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إن التطورات التي تشھدھا الكتابة على مستوى التقن�ی�ات واإلب�داع 
الجمالي وسقوط الحدود بین األشكال األدب�ی�ة ی�ج�ع�ل ح�دی�ث�ن�ا ع�ن 
النظریة النقدیة واألدب المقارن موضع اھتمام لل�دارس�ی�ن ف�ي ھ�ذا 
المجال، حیث تكمن أھمیة ذلك في فن آلیات قراءات النص وتحلیل�ھ 
ومستویات تلقیھ، وكل ھذا ی�ن�ض�وي ف�ي س�ی�اق ج�م�ال�ی�ات األدب 

 . وعالقتھ بالقارئ
ففي األدب الغربي ثمة تحوالت ك�ب�ی�رة وم�ت�س�ارع�ة ع�ل�ى ص�ع�ی�د 
اإلنتاج الثقافي والنظریات النقدیة ، كذل�ك ث�م�ة ت�داخ�الت ف�ي ھ�ذه 
النظریات بین األدبي والثقافي كالنقد ال�م�اركس�ي وال�ن�ق�د ال�ن�ف�س�ي 
والتفكیكي الذي یوضح العالقة بین ال�ن�ص ال�ث�ق�اف�ي واألدب�ي، أم�ا 
 بالنسبة للنظریة النقدیة العربیة تبدو ھنا اإلشكالیة في بُعدین اثنین

:  
األول یتجسد في صیاغة نظریة تعیدنا لموروثنا ال�ن�ق�دي، وال�ث�ان�ي 
یتعلق بالعالقة مع التطور السریع للنظریات النقدیة الغربیة ، وھ�ن�ا 
یجب أن نبحث بكیفیة وصولنا لنظریة ن�ق�دی�ة ع�رب�ی�ة خ�اص�ة ب�ن�ا 
وبثقافتنا العربیة، ویجب أن نركز على أن غیاب النص الذي یح�م�ل 
ھویة خاصة على مستوى البناء والجمال یلغي البحث عن مثل ھذه 

 . النظریة
كما یجب أن نركز ع�ل�ى م�ن�اھ�ج ق�راءة ت�داخ�ل األج�ن�اس األدب�ی�ة 
كالمنھج اإلجتماعي التاریخي والمنھج اللغوي الداخلي ال�ذي أث�رى 
القصیدة العربیة المعاصرة ورفدھا بروافد جدیدة ومتع�ددة، وب�ذل�ك 
یبقى التداخل األجناسي مسألة نقدیة أدبیة جدیدة بین رافض ومؤید 

   ومحاید ضمن الضوابط النقدیة المتعارف علیھا
ھنا یجب علینا أن نتعرف على ماھی�ة ال�ج�ن�س األدب�ي وع�ن�اص�ره 
وأھمیتھ في ضوء نظریة األدب الذي یبین لنا المستویات الصوت�ی�ة 
والموسیقیة والصرفیة والنحویة والمع�ج�م�ی�ة وال�رم�زی�ة ل�ل�ن�ص، 

  . وبدوره یدعو ھذا إلى استقالل العمل األدبي
وبذلك یمكن لنا أن نتعرف على تطور األجناس األدبی�ة م�ن وج�ھ�ة 
نظر الناقد الفرنسي (فردیناد برونتیر) الذي ك�ان م�ت�أث�راً ب�ن�ظ�ری�ة 

 . ( داروین) في تطور علم الحیاة
 

 : إذ قال (برونتیر) في ھذا المجال
إن األجناس األدبیة لھا وجود خارجي ثابت ومتمیز یختص فیھا كل 
جنس أدبي بممیزات تفرق بینھ وبین ماعداه، وإن كل ج�ن�س أدب�ي 
لھ زمان خاص بھ یولد فیھ وینمو ویموت أي لھ ح�ی�اة خ�اص�ة ب�ھ 
في امتداد زمني معین ، وأیضاً قال : إن األجناس األدبیة ق�د ت�ن�ش�أ 
طبیعة في اآلداب القومیة دون االستعانة بآداب أخ�رى ف�ي ع�وام�ل 

 . نموھا ونھوضھا
ولتطبیق ھذه النظریة یجب على الباح�ث أن ی�ت�ج�اوز ح�دود ل�غ�ت�ھ 
القومیة إلى لغات أخرى فی�ب�ح�ث ف�ي آداب�ھ�ا ع�ن أص�ول ال�ج�ن�س 

  األدبي الذي یعالجھ
 . بناًء علیھ دعا (برونتیر) إلى االھتمام باألدب المقارن ودراستھ 

ومن األمثلة التي یمكن لنا تقدیمھا عن تجربة (برونتیر) في صح�ة 
نظریتھ أن الملحمة الشعریة تطورت عبر ال�ق�رون ح�ت�ى أص�ب�ح�ت 
مایُعرف باسم القصة النثریة، ألن المل�ح�م�ة ال�ق�دی�م�ة ك�ان�ت قص�ة 
بطولة خارقة تمتزج باألساطیر الدینیة، كما اعت�ب�ر (ب�رون�ت�ی�ر) أن 
المواعظ والخطب الدینیة ف�ي ال�ق�رن الس�اب�ع عش�ر ال�م�ی�الدي ق�د 
تطورت فأصبحت الشعر الغنائ�ي ال�روم�انس�ي ف�ي ال�ق�رن ال�ت�اس�ع 

  عشر.
(برونتیر) قد أل�ح�ق  ھذه النظریة القت انتقادات كثیرة فقد اعتبروا 

األذى بعلم األنواع عن طریق ن�ظ�ری�ت�ھ ال�ب�ی�ول�وج�ی�ة ال�زائ�ف�ة ف�ي 
التطور والنتائج التي توصل إلیھا، وھذه االن�ت�ق�ادات ان�ت�ھ�ت ب�أن�ھ 
یجب عدم تطبیق النظریات العل�م�ی�ة ع�ل�ى األدب وال�ف�ن إذ ی�ك�ف�ي 

   لدارس األدب أخذ روح العلم ال مبادئھ وقواعده

وإذا أردنا التعرف على ال�م�ن�ھ�ج األدب�ي ل�ل�ن�ص ف�ھ�و م�ج�م�وع�ة 
الخصائص التي تجعل من عمٍل ما خ�ط�اب�اً أدب�ی�اً وذل�ك ب�اس�ت�خ�دام 
اللغة بطرائق خاصة غیر مألوفة والنصوص األدبیة ھن�ا ی�ج�ب أن 
تنحرف بصورة منظمة من الكالم الیومي وتتجاوز معناھا ال�م�ج�رد 

ال�ق�ارئ وی�ج�ع�ل�ھ  لتُظھر الوظیفة الجمالیة للنص األدبي مما یثی�ر 
 . یرى ویدرك كثافة اللغة وسماتھا

أما إذا انتقلنا إلى األدب العربي واطلعنا على األدب ال�م�ق�ارن ب�ی�ن�ھ 
وبین األدب الغربي سنجد أن األدب العربي ھو حقل مع�رف�ي ف�ت�ي، 
ذلك ألنھ كان لدى العرب سابقاً اعتداد خاص جداً ب�ال�ل�غ�ة والش�ع�ر 
وإشاحة نسبیة عن آداب األمم األخرى، إذ أن�ھ�م ك�ان�وا ی�م�ت�ازون 
ببراعتھم في حقل التبادل األدبي عكس براعة ال�غ�رب ال�ت�ي ك�ان�ت 

 . الحقول المعرفیة األخرى كالعلوم والفلسفة تتجلى في 
حتى في عصرنا الحاضر مازال العرب یت�م�س�ك�ون ب�األدب وال�ل�غ�ة 
تمسكاً فاعالً یمیزھم عن اآلداب األخرى كالفنون األدب�ی�ة (ال�ق�ص�ة 
والمسرح) ومن المالحظ أن معظ�م األدب�اء ال�ع�رب ال�ب�ارزی�ن ف�ي 
عصر النھضة كانوا أكثر انفتاحاً وھم من وض�ع�وا أس�س ن�ھ�ض�ة 
األدب المقارن في عصرن�ا، وم�ن أب�رز ھ�ؤالء األدب�اء (س�ل�ی�م�ان 
البستاني) الذي كان لھ فضالً عظیماً ف�ي ت�ع�ری�ب (اإلل�ی�اذة) ال�ذي 
استغرق منھ ثماني سنوات باإلضاف�ة إل�ى ث�م�ان�ي س�ن�وات أخ�رى 

لھذه المل�ح�م�ة ح�ی�ث ك�ان�ت م�ق�ارن�ات�ھ  لوضعھ المقدمة المقاَرنیة 
جریئة جداً بین الملحمة الیونانیة والشعر القصصي العرب�ي، وم�ن 
ھذه المقارنة توصل أیضاً إلى األحكام التي تتعلق بالشعر الج�اھ�ل�ي 
والشعر الیوناني القدیم وكان حكمھ لصالح الشعر ال�ج�اھ�ل�ي ح�ی�ث 

(ھ�وم�ی�روس)  أظھر التشابھ بین عبقریة (ابن الرومي) وعبقری�ة 
وبھذا یكون (البستاني) صاحب سبق عظیم الیُنكر في مج�ال األدب 
المقارن . ومن أھم الكتب الت�ي ت�ت�ن�اول ف�ق�ھ األدب ال�م�ق�ارن ھ�و 

  كتاب
تاریخ علم األدب عند اإلفرنج والعرب) وھو كتاب ی�ح�ت�وي ع�ل�ى ( 

مقدمات تاریخیة واجتماعیة في علم األدب عند الغ�رب وم�ای�ق�اب�ل�ھ 
من ذلك عند العرب ، ومااقتبسھ الغرب عن العرب من أدب وش�ع�ر 
في نھضتھم األخیرة ، ومثال عل�ى ذل�ك : ك�ت�اب األدی�ب الس�وري 

 )( قسطاكي الحمصي
منھل الوّراد في علم االنتقاد " حیث تناول كتابھ بحثاً مطوالً ف�ي  "

رس�ال�ة ( الموازنة بین ملحمة (ال�ك�وم�ی�دی�ا اإلل�ھ�ی�ـ�ـ�ة ل�دان�ت�ي) و 
ألبي العالء المعري حیث أن رسالة الغفران ك�ان�ت ع�م�الً  الغفران)

أدبیاً رائعاً (ألبي العالء المعري) تناول ف�ی�ھ�ا األح�وال ف�ي ال�ن�ع�ی�م 
والسعیر، ھذه الرسالة التي أثارت ضجة كبیرة في األوساط األدبیة 
بأوروبا وتمت ترجمتھا لعدة لغات، وق�د ق�ی�ل أن (دان�ت�ي) م�ؤل�ف 
"الكومیدیا اإللھیة " (أخذ عن أبي العالء المعري) فك�رة رس�ال�ت�ھ 
ومضمونھا، وقد تقدم المستشرق اإلسباني (بالثیوس) ب�ب�ح�ث أك�د 
فیھ باألدلة الدامغة استعارة (دانتي ) فكرة "رسالة الغفران " (من 

  .أبي العالء المعري) لملحمتھ "الكومیدیا اإللھیة"
ومن ھنا یتبین للقارئ والدارس أن األدب المقارن ھو العالقة ب�ی�ن 
أدب قومي معین وأدب قومي آخر والھدف منھ ھ�و إب�راز ظ�واھ�ر 
التأثیر والتأثر بین اآلداب القومیة المقَارنة والمساھمة ف�ي ك�ت�اب�ة 
تاریخ األدب الغ�رب�ي وال�ع�رب�ي وس�د ال�ث�غ�رات ف�ي ت�اری�خ األدب 

  . وإظھار التبادل والتفاعل بینھما
عند ھذا الحد تنتھي مھمة األدب المقَارن الذي إذا أردنا أن نُ�ط�ل�ق 

ھو تناول دراسة النصوص األدب�ی�ة ع�ن ط�ری�ق : علیھ تسمیة قلنا
ِصالتھا التاریخیة من حیث تأثرھا وتأثیرھا ب�ی�ن اآلداب ال�ق�وم�ی�ة 
والعالمیة ومحاولة التقریب بین الشعوب وتحقیق ال�ت�ف�اھ�م ب�ی�ن�ھ�م 

شوقي وشكسبی�ر) ف�ي ال�ع�م�ل األدب�ي ال�م�س�رح�ي (  كالمقارنة بین
(كلیوباترا) وبالتالي األدب المقارن یھدف إلى البح�ث ف�ي ال�ج�ذور 

  .. التاریخیة لآلداب

   ادب ارن 

وم دا ا .. 
 

 
 / سیدني منار حسن*

 

 ح ا  
 
 
 

 بقلـم: حسـن نصـراوي
  

 

 
 

 
 

في اوج النشاط المسرحي الذي شھدتھ البالد في ستینیات القرن الماضي ولكثرة الفرق الم�س�رح�ی�ة االھ�ل�ی�ة، (وھ�ي ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة ك�ان�ت   
واجھات لحركات ومنظمات وجھات سیاسیة وفكریة متعددة) شحت المسارح، والمسارح ال�م�وج�ودة ك�ان�ت ال ت�ك�ف�ي الس�ت�ی�ع�اب ال�ع�روض 
المسرحیة. فضال عن ان (المسرح القومي) في كرادة مریم كان مقتصرا على عروض الفرقة القومیة التابعة لمصلحة السینما وال�م�س�رح. و 
(مسرح بغداد) كان حكرا العمال فرقة المسرح الفني الحدیث، والتي كانت تضم عمالقة الفن المسرحي العراقي : یوسف العاني، سامي ع�ب�د 
الحمید، خلیل شوقي، ابراھیم جالل، مي شوقي، وداد سالم، عبد الجبار عباس، قاسم محمد، عبد المجی�د ف�ل�ی�ح، وزی�ن�ب، ون�اھ�دة ال�رم�اح، 

 .وبدري حسون فرید
) تموز التي كان من اعضائھا الفنان قاسم ال�م�الك، وال�راح�ل 14دار سینما لتقدیم عروضھا مثل فرقة (  واضطرت بعض الفرق الى استئجار

وجیھ عبد الغني والراحل الكبیر سلیم البصري وقاسم صجي والراحل راسم الجمیلي والفنان الكبیر اسعد ع�ب�د ال�رزاق واق�ب�ال رش�اد ب�ط�ل�ة 
  مسرحیة (الدبخانة) التي استأجرت بنایة سینما (عالء الدین) في شارع الرشید

التي اسسھا الفنان الكبیر طھ سالم وق�ائ�د ال�ن�ع�م�ان�ي   ومن الفرق االخرى فرقة (اتحاد الفنانین) التي جمعت اسماء بارزة في الفن المسرحي
 .وفخري العقیدي وكریم عواد وصادق االطرقجي

وفرقة المسرح الشعبي التي اسسھا الفنان الراحل جعفر السعدي، واشتھرت بعروضھا الجریئة والھادفة، وكانت تقدم عروض�ھ�ا ف�ي ام�اك�ن 
متعددة ولكنھا رغبت ان یكون لھا موقع مسرحي خاص بھا حتى لو كان صغیرا، فأستاجرت احدى الشقق ف�ي ب�ن�ای�ة ف�ي ش�ارع الس�ع�دون، 
وحولت احدى غرفھا الكبیرة الى مسرح متواضع من ستین كرسیا، وراحت تقدم عروضا تتناسب وحجم المسرح، واخذ الجمھور یتردد عل�ى 
المسرح لسمعة الفرقة وشھرتھا في اعمال سابقة وكبیرة انتقدت فیھا االوضاع االجتماعیة والمعیشیة للمواطن ال�ع�راق�ي وق�ت�ذاك، واع�م�ال 

راح�ت  1968ت�م�وز ع�ام  14اخرى اسھمت في توعیة الجمھور العراقي بالتحدیات التي تحیط بھ، السیما ان السلطات المتعاقبة منذ ث�ورة 
تھمش دور المثقف العراقي وتضیق الخناق علیھ، وتمنعھ من التعبیر عن ارائھ وعلى وج�ھ ال�خ�ص�وص م�ن خ�الل ال�ف�ن ال�م�س�رح�ي، الن 
المسرح كان یواجھ الجمھور مباشرة، ویجتھد احیانا في النص وفق المستجدات التي تمر بھا البالد ولذلك عملت تلك الس�ل�ط�ات (ب�اس�ت�ث�ن�اء 

   عھد الرئیس الراحل عبد الرحمن عارف) على مراقبة المسارح واماكن العرض المسرحي والتدقیق في النصوص المسرحیة.
لقد كان (مسرح الستین كرسي) متنفسا جمیال لھواة العروض الھادفة والجادة والراقیة حتى وان كانت محدودة ال�وق�ت وال�م�ؤدی�ن وبس�اط�ة 
الدیكور. الن مایقدم كان محل استحسانھم ویروي ظمأھم ویشعرھم بأجواء حریة مفتقدة، ویحفز عندھم ان�دف�اع�ات ل�ت�ذك�ر ب�ع�ض ال�ق�ض�ای�ا 
 الوطنیة والھموم االجتماعیة والمعاناة والكتب واالستالب السیاسي ... وبمـرور االیام اخذ المسرح یضیق بالجمھور، ولم یستوعب تقاطرھ�م

 .علیھ، مما دفع الفرقة للبحث عن مكان اوسع لنشاطات اكبر
ان تلك التجربة على بساطتھا كانت كبیرة وثریة النھا اكدت المقولة الشھیرة (اعطني مسرحا، اعطیك شعبا مثقفأ)، اذ ان الم�س�رح ال�ع�راق�ي 
كان في العقدین (الستیني والسبعیني) في مقدمة المسارح العربیة، وكانت العروض المسرحیة العراقیة المشاركة في المھرجانات المسرحی�ة 
العربیة تحصد الجوائز، وتترك اصداء طیبة عند المشاھد العربي لھا، ولعل مسرحیة (البیك والسایق) كانت احدى المسرحیات التي احترم�ھ�ا 

وفنانا وناقدا ومخرجا وكاتبا واعالمیا) وكان االقبال على مسرح الستین كرسي وعروضھ الراقیة داللة ناصعة ع�ل�ى  المشاھد العربي (متابعا
 '.وعي المواطن العراقي وثقافتھ

 

نحُن نجّدد في الشعر، ال ألنّنا ق�ّررن�ا أن «
نجّدد، نحُن نجّدد ألنَّ الحیاةَ بدأت ت�ت�ج�ّدد 

 -یوسف الخال -فینا، أو قُل تجّددنا)). 
لم یعد الشاعر الحدیث یحفل ب�ال�خ�ط�اب�ی�ة 
في شعره كما في الكثیر م�ن ش�ع�رن�ا ف�ي 
ھ��ذا ال��زم��ان، ب��ل ذھ��ب إل��ى اإلی��ح��اء، 
والتركیز، والقصر، ألن قص�ی�دت�ھ ول�ی�دة 
العص�ر ال�م�ت�غ�ی�ر والس�ری�ع ف�ي أح�داث�ھ 
الساخنة، والتي ل�م ت�ع�د تس�م�ح ل�ھ ب�أن 
یكتب قصیدة طویلة یضطر في الكثیر م�ن 
االح��ی��ان ال��ى حش��وھ��ا ب��أل��ف��اظ ت��ت��س��م 
بالخطابیة، فراح یكثف قصیدتھ، ل�ی�وح�ي 
بھا، حتى وصل ب�ب�ن�ائ�ھ�ا ال�ى ان ی�ك�ون 
بناءا "بخیال" اال انھ ممتليء ب�ال�م�ع�ان�ي 
والدالالت، انھا التعبیر الصحیح عن روح 
العصر التي رافق�ت�ھ ال�ت�ح�والت ال�ف�ك�ری�ة 

 والفنیة .
وقد استطاع الشعر العربي الحدیث اث�ن�اء 
تطوره، وبسبب تغیر ذائقة المتلقي لتغی�ر 
ذوقھ في عصرنا الحال�ي، ال�ى ان ی�ت�ج�ھ 
نحو القص�ی�دة ال�ق�ص�ی�رة ج�دا، أي ن�ح�و 
التكثیف والتركیز، وم�ن ث�م االی�ح�اء. إذ 
اصبح�ت ال�ق�ص�ی�دة ت�ع�ب�ی�راً ع�ن ل�ح�ظ�ة 
ان��ف��ع��ال��ی��ة، وص��ارت ش��دی��دة الش��ب��ھ 
بالتوقیعات التي كان یكتبھا ال�خ�ل�ف�اء ف�ي 
زم�����ن ال�����خ�����الف�����ة االس�����الم�����ی�����ة، 
لتكثی�ف�ھ�ا،وت�رك�ی�زھ�ا، وإی�ج�ازھ�ا، وھ�ي 
تحمل معنى كبیر، وداللة واس�ع�ة ت�وح�ي 

 بھا.
والتوقیعة التي بدأ بعض الشعراء كتابتھ�ا 
من�ذ س�ب�ع�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي، ھ�ي 
القصیدة القص�ی�رة ال�م�ك�ث�ف�ة ج�داً. وھ�ي 
صورة من صور البرق ال�خ�اط�ف، ح�ی�ث 
تقترب من "الدارمي" في الشعر الع�ام�ي 
العراقي الذي یكثف الداللة وال�م�ع�ن�ى ف�ي 
بیت واحد یع�د الض�رب�ة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة ل�ق�ول 
الشعر ، وكذلك من "الھایك�و" ال�ی�اب�ان�ي 
الذي من ضمن ما یتم�ی�ز ب�ھ ھ�و ص�ف�اء 
الصورة التي ت�وص�ل ال�م�ع�ن�ى، اال ان�ھ�ا 
تف�ت�رق ع�ن�ھ ف�ي ان ل�ھ ش�روط�ھ ال�ت�ي 
تحدث�ت ع�ن�ھ�ا ف�ي دراس�ة نش�رت ع�ل�ى 
موقع الحوار المتمدن ، انھا االنتق�ال م�ن 
الخطابیة التي رافقت الشعر العربي طی�ل�ة 
عمره الى االیح�ائ�ی�ة ال�ت�ي تص�ل ح�د ان 

 تكون بال صوت یسمع . 
والحدیث عن الومضة، أو التوقی�ع�ة، ھ�و 
حدیث عن البالغة الشعریة الجدیدة، التي 

ب�ت�ق�ن�ی�ة اإلی�ح�اء، واالن�زی�اح ،  تتص�ف 
 والتكثیف، واالیجاز.

ویتطلب ھذا الشعر ذو اللحظة االنفعالی�ة، 
وال��دف��ق��ة الش��ع��وری��ة، ذك��اًء ن��اف��ذا م��ن 
الشاعر، ونباھة عالیة من ال�م�ت�ل�ق�ي، او 
القاريء، ألن القصی�دة ال�م�دون�ة م�ب�ن�ی�ة 
على صورة واحدة تحمل ف�ك�رة واح�دة ، 
وانطباعاً واحدا ب�ت�ك�ث�ی�ف ش�دی�د ال ی�خ�ل 
ببنیتھا الشعریة البالغی�ة اال ان�ھ�ا ت�ف�ت�ح 

 افاقا واسعة في المعاني والمدلوالت.
وقصیدة الومضة، او ال�ت�وق�ی�ع�ة، ت�ح�دث 
عند متلقیھا، قارئا او سامعا، فجوة ت�وت�ر 
ش��ع��ري، وھ��ي س��م��ة ش��ع��ری��ة تص��اح��ب 
القصیدة الناضجة، ھذه السمة یمك�ن م�ن 
خالل قاريء نوعي حص�ی�ف ل�ل�ش�ع�ر ان 
تولد عنده سمة اخرى ومھمة ھ�ي س�م�ة 
االنفجاریة، ان كانت تلك االنف�ج�اری�ة ف�ي 
االیحاء، او التأمل ، او الداللة، انھا حال�ة 
الدھشة المتولدة من ذلك االنفج�ار، وم�ن 
ثم تنتج متعة القراءة او الس�م�اع، ف�ی�ت�م 

التبادل ال�م�ب�دع وال�م�ث�م�ر ب�ی�ن الش�اع�ر 
 ومتلقیھ.

وم��ا ی��م��ی��ز قص��ی��دة ال��ومض��ة ال��خ��ی��ال 
والنأي عن الزیادات وال�ح�ش�و  المتأجج، 

الذي ال طائل شعریا منھ، والتركی�ز ع�ل�ى 
الجمل الق�ص�ی�رة ذات ال�ك�ث�اف�ة ال�ع�ال�ی�ة، 
والمفاجأة التي ترافقھا الدھشة، والوح�دة 

 العضویة القادرة على ایصال المعنى . 
ان الومضة الشعریة ھذه، او التوقیعة، ال 
ت��ن��ھ��ض ف��ي الش��ع��ر اال ع��ل��ى ال��رؤی��ة، 
والرؤیة البنیویة، ح�ی�ث ی�خ�ت�ار الش�اع�ر 
ل��غ��ة ت��ن��س��ج��م ف��ي مس��ت��واھ��ا ال��دالل��ي 
والرؤیوي التي یق�دم�ھ�ا ف�ي ومض�ت�ھ او 

 توقیعتھ .
ان رؤى الشاعر ول�غ�ت�ھ ی�ت�ض�اف�ران ف�ي 
خلق حالة من التضاد المفضي الى حیویة 

 الصورة الشعریة .
ومن المعروف ان الكتابة النثریة تت�ص�ف 
ب��ان��ھ��ا ك��ت��اب��ة ت��م��ی��ل ال��ى ال��ت��م��دد، 
واالسترسال، واالسھ�اب، ف�ی�م�ا ال�ك�ت�اب�ة 
الشعریة تتصف بكونھا كتابة مك�ث�ف�ة ف�ي 
اللغة والص�ور الش�ع�ری�ة، دون ان ی�خ�ل 

 التكثیف بوضوحھا النھائي .
فاللغة الشعریة تكون مكث�ف�ة، م�ق�ت�ص�دة، 
ومفرداتھا من�ت�ق�اة م�ن ق�ام�وس ش�ع�ري 
خاص بالشاعر، انھا لغة اقتصادیة، غ�ی�ر 
متمددة، او مسترسلة، وال مسھبة ك�ل�غ�ة 

 النثر، انھا موحیة غیر مشتتة.
انھا لغة اقتصادیة وكأن�ھ�ا ت�خ�ش�ى ع�ل�ى 
نفسھا من التبدد المفض�ي ال�ى ال�ذوب�ان، 
واالس��ھ��اب ال��ذي یص��ل ح��د االس��ھ��ال 
ال��م��رض��ي، ف��ت��ب��دو ھ��ذه ال��ل��غ��ة ب��خ��ی��ل��ة، 
شحیحة، اال انھا غنیة بالمعاني والدالالت 

 المتولدة بإنثیاالت ابداعیة موحیة.
 یقول الشاعر في احدى قصائده : 

 (كلما وثقنا باللیل
  9فقدنا عرى النھار) . ص 

یمكن ان نتحدث عن اللیل بما ش�ئ�ن�ا م�ن 
الصفات الجیدة او السی�ئ�ة، ال�واق�ع�ی�ة او 
الشاعریة، وفي ایة مرحلة م�ن م�راح�ل�ھ 
العدی�دة، وك�ذل�ك ال�ن�ھ�ار وع�راه، اال ان 
الومضة الشعریة التي تناولت ھ�ذا ال�ل�ی�ل 
وھذا النھار، ال تتح�م�ل ال�ت�ف�اص�ی�ل ال�ت�ي 
ستقدم�ھ�ا ال�ل�غ�ة ال�ق�ام�وس�ی�ة وال�ن�ث�ری�ة 

 باسھابھا في الشرح والتفصیل .
وكذلك ھي لغة غیر متمددة، والمت�ج�اوزة 
على ال�ف�اظ ال�ق�ام�وس ال�م�ع�ج�م�ي ل�غ�ی�ر 
الشاعر. یقول الشاعر في قص�ی�دة اخ�رى 

 لھ :
 ( كلما اثخننا التأخر

 5اسعفنا الرحیل) ص 
ن��ت��س��اءل : ل��م��اذا ال��ت��أخ��ر؟ ول��م��اذا ھ��ذا 

 االثخان فیھ ؟ 
فالتأخر لھ اسبابھ، وكذل�ك االث�خ�ان ل�ھ�ذا 
التأخر، اال ان الومضة ت�رك�ت ل�ل�م�ت�ل�ق�ي 
معرفة االسباب ل�ك�ال االث�خ�ان وال�ت�أخ�ر، 
وفي ھذا شاعریة، وشعریة التجاوب بی�ن 
الشاعر والمتلقي، ح�ی�ث ی�ت�ب�ادل االث�ن�ان 

 االماكن في التألیف، والفھم، واالدراك .
اللغة في ھذا االمر تسكت ع�ن ذل�ك، وال 
تقول شیئا، كي ال تتمدد اكثر من ال�ل�زوم، 
فتتبدد ، عندھا تفقد الصورة شاع�ری�ت�ھ�ا، 
وتتحول الى ما یش�ب�ھ ال�ق�ط�ع�ة ال�ن�ث�ری�ة 

 الجامدة.
وھي مكثفة غیر مست�رس�ل�ة ك�ذل�ك ،ذل�ك 
الن االسترسال عدو الشعر وقاتل�ھ، وھ�و 
من صفات الجملة ال�ن�ث�ری�ة، ول�ی�س م�ن 

صفات الجملة الشعریة التي تجعل ذھن�ی�ة 
وذاكرة المتلق�ي ف�ي ح�راك وع�راك دائ�م 

 للوصول الى معاني ودالالت ما یسمعھ.
 یقول الشاعر في ومضة شعریة : 

 (بین عشب التردد
  15نما غصن القرار) . ص

فالشاعر حالھ حال شاعر قصیدة التفعیل�ة 
، اوالعمودیة ، یستطی�ع االس�ت�رس�ال ف�ي 
قول�ھ ع�ن "عش�ب ال�ت�ردد" و "غص�ن 
ال��ق��رار"، اال ان��ھ وھ��و ی��ك��ت��ب ومض��ة 
شعریة، كالومضات ال�ف�ی�زی�ائ�ی�ة، ال�ب�رق 
مثال، یجد ان المعنى ق�د اك�ت�م�ل دون أي 
استرسال في اللغة، الن الم�ع�ن�ى ودالالت 
ھذا المعنى في ھذه الومضة سیقع ع�ات�ق 
الوصول لھ عل�ى ال�م�ت�ل�ق�ي ال�ق�اريء او 
السامع لھا ، فیكون ع�ن�د ذل�ك ال�ت�ج�اوب 
بین الشاعر وم�ت�ل�ق�ی�ھ ، ف�ت�ح�دث آص�رة 
التعاون بینھما ، ف�ك�ان ان ح�دث ال�ت�وت�ر 

 المصاحب لشعریة قصیدة الومضة .
انھا تكثف العبارة، وتعمق المعنى، فتث�ی�ر 
عند المتلقي والقارئ الدھشة التي ت�ن�ت�ج 
التعاطف الوجداني والفكري،ھذه الدھش�ة 
ال�م��ص��اح��ب��ة الن��ث��ی��االت ع��دی��دة ب��الص��ور 
الش��ع��ری��ة ال��ع��دی��دة ، وال��م��ت��ن��وع��ة، 

 والمختلفة .
*** 

الصورة الش�ع�ری�ة ھ�ي م�رك�زی�ة ال�ق�ول 
الشعري الذي ترسمھ الكلمات كم�ا ی�ق�ول 

 الشاعر نزار قباني .
والص��ورة الش��ع��ری��ة ف��ي قص��ائ��د ھ��ذه 
الم�ج�م�وع�ة ، ت�ت�ص�ف ب�ك�ون�ھ�ا ص�ورة 
واحدة، تقدم فكرة واحدة مكثفة، اال ان�ھ�ا 
نابضة بالحیاة الواسع�ة ، ت�ع�ط�ي دالالت 
ومعاني واسعة وعدی�دة ع�ن�د ال�م�ت�ل�ق�ي، 

 القاريء او السامع.
انھا ذات اشعاع قوي تولد ف�ي ال�م�ت�ل�ق�ي 
إثارة مفاجئة في الش�ع�وره. إن�ھ�ا ل�ح�ظ�ة 

 برق ضوئي یكشف جزئیات ما تحملھ.
*** 

ان اغلب قصائد المجموعة تعتمد الجم�ل�ة 
الشرطیة بدون اداة الشرط، إذ ان الجمل�ة 
الشرطیة ھي : جملة مرّكبة تشتمل ع�ل�ى 
جملتین متالزمتین ال یتّم معنى األولى إالّ 

ج��م��ل��ة ”  ب��ال��ثّ��ان��ی��ة، وتس��ّم��ى األول��ى 
 جواب الشرط.” ، والثانیة”الشرط

 یقول الشاعر في احدى ومضاتھ :
 ((اوقف صوت صفیرك

 سأوقف زحفي الیك
 5یأسا))., ص

 ویقول في اخرى :
 ((كلما خذلتنا الریح 

 5نھادن سیوال یائسة)). ص
وق��د اع��ت��م��د الش��اع��ر ف��ي ب��ن��اء اغ��ل��ب 
ومضاتھ الشعریة على ھذه التقن�ی�ة ال�ت�ي 
تتیح لھ المفاج�أة ، وال�دھش�ة، وال�وح�دة 
العضویة، والصورة الشعریة المرس�وم�ة 

 بلغة مقتصدة غیر مسھبة وال فضفاضة.
*** 

ان ال�م�ج�م�وع�ة الش�ع�ری�ة (ال�ّوح ب�ق�ل�ب 
ابیض) للشاعر یقظان الحسی�ن�ي، ج�اءت 
لتلبي طموح الش�اع�ر ف�ي ق�ول م�ا ی�ری�د 
ق��ول��ھ ب��اقص��ر ال��ط��رق، وك��ذل��ك ل��ت��ث��ري 
المكتبة الشعریة بقص�ائ�د ال�ومض�ة ال�ت�ي 
بدأت تتسید المشھد الشعري ف�ي ال�ع�راق 
لما لزماننا من تأث�ی�ر ك�ب�ی�ر ع�ل�ى ذائ�ق�ة 

 الشاعر والمتلقي .

 ا ا  مص
 ن ا  " ا  حّا " 

 
 

 قراءة : داود سلمان الشویلي
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 زكـي فرحـان 

 سیدني 

  أاك ا  

  ا ال

الى تآصر فحوى سال�س�ھ   في االجزاء السابقھ تطرقت فیھا   

ال�م�ت�م�اث�ل  ال�ع�راق�ي التتبع التدریجي لمتن الحدث التاری�خ�ي 

أم��ام رؤى ال��ق��ارىء، وأس��ب��اب��ھ الس��ی��اس��ی��ة ودواف��ع��ھ 

ال�م�وث�ق  وال�م�ن�ج�ز م�ن�ھ، وت�اری�خ�ھ الس�ی�اس�ي االقتصادیة 

وال��م��ع��م��م وال��م��ؤش��ر، وال��م��درج ف��ي ال��ف��ھ��رس��ت م��ن 

المصدر،وأسماء االشخاص وانحدارھم ال�ط�ب�ق�ي ون�زوع�ھ�م 

الفكري و تحصیلھم ال�دراس�ي وان�ت�م�ائ�ھ�م ال�وط�ن�ي، ال�ذی�ن 

تناوبوا فیھ على دست الحكم في العراق، وال بد من ذكر دور 

ال�ف�ع�ال ال�ھ�ائ�ل  الشعب ال�ع�راق�ي ال�م�ظ�ل�وم وح�راك�ھ  نضال

المؤثرة من اجل استق�الل ب�ل�دة  والوھاب بتضحیاتھ الجسیمة

الناجز وتثبیت حقوقھ والعیش بحریة وكرامة، ورف�ع خ�ی�م�ھ 

ال�ب�ری�ط�ان�ي  االنتداب السوداء عن الوطن، وأزاحھ االستعمار

م��ن االراض��ي ال��ع��راق��ی��ھ، وب��ك��ل ف��خ��رو أع��ت��زاز  ال��ب��غ��ی��ض

ت��ك�ری��م اول��ئ�ك الس�ی��اس�ی��ی�ن ال�وط��ن�ی��ی�ن الش�رف��اء،   واج�الل

ونضالھم الذي ال یك�ل أو ی�ھ�دأ، ال�ذی�ن ص�ع�دوا ال�م�ش�ن�ان�ق 

مرفوعي الرأس بكل شجاعة وشموخ، حتى دونت اس�م�ائ�ھ�م 

في موسوعھ تاریخ مناضلي الش�ع�ب ال�ع�راق�ي، وأس�ت�دام�ت 

ملھمھ في ضمائر الشعب العراقي، من أج�ل قض�ی�ھ ش�ع�ب�ھ�م 

واستقالل وطنھم، الحقیقھ انا ال أروم االسھاب والخوض ف�ي 

تفاصیل مواضع واحداث فردیھ او جماعیھ توطنت في مجمل 

دون��ھ��ا ب��ع��ض ال��م��ؤرخ��ی��ن االج��ت��م��اع��ی��ن   ارض ال��وط��ن،

والسیاسین، والتي قد تتوافق مع العد ال�ت�اری�خ�ي، ب�دءاً م�ن 

الھیمنھ العثمانیھ المتخلفھ على ال�ع�راق، ال�ى ح�ی�ن اح�ت�الل 

للعراق، وھزیمھ الجیش التركي المتخادل، وس�ق�وط   االنكلیز

بقیادة الجنرال البریطاني (مود) وتصری�ح�ھ  1917بغداد عام 

المخادع، مخاطبا العراقیین (جئنا م�ن اج�ل ان ن�ح�ررك�م، ال 

الق�ن�اع ال ی�خ�ف�ي ال�وج�ھ ال�ق�ب�ی�ح ھذا من أجل ان نستعبدكم)

لالنكلیز واستعماره للشعوب ونھب ثرواتھم، لقد م�رت ع�ل�ى 

الع�راق اح�داث م�ت�ن�اث�رة وق�ع�ت ف�ي غ�م�رة ح�راك ال�وط�ن 

السیاسي، ھي جدیرة باالھتمام وباالشارة ال�ی�ھ�ا وت�دوی�ن�ھ�ا، 

ألن��ھ��ا ج��زء ھ��ام م��ن ت��اری��خ ك��ف��اح الش��ع��ب ال��ع��راق��ي،ف��ق��د 

مع االسف، ولم یعر لھا المؤرخون أي اھمیھ ت�ذك�ر،   اھملت

الى یومنا ھذا، تعرض العراق خالل الحكم العثماني الى شت�ى 

انواع القھر والمرض والجوع والحرمان وال�ظ�ل�م وال�ج�ھ�ل، 

م ال ی�زد ع�ل�ى م�ل�ی�ون 1867وكان نفوس العراق ف�ي ع�ام 

ومئتین وثمانین الف نسمھ*، واكثرھم م�ن ال�ب�دو وال�رع�اة، 

ال�ف نس�م�ھ*، وك�ان�ت  310ولم یسكن المدن م�ن�ھ�م س�وى 

القبائل ال تخضع للدولھ، ولذلك كانت السلطھ على نزاع دائ�م 

معھم، واحیانا تلجأ العشائر الى اغراق االراض�ي ل�ل�ح�ی�ل�ول�ھ 

دون وصول عساكر الدولھ الى دیارھم* ومن اع�م�ال ال�والة 

االت�راك ت��ح�ش�ی��د ال�ج��ی�وش واالف��راد م�ن الش�ع�ب ال�ع�راق��ي 

ال�ع�ش�ائ�ر او ال�ف�رس وص�د ھ�ج�م�ات�ھ�م، وج�م�ع   لمھاج�م�ھ

االت��اوات م��ن ال��ق��ب��ائ��ل وال��م��دن ارض��اء  الض��رائ��ب واخ��ذ

للسالطین*، وھكذا ظل العراق یعیش في دوامھ من الت�خ�ل�ف 

فال شوارع وال م�دارس والمس�ت�ش�ف�ی�ات، وب�غ�داد   والظالم،

مباشرة من نھر دجلھ بواسطھ ال�دوال�ی�ب ل�رف�ع   كانت تسقى

الماء الى قنوات (سواقي) مطلیھ ب�ال�ق�ار ف�ت�ج�ري ب�ال�دروب 

والمحالت، وقد وصلت السواقي ح�ت�ى ج�ام�ع ال�ك�ی�الن�ي، ث�م 

في والی�ھ  1907أنشئت اول مضخھ لنقل الماء في بغداد عام 

حازم بك*، ظلت االصالحات في ال�ع�راق ت�ت�ع�ث�ر ال�ى ال�رب�ع 

وب�ع�د اك�ت�ش�اف ال�ن�ف�ط ف�ي  االخیر من القرن التاس�ع عش�ر،

العراق اتجھت االنظار الیھ، حتى جاء االح�ت�الل ال�ب�ری�ط�ان�ي 

البریط�ان�ی�ھ ع�ل�ی�ھ، ب�ع�د ان  وخضع العراق للوصایا الغاشم،

انسحب الجیش التركي منھ، وتقاسمت الدول الكبرى اراض�ي 

البالد العربیھ حسب اتفاقیھ (سایكس ب�ی�ك�و)، وك�ان ال�ع�راق 

، 1917الحكومھ البریطانیھ بعد سقوط بغداد ع�ام   من حصة

فقد تطرقت في الحلقات السابقھ، كیف نصب االنكلیز ف�ی�ص�ال 

ملكا على العراق، وتاس�ی�س ال�ح�ك�م ال�وط�ن�ي ال�م�ل�ك�ي ع�ام 

وتالیف اول وزارة، برئاسھ ع�ب�د ال�رح�م�ن ال�ن�ق�ی�ب،  1921

االن���ت���داب  وت���وق���ی���ع ال���م���ع���اھ���دات، ب���دءا م���ن م���ع���اھ���دة

 بمعاھدة وأنتھاءً  1924

التي وقعھا نوري السع�ی�د وص�ادق ع�ل�ی�ھ�ا م�ج�ل�س  1930 

النواب والملك فیصل االول، ورفض عبد المحس�ن الس�ع�دون 

المصادق�ھ ع�ل�ی�ھ�ا م�ع االن�ك�ل�ی�ز ب�دون ت�ع�دی�ل، وال�ظ�روف 

ال�ت�ي ع�ج�ل�ت ب�ال�وط�ن�ي   السیاسیھ ال�م�ت�ش�اب�ك�ھ ال�م�ؤس�ف�ھ

عبد المحسن السعدون باالنتحار، ودخول العراق ال�ى  الغیور

، وان��ت��ھ��اء االن��ت��داب 1932ج��م��ع��ی��ھ عص��ب��ھ االم��م ع��ام 

 البریطاني، خرجوا من الباب ومن ثم دخلوا من الشباك..

