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رأة الدوسكي ب حقيقة القلم ووجع ا

ـسرحي الدولي في دورته احلـادية عشرة الـتي أسدل الستـار عليهـا مساء اخلميس هرجان أوال ا فاز العرض الـتونسي-الكـندي (الشقف) بـاجلائزة الكـبرى 
في البحرين.

العرض مأخوذ عن فكرة للفنان التونسي الراحل عز الدين قنون وإخراج ابنته سيرين قنون واللبناني مجدي بومطر.
هاجـرين غير الشرعـي من دول مختلـفة داخل قارب صغير ركب ويتـناول رحلة مجـموعة من ا ويشتق العرض اسـمه (الشقف) من اللهـجة التونسـية الدارجة لكـلمة ا

يشق البحر باجتاه سواحل إيطاليا.
سرحي البحريني جمال الصقر. سرحي السعودي نوح اجلمعان واخملرج ا صري مازن الغرباوي وعضوية الكاتب ا تشكلت جلنة التحكيم برئاسة اخملرج ا

مثلـة التونسية ندى احلمصي عن دورها في عـرض (الشقف) واإلماراتي إسماعيل عبد الله عن سرح ذهبت إلى ا هرجان ست جوائز تميز فـردية في فنون ا ومنح ا
تأليفه مسرحية (البوشية) والسعودي أحمد األحمري عن تصميم سينوغرافيا عرض (تشابك) والكورية اجلنوبية هوان يو عن تصميم سينوغرافيا عرض (ذكريات).

مـثلـتان: ـزيعـل عن دوره في عرض (تـشابك) والـبحـريـني حسن مـحمـد عن دوره في عـرض (رماد في رمـاد) وا ـمثالن: الـسـعودي عـبد الـرحمن ا كمـا فاز بـجائـزة الـتمـيز ا
صوفيا موسى عن دورها في عرض (الشقف) واإلماراتية ديانا علي عن دورها في مسرحية (البوشية).
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ــرأة أم مــوسـى وعــيــسى الــعــلـم أن ا
ــرأة الـرجل ومــحـمــد وعــلي فـولــدت ا
وربت وأحـســنت الـتـربـيـة  ,ومن هـنـا
اضــاءات وفـضـاءات عــصـمت شـاهـ
ــرأة رمـزا الــدوسـكى الــذي يــعــتـبــر ا
للـحـيـاة والـتـضـحـيـة والـوفاء واحلب
واجلـمــال والـنــقـاء  ووقـوفـه بـجـانب
ــــرأة األم احلـــــبــــيــــبـــــة والــــزوجــــة ا
والـصـديـقـة واحملـبـة والـعاشـقـة لـيس
غريـبا فمـنذ خـمس عـاما وهـو يكتب
ـــــــــــــــرأة والــــــــــــــــسـالم عـن احلــب وا
فـالتهـميش والـترك والال مبـاالة ونبذ
ــرأة واضح فـي اجملــتــمع الــذكــوري ا
...عــصــمـت الــدوســكى هــنــا كــمــا في
ــرأة  يــئن قــصــائـــده الــكــثــيـــرة عن ا
ويــصـرخ ويــتـعــالى صـوت بــكـائه مع
رأة وآالمها ونـبذها ويقول في وجع ا

قصيدته " وجع امرأة " 
(( وجعك أيقظ خفية وجعي ..
فهل تدرك سالت أدمعي ....? 

شوقي لهيب احرق جفني 
وبح ندائي فهل تسمعي ....?  

من كأس خمري أسقيك 
وإن كان في شفتيك مصرعي )) .

