیالی�ة والمشاھد الشیقة المفاجآت بعض الفلم في یكون أن البد
 .المتفرجین ورضا عجابإ ستنال التي

 .واحد فِلم یبقى
 أن بع�دھا وال قبلھ�ا مبراطوری�ةإ وال أمریك�ا تس�تطیع لن فِلم
 غری��ب بطول�ھ، مرھ�ق فِل��م عظمت�ھ، عل�ى تتف��وق وأ مثل�ھ تن�تج

 فِلم خراجھ،إو التصویریة بمشاھده للغایة مثیر بأحداثھ، وجدید
 .البشریة تاریخ في مرة ولأل یبتكر
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 ؟روائ��ي ؟درام��ا  ؟مرع��ب :تص��نیفھ یك��ون م��ا ع��رفأ ال
 ،اً طالق��إ أح��د یف��وت ول��ن عم��اراأل لك��ل مناس��ب ؟رومانس��ي
 ب�نفس ستحض�ر وألوانھ�ا وشعوبھا أممھا بمختلف فالكائنات

 ال��ذي الوحی��د الفل��م ن��ھأل لمش��اھدتھ، المك��ان ونف��س الوق��ت
 س��یجعل ال��ذي الوحی��د والفل��م فق��ط، واح��دة لم��رة س��یعرض

 الوحی��د والفل��م حی��ة، وشخص��یات أبط��االً  المش��اھدین جمی��ع
 مصیر سیقرر الذي الوحید والفلم للغایة، باھظة تكلفتھ الذي

 .مشاھدتھ من االنتھاء بعد الكائنات
 .خیراأل الیوم سمھا
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 ترانيم الصباح

 
 
 

 
 یقطفھا أن ألحد یمكن ال زھرة قلبي في

 ھوغو فیكتور
 

 بح��ر عل��ى المنعش��ة وناف��ذتي حی��اتي مختص��ر الص��باح
 .الحیاة

 الحی�اة ع�روق ف�ي ال�روح ت�ّدب جمی�ل، بھدوء اللیل یبتلع
 وأنف�اس ثقی�ل ولی�ل طوی�ل ظ�الم بعد فضفاض أبیض بثوب

 نتھ��ىا ذاإ حت��ى الف��ؤاد ویت��راقص الن��بض یتس��ارع بطیئ��ة،
 .التالي الیوم حتى نتظارهاب لھفتي وبقیت البریق ذھب
 ص�باح، ك�ل ف�ي أب�ي ح�ول وشقاوة بفرح أقفز أن عتدتا

 وأب��ي أن��ا طوی��ل، س��ھر بع��د عمی��ق ن��وم ف��ي یغ��ط الجمی��ع
 س��اعات أول ف��ي اً ب��اكر ونس��تیقظ اللی��ل أول نن��ام النس��ھر،
 نجلس نضحك، نتأمل نتحدث الفطور، ھو یُحضر الصباح،

 .الحدیقة على ةالمطلّ  البیت باحة في

73 
 



 الن�دى، قط�رات الص�باح، بمھرج�ان معن�ا تحتف�ل الحدیقة
 والتول��ب، والن��رجس والق��ّداح ب��یضاأل والیاس��مین القرنف��ل
 فیروزی��ة، ب��ألوان والموس��میة الدائم��ة زھ��اراأل م��ن أص��ناف
 الكثیف�ة، العن�ب وقمری�ة والعرم�وط والتفاح البرتقال أشجار
 ب��ین المتدلی��ة والفلف��ل والباذنج��ان والخی��ار الطم��اطم حب��ات

 یم����أل والنعن����اع الریح����ان عب����ق ص����غیر، ب����ركن وراقاأل
 .الصباح
 ھ�ذه ی�دیر ك�ان م�ن أم�ي لك�ن الترب�ة، ف�ي اً عالم كان أبي

 بش��كل وتص��میمھا وجمالھ��ا نظافتھ��ا عل��ى ویح��افظ الحدیق��ة
 ونش�اط بدأب تعمل أتأملھا السنة، أیام طوال ورقیق، جذاب

 وتس���قي تب���ذر و وتحف���ر وتع���الج تقتل���ع والب���رد، الح���ر ف���ي
 بش��رتھا نأل اً مزی��قر لونھ��ا ویص��یر منھ��ا یتص��بب والع��رق
 ل�م اً بدأ لكن شمسھا، ولھیب الشرق حرارة تألف لم البیضاء
 .تذمر وال ملل بدون االستمرار من ذلك یمنعھا

 غری�ب ببل�د الت�أقلم على وقدرتھا قوتھا تسمتد بأنھا أشعر
 ص�ارت التي ونباتاتھا الحدیقة ھذه تربة من بلدھا عن اً بعید

 .أھلھا أقرب
 ال ث��م ول��ى،األ الص��باح س��اعات حت��ى تق��رأ أن عت��ادتا

 ھاای���د تص���نعھ وم���ا ح���دیقتھا رون���ق لت���رى اً مبك���ر تص���حو
 تعلم فھي الصباح في الضجیج من اً دوم تحذرني ن،االجمیلت

 وع�ادة ج�ازات،واإل العطل أیام حتى الوقت ذلك أنام ال أني
 .ھادئة أجلس ال

 الس�تائر أف�تح غرفت�ي، م�ن أخ�رج عندما أفعلھ شيء أول
 ل���ھ اً تفس���یر أج���د ال بش���غف وأس���تمتع مص���راعیھا، عل���ى
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 لوح�ة ف�ي الح�ائط عل�ى ل�وانواأل والظالل الضوء نعكاسبا
 الخط����وط تل����ك ع����ن أبح����ث الزل����ت غامض����ة، س����یریالیة

 .صباح كل في الحائط على المتراقصة
 أتوق��ف ل��م یزعجھ��ا، الس��تائر ص��وت نأل أم��ي تنھرن��ي

 .صوت بال شدید مھل على أفتحھا صرت لكني
 .المطبخ لىإ الدخول من أھون الستائر فقرة
 الش�يء عجیب�ة، وطاقة نشاط كیاني في یّدب الصباح في

 .الصباح مثل یسعدني
 ف��ي أش��تغل أق��رأ، أرس��م، الص��باح، ف��ي الھ��دوء أح��ب ال

 ص�باحي، تالئ�م ال أنش�طة  أم�ي، توص�یني مثلما البرودري
 كركب���ة ف���ي متع���ة أج���د نيإف��� مح���دودة الخی���ارات أن وبم���ا

 .المطبخ
 س���لة م���ن الط���بخ وأدوات والمالع���ق الص���حون أرج���ع
 ب�دأأل لھ�اماإل ی�أتیني ث�م ال�دوالیب، في أماكنھا لىإ الصحون

 طریقت��ي، عل��ى ال��دوالیب ھ��ذه ص��یاغة ع��ادةإو ترتی��ب ف��ي
 لىإ یتحول أن الیلبث الغیظ، من محتقن ووجھا أمي تصحو

 .الدوالب ترى عندما غاضبة بتسامةا
 الص���باح ف���ي موس���یقى يأ وأ فی���روز أس���مع أن أح���ب ال

 العص����افیر ص����خب أعش����ق الن����اس، أغل����ب یفع����ل مثلم����ا
 الطی���ور مئ���ات فیھ���ا تع���زف الت���ي الص���باحیة وس���مفونیتھا

 وأفھ���م بعم���ق لیھ���اإ أس���تمع نغ���ام،واأل لح���اناأل بعش���رات
 فھ���ي اً كثی���ر تش���بھني الناعم���ة المخلوق���ات تل���ك ،احواراتھ���

 ف�ي تھ�دأ أن التلب�ث ث�م الفج�ر خی�وط أول مع اً مبكر تستیقظ
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 ف�ي والتس�كت بم�رح تقف�ز اللی�ل، حل�ول م�ع وتختف�ي النھار
 .الصباح

 اً أح�د أزعج�ت لما أوربي ببلد أعیش وأ اً شاب كنت أني لو
 .الصباح عند البیت في بقائي الستحالة البیت، في

 یفرض�ھا الت�ي ع�رافاأل وأك�ره الھوائی�ة دراجت�ي أعشق
 ف��نحن اً طبع�� النس��اء، الإ التخ��ص أغلبھ��ا الش��رقي، المجتم��ع
 خ�����ارج یراھ�����ا وأ یكتش�����فھا أن ح�����دأل الیج�����وز ج�����وھرة
  !!.قوقعتھا
 یمنعن�ي أب�ي ص�ار ث�م الص�باح، ف�ي بدراجتي أطیر كنت
 ف�ي نك�ون عندما بركوبھا لي یسمح كان لكنھ كبرت، عندما
 .لھ المثیل خرافي الصباح ھناك الحبانیة، منتجع
 والس�یارات بالن�اس یروج صاخب لیل بعد الشوارع تھدأ

 خالیة الشوارع تكون بعدھا الفجر، حتى الناریة والدراجات
 .أنا لي

 رائحت�ھ الخب�ز، ش�تريأل وتوم�اتیكياأل الف�رن لىإ أذھب
 ف��ي أتج��ول لھ��ا، الح��دود وآم��ال ذكری��ات تثی��ر الص��باح ف��ي

 الدراج�ة أت�رك البی�ت، ل�ىإ أرج�ع ثم عالیة بسرعة دراجتي
 .البحیرة نحو وأسیر

 م�ن بقط�ع منث�ورة كأنھ�ا بش�دة تلمع وناعم، عذب نسیمھا
 .كریستال

 قع��ره ف��ي محتوی��اتي أرم��ي ،ط��ویالً  ن��تكلم ل��ي، الس��احل
 .البیت لىإ أعود ثم العمیق
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 كانت نإ دريأال حیاتي، أیام أجمل بغداد في عشت ھكذا
 أن س�تطیعأ ال ببغداد، كانت كما آخر مكان في جمیلة الحیاة

 والص��باح الص��باح ت��رانیم تعن��ي بغ��داد ذل��ك، بغی��ر أذكرھ��ا
 .بغداد یعني

 .الصباح موعدنا: قالت رحلت، عندما
 ترك��ت أن بع��د رجع��ة ب��ال ودعن��ي الص��باح أن حس��بت

 الح��دود ك��ل م��ن أبع��د وس��حره س��ره ب��أن أدرك��ت ث��م بغ��داد،
 .ترحال كل وفوق

 أھل�ي، ح�دیقتي، كتب�ي، غرفت�ي، ھن�اك، شيء كل تركت
 .ومكان بلد كل في معي كان الصباح الإ

 یش��عل أن عل��ى وق��ادر اً دوم�� أنی��ق الجدی��دة، حلل��ھ أحبب��ت
 عن��دما آخ��ر طع��م ل��ھ ص��ار الح��زین، بقلب��ي الف��رح ش��موع
 .ذكریاتھا وحنین بغداد بأشعة خیوطھ تمتزج

 أنظ�ر الص�باح، م�ع بل�د ك�ل في اللقاء لذلك أستعد صرت
 لھ�امإب الك�ون الى أستمع بعمق، الھواء أستنشق السماء، الى
 .اً بعید أحلق ثم

 تك���اد حت���ى الص���باح م���ع ش���كالواأل ص���واتاأل تتن���اغم
 اً غریب� الص�باح ك�ان ردناأل عمان في مالمحھ، في تنصھر

 م�واجاأل ھ�دیر الصباح الرباط في الخبز، بائع صوت بدون
 كن��دا ف��ي  الطری��ق، مت��دادا عل��ى المنث��ورة والمق��اھي الث�ائرة

 ب�ألوان الس�ماء ترسمھا  خالدة بانورامیة بلوحة الصباح یبدأ
 حتض��نأ ب��وظبيأ وف��ي والمش��اعر، بالقص��ص ملیئ��ة مثی��رة
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 ص��یاح م��ع النخی��ل ظ��الل تعك��س ص��ارخة بأش��عة الص��باح
  .الدیك

 عن��دي الفط��ور وجب��ة نإف�� الم��زاج ص��باحیة أن��ي وبم��ا
 لك�ن القھ�وة أش�رب ال خاصة، ومشاعر طقوس ولھا مقدسة

  .عبقھا یسحرني
 عن�د اً صباح زیارتي یفضلون أصحابي أغلب صار حتى

 خصب�األ الفطور، بمھرجان لالحتفال سبوعاأل عطلة نھایة
 المظلل���ة الخیم���ة تح���ت الحدیق���ة باح���ة ف���ي یك���ون عن���دما

 عن��دما الطبیع��ة وس��مفونیة نی��قاأل وأثاثھ��ا الش��فافة بأغطیتھ��ا
 .اً منعش الجو یكون

 س��اخن، ورغی��ف بریئ��ة وطفول��ة حی��ة ذكری��ات الص��باح
 .الثقیلة والمجامالت والنفاق قنعةاأل من اً مجرد

 م�ا ألع�رف وش�وق بلھف�ة ی�وم ك�ل الصباح أنتظر الزلت
 یفھ�م م�ن الإ الیراھ�ا ومس�رات ص�غیرة تفاص�یل لي، یخبئھ

 .الصباح لغة
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ٔ
 ندلسفي ظالل اال

 

 

 

 العمران بخراب مؤذن الظلم
 خلدون ابن

 
 ،أش���بیلیة ،مرس���یة ،ش���اطبة ،بلنس���یة ،غرناط���ة ،قرطب���ة

 فتحھ���ا وأش���ھرھا، األن���دلس م���دن أجم���ل طلیطل���ة، ،جی���ان
 ع��ام زی��اد ب��ن ط��ارق القائ��د بقی��ادة آالف ببض��عة المس��ملون

 ومنارات العلم بوابات بعدھا فتحوا ثم م،1492 حتى م711
 معن��ى اورب��ا عرف��ت فق��ط وقتھ��ا الع��الم، أن��ارت الت��ي الھ��دى

 .والرقي والثقافة والفن، العلم
 وعائل�ة قررن�ا مس�بق تخط�یط وب�دون رتجالیةا رحلة في

 ف�ي أی�ام لثمانی�ة أس�بانیا ف�ي م�دن خم�س لىإ التوجھ صدیقة
 برش�لونة، غرناط�ة، قرطب�ة، أشبیلیة، :ضحىاأل عید عطلة

 .بالتتابع مدرید ثم
 ل��ىإ مت��وجھین القط��ار محط��ة ل��ىإ اً وف��ور مدری��د وص��لنا

 .الرحلة تلك في االولى محطتنا ،أشبیلة
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 المحط�ة، ف�ي مكتب من سیارة بتأجیر قمنا الوصول عند
 أنن�ا خاللھا من تأكدت للغایة ومعقدة قیصریة عملیة وكانت

 .عربیة دولة في
 ولك��ن وص��لنا عن��دما ل��یالً  الوق��ت ك��ان..  للمس��تحیل اً تب��

 عن��اء م��ن لنرت��اح الفرص��ة ن��اایعطی ل��م والفض��ول الحم��اس
 نھلن��ااو الفن��دق ف��ي االس��تقبال موظف��ة ل��ىإ توجھن��ا الس��فر،

 المت�رو، ش�بكة المدین�ة، الخ�رائط، ،س�ئلةاأل من بوابل علیھا
 اً مسبق جھزت أني مع المطاعم، والسیاحیة، ثریةاأل ماكناأل

 .مدینة كل في زیارتھا یجب التي ماكناأل بأفضل قائمة
 كم��ا المج�اورة المنطق��ة ف�ي فلكل��وري مطع�م ل��ىإ توجھن�ا
 فوجئن��ا م��نعش، ب��رد م��ن ش��يء الج��و ف��ي ك��ان نص��حونا،

. العص�افیر كتغرید اً أصوات تصدر التي الضوئیة شاراتباإل
 الل��ون ل��ىإ المش��اة عب��ور ش��ارةإ تتح��ول عن��دما التغری��د یب��دأ

 تتك�رر ال فارقة عالمة ھناك أوربیة دولة كل في ،األخضر
 أدن�ى ف�ي تعتب�ر التي أسبانیا في حداھاإ وھذه الدول بقیة في

 أنھ�ا الإ ،الت�اریخي رثھ�اإ ض�خامة م�ع المتقدمة الدول قائمة
 وبق�ي وربی�ةاأل كمثیالتھ�ا النھضة عصر في اً تقدم تحرز لم

 المالی��ة األزم��ة ت��أثیر ك��ان وق��د ،یئاً س�� االقتص��ادي وض��عھا
 دول بقی��ة ت��داركتھا أن ل��وال علیھ��ا اً ش��دید اً م��ؤخر العالمی��ة
 .وربياأل االتحاد

 عل��ى ش��اعریة موس��یقى ض��فاءإو للتس��لیة لیس��ت التغری��دات
 حتیاج�اتاال ذوي م�ن فئ�ة بوج�ود ووع�ي ثقافة ولكنھا المكان،
 عل�ى والح�رص للم�ارة الطری�ق أفضلیة على والتأكید الخاصة
 .رقیقة رومانسیة بطریقة سالمتھم
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 ھ����ذه م����ن اً ابت����داء أس����بانیا ع����ن تتغی����ر نظرت����ي ب����دأت
 العربی�ة، بل�داننا ع�ن اً كثیر الیختلف اً بلد توقعت التغریدات،

 تتح���رك ون���اس وع���الم س���یارت وأب���واق وفوض���ى زحم���ة
كأن��ھ  س��تثنائيا خاص��رال تج��اه،ا ك��ل ف��ي عش��وائیة بص��ورة
 س���باناإل العرب���ي، ص���لاأل م���ن الجینی���ة بالوراث���ة منتق���ل

 المط�اعم ف�ي اً وخصوص مكان بكل بالناس یأذنون یسیرون
 حض���اریة كان���ت المظ���اھر بقی���ة ولك���ن المغلق���ة، م���اكنواأل

 .للنظر وملفتة
 اً بھ�ارإ أكث�ر األمر كان لیھإ توجھنا الذي الشارع ذلك في
 والمط����اعم الممی����ز، س����الميإلا الط����ابع ذات األبنی����ة ف����ي

 قص�ص تحك�ي وكلھا الشرقیة الفسیفساء بلوحات المرصعة
 .أجدادھم رثإ وكأنھا عتزازاو بفخر ندلسياأل التاریخ

 قرون، ثمانیة ندلساأل المسلمون حكم وقد الیكون وكیف
 بف�ن تمثل�ت ا،م�لھ المثی�ل اً ورقی� حض�ارة خاللھا العالم شھد

 المس��اجد وتش��یید المح��ض س��المياإل الط��ابع ذات العم��ارة
 الن���افورات وبن���اء الع���امرة والبس���اتین الخالب���ة والح���دائق
 الفالح�ة فن كما ازدھر ،المائیة والعیون والینابیع المزخرفة

 .خیالي بشكل والنبات والري
 كیت���ار لع���ازف مص���غر س��تعراضاب س���تمتعناا المطع���م ف��ي

 س����وداأل م����ن بدیع����ة كش����كة ف����ي أس����بانیة وراقص����ة ومغنی����ة
 س��بانیةاأل الموس��یقى یق��اعإ عل��ى الفالمنك��و ت��رقص حم��ر،واأل

 ھ���ذا ك���ل م���ن وب���الرغم الع���الي، المغنی���ة وتص���فیق الص���اخبة
 ل��م المغنی��ة وحت��ى الراقص��ة نإف�� العنی��ف وال��رقص الص��خب
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 وك�أنھم للغای�ة جدیة وجوھھم تعابیر وكانت الفقرة طوال تبتسم
 .جنیف قمة مؤتمر في

 بع�د أشبیلة في المعالم أروع من أشبیلیة كاتدرائیة تعتبر  
 وق��د مس��رف بش��كل اً مزخرف�� الس��ابق، ف��ي اً مس��جد كان��ت أن

 ب��رج ل��ىإ المئذن��ة وتحول��ت المس��جد أعم��دة نف��س أس��تخدمت
 .الكنیسة جرس

 العربي الحي علیھا ویطلق القدیمة بأحیائھا أشبیلیة تتمیز
  ح�ي ف�ي یتعایش�ون والیھ�ود المس�لمون ك�ان عندما الیھودي

 تبع��ث الروع��ة منتھ��ى ف��ي أحی��اء وھ��ي. األخ��وة س��ماب واح��د
 المط����اعم حی����ث الوس����طى الق����رون ف����ي وكأن����ك الش����عور

 الھ��دایا ومح��الت الش��عبیة والمح��الت والمق��اھي الص��غیرة
 .التراثیة واألزقة الضیقة الشعب في بعضھا مع المتداخلة

 واللیم��ون البرتق��ال أش�جار نتش��ارا الزائ�ر عل��ى والیخف�ى
 تتع�انق الش�امخات، والنخی�ل المتدلي األرز وشجر والرمان

 الم�رء لتجب�ر المس�ننة والق�الع باألسوار ومحاطة بینھا فیما
 .حقیقیة جنة في بأنھ األعتقاد على

 خاللھ��ا أس��تمتعنا بالس��یارة، التالی��ة وجھتن��ا كان��ت قرطب��ة
 اً وأیض� الم�دینتین، ب�ین الخ�ارجي للطریق الخالبة بالمناظر
 لنش��اطنا اً نظ��ر الم��دن داخ��ل بحری��ة نتص��رف نأ لنس��تطیع

 .السیاحیة شھیتنا نفتاحاو الزائد
 الفارھ�����ة وبیوتھ�����ا الخالب�����ة ببس�����اتینھا قرطب�����ة تتمی�����ز

 الع�الم ف�ي مدین�ة كب�رأ قرطب�ة كان�ت العریض�ة، وشوارعھا
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..  بغ��داد الإ منھ��ا أكب��ر مدین��ة ھن��اك یك��ن ول��م ،آن��ذاك اً س��كان
 !.مسجد فالآ ثالثة لوحدھا فیھا وكان

 والس��ھول وال��تالل الخالب��ة بحدائق��ھ اً خرافی�� ك��ان الفن��دق
 بأش�جار الممل�وء ال�داخلي المن�ور ثم بھ، المحیطة الخضراء
 البیوت طراز على المتسلقة والنباتات والحمضیات البرتقال
 .القدیمة السوریة

 المس��جد ص��مم ال��ذي ،"مس��كیتا" مس��جد معالمھ��ا وأجم��ل
 وتت��رك الزائ��ر تس��حر عمارت��ھ، م��ن لھ��امإب الح��الي النب��وي

 تكس��و الت��ي والزخ��ارف وأقواس��ھ بأعمدت��ھ اً م��ؤثر اً نطباع��ا
 أروع ویعتب�ر الجدران تزین التي القرآنیة واآلیات السقوف
 .ندلساأل خلفاء عھد في العمارة فن لیھإ ماوصل

 أدراك وم���ا غرناط���ة ل���ىإ بع���دھا بن���ا الس���یارة توجھ���ت
 .ماغرناطة

 .الحمرا قصر ھي وغرناطة غرناطة ھي ندلساأل
 وھ�و غرناطة، مدینة على تطل ھضبة على القصر ھذا بني

 عل��ى ش��تھرتا الت��ي س��المیةاإل العم��ارة ف��ن أمثل��ة أروع أح��د
 .ھذا یومنا حتى عالمي نطاق

 ك���انوا ال���ذین األحم���ر بن���ي ل���ىإ ب���الحمرا تس���میتھ تع���ود
 الت��ي الحم��راء تربتھ��ا بس��بب یق��ال أو غرناط��ة، یحكم��ون

 .الھضبة بھا ازتتم
 العس��كري قس��مھا ت��ل، قم��ة عل��ى مص��غرة مدین��ة وتعتب��ر

 اً حص����ین القص����ر جعل����ت الت����ي واألب����راج األس����وار یض����م
 .اً عام وخمسین لمائتین الغزاة على اً مستعصی
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 وقس�م ومحلقات�ھ، الملك�ي القص�ر ففی�ھ المدني، قسمھا أما
 مزخرف���ة كس���جادة القص���ر ج���دران ش���یدت. للمس���تخدمین

 وأش��عار، وأدعی��ة قرآنی��ة وكتاب��ات رقیق��ة ھندس��یة بأش��كال
 ذات المل���ون وال���بالط الج���ص م���ن زخ���ارف بھ���ا وتح���یط
 ".هللا الإ الغالب" كلمة علیھا محفور الھندسیة النقوش

 التحص���ینات ب���ین الش���ھیر ندلس���ياأل المعل���م ھ���ذا جم���ع
 الج��ص وأش��غال والص�حون القاع��ات روع�ة وب��ین الدفاعی�ة

 .البساتین وھندسة ةالمرصع والقباب ةألفرید
 عن�دما عش�ر الح�ادي محم�د هللا عبد أبو حاكمھا بكى وقد
 المل���ك دخ���ول بع���د المنف���ى ل���ىإ عائلت���ھ م���ع القص���ر غ���ادر

) الح���رة عائش��ة( :والدت��ھ ل���ھ فقال��ت ، ی��زابیالإو فردینان��دو
 دم�وع ت�رى وھ�ي الھض�بة ف�وق الخی�ل صھیل سمعا عندما
 اً ملك�� كالنس��اء ب��كا.. ب��كا..  نع��م: "الم��أثورة مقولتھ��ا ول��دھا
 ".كالرجال علیھ تحافظ لم.. ضاع

..  ن���دلسباأل المس���لمین عھ���د آخ���ر ال���دموع ھ���ذه وكان���ت
  .البالد بھذه نفسھ هللا عبد أبي عھد وآخر

 .المفقود الفردوس بالد   
..  المس�لمین ط�اللأو آث�ار عل�ى جاری�ة ال�دموع والزالت

 ومالم���ح ولغ���ة وھوی���ة وع���ادات وث���روات وش���عوب دول
 الحری�����ة س�����بیل ف����ي نتح�����رتاو نح����رت كلھ�����ا وجین����ات

 .والدیمقراطیة
 ص�دیقتي أمنی�ة وكان�ت البس�یط، الفالمنك�و بع�رض نكتف لم

 في ألرجلنا العنان أطلقنا المسرح، في اً حقیقی اً عرض تشاھد نأ
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 مش�مس بی�وم غرناط�ة مدین�ة وح�دائق شوارع في طویلة نزھة
 قررن�ا اً مأخ�ذ التع�ب منا أخذ أن وبعد والسرور، بالبھجة مليء

 المع�دة خ�زان ءم�للو ،الھدن�ة ل�بعض مطع�م ق�ربأ لىإ التوجھ
اً أخی��ر .الفالمنك��و ت��ذاكر نش��تري أن قب��ل ل��یس لك��ن ب��الوقود،

 لع��اباأل لبی��ع الش��ارع ناص��یة عل��ى ص��غیر كش��ك عل��ى عثرن��ا
 قال�ت كما ممتاز بسعر التذاكر اً یضأو المحلیة والھدایا والتحف
 نأ عتق�دأو البیع، في ندلسیةاأل مواھبھا تستعرض وھي البائعة
 .أعلم وهللا لھا بالنسبة رائعة كانت الصفقة

 ل���ىإ نص���ل لك���ي الغ���داء بع���د س���اعتین م���ن كث���رأ مش���ینا
 ھ����دأت نأ مالبث����ت لكنھ����ا مقطوع����ة، نفاس����ناأو المس����رح
 .العرض بدأ عندما واستقرت

 المھجن���ات س���بانیاتاأل الجم���یالت م���ن كبی���رة مجموع���ة
 ص�ممت ومكشكش�ة زاھیة بأثواب صیلة،األ العربیة بالدماء

 ش�اب حسناء كل یرافق البان، غصن كأنھا ممشوقة جسامأل
 بمالب���س الخل���ف ل���ىإ معق���وص یلم���ع طوی���ل بش���عر وس���یم
 .سوداء

 عل��ى بتس��امةا رب��ع الإ الینقص��ھا ةفاتن�� فنی��ة لوح��ة حقیق��ة
 العص����بیة التعبی����رات ھ����ذه نأ أعتق����د .الس����مراء وج����وھھم

 .م�ایقولون نفھ�م كن�ا أنن�ا ل�و الرقص�ة لوازم من ھي والجادة
 الت��ي التراجی��دیا ف��ي غای��ة قص��ة رقص��ة لك��ل نأ والظ��اھر

 وكعوب بأیدیھم العالي والتصفیق وجوھھم على اً جلی تظھر
 .الساطع الغضب كأنھا األحذیة

 ل��ىإ الس��یارة تس��لیم قب��ل ةبرش��لون ل��ىإ ذل��ك بع��د توجھن��ا
 مدری��د ل��ىإ برش��لونة م��ن بالقط��ار ورحلن��ا الت��أجیر مكت��ب
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 أن بع���د غ���انمین س���المین ص���لیةاأل القواع���د ل���ىإ اً رجوع���
 تنطل��ق نأ رجلن��األ یمك��ن س��رعة بأقص��ى وھرولن��ا ركض��نا

 ل�ىإ والمتوجھ�ة أبوابھ�ا غلق�تأ الت�ي بالط�ائرة لاللتح�اق بھا
 .أبوظبي

 قلب�ي وترك�ت غرناط�ة غ�رام ف�ي وقع�ت ق�د كن�ت ولكني
 .ندلساأل في جداداأل مع ھناك

 كائنات مبرمجة

  
 

 زاد تفكیره في حر بأنھ إنسان اعتقاد اشتد كلما
 الفكریة بعبودیتھ اعتقادي

 الوردي علي
 

 والبیئ���ة المجتم���ع بلغ���ة مبرمج���ة كائن���ات نح���ن حرفی���آ
 الممات. وحتى البلوغ منذ والعادات واالعالم

 مبرمج. ایضآ ولكنھ جدآ مختلف الفطري االنسان
 اس�تمتاعھ التفكی�ر، ف�ي رونق�ھ للطبیع�ة، أنتسابھ بساطتھ،

 وصغیرة. بسیطة متع من حولھ ما لكل البريء
 فطریآ؟ یجعلھ مالذي
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 والحی���اة المادی��ة ع��ن بعی���دآ االجتماعی��ھ وظروف��ھ بیئت��ھ
 التكنلوجیا. واعاصیر االستھالك وثقافة العصریة
 الت�ي وطبیعت�ھ بخلق�ھ محافظاً  وبصیرتھ، بقلبھ نقیآ الزال
 الحی�اة، م�ن نص�یبھ ك�ان بم�ا وتسعد یدیھ تطولھ بما ترضى
 االم���راض م���ن اي او االحب���اط او المل���ل الیع���رف ول���ذلك
 خرین.اآل بھا یصاب التي المزمنة

 العص���ور وفالس���فة الم���دن بھرج���ة تش���وھھا ل���م س���لیمة فطرت���ھ
 الناس. یدلوجیاتوإ

 فلسفة بدون فطریاً  بدینھ ملتزم االغلب وعلى باہلل مرتبط
 تعثیر. وال

 والتش�ویش الص�خب ع�ن بعی�دة ص�حیة حیاة على تبرمج
 یوم. كل فطرتھ تصقل التي والقسوة التعب من الكثیر وفیھا

 وبیئ��ة بی��ت ف��ي نفس��ھ وج��د فطرت��ھ، تش��وھت م��ن وك��ذلك
 فطرت�ھ وغی�رت اس�تعبدتھ الظ�روف ولك�ن یخت�ره ل�م وعالم

 أختیاره. حسب على ولكن مبرمجآ بلوغھ بعد فأصبح
 المجتم���ع یس���میھم الربانی���ة البرمج���ة یخت���ار م���ن ھن���اك
 وأ المتع�ة وأ الم�ال وراء بعی�داً  ینطل�ق م�ن ومنھم متدینون،

 ختی�ارهبا ولك�ن ھدف بال الحیاة زحمة في یضیع وأ الشھرة
 اس��تھتاراً  وأ وتمادی��اً  كس��الً  وأ ووھم��اً  غرق��اً  ام��ا الم��رة ھ��ذه

 .ونفسیاً  فكریاً  واضطراباً  تشتتاً  وأ وضیاعاً 
 اختیارھ��ا ف��ي ی��د ل��ھ یك��ون طریق��اً  االنس��ان یس��لك ھك��ذا

 وتمھیدھا.
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 التعس�ف االلكترونیة، االجھزة االجتماعیة، القیود المال،
 والقن��وات الموج�ھ االع�الم المس�تبدة، الحكوم�ات الالھ�وتي،

 لیحف�ر االنس�ان أخترعھ�ا الت�ي الوس�ائل أعظ�م من الفضائیة
 وخصوصیتھ. وسعادتھ فطرتھ على كلیآ ویجھز بیده قبره

 فّصلتھا التي الحیاة غوغاء من ینجو أن أستطاع قلیل نفر
 بكل العامة ولبسھا والمضللھ الجشعة والشركات الحكومات

 ال��ذي ب��الثمن لوھل��ة ول��و تفكی��ر أدن��ى دون م��ن ویس��ر غب��اء
 اقتنائ�ھ ف�ي یتنافس�ون ال�ذي التعاسة ثوب مقابل سداده علیھم

 بنھم. واستھالكھ
 التقلی��د لھ��م ی��رق ول��م أب��وابھم غل��ق أحكم��وا النف��ر ھ��ؤالء

 لھم. ومناسب مالئم ثوب لتفصیل ومثابرة بجھد وسعوا
 لكي القلة ھؤالء أختارھا التي البرمجة من آخر نوع أنھا
 بدرجات طامعین معینھ رسالة اجل من وقناعة بثقة یعیشوا

 اخرى. وحیاة أعلى
 حر. أختیار ھي بھا خلقنا التي فالبرمجة أذن

 یك�ون اساس�ھا وعل�ى ب�ھ أمرنا الذي التكلیف بعینھا وھي
 عادال الحساب ویصیر والنار الجنة وتكون والثواب الجزاء

 وحاسمآ.
 او مھن��ة او دی��ن اي وس��لطانھ بقوت��ھ علین��ا هللا یف��رض ل�م

 وعین���ا بكام���ل لن���ا ح���راً  االختی���ار وك���ان اتج���اه، او الح���اد
 وق�ول وفك�ر ع�ین طرف�ة بك�ل أنفسنا على شاھدین وادراكنا
 وعمل.
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 ك��ان ول��ذلك الخ��الص طری��ق لن��ا ھی��أ ع��اله ج��ل ان��ھ اال
 لتك���ون واالدی���ان، والقص���ص والكت���ب والمالئك���ة االنبی���اء
 تكب�ر وال سفس�طة بال وقلب بعقل یتبعھا من الیزیغ خارطة

 هللا. على منّ  وال تكلف وال
 ول��م االنس��ان خل��ق م��ن أعظ��م واالرض الس��موات خل��ق أن
 نعلمھ��ا الت��ي وامم��ھ وأجرام��ھ كواكب��ھ بك��ل الك��ون ھ��ذا یك��ن

 خیال. او لعبآ او عبثآ ونجھلھا
 خاطئ���ة ببرمج���ة یض���یع أن م���ن بكثی���ر أص���غر والعم���ر

 عشوائیة. وأفكار بعیدة وفلسفة
 والحس����رة الن����دم او االن فأم����ا للغای����ة قص����یر الوق����ت

 االوان. فوات بعد والخزي
 ال�ى وآوي الی�ھ وأعجل الحائط بعرض شيء كل أضرب

 ویم�أل الیق�ین عندك یكن لم وان حتى بحبلھ وأستعصم ركنھ
 وما بوعده وثق تغافلھا والشكوك، االسئلة من الكثیر رأسك
 ینح��رف ول��م الش��اق التكلی��ف ھ��ذا عل��ى اص��طبر لم��ن اع��ده

 یضیع. ال أن ببرمجتھ واختار
 

مريكا
ٔ
 ؟لماذا ياا
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اإلنسان ھو الحیوان الوحید الذي یحتاج للشعور 

 خجلیفعل ما یُ  الذينھ الوحید أل ،بالخجل
 مارك توین

 
 بی�وم یوماً  الحرب ذكریات" بغدادیة یومیات" لي أعادت

 .یوماً  ربعینوأ نالثنی
  یاأمریكا؟ لماذا
 ض��افت فق��د أمریك��ا، رب ل��ىإ مع��ي خذهس��آ الس��ؤال ھ��ذا

 على جابةاإل في وعلمائھا وعقالئھا ومفكریھا برحبھا الدنیا
 سؤالي.

 ینتم�ي لف�رد حض�اري وغی�ر شرعي غیر ھذا سؤالي نإ
 لستأ رھابیین،واإل والمجرمین المتخلفین من مجموعة لىإ

 ونح��ن أس��أل نأ أس��تحق فكی��ف عراقی��ة؟ وفوقھ��ا عربی��ة؟
 ف����ي وال الدولی����ة الخ����رائط عل����ى ال لن����ا، الوج����ود أص����الً 

 الكونیة. االفتراضیات في حتى وال المدنیة حصائیاتاإل
 وھ�ي الحاكم�ة عائلتن�ا مزامی�ر الإ س�معال أ حیاتي طوال

 الإ أج���د ف���ال لتف���تأ ث���م والش���موخ، والع���زة بالنص���ر تنع���ق
 والس�كر وال�دجاج البن�زین على تزدحم  الرعاع من طوابیر
 الصابون! وحتى والرز

 بتعبئ�ة  ج�داً  مش�غولون نناأل یریدون بما ینعقون تركناھم
 نس��انیة،اإل الرحم��ة س��اعات ف��ي بالم��اء البی��ت ف��ي دل��و ك��ل

 ف��ي مح��دود لوق��ت ب��ارد وم��اء المروح��ة بھ��واء واالس��تمتاع
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 العص��ر ف��ي القاس��یة الحی��اة م��ورأ وت��دبیر الق��یظ، س��اعات
 غیره. نشھد لم الذي الحجري

ي ن����وع م����ن وال أ..  م����اء ال..  كھرب����اء ال..  بن����زین ال
 االتصاالت.

 مایس�میھ ل�ىإ رجوعھ استھجن كنت عندما أبي أصدق لم
 ب�أن ج�دیر الحریة یحترم مكان أي نأ أرى كنت ،"الوطن"

 الوطن. ھو یكون
 وس��وف أمریك��ا، ف��ي لھ��م المك��ان العلم��اء حت��ى: ل��ي ق��ال

 صالحیتھم! وانتھاء مصلحتھم انتھاء فور منھم یتخلصون
..  أفھمھ��ا نأ ری��دأ ك��نأ ل��م ن��يأل الح��ین، ذل��ك أفھمھ��ا ل��م

 مش��اعر عل��یھم تغل��ب نق��ومیی هورفق��اء - أب��ي – راهأ وكن��ت
 المزیفة. الوطنیة والشعارات االنتماء
 ینبغ�ي، مم�ا كث�رأ وأفھ�م أؤم�ن جعلتني التي أمریكا لكنھا

 النظریة. ال العملیة سالیبباأل..  طریقتھم وعلى
 ولن تدونھ، نأ الكون حروف تستطیع ال أمریكا فعلتھ ما

 واالستھجان .. والتعدید التندید عبء نفسي كلفأ
 قب�ل م�ن حت�ى..  طوی�ل زم�ن منذ غادرت قد رواحناأ نإ

 علیھا !!. نتعرف نأ
 نتظر ..أ نيإ

 نس�انیةاإل المؤسس�ات وال الدولی�ة بالمح�اكم اؤمن عدأ فلم
 دیمق���راطیتكم وال العس���كریة واالنقالب���ات المظ���اھرات وال

 الفاشیة.
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 مقنع���ي مھطع���ین بص���اراأل فی���ھ تش���خص یوم���اً  نتظ���رأ
 ھواء. فئدتھموأ طرفھم لیھمإ الیرتد ،رؤسھم
 نف��اق وال لینط��ق لس��ان وال لیق��ول نس��انإل المج��ال ی��وم

 لیعلو .. كذب وال لیستحوذ
 الن���اس ع���راضأ انتھك���وا م���ن مص���یر ألش���ھد..  أنتظ���ر
 رضاأل وزرع��وا طف��الاأل وقتل��وا بری��اءاأل دم��اء وس��فكوا

 والمن�ازل والمس�اجد ث�اراآل وھ�دموا اً وسموم وجراثیم قنابل
 الحی�اة مزبل�ة ف�ي أھلھا ورموا جذورھا من وطاناأل وقلعوا

 ش����رقاً  وع����اثوا والفاس����قین والج����اھلین الس����فھاء كرم����واوأ
 یمل�ؤن  والقارات الحضارات كل في وجنوباً  شماالً  ،وغرباً 

 الطغیان. من ومزیداً  وظلماً  قتالً  رضاأل
 الزمان. طال نوإ قریب موعد على نحن
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 شرف من قليل
 

 
 

 أن الصعب من ولكن تتحرر كیف تعرف أن السھل من
 حراً  تكون
 جید أندریھ

 
 فقد والزواج، الحب عن تولستوي وآراء أفكار ھي بدیعة

 واقعنا مع أكثر وتطابقت المألوف الطرح عن كثیراً  بتعدتا
 عشر. التاسع القرن في كتبت أنھا مع الحالي

 أنھ��ا م��ع المواض��یع بھ��ذه الخ��وض عل��ى الكثی��ر الیج��رؤ
 العظام المفكرین یمیز ما وھذا ،زلاأل منذ وموجودة واقعیة

 مثی�ر بش�كل البش�ریة والنفس الواقع تجرید على جرأتھم في
 القض��ایا بع��ض المفك��ر ھ��ذا أث��ار الزم��ان ذل��ك ف��ي للج��دل،

 خصب����األ ،المجتمع����ات كاف����ة واجھ����ت الت����ي االجتماعی����ة
 ومناقشتھا. إثارتھا من مجتمع أي یخشى والتي وربیة،األ

 بالح���ب والیعت���رف..  كذب���ة بیئ���تھم ف���ي ال���زواج ب���راعت
 !!. اً مؤقت اً جسدی اً تعلق ویعتبره
 نشخص��ا یجتم��ع عن��دما مبارك��اً  یك��ون ال��زواج نإ یق��ول
 وتك��وین الخ��الق رض��ا ب��ھ یری��دان هللا، أم��ام مق��دس برب��اط
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 ولكن�ھ والمجتم�ع، لنفس�ھ والص�الح الخی�ر فیھ�ا یرج�و أسرة
 ش�ھوة أج�ل م�ن الناس تزوج ذاإ ذعانإ وأ خیانة لىإ یتحول

 مصلحة. وأ
 الناس أمامفیھا  یتظاھران والزوجة فالزوج ولى،األ فأما
 م�ن كثی�ر مایفعل�ھ وھ�ذا!! خراآل منھما كل یخون ثم بالوفاء

 أو الم���وت س���وى نھای���ة ل���ھ ول���یس علن���اً  أو س���راً  زواجاأل
 الدمار.
 نأ الظ��اھر ف��ي رتض��یافا والزوج��ة ال��زوج أذع��ن اذا أم��ا
 ویتمن�ى خ�راآل یك�ره منھم�ا كل كان ،الحیاة مدى معاً  یعیشا

 الع�یش ی�ؤثران ذل�ك ومع الثاني، الشھر منذ عنھ ینفصل نأ
 ال ومسكناً  جحیماً  الإ البیت یكون لن عندھا واحد، منزل في

 یطاق.
 التي المنزھة العاطفة نإ" -لي ولیس - لتولستوي والقول

 روحی�ة، مزایا من تنشأ وأ تتوقف ال الحب سما علیھا نطلق
 ل��ون ش��عر، تس��ریحة عل��ى ص��میم، جس��دي ش��يء عل��ى ب��ل

 الحریری���ة ث���واباأل ھ���ذه ن���رى ث���م رداء، تفص���یلة ث���وب،
 واألث�داء والنح�ور، ذرع،واأل كت�اف،واأل الفظیع�ة، الھفھافة

 عاریة. تكون أن توشك التي
 ع��ن یتح��دث ح��ین یك��ذب رج��ل ك��ل أن ت��درك والم��رأة

 م�ایقع بعین�ھ وھ�ذا یجذبھ، واحداً  شیئاً  نوإ ،الرفعیة عواطفھ
 بی��وت م��ن بی��ت وكأنھ��ا أص��بحت الت��ي المجتع��ات ك��ل ف��ي

 الدعارة".
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 ل��ىإ الفك��ر ھ��ذا یع��ود أن ولك��ن..  جدی��د م��راأل ف��ي ل��یس
 التأمل!!. یستحق فذلك عشر، التاسع القرن

 الص��ناعیة الث��ورة بع��د قتص��ادیاً ا ت��نھض أورب��ا ب��دأت عن��دما
 دورھ�ا واختف�اء الدینی�ة المؤسسات نحاللا بعد أخالقیاً  وتنحدر

 ب���رزأ م��ن والع���ري والفس��ق الخیان���ة فص��ارت المجتم���ع، ف��ي
 الش�رقیة المجتمع�ات ف�ي نح�ن وبقین�ا الغرب�ي، المجتم�ع مالمح

 وأ التلف�از شاش�ات عب�ر نراھ�ا الت�ي ح�والھمأ ونس�تكبر نس�تنكر
 الدول. تلك لىإ السفر عند عیان شاھد وأ الھابطة الروایات

 الیمك��ن الت��ي والثواب��ت الق��یم بع��ض عاتن��امجتم ف��ي الی��زال ك��ان
 ب�الرغم والعائلة الزواج و والشرف والعفة الحیاء مثل بھا المساس

 م��ن أیض��اً  كان��ت الت��ي والخ��وف واالس��تبداد الظل��م مظ��اھر ك��ل م��ن
 منھا. نتحرر أن القدر یشأ لم التي الثوابت
 الش��رف ثواب�ت نُس�فت نأ الإ بس�یطة عق�ود بع�د ك�ان فم�ا

 واالنكسار. الذل قیود وبقیت خالقواأل
 ل��ىإ والفس��ق الع��ري ثقاف��ة تتس��لل نأ بب��ال لن��ا یخط��ر ل��م

 ووجودنا!! كیاننا وتھدد مجتمعاتنا
 ذكری��ات م��ن خ��رىاأل ھ��ي ثوابتن��ا تص��بح لك��ي حص��ل ال��ذي فم��ا

 والماضي؟ جداداأل
 ق��رون م�ن نح�لا ال�ذي ع�المھم ع�ن ی�تكلم تولس�توي ك�ان
 مضت.