بین مایسترو ومایست�رو ش�اع ف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة 

وم��ن ف��ت��رة غ��ی��ر قص��ی��رة ع��ب��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل 

اإلجتماعي وبالمحافل والحفالت اإلجتماعیة مس�اح�ة 

كبیرة تكاد تطال المط�ل�ق ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ال�رأي، 

فصار التأثیر والتأثر بتلك اآلراء م�ی�زان�ھ الش�خ�ص 

المستقبل للمعلومة بحسب مستواه الثقاف�ي وال�ب�ی�ئ�ة 

التي نشأ وترعرع فیھا وكذا األمر بالن�س�ب�ة ل�ب�اع�ث 

المعلومة وھو الجھة األخطر في ھذه ال�م�ع�ادل�ة ف�ي 

وصفھ لألش�ی�اء ب�م�س�م�ی�ات ومص�ط�ل�ح�ات وال�ق�اب 

وبتشبیھات التمت في أكثرھ�ا ل�ل�ع�ل�م�ی�ة وال�ح�ق�ی�ق�ة 

 .بصلة

من ھذه األمور ما یخص تلقیب الفنانین، محت�رف�ی�ن  

منھم وھواة فأحیاناً یطلقوا ھم بنفسھم على نف�س�ھ�م 

ألقاباً كبیرة لتضخیم صورتھم عند الن�اس ف�ی�ل�ط�ق�ھ�ا 

اآلخرون ویعممھا والمصیبة أنھا التقف عند أحد ب�ل 

توزع على مثل من أطلق�ھ�ا ب�ل ودون�ھ ب�ال�م�س�ت�وى 

وأحیاناً یطلقھا جمھور على من یحب م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن 

بجھل وبغیر مق�ی�اس ع�ل�م�ي او م�ن ج�ھ�ة ع�ل�م�ی�ة 

  بدعوى عدم تعقید األمور والحریة في التصرف.

ومع إحترام تلك الحریة دعونا ن�ت�دارس ال�م�وض�وع 

من منطلق الحریة أیضاً لكن بض�واب�ط ع�ل�م�ی�ة. م�ن 

تلك الم�ص�ط�ل�ح�ات ال�م�ھ�م�ة (ال�م�ایس�ت�رو)..ال أری�د 

الدخول في تفاصیل تعریف الم�ایس�ت�رو او ال�خ�وض 

في مواضیع قد یجدھا القاريء متاحة وبسھولة ف�ي 

الشبكة العنكبوتیة عبر كوكل أو غیره لكن س�اح�اول 

تقدیم الموضوع إستناداً الى مابین تل�ك ال�م�ع�ل�وم�ات 

المتاحة وم�ا أع�ت�ق�ده م�ن خ�الل ت�راك�م�ات ال�خ�ب�رة 

 .والدراسة

في الواقع تنتابني ضحكة مؤلمة حینم�ا أج�د ب�ع�ض  

الفیدیوھات واألخبار عبر الفیس ب�وك ت�ع�م�ق ل�ت�ل�ك 

المسألة.. وكمثال.. عازف ك�ی�ب�ورد ف�ي ح�ف�ل داخ�ل 

مقھى یرافقھ ع�ازف ب�ی�ركش�ن (ای�ق�اع ال�ك�ت�رون�ي) 

ومونتاج الفیدی�و یض�ع�ھ ع�ازف ال�ك�ی�ب�ورد أو أح�د 

اصدقاءه أو أحد السھرانین في المقھى او ال�ح�ف�ل .. 

المایسترو فالن الفالني.. وأحیاناً یكون عازف كم�ان 

مع عازف كیبورد م�ع ع�ازف�ي إی�ق�اع�ات.. وب�ن�ف�س 

العنوان.. ال أعلم.. أي قیادة تلك الت�ي ت�ط�ال ع�ن�وان 

الفیدیو لثالثة أش�خ�اص أو أرب�ع�ة وإی�ق�اع مس�ت�م�ر 

وجمل موسیقیة عشوائی�ة وإرت�ج�ال�ی�ة غ�ی�ر م�ت�ف�ق 

علیھا وال خ�ط�ة م�وض�وع�ة وال ن�وت�ة م�وس�ی�ق�ی�ة 

مكتوبة وال تمرین متفق علیھ وھ�م ع�ل�ى ال�م�س�رح 

یطبقون ما إتفقوا علیھ .. ف�م�ا دور م�ن ی�دع�ي إن�ھ 

مایسترو ھنا. بل حتى لو وسعنا االمر وقلنا أن ھناك 

فرقة موسیقیة مكونة من خمسین عازفاً .. وت�ری�ات 

قوسیة ونقریة وھوائیات ونحاس�ی�ات وإی�ق�اع�ی�ة ... 

ویعزفون مثالً أغنیة ألُم كلثوم أو محمد عبد الوھ�اب 

أو فوك الن�خ�ل .. وأم�ام�ھ�م ی�ق�ف ش�خ�ص ب�ع�ص�ى 

القیادة... فالمتخصص یبدأ ب�ال�ت�ح�ل�ی�ل.. أوالً ال�ل�ح�ن 

مسم�وع وم�ح�ف�وظ .. أح�ادي ال�م�ی�ل�ودي .. إی�ق�اع 

مستمر .. ال تصاعد في ق�وة الص�وت وال إن�خ�ف�اض 

(ك��ریش��ان��دو .. دی��م��ی��ن��وی��ن��دو) ال ق��وة وال خ��ف��وت 

(فورتییھ.. بیانو) ال تعاقب صوت�ي (ك�ی�ن�ون) إی�ق�اع 

مس��ت��م��ر.. اي ان ال��ع��ازف��ی��ن ی��أخ��ذوا الس��رع��ة 

واألستمرایة من اإلیقاع .. ال�ل�ح�ن دوار أي م�ت�ك�رر 

الجمل الموسیقیة .. فال ادري مالذي یفعلھ الش�خ�ص 

الواقف امامھم... ھل ھي فقط إش�ارة 

بدایة العزف وتلك یمكن أن ی�ع�ط�ی�ھ�ا 

أح��د ع��ازف��ي اإلی��ق��اع ب��إع��ط��اء ب��ار 

موسیقي أو دورة موسیق�ی�ة م�ك�ون�ة 

من ضربتین أو أربعة ضربات مت�ف�ق 

علیھا لی�دخ�ل ال�ع�ازف�ی�ن ع�ن�د ث�ال�ث 

ضربة أو خامس ضربة بحسب ن�وع 

  االیقاع.

في حین لو ن�درس دور ال�م�ایس�ت�رو 

في الفرق األوكسترال�ی�ة ف�ي ال�غ�رب 

والش��رق (ح��ی��ث أن ھ��ن��اك أع��م��ال 

أوركسترالیة بِنَفَس أو روح شرقیة لكن القواعد ب�م�ا 

یخص األصول البنائیة للعمل والقوالب ال�م�وس�ی�ق�ی�ة 

واآلالتیة واحدة مع ب�ع�ض ال�ل�م�س�ات ال�ت�ي ت�خ�ص 

 األنغام الشرقیة واآلالت الموسیقیة الشرقیة).

 

نعود الى االوركسترا.. الفرقة مكونة م�ن خ�م�س�ی�ن  

عازف الى م�ائ�ت�ی�ن ورب�م�ا اك�ث�ر.. ورب�م�ا ل�و ك�ان 

العرض موسی�ق�ی�اً غ�ن�ائ�ی�اً ق�د ی�راف�ق ت�ل�ك ال�ف�رق�ة 

خمسون بل مائتان وربما اكثر من المغنین ی�ق�دم�ون 

ع��م��الً ی��ف��وق وق��ت��ھ الس��اع��ة ب��ت��آل��ف��اٍت م��وس��ی��ق��ی��ٍة 

(ھارموني) یصل عددھا ربما ال�ى اك�ث�ر م�ن عش�رِة 

 .خطوٍط میلودیٍة وتضارباٍت صوتیة (كونترابوینت)

اآلالت الموسیقیة تن�ق�س�م ال�ى وت�ری�ة وھ�ذه أیض�أً  

تأخذ ادواراً .... مجموعة ك�م�ان اول ... م�ج�م�وع�ة 

كمان ثاني .. ورب�م�ا م�ج�م�وع�ة ك�م�ان ث�ال�ث... ك�ل 

مجموعة من تلك المجموعات تعزف ل�ح�ن�اً م�خ�ت�ل�ف�اً 

متآلفاً وأحیاناً بتوازي زمني وأحیاناً أخرى ب�ت�ع�اق�ب 

أو إختالف زمني لكن بتناسق.. وكذا االمر ب�ال�ن�س�ب�ة 

لمج�م�وع�ات ال�ف�ی�وال.. اآلل�ة األض�خ�م م�ن ال�ك�م�ان 

ومجموعات ال�ت�ش�ی�ل�و اآلل�ة األض�خ�م م�ن ال�ف�ی�وال 

 .ومجموعة الكونتراباص اآللة األضخم من التشیلو

ثم الھوائیات... كالرنیت.. اوبوا... فلوت... ف�اك�وت.. 

بیكولو.. وبنفس الطریقة بع�زف�ھ�ا الل�ح�ان م�خ�ت�ل�ف�ة 

متآلفة وبأزمان بین عزف وصمت. اي فترات ع�زف 

  وفترات صمت او سكوت اآلالت

اآلالت النحاسیة.. ترام�ب�ی�ت.. ت�رام�ب�ون.. ھ�ورن .. 

باص ھورن وغیرھا ون�ف�س الش�يء ال�ب�ی�ان�و ال�ذي 

یسند كل تلك األدوار مع صولوات خاصة ب�ھ. اآلالت 

اإلیقاعیة التي میزتھا انھا تأخذ دوراً غیر م�ت�واص�ل 

وانما ف�ي م�ك�ان م�ا ض�م�ن ال�م�ؤل�ف�ة ال�م�وس�ی�ق�ی�ة 

بإعتبارھا آلة تعبیریة ولیست آلة أساس�ی�ة ك�م�ا ف�ي 

الموسیقى الغنائ�ی�ة الش�رق�ی�ة وال�غ�رب�ی�ة.. ك�ل ت�ل�ك 

اآلالت.. م��ع ال��م��غ��ن��ی��ن ال��ذی��ن ی��ن��ق��س��م��ون ال��ى.. 

س��وب��ران��و.. م��ی��زو س��وب��ران��و.. آل��ت��و.. ال��ت��ی��ن��ور.. 

ال�ب��اری�ت��ون.. ال��ب�اص.. ی�ت��ح�ك��م ف��ي س��رع�ة أدائ�ھ��ا 

والتغییرات في السرع.. ومیزان الرذم.. وق�وة األداء 

أو ھدوءه وعلو الصوت وخفوتھ والت�ذك�ی�ر بص�م�ت 

بعضھم ... ودخول بعضھم بعد صمت وت�ح�دی�د زم�ن 

النوتات الممدودة المفتوحة وووو واألھم.. تدری�ب�ات 

تلك الفرقة الضخ�م�ة ق�ب�ل ال�ع�رض... یس�م�ى ایض�ا 

(مایست�رو)وال�ذي إن غ�اب او ت�وق�ف ع�ن اع�ط�اء 

إشاراتھ الت�ي ت�ع�ن�ي ك�ل واح�دة م�ن�ھ�ا ام�را م�ھ�م�ا 

مدروسا ومدونا م�ن ق�ب�ل ال�م�ؤل�ف اض�اف�ة ال�ى ان 

سرعة المقطوعة م�ی�زان�ھ�ا ت�ل�ك ال�ح�رك�ات.. اع�ود 

ألقول لو توقف المایسترو عن تلك الحركات ألخت�ل�ط 

الحابل ب�ال�ن�اب�ل ولض�اع�ت الس�رع�ة ب�ی�ن ال�ع�اف�ی�ن 

والخ��ت��ل��ف��ت م��واط��ن ال��ق��وة والض��ع��ف وال��ت��ص��اع��د 

والتنازل بالصوت والبدایة وال�ن�ھ�ای�ة ورب�م�ا ل�ق�اوم 

ھؤالء العازفین مھما كانت درجة احترافیتھم لدقی�ق�ة 

واحدة او أقل. ال أرید شيء من القاريء ال�ع�زی�ز إال 

من النموذجی�ن   أن یطلع بعد ھذه القراءة على فیدیو

الذین تحدثت عنھما ویت�ذك�ر م�ا ق�رأه وی�ق�ارن ول�ھ 

 .الحكم

............................................ 

 ماجستیر علوم وفنون موسیقیة * 
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1.      

قطعاً؛ ان اي قصیدة ألي شاعر في العالم تشعرك أھمیة الش�ع�ر لش�اع�رھ�ا، وم�ك�ان�ت�ھ 

القضیة االھم في مجمل حیات�ھ، وی�ك�ون  -شعره  -الشعریة في المشھد الكوني، وربما 

الشاعر المجید مجیداً بما اعطى للشعر من دمھ، وبم�ا وھ�ب م�ن اع�ّز خ�الی�اه، وج�ّل 

 وقتھ..

كّل قصیدة/ تجربة تكشف عن الذي حرص على جعل اداتھ ملیئة، متینة التج�رب�ة م�م�ا 

 یحمل من طموح شخصي، ومران بإظھار فعل موقفھ من الحیاة برمتھا.

ولم یعد الشعر الیوم یكتب للمتعة القرائیة، بعد ان بات متواشجاً بتوقد ذھني مع ب�ق�ی�ة 

كل المعارف االنسانیة على االطالق، وموسیقاھا تجري ك�ن�ھ�ر دف�اق، ال ت�ت�وق�ف ف�ي 

 الذھن.. ھادرة كاشفة تغطي مساحات بلیغة من القصد..

یرسل الشاعر/ الى القارئ مجموع نصوصھ ما یمكنھ من ب�وح�ھ ال�ج�م�ی�ل، ب�ت�واص�ل 

الصور، والمقاطع بتواصل (یشحنھا) مما یمتلك من تراك�م�ھ ال�م�ع�رف�ي ف�ي ال�زم�ك�ان 

العراقي، یروي حكایة ج�ی�ل خ�ذل�ت�ھ فص�ول ال�ب�ارود، وازم�ات ال�ح�روب، واالط�م�اع 

االقلیمیة.. ذائقة تمخضت عن احتجاجات معرفیة، ح�م�ل�ھ�ا الش�ع�ر، ف�ب�ان�ت م�ق�اص�دهُ 

الواضحة، عبر صور متتابعة في مجمل القصائ�د، ل�ھ�ا ھ�ّم�اً واح�داً، ب�أث�ارة االس�ئ�ل�ة 

العذبة، التي تخلد الشعر، وتبقیھ خالداً. فقراءة (نص) وف�ق ن�ظ�ری�ة ال�م�ع�رف�ة، ت�دف�ع 

النص الجمیل یع�ت�ل�ج ب�ف�ت�وح�ات.. ت�ب�دأ م�ن  -للعروج على ابوابھا او مداخلھا الثالث 

) أو طبیعة الوجود، ینبلج للفضول سؤاال جریئا م�ت�وال�ی�ة Ontologyمبحث الوجود (

عن اسئلة متوالیة، متداخلة، تواصل الحضور كاننا یكشف لنا ف�ي ت�ل�ك االس�ئ�ل�ة ع�ن 

شھوة االكتشاف، لیحضر الشعر كاشفاً لمسیرة ایامھ في جی�ل�ھ، وف�ي ت�اری�خ�ھ، وف�ي 

بالده، وفي ثلة عصافیره التي زقزقت كل االسماء التي تناثرت على النجوم، واعطت�ھ�ا 

معانیھا, فما الـــذي یجعلھ عذباً كمـاء. الھّم یوصــل النص كمبحث أبسـتـمـولــوجــــ�ي 

)Epistemologeاضافة الى مبحث القی�م (  ) االھم بین فروع المعرفةAxiology (

في الخیر والجمال، مبینا حقیقتھا وداللتھا.. كما في االخالق بعد ان أوغل في تسیّر او 

 تحلیل مبررات االسئلة

2.      

جاورني الیقین ألقول في الشعر عموماً؛ ان اكثر المبررات التي تعطي للشعر وج�وده، 

تكمن الكلمات الحیة المتحركة داخل النص وھي تتحول من ح�روف ال�ى ھ�ی�ئ�ة س�ؤال 

 تحریضي في مواصلة الحیاة بإصرار..

3.      

النصوص المھمة التي تذھب بقراءة الشعر الى عملیة حسیة، ت�ع�ت�م�د ت�ن�ف�س الش�ع�ر 

حتى یصل الى مفازاتھ.. مستفزة دواخلنا لتبعث فینا لذة متابعة ما ی�ج�ري م�ن اح�داث 

على كوكبنا االرضي. فالشعُر العذُب ضوٌء ع�ط�ٌر. ك�أن�م�ا م�زٌج ب�ی�ن ال�ك�الم/ ال�ح�اج�ة 

االنسانیة الى التعبیر، والكالم/ الحاجة الفسلجیة للتذوق، انھا حالة متعارضة للض�وء، 

والعطر.. الضوء یبدد االختناق، والعطر ایضاً یبدد االختناق. م�ع�ادل�ة الس�ؤال/ الش�ع�ر 

جامع عوالم تلك المحسوسات.. یقول ھی�دغ�ر: "ان ال�ك�ائ�ن ال�ذي ی�ك�ون ع�ل�ى ن�م�ط 

الوجود ھو االنسان، وحده االنسان یوجد. فالصخر یكون، ولك�ن�ھ ال ی�وج�د، والش�ج�ر 

یكون، ولكنھ ال یوجد، والحصان یكون، ولكنھ ال ی�وج�د، وال�م�الك ی�ك�ون، ول�ك�ن�ھ ال 

یوجد، والرّب یكون، ولكنھ ال یوجد. بید ان القضیة: وحده االنسان یوجد ال تعن�ي ب�اي 

وجٍھ ان االنسان كائن فعلي، واّن كّل ما تبقى من الكائن ھ�و غ�ی�ر ف�ع�ل�ي، ب�ل ظ�اھ�ر، 

فحسب او تمثل یصنعھ االنسان. ان ال�ق�ض�ی�ة وح�ده االنس�ان ی�وج�د ان�م�ا ت�ع�ن�ي: ان 

االنسان ھو الكائن الذي كینونتھ معلن عنھا في الكینونة، انطالقا من الكی�ن�ون�ة، وذل�ك 

من خالل الوقفة التي تلح على ان تظل مفتوحة امام انكشاف الكین�ون�ة".. ان تس�ت�م�ر 

في الحیاة، انك تستمر في متعة مواجھة حاجاتك الفسلجیة. تل�ك االس�ئ�ل�ة ال�م�ح�رض�ة 

على اكتشاف الجمال في الحیاة، وكل حیاة ھي بحثاً تاریخی�اً ل�م�ع�رف�ة ای�ن یض�ع ھ�ذا 

الكیان الشعري قدمھ. فبات "السؤال/ الشعر" وھجاً في ظلمة، وھج�اً ی�ح�دد ألج�ل ان 

یَسأْل، ویُسأْل. السؤال الذكي، یحتمل االجابة ضمنیا عن االسئلة الخفیّ�ة ال�ت�ي ت�ت�ع�ل�ق 

بمعرفیة قادمة، معرفیة محیطة لما نریده ان یكون.. سؤال مزیتھُ ب�إی�ق�اع ال�م�وس�ی�ق�ّي 

الجمیل، تناسق مفرداتھ، سھولتھا، وجمال تشبیھاتھ، تلك األس�رار الش�اخص�ة بش�ك�ٍل 

كبیر.. في نمّو حبّھ عند المتذوقة على اختالف أصنافھم ولغاتھم. لن تخ�ف�ى ع�ل�ى أح�د 

 أھمیتھ، كلسان سؤال یعبر عن صاحبھ.
 

 

 

 

 

 

 

سؤاٌل تعبیرٌي بمكانة ال یمكن ألي شيء آخر أن یحّل محلھا، في رسالة الفكر وال�ع�ل�م. 

فما السؤال الذي یجعل الكلمات تزھر بالشعر، وتستمر في معانیھا، م�ا الس�ّر ال�ع�ظ�ی�م 

الذي یجعلھا بعمار مستمر في تتابع االسئلة المتحض�رة. ھ�ل الس�ؤال حض�ارة انس�ان 

یعرف ما یقول؛ وما الشعر الذي یجعل الكلمات تزدھر بالسؤال. كما یذكر صاحب كتاب 

"النظم" عبد القاھر الجرجاني اذ حدد سبیل المعنى ما یقع فیھ التصوی�ر والص�ی�اغ�ة، 

وان الصیاغة متوحدة مع المعنى حتى انھ ال یمكن ان توجد ج�م�ل�ت�ان م�ت�رادف�ت�ان ف�ي 

الداللة الن اي تغیر في التركیب یتبعھ ت�غ�ی�ی�ر ف�ي الص�ورة.. ك�أن�م�ا ض�م�ن�اً؛ س�ؤاالن 

قدیمان تصعب اإلجابة عنھما، كلما تواج�ھ الش�ع�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي ال�ذي ی�الم�س االنس�ان 

كقضیة وجود؛ عادة المنظمون یفكرون جیدا، وینتجون فكراً متحضرا یناسب انسان�ی�ة 

االنسان، واستمراریة حضارتھ. افتح باباً وارى الظل المتعامد على المس�اف�ات، غّص�ة 

الَعطش جعلتني أرى سراباً سرمدیاً، كأني نطقُت مبتھالً: یا قطُرھ�ا ال�راق�ص ب�ق�ص�ائ�د 

متلمعھ بكشف الضوء، ھل انا انسان؛ افتح باب استقبل حلم ما باح بھ الوجود، س�ؤال 

یتبعھ سؤال منبثق ك�ی�ن�ب�وع م�اء ل�ن ت�ح�ص�ره ص�الدة ص�خ�ور.. ث�م�ة ق�ول ل�ل�ع�م�اد 

األصفھاني، یكشفھ تواتر األسئلة: "إنھ لم یَُر أحٌد كتب كتابًا وعاد إلیھ (بعد ف�ت�رة) إال 

وقال: لو غیرت ھذا لكان أحسن، ولو عدلت ذلك ل�ك�ان یُس�ت�ح�س�ن. وھ�ذا دل�ی�ل ع�ل�ى 

استیالء النقص على جملة البشر".. الشعر مواجھة بمعان م�رت�ھ�ن�ة ب�دالئ�ل االنس�ان 

المستفز، الباحث عن المعرفة/ الضوء في ظالم االیام، یشتعل لین�ی�ر درب�اً ك�ل�ھ�ا؛ م�ن 

 الشاعر من الشعر؟.. تلك الرغبة الشمولیة، مزدحمة في الرأس..

یمكن القول ان الشعر كلما احب الشعر بكل خالیاه، واعط�اه االح�ت�ّج�اج ع�ل�ى ال�وھ�م، 

 بسؤال.. قبل ان یتحول الوھم فیھ الى عقیدة تتغلغل في منھج وجوده الى االبد.

2018-05-09  

 

 (و)  

 بقلم

 یوسف عزیز* 

 استرالیا -مالبورن  
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أع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة األس��ت��رال��ی��ة ف��ي األس��ب��وع  

-2018الماضي عن میزانیتھا لل�س�ن�ة ال�م�ال�ی�ة 

محاولة بقدر اإلمكان إظ�ھ�ار إن�ج�ازات�ھ�ا  2019

ا التي حققتھا على مدى السنین التي ك�ان�ت ف�ی�ھ�

بالسلطة في محاولة منھا لكس�ب ت�أی�ی�د الش�ع�ب 

لھا. وبعد یومین كان رد حكومة الظل العم�ال�ی�ة، 

التي بدورھا أعلنت عن میزانیتھا البدیلة ل�ن�ف�س 

السنة المالیة، وھو نظام دیمقراطي م�ع�م�ول ب�ھ 

في استرالیا إلفساح المجال ل�ح�ك�وم�ة ال�ظ�ل أن 

تبدي رأیھا في ما تعلنھ الحكومة الفیدرالی�ة ف�ي 

 میزانیتھا.

ما تمیزت بھ میزانیة الحكومة لھ�ذه الس�ن�ة ھ�و 

شمولیتھا وت�وس�ی�ع رق�ع�ت�ھ�ا ال�م�ال�ی�ة ل�ت�ش�م�ل 

وتغطي الكثیر من مفاصل الدولة ال�م�ھ�م�ة م�ث�ل 

الصحة والتعلیم والدفاع باإلضافة إل�ى الض�م�ان 

االج��ت��م��اع��ي أو ال��خ��دم��ات اإلنس��ان��ی��ة وت��ل��ب��ی��ة 

 احتیاجات معظم فئات الشعب.

قبل أن نسھب في الحدیث عن م�ی�زان�ی�ة ال�دول�ة 

التي وضعھا حزب األحرار األسترال�ي ی�ج�ب أن 

نتذكر بأن االنتخابات الفدرالیة ستكون في ال�ع�ام 

، علیھ كان�ت م�ی�زان�ی�ة ال�ح�ك�وم�ة 2019القادم، 

لھذه السنة محسوبة ودقیقة لتغطي ك�اف�ة ف�ئ�ات 

الش��ع��ب (ال��ن��اخ��ب��ی��ن) وغ��ل��ق أي ث��غ��رة ع��ل��ى 

المعارضة التي یمك�ن م�ن خ�الل�ھ�ا ال�ط�ع�ن ف�ي 

الحكومة ومی�زان�ی�ت�ھ�ا وكس�ب أص�وات الش�ع�ب 

 لصالحھا في االنتخابات.

بالطبع أول ما یتطرق إل�ی�ھ ال�ط�رف�ی�ن، ائ�ت�الف 

األحرار أو الع�م�ال، ھ�و ال�ف�ائ�ض وال�ع�ج�ز ف�ي 

میزانیة الدولة وأي منھما بإمكانھ تحقیق نت�ائ�ج 

أفضل. فالكل یعرف بأن ھناك عجز في م�ی�زان�ی�ة 

الدولة األسترالیة، بمعنى آخر ھ�ي ف�ي الس�ال�ب 

وعلى مدى السن�وات ال�م�اض�ی�ة وت�دف�ع ال�دول�ة 

ملیارات الدوالرات سنویا كفوائد على ال�ق�روض 

التي أخذت�ھ�ا م�ن ال�ب�ن�ك ال�م�رك�زي ال�دول�ي أو 

غیره. وعلیھ وعدت الحك�وم�ة ال�ف�ی�درال�ی�ة ب�إن 

میزانیتھا التي وضعتھا لھذه الس�ن�ة والس�ن�وات 

القادمة، الن البعض من مك�ون�ات�ھ�ا ت�م�ت�د ع�ل�ى 

عدة سنوات وتغطي مشاری�ع ت�ن�ج�ر ع�ل�ى ع�دة 

 سنین، ستعید میزانیة الدولة إلى الفائض.

لكن محور الجدل حول صالحیة میزانی�ة ال�دول�ة 

أو عدم صالحیتھا كان متركز حول أیة ف�ئ�ة م�ن 

الشعب ستكون المستفیدة األكبر من ال�م�ی�زان�ی�ة 

لھذا العام. فالكل یعرف بأن حزب العمال ین�اض�ل 

من أجل الطبقة الوسطى والعاملة في أست�رال�ی�ا، 

بینما األحرار تحارب من أجل م�ن�ح ت�خ�ف�ی�ض�ات 

واس��ت��ق��ط��اع��ات ض��ری��ب��ی��ة ل��ألع��م��ال الص��غ��ی��رة 

والكبیرة ألنھا ستساعد عل�ى إن�ع�اش االق�ت�ص�اد 

األسترالي ودیم�وم�ت�ھ وع�ل�ی�ھ ت�ح�اول أن ت�ف�ك 

الخناق عن الطبقات العالیة بھدف تمك�ی�ن�ھ�ا م�ن 

الربح وبالتالي تحسین االقتصاد من خ�الل خ�ل�ق 

فرص عمل أكثر في است�رال�ی�ا وم�ن�افس�ة ال�دول 

 األخرى فیما تقدمھ من خدمات ومنتجات.

ما اتسمت بھ میزانیة ھ�ذا ال�ع�ام ھ�و ت�رك�ی�زھ�ا 

على البنیة التحت�ی�ة وت�خ�ص�ی�ص أم�وال ط�ائ�ل�ة 

لمشاریع البنى التحتی�ة م�ن ال�ط�رق وال�ج�س�ور 

وخطوط السكك الحدیدیة. وخصصت ال�دول�ة م�ا 

ی��ق��ارب اإلث��ن��ى عش��ر م��ل��ی��ار دوالر ل��م��ش��اری��ع 

اإلعمار، وكانت حصة األسد من نصیب ملب�ورن 

التي خصصت لھا ال�م�ی�زان�ی�ة خ�م�س م�ل�ی�ارات 

دوالر إلنش��اء خ��ط س��ك��ك ح��دی��د یص��ل م��دی��ن��ة 

ملبورن بمطارھا. وتلیھا كوینزالند ولم ت�ح�ص�ل 

سیدني في ھذه ال�م�ی�زان�ی�ة ع�ل�ى ال�ك�ث�ی�ر، ف�ت�م 

ملیون دوالر ف�ق�ط إلنش�اء خ�ط  440تخصیص 

 سكك حدید للنقل.

نال التعلیم حصة ال ب�أس ب�ھ�ا ف�ي ال�م�ی�زان�ی�ة، 

ملیار دوالر ع�ل�ى  24,5خصصت الحكومة مبلغ 

مدى العشر سنوات القادمة للتع�ل�ی�م وال�م�دارس 

ملیون دوالر ل�ل�دورات ال�دراس�ی�ة ال�ت�ي  250و

  ً تھدف إلى تنمیة ال�م�ھ�ارات ال�م�ھ�ن�ی�ة. وأیض�ا

م�ل�ی�ون  247قامت الحكومة بتخص�ی�ص م�ب�ل�غ 

دوالر على مدى األربع سنوات القادم�ة وبش�ك�ل 

دائ���م إل���ى ب���رن���ام���ج ال���خ���دم���ات ال���رع���وی���ة 

Chaplaincy Program  ف���ي ال���م���دارس

وھ�ذا  Bullying تھدف إلى استھ�داف ال�ت�ن�م�ر

خبر جید ل�ألھ�ال�ي ال�ق�ل�ق�ی�ن ع�ل�ى أوالدھ�م ف�ي 

والحكومة األس�ت�رال�ی�ة ع�ازم�ة ھ�ذه   المدارس.

السنة على استھداف س�وق ال�ع�م�ال�ة الس�وداء، 

أي ال��ذی��ن ل��دی��ھ��م أع��م��ال ت��ج��اری��ة أو م��ھ��ن��ی��ة 

 ویتفادون دفع ضرائب. 

فبتصور الحكومة الفیدرالیة أن دافعي الض�رائ�ب 

النزیھین یُعاقبون من ق�ب�ل م�ت�ف�ادي الض�رائ�ب. 

فلو كان كل شخص یدفع الضری�ب�ة ال�م�س�ت�ح�ق�ة 

علیھ لكانت میزانیة الدولة في الف�ائ�ض وق�ام�ت 

الحكومات بتخفیض نس�ب�ة الض�رائ�ب ع�ل�ى ك�ل 

المواطنین، لكن بسبب وجود ال�ف�اس�دی�ن أص�ب�ح 

العبء على المواطنین الصالحین فقط. وس�ت�ق�وم 

الحكومة بوضع تدابیر الزمة خ�اص�ة ل�م�الح�ق�ة 

العام�ل�ی�ن ف�ي س�وق ال�ع�م�ال�ة الس�وداء. ك�ذل�ك 

مل�ی�ون دوالر  131خصصت الدولة مبلغ تقریبا 

لمكتب الضرائب األسترالي لمت�اب�ع�ة األش�خ�اص 

الذین ال یعلنون عن دخ�ل�ھ�م ال�ك�ام�ل وی�دف�ع�ون 

ضرائب أقل، بھدف التأكد من دفع�ھ�م الض�رائ�ب 

المستحقة علیھم بمقادیرھا الص�ح�ی�ح�ة. وك�ذل�ك 

خصصت الحكومة مبالغ أخرى لت�م�وی�ل ب�رام�ج 

موجھ ضد الشركات الكبرى ال�ت�ي ت�ت�ج�ن�ب دف�ع 

الضرائب في أسترالیا، مثل الشركات الدولی�ة أو 

الشركات المح�ل�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�ع�ام�ل م�ع ش�رك�ات 

اجنبیة. ول�ت�ح�ق�ی�ق ذل�ك س�تُ�ش�ك�ل ق�وة خ�اص�ة 

 لمالحقتھم وفرض غرامات علیھم.

