
 الكلمات 

الكلمات صدى متعدد املوجات واآلهات والنغمات؛ أزهار متعددة األلوان واألريج والبسمات؛ إنها رجع املشاعر  

واألفكار واألحالم املتراكمة في الذات عبر تجارب العذاب وامللذات. الكلمات هي الهواء النقي وامللوث الذي يحرر  

الغرائز واملحرمات. وامللذات هي بئر معتم تنمو في داخله آالم املتعة والحرمان والطحالب التائهة في  املكبوت من  

الذات في صورة نزوات ومغامرات وصلوات. الكلمات هي متعة الروح في فضاء الحرية، هروب العقل في سماء الفكر 

في العين والحنين لزمن فقد   في القلب والعشق  في  والسخرية، كبت الحب  املعنى والهوية. حين يتحرر اإلنسان 

الليل يكون خارج الذات ينعم في عالم الخيال، ويحترق مع آالم املعاناة. وحين يصحو في النهار يتوه في مخاضات  

حياة كثيرة اآلالم وامللذات. وحين يعود إلى نفسه يشعر أحيانا بتأنيب الضمير، ما يجعله يندم على التمتع بحياة 

 هي من حقه. 

الكلمات صدى متعدد املوجات واآلهات والنغمات يعكس عمق تجربة الحياة، والتجربة ال تكون عميقة  

إلى حين يختلط فيها الفرح مع الحزن، واأللم مع املتعة، والواقع مع الخيال، واألمل مع هروب الوعود في الظلمات. 

تجاوز نفسها لتغدو حياة من أجل الحياة؛ الحياة صدى ال يسمع وال يرى، والحياة ال تعيش امللذات إال حين ت

حياة ال تستجدى موت الحياة من أجل جنة في قبر ال يعرف معنى الكلمات أو كنه الحياة، وال يسمع همس البحر،  

 وال يرى حتى ديدان األرض تنهش لحمه دون أن يشعر بفرحة أو ألم، لذة أو معاناة.

ية ومقروءة بلهجات مختلقة، وضمن اطر متنوعة ما  من ناحية ثانية، الكلمات رسول يحمل رسائل شفو 

يجعل فحوى الرسالة الواحدة يتغير من لهجة ألخرى، ومن إطار آلخر. إذ  يمكن لنا أن نضعف أو نعزز فحوى  

الرسالة من خالل تغيير اللهجة املستخدمة، أو وضع الكلمة في إطار شخص ي بدال من وضعها في  إطار عام. على  

نتكلم عن  شيوع الفقر في بلد معين فإن أثر كلمة "فقر" يكون ضعيفا ألنها تجعل كل فقير    سبيل املثال، حين 

يشعر بأنه كغيره من الناس ال يقوى على فعل ش يء، وأن ما يعانيه من عوز وحاجة قد يقل عما يعانيه غيره. لكن  

وخوف، أو نأخذ عائلة    حين نأخذ شخصا مشردا ونتحدث عن أحواله وكيف وصل إلى ما هو عليه من بؤس وفقر

فقيرة مشردة بال دخل أو مسكن، ما يجعلها عاجزة عن توفير الغذاء ألبنائها وبناتها وإرسالهم للمدارس فإن وقع  

 كلمة فقر يكون لها صدى يتردد  ربما في ماليين البيوت واملقاهي والعديد من الجرائد ومؤسسات اإلعالم.



تها حين نستبدل الحديث عن الفساد في املجتمع بالحديث عن  كذلك الحال تتغير معاني الكلمات ورسال

سرقة أموال الشعوب وتهريبها إلى الخارج، والقيام برفع دعاوى ضد الفاسدين والتشهير بهم في وسائل اإلعالم. 

لذلك كان علينا بدال من التعميم أن نتجه إلى التخصيص، وبدال عن الحديث عن التفرقة العنصرية والكراهية  

 نا أن نحدد الفئات التي تمارس التفرقة وتدعو إلى الكراهية ونحاسبها إعالميا، وإن أمكن قضائيا أيضا. علي

من ناحية أخرى، بدال من الحديث عن الحب والغرام كظاهرة عامة أو مشاعر إنسانية مترسخة بحكم  

وليلي وعنترة بن شداد وابنة  التقادم والثقافة، نتحدث عن العشاق بأخذ أمثلة كما تحدثنا في املاض ي عن قيس 

الدين   رجال  دور  عن  نتحدث  وسلبا،  إيجابا  املجتمع  في حياة  ودوره  الدين  عن  الحديث  من  وبدال  عبلة.  عمه 

وأقوالهم وتفسيراتهم وتأويالتهم. وبدال من الحديث عن الدولة ومسؤوليتها تجاه الشعب، نتحدث عن الحاكم، 

لتولي أهليته  ومدى  الحكم  إلى  جاء  األحداث    وكيف  عن  نتحدث  التراث،  عن  الحديث  من  وبدال  املسؤولية. 

 والشواهد والكتب ومن كتبها، وما حدث لها وكيف يجب علينا أن ننظر إليها ضمن سياقها الزمني واملجتمعي.

كلما كانت الكلمات واضحة وموجهة إلى قضايا محددة، كلما نما الوعي السليم في املجتمع، وكلما زاد الوعي  

م كلما أصبح أكثر تأثيرا على مواقف األفراد والحكام واملسؤولين والشعوب. وكلما اتضحت املواقف، كلما السلي

 زادت القناعات، وهذه من شأنها أن تؤثر في السياسات وأساليب العمل والتعامل مع كافة التحديات. 
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