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  سیدني، لورانس ماتشادو :لورانس ماتشادو :
  Lawrence Machado, Fairfield Advance 

 

بعد عامین من وصولھ الى أسترالیا مع عائلتھ فراراً من الحرب التي م�زق�ت وط�ن�ھ ال�ع�راق،   
عاما حل�م�ھ ل�ی�م�ث�ل وط�ن�ھ ال�ث�ان�ي اس�ت�رال�ی�ا ف�ي  16حقق الفتى نور حنطیة، البالغ من العمر 

، خ�الل ك�اس 15-1مھرجان كره القدم من أجل األمل الذي یقام في روسیا ف�ي ت�م�وز/ ی�ول�ی�و 
بلدا یتبارون في لعبة كرة ال�ق�دم ھ�دف�اً  30العالم، ھذا المھرجان الذي یجمع بین شباب أكثر من 

 .لتطویر امكاناتھم ولتعلم مھارات اخرى وتبادل القیم الثقافیة بطریقھ فریدة من نوعھا
) ث�م ان�ظ�م - Fairfield Height schoolلعب نور في فریق مدرستھ (فیرفیلد ھاي س�ك�ول 

 . 2016(لنادي كرة القدم المتحد) عندما بدأ بالدراسة في سیدني عام 
وبعد مرور ستھ أشھر تم اخیاره كافضل العب مع ثالثة اخرین، فتاتین وف�ت�ى اخ�ر وم�ن ن�واد 
مختلفة،  لیتم ارسالھم قبل ایام من قبل (الفیفا) الى روسیا للمشارك�ة ول�ت�م�ث�ی�ل اس�ت�رال�ی�ا ف�ي 
بطولة فرق الناشئین ضمن فریق استرالیا (سوكر اكادیمي براماتا) ولتكون ھذه المش�ارك�ة ف�ي 

  اول بطولة دولیة الخطوة األولى لما یأمل الفتى نور حنطیة، ان تكون بدایة ألحترافھ كرة القدم
یقول نور (لقد تحقق حلمي لحضور بطولة العالم لكرة القدم في روسیا بعد ان كنت امارس لعبة 
القدم في العراق وتركیا حیث استقرت عائلتي قبل ھجرتي ألسترالیا، وانا م�ت�ح�م�س ل�ل�ع�ب ف�ي 

 فریق استرالیا وألحقق املي ألصبح العب محترف). 
وقالت الناطقة باسم النادي المتحد السیدة ناتاشا ھیل، لقد تمكن نور من التغلب على ما واج�ھ�ھ 
من المصاعب منذ وصولھ استرالیا بمساعدة أسرتھ واقرانھ ومعلمیھ وبرنامج نادي كرة ال�ق�دم 
المتحد، حیث اظھر التزامـًا واستعداًدا للتعلم وتطویر قدراتھ كالعب ك�رة ق�دم وم�درب ل�ل�ط�ل�ب�ة 

 . األصغر سنـًا وقائًدا لفریقھ في نفس الوقت
وعلقت ایضا ان شغفھ بریاضة كرة القدم ومھاراتھ المتمیزة في اللع�ب زادت م�ن ث�ق�ت�ھ 

 بنفسھ ومكنتھ من ان یكون مدرب لفریقھ ونموذج ألقرانھ من الشباب.

 اب اا ا (مر) 
اا    

ر ر ا ي  ب دا 

في ابداع عراقي جدید .. تمكن طبیب من اھالي مدینة البصرة م�ن  
انجاز كتاب یعنى بطب االطفال حصل على اشادة عالمیة م�ن اب�رز 
اطباء العالم على مس�ت�وى "ب�روفس�ور"، إذا أوص�وا ب�اع�ت�م�اده 

وكتب الطب�ی�ب ال�ع�راق�ي  .كـ"مصدر رسمي" في ابرز كلیات الطب
"انور قیس"، عبر صفحتھ على الفیس بوك، "بفض�ل هللا ت�ع�ال�ى 
تحقق الحلم .. الیوم وبعد أربع سنواٍت من العمل ت�م اإلع�الن ع�ن 

من قب�ل إح�دى أع�رق دور ال�ن�ش�ر  (Essential Clinical Skills in Pediatrics) نشر كتابي في طب األطفال
   :واضاف قیس أنھ "وبعد االطالع على مسودة الكتاب، أشاد بھ نخبة من ألمع أساتذة طب االطفال في العالم مثل  ."العالمیة (سبرنجر)

 "البروفسور ستابلتون رئیس قسم االطفال في جامعة واشنطن والمصنف ضمن افضل أطباء الوالیات المتحدة حیث وصف الكتاب بـ "أنھ جوھرة -
حیث إستحسنھ واوصى بھ "بقوة" كمصدر "أس�اس�ي" ل�دارس�ي  المملكة المتحدة طبیب في 140والمصنف ضمن أفضل  البروفسور ھامش واالس من جامعة أدنبره -

 .طب االطفال
 وأح�د م�ؤل�ف�ي ال�ك�ت�اب ال�م�ن�ھ�ج�ي (MRCPCH) الدكتور ول كارول رئیس االمتحان النظري لعضویة الكلیة الملكیة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة ل�ط�ب األط�ف�ال وص�ح�ة ال�ط�ف�ل -

"Illustrated Textbook of Pediatrics 5th ed" حیث قال عنھ بأنھ "مكان صلب" لبدء دراسة طب االطفال. 
واشار الطب�ی�ب ال�ع�راق�ي ال�ى أن   .""البروفسور فریدمان المؤلف المعروف واستاذ طب االطفال في جامعة تورونتو في كندا حیث وصفھ بأنھ "خارطة طریق شاملة -

او رؤس�اء ألقس�ام  ض�اء"من قام بتقدیم الكتاب ومراجعتھ مجموعة من أطباء األطفال حول العالم جمیعھم من مؤلفي كتب طب األطفال المنھجیة المعروفة ومعظمھم أع
 (اوكسفورد، أدنبره، بنسلفینیا، واشنطن، إلینوي، تورونتو، ملبرون، فلورنس، بارما...وغیرھا)  :طب األطفال في جامعات رصینة مثل

ح�دة وال�ح�م�د � ك�ان ل�م�ت�وقبل االعالن عن نشر الكتاب قامت دار النشر بعرض المسودة على مجموعة من األطباء وطلبة كلّیات الطب في المملكة المتحدة والوالی�ات ا
واعرب ق�ی�س ع�ن ام�ن�ی�ت�ھ ب�أن  .التفاعل اكثر من رائع فقد أبدى اغلبھم الرغبة في شرائھ بل وطالب بعضھم بأن یكون الكتاب المنھجي للمھارات السریریة في كلّیاتِھم

 .""یعكس ھذا الكتاب جانباً مشرقاً عن بلدنا الحبیب وأن یحقق الھدف المرجو منھ بأن یكون مصدراً معتمداً في جمیع انحاء العالم

 استرالیا -كامل الكاظمي / ملبورن  العراقیة،
مؤسسة الحوار االنساني في استرالی�ا ن�دوة  اقامت 

خاصة بالصحة النفسیة للعائلة تضمنت ورشة عم�ل 
بــتـنــظــیــم مــــــــــع منظــمــة ھایـــد سبــ�ـ�ایـ�ـ�س 

)headspace (  الم�ت�خ�ص�ص�ة ف�ي م�ج�ال الص�ح�ة
 Arabic(  النفسیة للعائلة ومنظمة عرب�ك وی�ل�ف�ار

Welfar التي تعنى بالبیئة العائلیة وذلك من أج�ل (
خلق اجواء افضل وتعایش أمثل لتقلیل الفج�وة ب�ی�ن 
االباء واالبناء ودرء الم�ش�اك�ل ال�ن�اج�م�ة ع�ن ع�دم 
معرفة ما یفكر بھ االب�ن�اء وم�ع�ان�ات�ھ�م ف�ي ب�دای�ات 

 حیاتھم وفي مرحلة المراھقة.

جدیر ذكره ان ال�ن�دوة ال�ت�ي اس�ت�غ�رق�ت س�اع�ت�ی�ن  
ونصف الساعة شرعت عند الساعة السابعة مس�اء 

حاضر فیھا كل من المختصین  2018-6-20االبعاء 
االستاذة جیس�ی�ن�ت�ا ف�ی�ن�ك�ت�س�ا واالس�ت�اذ راش�د م�ع 
المترجمة ج�وزی�ان�ا ال�ت�ي ت�ع�ھ�دت ب�ال�ت�رج�م�ة م�ن 
االنكلیزیة الى العربیة وبالعكس فیما بین الم�ح�اض�ر 
والحاضرین حیث تخلل الندوة ورشة عمل اظ�ھ�رت 
اھ�م�ی�ة ال�ن��دوة ل�ل�ت�ع��رف ع�ل�ى أھ��م االس�س ال�ت��ي 

 یحتاجھا االباء لفھم افكار االبناء.
ھذا وقد تداخل الحضور الذي ابدى تقدیره للج�ھ�ود  

الكبیرة التي بذلت في البحث والتقدی�م خ�اص�ة وان�ھ 

جاء عبر عرض السالیدات التي اظھرت اھم الس�ب�ل 
 وطرق التفاھم المومى الیھا خالل الطرح.

الندوة خصصت للرجال االباء وستكون ھناك ن�دوة  
مماثلة للنساء االمھات مساء االربعــــ�ـ�ـ�اء ال�م�ق�ب�ل 

في مؤسسة ال�ح�وار االنس�ان�ي ف�ي  27-06-2018
 استرالیا على العنوان التالي:

 196 Settlement RD Thomastown 
VIC 3074 

سینشر التسجیل الكامل للندوة على ق�ن�اة ی�وت�ی�وب  
المؤسسة الحقاً الفادة منھ من ق�ب�ل ال�ج�االی�ات ف�ي 

 استرالیا.

 ا ا ، موة  ون اة

 بریشة رسام جریدة العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي / سیدني
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وا قصص قصيرة جدًا                         أم        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   / بغدادنھار حسب هللا  

 أنا وتشیخوف  
كلما أزدادت ثقافة المرء، أزداد بؤسھ وشق�اؤه) ق�ال ھ�ذه ال�ح�ك�م�ة (  ) 1( 

االدیب الروسي انطون تشیخ�وف، ل�ی�رس�م ل�ن�ا خ�ارط�ة ال�ك�ون ال�ق�روي 

والقائمین علیھ من االمیین والجھلة، ولیعلمنا التسل�ح ب�ال�ج�وع وال�ب�ؤس 

 ..والشقاء لتحریر الثقافة المكبلة

 

لم یكن تشیخوف أدیباً فحسب؛ وإنما كان عاطفیاً مت�دف�ق ال�م�ش�اع�ر،  ) 2( 

عمل على دعم الحب وتعظیمھ قائالً (إذا كان في وس�ع�ك ان ت�ح�ب، ف�ف�ي 

وسعك ان تفعل أي شي) قالھا وھو یعي جیداً ان عقولنا عاجزة تماماً وان 

 .قلوبنا لیست إال صخرة سوداء

          ح ا 
 

 بقلـم: حسـن نصـراوي       

ا  ( ) ب ا  اءة 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 محمد األحمد/ العراق / دیالى

من أصعب القرارات التي یتخذھا ھواة الثرید ھي الدایت, وألن الھوای�ات وج�دت ل�ك�ي 
تروح عن النفس وتذھب بالوقت المسمى فارغ الى ما فیھ متعة فی�م�ا ل�و ك�ان ال�وق�ت 
المخصص للفائدة كامل الدسم, یبدوا جلیا ان ھنالك فرق ما بی�ن االق�دام ع�ل�ى ال�دای�ت 
بشكل یمثل قرارا فردیا نابع من ارادة الخالص من الوزن ال�زائ�د الس�ب�اب ص�ح�ی�ة او 
جمالیة, وبین قرار دایت لیس مبني اال على الرغبة في ال�ت�ج�رب�ة, وب�ال�ط�ب�ع ان ق�رار 
التجربة قد الیصمد طویال امام مغریات الھوایة فلیس م�ن داف�ع ق�وي ب�ال�درج�ة ال�ت�ي 
یمنح صاحب القرار الدفع المناسب الستمرار سیر عجلة العمل�ی�ة ال�ت�ي تس�م�ى دای�ت, 
ومن ناحیة اخرى ان الدایت لیس الزامیا لو كان الشخص یقوى على مزاولتھ ف�ي ك�ل 
مرة یقرر فیھا حاجتھ الیھ, اال انھ الزامي حین القرار, وھنا یقف عند مفترق ط�ری�ق�ی�ن 
اما او, وألجل ان یكون الجواب المساند للقرار مساندا فعال, یمكن ل�ل�ش�خ�ص ال�م�ت�ج�ھ 
للدایت ان یكتفي بالتجربة قرار, فالتجربة وحدھا كفیلة بأن ت�ك�ون ق�رار ت�ج�اه مس�رح 
جریمة الثرید, من باب اولى ان تكون واال ما العبث الذي ی�ع�ی�ش�ھ ی�رى زی�ادة ال�وزن 
تلعب باعصابھ تارة على الصعید الجمالي او الصحي وتارة اخرى كت�ح�د ق�ائ�م ب�أن�ھ ال 
یستطیع تغییر حیاتھ, حتى فیما یخص االكل, ما الذي یحدث فعال؟, ھ�ل ی�ت�م�ك�ن م�ح�ب 
قرار الدایت من ان یقرر االستمرار في طلب الحریة من م�رح�ل�ة ال�ال ق�رار, م�ا ال�ذي 
احبط فیھ معنى االرادة ان لم یكن الطعام اللذیذ ھو فعال لیس اكثر من رمز لعدم ال�ق�درة 
على التغییر, لعدم القدرة على اتخاذ القرار مھم�ا ی�ك�ن س�ط�ح�ی�ا, ف�م�ا ال�ذي ی�ح�ت�اج�ھ 
االنسان اكثر لیكون بمعزل عن ذاتھ اكثر من تأكیده االغالل الرمزیة التي ی�ت�ع�ذر ب�ھ�ا, 
اال یعتبر تغییر نوع وكمیة الطعام مجرد وھم استمكن كعقبة امام أي محاولة تفكیر ف�ي 
تقدم وتطویر للذات, لیس ھذا سؤاال بل تأكید على ان مجرد السؤال قد یج�ع�ل ال�ج�واب 
مذال للدرجة التي یشكل عبئ ھذا العجز تجاه لقمة طعام ال تزید وال تنقص من انسان�ی�ة 
أي انسان اال في نظرتھ لنفسھ قبل نظرة االخرین الیھ, ان ما ینفع من الطعام لیس باب�ا 
للنقاش بل ما ھو الوقود الفعلي المراد منھ لھذا الجسد ان یسیر تج�اه ت�ق�دم�ھ ال�ع�ق�ل�ي 
وتطوره الفكري وتنوره الروحي ھو االساس لكل نقاش عن ك�م ون�وع ط�ع�ام, ف�ل�م�اذا 
االستھانة بمفھوم االنسان وبناء وھم من عدم القدرة كبدی�ل ل�ح�واف�ز ال�ت�ق�دم ال�ت�ي ال 
حصر لھا, یكفي ان یكون ترك ھوایة الثرید وحدھا حافز ق�ادر ع�ل�ى ان یص�ح�ح ب�ع�د 
نظرنا الى ما بعد مدى الكرش فوق ال�ح�زام, وان ل�م ی�ك�ف�ي ف�ع�ال ان ت�ك�ون الص�ح�ة 
والجمال الجسدي حافزا قویا, فوحدھا فكرة ان ال نستطیع الوصول الى الوزن الم�ث�ال�ي 
محبطة, وتشعرنا بالتخلف عن كل ما وصل الیھ العلم في تكوین ھذه الص�ورة وت�ح�دی�د 
رقم یظھر في میزان كل شخص یواكب تقدم العلم, بالتالي لیس ھنالك ما یكفي لیدف�ع�ن�ا 
للدایت اكثر من العلم, واكثر من التأكید على قدرتنا باتخاذ القرار, ولو لم تكفي كل ھ�ذه 

 المبررات للدایت, فھذا أسوأ ال قرار اتخذناه بحق جسدنا وإنسانیتنا.

ح ا ك    
  

 
 

 د.سرمد السرمدي

  دد  
 سیدنيمنار حسن / 

 . .إني في عشقك یاسید قلبي قد نّكسُت رایاتي .

 ولطول صدك عني استحَكَمْت فيَّ أناتي.. 

 وماكنت أدري حین وطئَت قلبي 

 ستنھار مدني وكل والیاتي.. 

 . .إني مصابة بك فال أشفى وتلك ھي مأساتي .

 وحبك كسماء تشعل البرق على صدري 

 فتھطل جداول العشق من ُجنُباتي.. 

 جنون حبك یسري في جسدي 

 فیرشح عشقاً من كل مساماتي.. 

 یابعیدي لكنك ملكي معك یھدأ حنیني في محراب زفراتي.. 

 یاجسدي الذي أحن إلى جسده قبل كل نوٍم 

 أمام ثورتك انھارت كل دفاعاتي.. 

 حبك كفكرة جمیلة تقفز بین شفتي عاشٍق 

 ثم تعود لتحمل كل ذراتي.. 

 كلما استیقظُت أنت في قلبي 

 ..وإن غفوُت ففي نھداٍت وھمساتِ 

 یاخلیل الروح قل لي أحبك إني أخلیت لك كل ساحاتي.. 

 قل لي أحبك لیزھر قلبي وتغادرني كل آھاتي.. 

 قلھا التتردد فالذي بقلبي فوق احتماالتي.. 

 حمى عشقك التي تؤطر عقلي قد خطت خارطة نھایاتي.. 

 یالون عدمي أحبك جداً وأعشق فیك كل بدایاتي.. 

 یانقطة ضعفي وقوتي یاریحانة قلبي وأحلى نداءاتي.. 

 فیك الھوى اھتزت خمائلھ وربْت فجبرت كل انكساراتي.. 

 یاناري وجنتي مذھبي ومعتقدي یاقبلتي في صالتي.. 

 یاطھر ھذا الكون ونور شمسھ یاقمر كل الفضاءاِت.. 

 قل لي أحبك لتصبح شھداً كل مراراتي.. 

 قل لي أحبك التتردد فأنت كل سطوري وروایاتي.. 

 قلھا والتدع قلبي بدونھا في حسراِت.. 

 یاملیح الوجھ وفاتن الطرف حبك یسري في كریاتي.. 

 …یاثورة جسدي ودفء روحي معك انتصاراتي

 وبدونك انھزاماتي.. 

 إلیك أشكو مر النوى فكن بلسماً لكل جراحاتي.. 

 قل لي أحبك لیغادرني حزني وترتسم على شفاھي ابتساماتي.. 

 یالرضاب الشھد بین شفتیك وكأنھ غیث الغماماِت.. 

 یالعشٍق یوقد النار في جنباتي.. 

 یحرقني فال یطفئني والیسكب ماءه في جمراتي.. 

 قل لي أحبك في كل حیٍن 

 قلھا مراٍت ومراِت 

 ....قلھا والتتردد كي تنتھي في عشقك مأساتي

یطیُب لي القول؛ اني بقیت مس�ت�م�ت�ع�ا 
اق��ب��ل بش��غ��ف ع��ل��ى م��ح��ت��وى ك��ت��اب 
(التیھ: َعھُد الشاعر) الصادر عن دار 

م، اذ غالبا م�ا 2015"میزوبوتامیا" 
تجعلك اللغة المتكاملة، متلق�ی�ا ل�ت�م�ام 
م��ع��ان��ی��ھ��ا.. ب��ع��د ان ح��اف��ظ ال��م��ؤل��ف 
باقتدار على جزالتھا ومت�ان�ت�ھ�ا ع�ب�ر 
خطابھ المبدع.. منظ�وم�ة م�ن ال�ب�وح 
الص��وف��ي ال��خ��ال��ص ب��م��ح��ب��ة هللا، 
متواصال عبر اسئلة الشعر الحقیق�ی�ة. 
اناشیدھا ھدرت وفق م�دارج ج�دی�دة، 

 عن الوجود تمنح اسرارھا الخفیة. 
 

اسئلة یصعب اجابتھا جعلت الن�ص ال 
یحید عن معناه اال بتأویل واحد یص�ل 
كالخط المستقیم الى غایاتھ ال�ن�ب�ی�ل�ة، 
المتكاملة التعبیر، وبق�ي ك�اش�ف�ا ع�ن 
معانیھ العمیقة.. فلكل "ن�ص" وع�ي 
خارج�ي، یس�ح�ب�ن�ا ل�ن�ع�ی�ش خ�الل�ھ.. 
التجربة الحیاتیة لآلخرین، ون�ت�ف�اع�ل 
م��ع��ھ، بص��ور م��ت��ع��ة ق��راءة ظ��روف 
ال��م��ؤل��ف، وخص��وص��ی��ات��ھ ال��ن��ف��س��ی��ة 
واالجتماعیة وال�ث�ق�اف�ی�ة، ف�ی�ج�ت�ذب�ن�ا 
الوض�وح ال�ى ع�م�ق ال�ن�ص (اخ�ت�ار 

)، وحس�ب 8السیر ف�ي ال�م�ت�اھ�ة ص
تأویل األلماني شالیرماخر: (أن یمل�ك 
الفھم الشامل الدق�ی�ق ألن�واع األل�ف�اظ 
والصور اللغویة، والقدرة على الن�ف�اذ 
إلى الطبیعة البشریة أي الوعي الفني 
والنفسي بذھنیة ال�م�ؤل�ف اإلب�داع�ی�ة 
والوصول لمقاصده من الن�ص، وھ�ذا 
الجانب یعتمد على ضرب من ال�ت�ن�ب�ؤ 

یقوم بھ المف�س�ر، م�ع اط�الع�ھ ع�ل�ى 
ث��ق��اف��ة ال��م��ؤل��ف ، وث��ق��اف��ة عص��ره 
وظ�روف��ھ ال��ث��ق��اف��ی�ة واالج��ت��م��اع��ی��ة). 

) 100تواصل�ت اس�ئ�ل�ة ال�ك�ت�اب ب (
نص ممتد بین اسئلة كونیة، شاملة ال 
تقتصر عل�ى م�ف�ھ�وم دی�ن�ي ق�دی�م او 
حدیث، اسئلة قائمة بحّد ذاتھا ت�ح�اول 
ان تحرك العقل لتكتمل فی�ھ الص�ورة، 
وت��ت��ل��ون ب��ع��ل��وم م��ع��اص��رة، اس��ئ��ل��ة 
م��ت��وازی��ة م��ع ط��روح��ات "م��ن��ظ��ار 
كوبرنیكوس" الكون�ي ال�ذي رفض�ت�ھ 
الكنیسة، وحرض�ت ع�ل�ی�ھ، ح�ی�ث الـ
(ل�غ��وي م��اھ��ر ی��ع��رف اس��رار ال��ل��غ��ة 
بإتقان، وھ�ذا االم�ر اك�ت�س�ب�ھ بس�ب�ب 
عزلتھ، او بسبب نزوعھ للعزلة، فھ�و 
لم یخ�ط�ر ف�ي ذھ�ن�ھ ی�وم�ا ان ك�ان�ت 
عزلتھ سببا او نت�ی�ج�ة، وألن�ھ اب�ت�ع�د 
عن الحدیث الشائع وال�ل�غ�ة ال�ن�ف�ع�ی�ة 
تحولت لغت�ھ ال�ى اص�وات م�ك�ت�وم�ة، 
وان نطق فلیس لكالمھ اتجاه، فحدیثھ 
دائما الى الخالق العظیم الذي ت�ف�رض 
م��ح��ادث��ت��ھ ع��ل��ى األع��زل ان ی��ن��ت��ق��ي 

).. اس��ئ��ل��ة [1]م��ف��ردات��ھ ب��دق��ة ش��دی��دة
تفسیر، فال یعني اال التفسی�ر ال�داع�ي 
الى ح�ل ت�ل�ك ال�رم�وز وت�وض�ی�ح�ھ�ا، 
والب��د م��ن إل��غ��اء دور الس��ؤال، ك��م��ا 
یؤكد (روالن بارت) م�ن ال�ب�ن�ی�وی�ون 
الفرنسیین في مقالتھ المعروفة (موت 
المؤلف) بأن النقد التقلیدي والمن�ھ�ج 
السائد في فھم النص ل�م ی�ھ�ت�م ب�دور 
ال��ق��ارئ، وإن��م��ا وج��ھ ك��ل اھ��ت��م��ام��ھ 
بالمؤلف ودوره في األعمال األدب�ی�ة، 

ولكن البد م�ن إل�غ�اء دور ال�م�ؤل�ف، 
وإعادة والدة القارئ، والبد أن ت�ك�ون 
والدة ال��ق��ارئ ع��ل��ى حس��اب م��وت 
المؤلف.. ال�ك�ت�اب ات�خ�ذ م�ن ال�ن�ص/ 

ق�ال  السؤال/ الصیاغة.. ات�ج�اھ�ا ك�م�ا
ال�ج�اح�ظ: "ال��م�ع�ان�ي م��ط�روح�ة ف��ي 
الطریق یعرف�ھ�ا ال�ع�ج�م�ي وال�ع�رب�ي, 
وال��ح��ض��ري وال���ب��دوي, وال��ق���روي 
والمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن 
وتخیر اللفظ وسھولة المخرج وك�ث�رة 
ال��م��اء, وف��ي ص��ح��ة ال��ط��ب��ع وج��ودة 
السبك فإنما الشع�ر ص�ن�اع�ة وض�رب 
من النسج وجنس م�ن ال�ت�ص�وی�ر".. 

تمنح نفسھا أمام ق�ارئ ع�اب�ر ل�م  فال
یحتكم على لغ�ة ال�ق�راءة ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا 
نّصا یصل ب�ھ ال�ى غ�ای�ات�ھ ال�ك�ب�رى، 
فغالبا ما تعني كلمة ثقافة ب المع�رف�ة 
المتكاملة في اللغة، فكل ن�ص ی�ح�م�ل 
رس��ال��ة ت��ك��ت��ب ب��ل��غ��ة م��ا، ل��ن تص��ل 
متكاملة ما لم یكن م�رس�ل�ھ�ا ال�ع�ارف 
بموسیقاھا وغایتھ�ا ال�دف�ی�ن�ة ل�ت�ص�ل 
ب�ل�ی�غ�ة م�ت�ك�ام�ل�ة ب�ب�الغ�ت�ھ�ا وحس�ن 
سباكتھا. مضامین الكتاب اسئل�ة ع�ن 
النص المعجزة، الذي ال یسمح لنا ان 
نستبدل مفرداتھ، بمفردات اك�ث�ر دق�ة 
منھا، الن م�ؤل�ف�ھ ال�ع�ارف ال�م�ط�ل�ق 
بدقائق اللغة التي ی�ك�ت�ب ب�ھ�ا. ح�ی�ث 
النّص ال�م�ع�ج�زة ف�ق�ی�ھ�اً ال ی�ق�ب�ل اال 
بتأویل واحد، ال یقب�ل اال ال�م�ع�ن�ى اال 
بات�ج�اه واح�د، وال ی�ح�ی�د ع�ن خ�ط�ھ 
المستقیم. یتجل�ى ال�م�ع�ن�ى واح�دا، ال 
یختلف علیھ اث�ن�ان.. ب�م�ع�ن�ى ان ك�ل 

نص یختلف علیھ اثنان لن یكون م�ن 
. ف�اف�ت�راض ك�ل ن�صٌّ  معجزات ال�رّبْ
نبیل الغای�ة ی�ج�م�ع وال ی�ف�رق، ی�ق�دم 
بلسان صادق أم�ی�ن، ف�ع�ل�ھ، واض�ح، 
ودق�����ی�����ق. ف�����اإلع�����ج�����از س�����م�����اهُ 

ان ال  -"الجرج�ان�ي"، وذھ�ب ال�ی�ھ 
تبدل الكلمة بالكلمة، ویب�ق�ى ال�م�ع�ن�ى 
واحد. بل سیكون نّص�اً ب�م�ع�ن�ى آخ�راً 
غ��ی��ر األول، ل��ل��ك��ل��م��ة م��وض��ع ل��ب��ن��ة 
البنیان الم�رص�وص. وج�دت ال�ك�ت�اب 
جم�ی�ال، ب�دی�ع�ا، س�اح�راً؛ "ق�ال: ھ�ل 
اشركت بي، قلت: أجل. حینما سمع�ُت 
اصوات الضحایا ارتفعت تستغیُث ب�َك 

".. 96ص -ولم تجد من لدنَك اصغ�اء
جمرات من اسئلة نحو (عال�ٌم م�ط�ل�ٌق 
ب��م��ف��ردات��ھ، ع��ال��ٌم ب��خ��ل��ق��ِھ، ع��ال��ٌم 
بھویتھ).. سبق ان سماهُ "ن�ی�ت�ش�ھ"، 
في سیاق دعاءه ان كلمة الرب واحدة 
ال ت�ذھ�ب اال ف�ي ط�ری�ق واح�د.. الن 
البشر غی�ر م�ت�س�اوی�ن ف�ي اك�ت�س�اب 
المعرفة، ولیسوا في موقع واحد، ك�ل 
بثقافتھ، وب�ی�ئ�ت�ھ، وت�ك�ام�ل ھ�وی�ت�ھ.. 
"في الموسیقى الحقیق�ةُ ال�م�ط�ل�ق�ة... 

". 108ص–وانا الحقیق�ة ال�م�ط�ل�ق�ة 
ھنا؛ الن�ُص واح�ٌد ال ی�ق�ب�ل اال واح�د 
الملفوظ، ال یختلف علیھ جمیع القراء 
حتى وان طورت ال�ل�غ�ة ش�ك�ل ك�ت�اب�ة 
حرفھا، أو غیر الرواة اشكال لح�اھ�م، 
وفق اراء الحاكمین.. اث�رت ان اق�ول 
بان الكتاب كان م�م�ت�ع�اً وج�ری�ئ�ا ال�ى 
ابعد حّد، یستحق ان نسج�ل لص�ال�ح�ھ 

 وقفة بكل احترام.

ترتقي االمم وتزدھر بمفكریھا وعلمائھا ومبدعھا ومثقفیھا ... ھم سفر التكوین   
االنساني الذي یستدل بھا ... وھم ساریة المجد والسموا في ارتقاء تلك االمم ... وتحترم 
وتحرص وتھتم سلطات وحكام الذي یھما الوعي الجمعي االخذ بارتقاء تلك السلطات نحو 
منجز علمي یخدم البشریة قاطبة لذلك ارتقاء امة عن امة لیس حكر في العقول المنتجھ 
لمعرفة وعلوم بل العقل الذي یلقى رعایة ودعم ومسانده واحتواء ...یتفرج كوامنھ 
بوالداة علوم معرفیھ متجدده تسابق الزمن ومختصر المسافات نحو تالقي الخیال 
والمتخیل والحقیقة ... لیس واقعنا العربي في فراغ من تلك العقول والكتل العلمیة التي لو 
صقلة وحصلت على الرعایة الممكن واالھتمام لكان ارتقینا الى السحب ... حیث ال 
تنقصنا الموارد البشریھ والعقلیة المنسجمھ مع الطبیعة وتكوینتھا ... لكن النقص الحاد 
في حواضن تلك العقول وبلورتھا وصقلھا ودعمھا الذي یفضي الى انتاج انساني اوال ... 
مدرك ومتحسس ومتلمس ومتفاعل مع طبیعتھ التي یحولھا الى علم ینتفع بھ وتكون خیر 
یعم البشریھ ... ومن االسماء العلمیة الكفوءة التي یشار لھا بالبنان عالمنا العربي 
العراقي الدكتور قدامھ المالح الذي اغنى الساحة العلمیة بعطائھ من خالل الدراسات 
والبحوث والمؤتمرات والندواة التي جاب بھا ارض المعموره وكان محط احترام وتقدیر 
لما قدمھ من فكر وعلم ومعرفة متفرده ... سنبحر مع عالمنا الراحل الذي ھو مفخرة 

 . عراقیة بحق

 : من ھو الدكتور العالم قدامھ المالح
......................................................................................................................................................... 

 ... )1949-1999عالم الطاقة النوویة المرحوم الدكتور قدامة المالح (
ولد في مدینة الموصل وأنھى دراستھ االولیة فیھا وحصل على الماجستیر والدكتوراه في 

 :الھندسة من المانیا الغربیة وعین في وظائف عدة منھا
 .معاون عمید كلیة الھندسة/ جامعة بغداد

 .رئیس قسم الھندسة النوویة
 VDIعضو جمعیة المھندسین األلمان  

 KTGعضو جمعیة التقنیة االلمانیة  
حضر اربعین مؤتمراً عالمیاً وعربیاً حول االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة 
والمشابھات الرقمیة عندما كان رئیس قسم الھندسة النوویة في جامعة بغداد لدى 

، كما وعرفھ الجمھور العراقي من خالل عملھ في برنامج 1988استحداث ھذا القسم عام 
 .العلم للجمیع مع كامل الدباغ وتسلم البرنامج بعد وفاة االستاذ كامل الدباغ

 .كان أحد أھم كتاب مجلة العلوم العراقیة المشھورة على الصعید العربي
في المانیا في ظروف غامضة دون معرفة السبب!، ورفضوا تسلیم   1999توفي عام 

 ..رحمة هللا علیھ..!! جثمانھ الى أسرتھ ودفن في المانیا

 دخل لص خلسةً إلى داري

فسرق ساعتي ومزھریة الورد 

 وقالدتي

 

 بحثت في كل مكان

 عن لٍص سرق متاعي

 

 بحثت عنھ في األسواق وفي السجون

  لعلي أستعید مالي

 

 فلم أجده فقررت

 أن أذھب إلى الشرطة

 ببالغي

 

 دخلت على قائد الشرطة

 لكي یقبض على اللص

 سارق داري

 

 بدأت أبلغة فرأیت بیده

 ساعةً تشبھُ ساعتي

 

 فقلت یا سیدي عذراً 

 لعلكم قبضتم على سارق داري

 

 فھذه الساعة التي

 في یدك

 ورثتھا عن أبي وأجدادي

 

 فنظر نحوي بخبث وقال یاحراس

 أدخلوه السجن االنفرادي

 

 وبعد عاٍم أُطلق سراحي

 فقررت أن أذھب إلى القاضي

 

 أشتكي قائد الشرطة

 ولص ٍیعبُث بداري

 

وقفت أمام قاضي القضاة أبحث عن 

 حقي

 فرأیت أمامھ مزھریة أزھاري

 

 قلت یاسیدي القاضي

 ھل قبضتم على اللص

 الذي سرق داري

 

 فھذه المزھریة ملكي

 وفیھا كنت أضع

 أزھاري

 

 صمت الجمیع بما فیھم أنا

 بعد أن صرخ القاضي

 

یاحراس خذوا ھذا المجنون من 

 أمامي

 وعلِّموه كیف یحترم القاضي

 

 وبعد عام أو عامین

 تذكرت أني كنت

 في حضرة القاضي

 

 ذھبت مسرعاً ومستنجداً 

 إلى سیدي الوالي

 

 شرحت لھ كل شيء بالتفصیل الممل

 ھذا یاسیدي ماجرى لي

 

 اللص وقائد الشرطة

 وقاضي القضاة

 كلھم صاروا أعدائي

 

نظر الوالي إليَّ متبسماً وقال أخشى 

 أن تقول

 أن قالدتك ھي التي یلبسھا الوالي

 

 نظرت إلى قالدتي

 معلقة في عنق الوالي

 

 وفھمت الدرس اخیراً 

 بأني وما أملك ملكاً للوالي

 

 فلم یدخل اللص داري أبداً 

 وإنما كنت أنا اللص

 في داري 

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

 ام ا  داري
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 الشاعر العراقي

 أحمد مطر
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شاھدُت ق�ب�َل ای�ام ع�م�الً مس�رح�ی�اً ع�راق�ی�اً   

أخرجھُ مخرٌج شاْب كانت الثرثرة ف�ي ج�م�ی�ع 

عناصر االنتاج ھي الطاغیة, والتكرار ال�م�م�ْل 

ھو الملمْح البارز حتى كاد ال�م�ت�ف�رج ی�ج�زع. 

ونقصد بالثرثرة ھنا اإلفراط في القول والفعل, 

واالفراط في الش�ك�ل ال�ف�ن�ي, ك�اإلف�راط 

بالطعام, الذي یقود الى الت�خ�م�ة, وال�ى 

 المرض احیاناً.

تبدأ الثرثرة في ذلك العم�ل م�ن ال�ن�ص 

المس�رح�ي, ح�ی�ث ی�دور ال�ح�وار ب�ی�ن 

الشخصیات, وھي من جنسیات عربیة, 

وفتاة ف�رنس�ی�ة, ح�ول ف�ك�رة واح�دة ال 

تتطور, ومشكلة واحدة ال ت�ت�ع�ق�د, وال 

تتصاعد ال�ى ذروة م�ن�ط�ق�ی�ة, ب�ل ال�ى 

ص��راخ  -ذروات ش��ك��ل��ی��ة ب��االداء الص��وت��ي 

مفاجئ ث�م ص�م�ت م�ف�اج�ئ, ف�ت�ح�دث ای�ق�اع�اً 

 بوحدات متكررة ویصبح رتیباً.

ھنالك ثرث�رة ف�ي ال�م�ن�ظ�ر ال�م�س�رح�ي ح�ی�ث 

استخدم المصمم عدداً م�ن الس�ك�ك ال�ح�دی�دی�ة 

وض��ع��ھ��ا ع��ل��ى خش��ب��ة ال��م��س��رح م��ن غ��ی��ر 

االستفادة منھا في دعم الفعل ال�درام�ي. وك�ان 

یرید منا أن نؤولھا على ك�ون�ھ�ا س�ك�ة ق�ط�ار 

نوقع في تناقض عندما وضع ما یشبھ الساللم 

الحدیدیة على الجدار الخلفي ل�ل�م�س�رح وراح 

 الممثلون یتسلقونھا وھم یلقون حواراتھم.

وتمثلت الثرثرة أكث�ر ف�ي ح�رك�ة ال�م�م�ث�ل�ی�ن, 

فكانوا طیلة ال�ع�رض ال�م�س�رح�ي ی�ت�ح�رك�ون 

حركات انتقالیة لم نجد لھا أي مبرر وھنا الب�دَّ 

من اإلشارة الى انواع الحركة التي یق�وم ب�ھ�ا 

 الممثلون في المسرح : 

أولھا: ال�ح�رك�ة اإلل�زام�ی�ة ال�ت�ي ی�ج�ب ع�ل�ى 

ال��م��م��ث��ل��ی��ن أن ی��ؤدون��ھ��ا وإال ت��وق��ف ال��ف��ع��ل 

الدرامي وتتوقف األحداث, ولم ن�ج�د ف�ي ذل�ك 

العمل أي حركة إلزامیة بل ان أك�ث�رھ�ا ح�رك�ة 

لف ودوران على خشبة المسرح وفي مناطق�ھ 

 المختلفة  

ثانیھا: الحركة الدافعیة وھذه ایضا لم نجد لھا 

أثراً إال نادراً مثل الحركة نحو جھاز ال�ت�ل�ف�ون 

وألتقاط الس�م�اع�ة ال�ت�ي ت�ك�ررت ول�م ن�ف�ھ�م 

 فحواھا ومن ھو المتكلم. 

ثالثھا: الحركة التقنیة التي من شأنھ�ا إح�داث 

تكوینات معبرة لھا دالالت مع�ی�ن�ة ول�م نش�ھ�د 

في ذلك العمل أي تكوین من ھذا النوع إطالقاً. 

وھكذا تكررت حركات الممثلین الى حد التخمة 

في ما عدى لحظات سكون ال مب�رر ل�ھ�ا ب�ی�ن 

الحین واآلخر لتتب�ع�ھ�ا ال�ح�رك�ت ال�ع�ش�وائ�ی�ة 

المتكررة ومنھا حركة نقل الممثلین لل�ك�راس�ي 

وغلقھا وفتح�ھ�ا وال�ج�ل�وس ع�ل�ی�ھ�ا وال�ق�ی�ام 

 واالبتعاد عنھا بال مبرر ال منطقي وال فني.

لعل أبرز العناصر وأكثرھا ثرثرة وأسرافاً في  

ذلك العمل ھي تلك الص�ور ال�م�ن�ع�ك�س�ة ع�ل�ى 

الشاشة البیض�اء وق�د قض�ی�ن�ا ح�وال�ي عش�ر 

دقائق نتفرج ن�ح�ن وال�م�م�ث�ل�ی�ن ع�ل�ى ص�ور 

مشوھة غیر واضحة األحداث م�رت ب�ال�ع�ال�م, 

ولیس م�ن ت�ع�ل�ی�ق ع�ل�ی�ھ�ا ی�وض�ح ف�ح�واھ�ا 

وأماكن وقوعھا. ثم تلتھا صور للممثلین أثناء 

تنفیذھم ألدوارھم المرھقة والتي لم ی�ك�ن ل�ھ�ا 

أي مبرر لكوننا نرى أوالئك الممثلین بلحم�ھ�م 

وشحومھم على خش�ب�ة ال�م�س�رح ف�م�ا ف�ائ�دة 

صورھم عل�م�اً أن ق�وة ال�م�س�رح ت�ك�م�ن ف�ي 

الممثل الحي وعالقتھ بالج�م�ھ�ور وھ�و الس�ر 

في بقاء المسرح حیاً رغم ظھور الفن الساب�ع 

 السینما.  -

وأذا ك��ان��ت ھ��ن��اك ض��رورة ألس��ت��خ��دام 

الص��ور ال��م��ن��ع��ك��س��ة ف��ي ال��ع��رض 

المسرحي فربم�ا ی�ح�س�ن أس�ت�خ�دام�ھ�ا 

كوثیقة عندما یستحیل ع�رض�ھ�ا ح�ی�ة. 

وال ادري ما الغایة م�ن ت�ك�رار ع�رض 

صور الممثلین الفوتوغرافیة كمثل تل�ك 

التي ینفذھا البولیس للمتھمین ب�ج�رائ�م 

معینة, فھ�ل ك�ان�ت ج�م�ی�ع ش�خ�ص�ی�ات 

ال�م��س��رح��ی�ة ق��د أرت�ك��ب��ت ج�رائ��م؟ وھ��ل أراد 

المخرج أن یدینھم ولماذا أسماھم مس�اف�رون؟ 

) 7وما عالقة عنوان المسرحیة (ب�واب�ة رق�م 

بسفرھم؟ تلك أسئلة ظلت بال إجابات واض�ح�ة 

أو ل��ن��ق��ل مش��وش��ة ش��وش��ت��ھ��ا ث��رث��رة ح��رك��ة 

الممثلین وتعاملھ�م م�ع ال�ك�راس�ي ودخ�ول�ھ�م 

وخروجھم من أحد ال�م�راف�ق الص�ح�ی�ة وع�دم 

وضوح الكثیر من الكل�م�ات وال�ع�ب�ارات ال�ت�ي 

 كان یلقیھا الممثلون. 

وھنا أتسائل لماذا أجبر المخرج الممث�ل�ی�ن أن 

یتحدثوا بلھجاتھم المخت�ل�ف�ة وخص�وص�اً ت�ل�ك 

التي ال یفھمھا المتفرج العراقي ومنھ�ا ال�ل�غ�ة 

الفرنسیة واللھجة العامیة التونسیة؟ ھ�ل أراد 

أن یعرفنا بھوی�ات�ھ�م؟ أو ھ�ل ھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة 

 الوحیدة لذلك؟ 

وأقول بصراحة لق�د أض�اع ال�م�خ�رج أب�داع�ھ 

بتلك الثرثرة الحركیة والس�م�ع�ی�ة والض�وئ�ی�ة 

(كانت ھناك تغیرات كثیرة ف�ي االض�اءة وف�ي 

 االطفاء واالشعال).

وبذلك األسراف في الصور ال�م�ن�ع�ك�س�ة ع�ل�ى 

الشاشة. وكان بأمكانھ أن ی�ظ�ھ�ر أب�داع�ھ ل�و 

أكتفى بخمس وثالثین أو أربعین دقیقة ل�زم�ن 

الع�رض, ألن األس�راف وال�ت�ب�ذی�ر وال�ث�رث�رة 

ت��دع��و ال��ى إرھ��اق بص��ر وس��م��ع ال��م��ت��ف��رج 

وت�ق��ودھ�م ال�ى ال�ك��ف ع��ن م��ت�اب��ع�ة ال�ع��رض 

المسرحي, نعم قد یكون التكرار م�ط�ل�وب�اً ف�ي 

الفن المسرحي لغرض التأك�ی�د ول�ك�ن ع�ن�دم�ا 

 یزید عن حده یتحول ضده.  
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 زكـي فرحـان / سیدني

أستاء االنكلیز من حركھ رشید عالي الكیالني و العقداء االربعھ حی�ث   
بالوصي على العراق االمیر عبد االلھ خال (القاصر) المل�ك   ھم اطاحوا

وھزیمت�ھ ال�م�ذل�ھ م�ع ص�ح�ب�ھ م�ن رؤس�اء ال�وزارات   فیصل الثاني،
السابقین ھم نوري السعید وعلي جودت االی�وب�ي وج�م�ی�ل ال�م�دف�ع�ي، 
وعملت بریطانیا العظمى بكل وسعھا وجبروتھا وس�ف�ارت�ھ�ا ال�م�ت�رع�ھ 

ط�ل�ب�ت  بكل قنواتھا المتفرعھ في قصبات شمال و جنوب ال�ب�ل�د، ك�ذل�ك
تواثب رجال السی�اس�ھ ال�ل�ب�رال�ی�ون ال�ج�اھ�زون الس�ائ�رون خ�ل�ف  من

المتمونون بذخائر لمعان باون الذھب االسترلیني، وارت�ب�اط�ھ�ا   ركبھا،
وھي ت�م�غ�ط ی�دھ�ا ف�ي الس�ی�ر ص�وب ض�ب�اط  المتأثل و المتجلي معھم

ال��ج��ی��ش ال��ع��راق��ي ال��م��ت��راوح��ی��ن ت��ح��ت ظ��ل س��ق��ف س��ف��ارت��ھ��ا 
بألشمبانیا والوسكي االسكوتلندي المعتق وبطع�م ال�ب�س�ك�وی�ت  عینمتر

أم�ا الس�ف�ارة   وجكلیت التوفي منتظرین من اسیادھم العالوه وال�رض�ا،
وبكل وسع قوتھا و نفوذھا وبتوجیھ ودعم عم�الئ�ھ�ا ف�ي ال�ع�راق م�ن 
االقطاعیین المفسدین المتسلطین عل�ى ال�زرع والض�رع وع�ل�ى رق�اب 

رؤساء العشائر م�ن ارب�اب س�ل�وك س�ی�ىء  الفالحین المعدمین، وتحث
الصیت (موافج) المتمنطقی�ن ب�ب�ن�ادق، زودھ�م ب�ھ�ا االن�ك�ل�ی�ز لض�رب 

رافعي بیارغ   الفالحین ب (الموزر، والماطلیھ، ومطر اللوز)، لذلك ھم
دم الفالحین ملطخھ برغیف الخبز، كل ھذا وذاك ولم تثر ف�ی�ھ�م ن�خ�وة 
االنكلیز للتحرك ضد حكومھ رشید الكی�الن�ي وال�ع�ق�داء االرب�ع�ھ، ال�ت�ي 

اعادة االمور الى سابق عھدھا، واعادة الوصي ع�ب�د االل�ھ   تبغي منھا
في سلھ االلمان الموآتیھ للولوج المنتظر   الى الحكم، وعدم رمي الكرة

و التمركز في ھضاب شمال دھوك والموصل م�ن ارض ال�ع�راق وم�ن 
مسار نوافذ المعابر الحدودیھ التركیھ وسكھ الحدید، ح�ی�ث ان ال�ق�وات 

تش�اھ�د   على حدود العراق،فكانت الطائرات االلم�ان�ی�ھ  االلمانیھ تربض
في سماء الموصل بین حی�ن وآخ�ر ف�ی�خ�رج ال�م�وص�ل�ی�ون ل�م�ش�اھ�دة 
الطائرات وھي تلقي المناشیر، تحي العرب ال�ن�ش�ام�ى وت�ح�رض ف�ی�ھ�ا 

وف�ي   على التمرد ومحاربھ االنكلیز المستعمرین وتحریر ال�ع�راق�ی�ی�ن،
ذات مساء من االمسیات ظھرت في سماء ال�م�وص�ل ط�ائ�رت�ان ف�خ�رج 
الجالسون من المقاھي في راس الجسر للمش�اھ�دة و ال�ت�رح�ی�ب ح�ت�ى 

ش�خ�ص�ا وم�ئ�ات 126اطلقت الطائرات القنابل على الناس وقتلت منھم 
الجرحى عقابا على تأیدھم لألنكلیز، وفیما بعد اتضح ان ھذة الط�ائ�رات 
ھي من القوة الجویھ البریطانیھ،، و قد ابرق السفی�ر ال�ب�ری�ط�ان�ي ال�ى 
رئیس وزراءه تشرشل یحذرة من ان االلمان سیدخلون ال�ع�راق اذا ل�م 
یتم اسقاط حكومھ رشید الكی�الن�ي ب�أي ث�م�ن، ی�ق�ول تش�رش�ل رئ�ی�س 
الوزراء البریطاني (ألول م�رة ف�ي ت�اری�خ ال�ع�راق، رئ�ی�س وزراء ال 

 1940یطیع اوامر االنكلیز) كانت بریطانیا تنوي احتالل ال�ع�راق ع�ام 
واتخاذ الشرق االوسط قاعدة لتحركھ�ا وف�ي غ�م�رت ھ�ذة ال�ت�داع�ی�ات 
والتناقضات الحادة و تغیرات وزاری�ھ م�ت�الح�ق�ھ، وق�ط�ع ال�ع�الق�ھ م�ع 
المانیا وأبقاء الع�الق�ات ال�دب�ل�وم�اس�ی�ھ ال�ك�ام�ل�ھ م�ع ای�ط�ال�ی�ا وغ�ض 
النظرعن نشاط سفیرھا في الدعایھ الى النازیھ و دول ال�م�ح�ور، ف�ق�د 

م�ع   رفضت الحكومھ العراقیھ اع�الن ال�ح�رب ع�ل�ى ال�م�ان�ی�ا ول�ك�ن�ھ�ا
ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ  -الوقوف جانب بریطانیا واالبقاء على المعاھدة العراق�ی�ھ

وااللتزام بنصوصھا، والواقع ان سیاسھ بریطانیافي الع�راق ذات�ھ�ا ق�د 
اسھمت الى حد بعید في ایجاد نظام تسیرة كما ترید وھي ال�ت�ي م�ھ�دت 
للدعایھ الفاشیھ وضیقت كثیرا على الفكر الیساري الوطني، وھي الت�ي 
سلكت ما سلكت في فلسطین وعززت الصھیونیھ الى الحد ال�ذي اوج�د 
عقدة نفسیھ لدى جماھی�ر الش�ع�ب و ك�رھ�اً ش�دی�دا ع�ل�ى االس�ت�ع�م�ار 
االنكلیزي، لقد وجھ امین الحسیني مفتي فلسطین رش�ی�د ال�ك�ی�الن�ي ان 

مص�ی�ر ال�ب�الد   یستشیر السفیر االلماني في تركی�ا (ف�ون ب�اب�ن) ح�ول
العربیھ واستقالھا التي ھي االن تحت نف�وذ اال ن�ك�ل�ی�ز وال�ف�رنس�ی�ی�ن، 
والحقیقھ كل ما قدمتھ المانیا للحكومھ العراقیھ في حینھا، كان�ت ك�ل�ھ�ا 
محصورة في مجال الدعایھ والتحریك والبیانات والوعود ال غ�ی�ر، ف�ي 
حین تصاعدت المواجھ بین الحكومھ العراقیھ والحكومھ ال�ب�ری�ط�ان�ی�ھ، 
اثارانقالب الكیالني و حركتھ حماس الشعب العراقي ب�اس�رة، وای�دت�ھ�ا 
القوى الوطنیھ على اختالفھا، وأفتى رجال الدین الكبار السنھ والشیع�ھ 
في تاییدھا، لقد اندفع الشعب العراقي بكل اخالص وراى فی�ھ�ا ت�ع�ب�ی�را 
عن التمسك بكرامتھ وتطلع�ھ ال�ى االس�ت�ق�الل ال�ك�ام�ل، وك�ان ال�ح�زب 
الشیوعي العراقي اول من ایدھا و اصدر بیان یدعوا فیھ الجماھیر ال�ى 
االلتفاف حول حكومھ الدفاع الوطني وتقدیم الدعم غیر المحدود ل�ھ�ا،، 
و فیما یلي مقدمھ الرسالھ المأخوذة عن الترجمھ االن�ك�ل�ی�زی�ھ ل�ن�ص�ھ�ا 

، (ف�خ�ام�ھ رئ�ی�س 454/  453الذي اوردة حنا ب�ط�اط�و ف�ي الص�ف�ح�ھ 
الوزراء رشید عالي الكیالني المحترم، ان الحزب الش�ی�وع�ي ال�ع�راق�ي 
یھنىء فخامتكم على ما كسبتم من مح�ب�ھ ودع�م ب�ی�ن ال�ن�اس، وی�ق�در 
تقدیرا كامال مدى صعوبھ المسؤولیھ التي تتحملونھا في ھذة المرح�ل�ھ 
الحرجھ من تاریخنا،، واذا ك�ان ال یس�ت�ط�ی�ع ان ی�ع�ب�ر ع�ن مش�اع�ر 
التعاطف بطریقھ قانونیھ، ف�إن�ھ ل�م ی�ت�م�اھ�ل ع�ن اس�ت�خ�دام ال�وس�ائ�ل 
االخرى، و الحزب في دعمھ ھذا لم یكن یتصرف مصادفھ أوأع�ت�ب�اط�ا، 
وأنما طبقا الى المقاییس العلم�ی�ھ ال�م�س�ت�م�دة م�ن ال�ت�ع�ال�ی�م ال�ث�وری�ھ 
لماركس و لنیین،، وستكون ھذة التعالیم دلیلنا في تق�ی�ی�م أي ان�ح�راف 
قد تتخذة الحركھ في المستقبل، یاسف الحزب الشیوعي، ب�ل ویش�م�ئ�ز 

ننا ال�ی�ھ�ود م�ن ق�ب�ل ص�ن�ائ�ع    من اعمال االستفزاز المدبرة ضد أخوا
األمبریالیھ البریطانیھ من جھ�ھ ودع�اة ال�ن�ازی�ھ االل�م�ان�ی�ھ م�ن ج�ھ�ھ 
اخرى، أن اقتحام البیوت وسلب الممتلكات وضرب الناس وحتى قتلھ�م 
تتعارض مع التصرف ال�ط�ب�ی�ع�ي ل�ھ�ذة االم�ھ ون�زوع�ھ�ا ن�ح�و ال�ك�رم 
والشھامھ والنبل، ان ھذة االعمال االجرامیھ تسىء الى سمعھ الح�رك�ھ 

أذ ن�ب�دي   الوطنیھ، وتؤدي الى أنشقاق الجبھھ الوطنیھ الموحدة، أن�ن�ا
عدم موافقتنا ، فأننا ال ننكر عن وجود یھود خون�ھ وق�ف�وا ال�ى ج�ان�ب 
عصابھ عبد االلھ ونوري السعید وأتباعھما الشریرة .... ونحن ن�ع�ت�ق�د 
ان فخامتكم تشاطروننا الرأي،و ربما یعتقد البع�ض خ�ط�اً ان مس�اع�دة 
االتحاد السوفیتي ستجر ورأھا تغلغل الشیوعیھ ال�ى ھ�ن�ا ال�ب�ل�د،ول�ك�ن 
یكفي االشارة ھنا ان االتحاد السوفیتي ساعد تركیا وایران في حربھم�ا 
من اجل االستقالل و مع ذلك ظل البلدان غیر شیوعیین، زد ع�ل�ى ھ�ذا 
أن الشیوعیھ لیست رزمھ یمكن للمرء ان یحملھا من دولھ الى اخ�رى، 
وأنما ھ�ي ح�رك�ھ ج�م�اھ�ی�ری�ھ ت�ن�ب�ع م�ن ش�روط االن�ت�اج وال�ت�وزی�ع 

                          یتبع ……االقتصادي في المقام األول

 

 ط ادي! 
 