..  مب��اح الع�ري..  كثی�راً  الیختل��ف مش�ابھاً  عالمن�ا فص�ار
 والحی�اء.. أش�باه والرج�ال..  دنیئ�ة والق�یم.. مخ�در والشرف
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 بوتق��ة م��ن واالنعت��اق والتم��دن الحری��ة س��مبا كل��ھ..  مقت��ول
 والعبودیة. التخلف

 غی��رو المفق��ودة المف��ردات وتل��ك واآلخ��رة ال��دین م��ن دعون��ا
.. عاداتن��ا.. والفط��رة للغیّ��رة حص��ل ال��ذي م��ا ولك��ن مرغوب��ة،ال

 تربیتنا!!!... أخالقنا.. أعرافنا
 الصغار؟ قبل الكبار عند القیم ھذه كل نتحرتا كیف 

 والتراجع، االنحطاط من سفلاأل الدرك وصلنا أننا أدرك
 الدینی��ة، وحت��ى القومی��ة وخلفیاتن��ا أص��ولنا م��ن نس��تعر وأنن��ا

 الالمعة. الحضارة أھل من لنكون ناخلق لو ونتمنى
 ولك�ن..  نس�انیتھموإ خالقھموأ نجاحاتھم من جزءاً  لنكون

 عق�ل یطیق�ھ ال م�ا فھذا وفجورھم فسقھم من جزءاً  نكون أن
 سویة. نفس تقبلھ وال

 ف�ي الیمل�ك بعی�داً  مقطوع�اً  فارغ�اً  نس�اناإل یكون وعندما
 والحری��ة رخص��یاً  الجس��د یص��بح..  اً خش��وع وال اً یمان��إ قلب��ھ

 .دماراً  والتطور ابتذاالً 
 ك���ل س���تبیحتوا البی���وت قتحم���توا الح���دود فُتح���ت لق���د

 حض�����انھاأ االس�����تعمار دول وفتح�����ت والحق�����وق الق�����وانین
 الت���ي بالطریق���ة ومس���خھا المظلوم���ة  الش���عوب الس���تقبال

 الحض��ارة ب��الد ف��ي للع��یش ومناس��بة مقبول��ة بھیئ��ة تجعلھ��م
 الجدیدة.

 علین���ا مل���ىتُ  الدراس���یة المن���اھج وص���ارت التعل���یم ن��دثرا
 وام���تألت ،عقولن���ا وتش���ویھ تخلفن���ا تض���من وط���رق بم���واد

 مض�لة ب�رامج بیوتن�ا ف�ي لتب�ث الالقط�ة قراصباأل السطوح
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 ال ص��امتین اً رعاع�� نبق��ى لك��ي الس��اعة م��دار عل��ى وتافھ��ة
 الجدیدة. الثقافة تعلم الإ یشغلنا

 ف��ي وش��یعة س��نة ل��ىإ تحولن��ا ث��م ،ن��اؤعلما ونس��ف لغتن��ا تقھق��رت
 المطاف!! نھایة

 الواح��د دینن��ا ع��ن لن��دافع ول��ىاأل قض��یتنا ھ��ذه وص��ارت 
 الواحد. لھناوإ الواحد ونبینا الواحد وكتابنا
 المتحجرة!! العقول لھذه شدأ تسفیھ ھناك فھل
 ك��ل فیھ��ا خس��رنا معرك��ة م��ن خی��رةاأل الجول��ة الإ یب��ق ل��م
 شرف. من قلیل الإ یبق لم..  شيء

 ومظھ�رھم الجدی�دة بأثوابھم وفرحوا بخس بثمن باعوه كثیر
 یملك�ھ أن م�ایمكن ب�أغلى وتفخ�ر تعت�ز قلة والزالت الحضاري

 خلق. أن منذ نسانإ
 ی��واري لباس�اً  عل�یكم أنزلن�ا ق��د آدم ی�ابني..  التق�وى لب�اس

 خیر. ذلك التقوى ولباس وریشاً  سواءاتكم
 الحي .. الضمیر نھإ

 مق�ره..  ح�راً  وطن�اً  وأ خاصاً  ملبساً  او معیناً  زیاً  الیحتاج
 ح���والاأل ك���ل ف���ي نس���اناإل ی���الزم یم���اناإل وغ���ذاؤه القل���ب

 والفضیلة. الصواب حدود جتازا ذاإ بصمت ویصرخ
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 هواء الكـتابة

 
 
 

 الوحید الكتاب یكون ، االنسان حیاة في وقت یحین
 یؤلفھ الذي الكتاب ھو القراءة، یستحق الذي

 المسیري الوھاب عبد
 

 .لغز الحیاة مثل الكتابة
 ك�ل الفج�ر بزوغ مثل نكتب لما نعرف أن دون نكتب نناإ

 تح���دث خارق���ة أش���یاء مس���اء، ك���ل المس���اء ومج���يء فج���ر،
 .وروتیني عتیاديا نحو على ونقبلھا
 .خاللنا من تبدع أحیاناً  إنھا فحسب، باللغة نبدع ال نحن
 الص���مت قل���ب ف���ي اً وحی���د البق���اء ق���انون ل���ىإ الخض���وع لم���اذا
 !.وسنوات وأیام لساعات
 نھ�األ عنھ�ا یمتن�ع أن الیس�تطیع الكتاب�ة جنون یعرف من
 .االكتفاء والتعرف النھائیة أزلیة تبدو مستمرة حاجة
 .توقف بال تكتب وأنت اً عمر تقضي قد

 یكتب؟ مَ لِ  المرء یعرف ھل
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 .فحسب یكتب نھإ
 وأ اً موھوب� وأ اً نابغ� الكات�ب ك�ان مھم�ا اً،صحیح لیس ال،

 نأل وك�افٍ  مقن�ع وس�بب داخل�ھ ف�ي سبب من البد نھإف اً متقن
 ی��دفع ال��ذي نھ��اكواإل المتواص��ل الج��وع ذل��ك یتحم��ل یجعل��ھ

 .الجنون لىإ
 وأ أختن��ق دون��ھ م��ن ،الخ��اص ھ��وائي الكتاب��ة نأل أكت��ب
 مح��یط خ��ارج وج��ودي والعقل��ي، الجس��دي ب��الھزال أص��اب
 .كالعدم..  كالسراب اً تمام طیفي شبحي وجود الكتابة

 خ�ارق ك�ائن ب�أني أش�عر أن ھ�و بح�ت أناني لسبب أكتب
 .طالقاإل على بي الیكترث كون في ستثنائياو

 بأنھ�ا اش�عر ولكن�ي أكت�ب، ح�ین أمض�ي أی�ن ل�ىإ علمأ ال
 ف�ي بالھامش�یة الق�اھر حس�اساإل ض�د الحص�انة م�ن ضرب

 .أداة وأ اً رقم وأ اً شیئ تكون أن الإ منك یرید ال عالم
 ث��م ،عم��الً  تن��تج عن��دما والس��رور بالرض��ا ع��ارم ش��عور
 نإ ی��اكإ مس��ائالً  نفس��ك ل��ىإ یتخلخ��ل الش��ك یب��دأ م��ا س��رعان

 !.لیھإ تصبو كنت الذي بالمستوى اً راضی اً حق كنت
 وم��ا ال��دماغ أروق��ة ف��ي ی��دور وم��ا بال��داخل ك��امن ھ��و م��ا

 .أنجزتھ عمل أي من بكثیر أجمل النوم من یوقظني
 أنفاس��ھ نس��اناإل فیھ��ا یل��تقط الراح��ة م��ن قص��یرة فت��رة ث��م

 محاول��ة ف��ي جدی��د م��ن القل��ق ویب��دأ المنھك��ة ق��واه ویس��تجمع
 المزی�د ل�ىإ یحت�اج والزال ،العمر ینتھي حتى جدیدة أخرى

 .بداخلھ یعبرعما لكي الوقت من
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 .خرینلآل التأویل تاركة الكتابة ھواء أتنفس ھكذا
 م�ن شخص�یات أتل�بس أن أح�ب وال أخرى حیاة أروي ال

 نأل وھمی��ون أبط��ال كتاب��اتي ف��ي ول��یس ح��المواأل الخی��ال
 م��ن تجع��ل الت��ي مطباتھ��ا بك��ل تروقن��ي أحیاھ��ا الت��ي الحی��اة
 .الخیال ولیس الواقع من نابع اً نادر اً درامی اً حبك حیاتي

 ف�ي أراھ�ا الت�ي تل�ك م�ن أكث�ر حقیقی�ة فیھا أبدو حیاة نھاإ
 .المرآة

 واالس�تغراق الوظیف�ة أعب�اء م�ن فیھ�ا أتح�رر بحی�اة أحلم
 الیومي ذاللواإل والتوتر بالقلق حساسإ دون من الكتابة في

 .العمل یفرضھ الذي
 ت.المو بعد اً موجود تكون وأن تتجسد أن ھو تكتب أن

 .الكتابة معنى یكتبون ممن كثیر یترجم ھكذا
 ذك��رى وأ طیب��ة رائح��ة نت��رك ق��د ولك��ن ع��ابر حض��ورنا

 .ویبتسم فیتذكر مررنا حیثما یمر ربما لشخص جمیلة
 وأ الرخص���یة النص���وص توفرھ���ا ش���ھرة ل���ىإ أحت���اج ال

 الق�راء م�ن قلی�ل عدد یكفیني المجانیة، االجتماعیة العالقات
 .المتابعین صدقاءواأل

 الض��وء ب��ؤرة ف��ي یك��ون أن یقب��ل وم��ن ،یكش��ف الض��وء
 ش��ؤونھ ف��ي والت��دخل خصوص��یتھ نتھ��اكا یتوق��ع أن علی��ھ

 بالح�ب اً دوم� مش�وبة بالكتاب�ة عالقت�ي كان�ت لذلك الخاصة،
 االطمئن����ان والقل����ق، الم����رح واالرتی����اب، الثق����ة والح����ذر،
 .والخوف
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 أعجبن��ي ق��والً  الفیس��بوك ص��فحة عل��ى نش��رت م��رة يف��
 علم�تُ  ذلك بعد ،القراءة عرفتُ : یقول الرومي الدین لجالل
 .أنا أكون من الكتابة علمتني مدة وبعد الكتابة نفسي

 بأن���ھ أش���عر جعلن���ي، إذ أكث���ر أعجبن���ي ص���دیقتي تعلی���ق
 م��رآة ھ��ي الكتاب��ة: تق��ول كتب��ت الكتاب��ة، ف��ي قی��ل م��ا أص��دق

 ع�ن ومكنوناتھ�ا معالمھ�ا إخف�اء یحاول التي الفرد لشخصیة
 المش��اعر خاللھ��ا م��ن تعب��ر ناف��ذة ھ��ي ب��األحرى ب��ل الن��اس،

 الخجول���ة واألمنی���ات مجامل���ة، ب���دون والحقیق���ة الص���ادقة،
 م��ن تف��رغین وعن��دما. القل��ب ص��میم م��ن النابع��ة والح��روف

 الح��روف تل��ك ل��ىإ تنظ��رین م��ا، س��طر حت��ى أو فق��رة كتاب��ة
 طالم�ا الت�ي وھویت�ك الخجولة روحك فیھا وتجدین الصادقة
 الس��تار یزی��ل دواء الكتاب��ة اآلخ��رین، إلرض��اء بھ��ا ض��حیت

 .أرید وماذا أنا نمّ ع
  

101 
 



 البحث عن الروح

 
 

 كنف في الخلود من طفل أنك وتذكر سترخا
 الوجود
 ترنیمة

 
 نن�اإ: تق�ول الطبیع�ة وراء ما علوم في شائعة مقولة ھناك

 .أجساد لھا أرواح نناإ أرواح لھا اً أجساد لسنا
 ولكنن��ا روحی��ة، تجرب��ة أص��حاب اً بش��ر لس��نا أنن��ا بمعن��ى

 .إنسانیة تجربة ذات أرواح
 یتخ�ذه الذي المؤقت الشكل ھو وجسدك الجوھر ھي روحك

 .الجوھر ھذا
 س��باق ھ��و الروتینی��ة الیومی��ة عم��اللأل المتھ��ور الس��باق نإ
 إن�ھ الروحی�ة، طبیعتنا مع االتصال فقد أجل من بتصمیمھ قمنا

 نف��تح أن من��ذ ویقنعن��ا ال��وھم بق��اء عل��ى یح��افظ ال��ذي البرن��امج
 وأوزان وأعم���ار، أجس���اد، مج���رد بأنن���ا ص���باح ك���ل أعینن���ا

 .وأرقام بریدیة، ورموز ووظائف، وعائالت، وأطوال،
 .ذاتك للتعبیرعن أداة الجسد
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 لس��اعات ص��احبھا علیھ��ا یع��زف موس��یقیة آل��ة أي مث��ل
 تس�تطیع لك�ي اً فائق� اً واھتمام� جی�دة عنای�ة تستحق وسنوات،

 أفك���ار م���ن یوص���لھ أن یری���د م���ا وتعطی���ھ عن���ھ تعب���ر أن
 .داةباأل لھا العالقة وعواطف وأحاسیس

 أن ف�ي رائ�ع ش�يء وج�ود عل�ى للتأكی�د یومیة وسیلة نھاإ
 .نفسك تكون

 والتعبی�ر ص�وتك عل�ى للعث�ور وس�یلة وھ�و أدات�ك الجس�د
 .العالم ھذا في نجازھاإل جئت التي المھمة عن

 الریاض�ة ممارسة في نخراطيا لشدة ینتقدونني ما اً كثیر
 ذلك؟ تفعلین مَ لِ  :ينویسألون

 س�اعة وأ قیاس�یة اً أرقام لي بالنسبة اً یوم الریاضة تكن لم
 .محددة أزمنة وأ للسرعة عدادات وأ زمنیة
 ل�ىإ اً بعی�د نفس�ي الص�طحاب علی�ھ عث�رت اً ذھنی معمالً  كانت لقد
 .یسعدني مكان

 یت���دفق عن���دما والم���رح والطاق���ة الحیوی���ة بمنتھ���ى تش���عر
 س��بیل عل��ى أمی��ال لع��دة الج��ري بع��د جس��دك ف��ي ن��دروفیناأل

 .والریاضیین العدائیین سالاو ،المثال
 س���اساأل ف���ي ھ���ي الریاض���ة أن���واع جمی���ع أن والحقیق���ة

 ال�روتین ع�ن واالبتعاد والمفاھیم فكاراأل الستكشاف فرصة
 .العقل یجمد أن یحاول الذي
 وع��دد المنقض��ي الوق��ت ومق��دار رق��اماأل ف��ي التفكی��ر نإ
 وع��دد القل��ب ض��ربات مع��دل وحس��اب المقطوع��ة می��الاأل
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 الریاض�ة وتجع�ل الجس�د معان�اة من تزید المفقودة السعرات
 .بھیمي حیوان كأنھ بمعاملتھ الً ثقی اً عبئ
 .الوجود كنف في الخلود من طفل أنك وتذكر سترخا

 .أخرى مرة طفولتك عش
 بل���ورات ن���دي، مس���اء ف���ي الثی���ل ح���ش ماكن���ة ص���وت
 نھ��ار ف�ي بحی��رة س�طح عل��ى ب�وھج ت��رقص الت�ي الكرس�تال

 الراس�قي أزھ�ار عب�ق الس�اخن، الخب�ر رائح�ة ح�ار، صیف
 أقص�ى ف�ي العمالق�ة الت�وت ش�جرة الح�دائق، من تفوح التي

 .البیت
 العق�ل یس�ترجعھا الحی�اة ب�روح مشربة فوتغرافیة لقطات

 .اً حر تكون عندما حقیقیة بقوة لحظاتھا وتعیش
 خ�الل م�ن الجسد عبر تنتقل الروح بھجة ھي البھجة تلك
 .ذاتك أعماق في تسكن التي حاسیساأل تذوق

 م��ا وھ��و ،جوھری��ة ص��فة ھ��ي الروحانی��ة نإ ی��ونج یق��ول
 للبح�ث خلقن�ا لق�د الس�مو، أج�ل م�ن خلق�وا قد البشر أن یعني
 ص��وفیتنا عل��ى نحص��ل وم��الم للحی��اة الروح��ي المعن��ى ع��ن

 .شرعیة غیر بطرق علیھا نحصل فسوف شرعیة بطریقة
 الن�اس عن�ھ یبح�ث م�ا نإ ساتینوفر جیفري الدكتور یقول

 الش�دید الت�وقإن�ھ  طبیع�ي، ش�يء ھ�و دمانی�ةاإل التجرب�ة في
 البطولة، بالخصوصیة، شعور البھجة، من معینة أنواع لىإ

 .والھدف بالمعنى حساسإ عن والبحث االلم، توقف
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 البح�ث ھ�و دم�اناإل ف�ي الب�دء أس�اس أن ی�ونج أدرك وقد
 .الروح عن

 .صحیحة وغیر شرعیة غیر بطریقة بالتأكید ولكن
 الم��وروث عقل��ھ ل��ىإ الوص��ول یس��تطیع نس��اناإل ك��ان ذاإ

 للحقیق�ة العمیق الداخلي الفھم لىإ الوصول فسیمكنھ المتمیز
 دراكاإل لق�وى الروح�ي التطویر خالل من الإ الینال والذي

 .للروح البدیھیة
 
 
 

 

 السويسرية مذكراتي

 

 
 

 یكتسبھا التي تلك ھي ثقافة أفضل إنَّ 
 .الرحالت من اإلنسان
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 غوتھ
 

 ع���ن وكت���ب وم���ذكرات مق���االت ف���ي وقل���ت ق���الوا مھم���ا
 س��طراأل وتخت��زل واح��د معن��ى ف��ي تص��ب فكلھ��ا سویس��را،

 السالم. :واحدة بكلمة
 والك��ون والج��وارح وال��روح ال��نفس یم��أل س��حراً  فیھ��ا نإ

 بالسالم.
 وال الح�روب تع�رف ل�م ع�ذراء أرض وھ�ي العج�ب ولِمَ 
 .!الحدیث وال القدیم تاریخھا في ال وال القتال، الظلم

 دول��ة تبق��ي أن الثامن��ة ال��دنیا عجائ��ب م��ن تك��ون تك��اد
 وال م����ؤمرات وال دم دون م����ن نقی����ة بیض����اء ص����فائحھا

 قادرة. وھي حروب وال أطماع وال دسائس
 ملیئ�ة حقیقتھ�ا ف�ي وھ�ي والتق�دم التحض�ر تدعي دولة كم

 وألس����نة أنیق����ة بالش����ر والمج����رمین یتخف����ون وراء ب����دالت
 .!میتة وقلوب مزخرفة

 بش��عبھا، محب��ة بأرض��ھا، طیب��ة فھ��ي الس��الم مدین��ة أم��ا
 بھوائھ�����ا نظیف�����ة بجمالھ�����ا، ص�����ارخة بس�����مائھا، ص�����افیة

 الفاخرة بالشوكالتھ زیادة قامتھا، وسكربإ دافئة وشوارعھا،
 تنتجھا. التي

 عالمإ وأ مزیفة شعارات لیست ھناك، آخر معنى للحریة
 المعوقة. الحریات بقیة عن بسھولة تمییزھا ویمكن ،مقنع
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 زیورخ ثم بازل مدینة ثم ،ولىاأل المحطة كانت جنیف
 ھ��ابھاء زاد فیل��د، ف��راون ت��دعى رائع��ة ص��غیرة مدین��ة ث��م

 التقین��ا م��رة آخ��ر كان��ت ،وفی��اءأ بأص��دقاء لقائن��ا وروعتھ��ا
 .1993 عام بغداد مغادرة قبل الوداع عند فیھا

 م���ن الفرنس���یة نی���ون لمدین���ة خاطف���ة زی���ارة لن���ا كان���ت
 لمانی���األ ةمتك���رر زی���ارات وأیض���اً  البح���ر، عب���ر جنی���ف
 فیلد. بفراون قامتناإ ثناءأ الحدود على الواقعة
 كان��ت فق��د ال��راین وش��الالت رای��ن آم ش��تاین مدین��ة أم��ا
 نسان.اإل بداعوإ الخالق عجازبإ ینطق خرافیاً  معلماً 

 المتح�دة م�ماأل مق�ر وج�ود كرھ�ت ب�أني عت�رفأ نأ عليّ 
 مص��داقیتھا فق��دت مؤسس��ة فھ��ذه الودی��ع، المك��ان ھ��ذا ف��ي

 الع��دل قام�ةإ ف�ي قیم�ة وال حرم�ة أي لھ�ا یع�د ول�م وفعالیتھ�ا
 تدعي. كما السالم ونشر

 الإ لیس�ت بأنھ�ا أحد على یخفى یعد ولم وجھھا نكشفا
 حص�ل وم�ا تزعمھ�ا،ت الت�ي ال�دول أی�دي ف�ي متحركة أداة
 أكب�ر وس�وریا الص�ومال، دارف�ور، العراق، فلسطین، في

 والسالم. للعدالة وخیانتھا عجزھا على دلیل
 الق�ائم الحك�م نظ�ام في الجمیل البلد ھذا في الحریة تتجلى

 من واحد حاكم نتخاببا سالمياإل الشورى مبدأ على غرار
 محدد. دوري بشكل السبعة قالیماأل حكام
 المنكوب��ة ال��دول ومس��اندة البل��د م��نأل جیش��ھا س��خرت ق��دل

 الطبیعیة. والكوارث الحروب ودول
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 ول��م أحض��انھا ف��ي وترعرع��ت نش��أت الح��روب بن��ةا ن��اأ
 وطن��ي خوض��ھا ف��ي الع��راق، ف��ي قب��ل حت��ى الس��الم أع��رف
 أقنع�ة لھ یكون وقد ،نسبي السالم بأن تعلمت كندا في الثاني

 الظروف. حسب ملونة ووجوه الحاجة تقتضیھا
 قب�ل ال�روح م�ع وسالم حقیقیة ھدنة نھافإ سویسرا في أما

 فعل�ت مثلم�ا بری�اءاأل بدم یدھا تلطخ لم أرض خرین، فياآل
 خرى.األ العالم دول

 تتالش�ى ،واح�دة فسیفس�اء قطع�ة وكأن�ھ یمت�زج ش�يء كل
 ویتج���رد ع���راق،واأل دی���انواأل والقومی���ات الخصوص���یات

 وفطرتھ. نسانیتھإ من الإ نساناإل
 وال تكلف بال تلقائیاً  البشر بین واالحتكاك التآلف فیصبح

 سابقة. معرفة على كأنھم صطناعا
 الإ والیطف��و والطب��ائع والرغب��ات الص��فات ك��ل تطم��س

 ومنافس�تك المتوحش�ة آدمیت�ك م�ن یخرجك شفافاً  حباً  الحب،
 لى حقیقتك المسالمة والمحبة.إ خریناآل مع البلیدة

 الوق��ت ف��ي عناص��رھا تمت��زج عن��دما الحی��اة یالكیمی��اء
 .!المناسب والمكان المناسب

 ھن��ا ولكنھ��ا رج��اء،األ بقی��ة ف��ي الك��رام م��رور تم��ر تفاص��یل
 عت�ادا لمن المعاني وتكشف لغازاأل لتفك وتتحلل وتجمد تتوقف

 اللغات. كل لىإ صغاءاإل فن

عود
ٔ
 ليكإ سا

108 
 



  

 

 

 وطان لیس لھا مكاناأل
 ترنیمة
  

 العمالق���ة، الس���فینة ورأی���ت المین���اءإل���ى  وص���لت عن���دما
 قبط�ان س�میث إدوارد الك�ابتن قالھ ما ولىاأل للوھلة تذكرت

 ث���م یغرفھ���ا، ل���ن هللا تایتان���ك: حت���ى س���طوریةاأل الس���فینة
 م�ن الخ�امس الی�وم ف�ي طلس�ياأل المح�یط قع�ر ف�ي ستقرتا

 ق���د وكان���ت ركابھ���ا، م���ن 1517 ض���حیتھا وراح رحلتھ���ا
 ق.تُحرَ  وال قتَغرَ  ال التي السفینة لنظریة وفقاً  صممت

 ال غ��ول وكأنھ��ا أمامھ��ا بص��مت الوق��وف عل��ى أجبرتن��ي
 ناوأ بالدموع عیناي ترقرقت حولھا، الكائنات وحجم میتالء

 وصغرنا. قوتھ أستشعر
بتھا، كم�ا بكل ضخامتھا وھی عدماً  یجعلھا أن یستطیع الأ

 .؟وعبرة للعالمین صارت تایتانك قصة وفلماً ومتحفاً 
 عین���ي ترص���دھا وجزئی���ة تفص���یل ك���ل ف���ي أراه لم���اذا
 حواسي؟ وتدركھا أنفاسي وتلتقطھا

 یستطیعون؟ ال لِمَ 
 كی���ف ع���رفأل ص���دورھم أق���تحم أن الفض���ول یتملكن���ي

 یختلفون.
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 ذنین !!.واأل العینین نفس لنا ألیس
 أال نملك نفس القلب!!.

 ل��ھ أس��یرة تجعلن��ي القل��وب، تل��ك ف��ي كلھ��ا العل��ة لع��ل ب��ل
 لبعضھم. عبیداً  وتجعلھم
البح���ار والس���موات والكائن���ات  ل���ھ، یرض���خ ش���يء ك���ل

 الماء. تحت أخرى وأمة والجبال
 بھ. یصرخ شيء كل

 تج��ري وھ��ي یدی��ھ ب��ین طیع��ة ب��دت العمالق��ة ھ��ذه حت��ى
 كالسحاب.

 أنت !. الإ..  وكبّر ركع شيء كل
 أجم�ل فجعل�ك مھ�ین م�اء م�ن خلقك آدم! بن یا أوقحك ما

 تفتكبّ�ر لباب،األ لھا تُأسر أرضیة جنة وأودعك مخلوقاتھ،
 وعناد. بضراوة متحدیاً  جاحداً  تكون أن الإ وأبیت

ي ف��ي الیون��ان الت��ي ل��ى جزی��رة س��انتورینتحمس��ت للرحل��ة إ
 عبر ھذه السفینة. لیھاحجزنا للذھاب إ

 ورقت��ھ البح��ر كبری��اء تأم��لأل الس��فینة ل��ى أعل��ىإ ص��عدتُ 
 عین�ي بعدس�ة أل�تقط جھة، كل من تحتضنھ والجبال الالمتناھیة

 ذاكرتي. في خزنھ یمكنني ما
 رس�الة أودعتھا صغیرة قارورة وأخرجت حقیبتي فتحت

 مني. وشیئاً  البحر في بقوة رمیتھا لیھ،إ خاصة
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 كرسي أقرب على سقطت ثم عمیقة وراحة بخفة شعرت
 .عمیقاً  نفساً  وأخذت

 ستسلمت.اعیني، ثم  أغلقتُ 
 وطني. وجدت أني رأیت

 كرم���ال ی���دي أص���ابع ب���ین م���ن نس���ابا ال���ذي وطن���ي
 الصحراء.
 عمري. سنوات أولى في التمرد علمني الذي وطني
 الثمالة. حتى بالدماء الغارق وطني
 ع��الم ف��ي بابلی��ة آث��ار ھیاك��ل س��وى یع��د ل��م ال��ذي وطن��ي

 مقیت.
 ومالمحھ؟ تضاریسھ تغیرت وقد ناآل یعود فكیف

 كبحیرة ھادئة. رأیتھ جمیالً 
 یش���بھني، الجمی���ع ح���ولي، عم���ن أختل���ف نفس���ي أج���د ال لم���رة
 وال خ�وف س�یماھم یعك�ر ال ساطعة شمس من قطع كأنھا وجوھھم

 ألم، بسالم وسكینة یمرحون.
 یام ..واأل الساعات تبخرت

 معھ�م أرج�ع نأ ھ�الني بالرحی�ل، منادیة السفینة صفرتا
 سمي.با وینادون یستعجلونني وھم

 أرجع. لن كال: یصرخ وعقلي مكاني في تجمدت
 أن أری�د ال..  ش�مئزازيا ویثی�ر یخیفن�ي ھن�اك ش�يء كل

 أرجع !!.
 ولك�ن س�تعودین، التحزن�ي: "في رأس�ي یق�ول سمعت صوتاً  ثم

 حین". بعد.. 
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 رأسي. في ھائل وضغط تتوقف قلبي بنبضات شعرت
 المكان .. ذلك عن أبحث رأسي درتُ أو يّ عین فتحت
 نحن؟ أین: سألت

 الجزیرة. الى الوصول وشك على نحن: أحدھم رد
 الجزیرة !!.

 رأیتھا .. ولكني
 لیھا.إ أعود لكي وسأنتظر

 الغرب نتحارا
 

 

 فالسوربا كلھا تتجھ ببطء نحو اإلأن إ
 سورن كیركیغارد

 
 عروق�ي ف�ي یج�ري والسم بالغثیان أشعر: تویتر في قلت

 .كتاب انتحار الغرب أقرأ ناوأ فصل كل مع
 الكتاب؟ في وماذا بالغثیان؟ تشعرین لماذا: سألوني

 بح�ق مطب�ق وجھ�ل جح�افوإ ،الح�د تف�وق المبالغة: قلت
 وماعاص��رتھ الواق��ع یفض��حھ وك��ذب ،الس��ابقة الحض��ارات

 البشریة. انتحار لىإ دتأ ویالت من البشریة
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 والتمجی�د ط�راءاإل م�ن ھائلة كمیة فیھ الكتاب نأ صحیح
 نابع�ة الغ�رور، ش�دیدة وبلھجة مفخم بشكل الغرب لحضارة

 تل�ك ل�ىإ باالنتم�اء والفخ�ر ب�النفس واالعتزاز الغطرسة من
 ف��ي حقق��ت ق��د: "ك��وك ریتش��ارد یق��ول كم��ا فھ��ي الحض��ارة،

 نأ الت�اریخ ف�ي حض�ارة يأل یس�بق لم ما الماضیین القرنین
 غن��ى غنی��ین وثقاف��ة مجتم��ع بتحقی��ق تحقیق��ھ، ف��ي نجح��ت
 ف��ي ولك�ن فحس�ب، المعیش��ة مس�توى عل�ى ل��یس ل�ھ، المثی�ل

 الحریة". في غنى نھإ سمى،وأ ثمنأ شيء
 المط��ر، وم��ن ال��ریح، م��ن وحری��ة الج��وع، م��ن الحری��ة"

 والعم����ل والفق���ر، والم���رض، والجھ����ل، والح���ر، والب���رد،
 وال���رق، القس���ریة، عم���الواأل البش���ر، واض���طھاد الش���اق،
 ب�اء،واآل والعنف، واللصوص، الطوعیة، العسكریة وخدمة

 العنص��ري والتمیی��ز الحك��ومي، ك��راهاإل وم��ن والرؤس��اء،
 وحری�ة الخلفی�ة، وأ القومیة وأ العرق وأ الجنس ساسأ على
 نسانیة".اإل ینكر شيء يأ من
 ل�ىإ ق�ربأ الغربی�ة الحض�ارة تكون تكاد المعاییر وبھذه"

 وأ ماض�یة خ�رى،أ حض�ارة يأ م�ن بكثیر أفضل وأ الكاملة
 يأ یطم�ح الت�ي العلی�ا المث�ل لىإ قربأ الیوم نھاوإ حاضرة،

 تحقیقھا".إلى  مجتمع
 م��ع الغ��رب، س��طورةأل الت��اریخي الع��رض ھ��و ھ��ذا ك��ان

 ذاإ وم�ا الی�وم، ھ�اھیجاب التي والمشاكل المخاوف لىإ شارةإ
 وامبراطوریتھ. كیانھ تھدید في ةیحقیق المخاوف ھذه كانت

 ھ���ذا ف���ي الص���حة م���ن الكثی���ر ینك���ر أن أح���د الیس���تطیع
 واخ��تالف والنظ��ام والتط��ور العل��م ش��ھد فكلن��ا .االس��تطراد
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 الخل�ق ش�ھدنا وأیض�اً  .المتقدم�ة الم�دن ف�ي المعیش�ة مستوى
 ن��واحي ك��ل ف��ي ب��داعواإل الخی��ر وح��ب والتواض��ع الك��ریم
 الحیاة.

 إیج��ابي أث��ر ل��ھ فیھ��ا واالن��دماج ال��دول تل��ك ف��ي الع��یشو
 االس��تقامة یحت��رم لم��ن خصب��األ تجاھل��ھ، الیمك��ن وعجی��ب

 خص��بة وبیئ��ة تناغم��اً  س��یجد ن��ھفإ الق��یم، ویق��دس والمب��ادىء
 درج�ات لىإ بھا واالرتقاء المبادىء ھذه رعایة على تساعد
 الت�ي الشخص�یة والحق�وق الحریة بسبب ،سمواً  وأكثر أعلى
 فردی�ة وق�یم بمع�اییر اصاً خ مجتمعاً  یخلق نأ في للفرد تتیح
 دكتاتوریة. وأ تضییق وأ خارجي تأثیر دون من

 وب���الغ م���دمراً  تأثیرھ���ا یك���ون اآلخ���ر، الط���رف وعل���ى
 وشخص��یة ثابت��ة قیم��اً  الف��رد ذل��ك الیمتل��ك عن��دما الخط��ورة
 الغرب��ي المجتم��ع ف��ي ال��ذوبان مص��یرھم ھ��ؤالء واض��حة،

 وب�الرغم الخارجی�ة، المظاھر على والتركیز الذات ونكران
  مثلھ." كغربیین" الغربي المجتمع الیتقبلھم ذلك من

 ورقع�ة وت�اریخ وبیئ�ة وعقیدة تاریخ یجمعھا أمة فالغرب
 آخ�ر أح�د يأل ال الیمكن وأعراف خالقوأ وعرق جغرافیة

 ح�اول، مھم�ا" غربی�اً " یص�بح نأ آخ�ر بمعنى وأ یتبناھا نأ
 الجسم. في الغریبة الشوائب لفظتُ  كما لفظیُ  سوف فھو

 وأ وكران����ياأل وأ االنكلی����زي وأ یرلن����دياأل فالمھ����اجر
 اللحد. لىإ المھد من" أوربي" صلباأل ھو الفرنسي

 والعبقری�ة العل�م ف�ي القم�ة وصلت التي الحضارة ھذه نإ
 بأع���دائھا ول���یس بنفس���ھا نفس���ھا دم���رت الدولی���ة، والھیمن���ة
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 بالحری��ة دمرتھ��ا ،)قلی��ل بع��د ع��دائھاأ ل��ىإ رج��عأ وس��وف(
 والعلم.

 والدراس����ات العل����م تط����ور ك����ان حی����ث..  ب����العلم وألب����دأ
 بعظم�ة یم�اناإل ل�ىإ ندةتسم البدایة في واالكتشافات بحاثواأل

 الع�دل لتحقی�ق الك�ون ھ�ذا تس�خیر عل�ى نساناإل وقدرة الخالق
 الحق��ائق لكش��ف وت��وغلھم العل��م زی��ادة م��ع ولك��ن..  والمس��اواة

 دراكھ��مإ ع��ن البع��د ك��ل وبعی��داً  محی��راً  الك��ون ب��دا لغ��ازواأل
 بأنھ�ا یعتق�د ك�ان حق�ائق م�ن لی�ھإ توص�لوا لم�ا مناقض�اً  اً حیانوأ

 ثابتة.
 طیعتسن شيء نبلأ ھي الحرة رادةاإل نإ: "دیكارت یقول

 ہلل مس�اوین مع�ین س�لوبأ ف�ي تجعلن�ا نھاأل وذلك نملكھ، نأ
 رعایاه". كوننا من وتستثنینا

 م�ن وغیرھا النفس وعلم والبیولوجیا الوراثة علم جاء ثم
 وكانت سماوي، كمخلوق نساناإل مفھوم دمرت التي العلوم
 وكنتیج��ة..  العل��م ع��ن وانفص��امھ ال��دین س��قوط بدای��ة تل��ك

 لحاد.اإل كان..   طبیعیة
 والحقیق���ة متناقض���اً  والعل���م محی���راً  لغ���زاً  الك���ون أص���بح

 قاتمة. رمادیة
 الس��تمرار تھدی��د وأعظ�م البیئ��ة عل��ى عال�ة العل��م وأص�بح

 الثقیل��ة الص��ناعات مواردھ��ا أنھك��ت نأ بع��د رضاأل كوك�ب
 والم�اء عقیم�ة والتربة ملوثاً  الھوء صار الضخمة، واآلالت
 الطبیع�ة وب�دأت ،والطاق�ة وزوناأل مش�اكل وبرزت شحیحاً 
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 م�ن الناش�ئة الطبیعیة الكوارث بسبب تتغیر للعالم الجغرافیة
 الطبیعة. انتھاك

 الت�ي س�لحةاأل صناعة ھو العلم، بھا تسبب جریمة وأكبر
 ص�بحوأ خرى،أ صناعة يأل فةمضاع أضعافاً  تطورھا بلغ

 وأ بیولوجی�ة وأ ذری�ة قنبل�ة بس�بب بالفن�اء مھ�دداً  كل�ھ الكون
 السویة. والضمائر العقول تدركھ ال ما وأ ھیدروجینة
 ھ�ذه حی�ازة عل�ى بض�راوة تتن�افس ال�دول جمیع أصبحت

 لتمتلكھا. ضخمھاوأ المیزانیات عظمأ وترصد سلحة،األ
 وكان�ت المس�یحیة س�مبا نھض�ت عن�دما نھ�افإ الحریة، أما
 نس��ان،اإل حق��وق واحت��رام العلی��ا نس��انیةاإل الق��یم ىإل�� ت��دعو

 بالملوك تطیح نأ فاستطاعت الذاتیھ، والمسؤلیة والمساواة،
 والص�ناعة ال�ذات تط�ویر ل�ىإ والتوجھ قطاعیةاإل نظمةواأل

 وكلم�ا خ�رى،األ العل�وم ومختل�ف الحرفیة والمھن والتجارة
 ك�ل ف�ي ث�رهأ بل�غ الذي االقتصادي النمو ازداد نساناإل تقدم

 الحیاة. نواحي
 ل��ىإ الحری��ة انقلب��ت یم��ان،اإل وس��قوط ال��دین غی��اب بع��د

 وع�ادات ح�ق لك�ل وانتھ�اك مب�االة وال نانی�ةوأ وفحش فساد
 وشریعة. عرافوأ

 مع الغرب، كل في واضحة المنذرة شاراتاإل صبحتوأ
 واالس�تھالكیة االجتم�اعي، التفك�ك عل�ى كثی�رة دالئل وجود

 الشخص����یة نانی����ةواأل والتواك����ل، واالنحط����اط، القس����ریة،
 النفس. ظلمات لىإ والتراجع الساحقة،
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 مع���دالت ارتف���اع النفس���ي، الت���ردي ھ���ذا حص���یلة وك���ان
 واالنتحار العقلیة مراضواأل والمخدارت االكتئاب مراضأ

 الثالث. العالم ودول المتخلفة مماأل بكثیر تفوق بنسب
 عل��ى ب��الغ أث��ر ومص��داقیتھا الدیمقراطی��ة النتح��ار وك��ان

 لھ�ذه والحاقدین عداءاأل من الكثیر فبرز العالم، شعوب بقیة
 ، خصوص�اً فرضتھا التي والقوة االستعمار بسبب الحضارة

 لنھ�ب واللیبرالی�ة الدیمقراطی�ة س�مبا الثال�ث العالم دول على
 مس�تھلكة دوالً  وجعلھ�ا علمائھا ومصادرة الطبیعیة خیراتھا

 س��وق أفض��ل تبق��ى لك��ي ،نت��اجواإل التص��نیع عل��ى تق��وى ال
 مواردھا. على والسیطرة منتجاتھا لتصریف
 وص��ار رھ��اباإل ظ��اھرة ترعرع��ت س��اساأل ھ��ذا وعل��ى

 مریكی��ةاأل لل��دول ومرعب��اً، خصوص��اً  ض��یقاً  مكان��اً  كل��ھ الع��الم
 الت����دابیر ش����دة بس����بب حریتھ����ا تزعزع����ت الت����ي وربی����ةواأل
 المعادیة. والھجمات رھاباإل من خوفاً  منیة،األ

 كثرھ�اوأ الغ�رب ع�داءأ أبغ�ض والفاش�یة الشیوعیة كانت
 الع�دو معلن وغیر مبطن بشكل سالماإل أصبح والیوم.. مقتاً 

 والغربیة!!. مریكیةاأل االمبراطوریة یھدد الذي الجدید
 یطلق��ون خاص��ة فئ��ات یش��مل الرس��مي الخط��اب نأ م��ع
 من وغیرھا المتطرفة، سالمیةواإل سالمیةاإل الثوریة علیھا
 ش��نوھا الت��ي" الرس��میة" الح��رب أن الإ المبتدع��ة، ینواالعن��
 وحت�ى 1990 ع�ام الخل�یج ح�رب م�ن ابت�داءً  المسلمین على

 الم��دنیین م��ن ض��حایاھا عظ��موأ ومعلن��ة، ش��املة كان��ت ناآل
 عل���ى القض���اء بحج���ة والمعت���دلین، والمح���افظین بری���اءواأل
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" الغربی��ة" والدیمقراطی��ة الحری��ة لتعم��یم وأیض��اً  رھ��اب،اإل
 البلدان!!. تلك في
 ول����یس س����الماإل ھ����و الی����وم الغربی����ة الحض����ارة ع����دو نإ

 الت�ي والحق�وق وش�ریعتھ وعدالت�ھ وحریتھ قیمھ في! المسلمین
 ل�م..  والمس�اواة الع�دل لتحقی�ق ش�رعھا التي نظمةواأل بھا آتى

 ف��ي دورھ��م وترك��وا دی��نھم عل��ى الحف��اظ نالمس��لمو یس��تطع
 م����ن ض����رار وأ خط����ر وال.. میت����اً  تف����اعلھم وص����ار الحی����اة

 موات!.األ
 والت�زول التم�وت الت�ي الحنی�ف ال�دین ھذا مبادىء لكنھا

 تحری��ف ل��ىإ تتع��رض ول��م بش��ر، ص��نع م��ن لیس��ت نھ��األ
 الح�ق عن یبحث من لكل ومتوھجة ناصعة وبقیت وابتداع،

 نسانیة.اإل الكرامة وینشد
 ع�دوھا عل�ى تنتص�ر نأ الغربی�ة الحض�ارة تس�تطیع فھل
 والسوفیتیة؟ النازیة على تغلبت كما الجدید
 ف��ي الی��وم نعیش��ھ ال��ذي ال��دامي الص��راع عن��وان ھ��و ھ��ذا
 نسانإ حرب..  ومبادئ فكارأ حرب نھاإ..  والغرب الشرق
 وتق�دمھا الغ�رب ث�روات طعتتس لم ومھمش وضائع مشوش
 النفس�ي االس�تقرار ل�ھ وتوفر تسعده نأ واالقتصادي العلمي

 الت��ي" ال��روح" ی��ھإل ت��رد الت��ي الحقیق��ة ع��ن یبح��ث نطلقف��ا
 الحریة. وفوضى العلم وانفصال بالمادة اغتیلت
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نا بخير
ٔ
 ا
 

 

 

الیستطیع البشر العیش بدون وجود معنى 
 رواحة، بدون ھذا المعنى تموت األللحیا

 ترنیمة
 

أو  ،و لقین�ي ص�دیقأكلما سألني س�ائل  ،دھا لیل نھارأردّ 
على رسائلي.. ولس�ان ح�الي یق�ول  و رددتُ أحد ل بي أصاتّ 
 !!بخیر لستُ  ،ال

 أحد. ختنق بھا فال یسمعنيأ
ن�ي لس�ت قول لك إلمرة وأعترف لك ولو أرید أن أأمي.. 