وفي نفس الوقت قامت الحكومة في م�ی�زان�ی�ت�ھ�ا 

للسنة القادمة بتقلیل نسبة الض�رائ�ب خص�وص�ا 

  ً على ذوي الدخل المتوسط والمنخ�ف�ض وأیض�ا

طرحت خطتھا وع�ل�ى الس�ب�ع س�ن�وات ال�ق�ادم�ة 

على تبسیط وتوحید نظام الضرائب. ففي الن�ظ�ام 

المعمول بھ حالیا، تُدفع الضریبة بح�س�ب ال�ف�ئ�ة 

التي یقع ضمنھا دافعي الضرائب بحسب دخل�ھ�م 

الس��ن��وي. وض��ح��ی��ة ھ��ذا ال��ن��ظ��ام ھ��م داف��ع��ي 

الضرائب م�ن ذوي ال�دخ�ل ال�م�ت�وس�ط، (ال�ذی�ن 

% من دافعي الضرائب) الذي 29یشكلون نسبة 

 180000و 87000دخلھم السنوي یكون ب�ی�ن 

ً  نس�ب�ة  %. 37في السنة، حیث یدفعون ح�ال�ی�ا

لكن الحكومة عازمة على ت�ط�ب�ی�ق ن�ظ�ام ج�دی�د 

وبشكل تدّرجي ویكتمل تحقیقھ في السنة المالی�ة 

ل���ی���ك���ون ال���ن���ظ���ام الض���ری���ب���ي  2024-2025

وق�ع ع�ل�ى ذوي  وأق�ل أكثر بس�اط�ة أسترالیا في

الدخل المتوسط. فبحس�ب ال�ن�ظ�ام ال�ج�دی�د وف�ي 

السنوات القریبة القادمة سیتم إل�غ�اء ف�ئ�ة ذوي 

ال��م��ت��وس��ط، م��ن ال��ن��اح��ی��ة الض��ری��ب��ی��ة،  ال��دخ��ل

وإعادتھ�م إل�ى خ�ان�ة ذوي ال�دخ�ل ال�م�ن�خ�ف�ض 

أقل، مت�س�اوی�ة م�ع نس�ب�ة  وبالتالي دفع ضرائب

نسبة  ضرائب ذوي الدخل المتدني الذین یدفعون

% على دخلھم السنوي، ب�ھ�دف ت�خ�ف�ی�ف 32,5

أعباء الضریبة علیھ وت�ح�ف�ی�زھ�م ع�ل�ى ت�ن�م�ی�ة 

وتوف�ی�ر ف�رص ع�م�ل. أم�ا  و مھاراتھم أعمالھم

أصحاب األعمال التجاریة، فقد مددت ال�ح�ك�وم�ة 

ال�ت�ج�اری�ة  ل�ألع�م�ال في برنامجھ�ا ف�ي الس�م�اح

الص���غ���رى ب���اس���ت���ق���ط���اع ض���ری���ب���ة ش���راء 

ت�ك�ون ت�ك�ل�ف�ت�ھ�ا ل�ح�د   أو أدوات معداتومك�ائ�ن

ً ، ب�دون ت�ق�ط�ی�ع  20000 دوالر في السنة فورا

المبلغ على عدة سنوات. فمثالً  إذا كنت ت�ح�ت�اج 

دوالر  20000ش�راء م�اك�ی�ن�ة ل�ل�ع��م�ل ب�م�ب�ل�غ 

بإمكانك استقطاع ھذا المبل�غ م�ن ال�دخ�ل وع�دم 

 دفع ضریبة علیھ في تلك السنة المالیة.

أما الصحة فكان لھا حصتھا المھمة أیضا ً. وم�ا 

نالحظھ في ھذه المرة في میزانیة الدولة ترك�ی�ز 

الحكومة على المیدیكیر واإلعالن ع�ل�ى ض�م�ان 

وجوده الدائم ودع�م�ھ، ب�ھ�دف ط�م�أن�ة الش�ع�ب 

وعدم استغالل ھذا الكارد ضدھا كم�ا حص�ل ف�ي 

السابق، وھك�ذا ق�ررت ال�ح�ك�وم�ة زی�ادة حص�ة 

الخدمات الصحیة في المیزانیة وبشكل ت�دری�ج�ي 

-2021م�ل�ی�ار دوالر ف�ي ع�ام  85لیصل إل�ى 

. واألھم في ذلك ك�ل�ھ ھ�و ت�م�دی�د الئ�ح�ة 2022

األدویة المدع�وم�ة م�ن ال�دول�ة ل�ت�ش�م�ل أدوی�ة 

جدیدة لعالج بعض األمراض المستعص�ی�ة ال�ت�ي 

ك��ان��ت ت��ك��لّ��ف ال��م��ری��ض عش��رات األالف م��ن 

ال��دوالرات، وم��ن ض��م��ن��ھ��ا س��رط��ان ال��ث��دي. 

باإلضافة إلى اس�ت�م�رار ال�ح�ك�وم�ة ف�ي دع�م�ھ�ا 

، ح�ی�ث GP لألطباء ال�م�م�ارس�ی�ن ال�ع�م�وم�ی�ی�ن

% م�ن ت�ك�ال�ی�ف 85تتكفل الدولة تغطیة بحدود 

 الزیارات لألطباء الممارسین.

وتفتخر الحكومة بإنجازھا الكبیر ال�ذي ح�ق�ق�ت�ھ 

في تقلیل البطالة في استرالیا وخصوص�ا ض�م�ن 

فئة الشباب، واألھم تقلیل نسبة الفئة ال�م�ع�ت�م�دة 

ً  ع��ل��ى مص��در دخ��ل��ھ��ا ع��ل��ى دف��وع��ات  ك��ل��ی��ا

السنترلنك. فالح�ك�وم�ة ت�ف�ت�خ�ر ب�أن مس�ت�وی�ات 

على دفوعات الس�ن�ت�رل�ی�ن�ك ق�د   الفئات المعتمدة

س�ن�ة  25انخفض إلى أدنى مستویاتھ على مدى 

الماضیة، ھ�ذا م�ع�ن�اه زی�ادة ف�ي ال�ی�د ال�ع�ام�ل�ة 

الشغیلة التي استطاعت إیجاد ف�رص ع�م�ل ل�ھ�ا 

وھذا كلھ ناتج من وجود اقتصاد ق�وي وت�وف�ی�ر 

فرص عمل أو ف�رص ت�دری�ب�ی�ة م�ھ�ن�ی�ة ل�ل�ف�ئ�ة 

 القادرین على العمل وزجھم في العمل.

ً  ق�دم�ت ال�ح�ك�وم�ة ال�ف�ی�درال�ی�ة م�ب�ال�غ  وأخی�را

للحكومات المح�ل�ی�ة ل�م�س�اع�دت�ھ�ا ع�ل�ى ت�ن�ف�ی�ذ 

مشاریع خاصة بكل والیة. فقدمت الحك�وم�ة ف�ي 

 127، مبلغ یقارب 2019-2018میزانیتھا لعام 

ملیار دوالر للحكومات الم�ح�ل�ی�ة (وال�ذي ی�م�ث�ل 

% من دخلھا السنوي) لتنفیذ مش�اری�ع ذات 47

ً  مش�اری�ع ال�م�ت�ع�ل�ق�ة  األولویة لھا، وخص�وص�ا

بالتعلیم والصحة. وتمول الحكوم�ة ھ�ذا ال�م�ب�ل�غ 

   GST من عائدات ضری�ب�ة الس�ل�ع وال�خ�دم�ات

حیث ستتنازل الحكومة عن جزء منھ لحك�وم�ات 

    الوالیات.

بالطبع ھذا الدعم مھم لنا نحن ال�م�واط�ن�ی�ن ألن 

الكثیر من ال�خ�دم�ات األس�اس�ی�ة ال�م�ت�وف�رة ل�ن�ا 

تمولھا جزئیاً حكومات الوالی�ة، م�ث�ل ال�م�دارس 

والمستشفی�ات والش�رط�ة واإلس�ع�اف وال�ط�رق 

 والجسور وغیرھا.

كما ال حظنا بأن المیزانیة كانت شمولی�ة ت�ھ�دف 

إلى توفیر لقمة لكل فئ�ات الش�ع�ب وم�ؤس�س�ات�ھ 

بھدف نیل رضاھم وكسب أصواتھم. وب�ال�ت�أك�ی�د 

حاول حزب العم�ال ب�ك�ل م�ج�ھ�وده ال�ط�ع�ن ف�ي 

میزانیة الحكومة في رده عل�ی�ھ�ا، م�رك�زاً ع�ل�ى 

المنح الضئیلة، برأي حزب العمال، التي قدمت�ھ�ا 

الحكومة للشغیلة والطبقات العاملة والمتوسطة. 

وحاول حزب العمال تقدیم میزانیة أك�ث�ر س�خ�ی�ة 

للشعب وخصوصا للطبقات ال�ك�ادح�ة. ل�ك�ن ك�ان 

 رد الحكومة قاطعا ً

بأن میزانیة حزب العمال لیس�ت ع�م�ل�ی�ة وغ�ی�ر 

ممولة وال تستند على ارقام م�ح�ق�ق�ة. ب�ال�ت�أك�ی�د 

سیكون الرد على أي میزانیة، سواء م�ن ط�رف 

الحكومة الحالیة أو ال�ت�ال�ی�ة ب�ی�د الش�ع�ب ال�ذي 

سیقرر لمن یصوت في االنتخابات ال�م�ق�ب�ل�ة ف�ي 

 .2019عام 
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ب�خ�دی�دا اخ�ذ  -عندما بدأ ھاجس الخوف یجتاح مدینتي ق�رةق�وش 
  .ینتشر في كل ناحیة وصوب كھشیم في ركام فیھ زواد

قالوا ونادوا كثیر منا لربما خوف من كارتون ال یخیف وال ی�رع�ب 
 .من لھ ارادة وإیمان في البقاء والتصدي

قالوا كسابقتھا لیومین او ثالثة ویتم الرجوع للدیار فرحی�ن ق�ال�وا 
لیس بالسھل ان یدعونا االخوان والحلفاء في مھب الریح لكن م�ا 

 قالوه وتم قولھ بلحظتھا كانت المفاجئة؟
تلك المفاجئة االلیمة لیوم االنطالق وأي انطالق كان انطالقا ب�دون 
سابقة بدون زوادة بدون صفاء ذھن تل�ك الس�اع�ات االل�ی�م�ة م�ن 

كان یوم االربعاء الموافق السادس على   نھار ذلك الیوم المشؤوم
ان�ھ ت�أری�خ م�ح�ف�ور  ٢٠١٤فجر السابع من شھر اب ال�م�واف�ق 

بعقول اھلنا في كل مكان من ارضنا الطیبة مسیحي مسل�م ع�ن�دم�ا 
انطلقت السیارات والعربات والناقالت والدراج�ات وح�ت�ى ال�دواب 
كلھا محملة بشر یا لھ من انطالق تسیر ف�ی�ھ ال�ج�م�وع ال�ب�ش�ری�ة 

  !لكن
 الى این ھذا االنطالق وبسبب ماذا؟

تزعزعت االفكار تناثرت االمال تشرذمت االمنیات كل ذل�ك حص�ل 
في یوم االنطالق المشؤوم لكنھ بالتعاون مشھود االلم ل�م ی�ن�ت�ھ�ي 
النھ لم یكن قد بدأ االلم لم ینتش�ر ل�م ی�ت�ض�ع ف�ك�ل ش�يء ب�ح�م�ده 
مقبول الموعد مقبول الحكمة مقبولة التھمیش مقبول لكن الش�يء 
الذي لم یكن مقبوال ترك االحباب واألصحاب لذكریاتھم انھا واقع�ة 
من االالف الوقائع التي حدثت ف�ي ارض ك�ان ل�ھ�ا م�اض ع�ی�ش 
مشترك منذ مئات السنین عندما كان یخبرني جدي هللا یرحمھ عن 

 . رفیقھ الشبكي والعربي
ارض كلھا قداسة وعطر االجداد بمكوناتھم رغم تشویھ م�اض�ی�ھ�ا 
الجمیل بسبب الفقر وال�ح�رم�ان ل�ك�ن�ھ�ا س�ت�ب�ق�ى م�ن�ارة ل�الج�ی�ال 
وللواقعة حدث وللحدث ابطال وبط�ل�ن�ا ال�ی�وم اح�د ش�ب�اب ب�ل�دت�ن�ا 
بخدیدا انھ امثولة العمل ونكران ال�ذات ان�ھ ال�ب�ل�س�م ل�ل�ع�دی�د م�ن 
جراحات كانت ق�د حص�ل�ت ول�م ت�ن�زف لس�رع�ة ت�دخ�ل�ھ وع�م�ل�ھ 
الدؤوب المخلص في انقاذ الناس فالوقت كان یداھمنا بتلك ال�ل�ی�ل�ة 
وبتلك الساعات القلیلة الكال�ح�ة م�ن ش�دة ال�خ�وف ت�ت�ش�ظ�ى م�ن 
مخیلتي كأنھا شعلة بارود والكل یسیر نحو الخالص بخطى واث�ق�ة 
مفعمة باالمل المنشود نحو خالص الجسد لكن ال ضم�ان ل�خ�الص 

 .الروح
كانت شوارعنا م�ك�دس�ة ب�ال�ب�ش�ر ال�ھ�ارب وك�أن�ھ�م ف�ي م�ارث�ون 
ویتسابقون بعجالتھم مختلفة االنواع لیس الج�ل ال�ت�ب�اھ�ي وأن�م�ا 
الجل الخروج السریع االمن من ھذه الدیار كنا مرغمین ت�رك�ك ی�ا 
دیارنا ومزراعنا وحقولنا ممتنین للرب القدیر ان�ھ زرع ب�أن�ف�س�ن�ا 

وال�ق�ل�ی�ل   توقیت وأشعار جماعي بالخروج الفوري فالكل قد خرج
قد بقى لكن لیس حبا بالبقاء وانما لظروفھ القاھ�رة ب�ال�ف�ق�ر رب�م�ا 
لعدم امتالكھ وسیلة نقل تمكنھ من الخروج الن الكل ع�ل�ى م�وع�د 

 .االنطالق بأتجاه الخالص
ونسینا بأن الروح ال تزال باقیة بین بقای�ا رف�اة اج�دادن�ا ف�ي ھ�ذه 

 .االرض المباركة
كان ذلك الشاب المثابر ذو االوص�اف ال�ح�م�ی�دة ق�د ب�ادر وس�ع�ى 
لتخصیص اكبر عدد من الناس المتجم�ع�ی�ن ف�ي اح�دى الس�اح�ات 
القریبة لمفترق طریق البلدة فكان بأجتھ�اده وف�ط�ن�ت�ھ ی�ح�زم ام�ر 
الناس بتلك اللیلة وینقلھم بكل یسر وعزم خ�ارج م�ن�ط�ق�ة ال�ق�ط�ر 
لیرجع ثانیة ویعید الكرة محاوال اجالء اكبر عدد م�ن اھ�ل�ن�ا ال�ت�ي 
بالحقیقة كانت مسؤولیة الدولة والزمرة الحاكمة في بلدت�ن�ا أن�ذاك 
تلك الكارثة كانت في موازین التخطیط واالصغاء الى صوت العق�ل 
في اھدأ اوقاتھ وقبل حدوث الكارثة ووقوع النكبة لھزی�م�ة اف�واج 
وأفواج من اھلنا لیس ألنھم ج�ب�ن�اء ال یس�ت�ط�ی�ع�ون ال�دف�اع ع�ن 
انفسھم وأنما النھم للحرب والقتال كارھون وإیمانھم المطلق ب�أن 

 .كل ذلك من عند هللا صار كل شيء
تذمر من تذمر وقال من قال وأثنى من أثنى لكن كلھا لم تنفع الجل 
حقنا فردا فردا لنأتي بأخراتنا في ك�ل م�ك�ان وف�ي ك�ل ش�ب�ر دون 
تمییز والیزال ذلك الشاب على خطاه ثابتا ل�م ت�زع�زع�ھ ق�رق�ع�ات 
المدافع والھاونات وصلیل البنادق ال�ت�ي ك�ان�ت تس�م�ع م�ن ب�ع�ی�د 
ممتدة نحونا متعقبة اثرنا نحو االن�ت�ق�ام ف�ب�ك�ل خ�ط�وة ك�ان ی�رى 

او دینھ او ع�الق�ة   لالنسان حق في العیش دون اي اعتبار لنسبھ
 .قرابتھ معھ

فالمسیحي اخو للشبك�ي ق�ب�ل ان ی�ك�ون اخ�و ل�ل�ع�رب�ي وال�ك�ردي 
والكاكي واال یزیدي وكل البش�ر ف�االرض ال�ت�ي ج�م�ع�ت ك�ل ھ�ذه 
الطوائف العراقیة المباركة لیس بالسھل ان یأتي اح�د وی�ال�ش�ی�ھ�ا 
بموقف واحد دون اي مخافة وعرفان للرب ال�ق�دی�ر ال�ذي خ�ل�ق�ن�ا 

 .معاً 
الرب والدین في قلب األنسان كاللؤلؤة ناصعة البیاض في الشدائ�د 
والملمات تظھر وتتكشف عنھا الح�س�ن�ات وال�م�واق�ف وم�ن ھ�ذه 
الواقعة تكشفت العدید من ال�م�ع�ان�ي وال�م�واق�ف األخ�وی�ة ألھ�ل�ن�ا 

اإلشقاء على األرض منصفین للغیر وللنفس رافعین أیدیھم للعالي 
القدیر بصالة جماعیة على ھذه االرض التي یعیش ف�ی�ھ�ا ش�ع�وب 

ك�م�ا  متحابة تخاف هللا وتحتكم إلرادتھ ال تزول وأن زال�ت ی�وم�ی�ا
حصل امس ستنموا الیوم من جدید ومن اتون الحرب وم�ن ت�ح�ت 

لتبقى وتعیش دوم�ا وتس�ت�م�ر ع�ل�ى   ثانیة  الجمر سترجع األخوة
أنین األرض التي اشت�اق�ت ألھ�ل�ھ�ا ال�م�ت�ن�اث�رون ف�ي ك�ل ن�اح�ی�ة 
وصوب. ل�ل�ح�ب والص�دق�ة حس�ن�ة وال�رح�م�ة واالخ�وة حس�ن�ت�ان 
والمیزان في قیاسھما ال یستقیم لكنھ یدیم األمن والس�الم ف�ي ك�ل 

 االرض اذا ما شاع وانتشر ،
فحب الناس واحترامھم بغض ال�ن�ظ�ر ع�ن أنس�اب�ھ�م وان�ح�دارھ�م 
افضل حسنة عند هللا ألنھ سیعطینا اضعاف اضعافھا خالل ح�ی�ات�ن�ا 
وھذا ما استشفیناه من عیشنا الغربة لنتعلم بان الشعوب المتقدمة 
تكونت وترابطت على ھذه االسس والمبادئ الجمیلة في ال�ت�ع�ام�ل 
االنساني لمجتمع خلقھ هللا لیعیش عیشھ حسنة ویحسنوا لبعضھم 
بعضا دون تصعب أو تمایز لكن ال�ق�وى الش�ری�رة ھ�ي ال�ت�ي م�ن 
احتجت و غزلت التمایز والطائفة الواحدة وروجت لظاھرة تن�ام�ت 
في مجتمعاتنا المغلقة مع ذاتھا دون اي اعتبار لمن سیتبقى م�ن�ھ�ا 

فلو افترضنا جدال بقاء دین�اً واح�داً ع�ل�ى   على قید الحیاة ویستمر
ھذه االرض فھل من انصاف وعدالة سیحل علیھا ؟ واذا م�ا ق�ل�ن�ا 
لالنسان غیره من المخلوقات عامة یبق�ى ل�وح�ده ف�ای�ن االنص�اف 
والعدل للخلیقة؟ ھنا ما سیتبرھ�ن ع�ن�د زوال ك�ل ش�يء ب�ن�ھ�ای�ة 
الدھر ویرجع كل شيء كما كان بحكمة واراده هللا فالخ�ل�ق ت�رج�ع 
للخالق والخلقیة ستزول وینتھي كل شيء وسیبقى االمر لصاح�ب 
االمر في ان یجعل فینا نسمة من الحب واالفتخار لق�ی�م�ة االنس�ان 

  .واألنسانیة جمعاء على ھذه المعمورة
اذاً  فقیمة الحیاة تكمن بكیفیة عیشھا واس�ت�م�رارھ�ا ع�ل�ى ال�ن�ح�و 
المطلوب لخیر البشریة وما یتعلق بھا فالنموذج العراقي ف�ي ھ�ذا 
المشھد واضح وصریح في كل المراحل التي مرت علیھ وت�ن�ام�ت 
الذكریات تالشت بحكمة وارادة البعض في الوجود لكل ب�ق�ع�ة م�ن 

ارضنا الطیبة خلقھم هللا لیصلحوھا ویرج�ع�وھ�ا ث�اب�ت�ة ل�م�س�ارھ�ا 
الطبیعي. فالنموذج الفرید الرض قره ق�وش_ب�غ�دی�دا ھ�و ن�م�وذج 

  .السنین الى ما شاء هللا  الحیاة التي مضت منذ االف
السالم والمحبة واالمان ال نشع�ر ب�ھ�ا اال ع�ن�دم�ا ن�ح�ّك�م ارادت�ن�ا 
ونصمم بأنفسنا لبناء مستقبل ابنائنا على ھذه االرض الطیب�ة ب�ان 
نكون یدا واحدة ومصیرا واحدا الج�ل خ�ی�ر ب�ل�دت�ن�ا ب�خ�دی�دا وك�ل 
البلدات العراقیة المح�ررة االخ�رى ف�ع�ن�دم�ا ن�ق�ول ك�ل�ن�ا ل�ل�ع�راق 
سیتردد صدى ویقول لنا العراق لكلنا لنبقى ونتمتع جمی�ع�ا ب�ح�ی�اة 
ھادئة خالیة من األحتقانات والت�ربص�ات ال�ت�ي ت�ح�ك�م�ھ�ا م�واق�ف 
طارئھ ال تحدث تاثیرا لیشھد لنا الیوم اذا م�ا ذل�ل�ن�ا ك�ل الص�ع�اب 

 .وتجاوزنا المحنة في الوقت المناسب
 

ھا نحن قد رجعنا األن بعد صراعاً مریراً ألكثر م�ن ارب�ع س�ن�وات 
نزوح وھجرة خارج ارضنا فما الذي حصل؟ فھل ستستمر ع�ل�ی�ن�ا 
فعلة ذلك الشاب المخلصة؟ لنترجم ال�م�ح�ب�ة والس�الم ول�م�خ�ت�ل�ف 
الطوائف واألقوام الیس بالحري ان یكون ما فات من وق�ت درس�اً 
لنا؟ لنعید ترتیب صفوفنا وافكارنا ث�ان�ی�ة ل�ن�ب�رم�ج�ھ�ا ل�خ�ی�ر ھ�ذه 
االرض واعألء شأنھا بمختلف ال�م�ج�االت ؟ أل�ی�س م�ن ال�واج�ب 
علینا ان نقول اننا تعلمنا من الدرس األول قیمة ألنفسنا بالمطالب�ة 

اجاب علی�ھ�ا االن ذل�ك الش�اب   للحیاة الھادئة ؟ كل ھذه تساؤالت
الغدیداي الذي جازف وتنقل لعدة مرات بسیارتھ الحكومیة الكبیرة 

شخص لیقول للعالم بان لالنسانیة ح�ق ف�ي  100اكثر من   إلجالء
من یؤمن بھا وعلینا كبشر بأن یحب االنس�ان اخ�ی�ھ االنس�ان وال 
یدعھ للخطر بأصعب الظروف لیس ألجل شئ سوى انھ من طائفة 
او دین اخر ھذا ما سمم افكارنا الك�ث�ر م�ن ارب�ع س�ن�وات خ�ارج 
دیارنا متحملی�ن ص�ع�اب ال�ن�زوح وال�ھ�ج�رة والس�ك�ن ب�ال�ح�دائ�ق 
والمدارس والتي بعضھا كان شبھ ھیاكل منزلیة خالیة م�ن ابس�ط 
الخدمات كان االنسان قد خلق لیكون حالھ ألجأ في ارض�ھ وأرض 
اباه واجداده الحكماء الذین صنعوا لنا ارقى تشكیلھ مجتمع�ی�ة ف�ي 
العراق وبأحسن مستویاتھا على الرغم م�ن م�ح�دودی�ة خ�ب�رات�ھ�م 

ال�ظ�ل�م وال�ح�رم�ان   الدراسیة والعلمیة التي م�ا ش�وھ�ت ب�إط�الل�ة
 .واالستعباد المتوارث لتعاقب االنظمة على اھلنا

عند هللا عزة جاللھ ومن�ذ ال�خ�ل�ی�ق�ة   البشر في كل الدنیا متساوون
االولى، لكن ما نشھده امس وال�ی�وم م�ن ت�ردي االح�وال ل�ب�ع�ض 
المكونات واالطیاف في بلدي ھو من صنع بشرنا حبا في التعص�ب 

في ال�ب�ل�د ال�واح�د   والتملك الجل مأرب تحزبیة تجرنا الى التشرذم
ألجل نیات مبیتة لمصالح فئویة صرفة لیصبح موقف ھ�ذه الش�اب 
الغدیدایي الشھم بمفترق الطریق بین حب االنس�ان إلنس�ان�ی�ت�ھ او 

 .أنانیتھ
............................. 

 موقع "درج":* عن 

        ق واما ر 

 
/ العراق ولید متوكا  
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 ات اما م 

ا  رات ُ 

 

 حسین داود:  -بغداد 

كشفت النتائج المعلنة لالنتخابات العراقیة مفاجآت مختلفة، وخلّفت مشھداً سیاسیاً شدی�د ال�ت�ع�ق�ی�د ل�ج�ھ�ة ال�ت�ح�ال�ف�ات 

 .المحتملة لتشكیل الحكومة المقبلة، وسط توقع واحد من خمسة سیناریوات مختلفة

على سائر القوى األخرى، فیما تراجعت كتلة رئیس ال�وزراء ح�ی�در ال�ع�ب�ادي  «سائرون»وتقدمت كتلة مقتدى الصدر 

، منذ التسریبات األولیة التي رّجحت تقُدمھا، لتدخل في الساعات األخیرة لعد وفرز أصوات االقتراع ال�خ�اص «النصر»

 .التي یتزعمھا ھادي العامري على المركز الثاني «الفتح»وبقیة المدن غیر المعلنة رسمیاً، في منافسة مع كتلة 

وعلى رغم تفاوت نتائج بقیة القوى السیاسیة، إال أن خریطتھا لم تكن مفاجئة، بانتظار حل أزمة نتائج الت�ص�وی�ت ف�ي 

إقلیم كردستان وكركوك، حیث ترفض قوى سیاسیة كردیة االعتراف بالنتائج، وتتھم الحزبین الكردیین بعملیات تزویر 

 .واسعة عبر اختراق نظام العد والفرز

وشكلت النتائج في بغداد فارقاً كبیراً في تقدم الصدر، الذي عقد تحالفاً مع علمانیین وشیوعیین، على أق�رب م�ن�افس�ی�ھ 

ب�رئ�اس�ة  «دولة الق�ان�ون»وائتالف  «الفتح»بضعف المقاعد، ما رفعھ لیتصدر القوائم المتنافسة. كما منحت بغداد تیار 

نوري المالكي نسباً كبیرة من األصوات، فیما جاءت نتیجة تحالف العبادي ف�ي ب�غ�داد أق�ل م�ن ال�م�ت�وق�ع، ع�ل�ى رغ�م 

تحقیقھا المركز األول في مدینة الموصل، ونتائج جیدة في صالح الدین واألنبار ودیالى، ما حّولھا أكبر الكتل المتنوعة 

 .طائفیاً 

وتطرح األرقام األولیة إشكالیة تشكیل الحكومة المقبلة، إذ لن یكون بإمكان كتلة الصدر تشكیلھا بناء على ف�وزھ�ا ف�ي 

الذي یُكلَّف تلقائیاً تش�ك�ی�ل ال�ح�ك�وم�ة،  «التحالف األكبر»االنتخابات، وسیكون علیھا وعلى بقیة القوى التسابق لجمع 

الكتلة »ویُفترض أن یعلن عن نفسھ في الجلسة األولى للبرلمان، وھو التفسیر الذي طرحتھ المحكمة االتحادیة لمفھوم 

 .الوارد في الدستور «األكبر

ویفرض التفسیر الذي طُبق في تجربتین انتخابیتین سابقتین، على الكتل السیاسیة البدء بحوار لتشكیل الكتل�ة األك�ب�ر، 

وسط خمسة سیناریوات مطروحة، یذھب أولھا إلى اجتماع ُكتل الصدر والعبادي وعالوي وعدد م�ن ال�ق�وى ال�ك�ردی�ة 

وأحزاب صغیرة أخرى إلعالن الكتلة األكبر التي تشكل الحكومة برئاسة العبادي، وھو تحالف یقود الوضع الس�ی�اس�ي، 

 .إلى المعارضة «دولة القانون»و  «الفتح»بعد دفع بقیة الفائزین، مثل 

لكن ھذا السیناریو تعیقھ احتماالت التصادم مع األطراف المستبَعدة والقریبة من ال�ن�ف�وذ اإلی�ران�ي، خص�وص�اً أن�ھ ق�د 

، وأخرى تفرضھا األطراف السن�ی�ة وال�ك�ردی�ة، «حزب الدعوة»یتطلب شروطاً یفرضھا الصدر، كانسحاب العبادي من 

 .تنتج حكومة أكثر ضعفاً من سابقتھا

، واستقطاب قوى سنیة وكردیة لتشكیل الكت�ل�ة «الفتح»أما السیناریو الثاني، فیذھب إلى تحالف العبادي مع المالكي و 

األكبر، ودفع الصدر إلى المعارضة. وھو احتمال لیس سھالً أیضاً، ألن من الصعب العودة إلى جمع العبادي وال�م�ال�ك�ي 

 .في كتلة واحدة، ناھیك عن اجتماعھما مع الفصائل المسلحة الفائزة، والتي تصادم معھا العبادي قبیل االنتخابات

ال�ت�ح�ال�ف »، حیث تجتمع القوى الشیعیة في نطاق م�ا ی�ع�رف بـ� 2014ویستعیر السیناریو الثالث آلیة تشكیل حكومة 

لتشكیل الكتلة األكبر وترشیح رئیس الحكومة، وذلك خیار قد یفكك قائمتي الصدر والعبادي ع�ل�ى ح�د س�واء  «الوطني

 .لضمھما شخصیات سنیة وقوى علمانیة ومدنیة ترفض التحالف على أساس طائفي

 

أما السیناریو الرابع، فیجمع الصدر والعبادي والعامري في تحالف واحد یشكل الكتلة األكبر، إذ یستجیب ھذا التح�ال�ف 

لشروط الصدر بعدم التحالف مع المالكي من جھة، ویحقق مرونة في التع�اط�ي م�ع ال�ق�وى ال�م�س�ل�ح�ة ال�ت�ي دف�ع�ت�ھ�ا 

 .االنتخابات إلى المقدمة

م�ت�وت�رة، وھ�و ی�ط�ل�ق  «ال�ف�ت�ح»لكن فرض ھذا التحالف صعب أیضاً، ألن عالقة الصدر مع القوى التي تشكل تحالف 

 .لكن اعتراضھ علیھا یبدو أقل من اعتراضھ على المالكي .«المیلیشیات القذرة»علیھا في شكل دائم مصطلح 

ویبقى سیناریو أخیر، یتمثل بنجاح المالكي والعامري بتشكیل تحالف مع سنة وأكراد، وھ�و أم�ر مس�ت�ب�ع�د ف�ي ض�وء 

 .نتائج الطرفین

وعلى رغم أن القوى السیاسیة العراقیة تطرح سیناریو أخیراً یتمثل بإعادة االنتخابات في حال العجز عن إنتاج حلول، 

فإن اآللیات الدستوریة ال تسمح بذلك، فیما تتیح التعقیدات التي فرضتھا نتائج االنتخابات، وفق مراقبین، ال�م�زی�د م�ن 

 .التداخل اإلقلیمي والدولي في تجمیع القوى المتحالفة خالل األسابیع المقبلة

ودعا العبادي كل الكتل السیاسیة إلى احترام نتائج االنتخابات، وقال إنھ مستعد للعمل مع الكتل الفائزة لتشكیل ح�ك�وم�ة 

 .خالیة من الفساد

 اب اا  ا

  ات ة : 

وا ون وا 

أظھرت النتائج األولیة لالنتخابات البرلمانیة العراقیة مفاجآت عدة، إذ تراجعت 

لمصلحة ائتالفات جدیدة  2005األحزاب الشیعیة التقلیدیة الحاكمة منذ ما قبل عام 

أبرزھا تحالف مقتدى الصدر مع الحزب الشیوعي وتیارات مدنیة، وتحالف 

 .«الحشد الشعبي»الذي ضم فصائل  «الفتح»

وأعلنت مفوضیة االنتخابات في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، عن حصول 

بزعامة مقتدى الصدر على المرتبة األولى في  «سائرون نحو اإلصالح»تحالف 

بزعامة ھادي العامري،  «الفتح»انتخابات بغداد، یلیھ وفق الترتیب تحالف 

بزعامة إیاد  «الوطنیة»بزعامة نوري المالكي، و «ائتالف دولة القانون»و

بزعامة أسامة النجیفي،  «القرار»بزعامة حیدر العبادي، و «النصر»عالوي، و

 .بزعامة عمار الحكیم «الحكمة»وأخیراً تیار 

وتعتبر العاصمة العراقیة الدائرة االنتخابیة األھم في البالد لجھة عدد المقاعد 

) مقعداً، انتزع تیار الصدر ثلثھا، وھو ما عزاه 71الكبیرة التي تشكلھا وتبلغ (

الناقم على السلطة، والذي یقود تظاھرات شعبیة  «التیار المدني»مراقبون إلى أن 

الذي  «سائرون نحو اإلصالح»، صوت لمصلحة تحالف 2015منذ صیف عام 

 .وتیارات وشخصیات علمانیة ولیبرالیة «الشیوعي العراقي»یضم الحزب 

على المرتبة األولى في البصرة ثالث أكبر المحافظات  «الفتح»وحصل تحالف 

 «النصر»و «ائتالف الصدر») مقعداً، تاله 25العراقیة من ناحیة المقاعد وتبلغ (

  .«دولة القانون»و 

النتیجة متوقعة باعتبار أن البصرة تمثل العدد األكبر من »ویقول مراقبون إن 

وحصل الصدر على المرتبة األولى في محافظة ذي قار یلیھ .«مقاتلي الحشد

 ».دولة القانون«و » النصر«و » الفتح«

 «النصر»في المرتبة األولى یلیھ الصدر و «الفتح»وفي الدیوانیة، حل 

 .«الحكمة»و

دولة »و «النصر»في المرتبة األولى یلیھ الصدر و «الفتح»أما في كربالء، فحّل 

  .«القانون

  .«النصر»في المرتبة األولى یلیھ الصدر و «الفتح»وفي بابل فحل 

 .«الفتح»وفي واسط حل الصدر في المرتبة األولى یلیھ 

 .«القرار»و «الوطنیة»أوال في األنبار، یلیھ  «تحالف ھویتنا»وحل 

فیما ینُتظر أن تعلن مفوضیة االنتخابات نتائج ثماني محافظات متبقیة لم یكتمل 

تدقیق نتائجھا، أبرزھا محافظات إقلیم كردستان التي تشھد اعتراضات واتھامات 

 .بالتزویر

وكشفت وثائق تسربت أمس، قیل إنھا تحتوي النتائج النھائیة لالنتخابات، حصول 

، وثالثاً (47) «الفتح»مقعداً، یلیھ ثانیاً  54السائرون على المرتبة األولى بـ

(النصر« (دولة الفانون«)، ورابعاً 43»  (الوطنیة«)، وخامساً 25»   «22 ،(

 .)19» (الحكمة«وسادساً 

وتشیر ھذه النتائج إلى خسارة الفتة لألحزاب الشیعیة التقلیدیة التي تحكم البالد، 

والبالغة  2014إذ خسر المالكي نحو ثلثي مقاعده التي حصلھا في انتخابات عام 

. وحافظ عمار الحكیم 32مقعداً، فیما ضاعف الصدر مقاعده بعدما كان عددھا  90

، فیما حقق «المجلس األعلى اإلسالمي»بعد انسحابھ من  19على مقاعده البالغة 

ضمن  47مقعداً، لیصبح عددھا  11ھادي العامري تقدماً واضحاً بعدما كان یملك 

 .، ونواب منشقون عن الصدر«الحشد الشعبي»تحالف ضم فصائل 

وأتت النتائج مطابقة للتوقعات بأن تكون متقاربة لجھة عدد المقاعد من دون 

حصول أي تحالف على نحو ثلث مقاعد البرلمان، ولكن ھذه النتائج ستفرض 

 .مارثوناً طویالً لتشكیل الحكومة الجدیدة یتوقع أن یستغرق أشھراً 

ولكن المھمة األصعب، تكمن في اختیار رئیس الوزراء الجدید، إذ یتوقع أن 

تطالب كل الكتل بحصولھا على المنصب ضمن صفقات تحالفیة مع كتل أخرى، 

لتشكیل قوة ضغط على الكتل المتبقیة، فیما یدور حدیث في األوساط السیاسیة عن 

من تولّي منصب رئاسة الحكومة الذي یحتكره منذ »  الدعوة«توجھ إلى منع حزب 

  عاماً. 13
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راھن الكثیر من صناع األزمات سواء في بغداد أو في غیرھ�ا م�ن    

عواصم الخالف األبدي مع اآلخر المختلف، بأن ع�م�ل�ی�ة االس�ت�ف�ت�اء 

ج�اءت ب�الض�د م�ن م�ط�ام�ح  2017التي جرت في أیلول س�ب�ت�م�ب�ر 

األغلبیة الكوردس�ت�ان�ی�ة، وس�ت�ت�خ�رج أص�ح�اب�ھ�ا م�ن فض�اء ق�ی�ادة 

المشروع الحضاري الكوردستاني والعراقي، ولعل�ھ م�ن ال�م�ف�ی�د أن 

نذكر أیضا كل تلك اإلجراءات التعسف�ی�ة ال�ت�ي اس�ت�ھ�دف�ت ف�ي رأس 

رمحھا رمز االستفتاء وال�م�ش�رف ع�ل�ی�ھ الس�ی�د مس�ع�ود ب�ارزان�ي، 

محاولة إخراجھ من ح�زم�ة ق�ی�ادة ح�رك�ة ال�ت�ح�رر ال�ك�وردس�ت�ان�ی�ة 

التاریخیة، كما كان�ت ت�ف�ع�ل خ�الل ع�ق�ود ط�وی�ل�ة م�ع ال�زع�ی�م م�ال 

مصطفى البارزاني، ثم تعود مستكینة م�ك�س�ورة ل�ت�ب�دأ م�ف�اوض�ات�ھ�ا 

 معھ!