 مــا الـســر لـدى شـاعــر يـكــتـوي  يـئن
ويصـرخ ويدمع عـينـيه ...وكأن الـكون
لـهمة كـله خلق ألجل امـرأة القديـسة ا
 الـعطـوفة  الـصادقة ,فـهو كفـيل بان

يرسم األحالم من خصالت شعرها 
((من خصالت شعرك أرسم األحالم

لم يرسمها أي رسام 
من حاجبيك أطرز أقواسا

ترميني بأقسى السهام 
من رمشيك أظل ظالال

من برد الشوق والهيام 
من عينيك أبني بيتي

يـبـدو عـلى مـر الـزمن ستـخـلـد أفـكار
وكــلــمــات األديب الــشــاعـر عــصــمت
شـاهـ دوسـكي ألنه يـعي من حـوله
األشـيــاء بـدقــة اجملـهـر ويــكـشف عن
مكـروبـات العـقد واجلـراثيم الـفتـاكة
بقلم ونصل ومبضع جراح ماهر في
بـنــيـة اجملـتـمع واحلــكـام الـفـاسـدين
الــذين يـنــهـكــون شـعــوبـهـم بـالــفـقـر
واجلـهل وإشعـال احلروب الـداخلـية
واإلقــلـيــمـيـة وخــلق الـعـنـف والـقـتل
والفسـاد واجلهل والـفقر والـتهـجير
ـدن واألدهى والـتــشـريـد وتـخـريب ا
من ذلـك خـراب اإلنــسـان ونــخـره من
الـداخل وإشـاعـة الــفـسـاد والـدعـارة
بـدال من االهـتــمـام بـاإلنــسـان ورقـيه
بــفــتح اجلــامــعـــات ومــراكــز الــعــلم
واالهــتــمــام بــالــزراعــة والــصــنــاعـة
والـتكنـولوجيـة احلديثـة حيث يكون
ــســـؤولــون األوائل االهـــتــمــام هم ا
ـواطن حـيث يـكـون هـذا األخـيـر " بـا
سـؤول " خادما واطن " سـيدا و" ا ا
له وبــذل كل مـا يــسـتــطـيع لـالرتـقـاء
بــاإلنـســان ألن اإلنــسـان هــو احملـور

إضـافــة إلى بـنــاء مـسـاكن والـهــدف 
نــــظـــيــــفــــة وفــــتح طــــرق حــــديــــثـــة
ـــواصالت الــتـي تــعــتـــبــر الــيــوم وا
شــريـــان احلـــيـــاة  بـــاإلضــافـــة إلى
االتـصـاالت بـدال من هــجـرة الـشـبـاب
بــلـــدهم  واالهـــتــمـــام بـــالــكـــفــاءات
الـعـلـمـيـة واجلـامـعـات كـمـا أسـلـفـنـا
والـــتــوجه نـــحــو ثـــقــافـــة ســلـــيــمــة
ـســرح الـهـادف  وال والــسـيــنـمــا وا
ـتــســولــ الـذين مــلــئـوا نــســمع بــا
واالهـــتـــمـــام بـــاأليـــتـــام الـــشـــوارع 
واألرامل والـــعـــجـــزة...ومـــكـــافـــحـــة
الـــتــــشـــرد بــــبـــنــــاء دور إليــــوائـــهم
ـــثــقـف ومــراكـــزهــا واالهــتـــمــام بـــا
الــثــقـافــيــة ....نــصل ومــبـضـع وقـلم
عـــصـــمت شـــاهـــ دوســـكـي مـــاهــر
مسؤول.. حينما يعري بعض األقالم

..
((قلت له : لم ال تزورني 
قال : أنا قلم خروف  !!

ن يكتبون  أخاف 
قلت : أبحروف تسترزقون ? 
قال : نحن ميليشيا احلروف 

أقالمـــنــا تــهـــيم في كل واد كـــقــطــيع
اخلرفان 

من زرع فاسد  يأكلون  )) .
ويقول القلم ماضيا ..

((ال استه بقلم 
وال اقــــصــــد قــــلم  لــــكـن ابــــحث عن

اإلحساس 
ابحث عن فكر ال يخاف 

وال يحتاج لسوط جالد وحراس 
ابــحث عن وطـن يــســمــو بــاحلب وال

يقطع األنفاس 
وال يجوب ب األوطان زاهيا 
ثم يعلن الوهن واإلفالس )) .

