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أزمة أخالق في الغرب باأللوان 

ـصـرية الـعامـة لـلكـتاب يـوم االثـن جـائزتـهـا ألفضل كـتاب في  11 فـرعا والـتي تـقدمـها سـنـويا بـالتـزامن مع مـعرض الـقاهـرة الـدولي للـكتـاب. فـاز باجلـائزة فـي فرع الـرواية أحـمد  أعلـنت الـهيـئة ا
القرمالوي عن روايـة (نداء أخير لـلركاب) الـصادرة عن مكتـبة الدار العـربية للـكتاب. واخـتارت جلنة الـتحكيم روايـة القرمالوي من ب  53ر واية ترشـحت هذا العام. وفي فـرع القصة فـاز باجلائزة
محمود عبده عن اجملـموعة القصصية (فرميليون) الصادرة عن دار الشروق. وتنافست في هذه الفئة  18 مجموعة قـصصية. وفاز ديوان (محاولة الستصالح العالم) للشاعر محمود سباق الصادر
صرية العامة للكتاب. وفي صرية العامة لـلكتاب باجلائزة في فرع شعر الفصحى. أما في فرع شعر العامية فاز ديوان (مع إني قادر أفرح) لـلشاعر بهي الدين عبد اللطيف عن الهيئة ا عن الهيئة ا
ؤلفه مـدير الـتصويـر سعـيد شـيمي والصـادر عن دار الكـرمة وفي فـرع النقـد األدبي فاز رضـا عطـية عن كتـابه (االغتـراب في شعـر سعدي فرع الفـنون فـاز كتاب (خـطابـات محـمد خان إلى سـعيـد شيمـي) 
صرية العامـة للكتاب وفي فرع كـتاب الطفل فاز الشـاعر زين العابدين فؤاد عن سرح عن نص (يعـيش أهل بلدي) عن الهيئـة ا صرية العامـة للكتاب. وفاز مـحمد بغدادي بجـائزة فرع ا يوسف) عن الهيـئة ا
صـرية العـامة للـكتاب. وفـازت بجائـزة أفضل كتـاب مترجم عال عـادل عن كتاب (اخملـتطفـات.. شهادات من فـتيات بـوكو حرام) الـصادر عن العـربي للنـشر والتـوزيع. أما في فرع كـتاب (لنـا حق) عن الهيـئة ا
العلـوم اإلنسانية ففاز باجلائـزة حمدي سليمان عن كتـاب (واحة الرُب األسود.. ثقافة اإلنتاج في مـجتمع صحراوي) عن الهيئة الـعامة لقصور الثقـافة وفي فرع الكتاب العلمي فـاز لطفي الشربيني عن كتاب
ان. وحجبت جلنـة التحكيم اجلائزة في فرع الـعلوم الرقمية فـيما ذهبت اجلائزة في فرع حتقـيق التراث لوليد اإلمام مـبارك عن كتاب (القول الصريح ريض النفـسي) عن دار العلم واإل (الوصـمة!! ومعاناة ا
الـية للجـائزة في كل فرع من الفروع  10 آالف جنـيه مصري (نحو علـومات بجائزة أفـضل دار نشر لعام  .2018 وتبلغ الـقيمة ا في علم الـتشريح) عن دار الكـتب والوثائق القـومية. وفازت دار روابط للـنشر وتقنـية ا

