
La castration mentale 

         الذّْھنيّ  الخَصاء 

 

 یكبحَ  أن للمواطن لیس أنھ تعني فھي : الدیمقراطي للنظام األساسیة الخصائص بین من التعبیر حریة
 .الداخلي نشاطھ عن حدود وال ةخشی دون یعلن أن بالتالي بإمكانھ وأن المنطوقة، أو المكتوبة كلمتھ

 یطابق أن من یمنعھ شيءَ  ال دام ما والعمومي الحمیم بین لدیھ فرق ال الذي اإلنسان ھو الحرُّ  فاإلنسان
 القیم أساسَ  ویمثل المواطن شخصَ  یؤسسان عنھ والتعبیر الخاص للتفكیر الھویة ھذه .حقیقتھ مع ظاھره

 .الفرنسیة الثورة منذ الجمھوریة

 التي اآلخر لدى مماثلة حركة تستدعي التي الھویة حركة تخلق أن ھو حر، مجتمع في بحریة فالتعبیر
 التطابقَ  فإن ُمتطابقْین، والتفكیر الكالم یصبح أن وبمجرد .االجتماعي الرابطَ  التماثل، بسبب تخلق،
ً  تفكیراً  ویُنتج الفردي، الجسد على كما االجتماعي الجسد على یصدق  »الثقافة« كلمة عنھ تعبر جماعیا
 المشتركة اللغة ممارسة لكن التفكیر، عن المباشر التعبیرُ  ھي الحال بطبیعة الثقافة ھذه .جیدة بطریقة

 تفكیرُ  ھي فالثقافة .البسیط تركیبھا بمجرد اللغة تحملھا التي والالواعیة الواعیة الذاكرة بمجموع تُغنیھ
 .االجتماعي الجسد

 ومنبعُ  أصلُ  فینا التي ھي حقاً، عضویة عالقة على التأكید إنھ : استعاري بارتباط ھنا األمر یتعلق ال
ً  وھي .اإلنسانیة والعالقة اإلنساني  یعلن .الحیوان وجمیع حیاة كل لدى للمعنى الماديّ  المْصدرُ  أیضا

 فإن ثمَّ  ومن .التعبیر على منا واحد كل تْحملُ  التي للحركة مشابھة كةبحر الثقافة عن االجتماعي الجسدُ 
 .التعبیر في بحریتھا األخرى، ھي مشروطة، أنھا ھو الثقافة ھذه طابعَ 

ً  كانت الحریة ھذه أنّ  نجد سابقة، فترة أبعد إلى نعُود ما بقدر  إذ : ومشّوَھة محاربةً  للرقابة، معّرضةً  دائما
ً  كان االجتماعي الجسد أن ً  المبدعة، طبیعتھ عن مقطوعا  لم خالق لصالح الذھنیة، جْنسانیتھ من مخصیا

 .سیاسیة سوى الحقیقة في اإللھیة وظیفتُھ تكن

 لماذا : االجتماعي عن مفصولة الثقافة كانت الجسد، عن منفصلةً  الروحُ  فیھ كانت الذي ذاتھ والنح وعلى
 ؟

ً  یصرخ ألنھ ذلك أفعل لكنني ممكنة، نقطة أبعد إلى السؤال ا ھذ نقل على یشّجعني سبق ما كلُّ   في دائما
 .ھنالرا

 المھمة تأتي أین ومن ؟ النفصالھما معنى فأيُّ  الحال، بطبیعة منفصلْین غیرَ  واالجتماعي الثقافي كان إذا
 لنھایةا في وصلتْ  الرقابة أنّ  یبدو وقت في الحاضر الزمن طبیعة نوضح حتى ھنا ذلك لنقول المستعَجلة

 ؟ األوربي عالمنا عن تختفيَ  أن إلى

ً  تستطیعُ  ال لكنھا التعبیر، حریة الرقابةُ  تحاصر  الدخیلة بین الھویة تقّسم إنھا  .التفكیر حریة حیالَ  شیئا
 .االجتماعیة الرابطة ومع اآلخر مع العالقة لىع تشّوش مزدوجة، لغة استعمال إلى یدفعُ  مما والعلنیة

ً  ضغطھا دام ما الرقابةُ، تثیر المقابل وفي  وتضاعف تقمعُھم الذین ھؤالء نْفس مقاومةَ  للعیان، واضحا
 .قوتھم



 وأنّ  لدْیھ المتبقّي الوحید السبیل سوى تكن لم التعبیر یةحر على الرقابة أن بعید أمد منذ النظامُ  فھم لقد
 كل دخیلة في ھو، الذي المكان في تكون أن أيْ  التفكیر، حریة تحاصر أن فعالة، تكون لكي الرقابة، على
 وبأن باطني، كمعنًى اإلیمان علنیة یفرض بأن للدّین العبقري تراعُ االخ سمح لقد .المعنى رحمُ  منا، واحد

 مما للتعالي، ُمستسلمة أصبحت التي دخیلتھ في التحكمَ  الفرد من وینزعَ  الجسد عن الروحَ  ثمة من یفصل
  .لھياإل القانون سلطة موضوعَ  كْونھا یبرر

ً  معنى یقدّم الدین كان  فرداً  باعتباره بممارستھ الشخصُ  یسعد لكي الجمیع بین الكافي بالقدر مشتركا
 بمجموعة المؤمنین لمجموعة االجتماعي الرابطَ  تصل كانت التي الصوفیة، الھیئة في عضواً  وباعتباره

 الذین الناس جمیع بین یوّحد عجیب روحي إجماع ھناك كان .وهللا األمراء تبلغَ  حتى وتْصعد ىالموت
 .لإللھي استسالمھم في یتضامنُون

 إرادة محلَّ  للفرد الداخلیة اإلرادة یحلُّ  كان أنھ ھو الدیني النظام لھذا مقارنتھ یمكن ال الذي واالمتیاز
 الوعدُ  وكان .اإلرادیة للعبودیة وتبریراً  للحیاة معنى نفسھ الوقت في تقدم أن على قادرة خارجیة

 ینقسمَ  أن على قبل، من ،قادراً  هللا وكان .الدنیا في والظلم الفقر یُزیّن اآلخرة في وبالمساواة بالخالص
 .كامالً  ویبقى الجمیع بین

 لم الیوم، حتى بالتالي والناجحة المستمرةَ، الوحیدة الثورةَ  الخاص لحسابھا وّجھتْ  التي البرجوازیة إن
ً  ستعطلُ  والصناعة، التجارة سلطة تنشئ وھي أنھا، في تشك ربما تكن ً  شیئا  التي الدینیة الصیرورة فشیئا