الـشاعرعصـمت شاه دوسـكى أمير
يـغـنى بـالـكـلـمـات والـوعي الـعـصري
ــعــذبــة  إمــبــراطـور واإلنــســانــيــة ا
الكلمة احلرة ...وأغنى أغنياء النفس
ب أمـراء الـباطل والـسـحت احلرام
وحــكــام الــرعـب والــنــهب والــفــســاد
وقطع الـرؤوس وفـتح الـسـجون وكل
ـهجور دابـر خيـر لإلنسـان والوطن ا
والـبــشـاعــة واخلـوف والــرعب ديـدن
حكام اجلور والظلم وسرقة بيت مال
الـشــعب وخـزائــنه جـبــروتـا وظــلـمـا
وعدوانـا ....حتية لنـقاء روح عصمت
وامـــتـــشــــاق قـــلم وســــيف وســـكـــ
ومــبــضع جــراح مـاهــر / يــلـيـق بـكم
عــصــمـت الــدوســكـي في الــتـــحــلــيل
والــبــنــاء واحلب واإلنـســانــيــة الـتي
بـدت بـالـنـضـوب في حـنـايـا الـصدور
ـة اجلائرة في بلدانـنا اجلريحة الظا

...
  من أكثـر اخملـلـوقات الـتي تـقع على
رأسها الظلم في مجتمعاتنا الشرقية
ــرأة الــتي تـتــلـقى الـذكــوريـة  ,هي ا
الـضـربــات واألوجـاع والـلــعـنـات مع

بيتي تركته ب الركام )) .
ـرأة تـدرك أن الـرجل مـعـسول ولـكن ا
نع الكالم فـهي تـرفض بـغـنج ودالل ا

وصال .
(( قالت ال تتعلق فـيا أيها النبيل .. ))

وهــو هــنـا حــائــر عــلــيل والــدوسـكى
ضى غير آبه لـردع وهو طفل يسير

ويقول :
(( عدت طفال ب أحضانها 

كطفل يتيم يبحث عن دفء جليل ))
ـــرأة احــتــلـت قــلب الـــشــاعــر فــان وا

صرخت كأن جنوم السماء تسقط 
((  دمروا مدينتك  بأسلحة الغباء

حــطــمــوا ذكــريــاتك وأصــبــحت حتت
الرماد هباء

جـــربــوا كـل اخلــنـــاجـــر والــســـيــوف
والكبرياء

وعـنــدمـا صـرخـتي سـقـطت جنـوم من
السماء )) . 

فــتـحــيـة لــعـصــمت دوســكى في غـزله
وحـزنـه وصـرخــاته فـي فـضــاء احلب
والوجود والـغناء  فب حـقيقة القلم
ـرأة جــســد مـلــحـمــة فـكــريـة ووجع ا
حـســيــة إنـســانـيــة  بــدعـوتـه لـســمـو
وارتقـاء بـالـقـلم احلـقـيـقي واالهـتـمام
ـرأة الــتي تــعــتـبــر روح احلــيـاة  بــا
وهــذا نـادرا مـا نـراه في هـذا الـعـصـر
الـذي يتبجـح ويعلن بال مـسؤولية إن
هــذا الـــعـــصـــر هــو عـــصـــر احلـــريــة
ـقــراطــيــة وحـقــوق اإلنــسـان  والــد
كـلـمـات وشـعـارات فـقط لـتـدمـيـر روح

اإلنسان ووجوده على األرض . 
 ××××××××××××××

ـقاطع الـشـعـريـة : صـحيـفـة الـفـكر  ا
ومفكر احلر
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إنعام الشيخ عبود:

ـوذجا ثـابـتا , الـرؤيـا وهذا ال يـتـبع 
طـبـيـعي إذن أن تـكـون قـصـيـدة الـنـثـر

غير ثابتة الشكل ..
{ كـأنـعام الـشـيـخ عبـود اإلنـسـانـة الى اين
سـتصـلـ بـشـعـرك ومـا هي مـديـات احلـياة