 567 دوالرا).
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صــــفـــحــــات الــــتـــواصل االجــــتــــمـــاعي
بــاحــتــجـــاجــات ومــطــالــبــة بــتــنــشــيط
ـرأه ) جـمـعـيـات ( مــحـاربـة اضـطـهـاد ا
وهـــذا طــلب ايـــجــابي ومــعـــقــول ولــكن
غيرايجـابي و غير معقـول يربطون هذه
الـظــواهــر الــســيــئـة مــبــاشــرة بــاحـدى
ــنـتـشــره ( حـسب الــظـواهـر الــسـيــئـة ا
رأيهم ) في مـجتـمع منـتمي الى االسالم
سيحي فقط وان اجملتمعات االخرى ( ا
واليـهود و الـبوذي و الـعلـماني و حتى
لحـدين )  الوجود بينـهم هكذا ظواهر ا
ـرأه ) تقـديـسا ...!!! وانـهم ( يـقدسـون ا
وهــذه الـــظــاهـــرة مــعـــروفه لـــدى حــتى
سلـطات الدول االسالمـية ان تـشجيـعها
( ظــــاهـــرة اتـــهـــام اجملـــتــــمع االسالمي
رأه بالتحرش واالعتداء وعدم احترام ا
) يـاتي بشـكل منـظم ماديـا ومعنـويا من
جـهـات غـربــيـة وبـشـكـل مـنـظم وان تـلك
ـا يــسـمى بـ اجلــهـات في تــشـجــيـعــهم 
ــدنــيـة  _ومــنــشـطــيـهم (اجملـتــمــعـات ا
االشــــاوس ) لــــيس كــــمــــا يــــفــــعــــلــــون
ـدنيـة ) لدى ويـشجـعون ( اجملـتمـعات ا
بلدانهم و التي يختصر عملهم بـ ( دعم
الظواهر االيجابـية ) في اجملتمع ونشر
الــثـقــافــات االجــتــمــاعـيــة و الــصــحــيـة
وتــوعـــيــة الـــنــاس بـــضــرورة االلـــتــزام
بـالــقـوانــ و فـهم  : ان احلــريـة تــعـني
ـساهـمة في البـناء وليس سـؤولية وا ا
كـما يـشجـعون مـايسـمى بـ( اجملتـمعات
ــدنــيــة ) بــان يــكــونــوا  ( مــنــاضــلـ ا
ســيــاســيــ ) اذا لــزم االمــر و ثــوريــ
وانـــســـانـــيـــ واصالحـــيـــ جتــاه اي
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حــدثت حــادثــة مـؤســفــة قــبل فــتـرة في
احـدى قصـبات مـحـافظـة السـليـمانـية ‘
ادى الى حرق سيـدة مع طفليـها االثن
ووفـاتـهم  ‘قـيل ( والــقـول عـلى الـراوي
ألن حتى االن لم تظهر حقيقة احلادثه )
 ‘فور االعالن    ‘انه كان  بـفـعل فاعل ‘
الن الـــرجل كــــان يـــشك فـي ســـلـــوكـــيـــة
الضـحـية ....!!!   ‘استـنـفر كل اصـحاب
االقالم الـعـلــمـانـيـة في االقــلـيم و مـلـئت
كل صـفـحات الـتـواصل االجتـمـاعي بأن
من يـشـجع  هـذا الـنـوع من الـتعـامل مع
ــرأه ( زوجــة او اخت أو ....ألـخ ) هـو ا
تــربـــيــة  اجــتــمــاعــيـــة عــلى الــطــريــقــة
االسـالمــــــيــــــة ......!!!!!!  فـــــقـط دون كل
اجملــتـــمــعـــات االخــرى و الـــتــوجـــهــات
االجتماعيـة االخرى .. شارك في احلملة
اصــحــاب الــشــهــادات مع كل من تــعــلم
القراءه والـكتابة  والـكلمة ومـعناها عن
طــريق مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي  ‘
واغــرب من هــذا  ‘أنـه حــدث بــعــد ايـام
حــادثــة ( من نــوع كــومــيــديــا ســوداء )
أيـضـا في الـسـلـيـمـانـية  ‘حـيث قامت (
سيدة عصبية ) بحمل ( زوجها ) ورمته
من فــــوق الـــســــطح  ‘ونــــشــــر احلـــدث
وصــورة احلـــدث مــرة واحـــدة فــقط في
ـواقع  ‘ولم نــسـمع مـن اي جـهـة احـد ا
ـدنـيـة حتى انسـانـيـة من اجملـتـمـعـات ا
تعـليقـا  واحدا عن احلدث الن يـظهر ان
عــلـمــانـيـي اجملـتــمع في الــشـرق يــعـنى

(الــســلـطــة لــلــنــســاء ) .. ولــله في خــلــقه
شؤون ...!!