ثقلتن�ي ب�ال ل�ف وال دوران.. وأرم�ي بھم�ومي الت�ي أبخیر.. 
 فأصمت. ..فأشفق علیك وآثر السكوت
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ج یش��بھ ش��يء س��وى ض��جی س��مع ص��وتي، الأأتكل��م.. ف��ال 
 ات مبھم���ة بلھج���ة الص���ونح���ل یط���ن ف���ي أذن���ي وأدبی���ب ال

 فھمھا.أ
عین�ي ش�یاء، والض�باب یم�أل أرى.. الناس والطری�ق واأل

 بال معنى. اً وخطوط اً شباحال أفال أكاد أمیز إ
ستجدي حفنة ھواء أي .. ببطء والضیق یوجع صدري كأنّ أتنفس

 من حولي.
ن تحایل�ت ، ف�إاالستس�الم اً رافض� اً ویبقى عقلي یقظ ..أنام

معتم�ة تس�لب عقل�ي وتفت�ت ح�الم علیھ وقع�ت ف�ي غیاھ�ب أ
 لھ��ث بھل��ع ك��أني قطع��تُ ال وأن��ا أ، ف��ال أج��د نفس��ي إروح��ي

 ي.صحراء نائیة في لیل موحش لتوّ 
 بخیر.. لستُ 

ز ال�دموع ف�ي ح�د یمیّ�یك�اد أ ف�الالتمثی�ل  ف�ي لكني برعت
 عیني.
قولھ�ا بص�دق والف�رح یم�أل أ اً زلت أذكر أني كنت یوم� ال

 كوني.
تمص��ت شخص��یة البش��ر عن��دما دخل��ت س��رعان م��ا اقث��م 

 رَ نقابھا ع�ن وج�ھ مخی�ف ل�م أ وكشفت ھي ،مسرحیة الحیاة
 غیره بعدھا.

  ردد مثل بقیة الببغاوات:أن أ متُ فتعل
 أنا بخیر..

 ..بخیرأنا 
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 بعد ذلك. اً صبح حقیقة وصدقأ .. لكنھاً في البدایة كان كذب
 سمع.یھمني ما أرى وألم یعد 

 لفرح والحزن.لم یعد یھمني ا
 لم یعد یھمني الجوع والحرمان.

 ن.ویام والسناألولم تعد تقلقني 
 أنا بخیر.. في جمیعھا.

 صار عندي ما یسكنھا ویسكن نفسي.
 .یمان.اإل

ك��ان أم  اً حق�� ،یم��ان ب��أي ش��يءنس��ان اإلعن��دما یمتل��ك اإل
تتملكھ الحیاة وتلعب ب�ھ ال�ریح كیفم�ا  اً یعود ضعیف ال ،باطالً 
 مامھ.أ اً یقف عائق اً فال شيء یغلبھ وال حاجز ،تشاء

 كثرھ�ا نق�اءً یم�ان وأأعلى درجات اإل متلكتَ إن ا فما بالكَ 
 !وسحراً 

.. والب���ائس اً .. والض���عیف قوی���اً یم���ان یجع���ل العب���د ح���رإ
 ونعمة. .. والمحنة منحةاً سعید
 دام قلبي ینبض بھا.. فأنا بخیر. ما

 معناھا.لم والحزن األالحیاة رحلة عابرة.. و
تحك�م أحزان�ي وأ روض فی�ھأفھمتھا.. بعد مشوار طوی�ل 

 بمنعطفات القدر.
 بخیر. اكون دومً .. وأمنھا سخرأبتسم وأصرت 
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ال ل�ھ إإخر كلمات بعد ال النسان أن یختار آستطاع ااولو 
 لقلت الحمد ہلل أنا بخیر. ،هللا
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 قلبين بين

 
 

 شيء كل نتأو شيء كل تمنح ال الحیاة
 ترنیمة

 
 ف��ي ونح��ن التقین��ا س��نوات ع��دة وقب��ل ی��اماأل م��ن ی��وم ف��ي
 الشباب. وعنفوان العمر ربیع

 عوالمن��ا خ��تالفا م��ن ب��الرغم..  اً وانطالق�� وعفوی��ة س��حراً  ك��ان
 ونروي بعضنا نستكشف جمیلة فصوالً  قضینا وطبیعتنا، وسجایانا
 أحالمنا. ينونب قصصنا

 مختلف�ة س�تكون حیاتن�ا ب�أن توقعن�ا حینم�ا ساذجین كنا كم
 المش�كالت كل من مستثنون نناوأ حولنا، من وكل ناأبائ عن

 مأ نمن�افقی نخ�رواآل ك�ان وھ�ل! ومت�ین ص�ادق مابیننا نأل
 الیشعرون!!. نھمإ

 المش��اكل وتتس��لل الح��ب یخف��ت النوای��ا أعظ��م م��ع ولك��ن
 الجفاء. ویبدأ الھموم وتتراكم التواصل ویتعطل
 الخطأ؟ وأین ولماذا؟ كیف؟
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..  أحاسیس��ي تستش��عر نأ ری��دوأ أفك��ارك أق��رأ نأ تری��د
 تقلب���ات ع���ن تتغاف���ل نأ وأری���د انش���غاالتك تفھ���مأ أن تری���د

 تس�اعدني نأ ری�دوأ دوم�اً  راضیة أكون نأ ترید..   مزاجي
 وأری�د النصائح تقدیم عن توقفأ أن ترید..  البیت أعباء في

 الحلبة ھذة في وندور..  سؤال غیر من احتیاجاتي تدرك نأ
 طاقاتن��ا تس��تنزف استس��الم، وال مل��ل دون م��ن ع��دة س��نوات
 حقوقنا!. كل یحفظ نأ یجب كان الذي وحبنا وأیامنا
 ونق���یّم أنفس���نا فیھ���ا نراج���ع لحظ���ة نتوق���ف أن دون م���ن

 حیاتنا!.
 فل�ن ،رؤوسنا في یدور كما تضحیة لىإ مراأل یحتاج لن 

 ھم��اكلی وأ الط��رفین ح��دأ م��ن وخض��وعاً  خنوع��اً  الإ یك��ون
 واح�د كل یجعل سحري حل ھناك یكون ولن بسالم، للعیش

 الیمكن...  خراآل من نسخة منا
 بأنن��ا ویق��ین یم��انبإ ونعت��رف ونق��ر ونفك��ر نتأم��ل نأ علین��ا

 م�ا نوإ ،ج�ذریاً  اختالف�اً  نمختلف�ا ولكننا واحد جنس من نكائنا
 طبائعن��ا خ��تالفا بس��بب للغای��ة طبیع��ي أم��ر حیاتن��ا ف��ي یح��دث

 مور.لأل الشاملة ونظرتنا وتكویننا
 م�اخلق نغی�ر نأ لس�فاھة نھ�اإو مخطئ�ة، ولست فیك عیب ال

 غی��رأ نأ س�تطیعأ وال مرأةك��ا كی�اني تغی��ر نأ تس�تطیع ال..  هللا
 وال نس��توعبھا - اختالفاتن��ا نفھ��م نأ نس��تیطع ولكنن��ا رجولت��ك،
 وت����ؤمن بعض����نا م����ن تقربن����ا مھ����ارات ونكتس����ب - نغیرھ����ا

 احتكاك. وال اصطدام دون من احتیاجاتنا
 فلنحاول ..
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 ن�ابع وھ�ذا ومش�اعر، حس�اسبإ الحی�اة أعیش..  مرأةا أنا
..  رش�ادواإل والرعایة الحب أولویاتي. نثویةاأل طبیعتي من

 ب�الكالم، واحتیاج�اتي ھم�ومي فراح�ي،وأ أحزاني عن أعبر
..  ومایش��غلني ص��دري ف��ي م��ا ف��رغوأ فض��فضأ نأ ح��بأ

. عن�دكعم�ا  یختل�ف تعری�ف لھ�ا حی�اتي ف�ي الصداقة ولذلك
 ماعن�دي، ك�ل خ�واتيوإ م�يأل بوحأ نأ صغري من تعودت
 س��راريأ تعل��م مقرب��ة ص��دیقة ل��ي ص��ارت كب��رت وعن��دما
 محلھ�م تح�ل نأ ردت�كأ تزوج�ت نأ وبع�د بعالمي، ومایدور

 كما وتقدیر ھتمامبا إليّ  وتنصت ثرثرتي تتحمل نوأ جمیعاً 
 صدیقتي. تفعل كانت
 في استرسالي غیاھب في وتتیھ مبھماً  كالمي لك یبدو قد

 بالمل��ل تش��عر وق��د! فترتب��ك المس��تقبل، والحاض��ر الماض��ي
 ح��الً  ل��ي تق��دم نأ التس��تطیع ن��كأل والعج��ز بال��ذنب وأحیان��اً 

 یسعدني!!.
 ومادی���ة، حس���یة بم���دركات الحی���اة تع���یش..  رج���ل أن���ت

. ھ��دافكأ ھ��ي والنت��ائج والحل��ول ولیات��كأ لیس��ت حاس��یساأل
 الحل�ول تق�دیم عل�ى وقدرتك بقوتك تعتز نكأل الكالم التحب

 یح���ل نأ من���ك ین���تقص وق���د لمش���اركتك ملجئ���اً  تحت���اج وال
 غیرك. أحد مشاكلك

 وأ بمب��اراة نفس��ك وتش��غل والس��كوت االنس��حاب تفض��ل
 ویقل�ق فك�رك یش�غل لم�ا ح�الً  تج�د حت�ى الخروج وأ برنامج

 وأ كالم دون من طبیعتك لىإ ترجع تطمئن وعندما راحتك،
 توضیح!.
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 بالھ�دوء ون�نعم حالمن�اأ نحق�ق أن نری�د.. مع�اً  ناآل ولكننا
 فكیف؟..  وآمناً  سعیداً  بیتنا ونجعل واالستقرار

 ل�ك س�أبوح ب�أني التتوق�ع..  ل�ي واس�تمع انتباھك منحنيا
 بع���ض وأ مص���طنع اراستفس��� وأ ب���ارد س���ؤال م���ن م���ابقلبي
 ل��ي وتظھ��ر ب��ذكائك ثقت��ي تكس��ب نأ علی��ك. مجامل��ة كلم��ات

 واللباق��ة التم��رین م��ن لكثی��ر یحت��اج وھ��ذا بص��دق اھتمام��ك
 ل�يإ ق�ربأ لتكون اكتسابھ تستطیع ولكن علیھ تفطر لم نكأل

 صدیقتي. من
 كالم�ي تأخ�ذ وال نفس�ك تتعب فال حلول لىإ بحاجة لست

 مرھف��ة آذان��اً  إال ری��دأ ال ن��يأ وتأك��د وش��كوى، اتھ��ام ن��ھكأ
 معنویة. ومساندة لمشاعري اً وتصدیق

 مش�كالتي م�ع وتعاطف ،وشكوكي وھاميأل تتركني ال
 ظھ�ارإل البی�ت ف�ي بس�یط بعم�ل شاركتني نإ یضیرك وال

 معن��ى م��ن الص��غیرة م��وراأل لھ��ذه ك��م تعل��م فل��و محبت��ك،
 م��ن تس��خر وال بخطط��ك أش��ركني عن��دي، وض��خم كبی��ر

 مع���ي وتكل���م تت���أخر ف���ال بحق���ي خط���أتأ نوإ. مش���اعري
 خذلك.أ ولن وحنان بصدق
 بس�یطة، ھدی�ة وأ ص�غیرة بمفاجأة مشاعرك عن لي عبر

 ترن�ي ل�م نإ م�ایرام غی�ر عل�ى كنت نإ تسألني نأ تنسَ  وال
 ھمي. وتزید علي تحكم ال یعجبك، بمزاج

 ش���عركأ ول���ن لالنع���زال حاجت���ك س���أتفھم ب���أني وأع���دك
 المجانی��ة، النص��ائح وتق��دیم انتق��ادك ع��ن س��أتوقف بال��ذنب،

 غی�ر م�ن تزانب�ا الس�لبیة بمش�اعري ل�ك بوحأ نأ وسأحاول
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 ف���ال بوض���وح دعم���ك واطل���ب س���أتكلم اس���تھجان، وال ل���وم
 ق�درأ نأ نس�ىأ ل�ن برأس�ي، ی�دور وما الغیب لقراءة تضطر

 خطائك.أ عن والتغافل نجازاتكإ على والثناء تعبك
 الثق�ة أمنح�ك ال�دالل، وبع�ض واالحترام الرعایة منحنيا

 عجاب.واإل والتقدیر
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 العربي العالم في الظالم عصور 

 

 

 ألحمق أو لجاھل إال نفسھ یعید ال التاریخ
 ترنیمة

 
 بع�ض دراكإ ع�ن وض�عفت م�ؤخراً  فكري اضطرب لقد

 الض�غوط تت�راكم عن�دما فی�ھ نفس�ي ج�دأ م�رأ وھ�و الحقائق،
 أفكاري. وتربك رؤیتي تشتتتف كبیر بشكل

 طیقھ�اأ ع�دأ ول�م رأس�ي بھ�ا امتأل التي موراأل تلك حدىإ
 .خباراأل ھي

 وكأنن�ا الص�الة وق�اتأ ع�دد م�ن كثرأ بالیوم علینا تفرض
 ھذه یصنع من ونحن والنشعر، النعلم نمجدوبو وأ نغافلو

 مفبرك بشكل ھانفیظھرو! الحیة مادتھا أیضاً  ونحن خباراأل
 ك��العرائس ةملون�� آدمی��ة دمی��ة لس��ان عل��ى ومقی��ت وك��اذب

 ل��ىإ دىأ انفج�ار خب��ر تق�رأ وھ��ي كالبلھ�اء تبتس��م المش�وھة،
..  مدین��ة ش��وارع ف��ي عنیف��ة ومظ��اھرات..  قتی��ل عش��رین
 ف��ي الثقی��ل والعت��اد س��لحةباأل س��طحھا ام��تأل ب��اخرة وحج��ز
 ریاضیة بأخبار نشرتھا تختم ثم..  الغربان بالد لىإ طریقھا
 السائبة، للكالب منتزھاً  الإ تصلح ال ومالعب كالحة لوجوه

 ھ�ذه ض�د ومناع�ة حص�انة فئاتھا بكل الناس عند صبحأ وقد
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 وجھھ��ا عل��ى ترس��م الت��ي التافھ��ة المذیع��ة ولھ��موأ خب��اراأل
 العظمى!!. بریطانیا خبارأ تنقل وكأنھا عریضة ابتسامة

 ج��ام عل��یھن ن��زلأل موض��وعي مح��ور الم��ذیعات لیس��ت
 نتجرع ونحن اً قرون باتت التي العتیقة خباراأل نماإ غضبي،

 الص��ماء س��ماعناأ ف��ي وعفونتھ��ا وخزیھ��ا ومرارتھ��ا س��مھا
 ق��رون س��تة م��ن أكث��ر..  المھترئ��ة وقلوبن��ا الجام��دة وعقولن��ا

 بقین�ا ولیتنا..  الحال بھذا ونحن الجدید القرن من عاماً  12و
 ل��ةكاآل تمض��ي ولكنھ��ا وس��كتنا لھان��ت الح��ال، نف��س عل��ى

 جی�ل بع�د ج�یالً  لتس�حقنا علین�ا س�لطت الت�ي الھائلة الضخمة
 تبدیل. وال تغییر بال

 نأ نس��تحق نن��اوأ فین��ا والخل��ل العل��ة ب��أن مؤمن��ة وكن��ت
 غ�رضأل طفیلی�ات من الشعوب وترتاح رضاأل بنا تخسف

 الفوض�ى ثارةوإ غیرھا فضالت استھالك الإ العیش من لھا
 الجمیل. الكون في زعاجواإل

 الت�اریخ ل�ىإ قل�یالً  رج�عوأ ھن�ا لحظة توقفأ دعني ولكن
 . طویل�ة ق�رون من�ذ وتك�راراً  مراراً  نفسھ یكرر الزال الذي
 مخطئة. كنت نإ وتصویب تصحیح لىإ حتاجأ وھنا

 الس��ماء عن��ان ووص��لت س��الماإل رس��الة انتش��رت عن��دما
 ودخ�ل كس�رى وب�الد القسطنطینیة وسقطت اآلفاق طبقتوأ

 وفتح��و ورب��اأ وص��لوا حت��ى الع��الم ب��الد ف��اتحین ونمالمس��ل
 اس�بانیا ل�ىإ تراجع�وا ث�م فرنس�ا جن�وب لىإ ووصلوا اسبانیا

 .سنة 700 حكمھم واستمر

129 
 



 حك��م الت��ي الق�رون تل��ك ب�ین وع��ابرة بس�یطة ھ�ذه مقارن��ة
 فیھ���ا یحك���م ل���م" الت���ي الحالی���ة والق���رون المس���لمون فیھ���ا

 وازدھ�رت العل�م انتش�ر لق�د..  واس�ماً  ظاھراً  الإ" المسلمون
 والعم��ارة البن��اء ف��ي الفن��ون ب��أنواع رضاأل وازین��ت الثقاف��ة

 العلم���اء قبل���ة ص���بحتوأ..  والعی���ون والبس���اتین والح���دائق
 النتش��ال والح��رج الوحی��د الخ��الص وكان��ت العل��م وط��الب

 دامی�ة وح�روب وتعص�ب وتخلف وحالوأ ظالم من الغرب
 بوص����ایة الدكتاتوری����ة وس����لطاتھا المنھك����ة الش����عوب ب����ین

 المقدسین!!. ساقفتھموأ كنائسھم وحمایة
 خ�اءواإل الس�الم یع�م أن المجی�دة الرس�الة تل�ك ھ�دف كان

 وحصل...  كلھا الدنیا في والعدل والمساواة
 ال�دنیا ص�بحتوأ نھجھم عن الرسالة صحابأ انحرف ثم

 واس��تحلوا قل��وبھم ف��ي یم��اناإل وض��عف ،ھمھ��م ومكاس��بھا
 ل���ىإ امبراط���وریتھم فتمزق���ت نفس���ھم،أل والت���رف الس���لطة
 عقیمة. ودویالت مملكات
 ب�ین القت�ال باستمرار والخزي االضمحالل مشوار وابتدأ

 ف��ي المس��لمین وانع��زال الخالف��ة وزوال المتن��احرة كالممال��
 ووق���وف الموح���دة، س���الماإل دول��ة ع���ن وانفص���الھا اس��بانیا

 الع�رب، ب�ھ ش�غف الذي للعلم واستمرائھا قدمیھا على ورباأ
 في سبباً  كان الذي والقدر ظلمتھم نارتأ التي الشمعة فكانوا
 نھضتھم. بدایة

 والمط��احن والم��ؤامرات الدس��ائس ح��دأ عل��ى الیخف��ى
 على للحصول وروبیوناأل بھا مر التي العنیفة والثورات

 قطاعییناإل نظام من وبالدھم راضیھمأ واستعادة حریتھم
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 الش��عوب واعتنق��ت. العلی��ا والطبق��ات م��راءواأل والمل��وك
 تن��ادي كان��ت الت��ي ةیس��الفرن الث��ورة مب��ادىء المس��حوقة
 ی���اماأل وتغی���رت الدف���ة ودارت ،والدیمقراطی���ة بالقومی���ة

  الصناعیة. الثورة فكانت حوالواأل
 س��ماء ف��ي مج��رم ق��بحوأ دج�ال س��فحوأ طاغی��ة كب��رأ ب�رز
 نجاح��اً  حقق��ت الت��ي" العظم��ى بریطانی��ا" س��مبا كل��ھ الك��ون
 بالدھ���ا، ح���والأ وتحس���ین الص���ناعیة ثورتھ���ا ف���ي ھ���ائالً 

 ورباأ بلدان بقیة في الصناعي الوباء ھذا انتشر ما وسرعان
 وتراجع��ت المتق��دمین طلیع��ة ف��ي لمانی��اأ ث��م فرنس��ا فكان��ت
  ھجرة بسبب مریكیةاأل الوالیات وظھرت والبرتغال اسبانیا

 والمعیش�ة ح�والاأل س�وء م�ن ھرب�اً  الن�اس م�ن غفیرة عدادأ
 ال�دول وبع�ض والنمس�ا وبولن�دا یطالیاوإ یرلنداوإ انكترا في
 بسبب دونیة نظرة یطالیناإل لىإ ینظرون وكانوا ،فریقیةاإل
 والبناء. العمالة في شتغلوافا العلمي وتحصیلھم ثقافتھم قلة
 ل�م نھمف�إ مح�دودة والی�ات ف�ي مع�زولین وكانوا فارقةاأل ماأ

 الص�ناعیة نھض�تھا ف�ي ال�دول بھ�م ت�اجرت عبی�د س�وى یكونوا
 المكاس�ب م�ن المزی�د عل�ى للحصول  الرحیل، على رغمتھموأ
 مقوم�ات ك�ل وفیھ�ا خص�بة مریك�اأ وكان�ت خرىاأل البلدان في

 ومیاه. وبترول ومعادن فحم من الصناعي النجاح
 غی��رت الت��ي النھض��ة ھ��ذه عن��د البل��دان ھ��ذه تتوق��ف ول��م

 بع���د مھمش���اً  ال���دین ص���بحوأ..  وش���عوبھا بل���دانھا ح���والأ
 وس�لطة الكنیس�ة م�ع الغ�ابرة العص�ور ف�ي المریرة تجربتھم

 ك�ل بھا یقتلون كانوا التي المروعة حكامواأل روما في البابا
 ولوأ ،وفلس���فتھا ومبادئھ���ا الكنیس���ة راءآ ع���ن یخ���رج م���ن
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 النف�ي و الم�وت الإ یج�دوا ل�م ال�ذین والفكر العلم ھلأ ھؤالء
 تن���اھض الت���ي فك���ارھموأ اكتش���افاتھم بس���بب واالض���طھاد

 ومصالحھا. الكنیسة
 ھ��ذه عل��ى تغل��ب والوحش��یة الھمجی��ة طم��اعاأل لبث��ت م��ا ث��م

 فرنس�ا م�ع وتحالف�ت لمانی�اأ لنھض�ة انكلترا تطرب ولم الدول،
 وربی����ةاأل ال����دول ب����ین القت����ال ودام وح����دتھا، عل����ى للقض����اء

 المص��لحة س��بیل ف��ي م��والواأل ال��دماء م��ن الكثی��ر واس��تنزفت
 ث����ارةوإ والخیان����ة الم����ؤامرات وكان����ت والحك����م، والس����یادة
 حت���ى الح���روب، ك���ل ف���ي ول���ىاأل سیاس���تھم ھ���ي النزاع���ات
 اس��تقاللیتھا وتعل��ن نفس��ھا تثب��ت نأ القوی��ة ال��دول اس��تطاعت

 ل��ىإ تس��عى ال��دول ھ��ذه م��ن واح��دة ك��ل وص��ارت وس��یطرتھا،
 ش��عوبھا مص��یر ف��ي وت��تحكم تس��تعمرھا المستض��عفة البل��دان
 واالس��تغالل والتفرق��ة والظل��م الفس��اد وتفش��ي ثرواتھ��ا وتنھ��ب

 فیھا.
 الع��یش وض��نك والتع��ذیب الم��رار ل��وانأ الش��عوب ف��ذاقت

 امت�دت نأ مالبث�ت ث�م ،الس�وفیتیة وال�دول والص�ین الھند في
 وفلس�طین والع�راق وس�وریا مص�ر لىإ وجرائمھا طماعھاأ

 عل�ى الض�باع تق�ع كما علیھا فوقعت العربیة الجزیرة ودول
 الخرفان. قطیع
 ن�دلس،األ ف�ي س�الماإل سیاس�ة كان�ت كما سیاستھا تكن لم

 المح���افظین ل���ىإ والتحی���ز العص���بیة ث���ارةإو الفرق���ة فكان���ت
 لض�����رب المش�����ھورة سیاس�����تھا والمتعص�����بین قلی�����اتواأل
 ومنع��ت.. وتم��زیقھم الن��اس وتش��تیت بعض��ھا م��ع ح��زاباأل

132 
 



  

 ش��دأ والق��ومیین ب��الثوار انزل��تأ الث��روات واحتك��رت التعل��یم
 والتقتیل. العذاب نواعأ

 والنھ�ب الس�یطرة ف�ي واس�تراتیجیتھم سیاستھم كانت ھذه
 یومنا. وحتى عشر التاسع القرن منذ

 الصعداء وتتنفس شملھا تلم نأ العربیة المنطقة تستطع لم
 ثقافتھ��ا وطمس��وا كیانھ��ا وزعزع��وا علیھ��ا انقض��وا نأ بع��د

 قلبھ�ا ف�ي الیھود وزرعوا خریطتھا وغیروا ثرواتھا ونھبوا
 والحمایة. والقوة بالمال ومدوھم

 ذل��ك بع�د وروب�اوأ لمانی�اوأ وفرنس�ا بریطانی�ا نج�م ب�دأ ث�م
 لیس�تلم الب�ائس الك�ون س�ماء ف�ي جدی�د نج�م وب�زغ.. فولباأل

 م�ن المزی�د ویضمن ومعاصر حدیث بشكل االستعمار رایة
 مریكا.أ.. بلداننا في واالنتصارات المكاسب

 بالھمجی�ة ویتھمونن�ا نوالمفك�رو والع�الم الناس یلومنا مَ فلِ 
 واالنحالل؟؟ والتمزق والتخلف والتفرقة

 ك��ل ف��ي المس��تعمرین سیاس��ة ھ��ذه" زال��ت وال" تك��ن ل��مأ
 بالدن�����ا واس�����تقالل بحریتن�����ا آمن�����ا نن�����اإ مأ مس�����تعمراتھا؟

 ثرواتنا؟ ورجوع حكامنا ودیمقراطیة
 ف��ي حص��ل مم��ا بش��عوأ فص��حوأ وض��حأ دلی��ل ھن��اك ھ��ل

 المس����تترة ودسائس����ھم المس����تمرة سیاس����تھم عل����ى الع����راق
 وس��وریا ومص��ر..  الق��ذرة وح��روبھم الجش��عة طم��اعھموأ

 رقعة وكل والشیشان فغانستانوأ ولیبیا والسودان وفلسطین
 القدیم���ة ح���داثاأل نف���س تعی���د البس���یطة ھ���ذه عل���ى منكوب���ة

 الخبیثة. والسیاسة
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 غی��ر م��ن بس��الم للع��یش ص��غیرة ول��و فرص��ة لن��ا ُمنح��ت ھ��ل
 لك�ي مص�طنعة ودیمقراطی�ة مس�بقة جن�دةوأ قط�اعدیكتاتوریة وإ

 !!ونتحد ونتعلم ونبني نصنع
 خون�ة وزغلول فغانياأل الدین وجمال عرابياأل كان ھل

 االنت�داب تح�ت الع�راق یرفض لمأ جاھلین؟ مأ متقاعسین مأ
 حل�م وتحقی�ق االتح�اد س�بیل ف�ي م�ماأل عصبة لىإ االنضمام

 ردنواأل وس�وریا مص�ر حل�م ھ�ذا یك�ن ل�مأ العربیة؟ الوحدة
 س���المیةاإل الخالف���ة ع���ادةوإ الوح���دة ف���ي أیض���اً  وفلس���طین
 وربي؟واأل والبریطاني التركي االستعمار من والتخلص
 والتمزی��ق التقتی��ل غی��ر ال��دول ھ��ذه نص��یب ك��ان فم��اذا

 ال���دول وانتص���ار..  الص���ناعیة ال���دول وانتص���ار ب���ادةواإل
 المستعمرة.

 بحاج�ة یع�ودوا ل�م الت�ي العتی�دة الجیوش یملكون نھمإ نعم
 عل�ى تنزل التي والقنابل والصواریخ الطائرات بفضل لیھاإ

 تبق�ي وال ومدنھم راھموق فتحصدھم بریاءواأل العزل الناس
 س�لحةوأ الحص�ار ن�واعع�دا ع�ن أ ذر،ت� وال اً صفص�ف علیھ�ا
 الثال�ث الع�الم بل�دان على مسلطة الزالت التي والفناء الدمار

 الجمیع !! من ومرأى العالم من مسمع على
 ی�دیھمأ تلطخ�ت نأ من�ذ س�لحتھمأ فأقوى... ذلك ھمیكف لمو

 الغی��ر والكس��ب العام��ة المص��الح س��بیل ف��ي بری��اءاأل ب��دماء
 التفرقة. ھي..  المشروع
 وأ واح��د ب��دین لیتح��دوا واح��دة م��ةأ الن��اس هللا خل��ق وھ��ل

 واحدة؟ قومیة وأ واحدة لغة وأ واحد لون وأ واحدة ثقافة
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 الن�اس بلغھ�اوأ آیات�ھ جم�لأ وم�ن الخل�ق ف�ي هللا س�نة ھذه
 الإ والتقتی�ل والش�تات للتفرقة سبباً  یوماً  تكن ولم..  یذكرون

 ش��یطان ل��ىإ فتح��ول نس��انیتھإ وس��لبت فطرت��ھ تش��وھت لم��ن
 .اً عقاب یخاف وال بدین الیؤمن كاسر ومجرم أنسي

 حقیق��ة ولكنھ��ا لی��ھ،إ ألن��ا وم��ا لفرقتن��ا اً تبری��ر ھ��ذا ل��یس
 نفاس���ناأ ویك���تم ص���دورنا عل���ى یج���ثم مخی���ف وك���ابوس

 طاقاتنا. ویبدد عقولنا ویسلب فكارناأ ویشتت
 متعطشون ننافإ ن،ومقھورو نومذلولو نمنھكو نناأ ومع

..  وثقافتنا بأمتنا واالرتقاء بكرامة والعیش الحریة لىإ بشدة
. التغیی�ر ویح�دث الحم�اس ویش�عل البراكین یوقظقائداً  نرید

 بخیراتھ���ا وتنعم���ت حریتھ���ا عل���ى الش���عوب حص���لت ھك���ذا
 یم��انوإ غزی��رة ودم��اء عارم��ة بتض��حیة الإ ل��ذلك والس��بیل

 بالحق.
 نس�اناإل ویس�مو الفرق�ة وتختف�ي االتح�اد سیحصل عندھا

 شيء. كل فوق یمانھبإ
 في والمسلمین الھندوس یوحد نأ یماناإل ھذا استطاع نإ

 والس�نة الش�یعة یوح�د أن س�یعجز فھ�ل استقاللھم، لنیل الھند
 االس��تقالل رای��ة تح��ت المظل��ومین وك��ل ك��رادواأل والع��رب

 المس��تعمرین عل��ى القض��اء ث��م والمتح��الفین  الوع��اظ لس��حق
 رجعة. وال رحمة بال ودحرھم والطامعین

 علینا الحق ویضعون نانیذمو الذین المخلصین لومال أ أنا
 موجوع�ون نھ�مأل الإ وكتاب�اتھم وتصریحاتھم خطاباتھم في

 واالس�تھزاء والتأنی�ب التقریع للھجة نیئ ألم ولكن منا، كثرأ
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 ویھ��ون الحماس��ة ویرف��ع الثق��ة ی��رد بك��الم تُب��دل نأ والل��وم
 ویوح��د خ��وةاأل ویق��وي النخ��وة ویثی��ر الھم��م ویش��حذ ال��بالء
 السلمیة!. بحربھ غاندي فعل كما العباد

 ةالنش�أ من�ذ والدھ�مأ تربی�ة ف�ي الغ�رب سیاسة ھذه لیستأ
 نح�ب فلس�نا نح�ن م�اأ والمحب�ة، بالنفس والثقة التشجیع على

 والترھی�ب التقری�ع س�لوبأ نفض�ل ولكنن�ا م�نھم قلبأ والدناأ
 االنسان. وبناء موراأل صالحوإ التربیة في

 نفع���اً  ج���دىأ یھم���اوأ الط���ریقتین عل���ى ناثن���ا والیختل���ف
 !.تأثیراً  عمقوأ

 الناس". بین نداولھا یاماأل وتلك: "العباد رب یقل لمأ
 ك��ل ح��د،أل والت��دوم متعاقب��ة تك��ون والغلب��ة النص��ر نأ يأ

 دراكھ��اإ النس��تطیع ومش��یئة لحكم��ة هللا ق��درھا س��بابأل تج��ري
 أس��بابھا عل��ى ونص��بر بھ��ا یقین��اً  ن��ؤمن ولك��ن وق��اتاأل ك��ل ف��ي

 قب�ل رایتن�ا ونرف�ع كرامتن�ا ونس�ترد لن�ا یاماأل تدور نأ ونتطلع
 نسان.اإل قصة وتنتھي ستاره التاریخ یسدل أن

 مخطئة .. أكون قد
 رجعة .. دون من ولت تاریخیة حقبة ندلساأل تكون وقد
 البدای�ةھ�ي  نس�انیةاإل والفوض�ى الج�رائم ھ�ذه تك�ون وقد
 الكوكب .. ھذا لنھایة

 زف��رة آخ��ر والس��الم والع��دل الحری��ة وتص��بح نفن��ى وق��د
 الرحیل .. قبل نطلقھا
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 وان���دثرث وتفحم���ت تلون���ت مھم���ا الحقیق���ة تبق���ى ولك���ن
 رض.األ تحت لماساأل قطعة مثل ومتوھجة ساطعة

 وان.األ یحین عندما تنكشف نأ لھا والبد
 
 
 

 
 
 
 

 واحدة رحلة

 
 

 مجھولة عماقإ لىإ رواحناأ تنفلت حیاناأ
 فیھا رجعةال

 ترنیمة
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 العل��م ھ��ذه ف��ي بح��ثأ وبقی��ت نس��اناإل عل��م درس��ت ل��و
 ول�و قت�ربأ وأ كنھ�ھ ع�رفأ أن س�تطیعأل ك�نأ ل�م ماحییت،

 .. حقیقتھ لىإ قلیالً 
 ش��يء وآخ��ر الحی��اة ل��ي كتب��ت عن��دما رأیت��ھ ش��يء ولأ

 حی��اتي نف��إ الموع��دین وب��ین غادرھ��ا،أ عن��دما أراه س��وف
 جن�اسوأ ش�كالوأ وج�وه ترس�مھا عریض�ة لوحة عن عبارة

 نسان.اإل یھاأ..  جنسك بني من لوانوأ
 ُخلق��ت فق��د ث��ر،أ وأ بص��مة یت��رك نأ ب��دون ح��دأ یم��ر ل��م

 غی��رو المباش��رة عالقت��ي خ��الل م��ن حی��اتي أح��داث ك��ونلت
 وشخص��یتي وتعلیم��ي تربیت��ي ف��ي أتلمس��ھا ب��ك، مباش��رةال

 ع��زوأ نأ حقیق��ة س��تطیعأ وال وأعم��الي، وم��واھبي ومی��ولي
 نسان.اإل یھاأ فیھ دخل لك یكون ال نفسي لىإ اً مطلق أمراً 

 كلم��ا الس��راب یش��بھ وكائن��اً  محی��راً  لغ��زاً  بقی��ت ذل��ك وم��ع
 .وخیاالً  وھماً  صار منھ قتربتا

 العلم��اء وض��عھا الت��ي والفرض��یات القواع��د ك��ل فش��لت
 المعرف�ة ھ�ذه على حصلأل الحیاة تجارب من واستخلصتھا

 نسان.اإل بني مع التعامل على السیطرة في نجحوأ
 ض�عفك م�ن واس�تنكار واس�تغراب ش�فاقوإ جاللب�إ أقف 

 وق�د العمی�ق وألم�ك..  ب�ھ تتظ�اھر الذي سلطانك من بالرغم
..  كب�د ف�ي وتعیش لتُمتحن اال تُخلق فلم علیك، الدنیا تكالبت

..  ض��حكاً  ال�دنیا م��ألت ول�و قھقھات�ك ص��دقأ أن تتوق�ع فھ�ل
 مجھ��ول م��ن مع��دتك ف��ي موجع��ة آالم��اً  یثی��ر ال��ذي وخوف��ك
 تغل�ب عندما وفرحك..  شفقة وال موعد بال یداھمك ومعلوم
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 امتح�ان يأ ف�ي وت�وترك..  حی�اناأل كث�رأ في مغلوب نتوأ
 ستس�المكوا..  مكی�دة أبل�غ أو ج�وع ق�لأل تعرضت لو حتى

 وترض��ى تتع��ب نأ تلب��ث فل��ن وتم��ردت، عترض��تا مھم��ا
 طموح��ك ل��ك ت��زین الت��ي وأحالم��ك..  عن��ك رغم��أ بالق��در

 الدھر. مدى باق وكأنك نجازاتكوإ
 مم��ن وتھ��رب ب��واباأل تغل��ق نأ تق��رر عن��دما..  ونفس��ك

 فینقل�ب.. الب�ال وراح�ة م�انباأل أغرت�ك بعزل�ة وتتلذذ حولك
 وھ���ذیان بأطی���اف ودنی���اك رأس���ك ویم���أل الب���ال ھ���ذا علی���ك

 یرحل�وا نأ بھ�م وتص�رخ ی�دیك بكلت�ا بقوة تدفعھا..  الینتھي
 وھ�و رتف� ی�نأ ل�ىإ ولك�ن..  لتھ�رب بالنوم تتظاھر ثم عنك،
 ھمأ ونسیت العالم غلبت نكأ تصورت نأ بعد بداخلك یعیش

 نفسك...  فیھ من
 س���فینة ف���وق وت���راك ق���دارواأل الفص���ول علی���ك تت���والى
 والیھدأ. الیكن بحراً  تصارع متواضعة

 ھ���ي حیات���ك ف���ي أث���راً  كثرھ���اوأ الفص���ول ھ���ذه قس���ىوأ
 مرارتھ�ا تستش�عر لن نكفإ!!  - تعیسة كانت نوإ - طفولتك

 ف��ي والفھ�م دراكاإل برحل��ة وتب�دأ الطفول��ة تغ�ادر نأ بع�د الإ
 الحیاة.
 قلب��ك ویش��رح یفرح��ك اً حقی��ر مأ اً ص��غیر ك��ان أم��ر ف��أي
 الماضي التعیش ببساطة نكأل..  الودیع الطفل یھاأ الصغیر

 یدیك. بین بما الإ والتأبھ..  المستقبل ترى وال
 على حنان لمسة وأ أمك، من لضمة وعمق بصدق تبتھج
 جدی�د، ثوب وأ شقیة، مغامرة وأ صغیرة، حلوى وأ رأسك،
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 عج��بأ وم��ا..  ق��زح ق��وس ب��ألوان الحی��اة تجع��ل أغنی��ة وأ
 ق�اموس ف�ي لیس�ت وكأنھ�ا ذىواأل ل�ماأل نس�یان على قدرتك
 حیاتك.
 العفوی��ة حركات��ك ك��ل ف��ي ب��دیع.. وط��اھر.. ب��رئ.. نق��ي

 اال الیغلبھ�ا الت�ي طاقتك و العذب وحنانك الصادق وكالمك
 والتعب. النعس

 مالك��اً  رأی��ت ن��يأ ل��و..  الص��غیر یھ��اأ ن��تأ مخل��وق يأ
 واألروع. األجمل نكأ لقلت وألفتھ،

 یك�ن، لم وكأنھ ھذا كل تودع أن نذارإ سابق وبدون التلبث ثم
 بزھ�و تنظ�ر ن�توأ التس�جیل ش�رائط وأ لبوم�اتاأل في الإ التراه
 نأ تس�تطیع ل�و وتتمن�ى ن�ت،أ ھ�و ال�ذي المخلوق ذلك لىإ وفرح
 الفراش�ات تصطاد كنت كما..  الحلم ذلك من واحدة بثانیة تمسك

 وسرور. بفخر ثانیة مرة الحریة لتھبھا الجمیلة
 وفتوت�ك بلوغ�ك عل�ى الن�اس ویھنئ�ك الحی�اة بواب�ة تعب�ر نإ وم�ا

 بماض��یھا..  وش�قائھا بنعیمھ��ا..  ومرھ�ا بحلوھ��ا  الرحل�ة تب��دأ حت�ى
 حاضرھا!. ماتذكر ونادراً .. ومستقبلھا
 نأ التلب���ث ث���م.. التن���افس حلب���ة وت���دخل.. الس���باق ویب���دأ
 حس��ب عل��ى الرذائ��ل م��ن متفاوت��ة اً ونس��ب الوحش��یة تحت��رف
 دنیوی���اً  ك���ان نوإ.. الف���وز ف���ي الجامح���ة ورغبت���ك غنائم���ك
.. وض��میرك ش��رفك حس��اب عل��ى ك��ان نوإ.. ك��ذلك وأغلب��ھ

 لك�ي تس�حقھم نأ علی�ك ك�ان غی�رك ألجساد جسراً  كان نوإ
 وتفوز!. ..نتأ تعبر
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 التج��د النعج��ة، تق��اد كم��ا تق��ودك الرغب��ات ھ��ذه وتظ��ل
 ن�توأ عشرة، لك ظھرت واحدة قاومت كلما خالصآ لنفسك

 ماترید تنسى وحقیقة وخیال وھبوط وارتفاع وجزر مدّ  بین
 حی�اة تش�بھ وادعة حیاة لىإ السبیل وكیف المصیر ینأ لىوإ

 عشتھ. الذي الطفل ذلك
 م�رض بأبس�ط الق�وة ھذه وتزول الجبروت ھذا یختفي ثم

 فینكس��ر وج��اع،واأل الماآل م��ن اً لوان��أ فیھ��ا تص��ارع وعل��ة
 قریب����اً  وترج����ع بص����یرتك وتحت����د نفس����ك وتھ����دأ س����لطانك
 قصرت. أم طالت - مؤقتة لفترة.. لفطرتك

 تتحاش���اه كن���ت ال���ذي والموع���د الرھی���ب اللق���اء ذل���ك یك���ون ث���م
 مذھول، خرس،أ نتوأ..  الموت مع بوجھ اً وجھ لتقف منھ وترتعد

 نت!.أ الإ الیعرفھ لمأ وفیك
 النھایة .. تكون ولیتھا
 كت�بأ نأ س�تطیعال أ مك�ان ف�ي..  ط�ویالً  االنتظ�ار علیك

 تكون!. حال بأي دريأ وال عنھ
 النھایة .. أیضاً  ولیتھا

 خ��رىأ حی��اة بدای��ة ولكنھ��ا نس��انیةاإل خأ ی��ا نھایت��ك نھ��اإ
 الحی�ة الكائن�ات عرفت�ھ موق�ف وأص�عب شدأ في فیھا ستقف

 دف���اترك ف���ي وس��طرتھ مانقش���تھ لك���ل ش��دید حس���اب ف��ي.. 
 نأ تس���تطیع ل���ن ن���كأل ،"استنس���ختھ" حرىب���األ وأ القدیم���ة

 النسخ !!. في واحداً  حرفاً  تسھو
 رم�ق خ�رآ ل�ىإ صالحیتھ تنتھي ال الذي الحلم ھذا ویبقى

......  الھ�الك م�ن والنج�اة ھوالاأل تلك كل من بالخالص.. 
 والفوز.

