
1.gif

2.gif

3.gif

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

11.pdf

12.pdf

13.pdf

14.pdf

15.pdf

16.pdf

17.pdf

18.jpg

19.gif









                 Wednesday  

Issue No.  651 •  13 Jun  18 •  Year 13  AL- iraqia 

ر  ا وب ان ا م و ا   
 التاریخیة؟ المصافحة : كیف تجلت لحظة 1تتمة ص/ 

سار الرجالن باتجاه بعضھما البعض وصافحا بعض�ھ�م�ا 
 .أمام أعالم الوالیات المتحدة وكوریا الشمالیة

وقال ال�رئ�ی�س ت�رام�ب خ�الل ت�ع�ل�ی�ق�ات�ھ األول�ی�ة أم�ام 
 ".الصحافیین "أتوقع عالقة رائعة مع كیم

وأضاف " لدي شعور رائع وسنجري مح�ادث�ات رائ�ع�ة 
 ".وستكون ناجحة بشكل ال مثیل لھ

وبدت عالمات االرتیاح على الرئیس ت�رام�ب وال�زع�ی�م 
 .كیم خالل اللقاء الذي جمعھما

وشدد كیم على أن "الطریق إلى ھنا ل�م ی�ك�ن س�ھ�ال"، 
مشیرا إلى أن الممارسات الساب�ق�ة م�ث�ل�ت ع�ائ�ق�ا أم�ام 

. وأنھى الزعیمان اجتماعاً عقداه بمفردھما التحرك قدما
وذل�ك ق�ب�ل أن ی�ن�ض�م  دق�ی�ق�ة، 40مع المترجمین لمدة 

 .إلیھما مستشارون ومسؤولون بارزون
  

 ما الذي یمیز ھذه القمة؟
ظلت كوریا الشمالیة لعقود تعامل كدولة م�ن�ب�وذة، ل�ك�ن 

 .زعیمھا یعامل اآلن كرجل دولة
وفي العام الماضي، كان من ال�ن�ادر رؤی�ة ع�ل�م ك�وری�ا 

 .الشمالیة یرفرف في أي مكان في آسیا
 -الذي ی�ت�زع�م ن�ظ�ام�اً اس�ت�ب�دادی�اً  -والیوم، یلتقي كیم 

 .شخصیات بارزة
 

 ماذا یرید كال الجانبین؟
ترید الوالیات المتحدة من كوریا الشمالیة التخل�ص م�ن 
أسلحتھا النوویة بطریقة ال رج�ع�ة ف�ی�ھ�ا م�ع الس�م�اح 

 .للمجتمع الدولي من التحقق من ذلك
ولكن یتساءل المحللون عن السبب الذي ق�د ی�دف�ع ك�ی�م 
إلى التخلي عن أسلحتھ النوویة بع�د أن ع�ان�ى ال�ك�ث�ی�ر 

. ویرون أیضاً أن كیم بلقائھ أق�وى زع�ی�م ف�ي المتالكھا
 .حقق انتصاراً بالفعل العالم، یكون قد

وقال الزعیم الكوري الشمالي إن�ھ ی�ری�د اآلن ال�ت�رك�ی�ز 
على ب�ن�اء اق�ت�ص�اد ب�ل�ده، وی�ری�د ت�خ�ف�ی�ف ال�ع�ق�وب�ات 

 .المفروضة علیھ وجلب االستثمارات الدولیة
تعھد الزعیم الكوري الشمالي كیم جونغ أون ف�ي بعد ان 

قمتھ مع الرئیس األمری�ك�ي دون�ال�د ت�رام�ب، ال�ث�الث�اء، 
 بنزع األسلحة النوویة كلیا من شبھ الجزیرة الكوریة. 

ویمثل ھذا االجتماع ت�ح�وال ك�ب�ی�را ف�ي ال�ع�الق�ات ب�ی�ن 
 تبادال حربا كالمیة خالل العام الماضي. البلدین اللذین

 
 ما الذي یمیز ھذه القمة؟

ظلت كوریا الشمالیة لعقود تعامل كدولة م�ن�ب�وذة، ل�ك�ن 
 كرجل دولة. زعیمھا یعامل اآلن

وفي العام الماضي، كان من ال�ن�ادر رؤی�ة ع�ل�م ك�وری�ا 
 مكان في آسیا. الشمالیة یرفرف في أي

 شخصیات بارزة. والیوم، یلتقي كیم
 

 ما ھو جدول األعمال؟
 .لم یعلن سوى عن تفاصیل قلیلة بشأن جدول األعمال

وع�ق��د ت��رام��ب وك��ی�م ج��ون�غ أون اج�ت��م�اع��اً ب�ح��ض��ور 
دق�ی�ق�ة، ث�م انض�م  41  المترجمین فقط است�م�ر ح�وال�ي

 إلیھما كبار المستشارین والمسوؤلین.
 :ووفقاً للبیت األبیض، ھذه ھي أجندة القمة

ب�ال�ت�وق�ی�ت  9تبادل التحیات بین ترامب وكیم (الساعة   -
 -الواحدة بتوقیت غرینیتش)-المحلي 

 .اجتماع بین ترامب وكیم بحضور المترجمین فقط -
 .اجتماع موسع مع ممثلین آخرین -

ومن المنتظر أن یغادر ترامب سنغافورة في نفس اللیلة 
المتحدة ، فیما یغادر كیم قبل ذلـــــــــــ�ـ�ـ�ك  إلى الوالیات

)14:00  ( 
 

 ماذا یرید كال الجانبین؟
ترید الوالیات المتحدة من كوریا الشمالیة التخل�ص م�ن 

بطریقة ال رج�ع�ة ف�ی�ھ�ا م�ع الس�م�اح  أسلحتھا النوویة
 للمجتمع الدولي من التحقق من ذلك.

ولكن یتساءل المحللون عن السبب الذي ق�د ی�دف�ع ك�ی�م 
النوویة بع�د أن ع�ان�ي ال�ك�ث�ی�ر  إلى التخلي عن أسلحتھ

 المتالكھا.
ویرون أیضاً أن كیم بلقائھ أقوى زعیم في العالم، یك�ون 

 بالفعل. قد حقق انتصاراً 
وقال الزعیم الكوري الشمالي إن�ھ ی�ری�د اآلن ال�ت�رك�ی�ز 

ب�ل�ده، وی�ری�د ت�خ�ف�ی�ف ال�ع�ق�وب�ات  على ب�ن�اء اق�ت�ص�اد
 المفروضة علیھ وجلب االستثمارات الدولیة.

ومع ذلك، ال تتوقع الوالیات المتحدة التوصل إلى ات�ف�اق 
س��ن��غ��اف��ورة. ووص��ف ت��رام��ب بـ�� "ل��ق��اء  ن��ھ��ائ��ي ف��ي

 تعارف".
وقال الرئیس األمریكي إنھ في ح�ال ش�ع�ر ب�أن األم�ور 

سینسحب من القم�ة، وف�ي ح�ال  تسیر بشكل سيء فإنھ
سارت على ما یرام فإنھ سیدعو كیم لزیارتھ في ال�ب�ی�ت 

 األبیض.
وتصافح الزعیمان في مستھل القمة غ�ی�ر ال�م�س�ب�وق�ة، 

في العالقات ب�ی�ن ب�ل�دی�ن ت�ب�ادال  التي مثلت تحوال كبیرا
 حربا كالمیة خالل العام الماضي.

ووصل التوتر حد استعمال لغة التھدیدات والتراشق ف�ي 
ك�ی�م ج�ون�غ أون ت�رم�ب ب�أن�ھ  موقع تویتر، إذ وص�ف

عجوز، ورد علیھ األخیر بأنھ لن یقول لھ بأنھ "س�م�ی�ن 
وقصیر". غیر أن ترمب قال ی�وم�ھ�ا إن�ھ س�ی�ح�اول أن 
یكون صدیقا لزعیم كوریا الشمالیة، وأن ذلك قد یص�ب�ح 

 حقیقة یوما ما. فھل حان ھذا الیوم؟

 توقیع إتفاقیة
وقّع دونالد ترامب وكیم جونغ أون الیوم وثیقة وص�ف�ت 

قمتھما في سنغافورة، التي بدأت ھ�ي  بالشاملة في ختام
األولى من نوعھا بین رئ�ی�س أم�ی�رك�ي وزع�ی�م ك�وري 

 شمالي.
"بنزع كامل ل�أل�س�ل�ح�ة ال�ن�ووی�ة ف�ي ش�ب�ھ  وتعھد كیم

الجزیرة الكوریة"، وف�ي ھ�ذا اإلط�ار ق�ال ت�رام�ب إن�ھ 
 یتوقع بدء عملیة نزع السالح النووي "بسرعة جدا".

"ب�ن�زع  لكن الوثیقة ال تأتي بنص ال�م�ط�ل�ب األم�ی�رك�ي
أسلحة نوویة كامل، ویمك�ن ال�ت�ح�ق�ق م�ن�ھ، وال ع�ودة 
عنھ" وھي الصیغة التي تعني ال�ت�خ�ل�ي ع�ن األس�ل�ح�ة 
وقبول عملیات تفتیش، ل�ك�ن�ھ�ا ت�ؤك�د ال�ت�زام�ا بص�ی�غ�ة 

 مبھمة بحسب الوثیقة.
ال�وث�ی�ق�ة ال�م�وق�ع�ة ب�ی�ن ال�زع�ی�م�ی�ن ع�ل�ى  كما ت�ن�ص

"ضمانات أمنیة" أمیركیة ل�ب�ی�ون�غ�ی�ان�غ. وت�ھ�دف إل�ى 
 إقامة عالقات جدیدة بین البلدین.

"م�ف�اوض�ات  ووفقا الوثیقة، ستتبع ال�ق�م�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة
الحقة یقودھا وزیر الخارجیة األمیركي (مایك بوم�ب�ی�و) 

 ومسؤول كوري شمالي".
"ت�رام�ب وك�ی�م ی�ت�ع�ھ�دان  وذكرت ال�وث�ی�ق�ة ك�ذل�ك أن

بالتعاون إلقامة ع�الق�ات ج�دی�دة ب�ی�ن أم�ی�رك�ا وك�وری�ا 
الشمالیة، والتعاون إلحالل الس�الم وال�رخ�اء ف�ي ش�ب�ھ 

 الجزیرة الكوریة".
وتلزم الوثی�ق�ة ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة وك�وری�ا الش�م�ال�ی�ة 

األجسام ال�م�ت�ح�ل�ل�ة ألس�رى ال�ح�رب  بالكشف عن بقایا
الفیتنامیة والمفقودی�ن وإع�ادة م�ن ُكش�ف ع�ن�ھ�م إل�ى 

 بالدھم فورا.
وقد تغیر ھذه ال�وث�ی�ق�ة بش�ك�ل دائ�م األف�ق األم�ن�ي ف�ي 

ع�ل�ى غ�رار زی�ارة ال�رئ�ی�س منطقة شمال شرق آس�ی�ا 
األمیركي السابق ریتشارد نی�ك�س�ون ل�ل�ص�ی�ن ف�ي ع�ام 

 والتي أدت إلى تحول في بكین. 1972
 ماذا قال ترامب وكیم جونغ أون عن القمة؟

 وقال ترامب إن القمة كانت رائعة وحققت تقدما كبیرا. 
ترامب حدثا تاریخی�ا، ق�ائ�ال إن ال�ع�ال�م  واعتبر كیم لقاء

 سیشھد تغیرا كبیرا.
وتأمل واشنطن أن تسفر ھذه ال�ق�م�ة ع�ن ب�دء ع�م�ل�ی�ة 

 من شبھ الجزیرة الكوریة. تمھد لنزع السالح النووي
وبالنسبھ لكیم، فإن مش�ارك�ت�ھ ف�ي ق�م�ة مش�ت�رك�ة م�ع 

ذاتھ، إذ ینظر إلى ھذه المح�ادث�ات  ترامب تعد نصراً بحد
بأنھا مكسب بالنسبة لكوریا الشمالیة بس�ب�ب الش�رع�ی�ة 

 التي تضفیھا على زعیمھا.
 وقال ترامب خالل تعلیق�ات�ھ األول�ی�ة أم�ام الص�ح�اف�ی�ی�ن

 "أتوقع عالقة رائعة مع كیم".
" لدي شعور رائع وسنجري مح�ادث�ات رائ�ع�ة  وأضاف

 وستكون ناجحة بشكل ال مثیل لھ".
وقال ترامب في مؤتمر صحافي ف�ي س�ن�غ�اف�ورة ع�ق�ب 

وبین جونغ أون الیوم، "س�ن�رف�ع  القمة التاریخیة بینھ،
العقوبات عندما ن�ت�أك�د ان االس�ل�ح�ة ال�ن�ووی�ة ل�م ت�ع�د 
عامال" مطروحا، مضیفا "آمل ان یتحقق االمر قریبا... 

 وانا اتطلع لرفعھا في مرحلة ما".
زعیم كوریا الشمالیة ك�ی�م ج�ون�غ أون،  وأكد ترامب أن

تعھد بالعمل على التخلص م�ن األس�ل�ح�ة ال�ن�ووی�ة ف�ي 
القریب العاجل، مشیرا إلى أن ال�ع�ق�وب�ات ع�ل�ى ب�ی�ون�غ 

 یانغ ستبقى في الوقت الحالي.
"الزعیم الكوري الش�م�ال�ي راغ�ب ف�ي  وقال ترامب إن

التخلص من األسلحة الن�ووی�ة وإخ�الء ش�ب�ھ ال�ج�زی�رة 
الكوریة منھ، مضیفا أن ال�ی�وم "ب�ات ل�دی�ن�ا أم�ل ب�أن 

ع�ام�اً ف�ي ش�ب�ھ ال�ج�زی�رة  70المأساة التي ب�دأت م�ن 
 الكوریة ستنتھي قریباً".

"الخطوات التي اتفقنا ع�ل�ی�ھ�ا ال�ی�وم وتابع ترامب، أن 
كان یجب أن تحصل منذ زمن ب�ع�ی�د"، وم�ع ذل�ك ش�دد 
الرئیس األمریك�ي ع�ل�ى أن "ال�ع�ق�وب�ات ع�ل�ى ك�وری�ا 

 الشمالیة ستبقى للوقت الحالي".

"ف�ي  الزعیم الكوري وافق على زیارة ال�ب�ی�ت األب�ی�ض
 الوقت المناسب"

"إنّھ جاھز لزیارة بیونغ ی�ان�غ ف�ي ال�وق�ت  وقال ترامب
المناسب"، مضیفا أن "زعیم كوریا الش�م�ال�ی�ة، واف�ق 

 على زیارة البیت األبیض "في الوقت المناسب".
ترامب: ما زال من المبكر إقامة العالقات الدب�ل�وم�اس�ی�ة 

 الشمالیة مع كوریا
وبالرغم من ذلك قلل ترامب من إمكانیة إق�ام�ة ع�الق�ات 

البلدین في الوقت ال�راھ�ن ق�ائ�ال، "م�ا  دیبلوماسیة بین
زال من المبكر إقامة العالقات الدبلوم�اس�ی�ة م�ع ك�وری�ا 

 الشمالیة".
 "قریبا" انھاء الحرب الكوریة سیتم

أعلن الرئیس االمیركي ان انھاء ال�ح�رب ال�ك�وری�ة  كما
سیتم "قریبا". وقال ترامب "یمكننا أن نأم�ل االن ب�ان 
الحرب ستنتھي وھي ستنتھي بالفعل قریبا"، الفت�ا ال�ى 

) انتھت بھدنة ولیس ب�ات�ف�اق 1953-1950ان الحرب (
 سالم.

 
ترامب: كیم تعھد بتدمیر موقع ل�ل�ت�ج�ارب الص�اروخ�ی�ة 
واضاف الرئیس االمیركي ان الزعیم الكوري الش�م�ال�ي 
ك��ی��م ج��ون��غ اون ت��ع��ھ��د ب��ت��دم��ی��ر م��وق��ع ل��ل��ت��ج��ارب 

  الصاروخیة.
"ض�خ�م�ا"  وقال ت�رام�ب ان الش�م�ال س�ی�دم�ر م�وق�ع�ا

 للتجارب الصاروخیة لكن بدون اعطاء تفاصیل.
 بحث موضوع حقوق االنسان مع كیم  ترامب

واكد دونالد ترامب انھ بحث م�وض�وع ح�ق�وق االنس�ان 
خالل قمتھ مع الزعیم الكوري الشمالي كیم ج�ون�غ اون 

 في سنغافورة.

"لقد تباحثنا في الموضوع الیوم"، مضیف�ا  وقال ترامب
 "سنعمل على المسألة وھي صعبة من عدة نواح".

الحربیة" مع كوریا الجنوبیة ستتوقف ھ�ذا  "المناورات
وأعل�ن ال�رئ�ی�س االم�ی�رك�ي ان�ھ س�ی�وق�ف ال�م�ن�اورات 

 الحربیة" في شبھ الجزیرة الكوریة.
"سنوقف المن�اورات م�ا س�ی�وف�ر ع�ل�ی�ن�ا  وقال ترامب:

مبالغ طائلة" مضیفا انھ یرید سحب قواتھ من ال�ج�ن�وب 
 "في مرحلة ما".

وبدت عالمات االرتیاح على الرئیس ت�رام�ب وال�زع�ی�م 
 جمعھما. كیم خالل اللقاء الذي

"الطریق إلى ھنا ل�م ی�ك�ن س�ھ�ال"،  وشدد كیم على أن
مشیرا إلى أن الممارسات الساب�ق�ة م�ث�ل�ت ع�ائ�ق�ا أم�ام 

 التحرك قدما.
وأضافت أن ال�ع�الق�ات م�ع ك�وری�ا الش�م�ال�ی�ة س�ت�ك�ون 

في السابق، مشددا على أن  مختلفة بشكل كبیر عما كان
القمة نجحت. ودعا ترام�ب ن�ظ�ی�ره ال�ك�وري الش�م�ال�ي 

 لزیارة البیت األبیض.
"س�وف ن�واج�ھ ت�ح�دی�ات"، ل�ك�ن�ھ  وقال كیم من جانبھ

 تعھد بالعمل مع ترامب.
 وبدا كیم متفائال أیضا بش�أن ال�ت�وق�ع�ات ل�ل�ق�م�ة، وق�ال
"تغلبنا على كل الشكوك والتك�ھ�ن�ات ح�ول ھ�ذه ال�ق�م�ة 
وأعتقد أن ھذا جی�د م�ن أج�ل الس�الم، أع�ت�ق�د أن ھ�ذه 

 مقدمة جیدة للسالم".
مازح الزعیم الكوري الش�م�ال�ي، ال�رئ�ی�س األم�ری�ك�ي، 

لھ أن االجتماع مثل أفالم الخیال  خالل لقائھما، حیث أكد
 العلمي.

"ھناك الكثیر من ح�ول ال�ع�ال�م ی�ع�ت�ق�دون  وأضاف كیم:
ھذا األمر، ویظنون أن ھذا اللقاء ھو فیلم خیال ع�ل�م�ي، 
ھناك تحدیات ما زالت أمامنا لكنني مصمم ع�ل�ى إن�ج�از 

 ھذا العمل الكبیر".
وإذا نجحا في تحقیق انفراجة دبلوماسیة، فقد یغیر ھ�ذا 

األمني في منطق�ة ش�م�ال ش�رق آس�ی�ا  بشكل دائم األفق
على غرار زیارة الرئیس األمی�رك�ي األس�ب�ق ری�ت�ش�ارد 

والتي أدت إل�ى ت�ح�ول ف�ي  1972نیكسون للصین عام 
 بكین.

 1تتمة ص/

استضاف السفیر اإلیراني ایرج مسجدي، على مأدبة إفطار كالً من مجتبى خامنئي نجل ال�م�رش�د  

األعلى وقائد فیلق القدس قاسم سلیماني، وزعیم ائتالف دولة الق�ان�ون ن�وري ال�م�ال�ك�ي ورئ�ی�س 
 .قائمة فتح ھادي العامري في مقر السفارة اإلیرانیة في بغداد

وذكر تلفزیون العربیة أن مأدبة اإلفطار الكبیرة التي أعدھا السفیر اإلی�ران�ي ض�م�ت ك�ب�ار ال�ق�ادة 
اإلیرانیین إضافة إلى قیادات الحشد الشعبي والمس�ؤول�ی�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن ل�ت�ح�ال�ف�ي ال�ف�ت�ح ودول�ة 

كما كشفت أن المباحثات خالل المأدبة تمحورت حول مستقبل تشكیل الكتل�ة األك�ب�ر ال�ت�ي   .القانون
ستتمكن من تشكیل الحكومة المقبلة، مضیفة بأن ك�ت�ل�ة دول�ة ال�ق�ان�ون (ال�ت�ي ی�ت�زع�م�ھ�ا ن�وري 

م�ق�ع�داً، إض�اف�ة إل�ى م�ق�اع�د ال�ك�ت�ل  48مقعداً إلى جانب الفتح التي تملك  26المالكي) التي تملك 
مقعداً، وبعض الكتل الصغیرة التي تنوي االندماج ب�ائ�ت�الف دول�ة ال�ق�ان�ون  43الكوردیة والبالغة 

مقعدا، فیما تجري اتص�االت م�ب�اش�رة ب�ق�ی�ادات ائ�ت�الف ال�ن�ص�ر  120سیشكلون تحالفاً بأكثر من 
 175بزعامة رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي لسحبھ إلى التح�ال�ف ال�م�زم�ع ل�ل�وص�ول إل�ى 

یذكر أن نتائج االنتخابات لطالما كانت في العراق مدخ�الً ألزم�ة ال ح�ل، وغ�ال�ب�اً م�ا ك�ان�ت   .مقعدا
 .تنتھي بتشكیل حكومة محاصصة غیر مستقرة

 و م  ري ام
دا ما ا      

 بریشة رسام جریدة العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي / سیدني
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 بقلـم: حسـن نصـراوي       

جسدي العاشق لك یتحدث عنك یقول كالماً كوصیة محتضر، أحبك نعم أحب�ك أك�ث�ر    

من نور یشرق في صدري، ومن سماء تتمدد في قلبي، أحبك ك�م�رض ال�ح�م�ى ال�ذي 

یقضم عقلي، فأھذي بكلمات الیفھمھا سوى قلبك وكأني أختار موتي فأنا یاحبی�ب�ي ال 

 .أرى من یستحق موتي سواك

فقدُت من أجلك اتزاني فقدُت ھدوئي وعقالنیتي وبُت أح�ت�اج ص�درك ألك�ون ش�اع�رة 

تھذي بما یسكن صدري، فبین یدیك یاحبیبي جنة عرضھ�ا الس�م�وات واألرض وف�ي 

عینیك شالالت عشٍق اغتسل منھا كل یوم، إنك الحمى لعقلي إنك بضعةٌ مني ب�ل أن�ت 

كلي، یانصفي الثاني ویانصفي اآلخر إنك مألت كیاني حتى غابت تفاصیلي، یات�رات�ی�ل 

صالتي وانبثاق أحالمي یاخلودي بعد موتي إني أحتاجك دوماً كي أكون بخیر ف�ك�ی�ف 

 .أقول أني أشتاقك وأنا ألفظ شیئاً من روحي معھا

إن حبك جسداً یخطف روحي فیقتلني التفكیر فیھ، إني أؤمن بك كثیراً كما یؤمن العبد 

 .بربھ حتى الیقین

إن جسدي یرفض أي حیاة ال أضمك فیھا وقلبي معك كأنھ ضاع مني وإني حین أراك 

أفقد مافي ذاكرتي إال أنت حتى صرت تمأل كل خالیاي فال غٍد لدي إن ل�م أح�ی�اه ف�ی�ك 

أنت لون عدمي وأنت ذاكرة دمي وأنت مسٌك یلتصق بجسد شھید، ف�أن�ا ح�ی�ن أح�ب�ك 

تشتعل عیناي كمیاه بحر یتسجر رغم أني ال أبكي وأحتفظ ببكائي لیكون على ص�درك 

أو بین یدیك في ذات لقاء فكن كل بكائي إال تلك الحمى التي تجت�اح�ن�ي ك�ل ل�ی�ل�ة ك�ي 

 .أنساك ولكني لن أفعل

وجھك الجمیل كأمنیٍة نسیت أن أقولھا بین شفتیك، قدمیك حینما تأتیني ت�ج�ع�الن ك�ل 

ماتطأھم�ا ذھ�ب�اً ك�ال�خ�راف�ة، ج�م�ال حض�ورك ی�ط�ل 

بذاكرتي كما الورد المكس�و ب�ح�ب�ات ال�ن�دى ف�ي أول 

 .الصباح

إنني بخیر یاحبیبي لكني أعاني من عطٍب ف�ي ق�ل�ب�ي 

إنھ أعظم من الحنین وأقل من الموت ربما یقال عن�ھ 

الشوق الذي یمأل صدري ح�ت�ى أن�ھ م�ن ف�رط ال�ل�ذة 

صار أكثر من أن یُْكتَب وأجمل من أن یُشاھ�د، وإن�ي 

حین أشتاق إلیك أتذكر شفتاك الل�ت�ان راودت�ن�ي ع�ن 

نفسي ویداك التي كتبت على صدري أشیاء أكثر مم�ا 

ینبغي، رأسك الذي توسد كتفي فسقط معھم كل شيء 

إال حبك ظل یعانق كل م�الم�ح�ي، ف�أن�ا ك�أن�ي جس�دك 

وكأنك عیناي تبادلنا أشیاءنا في ذات لقاء حتى ص�ار 

 .كل منا یسمع دقات قلب اآلخر والیتوقف

وتفاصیل نسیناھا من فرط ماالقینا وأنا أضمك نحوي 

وأضع رأسي في حجرك ونتحدث، حینھا نسینا العالم 

ووعدتك أني سعادتك وفعلت وأني لن أغیب وف�ع�ل�ت 

وأني أحبك وأحببت، لكن عدني ی�اح�ب�ی�ب�ي أن ن�ق�ول 

لألحالم كوني والنؤجلھا وأن نبقى سویاً والن�ف�ت�رق، 

فأنا ألجلك فقط كنت وسأكون وأنت وحدك من اج�ت�از 

قلبي ببراعة وأنت وح�دك م�ن ج�ع�ل ال�ع�ال�م أم�ام�ي 

 .سراباً النھایة لھ من دونك
 

 

أشیاء كثیرة لك تمتلىء بھا عیناي والتسق�ط ك�الس�ر 

الدفین الذي نخبئھ عن الجمیع إال عن بعضن�ا، ح�ب�ك 

من ُصْنع هللا في جسدي وعشق�ك ی�ح�ل�ق ف�ي رأس�ي 

كالفراش المبثوث وصور جمیلة لك تستعیر ن�ف�س�ھ�ا 

من فصاحة أجمل قصائد ال�م�الئ�ك�ة وھ�م ی�ن�س�ج�ون 

الذھب ویرصونھ لروح طاھرة س�وف تص�ع�د إل�ی�ھ�ا 

 .قریباً 

اسمك الذي یبدأ بحرف أحبھ وینتھي بس�ك�ون س�ك�َن 

مداخل روحي، جمالك الذي صنع لھفتي علیك كقافلة 

 .في العراء

یاوردة دعائي إلى هللا ویاطعم أحالمي ویالون أی�ام�ي 

وجمال ل�وح�ات�ي وی�اراح�ت�ي وع�ذاب�ات�ي أن�ت ش�يء 

التستطیع لغتي وصفھ فال تغادرني كما یغادر الموتى 

حیاتھم، لَك ما لَك في صدري كخبیئة عاشق مج�ن�ون 

ولي ما لي في ص�درك م�ن ع�ن�اق ع�ی�ن�ي وع�ی�ن�اك 

والتفاف الساق بالساق والحكایة لنا سوى ماسطرناه 

 .معاً 

كلھ في قصیدة تحمل حروف اس�م�ك  وأنا أضع قلبي 

 .لتخلد وأموت أنا

فمن أجل عینیك یاحبیبي قال هللا ل�ي ك�ون�ي ع�اش�ق�ة 

  فكنْت.