عـنــدمـا تــظــهـر هــذه احلـمالت  ‘وبــشـكل
ــؤامــرة ) ‘ مــنـــظم ( بــعــيــدا عن عــقــدة ا
تاثـيره يـكون بـشكل سريع  ‘لنا احلق ان
نشك ان يـكون حاصال نـتيجـة ( تعاطف )
او اسـتـسالم لـظاهـرة اشـاعـة دون اعـطاء
ـعــنـيـة اجملــال احـيــانـا حــتى لـلــجـهــات ا
قانـونيـا بان تقـول كلـمتهـا حول احلدث ‘
تــرى وتــسـمـع  انه يــرفع صــوت الــدعـوة
لتخلي اجملتمع عن كل ما له عالقة بتاثير
قـولـنا الـدين ( االسالم حتـديـداً ) ? بـداً   ‘
هـذا اليـعـنـي الدعـوه العـتـمـاد وتـبـني  كل
مـاهو ديـني في الـعالقات االجـتـماعـية بل
ـتـحـمـسـ بابـتـعـاد الـدين عن نـحن من ا
الــتـدخل في جــزئــيـات اخلــصـوصــيـة في
الـعالقــات االجـتــمـاعــيـة  ‘ولـكـن الـغـريب
ـشـهـد  ‘انه االن في مــايـحـصل في هــذا ا
العراق  ‘من يشارك  مايسمى بـ( العملية
الـسـيـاسيـة ) هم حـامـل عـنـوان الدين و
فـي اقـلـيم كـردسـتـان هـنـاك اربـعـة احزاب
ديـنـيـة يــدعـو كل واحـد مــنـهم الى ( بـنـاء
مـجـتـمع اسالمي ) ورغم ذلك عـمـلـيـا ترى
ـــتـــديـــنـــ ) في الـــعـــراق ان مـــهـــمـــة ( ا
مخـتـصـرة عـلى نـشر تـوجـيـهـات االلـتزام
بدعوات  للشعائر والطقوس الدينية فقط
ومـاذا تدعـو بعـد الـصالة وماذا تـفعل في
ــنــاســبــات الـديــنــيــة و مــاهــو ( مـوديل ا
ــقــبــول ) حلــجــاب الـســيــدات .....ألخ ‘ ا
واالحـزاب الــديـنــيـة في اقــلـيم كــردسـتـان
هذا مـنـشـغل بـالــصـراعـات الـسـيـاسـيـة  ‘
يـعـنـي عـمـلـيـا تـرك الــسـاحـة لـتـاثـيـرات ‘
لـيـست لــلـعـلـمـانـيــة الـتى بـنى احلـضـارة
الــعـصـريـة و حـريـة الـراي و الـراي االخـر
فـي اوروبــــا و عـــزل الــــديـن من ( كــــرسي
احلـــكم )  ‘بل عـــلـــمـــانـــيـــة  ( زرق ورق )
اليـــؤدي الى اي بـــنـــاء اال في مـــظــهـــرهــا
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رغم اننا النـعرض مفاجـأت للقراء  ‘ولكن
عــمالَ بـالــقـول ( وذكــرلـعل الــذكـرى تــنـفع
ـؤمـن )  ‘نـذكــر ان الـغـرب  ‘لـيس عن ا
طريق ( صفحات التواصل االجتماعي ) ‘
بل ان  هذه الظاهرة السيئة التي يتباهى
بتوسـيعها عـندنا بحيـث اصبحت ظاهرة
الـتفـكك االجـتـماعي  ‘بل ان الـغـرب يـعلن
(سيئاتهم االجتماعية ) عن طريق مصادر
راكز رموقة باالضافة الى ا علوماتية ا ا
ـرتبـطـة بجـامـعات البـحـثيـه و العـلـميـة ا
راقـيــة  وحـضــاريـة ( بــاجلـد ولــيس فـقط
عنوان بال معنى ) مايحصل من السيئات
االجــتـمـاعـيـة لــيس لـلـتـشـهــيـر ومـحـاربـة
الـــديـن بل لـــلــــبـــحـث عن طـــريـق الـــعالج
العـلمي  ‘ولـكن عنـدمـا تدقق فـي محـتوى
هــذه االرقـــام من الـــظــواهـــر الـــســيـــئــة (
ـقدمة  ‘يظـهر والتـحرش بـالنـساء ) في ا
ـوضـوع بـوعي  ‘أن امـام من يـنـظـر الى ا
احلصـانة االخالقـية عـندنا  ‘رغم تشـهير
ـزيـفـ  ‘اقـوى وام من الـعـلــمـانـيــ ا
الــغـرب والـيـكم ارقـام من قـعـر دار الـغـرب

كما يقولون :
عـلـى الـرغم من احلـريـة اجلـنـسـيـة •
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 الـفــاشــلــون نــوعـان  ‘الــذين يــفــكـرون
واليعملون  ‘والذين يعملون واليفكرون