     

 كفاح محمود كریم
 أربیل

 
ما یحصل الیوم في كل من سوریا والعراق ولبنان وال�ع�دی�د    

من بلدان شرقنا األوسطي التعبان، یشبھ إلى حد كبی�ر ط�ب�ی�خ 
المكادي أو الش�ح�ات�ی�ن ع�ل�ى ال�دارج�ة ال�م�ص�ری�ة، وط�ب�ی�خ 
المكادي كما تنطق ھنا في العراق والموصل تحدیدا، مصطل�ح 
من الدارجة المحلیة یعبر عن تلك الحالة المزریة التي نع�ی�ش 
تفاصیلھا منذ سنوات ثقیلة سوداء، وھي بالتال�ي ت�ع�ن�ي ت�ل�ك 
الخلطة الرھیبة من المتناقضات المجموعة في سلة واحدة أو 
قدر واحد، كما یفعل الش�ح�اذ أو الش�ح�ات أو ال�م�ٌك�دي وھ�و 
یستجدي ویجمع األكل في إناء واحد ظھیرة كل یوم من بیوت 

 المحلة، فیصبح خلیطا مقززا في أشكالھ وألوانھ وروائحھ!
لقد استلبت الموصل وتحولت إلى ط�ب�ی�خ م�ك�ادي أی�ام ح�ك�م  

داعش، حیث اختلط فیھا الحابل والنابل، وخالل أربع س�ن�وات 
عجاف تعفن ذلك الطبیخ وتأملنا بأنھ سیقت�ل أول�ئ�ك ال�ن�ك�رات 
الذین احتلوھا في غفلة من الزمن واألخالق، ل�ك�ن ت�ح�ری�رھ�ا 
أصبح لعنة ال تقل عن احتاللھا، فھا ھي مدینة خرب�ة ت�ن�ت�ش�ر 
فیھا الغربان وتتفسخ فی�ھ�ا ال�ج�ث�ث، ث�م ت�ع�رض ف�ي ال�م�زاد 
للبیع، ویعود المكادي لكي یلملموا بقایا الطبیخ في م�دی�ن�ة ل�م 
تضاھیھا حاضرة في ما بین النھری�ن، ع�ادوا ب�ل�ب�وس ج�دی�د 
وعناوین مختلفة، لكنھا في األصل واحدة، ف�اإلرھ�اب ال دی�ن 
لھ وال مذھب، كالف�س�اد ال�ذي ی�ج�م�ع ك�ل ال�ح�رام�ی�ة وأب�ن�اء 
السحت الحرام على إناء واحد، والغریب أن�ھ�م ك�م�ا ی�ق�ول�ون 
قدم في الجنة وأخرى في جھن�م، ی�ل�ع�ب�ون ع�ل�ى ك�ل ال�ح�ب�ال 
والمتناقضات، معظمھم ك�ان�وا م�ع داع�ش أو ج�ل أق�رب�ائ�ھ�م 
معھم، والیوم ذات الصورة مع الحكومة والحشد، بل أصبح�وا 
یؤسسون لحشود تحت إمرتھم، ویتولون ع�م�ل�ی�ة اع�م�ار م�ا 

 خربوا!
لیس غلوا أو تجنیا أن أدخل بھذه ال�ت�ش�ب�ی�ھ�ات إل�ى م�ط�ب�خ   

السیاسیین وعجقتھم المقرفة في شرقنا األوس�ط وت�ن�اقض�ات�ھ 
المثیرة لالش�م�ئ�زاز ق�ب�ل االس�ت�غ�راب، ورح�ل�ة س�ری�ع�ة إل�ى 
تحالفات وتجمعات المتناقضین ح�د االق�ت�ت�ال ت�ع�ط�ی�ن�ا ل�وح�ة 
ومشھد الحاضر والمستقبل الذي ال یبشر كثیرا بال�خ�ی�ر ع�ل�ى 
األقل في المرئي من�ھ، خ�اص�ة ف�ي ال�ع�راق وس�وری�ا، ح�ی�ث 
تجتمع وتتحالف وتتعاون وتتآمر معظم األح�زاب وال�ح�رك�ات 
وعرابیھا من دول اإلقلیم وما بعد اإلقلیم، ففي الع�راق ی�ج�م�ع 
النفط كل الحرامیة وان اخ�ت�ل�ف�وا ف�ي ال�دی�ن أو ال�م�ذھ�ب أو 
السیاسة أو العرق، فھم في اآلخر یرضعون م�ن ث�دي واح�د، 
ویتقاضون أتعابھم أو لصوصیاتھم من ذات األنابیب واآلب�ار، 
وفي السیاسة ال تستغرب أخي القارئ أن یدفع الحشد الشعبي 
مرتبات فصائل لحزب العمال الكوردستاني القادمین من تركی�ا 
وملحقاتھم في سوریا إلى جبل س�ن�ج�ار م�ث�ال، ب�ی�ن�م�ا أب�واق 
الدعایة السیاسیة في بغداد تعمل لیل نھار للدفاع ع�ن س�ی�ادة 
العراق، خاصة وان األشق�اء األت�راك ی�ج�ول�ون ف�ي الس�ی�ادة 
العراقیة ویلعبون بھا طوبة (كرة) كما یقول الدارج ال�ع�راق�ي، 
دون أن تھتز شعرة وحده م�ن ش�وارب أو س�ك�س�وك�ات أھ�ل 

 السیادة ووحدة األراضي!
وفي العراق أیضا یتحالف (الملحدین الكفار) على ت�وص�ی�ف   

األحزاب اإلسالمیة للشیوعیین، م�ع ال�م�ؤم�ن�ی�ن ل�ل�ع�ظ�م م�ن 
أحزاب الدین ومذاھبھ، وال تؤثر فكرة ال�ج�ن�ة ال�م�وع�ودة وال 
جھنم الكفار على عقیدتھم البرولیتاریة ومادیتھا ال�ت�اری�خ�ی�ة، 
وال عجب فان الحزب الذي ناضل كل حیاتھ ض�د االم�ب�ری�ال�ی�ة 
والرأسمالیة واألف�ك�ار ال�خ�ی�ال�ی�ة ی�ت�ب�وأ ال�ی�وم ك�راس�ی�ھ ف�ي 
برلمانھم وحكومتھم وتحالفاتھم، وما زلنا ف�ي ال�ع�راق ح�ی�ث 
یجتمع األعداء في تحالفات وراء الكوالیس وأح�ی�ان�ا أم�ام�ھ�ا 
أیضا، فال تستحي أمریكا من تعاونھا م�ع ای�ران ف�ي ال�ع�راق 
والسماح لھا بال�ت�م�دد، وال ی�خ�ال�ف ش�ری�ع�ة ای�ران اإلل�ھ�ی�ة 
واالمامیة التحالف مع الشیطان األكبر والتعاون معھ في نفس 
الدولة ومع نفس األشخاص واألحزاب، وال تستغرب غ�دا أن 
یتحالف اإلقلیم أیضا ضمن اللعبة السیاسیة مع من ھدد كی�ان�ھ 
وشن حربا علیھ، أو مع سلف�ھ ال�ذي ھ�دد اإلق�ل�ی�م ب�ط�ائ�رات 

F16 ! 
 

وفي سوریا الطامة الكبرى، وعلیك أخي ال�ق�ارئ أن ت�ف�وض 
أعصابك من الضحك أو النواح مما ی�ح�ص�ل  أمرك � وتضبط 

ھناك من تحالفات الضوء والظ�الم وال�ع�دو والص�دی�ق، ح�ت�ى 
بلغت األمور بأنك لم تعد تفرق بین النصرة والشبیحة أو ب�ی�ن 
جیش اإلسالم والقوات الدیمقراطیة ج�دا، واألغ�رب ف�ي ھ�ذا 
الطبیخ، ذلك التعاون المری�ح وال�ن�اع�م ب�ی�ن أن�ق�رة ودمش�ق، 
وبین دمشق وواشنطون، وبین إیران الشیعیة الصفویة وبی�ن 
تركیا السنیة االخوانیة، تعاون حتى ال�ع�ن�اق ب�ی�ن األم�ری�ك�ان 
والروس واألتراك واإلیرانیین في بال�ی�ھ ت�راج�ی�دي ك�وم�ی�دي 
تضحك لھ إسرائیل وعصاتھا السحریة الخالبة، الت�ي ی�رق�ص 
على حركاتھا العدید من الذین یصرعونن�ا ل�ی�ل ن�ھ�ار ب�ال�ع�دو 
الصھیوني الغاشم، وھم یتبادلون معھ األسرى وال�م�ق�ایض�ات 
غیر المعلنة في لبنان والشقیقة الكبرى ایران التي اح�ت�ض�ن�ت 
بأخوة إسالمیة لدودة كل مجاھدي القاعدة وھیأت لھم مسال�ك 
الذھاب واإلیاب، وفي ھذا اإلن�اء ال�ذي ض�م م�خ�ت�ل�ف أن�واع 
األكالت والحركات واألحزاب والحكومات وال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات، ال 
عجب أن ترى إن تنظیم الدولة (داعش) استھدف أكثر ال�دول 
واألنظمة مت�ان�ة م�ن ال�ن�اح�ی�ة األم�ن�ی�ة واخ�ت�رق خ�ط�وط�ھ�ا 
وضربھا في العمق، بینما یقف عاجز تماما عن االقت�راب م�ن 
الحدود المقدسة إلیران أو إسرائیل أو كثیر من النائمین رغ�د 
على ضفاف الخ�ل�ی�ج، واألك�ث�ر م�أس�اوی�ة ف�ي ھ�ذا ال�م�ط�ب�خ 
والطبیخ الدموي، إن المتقاتلین جمیعھم ال یعرفون أي ش�يء 
عن ھذه التحالفات بین من یقاتلھم أو یصالحھم، حتى امت�ألت 
سطلة الشحاذ ب�أن�واع ال�ط�ب�خ�ات، ون�ت�ی�ج�ة ارت�ف�اع درج�ات 
الصراع والحرارة تفسخ الطبیخ وتسمم الشحاذ البائس، وھ�و 
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سی�اس�ی�ون�ا ی�ع�ی�ش�ون واح�دة م�ن 
ال���ح���االت الس���ل���وك���ی���ة الس���ی���ئ���ة 
والموروثة في ال�ح�ی�اة الس�ی�اس�ی�ة 
العراقیة غیر العق�الن�ی�ة، والس�ی�م�ا 
غ��ی��اب ث��ق��اف��ة ال��ح��وار وال��ن��ق��اش 
الدیمقراطي والموضوعي الھادف، 
أو حتى الحق في امتالك رأي آخ�ر 
أو مخالف لرأي األكثری�ة. وغ�ال�ب�اً 
ما تنشأ، بسبب وجود وجھة ن�ظ�ر 
أو رأي أخر، جفوة بین األصدق�اء، 
أو حتى بین رفاق الح�زب ال�واح�د. 
وبھا تبدأ الكراھیة واألحقاد ت�ن�خ�ر 
في العالقات لتنشأ ع�ن�ھ�ا ع�داوات 
وتبادل اتھام�ات م�ا أن�زل هللا ب�ھ�ا 
من سلطان. وغالباً ما ت�ع�ود ع�ل�ى 
صاحب الرأي اآلخر عواقب سلبی�ة 
مؤذیة، منھا اإلساءة لھ ولتاری�خ�ھ 
النظیف، أو اتھامھ بالتحری�ف�ی�ة أو 
حتى تخوینھ. ھذه الظاھرة ل�ی�س�ت 
جدیدة في العراق ب�ل ق�دی�م�ة ح�ق�اً 
وبرزت في العھد الملكي وال ت�زال 
ف��اع��ل��ة ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع وب��ی��ن 
السیاس�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ع�م�وم�ا، 
والس��ی��م��ا ب��ی��ن ال��ق��وى ال��م��دن��ی��ة 
والدیمقراطیة، وأخص منھا القوى 
الیساریة. إنھا مشكلة تعاني م�ن�ھ�ا 
ج��م��ی��ع ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م��ت��خ��ل��ف��ة 
اقتصادیاً واجتماعیاً، وحیث ی�ك�ون 
الوعي الفردي وال�ج�م�ع�ي ال ی�زال 
ضعیفاً ومرتبطاً ب�ط�ب�ی�ع�ة ع�الق�ات 
اإلنتاج الس�ائ�دة ومس�ت�وى ت�ط�ور 

 القوى المنتجة. 
الس�ی��اس�ة، ع��ل�ى وف��ق ال��م��ف�اھ��ی��م 
ال��ح��دی��ث��ة، ع��ل��م وف��ن، ف��ھ��و ع��ل��م 
یف�ت�رض أن ی�م�ارس ال�ت�ق�دم�ی�ون 
المنھج الع�ل�م�ي ال�ج�دل�ي ل�ت�ح�ل�ی�ل 
األوضاع الس�ی�اس�ی�ة الس�ائ�دة ف�ي 
البالد، وعل�ى ص�ع�ی�دي ال�م�ن�ط�ق�ة 
والعالم، ومدى ت�أث�ی�رات�ھ�م�ا ع�ل�ى 
الوضع الداخلي من جھة، وم�ی�زان 
القوى السیاسیة واالجتماعی�ة م�ن 
ج�ھ��ة ث��ان��ی�ة، وق��درات ال��م��ج�ت��م��ع 
وق��واه ال��م��دن��ی��ة وال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
والیساریة ف�ي ال�ت�أث�ی�ر اإلی�ج�اب�ي 
على مجمل الوضع الس�ی�اس�ي ف�ي 
البالد من ج�ھ�ة ث�ال�ث�ة، م�ع األخ�ذ 
ب��االع��ت��ب��ار ال��خ��ب��رات ال��م��ت��راك��م��ة 
للقوى الدیمقراطیة والتقدم�ی�ة ف�ي 
التعامل مع الواقع الع�راق�ي ال�ع�ام، 
للخروج باس�ت�ن�ت�اج�ات تس�ھ�م ف�ي 
رسم السیاسة على وفق استراتی�ج 
وتكتیك مناسبین. والس�ی�اس�ة ف�ن، 
ت��ع��ن��ي ف��ن ال��م��م��ك��ن��ات ف��ي رس��م 
االس��ت��رات��ی��ج وال��ت��ك��ت��ی��ك وس��ب��ل 
ممارستھم�ا وت�ن�ف�ی�ذھ�م�ا وت�ج�ن�ب 
 التطرف االحتمالي شماالً أو یمیناً.

وفي ممارسة المنھج ال�ع�ل�م�ي ف�ي 
دراس���ة األوض���اع واس���ت���ی���ع���اب 
مفردات الواقع وتح�ل�ی�ل�ھ�ا، ی�م�ك�ن 
ل��ھ��ذا الش��خ��ص أو ذاك، أو ل��ھ��ذا 
ال���ح���زب أو ذاك، أن ی���خ���رج 
ب��اس��ت��ن��ت��اج��ات ص��ائ��ب��ة ویض��ع 
السیاسات المدققة والسلیم�ة، ك�م�ا 
یمكن أت یرتك�ب األخ�ط�اء، س�واء 
كانت كبیرة أم ص�غ�ی�رة، وألس�ب�اب 
عدیدة، بما في ذلك ھیمنة ال�رغ�ب�ة 
الذاتیة في ط�رح ال�ح�ل�ول ال�م�ع�دة 
سلفاً بدالً من االعتماد على ن�ت�ائ�ج 
التحلیل. واحتمال ارتكاب األخ�ط�اء 
أمر ق�ائ�م ل�أل�ش�خ�اص واألح�زاب. 

وتجاربن�ا ف�ي ھ�ذا الص�دد ل�ی�س�ت 
قلیلة، من حیث صواب الت�ح�ل�ی�الت 
والسیاسات أو ارت�ك�اب األخ�ط�اء. 
ول��ك��ن الس��ؤال ال��م��ھ��م ھ��و ك��ی��ف 
یف�ت�رض ف�ی�ن�ا أن ن�واج�ھ أخ�ط�اء 
بعضنا أو أي حزب م�ن األح�زاب؟ 
ع��ل��ی��ن��ا م��م��ارس��ة ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء 
والعقالني في مواجھة قن�اع�ة ھ�ذا 
الطرف أو ذاك بوجود أخ�ط�اء ف�ي 
سیاسات األحزاب أو فیما ی�ط�رح�ھ 
األف��راد م��ن س��ی��اس��ات. وال��ن��ق��د 
الھادف والبناء یساعد عل�ى ق�ب�ول 
اآلخ��ر ب��ال��ن��ق��د واالس��ت��ف��ادة م��ن��ھ، 
وال��ع��ك��س ص��ح��ی��ح أیض��ا ح��ی��ن 
تمارس اإلساءة وإشاعة الكراھ�ی�ة 
والحقد ضد ھ�ذا الش�خ�ص أو ھ�ذا 
الحزب. أرى إن من ال یستطیع نقد 
الخطأ، فال یصفق لھ! ك�م�ا ن�ع�ی�ش 
 ھذه الحالة في الكثیر من األحیان. 

السیاسة جزء من ال�ب�ن�اء ال�ف�وق�ي 
في المجتمع، وتنبثق م�ن ال�ق�اع�دة 
االقتصادیة، م�ن ط�ب�ی�ع�ة ع�الق�ات 
اإلنتاج الس�ائ�دة ف�ي ال�ب�الد، وم�ن 
مستوى تطور القوى المنتجة، وما 
ین�ب�ث�ق ع�ن�ھ�م�ا م�ن وع�ي ف�ردي 
وجمعي ومن م�م�ارس�ات س�ی�اس�ة 
فعلیة من جانب أفراد المج�ت�م�ع أو 
أحزابھ. وحین نق�ول إن الس�ی�اس�ة 
عل�م وف�ن، ف�ك�الھ�م�ا ی�ح�ت�اج إل�ى 
وعي بدور السیاسة وأھمیتھ�ا ف�ي 
حیاة ال�م�ج�ت�م�ع وت�أث�ی�رھ�ا ع�ل�ی�ھ 
وعلى الدولة وس�ل�ط�ات�ھ�ا ال�ث�الث. 
ون��ح��ن ن��ع��رف ب��ال��وق��ائ��ع ط��ب��ی��ع��ة 
عالقات اإلنتاج المتخ�ل�ف�ة الس�ائ�دة 
ح��ال��ی��اً ف��ي ال��ع��راق، وال��م��س��ت��وى 
المتخلف للقوى المنتجة، وبالت�ال�ي 
فوعي الفرد والمجتمع بشك�ل ع�ام 
ھما من ھذا الواقع وع�ل�ی�ن�ا إدراك 
ذلك والقرار بوجوده، وھو ال یعب�ر 
ع��ن مس��ت��وى وع��ي ال��ط��ل��ی��ع��ة أو 
الفئات الم�ث�ق�ف�ة وال�واع�ی�ة ل�واق�ع 
العراق ال�ف�ع�ل�ي. وم�ن ھ�ن�ا أیض�اً 
ع��ل��ی��ن��ا أن ن��ت��وق��ع خ��روج��اً ع��ن 
المستوى الحضاري ف�ي م�م�ارس�ة 
النقد، خ�روج�اً ع�ن م�ب�دأ ال�ح�وار 
والنق�اش ال�م�وض�وع�ي والس�ق�وط 

 في حالة اإلساءة والتخوین.
الوضع السیاسي في العراق م�ع�ق�د 
إلى أبعد الحدود وص�ع�ب ال�ت�ك�ھ�ن 
بتحوالتھ السریعة وتحوالت القوى 
السیاسیة ف�ی�ھ، س�واء ك�ان ف�ی�م�ا 
ی��خ��ص األح��زاب، أو (واألف��راد)، 
عن مواقعھا وس�ی�اس�ات�ھ�ا أو ع�ن 
م��واق��ف��ھ��ا ووع��ودھ��ا. وب��ال��ت��ال��ي، 
فلیس غریباً أن ترتكب أخط�اء ف�ي 
رس��م الس��ی��اس��ات، ب��ل ال��غ��ری��ب 

 والممتاز حین ال ترتكب أخطاء.
لقد دخل الحزب الشیوعي العراق�ي 
في تحالف "سائ�رون ع�ن ق�ن�اع�ة 
معینة، واست�ش�ار ال�ح�زب ك�وادره 
األساسیة فوافق�ت ال�غ�ال�ب�ی�ة ع�ل�ى 
الدخول ف�ي ھ�ذا ال�ت�ح�ال�ف، ب�أم�ل 
الفوز بفرصة تحقیق اإلصالح م�ن 
داخل المؤسسة الدینیة وبدعم م�ن 
القوى الدیمقراطیة. ھذا رأي ق�اب�ل 
ل��ل��خ��ط��أ والص��واب. رفض��ت ك��واد 
حزبیة أخرى، أقلیة، ھذا التحال�ف، 
وھو رأي قاب�ل ل�ل�خ�ط�أ والص�واب 
أیضاً. ولكل منھم الح�ق ف�ي ت�ب�ن�ي 
ذل��ك وال��دف��اع ع��ن��ھ دون اإلس��اءة 

لآلخر. كما أبدى أص�دق�اء ال�ح�زب 
الشیوعي آراء متباین�ة م�ن�ھ�م م�ن 
أی�د س�ی�اس�ة ال��ح�زب وم�ن�ھ�م م��ن 
 رفضھا. ولھم الحق في ذلك أیضاً.

وعلى وفق ق�ن�اع�ت�ي الش�خ�ص�ی�ة، 
وقع الحزب الشی�وع�ي ب�خ�ط�أ ف�ي 
تحلیلھ لألوضاع والقوى السیاسیة 
وقدراتھا الفعلیة أوالً, وفیما وص�ل 
إل��ی��ھ م��ن اس��ت��ن��ت��اج اس��ھ��م ف��ي 
مشاركتھ في تح�ال�ف "س�ائ�رون" 
ثانیاً، وربما ستبرھ�ن األی�ام ع�ل�ى 
ذلك أكث�ر م�م�ا حص�ل ح�ت�ى اآلن. 
ول��ك��ن ك��ان ھ��ن��اك اح��ت��م��ال أخ��ر، 
احتمال أالَّ یتراجع م�ق�ت�دى الص�در 
عن الوعود التي قطعھا على نفسھ 
أمام الشعب ف�ي م�ح�ارب�ة ال�ف�س�اد 
والطائفیة والمح�اص�ص�ة والس�ع�ي 
ل��إل��ص��الح وال��ت��غ��ی��ی��ر ف��ي ال��ن��ظ��ام 
ال�ط�ائ�ف�ي ال�ق�ائ�م، وإالَّ ی�دخ�ل ف�ي 
ت��ح��ال��ف م��ع ال��ق��وى ال��ط��ائ��ف��ی��ة 
وال��ف��اس��دة وال��ت��اب��ع��ة إلی��ران ف��ي 
العراق. إال إن االحتم�ال األول ھ�و 
ال�ج�اري ح�ال��ی�اً، بس�ب��ب ط��ب�ی��ع�ت��ھ 
والدور اإلیراني المتفاقم في البالد. 
وعلینا ان ن�واج�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ة ب�ك�ل 
تبعاتھا والس�ع�ي إلص�الح ال�وض�ع 
ف���ي ص���ف���وف ق���وى ال���ت���ی���ار 
الدیمقراطي العراقي، ح�ی�ث یش�ك�ل 
الحزب الشیوعي العراقي عم�ودھ�ا 
ال��ف��ق��ري وس��الم��ت��ھ س��الم��ت��ھ��ا 
وسالمتھا سالم�ت�ھ. أك�رر الش�ع�ار 
الذي اقترحت�ھ م�ن�ذ س�ن�وات ع�ل�ى 
ال��ح��زب، ش��ع��ار "ق��ووا ت��ن��ظ��ی��م 
الحركة الدیمقراطیة یتقوى تن�ظ�ی�م 

 الحزب الشیوعي" ایضاً.
علینا أن نبتعد عن اإلساءة للح�زب 
الشیوعي العراقي أو لألفراد الذی�ن 
اقترحوا ال�ت�ع�اون وال�ت�ح�ال�ف م�ع 
"س��ائ��رون"، ع��ل��ی��ن��ا أالَّ ن��خ��ون 
األش����خ����اص بس����ب أف����ك����ارھ����م 
ومواقفھم الس�ی�اس�ی�ة، إذ إن ھ�ذا 
السالح ذو ح�دی�ن. ع�ل�ی�ن�ا اح�ت�رام 
الرأي والرأي اآلخر، وحین نع�ت�ق�د 
بوجود خطأ ما علینا اإلش�ارة إل�ی�ھ 
وانتق�اده ب�روح ب�ن�اءة وع�ق�الن�ی�ة 
بھدف المساعدة ع�ل�ى ال�ت�ص�ح�ی�ح 
ول��ی��س ال��ت��خ��وی��ن وال��ت��خ��ری��ب 
والتھدیم. كما ینت�ظ�ر اإلنس�ان م�ن 
ال�ح�زب الش��ی�وع�ي أال ی�ع��م�د إل��ى 
ال��ت��ش��ك��ی��ك ب��ال��ن��ق��د وال��ن��اق��دی��ن 
وبال�م�الح�ظ�ات ال�ت�ي ت�ق�دم ل�ھ أو 
ت��ن��ش��ر ع��ل��ن��اً، ب��ل أن ی��ھ��ت��م ب��ھ��ا 
وی��درس��ھ��ا ب��ع��ن��ای��ة وت��م��ح��ی��ص، 
وی��رف��ض م��ن ی��ح��اول ال��م��س��اس 
باستقاللی�ت�ھ ف�ي ات�خ�اذ ال�م�واق�ف 
 السیاسیة أو اإلساءة المتعمدة لھ. 

لقد جرى لقاء بین قیادت�ي ال�ح�زب 
الش��ی��وع��ي ال��ع��راق��ي وال��ح��زب 
االجت�م�اع�ي ال�دی�م�ق�راط�ي، وأرى 
ضرورة تكثیف ھذه ال�ل�ق�اءات م�ع 
قوى التیار ال�دی�م�ق�راط�ي األخ�رى 
أیض��اً ب��ھ��دف ت��ع��زی��ز ال��ع��الق��ات 
وأحیاء تحالف "تقدم" ثانیة، فھي 
األداة المناسبة ل�ل�ن�ض�ال م�ن أج�ل 
دولة دیمقراطیة علمانیة ومج�ت�م�ع 
دیمقراطي علماني حدیث. وبإمكان 
"تقدم" أن ت�دخ�ل ب�ت�ح�ال�ف�ات م�ع 
قوى أخرى حین ت�ل�ت�ق�ي األھ�داف 
والمقاصد، وھي مسأل�ة ط�رح�ت�ھ�ا 
ف��ي ك��ت��اب��ي ال��م��وس��وم "س��اع��ة 
الحق�ی�ق�ة: مس�ت�ق�ب�ل ال�ع�راق ب�ی�ن 
ال��ن��ظ��ام وال��م��ع��ارض��ة" ف��ي ال��ع��ام 

، أي نحو إقامة تحالف ب�ی�ن 1995
اقوى الدیمقراطیة أوالً، ثم التحري 
عن أي تعاون وت�ن�س�ی�ق أو ح�ت�ى 
تحالف ممكن م�ع ال�ق�وى األخ�رى 

 على وفق الظروف المستجدة. 
 

ال��ت��ح��ال��ف م��ع ال��ق��وى اإلس��الم��ی��ة 
السیاسیة، وھي في المع�ارض�ة أو 
ف��ي الس��ل��ط��ة، م��ع واق��ع ض��ع��ف 
وتفتت القوى الدیمقراطیة، یجعلھا 
تفكر في أمر واحد ھو كیف یمكنھا 
االس��ت��ح��واذ ع��ل��ى ق��اع��دة ال��ق��وى 
ال���دی���م���ق���راط���ی���ة أو اح���ت���وائ���ھ���ا 

   وتبویشھا!! 
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 استرالیا -/ ملبورن عماد ھرمز 
رغبت بكتابة ھذا المقال رغم علم�ي ب�أن�ھ 
موضوعھ قد یكون ج�اف ع�ل�ى ال�ب�ع�ض، 
لكن الھدف من نشره ھو ت�وع�ی�ة ال�ق�راء 
بما یجري من تغییرات مھمة في استرالی�ا 
على النظام الضریبي الذي ی�م�س ح�ی�ات�ن�ا 
الیوم�ی�ة ألن ل�ھ دخ�ل م�ب�اش�ر ب�وض�ع�ن�ا 

 المالي الفردي أو العائلي. 
تعتبر الضریبة في الدول المتح�ض�رة أھ�م 
ركن م�ن ارك�ان ال�دول�ة ألن�ھ�ا الش�ری�ان 
المادي الذي یغذي اقتصاد أي بلد. لألسف 
بخالف الدول التي ج�ئ�ن�ا م�ن�ھ�ا ال�ت�ي ق�د 
یكون النظام الضریبي فھا مھمل أو غ�ی�ر 
مھم على أقل تقدیر. والضریبة رغم أن�ھ�ا 
عبء مالي على البعض إال أنھا تُشعر ك�ل 
مواطن بدوره المھم في المجت�م�ع وتض�ع 
علیھ مس�ؤول�ی�ة ب�ن�اء ال�وط�ن واع�م�اره 
وتساھم في رفاھیة أبن�ائ�ھ ألن الض�ری�ب�ة 
تمول الكثیر من الم�ش�اری�ع وھ�ي مص�در 
 دخل للكثیر من غیر القادرین على العمل.

الزال موضوع ال�ت�غ�ی�ی�رات ع�ل�ى ال�ن�ظ�ام 
الض��ری��ب��ي األس��ت��رال��ي ال��ت��ي اق��ت��رح��ت 

عند إعالنھا لمیزانی�ت�ھ�ا  الحكومة تطبیقھ،
 2018ف����ي ش����ھ����ر أی����ار/ م����ای����و 

والدراسة والمناقش�ة وخ�اض�ع  الجدال قید
والمد بین السیاسی�ی�ن. ول�ی�س�ت  الشد إلى

ال�ت��غ��ی��ی��رات ال��م��ق��ت�رح��ة ع��ل��ى الض��ری��ب��ة 
ونظامھا ھذه المرة بالبسیطة كما ھي ف�ي 
العادة. ففي السابق لم تتع�دى ال�ت�غ�ی�ی�رات 
على الضریب�ة ف�ي أن ت�ك�ون م�ح�ص�ورة 
على أما رفع أو خفض من نسبة الضریبة 
ال�م�ف�روض�ة ع�ل�ى ال�م�واط�ن األس�ت�رال�ي 
بحسب دخلھ السنوي. أو رف�ع ف�ي م�ع�دل 
ال��دخ��ل الس��ن��وي ل��داف��ع��ي الض��رائ��ب أو 
توسیع أو تقلیص رقعة ف�ئ�ة م�ع�ی�ن�ة م�ن 
الشعب وبالتالي نسبة الضریبة المستحق�ة 
دفعھا من المشمولین بتلك الفئة. أو كان�ت 
التغییرات في السابق مقصورة عل�ى رف�ع 
أو إبقاء ع�ل�ى م�ا ھ�و ع�ل�ی�ھ م�ن س�ق�ف 
الدخل السنوي غی�ر ال�خ�اض�ع ل�ل�ض�ری�ب�ة 

 المسموح بھ لكل مواطن.
لكن التغییرات الُمقترحة في میزانی�ة ھ�ذه 
السنة ھي تغییرات كبی�رة وش�ب�ھ ج�ذری�ة 

 وتتضمن جزئین:
األول ی�ت�ض�م�ن ال�ت�غ�ی�ی�رات ال�م�ت�وق�ع�ة  -

والمألوفة في كل سنة ك�م�ا أش�رن�ا إل�ی�ھ�ا 
 آنفاً. 

والجزء الثاني الذي ھ�و م�ح�ور ن�ق�اش  -
متواصل وكثیف في ال�ب�رل�م�ان وی�ت�ط�ل�ب 
تطبیقھ على عدة مراحل وعلى مدى ع�دة 
س��ن��وات. ح��ی��ث ن��رى ك��ی��ف تس��ت��ب��س��ل 
الحكومة األسترالیة في می�دان ال�ب�رل�م�ان 
م��ن أج��ل ن��ی��ل دع��م األح��زاب األخ��رى 
وتمریرھا مقترحاتھا ومسودة الت�غ�ی�ی�رات 
قبل نھایة السنة المالیة الحالیة، في نھایة 

. بھدف الب�دء 2018شھر حزیران/ یونیو 
بتطبیق نظام ض�ری�ب�ي ج�دی�د اب�ت�داًء م�ن 

ك�م�ا  2019-2018السنة المالیة القادمة 
 خططت لھ الحكومة.

ف��ف��ي ال��وق��ت ال��ح��اض��ر وك��م��ا ك��ان ف��ي 
السابق، تقسم الدولة ال�ف�ئ�ات الض�ری�ب�ی�ة 
بحسب دخل الم�واط�ن إل�ى خ�م�س ف�ئ�ات 

 ضریبة. 
الفئة األولى ھي فئة الضریبة المجانی�ة،  -

ومعدل الضریبة على الدخل ھو صف�ر%، 
أي المواط�ن ال ی�دف�ع أي ض�ری�ب�ة ع�ل�ى 
الدخل الوارد إلیھ وھذه الف�ئ�ة تش�م�ل ك�ل 
المواطنین الذین ال یتعدى دخلھم السن�وي 

مستوى الس�ق�ف األع�ل�ى غ�ی�ر ال�خ�اض�ع 
للضریب�ة وال�ذي ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ ال�ث�ری�ش 

ال��ذي ھ��و ح��ال��یً��ا  Threshold ھ��ول��د
  دوالر في السنة. 18200

أما الفئة الثانیة فھ�ي ف�ئ�ة ال�م�واط�ن�ی�ن  -
العاملین الذي یتراوح دخلھم السنوي بین 

دوالر ف��ي الس��ن��ة.  37000و  18201
% ول�م 19ومعدل الضریبة ال�ح�ال�ي ھ�و 

تقترح الحكومة إحداث أي تغیی�رات ع�ل�ى 
ھذه الفئة التي یبلغ عدد دافعي الض�رائ�ب 
في ھذه الفئة ما ی�ق�ارب ال�ث�الث�ة م�الی�ی�ن 

 . 2013بحسب احصائیات 
أما الفئة الثالثة الت�ي خض�ع�ت ك�ل م�رة  -

والتي تركز علیھا  والجزر إلى عملیة المد
الحكومات في كل م�رة ھ�ي ف�ئ�ة ال�ط�ب�ق�ة 
الوسطى في استرالیا الذي یبلغ عددھم ما 
یقارب الخمسة مالیین مواطن. تشمل ك�ل 
المواطنین الذین یتراوح دخلھ�م الس�ن�وي 

دوالر ف�ي الس�ن�ة  87000و  37001بین 
ومعدل الض�ری�ب�ة ال�م�ف�روض ع�ل�ى ھ�ذه 

   %.32.5الفئة ھو 
الحكومة الم�د م�ن م�ع�دل ال�دخ�ل  وتقترح

الس��ن��وي وت��وس��ی��ع رق��ع��ت��ھ ل��ی��ك��ون م��ن 
دوالر ف�ي الس��ن��ة  90000إل��ى  37001

القادمة. ومعنى ھذا أن المواطن�ی�ن ال�ذی�ن 
كانوا خاضعین لدفع ضریبة اعلى (ألن�ھ�م 
كانوا محسوبین على الفئة ال�ت�ال�ی�ة ال�ت�ي 
تدفع ضریبة أكبر) سوف ی�دف�ع�ون م�ع�دل 

أق��ل. أم��ا ال��ف��ئ��ة األخ��رى م��ن  ض��ری��ب��ي
المواطنین الذین معدالت دخ�ل�ھ�م ت�ت�راوح 

دوالر في السنة  180000و  87001بین 
% بحس�ب 37فھم یدفعون ضریبة بمعدل 

الس��ن��ة ال��م��ال��ی��ة ال��ح��ال��ی��ة. ی��ب��ل��غ ع��دد 
المواطنین الذین تشمل�ھ�م ھ�ذه ال�ف�ئ�ة م�ا 
یقارب العشرة مالیین مواطن. ولم یحصل 
أي تغییر على فئة المواطنین الذي دخلھ�م 

دوالر  180000السنوي یكون أكثر م�ن 
%. ھ�ذه 45الذین یدفعون ضریبة بنسبة 

التغییرات بحسب الحكومة ستعود بال�ن�ف�ع 
مالیین م�واط�ن  10المالي على ما یقارب 

الذي س�ی�ح�ص�ل ف�ي  آخر استرالي. بمعنى
السنة المالیة الجدیدة ھو أن نسبة ك�ب�ی�رة 
من المواطنی�ن األس�ت�رال�ی�ی�ن س�ی�دف�ع�ون 

 أقل. ضریبة
نالحظ من ھذه التغییرات ع�ل�ى الض�ری�ب�ة 
ب��أن ال��ح��ك��وم��ة ت��ح��اول ت��ق��ل��ی��ل ال��ع��بء 
الضریبي على المواطن، لكن معن�اه أیض�ا 
ان الدخل الق�وم�ي ل�ل�ح�ك�وم�ة س�ی�ن�ق�ص. 
التقلیل من الدخل القومي للبل�د م�ع�ن�اه أن 
وارد الحكومة سی�ك�ون أق�ل وھ�ذا م�ع�ن�اه 
أنھا ستنفق أقل أمواال على خدمات مھم�ة 
في ال�ب�ل�د م�ث�ل الص�ح�ة وال�ت�ع�ل�ی�م ال�ذي 
یس�ت�غ�ل�ھ ح��زب ال�ع�م�ال وی�أخ�ذه كس�ی��ف 
یحاول بھ أن یبتر ویشوه النظام الضریبي 

 الجدید للحكومة.
لكن الحكومة لیست بتلك الحكومة الغبی�ة، 
فیا ترى ما ھي غایة الحكومة م�ن ال�ق�ی�ام 
بذلك؟ من األسباب الرئ�ی�س�ی�ة ھ�ي ھ�ن�اك 
انتخابات قادمة وتحاول ال�ح�ك�وم�ة كس�ب 
كل فئات المجتمع األسترالي وھي ت�ح�اول 
جاھدة إخراس أبواق حزب ال�ع�م�ال ال�ت�ي 
تزمر باستمرار مھاجمة ال�ح�ك�وم�ة ع�ل�ى 
أن��ھ��ا ال ت��ع��ت��ن��ي ب��ال��ط��ب��ق��ات ذات ال��دخ��ل 
المنخفض بینما تح�اول ح�ك�وم�ة األح�رار 
ال��ب��رھ��ن��ة ع��ل��ى ال��ع��ك��س وب��أن ن��ظ��ام��ھ��ا 
الضریبي ال�ق�ادم س�ی�ع�ود ب�ال�ف�ائ�دة ع�ل�ى 
الجمیع بضمنھم ف�ئ�ات ال�دخ�ل ال�م�ح�دود. 

رغم أنھ التغییرات المقترحة س�ت�ق�ل�ل م�ن 
الضریبة على فئات معینة من الشعب، في 
الوقت الحاضر، لكن على الم�دى ال�ب�ع�ی�د، 
أي بعد أن تكمل الحكومة خطتھا المتعلق�ة 
بالضریبة (بعد عدة سنوات) سنرى ك�ی�ف 
أنھ سیدخل وارد أو دخل أكبر لل�دول�ة ف�ي 
السنوات الس�ب�ع ال�ق�ادم�ة. ك�ذل�ك تس�ع�ى 
الحكومة في طرحھا خطتھا الممتدة ع�ل�ى 
مدى عدة سنین إلى الحصول على ص�وت 
الناخبین. فما تحاول الحكومة إیصالھ ھ�و 
أن خطتھا جیدة وستكون مف�ی�دة ل�ل�ش�ع�ب 
وألجل تطبیقھا بالكامل ی�ج�ب أن تس�ت�م�ر 
في الحكم أي یجب أن ی�ت�م ان�ت�خ�اب�ھ�ا ف�ي 

 السنة القادمة.
ما یمیز تغیرات ھذه السن�ة ع�ن س�اب�ق�ھ�ا 
تكمن في جزءھا الثاني، الذي یھ�دف إل�ى 
أحداث تغییرات كبیرة وجذریة على بع�ض 
الفئات الضریبة الت�ي ك�ان�ت ف�ي الس�اب�ق 
شبھ ثابتة وم�ع�ی�اری�ة. ف�ب�ح�س�ب ال�خ�ط�ة 
الضریبة الجدیدة التي طرحتھا ال�ح�ك�وم�ة 
في میزانیتھا لھذه السنة، فإن الت�غ�ی�ی�رات 
التي تقترحھا ال�ح�ك�وم�ة ع�ل�ى الض�ری�ب�ة 
لیس محدودة بزیادة رقعة معدالت ال�دخ�ل 
السنوي وتقلیل الضری�ب�ة ل�ك�ن�ھ�ا أیض�ات 
ھدف إلى تغییر معاییر الضریبة وال�ف�ئ�ات 
الضریبة ونسبة الضریبة عما ھو معم�ول 

  بھ حالیا.
تھ�دف ال�ت�غ�ی�ی�رات إل�ى ت�ب�س�ی�ط ال�ن�ظ�ام 
الضریبي األسترالي بتقلیص عدد ال�ف�ئ�ات 
الضریبیة. خطة الحكومة المتعلقة بالنظ�ام 
الض�ری��ب�ي ت�م��ت��د ل��غ�ای��ة الس��ن��ة ال��م�ال��ی��ة 

. ففي السنة ال�م�ال�ی�ة 2025الضریبة لعام 
وبحس�ب خ�ط�ة ال�ح�ك�وم�ة  2024-2025

سیكون ال�ن�ظ�ام الض�ری�ب�ي ابس�ط، ح�ی�ث 
سیقتصر على أربعة فئ�ات ف�ق�ط ب�دال م�ن 
خمس فئات ومعناه إلغاء األق�واس أو م�ا 

 Bracket Creepتطلق علیھ الحكومة 
التي تحصر ف�ئ�ة م�ع�ی�ن�ة ودم�ج�ھ�ا ب�ف�ئ�ة 

 أخرى. 
النظام الضریبي الذي تناضل الحكومة من 
أج��ل ت��ط��ب��ی��ق��ھ س��ی��ش��م��ل ف��ئ��ة الض��ری��ب��ة 
المجانیة، وفئة دافعي الضرائب الذي یبلغ 
معدل دخلھم السنوي من المعدل المج�ان�ي 

دوالر ونس�ب�ة الض�رائ�ب  41000لغ�ای�ة 
%. الف�ئ�ة ال�ث�ال�ث�ة، 19المقترحة ستكون 

فئة داف�ع�ي الض�رائ�ب ال�ذي ی�ب�ل�غ م�ع�دل 
 200000و 41001دخلھم السنوي بی�ن 

%. 32.5دوالر یدفعون ضریبة ب�ن�س�ب�ة 
وھنا حصل الدمج في ھ�ذه ال�ف�ئ�ة، ح�ی�ث 
قامت الحكومة ب�ت�وس�ی�ع ارض�ی�ة ال�دخ�ل 
ال��م��ت��وس��ط م��ن داف��ع��ي الض��رائ��ب م��ن 
المواطنین ووضعھم في خانة واحدة تحت 
فئة واحدة لكل الم�واط�ن�ی�ن ال�ذی�ن ی�ك�ون 

دوالر ل�غ�ای�ة  41001دخلھم السنوي بین 
دوالر. وھ��ذا ال��ت��غ��ی��ی��ر ال��ذي  200000

یعارضھ حزب العم�ال واألح�زاب األخ�رى 
ألن الحكوم�ة وض�ع�ت ال�م�واط�ن�ی�ن ذوي 
الدخل المتوسط في خانة الذین ی�ع�ت�ب�رون 
من ذوي الدخل العالي الدخ�ل وم�ع�ن�اه ان 
المواطن ذوي الدخ�ل ال�م�ت�وس�ط س�ی�دف�ع 
نفس نسبة الضریبة مقارن�ة م�ع م�واط�ن 
یحصل على دخل عالي وھ�ذا ل�ی�س ع�دالً 

خالصة ال�ح�دی�ث، أن  برأي حزب العمال. 
النظام الضریبي مقبل عل�ى ت�غ�ی�ی�ر ك�ب�ی�ر 
سیعود بالف�ائ�دة ع�ل�ى ال�ب�ع�ض ویض�ی�ف 
عبء على آخرین. أرجوا أن یكون قراءنا 

 .من المستفیدین دوما

 

 اق وا  ها أز 
 ! وا اة

 
 

/ سیدني    صبحي مبارك  

أزمة المیاه بین العراق وتركیا أو بین العراق ودول ال�ج�وار ل�م   
تكن حدیثة العھد، بل ھي أزمة متراكمة مضى عل�ی�ھ�ا ع�ق�ود م�ن 
السنین وھي جزء من أزمات المیاه الدولیة التي الزال�ت ت�ت�ف�اع�ل 

 .بین الكثیر من الدول
وكالة الفضاءاألمریكیة(ناسا) حذرت في دراسة جدیدة من تناقص 

منطقة حارة حول العالم ومنھ�ا  19المیاه العذبة بشكل ملحوظ في 
العراق وسوریا، وإعتماد الب�ل�دی�ن ع�ل�ى ال�م�ی�اه ال�ج�وف�ی�ة خ�الل 
السنوات األخیرة جاء نتیجة بناء أثن�ی�ن وعش�ری�ن س�داً أق�ام�ت�ھ�ا 
تركیا على نھري دجلة والفرات خالل الع�ق�ود ال�ث�الث�ة ال�م�اض�ی�ة.  
عندما تصبح المیاه في الع�ال�م مش�ك�ل�ة دول�ی�ة، ف�الب�ّد م�ن وض�ع 
قوانین وإتفاقات دولیة تنظم العالقات المائیة بی�ن ال�دول، ف�ھ�ن�اك 
صراعات دولیة حول األرض لما تحویھ من م�وارد ال�م�ی�اه ح�ی�ث 
تؤدي إلى توترات وحروب كما إن ت�دخ�ل ال�دول ال�ك�ب�رى بس�ب�ب 
تمویلھا لمشروعات مائیة كالسدود وبناء المحطات الكھ�روم�ائ�ی�ة 
وغیرھا، فتصبح جزء من المشكلة، وكذلك اإلرت�ب�اط اإلق�ت�ص�ادي 

 .من حیث الموارد بالسیاسة
القانون الدولي العام، ھو قانون الجماعة  -القانون الدولي للمیاه :

الدولیة المّعبر ع�ن ظ�روف�ھ�ا ال�واق�ع�ی�ة وال�ذي یش�م�ل ال�ق�واع�د 
السلوك الدول�ي، واإلل�ت�زام�ات ال�دول�ی�ة. وم�ن –القانونیة الدولیة 

قواعد القانون الدولي، تنظیم التعامل مع الدول ف�ي إط�ار إح�ت�رام 
السیادة لكل منھا وذلك في حالة عدم وج�ود إت�ف�اق�ی�ات ب�ی�ن ھ�ذه 
الدول وھذا ما كان علیھ الحال بالنسبة لإلنھار الدولیة حتى مایس 

حیث أقرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة، إت�ف�اق�ی�ة  1997(مایو) 
دولیة جدیدة تنظم اإلستخدامات غیر المالحیة لل�م�ج�اري ال�م�ائ�ی�ة 
الدولیة.ومن أھم مبادئ تنظیم ملكیة الموارد المائیة والتي ج�اءت 