 الفْوري، باالستھالك اآلخرة في الخالص نعّوض عندما .علیھا لتتكئ وجیزة فترة بعد ذلك مع اختارتھا
 .السیاسة فیھا بما األخرى، المجاالت جمیع على یتفوق أنْ  إلى باالقتصاد ینتھي األمر فإن

ً  إال یكون أن بدوره، االقتصادي، النظام یستطیع ال  ال فالسوق .بحتة اقتصادیةٌ  قیَمھُ  ألن وشرساً، مطلقا
 یمكنھ، ال فھو یضمحل؛ أو تضاعفی بأن مطالَبٌ  المال ورأس .السوق قوانین غیر أخرى قوانین یعرف
 .الوحیدة االجتماعیة حركتُھ والتنافسُ  الوحید، معیاُره فالفعالیة .كامالً  ویبقى ینقسم أنْ  هللا، بخالف

 الذي الحد إلى الجمیع طرف من مقبوالً  دماُرھا أصبح التي الحالیة الظاھرة في یوجد ذلك على والبرھان
ً  فینا یتحكم أصبح  وجیزة، سنوات في ساد الذي االعتقاد، عن أتكلم أن أریدُ  فأنا : أخرى أو بصیغة جمیعا

 یستند ولكنھ كحتمیة، البطالة قبول على مثالً، یعمل، اعتقاد لمجتمعنا، المطلق الخالق ھو االقتصادَ  بأن
 .واألھداف للوسائل قلبٍ  إلى الحقیقة في

 اجتماعي ھو ما یتحّولَ  بأن نقبل أننا معناه فھذا یخدُمنا، أن علیھ الذي االقتصاد، ھو الھدفَ  نعتبر عندما
 بل والعدالة واألخوة، للمساواة، األساسیة اإلنسانیة القیم محو من ذلك عن ینتجُ  ما مع سلعة، إلى

 .والحریة

ً  120 روایة وخاصة ساد دو الماركیز روایات  للشھوات، المجنونة الحسابات مع سدوم، أیام من یوما
َضة فیھا یمُ الق تصبح بوضعیة تنذر  .تنبؤیة حكایة الروایة ھذه .باالقتصاد ُمعوَّ

 المعیارُ  ذاتھ في ھو دام ما یوقفـھ شيءَ  ال .ساد بطلَ  یشبھ االقتصادي، المجتمع بطل ،»فالرابح«
 .والمثال

ً  تكون وأن »تربح« أن عند المعنى یتوقف سیطرتُھا، ادستزد التي االقتصادیة الشمولیة ظل وفي  .غنیا
 االقتصادي المعنى فإن الناس، رھان محطّ  وكان امتالءً  یمنحُ  كان الذي الدیني، المعنى من العكس وعلى
  .لالستھالك ذاتھا الشھیة الفور على فیھ یبعث أن أجل من إال االستھالك یعبئھ ال فراغ عن عبارة



ً  یصبح فإنھ السلعة، ھو المعنى أساسُ  یكون عندما  أن الالزم من یصبح لذلك السریع، للتلف معرضا
ً  الموجودُ  المعنى، ھذا .ویُجدَّد باستمرار، یُستھلَك  اشتداد وقتَ  االختفاء، ـ الظھور طریق على دائما

 أننا نظن نحنُ  فیما مظاھر سوى علینا یقترح ال فھو : مجتمعُنا الیوم فیھ یقع الذي الفخُّ  ھو األحداث،
  .الواقع ندركُ 

 علیھ، تمارس وھي التفكیر حریة تحاصر بأن االقتصادیة للسلطة یسمح الذي االختراع ھو الفخّ  نظامُ 
 وحداتُھا تشدُّ  حركةٌ  مقاومتُھا، یمكن ال حركة على التدربَ  بل إیدیولوجي، بموضوع االنبھار لیس

 .انتباھھ كلَّ  المتتالیة

ً  الرقابة مع یتالزم للتفكیر الدیني االحتالل كان  مع للتفكیر االقتصادي االحتالل ویتالزم لمناقشتھا، تجنبا
ً  عامة، رقابة  .المعنى من الحرمان على لتدل نحتْـتُھا التيerusneS 1المعنى على الرقابة لكلمة تبعا

 فسنراه والغرب، الشرق أوضاع بین قارنّا نحن وإنْ  التعارض، ھذا إلى تشیر األخیرة الكبرى فاألحداث
 .یتضح

 منذ بنھضة یتعلق األمر بأن فقط، قلیل زمن منذ االعتقاد، بإمكاننا كان .أزمة في عالمنا أن یْعلم واحد كلُّ 
 في جدیدةً  فكرةً  أخرى، مرة ستكون، السعادة بأن یقول انبثاق إلى یتحول للدولة القدیم الجمودُ  أصبح أن

 .أروبا

 لھ یعد لم الذي االجتماعي، أن أظھر فھو : رھیب كاشف سوى یكون أن االنبثاق ھذا بإمكان یكن لم
 في إال موجوداً  یعد لم قھره، أجل من إال إلیھ االنتساب عن تعلن تكن لم بإیدیولوجیة الشرق في باراعت

 ُمغلق جمود قناع كانت للغرب والدینامیكیة التعددیة الدیمقراطیة أن وأظھر .للتحلّل یتعرض جسد شكل
 .االجتماعیة العالقة ألنظمة القدیم التنافر تغییر على البتة لھُ  قدرة وال ذاتھ على

 مقابل بامتیاز الثقافي النموذجَ  نفسھا من الغربیةُ  الدیمقراطیةُ  جعلت قرن، نصف من أكثر خالل
ً  یكون، أن یجبُ  الغربیة دیمقراطیةال وانتصار .الشعبیة الدیمقراطیة  اجتماعي جسد انتصارَ  لذلك، تبعا

 على الغرب انتصار أن الواضح من لكنھ .الشمولیة بالرقابة معطوب جسد على متناغمة بطریقة متطور
 .االقتصادي بطابعھ عالنیة یصرح الغربُ  دام ما لثقافة،ا مسألة حتى یطرح وال ثقافیاً، لیس الشرق

 نشاھدَ، بل للدیمقراطیة، الثابتة األسس على التأكیدَ  ال االنتصار، ھذا خالل من نشاھد أن ھو والغریب
 الضامنة أنھا فیھا، ذلك، مع نثق، أن دون ظننا، كنا لتيا القیم بعض انھیارَ  تماماً، ذلك من العكس على

  .للدیمقراطیة

 لیس فالتفوق : القدیمة بالمظاھر یِعدُنا كان الذي النظام إلى أبداً  یعود ال الشرق على الغرب تفوق إن
 على الغرب تفوق إن : اإلنسان حقوق ولیس األخیر، في ینتصر بفضلھا، التي، الحریة لیس أخالقیاً؛
 .وناجعة مرئیة ال بارعة، تؤلم، ال ذكیة، ألنھا الثمن الباھظة المناورة وسیلة اكتشاف في یكمن الشرق