الیوم أیقن الجمیع إن كل الطرق مغلقة أمام من ی�ری�د ح�ال حض�اری�ا 

حقیقیا للقضیة الكوردیة باستثناء طری�ق ال�ب�ارزان�ي وح�زب�ھ، ال�ذي 

اكتسح االنتخابات العراقیة العامة في إقلیم كوردستان ل�ی�ح�ق�ق دوم�ا 

ریادتھ وزعامتھ للمشھ�د الس�ی�اس�ي واالج�ت�م�اع�ي ف�ي ك�وردس�ت�ان 

(كل الشرایع زلك والعبرة من  العراق، وصدق المثل العراقي الدارج 

عندنا) في توصیف ما قالھ الرئ�ی�س األس�ب�ق ص�دام حس�ی�ن عش�ی�ة 

م�ع ال�زع�ی�م م�ال مص�ط�ف�ى  1969البدء بمفاوضات السالم ن�ھ�ای�ة 

 البارزاني حینما قال: 

"ال یمكن التفاوض حول حقوق الكورد وقضیت�ھ�م م�ع أي ج�ھ�ة أو 

 شخص إال مع البارزاني والبارتي ویقصد الدیمقراطي الكردستاني"

في غزوة كركوك أراد أصحابھا وعسسھم في اإلقلیم من شلة ال�ن�ف�ط 

وال��دوالر إقص��اء أص��ح��اب االس��ت��ف��ت��اء، وت��ھ��م��ی��ش دور ال��زع��ام��ة 

البارزانیة لمشھد ال�ت�اری�خ ال�ك�وردي ح�اض�را ومس�ت�ق�ب�ال، ف�ج�اءت 

عاصفة االنتخابات العراقیة لتكتسح تلك اآلم�ال وال�ت�وق�ع�ات وت�زی�ح 

المستور من المؤامرات ف�ي ض�رب أص�ح�اب االس�ت�ف�ت�اء ف�ي ع�ق�ر 

دارھم، لتؤكد نتائجھا أنھ�م أس�اس ال�ب�ن�اء ف�ي ك�ی�ان اإلق�ل�ی�م، وم�ا 

یزالون الدرب األوحد للمرور عب�ره ف�ي ت�ح�ق�ی�ق األم�ن والس�الم ال 

 لكوردستان فحسب وإنما لكل العراق.

حقا أنھا فرصة ذھبیة للفائزین بكرس�ي ال�ح�ك�م ف�ي ب�غ�داد ل�ل�م�رور 

األخیر ربما عبر ب�واب�ة ال�ب�ارزان�ي ال�ذي خ�ذل�ت�ھ ض�ب�اع الس�ی�اس�ة 

المحلیة واإلقلیمیة، وانتصرت لھ إرادة ال�م�الی�ی�ن م�ن ال�ذی�ن أرادت 

بغداد معاقبتھم بسبب مشاركتھم باالستفتاء، ف�وق�ف�وا ب�ج�ان�ب�ھ رغ�م 

عسرة المعیشة ولؤم الحاكمین على المال والسلطة في بغ�داد، وق�ال 

الجمیع إننا مع بغداد المواطنة ودولة الشراك�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة وإال ف�ان 

 بطاقة االستفتاء الحمراء ما تزال في جیب الحكم.

  
 وز أب اء!

 

 
  

              

 كفاح محمود كریم/ أربیل

  ... وا  وا مق اا  

  و  ا اا اة

 
محافظات كشفت عنھا ف�ي وق�ت م�ت�أخ�ر  10فیما تستكمل المفوضیة العلیا لالنتخابات العراقیة الیوم إعالن نتائج االنتخابات في المحافظات الثماني المتبقیة فإن نتائج      

 والحكیم والنجیفي.كي اللیلة الماضیة أظھرت فوز تحالفي الصدر والحشد الشعبي بقیادة العامري في معظمھا على حساب العبادي، فیما سجلت تراجعا لعالوي والمال

مایو / أیار إن االئتالف قد تقدم بش�ك�وى  14وقال المتحدث اإلعالمي باسم مكتب زعیم "ائتالف دولة القانون" في العراق "مكتب المالكي"، ھشام الركابي، الیوم االثنین 

 إلى المفوضیة العلیا لالنتخابات بشأن نتائج االنتخابات.

ح�ی�ن ت�واف�ر ال�ظ�روف ل� وطالب ائتالف الوطنیة بقیادة رئیس الوزراء العراقي األسبق إیاد عالوي بإعادة االنتخابات التي جرت السبت، وتشكیل حكومة تصریف أع�م�ال 

 المالئمة إلعادة إجراء االنتخابات العراقیة.

، إض�اف�ة إل�ى وج�ود ی�رةعن ھذا الموضوع یقول المحلل السیاسي والباحث األمني علي فضل هللا: أعتقد أن الموضوع لم یكن فیھ مفاجأة، فبسبب انش�ط�ار ال�ق�وائ�م ال�ك�ب�

نتائج الكتل السیاسی�ة ال�ت�ي  في الفساد المالي واإلداري، شھدنا ھذه التغیرات الرقمیة في الكتل السیاسیة، خصوصا تلك التي تتسید المشھد السیاسي العراقي. ھناك تقارب

، ك�م�ا یس�ت�ب�ع�د أن سیةتتنافس على حیازة السلطة، وحظوظ الكل موجود، وھو موضوع سوف یعود بنا إلى الحكومة التوافقیة، وبالتالي سوف لن تكون ھناك أغلبیة سیا

 تكون ھناك ردة فعل سلبیة من بعض األحزاب، ذلك أنھ من یشكك بنتائج االنتخابات علیھ أن یقدم أدلة ودفوع قانونیة یمكن أن یؤخذ بھا."

ن سیاسي، فھناك أغلب�ی�ة كیاوأضاف فضل هللا، " قضیة إلغاء االنتخابات موضوع مستبعد قانونا، كونھ یعد مصادرة لإلرادة الشعبیة، فاألمور ال تسیر على ھوى حزب أو 

 وھذه األغلبیة قد قررت."

أجل تشكی�ل ال�ح�ك�وم�ة  من وتابع فضل هللا، " الحكومة الحالیة محكومة بمدد دستوریة ویجب احترامھا، وبالتالي سوف یتولد حالة من الضغط على جمیع الكتل السیاسیة

 لمحددة."ة االجدیدة، وسوف یكون ھناك تنافس قوي داخل البرلمان، لكن الخبرة التراكمیة لدى الكتل السیاسیة سوف تمكنھم من تشكیل الحكومة ضمن المد

صاً في ظل الت�وت�ر ال�ك�ب�ی�ر خصووحول التدخالت الخارجیة سواء اإلقلیمیة أو الدولیة في عملیة تشكیل الحكومة المقبلة وفق االستحقاقات االنتخابیة ومصالح تلك الدول، 

 بین الوالیات المتحدة األمریكیة وإیران، یقول الدكتور علي التمیمي:

الس�ب�ب ف�إن ال�والی�ات  ھ�ذا" ھناك صراع بین الوالیات المتحدة وإیران لمحاولة بسط النفوذ في المنطقة، خصوصاً بعد انسحاب أمریكا من االتفاق الن�ووي م�ع إی�ران، ل�

ا إیران فلم تكن النت�ائ�ج أم المتحدة سوف تحاول البحث عن رجاالتھا في االنتخابات وسیكون لھا حضور وتأثیر على المشھد السیاسي القادم عند تشكیل الحكومة الجدیدة،

ف ت�ك�ون م�ؤث�رة بش�ك�ل سو جیدة لھا، بل كانت مخیبة لآلمال، خصوصاً بعد تراجع حزب "الدعوة" و"الفتح" في االنتخابات، لھذا السبب فإن الوالیات المتحدة ھي التي

 كبیر على تشكیل الحكومة وھذا سوف لن یجعل إیران تسكت، حیث أن األخیرة ستقاتل من أجل أن یكون لھا التأثیر األقوى."

٪ 48٪ وفي العراق ربما تصل إل�ى 49وأضاف التمیمي: "إن االنتخابات البرلمانیة العراقیة جاءت مشابھة لمثیلتھا اللبنانیة من حیث النسبة، حیث في لبنان كانت حولي 

ن س�وف ی�غ�ی�ر ئ�رولكن في العراق كانت ھناك مقاطعة لالنتخابات مبنیة على تذمر وعدم رضا على الخدمات، وھو نوع من العقوبة للح�ك�وم�ة ع�ل�ى ذل�ك، ل�ك�ن ف�وز س�ا

ن�ح�و ال�دول ال�ع�رب�ی�ة، اق المعادلة، كونھ یضم تحالفات مختلفة، ولھذا السبب فإن سائرون ھم من سوف یشكلون الحكومة القادمة، كما أن ھذا التحالف سوف یتجھ بالعر

ش�ب�اب وج�دد، وھ�و ال السیما وأن السید الصدر مھد كثیرا لذلك، حیث كانت لھ زیارات إلى دول عربیة مختلفة، إضافة إلى أن جمیع ال�م�رش�ح�ی�ن ف�ي ھ�ذا االئ�ت�الف م�ن

 موضوع أعتقد أیضا فیھ ارتباط بعملیة التقارب مع الجانب العربي."

ن ن�ت�ك�ل�م ب�ال�واق�ع�ی�ة ال�ت�ي ا أأما فضل هللا فیقول حول التدخل الدولي في تشكیل الحكومة المقبلة: "من المؤسف أن نتكلم بأن مصیر العراق یتحدد من الخارج، ولكن علین

واالئ�ت�الف�ات م�ن أج�ل  ن�اتتقول، نعم، ھناك تدخل خارجي الذي دائما ما یكون في المرحلة الثانیة من االنتخابات وھي المرحلة المھمة والحاسمة، مرحل�ة تش�ك�ی�ل ال�ك�ی�ا

 لى داخل السیاسة العراقیة."لطوتشكیل الكتلة األكبر الختبار رئیس الحكومة، وقد تكون تجاذب المصالح قد تولد حالة االتفاق بین الفرقاء الخارجیین، الذین لھم الید ا

 المصدر: سبوتنیك

    وإن ن ودا

 عبد الزھرة زكي 

 .قتھتبدي النتائج األولیة لالنتخابات تغییراً، قد یكون محدوداً، في بناء الحیاة السیاسیة في البلد، وقد تكون دالالتھ أشد أھمیة من حقی

اك ظروف تس�اع�د ع�ل�ى ھن أھمیة الدالالت أحیانا كثیرة تكون مثل طاقة تظل كامنة، ویمكن اإلفادة من ھذه الطاقة وتحریرھا كلما استدعت الحاجة إلیھا وكلما كانت

 .تحریر الطاقة واستخدامھا

وذلك في دروسھا ومعطیاتھا، ناھیك عن نتائج�ھ�ا  2003یمكن القول باطمئنان أن االنتخابات یوم السبت الماضي كانت استثنائیة في مسار جمیع االنتخابات ما بعد 

 .التي یمكن الحدیث عنھا إنما بعد اإلعالن رسمیاً عنھا

 .وأن نظفر بانتخابات ناجحة في دالالتھا وعبرتھا في األقل فھذا حدث لیس قلیالً 

یمكن أن ت�ؤدي إل�ی�ھ،  وماوقد یكون من غیر المنطقي المرور على ھذه الدالالت بعیداً عن األجواء النفسیة لعموم العراقیین وقد كانت محتقنة بیأس من االنتخابات 

 .وقد بدا الیأس في جانب منھ شدید الوطأة، إنھ یأس عبّرت عنھ عملیاً نسبة اإلقبال المتدنیة في كثیر من المحافظات

 .الجتماعيل االتعبیر الشعبي العفوي عن ھذا الیأس من االنتخابات كان أكبر من حدود العمل الذي جرى من أجلھ والذي بدا شبھ منظَّم في مواقع التواص

ا م�ف�وض�ی�ة ع�ن�ھ�أداء البرلمان بمختلف نسخھ السابقة كان سبباً أساسیاً في الیأس والعزوف عن األمل. وكانت نسبة المشاركة ب�ان�ت�خ�اب�ات الس�ب�ت ك�م�ا أع�ل�ن�ت 

جل ن�ی�ل دی�م�ق�راط�ی�ة ن أاالنتخابات ال تعبّر عن حقیقة عزوف المواطنین عن المشاركة. ولم یكن عدم المشاركة تعبیراً عن یأس من الدیمقراطیة، إنما كان سعیاً م

 .حقیقة

ج معارضة، فنج�ح ینتكان ھذا الیأس منتجاً حتى في سلبیتھ. كان مؤثّرا حتى في طبیعة توجھات الجمھور الذي مضى إلى صنادیق االنتخاب. أخفق البرلمان في أن 

 .المواطنون في بلورة رأي عام معارض یعوض غیاب المعارضة البرلمانیة

ة الت�ي دف�ع�ت اسیالمصوتون والعازفون عن التصویت والمشاركة كانوا جمیعھم وجھین لحقیقة واحدة، ھي حقیقة الغضب الشعبي المتفاقم ضد مآالت العملیة السی

 .بھا الحیاة السیاسیة كما جرت تشریعیاً وتنفیذیا إلى لحظة تأزم خانقة

وسیلة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة  وھيثمة ما تغیّر في ھذه االنتخابات. ما تغیر ھو إدراك المواطن لقوة صوتھ، وقدرة الناس على التعبیر عن ھذه القوة من خالل االنتخابات، 

 .األساس للتغییر وللتداول السلمي للسلطة

ح الشعب في ال�ن�ھ�وض نج ما تحقق ھو تعزیز لقیم الدیمقراطیة. لم ینجح البرلمان بدوراتھ السابقة في مھمة تعزیز ھذه القیم، قدر ماكان عامل إحباط ویأس. بینما

 .بھذه القیم، وكانت القیمة المعبر عنھا في ھذا االستنھاض ھي قیمة صوت الناخب، وقیمة أن یغیّر من خالل صندوق االنتخاب

 .وفي الحقیقة ما كان لھذا أن یتحقّق لوال التطور النوعي في األمن واالستقرار النسبي المتحقق بعد االنتصارات ضد اإلرھاب

 .حیاة األمن والسالم تجعل قرارات وتفكیر المواطن أشد استرخاء وأكثر إیجابیة

 الدیمقراطیة والسالم یتكامالن.
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یرد كثیرا م�ف�ھ�وم ال�ت�ذوی�ت وھ�و ف�ي ابس�ط 
مفاھیمھ جعل الشيء جزء من الذات، اذ یرى 
میشیل فوكو ان عنصر ال�ت�ذوی�ت ف�ي ال�ن�ص 
الروائي یتمظھر من خالل ال�ح�ض�ور ال�م�ادي 
والفكري للجسد ویبرز من خ�الل خص�وص�ی�ة 
الذات سواء كانت من خالل زاوی�ة ال�ن�ظ�ر او 
اللغة او الت�ف�اع�ل م�ع االح�داث، ول�و ت�أم�ل�ن�ا 
م��وق��ع الس��ارد ف��ي روای��ة ح��م��ام ال��ی��ھ��ودي 
للروائي عالء مشذوب نجد ان السمة الغ�ال�ب�ة 

الس��ارد ذو ال��ت��ب��ئ��ی��ر ال��داخ��ل��ي   ع��ل��ی��ھ ھ��ي
المش�ارك ف�ي االح�داث، اذ ن�ل�ح�ظ ان اغ�ل�ب 
فصول الروایة تشي بذلك، ففي الف�ص�ل االول 
یقول (كانت السیارة تسیر بنا وسط المطبات) 
وفي الفصل الثاني یقول (استی�ق�ظ�ت م�ت�أخ�را 
بعض الشيء) والحال ذاتھ في الفصل ال�ث�ال�ث 
عندما یقول (احكم�ت ال�ق�ف�ل ال�ح�دی�دي ع�ل�ى 
المزالج) ویستمر الس�ارد ی�ع�ق�وب ش�ك�ر هللا 
الیھودي في وصف حكایتھ على وفق وج�ھ�ة 
النظر السردیة ھذه ولكنھ یشھد تحوال بنی�وی�ا 
حینما تتماھى الذات الساردة مع المحیط الذي 
عاشت بھ وھذا ما بدا جلیا في القس�م ال�ث�ال�ث 
من الفصل الثاني في الصفحة ال�راب�ع�ة عش�ر 
بعد المائة والذي شھد ب�ن�اء دك�ان الص�ی�اغ�ة 
عندما یقول (طلبت من االسطة احمد ان یزیل 
الحائط الخارجي لحجرة السالم�ل�ی�ك وش�ب�اك�ھ 
العلوي بقضبانھ الحدیدیة ویبني مكانھ ق�وس�ا 
یرتكز على دع�ائ�م ض�خ�م�ة وم�ن ث�م ی�غ�ل�ف�ھ 
بالنقش)، وھنا نلحظ ان المحموالت ال�ف�ك�ری�ة 
للمكان شھدت تحوال من العمارة الیھودیة في 
بغداد الى الطراز الكربالئي وھذا م�رده ق�درة 
الذات على االنسالخ من مرجعیاتھا ال�ف�ك�ری�ة 
والالھوتیة والب�ی�ئ�ی�ة ل�ت�ن�ص�ھ�ر م�ع ال�م�ك�ان 
الجاذب الجدید ع�ل�ى وف�ق م�ف�ھ�وم ال�ت�ذوی�ت 
الذي اشرنا الیھ سابقا، أما المست�وى ال�ث�ان�ي 
من مستویات التذویت ھو مستوى ال�ل�غ�ة، اذ 
نلحظ ان الیھودي دانیال ع�م�د ال�ى اس�ت�خ�دام 
العدید من الضمائر بص�ی�غ�ة ال�م�ت�ك�ل�م وال�ت�ي 
جعلتھ جزءا من ال�ب�ی�ئ�ة ال�ج�دی�دة فض�ال ع�ن 
استخدامھ لمفردات البی�ئ�ة ال�ك�رب�الئ�ی�ة ال�ت�ي 
عاش بھا، في حین یشتغل المس�ت�وى ال�ث�ال�ث 

من مست�وی�ات ال�ت�ذوی�ت ع�ل�ى ال�ت�ف�اع�ل م�ع 
االحداث وھذا ما بدا واضحا في اماكن ك�ث�ی�رة 
من الروایة والتي بینت منظومتھ االجتماع�ی�ة 
م��ث��ل ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ط��ق��وس ال��ح��س��ی��ن��ی��ة 
الكربالئیة على الرغ�م م�ن ع�دم دخ�ول�ھ ال�ى 
الحضرة المقدسة أو تبادل الزیارات الع�ائ�ل�ی�ة 
مع صانعھ جودي كما نجد ذلك ف�ي الص�ف�ح�ة 
السابعة والخمسین من الروایة عن�دم�ا ی�ق�ول 
(ك��م��ا ب��دأت ع��ائ��ل��ة ج��ودي ت��زور ع��ائ��ل��ت��ي 
وأصبحت عالقاتنا االجتماعیة ت�ت�وط�د اك�ث�ر، 
وكانت زوجتي ریم تعطي زوجة جودي بعض 
االغ��راض وال��ط��ع��ام وھ��ي ب��دورھ��ا ت��ق��دم 
المساعدة لھا في الطبخ أو الخبز) وم�ن ھ�ن�ا 
نستنتج ان التفاع�ل االج�ت�م�اع�ي ع�م�ل ع�ل�ى 
تذویب الذات الفاعلة للیھودي ی�ع�ق�وب ش�ك�ر 
هللا في ذاكرة المدینة وبال�ت�ال�ي ن�أت ال�روای�ة 

 .بنفسھا عن مدونات السیرة الذاتیة التقلیدیة
ان تذویت الذات في بنیة المك�ان ی�ق�ودن�ا ال�ى 
مفھوم فلسفي اطلق ف�ي س�ب�ع�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
المنصرم على المدینة الكونیة ال�ت�ي ت�ن�ص�ھ�ر 
فیھا الثقافات لتحقق مفھوما ثقاف�ی�ا ش�م�ول�ی�ا 
یدعى الكوزموبولیتانیة، وقد كانت ال�ع�اص�م�ة 
باریس من ابرز تجل�ی�ات�ھ ال�ف�ك�ری�ة، ب�ع�د ان 

بعدا فكریا  1968حققت لھا ثورة الطالب عام 
شمولیا للتخلص من القیم التقلیدیة في ال�ف�ك�ر 
والسیاسة والفلسفة واالدب وال�ف�ن وم�ا ال�ى 
ذلك ، لتصبح محطة فكریة لمنظري فلسفة ما 
بعد الحداثة ، وقد بدا ذلك جلیا ف�ي ط�روح�ات 
المفكرة جولیا كریستیفیا ال�ت�ي ت�رى ن�ف�س�ھ�ا 

نتاج كوزموبولیتاني بأمتیاز ب�ع�د انص�ھ�ارھ�ا 
ف�ي ال��م��ج�ت��م��ع ال��ب�اریس��ي وحص��ول�ھ��ا ع��ل��ى 
الدكتوراه من جامعات باریس وم�ن ث�م ب�دأت 
في كتابة مؤل�ف�ات�ھ�ا ال�م�ت�ن�وع�ة ، وم�ن ھ�ن�ا 
نستطیع القول ان الكوزموبولیتانیة ال تتحق�ق 
إال من خالل ال�ت�ذوی�ت ال�ذي ت�ح�ق�ق�ھ ال�ب�ی�ئ�ة 
ال��م��ن��اس��ب��ة وال��ج��اذب��ة ل��ھ، أن ت��م��ث��الت 
الكوزموبولیتانیة ومفھوم التذویت الم�ت�ع�ال�ق 
معھا نجده واضحا في الروایة التي نس�ت�ش�ف 
م��ن��ھ��ا ان م��دی��ن��ة ك��رب��الء ھ��ي م��دی��ن��ة 
كوزموبولیتانیة ساھمت في انصھار ی�ع�ق�وب 
شكر هللا وذوبان�ھ ف�ي انس�اق�ھ�ا االق�ت�ص�ادی�ة 
واالجتماعیة وما الى ذلك، ولیس ھو فحسب، 
بل نجد الفارسي واالف�غ�ان�ي وال�ھ�ن�دي فض�ال 
عن االسر الكربالئیة بشقیھا المدني والریف�ي 
، مما اسھم في بناء مدینة داف�ئ�ة اج�ت�م�اع�ی�ا 
وناشطة اقتصادیا، ولكن ال�روائ�ي ل�م ی�ك�ت�ف 
بھذا ال�م�ف�ھ�وم ب�ل ح�اول مش�اكس�ة ال�ن�س�ق 
الكوزموبولیتاني من خالل ثیمة الحم�ام ال�ذي 
بناه الیھودي، والذي خلق جدال الھوتی�ا ب�ی�ن 
االدیان المتعایشة فیھا ، ف�ق�د ك�ان ال�م�خ�ی�ال 
الشعبي االسالمي مطلع القرن المنصرم ی�رى 
ان االخر معدوم الطھارة بسبب المفاھیم الت�ي 
وضعتھا ادبیاتھ الدینیة ، وبما ان ال�م�اء ف�ي 
الحمام یس�ت�خ�دم ل�ل�ط�ھ�ارة ل�ذا ال ی�ج�وز ان 
یستخدمھ المس�ل�م�ون إال ع�ل�ى وف�ق م�ا ھ�و 
راسخ في اذھانھم ، وھذا ما جع�ل ال�ح�م�ام ال 
یحقق المنفعة االق�ت�ص�ادی�ة ل�ل�ب�ط�ل، ان ھ�ذه 
البؤرة العمیقة التي أشتغلت ع�ل�ی�ھ�ا ال�روای�ة 
كانت مشغال خصبا للجدل الروائي والتي اراد 
من خاللھا الروائي ع�الء مش�ذوب م�ح�اك�م�ة 

المفھوم الكوزموبولیتاني، فھو من جھة یرى 
ك��رب��الء االم��س م��دی��ن��ة االع��راق واالدی��ان 
المتنوعة حتى ان روایتھ لم نستشعر بھ�ا اي 
صراع بین الحواري التي ت�ق�ط�ن�ھ�ا ال�دی�ان�ات 
مثل االس�الم وال�ی�ھ�ودی�ة أو ال�ح�واري ال�ت�ي 
تقطنھا االعراق مثل العرب والفرس وغیرھم 
، ولكنھ حفر عمیقا في بنیة الوثیقة التاریخیة 
للمدینة مستكشفا طبقات�ھ�ا ال�داخ�ل�ی�ة وم�ن�ھ�ا 
نسق ال�ن�ج�اس�ة وال�ط�ھ�ارة م�ن خ�الل ب�ؤرة 
الحمام العمیقة، اذ نقرا في الصفح�ة ال�ث�ام�ن�ة 
عشر بعد المائة، (كان وضع الحمام مضطربا 
، فبعد مرور ثالثة اش�ھ�ر ع�ل�ى ای�ج�اره ع�اد 
المستأجر بالمفاتیح لي) وحتى حی�ن�م�ا وض�ع 
الحمام بید احد المستأجرین لم یفلح في خلخة 
الیقینیات السائدة بنجاسة االخر ال�م�خ�ت�ل�ف ، 
ولكنھ قبالة ذلك یرید ان یحقق الت�ذوی�ت ب�ك�ل 
تمفصالتھ وھذا م�ا ب�دا واض�ح�ا ف�ي وص�ف�ھ 
للحمام في ذات الصفحة اذ یقول (كنت اش�ع�ر 
ان الحمام یشبھ االبن المدلل ول�ك�ن�ھ م�ع�اق ، 
ف��ال اس��ت��ط��ی��ع ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ھ، وال اس��ت��ط��ی��ع 
االستمرار فیھ) وسط ھذا الص�راع ال�وج�ودي 
من اجل تحقیق التماھي الفك�ري ال�ك�ام�ل م�ع 
المكان فشل یعقوب شكر هللا في تغییر الوعي 
مما حدا بھ الى اشھار بیعھ للح�م�ام وتش�غ�ی�ل 
اكبر صادقي عامال فیھ لیحقق ارب�اح�ا ط�ی�ب�ة 
لفترة ما، وبعد محاوالت لبیعھ ت�م ب�ی�ع�ھ ال�ى 
جاسم العلي والذي قام بأع�ادت�ھ ال�ى ی�ع�ق�وب 
شكر هللا بسبب عدم قدرتھ للعیش في المدین�ة 
وھنا نلحظ الترابط الروح�ي م�ا ب�ی�ن ال�ح�م�ام 
بمحموالتھ الالھوتیة ویعقوب شكر هللا وذل�ك 
الن الروائي جعل منھ ثیمة مالصقة ل�ھ ع�ل�ى 

م�دى ت��ح��والت ال�ن��ص الس��ردی��ة ول��ك��ن��ھ ف��ي 
النھایة یقرر بیعھ الى االیراني رضا التبریزي 
بعد ان عجز في الوصول الى المدینة الفاضلة 
التي یبتغیھا واصفا ذلك في الصفحة م�ائ�ت�ی�ن 
واثنتي عشر (وكأن ھذا النزاع ال�ط�وی�ل م�ث�ل 
عمر االنسان سرعان ما ینط�ف�ئ دون س�اب�ق 
انذار) ل�ی�ن�ھ�ي ص�راع�ھ ال�وج�ودي م�ع ھ�ذه 

 . الثیمة المركزیة
ان التوظیف الالھوتي للحمام كان نسقا مھم�ا 
في المبنى الحكائي للنص فقد ك�ان م�ن�ظ�وم�ة 
عالمیة تعالقت مع السرود الفرعیة المجاورة 
فضال عن دفعھ باألحداث الى االم�ام وت�أج�ی�ج 
الص��راع وال��ك��ش��ف ع��ن م��اھ��ی��ة ب��ع��ض 
الشخ�ص�ی�ات واالھ�م م�ن ھ�ذا ھ�و م�ح�اك�م�ة 
التمثالت الكوزموبولیتانیة التي تحققت بشكل 
واضح وج�ل�ي وت�رس�خ�ت م�ن خ�الل ت�ذوی�ت 
الذات للشخصیة المھیمنة ی�ع�ق�وب ش�ك�ر هللا 
ل��ت��ع��ل��ن ع��ن ك��ون��ی��ة ك��رب��الء وش��م��ول��ی��ت��ھ��ا 
االستیطانیة، ولك�ن ال�روائ�ي مش�ذوب ح�اك�م 
ھذا المفھوم الفلسفي من خالل ثیم�ة ال�ح�م�ام 
المركزیة لیعلن ان المدینة الفاضلة نس�ج م�ن 
الخیال وس�ط ال�م�ح�م�والت ال�ف�ك�ری�ة ل�ل�وع�ي 

 . الجمعي
روایة حمام الیھودي جاءت بعد عدة نصوص 
روائ�ی��ة ح��اك��ت ص��راع ال��ھ��وی�ات واألق�ل��ی��ات 
والھوام�ش م�ن�ھ�ا روای�ة ال�ی�ھ�ودي ال�ح�ال�ي 
للیمني علي المقري وروایة في ق�ل�ب�ي أم�رآة 
ع��ب��ری��ة ل��ل��ت��ونس��ی��ة خ��ول��ة ح��م��دي وروای��ة 
الیھودي االخیر للعراقي عبد ال�ج�ب�ار ن�اص�ر، 
ولكنھا تفردت عنھا م�ن خ�الل االب�ت�ع�اد ع�ن 
توظیف السیرة الذاتیة والوثیقة التاریخیة بعد 
ان جعلت من الكوزم�وب�ول�ی�ت�ان�ی�ة وال�ت�ذوی�ت 
مشغلھا الروائي وھي تقانة تحس�ب ل�ل�روائ�ي 
ال��م��ج��ت��ھ��د ع��الء مش��ذوب ال��ذي ج��ع��ل م��ن 
التجریب ھاجسھ االبداعي كما ف�ي نص�وص�ھ 
السابقة مث�ل ادم س�ام�ي م�ور وج�ری�م�ة ف�ي 
الفیس بوك وانتھازیون ولكن والتي ت�ن�وع�ت 
فیھا التحوالت الفل�س�ف�ی�ة واألب�ن�ی�ة الس�ردی�ة 
بشكل أنماز بھ عن تجارب اخرى في ال�وس�ط 

 . الروائي

 مزت ا 
  روا"  ادي" وا ء وب

 د. عمار ابراھیم الیاسري

 السیرة الذاتیة للفیلسوف (ماركس)
في (ألمانیا) ولد ــ الفیلسوف و عال�م االق�ت�ص�اد الس�ی�اس�ى 
والمؤرخ والمنظر صاحب النظری�ھ ال�م�اركس�ی�ھ وم�ؤس�س 

 Karl) (ك�ارل ھ�ان�ری�ك م�ارك�س  "االشتراكیھ العلمیھ"
Heinrich Mar)   ب��األل��م��ان��ی��ة:Karl Marx ت��ل��ف��ظ ،

:ka] :ألماني l ha n ç ma: ks])  ــ في ال�خ�ام�س
م في مدینة بألمانیا تُسمى (تریر) 1818من شھر مایو عام 

في (راینالند البروسیة ) من أسرة یھودی�ة , ف�ي ح�ی�ن ل�م 
 .تكن عائلة (ماركس) المیسورة والمثقفة عائلة ثوریة

م, أبوه 1883  توفي (ماركس) في الرابع عشر من مارس 
(ھاینرش) ُمحامیاً یھودیاً بارزاً من اص�ول ح�اخ�ام�ی�ة, ث�م 
اعتنق البروتستانتیة وھ�و ف�ي ال�خ�امس�ة وال�ث�الث�ون م�ن 

م. وھ��و أح��د ال��م�ن��اص�ری��ن الف��ك��ار 1824ع�م��ره اي ع�ام 
الفیلسوف (كانط وفولتیر)، ومن المصلحین الذین یس�ع�ون 
إلصالح بروس�ی�ا. ووال�دت�ھ (ھ�ن�ری�ت�ا) وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 

   یھودیة  أنھا
لت كزوجھا إلى المسیحیة . و كان ھذا   حاخامیة, لكنھا تحوَّ

ل بمثابة "ت�ن�اُزل ِم�َھ�ن�ي"، رداً ع�ل�ى ق�ان�ون ح�ظ�ر  التحوُّ
تسع�ة   . أنجبا والداه1815الیھود من المجتمع الراقي عام 

اطفال كان (ماركس) من بینھم . وتم تعمیده وھو ف�ي س�ن 
السادسة بعد وفاة جده من والدت�ھ, م�ا أن ع�م�دت�ھ وال�دت�ھ 
وھو في السادسة من عمره حتى بدأ ی�ت�ل�ق�ى ت�ع�ل�ی�م�ھ ف�ي 

ی�ك�ن   بلغ الثانیة عشر من عم�ره, ل�م  منزل والدیھ الى ان
(ماركس) متمیزا في دراستھ بل ك�ان م�ت�وس�ط ال�م�س�ت�وى 
التعلیمي, عند بلوغھ سن الثانیة عشر وبالتحدید ف�ي س�ن�ة 

م دخل الى المدرسة الیسوعیة الث�ان�وی�ة ف�ي م�دی�ن�ة 1830
(تریر) وكان مدیرھا یرتبط بعالقة صداقة بوالد (ماركس) , 

ط�ال�ب�ا ح�ت�ى س�ن الس�اب�ع�ة   بقى في المدرسة الی�س�وع�ی�ة
عشرـــ كان عریض ال�م�ن�ك�ب�ی�ن, واس�ع ال�ج�ب�ھ�ة , ك�ث�ی�ف 

حیویا نشی�ط�ا, ال ی�ھ�دأ ل�ھ   الشعر , وداكن إلى حد الزرقة,
 بال, ال ینام إال أربع ساعات في الیوم.

لم تكن المدرسة الیسوعیة ال�ت�ي ی�درس ف�ی�ھ�ا (م�ارك�س) 
وضعت السلط�ة ع�ل�ی�ھ�ا ع�دة ع�الم�ات إس�ت�ف�ھ�ام,   ھادئة,

م داھمتھا , وذلك 1832في عام   ووضعتھا تحت المراقبة ,
ردیكالیاً أض�اف�ة ال�ى أن�ھ ی�ح�ض�ى بش�ع�ب�ی�ة   لكون مدیرھا

 .مدینة (راینالند)  واحترام من قبل أھالي
التحق (ماركس) بجامعة (بون) ثم جامعة (برلین) مكرس�اً  

جھده لدراسة القانون , وفیھا بدأ اھتمامھ بالفلسفة وك�ان�ت 
رسالتھ الجامعیة حول فكر الفیلسوف ال�ی�ون�ان�ي (اب�ی�ق�ور) 
رافضاً أمنیة والده الذي اراد لھ أن یكون محام�ی�اً, ب�ل ك�ان 
متمسكاً باالفكار الفلسفیة ومناصرا للھیغلیین الشباب , بع�د 
أن برع في كل نواحي الفلسفة األلمانیة وخصوصاً ف�ل�س�ف�ة 
(ھیغل) , مازجا ھذه الفلسفة بالنظریات االقتصادیة لیخ�رج 
بنظریة تطور النظم االجتماعیة معتم�داً ب�ذل�ك ع�ل�ى اس�س 

(م�ارك�س)   االشتراكیة العلمیة . وعندما تخرج الفیل�س�وف
أن   وأنھى دراستھ الجامعیة، واقام في مدینة (بون) ب�غ�ی�ة

یكون أستاذاً في الجامعة ول�ك�ن م�ن�ح�ى الس�ل�ط�ة ال�رج�ع�ي 
  .حالت دون حصولھ على ھذا المنصب

م قدم (ماركس) أطروحتھ لنیل شھادة الدكتوراه 1840عام 
في الفلسفة . بعد إكمال دراستھ , أصبح ب�اح�ث�اً ی�ك�ت�ب ف�ي 
صحیفة رادیكالیة في مدینة (كولونیا) وص�ح�ف رادی�ك�ال�ی�ة 
أخرى وكانت ابحاثھ تصب في تطویر نظریتھ ف�ي ال�م�ادی�ة 

 الجدلیة.
 لمجل�ة  كتب اولى مقاالتھ في مدینة (كولونیا) 1842عام  

( Rheninshe Zeitung )  ولنشاطھ وذكائھ أص�ب�ح ف�ي
 .كادر التحریر

كانت المقاالت التي ینشرھا (ماركس) في المجلة تت�ع�ارض 
مع توجھات السلطة من�ت�ق�داً ال�وض�ع الس�ی�اس�ي وال�وض�ع 

لتلك الفترة من الزمن , وقد ك�ان�ت ل�ھ   االجتماعي المتردي
نقاشات حادة مع رؤساء تحریر الم�ج�الت الص�ادرة ان�ذاك, 
ومقولتھ (الدین أفیون الشعوب) جلبت لھ مشاكل كثیرة م�ع 

لتصریحاتھ الم�س�ت�م�رة وأص�راره ب�أن   المؤمنین بالكنیسة
الفكر الدیني ال یشجع الفكر الحر بل یقتلھ , ویبْقّيْ الش�ب�اب 
في غیبوبة العلوم النقلیة ُمخ�دری�ْن دون ت�ف�ك�ی�ر ُم�ْغ�تَ�ِص�ب�اً 

إلن�ت�اج ف�ك�ر ج�دی�د یس�اھ�م ب�االرت�ق�اء   طموحھم وتطلعھم
  بالبشریة , متوافقاً مع الصیرورة االنسانیة.