-السیطرة الوطنیة على الموارد الطبیع�ی�ة : -1في القانون الدولي
یؤكد ھذا المبدأ المادة الثانیة من میثاق األمم ال�م�ت�ح�دة ل�ل�ح�ق�وق 

" لكل دولة الحق في ان  1974والواجبات اإلقتصادیة للدول عام 
تمارس بحریة السیادة ال�ك�ام�ل�ة ال�دائ�م�ة ب�م�ا ف�ي ذل�ك األم�ت�الك 
واإلستخدام والتصرف في جمیع ث�روات�ھ�ا وم�واردھ�ا ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 

السیطرة الوط�ن�ی�ة ال�م�ش�ت�رك�ة ع�ل�ى  -2وإنشطتھا اإلقتصادیة " 
فالمبدأ في المادة الثالثة "لدى إستغالل الموارد الطبیعیة ’  الموارد

التي تتقاسمھا دولتان أو أكثر ی�ن�ب�غ�ي ك�ل دول�ة إن ت�ت�ع�اون م�ع 
غیرھا على أساس نظام المعلوم�ات وال�ت�ش�اور ال�م�ش�ت�رك ب�غ�ی�ة 
تحقیق أمثل الحلول ومن اھم مبادئ تنظیم ملكیة الموارد ال�م�ائ�ی�ة 

السیطرة الوطنیة على الموارد  -1والتي جاءت في القانون الدولي
یؤكد ھذا المبدأ المادة الثانیة من میثاق األمم الم�ت�ح�دة -الطبیعیة :

" ل�ك�ل دول�ة  1974للحقوق والواجبات اإلقتصادیة ل�ل�دول ع�ام 
الحق في ان تمارس بحریة السیادة الكاملة الدائم�ة ب�م�ا ف�ي ذل�ك 
اإلمتالك واإلستخدام والتص�رف ف�ي ج�م�ی�ع ث�روات�ھ�ا وم�واردھ�ا 

السیطرة الوطنیة المش�ت�رك�ة  -2الطبیعیة وإنشطتھا اإلقتصادیة " 
على الموارد فالمبدأ في المادة الث�ال�ث�ة "ل�دى إس�ت�غ�الل ال�م�وارد 
الطبیعیة التي تتقاسمھا دولتان أو أكثر ینبغي كل دولة إن تت�ع�اون 
مع غیرھا على أساس نظام المعلومات والتشاور المشت�رك ب�غ�ی�ة 
تحقیق أمثل ستخدام لھذه الموارد من غی�ر ان ی�ت�س�ب�ب ذل�ك ف�ي 
إلحاق الضرر بأیة مصالح مشروعة لآلخرین " فالقانون ال�دول�ي 
وضع أحكام وقواعد  لتقاسم میاه األنھار ال�ت�ي ت�ك�ون ع�ل�ى ن�ھ�ر 
واحد مثل العراق وتركیا وھذا یعتمد على إحتساب سكان كل دول�ة 
من دول النھر ، ومساحة الجزء من النھر الذي یقع داخل اإلق�ل�ی�م 
لكل دولة وإحتساب حجم ال�رواف�د وال�ظ�روف ال�م�ن�اخ�ی�ة. ت�أری�خ 
إستعمال میاه النھر والحاجات الفعلیة للمیاه لكل دولة وق�د ذك�رت 
اإلتفاقیات الدولیة المبادئ األساسیة التي یت�م ب�م�ق�ت�ظ�اھ�ا ت�ق�اس�م 
المیاه للمجاري الدولیة وكیفیة حل المنازعات المائیة وحق جمی�ع 
دول المجرى المائي اإلنتفاع والمشاركة في المیاه بطریقة منصفة 

تشرین ال�ث�ان�ي (ح�ول إس�ت�خ�دام ال�ق�وى  1933ومعقولة .إتفاقیة 
المائیة في األنھار الدولیة) الص�ادر م�ن م�ؤت�م�ر ج�ن�ی�ف ال�ث�ان�ي 

"ك�ل دول�ة ت�ح�ت�ف�ظ ف�ي ح�دود ق�واع�د  -للمواصالت جاء فیھ�ا :
القانون الدولي بأن تقوم في إقلیمھا بجمیع األع�م�ال ال�ت�ي ت�راھ�ا 
مالئمة إلستخدام القوى المائیة ما لم تكن ھذه األعمال من ش�أن�ھ�ا 
أن تمس إقلیم دولة أخرى أو كان یترت�ب ع�ل�ی�ھ أض�رار جس�ی�م�ة 
بدولة أخرى" وھذا یحتاج إلى إجراء مفاوض�ات وإب�رام إت�ف�اق�ی�ة 

 : قبل التنفیذ. المعاھدات والبروتكوالت العراقیة التركیة
إعتمدت المعاھدات والبروتكوالت العراقیة الترك�ی�ة ع�ل�ى م�ج�م�ل 
الظروف السیاسیة الدولیة واإلق�ت�ص�ادی�ة وال�ع�الق�ات الس�ی�اس�ی�ة 
واإلقتصادیة الثنائیة بین الطرفین، وكیفیة النظر ألیھا م�ن ن�اح�ی�ة 
الحدود المش�ت�رك�ة وال�م�ی�اه، وال�ت�دخ�ل ف�ي الش�ؤون الس�ی�اس�ی�ة 
الداخلیة والت�ب�ادل ال�ت�ج�اري وم�رك�ز وق�وة ك�ل دول�ة م�ن ح�ی�ث 
اإلستقرار والتقدم الصناعي والزراعي وال�ع�الق�ات ال�دول�ی�ة، ل�ق�د 
كانت العالقات بین العراق وتركیا في مد وجزر وإس�ت�غ�الل وض�ع 
المیاه بین دولة منب�ع ل�ل�م�ی�اه (ت�رك�ی�ا) ودول�ة مص�ب (ال�ع�راق) 
والنظرة الخاطئة بأن الذي یملك ال�م�ن�اب�ع ی�م�ل�ك م�ج�اري ال�م�ی�اه 
بكاملھا ویحاول المساومة على ذلك ویقوم بإعمال مخالفة للقانون 

 .الدولي والمعاھدات
 
معاھدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بین العراق وتركیا في  -1

كانت ھذه المعاھدة تست�ھ�دف ت�ن�ظ�ی�م اس�ت�خ�دام -: 29/03/1946
الدولتین لمیاه نھر الفرات بقصد إدارة مورد م�ن�ت�ظ�م م�ن ال�م�ی�اه 
وإزالة خطر الفیاضنات وتحدید أك�ث�ر م�الئ�م�ة إلنش�اء ال�خ�زان�ات 
والمنشآت المتعلقة بالري وتولید الطاقة الكھربائیة المائیة مالئمة 

 1لمصلحة البلدین وتضمنت ھذه اإلتفاقیة ملحق (ب�روت�ك�ول) رق�م
الذي أكد على األحكام التي تنظم اإلنتفاع م�ن م�ی�اه ن�ھ�ري دج�ل�ة 
والفرات. وكان أساس ھذه المعاھدة عدة معاھدات وإتفاقیات منھا 

عندما كان العراق وسوریا جزء من األمبراط�وری�ة  1918إتفاقیة 
حیث تعتبر ال�ن�ھ�ری�ن  1815العثمانیة والتي أعتمدت معاھدة فینیا 

دجلة والفرات نھ�ران وط�ن�ی�ان حس�ب ھ�ذه ال�وث�ی�ق�ة. وم�ع�اھ�دة 
ح�ول ن�ظ�ام  20/04/1921، وإتفاقی�ة برشلونة في 1919فرساي

األنھار القاب�ل�ة ل�ل�م�الح�ة ال�ت�ي ُع�ق�دت ب�أش�راف عص�ب�ة األم�م، 
، ب�ی�ن دول�ة اإلن�ت�داب 1920والمعاھدة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة ال�ف�رنس�ی�ة 

البریطاني على العراق واإلنتداب الفرنسي على سوریا وتركیا. ث�م 
 1923/ ت�م�وز/24عقد معاھدة لوزان بین ترك�ی�ا وال�ح�ل�ف�اء ف�ي 

على (ضرورة ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى  109نصت ھذه المعاھدة في المادة 
الحقوق المكتسبة لسوریا والعراق في میاه دج�ل�ة وال�ف�رات) ف�ي 

كانون الثاني عقد إتفاقیة التعاون اإلقتص�ادي وال�ف�ن�ي  1971عام 
بین العراق وتركیا جاء فیھا (بحث الطرفان ال�م�ش�اك�ل ال�م�ت�ع�ل�ق�ة 

أنض�م�ت أل�ی�ھ   1980بالمیاه المشتركة للمنط�ق�ة ) وب�روت�ك�ول 
نص على (إنشاء لجنة فنی�ة مش�ت�رك�ة ل�ل�م�ی�اه  1983سوریا عام 

اإلقلیمیة التركیة الس�وری�ة ال�ع�راق�ی�ة م�ھ�م�ت�ھ�ا دراس�ة الش�ؤون 

المتعلقة بالمیاه اإلقلیمیة وخصوصاً حوضي دجلة والفرات. وب�ت�أری�خ 
ُعقد إتفاق بین الع�راق وس�وری�ا ی�ن�ص ع�ل�ى ت�ق�اس�م  17/04/1989

الوارد من میاه نھر الفرات على ال�ح�دود ال�ت�رك�ی�ة الس�وری�ة ب�ن�س�ب�ة 
% لسوریا، كما جرى إتفاق بین سوریا وال�ع�راق 42% للعراق ، 58

م أع�ت�م�د 2002على نصب محطة ضخ سوریة على نھ�ر دج�ل�ة ع�ام 
ك�م�رج�ع�ی�ة ق�ان�ون�ی�ة ون�ص 1997اإلتفاق على إتفاقیة األمم المتحدة 

اإلتفاق عل�ى نص�ب س�وری�ا ل�م�ح�ط�ة ض�خ ع�ل�ى ن�ھ�ر دج�ل�ة أس�ف�ل 
 . ملیار متر مكعب سنویاً 1.250الخابورتسحب كمیة میاه قدره 

والحكومات العراقیة لم تستطع إجبار الجانب التركي  1946(منذ  عام 
على توقیع إتفاقیة ملزمة لتنظیم توزیع میاه دجلة والف�رات ب�ی�ن دول 
حوضي دجلة والفرات، الحكومات التركیة نج�ح�ت ف�ي ال�ت�م�ل�ص م�ن 

مس�ت�غ�ل�ة ظ�روف ال�ع�راق م�ن  1923اإللتزام الذي وافقت علیھ عام 
 إنقالبات وحروب).

الخالف العراقي التركي تركز على عدم إلتزام تركیا باإلتفاقی�ات، ف�ف�ي 
فترة الثمانینات أنخفض تدفق میاه الفرات بعد إنجاز القسم األكب�ر م�ن 

ملیار متر مكعب س�ن�وی�اً 18منشآت (َكاب) جنوب شرق األناضول من 
ملیار 11حاجة العراق  1987ملیار متر مكعب سنویاً بعد إتفاقیة 9إلى 

ملیار متر مكعب سنویاً م�م�ا 14متر مكعب سنویاً والتقدیرات المفضلة 
أدى إلى اإلضرار بخطط التنمیة الزراعیة العراقیة بعد تعرض المنطقة 
لفترات من الجفاف في السنوات األخیرة. إقامة تركیا من�ش�آت�ھ�ا ع�ل�ى 

منشآت ، ھذه السدود ستخفض كم�ی�ة ال�م�ی�اه 8نھر دجلة یقدر عددھا 
محطة كھرمائیة على ن�ھ�ر  19سد و 21% كما تنوي ، 50إلى حدود 

 الفراتِ 
ك�م ع�ن 65سد (ألیسو) التركي على ن�ھ�ر دج�ل�ة أُنش�أ ع�ل�ى مس�اف�ة 

ملیار متر م�ك�ع�ب أك�ث�ر م�ن نص�ف 11الحدود العراقیة، سعة الخزان 
ملیار مت�ر 20معدل تصریف دجلة السنوي على الحدود العراقیة البالغ 

ملیار متر مك�ع�ب   9مكعب وأكبر تصریف وقت الشحة حیث یتدنى إلى 
دخل العمل وبالتالي عند ملء الخزان یحتاج إل�ى ث�الث�ة س�ن�وات م�م�ا 
سیؤدي إلى أن یحرم نصف حصة العراقیة المائیة من نھر دج�ل�ة وق�د 
أدى ذلك إلى إنخفاض مناسیب میاه دجلة عند البدأ بالملء. ال�ح�ك�وم�ة 
العراقیة على درایة كاملة لما سیحصل من جفاف لكن�ھ�ا ل�م ت�ق�م ب�أي 
إجراء إحترازي لمحاربة الجفاف الذي سوف یحصل. كما توجد ھ�ن�اك 
دراسات قامت بھا وزارة الموارد المائیة العراقیة حذرت من إنخفاض 
حصة العراق من میاه دجلة بسبب السدود التي تنشأ تركیا. لق�د ك�ان�ت 
الحكومة العراقیة تعالج الم�ش�اك�ل واألزم�ات ال�م�ائ�ی�ة م�ع ال�ح�ك�وم�ة 
التركیة بشكل منفرد حسب كل سد ی�ن�ش�أ، وب�ع�ی�د ع�ن ع�ق�د إت�ف�اق�ی�ة 
حقیقیة بإشراف األمم المتحدة منطلقین من مبدأ التفاھم اإلیجاب�ي ب�دالً 
من األحتكام للقوانین الدولیة التي تعتبر تركیا مت�م�ردة ع�ل�ی�ھ�ا .ل�ھ�ذا 

 یتطلب األمر كما أشار ألیھ الخبراء بحل المشكلة بـ:
 دبلوماسیاً مع تركیا  -1
تقدیم شكوى إلى محكمة العدل الدولیة ولكن المش�ك�ل�ة ت�ك�م�ن ف�ي  -2

القضاء غیر الملزم في إطار القانون الدولي ومحكم�ة ال�ع�دل ال�دول�ی�ة 
والیة إختیاریة فالبد من إتف�اق ال�دول األط�راف ع�ل�ى إح�ال�ة ال�ن�زاع 

 للمحكمة وأذا لم یتم حل المشكلة تُحال إلى مجلس األمن  للنظر فیھا 
العراق بإنشاء سدود لتخزین المیاه وھذابع�ی�د ج�داً وال ت�ت�ف�ق�م�ع�ھ  -3

وزارة الموارد المائیة. أطراف سیاسیة طالب�ت ب�ت�دوی�ل أزم�ة ال�م�ی�اه 
التي تواجھ العراق بسبب إقدام تركیا ع�ل�ى م�لء س�د (ألس�و). وزی�ر 
الموارد المائیة الدكتور حسن الجنابي یحضر إجتماع تشاوري عق�دت�ھ 
رئاسة مجلس النواب مع حضور وفد وزارة الخارجیة لمناقش�ة أزم�ة 
الماء  حیث قال الجنابي بأن (تركیا تنصلت من إت�ف�اق س�اب�ق ی�ق�ض�ي 
بتأجیل ملء السدود إال بعداإلتفاق م�ع ال�ع�راق) وت�رك�ی�ا ب�دأت ب�م�لء 

 .السدود مع بدایة آذار الماضي
سد أتاتورك رابع أكبر سد في العالم وفبلھ سد كی�ب�ان وق�رة ق�ای�ا وت�م 

أذ ح�ول ن�ھ�ر  1990مأله بطریقة إستفزازیة قطعت میاه الفرات عام 
الفرات بكاملھ إلى بحیرة سد أتاتورك دون اإللتفات إلى اإلح�ت�ج�اج�ات 
العراقیة والسوریة  لقد تزامن ملء سد كیبان في تركیا م�ع م�لء س�د 
الطبقة السوري فتعرض على أثرھا في العراق إلى جفاف ش�ب�ھ ك�ام�ل 

 . وكانت كارثة
قال الجنابي /في رد على سؤال خالل مؤتمر صحفي عقد في بغداد (إن 
مناسب المیاه في أغلب مناطق العراق إنخفضت بسبب (شحة طبیعیة) 
ألن الغطاء الثلجي في ھذه السنة لم  یتحقق واألمطار أیضاً ل�م تس�ق�ط 
بكمیات كافیة ) الفتاً إلى ان (إنخفاض المناسب لیس لھ عالقة بتحسن 
العالقة مع دول الجوار ألن التعاون موج�ود ب�ی�ن�ن�ا وق�ن�وات اإلتص�ال 

ح�زی�ران س�ی�ذھ�ب 19مفتوحة بین البلدین) وأضاف الجنابي بأنھ ف�ي 
إلى إیران وقبلھا إلى تركیا لمناقشة موضوع قلة مناسیب المیاه تق�ل�ق 
المواطنین. سبق وصرح السید الوزیر اآلن التركیز على توف�ی�ر م�ی�اه 
الشرب وبالتالي منع زراعة عدد من ال�م�ح�اص�ی�ل ال�زراع�ی�ة وم�ن�ھ�ا 

 2013الشلب (األرز).لقد قدم السید الوزیر حسن ال�ج�ن�اب�ي ف�ي ع�ام 
دراسة اسمھاال (العراق وتركیا وملف ال�م�ی�اه ال�م�ش�ت�رك�ة) ك�ت�ب ف�ي 
الجزء الثاني حول إشكالیات دولة المصب وغطرسة دولة المنبع حیث 
أشار حول غطرسة تركیا في التعامل وأتھمھا بعقلیة الربح واإلنتص�ار 
لتحقیق مكاسب سیاسیة وعسكریة تؤمن الزعامة الزعام�ة وال�ت�ف�وق 
بالضد من أمثولة اإلستخدام األمثل والمستدام للموارد المائیة لتحق�ی�ق 
منافع مشتركة عكس ما أشار الیھ في التصریح الصحفي. (هللا منحھ�م 
النفط ومنحنا الماء ) بھذه الكلمات أفتتح سلیم�ان دی�م�ی�ری�ل ال�رئ�ی�س 

وحس�ب اإلع�ت�ق�اد  1992التركي األسبق عند إفتتاح سد أتاتورك عام 
التركي (بما ان منابع النھری�ن دج�ل�ة وال�ف�رات ف�ي ب�ل�دن�ا ف�أن م�ی�اه 
النھرین ستكون لنا) زھیر جمعة المالكي  في (م�ل�ف دج�ل�ة وال�ف�رات 

 والتحدیات على العراق).
التحدیات مستمرة والعراق یواجھ الجفاف وتدمیر الزراعة وقلة م�ی�اه 
الشرب ولم تكن الحكومة بالمستوى المطلوب ولم تأخذ األم�ر ب�ج�دی�ة 
حتى تركیا حذرت وطلبت من العراق أن یضع خطة موازیة عن�د ب�ن�اء 
سد ألسو ، وھي بناء خزانات للمیاه كما أستمر ھدر الم�ی�اه والس�ل�وك 
المائي متخلف فالتحدیات القادمة خط�ی�رة ج�داً س�ی�اس�ی�اً وإج�ت�م�اع�ی�اً 
(صراع العشائر حول الماء) وإقتصادیاً وسوف تحسب تركیا مستق�ب�الً 
النفط مقابل الماء كبضاعة !! ضاربین ع�رض ال�ح�ائ�ط ك�ل ال�ق�واع�د 
والمعاھدات الدولیة. فاألزمة المائیة العراقیة التركیة أظ�ھ�رت ض�ع�ف 

 الحكومة العراقیة وسوف تستمر.    
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ن��ح��ُن أزاء مش��ك��ل��ة خ��ط��ی��رة، 
تُھدد األخآلق والذوق ال�ع�ام .. 
ھذه الخ�زع�ب�الت أل�آلدرام�ی�ة، 
من أجازھا ؟ وع�ل�ٰى وف�ق أي 
معیار فني، أو ف�ك�ري؟ أع�م�ال 

 ... تُھدد بنیة مجتمع بأكملھ
ل���م���اذا اإلص���رار ع���ل���ٰى ھ���ذا 
التسطیح، علٰى ھ�ذا ال�ت�ب�س�ی�ط 
القبیح، والجاھزیة الفّجھ؟ أی�ن 
وعي وثقافة ھذا الشع�ب، أی�ن 
ت���راث���ھ، أی���ن رم���وزه، أی���ن 
ت��اری��خ��ھ ال��ق��دی��م، ال��ق��ری��ب 
والمعاصر؟ أین العقل الم�رك�ب 
والخآلق لھذا العراقي، ص�ان�ع 
ال�ح��ض�ارات وم�ب��ت�ك��رھ�ا؟ أی��ن 
تجلیّات منجزه اإلب�داع�ي ع�ب�ر 
العصور فیما ن�رٰى ونس�م�ع ؟ 
أی��ن أم��ج��اده، أی��ن ب��ط��وآلت��ھ 
وتضحیاتھ، التي أذھلت الع�ال�م 
وھو ی�ت�ص�ّدٰى ألخ�ط�ر ت�ن�ظ�ی�م 
إرھ��اب��ي ویُ��ح��طّ��ُم م��رت��ك��زات��ھ 
وأحالم قوتھ ؟ أین ك�ل ھ�ذا أو 
بعضھ ف�ي أع�م�ال�ن�ا ال�درام�ی�ة 
التي یجب أن ت�ق�ّدم اآلن؟ ھ�ل 
م���ن األخ���الق واألم���ان���ة أن 
نختصرھا ب�ھ�ذا ال�ھُ�زال ال�ذي 
یُخجلنا اآلن، بكل ھذا الس�خ�ف 

م��ا ال��م��ت��ع��ة، م��ا ... الص��ارخ
العبرة ف�ی�م�ا یُ�ق�ّدم اآلن ع�ل�ى 
شاشة التلفزیون العراقي الع�ام 
والخاص؟ ای�ن ك�ت�اب ال�درام�ا 
العراقیین وفرسانھا؟ ل�م�اذا آل 
یتم اإلتص�ال ب�ھ�م؟ ل�م�اذا ھ�ذا 
التجاھل؟ لم�اذا ھ�ذا ال�ع�ق�وق؟ 

أی�ن ال��م��خ��رج��ی�ن؟ ل��م��اذا ھ��ذه 
األُمیّة في ال�ط�رح والص�ی�اغ�ة 
وال����ت����ق����دی����م؟ ل����م����اذا ھ����ذا 
اإلس��ت��خ��ف��اف ب��وق��ت وع��ق��ل 
ال��م��واط��ن ال��ع��راق��ي، ض��ح��ی��ة 
الحكومات الجاھ�ل�ة وال�ح�روب 
واإلحتالل وال�خ�ی�ان�ة وال�ف�س�اد 
ف��ي ال��ت��خ��ط��ی��ط واإلداره؟ أی��ن 
األم����وال، أی����ن ال����ب����رام����ج 
وال���خ���ط���ط، أی���ن ال���ع���ق���ول 
والتخّصصات ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي 
ت��ق��ت��رح تُ��ف��ّك��ر وتُص��ّم��م؟ ھ��ل 
فرغت الساحة وأجدب الوطن؟ 
م�ا ال�ح��ص��ی�ل��ة ال�ت��ي ی��ج��ن�ی��ھ��ا 

 المواطن مّما یُقّدم اآلن ؟
لماذا نرمیھ بكل ھذا ال�ت�ج�ھ�ی�ل 
المسيء وال�غ�ری�ب ع�ن ل�ون�ھ 
وطبعھ، إنشغاالت�ھ وط�م�وح�ھ؟ 
ماذا نقول لھذا ال�ج�ی�ل ال�ط�ال�ع 
اآلن، ماذا یستفید وماذا یتع�لّ�م 
من ھذا ال�ف�ای�روس ال�م�رض�ي 
الذي یستغفلھ، ویُقدم لھ ع�ل�ٰى 
أنھُ ف�ن درام�ي؟ أی�ن اإلدارات 
واألقس�����ام؟ ال�����م�����ن�����افس�����ات 
والصراعات؟ أین اإلجتم�اع�ات 
واللجان التي صّدعت أدم�غ�ت�ن�ا 
ب��خ���ط���ط���ھ���ا وتص���ری���ح���ات���ھ���ا 
الدونكیشوتی�ة ؟ ن�ع�م س�م�ع�ن�ا 

جّرشاً عالیاً، لكنّا لم نَر طحی�ن�اً 
ما الضرورة من وج�ود   یُشبع

مجلس أُمناء في شبكة اإلعالم 
ال��ع��راق��ي، م��اذا ی��ع��م��ل ھ��ذا 
المجل�س؟ وم�ا ھ�و دوره؟ م�ا 
ھي وظیفة الشبكة؟ أین تذھ�ب 
أم���وال���ھ���ا؟ وم���اذا ی���ع���م���ل 
موظف�وھ�ا، إذا ك�ان ال�ح�اص�ل 
ھذا ال�ذي یص�دم�ن�ا اآلن، أم�ا 
من م�راق�ب؟ مس�ؤول وط�ن�ي، 
مسؤول یُوجعھ ق�ل�ب�ھ ، ل�ل�ذي 
یُقترف في العمل ال�ت�ل�ف�زی�ون�ي 
اآلن ، یجیبنا عن أس�ب�اب ھ�ذا 
ال���خ���راب ال���ذي ی���ح���دث؟ ی���ا 
إخ��وان، ع��ق��ل��ي ی��رف��ض أن 
یُص��ّدق م��ا ی��راه، أل��ذي أراه 
لیس قضیة ع�اب�رة، إن�م�ا ھ�و 
تش�وی�ھ ت��اری�خ ب�ھ��ي ل�ل�درام��ا 
التلفزیونیة في العراق، ت�اری�خ 
ع��رآق��ی��ی��ن ش��رف��اء ح��اول��وا، 
عملوا وأجتھدوا وأنجزوا، ل�ذا 
ارج�وك��م أف��ت��ون��ا ب��ح��ق��ی��ق��ة م��ا 
یُرتكُب ویح�دث، إھ�م�س�وا ف�ي 
آذان��ن��ا أن م��ا یُ��ق��ّدم اآلن م��ن 
جریمة بحجة الدراما ، م�ا ھ�و 
إآل صدفة، أمر غیر ُمخطط لھ، 
وآل ح��ت��ٰى م��ق��ص��ود، وأن ك��ل 
الموضوع م�ا ھ�و إآل س�ی�اح�ة 

في ن�ھ�ر ال�ب�راءة، وأن األم�ر 
ب��رم��ت��ھ آل ی��خ��رج ع��ن ك��ون��ھ 
غ���ل���ط���ة ل���ن ی���ع���اودھ���ا ھ���ذا 
الشاطر... في األقل نھدأ قلی�الً، 
ونتخ�ل�ص م�ن ش�ّد األعص�اب 

یاناس، یاع�ال�م، ... وضغط الدم
أنتم تعیشون ف�ي وط�ن إس�م�ھُ 
ال��ع��رآق، ول��ی��س ف��ن��دق��اً م��ن 

نریُد أعم�االً ... الدرجة العاشرة
درامیة بعظم�ة ھ�ذا ال�ع�رآق ، 
بقامة نخیلھ، بقوة صبر وعناد 
إنسانھ، بأھمیة مخاطرة عق�ل�ھ 
األولٰى، أعماالً تُشبھن�ا، ت�ل�ی�ُق 
ب��ن��ا، تُ��ع��بّ��ر ع��نّ��ا، ت��ج��م��ع��ن��ا، 
توحدنا، تح�اوُر ف�ی�ن�ا، األم�س 
اآلن والمستقبل، درام�ا ت�ب�ن�ي 
ما ت�ھ�ّدَم وُخ�ّرب ف�ي اإلنس�ان 
والبنیان، دراما تسقینا ال�ھ�ّم�ة 
ال��ت��س��ام��ح، األم��ل وال��ج��م��ال، 
دراما تبعث رسائل في التنوی�ر 
والتثقیف، تُخاطب المست�وی�ات 
اإلبداعیة الخالق�ة ف�ي اإلن�ت�اج 
وال����م����ض����م����ون والش����ك����ل 

أُؤك�د ... والتسویق، في ال�رؤی�ا
ثانیة نحن أمام مشكلة خط�ی�رة 
، وبرأیي ھذه المشكلة، آل تقلُّ 
خطورة ع�ن ج�ری�م�ة ال�ف�س�اد 

  الضارب في البالد
ل��ذآ أص��رُخ ب��أع��ل��ٰى ص��وٍت 

  للعرآق
  أیھا العراقیون ،

 . إرفعوا صوتكم عالیاً 
 ... أوقفوا ھذه المھازل

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

 * مخرج وممثل وباحث عراقي

 أوا ه ازل
 

 * عزیز خیون  
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ملیار نسخة طبعت من الك�ت�اب ال�م�ق�دس  4ھناك رقم أثار انتباھي وفزعي یذكر أن 

التوراة بشقیھ العھد القدیم والعھد الجدید ، وھذا األخیر یضم األناجیل األربعة الت�ي 

اعتمدتھا رسمیا المؤسسة الكنسیة المسیحیة في جمیع أن�ح�اء ال�ع�ال�م، وال ت�وج�د 

لدي إحصائیة دقیقة عن عدد نسخ القرآن التي طبعت ووزعت منذ أن بدأت الكتاب�ة 

  وعصر التدوین وھي بال شك بمئات المالیین أو أكثر.

ھل ھذه الكتب حقاً سماویة، أي منزلة من السماء على أشخاص یقال ع�ن�ھ�م أن�ھ�م 

أنبیاء على اتصال باإللھ الواح�د ال�ق�اب�ع ف�ي الس�م�اء؟ أخ�ب�رن�ي ص�دی�ق�ي ال�ك�ات�ب 

والباحث المرموق د. خزعل الماجدي أنھ توصل ف�ي أب�ح�اث�ھ إل�ى ن�ت�ی�ج�ة م�ھ�م�ة 

ومثیرة وأصدرھا في كتاب تقول أن ھناك كثیر من أنبیاء التوراة ، أي أنب�ی�اء ب�ن�ي 

 إسرائیل ، المذكور بعضھم في القرآن، ھم في الحقیقة ملوك سومریین.

لقد روت لنا تلك الكتب المسماة مقدسة، قصصاً وأساطیر ومالحم، من�ھ�ا خ�راف�ی�ة، 

ومنھا ما حدث فعالً في نطاق التاریخ البشري ولكن على نحو مختلف ت�م�ام�اً ع�م�ا 

  ذكرتھ الكتب الدینیة.

فحتى علم اآلثار والحفریات وقع في مصیدة التفسیر والتأویل ال�ت�ورات�ي ل�ل�م�الح�م 

والقصص والشخصیات األسطوریة مثل ن�وح وإب�راھ�ی�م وم�وس�ى وب�اق�ي أن�ب�ی�اء 

التوراة. انطالقاً من مسلمة فرضتھا المؤسسات الدینیة ت�ق�ول أن ك�ل م�ا ورد م�ن 

أشخاص وأحداث في الكتب المقدسة حقیقي وحدث فعالً ك�م�ا ج�اء ف�ي ال�ن�ص�وص 

المقدسة. لقد روت ال�ت�وراة وأخ�ذت ع�ن�ھ�ا ال�ك�ت�ب الس�م�اوی�ة األخ�رى، قص�ص�اً 

وحكایات وأحداث موغلة في القدم وجرى ت�دوی�ن�ھ�ا ب�ی�ن ال�ق�رن ال�ث�ام�ن وال�ق�رن 

السادس قبل المیالد بلغة المیثولوجیا والسیر ال�ذات�ی�ة ع�ل�ى أن�ھ�ا م�ن�زل�ة م�ن هللا 

وأضفیت علیھا القدسیة. ولقد ھیمنت تلك القصص والحكایات على ذھنی�ة وع�ق�ول 

الناس وسیطرت على المخیال الجمعي للبش�ر واح�ت�ل�ت م�ك�ان�ت�ھ�ا ال�م�ق�دس�ة ع�ن�د 

المتلقي. ومن ثم شكلت القاعدة الفكریة والثقافیة للمجتمعات الیھودیة والمسی�ح�ی�ة 

واإلسالمیة، وأضحت الكتب السماویة المقدسة األكثر مبیعاً وقراءة. وص�ار ل�زام�اً 

على العلم أن یركز، ال على النصوص نفسھا بل على المسودات ودراستھا لمع�رف�ة 

تاریخیتھا الحقیقیة. لم یكن الھدف معرفة دقة وعلمیة النصوص التوراتیة، فعلم�اء 

الكونیات الكوسمولوجیین یعرفون منذ عقود طویلة أن عمر الكون ال�م�رئ�ي ل�ی�س 

سنة كما یدعي العھد القدیم، و ال یوجد عالم أحیاء واحد ع�ل�ى وج�ھ ال�ك�رة  6000

األرضیة من یعتقد أن المرأة خلقت من ضلع الرج�ل " آدم" ك�م�ا ت�ق�ول ال�خ�راف�ة 

الدینیة التوراتیة، ھل ھناك آثار تاریخیة یقرھا العلم لوجود شخ�ص ی�دع�ى آب�رام، 

وفیما بعد أبراھام " إبراھیم"؟ وھل قام علماء األحیاء والبیول�وج�ی�ا ف�ي م�ح�اول�ة 

تحدید عمر وكیفیة حدوث الطوفان، وعلماء الجیوفیزیائیین یوضحون ل�ن�ا أس�ب�اب 

  " الخروج الكبیر" الذي ورد في التوراة؟

فالعھد القدیم كتب باللغة العب�ری�ة وال�ل�غ�ة اآلرام�ی�ة ب�ی�ن ال�ق�رن ال�ث�ام�ن وال�ق�رن 

نص وأسفار، ب�ث�الث م�ج�ل�دات ت�ح�ت تس�م�ی�ة  39السادس قبل المیالد ومكون من 

التوراة البنتاكوك وكتاب النفیمي أي األنبی�اء، وك�ت�اب ال�ك�ی�ت�وف�ی�م ، أو ال�ك�ت�اب�ات 

والنصوص األخرى التي تشكل ما یعرف عند األقوام القدیمة بالتناخ وھ�ي تس�م�ی�ة 

لغة ، ویلیھ كتاب العھد ال�ج�دی�د  670أخرى للكتاب المقدس العبري الذي ترجم إلى 

 27الذي كتب في وسط ونھای�ة ال�ق�رن األول ب�ع�د والدة ال�م�س�ی�ح، وم�ك�ون م�ن 

صحاحاً وأربعة أناجیل معترف بھا ھي إنجیل م�ت�ى وإن�ج�ی�ل م�ارك وإن�ج�ی�ل ل�وق�ا 

لغة ، و ال ب�د م�ن اإلش�ارة إل�ى وج�ود نص�وص  1521وإنجیل یوحنا وترجم إلى 

قدیمة أقدم من التوراة بكثیر دونت على رقم طینیة بالكتابة المسماریة ب�ی�ن ال�ق�رن 

الثامن عشر والقرن السابع عشر قبل المیالد روت لنا ملحمة كلكامش وھ�ي ال�ت�ي 

سرق منھا التوراة قصة الطوفان، وملح�م�ة اإلل�ی�اذة واألودیس�ة ال�ت�ي ك�ت�ب�ت ف�ي 

القرن الثامن قبل المیالد، وقصة سرجون األكدي ال�ت�ي س�رق م�ن�ھ ال�ت�وارة قص�ة 

موسى ، وھناك نصوص دینیة أخرى قدیمة لیست سماویة مثل البھاغفادا والجی�ت�ا 

الھندیتین اللتین كتبتا بین القرن الخامس والقرن الثاني ق�ب�ل ال�م�ی�الد ، وب�ال�ط�ب�ع 

  القرآن الذي كتب في القرن السابع بعد المیالد.

 

قام علم الجینوم او علم الجینیات والھندسة الوراثیة الذي یدرس ان�ت�ق�ال ال�خ�ص�ال 

والصفات الوراثیة من جیل إلى آخر، بتحلیل جینات قیل أنھا ألب�راھ�ام أو إب�راھ�ی�م 

األب المؤسس األول للعنصر الیھودي من خالل إبنھ إس�ح�ق م�ن زوج�ت�ھ س�اره ، 

والذي غیر إسمھ إلى إسرائیل، وللعنصر العربي كذلك من خ�الل إب�ن�ھ ال�ث�ان�ي م�ن 

جاریتھ ھاجر وإسمھ إسماعیل، وأیضاً البحث عن الجذور الجینی�ة ل�ل�ك�ن�ع�ان�ی�ی�ن ، 

الذین أمر رب اإلسرائیلیین شعبھ المختار بإبادتھم، ھذه الدراسات ال�ج�ی�ن�ی�ة أل�ق�ت 

أضواءاً جدیدة على تلك الشخصیات واألحداث وكشفت أسراراً وتفاص�ی�ل م�دھش�ة. 

فلقد كلفت أوساط دینیة بعض علماء الھندسة ال�وراث�ی�ة وع�ل�م ال�ج�ی�ن�ات ب�إج�راء 

تجارب فك الشیفرات الجینی�ة ل�دى ع�ی�ن�ات م�ن ال�ی�ھ�ود وال�ع�رب إلث�ب�ات األص�ل 

المشترك الذي یعود إلى جد مشت�رك وب�ال�ت�ال�ي إث�ب�ات وج�ود ش�خ�ص�ی�ة إب�راھ�ی�م 

حامض نووي خاص لسكان م�ن  ADNتاریخیاً. بعض ھؤالء العلماء أدعى وجود 

أصل عبري أیاً كان مكان س�ك�ن�اھ�م وف�ي م�ا أس�م�وه الش�ج�رة ال�ت�ط�ور ال�ج�ی�ن�ی�ة 

l’arbre phylogénétique  تأكیداً لتمیز العنصر ال�ی�ھ�ودي ع�ن ب�اق�ي ال�ب�ش�ر

وترسیخ أسطورة الجد الت�ورات�ي األع�ل�ى ل�ألق�وام الس�ام�ی�ة أال وھ�و أب�راھ�ام أو 

 yسنة كما ورد ف�ي ال�ت�وراة ، وال�زع�م ب�وج�ود ال�ك�رم�وزوم  4000إیراھیم قبل 

، وھ�و haplogroupe nommé J1الموجود بوفرة لدى ال�ی�ھ�ود وال�ع�رب أو 

تنویع للحامض النووي الذي تتناقلھ المجموعات السكانیة ال�م�ت�م�ی�زة ع�ب�ر أج�ی�ال 

عدیدة ویحافظ على تكوینھ وخصائصة فیما عدا فترات حصول الطف�رات ال�وراث�ی�ة 

س�ن�ة إل�ى ع�رب  4000التطوریة. ولقد افترق أبناء الجذر ال�ج�ی�ن�ي ال�واح�د ق�ب�ل 

 haplogroupe nomméو للــ  ADNوعبریین . بید أن التحلیالت الجینیة للــ 

J1  أثبتت وجود أصل جمعي ولیس فردي للشعبین العبري والعرب�ي أي ل�ی�س ج�د

أعلى وعائلتھ ومن تفرع عنھ بل شعوب كاملة شكلت األصل لما عرف في الت�اری�خ 

باألقوام السامیة. عكس ما ادعتھ التوراة وما نص علیھ العھد الق�دی�م. م�ع�ن�ى ذل�ك 

أن " إبراھیم وجد تاریخیاً ولكن لیس كشخص واحد بل شعب بأكملھ بین�م�ا رك�زت 

التوراة على شخص واحد ورفعتھ إلى صف األسطورة ، ونفس االس�ت�ن�ت�اج ی�م�ك�ن 

أن ینطبق على ھارون وأخوه موسى فھناك العدید من األش�خ�اص ال�ذی�ن ت�ن�ط�ب�ق 

علیھم مزایا وخصائص وسمات موسى وھارون. كما رفع علم الجینوم الغطاء ع�ن 

ل�ھ�م  Josuéالكنعانیین الذین لم یذكر الكتاب المقدس مصیرھم بعد غ�زو ج�وش�وا 

في معقلھم في صیدون ، التي تقع في لبنان الحالي، حیث یذكر التوراة أنھم اب�ی�دوا 

% م�ن 90عن بكرة أبیھم، في ح�ی�ن ی�وج�د ال�ح�م�ض ال�ن�ووي ال�م�ش�ت�رك ل�دى 

یعود للعنصر الكنعاني ما یعني أنھ لم تت�م إب�ادة  ADNاللبنانیین الحالیین وھذا الــ 

  كل الكنعانیین.

 

یصف الكتاب المقدس غضب الرب على فرعون في سفر الخروج وتسلی�ط ال�ل�ع�ن�ة 

علیھ وعلى شعب مصر وتحول میاه النیل إلى دم تنبعث منھ رائحة النتانة وال�ع�ف�ن 

بحیث ال یمكن للمصریین أن یشربوا منھ وتسلیط الحشرات وسقوط الض�ف�ادع م�ع 

األمطار وفناء قطعان الماشیة وسقوط الصواعق والبرد والماء المجمد أوالح�ال�وب 

grêle  وھجوم الجراد وإحالل الظالم لمدة ثالث أیام فقط لرفض ال�ف�رع�ون خ�روج

العبرانیین من مصر وكلھا خرافات وأساطیر مختلقة كتبھا األحبار، والحال ی�ع�ت�ق�د 

العلماء أن ما حدث ربما ھو تفجر ب�راك�ی�ن خ�اص�ة ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ�ا ت�ل�ك ال�ظ�واھ�ر 

الفیزیائیة، إال أن التوراة عزتھا إلى قوة إلھیة خارقة وتحدث بشأنھا ع�ن ال�ق�روح 

المصریة العشرة حیث ینطبق الوصف الت�ورات�ي ف�ي ال�واق�ع ع�ل�ى ت�ف�ج�ر ب�رك�ان 

ق�ب�ل ال�م�ی�الد حس�ب آخ�ر  1613جزیرة سانتوریون اإلغریقیة الذي حدث حوالي 

المعطیات اآلركیولوجیة األحفوریة وتقدی�رات ق�درھ�ا ال�ع�ل�م�اء ب�واس�ط�ة ع�ن�ص�ر 

بعد تجارب أجریت على غصن لشجرة زی�ت�ون ع�ث�ر ع�ل�ی�ھ ف�ي ب�ق�ای�ا  14كاربون 

البركان وحممھ في جزیرة سانتوریون. تروي التوراة أن الكارثة ضربت مصر ف�ي 

س�ن�ة م�ن وق�وع ك�ارث�ة  800قبل المیالد أي أن تدوین ال�ن�ص ح�دث ب�ع�د  1450

البركان المذكور أعاله وتبعاتھ وتداعیاتھ وما نجم عنھ من كوارث وم�آس�ي ودم�ار 

تناقلتھا األلسن شفاھاً عبر أجیال وأجیال ، وھو األم�ر ال�ذي أل�ھ�م ك�ت�ب�ة ال�ت�وراة 

ونقلوا جغرافیة الحدث إلى مصر الفرعونیة في زمن موسى فلقد لفظ البركان عل�ى 

من المواد الحمم البركانیة والرماد األسود ، وھي مواد ألقیت في  2كلم 100امتداد 

المیاه والیابسة وعلى الصخور المتكلسة، وھو الحدث البركان�ي األھ�م ف�ي ت�اری�خ 

وتامب�ورا س�ن�ة  1257البشریة إلى جانب ما حدث في أندونیسیا في سامالس سنة 

بعد المیالد. لم یشاھد سكان وادي النیل مباشرة ح�دث االن�ف�ج�ار ال�ب�رك�ان�ي  1815

لكن آثاره ومواده انتشرت وانتقلت بعیداً ومست أغلب ش�واط�يء ال�ب�ح�ر األب�ی�ض 

المتوسط كما أثبت ذلك العثور على بقایا الرماد الب�رك�ان�ي ف�ي ال�ب�ح�ر األس�ود ف�ي 

تركیا وفي جزیرة رودس وفي بعض بحیرات النیل. كما وردت نصوص على ورق 

وتداعیاتھا الصح�ی�ة  cataclysmeتحدثت عن كارثة الطوفان  papyrusالبردي 

حتى بعد مرور قرنین على الواقعة البركانیة وتقدم تفسیراً ع�ل�م�ی�اً ل�م�ا ع�رف ف�ي 

التاریخ الدیني التوراتي بالقروح العشرة لمصر وھناك تشابھ في اآلثار الباقی�ة ف�ي 

مصر مع شبیھتھا الموجودة في جزیرة سانتوریوم اإلغریقیة إلى یومنا ھ�ذا. ورد 

في نصوص ورقة البردي المصریة أن ھناك حروق سببتھا المیاه الحم�راء وال�ت�ي 

تركت آثاراً بیضاء وھي سمات وخصائص للحروق الناجمة عن حامض ال�ك�ب�ری�ت 

acide sulfurique  ومن المعروف أن المصدر الوحید علمیاً الذي ی�ت�س�ب�ب ف�ي

 éruptionح��دوث م��ث��ل ت��ل��ك ال��ح��روق ھ��و االن��ف��ج��ار أو ال��ث��وران ال��ب��رك��ان��ي 

volcanique دللت الحسابات الفلكیة على أن ما روتھ التوراة بخصوص مع�رك�ة .

جبعون التي قادھا خلیفة موس�ى حس�ب ك�ت�اب ج�وش�وا وال�ت�ي تص�ف غ�زو ب�الد 

، ق�د ح�دث ب�الض�ب�ط  Jérichoالكنعانیین تنفیذاً لمشیئة الرب وفترة سقوط أریحا 

قبل المیالد قبل الساعة الثالثة والنصف ب�ع�د ال�ظ�ھ�ر، ول�ق�د  1207أكتوبر  30في 

اقترن ھذا الحدث بسلوك غریب للشمس والقمر اللذین توقفت حركتھم�ا ف�ي وس�ط 

السماء كما جاء في الكتاب المقدس فلم تتجھ الشمس نحو الغروب لمدة یوم ك�ام�ل 

، وھذه معجزة إلھیة أظھرھا الخالق الدائم الذي الی�م�وت ت�أی�ی�داً ل�ب�ن�ي إس�رائ�ی�ل، 

والحال أن علماء الفیزیاء وعلماء الفلك وعلماء الكونیات المعاص�ری�ن ع�زوا ذل�ك 

لحدوث كسوف كامل للشمس. ولمعرفة الفترة الزمنیة الت�ي وق�ع ف�ی�ھ�ا ال�ك�س�وف 

، ال�ذي یش�ی�ر إل�ى ت�واج�د ب�ن�ي Mérenptahالفرعون مرنبتاح  stèleھناك الــ 

قبل ال�م�ی�الد. وم�ن  1199سنة  stèleإسرائیل في بلد الكنعانیین ولقد شید ھذا الــ 

جھة أخرى قدر علماء اآلثار أن المنطقة كانت تحت السیطرة العسكریة للمصریی�ن 

 1050و  1500قبل المیالد، أي تنحصر المرحلة الزمنیة بی�ن  1450حوالي سنة 

قبل المیالد، وتمت مراجعة كل حاالت الكسوف التي حدثت في تلك الحقبة ال�زم�ن�ی�ة 

في بالد الكنعانیین ، التي تضم الیوم فلسطین واألردن ولبنان، وجزء م�ن س�وری�ا، 

وجاءت النتیجة واضحة بال لبس: لقد حدث كسوف للشمس في بالد الكنعانیین ف�ي 

قبل المیالد في الس�اع�ة  1207أكتوبر  30الفترة التي تمت دراستھا فلكیاً وذلك في 

ولغایة الخامسة بعد الظھر . والمدھش ف�ي األم�ر أن ذل�ك ال�ك�س�وف ك�ان  15.27

، أي أن قطر القمر كان أصغر من قطر الشم�س ، ب�م�ع�ن�ى أن  annulaireحلقي 

الكسوف لم یحدث ظالماً دامساً تاماً أو ما یعرف باللیل النھاري الفوري بل قلل م�ن 

سطوع الشمس إلى مایشبھ ضوء الغروب وبعدھا ع�اد ال�ن�ھ�ار ول�ك�ن ف�ي ل�ح�ظ�ة 

حلول الغروب الحقیقي، وھذا في حقیقة األمر ھو ما وصفھ العھد القدیم عندما ق�ال 

أن الشمس لم تكن متعجلة للغروب. وبنفس المنھجیة حدد علماء الف�ی�زی�اء ت�اری�خ 

می�الدی�ة وال�ت�ي ح�دث ف�ی�ھ�ا خس�وف  33صلب المسیح في الثالث من نیسان سنة 

یفسر العتمة التي حلت لحظة الصلب. ول�ق�د ح�دد ع�ال�م  éclipse lunaireقمري 

تاریخ وفاة موس�ى ف�ي األول  Wayne Osbornالفلك األمریكي واین أوسبورن 

قبل المیالد بالنظر والتدقیق بكسوف آخر حیث ی�ق�ول ال�ك�ت�اب  1399من آذار سنة 

المقدس أن السماء أعتمت عند وفاة النبي موسى. وھناك تناقض في الوقائع إذ أن 

غزو كنعان على ید خلیفة موسى جوشوا حدث بعد فترة قلیلة من موت موسى ف�ي 

حین أن ھناك فترة قرنین بین الكسوف ال�ذي ح�دده وای�ن أوس�ب�ورن وذل�ك ال�ذي 

 .  Colin Humphreysح��������دده ك��������ول��������ن ھ��������ی��������وم��������ف��������ري 

من الحكایات األسطوریة للتوراة قصة الطوفان وسفینة نوح الت�ي روت�ھ�ا ال�ت�وراة 

س�ن�ة  100000على شكل ملحمة. ھناك نص طوفان مشابھ حدث في أفریقیا ق�ب�ل 

النشوء وال�ت�ط�ور ل�أل�س�اط�ی�ر وھ�ي  phylogénétiqueوھذا ما أظھرت دراسة 

دراسة تعتمد على النظریة التطوریة وتأخذ ف�ي ال�ح�س�ب�ان م�ع�ال�ج�ة اإلحص�ائ�ی�ات 

والتدقیق في المعطیات والمعلومات. وعلینا أن نعود ف�ي ھ�ذا الس�ی�اق إل�ى األص�ل 

التاریخي لألسطورة التي دونت على ألواح طینی�ة راف�دی�ن�ی�ة ی�ع�ود ت�اری�خ�ھ�ا إل�ى 

قبل المیالد ، أي قبل تدوین الت�وراة ، وھ�ي األس�ط�ورة ال�م�ع�روف�ة بـ�ـ� "  2600

ملحمة كلكامش" عن رحلة الملك كلكامش ورحلتھ ل�ل�ب�ح�ث ع�ن ال�خ�ل�ود ول�ق�ائ�ھ 

بأوتونابشتم ، الذي روى لكلكامش أن آلھة الحكمة أنذرتھ بأن طوفاناً وشیكاً ھائ�الً 

سیضرب األرض ویدمر كل شيء وع�ل�ی�ھ أن یص�ن�ع ق�ارب�اً وأن یص�ط�ح�ب م�ع�ھ 

زوجین من كافة أنواع الحیوانات معھ إلنقاذھا وإنقاذ النوع ال�ب�ش�ري م�ن ال�ھ�الك 

واإلبادة التامة. وھي قصة مطابقة تماماً ألس�ط�ورة ن�وح وال�ط�وف�ان ال�ت�ي ت�ح�دث 

عنھا العھد القدیم ما یعني أن الكتاب المقدس سرقھا حرفیاً من التراث األس�ط�وري 

أسطورة طوف�ان أحص�ی�ت ف�ي ال�ع�ال�م، ك�م�ا ذك�ر  300الرافدیني. وھناك أكثر من 

وع�ال�م  Bernard Sergentالمؤرخ و الباحث في األساطیر بیرنارد سی�رج�ن�ت 

ف�ي ك�ت�اب�ھ�م�ا  Le Quellec Jean Loicاألنثروبولوجیا جون ل�وی�ك ل�وك�ل�ی�ك 

المعنون " القاموس النقدي للمیثولوجیا" ولھا ج�م�ی�ع�اً ج�ذر مش�ت�رك ح�ی�ث ق�ام 

العلماء بتفكیك األساطیر والغوص في تفاصیلھا وأسالیبھا وعزل م�ن ت�ت�ح�دث م�ن 

بینھا عن عالقة الناجي من الطوفان بإلھ في السماء. ولقد تجمع لدى ال�ع�ل�م�اء ك�م 

ھائل من المعطیات وقاعدة معلومات ھائلة بغیة تسھیل مھمة التمحیص والمحاك�اة 

الكومبیوتریة الحاسوبیة على غرار التفكیك ف�ي ال�م�ن�ھ�ج�ی�ة ال�وراث�ی�ة ال�ج�ی�ن�ی�ة، 

وتوصل الباحثون إلى أن األصل یعود إلى قصة دمار البش�ری�ة ب�ال�م�اء ح�دث�ت ف�ي 

عام، ومن ثم حصلت علی�ھ�ا ع�م�ل�ی�ات ت�ن�وی�ع واس�ت�ن�س�اخ  100000أفریقیة قبل 

وتغییرات طفیفة أو جوھریة ال سیما في جنوب شرق آسیا ، ح�ی�ث ن�ج�م ال�غ�ض�ب 

جراء قتل أو جرح حیوان بري على ید أحد البشر بال سبب ، كعلة وس�ب�ب ل�ح�دوث 

الكارثة. وھذه األسطورة وجدت أیضاً لدى السك�ان األص�ل�ی�ی�ن ل�ل�ق�ارة األم�ری�ك�ی�ة 

سنة، جراء وصول أقوام آسی�وی�ة إل�ى ھ�ن�اك ع�ب�ر مض�ی�ق  20000الشمالیة قبل 

واختالطھم بالسكان األصلیین واندماجھم بھم. ول�ق�د  détroit de Béringبیرنغ 

س�ن�ة ك�م�ا ی�ق�ول  15000وجد نص طوفاني في آسیا الوسطى یعود تاری�خ�ھ إل�ى 

 Wim Vanال��ع��ال��م األن��ث��روب��ول��وج��ي ال��ھ��ول��ن��دي وی��م ف��ون ب��ن��س��ب��ی��رخ��ن 

Binsbergen سنة قب�ل  2600و  9000، ومن ثم في منطقة الھالل الخصیب بین

المیالد حیث تحالف أحد اآللھة مع بطل األسطورة أو الملحمة الط�وف�ان�ی�ة إلن�ق�اذه، 

ونجد مثیالتھا في الحضارة اإلغریقیة حیث یعطف اإللھ زیوس على دوكالیون إب�ن 

بروموثیوس ــ سارق البرق ــ ، وفي بالد الرافدین كما ذكرنا أعاله حیث ی�ت�ع�اط�ف 

إلھ الحكمة مع أوتونابشتم ، وفي التوراة حیث ینذر یھوه ن�وح ب�ح�دوث ال�ط�وف�ان 

وینقذه من خالل إیحائھ لھ بصنع سفینة من الخشب . وھذا یعني في نھایة المط�اف 

أن ھناك، لجمیع الظواھر التي وردت في التوراة، تفسیر علمي طبیعي ال عالقة ل�ھ 

  بالغضب والعقاب الرباني.