                                       
 بین جمع بذلك وھو. الرقابة تعني التي censure  كلمة بدایة في C حرف من بدال كبیر S حرف بوضع المفھوم ھذا نویل برنار نحت  1 

 الرقابة«بـ الكلمة ترجمنا بالعربیة، ممكن غیر النحت ھذا لكون ونظراً  .Sensure جدیدة واحدة كلمة في الرقابة وكلمة sens المعنى كلمتي
 .»المعنى على

 



 التي الفكرة ھذه من بالخوف شعُرتْ  فقد تُالئمھا، ثوریة فكرة من ُولدتْ  الشمولیة الشرق أنظمة أن رغم
 الفكرة تجّمد أن اختارت التجدید، تتبع أن من وبدالً  .واالحتجاجات المناقشة إلى التجدید، إلى تقودھا كانت
  .سیاسیة أسلحة جمیعھا وھي الكذب، وإلى القوة إلى الترھیب، إلى وتلجأ

 خالل من العكس باختیار تحدیداً  قامت قّوتھا، من بالمناسبة نقلل أن ودون الغربیة، الدیمقراطیة أما
 .اإلجماع إلى الیوم یقودنا ما على الموافقة

 یترك وال المعارضة من الفور على فیخفّف اإلجماع أما بالرصاص؛ تقتل أو عارضةَ الم الشمولیةُ  تمنعُ 
 بدون لكن الشمولیة، تفعل ما نحو على الجدلیة بالتأكید یجّمد الفعل، بھذا اإلجماع یقوم وعندما .تأثیراً  لھا
 .ضغط أيَّ  یمارس أن

 الفعل طریق عن فیھ وینتشر والثاني األول إلى یدخل : المعنى ومسارِ  المتخیلِ  احتالل دورُ  لإلجماع
ً  یكون أن لھ یسمح الذي الُمْعدي  میلالج االسم تحت وتفرضھ اإلعالم وسائلُ  علینا تقترحھ ما بكل مختلطا

 .التواصل لكلمة

 المؤقتة الحالة ھو الذي االستھالك، مجتمعَ  الُمسّمى المجتمع أغلبیة إیدیولوجیة العمق، في اإلجماع،
 الجسد تزوید طریق عن الدیمقراطیة ھذه في الكامل االندماج ضمان ھي وظیفتھ .الغربیة للدیمقراطیة
 فقط ھو فیما الثقافة فضاء احتالل على اإلجماع یعمل النحو ھذا على .تفكیره یمثل أنھ بوْھم االجتماعي

 یعد لم دیمقراطیة في التفكیر على الرقابةَ  بواسطتھ االقتصادیةُ  السلطةُ  تفرض الذي الفخّ  مصائب أحد
ً  إال یتعلق فیھا العمومي الشيء  یكفُّ  دعائي، إلى یتحول وھو ،»الشيء« ھذا ألن السیاسي بالمجال تخیلیا

ً  یكون أن عن  كما الیوم نیةالذھ الممارسة مصادرة إن .اإلعالم وسائل لسیادة إال ھذا بعد یتبع وال عمومیا
 ھذا على للحفاظ األضمنَ  تظل السائد، النظام تجاه االستعباد على یقوم اندماج لصالح زمن، كل في

 .النظام

 مسكونة النطاق، ھذا في كلھا، أصبحت وقد نفسھا، على تحافظ أن إرادةُ  الحال بطبیعة السلطات لجمیع
 ستنجحُ  الدین، دور باحتاللھا اإلیدیولوجیا، أن اعتقدت الشمولیة الشرق أنظمة كانت .المطلقة النزعة بحلم

 مضمونھا نم اإلیدیولوجیا ھذه أُفرغت لقد .مواطنیھا رأس في المعنى مكان احتالل في ذاتھا بالطریقة
 یصبحُ  الوقت، ذلك منذ تخفیھ، أن المفروض من كان الذي الغیابَ  جعل مما بشكلھا، االحتفاظ مع

ً  بالتدریج  لكنھ للنظام، بتحّول النھایة في سَمح الغیاب لھذا الغضب على یبعث الذي والمفعول .صارخا
ً  باستمرار یستدعي ألنھ خطیر نحو على اللعب في یستمر  .مفقوداً  أصبح مضمونا

 شھیة لتُسكت تكفي السلعة كانت إنْ  سنرى .بسلعتھ إال لیمأله یأتي ال لكنھ الفراغ، ھذا في الغربُ  یَغرق
 الممارسات ظل في تعبیر على العثور إلى اآلن، لحد تسعى، التي الجتماعیةا األجساد في المضمون
 إلى تعود ضروریة، المعنى إلى الحاجة تكون عندما .بساطة بكل للعنصریة أو للدین للوطنیة، المتقھقرة

 .الجماعي الالوعي في تركتھ الذي لمتقادما المْیل طریق عن القدیمة الصیغ

ھا : محض دینامیكیة أنھا االقتصادیة السلطة تعلم  إلى إثارتھا قوة وترجع .الوحیدة قیمتُھا ھو الدائم نموُّ
 انجذاب سوى لیس الذي اآللي، مظھرھا إال تشبھ ال أنھا رغم الحیاة، حركة مع تتماَھى حركتھا أن كون
 .المعنى إلى تحتاج بالضبط فھي الحیاة أما الموت، نحو

 ال لكنھ نھایتھ، إلى تعّجلھ النحو ھذا على یولّد فھو : السرعة في والزیادة الحیویة بین االقتصادُ  یجمع
 یقدم كیف یعرف ال قد المعنَى أن دام ما ُمحتمل غیرُ  لالقتصاد بالنسبة المعنى أن أيْ  .ذلك یعرف أن یرید
 فإن المعنى، إلى الحاجة وعند .التساؤل موضعَ  االقتصاد وضع أجل من إال أخرى بطریقة إلیھ نفسھُ 

 .المعنى ھي بصفتھا االقتصاد یْعرضھا التي ھي الذاتیة االقتصاد حركة



ً  منھ تجعل سرعةً  الحدث إلى یُسند بأن اآلني إلى شيء كل یُعید أن یكفیھ االقتصادَ  فإن ذلك، ألجل  مكانا
 .لھ معنى ال ھو ما بقدر قوّيٍ  وْھم ـ التأمل وْھم إلى یتحول ضاالستعرا فاستھالك :للحضور