 .ومن أجل عینیك یاحبیبي عشقت االنتظار وانتظرتْ 

ومن أجل عینیك یاحبیبي أتوب عنك كل ل�ی�ل�ة ل�ك�ن�ي 

 ....في الحقیقة ماتبتْ 

                  أ  
                                               

 
 
 
 
 
 

   منار حسن
 سیدني    

كان العراق في بدایة العشرینیات غارقا في الجھل وملتزما بشعائر دینیة وعادات قبلیة ونعرات ع�دی�دة ب�ل   
كان محروما من الفن والفنانین ومن المسرح فال تجد في بغداد وھي العاصمة سوى سینما واح�دة ص�ام�ت�ة 

والویل لمن یذھب الیھا من اف�راد ال�ع�وائ�ل ال�م�ع�روف�ة وال�م�ح�اف�ظ�ة  1920وھي (اولمبیا سینما) قبل سنة 
لمشاھدة فلم سینمائي من االفالم التي كانت تعرض في تلك الدار السینمائیة فان من ی�رت�ادھ�ا ان�ذاك ی�وص�م 
بالزندقة ویعتبر خارجا عن االخالق واالدب. اما المسرح فلم یكن موجودا وانما كان اھال�ي ب�غ�داد ی�رت�ادون 
المقاھي وكان في بعضھا (القصخون) وبعضھا مطرب شع�ب�ي او ق�ارئ ال�م�ق�ام�ات ام�ث�ال (ع�ك�ار ورش�ی�د 
القندرجي) وغیرھم من القراء وقد كان في مقھى سبع التي كان موقعھا سابقا بموقع قھوة البلدی�ة وم�ل�ھ�ى 
االوبرا یعرض فصل من (القره كوز) من قبل اشخاص اتراك األصل وبعد ذلك تحولت ھذه المقھى ل�ی�ال ال�ى 

 1924یسمى في ذلك الوقت (شع�ار) وف�ي س�ن�ة   مع رقاص  (تیاترو) وكان یشتغل فیھا بعض الموسیقیین
قام محمد خالص المال حمادي الذي ھو من عائلة محافظة بتأسیس اول فرقة تمثیلی�ة واخ�ذ ی�ع�رض ب�ع�ض 
المسرحیات التاریخیة على المسارح التي استحدثت لتشغیل التیاترو والسینمات التي انشئت لع�رض االف�الم 
الصامتة ومن المسارح انذاك مسرح (بدر السعادة) الذي كان موقعھ مقابل ق�ھ�وة ع�ارف اغ�ا ف�ي ال�ط�اب�ق 
العلوي بجانب فندق وجنة الشارع وھذه المسارح كانت بسیطھ وصغیره وتفتق�ر ال�ى مس�ت�ل�زم�ات ال�ع�رض 

اراد خالص المال ح�م�ادي ع�رض مس�رح�ی�ة (ھ�ارون   المسرحي وكانت االضاءة عبارة عن فوانیس نفطیھ
الرشید) على مسرح (بدر السعادة) كما كان یسمى سابقا فوزع البطاقات مق�دم�ا وف�ي ل�ی�ل�ة ال�ع�رض ل�ب�س 
  خالص المال حمادي مالبس ھرون الرشید ولم یحضر من الممثلین معھ سوى ممثل واح�د وھ�و خض�وري

رفعت ستارة (المرسح) كما یسمونھ في ذلك الوقت فاخذ خالص المال حمادي یل�ق�ي دوره ودور غ�ی�ره م�ن 
اشخاص المسرحیات ویعربد على الحاجب الذي كان ھو خضوري فضج الناس بالصیاح وانزعج ال�ج�م�ھ�ور 
لھذه المھازل كما وان بعضھم ضرب خالص المال حمادي الذي فر ولم یستطع ان یمیز ط�ری�ق�ھ وم�ن حس�ن 
حظھ ان سقط في وسط (ربل) عربة كانت مارة من الشارع خالیة من ال�رك�اب وھ�ك�ذا ان�ت�ھ�ت ال�م�س�رح�ی�ة 
وتخلص خالص المال حمادي من غضب المشاھدین.. اال ان ذلك لم یثن عزم المرحوم خالص ال�م�ال ح�م�ادي 
فقد عرض العدید من المسرحیات في بغداد وخارجھا على مسارح یشیدھا في بعض المدارس او ال�م�ق�اھ�ي 

وك�ان م�ن  1926واخر ھذه المسرحیات عرض مسرحیة (عائدة الشھیرة) على مسرح سینما الوطني سنة 
جملة الممثلین مع فرقتھ عنایة هللا محمود وادھم وبھجت الحالق وخضوري طبعا النھ الس�ك�رت�ی�ر ال�خ�اص 

 . لخالص المال حمادي وعدد من الممثلین ال تعرف اسماؤھم
وبعد زیارة فرقة جورج ابیض للعراق وعرض عدة مسرحیات عل�ى مس�رح س�ی�ن�م�ا ال�وط�ن�ي  1926سنة  

منھا عطیل. وعنترة فقد تحمس بعض الشباب والھواة الى العمل المسرحي رغم الصعوبات التي واج�ھ�ت�ھ�م 
وقساوة القیود العائلیة والعادات التي كانت مستحوذة على الناس وزاد شجاعة ھؤالء الشباب بمقاومة ذل�ك 

فازداد نشاط ھذه الفرق بع�د م�ج�يء ف�رق�ة ف�اط�م�ة رش�دي م�ع   بعد فرقة جورج ابیض تالفت بعض الفرق
فعرضوا عدة مسرحیات منھا (كلیوباترا والسلطان عبد الحمید وال�ك�ب�رال س�ی�م�ون   زوجھا عزیز عید باسم

ت�أس�س�ت س�ن�ة   وغیرھا) على مسرح رویال سینما وبعد سفر الف�رق�ة ب�رزت ع�دة ف�رق ت�م�ث�ی�ل�ی�ة اھ�ل�ی�ة
 1927منھا فرقة المعھد العلمي وجمعیة احیاء الفن والفرقة العصریة والفرقة الشرقیة خالل س�ن�ة   1927

وھناك جھود خیرة اضفة لتاریخ تاسیس المسرح العراقي وخاص�ة ف�ي ب�ع�ض ال�م�دارس  1931لغایة سنة 
امثال فرقة حبزبوز وزمیلھ ناصر عوني حیث كانت تعرض بعض المسرحیات الفكاھیة الساخرة والھزل�ی�ات 
الناقدة على مسارح المدارس كما كانت ھناك فرقة لدار المعلمین عرضت عدة مسرحیات منھا (فتاة النخیل) 

كما وان ھناك فرقة تمثیلیة لنادي التقدم كما كانت ھ�ن�اك ف�رق�ة ت�م�ث�ی�ل�ی�ة ف�ي م�درس�ة   واالستعباد وغیرھا
الجعیفر تقدم بعض المسرحیات على مسرح مدرستھا وھناك فرقة م�درس�ة ال�ت�ف�ی�ض ال�ت�ي ع�رض�ت ع�دة 

وك�ان ك�ل م�ن االس�ت�اذ ح�ق�ي  1925مسرحیات على مسرح مدرستھا وعلى مسرح رویال سینما منذ سنة 
الشبلي والسید فاضل عباس من ابرز ممثلي ھذه الفرقة ولم یتراجع احدھم عن الكفاح لرفع ش�أن ال�م�س�رح 
والنھوض بالفنان العراقي زمنا طویال. واستمرت مقاومة الممثل في العراق رغم كل المعاناة التي ت�ح�م�ل�ھ�ا 
والنعوت التي كان یوصف بھا، حیث كانوا یسمونھ ب�اس�م�اء ع�دی�دة م�ن�ھ�ا (ق�ره ف�وز، وھ�ب�ش، وش�ع�ار، 
ومشخص) وغیره واذا سمي ممثل فیلفظ ذلك باشمئزاز او بكل احتقار وان جمیع عوائلھم كانوا یستن�ك�ف�ون 
من ولدھم النھ ممثل ... لكن ھذه الثلة الخیرة نحتوا في الصخر متسلحین بایمانھم وعشقھ�م ووع�ی�ھ�م ب�ان 
المسرح مدرسة الحیاة وشعلة تنویریھ لالجیال ...رغم قساوة الضرف االجتماعي ونضرة المجتمع ال�دون�ی�ة 
والعوز والحرمان المادیة وافتقار االمكانیات الفنیة ...لكن سفرھم محفور في ذاكرة االبداع واسسوا لقواع�د 
ومنطلقات فنیة مسرحیة اخذ منھا الجیل الصاعد وسما وارتقى في المسرح الذي یعد المسرح ال�ع�راق�ي ف�ي 
مقدمة المسارح العربیة وذلك ال نطالقھ من ارضیة صلبھ وسلیمة ...علینا اس�ت�ذك�ار رم�وزن�ا ال�ذي ش�ی�دوا 
بعرقھم وصبرھم وجوعھم ونضرة المجتمع االحتقاریھ لھم ...المجد والخلود ل�ك�ل م�ن زرع ب�ذرة ام�ل ف�ي 

 . طریق االجیال ولكل من ارسى قواعد واعمدة المسرح العراقي

 كتابة -1
خیالھ المحدود، ذھنھ المشتت، لم یتحرك 
القل�م ب�ی�ن�ھ�م�ا م�ادا ب�ال�ك�ل�م�ات ل�ی�رت�ب�ط 
ببعضھا بعضا، وی�رس�م ص�ورة.. ب�ع�دم�ا 
تالمعت أع�ی�ن�ھ�م�ا، ق�ال�ت ل�ھ الص�ورة.. 
مددت یدي الیك.. لكنك سبقتني، جذبتني، 
اخذتني.. قلت لي في ثوبك بیتا.. قلت ل�ي 
قص�ائ��دا، وان��زل��ت��ن��ي ت��ف��اح��ة ن��اض��ج��ة... 
تناثرت االضواء على الوان توزعت على 
خضراء بلون الزرع، واخرى دافئة.. قال 
لھا وجدتك في ثوبي دف�ئ�ا، واس�ت�ق�رارا.. 
تداخلت االضواء.. اكث�ر، ارتس�م�ت ب�ی�ت�ا 
بجدران.. ونفسا طیبا.. وجدت في عین�ی�ھ 
الصدق مثلم�ا وج�د.. ام�ت�ث�ل ال�ى ال�ل�ون 
المتدرج الى لون آخ�ر.. انس�اح�ا ب�ات�ج�اه 
ب�ع�ض��ی�ھ�م��ا، ت��داخ�ال عض��وی�ا.. ام��ت�زج��ا 
كیمیائیا.. كأنھما صارا بلون واح�د ع�ل�ى 
بیاض الورقة.. ككلمات م�ل�ون�ة، رس�م�ت 

 ..ما خطر بذھنھ المشتت من مخاوف
 
 نفس جدید -2
االنقطاع عن الكتابة، لف�ت�رات ط�وی�ل�ة، "

تربك كثیراً عند العودة لھا، ولكنھا تش�ب�ھ 
اع��ادة ن��ظ��ر ج��دی��دة ال��ى ح��ی��اة اخ��رى 

 ."جدیدة
 
 
 دوغمائیون -3

بعد ان وض�ع�وا ال�ن�ق�اط ع�ل�ى ال�ح�روف 
أتضحت لھ ال�م�ع�ان�ي، ت�ب�دت ل�ھ ج�ل�ی�ة، 
وكأنھا فاضحة لزیٍف تقصدوا طمسھ، بدأ 
یقرأ التاریخ بطریقة اخرى جدیدة، ت�ب�ی�ن 
لھ فراغات ومساحات من اسئلة ك�ث�ی�رة، 
وكبیرة شخص�ت م�ن ج�دی�د.. ھ�ل یس�أل 
نفسھ "كم بقیت من المساحة الضائع�ة". 

"ل�َم  -اراد ان یجھر ب�الص�وت ویس�ال: 
یركض وراء سرابھ�ا ی�ق�ط�ع�ھ�ا ب�ع�م�ره، 
خلیة بعد أخرى یتناقص جسده ال�م�ب�ت�ل�ى 
الذي بقي موصوال ت�ح�ت ن�ی�ر ال�ت�ظ�ل�ی�ل 

 .."ذاتھ
 

خیوط عناكب دلت لھ ان ال احد ق�د وص�ل 
الیھا منذ زمن بعید. حش�رت ف�ي م�ت�اھ�ة 
بعد أخرى، وقد ت�ق�ل�ص ع�ل�ی�ھ ال�م�ك�ان. 
المساحة االخرى تتسع في الطرف اآلخ�ر 
بینما تضیق عل�ی�ھ م�ن ج�ان�ب�ھ، م�ع�ادل�ة 
منطقیة، كل ازاحة في الكون على حساب 
اخرى. فكر ملیا "الصوت یقتلھ وم�ا م�ن 
ملتفت"، مواصل�ة ال�ت�ن�ق�ی�ب ف�ي ك�وم�ة 
الم�خ�ط�وط�ات ال�م�ت�راك�م�ة ت�خ�ت�ص�ر ل�ھ 

مستقبلھ، یبوح لنفسھ بكل ذلك الت�ف�ك�ی�ر، 
ألجل ان ال تن�ھ�رس ذات�ھ ب�ی�ن ال�ج�دران 
م��ت��راص��ة، خ��ان��ق��ة. "ھ��م م��ن ی��ت��رب��ص 
للتاریخ" یطّل بنظره الى خارج ال�م�ك�ان، 
اكتشف ارتیابھم وما زالوا یرقبونھ، ب�ك�ل 
حواسھم.. "ھم یدركون خطورة الك�ش�ف 

 "عن اسرارھم
 
 المعرفة -4
األدی���ب األك���ث���ر ق���راءة ذات���ھ االق���ل "

نرجسیة، واعتداداً ب�ن�ف�س�ھ، ح�ی�ث ی�ط�ّل 
على ال�ع�ظ�م�اء ال�ك�ب�ار، ح�ی�یّ�اً م�ن ق�ل�ة 

 ."الحیلة، وضمور المخیلة
 
 لقاء عابر -5

ف��ي آخ��ر ل��ق��اء ص��ح��اف��ي ت��ج��رأ وكش��ف 
ل��ل��ص��ح��اف��ی��ة ال��ح��س��ن��اء، ذات ال��وج��ھ 

 :المشرق، بما كان یجول بخاطره
الحدیث عن الروایة كجنس ادب�ي ح�ّي، "

متفاعل مع االرث الث�ق�اف�ي ال�م�ت�ك�ام�ل ال 
یتوقف في ال�ع�ال�م أج�م�ع، اال ان�ھ ل�دی�ن�ا 
كشرقیی�ن، ص�ار م�ق�ت�ص�راً ع�ل�ى ن�خ�ب�ة 
معینة من عش�اق، وح�دھ�م م�ن ی�ك�ت�ب، 
ویقرأ. في حین بات أغلب كت�اب ال�روای�ة 
العرب، ال یقرأون حتى ألنف�س�ھ�م، ط�ام�ة 
كبرى ستمیت الروایة ال�ع�رب�ی�ة، وحس�ب 
كم یبدو ذلك مضحكا، ومبكیاً ف�ي ال�وق�ت 

  .."ذاتھ
في الیوم التالي اكتشف انھ لم ی�زه أح�د، 
ولم یكن ھناك اي لقاء اجري معھ، ل�ك�ن�ھ 
یتذكر انھ قابل تلك الفتاة صاح�ب�ة ال�وج�ھ 

 .الذي لم ینس ابداً 
  
 فتاة عابرة -6

ذاتھا ت�خ�ط�ُر م�زن�رة.. ب�خ�ص�ر ص�ق�ی�ل، 
یھفھف العطر مسكاً خلفھ�ا.. ف�م�ا ق�ام�ت 
دنیا اال واحتشدت رجال بخطوط بص�رھ�ا 

خلفھا، كادوا ان یكونوا ملتصق�ی�ن ب�ھ�ا.. 
اعیٌن تتشھى، واجس�اد ت�ت�ل�ظ�ى.. حس�رة 
إذ؛ فرقت الشھوة النظر وشت�ت ال�ط�ری�ق 
الوحید.. ثم م�زق�ت�ھ�م االم�ن�ی�ات الض�ال�ة 
وراء خطوتھا.. فامعن ال�ظ�ل ف�ي ن�ھ�ای�ة 
الطریق بال�ق�ت�ام�ة..  ك�أن�ھ�م م�ا ام�ھ�ل�وا 
انفسھم.. بع�د ھ�زی�م�ة روح، وب�ع�د ت�ی�ھ 
مع�ن�ى، وت�اری�خ م�زّور.. وراء ت�ی�ھ�ھ�ا، 
وعبیرھا، ب�ك�ل ال�م�س�اءات ال�ت�ي ب�ق�ی�ت 

 .مكتظة بالسواد، واألرق
 
 ذكریات -7

وجدت عرضاً بسعر م�ن�اس�ب ل�دى راق�ن 
كومبیوتر في باب المعظم ألجل ان ی�رق�ن 
لي رسالتي است�ع�دادا ل�م�ن�اقش�ت�ھ�ا (ای�ام 
زم��ان)، وك��ان ذل��ك ال��رج���ل مص���ري 
الجنسیة فكلما ورد امامھ اس�م "حس�ن�ي 
مبارك"، یكمل من عنده "السی�د رئ�ی�س 
جمھوری�ة مص�ر ال�ع�رب�ی�ة" ح�ف�ظ�ھ هللا 
ورعاه، تطلبت مني تلك الالزمة ال�ق�دری�ة 
ان اعید الطباعة ربما اكثر  من م�رت�ی�ن، 
ولم اكن اجدھا تتغیر، حتى سألتھ ان كان 
یظن نفسھ باقیا في مصر، فأجابني جوابا 

  :مؤثراً یومھا
انا جسمي في بغداد وعقلي واصابعي " -

 .."مصریة
من یومھا اكتشفت باننا كعرب من یح�م�ل 
لھم في عقلنا الراسخ جبروتا ال تس�ت�ط�ع 
ان تزیلھ المسافات البعیدة، وال ال�ظ�روف 

 .المتغیرة
 
 مفلس -8

لو اعترف الع�راف ص�دق�ا ألن�ف�ض ع�ن�ھ 
 :مریدیھ

ال افتخر ابداً ب�ال�ل�ذی�ن ی�واص�ل�ون ب�ی�ع "
الوھم على الواھمین، وال ات�ب�ع األب�واب 
المؤدیة الى الع�ت�م�ة.. ان�ا اب�ی�ض ال�ل�ون 

اخط على السواد بقلٍم یعلم م�م�ا ت�ع�ل�م�ت�ھ 
من العلم، وانا اسود ال�ل�ون.. ق�د اكش�ف 
عن بیاض یعلم ما تعلمتھ من الع�ل�م.. وال 

 ."افتخر بما لیس عندي ابداً 
 

 تَزلّفْ  -9
ایتھا العاشقة ت�م�س�ك�ي ب�غ�ص�ن ال�وردة، 
وتجملي بورقھا المتالمع بزھوه، وع�ط�ر 
قلبھا الفواح، اقول في سري ایتھ�ا الس�ر 
ال�غ��اوي ب��ك�ل ان��وث�ت��ھ، ای��ت��ھ�ا الش�ری��ك��ة 
األرض��ی��ة ال��م��الك ال��ذي ی��ن��ی��ر ل��ي درب 
مسالك كوكبنا المزحم ب�أھ�وال االط�م�اع؛ 
"معذرة؛ ان اقترحُت علیك صورة، ف�ی�ھ�ا 
فكرة، ربما تسعدك للحظة، واك�ون اك�ث�ر 
سعادة منك، ألني وھبتك ای�اھ�ا ل�ت�ن�اس�ب 

 .."ذائقتك
 

 تفكیر -10
العقل مواجھة: وما قیم�ة ال�ع�ق�ل ع�ن�دم�ا 
یفقده السیف حجت�ھ، ھ�ذا ب�ائ�ع ال�ف�الف�ل 
ساءتھ االسماء ولم ت�ب�ِق ع�ل�ى اح�د م�ن 

 .ذویھ
 
 عشق -11

وجھ امرأة؛ یقابلھ الش�اع�ر، تس�ت�ش�رق�ھ 
ال�ق��ص��ی��دة، رق��راق��ھ.. م�ث��ل��م��ا ك��ان وج��ھ 
امرأة؛ قد تصیّر مت�ض�وع�اَ ف�ي ال�دروب، 

 .حبقاً ، وعصافیر
 

 نصر مؤزر -12
ال��ع��اج��ز دائ��م��اً؛ ی��ن��ت��ظ��ر م��ن ال��ع��ال��م "

الخارجي ان یخلصھ من سالبیھ ح�ق�وق�ھ، 
ودائماً ھو من ینصر تماثیلھ، واش�ب�اح�ھ، 
وقاتلیھ ع�ل�ى ن�ف�س�ھ، وی�ح�ت�ف�ي ب�ن�خ�ب 

 ."مقالبھم الى حّد الدمار، وبالحّجھ ذاتھا
 

 ادب -13
والناقُد ذائقة متحسسة مت�ب�ص�رة ب�ع�د 

 ..النص الذي خرج من عقل المبدع
 

 صور اخرى -14
البالغة قوتھا في ال�ت�ص�وی�ر، ت�ج�ع�ل�ھ 
نابض، ومتح�رك ف�ي ال�ذھ�ن. ص�وره 
ت��ت��ح��ول م��ن ح��روف ال��ى خ��ط��وط 
متواصلة المعنى، م�ت�واص�ل�ة ال�دف�ق، 
تحقق دھشة، فتحدث فع�ال ف�ی�زی�ائ�ی�اً، 
یتطور فیھ الق�ص�د ح�ت�ى ی�م�ت�زج م�ع 
ملتقیھ كیمی�ائ�ی�اً، ذل�ك ال�ف�ع�ل غ�ای�ت�ھ 
الكبرى االشعاع، كرسال�ھ، ف�ی�ھ�ا اح�د 

 .االسرار الخالدة

   ا  

 ..العرُب ُمتَطیّرون ویحكمھم التطیّر بكّل وجودھم
 (بتصرف عن الباحث العراقي العظیم المنسي    د. جواد علي)

 
 
 

 محمد األحمد

 ا أ 

اح ا  
 

 د.سرمد السرمدي           
 

ھل الجمھور المسرحي الیوم یجد من یمثلھ ؟, ألنني وجدت ممثل صامت وم�م�ث�ل ل�م�س�رح خ�ی�ال ال�ظ�ل  
وراقص ال ممثل ومسرح رقمي ومسرح ظل رق�م�ي ومس�رح ت�م�ث�ل ف�ی�ھ االض�اءة ومس�رح ت�م�ث�ل ف�ی�ھ 
الموسیقى ومسرح بال ممثل ومسرح بال رابط لمشاھد المسرحیة فكل مشھد یتم في غ�رف�ة وع�ل�ی�ك ان�ت 
الجمھور ان تربطھا حسب ما ترى ومسرح بال مسرح حیث الشارع مكانھ وثالث ارباع الص�وت ص�راخ 
او ال تسمعھ وتسعین بالمئة من المشھد ال تتمكن من ایجاد ثغرة من بین المتجمھرین ول�ی�س ال�ج�م�ھ�ور 
لكي تتابع العرض المسرحي المفترض وكثیر الكثیر من التجارب المسرحیة التي ال یمكن حص�رھ�ا رب�م�ا 

 اال في محاولة السؤال المتواضع اعاله.
یعد ستانسالفسكي أول مجرب في فن التمثیل لم تكتمل تجربتھ كباقي المجربی�ن, س�ی�رت�اح ال�ك�ث�ی�ر ل�ھ�ذه 
المقدمة التي تبجل ال بل تطبل بنفس ایقاع واقع البحث االكادیمي والنقد الفني المس�رح�ي, ف�م�ا ان ت�ق�ول 
ستانسالفسكي حتى تفتح لك اآلذان صاغیة لطرب انغام لحنك الغیر مخالف لثواب�ت ارك�ان ف�ن ال�م�س�رح 
النظري, لكن ستانسالفسكي یقول فعال في كتابھ فن المسرح انھ ومایرھولد قد واجھوا مشكل�ة ان�خ�ف�اض 
مستوى السقف الذي یعتلي خشبة استودیو الممثل مما جعلھم یفكرون بأن یكون مك�ان ال�ج�م�ھ�ور ع�ل�ى 
الخشبة حیث والجمھور جالس لن یضرب برأسھ السقف, اما الممثل فسیرتاح حینما یكون السقف ب�ع�ی�دا 
عن رأسھ وھو یقدم دوره في الصالة, وألنھ استودیو ت�ج�ری�ب�ي ف�ك�ان س�ھ�ال ع�ل�ى م�ا ی�ب�دوا ان ی�ن�ق�ل 
ستانسالفسكي الكراسي على الخشبة, ولم یذكر اكثر من ذلك, لكنھ بھذا اصبح مجربا ومن فعل ذلك ب�ع�ده 
اصبح بنظر محبي ستانسالفسكي مخربا, ومن ھذا المطلع نبدأ اغنیة حزینة لموض�وع ن�ق�اش�ن�ا ال�ح�ال�ي, 
حیث التجریب اصبح اقرب للتشریب وھي االكلة العراقیة التي یتم تقطیع ال�خ�ب�ز ل�ت�ح�ض�ی�رھ�ا ال�ى ق�ط�ع 
صغیرة وتغمس جمیعا في صحن مليء بالشوربة, فتذھب مالمح قطع الخبز ف�ي ت�م�اھ�ي ال ی�م�ك�ن م�ع�ھ 
تحدید الفرق فیما بینھا, للدرجة التي تكاد تكون كلھا متشابھة, وال ضیر في حال كونھا جمیعا ست�ت�ع�رض 
لآلكل, ان تكون متشابھة الشكل والطعم والرائحة, لتعبر اخیرا عن ھویة التشریب كوجبة احتفالیة تجم�ع 
من حولھا المحتفلین بمناسبة او اخرى, اال ان واقع المسرح مع الیوم قد ال یختلف مع وج�ود االخ�ت�الف 
ما بین المسرحیین كقطع الخبز ما قبل الشوربة, فما ان یسكب التجریب على العروض ال�م�س�رح�ی�ة واذا 

 بھا اقتربت من حال قطع الخبز بعد سكب الشوربة, وكأن التجریب وجبة تشریب.
ان للكوالیس نكھة الظالم حیث تتلون بالسواد المتباین تلك الوجوه المرتدی�ة الق�ن�ع�ة الش�خ�ص�ی�ات ف�ي   

تمازج مع الفنیین لیحتمي الجمیع بحصن الكالوس من الجمھور, ھي م�ی�ن�اء آم�ن ل�ك�ل س�ف�ی�ن�ة اداء ل�م 
تستعد لبحر الجمھور المتلون المزاج, الغیر مضمون التقبل, لرض مسرحي, فترى في عم�ق ال�ك�وال�ی�س 
انتشار خوف من الفشل, وتشعر بقمة الرعب لو كنت فعال اعتبرت الجمھور ال�د اع�داءك, م�ع ان كس�ب 
الجمھور مھمة عتیقة التصقت بمھنة الممثل لتضمن دوامھا, ولعل الوصف مبالغ ف�ی�ھ ع�ن�د ال�ق�ول ب�أن 
االفر اكتین لیس اال طلبا من الممثل للخالص من لحظات وجوده غیر المریحة على الخشبة في م�واج�ھ�ة 
الجمھور, علما ان وجوده قد یكون اقل توترا للطرفین لو كان امام الجمھور ولیس ألجلھ أو بتخ�ی�ل ع�دم 
وجوده أي الجمھور كما یؤكد تكنیك میسنر, فالحل ان تواجھ واقع وجودك كممثل امام الجمھور, بال�ت�ال�ي 
لیست الكوالیس ببعیدة عن فكر الممثل مع االسف حینما یحن الیھا بتخیل عدم وجود الجمھور, او حین�م�ا 
یھم مسرعا برمي دوره على الجمھور وكأنھ حمال تنص مھنتھ على ملىء مركب مغادر, فالجم�ھ�ور ل�ن 
یغادرك ال في اداءك وال بعده وال في االداء القادم, ان لم تغادر فكرة التحدي ب�ی�ن�ك وب�ی�ن�ھ, وال�ت�ي ول�دت 

 الخوف من الخشبة وتفضیل الكوالیس خشبة.
على صعید التمثیل وھذا االھم في فن المسرح بما یمكن ان یوصف بھ من فن مباشرة االداء بین م�م�ث�ل   

وجمھور, ال یتمكن المتابع للتجارب من ایجاد مسرحیة واحدة یمكن اعادتھا وتحظى بجمھور المحتفل�ی�ن 
الذي یأتي في عرض االفتتاح عادة, بل وتموت فكرة انھا للنخبة حینما تعرض ع�ل�ى االن�ت�رن�ی�ت وی�ك�ون 
عدد النخبة اللذین سجلوا ارقام لمشاھدتھا اقل من عرض االف�ت�ت�اح ال�ذي ی�ت�ض�م�ن ب�الض�رورة ص�دی�ق 
وقریب الخ, فما الذي یحدث فعال؟, ان موت المسرح واعالء شأن ال�ك�وال�ی�س ی�ع�د م�ن ت�راك�م�ات م�وت 
الممثل الذي لو وجد لكانت الكوالیس محطات استراحة اكثر منھا خشبة یطل منھا م�م�ث�ل اخ�رس مض�ی�ع 
الھویة ومختبئ تحت وصف الصامت, ولكثرة ما صمت الممثل في ھ�ذه ال�ت�ج�ارب اص�ب�ح اخ�رس�ا ف�ع�ال, 
وولد لنا جمھورا اخرس بالضرورة, فلما ال تجد من یمثلك على الخشبة ت�ك�ون ش�ع�ب�ا ب�ال م�ث�ال ت�ق�دم�ھ 
الثقافة واالدب والفن, بالتالي ال یمكن للمسرح ان یكون بعیدا عن التدھور في بناء ھویة م�واط�ن ی�ب�ح�ث 
عن تأكید الھویة اكثر منھ بحثا عن التشكیك بھا, فحینما یكون للثقافة ھویة ح�ی�ن�ھ�ا ی�م�ك�ن الس�ؤال ع�ن 

 المستقبل.
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 استرالیا  -/ ملبورن عماد ھرمز 
  
  

الزالت الحكوم�ة األس�ت�رال�ی�ة مص�رة ع�ل�ى  
إحداث تغ�ی�ی�رات ك�ب�ی�رة ع�ل�ى ق�ان�ون م�ن�ح 
الجنسیة األسترالیة الحالي، فھ�ي ت�ف�ك�ر ف�ي 
إع��ادة ال��ك��رة م��ن ج��دی��د ب��ع��د أن فش��ل��ت 

ف�ي ت�ع�دی�ل  2017محاولتھا األولى في عام 
بع�ض ف�ق�رات ق�ان�ون ال�ج�ن�س�ی�ة وام�ت�ح�ان 
الجنسیة األسترالیة. فوقتھا واجھة ح�ك�وم�ة 
األحرار ج�ب�ھ�ة م�ع�ارض�ة ق�وی�ة م�ن ح�زب 
ال��ع��م��ال وح��زب ال��خ��ض��ر وم��ج��م��وع��ة ن��ی��ك 
زان��اف��ون ال��ذی��ن وق��ف��وا ب��وج��ھ ال��ح��ك��وم��ة 
وم��ن��ع��وھ��ا م��ن إح��داث أي ت��غ��ی��ی��رات ع��ل��ى 
اإلجراءات الحالیة. حیث س�ت�ح�اول ح�ك�وم�ة 
األحرار في ھذا الش�ھ�ر، ح�زی�ران / ی�ون�ی�و 

، إعادة مسودة التعدی�الت ال�ُم�ق�ت�رح�ة 2018
 إلى البرلمان لمناقشتھا والبت بھا.

في البدء أود القول بأن الحكومة الف�ی�درال�ی�ة 
تسعى جاھدة لتسھیل األمر ع�ل�ى ال�راغ�ب�ی�ن 
في الحص�ول ع�ل�ى ال�ج�ن�س�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة. 
لمساعدة مقدمي الطلب على فھ�م ال�م�ج�ت�م�ع 
األس�ت��رال��ي وف��ھ��م خص�ائص��ھ وم��واص��ف��ات��ھ 
ومتطلباتھ وقیمھ ومبادئھ وث�ق�اف�ت�ھ وح�ث�ھ�م 
على بذل مجھود للقی�ام ب�ذل�ك، ت�وف�ر وزارة 
الداخلیة وحمایة الحدود كتیباً ، م�ت�رج�م ال�ى 

 Australian”  أغلب ال�ل�غ�ات، ب�ع�ن�وان: 
Cit izenship:  Our Common 

Bond  .“ ی�ح�ت�وي ھ�ذا ال�ك�ت�ی�ب ع�ل�ى أھ�م
المواضیع الت�ي ی�ت�ط�ل�ب م�ن م�ق�دم ال�ط�ل�ب 
استیعابھا وفھمھا قبل التقدم للحص�ول ع�ل�ى 
الجنسیة األسترالیة. ومعظم األس�ئ�ل�ة ت�ك�ون 
من ھذا الكتیب، م�ع ذل�ك ف�أن م�ا ت�ق�ت�رح�ھ 
حكومة األح�رار ھ�و تض�م�ی�ن أس�ئ�ل�ة غ�ی�ر 
متضمنة في الكتاب تھدف إلى تق�ی�ی�م م�ق�دار 
استیعاب ووع�ي م�ق�دم ال�ط�ل�ب ل�خ�ص�ائ�ص 

  المجتمع األسترالي.
  

