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يبدو أنىن سأطرح جانبا من هذه النشرات موضوع الطب
لفرتة ال" نفسية"النفسى حاليا، بل ورمبا آل األمور املسماة 

لت أعاىن من شلل الكتابة نتيجة ما يبلغىنما ز. أعرف مداها
من اجلارى دون مشاهدة، جتمدت أصابعى على مفاتيح احلاسوب

، ذآرت أمس ما حضرىن من"سامح"وأنا أهم بالرجوع إىل حالة 
سخف التعرض حلالة صىب مبا عرفتم عنه، مهما آان ىف ذلك من

 .علم أو تنوير أو مسئولية عالجية

 .اجلارى فينا وحولنا وبنا هكذا آيف أفعل ذلك وسط هذا

 متواطئمن ال يتحمل مسئوليته فهو 

رحت أتابع مرغما بعض ما ينشر ىف بعض الصحف، بعد أن
قاطعت مشاهدة التليفزيون، متجنبا الصور حىت ىف الصحف ما

  بوجه خاص، وبعض  أمكن ذلك، وإذا بصحافتنا القومية
املسئولني عن املتواطئني الصحف العربية، تكثر احلديث عن 

حىت ليفىن مرورا مبحمود عباس وحسىن اجلارى، من أول هنية 
بسوريا وإيران، وأمريكا وحزب اهللا،: مبارك، مث بصفة أمشل

والالجئني الفلسطينني، ومجهورية مصر العربية، وال مانع من ضم
دارفور، وبنجالديش، واهلند أو الصني، من يدرى؟ آل هذا ليس

عليه، ولكلٍّ وجهة نظره بشكل أو بآخر، عندى اعرتاض مباشر
، فالمتواطئوناجلميع مشرتآون ىف املسئولية طبعا، وحىت حكاية 

فمن ال يتحمل مسئوليته فهو متواطئ بشكل غريمانع أيضا، 
  .مباشر

صدمتىن هذه اجلملة األخرية وآأا خرجت مىن غصبا عىن، هذه
 يكفيىن ما ىب؟مجلة خطرية، قد يصلىن عبؤها أول من تصله، أال

أنا حتملت مسئوليىت  هل : مباذا أرد إذا حاسبت نفسى متسائال
إن صح فعال، هل أنا فعلت أو أفعل ما يبعد عىن هتمة التواطؤ

فمن ال يتحمل"ما أيت به الفقرة السابقة من أنه، 
 ؟ "مسئوليته فهو متواطئ
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هل جيرؤ أن يسأل أى منا نفسه بشكل مباشر، أو غري
املباشر أو غري املباشر؟ فإن آان اهللا قد، تواطئهمباشر، عن 

أمر بالسرت، وآانت رمحته قد فاضت علينا بنعمة ميكانزم
الذى يلهينا عن أنفسنا حىت نستطيع أن نواصل" العمى"

واجلارى هذا احلياة، فكيف ميكن أن يستمر عمانا بنفس احلجم 
 جار هكذا، إىل هذا املدى؟ 

خ هذا الكائن احلىهذا الذى جيرى ليس ببعيد عن تاري
، تاريخ هذا اإلنسان ملئ بالقتل"اإلنسان"الغىب املسمى 

والدم والظلم والقهر واإلبادة، تارخيه الذى أعنيه قد
سجلته األساطري أصدق وأدق من آل مراجع التاريخ املعروفة،
تـُنبؤنا األساطري آيف أآل اآلباء أبناءهم، وبالعكس، وآيف

ف قتلت النساء رجاهلن، وآيف أبيدتقتل اإلخوة إخوام، وآي
شعوب حلساب أخرى، وآيف اختفت لغات لتحويل أصحاهبا إىل من
ليسوا هم، وآيف وئدت بنات، ومحيت حضارات، وهـُدمت صوامع،

إخل، لكننا آنا نتصور أن األمور تسري إىل أرشد...وسحق ضعفاء
لهبعقله، بعقو وأآرم بعد أن نبهنا ربنا أنه آرم بىن آدم 
إليه سبحانه >==معا، حني أرسل هلم رسله هتديهم إىل بشريتهم 

وتعاىل، آنا نتصور أن هذا التاريخ الدامى قد أصبح حكيا
نطالعه ىف األساطري، فأذا به يواجهنا رأى العني، بأبشع

 .وأقبح مما مسعنا، وما مل نسمع ىف األساطري، وغريها

 ما العمل اآلن واألمر آذلك؟

والرؤساء يرتاشقون باالهتامات، أو يتبادلوندع احلكومات 
األحضان والقبالت بني آل جولة قذف وسباب، ودع اهلتافات تصعد
إىل عنان السماء، دون أن تقلب نظاما ظاملا واحدا، ودع
أوباما يرقص مع مذيعة التليفزيون األمريكية بعوده
السمهرى وهو يلوح بآمال يبدو أنه ال يعرف حجمها، أو أنه

