
 عمَّــار ياسين منصور

 فريَّة  ص  الالت  عاد  الم  
 ايه  ا عل  م  ا و  ه  ما ل  داثة ، الح  

 .وُظلمةً  رهبةً واٍد سحيقٍ يساويه عمقًا ويعادُله  ،عظيِم القدِّ الُمتآنِف قِم ًة بيضاَء ال ُتدانى ،امخِ خلَف هذا الجبِل الش  

عظيمٌة، تحاكي هذا الجبَل رهبًة وهيبًة. بيَد أن  هذا هو ظاهُر . هي ال شك  نجاحاُت اإلنساِن الُمعاصرِ كذا هي 

ورةِ، واجهُة الهيكِل. وأم ا ما خفَي خلَف الجدراِن المرمري ةِ فهو األهمُّ األعظُم. فخلَف هذا البريقِ الُمبهرِ يكمُن  الصُّ

 ًا في وجدان البشري ةِ ال يألُم أبدًا.سواٌد وظلٌم وقسوٌة ال حدوَد لها. ودوَن قواعِدهِ شقٌّ في األرضِ عميٌق جرح

هبي ةِ لمملكةِ اإلنساِن الُمعاصرِ. نقاوم   معي نقفز   واتعالَ ف ورةِ وغوايَة البريقِ، ننبُش   فوَق األسوارِ الذ   خداَع الصُّ

 .ُن البشر. فعسانا نخُلُص إلى ما ينفُعنا، ويكوُن فيهِ خالُصنا نحالمظهرِ ما خفَي وراَء بديعِ الهيئةِ وجميِل 

ورة    ظاهر  الصُّ

ًا، اختلفت حياُتنا اليومَ عم ا كانت عليه منُذ زمٍن ليَس ببعيٍد. فاليوَم، أصبَح البعيُد قاَب قوسين أو أدنى. نكالُم مهجَة  حق 

اكُن  .. ننعُم بدفِء صوتِهِ ُقربَنا األريكةَ يفترُش الفؤاِد في أقاصي البالِد وكأن ه  وتغتسُل عيوُننا بنورِ طلعتِه، وهو الس 

هُ. في آخرِ ا ورةَ لم تُ ألرضِ حيُث معيُشهُ ومستقرُّ بًة، ولم تلبِّ حاجاتٍ  ،عن عناقِ الحبيبِ  غنِ هبِ الصُّ  بالن فسِ غال 

غبةِ والحنيِن.  .ما هي إال  ساعاٌت قليلٌة وتغدو األمانيُّ واقعاً  قًا بأذرعِ الر  يُح أصبحت  ويصبُح الحبيُب ُمطو   فالرِّ

 حتى أصبَح والُحلمُ  الس حيقُ ختزلتِ المسافاُت، وقُرَب البعيُد اُ  عصرِنا.ل اً مركوَب أي اِمنا، وغدتِ السِّرعُة عنوانَ 

 كاد.يمقداَر ذراعٍ من ا أو 

 تقشعُ   العينُ تِ أصبحالُمستتَر.  الغائرَ البعيَد العصي  كما  ينبشُ امتد  ف ًا،واشتد  ُشعاعلقد طغى البصُر أكثَر من ذلك، 

. مهوالً ، باَن ما استقر  اإلبهاَم زمنًا الجسدِ بواطِن البحار، وفي  أعماقِ . في الفضاِء، في عنها ِعتي اً  محجوباً ما كاَن 

 منظورًا.قريبًا الُملتبُس  كما القصيُّ  المجهولُ  الخفيُّ أضحى 

مسِ  وجهَ  قادرةً  فالعيُن تناظرُ  رِ مواقيَت  راسمةً  تملُمَلهاترقُب عن كثبٍ  .حتقنَ المُ  الش  ةٍ  القادمِ ها تفجُّ  .مكنَ أما  بدق 

 مخلوقاٌت لطالما جهلنا وجوَدها في البرِّ والبحرِ،. ةٍ عدسِمحرَق و عينٍ جميعًا رصَد  الكواكُب والنُّجوُم أضحت  

ًا! لقد ات سَع الكوُن في ُمدركِنا، .العالمين ُمدركِ  ًا فينقش استحالت  الباحثين و اهتمامَ اسمًا استقر   غدت    حق 

ورِ الوليدةِ واألسماِء الجديدةِ حت ى ضج  الفكُر بجموعِ  وتعاظمَ شركاُء الوجودِ كم اً  وعديدًا من حولنا. فاكتظ  العقُل بالصُّ

 وعظيِم الُمحتشدين.الوافدين 

بي ُة على نحوٍ غيرِ مسبوقٍ. فكثيٌر مم ا استعصى عالُجه  أثرًا في ذاكرةِ  نسيًا أم  اليوَم  باتَ قديمًا وتقد متِ العلوُم الطُّ

ُل رحمَة خالقِه. حروٌب  األي اِم. فالقاتُل الُمريُب باألمسِ القريبِ  استباقي ٌة وأخرى آني ٌة فقَد أنياَب األذي ةِ وغدا اآلَن يتسو 

 يُك إلى حيٍن على ما يبدو. اكسبتا اإلنساَن الُمعاصَر نصرًا محسوسًا ضد  خوفِه األزليِّ المرضِ، وإن  

ِل  أةَ فأقلَق هدوَء الغافلين وختَم حياةَ الكثيرين، فضحتهُ ج  وال ذي لطالما احترَف الفَ  الخبيثِ كذا هو الحاُل مع الُمتسلِّ

ص ةٍ أو كاد. حت ى ما كاَن منها فت اكًا قباًل، ُأفهَم قسرًا  فأشهرت   .دِ عيُن الر  عليهِ باكرًا دفاعاتِها فأمسى بال حوٍل وال قو 

 فضَل الت واضعِ كما وفضيلَة القهقرى.