ف�ی�ا ت�رى م�اھ�ي ھ�ذه ال�ت�غ�ی�ی�رات ال�م�ل�ح��ة 
للحكومة التي تود إحداث�ھ�ا ف�ي ھ�ذه الس�ن�ة 
ً م�ن الش�ھ�ر  المالیة والبدء بتنف�ی�ذھ�ا اب�ت�داء

 .2018القادم، تموز / یولیو 
في البدء، تعتقد الحكومة الفدرالیة، حكوم�ة  

األحرار، أن المواطنیة األسترالیة ھي امتی�از 
تمنح للمواطن ولیست مجرد شھادة بوج�وده 
على أرض ھذا الوطن. علیھ، على الم�واط�ن 
غیر األسترالي الراغب ف�ي ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
الجنسیة األسترالیة أن یثمن ویقدر وی�ح�ت�رم 
ویفتخر بالمجتمع األسترالي بكل جوانبھ قب�ل 
أن یحصل علیھ�ا. ف�ع�ل�ی�ھ أن یُ�ظ�ھ�ر ف�ھ�م�ھ 
وقبولھ الكامل لتركیبة المج�ت�م�ع األس�ت�رال�ي 
وجوانب�ھ االج�ت�م�اع�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة ویُ�ظ�ھ�ر 

 احترامھ عملیا لخصائص ھذا المجتمع. 
على الراغب في ال�ح�ص�ول ع�ل�ى ال�ج�ن�س�ی�ة 
األسترالیة أن یُظھر علمھ بتطلعات المجت�م�ع 
األسترالي المستقب�ل�ة ك�ب�ل�د وش�ع�ب م�ت�ع�دد 
الحضارات واألدیان وأن القانون ھو الس�ائ�د 
في ھذا البلد، ویبین استعداده ل�الل�ت�زام ب�ك�ل 
م��م��ی��زات ال��م��ج��ت��م��ع األس��ت��رال��ي وی��ف��ت��خ��ر 
ویت�ش�رف ب�ھ�ا. واالھ�م م�ن ھ�ذا أن ی�ك�ون 
واعي للمسؤولیة االج�ت�م�اع�ی�ة وال�ق�ان�ون�ی�ة 
واألخالقیة والثقافیة التي ت�ق�ع ع�ل�ى ع�ات�ق�ھ 
ك�م�واط�ن اس�ت�رال�ي ب�ع�د ن�ی�ل�ھ ال�م�واط�ن�ی�ة 

 األسترالیة.
من التغیرات الفوریة التي أحدثت�ھ�ا ح�ك�وم�ة 
األحرار ھو تغییر في مفھوم الحص�ول ع�ل�ى 
الجنسیة فغیرت التعبیر ال�خ�اص ب�ال�ح�ص�ول 

 Grant على الجنسیة من "منح الجن�س�ی�ة
of Citizenship إل����ى "ج����ن����س����ی����ة "

"  Citizenship by Conferral بالمنح
بمعنى آخر في المصطلح األول أن ال�م�واط�ن 
قد ُم�ن�ح ال�ج�ن�س�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة ب�ی�ن�م�ا ف�ي 

 المصطلح الثاني نال الجنسیة بالمنح. 
ھذا التغییر لھ دالالتھ المعنویة العمیق�ة ل�ك�ن 
الیسعنا في ھذا المقال البسیط أن ن�وض�ح�ھ�ا 

 بالتفصیل.
لتحقیق مطامح الحكومة ف�ي خ�ل�ق م�ج�ت�م�ع 
متجانس، تحاول الحكومة الفدرالیة، ت�ح�دی�د 
ھویة المواطن والمجتمع األست�رال�ي األم�ث�ل 
الذي تود خلقھ من أجل توفیر ح�ی�اة ك�ری�م�ة 
لكل ال�م�واط�ن�ی�ن الس�اك�ن�ی�ن ف�ي ھ�ذا ال�ب�ل�د 
المعطاء. علیھ تقوم الحكومة بوضع مع�ای�ی�ر 
ومواصفات المواطن األسترال�ي ال�ن�م�وذج�ي 
وك��ذل��ك خ��ری��ط��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع األس��ت��رال��ي 
المتجانس وال�م�ت�ك�ام�ل، م�وض�ح�ة م�ع�ال�م�ھ 
وخصائصھ ومكوناتھ الفریدة وبالتحدید لب�ل�د 
یفتخر بتعددیت�ھ ال�ث�ق�اف�ی�ة، م�ث�ل اس�ت�رال�ی�ا. 
وع�ل��ى ض�وء ھ��ذه ال�م��ع��ای�ی��ر وال��م�ق��ای��ی��س 
والمواصفات تحاول ال�ح�ك�وم�ة األس�ت�رال�ی�ة 
وضع مالمح الطریق المؤدي لنیل الج�ن�س�ی�ة 

 األسترالیة.
 

ح��زب ال��ع��م��ال وال��خ��ض��ر ی��ن��ظ��ران إل��ى م��ا 
تقترحھ الحكومة األست�رال�ی�ة م�ن ت�غ�ی�ی�رات 
على أنھ�ا م�ح�اول�ة ل�ح�زب األح�رار ل�وض�ع 
عراقیل إضافیة غیر الزمة من شأن�ھ�ا خ�ل�ق 
عوائق تمنع أو تؤخر أو تُص�ع�ب ع�ل�ى أق�ل 
تقدیر من كسب استرالیا لمواطنین صال�ح�ی�ن 
من بلدان أخرى. بالتأكید حزب ال�خ�ض�ر ھ�و 
حزب مناصر للھج�رة ال�م�ف�ت�وح�ة وإذا ك�ان 
األمر متروك ل�ح�زب ال�خ�ض�ر ل�ك�ن�ا ش�ھ�دن�ا 
اآلالف بل مالی�ی�ن م�ن ال�الج�ئ�ی�ن ی�ط�رق�ون 
أبواب استرالیا أو یرس�ون م�راس�ی�ھ�م ع�ل�ى 
شواطئھا بطریقة شرعیة أو غ�ی�ر ش�رع�ی�ة. 
لكن الح�ك�وم�ة تس�ع�ى إل�ى الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
الھجرة والتقلیل من مخاطر إدخال أش�خ�اص 
غیر مستحقین إلى ھذا البلد لی�ع�ی�ث�وا ب�أم�ن�ھ 
ومصلحتھ. ونج�ح�ت ال�ح�ك�وم�ة م�ن إی�ق�اف 
تدفق القوارب عل�ى ح�دودھ�ا وت�ح�اول ھ�ذه 
المرة الحد من الذین نجحوا بالبقاء ف�ي ھ�ذا 
البلد لكنھم لألسف غیر راغبین ب�ت�ب�ن�ي ق�ی�م 
المجتمع واالع�ت�راف ب�خ�ص�ائص�ھ م�ن ن�ی�ل 
جنسیة البلد التي ستمنحھم ح�ق�وق إض�اف�ی�ة 
واستثنائیة بإمكانھم استغاللھ�ا إلع�م�ال ض�د 

 مصلحة البلد والشعب.
حكومة االحرار تنظر المواط�ن�ة األس�ت�رال�ی�ة 
من منظور مختلف تماما. اقتراحاتھا م�ب�ن�ی�ة 
على ما مرت بھ استرالیا من ظروف ق�اس�ی�ة 
ت��ع��رض��ھ��ا ل��إلرھ��اب ووج��ود  خص��وص��ا ً
م��ج��ت��م��ع��ات أو ج��ال��ی��ات ص��غ��ی��رة ت��رف��ض 

  االنصھار في المجتمع األسترالي.
علیھ نظراً  لتق�وق�ع ب�ع�ض ال�ج�ال�ی�ات ع�ل�ى 
نفسھا وع�دم س�ع�ی�ھ�م ال�ج�اد ف�ي االخ�ت�الط 

بالمجتمع األسترالي وتب�نّ�ي ق�ی�م�ھ وم�ب�ادئ�ھ 
وأخالقھ وثقافتھ. كذلك بسبب قیام العدید م�ن 
الم�ت�ج�ن�س�ی�ن األس�ت�رال�ی�ی�ن ب�ع�دم االم�ت�ث�ال 
للقوانین األسترالیة وإظھارھم عدم ال�ط�اع�ة 
ل��ق��ان��ون ال��دول��ة م��ن خ��الل اش��ت��راك��ھ��م ف��ي 
ع��م��ل��ی��ات إرھ��اب��ی��ة أو إج��رام��ی��ة وب��ال��ت��ال��ي 
اإلضرار بالدولة والشعب، ق�ررت ال�ح�ك�وم�ة 
وضع اھت�م�ام أك�ب�ر ع�ل�ى م�وض�وع ال�والء 
للوطن وقیمھ ومبادئھ والتركیز على أس�ئ�ل�ة 
تطالب فیھا مقدم الطلب اإلقرار بھا وقب�ول�ھ�ا 
قبل منحھ الجنسیة. وبالتالي عندما ال ی�ل�ت�زم 
أي مواطن كان قد كسب الجنسیة األسترالی�ة 
بأي من ھذه القیم والمبادئ، علیھ أن یت�وق�ع 
قیام الدولة ب�إس�ق�اط ال�ج�ن�س�ی�ة ع�ن�ھ. وم�ن 
التغییرات المقترحة ھو توسیع رقع�ة ال�والء 
لتشمل كل المتقدمین للجنسیة. فف�ي الس�اب�ق 
كان إعالن الوالء مقتصرا على البالغین فق�ط 
والُمتقدم�ی�ن بش�ك�ل م�ب�اش�ر، ل�ك�ن ب�ح�س�ب 
القانون الجدید یتطلب من ال�ك�ل، اب�ت�داًء م�ن 

عاما، وأولئك الذین یكتسبونھا ع�ن  16عمر 
طریق األبویة أو العائلة أو الوالدة أن یعلن�وا 
أیضاً والئھم لل�وط�ن بش�ك�ل ع�ل�ن�ي ب�ع�د أن 
یبرھنوا على أن على عل�م ت�ام ب�م�ق�ت�ض�ی�ات 

 الحصول على الجنسیة األسترالیة.
وأھم التغ�ی�ی�رات ال�ت�ي ك�ان�ت م�وض�ع ج�دل 
واسع وتعرضت لھ�ا ال�ح�ك�وم�ة إل�ى ھ�ج�وم 
شرس من قبل الكثیر ھو م�وض�وع مس�ت�وى 
اللغة اإلنجلیزیة المتحان ال�ج�ن�س�ی�ة، وال�ذي 
على المتقدم للحصول على الجنسی�ة أن ی�ل�م 
بھا قبل التقدم لل�ج�ن�س�ی�ة. ف�ف�ي ال�ت�غ�ی�ی�رات 
الجدی�دة ع�ل�ى ام�ت�ح�ان ال�ج�ن�س�ی�ة وض�ع�ت 
الحكومة اھتمام خاص على اللغة باعت�ب�ارھ�ا 
أداة مھمة للتخاطب مع المجت�م�ع ال�ُم�ض�ی�ف 
وجسر نحو االندماج في المجتمع. ف�وض�ع�ت 
شرطاً في أن یكون الُمتقدم ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى 
ال��ج��ن��س��ی��ة ق��د س��ع��ى وح��اول ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة 
اإلن��ج��ل��ی��زی��ة ول��دی��ھ م��ھ��ارات ل��غ��وی��ة ذات 
مستوى تساعده عل�ى ال�ت�خ�اط�ب م�ع أب�ن�اء 

 المجتمع وفھم خصائصھ االجتماعیة. 
امتالك مھارة لغویة تكون كضم�ان ع�ل�ى أن 
مقدم الطلب بعد نجاحھ ف�ي ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
  ً المواطنیة األس�ت�رال�ی�ة، س�ی�ك�ون مس�ت�ع�دا
للمساھمة في المجتمع بشكل إیجابي ول�ی�س 
سلبي من حیث اعتماده الكلي عل�ى ال�م�وارد 
التي تمنحھا الدولة لھ. ع�ل�ی�ھ ف�أن األس�ئ�ل�ة 
واألجوبة تكون بلغة عالیة الم�س�ت�وى ب�غ�ی�ة 
الكشف عن إمكانیات مقدم الط�ل�ب ال�ل�غ�وی�ة. 
وھكذا ستكون لغة االمتحان أكثر م�ع�ق�دة وال 
یمكن لشخص غیر مب�ال�ي ل�ت�ع�ل�م ال�ل�غ�ة أن 
یجتاز االمتحان وبالت�ال�ي ح�ق�ق�ت ال�ح�ك�وم�ة 
مسعاھا في حث المواطنین على بذل الجھ�ود 

 من أجل تعلم اللغة.
 
 
 
 
 
 
 
 

سنكمل حدیثنا في ال�ج�زء ال�ث�ان�ي ع�ل�ى  
المقترحات أو الت�غ�ی�ی�رات األخ�رى ال�ت�ي 
تحاول الحكومة الفیدرالیة تضمی�ن�ھ�ا ف�ي 
القانون الجدید الخاص باكتساب الجنسی�ة 
األسترالیة أو ع�ل�ى ام�ت�ح�ان ال�ج�ن�س�ی�ة. 
تابعونا ف�ي ال�ع�دد ال�ق�ادم م�ن ج�ری�دت�ك�م 

  .االسترالیةالغراء العراقیة 

 اا ا ا 
      ت ومما  

 
 
 
 
 
 

/ سیدني    صبحي مبارك  
  4الحلقة / 

 في إنتظار قرار المحكمة اإلتحادیة
نتیجة التعقیدات التي حصلت بعد إعالن النتائج اإلنتخابیة من قبل المفوضیة العلیا المست�ق�ل�ة ل�إلن�ت�خ�اب�ات،   

وبعد خسارة العدید من الوجوه السیاسیة المعروفة،فضالً عن تغیر عدد المقاعد ل�ب�ع�ض ال�ك�ت�ل ف�ي م�ج�ل�س 
النواب الجدید، جرى إصطفاف من قبل المحتجین والمعترضین على النتائج، مستثم�ری�ن ال�ع�دی�د م�ن ح�االت 
التزویر في المدن والمناطق الغربیة، وفي مناطق اإلقلیم، ومناطق ال�ن�ازح�ی�ن وال�ح�رك�ة الس�ك�ان�ی�ة وب�ع�ض 
المراكز اإلنتخابیة في الخارج، حیث ترأس الدكتور سلیم الجبوري رئیس مجلس النواب ھذه الحملة، وع�م�ل 
على عقد جلسة مفتوحة وإستثنائیة لغرض إلغاء النتائج وسحب الثقة من المفوضیة، والت�ش�ك�ی�ك ب�ال�ع�م�ل�ی�ة 

. ال�ت�ع�ق�ی�دات 2013لسنة 45  اإلنتخابیة وتشریع قانون التعدیل الثالث لقانون إنتخابات مجلس النواب المرقم
التي حصلت، أفرزت مناخ سیاسي الیخلو من صراع وضغوط�ات خ�ارج�ی�ة ل�ھ�ا مص�ال�ح م�ع ب�ق�اء ال�ط�ب�ق�ة 

 السیاسیة التي أزیحت والتي التقبل بأي مشروع یدعو إلى التغییر واإلصالح.
كما ظھر في المشھد السیاسي مواقف متزمتة تؤشر على عدم ال�ق�ب�ول ب�ال�ت�داول الس�ل�م�ي ل�ل�س�ل�ط�ة حس�ب 
الدستور، بل الكتل المتنفذة أخذت تحشد بإتجاه إستخ�دام ال�ع�ن�ف الس�ی�اس�ي، وت�وزی�ع األم�وال ألج�ل ت�وت�ی�ر 

 للتسقیط السیاسي، فآولئك  األجواء وتسخیراإلعالم
المعترضین الیؤمنون بالدیمقراطیة والیریدون خیراً للشعب بعد أن أصبحت مكاسب المقعد البرلماني ك�ب�ی�رة، 
ومنھا النفوذ والمال وعقد الصفقات التجاریة وغیرھا ، ف�ھ�م الی�م�ل�ك�ون ب�رن�ام�ج س�ی�اس�ي ی�ع�ال�ج األزم�ات 
المتراكمة أو یفتح آفاق المستقبل. النقطة األخرى ھو التدخل العلني وغیر المسبوق لدول الجوار ف�ي ش�ؤون 
العراق التي تقاسمت الكتل السیاسیة فیما بینھا ، حیث یتسابقون ألجل تجنید أكبر عدد من العاملین لصالحھا، 
والدلیل على ذلك التدخل اإلیراني، الذي بات مؤثراً على المشھد السیاسي، من خالل توجیھ السیاسة العراقیة 
حسب خططھ وزیادة نفوذه إنطالقاً من وحدة المذھب، بالمقابل ال�ت�دخ�ل ال�ت�رك�ي والس�ع�ودي ودول ال�خ�ل�ی�ج 

ایضاً إلیجاد مناطق نفوذ ومكاسب إقتصادیة والوقوف بج�ان�ب ال�م�ذھ�ب اآلخ�ر، وف�وق ك�ل ھ�ذا ال�م�وق�ف   ،
األمریكي الذي یلعب دوراً أساسیاً في توجیھ العملیة السیاسیة للحفاظ على المصالح األمریكیة. وج�م�ی�ع ھ�ذه 

 األطراف تضخ األموال والفتن والمخدرات والتفریق بین أبناء الشعب حسب سیاسة فرق تسد.
فالقوى األجنبیة أصبحت جزء كبیر من األزمات العراقیة بل تعمل على تعقیدھا وما مشكلة المیاه وشحتھا في 
العراق إال مثال على ذلك فمن خالل سیاسة ھاتین الدولتین، ایران وتركیا اللتان تشتركان في ھ�ذه ال�م�ش�ك�ل�ة 
وكالھما یعمالن على قطع المیاه أو التصرف بھا خالفاً للقوانین الدولیة ال�ت�ي ت�خ�ص ب�ن�اء الس�دود وم�وارد 

 المیاه.
كما یوشر الموقف الدولي اإلقلیمي، بأن ھناك صراع حاد بین إیران والسعودیة ودول الخلیج وال�ت�وج�ھ ن�ح�و 
تصفیة الحسابات على األراضي العراقیة بین إیران والوالیات المتحدة األمریكیة فضالً عن التدخل الع�س�ك�ري 
التركي ، فبیئة العراق صالحة لھذا الصراع بوجود الصراع السیاسي الطائفي العراقي وتفشي الفساد وضعف 
في موقف الحكومة، وفي مواقف السیاسیین العراقیین المتنفذین المتمثل برؤساء الكتل ت�ح�ت م�ظ�ل�ة غ�ی�اب 
الوحدة الوطنیة والموقف الوطني وتفضیل المصالح السیاسیة الحزبیة الضیقة وال�ع�ش�ائ�ری�ة ع�ل�ى ال�م�وق�ف 
السیاسي الوطني المدافع عن المصالح العراقیة. لقد أصبح العراق م�ع األس�ف غ�ن�ی�م�ة س�ائ�غ�ة ب�ی�د ال�ق�وى 
األجنبیة، وأعوانھا المتخلین عن وطنیتھم. فالفساد، ون�ھ�ب األم�وال وإی�ق�اف ح�رك�ة ال�ن�م�و وال�ت�راج�ع ف�ي 
الخدمات إلى نقطة الصفر أو إلى المربع األول، وإحتماالت عودة اإلرھاب كل ھذا یج�ري ب�ت�وج�ی�ھ واح�د ھ�و 
إفراغ العراق من ثرواتھ ومیاھھ ونفطھ وإشغالھ في حروب أھلیة . فالحقد كبیر على العراق وشعبھ. ف�ھ�اھ�و 
رئیس إئتالف دولة القانون، السید المالكي نائب رئیس الجمھوریة یصرح بأن كل عم�ل�ی�ة إن�ت�خ�اب�ات تُ�ح�دث 
حرب أھلیة، فإثارة الفوضى والصراع الدموي بتشجیع من التدخل اإلیراني، ھو المنفذ الوحی�د ل�ل�خ�روج م�ن 

 حالة الكآبة واإلندحار والتحرر من نتائج اإلنتخابات.
وتشریع قانون ال�ت�ع�دی�ل ال�ث�ال�ث  1/07/2018فالقرارات التي إتخذھا مجلس النواب الذي ستنتھي دورتھ في 

المعدل في قانون اإلنتخابات والذي سینفذ بأثر رجعي، واعادة نظام العد والفرز الیدوي بدالً من ال�ع�د وال�ف�رز 
اإللكتروني مع ظھور تحركات تؤشر لخلق بیئة عنف وإقتتال على حساب مصلحة الشعب ومن ھذه األسالی�ب 

، ھ�ذا ال�ع�م�ل 10/06/2018المدانة، حرق صنادیق اإلقتراع في مخازن المفوضیة بجانب الرصافة ب�ت�أری�خ 
مخطط لھ ودلل على ضعف الحكومة واجھزة األمن في القدرة على حمایة الصنادیق، وھذا العمل ی�ؤك�د ع�ل�ى 
تنسیق واضح بین القوى المعادیة إلرادة شعبنا في التغییر ویثیر الریبة والشك وربم�ا ال�ق�ادم أع�ظ�م . ف�ی�م�ا 
یخص نتائج الجلسة اإلستثنائیة وتشریع قانون التعدیل الثالث، كان لھ تداعیات مؤثرة في العملیة اإلنتخ�اب�ی�ة 
والسیاسیة، بین معترض ومؤید، ولكن المسودة السابقة للقرار والتي أصبحت مش�روع ق�ان�ون ك�ان�ت ت�ؤك�د 

% ویجري الفرز والعد الیدوي لھا ومطابقتھا م�ع ن�ت�ائ�ج ال�ع�د 10-5نسبة معینة من الصنادیق بین   إختیار
والفرز اإللكتروني، ولكن جرى تغییر الصیغة إلى م�ایش�ب�ھ ب�إل�غ�اء ال�ن�ت�ائ�ج واإلن�ت�خ�اب�ات وم�ح�اول�ة إع�ادة 
اإلنتخابات من جدید مع إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة في نھایة الع�ام ال�ح�ال�ي . وف�ي ھ�ذه ال�ح�ال�ة 

في الفراغ الدستوري، لعدم وجود برلمان، والحمومة تصبح ح�ك�وم�ة تص�ری�ف أع�م�ال ك�م�ا   سیدخل العراق
ستتأثر العملیة اإلنتخابیة الدیمقراطیة وتداعیاتھا على الع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة، ف�ي وق�ت ی�زداد نش�اط ال�ق�وى 
المعادیة للعملیة السیاسیة وأحد أطرافھا بقایا النظام الدكتاتوري السابق، والسؤال المطروح من ال�ذي خ�ط�ط 
لتخریب العملیة اإلنتخابیة من الذي أشترى بعض المراكز اإلنتخابیة م�ن ال�ذي إج�ت�اح ال�م�راك�ز اإلن�ت�خ�اب�ی�ة 
وخرب المواد اإلنتخابیة، ولماذا أنحصر التخریب في المناطق الغربیة والمحسوبة على الك�ی�ان�ات الس�ی�اس�ی�ة 
السنیة . واألكثر سوًء ھو تفسیر األمور من قبل جھات التمتلك صالحیات، وأص�ب�ح�ت ب�دی�الً ع�ن ال�م�ح�ك�م�ة 
اإلتحادیة . فقرارات مجلس النواب التي أثارت خالفات بین السلطات الثالث التفیذیة والتشریعیة والقض�ائ�ی�ة، 
رئیس الجمھوریة یعترض، مجلس الوزراء یؤلف لجنة أكثر قراراتھا معتمدة على تدخالت إیرانیة مخابراتیة 
لغرض إعادة توحید الموقف الشیعي وإحیاء اإلئتالف الشیعي الوطني بین ج�ن�اح�ي ح�زب ال�دع�وة ال�م�ال�ك�ي 
(دولة القانون) وحیدر العبادي رئیس مجلس الوزراء ل�غ�رض إفش�ال ت�ك�وی�ن ت�ح�ال�ف ال�ك�ت�ل�ة األك�ب�ر. م�ن 
المفارقات، بأن مجلس النواب ھو من إنتخب مجلس المفوضیة وحسب المحاصصة الس�ی�اس�ی�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة، 
ومجلس النواب ھو من قرر إعتماد العد والفرز اإللكتروني، وعندما لم تظھر النت�ائ�ج ال�ت�ي ت�رض�ي ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة الفاسدة والتي لفضھا الشعب، انقلبت على المفوضیة ولكن ذلك الیعني بأن اإلن�ت�خ�اب�ات ل�م ی�ح�دث 
فیھا تزویر بسبب ضعف كفاءة المفوضیة ، وف�ي وق�ت رفض�وا اق�ت�راح ب�أن ت�ك�ون ال�م�ف�وض�ی�ة م�ن قض�اة 
متخصصین.ولكن اإلنتخابات في الدورات السابقة جرى فیھا تزویر كبیر وحرمت كیانات سیاسیة ك�ب�ی�رة م�ن 

 الدخول إلى البرلمان في حین یعتبر التزویر الحالي لم یكن افضل من السابق .
) م�ن ق�ان�ون إن�ت�خ�اب�ات 38:تعدی�ل ال�م�ادة ( 1بسبعة مواد :المادة   وجاء قانون تعدیل قانون التعدیل الثالث

 وتقرأ كاآلتي : 2013) لسنة 45مجلس النواب المعدل رقم (
تلتزم المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات بإعادة العد والفرز الیدوي لك�ل ال�م�راك�ز اإلن�ت�خ�اب�ی�ة ف�ي ع�م�وم 
العراق...ویلغى العمل بجھاز تسریع النتائج اإللكترونیة وتعتمد النتائج ع�ل�ى أس�اس ال�ع�د وال�ف�رز ال�ی�دوي، 
یالحظ من ھذه المادة العودة إلى العد والفرز الیدوي الذي فیھ مجال واسع ل�ل�ت�زوی�ر وض�ی�اع وھ�در األم�وال 
الكبیرة والتي صرفت على شراء األجھزة والتدریب وكذلك العملیة اإلنتخابیة ب�رم�ت�ھ�ا وھ�ذا ی�دل ع�ل�ى ع�دم 

) من القانون :ینتدب مجلس ال�ق�ض�اء األع�ل�ى تس�ع�ة قض�اة إلدارة 4الشعور بالمسؤولیة . كما تشیر المادة (
مجلس المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات وتتولى صالحیة مجلس المفوضین بدالً من مجلس ال�م�ف�وض�ی�ن 
الحالي وقاضیاً لكل مكتب من مكاتب المفوضیة العلیا في المحافظات بدالً من المدراء الحالیین . تنتھ�ي م�ھ�ام 
القضاة المنتدبین عند مصادقة المحكمة اإلتحادیة العلیا ع�ل�ى ن�ت�ائ�ج اإلن�ت�خ�اب�ات وی�وق�ف أعض�اء م�ج�ل�س 
المفوضیة الحالیین ومدراء المكاتب في المحافظات عن العمل لحین اإلنتھاء من التحقیق في جرائم ال�ت�زوی�ر 

: بإستثناء أصوت األقلیات المشمولة بنظام الكوتا تل�غ�ى ن�ت�ائ�ج  3التي اشار لھا قرار مجلس الوزراء. المادة 
اإلنتخابات في الخارج وإنتخابات التصویت المشروط في مخیمات النازحین والحركة الس�ك�ان�ی�ة ل�م�ح�اف�ظ�ات 
األنبار، صالح الدین، نینوى، دیال�ى وأص�وات ن�زالء الس�ج�ون وإن�ت�خ�اب�ات ال�ت�ص�وی�ت ال�خ�اص ف�ي إق�ل�ی�م 
كوردستان ... نالحظ القانون لم یلِغ نتائج أصوات اإلقلیات في حین تعرضت الكوتا المخصصة ل�إلق�ل�ی�ات إل�ى 
تزویر كبیر واإلستیالء على مقاعدھا من قبل الكتل الم�ت�ن�ف�ذة ال�ك�ب�ی�رة ف�األص�وات م�ع�ظ�م�ھ�ا ل�ی�س أص�وات 

 المسیحیین أو المندائیین أو اإلزیدیین أو الشبك، والفوضیة أعلم بذلك.
إن إعادة الفرز والعد لعموم العراق قد تستغرق أشھر وحسب ما تتوقع الطبقة السیاسیة الخاسرة بأن النسب�ة 

% لصالحھا وتعود من جدید، كما إن اإلنتخابات اإللكترونیة حال�ة م�ت�ق�دم�ة وحض�اری�ة والت�ق�ب�ل 40ستكون 
الخطأ وتعطي النتائج أول بأول وال تستغرق أشھر كما جرى في الماضي ل�غ�رض ت�رت�ی�ب األس�م�اء وض�م�ان 

 وجود الطبقة السیاسیة الفاسدة.
 إن تنفیذ ھذا القانون سیكون بعد إصدار قرار المحكمة اإلتحادیة حیُث تم الطعن بھذا القانون.

ال��ك��ث��ی��ر ال��ك��ث��ی��ر ظ��ھ��ر ف��ي األی��ام 
االخیرة، والت�ط�ورات أك�دت ب�م�ا ال 
یدع مجاال للشك أو ح�ت�ى االق�ت�راب 
منھ، ان البعض ال ھم لھ اال ال�ب�ق�اء 
في موقع�ھ س�واء ك�ان ت�ن�ف�ی�ذی�ا أم 
تشریعیا أو قضائیا. وامت�د ھ�ذا ال�ى 
"وعاظ الس�الط�ی�ن"، ف�ال�ت�ط�ورات 
ع��رت أیض��ا م��واق��ف ال��ب��ع��ض ح��د 
النخاع، كونھم منحازین الى أول�ی�اء 
النعمة الناھین اآلمرین مھما اعتم�د 
"الوع�اظ" م�ن رص�ان�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر، 
ول��ب��س��وا ج��ل��ب��اب ال��م��وض��وع��ی��ة 
والحیادیة وعدم االنحیاز وال�ح�رص 
ع�ل�ى ال�وط�ن وال��وط�ن�ی�ة وص�ی�ان��ة 
الدیمقراطیة وش�ف�اف�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 

 وحفظ صوت الناخب.
ولَم نل�ح�ظ م�ث�ل ھ�ذا ال�ح�م�اس ف�ي 
مرات سابقة بُّح�ت ف�ی�ھ�ا ال�ح�ن�اج�ر 
وھي تقدم الب�راھ�ی�ن ع�ل�ى حص�ول 
ت�زوی�ر ھ�ن��ا وھ�ن��اك. ف��ی�م�ا ی�الح��ظ 
اْلیَْوَم، في واحدة من م�ف�ارق�ات ھ�ذا 
الزمن الرديء، ان اف�رادا ص�دم�ھ�م 
الناخب بعدم التصوی�ت ل�ھ�م ع�ق�اب�ا 
ع��ل��ى س��وء ف��ع��ل��ھ��م وفش��ل��ھ��م، 

یتحملون الكث�ی�ر م�ن وزر م�ا  وھم 
یعاني منھ المواط�ن ال�ع�راق�ي رغ�م 
إغداقھم ال�وع�ود، وی�ح�وم ح�ول�ھ�م 
الكثیر من شبھات الف�س�اد، ھ�م م�ن 
یعلو صوتھم ضد الفس�اد وال�ت�زوی�ر 

وخرق القوانین والتع�ل�ی�م�ات وھ�در 
 المال العام!  