 او اة دور ادن   ا و ات 
 
 
 

  2د . جواد بشارة             الحلقة /  
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تمتاز ب�الص�وت ال�ج�ھ�ور ل�ل�ت�م�رد  -

والثورة وأظنك تمقت كل ما ھو ثابت 

 ومتفق علیھ؟

* رس��ال��ت��ي ال��ح��ری��ة وال��ك��رام��ة 

والسعادة والسالم ل�ل�ن�اس ف�ي زم�ن 

ت��ك��اث��رت ف��ی��ھ ال��ت��ح��دی��ات ب��دءاً م��ن 

عص��ف ری��اح ال��ح��رب ال��ع��راق��ی��ة 

اإلی��ران��ی��ة ال��ت��ي غ��ی��رت ك��ل ش��يء، 

وأحرقت األخضر قبل الیابس وقبلھ�ا 

أنھا أحرقت نفوسنا الخ�ض�ر الش�اب�ة 

وأحالتھا إل�ى ھش�ی�م�اً ت�ذروه ری�اح 

الش��ر، ح��ی��ث ك��رس��ت ت��ل��ك ال��ری��اح 

أمراض الشارع العراقي ال�ذي ت�ع�ود 

ثق�اف�ة الش�ع�ارات وغ�ن�ائ�م ال�ل�ح�ظ�ة 

المعاشة دون أدنى خجل م�ن ال�ن�ظ�ر 

إلى خساراتھم . كان ج�ح�ی�م�اً، وك�ان 

وما حملتھ ریاح ما بعد غزو الكوی�ت 

جحیماً عشناه مس�ح�وق�ی�ن م�داس�ی�ن 

محاصرین ی�وأد األط�ف�ال وال�ن�خ�ی�ل، 

وأعمارنا أزھ�ارن�ا ت�داس ب�األح�ذی�ة 

العسكریة الثقیلة، یوم كنا فی�ھ أذل�ة، 

خ��ج��ل��ت. ن��ع��م. خ��ج��ل��ت م��ن ن��ف��س��ي 

ورحت أنظر كالمشدود ف�ي خ�ری�ط�ة 

أبناء وطني، أنظر في كل ش�ب�ر، ف�ي 

كل فعل، وأكتب، كتبت الق�ص�ة ألن�ھ�ا 

ال تدیر ظ�ھ�رھ�ا ل�ل�ن�اس، ل�ل�ح�ی�اة ، 

كتبت�ھ�ا ی�وم ك�ان�ت ال�ك�ال�ش�ن�ك�وف�ات 

مص��وب��ة ف��وھ��ات��ھ��ا ن��ح��ون��ا، ن��ح��و 

صدورنا، كان قدر اإلنسان الع�راق�ي، 

وما زال محكوماً علیھ ب�ال�ع�ی�ش ف�ي 

وطن ورث أبش�ع م�ظ�اھ�ر ال�ت�خ�ل�ف 

الحضاري ، جاء االحتالل األم�ری�ك�ي 

للعراق، ولم نتغیر ونحن م�زدوج�ون 

إحساساً وتفكیراً، قل ب�رب�ك ك�ی�ف ال 

أتمرد؟ تقول س�ی�م�ون دي ب�وف�وار: 

(إننا ال نستطیع أن نستخرج من خ�ط 

م��ن��ح��ن خ��ط��اً مس��ت��ق��ی��م��اً، ون��ح��ن ال 

نستطیع أن نعیش حیاة صحیحة ف�ي 

مجتمع لیس صح�ی�ح�اً ، إن�ن�ا ن�ل�دغ، 

دوم���اً! م���ن ج���دی���د ... م���ن ھ���ذا 

 الجانب ... أو ذاك) 

 

في قصتك زلی�خ�ات ی�وس�ف ك�ان�ت  -

القصة أنثى والص�وت أن�ث�ى وك�أن�ك 

تنتوي قول شيء عن األن�ث�ى ، م�اذا 

 تشكل األنثى بالنسبة لك ؟ 

* علي السب�اع�ي س�ل�ی�ل م�ن ق�ال : 

(عیناك غابتا نخیل س�اع�ة الس�ح�ر / 

أو شرفتان راح ینأى عنھما ال�ق�م�ر/

عیناك حین تبسمان تورق ك�األق�م�ار 

في نھر / وت�رق�ص األض�واء وھ�ن�ا 

ساعة الس�ح�ر / ك�أن�م�ا ت�ن�ب�ض ف�ي 

غوریھما ال�ن�ج�وم...). قص�ت�ي ال�ت�ي 

أكتبھا ھ�ي قص�ة اإلنس�ان ب�ال�درج�ة 

األولى ، والقصة ھي لون من أل�وان 

التعبیر عن الواقع االج�ت�م�اع�ي ب�ك�ل 

تغیراتھ التي بدأت ت�ظ�ھ�ر ف�ي واق�ع 

حیاتنا الفائر بالدم واألحداث، شع�رت 

أن الفاسد یك�ون ق�ام�ع�اً ل�ل�م�رأة ف�ي 

مجتمعنا ال�م�ح�روم ، وأن ال�ق�م�ع ال 

ینجب إال ق�ام�ع�ی�ن، وم�ح�اول�ة م�ن�ي 

لردم مف�ازات ش�اس�ع�ة ب�ی�ن�ي وب�ی�ن 

زلیخة التي حفرھا األجداد القامعی�ن، 

جعلت المرأة العراق�ی�ة األك�ث�ر ت�أث�راً 

وت�ع�رض��اً ب��ال�خ��راب ال�ع��راق�ي ح�ت��ى 

حولت زلیخة الضحیة إل�ى ح�ل�م م�ن 

خالل أسطرتھا في كتاباتي القصصیة 

كون�ھ�ا ج�زءاً م�ن م�ج�ت�م�ع ع�راق�ي 

شرقي بائس، حاولت تجسید ال�م�رأة 

العراقیة، زلیخة اإلنسانة، وال�ك�ت�اب�ة 

عنھا بعمق، ھنا، تصبح قصتي قصة 

اإلنسانة بالدرج�ة األول�ى، اإلنس�ان�ة 

التي حضرت وتجسدت بعمق وح�زن 

في قصص�ي، ك�ت�ب�ت ال�ق�ص�ص ع�ن 

األنثى ألنني أحلم ب�ع�ال�م یش�ع�ر ف�ی�ھ 

اإلنسان بالحریة والكرام�ة، ك�ت�ب�ت�ھ�ا 

ألنصفھا، ألنني مؤمن بالمرأة ككائ�ن 

واقعي مكافئ لي، ولھا الحق المماثل 

في ال�ح�ی�اة وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ك�وام�ن�ھ 

وروح��ھ وط��اق��ات��ھ، أح��اول ج��اھ��داً 

ال�ت�أس�ی��س ل�ع�الق��ة م�ت��ك�اف�ئ�ة ب�ی�ن��ي 

وبینھا، وبین ال�رج�ل وال�م�رأة، وم�ا 

تشكلھ المرأة م�ن رم�وز غ�ن�ی�ة ف�ي 

التعبیر عن : الوطن والحب والتحرر 

وال��ت��ف��اوت ال��ط��ب��ق��ي، وغ��ی��رھ��ا م��ن 

 مواضیع تستحق الكتابة عنھا. 

فزت بجوائز ك�ث�ی�رة ال ت�ح�ص�ى ھ�ل 

تشعر بالتخمة واالمتالء أم انك تواق 

ل��ل��م��زی��د م��م��ا ی��ق��ودن��ا إل��ى م��ف��ھ��وم 

 الجائزة األدبیة نفسھا؟

لنتفق من البدایة إن للجوائز األدب�ی�ة 

ف��وائ��د ك��ث��ر، ف��ھ��ي : تش��ج��ع ع��ل��ى 

الكتابة، وتعطیھا زخم�اً، وت�دع�م�ھ�ا، 

وت�روج ل�ھ�ا، وت�زی�د م��ن ت�داول�ھ��ا، 

وتحفز على قراءتھا، وتخدم ال�ق�ارئ 

كونھ�ا ت�ن�ب�ھ�ھ إل�ى ك�ت�اب�ات ج�دی�رة 

بالقراءة فلوال الجائزة ما كان لینت�ب�ھ 

إلیھا القارئ، وتخدم ال�ج�وائ�ز األدب 

وال��ل��غ��ة واإلنس��ان��ی��ة ف��ي آن واح��د، 

واألدب أفكار ومواقف، ولیس مج�رد 

حبر عل�ى ورق . ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ك�ات�ب 

ل�ع�ب�ت  -الق�ص�ة (ع�ل�ي الس�ب�اع�ي):

وتلعب الجوائز األدبیة دور ال�م�ح�ف�ز 

ق��دم��اً،  -دف��ع��ن��ي   –ال��ذي ی��دف��ع��ن��ي 

وأسھمت في إنع�اش ك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ة 

عندي . لذا أشترك فیھا للفت األنظار 

لقصص المنسیین الذین كتبت عن�ھ�م 

ومنھم والیھم، وألن الجوائز الم�ك�ان 

المالئ�م ل�ن�م�و قص�ص�ي وازدھ�ارھ�ا 

حین تمسك بھا أنامل القراء لیطلع�وا 

عل�ى م�ا ع�ان�ی�ن�اه م�ن أن�ق�راض�ات، 

ولیتزودوا بالتجربة ال�ح�ی�ات�ی�ة ال�ت�ي 

وردت ب��ی��ن س��ط��ورھ��ا، أفض��ل م��ن 

بقائھا في ظلمات مك�ت�ب�ت�ي ال�م�ث�ق�ل�ة 

ب��ق��ص��ص ال��ن��اس وھ��م��وم��ھ��م ل��وال 

الجوائ�ز م�ا مس�ت�ھ�ا ع�ی�ون ال�ق�راء 

النھمة للمعرفة . وكوننا عرب نبحث 

عن المائز لن�ف�ت�خ�ر ب�ھ، ب�رغ�م ذل�ك 

ستكون ھنالك مالحظات، م�الح�ظ�ات 

تظل مھمة ومحفزة بالنس�ب�ة ل�ك�ات�ب 

القصة علي السباعي في كتابة قص�ة 

جدیدة ناجعة. الجوائز التي حصدت�ھ�ا 

أن��ع��ش��ت��ن��ي، وزادت م��ن رون��ق��ي 

وسطوعي اإلبداعي، وثبتت أركان�ي، 

وأعلت بنیاني القصصي، وأن القصة 

م��ث��ل��ھ��ا م��ث��ل الش��ع��ر ف��ن األق��ل��ی��ة، 

والجوائز تجعل أدب األقلیة مق�روءاً، 

وبھذا یكون مفتاحاً أو ب�واب�ةً ل�ف�ھ�م 

ثقافت�ن�ا م�ن ق�ب�ل اآلخ�ر، وی�وم ذاك 

سیكون أدب األقلیة رائ�ج�اً وك�اس�ح�اً 

مقارنة بالمجتمع البریطاني المتطور 

حیث بلغ عدد ما بیع من نسخ أح�دى 

الروایات الفائزة في ج�ائ�زة ال�ب�وك�ر 

البریط�ان�ی�ة ن�ح�و م�ل�ی�ون�ي نس�خ�ة، 

ستجد الفرق واضحاً بین م�ج�ت�م�ع�ات 

متصالحة مع ذواتھ�ا وت�م�ل�ك ث�ق�اف�ة 

القراءة وت�ق�دس ال�ك�ت�اب وال�ك�ات�ب، 

وبین مجتم�ع�ات�ن�ا ال�ن�ائ�م�ة ال�م�ق�ل�دة 

المتفاخرة العازفة عن ال�ق�راءة م�ن�ذ 

أجیال ، مجتمعاتنا التي تتھافت ع�ل�ى 

ك��ت��ب األب��راج وال��ط��ب��خ وال��غ��ی��ب��ی��ات 

مقارنة بمجتمعات غربیة م�ا ب�رح�ت 

تش�ج�ع أط�ف��ال�ھ�ا ع�ل��ى ق�راءة ن�ح��و 

ثالثین كتاباً في السنة . مثل�م�ا ی�ق�ول 

الشاعر الكبی�ر ن�زار ق�ب�ان�ي: (أك�ث�ر 

الكتب مبیعاً في الدول ال�ع�رب�ی�ة ھ�ي 

كتب الطبخ وتف�س�ی�ر األح�الم، وھ�ذا 

دلیل أننا امة تأكل وت�ن�ام...)، ث�م م�ا 

یجعل ل�ل�ج�وائ�ز األدب�ی�ة م�ع�ن�ى ف�ي 

حی�ات�ي األدب�ی�ة ھ�و : أن�ن�ي م�ؤم�ن 

بالقصة ودورھا الفاعل في بناء عقل 

اإلنسان، وح�ب�ي ل�ل�ق�ص�ة ی�ج�ع�ل�ن�ي 

أراھن على أنھا من سیرم�م ال�ذاك�رة 

 الجمالیة لإلنسان المغیب قسراً .

 كیف تتعامل مع التاریخ كقاص؟

أفضل تعریفات ال�ت�اری�خ م�ا وض�ع�ھ 

أب��ن خ��ل��دون ال��ذي ی��ع��ت��ب��ر أح��د 

المؤسسین لھذا ال�ع�ل�م ف�ي ص�ورت�ھ 

الحدیثة، حیث قال : (إن التاریخ ف�ي 

باطنھ ھو النظر والتح�ق�ی�ق وت�ع�ل�ی�ل 

الكائنات ومبادئھا ، وعل�م ب�ك�ی�ف�ی�ات 

ال��وق��ائ��ع وأس��ب��اب��ھ��ا)، وألن األم��م 

والشعوب حسب إدوارد س�ع�ی�د ھ�م: 

(ح��ك��ای��ات، وم��روی��ات، وس��ردی��ات 

رسمیة، وسردیات ھامش�ی�ة، وی�ظ�ل 

یتصارع الھام�ش ح�ت�ى یص�ب�ح ھ�و 

نفسھ في لحظة ما ف�ي ال�م�ت�ن ح�ت�ى 

تتمكن سردیة أخ�رى م�ن إزاح�ت�ھ). 

نحن نعرف التاریخ على أنھ تسج�ی�ل 

م��ح��ای��د ل��ألح��داث ال��ت��ي ح��دث��ت ف��ي 

ال��م��اض��ي، ووص��ف��ھ��ا، وت��ف��ك��ی��ك��ھ��ا، 

وربطھا ببعضھا البعض، ودراستھا، 

وتحلیلھا؛ بغیة الت�ع�رف ع�ل�ى س�ن�ن 

الحیاة، وحقائق التاریخ، مما یساع�د 

ع��ل��ى ف��ھ��م ال��ح��اض��ر، وال��ت��خ��ط��ی��ط 

للمستقبل؛ بتالفي األخطاء التي وق�ع 

ف��ی��ھ��ا أس��الف��ن��ا ع��ل��ى ھ��ذه األرض. 

ال��ت��اری��خ ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ك��ات��ب ال��ق��ص��ة 

القصیرة (علي الس�ب�اع�ي)، ب�ع�د أن 

قضى اثنان وثالثون عاماً في ك�ت�اب�ة 

ال�ق��ص�ة، ال��ت�اری��خ : ك��ن�ز ح��ق�ی��ق��ي؛ 

ی��ح��ت��وي ع��ل��ى خ��ب��رات إنس��ان��ی��ة 

متراكمة. أوظف التاریخ في قصصي 

ألھمیتھ التي یجنیھا اإلنسان ع�ن�دم�ا 

ی��ق��رأه؛ أخ��ذ ال��دروس وال��ع��ب��ر م��ن 

الماضي، أن التاری�خ یس�اع�د إنس�ان 

الیوم على معرفة جذر المشاكل الت�ي 

وقع فیھا ، وال�ت�ح�والت ال�ت�اری�خ�ی�ة 

ال��ك��ب��ی��رة، وال��واض��ح��ة، وال��خ��ف��ی��ة، 

ووقف ن�زی�ف ال�دم�اء ح�ول ال�ع�ال�م. 

ك��ت��ب ع��م��ی��د األدب ال��ع��رب��ي (ط��ھ 

حس��ی��ن) م��ق��دم��ة ل��ك��ت��اب "فص��ول 

مختارة من كتب التاریخ " ال�ت�اری�خ 

حسب رأي ع�م�ی�د األدب ال�ع�رب�ي : 

(ی�وش��ك أن ی��ك��ون ل��ون��اً م��ن أل��وان 

األدب، ألنھ یعطیك حقائق الواقع كما 

ھي... ). نصیحة عمید األدب العربي 

(طھ حسین) لطالبھ بكل�م�ة واح�دة : 

"شغل عقلك". لذا أستل�ھ�م ال�ت�اری�خ 

في قصصي ألق�ت�رب م�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة، 

وألخبر من ك�ت�ب�ت ال�ق�ص�ص ع�ن�ھ�م 

ومنھم وإلیھم بنصیحة ع�م�ی�د األدب 

ال�ع�رب�ي : "ش�غ�ل ع�ق�ل�ك". ت�ك�م��ن 

المشكلة الكبرى في التعامل الن�ظ�ري 

مع التاریخ، عل�ى غ�رار (ح�دث ف�ي 

مثل ھذا الیوم )؛ وكأن التاریخ سج�ل 

كبیر یحتوي على األع�وام واألح�داث 

ف��ق��ط ، وق��د س��ب��ب��ت ھ��ذه ال��ن��ظ��رة 

السطح�ی�ة ل�ل�ت�اری�خ الش�ل�ل ألم�ت�ن�ا، 

وحرمتھا من االعتبار من أحوال م�ن 

سبقونا، ومعرفة كیفیة النھوض م�ن 

جدید، وإتاحة ال�ف�رص�ة ل�م�ن أك�ت�ب 

ألج��ل��ھ��م، ل��ی��س��ت��خ��ل��ص��وا ال��خ��ب��رات 

التاریخیة من دراس�ة األح�داث ال�ت�ي 

وقعت في الماضي والسی�اق�ات ال�ت�ي 

ارت��ب��ط��ت ب��ك��ل ح��دث م��ن��ھ��ا إح��دى 

(ال��ت��ف��اص��ی��ل  -ح��وارات��ك ق��ل��ت أن :

الیومیة لم�ا خ�ل�ف�ت�ھ ال�ح�روب ع�ل�ى 

أناس الھامش في بالدي ھي ال�ت�رب�ة 

الخصبة ال�ت�ي نش�أت ف�ی�ھ�ا وم�ن�ھ�ا 

تغذت قصصي، إذ تقع أغلب أعم�ال�ي 

القصصیة في قعر ح�ی�ات�ن�ا الس�اخ�ن، 

قع�ر عش�ت ن�ھ�ارات�ھ ول�ی�ال�ی�ھ ب�ك�ل 

تفاصیلھا علني أجد تفص�ی�الً ك�ئ�ی�ب�اً، 

تفصیالً م�ث�ی�راً، ت�ف�ص�ی�الً م�ط�م�ئ�ن�اً، 

تفصیالً مغریاً،) یا حب�ذا ل�و س�ل�ط�ت 

 الضوء قلیال على ھذه التجربة ؟

مرَّ اثنان وثالثون خریفاً على كتابتي 

للقصة القصی�رة، ك�ن�ت ش�اھ�داً ح�ی�اً 

أدون المقصي والمھ�ش�م وال�م�ن�س�ي 

وال�م�وءود ف�ي دروب ح�ی�ات�ن�ا ب�ك��ل 

وباءاتھا الماحقة إلنسانیتنا ، وأخذت 

عھداً على ن�ف�س�ي ب�أن�ن�ي ی�ج�ب أن 

أكتب ال�ح�ی�اة ال�ع�راق�ی�ة ب�م�ش�اك�ل�ھ�ا 

وسعاداتھا، دون تزویق أكتب القصة 

، وكما یقول عبقري القصة أن�ط�وان 

تش��ی��خ��وف ب��أن��ھ��ا : (ال��ق��ط��ف��ة م��ن 

الحیاة)، كون ھذه القطفة القصة م�ن 

الحیاة فتحت عی�ن�ي ع�ل�ى س�ع�ت�ھ�م�ا 

وجعلتني أرى العالم من حولي، عالم 

األوھ��ام واألك��اذی��ب ال��ت��ي تس��ی��ر 

الكثیرین من الناس الذین ع�رف�ت�ھ�م، 

القصة جعلتني أضيء ما ت�ب�ق�ى م�ن 

حی�ات�ي م�ن أج�ل أن أك�ت�ب قص�ص�اً 

أجنب فیھا الناس األوھام واألك�اذی�ب 

 لیعیشوا بتفاؤل .

 

ك��ی��ف ت��ت��ع��ام��ل م��ع ال��زم��ك��ان ف��ي  -

القصة وف�ي اآلن ن�ف�س�ھ تس�ت�دع�ي 

المخیلة التاریخیة بأریحیة وتوظف�ھ�ا 

 في أعمالك القصصیة ؟

* كل ما سأذكره یت�ی�ح ل�ي ت�وظ�ی�ف 

التاریخ وبأریحیة في قصصي، ك�ون 

الفكرة ع�ن ال�زم�ن م�ن�دم�ج�ة دائ�م�اً 

ب��ف��ك��رة ال��م��ك��ان ف��ی��م��ا یس��م��ى ب: 

(ال�زم�ك�ان�ی��ة) كص�ورت�ی�ن م�ت�داخ�ل��ة 

إحداھما باألخ�رى ب�ع�الق�ة ت�ح�ای�ث�ی�ة 

ومن ثم بوجودھ�م�ا ال�م�ت�ص�ل أص�الً 

ب��وج��ود ال��ك��ون واألش��ی��اء ك��إح��دى 

رك�ائ��زه األس��اس�ی��ة. ب��ی�د إن ال��زم��ن 

والمكان یعمالن معاً ویؤدیان وظیف�ة 

دینامیكیة كوحدة متصلة في القص�ة، 

إذ ال ی�م�ك�ن تص�ور ح�دث م�ا، دون 

التخیل لمك�ان ح�دوث�ھ ال�م�ح�ت�م�ل أو 

الفعلي أو استیعاب زمن منف�ل�ت ع�ن 

أطره المكانیة. إن المكان ینقسم فن�ی�اً 

على بعدی�ن : واق�ع�ي وس�ردي، إي 

ال��م��ك��ان ال��ف��ع��ل��ي ل��ل��ح��دث وم��ك��ان 

تص��وی��ره وص��ف��ی��اً، وھ��م��ا ب��ال��ط��ب��ع 

صورتان لواقع واحد، األولى ج�ام�دة 

"فوتوغرافیة"، واألخ�رى ج�م�ال�ی�ة 

"حسیة"، وبالنسب�ة ل�ل�زم�ان إذ إن 

تقنیة النظام ألزم�ان�ي ت�خ�ض�ع ع�ادة 

ل���م���ھ���ارة ال���ق���اص وق���درة اإلدارة 

والتالعب فنیاً بمفرداتھ عبر تق�ن�ی�ات 

السرد الحدیث كالقطع، وھو ع�م�ل�ی�ة 

اخ��ت��زال ال��زم��ان وم��ن ث��م ال��ق��ف��ز 

والتداعي أو اإلنثیال الحر، والرجوع 

ف��ی��م��ا یس��م��ى ((ال��ف��الش ب��اك)) أو 

االس��ت��ب��اق وغ��ی��رھ��ا م��ن ال��ت��ق��ن��ی��ات 

األخرى. وت�ق�ن�ی�ات ال�ق�ص ال�ح�دی�ث 

وإمكانیاتھ الھائلة كف�ن ق�ائ�م ب�ذات�ھ، 

وث��م��ة ف��ي ال��واق��ع زم��ن��ان، زم��ن 

الحكایة وزمن السرد، فزمن الحكای�ة 

منطقي یسیر وفق تسلسلھ الطب�ی�ع�ي 

م��ن ال��م��اض��ي ن��ح��و ال��ح��اض��ر إل��ى 

ال�م�س�ت��ق�ب�ل، أم��ا زم�ن الس��رد ف�ھ��و 

م��خ��ت��ل��ف ت��م��ام��اً وح��ی��وي وم��دھ��ش 

ومفاجئ ألنھ متحرر من جھ�ود ت�ل�ك 

القیم الواقعیة بل یطفو فوق�ھ�ا، وف�ي 

ذلك تك�م�ن إح�دى أھ�م األس�رار ف�ي 

ج��م��ال��ی��ات ال��ق��ص وس��ح��ره وذاك 

بالحقیقة ما یم�ی�ز قص�ة ع�ن أخ�رى 

وقاصاً عن آخ�ر ع�ب�ر ال�م�ق�درة ف�ي 

محاولة التحكم ومدى التوفیق بقیادة 

الخیط الزمني الدقیق ورب�ط�ھ ب�خ�ی�ط 

المكان في النسیج الداخلي (ال�ب�ن�اء) 

وش��د ج��م��ی��ع ال��خ��ی��وط ال��زم��ك��ان��ی��ة 

المتلونة بشعور القاص نحو الخاتمة 

بالتخلیق ألشخاص وأح�داث ت�ن�ب�ض 

بالحیاة لتتشكل في النھایة من خ�الل 

 القصة لوحة ذھنیة رائعة.

 

رغم وجودك في ال�ن�اص�ری�ة ف�أن�ت  -

تتحدث عن اغتراب دائم حدثنا ق�ل�ی�ال 

 عن ھذا االغتراب؟

* أن تكتب : أن تكون وحیداً. ول�دت 

أغلب كتاباتي تعبیراً عن العزلة الت�ي 

عشتھا والزلت أعیشھ�ا. إذ ت�ج�دن�ي 

أعیش الناس في الشوارع ال�خ�ل�ف�ی�ة 

لمدینة الناصری�ة ألك�ت�ب�ھ�م وألح�ك�ي 

عن�ھ�م ال�ق�ص�ص، أع�ی�ش غ�رب�ت�ھ�م 

وغ��رب��ت��ي وس��ط ھ��ذا ال��ب��ؤس ال��ذي 

یحاصرنا، وأحقق توازني الذاتي بم�ا 

أكتبھ من قصص بصوت عال ص�ادح 

غرید خارج جوقة المطبل�ی�ن ل�ل�ق�ب�ح 

والخراب والظلم، ومن یكتب بص�وت 

ع��ال ی��ب��ق��ى وح��ی��داً، والس��ع��ي إل��ى 

الكتابة، كتابة القصة غربة ما بع�دھ�ا 

غربة في مجتمع یؤمن ب�ال�خ�راف�ات، 

ھو تحدي العزلة، تحدي قلق ال�ع�زل�ة 

ف��ي م��دھ��ا وج��زرھ��ا، وال��ك��ت��اب��ة 

اإلبداعیة إنع�اش ل�واق�ع�ن�ا ال�م�زري. 

وككاتب قصة أع�ی�ش ب�ی�ن م�د األل�م 

الذي یعصف بنا وجزر الع�زل�ة ال�ت�ي 

تحیط بي محاولة من�ي الس�ت�ث�م�ارھ�ا 

إبداعیاً لیخضوضر نخیلنا ثانی�ة ب�ع�د 

 یباس وبجمال أخاذ.

 اص اا ا دا  ار ا    

 عندما یلتقي النیل بالفرات، كوش تستضیف سومر في حواٍر استثنائي
 

 2الحلقة / 
 

 أجرى الحوار الصحفي السوداني : أحمد یعقوب
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باعیّةُ (في الشعر) كما یعرفھا المعجم ال�وس�ی�ط،  الرُّ

ھي : منظومة ش�ع�ری�ة، ت�ت�أَل�ف م�ن وح�دات، ك�ّل 

وحدة منھا أربعة أشطر تستقل بق�اف�ی�ت�ھ�ا، وتس�م�ى 

 في الشعر الفارسي (بالدوبیت).

وھي انواع من حیث الوزن والقافیة، وقد اشتھ�رت 

في التاریخ االدبي رباعیات عمر الخ�ی�ام ف�ي االدب 

الفارسي، ورباعیات صالح جاھین التي كت�ب�ھ�ا ف�ي 

 العامیة المصریة.

یأتي الشاعر عبد الرضا لیعید االعتبار لھ�ذا ال�ن�وع 

معتمدا على االی�ق�اع  االدبي، تاركا الوزن والقافیة، 

الداخلي لالفكار والموضوعات التي ت�ط�رح�ھ�ا ت�ل�ك 

الرباعیات، فیكتب مائة وثمانیة وارب�ع�ی�ن رب�اع�ی�ة 

ضمتھا المجموعة الشعریة ال�م�ع�ن�ون�ة (االرج�وح�ة 

رب�اع�یّ�ات ش�ی�ئ�یّ�ة)، وق�د ص�درت ع�ام  -الفارغة 

2016. 

ولما كان العنوان حسب دارسي األدب والن�ق�اد ی�ع�د 

عتبة نصیة اولى م�ن خ�الل�ھ�ا ی�ل�ج ال�م�ت�ل�ق�ي ال�ى 

ال��ك��ت��اب (م��ج��م��وع��ة ال��ن��ص��وص) ف��ھ��و ف��ي ھ��ذه 

المجموعة یكون مركباً من جملتین كام�ل�ت�ی�ن، ھ�م�ا 

"االرجوحة الفارغة" وھي جملة كاملة یراد م�ن�ھ�ا 

تسمی�ة ال�م�ج�م�وع�ة، وال�ج�م�ل�ة ال�ك�ام�ل�ة ال�ث�ان�ی�ة 

"رباعیات شیئیة" حیث تق�وم ب�ت�ع�ری�ف ال�م�ت�ل�ق�ي 

بالصفة التي تمیز ال�رب�اع�ی�ات ال�ت�ي تض�م�ھ�ا ھ�ذه 

 المجموعة .

ولما كان العنوان یعد واحدا من "سیمیاءات " أي  

عمل للوصول الى دالالت ال�ن�ص وم�ع�ان�ی�ة ، ف�ان 

عنوان ھذه المجموعة ی�ح�م�ل دالل�ة م�ا ، وم�ع�ن�ى 

ایضا، یج�ب ال�وص�ول ال�ى دالالت�ھ وم�ع�ان�ی�ھ دون 

المطلوب من المتلقین االخرین ان یتبنوا ما ست�ص�ل 

ال�ی��ھ ھ��ذه الس��ط��ور ، الن ف��ي ذل��ك مص��ادرة ل��م��ا 

 یقومون بھ .

"االرجوحة الفارغة" اما ان تكون م�ت�أرج�ح�ة، او 

انھا ساكنة، فاذا كانت مت�أرج�ح�ة ف�ان�ھ�ا ت�ع�ن�ي ان 

شخصا كان فیھا وغادرھا، ویجب ان نع�رف س�ب�ب 

 مغادرتھ وبقاء االرجوحة متأرجحة .

واذا كانت ساكنة علینا ان نتوصل الى ال�ح�ال ال�ذي 

اصبحت فیھ ھكذا، اھي مھ�ج�ورة دائ�م�ی�ا، ام ان�ھ�ا 

 مھجورة لوقت قصیر؟

واالجابة عن ھذه االسئلة اتركھا للمتلقي لمعرف�ت�ھ�ا 

 بعد قراءة الرباعیات في المجموعة.

اما العنوان الثاني "رباعیات شیئیة " فان�ھ ی�ع�ط�ي 

داللتھ من القراءة االولى، أي انھ یعلن عما تحتوی�ھ 

ھ�ذه ال�م��ج��م�وع��ة، وھ��ي اش�ع��ار ك��ت��ب�ت ب�إس��ل��وب 

الرباع�ی�ات، و" ش�ی�ئ�ی�ة " ت�ع�ل�ن ع�ن ن�وع ھ�ذه 

الرباعیات، انھا رب�اع�ی�ات ش�ی�ئ�ی�ة ، م�ن الش�يء، 

كالروایة الشیئیة التي اشتھ�ر ب�ھ�ا ال�ك�ات�ب " آل�ن 

روب جرییھ " وروایاتھ التي تعد من ھذه المدرس�ة 

في الروایة ال�ج�دی�دة، ح�ی�ث تص�ف ال�واق�ع بش�ك�ل 

محاید ، وتقدم مشھ�دا واق�ع�ی�ا ل�الح�داث ب�وص�ف�ھ�ا 

اش�ی�اء ف��ي م�ت��ن�اول ال��ب�ص�ر، وھ�ذه االش��ی�اء ھ��ي 

 مستقلة عن سیاقھا االنساني وغیر متأثرة بھ.

اذن ھي رباعیات تطرح موضوعات كثیرة كالھایكو 

ال��ط��ب��ی��ع��ة  ال��ی��اب��ان��ي ال��ذي ی��ط��رح م��وض��وع��ة 

وتمظھراتھا، حیث یحمل ، الھایكو ، ف�ك�رة م�ع�ی�ن�ة 

 عما یقع تحت النظر.

تتسم ھذه النصوص بسمات تقترب الى حد م�ا ال�ى 

س�م��ات قص��ی��دة ال��ن��ث��ر، م��ث��ل : االی��ج��از وال��وح��دة 

العضویة . فھي موج�زة قص�ی�رة اال ان�ھ�ا م�ح�م�ل�ة 

بالدالالت والمعاني، وموضوعھا واحد غیر متشعب 

 وغیر مسترسل.

 : ومن مواصفات ھذه الرباعیات ھي أنھا 

تطرح وصفا للطبیعة ومظاھرھا . ی�ق�ول الش�اع�ر  -

 رباعیة " غابة " :

 * (( كّل أشجاري تصلح للشیخوخة

 كّل األیائل عندي تركض وتصول

 ھاجمتني ریاح قدر ما تستطیع

 لكنني لن ألبي مطالب اإلنحناء )) .

تطرح وصفا لالشیاء بعیدا عن تأثی�رات اإلنس�ان   –

 "نافورة " : فیھا . كرباعیة 

 * (( لي بھجة الماء واألطفال من حولي

 وتفاحة تطفو بحوضي حاصرتھا العیون

 وما بان لھا سوى الحنان

 ھي أجمل مما تكون في سلّة البقّال )).

تطرح تأثیر الطبیعة وظواھ�رھ�ا واالش�ی�اء ع�ل�ى   –

االنسان ، ولیس العكس، فھي تؤثر فی�ھ وال ت�ت�أث�ر 

 بما یفعلھ ھو . مثل رباعیة "خشب ":

 * ((سفینة نوح أوجعتني بالمسامیر

 وھي تسعى إلى مستقّر لھا

 لي شفق العطر في دوالب السیدة

 لیس لي عودة للشجر )) .

قریبة من احاسیس ومشاعر االنسان ، اال انھ�ا  - 4

لیست مشاعر واحاسیس االنس�ان ب�ع�ی�ن�ھ�ا . م�ث�ل 

 قدح " : رباعیة " 

 * (( یعرفني عصیر الرّمان

 یمسك بي الشاربون حتى الثمالة

 لیس لغیري الشوق إلى الموائد

 وكم أصغیت لقلق العانسات )) .

*** 

وعندما نبحث عن الزمن فإنن�ا ن�ج�د حض�ورا ل�ھ ، 

ذلك الن كل الرباع�ی�ات تص�ف ح�ال�ة م�ا ت�رى م�ن 

خالل عین�ي الش�اع�ر، ب�اف�ع�ال ع�ام�ل�ة ف�ي ال�زم�ن 

 الحاضر، كما في رباعیة " جذع " :

 * (( أنام بین الزروع الحبالى

 یقطعني فأس في لحظة مباغتة

 ینفش خالیا جسدي وجروحي

 لیھتك أسرار العرجون القدیم )) .

 وفي رباعیة " باص " وباقي الرباعیات :

 * (( یزدحم الرّكاب بي من دون متّسع

 ویعلو دخان سكائر العجائز

 تفوح من بین أرجلھن رائحة البِطِّیخ

 وأنا أشقُّ عباب الریح)) .

*** 

الشاعر في ھذه الرباعیات یصف وال یطرح موق�ف�ھ 

الشخصي مما یرى ، انھ یكتفي بنقل المشھد . ك�م�ا 

 في رباعیة " قمامة " :

 * ((لديَّ فئراٌن تغزو البیوت المجاورة

 لديَّ أطفال الفقراء یبحثون عن صفیح فارغ

 وآخرون یبعثرونني في الشارع

 ھا أنذا یسكنني العفن )) .

 وكذلك في رباعیة " مسبحة " : 

 * (( قد أسقط من ثقب الجیب

 یتلّھى بي عاشق نحیل

 ویحسب أیامھ لیصل إلى وھم اللقاء

 وتأخذني منھ حرارة یدیھ)) .

*** 

تمتاز الصورة الشعریة في الرباعیات بحی�ادی�ت�ھ�ا ، 

ف��ھ��ي ت��ط��رح مش��ھ��دا م��ح��ای��دا ف��ي ك��ل ج��وان��ب��ھ 

الموضوعیة والذاتیة ، ذلك النھ عبارة ع�ن ص�ورة 

فوتغرافیة لما حدث امام العین ، كما في رباع�ی�ة " 

 جواز " مثالً :

 * (( یعبرون بي الحدود تطاردھم المطارات

 صورة للمسافر باھتة تتقاذفھا الظنون

 لوى عنقھ مخافة تھمة التزویر

 ثمَّ صمَّ أصابعھ وفتحھا في سورة الفلق )).

في ھذه الصورة الشعریة نج�د الش�اع�ر ك�ال�م�راق�ب 

یكتب ما یرى وال دخل لمخی�ل�ت�ھ ف�ی�م�ا ی�ك�ت�ب ، او 

یقول ، او یقدم ، انھا ص�ورة ل�ل�م�ش�ھ�د ال�ذي ام�ام 

 عینیھ ، كما في رباعیة " كرسي " :

 * (( أنا مثار أعجاب الملتصقین بي

 أفسح لھم في مجال الغنائم

 یحفلون بي كأنّي أزیح عنھم البؤس

 ویعلقون عليَّ آمالھم المریبة )) .

*** 

ان " االرجوحة الفارغة " جاءت لتسد فراغا في ن�وع 

الشعر المستخدم وھو الرباعیة ، ذلك ال�ن�وع ال�ذي ك�اد 

 ان ینقرض في حیاتنا االدبیة .

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

 (*) ناقد عراقي

"  تت ... "ر ردة اا 

  ... ا    ا ار  
 

 

 قراءة: داود سلمان الشویلي (*)
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في (فرنسا) كان للفیلسوف (أوغست كونت) الفضل ف�ي 

تأسیس (الفلسفة الوضعیة) التي مزجھا بفلسفة ال�ع�ل�وم 

 .والالھوت

الفلسفة الوضعیة ت�ق�ر ح�ق واج�ب�ات ال�ك�ل ت�ج�اه ال�ك�ل 

وتنطلق من وجھة نظر أجتماعیة ب�ح�ت�ة, وھ�ي ال ت�ق�ر 

بمفھوم الحق الفردي, وتؤمن ب�أن ك�ل ح�ق ف�ردي ھ�و 

 .نوع من أنوع العبث باألضافة الى أنھ غیر أخالقي

من األسس التي تقوم علیھا الفلسفة ال�وض�ع�ی�ة ھ�ي أن 

الفكر االنساني ال یمكنھ أن ی�درك ش�ئ ف�ي ھ�ذا ال�ع�ال�م 

سوى الظواھ�ر واالش�ی�اء ال�م�ح�س�وس�ھ, وی�درك ك�ذل�ك 

بالحس البشري ما بین تلك الظواھر من عالقات م�ادی�ة, 

ویرفض كل شئ ال یمد باالحساس بشئ من عل�ل خ�ف�ی�ة 

غیر ظاھرة للحس البشري م�ن أم�ور غ�ائ�ی�ة وغ�ی�ب�ی�ة 

ولیس ھنالك أي حكمة في خلق أي شئ  ول�ی�س ھ�ن�ال�ك 

مدبر أو خالق للكون ویرفض كل العلوم النقلیة التي أتت 

بواسطة االدیان والوحي إذ ھي عبارة عن أوھام الخی�ال 

وخرافات العصور السحیقة وال یمكن التفكیرفی�ھ�ا الن�ھ�ا 

خارج نطاق العلوم المعرفی�ة وال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ی�ھ�ا مض�ی�ع�ة 

للوقت وال فائدة منھا في عالم الواقع فھي مفسدة للعق�ل, 

 .والعقل البشري ال یمكنھ أدراك شئ من ھذا

ویرى الفیلسوف (أوغس�ت) إن االنس�ان�ی�ة م�رت ع�ب�ر 

صیرورتھا التاریخی�ة ب�ث�الث ح�االت م�ت�ت�اب�ع�ة س�م�اھ�ا 

(أوغست) (قانون التقدم االنساني) ح�ی�ث ب�دأت ال�ح�ی�اة 

قریبة م�ن ح�ی�اة ال�ح�ی�وان ث�م ت�ق�دم�ت ع�ب�ر ال�ت�ج�ارب 

والخبرات االنسانیة الحیاتیة دون االتعانة بائ خ�ال�ق أو 

إلھحتى وصل الى ما ھو علیھ بجھده ومعرفتھ الحس�ی�ة, 

وان ھذه الحاالت الثالثة ھي الحالة الالھ�وت�ی�ة وال�ح�ال�ة 

المیتافیزقیة والحالة االخیرة ھي الحالة الوض�ع�ی�ة وف�ي 

ھ��ذه ال��ح��ال��ة ت��خ��ل��ص االنس��ان م��ن أوھ��ام ال��الھ��وت 

والمیتافیزقیة وأدرك االشیاء على حقیق�ت�ھ�ا ك�م�ا ھ�ي , 

ویرى الفیلسوف (كونت) أن السبب الرئیس ف�ي ت�خ�ب�ط 

العقل البشري في تلك المراحل التي سبقت الوضعیة ھي 

أوھام الالھوت والمیتافیزقیة وكان االنس�ان ی�ب�ح�ث ف�ي 

حقائق االشیاء وعلت�ھ�ا ال�م�ط�ل�ق�ة ل�ك�ن�ھ أدرك أن�ھ م�ن 

المستحیل الحصول على حقائق مطلقة  فأخذ یھتم بواقع 

االشیاء وأستكشاف قوانین الظواھر عن طریق واق�ع�ھ�ا 

 .المادي الوضعي القائم على المالحظة الحسیة والتجربة

م 1798ع��اص��ر ال��ف��ی��ل��س��وف (ك��ون��ت) ال��م��ول��ود س��ن��ة 

م وی�رى 1818الف�ی�ل�س�وف (م�ارك�س) ال�م�ول�ود س�ن�ة 

الب�اح�ث إن أك�ث�ر أف�ك�ار (م�ارك�س) غ�ی�ر االق�ت�ص�ادی�ة 

االج��ت��م��اع��ی��ة م��ن��ھ��ا ق��د أخ��ذت م��ن (أوغس��ت ك��ون��ت) 

والفیلسوف (ھیغل) حیث أن ال�ف�ل�س�ف�ة ال�وض�ع�ی�ة ت�ق�ر 

بواجبات الكل اتجاه الكل وفلسفة ماركس تقر ب�واج�ب�ات 

ال�ط�ب�ق�ة ل�ل�ط�ب�ق�ة أي ك��ل ش�ئ یص�ب ل�ن�ص�رة (ط�ب�ق��ة 

البرولیتاریا) وكذلك الحال بالن�س�ب�ة ال�ى رف�ض ال�ع�ل�وم 

النقلیة وااللھ وبذلك یكون (ماركس) قد أخذ الك�ث�ی�ر م�ن 

الفیلسوف (أوغست كونت) ولھ الفضل الكبیر في إرساء 

 .((الواقعیة االشتراكیة

وفي نھایة ھذا المبحث ال�م�ت�واض�ع ن�رى إن ال�ف�ل�س�ف�ة 

الواقعیة تطورت بجھود فالسفة متعددین ومن جنس�ی�ات 

مختلفة, وأن االنسان یمتلك (بایولوجیاً) (مخا) یت�س�اوى 

في نسیجھ بین جنس البشر, وأن التفاوت المعرفي یأت�ي 

م�ن ال��م�ع��رف�ة وم�ا اح�ت��واه ال��ع�ق��ل م��ن ت��ج�ارب ذات�ی��ة 

وخارجیة وما اكتسبھ من م�ع�رف�ة أث�ن�اء ح�ی�ات�ھ وح�ی�اة 

غیره من البشر الذي اطلع ع�ل�ى اف�ك�ارھ�م ع�ن ط�ری�ق 

المعرفة. ومن ھنا یحصل التفاوت في المعرفة " وبحك�م 

الطبیعة نفسھا توجد مستویات م�خ�ت�ل�ف�ة ل�م�ل�ك�ة ال�ع�ق�ل 

والقدرة على التفكیر ھذه المستویات تؤلف س�ل�م�ا  م�ن 

القیم یتربع على قمتھ الفكر "  . ویص�ب�ح ت�ع�دد ال�رؤئ 

للمخرجین المسرحیین حالة حتمیة حیثما یتعام�ل�ون م�ع 

نص واحد بعینھ, وأثرت المفاھیم الفلسفیة ع�ل�ى ال�ف�ك�ر 

اإلنساني وبدت تأثیراتھ�ا واض�ح�ة ف�ي ال�م�ج�ال االدب�ي 

والفني والفكري. وفي ال�ف�ن�ون أخ�ذت ال�واق�ع�ی�ة م�ج�االً 

كبیراً م�ن ال�ت�وس�ع, ك�ون�ھ�ا ع�ن�ص�ر اس�اس�ي ل�ع�م�ل�ی�ة 

الصیرورة وتحلیل موضوعي لكافة الحقب الزمنیة ال�ت�ي 

تطرقت لھا الواقعیة عن طریق المحتوى الفني والواقعي 

لألثر الف�ن�ي، فض�الً ع�ن أنَّ (ال�واق�ع�ی�ة) دراس�ة ف�ن�ی�ة 

للمسیرة الروحیة والتاریخیة لل�ب�ش�ری�ة, وھ�ي ب�ال ش�ك 

أكمْل نظام دراسي فني وجد ویوجد حت�ى االن . ال�ف�ن�ان 

الواقعي یبحث عن وسائل من اجل تحس�ی�ن ال�واق�ع ع�ن 

طریق الواقع المعاش ب�ع�ی�ن�ھ وام�ك�ان�ی�ة ال�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى 