إنعـام الـشيخ عـبـود شاعـرة بصـرية
تـــكـــتب قـــصــيـــدة الـــنـــثــر ,دبـــلــوم
ريـــاضـــيـــات رســامـــة ومـــحــررة في
مـنـتدى أدبـيـات الـبصـرة لـها مـنـجز
وهـو ديــوان شـعـري )إلـيك أنـتـمي (
وديـوان مـشـتـرك مـع شـعـراء بـغـداد
والـبــصـرة (جـذوة احلـروف),ديـوان
مـشتـرك مع شـعراء الـبـصرة تـزامـناً
ـــربــد واآلخــر حتت مـع مــهــرجــان ا
الــطــبع  ,لــهـــا مــشــاركــات في عــدة
أمـسـيــات الـتـقــيـنـا بـهــا فـكـان هـذا

احلوار معها.
{ أنت تكـتـبـ قـصيـدة الـنـثر ,هنـاك من
يـتهـم قصـيـدة الـنـثـر أنـهـا مـجـرد خـواطر
ــسـتــوي قــصــيـدة شـخــصــيــة وال تــرقي 

التفعيلة فما رأيك في ذلك ?
- احلـــديث عن نـــوع الــقـــصـــيــدة ال

يــشـغـلـني وال أهـتم بــالـتـصـنـيـفـات 
تسـتـوي النـصوص عـنـدي  عمـودية
وحـرة .. ال مقـيـاس للـحـكم علـيـها إال
شــعـريــتــهـا ومــا تــضـيـف لـلــمــدونـة
الــشــعـريــة .. والــشـاعــر تــخـتــلج في
ا نفـسه هواجس وأفكـار يترجـمها 
يــراه مــنــاسـبــا وأبــلغ في الــتـعــبــيـر
وإيصـال الفـكرة .. ال عبـرة للـشكل إذ
هو خاضع للدفـقة الشعورية التي قد
يقـع التـنفـيس عنـهـا في بيت شـعري

أو سطر شعري أو جملة ..
 لذلك ال أنـخرط فـي القـول بأفـضلـية

صنف من آخر .
رأة رأة في الشعر ملهمة فمن يلهم ا { ا

الشاعرة ?
رأة ملهمة صحيح .. حبيبةً وأمًّا - ا
ومـناضلـةً وكانت والزالت مـدار شعر

الـغزل والـوطنـيات واألخالقـيات ,أما
ـــرأة ? فـــســـؤال يـــوحي مـن يُـــلـــهم ا
بــالـفــصل حــسب اجلــنس وهــذا فـيه
ـرأة شـأنـها تـعـسّف عـلى األدب .. فـا
كن أن تكـون شاعرة شأن الـرجل ال 
إال إذا كـــانت تـــمــتـــلك أداة الـــقــول (
الـلغـة ) ولهـا رؤيا تـعيـد بهـا تشـكيل
واقـعـهـا وفق مـا تـراه هي ال كـمـا هو
مـــوجــــود  فــــاإللــــهـــام ولــــيــــد رقـــة
اإلحساس وعمق النظرة إلى الوقائع
ـا يُــعـيـد واألشـيــاء والـعـمـل فـيـهــا 
بـــنــاءهــا .. وهــذا طــبـــعي ال يــســمح
ـرأة والـرجل .. هـو بـالـتـمــيـيـز بـ ا

فقط مرتبط بدرجة الشاعرية
رأة والـفتاة الـبصرية في {  هل جنحت ا

طرق أبواب األدب ?
- لــلـبـصــرة مـوقـعـهــا في األدب مـنـذ
ــدرســـتــهــا الـــقــد  واشـــتــهـــرت 
رأة الـبـصـرية الـلـغـوية وأدبـائـهـا وا
انــخـــرطت في احلـــيــاة الـــثـــقــافـــيــة

واحتلت مكانة محترمة .
{ يقال بان قصيدة النثر جنس شعري ال

يعرف االستقرار
- أن الــنص ولــيــدة دفــقـة شــعــوريـة
وتملك أداة القـول وقدرة على تشكيل

دون الشعر ? 
 -ال غاية يـنتهي إليهـا الشعر  حتى
نــقـول إنـنـا وصـلـنــا أو الزلـنـا نـسـيـر
نحـو غايتـنا .. الـشعـر نفس به نـحيا
ونتعامل مع احلياة .. وال أرى سبيال

