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(سكرة الصـمت) اجملموعة الشعريـة البكر للشابـة زهراء جواد الوائلي والصادرة
عن دار الهـجان للنشر والتوزيع  وبواقع  96صفـحة  بداية العتبة حتمل مفارقة
(سكـرة الصـمت) هل هـذه السـكرة الـتي تأخـذنا كـنوبـة ضـحك هسـتيـري نطـلقـها
ــكن االفـصـاح عـنـهـا فــنـطـلـقـهـا بـصـمت ? هل هي سـكــرة جـراء صـمت قـاتل ال 
بـلحـظـات تـأمل خرسـاء  هل هي سـخـريـة من نوع خـاص او تالعب سـيـكـولوجي
يجـمع مـا بـ سـكرة االنـا  وصـمت االخـر  ام هي سكـرة االنـا وصـمتـهـا مـعاً 
العـنوان مـدعاة لـلـتأويل وهـو امر مـطلـوب في كتـابة الـنصـوص  سواء الـنثـرية ام
حــتى الـنــصـوص الـتـي تـتـأرجـح مـا بـ الــسـرد والــشـعــر  هل سـكــرة الـصـمت
ـاذا تضع زهـراء جتنـيس (نـصوص) وهل عـبارة (نـصوص) نـصوص شـعـرية?  
مــفـردة تــدل عــلى الـتــجــنـيـس اصالً? هل هي نــصـوص تــتــأرجح مــا بـ الــسـرد
ـقاصـير  زهـراء اعرفـها شـابة تـصدر الول مرة واخلـواطر والـنثـر والتداعـيات وا
مـجـمـوعة شـعـريـة  وهذه طـبـيـعـة الكـتـابـة لـدى االديبـات الـشـابـات  االنطالق من
ـراة واالرهـاصـات الـسـيسـولـوجـيـة  وبـالـتالي االبـعـاد الـتي تـتـحدث عن حـقـوق ا
بـعض االحيـان حتـتـاج القـصـيدة تـشـعـر وكأنك امـام مـحـاكمـة لـذكوريـة اجملـتـمع 
اجلانب الـتـحـريضي وحـتى االنـتـقادي  وهـو مـا تـفعـله زهـراء مـنذ الـوهـلة االولى
جملمـوعتها في نصها االول (فصلية ص 7) وكذلك زهـراء كامراة شرقية وشاعرة
مـبـتدئـة (كـمـشوار) ولـيس فـنـياً  اذ تـلـعب عـلى مـستـوى الـقـناع في الـشـعـر على
ـراة الـشـرقـيـة خــصـوصـيـات حـديــة  تـتـعـلق بـاالنــا  وتـارة اخـرى في مـسـائـل ا
وتشـكالتهـا الـبيـولوجـية واالجـتـماعـية في احلـيـاة كمـا في قصـيـدة (ليـلي كرسي
شـاغر ص  8 )زهـراء هـنـا تـصـدر لـنا الـغـرف احلـمـيـمة كـانـهـا جـدران سـجون 
راة هـنا (مـثل فأرة) هل ـراة الشـرقيـة خاللـها طـقوس الـندم بل تـكـون ا تـمارس ا
احـسـنت زهـراء الـتـشـبـيه في هـذه اجلـملـة الـشـعـريـة!!! هي تـمـارس كـذلك االدانة
ـراة الشـرقيـة احلاضرة فـردات النـاقمـة بقـناع ا لـلرجل الـشرقي من خالل هـذه ا
راة الـتي يـبـدو انهـا تـعاني مـن مشـاكل جـمة مع بقـوة في هـذه اجملـموعـة  هـذه ا
راة افتراضيا بكرسي يشرب الكالم وال يثمل كما (االخر) االخر الـذي تستبدله ا
في القصـيدة االخيرة ذاتها  وفي مقاصيـر زهراء ثمة مفارقة وادهاش جميل من
قـبــيل نص (سالح اخـيــر) (يـبـاع اخلــصـر ...قـد ...في زمن الــقـحط ...لــيـشـتـرى
سالحُ ...يقاتل به جـيش اجلوع) والرموز كذلك تمـتد على طول نصوصـها ولكنها
ـرجـعيـة اجملـتمـعـية والـثـقافـية رمـوز دالة غـيـر متـكـلفـة تتـعـامل معـهـا زهراء وفق ا
خـمرة الـتعـاسة لالنـسان الـعراقي  اذ ان الـسلـطة في هـذه اجملمـوعة هي خـمرة 
تهر وفق التشاكل مع بيئته التي هي تشظي وا التي تنـزل البالء على االنسان ا
يز زهراء انـها لم تفرط كثيراً بـاناها او التقوقع الذاتي االخرى تنـفر وجوده ما 
الـوجـداني في نـصـوصـهـا  عـلى غـرار الـعديـد من الـشـاعـرات الـشـابـات الـلواتي
يزها قرات لهن  زهراء خرجت الى العالم  موضوعياً في نصوصها  وهو ما 
ويـجعل نـصوصهـا الفتة بـعض الشيء عـند الـقراءة وكأنك في مـجمـوعتهـا ال تقرأ
ـراة كثـيـمة طـاغيـة ولـكنـها ذا بـعد داللي المراة في مـقـتبل الـعمـر  رغم حـضور ا
ـطـروحـة  في عـنوان ـوضـوعـات ا واضـح توظـفه فـي نصـوصـهـا حـسب الـثـيم وا
قـصيـدتها (سـكرة الـصمت) الـتي هي عنـوان اجملمـوعة  سـاحصي لـكم ما كـتبته
ـستـديـرة / حانـتك الـكبـرى/ لم تـدر لنـا / في بـئر زهراء من مـفـردات (الـطاولـة ا
الغيب/تـتأكل ايامنا حسرات /وانت تقف كظلٍ/هاجمته غربان شرهة/ مندل امي
ــســاء/ كي اصـدق قــولك/مــلـلـت دور شـاهــدة الـقــبــر/لـقــمـة الـضــائع/ ســخـام ا
فردات تعـبر سيكولوجيا على ان زهراء تكتب نهزم) هذه ا سائغة/مـنحتني دور ا
وفق الـقـراءة الـسـيكـولـوجـيـا بنـفس مـحـتـدم على الـواقع واالخـر  نـفس يـنـتقم من
ـتـمـفـصل في هـذه الـعـوالم الـتي حتـاكـيـهـا افـتـراضـيـاً ولـكـنـهـا مـتـرسـخة االخـر ا
ـاطاً نتناسل ومنطبـعة في ذاتها /االنـسانية  وذاته الـشعرية  زهـراء ترى اننا ا
ـعمـورة  لغـتنـا مبـهمة ( في عـالم يدب الـى حتفه وجوه تـتشـابه نسـير عـلى هذه ا
...يـجـر وراءه جـثـامـ تـغص بـالـصـمت نـتـنـاسل نـحن وجـوهـاً بـال افواه ص15)
زهراء هي االخرى لم تـنجر وراء هذا التـحريض وانتقاد االخـر بل حتضر روحها
الـشفـافة في بعض نـصوصهـا كما في مـشوهون ( ايـها الصـيادون ...ال تتـحدثوا
امة ص (20وكذلك لنـا عن احلب وكل يوم تزرعون نـائحة في عش لعـصفور او 