الظروف الصعبة التي یعیشھا االنسان, منذ بدأ الخ�ل�ی�ق�ة 

محاوال ترویض جن�ون ال�ط�ب�ی�ع�ة وأس�ت�رض�ائ�ھ�ا ب�غ�ی�ة 

مھادنتھا والخالص من شرورھا, مبتدأ ب�أف�ع�ال الس�ح�ر 

والشعوذة وإیجاد (طوطم) یعبده ویقدم لھ القراب�ی�ن ب�ع�د 

أن عجز عن كبح غضبھا ، ذلك الن التخطی�ط إلحس�اس�ھ 

كان محكوما بأسرار السحر, ولم ی�ت�وف�ر ب�ع�د ال�م�ن�ط�ق 

الذي یبلغ فیھ تجاوز االیمان بالسحر إذ رض�خ رض�وخ�ا  

تاماً  لبیئتھ وطقوسھا السحریة, مغتصبا ع�ق�ل االنس�ان, 

مغلفا ایاه بأھواء وغرائز  المخلوقات االخ�رى ال�ب�ع�ی�دة 

عن التعامل العقلي, ومن ھنا كانت الواقعیة "فناً ی�راق�ب 

الحیاة كما ھي في شكلھا الكامل وتعقیدھا مع أقل ت�دخ�ل 

ممكن من جان�ب ال�ف�ن�ان"   وك�ان ل�ل�ت�ط�ور االنس�ان�ي 

الف�ردي واالج�ت�م�اع�ي واالق�ت�ص�ادي أألث�ر ال�ك�ب�ی�ر ف�ي 

االنتقال من مرحلة (الطوطمیة), أو حتى تطور المف�ھ�وم 

الطوطمي للعبادات, وتطورت شانھا شأن جمیع النواحي 

االخرى التي تدخل في عملیة الصیرورة، إذ "أنَّ مراحل 

التطور المتعاقبة التي كان الیونانیون القدام�ى ق�د م�روا 

بھا متشعبة لیس في مخلفاتھا الم�ادی�ة ف�ح�س�ب ب�ل ف�ي 

لغتھا ایضا"  ، وكان ذلك ج�ل�ی�اً واض�ح�اً ح�ی�ن�م�ا وض�ع 

(اسخیلوس) بصم�ات�ھ ع�ل�ى م�ا وص�ل ال�ی�ھ ال�م�ج�ت�م�ع 

الیوناني من تطور, عن ط�ری�ق مس�رح�ی�ات�ھ واص�ب�ح�ت 

عملیة اإلیمان تواكب عملیة (الصیرورة) لتركز نتاج�ات�ھ 

األدبیة بدقة على االلھة , ومدى تقدیس المجت�م�ع ل�ھ�ا , 

ولتعلن مرحلة اخرى من مراحل تطور مفھوم الواقع�ی�ة, 

وأن كل ما ن�ت�ص�وره خ�ارج ن�ط�اق ال�م�ع�ق�ول ف�ي ھ�ذه 

المرحلة من مراحل التفاعل االنساني للمجتمع الی�ون�ان�ي 

یبدو واقعیا بالنسبة لتفكیرھم في تلك الح�ق�ب�ة ال�زم�ن�ی�ة, 

وفي تطور الحق معتمدا على تعاقب األزمنة وال�ت�ي ل�ھ�ا 

االثر في تطور الحضارة الیونانیة وتماشیاً مع ال�ت�ص�ور 

الفكري والعقلي للفرد الیوناني, فقد تدخ�ل�ت اآلل�ھ�ة ف�ي 

توزیع الطعام والغ�ن�ائ�م واالرض وال�رج�وع ال�ى أرواح 

كان ذل�ك ف�ي ك�ل م�راح�ل ال�ت�ط�ور   (Moria) القسمة

القبلي الثالث  الذي یتماشى مع تطور مفھ�وم ال�واق�ع�ی�ة 

"وكان اقدمھا توزیع الطعام, الذي یرجع في ع�ھ�ده ال�ى 

فترة الصید. ثم جاء بعدھا توزیع االمالك غیر الم�ن�ق�ول�ة 

والمنقوالت غیر الحیة المستولى علی�ھ�ا ب�ال�ح�رب ال�ذي 

كان تطورا للصید, واخ�ی�را ت�وزی�ع االراض�ي الغ�راض 

الزراعة " ، وأنَّ كل شيء اقره المجتمع ال�ی�ون�ان�ي ف�ي 

تلك الحقبة الزمنیة یدرج ضمن (الواقعیة) ومرحل�ة م�ن 

مراحل تطورھا , وھو ما وص�ل ال�ی�ھ ال�ت�ط�ور ال�ع�ق�ل�ي 

والفكري لإلنسان في تلك الفترة الزمنیة الذي یتنافى مع 

ما وصل الیھ التطور العقلي والفكري لإلنسان في یوم�ن�ا 

ھذا, إذ أنَّ االنسان الحالي  یرفض كل ما كان ی�ؤم�ن ب�ھ 

 . المجتمع الیوناني

ویرى الباحث أنَّ للعلوم النقلیة االثر الكبیر ف�ي ت�ث�ب�ی�ت  

المعتقد رغم تعارضھ م�ع ت�ط�ور ال�ع�ق�ل االنس�ان�ي ك�م�ا 

معمول بھ االن إذ أن ھ�ن�اك م�ج�ت�م�ع�ات الزال�ت ت�ؤم�ن 

بغیبیات غیر واقعیة بالنسبة للمنطق العلمي وتختلف في 

معتقداتھا معھ. ب�ذل�ك أن ال�واق�ع�ی�ة ق�د اج�ازت ل�ل�ف�ن�ان 

الواقعي أنَّ "یتأمل االشیاء والموضوعات م�ن ال�خ�ارج 

فیعرضھ�ا ك�م�ا ھ�ي, وی�ت�أم�ل الش�خ�وص م�ن ال�خ�ارج 

والداخل فیعرض�ھ�ا ك�م�ا ھ�ي ف�ي ص�ل�ف�ھ�ا وص�ف�اق�ت�ھ�ا 

وتبجحھا وانحطاطھا, وفي سموھا ورقتھا وش�ف�اف�ی�ت�ھ�ا 

   .  "وانسانیتھا

وال نستثني الكاتب الیوناني  (س�وف�وك�ل�س) وأث�ره ف�ي 

تطور (الواقعیة) عبر التاریخ االنساني على ال�رغ�م م�ن 

الفارق القلیل بین ما عاشھ (اسخیلوس) و (سوفوكلس) 

إال أنَّ ما حصل الكثیر في تطور (الواقعی�ة) وق�د ح�رص 

(سوفوكلس أن المضمون الداخلي الفكري لالنس�ان ع�ن 

طریق أنزال "الحركة المسرحیة كلھا م�ن ع�ال�م ال�ق�وى 

االولیة فصارت اقرب ما تكون الى عالم الح�ی�اة ال�ع�ادی�ة 

ورغم أن الحوار مركز فانھ أقرب الى الواقعیة من حوار 

اسخیلوس "   أن تطور الواقعیة ف�ي ال�ف�ن ال�م�س�رح�ي 

عند سوفوكلس جاء من خ�الل ت�ط�ور ال�ح�وار ال�ف�ك�ري 

لشخصیاتھ التي باتت تتحدث عن طریق صراع انس�ان�ي 

واض��ح ب��ی��ن الش��ر وال��خ��ی��ر واس��ت��خ��دم (س��وف��وك��ل��س) 

االسطورة لیحملھا نفسا  وفكراً انسانیاً قریب كل ال�ق�رب 

من الواقعیة  الب�ع�ی�دة ع�ن (ال�ف�ن�ط�ازی�ا) ك�م�ا ج�اء ف�ي 

مسرحیة (انتیكونا) والص�راع ال�ف�ك�ري االنس�ان�ي ب�ی�ن 

شخصیة (أنتنیكونا) وبین ش�خ�ص�ی�ة (ك�ری�ون)،ك�م�ا أنَّ 

افكار الشخصیات المتحاورة ومش�اع�رھ�ا واح�اس�ی�س�ھ�ا 

وإنفعاالتھا تتطور بأستمرار ,وأنَّ كل حلقة منھا ت�ت�ط�ور 

  .منطقیاً  عن سابقتھا   

ومع (یوربیدس) اتسع مفھوم الواقع�ة, و" ك�ان ی�ت�ج�ھ 

بفنھ اساسا  الى الشباب المثقف في زمانھ. وكان مذھ�ب 

الشك  اخذ في الظھور حوالي منتصف القرن ال�خ�ام�س, 

وكان السفسطائیون قد اثروا تاثیرا كبیرا ع�ل�ى الش�ب�اب 

فذوت زھرة المثالیة القدیمة واخذت ال�ع�ن�ای�ة ت�ن�ص�رف 

عنھا بسرعة الى التفكیر العلمي"   ومما تقدم نس�ت�ن�ت�ج 

أنَّ الواقعیة في ھذه المرحلھ قد خ�ط�ت خ�ط�وات ك�ب�ی�ره 

الرتباط الفن بالواقع ، فلم تكن لإللھة عند یوربیدس تلك 

القوى الرھیبة المقدسة وابتعد عن البطولة وال�ب�ط�والت 

الفردیة واصبحت مسرحیاتھ تنزل الى مس�ت�وى ال�ح�ی�اة 

الیومیة الواقعیة للبشر واقترب فنھ  نوعا ما من الكت�اب 

الواقعین المعاصرین المعاصرین،  إذ یص�ع�ب تص�ن�ی�ف 

مسرحیات (یوروبیدس) وفق االتجاه الرومانسي وال�ذي 

جاء كتطور عن االتجاه الكالسیكي, والشك ان ال�واق�ع�ی�ھ  

المعاصرة رد فعل ضد الرومانس�ی�ھ ظ�ھ�رت م�ع ظ�ھ�ور 

االنسان كجواب للتساؤل عن ال�ظ�واھ�ر ال�ت�ي ص�اح�ب�ت 

وجوده على الكوكب, واقترنت مع تفكیره , ألجل صیاغھ 

أحكام تھدف إلى اإلحاطھ بالقوى ال�م�ح�رك�ھ ل�ل�ط�ب�ی�ع�ھ، 

والواقعیھ بدالالتھا التاریخیھ تعني انھا رؤیھ اجتم�اع�ی�ھ 

تاریخیھ متطوره وامكانات مفتوحھ تنضج بنضج الواق�ع 

االجتماعي والتاریخ نفسھ, وتنمو مراحلھا ومستویات�ھ�ا 

وتتنوع عمقا واتساعا بحركة الحیاة نفسھا,أما دالالت�ھ�ا 

الفنیھ فأنَّھا تستوعب الحیاة وتسعى لتوضیح ال�ع�ن�اص�ر 

المكونھ للنفس البشریھ وتعكسھا وفق منھ�ج�ی�ھ تص�ب�ح 

أرحب من ال�ح�ی�اة ن�ف�س�ھ�ا, وھ�ذا ی�ع�ن�ي أن "ب�أم�ك�ان 

الواقعیة أستیعاب الحیاة فنیاً وطرحھا كأن�ع�ك�اس تص�ور 

   "عامةونموذجیة تصبح أرحب من الحیاة نفسھا

ویرى الباحث انھ كان ال بد التطرق الى تطور ال�ف�ل�س�ف�ة 

ال��واق��ع��ی��ة ع��ن ط��ری��ق االط��الع ع��ل��ى أراء ال��ف��ال��س��ف��ة 

الواقعیین الیونان والمدرسة االنكلیزی�ة ال�ت�ي ع�اص�رھ�ا 

الكاتب (تشیخوف) وغیره من الكتاب الواق�ع�ی�ی�ن ال�ذی�ن 

عاصروه لتكون تلك المعلومات مقیاساً ومعیاراً لل�ب�اح�ث 

یقیس عن طریقھ مدى ابت�ع�اد ال�ك�ت�اب ال�واق�ع�ی�ی�ن ع�ن 

الف�ل�س�ف�ة ال�واق�ع�ی�ة ف�ي ك�ت�اب�ات�ھ�م وك�ی�ف ك�ان�ت ت�ل�ك 

المعلومات تسھم في تعدد الرؤى ل�دی�ھ�م ف�ي ك�ت�اب�ات�ھ�م 

ال�واق�ع��ی�ة وق��د ح��اول ال�ب��اح�ث أْن ی�رب��ط ب��ی�ن ال��ك�ات��ب 

(تشیخوف) ومعاصریھ م�ن غ�ی�ر ج�ن�س�ی�ت�ھ ال�روس�ی�ة,  

 .وتعدد رؤاھم الواقعیة

.......................................................................... 
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بالرغم من تطور مراحل سرد التاریخ، اال ان   

غ�ی�ر   الروایة طالما كانت افضل الطرق لسرده،

ف��ي ھ��ذه   ان ال��م��ش��ك��ل��ة وال��ع��ق��ب��ة ال��وح��ی��دة

ل��ذل��ك ط��ال��م��ا ك��ان   ال��روای��ة :ھ��ي ال��م��ص��ادر

الروائیون الكب�ار م�ث�ل : ت�ولس�ت�وي : ی�ع�دون 

كتاب الروایة التاریخیة تحدي كب�ی�ر م�ن�ھ�م ك�ي 

یبرزوا قوة تمث�ل�ھ�م الس�ردي اذا ت�ع�د ال�روای�ة 

التاریخیة اكثر ان�واع ال�روای�ات رق�ی�ا .. ف�ھ�ي 

تسمو بموضوعاتھا لتحقیق اھداف ذات اھ�م�ی�ة 

بالغة اذ تسعى إلحیاء وبعث ماضي تلید ل�ق�راءة 

الحاضر والمستقبل ومزایا مث�ل ھ�ذه ال�ك�ت�اب�ات 

التاریخیة " جعلت كتابة التاری�خ م�م�ل�ة رت�ی�ب�ة 

عبارة عن توال ألحداث مكررة في كل الع�ص�ور 

مع اختالف االبطال : فما ف�ائ�دة ال�روای�ة اذ ل�م 

تضف جدیدا للتاریخ او ما الفرق ب�ی�ن ال�روای�ة 

 والتاریخ .....؟

یعتمد الكاتب " م�ح�م�د االح�م�د " ف�ي روای�ت�ھ 

الجدیدة " دمھ " الص�ادرة ع�ن دار فض�اءات 

بصورة كبیرة المادة التاری�خ�ی�ة  2018االردنیة 

لج�ا م�ث�ال ال�ى   فقد  ...  اساسا لحبكتھ الحكائیة

واالب�ن�ی�ة ال�ت�ي ت�زی�ن�ھ�ا   اسباغ دیك�ور وازی�اء

(لم ت�ك�ن   الى متن الروایة  الشمعدانات المبھرة

مفروشة بفراش جید ك�غ�رف�ة ال�دی�وان ، ح�ی�ث 

طنافسھا ووسائدھا العدیدة ال�م�ل�ون�ة، م�وزع�ة 

بانتظام على ارائك مت�واص�ل�ة واح�دة ب�األخ�رى 

 14الروایة ص   وارضھا ایضا لم تكن مثلھا)

المادة التاریخیة داخل كیان ال�روای�ة ج�زء م�ن  

وان�ھ ل�م   مضمونھا ، وال یتخلى عن تاریخھا ،

یسع الى تش�وی�ھ ال�ت�اری�خ او ك�ان ب�ع�ی�دا ع�ن 

االح��داث ، راوی��ا ل��ھ��ا دون ت��دخ��ل م��ب��اش��ر او 

االنحیاز الى شخصیة داخل ال�روای�ة وق�د ذھ�ب 

الكات�ب ال�ى اس�ت�ل�ھ�ام ت�اری�خ ال�دول�ة االم�وی�ة 

ت�ع�ود   (عصر خالفة ھش�ام ب�ن ع�ب�د ال�م�ل�ك )

ھجریة وھ�و  119احداث ھذه الروایة الى سنة 

عام بدء التدوین العربي عندما لم یك�ن ال�ح�رف 

قد عرف النقطة .. حی�ن اق�رھ�ا ال�ب�ی�ت االم�وي 

ل��ت��م��ی��ی��ز ال��ح��روف ال��ع��رب��ی��ة ع��ن ب��ع��ض��ھ��ا 

تناولت الروایة فترة تاری�خ�ی�ة م�ھ�م�ة م�ن   كما

العصر االموي المتأخر عصر الخلیفة " ھش�ام 

بن عبد الملك " ب�أح�داث ت�غ�ل�غ�ل�ت ال�ى دی�وان 

الحكم في تمثیل سردي لذلك الع�ھ�د واالس�ت�ب�داد 

 في متون الغرف السریة :

(احب التجوال فجرا ، ولم ابط�ل�ھ�ا ی�وم�ا ، م�ن 

عادة كنت افق وامال نفسي من ھ�واء ن�ق�ي ف�ي 

مدینة مزدحمة بالعمالة ، ینزلھ�ا ن�اس م�ن ك�ل 

 25مكان من اھل االرض) الروایة ص 

الروایة في ثمانیة فصول كل فص�ل م�ق�س�م ال�ى 

صغیرة ، كل ج�زء ل�ھ ارت�ب�اط ب�ن�ظ�ی�ر ل�ھ ف�ي 

الفصل التالي ... تبدا اح�داث ال�روای�ة م�ن ب�ع�د 

صالة المغرب ، یلحق�ھ�ا ب�م�خ�ط�وط وث�م ص�الة 

الفجر ویلحقھا بمخط�وط وی�ل�ح�ق�ھ�ا ب�م�خ�ط�وط 

موت الوالي السابق على ی�د ال�وال�ي ال�الح�ق ، 

كانھ یعید الینا انقالبا سیاسیا قضي فیھ ال�ح�اك�م 

وذل�ك ال�ق�ت�ل   الالحق ع�ل�ى ال�ح�اك�م الس�اب�ق ،

المریع ... لتقدیم " الجعد بن درھم " كأضح�ی�ة 

یوم العید بسیف والي العراق " خالد بن عبدهللا 

الب�ج�ل�ي " ك�م�ا كش�ف�ت ال�روای�ة ع�ن الس�ب�ب 

الحقیقي لحادثة الذبح على ی�د ال�وال�ي ب�ع�د ان 

كان واقفا تحت ضغوط مباشرة من الخ�ل�ی�ف�ة " 

ھشام بن عبد الملك " بتشویق لنعرف ما ال�ذي 

حدث في لیلة العید المشؤوم : انھا قضیة تكفیر 

ك�الم  وقتل من اجل ذلك الت�م�رد ف�ي ال�ت�ف�ك�ی�ر .

مبطن عن الطغیان وصورة العنف وال�ق�ت�ل وم�ا 

 قاد ویقود الى دمار وحزن ،

ال نستطیع ان نقول ان مجت�م�ع ال�ك�وف�ة وح�ی�اة 

اھلھا قد غلب على متن ال�ن�ص ، وع�ن ع�ق�ول 

الحكام وخفایا سجونھم واقتصرت على ال�ح�اك�م 

وحاشیتھ ( ترغب ال�ك�وف�ة ان ت�ب�ق�ى ع�اص�م�ة 

السر المتین الذي لن یبوح بھ احد / في الك�وف�ة 

مجمع اھل االفكار والعقائد ، تنام على ك�ن�ز م�ن 

االفكار المتالحقة والمتدافع�ة ، ب�ع�ض�ھ�ا ت�زی�ح 

 84بعضا ، وبعضھا تسند بعضا ). ص 

حتى ان محم�د االح�م�د ق�د اس�ھ�ب ف�ي وص�ف 

التكتم على حیاة الوالي وصعوبة دخول احد الى 

بالطھ ، البد ان محمد االحمد یفسر النزاع ب�ی�ن 

االقلیات والنظام الذي احكم قبضتھ ع�ل�ى ال�ب�الد 

لس��ن��وات وال س��ی��م��ا ان اج��واء الش��رق ك��ل��ھ��ا 

لقد اعتم�د االح�م�د ع�ل�ى   مشحونة بالنزاعات ،

مصادر عدیدة ومصادر متشابھة وربما تناق�ض 

بعضھا البعض .. لتكون مھمة الروائي عس�ی�رة 

جدا وسر ابداعھا یكمن انھ�ا ت�خ�وض ف�ي ھ�ذه 

ولو اردنا ان نن�ق�د اي م�ن   المصادر والمراجع

شخصی�ات�ھ�ا .. ع�ل�ی�ن�ا ان ن�رج�ع ال�ى مص�ادر 

،   متنوعة لمعرفة تاریخ ھذه الشخصیات اك�ث�ر

رغم ان محمد االحمد لم یتعمق في الشخص�ی�ات 

ولم كان القتل ھ�م�ھ�ا م�ث�ال ، ول�ك�ون�ھ�ا روای�ة 

مش��وق��ة ب��أح��داث��ھ��ا ، اع��ت��م��دت ال��ك��ث��اف��ة 

في السرد ، وال یترك القاري اال وھو  واالختزال

یدخل الفصل تلو الفص�ل " ت�ح�ت�اج ال�ى ق�اري 

حصیف " وحسنا فعل ال�ك�ات�ب م�ح�م�د االح�م�د 

ح��ی��ن نش��ر م��ق��اال م��ف��ص��ال ف��ي ال��ن��ت ب��ع��ن��وان 

ھ��ذا ال��ك��الم   " ق��ال ف��ی��ھ��ا اس��رار ال��ق��راءة "

باإلضافة الى سرده تفاصل الروایة وكشف غ�ن 

ش��ف��رت��ھ��ا داخ��ل ال��م��ت��ن ال��روائ��ي ح��ت��ى ی��ب��ق��ى 

 مھما بین السردیات ،"  نصھ

ان اعمال محمد االح�م�د ت�ح�م�ل ھ�م�وم ال�واق�ع 

النفسي والسی�اس�ي ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي ، 

وتط�رح م�ق�وم�ات م�ن�ع�ط�ف س�ی�اس�ي حس�اس 

وتدخل في دواخل كیانات وشخوص م�أل�وف�ة   ،

تنثر افكار وجدانیة وتجد كیان الذات الم�س�ی�ط�ر 

على اغلب اعمالھ ، ونفس الشي ف�ي روای�ة " 

م�ت��اھ��ة اخ��ی��رھ�م " ال�ت��ي ت�ت��ك��ون م��ن اح��داث 

وشخصیات یفرضھا ال�واق�ع ، وت�ت�ب�ع اس�ل�وب�ا 

م��ت��ح��وال ب��ی��ن الس��ی��رة ال��ذات��ی��ة ، وروای��ة 

الشخصیات ، حت�ى ان�ھ ات�ك�ل ف�ي ھ�ذه ال�ع�م�ل 

الروائي التاریخي في سیرة آخر عائلة ی�ھ�ودی�ة 

في مدینة بعقوبة على نفسھ مھمة روای�ة ح�ی�اة 

الشخصیات باستعمال ض�م�ائ�ر ث�ان�وی�ة وب�ل�غ�ة 

االنابة , مثال ح�ك�ای�ة ی�ھ�ودا ت�دور ح�ول ب�ی�ت�ھ 

واف�راد اس��رت�ھ ، وف�ي روای�ت��ھ " ورد ال�ح��ب 

وداعا " یدول ازمة المدن المیتة وبناء ال�دول�ة 

س�رد   والتجاوب مع العواط�ف ، وی�ق�ت�رب م�ن

یومیات ھذه المدن التي مزقھا حكامھا من اج�ل 

 بناء دولة الكلمة فیھا للسیف فقط .

ان الروایة التاریخیة حفر معلوماتي ف�ي م�ت�ون 

واسفار ونصوص التراث ألجل اماطة اللثام عن 

وجھة نظر جدیدة ".  في روایة مح�م�د االح�م�د 

یقارب محمد االحمد موضوعا شائكا عن حقائق 

الماضي ، و قدم قدرات فنی�ة ع�ال�ی�ة وت�ق�ن�ی�ات 

سردیة حدیثة باتساع البعد الزمان�ي ل�دی�ھ ، ان 

الروایة بموضوعھا وشكل كتابتھا وما ت�ط�رح�ھ 

من اسئلة تتصل ب�ال�راھ�ن ..تش�ی�ر ال�ى ح�زم�ة 

دالالت م��ت��داخ��ل��ة ، ل��ی��ظ��ھ��ر ال��ن��ص ق��وم��ا 

متماسكا .... نجح محمد االحمد في الحفاظ عل�ى 

االیقاع السردي ودرج�ة ال�ت�ش�وی�ق ال�م�ط�ل�وب�ة 

الس�رد ال�م�ك�ث�ف   بعدم افالت ق�ارئ�ھ�ا ،ك�م�ا ان

للمادة التاریخیة ال یعني باي ح�ال م�ن االح�وال 

وال   ان الكاتب محمد االحمد یلعب دور ال�م�ؤرخ

یمكن النظر الى ھذا العمل اال ب�اع�ت�ب�اره روای�ة 

تستفید من وق�ائ�ع ت�اری�خ�ی�ة، ف�ھ�و اع�اد ب�ن�اء 

من الماضي على نحو تخییلي، وتداخ�ل�ت   حقبة

في النص شخصیات تاریخی�ة م�ع�روف�ة مش�ی�را 

الى الس�رد ال�م�ك�ث�ف ل�ل�م�ادة، روای�ة "دم�ھ " 

ویس�ت�ح�ق ك�ات�ب�ھ�ا ك�ل   روایة تستحق ال�ق�راءة

،ھنیئا للروایة ال�ع�رب�ی�ة وھ�ن�ی�ئ�ا  حفاوة وتكریم

 لجمھور القراء .

 و ار ا و اد

(د) روا  د اا  ا  

 

 

 سمیر عبد الرحیم أغا
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 أھمیة البحث والحاجة إلیھ.

أن كلمة المونتاج أو التؤلیف م�ق�ت�ب�س�ة م�ن 

السینما بعد أن أصبحت للفن السابع ق�واع�ده 

ومقوماتھ الفنیة واإلبداع�ی�ة وی�ع�رف ك�ام�ل 

احمد م�رس�ي ال�ت�ول�ی�ف ال�م�ب�دع ع�ل�ى أن�ھ 

((عملیة فنیة خالق�ة ف�ي ت�رك�ی�ب ال�ل�ق�ط�ات 

تھ�دف إل�ى ج�م�ع ب�ی�ن الص�ورة   واتساعھا

والصوت بشكل إبداعي جدید ، ویتضمن ھذا 

النوع من التؤلیف تعدیل لل�واق�ع وال�ح�ق�ی�ق�ة 

كما تطلق الكلمة أیض�ا   ،  في معظم األحیان

أج�زاء م�ت�ف�رق�ة م�ن   على الجمع الفني بین

الطبیعة لتكوین شكل خیالي لیس ل�ھ م�ق�اب�ل 

في الطبی�ع�ة ذات�ھ وم�ع�ن�اه أیض�ا ال�ت�ج�م�ی�ع 

ب�ی�ن ل�ق�ط�ات   والتركیب بأسلوب انط�ب�اع�ي،

ت�ق�دم ع�رض�اً   قصیرة متقاطعة أو متداخلة ،

سریعاً مختصراً لألحداث وذلك للتع�ب�ی�ر ع�ن 

مرور الوقت أو تطور الحدث الدرامي ونموه 

 . ) ]1[(  في إحدى مراحل الفلم))

وھذا یعني أن الفكرة أو ال�ق�ص�ة ف�ي ال�ف�ل�م 

السینمائي تروى بواس�ط�ة ت�ت�اب�ع ال�ل�ق�ط�ات 

وھذا الحال ینطبق على التمثیلیة التلفزیونیة 

والفلم التلفزیوني ألن أسلوب الم�ون�ت�اج ف�ي 

السینما والتلفزیون یكاد یك�ون واح�د ول�ك�ن 

 االختالف في أداوت المونتاج.

وبما أن السینما ھي حصیلة ت�م�ازج ال�ع�دی�د 

من الفنون الدرامیة فھي تمتلك األصال�ة ف�ي 

مجال الدراما بما تح�ت�وی�ھ ع�ل�ى ال�ق�ص�ة آو 

وال��ك��الم ال��م��ت��م��ی��ز ب��اإلی��ج��از  ال��ح��ك��ای��ة،

وقد أخ�ذت الس�ی�ن�م�ا م�ن األدب   واإلفصاح.

الروائي والمسرحي الشيء الك�ث�ی�ر. ف�ال�ف�ل�م 

شبیھ بالمسرحیة ألنھ تمثیلي وحواري وھ�و 

شبیھ بالروایة ألن وسیلتھ السرد والوص�ف. 

وبما أن السینما ھي فن صوري فأن الكت�اب�ة 

للسینما ت�ح�ت�اج إل�ى ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن األف�ك�ار 

والمشاعر الموجودة في األدب أو المسرحیة 

إلى مقابل صوري موض�وع�ي ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

بعد ذلك ی�أت�ي دور    مبادئ اللغة السینمائیة

المخرج لیقوم بعملیة نقل الخیال األدبي إل�ى 

ص��ورة ف��ل��م��ی��ھ ع��ل��ى وف��ق م��ب��دأ ال��م��ع��ادل 

الص��وري. وھ��ن��ا ی��أت��ي دور ال��ت��ول��ی��ف آو 

الم�ون�ت�اج ل�ل�م�س�اھ�م�ة ف�ي إغ�ن�اء ال�خ�ط�ة 

اإلخراجیة بما یقوي من شد المشاھد وخ�ل�ق 

ال��ت��ش��وی��ق وھ��و ی��ت��اب��ع تص��اع��د الص��راع 

الدرامي نحو الذروة. وتظھر قدرة المون�ت�اج 

في بناء ال�ح�ب�ك�ة وت�رت�ی�ب األح�داث بش�ك�ل 

 متسلسل.

أن ظاھرة المونتاج ال ت�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى ال�ف�ن 

السینمائي وحدة بل ھي موجودة في الق�ص�ة 

ن�غ�ف�ل  والروای�ة وال�م�س�رح�ی�ة والش�ع�ر وال

تواجدھا في الكتب السماویة وخیر دلیل على 

ذل�ك ال�ق�ص�ة ف�ي ال��ق�رآن ال�ك�ری�م وھ�ذا م��ا 

 .)1( أشارت إلیھ بعض الدراسات

والذي یھمنا في ھذا البحث أسلوب المونتاج 

ون�ع�ن�ي    الف�ك�ري ف�ي مس�رح�ی�ات األط�ف�ال

بالمونتاج الفكري آو التعبیري التولیف الذي 

یقوم على أس�اس ت�رك�ی�ب ل�ق�ط�ت�ی�ن ب�ھ�دف 

الحصول على تأثیر مباشر وف�اع�ل م�ن ھ�ذا 

التجاور وبمع�ن�ى أخ�ر أن ت�ج�اور ل�ق�ط�ت�ی�ن 

ً  ل�دى  ً ج�دی�دا مختلفتین یول�د م�ع�ن�ى ف�ك�ری�ا

المتلقي. وبما أن ال�م�س�رح�ی�ة ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

الح�وار بش�ك�ل أس�اس�ي ف�ق�د وج�د ال�ب�اح�ث 

ضرورة فھم وتحلیل الحوار ف�ي مس�رح�ی�ات 

وبعد اطالع الباحث عل�ى ع�دد م�ن   األطفال.

مسرحیات األطفال وجد أن لغة الحوار سھلة 

وواضحة وتولد معاني جدیدة یفھمھا الط�ف�ل 

وت���ن���ش���ط م���خ���ی���ل���ت���ھ وتش���ده ل���ل���ع���رض 

ووجد ف�ي ب�ع�ض�ھ�ا األخ�ر ل�غ�ة   المسرحي.

ومن ھنا یرى ال�ب�اح�ث   جافة وغیر مشوقة.

ضرورة التعرف على أسل�وب ب�ن�اء ال�ح�وار 

وھل استطاع الكات�ب  في مسرحیات األطفال،

المسرحي من توصیل أفك�ار ج�دی�دة تس�اھ�م 

في تطویر وإغناء الفكرة الرئیسة للمسرحیة 

 بأسلوب المونتاج الفكري داخل الحوار.

 أھداف البحث:

یھدف الب�ح�ث ال�ح�ال�ي إل�ى ت�ّع�رف أس�ل�وب 

المونتاج ال�ف�ك�ري ف�ي ال�ح�وار ال�م�س�رح�ي 

 لمسرحیات األطفال.

 حدود البحث:

تحدد البحث الحالي ب�م�س�رح�ی�ت�ی�ن ل�ألط�ف�ال 

 -ھما: 

مس�رح�ی�ة ((ع�ن�دم�ا ی�رق�ص األط�ف�ال))  -1

 تألیف صباح األنباري.

ت�أل�ی�ف ك.  مسرحیة ((األمیرة القبیح�ة)) -2

 م. فالو ترجمة سلیم الجزائري.

 منھجیة البحث:

اعتمد الباحث المنھ�ج ال�وص�ف�ي ال�ت�ح�ل�ی�ل�ي 

باالعتماد ع�ل�ى ق�واع�د ال�م�ون�ت�اج ال�ف�ك�ري 

السینمائ�ی�ة وھ�ي (ال�ت�ن�اق�ض ـ� ال�ت�وازي ـ 

 الرمزیة ـ الترابط الزمني ـ التكرار).

 حدید المصطلحات:

الفكري: یعرفھ ایزنشتین ((بأن�ھ  المونتاج-1

وضع جزئین من فلم من أي نوع إلى ج�ان�ب 

ب��ع��ض��ھ��م��ا ف��أن��ھ��م��ا ی��ن��ت��ج��ان ح��ت��م��اً ف��ك��رة 

نوعیة جیدة ناتجة عن وضع ج�زئ�ي   جیدة..

الفلم جنبا إلى جنب وال یقتصر ذلك بأي ح�ال 

 )1( على السینما وحدھا، بل أنھا ظاھرة))

ال�ت�ول�ی�ف  ویعرفھ مارسیل مارت�ن ب�أن�ھ))-2

الذي یقوم على أساس تركیب لقطتین بھ�دف 

الحصول على تأثیر مباشر وف�اع�ل م�ن ھ�ذا 

 )2( واھم أشكال ھذا النوع كاآلتي: التجاور،

التناقض: تركی�ب ل�ق�ط�ت�ی�ن أو مش�ھ�دی�ن  · 

مختلفین في المضامین الفك�ری�ة والص�وری�ة 

 لغرض خلق معنى ثالث جدید. (التشكیلیة)

ربط حدثی�ن درام�ی�ی�ن ت�ج�م�ع   التوازي:   ·

بینھما روابط فكریة وموضوعیة تثیر معن�ى 

 جدید.

است�خ�دام م�ت�ج�اورات رم�زی�ة   الرمزیة:   ·

شائعة بین لقطتین وما تخلقھ ل�خ�دم�ة ھ�دف 

 فكري محدد.

ربط مشھدین متوازی�ی�ن   الترابط الزمني:  ·

وی�ت�م  في ال�زم�ن وم�خ�ت�ل�ف�ی�ن ف�ي ال�م�ك�ان،

االنتقال بینھما إلى أن یلتقیا عند نقطة معینة 

 من التصاعد ألحدثي.

التكرار: وھو إعادة تركیب اللقطات ل�ح�د    ·

معین وبأكثر من زاویة لغرض تأكی�د م�ع�ن�ى 

الھدف من�ھ ت�ول�ی�د ف�ك�رة ف�ي وع�ي    معین

المتفرج یتجاوز مداھا الحدث تجاوزاً ب�ع�ی�داً 

 وتتضمن مفھوماً كامال للعالم.

ال�م�ون�ت�اج   التعریف اإلج�رائ�ي ل�ل�ب�اح�ث:  ·

الفكري في الحوار لمسرحی�ات األط�ف�ال ھ�و 

ت��ت��اب��ع ج��م��ل��ت��ی��ن آو أك��ث��ر ل��ك��ل واح��ده 

وتتابع ھذه المعاني یولد فكرة ج�دی�دة  معنى،

وت�ح�ت�وي مض�ام�ی�ن ھ�ذه  في ذھن المتلق�ي.

الجمل على نفس إشكال ال�م�ون�ت�اج ال�ف�ك�ري 

ف��ي الس��ی��ن��م��ا وھ��ي ال��ت��ن��اق��ض وال��ت��وازي 

 والرمزیة والترابط الزمني والتكرار.

 الفصل الثاني

 الحوار المسرحي واللغة السینمائیة

للحوار المسرحي أھمیة ك�ب�ی�رة ف�ي ال�ب�ن�اء 

الدرامي فھو یقوم ب�وظ�ائ�ف ع�دی�دة أھ�م�ھ�ا 

توضیح فك�رة ال�م�س�رح�ی�ة وال�ت�ع�رف ع�ل�ى 

الشخصیات وأف�ع�ال�ھ�ا ودف�ع الص�راع ن�ح�و 

وی�م��ك�ن ع��ن   ال�ذروة وخ�ل��ق ال�ج��و ال��ع��ام..

طریق الحوار أن نتخیل حرك�ة الش�خ�ص�ی�ات 

وط�ب�ی��ع�ة ال��م�ك�ان وان�ف�ع��االت الش�خ��ص�ی��ات 

ونسمع صوت الریاح والم�ط�ر ون�ن�ت�ق�ل م�ن 

مكان إلى آخر ب�ال�رغ�م م�ن وح�دة ال�م�ش�ھ�د 

 وثباتھ في الواقع على خشبة المسرح.

إن االخت�الف ب�ی�ن الص�ورة ال�م�وج�ودة ف�ي 

أن  الحوار المسرحي والصورة السینم�ائ�ی�ة،

األولى تكون في مخیلة القارئ آو الم�س�ت�م�ع 

وھذه الصورة غیر ثابت�ة ول�ی�س ل�ھ�ا إب�ع�اد 

لكن الفكرة الناتجة عنھا رب�م�ا ت�ت�رس�خ ف�ي 

آم��ا الص��ورة   ذھ��ن ال��م��س��ت��م��ع ل��ل��ح��وار.

السینمائی�ة ف�أن�ھ�ا م�ح�ددة ب�زوای�ا وإح�ج�ام 

وحركة كامیرا وتتابع ھذه الصور یولد أیضا 

فكرة جدیدة في ذھن المشاھد (( أن ال�ف�ن�ون 

الدرامیة جمیعھا تشترك في م�ح�اك�اة ال�ف�ع�ل 

اإلنس�ان�ي وت��ك�ون س�م��ة ھ�ذه ال��ف�ن�ون ھ��ي 

المحاكاة اإلنسانیة ، ل�ذا ف�أن م�ی�زة ال�درام�ا 

ھي نفس میزة اإلنسان الذي یتعامل بالكل�م�ة 

المنطوقة والمكتوبة وأال فعال ال�ت�ي تس�اع�د 

على تفسیر الموضوع والتي تستخدم مفاھیم 

ت�ع��ب��ی��ری��ة ك��ال��رق�ص ، واإلی��ق��اع ، وال��ل��ون 

وھذا م�ا تس�ت�خ�دم�ھ ال�ف�ن�ون   والضوء ،  ،

السمعیة والمرئیة والتي تست�خ�دم أك�ث�ر م�ن 

( حاسة إلیصال المعنى الكامل للموض�وع ))

1( . 

وھنا نجد آن مھمة الكاتب المسرحي ص�ع�ب�ة 

تحتاج إلى جھد إب�داع�ي ك�ب�ی�ر ف�ي اخ�ت�ی�ار 

الجمل وص�ی�اغ�ة ال�ح�وار ك�ي ی�ف�ع�ل ف�ع�ل�ھ 

ومن ثم   السحري والمؤثر في خیال األطفال.

تتحول ھذه الكلمات إلى مفاھیم وصور تمی�ز 

بین الخیر والشر، والصدق والكذب وغیرھ�ا 

 من األفكار والقیم اإلنسانیة.

أن ھذه الصور الف�ك�ری�ة ال�ت�ي ی�ؤس�س ل�ھ�ا 

الحوار المسرحي ربما تت�ش�اب�ھ م�ع الص�ور 

ل�ك�ن    السینمائیة أث�ن�اء س�رد قص�ة ال�ف�ل�م.

الشيء الذي یعطیھا ال�ف�ع�ل وال�ح�ی�وی�ة ھ�و 

ال�م��ون��ت��اج ((ك��ون��ھ أھ��م ع��ن��اص��ر ال�ت��ع��ب��ی��ر 

وھو العنصر األكثر توجھاً ن�ح�و  السینمائي،

 أي انھ العنصر األكثر ذھنیة)) الفعل،

ومثلما تعت�م�د الس�ی�ن�م�ا ع�ل�ى ال�ل�ق�ط�ة وم�ا 

تحتویھ من أشیاء محسوس�ة م�ث�ل ال�دی�ك�ور 

وحركة الممثلین وأش�ی�اء غ�ی�ر م�ح�س�وس�ة 

ربما تكون أصوات آو م�ؤث�رات م�ن خ�ارج 

ال�ك�ادر وك�ذل�ك االس��ت�ع�ارات وال�رم�وز وم��ا 

تولده من أف�ك�ار ج�دی�دة. ك�ذل�ك ال�ك�ل�م�ة أو 

الجملة في الحوار المس�رح�ي ن�راھ�ا تص�ور 

ماال یدرك ب�ال�ح�واس وم�ن ال�ت�ك�رار ی�م�ك�ن 

 للكاتب ان یصور بما یلمس ویحس ویشاھد.

((فكما آن آثر ال�م�درك ال�ح�س�ي ف�ي ال�ذھ�ن 

لیس صورة طبق األص�ل ل�ل�ت�ن�ب�ی�ھ ال�ح�س�ي 

الذي یثیره ، كذلك الصورة الذھ�ن�ی�ة ل�ی�س�ت 

نس�خ�ة ط�ب�ق األص�ل م�ن ال�م�درك ال�ح�س��ي 

فھي في العادة اقل منھ وضوحاً واقل م�ن�ھ  ،

ف��ن�ح��ن ع�ن��دم�ا ن��رى  ) 1(  ث�راًء وت�ف��ص�ی��الً)).

ش��ی��ئ��ی��ن م��وض��وع��ی��ن أح��دھ��م��ا م��ع األخ��ر 

نستخلص من ذلك نتائج معینة بطریقة ش�ب�ھ 

أل��ی��ھ، ع��ل��ى ذل��ك األس��اس ی��ك��ون الش��يء 

الصواب ھو أن نتیجة وض�ع ق�ط�ع�ت�ی�ن م�ن 

ش�يء  قطع التولیف أحدھما ب�ج�ان�ب اآلخ�ر،

أم�ی��ل إل��ى أن ی�ك��ون ن�ت��اج�اً م�ن آن ی��ك��ون 

مجموعاً ((مع آن ایزنشیتمن ق�د الح�ظ م�ن�ذ 

زمن بعید آن ال�م�ون�ت�اج ل�ی�س قص�راً ع�ل�ى 

السینما بل یمكن اك�ت�ش�اف�ھ ف�ي األدب وف�ي 

الرسم وفي بقیة الفنون أنھ آمر ممیز لرؤی�ة 

الفنان لظواھر الع�ال�م. غ�ی�ر ان�ھ ی�وج�د ف�ي 

الس��ی��ن��م��ا ض��م��ن أك��ث��ر األش��ك��ال ع��الن��ی��ة 

 . )2( ووضوحاً، قوة وتأكید ((

وتتشابھ السینما مع المس�رح ف�ي اس�ت�خ�دام 

فقد وجد الب�اح�ث ف�ي   االستعارات والرموز.

بعض الحوارات المسرحیة تش�ب�ی�ھ األط�ف�ال 

بالعصافیر والنحل الذي ینتقل من زھره إل�ى 

زھره تعبیر عن السعادة والعمل كذلك ال�ح�ال 

نجده في السیاق ألفلمي فعلى سب�ی�ل ال�م�ث�ال 

أذا تابعنا مشھد لعمال یحاولون حفر بئر ف�ي 

الصحراء واللقطة الثانیة لذئاب فأن األف�ك�ار 

التي تت�ول�د ل�دی�ن�ا ب�أن ھ�ن�اك م�ن ی�ت�رب�ص 

 بعملھم ویرید خلق المتاعب لھم.

من ھنا ن�ج�د أن وظ�ائ�ف ال�ح�وار ال�درام�ي 

المسرحي تكاد تكون متشابھ�ة م�ع وظ�ائ�ف 

المونتاج التي تس�اھ�م ف�ي ت�وص�ی�ل ال�ف�ك�رة 

وإضافة معلومات جدیدة للمتلقي س�واء ع�ن 

طری�ق ت�ت�اب�ع ال�ج�م�ل ف�ي ال�ح�وار وت�ت�اب�ع 

وكذلك دف�ع الص�راع   اللقطات في المونتاج.

إل��ى األم��ام م��ن خ��الل ال��ع��ق��د واألزم��ات 

الم�وج�ودة ف�ي ال�ح�وار وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ت�ت�اب�ع 

اللقطات نراه یساھم ف�ي دف�ع ال�ح�ك�ای�ة إل�ى 

األمام، آن كل لقطة ینبغي أن تتضمن إح�داث�ا 

وھ�ن�اك وظ�ی�ف�ة   تضیف مع�ل�وم�ات ج�دی�دة.

أخ��رى م��ھ��م��ة ن��ج��دھ��ا ف��ي ال��ح��وار وف��ي 

المونتاج وھو المحافظة على إی�ق�اع ال�ع�م�ل 

فاإلیقاع في المسرحیة یت�ص�اع�د م�ع   الفني.

تصاعد الصراع واإلیقاع الس�ی�ن�م�ائ�ي ل�ی�س 

ب�ل   أداراك العالقات الزمنیة ب�ی�ن ال�ل�ق�ط�ات.

التوافق بین مدة كل لقطة وحرك�ات االن�ت�ب�اه 

التي تبعثھا وتشبعھا فھو لیس إیق�اع زم�ن�ي 

 مجرد بل إیقاع لالنتباه.

 

 الدراسات السابقـــــة

لم یجد الباحث دراسات قریب�ة م�ن ال�دراس�ة 

الحالیة، لكنھ وجد بعض البحوث وال�م�ق�االت 

في بعض المصادر ویمكن االس�ت�ف�ادة م�ن�ھ�ا 

في ھذه الدراسة من ناحیة التحلیل والتشاب�ھ 

ب���ی���ن الص���ورة ف���ي ال���ح���وار والص���ور 

السینمائیة، ونتائج تتابع ال�ج�م�ل ال�ح�واری�ة 

وما تش�ك�ل�ھ م�ن م�ع�ان�ي ورم�وز ف�ي ذھ�ن 

المتلق�ي وب�ی�ن ت�ت�اب�ع ال�ل�ق�ط�ات ف�ي ال�ف�ل�م 

وھل ھناك مون�ت�اج ف�ك�ري ف�ي    السینمائي.

في كتاب الدكتور م�ح�م�د   كال الحالتین آم ال؟

حسین ع�ل�ي الص�غ�ی�ر ال�م�وس�وم (الص�ورة 

ن�راه ی�ت�ن��اول  ال�ف�ن�ی�ة ف�ي ال�م�ث�ل ال�ق�رآن�ي)

 االستعارة والرمز في النص القرآني.

وھذا المبدأ موجود ف�ي ال�م�ون�ت�اج ال�ف�ك�ري 

فھو یقول االستعارة ف�ي ال�م�ث�ل   السینمائي.

القرآني ھي صیغة من صیغ الشكل الفني في 

استعماالت�ھ ت�ح�م�ل ال�ن�ص م�ا ال ی�ب�دو م�ن 

وإن�م�ا   مظاھر الل�ف�ظ ، أو أب�دائ�ي ال�م�ع�ن�ى

تؤلف بین ھذا بعملیة إب�داع ج�دی�دة تض�ف�ي 

على اللفظ إطار المرونة والنقل والتوسع أو 

تضیف إلى المعنى ممی�زات خ�اص�ة ن�ت�ی�ج�ة 

لھذا النقل الذي دل على معنى أخ�ر ال ی�أت�ي 

فاالست�ع�ارة   من اللفظین خالل واقعة اللغوي

بھذا تنتقل بالنص من الجمود اللفظي المحدد 

إلى السیرورة في ال�ت�ع�ب�ی�ر، وال�م�رون�ة ف�ي 

االستعمال كما في قول�ھ ت�ع�ال�ى ((ان�زل م�ن 

السماء ماء فسالت أودیة ب�ق�درھ�ا ف�اح�ت�م�ل 

السیل زبداً رابیاً وم�م�ا ی�وق�دون ع�ل�ی�ھ ف�ي 

النار ابتغاء حلیھ أو مت�اع زب�د م�ث�ل�ھ ك�ذل�ك 

یضرب هللا الحق والباطل فأما الزبد ف�ی�ذھ�ب 

جفاء وإما ما ینفع الناس فیمكث في األرض 

م�ن  17كذل�ك یض�رب هللا األم�ث�ال)) اآلی�ة 

 سورة الرعد.

((في ھذه اآلیة نجد عدة استعارات حیة اخ�ذ 

وجھ الشبھ فیھا من المحسوس المشاھد إلى 

المعقول المجرد من اجل كشفھ وجالئ�ھ ف�ق�د 

وال�زب�د ل�ل�ش�ر  استعیر الماء للخی�ر وال�ح�ق،

والباطل، فالغشاء والزبد یطفوان على سطح 

الماء حتى یوشك أن یتالشى م�ن�ظ�ر ال�م�اء، 

والماء مستقر في ق�راره ش�أن�ھ ب�ذل�ك ش�أن�ا 

المعادن في رسوبھا ف�ھ�م�ا م�اك�ث�ان ث�اب�ت�ان 

ف�أخ�ذ  وكذلك الخیر والحق ماكثان مستقران.

وجھ الشبھ من المحسوس وھ�و ال�م�اء إل�ى 

 .)1( المعقول وھو الحق))

ویمكن االستفادة من ھذا البحث ف�ي ت�ح�ل�ی�ل 

النصوص المسرحیة الخاصة باألط�ف�ال وم�ا 

یحملھ الحوار من استعارات ورم�وز ی�م�ك�ن 

أن تساھم في المونتاج الفكري لدى المتلقین 

م��ن األط��ف��ال وف��ي ك��ت��اب م��ی��خ��ائ��ی��ل روم 

ال���م���وس���وم ((أح���ادی���ث ح���ول اإلخ���راج 

الس��ی��ن��م��ائ��ي)) ی��ت��ن��اول قص��ی��دة ب��وش��ك��ی��ن 

 والتي یقول فیھا ... ((الفارس النحاسي))

 دار المجنون المسكین

 حول قاعدة التمثال

 ونظراتھ الوحشیة

 تتفرسي وجھ حاكم نصف العالم

 لقد ضاق صدره. وبھجتھ

 استند إلى السیاج البارد.

 *  وامتألت عیناه بالضباب ...

یقال((إننا نرى في ھذه الث�م�ان�ی�ة وعش�ری�ن 

سطرا ح�رك�ات ال�م�م�ث�ل�ی�ن مش�روط�ة ب�دق�ة 

شدیدة (ولنعتبر أن الفارس الممتطي حصانة 

فإننا ن�رى  وبكلمات أخرى، ھو أیضا ممثل))

وفي نفس الوقت ف�إن�ن�ا نش�ع�ر   المیزانسین.

بوجود زاویة خاصة للرؤیة في كل من ھ�ذه 

وفي بعض األسطر نش�ع�ر ب�وج�ود   األسطر.

لقطات عامة، مناظر م�ع�روض�ة ع�ل�ى ن�ح�و 

 ـ لقطات كبیرة. وفي األسطر األخرى واسع،

من الم�ف�ی�د ج�داً ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�م�خ�رج�ی�ن أن 

كم�ا  یدرسوا بوشكین، ألنھ یرى العالم دائما،

على شكل لوحات متبدلة،  یراه سینمائي جید

م���ح���ددة ب���وض���وح ض���م���ن  م���ت���ح���رك���ة،

وھ��ي ل��وح��ات ی��م��ك��ن تس��م��ی��ت��ھ��ا  ال��م��ك��ان،

إن�ن�ا ف�ي ك�ل م�ن   باللقطات بھدف التبسی�ط.

ھذه اللوحات ـ اللقطات والتي س�ت�ن�ش�أ ع�ل�ى 

سنكتشف بسھولة األحجام، وك�ذل�ك  التوالي،

 الزوایا.

أن كان بوشكن في ھذه الل�ح�ظ�ة ی�ن�ظ�ر م�ن 

عیون یفغیین، ف�أن�ھ ل�ن ی�ك�ت�ب ب�ق�رب ذل�ك 

ج�م�ع ال�ع�ی�ون  ((ساحة فارغة)) إذ ال یم�ك�ن

لن ی�م�ك�ن  والساحة الفارغة في سطر واحد،

ذلك ضمن تتابع واح�د ألن  تولیف (مونتاج)

العیون ص�غ�ی�رة ج�داً ب�ال�م�ق�ارن�ة م�ع ح�ی�ز 

ان�ظ�روا ك�م ھ�ي ال�ل�ق�ط�ات  الساحة الضخ�م.

 إلیكم بدایتھ.  واضحة في ھذا المقطع.

 

 دار المجنون المسكن

 حول قاعدة التمثال

بطرس ویفغیین  ثمة تصادم بین شخصیتین ـ

ف�ي ل�ق�ط�ة  ـ في البدء یراھما بوشكین م�ع�اً،

كما ان�ھ   یدور یفغیین حول النصب.  واحدة.

یتسلل باتجاھھ، یتفحصھ، متأھبا ل�ل�م�ع�رك�ة. 

أنھا اللقطة التمھ�ی�دی�ة وم�ن ال�واض�ح أن�ھ�ا 

لقطة عامة. یعرض السطران التالیان تكبی�راً 

 متمیزاً.

 ونظراتھ الوحشیـــة

 تتفرس في وجھ حاكم نصف العالم

ت��وج��د ھ��ن��ا ل��ق��ط��ت��ان ك��ب��ی��رت��ان ـ�� ی��ف��غ��ی��ی��ن 

وكل في سطر منف�ص�ل (تض�اع�ف  وبطرس،

 إیقاع المونتاج)

 ونظراتھ الوحشیة (وجھ یفغیین)

تفرس في وجھ حاكم نص�ف ال�ع�ال�م. (رأس 

 بطرس)

 ومن ثم یعود المؤلف إلى یفغیین:

 لقد ضاق صدره. وبجبھتھ

غلت  اشتعل قلبھ، وامتألت ـ عیناه بالضباب،

 دماؤه..