إلى التوازن عندي دون شعر..
ـــثـــقـــفــة ـــرأة ا {  مـــا هـــو رأيك بـــواقع ا

العراقية باخلصوص? 
 -نــعــيش في مــجـــتــمع مــتــحــجــر 
مـصيبـته في القائـم على الـثقافة ..
ـرأة مــازالــوا يـعــيــشــون بــعـقــلــيــة ا
رأة رغم والرجل وال يقبـلون بتفوق ا
أنهم يعايشون تميزها في كل مناحي
احليـاة فينـضاف ذلك إلى كل صنوف
الــقــهـر الــذي تـعــيــشه الـعــراقــيـة من
اإلهـــانــة إلـى الــزواج الـــقـــســري إلى
اجلـحـود والتـمـيـيـز ولك في مـا حدث
ـــــربـــــد مــــثـــــال عـــــلى ذلك .. إذ في ا
اجتـهـدوا في إقـصاء الـشـاعرات دون

وجه حق ..
{  لـنــتــكــلم عن ديــوانك الــشــعــري (إلـيك
انتمي) مـا االفكـار الرئـيسيـة التي يـحمـلها

هذا الديوان ?
-الـــفــضل كـل الــفـــضل  بــعـــد الــله 
للـشعر الـذي مكـنني مـن أن أكون ب
مـحـبي األدب .. الـفـضل للـكـلـمـة التي
مـكـنـتـني من الـوجـود في هـذا الـعالم
رأة التي عانت الكثير اجلميل  أنا ا
وسكنها الوجعُ  وَجعُ احلربِ ووجعُ
الــشـهــيـدِ ووجعُ َ الــتّـهـجِــيـرِ  ووجعُ

رضــيعٍ تـنــطـفـئ شـعــلـتـهُ فـيــعـيش
ذاويــا شــاهـدا عــلى عــذاب أجــيـال
احلـرب  شــاهـدا عـلى مـعـانـاة أمّه
أقول مـا كان يـدور في خـلدي يـوما
ّنْ يُالزم الـكـتـابـةَ وبـهـا أن أكـون 
يُـعْـرفُ لـوال تـكـالبُ أعـوانِ الـدمارِ 
وغــدرُ الــزمــانِ  حـــتى " تــكــسّــرت
الـنضـالُ عـلى النـصـالِ " كمـا يـقول
ـتـنــبي وكـان البـدّ مـن سـبـيلٍ إلى ا
ِ الــذاتِ بِــتـرســيــخــهـا في حتــصـ
جـذورِهــا لـتــثـبتَ أمــام الـعـواصِفِ
ولـيس أقـدَرُ من الـقــراءة والـكـتـابـةِ
عــلى امــتالكِ مــآبه نــكــونُ .. فــكـان
احلــرفُ رفــيــقي فــكــتــبتُ ووجــدت
الـسبيل إلى الـنفسِ .. فإلـيه أنتمي
 يجـذّرُني ويُـترجم انـتـماءاتي إلى
وطني  إلى موطني  إلى أحبتي 
إلى ذاتـي وإلـى كل مــــــآبـه أحــــــقق
مـعـنى وجودي .. ومـنه كان عـنوانُ
ديـواني األولُ ( إلـيك أنتـمي ) وهو
مجـموعة أنّاتٍ و دَفـقاتُ بوحٍ كانت
مُـــلــكي قــبل أن تـــصل إلى الــقــار
وصـارت مُـلكـا له .. ولـيس لـي قول
فـيــهــا اآلن أكــثــرُ من قــول الــقـار

متذوقا كان أو دارسا ..