 أنْ  فُرَجة، ھناك وتقیمَ  فینا تحفره الذي بالثُّْقب تغُمرنا أنْ  ھو االقتصادیة للسلطة العبقري االختراع إن
 فیھ یجري الذي والقبرُ  الفمُ  نفسھ الوقت في نحن ھا .مغتبطون ونحنُ  الشخصي موتنا نستھلك ألن تدفعَنا

 كلَّ  تمرد، كلَّ  اجتماعي، انبثاق كلَّ  اإلعالمیة المخدراتُ  خدرت أن منذ تكفینا التي األشباح استعراضُ 
 .شخصي تفكیر

ً  سیبدو المبّسط الوجیزَ  العْرض ھذا أن شك ال  أن إظھار في ینجح لم ھو إن فیھ مبالغ نحو على متشائما
 لدرجة بدقة موضوعة سلطات على إال نتعّود لم .رؤیتھ وال إدراكھ یمكن ال یؤلم، ال المعنى من الحرمان

ً  نعرف ال بحیث سطحیة؛ لنا بالنسبة تظل إكراھاتھا أن  مكانھا، تحدیدُ  یصعب ھاربة، سلطة عن شیئا
 .علینا قبضتھا إحكام مصدرَ  نعرف ال ألننا مجھولة بقوة قویة السلطة ھذه .دخیلتنا في ھوادة بال تتدخل

 العلن إلى لیُخرج یملكھا اإلنسان كان التي المتوالیة الطرائق إلى اإلنساني التطور تاریخ جاعإر یمكن
 الكالم یرّكبَ  أن على یقدر حتى الفم تحرر التي الید، بنشاط یبدأ شيء كل .مضاعفتھا خالل من كفاءاتھ
 ألنھما والجسد الید بدورھا تحرر التي اآلالت، ثم األدوات باختراع یستمر شيء كل .التفكیر عن ویعبّر

 ...الذھنیة مؤھالتنا العلن إلى الجدیدة اآلالتُ  تُخرج الحاضر، وفي .التقنیة المؤھالت كل منھا یُخرجان

 لھ بالنسبة تمثل اجتماعیة، ثنائیةً  الطویلة، الصیرورة ھذا خالل من صّمم ـ اإلنساني الفردَ  ـ نَ اإلنسا إن
 ً ً  ذھنا  .اللغة طریق عن بھ دائم اتصال على یبقى الذي ھو وجماعیاً، خارجیا

 الذاكرة ھذه تحمل اللغة .ذاكرة بدون تفكیر ال لكن االجتماعي، الجسد تفكیر ھي الثقافة إن البدایة في قلت
 .التفكیر مادة نفسھ الوقت في وتقدّم

 معنى فأيُّ  االجتماعي، الجسد عن تنفصل ال الحال بطبیعة الثقافة كانت إذا : سؤال ذلك بعد طرحت ثم
 في الجماعي التفكیر علنیة تصویر حاجة مع تتطابق السلطة مؤسسة أن في شك ال ؟ بینھما لالنفصال
ً  البدایة في كان الذي ھو شخص، ً  ملكیا ً  یتبع أن قبل وإالھیا ً  نظاما  .خبمنت مجلس في دیمقراطیا

 تسمحُ  »االجتماعي للشيء« الثنائیة الخصیصة ھذه .وتَمثّلھ علنیتُھ آن في ھو العمومي »الشيء«فـ
ً  وتسمحُ  فیھا یتجّسد بأن االجتماعي للدماغ  .المشتركة اللغةِ  بتركیب منھا انطالقا

ً  التاریخ، امتداد على یكن، لم العمومي »الشيء« ھذا أن ھي والمسألة  االجتماعي، المعنى لتعبیر مسكنا
 یكن لم الذي الشيء بمثابة نفسھ یقدم أن على دوره، یقلب وھو عمل، الذي السلطة ممثل سجینَ  كان بل

 .صورتھا سوى

 في تجعلھ حتى  حمیمیتھا إلى الجماعي التفكیر علنیة بإدخال »دیمقراطیة« أو شخصیة سلطةال تصبح
 .مْلكیتھا

 البصریة ـ السمعیة الوسائل تعمیم مع سنة ثالثین منذ أدواتُھا تتغیر المْلكیة ھذه أن ھو الكبیر والتجدید
 واألذن، العین اإلنساني، الجسم تعبیر قناتا فیھا أصبحت التي األولى المرة إنھا .مسكن كلّ  إلى ودخولھا
ً  وھي .عنھا تلك أو ھذه تبتعدَ  أنْ  من تمنعُ  آللة واحد آن في أسیرتْین  تعلّمُ  یعد لم التي األولى المرة أیضا

 الرقیقة الرغوة مع الصلة طریق عن بل األم، خالل من األجداد مدرسة طریق عن أبداً  یمرّ  اللغة
 .للحاضر



 االجتماعي التفكیر أن رغم ذاكرة، أيُّ  قریب وقت منذ لھا یعُد لم الحاضر في تعلُّمھا یتم التي اللغة ھذه
 .لالقتصاد الُممیتة بالحركة تعویُضھ یتم

 المتخیل مقامَ  لنا بالنسبة یقوم أن مظھرھا على یجب لعلنیةٍ  جاھزاً  البیت في لنا یُسلَّم التمثیل أصبح ھكذا
 .والحمیمیة

 مسّرعةً  تصبح أن البصریة ـ السمعیة للوسائل ویمكن مختلفاً، یكون أن الحال، بطبیعة یمكنھ شيء كل
 ال الذي االقتصادیة للسلطة االجتماعيُّ  الجسدُ  یُترك أن ھو العام االختیار لكن االجتماعي، الجسد لتفكیر
 .االجتماعي الستعباد وسیلة والسلعة سلعة سوى لھا نسبةبال الثقافةُ  تمثل

 فصاعداً  اآلن من یخضع السیاسي دام ما ستطول أنھا إلى یشیر شيء وكل االختیار، ھذا مدة طالت إذا
ً  سیصبحُ  ـ الجماعي التفكیر علنیة أي ـ الثقافة فإن لالقتصادي،  إال الحیاة قید على تبقى بأال علیھا محكوما

 من َجماعات في أنفَسھم ینظموا أن سوى لھم یعد لم الذین األفراد، بعض لدى الجماعي للتفكیر كدخیلة
  .الزّھاد

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Les incursions d’Israël 

 إسرائیل اجتیاحات

 
 

ذاعة فرنسا الثقافیة، لوصف إذاعة فرانس كولتور خباریة األخیرة إلتصلح كلمة اجتیاح، في النشرات اإل
العملیات العسكریة اإلسرائیلیة في لبنان. ھذه الكلمة تشد االنتباه ألنھا تستعمل ألول مرة بالمقارنة مع 