/ جون تشارلزساالك  . 
البـد أن القـراء يـتذكـرون أنه وفي مـوعد
إعالن جــــائـــزة ( نـــوبل لألداب ) لـــعـــام
ـيــة الــســويــديـة  2018أعــلــنت األكــاد
إرجاء  هـذه اجلائزة وذلك لـلمرة األولى
مـنـذ نـحو سـبـعـ عـاما  ‘عـنـدمـا قرأت
عنوان اخلبر  ‘تصورت أن يـكون سبب
ـية ألـى  قنـاعة ذلك عـدم وصول االكـاد
مــبـدئــيـة بـاي نــصـوص ادبــيـة امــامـهـا
تــســتــحـق هــذه اجلــائــزة الـــقــيــمــة من
ـادية  ‘وذهبت عـنـوية وا الـنـاحيـتـ ا
بدع الى  ان أتخـيل بأن االبـداع ( قلـم ا
في عـالـم االدب ) في تـراجع امـام عـصـر
ــة الـذي ازدهـر فــيه كل شيء عـدا الــعـو
مـــســتــلـــزمــات روح االبـــداع االنــســاني
مــعــتــقــدا انــتــهــاء تـوجـه االنـســان الى
اخـــتــــيـــار ( االبـــداع االدبـي ) طـــريـــقـــا
سـاهمـة في تـخلـيد لـلـشهـرة او طريـقـا 
الـــظــــواهـــر الـــروحـــيـــة فـي الـــعالقـــات
االنـسانـية .... ولـكني فـوجئت بـان قرار
إالرجــاء جــاء عــلى خــلــفــيــة فــضــيــحـة
اغــتـصــاب واعــتـداء جــنــسي طـال زوج

ية. عضو في األكاد
ـيـة الـسـويـديـة التي وأوضـحت األكـاد
تـمــنح جــائـزة نــوبل في األدب أنــهـا لن
تـمنح اجلـائزة هـذا الـعام بـعد فـضيـحة
مـــــزاعم ســــوء ســـــلــــوك جـــــنــــسي أدى
الســتـــقــالـــة عــدد من أعـــضــاء مـــجــلس

ية . األكاد

يـة في بيـان "صدر قرار وقالت األكـاد
ية نظـرا لتـضاؤل عدد أعـضاء األكـاد

حاليا وتراجع ثقة الناس فيها".
ـــيــة الــتي أســست في  وتــمــرّ األكــاد
ـوذج نــظــيـرتــهـا الــعـام  1786عـلـى 
الـفرنـسيـة أزمة مـنذ انـعكـاسات حـركة
#أنـا_أيــضــا - لــلـتــنــديــد بـالــتــحـرش
اجلـنـسي في أواخـر  .2017فـقـد أعلن
ســـتـه من أصل  18مـن احلـــكـــمـــاء في
األســــابـــــيع األخـــــيــــرة مـن بــــيـــــنــــهم
الـســكـرتـيــرة الـدائـمــة سـارة دانـيـوس
تــنــحــيــهم. وعــلق الـســكــرتــيــر الـدائم
بـالـنـيـابـة انـديـرس أولـسـون في بـيـان
ـيــة الــسـويــديـة بــأن "أعـضــاء االكــاد
مدركون تـماما بـأن أزمة الثقـة احلالية
ترغـمهم عـلى إجراء إصـالحات طـويلة
وقويـة". وكانت الـواقعـة ألقت بـظاللها
مـنـذ أن كـشـفت حــركـة "أنـا أيـضـا" عن
شهادات لـ 18امرأة تـعرضن للـتحرش
اجلنسي واالغـتصاب من قبل رجل من
أصل فـرنـسي يـدعـى جـون كـلـود أرنو
مــــتـــزوج من الــــشـــاعـــرة والــــكـــاتـــبـــة

سرحية كاترينا فروستنسن . ا
بــعـد اعالن هــذه احلـقــائق امـام الـرأي
العام  ‘توقـفت امام ظـاهرة إزدواجـية
ـــوقف الهل الـــثـــقـــافـــة و مـــتـــابـــعي ا
االحــداث عـنــدنـا  ‘عــنــدمـا يــحـدث اي
حـدث من هذا الـنوع في مـجتـمعـاتنا ‘
او حتى حـدث اعـتداء رجل عـلى امرأه
( زوجة )  أو نـفس الظـاهرة التي ادت
الى حجب جـائزة نـوبل ( اغـتصاب او
اعتـداء جنسي ...!!)   ‘ينـشط ناشـطو
دنـيـة .....!!!! ويـحـرقون اجملـتـمـعـات ا
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مجلس مي زيادة األدبي