وال��ب��ع��ض ی��ع��رف ح��ق ال��م��ع��رف��ة، 
خ�اص�ة م�ن ال�م�ت�اب�ع��ی�ن ال�ج�ادی��ن، 
ومنھم االعالمیون والقانونیون، ان 
التعدیل الثالث ل�ق�ان�ون االن�ت�خ�اب�ات 
الذي أقره م�ج�ل�س ال�ن�واب ب�ن�س�ب�ة 

ف��ي ال��م��ائ��ة وال��ع��ھ��دة ع��ل��ى  52,5
مصادر مجلس النواب ذاتھا، وحف�ز 
علیھ وحرض على اتخاذه ع�دد م�ن 
رؤساء ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة وم�واق�ع 

ال  متنفذة في الدولة لغایات ودوافع 
حاجة للكثیر من ال�ع�ن�اء ل�ك�ش�ف�ھ�ا، 
سوف ال یغیر كثیرا من نتائج الك�ت�ل 
الكبیرة الفائزة وخصوصا تلك ال�ت�ي 
اقترع ن�اخ�ب�وھ�ا أس�اس�ا ف�ي ب�غ�داد 
والمحافظات الوسطى وال�ج�ن�وب�ی�ة. 
واذا كان ھذا مع�روف�ا ج�ی�دا ف�ل�م�اذا 
ھذا االزدراء والتقلیل من جھد ع�دد 
من الكتل السیاسیة، ل�ل�وص�ول ال�ى 
تفاھمات  بشأن ت�ف�س�ی�ر ال�م�ح�ك�م�ة 
االتحادیة لـ "الكتلة النیاب�ی�ة األك�ث�ر 

عددا"، الذي ابت�ل�ی�ن�ا ب�ھ وھ�و م�ن 
دون شك یتطلب م�راج�ع�ة وت�دق�ی�ق�ا 
حتى لو تطلب االمر تدخال ف�ي ن�ص 

 من الدستور النافذ ؟!  76المادة 
وواضح ان ھذا البعض كان یرید ان 
تعلن كتل معینة وصولھا الى ت�ف�اھ�م 
بش�أن ال��ك��ت��ل��ة ال��ب�رل��م��ان��ی��ة األك��ب��ر 
ویمني النفس بذلك، بل ھو ال ی�ری�د 
أساسا ان یت�واف�ق ع�دد م�ن ال�ك�ت�ل 
ومن بینھا تحالف "سائ�رون" ب�م�ا 
یعلنھ من برنام�ج وط�ن�ي ل�ل�ت�غ�ی�ی�ر 
واإلصالح، وما یت�واف�ق ع�ل�ی�ھ م�ع 
اخرین من الح�ریص�ی�ن ع�ل�ى وق�ف 
مسلسل التدھور وبدء العد اإلیجابي 
إلنقاذ الوطن والقط�ع م�ع ال�م�اض�ي 

اداء  ب��م��ا ی��م��ث��ل��ھ م��ن م��ن��ھ��ج 
وسیاسیات عرجاء وفش�ل ورم�وز. 
ول��ك��ن ن��ق��ول: ف��ات ھ��ؤالء ورب��م��ا 
غیرھم في خارج الحدود ان ع�ج�ل�ة 
ال��ت��غ��ی��ی��ر ق��د دارت وإن ب��ب��طء، 
فاستمرار الحال م�ن ال�م�ح�ال وك�رة 
الثلج اذا تدحرجت كبرت. فك�ی�ف اذا 

ك��ان ھ��ن��اك اص��رار م��ن ج��ان��ب 
المصلحین بان ال عودة الى ما ك�ان. 
ومن ھنا نستطیع ان ن�ت�وق�ع ح�ج�م 
المعارضة والتمنع واإلع�اق�ة، ال�ت�ي 
تنتظر مش�روع اإلص�الح خص�وص�ا 
وان ب��دای��ات��ھ ف��ق��ط اث��ارت ك��ل ھ��ذا 
ال��ھ��ل��ع وال��خ��وف ع��ن��د ال��ف��اس��دی��ن 

 والفاشلین .
ان لس���ان ح���ال اإلص���الح���ی���ی���ن  
الص��ادق��ی��ن م��ع أن��ف��س��ھ��م وم��ع 

ی�ق�ول  ل�ھ�ؤالء ال�ب�ع�ض:  شعب�ھ�م 
خ��ذوا راح��ت��ك��م، دق��ق��وا ف��ي ن��ت��ائ��ج 
االنتخابات، فنحن أساسا نرفض ك�ل 
شكل من أشكال ال�ت�زوی�ر وای�ا ك�ان 
مص��دره وع��ن��وان��ھ. أل��غ��وا ال��ع��د 
االل��ك��ت��رون��ي ال��ذي أن��ت��م م��ن ق��رر 
اعتماده ع�ل�ى م�رأى ومس�م�ع م�ن 
الحكومة وكل اجھزة ال�دول�ة، ال�ت�ي 
أع��دت ت��ق��ری��رھ��ا ال��خ��اص ع��ن 
االن��ت��خ��اب��ات ب��ت��ك��ل��ی��ف م��ن رئ��ی��س 
مجلس الوزراء، وأنتم كما م�ج�ل�س 
النواب والمفوضیة الساب�ق�ة ورب�م�ا 
الحالیة ، تتحملون كام�ل مس�ؤول�ی�ة 

 الھدر بالمال العام الذي حصل.
بل حتى وان ذھبتم ف�ي "م�ؤام�رة" 

خ��ارج��ی��ة ال��ى اع��ادة  -داخ��ل��ی��ة 
االنتخابات، فلن ولن تستطیعوا ق�ت�ل 
روح وارادة التغی�ی�ر ع�ن�د ش�ع�ب�ن�ا، 

 طال الزمن أم قصر ! 

 إرادة ا أى !
 

 محمد عبد الرحمن
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 زكـي فرحـان / سیدني

وض�اق ص�درة ذرع�ا  تشرشل وزیر المستعم�رات ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة انزعج   

المكوكیھ وتكتیكھ بت�اخ�ی�ر ال�ت�ص�دی�ق ع�ل�ى م�ع�اھ�دة  بمناورات فیصل االول
االنتداب المھینة، التي تود بریطانیا التوقیع علیھا باسرع وقت ممكن لتأمی�ن 
مصالحھا وابقاء العراق تحت وصایتھ�ا و ح�م�ای�ت�ھ�ا، وخ�وف�ھ�ا م�ن رف�ض 
الشعب العراقي االحتالل واالنتداب، واندالع الثورة المسلحھ، كم�ا ح�دث ف�ي 
ثورة العشرین، وقال (تشرشل ان بریطانیا صبرھا قد نفذ، وال تنتظراكثر من 

لترى ماذا سیعمل فیصل؟، فانني ال ارى اي طیف في االفق، بسبب  ھذ الوقت
االستعجال من جانبنا، ولكن اذا اراد فیص�ل ان ی�ع�رق�ل االت�ف�اق�ی�ھ وال ی�ری�د 
التوقیع علیھا فان االمر مرھون بھ ان یقدم اقتراحا بصیغھ ت�خ�رج ال�ج�م�ی�ع 

المعضلة) وصرح كوكس المندوب السامي في العراق یمكن الحفاظ على   من
الھدوء دون حدوث تطور غیرمحمود، ینطوي اما ع�ل�ى ت�ن�ازل ف�ی�ص�ل ع�ن 
العرش من جھھ، او استخدام اجراءات ع�ن�ف ل�ل�س�ی�ط�رة ال�ع�س�ك�ری�ة ع�ل�ى 
الموقف، فجاء الرد من لندن موضحا ما ی�ل�ي، م�ھ�م�ا ك�ان وض�ع ال�ع�الق�ات 
البریطانیھ العراقیھ سواء حكمتھ�ا ال�وص�ی�ھ أواألت�ف�اق�ی�ھ او االن�ت�داب، ف�ان 
بریطانیا یجب ان تستشار في ضوء نظام األنتداب طالما ان بریطانیا ت�ت�ح�م�ل 
العبء المالي والعسكري والحف�اظ ع�ل�ى االم�ن ال�داخ�ل�ي وال�خ�ارج�ي ل�ذل�ك 
ستكون السلطھ بیدھا وال تسمح لفیصل والوطنیین ب�أث�ارة مش�اع�ر الش�ع�ب 
والعشائر العراقیة برفض المعاھدة، تراخى فیصل بعض الوقت لدراسة بن�ود 
االتفاقیة وسماع آراء العراقیین بھذه المعاھدة، وكان فیصل قد اق�ت�ن�ع ب�ال�رد 
التوفیقي على ان االنتداب سوف یتقلص حالما یكون النظام في الع�راق ق�ادر 
على حفظ االمن و االستقرار، وكان موقف الملك فیصل دب�ل�وم�اس�ي بش�ك�ل�ھ 
العلني من جھة، وتھدأة الوطنیین من جھة أخرى،وأنھ على استعداد للتوقیع 
على المعاھدة اذا سمح للعراق ان یضیف الیھا مالحظھ تشیر الى عدم ق�ب�ول 
االنتداب، وفي طری�ق ك�وك�س ال�ذھ�اب ال�ى ال�ب�الط اع�ت�رض�ت�ھ حش�ود م�ن 
المتظاھرین والمحتجین، یرفعون الشع�ارات ال�وط�ن�ی�ھ وی�ن�ددون ب�األح�ت�الل 
واالنكلیز، فتصور كوكس ان فیص�ال ل�ھ ض�ل�ع اوع�ل�م ف�ي ھ�ذة ال�م�ظ�اھ�رة 
الصاخبھ، او ھو الذي أعدھا لنیل بعض المكاسب، والضغط ع�ل�ى االن�ك�ل�ی�ز، 
وتعدیل بعض بنود االتفاقیة، واآلن وبعد التھدید والوعید وكل تلك المناورات 
واالحتجاجات الوطنیھ والمفاوضات المكوكیھ والعراقیل، یجب ع�ل�ى ف�ی�ص�ل 
األمتثال للمطالب البریطانیھ، وإال س�وف ت�خ�ل�ع ع�ن�ھ ال�م�ل�وك�ی�ھ وال�ع�رش، 

من العراق، أن لم یصدق على ال�م�ع�اھ�دة، وب�ل�غ�ت ص�الف�ھ ال�م�ن�دوب  ویبعد
السامي البریطاني حد تسجیل قائمھ بأسماء الزعماء الوطنیین ال�م�ع�ارض�ی�ن 

في الھند تمھیدا لتمریر ال�م�ع�اھ�دة و   للمعاھدة بغیھ نفیھم الى جزیرة ھنجام
في اللحظھ التي كان االطباء ی�ح�ی�ط�ون ب�ال�م�ل�ك إلج�راء  1922ذلك في عام 

عملیھ استئصال الزائدة الدودیھ وھي على وشك االنفجار،رفض الملك فیصل 
توقیعھا وھو في ھذا الحال غیر المتعافي، فما ك�ان م�ن ك�وك�س إال ان ق�ام 

ابو التمن، وم�ھ�دي ال�ب�ص�ی�ر وس�ام�ي   بنفي في الیوم التالي كال من (جعفر
وامین الجرجفجي وعبد الرسول كب�ھ) وھ�م م�ن   خوندة وحمدي الباجھ جي

زعماء الحزب الوطني ومن وجھاء العراق، وأجبر المندوب السامي بعد ذلك 
الشیخین محمد الخالصي ومحمد الصدر على مغادرة البالد، ثم ن�ف�ي الش�ی�خ 
مھدي الخالصي الذي كان یطالب بقوة الى االستقالل التام وعدم التوقیع على 
معاھدة االنتداب، وحدة االراضي العراق�ی�ھ وض�م ال�م�وص�ل ال�ی�ھ�ا، وق�ررت 
بریطانیا ان تجلب الھنود الى العراق للعمل فیھا بدال م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ال�ذی�ن 
یرفضون العمل مع االنكلیز محتلي االراضي العراقیة عنوة، وعار ع�ل�ى ك�ل 
عراقي یعمل مع االنكلیز، والھدف من توطین الھنود ھو تحویل الع�راق ال�ى 
مزرعھ قطن لتزوید مصانع النسیج في الھ�ن�د و ب�ری�ط�ان�ی�ا ع�ل�ى غ�رار م�ا 
معمول بھ في مصر، لم یتخل الرأسمال البریطاني عن اطماعھ ف�ي ال�زراع�ھ 

تقدم، نجیب أصفر، الفرنسي الجنسیھ والمقیم ف�ي  1924العراقیھ ،ففي عام 
الموصل، بالمشاركھ مع حمدي الباجھ جي وثاب�ت ع�ب�د ال�ن�ور، ب�ط�ل�ب ال�ى 
الحكومھ العراقیھ لمنحھم أمتیاز إنشاء خ�زان ال�ح�ب�ان�ی�ھ وال�ف�ل�وج�ھ إلرواء 
األراضي، وقد ضمن الثالثھ األعتماد المالي ال�م�ط�ل�وب، وك�ان�ت ك�ل�ف�ة ھ�ذا 

ملیون باون أسترلیني، وتم التوقیع على العق�د،  12المشروع یومھا بقدر ب 
انشاء سد على الفرات و تحویل بحیرة الحبانیھ الى  --نص العقد على ما یلي

خزان للمیاة ومد منفذ ل�ھ ح�ت�ى ھ�ور (أب�و دب�س) وانش�اء س�د آخ�ر ع�ل�ى 
ال�ف  240نھردیالى عند (الطویلھ)، وخصصت للمشروع اراضي مساحت�ھ�ا 

ال��ف دون��م ف��ي دی��ال��ى، وی��ذك��رال��م��ؤرخ ع��ب��د  60دون��م ف��ي ال��ف��رات و 
) ان ال�ث�الث�ھ، ك�م�ا 196ص  1الحسني في كتاب تاریخ الوزارات(ج الرزاق

ظھر من بعد أنھم كانوا سماسرة لشركات بریطانیھ، وزعمت الشرك�ھ، ان�ھ�ا 
عاجزة عن تحقیق المشروع وطالبت بالتعوی�ض م�ن ال�ح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة، 

)  32300فعوضتھا الحكومھ بأراضي اللطیفیھ الخصبة التي تبلغ مساحتھ�ا(
ع�ل�ى حس�اب�ھ�ا لص�ال�ح   الف دونم و بقناة اللطیفیھ التي ش�ق�ت�ھ�ا ال�ح�ك�وم�ھ

الشركة، وملكتھا االرض بالطابو بسعر (روبیتین) للدونم الواحد (ی�ا رخ�ص 
االرض العراقیھ) وأخیرا ب�ی�ع ال�م�ش�روع واالراض�ي ال�ى ال�ت�اج�ر ال�ع�راق�ي 
(عبدالھادي الجلبي) انظر كتاب الم�ؤل�ف نص�ی�ر س�ع�ی�د ال�ك�اظ�م�ي، ال�ح�زب 

م�رك�ز االب�ح�اث وال�دراس�ات  -الشیوعي والمسال�ھ ال�زراع�ی�ھ ف�ي ال�ع�راق 
، تص�ور 102/   101ص�ف�ح�ھ  1986االشتراكیھ في العالم الع�رب�ي، دمش�ق 

عزیزي القارىء كیف یسرق االن�ك�ل�ی�ز ال�ب�الد وت�ن�ھ�ب اراض�ی�ھ وث�راوت�ھ، 
والشعب العراقي المسكین یعاني من شظف العیش  المرض والجھل والجوع 
والعو، ولنعود و نرى كیف تم التوقیع على ھذة ال�م�ع�اھ�دة ال�م�ھ�ی�ن�ھ، رغ�م 

ع�ق�د -  المعارضھ الشعبیھ ال�واس�ع�ھ وال�م�ظ�اھ�رات  واالح�ت�ج�اج�ات ض�دھ�ا
واب) في تلك اللـیلة، ـــــاجتمــاع، دعي الیـــھ المجلس التاسیسي (مجلس الن

من دورھم الى حضور االج�ت�م�اع ت�ح�ت   وأستقدمت السلطھ االعضاء بالقوة
ن�ائ�ب�ا  68النوم ،حضر االجتم�اع   تھدید السالح وأنتزعوھم حتى من أفرشة

من أصل مئھ، والباقي تھرب من الحضور، ومع ھذا فقد أقرت المعاھدة ل�ی�الً 
ل�م�دة خ�م�س�ة وعش�ری�ن ع�ام�اً، ك�م�ا  1924تشرین االول من ع�ام  10في 

اراداالنكلیز، والحقیقھ ان عملیة التوقیع بھذا االس�ل�وب ال�م�رف�وض وط�ن�ی�اً 
كان مدعاة الى الس�خ�ری�ھ وال�ت�ن�دی�د، واس�ت�ی�اء الش�ع�ب ال�ع�راق�ي   وأخالقیاً 
من االنكلیز وعمالئھ، الذین عمدوا الى سیاسھ الترھـیب والترغـیب   الواسع

و(البرطیل) الرشوة وت�وزی�ع االراض�ى م�ج�ان�اً، وال�ت�ح�ای�ل ع�ل�ى الش�ع�وب 
 واستعمار بلدانھم ونھب ثرواتھم والتحكم في مصائرھم. 

   ................... (القوة تغلب الشجعان)
............................................................................... 
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 العراقیة،

رسالة مفتوحة إل�ى رئ�ی�س ال�وزراء 
 اإلسرائیلي، بنیامین نتنیاھو

 
 عزیزي رئیس الوزراء نتنیاھو:

لم تكن المظاھرة األخیرة للفلسطینیین ع�ل�ى 
طول حدود غزة مع إسرائیل ال�ت�ي ت�ح�ول�ت 
إلى العنف مفاجئة لي أو رب�م�ا إل�ى ال�ع�دی�د 
من اإلسرائیلیین والفلسطینیین ك�ذل�ك. ھ�ذه 
المواجھة المأساویة التي أسفرت عن مقت�ل 

فلسطینیاً لم ت�ك�ن األول�ى ول�ن ت�ك�ون  120
األخیرة. لقد خاضت إسرائی�ل ث�الث ح�روب 
ضد حماس وضربات إنتقامیة ال حصر لھ�ا، 

 ومع ذلك لم یتغیر شيء جوھریاً.
الشيء المحزن ھ�و أن ال ش�يء س�ی�ت�غ�ی�ر 
حتّى تقبل إسرائیل حقی�ق�ة أن ح�م�اس ھ�ي 
السلطة الحاكمة في غ�زة وال�ت�ي ی�ج�ب أن 
تتفق مع�ھ�ا ل�وض�ع ح�د ل�ھ�ذا ال�خ�راب ب�ال 
ھوادة. إن س�ی�اس�ت�ك ت�ج�اه غ�زة م�ا زال�ت 
إحتوائیة، ولكن إلى أي حد ؟ حماس حقیق�ة 

نعم ، یمكنك ق�ط�ع رأس  -ال یمكنك تغییرھا 
قادتھا، لكن قادة ج�دد م�ن ن�ف�س ال�ن�وع�ی�ة 
سوف ینھضون بدالً  منھم. قد یكون ھ�ؤالء 
القادة متطرفین أكثر ب�ك�ث�ی�ر ، ومس�ت�ع�دی�ن 
لتقدیم المزید من التضحیات وھ�م ی�ع�ل�م�ون 
أنھ بغض ال�ن�ظ�ر ع�ن م�ق�دار ال�ق�وة ال�ت�ي 
تستخدمھا ، ف�ل�ن ت�ن�ج�ح أب�داً ف�ي إخض�اع 
ملیوني فلسطین�ي إل�ى أج�ل غ�ی�ر مس�م�ى. 
سوف ینھضون مراراً وت�ك�راراً وی�م�وت�ون 
ألّن الموت بالنسبة لھم بش�رف أفض�ل م�ن 
العیش في العبودیة تحت رحم�ة م�ا ی�رون�ھ 
قوة مقیتة فقدت ما تبقى لھا من ال�م�س�اءل�ة 

 األخالقیة.
متى كانت آخر مرة ت�خ�ی�ل�ت ف�ی�ھ�ا ال�ب�ؤس 
المطلق الذي یختبره الفلسطینیون یوما بع�د 
یوم؟ متى كانت آخر مرة حاولت فی�ھ�ا ف�ھ�م 
التصرف النفسي والعاطفي للفلس�ط�ی�ن�ی�ی�ن؟ 

في المائة من الفلسطینیین ھ�م  80أكثر من 
دون سن ال�خ�م�س�ی�ن م�ن ال�م�وال�ی�د ت�ح�ت 
ً م��ن  االح��ت��الل ول��م ی��ع��ایش��وا ی��وم��اً واح��دا

 الحریة.
أجل، خمسون عاماً  من ال�ی�أس وال�ق�ن�وط. 
ً  م��ن ال��ذل وال��خ��ض��وع.  خ��م��س��ون ع��ام��ا
خمسون عاما من ال�خ�وف وع�دم ال�ی�ق�ی�ن. 
ً  م�ن ال�ح�رم�ان، خ�م�س�ون  خمسون ع�ام�ا
عاماً  م�ن ال�ت�ج�ری�د م�ن اإلنس�ان�ی�ة وال�ذّل 
واإلھانة. نعم، خمسون عاما ً من اإلس�ت�ی�اء 

 والكراھیة والبغض.
ع��ن��دم��ا یس��ت��ی��ق��ظ��ون یش��ع��رون ب��اإلح��ب��اط. 
وعندم�ا ی�خ�ل�دون إل�ى ال�ن�وم ی�ب�دأ ال�ی�أس 
یستقّر في نفوسھم. إنھم یعیشون في خوف 
وفزع دون أن ی�ل�وح ل�ھ�م ی�وم أفض�ل ف�ي 
األفق. الحریّة بالنسبة لھم ھي مجرد كلم�ة. 
إن��ھ��م ال ی��رون أن��ف��س��ھ��م ك��م��س��ل��ح��ی��ن أو 

ضحایا ل�ل�ی�وم ال�ذي  -إرھابیین ، بل ضحایا 
ولدوا فیھ. أس�رى ال�زم�ان، أس�رى مص�ی�ر 
مریر، ال یھتمون كثیراً بمن ھ�و ع�ل�ى ح�ق 
أو من ھو على خطأ. إنھم یتوقون إلى حی�اة 

 حیاة بكرامة وعّزة. -طبیعیة 
یا سید رئیس الوزراء، لقد قم�ت وب�م�ھ�ارة 
بغسل أدمغة معظم اإلسرائیل�ی�ی�ن ل�إلع�ت�ق�اد 
بأن كل فلسطیني إرھابي وأن ح�م�اس ھ�ي 
تجسید للشر وھ�دف�ھ�ا ال�وح�ی�د ھ�و ت�دم�ی�ر 
إسرائیل. وأن حماس غیر قاب�ل�ة ل�إل�ص�الح 
أو التغییر، وأنھا ال تفھم سوى ل�غ�ة ال�ق�وة. 
أنت ترید عن قصد أن ت�ب�ق�ي ال�ظ�روف ف�ي 
غزة تغلي على نارٍ  ھادئة لتبریر سیاس�ات�ك 
المتطرفة إلبقاء ح�م�اس ف�ي وض�ع م�ك�بّ�ل 
حرج ویعی�ش ال�ج�م�ھ�ور اإلس�رائ�ی�ل�ي ف�ي 

 خوف.
أنت تتاجر بالخوف ، م�ت�ع�ط�ش ل�ل�س�ل�ط�ة، 
ومن ال�م�ؤس�ف أن م�ع�ظ�م اإلس�رائ�ی�ل�ی�ی�ن 
سقطوا في شركك. أصبحوا متھاونین، غی�ر 
مبالین، وغیر متأثرین بالرعب ال�م�ت�ص�اع�د 
أم��ام أع��ی��ن��ھ��م ، ول��ك��ن ف��ي ح��ی��رة ك��ی��ف 
ً  م�ن  سیشرحون ألطفالھم خ�م�س�ی�ن ع�ام�ا
اإلحتالل والحرمان بدون نھای�ة ف�ي األف�ق. 
إن مقتل ممرضة فلسطینیة تبلغ من ال�ع�م�ر 

عاماً ی�رم�ز إل�ى ال�ج�ان�ب ال�م�ظ�ل�م م�ن  21
الصراع الدائر. وعلى الرغ�م م�ن إرت�دائ�ھ�ا 
سترتھا الطبیة ، إال أن�ھ�ا ل�م ت�ك�ن ل�ق�ن�اص 
إسرائیلي سوى ھدف آخر ل�ل�ق�ت�ل، وقُ�ت�ل�ت 
وھي تحاول إنقاذ حی�اة أح�د ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 

 الذین سقطوا.
ل��ق��د آن األوان ل��ل��ح��س��اب، وح��ان ال��وق��ت 
لم�واج�ھ�ة ال�واق�ع ال�م�ری�ر، واق�ع ح�م�اس 
وملیوني فلسط�ی�ن�ي م�وج�ودون ھ�ن�اك وال 
یذھبون إل�ى أي م�ك�ان. س�ی�اس�ات�ك�م ت�ج�اه 
حماس وقتل الفلسطینیین الذي ال مع�ن�ى ل�ھ 
لم یجلب علیكم سوى اإلدانة ال�دول�ی�ة. أن�ت 
ت�ج��ع��ل إس��رائ��ی�ل دول��ة م�ن��ب��وذة ال ت��ع��رف 

 الرحمة ومدمرة لذاتھا، وغیر أخالقیة.
لقد حان الوقت ألن نكون واقعیی�ن ون�واج�ھ 
الحقیق�ة ، ووق�ت ل�ل�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي مس�ت�ق�ب�ل 
إسرائیل. حان الوقت لتغییر دینامی�ك�ی�ة ھ�ذا 
الصراع. لقد حان الوقت لرسم مسار یم�ك�ن 
أن یض��ع ن��ھ��ای��ة ل��ل��ص��راع اإلس��ت��ھ��الك��ي 
وال��م��ن��ھ��ك ال��ذي ی��ق��وض أم��ن إس��رائ��ی��ل 
ویضعف نس�ی�ج�ھ�ا اإلج�ت�م�اع�ي وأس�اس�ھ�ا 

 األخالقي.
لقد حان الوقت ل�ل�ت�ع�ام�ل م�ع غ�زة ك�ك�ی�ان 

كیان یمكن إلسرائ�ی�ل ،   –فلسطیني منفصل 
بل یجب ع�ل�ی�ھ�ا ، أن ت�ع�ی�ش م�ع�ھ بس�الم 
كجیران جی�دی�ن ، م�ت�ع�اون�ی�ن وم�زدھ�ری�ن 
  ً وی��ت��ق��دم��ون م��ع��اً. ال ، ھ��ذا ل��ی��س ح��ل��م��ا
مستحیالً . ال یوجد فلسطیني واحد في غ�زة 
یعتقد أنھ یمكن تدمیر إسرائ�ی�ل. ك�ل عض�و 
من أعضاء حركة حم�اس ی�ع�رف ج�ی�داً أن 
إسرائیل ھي ھنا لتبقى وأن نوعیة ح�ی�ات�ھ�م 
ورخائھم على المدى الطویل وأمنھم تعت�م�د 

 على إسرائیل.
لقد آن األوان لكي یدرك كل إسرائیلي أیضا ً 
أنھ ما دام الفل�س�ط�ی�ن�ی�ون ی�ع�ی�ش�ون ت�ح�ت 
ال��ح��ص��ار وم��ح��روم��ی��ن م��ن الض��روری��ات 
األساسیة ویعیشون على الھ�ام�ش ف�ي آالم 
وخوف مع احتمال ضئیل ألیام أفضل قادم�ة 

 ، لن تعرف إسرائیل یوماً سالماً حقیقیاً.
لقد حان الوقت للتع�ام�ل م�ع ح�م�اس ل�ی�س 
كمنظمة إرھابیة وإنما كھیئة حاكمة تسیطر 
على ملیوني ف�ل�س�ط�ی�ن�ي. ل�ق�د ق�ل�ت م�راراً 
وت��ك��راراً إن إس��رائ��ی��ل ال ت��ت��ف��اوض م��ع 
اإلرھابیین ، ل�ك�ن�ك ت�ت�ف�اوض م�ع ح�م�اس 
بشكل مباشر وغیر مباشر. أنت ت�ّزود غ�زة 
بالكھرباء والوقود ومواد البناء وال�م�ع�دات 
الطبیة وتسم�ح ل�ل�ق�وى األج�ن�ب�ی�ة ب�ت�زوی�د 
حماس بمجموعة من السلع وال�م�س�اع�دات 

 المالیة.
لقد قب�ل�ت بس�رع�ة ع�رض ح�م�اس ب�وق�ف 
إطالق النار ألنك أردت التركیز على التھدید 
اإلیراني. تذّكر ھذا ، طالما أن الظروف ف�ي 
غزة ال تتحسن ، فھي مسألة وقت فقط حتّى 
یحدث الثوران العنیف التالي. یشكل التھدی�د 
اإلیراني تھدیًدا طوی�ل األم�د ، األم�ر ال�ذي 
یتطلب م�ع�ال�ج�ة ال�وض�ع ال�م�زع�ج ال�ق�اب�ل 

وب�ھ�ذا ت�ق�وم ب�إب�ع�اد   –لالحتراق في غ�زة 
حماس عن إیران بدالً م�ن ت�ق�ری�ب�ھ�م�ا م�ن 

 بعضھما البعض.
لقد ط�ل�ب�ت م�ن ح�م�اس أوالً ال�ت�خ�ل�ي ع�ن 
مخزونھا من األسلحة قبل أن ترفع إسرائیل 
الحصار. رفضت حماس ھذا ال�م�ط�ل�ب ألن�ھ 
یعادل اإلستسالم قبل أن تب�دأ ال�م�ف�اوض�ات. 
والمطلب الصحیح والضروري ھو أنھ یجب 
على حماس أوالً أن تنبذ العنف وأن ت�وق�ف 
جمیع األعمال الع�دائ�ی�ة (ب�إق�ام�ة ھ�دن�ة) ، 
األمر الذي سیتطور لمصلحة راسخة س�ی�ت�ّم 
الحفاظ علیھا طالما أنھا تجني فوائد ف�وری�ة 
ومستمرة ، وتخلق جواً من الھدوء وال�ث�ق�ة 

 .المتبادلة یمكن أن یؤدي إلى السالم
یجب القیام بعملیة مقایضة ، حیث س�ی�ق�اب�ل 
قیام ح�رك�ة ح�م�اس ب�ت�خ�ف�ی�ض أو ت�دم�ی�ر 
األسلحة المزید من ت�خ�ف�ی�ف ال�ح�ص�ار م�ن 
طرف إسرائیل. ی�ح�ت�اج ال�ط�رف�ان ل�إلت�ف�اق 
على عملیة تف�اوض�ی�ة ال�غ�رض م�ن�ھ�ا أوالً 
إقامة وقف دائم إلطالق النار وب�ن�اء ال�ث�ق�ة 
وإحداث رف�ع ت�دری�ج�ي وك�ام�ل ل�ل�ح�ص�ار. 
وسیوفر ذلك ، ع�ل�ى م�دى بض�ع س�ن�وات، 
األساس الذي یمكن علیھ ب�ن�اء ھ�ی�ك�ل دائ�م 
للسالم حیث یمكن من خاللھ تسویة ج�م�ی�ع 

 القضایا األخرى المتنازع علیھا.
ھذا ھو النھج األكث�ر واق�ع�ی�ة ، ألن�ھ ع�ل�ى 
عكس الضفة الغربیة ال تری�د إس�رائ�ی�ل أي 
جزء من غزة وال ترید إنشاء ج�ھ�از أم�ن�ي 
في غ�زة م�ث�ل ذل�ك ال�م�وج�ود ف�ي الض�ف�ة 
الغربیة. في الواقع ، من مصلح�ة إس�رائ�ی�ل 
التعامل مع غزة ككیان منفصل ع�ن الض�ف�ة 
الغربیة. وعلى أي حال ، حماس والس�ل�ط�ة 
الفلسطینیة ال تشتركان في شيء. إن�ھ�م�ا ال 
ً  ال  ً  ت�اّم�ا یتفقان في وجھات النظ�ر إت�ف�اق�ا
أی��دی��ول��وج��ی��اً وال س��ی��اس��ی��اً ، وم��ن خ��الل 
فصلھما بالسعي نحو الس�الم ، ف�إن�ك أیض�اً 
س��ت��س��ھ��ل ال��م��ف��اوض��ات م��ع الس��ل��ط��ة 

 الفلسطینیة.
إنك ، كما ھو الحال مع قادة حماس ، واق�ع 
في شرك روایتك القدیمة والمتعبة ، تل�ق�ون 
باللوم على بعضكم البع�ض بس�ب�ب ال�م�أزق 
الذي أنتم فیھ وترفضون التمس�ك ب�ال�واق�ع. 
بالحقیقة ، ال یمكن محاكمة الماضي حیث ال 
یمكن إلسرائیل وال لحماس تصحیح أخ�ط�اء 
األمس ویجب أن یق�ب�ل�وا ح�ق�ی�ق�ة ب�ع�ض�ھ�م 
البعض ، حیث ال یمكن ألي منھما أن ینھ�ي 

 وجود اآلخر.
تقع على عاتقك أنت ، ی�ا س�ی�د ن�ت�ن�ی�اھ�و ، 
مسؤولیة مقدسة إلنھاء ھذا النزاع ألن�ھ ال 
یجب أن یموت أي إسرائیلي أو ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
في صراع دموي لم ینجح ول�ن ی�ح�ق�ق أي 

 مكسب ملموس أو دائم ألي من الطرفین.
سوف یتذكرك التاریخ إما كرئی�س ال�وزراء 
الذي جعل من إسرائیل دولة قویة ومزدھرة 
في سالم مع جیرانھا الفلسطینیین ، أو ق�وة 
ت��ع��ی��ش ب��واس��ط��ة ال��ب��ن��دق��ی��ة وت��ع��ان��ي م��ن 
اإلنحطاط األخالقي مع مستقبل غامض. أي 

 تركة ستتركھا خلفك، ھذا ما تقرره أنت.
  