عني االجتیاح حسب معجم لیتْري سباٌق؛ وبالتالي فان من یقوم الكلمات التي تستعملھا القنوات األخرى. فم
بھ یمر فقط علي األرض التي یَُخّربھا . ورغم أن ھذا التعریف یعود إلي قرن ونصف فھو یصف بدقة 
عملیة إسرائیل باستثناء كون السباق یخرق ھذه المرة الفضاء الجوي، ومن ثم فان الخراب یسقط 

 .بالدرجة األولي من السماء

التي یترجمھا بالغارة. ومراجعة معجم غافیو تعطي  Incursioویحل معجم لیتري علي الكلمة الالتینیة 
 Incursioوانقض؛ ھجم لكلمة  Incursitoثم ارتمي علي لكلمة  Incursioمعني صدام، ھجوم لكلمة 

المؤقت لمجال لیس  . ویقول معجم المترادفات انھ ال یجب الخلط بین االجتیاح الذي ھو نتیجة االقتحام
 في ملكیة الُمْجتَاح وبین االقتحام الذي یكمن في الدخول بكل قوة إلي مكان واالستقرار.

ان الطیران ھو الوسیلة الناجعة للقیام بـ االجتیاح ألنھ یرتمي علي ھدفھ ویعود للتو إلي قاعدتھ العسكریة. 
ي االقتحام حتى ولو لم تكن رسمیا للقیادة نیة فالدبابات، والفرق الخاصة، والمشاة مجبرون، بالمقابل، عل

االستقرار. والجیش اإلسرائیلي المسمي تساھال یجمع بكل وضوح منذ نصف قرن بین االجتیاح و 
 االقتحام لینزل بجیرانھ أكبر الخسائر.

یبرھن تاریخ المرحلة بالفعل علي أن وجود وسلوك تساھال یجعالن من االجتیاح واالقتحام منھجیة 
ً إلي لإل رھاب الوحشي الذي تتغذي ممارستھ بالعملیات العنیفة. یبدأ ذلك من اإلغالق التعسفي دائما

مصادرة األراضي، ومن تدمیر بساتین الزیتون والبیوت إلى االغتیال الموّجھ، ومن قصف البنیات 
قال وتعذیب أي التحتیة المدنیة إلى قصف المدنیین، ومن اختطاف واحتجاز المسؤولین السیاسیین إلي اعت

شخص كان بسبب سوء حظ وجوده في المكان غیر المناسب واللحظة غیر المناسبة. یتم كل ھذا بحجة 
الحق في الدفاع عن النفس والحق في األمن اللذین یؤدیان إلى انعدام عام لألمن، ال فقط حول إسرائیل 

 ولكن في جمیع مناطق الشرق األوسط.

العنف، التي ال تنجح إال في أن تسترجع وتذكر بأعمال عنف أخري  وأمام ھذا الكم الضخم من أعمال
ذات مرجعیات لألنظمة الشمولیة تبعث علي السخط، یبدو أن مجرد التفكیر السلیم من شأنھ أن یقود إلى 
أن یُطلَب من الّسلم ما ال یُمكُن للحرب الحصوُل علیھ. لكن ال، دولة إسرائیل تتعنت في مواصلة القمع 

والتھدید حینما تنتقل الي أعمال ھدفُھا ھو ترھیب العدّو الذي تقوم في الحقیقة بصنعھ. مع ذلك والخوف 
فان ھذه األعمال، التي نحن بصددھا تبلغ، ھذه األیام، درجة یصبح فیھا ما ھو غیر قابل للتبریر منافسا 

ي التي تنعتھا األخبار بـ للوحشیة. وحشیة تستعیر تكنولوجیة حربیة تحول المذابح إلي قضیة الإنسانیة ھ
 "األضرار الجانبیة".

ال شك أن الحس اإلنساني یحتاج إلى االتصال، إلى الرؤیة المباشرة، أو إلى تقابل شخصین وجھاً لوجھ 
 حتى یعي القاتل بحق القتل الذي یتصرف فیھ. 



یطلقان النار علي ھدف ویمكننا االعتقاد في أن ھذه الحاجة لیست حالة جندي المدفعیة وال الطیار اللذین 
، لكن كیف یمكن لنا أن نمنح ھذا الظرف المخفف للجنراالت، للوزراء، ولرئیس الحكومة الذي أقل ما 
ننتظر منھم ھو أن یعرفوا ما یفعلون؟ عندما نقارن خطورة األضرار بالتبریر الذي یعطیھ لھا 

ذب أم العنصریة وھم یتسارعون نحو المسؤولون اإلسرائیلیــــون، نتساءل ھل ما ینتصر لدیھم ھو الك
 الحــث علي الجریمة.

بلي، جزء كبیر من استعالئھم في التنكر للوقائع یستند إلى المساعدة المتواصلة والسلوك المثالي للدعم 
األمریكي، الذي عمل بتفوق علي إنجاح الدیمقراطیة في العراق وأفغانستان. إن جرائم الحرب، وتعذیب 

ح تتغیر طبیعتھا بعد وصفھا مباشرة بالحــــرب علي اإلرھاب. بل إنھم یحصلون من السجناء، والمذاب
ھذه الصفة نفسھا علي االرتیاح. ثم إن ضحایا ھذه الحرب لیس لھم الحق بطبیـــــعة الحال في وضعــیة 

 تى تتوقف عن أن تكون إنساناً.ذ یكفي أن تلصق بك صفة إرھابي حالضحایا؛ إ

ً علي االحتقار. علي احتقار نعاین في إسرائیل م نذ سنوات، والشھادات بھذا الخصوص متوافرة، تدریبا
ً من الماء، من الكھرباء،  ً من العمل، محروما الفلسطیني، الذي یُھاُن كل یوم عند نقاط العبور، محروما

أللطف لقمع من الطعام. تُساُء معاملتھ بسبب نعم أو ال، معتقال بدون محاكمة... لیست ھذه إال األشكال ا
ال یتردد في اللجوء إلى قذائف المدافع، إلى القنابل، إلى إطالق الرصاص في غزة أو عند الجدار الشھیر 

 الذي یعمل علي تحویل الضفة الغربیة إلى مركز اعتقال.