ن حجمها، ودع سارآوزى يصرح ىف شرم الشيخ أن محاس تصرفتدو
ودع ممثل االحتاد، )2009يناير  6األهرام (بشكل ال يغتفر 

ودع  األورىب يصرح أن ما تفعله إسرائيل هو دفاع عن النفس،
مريآل تنصح وتفىت وحتذر وتفسر وآأا تنصح بوصفة جديدة لعمل

ج بنفس بشاعة هذا العامآعكة عيد امليالد القادم حىت ال ختر
حيث املسئول عن نتانة رائحتها هى منظمة محاس وحزب اهللا،

، ودع النفسيني الطيبون يفتون آيف أن...، و....، و....و
هذه األحداث اجلسام تسبب اإلآتئاب واألحالم املفزعة جدا جدا،

ما خيفف عن نفسيتهم بعض ما إىل   مث يرشدون الناس مشكورين
مشاعر يستحيل وصفها بأجبدية الطب النفسى احلديثيعانون من 

أو بغريها، ودع اجلراحني يلحقون أو ال يلحقون ما تطاير من 
ليخلقوا مما تبقى منها شبه جسد مل  أشالء، جيمعوا إىل بعضها

يأذن اهللا بأخذه آله، ودع أصوات عربات اإلسعاف خترتق جدر
تعايرنا أننا ما  األنني املكتوم والصرخات امللتهبة وهى 

زلنا أحياء، ودع األمهات حيتضّن بقايا أطفاهلن وهن ينتحنب،
 ، ...و......، و....، و...و

مل أذآر أن عليك أيضا أن تدع تعبريات وجوه امللوك والرؤساء(
 ).واملسئولني العرب، منهم هللا، ألنك تدعها من تلقاء نفسك
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دع آل هذا جانبا دون أن تنساه، ودون أن تتقطع أملا 
 يرتآك تدعه، ودون أن تفرج عن غضبك بتعليق مغيظ أووهو ال

 تفسري دامع،

فكل مندع آل ذلك واحرتم ما مل تستطع أن تشارك فيه،  
 ،شارك بأى شىء بأى طريقة هو أفضل ألف مرة من مائة متفرج

،مسئوليتك أنت، مسئوليىت أنادع آل ذلك وتعاىل نبحث عن 
 " هنا واآلن"ىف هذه اللحظة حتديدا، 

قبل وبعد أن نتناقش عن مـَن املسئول من احلكام واألشاوس 
واألبطال واألوغاد، ومل يبق أمامنا إىل أن نسأل الشهيد عن
مسئوليته عن شهادته باملرة، وآيف مسح لنفسه أن يتخلى عن
حياته دون إذن منا، حنن اجللوس على مقاعدنا اآلن نفسر،

 !!وننظر، وحنكم، وال ننتظر

اللعبة الىت تتعاىل فيها األصوات، قد قبل وبعد هذه 
تذرف الدموع، وقد ينفجر الغضب، تضبط نفسك فخورا وأنت 

 !!وخالص

 قبل وبعد اشرتاآك ىف مظاهرة احتجاجية رائعة،

بيقني واضح وثقة مطلقة آل من على  قبل وبعد تصنيفك
،"بطل"و" صامد"و" خائن"و" جبان"، و"مسئول"الساحة إىل 

 ". ئمتواط"و" شهيد"و

أنت: تقبل دعوتى لكلينا أرجوك أن : بعد وقبل آل هذا 
وأنا، أن ينظر آل منا ىف دوره ومسئوليته، خوفا من أن

ليس فيما مضى، وحنن ال ندرى؟، مسئوليتنا  متواطئنينكون 
 وأدى إىل ما حنن فيه، ولكن بدءا من هذه اللحظة؟

 ماذا أنت فاعل منذ اآلن بعد أن بلغك ما بلغك؟ 

 ؟ "متأل وقتك مبا هو أحق به"ا أنت فاعل حىت ماذ 

أليس هذا هو سبيل النصر املمتد ملن مل يشارك ىف املعرآة
 اآلنية بأى عذر أو بدون عذر؟ 

لقد مأل اليهود عرب ثالثة آالف سنة وقتهم مبا هو أحق به، 
من وجهة نظرهم، فكان ما آان من إبداعاهتم غرياملسبوقة، مث

غري مشروع، وبرغم التناقض الظاهر، فإنما تالها من طغيان 
هذا ما آان، وهو يتجلى على اجلانبني بالقتل والتدمري ىف
ناحية، واالخرتاق اإلبداعى طول الوقت ىف الناحية األخرى، وإن
رجحت آفة التدمري حاال، وهى الىت قد حترمهم من فضل آل

 .التارخيية بكل أسف إجنازاهتم 

نفسه عن ماذا وصله مما شاهد "حاال"ليسأل آل واحد منا 
أو مسع أو قرأ، وماذا ترتب على ما شاهد ومسع وقرأ، من

بعد البكاء(إعادة ترتيب أوراقه شخصيا ىف فعله اليومى، 
ليسأل آل منا نفسه عن..) واألمل والغضب والعويل، وال أزيد