التي رفضت أن یتبوء (ماركس) م�ن�ص�ب   السلطة الرجعیة
أستاذا في الجامعة ھ�ي ن�ف�س�ھ�ا ال�ت�ي أق�ال�ت ال�ف�ی�ل�س�وف 
(فیورباخ) م�ن م�ن�ص�ب�ھ أس�ت�اذ ف�ي ال�ج�ام�ع�ة ال�ذي ك�ان 
(ماركس) مؤم�ن�ا ب�اف�ك�اره ال�ذی�ن یُ�ع�ت�ب�رون م�ن الش�ب�اب 
الیساري الھیغلي وفي وقت آخر لم تسمح مطلقا من دخ�ول 
(فیورباخ) الى الحرم الج�ام�ع�ي, وف�ي ظ�ل ھ�ذه الس�ی�اس�ة 
الرجعیة للسلطة أضطرت (ماركس) إلى العدول عن الح�ی�اة 

 .الجامعیة
في ھذه الحقبة من الزمن ,أخذت االفكار الفلسفیة للش�ب�اب  

الھیغلي الیساري ت�ن�ت�ش�ر بش�ك�ل یُ�خ�ی�ف الس�ل�ط�ة, وك�ان 
الفیلسوف (فیورباخ ) یقدم اقسى ان�واه ال�ن�ق�د ال�ى ع�ل�وم 
الالھوت, متجھاً ن�ح�و ال�ف�ل�س�ف�ة ال�م�ادی�ة وك�ت�ب (ج�وھ�ر 
المسیحیة) و(اسس فلسفة المستق�ب�ل ) وك�ت�ب (ف�ری�دری�ك 
أنجلس) حول ھذین الكتابین للفیلسوف (فیورباخ) وعندھ�ا 
صرح (أنجلس) " نحن جمیعا الیسارین الھیغلیین بضمنھم 

وفي نف�س ت�ل�ك   (ماركس) من أتباع الفیلسوف (فیورباخ)
ت��اس��ی��س   ال��ف��ت��رة ق��رروا ال��ب��رج��وازی��ون ال��رادی��ك��ال��ی��ون

(الصحیفة الرینان�ی�ة) ال�م�ع�ارض�ة ف�ي م�دی�ن�ة (ك�ول�ون�ی�ا) 
وأصدرت العدد االول في في (االول من كانون الث�ان�ي ع�ام 

)، أصبح ماركس رئیس تحریرھا فانتقل م�ن م�دی�ن�ة 1842
(بون) إلى (كولونیا) بعد اتحادھا مع صحیفة (بون) وتح�ت 
إدارة ماركس حیث أخذ اتجاه الجریدة ط�ری�ق�اً دی�م�ق�راط�ی�اً 
ثوریاً واضحاً فم ت�ت�وان�ى الس�ل�ط�ة ال�رج�ع�ی�ة ف�ي اخض�اع 

وم�ن ث�م ق�ام�ت ب�أغ�الق�ھ�ا ف�ي   الصحیفة للرقابة الشدی�دة
) أي ب�ع�د س�ن�ة م�ن 1843(االول من كانون الث�ان�ي ع�ام 

نشرھا الول عدد , فحینھا أضطر (مارك�س) ل�ل�ت�خ�ل�ي ع�ن 
رئاسة التحریر بغیة بقاء النشر وس�م�ح�ت الس�ل�ط�ة ب�ف�ت�ح 
الصحیفة بعد تخل�ي (م�ارك�س) ع�ن م�ن�ص�ب�ھ ف�ي رئ�اس�ة 
التحریر ثم عادت وأغلقت الصحیفة في أذار من نفس الع�ام 
ومن أھم الدراسات والمقاالت التي نش�رھ�ا (م�ارك�س) ف�ي 
الصحیفة تلك التي ت�ب�ح�ث أوض�اع ال�ف�الح�ی�ن ومش�اك�ل�ھ�م 

وفي تلك الفت�رة أدرك (م�ارك�س) أن�ھ ی�ح�ت�اج   االجتماعیة
لدراسة أكثر عمقاً في االقتصاد السیاسي فاندف�ع ب�ح�م�اس�ة 

 إلى دراستھ.
لم تسمح لھ الس�ل�ط�ة ب�اص�دار اي م�ق�ال,  1843وفي عام 

واصدرات قراراً بالغاء التصریح لل�ص�ح�ی�ف�ة وت�م أغ�الق�ھ�ا 

 .ومنعھا من النشر
ف�ي م�دی�ن�ة   تزوج الف�ی�ل�س�وف (م�ارك�س) 1843في سنة 

من ح�ب�ی�ب�ت�ھ ص�دی�ق�ة ط�ف�ول�ت�ھ (ج�ی�ن�ي ف�ون   (كریزناخ)
ویستفالن) بعد خطوبة دامت ثمان سنوات ، ع�ائ�ل�ت�ھ�ا م�ن 

من عوائل النبالء الرجعیین ومتنفذین في   (بروسیا) تنحدر
 .السلطة, حصل شقیقھا االكبر على منصب وزیر الداخلیة

م�ن   انتقل ماركس إلى باریس مرغم�اً  1843وفي خریف  
بلده (ألمانیا) إلى (باری�س) ال�ح�ری�ة ل�ی�ص�در ف�ي ال�خ�ارج 

, وفي المقاالت التي نشرتھ�ا ھ�ذه ال�م�ج�ل�ة  مجلة رادیكالیة
برز (ماركس) ثوریا ینادي بانتقاد ال ھ�وادة ف�ی�ھ ل�ك�ل م�ن 

بما في ذل�ك االن�ت�ق�اد   یقف في طریق نصرة الطبقة العاملھ
   بالسالح ویتوجھ بالنداء إلى الجماھیر والبرولیتاریا.

تعمق في قراءة ودراسة الف�ل�س�ف�ة وال�ت�اری�خ   وفي باریس
واالقتصاد والعلوم السیاسیة وتبنى الفكر الشیوعي واصبح 

 من قادتھ.
م وصل الفیلس�وف 1844في شھر ایلول بالتحدید وفي عام 

( ف��ری�دری��ك ان�ج��ل�س) إل��ى ال��ع�اص��م��ة (ب��اری�س) ف��ال�ت��ق��ى 
(ماركس) فأصبح منذ ذلك الحین ص�دی�ق�ھ ال�م�ق�رب . وق�د 

ف�ي ال�ح�ی�اة   أسھم الصدیقان وبحماسة م�ن�ق�ط�ع�ة ال�ن�ظ�ی�ر
للجماعات الثوریة التي كانت آنذاك في باری�س ,   النضالیة

وتوالت اللقاءات بین (م�ارك�س) ورف�ی�ق درب�ھ (ف�ری�دری�ك 
إنجلز) في العاصمة و تمت بینھما نقاش�ان ط�وی�ل�ة وب�ح�ث 

واالج�ت�م�اع�ی�ة   واع ُمستفیض لجم�ی�ع االم�ور ال�ف�ل�س�ف�ی�ة
واالقتصادیة التي تساھم في نصرة (البرولیتاریا) و توصال 
الى ت�ط�اب�ق ف�ك�ري ك�ام�ل ف�ي ج�م�ی�ع االم�ور ال�ت�ي ت�م�ت 
مناقشتھا ونتیجة لھذا التوافق, تم وضع االسس وال�م�ب�ادئ 
للنظریات الشیوع�ی�ة وال�ع�م�ل ع�ل�ى نص�رة ودف�ع (ط�ب�ق�ة 
البرولیتاریا) و(البرجوازیة الصغیرة الدیمقراطیة) لتن�اض�ل 
سویة وتتفانى من أجل التحقیق الع�م�ل�ي ل�ت�ل�ك ال�م�ب�ادىء, 

 وتعاونا معا على كتابة سلسلة من الكتب في ھذا الصدد 
ال�ع�اص�م�ة   نفي الفیلسوف (ماركس) م�ن 1845عام سنة 

(باریس) بناء على طلب قدم من (بروسیا) تتھم (م�ارك�س) 
. ف�ن�ف�ي ال�ى (ب�روكس�ال)   بانھ یشكل خطراً على المجتمع

 . وحددت اقامتھ فیھا
ق��ررال��رف��ی��ق��ان (م��ارك��س   م1847وف��ي رب��ی��ع ع��ام  

االنت�م�اء ال�ى ج�م�ع�ی�ة س�ری�ة تس�م�ى (عص�ب�ة   وأنجلس)
الشیوعیین) وشاركا الصدیقان في الم�ؤت�م�ر ال�ث�ان�ي ل�ھ�ذه 
العصبھ وكانا من ابرز وانشط الشخصی�ات ال�م�ش�ارك�ھ ف�ي 
المؤتمر الذي ع�ق�د ف�ي (ل�ن�دن) وب�ع�د ان ن�ال (م�ارك�س) 
ورفیقھ (انجلس) الثقة الكامل�ة م�ن ق�ب�ل أعض�اء (عص�ب�ة 
الشیوعیین) قام المؤتمر ب�ت�ك�ل�ی�ف�ھ�م�ا ع�ل�ى وض�ع (ب�ی�ان 

 .م1848الحزب الشیوعي) المنشور عام 
م إنتھى ماركس من تألیف واصدار كتابھُ (بؤس 1847عام 

الفلسفة) وخاض مع (فردریك أنجلس) نض�اال ش�رس�اً ض�د 
مختلف نظریات (االشت�راك�ی�ة ال�ب�رج�وازی�ة) وص�اغ�ا م�ع�اً 

أو   نظریة (االشتراكیة البرولیتاریة ال�ث�وری�ة) وت�ك�ت�ی�ك�ھ�ا

  الشیوعیة (الماركسیة).
محتوى كتاب (ماركس) (بؤس الفلسفة) یص�ف وی�ع�رض  

بدقة متناھیة المادیة الجدلیة المتماسكة ویعتمد الدیالك�ت�ی�ك 
لتطور نظریات ال�ن�ض�ال ال�ط�ب�ق�ي ال�ث�وري وق�ی�ادة ط�ب�ق�ة

(البرولیتاریة) لھ�ذه ال�ن�ظ�ری�ات وال�ت�ي ت�خ�ل�ق ال�م�ج�ت�م�ع 
  .الشیوعي في كل بقاع االرض

ال�ث��ورة ف�ي (ب��ل�ج��ی��ك�ا) ط��رد   م وب�ع��د ن�ج��اح1848ع�ام  
ذاھباً مرة أخرى ال�ى (ب�اری�س)   (ماركس) من (بروكسل)

بقى فیھا فترة قلیلة لیھرب الى بلده االم (المانیا) مقیما ف�ي 
مدینة (كولونیا) فاصدر الجریدة (الرینانیة الجدیدة ) ال�ت�ي 
ترأس تحریرھا ومارس كتاب�ت م�ق�االت�ھ ال�ث�وری�ة ف�ق�ام�ت 
(الحركة الظافرة) وھي حركة معادیة للثورة الب�رول�ی�ت�اری�ة 

وت�م�ت ت�ب�رئ�ت�ھ   على إحالة (ماركس) الى القضاء االلماني
 . من التھم الملفقة بحقھ

م نفي (ماركس) مرة أخرى من (المانیا) الى 1849في عام 
 (باریس) ولم تتقبلھ فرنسا فذھب الى (لندن).

عاش (ماركس) في فقر متقع ھو وعائلتھ في بالد ال�غ�رب�ة 
(لندن) لكن رفیق عمره (فردریك أنجلس) لم یت�رك�ھ وح�ده 
ابداً , فقدم لھ كل ما یستطیع من مساعدات مالیة مستمرة , 
ووقف بجانبھ مناصرا مساعداً لھ اال ان أكمل كت�اب�ھ (راس 

م بعد كتابھ (مساھمة ف�ي ن�ق�د االق�ت�ص�اد 1867المال) عام 
 .م1859السیاسي) عام 

في مرحلة الستین�ات والس�ب�ع�ی�ن�ات م�ن ال�ق�رن ال�م�ن�ص�رم 
نشطت الحركة الدیمقراطیة في (لندن) وت�أس�س�ت االم�م�ی�ة 
االولى ال�م�س�م�اة ( ج�م�ع�ی�ة الش�غ�ی�ل�ة ال�ع�ال�م�ی�ة ) وض�ع 
(ماركس) رسالتھا ولسان حالھا والبیان�ات ال�ت�ي تص�درھ�ا 
وصاغ تكتیكاً موحداً لنضال الطبقة الكادحة (البرول�ی�ت�اری�ا) 

  في جمیع بلدان العالم
 

ف�ي الھ�اي ان�ت�ق�ل ال�ى ام�ی�رك�ا  1872بعد انعقاد م�ؤت�م�ر 
(المجلس العام لألم�م�ی�ة) وك�ان ذل�ك اق�ت�راح�اً   (نیویورك)

قدمھ (ماركس) إلى ن�ی�وی�ورك ب�ن�اء ع�ل�ى رأي م�ارك�س. 
وكانت تلك مرحلة مھمة من مراحل تطور والنمو ل�ل�ح�رك�ة 
العمالیة وتاسیس احزاب ع�م�ال�ی�ة اش�ت�راك�ی�ة ج�م�اھ�ی�ری�ة 

 . عابرة للقومیة الشوفینیة
 

تعلم عدة لغاة بضمنھا الروسی�ة وق�اد   (ماركس) العظیم
نضاال فكریا ونضالیا كبیرا, كل ھذه المنجزات النض�ال�ی�ة 

كان لھا االثر الك�ب�ی�ر ع�ل�ى   والغربة والفقر التي عاشھا
سجین   تدھور صحتھ, وكتب الحد اصدقائھ قائال : (أنني

، وال  في بیتي. ال أمتلك ال�ب�ن�ط�ل�ون ال�ذي یس�ت�ر س�اق�يَّ
. وعائلتي في فاقة وافالس) تدھ�ورت   حذاء یكسو قدميَّ

صحتھ وھو في حالة فقر شدید ھذا ما منعھ من مواصلة 
كان بج�ع�ب�ت�ھ ال�ك�ث�ی�ر ف�ي االق�ت�ص�اد   عطائھ لالنسانیة,

السیاسي والفكر الشیوعي لكن المرض حال دون اكمالھ 
 . لمشواره وباالخص كتاب رأس المال

 
ش�ھ�ر ك�ان�ون   م وبالت�ح�دی�د ال�ث�ان�ي م�ن1881في عام 

االول, توفیت زوجتھ (جی�ن�ي ف�ون ویس�ت�ف�ال�ن) ف�ح�زن 
علیھا بعد عدة نكبات اصابتھ بعد ان ف�ق�د م�ارك�س ع�دة 
ابناء وھم صغار لھ ثالث بنات متزوجات م�ن یس�اری�ی�ن 

والبنتھ الكبیرة (جیني لون�غ�ي) ول�د   من فرنسا وانكلترا
أصبح عض�و ف�ي ال�ح�زب االش�ت�راك�ي ال�ف�رنس�ي م�ات 

م ودفن مع زوج�ت�ھ ف�ي ل�ن�دن 1883(ماركس) في سنة 
  في مقبرة (ھایغات).

ر رل  
 

 بقلم الباحث : قیس جوامیر علي/ بغداد

   الحلقة االولىماجستیر / اخراج مسرحي    
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 دولة السید وحید األذن 

في مسرحیتھ الصامتة (دولة السید وح�ی�د   

األذن) وھي المسرحیة الصامتة األخیرة في 

مجموعتھ یعمد األنباري إلى أفكار السخریة 

الضاربة ل�ل�م�رارة وم�ن�ع ق�درة ال�ع�ق�ل ف�ي 

تحكیم البدیھی�ات. ف�ی�ق�دم ل�ن�ا ق�ط�ع�ة ف�ن�ی�ة 

تقترب من قصة (ثیاب اإلمبراطور) لل�ك�ات�ب 

الدنماركي ھانس كریستیان أندرسون، وھي 

قصة یع�رف�ھ�ا ال�ج�م�ی�ع. ل�ك�ن األن�ب�اري ل�م 

یحاكھا أو یعارْضھا أو ی�ت�ن�اص م�ع�ھ�ا، أو 

ح�ت�ى ل��م ت�ك�ن ب�ذھ�ن�ھ أص�الً ع�ن��دم�ا ك�ت��ب 

صامتتھ. ولكن واحدة من مقت�ض�ی�ات ال�ن�ق�د 

الج�اد ھ�ي ال�ب�ح�ث ع�ن وش�ائ�ج ال�م�ع�رف�ة 

المشترك�ة ورب�ط خ�ی�وط�ھ�ا م�ج�دداً؛ وھ�ن�ا 

لمالحظة األث�ر اإلنس�ان�ي م�ن ج�ان�ب ع�داء 

االستبداد للذھن وأسئلتھ، ف�ج�اءت ص�ام�ت�ة 

األنباري على نحو متحول بأوتار عازفة من 

األع��ل��ى إل��ى األس��ف��ل، ف��ی��م��ا ج��اءت قص��ة 

اندرسن على نحو معكوس من األسفل ن�ح�و 

 األعلى. 

 

 فماذا نفھم من ھذا؟

استجاب األنباري لعقدة التشوه ال�خ�ل�ق�ي أو 

النقیصة لطفل ولید لملك ُولَد مش�وھ�اً ب�إذن 

واحدة، ومن ھنا یبدأ تفكیك الحبكة بعدد من 

المؤشرات تتابع تش�ی�ئ ال�ن�ق�ص ال�ط�ب�ی�ع�ي 

وجعلھ المقاس األساس للكمال. أما في نص 

اندرسن فتأتي على أساس است�غ�ف�ال ال�ع�ق�ل 

واإلیھام بأن اإلمبراطور أو الملك یلبس حلة 

باھرة في وقت ھو في واقع ال�ح�ال ض�ح�ی�ة 

 لخیاطین محتالین. 

استطاع األنباري في نص�ھ ت�ل�خ�ی�ص ف�ك�رة 

التشابھ كما یراھا المستب�د وط�ب�ع ال�ج�م�ی�ع 

بذات الطابع، فكما یقال (ال�ن�اس ع�ل�ى دی�ن 

ملوكھم) وھ�ذا ھ�و واق�ع اإلم�ب�راط�وری�ات 

القدیمة ت�اری�خ�ی�اً، ول�ك�ن ال�ت�ح�دی�ث األك�ث�ر 

ضراوة ھو في عصر الدكتاتوریات الحاكم�ة 

في العصور الحدیثة كما ن�راھ�ا ف�ي ال�ف�ت�رة 

الستالینیة والھتلریة والفرانك�وی�ة وغ�ی�رھ�ا 

ھو التماثل والتطابق، أو م�ا ن�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 

بالشمولیة، ویمكن تطویرھا إل�ى االس�ت�ب�داد 

الص�دام�ي ال��ذي ھ�و ع��ل�ى األغ�ل��ب ش�اغ��ل 

الكاتب ھنا كما ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن نص�وص�ھ. 

فاستوحى الكاتب فكرة النق�ص ال�ب�ی�ول�وج�ي 

لتعمیق السطوة األخالقیة للحاكم ال�م�س�ت�ب�د، 

لیس ھذا فقط، بل األكثر إیغاال في االستھتار 

ھو ما تنم بھ الحاشیة (الم�س�ت�ش�ارون) م�ن 

(ِحكم) وأخالقیات ھدفھ�ا إرض�اء ال�م�س�ت�ب�د 

وإح��داث ال��ت��غ��ی��ی��ر ال��م��ع��اك��س ب��ل��ّي ع��ن��ق 

الحقائق، حت�ى یص�ب�ح ال�وھ�م ق�ان�ون�اً. أم�ا 

حیثیات نص األنباري فھي تقوم عل�ى ج�دع 

آذان جمیع المول�ودی�ن أق�ران اب�ن ص�اح�ب 

الفخامة/ الحاكم ال�م�س�ت�ب�د. ب�ال�ط�ب�ع ھ�ن�اك 

مسارات تصاعدیة بدیعة ل�الرت�ق�اء ب�ال�ن�ص 

إلى مشارف ال�ح�ب�ك�ة ال�م�ن�ص�رف�ة ل�إلق�ن�اع 

والتوت�ر وال�ت�ف�اع�ل ب�ی�ن م�ا ی�ح�دث وب�ی�ن 

ال��ق��ارئ أو ال��م��ش��اھ��د، ك��ح��ال��ة م��ا یس��ب��ق 

الوالدة، وال�والدة ذات�ھ�ا، وم�ا ب�ع�د ال�والدة 

باإلغداق بالمكارم على الشعب المنتظر لتلك 

اللحظ�ة وال�ن�ق�ل ال�ت�ل�ف�زی�ون�ي ال�ح�ي ح�ت�ى 

التعرف على واقع ولي العھد الذي ولد بأذن 

واحدة. أما االكتشاف ال�م�ث�ی�ر ل�ج�دع اآلذان 

فیسدیھ الكاتب إلى شخصیة المعمم بصح�ب�ة 

قائد الج�ن�د، وھ�ذا ش�يء م�ع�روف ب�ت�الق�ح 

السلطة مع ال�ق�وة وان�ت�خ�اب ت�دی�ن م�ع�ل�وم 

سارت على منھجیتھ اش�د اإلم�ب�راط�وری�ات 

ضراوة وعتوا في التاریخ. وعلى ذلك ی�ق�وم 

قائد الجند بالتجربة المبھرة فی�ش�رع ب�ج�دع 

آذان الدمى فیُسر صاحب ال�ف�خ�ام�ة ل�ل�ش�ب�ھ 

بینھا وبین مولوده. حتى تطبق عملی�اً ع�ل�ى 

ك��ّل ط��ف��ل وم��ول��ود، ف��ی��م��ا ی��ن��ت��ق��ل ال��ن��ص 

ب�ت��وص��ی�ف ال��م��ش�ھ��د ب��ح�ی��ث ی��ق�وم ال��ن��اس 

باصطحاب أطفالھم طوعاً، بل یدفعون مبلغ�اً 

 من المال لقاء جدع آذانھم! 

أما مستوى النص الثاني فھو ما یطرأ ع�ل�ى 

األجیال من تغیرات بنیویة بحیث یصبح ذوو 

، «األذن الواحدة دلیل الذك�ورة وال�ف�ح�ول�ة»

فیما یصبح ذاتھ الفارق بین الرجل وال�م�رأة 

التي تحتفظ بأنوثتھا إرضاء للرج�ل. ی�راف�ق 

ھذا التصعید تعدي جغراف�ي ع�ل�ى ی�د االب�ن 

الوریث للعرش بسبب تخمة الفكرة ونم�وھ�ا 

الھائل بطبع الحیاة من حولھ بنفس الع�اھ�ة. 

وعلى ذلك یشرعن صاحب الفخامة ال�ح�رب 

 على الجار.

اعتقد إن األنباري بصامتتھ ھذه، مثلما ف�ع�ل 

في نصھ (عندما ی�رق�ص األط�ف�ال)، ت�ن�ح�ى 

قلیالً عن عالمھ القاتم المشحون بكافة فنون 

ال��ق��ت��ل وال��ك��آب��ات، وب��ال��رغ��م م��ن اخ��ت��الف 

الع�الج�ات وال�م�ع�ال�ج�ات إال أن م�وض�وع�ھ 

عموماً بقي واحداً ب�ھ�ذا ال�خ�ص�وص. وھ�و 

وان حاول بث األمل وأطلق نوعا ما شع�اع�اً 

دافئاً كمسّكن وقتي، إال أن الشعاع لم ی�ح�دث 

أثره بكتلة الجلید المتصلدة. وھذا لیس عیب�اً 

بل أن طابعاً من ھذا النوع یجعلنا نثق أن َكْم 

الھ�زائ�م ال�ت�ي م�ن�َي ب�ھ�ا ال�ك�ات�ب وأق�ران�ھ 

ومجتمعھ لم تكن ق�اس�ی�ة ل�ل�ح�د ال�ذي ج�ع�ل 

األنب�اري مس�ك�ون�اً ب�ھ�ا، ب�ل ش�ك�ل�ت ب�ن�ی�ة 

أساسیة، موجعة وصادمة، للح�د ال�ذي ش�ّل 

أدباء العراق وابعدھم ع�ن ن�ت�اج�ات ت�ن�ف�ت�ح 

بأضوائھا على سحر الحی�اة وب�ھ�ج�ت�ھ�ا، أو 

حتى بالقلیل على تلك التي لم تُھزم المجتم�ع 

 ھزیمة قاتلة. 

ومن ھنا ن�ع�رج ع�ل�ى ال�ن�ص ال�ذي وع�دن�ا 

بتناولھ كمادة ختامیة لبحثنا وھو (آالن�ی�ون، 

وھو ب�م�ث�اب�ة ال�ب�ح�ث ع�ن إنس�ان�ی�ة خ�ارج 

الوجود الحقیقي، فھنا بلغ التشظي اإلنساني 

مبلغاً رھیباً یطال الوالدة الحقیقی�ة ل�ل�ح�ی�اة، 

فما بالك باستمرارھا! وھل من الم�ج�دي أن 

تستمر البش�ری�ة ب�رع�ون�ت�ھ�ا غ�ی�ر م�ب�ال�ی�ة 

بالشمس التي تش�رق ع�ل�ی�ھ�ا ك�ل ی�وم؟ إن 

 نص آالنیون یحسسنا بالعار قبل كّل شيء. 

 

 مسرحیة آالنیون

عالج األنباري الجریمة بنصوص س�اب�ق�ة    

على نحو باھر، واآلن كمن ی�واص�ل ل�ی�ض�ع 

نقطة نھائیة لمنجزه من ھذا ال�ج�ان�ب، وم�ا 

علینا س�وى ان�ت�ظ�ار نص�وص أخ�رى، أم�ا 

تردینا قتلى أو تفتح مباھج الحیاة بأكثر م�ن 

سعادة لو استفاقت اإلنس�ان�ی�ة م�ن س�ب�ات�ھ�ا 

الممیت. ولكننا وفي كّل األحوال أصبنا بنوع 

من الھزیمة المروعة. ف�ي ن�ص (آالن�ی�ون) 

وھو النص الخاص بمصاب األطفال وث�أری�ة 

التوحش من الطفولة. فمع الصور الم�ك�ث�ف�ة 

لمشاھد القتل المتالح�ق�ة ت�ن�ط�ل�ق أص�وات�ن�ا 

ونحن نقرأ النص: كفى یا أن�ب�اري!! وع�ل�ى 

األرجح یس�م�ع ن�داءن�ا وال یس�ت�م�ع إل�ی�ن�ا، 

فیعاود صیاغة المشاھد على وفق ال�ط�ب�ی�ع�ة 

اإلجرامیة المبتكرة في وقتھا وجغراف�ی�ت�ھ�ا، 

وف��ي ك��ل األح��وال، وك��أن��ھ ی��ق��ول: ت��ل��ك 

االبتكارات ال یم�ك�ن ل�ھ�ا أن ت�ك�ون بش�ری�ة 

قطعاً! وھ�و م�ح�ق ب�ذل�ك، ف�ھ�ي م�ن ب�ی�ئ�ة 

األمراض الخطیرة ال�ت�ي أص�اب�ت ال�ب�ش�ری�ة 

وتكاثفت على مّر العصور، حتى غ�دا األم�ر 

وكأن األحقاد والقتل والحروب موجھة ض�د 

الطفولة لتختفي نھائیاً من الوجود ویخ�ت�ف�ي 

معھا الوجود العاقل على األرض. فما أبش�ع 

 ذلك! 

 

یصیبن�ا األن�ب�اري ف�ي نص�ھ ب�الص�دم�ة ف�ال 

نشفى منھا إال بعمل إنساني مغامر وس�ری�ع 

بإسداء ثقاف�ة ج�دی�دة ل�ل�ط�ف�ل ال�خ�ارج إل�ى 

الحیاة من رحم أمھ، حیث ال ی�رى ح�رب�اً أو 

عنفاً وال حتى سالحاً، بل ال یعرف مكتسبات 

األحقاد والثأر. یبدو ذلك خیالیا أو مستح�ی�الً 

ألیس كذلك؟ لكننا مع مشھد األنباري األخیر 

بالتقاط ج�ث�ة ال�ط�ف�ل ال�غ�ری�ق ال�ھ�ارب م�ن 

الحرب بصحبة ذویھ یج�ع�ل�ن�ا نص�رخ: ن�ع�م 

نستطیع! بل یجب على اإلنسانیة توجیھ ك�ّل 

طاقاتھا نحو تغییر ثقافتھا، ب�م�ع�ن�ى ن�ب�وءة 

إنسانیة مثمرة من األرض ولیست ان�ت�ظ�اراً 

لما تغدقھ السماء ع�ل�ی�ن�ا، ھ�ي ف�ي ال�غ�ال�ب 

انتظارات نضیفھ�ا إل�ى ان�ت�ظ�ارات، وك�أن�ن�ا 

 ُخلقنا لسبب وراثتھا حسب. 

 

اع��ت��ق��د ب��ع��د ھ��ذا ال��ب��ح��ث ألدب األن��ب��اري 

الصامت أستطیع ال�ق�ول ب�أن األن�ب�اري ق�دم 

تجربت�ھ ال�ت�ي اخ�ت�ار ع�ن�اوی�ن�ھ�ا وم�ادت�ھ�ا 

بطواعیة ملزم�ة، ك�ان�ت م�وحش�ة وم�ع�ق�دة 

بسبب ما تصدى لھ بضم�ی�ر إنس�ان�ي م�ن�ی�ر 

ب��ك��ش��ف مص��ادر اآلالم ب��ط��ری��ق��ة ص��ام��ت��ة 

أدھشتنا، أجزم لم تكن فاعلة على ھذا النحو 

فیما لو قدمت عل�ى ن�ح�و ص�ائ�ت. ذل�ك ألن 

كشفھ الجدید وفّر لھ إمكانیات غی�ر م�دش�ن�ة 

درامیاً، بل حتى في بعض م�ن�ھ�ا ل�م تش�ط�ح 

لھا مخیلتنا. وال أنصح ھنا بمج�ارات ض�خ�ھ 

المؤلم الذي لم یكن جروحاً أو نزفاً بق�در م�ا 

كانت حفراً بمثقب اختلف عمقھ واس�ت�ط�ال، 

وتوسع حجم�ھ ل�واق�ع مص�در األل�م، ل�ل�ح�د 

الذي جعلنا نصرخ، فیختار كّل منا ص�رخ�ت�ھ 

لیَْصُحو عالمنا الموغل بالع�ن�ف وال�ج�ری�م�ة 

وال��ك��راھ��ی��ة، الس��ط��وة وال��م��ال، ال��ج��وع 

والحرمان، والكوارث التي ینتج�ھ�ا األنس�ان 

 بنفسھ.

أجزم، بعد دراستي لصوامت�ھ، أن األن�ب�اري 

سیقدم نصوصاً تختلف ب�ال�ق�ل�ی�ل وب�ال�ك�ث�ی�ر 

الكثیر عن نصوصھ. نصوص صامتة تل�دھ�ا 

صوام�ت�ھ ال�م�ب�ھ�رة ھ�ذه ن�ح�و ح�ی�اة أك�ث�ر 

إشراقاً، بل على مستوى م�ن ال�ت�ح�دي ل�ك�ّل 

المظالم ودوافعھا. سیما بعد أن ان�ج�ز ع�ل�ى 

مراحل وس�ن�وات ت�ج�رب�ت�ھ الص�ام�ت�ة ال�ت�ي 

أشغلت مكانھا المرم�وق ب�ی�ن ف�روع األدب 

من حیث التصنیف واالب�ت�ك�ار وال�ت�ج�ن�ی�س، 

فاحكمنا على مادة األنباري ص�ف�ة االب�ت�ك�ار 

واالقتدار والكفاءة، بل ع�الم�ة (ال�م�غ�ام�رة) 

التي أض�ع�ھ�ا م�ن دون ت�ردد ع�ل�ى ج�ھ�ود 

األنباري الریادیة، وھ�ي ال�ع�الم�ة ال�ت�ي ل�م 

أضعھا لحد اآلن على أي منجز آخ�ر ك�ن�ت�اج 

 مكتمل.

....................... 

 إشارات وإحاالت:

المجموع�ة ال�م�س�رح�ی�ة ال�ك�ام�ل�ة/ ال�ج�زء  

األول/ المسرحیات الص�وام�ت/ دار ض�ف�اف 

 2017والھیئة العربیة ل�ل�م�س�رح/ ب�ی�روت 

 .21ص 

المجموعة المسرحیة الكاملة/ الجزء األول/ 

المسرحیات الصوامت/ دار ضفاف والھ�ی�ئ�ة 

 .11ص  2017العربیة للمسرح/ بیروت 

المجموعة المسرحیة الكاملة/ الجزء األول/ 

المسرحیات الصوامت/ دار ضفاف والھ�ی�ئ�ة 

 .13ص 2017العربیة للمسرح/ بیروت 

فن التمثی�ل الص�ام�ت (ال�م�ی�م) ف�ي ال�ع�راق 

/ م�ج�ل�ة ال�رواد 1998  –  1919لل�س�ن�وات 

 .1999العراقیة العدد الفصلي األول/ بغداد 

المجموعة المسرحیة الكاملة/ الجزء األول/ 

المسرحیات الصوامت/ دار ضفاف والھ�ی�ئ�ة 

 .41ص 2017العربیة للمسرح/ بیروت 

المجموعة المسرحیة الكاملة/ الجزء األول/ 

المسرحیات الصوامت/ دار ضفاف والھ�ی�ئ�ة 

 .42ص 2017العربیة للمسرح/ بیروت 

المجموعة المسرحیة الكاملة/ الجزء األول/ 

المسرحیات الصوامت/ دار ضفاف والھ�ی�ئ�ة 

 .16ص 2017العربیة للمسرح/ بیروت 

/Small is Beautiful  /  

E.F. Schumacher 

 http://www.ditext.com/

schumacher/small/1.html 

المجموعة المسرحیة الكاملة/ الجزء األول/ 

المسرحیات الصوامت/ دار ضفاف والھ�ی�ئ�ة 

 .19ص 2017العربیة للمسرح/ بیروت 

غیاب اللغة وحضور الفعل/ بالسم الضاحي/ 

/ 3ـــ التاریخ  1999جریدة االتحاد ـــ العدد 

12 /2008. 

المجموعة المسرحیة الكاملة/ الجزء األول/ 

المسرحیات الصوامت/ دار ضفاف والھ�ی�ئ�ة 

 .27ص 2017العربیة للمسرح/ بیروت 

Unlimited Powr, by Anthony 

Robbins. First edition 1997 p. 

62 

شاھد الفیدیو الخاص بمحاض�رة ا. د. س�ی�د 

 علي إسماعیل على صفحتھ في الفیسبوك.

مسرحیة طقوس صامتة/ المجموع�ة          

 .61المسرحیة الكاملة لصباح األنباري ص

روایة (ذھب مع الریح) للك�ات�ب�ة م�ارك�ری�ت 

م�ی��ت�ش��ی�ل/ دار ال��ح�رف ال�ع��رب�ي/ ب�ی��روت/ 

 .2008األولى   الطبعة 

النص األدبي وإشكالیة التجنیس/ د. ورقاء 

یحیى قاسم/ موقع الشاعرة بشرى البستاني 

https://bbustani.wordpress.com 

المصطلح النقدي ترجمة عبد الواحد لؤل�ؤة/ 

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر/ الطبعة 

 .1983الثاني/ بیروت 

 . 47المصدر السابق ص

صباح األنباري: نفوس معقدة ومس�رح�ی�ات 

 بسیطة/ د. صالح الرزوق

ولیمة التیس/ ماریو بارغاس یوسا/ ترجمة 

صالح علماني/ دار المدى/ الطب�ع�ة ال�ث�ان�ی�ة 

2008. 

صامٌت وصائ�ٌت: ص�ب�اح األن�ب�اري وأدی�ب  

كمال الّدین/ قراءةٌ في تجربتِھما اإلب�داع�یّ�ة/ 

د. أس��م��اء غ��ری��ب/ ج��ری��دة ال��ع��راق��ی��ة 

  ة واااع ريما ا  
 

 
 
 
 

 

 8الجزء /                      
 ھاشم مطر 
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وب�ع�دھ�ا  -سنقرأ نصاً واحداً من ھذه الن�ص�وص راھ�ن�ا ً 

وال�ذي  -ننتقل إلى نصوص أخرى في محاوالت الح�ق�ة 

یحمل عنوان "مطر الیقظة". الیقظة حالة عدم الس�ب�ات 

 أو النوم. أو ھي الخروج منھما وبدء الحیاة من جدید. 

  ً وفي ھذا النص یطرح الشاعر بھنام عطا هللا ھما ً ذاتی�ا

لكنھ ممتزج ب�ھ�م ج�م�ع�ي. وھ�ذا ال�ھ�م ی�ت�ج�ل�ى ب�ال�ذات 

اإلنتمائیة؛ إن صح التع�ب�ی�ر. أع�ن�ي ال�ب�ح�ث ع�ن ج�ذور 

االنتماء وتشكل األصول وبلغة علم النفس الشعور باألن�ا 

أو الھویة ولكن بلغة علم االجتماع الشعور بالـ� (ن�ح�ن). 

 الشاعر إذن ینتقل من السؤال "من أنا إلى من نحن". 

المطر ھو حالة إنذار لھذا السبات، وكأنھ اقت�ح�ام ل�ح�ال�ة 

السبات التي انتابت "الـ� (ن�ح�ن). ھ�ذا ال�م�ط�ر إذن ھ�و 

الدخول في مرحلة جدیدة وھي الشعور ب�ھ�م م�ن ن�ح�ن. 

لنرى كیف عالج عطا هللا في نصھ ھ�ذا أل�ھ�م ال�ذي ك�ان 

 : مصدراً لألرق لدیھ. یقول الناص (الشاعر)

 مسلة .. 

 ما زلنا نصوغ نصوصھا 

 من بقایا القدیسین  

 ومن ضوء المصابیح 

 خرافة بیضاء 

 ال تمحو من ذاكرة الكون

 عطورھا تجتاح أناشیدنا الھاطلة 

                                 )1مع مطر الیقظة. ( 

ن��ح��ن ن��ع��رف ان ال��م��س��ل��ة ع��م��ود رخ��ام��ي ع��رف ف��ي 

الحضارات القدیمة لتسلیم التعلیم�ات وال�ت�ش�ری�ع�ات م�ن 

اآللھة إل�ى ال�ن�اس. ومس�ل�ة ح�م�وراب�ي ف�ي حض�ارت�ن�ا 

العراقیة القدیمة أنموذجا لھذه المسالت. الشاعر ینط�ل�ق 

من ھذا المفھوم لیستثمره أو یوظفھ في حقیق�ة ال�ج�ذور 

اإلنسانیة النتمائھ. فھو یتكأ علیھا ألنھا مصدراً لتاریخ�ھ 

الجمعي. إال أن ما یمیز ھذه (المسلة) إنھ�ا ح�اض�رة ف�ي 

بم�ع�ن�ى ان   كیانھ الراھن. فھو ال یزال یصوغ نصوصھا

نصھا األصلي ما یزال ھو المھیمن على وعی�ھ ال�راھ�ن. 

إنھ غیر منقطع عنھا بل ھ�و اس�ت�م�رار ل�ھ�ا. وم�ن ھ�ن�ا 

جاءت ھذه المشاركة الدائ�م�ة ف�ي ص�ی�اغ�ة نص�وص�ھ�ا. 