بي ُة وجادت   ناعاُت الطُّ ؤيةِ.على عم اِل الصِّ  لقد قفزتِ الصِّ ةِ ببديعِ الكواشِف وأجهزةِ الرُّ كاَن  صغيراً  شيءٌ  ترك  لم يُ  ح 

من الب حثِ واالستقصاء. فما كاَن مرئي اً في هوامدِ البدِن حصرًا، أصبَح اآلَن يُناظُر حي اً عاماًل.  اً أم كبيرًا لم ينل  نصيبَ 

ُر كفاءُة األفعالِ  ادُر. ُتمتحُن سالمُة البنياِن وُتقر   .يُرقُب الوارُد كما ويُقاُس الص 

، فاقتحمت  اخترقت  عيُن  لت   اإلنسانِ الفاحصةُ مجاهَل الجسدِ الحيِّ سردابًا. هتكت  حياَء كلِّ حيِيٍّ استتَر،  ديجورًا وتسل 

حرمَة من كاَن قباًل عصي ًا على الن ظر. أصبَح العامُّ والخاصُّ يستمرُئ رؤيَة كبِده وكليتيهِ وقلبِه وغيرِها  واستباحت  

 تعمُل، وبسكينةِ العارفين تهجُع.

ناعةِ الُمعاصرِ ذا هو سعُي اإلنساِن ك بَها عرَش فكرِه ووثيَر وجدانِه.  أنِ  فهو مذ  الت صنيعِ. وفي الصِّ اخترَع اآللَة نص 

هُ. أوصَلها قمماً ال سابَق لها في مقياس السِّرعةِ والكفاءةِ وبالت الي حرفتَ أعمَل فيها اإلبداعِ والت طويرِ؛  فنونَ أعمَل فيها 

 .هاها وكبيرِ صغيرِ  يومي اتِنا تفاصيلِ  هي فيكما مياديَن العمِل. جميعًا وَر استباحتِ الدُّ فكان لها أِن  .اإلنتاجي ةِ 



اسَ  تلكزُ  عروَس الحلمِ  تطردُ ، في صباحاتِنانستجديها  تنزُع الُغباَر  األوساخَ ، تغسُل نهاراتِنافي  حاضرةً . يقَظةِ ال حر 

جرِ  ُملتهمُ  واألنيسُ  سُ نَ األهي  وفي الل يلِ  أقدامنا.مداسِ عن   .الض 

ناعةِ فأثبتَت  جدارًة ال نظيَر لهاآللُة  اقتحمتِ وقبَل ذلك،  تكرارًا وال يضجُر  ، ال يملُّ دؤوبٌ  عاملٌ هي . اعالَم الصِّ

روِف. ال ي رتابًة. كوى، شديُد اإلذعاِن  تعويَض نهايةِ الخدمةِ. سأُل معاشًا أم  يعمُل في جميعِ األوقاتِ والظُّ قليُل الش 

بحي ةِ.. اإلنسانِ لخالقِه  نعةِ، عظيُم الرِّ  ال ينفكُّ يخلُع ثوبًا ويقتني آخرَ مرٌن، قابٌل للحداثةِ عاشٌق لها.  دقيُق الص 

كاَء والحنكَة، فغدا  أخيراً  أكثَر بهجًة. اكتسبَ   أو يكاُد. ُمفو ضاً سيِّدًا الذ 

يِّ اليومَ  اآللةُ  تِ أصبحَ  نعم! ُر الئحةَ المؤثِّراتِ على هي  .مرِناأل َد الحاكمَ الس  على جميعِ القادِم وكما حاضرنا ُجلِّ تتصد 

ابطُ  الن اظمُ  اآلنَ  يه .تسعى إليهِ على ما  من أي اِمنا ُم تُ فتُر تال إليقاعِ زمانِنا.  لحياتِنا، الض   هندُس أي اَمنا.تُ حواَلنا، أنظِّ

 خجل.صغيرِ أو  ندسُّ في دقائقِ أمورِنا بال أدنى ريبةٍ تنقطُع توال 

وري ةِ  روائعِ في واحدةٍ من وكما قيَل  هُ عيُن وهذا  .أصبَح عبدًا لآللةِ  اإلنسانُ  أنِ  الكوميديا السُّ  .الُمحقِّقِ ما ُتقرِّ

 . أم ا هذه فُتجانُب الحقيقَة دوَن أن ُتجافيها بكبيرِ ُمخاصمةٍ.ين من رجزِ العبودي ةِ هذهناج قليلَ هناَك أن  و

ورةَ الكلي ةَ  يشينُ استثناًء عديدًا أو يُقيموا وا يُحصَ  أقلُّ من أن   ، هُم، وهو ما أرتابُهوجدوا إن   نَ والن اج فهؤالءِ  الصُّ

  .حياتِنالسطوةِ اآللةِ على 

ورة  م تم مات    الصُّ

َم إال   من األب هةِ والمجدِ  إلى تلكُم الحدودِ  لم يصِل اإلنسانُ  قاِء واأللم إلنساِن النِّصِف اآلخرِ من  تالالً بعد أن كو  الش 

 منقوصِ  كالمٍ كلُّ و. ما يزالُ  في البؤسِ يرتعُ  ُمعظَمهُ ال ريَب أن  بعَض اإلنساِن فرٌح بما اكتسَب، بيَد أن   من األرضِ.