رسالة مفتوحة إلى إس�م�اع�ی�ل ھ�ن�ی�ة 
 ویحیى السنوار

 أعزائي السید ھنیة والسید السنوار.
أك��ت��ب إل��ی��ك��م ھ��ذه ال��رس��ال��ة ف��ي أع��ق��اب 
ال��م��واج��ھ��ة األخ��ی��رة ب��ی��ن ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن 
الفلسطینیین والجیش اإلس�رائ�ی�ل�ي وال�ت�ي 

 120أسفرت بشكل م�أس�اوي ع�ن م�ق�ت�ل 
شاباً فلسطینیاً. أنا أصر عل�ى ال�ق�ول ب�أن�ھ 
كان باإلمكان تجنب كل ھذا األذى ال�دم�وي 
لو أنكم خلصتم منذ فترة طویلة إلى أن حّل 
الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني یعتمد على 
إنھاء كل أعمال العن�ف ول�م ی�ع�د ی�ح�ت�م�ل 
مطالب مثل حق العودة ، ھذا م�ع ع�ل�م�ك�م 

 بأن ھذا لن یحدث أبداً.
لقد تغیر الوقت والظروف ل�ك�ن�ك�م م�ازل�ت�م 
عالقین في الماض�ي ، غ�ی�ر راغ�ب�ی�ن ف�ي 
تغییر إستراتیجیتك�م. ل�أل�س�ف ، م�ا زل�ت�م 
ت��ع��ت��ق��دون أن ك��ون��ك��م م��ت��ش��ددی��ن وغ��ی��ر 
متھادیین ھو ما سیعید لكم حقوقكم ، مھما 
ك�ان ذل�ك ل��ربّ�م�ا مض��ل�ال وغ�ی��ر واق�ع�یّ��اً، 
وبغض النظر عن حقیقة أن إستیاء شعبكم 

 بقیادتكم یزداد بشدة .
یجب أن تتحملوا ال�م�س�ؤول�ی�ة ع�ن م�وت 
العدید من األشخاص ألنكم ، بصرف النظر 
عن رد إسرائیل غیر المتناسب وال�م�رع�ب 
، كنتم عل�ى ع�ل�م ب�أن م�ث�ل ھ�ذه ال�دع�وة 
لإلحتجاجات الحدودیة ستؤدي إل�ى م�ق�ت�ل 
العدید من المتظاھرین. إستراتیجیتكم تجاه 
ً  س�وى  إسرائیل مفلسة ول�م ت�ف�ع�ل ش�ی�ئ�ا
إلحاق ضرر شدید للقضیة الفلسطینیة ف�ي 
الوقت الذي یلحق األلم والمعاناة ال�رھ�ی�ب�ة 
على العدید من الشباب والكبار من ال�ع�م�ر 

 دون جدوى.
تجدون الراحة في أوھام تدمیر إسرائی�ل ، 
لكنھا مجرد أوھام لم تقودكم إلى أي مكان. 
أنتم محاصرون من الداخل ومن الخارج ، 
تعیشون على معونات مع بطالة م�دم�رة ، 

 فقر واسع اإلنتشار، یأس وقنوط.
لقد سّخرتم یأس الفلسطین�ی�ی�ن وح�رض�ت�م 
الشباب على ھدم السیاج الذي یفصل غ�زة 
ع��ن إس��رائ��ی��ل ت��ح��ت ل��واء ح��ق ال��ع��ودة. 
وبصرف النظر عما إذا كان للفلسطی�ن�ی�ی�ن 
مثل ھذا الحق أم ال، لم یعد ذلك ذات ص�ل�ة 
في ظ�ل ال�وض�ع ال�راھ�ن. ل�ن تس�م�ح أي 
حكومة إسرائیلیة للفلسط�ی�ن�ی�ی�ن ، ب�غ�ض 
النظر عن میول�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ة ، ب�ال�ع�ودة 
بشكل جماعي ألن ذلك سیؤدي إلى ط�م�س 
الھویة الوطنیة الیھ�ودی�ة ل�ل�دول�ة ، ال�ت�ي 
یرید جمیع اإلسرائیلیین تقری�ب�اً ح�م�ای�ت�ھ�ا 

 مھما كانت التكالیف وتحت أي ظرف.
عالوة على ذلك ، فقد أسيء ت�ف�س�ی�ر ح�ق 

ال�ذی�ن ”  الالجئی�ن ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن“ عودة 
یعیشون في غزة والضفة الغربیة بالك�ام�ل 
على مر السنین. لكن الفلسطینیین اختاروا 
إطالة سرد حق العودة ألنھم أرادوا إب�ق�اء 
قضیة الالجئین على ق�ی�د ال�ح�ی�اة وت�ب�ری�ر 
مطالبتھم بكامل فلسطین التي كان�ت ت�ح�ت 

 اإلنتداب.
كل فلسطیني في غزة یعیش في وطنھ ، ما 
لم تعتبر غزة جزءاً من فل�س�ط�ی�ن. وع�ل�ى 
ھذا النحو ، فإن الفل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن ف�ي غ�زة 
لیسوا الجئین بأي ت�ع�ری�ف. ھ�م ن�ازح�ون 
داخلیًا ، ویكمن حل وضعھم الكئیب بإعادة 
توطینھم و / أو التعویض. ما فعلتموه ھ�و 
أنكم ترسلون شبابكم إلى الموت تحت رایة 
حق العودة الزائفة، وھ�ذا ف�ق�ط ل�ت�س�ج�ی�ل 

 نقاط عالقات عامة.
  ٍ أنتم تسیئون إدارة مواردكم المالیة بشكل
إجرامي. فبدالً من بناء ع�ی�ادات وم�دارس 
ومناطق صناعیة وبنیة تحت�ی�ة ومس�اك�ن، 
وأنتم في أمّس ال�ح�اج�ة ل�ك�ّل ذل�ك، ق�م�ت�م 
بتبدید مائة م�ل�ی�ون دوالر ل�ب�ن�اء األن�ف�اق 
وش��راء وتص��ن��ی��ع األس��ل��ح��ة وت��دری��ب 
المیلیشیات. قولوا لي ، م�ا ال�ذي ی�رض�ي 

 ھذا غیر كبریاءكم األجوف ؟
أجل ، یمكنكم إطالق المئات من الصواریخ 
على إسرائیل وخطف أو قتل عدد كبی�رم�ن 
اإلسرائیلیین، ولكنكم لن تستطیعوا أبدا ً ال 
اآلن وال في أّي وقت ٍ في المستقبل ال�ف�وز 
بأي مواجھة عسكری�ة م�ع إس�رائ�ی�ل، ب�ل 
ستعانون فقط من خسائر بش�ری�ة وم�ادی�ة 
ٍ  ف�ي  رھیبة تعرفونھا جیداً من م�واج�ھ�ات

 الماضي مع القوات االسرائیلیة.
ال یمكنكم المط�ال�ب�ة ب�رف�ع ال�ح�ص�ار وف�ي 
نفس الوقت الدعوة ل�ت�دم�ی�ر إس�رائ�ی�ل. ال 
یمكنكم اللجوء إلى استخدام الق�وة وش�راء 
األسلحة وتتوقعون من إس�رائ�ی�ل تس�ھ�ی�ل 

 الوصول من وإلى غزة.
ال یمكنكم إثارة أحقاد الجمھ�ور م�ن خ�الل 
نشر الدعایة السامة فقط لتغذیة الك�راھ�ی�ة 
ت���ج���اه إس���رائ���ی���ل ، وت���ت���وق���ع���ون م���ن 
اإلسرائیلیین أن یعتقدوا أن�ك�م س�ت�ك�ون�ون 

 على استعداد للتعایش معھم سلمیاً.
ال یمكنكم إنفاق م�الی�ی�ن ال�دوالرات ع�ل�ى 
اإلعداد العسكري بینما ت�ح�رم�ون ش�ع�ب�ك�م 

الطعام ومی�اه   –من الضروریات األساسیة 
ّ  ت�ل�ق�ون   –الشرب والرعایة الصحیة  وث�م

 باللوم على الحصار.
ال یمكنكم أن تّدعوا بأنكم ضحایا م�ن ق�ب�ل 
إسرائیل بین�م�ا ت�م�ّررون ف�ي ال�واق�ع ھ�ذا 
الش�ع�ور ب�الض��ح�ی��ة م�ن ج�ی��ل إل��ى آخ��ر، 
م��خ��ض��ع��ی��ن ش��ع��ب��ك��م ل��ح��ی��اة م��ن اإلھ��ان��ة 

 والیأس.
أنتم فاسدون، ال ألنكم تس�رق�ون ال�م�ال أو 
تعقدون صفقات مشبوھة أو تعیشون حیاة 
م��ت��رف��ة ع��ل��ى حس��اب ال��ف��ق��راء. ال، أن��ت��م 
ف��اس��دون س��ی��اس��ی��اً وأی��دی��ول��وج��ی��اً ألن��ك��م 
تواصلون تعزیز س�ی�اس�ات وأی�دی�ول�وج�ی�ة 
تحّرض على الم�ق�اوم�ة ال�ع�ن�ی�ف�ة، ب�ی�ن�م�ا 
تقدمون وعوداً ك�اذب�ة ب�أن ی�وم ال�خ�الص 

ص�غ�اراً   –قریب. ومع ذلك ، یدفع األبریاء 
 الثمن. –وكباراً 

الساعة ال تدق لصالحكم. لقد تخلت ع�ن�ك�م 
الدول ال�ع�رب�ی�ة إل�ى ح�د ك�ب�ی�ر. م�ا زل�ت�م 
تُصنفون على أنكم منظمة إرھابیة من قبل 
ال��ق��وى ال��غ��رب��ی��ة. أن��ت��م ت��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى 
مس��اع��دة ض��ئ��ی��ل��ة م��ن إی��ران ل��م��ح��ارب��ة 
إسرائیل من الجنوب ، فقط لكي تُست�غ�لّ�ون 
ل��خ��دم��ة مص��ال��ح ط��ھ��ران ال��خ��اص��ة ف��ي 

 مواجھتھا مع إسرائیل.
أنتم م�ح�اص�رون م�ن ق�ب�ل دول�ة ع�رب�ی�ة 
شقیقة، ھي مصر، بسبب استمرار تطرفكم 
العنیف والتعصب الدیني. أنتم م�دع�وم�ون 
من قبل الرئیس التركي أردوغان ، لكنھ ال 
یستخدم سوى محنة الفلسطینیین في غ�زة 
لخدمة أجندتھ الشری�رة ك�زع�ی�م ال�ق�ض�ای�ا 

 اإلسالمیة.
لقد ذكرتم ف�ي ع�دد م�ن ال�م�ن�اس�ب�ات ف�ي 
الماضي أن�ك�م ت�رغ�ب�ون ف�ي إق�ام�ة دول�ة 
فلسطینیة بحدود ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى خ�ط وق�ف 

. لماذا ال ت�ج�ع�ل�ون 1967إطالق النار عام 
 ھذه السیاسة الرسمیة لحماس؟

یجب أن تقبلوا حقی�ق�ة إس�رائ�ی�ل ألن�ھ ل�ن 
یأتي أبداً  الیوم الذي سی�ك�ون ف�ی�ھ ل�دی�ك�م 
القدرة على شن حرب والف�وز ف�ی�ھ�ا. ل�ق�د 
بقیت إس�رائ�ی�ل ، وال ت�زال ، أق�وى ق�وة 
إقلی�م�ی�ة وأي ت�ھ�دی�د وج�ودي ج�دي م�ن 
جانب أي بلد سیكون بمثابة ان�ت�ح�ار ل�ذل�ك 

 البلد.
ما یجب علیكم فعلھ اآلن ھو اتخ�اذ ج�م�ی�ع 
التدابیر الالزمة لتغییر دینامیكی�ة الص�راع 
والقیام بذلك ت�دری�ج�یً�ا ول�ك�ن بش�ك�ل دائ�م 
إلثبات للمجتمع الدولي بأسره أنكم تن�وون 
إنھاء النزاع مع إسرائیل بطریق�ة مش�رف�ة 

 من خالل اتخاذ اإلجراءات التالیة:
العمل الجاّد إلزالة وصمة تعریفكم بمنظمة 

، وخاصة من قبل القوى الغربیة ،  إرھابیة
من خالل ال�ت�خ�ل�ي ع�ن ال�ع�ن�ف وال�ت�ع�ھ�د 
بالعمل نحو حل الدولتین ، وال�ذي م�ا زال 

 الغرب یدعمھ بقوة.
ال�ت�ي  أوقفوا روایتكم السامة ضد إسرائ�ی�ل

یستفید منھا بشكل ٍ مباشر أحزاب إسرائیل 
الیمینیة السیاسیة ، مما یسمح لھم بتقدی�م 
حجة مقنعة مفادھا أنھ بغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
ع�رض�ك��م ف��ي ب��ع�ض األح��ی�ان ل�دع��م ح��ل 
الدولتین إالّ أنكم ما زلتم ملتزمین ب�ت�دم�ی�ر 

 إسرائیل.
أوالً ل�ت�ع�زی�ز  اإلنخراط في عملیة مصالحة

الثقة التي یُفتقر إلیھا بش�ك�ل ك�ب�ی�ر وت�رك 
مجال حل�ول الح�ق�ة ل�ل�ق�ض�ای�ا ال�رئ�ی�س�ی�ة 
المتنازع علیھا، بما ف�ي ذل�ك ال�م�س�ت�ق�ب�ل 
ال���ن���ھ���ائ���ي ل���ل���ق���دس وال���ت���ص���رف ف���ي 

 المستوطنات والحدود النھائیة.
وض���ع ح���د ل���ع���ج���ز إع���ادة ص���ی���اغ���ة 

الذي یضلل الجمھور فقط وی�ع�زز  الماضي
إف��ت��راض��ات خ��اط��ئ��ة وی��ث��ی��ر آم��االً زائ��ف��ة 
ویشّجع األعمال العدائیة بدالً من الحد م�ن 

 التوتر والشك وعدم الثقة.
لتوفی�ر  إنھاء بناء األنفاق وشراء األسلحة

األموال لتنفیذ عشرات المشاریع ال�ع�ام�ة، 
األمر الذي سیظھر لإلسرائیلیی�ن ج�دی�ت�ك�م 
للتوصل إلى اتف�اق س�الم ع�ادل ومس�ت�دام 

 یتوق إلیھ شعبكم منذ عقود.
ال�ذي  عرض مستقبل أفضل للجیل ال�ج�دی�د

یحلم بالحریة وفرص النمو والعیش ح�ی�اة 
 أفضل وأكثر إنتاجیة من آبائھم بكل فخر.

وفي الختام ، یا سید ھنیة والسید السن�وار 
، لقد ارتكبتم أنتم والزعماء اإلسرائیل�ی�ون 
المتعاقبون ال�ع�دی�د م�ن األخ�ط�اء ال�ق�ات�ل�ة 
بتفویتكم الفرص المتكررة إلن�ھ�اء ال�ن�زاع 
وقبول الواقع الذي ال مفر منھ، وھو ب�أن�ھ 
محكوم أو م�ق�ض�ّي ع�ل�ی�ك�م أن ت�ت�ع�ایش�وا 

 سلمیّا ً بشكل أو بآخر.
لماذا إذن ال نختار السالم والوئام اآلن بدالً 
من سیاسات التدمیر الذاتي التي ل�م ت�ف�ع�ل 
شیئاً سوى إعاقة القضیة الفلسطینیة على 
مدى جیلین؟ لن یكون ھ�ن�اك أي اح�ت�م�ال 
ألیام أفضل إال إذا أدرك�ت�م أن�ھ ف�ي ال�وق�ت 
ال��ذي ت��ق��دم ف��ی��ھ األوھ��ام ب��ع��ض ال��راح��ة 
المؤقت�ة ، ف�إن الش�ع�ب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ق�د 
استنفد ك�ّل ق�واه ول�م ی�ع�د ی�ری�د ال�ع�ی�ش 

 والموت من خالل التمسك بأحالم ٍ واھیة.

،ازراء اا ر إ  ر 
  م  وإ  و اار 
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 أحــس روحي غریـبـة ھنا من یـوم إلتركتوني 
 تانیـــت سنیــــن ودھـــر حتى ترجعــولـــــــي 
 ثاري العمر كلھ إنكضـھ وإنتم ھجــرتـونـــــي 
 لمیــت جــروح القـلب ونشفـــت دمــوعـــــي 
 وبثـوب الحزن غنیــت یا لرحــتوا سمعـونـي 
 بغــداد ذكروني إبوكت وكلمة إكتبـونـــــــــي

* * * * * 
 مریت وكت العصر        متعـني یــم حـمـــود 
 خدرلي جاي وبجھ      وسولف سوالف سود 
 كال انتھ من یاسلف     كتلھ ابفرات الجـــود 
 دورتھ بالخارطة لن الوطن مفقـــــــــــــــود 

* * * * * 
 ومریت للمدرسة اتامل الطــــــــــــــــــالب
 شو شفت طالب بجھ وحط بین ادیھ كتــاب
 بیھ خارطة للوطن وعیونھ كلھ عــــــتـاب
 كتلھ ابني كافي البجي بالصف تره ممنوع 
 یابویھ بعدك طفل وتبجي ب....... مفجوع
 كال انھ بالخارطھ الكیت الوطـــــن مبیوع

* * * * * 
 متواعد ویھ الفـــــرح          والوعد صارلھ سنین
 ال مر علي بحلم                 وال شفتھ شوف عین
 ناشدت وین الفــرح؟           كالولــي متأسفـــــین
 ممنوع ھسھ الفرح ...        عـن كــــل العراقـیـین

* * * * * 
 حمودي أبني كـبر                  بصف األول صـار 
 شنطوه أول درس ؟               أنطوه دور ودار 
 ردني وسألني الطفل              شتعني بابا الـــدار؟

 كتلة الدار یعني الوطن           والدور یعني الجــار 
 َكالّي غرفتنا بابا وطن ؟         َكتلھ أي بابا

 غرفتنا وطن ...وطن             بس وطن باألیجــار 
* * * * * 

 فقد وطن أخضر اللون یدعى وادي الرافدین
 یرتدي ملیون نخلھ وأھوار بحجم معاناتھ

 عمـــــــره آالف السنین
 یتجول في أزقتھ الموت

 كان مالذاً للخائفین وأصبح خوفا لآلمنین
 تزین أرصفتھ دماء األطفال األبریاء 

 الذاھبین إلى المدارس 
 لیتعلموا كیف تكتب كلمھ وطن

 فعلى من یعثر علیھ أن یصلي من اجلھ
 ویضمد جراحھ اللھم احفظھ وأھلھ الطیبین (امین)

* * * * * 

 ندعي سوه و احنھ بھــل الشـــدة ...
 ربي كل باب حــزن مفتـــوح رده 

 و كل تدفق دم یا ربي ســــــــــده .... 
 و كافي یاموت سیفك كاعد اتحده 
 مو صبرنا بصبر ایوب و جـــــده ...

 وصبرنھ سنین تـَــره وصــل حــــــــده 
 مـد یا فــرح شــــــــوي فـراشـــك مده 
 .شو امكطع خیوطك وجم عكدة وعكده 
 آخ شكد جثث بعد تحملین یا ســــــــده 
 و شكد یا فرات شوكك لدجلــــــــــــــھ 
 حزني جبیر و ما واصل حــزن كــــده 

 واذا في یوم الدمع نكر خده ....
 واذا في یوم البحر نكر مده 
 واذا في یوم الشتا نكر برده
 والصیف صار الثلج عنده...

 ما انسى العــــــــــــراق وال انسى شمتـــھ 
 یكلولي بس الموت ھذا العـــــــــراق عنده 
 اموت بحضن العراق تره ماكو وطن بعده 

 ال وهللا ماكو وطن بعـــده
 ال وهللا ماكو وطن بعـــده

* * * * * 

 عموري ابني طلع مــارد الھ یومــــــــــــین
 سالت كل البشر عموري ابنـــي ویـــــــــــن
 كلمن یجاوب شكل زین الجـــواب وشـــــین
 واحد یكول معتقـــل یطلع بعد سنتـــــــــــین
 واحد حجالي عمر اعرف طریقھ منــــــــین
 وداني للمشرحھ وكالي دور على ابنك ھین

 حســــــــین 100عمر ولكیت  100ولكیت 
 ولكیت كل الوطـــــــــن یلطم على الخــدین
 مادام نبجي ســــــــوى منھو الكتل االثنین
 مادام نبجي ســــــــوى منھو الكتل االثنین

* * * * * 

 احلى شي اببغـــــداد لمن یصیر غـــــروب
 فوق الجســـر تمشي انتھ والمحبـــــــــوب

 ودجلھ تحظنك حضن وتحس العمر مافـــــات
 وشكد حلوه لمت ھلك ویاھم تتعشى بالكریعات

 ولو تجي وتفتر بعد وتدخل على المنصور
 طیبة وحنان وعشق واحلى طیور 

 والعید عدنھ حلو هللا یاعیدي
 یللھ...خلي نقارن سوه !!         

 وایدك تضل بیدي .!.!

اا إ ر      ا رة وا س  ةا 

  2018اواسط  مایس 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 سعدي جبار مكلف/سیدني      

ش��اع��رة   الش�اع��رة ل��م��ی��ع��ة ع�ب��اس ع��م��ارة
الج�م�ال ال�رق�ة واالن�وث�ة والش�ع�ر الش�ع�ب�ي 
العامي ال�ع�راق�ي ، أم�رأة مس�ك�ن�ھ�ا الش�ع�ر 
وترعرع في اعماقھا وھجاً متقداً لم ت�ن�ط�ف�ئ 
ج��دوت��ھ ، ھ��رب��ت م��ن ارض الش��ع��ر ك��ي 
تستنش�ق ال�ح�ری�ة ب�ع�د ان ت�ف�ش�ت االوب�ئ�ة 
واالمراض السی�اس�ی�ة ف�ك�ت�ب�ت قص�ائ�د ح�ب 
ممزوجة بالوجع والحنیی�ن ودج�ل�ة وال�ك�رخ 
والم�اء ال�ج�اري وال�ل�ب�اس االب�ی�ض وق�ب�ل�ة 

،كتبت للناس ال�ط�ی�ب�ی�ن ان�ھ�ا أم�رأة   الشمال
مندائیة بغدادیة میسانیة ولدت في بغ�داد ع�ام 

في منطقة الشواكة ب�ج�ان�ب ال�ك�رخ ،  1929
نشأت وترعرعت في بغداد تسكن منذ سنوات 
في والیة كالف�ورن�ی�ا ف�ي ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
االمریكیة ، ال أحد یتذكر تلك االنسانة الرقیقة 
الشاعرة العمالقة ب�ن�ت دج�ل�ة وال�ع�راق ت�ل�ك 

وال�ھ�م�ت�ھ ف�ي  المرأة التي عشق�ھ�ا الس�ی�اب 
كتابة العدید من القصائد وك�ان�ت م�ن اخ�ل�ص 
ص��دی��ق��ات��ھ ح��ی��ن ب��دأت ع��الق��ت��ھ��م��ا ف��ي دار 
المعلمین العالی�ة ال�ت�ي ت�خ�رج�ت م�ن�ھ�ا ع�ام 

ویذكر االستاذ عبد البطاط ان الس�ی�اب  1950
قال فیھا قصائد كثیرة ودعاھا ل�زی�ارة ق�ری�ت�ھ 
جیكور، لمیعة عباس عمارة شاعرة ع�راق�ی�ة 
بأمتیاز فھي تنح�در م�ن س�الل�ة ات�خ�ذت م�ن 
ال�م��اء وھ��و اص��ل ال��ح�ی��اة م�ك��ان�اً ل�ع��ب�ادت��ھ��ا 
وحیاتھا، وقومھا من تلك االق�وام ال�م�وج�ودة 
بالعراق قبل ان یكون العراق ع�راق�اً ،ورب�م�ا 
منذ بدء الخلیقة ، وألن�ھ�ا ج�ن�وب�ی�ة م�ن�دائ�ی�ة 
اصیلة فھي مترعة في الحنان الت�ي تس�ت�م�ده 
من طیبة اھل الجن�وب وزالل م�ی�اه االھ�وار، 
ھي شاعرة حلقت في فض�اء ط�وی�ل ك�ط�ی�ور 
الماء في بلدتھا االولى میسان ،ت�ع�ود اص�ول 
الشاعرة لمی�ع�ة ع�ب�اس ع�م�ارة ال�ى ج�ن�وب 
ال��ع��راق ح��ی��ث انش��أ الس��وم��ری��ون حض��ارة 
معروفة لكنھا فتحت عینیھا ف�ي ب�غ�داد ح�ت�ى 
صارت التبغدد جزءاً من ح�ی�ات�ھ�ا تص�ف�ھ ف�ي 
قصائدھا وتدافع عنھ بقوة وتذكره في شعرھا 
العامي او الحر فكان انتمائھا الى بغداد كب�ی�راً 
قویاً ، بعد ان اغترب والدھا ال�ف�ن�ان الص�ائ�غ 
المشھور بعیداً عن العراق وحین سع�ت ال�ی�ھ 
كانت النھایة فعاد انتمائھا ال�ى ال�ع�راق اك�ب�ر 
واكثر فصار ھو االب واالبن والحبیب، نظمت 
الشعر وھي صغی�رة وف�ي ال�ل�ھ�ج�ة ال�ع�ام�ی�ة 
الشعبیة وتفت�ح�ت م�وھ�ب�ت�ھ�ا الش�ع�ری�ة ع�ام 

حیث كتبت اول قصیدة نشرت لھ�ا ف�ي  1944
مجلة السمیر عملت مدرسة الى اللغة العربیة 
اصدرت عدة دواوین منھا الزاوی�ة ال�خ�ال�ی�ة، 
وعراقیة، لو أنبأني الع�راف ،ال�ب�ع�د االخ�ی�ر، 
یشاء القدر ان ینتزع ھذه الش�اع�رة ال�رق�ی�ق�ة 
من العراق كنخلة اجت�ث�ت م�ن ارض�ھ�ا وھ�ي 
اللصیقة بھا حد الولھ والعشق االب�دي ك�ت�ب�ت 

الشعر العامي الش�ع�ب�ي مس�ت�خ�دم�ة م�ف�ردات 
عراقیة صرفة تحمل عنوان ال�ع�راق ال�ع�ظ�ی�م 
وبغداد بال�ذات ، ت�ق�ول الش�اع�رة ان الش�ع�ر 
الحر الفصیح وسیلة للتوسع وال�ت�واص�ل م�ع 
الشعر والعالم العربي ولكن اجد ف�ي ل�ھ�ج�ت�ي 
العراقیة الجنوبیة ما یقربني من اھلي وناسي 
وشعبي اني اشعر بعراقیتي تماماً عندما اقول 
الشعر العامي قالت الشاع�رة ل�م�ی�ع�ة ع�ب�اس 
عمارة قصائد وابوذی�ات ف�ي الش�ع�رالش�ع�ب�ي 

 -منھا : 
 یول اشلون الك رگبھ ولك طول
 ولك ھیبھ التسریني ولك طول

 اگل اللیل المسامر ولك طول
 مثل لیل القطب چلچل علیة

 -وقالت : 
 القصیدة اصعب امن معسر والده

 او عند الشاعر ابعزة اوالده
 بلعبھ اتحصلت رینو والده

 وانا المرسیدس انعزت علیھ
 -وفي الزھیري ابدعت وأجادت :

 یسألني وین الصبر گتلھ یصاحب ذھب
 او ظل الحزن صاحبي عن كل صاحب ذھب

 من الف صاحب دغش تحضي ابصاحب ذھب
 خلیھ ابگلبك تراھو كل عوض مایلھ
 او لو مال ححملك یعدل بالوفھ مایلھ
 الفكر مثل الزرع حلوا الحچي مایلھ

 وقالل اھل الثقافة المثل صاحب ذھب 
 -اما اھازیجھا الى المندائیة تقول : 

 أمبارك دھفة دیمانھ
 مبارك دھفة دیمانھ

 وماري یبارك المندي
 ویحفظ ھذي الدیانھ

 مبارك دفة دیمانھ
وعندما ضرب الجسر المعل�ق وكس�ر وك�ان�ت 

 -مولعة بھ انشدت تقول : 
 ضلعي احسھ المنكسر موش الجسر

 یاجسر المعلگ او یا احلى جسر
 یحزام دجلة یاللي حدر الماي ویوچ العصر

یمصافحة صوبین ما مل الرصافة الك�رخ م�ن 
 وكت الزغر

 یاجسر المعلگ یا احلى جسر

 -وقالت قصائد طویلة نسبیاً وكما یلي : 
 عمرك ابد یا ابد متباھي بسیلھ

 وعمري شكثر
 چم شھر چم یوم چم لیلھ

 موجھ على صدرك نبض نسمھ اتشیلھ
 بلیاك یاضیعتي والعمر یا ویلھ

 التغریب كلھ تعب
 دیر البلھ محدر

 وخلي اللیالي تمر
 نكتھ وسھر واشعار

 تشرب عیوني الگمر بس الخدود اتغار
 من یسكفون السمج واتاللي بیك النار

 گلك حلو
 خابط وصافي وسخي

 مھیوب تتباھى
 حگھ یتباھا الھا كثر محبوب

 من منبعك للمصب فیت علیك اگلوب
 یاما رویت الغزل یاما غسلت اذنوب 

 ومن قصیدة لھا بعنوان  

 یبقى الھوى بغداد :
 عشر المالیین واللي عوض

 فارگتھم بالرغم فرض علّي انفرض
 وما صاحبي بعدھم غیر التعب المرض

 والدمعتین التنام ابشعري تالي اللیل
 اگول خلصت ثاري الخلص بس الحیل

 ادري جبیرة االرض بس مالي بیھا غرض
 اتنام النحبھم ترى

 یاقلق بسك عاد
 بعید فّي النخل والغربوك ابعاد

 والھل حدود الوفھ
 یاگلب ما ینراد

 دنیاك كلھا سحر بیھا بسماھا طیر
 گطع اخیوط الشرك وتعلم من الغیر

 لیش المحبة وقف اال على اھل بغداد
 باریس حلوة اشكثر ماگول

 بس بغداد اتظل دمعة بعیوني
 من احچي ...