3- (الصحائف) منتخبات من مقاالتها.
ـقـراطـية ـسـاواة) دراسـة في الـد 4- (ا

واالشتراكية.
5- (ابـتـسـامـات ودمـوع) تـرجـمـتـهـا مي

انية. عن األ
ــوجـة) تـرجــمـتــهـا مي عن 6- (رجـوع ا

الفرنسية وغيرها.
7- (قـد شــجـعــهـا ابـوهــا عـلى الـكــتـابـة
صـــاحب جـــريـــدة (احملـــروســة) وكـــانت
تـكـتب بـأسـمــاء مـسـتـعـارة مـثل (خـالـدة
رأفت) وحـ تـكـتب بالـفـرنـسيـة اتـخذت
اسم (ايـسـيـس سـكـوبيـا) احـبـت جـبران
خليل جبران ولم تره ولكن حبها له كان

من خالل
ـراسـلة وقـد حزنـت علـيه حـزنا شـديدا ا
بـــعــــد وفـــاتـه قــــــيل كــــان الـــســــبب في
ــرض الـــنــفــسي أواخــر اصــابــتـــهــا بــا
حيـاتهـا كمـا احبـها انـسي احلاج وكتب

اليها:

هـنــاك نــســاء شــهــيــرات في تــاريــخــنـا
ومـنـهن االديـبات الـلـواتي لـهن مـجالس
سـتـكـفي أدبـيـة كـوالدة بـنت اخلـلـيـفـة ا
ي وسكـينـة بنت احلسـ وحديـثا كان 
زيـادة مجـلس ادبي في مـصر وكـان لكل
من مــاري عـجــمي في دمــشق ومــريــانـا
مراش في حلب كذلك كان لألميرة نضلة
ـصـريـة مــجـلس ادبي لــكن لـنـدوة مي ا
زيـادة الـتي كانت تـعـقـدها يـوم الـثالثاء
شــهـــرة واســعــة بل وكــبــيــرة الن كــبــار
ـفـكـرين والـشـعـراء فـي مـصر االدبـاء وا
يـــحـــضــــرونـــهـــا إضـــافـــة الى مـــا كـــان
يـحـضــرهـا من خـارج مــصـر من الـوطن
ـصـريـ كـان يـحـضـرها الـعـربي فـمن ا
طـه حـســ وعــبــاس مــحــمــود الــعــقـاد
واحمد حسن الزيات وإسماعيل صبري
وسالمــة مـــوسى وغــيـــرهم ومن خــارج
مـصـر كــان يـحـضـرهـا امــ الـريـحـاني
وامـ مـعـلـوف وشاعـر الـقـطـرين مـصر

والشام خليل مطران وغيرهم.
ولــــدت مي زيــــادة في الــــنــــاصـــرة في
ـدرسة وعمرها عشر فلسط دخلت ا
سنوات ثم انتقلت الى بيروت ودرست
في مــدرســة الــراهــبـات الــيــوســفــيـات
وبـعد سـنة انـتقلـت الى مصـر فتعـلمت
اإلنكليزية على يد األستاذ فنتش وهي
تــفــهـم تــسع لــغــات مـــنــهــا الــعــربــيــة
والـفـرنـسـيـة واإلنــكـلـيـزيـة وجتـيـدهن
بـدأت الـكـتـابـة بالـعـربـيـة سـنة 1911م
وأصــبـحت مــتــمـرســة بـالــتـرجــمـة من
الــعـربـيـة الـى األجـنـبـيــة كـالـفــرنـسـيـة
ـقاالت ـانيـة كـما كـتبت الـقـصة وا واأل
والنقد االدبي واخلـواطر ولها آثار من
ــؤلــفــات والــرســـــــــائل والــبــحـوث ا

منها:
1- (فتاة) وهي خواطر.