مم ا نعيُشهُ نحُن البشَر في العالِم اآلخرِ المنسيِّ قهرًا  مواثيقُ  ما ال أنسبُه لنفسي. وللبراهينِ  ذاالبرهاِن افتراٌء، وه

 ها.بلتِ الن اسِ البُسطاِء ملحِ هذه األرضِ وجِ  عالمِ  ،وُظلماً 

بابةِ، ف بِّ والط  َم بوفيرِ أن  اإلنساَن في بالِد البُ  أبداً  ى سم عيينهَ إللم  رغَم الحداثةِ في علوِم الطُّ حةِ الصِّ  سطاِء قد تنع 

ا كان لسلفِهِ  ومديِد الُعُمرِ  بارُحنا سريعًا، تُ نفكُّ تال  (1)وُح فالرُّ بالِد العجائبِ.  ساكنِ  ، أم مناظرًة لشقيقِهزيادًة عم 

ُة ال تنقطُع تزوي تحت ثقِل المرضِ واأللِم. والصِّ  واُء، ح  ُتهم بعيدُة المناِل. كذا هو الد  صِد خاص  تقاناُت الكشِف والر 

 يُجافيال  القلقِ  لجديِدهمُ  اً البالي وُمختبر قديِمهِمُ ل وقيلي أن نا أصبحنا مرمىً ملُك أيمانِنا.  وضعيُفهانجيُعها حكُرهم 

 .شيءٍ في  الحق  والحقيقةَ 

نا ضد  المرضِ. في مناعتِ  الحداثةِ  ، كذا كان فعلُ اإعالِمه فعلِ و اأفكارِهروحًا من مكبِّ بًا وقُ دَ نَ العقوُل  تِ ُأشبعَ كما و

اِن بالِد العجيبةِ والعجائبِ  فسادُتها جوَن لكلِّ سلوكٍ  من سك  . الفطري ةِ لمناعتِنا  ُمجهضٍ  جٍ أو ُمنتَ  ال ينقطعون يروِّ

هُ  ترفعُ  مالشركاتِ الِغوايةِ والت ضليِل كييبذلون العطايا  .نِ والعيبريِف  يدافعون عنهُ  من محب ةِ جمهورِ البُسطاء.  حظ 

هِ  ووه  أم تهلِكُة جسٍد. موُم فكرٍ سُ  في ُجلِّ

لكثرةِ األمثاِل  وذلك الت مثيِل والت دليِل على قيلي الت قييِد حين نقيصةِ نجرارِ إلى اإل عدمَ الت رميَز ووإنِّي وإن آثرُت 

الةِ ووسائِط سريعةِ الت حضيرِ و األغذيةِ جُد نفسي مدفوعًا لذكرِ أ. بيَد أنِّي في معاِشنا ويومي اتِنا والد الئلِ  الهواتِف الن ق 

نا وتِ ويقظتِنا، حِ  حلِمناأبدًا في  اتُ الحاضر ن  . فهُ ما أد عيهثبوتٍ على  اهينَ كبرالت واصِل االجتماعي ةِ   رحالِنا.لِّ

 حافظُتناومناعُتنا  .فعُل هدٍم لكلِّ ما هو غريزيٌّ موروثٌ  .في األنفسِ  ن  كذا هو فعُلهُ  ،في األبداِن بيِّنٌ  ن  فعُلهُ 

 نَت من الُمرتابين ما تزاُل،. وإن كُ ضحاياها أثيراتِ من  واحدةً  ، بل أصبحت  فعِل الغوايةِ لم تسلم  من المرضِ  منَ 

دقِ عن تفصيلِه وتأويلِه. فاسأل    ذوي العلِم والصِّ

هُ الخاسَر أبدًا. فإنساُن بالِد العجائبِ ف !ءِ سطاالبُ اإلنساُن في بالِد كم سيحتمُل ال أدري!  بُت األمَر أجد   كيفما قل 

بابةِ التمَس الماَل والت مويَل من  بِّ والط   ُظمت  طاِء. فموارُده وإن عَ بالِد البُس إنسانِ حين أراَد الن هضَة في علوِم الطُّ

يبحُث عن موارِده في العالِم   أخونا العجيبُ فانطلقَ . ذاتِهالبحثِ العلميِّ في الوقتِ  ومطلوبَ  وجباتِ رفاهِهِ مُ ال تكفي 

حقوقًا في الوجودِ  بالِد البُسطاِء. أزهَق أرواحًا، دم َر أحالمًا، وهتكَ ل اً هبونَ  استعماراً اآلخر. فكانت حروبُهُ وغزواُته 

فاه بي ةِ  .والر  !ثم  كاَن له أن أحدَث ثورتَهُ في العلوِم الطُّ  . فتأم ل 

اً  ُل له في سِ  ! لقدحق  ي ًا في موطنِه، وهذا يُسج  فرِ نجَح إنساُن بالِد العجائبِ في إنقاِذ أرواحِ المرضى والُمتعبين صحِّ

 أزهَق أرواَح مقاتلين بالمقابل، وفي ميزاِن ذلك، .والعجائبِ  في بالِد العجيبةِ  هناكمرضى النجَح في إنقاِذ . األمجاد

اءَ  شب انَ   .البُسطاءِ و البساطةِ  بالدِ هنا في  أوطانِهممِن أزاُدوا عن حقِّهم في ثرواتِ بالِدهم و أقوياءَ  أصح 