141 
 



 ن�ھإ..  س�راباً  یك�ون ول�ن تضل ولن تخدع لن المرة وھذه
 حقیقي. فوز

 مثیل. وبھائھ ورونقھ لجمالھ لیس
 نسان ...اإل یھاأ بسالم ستعیش حیاتك في مرة ألول
 م�ن اً نقی� الص�در، سلیم المحیا، جمیل الوجھ، رنض العین، قریر

 عیب. كل
 والكائن��ات ك��واناأل رب س��تلقي حیات��ك ف��ي م��رة وألول
 المطلق. والجمال
 بأم�ان الب�ر تص�ل نأ استطعت نإ قلبي عماقأ من أھنئك
 حب��ي عظ��یم خ��القي فبل��غ....  مع��ك أك��ن ل��م نف��إ..  وس��الم

 قلب�ي غم�ر قد..  للحب تفسیر من الدنیا في ما وكل ومحبتي
 معك. عمألن عماليأ تسعفني لم ولكن..  كیاني وقَلب
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 والعار..  النار عاصفة

 

 

 حشاءاأل یقتلع أحد بھ الیشعر زلزال ھناك
 نبض بال اً جامد الفؤاد ویترك

 ترنیمة
 

 ظلمة أشد سحیق مكان في الملف ھذا أدفن أن تمنیت لطالما
 أفلح!. ولم... ظلمتھ من
..  حی���اتي خارط���ة غی���رت..  والجب���ال البح���ار جت���زتا

 الثل����وج م���ع تآلف���ت..  رضاأل بق���اع أقص���ى ل���ىإ ھرب���ت
 وتلس�ع قائظ�ة ش�مس تظلن�ي الص�حراء، بن�ةا وأن�ا والصقیع

 ملتھبة. حرارة يّ قدم
 وأفك�اري وتخصصي وشھادتي ھیئتي شيء، كل غیرت

 ك�ان بما قسراً  تّذكرني مالمح الإ یبق ولم وبلدي وأصحابي
 متباعدة. فترات في

 ومتابع���ة خب���اراأل أھج���ر نأ ق���ررت غ���القاإل أُحك���م ولك���ي
 أذن�ي ل�ىإ ینفذ ال صماء عیشأ أن ما حدٍ  لىإ ونجحت حداثاأل

 أسمعھ. أن أحتاج ما الإ
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 وغرف��ة غرفت��ي تفاص��یل ذاكرت��ي م��ن أمح��و أنب�� نجح�ت
 ن�ھأ أظ�ن كنت بیت في والحدیقة والمطبخ والمكتبة الجلوس

 كلھ!!. العالم علیھ یتآمر نأ ببالي یكن ولم كلھ، العالم
 ثنای�ا م�ن ستئص�الھا م�ن الب�د وك�ان كثی�رآاً  ذكراه أثقلتني
 الحیاة. قید على بقىأل أحشائي

 نأ یص��عب كثی��ف ض��باب خل��ف ش��يء ك��ل ذھ��ب ض��محاللھوبا
 ت��اریخ الش��وارع، أس��ماء معلم��اتي، ص��دیقاتي، مدرس��تي، أص��لھ،

 شقاوتي. یاموأ تخرجي،
...  یج�ب مما كثرأ أفھم وصرت وأقراني عمري ستبقتا

 نس�اناإل..  أدرك�ھ نأ أس�تطیع ول�ن أعجزني واحداً  أمراً  الإ
 نس��انإ س��اعة ك��ل ف��ي ھ��و ال��ذي الخ��ارق المخل��وق ھ��ذا.. 

 آخر!!.
 قب�ل أب�ي رحی�ل ث�ورتي، ف�ي السبب كان أیھما دريأ وال

 م�ن شھرین بعد العراق رحیل أم تخرجي، من امتحان آخر
 س�ما علیھ�ا أطلق�وا الت�اریخ، عرفھ�ا حرب أبشع في فاجعتي

 ف���ي ھولی���ود ص���یحات آخ���ر وكأنھ���ا" الص���حراء عاص���فة"
 للعالم. أمریكا تقدمھ سینمائي نتاجإ أضخم

 الش��يء یك��ون وق��د الص��میم، حت��ى وحقیق��ي مخی��ف س��ما
 الحرب .. تلك في الوحید الحقیقي

 غبارھ�ا والی�زال ش�يء عل�ى تذر ولم شيء بكل عصفت
 .ودماراً  خراباً  رضاأل یمأل

 أق��تحم أن ق��ررت ولكن��ي أق��ول بم��ا الكثی��ر أُوج��ع ب��أني أعل��م
 أروق��ة م�ن.. یُغل�ق نأ ی�أبى ال��ذي المل�ف ھ�ذا وأخ�رج الض�باب
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 ذاكرت�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي.
 عقوب�ة م�ن مایس�تحق ین�ل ل�م طلی�ق ح�ر والمج�رم یُغلق وكیف

 ط��ور ف��ي والت��ي الحدیث��ة أس��لحتھ ك��ل ج��رب نأ بع��د وج��زاء،
 أج�ل م�ن البایلوجی�ة وجراثیمھ لوجیةوالتكن وعبقریتھ التجریب

 الدیمقراطی��ة س��مبا دف��ین وحق��د نفرادی��ةا ومص��الح م��ال حفن��ة
 نسانیة!!.واإل والحریة

 عن�دي – اً س�ابق – نسمة ملیون عشر سبعة من أنا وحدي
 والیحتملھ�ا عق�ل الی�دركھا مص�یریة قص�ص س�بع من كثرأ

 ل�ىإ وأن�زل سأعفیكم ولكني الحرب، تلك سببھا كان وجدان
 ل�ي یك�ن ل�م.. لض�حایاھا وتخلی�داً  ل�ذكراھا وف�اءاً  فقط واحدة

 ف�ي معھ�م الی�وم لكن�ت الوإ كث�ب عن الشھادة غیر فیھا دور
 علیین.

 ث�موإ كب�رى خیان�ة نس�یانھم ولك�ن لي ماحصل تناسىأ قد
 عظیم.
 وتش��ق اآلذان تص��م الت��ي ص��واتاأل تل��ك مناس��ئ ق��د كن��ا

 كل من الموت ننتظر ،اً وعذاب رعباً  الدنیا وتمأل الكونكریت
 قریب ملجأ ىإل البیت نترك نأ قررنا  .لحظة كل وفي جھة
 النس�اء م�ن والن�اس الحش�د م�ع السكینة وبعض ماناأل حیث
 السن. وكبار طفالواأل

 م��ع الض��وئیة ش��ارةاإل وص��لت عن��دما نملج��آ ھن��اك ك��ان
 عل�ى خ�رواآل الیم�ین عل�ى واح�د الغروب، وقت بقر أھلي

 ص�غراأل يّ وأخت� أم�ي س�ألت ن�ذھب؟ واح�د أيإل�ى . الیسار
 مني.
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 ھن�اك حی�ث الیمین، على الذي عن یسر بما سمعنا قد كنا
...  للش�عر مجفف�ات وحت�ى التس�لیة، نواعأ وبعض تلفزیون،

 الح���رب بدای���ة من���ذ" ولاأل" نس���اناإل ع���الم دخلن���ا نأ بع���د
 ف�ي والع�یش المتواص�ل القصف من یوماً  ربعینأو ولخمسة

 م���ن مظھ���ر يوال أ والكھرب���اء م���اء ب���ال وحص���ار ظ���الم
 السابقة. الحیاة مظاھر

 م��ن خوف��اً  الیس�ار، عل��ى ال�ذي الملج��أ ل�ىإ ال��ذھاب قررن�ا
 والضجیج. الضوضاء عن وابتعاداً  الزحام
 تل��ك ین��ام أن من��ا ح��دأ یس��تطع ول��م ،وغریب��اً  موحش��اً  ك��ان

 صوات.األ تلك بدون ھادئة كانت أنھا مع اللیلة
 رضاأل عل��ى نن��ائمو وكلن��ا بقرب��ي الت��ي لج��ارتي قل��ت
 نفس�يأطمئن  أم طمئنھاأ كنت نإ دريأ وال تھدأ، ال وعیني

 ط�ائرة علیھ�ا حط�ت ل�و عم�دةاأل ھ�ذه ل�ىإ نظريا لھا فقلت
 تثنیھا. نأ ستطاعتا لما

 الوطن. وضیق.. الصدر وضیق..  قبیةاأل ضیق ولكنھ
 ظ�الم ف�ي ال�بالد وطمس�ت الفج�ر یطل�ع ل�م الی�وم ذلك في
 سرمدي. وسواد

 وأھل�یھم أوالدھ�م یلملم�ون مذعورین الرجال بعض دخل
 ول�م مك�ان، ك�ل في البلبلة دبت المكان، من سریعاً  لیخرجوا
 آخ���رین رج���ال ص���راخ ع���دا ش���يء يأ نس���تعلم نأ نس���تطع

 !!.فوراً  المكان ءبإخال
 یعلم! حدأ ال یحدث؟ ماالذي لماذا؟
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 س���ألناه ینتظ���رھم، ج���ارتي زوج وك���ان الس���یارة ركبن���ا
 أتیت؟ وكیف حصل؟ ماالذي

 نعرف. ولم..  نسأل لم ولیتنا
 الی����وم ھ����ذا فج����ر العامری����ة ملج����أ قص����فوا لق����د: ق����ال

 بصاروخین.
 ھدافاأل الختراقمن الصواریخ المخصصة  صاروخین

 فأُغلقت بالملجأ، الخاصة التھویة فتحة خالل من الخرسانیة
 الھ�رب م�ن الداخل في نالمحتمو وُمنع والمخارج، بواباأل

 العون. ید مد من نوالمنقذو
 ف�ي الف�النتین بعید یحتفل الغربي والعالم مریكیةاأل مةاأل وكانت

 ..الیوم ذلك
 الموت. مع ومؤجالً  حقیقیاً  موعداً  كان لقد
 كان�ت االیم�ن الجان�ب ذل�ك وعل�ى البی�ت الى الطریق في

 ومئ���ات..  الكثی���ف س���وداأل بال���دخان م���تألتا ق���د الس���ماء
 رواح.األ

 عل��ى یطرق��ون الجی��ران ك��ان البی��ت ل��ىإ وص��لنا وعن��دما
 اللیلة. تلك في الملجأ ذلك لىإ بذھابنا لعلمھم بھلع بیتنا باب

 بع�دھا ولتنت�ھِ  ،المك�ان ذل�ك ف�ي معھ�م كنا لو أتمنى أحیاناً 
 حمده.وأ هللا ستغفرأ ثم..  الشقاء فصول كل

 ف�ي ولىاأل لیست..  یموت لن شاھداً  الجریمة ھذه ستظل
 ازدادوا.. خی���رةاأل تك���ون ول���ن س���وداأل ت���اریخھم ص���فائح
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 ك��ل ف��ي وی��دمرون یرتع��ون وھ��م وكراھی��ة وقباح��ة غ��روراً 
 نسانیة.واإل والحریة الدیمقراطیة سمبا مكان

 لوح��ة ل��ىإ والش��وارع والج��دران البی��وت أس��یجة تحول��ت
 تنع�ي واح�دة ك�ل الس�وداء، التع�ازي الفت�ات من قاتمة ضخمة
 حب����ابواأل واآلب����اء زواجاأل ت����اركین بی����ت ك����ل م����ن أف���رادآ

 الینسى. وثأر الیشفى ظلم من كالنساء یصرخون
 حی�ة وس�أحملھا الفاجع�ة ھ�ذه الإ تب�ق لم ولو أسامحھم لن

 ی�وم ص�یحات تنطل�ق وعن�دما..  نبض آخر لىإ صدري في
 بالحق أطالب سوف نيفإ العادل، الحاكم أمام وأمتثل البعث

 ماأش�علوه لتطف�ىء عقاب�اً  جھنم حتى تكفیني ولن والقصاص
 ھذا ... یومنا لىإ وبلدنا قلوبنا في

 وأعظ�����م ف�����الماأل ب�����أبرع تس�����تتروا أن تس�����تطیعوا ل�����ن
 م�ن لی�ھإ توصلتم وما الخیریة، عمالاأل ومئات نجازات،اإل

 الإ تض��ل ول��ن الج��اھلین الإ تبھ��ر ل��ن نھ��افإ ،ومعرف��ة عل��م
 فل�ن ن�بض قلبھ في والیزال بالحیاة بتليا من أما..  مواتاأل

 الكرام. مرور ماتفعلون علیھ یمر
..  األعل�ى ربك�م الطمع والزال.. قائمة المعركة والزالت

 بالدماء. ملطخة یدیكمأ والزالت
 بھ�ا نعب�ر وثیقة الإ لیست وجنسیة مزیف بوطن تشترونا لن

 و وتعل�یمھم بت�ربیتھم متكفل�ت نوإ أوالدن�ا تأخ�ذوا ول�ن.. الحدود
 ف�ي الب�ذرة تل�ك تغ�رزوا ول�م تخلق�وھم لم نكمأل.. أدمغتھم غسل

 أُغتص�ب ال�ذي بحقھ�ا وس�تطالب وتثمر وتقوى ستكبر.. كیانھم
 الجالد. ویُعرف الحقیقة وستنكشف منھا
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 عن�دما الح�ب بعی�د س�نة ك�ل في الذكرى ھذه أحیي سوف
 موات.باأل نحن ونحتفي مزیف بحب الناس یحتفل

  رواح ...األ تلك على سالم
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 والحسد العين ضحايا

 
 
 

 
 أكثر أموالھ على حریصاً  اإلنسان یكون ما غالباً 

 .مبادئھ على حرصھ من
 مرسونا

 
 وص��ارت الن��اس ب��ین بج��دارة اس��تفحلت س��یرة م��ن یالھ��ا

 وفاشل. ومحبط وموجوع منكوب لكل ومقنعاً  وجیھاً  سبباً 
 الع�ین، س�ببھا الدراس�ة ف�ي والفش�ل الع�ین، سببھ المرض
 الع���ین، س���ببھا الس���یارة وح���ادث الع���ین، س���ببھ والط���الق
 نف�س سببھ الیسر ما كل و ،العین سببھ العمل من والتسریح

 دعی��ةواأل الزرق��اء العی��ون تنف��ع ل��م.. حاس��دة وع��ین ش��ریرة
 والس���یارات البی���وت ف���ي المركون���ة والمص���احف المذھب���ة

 الشرور!. ھذه عنا وتصرف تحمینا نأفي  والمكاتب
 مأ ك�ان تافھ�اً  ،خبر بأي البوح نخاف وصرنا التكتم آثرنا

 عداء!األ شر ونأمن حوائجنا هللا یقضي حتى مھماً 
 وكأنھ��ا ص��دقاءواأل ق��ارباأل ع��ن أمرھ��ا الحام��ل تخف��ي 

 أو كأخ��و ویخب��رك زمان��ھ، نش��تاینآی وأ الف��اتح محم��د س��تلد
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 أح��دھم ویبش��رك بأس��بوع، رجوع��ھ بع��د بس��فرتھ ص��دیقك
 ویشكي نیئ نساناإل ھذا ویظل أشھر، ستة بعد عمل یجادبإ

 العی��ون تج��د ك��ي مع��ھ تكلم��ت كلم��ا التع��یس حظ��ھ وین��دب
 حریقھا! لتطفئ غیره أخرى فریسة

 خف��اقإ ك��ل لنب��رر الدرج��ة لھ��ذه عقولن��ا تق��ّزم نأ أیعق��ل
 ق��وانین أبس��ط نجھ��ل!! والحس��د ب��العین التحی��ة م��ع وتقص��یر

 والنعت�رف مس�ؤولیة أي م�ن ونتنك�ر ب�القیم ونس�تھزأ الحیاة
 جم��یعھم أن الننس��ى نأ عل��ى الن��اس ل��ىإ ونتق��رب بالخط��أ

 ن.وحاسدو أعداء
 م��ن یش��تكوا ول��م العقب��ات ھ��ذه ك��ل نالن��اجحو اجت��از فلم��اذا

 الص�ف آخ�ر ف�ي نوالمت�ذمرو نالقاعس�و وبق�ي والحسد العین
 نس!!.اإل شیاطین بسبب

 حباط��ھ،إ س��بب ع��ن الفاش��لین أح��د القرن��ي ع��ائض س��أل
 حم�قاأل الغب�ي ھ�ذا وم�ن لھ فقال بالعین، مصاب بأنھ أجابھ
 ت��رك كی��ف فی��ك؟ عجب��ھأ ل��ذيا م��ا ب��العین؟ أص��ابك ال��ذي

 أنت!. وقصدك والموھوبین الالمعین
 وم�ن ح�دیث ك�ل ف�ي فتس�معھا الظاھرة ھذه تنتشر عندما

 بعی��د، و قری��ب وفقی��ر، غن��ي جاھ��ل، و ع��الم. .متح��دث ك��ل
 المجتمع. ذلك لیھإ وصل التخلف من مدى أي لىإ تدرك

 واالستس����الم التق���اعس مرجعھ���ا وأوھ����ام نفس���یة أم���راض
 الفاشلین. ومخالطة

 الجب��ار الإ علیھ��ا والیق��در الیثنیھ��ا جب��ارة ق��وة نس��انلإل
 عن�ي، الیختل�ف محتاج�اً  ض�عیفاً  إنس�اناً  أخ�اف فكی�ف نفسھ،
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 والیمل��ك ویحل��م یتمن��ى الحرم��ان، ویؤلم��ھ الج��وع، یقھ��ره
 حی���اتي ینس���ف نأ یس���تطیع ولكن���ھ..  نفع���اً والض���راً  لنفس���ھ
 عینیھ!. من بنظرة

 یفلت�وا نأ وغی�رھم الق�دامى الع�رب العلماء ستطاعا كیف
 س�یارة نرك�ب نأ وعجزن�ا ھم،أس�ماؤ وتخلد السھام ھذه من

 والبح���ث والعم���ل ب���العلم انش���غلوا لق���د! ص���نعنا م���ن واح���دة
 وھ���ام،واأل م���راضلأل وق���ت عن���دھم یك���ن ول���م والمث���ابرة،
 ھ��ا،نوالیخفو بأعم��الھم ویفخ��رون خ��ریناآل م��ع یتش��اورون

 التاریخ. ذاكرة في مضیئة كواكب وصاروا الناس فبجلھم
. هللا كت��اب ف��ي م��ذكور والحس��د ح��ق الع��ین ب��أن نك��رأ ال

 س��تحالة،ا وذك��ره؟ بمعیت��ھ ونح��ن ض��ر یص��یبنا ھ��ل ولك��ن
 ول��ن والج��ن، ن��ساإل اجتمع��ت ول��و س��لطانھ ف��وق الس��لطان

 والعجل��ة، ظل��م حكم��ھ ف��ي ول��یس لن��ا هللا ماكت��ب الإ یص��یبنا
 عل�الً  ل�ذلك نف�إ أذى أو س�وء بنا لحق وأ مكروه أصابنا نفإ
 .اً سبابوأ

 ف�االبتالءات وأفعالن�ا، أعمالن�ا - نفس�ي أبرئ وال – أولھا
 لك�ي أو..  هللا بحق�وق واالس�تھتار ال�ذنوب بسبب الإ التنزل

 نص�بر أم أنكف�ر ربن�ا لی�رى مانناإی نویمتح مقامنا من ترفع
 بالجھ�ل االنغماس بسبب تكون أوقد..  الشاكرین من ونكون

 بع����ض و الخیالی����ة والقص����ص س����اطیراأل ل����ىإ والرك����ون
 ف�ي س�بباً  المس�طحة العق�ول ھ�ذه من تخذواا ذینال المضللین

 المعلولة. نفوسھم في أخرى ومآرب العیش كسب

152 
 



  

 ت��رك والعق��ول ال��نفس أم��راض ف��ي األس��باب أعظ��م وم��ن
 خص���باً  مكان���اً  العق���ل یص���بح حت���ى الكت���اب وھج���ر الق���راءة
 األمراض. وأنواع والظنون الوساوس فیھ تعشعش

 در ہلل: "القائ�ل من أدري وال الحسد في ماسمعت جملوأ
 فقتلھ". بصاحبھ بدأ أعدلھ، ما الحاسد

 تحص�ن نأ والت�نسَ  الش�یطان م�ن س�تعذوا هللا على توكل
 بمراجع��ة وق��م بثق��ة عم��لوا الص��الح، والعم��ل بال��ذكر نفس��ك

 أس��رع وس��تكون والنفس��اً  عین��اً  فوالتخ�� وأعمال��ك أفك��ارك
 والنجاح. الصعود في البرق من وألمع

 
 

نت عام كل
ٔ
 كندا ..بخير وا

 

 

 الخارجیة الحقیقة سیغیر بداخلنا نحققھ ما
 بلوتارخ
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 ذل، ق��وم عزی��ز الع��الم ی��رحم ول��م ال��دنیا، بن��ا ض��اقت عن��دما

 .قُِدر قد أمر على الباب فتح من نتِ أ كنتِ 
 .رحل قد شيء كل كان ترابك، وطئت عندما

 .والوطن..  بیتي..  أحبتي..  ذكریاتي
 حج�ر ك�ل ف�ي عج�ازهوإ هللا بعظم�ة تص�رخ ربانیة لوحة
..  ح�دائقك..  بحیرات�ك..  كس�ماؤ..  س�احر جمالك وزاویة،

 يّ عین� أن الإ والقل�ب، ال�روح ش�غاف یالم�س فی�ك شيء كل
 .سنین لبضع أراك نأ أستطع فلم الحزن من اتبیضّ ا قد اكانت

 عم��ري أغص�ان لت��ورق نتظ�ارها ط�ال ال��ذي الربی�ع أن�تِ 
 .كئیب طویل ونوم دامس ظالم بعد بدیعة حلة وأكتسي

 والتس�امح والقوة رادةواإل الحب معاني كیاني في أیقظتِ 
 .التفات بدون النجاح نحو قدماً  والمضي

 أرض�ك ف�ي ض�اربة جذوري متدتوا بالحیاة، قلبي متألا
 .حیاتي في تحول نقطة أعظم فكانت السماء، في ورأسي

 .. كثیراً  أفتقدك
 م��ن ج��زء أن��تِ ..  مؤقت��ة محط��ة وال ع��ابراً  ءاً لق��ا لس��ت

 ب�الدي غتص�بواا نأ بع�د الث�اني وطني حرج وبدون ،كیاني
 .الطیبة وأرضك هللا رحمة من الإ لوحدي قائمة وتركوني

 المحب��ة أرض ی��ا..  بخی��ر وأن��تِ  ع��ام ك��ل..  القل��ب م��ن
 .واألمان األمن وطن یا..  والسالم

 كندا..  بخیر نتِ وأ عام كل
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منيات
ٔ
 ا
 

 

 حلیم عین فیھ تقر ال زمان الناس على یأتي
 الحكیم لقمان

 
 واآلم���ال، األم���اني م���ن الكثی���ر نس���انإ ك���ل داخ���ل ف���ي
 ص�دیق زیارة أو فسحة في كالخروج المنال سھل بعضھا

 الوص�ول یمك�ن وبعضھا البیت، في ثاثاأل قطع تغییر أو
 القوی���ة رادةواإل المس���تمرة والجھ���ود الش���اق بالعم���ل لی���ھإ

 علین���ا یتعس���ر أمنی���ات ھن���اك ولك���ن بتحقیقھ���ا، یم���انواإل
 أذھانن�ا فيھناك  دوماً  ولكنھا مقدرتنا تطولھا وال دراكھاإ

 .تظھر حتى ال تكاد تختفي
 ةیالغی�ر حض�ار الشیش�ة مق�اھي ظاھرة تختفي أن تمنیت

 للناش�ئین مباش�رة غی�ر ذھنیة برمجةفھي  العربیة بلداننا في
لغی���ر الم���دخنین مم���ن تح���تم عل���یھم  زع���اجوإ طف���ال،واأل

 .المجاورة الشیش من النكھات بجمیع الدخان استنشاق
 برن�امج م�ن اً مقتبس� عالمی�اً  برنامج�اً  أحضر نأ تمنیت

 !العكس ولیس عربي
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 مح��دود ع��دد ل��ىإ الس��ریع األك��ل مح��الت حص��ر تمنی��ت
 وتتحم��ل أس��رة، ك��ل ف��ي البیت��ي الطع��ام ثقاف��ة لترج��ع ،ج��داً 

 م�ن التمح�ى وش�ھیة ص�حیة وجب�ة عدادإ مسؤولیة األمھات
 قل�ة بس�بب الردیئ�ة الوجب�ات ھ�ذه أوالدن�ا الیستحق. الذاكرة
 .والھروب من المسؤولیة ھمالاإلو الوعي

 ك�ل ل�ىإ وحمل�ھ الكت�اب ق�راءة الن�اس ی�دمن أن تمنیت
 مح�ل یح�ل وأن المتقدم�ة، ال�دول في الحال ھو كما مكان

 ب�دالً  دقیقت�ین ك�ل الكت�اب فیتفق�د یةالمرض الجوال ظاھرة
 ف�ي الكت�ب ومح�الت المكتب�ات تنتش�ر نوأ الموبایل، من
 ف�ي أساس�یة حاج�ة وتص�بح الن�اس ی�دمنھا حتى مكان كل

 .حیاتھم
 برن���امج أو مسلس���ل أي معن���ا أوالدن���ا یت���ابع أن تمنی���ت

 الع�رب أطف�ال كبقیة معھ والتفاعل فھمھ یستطیعون عربي،
 یالھ�ا اللغ�ة، ب�نفس جمیع�اً  ونتش�ارك نتكلم بیتنا في كنا وكما

 ال�ذي ب�ھ وأقص�د متھج�ر وأ مھ�اجر ك�ل ی�دفعھا ضریبة من
 الیوم أكثرھم وما للغتھ، وتنكر أصلھ ھجر ولكنھ بلده یسكن

 .المعلول عالمنا في
 قی�ادة رخص�ة معامل�ة الجوال�ة الھوات�ف تعام�ل نأ تمنیت
 یجت�از لم�ن الإ التم�نح وج�زاء، ش�روط من لھا وما السیارة
 اختیارات���ھ ع���ن ومس���ؤوالً  راش���داً  لیك���ون القانونی���ة الس���ن

 م�ن نقی�ة حی�اة نوالمراھق�و األطفال یعیش وأن وتصرفاتھ،
 .تخریب وال تشویش غیر
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 بالناس تفتك وصراعات ومكائد حروب الب اً عالم تمنیت
 وألم�اً  حق�داً  القل�وب وتم�أل رح�اموتش�تت األ ضغاناأل وتثیر

 .وحسرة
 كریم��اً  بوطن��ھ یع��یش نأ نس��انإ ك��ل س��تطیعی ل��و تمنی��ت

 .ترحالذكریات والوال ھجرة غیر من معززاً 
ال جم�ود و جح�ود غی�ر م�ن خ�القھم الن�اس یع�رف نأ تمنیت

 .نكران الو
مي وأن أق�رأ لھ�ا تمنیت أن أھدي أول نسخة من كتابي أل

 كل فصل وأن أترجم الكتاب لھا وحدھا.
 ض�رباً  أو نرجس�یة أو حلم�اً  تك�ون قد قائمتي، ھي طویلة

 التمني. من یمنعنا نأ أحد یستطیع لن ولكن الخیال من
  ثمن غالٍ  منالٍ  ولكل
 وھدف مبلغ أمنیة ولكل
 سبباً  نتخذ لیھاإ طریق ولكل

 .كلھ األمر یرجع هللا لىوإ
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 الوفاء سرج

 
 

 

 مرتین ذاتھ النھر بماء تستحم أن تستطیع ال
 ھرقلیطس

 
زیارتھ�ا  یوم�اً  أتوق�ع لم أیرلندا، في صغیرة مدینة كورك

 غی��ر عل��ى ج��اءت ولكنھ��ا ،دبل��نالعاص��مة  زی��ارة حت��ىو أ
 .مسبق ترتیب

 م�زارعم�ن  وتص�امیم ب�ألوان منقوش�ة وجبال ساحرة، طبیعة
 والخراف بقاراأل ومنظر ، یدویة سجادة كأنھامتموجة الخضار 

 ویجعل�ك لوجی�اووالتكن واألض�واء األب�راج ع�الم م�ن ینقلك الذي
 .والحیاة الطبیعة مع فوري تصالح في

 بنق�اء معھ�ا والتفاع�ل لیھ�اإ الرج�وع ل�ىإ بحاج�ة نح�ن كم
 .ضوضاء وال وبھرجة صخبمن دون  وبساطة

 فق�ط نطابق�ا الفن�ادق، بقی�ة مث�ل خ�راآل ھو الفندق یكن لم
 والباح�ات، الج�دران تزین ضخمة بلوحات كبیر قصر كأنھ
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 الث�اني، الط�ابق لىإ یؤدي البلوط خشب من حلزوني ودرج
 .قدیم طراز من بیانو ھناك االستقبال قاعة منتصف وفي

 م���نعش، خریف���ي والب���رد خفی���ف والمط���ر غ���ائم الج���و
 حم����راأل بأثاثھ����ا والراح����ة ءال����دف تثیرمش����اعر والغرف����ة
 مجم��ع ھن��اك دق��ائق عش��ر بع��د عل��ى ث��م ،األنیق��ة وس��تائرھا

 .للتسوق ومركز ومدرسة حدیث سكني
 فق�د بالض�بط، لوح�دي ل�یس.. النھ�ار معظ�م لوح�دي كنت
 ھو عشق دريأ ال مكان، كل في كتاباً  أصطحب ان تعودت

 ق��ررت الس��فرة تل��ك ف��ي ولك��ن. عتیق��ة ص��حبة مأ م��انإد وأ
 مث��ل مك��ان الإ بقرائتھ��ا یلی��ق ال أدبی��ة ملحم��ة ف��ي الغ��وص

 .كورك
 برك�ان كأنھ�ا وفرقع�ة وھج�اً  تن�تج الحی�اة في أشیاء ھناك
 ف��ي الس��بب ك��ان أیھم��ا أدري ال. مع��اً  تمت��زج عن��دما محم�وم

 !.معاً  ناالثنا أم الروایة أم المكان العجیب، التفاعل ھذا
 أیف�و البوس�ني الروائ�ي أعم�ال أھ�م درینا نھر على جسر

 ف���ي تم���نح أدبی���ة ج���ائزة أرف���ع عنھ���ا ن���ال وق���د أن���دریتش
 الروای�ة ف�ي الرئیس�یة الشخصیة فھو الجسر ماأ یوغسالفیا،

 وحت�ى عش�ر الس�ادس الق�رن م�ن البوسنة تاریخ تحكي التي
 االح�تالل وط�أة تح�ت ،1914 ع�ام األول�ى العالمی�ة الحرب
 .النمساوي االستعمار ثم ومن التركي

 البش��ریة ال��نفس أغ��وار ف��ي تبح��ر أن الروای��ة اس��تطاعت
 الت��ي واألح��داث المالح��م تل��ك خ��الل م��ن أعماقھ��ا وتق��تحم
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 مثی�ل ال" بأن�ھ ن�دریتشأ یص�فھ والذي الجسر، الإ الیربطھا
 ".لجمالھ

 ذریع��ة التاریخی��ة ح��داثاأل م��ن یتخ��ذ ھ��ذا عم��ل عم��الق
 عبق��ري بأس��لوب نس��انیةإ ونم��اذج شخص��یات ل��ىإ للول��وج
 ل��ىإ وتحولھ��ا ذھ��اناأل ف��ي الخل��ود تمنحھ��ا ،فكری��ة وبراع��ة

 یقبل��وا ل��م ذینال�� القالئ��ل م��ن خج��ا عل��ي ن،حقیقی��ی أش��خاص
 المكل��ف آغ��ا وعاب��د جان��ب،األ بھ��ا ج��اء الت��ي ب��التغییرات

 ص���احبة الیھودی���ة ولوتیك���ا الجس���ر، بن���اء عل���ى ش���رافباإل
 رب�احاأل م�ن ماتجنیھ لترسل ونجاح بجھد تعمل التي الفندق

 نیق��والس والق��س رض،األ بق��اع ف��ي المش��تتة عائلتھ��ا ل��ىإ
 وت�آلف فری�د تع�ایش ف�ي الیھ�ودي والحاخ�ام اب�راھیم والمال

 .واالستبداد الظلم لمقاومة
 ب�ین لی�ربط وسراییغ مدینة في درینا نھر الجسرعلى ھذا بني

 المول�ود باشا محمد العثماني الوزیر من بأمر والصرب البوسنة
 وترب�ى طف�الً  اختط�ف ولكن�ھ البوسنة قرى من صغیرة قریة في
 .وزیراً  ثم كبیراً  ضابطاً  أصبح ثم تركیا في

 وعص�یان طوف�ان م�ن والبشر الحیاة تبدالت الجسر شھد
 ل�ىإ وص�والً  واقتص�ادیة سیاس�یة وتبدالت وحروب وأوبئة،

 ع��ام للبوس��نة -المج��ر - النمس��اویة االمبراطوری��ة ح��تاللا
1878. 

 حی��ث المدین��ة، وس��ط ف��ي آخ��ر فن��دق ل��ىإ بع��دھا انتقلن��ا
 ش��وارع ف�ي س��واقواأل والمط�اعم الكبی��رة المح�الت تت�وزع
 والف�رح الحم�اس تثی�ر متاھ�ة ف�ي بعضھا مع تتقاطع داخلیة

 .طابعھا وخصوصیة لجمالھا
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 رب�ات ب�ھ ت�أتي الت�ي والمعجن�ات الفطائر محالت شدتني
 م��ن المحلی��ة المنتج��ات لبی��ع ق��دیم س��وق ل��ىإ یومی��اً  البی��وت
 .والمزارع البیوت

م��ن  الس��ادس العق��د ف��ي س��یدة م��ع ی��ومي لق��اء ل��ي وك��ان
 جذباني ابتسامتھا ودفء أناقتھا الصغیر، محلھا فيعمرھا 

 منھا. الشتریھا آتي كنت التي المعجنات من أكثر
 ب�ألوان أبنی�ة ضفافھ على اصطفت نھر على الغرفة تطل
 بتل�ك یربطن�ا جس�ر ھن�اك ك�ان النھ�ر وعلى وممیزة، زاھیة
 .الضفة

 عل�ى تع�رفأ نأ وتمنی�ت ب�ھ التق�ائي ف�ور باأللف�ة شعرت
 تس���رح التس���اؤالت وب���دأت ش���ھدھا، الت���ي ح���داثاأل جمی���ع

 مأ العرب�ات علی�ھ مش�ت ھ�ل ؟ح�رب ھن�اك كان ھل بذھني:
 الن�اس آم�ال حم�ل ھ�ل السیارات؟ الإ تطئھ لم عھد جدید نھأ
 خریط�ة لیغیر ینسفھ نأ أحد حاول ھل ؟خرىاأل الضفة لىإ

 .؟الشواھد ویمحو الوقائع
 العاش��قین قص��ص ب��ین ت��دور وأس��رار حكای��ات للجس��ور

..  والس�الم الخی�ر أیام..  المتسولین وآالم المارین وذكریات
 .نذاراإل وصافرات والقنابل الحروب وأیام

 س���اكناً  وجدت���ھ خی���رة،األ النظ���رة كان���ت الفج���ر ذل���ك ف���ي
 وبع��ض تحت��ھ الم��اء س��طح عل��ى بھ��دوء تت��راقص ض��واءواأل

 لم��دة البق�اء فرص�ة ل�ي تس�نح ل�و تمنی�ت . فوق�ھ تم�ر الس�یارات
 .سرارهوأ لحكایاتھ ستمعوأ علیھ تعرفأل أطول
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 حداثاأل وتداخلت المدینة معالم عندي ختلطتا لوھلة ثم
 ،البوس��نة ت��اریخ م��ن ش��یئاً  الع��راق ت��اریخ ف��ي أرى فص��رت
 ذي والجس���ر المعل���ق لجس���ر رم���زاً  الجس���ر ذل���ك وص���ار
 الجس�ور وك�ل الجادری�ة وجسر الجمھوریة وجسر الطابقین

 .منثوراً  ھباءاً  وصرنا صارت ثم وآالمنا آمالنا حملت التي
 التحض�ر مق�اییس أح�د وتعتبرھ�ا بجسورھا المدن تتباھى
 بص�متھ ش�خص ك�ل یترك جسر ھناك فرنسا في. والعمران

 تحم���ل أو أش���یاء رم���ز وأ س���مبا ص���غیر قف���ل بتعلی���ق علی���ھ
 ذلك أحضان أصحابھا یستودعھا وذكریات منیاتأو أحالماً 
 .الجسر
 معھا حكایة نسانإ ولكل خالدة، جسور ھناك بلد كل وفي

 أوراق فق����دت ذاف����إ ش����یخوختھ، وأ ص����باه وأ طفولت����ھ ف����ي
 ذل��ك ل�ىإ تص�ل نأ واس�تطعت ذاكرت�ك، وخانت�كأ م�ذكراتك

 ذكریات�ك لیكإ یرد أن قادراً  مانةباأل محتفظاً  فستجده الجسر
 .ووفاء بصدق

 
 

 النعتذر؟ لماذا
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 تغیر ال فأنت إلیك أساء من تسامح عندما
 المستقبل تغیر بل الماضي

 غاندي
 

 س�لیماً  وذوق�اً  وأدب�اً  علم�اً  یمل�ك كان من الإ علیھ الیقدر سامٍ  خلق
 .سدیداً  وفكراً 

 مأ قریب��اً  الش��خص ك��ان س��واء االعت��ذار الس��ھل م��ن ل��یس
 .غریباً 

 االعت�ذار، عل�ى الشجاعھ الیجد لكنھ خطأه یدرك البعض
 فذلك أسوأھم ماأ عتذاره،ا یرفض أن یخاف خراآل والبعض

 عل����ى حت����ى والیق����در هخط����أ یبص����ر الیس����تطیع أن ال����ذي
 بھ. االعتراف

 ول��یس حیات��ھ، مس��یرة ط��وال بالخط��أ محك��وم نس�اناإل نإ
 ینقل�ب ولكنھ فیھ، لھ الدخل لھيإ أمر فھو نقصاً  وأ عیباً  ھذا

 یول��د من��ھ والھ��روب. تبری��ره ت��م م��ا ذاإ ش��یطاني عم��ل ل��ىإ
 أي ف�ي أخ�رى م�رة برأس�ھا فتط�ل القل�وب في والكره الحقد
 .مشاعره وتستفز نساناإل فیھا یستثار لحظة

 ب�العودة الخط�أ تجاوز ومحاولة الموضوع تناسي الیكفي
 أن یری��د یك�ن، ل��م ش�یئاً  ك��أن والتظ�اھر الطبیعی��ة الحی�اة ل�ىإ

 یغنی�ھ ل�ن ذل�ك نف�إ المواجھة، من ھرباً  بالرمال رأسھ یدفن
 تحم���ل یج���ب ،وتعقی���داً  س���وءاً  یزی���دھا نم���اإ ،االعت���ذار م���ن

 حسانواإل التواضع مراتب لىإ بالنفس واالرتقاء المسؤولیة
 .المناسب الوقت في العذر وتقدیم
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 اخ�تالق نفإ ،فضیلة بالذنب االعتراف :المثل یقول وكما
الحال���ة ف تقدیم���ھ، مث��ل ل���یس الع���ذر واخ��تالق رذیل���ة الع��ذر

 رغب��ة فھ��ي الثانی��ة م��اأ واالص��طناع الك��ذب ھ��دفھا ول��ىاأل
 ش��يء ع��ن یتن��ازل نأ دون بالش��خص االحتف��اظ ف��ي ص��ادقة

 .كرامتھ من
 أھلھ���ا، تفك���ك وعوائ���ل أعمدت���ھ، نھ���ارتا بی���ت م���ن ك���م

 !والتعالي التكبر بسبب صالحیتھا، نتھتا وصداقات
 الإ فی�ھ یق�ع ال عمیق�اً  مطب�اً  الخطأ على صراراإل كان لذا
 .المحدودة والعقول الضعیفة النفوس ذوو

 نف��إ االعت��ذار، وتق��دیم الخط��أ لتك��رار دع��وة ھ��ذه لیس��ت
 خط�أه ك�رر ذاإ أم�ا یریدك، نھإ یعني فھذا مرة نسانإ اعتذر

: الحكم��ة تق��ول وكم��ا ب��ك، الیھ��تم ن��ھأ یعن��ي فھ��ذا وأع��ذاره
 ".الفشل بناء تبني التي المسامیر تشبھ عذاراأل كثرة"

 الكبی��ر فیھ��ا یعت��ذر الت��يتل��ك  االعت��ذار مرات��ب عل��ىوأ
 والم����دیر للطال����ب، س����تاذواأل للفقی����ر، والغن����ي للص����غیر،

 ب�االحترام، ج�دیرة وثق�ة ق�وة عل�ى الإ الت�دل نھ�افإ للموظف
 كونھ�ال نم�اإ فحس�ب م�ؤثرة نھ�األ لیس أكید، مكسب وقبولھا

 .الحیاة مدرسة في بلیغاً  ودرساً  عمیقة تربیة
 عظمى ودول أمم مستوى على االعتذار كان نإ فكیف

 خس���ارتھا بع���د ت���نھض نأ س���تطاعتا الت���ي لمانی���اأ مث���ل
 ل��ىإ عالمی��اً  اعت��ذاراً  ق��دمت عن��دما امبراطوریتھ��ا ورحی��ل

 وانتكاس�تھا لخزیھا سبباً  كانت التي المحرقة بسبب الیھود
 النظ��ر بغ��ض الدیمقراطی��ة وین��تھج الحری��ة ی��دعي كش��عب
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 بالخط��أ االعت��راف المھ��م وماھیت��ھ، خ��راآل الط��رف ع��ن
 للمعت�دي ب�ل فحس�ب، علیھ المجني جلأل لیس وتصحیحھ

 .مصداقیتھ ویثبت مساره یصحح لكي أیضاً 
 نفس��ھ الوق��ت وف��ي التعقی��د، ف��ي غای��ة البش��ریة ال��نفس نإ

 تكریمھ�ا ھ�و ولاأل لسببین الكونیة المخلوقات وأسمى أرقى
 فیھ��ا، وت��تحكم ش��یاءاأل تمی��ز أن ب��ھ تس��تطیع ال��ذي بالعق��ل
 .الكائنات من غیرھا مع التواصل على قدرتھا ھو والثاني
 أن ھو فیھا یقع نأ نسانإل یمكن التي موراأل أخطر ومن
 وتحط��م برأس��ھ تحف��ر الت��ي وظنون��ھ ألوھام��ھ فریس��ة یت��رك
 .نفسیتھ

 الخط�أ، لنس�یان دواء أفض�ل الوقت أن الناس بعض یظن
 تالفی��ھ ویمك�ن ع�ابراً  م��راأل ك�ان ذاإ ص�حیحاً  ھ��ذا یك�ون ق�د

 نف�إ ،بالغ�اً  والج�رح فادحاً  كان ذاإ أما. حانیة لمسة وأ بكلمة
 التل���وث م���ن للكثی���ر وسیعرض���ھا أب���داً  ھ���ایُبرئ ل���ن تركھ���ا

 تص�ل ق�د متوقع�ة غی�ر نت�ائج ل�ىإ ت�ؤدي ق�د التي والتقیحات
 وتف��تّح الموض��وع یت��دارك ل��م إن والقطیع��ة البت��ر ح��د ل��ىإ

 واالعت���ذارات الص���ادقة المب���ررات دموتق��� الك���الم جس���ور
 .واالنھیار الضیاع من خوفاً  الحقیقیة
 فداح��ة تك�ن مھم�ا والتق�دیر القب�ول الإ المخط�ئ یج�د ول�ن
 .وعمقھ الخطأ

