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Ú_{{{{{{{{Þù]<í{{{{{{{{{{…]ç< <
  .وأن األمة تمر بأدوار, وتعلن أن القوة في الحوار, والرجاء كلماتك تبعث األمل 

, وإنما كمنت واختمرت ونضجت, فما عجزت وال خابت وال انهزمت أو إنكسرت
  .نبضا إنسانيا حضاريا ثوريا أصيال, فأطلقت ما فيها

  .وشعشعت أنوار دورها الجديد من تونس الرائدة وتألقت في مصر الباسلة
  .واآلفاق تشتاق لمزيد من التوهج والسطوع العربي الفياض, عدةوال زالت األيام وا

  

jÖ^ÏÚ{{{{{{{{{{Ô< <
وأجبت عليها بتركيز وتكثيف ألنها تعالج , وقد قرأتها , أمامي على مكتبي 

وسأتواصل . واجتزأت منها فكرة سوء إستعمال العلوم, ودموضوعا حصل قبل عق
وبودي أن أتفاعل مع دفق األفكار المنيرة التي تتناولها في , انية بأسلوب آخرمعها ث
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  .التي تأخذني نحو األعمق البعيد, كتاباتك المشرقة
وتؤكد في أعماقي اإلحساس الصادق  ,اتنا تمنحني شعورا دافئا بعروبتيحوار

  .وتؤكد أن األمة بخير ما دامت عقولها تتفاعل,  باإلنتماء
األصيلة الالزمة لصيرورة فاضلة راشدة تأخذنا  هذه الحوارات تستحضر األفكار

  .إلى مدارات التحقق الواعي المعاصر
  

ÏÞ{{{{{{{{{ÏÞ<÷<æ_<_†{{{{{{{{{{_†< <
وحالما نعلم نقف إزاء محنة حضارية عنوانها , وعندما نتعلم نعلم, عندما نقرأ نتعلم
  .والعملومعضلة وجودنا تكمن في التخاصم ما بين العلم , لمكيف نعمل بما نع

  . هذا هو جوهر العلة الحضارية التي أوجدت علال نداويها بعلل
  .فأمتنا أمة حضارية عالمة أعجزناها عن العمل بما تعلم
حث عن موضوعات  ال ولذلك نميل إلى الهروب من الواقع بنكرانه وتسويغه والب

شاكل بما فيه من م, معظم ما نقوم به ال نتصدى للواقعفنحن في , تمت بصلة إليه
  . وإنما نغادره إلى واقع آخر يعيش فينا وال يعرفه واقعنا, تستدعي حال

وهذا السلوك السلبي يكاد يتجسد في جميع أروقة الحياة وأنظمتها السياسية 
  .واإلجتماعية والثقافية وغيرها

  

u{{{{{{{{Î^ßjè<…]ç{{{{{{{Ïßè<Ý_<“{{{{{{{{{[š†< <
المجتمعات المتقدمة التي تؤمن باإلنسان الحوار سلوك إجتماعي حضاري ترعاه 
يضيع الحوار , وعندما يفقد اإلنسان قيمته, قاءوبقدراته ودوره الفعال في النماء والر

  .وينتفي دوره في البناء وإنضاج األفكار الحيوية الالزمة لغد أفضل
 وال توجد في تاريخنا المعاصر حوارات, حالة غريبة عن سلوك أبناء األمة التحاور

  .ثقافية تعطي المثل اإليجابي النافع لجدوى الحوار ما بين أبناء األمة
ذلك أن النظام السلوكي الذي خيم على مسيرة األجيال هو نظام أبوي فردي 

. تمثل في أقسى صوره بأنظمتنا السياسية على مدى القرن العشرين, إستبدادي 
كما أننا , ي أو العدوانحسبه نوع من التعادولهذا فال زلنا نتهيب من الحوار ون

بعيدين عن وعي ثقافة اإلختالف ودورها وضرورتها في بناء الحضارة وإطالق 
  .األفكار الفعالة الالزمة للقوة والنماء

ة في أعماق فيحسبون أن اإلستبداد حالة قائم, كينبع من ذل, وما يراه الغربيون عنا
  فهال أثبتنا لهم العكس؟, غاتهأن المجتمع يصنع مستبديه وطو, السلوك الفردي العربي

ابات وإنما خط, العربية فما رأينا مثال واحدا لحوارات حضارية في إجتماعات القمم
  .وهذا يعكس بوضوح حقيقة معضلتنا, أبوية يأباها الصدى