ِن  ةِ وقد  يقوُل قائٌل ُمتربٌِّص فما القوُل في تحسُّ تشيُر إليهِ جميُع  على مام منهُ  األحياءِ  عددِ األطفاِل وارتفاعِ  صح 

. فإنساُن بالِد العجيبةِ الباطلِ  َسوَءةُ وراَءهُ  تتخف ىهذا هو الحقُّ الذي  !أقوُل نعم ؟العالقةِ  ذاتِ  البياناتِ اإلحصائي ةِ 

بابِ.  باِن  وأطاَح بهِ الحياةِ عنَد األطفاِل،  منسوبَ رفَع  حمى البراعَم ليحصَدها ثمارًا يانعًة في ُعُمرِ الش  عنَد الشُّ

جولةِ. ولم ا يرحم  في  الماَل عرقاً ودماً زمنَ منهُمُ فاكتسَب الماَل من ذويهم صغارًا، وجنى . والكهولِ  األزمنةِ جميعِ الرُّ

 .األحوالوسائرِ 

اء ضراً اشبابًا ناليوَم  حصُدهمتمن  اذاُته هي، األمسَ  أطفاَلنا ت  احتضنَ  فحداثُة اإلنساِن التي  .ورجااًل أشد 

ةَ، فلم ا اشتد  ساعُدهُم  رعتهُم  زاداً و لحروبِهافي عيِن الموتِ جنودًا  رمتهُم  ضعفاَء عاجزيَن ال حوَل لهُم وال قو 

كي ة.  هالتِ آل اعي يحمُل حَ  تطرب  كثيراً ال فالذ   العسيرة. فهو ال يرى ُمنحدراتِ الجبلِ اًل رضيعًا يجتاُز بهِ مَ لمرأى الر 

 .ساءالكِ  الل حِم وافرَ  يزَ كن فيهِ إال  ذاَك الكبشَ 

ناعُة وازدهرت  و حسناتِ. تم  استبداُل وسائِل اإلنتاجِ ال سجلِّ في إلنسانِها ، وهذا يُحسُب في بالِد العجائبِ  تقد متِ الصِّ

 ،تِهعن حاج كثيراً غدا اإلنتاُج وفيرًا يفيُض و. لنهضتِهِ  سمةً سرعُة اإلنتاجِ  أصبحت  حت ى  القديمةِ بأخرى عصري ة

. الذي أراد نتِجهلمُ سوقًا  بالِد البُسطاءِ  فيلم يجد  لكن هُ ولسوِء طالِعهِ . العالِم اآلخرفذهب يبحُث لها عن مستهلٍك في 

 وجعلِها على ما يرغُب.فعمَل على تنميِطها  .المَعاشهي غيُر حاجاتِه، كذا هي أنماُط هناَك نساِن اإلحاجاُت ف

 ضرَب ميزاَن المنطقِ لديهِ. .الن ارِ ، وهي حرٌب ال تقلُّ ضراوًة عن حروبِ على عقِل إنساِن بالِد البُسطاءِ  لَ حمَ 

َم نساَءه على رجالِه،  الِه. عُ حكمةِ هُ على أطفالِ حلوَم قو  أرغمَ  أنأخيرًا كاَن له و .له العقوُل واألنفسُ  دانت   فكاَن أن  ق 

 . تضمينًا وتخصيصاً منها  العسكري ةُ وجميعًا،  صناعُتهُ هُ ما ُتنتجُ  اإلنساَن في بالِد البُسطاِء على استهالكِ 

نتِجهِ من الُمستهلكاتِ البشري ةِ مُ  فائضِ ب أن  يُلقيَ ه فعالِ أمن غرائبِ ويفيُد هنا اإلشادُة بمناقبي ةِ هذا اإلنساِن العجيبِ. ف

وقِ واألسعار.  الحةِ إلى حيتاِن البحرِ حفظًا لقيمتها المادي ةِ في عالِم السُّ  هذا الفائضِ  يأبى أن يجوَد بمثلِ  لكن هُ الص 

رمى عيوِن كُ  حربٍ ُافتعلت  فكأيِّن من  إنساِن بالدِ البُسطاء.أخيهِ إال  على  ،منتوجِ حضارتِهِ  ،من أسلحةِ القتِل والت دميرِ 

فلهُ من حيتاِن البحرِ  !حفظًا ألرباحِ اإلنساِن العجيبِ  البحرِ  جوفَ استقر  نتجٍ وكأيِّن من مُ  !مصانعِ القتِل والت دميرِ 

ناِء، وله من أخيهِ  كرِ الشُّ عظيُم  بورِ وفجيُع  الويلِ جليُل البسيِط نساِن اإلوجميُل الث   .الثُّ

رورةِ العجيبِ نساِن اإلشريَك البالِد هو من فصيلةِ  أحٌد أن  نَن  ال يظُ   .تناوِل طموِحههو في منأى عن  و، أبالض 

ةِ الُمختارةِ  و منهفهذا األخيُر   بالِد البُسطاِء، شريُك البالِد، كما إنسانُ  ،اآلخرُ أم ا مم ن خلَق هللاُ. و القل 

 هي المشيئُة اإللهي ُة التي أرادت  الموارِد. السُّوحِ و الس طوةِ والس يطرةِ على جميعِ عمٍل ووقوُد حربٍ لضماِن  لزومُ ف

اجتماَعهما معًا في البالِد ذاتِها. بيَد أن ها وهي تشاُء لم تنَس أن ُتفاضَل بينهما في الحقوقِ والكراماتِ، على ما يد عي 