 وتظل ضحكتي من احچي
 وتظل طعم الزاد

 وبغداد مشیة بطر
 وي النھر المخوف اسدوده

 نومة سطح والتحبة اموسد ك ایده
 ریحة اتراب الدرب مرشوش عصریة

 سفرت احباب اعلھ شاطي ودنیھ گمریة
 وبغداد عمري انگضھ والبعد ما ینراد

 وعمري الیجي یسوه لو ویاك الّي میعاد
واخیرا نالت الشاعرة لمی�ع�ة ع�ب�اس ع�م�ارة 
ش��ھ��ادة ال��دك��ت��وراء م��ن اح��دى ال��ج��ام��ع��ات 
االلمانیة في موضوع عن طع�ام ال�م�ن�دائ�ی�ی�ن 
وھي في عمر التسعین تقری�ب�اً ع�م�راً ط�وی�الً 

 لبرحیة العراق والشعر العامي العراقي .

 یا گمر
 

 ثریا الخمیسي
 
 یاگمر مجنونك آنھ

 أدري غلطانھ ھویت
 اللیل وحشة بال گمر

 وانت مبعد ال تبرر
 كل شي منك ماجنیت
 خلص حبك ما اریده

 طحت من عیني انتھیت
 وانت تدري

 من تعایرني بمصالح
 نفسي حرة 

 ما دنت یوم وخذیت
 ال تچذبني وأعرفك

 منھو انت .... 
 وك شنھو جابك لیش اجیت

 اھنا على صدري چنت
 وسفة غشاش وخنت
 مو على ایدي ربیت

 كافي كل چذبك كشفتة
 عھد واحد ما وفیت

 یاگمر مجنونك اعرف
 تھت بدروبك عمیت
 قصت الحب انتھت

 حرة اني ...
 حبست دمعي وما بچیت
 الباقي عندك ما یھزني

 اني ھم مثلك نسیت
 بسمة الشفة اختفت

 جمرة اشواگي انطفت
 شنھي ردك ما تگلي
 بعد ما رحت وجفیت

 یا گمر سولف اسمعك
 شمس بعدي وما طفیت

 الشوگ ردك
 ال چذب ...

 چذاب انت بالھجر انت البدیت
 ساكت تذكر كالمك

 چتلي اموت وما افارك
 انت اول من سلیت

 یاگمر شمس بمكاني
 نجمي عالي وما ھویت

 جزه اشراع العمر بینھ 
 وعلى امتون الحزن حدر

 شمع وچ ابتوالي اللیل
 والگمرة ضواھھ ایموت

ك����ل س����اع����ة ال����ھ م����وت����ھ 
 خنجر  ابطعن

 ال ھو العدل ونشیلھ وسام النھ
 وال ھو المات

ونكبر ضوه النجمة لون الشمس 
 ما تحمر

 بقھ ابشكلین
 بقھ بین العدل والموت
 لو گتلھ شخت یغتاض

 یافشلة سوالفنھ
 لون گتلھ طفل ینسر

 بقھ ابرسمین
 واحتارت طوایفنھ

 بقت مثل الضوه ابعمرین 
ع���م���ر ب���ی���ن الض���وه وال���ل���ی���ل 

 والبستان والحایف
 اجاه ابخوف

 وعمر بین التعب والخوف
 تقره ابخوف

 تمشي ابخوف
 تحچي ابخوف

 حتى الطفل یبچي ابخوف
ظل الخوف بگلوب ال�ب�ش�ر م�ث�ل 

 العمر یكبر
 ظلت تایھھ الوادم
 ظلت حایره الوادم

 بقت بین العطش والحر
 بقت مثل الیبدي الماي

 لو شاف السراب ابر
 تغط ابنوم

 تفتح عینھھ ابظلمة تدور طیف
 تدور عالنذر عمره محد للسیف

 الف یاحیف
 صاروا لعبة بید الناس

 صاروا غربة بین الناس
 وچانوا عد اھلھم ضیف

 مشوا وي الفجر من طر
 مشوا وي نجمة الغبشة

 التبوگ النده المتبخر
 شالوا والجروح امتاع
 شالوا والحراثي انواع

 ویدورون ...
 ماشافوا كتر اخضر

 ماشافور زرع بالكاع
 شیملكون ...

 چا شلھم ابھا لدنیھ
 اذا حتى الگبر ینباع

 والسلطان الھ فوگ السمھ منبر
 بقوا عد الصحاري اضیوف

 تاھوا بالدیار اضیوف
 والغربة ابمنازلھم غدت تكثر

 تاھوا بالبلد بالریف
 تاھوا نسمة وبحر صیف

 العامل بالمعامل ضیف
 الراعي وي الغنم ھم ضیف

خو ندري بالح�دی�ث�ات ل�و ك�ب�رن 
 یصیرن ضیف

م��و ف��الح م��ن ت��ث��م��ر بس��ات��ی��ن��ھ 
 یصبح ضیف

 کلھھ اضیوف
 كلھھ اتروح ...كلھھ اطیوف
دگ   چ��ا ھ��ذا ال��ظ��ل��م م��و ض��ی��ف

 یشراع
جا گلي الشم�س ت�غ�رگ ب�غ�ی�م�ة 

 صیف
 یشراع السنین اشلون

 یتساوه العدل والشر
 یشراع السنیین اشلون

 واطفال السلف بالخوف تتخدر
 غریب اینام بدیاري ابجفن منسر

 غریب اشلون اسمّي عم
 ولك یشراع

 چا كلي عمامي اتھید
 تسمع غریب وعلي یتأمر  من

 غریب وتاه كل عمره
 بقھ بین الدول یفتر

 غریب ومبحر ابشالل
 ذبھ الزود بدیاري

 اجھ وضیفتھ كومھ اسنین
 اجھ وسمیتھ خطاري

 طعمتھ كبر جسمھ
 ولك یشراع

 شو لمن كبر جر للغدر خنجر
 ولك یشراع

 طلعت انھ الغریب 
 وھو راعي الدار

 جعل من عتبة المسجد  
 الي منحر

 عذبني شردني
 شرد كل عمامي ویاي

 بس ما وصل للمعبر
یش��راع ال��ع��م��ر ھ��اك ال��ح��زن 

 صوغھ
 لّون صاغھ الفقیرا 

 بلحن من نایھ
 ولون یلتم مطر دنیھ

ما یروي عطش محتام لو منع�وا 
 علیھ مایھ

 واخبرك عن شواطینھ
 ابد ما امحلت مره

 یموت العطش بالشاطي
 یموت ابفكرتھ ورایھ

 ولو ینغگ اغراب البین
 ولو حطواالعین الذیب

 كحلھ وعین فختایھ
 اخبرك عن مزارعنھ
 لون شلعوا مرز منھا
 تخضر بیھھ الف دایھ

 وما دام الظلم یشراع بوالیھ
 ما دام الظلم ما دام اكو طیبین

 والھھ بكل كتر رایھ
 لو یبقھ الظلم چا دام للقیصر

 ولك یشراع چا گلي
 الظلم شو ما نفع ھتلر

 ولك یشراع چا گلي
 الظلم شو ما نفع ھتلر

  اع ا 
 

  سیدني/ استرالیاجلیل الھاللي                     

 هللا بالخیر اشلونكم اغاتي 
فائق الشیخ علي اھم م�ك�ت�س�ب�ات ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة  -

العراقیة الحدیثة الحالة التحشیشیة الوحیدة الت�ي أف�رزھ�ا 
 الحراك السیاسي العراقي بعد سقوط النظام السابق. 

لم یترك الشیخ علي أثراً بعد خطابھ الشھیر للعرگچ�ی�ة اال 
في نف�وس ال�ح�ش�اش�ی�ن ح�ت�ى ال�ع�رگ�چ�ی�ة ل�م یس�ت�م�ع�وا 
لصراخات منقذھم من التوبة اإلیم�ان�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة (ح�ج�ي 
فوفي) والتھوا بشرب ال�ع�رگ ول�م یص�وت�وا ل�ھ�م ألن�ھ�م 
باختصار لم یقتنعوا ان یتحول حفید مرجع كما یقول وابن 
مدینة دینیة عریقة من نائب یداف�ع ع�ن ك�ل الش�ع�ب ال�ى 
نائب یعصر ما تجمع بچ�ع�وب ن�ظ�ارات�ھ االس�ت�ك�ان�ی�ة م�ن 
دموع على العركچیة ویحولھ لبرنامج انتخابي في برلمان 

 .اكلت علیھ الصنادیگ وشربت
لكن رغم میول�ھ ب�رل�م�ان�ی�اً ال�ى ث�ق�اف�ة (س�وگ ال�ھ�رج  -

والطاگ طیگ) الذي یطرب المزاج الشعبي ع�ل�ی�ھ�ا ب�ق�ي 
النائب فائق الشیخ علي أیقونة التحشیش العراقي الج�دی�د 
والمتنفس األوحد لمواقع التواصل االجت�م�اع�ي ال�ع�راق�ی�ة 
منذ نجاح اول وصف تحشیشي أطلقھ في االعالم العراق�ي 
ضد شیخ حمی�د ال�م�ھ�اج�ر (ح�م�ودي چ�ك�ل�ی�ت�ھ) و(چ�ع�ب 
قندرتي) الى ( ان�ع�ل اب�و ح�م�ودي) (ط�ب�ك م�رض) ال�ى 
(احترگن الصنادیق انعل ابو الصنادیگ) الھاشت�اگ ال�ذي 
یتصدر مواقع التحشیش بنس�ب�ة ع�ال�ی�ة ج�داً ب�ع�د ح�ادث�ة 
احتراق المركز الرئیسي للمفوضیة العلیا ال�م�س�ت�ق�ل�ة ف�ي 
الرصافة بحادث ال یعلم تفاصیلھ اال هللا وال�راس�خ�ون ف�ي 

  !.العلم وفائق الشیخ علي...
 
  : فائق الشیخ علي النسخة العراقیة من توفیق عكاشة -

= التحشیش السیاسي في االعالم كان االعالمي وال�ن�ائ�ب 
المصري توفیق عكاشة الذي یلقب ب(ع�ك�ش) اح�د اب�رز 
أركانھ في الش�ق�ی�ق�ة مص�ر وإع�الم�ھ�ا ف�رغ�م ط�رده م�ن 
مجلس النواب وعودت�ھ ال�ى ال�غ�ی�ط وغ�ل�ق ق�ن�ات�ھ الزال 
توفیق نجم مواقع التواصل بتحشیشاتھ المنفردة (اض�رب 
نفسي بالجزمة) (وهللا ال�ع�ظ�ی�م ان�ت�و ب�ھ�ای�م)، ال�ت�رج�م�ة 
المصریة لقفشات فائق ال�ع�راق�ی�ة (ال�م�ط�ي درج�ات) (م�ا 
یوصل قندرتي) اضافة آلى ان عكش نائب خس�ر م�ق�ع�ده، 

 . فوكش أیضاً نكت بھ العرگچیة وخسروه مقعده
النقطة المشتركة الخطیرة بینھ�م ھ�ي ت�وق�ع�ات�ھ�م ال�ت�ي  -

تتحقق بعد مدة من إعالنھا، توقع عكش س�ق�وط االخ�وان 
 . وحدوث ثورة مغایرة

وتوقع فكش غزو المخدرات للع�راق وح�دث م�ا ت�وق�ع .. 
توقع عكش المصري عدم سقوط النظام السوري، وتوق�ع 
فكش العراقي جفاف األنھار ال�ع�راق�ی�ة وث�ورة ال�م�ج�اري 
بتوالیت�ات ال�ب�رل�م�ان ال�ع�راق�ي وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�ت�وق�ع�ات 
لشخصیات برلمانیة اعالمیة كومیدیة نفست ال�ك�ث�ی�ر ع�ن 
ھموم الشعوب العربیة بعد كوارث ونكبات الربیع الع�رب�ي 
والكآبة التي اكتسح�ت الش�ارع ال�ع�رب�ي بس�ب�ب س�ل�س�ل�ة 
النكسات التي حدثت لذلك اعتاد المزاج ال�ع�رب�ي ب�ع�د ك�ل 
نكسة ان یعالج مشاكلھ النفسیة بالتحش�ی�ش وال�ك�وم�ی�دی�ا 

  .العكشیة الفكشیة
 
  .:= انعل ابو الصنادیگ 
ھذه الشتیمة أطلقھا فوكش (مختصر فائق الشیخ عل�ي)  -

على صنادی�ق االن�ت�خ�اب�ات ف�ي ص�راع�ھ ال�م�س�ت�دی�م م�ع 
مفوض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات ال�ع�راق�ی�ة وھ�و ی�ن�ت�ق�د اس�ل�وب�ھ�ا 
وطری�ق�ت�ھ�ا ف�ي ال�ع�د وال�ف�رز وإدارة م�ل�ف االن�ت�خ�اب�ات 
واالنظمة التي تعتمدھا وتصب بمصلحة ال�ك�ت�ل ال�ح�اك�م�ة 
(ھاشتاگ انعل ابو الصنادیگ) ھو اصدق وان�ب�ل رد م�ن 
الشعب العراقي على ھذه الص�ن�ادی�ق ال�ت�ي دم�رت اح�الم 
شعب كامل بالعی�ش ب�ھ�دوء ف�ي دول�ة ك�ری�م�ة ت�ع�ز ب�ھ�ا 
االنسان واھلھ وتشعل بھا ال�ف�اس�دی�ن وش�ی�ب ال�خ�ل�ف�ھ�م، 
الصنادیگ كما نعل�ت ش�ی�ب اب�و ال�ع�راق�ی�ی�ن ی�ج�ب ع�ل�ى 
العراقیین ان یلعنوا شیب ابو الخلفھا ویحولوا ت�ح�ش�ی�ش�ة 
فوكش الى شعار وطني مقدس كما صرخ عب�ود ال�ك�رخ�ي 
ملك الشعر الشعبي الناقد حین قال قب�ل عش�رات الس�ن�ی�ن 
تحشیشتھ التاریخیة (وهللا ل�ك�س�ر ال�م�ج�رش�ة وأن�ع�ل اب�و 

 راعیھا). 
انعل ابو صنادیگ االنتخابات لبو راعی�ھ�ا، ل�ع�ب�ة ح�رق  •

الصنادیق ھي االولى في تاریخ االنتخابات العراق�ی�ة ول�ن 
تكون االخیرة اذا ت�اب�ع�ت م�ل�ف�ات ال�ف�س�اد ف�ي ال�وزارات 
الحكومیة كلھا تم حرقھا بحوادث لم یل�ق ال�ق�ب�ض ل�ل�ی�وم 

 .على فاعلھا
وبق�ي ال�ف�اع�ل م�ج�ھ�والً ول�ك�ن ال�غ�ری�ب ان اغ�ل�ب ھ�ذه 
الحوادث كانت تقع ف�ي وزارات ی�دی�رھ�ا وزراء ت�اب�ع�ون 
الحزاب اسالمیة حاكمة، لذلك اذا ع�رف�ن�ا ال�م�ت�ض�رر م�ن 
االنتخابات سنعرف من حرق الصنادیق ال یمكن ان یحرق 
الصنادیق حین تقرر العمل بالعد والفرز فائز، یقولون ان 
البعرة تدل على البع�ی�ر وال�ح�ری�ق ی�دل ع�ل�ى ال�ح�ارق .. 

من انعل ابو الصنادی�گ ...  والصنادیق تدل على البطریق 
  ... یابو الجاب الصنادیگ

..................................... 
= مع االعتذار للصدیق ف�ائ�ق الش�ی�خ ع�ل�ي ألن�ي اس�ت�ع�رت 

 تحشیشتھ وحولتھا لمقالة لصحفیة العراقیة. 

 احمد الیاسري

احترگن الصنادیگ 
 انعل ابو الصنادیگ
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 أیّتھا المرأة .من بخدیدا في رأسن أو كالح أو سنحاریب
 ال فرق في آشور والقصبة وأكد الفرق .بین التنّوِر والموقدِ 

.ي المطبخ أوفي المدرسة كنت .في كّل مكان .وكنت تنامین 
 بھدوءٍ 

,یرسُم القیثارةَ   وتضحكین ملَء الفم ,وتمّسیَن كّراسةَ طفلك
البابلیّة أو باب نركال .أو أسَد بابل .وتكتبیَن نوتةً .ویترنّم 
أبنُِك في الصفِّ األّوِل المتوّسط .یحمُل العلَم في ساحاِت 

 العلِم لیرتّل .موطني
الجماُل في ُرباك ,أعرُف أنّك اآلَن تدبّریَن أمَر 
البیت .وتوقدیَن القلَب في كلِّ مكان .أعرُف أنَّ الدمعةَ ما 

 زالْت مثل بصیِص النار
من فوق رابیٍة بعیدٍة في لیٍل شتاء معتم .تنھمُر بخجٍل 

.تصفُن  وحریق ال یشعر بھ سواك .أیّتھا المرأة الخدیدیّة 
 اآلَن في سقِف الخیمة

.................... 
مضوا أھلي بضجیٍج .مضوا كما یمضي الضوُء .تركوا كلَّ 
شيء على حالھ .كأنّھم سوف یعودوَن بعَد حین .أنا وحدي 
مررُت دون ضجیج .حملُت عشَر كلماٍت. أحتاُجھا كي أقدَر 

 أن أناَم وأشرب
وأستمرَّ في الحیاة .لم آخذ كما یفعُل الرومانسيُّ التراب .وال 
أشتقُت إلى ھواء .ولم أكْن أحتاُج إلى نار .فقط عشُر كلماٍت 

.وما سوَف أقدُرأن أصَف بھا   ھي بیتي ونوري
الظالم .وأرّمَم بھا بیتي والتراَب والھواء والنار .وأرشَّ 

 الماَء خلَف السواد
....................... 

أحیاًء كنّا .في عسِل الفردوس بخدیدا .قوامنا كأنّھ أوراُق 
 الشجر ذات الكنیسة والصّف .بالحبِّ ووردِة الكبریاء

نمرُّ ونوشُم أصابَعنا ,بسخونِة خبِز الرقاق .وبقدِح المسِح 
في عیِد الفصح .نغمسھُ بطقٍس طفوليٍّ لذیذ .والعصافیر 

 ولحن القلب
............................. 

تخجُل الشمُس بثوِب العصر .من وجِھ بخدیدا في ضوِء 
 القمر

ورُد بیبون ونحُل الحبِّ ینوُح شعراً ,كتاُب حكمٍة حروفھ 
,یھبطُ مّرات من   تنطُق .كأنّھا قطراُت مطٍر من عیوِن الثلج

غیِم اآللھِة حیَن تدمُع .وأصابع محاٍر حین یحزن یبكي 
ویموت .ما أجمل النوم في لیل بخدیدا .واللیل رائحة 
الفردوس وقیثارة الخلد وذھب التاریخ .ونافذتي المفتوحة 
ببراءة تصعد إلى حوِض الفضاء .یتبعھا بیتي بعینیِن من 

.أن أرجَع  أخاُف یا بخدیدا ورٍد أحمر .تدقُّ النواقیس للناسِ 
.وألقاِك ذبِت من  بجمري وطعناِت جسدي الغریب عنك زمنا

الحزِن على غربتِنا عنك .والغیُم یحتفُل بأساطیِرك وأرضك 
.لطائٍر ما غادَر عشَّھُ  الساخنة الشھیّة .سأقوُل یا بخدیدا

تحت سقیفِة عنِب البیت .البالد التي أنت لسِت فیھا .ال 
تسّمى بالدا ,وحیَن أسیُر وكأنّي ملٌك تحفُّ 
حولھالصولجانات .وأتلّمُس بلھفٍة رعشةَ الماء 

َ الطین .وفتنةَ الصوت في رنِّة الناقوس ,تحتسي  ودھشة
 ساقي الطریق فتثمُل األرض

................... 
محاطة بحزاٍم غریٍب وساحٍر من الضوء .لھا سبعة قلوبس 

 أو أكثر
مطرھا ورٌد أبیض .یجري خلفھ النحُل .تنمو في طولِھا 

 الباتوالء
وتصفُّف شعَر اللیل .بظلِّ نوٍر یشعُّ من ترونس 

.تنتظُر المصلّین فجراً .وكاَن طینُھا جسَد ضوء.وكاَن  كنیسة
,تمألُ   تحت ترتبِھا فصٌح للحبِّ .وصمتھا نافورات صالة

 فضاءاتِھا الفسیحة التراتیل
............... 

 الوقُت لم یكْن متأّخرا كثیراً .لكنَّ النھاَر على غیِر عادتھ.
أحّسھ أنّھ یلملُم أوراقَھ بھدوء.والساتر القریب من مرمى 

أشجاٍر وصمٍت من بیتي األنیق .كان   النظر .وعلى بعدِ 
الموُت یتظاھُر بجمالِھ األسود .كنّا ننظُر إلى النھاِر في ریبٍة 
كأنّما كاَن موضوعاً في تابوت .وخطّ الضوِء أسفل األفق 
مبلٌّل بدمٍع یھمُّ أْن یطیر .زھوُر الحدیقِة تبعُث مارشاً 

 سریالیّا
وتحتشُد بعطٍر غریب .مثل مقبرٍة أثناَء وداع جسد .غباٌر 
أعمى كریھ نصف عار .یجلُس في مرجوحِة فناِء البیت 
. یحمُل  الحمراء. مركبةٌ حمراء تمرُّ یجري وراءھا جنديٌّ
كیَس خبز.وبتثاقُل یحمُل البندقیّةَ متھّدلةً على كتفِھ 
األیمن .نجري بمركبتِنا البیضاَء باإلتجاِه المعاكس 
للساتر ,وتجري بإتجاٍه معاكٍس لمركبتنا الشمُس .وھي 
تسقطُ الضوَء بعجالٍة أینما كان .وتختفي بخدیدا كأنّما 

 یوسُف ُدفَع إلى البئر
...................... 

ما جدوى أن القي حجري في النھِر .وأنت مطعونةً في 
القلِب یا بخدیدا .ونحُن نتنقُل من منفى إلى منفى .مھاجروَن 
في داخلنا مھاجرون في خطانا في الكتابِة .مھاجروَن في 
یاقوِت نوافذ الكنائِس واألدیرة .مھاجروَن في الشمِس 
والمطِر والوطن .مھاجرون من مقھى إلى مقھى ,نرعى 
عزلتنا بالشاي والدخاِن والصلواِت .من بیٍت إلى خیمٍة إلى 

,منُذ   باحِة كنیسة .من صفٍّ إلى صفٍّ والجرُس في دھشةٍ 
 یرّن .في أور والمعلم وآشور والرافدین  زمٍن ال یعرف لم

مھاجروَن في الدرِس والجرِس والقرطاِس .مھاجروَن نوقُد 
 .وفي النھاِر نزدحُم في الكنائسِ   الشمَع لیالً في ألكاس

لنوقَع الحضوَر في قلِب الوطن والربِّ .بالقرباِن والبحِث 
عن ھویٍّة .مھاجروَن نسیُر ببطِء إلیِك یا حیاة .وكنّا نخبزك 

 .في شكِل قلٍب وصلیٍب وصالٍة ربانیّة  في الفجِر باكراً 
 مطحونة بحبِّ رقاٍق ساخن .وحلیب عشب ویواقیت جسد.

 ما جدوى ھذه الغیوم تعبرك .وتجاعید أصابعنا بعیدة

 عن أرِضك المحراب یا بخدیدا
................. 

في أّول أحد أسود .من أیّام الغیاب الدامي ,بعد أن أمسكني 
 .ورماني خارَج قوس قزح الخلیقِة بخدیدا  الظالُم من یاقتي

وكنُت أستلقي على عشٍب أخضر .وكان سقُف الخیمِة 
بنصفھ المغلق یحّدُق بي .امرأةٌ تفتُح باَب الخیمة, ترتدي 
البیاَض واألرض .تخجُل من كلماِت البحر .یغزُل النسمةَ .في 
صحِن خزٍف فارغ .من وجبِة غذاء .طفر السمُك منھا عائداً 
إلى البحِر.وخبز طحین صفر .وقد تمّرَد أیضا فالتمَّ حبّات .َ 
إلى األرِض في شكِل سنبلٍة .وحروف تشبھ امرأة تسقیني 
الحلیب .والغیَم األزرق والعنَب البريَّ الشره اللذیذ .من ھذا 
المكان الذي یسقیني القرنفل بالیأس .ویطّوق عنقي بألمِّ 
المحار. والغیاباِت المتكّررة تنتظرني .أنحُت الطریَق إلى 

 مدینِة قوس قزح الخلیقة
...................... 

 وقت كنُت أعوُد إلى البیِت في بخدیدا .كنُت أنظُر إلى السماء
 وأقطُف نجمةٌ بحناِن قّدیس. یسھُر في مھِد طفٍل ولَد توا

من أٍب یحاوُل ثانیةً أن ال یبكي .وأم تنظُر إلیھ في قشعریرِة 
ً كأنّھا كوثٌر مبلّلة بندى  مالئكٍة .ومن النوافِذ أرى حمامة
الحدیقِة,أقبّلھا وأضُعھا في حضِن یدي .والھواء الذي 
یحیطُ بي .في حضِن یده كمنجة تعزُف لي لحناً أحمر,وقتما 
كنُت أعوُد إلى البیِت والطریُق یقُف أمامي .باألبیض 
واالسود. أتذّكُر أرسطو وبلداناً تغفو وتحضُن أوالَدھا, 
وبیوتاً تھزأُ بالسواِد وجمال صامت وبرق مستعجل .ولحن 
عازٍف لوردِة الماِء في أرِض كلمات تنتظُر الفجر,لفكرة 
تصغي مثل خیِط عنكبوت ,وحین أنظُر من نافذةٍ غریبة ,ال 
تشبھُ نوافَذ بیتي .تطلقني في اللیِل بأعلى صوتش 
الحبِّ ,وحیَن أسمُع بكاَء طفٍل نازح في المخیِّم القریب من 
ناقوِس كنیسة مار یوسف في عنكاوة. أقوُل لماذا ال یضحك 
النازحون ؟وھم یرمقوَن الفجَر بمالبس النھار .ونوافذ كلّما 

 نظروا منھا سرقْت عیونَھم
............... ............ 

من وجِعھ بیتي .نبْت في سقفِھ قلب .یا بیتي ال أقدر أن أتّألم 
 إلى حدِّ البكاء,أدري یا بیتي .نبتْت في جانبي حائطك العیون

تبكي وترصُد الخراب .عن ماذا أتحّدث ؟عن ھجرٍة لم أكن 
أتوقّعھا ,عن حادٍث ال دخَل لي في حدوثِِھ ,عن أرٍض تھتزُّ 

 على عشِب الحائط  قرَب الباب .عن أصابع طفل التصقتْ 
بحثْت عن جسدي الذي كاَن أمس .وجدتھ في قماٍط قرب 

 متحِف المدینة .یتقطُّر عطَر ألم

 و  ءا  

 شعر: زھیر بھنام بردى    
 بخدیدا -العراق، نینوى  

ب��ال��م��ب��دع��ی��ن  ت��غ��ص الس��اح��ة األدب��ی��ة ال��روس��ی��ة 

والباحثین عن مفاھیم وأشكال أدب�ی�ة ج�دی�دة، وال 

یمضي یوم إالّ وتصدر فیھ روایات وبحوث ج�دی�دة 

مھرجان�ات ال�ك�ت�اب ف�ي  وتعقد ندوات أدبیة وتقام 

مختلف المدن الروسیة. وقد عرضت في مھ�رج�ان 

الكتاب الذي أقیم في الس�اح�ة ال�ح�م�راء م�ن�ذ أی�ام 

اآلف الكتب الجدیدة الصادرة ف�ي م�خ�ت�ل�ف أن�ح�اء 

روس��ی��ا اإلت��ح��ادی��ة ب��ی��ن��ھ��ا م��ئ��ات ال��روای��ات 

والمجموع�ات ال�ق�ص�ص�ی�ة والش�ع�ری�ة ل�م�ؤل�ف�ی�ن 

معروفین وغیر معروفین من قبل، وتمنح الجوائ�ز 

 لھم.