في نص (ابــتـكـر االحالم ص 21 )فــكـرة الــتـداعي والــسـؤال تـهــيـمن كــذلك عـلى
اجملـموعـة  وكذلك منـاجاتـها الـشعـرية التي تـأتي عبـر مخـاطبـة الرب (يا رب ...)
تـكـررت كـثـيراً في مـجـمـوعـتهـا وهي جـمل اصـبـحت االكـثر تـداوالً في الـنـصوص
ـغـايرة واجلـرأة بالـطـرح ومحـاولة كـسر النـثريـة وبـخاصـة لدى الـشـباب  بـفعل ا
ـنـاجـيـات عـبر مـخـاطـبـة الرب االسـتـخدام لـلـمـفـردة والعـلـو واسـمـاع االخـر تلك ا
باشـرة في النـصوص الـشعـرية وهـو ما تـفعـله زهراء كـثيـرا في هذه اجملـموعة بـا
مـصـرع فــراشـات) هل يـثـيـر االدهـاش هـذا يـا ـوت الـهـة ا كـمـا فـي نص (عـانس
ـفـردة قـنـاعـاً زهـراء ? ولـكن بــبـعـضـهـا حتـاول زهــراء ان تـصـنع من خالل هــذه ا
وت) ( ـثـال  كـما في (الـهـة ا يـخص االخـر  يخص ربـاً ارضـيـاً  ال ذلك الرب ا
حـ يـكون االربـاب عـاطـل عن الـعـمل....يـنـشغـلـون بـالتـخـطـيط لـقتـلـنـا في اقرب
فرصة ص31) وكذا حتضـر مفردة اخلمر والـثمالة بقـوة في هذه اجملموعة والتي
تـدل رمزيـاً عن غيـاب الوعي والـتيه  والـذوبان في خـلجـات الوجـدان والعـاطفة او
شكالت كافـة  وتكرارها وظيـفيا مبرر في وبـوء با حتى الهـروب من هذا العالم ا
ة بحياة شـفافة اكثر ة حـا اغلب تلك النـصوص فزهراء في مـجموعتهـا هذه حا
نـصاعة  حـياة كـأحالمهـا النـرجسـية  احالمـها الـتي تشـبه صبـاحاتـها االولى 
وهـذا مــا جتـسـده في نص (صـدأ الـسـعـادة ) زهـراء اشـعـر بـانك حتـتـاجـ الى
االف االقـدام لـتـهـربـ من هـذا الـعـالم ولـيس لـقـدمـاَ اخـرى  مـن هـو الـسـجـ يا
ـتـشـظي حـولك  االنـسـان (الـقـنـاع) احلـاضـر بوجـدانك  زهـراء  انـا االنـسـان ا
نـصـهرة بـهـذا الوجع الـيـومي  ام االخر بـتـمظـهـراته كافـة  حـتى تبـريرك ذاتك ا
لـلخطـايا يا زهراء فـهي بلمـسة دالة  تتـحول شعـريا الى انتقـادية عالـية  كما في
ـشتعلة بغى فتـبيع القبالت ا (بـائعة الهوى ص..... 38تلك الراهـبة تفتح ابـواب ا
راة  لتوقـد النار حتت الـقدور الباردة) زهـراء تصدر االفـكار شعـرياً عبـر قناع ا
ذات الـشـاعــرة  انـا زهـراء  تـلك االنـا الـواقـفــة ازاء هـذا الـكـون  الـعـالم  الـذي
يـتسـاءل عن ماهـية هـذا القنـاع الذي يـشبـه كثيـراً ظالل االنـكسار  فـهي (الـتمرد
في مـحـيـا الـصــمت ولـست خـرسـاء ....احلـقـيــقـة حـ يـسـتـبـد الـوهم .....ص45
السائرة بال تنكر .....تطير في فضاء اخللود ...حتيل السراب والضباب ماء....
ـمــنــوعـات ص 46) وكــذلك الســقي شــجــرة الـسالم وعــطــاشى احلب في زمـن ا
توظف زهراء مـفردة (العري) بكـثرة وعبر اشتـغاالت داللية متـنوعة  وهي حتضر
كذلك بـقـوة في فضـاء تأثـيث جمـلهـا الشـعـرية ضـمن هذه اجملـموعـة التي تـخاطب
كن قراءة هذه اجملموعة دون احلديث وال  فيهـا االخر كثيراً او تتظاهر علـيه بها 
عن الصور الشـعرية التي حتـفل بها  فهي تـعتمد في بنـائها على مـقاصير تومئ
ـفـارقـة ـشـهـد من خالل ا داللـيـا عــبـر الـومـضـة الـشـعـريـة اخلـاطـفـة الـتي تـثـري ا
واالدهـاش  كـمـا في (حـلم لـم يـنتـه بـعد ص  54) وزهراء نـاقـمـة في نـصـوصـها
ـفــرطـة لـفـكـرة الـوطن  فـهي تــبـحث عن وطن لـلـفـقـراء ـثـالـيـة ا حـتى عــلى فـكـرة ا
واالنـســانـيـة ولـيس وطـنـاً لـلـشـعـارات كـمـا في نص (كـذبـة وطن ص 57ووطن ص
وبعض نصوص زهراء بصراحة صادمة  قراتها القراءة االولى سطحياً لم 60)
عانـي اخملبئة الـتفت لعـدة امور في نصـياتهـا وها انا في قـراتي الثانـية اكتـشف ا
خلـف هذه الـنـصوص  نـصـوص اكبـر بـكـثيـر من جتـربـة اولى يا زهـراء  مـعاني
ا يحدث في هـذا الكون  احاطة شـاملة في حقائق محمـلة بدالالت ورمزية تـومئ 
كونيـة والم مستشري على طوال االنسانية  زهراء تخشى الظالم  والليل  فهي
تشكلـهما على انهما الضـيف الثقيل الذي يختلس الـنظر لطموح واحالم الفقراء 
دن الـغافية عـلى الوجع اليومي  وال يـنفع معهـا ان نضيء الشموع وال في هذه ا
وت حتى قـرع االجـراس  فـاينـمـا توجـد تـلك السـعـادات ثمـة من يـتربص بـهـا  ا
اللذيـذ الذي يهدم كل هذه الـصور ويحيلـها الى سد وماض وحيـنها ال ينفع ان
يقول اي نـعم ال ينفع ان يقول اي شيء عن الـعين وال الـثمالة وال احلرب الـلعينة
وال الـشفـتان  فال فـرق ان تضع بـاقة الـزهور عـلى مائـدة او على قـبر فـقد فضت
بـكـارتـهــا تـاركـة عـشــرات االيـتـام الـرحــيق.ايـنك ايـهــا الـنـحـر
الــدافئ تــعــال ومــارس لـعــبــة الــفــنــاء....زهــراء مــجــمـوعــتك
تعـة ومشوقـة وتستـحق الوقوف عـندها مـلياً  (نصيـاتك) 
شـخـصـيـاً ابـارك لك هــذا االبـداع والـشـعـريـة  وهـو بـادرة
خـيــر تـبـشـر بــاديـبـة مـتــمـكـنـة مـن لـغـتـهــا وصـورهـا وبـنـاء