 الیتواض����عون لِ����مَ  االعت����ذار؟ ف����ن الن����اس ی����تعلم ال فلِ����مَ 
 وان؟األ فوات قبل االعتذار ویقدمون
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 ل�ھ خی�ار،األ الإ الیجیده السحر ألوان من لون االعتذار
 ك�ان إن أومعان�اة أل�م ألي أثر كل مسح في عجیب مفعول
 .القلب لىإ القلب من صادقاً 

 

س
ٔ
 السنة را

 
 

 كیف اإلنسان یتعلم أن الحیاة دروس أصعب من
 وداعاً  یقول

 عبد الوھاب مطاوع
 

 ولأ خ�طّ أ ن�اوأ أن�املي تح�ت یھت�ز وقلمي مبعثرة فكاريأ
 ف���ي والغ���وص احتراف���ھ تمنی���ت طالم���ا ع���الم نح���و كلم���اتي

 .عماقھأ
 .اقتراب على أن أجرؤ لم لكني یربطنا عمیق وثاق

 ش�عروأ أقرأھ�ا ومق�االت كت�ب .. بع�د ع�ن لی�ھإ النظ�ر فضلت
 م��ا مك��ان ف��ي ھمس��ت بھ��ا وك��أني وكلم��اتي فك��اريأ ل��ي، بأنھ��ا

 .عني كتبھاف حدھمأ فسمعني
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 لغت�ي مع�اجم م�ن والخ�وف قلمي عن الغبار نفضت الیوم
 الجرف على سبحأ طویالً  سأبقى معھم، غوصأ نأ وقررت

 المھم .. بھدوء تعلمأ سوف فأغرق، بعیداً  المد الیأخذني كي
 .معھم ھناك كونأ نأ

.. الس�نة رأس لیل�ة ع�ن كت�بأ نأ ق�ررت ھ�ذا س�احلي من
 لھ���ا یك���ونال نوأ ی���اماأل كبقی���ة اعتبرھ���ا نأ جاھ���دةً  ح���اولأ

 ھجین���ة مناس���بة فیھ���ا تج���د ال���بعض، عن���د كم���ا خصوص���یة
  لینا.إ والتنتمي التخصنا
 .المفردة ھي تلك.. تنتمي
 بع�د یوم�اً  ینحس�ر ك�ان نإ دريأ ال ع�الم ف�ي نع�یش نح�ن

 الغ�رب ثقاف�ة..  واح�دة ثقاف�ة الإ الیحوي ضیقاً  لیصبح آخر
 ثب�اتإل بشدة خروناآل یصارعبینما  مریكاأ ثقافة وبالتحدید

 تل�ك ف�ي ضیقاً  ولو حیزاً  لھم لیكون مكانتھم وتعزیز ھویتھم
 ك��ل فی��ھ تختف��ي ی��وم ی��أتي نأم��ن خوف��اً  المنحس��رة المس��احة
 .قوىإال لأل البقاء یكونالو الحضارات وكل الثقافات
 المس�لمین غل�بأ س�ألت ل�و ھجریة سنة سالماإل في عندنا

 فم�ا ،یعرفوھ�ا نأ اس�تطاعوا م�ا الیوم نحن ھجریة سنة بأي
م��ع  وان��دمجت وبع��دت ھج��رت المس��لمین م��ن بأجی��ال بال��ك

 .؟والثقافات مماأل مختلف
 یتل��ون وبعض�ھا االنص�ھار س��ھل بعض�ھا مع�ادن والن�اس

 علی��ھ تج��ري ال ص��لب وبعض��ھا المكون��ات حس��ب ویتش��كل
 بع�ض علی�ھ یص�یر ق�د وأ الزم�ان، والحت�ى التفاعل عوامل
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 لعوام��ل ویبق��ى األولی��ة لمادت��ھ یع��ود نأ الیلب��ث ث��م التغیی��ر
 .معدن كل على الوحید ثراأل والبیئة المناخ
 الش�باب م�ن الكثی�ر والتف�ات اإلس�المیة الص�حوة تل�ك مع
 ل��م ظ�اھرة ف�ي دی�نھم ل��ىإ والرج�وع وصص�الخ وج�ھ عل�ى
 یك��ن ل��م خی��ر،اآل الق��رن ف��ي قریب��اً  الإ ب��ارزة مالمحھ��ا تك��ن

 لفت�رة المس�لمة الش�عوب م�ن لكثیر الواضحة الھویة سالماإل
 .طویلة
 الع�الم، یھ�دد وص�ار س�باتھ من استفاق قد مارداً  وكأن ثم

 ش�نھا الت�ي الھجم�ات تل�ك م�ن تبرئتھ صحابھأ بعض یحاول
 مك�ان كل في والمرج فظھرالھرج..  هعداؤأ و عوانھأ علیھ

 كراھی��ة س��الم،اإل س��مبا وعنص��ریة دم وحمام��ات ج��رائم.. 
 وانت�زاع نوومج� خالع�ة س�الم،اإل بس�بب وحروب وعداوة

 جھ�ل س�الم،اإل جم�ود من للتخلص العادات وحتى القیم لكل
 الح�دود طویل�ة قائم�ة س�الم،اإل س�مبا تستتر وغلظة وتخلف

 وكأن��ھ الس��ماوي ال��دین بھ��ذا ت��نھش فج��أة كلھ��ا انتفض��ت لھ��ا
 .مدان مجرم

 لغ�تھم م�ن حت�ى ب�ل فحس�ب من�ھ ل�یس ال صحابھ،أ منھ تنكر
 ش�ي ك�ل وم�ن وبل�دانھم، وم�أكلھم ولباس�ھم عیادھموأ وعاداتھم

 .بصلة لیھإ یمت
 ك��ان عن��ھ، ال��دفاع عل��ى تص��ر القلیل��ة القل��ة تل��ك وبقی��ت

 ص�ار ث�م ص�احبھ، الإ الیس�معھ ال�ذي ب�الھمس أشبھ صوتھا
 ینف��ذ نأ اس��تطاع نقی��اً  واض��حاً  ص��بحأ حت��ى وینتش��ر یرتف��ع

 بع��ض ل��ىإ والتعس��ف التھم��یش مح��اوالت ك��ل م��ن ب��الرغم
 .المرھفة القلوب
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 م�ن الن�اس ب�ھ یحتف�ل الس�نة رأس مث�ل عی�د یأتي وعندما
 ثقاف��ة ھیمن��ة عل��ى تأكی��داً  والثقاف��ات ع��راقواأل دی��اناأل ك��ل

 بع���داً  كث���رأ خ���رىأ دالالت االحتف���ال ل���ذلك یص���بح غالب���ة،
 .وعمقاً 
 والتع��داد والحض��ور ھمی��ةاأل تل��ك الس��نة ل��رأس یك��ن ل��م
 الن��اس كث��رأ ص��بحأ عن��دما األخی��رة العق��ود ف��ي ك��ان مثلم��ا
 والترح�اب القب�ول یج�دوا لك�ي یتمنون ھكذا وأ واحدة نسخة

 ویعتب��ره االخ��تالف اس��تیعاب عل��ى ق��ادراً  یع��د ل��م ع��الم ف��ي
 .منبوذاً  وأ تھدیداً 
 طف���ولتي ف���ي جمیل���ة ذكری���ات الس���نة ل���رأس نأ نك���رأ ال

 وك�ل ھل�ي،أ ب�ین والس�الم بالح�ب أھن�أ كن�ت عندما وصباي
 خرىأ جنسیات ھناك یكن لم قومي، نفس من ھم حولي من

 و العمل.دراسة أقلیة المتواجدة بسبب البعض األ الإ
 الحریة مستویات دنىأ والحتى السالم نعرف لم نناأ ومع

 نم���تعض ل���منن���ا ب���الد الراف���دین إال أ ف���ي الك���ریم الع���یش و
 بسببھ، ابتلینا الذي الذنب ھو ذلك یكون وقد بقدرنا ورضینا

 ش����ائكة طری����ق فتل����ك ناآل ذل����ك ف����ي الخ����وض ری����دال أ
 .بھا االضطالع مثلي على یصعب معقدة یدلوجیاتوأ

 كم�ا الس�نة رأس بلیل�ة االحتف�ال عل�ى ص�رأ مازل�ت لكني
 خ�رىأعائل�ة  و ع�ائلتي م�ع ال�دافئ بیتن�ا ف�ي بھ�ا نحتف�ل كنا

 قب�لو مریك�اأ في الدراسة یامأ منذ والداي بھا ارتبط صدیقة
 .نحن نكون نأ
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 ك�ان نماإ حاشدة، احتفاالت وال ناریة ألعاب یكن ھناك لم
ت�اریخ  یتب�دلنب�دأ الع�د التن�ازلي ل ب�أن وفرح�ة ممی�زاً  عشاءاً 

 الس�اعة عن�د جدید تاریخ لىإ تراحھاوأ بأفراحھا طویلة سنة
 .لیالً  ةعشر الثانیة

 جدی�دة وخط�ط جدی�دة ح�الموأ جدی�دة بآماني قلوبنا تمتلئ
 ال ق��د النف��وس، ف��ي والح��ب الس��رور تبع��ث رىأخ�� م��وروأ

 .التنسى وذكرى اً مذاق لھا ولكن یذكر شیئاً  تكون
 الی�وم تب�دو یاماأل تلك  من شيء عادةإل مني محاولة يوأ
 ،ھن�اك ف�ي بل�دي وبیت�ي ع�دأ ل�م ن�يأل ل�یس ،ومحبطة فاشلة
 نفسھ.ھو  یعد لم العائلة مفھوم ولكن
 زم�ن ف�ي الطفول�ةص�حاب أو العمر صدقاءأ ھناك یعد لم
 ب�رزأ م�ننا واأل والفردیة ھویتھ واالغتراب ،الترحال صار
 .سماتھ

 
 
 
 
 
 

 

خر ميالد
ٓ
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 في فینبت الورق على قلبي أزرع! یاللعجب
 الناس قلوب

 نعیمة میخائیل
 

 تل�ك في انتظر مي،أ رحم في تلفني والقیود كونأ نأ قبل
 .كونأل فیھا تحررأ التي اللحظة الظلمات

 م��ن اً خوف�� مأ نعت��اقياب اً فرح�� دريأ ال..  بكی��ت ص��رخت
 !.المجھول

 عفو وال منھ الخروج..  اسمي كان فیھ دخلت سجن ولأ
 .المشوار خرآل ویتلبسني لبسھأ.. 

 الش����مس حت����ى ..وال����روائح م����اكنواأل تتك����رر الوج����وه
 .سیحویني الذي قدري نھإ.. انتغیریال والھواء
 الإ..  یش�كلني ح�ولي ش�يء وك�ل المجتم�ع، ھل�ي،أ بیتي،

 .ناأ
 .كبرأل طیعأ نأ دوري

 تم�ردأ كی�ف تعل�مأ فب�دأت طویل�ة لفت�رة ال�دور یعجبن�ي لم
 .قیودي تكسر مطارق عن بحثأو

 .اً عوامأ وكسرتني وقعت اً شبر ھربأل نجحت كلما
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 تلم��ع وھ�ي لحریت�ي ت�وقأ وكن�ت كثی�رة مھ�ارات تعلم�ت
 .واختفى تبخر بلغتھ كلما براق كسراب عیني مامأ

..  قرب��ائيأ..  جیران��ي..  بیت��ي..  خ��واتيإ..  ب��يأو أم��ي
 .منھا اً یّ أ خترأ لم..  ووطني..  مدرستي
 وج��دتني..  وجن��وني ھ��دوئي.. طب��اعيو مالمح��ي حت��ى

 .نفسي عرفأو یھاإل تعرفأ نأ قبل فیھا
 قب�لأ وال یقرر من ناأ اً دوم كنت نعم..  صدیقاتي اخترت

 اً تص�اران لیس االختیار نأ تعلمت انھ ومن..  الیناسبني من
 یس�تحق مم�ا كث�رأ یكلف قد نھإو ،حوالاأل جمیع في وحریة

 !.حیاناأل بعض في
 ح��اولأ ف�ال من�ي كج�زء القی��ود بع�ض م�ع اص�طلح ب�دأت
 .التملص

 تلمس��ھ ال قال��ب ف��ي ك��ونأ نأ..  ھاجس��ي الحری��ة وتبق��ى
 .صابعيأ غیر

 والس��نن والع��ادات الطبیع�ة م��ع تص��ارعأ ن�اأو ش��قانيأ م�ا
 تلمس�ھا نأ م�ا ثلج كندفة ھشة ناأو بھا لي القوة ھائلة وقوى
 .وتختفي تذوب حتى

 مت��ین كحب��ل رقبت��ي ح��ول تلت��ف كان��ت الطویل��ة دراس��تي
 عل�ي وتمل�ي ع�المي ف�ي سرحأ نأ من تمنعني.. منھ الفكاك

 ال وم�واد بامتحان�ات ت�ؤرقني..  مزاج�ي ت�دخل ل�م بواجبات
 !!.شكأ الزلت..  تبنیھ مأ عقلي تسمم كانت نإ دريأ

173 
 



 نعت�قأل حماسي لوال امتحان خرآ مع نفس خرآ فقدأ كدت
 .حریتي سماء في طیرأو

 .كبرأو كبرأ ثم كبرأ خرىأ فأدخل دائرة من أخرج
 .. الدراسة امأی

 بحرھا..  وترحل لتنقشع بیوم اً یوم عدھاأ عجاف سنوات
 قصص�ھا..  تراحھ�اأو فراحھ�اأ..  وش�رھا خیرھا..  وبردھا

 .حداثھاأو
 .. حصل
 .. طریقتي على لیس ولكن
 .والغافلین قویاءاأل من الحیاة أتھز ھكذا

 .نذارإ بال طلقتنيأ ثم السحاب فوق رفعتني
 .بشر وال غیوم وال فیھ الریح یوم في سقطت

..  والح�راس فیھ�ا مف�اتیح ال..  ومتاھات اً سجون دخلتنيأ
 .والباب

 نإو مخ�رج ع�ن بحثأ..  جوفاء مفرغة حلقات في دورأ
 .لقدري استسلمت قد كنت

 الم����دارس ك����ل فش����لت م����ا تعلم����ت ال����دوائر تل����ك ف����ي
 .. اهإی تعطیني نفي أ والجامعات

 وخراف�ات بالی�ة س�اطیرأو عقیم�ة بنظریات عوامأ مضت
 .. وشرب الدھر علیھا كلأ
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 ونس�وا..  حكامھ�اأو لغاتھ�ا..  دابھ�اآو ال�دنیا علوم درست
 !!. دواتاأل ھذه ستعملأ كیف یعلموني نأ

 س��وى نك��ن ل��م طوی��ل ول��زمن وكرھت��ي الحی��اة كرھ��ت
 .عداءأ

 .قتربأو تنازلأ بدأت..  حّدتي خفتت
 ظ��نأ..  تكرھن��ي تك��ن ل��م نھ��اأ فك��رأ وص��رت النظ��رأع��دت 

 حق���ول ف���ي نطل���قأل ش���رنقتي م���ن تخرجن���ي أن رادتأ نھ���اأ
 .خطارواأل شواكاأل مع حقیقیة

 فكان ،تمنیت الذي بالقالب ناأ كونأ نأ تعلمني نأ أرادت
 الحی��اة وس��ام عل��ى حص��لأل قاس��یة ت��دریب دورات م��ن الب��د

 .النصر وشھادة
 كبل���ورة ش���فافة مض���یئة..  ورأیتھ���ا بھ���ا التقی���ت ھن���اك
 .كرستال

 .. حریتي
 كان��ت الت��ي السالس��ل وحطم��ت عب��ودیتي س��راح طلق��تأ

 .منھا قتربتا نإ ما بصیرتي تغشي
 وأنوار بیضاء ونوارس اً سماء رأیت
 .. میالد لحظة مأ ھي تحول نقطةأ دريأ لست
 ..تكویني ھیكلة عادأو فؤادي قلب سحر

 وتتغ�ذى قلب�ي تس�مم كان�ت الت�ي الض�ارة فكاراأل كل قتلعتأ
 .جھلي على
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 ش��یائيأ بقی��ة م��ع الق��دیم بتاریخھ��ا م��یالدي ش��ھادة بقی��ت
 .تلزمني تعد لم التي

 .واالحتفال الذكر یستحق اً حقیقی اً میالد وكسبت
 عن��ي غاب��ت وتفاص��یل مفاج��آت م��ن وج��دت م��ا وی��اھول

 اً ج�د وبعی�دة من�ي اً ج�د قریب�ة كانت..  حیاتي یامأ بعدد سنین
 .ناظري عن

 قریب�ة وھي غالباً  السعادة عن نبحث إننا: تولستوي یقول
 ف�وق وھ�ي النظارة عن األحیان من كثیر في نبحث كما منا

 .عیوننا
 منط�ق للع�الم ص�بحأ نأ بع�د وتكتمل تتشكل اللوحة بدأت

 .جوھره مع تفاعلأو لغتھ فھمأ
 .ثانیة مرة أنھض نأ قبل قعأو عثرأت الزلت

 .الكثیر..  تعلمأو درسأو بحثأ والزلت
 .مصیري ستحدد التي الحاسمة اللحظة نتظرأ

 .سأكون حال بأي دريأال
 عب��ث بأنھ��ا ش��عرأ..  عرفتھ��ا الت��ي الح��روب ك��ل بع��د
 .الحیاة ساحة في وزیف

 .للخسران المجال
 وظنن�ت اقترب�ت وكلم�ا حص�وني تشیید في جتھدأ الزلت

 أم��ان ف��ي وص��رت مناف��ذھا وس��ددت غالقھ��اإ حكم��تأ نن��يأ
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 لك��ي عرفھ�اأ ال ةوحلّ�� جدی�د ب�درس الحی��اة تب�اغتني ب�داخلھا
 .وكفائتي قدراتي لتحدیث جدیدة دورة في تأھیلي تعید

 مث��ل ھش��ة قلعت��ي ب��أن اً حیان��أ ش��عرأو العص��افیر أتأم��ل
 رغ��م المس��تمر ھ��اؤوغنا لھ��اؤتفا یبھرن��ي ولك��ن ،أعشاش��ھا
 م�ن لتب�دأ وعزیم�ة بف�رح تتق�افز وھي خطارواأل العواصف

 .اً جدید اً وعش جدیدة حیاة جدید
 ال..  طویل��ة ،قص��یرة..  ش��واطاأل بع��ض م��اميأ م��ازال

  دريأ
 .. معاركي خرآو شدأ خوضأل تمرنأ والزلت

 .. بدیةأ والدة ماإف
 .سحیقة ھاویة وأ
 
 

 

 الطالق بعد ماذا
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 أن أبداً  یمكن ال ولكنھ بكلمة الحب یولد قد
 بكلمة یموت

 ترنیمة
 

 یتھمن�ي وق�د وصعب حساس الموضوع ھذا في الخوض
..  الم��اء ف��ي ی��ده كم��ن ل��یس الن��ار ف��ي ی��ده م��ن ب��أن الكثی��ر
 .البارد
 ،خ�ریناآل ش�ؤون ف�ي أتدخل أن طبعي من اً میو یكن ولم
 الذي الدخیل الفایروس مثل صار مراأل ھذا أن رأیت ولكن

 مالمحن��ا طمس��ت أن بع��د أخ��رى حض��ارات م��ن ب��ھ بتلین��اا
 والس�لوك الس�تر أساس�ھا الت�ي ومبادؤن�ا قیمن�ا معھا وراحت
 .المحافظ
 كتب��دیل وس��ھالً  اً ش��ائع ل��یس ولك��ن داً موج��و الط��الق ك��ان
 وحت��ىأ س��نوات بض��ع وأ أش��ھر بع��د أث��اث قطع��ة وأ س��یارة
 وأ العس�ل ش�ھر ف�ي بط�الق رأیك�م فم�ا..  ةس�ن ةعشر خمس

 !!.سنة عشرین من أكثر بعد
 الدفاع عاتقھم على خذواأ ممن" المثقفین" قریحة نطلقتا
 ل��ھ الدخ��ل ھن��ا الرج��ل وك��أن ،الم��رأة وحق��وق الحری��ة ع��ن

 !!.مذنبة أم محقة كانت سواء وحدھا تخصھا فالقضیة
 العقیم����ة الحل����ول وتق����دیم فیھ����ا الخ����وض ف����ي یتب����ارون

 بمجتمعاتن�ا ص�لة ب�أي التم�ت ثقاف�ات أساس على لةوالمضل
 وبیئ�تھم ونشأتھم وأفكارھم حیاتھم سیكلوجیة تختلف وأفراد

 .شاسع بفارق عنا
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 ونیل وكرامتھا وجھھا بماء االحتفاظ لىإ بالمرأة یدفعون
 االتص��ال فیھ�ا نقط�عا بائس�ة وحی�اة عق�یم زواج م�ن حریتھ�ا
 !.االحترام وقلة والتجریح التھجم وساد الود وغاب
 والخ�وف والقھ�ر الغض�ب مش�اعر م�ن وأقل�ل أستھین لن

 .البیت خراب عند" االثنان" یعیشھا التي والذل والعذاب
 ف���ي الخ���وض قب���ل أوالً  ونعت���رف نق���ر أن علین���ا وعلی���ھ
 اً شریك الزال نھأو أیضاً  ھو یخصھ مراأل ھذا بأن التفاصیل

 بنك�د الع�یش من بأٌقل فلیس یتألم یكن لم نإ نھأو التعاسة في
 .وحرمان

 م���ن وس��معت ش��ھدت مم��ا% 90 نإ قل��ت ل��و أب��الغ ل��ن
 ھ���ذا لتس���تحق اً فعلی��� تك���ن ل���م واالنفص���ال الط���الق ح���االت
 ثقافی�ة ختالف�اتا ع�ن ناش�ئة بش�ر صراعات نھاأل ،المصیر

 س��باباأل م��ن والعدی��د ومادی��ة ونفس��یة وعمری��ة جتماعی��ةاو
 .إنسان بكل الخاصة
 خ�وةاإل لھ�ا یتعرض التي المشاكل نفس بأنھا أجزم وأكاد

 األص��دقاء وأع��ز العم��ل ف��ي وال��زمالء الواح��د البی��ت ف��ي
 حیات�ك في بھم تحتك أن یمكن من وكل والجیران األقرباءو

 تج������ر ومالبس������ات وأح������داث لمواق������ف تتع������رض ث������م
 .ذكرتھا التي األسباب ولنفس النتیجة لنفس" المتخاصمین"

 وتح�ت واح�د بی�ت ف�ي ب�العیش بتلی�اا ال�زوجین أن الفرق
 .واحد سقف

 ف�ي تك�ون الجح�یم ھ�ذا نھای�ة بأن كالھما أو أحدھما یظن
 تتض�خم لحظة في ،رجعة غیر من العالقة ھذه وبتر الفراق
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 اً وكم��د اً غیظ�� تمتل��ئو الص��دور فیھ��ا وتش��حن ئیاتیالس�� فیھ�ا
 لواح� مھم�ا أخرى حقیقة يأ فھم أو داركإ معھ طیعتوالتس

 نإف� الج�و تلطیف لةوامحأو صالحاإل بنیة التدخل خروناآل
..  غی�ره التستوعب واحد أمر على توقفت قد العقل عقارب
 .الطالق
 فترت�ھ طال�ت مھم�ا المؤق�ت باالنفص�ال الطرفان قبل ولو

 م��ؤثرات أي ع��ن اً بعی��د التفكی��ر م��ن فت��رة ال��نفس عط��اءإل
 ف�ي ب�اھظ ثم�ن دف�ع ل�ىإ ص�احبھا ت�دفع نأ یمك�ن ومھیجات

 وعن�د البیوت معظم في یحصل مرأل وحماقة غضب لحظة
 .البشر كل

 ولك�ن فحس�ب بسكن لیس ثنینا بین یربط عقد أقدس الزواج
 لھ�ا الحص�ر ومطبات یرواومش وآالم وذكریات ولحظات بأیام
 راءواآل فكارواأل حاسیسواأل المشاعر تشابك ھذا من عقدواأل

 .راديإوال مباشر غیر بشكل والرغبات
 س��ببھ زواجاأل ب��ین ش��بھا ی��رى الن��اس م��ن كثی��ر فت��رى

 ختالفا مدى عن النظر بغض والتعایش واالندماج العشرة
 بطب��ائع االثن��ان یت��أثر أن فالب��د خ��راآل ع��ن أح��دھما طبیع��ة

 ب�ین قراب�ة بوج�ود خ�ریناآل فیھ یظن بشكل خراآل وخصال
 .االثنین
 آدمیت�ھ ع�ن خ�رج م�ن عل�ى ھذا كالمي سقطأال أني على
 العق��ل منط��ق وغی��اب بھمجیت��ھ ال��دواب ل��ىإ أق��رب وص��ار

 .نساناإل بھ هللا زمیّ  الذي
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 م��ن للخ��الص كح��ل ب��الطالق الس��مح دینن��ا ش��رع ول��ذلك
 .المظھر الإ یتھإنسان من یملك یعد لم إنسان

 قلبھ وفي عقل من شيء رأسھ في الزال لمن حدیثي نماإ
 ثانی��ة فرص��ة یس��تحق م��راأل نأ أق��ول..  مش��اعر م��ن قلی��ل

 راقواأل ترتی��ب ع��ادةإل الوس��ائل بعش��رات تحقیقھ��ا یمك��ن
 أحك��ام أو س��لبیة نفع��االتا غی��ر م��ن س��لیم بش��كل فك��ارواأل

 .أحمق تسرع أو جوریة
 ةطنان��� بكلم���ات أفحم���وك نإ ی���اعزیزتي تص���دقیھم ف���ال

 وراحة الكرامة مثل بعدھا بسالم والعیش تصریفھا الیمكنك
 مقاب��ل ف��ي الع��یش وحری��ة ال��نفس عتب��اراو والمس��تقبل الب��ال

 والمس�كن -وج�دوا نإ - الدوكاأل ومصیریة غالیة تضحیات
 المجتمعی�ة والحصانة المشتركة والمصالح المالیة والرعایة

 برعای�ة الإ لھ�ا أمان وال المرأة ستقاللیةاب التعترف بیئة في
 .اً أب أو اً زوج كان رجل
" الك�ابوس" ھذا من الخالص في نجحت نإ نكإ علمياو

 الت�ي ث�ارواآل وذكریات�ك أفك�ارك م�ن تتح�رري لن بدأأ نكإف
 .والتبدیل محي دون من حیاتك في طبعت

 لفت�رة باالبتع�اد مافس�د صالحإ في كبیر أمل ھناك وأقول
 بع��ض ل��ىإ اللج��وء أو مخ��تص ستش��ارةا أو اً مع�� الس��فر أو

 أي أو أخ��رى مش��اریع ف��ي االنغم��اس أو فی��اءواأل المق��ربین
 والق�رار عادل�ة وال�نفس سلیمة الرؤیا یجعل نأ یستطیع أمر

 .صائب
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 ھ��و ق��رارك ك��ان ذاإ ةھان��إ وال والحس��رة الن��دم عن��دھا
 یض��من مم��ا الش��رع ب��ھ وق��رر هللا أح��ل مم��ا ن��ھأل.. نفس��ھ

 بش�كل للعیش الوسائل وأفضل الخسائر بأقل العیش نسانلإل
 .وطبیعي يسو

 عل��ى یتغل��ب نأ س��تطاعا م��ن غب��اء وال تض��حیة ولیس��ت
 الس��لمي للتع��ایش وس��یلة یج��ادإو الخاص��ة المش��اعر بع��ض

 للعق�ل اً حترام�او الدول�أل اً كرام�إ حض�اري بشكل والتواصل
 یث��ارواإل الص��بر ف��ي أرق��ى مس��تویات ل��ىإ ب��النفس خ��ذواأل

 .والرحمة
 االحت���رام م���ن بأق���ل فل���یس الط���الق م���ن الب���د ك���ان نإو

 المع��روف وت��دیم تض��من الت��ي الطیب��ة والمعامل��ة والص��داقة
 .الطرفین بین

 

 نوبل جائزة

 
 

 عظیم ألم غیر اً عظیم یجعلك شئ ال
 موسیھ
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 .جائزة الستالم الحضور مراسیم أتخیل اً یوم جلست
 ولك��ن مج��ال أي وف��ي الج��ائزة ن��وع م��ن متأك��دة أك��ن ل��م

 ش�اعر حت�ى وال آیدل عرب وال سكارواأل تكون لن بالتأكید
 .الملیون

 تطلع��اتي م��ن وأعظ��م خی��الي م��ن كب��رأ.. كبی��رة ج��ائزة
 .وتوقعاتي
 منص�ة ل�ىإ والوص�ول مقع�دي ب�ین المسافة تجعل جائزة

 .عام مائة اوكأنھ التسلیم
 مس��تویاتھ أعل��ى ل��ىإ دم��ي ف��ي درین��الیناأل ترف��ع ج��ائزة

 .قلبي خفقان سماع الحضور جمیع لیستطیع حتى
 تكون؟ نأ یمكن ماذا
 ھذه؟ مثل لجائزة مكان العالم في یوجد وھل

 .أجدھا كي اً كثیر أفكر لم
 وك���أني..  وج���دتھا أص���رخ ن���اأو حلم���ي م���ن ص���حوت

 .علیھا حصلت
 نوبل جائزة
 تل��ك ل��ىإ والوص��ول والحل��م المث��ابرة تس��تحق انھ��ا أعتق��د
 .المنصة

 .مواصفاتي جمیع علیھا تنطبق
 .وعالمیة..  علمیة..  نزیھة..  مرموقة..  كبیرة
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 نووالمفك�ر دباءواأل والعلماء والرؤساء الملوك بھا یحلم
 .رضاأل على من وكل نووالمخترع

 نوبل؟ ھو ومن نوبل جائزة ماھي ولكن
 م�ع البی�ان جری�دة س�حبت مقھى في ناأو عشوائیة أمسیة في

 س�ما ج�ذبني ولكن ،والمجالت الصحف قراء من لست اً بدأ نيأ
 .صغیر عمود في نوبل

 :یلي ما نفسھ عن نوبل كتب تعریفیة بطاقھ في
 أن ینبغ����ي ك����ان ض����ئیل إنس����ان نص����ف: نوب����ل ألفری����د
 .والدتھ یوم علیھ یقضي طبیب لھ یخصص
 .أحد على یثقل أن یحب وال أظافره ینظف: مزایاه

 .الھضم سیئ كئیب، أسرٍة، بغیر: نقائصھ
 .شيء ال: المھمة حیاتھ حوادث

 تنس�ب ال�ذي الش�خص نف�س بأن�ھ تحق�قأل االس�م ق�راءة أعدت
 !الجائزة الیھ

 .ومخیبآ صاعقآ الجواب فرجع
 وجدت؟ فماذا..  عنھ أبحث نأ قررت
 عاص�مة س�توكھولم ف�ي ولد كیمیائي مھندس نوبل ألفرید

 أفل�س فق�د العائل�ة على اً سیئ طالعھ وكان 1833 عام السوید
 ل��ىإ وال��ده اض��طر مم��ا بی��تھم حت��رقاو الع��ام ب��نفس وال��ده
 .السفر
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 وك��ان والجس��ور الط��رق ف��ي اً م��دنی اً مھندس�� وال��ده ك��ان
 .الصخور بتدمیر یتعلق فیما اً ومخترع اً مبتكر

 ف��ي نج��ح حی��ث روس��یا ف��ي المادی��ة وال��ده أح��وال تحس��نت
 م�ع حربھ�ا ف�ي روس�یا ستخدمتھاا التي البحریة لغاماأل ختراعا

 خت�راقا البریطانیة البحریة السفن تستطع لم وبریطانیا، فرنسا
 .المدینة من االقتراب أو لغاماأل شبكة

 البن��ھ كبی��رة فرص��ة أت��اح مم��ا ب��ھ لتلتح��ق لعائلت��ھ أرس��ل
 ومدرس��ین جی��دة عل��م ف��رص لتلق��ي ال��ثالث وأخوت��ھ ألفری��د
 .دابواآل واللغات والكیمیاء الطبیعة علوم في أكفاء
 خم��س ی��تقن ك��ان حت��ى عش��ر الس��ابعة ألفری��د بل��غ أن م��ا
 .لمانیةواأل نكلیزیةواإل والفرنسیة والروسیة السویدیة لغات

 یلتح�ق نأ أراد أب�اه نأ غیر الشعر وتألیف باالدب شغف
 المتح��ده الوالی��ات ال��ى فأرس��لھ الھندس��یة مش��اریعھ ف��ي ب��ھ

 .الكیمیاء علم في تعلیمھ لیواصل والمانیا وفرنسا
 الوالیات في الجنسیة أمریكي االصل سویدي بعالم التقى
 مج�ال ف�ي العملی�ة حیات�ھ ف�ي اً ثرأ اللقاء لھذا وكان ة،المتحد

 .المفرقعات مجال في وتطبیقاتھا والكیمیاء الطبیعة
 ب�راءة عل�ى وحص�ل ال�داینامیت اخت�راع ف�ي بالفعل نجح

 جمی��ع م��ن والمؤسس��ات الش��ركات علی��ھ فتھافت��ت خت��راعا
 م�ن كث�رأ ف�ي المص�انع عش�رات نش�اءإب وق�ام ،الع�الم أنحاء

 واطل�ق الع�الم أغنی�اء أغن�ى م�ن أص�بح حت�ى دول�ة عش�رین
 .الموت صانع أو المفرقعات ملك لقب علیھ
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 نت��اجإل مص��نع ببن��اء ووال��ده ھ��و ق��ام س��توكھولم ل��ىإ وب��العودة
 .االنفجار شدیدة مواد
 مقت��ل ف��ي االنفج��ار وتس��بب 1864 ع��ام المص��نع نفج��را

 .والعمال الكیمیائیین من ربعةأو أمیل خیھأ
 .نفسھ في اً عمیق اً ثرأ الحادث ھذا ترك
 خ��الل م��ن الع��الم یس��عد نأ االخت��راع بھ��ذا أراد ن��ھأ زع��م

 الث��روات س��تخراجاو المن��اجم حف��ر ف��ي ال��داینامیت س��تخداما
 القن��وات حف��ر ل��ىإ ض��افةباإل رضاأل ب��اطن م��ن الطبیعی��ة

 ،البش�ر ب�ین والتج�ارة االتصاالت لتسھیل والطرق نفاقواأل
 دىأ ال��ذي ھ��و البش�ریة ال��نفس ف��ي الك�امن الش��ر ب��أن وتعل�ل

 .الحروب في الداینامیت استخدام لىإ
 ملی��ون 150 بح��دود طائل��ة ث��روة هءورا وخل��ف یت��زوج ل��م
 ص�ىأو ولكن�ھ یطالی�ةاإل الم�دن ح�دىإ في اً وحید ومات ،دوالر

 س��عادإ ف��ي یس��ھم م��ن لك��ل ثروت��ھ یھ��ب نأب�� حیات��ھ اخ��رأو ف��ي
 .سمھا حملت جائزة عبر السالم ونشر البشر
 الفائز ختیاراب للعلوم السویدیة كادیمیةاأل تقوم نأ صىأو

 والفس�یولجیا والط�ب الطبیعی�ة والفیزی�اء الكیمی�اء مجال في
 الس�الم بج�ائزة الفائز نتخاباب النرویجي البرلمان یقوم نأو

 .العالمي
 كث��رأ ھ��و لم��ن نزیھ��اً  للج��وائز االختی��ار یك��ون أن اً أیض��و

 .المرشح جنسیة عن النظر بغض اً استحقاق
 وفاة ذكرى في 1901 عام مرة لوأل الجوائز بتقدیم وبدأ
 .تركھا التي الوصیة وحسب نوبل ألفرید
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 أدراج أحالم��ي وذھب��ت حماس��ي أنطف��أ البح��ث ھ��ذا بع��د
 .الریح
 .قاموسي في معنى وال مكانة لھا یعد لم

 ك���ان دم قط���رة وك���ل ح���رب ك���ل ف���ي الرئیس���ي الس���بب
 . نوبل ألفرید بھ فاز الذي االختراع

 ؟!! ذنبھ عن للتكفیر سالم جائزة یخترع خراآل وفي
 ف��ي ك��ان عن��دما علیھ��ا تع��رف م��رأةا ھن��اك أن تب��ین ث��م

 كان��ت الج��ائزة، ظھ��ور ف��ي واض��ح ث��رأ لھ��ا وك��ان ب��اریس
 وتعم�ل سنوات بعشر منھ صغرأ وصحافیة یةوانمس ناشطة

 .للسالم یةوانمس مؤسسة في
 مرتبط�ة كان�ت ولكنھ�ا بالمراس�الت بھ�ا عالقتھ ستمرتا

 أن بع��د الش��خص ذل��ك م��ن وتزوج��ت فتركت��ھ آخ��ر بش��خص
 .للسالم یعمل من ولكل لمؤسستھا عظیم شيء بعمل أقنعتھ

 للمتفج��رات اً ص��غیر اً متج��ر الإ یع��د ل��م كل��ھ الع��الم أن الإ
 .سلحةواأل

..  س��اطیرواأل الكت��ب ف��ي والس��الم مك��ان ك��ل ف��ي ال��دمار
 .نوبل وجائزة

 .. سخریة أي
 م��ع الف��ائزین الئح��ة ل��ىإ س��مىا ینض��م نأ اً حق�� أری��د ھ��ل

 نوب�ل ج�ائزة عل�ى الح�ائز الس�ادات أن�ور المص�ري الرئیس
 أم ؟1978 ع���ام دیف���د كام���ب التفاقی���ة توقیع���ھ بع���د للس���الم
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 ع��ام س��لوأو اتف��اق بع��د رف��اتع یاس��ر الفلس��طیني ال��رئیس
1994 .!! 
 تستیطع ھل..  فلسطین لىإ السالم نوبل جائزة ستعید ھل

 بغداد؟؟ لي تعید نأ
 م�رة حقیق�ة عل�ى جم�یالً  ظننت�ھ ال�ذي حلم�ي من صحوت

 .العالم نحاءأ كل في مرعبة ومشاھد
 وغی���ر التك���ریم والیس���تطیعون ج���وائز الیملك���ون البش���ر

 .ینقائم والشر الخیر مادام للسالم مؤھلین
 بج��دارة الف��وز یس��تحق م��ن البش��ر م��ن ھن��اك أن أنك��ر ال

 نجازاتھمإو بأعمالھم لیس بالد، عرفتھا جائزة وأعلى بأرفع
 الك��ون وس��عت الت��ي الس��محة وقل��وبھم بأفك��ارھم ب��ل فحس��ب

 .اً وأخاذ اً سخی ھمؤعطا فكان كلھ
 یك�ون وق�د..  اً متعلم� ص�الً أ الیكون قد.. اً عالم الیكون قد
 .أحد بھ الیدري المعمورة ھذه من حقیرة یةأوز في نكرة

 یذكر شأن لھم یكن لم بیننا كانوا بأناس أسنفاج ما یوم في
 شاشات على لیس مھیب مشھد في منصة أعلى لىإ یصلون

 ب�ل القاعات أفخر في حتى وال المسارح على وال التلفزیون
 ت�ؤھلھم ج�ائزة لیتس�لموا السموات تلك في ھناك بكثیر أعلى

 .وأمان وخلود بسالم للعیش
 ف�ي خ�رةواآل ال�دنیا مل�ك تف�وق بجائزة سیفوز من وھناك

 المزی�د ی�وم الجن�ة ف�ي العظ�یم الع�رش رب مع عظیم موعد
 الش�مس ت�رى كما والتشبیھ التمثیل عن المنزه وجھھ ورؤیة

 .البدر لیلة والقمر الظھیرة في
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 علیكم السالم..  الجنة ھلأیا:  المنادي ینادي
 تبارك���ت..  الس���الم ومن���ك الس���الم ن���تأ اللھ���م: فی���ردوا

 .كرامواإل الجالل یاذا وتعالیت
 .وتعالى تبارك العزة رب لھم فیتجلى

 - القیامة - ))نَاِظَرةٌ  َربِّھَا إِلَى نَاِضَرةٌ  یَْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ ((
 .أفوز أن أتمنى الجائزة وبتلك أتطلع ذلك لىإ
 
 

 

 هللا ُحرمة

 
 

 سالم قضیة ناجحة ولكن محامیھا فاشلاإل
 محمد الغزالي

 
 دون م��اكناأل بع��ض وتع��الى س��بحانھ الع��زة رب یش��رف

 ویجع���ل بع���ض عل���ى ش���خاصاأل بع���ض ویفض���ل بعض���ھا
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 وعدم حترامھاا یتوجب ممیزة ومكانة ُحرمة موراأل لبعض
 .بھا المساس

 القی�ام وجب ما وكل نتھاكھا یحل ال ما كل ي:ھ فالُحرمة
 .بھا التفریط وعدم هللا حقوق من بھ

 قلب�ي ینفط�ر الت�ي هللا محرم�ات م�ن بب�الي یخطر ما لأو
 .هللا مساجد ھي مسؤولیھ وعدم بجھل النتھاكھا

 أح�د، عل�ى التخف�ى ومكان�ة ُحرم�ة البی�وت لھذه هللا جعل لقد
 هللا بی�وت وی�دخلون الُحرم�ة ھ�ذه ی�دركون المس�لمین غیر حتى
 .واحترام جاللإ بكل

 وعل�ى المس�جد داخ�ل تح�دث االنتھاكات من الكثیر ھناك
 من باتت حتى اً تغییر أو اً تصحیح لھا تجد وال الجمیع مرأى

 ترفض قلیلة ولو فئة وتبقى ،اً جد العادیة مورواأل المسلمات
 لُحرم��ة االم��ر فداح��ة وتستش��عر بقلبھ��ا ول��و الظ��واھر ھ��ذه

 وش�رف وج�ل ع�ز هللا قدس�یة م�ن تنب�ع التي ومكانتھ المكان
 .بھ االتصال
 ھ��ذه م��ن بع��ض ع��ن ألح��دثكم كمروص��د تتس��ع أن أرج��و
 .بقلبي أنكرھا أن بوسعي یعد لم والتي الشائعة الظواھر
 والت��ي الرج��ال مس��اجد ف��ي تح��دث الت��ي ب��الظواھر س��أبدأ

 .اً ونساء رجاالً  الحاضرین جمیع على سلبآ تؤثر
 الص��الة حی��ث الجمع��ة ص��الة ف��ي خصب��األ تح��دث وھ��ذه

 عل�ى اً الحق� أعل�ق وسوف ،سكون شبھ في نووالمصل قائمة
 ل��ىإ اً مت��أخر الق��ادمین أح��د بقی��ام تتفاج��أ الس��كینة، موض��وع
 مجموع��ة م��ع جماع��ة الص��الة ث��م الص��الة قام��ةإب الص��الة

190 
 



  

 وبقی���ة م���اماإل اً مقاطع��� جھ���وري بص���وت أخ���رى ص���غیرة
 !!.الجماعة

 ھ�ذه بتوعیة غیور مسلم أي أو ماماإل تكلف نإ عرفأ ال
 !!.نفسھ مراأل یتكرر الالحقة الجمعة في ولكن المجموعة

 اً وغالب�� طف��الاأل ح��دأل الھس��تیري البك��اء ح��دأ عل��ى والیخف�ى
 م��ن وأج��ر ج��راأل بعظ��یم أم��ھ تأم��ل حی��ث النس��اء، مص��لى ف��ي

 !!.معھا الصالة استطاعت
 ص���واتاأل م���ن وغیرھ���ا الكح���ة أص���وات ع���ن ناھی���ك

 م��ن اً غالب�� الص��ادرة الص��الة ط��وال التتوق��ف الت��ي المقرف��ة
 .الرجال مسجد

 .أخرى قصة والموبایالت كوم وكلھ
 رشید؟ عاقل فیكم لیسأ القوم في أصرخ أكاد
 الج��واالت أغلق��ت ل��و القیام��ة وتق��وم الع��الم یحت��رق ھ��ل
 .معدودة لدقائق