 

 ایجور سید*

الشاعر وال�رح�ال�ة وال�ك�ات�ب  ویبرز بین الباحثین  

مشاریع أدبیة تظھ�ر ع�الق�ة  ایجور سید في طرح 

اإلبداع بالبیئة والمكان أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا تس�م�ی�ة " 

جمالیات ال�م�ك�ان "ال�ت�ي ت�ظ�ھ�ر ع�الق�ة اإلنس�ان 

بالبیئة المحیطة بھ من ط�ب�ی�ع�ة وم�دن وإب�داع�ات 

تكنولوجیة. وھذه المشاریع " الجیوشاعریة"ھ�ي 

بالضد من المشاریع" الجیوسیاسیة" التي ت�خ�م�د 

الروح اإلنسان�ی�ة  ف�ي عص�رن�ا ل�ك�ون�ھ�ا ت�خ�ض�ع 

ل��ل��م��ط��ام��ع ال��م��ادی��ة. ھ��ذه ال��م��ش��اری��ع " ال��ج��ی��و 

شاعریة" ذات صفة إب�داع�ی�ة  ت�ع�ی�د ال�م�رء ال�ى 

موقف اإلنسان البدائي من ال�ب�ی�ئ�ة ال�م�ح�ی�ط�ة ب�ھ 

وإغناءه روحیا بجمالیات االماكن التي یقطن فیھا. 

فھو یتأم�ل ج�م�ال ال�ط�ب�ی�ع�ة م�ن زھ�ور وغ�اب�ات 

وأنھار وجبال ویجد متع�ة ف�ي ذل�ك . وف�ی�م�ا ب�ع�د 

ح��اول اإلنس��ان أن ی��ج��س��د مش��اع��ره إزاءھ��ا ف��ي 

الصور والمنحوتات وغیرھا من أصناف الفن�ون ، 

 وكذلك في األشعار واألعمال النثریة.

وحاول ایجور سید في مش�روع�ھ األدب�ي ال�ج�دی�د 

مجموعة من الش�ع�راء  1992عندما شكل في عام 

بإسم "شبھ الجزیرة "، أو " نادي القرم بموسكو 

"، ض��م�ت ع��ددا م��ن ش�ع��راء ال�ق��رم وم�وس��ك��و، 

ووضع ھدف للمجموعة ھو ربط الشع�ر ب�ال�م�ك�ان 

 والبیئة المحیطة باإلنسان. وسار أعضاء ھذا 

 

 فرسان الفرشاة الیجور سید

ال��ن��ادي ف��ي ھ��ذا ال��درب ع��ل��ى خ��ط��ى الش��اع��ر 

االسكتلندي الفرنسي األصل كینیث وایت رائد ھ�ذه 

الحركة األدبیة الذي جذب إھتمام األوساط االدب�ی�ة 

الروسیة بعد زوال اإلتحاد الس�وف�ی�ت�ي. وإس�ت�خ�دم 

س��ی��د ف��ي ذل��ك ب��اإلض��اف��ة ال��ى م��ق��االت��ھ الص��ور 

الفوتوغرافیة الشخصیة لألماكن ال�ت�ي زارھ�ا ف�ي 

وتراه یرفق كل ص�ورة  تجوالھ في روسیا والعالم 

فوتوغرافیة بنص شعري یستوحى من أنطب�اع�ات�ھ 

ع��ن ال��م��ك��ان. وی��ورد ال��م��ؤل��ف ق��ول ال��ك��ات��ب 

م.جاسباروف:" لقد إنتھى عصر رج�ال الس�ی�اس�ة 

وت��ح��ل "ش��اع��ری��ة ال��م��ك��ان" م��ح��ل "س��ی��اس��ة 

المكان" (الجیوشاعریة بدال من الجی�وس�ی�اس�ی�ة). 

وكان أول میدان لھا ھو القرم الذي یمثل ال�راب�ط�ة 

وھ�ذا ش�ئ  -بین البر والبحر ، وال�غ�رب والش�رق

ف�ي  طبیعي تماما..". وبرأیھ إن االحداث األخ�ی�رة 

الع�ال�م تش�ی�ر ال�ى ت�ح�ول  ال�ب�ح�ث م�ن ال�خ�ط�اب 

التاریخي الى الخطاب الجغرافي او الطوبوغراف�ي. 

ویطلق علیھ مصطلح  " اإلن�ع�ط�اف ال�م�ك�ان�ي"(

space turn " ومفھ�وم "ج�م�ال�ی�ات ال�م�ك�ان .(

 یتطور في إطار ھذا اإلتجاه بالذات. 

وینطلق الكاتب ای�ج�ور س�ی�د م�ن ع�الق�ة اإلنس�ان 

بالمكان في تحلیل واقع المجت�م�ع�ات ف�ي م�خ�ت�ل�ف 

بلدان العالم التي زارھا من ال�ی�م�ن ال�ى م�دغش�ق�ر 

وال��م��غ��رب ومص��ر وال��ق��ط��ب الش��م��ال��ي وج��ب��ال 

تاناناریف واالورال والقرم. ویصل ال�ى إس�ت�ن�ت�اج 

فلسف�ي ھ�و أن االن�ظ�م�ة الش�م�ول�ی�ة ذات ال�ن�م�ط 

"األسیوي" الموجودة في مختلف البلدان قد دب�ت 

وتھ�دد ال�ب�ش�ری�ة دوم�ا ب�ن�ش�وب  فیھا الشیخوخة 

حروب شاملة جدیدة. وھذا یعني ن�ھ�ای�ة ال�ت�اری�خ. 

والب��د م��ن وض��ع ح��د ل��ل��م��ج��اب��ھ��ة ال��خ��ط��رة ب��ی��ن 

الحضارات العال�م�ی�ة، وی�ت�م ذل�ك ب�إج�راء دراس�ة 

معمقة للطبیعة البشری�ة. ول�ك�ن واق�ع ال�ح�ال ی�دل 

عل�ى ع�دم ال�ك�ف�ای�ة ف�ي م�ع�رف�ة ھ�ذه ال�ط�ب�ی�ع�ة، 

وغموض سبل درء الكارثة الشاملة المتم�ث�ل�ة ف�ي 

قیام حرب عالمیة او حرب أھلیة ، كما ھ�و ال�ح�ال 

 في بعض بلدان الشرق األوسط الیوم.

ب�ح�ث  إن علم االنث�روب�ول�وج�ی�ا ع�اج�ز اآلن ع�ن 

تركیب ودوافع  الممارسات ال�ب�ش�ری�ة ، وم�ث�ال�ھ�ا 

اإلرھاب، والبد من ط�رح ال�ت�وص�ی�ات بش�أن درء 

ھذا الخطر. وبرأیھ إن المسألة ال تكمن في دراس�ة 

الدوافع النفعیة (ال�ب�راج�م�ات�ی�ة)، ب�ل ف�ي ال�ب�ح�ث 

االنثروبولوجي البحت المرتبط بالسلوك اإلنسان�ي. 

ما زالت ضیقة. والب�د  بید إن إمكانیات ھذا البحث 

من بناء البحث على أس�س ج�دی�دة. ف�ع�ل�ى س�ب�ی�ل 

المثال اإلنطالق من إعتبار ان البشریة تسیر ن�ح�و 

 التقدم حتما ، والقوة المحركة لھذا التقدم ھي

 

 صورة فوتوغرافیة الیجور سید في مدغشقر

الثنائ�ي ب�ال ھ�وادة ول�ك�ن ال�م�ث�م�ر ب�ی�ن  الصراع 

والطوائف والنخب  واالج�ی�ال  فئتین: من الطبقات 

واالجناس وھ�ل�م�ج�را. ول�ك�ن�ن�ا ال ن�ع�رف م�ا ھ�ي 

التي تشكل خط الجبھة الدائم  الذي یحشد  الدوافع 

التقدم  الحضاري المنشود. وھ�ن�ا الب�د م�ن ت�ذك�ر 

اإلنسان البدائي الذي یعتقد بعض ال�دارس�ی�ن ب�أن�ھ 

حقق تقدما حضاریا كبی�را، وال س�ی�م�ا ف�ي م�ج�ال 

الفن التشكی�ل�ي. وت�م ال�ت�أك�د اآلن م�ن أن ج�م�ی�ع 

الرسوم المحفورة في الصخور ھي من صنع ی�ده. 

فقد كان ھذا االنسان في صراع دائم مع ال�ط�ب�ی�ع�ة 

القاسیة والحیوانات المفترسة مما جعلھ یتفنن ف�ي 

وس�ائ��ل ح��م�ای��ة ن��ف��س�ھ واب�ت��ك�ار أش�ك��ال األدوات 

لممارسة الصید ومن ثم الزراعة والصناعة ودف�ع 

 حركة التقدم الى األمام.

یتحدث الكاتب في مق�االت�ھ ب�ی�ن ح�ی�ن وآخ�ر ع�ن 

"طوباویة الثقاف�ة"، ل�ك�ن "ج�م�ال�ی�ات ال�م�ك�ان" 

تتعامل بالدرجة األولى مع أماك�ن م�ح�ددة ق�ائ�م�ة، 

فھي مفھوم ضیق لكنھ ال یق�ل ع�ن  أما الطوباویة 

ذلك أھمیة بالنسبة لھذه الجمالیات. وی�رى ال�ن�اق�د 

الكسندر لیوسي إن الطوباوی�ة ال ت�وج�د م�ن دون 

ضد الطوباویة ، كما ال توجد " ال�ج�ی�وش�اع�ری�ة" 

بدون " الجیوسیاسیة". ف�ال�ط�وب�اوی�ة ھ�ي ش�ك�ل 

لطرح المسألة، أما الضد منھا فھو طرح ال�ن�م�اذج 

الفاشلة في تطبیقھا.وسید یفض�ل ت�ج�س�ی�د ال�ق�درة 

تحت شعار " لنكن واقعیی�ن، ون�ط�ال�ب  الطوباویة 

بالمستحیل أیضا". ویرفض الكاتب الع�ن�ف ب�ك�اف�ة 

أشكالھ في تحقیق ھذا الھدف في السیاسة. ویعتقد 

إن " جمالیات المكان" تتعامل مع ن�م�اذج ال�ب�ی�ئ�ة 

الجغرافیة واألساطیر م�ن ح�ی�ث م�وض�ع اإلنس�ان 

الوسطي في المكان م�ن ال�ن�اح�ی�ة الس�ی�ك�ول�وج�ی�ة  

 والجمالیة ولیس الموضع الجغرافي.

وذك��ر س��ی��د م��رة إن ع��الق��ة اإلنس��ان ب��ال��م��ك��ان 

وبالوسط الج�غ�راف�ي ذات س�م�ة "ط�اب�و"، وھ�ي 

الوع�ي  ف�ي إدراك رد ال�ف�ع�ل   تدفع بنفور وتشل 

في ھذه المواضیع. وی�ب�دو ال�م�وض�وع وك�أن�ھ ق�د 

أصابھ السحر ویدفع الباحث بعیدا لدى التوغل ف�ي 

 ھذا الموضوع.

وتحتل الصور الفوتوغرافیة مكانة بارزة في ك�ت�ب 

ایجور سید. فنراه یكتب في كتابھ الص�ادر م�ؤخ�را 

ان��ط��ب��اع��ات ع��ن   –ب��ع��ن��وان "ج��م��ال��ی��ات ال��م��ك��ان 

ال�ب�ع�ث�ات" ت�ح�ت ص�ورة ع�م�ارة ی�ع�ق�وب�ی�ان ف��ي 

ال��ق��اھ��رة ال��ت��ي زارھ��ا ب��ع��د أن ق��رأ روای��ة ع��الء 

األسواني المترجم�ة ال�ى ال�روس�ی�ة : ث�م�ة ل�ع�ب�ة 

بعنوان "الحج األدبي". ح�ی�ن�م�ا ط�ال�ع�ت  لألطفال 

روایة األسواني حلمت أن أرى ھذه العمارة ح�ی�ث 

تشابكت مصائر العدید من الناس الب�س�ط�اء، غ�ی�ر 

ولكل واحد م�ن�ھ�م  ل�ع�ب�ت�ھ ف�ي …  المصریین جدا

 -قصر التیھ ھذا . ویلعب جمیع األب�ط�ال أدوارھ�م 

بإستثناء النذل الرئی�س�ي، رج�ل الس�ی�اس�ة ال�ث�ري 

الواسع النفوذ (فھو مخلص دوما لذاتھ ال�دن�ی�ئ�ة)، 

وال��زوج��ی��ن ال��ح��ل��وی��ن : زی��ر ال��ن��س��اء ال��ع��ج��وز 

ألح��د  وال��ح��س��ن��اء ات��ي ك��ان��ت س��اب��ق��ا خ��ط��ی��ب��ة 

المتطرفین  وجاریة لدى صاحب محل خ�ی�اط�ة. إن 

العمارة قد أثارت خیب أملي ، لكن خیبة األمل ھ�ي 

الھدف السري والرئیسي ألي حج (ولی�ك�ن ص�ع�ب 

 المنال).

وكتب تحت صورة بوابة ف�ي م�راك�ش ی�ق�ول: إن 

الى اللحام البدائي ، كیفما إت�ف�ق،  النظرة الخاطفة 

لزخارف البوابة في أحد أزقة مراكش الھ�ادئ�ة ق�د 

جعلتني ال أبعد بصري عنھا بدھشة! إن ال�م�غ�ارب�ة 

وباالخص أبناء مراكش قد ذاع صیتھم ف�ي ص�ن�ع 

أفض��ل ال��زخ��ارف ل��م��ب��ان��ی��ھ��م، وع��م��وم��ا ألم��اك��ن 

سكناھم. ولس�ب�ب م�ا ك�ن�ت أش�ك ب�ذل�ك ق�ب�ل ھ�ذه 

 اللحظة. 

واشار في تعلیقھ ع�ل�ى ص�ورة أخ�رى ف�ي أث�ن�اء 

جولتھ في مدغشق�ر : ت�ق�ط�ن ق�ب�ی�ل�ة ان�ت�ان�دروي 

(تعیش في اإلقلیم الشوك) وسط من�ط�ق�ة ت�غ�م�رھ�ا 

أك�ث�ر م�ن أی�ة م�ن�ط�ق�ة أخ�رى ف�ي  األشواك فعال 

العالم. فقد كانت ھذه المنطقة الواق�ع�ة ف�ي ج�ن�وب 

مدغشقر قاحلة خالل مالیین السنین ون�م�ت ف�ی�ھ�ا 

ھذه النباتات الشوكیة الغریبة. وق�ب�ل م�ائ�ت�ي ع�ام 

كانت تحصد فیھا نباتات التین الش�وك�ي والص�ب�ار 

األمریكي.. وأعتقد ان قبیلة انت�ان�دروي ق�د ب�ق�ی�ت 

 19القبیلة الوحیدة الساك�ن�ة ھ�ن�اك م�ن م�ج�م�وع 

 قبیلة في جزیرة مدغشقر.

وكتب تحت صورة أخرى: لم تسنح الف�رص�ة ل�دى 

خ��ب��راء ال��ذرة ل��ج��ل��ب ال��ن��ق��ود ال��ن��ووي ال��ى 

المحطة ال�ك�ھ�رذری�ة ف�ي ال�ق�رم، ب�ع�د ان  مفاعل 

عارضت ذل�ك ج�م�ع�ی�ة "ال�ب�ی�ئ�ة والس�الم" ال�ت�ي 

طالبت بتحویل المحطة الى استخدام ال�وق�ود غ�ی�ر 

 1989ال��ن��ووي. ف��وق��ع ج��ورب��اتش��وف ف��ي ع��ام 

مرسوما بذلك بعد مضي عام من نضالن�ا. ل�ك�ن ل�م 

ی��ت��م ت��ح��وی��ل ال��م��ح��ط��ة ال��ى اس��ت��خ��دام ال��وق��ود 

فتم تقطیع ھیكلھا الضخ�م ال�م�ص�ن�وع م�ن  العادي 

التیتان  تدریجیا وبیع الى مجھولین. وتركت بق�ای�ا  

المحطة البائسة  في براري ق�زان�ت�ی�ب. أم�ا ص�دى 

ذكراھا فیتردد في الصف�ی�ر ف�ي ال�ھ�ی�ك�ل ال�م�ك�ع�ب 

 الخالي من البشر لدى ھبوب الریاح. 

 

وھكذا یقرن الكاتب مقاالتھ ح�ول ع�الق�ة اإلنس�ان 

بالمكان بالصور الفوتوغرافیة التي یلتقطھ�ا خ�الل 

 جوالتھ الكثیر في روسیا وخارجھا.

*ایجور أولیجوفیتش سیدورینكو، ولد في ك�ان�ون 

في مدینة جونك�وي ف�ي ال�ق�رم،  1963الثاني عام 

شاعر روسي وكاتب ومترجم وص�ح�ف�ي ورّح�ال�ة، 

 ومنظم المشاریع الثقافیة العالمیة.

 ار  .. ا  ت ان
 
 

 موسكو  /عبدهللا حبھ 



             Wednesday                           
Issue No. 651-  13 Jun  18 / Year 13  AL    – IRAQIA   

منذ وجد اإلنسان في الطبی�ع�ة أخ�ذ ی�ح�اك�ي ال�ط�ب�ی�ع�ة ب�أدوات�ھ     
الحسیة عبر تصوراتھ الذھنیة في تكوین عالمھ المادي منطلقا م�ن 
المبدأ النفعي في الحیاة ، ومن ثم أخذت مح�اك�ات االنس�ان ل�ل�واق�ع 
تتسع الى الحالة الشعوریة لالنسان بتحویل األشیاء ال�واق�ع�ی�ة ال�ى 
أشیاء تمتلك داللة وتمتاز باإلثارة ، بل وزاد االنسان في م�ح�اك�ات�ھ 
للواقع لیضفي الیھ جوانب أخرى جمالیة وفكری�ة ب�م�ا تُ�م�ِل ع�ل�ی�ھ 
إنطباعاتھ من مقارنھ بین الواقع وذھن االنسان , وش�ع�وره ات�ج�اه 
األشیاء ، لیعبر عن ذاتھ للواقع الذي یعیشھ، وب�ذل�ك أخ�ذ االنس�ان 
یشكل ویجسد مشاعره عن طریق الواقع برؤیة فنیة، ویعد ال�واق�ع 
المصدر األساس لتشكیل رؤیة االنسان الفنیة ع�ب�ر م�ح�اك�ات�ھ ل�ھ، 
والرؤیة الفنیة بوصفھا صورة ذھن�ی�ة تس�ت�م�د ق�وت�ھ�ا م�ن ال�ع�ال�م 
المحیط وتشكل انعكاس ع�ن�ھ أي ع�ال�م ال�واق�ع ال�خ�ارج�ي وال�ذي 
یسمیھ (افالطون) (العالم الحسي) ورأى (افالطون) العالم ال�ح�س�ي 
لیس ھو المصدر الرئیس للحقائق ال�م�وث�وق�ة , وانَّ ال�ح�ق�ی�ق�ة ق�د 

یص�ل   حصل علیھا االنسان ُمسبقا في عالم الُمثل العلیا , وع�ن�دم�ا
الى حقیقة ما فانھ یتذكرھا فقط ألنَّھا منس�وخ�ة ف�ي دم�اغ االنس�ان 
في الفطرة . وإن أي شيء في ال�واق�ع ی�ق�اب�ل�ھ م�ث�ی�ل�ھ األن�ق�ى ف�ي 
السماء (أألصل), وما الموجودات اال شبیھةُ لھا ، بذلك حسب رأي 
(افالطون) "إذا اردنا الكالم بدقة لم نسم النار المحسوسة ناراً, ب�ل 
قلنا انھا شبیھ بالنار بالذات, وإن الماء ال�م�ح�س�وس ش�يء ش�ب�ی�ھ 
بالماء بالذات وھكذا. أما ان الُمثُل (م�ب�ادئ ال�م�ع�رف�ة) أیض�اً ف�ألن 
النفس لو لم تكن حاصلة علیھا لما ع�رف�ت ك�ی�ف تس�م�ى االش�ی�اء 

، وع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال, 1وتحكم علیھا والُمثل معاییرنا الدائمة" 
ف�ي   الشجرة التي توجد في عالمنا على االرض , ھنالك شبیھا ل�ھ�ا

(ال�ع�ال�م ال�م�ث�ال�ي   السماء (بعالم ال�ُم�ث�ل), وأنَّ ح�ق�ی�ق�ة مص�درھ�ا
الخفي ) معتمدا في فكرتھ على أنَّ العالم الحسي فیھ قص�ور ك�ب�ی�ر, 
وتختلف االحاسیس من أنسان ألخر بل إن كل االحاسیس الب�ش�ری�ة 
قاصرة، " ویتفاوت الناس في حساسیة حواسھم ودقة النقل, وف�ي 
ترجمة وتوظیف ھذه االحساسات في العقل, وال نستطیع أن ن�ج�زم 

، وح�ی�ن�م�ا 2بسالمة النقل وال دقة الترجمة وال حسن ال�ت�وظ�ی�ف" 
تكون المعطیات الحسیة م�ن�ق�وص�ة , ت�ك�ون ال�ح�ق�ی�ق�ة م�ن�ق�وص�ة 
والحقیقة الوحیدة المكتملة ھي عالم الُمثل في السماء , وال�ح�ق�ی�ق�ة 
الفعلیة موجودة في دماغ اإلنسان بالفط�رة, وان ك�ل م�ا ی�ك�ت�ش�ف�ھ 
االنسان ما ھو اال اعادة لذاكرتھ لیس اال, وما علیھ إال أن یت�ذك�رھ�ا 
ف��ق��ط, ورأى (أف��الط��ون) االش��ی��اء ال��ت��ي ع��ل��ى االرض ف��ي ط��ور 

فخالفھ تلمیذه (أرسط�و) ف�ي   وفي السماء كینونتھا .  (الصیرورة)
جوھر الفكرة إذ قال : إنَّ عالم الحس (العالم الظاھر) ال�ذي ن�ع�ی�ش 
فیھ ھو المصدر الوحید للمعرفة عن طریق معرفتنا بالبیئة العل�م�ی�ة 
نكتشف الحقائق وال مصدر أخر للحقائق , وال وج�ود ل�ل�ح�دس او 
اإللھام أو الوحي , ولیس ھنالك عناصر روحیة, أو نواحي ع�ق�ل�ی�ة 
منفصلة عن الجانب المادي , واالصل في االشیاء ھ�ي ال�م�ادة وم�ا 

, وأن كل ما حولنا من أمورعب�ارة ع�ن ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال   تُْنتُِجھا
 . 3المادة 

العالم ال�ح�س�ي ھ�و ال�م�ن�ب�ع ال�رئ�ی�س ال�ذي   بذلك یجد (ارسطو)  
یستقي منھ (علم المعرفة) الحقائق, ویستب�ع�د ك�ل ش�ئ ل�ھ اتص�ال 

 . روحي أو حدسي
ط�ور (أرس�ط�و)   ویرى الباحث انَّھا بدایة تاسیس الفلسفة المادیة.

أن جمیع الكیانات الفردیة (كل ما م�وج�ود ف�ي   نظریتھ، مشیراً الى
العالم) ھي حقیقیة جوھریة,وكل جوھر منفرد یتكون م�ن ج�ان�ب�ی�ن 
أو أمرین ھما (المادة والشكل), وكثیر من العلماء والفالسفة دع�وا 

( نظریة الشكل) إذ آم�ن أنَّ ال�ك�ی�ن�ون�ة ف�ي   نظریتھ ھذه وأسموھا
الشكل, ھو الذي یعطي للمادة جوھرھا , فشكل شج�رة ال�ب�ل�وط ھ�و 
الذي یعطي للشجرة كینونتھا وت�ط�رح ث�م�ارھ�ا ع�ل�ى ش�ك�ل ب�ل�وط 
ولیس غیره, وشكل النخلة ھو الذي یجعل كینونتھا ت�ع�ط�ي رط�ب�ا، 

ما قص�ده (أرس�ط�و) ف�ي ن�ظ�ری�ت�ھ ھ�ذه, إنَّ ال�م�ش�ك�ل�ة   بمعنى ان
الرئیسة تكمن بین (الشكل والمادة ) بین (الكی�ن�ون�ة والص�ی�رورة), 

إذ أن   فكلتاھما موجودتان في كل ك�ی�ان ف�ردي وف�ي ك�ل ج�وھ�ر,
كینونتھ، ومن دون احتواء الكینونة ال   الشكل ھو ما یعطي للشيء
ال ی�م�ك�ن أن ت�ك�ون أش�ی�اء   ومن ثم  4یمكن ألي شيء أن یكون 

واقعیة أو كائنات واقعیة من دون أن تكون كینونتھا فیھا, إن جمیع 
االشیاء المادیة في ھذا الكوكب ل�دی�ھ�ا ع�ن�اص�ر ت�غ�ی�ی�ر (ع�ن�اص�ر 
صیرورة) وھ�ي ج�زء رئ�ی�س م�ن م�ادة الش�يء, وھ�ي ال�ع�ن�ص�ر 
المتغیر, والموضع االحتمالي, وھي في حالة صیرورة ت�ت�ح�ول م�ن 
حالة الى أخرى , أما الفعلیة فھي میزة (الشكل) أو الكینونة ف�م�ث�ال 
حینما نزرع شجرة البرتقال ف�ي األرض م�ا ی�ن�ب�ت وی�ت�ب�رع�م ھ�ي 
شجرة برتقال, ولیس غیر ذلك. وحین یتزاوج ال�ق�ردة ال ی�ن�ت�ج اال 

یتزاوج شخصان ینتجان أنس�ان" أنَّ ب�ذرة واح�دة   قردة , وحینما
تنشأ فرد من نوع الفرد التي تولدت عنھ تلك البذرة, ومن ث�م ی�ول�د 

. ویتساءل (أرسطو) لماذا تُْنتْج االشیاء وف�ق 5اإلنسان اإلنسان " 
جنسھا ؟ ویجیب أن شكل الطبیعة البشریة موجودة في كل أنس�ان, 
وھذا الشيء یتطابق مع كل الكائنات الحیة االخرى, وھو ما ی�ح�رك 
أو ی��وج��ھ الش��ئ ن��ح��و ت��ف��ع��ی��ل اح��ت��م��االت��ھ ، وم��ا ی��ح��دد 

(الشكل) الكامن في الكائن، فشجرة البرتقال لدیھا ش�ك�ل   احتماالتھ
طبیعة البرتقال والنطفة البشریة تتضمن شكل الطبیع�ة ال�ب�ش�ری�ة , 
فاإلنسان ُمؤلَْف من جوھرین مختلفین وھذا ما نسم�ی�ھ ب�االخ�ت�الف 

الجسد و ال�ن�ف�س ) إلن م�ن ل�م  -الجوھري ثنائیة (المادة والشكل 
یكن لدیھ شكل (جسد) فان شيء مفقود منقوص في كیانھ , وأن ل�م 
یكن عنده نفس ف�ال ی�م�ك�ن�ھ ال�ع�ی�ش ف�الش�ك�ل ھ�و ال�ك�ی�ان االب�دي 

العنصر المتغی�ر وھ�ي م�وض�ع االح�ت�م�ال�ی�ة، إذ   لالنسان, والمادة
یتشكل منھا كل ما موجود على الكوكب ب�أش�ك�ال م�خ�ت�ل�ف�ة تس�م�ى 
الكائنات ویتطور فكر (ارسطو) في نظریة الم�ع�رف�ة ح�ی�ث یض�ی�ف 
الى (المادة والشكل) مصطلح اخ�ر یس�م�ی�ھ (ع�رض) ال�ذي ی�م�ث�ل 
الصفات الخارجیة التي یمكن ادراكھا بوس�اط�ة ال�ح�واس ك�ال�ل�ون, 

والملمس وھذه ال�ح�واس ال�ت�ي ی�م�ت�ل�ك�ھ�ا االنس�ان ع�ن   والشكل,
طریقھا تتكون لدیھ الصور الذھنیة التي تدلھ على واقعی�ة االش�ی�اء 
باالعتماد على المعطیات الحسیة, كل شئ مرجعھ الى الحواس، أنَّ 
العقل ذاتھ یرجع بالتحلیل الى اإلحساس ف�م�ا ن�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ أف�ك�ار 
فطریة أو عقل أو مبادئ مطبوع�ة ف�ي ال�ن�ف�س م�ا ھ�ي اال ول�ی�دة 

, ووجد (ارسطو) ان البنیة الداخلیة ال ی�م�ك�ن ل�ح�واس 6األحساس 
االنسان أدراكھا وھي (البنیة الجزی�ئ�ی�ة أو ال�ذری�ة) ف�ال یس�ت�ط�ی�ع 
االنسان أن یرى الجوھر الما ورائي لألشیاء وی�رى (ع�رض�ھ) أي 
الخصائص الخارجیة لألشی�اء، واراد (ارس�ط�و) ت�ط�وی�ر (ن�ظ�ری�ة 
المعرفة) عن طریق دمجھا مع العلوم والمعارف االخرى وبضمنھ�ا 
(علم الجمال واالخالق) ویرى ان العلم اكثر ایص�اال ل�ل�ح�ق�ی�ق�ة م�ن 
أألراء " أن الناس جمیعا تسعى الى المعرفة وت�ف�ض�ل�ھ�ا ع�ل�ى أي 

. ویرى الباحث أنَّ اختالف فكر (ارسطو) وتطوره عن 7شئ آخر" 
افكار (افالطون) ھ�و ن�ق�ط�ة ال�ت�ح�ول وال�ت�ط�ور م�ن ع�ال�م ال�م�ث�ل 

 . االفالطوني الى العالم الواقعي االرسطي
كما كان لـ (فالطون) تلمیذا اسمھ (ارسطو) كان الرس�ط�و ت�ل�م�ی�ذا  

اسمھ (االسكندر االكبر) الذي أمن بأفكار (ارسطو) وحاول تطبیقھ�ا 
عملیا والسیما دمج العلوم في تطویر (نظریة المعرفة) وتع�م�ی�م�ھ�ا 
على العالم عن طریق دمج العلماء والفالسفة مع الجنود الذین غزا 
بھا العالم لیفرض عظمة الثقاف�ة وال�ل�غ�ة ال�ی�ون�ان�ی�ة ع�ل�ى ج�م�ی�ع 
الشعوب التي قام بغزوھا, وقام بجمع الحی�وان�ات وال�ن�ب�ات�ات ل�ی�ت�م 
تصنیفھا بأشراف (ارسطو) في مدرسة أسسھا (أرسطو) ُسمیت بـ 
(اللیسیوم)*, ولم یكتفي (أرسطو) بجھده ومعلوماتھ ال�ذات�ی�ة ف�ق�ط 
بل أفاد بمن سبقوه بالمعرفة , ویسمع من تالمذتھ "ویؤثر مناقش�ة 
مالحظاتھم , بل ارسل مع االسكندر االكبر في حمالتھ بالكثیر منھ�م 

لكي ینقلوا لھ ما یش�اھ�دوه وی�رس�ل�ون ل�ھ ب�ال�ع�ی�ن�ات م�ن ك�ل م�ا 
یصادفھم من انواع النبات والحیوان , وكل ما تقع علیھ اعینھم من 