نصوصها.
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اكـد رئـيس الــتـحــريـر وصـاحب
ستقلة امتياز اجمللة الـفصلية ا
(الــســـيــنـــمــائـي)  الــتي تـــعــنى
بـشـؤون الــسـيـنـمـا سـعـد نـعـمـة
وجـود حـراك سـيـنـمـائي عـراقي
متـمـيز في ظل اصـعب الـظروف
الــتي تــمـر بــهـا اي ســيـنــمـا في
العـالم  مـشـيـرا بـكلـمـة الـبـداية
التـي جاء عنوانـها (السـينمائي
والـثقـافـة السـيـنمـائـية ) الى ان
ظـــهـــورمـــجــلـــة ســـيـــنـــمـــائـــيــة
متـخصـصـة تسـلط الضـوء على

هـــذا احلــراك وتـــنـــقل لــلـــقــار
ـــتــخـــصص وغـــيــر الـــعـــراقي ا
ــتـخـصص مــايـجـري في عـالم ا
الـسـينـمـا اليـوم مـحلـيـا وعربـيا
يـا لهـو امر ضـروري ومهم وعـا
ـناسـبة جدا  واكـد في كلـمته 
صدور العدد االول من اجمللة ان
الـــســـيـــنـــمـــا هي بالشـك اكـــثــر
الفنـون شعـبية لـدى النـاس كما
انـهـا جتمـع كل الـفـنـون تـقـريـبا
لـــذا االهـــتـــمـــام بـــهـــا ضــروري
وضـــروري جــدا  والـــســيـــنــمــا