 اً شخص� ج�دأوال س�اعة م�ن كث�رأل اجتماع�ات أدخ�ل كنت
 موب�ایالً  یحم�ل الم�وظفین بقی�ة ل�ىإ الم�دراء أرفع من اً واحد

 !!.الصالة ولیس االجتماع..  االجتماع غرفة في
 مراأل كان نإ دريأوال النساء مصلى لىإ أنتقل ھنا لىإو
 .الرجال مصلى في یحصل نفسھ

 وأس��خف أتف��ھ وف��ي بعض��ھن م��ع نقط��اعا ب��دون الح��دیث
 ول��و االلتف��ات دون م��ن الموبای��ل عل��ى الح��دیث أو م��وراأل
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 أق�دس ح�دیث ف�ي هللا ی�دي ب�ین تق�ف من ھناك أن لىإ لثانیة
 .ربھا مع التواصل لواتح

 قبل طعام أو غداء لولیمة مكان لىإ المصلى ینقلب أن أو
 ل�م نإو حت�ى الف�رض، ص�الة دخول من قریب وقت بعد أو

 أناق��ة كث��رأ تجعل��ھ ُحرم��ة للمك��ان أل��یس ص��الة، وق��ت یك��ن
 !.اً واحترام
 فل��ورانس ف��ي الكاث��درائیات ح��دىإ أزور كن��ت أن��ي أذك��ر

 تفت�رش كانت فتاة نحو مسرعأ یركض اً موظف لمحت عندما
 لھا، تلتقطھا صدیقتھا كانت صورة أجل من اً جلوس رضاأل

 والتص��ویر الك��امیرات یحمل��ون الزائ��رین ك��ل نأل تعجب��ت
 عت���راضا نأ اً الحق��� فھم���ت عن���دما تفاج���أت ث���م مس���موح،

 الكنیس�ة ف�ي رضاأل عل�ى جلوس�ھا على كان مناأل موظف
 !!.المكان ھذا لُحرمة اً زواتجذلك  یعتبر حیث
 قیلول�ة ف�ي مسطحة عندنا الناس ىأر ذاإ فكیف..  یليوای
 الش����فقة یثی���ر بش���كل المص���لیات ف���ي عمی���ق ن���وم ف���ي أو

 .؟واالشمئزاز
 یرى؟ هللا بأن تعلم ألم

 هللا؟ من المرء یستحي الأ
 نتھاكھا؟ا الیجوز وحقوق ُحرمة ماكناأل لھذه ألیس
 التنتھك؟ ُحرمة للقوانین ألیس

 أو الض�میر س�مھاا ذاتی�ة قوانین�اً  نفوس�نا ف�ي هللا یخل�ق ألم
 الخلق؟
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 مقدسة؟ ُحرمة للبیوت ألیس
 بلد؟ كل في ُحرمة طانولأل ألیس

 هللا؟ لبیوت ُحرمة توجد ال مَ فلِ 
 وكلم���ات والنھض���ة والتغیی��ر ص���الحاإل ع���ن ویتح��دثون

 .الولدان شعر لھا ویشیب الجبال لھا تخر وشعارات
 .غیض من فیض ھذا

 م�اكنباأل فكی�ف الطریق�ة بھذه تنتھك هللا بیوت كانت ذاإف
 والطرق�����ات والش�����وارع والبی�����وت والمؤسس�����ات العام�����ة

 ؟خرىاأل الحیاة نواحي وكل والمنتزھات
 .العقل قبل القلب في ھناك الخلل
 .والمشاعر حساساإل في الخلل
 .والحب یماناإل في الخلل

 والض����میر للعق����ل ال����داخلي ال����تحكم جھ����از ف����ي الخل����ل
 الص�الة أداة مظھ�ر الإ س�الماإل م�ن یع�ي لم الذي خالقواأل

 السامیة المعاني من عنھا والینفصل یرافقھا ما كل متجاھالً 
 تف�یض ال�ذي لھياإل والحب الطاھرة والنفس الرفیع والخلق

 وجم��االً  اً مس��ك مك��ان يأ المك��ان ف��تمأل وال��نفس ال��روح ب��ھ
 .اً ورقی
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 تويتري  بوح
 
 
 

 من كتم سره كان الخیار في یده
 عمر بن الخطاب

 
 بك��ل ش��كأ ك��دت حت��ى ت��ویتر ف��ي العاش��قین ب��وح حیرن��ي

 عل��ى ببراع��ة أدوارھ��ا لع��ب أتقن��ا الت��ي والتقالی��د ع��رافاأل
 نع�یش الزلن�ا بأنن�ا المقاب�ل لیصدق الناس مامأ الواقع أرض

 بالعی�ب تعترف لتاالز التي المنقرضة مماأل تلك حدىإ في
 .بالحرام وتدین

 :سؤال
 الفض�اء ف�ي الحقیقی�ة حت�ى وأ المس�تعارة الھویة تتیح ھل

 الكشف االجتماعي التواصل مواقع من يأ على االلكتروني
 یثی�ر ق�د بش�كل الخل�ق مامأ وتعریتھا والفكر القلب نقاب عن

 حیائھم؟ وتجرح خریناآل حفیظة
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 عم�ا نس�اناإل یبوح عندما عذب حساسإو وصحي جمیل
 ش��خاصوأل خاص��ة ق��اتأو ف��ي ص��دره خلج��ات ب��ین یك��تم

 .یةنساناإل ومكانتھ الحب نقاء تحفظ وبكلمات محدودین
 ب��دون كلی��ب الفی��دیو یش��بھ م��ا ل��ىإ الب��وح ینقل��ب نأ لك��ن
 والمس��ائیة الص��باحیة الفت��رة ط��ول وعل��ى وص��ورة ص��وت

 النقاھ��ة تس��توجب حال��ة عل��ى ودالل��ة اً،حتم�� مرف��وض ف��ذلك
 .والعالج
 ك��ل أم�ام اً م�دوی اً عالن��إ ص�ار ذاإ اً بوح� الب��وح یص�یر ھ�ل
 الناس؟

 حس�انإب مش�اعره یخف�ي م�ن ھن�اك خراآل الطرف وعلى
 ف�ي اءیحس�تا عل�ى ساطعة تنكشف نأ الإ تأبى ولكنھا وجھد
 .المتناثرة الحروف بعض

 التلفزیونی���ة الب���رامج غی���ث م���ن عافان���ا ال���ذي ہلل الحم���د
 عل�����ى حم�����راء زر بكبس�����ة الرخص�����یة واالستعراض�����ات

 مج��رد التلفزی��ون وج��ود أص��بح حت��ى ك��ونترول الریم��وت
 .المنزلي الدیكور بقیة لتكملة أكسسوار قطعة

 لن�ا تت�یح ت�ویتر ص�فحة عل�ى االنفول�و بكبس�ة أنھ ہلل والحمد
 مس�تویاتنا تالئ�م وج�ادة ممی�زة نخب�ة م�ع المتابعة ختیارا حریة

 .واالجتماعیة الفكریة
 وأس��ف بح��رج نس��اناإل یش��عر ق��اتواأل بع��ض ف��ي لك��ن
 فك��رھم حترم��تا أش��خاص متابع��ة ع��ن التوق��ف عل��ى أیض��اً 

 ل�ىإ المش�ھد ینقل�ب فج�أة ث�م ،وحروفھم بأقالمھم ستمتعتاو
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 القن�وات تل�ك ح�دىإ ص�فحتك وتص�بح العاطفي من أبعد فلمٍ 
 .الممنوعة الفضائیة

 لكترون�ياأل الفض�اء یمنح ھل نفسھ یطرح الذي والسؤال
 الطریق��ة بھ��ذه الب��وح ف��ي المغ��ردین لھ��ؤالء والح��ق الج��رأة

 كلم�ة تح�ت خط�وط عش�رة ض�عأو ،"مختلطة" صفحة على
 .مختلطة
 یك��ون الخلیجی��ة خصوب��األ العربی��ة مجتمعاتن��ا ف��ي نح��ن

 المالم��ح واض��حة ض��وابط وض��من اً مح��دود فیھ��ا االخ��تالط
 .العام الشكل في قلاأل على

 والرجال النساء فیھ یشترك مجلسآ أتخیل ان أستطیع وال
 الك��الم م��ن لھ��م ط��اب م��ا الجنس��ین م��ن الحض��ور فی��ھ یب��وح
 .حالمواأل

 الفض���اء یحرم���ھ م���ا لكترون���ياأل الفض���اء یحل���ل فلم���اذا
 رضي؟األ

 ب�أي وخ�اطرك قلبك في بما تبوحي نأ على تجرؤین ھل
 سواه؟ المجلس في لیس وكأن وقت

 بع�رض اً ض�ارب الخل�ق مامأ بھا تتغزل نأ نتأ تجرؤ ھل
 لھا؟ حبك وخصوصیة خصوصیتھا الحائط
 یش�اء م�ا ویق�ول یش�اء كم�ا یح�ب أن أح�د عل�ى الأنكر أنا

 وأحبت���ھ نفس���ھ ف���ي هللا یتق���ي نأ ش���رط یش���اء م���ا ویفع���ل
 .خرینواآل
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 حت�راما من بأقل فلیس التقوى من شيء لدیكیكن  لم نإو
 كان�ت نإو مجتمعاتن�ا ف�ي ت�رزق حی�ة الزال�ت التي العادات

 .خیراأل رمقھا في تحتضر خرىاأل ھي
 نیق��ةأ لغ��ة فالكتم��ان مش��اعرنا بك��ل نب��وح الأ الجم��ال م��ن

 .اً جد
 یكون وقد الراحة بعض الكالم فى یكون قد: جبران یقول

 .الفضیلة بعض الصمت فى
 الح��ب مقی��اس نإ - شخص��ي رأی��ي وھ��و - ق��ولاً أخی��رأو
 درج�ات أعل�ى ل�ىإ نس�اناإل بھ یسمو مما والنقاء الطھر ھو

 وھ�دوء خلقھ�م ص�فاء م�ن المحب�ین تمی�ز لتك�اد حتى ،الحب
 .عینھمأ في الحیاء وبریق محیاھم
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  التنقيب
ٔ
 ثري اال

 

 

 الموت ھدفھا الحیاة أشكال كل
 فروید

 
 ث�اراآل الس�تخراج التنقی�ب منھ�ا التنقی�ب م�ن أن�واع ھناك
 التنقی�ب أو المع�ادن أو ال�نفط أو ال�ذھب الستخراج والتنقیب
 .والتاریخ العصور عبر نساناإل ثارآ لمالحقة

 .یةنساناإل النفس في ثرياأل التنقیب وأعمقھا
 جراءإب� بعی�د م�اضٍ  ث�ارآ یج�د أن ث�رياأل المنق�ب لأویح

 وق��د ،الحض��ارات م��ن متع��ددة متتالی��ة طبق��ات عب��ر تنقیب��ات
 أعم�ق طبقة یحفر ثم عشر السابع القرن من سكین على یقع

 یج�د أعم�ق طبق�ة وف�ي عش�ر الراب�ع الق�رن م�ن اً مشط فیجد
 .الخامس القرن من اً بریقإ

 طبق�ات ف�ي مریض�ھ بمس�اعدة النفسي المحلل یحفر ھكذا
 اً یوم� ل�ھ س�ببت الت�ي التج�ارب منھ�ا لیخرج یةنساناإل النفس

 .نفسیة اً آالم

198 
 



  

 الماض�ي ذكریات بكل أعماقنا أعمق في نحتفظ نناأل ذلك
 .مخبوءة

 الم��ریض وع��ي ل��ىإ عم��اقاأل ھ��ذه م��ن وتص��عد فتع��ود
 ظل�ت لكنھ�ا ،س�نوات ط�وال ینس�اھا أن لأوح� مؤلمة تجربة
 .نساناإل ھذا قدرات وتحرك تحدد عماقاأل في قابعة

 ،ال�وعي حق�ل ف�ي جدید من تنبثق" الصدمة" ھذه ویجعل
 ھ��ذا لی��تمكن الم��ریض عین��ي أم��ام بوض��عھا آخ��ر وبتعبی��ر

 .فیشفى معھا" حساباتھ تصفیة" من خیراأل
 ال��نفس م��ن اً ص��غیر اً ج��زء إال الیش��كل نس��اناإل وع��ي نإ

 .البشریة
 وتح�ت الجلی�د جب�ل م�ن الظ�اھر كالجزء ھو واعٍ  ھو فما
 .النعیھ ما كل ھناك – عيوالأل في اي – الماء سطح

 ث���م الب���اطن ال���وعي..  الالش���عور ث���م الب���اطن الش���عور
 .عيوالأل
 أنفس�نا أمام أفعالنا لتبریر اتررالمب كل أنفسنا نعطي نناإ
 االعت�راف ج�دآ الصعب  من أنھ ھو بسیط لسبب خرینواآل

 .الحقیقي بالسبب
 .مزدوجة بلغة نتكلم نحن یوم كل في

 تخ���ون ةئ���یبر أش���یاء فیھ���ا نق���ول الت���ي اللس���ان زالت نإ
 .منھا فالتاإل یستطیع أحد وال حمیمیة كثراأل أسرارنا

 فروی�د أطروح�ات بع�ض ف�ي ملخص�ة قراءة ھذه آلن،وا
 .یةنساناإل النفس أعماق في والغوص
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 یقول:
 .آلخر خطأ من الكاملة الحقیقة المرء یكتشف
 مم��ا بكثی��ر فس��وقاً  وأق��ل یعتق��دون مم��ا أخالقی��ة أكث��ر البش��ر

 .تخیلھ یمكنھم
 .یحب عندما الجنون غایة في المرء یكون
 ف�ي تك�ون عن�دما العم�ق غای�ة في األحالم تكون ما غالباً 

 .الجنون غایة
 .إلیمانھ وفقاً  یعیش ال من بمؤمن لیس

 العق�ل أنش�طة لمعرف�ة الملك�ي الطریق ھو األحالم تفسیر
 .اعیةوالال

 تس�مو حج�ة ال و العق�ل، س�لطة عل�ى تعل�و  س�لطة ثم�ة لیس
 .حجتھ على

 م�ن ال�رغم على الزھور، إلى ننظر عندما بالراحة نشعر
 .صراعاً  وال عواطف تمتلك ال نھاأ

 ل��م أن��ا حت��ى ،علی��ھ اإلجاب��ة تمت�� ل��م ال��ذي الكبی��ر الس��ؤال
 ثالث�ین تجرب�ة م�ن ال�رغم عل�ى علی�ھ اإلجابة من بعد أتمكن
 تری���د م���اذا: " ھ���و ،"الم���رأة روح" ف���ي البح���ث م���ن عام���اً 

 "المرأة؟
 رس�الة فروی�د ل�ىإ رس�لأ نأ ستطیعأ لو تمنىأو تدخلأ وھنا

 ض�عافأ وفوقھ�ا أخ�رى س�نة ثالث�ین بحث لو بأنھ فیھا لھ كدؤأ
 .الجواب لىإ یصل فلن
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 .دراكاإل فوق مخلوق المرأة نأل لیس
 .روحھا في یبحث ولكنھ

 م�ن س�ر ح�ي ك�ائن يأ أو رج�ل أو الم�رأة كان�ت سواء والروح
 .وحده هللا سرارأ

 م�ن تیتمأو وما ربي أمر من الروح قل الروح عن ویسألونك"
 "قلیالً  الإ العلم

 عنھ نعلم لن ولكن نتدبره نأ یمكن اً أمر یظل الروح فأمر
 .القلیل الإ

 مم�ا كث�رأ ترید نھاأ أعتقد فال ومخلوق إنسانك المرأة ماأ
 یبح��ث وعن��ھ لكلیھم��ا هللا رادهأ م��ا وھ��و نفس��ھ الرج��ل یری��ده
 .الدین یوم لىإ نااالثن

 .واالحتواء السكن
 .العمق من وكثیر بساطة بكل

هل
ٔ
 القمة ا

 
 

 في عظماء نكون كي العظمة من ندنو نناإ
 تواضعنا
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 طاغور
 

 .. التنضب طاقة من شعلة
 .العطل والیعرف الیتوقف مصنع

 ن���دفاعاو حم���اس..  غزی���ر ش���الل مث���ل تت���والى فك���اراأل
 .جنوني
 .. القمة نحو
 .شيء كل في القمة بلوغ

 وغ��ذاؤھا يأوس��م منبعھ��ا ةثابت�� وعزیم��ة واح��د بمفت��اح
 .السلیم والقلب الصادقة یةنساناإل وأدواتھا روحاني

 ال�داخل م�ن وتش�ع تزح�ف ث�م الذات أعماق في القمة تبدأ
 والعم���ل البی���ت ف���ي حولھ���ا م���ا ك���ل لتط���ول الخ���ارج ل���ىإ

 .والمجتمع
 ،بجمالھ�ا وی�نعم یطؤھ�ا نأ لبش�ر یمكن قمة أعلى تتوجھا

 والثق���ة والیق���ین ص���فاتھ ومعرف���ة هللا م���ن الق���رب وھ���ي الأ
 .بتدبیره

 علی�ھ یوس�ف فع�ل كم�ا والشكر السجود الإ بعدھا یبقى ال
 المل�ك م�ن آتیتن�ي قد رب" :تعالى قولھ في  والسالم الصالة

 واألرض اتواالس��م ف��اطر األحادی��ث ی��لأوت م��ن وعلمتن��ي
 وألحقن���ي مس���لما ت���وفني واآلخ���رة ال���دنیا ف���ي ولی���ي أن���ت

 " بالصالحین
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 أو تعث�ر نإ المرك�ز ھ�ذا ویحق�ق المق�ام ذل�ك یبلغ من یضر فما
 .ا؟بعدھ تراجع

 .التحول الإ الحیاة تأبى
 طری��ق ع��ن وینح��رف القم��م مس��ار ع��ن نس��اناإل یبع��د ق��د

 ویض�یق بفتنھ�ا ویص�طدم الحی�اة دروب في ویتشتت النجاح
 .ویھزم ویضعف

 اً ص����مود الإ التزی����ده وتكث����ر تت����والى خاس����رة ج����والت
 .ستسالما وال تنازل بال لیھاإ للرجوع واستقتاالً  وشراسة

 .حیاتھ كلفتھ نإو منھا بأقل یرضى لن القمة یعرف من
 ق�اتواأل وأحل�ك الظ�روف أص�عب اال القم�م تل�ك الیخلق

 اً فكری� اً سالح متلكا فمن االبتالءات، وأقسى الصعاب وأشد
 وجع��ل والص��مود م��ةواالمق أص��ول عل��ى وت��درب اً وعلمی��
 س��عى م��ا الإ یحص��د فل��ن أمل��ھ ومبل��غ ھدف��ھ والتف��وق الف��وز
 .لھ وخطط وجاھد

 لس�نوات تط�ول قد وشھور وأیام لساعات التأمل مجرد
 یج�ابيإ وداف�ع معن�وي ح�افز ،القم�ة تلك لىإ الوصول في

 .والرضوخ والتساھل السكون وعدم للحركة
 م��ا لك��ل الش��دید نص��اتاإل ث��م ح��ازم بق��رار تك��ون البدای��ة

 م�ورأل اً نتباھا النعیر نحن اً غالب والجوارح، الحواس تطولھ
 توق���د الت���ي الش���رارة ھ���ي تك���ون ص���غیرة وتفاص���یل عام���ة

 .واالنطالق النجاح لطریق وتمھد الحماس
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 اً ی�د أو اً بعی�د اً ص�وت أو ومض�ة أو لق�اء أو رسالة تكون قد
 .دافئة

 .مستحیل بصیرة بدون ولكن ممكن بصر بال العیش
 الوحی�د المفتاح نھاأل والعناء الجھد یستحق عنھا والبحث

 .ومرات مرات القمة تلك لبلوغ
 وض�ع یج�ب اً واضح والمقصد جلیة الرؤیة تصبح عندما

 .العمل وبدء للتنفیذ قابلة مدروسة وخطة ثابتة استراتیجیة
 والعوام�ل الص�الحة البیئ�ة ت�وفیر ھو النجاح مقومات أھم

 ك��ل ع��ن واالبتع��اد والص��عود للبن��اء تص��لح الت��ي الص��حیة
 بن�ا تحیط التي والوجدانیة والنفسیة االجتماعیة الھدم لوامع

 مخزون من وتمتص آمالنا وتھمیش مجادفنا تكسیر لواوتح
 .طاقتنا
 یم�اناإل الإ یبق�ى ال السلیمة البناء أسس جمیع رساءإ بعد

 ض��افةإو التح��دیات بك��ل واالس��تمتاع الحل��م بتحقی��ق المطل��ق
 رضا ونیل والمعرفة العلم مدارك وتوسیع الجدیدة الخبرات

 .والنفس هللا
 .. التواضع ثم

 وتحقی�ق القم�ة ل�ىإ الوص�ول بع�د نساناإل یتوج ما أعظم
 الذمیم����ة الخص����ال عل����ى والتكب����ر التواض����ع ھ����و الھ����دف

 النف�وس ع�ن واالبتع�اد الس�امیة والمب�ادىء ب�الحق وااللتزام
 .السلبیة والشخصیات الحاقدة

 .القمة من أقل والشيء القمة بلوغ ھدفنا فلیكن

204 
 



  

 
 
 

 

 سة الكيمياءرّ ُمد
 

 

 

 مدرسة ھو لھ تقرأ أو تقابلھ شخص كل
 خاصة
 ترنیمة

 
ل��م تك��ن الكیمی��اء م��ادتي المفض��لة ف��ي الثانوی��ة، فق��د كن��ت 

حی��اء وأق���ل عالم���اتي أعش��ق الریاض���یات وأس��تمتع بم���ادة األ
 كانت في اللغة العربیة!.

نش��اء لدرج��ة بفق��رة اإل ل��م أنتب��ھ یوم��اً إل��ى أن��ي كن��ت أس��تمتع
ل على درجة كاملة في كل موضوع األم�ر ال�ذي الشغف وأحص
 بین بقیة الطالب. لم یكن مألوفاً 
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لمی�ولي وأھتمام�اتي الفطری��ة  أع��ر انتباھ�اً  أول�م أفك�ر  أب�داً 
عفي وق��وتي وق��د أث��ر ذل��ك ول��م أمح��ص التفكی��ر ف��ي نق��اط ض��

یالئ�م ختیاراتي الجامعیة لدراسة التخصص ال�ذي على ا سلباً 
 یة.نسانفكري وموھبتي وطبیعتي اإل

ختص��اص أق��ل المع��دل یق��رر ویحك��م ویج��ب أن ال امتھن��ھ با
اییر األع��راف والع��ادات م��ن مرتبت��ھ فك��ل ش��يء یخض��ع لمع��

 خص في بلدي.واأللقاب العلمیة باأل
وال مج��ال للحی��رة عن��د  بالت��الي فالخی��ارات مح��دودة ج��داً 

ط��الب العلم��ي مع��دالت العالی��ة م��ن المتف��وقین وأص��حاب ال
 الھندسة. أوما الطب فإ

، وق�بلھم بقیة الشھادات غیر معترف بھا من قبل المجتمع
 لیھا بفخر وأكبار.األھل والمعارف والینظر إ

ل��ى ذل��ك الی��وم لنس��فت ك��ل القی��ود ل��و ع��اد ب��ي الت��اریخ إ
عش��ت أس��عد ورمی��ت ذل��ك المع��دل ب��أقرب س��لة مھم��الت و

یات الت�ي نس�انإلدب والفلس�فة واس�نین حی�اتي ف�ي دراس�ة األ
 أنتمي لھا بشدة وتشكل محور حیاتي وشخصیتي المختلفة.

ج���ل أب��ي، ل���م كن��ت أدرس وأجتھ��د ألج���ل العالم��ات وأل
 ال سعادتھ.أي سوى رأیھ وال یسعدني إیھمني ر

خیرة م�ن الثانوی�ة وھ�ي س�نة مص�یریة یُك�رم فیھ�ا في السنة األ
ومس��تقبلھ ب یھ�ان ب�دون ح�ق حی�ث یعتم�د مص�یر الطال� أوالم�رء 

متح�ان البكلوری�ا الجامعي بالكامل على امتحان واحد نھ�ائي ھ�و ا
حت��ى  أوال��وزاري بغ��ض النظ��ر ع��ن تحص��یل الس��نوات القادم��ة 

 خیرة ما قبل االمتحان النھائي.اعتبار لمعدل السنة األأدنى 
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بي الذي یمر فی�ھ بسبب ھذا الضغط الھائل والتوتر العص
ن بنتیج��ة ظالم��ة وقیل الكثی��ر م��ن المتف��أغل��ب الط��الب یفش��

 .وغیر متوقعة بتاتاً 
ة ف�ي م�ادة في تل�ك الس�نة ج�اءت ال�ى مدرس�تي ُمّدرس�ة جدی�د

ّدرسة جدیدة بالذات في السنة البدء مع مُ  الكیمیاء، لم یكن مریحاً 
 خیرة ولكن ما بالید حیلة.األ

بغدادی�ة ث�م الغیر لى استطعنا أن نمیز لھجتھا وللوھلة األ
 من البصرة. بأنھاأخبرتنا عند التعریف بنفسھا 

فائفة وعش�رتھم في الغالب یشتھر أھل البصرة بطیبتھم ال
 خالقي.الودودة وكرمھم األ

 ھي كذلك. وكانت
خ��الص ی��ة وی��تخلص ف��ي شخص��ھا ك��ل مع��اني اإلجدی��ة للغا

والتف�اني وح��ب الغی�ر، تس��تقتل ف��ي أداء واجبھ�ا وش��رح مادتھ��ا 
 وطاقة ھائلة. بأسلوب حرفي

تكتب كل ماتقول على اللوح�ة وك�ان خ�ط ی�دھا غای�ة ف�ي 
 الجمال لدرجة كانت تشدني أكثر من المادة نفسھا.

الیخل���و درس���ھا م���ن الض���حك والطرائ���ف والم���داعبات 
 ة م��ع ق��درة عل��ى اس��ترجاع الھ��دوء واالنض��باط ح��االً الجمیل��

 عند العودة الى المادة.
علق�ت بھ�ا تعلق�اً ا وأحزن لغیابھ�ا وتصرت أتطلع لحصتھ

 .أخرىلم أعھده قبل مع أي ُمّدرسة  روحیاً 
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بع��د أن ح��از أب��ي عل��ى مح��ور أھتم��امي لس��نین طویل��ة، 
أستطاعت ھ�ي أن تج�ذب أنتب�اھي ولك�ن بم�ا یخ�ص مادتھ�ا 

 فقط.
ی���زة كأنھ���ا درجتھ���ا ب���أي عالم���ة مم ھ���ا عظیم���اً ك���ان فرح

وتق��دیري وحب��ي لھ��ا فق��د تفوق��ت عج��ابي الشخص��یة وبس��بب إ
 لیس لھ نظیر في مادتھا. تفوقاً 

والفخر في عیونھا كأن�ھ  كنت أطیر من الفرح عندما أرى الفرح 
ار الحصول على درجة كاملة في كل امتحاناتھا لھا وص أعظم ھدیة

 للغایة. أمر مسلماً بھ وممتعاً 
دة قترب االمتح�ان النھ�ائي ودخل�ت بمع�دل كام�ل ف�ي م�اا

ي الحظ في بقیة اننالكیمیاء وكنت أعول علیھ كثیراً إذا ما خ
كنت قد تمكن�ت م�ن الم�ادة ب�أعلى  ني فعالً أل خرىالمواد األ

 مستویاتھا.
أجت��زت أغل��ب االمتحان��ات بتف��وق وتیس��یر م��ن هللا وك��ان 

 أختبار الكیمیاء في االخیر.
یاً وجس�دیاً وب�نفس الوق�ت متحمس�ة ج�داً كنت مرھقة نفس�

البكلوری�ا وسعیدة للغایة حیث اعتبرت نفسي قد انتھیت م�ن 
 لى غیر رجعة.إ

نزاح عني شبح اضمنت المعدل الكامل بدون أدنى شك و
 الخوف والقلق الذي كان یالزمني في بقیة االختبارات.

بتس�امتھا خرجت من امتحان الكیمی�اء ووج�دتھا تنتظ�ر با
وحرص���ھا لمعرف���ة أجوب���ة ك���ل طالباتھ���ا وكأن���ھ تقییمھ���ا 

 الشخصي.
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وسأحص�ل عل��ى  بش�رتھا ووع��دتھا ب�أني ل��ن أخی�ب ظنھ��ا
 المعدل الذي دخلت بھ بال نقصان.

كانت صدمتي قاسیة الحقاً عندما اكتشفت أني نسیت أحد 
 سئلة في ذلك االمتحان.فروع األ
م�ن روع�ي  قیامتي ولم یستطع حتى أب�ي أن یھ�دئقامت 

جابت��ھ س��رت س��بع عالم��ات ف��ي س��ؤال أع��رف إوحزن��ي، خ
ب�ل تس�لیم تمام المعرف�ة ولكن�ي ل�م أره حت�ى بع�د المراجع�ة ق

 راقي.أو
ضربة موجعة للغایة حرمتن�ي م�ن الف�رح ب�التخرج وأنتھ�اء 
ك��ابوس البكلوری��ا وحرمتن��ي االحتف��ال بمع��دلي الع��الي ب��الرغم 

 من أخفاقي في الكیمیاء.
كن�����ت خائف�����ة ومحرج�����ة للغای�����ة ی�����وم أس�����تالم نتیج�����ة 

 االختبارات.
ھ���ا م���ن بعی���د أردت أن أس���لم علیھ���ا وأعت���ذر  لھ���ا، رأیت

 بتسامتھا ورفضت أن تسلم علّي.لمحتني أختفت اوعندما 
 لم تشفع لي دموعي فقد كانت خیبتھا بي كبیرة.

محك ھذا !! لن أسا94وتخرجین ب  100تدخلین بمعدل 
 ختفت.ما قالتھ وأدارت ظھرھا وا

مر بالنسبة لي ولھا كان أكبر بكثیر م�ن مج�رد عالم�ة األ
جاب�ة ف اإلقییم، وما یشفع لي أني ل�م أخف�ق ألن�ي ل�م أع�روت
ولك��ن ق��در هللا وم��ا  أن��ي ترك��ت الس��ؤال عم��داً واس��تھتاراً  أو

 شاء فعل.
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ال�ذي ل�ن أنس�اه م�دى  كان ھذا نصیبي من ذل�ك االمتح�ان
 حیاتي.

 لن أنساھا. والسبب ھو ألني أبداً 

 الحب والحرب

 
 

 لكلیھما النظر بنا یجدر لذا وجھان، حقیقة لكل
 بأحدھما أنفسنا نلزم أن قبل

 ترنیمة
 

 دع��وة أكث��ر وج��دتھا الحی��اة ل��ىإ بنظرت��ي تعمق��ت كلم��ا
 .مرة ولأل بعضنا على نتعرف كأننا واالستغراب، للدھشة

 مك��ان ل�ىإ البش�ع نس�اناإل ھل��حوّ  ح�زین ش�رق ف�ي نع�یش
 للمحب�ین، اً الذوم� للسائحین قبلة كان أن بعد ومھجور كئیب

 عش���ر الس���تة ببحورھ���ا الجمیل���ة الش���اعریة لغتن���ا فتحول���ت
 سیاس��یة مف��ردات ال�ى التحص��ى الت�ي ومفرداتھ��ا ومعاجمھ�ا

 واالتھامات النابیة لفاظواأل الشتائم من التخلو وقاتمة عقیمة
 .عقود منذ یوم كل أسماعنا بھا تتشبع المبطنة،
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 حت�ى یعرف�ھ ب�ات أم�ر فھ�ذا كتشفت،ا ما بالطبع ھذا لیس
 .المھمشین قافلة لىإ ینضم أن قبل أمھ بطن في الجنین
 ت��رانیم وك��ل والض��یاء الن��ور ع��نھم غ��اب اللغ��ة ھ��ذه أھ��ل
 عالق�ة ال اً واقع� ویع�یش ب�الخیر یزخر خراآل فالعالم الكالم،

 ن�ار، وال جنة فال وجذب شد بین متوازنة والحیاة بواقعنا لھ
 ف��ي حالن��ا عك��س عل��ى ومرھ��ا، بحلوھ��ا عادی��ة حی��اة مج��رد
 الس���اعة عق���ارب توقف���ت حی���ث المماثل���ة والق���ارات قارتن���ا

 وتوقف�ت الرحم�ة وتوقف�ت ذواقاأل وتوقف�ت العقول وتوقفت
 .الحریة وماتت الحضارة وتوقفت رادةاإل

 زال وال والس�نین ی�اماأل م�ر عل�ى یم�وت وآخ�ر یول�د ھذا
 .أحالمنا یغتصب واالستبداد أیامنا یحتضن الموت

 .الظالم ھذا كل وسط شرقنا في ینبض بقي واحد شيء
 ..القلب

 العس�����كریة والخط����ب الح�����روب م����اء م�����ن وتش����بعنا ش����ربنا
 العقوب�ات وف�رض الص�ھیونیة والمخططات ئالطوار ستعداداتاو

 والمجتمع���ي دارياإل والفس���اد الب���ارد والقت���ل والبطال���ة والث���ورات
 .والتھجیر والھجرة والبیولوجیة یةواالكیمی سلحةواأل

 وكان��ت العروب��ة فلس��طین وت��ر عل��ى نع��زف كن��ا البدای��ة ف��ي
 ث��م قص��ى،األ وتحری��ر للق��دس اً ش��وق تحت��رق القومی��ة مش��اعرنا

 فاجع��ة وكان��ت ال��دائرة توس��عت ث��م الس��ودان، دارف��ور تمزق��ت
 بطولت�ھ فاقت دموي ومسلسل لجحیم وبوابتھا العراق في الشرق

 ت��ونس ل��ىإ نحس��ھ مت��داف والتركی��ة، المكس��یكیة المسلس��الت ك��ل
 رحم�ة أدن�ى وب�ال فج�أة ثم العربي، الربیع سماب ولیبیا الخضراء
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 عروبتھ�ا بك�ل مص�ر اً:آخ�ر ول�یس اً وأخی�ر الودیع�ة، سوریاإلى 
 .الجریح كالثور وقعت وشموخھا

 اال بھ�ا الیعل�م لحرب الصفر ساعة ننتظر الیوم نحن وھا
 .لنارھا یشجرون ذینوال هللا

 المروع�ة الیومی�ة والمش�اھد الدامی�ة حداثاأل ھذه كل مع
 .یتوقف لم..  ینبض القلب الزال

 .كتشافيا لىإ المدخل ھذا سیكون
 أن الط���اغي وجبروت���ھ الن���اعم ببریق���ھ الح���ب س���تطاعا

 وك�ل والحرم�ان والفق�دان والمآس�ي الح�روب عل�ى یتغلب
 .اً یومی نعیشھا التي المرھقة التفاصیل

 ب�المفھوم ل�یس اً طبع� الغری�زي، الح�ب ع�ن أتكلم ھنا وأنا
 ثن��ین،ا ب��ین عاطفی��ة كعالق��ة الح��ب أعن��ي لك��ن ،ال��رخیص

 .خراآل الحب عن ختالفھا اً الحق وسأبین
 نس�اناإل كی�ان ویزل�زل القل�ب أس�وار یق�تحم الحب الزال
 نھ��ار لی��ل اً مؤلم�� اً ھاجس�� ویص��بح م��انواأل الراح��ة ویس��لبھ
 .القاھرة والظروف الخارجیة حداثاأل من بالرغم
 وأرقھا وأجملھا نساناإل نِعم أعظم الحب أن أحسب كنت
 ف�ي الح�ب ھ�ذا أن أع ولم بالحیاة، اً حساسإو اً شعور وأقواھا

 اً وع�ذاب اً شقاء اال حقیقتھ في یكن لم وحكایاتھ قصصھ أغلب
 بمح�ب نس�مع م�ا اً فن�ادر المری�ر، الحی�اة واق�ع من وأذل أشد

 .الحب بسكرة اً فرح یطیر مغرم أو سعید بلحن یغرد
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 بتل�يا ق�د ال�داء م�ن أش�د وھ�و ال�داء بھذا بتليا من فأغلب
 .ھواء يأل متنفس يأ خاللھ الیجد یكاد دفین وسر ثقیل بھم

 ع��ن الفاش��لین وقص��ص س��اطیراأل تح��ذیرات م��ن ب��الرغم
 الوخیم�ة وعاقبت�ھ الملتوی�ة وأق�داره الجب�ارة وس�طوتھ الحب

 المحب��ین، قل��وب بھ��ا یم��أل الت��ي والم��رارة س��ىواأل والخیب��ة
 خ�وف أدن�ى ب�ال الحیاة روح كأنھ علیھ مقبلین البشر الیزال

 الیمل�ك الت�ي الحی�اة س�نن م�ن أخ�رى س�نة تكون قد ،ظعاتاو
 ال ح�وال،األ جمیع في ودفعھا متھاوامق على القدرة نساناإل

 الح����روب م����ن اً جبروت���� وأعظ����م أق����وى یب����دو فھ����و دريأ
 !!.الموت وحتى والكوارث

 ع��ز هللا عل��ى تمنی��ت نيإف�� وعاش��رت وق��رأت س��معت م��ا وبع��د
 أُط��رب كن��ت أن بع�د ،خ��رىاأل ال��دار ف�ي بالح��ب الیبتلین��ا أن وج�ل

 .الدافئة وحكایاتھ لسیرتھ
 تركیبتن�ا أقص�د ،العالم ذلك في الحیاة تكون كیف الأدري

 غریزة التكون أن أرجو أني الإ والسیكولوجیة الفسیولوجیة
 .الطاھر العالم ذلك في موجودة الحب

 تشوبھا لن وخیالیة خالیة حیاة فتلك یكون، لن نھأ أعرف
 الت�ي والغرائز والقوى ھامھمأوو ھمؤھواإو البشر سلوكیات
 ناآل لیھ�اإ أطی�ر أن س�تعدادا وعل�ى لیھ�اإ ت�وقأ كم تحكمھم،
 .ورجاء خوف من بأجنحة
 ف�ي ووض�عھا تشخیص�ھا ف�ي أص�بت أم الح�ب حالة ظلمت فھل
 المناسب؟ المكان
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 س��وى أكتش��ف ول��م أدراج��ي ع��دت المط��اف نھای��ة ف��ي
 قناع�ة ل�ىإ أتوص�ل ث�م وأتأمل أفكر مرة كل في كما جھلي،

 حت���ى أو رأي أو بفك���رة أص���رح أن الئ���قال غی���ر م���ن بأن���ھ
 الحی��رة تتركن��ي نقض��ھا، أو ثباتھ��اإل دل��یالً  أمل��ك ال خ��اطرة

 یحس�بھ سراب عالمنا في ولكنھا الحقیقة لمعرفة شوق وكلي
 اً وض�رب اً وھم� ج�دھافی یمس�كھا أن یوش�ك حت�ى ماء نآالظم
 .خیال من

 ف��ي نبح��ث نأ نس��تطیع ال��روح، أس��رار م��ن س��ر فالح��ب
 ج��وھره بل��وغ أو تفس��یره نس��تطیع ل��ن اً ب��دأ ولكنن��ا فلس��فتھ

 .المیتافزیقي
 ال��ذي ب��المعنى الحی��اة یبع��ث ح��ب فھ��و خ��راآل الح��ب أم��ا
 ح��ب أن��ھ أھلھ��ا، ویت��وج الجن��ة س��تتزین وب��ھ جل��ھأل ُخلقن��ا

 ك�ل وح�ب الكون وحب الخالق وحب الخیر وحب یةنساناإل
 التش���وھھا وروحانی���ة وس���الم بص���فاء الح���ب ج���لأل ش���يء

 .الخلق أھواء وال الحیاة منغصات
 الح�روب آث�ار وتمح�ى الحی�اة تن�بض ب�ھ ،مفق�ود حب نھإ

 وقلوبن�ا اً فردوس أرضنا وتصیر الورود وتتفتح الطغاة ویباد
 علمن�ي ممن الكثیر ھناك. خضراء رابیة في تحلق فراشات

 یخت���رق أثی���رھم وش���حتھم، ش���حتھ م���ن ب���الرغم الح���ب ھ��ذا
 ك�ل بھ�ا یُفعم�ون الم�وت، ع�الم وحت�ى والمحیط�ات القارات

 فیلس�وف منھم الفواح، وعبیرھا الزكیة لریحھا یتعرض من
 والداعی��ة الغزال��ي محم��د المعت��دل والمفك��ر ،روس��و الس��الم
 ب�ورجیلي أندری�ھ البص�یر والموسیقي یوسف حمزة الرباني

 .الأنساھم حیاتي في وأشخاص
214 

 



  

 محم�د الس�الم ورسول البشریة محب أنسى أن لي وكیف
 .!الحب في السرد یكون عندما والسالم الصالة علیھ
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 يوغا على طريقتي

 
 

 

 تصبح حین إال طریق في االرتحال یمكنكال
 الطریق أنت

 بوذا
 
 ؟اً یوم الیوغا جربت ھل

 بع��ض رأی��ت أو  عنھ��ا، ق��رأت ق��لاأل عل��ى بأن��ك متأك��دة
 ف�ي عنھ�ا س�معت أو فل�م، ف�ي أو الیوتی�وب عل�ى ممارساتھا

 ق�لاأل عل�ى أو روادھ�ا م�ن تك�ون ق�د أو م�ا، ح�دیث أطراف
 .ما اً یوم مارستھا

 برحلة معي أخذك أن أرید المدونة ھذه في فأني كان، اً أی
 .طریقتي وعلى خاص نوع من یوغا

 الحرف�ي معناھ�ا الط�ابع، روحانی�ة ص�ل،األ ھندیة الیوغا
 باللغ�ة واح�د ال�رقم ج�ذر م�ن مش�تقة نھ�اإ ویق�ال ،"التوحید"

 ".ك یھ" الكردیة
 .الكونیة بالروح نساناإل روح تحادا
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 تتح�دى س�یكلوجیة ریاض�ة كونھ�ا م�ن ینبع للیوغا عشقي
 أن��واع م��ن اً مبتك��ر اً نوع�� لتش��كل ،وال��ذھن الجس��د قابلی��ات
 ال��ى للوص��ول عمیق��ة بح��ث رحل��ة ف��ي الروحانی��ة الص��الة
 ،ش��اقة تم��ارین خ��الل م��ن نس��اناإل روح ف��ي نقط��ة أعم��ق

 ل���ةوامح ف���ي الف���رد قابلی���ة حس���ب خط���وة خط���وة تت���درج
 م�ن عالی�ة كفاءة في تتمثل التي الكمال مرحلة لىإ للوصول
 ھ�امأو من النفس وتحریر فكارباأل والتحكم والتأمل التركیز
 وممارس�ات ب�التنفس التحكم تمارین خالل من وذلك المادة،
 ل��ىإ وص��والً  القتالی��ة والفن��ون الجمیل��ة الفن��ون مث��ل أخ��رى

 والعض����الت وال����نفس للعق����ل بالس����ماح الت����ام االس����ترخاء
 طاق��ة حتض��اناو س��تقبالاب الجس��م أعض��اء وك��ل والمفاص��ل

 مس��امات ك��ل تخل��ل والس��الم، والتس��امح الح��ب م��ن ھائل��ة
 كم���ا ال���روح ف���ي تس��ري یةواومتس��� س���ویة بطریق���ة الجس��م
 .الدم في المغذي قطرات تسري

 ال المث��ال س��بیل عل��ى منھ��ا للیوغ��ا عدی��دة أن��واع ھن��اك
 :الحصر

Hatha, Iyengar, Astanga, Viniyoga, Bikearm 
 دراكواإل واللیونة والقوة التنفس من معین نمط منھا لكل

 .والتأمل
 Intellectual Yoga  الفكریة الیوغا لھا أضیف

 والكت��ب الق��راءة نإف�� للیوغ��ا، المتواض��ع فھم��ي ھ��ذا ك�ان ذاإ
 نف���س لھ���ا فكری���ة بطریق���ة محض���ة یوغ���ا الإ لیس���ت والكتاب���ة
 .الغرض نفس لىإ وتؤدي المقومات
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 نإ ھ����ائتخط ل����ن وكلم����ات مؤلفھ����ا بأن����ك تش����عر كت����ب
 ستس�ري یة،نس�اناإل ومشاعرك الفطریة بوصلتك ستخدمتا

 .حروفھا عینیك تطأ لحظة لأو من دمك في
 أعظ�م ت�ذوق ق�د یك�ون فیھ�ا الخوض من یتمكن من اً غالب

 والش��ھوات الرغب��ات تف��وق یعرفھ��ا، أن نس��انإل یمك��ن ل��ذة
 مص��در م��ن یقت��رب أن س��تطاعا م��ن الإ الیبلغھ��ا یة،نس��اناإل

 .لواأل لھاماإل ونبع الكوني الحب
 وأنق��ى ص��ورھا ب��أروع ال��روح تتجل��ى الكلم��ات تل��ك ف��ي

 التحلی�ق م�ن تعیقھ�ا الت�ي مادیتھ�ا م�ن تتجرد أن بعد أشكالھا
 اً وحنین� اً وش�وق اً حب� تفیض ساطعة كنجمة السكون سماء في

 .وجماالً 
 عل�ى والحص�ول للوص�ول معتق�د أو وس�یلة أو ق�انون الیوجد

 ال��دنیوي والتج��رد الخ��الص والح��ب التأم��ل الإ لھ��ياإل النب��ع ھ��ذا
 .الروح أعماق لىإ واللجوء

 والظن��ون ھ��امواأل أقنع��ة خل��ع م��ن نس��اناإل ی��تمكن عن��دما
 نانی��ةاأل وت��رك والش��جع الدنیوی��ة الرغب��ات عل��ى والس��یطرة

 یراھ��ا كم��ا الص��باح أش��عة ی��رى ل��ن ن��ھإف والجھ��ل، والكب��ر
 وس��تتفجر خ��رین،اآل كس��ماء  هؤس��ما تك��ون ول��ن ن،وخ��راآل
 تفس�یرھا الیمك�ن ونق�اء ح�ب م�ن فیاض�ة مش�اعر داخلھ في

 .عنھا التعبیر بشدة ویصعب
 بس�رعة القل�ب أعم�اق ف�ي ین�بض كل�ھ الك�ون یجع�ل حب
 .الصدر جنبات من تخلعھ تكاد وقوة شدیدة
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 الح�ب وقص�ص الح�ب ومشاعر الحب كلمات یفوق حب
 .نساناإل خلقھا التي الحب معاني وكل
 
 
 
 
 
 

 

  –سيكولوجية العادات 
ٔ
 لوالجزء اال

 
 

 یمكن نساناإل أن ھو لجیلي اكتشاف أعظم إن
 اتجاھاتھ یغیر أن استطاع ما إذا حیاتھ یغیر أن

 العقلیة
 ولیام جیمس
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لیست رغب�ات ع�ابرة وال أفك�ار ملھم�ة، ب�ل ھ�ي ع�ادات 

 ومسار حیاتھ. نسانفكریة یومیة تشكل كیان اإل
یس�میھا أطب�اع  اآلخ�رالبعض یتكلم عن نمط حیاة، والبعض 

قد یقول أحدھم أنھا أخالق فردیة، وقد تكون حالة  أوشخصیة، 
 نفسیة. 