" وما إجتمعت بأذواد فحول"وتجنح إلى العمل بفكرة  , فهل نحن أمة تعادي الحوار
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ومعارضة الرأي تعني , فالرأي عندنا يقترن بالسيف, "سبق السيف العذل" وتنادي 
  .القتال والمنازلة الدامية

  

éÒ{{{{{{{{ÓËÞ<Ì{{{{{{{{{{{[†< <
أن تربية األجيال ذات آليات مبصرة معاصرة , الحظه في المجتمع الغربيما أ

فالكلمة ال بد , تعلم كيفيات صب األفكار في كلماتويتركز اإلهتمام على . ومتجددة
  .تكون ذات إسهام واضح في صياغة الفكرة والعبارة لها أن

وتجدهم يركزون على كيف تفكر وتكون مؤهال لتصنيع الفكرة وتحويلها إلى 
  .مشروع مؤثر في مسيرة الحياة

  .وتحاور وتتفاعل مع اإلختالف وتستثمر طاقاته للبناء والتقدم, وكذلك كيف تقرأ
  . فال يوجد كالم مبهم

المعنى في " وقد هيمنت على تفكيرنا آلية , نميل إلى عدم الوضوح وفي مجتمعنا
فالشعر , األفكار في كلماتوالتي أراها تصف عجزنا التام على وضع , "قلب الشاعر

و الذي ال يعرف ه, ب ما نراهحس, والشعر الجيد, نا وتفكيرناله دور في بناء تصور
, ضع أفكاره في كلماتهد عجز عن وأن كاتبه ق, لمريرةوالحقيقة ا, مقاصده إال كاتبه

ات بالغية عصية على فأشاع الوهم بأن ما يكتبه فن بمواصفات رمزية وتعبير
وكم تقصدت أن أكتب نصوصا مباشرة ذات تعبير صريح عن , الوضوح السهل

  .فيغضب منها النقاد ويحسبون ذلك إمعانا في المباشرة, الفكرة 
المكتوب ال يتصل بالقصيدة وإنما تخيالت فأرى , أو نقدا لقصائدوكم قرأت شرحا 

وهذا إبداع إنحرافي وليس إبداعا . وتوصيفات من وحي المعنى في قلب الشاعر
وإنما هو أداة تشويه , في بناء عقل األمة ووعي األجيال صادقا خالصا أصيال يساهم

  . تفكير وتشويش وعي
وهذه المسافة , م المتقدمرنا وآليات تفكير العالفالمسافة شاسعة ما بين آليات تفكي

  . تنعكس في تداعيات التواصل ما بين العالمين
" فيقول لي ضاحكا , لدي صديق صيني يمزح معي عندما يدور الحديث عن بالدي

وعندما زرت الصين أدركت أن صديقي , " إعطونا بالدكم لمدة خمسة أعوام فقط
  !على صواب
, النفسيين العرب واألمريكان اصيينكنت في لقاء ضم عدد من األخص, ذات عام
صعقت بما قالته إحدى الزميالت , أن دار الحديث في موضوعات متنوعةوبعد 

  . األمريكيات
  ؟ "!!كأنكم أعداء بعضكم" قالت 

  "ولهذا لن تحققوا شيئا مهما" وأضافت 
لكننا من خالل أسلوب , وما عندنا ما ذكرته, وكنا في اإلجتماع زمالء وأصدقاء

  .حينا بذلكتفاعلنا أو
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تبين لي أن طريقة الطرح والنقاش كانت تؤكد ما , وعندما تأملت بواعث قولها
بأننا أعداء أو ال نعرف كيف نتفق , بما ال يقبل الشك للعقل اآلخر ,ذهبت إليه

  . ونميل إلى تعزيز مسوغات العجز واإلفتراق, المشتركاتونستثمر في 
  . ع الفكرة في كلماتذلك أننا النملك مهارات الحوار وقدرات وض

  . ونتعامل بعقل منفعل ال فاعل
  . فقد برزت اإلنفعاالت وعجزت الكلمات عن التعبير عن األفكار

  .وفقا للذي يرانا بعقله ومنظار تفكيره, سلوك يوحي بأننا لسنا على مايراموهذا 
  .وهذا معوق سلوكي وبائي مستوطن في مجتمعنا ويصيب الجميع بأضرار مزمنة

  
  

géÏÃi<<íÖ^ÏÚ<î×Â<>ÛÃj‰c<ðç‰{{{{×ÃÖ]<Ù^{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{{í<>j‰úÖ{{{{}†Ö]<ƒ^{{{{{{ëæ^< <
  