الـــعـــراقـــيـــة رغـم كل الـــظـــروف
الــصـعــبـة الـتـي تـمـر بــهـا ورغم
غــــــيــــــاب الــــــدعم احلــــــكــــــومي
ـؤســسـاتي لــهـا اال انــهـا في وا
السنوات االخـيرة وبهمة شباب
الـسـيـنـمــا اسـتـطـاعت ان تـثـبت
ــيـا في حــضــورهـا عــربـيــا وعـا
هرجانات السينمائية مختلف ا
في الــعـالم  وخـتم نــعـمـة كــلـنـا
امل ان جتـد اجملـلة طـريقـها الى
كل مـهــتم بــعـالم الــســيـنــمـا في
الـعراق وخـارجه وان تكـون عند

حسن ظن اجلميع .
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وتضمن الـعدد االول ملف العدد
والتي جاءت عـناوينها  –نوزاد
شيـخاني .مـهـندس مـدني عشق
الـسـيـنـمــا وقـراءة في مـهـرجـان
الـــفــجـــر الـــســيـــنــمـــا الــدولي
والـــســيــنــمــا االيــرانــيــة تــاريخ
وحتـــــديــــات  كــــذلك بـــــحث في
مـفــاهــيم الــتــطـهــيــر الــتــغـريب
والـتـمــاهي لـلـمـشــاهـد في فـيـلم
الـبائع للـمخرح اصـغر فرهادي