ولسُت معنیاً  ھنا بتحدید ھ�وی�ة ھ�ذه ال�م�س�ل�ة، إال ان�ھ، 

وعلى ما یبدو، أنھا تقف بمثابة حاجز لخروج الـ (نحن) 

إلى النور والحریة. ولذلك دعاھ�ا أو س�م�اھ�ا " خ�راف�ة 

  " بیضاء ال تمحو من ذاكرة الكون

خرافة بیضاء قد ت�ك�ون رم�زاً ل�ب�راءة ال�م�س�ل�ة ون�ق�اء 

أصولھا ولیس إلى أصولھا الباطنیة ذات البعد الشیطان�ي 

على سبیل المثال. من ھنا أزلیتھا في ذاكرة الكون. ومن 

ھنا دیمومة عطورھا وعبقھا على أناشید الشاعر، ال�ذي 

ینتمي إلى ھذه الخرافة البیضاء، ولكن تتزامن مع م�ط�ر 

الیقظة لقوة تلك الدیمومة وخ�ل�ودھ�ا. وص�ورة ال�وج�ود 

 : تسیر على منوالیة ھذه الدیمومة . یقول عطا هللا

 ھكذا كل شيء یمضي ملونا 

 في أحضان الكالم 

 وأغاني الفجر

 )2أصابع النھارات والفوضى المربكة. ( 

 

تلك إذن ھي صورة الكون عند الشاعر. وال أقصد الك�ون 

بالكون الفیزیائي بل بالمحیط اإلجتماعي التاریخي ال�ذي 

یحیط بالشاعر. وقد أوجز ك�ل ذل�ك ال�ت�اری�خ ب�ال�ف�وض�ى 

المربكة. الشاعر یعیش فوضى تاریخھ الجمعي وتش�ت�ت 

ھویتھ االنتمائیة. والشاعر ی�ع�ی�ش م�ح�ن�ة ال�ب�ح�ث ع�ن 

 الذات، أو ذاتھ الجمعیة على وجھ التحدید. 

 : یقول الناص

إنھ بحث دائم /عن كلمات رشیقة / م�ث�ل رش�اق�ة أم�ي / 

الس��اق��ط م��ن ن��ب��ض ال��ف��ردوس / ف��ھ��ي ب��ھ��ج��ة ت��ھ��ن��دم 

ُ ت��ھ��ن��دس أعض��ائ��ي ... ت��رت��ب��ھ��ا / ق��ط��ع��ة ..  أس��م��ال��ي/

قطعة /ُ تھذب بصمات�ي /ع�ل�ى مس�ل�ة أوراق م�ھ�م�ل�ة / 

حرائق تلوذ في معطفي الشتوي / لئال یبتل بماء النھر / 

من عطرھا المؤثث بالضجیج / إبتسامة ث�ك�ل�ى / وق�ام�ة 

تطوف على شامة النھد / ش�ع�ر ك�أم�واج ال�م�ح�ی�ط�ات / 

یقایض مودتي / یدغدغ نبضي/ ُتبعثر أبجدیاتي / م�ط�راً 

للندم وأخرى تركن / فوق قصیدة لم أحلم بھا / أك�م�م�ھ�ا 

  ).3(  بما تتسع أجنحتي.

ال أرید أن أعلق على رمزیة األم ف�ي ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع م�ن 

النص. ال أرید القول ان الشاعر م�ت�ع�ل�ق ت�ع�ل�ق اودی�ب�ي 

باألم. بل سوف أنقل تلك الرمزیة إل�ى ال�وع�ي ال�ج�م�ع�ي 

الذي ینتمي إل�ی�ھ. وال أری�د ك�ذل�ك أن أح�دد ھ�وی�ة ھ�ذا 

الوعي الذي یقصده الشاعر. من ھنا كانت ھ�ذه األص�ول 

الفردوسیة الخف�ی�ة ال�ع�ج�ی�ب�ة ل�ھ�ذه األم، وھ�ي تص�وغ 

شخصیة الشاعر وأبجدیتھ وصورتھا الراھنة التي تمیزه 

عن الذوات األخرى. ولعل عنوان المجموعة قد یساعدنا 

على البحث عن الجواب، فھو ب�ح�ث ع�ن ھ�وی�ة أخ�رى 

وحضور آخر ولكنھ حض�ور م�غ�رق ب�اإلش�راق وم�ف�ع�م 

بالسعادات. وھذا البحث الدائب ع�ن ھ�وی�ة ھ�ذا ال�وع�ي 

الجمعي دفع الشاعر إلى القول في الم�ق�ط�ع األخ�ی�ر م�ن 

 : النص على النحو التالي

 

یستیقظ وھجي / ف�م�ن�ذ عص�ور/ ك�ان م�ج�دي ی�ت�ب�ع�ث�ر 

كالسدوم / یتوسل لمدن الصحو / یقرأ ط�ال�ع�ھ�ا / ی�غ�زو 

ب��واب��ات��ھ��ا / إن��ھ��ا دائ��م��ا / ت��رت��ب خ��راب��ي وب��ق��ای��ا 

   أقاصي الكالم.  صمتي /

)4(         

فھنا نقطة اإلنطالق لدى الش�اع�ر. إن�ھ�ا ل�ح�ظ�ة، ث�ورة، 

ھیاج، تمرد، إجتیاح لما ساكن، خامد، ھام�د ف�ي س�ب�ات 

في ھذا الوعي، إنھ یتكئ على تلك المصابی�ح والش�م�وع 

التي تطلقھا (المسلة) بین حین وآخر، ألنھ�ا غ�ائ�رة ف�ي 

 . أعماق ھذا الكون الفسیح

............................ 

 إحاالت

بھنام عطا هللا، ھكذا أنت وأنا وربما نحن، م�ج�م�وع�ة   *

شعریة، دار تموز للطباعة والنشر وال�ت�وزی�ع، دمش�ق، 

 .2012سوریة،

 17ھكذا أنت وأنا وربما نحن: ص   (1)

 18المصدر نفسھ: ص   (2)

 19 -18المصدر نفسھ: ص ص   (3)

 20المصدر نفسھ: ص   (4)

ات ا 

 صم  م رؤ " ور وأم ا أم " 

 

 شوقي یوسف بھنام / جامعة الحمدانیة بقلم الناقد األكادیمي الراحل
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ِ  ال�ع�اب    ِ ال�ك�ھ�رب�اِء ال�ى م�دی�ن�ة المسْني كقــّدیس یھربُ  من رھ�ب�ة

بھلوان وبقجةِ بابا نوئیل وصحبةِ  مسبحة ص�ن�دل�وس. وام�رأة   بزيّ 

ْ  ال�ى  تعتمر الروح وتھتفُ  في صمتٍ  .تتساقطُ رموَشھا كلـّما نظ�رت

  ٍ ٍ . أض�اَع�ھ�ا م�الّح ف�وق ف�خ�ِذ ام�راة شمسٍ , وأمضِ  الىّ  بم�رك�ب�ة

سوداء.في قطعة لحم بعجینٍ صغیرة. وقطعة ھمبركر أب�و ی�ون�ان ف�ي 

ساحة ِ میسلون تماماً أماَم المستنصریة .وكنُت في التنـّومة مع امراة ً 

ِ  ل�ت�ش�ب�َع اف�واهَ ی�ت�ام�ى  ال تتعب من سرقة ِأعضاء الرجال ف�ي ال�ل�ی�ل

َ ث��ی��اب ال��الف��ت��ات. ع��اَش  ی��ح��ط��ب��وَن ال��ظ��الَم وال��ھ��ذی��ان��ات وب��رد

الحبّ ُ والجوُع والثعابین, وحدي في فندقٍ  سطحھ صدرامراةٍ ذابل 

َ م�ن  یھطُل حلیباً .یعّدنا بالعناق ِفوق ش�ج�رٍة نس�ْت اّم�ي أْن ت�م�س�ح

ثمرھانفایاِت عّرافة. جلسْت طویال في خانةِ  ال�وف�ی�ـّ�ات ل�ذا أح�ت�اَر 

ع�ل��ُم ال��ن��ف��ي وال�م��وت ك��ی��ف ت��ك�ل��ـّ��م��ت ؟ قص��ُف ال��خ��ل��ی��ج أم��ام��ي 

وفرقةُ الھیوة خلفي وامرأة تتسلـّق أصابعي وتقوُل في ھمس ٍ خفیف. آه كم بعید فم�ك ال�ن�وم�ي 

حامض. لم أستطْع ان أحفظ َ منحدرات الوصول الیھا كاسنان ِ راسبوتین المشاكس ِ بالع�ن�اك�ب. 

رآهُ یناسب حجمي البلـّوري المثیر في حجم ِ حلمة ِ بریجیت باردو وتسریحة شعري الفوضویـّة 

وقد قایضتھا شّمورات بفِمھا الخمري ,قذفت ُ في وجِھھا نعامات ٍ وق�روٍد ت�ل�ی�ُق ب�ھ�ا و فس�ی�ح 

 . ِ بنطالِ إسماعیل یاسین وفمِ عادل إمام المليء بالصحارى وندى مرشوش ك�ح�اوی�ات ال�ق�ذارة

الزقـّةِ  المیدان الى حانةِ  بردى ٍ في السعدون, جل�س�ْت م�ك�ان�ي    وصوالً   الشورجة  وغبُت في

ٍ  ی�ن�ق�ُر   تحتسینى,. وقد تعجـّب النادُل وطلَب طریقة ً جمیلة وطلـّسما. یتّحوَل اللیلة َالى ح�م�ام�ة

شفتي امراة حائرة تتعلـّق في قّشة من منقاِرھ�ا , ت�رق�ُص ال�ف�ال�َس م�ع ص�ل�ص�اٍل ق�دی�م نس�اهُ 

َ  ع�ل�ى  آلھٌ یراوغ شھوةَ ملكٍة مستلقیة تضاجُع ریش َسریرھا النائ�م ك�خ�ص�ي وت�ع�ل�ـّ�ق ال�م�ل�ك

أصبِِعھا وتحرُق الحریَر وزھرتھا وشرفاتِھا وتبحثُ  عن الھ ٍ ال یتعب, وكتب تدوُر ف�ي م�ق�اھ�ي 

ٍ  وت�ق�وُل أیـّ�ھ�ا  تخسُر رّواَدھا وتعلـّق ُعلى رقبِة الدوارق ِ االصابَع .كانْت تدفعني برفق ٍ وغ�ن�ج

ط�ق�وس�ي ی�ا   س�أق�ی�م  المصالوي الجمیل . وكرّب أغریقي قدیم فقَد طلّسما في شفتي مخلوقة ,

ٌ . ت�ھ�دُل  عشبَ  أبي نؤاس كم أستھلكتُ  من ولع؟ في بحث شقِي عن سّر تفضي بھ الى ّ فاختة

ُ  خ�ل�ف�ي س�رب�اًم�ن  وتدلقھ في صحنِ  بّر قبلي وكانْت بالدوارقِ  تدلُق ماءا آسنا ُم�ّرا و ت�ق�ذف

ٍ  وحض�ن  ِ  رم�ل عیونٍ  وأنا أصحبُ  أرملةَ الجانِ . وتقوُل أّن الشعرَ من فمي أجمل م�ن ب�خ�ت

  ُ ٍ  ت�ل�ب�ط طلـّسم ,یاه یا ضلعَ دجلة الرومانسي یا أبا نؤاس الحبِّ ؟تفتح ُفَمك من عطش ٍ كسمكة

ی�ا...   إنس�ك�اب�ي , أواه  قبَل صیِدھا وتصیح المْسني. وارق�ْص أن�ا تـّ�وا ج�م�ع�ت�ن�ي ب�ی�دي م�ن

ُ    م��ن��ي؟  أج��زاءً   ف��ق��دت ُ   ك��م ٍ  وال��خ��راف��ة ذاك��رت��ي .وأن��ا ال��ھ��ث ك��م��ا األرُض ب��ع��د ح��رب

ُ  ف�ي ّ   ممّرات  في ٍ  .وح�ده تج�ل�س ّ ال�خ�ب�ُز ال�رق�ی�ق   ك�رم�اٍد مش�م�س ف�ي ت�ن�ـّ�وري الش�رق�ي

یتقاسمھا نبیذ مّر. وامراة تجّز ظ�ف�ائ�َره   یرتدي تاریخـَھ في سیرةٍ  .وأنا اھبطُ  كقّدیٍس   ینفخني

نزفـَھ ال�غ�ری�ب,   طوَل اللیل ,ویمرُق الوردُ والكالُم والتراُب من فِمھ . ویجلُس أمامَ كاھنٍ  مرّددا

ویا ال .....یاه ,,,,یا الشھي كضؤ المعابدِ في تجاعیدِ التراب ال تنظر أطبْق كفـّیك . ینفتح ال�م�اُء 

واللیُل أھیُم بھما و أعلـّقھما اجعُل الكؤوَس تدلقُ من البئرِ حزَن ی�وس�ف وم�الب�س. تص�ل�ُح أْن 

تكوَن شاھداً لكھنةٍ  في معابٍد قدیمٍة, صلـّوا تحَت قدمي خاطئة نزقة وتسلـّ�ق�وا ص�وام�ع�اًع�ال�ی�ة 

وسندیانا وبیبون وآس, ترقُص الجماجمُ على ضفتي الشمس .. فقط الفطنةُ ھشیٌم یتناث�ُركش�م�ٍع 

ٍ م�ذب�وح,  ذائب تفركني على األقّل من أناملي .وتتـدلّى السماُء كنجم ٍ حائر وبلید ت�أّوهَ ك�ح�ی�وان

وأعمى یمنُح أنثى سّرعّرافٍة سرَق فنجاٌن فَمھا من ملٍل .أصابَھ في مطلعِ  ك�اب�وس ل�م ی�ح�س�ْن 

موسیقى البدایة والمرورببطاقتِھ الحمراء الى كرنفاٍل. یشحُب فیھ المدعووَن وینتعلونَ ال�ك�م�اَن 

واآلالت الموسیقیّة. ویغوصونَ في رماٍل تتمّوج كذیلِ  كالب ٍ سلوقیّة وغانیة یسبقھ�ا ش�ب�ق�ـَ�ھ�ا 

  ٍ الى السریر, ھا أنا أحصي وسوف َ أمضي بال قالئد ٍ وشفاه عّرافات وأرض. تحملني بأعجوبة

  ً وأعرف أن ال بخت لي سوى خاتمین .أضعُت أجملھما في أصابع نخلة ٍ بكی�ُت م�ق�ت�ل�ـَ�ھ�ا ل�ی�ل�ة

  ِ كاملة . في أصبعِ  جنیـّة ظلـّت ثمان من الحّب في أُّم البروم .ترقُص حولھا وتھدُل طوَل ال�ل�ی�ل

منمنمات وسلسل�ِة ن�ح�اس ع�ل�ى   وبضعة 0وتطـّوقني بطاقِم سیسبان

   راسي الحلیِق بالماِء والرمِل والرماد,

حضن ِ دیك ٍ شرقي في أوروك .جاَء مش�ی�اً ال�ى   من  أنھضْ   یا بخت

َ  ف�اق�داً ریَش�ھ وأح�دى ع�ی�ن�ی�ِھ م�ن  سوقِ  الھرج وأقاَم نزاالً .ورجع

َ  ث�ی�ابَ�ھ ال�ع�ت�ی�ق�ة ف�ي   الجوع .أو أبریق نحاسٍ  عتیق نزلَ  ل�ی�غ�س�َل

 الخوسر. 

ٍ . ق�ب�ل   خ�راب�ة ٍ   في  ونسیَھا في باشطابیاأصابع عفاریت م�ھ�ج�ورة

ُ م�ن  ِ وھ�ي ت�زرع ِ وس�ق�وِط�ھ م�ن ف�وَق ظ�ھ�راالرض وقوعِ  االفق

ِ  م�ل�ك�ة ع�ج�وز   الطالسم غریبھا غفیرة بالعجیِب .ترقدُ  في حض�ن

  ِ ِ  ط�ب�ول نبتْت في عشب ٍ مع عشیقھا االلھ الصغیر المتم�ّرد ل�ح�م�ل

ِ  ع��ل��ى ك��ّل ش��يٍء ج��م��ی��ل ل��یُ��ش��ب��َع ن��زوات ل��ی��ل��ـَ��ھ  ال��ح��رب.

ٌ ط�وی�ل السراجي  ٌ  أس�ود ی�ت�وتـّ�ر م�ن   دال�ي  كش�وارب   بس�رب

ّ  أص��اب��ع��ي ت��خ��رجُ   أط��م��ئ��ن  .ی��ج��ع��ل��ن��ي  الس��ب��ات��ي  وال��ف��رح ِ   ال��ح��بّ  ب��ذك��اِء.   م��ن��ـّ��ي  أن

االیاِم الخمسة   علیھا في  من مساحة ِ أرض ٍ . تخاصْمنا  مجنوٍن قاسمني جزءاً   بدھشة ِ   أقفُ 

العتقالِنا المشترك تھمتھ الھذیان وأنا الحب والھذی�ان. أس�أل�ھُ م�ن وّزَع ال�ح�ّب ؟ ك�م�ا ی�وّزع 

الكاھُن القرباَن والكرازات على الخاطئ. یتكّرردائما في المشھِد كقرٍد في حدیقِة حیوان .أطلق�ت 

.   الكالَم ورائحة البرِق والنواقیس في االرصفة, الشموُع في الطریق ِالیك تتعثـُّر في قلعِة أربیل

أحٍد یلّوح لَك من ساعِة القشلةِ  وشط العرب آه یا أیّاَم الحرب المغمسة بورِد الجسِد ی�ا أی�اّم�ھ�ا 

الحمراء كعاھرٍة ال تتعب .یا الكتابةَ في غسق ِ المؤلفین تخفُت في االصاب�ع, أخ�ل�ُع ال�ی�وم�ی�ـّ�ات 

غلیظةً  في صحِف الفجر .نصفھا حبٌر ونصٌف ما یسیلُ من شفِة امراة. تظّل ت�ع�زُف م�ن ف�ِم�ھ�ا 

ویعطُش البحُر وتدوُخ السماُء وأھتُف بالمذكـّرات ال تھربي الحائط مـّرات للبول ِ ف�ق�ط .وم�ّرات 

للتالیِف والمطّرز من الفراشاِت یا لوَح ھذه النكھة خلف العازف ال یشبھ كالم الب�رق وال�ھ�ذی�ان 

یا أیـّاَمھ في مذوِد جوقة تعزفھ طول اللیل قیثارة. ع�ازف ب�ع�ی�ٍد خ�ل�ف ح�ی�ط�ان نص�ب   الرعد.

ِ .ی�ل�م�ُع ف�ي  برونزي لجندي قتیٍل یھروُل الى الفجرِ أح�اوُل ال�م�روَر ال�ی�ھ. أح�م�ی�ِھ م�ن ال�ظ�الم

غبارِ الورقِ  تلك سماء تتقّدم ال تخف , لكَ من ھذا الضؤ تاج حضارةٍ ومن ورٍق .یتكـّلم ن�ك�ھ�ة 

الدمعِ  تماماً تحَت أبطَك ما یلمُع وبین عیونِك بّخة مطٍر صیفي .ال ترحل في مھّب النھری�ن . ال 

ِ  وال�م�ط�ِر وال�ف�ج�ر ون�ظ�ّل م�ث�ل  بّد أن نفّك ف�ي بض�ع�ة وق�ت ق�ب�ض�ةَ ال�ل�ی�ل ون�ل�ّم�ع ب�الش�ع�ر

ِ  وب�اب��ل  ِ وحض�ر ب�الش��م�س ِ وآش�ور ب�ال��ت�ال�ی��ف ُ م��ن أور ال��م�ن��ش�غ�ل��ة ب�االك��ل�ی��ل ِ نس�ی��ل ال�ب�ح��ر

ٍ م�ن ب�غ�داد وح�ارات�ھ�ا ون�ؤاس�ھ�ا   بمواكبِ المجد وأوروك بتاجِ  الحّب والبھاء وشھقة ك�وك�ب

وكمنجة .تحفُر مالذاِت عّشاقِھا وأقراط َ شھرزاد وخ�رز عش�ت�ار ال�م�زركش�ة ب�م�اٍء یس�ی�ُل م�ن 

فمِ دّموزي .وأصابعھ لألسفل ِ في ولٍھ تعمُل نحتاً وخطوطاً وخیوطاً وعشتار بغنج ٍ. تبعُد وبغ�داد 

  ِ بالقوسِ  والنّشابِ تصیُد ایائَل لعّشاقِھا وتھتّز كبندول ٍ من أوتار ِھا المرنـّمة في ضفة ِ ال�ك�رخ

فناء قدیم من السیسبانِ  .تطّق ینابیع عسل ورائحة النخل في الیرموك وصوت العشِب من قلب 

ِ  وال�م�س�ك وال�زع�ف�ران, وم�ن م�ھ�ّب  حدیقة الزوراءودار السالم السواد النبیل مطیـّبة بالھ�ی�ل

الشمسِ  في رصافةِ  البرحي ندیف النوافیر والشوق والرطب الجنّي , ألمُس كثیراً وأنزلُق ف�ي 

لحیةِ أورفیوس وعاقول المتنبي وساحةِ  النصرِ  في آخریاِت الظالم .ك�ّل أح�د ص�وت ص�دی�ق�ة 

ِ   ِ  المالّیة یمالُ  مایكات الصالحیـّة ویوقد كوكو االذاعة .ال�ح�ط�َب ل�ع�م�ـّ�ال ال�م�س�ط�ر ف�ي ال�ب�اب

 بلوٍن واحد .   الشرقي والبرُد یشّدنا الى بعض ٍ كما الصّمون الحار

قارب ٍ.ویغیُب في عمق ِ دجلة وخط�ى   رماٌد ثقیٌل على المقاعِد واللیل وحده والظّل یتابـّط ذراع َ

وشموٌع, تندل�ُق ف�وق ال�ج�دران وتش�ت�ع�ُل الش�م�ُس,وال�ت�م�اث�ی�ُل ت�خ�ل�ُد ال�ى   العّمال وھي تبتعدُ 

ً  م�ن  الصمتِ واالرض. تحفظُ  كعادتِھا مفاتیَح الظالم والخطى .تبتعُد م�ن�ھ�ا واالجس�اُد م�رھ�ق�ة

الحبّ  تغیُب والنھاُر .یدخُل القبَر وھشیم الذكرى یذبُل في الجفونِ  المثقلة تماماً بالنبیِذ وال�ل�ی�ل 

ف�ي خ�ی�ب�ٍة ن�ح�ف�ُر أیـّ�اَم�ن�ا ف�ي   سھواً .تفسُده الكوابیُس ونحُن ھكذا ال نھرم في العمر ِوال نقف

 حنظل ِ النسیان.

 

س ر 
  

 -شعر: زھیر بھنام بردى       العراق، نینوى
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ترتبط فكرة حب النفس لدى معظم الناس بصفة األنانیة فھم دائما ینعتون األن�ان�ي ب�أن�ھ ش�خ�ص الی�ح�ب إال   
مصلحة الغیر على مصلحت�ھ أوی�ف�ن�ي  یفضلنفسھ،والشخص الذي یحب الناس ویضحي من أجلھم بأنھ إنسان 

نفسھ في سبیل اآلخرین مما جعل فكرة حب الذات عمل یجرمھ الناس ویحتقرون من ی�ت�ح�دث ع�ن�ھ وق�اد ھ�ذا 
 .الكثیرین إلى إخفاء رغبتھم بإسعاد أنفسھم حتى ال یتكلم علیھم القوم من حولھم

عزیزي وعزیزتي من ال یجدون من یمنح أنفسھم ویغمرھا بالعطف والحنان ویعیشون عیشة قاسیة تخلو م�ن 
دفء الحب ولمسة التدلیل التي یبحث عنھا كل إنسان مع غیره، إذا نظرت داخل نفسك جیدا س�ت�ج�د أن ل�دی�ك 
القدرة على تعویض كل ما ینقصك من الحب لكنك ال تلتفت إلیھ، لقد آن األوان لنصحح أفكارنا الخاطئة ونعطي 
أنفسنا حقھا لذا من الطبیعي أن نكرمھا ونمنحھا الحب الذي تستحقھ، كیف یمكنك عزی�زي اإلنس�ان أن ت�ح�ب 
إنسانا آخر وأنت ال تحب نفسك وھي األقرب إلیك من غیرھا، كیف یمكنك إع�ط�اء ش�يء ال ت�م�ل�ك�ھ ألن ف�اق�د 

 .الشيء ال یعطیھ
حتى ال یفھمني أحد بشكل خاطيء، أقصد بالنقد الذي البد من ال�ت�وق�ف ع�ن�ھ ھ�و ن�ق�د م�ك�ون�ات�ك الش�خ�ص�ی�ة 

والجسمانیة التي خلقت بھا وال یمكنك تغییرھا مھما فعلت ألن نقدھا یعتبر نقدا سلبیا الی�ن�ف�ع إن�م�ا یض�ر، ل�ذا  
ارفض أن تنقد نفسك،اقبل نفسك بالضبط كما ھي،اعلم أن الشخص یتغیر تلقائیا،عندما تنق�د ن�ف�س�ك ب�ط�ری�ق�ة 

 .سلبیة تحقق تغیرا سلبیا،عندما تتقبل حقیقة نفسك تحقق تغیرا إیجابیا بناءاً 
تخیل نفسك وكأنھا أغلى ما تملك بالحیاة وأقرب ما یكون إلیك وأنھا مخلوق ضعیف رق�ی�ق حس�اس ل�ذا ف�ھ�ي 
تستحق منك معاملة خاصة تتناسب مع تلك السمات المرھفة،تعامل مع نفسك بلی�اق�ة ف�ال ت�ھ�ی�ن�ھ�ا ب�ال�ك�ل�م�ات 

امنح نفسك كما كافیا من الحنان فیجب تحفیزھا ومكافأتھا عندما تفعل ش�ی�ئ�ا ج�ی�دا، .أواألفكار أوحتى بالضرب
اصبر على نفسك إذا م�ا أخ�ط�أت وال ت�ن�س .وقف بجانبھا وامنحھا القوة عندما تواجھ صعوبات أوتمر بأزمات

عاملھا .أنھا نفسك والقریبة منك والوحیدة التي ستظل معك لو ابتعد عنك كل الناس وھي من تتحمل ما یصیبك
 .كأنھا شخص تكن لھ كل الحب بالكلمات واألفعال

تعامل معھا بلطف واعلم أن كراھیة النفس ما ھي إال كراھیة أفكارك الخاصة لذا التكره نفسك بسبب ما ت�م�ل�ك 
من أفكار سیئة ألنھا مجرد أفكار لم تتحول بعد إلى أفعال، وبھذا لدیك الفرصة الكافیة لتقوم بتغییرھا من غ�ی�ر 
أن تجرح نفسك، واعتبر نفسك طفال وتحدث معھا بھدوء وقدم لھا الدالئل ووسائل اإلقناع التي تساعدھا عل�ى 

 .تغییر تلك السلبیات
علمنا سابقا أن النقد الالذع یؤثر بالسلب على الروح المعنویة ویضفي نوعا من الیأس على النفس بینما یقوم 
المدح ببناء شخصیة قویة محبوبة لنفسھا وللغیر فتع�ل�م أن ت�ذك�ر س�م�ات�ك ال�ح�م�ی�دة وإن�ج�ازات�ك ع�ل�ى ق�در 
المستطاع، وكم ھو جید وناجح ما تفعل وما فعلت وھذا على كل شيء مھما كان بسیطا، ألنك بھذا تحفز نفسك 

لتدعم نفسك علیك ال�ب�ح�ث ع�ن ط�رق ف�ع�ال�ة ل�ت�ق�وی�ت�ھ�ا  .وتعطیھا دفعة وتروي بداخلھا بذور الحب اإلیجابي
 .ومساندتھا

ربما یتسرع معظمكم في الحكم على ھذه العبارة عند قراءتھا بطریقة سطحیة والغف�ل�ة  أحب ما بك من سلبیات
عما تحوي من معان خفیة فھیا معي نسیر سویا تدریجیا لنصل إلى الغرض منھا والن�ص�ی�ح�ة ال�ت�ي ت�خ�ت�ب�يء 

بكل منا جوانب سلبیة اتسمنا بھا وأخطاء فعلناھا، فعلینا االتفاق معا على أننا الذین قمنا باختالق ھذه  .بداخلھا
السلبیات حتى نتمكن من إشباع بعض الحاجات، وبعد إدراكنا لتلك المشكالت نحاول اآلن ال�ب�ح�ث ع�ن ح�ل�ول 
وطرق إیجابیة بدیلة إلشباع نفس الرغبات، وبعد تحقیق ذلك والوصول إلى تلك الحلول، حاول بھدوء ول�ط�ف 
أن تفتح الباب للسلبیات القدیمة حتى تذھب إلى طریق من غیر رجعة لیحل محلھا الطرق اإلیج�اب�ی�ة ال�ب�دی�ل�ة، 

 .وبھذا كانت تلك السلبیات الطریق للوصول إلى اإلیجابیات مثلما یعتبر الظالم مرحلة البد منھا لنصل إلى النور
 ."قل لنفسك ولو مرة واحدة في الیوم "أنا أحبك" أو " أنا حقا أحبك -

 أحب نفسك من فضلك عزیزي القاريء ال تتردد في أن تحب نفسك قبل فوات األوان
 .وابذل كل ما تستطیع لتحافظ على ھذا الحب.ابدأ اآلن

ھذه ھي آخر خطوة في الطریق إلى حب النفس اإلیجابي، أتمنى أن یمر علیك كل یوم تحقق خاللھ خ�ط�وة م�ن 
تلك الخطوات تدرك بھا كم أنك شخص یستحق الحب وكم ھو ضروري أن نشعر بھذا الشعور تجاه أنفسنا التي 
أصبحت فقیرة إلى ذلك في ھذا العصر الذي أجبرنا على التخلي عن كل ش�يء ج�م�ی�ل وإھ�م�ال ك�ل م�ن ن�ح�ب 

  ونسیان من یستحقون ھذا الحب

تجھل الكثیر من األمھات كیفیة التعامل الصحیح 
مع أطفالھن، خاصة فیما یتعلق ببعض العب�ارات 

 واأللفاظ الموجھة إلیھم.
وبدًال من االنتباه جیًدا لما یُ�ق�ال، یُ�ح�م�ل ال�ط�ف�ل 
نتیجة كل ھذه األخطاء؛ لذل�ك س�ن�س�ت�ع�رض ل�ِك 
سیدتي بعض العبارات التي یفض�ل ل�ِك االب�ت�ع�اد 

 عنھا نھائیًا أمام طفلِك:
 
 عبارات التوبیخ -

من أكثر التصرف�ات ال�خ�اط�ئ�ة ال�ت�ي ت�ن�ت�ھ�ج�ھ�ا 
األمھات ھي استخدام عبارات التوبی�خ واالت�ھ�ام 
القاسیة التي یمكن أن تقلّل من شأن الطفل أم�ام 
اآلخ��ری��ن خ��اص��ة األق��ارب واألص��دق��اء، ك��أن 

 تصفینھ مثًال بالغباء أو الفوضویّة.
ضیفي إلى ذلك أن من شأن ھذه العبارات التأثیر 
سلبیًا علیھ عبر فقدانھ الث�ق�ة ب�ن�ف�س�ھ، ك�م�ا ق�د 
تدفعھ أیًض�ا إل�ى ال�ت�ص�رف ب�ط�ری�ق�ة ع�ك�س�یّ�ة 

 والتشبّث بالخطأ الذي اقترفھ.
لذلك ننصحك باعتماد ع�ب�ارات ل�ط�ی�ف�ة وم�رن�ة 
تنبّھین من خاللھا طف�ل�ِك وت�ح�ثّ�ی�ن�ھ ع�ل�ى ع�دم 

 اقتراف الخطأ عینھ من جدید.
 

*حتّى وإن حاول طفلِك أن یخفي عنك ش�ی�ئً�ا أو 
تصّرفًا معینًا، فال یحق لِك ن�ع�ت�ھ ب�ال�ك�اذب؛ ألن 
لھذه العبارة تأثیراً غیر مس�ت�ح�ّب س�ی�زع�ج�ھ ال 

 محالة.
من األفضل في ھذه الحالة أن تح�اول�ي ال�ت�ف�اھ�م 
بھدوء مع طفلِك، بل حاولي اس�ت�دراج�ھ ب�ل�ط�ف 
وھدوء كي ی�ع�ت�رف ب�خ�ط�ئ�ھ وی�ف�ھ�م الس�ی�ئ�ات 

 الناتجة عنھ.
*مھما كانت مھامِك، إیاِك أن تقولي لطفل�ك إنّ�ك 
مشغولة عندما ی�ط�ل�ب مس�اع�دت�ِك؛ ألن ال�ط�ف�ل 

غالبًا ما یقصد أّمھ عندما ی�ك�ون ب�ح�اج�ة م�اّس�ة 
 لھا.

ناھیِك أیًضا عن أنِك عندما تنشغلی�ن ع�ن�ھ وھ�و 
بحاجة لِك، تؤثّرین بذلك على ع�الق�ت�ك�م�ا بش�ك�ل 

 سلبّي جًدا.
 

 *ال تطالبیھ بالكف عن البكاء
حتى وإن كانت ھذه الوس�ی�ل�ة تض�ای�ق�ِك ك�ث�ی�ًرا، 
فلتعلمي أنِك عندما تطلبین منھ عدم البكاء، فإنك 

تمنعینھ بذلك من التعبیر عن مشاعره وترجمتھا 
 ولھذه الخطوة أثر سلبّي ملحوظ علیھ.

 
 *المقارنة مع الغیر

في النھایة تفادي مقارنة طفلك بأحد أخوتھ ك�أن 
تقولي لھ یا لیتك مثل أخیك مث�ًال، ب�ب�س�اط�ة ألن 
ھذه المقارنة مؤذیة جًدا لطفلِك ومن ش�أن�ھ�ا أن 
تقضي على ثقتھ بقدراتھ وغالبًا ما تخلق ت�وتّ�ًرا 

 بینھ وبین أخوتھ الذین یقارن بھم.

ِط أ  ريرات ا 

لماذا ترتبط األصابع بعواطفنا؟ أو بع�ب�ارة أخ�رى، 

كیف ی�م�ك�ن ل�ل�ط�ّب الص�ی�ن�ي أن ی�ك�ون م�تّ�ص�الً 

بالعواطف التي نشعر بھا، والتي تت�واف�ق م�ع أّي 

 من المشاعر التي یمكن أن نمّر بھا. 

وخصوصاً العواطف "السیئة" التي ت�رت�ب�ط ب�أل�م 

الجسد. من خالل م�ع�رف�ة ف�ي أّي ج�زء م�ن ی�دك 

موجودة تلك المشاعر السیئة، ی�م�ك�ن�ك الس�ی�ط�رة 

علیھا عن طریق التدلیك الفوري. إلیك ال�ع�واط�ف 

المرتبطة بكّل أصبع وأّي حركة تدلیكیّ�ة ت�ق�وم�ی�ن 

 بھا في ھذه الحالة.

 

 القلق -اإلبھام 

اإلصبع األول ف�ي ق�ائ�م�ت�ن�ا ھ�ي اإلب�ھ�ام،  وھ�ي 

متّصلة "بالقلق". عندما تقلقین س�وف تش�ع�ری�ن 

ببعض األل�م ف�ي ال�م�ع�دة، ورب�م�ا ف�ي الس�اق�ی�ن، 

وأحیاناً أخرى تشعرین وكأنّك س�ت�ت�ق�یّ�ئ�ی�ن. ل�ذل�ك 

قومي بتدلیك إب�ھ�ام�ك ل�م�ّدة دق�ی�ق�ة ع�ل�ى األق�ل. 

ویمكنك ایضاً أن تضغطي علیھ ب�إح�ك�ام ب�واس�ط�ة 

 یدك األخرى. 

 بعد ذلك سوف تشعرین بأّن األلم یزول تدریجیاً.

 

 الخوف -السبابة 

إّن السبابة متّصلة بالخوف، واألطفال یمیلون إل�ى 

الشعور بھذه العاطفة أكثر من البالغین، ألّن لدیھم 

خیال قوي. عندما تخشین من ش�يء وال ی�م�ك�ن�ك 

التوّصل إلى التفكیر الس�ل�ی�م، ف�أن�ت ب�ح�اج�ة إل�ى 

التھدئة عن طریق الضغط أو تدلیك السبابة، م�ّم�ا 

 سیخفّف من خوفك. 

ویمكنك أیضاً تجنّب آالم األس�ن�ان وال�ظ�ھ�ر ال�ت�ي 

 ترتبط أیضاً بھذه اإلصبع.

 الغضب -األصبع الوسطى 

كم من الوقت تمّرین بحالة من الغضب والعصب�یّ�ة 

إلى درج�ة أنّ�ك ت�ب�دئ�ی�ن ب�الص�راخ ت�ج�اه ب�ع�ض 

األشخاص؟ عندما تغضبین، إضغطي على اإلصبع 

الوسطى لمّدة دقیقة على األقل، وتنفّ�س�ي ب�ع�م�ق. 

من خالل ذلك، یمكنك أیضاً الحصول عل�ى ف�رص�ة 

 لعالج السعال الجاّف، والتعب النفسي.

 

 الحزن -البنصر 

نجد ھنا عاطفة أخرى قویّة جّداً، إْن لم تكن أق�وى 

واحدة. إذا حاولت الخروج من حال�ة ال�ح�زن ول�م 

تنجحي، یمكنك الضغط بإحكام على البن�ص�ر ل�م�ّدة 

دقیقة على األقل. ب�ع�د ذل�ك س�وف ت�الح�ظ�ی�ن أّن 

تنفّسك یعود إلى وضعھ الطبیعي، حتى لو كنت م�ا 

 زلت تشعرین بالحزن.

 

 التظاھر -الخنصر   

عندما ال تریدین إظھار عواط�ف�ك ال�داخ�ل�یّ�ة، ول�م 

تستطیعي التمثیل أو التظاھر بعكس م�ا تش�ع�ری�ن 

بھ حقّاً، ال تزال ھناك فرصة یمكنك استغاللھا عبر 

الضغط على الخنصر. من خالل ذل�ك س�وف ت�ھ�دأ 

 أعصابك، ویعود الیك المزاج الجید واإلیجابي.

عالم الریجیم مليء باألخطاء والمعلومات الشائعة التي أصبحت عادة مقدسة عند أصحاب األوزان الزائدة، یعتم�دون 
علیھا في فقدان بعض الكیلوغرامات، كما ھو الحال بالنسبة لتغییب الخبر عن حمیتنا ال�غ�ذائ�ی�ة ب�اع�ت�ب�اره ع�ن�ص�راً 

 یحول دون بلوغنا الھدف المنشود.
في حین أنھ ال یجب علینا إقصاء أي عنصر غذائي إذا ما أردنا التحكم في أوزاننا لكون كل العناصر الغذائ�ی�ة م�ف�ی�دة 

 لصحتنا والضروریة، فاألمر مرتبط بالكمیة ال بنوعیة الطعام المستھلك.
 ماذا لو كان الخبز عنصراً مساعداً على فقدان الوزن؟

 
الكل متفق على أن الخبز مادة غذائیة ال یستقیم الطعام دون وجودھا. لكن قد یتم حذفھ تماماً من قائم�ة ال�ط�ع�ام أم�الً 
في فقدان بعض الكیلوغرامات التي طالما شكلت لنا ھاجساً، فإذا ما تعلق األم�ر ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ب�اك�ت�س�اب م�ا 

غرام من الخبر حینھا یبدأ مسلسل البحث عن بدائ�ل ك�ف�ی�ل�ة ب�إل�غ�ائ�ھ م�ن  100سعر حراري عن كل  280مجموعھ 
 وجباتنا.