‘_{{{{{{{{{Ó£]<Ø{{{{{{{{{íè^< <
  المصالح تقتضي
  والنفط يقتضي
  واألمن األمن

  وما أدراك ما يعنيه 
  ويرمي إليه

  ثالثية الحكاية 
  التي ما كتب عنها نجيب محفوظ

  

’Ö]{{{{{{{{{{{{íÎ]‚<< <

  نسميه صداقة في عرفهم سذاجةما 
  فالمصلحة دستور السلوك
  وعقيدة الحوار

  والغاب هو القانون األصدق
  

Ç×Ö]{{{{{{{{{{{í< <
  عالمتنا المميزة الفارقة
  وهويتنا وجوهر وجودنا
  ووعاء مسيرتنا الساطعة
  ولكي ننطفيئ
  صادر لغتنا
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  اللغة عروبة وحضارة وإسالم وفرقان
  وآلة إنسان

  المطلوبولهذا فهي الهدف 
  وربما سيلبسونها صفة تحلل وأدها

  ؟!وسجنها في غياهب النسيان
  

énÛjÖ]{{{{{{{{{{{Ø< <
  أن تجيد مهارات األخذ

  وخداع العطاء
  فقد أخذوا وأخذوا

  وما وضعنا على موائدنا إال السراب
  فكيف خدعونا بالعطاء
  وقد أخذوا منا كل شيئ؟

  

ËjÖ]{{{{{{{{{{{šæ^< <
  األمةكلمة خرافية تمكنت من وعي 

  فكيف لمن ال يملك مصيره أن يتفاوض
  وكيف ألمة بال شعب أن تفاوض أمة بشعب؟

  األمة وضعت في زنزانة أفراد
  يستعينون باآلخرين على الشعب

  !فما معنى التفاوض في صندوق غياب؟
  

è„vjÖ]{{{{{{{{{{†< <

  األمة ال ينفعها التحذير
  ألنها ال تقرأ

  وال تسمع إال ما تفهمه
  ثقافة اآلخر وما تفهمه هو

  وبهذا فأنها تسمعه وتطرب له
  وتنبذ إبنها الذي يصرخ فيها ويناديها

  فكيف تحذر إنسانا منوما 
  في صالة عمليات اإلفتراس الحضاري المريح

  والممتع حتى اإلدمان؟
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  هل تعصبنا لعروبتنا وديننا وأمتنا
  ومصالحنا الوطنية واإلنسانية

  لوجودنا وحقوقنا وكرامتناهل تعصبنا 
  هل تعصبنا للتكافل والتراحم والتفاعل 

  واأللفة واألخوة والمعروف
  هل تعصبنا للزراعة والصناعة والبناء؟
  لقد تعاصبنا وما تعصبنا أبدا
  وتغاضبنا وما غضبنا يوما

  فأين الضمير الحي الرهيف؟
  التعصب سلوك إيجابي بقائي
  !أضرارهعندما نعي منافعه ونتوقى من 

  

Ã�{{{{{{{{l]…^< <
  هل توجد أمة رفعت شعارات أكثر منا

  أعظم إنجازاتنا شعاراتنا
  وما حققنا إال ما يناقضها تماما

  فاسأل الوحدة والحرية
  إذا كنت في شك وظن

  

áû]<JJJáû]< <
  اآلن عدونا

  فالماضي هو رفيقنا
  وما أثقله
  وما أقساه 

  ألننا أمعنا في جهله
  وأصبحنا غرباء عنه 

  لكننا ندعيه
  وما حققنا إال ما يعاديه

  

£]{{{{{{{ãÃÚ<…]ç{{{{{{{Ü< <
  مغامرة خطيرة يربحونها دوما
  فما يعرفونه يفوق ما نعرفه
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  فالمعرفة سالح أمضى من أي سالح
  وأسس وآليات الحوار التي يدركونها

  ال زالت في رفوف ما ال نعلم وال ندري
  وما علينا إال أن نبتكر أدواتنا 

  لحوارية التي تحقق مصالحناوآالتنا ا
  فالعقل العربي غير العقل الغربي

  وما نراه ال يمكنهم رؤيته
  وما يرونه يصعب علينا استجالءه

  يحاوروننا بترسانة عقول نابهة جامعة 
  ونحاورهم بعقل فريد 

  !يحمل شارة األمية وسيف أدري
  

ÞçÓ�i_{{{{{{{{{{{ê< <
  فتقديري وإعجابي وحبي

  وإن سكنت فقد هتفت بقلبي                 
  وشكرا حينما عتب أتاني
  أتيتك واعدا وبها ألبي                      