وايـضـا الـسـينـمـا االيـرانـيـة من
ــيـة  ونـقـرا ـهـادات الـى الـعـا ا
ايـــضـــا حتـت عـــنـــوان ضـــفــاف
سينمائية تداعيات حركة الفيلم
الـــعــراقـي  وفي ذكــرى رحـــيــله
العاشرة عنـونت اجمللة (عبقرية
( كان في افالم يوسف شاه ا
وكـــتــبت اجملـــلــة عن الـــقــضــيــة
23لـــزيــاد دويـــري اطاللـــة عــلى
سكوت عنه ن ونطالع في عدد ا
اجمللـة فـيـلم مـكـتـوب لـلـتـونسي
عـــبـــد الــلـــطـــيف كــشـــيش حتت
عنوان شخصيات هشة وكاميرا
تــصـــطــاداالجـــســاد الـــعــاريــة 
وكـتــبت اجملـلـة عن االشـتـغـاالت
االخراجيـة لدى اخملرج العراقي
مـحـمـد الـدراجي  ونـقـرا بـغداد
مـن خالل مــوشـــور الــســـيــنـــمــا
واالفالم  ونقرأ ايضا مدخل الى
الــتــحــوالت الــسـيــنــمــائــيــة في
سـلـطـنــة عـمـان ودور اجلـمـعـيـة
الـعـمـانـيـة لـلــسـيـنـمـا في نـشـاة
احلــراك الــسـيــنـمــائي  وهــنـاك
ـــوجــة ـــهــرجـــانــات وا حـــمى ا

اجلــديــدة فـي الــســيــنــمـا
الـفـلـسـطـيـنـيـة من اجلـيل
االول حـتى اجلـيل الـثالث
بــعـد الــنـكــبـة   وســلـطت
اجملـــــلــــة الـــــضـــــوء عــــلى
الـســيـنــمـا الــعـراقــيـة عـام
 2017وارقــام وحـــقــائق 
وكـتـبت ايــضـا عن الــفـيـلم
الـتسجـيلي وتضـمن العدد
االول بـــصــــفـــحـــاته الـ 84
صــورا فـوتـغـرافـيـة جتـسـد
مــــــلــــــفــــــات ومــــــواضــــــيع
وحتــقــيــقــات اجملــلــة الــتي
يــراس حتــريـــرهــا صــاحب
دير االمـتياز سـعد نعـمة وا
ـــــــــــالـي عـــــــــــلـي االداري وا
الـــبــــيـــاتـي ومـــســــتـــشـــارو
التحرير كاظم سلوم ومهدي
ديـر الفـني سمـير عبـاس وا

مـــرزه واخــتـــارت اجملـــلـــة عــلى
صــدر صـفـحــتـهـا االولى صـورة
جلــائــزة االوســكــار عــنــونــتــهــا
الــســيـنــمــا الـعــراقــيـة وجــوائـز
االوسـكار بـينمـا اختـارت اجمللة

ة في صورة فـوتـغـرافيـة قـد
غـايـة الـروعـة تـظـهـر سـيـنـمـا
الـــزوراء في شــارع الـــرشــيــد
التي مازالت اثـارها شاخصة

الى يومنا هذا .
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البصرة

ـاضي عـرضـا لـكـتـاب نـشــرت جـريـدة اخلـلـيج االمـاراتـيـة الــسـبت ا
شاهير) للدكتور احمد تاحف وا (يوميات ارمينيا - بلد الكنائس وا
عـبد اجملـيد وقدمت اجلـريدة حملـات من ما ورد في صـفحات الـكتاب
الـذي قــدم له الـدكـتــــوران عـبـد احلـسـ شـعـبـان ويـاس خـضـيـر الـبـيـاتي
علومات الواردة في صفحات الكتاب مشددة على ؤلف وبا مشيدة بجهد ا
الـتـقـاطـات فـيـه تـخص الـدعم الـذي قـدمه حــــاكم الـشـارقـة لـتـأهـيل واعـمـار
ــنـاطق احــدى اقــدم كـنــائس ارمــيــنـــــــيـا وتــاركــا بــصـمــة في احــد انــأى ا

االرمينية.

رسالة الشارقة
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  صـــدرت مــجـــمــوعــة شـــعــريــة
جــديــدة لــلـــشــاعــر أوس حــسن
ضـمن منـشـورات االحتـاد الـعام
لــلــكــتـــاب واألدبــاء في الــعــراق
بــعــنــوان (الــغـريـب الـذي نــسي
ظــله ) تــقع في  64صــفـحــة من
ــتـــوسط وتـــضم 18 الــقـــطـع ا
قصيدة متفرقة كتبها حسن ب

عامي  2014و 2017.
 مـنـهـا قـصـائـد يـنـدرج هـيـكـلـها
الـــلــغـــوي والـــتــعـــبـــيــري حتت
مسـمى قـصيـدة الـنثـر احلديـثة
اعـتمد فـيها الشـاعر على الـبنية
السردية والسـينمائية من خالل
األشـخـاص واألزمـنـة والـذاكـرة
إضـافـة إلى الــتـكــامل الـصـوري
في احلـركة الـدراميـة في النص
الــتي تــبــدأ بــإيــقــاع بــطيء ثم
تتسارع معلنة الذروة عن طريق