تتالزم خطورة الوضعیة التي نشأت علي ھذا النحو مع عشرات من القتلى أغلبھم من النساء واألطفال. 
تمت إدانتھ دون جدوى من طرف مقاالت وأعمال وثائقیة وكتب، لكن ال شيء یدین التدھور كل ھذا 

األخالقي الذي تخلفھ الممارسة المستمرة للعنف لدي اإلسرائیلیین. إذا كان ثمة احتمال في أن جندي 
اعات خالل المدفعیة والطیار ال یریان ما یفعالن، فان القامع یراه بقوة عندما یترك أشقیاء ینتظرون س

اجتیاز المعابر، عندما یقتحم األبواب، یحطم األثاث، عندما یدمر بیتاً بدبابة بیلدوزیر، عندما یطلق النار 
علي أطفال. ولتحّمل ھذا التقابل وجھا لوجھ، یجب أن یكون الشخص مارس االحتقار لزمن طویل، بل 

 سان عن اآلخر كي نعاملھ ككائن أدني.وجعل منھ ثقافتھ. ونحن نعلم الي أي حد یجب أن ننزع صفة اإلن

نسانیة واالحتقار العنصري الناتج عنھا. وھي تندھش من المقاومة إسرائیلیة ھذه الالتنظم الحكومة اإل
التي تالقیھا في الوقت ذاتھ الذي تبذل جھدھا للقضاء علیھا. من ھنا تأتي مضاعفة العنف، الذي یؤكد 

مكانیة تنفیذھا. ھذا السعار یعمي السید أولمرت وجماعتھ ما دام إرغبة في مذبحة ضمنیة، وسعاراً لعدم 
یدفعھم إلى القیام بعمل یتعارض مع مصلحة شعبھم الذي ھو أعمي بدعایتھم. ھكذا، في الیوم الخامس 
عشر من تدمیر لبنان بالقنابل األمریكیة بھدف التحریض علي التبرؤ من حزب هللا، المتسبب؛ حسب 

من اللبنانیین یرون في حزب هللا حركة  %87الشر، یكشف استطالع للرأي أن زعمھم؛ في كل ھذا 
 مقاومة تشرفھم.

إن الحماقة السیاسیة مجرمة. لقد رأیناھا في العراق، في أفغانستان، ونحن نراھا متحسرین في فلسطین 
دما یبحث لھا ولبنان. والمفجع أن ھذه الحماقة ال تلقي أي معارضٍة في الغرب الذي یتخلي عن شرفھ عن

عن دوافع تستدعي االحترام. والبلدان العربیة ال تفعل أحسن، ولكن لھا العذر، بفضل أمریكا دائماً، في 
أن حكوماتھا بعیدة عن تطلعات شعوبھا. وال جدید في إلصاق صفة اإلرھابي بحركات المقاومة، لكن، 

 في رفوا أنھ لمن الخطیر الزج بالمقاومةعلي المستعملین لھذه البالغة، التي یبدو أنھا ال تبلي، أن یع
 الیأس.



لم یكن الشرف مما یلتزم بھ الدبلوماسیون والتجار، ولكنھ كان إلى عھد طویل قاعدة لعب العسكریین. 
فأي شرف یمكن الحصول علیھ من قذف معمل للحلیب، من قصف مدرجات مطار مدني أو بنایات 

جنراالتھ لم یسعھم علي اإلطالق تأمل ھذا البیت الشعري السلطة الفلسطینیة؟ من المؤسف أن تساھال و
الكالسیكي الذي أصبح مثال یُْستَشھدُ بھ في إلحاق الھزیمة بدون مجازفة، ثمة انتصاٌر یفتقد المجد . لم 
یعد من شرٍف إلسرائیل سوي لدي بعض الرافضین لألوامر العسكریة الذین كانوا یمتنعون عن ذبح 

قد فات بالنسبة لتساھال. فھذا الجیش المكّون من النخبة لم یتدرب اال علي سحق األبریاء، لكن الوقت 
 األضعف منھ، لذلك فھو یعتبر منذ اآلن أجبن جیوش العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les media l’humiliation 

 االْحتقَار اإلْعالَم َوسائلُ 

  

ً  كان ربما جدید لشكل مكانَھا القدیمة االحتقار أشكال تترك  ذروتھا إلى ینقل یكن لم ھو إن لھا، تركیبا
 .نفسھا عن بھا تعبّر السلطة عجرفةُ  وبالتالي الھیمنة، عجرفةُ  كانت التي والثابتة، المعتادة الخصیصةَ 

 بوضعیات واختصاراً  ومواقف، بأوضاع، ومترجمةً  حةً واض كانت التي المذكورة، العجرفة أن غیر
 ھذه الحتقار الھیمنة قوة كامل تضمن حتى تتكتّم أن إلى الیوم تھدف ووقعھا، بالكلمات فقط ولیس الجسد
 في اإلھانة، في محصوراً  بعدُ  یعُدْ  لم االحتقار إن .الوْعي ـ بالضبط ـ ھي التي األساسیة اإلنسانیة الصفة

 غطاء تحت أكبر بفاعلیة العنف من األنواع ھذه جمیع ممارسة في یتمثّلُ  ھو بل اإلقصاء، في اإلخضاع،
 .بھما أحد یفطن أن دون من یتمان مفعولھا أن كما طبیعتھا أن حد إلى للغایة معتادة أصبحت مناورات

 الذات، مع التعامل حریة الحریة، :لھا یروج ذلك مع زال ما التي القیم من یحط أن النظام یستطیع ھكذا
 التي المشتركة المْلكیة ھذه عن الحدیث غیر من الثقافة، وفي التربیة في الحق الخاصة، الحیاة احترام
 التفسخ على التحریضُ  معناه بمكر اللغة فمھاجمة .لغتنا بساطة، بكل وھي، القیم، ھذه ووجود بنقل تسمح

 .االجتماعي الجسد داخل عالقاتھم وینظم األفراد تماسكَ  قیم،ال منَ  حتى أبعدُ  ھو ما یضمن، لما المتصاعد
 ذلك، من أكثر ویصلح، حیویتھ التداولُ  یضمن بما أخرى، ناحیة من االجتماعي، الجسد ھذا یمتزج أال

 عرضةً  األكثر المجتمع قلب ھما والمعجم فالمكتبة ؟ وتاریخھ أساطیره أخالقھ، قوانینھ، وینشر یحفظ ألن
 الدورة یوقف أن یمكن العلم لكن وظیفتھ، یؤدي حتى لقلبھ منتبھین نكون ألن بحاجة لسنا فنحن : لإلھمال
 .أخرى بدورة ویعوضھا الدمویة

ً  یحصل أن یمكن ما  إذ : الذھني المجال في باستمرار یمارس أن یمكن بالقلب المتعلق المجال في مؤقتا
 بطبیعة یدمجھ أن واحد لكل یمكن للغایة سْھل یومي، استعمال وذات الظاھر في مْؤذیة غیرُ  آلةٌ  لھذا یكفي
 الوثائقیة، والبرامج األخبار، بتقدیم مشھورة التلفزة، المسماة اآللة، ھذه .الزمني لھاستعما في الحال