 .طبعاً  اإلنساُن العجيبُ 

 بعد فورةِ الحداثةِ و لكن هُ . العجيبِ  ألخيهِ  خدمةً  والت فانيللبذِل له ما يحفُظهُ ، واليومِ كفاَف  ما يكفيهِ  شريِك البالدِ ل

ناعةِ والت صنيعِ، وبعد  ريُك البسيُط مياديِن العمِل، أصبَح  على الَذكي ةِ  آللةِ ا هيمنةِ في الصِّ  كاد.يفي العراِء أو الش 

قيَع.يفترُش  ،يَلقُم الهواءَ هَو اآلَن   ، غدا قاتَلهُ وسببًا إضافي ًا لبؤِسه وتعاستِه.هسببًا لرفاهِ يومًا فما ُافترَض  الص 

 .خافقٌ له  أعطاهُ اإلنساُن العجيُب الكفاَف لزوَم قضي ةٍ، فلم ا زالتِ القضي ُة رماهُ ولم ا يرتجف  

ي ارةَ اخترَع اإلنساُن و ي ارةَ اآللَة و اآللَة الس  الن قِل الحديثةِ. كما واتقَن السِّرعَة حين الن قِل والت نقِل  آالتِ وغيَرها من  الط 

 ُن فيهما تقطيعًا وتشريحًا.هي سي اراُته تقطُع جلَد األرضِ كما وكبَد الس ماِء، وُتمعِ  فهاواألوطاِن.  العوالمِ بين 

بيعةِ البهيجةِ  طغى سواُد زفيرِها على ألوانِ  مأُل غباُرها أنفاَس األرضِ واإلنساِن على حدٍّ سواء. اختل  ميزاُن .  الط 

بيعةِ و مسِ ولن ينتهيَ . سِ وسائُل دفاعاتِها، فاعتل ت   نهكت  أُ الط   بإطفاءِ إال   أبداً  لساُل أذي ةٍ انطلَق باختزاِن ضوِء الش 

 .المنكوبةِ  جذوةِ الحياةِ على هذه األرضِ 

 ،كرِ هوائها، فساِد مائهامن عَ يشتكي باَت اليوَم  األرضِ يألُم كما تألُم األمُّ الحاضُن. هوواإلنساُن ابُن هذه 

فِ كما ومن  اعتل  فؤاُده  .سمائها ُسمكِ وفي  سطحِ قشرتِهاكاتِ على الُمتحرِّ  ضجيجِ  يتمي ُز غيظًا من .مزاِجها تطرُّ

ُم في عروقِه. غدا هزياًل ُنهبى الغُ   يخرُج من ويلٍ . هُ فتكُ  هِ واشتد  في ُتهُ صور هِ مم ا خفَي علي االنتهازي ةِ وزاةِ وفُسَد الد 

  .أدهى وأمرُّ  هُن   في ويالتٍ  يسقطَ ل، صحيٍّ 

ي ار لَع مم ا  إليهِ  نقلت  والبسيَط وإن حملتِ اإلنساَن هي  ،ي ارةُ الط   ةُ والس   يزِفُّ ذاُتها من  فهيَ  ،في معاِشه يحتاُجهقد السِّ

 فتَلقىاإلنساِن العجيبِ من مغل فاتِ القتِل والت دميرِ. هي ُتلقي حمَلها الُمدمَِّر في األصقاعِ  أخيهِ  أعطياتِ كل  يوٍم إليه 



ناُء  عجيبٍ سيِّدٍ من ستحساَن اال ببعيٍد،  ال تأبهُ  من قلبٍ سقيٍم. واإلعجابُ . تقتُل وتفتُك في البشرِ والحجرِ، فيكوُن لها الث 

 من سيِِّد البيتِ العجيبِ. لموتِ المحموِم تقدمةً ا عينِ . الجميُع في حصينٍ وال تنأى عن 

تيبِ. فبعَد أن  كاَن الن اُس أُ وحيَد الل وِن،  عالُمنا اليومَ أصبَح لقد   ًا وشعوبًا متمايزًة فكرًا وثقافًة ممَ يعزُف ذاَت الل حِن الر 

منظوَر، بطرائَق  ،وأنماَط معاشٍ. يتكل موَن عديَد اللُّغاتِ  محسوَس، المنظوَر والال  جميَلها. يقاربوَن المحسوَس والال 

وعيِشهم يطرحوَن منتوَج ثقافتِهم . حقلِهم مِ ر  كَ من  األنفسُ ما تشتهي ، ويأكلوَن أرِضهميغزلوَن لباَسهم من خيِط قِددًا. 

داً جدوالً  نشَر ألياَفهُ البصري َة، في عروقِ األرضِ جاَءهم من مد  الخيوَط،  ِم.يالمعرفةِ العظ تي ارَ  يرفدُ  ذا مذاقٍ   ُمتفرِّ

صهَر األنحاَء في مشبٍك أوحَد، وجعَل قياَده ُملَك أيمانِه. . والعقوِل الُمتمايزةِ  المختلفةِ  العوالمِ شب ك بين طِن البحار. اوب

هِ. منتوِجه  منأغرَقها جميعاً بفيضٍ  ،بساتينِهاغالِل يقطَف الث ميَن الن فيَس من ومنها  بدَل أن يستقيَ هو و  الفكريِّ الموج 

ِدها محَق الخطوطَ والُمنعرجاتِ تضاريسَ  ابِ أسكَت جميعَ البالبِل والحساسين  .الفكريِّ  تفرُّ . األصالةِ في خمائلها ُطر 