عصمت شاه الدوسكى 
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نزهة اجللساء في اشعار النساء

ومــغــنــيــات في الـــدولــة الــعــبــاســيــة
واالمويـة وغرنـاطة وآخـرهن الشـاعرة
ــعـروفــة بـاخلــنـسـاء أخت الـعــربـيـة ا

صخر الذي قالت فيه:
يذكرني طلوع الشمس صخراً 

واذكره لكل غروب شمسي
فولوال كثرت الباك حولي 

على أخوانهم لقتلت نفسي
ـدح والـثـناء وأن شـعـرهن يـتـصـف بـا
عانات االجتماعية واحلزن والرثاء وا
صـري الكبير عباس وقد قال االديب ا
مـحمـود الـعقـاد فـيهن ( ان االسـتـعداد

للشعر نادر وانه ب النساء ألندر)
وان شــعـر الــنــسـاء في تــلك الـفــتـرات
يـــعـــكس صـــفـــاة من احلـــيـــاة عـــبـــرا
ودورســــا وعـــبــــرا وضـــروفــــا أخـــرى

يـشـتـغل الـكــاتب والـبـاحث األسـتـاذ
ـعـاضـيـدي في هذا نـاصـر مـحـسن ا
ـرأة ومـكـانـتـهـا الـكـتـاب عــلى دور ا
الــثــقـــافــيــة واألدبــيـــة في اجملــتــمع
الــعــربي الــقــد وهل كــان الــشــعـر
حـصـراً على الـرجـال والـغنـاء حـكراً
عـلى الـنـسـاء?. فـأعـتـمـد الـكـاتب في

كـتــابه هــذا عــلى بــعض الــشــاعـرات
ـــات في عــصــر ــغـــنــيــات الـــقــد وا
اجلــــاهــــلــــيــــة والــــعــــصــــر االمــــوي
والـــعــــبـــاسي واالنــــدلـــسي وأواسط
القرن الرابع الـهجري وقد تناول في
هـذا الكـتاب اشعـار بعض الـشاعرات
ن كــتــ الـشــعــر في تــلك الــفــتـرة

لوك واالمراء وان وعاصرن بـعض ا
قسما منـهن كن جواري ومغنيات في
ــلـــوك وقــد كــان قــصـــور االمــراء وا
شــعــرهن يــنـطــوي عــلى مــدح هـؤالء
والـتـغزل بـصـفـاتهم وشـجـاعـتهم في
احلـروب ومــنــهن الـشــاعــرة عـائــشـة
الـتـيـمــوريـة وديـوانـهـا الـذي اسـمـته
(حلـبة الـطراز) والـشاعـرات أم العال
ـعـتـصم بـالـله وأم وام الـكــرام بـنت ا
الــســـعــد الــقــرطــبـــيــة وبــوران بــنت
احلـسن بن ســهل واسـمـهــا خـديـجـة
وحـمــامـة بـنـت عـبــد الـله الــبـصـري
وثـواب بـنت عــبـد الـلـه احلـنـنــظـلـيـة
وحـــفــصـــة بـــنت الـــركـــوني وشـــمه
وصـلية ومنـهن شاعرات وجواري ا
مـــغــنـــيــات مـن االنــدلس وشـــاعــرات

رأة الـشـاعرة مـخـتلـفـة وان معـانـاة ا
كـانت شـاقة ومـقـيـدة بسـبب الـعادات
ـهيمنة والـتقاليد الـقبليـة اخملتلفة وا
على كافـة مناحي احلياة االجـتماعية
احملــاصـــرة بــالــتــقـــالــيــد والــعــادات

العشائرية.
ـــرأة كــــانـت تـــخــــاف مـن هـــذا وان ا
الـوضع االجتمـاعي الذي يراقـبها في
كل مـكـان لـهـذا عــمـد الـكـاتب في هـذا
الكتاب الى اظهار اشعار هذه النساء
غـنـيات مع والشـاعـرات واجلـواري ا
شـعـر الرجـال وهـذه حـقـبـة من الزمن
اضي والذي سيتصل باحلاضر في ا
مـنــطـقـة أخـرى مـشــرقـة اكـثـر من ذي
قـــبل وهــــذا الـــكــــتـــاب هــــو أطاللـــة
ـرأة الـعـربـيـة تـاريـخـيـة عـلى شـعـر ا

ومــسـيـرة احلـيـاة األدبـيـة الى جـانب
الرجل ودورها ومكانتها الثقافية في
اجملـتمع الـعـربي وتـطوره . والـكـتاب

يـحــتـوي عـلى ( (121صــفـحـة من
توسط  القطع ا
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