 

 
 

لكن خبراء الصحة لدیھم رأي آخر بھذا الشأن بحیث یرون أنھ عنصراً غذائیا غایة ف�ي األھ�م�ی�ة، الف�ت�ق�اره ل�ل�م�واد 
 الذھنیة و غناه بالبروتینات و األلیاف و كذا الكربوھیدرات المعقدة.

 فیما یلي نورد لكم أھم الفوائد الغذائیة للخبز:
 األلیاف الغذائیة :

 
 3یعتبر الخبر مصدراً جیداً لأللیاف الغذائیة، فالخبر العادي أو الخبز الفرنس�ي م�ث�ال ی�ح�ت�وي ف�ي ال�م�ت�وس�ط ع�ل�ى 

 غرام و لنضرب ھذه القیمة الغذائیة في ثالثة بالنسبة للخبر الكامل. 100غرامات عن كل 
غرام من األلیاف یومیاً التي عادة ما نناض�ل ل�ل�وص�ول إل�ی�ھ�ا، ل�ذل�ك ال ی�ج�ب  25فجسم اإلنسان یحتاج إلى حوالي 

 إقصاء ھذه المادة الحیویة من قائمة طعامنا.
 السكریات الجیدة  :

 
غ�رام  100الخبز عنصر غذائي مكمل إلى جانب المعجنات واألرز و السمید والب�ق�ول أو ال�ب�ط�اط�س ألن�ھ ع�ن ك�ل 

غرام من النشا و بالتالي یغطي حاجیاتھ الیومیة. ینصح إذن ب�اع�ت�م�اد ال�خ�ب�ز م�ع  50یحصل الجسم على ما یقارب 
وجبات الطعام الخالیة من النشویات األخرى. فوجوده یزودنا بالسكریات البطیئة الذوبان و الضروری�ة إلت�ب�اع ن�ظ�ام 

 غذائي متوازن.
 غني بالسعرات الحراریة لكنھ یساعدنا على التحكم في وزننا :

 
یمكن أن یساعدك الخبز على التحكم في وزنك نظرا الحتوائھ على السكریات واأللی�اف. ل�ك�ون الس�ك�ری�ات ال�م�ع�ق�دة 

 الموجودة في الخبز تساعد على تجنب نقص السكر في الدم و كذا الرغبة الشدیدة في األكل بین الوجبات.
وبالتالي فإن الخبز یلغي تماماً فكرة غیاب أو عدم كفایة الكربوھیدرات المعقدة في وجبة معینة ما یجنبنا التفكیر ف�ي 
الطعام والشعور بالجوع بعد بضع مضي بضع ساعات، فقد تبثث  فائدتھ الك�ب�ی�رة ف�ي ب�رام�ج ال�ت�خ�س�ی�س ش�ری�ط�ة 

 استخدامھ في الوقت المناسب وبالكمیات الصحیحة.
 متى یتسبب الخبز في زیادة أوزاننا :

 
لكن لنكون دقیقین ال بد لنا من التذكیر بأن من الممكن أن یتسبب لنا الخبز في زیادة الوزن في حالة تناولھ ب�ك�م�ی�ات 

 مفرضة.
  

تح�ت�وي ع�ل�ى ال�ن�ش�وی�ات أو لذا ننصح بتجنب أكل الخبر مع العناصر الغذائیة الت�ي 
األرز, وال�������ح�������ب�������وب, الكربوھیدرات المعقدة مثل البطاطس, ال�م�ع�ج�ن�ات, 
م���ع أح���د ال���ع���ن���اص���ر البقولیات... وفي حالة كان البد من ت�ن�اول ال�خ�ب�ز 
م�����ن�����ھ السابقة یجب الحرص على تناول كمی�ات ص�غ�ی�رة 
التي ستوفر ألجسامنا الفوائد التي نح�ت�اج�ھ�ا دون 

 افراض.
  

أیضاً یجب أن نأخذ حذرنا من كمیة ال�م�ل�ح ف�ي 
غ�رام  100الخبز الذي نتناولھ حیت أن ك�ل 

غرام من الملح  1.5من الخبز تحتوي على 
مما یجعلھ من أكثر االطعمة التي ت�ت�س�ب�ب 
لنا في مش�ك�ل اح�ت�ب�اس ال�م�اء وارت�ف�اع 
ضغط الدم وأمراض الكلى اذا ما ثم تناولھ 

 بشكل مفرض كما سبق وأشرنا.

  ول ا  ا ؟

 ..از  إّ ءأ 

ول�ك�ن ال�ف�ك�رة  -ھناك أسطورة تقول أنَّ العباقرة، یولدون وال یص�ن�ع�ون 
القائلة بأنھ ال یمكنك أن تكون ُمبدعاً إالَّ إذا ولدت بھذه الطَّ�ری�ق�ة خ�اط�ئ�ة. 
أثبتت الِمئات من الدِّراسات أنَّ اإلبداع مھارة یمكن بناؤھ�ا بس�ھ�ول�ة. ف�ي 

في المائة فق�ط م�ن اإلب�داع م�ح�دَّد س�ل�ف�اً  30الواقع ،أظھرت األبحاث أن 
 في المئة متروكة لك. 70وراثیاً. النسبة المتبقیة 

 
 رفع مستوى الّصوت

غم من أنَّ الصمت أمٌر رائع للعدید من أنواع ال�ع�م�ِل ال�ُم�خ�ت�ل�ف�ة،  على الرَّ
عندما یتعلَّق األمر باالبتكار، تشی�ُر األب�ح�اث إل�ى أنَّ�ھ ی�ج�ب ع�ل�ی�ك رف�ع 

وت.  مستوى الصَّ
دیس�ی�ب�ل (مس�ت�وى  70وجد باحثون من جامعة كولومبیا البریط�ان�ی�ة أنَّ 

وضاء األمثل  الصوت في مقھى مزدحم أو شارع المدینة) ھو مستوى الضَّ
لإلبداع. إنَّھ یؤدِّي إلى قدٍر أكبر من التشتیت مقارنةً بُمستویات الضوضاء 

 المنخفِضة، فبعض اإللھاء مھمٌّ لإلبداع.
 

 ابحث عن صورة غریبة.
یمكن أن یكون تعزیز قُدرتنا على إنشاء حلوٍل جدیدة ومبتكرة لل�ُم�ش�ك�الت 

طالما أنَّ ھذه الص�ورة  -أمًرا بسیطًا مثل التحدیق في ُصورة لبضع دقائق 
 تمثِّل مفھوم "االختالف".

قارنت إحدى الدراسات األفكار التي تم إنشاؤھا بواسطة األشخاص ال�ذی�ن 
ینظرون إلى ملصقًا یعرُض صورة "فردی�ة غ�ری�ب�ة" م�ق�اب�ل األش�خ�اص 
الذین یرون صورة تمثل اإلنسجام. خرج ُمش�اھ�دوا الّص�ورة "ال�غ�ری�ب�ة" 
بالمزید من األفكار. باإلضافة إلى ذلك، تمَّ الحكم على أفكارھم بأنَّ�ھ�ا أك�ث�ر 

 ٪.25إبداًعا بنسبة 

 
 إضغط بیِدك الیُسرى

ت م�ج�م�وع�ة  وضع األستاذ النَّفسي "نیكوال باومان" تجربة حیث اض�ط�رَّ
غط على الكرة بیدھم الیسرى بینما اضطرت المجموع�ة  من النَّاس إلى الضَّ

غط على الكرة بالید الیُمنى.  األخرى إلى الضَّ
وقد وجد أنَّ ھذا اإلجراء البَسیط في الّضغط بالید الیُسرى ق�د نشَّ�ط دائ�رة 
دماغیة ُمرتبطة بالتفكیر كلیًا وبصورة حدسیة، وبالتالي أكثر إب�داًع�ا. ل�ذا 
ة القادمة التي تواجھ فیھا مشكل�ة إب�داع�ی�ة ل�ح�لِّ�ھ�ا، اض�غ�ط ی�دك  في المرَّ

 الیُسرى وشّكل قبضة للحُصول على أفضل نتائج إبداعیة.
 

ق  تعرَّ
دقیقة من التمارین الریاضیة تزید قُدرتنا على التفكیر  30إّن المشاركة في 

بشكٍل إبداعي. ویمكن أن تستمر قدرتنا اإلبداعیة المتزایدة لمدة تصل إل�ى 
 ساعتین بعد التمرین.

 
 رفع حاجبیك

افترَض باحثُون في جامعة میریالند أنَّ تعابیر الوجھ الُمرت�ب�ط�ة ب�ت�وس�ی�ع 
وتضییق إدراكنا البصري أثَّرت على اإلبداع. كانوا ی�ع�ت�ق�دون أن ت�وس�ی�ع 
�ة  ؤیة، مثل رفع حاجبیك، ی�م�ك�ن أن ی�زی�د م�ن األداء ف�ي م�ھ�مَّ مجال الرُّ

 التفكیر اإلبداعي.
وبالمثل، افترضوا أنَّ تجعید الحواجب، یُضیِّق مجال اھتمامك، مّما سیكون 
لھ تأثیر معاكس. طُلب من المشاركین في الدِّراسة أن یس�ت�م�ّروا ف�ي أح�د 
�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر اإلب�داع�ي.  ھذین التعبیرین لمدَّة دقیقتین، بینما یُكم�ل�ون م�ھ�مَّ
أنتجت مجموعة الحواجب المرتفعة أفكاًرا أكثر أھمیة بكثیر وك�م�ی�ة أك�ب�ر 

 من األفكار من المجموعة األخرى.
 

 نم على ما تفّكر فیھ.
في نھایة المطاف، یعتمُد نجاح تفكیرنا اإلبداعي على اتّخاذ قراراٍت جیِّ�دة. 
باح، عندما یك�ون  تُشیر األبحاث إلى أنّنا نتخذ قراراٍت أفضل بكثیر في الصَّ
لدینا موارد معرفیة قویة متاحة لنا. ھذه الموارد تتدھوُر طوال ال�ی�وم م�ع 
�ر م�ن ال�ی�وم،  كلِّ قرار نتّخذه. لذلك كلّما اتّخذت ال�ق�رارات ف�ي وق�ٍت م�ب�كِّ

 ستكون تلك القرارات أفضل.
 

سواء كنت ترى نفسك مفكًرا مبدًعا للغایة أو ش�خ�ًص�ا ل�ی�س ل�دی�ھ ع�ق�ٌل 
إبداعي، فحاول تضمین بعض ھذه التغییرات البسیطة في تعزیِز ت�ف�ك�ی�رك 

 اإلبداعي..

 ل أ  اط  
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 حل الشبكة السابقة

ھدوءك وثقتك یمنحاك مصدًرا طبیعیًا للحیویة، فأنت مفعم بالح�ی�وی�ة وح�ت�ى أص�ع�ب 
الظروف لن تمثل أیة عواقب بالنسبة لك. تستطیع االنغماس في ال�ح�ی�اة ب�دون ت�ردد. 
استعد لشيء خاص، وذلك ألن المحیط�ی�ن ب�ك م�ب�ھ�ورون ب�ك. إذا أردت ال�ب�دء ف�ي 

 مشروعات جدیدة، لن یكون لدیك نقص في عدد المؤیدین. 

عن قریب، ستواجھ تحدیات وعراقیل صع�ب�ة. ق�د ی�ت�واج�د م�ن ی�ع�م�ل ض�دك أو یس�ب�ب 
مضایقات بتواجده بالمكان، وذلك سعیًا لإلخ�الل ب�ت�وازن�ك. ب�ال�ت�ال�ي ی�ج�ب األخ�ذ ب�ع�ی�ن 
االعتبار أقل تأثیر سلبي قد یكون لتلك العوائق العابرة على مسار حیاتك في حالة م�ا اذا 

 قررت تجاھلھا بكل بساطة. 

تتأرجح الیوم بین الحماس والنشاط المفعم وبین فتور العزیمة واإلحباط أك�ث�ر م�ن 
المعتاد. حاول تذكر الماضي، فسوف تتیقن أن ما یبدو الیوم معقد جًدا، لن یكون لھ 
أھمیة تماًما عن قریب، ویساعدك ھذا أیًضا في تقدیر األمور والص�ع�وب�ات نس�ب�یً�ا. 
 ھذا ما سیجعلك في وفاق مع ذاتك ومع محیطك وسیحقن جو المعارضة من حولك. 

كل ما تقوم بعملھ حالیًا یتم على الفور وعلى أكمل وج�ھ. ك�ل ش�خ�ص ت�ت�ع�ام�ل م�ع�ھ م�ن أص�دق�اء أو 
معارف أو زمالء بالعمل معجبون بحماسك وموھبتك في التعامل مع األمور من الجانب الج�ی�د وق�درت�ك 
على أداء كل شيء بكفاءة، مما یزید من ثقتك بنفسك بدرجة عالیة. احرص على ت�ب�ادل ھ�ذا اإلع�ج�اب 
بنفس القدر وأن ال تنتابك النرجسیة، فمتى ساءت األمور وصارت بالعكس ، فإنك س�ت�ح�ت�اج إل�ى ذل�ك 

 الدعم والمعاملة. 

تشعر بالراحة التامة فیما یخص ذاتك واألمور التي تقوم بھا، ویظھر علی�ك 
ھذا الجو وینتقل إلى من ھم قریبین منك. استغل الفرصة اآلن للتواص�ل م�ع 
أشخاص بنفس العقلیة. اكمل خططك بأفكار اآلخرین وابدأ في العمل ب�ط�اق�ة 

 مركزة، فما كان یبدو غیر متاح قد أصبح اآلن في متناول یدك. 

واجھك الیوم أفكار جدیدة، وسوف تنجح إذا قابلت المخاطر بشجاعة. یمكنك االعت�م�اد ع�ل�ى 
دعم زمالئك في حالة نجاحك. كذلك یجب أن تُْظِھر بعض الصراحة في عالقتك. األفك�ار غ�ی�ر 
العادیة التي تراود شریكك قد تؤدي إلى فتح مسارات جدیدة؛ كاشفة لجانب جدید ت�م�اًم�ا م�ن 

 ذاتك. إال إنھ یجب أن تظل متواضًعا، فالخط الذي یقع بین الُمخاطرة والغرور رفیع للغایة. 

اآلن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسیل من التحدیات والخطط الجدیدة. إذا أبدیت بع�ض االھ�ت�م�ام 
ن أصدقاًء جدد. یلجأ إلیك الناس أیًضا في ح�ی�ات�ك ال�خ�اص�ة. ق�د  بھذه التحدیات والخطط، فسوف تَكوِّ
تظھر بعض العالقات الجدیدة والممتعة إذا أبدیت رد ف�ع�ل إی�ج�اب�ي. م�ن الض�روري أن ت�دع ح�ال�ة 
النشوة الحالیة على سجیتھا. احتفل الیوم! ما رأیك ف�ي أن ت�رق�ص؟ س�وف ت�ع�ود ع�ل�ی�ك ال�ح�رك�ة 

 بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة. 

مكنك الیوم العمل بشكل بنّاء من خالل الفریق، وھذا یعني أنك سوف تستطیع تطب�ی�ق 
أصعب األفكار الیوم. سوف تتلقى دعًما بشكل خاص من خالل العم�ل وك�ذل�ك ح�ی�ات�ك 
الشخصیة، أظھر حبك لآلخرین بھدف تقویة العالقات. قد تقاب�ل ال�ی�وم ح�ب ح�ی�ات�ك، 

 فافتح عینیك جیًدا! 

ال یبدو أن األشیاء تسیر بصورة جیدة الیوم، فلدیك أیًضا مشكل�ة ف�ي ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 
المھام الیومیة. على الرغم من صعوبة تحفیز ذاتك، ال تخف�ض رأس�ك ف�ي ی�أس. إذا 
قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إال أن�ھ ال ی�ج�ب 

 أن تتوقع الكثیر. عندما تستعید ھدوئك وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور. 

ألول مرة خانتك األنماط السلوكیة االعتیادیة الخاصة بك ووضعتك ف�ي م�واق�ف ح�رج�ة. 
استراتیجیة الحلول التي تنتھجھا في المعتاد ال تحسن من األمور، م�ھ�م�ا ح�اول�ت م�راًرا 
وتكراًرا. كنوع من التغییر، حاول التخلي عن تلك األنماط االعتیادیة واتخذ منھًجا جدیًدا! 

 القیام بتغییر حاسم سیكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصیة. 

صحتك الجسدیة والعقلیة في أحسن أحوالھا، فال تدع ال�ل�ح�ظ�ة ت�م�ر دون أن تس�ع�ى 
وراء أفكارك. سوف تكسب المؤیدین الذین یشاركوك في األھداف ویمكن�ھ�م ال�م�ض�ي 
قدًما كفریق. ھكذا تستطیع العمل الیوم بطریقة جیدة وتتقدم بشكل كبیر لكي تصل ف�ي 

 النھایة إلى أھدافك. 

على الرغم من أن كل شيء كان یسیر بسالسة من قبل، یقف شيء أو ش�خ�ص م�ا ف�ي ط�ری�ق�ك 
اآلن. حدد مقدار القوة التي تحتاجھا للتغلب على ھذه العقبات أو ما إذا كان من األفضل تجاھل�ھ�ا 
ببساطة. اآلن یجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ ال تسمح لن�ف�س�ك ب�أن ت�ت�ع�ط�ل أو ت�ت�ح�ول بس�ب�ب 

 موضوعات صغیرة. ال تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على االحتمال بحیث ال یكون لھا تأثیر. 

 ا  جر واا

  ا 

 ا ا  ف 
نحن نفعل ھذا. ال ی�وج�د ش�يء أفض�ل 

دقیقة إضافیة من ال�نّ�وم ع�ل�ى  30من 
سریٍر دافئ ومریح. لكن ھل تع�ل�م أنّ�ھ 

 یمكن أن یجعلك أكثر تعباً؟
أعلم ، ھذا یبدو غیر م�ت�وقّ�ع. ال�م�زی�د 
من النوم = المزید من ال�تّ�ع�ب الت�ب�دو 

 كأنّھا معادلة منطقیة، ولكن تسمعني.
، كان Rypeبعد إِطالق شركتي للتعلم اللُّغوي،  :"Sean Kim"یقول 

نومي خربًا تماًما. في بعض اللیالي كنت أحصل على ساعت�ی�ن أو ث�الث 
ساعات، ول�ك�ن 10ساعات فقط من النّوم، بینما في لیاٍل أخرى كنُت أنام 

 ال أزال أشُعر باإلرھاق.
مراحل مختلفة من النوم التي نختبرھا جمیًعا، وبعض  5یُشاركنا "كیم" 

 النّصائح المفیدة لمساعدتك على النّوم بشكٍل أفضل!
مراحل نوم رئیسیة نمرُّ بھا جمیًعا خالل ال�ل�ی�ل. ب�دءا  5اتّضح أن ھناك 

 …من
 
 .(NREM) 1المرحلة  -

في ھذه الَمرحلة األولى، تكون في َمرحلة حركة ال�ع�ی�ن غ�ی�ر الّس�ری�ع�ة 
(NREM).  إنّھ عندما تطفو داخل وخارج الوعي. إنّھا ال�لّ�ح�ظ�ة ال�ت�ي

 تشعر فیھا باالستیقاظ ولكنّك تالحظ أیًضا أن ذھنك یبتعد.
 
 .(NREM) 2المرحلة  -

ھي عندما تبدأ في دخول مراحل النّوم األخف. حوالي نص�ف  2المرحلة 
ھذا ھو الوقت الذي تب�دأ  .NREMوقِت نومنا یتم قضاؤه خالل مرحلة 

فیھ عضالتك ومعدل ضربات القلب باالسترخاء، ویتضاءل عمل دم�اغ�ك 
 ببطء.

 
 .(NREM) 4و  3المرحلة  -

یتمُّ الجمع بین ھاتین المرحلتین التالیتین حیث أنَّ لھما تأثیراٌت مشابھة 
یُعرف ھ�ذا ب�اس�م  .(SWS)جًدا على نومك، تسمى موجة النّوم البطیئة 

أعمق جزء من دورة النّوم، وی�ج�ب ع�دم اس�ت�ی�ق�اظ ال�م�رء خ�الل ھ�ذه 
الَمرحلة. إذا كنت قد استیقظت فجأة في حالة مترنّحة، رب�م�ا ك�ن�ت ت�م�ّر 

 بموجة النّوم البطیئة.
ھو أنَّ الج�س�م یس�ت�ع�ی�د نش�اط�ھ  SWSالّسبب اآلخر وراء أھمیة نظام 

خالل ھذه المرحلة. یتم إطالق ھرمونات النّمو، والت�ي تس�ت�خ�دم ل�ع�الج 
 العضالت واألنسجة، وتوفر األكسجین والمغذیات الھاّمة إلى الجسم.

 
حقیقة ُممتعة: ھذه نفس المراحل التي یمر ف�ی�ھ�ا األط�ف�ال (أو ال�ك�ب�ار) 

ل الالّإرادي.  بحالة المشي أثناء النوم والتبوُّ
 
 (حركة العین السریعة). 5المرحلة  -

ھذه ھي المرحلة النّھائیة من دورة ال�نّ�وم، وال�م�رح�ل�ة ال�وح�ی�دة ال�ت�ي 
٪ ف�ق�ط 20(لحظة العین الّسریعة). بینما نقضي  REMتواجھ فیھا نوم 

م�اغ أك�ث�ر نش�اطً�ا، م�ن  من وقتنا خالل ھذه المرحلة. فعندما ی�ك�ون ال�دِّ
م�اغ ل�ی�ع�م�ل ف�ي  ح أن تكون أیضاً أھّم مرحلة ألنّھ یتّم تنشی�طُ ال�دِّ المرجَّ

 النّھار.
تحُدث ُمعظم أحالِمنا في ھذه الَمرحلة النّھائیة من النّوم، وتظھر موجات 

 الدِّماغ كما لو كنا مستیقظین.

 س ا 

 المقادیر
 لیمون معصور حامض 1
 عود قرفة 2
 فصوص حبھان 5
 أكواب أرز 3
 كیلو غرام لحم قطع كبیرة 1

 ورق الغار
 حبة بصل مقطع إلي أرباع 1
 ملعقة زیت نباتي 3

 ملعقة صغیرة قرنفل
 فلفل أخضر حار 1

 ملح وفلفل وكمون
 بھارات لحم

 كوب حمص مسلوق 1/2 1
 قرفة
 كوب زبیب 1/4

 
 طریقة التحضیر

في قدر، ض�ع�ي أع�واد ال�ق�رف�ة وح�ب�وب  
 الحبھان وكبش القرنفل وورق الغار.

لتحضیر ال�ل�ح�م: ض�ع�ي ق�ط�ع ال�ل�ح�م ف�ي 
وعاء واسكب�ي ف�وق�ھ�ا عص�ی�ر ال�ل�ی�م�ون 

 الحامض ثّم رّشي علیھا القلیل من الملح.
أسكبي الزی�ت ف�وق ال�م�ن�ك�ھ�ات وض�ع�ي  

 البصل والفلفل الحار.
أضیفي قطع اللحم وقلّبیھا قلیالً حتى ی�ب�دأ  

 لونھا بالتغییر.
نّكھي بالفلفل األسود والكزبرة المطحون�ة  

 وبھارات اللحم.

أسكبي كمیة من الماء المغلي حتى ی�غ�م�ر  
 المكّونات.

 40أتركي المزی�ج ع�ل�ى ال�ن�ار ل�ح�وال�ى  
 دقیقة أو حتى تنضج قطع اللحم تماماً.

عندما ینضج اللحم، أخرجیھ من الماء ث�ّم  
ص��فّ��ي ال��م��رق م��ن الش��وائ��ب ال��ك��ب��ی��رة. 

 إحتفظي بالمرق جانباً.
ف��ي وع��اء ص��غ��ی��ر، أخ��ل��ط��ي م��اء ال��ورد 
والحبھان المطحون وال�زع�ف�ران وم�ل�ون 

 الطعام البرتقالي.
ضعي قطع اللحم في ص�ی�ن�ی�ة وادھ�ن�ی�ھ�ا  

بقلیل من الزیت ومعجون الطماطم ومزیج 
 ماء الورد.

أدخلي الصینیة إلى الفرن لتتحّمر ال�ق�ط�ع  
 من فوق.

لتح�ض�ی�ر األرز: ف�ي ق�در، ض�ع�ي م�رق  
اللحم وأض�ی�ف�ي ف�وق�ھ األرز م�ع ال�ف�ل�ف�ل 

 األبیض والبصل والملح.
 أتركي المزیج حتى یشنف ماءه وینضج. 
لتحضیر الحشوة: في مقالة، حّمي ملع�ق�ة  

كبیرة من الزیت وضعي الب�ص�ل ال�م�ف�روم 
 وقلبّي حتى یذبل.

 أسكبي القلیل من الماء وحّركي لدقیقتین. 
أضیفي الحّمص المسلوق وملعقة صغ�ی�رة 

 من الزیت والزبیب.
نّكھي بالفلفل األسود والقرفة الم�ط�ح�ون�ة  

واللومي المطحون وال�ق�ل�ی�ل م�ن ال�م�ل�ح. 
ح��ّرك��ي ح��وال��ى دق��ی��ق��ت��ی��ن ح��ت��ى ت��م��ت��زج 

 المكّونات.

 المقادیر
ص��دور (ب��دون ع��ظ��م  3ص��در ال��دج��اج: 

 وجلد)
 الجزر: كوب (مقطع دوائر)

 الزنجبیل: ملعقتان كبیرتان (مفروم)
 حبة (مقطع شرائح) 1البصل: 

 حبة (مقطع مربعات) 2الفلفل األخضر: 
 الفطر: كوب (معلب مغسول ومصفى)

 مكعب 1مرق دجاج: 
 مالعق كبیرة 3الزیت النباتي: 

مالعق كب�ی�رة (ب�م�ل�ح  4الصویا صوص: 
 أقل)

 الماء: كوب
 الفلفل األبیض: ربع ملعقة صغیرة

 ملح: نصف ملعقة صغیرة
 طریقة التحضیر

قط�ع�ي ال�دج�اج ل�ق�ط�ع ط�ول�ی�ة رف�ی�ع�ة  •
وانقعیھ بالصویا مع الملح والف�ل�ف�ل ل�م�دة 

 ساعتین.
 
سخني الزیت على النار العال�ی�ة وق�ل�ب�ي  •

الدجاج مع ال�زن�ج�ب�ی�ل ح�ت�ى ی�ت�ح�م�ر ث�م 
 أضیفي البصل وقلبي حتى یذبل.

 
 أضیفي الجزر والفلفل وشوحي الخلیط. •
 

أذی��ب��ي م��ك��ع��ب م��رق ال��دج��اج ب��ال��م��اء   •
وأضیفیھ للخلیط وغ�ط�ي ال�ق�در وات�رك�ی�ھ 

 دقیقة. 15على نار ھادئة مدة 
 
أضیفي الفطر واتركي الخلیط على ال�ن�ار  •

دق��ائ��ق أخ��رى ح��ت��ى ت��ت��م��ازج  10ل��م��دة 
 النكھات ویستوي الخلیط.

 
ی��ق��دم إل��ى ج��ان��ب األرز األب��ی��ض أو   •

 النودلز.

 مشاھیر

 9م�ك�ون�ة م�ن  ھذه الشب�ك�ة  
م�رب�ع�ات ك�ب�ی�رة. وك�ل م�رب��ع 

خ��ان��ات  9ك��ب��ی��ر م��ق��س��م ال��ى 
صغیرة، من شروط ھذه اللعبة 

 9ال��ى  1وض��ع االرق��ام م��ن 
ضمن الخانات بحیث ال یت�ك�رر 
الرقم في كل مربع كبیر  وف�ي 

 كل خط افقي وعمودي.    

  10الـ فروقات الجد 
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خلت التشكیلة األولیة التي أعلنھا م�درب األرج�ن�ت�ی�ن خ�ورخ�ي 
م�ن  2018سامباولي لنھائیات كأس العالم في كرة القدم روسیا 

المفاجآت، وقد ضمت ھّداف مانشستر سیتي اإلنكلیزي سیرخی�و 
 أغویورو الذي یتعافى من إصابة أنھت موسمھ مع نادیھ.

وشارك أغویورو للمرة األخیرة مع سیتي في الشوط الثاني م�ن 
) ف�ي 2-1مباراة إیاب ربع نھائي دوري األبطال ضد لی�ف�رب�ول (

نیسان/أبریل الماضي، قبل أن ینتھي موسمھ بسب�ب إص�اب�ة  10
 عانى منھا منذ آذار/مارس.

وعلى رغم تفاؤل مدرب سیتي اإلسباني ب�ی�ب غ�واردی�وال ال�ذي 
قاد الـ"سیتیزینس" إلى لقب ال�دوري ال�م�م�ت�از ھ�ذا ال�م�وس�م، 
بحظوظ أغویرو بأن یكون مع منتخب بالده في موندیال روس�ی�ا 

ح�زی�ران/ی�ون�ی�و ، ب�دا ط�ب�ی�ب االت�ح��اد  14ال�ذي ی�ن�ط�ل�ق ف�ي 
 األرجنتیني ھومیرو داغوستینو أكثر حذراً بھذا الشأن.

وقال داغوستینو الشھر الماضي لقناة أرج�ن�ت�ی�ن�ی�ة "ل�ن ی�ك�ون 
% بكامل لیاقتھ الب�دن�ی�ة ف�ي ظ�ل ال�وق�ت ال�ق�ل�ی�ل 100أغویرو 

 المتوفر لھ للتحضیر لكأس العالم".
ح�زی�ران/ی�ون�ی�و ض�د  16وتلعب األرجنتین أولى مباریاتھا ف�ي 

 أیسلندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتیا ونیجیریا.
وقد ضمت تشكیلة سامباولي أیضاً نجمي یوفنتوس وانتر میالن 

 اإلیطالیین باولو دیباال وماورو إیكاردي.
وكشف سامباولي في مؤتمر صحافي عقده االث�ن�ی�ن ف�ي إی�زی�زا 
بالقرب من بوینوس أیرس، أنھ سیعلن عن التشكیل�ة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة 

 أیار/مایو الحالي. 21العباً في  23المكونة من 
وإلى جانب النجوم التقلیدیین، وع�ل�ى رأس�ھ�م ل�ی�ون�ی�ل م�ی�س�ي 
(برشلونة اإلسباني) وأنخیل دي ماریا (ب�اری�س س�ان ج�ی�رم�ان 
الفرنسي)، ضمت التشكیلة المخضرم خافییر ماس�ك�ی�ران�و ع�ل�ى 
رغم انتقالھ من برشلونة إلى الدوري الصیني، وال�ن�ج�م ال�واع�د 

 عاماً). 22في  سان جیرمان جیوفاني لو سیلسو (

وفي المقابل، غاب الم�خ�ض�رم ك�ارل�وس ت�ی�ف�ی�ز ال�ذي ی�واص�ل 
عروضھ المتواضعة رغم عودتھ من الص�ی�ن وال�ت�ح�اق�ھ ب�ب�وك�ا 

 جونیورز.
 وھنا التشكیلة األولیة:

ح��راس��ة ال��م��رم��ى: س��ی��رخ��ی��و روم��ی��رو (م��انش��س��ت��ر ی��ون��ای��ت��د 
اإلنكلیزي)، ناھویل غ�وزم�ان (ت�ی�غ�ری�س ال�م�ك�س�ی�ك�ي)، وی�ل�ي 

 كاباییرو (تشلسي اإلنكلیزي)، فرانكو أرماني (ریفر بالیت).
دفاع: رامیرو فونیس موري (إیفرتون اإلن�ك�ل�ی�زي)، م�ارك�وس 
روخو (مانشستر یونایت�د اإلن�ك�ل�ی�زي)،  ن�ی�ك�والس أوت�ام�ن�دي 
(مانشستر سیت�ي)، غ�اب�ری�ال م�رك�ادو (إش�ب�ی�ل�ی�ة اإلس�ب�ان�ي)، 
فیدیریكو فازیو (روما اإلیطالي)، نیكوالس تاغالف�ی�ك�و (أی�اك�س 
أمستردام الھولندي)، إدواردو س�ال�ف�ی�و (ب�ن�ف�ی�ك�ا ال�ب�رت�غ�ال�ي)، 
ماركوس أكونیا (سبورتینغ الب�رت�غ�ال�ي)، ك�ریس�ت�ی�ان إنس�ال�دي 

 (تورینو اإلیطالي)، جیرمان بیتسیال (فیورنتینا اإلیطالي).
 

الوسط: خافییر ماسكیرانو (ھیبي فورتشون الصین�ي)، ل�وك�اس 
بیلیا (میالن اإلیطالي)، إیفر بانیغا وغ�ی�دو ب�ی�ت�زارو (إش�ب�ی�ل�ی�ة 
اإلسباني)، لینادرو باریدیس (زینیت سان بطرسبورغ الروسي، 
أنخل دي ماریا وجیوفاني لو سی�ل�س�و (ب�اری�س س�ان ج�ی�رم�ان 
الفرنسي)، إنزو بیریز (ریفر بالیت)، مان�وی�ل الن�زی�ن�ي (وس�ت 
ھام یونایتد اإلنكلیزي)، بابلو بیریز وك�ریس�ت�ی�ان ب�اف�ون (ب�وك�ا 
جونی�ورز)، م�اكس�ی�م�ی�ل�ی�ان�و م�ی�زا (إن�دی�ب�ن�دی�ن�ت�ي)، ری�ك�اردو 

 سنتوریون (راسینغ)، رودریغو باتالیا (سبورتینغ البرتغالي).
 

الھجوم: لیونیل میسي (برشلونة اإلسباني)، سیرخ�ی�و أغ�وی�رو 
(مانشستر سیتي)، غونزالو ھیغواین وباولو دیباال (ی�وف�ن�ت�وس 
اإلیطالي)، م�اورو إی�ك�اردي (إن�ت�ر م�ی�الن اإلی�ط�ال�ي)، دی�ی�غ�و 

 بیروتي (روما اإلیطالي).

آ  وا ّا    د 

م�رح�ل�ة ف�ي ت�اری�خ ال�دوري  38بات المصري م�ح�م�د ص�الح أفض�ل ھ�داف ف�ي 
 لھ ھذا الموسم. 32االنكلیزي الممتاز لكرة القدم، بتسجیلھ الھدف الـ 
ھدفاً متساویاً مع ألن ش�ی�رر  31ودخل صالح مباراة على ملعب أنفیلد رود برصید 

)، وال�ب�رت��غ�ال�ي ك�ریس�ت��ی�ان�و رون�ال��دو 1996-1995(ب�الك�ب��ی�رن روف��رز م�وس��م 
)، واألوروغ�وی�ان�ي ل�وی�س س�واری�ز (ل�ی�ف�رب�ول 2008-2007(مانشستر یونایتد 

2013-2014.( 
واالن�ف�راد ب�ال�رق�م  32دقیقة لتسج�ی�ل ھ�دف�ھ الـ�  26واحتاج الدولي المصري إلى 

 مرحلة. 38القیاسي في عدد األھداف المسجلة في موسم من 
-1993ھدف�اً، وی�ت�ش�ارك�ھ ش�ی�رر (ن�ی�وك�اس�ل  34أما الرقم القیاسي المطلق فھو 

)، إال أن الموسم ك�ان ی�ت�أل�ف 1994-1993) وأندي كول (مانشستر یونایتد 1994
 حالیاً. 38مباراة بدالً من  42في حینھ من 

 44فریقاً مختلفاً في موسم واحد في الدوري اإلنكلیزي الممتاز. ورفع صالح غلتھ م�ن األھ�داف إل�ى  17كما بات صالح أول العب یھز شباك 
 مباراة في مختلف المسابقات. 51ھدفاً في 

 اد واا ا  ع ا 

  ر م رو
ا 

 
المنتخب اإلیطالي یبدأ عھداً جدیداً بعد تعیین روبیرتو مانشیني عل�ى رأس 

 الجھاز الفني.
أعلن االتحاد اإلیطالي االثنین تعیین روبرتو مانشیني ع�ل�ى رأس ال�ج�ھ�از 
الفني للمنتخب، بعد أشھر من الترقب بشأن ھویة المدرب ال�ذي س�ی�خ�ل�ف 

 جانبییرو فنتورا المقال في أعقاب الفشل التاریخي في بلوغ الموندیال.
وكتب االتحاد عبر حسابھ على موقع "تویتر" أن "روبرتو مانشی�ن�ي ھ�و 
المدیر الفني الجدید للمنتخب الوطني"، على أن یتم ت�ق�دی�م�ھ رس�م�ی�اً غ�داً 

عاماً) وھو یقوم بتوقیع العقد، ویحمل مع عدد من المسؤولین عن االتحاد الق�م�ی�ص األزرق  53الثالثاء. وأرفق ذلك بصور لمانشیني (
للمنتخب. وأتى االعالن عن تعیین مانشیني، بعد ساعات من تأكید وسائل إعالم ایطالیة أن االتفاق بین الجانب�ی�ن ق�د أن�ج�ز. ك�م�ا ی�أت�ي 
غداة تأكید النادي الروسي، توصلھ إلى اتفاق بالتراضي على فسخ عقد المدرب الذي انضم إلى صفوفھ العام الم�اض�ي ف�ي ع�ق�د ی�م�ت�د 

عاماً. ك�م�ا  44، للمرة األولى بعد انتظار دام 2012لثالثة أعوام. وقاد مانشیني مانشستر سیتي اإلنكلیزي إلى لقب الدوري الممتاز عام 
 أشرف على أندیة إیطالیة عدة أبرزھا إنتر میالن الذي قاده لثالثة ألقاب في الدوري المحلي.