2- (كـــلـــمـــات واشـــارات) مــقـــاالت في
الوطنية وفلسفة احلياة.
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ــتــحــدة الــتي تــتــمــتـع بــهــا الــواليــات ا
األمـريـكـية إال أن تـلك احلـريـة اجلنـسـية
لم تمـنع من تفشي االعـتداءات اجلنـسية
فـيهـا لدرجـة عالـية تـصل لوقـوع اعتداء
وقـد جــنـسي  في أمــريـكـا كل  98ثـانــيـة
تـعـرّضت واحـدة من كل ست سـيدات في
أمـــريـــكـــا إلى اغـــتـــصـــاب أو مـــحـــاولـــة
اغتصاب.فبحسب أرقام الشبكة الوطنية
ــكــافــحـة االغــتــصـاب فـي أمـريــكــا فـإن
 321.500 شـخص في أمـريـكـا تـتـراوح
أعـمـارهم من  12 سـنـة فــأكـثـر يــقـعـون
ضحايا لالغتـصاب أو االعتداء اجلنسي
تـوسط سنـويًا وبـذلك تقع بـحسب في ا
الــشــبـكــة حــالـة اعــتــداء جـنــسي كل 98
ـتحدة ـتوسط في الـواليات ا ثانـية في ا
األمريكية.وتتراوح أعمار أغلبية ضحايا
العنف اجلنسي في أمريكا من  18عامًا
حـــتى  34عـــامًــــا بـــنــــســـبـــة  %54من
الـضحايـا وتبـلغ نسـبة الـضحـايا الذين
تـتـراوح أعمـارهم من  18عـامًـا حتى 64
عامًا  %92من إجمـالي ضحـايا الـعنف
اجلــنـــسي. وتــتــعـــرض نــســاء أمـــريــكــا
عـدالت عـاليـة من االعـتداءات وفـتـياتـهـا 
اجلـنسـيـة فـسيـدة من كل ست نـساء في
أمـريـكـا قـد تـعــرضت حملـاولـة اغـتـصـاب
ئة ) أو فاشـلة لم تكـتمل (بنـسبة 2.8 با
واقـعــة اغــتــصــاب كـامــلــة في حــيــاتــهـا
ـئة)  واعتـبـارًا من عام (بنـسبة 14.8 با
 1998فـــقــد وقــعت 17.7مـــلــيــون امــرأة
ضــحــيـة حملــاولــة اغــتـصــاب أو واقــعـة
ــئـة  من اغــتـصــاب كـامــلـة وكـان 90 بـا
ضـحـايـا االغـتــصـاب الـكـامل من اإلنـاث
ـئة لـلذكـور. تنـاقـلت بعض مقابل 10 با
ـــواقـع تـــقــــريـــراً صــــادراً عن االحتـــاد ا
ئة من األوروبي يفيـد أن أكثر من 55 با
النـساء األوربـيات تعـرضن إلى شكل من

أشكال التحرش اجلنسي . 
هـــكـــذا نـــرى أنـه في الـــغـــرب حـــيث هم
بـــعـــيـــدون عـن احلـــروب والـــصـــراعـــات
بـاشره كـما هـو ظاهـر للـعيان الـدمويـة ا
مـثل مـا يـجـري في القـارات الـشـرقـية من
الكـرة االرضية ولـكن بقـراءة االرقام فإن
مـايـجـري في حـيـاة االنـسـان الغـربي من
النـواحي النـفسـية والعالقـات االنسـانية
واالخالقــيــة وحــتى االقــتـصــاديــة  لــهـو
ــــتـــنــــفــــذين مــــؤشــــر واضح عــــلـى آن ا
اجلـــشــعـــ (والنـــقــول الـــراســـمــالـــيــ
كمصطلح كالسيـكي عفا عليه الزمن بعد
ـؤسف لـلـشرق الـيـساري ...!) الـسـقوط ا
في الغـرب يخـدعون أنفـسهم قـبل غيرهم
عـنــدمــا يــتــبـاهــون بــإســتــقــرار الـوضع
االنساني لـديهم ويعـملون وبـشكل منظم
نع ظهور مايجري في اخلفاء ومدروس 
بــ الــنــاس ومــجــتـــمــعــات الــغــرب من
االنــحــطــاط واالمـراض طــريــقــاً الشــبـاع
ادي وبناء مظاهر رغباتهم في الكـسب ا
خـالـيـة من الـروح والـعـاطـفـة حـتى أنـهم
عــمــلـوا واليــزالــون يـعــمــلـون حملــاصـرة
ـرتــبـطــة بـالـنــاحـيـة الــروحـيـة االفــكـار ا
لالنـسان (الـدين) ويعـملـون على إحـتواء

التوجهات الدينية لصالح اهدافهم 
أخر الكالم : •

صـــــدق ( ابن عـــــرشـــــد ) فـي قـــــوله : أن
التقليد عصا العميان ..!