 .نوع إسهامه ىف صد اإلغارة اآلن ومستقبال
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 :أبدأ بنفسى

يفعل ىف النصفذا ميكنه أن ، ما"هنا واآلن"واحٌد مثلى، 
 ؟ اليوم آله، أو الثالث ساعاتأو  ساعة القادمة

ما ذا عليه أن يفعل؟ حاال ؟ حىت ميأل وقته مبا هو أحق 
 ؟ متواطئابه؟ حىت ال يكون 

يواصل إصدار النشرة الىت ال بد أن تصدر غدا، آما ·
من يهمه"صدرت يوميا طوال عام ونصف عام فلم يقرأها 

 ال هواية، أو ضغطا أدبيا؟ ملاذا؟إ" األمر

يبادر بكتابة شيك تربعا ببعض ما أفاضه اهللا عليه  ·
 ليشرتوا به أغطية للمشردين ىف هذا الربد القارص؟ 

يرتدى مالبسه الثقيلة ويشد الرحال إىل جبهة القتال  ·
مبا ىف ذلك آتابة لعل اهللا يكرمه بشهادة ترمحه مما هو فيه، 

 هذا الكالم؟

تدى بزمالئه األفاضل ويكتب عن اآلثار النفسية هلذهيق ·
األحداث اجلسام ليس فقط على الضحايا بشكل مباشر، وإمنا عن
اآلثار الىت ميكن أن ترتتب على هؤالء األطفال الذين امتحنوا

 بالبقاء أحياء وماذا يكون حاهلم حني يكربون؟

يتوجه إىل حيث ميكنه أن يساهم ىف ترشيد وتدريب  ·
تطوعني من شباب األطباء والتمريض للقيام بدور ما ىف ختفيفامل

 اآلالم ورأب صدع النفوس؟ 

يواصل الكتابة حيثما أتيحت له الكتابة وهو حيرض ·
الناس الذين رضوا أن يكونوا مع القواعد على مزيد من
التظاهر واالحتجاج لعل احلكومات تتحرك؟ تتحرك ىف أى اجتاه

وش أم بالنقود أم باالحتجاج أم بدعوةبالضبط؟ تتحرك باجلي
 عقد جملس األمن؟ أم باخلطب والتصرحيات فالتأجيل واالستعباط؟ 

يتوقف عن آل هذا وينتظر إهلاما غامضا يهديه إىل ما  ·
 ال يعرف؟

ليست عندى إجابة حامسة ألى من هذه األسئلة فورا، هذا ال
رة ونشرةيعىن أن ارضى بشلل احلرية الذى قدمت به هذه النش

أمس، لكنه يعىن أن آل هتمة التواطؤ تالحقىن إذا أنا مل أبدا
 .خمتلفا اآلن

 إيقاف

 )واهللا العظيم ثالثا هذا هو ما حصل( 

 رسالة على احملمول

على احملمول جبوارى، فتوقفت!!) مسيج(دق صوت الرسائل 
 :ألقرأ الرسالة الىت وصلتىن حاال، فوجدت نصها آالتاىل
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املقاومة اإلسالمية ىف غزة تطلب من مجيع املسلمني ىف"...  
الليلة ، داعني اهللا عز وجل هلم" سورة الفتح"العامل قراءة 

. العدو الغاشم الشرسة، وعلى  العون والنصر ىف هذه احلرب
 "أنشر جزاك اهللا خريا

حني وصلتىن هذه الرسالة وأنا ىف هذه احلالة من االنفعال
على أا سورة" الفتح"بعد الشلل، قرأهتا خطأ، قرأت سورة 

، فتوقفت عن الكتابة وقرأت سورة الفاحتة، وأنا"الفاحتة"
)وأرفض أغلب تفسري املفسرين والفقهاء هلا(احبها جدا جدا، 

ومل أقصر دعوتى على نصر املسلمني ىف هذه احلرب الشرسة، بل 
، مث خجلتدعوته أن ينصر احلق وأصحابه ىف آل مكان بكل وسيلة

من رىب أن أعشم فيه هذا العشم آله، وأنا مل أرد على
 .األسئلة السالفة الذآر

هذا ما سوف أحاول اإلجابة عليه ىف نفس هذه السلسلة من
 :اىل آما يلىالنشرات، وأنا ح

 )وُآلُّهم آِتيِه يوم اْلِقيامِة َفردًا(أمام رىب  :أوال  ·

 )بْل اإلنساُن عَلى َنْفِسِه بِصريٌة(أمام نفسى  :ثانيا  ·

شهيدتني فلسطينينت آتبت –خجالنا –مستحضرا  :ثالثا  ·
 عنهما

ثكلى ىف خان يونس وهى  أم  وأنا أقبل يد :رابعا  ·
 ترمقىن بغضب 

وأنا أدرس لزمالئى مبينا دور شرآات الدواء :خامسا  ·
 فيما جيرى

 وأنا أستحضر تاريخ أجدادى معتذرا :سادسا ·

 وغري ذلك آثري 

 . أنا آسف
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