  سأبقى في حوارات تنامت
  بأفكارٍ جلتْ نظر المربي                  

تشكوني إليه جمال الترك  
  !سأشكو منك إن فَترتْ وربي                  

< <

ÃÖ]<flácæÏ{{{{{{{{{{Ê<Ø{{{{{{{{{ËÞ<ê{{{{{{{{{â^³<~‹{{{{{{{{{î< <
  

  أمن عجبٍ ومن غضبٍ ولسبِ
  أتت ريبا وكم جرحت بغصبِ                  

ذات إعصارٍ ورعد نفوس  
  هي األيام في حذرٍ ورعبِ                   

حى كلما كتبت يراعفمر  
  أال جادت بإبداعٍ كصيبِ                   

  مواجعنا من الجهل استفاقت
  أال تبتْ بما فعلتْ بشعبي                   

  هي النفس التي فيها أسانا
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  فهْل برءتْ بتوجيه وطبِّ                  
  وإن العقل في نفسٍ تماهى

  إذا رغبتْ بدا عبدا يلبي                    
  آمرةٌ بسوء بعد سوءو

  إذا ضبحت دحت شرقا بغربِ               
  فهل بقيت مساجرها أجيجا

  كما جنحت لغيبِ, فما انطفأت               
  كفى أدبا وتأديبا ونهراً

  رأيت لهيبها نهجا لعطْبِ              
  معللتي بسوء كيف أنجو

  فذا طين أتى طينا كذئبِ               
  عسرت على طينٍ مناه وما

  رموز الطين ما بعدتْ كصحبِ            
  فقل نفسا وما ندري هواها

  وعاء سلوكها يبدو كجبِّ              
  فغامر في متاهات تناءت

  كأكوانٍ تواصلها بثقبِ              
  ومن سوى بمعجزة طواها

  بكاف ذات نونات وحجبِ                  
  خالقٌ وسمى بعرشٍتعالى 

  وذا المخلوق في صدعٍ ورأبِ             
  وما نفس إذا جهرت بنفسٍ

  ولكن طبعها أبدا لتربِ                    
  فخاصم نهجها وادعو سواها

  وجافيها إذا جنحت لكذب                  
  والعيب فينا, تخادعنا بنا 

  وكم رتقت لنا عيبا بعيبِ                 
  دليل نفوسنا وهم أصيٌل

  ومحجوب بأطياف ولجبِ               
  فال تكشف غطاء دام حقاً

  والتسعى إلى جزرٍ وقطبِ                
  ودعنا في مشاربها نعاني

  كأنا من ثمالتها بركْبِ                
  أتُدريها بما خشيت وهابت
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  فذا فزع على فزعٍ وُأهبِ               
  وتها إذا بصر التجليحال

  ستغدو من جحيمات وصعبِ               
  وما جهل وما علم سيبقى

  معاشرها كأغصانٍ بخصبِ               
  إذا جاء الربيع زهت ومالت

  وأعطت ما بحوزتها لعصبِ             
  وإن حّل الخريف بها استغاثت

  وراحت تشتكي فقدا لثوبِ               
  نكرت وما ذكرت ترابافهل 
  عن الفحوى لحربِ, وهل سألت            

  أال هبطتْ إليك وما تدانت
  وإن كشفت بها وجها تُخبي             

  فحاور رأس صلصاٍل مكينٍ
  وجالس طينةً رهنَتْ بنكبِ             

إذا تدري بما كسبت نفوس  
  فدعها تنتشي واهللا حسبي              

 
 ا(���ا�M�Lدق . د

27\4\2012 
sadiq al-samarrai < alrahwan@yahoo.com  > 

 
 

>íÓf�Ö]<lø‰]†Ú<>î×Â Õçe<‹è^ËÖ] 

http://www.facebook.com/Arabpsynet 

****   **** 

 

<ê{{{{fâ„Ö]<h^{{{{jÓÖ]í{{{{{{{{Óf�×Ö  

°éÞ^ŠËßÖ]<ð^f�úÖ  

http://www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 

íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<êéñ^’}]<æ<ì„i^‰ù 

http://www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 

ÄÎç¹]<†èçŞjÖ<Ôè_†e<Õ…^� 
formulaire   / ـــ9ذجV/ form  

http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 
  

***  *** 

í{{{{{{{{Óf�Ö]<lø{{{‰]†Ú<‚{{{{è†è  

http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp 

<Ø‰…_Õ‚è†e 
formulaire   / ـــ9ذجV/ form  

http://www.arabpsynet.com/mailinglist/MailingListForm.htm  

http://www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp
http://www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp
http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp
http://www.arabpsynet.com/mailinglist/MailingListForm.htm