(ال شيء يــبـرر عــذابي اآلن إالّ صـدقي إذ
مـنـا ان الــصـدق البـد ان يـكـون دائـمـا سـلـَّ
شـهــيـدا انت تــعـتــقـدين ان الــتـجـارب

الــــتي مــــرت بك تـــضــــطـــرك الى
الـــــتـــــزام مـــــوقف احلـــــذر

الشديد... الخ).
ومـن االدبـاء الــعــراقــيـ
الـذين كتـبوا عـنـها: عـبد
اجملـــيـــد لـــطـــفـي ومـــيــر
بــصـري ورفــائــيل بـطي
وإبــراهــيم صــالح شــكـر

وقــدسـيــة خــورشـيــد ولــهـا
ردود أدبـــيــــة ومـــحـــاورات مع
االديب العراقي كاظم الدجيلي.
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1- رسائل انـسي احلاج الى
غـــــادة الـــــســـــلـــــمــــان دار

الـطــلـيــعـة بــيـروت ط1
2017م ص65.

دى 2- ملحق جريدة ا
مـــــــنــــــــارات في 2 آب
2017م الـــعــدد 3985
مـــقــــال بـــعـــنـــوان: مي
زيــادة بـقـلم انــسـتـاس

الكرملي ص6.
3- مــلـحــمـة الــشـعـراء
واالدبـــــاء في الـــــوطن
الـــــعـــــربي االديـــــبـــــة
الــعــربــيــة مي زيــادة
مي زيادةصـــبـــحي احلـــديـــثي

ان سلة االفـكار التي تتـراكم يوميـا بعقولـنا ال شك تؤثر عـلى قراراتنا
و اخـتـياراتـنـا فمـنـذ ان ولدنـا و نـحن نراكم األفـكـار التي ال تـعـشعش
وحيدة في عـقولنـا بل هي أيضا تتـزاوج و تتوالـد كما يتـوالد بنو آدم
و تتحـرك كمخلـوقات عقلـية تؤثر إن إيجـابا او سلبـا في قراراتنا ذلك
ان أفـعالـنا و سـلوكـاتنـا ما هـي في النـهايـة اال ترجـمة الفـكارنـا. أليس
نــعــبــر مــرارا فـي خــطــابــاتــنـــا عن اهــمــيــة تـــوالــد االفــكــار في جنــاح
احملـاضـرات حـيث ان تــوالـد االفـكـار هــذا ال يـحـسـنه فــقط الـكُـتـاب و
فكرون بل هو خـاصية إنسانية وملكـة عقلية جندها عند الفالسفة و ا
اقل الـنـاس تكـويـنا حـيث ال وجـود لفـكـرة عقـيمـة إن هي الـتقـت بفـكرة
اخرى حـيث إن تالقح األفكـار هو ما يـبعث االنـسان للـفعل ان إيـجابا
او ســلـــبــا فــكم مـن حــلم أصـــبح حــقــيـــقــة و كم من أحـالم دفــنت مع
أصحابها النهم بنوا عراقيل و فـرامل وهمية كبحت قدراتهم االنسانية
اخلـارقــة مـدى حـيــاتـهم فــقـبــرت امـانـيــهم و احالمـهم. لــيـست مــقـبـرة
ـيــة الحـتـوائــهـا عـلى هـايــغـيت وحــدهـا ذات االهـمــيـة الـتـاريــخـيـة الــعـا
الشخصيات االكبـر ذات االهمية التاريخية  ثـقافيا لكونهم احد اعالم
ـؤرخ إيــريك هـوكـســبـاوم أو مـؤسس احلــركـة الـتــعـاونـيـة مـيـدانــهم كـا
ـغـني جـورج ـفـكـر كـارل مـاركس أو ا الـبـريـطـانـيـة جـورج هـولـيـك أو ا
مـايـكل و عـالم الـتـشـريح هـنـري غـراي او عـالم الـبـيـولـوجـيـا الـتـطـورية
هربرت سبـنسر و غيـرهم بل في احلقيقة ان تـأملنا بـعمق فدائرة عدد
ا نـعرف ذلك ان اإلنـسانـية ذات األفـكار اخلالقـة هي أكـثر اتـساعـا 
ـقــبـرة في نــظـر احـد عــلـمـاء الــتـنـمــيـة الـذاتــيـة األمـريــكـان و الـذي ال ا
ـقال هي خـزان األفـكـار اخلالقة يـحـضرنـي اسمه حلـظـة كـتابـة هـذا ا
التي قـبرت قـبل ان يحولـها أصحـابهـا الى فعل. اذن لـنتجـاوز الفرامل
الوهمية و كـوابح الظنون التـي تعوق حتويل االفكـار البناءة الى أفعال
كـن جتاوزها حـسب رائدة جـمعـية اإلعـمال النـسويـة البـريطـانية و ال 
كاري جرين اال برمي تلك الكمية الهائلة من األفكار السلبية و العوائق
الذهنية الوهمية في سلة القمامات نهائيا حتى ال تأخذ وقتا كبيرا من
وجة التي نريد و انطالقتنا اليومية و يسهل علينا ضبط عقولنا على ا
ـشـوشات الـذهـنـيـة الـتي قـد تـعـوق إنـصـاتـنـا لـلـمـوجة تـوقـيف جـمـيع ا
أثورة ألنطوني روبنز العقلية البنـاءة و التي ضربت مثاال عنها الـقولة ا