یمكن تصور ھذه األبیات باعتب�ارھ�ا اق�ت�راب�اً 

(زوم آن) أو م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ت��ك��ب��ی��رات 

إذ أن منظر ی�ف�غ�ی�ی�ن ی�ك�ب�ر م�ن  التدریجیة،

 سطر لسطر:

استفاد الباحث من ھذه الدراسة ف�ي ت�ح�ل�ی�ل 

الحوار المسرحي وما تصنعھ ال�م�خ�ی�ل�ة م�ن 

وزوای����ا تص����وی����ر وح����رك����ة ك����ام����ی����را 

ومن ھ�ذه ال�دراس�ات ی�م�ك�ن أن    ومونتاج.

 امج اي  ت اطل

 أ. م د. أبراھیم نعمة محمود*



AL- iraqia 
Wednesday 

Issue No. 653 •   27 Jun 18  • Year 13  

نستنتج أن الم�ون�ت�اج ال�ف�ك�ري م�وج�ود ف�ي 

النصوص المسرحیة والشعریة لك�ن ف�ي أي 

وكی�ف   وما ھي مواصفاتھ؟   أنواع الحوار؟

ھ�ذه األس��ئ�ل�ة وغ��ی�رھ�ا ق��ادت   ی�ت�م ب�ن��ائ�ھ؟

الباحث لالطالع على النصوص ال�م�س�رح�ی�ة 

الخاصة باألطفال وتحلیل ال�ح�وار ال�م�وج�ود 

فیھا للوقوف على طبیعة المونت�اج ال�ف�ك�ري 

 الموجود في ھذه النصوص.

 الفصل الثالث

 المونتاج الفكري في مسرحیات األطفال

قام الباحث بدراسة مجموعة من ال�ن�ص�وص 

المسرحیة الخاصة باألطفال واختار عین�ت�ی�ن 

بشكل قصدي كون ال�ح�وار ال�م�وج�ود ف�ی�ھ�ا 

یتضمن بعض قواعد المونتاج الفكري وھ�ي 

(التناقض ـ التوازي الرمزیة الترابط الزمن�ي 

 ـ التكرار).

المسرحیة األولى عراقیة ھي (عندما یرقص 

 )1(  تألیف صباح األنباري األطفال)

والثانیة أجنبیة ھي (األمیرة القبیحة) تألی�ف 

 . )2( الكاتب التشیكي ك. م. فالو

ال��ن��ص ال��م��س��رح��ي س��واء ك��ان ل��ل��ك��ب��ار آو 

للصغار فأنھ یحمل فكرة شأنھ في ذل�ك ش�أن 

القصة والشعر والفلم السینم�ائ�ي وال�م�ؤل�ف 

یحاول إیص�ال ال�ف�ك�رة ب�م�خ�ت�ل�ف ال�وس�ائ�ل 

التعبیریة س�واء ك�ان�ت ك�ل�م�ة أو ح�رك�ة آو 

((ع��ن��دم��ا ی��رق��ص  وف��ي مس��رح��ی��ة إش��ارة

وجد ال�ب�اح�ث أن اغ�ل�ب م�ف�ردات  األطفال))

ال���ح���وار ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ال���م���ون���ت���اج 

ویحاول المؤلف من خالل ك�ل�م�ات�ھ   الفكري.

(الح�وار) ت�ن�س�ی�ق الص�ور ال�م�ت�ش�اب�ھ�ة آو 

ال��م��ت��ن��اقض��ة ل��خ��ل��ق األف��ك��ار ف��ي ذھ��ن 

وبعد تجم�ع ھ�ذه الص�ور ت�ت�ح�ق�ق   المتلقي.

المتعة الفكریة في خلق ال�ج�و ال�ع�ام ل�ل�ع�م�ل 

الفني ب�اإلض�اف�ة إل�ى ال�م�ك�م�الت الص�وری�ة 

األخرى التي یشاھدھا المتلقي مثل (الدیك�ور 

واإلكسسوار وح�رك�ة ال�م�م�ث�ل�ی�ن واإلض�اءة 

ف�ل�و ت�أم�ل�ن�ا ھ��ذه   وال�ت�ك�وی�ن ال�م�س�رح��ي).

المقاطع الحواریة من المسرحیة فأننا نش�ع�ر 

بوجود لقطات مختلفة للتصویر وكذلك زوایا 

   مختلفة للكامیرا.

ف�ي ھ��ذا ال�ح��وار ال��ذي ت��ردده ال��م�ج��م��وع��ة 

 األولى

 أرواحنا تحوم حول الغابة

 فراشة وشمعة مذابـــة

 ووردة تنتظر األمطـــار

 والحب والسحابـــــة

ففي المق�ط�ع األول ((أرواح�ن�ا ت�ح�وم ح�ول 

ی�م�ك�ن آن ن�ت�خ�ی�ل م�ج�م�وع�ة م�ن  الغاب�ة))

األط�ف�ال ی�ل��ع�ب�ون وی��م�رح�ون ب��ی�ن أش�ج��ار 

وم��ن ال��واض��ح آن ھ��ذه الص��ورة   ال��غ��اب��ة.

وفي المقط�ع    لألطفال تكون باللقطة العامة.

ت�ن�ت�ق�ل  الث�ان�ي ((ف�راش�ة وش�م�ع�ة م�ذاب�ة))

الصورة إلى لقطات كبیرة األول�ى ل�ل�ف�راش�ة 

وی�م�ك�ن اس�ت�خ�دام   والثانیة للشمعة المذابة.

المزج بین الحركة الفراشة وحركة األط�ف�ال 

((یمكن إع�ادة  بین األشجار. ویقول بودفكین

تركیب اللقطات وبأك�ث�ر م�ن زاوی�ة ل�غ�رض 

تأكید معنى معین)) وتكتمل الصورة ال�ف�ن�ی�ة 

في المقطعین الثالث والرابع الل�ذان ی�ع�ب�ران 

عن العطش والح�ب وعش�ق األرض ل�ل�م�اء 

 كما یعشق األطفال الوطن واألرض والورد.

وھنا توحي لنا الكلمات ب�أن ص�ورة (ال�ورد 

ھي لقطات عامة متتالی�ة  والسحابة والمطر)

توحي بحب الورد للماء كي ت�ت�ف�ت�ح ال�ورود 

 وتمتلئ األرض باألریج والجمال.

وفي مقطع أخر ن�ج�د ال�م�ؤل�ف یض�ع ص�ور 

األطفال في إطار ف�ن�ي ج�م�ی�ل ی�ج�ت�م�ع ف�ی�ھ 

االمتداد التاریخي لھؤالء األطفال وتمس�ك�ھ�م 

ب��أرض��ھ��م ال��ت��ي ی��ل��ع��ب��ون وی��ق��رؤون ف��ی��ھ��ا 

 ویعیشون بخیراتھا.

والصور الثانی�ة ت�رم�ز ل�ل�ق�ب�ح والش�ر ب�ك�ل 

حیث نشاھد األشرار المعتدین الذین   معانیھ.

یتسللون في الظالم لق�ت�ل ال�ن�س�اء واألط�ف�ال 

ال�ل�وح�ة األول�ى    وقتل الفرح في نف�وس�ھ�م.

فی�ھ�ا زوای�ا ول�ق�ط�ات م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن ع�ام�ة 

(((ن�ع�ی�ش ف�ي  ومتوسطة وكبیرة فال�م�ق�ط�ع

غابتنا الجمیلة)) ی�م�ك�ن تص�وی�رھ�ا ب�ل�ق�ط�ة 

عامة لحركة الناس في ال�ب�ی�وت وال�م�دارس 

 فالغابة

 
وف�ي   اللقطات یولد فكرة التمسك ب�األرض. 

اللوحة الثانیة نجد تناقض كبیر م�ع ال�ل�وح�ة 
األولى حیث نشاھد الشر بك�ل م�ع�ان�ی�ھ ف�ف�ي 

 الصورة األولى:
 لكنھم جاءوا مع الظالم

 لیسرقوا الغابة والسعادة
یمكن تقسیم ھذا المقطع إلى م�ج�م�وع�ة م�ن 
اللقطات العامة لألشرار وھم ی�ت�ق�دم�ون ف�ي 
ظالم اللیل مدججین بالسالح. ولقطات كب�ی�رة 

وھ��ي ت��ت��ق��دم  ل�ل��وج��وه ال��ع�ابس��ة وال��ح��اق�دة،
بلقطات متوسطة لت�ق�ت�ل ال�ن�س�اء واألط�ف�ال. 
وفي المقطع الثاني من ھذه الل�وح�ة ت�ك�ت�م�ل 

 صورة األشرار وتكتشف نوایاھم.
 ویمنعوا الغناء والكالم

 والرقص واألفراح والوالدة
حیث نشاھد في لقطات سریعة متتابعة وم�ن 
زوایا مختلفة تقدم األشرار لتدمیر كل ما ھ�و 
جمیل وتحویلھ إلى خراب وھذا التوازي بین 

سعادة األطفال وتقدم األش�رار ھ�و  الحدثین،
واحد من قواعد الم�ون�ت�اج ال�ف�ك�ري وك�ذل�ك 
التناقض بین الحدثین أیضا یؤسس للمونتاج 
الفكري، وكذلك نج�د ال�رم�وز واالس�ت�ع�ارات 
حیث استخدم الكاتب متجاورات رمزیة مث�ل) 
رقص األطفال ـ� ال�ورود ـ� تس�اق�ط ال�م�ط�ر) 
لإلیحاء بفكرة جدیدة تعبر عن ح�ب األط�ف�ال 

 للجمال والحیاة.
وكذلك اس�ت�خ�دم ال�ك�ات�ب ال�ت�ك�رار ل�ل�ق�ط�ات 
مختلفة في إحجامھا وزوایاھا ل�ت�أك�ی�د ع�ل�ى 
معنى معین یرید توضحھ كما ھو ال�ح�ال ف�ي 
اللوحة األولى ألطفال الغابة واللوحة الثان�ی�ة 

 لألشرار ونوایاھم الشریرة.
وفي حوار آخر بین العرافة والقائ�د ت�ت�ج�م�ع 
فیھ صور مختلفة لطبیعة الصراع الذي تتنب�أ 
بھ العرافة بین كلكامش وخ�م�ب�اب�ا وال�ح�وار 
ھو (إلیك أیھا العظیم خمبابا ما أن�ب�أت�ن�ي ب�ھ 

لقد رأیت في اللیلة الماض�ی�ة  الرؤیا المقدسة
ری��ح��ا ع��ات��ی��ة س��اق��ھ��ا ك��ل��ك��ام��ش واألخ��ر 

أرشدھما إلیك ص�ب�ي ی�ع�رف دروب  انكیدو..
الغابة كلھ�ا ی�ق�ال ل�ھ ن�ن�ورت�ا ك�دت ت�ق�ض�ي 

... ھامتیھما لوآل أن القدر    علیھما وتسحق
شاء خ�الف ذل�ك. ف�أن أردت ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
سلطانك أیھا العظیم خمبابا أقتل ننورت�ا ق�ب�ل 

 .91أن یھتدي البطالن إلیھ)) آلق ص
األول ھ�و  في ھذا الحوار نجد ثالثة مح�اور،

المعركة التي ستدور بین كلكامش وخ�م�ب�اب�ا 
 الذي سینتھي بانتصار كلكامش.

والث�ان�ي ھ�و اس�ت�ع�ان�ة ك�ل�ك�ام�ش وان�ك�ی�دو 
بننورتا لیرشدھم إلى طرق الغاب�ة ل�ل�وص�ول 

 إلى مكان خمبابا.
والثالث ھو نصیحة العرافة ل�خ�م�ب�اب�ا ب�ق�ت�ل 
ننورتا قبل لقائھ بك�ل�ك�ام�ش ك�ي ال ت�ت�ح�ق�ق 

 النبوءة.
وھنا نجد الصراع یس�ی�ر ف�ي ث�الث�ة خ�ط�وط 
متوازیة وف�ي ھ�ذا ال�ح�وار ن�ك�ت�ش�ف ف�ك�رة 
المسرحیة ب�م�ح�اورھ�ا ال�ث�الث ال�ت�ي یس�ی�ر 

نجد في الح�وار   علیھا المؤلف حتى النھایة.
العرافة لقطات مختلفة األحجام تنتق�ل بش�ك�ل 
متوازي بین إرش�اد ن�ن�ورت�ا إل�ى ك�ل�ك�ام�ش 
وانتقالھا إلى الصراع العاصف بی�ن خ�م�ب�اب�ا 
وك���ل���ك���ام���ش ث���م االن���ت���ص���ار ع���ل���ی���ھ 

ونالحظ آن ھذه الص�ور ال�ذھ�ن�ی�ة    وسحقھ.
تتكشف في الحوار الذي یدور بین ك�ل�ك�ام�ش 

 وانكیدو وكما مبین:
كلكامش: (یصحو ببْطء، ینظر إل�ى ص�دی�ق�ھ 
انكیدو) یاصدیقي انكیدو (ینھض) یاصدی�ق�ي 

رأیت إننا نقف في ھ�وة ج�ب�ل ث�م  رأیت رؤیا
سقط الجبل فجأة. وكنا آنا وأنت، كأنن�ا ذب�اب 

ورأیت في حلمي الثاني الج�ب�ل وھ�و  صغار،
یسقط ومسك بقدمي، ثم ان�ب�ث�ق ن�ور وھ�اج 
ط��غ��ى ل��م��ع��ان��ھ وس��ن��اه ع��ل��ى ھ��ذه األرض 
فانتشلي من تحت الجبل وسقاني الماء فس�ر 

 قلبي.
آن ال�ج�ب�ل ال�ذي س�ق�ط ع�ل�ی�ك ھ�و  انكی�دو:

 خمبابا ونحن سنتغلب علیھ ونقتلھ.
كلكامش: صدقت یاصاحب�ي وآخ�ي ال�ذي ل�م 

یامن اصطفیت لتكون مالزماً ل�ي   تلده أمي..
وحریصا على سالمتي.. یامن منحتھ ننسون 

أع�ن�ي ع�ل�ى تس�ل�ق ھ�ذا   موثق أم�وم�ت�ھ�ا..
الجبل العالي لنبحث خلفھ عن ننورتا العارف 
بطرق الغابة ومسالكھا ف�م�ا أخش�اه ھ�و آن 
یعرف خمبابا بسره فی�رس�ل إل�ی�ھ ن�ف�راً م�ن 

 إتباعھ قبل آن نصل إلیھ.
: آط�م�ن ی�اص�دی�ق�ي .. ((أن ال�ذي   انك�ی�دو

یعرف مسالك الغابة كلھا آلیقت�ل ب�الس�ھ�ول�ة 
 .93التي تظن)) آلق ص

ھنا نالحظ بدایة المشھد بلقطة كبی�رة ل�وج�ھ 
بعدھ�ا   كلكامش ثم لقطة كبیرة لوجھ انكیدو.

ینتقل إلى لقطات عامة النھیار ال�ج�ب�ل ال�ذي 
یرمز لخمب�اب�ا وی�ع�ود ل�ی�س�ت�خ�دم ال�ل�ق�ط�ات 
المتوسطة والكبیرة ومن زوایا مختلفة لخلق 
فكرة في ذھن المتلقي تمھیداً لسقوط خمباب�ا 
بعد تعاون كلكامش وانكیدو وننورتا للقض�اء 

إن ھ��ذا    ع��ل��ى الش��ر ال��ذي ی��ھ��دد ال��غ��اب��ة.
التكرار في الرموز واالستع�ارات س�اھ�م ف�ي 
ترسیخ الفكرة الرئیسیة ف�ي ذھ�ن ال�م�ت�ل�ق�ي 
وھ��ي ((ال ی��م��ك��ن ال��ق��ض��اء ع��ل��ى الش��ر إال 
بال�ح�ك�م�ة والش�ج�اع�ة وال�ت�ع�اون واألی�م�ان 

حیث عمد الكاتب التركی�ز ع�ل�ى   بالقضیة ))
ھ��ذه ال��ف��ك��رة م��ن خ��الل اس��ت��خ��دام ق��واع��د 
المونتاج ال�ف�ك�ري ف�ي ب�ن�اء ال�ح�وار وھ�ي 

الرمز واالستعارة ـ   التناقض ـ التوازي ـ  ((
الترابط الزمني والتكرار )) وكان الھدف من 
ھذه القواعد تولید فكرة ف�ي ذھ�ن ال�م�ت�ل�ق�ي 
یتجاوز مداھا الحدث المس�رح�ي ال�دائ�ر إل�ى 
ھدف اكبر یشمل قیم وث�ق�اف�ة ال�م�ت�ل�ق�ي ك�ي 
یؤثر على سلوك�ھ وی�ح�دث ل�دی�ھ ال�ت�ط�ھ�ی�ر 

   حسب نظریة أرسطو.
ویتبنى سلوك جدید یرف�ض ال�ق�ی�م الس�ل�ب�ی�ة 

 ویتبنى القیم االیجابیة.
مس��رح��ی��ة ((األم��ی��رة ال��ق��ب��ی��ح��ة)) ل��ل��ك��ات��ب 

اعتم�د ال�ك�ات�ب ف�ي   ) 1( التشكیلي: ك. م فالو
بناء الحوار على المنھج الواقع�ي وق�د وج�د 
الباحث آن ھذا األسلوب یفید الكاتب باعتم�اد 
الحوار المباشر بین الشخصیات وب�أس�ل�وب�ھ 
بعید عن الخیال والرومانسیة إال إذا اقت�ض�ت 
الضرورة ذل�ك.. وھ�ذا األس�ل�وب ی�ق�ل�ل م�ن 
ظھور الصور الذھنیة. آلن ال�ح�وار ی�ت�ع�ام�ل 
مع الفعل الواقعي والصراع ال�م�وج�ود ف�ع�ال 

ومع ھذا ف�ق�د وج�د ال�ب�اح�ث   على المسرح.
بعض جمل الحوار تحت�وي ع�ل�ى ال�م�ون�ت�اج 

 الفكري وكما مبین.
أي ن�وع   بدر سالم: محاكم تفتیش ال�م�رای�ا؟

من الجمعیات ھذه؟ یمكن آخذ ل�ق�ط�ة ك�ب�ی�رة 
لوجھ (بدر سالم) تعبر عن الدھشة والتعجب 
تقابلھا لقطة كبیرة لوجھ ریحانة ثم ی�ح�ص�ل 
مزج معھا بلقطات عامة ومتوسطة ل�م�ع�ان�اة 
الشعب یحصل بعدھا اختفاء تدریجي وی�ب�ق�ى 

 وجھ ریحانھ بلقطة كبیرة في ھذا الحوار.
م��ا أس��ع��دك��م��ا   األ ت��ع��رف��ون��ھ��ا؟ ری��ح��ان��ھ:

یجمد ال�دم ف�ي ع�روق�ي ح�ی�ن اس�م�ع   أذن؟
آن م�ح�اك�م ت�ف�ت�ی�ش ال�م�رای�ا ھ�ي   بأسمھا.

مصدر تعاسة ھذا البلد. ألم تسمعا بما یع�ل�ن�ھ 
یمنع م�ن�ع�اً  ـ )1السادة كل یوم؟ قانون رقم (

ق�ان�ون   باتا أن تتعرف على مالم�ح وج�ھ�ك.
) ـ�� ال ت��ت��ط��ل��ع إل��ى وج��ھ��ك ف��ي 2رق��م (
حتى ال تن�زل�ق روح�ك ف�ي م�ھ�اوي   المرآة.

 .120الضالل وتعاقب بالموت)) األقالم ص
وكذلك في حوار ریحانة وھي ت�ت�أم�ل قس�وة 

نعم، نس�م�ی�ھ  ((قاضي القضاة)) حیث تقول:
((قماقم)) اختصار أللقابھ ونكایة ب�ھ. أن ل�ھ 
في كل ناحیة عیونا ولھ في كل قریة ومح�ل�ة 
أعوانا یتشممون األخبار بح�ث�ا ع�ن ال�م�رای�ا 

أن�ھ�م   ویدفعون ب�أص�ح�اب�ھ�ا إل�ى ال�م�ح�اك�م.
عصابة لئیمة تنشر الرعب وال�ف�زع ف�ي ك�ل 

ف�ي ھ�ذا ال�ح�وار   .120مك�ان)) األق�الم ص
یمكن استخدام لقطات فیھا تناقض بین وج�ھ 
ریحانة الشابة البریئة والجواسیس األشرار. 
أو أبناء الشعب البسطاء وعص�اب�ات ق�اض�ي 
القضاة ((قماق�م)) وك�ذل�ك ی�م�ك�ن اس�ت�خ�دام 
االستعارات لصور ألألت القتل والدمار ال�ذي 

وفي حوار الم�ل�ك�ة   بداء ینتشر في المدینة .
یمكن إعادة تركیب ال�ل�ق�ط�ات وم�ن  123ص

زوایا مختلفة بین الم�ل�ك�ة واألم�ی�رة وال�ج�و 
العام المشحون في ھذا الحوار لتأكید المعن�ى 
ال��ح��ق��ی��ق��ي ال��ك��ام��ن ف��ي ص��در ال��م��ل��ك��ة ف��ي 
محاولتھا التخلص م�ن األم�ی�رة والس�ی�ط�رة 

 على العرش.

القانون ھ�و ال�ق�ان�ون. یس�رى ع�ل�ى  الملكة:
ع��ل��ى ال��ك��ب��ار  ال��ك��ل. ف��ي األرض والس��م��اء،

والصغار، علینا وعلیك. غیر إني أعلم ب�أن�ي 
ی�ق�ول   وآن ج�م�ال�ي ل�م ی�ذب�ل ب�ع�د.  جمیلة.

الناس لي ھذا. وكنت أراه ف�ي ال�م�رآة ق�ب�ال. 
یوم زفافي ألبی�ك. ك�ان�ت الص�ال�ة ھ�ذه ت�ع�ج 
ب��ال��م��رای��ا، ع��ك��س��ت ك��ل��ھ��ا روع��ة حس��ن��ي 

والیوم تحجبھا، وستظل ت�ح�ج�ب�ھ�ا    وجمالي
الستائر السود الكثیفة. ومن جذبھا آو لحاھ�ا 
عن مكانھا، كائنا من كـان یسلط علیھ س�ی�ف 
الجالد. ھذا ھ�و ال�ح�ال. ف�ل�ت�ح�ف�ظ�ھ ذاك�رت�ك 
وتعــھ (تست�م�ر ال�م�ل�ك�ة ب�ال�ح�دی�ث ت�ت�ح�رك 
الكامیرا بشكل دائري (بان) ـ� ت�ت�اب�ع وج�وه 
ال��ح��اض��ری��ن األم��ی��رة وال��ق��اض��ي وال��ج��الد 
والحرس وتست�ق�ر ع�ل�ى وج�ھ�ھ آو ص�ورة 

 الملك في ھذا الحوار).
ثم أنك تدرین ما احتوتھ وصیة أب�ی�ك  الملكة:

((أي أمیر یتزوج اب�ن�ت�ي ووری�ث�ت�ي یص�ب�ح 
ملكاً. فلتقبل من یتقدم لھا بال تردد، ولتتزوج 

عشر)) ال�ك�ام�ی�را  قبل آن تبلغ العام السادس
تتحرك ناحیة الملكة وتقترب (زوم إن) إل�ى 

 وجھ الملكة.
قبل عامھا السادس عش�ر.   أسمعت؟ الملكة:

وس��ت��ب��ل��غ��ی��ن ال��ع��ام الس��ادس عش��ر.. غ��داً. 
قد ج�اءك ح�ت�ى اآلن   فتزوجي آن استطعت!

اثنا عشر أمیر وكلھم رفض�وك (ق�ط�ع) إل�ى 
وجھ األمیر یبدو علیھا الحزن والرفض لھذا 

 الكالم الملكة مستمرة.
وط�اع�ة األب   ثم أن الوصیة قانون. الملكة:

واجب فدعینا اآلن نأخذك إلى م�ك�ان ب�ع�ی�د ـ 
ل�ق�ط�ة ع�ام�ة ال�ح��رس ی�ق�ت�رب�ون ب�األم�ی��رة 

لقطة عامة م�ن  والرماح والسیوف تغطیھا ـ
ـ تھبط الكامیرا تدریجیا ل�ت�ب�ی�ن  األعلى كرین

 رد الفعل بین األمیرة والملكة
نأخذك اآلن إلى مكان ب�ع�ی�د. ج�زی�رة  الملكة:

ھادئة. حی�ث ال ی�رى أح�د بش�اع�ة وج�ھ�ك. 
وھناك لن تبالي مطلقاً بقب�ح ص�ورت�ك. ف�ل�ن 
یراك أحد غیر خدم�ك. ول�ن تس�م�ع�ي ك�ل�م�ة 

وس�ت�ج�دی�ن الس�ك�ی�ن�ة   الحقیقة ال�م�رة اب�دأ.
والسالم وراحة البال. قد ھیأنا لك كل شيء.. 

 فما قولك. یابنیتي العزیزة؟
أن استخدام اللقطات ال�م�ت�ك�ررة وم�ن زوای�ا 
مختلفة للملكة واألم�ی�رة وم�ا ی�ح�ی�ط ب�ھ�م�ا 
یساھم مس�اھ�م�ة ف�ع�ال�ة ف�ي ت�ك�وی�ن أف�ك�ار 
وعالقات ج�دی�دة ت�وض�ح ال�ف�ج�وة ال�ك�ب�ی�رة 
بالعالقة بین الملك�ة وأب�ن�ھ زوج�ھ�ا األم�ی�رة 

وك��ذل��ك ت��ت��ض��ح خ��ی��وط ال��م��ؤام��رة  س��ن��دل��ی��ا
للتخلص من األمیرة وبقاء الملكة مس�ی�ط�رة 
على العرش. وھذه الم�ت�ك�ررات تس�اھ�م ف�ي 
المونتاج الفكري وتول�ی�د أف�ك�ار ج�دی�دة ف�ي 
وعي المتلقي یتجاوز مداھا ال�ح�دث ت�ج�اوزاً 

 بعیدا.
وفي الحوار الذي یدور بین األم�ی�ر س�ن�دل�ی�ا 
وقاضي القض�اء ی�م�ك�ن اس�ت�خ�دام م�خ�ت�ل�ف 
ال��زوای��ا وح��رك��ات ال��ك��ام��ی��را أل��ب��ان وال��زوم 

 واالرتفاع لألعلى في نھایة ھذا الحوار
سندلیا: اعلم! واني مستعدة. لست م�ن�اف�ق�ة، 
أحس��ن ال��ك��ذب أو ال��ت��س��ت��ر ع��ل��ى ح��ق��ی��ق��ة 

واإلنسان قادر كما تعل�م�ون ع�ل�ى  مشاعري.
ھذه   تحمل كل شيء مادام مضطر لذلك. آه..

نسمة ھبت من الحقل.. وفي ال�خ�ارج ی�زھ�ر 
شجر اللیمون! سیرافقني ھذا العطر ال�ف�واح 
في دربي األخیر. وستزھر أش�ج�ار أل�ی�م�ون 

أما آنا فس�أب�ق�ى أع�ی�ش ع�ل�ى  مرات ومرات
أخفف بھا من وحدتي الموحش�ة..  الذكریات،

ستبقى ھذه ال�ل�ی�ل�ة ت�ذك�رن�ي ب�ع�ط�ر ال�ق�داح 
وتذكرني بحبیبي، ودفء ح�ب�ی�ب�ي! (ت�ھ�ب�ط 
الكامیرا بسرعة لألسفل تتابع حركات األمی�ر 

م�ن األب�راج دق�ات  المضطربة وھي تسمع ـ�
 أجراس الساعة.

من ھنا یالحظ ال�ب�اح�ث أن أس�ل�وب ال�ح�وار 
الواقعي رب�م�ا ی�ك�ون اق�ل ت�أث�ی�راً ف�ي ب�ن�اء 
الم�ون�ت�اج ال�ف�ك�ري ف�ي ذھ�ن ال�م�ش�اھ�د آو 

ویمكن نلمس بعض اإلشارات ل�ھ�ذا   القارئ.
النوع من المونتاج ف�ي ال�ح�وار ال�م�ش�ح�ون 
بالعواطف والخیال وكذلك في حاالت اح�ت�دام 
الصراع فیمكن أن نجد التناقض أو ال�رم�وز 
واالستعارات أو التكرار في الزوایا وحرك�ات 
الكامیرا وج�ی�ع ھ�ذه ال�ع�ن�اص�ر تس�اھ�م ف�ي 

 المونتاج الفكري.
 النتائـج

یمكن أن نجد المونتاج الفكري ف�ي ح�وار -1

المسرحیات الخیالیة والرومانسیة والشعریة 
 والمشاھد التي یحتدم فیھا الصراع.

كون المونتاج الفك�ري اق�ل وض�وح�اً ف�ي -2
حوار المسرحیات الواقعیة كونھ یتعام�ل م�ع 
الواقع بشكل مباشر واضح وال یعطي فرصة 

 للمتلقي الستخدام خیالھ ومحاكاة أفكاره.
أن ال��م��س��رح��ی��ات ال��خ��اص��ة ب��األط��ف��ال -3

(الشعریة والخیالی�ة وال�روم�انس�ی�ة) ی�م�ك�ن 
تحویلھا بسھولة إلى أع�م�ال س�ی�ن�م�ائ�ی�ة أو 

وتستخدم فیھا اللغة السین�م�ائ�ی�ة   تلفزیونیة.
 نفسھا باإلخراج والتمثیل.

أن الحوار الذي یتضمن مبادئ ال�م�ون�ت�اج -4
ال��ف��ك��ري ح��ت��ى ل��و ل��م ی��ق��دم ل��ل��س��ی��ن��م��ا أو 
التلفزیون یعطي فرصة للمخرج ال�م�س�رح�ي 
ك�ي ی��ب��دع ف��ي اس��ت�خ��دام ت��ق�ن��ی��ات ال�م��م��ث��ل 

 والتقنیات المسرحیة األخرى.
 

 التوصیـــــــــات
ی��وص��ي ال��ب��اح��ث ب��االھ��ت��م��ام ب��ال��ح��وار -1

المسرحي الخاص باألطفال للتطویر مخیلتھم 
 وتنشیط ذاكرتھم.

یمكن أن یساھم ھذا النوع من الحوار ف�ي -2
تجدید أفكار ال�ط�ف�ل وت�ط�وی�ر ق�اب�ل�ی�ت�ھ ف�ي 
التحلیل واالستنتاج وتعمیمھ في المسرحیات 
واألعمال التلفزیونیة التي تھتم ف�ي ت�ن�ش�أت 

 األطفال.
إجراء دراسة في تعلی�م ال�رس�م ب�واس�ط�ة -3

سرد الحوار أو الحكایة والطلب من األط�ف�ال 
استنتاج أفكار ج�دی�دة تس�اھ�م ف�ي ت�وص�ی�ل 

 فكرة الحكایة عن طریق الرسم.
................................ 

 قائمة المصـــــادر
اح��م��د ك��ام��ل م��رس��ي، م��ع��ج��م ال��ف��ن -1

القاھرة، الھیئة المصریة الع�ام�ة  السینمائي،
 .1973للكتابة، 

ج���ون ھ���اوارد ل���وس���ون، ف���ن ك���ت���اب���ة -2
السیناریو، ترجمة إبراھیم الصحن، مراجع�ة 

م�ع�ھ�د ال�ت�دری�ب اإلذاع�ي  سعد لبیب، ب�غ�داد
والتلف�زی�ون�ي، م�ط�ب�ع�ة األدی�ب ال�ب�غ�دادی�ة، 

1974 . 
األم�ی�رة ال�ق�ب�ی�ح�ة  ك.م. فالو، مسرحی�ة ـ�-3

)، ك��ان��ون األول، 3م��ج��ل��ة األق��الم، ال��ع��دد (
 .1979بغداد، 

الص��ورة  م�ح��م��د حس��ی��ن ع�ل��ي الص�غ��ی��ر،-4
الفنیة في المثل القرآني، دار الرشید للنش�ر، 

 .1981 بغداد
ترجم�ة  مارسیل مارتن، اللغة السینمائیة،-5

س��ع��ی��د م��ك��اوي ال��دار ال��م��ص��ری��ة ل��ل��ت��أل��ی��ف 
 . 1969 والنشر، القاھرة

م��ی��خ��ائ��ی��ل روم، أح��ادی��ث ف��ي إخ��راج -6
السین�م�ائ�ي، ت�رج�م�ة ع�دن�ان م�دان�ات، دار 

 . 1981 الفارابي، بیروت
سیرجي ایزنشتین، اإلحساس السینمائ�ي، -7

 . 1975تعریب سھیل جبر، مطابع األمل، 
ع�ن�دم�ا ی�رق�ص  صباح األنباري، مسرحیة ـ�

ـ، مجلة ألق، االتح�اد ال�ع�ام ل�ألدب�اء  األطفال
 . 2002والكتاب في دیالى ـ بعقوبة، 

* عمید كلیة ال�ت�رب�ی�ة األس�اس�ی�ة / ج�ام�ع�ة 
 دیالى

..................................................... 
 عمید كلیة التربیة األساسیة / جامعة دیالى*

م�ع�ج�م ال�ف�ن الس�ی�ن�م�ائ�ي  احمد كامل مرسي ،  - [1]
 1973القاھرة ، الھیئة المصریة العامة لل�ك�ت�اب ،  ،

 . 222ص 
محمد حسین علي الصغیر، الص�ورة ال�ف�ن�ی�ة  د.   ) 1)

ف��ي ال��م��ث��ل ال��ق��رآن��ي، ب��غ��داد، دار ال��رش��ی��د ل��ل��ن��ش��ر 
 .203ص 1981

س�����ی�����رج�����ى ای�����زنش�����ت�����ی�����ن، اإلحس�����اس    (1)
 1975مطابع اآلمل،  تعریب سھیل جبر، السینمائي،

 . 15ص
اللغة السینمائیة، ترجمة سع�ی�د  مارسیل مارتن،   ) 2)

مكاوي، القاھرة، الدار المصریة ل�ل�ت�أل�ی�ف وال�ن�ش�ر، 
 .53، ص 1969

ف����ن ك����ت����اب����ة  ج����ون ھ����اوارد ل����وس����ون،   (1)
ترجمة إبراھ�ی�م الص�ح�ن م�راج�ع�ة س�ع�د  السیناریو،

لبیب، بغداد، معھد التدریب اإلذاع�ي وال�ت�ل�ف�زی�ون�ي، 
 . 150، ص1974مطبعة األدیب البغدادیة، 

 . 17سیرجي ایزنشتین، مصدر سابق، ص   .(2)
مص�در س�اب�ق  د. محمد حسین ع�ل�ي الص�غ�ی�ر،   (1)
 .203ص
میخائیل روم، أحادیث في اإلخراج الس�ی�ن�م�ائ�ي.    (2)

 1981ترجمة عدنان مدانات بیروت، دار ال�ف�اراب�ي، 
 . 122ص 

د. محمد حسین علي الصغیر، الصورة الفنیة في   (1)
 1981المثل القرآني، دار ال�رش�ی�د ل�ل�ن�ش�ر، ب�غ�داد، 

 . 203ص
أح�ادی�ث  یمكن الرجوع إلى كتاب م�ی�خ�ائ�ی�ل روم،   *

دار  حول اإلخراج السینمائي، ترجمة عدنان مدان�ات،
 . 111-110ص 1981 الفارابي

ص��ب��اح األن��ب��اري، مس��رح��ی��ة ع��ن��دم��ا ی��رق��ص    (1)
األطفال، مجلة ألق، االتحاد العام لألدباء والكتاب ف�ي 

 .86ص 2002دیالى، 
ك. م. فالو، مسرحیة األمی�رة ال�ق�ب�ی�ح�ة، م�ج�ل�ة    (2)

، ب�غ�داد، ص 1979، ك�ان�ون األول 3العدد  -األقالم 
118 . 

مسرح�ی�ة األم�ی�رة ال�ق�ب�ی�ح�ة، م�ج�ل�ة  ك. م فالو،  (1)
، ب�غ��داد 3األق�الم، وزارة ال��ث�ق�اف��ة واإلع�الم، ال�ع�دد 

 .118ص 1979

 امج اي  ت اطل

 أ. م د. أبراھیم نعمة محمود*
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مررَن فوق یدي نساء كنُت مثل ابي ادم ادسُّ ت�ف�اح�ات 
َ ق�ب�ر وأخ�ف�ْت ف�ي  أصابعي في فمھنَّ  أنوُح كناٍي ف�وق

 اخطائھن
 و صلصالھنَّ یعوي مثل جرس

............. 
جسدي خلفي ال ی�ران�ي م�ث�ل�م�ا أرغ�ُب ی�م�ش�ي ب�ع�دي 

 لیخونني
 یوقُد میاَھھ البیضاء الصارخة یقابُل أعضائي ابرة ًابرة

ویخیطُ م�ن ذك�ری�ات�ي ث�ی�اب�اً ی�ح�رق�ن�ي ك�أن�ن�ي ح�ی�ات�ھ 
  ٌ اصعدُ عوَد ثقابِھ في طریق�ي ال�ى الض�وِء ان�ا غ�ی�م�ة
لقمیِصھ المثقوب بأصابعِ النساء وھم اعضائي أخوت�ي 

 من مرایا بئٍر یصعدون
.............. 

أحاوُل أن أقفَل عش�َب ال�م�اض�ي ك�ّل  أذھُل مثل مفاتیح 
ُ م�ن  ِ أع�م�ى ی�م�س�ح شيءٍّ شحیحاً مضى یتعثُّر بتعاس�ة
عینیِھ أوحاَل الضوِء ك�ّل ش�يّء م�ق�ف�الً ی�ذوُق ال�ح�ی�اة 

ٍ واح�دة ق�ری�ب�اً  الُمّرة  مّرات أفتُح ثقوبَ الجسِد في لیل�ة
من مظّالت ِالنوافذ تحت بصِر عمیان یتقدموَن مبعثریَن 
كإخوٍة ویتسل�ق�وَن ال�ط�ری�َق االزرق ال�ى الس�م�اِء م�ن 

 صحراء ٍمجّوفة في ذھولِھم المتأخر
 تتبعھم دمعةُ ابلیس یابسة تبحث ُعن قبٍر ال یسع المیّت

 میّت بارٌد بعریِھ الطري وعطِره االزرق یدخُل فمي
............... 

المیت قطیُع غروب مستل�ق�ي ف�وق ال�م�ش�رح�ة ال�م�ی�اهُ 
ِ ال�ھ�واء  تشمئزُّ وتمّرُر فراشاتھا النائمةالى ش�ی�خ�وخ�ة
تطلُع من أصاب�ع ال�م�ی�ت ال وردة س�وف ت�أت�ي ال�ی�وم 
ِ ف�ي  ِ ال�ع�ص�اف�ی�رال ث�ل�ج ع�ل�ى ال�رم�ل مل�ّوح�ة ب�رائ�ح�ة
الساحلِ االیسر من الروح ال وق�ت ل�دى ال�ع�ائ�الت ك�ي 
تبك�ي ط�وی�ال ال�ك�رس�يُّ االب�ی�ض أم�اَم ن�اف�ذة ص�ال�ح�ة 
للضجیج یصبُّ كآبتھ في سواد ِاللیل وقربھ زجاجة نبیذ 
یھتزُّ كورقٍة تسقطُ من فراغ ٍھائل ویمشي ش�اھ�ق�اً ال�ى 

 المشرحة
.......... 

ال تض�يء م�اء   الضجیُج أزرق یتك�ّس�ُر ف�وَق أرص�ف�ة
بالوعات في شتاٍء عینھ زبیب وثل�ج غ�ی�م�ھ ق�ط�ٌن ف�ي 
ذكریات ال�م�ن�ازل ال�ھ�اب�ط�ة م�ن ع�رب�اِت اآلل�ھ�ة وھ�م 
یفتحوَن في السماء أقفاصا أك�فٌّ ی�ابس�ة ت�م�ت�دُّ ك�أن�ھ�ا 
ٍ  ت�ق�ُف  تماثیل تحملھا أصابع حامالت العطر ال�ى آل�ھ�ة

 الفجرأبواٌب باردة مبلّلةبرطوبة ِخبز ٍیابس
............ 

غادرُت الرماد أبحُث فیھ عن مس�اٍء ن�ح�ی�ل أت�وقّ�ع أن  
بأسِف من ب�ھ  یحمَل حیاتي اليَّ أقوُل وأنا اھذي لألنس 

مسٌّ حیاتي كنُت أخیطُ�ھ�ا ب�ال�م�ل�ح م�ّرةً غس�ل�ت�ھ�ا ف�ي 
النھرانكسرْت وصعدض بھا م�الك ورم�ى رم�اَدھ�ا ل�ي 

خش�ی�ةَ أن ت�ت�ك�ّس�روأت�ق�ی�أھ�ا م�ث�ل  كنُت أربطھا خلفي 
 ذكریات بقمیص ٍأبیض

................ 
ُ ب�ال�رغ�ب�ات  الغبار العابر الینا تركتھ أقداُم امرأة ت�ق�ذف
وتسیُر الى حضارِة الجنون یفتُح الطرقاُت لھ�ا ال�ھ�واء 
ومن دھشة ٍیمدُّ أصابَعھ التراب یصُل الى الضوِء وربّما 
ٍ أش�ب�ھُ ب�م�اء  الى عتمات نناُم فی�ھ�ا ع�م�ی�ان ف�ي ح�ال�ة

تراب ال حاج�ة أن أق�ف وأف�تّ�َش ذاك�رت�ي   یتسّرُب من
أخذھا ثلٌج ھذا الشتاء وقذفھا في أنفِ الظالم الطویل ال 

تص��فّ��ُق ل��ي وت��غ��س��ُل ع��وائ��ي  ح��اج��ة ال��ى ط��ف��ول��ت��ي 
بدیدانِ القبر وتقذفني حافیاً ,أھرب ُمن كل�م�ات ت�ت�ع�ّرى 
خلفي وال أفھمھا س�ت�ارةٌ ح�م�راء ت�ب�ی�ُض ل�ي أح�الم�اً 

 سوداء
قفي الى جانب ِسریري كعّرافٍة تسقط من حل�ِق ف�ن�ج�اٍن 
مكسور من خجلِ الكذب أنا أغسُل جسدي بأعواِد بخ�ار 
وأضُع الھواء في اناء ِنحاس یصفُر في البریة وأدحرُج 

 فصَح غوایتي
............... 

وكأنني على قید حیاة یدي الطاھرة تغمُس ال�م�وس�ی�ق�ى 
في أعضاِء الجمال وتتسلّقُ كائ�ن�اٍت أخ�رى ل�ی�َس ل�ھ�ا 
ٍ ال�ى  ِ ال�م�وت�ى وك�أن�ي ف�ي ان�ح�دار أسماٌء في ق�ام�وس
ُ م�ن جس�دي  أسفلِ الضوء وكأنھ یمد یدیھ لي وی�ل�ت�ق�ط
ِ ح�ی�اة أق�ت�رُب ق�اَب  الماء أشم ُّذلك الني لسُت على ق�ی�د

َ ن�ق�ط�ت�ی�ن  ش�اس�ع�اً أت�ی�ھُ ف�ي  غیمت�ی�ن وأج�ل�ُس ق�رب
قبضةِ فراغات لم یبرد الثلُج في منحدرات ِالثق�وب ب�ع�د 
ألنني جئتُ وعلى ق�ی�ِد ال�ح�ی�اة ب�وض�وِح غ�ب�ار أص�ع�ُد 
ل��أل��س��ف��ل ع��اب��راً ھ��واًء ن��ح��ی��الً ی��دوُر ف��ي ق��ل��ب��ي ف��ي 
ً ش�اغ�راً أحس�س�ُت  السنةِ االولي البارحة لم تجْد مق�ع�دا
ِ ح�رب وی�دي  ِ ن�م�رة انّي انفصلُت عن نفسي في عجی�ن

 تبحُث عنّي في كیس ِزجاٍج مكسور
ُ ك�ّل  وأكشُف عن عزلتي وأنا قیُد موت  في ب�ئ�ٍر ی�خ�ی�ط

ی��وم أن��ف��اس��ي ف��ي ث��ق��وِب ق��م��ی��ص��ي وی��خ��رب��ُش ف��ي 
كوب ِالشاي المزخرف ِجنب الحائِط بدخان ٍأسود یخرُج 

 من نعشي الراقد جنبي ینزُل أسفَل قید الحیاة

................ 
ُ ب��إب��رة ح��ل��م��ت��ك  أراھ��ا أص��اب��ع��ك ال��ك��ش��ت��ب��ان ت��خ��ی��ط

 لوحات ِمتحف
یبكي عج�وٌز ف�ي أل�وان�ھ�ا الس�وداء ی�ت�ذّك�ُر ف�ح�ول�تَ�ھ  

ُ ذك�ورت�ي  المستھلكة تحت النوافذ واألسرة اللیل ُی�خ�ی�ط
بالضوِء والعشبِ وزغبِ الحلمات وأصابعك الك�ش�ت�ب�ان 
َ ح�یّ�اً  ٍ م�ات تخرجُ من لوحة ٍطریّة تفوُح برائحة ِع�ج�وز

 في یوم ِمولد
 أصابعك الكشتبان تخیط ُقبَره ُبإبِرحلمتك الزعفران

............... 
سأخرُج من الضوءِ كأنھ جسدي ولونھ االح�م�ر ث�وب�ي 

في شكل مراھقٍ أصلع یرمي ك�لّ�م�ا مش�ى  وقد رسمتھ 
بشاربِھ االسود  خلفھ اناشیده القدیمة ونسائھ العالقات 

ِ ام�رأة م�ا  الكث اللعین ویعلّق حباتھ الب�ی�ض�اء  ف�ي ف�م
زالت تبتسمُ بكاملِ فمھا داخل متحف ماتت لوحاتھ م�ن 
م���ن  ال���ث���ل���ِج أخ���ت���ن���اق���ا خ���ل���ف���ي ف���رٌص ك���ث���ی���رة ٌ

تعثّ�رت ف�ي ال�ط�ری�ق وأم�ام�ي ك�م�ا  الذكریاتِ القاسیة 
ح���زی���ن  م���ح���ار ٌ ب���ی���ض���اء تش���ب���ھُ  أت���وقّ���ع ُ وغ���ی���وم ٌ

أسفا   وتلّوحُ  تطیُر بمظّالت ٍتفتحھا یُد اللیل  قبضة َالید 
ُ رم�اَده  یحاوُل الھروب بتعاستِھِ وحیداً  للماضي  یق�ذف

الساخَن في الفضاء ویصعد ُالى فردوِسھ ال�م�ف�ق�ود ف�ي 
 وحشة ِالرفوف
................... 

ِ ف�م�ك  طریّا أراهُ دخاُن سیكارت�ك  ی�ت�ح�لّ�ُق ف�ي ف�ن�ج�ان
 الفخار

طریّا یدوُر كمروحةٍ ودوالب ریح أترُك من ن�اِره ت�ح�ت 
ً ی�الح�ق�ن�ي ن�ادُل ال�م�ق�ھ�ى  ً ب�ی�ض�اء ط�ریّ�ا بنطالي بقعة

 بورقة ِنّشاف بیضاء وأبتسامتك تغمُز لي وتُقھقھ
............. 

 أتعثُّر بالشمس كي یزعل الظل
.......................... 

 تكونین معي السماُء تقترُب من االرض ِكثیرا
 تجلسیَن في قمِرھا واجلُس على كرسي شمِسھا

جس�دك  الشمُس ال تخجل من م�داع�ب�ت�ي وال�ق�م�ُر یش�م ُّ
 ویثمل

ِ ال��روح وت��رت��دی��ن  َ ط��ریّ��ة ف��وق أری��ك��ة تس��ت��رخ��ی��ن
ثوباً منتشیاً بسمرتِك الملتھبة ی�رت�دي الض�وُء جس�دك 
مبھوراً بعریِك السماوي وحین یطفئ الثلُج مص�اب�ی�َح�ھ 

 البیضاء
 وبال ضوضاء اثمُل بشّمك صاعداً الیك باتجاِه السماء

............ 
 فمك لیل ال یراهُ إال أناي سأخرُج حتما ًمن لیل ِالسماء

وأدخُل لیلَك ما دمُت قادراً أن أح�ّدَق ف�ی�ك وأك�ت�َب ك�لَّ 
مّرةٍ جنون�ي م�ا ل�م ی�خ�ط�ر ع�ل�ى ب�الِ�ك أك�ت�ب وأض�ُع 
الموسیقى على صدِرك والنبیَذ الذي سیراقُص ش�ف�ت�ی�ك 

س�ت�ط�ّوق خص�َرك ال�ن�ح�ی�ل  وعصافیر أصابع�ي ال�ت�ي 
 كقندیٍل وحید

 وأنا أدخُل كأَسك االخیرة وأضحُك عاریاً باتجاھي الیك
 بشكل ٍصاخب ادخُل ومعي رماد حرائقي

 ویرتعُش بھدوٍء بین اصابعي لیلك الذي یتذّكرني 
.............. 
َ ك�اَن ط�ع�ُم ال�م�وت؟  حیَن م�تُّ  س�أل�ن�ي ال�ن�اُس ك�ی�ف

ینظُر الى المرآة وحین أقت�رح�ُت  قلتُ ازرق مثل زنجي 
أدخرت ُقدومي ال�ی�ك�م وق�ل�ب�اً  ان أرجع أعطاني النبض 
وحیاة ال ت�خ�ت�ل�ُف م�ع�ي ح�وَل  كاَن یألُف ضجیَج الحب 

 لون ثوبھا
............... 

  
ال ضوء في االف�ق ألط�م�ئ�نَّ  ال أریُد أن تكرري الرحیل 

 علیك
 أرجاُء المدینة لیسْت ھادئة ھذه المرة وأنا عن كثب

ال ضوضاء تقلقني صرُت أّول من أكتبھ وأدخُر ال�م�زی�َد 
م��ن ال��وق��ت ك��ع��ادت��ي ك��ّل ل��ی��ل��ة ك��ي ال ت��خ��ج��ل��ي م��ن 

 اضاءة ٍخفیفة
 تتجّوُل كثیاب ِنوم بیننا ال نفّكُر بالنوم ِخارَج الغرفة

 لم یخطْر ببالي ذلك سأفعُل الكثیر لشغفِك باللیل
أقدُر أن أشّمك بالموسیقى قلبي أوش�َك ی�أل�ف ض�ج�ی�ج 

 مكانك
............... 

شالك االحمر فوق االریكةِ البیضاء م�ع�ي ی�غ�س�ُل غ�ی�م 
السماء من البرد قلق الفراشات علیك وأنت في السریِر 

 مطر
 نوافُذ تقترُح علي أفتحھا یجلب ُاللیُل نوارَس الثلج

 لقدوِمك تعالي باّي شكل ٍترغبین  المحطّات تستعدُّ 
 أعدك لن أزعجك بضجیجي وكما اللیلة الماضیة

 مریحاً جدا ًمع خصِرك  أفلُّ اصابعي وأكونُ 
 سأدّسك رویداً رویداً في حضني

 وال أقترف ایة أخطاء ال تقلقي الثلج

............. 
 الى البحر كي یبتسم الماء سوف أقذُف بشفتیك 

............ 
 لي مالحظات على صمتك ال أقولھا إال حین تصمتین

فمك قدٌح مكسور وفمي بخٌت نستُ�ھ ال�ع�راف�ة ف�ي ق�ع�ِر 
 القدح

.............. 
 أسمُع أضراب الماء في لیلك یشبھُ بئراً مھجورا

 جلَس اماَم طاولتي الملیئة نبیذ وخس وباقالء طازجة
ٍ م�ف�ت�وح ص�ار ف�راش�ات ت�دور ف�ي   الترابُ في قمیص

عزلتي وحدي لم أكْن أعرف ماذا أف�ع�ل؟ ض�ج�رُت م�ن 
ٍ أع��رف��ھ��ا  ِ وال��ت��راب وال��م��اء ح��ف��رُت ف��ي ن��دوب ال��ب��ئ��ر

 كنت ُبدأُت فیھا قبَل لیلة
في اقصى روازین تناُم ساخنةً في جسدك وك�ان ن�ھ�ُدك 

بدأنا بكتابة ِكلماتھا لیلةَ أمس  أن نكّرر صالة  یدعوني 
,ل�م�اذا أن�ا  نظرُت حولي في حیرة ك�ّل ش�يء ص�اخ�ب 

 میت؟
أت�دفّ�ُق م�ن  بدأُت بقراءةِ النبیذ كي أحیا أحسسُت ان�ي 

ل�ك�ن ان�ا  كندیف لم أكْن طف�ال   شفتیك وحدي وأتارجحُ 
 صقر أنقُر البرق وفوق راسي سرٌب من أضراب ِالماء

................ 
كلّما داعبُت نھداً یحفُر بنشوتِھ أص�اب�ع�ي ام�ت�ألْت ی�دي 

 بالتجاعید
............. 