هــنــاك نـصــوص أيـضــاً تـنــفـتحالـدهـشـة أو الـضـربـة الـشـعـرية.
على إجناسيات أدبية
أخـــرى خـــارج الــنص
الشـعري تـتراوح ب
الـقصـة القـصيـرة جدا
والــلــقــطــة الــصــوريـة
ــكــثـــفــة الــتي وظف ا
فـيـها الـشـاعـر تقـنـيات
ــــســــرح والــــفــــنــــون ا

األخرى. 
والــــقــــصــــائــــد جـــاءت
مـشــحـونــة بـصــراعـات
وتوترات نفـسية عميقة
جتـــــــــــلـت فـي صـــــــــــور
ومــــشــــاهــــد رســــمــــهـــا
الـشـاعـر وكأنـه تائه في
حـلم أو كــابــوس فـيــمـا
امــتـلـكت قــصـائـد أخـرى
نــبــرة هــادئــة ذات طـابع

تأملي ومعرفي.

اصدارات عربية
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(الـــهــروب مـن احلـــريــة «كـــتــاب
جـديد لـلـدكـتورة فـاطـمة الـكـتاني
تخصصة في عاجلة النفسية ا ا
ــشـاكل األسـريــة) يـضـاف عالج ا
إلى رصــيـــد واسع من األبـــحــاث
ـتـابـعـة احلـثـيـثـة والـدراسـات وا
ــعــانـاة الــنـاس احملــيــطـ بــهـا
(داخـل الـــعـــيــــادة وخـــارجـــهـــا)
ــؤلــفـة: مــعــانــاة تــقــول عــنــهــا ا
أل مـصــدرهــا الـضــجــيج الـذي 
عـقـولــنـا ويـكـاد يُـحــكم سـيـطـرته
علـيـها. هـذا الـضجـيج عـبارة عن
(صـــراعــات وتــســـاؤالت وأفــكــار
ومــشـاعـر وتــوقـعــات سـلــبـيـة..)
وهــو نـاجت عن تـفــاعل واحـتـيـاج
بـعــضـنـا بــعض ومـيل كل واحـد
مـــنـــا إلى إثـــبـــات وجـــوده وسط
اآلخــرين قــائالً هــذا (أنـا).. إنــهـا

األنـا الــدنـيــويـة الــتي تــبـحث عن
وجـــــودهـــــا وسـط اآلخـــــرين...في
ؤلفـة نسقاً فريداً الكتـاب تقترح ا
ــعـــاجلــة ضـــمن إطـــار عــام مـن ا
يـــجـــعــــلـــنـــا نــــعـــيش الــــتـــنـــاغم
واالنـسـجــام مع أنـفـسـنـا دون أن
نـفـقـد حــريـتـنـا هـذا هـو الـتـحـدي
ـؤلـفـة الـقـرّاء أمـامه الـذي تـضع ا
وتـقول لـهم: اختـياراتـنا هي التي
حتدد طـريق سـيرنـا هل سـنسـير
في طـريق النـعيم? أم هل سـنسـير
في طــريـق الــشــقــاء? ســواء أكــان
اختيـارنا بوعينـا أو بدون وعينا
عن قــصـــد أم بــدون قــصـــد إنــهــا

إرادتنا.. 
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أمـــا الـــتـــســـاؤالت الـــتي حـــاولت
ـؤلفـة اإلجـابة عـنـها في الـكـتاب ا
فـهي: كـيف سـنـواجه الـتـحـديـات?
هل ســنـخــتــار بـإرادتــنــا طـريق
احلـــريـــة أم ســنـــخـــتــار طـــريق
الهروب من احلرية? كيف نهرب
مـن احلـريـة رغم أنـنــا نـرغـبـهـا?
وإلى أين نـهرب? ولإلجـابة على
ــؤلــفــة هــذه األســـئــلــة رتــبـت ا
اإلجــابــات في خــمــســة فــصـول
بـيــنت خاللـهــا مـعــنى احلـريـة
ـقصود بـالهـروب من احلرية وا
حـسـب مـجــمـوعـة مـن الـعــلـمـاء
وهم: ابـن رشـــــــد وســـــــارتــــــر