 في السھلة الغوایة یختار مسبق برأي لكن بذلك، وتقوم الثقافیة، فیھا بما المختلفة، والتسلیات واألفالم
  .أخرى إلى قناة من تلفیخ ھو فیما الغالب،

 أن إلى إضافة االستماع نسبة حسب سعُرھا یحدَّد إشھاریة برسائل مصحوبـة تكون البرامج أن ذلك
ً  لذلك، كنتیجة كان، كلما البرنامج  ھذه تؤدي .اإلعالن لصاحب أغلى الرسالة بیع ثمن كان شعبیا
 سعر رفع بھدف إال ذوقھ إطراء یتم ال الذي المتفرج مع التعامل في االحتقار من أول شكل إلى الوضعیة

 بد فال ة،رائج سلعة االستماع یصبح وحتى .ذلك على الحال، بطبیعة شيء، ینبّھھُ  أن دون استماعھ بیع
 یعي ال اإلشھاریة الرسالة نبیعھ الذي الشخص أن لدرجة محسُوس غیرَ  التجاري التعاقدَ  ابتذالُھ یجعل أن

 من ال¢ ك جاھدة تشغل التي البصریة الصیرورة عمل من الالوعي ھذا وإنشاء .موضوعھ ھو الذي بالبیع
 المد یتدفق أن وبمجرد .الدخیلة إلى ینتقل الذي الفضاء كاملَ  طریقھما عن وتجتاح واألذن العین

 وتعبیرنا، إدراكنا نظام في والعین، األذن األساسیتین، الحاستین خالل من والبصري للسمعي المضاعف
 لیأخذ االسترخاء، ھذا أثناء ، قدرةٌ  بعدُ  لھ تصبح ال ثم لالنجذاب األخیر ھذا یستسلم أن المحتم من یصبح

 .یدّمره ما ویواجھ الضروریة المسافة

 بجھاز موصوالً  داخلي جھاز یكون أن یمكن كیف بتشخیص قبلُ  من إلیھا المشار الطبیة الصورة تسمح
 التي الذھنیة الوضعیة على العضویة الوضعیة ھذه نطبق أن في شططَ  وال .جراحیة عملیة أثناء خارجي
 صورنا، أفكارنا، عادة جريت فیھ الذي الفضاء كلَّ  مدُّه یمأل عندما البصري ـ السمعي الغزوُ  یحدثھا

 بدون مكانَھا یجري عْرضٌ  الشخصیة تمثالتنا محل یحل حتى زر على فجأة الضغطُ  یكفي إذ .ورؤیتُنا
 الخفّيِ  الھدف عن األولى الفرنسیة للقناة السابق المدیر كشف .حركتھا عند التوقف إلى ویدفعنا مجھود



 ھذه أثارت لقد .اإلشھاریة للرسائل »جاھزة أدمغة« یخلق أن ھي وظیفتھ إن قال عندما الحركة لھذه
 بأن یسمح الذي العضو »المقاولون« فیھ یحجز الذي االحتقار عن بوضوح تعبّر ألنھا االنتباهَ  الصیغةُ 

 »جاھزیتھم« تباع الذین المتفرجین بفضل كّمھا قیاس یتم سلعة »الجاھز الدماغ« إن .بشراً  منا یجعل
 .بھ المنُصوح المنتوج استھالك إلى بالدعایة، شھیتھم تفتحت وقد تدفعھم، أن في بالحسم

 أصوات بفضل ویصلھ، الطبیعیة أنشطتھ عن الذھن یفصل التصمیم الجید البرنامج فإن وباختصار،
 فالدماغ .شخصیة فكرة كأنھا اإلشھاریة الرسالة فیھ لتنطق یكفي بما تشغلھ بتسلیة مالئمة، وصور
 وال یعكس كھذا، دماغٌ  .فیھا ویتفكرَ  یتأمل أن من بدالً  اإلشھاریة الرسائل عكسب یكتفي دماغ الجاھز
 السمعي فالمد .داخلي فضاء كل من مفّرَغةٌ  الكثافةَ  ألن لھا كثافة ال سطحیتھ ـ مسطح دماغٌ  یفكر،

 االستبطاني، التأمل للعبة الضروري الفضاء حیّزَ  یدّمر .ویدّمر یحّول لمْلء،با المسرور غیرُ  البصري،
 .للوعي أي

 االقتصاد یتحكم ؟ الدماغ استرجاع بسلطة احتفظ قد الوعيُ  كان إن جاھزاً  یكون أن للدماغ یمكن فكیف
 تدمیراً  یمارس أن على القدرة امتیاز اآلن لھ إن ثم .لھ یخضع ال ما كلَّ  یحتقر وھو اإلعالم، وسائل في

 یُنعَت أن فضحھ یكاد الذي الداخلي للفضاء التسطیح ھذا حالة إنھا .تعیینُھ یصعب وبالتالي یُرى ال متعدداً 
 اللغة تفقیر عند تتوقف التي اإلعالمیة الخسارات بعض لقبول مھیئین كنا إذا ألنھ، مجنونة مبالغةً  بكونھ

 وضعیة أن صحیحٌ  .العضوي جھازنا إلى تمتد أن تستطیع الخسارات ھذه أن تصّورُ  یمكن ال االنتباه، أو
 .محددة البصري والفضاء الذھني فضائنا بین العالقة ھي مما أكثر بصراحة محددة لیست الداخلیة احیاتن
 في البصریة الصورَ  یستوعبُ  وھو الثاني الفضاء بفعل تكّون األول فضاءنا أن على البرھنة یمكن فكیف
 على فْعل كردّ  انبثقت قد التكّون ھذا فكرة كانت ربما ؟ التجرید ثم الترمیز مع الدوام على ستتجان حركة

 .بإلغائھما وفكرنا وعینا مكان یحتل حتى عیوننا على یستولي أن یكفي الذي التلفزي التأثیر مالحظة
ً  بدوره یبدو اإللغاء عن والحدیث  التلفزي االستھالك كان إن شك غیر من كذلك یكون وربما فیھ، مبالغا
 المبالغة من فلیس .الیوم في ساعات ثالث یتجاوز االستھالك معدل أن تؤكد اإلحصائیات لكن محدوداً،

 ً ً  أن ادعاءُ  لذلك، تبعا  فضاَءه أطول لفترة وال بانتظام یصل ال النحو ھذا على الملقَّمین المتفرجین من أیّا
 القبول على یرتكز النشاط ھذا في االنتظام أن أضفنا نحن وإن .آخر بصري أو ثقافي نشاط بأي الداخلي

 حالة في كما الذھنیة الحالة في یحصل الذي التغییر نوعیة عن نسأل أن مبرراً  فسیبدو لتسْلسُلھ، بيالسل
 .التلفزیون أمام السھرات مئات بعد الجسد