ذكریاٌت غیر مناسبة ماء یدلُق حیاتي الماضیة ید تشبھُ 
بئراً بتجاعیِده طیوٌر تموُت كل ل�ی�ل�ة ح�زن�اً ع�ل�ى ج�ث�ة 
كأنما صورة یوسف تنھُض منھا من كل مظلّة ت�ع�ی�س�ة 
مثقوبة بعیونِ مشرد یناُم بحاجاتِھ الصغیرة تحتھ�ا م�ن 
ٍ ط�یّ�ب  ُ أن ت�ل�ّوَح ب�م�ل�ح غیومٍ شحیحة البص�ر ,ت�خ�ج�ل
ُ ال�ق�ھ�وة وت�ق�رأ ب�خ�ت�ي  الم�ذاق رأی�ُت ح�ی�ات�ي تش�رب
بالمقلوب حاولُت انقاَذ جسدي الساقط كعصافیر نح�ی�ل�ة 

 من شجرة ٍقدیمة
................ 

 كنُت أقرب من شكل ِتفاحة یدحرجني الوحیُد بإثِمھ
وبختھ المتمّدد في فنجاِن ق�ھ�وت�ھ تس�ت�خ�دم�ھ ال�ع�ّراف�ةُ 
العجوز لالستحمام وعاداتھا السریّة ال�م�خ�ی�ف�ة س�أم�رُّ 

 على الثلج
 مثل قیثارة ٍقابلة لالشتعال أحسُّ بصلصالي یفتُح الباب

 بال استئذاٍن یتخلّى عنّي في وقت ٍحرج ٍجّداً 
 ویغادرني متلصّصا ًظّل امرأة تقف ُخلف َشبّاك مفتوح

 بخفّة ِخیوط ِدخان سیكارتھا بعد َمنتصف ِالغیوم 
 وصوُت مواء قطط شباط یبعث ُسخونةَ الثلج 

................. 
 مّرْت جنازتي من أمامي \لم أفّكر بالقبر ,بل بالحدیقة

............... 
وأبص�ُق  وكنُت أنظُر للنساءِ خلفي عاریات م�ن ال�ب�رد 

 من الفرح
................... 

َ رأس  أتعثُّر ب�ظ�لِّ أع�م�ى وح�ی�ن أن�ھ�ُض أرى غ�ط�اء
 األعمى

 ویختفي یسیُر بسرعة ٍخلف األفق 
................. 

أخش��ى أن أخ��ط��و خ��ط��وة وآن��ِت لص��ق��ي أت��ذّك��ُر ف��ي 
 المّرة ِالسابقة
 وأنت ِتمشین خلفي ماَع جسدك 

............ 
في مناسبةٍ وطنیّة قبلَ حربٍ مضت \كنُت أج�م�ُع ح�ذاَء 

 الجنود
م������ن أم������ام ال������م������وض������ع واس������ّم������ی������ھ������ا 

یظھرون خلف زوای�ا الش�اش�ة  بأسماءِ أباطرةٍ وأبطال 
َ األط��ف��ال ف��ي ال��ن��ھ��ار  وھ��م ی��ق��ھ��ق��ھ��ون وی��رج��م��ون

 ویحضنون َالنساء َفي اللیل
................. 

 أخرجت ُمن أوراقي القدیمة ذات الھوامش الحمراء
َ ع�ن�ك�ب�وٌت  ذكریاتي الرمادیّة في وسطھا األبیض ك�ت�ب

 اعزل
 ذكریات الحیطان المعلّقة بین قدمیھ

............... 
 أمام َمرآة ٍمكسورة ذكریاٌت وضعتُھا 

 سقطْت وتھّشمْت في سلّة ِنسیان
......... 

قربَ سوقٍ م�ظ�ل�م ك�ان�ت ام�رأة م�ع�ت�م�ة تش�ت�ري م�ن 
 بائع ٍجّوال

 یجھُش بالبكاء تركْت ظلّھا 
............... 

 ظالٌم في غرفة ٍیشخر منذ ُمّدة طویلة لم یتحّرك
 غرفة ٌمزمنة بالنعاس ابتلْت بظالم ٍعالي السوادِ 

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

ِ ال�ل�ی�ل ش�ب�ٌح  إیّ�اه ی�م�ش�ي  في آخر الزقاق بعد نص�ف
 ویكتُب على الجدران ذكرى ال تتذّكر شیئاً یسيُء إلیھ

............... 
 بسبع ِأمنیات عطر الورد تطیُر الفراشات 

 وصدرھا الملي بالحلیب تطیُر كالفیل
............... 

 رجل ٌخرَج وحیدا من ثقب ِنقطة باء الحرب
 یخرُج حیّا ًیحمُل حرَّ الحرب

................ 
 لساقِھ الیسرى التي بترتْ  یشتري فردة َحذاء 

 ویسیر ُحافیا ًبالیمنى قرَب بركان
................ 

 أعمى یسرُق الشمس ویھرب خلَف األفق ویختفي
............ 

ٍ ی��م��رُّ ق��رب��ي وح��ی��ن ی��ن��ت��ھ��ي  أدّخ��ُن رأَس أي رج��ل
 أبحُث عنھ رأسھ 

وق���د ت���رَك ام���رأة خ���رس���اء تض���ح���ُك دون ت���رّدد 
 وتدحرج ُمثلي أمامھا

................................ 
 كّل سنة أقُف أمامي جمیعا وأقوُل كالما ًالبدَّ منھ

................ 
ال تقفوا أمامي سینتاب�ك�م ال�ج�ن�ون ألن�ك�م س�ت�ت�م�ردوَن 

 علیكم
.............. 

ان��ھ ال��وھ��م ن��ف��س��ھ وال��ث��ق��وب الس��وداء ن��ف��س��ھ��ا 
 تسرق ُحكمتي

 وكالَم تجاعید یدي یكتُب جسَد أمرأة
................. 

 أسعى ان أنصرَف الى نفسي قلیالً ایتھا الحیاة
............. 

 كتاباً... وتفاحةً .... وشمعة خذوا في اللیل ِلھ 
 وأفعى جسده المرمیّة فوق السریر

............ 
ت���م���رُّ ال���ع���رب���اُت وال���ع���ج���الُت وال���ن���اُس وت���خ���ت���ف���ي 

 وبائع ُصحف ٍصغیر
ل��م ی��ب��ْع ش��ی��ئ��ا ك��ال��ح ال��ح��زن ی��ھ��زُّ رأَس��ھ وص��وت 

 فوقھ یمرُّ  طائرة 
ٍ ص��غ��ی��رأھ��دى ط��ائ��رات��ھ ال��ورق��ی��ة إل��ى   ب��ائ��ُع ص��ح��ف

 أطفال ِالزقاق
........... 

 ناٍر ال أعرفھا رائحة َجسدي  بانتظاري الثلج
 الفراُغ الذي یمرُّ أمامي االن ال أطمئنُّ الى نظرتِھ

 واألرُض تحتي تحتاُج الى برد
الممرُّ الضیّق ال یملك سوى منفذ ٍصغیر أقدر ان أن�ظ�َر 

 ماء  الى
ِ ال��ذي نس��ی��ُت ف��ی��ھ ث��ی��اب��ي ق��رَب  ی��م��ش��ي ف��ي ال��م��ك��ان

 معبد ٍغریب المدخل
لم یتحّرك من جلستِھ منذُ فجِر أمس ودون أن أصافَح�ھ 

 وأنظَر الیھ
رمیُت كلَّ ذلك الى الحدیقِة في اللی�ل وأن�ا أدع�ك ورق�ةً 

 كأنھا رقیم
وكان یصرُخ فیھا رماد في ذاكرِة شخص لیَس صدیق�ي 

 وصدیقتي
 تركُض بوضوح ٍكل ًّمّرة خلف َنعش

 خشیة ان أكوَن أنا فتكّرر رسَم الحیطان ِفي العراء
أتعّري خلفھا من سخونةِ مشھد خروج المیت الذي ھو 

 أنا
 وأكّرر الخروَج الى نصوصي عاریاً 

............. 
 حینما أجلُس أمام َكومة ضوء تخرُج من عیني
 أتفّرج ُكالمعتاد ِالى جثة ٍمنشغلة ٍبالتقاط الصور

 وال أنسى أن أنشغَل بشكل ٍغامض ٍبموسیقى
تباعُ على شكلِ وجباٍت سریعة بعَض وقتي أصرفُھ مثل 
خردة ٍال تنفع وبعضاً أضعھُ في كیس ٍوأدخره یوم الحب 

أخل�ُع  تسردني مشاكٌل تنفعني في یومٍ أستحدثھ لنفسي 
ُ ب�ي ع�ل�ى  قمیَص النوم أرغُب بالنومِ مع ام�رأٍة ت�ن�ف�رد

وح�دي وك�إب�ل�ٍھ راح�ة ی�دي ت�ح�َت   عجل أی�َن أذھ�ب؟
بنطالي أعّدُل بعض االخطاء ف�ي ال�ط�ری�ق وك�ل�م�ات ال 

تموت أستدعیھا تكمُل  أحتاجھا في جیبي ألتذكرھا حینَ 
كما اختي الكوابیس تخیطُ ما أتوّھم في ن�وم�ي وأمش�ي 
الیھ وأنا أنقُل حیاتي معي بأناقة أخ�ت�ف�ي م�ن غ�وای�اٍت 

 أخافھا ألنھا أنثى
................. 

النھاُر بأناقتِھ المعھودة سواء بصندویجِ المطر او ك�م�ا 
یحلو لنا بوجبةِ كاملة من ضحكةِ الشمس البریئة ح�ی�ن 
تأخر الیوم كغیرِ ع�ادت�ھ ال�م�ع�ھ�ودة ع�ث�رُت ع�ل�ی�ھ ف�ي 
َ ك�أع�م�ى ف�ي  صندوقٍ أسود ھب�طَ م�ن الس�م�اء وس�ّج�ل

  مستشفى الطبیعة

 ا  ا)(ان ا أ   
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 احمد الیاسري

!...ا ا    

 

لقد سقط شراع العمر بعدك ودارت بي 
رحى االلم فبت ال اقدر ان اتحمل المزید 
فقد دفعت كل شئ وغنیت لدروب 

 الضیاع ...
 شبقھ عندي أسولف بیھ

 ونتھ كل شي أنكرتھ
 عساھا أبحظك وبختك

 طعم النوم ماضگتھ
 كل دیرة االدش ونھ
 كل حرثة االخطیھا

 تذكرني بھواك أشلون ضیعتھ
 یماخذ روحي تسیورة

 شلك بیھھ ...
 سیل ادموع ناگلتھ

 غدر منك لفاني أبلیل
 وآنھ منازع غریچ الماي

 خنسة یعثر أبسكتھ
 تخلص ردتھا أتفض ..ردت 

 ماخلصت ...
 شبقھ عندي تعت بالروح

 بتراب الدرب بعتھ
 الگاع  أحصد أبخراب

 بالصبیر والعاگول
 ماگلھم تركني وراح

 أتأمل علّي دشتھ
 فرھاد المصایب بس علّي یفتر
 صاعود الحزن یتنومس بعلتھ

 غرگان أبحر حبك

 ونین اللیل من حصتھ
 تالیھھ ولك خنتھ

 خسارة أذیاب حایفتھ 
 یمرعد شوگك أبحیلي
 أناغیلھ صبر مزنات

 حد الدمع ..حد الشوگ
 أظل اتنومس أبشتھ
 نتحاسب شنو النلتھ

 عذاب أسنیین
 حسرة بدمع الحدیثات

 كلھا أتمر علّي بغروب گاصدتھ
 أتعثر دالل أبریم

 وآنھ الشوگ الّي تفصال
 مافد یوم ملیتھ

 آنھ شریتھ ...برخص بعتھ
 تظل ویاي طیر أیحوم

 مایگدر یحط أوتاه من دشتھ
 أصبحت ناي ومناحة بحرثة الواشین

 تشیل الشین بچتافك
 فخر نلتھ

 سچاچینك تحد أعضاي
 كل أعضاي تنزف بالذي ردتھ

 جود الینحب وعطشان
 جزاه الماي

 مایروي عطش أشتھ
 وال سدیك رھم ناعور

 عتب للجاي مانشھ
 أھومش فزت الحلمان
 مرعوب ویسامر موت

 كل الناس المتھ
 خضارم وبدرد تعبان
 ما رھمن على ونتھ

 شكثر یلظم .. شكثر غلس
 وشكثر المالمھ أمشگبنھ أبطبتھ

 یگع بالنایبات الماتعرف الخیر
 أبد مافاد بیھن دوم والیتھ

 أشترید أنتھ ... شترید أنتھ
 روحي وأنذرتھھ البابك المسدود

 تركتني بنص بحر غرگان
 وآنھ بآخر نفس ونتھ تھد حوتھ

 أچذب الناس ..
 أچذب روحي بلكي أتفز

 بلكن ما دره أبعلتي وسالفتھ
 أھوجن ضیعاني المستحھ 

 وجروح المحبین
 یاخذني الوكت أشلون صدگتھ

 شنو النلتھ ...شنو الحشتھ
 كل طلعي طلع مغشوش

 ال برحي وال ابریم الثمر ضگتھ
 خسارة عمري الطشیتھ بدروبك
 غشیم وتاه من چفھ وال حسبتھ

 ال عرفتھ .. وال حسبتھ
 جدم عثراتھ ماتنعد

 وال یخلص عذر قصتھ
 عطشان وبعید الماي

 وآنھ بسچة المامش كلف طرتھ
 آنھ بدوالب مسره اآله
 بمسره الحزن الحگتھ

 شبقھ عنده .. العمر البفھ ویتناه
 وآنتھ بنص عزه عاشور صوبتھ

 الگلب عندك الك منذور
 من أسنیین آنھ انذرتھ

 یردس حیل ... أسحن حیل
 عطبھھ الجروح وخلھھ چاتلتھ

 جروحك من تھب طاعون
 وبھجرك ولك موتھ

 ماقصرت بعد الروح بیدك وهللا موتھ
........................................ 

  تفاصیل تنشر ألول مرة عن مقتل نوري السعید ...
  الحلقة االولى

 
لحظة فارقة في التاریخ العراقي المعاصر تلك التي اغتیل بھا ابرز رئیس وزراء  -

في العھد الملكي الباشا (نوري السعید) ذلك االغتیال الذي قضى عل�ى ام�ال افش�ال 
حركة االرتداد العسكري التي قادھا عبد الكریم قاسم ورفاقھ وال�ع�ودة ال�م�ف�ت�رض�ة 
للحكم الملكي بنجاة عراب السیاسة العراقیة الباشا الذي ك�ان ی�ب�ح�ث ع�ن م�خ�رج 
آمن من بغداد یوصلھ الى خارج الحدود العراقیة لیحاول إنقاذ ما یمكن ان�ق�اذه م�ن 
الھبة الثوریة العسكریة التي عصفت بالنظام الم�ل�ك�ي وج�ع�ل�ت ج�ث�ث ق�ادت�ھ ت�ج�ر 
كعربات قطار متآكل في شوارع بغداد، العاصمة التي نزل مواطنوھا ال�ى الش�وارع 
لیمنحوا انقالب العسكر المؤازرة الشعبیة التي جعل�ت�ھ�م ی�ك�ررون ن�ف�س ال�خ�ط�اب 

الثوري العسكري المصري الذي قاده نجیب ورفاقھ الشباب في ال�ق�اھ�رة  والمشھد 
  حین اسقطوا النظام الملكي بھا وأعلنوا قیام الجمھوریة ..

 
 # الثورات العسكریة العربیة :

تشبھ ثورات الرب�ی�ع ال�ع�رب�ي  الثورات العسكریة في منتصف القرن الفائت كانت  -
التي حدثت قبل سنوات. كانت األنظمة الملكیة العربیة تتھاوى كما ت�ھ�اوت أن�ظ�م�ة 
القادة العسكریین في زماننا وكانت األحزاب العربیة على اختالف منابتھا ال�ف�ك�ری�ة 
وأیدولوجیاتھا في تلك الفترة متفقة على إق�ن�اع الش�ارع ب�ع�دم ش�رع�ی�ة ووط�ن�ی�ة 
األنظمة الملكیة وان األنظمة الجمھوریة ھي البدیل الذي ال یمكن إقامتھ دون ق�وة 
عسكریة تفرض النظام الجمھوري بالقوة وتفك ارتباط األنظ�م�ة ب�ال�دول ال�ع�ظ�م�ى 
التي ترعاھا وتحمیھا، ھذا الفھم الذي ساد آنذاك ادخل المؤرخین وال�ك�ت�اب ال�ذی�ن 

الس�ی�اس�ی�ة، ال�ث�ورة  تناولوا تلك األحداث في جدل التعریفات وتباین المصطل�ح�ات 
أصبحت انقالباً واالنقالبات أصبحت ثورات تاریخی�ة خص�وص�اً اذا ك�ان ق�ادة ت�ل�ك 
االنقالبات العسكریة یتمتعون بحضور شعبي كبیر كالزعیم ال�م�ص�ري ج�م�ال ع�ب�د 
الناصر والزعیم العراقي عبد الكریم قاسم، الرجالن اللذان لم ی�غ�ی�ب�ا ع�ن ال�ت�اری�خ 

ل�ث�ورت�ی�ھ�م�ا ع�ل�ى  السیاسي العربي حتى ھذه اللحظة رغم االثار السلبیة الكب�ی�رة 
بلدیھما واقرار الشعبین المصري والعراقي ان انظمتھم الملكیة كان�ت اك�ث�ر ح�ری�ة 

  وأكثر استقرارا من أنظمة الثورات العسكریة.
 

 من قتل موسلیني السعید؟!
رفض نوري السعید النظر لجثة موسلیني المعلقة على المشتقة حین زار إیطالی�ا  -

برفقة الوصي عبداإللھ وحین سألھ الوصي عن السبب قال ألن ن�ھ�ای�ت�ي ب�ال�ع�راق 
  ستكون كنھایة موسلیني ..!

اذا صحت ھذه الروایة فھي تؤكد النظرة الثاقبة لھذا الرج�ل ال�ذي اع�ت�ب�رت�ھ ك�ت�ب 
التاریخ السیاسي شخصیة استثنائیة لدیھا اإلمكانیة الذھنیة ع�ل�ى ق�راءة األح�داث 

 ظلت حدیث العراقیین الى یومنا ھذا. بشكٍل دقیق، حتى نھایتھ وطریقة قتلھ التي 
نوري أبن مدینة الفضل البغدادیة ونجل سعید أفندي موظف البلدیة البسیط ال�ذي  -

تحول من شخصیة عسكریة بسیطة لرجل محوري ساھم بتاسیس الجامعة العربی�ة 
ووضع تصورات وخطط استراتیجیة ل�م�س�ت�ق�ب�ل الش�رق األوس�ط ول�ی�س ال�ع�راق 
فحسب ال ارید الخوض بالظروف التي مرت ب�ھ�ا ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة ق�ب�ل ن�ھ�ای�ت�ھ�ا 
كعودتھ وإسقاط حكومة الرجل المتدین فاضل الجمالي وتأثیرات حلف ب�غ�داد ع�ل�ى 
الوضع ال�داخ�ل�ي وال�خ�ارج�ي وث�ورة مص�دق ول�ج�وء الش�اه ل�ل�ع�راق وال�ق�ض�ی�ة 
الفلسطینیة، وتصفیة قیادات الحركة الیساریة، وان�ھ�اء ت�م�رد ال�ب�رزان�ی�ی�ن ف�ھ�ذه 
التداعیات جمیعھا لھا عالقة مباشرة وغیر مباشرة بتصفیة نوري السعید ونھای�ت�ھ 

 التي كانت اعنف من نھایة موسلیني.
ح�ت�ى  فھذا الملف تم أشباعھ بحثاً بختلف الكتب التي تناولت ھ�ذا ال�ح�دث ال�م�ؤث�ر 

على وضعنا الحالي ولكني سأتحدث عن قصة مر علیھا الم�ؤرخ�ون م�رور ال�ك�رام 
دون ان یشبعوھا بحثاً وھي قصة اللحظات االخیرة لمقتل الس�ع�ی�د ال�ت�ي اخ�ت�ل�ف�ت 
روایاتھا والرجل الذي قیل انھ المتسبب المباشر بمقتلھ والذي غ�ادر ال�ع�راق دون 
ان یعرف مصیره احد وھل كان ھو ف�ع�الً ال�م�ت�س�ب�ب ال�م�ب�اش�ر ب�م�ق�ت�ل الس�ع�ی�د؟ 

السید (عمر جعفر) ابن اخ اب�رز وزراء ال�ع�ھ�د ال�م�ل�ك�ي ال�م�ھ�ن�دس (ض�ی�اء  انھ 
وھذه الحلقات ھي عبارة عن حوار صحفي مباش�ر م�ع ھ�ذا ال�رج�ل ال�ذي  جعفر، 

شاءت الصدف ان تكون غرفتھ الشخصیة بمنزل عائلت�ھ ال�ب�غ�دادي ال�ھ�ادىء ھ�ي 
المكان األخیر الذي خرج منھ موسلیني العراق نوري الس�ع�ی�د دون ع�ودة م�الق�ی�اً 

 مصیره الذي توقعھ حین شاھد جثة القائد االیطالي معلقة على المشنقة .
 

 * من ھو عمر جعفر؟ وكیف التقیت بھ ..؟!
لم أكن أتوقع یوماً ان اقامتي بأسترالیا القارة النائیة ستكون سبباً بأن أك�ون اول  -

صحفي عراقي یكشف السر الحقیقي لمقتل نوري السعید وی�زی�ل ال�غ�م�وض ال�ذي 
ف�ال�رج�ل م�ن�ذ  اكتنف ھذه القصة التي زادھا صمت عمر جعف�ر غ�م�وض�اً وت�ع�ق�ی�داً 

مغادرتھ العراق بعد احداث تموز لم یرد ولَم یعلق على كل التھم التي ال�ت�ص�ق�ت ب�ھ 
من انھ المتسبب المباشر بمقتل السعید وانھ اتفق م�ع ع�ب�د الس�الم ع�ارف َوَع�بَ�د 
الكریم قاسم على حمایتھ وحمایة عائلتھ ومنحھ مبلغ الجائزة الكبی�ر ال�ذي ح�ددت�ھ 
قیادة الثورة مقابل االبالغ عن السعید الذي كان نزیالً بغرفت�ھ الش�خ�ص�ی�ة ب�ع�د ان 

 قدم من منزل االستربادي في الكاظمیة.
كل تفاصیل ھذه الحادثة سأرویھا لكم على شكل حلقات بامان�ة ت�ام�ة ألن ال�رج�ل  -

الثمانیني الذي التقیت بھ كان أمیناً بنقل كل التفاصیل التي سألتھ عنھا وارى ع�ل�ى 
الصعید الشخصي اإلنس�ان�ي ان�ھ ت�ع�رض الض�ط�ھ�اد ك�ب�ی�ر وت�ح�م�ل ھ�و واوالده 
المغتربون وزر حدث تاریخٍي كان واقعاً ال محال�ة ان ل�م ی�ك�ن ب�م�ن�زل�ھ فس�ی�ك�ون 
بمنزٍل اخر من المنازل التي قرر نوري السعید االختباء بھا فالنھایة الت�ي ت�وق�ع�ھ�ا 
السعید نفسھ كانت حدثاً یبحث عن مسرح یقع فیھ شاءت االقدار ان ی�ك�ون م�ن�زل 
(عمر جعفر) المسرح الذي شھد المشھد األخیر م�ن روای�ة م�ق�ت�ل ال�ب�اش�ا ن�وري 
السعید التي غیرت مجرى التاریخ السیاسي العراقي وادخلت الع�راق�ی�ة ف�ي دوام�ة 
االنقالبات والحروب والصراعات الداخلیة فیما بعد لذلك ق�ل�ت ان ل�ح�ظ�ة ال�ق�ب�ض 
على نوري السعید ومقتلھ كانت لحظة فارقة في التاریخ السیاسي المعاصر، علی�ن�ا 
نحن الكتاب ان ندقق في تفاصیلھا ونتأمل بتداعیاتھا حتى نفھم كیف ن�ح�ول درس 

التاریخ الى واقع مغایر لواقعنا الذي نعیش بھ وسط حال�ة م�ن 
تجدد األخطاء وعودة الصراعات التي حول�ت ال�ع�راق م�ن 
دولة محوریة لھا حضورھا الجیوسیاس�ي ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 
والعالم الى دولة تبحث عن االستقرار والھدوء فقط ف�ي 
عالم ومحیط یضج بالصراعات والح�روب ال�ت�ي اص�ب�ح 

  العراق احد اھم مسارحھا.
القادمة سأقص علیكم قصة لقائي ب�الس�ی�د  في الحلقة  -

وكیف تحولت قصتھ واب�ت�ع�اده وأف�راد  عمر جعفر
عائلتھ عن العراق الى لغٍز محیر من حقیبة ال�غ�از 

  نراكم العدد القادم السیاسة العراقیة المعاصرة.

 

 ا 
 

 
 

 سیدنيسعدي جبار مكلف /  

  قصیدة

 غلطة عمر  

 
 
 
 
 
 
 
 

 للشاعرة 
  سرور یحیى الخمیسي

 
 

 عادینة العشگ سدینة باب الشوگ

 وجبرنھ چفوفنة متصافح اچفوفك

 تأملنھ الفرح والكیف والھمسات

 عطشنھ وما وصلنھ الچفت اجروفك

 جافینھ العشگ من بعد ھذا الصار

 الچن ما جفت من عیني اطیوفك

 وفیت وي الوعد وانت الخنت چا لیش

 ما عرضت اعیوني الّي تود شوفك

 تعرفني اعزب وبروحي اجود لیك

 بذات وأعرفك طارد اضیوفك

 تذكر من اجھ وچودر علیك العوز

 ال تھتم واگول مقدرة اظروفك

 اسمك ما اذكرة واعگد لساني الیوم

 ال ریدك بعد ما ردد احروفك

 لحن منك سمعتھ وچنت اطرب بیھ

 بعد ھیھات ایس تطرب ادفوفك

 وھمان وغشیم وچنت ازامط بیك

 علّي وي العدا ھدیت بسیوفك

 چنت شمعة لظالمك ناري فوگ الراس

 أید بأید چنت ویاك ما عوفك

 وحدك احترگ وشعل بقایا الروح

 ولو تصرخ ندم وهللا مطفیتك

 یاغلطة عمر غدار ثاري ویاي

 اعلھ طیبي وسجیتي ما عرف نیتك

 روح وال تمر لو حتى مرة طیف

 ما یعرض دلیلي البیھ خلیتك

 طویت الحب نسیتھ مزنھ ومر وراح

 ومثل ذیچ الرسالة البیھا انھ طویتك

 ندمان وگضن چفیني بالعضات

 اعلھ چلمة گلتھھ ولفي سمیتك

 ندمان وگضن چفیني بالعضات

 اعلھ چلمة گلتھھ ولفي سمیتك

و د اا ا ا ا  نا    
یقول سیمونیدس الشاعر الیوناني: (الرس�م ش�ع�ر ص�ام�ت 

 والشعر تصویر ناطق)
ان اللون في ال�ن�ص الش�ع�ري ی�ت�ع�دى م�ح�وره ال�ب�ص�ري 
لیستقر في االدراك الحسي الذھني حامالً رم�وزاً واش�ارات 
ل��ھ��ا دالالت م��ع��ی��ن��ة ل��دى الش��اع��ر ف��ي نص��وص��ھ، وم��ن 
المعروف ان ھناك ثالثة ألوان رئیسیة تشت�ق م�ن�ھ�ا ب�ق�ی�ة 
األل��وان االخ��رى اال وھ��ي (األح��م��ر، األزرق، االخض��ر)، 
وعبر مر العصور ارتبط ال�ل�ون ب�دالالت حس�ی�ة ت�ع�ب�ی�ری�ة 
ترمز لمفھوم داللي اتفق علیھ كرمز وشف�رة م�ت�ف�ق ع�ل�ى 
معناھا وعلى سبیل المثال اللون االبیض للس�الم واالخض�ر 
للخصب والحیاة والدیمومة واالحمر للحرب او ال�ح�ری�ة او 
الرومانسیة واالصفر ل�ل�ف�رح وال�ب�ھ�ج�ة واح�ی�ان�ا ل�ل�ح�زن 
والشجون واالسود للحزن الشدید فأصب�ح�ت ھ�ذه ال�دالالت 
الكثیر من الوصف وال�ك�الم ع�ن ط�ری�ق ت�راس�ل ال�ح�واس 
باالیحاء والتكث�ی�ف ل�ھ�ذه االل�وان ع�ن ط�ری�ق الش�ع�ر او 

 .الرسم
یقول الشاعر الكردي شیركوبیكھس عن تقن�ی�ة ال�ل�ون ف�ي 
شعره: (في نیتي ان اغیر لون الش�ع�رال�ى ل�ون ل�م ت�درك�ھ 

واال ل�ن اك�ت�ب  -ولم تحلق في فضائھ لغة بع�د  -اللغة بعد 
 الشعر ابدا)

وھو الشاعر الذي وضع لتقنیة ال�ل�ون نص�ی�ب�اً ك�ب�ی�راً ف�ي 
شعره، وتمیز بھ على مستوى ت�ج�رب�ت�ھ الش�ع�ری�ة وك�ت�ب 
ملحمة ش�ع�ری�ة اس�م�اھ�ا (ان�اء االل�وان) ب�ح�ی�ث ی�ؤس�س 
ملحمتھ الشعریة على فلسفة االلوان كما یراھا ف�ي ع�ال�م�ھ 

ای�ح�اء ل�غ�وي »الداخلي الممتزج مع حواسھ معتمداً ع�ل�ى 
قائم على اساس مزج الداالت الذھنیة بالداالت المس�م�وع�ة 
واكتساب احداھما لخصائص االخرى، ب�م�ع�ن�ى ان�ھ ی�م�ن�ح 
اللون خصائص صوتیة تمتزج بخصائص الرؤی�ة ف�ت�ش�ك�ل 
لوناً شیركوی�اً ق�ادراً ع�ل ال�ول�وج ال�م�ل�ح�م�ي ال�ى ع�وال�م 

 . االنسان الداخلیة والخارجیة
 

لذا اصبح ال�ل�ون ل�ھ ت�أث�ی�ره ال�واض�ح ع�ل�ى ال�م�س�ت�وی�ات 
البنیویة والبالغیة والتعبیریة عن طریق الصورة الشع�ری�ة 
كما قال عنھا س. داي ل�وی�س (الص�ورة الش�ع�ری�ة رس�م 

قوامھ الكلمات) فتشیر الى حال�ة ف�ی�زی�ول�وج�ی�ة، ن�ف�س�ی�ة، 
اجتماعیة دینیة ومنھا ی�أخ�ذ ال�ن�ص دالالت�ھ ورؤاه حس�ب 
الرؤیا المـراد اسقاطھا في اعماق النص، حیث ان توظ�ی�ف 
اللون اصـــبح یمثل وحدة جمـالیة دالة ووسیـ�ـ�ل�ة اتص�ـ�ال 
بین الشاعر والمتلقـي، فالتوظـیف الفني للون عن�د االم�ی�ر 
ب��در ب��ن ع��ب��دال��م��ح��س��ن ی��ن��ط��ل��ق م��ن م��رج��ع��ی��ات ف��ك��ری��ة 
واجتماعیة وثقافیة والنفسی�ة، ون�الح�ظ ھ�ن�ا ك�ی�ف وظ�ف 
اللون االبیض كبراء فعلیة للطفل م�ن (ال�وع�ي ال�ب�ص�ري) 
كما یسمیھ د. ج لورنس الى (وعى ذھني) بحیث یس�ت�خ�دم 
اللون احیاناً بقیمتھ المباشرة (االبیض) او غیر ال�م�ب�اش�رة 

 (الثلج) مما یزید من قیمة النص الشعریة
  

 -نماذج من االلوان في الشعرالشعبي العراقي :
 انھ من اشوفك یمتلي الماضي الجذب

 زھرات بیض من الوفھ
 -وكذلك للون االبض : 

 الكمر من شافج اترمشین
 من یمھ استحھ وغمض

 یسمرة لون ...
 بس كلبج اشكد ابیض

 -وللون البنفسجي طعمھ الخاص :
 یلیلھ من لبل البنفسج
 یاطعم یاشنھي واحبك

 -وللشھید ابو سرحان : 
 مھضومة شدات الورد یاحمرة الشفھ
 علكن صوانیجن شمع لو مرت الزفھ

وكثیر من الدالالت واالشارات الرمزیة اللون�ی�ة ت�ك�ت�ب ف�ي 
 . معظم القصائد الشعبیة العراقیة

 األحمر زھرة الرمان واحساس الخجل والدم
 واالصفر للجفاف وللعطش والنار والغیرة
 واالخضر للمحبة والسالم ومھجة المغرم
 واالبیض للحمام وللغمام وبیض ازاھیره
 واالسود للیالي والكحل والغامض المبھم

 واالزرق للسما والبحر واسفاره واساطیره

 احمد شمران الیاسريصبحكم هللا بالخیر..
 

عدت الى الغابھ لكي افرغ بعض ذنوبي والخطایا. فانھا الوحیده التي تسمع وال تبوح. استوقفي القرد مع مجموعة من ابن�اء ع�م�وم�ت�ھ. 
قال: قف عندك واخبرنا حاجتك.  اجبتھما بانني ارید العوده واطلب حمایتكم. قال وما ھي جریمتك التي اقترفتھا ھذه المره. قلت: بل ھ�ي 
حوادث نتیجة الدفاع عن النفس والمبادئ والعقیده. قتلت اخي من اجل المیراث الذي استفرد بھ. وتخلصت من جاري الكافر واغت�ص�ب�ت 
زوجتھ المتبرجھ لتكون عبره لكل المتبرجات. صاح الجمیع كفا ایھا االدمي ان مافعلتھ جعل منك عبرة ومثال تست�ح�ق ال�ل�ع�ن�ھ وال�م�وت 

وھي احن علینا من ان�ف�س�ن�ا. ل�ی�س ل�ن�ا   الذي تفر منھ ارحم الیك. نحن قوم مسالمون نعیش حیث یعیش اھل الغابھ. ناكل منھا ونشكرھا
علین�ا ح�ی�ات�ن�ا.   دین نتقاتل فیھ. وال ارث یستاثر بھ احد على غیره. وحیاتنا رھن القبول بین االناث والذكور. عد من حیث اتیت وال تفسد

 . نحن ال نتشرف بكم ایھا الكواسر. وابلغ االدمیون من لم یجرموا لحد االن. باننا نرحب بھم شرط ان یتركوا ادیانھم ومبادئھم االنتھازیھ
 اعالي الشجر اقرب منكم الى السماء. وعقولنا نقیھ حیث الھواء النقي. (ودیر بالكم تكولون احنھ اوالد عم)  نحن في



 ء  : ادا 
Wednesday 

Issue No. 653 •  27 Jun 18 • Year 13  AL- iraqia 

ا ا ا  
إذا كنت إنسانة تسعى دائما لتكون مثالیة في كل شيء فھذا نوع من ال�ع�ب�ث   

الذي یمكن أن یؤدي إلى اإلضرار بصحتك النفسیة وعالقاتك االجتماعیة ب�ك�ل 
 أنواعھا، فأنت في مجتمع ناقص لذا ال تحاولي أبدا الوصول للكمال ألنك لن تجدیھ.

الكمال والمثالیة من المفاھیم التي یستحیل تحدید تعریف واضح لھا، ومع ذلك نس�ع�ى ج�اھ�دی�ن  
لتحقیقھا كما نوبخ أنفسنا كثیرا عندما نعجز عن ذلك، من الجید الوصول إلى مستویات ح�ی�ات�ی�ة 
راقیة والرغبة في تحقیق النجاح، لكن عندما تبدأ فكرة الكمال في التأثیر على عالقاتك أو تصبح 

 حالة فوبیا من الوقوع في الخطأ حینھا تظھر المشكلة.
أن المثالیة المتطرفة یمكن أن تصبح عادة مشابھة لسلوكیات قھریة غیر سوی�ة م�ث�ل ال�ت�دخ�ی�ن 
والشرب ولعب القمار.  رغم أن تلك المعاییر التي تدفع الشخص للبحث عن الكمال قد تؤدي إل�ى 

 خلق حالة مؤقتة من التفوق ثم تتركھ في النھایة في شعور من االنشقاق.
ویعاني من یسعون إلى المثالیة والكمال من مشكالت في العمل مع اآلخرین حیث ی�ن�ظ�رون إل�ى 
زمالئھم على أنھم أناس غیر منضبطین ویصعب التعامل معھم، مما یجعلھم یتركون لھ�م ك�ث�ی�راً 
من األعمال بحجة عدم القدرة على التعایش معھم والسیر ب�ط�ری�ق�ت�ھ�م ال�غ�ی�ر راض�ی�ی�ن ع�ن�ھ�ا. 
باإلضافة أن ھؤالء األشخاص یكون لھم ردود أفعال دفاعیة قاسیة ضد أي نقد بن�اء ی�ت�ع�رض�ون 

 لھ، كما یجدون صعوبة في طلب المساعدة
یمیل أصحاب السلوك المثالي أو من یسعون لھ إلى وضع أھداف ومستویات عالیة جدا غال�ب�ا ال 
یمكنھم الوصول لھا، حیث ترتبط فكرة األھداف مستحیلة التحقیق بمبدأ ك�ل ش�يء أو ال ش�يء، 
كما یركزون فقط على خط النھایة وھذا ال یقود إال إلى ح�ال�ة م�ن خ�ی�ب�ة األم�ل، ال�ف�ش�ل وح�ت�ى 

 االكتئاب.
أن وجود األھداف في حیاة اإلنسان أمر جید، لكن البد أن تكون ممكنة التحق�ی�ق ب�اإلض�اف�ة إل�ى  

 أھداف صغیرة سھلة المنال مما یشعرك بالرضا عن نفسك تذوق طعم الشعور باإلنجاز المستمر.
حاولي التركیز على إیجابیات ما تفعلینھ والجید في مظھ�رك ب�دال م�ن ال�ن�ظ�ر إل�ى ال�ع�ی�وب ألن  
وجھة نظرك عن نفسك ھي ما یراه الناس ویقتنعون بھ. ركزي كل انتباھك ووعیك على الحاضر 
الذي تعیشین بھ، أو اللحظة، وال تفكري في موض�وع�ات م�ن ال�م�اض�ي أو مش�ك�الت م�ح�ت�ل�م�ة 
الحدوث في المستقبل، فقط كوني حیث أنت وافعلي ما تفعلین المھم أن ی�ك�ون ش�ی�ئ�اً واح�داً ف�ي 

 المرة الواحدة بحیث ال تشغلین بالك بأكثر من شيء في وقت واحد.
افعلي كل شيء بإتقان، فكلي جیدا عند وقت األكل، وقومي بع�م�ل�ك ع�ل�ى أك�م�ل وج�ھ ف�ي وق�ت 
العمل، والعبي واستمتعي بوقتك، وإذا وجدت نفسك في حالة من الھوس بشيء ما عل�ی�ك ات�خ�اذ 

 خطوات عقالنیة.
وحتى تشعري بالواقع المحیط ركزي على الطریقة الت�ي ت�م�ش�ی�ن ب�ھ�ا، ال�م�ش�اھ�د م�ن ح�ول�ك، 
الروائح، الطقس أو أي شيء یخرجك من األفكار السلبیة التي تدور في رأسك إلى البیئة المادی�ة 

 من حولك وعیشي اللحظة.
یمكنك استخدام التأمل الواعي إلبعاد محرك العقل الداخلي عن االنق�ی�اد ن�ح�و م�ث�ال�ی�ة أو ك�م�ال  

بدال من التركیز على نفسك ورغ�ب�ت�ك ف�ي ال�م�ث�ال�ی�ة وال�ك�م�ال، أع�ی�دي ت�وج�ی�ھ وصعب المنال. 
محركاتك على التواصل مع األشخاص المقربین من قلبك واقبلیھم كما ھم وال ت�ح�ك�م�ي ع�ل�ی�ھ�م 
على أساس قدراتھم المحدودة، مع االعتراف بما بھم من عیوب وبما بك أنت أیض�ا، ف�م�ن أج�ل 

 التواصل الحقیقي علیك االعتراف بالواقع حتى لو كان یشعرك بالخوف أو االرتباك.
باستخدامك لھذه األدوات یمكنك البدء بالتخلص م�ن األف�ك�ار ال�غ�ی�ر ع�ق�الن�ی�ة ووض�ع ت�وق�ع�ات 
وأھداف أكثر واقعیة وقبول نفسك والرضا عنھا، وعلى الجمیع العلم بأن ما بھ من عیوب ھي ما 
یمیزه ویجعلھ فریداً عن غیره، لذا حاولي االقتناع بذلك وتبنیھ والسعادة بما نمل�ك م�ن ص�ف�ات، 

 فنحن لسنا مضطرین أن نكون أشخاصاً مثالیین إنما علینا أن نكون أنفسنا.

تشیر دراسة أّن أنواعاً خاّصةً م�ن ال�خ�وف ال�م�رض�ي أو "ال�ف�وب�ی�ا"، كـ   
"فوبیا الطیران" أو "فوبیا األماكن المرت�ف�ع�ة"، تُص�ی�ب اإلن�اث أك�ث�ر م�ن 
الذكور بنسبة تبلغ الض�ع�ف، وع�ادةً م�ا ت�ظ�ھ�ر خ�الل م�رح�ل�ت�ي ال�ط�ف�ول�ة 

 والمراھقة.
الخوف شعور غریزي، ینتج من مواجھة مواقف معیّنة، كاقتراب خطر یعتقد 

المریض أنھ قد یھّدده، ت�ت�ب�ع�ھ ب�ع�ض الس�ل�وك�یّ�ات ال�ح�ت�م�یّ�ة، 
كالھرب للحفاظ على الحیاة أو الدفاع عن النفس أو 
اإلصابة بحالة انفعالیّة كالبكاء أو الذعر. وإذ ی�ب�دو 
الخوف شعوراً منطقیاً، عندما یص�در بس�ب�ب خ�ط�ر 

حقیقي، یختلف الرھ�اب أو ال�خ�وف ال�م�رض�ي ع�ن�ھ 
لناحیة شعور المصاب بھ، من جّراء مؤثّر أو موق�ف 
ال یستدعیھ؛ وذلك بشكل م�ت�ك�ّرر وح�اّد، ع�ل�م�اً أن�ھ 

 یُدرك في أغلب الحاالت أّن خوفھ مبالغ فیھ!
% م�ن م�ج�م�وع 20ویمثّل الخوف المرضي حوالى 

مرضى الحاالت العصابیة، وتزداد نسبة حدوثھ ب�ی�ن 
األطفال والمراھ�ق�ی�ن، ویُ�ع�ت�ب�ر أك�ث�ر ش�ی�وع�اً ب�ی�ن 

 اإلناث، ویحمل صوراً عّدة، أبرزھا:
رھاب األماكن المفتوحة: یتمثّل في إصابة المریض  •

بحال من الذعر الحاّد، في أثناء تواجده فى بعض األم�اك�ن 
العاّمة. وتبیّن دراسة صادرة عن "المعھد الوط�ن�ي ل�ل�ص�ّح�ة 

ملیون أم�ری�ك�ي  3.2العقلیّة" في الوالیات المتحدة إصابة نحو 
بالغ بـ "فوبیا األماكن المفتوحة"، مّمن ت�ت�راوح أع�م�ارھ�م م�ا 

عاماً. وتسّجل بعض حاالت اإلصابة بالرھاب م�ن  54و 18بین 
مغادرة المنزل أو استخدام المواصالت العامة من دون ص�ح�ب�ة 

اآلخرین. ویُعزى السبب إلى خ�وف ال�م�ص�اب ب�ھ م�ن ال�ت�واج�د 
 بمفرده وسط الناس، ولیس خوفاً من الناس بذاتھم.

الخوف االجتماعي: یُعّد من بین أكثر أنواع "الفوبیا" ش�ی�وع�اً.  •
ویقوم المصاب بھ بتجنّب المواقف التي تتطلّب االخت�الط ب�ال�ن�اس، 

كتجنّب الحدیث أمام مج�م�وع�ة م�ن األش�خ�اص ال�ج�دد، ف�ي أث�ن�اء 
تواجده معھم. ویعزو علماء النفس ھذه الحال إلى اعتق�اد ال�م�ری�ض 
بأنّھم سیُالحظون توتره وارتباكھ، وقد یس�خ�رون م�ن�ھ، م�ا یُش�ع�ره 

بالقلق، فیفّضل االنسحاب، خصوصاً إذا علم أّن خ�وف�ھ غ�ی�ر م�ب�ّرر! وت�ف�ی�د 
إحصائیة صادرة عن "المعھد الوطني للصّحة العقلیّة" في الوالیات المتحدة 
أّن معّدل اإلصابة بالرھاب االجتماعي متساو بین اإلناث والذكور، ع�ل�م�اً أّن 
العامل الوراثي یلعب دوراً في ھذا المجال. ویؤّكد الباحثون أنّھ أغلب األحیان 

 یُصاحب الرھاب االجتماعي اضطراباُت القلق األخرى أو االكتئاب.

* أشكال أخرى من الخوف ال�م�رض�ي، تش�م�ل: رھ�اب ال�ح�ی�وان�ات ورھ�اب 
األماكن المغلقة ورھاب األماكن الم�رت�ف�ع�ة ورھ�اب ال�م�اء ورھ�اب ال�ظ�الم، 
باإلضافة إلى الخوف المرضي من النار والرعد وال�دم وال�ح�ش�رات ورك�وب 

 الطائرات...
ویترتّب على بعض حاالت الرھاب إعاقة الفرد عن القیام بمھام�ھ وأنش�ط�ت�ھ 

الیومیة بطریقة طبیعیة وسلیمة، إذ یضطر في ب�ع�ض األح�ی�ان إل�ى ال�ب�ق�اء 
حبیس منزلھ، فضالً عن وقوعھ تحت تأث�ی�ر ال�م�ھ�دئ�ات ل�ل�ح�ّد م�ن ش�ع�ور 

 بالقلق.
أّما األعراض الجسمانیة التي تُص�ی�ب م�رض�ى ال�رھ�اب، ف�أب�رزھ�ا: ب�رودة 

 األطراف والتعّرق وسرعة خفقان القلب واإلغماء.
 

 نظریات حول أسباب الرھاب
ویعتقد األطباء أّن الرھاب ما ھو إال سلوك مكتسب أو ما یُعرف بـ "الخ�وف 
الشرطي"، وفقاً القتران المؤثّر بتجربة ق�اس�ی�ة ت�ع�ّرض ل�ھ�ا 
المریض من قبُل، وسبّبت لھ حالة من الفزع وال�ذع�ر. ل�ك�نّ�ھ 
برغم نسیان التجربة ذات�ھ�ا، إال أّن مش�اع�ر ال�خ�وف ت�ب�ق�ى 
مرتبطة بوجود المؤثّر، وتشتّد في كّل مّرة مع تكرار المؤثر، أي 
إّن الرھاب ینشأ نتیجة تجربة صادمة أو خبرة مخیفة ت�ع�ّرض ل�ھ�ا 
المریض خالل مراحل الطفولة، في أغلب األحیان، ما تسبّب ل�ھ ف�ي 

 الشعور حینھا بالخوف الشدید.
ویحّذر علماء النفس من بعض العوامل ال�ت�ي ت�ل�ج�أ إل�ی�ھ�ا األّم�ھ�ات 

 وتسبّب إثارة الخوف في نفوس األطفال، أبرزھا:
 الحكایات المخیفة. -1

 التربیة الخاطئة المتمثّلة في العنف وإرھاب األطفال. -2
المبال�غ�ة ف�ي ت�ح�ذی�ر األط�ف�ال م�ن االق�ت�راب م�ن أش�ی�اء أو  -3

 أشخاص.
إصابة الكبار بالخوف المرضي وانتقالھ إل�ى  -4

 األطفال المخالطین لھم.
 

 أنواع العالج
العالج النفسي: یشمل التحلیل النفسي الك�ام�ل  •

لمسبّبات الخوف، مع توضیح الرؤیة لل�م�ری�ض 
وتقدیم الشرح المبّسط لھ في ما یخّص ح�ال�ت�ھ، 
إل�ى ج��ان��ب ت��ع��زی�ز ث��ق��ت��ھ ب��ن�ف��س��ھ وال��ن��واح��ي 

 اإلیجابیّة في شخصیتھ، مع ترغیبھ في العالج.
ال��ع��الج الس��ل��وك��ي: ی��رت��ك��ز ع��ل��ى ع��الج  •

المؤثّرات التي تصیب الم�ری�ض ب�ال�ذع�ر، 
ب��أم��ور س��ارة أو تش��ج��ی��ع��ی��ة، ب��دالً م��ن ومساعدتھ بإقران�ھ�ا 

ذكریات مؤلمة، ومناقشتھ بإیجابیة لمنع استثارة خوفھ. وقد تستخدم ب�ع�ض 
 العقاقیر المھدئة لتقلیل التوتر أثناء العالج.

العالج الجماعي: یشمل جلسات تھدف إلى تشجیع المریض على االختالط  •
 مع اآلخرین ومناقشة مخاوفھ معھم.

 ا ّ  
 "ا" وامث؟ 

  وطا  ات
 

القبلة .. ھي وسیلة من ضمن الوسائل للتعبیر عن الحب والمشاعر بین الحبیبین، وللقبالت أنواع كثیرة مختلفة وق�د ت�م 
 عمل دراسات مختلفة حول القبالت لمعرفة تأثیرھا علي اإلنسان وظھرت نتائج مذھلة لتلك الدراسات. 

ولكن ھل تعلمین كل شيء عن القبالت؟، ال أظن ذلك.. ستعلمین من خالل ھذا الموضوع بعض الحقائق وال�ط�رائ�ف ع�ن 
 القبالت والتى لم تعرفیھا من قبل وأضمن أنھا ستعجبك بشدة.