كان المسمى فھي في حقیقتھا تُعب�ر ع�ن حقیق�ة واح�دة  أیاً 
ة ف�ي التفكی�ر ینس�انتنبع من مصدر واحد أساسھ الع�ادات اإل

ت الم��رات بش��كل فك��ار وتكرارھ��ا مئ��اوالتعام��ل م��ع تل��ك األ
یومي یفوق التصور لدرجة تصبح فیھا ھ�ذه االفك�ار تلقائی�ة 
وجبری��ة ب��ال تفكی��ر وال أي مق��درة للس��یطرة عل��ى ماھیتھ��ا 

 وكمیتھا وبالتالي طریقة التفاعل معھا. 
ومالمح  نسانما تحدد كیان اإل تلك العادات الفكریة غالباً 

شخص���یتھ وأس���لوب عیش���ھ وبالت���الي فھ���ي مس���ؤولة بش���كل 
اشر ومؤثر على سعادتھ وراح�ة بال�ھ، بغ�ض النظ�ر ع�ن مب

الظروف المحیطة والمؤثرات الخارجیة، المھ�م ھ�و طریق�ة 
األفك��ار التفاع��ل م��ع تل��ك الظ��روف بفك��ر حاض��ر وط��رد 

وتش��تت العق��ل رادی��ة الت��ي تس��تنزف الطاق��ة العش��وائیة والالإ
 معقول. أوبال سبب محدد  وبالتالي تجعلھ كئیباً حزیناً 

جت�ذاب األفكار خواص مغناطیسیة بالغة القوة في اولھذه 
ش��یاء وحت��ى الظ��روف عل��ى حس��ب واأل ص��نوف م��ن البش��ر

 وطریقة التعامل واالستسالم لھا. األفكارنوعیة تلك 
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قابلة للتغییر  األفكارأن ھذه اكتشفت الدراسات والبحوث 
ختل��ف أنظم��ة الجس��م والت��أثیر بش��كل مباش��ر وفع��ال عل��ى م

الھرومونات واألعصاب وحتى ال دي ن م العضویة ابتداءاً 
 یھ.إن إ

فك��رة ف��ي الی��وم  60000ال��ى  نس��انتص��ل ع��دد أفك��ار اإل
الواحد، بمعنى أن ھن�اك فك�رة ف�ي ك�ل ثانی�ة خ�الل س�اعات 

ررة ومع�ادة بش�كل ی�ومي مك� األفكار% من ھذه 95یقظتھ، 
 سطوانة تسجیل.وروتنیني كإ

ر األفك�ا% م�ن ھ�ذه 80المحزن في تل�ك الداراس�ات، أن 
الیومی��ة  األفك��ارم��ن  45000ن س��لبیة وغی��ر ص��حیة، أي إ

حب�اط  بة وغیر مرغوب بھ�ا التول�د س�وى اإلھي أفكار غری
 والشعور بالجزع.

خاطئ�ة  األفك�ارالمفرح في ھذه الحقائق، ب�أن أغل�ب ھ�ذه 
 ومضللة ویجب لفظھا وعدم التصدیق بھا.

نحن ال نصدق كل مانسمع، وال نصدق كل م�ا نق�رأ، وال 
ل م��ا ن��رى، وعلی��ھ یج��ب ال��تحكم بأفكارن��ا ب��نفس نص��دق ك��

 الطریقة وال نصدق أي فكرة تطرأ في عقولنا.
األفك��ار اإلیجابی��ة و ص��طناع لس��ت ألم��ح بھ��ذا الح��دیث با

األفك��ار عتن��اق األفك��ار الس��لبیة واق��رار ببس��اطة بت��رك اإل
 أوبتس��امة كاذب��ة عل��ى وج��ھ ح��زین المش��رقة، كم��ن یض��ع ا

 ونة.یزین كعكة محروقة بكریمة مل
ن التص��نع ل��ن یغی��ر م��ن حقیق��ة المحت��وى ف��ي الح��التین ف��إ

 الداخلي.
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لی��ھ ھ��و التغیی��ر ع��ن طری��ق ال��تحكم م��ا أری��د أن أص��ل إ
وطریقة االستجابة لھا حتى  األفكارالمستمر والجاد بنوعیة 

 تصبح عادة، وأضع عشر خطوط حمراء تحت كلمة عادة.
عادات مبرمجة  إلىفعال الفكریة فإذا ما تحولت ردود األ

نق���الب ث���وري داخ���ل ص���حیحة، عن���دھا یح���دث ا وأفك���ار
ھا ستنس��ف جمی��ع الم��ؤثرات رمنظوم��ة ال��رأس والت��ي ب��دو

درج�ة،  180الخارجیة، وتُغیر طریقة التعامل معھا بدرجة 
تغییر ج�ذري، فالس�نن  أولیس بسبب حصول معجزة كونیة 

ثابت���ة والحی���اة بتح���دیاتھا وص���عابھا التتغی���ر، لك���ن طریق���ة 
فكیر ومن ثم التعامل مع ھذه المحتوی�ات والظ�روف ھ�ي الت

 ونمط عیشھ. نسانالتي تحدد أسلوب حیاة اإل
بط��ال وإ األفك��اروالحقیق�ة أن��ھ یمك�ن تقل��یص مفع��ول تل�ك 

تأثیرھ��ا بوض��عھا تح��ت المراقب��ة الش��دیدة وتص��فیتھا بش��كل 
دقیق وانتقائي حتى تصبح ع�ادة مكتس�بة التس�توجب الجھ�د 

 والتركیز المتواصل.
 ھ��و حیات��ك ف��ي یمك��ن أن تواجھ��ھ ج��یش ن أق��وىیق��ال إ

 عل�ى ق�ادر الج�یش فھ�ذا عقل�ك ف�ي ت�دور التي األفكار جیش
 تابعاً  والتكن أفكارك لجیش قائداً  فكن نصرتك، أو تحطیمك

 لھا.
عن��دما تش��عر ب��المعنى العمی��ق والحقیق��ي  لمص��طلح الحری��ة 

ام�ر وص�دار األكریة،  تصبح عندھا سید نفسك ق�ادراً عل�ى إالف
ن كان��ت ض��د لمش��اعرك واعی��اً ألفك��ارك ومتحكم��اً إلرادت��ك وإ

 رغباتك وضغوط الحیاة المعاكسة.
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ذن ھي القوة على ضبط النفس والس�یادة النفس�یة الحریة إ
 بال منازع.

وتتمی��ز قدرت��ھ ع��ن بقی��ة  نس��انوفیھ��ا تتش��كل عظم��ة اإل
 المخلوقات والكائنات.

وبل��وغ  نج��احلھی��ة س��ر ل��ذلك ك��ان التواف��ق م��ع اإلرادة اإل
س��اس ال��ذي تبن��ى عل��ى قاعدت��ھ قم��ة تل��ك الحری��ة وجعلھ��ا األ

 جمیع العادات الفكریة والنفسیة والوجدانیة. 
عن العادات التي  سوف أكتب بالتفصیل الفصل القادمفي 

ع��ادة ص��یاغتھا وتثبیتھ��ا بش��كل ج��ذري ق��ررت تع��دیلھا وإ
التراجع، من خالل السیطرة على أفكاري  أون واالیقبل التھ

ام��ل معھ��ا بش��كل ی��ومي حت��ى ص��ارت نمط��اً وطریق��ة التع
ض�افة ل�ھ وتحس�ینھ ع�ن اإل لن أفرط فی�ھ ول�ن أتوق�ف حیاتیاً 

 تكنیك جدید. أوبأي فرصة متاحة 
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 الجزء الثاني –سيكولوجية العادات 

 
 

 یتوقُ  بما بل یبلغھ، بما نساناإل قیمةُ  لیست
 إلیھ البلوغ

 جبران خلیل جبران
 

 ش�بھ ثاب�ت اً دراج العادات التي أصبحت منھاجإوعدتكم ب
ف��ي حی��اتي بس��بب تغیی��ر نم��ط أفك��اري والس��یطرة  راديوإ

لوب ال��ذي ی��دعم ھ��ذه س��باأل معھ��اعل��ى نوعیتھ��ا والتعام��ل 
 یجابي وصحي.إالعادات بشكل 

لویتھ��ا، فلك��ل واح��دة منھ��ا نف��س أوالترتی��ب الی��دل عل��ى 
فیم�ا بع�د ال�دعائم ھمیة والضرورة وقد أص�بحت جمیعھ�ا األ

ي ومكمل�ة لبعض�ھا لتحدی�د نس�انرساخ ھیكلي اإلالفوالذیة إل
 نمط الحیاة الذي یعجبني.

مس�ؤولیات حت�رام الاحبي الشدید للتخطیط وااللتزام و مع
  أن الص���ورة ل���م تك���ن مكتمل���ةإالواالس���تمتاع بالواجب���ات 

 ره بحریة لحیاتي.ختیااالذي أرید  النمطوواضحة عن 
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غلبی��ة، أتب��اع الم��ألوف والتش��بھ باأل ونحب��یبع��ض الن��اس 
م�ن مالءات إظم الناس یتبع أسلوب حیاة معین بذا كان معإف

ع���الم والمرئی���ات والع���الم الغرب���ي والعولم���ة المجتم���ع واإل
 خاص�ةة ص�مبني أح�ب أن أع�اكس الم�ألوف بإ، ف�العشوائیة

والغربیة حس�ب م�ا الشرقیة  فیھا من كل الثقافات والعادات،
ل�ي  یتناسب وھویتي وبالت�الي یك�ون عون�اً ھتماماتي ویالئم إ

 لتحقیق أھدافي وطموحي.
نأك�ل ونن�ام ولك�ن لھ�دف وغای�ة، نحن مثل ك�ل الكائن�ات 

ث�ر عل�ى الحی�اة ق�ات الن�وم أبل�غ األأون كان لنوع الطعام وفإ
الیومی�ة الت�ي  األفك�ارالصحیة والفكریة والنفسیة، فما بالك ب

وتتك���رر وتت���زاحم ب���داخلنا ب���ال توق���ف حت���ى خ���الل  ت���دور
 ساعات النوم.

 أو ل��م یك��ن ق��رار إع��ادة ھندس��ة تص��میم ع��اداتي مفاجئ��اً 
 ستجابة للنداء الداخلي الذي كان یصرخسریعاً، وإنما جاء ا

ع�ادة لتحری�ر روح�ي بصوت عاٍل ب�داخلي ف�ي التوق�ف واإل
 ثم عقلي وكیاني.  الً أو

 :األصدقاء
 ،نتق��اءعش��وائي وب��دون ام��ا تب��دأ الص��داقة بش��كل  ب��اً غال

ولك��ن ف��ي مرحل��ة معین��ة وبع��د تج��ارب الحی��اة وفھ��م غایتھ��ا 
 وتحدید استراتیجیة جدیدة. األصدقاءیجب نسف خارطة 

وأح��ب الن��اس وال أج��د أي  أن��ا بطبیعت��ي اجتماعی��ة ج��داً  
اجز ف��ي التواص��ل م��ع الن��اس بس��ھولة وم��ودة ح�� أوح��رج 

ا فق��د أص��بح ل��ي قاع��دة طبع��ي ھ��ذوعالق��ة طیب��ة، وبس��بب 
225 
 



ل ولیس لھا آخ�ر. أولھا  األصدقاءصحاب وعریضة من األ
أن العالق���ات االجتماعی���ة ھ���ي قم���ة الس���عادة كن���ت أحس���ب 

درج�ة  إل�ىوالمرح، لكنھا في الحقیقة التزامات كثیرة تصل 
خط�ر ھ�و الت�أثیر الفك�ري والنفس�ي األرھ�اق، والتش�تت واإل

ل�ذین من األشخاص ایع الذي ینتقل بشكل غیر ملموس وسر
 تختلط معھم بشكل روتیني ودائم. 

وتضییقھا  لما  األصدقاءبتصنیف دائرة القرار  لذلك كان
لھا من تأثیر فعال ومھم للغایة في طریق�ة التفكی�ر وأس�لوب 

 األص��دقاءالحی��اة الیومی��ة، ق��د یك��ون ھن��اك العش��رات م��ن 
ع ال م�التواصل القریب والدائم لن یكون إصحاب ولكن واأل

 نخبة معینة.
المس�توى ال�ذي  إل�ىتلك النخبة لھا أثر عمی�ق ف�ي رفع�ي 

وأس��عى لتحقیق��ھ، ب��دونھم الطری��ق م��وحش وم��ع  إلی��ھأطم��ح 
 غیرھم الطریق خطأ.

 :الطعام
عن��د  أوالمل��ل  أوق��ات الض�جر أوالطع�ام ف��ي  إل��ىاللج�وء 

 الشعور باالكتئاب عادة تكاد تكون عامة عند الكثیر.
قائم�ة التس�وق األس�بوعیة الت�ي ب�دورھا ابتدأ التغییر من 

ف����ي محتوی����ات الثالج����ة ودوالب  ھ����ائالً  أح����دثت تغیی����راً 
مم�ا س�اعد بش�كل ج�دي، س�رعان م�ا  ،طعمة في المطبخاأل

نق��الب ج��ذري ف��ي إرادی��اً فیم��ا بع��د ف��ي إح��داث ا أص��بح ال
قات��ھ ف��ي البی��ت أونظ��ام غ��ذائي الی��ومي ونوعیت��ھ وكمیت��ھ و

 .أیضاً وخارج البیت 
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 :والمزاج المتقلبالعصبیة 
اع طب�كنت أؤم�ن ب�أن العص�بیة طب�ع م�ن األ لفترة طویلة

بتلی��ت بھ��ا والخی��ار ل��ي بتغییرھ��ا، لكنھ��ا عص��بیة م��ن الت��ي ا
ن���وع مختل���ف تظھ���ر بش���كل م���زاج متقل���ب وت���وتر س���ببھ 

 ضغوطات الحیاة وتقلباتھا المستمرة والمفاجئة.
یق��اف عجل��ة التفكی��ر وس��رعتھا ك��ان أم��امي طریق��ان إل

داخل منظومة رأس�ي والت�ي تجعلن�ي ف�ي حال�ة ت�وتر الھائلة 
 وتقلب مستمرة.

 بدي.أن ینفجر رأسي وأنعم بالسالم األ ماإ -1
ول���و  األفك���اریق���اف ھ���ذه أن أتحك���م إرادی���اً بعقل���ي إل أو -2

 بنسبة بسیطة.
الیوغ�ا، تع��ودت من��ذ الص��غر عل��ى  إل��ىك�ان ھ��ذا م��دخلي 

 لم أعرف الیوغا. لة مختلف الریاضات ولكن أبداً وامز
ر، س��تمفق��ط لك��ي أنتظ��ام ش��بھ جب�ري ب�دأت بممارس��تھا با

في ك�ل م�رة مم�ا  ییراً ذھنیاً ونفسیاً ملحوظاً وكنت أالحظ تغ
 شجعني على االستمرار بالرغم من ضیق الوقت والتعب.

على تنظیم أفكاري وردود أفع�الي ساعدتني بشكل مذھل 
نس��یابھا ع��ن طری��ق التم��رین والتركی��ز وال��وعي وإع��ادة ا

تق��ان اكتس��اب وإ إل��ىلجھ��د المس��تمر، مم��ا أدى الحاض��ر وا
لھ���دوء والتأم���ل واإلدراك مھ���ارات مھم���ة مث���ل الص���بر وا

 مشروط.الغیر واالنتقاء والحب 
 :حباط والقلقاإل
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ب��دأت ھ��ذه المف��ردات تتع��اظم ف��ي آخ��ر س��نوات الجامع��ة 
أعظم مستویاتھا بأشھر قلیلة قب�ل التخ�رج  إلىحتى وصلت 

 بعد أحداث صعبة مررت بھا في حیاتي.
مع الوق�ت ب�دأت ھ�ذه المص�ائب تتض�اءل بحجمھ�ا ولك�ن 
الشعور بالضیاع والخوف والقلق وعدم الثقة كانت تتصاعد 

 وتتعاظم.
 الأری��د أن أذك��ر كلم��ة ص��دفة ھن��ا ألن��ي ال أؤم��ن نھائی��اً 

 بشكل متناغم ودقیق.بالصدف، فكل شيء مقدر ومرتب 
ي الیب�زغ فج�ر فیھ�ا والترتف�ع ش�مس لكنھا سنة الحیاة الت

 ال بعد ظالم حالك ومعتم.إ
تلك الحالة من االضطراب والشتات كانت بدایة الرجوع 

ل م��رة ف��ي ونفس��ي ف��ي اللحظ��ة الت��ي ب��دأت أتع��رف أل إل��ى
حیاتي على خالقي خالل رحلة روحانیة عجیبة، فق�د وقع�ت 

ترجمت�ھ، قلب�ت  أوبشكل یصعب وص�فھ في حب من خلقني 
كتسبت مالم�ح غیرت طباعي، حتى یتھیأ لي بأني اكیاني و

 جدیدة بعد تلك الوالدة.
وك�ل م�ن یعرفن�ي، تغیی�راً لي  كان تغییراً كاسحاً ومذھالً 

ض�طراب لم یبق شيء ولم یذر من طباع وسلوك وحی�رة وا
 ضیاء وھدوء لذیذ. إلىوعتمة تحولت بالتدریح 

 لتغیی�ر أس�لوب حی�اتي الجدی�د، ب�دا ك�ل ش�يءأصبح ھذا ا
االنفص�ال، ك�ل  أوثن�ین مترابطاً بشكل الیقبل القسمة عل�ى ا

أن�ي  شيء متوحد بشكل مثیر للعج�ب واالھتم�ام، ل�م أص�دق
أني حقیقة أعیش فیھ وكن�ت ف�ي حال�ة وع�ي  أوعلیھ  عثرت
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حاد بما یجري حولي، أخاف حتى من النوم ل�ئال ینفل�ت م�ن 
 في.أوع مخبین أصابعي وترج

كان لھ�ا  ، فقدفجأة أولم تأت ھذه المعرفة من العدم  طبعاً 
نضال یومي وإصرار على  إلىمقدمات سرعان ما تحولت 

ولكن�ي أس�تطیع أن  اب�داً  غتراف المزی�د، ل�م أكت�فالتعمق وا
ب��أني مخل��وق أق��ول وبثق��ة ب��أني وص��لت لمرحل��ة ش��عرت 

واس�ع، رض، یطیر بخف�ة ف�ي فض�اء رباني الیكاد یلمس األ
ق��ات ص��غیرة وجمیل��ة تحت��ھ، ل��یس تكب��راً وال وی��رى المخلو

 وثقة وثبات. تعالیاً ولكن فرحاً 
 :االنعزال والصمت

ی�ھ ، ففي الوق�ت ال�ذي أبل�غ فعاداتي وأشدھا ألماً  من أسوأ
أش���د الح���االت ض���یقاً، أنكم���ش عل���ى نفس���ي وألت���زم ص���متاً 

 وأؤثر االنعزال. مرعباً 
من�ي عن�دما أك�ون بھ�ذه اب أحد على االقت�ر عادة الیجرؤ

 قابلة لالنفجار. قنبلة موقوتة إلىني ببساطة أقرب الحالة أل
دراكي لحالتي ھذه وبعد معرفتي وقربي من هللا جعلتني إ

 برمجة سلوكي. اً أحاسب نفسي بقسوة وأعید تدریجی
بدأت أخرج من ھذه الحالة بمساعدة قلم�ي ونق�ل الملف�ات 

وكان���ت ھ���ذه مس���ودات بیض���اء  إل���ىالت���ي تعك���ر مزاج���ي 
الطریق��ة بمثاب��ة فس��حة ص��غیرة لمراجع��ة أفك��اري والنظ��ر 

 ا عن قرب وتركیز.إلیھ
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لة بعضاً من ت�وازني وتجعلن�ي والّي ھذه المحعادة تعید إ
أن أخرج من صمتي بذھن أنقى وق�درة على قادرة  تدریجیاً 

 حالتي الطبیعیة. إلىعلى التواصل والرجوع مرة ثانیة 
 :مبیوترالك

 أوالش�ات  أوبمواق�ع االتص�ال االجتم�اعي  یوم�اً لم أتعلق 
بعی��دة ول��یس ل��ي أي  أي ش��يء م��ن ھ��ذا القبی��ل، كن��ت دوم��اً 

جتماعیتھ��ا كم��ا اج��د عل��ى ص��فحاتھا وال أعت��رف نھائی��اً باتو
 یطلق علیھا!!.

مبی��وتر مھنت��ي واختص��اص عمل��ي ن الكلك��ن عن��دما یك��و
 أویقاف��ھ إدم��ان یص��عب إ إل��ىن��ھ ینقل��ب بس��ھولة الی��ومي فإ

 التعامل معھ مع متطلبات العمل وسرعة المعلومات.
ومبیوتر بعد بال رجعة باالبتعاد عن الك كان القرار نھائیاً 

ب��دالھا بالریاض��ة ال��دوام وأی��ام العط��ل إال عن��د الط��وارئ، وإ
 والقراءة.

س ك�ان لم تخ�رب ال�دنیا ول�م یتوق�ف مس�ار العم�ل، ب�العك
الشخص�یة،  كثر منھ لمصلحتيقرار البعد في صالح العمل أ

ثقیل  عبء بأنھاأصبحت أستمتع بعملي ووظیفتي والأشعر 
 جھاد الینتھي.وإ

رادة ث�م خط�ة للتنفی�ذ، م�ع خص كما یلي: ق�رار وإلالمسألة إذن تت
والعم�ل  اكھ�ا الإردی�اً درصبح عادة یتم برمجتھا في العقل وإالوقت ت

 بھا بشكل روتیني سلس.
الكثی��ر م��ن  إل��ىق��د تب��دو مف��ردات س��ھلة ولكنھ��ا تحت��اج 

  وتغییر أي عادة.البحث والدراسة والوعي لمعالجة 
230 

 



  

 دوامة الدين ضد الدين

 
 

 فكأنما بالعربیة، یتلى القرآن إلى أستمع ندماع
قلبي نبضات إلى أستمع  

 آربري آرثر المستشرق
 

 ومجامالت عامة أحادیث بیننا تدور نزورھم مرة كل في
 دف�ة ت�دیر الت�ي التلمیحات تبدأ تلك ثم والبالد، العباد وأخبار
 ب�اب م�ن ل�یس ،اً كثیر فیھ تكلمنا أمر حول لیتمحور الحدیث
 .الذات ثباتإو الجدل في رغبة ولكن االستفادة أو المتعة
 .اً أحیان والھجوم..  الدفاع موقع في نفسي أجد

 الحدیث؟ ماھو
 وبالتأكی�د الحاض�رین جمی�ع ودی�ن ودینھ دیني..  سالماإل
 .العالمین أزمة سبب

"  خان����ة ف����ي وھ����م" المت����دینین"  خان����ة ف����ي جعل����وني
 م��ن ومف��ردات الق��یم بع��ض عتنق��واا نأ بع��د" المتحض��رین

 !.نكلیزیةاإل اللغة
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 یوجھ�ھ رأس�ھ ف�ي اً القط� اً ص�حن ش�خص لك�ل نإ: لھ قلت
 یری����د الت����ي والت����رددات الموج����ات لیس����حب یش����اء كیفم����ا

 .رادتھإ بمحض اإلیھ واالستماع مشاھدتھا
 الخل��ق، وس��وء واالزدواجی��ة بالجھ��ل المت��دین ت��تھم أن��ت

 حسبوا لذینا المتأسلمین من فقط واحدة فئة إلى الإ والتنظر
 أن وتس���تطیع أفع���الھم لھ���م تش���فع ال���دین مظ���اھر بع���ض أن

 .وقباحتھم عیوبھم على تستتر
 القل�ب أن حس�بوا ل�ذینا نوالمتحض�ر نوالمتأسلم ومثلھم

 م�ن وتجعلھم الرب ترضي الخیریة عمالاأل وبعض الطیب
 .المصلحین

 اً متھج��د اً مص��لی ك��ان نإ واح��دة، لعمل��ة وجھ��ان واالثن��ان
 ف��ي ل��یس اً عالم�� اً خلوق�� أو نحراف��ھاو بأخالق��ھ لرب��ھ اً مس��یئ

 وق��ت حیات��ھ ف��ي وال أنتمائ��ھ عل��ى مای��دل كالم��ھ و مظھ��ره
 مم��ا یع��ده وغیرھ��ا والص��یام الص��الة مث��ل الھوتی��ة لش��رائع

 !.األعمال أفیون
 األعم��ال ب��بعض لمس��ؤولیاتك وتتنك��ر تقص��یرك التب��رر
 .الدین أھل بعض نحرافباو المستقیمة

 اً ھ��وحنیف�� اً ت��دین وت��ّدین الیق��ین ح��ق رب��ھ ع��رف ال��ذي نإ
 ُخل���ق ال���ذي والھ���دف ومش���یئتھ هللا رادةإل ستس���لما إنس���ان

 .النفوس وتلك أنت ماتریده ال جلھ،أل
 م��ن ب��أي یخ��ل أن الیمك��ن التعری��ف بھ��ذا یتش��رف وم��ن
 ك��ان م��ن تمی��ز أن تس��تطیع ب��ھ ال��ذي المعرف��ة مثل��ث مقوم��ات

 المثل��ث ذل��ك أض�الع م��ن ض��لع أي وغی�اب ،اً م��دعی مأ اً مت�دین
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 ق��د أو دراكواإل الفھ��م ف��ي وقص��ور ج��ذري خل��ل إل��ى یش��یر
 .حر ختیاراو متعمد تقصیر وبالتالي اً ونكران اً جحود یكون
 .األعمالو والسلوك المظھر فھي المثلث ذلك أضالع أما

 وبنس�ب تن�اقض أو نقص�ان ب�ال واح�د ش�خص في تجتمع
 بتل��ك المالئكی��ة یبل��غ ل��ن فھ��و خ��ر،آل ش��خص م��ن تواتتف��

 زوایتج� أن دون م�ن ویص�یب ئیخط إنسان ویبقى الصفات
 .أضالعھ من اً أی یكسر أو المثلث حدود
 م��ن أحكام��ك علی��ھ وتص��در مجھ��رك تح��ت تض��عھ فل��م

 !.نصافإ وال تفریق دون
 تك��ن ول��م واح��د، بض��لع ألت��زم حی��اتي م��ن فت��رة ف��ي كن��ت
 تغ��لوب ش��ھاداتي عظم��ت مھم��ا اً وض��یاع اً عبث�� الإ حی��اتي

 ك��ان أجل��ھ م��ن ُخلق��ت ال��ذي الحقیق��ي دوري نأل نج��ازاتيإ
 .معطآل

 وحس���اب مح���دودة ومھم���ة مؤقت���ة رحل���ة ف���ي ھن���ا نح���ن
 .مرھق

 الیفھمھ���ا الت���ي والس���حریة الس���ریة التركیب���ة ھ���ي تل���ك
 وواردة ش��اردة ك��ل ن،ووالمتحض��ر نوالمتخلف�� المتأس��لمون

 والیمك���ن اً وثیق��� اً رتباط���ا بعض���ھا م���ع مرتبط���ة الحی���اة ف���ي
 .المثلث ذلك بدون تحقیقھا

 إلیھ والتعرف خالقھ إلى التقرب اً صادق نساناإل لواح نإ
 فی�ھ یص�بح اً فرقان� هللا منح�ھ المعرف�ة، تلك إلى بجھد وسعى
 .والتقلید التخبط في یستمر أن والیمكن حدید البصر
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 ستسلمتاو تطوعت بیده، الكون زمام یمتلك صار إنسان
 .والتسیره ھو یشاء كیفما یسیرھا یدیھ، بین

 ث��ري وال بعلم��ھ، الك��ون خل��ق كأن��ھ متغط��رس ع��الم ف��ال
 ل�یس ش�یخ وال الماجن�ة، وحفالت�ھ الخیری�ة بأعمال�ھ متصدق

 وال والح�رام، الن�ار الإ حدیثھ في وال نور ومضة وجھھ في
 للف�تن مثی�رة محجب�ة وال والرحم�ة، للرحم قاطع متعبد عابد

 .والشفقة
 أخ�رى بطریقة یستفزني أن وأراد اً كثیر كالمي یعجبھ لم
 حول الموضوع فأدار! نفسھلیسفھ  حرىباأل أو مراأل لیسفھ
 .فالن والمجرمون فالن والمدینة فالن ةالطائف
 ح����ادة، بلھج����ة ل����ھ وقل����ت اً كثی����ر ص����بري یس����عفني ل����م

 نتمائ�كا من تتحرج أصالً  كنت نإ فالن بالطائفة وماخصك
 المناس�بات بع�ض ف�ي الإ الص�الة التعرف ؟دینك في وتشك

 اً حرام�� الش��راب ف��ي والتج��د وال��دعوات الحف��الت والتفوت��ك
 إل�ى تق�ف المص�ون وزوجت�ك اً متص�دق اً متخلق� اً طیب� مادمت
 ،الحتش�مت مكانھ�ا كن�ت ل�و أن�ي مع مالبس شبھ في جانبك

 الالذع�ة وألس�نتھم الن�اس س�خریة م�ن ب�ل هللا من اً خوف لیس
 .اإلیھ تصل أن قبل تطولك التي

 وخففت خرىاأل الطائفة على الصالة فرضت یاترى ھل
 ل��م وھ��و اً قاض��ی یك��ون أن یری��د كم��ن مثل��ك ع��نكم؟ ورفع��ت

 !.المدرسة یدخل
 یخط��ر ول��م یفرقھ��ا فیم��ا ت��تكلم والمل��ل وللطوائ��ف مال��ك

 .ویوحدھا یجمعھا ما اً یوم ببالك
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 .أتوقف ولم بغیظھ یفترسني أن وأراد وجھھ حتقنا
 الع��الم ھ��ذا ص��الحإ ھ��ي ساس��یةاأل مھمتن��ا نإ: ل��ھ قل��ت

 .بأنفسنا اً بتداءا
 .والفساد والعنف بالدم غارق مضطرب عالمنا نإ

 دون م���ن الع���الم م���رأى عل���ى وتھج���ر وتب���اد لتقت��� دول
 !!.والعقاب حساب

 فعل��ى أھل��ھ ف��ي یك��ن ل��م نإ بی��ت، ك��ل ف��ي فاض��ح ع��ري
 .حیاء وال خجل دون من التلفزیون شاشات

 دول مس�توى على وأخالقي درايإ وفساد ونھب سرقات
 عارم�ة فوضى .والقانون رادع دون من وأفراد ومؤسسات

 .والجاھل الجاحد نساناإل ھذا سببھا الحرمات لكل نتھاكاو
 اً مخ���در م���ادام اً مرعب��� وعالم���ھ خاس���رة معركت���ھ س���تظل

 .واالتباع االنقیاد على اً مصر بالتفاھات، اً الھی كاذیب،باأل
 .. ولكن

 تنتق���دھم، الل���ذین لئ���كأو وال أن���ت الت���راھم نف���ر ھن���اك
 هللا رحم��ة یرج��ون قبیل��ة، وال ح��زب وال لطائف��ھ الینتم��ون
 ب�الكثرة لیس�وا بص�ار،واأل فئ�دةاأل فی�ھ تتقل�ب اً یوم ویخافون

 .یعبدون ربھم إلىو ةواحد أمة أنھم الإ
 القص�ص ف�ي عن�ھ نق�رأ كن�ا ال�ذي یشبھ قائد سیُبعث منھم

 س��یقلب یم��ان،اإل وس��الحھ هللا كت��اب دس��توره س��اطیر،واأل
 دغ����ال،واأل ش����واكواأل الفئ����ران ویخ����رج اً حرث���� رضاأل
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 اً ص��الح یزرعھ��ا ث��م وتتع��افى، لتتطھ��ر هللا لن��ور تتع��رض
 .اً وأمان اً وسالم

 تغی��ر أن والتس��تطیع أفك��اري، تتبن��ى أن من��ك أطل��ب ال
 لن�ا هللا وھب�ھ ح�ق وھ�ذا طریق�ھ منا كل ختارا لقد مابرأسي،

 .یاهإ یمنعنا أن أحد والیستطیع اً جمیع
 مثلھ�ا، ول�ك رؤیت�ي ل�ي ختی�اره،ا ف�ي ك�ل ونعم�ل فلنعش

 .ھدف أیضاً  وعندك ھدفي ولي
 الحقیق��ة لنع��رف لق��اء بینن��ا یك��ون أن الب��د س��نلتقي، لكنن��ا

 وینتھ��ي الحج��اب سیكش��ف والتحری��ف، تض��لیل ب��ال كامل��ة
 .شر وال خیر ھناك یعود ولن الجدال،

 .مطلقة وعدالة الحقیقة سوى الشيء

 
ٔ
 بيضتحت الرخام اال

 

 
.. ھذا أغنیة من مرمر ھذا لیس قبراً   

 نھرو
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ظ��م أس��طورة ن بس��الم وح��ب وص��مت ف��ي أعیرق��د جس��دا
 ما شاء هللا. إلىبدیة حب كتب لھا الخلود واأل

إنھ ضریح من الرخام والجرانیت األب�یض ال�ذي بل�غ 
اء ن نق�المھندس�ون "إوالنقاء حتى ق�ال عن�ھ بداع قمة اإل

 مواج"الخطوط في العمارة من نقاء األ
ل نظرة یعطی�ك ھ�ذا الص�رح الم�ؤثر انطباع�اً بأن�ھ أوفي 

ة الت�ي ارتبط�ت ب�ھ، فھ�و لفری�داحداث للقصة واأل حي نظراً 
نم��ا ھ��و ل��یس ض��ریحاً وال مس��جداً وال م��زاراً وال متحف��اً، إ

قص���ر أب���یض عل���ى ش���كل ت���اج ش���یده المل���ك ش���اه جیھ���ان 
تھ أرجمند بانو بیجم االمبراطور المغولي لیضم رفات زوج

 تجس�یداً لعش�قھ لھ�ا وتخلی�داً  ،س�م ممت�از مح�لالتي عرفت با
 حتى وافتھ المنیة.أبداً لذكراھا التي لم تمت 

خ�الص، ضربت أرجمن�د أروع األمثل�ة عل�ى الوف�اء واإل
بواب��ھ وص��ار ض��ریحھا أح��د س��ع أأوف��دخلت الت��اریخ م��ن 

 بع.عجائب الدنیا الس
ل ھ��و ص��رح معم��اري یف��وق التص��ور ت��اج مح��ل .. ھ��

دراك بتص����میمھ الفن����ي والعلم����ي أم أن����ھ قص����ة ح����ب واإل
 الی��وم بینن��ا وی��زوره م��ا إل��ىأس��طوریة خال��دة الزل��ت تع��یش 

 .الیقل عن ثالثة مالیین شخص سنویاً 
س��رعان م��ا  ھتم��امھ��ا ف��ي الس��وق، تول��د بینھم��ا التق��ى با

 قصة حقیقیة وقصة حب نادرة. إلىتحول 
كانت شدیدة الذكاء وباھرة الجمال ذات مولد رفیع الشأن 

م���ن أبی���ھ االمبراط���ور  می���رم���ن أش���راف الق���وم، طل���ب األ
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فج���اء ال���رد ب���الرفض ألن  ،ذن ب���الزواج منھ���اجیھ���انكیر األ
الھن�د ف�ي ف�ي قص�ور  الزواج عن ح�ب ل�م یك�ن ش�یئاً مألوف�اً 

 أوم�ا تك�ون الزیج�ات سیاس�یة  القرن الس�ادس عش�ر، غالب�اً 
 تعزیز التحالفات العسكریة. أوستراتیجیة ق أھداف التحقی

خ�الل بن�ھ م�رتین ا أصر والده على الرفض فق�ام بت�زویج
ي طف��ل، وظ��ل یقاب��ل می��ر أأرب��ع س��نوات ل��م ینج��ب فیھ��ا األ

حبیبت��ھ بالس��ر فانكش��ف أمرھم��ا ورض��ح االمبراط��ور األب 
ع��یش بن��ھ الیس��تطیع الأم��ام األم��ر الواق��ع عن��دما اس��تیقن أن ا

ب����داع ن����د، فبن����ى لھم����ا جناح����اً غای����ة ف����ي اإلب����دون أرجم
والرومانس�یة ف�ي قص�ره الملك��ي حی�ث كان�ا یقض�یان معظ��م 

 .قاتھما معاً أو
 إل���ىأن یبع���د ول���ده عنھ���ا فأرس���لھ  ل األب م���راراً واح���

ل���بالد، فم���ا ك���ان م���ن زوجت���ھ غ���زوات عس���كریة خ���ارج ا
زوات�ھ ال أن تترك قصرھا وتصطحبھ في جمی�ع غالمحبة إ

قام����ة ف����ي مخیم����ات وص����عوبة اإلب����الرغم م����ن الخط����ر 
 عسكریة.

أصبحت مستشارة زوجھا لش�ؤون السیاس�ة وذاع ص�یتھا 
رام��ل والعوائ��ل الفقی��رة فص��ارت ة الیت��امى واألف��ي رعای��

 محبوبة الشعب والجماھیر.
رجھ��ا وكان��ت أص��بح االثن��ین الیفترق��ان داخ��ل ال��بالد وخا

 ذات فائدة ومكانة عظیمة لزوجھا. مشورتھا وحكمتھا دائماً 
الحك��م بع�د وف��اة وال�ده، ك��ان حاكم��اً  س��تلم مقالی�دوعن�دما ا

 ."االمبراطور العادل" ـحتى لقب ب طموحاً وعادالً 
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ھام شاه جیھان في حب زوجتھ وكانت رفیقتھ الدائمة في 
 كل رحالتھ وسفریاتھ وجوالتھ ومھماتھ العسكریة.

ومات�ت عل�ى ف�راش ال�والدة  أنجبت ل�ھ أربع�ة عش�ر ول�داً 
ش من یناھز الثمانیة والثالثین، ولم یععن عمر  1631عام 

 بنتین.ذكور وا أبنائھا سوى ستة، أربعة
م م�ن ب�الد الع�الم ف�ي إلیھطباء الذین أرسل فشل جمیع األ

"التت��زوج م��ن خ��ر كلماتھ��ا وھ��ي تودع��ھ: إنقاذھ��ا، وكان��ت آ
 . "قبريمرأة مثلي، التنسى أن تزور بعدي، لن تحب ا

عت��زل بع��د موتھ��ا ثمانی��ة أی��ام وع��اش ف��ي ح��داد لم��دة ا
 عامین.

كان حبھ الشدید وتعلقھ بھا السبب الذي ألھمھ لتش�یید ھ�ذا 
الص��رح العظ��یم ف��ي مدین��ة آك��را الت��ي كان��ت تمث��ل عاص��مة 

دلھ�ي الجدی�دة  إل�ىالھند ثم ق�ام االمبراط�ور بنق�ل العاص�مة 
 والتي تبعد ثالث ساعات بالسیارة.

ھ�ذا القص�ر یت�رك ف�ي ال�نفس حزن�اً عمیق�اً  إل�ىر ن النظإ
 .وحباً نقیاً 

مي حی��ث س��الر م��ن أجم��ل نم��اذج ط��راز العم��ارة اإلیعتب��
ح�دى روائ�ع لھن�د وإسالمي في ایعرف بأنھ جوھرة الفن اإل

 العالم الخالدة.
نجاز حلمھ�ا زوجھا كسیر القلب وھو یعمل على إ أمضى

ن م��ن وال��ذي ط��ال عق��دی ببن��اء ص��رح یخل��د ذك��رى حبھم��ا
 .الزمن تقریباً 
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نتھى بناؤه عام وا 1631بدأ بوضع أساس ضریحھا عام 
1653. 

الده ق��رر أن یق��یم لھ��ا ض��ریحاً أوعت��راض ب��الرغم م��ن ا
آخ��ر عل��ى وج��ھ األرض، فك��ان الرخ��ام رعھ یض��اال متمی��زاً 

 بیض دلیل الحب الصافي وجمالھا.األ
قاد ابنھ الثالث انقالباً ضده وسیطر عل�ى الع�رش الملك�ي 

عتقل والده وق�ام ب�الحجر علی�ھ لثم�ان س�نوات ف�ي قص�ره وا
 عدام أخویھ.كي مقابل ضریح تاج محل، ثم قام بإالمل

خی�رة ب�أن لم یكن من المل�ك إال أن یطل�ب ف�ي وص�یتھ األ
 جنب ملكتھ الوحیدة. إلىیتم دفنھ 

كان�ت تق�وم برعایت�ھ حت�ى  بنتھ الصغرى التيلم یبق إال ا
ین�اھز األرب�ع والس�بعین، عن عمر  1666وافاه األجل عام 

جان���ب قب���ر أمھ���ا وعل���ى نفقتھ���ا  إل���ىنش���اء قب���ره فقام���ت بإ
 الخاصة.