 كان دوره أن التلقائیة ھذه بمثل صرحی أن استطاع البصري ـ السمعي عن المسؤولین كبار أحد كان إن
 یترقب أن حد إلى التحقیر، یتضمن الذي غروُره، یذھب أن المستبعد من فلیس ،»جاھز دماغ« إنشاء ھو
 تخطیط أّيِ  عن كذلك نتساءل أن الصواب من فھل .واحدة أمسیة في النتیجة ھذه تحقق أن یمكنھا آلیتھ أن

 لتسمیة أخرى طریقة »دماغ« كلمة إن ...مشاھدیھا بدماغ التالعب قررت قناة برمجة لھ تخضع سري
 كل في یُعتبر، كان الذي ھو التحدید شدید عضواً  یعین أن میزةُ  ھنا، لھ، لكن ،»الداخلي الفضاء«

 األساسي للجزء مھاجمةٌ  إذاً  العضو ھذا فمھاجمةُ  .بامتیاز اإلنسان جسد أعضاء من عضو كأنبل األزمنة،
 نفسھ الجھاز یكون وقد .طرازھا على شھیتَھ ستُشّكل التي للرسائل استعباده، بعد یخضع، حتى لجسدنا

 صّممھ للدماغ النفعي التحول أن ننسى أن یجب ال لكن سیاسي، رجل أو حزب خدمة في لالستعباد
 والسلطة لوحیدةا القیمة ھو االقتصاد بأن مقتنعون وھُم لدیھم »تواصل«الـ فكرة ترسخت إشھاریون

 .بخاصة الوحیدة

ً  لكنھ اإلنساني صانع ھو اإلنسان  تلك العنف، أشكال أسوإ مصدر اآلخر فاحتقار .الالإنساني صانع أیضا
ي التي األشكال ي أو تعذب، التي الوحشیة، تنّمِ  ھذا اخترع لقد .ویلوث يیقص الذي اإلذالل إرادة تنّمِ
 العبد لكن البدایة، في العبودیة وإلى الحیوانیة، إلى اآلخر الختزال وسیلة ألف التاریخ مدى على االحتقار

 لوسائل الجدد األسیاد لدن من المتبع والھدف .ذكائھ أو عملھ قوة استغالل من شيءٌ  علیھ یخفَى یكن لم
 .باإلخضاع الوعيُ  یحس أن دون اإلخضاع إلى یرمي ألنھ فساداً  وأعتى مماثل ذاتھ اآلن في ھو اإلعالم



 مرة في وألنھ، إغراؤه یجب ھلككمست مرة : مرتین الخاضع بیعُ  باإلمكان دام ما جداً  مربحة العملیة ھذه
 انعكاسھا أن بسبب الصیرورة لھذه الجوھري العنصر ھي فالصورة .فسیستھلك إغراؤه بالقوة تمّ  ثانیةً،
 نفسھ ویستنفد معناه كل ھو االنعكاس .فیھ بالتفكیر المؤثر ھذا لترسیخ لزوم ثمة یكون أن غیر من یغري

 الكاذبُ  المعنى ھذا ینفصل ال .آخر إلغراء المكانَ  یترك أنھ لدرجة یحملھ الذي المد مع ذاتھ الوقت في
ً  یقدم فھو : لالستھالك العامة الحركة عن  ما بمجّرد الحرمان لعبةَ  جدید من یلعب أنھ أي : ویختفي طُعما
 أي جاھزاً، یكون أن یجب الدماغ أن الواضح من أنھ على .النَھم یخلق بالتالي إنھ .الرغبة موضوع یقدم
 .عُبودیتھ یضمن بتدریب مرّ  یكون أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour Mahmoud Darwich 

 ألجل محمود درویش

 ــلـبرنار نوی

تضع وفاة محمود درویش حداً لألمل الذي كان لي في أن تمنح لھ جائزة نوبل كي تتـوج باسمھ كل 

الشعب الفلسطیني. لم یكن محمود یتكلم دفاعاً عن فلسطین وال یأخذ مكان فلسطین، بل كان بشكل طبیعي 

ا یقال. كالمھ لم یكن إال لھ، كما أن جسده الفاني لم صوت فلسطین : صوتھا ولیس الناطق باسمھا، كم

یكن سوى جسده، لكنھ جعل من فنائھ حامل مقاومة وتضامن یشھد علیھما كالمھ تماماً. وھكذا حقق في 

ذاتھ وحدة داخلیة تتحدى الظروف والوضع اإلنساني وتسیطر علیھا، حتى ولو أن الیومي یظل تحت 

یة أقوى من قسریات القمع وأقوى من االختیارات اآلنیة للسیاسة : فھي رحمتھا. من ھنا توجد، لدیھ، حر

حریة نقدیة تجاه أھلھ كما ھي نقدیة تجاه اآلخرین. كل ھذا لم یعلنھ، ولم یطالب بھ بل عاشھ، واندمج، 

ً فشیئاً، وبغیر إرادتھ، شاعراً نموذجیاً.  بتؤدة، في شخصیتھ إلى الحد الذي أصبح محمود درویش، شیئا

د ذاك، توقف ما كان نشاطاً خاصاً وممیزاً لشخصیتھ، أقصد الشعر، عن أن یكون تعبیراً عن ذات فقط عن

وھنا یكمن سره الفرید. لیس االلتزام ھو ما یفسر التحام الشعب  –مع أنھ یبـقى بأكملھ شعراً شخصیاً. 

دي للكلمة : فشعره تخلى الفلسطیني بشعره، ثم إن شعر درویش أصبح أقل فأقل ملتزماً بالمعنى االعتیا

عن الیومي لصالح ممارسة للغة تكثف طاقتھا حتى یُْحیي بھا االنتفاضة األصلیة ضد الوضع القاتل الذي 

شكلھ الحالي، في فلسطین، ھو القمع. إن الشعب الفلسطیني، المتأثر بھذه االنتفاضة، أحس في لغة محمود 

عذاب، إلى أقصى حدود االنتشاء. شاعر كوني، لكن درویش العربیة ظھور معنى ینتشي بھ، في خضّم ال

شعبھ، وھو یتعرف في كالمھ على مصیره، جعل من صوت الشاعر صوتھ. وأعمال محمود درویش 

الذي ینتظر فیھ الفلسطینیون ـ ھذا الشعب المختار الوحید من اآلن فصاعداً بسبب ما  الكتابھي اآلن 

 فوق أرضھم التي یملكونھا.  نھایة المنفى -المشوھة یتعرض لھ من اضطھاد على ید الدیمقراطیات 
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