ا يحدد قَدَرك باالختيارات التي تقوم بها. "ا
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 لـذلك اخـتر اآلن واخـتـر جيـدا" تـلك القـولـة التي تـقـول عنـهـا السـيدة
ـسؤول االول عن جناحاتهـا في ريادة األعمال ألنها جرين انها كانت ا
ـسؤولة عن جعـلتـها تـدرك جيـدا انها هي نـفسـها (اي كـاري جرين) ا
كل حاالت الـفشل الـتي تقـلبت فـيهـا من ذي قبل و الـتي بضـبط العقل
وجة الـفكر جعلـها تتوصل الى ان كل تـلك الشكوك و اخملاوف على ا
ـا كان وهـميـة  حتجب ـيزة ا الـتي كانت تـعوقـها من حتـقيق نـتائج 
عنهـا الرؤية السـليمة الـتي قد تمكـنها من حتديـد هدفها و لِم عـليها أن
تسـعى الى حتقـيقه? و أي شـخصـية يـجب علـيهـا ان تكـون لتتـمكن من
حتـقـيق هـدفـهـا? و أي اسـتـراتـيـجـيـة عـلـيـهـا ان تـتـبع لـتـحـقق كل ذلك?
انشستـر البريطانية انها تستنتج في النهايـة احملاضرة كاري جرين 
ا عليها ان تبرمج عقلها على في النهاية و بإدراكها لهاته احلقـائق ا
سألة بـسيطة لكن في غـاية األهمية أال النجاح و ان ذلك ال يـتأتى اال 
متنـعة التي ال وهي "حتويل األفـكار إلى أفعـال" و هي اآللية الـسهلـة ا
وجـة الـتي يـريـد بـطـرد االفـكار تـتـأتى لـلـفـرد اال بـضـبط الـعقـل علـى ا
الـهدامـة وتوقـيف سيـرورة العـقل كلـما تـدحرجت عـجلـته نحـو االسفل
ليصل به الى هوة الفشل  و مـحاولة النهوض به شيئـا فشيئا بشحنه
باألفـكار البـناءة و شحـذ الهمـة بالـتحكم بـالفكـر و جعل زمامه بـيدنا ال
تـحكم فيـنا. تؤكد رائـدة االعمال جـرين كاري هاته في حـقيقة ال هو ا
ـنــهـجي الــواضح لـهـاته مـراء فــيـهـا انه بــالـوعي الــكـامل و الـتــصـور ا
اخلـطوات السـابقـة سارت عـجلـتهـا في سعي حـثيث نـحو الـنجـاح كما
ستـسـيـر خـطى كل من سـار عـلى نـهـجـهـا فـالـنـجـاح في نـظـرها لـيس
ـرء حـيـاة هـنـيـة بل هـي مـحـاولة صـدفـة و ال هي مـصـادفـة أن يـعـيش ا

دائمة عن قصد ووعي.
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