صوُرهم، وأنماُط معاِشهم.  مشربُهم، وواحٌد ملبُسهم. تشابهت   أو كاُدوا. واحٌد مأكُلهم، واحدٌ  واحداً فغدا الجميُع 

فاتُ  ، جف تِ األلوانُ  ُأدمستِ ثقافاٌت بأمِّها وأبيها.  نغماٌت، واندثرت   لغاٌت، تالشت   انمحقت    الجميعُ  انتظمَ  .الصِّ

زٍ صفَة بال أدنى مواربةٍ أو تعزُّ  ما عداهُ جميُع استحق  وِن العجيبِ. اإلنسا مملكةُ  ؛تحَت رايةٍ واحدةٍ فقيرةِ الل وِن أكلِحه

 . البسيطِ  اإلنسانِ 

 ها هي حشوُد البُسطاِء تذعُن ألحالِمك.شبكُتَك العنكبوتي ُة! ف ماكرةٌ وكم هي كم أنَت حاذٌق، أيُّها العجيُب! 

اقيك.  على إيقاعِ  منضبطةٌ حركُتها َك وآالتِك. معاملِ  نسجُ أنَت خالُقها. ملبوُسها  لغةً باَت منطوُقها  اهتزاُزها رجُع بو 

تيبِ. عزفِ   ك.فكرُ  ما يرميهِ يلعُق  أمسىفكُرها كذا َك الر 

 بدًا.أفتشويهُ العقِل ال يُحمُد عاقبًة ما أوكت  يداك. فجيعَة كثيرًا. ستحصُد يومًا مغب َة ما نفَخ فوَك و ُتغالِ لكن ال 

مُن ال ينفُك يفاجئُ فكذا هو توحيُد الفكرِ ومنطوقِه، سينتهي حتمًا إلى اإلفالسِ والعجز.  نا بجديِد المحِن وعسيرِ الز 

دٌ  دِ  ،االمتحاِن. وعقٌل متوحِّ َل وتجب َر، ال يقدُر وحيدًا على درِء الخطرِ الُمتجدِّ دُ . دائماً  وإن تغو   أنَت بحاجةٍ إلى من يُغرِّ

ر  في قصصِ األمِم. فكم من حضارةٍ  وفكرِك. كَ خارَج سربِك، ويشذُّ عن منطوقِ  مِن، تفك  م  من عبرِ الز   ُطويت  تعل 

 !دروسِ الت اريخِ تعاميها عن بسببِ  فرِ الت اريخِ سطرًا في سِ 

 ميزان  الحداثة  مكسور  

ِم اإلنساُن عرَش مجِده إال  من عُ  ناك، فاعترَش تاجًا. امتص  عرقًا ودمًا، نا وهُ من هُ  صارةِ هذهِ األرضِ. أخذَ لم يكوِّ

َب ألواَن األرضِ جميَعها، فاصطبَغ زهوًا وفتنًة.  ةً وبهاء. تشر  َر قو   ُمخرجاتِ في كلِّ  اليومَ واقعاً  هُ تجدُ  هذا قوليوفتفج 

ا ا. يباغُتنا وجهُهحداثةِ ال  ،وصااًل عسانا ننعُم بنصيبٍ من البهجةِ منها  نلتمس  وإن   بالد هشةِ. ؤخذُ بتسُم، فنُ المُ  حُ الوض 

 .نا الخالءَ أبصارُ  وُتعانقُ  ،أيدينا الهواءَ  تحصدُ ف ُترهِب نا. عنها لبوَسها تخلع  

 في منطقِها ولم  تجتمعِ األضداُد في شيٍء كما اجتمعت   من فعلِها في الوجداِن. في األبداِن بأقل  حداثةِ ال لم  يُك فعلُ 

ئُب في الغابةِ طليٌق.  ،ُتدِن الجميلُة ليلى إال  في ُعرفِهالم  ف .منطوقِهاكما في   ،ضرُس في مراعيهاالحمالُن تَ ووالذِّ

في منظورِها  تآلفُ كما وي على نحوٍ وال أوثَق. الغاُي والوسيُل في ثقافتِها يتعانقُ  والوحُش من حولِها عليها ضنيٌن.

رُّ في وحدةٍ ال  رُّ عنَدهافيها.  تفاُضلَ الخيُر والش   .باقٌ طِ  فالخيُر والش 

 بفيضِ منتِجهافأغرقتِ البشري َة  ،ت  تَ ، أتمَ ت  نَ . مكنَ البُنيانُ  حت ى تسامقَ  بنت   هناَك في بالِد العجائبِ، قد هيَ ف

بتِ المسافاتِ،أحسَن ما يكوُن عليهِ البالُء.  وأبلت   ، فأشفت  ت  . داوَ بهِ حاجةٌ  هُ لم يُك ل ومم ا ه اإلنسانُ مم ا احتاجَ   ذو 

لت  فغدا القريُب والبعيُد في ُمحكِم قبضةٍ واحدةٍ؛ قبضتُ   لى اإلنسان.عوالَم طالما كانت خفي ًة عصي ًة ع ها. تسل 

اُت ها هي و .قمرِنا البديعِ وجهَ  ُتدميقدرتِها  بيارقُ ها هي ف  تبحُث عن مغنمٍ  .فضاء كلِّ  في تحوُم حائرةً حلِمها مجس 

 .كلهنا َمعلماً لتبُلَغ  لُ وطاتوت ك،هنا

هتِ األمصاَر  .راجفٌ لها  يرتجفُ  وال وُتدمُِّر، دم رت   .تقتلُ ال تنفكُّ و قتلت   هنا في بالدِ البُسطاِء قد هيوبالمقابِل،  شو 