وديــكــارت وفـــروم كــمـــا بــيــنت
أســـبـــاب الــــهـــروب من احلـــريـــة
ومنـها: "الـتربيـة السـلبـية لـلطفل
ـرضي بـوالديه" ومن والـتـعـلق ا
األسـبـاب أيـضـاً "األنـا الـدنـيـوية"
وهي صـورتـنـا عن أنـفـسـنا الـتي
اكـتـســبـنـاهـا من خـالل عالقـاتـنـا
بــاآلخـرين; ومـن األسـبــاب أيـضـاً
ـعـتــقـدات اخلـاطــئـة" الـتي هي "ا
غالبـاً تشـكل عائـقاً أمام مـعرفـتنا
لـــذواتــنــا احلـــقــيــقـــيــة.. أمــا عن
"عــــواقب الـــهـــروب من احلـــريـــة"
ـؤلـفـة عـنـهـا في ثالثـة فـتـجـيب ا
مـــــــحــــــاور وهـي: "الـــــــعـالقــــــات
ــــريــــضــــة" و"االضــــطــــرابــــات ا
النـفـسيـة والعـاطـفيـة" و"الرفض
أو االعـــتـــراض". وعن "أســـالـــيب
الــسـيـر في طـريـق احلـريـة" تـقـدم
ـؤلفـة ثالثة طرق تـساعـد القرّاء ا
عــلى الـســيــر في طــريق احلــريـة
احلـــقـــيـــقـــيــــة وهي: "الـــتـــأمل"
ـــراقـــبـــة الـــذاتـــيـــة" "الـــرضـــا "ا
ـؤلفة والـتسـليم" وأخـيراً تـقدم ا
ــــوذجـــاً عن "صـــفـــات شـــخص
يــــســـــيـــــر في طـــــريق احلـــــريــــة
احلــقــيـــقــيــة" وتـــــشــرح ذلك في
ثالثـــة مــــحـــاور وهي: "صــــفـــاته
تعلقة بتواصــــله مع اآلخرين" ا
ـتـعــلـقـة بـتـواصـله مع "صـفـاته ا

نفسه" "فلسفته في احلياة". 
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تمتاز رواية »توارت باحلجاب«
للـكـاتب السـعـودي عبـد الـرحمن
العـكيمي بـخاصية الـتجلي التي
يوفـرها الـفكـر الصوفـي لتحـليل
الـــعالقــة بـــ عــنــاصـــر ثــالــوث
ــــعـــــرفــــة (األنــــا والــــوجــــود ا
ــطــلـق) وقــد أضــاف إلـــيــهــا وا
الــــروائـي خــــاصــــيــــة الــــعــــشق
الــــصــــوفـي وجتــــلت فـي عــــشق
بــطـلــهــا امــرأة صــوفــيــة الـروح
والـفــكـر واجلــسـد والــهـوى وقـد
حــمل الـراوي تــمــردهـا وقــلـقــهـا
ــهـــمــة وتــســـاؤالتــهـــا وعــهـــد 
. فــطـرح تــقـيــيــمــهـا إلى الــقــار
األسـئـلـة وتـركـهـا مـشـرعـة; لـذلك
ــــــكـن اعــــــتـــــــبــــــار »تــــــوارت
ـــوذجــاً لـــروايــة بــاحلـــجــاب «
ـا تــتــوفـر عــلـيه من األســئـلــة 
إمـــكــانــات أســلــوبــيــة ولــغــويــة
ــا تــولـيه من وحــواريــة ثـرة و
ـوضوعـات حيّـوية يـعيد أهمـية 
من خاللـــهــا الــكــاتـب إمــكــانــيــة
تـــقــو الــعـــديــد من الـــظــواهــر
السـلبيـة التي سادت اجملـتمعات
اإلسالمــيــة فـي اآلونــة األخــيــرة
مـثل البرامج الـسياسـية الديـنية
ـقولـبة الـتي تقـود الشـباب إلى ا
حـــتــفــهم حتـت عــنــوان اجلــهــاد
ونــــصــــرة اإلسالم; ومــــوضــــوع

ـــشـــركــ الــوالء والـــبـــراء من ا
واإلحلــاد والـشك وغـيــرهـا. عـبـر
هــــذا الـــفــــضــــاء تــــدور أحـــداث
الـــروايــــة بـــ تـــبــــوك وعـــمـــان
والعراق.. أبطالها ثالثة أصدقاء
فـي ربــيـع الـــعــمـــر وهم يـــوسف
الـغــربي وعــمــار اخلـضــر ورائـد
الـعــون يـتـشــابـهــون في أشـيـاء
مــشــتـركــة تـســكن قــلـوبــهم قـيم
الــوفــاء والـــصــدق لــكن ظــروف
ـرحـلـة ومتـغـيـراتهـا تـداهـمهم ا
فـي غــفــلـة مـن الــعــمـر اجلــمــيل
وتــخـــطــفـــهم حتـــوالت احلــيــاة