  
 % من النساء أعینھن خالل ذلك.97% من الرجال یفتحون أعینھم أثناء التقبیل بینما تغلق 73ھل تعلمین أن  -
 سعرة حراریة. 26القبلة التي تدوم لدقیقة واحدة یمكنھا أن تحرق سعرات حراریة قد تصل إلي  -
 أظھرت األبحاث أن تقریبا كل عضالت الجسم یمكن استخدامھا أثناء التقبیل.  -
 یقال إنھ إذا قبلت شخصاً لون شعره مثل لون شعرك، فإن النتیجة ستكون أكثر اتقاداً وعاطفیة. -
أل�ف ق�ب�ل�ة ت�ت�راوح م�ا ب�ی�ن ال�ق�ب�الت ع�ل�ى  25مدى حیاة المرء، یمكننا أن نتوقع أن نتلقي قبالت قد تصل إلي  ىعل -

 الوجنتین وحتى القبالت العاطفیة جداً.
 المخ بھ خالیا عصبیة خاصة یمكنھا أن تساعدنا علي إیجاد شفاه الشخص األخر في الظالم. -
مرات من المورفین في تقلیل اآلالم، حیث یعتقد أن بإمكانھا تنشیط مسكن�ات  10القبلة یمكنھا أن تكون أكثر تأثیراً بـ  -

 الجسم الطبیعیة؛ لذا عندما تخبر األم طفلھا بأنھا ستقبل جرحھ لیكون أفضل، فھذا ما یحدث بالفعل.
 كان القدماء المصریون یتبادلون القبالت من خالل أنفھم ولیس بشفاھھم. -
 یوما من عمره وھو یقبل اآلخرین. 40اإلنسان العادي یقضي حوالي  -
، وأط�ول ق�ب�ل�ة ع�ل�ي الش�اش�ة 1984ساعات ونصف في شیكاغو عام  10یوماً و 17أطول قبلة في العالم دامت حتي  -

ع�ام  You're in the Army Nowثانیة في فیلم  185كانت بین جین ویمان وریج تومي، وقد استمرت القبلة لمدة 
1940. 

 ھل تعلمین أن من الناحیة الفنیة فإن من غیر القانوني في والیة أندیانا أن یقبل رجل بشارب أي أنسان أخر. -
 في العصور الوسطي بإیطالیا، إذا تمت رؤیة حبیبین یتبادالن القبالت فمن الممكن أن یتم إرغامھم علي الزواج. -
، ولكن Gone With the Windھل تعلمین أن أشھر قبلة علي الشاشة كانت بین كالرك جابل وفیفیان ییز في فیلم  -

 في الحقیقة فإن أسنان جابل المزیفة ورائحة الویسكي التي كانت تفوح من فمھ جعلت فیفیان تقشعر بشيء من النفور.
 تعتبر القبالت إحدى العالجات التجمیلیة، فھي تجعل عینیك تلمع وبشرتك تتوھج. -
 األطفال الذین یتم تقبیلھم یكونون في األغلب أكثر حنیة ورقة في حیاتھم بعد ذلك. -

ما الذي یفكر فیھ البشر؟ ھو السؤال الذي لطالما بحثنا عن إجاب�ت�ھ، واآلن 
 .وجد العلماء طرف الخیط لقراءة أفكار البشریة

إذ اكتشفوا طریقة یمكنھم فیھا معرفة إذا ما كان اإلنسان یفكر في رقم م�ا، 
بعد رصد منطقة معینة في الدماغ تتحفز عن�د ت�ف�ك�ی�ر الش�خ�ص ال�خ�اض�ع 

 .للتجربة باألرقام
وخضع ثالثة أشخاص أصابتھم نوبات عدم انتظام الكھ�رب�اء ف�ي ال�ج�س�م، 
في السابق، وتمت إزالة الجزء المتسبب في خلل بالك�ھ�رب�اء ف�ي ال�دم�اغ، 
لقیاس النشاط الدماغي، وزراعة دارة كھربائیة ف�ي ال�دم�اغ ل�ل�ت�ح�ك�م ف�ي 
الكھرباء أو توزیعھا بانتظام، وھذا مكن العلماء من استغالل خ�اص�ی�ة ھ�ذا 

 .الجھاز لتوظیفھ بالتجربة
إذ تنبھ العلماء إلى أن نقطة معینة تتكون من م�ج�م�وع�ة عص�ب�ی�ة ی�ط�ل�ق 

ت��ت��ح��ف��ز ق��ب��ل أن ی��ن��ط��ق  «intraparietal sulcus» ع��ل��ی��ھ��ا تس��م��ی��ة
 .األشخاص الخاضعون للتجربة بالرقم الذي یفكرون فیھ

إذ قال أحد الباحثین المسؤولین عن الدراسة واألستاذ ف�ي قس�م األعص�اب 
التابع لمركز جامعة ستانفورد الطبي، جوزیف بارفیزي، إن الدراسة تت�ی�ح 
الفرصة للعلم�اء ب�االط�الع ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة 
ع��م��ل ال��دم��اغ ال��ب��ش��ري خ��الل ال��ح��ی��اة 

 .الیومیة
نح�ن م�ازل�ن�ا ب�ع�ی�دی�ن « وأضاف بارفیزي 

للغایة عن التمكن من معرفة م�ا ی�م�ك�ن ل�ل�دم�اغ 
التفكیر فیھ ب�الض�ب�ط، ألن ذل�ك ی�ت�ط�ل�ب أب�ح�اث�ا 
معمقة أكثر وعددا أكبر من األشخ�اص ال�ذی�ن ل�م 
تنتبھم نوبات غیر طبیع�ی�ة، ك�م�ا أن ال�ع�م�ل�ی�ة 

 .ستحتاج إلى حسابات معقدة
لكنھ لم یط�م�س أي ف�رص�ة مس�ت�ق�ب�ل�ی�ة ف�ي 

ب�ال�ط�ب�ع « التمكن من قراءة األفك�ار ب�ق�ول�ھ 
إنھا مسألة وقت ق�ب�ل أن ن�ت�م�ك�ن م�ن ح�ل 
الشیفرات المعقدة للدم�اغ وال�ت�ع�رف ع�ل�ى 

 .أنشطتھ المعقدة، مثل التفكیر

ف اط  را 
 اءة ار 

 ذا رع ا و ا  ن؟
 

أعظم قدرة هللا في مخلوقاتھ ھو البكاء الذي یصاحب أحساسنا بالحزن فتنتج عنھ ق�ط�رات 
من الماء تخرج من العین تسمى دموعاً لیجعل هللا فیھا نوعا من ال�ت�ص�ب�ر ع�ل�ى ال�ھ�م�وم 

 والمصائب واالحزان..

 ھل ھذا كل شيء عن الدموع والبكاء؟
بالتأكیدال، بل ان ھذا سؤال افتراضي یفتح لنا عشرات من االسئلة عن ألغاز البكاء وعلمھ 

 وخوافیھ، فقط أقرأوا معنا ھذا الموضوع.
ُعرف البكاء منذ فجر التاریخ وارتبط بمشاعر اإلنسان، وھو شائع في م�خ�ت�ل�ف األع�م�ار 
واألجناس والبیئات، ومن االخطاء الشائعة اعتبار البكاء دلیالً على ض�ع�ف االنس�ان ف�ھ�و 
عملیة طبیعیة یجب اال نخجل منھا، فھو استجابة طبیعیة النفعاالتن�ا ال�داخ�ل�ی�ة، واالنس�ان 

 الذي یبكي ھو الذي یمزق كل األقنعة وكل االعتبارات وكل األدوار االجتماعیة.
وینصح العلماء بالتعبیر واالفصاح عن األفعال وعدم كبتھا، حیث وجدوا ان الب�ك�اء ی�ری�ح 
االنسان من الضغوط المعرض لھا اذ یخلص الجسم من الكیماویات السامة ال�ت�ي ت�ك�ون�ت 

 نتیجة الضغوط واالنفعاالت.
 % فقط والسبب الحب!8وقد أثبتت االحصائیات ان البكاء یختلف باختالف المجتمعات، فھناك شعوب ال تبكي كثیراً مثل الشعب الفرنسي الذي ال یبكي فیھ إال 

طلق ال�ع�ن�ان وا فوائد البكاء  البكاء یوسع الرئة ویغسل المالمح ویدرب العیون، ویھدئ المزاج، ولكل إنسان لھ احاسیس ومشاعر فعبر عن نفسك وانفعاالتك
 لدموعك لتغسل ھمومك واحزانك ولكي تعید الراحة إلى نفسك والبسمة إلى حیاتك.

 حبھا.لصافالبكاء أفضل عالج لألعصاب المتوترة، وفي انسیاب الدموع تفریغ للشحنات السامة التي تحدثھا التوترات العاطفیة، وفي حبسھا تسمم بطئ 
ن ال�ب�ك�اء ی�ع�ود ء مكما ثبت ان البكاء یزید من عدد ضربات القلب وھو في حذ ذاتھ یُعد تمرینا مفیدا لعضالت الصدر والكتفین والحجاب الحاجز، وعند االنتھا

 القلب إلى حالتھ الطبیعیة وتسترخي عضالت الصدر.

 بكاء الرجل والمرأة
وھ�ي ال�م�ادة  ك�ت�ی�نرول�یعتقد العلماء ان البكاء بالنسبة للرجل اشارة إلى ضعفھ، لھذا فالرجل أقل بكاء، ورغم تأیید علماء لذلك اال انھم وجدوا ان ھرمون الب�

 ل.لرجالضروریة في تكوین الدموع موجودة بنسبة كبیرة في المرأة عنھا في الرجل، وھذا یوضح ان المرأة لدیھا قابلیة طبیعیة للبكاء أكثر من ا
باب ذل�ك ك�ث�ی�رة، وأسومیل الرجل إلى عدم البكاء لھ اسبابھ، فاذا تسللنا إلى أعماق الرجل نراه یجد صعوبة كبیرة في التحدث أو التعبیر عن مشاعره الدفینة 

 جولة.الرفالبعض تعلم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة انھ ال یلیق بالرجل ان یعبر عن مشاعره عالنیة وبخاصة مشاعر األلم، حیث یعتبر ذلك لیس من 
تع�ب�ر ع�ن رى كما ان ھناك مجتمعات ال تحترم الشخص الذي یبكي وتعلم ابناءھا منذ الصغر ان البكاء لألطفال والضعفاء فقط، وعكس ذلك ھناك مجتمعات اخ

 انفعاالتھا بشكل ملحوظ وال تستطیع السیطرة على مشاعرھا أو التحكم في دموعھا.

 ً ا ا 
 

القلق ھو أمر ال بد منھ لتستمر الحیاة، فالشاب یقلق خالل فترة امتحاناتھ مثًال، ولك�ن 
ھل یمكن أن یكون القلق المفرط مھًما أیًضا؟ غالبًا ال، ولكنھ قد یكون ع�الم�ة م�ھ�م�ة 

 على إبداع الشخص الذي یقلق كثیًرا.
أن فرط العصبیة والتي یندرج تحتھ�ا 
ال��ق��ل��ق أیًض��ا ی��ؤدي إل��ى وص��ول 
اإلنسان لحالة تحفزه لل�ن�ج�اة بش�ك�ل 

 أساسي.
إًذا بناًء على ما ذكرناه، فإن الخ�وف 
الناتج من القلق یحفّز خیال اإلنس�ان 
إلیجاد حلول إبداعیة لل�ن�ج�اة دائ�ًم�ا، 
وبھذا مع القلق المفرط یك�ون خ�ی�ال 
اإلنس��ان دائ��ًم��ا م��ا ی��ع��م��ل إلی��ج��اد 

 الحلول.
القلِق یمكن أن ی�ك�ون ع�ازًم�ا ع�ل�ى 
إنجاز مشاریعھ أكثر من غیره وذك�ر 

ب�أن ال�ق�ل�ق أیًض�ا   Adamالدكت�ور 
سیجعل الش�خ�ص دائ�ًم�ا م�ا ی�ح�اول 
العمل إلنجاز أعمالھ وتحقیق ال�ت�ق�ّدم 
وذلك لقلقھ وتخّوف�ھ م�ن أن ی�ف�وت�ھ 
القطار على سبیل المثال في م�ج�ال�ھ. 
وذكر الدكتور ب�أن�ھ أح�د األش�خ�اص 
الذین یتمتعون بعصبیة مفرطة والتي 
ت�ن�ع�ك�س ع�ل�ى ش�خ�ص�ی�ت�ھ ب�ال�ق�ل�ق 
المفرط، وقال بأنھ بسبب ھذه الحال�ة 
كان دائًما دقیقًا جًدا في ع�م�ل�ھ ح�ت�ى 
عندما عمل في مجال ال�ك�ت�اب�ة، ك�ان 

دائًما ما یقّدم نصوص ال یتم تعدیلھا أبًدا بعده وأنھ كان قادًرا ع�ل�ى ك�ت�اب�ة س�ی�ن�اری�و 
 لقصة في أقل من ساعة.

ھل یمكن للشخص الكئیب أن یكون فنّانًا؟ نعم بالتأكی�د، ف�ال�ت�ف�ك�ی�ر ال�دائ�م ب�ال�ع�واق�ب 
ووضع احتماالت كثیرة وبعضھا كارثي یؤدي بالنھایة للشخص بأن یفقد ج�زء ك�ب�ی�ر 
من سعادتھ، ولكنھ بنفس الوقت یعطیھ الكثیر من الحلول التي تساعده في إیجاد طرق 
ممیزة لعرض أفكاره وتنفیذھا. وقد استدل الدكتور أخیًرا بذكره لتجربة كاتب األغان�ي 

 عندما قال بأن العبقریة تجلب األلم للشخص.” جون لینون“الشھیر 

!    ا 
ھنالك العدید من السلوكیات البسیطة، ال�ت�ي ی�م�ك�ن م�ن خ�الل�ھ�ا 
تحدید شخصیَّة الفرد رجالً كان أوامرأة، سواء من طریقة كالم�ھ 

 أو مشیتھ، وأحیاناً من جلوسھ.
یمكن تحدید شخصیَّة المرأة من خالل اإلص�ب�ع ال�ذي ت�رت�دي ب�ھ 

 الخاتم، على النحو اآلتي:
الفتاة التي تحب ارتداء الخات�م ف�ي إص�ب�ع اإلب�ھ�ام ف�ھ�ي غ�ال�ب�اً 
شخصیَّة متعالیة بذاتھا لدیھا ثقة عالیة بنفسھا، قد تصل إلى ح�د 
ال�غ�رور، وال ت�ھ�ت�م ب�رأي اآلخ�ری�ن ف�ی�ھ�ا، ف�ھ�ي تس�ت�م�د ق��وة 

 شخصیتھا من ثقتھا بنفسھا.
أما التي ترتدي الخاتم في إصبع السبابة فھي أنثى ذات شخصیَّ�ة 
متواضعة سمحة الص�در وس�ری�ع�ة ال�ت�س�ام�ح، وت�غ�ف�ر أخ�ط�اء 
اآلخرین في حقھا بسھولة، كما أنَّھا قد تف�رط ف�ي ح�ق�وق�ھ�ا م�ن 
أجل إسعاد اآلخرین، إال أنَّھا تفتقد ثقتھا بنفسھا وتحتاج للشع�ور 
باألمان، وھما األمران اللذان تحاول تحقیقھ�م�ا م�ن خ�الل حش�د 

 أكبر عدد من األصدقاء بجوارھا.
أما التي تفضل ارتداء الخاتم في األصبع األوسط فھي شخصیَّة ذات عقلیة ناضج�ة ت�ف�ض�ل ال�ع�ی�ش ف�ي ح�ی�اة م�ث�ال�یَّ�ة، 
وتفضل النظام في كافة أمور حیاتھا، وتفضل الرجل الناضج صاحب الفكر، وتكره الرجل السطحي ال�ذي ی�ھ�ت�م ب�األم�ور 

 السطحیَّة من دون أن یكون لدیھ فكر أو عقلیَّة مثقفة.
في حین أن من تحب ارتداء الخاتم في إصبع الخنصر فھي امرأة قویَّة قد مرت بالعدید من األزمات خالل حیاتھا، وع�ل�ى 
استعداد لتحمل مصاعب الحیاة ولدیھا طاقة صبر كبیرة على مشاكل األسرة، وتتمیز بأنَّھا شخصیَّ�ة واث�ق�ة م�ن ن�ف�س�ھ�ا 
وموقنة بأنَّ لدیھا قدرات وممیزات ال توجد في نساء أخریات. والمرأة التي تفضل ارتداء الخاتم في إصبع ال�ب�ن�ص�ر ھ�ي 
امرأة ذات شخصیَّة شاعریَّة، وھي غالبا ما تكون رقیقة إال أنَّھا في نفس الوقت ت�ك�ون ع�ن�ی�دة ال ت�ت�ق�ب�ل ال�ت�ن�ازل ع�ن 

 أفكارھا بسھولة، قد یحمل كالمھا بعض األوامر،إالأنَّ اآلخرین یفھمون صفاء نیتھا.
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حماسك یمكنك من العمل بنجاح من خالل فریق، كما یمكنك ترك عالم�ت�ك ب�ھ�دوء إذا 
ول�ی�س   –قمت بإنجاز المھام مع اآلخرین. لكن تذكر أن نجاح المجم�وع�ة ھ�و األھ�م 

األنا الخاصة بك. سوف ینتج عن ذلك أیًضا مناًخا جیًدا في المنزل. قد یؤدي الس�ل�وك 
 األناني إلى اإلضرار بعالقاتك األسریة على المدى البعید.

أنت تحمل حمالً ثقیالً من المشكالت؛ ابدأ بت�خ�ف�ی�ف األث�ق�ال ع�ن ك�اھ�ل�ك، وإال فس�وف تس�ت�م�ر 
المصاعب في الزیادة. یجب أن تصل إلى استراتیجیة في التعامل مع التحدیات المھنیة والخاصة 
بدون إضاعة الكثیر من الطاقة في نفس الوقت. لكن ال تضیع الكثیر من الوقت في التفكیر. ف�ك�ل 

 یوم یمر ھو یوم مفقود من العمر. لقد حان الوقت لمواجھة األمور مباشرةً دون تأجیل.

في المجمل، أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك اآلن البدء في أعم�ال�ك ب�ذھ�ن ص�اف�ي 
وصحة جیدة. في نفس الوقت، سوف تستمتع بیوم حیوي، لكن یجب التف�ك�ی�ر ف�ي أن 
األشیاء لن تظل ھكذا سھلة بال نھایة. یجب أن تعمل على تأم�ی�ن ن�ج�اح�ك اآلن ح�ت�ى 

 تقوي موقفك في المستقبل.

كل الشواھد تشیر إلى أن المشروع الخاص بك لی�س ع�ل�ى وش�ك الس�ی�ر ق�دًم�ا ف�ي ال�وق�ت 
القریب. سیستوجب علیك قریبًا، مواجھة عدد من العقبات واإلخفاقات أكثر من ذي قبل، ولن 
تحرز أي تقدم. تحَل بالصبر، فسوف تمر بفترات مشرقة. انتھز ھذه ال�ف�رص�ة ل�ت�ت�ع�ل�م ق�در 
اإلمكان من اإلخفاقات التي وقعت بھا وأعمل على عدم الوقوع في نفس األخطاء مرة أخرى. 

على الصعیَدین الجسماني والعقالني، أنت تشعر بأنك صحة جیدة وأنك متفق مع ذات�ك. أن�ت 
تستمتع باألمور التي تقوم بھا وترید اقتسام ھذه التجارب مع من ھم قریبون منك. ھذا شيء 
جذاب ومثیر للسعادة لمن ھم حولك، ومن شأنھ تعزیز العالقات القدیمة والجدی�دة ع�ل�ى ح�ٍد 

 سواء. سوف تتیح لك ھذه العالقات التأیید الذي ستحتاجھ عند شعورك بعدم الثقة.

روح الفریق التي تتمتع بھا واضحة الیوم ألنك تضع االح�ت�ی�اج�ات أوالً، وھ�ذا م�ا ی�الح�ظ�ھ 
زمالؤك. إذا استمریت ھكذا، فسوف یعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أیًضا، فاآلن وقت 
مناسب لحل النزاعات، وسوف یسھل علیك البدء في ذلك أیًضا. قد یكون االتص�ال ب�األس�رة 

 مفیًدا لصحتك بما أن الوصفات المنزلیة واألمان األسري من األمور المفیدة عند المرض.

لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ویبدو أن ال شيء ی�ح�رز ت�ق�دًم�ا وأن�ت ع�ل�ى 
وشك االستسالم. اعتبر مثل ھذه األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف یت�ض�ح ل�ك ق�ری�بً�ا 
أھمیة المضي قدًما في خططك. عندئذ، سوف تجد ال�ط�اق�ة ال�الزم�ة ل�ال�س�ت�م�رار بص�رف 

 النظر عن العقبات. یجب أن تتخلى عنھا فیما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف.

ھذا الحماس المكتشف حدیثًا كان یتم التعبیر عنھ في الماضي ب�ت�ردد. أخ�ی�ًرا، ی�م�ك�ن�ك ت�رك 
الماضي وراء ظھرك والتطلع إلى المستقبل. ال تخف من التخلص من كل ما یعوقك. ی�م�ك�ن�ك 
أیًضا تحفیز اآلخرین وأن تصبح نموذًجا لھم بفضل الحیویة الكبیرة ال�ت�ي ت�ت�ح�ل�ى ب�ھ�ا ف�ي 

 الوقت الحالي. لدیك إصرار على إتمام تنفیذ خططك.

أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظھر سالًما داخلیًا واضًحا، كما أن�ك م�ف�ع�ًم�ا 
بالحیویة والحماس، ونتیجة لھدوئك الخارجي، یشعر جمیع من ح�ول�ك ب�ال�راح�ة ف�ي 
وجودك. ثقتك وسعادتك بالحیاة تعني أن زمالئك وأصدقائك یثقون بك ویطل�ب�ون م�ن�ك 

 النصح.

یـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غیر متوقعة وتحفیزك على حلھا أصعب من ال�م�ع�ت�اد، 
فال تیأس وأعثر على بدائل. تساءل أیًضا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سل�ب�یً�ا 
علیك شخصیًا. من األفضل االنتظار والسماح بأن تجد المشاكل طریقھا إل�ى ال�ح�ل 

 بمفردھا.

الیوم أنت متفق أخیًرا مع ذاتك، وھذا یتضح لآلخرین من خالل سلوكك. ف�ي ال�ع�م�ل، س�وف 
یطلب منك الزمالء النصیحة، وكذلك الحال في حیاتك الخاصة. تأكد من االح�ت�ف�اظ ب�ال�ت�وازن 
بین األخذ والعطاء حتى تتمكن من االستفادة من الصداقات. یج�ب أن ت�ك�ون م�ھ�ت�ًم�ا ب�ذات�ك 

 بعض الشيء للحفاظ على ھذا التوازن. قد یكون التأمل ھو المدخل الصحیح.

تتزاید المشاكل التي تصادفھا في مسارك، ولذل�ك اح�رص ع�ل�ى ع�دم ن�ف�اذ م�واردك 
البدنیة والنفسیة. تأَن في تحدید المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مس�ارك وتس�ت�ح�ق 
التفكیر فیھا وتكریس طاقتك في مواجھتھا. في ھذا الشأن، إن إساءة تق�دی�ر األش�ی�اء 

 قد یؤدي بكل سھولة إلى مشاكل صحیة.
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 حل الشبكة السابقة

 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.    

لماذا ال یستطیع البعض ال�ت�وق�ف ع�ن 
 الكذب؟

جمیعنا نبدأ في الكذب في سن ال�ث�ال�ث�ة 
أو ال��راب��ع��ة، وع��ن��د ھ��ذه ال��م��رح��ل��ة 
تطُورت عقولنا على تعلُّم أن لدینا أداة 
فعالة تحت تص�رف�ن�ا، وأن�ھ ب�إم�ك�ان�ن�ا 
استخدامھا حقاً في ال�ت�الع�ب ب�ال�واق�ع 

 .والتأثیر في نتائج ما یحدث
، وأنَّھ ال ینبغي لنا حقاً أن ” سیئ“ وعاجالً أو آجالً نتعلم أنَّ الكذب شيٌء 

للممث�ل ال�ك�ن�دي األم�ی�رك�ي ج�ی�م  Liar Liar نفعلھ. ولكن إذا كان فیلم
كاري قد علمنا شیئاً، سیكون ھذا الشيء ھو أنَّنا ال یمكننا دائماً أن نكون 

 .صادقین، وأنَّنا نُضطر للكذب أحیاناً 
بعض الناس مرَضى بالكذب، ما یعني أنَّھم ال یست�ط�ی�ع�ون ال�ت�وق�ف ع�ن 
نشر المعلومات المضلِّلة عن أن�ف�س�ھ�م وع�ن اآلخ�ری�ن. وتُ�ع�د األس�ب�اب 
النفسیة وراء سلوك البعض ھذا المسلك أمراً یصعب تفسیره، إال أنَّھ في 
اإلصدار الثالث من الدلیل التشخیصي واإلحصائي لالضطرابات النفسیة، 
الذي یصدر عن الجمعیة األمیركیة لألطب�اء ال�ن�ف�س�ی�ی�ن، اع�تُ�ب�ر ال�ك�ذب 
المرِضّي اضطراباً في حد ذاتھ، وُعدَّ عالمةً على اضطرابات الش�خ�ص�ی�ة 

 .مثل السیكوباتیة والنرجسیة
عندما ال تعبأ باآلخرین، ال یُشكل الكذب مشكلةً لك، فاالفت�ق�ار ل�ل�ت�ع�اط�ف 
یعني بشكٍل أساسي االفتقار للضمیر، وھو مف�ھ�وٌم یص�ع�ب إدراك�ھ ل�دى 

 .الكثیرین
 
 

 
 

ال یتأذى النرجسیون من كذبھم مثلما نتأذى نحن. ولذا ی�دخ�ل ك�ث�ی�ٌر م�ن 
الناس في عالقاٍت مع مرضى بالكذب، وال یفھمون لماذا یكذب�ون، ألنَّ�ھ�م 
یحاولون أن یتعاملوا مع ھؤالء األشخاص وفقاً للمعاییر ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة ل�م�ا 

لكنَّھم في الحقیقة ال یتصرفون كبشٍر ع�ادی�ی�ن، .”یعنیھ أن تكون متعاطفاً 
إنَّ الطریقة الوحیدة ل�إلف�الت .وال یدركون حتى أنَّھم یكذبون معظم الوقت

من قبضة مرضى الكذب ھي أن تتمتع بالقوة الكافیة .وص�رح�ت ع�ال�م�ة 
النفس لیندا بلیر، التي ألفت العدید من الكتب المتخصصة في علم النفس 
�نُ�ھ�م م�ن ق�ول  أنَّ بعض مدمني الكذب مندفع�ون ل�ل�غ�ای�ة ل�درج�ٍة ال تُ�م�كِّ
ٌل في جیناتنا، ومن الصعب ج�داً  الحقیقة. مقیاس االندفاع والتروي متأصِّ
على شخٍص مندفٍع أن یستغرق وقتاً للتفكیر ف�ي األش�ی�اء، ك�م�ا یص�ع�ب 

 .على شخٍص مترٍو أن یندفع دون تفكیر
وقالت لیندا: إذا كنَت شخصاً من�دف�ع�اً، فس�ی�ك�ون م�ن الص�ع�ب أن تُ�غ�یِّ�ر 
عادتك، إذ تشعر في داخلك بمشاعر مض�ط�رب�ة ت�رغ�م�ك ع�ل�ى ت�وض�ی�ح 
األمور على الفور. لذا فإنك تُعبِّر عن ھ�ذه األم�ور ب�م�ج�رد ورودھ�ا ف�ي 
عقلك، وھذا ال یعني بالضرورة أن تكذب، لكنَّ التوقف عن الكذب یص�ب�ح 

یاً   .“أصعب قلیالً بالنسبة لك من شخٍص آخر أكثر تروِّ

ال��ك��رب��وھ��ی��درات ال��م��وج��ودة ف��ي ھ��ذه 
األط��ع��م��ة ت��ت��أی��ض بس��رع��ة ك��ب��ی��رة، 
وتتسبب في ارتفاع مس�ت�وی�ات الس�ك�ر 
في الدم. المشروبات الُس�ك�ریّ�ة ل�ی�س�ت 

 جیدة. 
عدم وجود األلیاف والسعرات الحراریة 
السائلة تجعل عملیة الحفاظ على م�ع�دل 
سكر الطبیعي أصعب. یجب على ال�م�رء 
إعطاء األولویة لألغذیة الغنیة باأللیاف 

 والمنخفضة في المؤشر الجالیسیمي.
الم�ؤش�ر ال�ج�الیس�ی�م�ي: ھ�و ال�م�ؤش�ر 
النسبي الكربوھیدرات في األطعمة وفقا 
لك�ی�ف�ی�ة ت�أث�ی�رھ�ا ع�ل�ى م�ع�دل الس�ك�ر 

 الطبیعي .
القرع الُمر ق�د ی�ك�ون ل�ھ�ا ط�ع�م الذع، 
ولكن الحقیقة ھي أن القرع الُمر واحدة 
من األطعمة الغنیة ب�م�ض�ادات األكس�دة 

التي یمكنك إضافتھا إلى النظام الغ�ذائ�ي 
الخاص بك.یحت�وي ال�ق�رع ال�ُم�ر ع�ل�ى 
م��واد ف��ع��ال��ة ذات خص��ائ��ص ُمض��ادة 
للسكري، وھي معروفة بتأثی�رھ�ا ع�ل�ى 
خفض نسبة الجلوكوز في الدم ومرك�ب 

 یشبھ االنسولین یعرف باسم
                      .p Polypeptide- 

وح�ب�ھ “  ب�اب�اي” السبانخ من ال ی�ع�رف 
للسبانخ !، توجد الك�ث�ی�ر م�ن األس�ب�اب 
والفوائد في السبانخ تدف�ع�ك ف�ي ال�ب�دء 

 في تناولھ حاًال.
 

السبانخ مصدر ھ�ام ألل�ی�اف ال�ف�ول�ی�ك، 
،  Aواأللیاف الغذائیة، والف�ی�ت�ام�ی�ن�ات 

B ،C  ،E  وK.  وتس��اع��د األل��ی��اف
عل�ى ت�أخ�ر ال�ھ�ض�م، م�م�ا یض�م�ن أن 
السكر ال یتأیض بسرعة وی�ت�س�ب�ب ف�ي 
ارت���ف���اع مس���ت���وی���ات الس���ك���ر ف���ي 
الدم.القرنبیط ال�ق�رن�ب�ی�ط مس�ت�ودع م�ن 
المعادن الحیویة وال�م�غ�ذی�ات. ی�ح�ت�وي 
أیًضا ع�ل�ى ال�ب�روت�ی�ن وال�م�غ�ن�ی�س�ی�وم 

 والفوسفور والبوتاسیوم والمنغنیز.
 5نتیجة قیاس السكر للقرنبیط ما ب�ی�ن 

، وھو مثالي لألش�خ�اص ال�ذی�ن 15إلى 
یعانون م�ن م�رض الس�ك�ري. ی�ح�ت�وي 
القرنبیط أیًضا على محتوى ع�ال�ي م�ن 
األلیاف، والذي یُعد مفیًدا ف�ي م�ق�اوم�ة 

 تقلبات سكر الدم.

 البروكلي
البروكلي لھ أسبابھ ل�ی�ك�ون ج�زًءا م�ن 
نظامك الغذائي السكري، إذ إنھ ی�م�ت�ل�ك 

)، 15ُمؤشر جلسیمى م�ن�خ�ف�ض ج�ًدا (
ومصدر استثنائي لأللیاف، مما ی�ج�ع�ل�ھ 

 غذاًء ممتاًزا لمرضى السكر.
واحدة من ال�م�ش�اك�ل ال�ت�ي تُ�ث�ی�ر ق�ل�ق 
م��رض��ي الس��ك��ر ھ��ي ت��ل��ف األوع��ی��ة 
الدمویة. في دراسة معملیة نُش�رت ف�ي 

، 2008في ع�ام ”  داء السكري“ مجلة 
وج���د ف���ری���ق م���ن ال���ب���اح���ث���ی���ن أن 

Sulforaphanes   ف��ي ال��ب��روك��ل��ي
یحمي من ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ال�ت�ل�ف ف�ي 
الخلیة. في دراسة مخبریة أخرى، وجد 
الباح�ث�ون ف�ي ج�ام�ع�ة غ�وت�ن�ب�رغ ف�ي 

  Sulforaphanesالس����وی����د أن 
 یخفض إنتاج الجلوكوز في خالیا الكبد.

 اوات ة  اي 
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ا  ا ر  أ  رو 

أصبح المخضرم عصام الحضري رسمی�اً أك�ب�ر الع�ب یش�ارك 
في كأس العالم عقب وجود اسمھ في تشكیلة مصر األس�اس�ی�ة 

 أمام السعودیة.
وفّضل األرجنتیني كوبر مدرب منت�خ�ب مص�ر م�ن�ح ال�ف�رص�ة 

یوماً) خاصة وأّن الفراع�ن�ة  161عاماً و 45لعصام الحضري (
 فقدوا فرصتھم في التأھل.

واصبح الحضري أكبر العب یشارك فعلی�اً ف�ي ك�أس ال�ع�ال�م،  
ال��رق��م ال��ح��ال��ي ب��ح��وزة ح��ارس ك��ول��وم��ب��ی��ا ال��م��ع��ت��زل ف��ری��د 
موندراغون اللبناني األص�ل، ال�ذي ی�ع�د األك�ب�ر ب�ع�د خ�وض�ھ 

ع�ام�اً  43ع�ن ع�م�ر  2014یونیو عام  24مباراة الیابان في 
وثالثة أیام وقد دخلھا احتیاطیا مكان دای�ف�ی�د أوس�ب�ی�ن�ا زم�ی�ل 
النني ف�ي آرس�ن�ال، ع�ل�م�اً أن�ھ ح�ط�م ح�ی�ن�ھ�ا رق�م أس�ط�ورة 

 الكامیرون وأفریقیا روجیھ میال.
مشاركة الحضري جعلت الالعب ال�م�ب�ت�دئ األك�ب�ر س�ن�ا ال�ذي 

 ال�میشارك ألول مرة في نھائیات كأس العالم، والرقم الحالي بحوزة حارس إنكلترا المعتزل دایفید جایمس الذي لعب أول مباراة لھ في ك�أس ال�ع�
 في جنوب أفریقیا. 2010یوماً أمام الجزائر في موندیال  321سنة و 39عن عمر 

   ابر ي م  م

استفادت األوروغواي م�ن إراح�ة تش�ی�رتش�ی�س�وف ل�ع�دد م�ن ن�ج�وم 
اإلثنین في الم�رح�ل�ة  0-3منتخب روسیا لتنتصر على أصحاب األرض 

 .2018الثالثة من مباریات المجموعة األولى ضمن كأس العالم 
 وجاء الھدف األول من ركلة حرة مباشرة نفذھا لویس سواریز 

) والثاني من كرة بعیدة سددھا الكسالت وارتطمت ب�ت�ش�ی�ریش�ی�ف 10( 
 ).23قبل أن تتحول للمرمى (

 وعانت روسیا من طرد سمولنیكوف بتلقیھ اإلنذار األصفر الثاني 
) قبل أن یأتي الھدف الثالث م�ن م�ت�اب�ع�ة ل�ك�اف�ان�ي ف�ي ال�دق�ی�ق�ة 36( 

 التسعین.
ن�ق�اط ف�ي الص�دارة وس�ت�ل�ت�ق�ي  9ورفعت األوروغواي رصیدھا إل�ى 

وصیف المجموعة الثانیة في دور الستة عشر، ب�ی�ن�م�ا ت�ج�ّم�د رص�ی�د 
 نقاط في الوصافة. 6روسیا عند 

خاض منتخب المغرب ملحمة بطولیة ض�د ن�ظ�ی�ره اإلس�ب�ان�ي 
وز تاریخي قبل أن تنتھي ال�م�واج�ھ�ة ـوكان قریباً من انتزاع ف

) االثنین في ختام مش�ارك�ة م�م�ث�ل ال�ع�رب ف�ي 2-2بالتعادل (
 .2018موندیال روسیا 

لحساب مواجھة كان "مصیریة" لالروخا وشكل�ی�ة لـ�"أس�ود 
األطلس" ضمن المج�م�وع�ة ال�ث�ان�ی�ة، أب�دع أش�ب�ال ال�م�درب 

، وقّدموا عرض�اً 2010الفرنسي ھیرفي رینار أمام بطل العالم 
تنافسیاً من أعلى طراز أقنعوا فیھ ال�ع�ال�م ب�وج�ھ مش�ّرف ب�ل 
ومبھر أّكد أّن العرب قادرون على منافسة كبار اللعبة، م�ھ�م�ا 

 عظُم إرثھم وتاریخھم.
على ملعب "كالینینغراد"، استھل المغاربة ب�ق�وة ع�ب�ر ھ�دف 

) ق�ب�ل أن ی�ن�ج�ح إیس�ك�و ف�ي 14مبكر للمھاجم خالد بوطیب (
)، وفي الشوط الث�ان�ي ع�اد ی�وس�ف 19إدارك التعادل سریعاً (

)، ثم م�ن�ح إی�اغ�و 81النصیري لیتقّدم لألسود برأسیة رائعة (

أسباس في الوقت القاتل أمالً إلسبانیا ك�اد ی�م�وت، ب�ت�وق�ی�ع�ھ 
)، ووص�ل�ت اإلث�ارة 1+ 90التعادل من كرة م�اك�رة ب�ال�ع�ق�ب (

ألوجھا اس�ت�ن�اداً ل�م�ا ك�ان ی�ح�دث ف�ي ال�وق�ت ذات�ھ ب�م�ل�ع�ب 
موردوفیا في سارانسك حین كانت إیـران تحـرز الـتعـ�ادل م�ع 

) ف�ي م�ب�اراة أخ�رى 3+ 90الـبرتغـال فـیمـا بعــد التسع�ـ�ی�ن (
 ).1-1درامیة انتھت بالتعادل (

التشویق الذي بلغ ذروت�ھ راوح ف�ي ال�ث�وان�ي األخ�ی�رة ب�ی�ن 
إخراج إسبانیا من الموندیال ومن ثم تأھیلھا ومن ثم ت�رش�ی�ح 
إیران وسحبھا فاللعب ب�ط�م�وح�ات ال�ب�رت�غ�ال، غ�ی�ر أن�ھ ف�ي 

 5النھایة استقرت المجموعة الثانی�ة ع�ل�ى ری�ادة إس�ب�ان�ی�ة (
نقاط) بفارق األھداف عن البرتغال ص�اح�ب�ة م�ج�م�وع ال�ن�ق�اط 

نقاط) ورابعاً ال�م�غ�رب  4ذاتھ، وأنھت إیران "العنیدة" ثالثة (
بنقطة یتیمة، ولو كانت ال تعكس األحقیة والشرعیة المغرب�ی�ة 

 الواضحة في بطاقة العبور للدور الثاني، لوال عناد الحظ.

وش رب إان: رومو 
 ن  ا ااء

 
 

اعتبر مدرب منتخب ایران البرتغالي ك�ارل�وس ك�ی�روش ان�ھ    
كان یتعین على حكم مباراة فریقھ ضد البرت�غ�ال ط�رد م�واط�ن�ھ 
كریستیانو رونالدو بعد ان قام بت�وج�ی�ھ ض�رب�ة ك�وع ال�ى اح�د 
العبي ایران في المباراة التي ج�م�ع�ت ب�ی�ن�ھ�م�ا ف�ي س�ارانس�ك 

 ضمن منافسات المجموعة الثانیة من موندیال روسیا.
واكتفى الحكم بعد مراجعة تقنیة الفیدیو برفع البطاقة الص�ف�راء 
بوجھ رونالدو الذي استعمل مرفقھ لوقف مدافع ایران م�رتض�ى 

 بورالیغانجي.
وقال كیروش الذي قاد منتخب بالده في نھائیات جنوب افری�ق�ی�ا 

ب�ع�د ال�م�ب�اراة "ال اری�د ال�ت�ح�دث ع�ن ھ�ذا االم�ر  2010عام 
بإسھاب، االمر یتعلق ب�الع�ب م�ن ب�ل�دي. ادرك ت�م�ام�ا ب�ان�ھ�م 

 سیعلنون الحرب ضدي".
واضاف "ال مشكلة لدي، ف�ان�ا ت�ع�ودت ان اك�ون ش�خ�ص�ا ف�ي 
مواجھة دولة، ودولة في مواجھة شخص منذ جنوب اف�ری�ق�ی�ا. 

 ال مشكلة لدي على االطالق مع ھذا االمر".
واوضح "لكن ال�واق�ع ھ�و ان�ھ اذا اوق�ف�ت ال�م�ب�اراة م�ن اج�ل 
االستعانة بتقنیة الفیدیو لمراجعة حادثة تتعل�ق ب�ت�وج�ی�ھ ك�وع، 
فإن تلك الض�رب�ة ب�ح�س�ب ال�ق�وان�ی�ن تس�ت�دع�ي رف�ع ال�ب�ط�اق�ة 
الحمراء. القوانین ال تقول اذا كان االم�ر ی�ت�ع�ل�ق ب�رون�ال�دو او 

 میسي...".
وتابع "انھا بطاقة حمراء، االمر ال یتعلق بالحكم بل ب�الس�ل�وك، 
الشجاعة والش�خ�ص�ی�ة، وی�ج�ب ان ت�ك�ون ال�ق�رارات واض�ح�ة 
للجمیع، وبالتالي، وبرأیي الشخصي فإن السید انفانتینو والفیف�ا 
والجمیع یوافقون بأن تقنیة الفیدیو ال تسیر كما یجب. ھذه ھ�ي 

 الحقیقة، ثمة الكثیر من االحتجاجات".
وكان رونالدو اھدر ركلة جزاء منتصف الشوط ال�ث�ان�ي ع�ن�دم�ا 
كان فریقھ متقدما بھدف سجلھ ری�ك�اردو ك�واریس�م�ا، ق�ب�ل ان 

 تدرك ایران التعادل من ركلة جزاء ایضا اواخر المباراة.
واحتلت البرتغال المركز الثاني في المجموع�ة ال�ث�ان�ی�ة ل�ت�الق�ي 

 االوروغواي في ثمن النھائي.

س ا  را  يا 
توقع جناح المنتخب األلماني لكرة الق�دم 
ماركو رویس أال تختلف مقارب�ة ك�وری�ا 
الجنوبیة ل�ل�م�ب�اراة ض�د أب�ط�ال ال�ع�ال�م 

، 2018األربعاء ف�ي م�ون�دی�ال روس�ی�ا 
عن األسلوب الذي اعتمدت�ھ ال�م�ك�س�ی�ك 
ف��ي ال��ج��ول��ة األول��ى ح��ی��ن ف��اج��أت 

 صفر.-1"مانشافت" بالفوز علیھ 
ویحتاج أبطال العالم الى الفوز ب�م�ب�اراة 
الجولة الثال�ث�ة األخ�ی�رة م�ن م�ن�افس�ات 
المجموعة السادسة بفارق ھدفین ع�ل�ى 
المنتخب اآلسیوي لضمان بطاقتھ�م ال�ى 
ثمن النھائي، بغض النظ�ر ع�ن ن�ت�ی�ج�ة 

 مباراة السوید والمكسیك.
ومن المفترض، أقلھ ع�ل�ى ال�ورق، أن 
یتمكن رجال المدرب ی�واك�ی�م ل�وف م�ن 
تخطي كوریا ال�ج�ن�وب�ی�ة، الس�ی�م�ا ب�ع�د 
الدفع المعنوي الذي حصلوا ع�ل�ی�ھ م�ن 
م�ب�ارات�ھ�م ض�د الس�وی�د ح�ی�ن خ�رج��وا 

بھدف قاتل سجلھ طوني  1-2منتصرین 

كروس في الدقیقة الخامسة األخیرة من 
 الوقت بدل الضائع.

لكن رویس الذي أدرك ال�ت�ع�ادل ل�ب�الده 
في مباراة السوید بعد أن أن�ھ�ت الش�وط 

، حذر من ال�م�ن�ت�خ�ب 1-0األول متخلفة 
الكوري الجنوبي الذي "یم�ل�ك الع�ب�ی�ن 
سریعین، رشیقین، متع�ددي ال�م�واھ�ب، 
یخلقون الكثیر من المشاكل لل�ع�دی�د م�ن 

 الفرق".
وت��وق��ع روی��س أن ی��ع��ت��م��د ال��م��ن��ت��خ��ب 
الكوري نفس أسل�وب ال�م�ك�س�ی�ك ال�ت�ي 
فاجأت أبطال العالم ف�ي ال�ج�ول�ة األول�ى 
وألحقت بھم ھزیمتھم الثان�ی�ة ف�ق�ط ف�ي 

ح�ت�ى اآلن ف�ي  19مباریاتھم األولى الـ�
كأس العال�م، مض�ی�ف�ا "ن�ف�ت�رض أن�ھ�م 
سیعتمدون ایضا على الھجمات الم�رت�دة 

 وسیعتمدون دفاعا محكما وآمنا".
وواصل "لكني مقتنع تماما أنھ إذا لعبنا 
ب��ت��ح��رر وب��ن��ف��س األس��ل��وب الس��ل��س، 
النوعي والشغوف ال�ذي أظ�ھ�رن�اه ض�د 

السوید، ستواجھ كوریا صع�وب�ة ب�ال�غ�ة 
للف�وز ع�ل�ی�ن�ا"، رافض�ا االج�اب�ة ع�ل�ى 
سؤال من صحافي كوري جن�وب�ي ح�ول 
توقعھ للنتیجة النھائیة للمباراة المق�ررة 

 في قازان.
وأمل نج�م ب�وروس�ی�ا دورت�م�ون�د ال�ذي 
یشارك في النھائی�ات ال�ع�ال�م�ی�ة ل�ل�م�رة 
األولى ف�ي س�ن ال�ت�اس�ع�ة وال�ع�ش�ری�ن 
بسبب لعنة االصابات التي الح�ق�ت�ھ، أن 
"نكون الطرف الفائز، لك�ن ب�خ�ص�وص 
النتیجة النھائیة، بصراح�ة ال ی�م�ك�ن�ن�ي 

 التكھن".
ومن جھ�ت�ھ، اع�ت�رف ال�م�ھ�اج�م ت�ی�م�و 
فیرنر الذي كان سببا في الرك�ل�ة ال�ح�رة 
التي جاء على إثرھا ھدف ال�ف�وز ع�ل�ى 
السوید، بأن األلمان لم یشاھدوا طری�ق�ة 
ل��ع��ب ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ك��وري ال��ج��ن��وب��ي، 

-باستثناء خسارتھ أمام الس�وی�د (ص�ف�ر
 ).2-1) والمكسیك (1

 22لكن مھاجم الیبزیغ البالغ من العمر 
عاما أك�د ب�أن�ھ ورف�اق�ھ س�ی�ت�ح�ض�رون 
للمباراة كما یج�ب، مض�ی�ف�ا "ی�م�ل�ك�ون 
مھاجمین سریعین ویقظ�ی�ن ج�دا، إن�ھ�م 
على األرجح عكس السوید ال�ت�ي ت�م�ل�ك 
حضورا قویا وبدنیا، فیما ت�ل�ع�ب ك�وری�ا 

 بالعبین صغار (الحجم)، سریعین...".
ورأى أن بوجود نجم توتنھام اإلنكلی�زي 

مین سون، ھم یمل�ك�ون الع�ب�ا -"ھیونغ
دولیا معروفا. ل�ق�د أظ�ھ�ر م�ا ب�إم�ك�ان�ھ 
ف��ع��ل��ھ، ب��ال��ت��ال��ي أع��ت��ق��د أن��ن��ا ب��ح��اج��ة 
لمراقبتھ"، مس�ت�ط�ردا "ل�ك�ن ال ی�ج�ب 
االنشغال بالخصم، یجب أن ن�رك�ز ع�ل�ى 
أنفسنا. إذا نجحن�ا ف�ي ف�رض أس�ل�وب�ن�ا 
على المنافس، كما فعل�ن�ا ض�د الس�وی�د، 

 اد  أول ز   ب  فأعتقد أننا سنفوز".                                   
 

االثن�ی�ن  1-2حقق منتخب السعودیة الفوز على شقیقھ منتخب مصر 
في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة األول�ى ف�ي ك�أس ال�ع�ال�م 

 على أرضیة ملعب فولغوغراد أرینا. 2018روسیا 
، 6+ 45وسجل لمنتخب السعودیة، سلمان الف�رج م�ن رك�ل�ة ج�زاء 

، في حین وقع على ھدف مصر األخ�ی�ر ف�ي 5+ 90وسالم الدوسري 
 .22الموندیال محمد صالح 

ولعب المنتخبان مباراتھما األخیرة بحافز إضافي لتودیع ال�م�ون�دی�ال 
بنقاط ثالث فقدما مباراة مفتوحة، ك�ان ال�ج�ان�ب الس�ع�ودي األفض�ل 
فیھا في كثیر من الفترات، رغم أن منتخب مصر حصل ع�ل�ى ف�رص 

 خطیرة لم یترجم منھا إال واحدة، النجم محمد صالح.
وشارك حارس مصر عصام الحضري ف�ي ال�م�ب�اراة ك�ام�ل�ة ل�ی�دخ�ل 
التاریخ كأكبر العب یشارك في كأس العالم، كما أن�ھ تص�دى ل�رك�ل�ة 
جزاء قبل أن تدخل في مرماه ركلة أخرى مع نھایة الشوط األول، ثم 
ھدف قبل ثواٍن معدودات من من نھایة المباراة مفسداً علیھ أمسی�ت�ھ 

 التاریخیة.

 وا  راة اورواي ورو -اورواي  اارة 

 ري ع  
 "ا " رومو و؟ 

ال حدیث في روسیا حالیاً إالّ عن ت�أل�ق ن�ج�م 
توتنھام ھاري كاین مع المنتخب اإلنك�ل�ی�زي 
بتوقیعھ خمسة أھداف إلى غ�ای�ة ال�م�رح�ل�ة 
الثانیة من مب�اری�ات ال�م�ج�م�وع�ة الس�اب�ع�ة 

 .FIFA 2018 ضمن كأس العالم روسیا
وقاد المھاجم ال�ف�ّذ ال�ذي ب�ات ھ�دف�اً ألك�ب�ر 
أندیة العالم منت�خ�ب ب�الده إل�ى ف�وز ث�م�ی�ن 
وقاتل في اللحظات األخیرة أمام ت�ون�س ف�ي 
الجولة االف�ت�ت�اح�ی�ة ل�ل�م�ج�م�وع�ة الس�اب�ع�ة 
بتسجیلھ لھدفین منحا النقاط الثالث لأل�س�ود 

 .الثالثة
وأعاد نجم توتنھام ال�ك�ّرة ال�ی�وم ب�ت�وق�ی�ع�ھ 
لثالثة أھداف أخرى خالل االنتص�ار ال�ب�اھ�ر 

وال�ذي  1-6الذي حققتھ إنكلترا على ب�ن�م�ا 
 .قادھا إلى ثاني أدوار البطولة العالمیة

ویبدو أن التنافس سیكون ع�ل�ى أش�ّده ب�ی�ن 
أھ�داف) ون�ج�م لایر م�دری�د  5ھاري كاین (

أھداف)، الذي یتقاسم المركز الثاني على صعید الھدافین مع البلج�ی�ك�ي روم�ی�ل�و ل�وك�اك�و  4والمنتخب البرتغالي كریستیانو رونالدو (
 .محترف مانشستر یونایتد، للفوز بلقب ھّداف موندیال روسیا

ولم یكن في الحسبان أن تصعد أسھم النجم اإلنكلیزي بھذا القدر خصوصاً في ظل وجود البرغوث األرجنتیني ل�ی�ون�ی�ل م�ی�س�ي م�ل�ھ�م 
برشلونة اإلسباني الباحث عن أول أھدافھ في الموندیال الروسي بید أن "لیو" یعاني صحبة األرجنتین لبلوغ ثاني أدوار كأس ال�ع�ال�م 

 .FIFA 2018 روسیا
وتلوح األفضلیة لالعب اإلنكلیزي لكسب معركة ھّداف الموندیال في ظل الجاھزیة الحال�ی�ة ل�أل�س�ود ال�ث�الث�ة وال�م�س�ت�وى ال�م�ت�ذب�ذب 

 .للمنتخب البرتغالي بید أن األمور ستتضح أكثر بدایة من الدور الثاني عندما تدخل المسابقة العالمیة مرحلة خروج المغلوب
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