قتِ . والبلدانَ  َد و مز  مِ لم تأنف  عن الموح   ال حولَ صغيرًة تفًا أرادت  بالَد البُسطاِء نِ  ،القسمةِ في فعِل  غالت   .الُمقس 

ةَ. . هي تخاُف صحوةَ إلى ما شاءَ  ٌق لديمومةِ الس يطرةِ وتاليًا الستنزاِف اإلنساِن واألوطانِ وثِ ي فرقتِهم مَ فف لها وال قو 

فتِ األرَض  سرقتِ  فيهم.والت غييرِ  الجياعِ، فتعمُد إلى حروبِها اإلستباقي ةِ قتاًل لروحِ الث ورةِ  الخزيَن كما العقوَل. جو 

اُت نَ وبيارُق سطوتِها كما إرادةَ اإلنساِن البسيِط.  ُق في كلِّ مكاٍن. هِمها مجس  ثرواتِ  رضِ يَن األديَم، تشتمُّ خزاألتمزِّ

يُِّد الحاكُم تمكينًا والعالُم من حولِها لفيٌف من الَحشِم والخدِم تَرهيبًا.وال من رادعٍ، ف اإلنساِن البسيِط.  هي الس 



ُل المٌع واأُلخَ  ورةِ، وتلكُم ُمتمِّماُتها. األو  اهرِ جيٌش قادٌر من ُر مَ ذاَك ظاهُر الصُّ اقيِن وماٌل طموساٌت. فخلَف الظ  البو 

انيةِ فقُر ُمع   اهُر الَمحسوُن صباَح مساَء، ونجهُد اللتقاِط وحقٌد أسوُد ومتاٌع، وخلَف الث  تَرٍّ وبؤُس مسكيٍن. يُطالُعنا الظ 

اهُر على سطحِ الوعيالحقائقِ السُّ  مُ  ،وِد الَمحجوباتِ. يطفو الظ  وعي .فيتكل   تُم.فيُك ،ويغوُر الباطُن في ُظلمةِ الال 

ا أوجهُ الخالِف واالختالِف اثنين ، الحداثةُ ، على ما أفرزتِ اإلنسانُ ويكوُن  حمُن. وأم  . ال يجمُع بينهما إال  ما صنعَ الر 

ؤيةِ فهي أكثُر من أن ُتحصى.   ،تشابها في الت شريحِ والبنياِن، واختلفا في الجوهرِ والمكنوِن. اختلفا في المنطقِ وفي الرُّ

عاتِ، في الوسيلِ والغاياتِ في  الوجودَ من زاويتين متباينتين.  هما يُناظرانِ وتشاطرا هذه المنكوبةِ سكنًا. . الحلِم والت طلُّ

ُل فامتلك الن واصي،  مَ األو  اني فاجترحَ افَق أن وو. وانطلقحدَث أن تقد  ُل معركَة . وانكفأ ،المآسي تقهقَر الث  خاَض األو 

اني على أمرِّ ما يكوُن عليهِ اإلذعاُن.  وَح، دانت له المياديُن. وأذعَن الث  النُّفوِذ والس يطرةِ على أتمِّ الوجوه. ملَك السُّ

اني ملُح األرضِ وِجبلُتها، ورغم ذلك خضَع.  ُل قليٌل عديُده ومع ذلك ساَد. والث  ُل باَت فاألو  فاهِ في القليُل األو  ، ينعمُ  الر 

اني الكثيُر أمسى و  وال يزاُل. ..في البؤسِ يألمُ الث 

.......................................................................................................................................... 

اإللهي ُة في وُح هي المشيئُة رُّ . فالالبشرَ نا نحُن في وعي تملكهُ  الذي لمعنى الحياةِ وحِ طلبًا للمجازِ واستعارًة استخدمُت لفَظ الرُّ  (1)

 مقالي: أأن نكوَن. وهي بذلك عصي ُة الت حديِد، وال تخصُّ اإلنساَن في حاٍل من األحوال. لمزيٍد من الوضوحِ، اقر

وُح والن فُس.. َعطي ُة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ     .الرُّ

 

 في سياقاتٍ أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  التَّالية :

، الفيزيولوجيا المرضي ُة لألعراضِ والعالماتِ الس ريري ةِ  - ِك العلويِّ  أذي اُت العصبوِن الُمحرِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

ي ةِ؟هل يفيُد ا - وكيِّ وذيِل الفرس الرض   لت داخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذي اتِ النخاعِ الش 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الض 

 
 Action Potentialsالنقل العصبي، كموناُت العمل  في

 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتي اراتِ الكهربائي ةِ العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي اراُت الكهربائية العاملة

 
 الثةِ للنقل العصبيِّ األطواُر الث  

 
 المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة ا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ 

 
انية في ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ   وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الث 

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الث 

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل  -
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 ,The Spinal Injuryأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث  -

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 
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 Extended Reflex Sectorاتِّساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركي ُة العديدة للمنعكس الشوكي 

 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّة -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

its Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نكُّ

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(الت جدُّ

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكي ُة، المفاهيُم القديمة 

 
وكي ُة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الش 

 
 ُخلقتِ المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ 

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

وُح والن فُس.. َعطي ُة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ  -  الرُّ

 خلُق الس ماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ الن اس.. في المرامي والَدالالت -

 
  آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. ُتف احة آدم وِضلعُ 

اُء.. هذه -  حــــــــــو 

  خالصسفينُة نوح، طوق نجاة ال معراجَ  -
 المصباح الكهربائي، بين الت جريِد والت نفيذ رحلة ألِف عام -