 مباراة سجل خاللھا أربعة أھداف. 36ودافع عن ألوان المنتخب في 
وترددت أسماء عدة في اآلونة األخیرة لخالفة فنتورا، أبرزھا مانشیني وأنطونیو كونتي (تشی�ل�س�ي اإلن�ك�ل�ی�زي) وك�الودی�و ران�ی�ی�ري 

 عاماً) الذي تولى في األشھر الماضیة مھام المدرب الموقت للمنتخب اإلیطالي. 46(نانت الفرنسي)، إضافة إلى لویجي دي بیاجیو (
كما برز بین المرشحین المدرب السابق لبایرن میونیخ األلماني كارلو أنشیلوتي، إال أن األخیر أكد أنھ رفض عرض االت�ح�اد اإلی�ط�ال�ي 

 لكونھ یفضل حالیاً تولي تدریب ناد بدالً من منتخب وطني.

 ر  س   ن ن ر 

تتجھ األنظار الى ملعب المدین�ة ال�ری�اض�ی�ة 
بالعاصمة اللبنانیة بیروت، حی�ث ی�ح�ت�ض�ن 
دیربي عربیاً ساخناً بین فریق القوة الجویة 
حامل لقب دوري الكرة الم�م�ت�از ومض�یّ�ف�ھ 
فریق ال�ع�ھ�د ال�ل�ب�ن�ان�ي ف�ي ج�ول�ة اإلی�اب 
لنھائي منطقة غرب آسیا ضم�ن م�ن�افس�ات 

 .2018بطولة كأس االتحاد اآلسیوي 
وأسفرت مباراة الذھاب لنھائي غرب آس�ی�ا 
عن فوز فریق الق�وة ال�ج�وی�ة ع�ل�ى ف�ری�ق 

) ف�ي ال�م�ب�اراة ال�ت�ي 1-3العھد اللب�ن�ان�ي (
أقی�م�ت ع�ل�ى م�ل�ع�ب ك�رب�الء ال�دول�ي ف�ي 

أی��ار  8م�ح��اف��ظ��ة ك��رب��الء ال��م��ق��دس��ة ی��وم 
 الحالي.

وق��ال عض��و إدارة ن��ادي ال��ق��وة ال��ج��وی��ة 
الریاضي جاسم كاطع في تصریح خ�ّص ب�ھ 
(المدى) إن فریقھ أكمل جاھزی�ت�ھ ال�ك�ام�ل�ة 
بعد خوضھ عصر أم�س اإلث�ن�ی�ن، ال�وح�دة 
التدریب�ی�ة األخ�ی�رة ع�ل�ى م�ل�ع�ب ال�م�دی�ن�ة 
ال��ری��اض��ی��ة ال��ذي س��ی��ح��ت��ض��ن ال��م��ب��اراة 
المصیریة بناًء على التعل�ی�م�ات والض�واب�ط 
التي تم وضعھا من قبل لج�ن�ة ال�م�س�اب�ق�ات 
في االتحاد اآلس�ی�وي ل�ك�رة ال�ق�دم ت�م ف�ی�ھ 
وضع اللمس�ات األخ�ی�رة ع�ل�ى ال�ت�ش�ك�ی�ل�ة 

الع�ب�اً وأس�ل�وب  11األساسیة المكونة من 
اللعب الذي وضعھ المدرب راضي ش�ن�ی�ش�ل 
بعد مراجعة ش�ری�ط م�ب�اراة ال�ذھ�اب ال�ت�ي 
جرت بین الفریق�ی�ن وت�م ف�ی�ھ رص�د ن�ق�اط 
القوة والض�ع�ف ال�م�وج�ودة ل�دى ال�ف�ری�ق 
المنافس الذي سیلع�ب ب�ك�ل ش�راس�ة ح�ت�ى 
اللحظات األخیرة معّوالً على عاملي األرض 
والجمھور في الوقوف الى جانبھ سعیاً ال�ى 
تحقیق الفوز بفارق ھدف�ی�ن ال�ذي س�ی�ك�ون 
أملھ الوحید في التأھل الى ال�دور ال�ن�ھ�ائ�ي 
لمنطقة غرب آسیا لحساب النسخة الحال�ی�ة 
من بط�ول�ة ك�أس االت�ح�اد اآلس�ی�وي ال�ت�ي 
ستقام ف�ي ش�ھ�ري أی�ل�ول وتش�ری�ن األول 

 المقبلین.
وأض��اف أن ال��الع��ب��ی��ن ی��ت��م��ت��ع��ون ب��روح 
معنویة عالیة وإصرار ك�ب�ی�ر ف�ي ض�رورة 
الخروج بنتیجة إی�ج�اب�ی�ة م�ع�ّززی�ن ب�ث�الث 
نقاط ثمینة تم خطفھا في مباراة الذھاب من 
جولة الدور نصف النھائ�ي الس�ی�م�ا أن�ھ ال 
ت��وج��د أی��ة غ��ی��اب��ات ب��داع��ي اإلی��ق��اف أو 
اإلصابة والجمی�ع م�ت�ل�ھ�ف�ون ل�ل�دف�اع ع�ن 
سمع�ة وم�ك�ان�ة ال�ك�رة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي ھ�ذا 
ال��م��ح��ف��ل ال��ق��اري ال��ذي ن��ت��ط��لّ��ع ف��ی��ھ ال��ى 
مواص�ل�ة ال�م�س�ی�رة ن�ح�و األم�ام أم�الً ف�ي 

التتویج بلقب ث�ال�ث س�ی�ك�ون ع�ل�ى أرض�ن�ا 
وبین جماھیرنا، وخاصة أن ملع�ب ك�رب�الء 
الدولي سیحتضن المباراة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة ل�ھ�ذه 
النسخة من بطولة كأس االت�ح�اد اآلس�ی�وي 
لكرة القدم التي ربما ستكون األخ�ی�رة ق�ب�ل 
االنتقال ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي ال�م�وس�م ال�م�ق�ب�ل 

 بدوري أبطال آسیا.
وم�ن ج�ھ�ت�ھ أك�د أم�ی�ن س�ر ن�ادي ال�ع�ھ��د 
اللبناني محمد عاصي، أنھ ب�إم�ك�ان ف�ری�ق�ھ 
ال�ك��روي ال��ف�وز ع��ل�ى ال�ق��وة ال�ج��وی�ة ف��ي 
المباراة التي ستجمعھما في ب�ی�روت، ل�ك�ي 
یضم�ن ت�أھ�ل�ھ ال�ى ن�ھ�ائ�ي ك�أس االت�ح�اد 

 اآلسیوي عن منطقة غرب آسیا.
وأضاف أن الح�ظ وق�ف ال�ى ج�ان�ب ف�ری�ق 
القوة الجویة في مباراة الذھاب التي أقیم�ت 
على ملعب كربالء الدولي، مش�ی�راً ال�ى أن 
خسارة العھد لم تكن منطقیة ألنھ ف�ّرط ف�ي 
فوز ثمین كان في متناول یده وُمني بھدفین 

 غیر طبیعیین.
وأوضح عاصي، أن الخطأ ال�ذي وق�ع ب�ی�ن 
ح�ارس ال�م�رم�ى م�ھ�دي خ�ل�ی�ل وال�م�داف��ع 
حسین دقیق، أدى الى تضاعف النتیجة بع�د 
تسجیل الھدف الثاني لفریق الق�وة ال�ج�وی�ة 
عن طریق الق�ائ�د ح�م�ادي أح�م�د، ك�م�ا أن 
ركلة الجزاء غیر واضحة إطالقاً نتج عن�ھ�ا 
احراز الھدف الثالث أحرزه صالح س�ی�دی�ر، 
متابعاً حدیثھ، ع�دم اح�ت�س�اب رك�ل�ة ج�زاء 
للعھد في حالتین ھو ظلم، ولكن ال نستط�ی�ع 

 أن نلوم الحّكام في كل الحاالت.

وقال إن فریق العھد ق�ّدم ع�رض�اً ت�اری�خ�ی�اً 
أمام فری�ق ال�ق�وة ال�ج�وی�ة وس�ی�ط�ر ع�ل�ى 
أجواء المباراة بشكل كام�ل، خص�وص�اً ف�ي 
الشوط الثاني ولوال ب�راع�ة ال�ح�ارس ف�ھ�د 
ط��ال��ب، ك��ان ی��م��ك��ن أن ی��خ��رج ب��ن��ت��ی��ج��ة 

 مضاعفة.
واختتم ع�اص�ي ك�الم�ھ، ن�أم�ل ف�ي م�ب�اراة 
اإلیاب أن یظھر العھد قدراتھ العالیة لك�ون�ھ 
حامل ل�ق�ب ال�دوري وال�ك�أس ال�ل�ب�ن�ان�ی�ی�ن 
للموسم المنصرم، ولیس ص�ع�ب�اً ع�ل�ی�ھ أن 
یف�وز ب�أك�ث�ر م�ن ھ�دف�ی�ن، وف�ي رأی�ي أن 
الھدف الذي سج�ل�ھ ال�الع�ب م�ح�م�د ج�الل 
قدوح في ملعب كربالء سیكون ل�ھ ال�ت�أث�ی�ر 

 الكبیر على النتیجة.
 

وكان مدرب فریق القوة الجویة لكرة ال�ق�دم 
راضي شنیشل قد اختار ق�ائ�م�ت�ھ ال�ن�ھ�ائ�ی�ة 

العباً ل�م�ب�اراة اإلی�اب م�ع  23المكونة من 
العھد اللبناني ضّمت ك�الً م�ن"ف�ھ�د ط�ال�ب 
وأمجد رحیم وحیدر رعد لحراسة الم�رم�ى، 
وأحمد عبد الرضا وسامح سعید والكرواتي 
سبستیان وسامال سعید ومصط�ف�ى م�ح�م�د 
معن لخط الدفاع، وشھاب رزاق والس�وري 
زاھر میداني والكرواتي س�ن�ن م�م�وف�ی�ت�ش 
وكرار علي بري وفھد كریم وعل�ي ب�ھ�ج�ت 
ومصطفى حسین وھمام طارق وأحم�د إی�اد 
وأحمد عبد األمیر وعلي ی�وس�ف و ص�ال�ح 
سدیر لخط الوسط، وأمجد راضي وح�م�ادي 

 أحمد وعماد محسن لخط الھجوم".

ر وا ا  رديوإ د 

كرة الشباب بالمستوى الثاني ف�ي ق�رع�ة 
 كوااللمبور

 18حدد االتحاد اآلسیوي لكرة القدم ی�وم 
أیار الحالي، موعداً لسح�ب ق�رع�ة ك�أس 
آسیا للشباب التي ستُقام في مقر االت�ح�اد 
اآلسیوي باللعبة ب�ال�ع�اص�م�ة ال�م�ال�ی�زی�ة 

م�ن�ت�خ�ب�اً  16كوااللمبور بمشاركة ممثلي 
من شرق وغرب القارة التي ت�أھ�ل�ت م�ن 
التصفیات األولیة التي أقی�م�ت ف�ي ش�ھ�ر 

 تشرین األول الماضي .
ووض��ع االت��ح��اد اآلس��ی��وي ل��ك��رة ال��ق��دم 
منتخب الشباب، بال�م�س�ت�وى ال�ث�ان�ي ف�ي 

ع�ام�اً،  19قرعة بطولة كأس آسیا تح�ت 
التي ستضیّف أندونیسیا النھائ�ی�ات خ�الل 
الفترة من الثامن عشر من شھر تش�ری�ن 

األول، ولغایة الراب�ع م�ن ش�ھ�ر تش�ری�ن 
منتخباً م�ن  16الثاني المقبلین، بمشاركة 

شرق وغرب القارة .وجاء وضع منت�خ�ب 
الشباب لكرة القدم بالمستوى الث�ان�ي ال�ى 
جانب اإلم�ارات وط�اج�ی�ك�س�ت�ان وك�وری�ا 
الجنوبیة بناًء على نتائج النسخة األخی�رة 

ع�ام�اً،  19من بطولة كأس آس�ی�ا ت�ح�ت 
التي أقیمت بالعاصمة البحرینیة ال�م�ن�ام�ة 

، واحت�ل 2016تشرین االول  30-13بین 
فیھ�ا م�ن�ت�خ�ب الش�ب�اب ب�ق�ی�ادة ال�م�درب 
عباس عطیة، بعد خسارت�ھ م�ن ش�ق�ی�ق�ھ 
السعودي ب�ف�ارق رك�الت ال�ت�رج�ی�ح ب�ع�د 
انتھاء الوقت األصلي للمباراة بالتعــــ�ادل 

) ض���م���ن م���ن���افس���ات دور رب���ع 2-2( 
 النھائي .

وضّم المستوى األول منتخبات اندونیسی�ا 
ال��ب��ل��د ال��م��ن��ظّ��م، والس��ع��ودی��ة وال��ی��اب��ان 
وفیتنام. فیما جاءت من�ت�خ�ب�ات اس�ت�رال�ی�ا 
وق��ط��ر والص��ی��ن وت��ای��الن��د ب��ال��م��س��ت��وى 
الثالث. وأوقعت منتخبات األردن ومالیزیا 
وأندونیسیا وتایوان وك�وری�ا الش�م�ال�ی�ة، 
بالمستوى ال�راب�ع، ح�ی�ث س�ی�ت�م ت�وزی�ع 
ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ع��ل��ى أرب��ع م��ج��م��وع��ات، 
ت�ت�رأس��ھ�ا م�ن��ت�خ�ب��ات ال��م�س��ت�وى األول، 
وس��ت��ج��ري م��ن��افس��ات ال��دور األول م��ن 
البطول�ة ب�ط�ری�ق�ة ال�دوري ال�م�ج�ّزأ م�ن 
مرحلة واحدة، ویتأھل األول والثاني م�ن 

 كل مجموعة الى دور ربع النھائي .
وی��ل��ع��ب ف��ي دور رب��ع ال��ن��ھ��ائ��ي أول 
المجموعة األولى مع ث�ان�ي ال�م�ج�م�وع�ة 
الثانیة، فیما یلتقي أول المجموعة الثانی�ة 
مع ثاني المجموعة األولى، ویواج�ھ أول 
المجموعة الثالثة مع ث�ان�ي ال�م�ج�م�وع�ة 
الرابعة، في حین یلعب أول ال�م�ج�م�وع�ة 
الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة، ح�ی�ث 
سیتأھل الفائزون الى دور نصف النھ�ائ�ي 
وبعد ذلك الى المباراة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة ل�ت�ح�دی�د 
البطل ووصیفھ، وس�ی�ش�ارك أول أرب�ع�ة 

  2019منتخبات بالبطولة في كأس العالم 
ویشارك بالنھائیات المنتخبات ال�م�ت�أھ�ل�ة 
من التصفیات االولیة الى ج�ان�ب ال�ع�راق 
ك��ل م��ن االم��ارات والص��ی��ن وك��وری��ا 
الجنوبیة وأندونیسیا والیابان وأس�ت�رال�ی�ا 
والسعودیة واألردن وقطر وطاجیك�س�ت�ان 
وف��ی��ت��ن��ام وت��ای��الن��د وك��وری��ا الش��م��ال��ی��ة 

 وتایوان ومالیزیا .

االنتقادات األلمانیة تنھال على أوزیل وغوندوغان نجما منتخب 
 المانشافت.

انتقد راینھارد غریندل رئیس االتحاد األلماني ل�ك�رة ال�ق�دم ك�ال 
من مس�ع�ود أوزی�ل وإی�ل�ك�اي غ�ون�دوغ�ان الع�ب�ي ال�م�ن�ت�خ�ب 
األلماني، بسبب لقائھما المثیر للجدل مع الرئیس التركي رج�ب 
طیب أردوغان في ال�ع�اص�م�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة ل�ن�دن، وذل�ك ق�ب�ل 
 االنتخاباِت الرئاسیة التركیة المقررِة في حزیران/یونیو المقبل.

وقال غریندل إن ال�الع�ب�ی�ن "س�م�ح�ا ل�ن�ف�س�ی�ھ�م�ا ب�أن یس�اء 
 استغاللھما" لصالح حملة أردوغان االنتخابیة.

وقال أولیفر بیرھوف مدیر ال�م�ن�ت�خ�ب األل�م�ان�ي إن م�ن�اقش�ات 
ستجرى مع الالعبین االثنین بشأن ھذا الل�ق�اء، ع�ل�م�ا ب�أن�ھ�م�ا 
مرشحان بقوة لیكونا ضمن القائمة األولیة للمن�ت�خ�ب األل�م�ان�ي 
التي سیعلن عنھا المدیر الفن�ي ی�واك�ی�م ل�وف ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي 

 الموندیال والدفاع ِ عن اللقب.

 ح ا وري امي از

أعلن نادي باریس سان جیرم�ان ال�ف�رنس�ي، 
تعی�ی�ن األل�م�ان�ي ت�وم�اس ت�وخ�ی�ل ال�م�درب 
السابق لنادي بوروسیا دورتموند األل�م�ان�ي، 

 مدیراً للفریق خلفاً لإلسباني أوناي إیمري.
وأعرب سان جیرمان ال�م�م�ل�وك م�ن ش�رك�ة 
قطر لالستثمارات الریاضی�ة، ف�ي ب�ی�ان ع�ن 
"سعادتھ بإعالن تعیین توماس ت�وخ�ی�ل ف�ي 
م�ن�ص��ب م�درب ال�ف�ری��ق"، مش�ی��راً إل�ى أن 
األلماني "وقع عق�داً ل�ع�ام�ی�ن" م�ع ال�ن�ادي 
الذي أحرز ھذا الموسم لقب الدوري المح�ل�ي 
للمرة الخامسة في المواسم الست�ة األخ�ی�رة، 
وأضاف إل�ی�ھ ل�ق�ب�ي ك�أس ال�راب�ط�ة وك�أس 

 فرنسا.
وأوضح النادي الفرنسي أن ت�وخ�ی�ل ال�ب�ال�غ 

عاماً، سیبدأ مھامھ "ف�ي م�ط�ل�ع ت�م�وز/ 44
یولیو"، مع بدء ال�ف�ری�ق ت�م�اری�ن�ھ األول�ی�ة 

 تحضیراً للموسم المقبل.
ونقل بیان النادي عن توخیل ق�ول�ھ "ب�ك�ث�ی�ر 
من الفرح والفخر والطموح، أنض�م إل�ى ن�اد 
كبیر في كرة القدم العالمیة ھو ب�اری�س س�ان 
جیرمان"، مضیفاً "أتطلع ق�دم�اً ل�ل�ع�م�ل م�ع 

الالعبین الكبار الذین ی�ع�دون م�ن األفض�ل" 
 عالمیاً.

أضاف "بالتعاون مع جھازي الفني، سن�ق�وم 
بكل ما یمكن لمساعدة الفریق ل�ل�وص�ول إل�ى 
أعلى مستوى عالمي. ثمة إمكانیة استثنائ�ی�ة 
في باریس، وھو التحدي األك�ث�ر إث�ارة ال�ذي 
أواجھھ، أنتظر بفارغ الصبر أیضاً استكشاف 
ملع�ب "ب�ارك دي ب�ران�س" ال�ت�اب�ع ل�ن�ادي 

 العاصمة.
 

واعتبر رئیس ال�ن�ادي ن�اص�ر ال�خ�ل�ی�ف�ي أن 
توخیل ھو من "المدربین األوروبیین األك�ث�ر 
تنافسیة على المستوى ال�ع�ال�ي ف�ي األع�وام 
األخیرة"، وإن "شخصیتھ الطموحة، ومیل�ھ 
المؤكد تجاه اللعب المرتكز على ال�دف�ع ق�دم�اً 
وقوة شخصیتھ، یتالقون مع األس�ل�وب ال�ذي 
 لطالما رغبنا بمنحھ لباریس سان جیرمان".

وأكد سان جیرمان بھ�ذا االع�الن، ال�ت�ق�اری�ر 
الصحافیة التي انتشرت عل�ى ن�ط�اق واس�ع، 
وال��ت��ي أش��ارت إل��ى أن ال��م��درب ال��ذي ق��اد 
دورتموند إلى لقب كأس ألمانیا ف�ي ال�م�وس�م 

الماضي، سیخلف إیمري في س�ان ج�ی�رم�ان 
 الموسم المقبل.

وكان ب�وروس�ی�ا دورت�م�ون�د ق�د ت�خ�ل�ى ع�ن 
خدمات توخیل في نھایة ال�م�وس�م ال�م�اض�ي، 
على رغم قیادتھ ال�ف�ری�ق إلل�ى إح�راز ك�أس 
أللمانیا. وأتى االفتراق بعد تباین بین�ھ وب�ی�ن 

ی�واك�ی�م -الرئیس ال�ت�ن�ف�ی�ذي ل�ل�ن�ادي ھ�ان�س
 فاتسكھ.

 ر اد ام  أوز ومون
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تخت�زن ال�ذاك�رة ال�ری�اض�ی�ة ل�ل�ن�ج�م الس�ل�وي   

السابق والمدرب رائد عبد ال�ج�ب�ار ال�ع�دی�د م�ن 

المحطات و الذكریات الجمیلة تمیزت بالح�ص�ول 

على بعض االن�ج�ازات ال�ری�اض�ی�ة والش�ھ�ادات  

التدریبیة والتقدیریة على الرغم من ب�روزه ف�ي 

فترة تعد الفترة االص�ع�ب ف�ي ت�اری�خ ال�ری�اض�ة 

العراقیة اال وھي فترة الحصار الذي فرض على 

ال�ع�راق�ی�ة ق�ل�ب�ت  …….  1990العراق بعد عام 

 شریط الذكریات مع  رائد عبد الجبار 

 

احرزت لقب بطولة الدوري الس�ل�وي م�ع ن�ادي 

 الكرخ 

ال�م�درب ال�ق�دی�ر ال�م��رح�وم غ�ازي ط�ال�ب ك��ان 

 صاحب الفضل علي

احترفت التدری�ب ف�ي دول�ة االم�ارات ال�ع�رب�ی�ة 

 واسترالیا 

املك العدید من الشھادات التدریبیة من استرالی�ا 

 واالمارات 

 

 البدایات

كانت البدای�ة م�ن خ�الل ال�ب�ط�والت ال�م�درس�ی�ة  

حیث مثلت مدرستي الثانویة الشاملة في منطق�ة 

الرصافة / شارع فلسطین ومن ثم مث�ل�ت ف�ری�ق 

تربیة بغداد ال�رص�اف�ة وب�ع�دھ�ا نص�ح�ن�ي اخ�ي 

العب كرة الطائرة ھادي عبد الكری�م ب�أن انض�م 

الى احد االندیة من اجل صقل مواھبي وب�ال�ف�ع�ل 

تم ذلك من خالل ناشئة نادي الشب�اب ال�ری�اض�ي 

ت��ح��ت ق��ی��ادة ال��م��درب  1987وك��ان ذل��ك ع��ام 

الس�ل��وي س��ع�د م�ح��س�ن ال�ذي ط�ور ق�اب��ل�ی��ات��ي 

 السلویة 

 

 مع الطلبة 

انتقلت الى ن�ادي ال�ط�ل�ب�ة ل�ل�ع�ب ف�ي ص�ف�وف  

شباب النادي تحت ق�ی�ادة ال�م�درب ع�ب�د االم�ی�ر 

وك�ان م�ع�ي  1989الملقب بعبدو وكان ذلك عام 

مجموعة ممیزة من الالعبین من بین�ھ�م م�ح�م�د 

ھادي وفراس حسن وشاركنا في بط�ول�ة ان�دی�ة 

العراق للشباب ومن خ�الل ال�م�س�ت�وى ال�م�م�ی�ز 

الذي قدمتھ في صفوف الفریق تمت دعوتي الى 

صفوف الفریق االول لنادي الطلبة ت�ح�ت ق�ی�ادة 

ح�ی�ث  1991المدرب القدیر خالد نجم وذلك عام 

شاركت في العدید من المباریات على الرغم م�ن 

صغر عمري وكان الفریق في ذلك ال�وق�ت یض�م 

مجموعة كبیرة من الالعبین ومن بینھم صبح�ي 

فاروق وماجد عدنان وسالم داود ومحمد ج�ب�ار 

واحمد بھجت وفاضل التم�ی�م�ي وم�ح�م�د ھ�ادي 

واستطعنا ان نقدم مستویات ممیزة ف�ي ب�ط�ول�ة 

 دوري الدرجة الممتاز 

 

 مع القوة الجویة 

وبعد اربع مواسم قض�ی�ت�ھ�ا ف�ي ص�ف�وف ن�ادي 

الطلبة السلوي انتقل�ت ل�ل�ع�ب م�ع ف�ری�ق ن�ادي 

ت�ح�ت ق�ی�ادة ال�م�درب  1995القوة الجویة عام 

الكبیر غازي ط�ال�ب وال�ذي ی�ع�ت�ب�ر م�ن اش�ھ�ر 

المدربین السلویین في تلك الفترة وھو ك�ان ف�ي 

نفس الوقت مدربا للمنتخب الوطني ھذا المدرب 

ھو صاحب الفضل الكبیر علي من خالل ت�ط�وی�ر 

مستواي وقابل�ی�ات�ي الس�ل�وی�ة وك�ان م�ع�ي ف�ي 

صفوف الفریق عددا كبی�را م�ن ال�ن�ج�وم ال�ذی�ن 

كانوا یمثلون العمود الفقري للمنت�خ�ب ال�وط�ن�ي 

العراقي ومن بینھم مازن اسماعیل ومھند جب�ار 

ورعد شمخي وسنان عبد الرزاق وعلي حس�ی�ن 

وستار ھ�اش�م وم�ج�ی�د ح�م�ی�د وج�اس�م ص�ح�ن 

وعباس قاسم ومحمد عبد ال�رح�ی�م ال�ذي ی�ل�ق�ب 

بمیمو واستطعنا م�ن ال�ح�ص�ول ع�ل�ى ال�م�رك�ز 

الثاني في بط�ول�ة ال�دوري  ع�ل�م�ا ان ال�ف�ری�ق 

استطاع ان یحق�ق ال�ل�ق�ب ال�ل�ق�ب م�ن دون اي 

ح�ی�ث ت�ف�وق 1994خسارة في الموسم الساب�ق 

الفریق على اعرق الفرق ومنھا ن�ادي الش�رط�ة 

الذي كان یلعب لھ مجموعة قویة من ال�الع�ب�ی�ن 

من بینھم قائد المنتخب العراقي ع�ب�اس خض�ی�ر 

ومحمد ناظم وم�ن�ع�م ع�ب�د ال�واح�د وراف�د ع�ب�د 

 الحسین 

استط�اع ال�ف�ری�ق ان ی�ح�ت�ل  1996وفي موسم 

المركز الثاني تحت قیادة المدرب غ�ازي ط�ال�ب 

كانت المنافسة شدیدة بین فرق ال�م�ق�دم�ة وھ�ي 

الشرطة والكرخ  والنفط والموصل وكذلك ن�ادي 

واحد حزیران ممثل محافظة كركوك والذي ك�ان 

یضم في صفوفھ الالعب الممیز ماجد المن�ص�ور 

والالعب فاضل عمر في ھ�ذا ال�م�وس�م ت�ع�رض 

عددا من العبي فریقي القوة الجویة ل�ال�ص�اب�ات 

ومن بینھم الالعب رعد شمخي وكذلك اح�ت�راف 

الالعب علي حسین  في لبنان االمر الذي ابع�دن�ا 

 عن احتالل المركز االول

 

 مع الكرخ 

تم حل ال�ف�ری�ق الس�ل�وي ل�ل�ق�وة  1997في عام 

الجویة  وانتقلت مجموعة كبیرة م�ن ال�الع�ب�ی�ن 

لتمثیل فریق الدفاع الجوي ومن ب�ی�ن�ھ�م م�ی�م�و 

ومازن اس�م�اع�ی�ل وم�ھ�ن�د ج�ب�ار ت�ح�ت ق�ی�ادة 

المدرب السلوي حمزة عبید اما المدرب  الق�دی�ر 

غازي ط�ال�ب ف�ق�د اش�رف ع�ل�ى ت�دری�ب ن�ادي 

الكرخ وانتقلت انا وزمیلي س�ن�ان ع�ب�د ال�رزاق 

الى صفوف ھذا الفریق العریق والذي یعتبر من 

اعرق الفرق السلویة حیث كان یضم عددا كبیرا 

من النجوم ومن بینھم خالد یحیى ومھن�د س�ت�ار 

وسلیم رزوقي وصھیب وموفق ج�ب�ار وم�ح�م�د 

فاضل ومحمد مجید وعبد الوھاب ی�ون�س وزی�د 

شاكر ھذه المجموعة من الالعب�ی�ن اس�ت�ط�اع�ت 

ان تحرز لقب ب�ط�ول�ة ال�دوري ال�م�م�ت�از ح�ی�ث 

قدمنا مستوى ممیز اھ�ل�ن�ا ل�ل�ف�وز ع�ل�ى اع�رق 

ال��ف��رق م��ن ب��ی��ن��ھ��ا الش��رط��ة 

والدفاع الجوي والطلبة الذي ضم ف�ي ص�ف�وف�ھ 

عددا من الالعبین البارزین امثال نص�ی�ر اح�م�د 

 وحارث مبشر ومجید حمید وصالح الحجي 

 

 بطولة فراس العجلوني الدولیة

بعد احرازنا لقب الدوري وجھت الینا دعوة م�ن 

ق��ب��ل االت��ح��اد االردن��ي ل��ك��رة الس��ل��ة ل��غ��رض 

 المشاركة في بطولة

الشھید فراس الع�ج�ل�ون�ي ال�دول�ی�ة واس�ت�ط�ع�ن�ا 

الفوز على بطل االردن النادي االھلي الذي ك�ان 

یضم في صفوفھ بعض العبي المنتخب االردن�ي 

امثال ناصر بسام وزید الخص واش�رف س�م�ارة 

وكان یقودھم احد ال�م�درب�ی�ن االم�ری�ك�ان وب�ع�د 

فوزنا بالبطولة ونظرا للمس�ت�وى ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي 

قدمناه تم تمدید الدعوة لنا للعب ضد ال�م�ن�ت�خ�ب 

االردني لكرة السلة في مباراتین ودی�ت�ی�ن ح�ی�ث 

كان منتخب االردن یستعد الى احدى ال�ب�ط�والت 

 الدولیة  

 

استطاع فری�ق�ي ن�ادي ال�ك�رخ  1998في موسم 

من تحقیق االمركز الثاني بعد ان�ت�ق�ال ع�ددا م�ن 

الالعبین ومنھم صھیب ومحمد ف�اض�ل وم�ظ�ف�ر 

جبار الى صفوف نادي الطلب�ة وق�د انض�م ع�دد 

اخر لصفوف فریق الك�رخ وم�ن ب�ی�ن�ھ�م م�ج�ی�د 

حمید وح�ارث م�ب�ش�ر وع�ب�اس حس�ن وح�ی�در 

 ھشام ومحمد علي وعبدو السوري 

 

 مع الحدود 

ان�ت�ق�ل�ت ال�ى ص�ف�وف ن�ادي  1999في موس�م 

الحدود تحت قیادة المدرب الكبیر غ�ازي ط�ال�ب 

وقد مثل الف�ری�ق ع�ددا م�ن ال�الع�ب�ی�ن الش�ب�اب 

ومنھم  طالل كاطع وعباس قاسم ومحم�د ع�ل�ي 

وعمر ابو داھش واح�م�د ح�م�ی�د وع�ب�د ال�م�ل�ك 

وعبد الرحمن  وم�ھ�دي ب�االض�اف�ة ال�ى وج�ود 

عناصر الخبرة ومنھم قائد الفریق نعمة ف�رح�ان  

واعتذر اذا كن�ت ق�د نس�ی�ت اح�د االس�م�اء وق�د 

استطاع الفریق م�ن ت�ق�دی�م مس�ت�وى ج�ی�د ج�دا 

مكننا من ان نكون ضمن الفرق االرب�ع�ة االول�ى 

وبقیت مع الحدود لمدة ثالث مواسم ف�ي ج�م�ی�ع 

تلك المواسم كان فریق الحدود یخرج مجم�وع�ة 

من الالعبین الشباب الذین سرعان م�ای�ن�ت�ق�ل�ون 

 الى صفوف الفرق الكبیرة

 

 مع المنتخب الوطني

تم استدعائي مع مجموع�ة م�ن  1999في العام 

الالعبین الى صفوف المنتخب الوطني ال�ع�راق�ي 

تحت اش�راف ال�م�درب غ�ازي ط�ال�ب ف�ي ت�ل�ك 

الفترة كانت مشاركات الف�ری�ق ال�ع�راق�ي ق�ل�ی�ل�ة 

ومق�ت�ص�رة ع�ل�ى ال�ل�ع�ب ف�ي االردن م�م�ا اث�ر 

بالسل�ب ع�ل�ى ان�خ�ف�اض مس�ت�وى ك�رة الس�ل�ة 

العراقیة بشك�ل ع�ام وھ�ذا االن�خ�ف�اض ب�دأ م�ع 

بدایة الحصار ال�ذي ف�رض ع�ل�ى ال�ع�راق ع�ام 

1990   

 

 االعتزال والتدریب

بعد رحلة ام�ت�دت  2001اعتزلت كرة السلة عام 

حوالي ارب�ع�ة عش�ر ع�ام�ا ك�ل ھ�ذه الس�ن�وات 

جعلتني احمل خبرة سلویة مكنتني م�ن ال�دخ�ول 

الى عالم التدریب حیث كانت ال�ب�دای�ة م�ع ن�ادي 

الصقر العربي ( الوالء حالیا ) فقد اشرفت عل�ى 

تدریب الفریق االول ومن ثم احت�رف�ت ال�ت�دری�ب 

في االردن واشرفت عل�ى ت�دری�ب ال�ف�رق االول 

لكرة السلة في نادي المستقبل/ ع�م�ان وم�ن ث�م 

 ھاجرت الى استرالیا

 

 في بالد الكنغارو

 2004بدأت مسیرتي التدریبیة في استرالیا عام 

 Wild Catsحیث اشرفت على تدریب فری�ق 

في  سدني وشاركنا في دوري والیة نیو س�اوث 

عاما واس�ت�ط�ع�ت م�ن ان�ق�ل  22ویلز تحت سن 

الف�ری�ق ال�ى ص�ف�وف ال�درج�ة االول�ى ب�ع�د ان 

احرزنا المركز االول في مجموعتنا االم�ر ال�ذي 

مكننا من التأھ�ل وال�ل�ع�ب ف�ي ب�ط�ول�ة ال�درج�ة 

االولى  وع�م�ل�ت م�ع ھ�ذا ال�ف�ری�ق ل�غ�ای�ة ع�ام 

ف�ي ال�ت�دری�ب واالش�راف ح�ی�ث ع�م�ل�ن�ا  2008

العدی�د م�ن ال�م�ع�س�ك�رات ال�ت�دری�ب�ی�ة م�ن اج�ل 

اكتشاف المواھب وكذلك  اشرفت ع�ل�ى ت�دری�ب 

ف��ي س�دن��ي  St Joseph ’s Gollegeف�ری�ق  

ح�ی�ث  2011وبقیت مع ھذا الفریق ح�ت�ى ع�ام 

 استطعنا ان نحقق المركز االول في ھذه السنة 

 

 االحتراف في االمارات

انتقل�ت الح�ت�راف ال�ت�دری�ب ف�ي  2011في عام 

دولة االمارات العربیة من اج�ل االش�راف ع�ل�ى 

تدریب فریق بني یاس الذي ش�ارك ف�ي ب�ط�ول�ة 

االندیة العربیة بكرة السلة و ال�ت�ي اق�ی�م�ت ف�ي 

مدینة ابو ظبي وشارك فیھ�ا ع�ددا م�ن االن�دی�ة 

ال��ع��رب��ی��ة وم��ن��ھ��ا ال��ك��رخ ال��ع��راق��ي والش��ارق��ة 

االماراتي والنادي الریاض�ي م�ن ل�ب�ن�ان ون�ادي 

ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ی��ق��ی��ة م��ن االردن وف��ری��ق س��ال 

المغربي باالضافة الى فریق من مصر واخر من 

الجزائر في ھذه ال�ب�ط�ول�ة ك�ان م�درب ال�ف�ری�ق 

االول ھو المدرب المحت�رف ال�م�ص�ري ش�ری�ف 

عزمي وكنت انا المدرب الثاني معھ بعد ان�ت�ھ�اء 

البطولة اشرفت على ف�ری�ق ال�ن�ادي ت�ح�ت س�ن 

تسعة عشر ع�ام�ا ح�ی�ث ك�ان ھ�ذا ال�ف�ری�ق ق�د 

تأسس حدیثا واستطعنا من تحقیق ال�ف�وز ع�ل�ى 

 فرق لھا باع طویل في المنافسات 

 

 الدورات التدریبیة 

دخلت في دورات تدریبیة عدیدة كانت اولھا ف�ي 

اش�ت�رك�ت ف�ي   2004وفي ع�ام   2001عمان 

الدورة التدربیة للمدربین باشراف ات�ح�اد غ�رب 

حص�ل�ت ع�ل�ى  2008اسیا في عمان وفي ع�ام 

شھادة المدربین االسترالی�ی�ن ل�ك�رة الس�ل�ة م�ن 

الجمعیة ال�وط�ن�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة ل�ك�رة الس�ل�ة و 

حصلت على شھادة المدربین المحترف�ی�ن ب�ك�رة 

 , 2013 , 2012السلة في االم�ارات ل�الع�وام  

2014 , 2015 

……………………... 

 التحصیل الدراسي 

حصلت على شھادة البكال�وری�وس ف�ي ال�م�ی�دی�ا 

من جامعة بغداد وحص�ل�ت ایض�ا ع�ل�ى ش�ھ�ادة 

 Londonالماجستیر ف�ي ال�م�ی�دی�ا ایض�ا م�ن 

Film School  وك��ذل��ك حص��ل��ت ع��ل��ى ب��ع��ض

 الشھادات من استرالیا ومنھا

Certif icate VI In Community 

Service, Life Style and Leisure 

Leadership Certificate 

في دبي حصلت علي ب�ع�ض الش�ھ�ادات وم�ن�ھ�ا 

S h o r t  F i l m  C e r t i f i c a t e   , 

Leadership Certificate  

انا عضو في اتحاد الصحافة الریاضي ال�ع�ال�م�ي  

ودخلت موسوعة غینیس لالرقام القیاسیة حی�ث 

عملت مدیرا لمشروع حمامة الس�الم ال�ع�م�الق�ة 

 في دبي

  ء  ا اي ا وارب را  ار
            

رافق قاسم  
 سیدني العقابي
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