قال فیھ الشاعر المعروف ط�اغور بأن�ھ "دمع�ة عل�ى خ�د 
 الخلود".
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ت سورة الكهف
ٔ
 عندما قرا

 

 

 
 ح���واریي م���ن ش���جعان بط���الأ إل���ى بحاج���ة م���ةألا ھ���ذه نإ

 الط���افحین م���لألوا یم���اناإلب المحص���نین خ���القألوا العل���م
والحماس بالعشق  

كولن هللا فتح  
 

 عم�ل أجن�دة كان�ت ل�و كم�ا الكھ�ف س�ورة نق�رأ جمعة كل
 التقویم في سبوعاأل أیام لأو الجمعة عتباربا جدید، سبوعأل
 سبوع!.األ عطلة نھایة ولیس سالمياإل

 والت����ذكیر والتوص����یات األعم����ال م����ن یحص����ىال ع����دد
 والعبر. والدروس
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 نعاصره الذي المرّ  الحیاة واقع بأن أراجعھا عندما أتذكر
 یعی��د ق�دیم ت�اریخ ھ��و نم�اإ ،مس�تجداً  أم��راً  وال اس�تثناءاً  ل�یس

 .أخرى ووجوه جدیدة بأسماء نفسھ ویكرر
 ومعناھ���ا الس���ورة أبط���ال ھ���م الكھ���ف أص���حاب الفتی���ة
 إل�ى اأولج� وق�د معھ�م ش�دیدة وألف�ة بتع�اطف تش�عر العمیق،

 ی��زل ل��م یم��انإ عل��ى خوف��اً  نم��اوإ ھروب��اً  ل��یس المك��ان، ذل��ك
 صدورھم. في أخضر عوده

 والم��دة المناس��ب الوق��ت ف��ي االنع��زال س��تراتیجیةا نھ��اإ
 المناسبة.
 القری�ة ع�ن بعی�داً  آمنة حاضنة في الولید ذلك یكون ھناك
 المضللة. وأضوائھم ھموضوضائ المفسدین وأھلھا الظالمة

 الھ��رج ع��الم ف��ي عالق��اً  ویبق��ى الكثی��ر یفتق��دھا س��تراتیجیةا
 الی��درك مكس��ورأ ض��عیفاً  فیق��ع فك��ره وتش��وش طاقت��ھ تم��تص

 ھزمھ. الذي من والیدري عدوه
 س��ورة ترج��ع خب��ار،واأل ح��داثاأل تغلبن��ي م��رة ك��ل ف��ي
 تثی��ره ال��ذي مالتش��اؤ آث��ار وتمح�و ت��وازني ل��ي فتعی��د الكھ�ف

 الیومیة. حداثواأل خباریةاإل النشرات
 نوإ س��باتھا، ط��ال نوإ التم��وت حی��ة أمت��ي أن ل��ي تؤك��د

 زدادواوا ع��ام مائ��ة ث��الث أم��اتھم أن بع��د الفتی��ة بع��ث ال��ذي
 ضالتھا. وتجد القلوب تحیا أن بعد سیبعثھا تسعاً،

 عل��يّ  وتل��ح وص��یة أعظ��م م��ع أس��بوع ك��ل ف��ي تتركن��ي
 غفل��تھم فف��ي والعش��ي، بالغ��داة ربھ��م ی��دعون ال��ذین لتزامب��ا

 وزینتھا. الدنیا زخرف في والوقوع الھوى غلبة
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 موس��ى لس��یدنا مش��وقة رحل��ة خ��الل م��ن بق��وة ت��دفعني ث��م
 ویبل�غ یم�انيإ ینض�ج لك�ي والعم�ل العل�م إلى الصالح والعبد
 وأس��لوب ش��امل ووع��ي ب��دیھیاً  س��لوكاً  یص��یر عن��دما ذروت��ھ

 یومي. حیاة
 دون م�ن مت�وازن وحم�اس نطالقا إلى یحتاج النجاح نإ

 تس��تمد بعی��دة رؤی��ا إل��ى یحت��اج ف��ائرة، عواط��ف وال ن��دفاعا
 المنطقي. والتحلیل حداثاأل بین ما قراءة من واقعیتھا

 الغال�ب وف�ي نفع�االتي،وا حماس�تي خض�م ف�ي نسیت نفإ
 هللا. وذكر الدعاء من بد فال سأفعل،
 عسى والدعاء االنطالق سرعة وتخفیف التوقف من البد

 .اً رشد ھذا من قربأل ربي یھدیني أن
 أو الص�ورة تكتم�ل الق�رنین ذي عن�د خیرةاأل المحطة في

 الدستور.
 فی�ھ كتمل�تا قائ�د خ�الل م�ن س�یادتھ القانون یفرض حیث

 لب��زوغ تمھی��داً  یم��ان،واإل والع��دل التح��دي مس��تلزمات ك��ل
 الصالح. والعمل یماناإل أساسھا جدیدة حضارة

 الخط��ة بتل��ك القرآن��ي ال��نص ھ��ذا ی��ذكرني جمع��ة ك��ل ف��ي
 أغفل. وال نواأتھ فال األعمال وقائمة الستراتیجیة

 وأبلغ نطلقأل وقدراتي مكانیاتيإ عليّ  تعید جمعة كل في
 الھدف.
 العم��ل وكی��اني وعقل��ي قلب��ي ف��ي تحف��ر جمع��ة ك��ل ف��ي

 الصالح. العمل ثم الصالح العمل سوى الشيء ،الصالح

243 
 



 ك��امالً  ناض��جاً  راس��خاً  الكھ��ف م��ن یم��اناإل یخ��رج ھك��ذ
 الصالح. العمل على مبنیاً 
 
 
 
 
 
 

 

 فلسفة هيجل
 

 
 

 العقل یجمع الناس والفھم یفرقھم
 ھیجل

 
 الع��ام نف��س ف��ي 1770 ع��ام ھیج��ل فری��دریك ج��ورج ول��د
 مدین���ة ف���ي بیتھ���وفن، األلم���اني الموس���یقار فی���ھ ول���د ال���ذي

 بروس��تانتیة، یةوانمس�� ج��ذور م��ن ألمانی��ا ف��ي أش��توتكارت
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 نس��اء عك��س عل��ى للعل��م محب��ة ال��ذكاء ش��دیدة م��ھأ وكان��ت
 عصرھا.
 وعاص�ر النبالء رجعیة تسوده قطاعيإ مجتمع في عاش

 .كثیراً  بھا وتأثر الفرنسیة الثورة ریاح
 والش���اعر" كان���ت" بالفیلس���وف العقلی���ة فلس���فتھ ت���أثرت
 الجامعي السكن في زمیلھ كان الذي "ھلدرلین" الرومانسي

 إیینا. جامعة في أستاذاً  صبحأ ثم والالھوت الفلسفة درس. 
 بالتعقید أسلوبھ وُعرف بھا وأغرم الكالسیكیة داباآل قرأ

 التجری�د في الذروة بلغ والكالم، الخطابة الیجید كان أنھ مع
 الواقع. عن ینفصل لم ولكنھ

 م��ن الكثی��ر وت��رجم دراس��تھ مراح��ل جمی��ع ف��ي لواأل ك��ان
 ةعش��ر الثانی��ة وف��ي عش��ر، السادس��ة س��ن ف��ي الیونانی��ة الكت��ب
" روس�و" ك�ان الجامعة دخولھ بعد رسطو،أل" خالقاأل" درس
 ح��د وعل��ى ،"االجتم��اعي العق��د" كتاب��ھ خصوص��اً  عل��ىاأل مثل��ھ

 صفاد.األ من تحررني لروسو قراءتي نإ: تعبیره
 ق��ام ،قسیس��اً  یعم��ل ل��م ولكن��ھ ال��دیني المعھ��د م��ن تخ��رج
 ال�ذین الطلب�ة م�ن بس�یط أج�ر عل�ى یحص�ل وكان بالتدریس

 عدی����دة لس����نوات یك����افح وظ����ل ،محاض����راتھ یحض����رون
 ث�م الفلس�فیة، نظریت�ھ س�تكمالوا الع�یش لقمة على للحصول

 جین�ا جامع�ة في فلسفة كمدرس أكادیمیة وظیفة على حصل
 برلین. لجامعة مدیراً  أصبح ثم
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 ع�ام وفي وأمریكا، رباأو بھا تمر كانت ھائلة اً حداثأ عاصر
 كتاب���ھ نش���ر عش���ر الس���ادس ل���ویس فی���ھ أع���دم ال���ذي 1793

 "الفرنسیة. الثورة في سھاماتإ"
 ص��عبة ظ��روف تح��ت" ال��روح ظاھری��ات" كتاب��ھ أكم��ل

 بون��ابرت ن��ابلیون ی��د ف��ي جین��ا مدین��ة س��قطت عن��دما للغای��ة
 منزلھ. الجنود مقتحوا

 فكان��ت وقت��ھ ف��ي ش��تھرتا الت��ي الفلس��فیة الم��دراس أم��ا
 التجریبی��ة والفلس��فة ل��دیكارت الفرنس��یة العقالنی��ة الفلس��فة

 لكانت. لمانیةاأل والفلسفة لھوم االنكلیزیة
 الفلس���فة بلغ���ت حی���ث "المنط���ق عل���م" مؤلفات���ھ ض���خمأ
 إل�ى نظ�ر م�ن لأو فھ�و ھیج�ل، م�ذھب في ذروتھا لمانیةاأل

 وحركتھ��ا نش��وئھا ب��ین ورب��ط وال��روح والت��اریخ الطبیع��ة
 لھ�ذه الداخلی�ة العالق�ة ع�ن للكش�ف ل�ةوابمح وق�ام وتطورھا

 والتطور. الحركة
 السیاس�یة الحرك�ات ب�ھ وظھ�رت الغربي الفكر تطور لقد

 الش��رق ك��ان بینم��ا العظیم��ة والفكری��ة والثقافی��ة والفلس��فیة
 المتط��رف ب��الفكر مك��بالً  عمی��ق س��بات ف��ي یغ��ط والی��زال
  العقل. یحارب الذي الشدید والتخلف
 یھ�دد أص�بح مم�ا واآلداب والفنون والفلسفة والثقافة العلم
 نفسھ. اإلسالمي الدین ووجود وجودنا لألسف

 دراكھ�اإ العق�ل الیستطیع التي العلیا الحقیقة إلى الوصول
 الع�الم ف�ي لیس�ت فالحقیق�ة..  ال�نفس أغ�وار داخل بالنظر الإ

 داخ��ل ف��ي ھ��ي نم��اوإ الح��واس عل��ى یعتم��د ال��ذي الخ��ارجي
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 س�بب ومعرفة الحقیقة ومعرفة هللا معرفة یمكن حیث النفس
 األرض. ھذه على نساناإل وجود
 ال���نفس خبای���ا ك���ل كش���ف ف���ي الحدیث���ة العل���وم ت���نجح ل���م

 الغموض. من الكثیر یكتنفھ العالم والزال البشریة
..  بالض���بط تتحق���ق الت���ي األح���الم.. بع���د ع���ن التخاط���ب

 بھ��ا یم��ر الت��ي الخاص��ة التج��ارب..  تص��دق الت��ي النب��وءات
 ف��ي الوق��وع..  ك��الم ب��دون األفك��ار ق��راءة..  األف��راد بع��ض
 والمالئك�ة وهللا خ�رىاأل والحی�اة الروح وموضوع..  الحب

 والشیاطین.
 الكمال. عن تبحث الفرد إرادة
 الخاص���ة التجرب���ة طری���ق ع���ن إلی���ھ الوص���ول لواتح���

 وحرك��ة الت��اریخ أح��داث طری��ق ع��ن أو الروحی��ة والتجرب��ة
 والفكر. الثقافة

 المص�مم المھندس ھو هللا التنویر، عصر لفالسفة بالنسبة
 الفكری��ة للحرك��ة بالنس��بة ولك��ن میكانیكی��ة كآل��ة الع��الم لھ��ذا

 ولك�ن خارج�ھ یوج�د ال الع�الم ھذا روح ھو هللا الرومانسیة،
 مكان. كل في یوجد
 یم�ر تجرب�ة وأي آخر وجھ أو مقابل وجھ لھا األمور كل

 وج�ھ لھ�ا األم�ور كل كانت ولو ،وجھان لھا الرومانسي بھا
 أس�یر نس�اناإل ویص�بح قاس�یة ص�لبة جامدة ألصبحت واحد

 أفكاره.
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 اآلخ���ر ب���رأي یعت���رف ال المتعص��ب الفك���ر مش���كلة ھ��ذه
 التفكی�ر أحادی�ة تح�ارب الرومانس�یة..  أفك�اره أسیر فیصبح

 یعتقد. لما عبداً  الفرد یصبح ال حتي
 لمانی��ة،األ الرومانس��یة الفكری��ة بالحرك��ة ھیج��ل ت��أثر لق��د
 األحیان. بعض في علیھا ھجومھ من بالرغم
 ك�ل تش�مل بح�دود مقی�دة غی�ر فلس�فة ع�ن یبح�ث ك�ان لقد

 عل��وم م��ن المع��ارف ك��ل وت��دمج وخبرات��ھ نس��اناإل تج��ارب
 وتجم�ع وش�عر وموس�یقى وأدب وفن وسیاسة ودین وتاریخ

 ف��ي كلھ��ا وتض��عھا واح��د فلس��في نظ��ام ف��ي الخب��رات ھ��ذه
 طری��ق ع��ن وذل��ك تع��ارض ب��دون واح��دة منطقی��ة نظری��ة
 الروح. أو المطلق العقل مفھوم

 وتوتر تناقض من فیھا بما الخبرات، ھذه كل ھیجل جمع
 وح�دة س�یاق ف�ي ،وإب�داع وت�دمیر وتجدی�د وتمازج وتشاحن
 ھ�ذه لك�ن". الجدلی�ة" ف�ي نظریتھ طریق عن شاملة عقالنیة
 فلس����فة ھ����ي الحقیق����ة فھ����م تبغ����ي الت����ي الش����املة الفلس����فة

 میتافیزیقیة!!.
 ثقافة جمع بأنھ الحقیقة عن الجدیدة ھیجل نظریة تتلخص

 فن�ون م�ن المترامی�ة الروحیة وتجاربھ علومھ وكل نساناإل
 تجارب����ھ إل����ى باإلض����افة وت����اریخ، وسیاس����ة ودی����ن وآداب

 واحدة. نظریة في الشخصیة،
 روح أو مطل�ق عق�ل في المعرفة كل توحد النظریة، ھذه

 العلیا. الحقیقة بمثابة هللا أو سرمدیة
 یلي: كما یصھاخلت ویمكن
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 عن بمعزل حدث أي قبول یمكن فال ،األشیاء ترابط  -1
 .خرىاأل األحداث

 األش��یاء إل��ى ینظ��ر ال��ذي المیت��افیزیقي ال��نھج رف��ض -2
 البعض بعضھا عن بعزلھا

 مرحل��ة ف��ي ش��يء فك��ل دائ��م ش��يء م��ن ھن��اك ل��یس  -3
 . دائم تطور وفي انتقال
 وھ�ذا ش�یاءواأل الظ�واھر جمی�ع ج�وھر ھ�و التناقض -4

 .نمو كل منبع ھو النضال
 م�ن الجدی�د یول�د ش�يء ك�ل ف�ي والصراع الحركة عبر -5

 ثاب��ت الش��يء أن یعن��ي ھ��ذا الكمی��ة التراكم��ات وص��ول خ��الل
 الحرك��ة الس��تمرار وعین��ا وإن المجتم��ع أو الطبیع��ة ف��ي أب��داً 

 وجب���روت ،مؤقت���ة الی���أس فعوام���ل بالمس���تقبل تفاؤلن���ا یع���زز
 الص�راع س�تمرا طالم�ا یس�تمر أن ل�ھ الیمكن االحتالل وتسلط
 اس�تمرار إن .والتس�لط االس�تبداد نظم�ةأل بالنسبة األمر وكذلك

 ف���ي ومش���اركتھا الذاتی���ة العوام���ل بض���عف مرھ���ون وجودھ���ا
 .والصراع الحركة عملیة
 مع���ھ یحم���ل داللت���ھ أو الجدی���د وخل���ق النم���و عملی���ة -6

 إل��ى مط��وره أو مدفوع��ة ولك��ن الق��دیم م��ن كثی��رة عناص��ر
 .األمام

 والص���راع الحرك���ة س���تمرارا ح���ول جدلیت���ھ إل���ى س���تناداً ا
 اآلم�ال تكمن الصراعیة العملیة ھذه فيف النفي ونفي والتناقض

 المقھورة. للشعوب العظیمة
 التخل�ف الش�دیدة مھترئ�ة م�ن األكث�ر ضاعناأو نعي وكلنا
 أكث�ر آخ�ر رأي لھ لكان عصرنا عاش ھیجــل أن لو لدرجة
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 األخیر النزع مرحلة في وجدنا كعرب بأننــا: لقال أو تزمتاً 
 غ�ارقین نظ�ل ل�ن حال أي وعلى" المطلق الــروح" لتطور

 األبــد!. إلى التخلف بئر في
 ل���وعي العلی���ا األش���كال ھ���ي  والفلس���فة وال���دین الف���ن إن

 الــروح"."
 ب�ین والتنس�یق التوفی�ق عل�ى ق�ام ھیج�ل قدمھ الذي فالحل
 یتحق�ق مجتم�ع ف�ي االجتماعی�ة والمص�الح الفردیة المصالح

 مقبول. كحل معاً  والحریة العقل فیھ
 نفس�ھا حطمت الفرنسیة الثورة نأ المناسبة بھذه رأیھ في

 س�لطان تح�ت طواعیة عن نفسھ یضع لم الفرد نساناإل ألن
 المجموع. وحریة الخاصة حریتھ لھ تحقق دولة

 وھ��دفھا یةنس��اناإل الحی��اة ج��وھر الحـ��ـب ف��ي ی��رى إن��ھ
 واألخالق��ي االجتم��اعي للتق��دم المحرك��ة الق��وة فی��ھ وی��رى
 خاصة.
 الت��اریخ بوق�ائع محال��ة ال یص�طدم األخالق��ي التف�اؤل ھ�ذا
 الیومیة!. والحیاة

 حی���اة إنھ���ا: " بقول���ھ ألمانی���ا ف���ى الحی���اة ھیج���ل وص���ف
 ش��عوبنا حی��اة وص��ف ف��ى نق��ول فم��اذا"  لألم��وات متحرك��ة
 عام!!. بمائتي ھیجل بعد ھذا زماننا فى العربیة
 س�وءاً  أكث�ر ھي الراھن الوقت فى شعوبنا حیاة إن..  نعم

 ھ�ذه وق�درة ق�وة ف�ى یتمثل عزاءنا ولكن ،ھیجل وصف من
 ال��ذاتى الوض��ع ت��وفر عن��د ض��اعھاأو ری��تغی عل��ى الش��عوب
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 ب�دیل ھن�اك ل�یس ذإ العرب�ي ال�دیمقراطي البدیل أو المناسب
 خر.آ

 موت��ھ وك��ان 1831 ع��ام الك��ولیرا بم��رض ھیج��ل م��ات
 العھ�د، ذل�ك ف�ي الرفیع�ة مكانت�ھ عل�ى دل�ت كبرى  مظاھرة

 فل��م الت��اریخ وفلس��فة ال��دین وفلس��فة الجمالی��ات ع��ن كتب��ھ أم��ا
 موتھ. بعد إال تنشر

 باأللمانیة نشرت مجلداً  عشرین على یربو ما ھیجل ترك
 العربیة. بینھا من لغات عدة إلى معظمھا وترجم مرات عدة
 
 
 

 عترافات روسوا
 

 

 أحطم وأنا الشرفاء، من قلیالً  اً عدد عطنيا
 اللصوص من اً جیش

 روسو جاك جان
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 عشر. السابع القرن في عاش سویسري وكاتب فیلسوف
 ھ��ذا لس��یرة مص��در وأص��دق أدق "االعتراف��ات" تعتب��ر

 لھ��ا كتب��ت الت��ي الممی��زات أھ��م م��ن وك��ان العبق��ري، المفك��ر
 نفس�ھ، عن صاحبھ یكشف أدبي عمل لأو كانت لقد الخلود،

 ثالث��ة ف��ي تس��تر أو زی��ف يأ دون حقیقتھ��ا عل��ى فیظھرھ��ا
 جزاء.أ

 ھذا: مشروعھ عن یقول
 ل�ھ یك�ون ول�ن مثی�ل، یس�بقھ ل�م مشروع على مقدم نني"إ
 أص�دق ف�ي اً إنس�ان أقران�ي عل�ى أعرض نأ ینبغي ذإ. نظیر
 أن�اف.. وح�دي  أن�ا..  أن�ا: ھ�و نساناإل وھذا..  طبیعتھ صور

 ق�د أران�ي ولس�ت البش�ر أع�رف كذلك قلبي، مشاعر عرفأ
 عل�ى ج�رؤأل أن�ي ب�ل رأی�ت، ممن غیري شاكلة على خلقت

.. الوج�ود  ف�ي ممن حدأ غرار على أخلق لم بأنني أعتقد أن
 اختلف��ت – ق��لاأل عل��ى – ننيف��إ م��نھم، أفض��ل أك��ن ل��م ذاوإ

 عنھم".
 كت�ب في والحشو زواوالتج الغث من الكثیر تجد ما غالباً 
 فرنس���ي بمؤل��ف بال���ك فم��ا خ���ص،األ عل��ى الذاتی���ة الس��یرة

مم��ا  والمس��تھجن القب��یح م��ن ج��دأ نأ توق��عأ مش��ھور، كن��ت
 ف��ي والخ��وض والش��فافیة الحری��ة بذریع��ة نالمؤلف��و یب��رره

 السویة. رواحاأل ویؤذي النقیة النفس مایستفز
 من�ي تف�ر الكلم�ات جدأ والحقیقة لواأل الجزء من انتھیت

 رقی�ھ ف�ي خیالی�اً  مبلغ�اً  روسو بلغ لقد انطباعي، صلأو لكي
 یك�ن ل�م. المرھ�ف حساس�ھوإ الرفی�ع وذوقھ السلیمة وفطرتھ
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 وفط���رة ب���نعم حب��يّ  وق���د البش���ر كب��اقي ل���یس ولكن���ھ مالك��اً 
 حقیقیة. سطورةأ منھ جعلت فریدة ومواھب
 عن�د توفی�ت قد كانت مھأ نأ مع الیةالمث تقرب طفولة عاش
 مس��تقیماً  رج��الً  وك��ان وتربیت��ھ برعایت��ھ وال��ده وق��ام والدت��ھ،
 دب،واأل الكیاس���ة ف���ي القدیم���ة المدرس���ة أتب���اع م���ن وق���وراً 
 ل��م درج��ة إل��ى والمحافظ��ة للتق��وى رم��زاً  ك��نّ  الالت��ي وعمات��ھ

 اً نفس�� اكس��بھ مم��ا ال��زمن، ذل��ك النس��اء ب��ین حت��ى مألوف��ة تك��ن
 روحانی���ة بطریق���ة الن���اس وح���ب العط���اء إل���ى میال���ة زكی���ة

 فق��د فحس��ب ھ��ذا ل��یس البش��ر، غل��بأ علیھ��ا والیق��در الیجی��دھا
 للفس���ق استبش���اعاً  الس���لیمة التربی���ة ھ���ذه س���سأ لدی���ھ دتلّ���و

 شائبة. كل عن وصیانة على الفجور وسخطاً 
 مش��وار وب��دء – جنی��ف – وبل��ده بیت��ھ ت��رك إل��ى اض��طر

 بل�غ عن�دما ق�داماأل عل�ى مش�یاً  البل�دان بین والتجول الترحال
 س�نوات خم�س م�ن كث�رأل وظ�ل عم�ره م�ن ةعش�ر السادسة

 – عمل – منصب عن بحثاً  أخرى إلى مدینة من یتنقل وھو
 شریفة. ھنیئة ولقمة

 فك��ان "،بأفك��اري ویس��مو نش��اطي ی��نعش المش��ي": یق��ول
 والمن�اظر الری�ف رؤی�ة الإ الیش�غلھ آخ�ر إل�ى بل�د من ینتقل

 س�لوبأ على عظیم تأثیر ولھا بھا مبھوراً  كان التي الممتعة
 یكون عندما منطلقة ،مطمئنة مبتھجة، روحھ فكانت ،عیشھ

 ك�ان كما علیھا المسیطر ھو وكأنھ الطبیعة ھذه حضانأ في
 یشیر.

 طیب�ة، وص�حة متفتح�ة ش�ھیة ول�ھ كثی�راً  الطعام یقّدر وكان
 تس��عده كان��ت ش��ھیة وجب��ة ولك��ن فقی��راً  حیات��ھ معظ��م قض��ى
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 وك�ل عم�ره مقتب�ل ف�ي م�االقى ك�ل فف�ي. تام رضا في وتجعلھ
 ش��يء ك��ل ك��ان ذوق��ھ، یالئ��م ال مم��ا حول��ھ م��ن یج��ري ماك��ان
 نفسھ. في السرور بعث على اً قادركان و لفؤاده یروق

 السادس�ة أو الخامس�ة عم�ر ف�ي والمطالعة بالقراءة ُشغف
 بقصد یومیاً  العشاء بعد والده مع القراءة بأویتن كان عندما

 ش��غف إل��ى انقل��ب نذل��ك أ مالب��ثو ،الق��راءة عل��ى الت��دریب
 الكت��اب ع��ن الیتح��والن بأكملھ��ا لی��الي ینفق��ان فكان��ا ومتع��ة،

 خالل�ھ م�ن اس�تطاع خطی�ر س�لوبأ وھ�و منھ، فراغاإل حتى
 والفھ�م، الق�راءة ف�ي بالغ�اً  ح�ذقاً  یكتس�ب نأ قص�یر م�دأ وفي
 مش�اعر نح�و ممی�ز إدراك لدی�ھ صبحأ بل فحسب، ھذا لیس

 الحی�اة ع�ن خ�ارق خیال وخلق شيء بكل حساسواإل الحیاة
 حیاتھ. طیلة منھا یبرأ نأ یستطع لم یةنساناإل

 فأص�بح س�راع،إ غی�ر وف�ي بتأم�ل الق�راءة تعل�م ن�ھإ حتى
 صبحوأ العبارات، تركیب وبالغة سلوبواأل اللغة في یفكر

 التعبی��رات م��ن الفص��حى الفرنس��یة ب��ین التمیی��ز عل��ى ق��ادراً 
 قلیمیة.اإل

 م��رأ ب��أي ت��أثره س��رعة الب��ارزة شخص��یتھ می��زات وم��ن
 س�وى ش�يء ب�أي التفكیر الیستطیع بھ مولعاً  فیصبح یجتذبھ

 یقول: تفكیره، على استحوذ الذي مراأل
 شخص��یتي، ف��ي الب��ارزة المی��زات م��ن أخ��رى می��زة "وھ��ذه

 م�رأ أي یس�تطیع الحی�اة، في مسلك أي في نغماسيا غمرة ففي
 یغ�دو ث�م نتب�اھي،با یستأثر نوأ یحولني، نوأ یجتذبني، نأ تافھ

 غی�ر ف�ي فك�رأ ع�ودأ فال ،منسیاً  شيء كل یصبح ذاك ذشغفاً وإ
 اھتمامي". على وذیستح الذي الجدید الشيء

254 
 



  

 والكتاب�ة الموس�یقى ف�ن في وشغفھ اقتحامھ یفسر ما وھذا
 النب��ات عل��م ف��ي یتخص��ص نأ رادأ وق��د. بع��د فیم��ا دبواأل

 ل��م ولك��ن وان��دفاعاً، م��یالً  نفس��ھ ف��ي ووج��د والفل��ك والط��ب
 بخلده. یدور ماكان لیحقق الفرص تسعفھ

 نفس��ھ عل��ى الق��ارىء ط��العإ عل��ى الع��زم عق��د ق��د وك��ان
 اآلخ�ر ف�ي الحك�م یك�ون لك�ي ض�واءاأل جمی�ع تحت بشفافیة

 ف�ي – االعترافات ھذه وكانت ونھجھ، مبادئھ على للقارىء
 .وتربویة اجتماعیة اً دروس – غایتھا

 ع�ام 19 ع�دد في موسى سالمة ستاذاأل المفكر كتب عنھ
 :الیوم أخبار جریدة من 1955

 یج�ب ك�ان التي الكتب من روسو جاك جان "واعترافات
 فلق��د تغی��رت س��نة 150 أو 100 قب��ل لغتن��ا إل��ى تت��رجم نأ

 أھ��م نع��زو نأ ونس��تطیع. دی��باأل ھ��ذا أفك��ار بت��أثیر روب��اأو
 الت��ي آرائ��ھ، إل��ى الق��ارة ھ��ذه ف��ي ح��دثت الت��ي التط��ورات

 الطبیع���ة نأ: ھ���ي مع���دودة، كلم���ات ف���ي مغزاھ���ا صخلی���ت
..  السيء بالمجتمع یفسدان ولكنھما طیب، نسانواإل حسنة،

 الخمائر". ھذه إلى العربیة البالد في أحوجنا فما
 الت�ي الوادع�ة ی�امواأل الغالی�ة اللحظ�ات ب�وداع روس�و بدأ

 وھ��ي ش��ارمیت ف��ي عم��ره س��نین ل��ىأح یع��یش وھ��و حبھ��اأ
 عالق�ة بھا ربطتھ التي مرأةال مع سویسرا، في ریفیة منطقة
 والص���داقة الح���ب ب���ین تجم���ع فھ���ي كلی���اً  ومختلف���ة عمیق���ة

 واالستغراب. التناقض یثیر بشكل مومةواأل خاءواإل
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 یقض�یھا ك�ان التي الفترة تلك في حیاتھ یامأ جملأ وكانت
 ب���ین ش���تى، عل���وم ف���ي والدراس���ة الق���راءة م���ن الكثی���ر ف���ي

 ف���ي أو البس���اتین ف���ي أو الحدیق���ة ف���ي أو الحم���ام عش���اشأ
 الكروم. مزرعة

 قوت���ھ وتض���عف تداھم���ھ ع���راضواأل م���راضاأل ب���دأت
 عم���الأ م���ن علی���ھ اعت���اد م���ا عل���ى الیق���وى معل���والً  فص���ار

 ع��ن للبح��ث اض��طره مم��ا ح��والاأل ب��ھ واش��تدت روتینی��ة،
 .أخرى مدن في وعالج طباءأ

 بدای�ة الع�الج رحل�ة بع�د متلھف�اً  قریت�ھ إلى عودتھ وكانت
 مشاعرھا تغیرت وقد حبھاأ التي المرأة وجد عندما مصائبھ

 ش��ارمیت یت��رك نأ ذل��ك ث��رأ عل��ى فق��رر نح��وه، ومنھجھ��ا
 عنھا. بعیداً  ویرحل

 علیھ إلىتتو صارت التي االضطھادات بدایة ھذه وكانت
 مكان. كل في وتالحقھ

 ف��ي النب��وغ ف��ي جھ��ده قص��ارى وب��ذل ب��اریس ف��ي س��تقرا
 الق��ت الت��ي ب��راوواأل المس��رحیات بع��ض بت��ألیف الموس��یقى

 أن ق�داراأل ش�اءت ث�م ،كبی�راً  نجاحاً  مضنٍ  وعذاب جھد بعد
 ك�نت ل�مالت�ي  والكت�ب المق�االت ت�ألیف طری�ق ف�ي ب�ھ ترمي

 مشواره وكان رادتھ،إ دون من بھا انغمس ولكنھ ،جذبھ مما
 الت���ي والم���ؤامرات والمص���ائب بالمنغص���ات ملیئ���اً  دب���ياأل
 وصفھا. كما ”البشر مصیر في لھا المثیل“

 كان��ت فق��د حیات��ھ، ف��ي عظ��یمحی��ز  للص��داقة ك��ان ولم��ا
 ص��دور م��تألتا الص��داقة، ھ��ذه بس��بب وض��یاعھ انتكاس��تھ
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 ش�ھرة م�ن نالھ لما والبغض والحسد بالغیرة صدقاءهأ قربأ
 ت�ألیف ف�ي وبراعت�ھ موھبت�ھ بس�بب المجتمع في واستحسان

 دب.واأل لحاناأل
 واس�تھجان ةواض�ر م�ن مالقی�ھ بال�ھ عل�ى لیخط�ر یكن لم

 ص���دقاءأ قب���ل م���ن المعامل���ة ف���ي بغض���اء و مھ���ین وترف���ع
 عل�ى ق�ادراً  یك�ون نأ ب�ھ خلیقاً  وكان المقربین، من اعتبرھم

 وغفلة!. عمى قلأ كان لو ودھائھم زیفھم كشف
 دواخل���ي كتش���فوأ نفس���ي عل���ى تع���رفأ ك���أني وكن���ت

 ف�ي اس�تخدمھ ال�ذي روس�و مجھ�ر خالل من مكبرة بصورة
 والمش���اعر البش���ریة المی���ول خص���ائص وتكبی���ر توض���یح

ل��ھ  یخل��ق ل��م الج��زم بأن��ھ درج��ة إل��ى یظ��ن وك��ان یة،نس��اناإل
 قران��ھأ یقص��د ك��ان ن��ھأ عتق��دوأ مثی��ل، ل��ھ یك��ن ول��م ش��بیھ

 فیھ. عاش الذي والزمن
 تقاطع��ت الن��اس م��ن "نف��راً" ھن��اك نأ مثل��ھ، ج��زمأ ن��يوأ

 یملكھا. الذي الوحید نھأ یظن كان من مع وطبائعھم صفاتھم
 وجدت���ھ مم���ا والص���فات الطب���ائع ھ���ذه م���ن بع���ض أس���رد
 .وقریباً  مستحباً 

 حم�قاأل التخ�بط وذاك الغب�اء ذل�ك یوماً  طیقأل "وماكنت
 النافع��ة حادی��ثاأل ولك��ن العادی��ة، حادی��ثاأل ب��ھ تحف��ل ال��ذي

 نأ اعت��دت وم��ا ،عارم��اً  س��روراً  نفس��ي ف��ي تبع��ث الدس��مة
 قط". رفضھاأ

 كثرھ��اأ ھ��ي ب��العلوم التق��وى تم��زج الت��ي الكت��ب "وكان��ت
 لي". مالئمة
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 یك��ون بینم��ا آیات��ھ، وأتأم��ل فی��ھ أفك��ر نأ ألح��ب "وأن��ي
 نأ ق��ولأ نأ وبوس��عي – هللا یقص��د – إلی��ھ متطلع��اً  ف��ؤادي
 ب�أن – الس�بب لھ�ذا – جدیرة وكانت خالصة، كانت صالتي

 جاب".تتس
 وجم��ال الك��ون روع��ة خ��الل م��ن والتأم��ل التعب��د ویقص��د

 فیھا. یسیح كان التي ماكناأل
 مغم��ض فراش��ي ف��ي ن��اوأ التفكی��ر ف��ي س��تغرقأ "وكن��ت

 في تقلیبھا دواعوأ رأسي، في عباراتي قلبأ روحوأ العینین
 عنھ�ا، الرض�ا إل�ى انتھی�ت ذاإ حت�ى تص�وره، الیمك�ن عناء

 ال��ورق، عل��ى تس��تطیرھا س��تطیعأ نأ إل��ى ذاكرت��ي دعتھ��اأو
 ثی�ابي، وارت�داء لنھوض�ي یس�تغرقھ ك�ان ال�ذي الوقت ولكن
 علّي". یضیعھا كان

 اخترتھ���ا لح���ال الخفی���ة المض���ایقات ب���ي دفع���ت "وھك���ذا
 من فراراً  بھا ألوذ رحت فقد ،نھائیاً  دباأل مھنة إلى لنفسي،

 مؤلف�اتي ك�ل بثث�ت ننيأ في السر ھو وھذا. المضایقات تلك
 نفسي أشغل نأ إلى دفعاني اللذین والضیق المرارة لى،واأل

 بكتابتھا".
 لھذه: واستمع

 محب���ین أدعی���اء ق���وم ب��ین ب���اریس، ف���ي الحی���اة "وكان��ت
 وتح��زبھم، دب��اءاأل تعص��ب ك��ان  .. ل��ي الت��روق للمظ��اھر،

 ف�ي یتجل�ى ال�ذي النق�اء إلى وافتقارھم المخزیة، ومنازعتھم
 ك�ل..  المجتم�ع ب�ھ یخ�دعون الذي المترفع والمظھر كتبھم،

 رف�ق م�ن ج�دتوام أق�ل وم�ا.. نفس�ي إلى بغیضھ كانت ھذه
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 الس���یما بالن���اس، االتص���ال ف���ي وص���راحة قل���ب وس���المة
 أصدقائي".

 الع�یش، كس�ب ج�لأ من الكتابة بأن شعرأ كنت أنني "بید
 في كانت التي موھبتي تقتل نوأ نبوغي، تخنق نأ تلبث لن

 م��ن الإ تبع��ث ل��م والت��ي قلم��ي، ف��ي كان��ت مم��ا كث��رأ قلب��ي
 تل�ك تغذی�ة عل�ى قادر وحده ھو أشم راق، تفكیر في سلوبأ

 الموھبة".
 تصبح نأ الیمكن المؤلف مكانة نأ دائماً  أشعر كنت "لقد

 یك�ون نأ ع�ن بعی�داً  الت�ألیف كان ذاإ الإ ومحترمة، مرموقة
 نس�اناإل یفك�ر نأ الص�عب، ك�ل الص�عب، م�ن نھأ ذإ. حرفة
 الإ یفك�ر ال نأ إل�ى مض�طراً  ك�ان ما ذاإ ،سامیاً  نبیالً  تفكیراً 

 للرزق". طلباً 
 ینط�ق نأ عل�ى یجس�ر ولك�ي ،ق�ادراً  الكات�ب یك�ون "لكي
 ".إلیھ ویركن النجاح على یعول الأ ینبغي الجلیلة، بالحقائق
 بلغة وكشفھا النفس تجرید على عالیة وبالغة ھائلة قدرة
 ال�رأي عط�اءإ بھ�دف الص�ادق حساسواإل بالمشاعر تفیض
 م��ن ص��احبھا عل��ى والحك��م الحقیق��ة لمعرف��ة الفرص��ة الع��ام
 بكت��ب وردت الت��ي خب��ارواأل الش��ائعات إل��ى س��تناداال غی��ر

 س��معتھ تش��ویھ ھ��دفھا ك��ان والت��ي عص��ره دب��اءأ م��ن غی��ره
 .عنویاً وم نفسیاً  علیھ والقضاء
 وشفافیة، حساسبإ الكتابة لواأل دب،األ من نوعان ھناك

 الثانی�ة م�اأ حاس�یس،األ ھ�ذه عب�ر القارئ إلى رسالتھا تصل
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 تص�ل معین�ة معلوم�ة ھ�ي ورس�التھا فیھا للمشاعر دخل فال
 القارىء. إلى
 والض�میر حساسإ بدون ورطناً  وحشواً  كالماً  ماكان ماأ

 ال�دراھم بع�ض بقص�د س�اءةوإ ابتذاالً  الإ لیس فھذا والفائدة،
 فیم�ا الی�وم كثرھ�اوم�ا أ.. فاض�یة بھرج�ة أو مزیفة مرتبة أو

 ویقال!. یكتب
 المملك��ة یھ��دد ص��ار بش��كل السیاس��یة ح��والاأل ت��دھورت

 ال�دین مؤسس�ات ب�ین ال�درك، س�فلأ إل�ى باالنحدار الفرنسیة
 ح�زابأ إل�ى فئ�ة ك�ل فتقس�مت والمل�ك والبرلم�ان والحكومة

 لتوجی���ھ الفرص���ة وتنتھ���ز بعض���ھا تع���ارض ومجموع���ات
 القاضیة. الضربھ
 والفوض��ى الش��غب ھ��ذا ب��أن الب��ال مطم��ئن روس��و وك��ان

 بحمای�ة ینعم كان نھوأ خصباأل عنھ بعیداً  الدولة عمت التي
 العلیا. والسلطة مراءاأل طبقة من كانوا مقربین صدقاءأ

 نش�ر ت�أخر عن�دما والقل�ق ب�الخوف قلب�ھ اشتعل نأ یلبث لم ثم
 نأ مالبث التي حداثاأل كثیراً  یضخم خیالھ وصار "أمیل" كتابھ

 حقیقة. إلى تحولت
 لم ولكنھ طالقاإل على مؤلفاتھ عظمأ من الكتاب ھذا كان

..  مؤلفات��ھ ق��لأ تحدث��ھ كان��ت ال��ذي والض��جیج االحتف��اء یل��ق
 ب���أن الیق���ین ج���اءه حت���ى س���ھواووس ش���كوكھ م���ن زاد مم���ا

 في كان لما الباستیل في بھ والزج محاكمتھ قررت الحكومة
 ك��ان ذینال�� م��راءاأل نح��و والذع ح��اد تص��ریح م��ن الكت��اب
 الن�اس عل�ى یفرض�ونھا الت�ي الض�رائب من رباحاأل یجنون
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 ذینال� الفالح�ین یلقاھ�ا الت�ي الس�یئة والمعامل�ة نص�افإ بغیر
 ستمراربا لھم یتسببوه الذي والضرر راضیھمأ في یشتغلون

 مراء.األ ھؤالء بھا یقوم التي ةھوالنز الصید حمالت بسبب
 لمغ���ادرة أض���طر نأ بع���د الع���ذاب رحل���ة ب���دأت وھك���ذا

 م�دنھا، ب�ین ینتق�ل وظ�ل موطن�ھ سویسرا إلى فذھب فرنسا،
 قامت�ھإ تك�ن فل�م. المتخفین عدائھوأ السلطات بطش من ھرباً 

 یقذف�ھ نأ إلى وصل حتى ،واضطھاداً  تعسفاً  قلأ موطنھ في
 بیت�ھ ف�ي علیھ والتھجم الشارع في والحصى بالطوب الناس

 المس�تمر والق�ذف التش�ویھ بس�بب الجمی�ع علی�ھ تألب نأ بعد
 بقع�ة ك�ل ف�ي وتلفیق�ھ بتأجیج�ھ ظالمیھ یفتأ لم الذي والمخفي

 تمام�اً  تخض�ع  -سویس�را - بل�ده وكان�ت ،إلی�ھ ینتھ�ي ومكان
 وأحكامھا. فرنسا لسلطة

 نھای��ة یك��ن ل��م -الثال��ث - الج��زء ھ��ذا نأ للدھش��ة المثی��ر
 نأ بع��د ب��رلین إل��ى الس��فر روس��و ق��رر حی��ث االعتراف��ات،

 الس�فر ف�ي وجھت�ھ ولك�ن! ببل�ده بقائ�ھ ف�ي تماماً  العیش تعذر
..  وم��دبر مفتع��ل م��رأ بس��بب انكلت��را إل��ى بع��د فیم��ا تغی��رت

 حیاتھ. خرآ حتى اضطھاده استمرار ضمن الذي مراأل
 عن فصاحاإل ھو االعترافات ھذه من روسو ھدف وكان

 ال�رأي عل�ى بش�فافیة حیات�ھ وع�رض دائ�ھأع طمس�ھا حقائق
 یل.أووت تأثیر غیر من حكمھم بغیة العام
 تك��اد أدبی��ة ملحم��ة نھ��افإ..  االعتراف��ات ف��ي رأی��ي ل��یكموإ

 وعبقری��ة س��ردھا وبس��اطة دبی��ةاأل بلغتھ��ا س��مفونیة تك��ون
 ف��ي وغای��ة وعمی��ق دقی��ق بش��كل یةنس��اناإل المش��اعر ط��رح

 العذوبة.
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 ت��رفض الت��ي ومیول��ھ الشخص��یة بأطباع��ھ كثی��راً  ت��أثرت
 بش�كل الطبیع�ة وح�ب والعدالة االستقامة نحو وتمیل المنكر
 دتأ الت�ي األس�باب إلى التوصل ستطعأ ولم..  الخیال یفوق
 م��ن والب��د.. والعنی��ف الع��المي الش��كل بھ��ذا اض��طھاده إل��ى

 م��ن رس��ائل"و "أمی��ل"و "االجتم��اعي العق��د" إل��ى الرج��وع
 افك����اره حقیق����ة لمعرف����ة ومؤلفات����ھ رس����ائلھ وك����ل "الجب����ل

 لھا. یدعو كان التي والرسالة
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