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل -
ةِ  - ةِ الفكرِ وفكرِ القو   فقهُ الحضاراتِ، بين قو 

 
ُة االختالف بين ُمطل قةٍ وأرملٍة ذواتَي عفاف ُة وِعل   الِعد 

وجاتِ وملُك ال - ُد الز   يمين.. المنسوُخ اآلجلُ تعدُّ

 
 الث قُب األسوُد، وفرضي ُة الن جِم الس اقطِ 

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجي ةِ الخلقِ 

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقرِّ

 
 القدُم الهابطة، حالٌة سريري ةٌ 

 
اَء من ضلعِ آدَم، حقيقٌة أم أسطورٌة؟  خلُق حو 

 
فيرةِ العضدي ةِ الوالديُّ   Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الض 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( الت شريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( تقييُم األذي ةِ العصبي ةِ 2) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ األذي اُت  ض   ( الت دبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) الر 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( تصنيُف األذي ةِ العصبي ةِ 4) األذي اُت الر 

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكاب ةِ الُمدو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعملي اُت الن قِل الوتريِّ في تدبير شلِل العصبِ الكعبريِّ 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقرِّ

فاتِ والمآالتِ  - .. بحٌث في الصِّ ، واالصطناعيُّ ، اإلنسانيُّ كاُء الفطريُّ كاِء.. زاُد مسافرٍ! الذ   ثالوُث الذ 
 

فري ُة.. الحداثُة، مالها وما عليها -  المعادالُت الصِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 
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، فيزيولوجيا جديدٌة   وكيُّ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِ الش 

 
، في الفيزيولوجيا المرضي ة   وكيُّ االشتداديُّ  Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكسِ الش 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  ةِ المنعكس 1الُمنعكسِ الش   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  (، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابةِ ثنائي ةِ الجانبِ للمنعكس 2الُمنعكسِ الش 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ُة التِّساعِ ساحةِ العمل 3الُمنعكُس الش 

Pathophysiology 

 
وكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضي ُة للمنعكسِ عديِد اإلستجابةِ الحركي ةِ 4الُمنعكُس الش 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضي ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضي ةِ 1الر 

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضي ةِ 2الر   (، الفرضي ُة الث 

 
اُء  اَء، ومن ضلِعه كانت حو   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حو 

 
اهُد والبصيرُة   Barr Body, The Witnessجسيُم بار، الش 

معنى -  جدلي ُة المعنى والال 

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبي ة 

 
 Mitosisاالنقساُم الخلويُّ الُمتساوي الـ 

 
ًا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsذائي ُة الـ الُمتمِّماُت الغ  ، هل هي حق 

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنصِّ

 
ائمitamin DVفيتامين د  بابِ الد   ، ضمانُة الش 

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب  ، قليُلهُ مفيٌد.. وكثيُرهُ ضارٌّ جد 

 َوالمهنُة.. شهيٌد، من قصصِ البطولةِ والفداء -

 
 وُد والن جُم ال ذي هوىالث قُب األس

 
 خلُق الس ماواتِ واألرضِ، فرضي ُة الكوِن الس ديميِّ الُمت صلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكن ُس 

 عندما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجم لين هيفاُء؟ -

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيُع الذ 

وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ  -  الطُّ

ُف الَمسُتورِ.. َمَع االسِم تَكوُن البَِدايُة، فتَكوُن الهَوي ُة َخاتِمَة الِحكايةِ  -  َكش 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماُع فطرة، أِم اجتماُع ضرورة، أم اِجتماُع مصلحةٍ؟ -

 
خرةِ الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الص 

 
نديِّ خلٌع والديٌّ ثُ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationنائيُّ الجانبِ للعصبِ الز 

اءُ  -  حقيقتان ال تقبُل بهُن  حو 

 
 Oocytogenesisُملق حات الـ إنتاُج البُويضاتِ غيرِ ال

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاُج النِّطافِ 

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أم  هَي محُض ُتر 

 
لينأمُّ البن  ين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفواتِ األو 

 
اُء هذهِ تلُِد كثيَر بناٍت وقليَل بنين  ّغّلبُة البنات، حو 

 
اُء هذهِ تلُِد كثيَر بنيَن وقليَل بنات  َغَلبَُة البنين، حو 

 
اُء هذه يكافُئ عديُد بنيها عديَد بُني اتِها !وال أنفي عنها العدَل أحياناً   حو 

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعُم وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه
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اَء حفُظ الت كوين!  آلدَم فعُل الت مكين، ولحو 

 (: هََذياُن االقتصاد1المفاهيم )هََذياُن  -

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثري ةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
ٌع(  ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثري ةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة() عرٌض موس 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ  لوِك، عيُنهُ على الصِّ .. من بعِد السُّ  فيروُس كورونا الُمستجدُّ

يِل والن هار2هََذياُن المفاهيم ) -  (: هََذياُن الل 

 كاَدتِ الَمرأُة أن  تَلَِد أخاهَا، قوٌل َصحيٌح لكن  بنكهٍَة َعربي ة -

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة الت عبِ المزمن 

 طفُل األنبوبِ، ليَس أفضَل الُممكنِ  -

 الُحروُب العبثي ُة.. َعذاٌب دائٌم أم  اِمتحاٌن ُمستداٌم؟ -

ُد.. في القِياسِ قُصوٌر، َوفي الت جريِد وُصولٌ  -  الَعقُل القي اُس َوالَعقُل الُمجرِّ
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