وتــــلـــــقي بــــهـم كلٌّ في
اجتــــــاه. يــــــوسـف في
مـــيــــدان الـــصـــحـــافـــة
واألدب والـــــــشــــــعــــــر
وعــــمــــار فـي مــــيــــدان
ـعركـة فـذهب ضحـية ا
الـــــفــــــكـــــر اإلرهــــــابي
ـــتــطـــرف أمـــا رائــد ا
فـــــخــــــرج في الــــــوقت
ــــنــــاسـب من دائــــرة ا
ضالـة كادت أن تـهلكه.
يــــظل عـــبـــد الـــرحـــمن
الـــعــــكـــيـــمـي كـــاتـــبـــاً
صـــحـــفـــيـــاً وروائـــيـــاً
مــــتـــمـــيـــزاً من حـــيث
قــدرته عـــلى خــلــخــلــة
الــســـؤال وتـــصــويب

ســـهـــام الـــنـــقـــد والـــتـــوجـــيه
ـأدجلـة لـلـتـيـارات الــفـكـريـة ا
ولــهــذا جـعـل كـتــابــاته تــقـرب
ــــــســــــافـــــات وحتــــــتــــــضن ا
الــــــصــــــدمـــــات وتــــــفــــــحص
مـات وتسـتـبـطن مـحـنة ـسـلـَّ ا
الذوات.. هي عـالم قائم بذاته
مُـفْـعَم بـاحلـيــاة مـنـفـتح عـلى
االحـتـمـاالت حمّـال لـكلّ ألوان
الـتـفـسـيـر والـتـأويل. والـغـاية
دفع الــقـــار إلى الــنّـــظــر إلى
الــعـالم بـعــيـون جـديـدة وروح

سامية. 
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عن دار امل اجلديد صدرت رواية
لــلــروائي حتــســ عــلـي كــريـدي
بـعــنــوان( لـلــشــمس وجه آخـر )
تـقع في  147صـفـحـة من الـقـطع
الـصـغـيـر وصـمم الـغالف الـفـنان
كـر مـحـسن الـهـاشـمي. وعـنـهـا
قال  كريـدي  (بان أحداث الرواية
تـدور في عام  1993حـيث يـنهي
الــبــطـل دراســته اجلــامــعــيــة في
بــاريس ويــضــطــر لــلــعــودة إلى
مــديــنــته الــعــمــارة بــعــد احلـاح
والـدته عـلـيه. لكـنه يـقع في ورطة
عــنـدمــا يــبــلغ عن حــادث مـروري
ـــة قـــتل تـــبـــ الحـــقـــا أنه جـــر
بــدوافع ســيــاســيــة لــقــيــادي في
احلــزب ويــحــول من شــاهـد إلى
مــشـــتــبـه به ويــزج بـه في ســجن
الــتــســفـيــرات ثم يــتــوالى عــلـيه
ســـــوء الــــطــــالـع فــــيــــتـــــهم هــــو

ة). مضـيفا(وبعـد معاناة باجلـر
بــالـغـة واحلـرارة الــشـديـدة الـتي
ـوت بـسبـبـهـا بعض الـسـجـناء
ويــقـتل آخــر بــسـبب الــتــعـذيب
يقرر الهروب من السجن ويقطع
الـهـور مـع رفـيـقـ آخـرين نـحـو
إيــران وخـــاتـــمـــة الــروايـــة هي
ارتـقـاب قـدوم حـبـيــبـته لـلـقـائه).
مـشـيـرا إلى (أن الـروايـة تنـاولت
بـشكل ثـانوي احلرب مـع الكويت
واالنتفاضة الشعبانية واحلصار
وظـلم الـنظـام). مـبـينـا(ان صـيـغة
الــسـرد في الــروايـة تــنـوعت بـ
أسلـوب الـراوي الـعلـيم وأسـلوب
ـذكــرات وكـذلك روايـات كــتـابـة ا
أشـــخــاص الـــروايــة ذاتـــهم أمــا
كـاني الضيق فـينفتح من األفق ا
حـ آلخــر بـانــتـقــاله إلى أجـواء
بـــــاريـس)  وســـــبـق ان صـــــدرت
روايتان لكريدي هما(أسماك على

الــــــيــــــابــــــســــــة)عـــــام 2013
و(اســـــتــــــمـــــراء األلـم ) عـــــام

.2015
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