وأعتمد (االسكندر) في حكمھ على م�ا م�وج�ود ف�ي   ,8معلومات" 
محتوى كتاب مخطوطة كتبھا (ارسطو) لتعینھ على الحك�م ب�ع�ن�وان 
(السیاسة والفراسة في تدبیر الرئاسة), وكان في محتوى ما ی�ؤك�د 
واقعیة ارسطو في كل جوانب الحیاة, أجتماع�ی�ة ك�ان�ت ام ع�ل�م�ی�ة 
وحتى في علوم الطب والفلك , إنَّ (ارسطو) لم یعتمد ع�ل�ى ت�ح�دی�د 

"ب�ل ی�ح�دده   فكره الذاتي النظري فقط في رسم ن�ظ�ری�ة ال�م�ع�رف�ة
عكس ذلك المجتمع الذي یعیش فیھ االنسان, والمعرفة التي یحصل 
علیھا منھ, فالظروف االجتماعیة للحیاة ھي المنظم الحقیقي للحی�اة 

ویرى الباحث بانَّ (أرسطو ) عند استزارتھ   .9العضویة الذھنیة" 
في عصر (األسكندر) إذ حول نظریاتھ واف�ك�اره ال�ى ارض ال�واق�ع 
حیث قام (االسكندر) بتطبیق كل ما ج�اء ب�ھ (ارس�ط�و) وق�د رس�خ 

 . بذلك (ارسطو) لمفھوم الواقعیة عملیا (تجریبیاً)
 
مرت العصور االدبیة والفلسف�ی�ة ح�ت�ى اع�ت�ن�ق�ت اورب�ا ال�م�ذھ�ب  

الرومانسي (الفلسفة المثالیة) بعد الكالسیكیة التي ألتزم�ت ح�رف�ی�اً 
بمبدأ (الوحدات الثالثة) (المكان والزمان والم�وض�وع) ال�ذي ج�اء 

ن�ظ�ره ھ�و" م�ح�اك�اة ل�ل�ط�ب�ی�ع�ة   بھا (ارسطو) ، والفن من وجھة
وللناس قبل اي شيء اخر اي اعادة خلق الطبیعة وابداع لھا حسب 

وب�ال�ت�ط�ور ال�ف�ك�ري واالدب�ي  10قانونین الض�رورة واالح�ت�م�ا" 
ك�ان ال ب�د ان   للمجتمع نتیجة تعاقب الزمن وظ�ھ�ور ال�م�س�ی�ح�ی�ة

یعتنق المجتمع (المذھب الواقعي ) ب�ع�د ت�ع�رض�ھ ل�وی�الت ك�ث�ی�رة 
وحروب واضطھاد من قبل رجال ال�دی�ن وال�ك�ن�ی�س�ة , وی�م�ك�ن ان 

(الفلسفة الواقعیة) ردة فعل (للفلسفة المثال�ی�ة) ,إذ ت�ت�ع�ارض   نجد
معھا في جوھر الفكرة. و للواقعیة تأثی�را واس�ع اع�ل�ى ك�اف�ة دول 
أوربا بعد أن كانت الرومانسیة ال�م�ت�م�ث�ل�ة (ب�ال�ف�ل�س�ف�ة ال�م�ث�ال�ی�ة) 
الممتزجة (بالمذھب الكنسي) ھذا الفكر النقلي الم�ث�ال�ي ال�ذي س�اد 

من خالل اعتناقھم المسیحیة , وأصبح یثیر تساؤالت   في مجتمعھم
ویدفع بالمجتمع االورب�ي ال�ى ال�ب�ح�ث ع�ن ال�م�ع�رف�ة وال�ح�ق�ائ�ق 
واستكشاف الكون عن طریقھ, وأصبحوا أسرى لفكرة الواقعی�ة, إذ 
تبنى علمائھم افكار (أرسطو) وسعوا إلى تطویرھا بع�د عص�رن�ت�ھ�ا 
واستطاعوا التحرر من تلك االفكار ، كما وجدوا ف�رص�ة ل�ل�ت�خ�ل�ص 
من أفكارھم (المثالیة الكنسیة) ومن ث�م ش�ی�وع اف�ك�ار (ال�ف�ل�س�ف�ة 

 .11الواقعیة) 
إن (الفلسفة الواقعیة) جاءت كردة فعل على (الفلسفة المثالی�ة), إذ 
تتعارض معھا في جوھر الفك�رة ع�ل�ى ی�د م�ؤس�س�ھ�ا ال�ف�ی�ل�س�وف 
(أرسطو) , وللواقعیة تأثیرا واسعا على ك�اف�ة دول اورب�ا ب�ع�د أن 
كانوا یتبعون (الفلسفة المثالیة) المم�ت�زج�ة (ب�ال�م�ذھ�ب ال�ك�ن�س�ي) 
واستطاعوا التحرر من تلك االفكار، ووجدوا فرصة ل�ل�ت�خ�ل�ص م�ن 
أفكارھم ( المثالیة الك�ن�س�ی�ة) , وم�ن ث�م ش�ی�وع اف�ك�ار ال�ف�ل�س�ف�ة 
الواقعیة، إال انَّ طبیعة الفرد اإلنساني وتصوراتھ تخت�ل�ف م�ن ف�رد 
ألخر "ویتفاوت الناس في حساسی�ة ح�واس�ھ�م ودق�ة ال�ن�ق�ل وف�ي 
ترجمة, وتوظیف ھذه االحساسات في العقل , وال نستطیع أن نجزم 

ك�م�ا   12بسالمة النقل وال دقة الت�رج�م�ة وال حس�ن ال�ت�وظ�ی�ف" 
اعتمدوا في بادئ االمر على علل الوجود ل�ل�ش�يء مس�ت�م�دی�ن م�ن 
ارسطو العلل األرب�ع وھ�ي " ف�ع�ال�ی�ة, غ�ائ�ی�ة, م�ادی�ة, ص�وری�ة. 
فالمنضدة التي اكتب علیھا علتھا الفعالیة ھي النجار والغائ�ی�ة ھ�ي 
إمكان الكتابة , والمادیة ھي الخشب , والصوریة ھي الصورة التي 

، وم�ن  13ھي علیھا , وھذه الصورة ھي ماھیتھا وحق�ی�ق�ت�ھ�ا " 
دون احتواء الك�ی�ن�ون�ة ال ی�م�ك�ن أليَّ ش�يء أْن ی�ك�ون, وم�ن ث�م 

یمكن أْن تكون لك أشیاء واقعیة أو كائنات واقعی�ة م�ن دون أن   ال
تكون كینونتھا فیھا , وإن جمیع االشیاء المادیة ف�ي ھ�ذا ال�ك�وك�ب 
لدیھا عناصر تغییر (عناصر صیرورة ) وھي جزء رئیس من م�ادة 
الشيء، وھي العنصر المتغیر وموضع االحتمالي وھ�ي ف�ي ح�ال�ة 
صیرورة تتحول من حالة ال�ى اخ�رى . أم�ا ال�ف�ع�ل�ی�ة ف�ھ�ي م�ی�زة 
(الشكل) وعن طریق ما تقدم برزت في أوربا عبر دراست�ھ�م ل�ف�ھ�م 
  ومعرفة الواقع المصادر الرئیسي للمعرفة وتطور الفلسفة الواقعیة

(المذھب الحسي) ویرجع (نظری�ة ال�م�ع�رف�ة) ال�ى ال�ح�واس  - (1)
 . الخمس لدى (الجنس البشري)

(المذھب العقلي ) ویرجع مصدره لـ (النظریة المعرف�ی�ة) م�ن   -2)
  (العقل البشري)

(المذھب الحدسي ) ویرجع المصدر ال�ت�ي تس�ت�ق�ي (ن�ظ�ری�ة  - (3)
 . (الشعور المباشر)  المعرفة) منھا المعلومة ھو

(المذھب البراغماتي) یرجع الم�ع�رف�ة ل�ھ�ذه ال�ن�ظ�ری�ة ال�ى م�ا  -4
تحققھ من منفعة في الحیاة, إذ أن جمیع (نظریات المعرفھ) تستق�ي 
المعلومھ من أحد المذاھب انفة الذكر وبضمنھا الفلسف�ة ال�واق�ع�ی�ة 
التي تجعل من المذھب الحسي أساس لھا في التعرف على الحقیق�ة 

14 . 
أضاف العالم االنكلیزي (جون لوك) للفلسفة الواقعیة مرحلة آخ�رى 
من مراحل تطورھا ,وخرج بـ (نظریة الطبیعة الم�ح�ای�دة ل�إلنس�ان) 
وقال ان االنسان لیس شریرا وال طیبا بطبعھ , إذ یست�ط�ی�ع ال�واق�ع 
والتجربة البشریة أن تنقش على االنسان ما تشاء, ویمكن اختصار 

  : أفكاره بالنقاط التالیة
التأكید على ضرورة أست�ھ�الل ج�م�ی�ع ال�م�ب�اح�ث ال�ف�ل�س�ف�ی�ة،  (1)

وھ�ي اس�اس   بالتحري عن منشأ المعرفة البشریة وثبوتھا ومداھا
 . علم المعرفة

ینكر ( جون لوك ) األفكار ال�ف�ط�ری�ة ال�م�غ�روس�ة ف�ي ال�ن�ف�س  (2)
البشریة التي أمن بھا قبلھ (أفالطون ودیكارت ) ومعظم م�ع�اص�ري 

وأصر على أنَّ النفس البشریة ق�ب�ل ال�ت�ج�رب�ة ع�ب�ارة ع�ن   (لوك)
 (ل�وح�ة خ�ال�ی�ة)  ورقة بیضاء خالیھ من اي مع�ل�وم�ة أو م�ع�رف�ة

tabula  rasa)  لم یُكتب علیھا شئ . 
االصرار على أن التجریب واالختبار یُمثل اللبنة الرئی�س�ي م�ن  (3)

ل�ھ ال�دور   ((Reflection نظریة المعرفة واعت�راف�ھ ب�أن ال�ف�ك�ر
الكبیر في عملیة االدراك, وكل ما ینتج من م�ع�ارف ھ�و م�ن ن�ت�اج 

 .15الحس 
ویعد (جون لوك) أول من جعل مشكلة المعرفة االنسانیة موضوع�اً 
مستقالً للبحث المنظم عن طریق منھج التحل�ی�ل ال�ت�ج�ری�ب�ي وقس�م 
التجربة االنسانیة بالمعرفة الى ن�وع�ی�ن ی�زودا ال�ع�ق�ل ب�ال�م�ع�رف�ة 
وھما : التجربة الخارجیة ال�م�ع�ت�م�دة ع�ل�ى (ال�ح�واس ال�ب�ش�ری�ة) 
ونحصل علیھا من تاثیر االشیاء الخارجیھ المؤثرة على الح�واس , 
والتجربة الداخلیة المعتمدة على (االفكار و الشعور) وھي المعرف�ة 
الداخلیة التي یشع�ر ب�ھ�ا االنس�ان م�ن ب�رودة ال�ى ح�رارة وت�ع�ب 
وارتیاح ومردھا الى الحواس یقوم العقل بتحلی�ل االف�ك�ار ال�ن�ات�ج�ھ 
من التجربة الداخلیة و یدركھا ویك�ون االدراك مص�درا ل�ل�م�ع�رف�ة, 
واالفكارالتي كونھا العقل عن طریق االحساس . وھناك نوعان م�ن 
األفكار : االفكار الب�س�ی�ط�ة ومص�درھ�ا أم�ا حس�ي أو ع�ن ط�ری�ق 

التأمل، واألفكار المركبة ، وت�ق�س�م االف�ك�ار 
المركبة على فكرة واحدة مركبة من أكثر من ف�ك�رة بس�ی�ط�ة م�ث�ال 
(عد النقود الذي یحتاج الى اك�ث�ر م�ن احس�اس) و ال�ث�ان�ی�ة ت�أت�ي 
بالمقارنة بین فكرتین مركبتین مثال التفرقة بین الحرارة وال�ب�رودة 

أنَّ اإلحس�اس واإلدراك ھ�م�ا   وبین الحقیقي والمزیف من العملة ،
ت�ك�وی�ن   مصدر أصل االفكار ومن دون الحس ال یس�ت�ط�ی�ع ال�ع�ق�ل

االفكار " انَّ العقل ذاتھ یرجع بالتحلیل ال�ى اإلحس�اس ف�م�ا ن�ط�ل�ق 
علیھ افكار فطریة او عقل او مبادئ مطبوعة في النفس ما ھ�ي االّ 
ولیدة االحساس ...قسم ھیوم االفكار الى حسیة وتأمل�ی�ة مص�درھ�ا 
معا اإلحساسات الخارجیة والباطنیة وتتألف منھا االفكار ال�م�رك�ب�ة 

 16طبقا لقوانین تداعي االفكار وھي التجاور والتشابھ والعل�ی�ة " 
التطور الذي جرى للفلسف�ة ال�واق�ع�ی�ة ع�ن ط�ری�ق   ومما تقدم فأن

الفكر الحدیث أحدث تغییرا واضحا في كتاب�ة االدب ال�واق�ع�ي وم�ن 
أبرزھا إخضاع كل المتغیرات الحسیة ل�إلنس�ان , ال�م�س�ت�ق�ات م�ن 
التأثیر الخارجي الذي ی�ت�ع�رض ل�ھ ال�ح�س ال�ب�ش�ري ال�ى دراس�ة 

للتخلص من األخ�ط�اء ال�ت�ي ی�ق�ع ف�ی�ھ�ا   تحلیلیة علمیة مستفیضھ
الحس االنساني إلختالفھ في ت�ل�ق�ي ال�م�ع�ل�وم�ة م�ن انس�ان ألخ�ر، 
وبالتالي یختلف إنتاجھا , مع االبقاء على الحواس كمص�در رئ�ی�س 
الستقاء المعلومة " أن جمیع أفكارنا وملكاتنا لیس لھا منبع س�وى 

. إن (نظریة الطبیعة المحایدة لالنسان ) ك�ان ل�ھ�ا 17االحساس " 
االثر الكبیر في محاولة تغیر السلوك االنساني بعد ان ك�ان�ت ت�ع�زى 
الى التكوین االنساني الموروث من حیث النفس الشریرة وال�ن�ف�س 

(بالقدریة) عند المعت�زل�ة , وج�اء (ج�ون ل�وك)   الخیره وإرتباطھا
لیقول انَّ اإلنسان یخلق خامة بیضاء یكتسب السلوك من مجتمعھ , 

" وم�ھ�م�ا ك�ان   وان معظم افكاره وسلوكھ مكتسب م�ن م�ح�ی�ط�ھ
التركیب الوراثي لالف�راد م�ت�ط�اب�ق�ا , ك�م�ا ف�ي ال�ت�وائ�م ال�ب�ش�ری�ة 
المتطابقة التي تعتبر نسخا متماثلة وراثیاً , اال ان كل فرد سیختل�ف 
عن االخر حسب تفاعلھ مع البیئة والم�ؤث�رات ووس�ائ�ل ال�ت�ث�ق�ی�ف 

، فض�ال ع�ن ت�ط�وی�ر م�ف�ھ�وم   18والتشكیل الفكري المختلفة " 
(جون لوك) كان من ی�ن�اص�ره ع�ل�ى االی�م�ان   الرؤیة الواقعیة عند

بھذه النظریة (أوكست كونت ) مؤسس المدرسة الوضعیة وی�م�ك�ن 
  : اختصار الفلسفة الوضعیة بالمبادئ الرئیسي التي نادت بھا

  .مصدر الحقائق والمعارف  الواقع المحسوس -1
إنَّ جمیع الحقائق التي تتوصل إلیھا الفلسفة الواقعیة مص�درھ�ا  -2

العالم المحسوس (عال�م ال�ظ�واھ�ر) وم�ا ع�ل�ى االنس�ان س�وى أْن 
یبحث عنھا ویتوصل إلیھا عن طریق المنھج العلمي ال�م�وض�وع�ي 
التجریبي المحسوس. اإلنسان كالموجودات ال ی�خ�رج ع�ن ال�ك�ون 

وال�م�ادة ت�ت�خ�ذ أش�ك�ال   ال�ك�ون,  المادي, وھذه ال�م�ادة ھ�ي أص�ل
متنوعھ ویمكنھا أن تتخذ شكل انسان, أو ش�ج�رة , أو ب�ح�ی�رة, أو 
كرسي, ولیس ھناك عنصر روحي فیھ كما أكدت عل�ی�ھ�ا ال�ف�ل�س�ف�ة 
المثالیة فیجب دراسة اإلنس�ان ك�دراس�ة ال�ب�رق وال�رع�د وال�ع�ل�وم 

یمكن م�ع�رف�ت�ھ وف�ھ�م�ھ ع�ن ط�ری�ق   االخرى النَّھ جزء من المادة
 . دراسة مكوناتھ الفسلجیة والسلوكیة

الحقیقة موجودة في الواقع ال�ذي ن�درك�ھ, وال�واق�ع مص�در ك�ل  -3
ال��ح��ق��ائ��ق ذات ال��ق��ی��م��ة ف��ي ح��ی��ات��ن��ا وان ال��ق��وان��ی��ن وال��م��ب��ادئ 

تحكم سیر الكون المادیة واالنسانیة, وتنطبق على ال�ف�رد   الطبیعیة
والمجتمع وھذه القوانین ثابتة ال تتغیر. بالضد م�ن ان ال�م�ث�ال�ی�ی�ن 

الحقائق واالفكار والقیم ب�ان�ھ�ا غ�ی�ر   الذین یعتبرون وینظرون الى
  . 19ثابتھ 

 
ھذه المبادئ كان لھا االثر الكبیر على الثقافة والنظم التعلیم�ی�ة ف�ي 
اوربا ال سیما تأثیر الدراسات التحلیلیة في ال�م�ج�ال الص�ن�اع�ي, إذ 
ظھرت الدراسات التحلیلیة للمھن من اجل تح�دی�د ال�ط�رق ال�م�ث�ل�ى 
للقیام باألعمال التي تسھم في النھضة والتطور وم�ن ث�م ت�ل�ق�ی�ن�ھ�ا 
للعامل, كما أنَّ الفلسفة الواقعیة كان لھا تأثیرات على ثق�اف�ة ال�ف�رد 
االوربي والنظم التربویة في مطلع ھ�ذا ال�ق�رن وأص�ب�ح�ت ال�ع�ل�وم 
الطبیعیة المستقاة من الحق�ائ�ق ال�ح�س�ی�ة م�ن أھ�م األش�ی�اء ال�ت�ي 
أعتمدتھا (أوربا) لرسم التط�ور االج�ت�م�اع�ي واالق�ت�ص�ادي وح�ت�ى 
السیاسي في المجتمع . یعد (دیفید ھیوم) من فالسفة عصر التنویر 
وفي ھذا العصر أصبح االنسان محور الھتمام الفلسفة الت�ي اع�ل�ت 
من شأن العقل المسنود بالتجربة الحسیة التي اصبحت معیاراً ل�ك�ل 
شيء , وبذلك سمیت فلسفة التنویر, ك�ت�ب (ھ�ی�وم) م�ؤل�ف�ات�ھ ف�ي 
الفلسفة منھا (رسالة في الطبیع�ة ال�ب�ش�ری�ة) و(م�ب�اح�ث اخ�الق�ی�ة 
وسیاسیة), و(محاوالت فلسفیة ف�ي ال�ف�اھ�م�ة ال�ب�ش�ری�ة) , ونش�ر 
محاورات في الدین الطبیعي , وك�ان م�ع�اص�راً ل�ف�ال�س�ف�ة أألن�وار. 

على عنصرین رئ�ی�س�ی�ی�ن   ترتكز نظریة المعرفة عند (دیفید ھیوم)
للوصول الى الحقیقة وھي : العنصر األول االن�ط�ب�اع�ات ال�ح�س�ی�ة 
التي نحصل علیھا من العالم الخارجي وھي الخطوة االولى إلرس�اء 
وتكوین المعرفة وتقسم على قسمین : االنطباعات البسیطة وال�ت�ي 
ال یمكن ان تتحلل الى اجزاء أبسط ، واإلنطب�اع�ات ال�م�رك�ب�ة ال�ت�ي 
یمكن تحلیلھا الى إنطباعات أبسط ، أم�ا ال�ع�ن�ص�ر ال�ث�ان�ي األف�ك�ار 
أعتبر(دیفید ھی�وم) االف�ك�ار ع�ل�ى أنَّ�ھ�ا إن�ع�ك�اس�ات ل�الن�ط�ب�اع�ات 
الحسیة , فیعطي مثال لذلك بان الشخص الذي یقف امام المرآة ھ�و 
نفسھ حقیقة وانعكاس الصورة التي تك�ون الص�ورة ال�ذھ�ن�ی�ة ھ�ي 
األفكار وھناك نوعان من األفكار : أفكار بسیطة, فاالنطباع البس�ی�ط 
یقابلھ أفكار بسیطة, فال فكرة بسیطة من دون إنطباع حسي مباش�ر 

ال�م�رك�ب�ة   , فاإلنطباعات ال�ح�س�ی�ة ال�م�ب�اش�رة بسیط وأفكار مركبة
تقابلھا أفكار مركبة, فال فكرة مركبة من دون إنطباع حسي مب�اش�ر 
مركب، عن طریق الذاكرة المخزونة في الذھن، وعن طریق أف�ك�ار 
الخیال , والتي تؤخذ من الواقع الحسي غیر الم�ب�اش�ر ف�ت�ؤخ�ذ م�ن 
فكرتین واقعیتین فال نستطیع ان ن�ق�ول ان�ھ�ا ل�ی�س�ت م�ن ال�واق�ع، 
ویضرب (ھیوم) مثاال على األفكار الخیالیة (تص�ور خ�ی�ال�ي ذھ�ن�ي 

وق�د   لجبل من الذھب) فان الجبل ھو صورة واقعیة كذلك ال�ذھ�ب ,
ركب الذھن الصورتین الواقعیتین خیالیاً وال وجود لھ�ا ف�ي ال�واق�ع 

ْن فكرة مركبة تتحول الى صورة خیالیة , ویمیز (ھیوم )  20 . لتكوَّ
أألفكار عن االنطباعات الحسی�ة ب�أن ت�ك�ون األف�ك�ار أق�ل وض�وح�اً 
وحیویة كما في المثال السابق والتي ت�م�ث�ل ان�ع�ك�اس الص�ور م�ن 
المرآة عن حقیقة الشخص الواقف امامھ�ا ألن�ھ�ا ص�ور م�ن�ع�ك�س�ة 
باھتة واھنة ضعیفة التأثیر . أْن أشد االفكار حیویة تظل دون ابھ�ت 
االحساسات . وأما اإلنطباعات الحسیة فتتمیز ب�ال�م�ب�اش�رة وال�ق�وة 
والوضوح , وتظھر في الشعور مباشرة ك�م�ا ف�ي ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ذوق 
واالحساس بالحرارة ولمس االشیاء المادیة , والتحسس بملم�س�ھ�ا 

  .  وُسمكھا , وكذلك عملیة الشم , وغیرھا من االحاسیس البشریة
أما أفكار الخیال فتأتي في الترتیب الثالث من حیث الق�وة وال�ت�أث�ی�ر 
والوضوح ونستخلص من ذل�ك أن (ھ�ی�وم) أرج�ع ك�ل ف�ك�رة ال�ى 
االنطباع الحسي وان معیار الحكم على صدق أيَّ فك�رة ی�رج�ع ال�ى 
مدى تطابقھا مع الواقع الحسي ايَّ ت�ط�اب�ق�ھ�ا م�ع م�ا م�وج�ود ف�ي 

الواقع الذي تلقیناه بواسطة الحواس , فالفاقد لقدرة حسی�ة م�ع�ی�ن�ة 
یستحیل علیھ الحصول على فكرة متكاملة . فاألعم�ى ل�ی�س�ت ل�دی�ھ 
اي فكرة عن االلوان , واالصم لیست لدیھ اي فك�رة ع�ن االص�وات 
فال یمكن لنا ان ندرك اي فكرة باستنتاج عقلي سابق عن ال�ت�ج�رب�ة 
بما في ذلك الحقائق الریاضیة وال�م�ن�ط�ق�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�ت�م�د ال�ح�دس 
والبرھان . باالضافة الى ما تقدم ھنالك مزید من المبادئ الطبی�ع�ی�ة 
التي یھتدي فیھا العقل في تنظیم أفكاره والرب�ط ب�ی�ن�ھ�م�ا وھ�ي م�ا 
یسمیھ (ھیوم ) بـ (مبادئ تداعي أألفك�ار) وھ�ن�اك "ث�الث�ة م�ب�ادئ 
للترابط بین االفكار وھي التشابھ ,التماس ف�ي ال�زم�ان وال�م�ك�ان , 

و(م�ب�دئ ال�ت�ش�اب�ھ ) ت�ك�اد ت�ك�ون  21السبب والمفعول (العلیة)" 
تفاصیل ھذا المبدأ یومیة في الحیاة االنسان�ی�ة إذ تص�ادف�ن�ا أش�ی�اء 
كثیرة في الحیاة الواقعیة طبیعیة كانت او إنسانیة , لھا شبھ بص�ور 
قدیمة مخزونة في الذاكرة محفوظة في خالیا الدماغ حینما نش�اھ�د 

(ال�ل�وح�ة ب�اف�ك�ارن�ا   لیست اصلیة تذھب  لوحة فنیة تشكیلیة ُمقلدة
 22طبیعیا الى االصل ) 

ویرى الباحث إن ھذا المفھوم یقترب مما یسمیھ (ست�انس�الفس�ك�ي) 
(بالذاكرة االنفعالیة) التي یستدعیھا الممثل ل�ت�ش�اب�ھ�ھ�ا م�ع ال�دور 
التمثیلي الذي یؤدیھ فیستدعي حینھ�ا ف�ك�رة أألص�ل وت�ت�م ع�م�ل�ی�ة 
تجاذب أألفكار المتشابھھ , حیث تستدع�ي ك�ل ف�ك�رة ف�ك�رة أخ�رى 

  . حتى وأنَّ كان التشابھ بینھما قلیل
اما مبدئ التجاور في (ال�زم�ان وال�م�ك�ان) ی�ت�ج�ل�ى ق�ف�زات ال�ف�ك�ر 
لیستدعي أفكار في الذاكرة من االنط�ب�اع�ات ال�ح�س�ی�ة ال�ت�ي س�ب�ق 
للكائن االنساني أْن صادفھا في حیاتھ االنسانیة الس�اب�ق�ة , ح�ی�ن�م�ا 
یتواجد في مكان سبق أن كان متواجداً  فیھ مع انسان أخ�ر ی�ذك�ره 
بذلك االنسان وھذا ما یسمیھ (ھیوم) بـ ( التجاور الم�ك�ان�ي) , وأنَّ 
االفكار المتجاورة تستدعي احداھما االخرى مثل رؤی�ة " ال�م�ن�زل 
في المبنى یؤدي طبیعیا الى التحري عن المنازل االخرى او ال�ك�الم 

أو ’  زمیلی�ن ُم�ت�الزم�ی�ن یُ�ذك�رك أح�دھ�م ب�االخ�ر   أو 23علیھا " 
الرتباط ذلك المكان بحادثة أخرى أو ذكریات معینة , ك�ت�واج�ده ف�ي 
مدینة سبق وأن قضى فیھا عطلة زواجھ أو شارك في فعالیة ف�ی�ھ�ا 
وان شاھدت مدینة (بغداد) فتذكرك بسقوطھا عل�ى ی�د (ھ�والك�و) , 
وخرابھا حینما أحتلھا (االم�ی�رك�ان) , وال�ح�ال ھ�ذا ف�ي (ال�ت�ج�اور 
الزماني) فوقت الغروب یعني لھ اشیاء محفوظة ف�ي ذاك�رت�ھ ، أو 
تاریخ معین كیوم میالده , أو تاریخ یوم عالمي كانت ال�ب�ش�ری�ة ق�د 
عانت منھ مثل قصف (ھورشیما ) من قبل (االمیرك�ان ) ، ف�ت�ع�م�م 
الفكرة من فردیة الى عامة وقد أفاد الفنان من ھذا النوع من الف�ك�ر 

في تسقیط االحداث السابقة المقترنة بأحداث ل�ھ�ا   في منجزه الفني
   24عالقة بالزمان والمكان بالواقع الذي یعیشھ الفنان 

اما (مبدئ العلیة ) وتسمى كذلك (السببیة) , أن ھ�ذا ال�م�ب�دئ ھ�و 
أساس (المعرفة العلمیة) ال�ت�ي ت�ق�وم ع�ل�ى م�ب�دأ أق�ت�ران الس�ب�ب 
والنتیجة ففكرة الشتاء تستدعي ف�ك�رة ال�ب�رد, وال�ق�ط�ب الش�م�ال�ي 
تستدعي فكرة الثلوج " فإذا ما فك�رن�ا ب�ال�ج�رح ن�ك�اد ال نس�ت�ط�ی�ع 

، وھ�ن�ا تس�ائ�ل  25االمتناع عن التفكیر ف�ي االل�م ال�ذي ی�ل�ی�ھ " 
ماھو األلم؟ ، ف�ادرك أنَّ ال�ت�ج�رب�ة غ�ی�ر ك�اف�ی�ة ل�م�ع�رف�ة   (ھیوم)

كون (ھیوم) فكره ونقد ھذا الم�ب�دئ وأس�س   الحقیقھ ولھذا السبب
م�ن   (اإلتجاه النفسي) وذھب الى أن العالقة بین (العلة والمع�ل�ول)

حیث أن احدھما سبب واالخر نتیجة تعد ع�الق�ة (أول�ی�ة ض�روری�ة 
فطریة) غیر مستمدة من العقل، وأنّما من (التجربة) والتكذیب ب�ھ�ا 

 .   26یوقعنا في تناقض منطقي صریح
ویؤسس (ھ�ی�وم) ن�ق�ده ل�م�ب�دأ ال�ع�ل�ی�ة مس�ت�ن�دا ع�ل�ى س�ب�ب�ی�ن : 

عجز العقل في البرھنة على مبدأ العلیة ، و ی�ن�ت�ق�د (دی�ف�ی�د   األول
ما جاء بھ أصحاب (المذھب العقلي) في أولوی�ة وض�رورة   ھیوم )

(مبدأ العلیة) إذ خالفھم الرأي وقال انَّ العقل االنساني یولد ص�ف�ح�ة 
بیضاء , ولیس مزود باي نوع من المعارف , والت�ج�رب�ة ال�ح�س�ی�ة 
ھي التي تطبع المعارف المتعددة على العقل عن طریق ال�ت�ج�رب�ة , 

, وال�دم�اغ  27وال شئ في الذھن ما لم یكن م�ن ق�ب�ل ف�ي ال�ح�س 
البشري مھما أوتي من نشاط ذھني وقوة فس�ل�ج�ی�ة ال ی�م�ك�ن�ھ أْن 
یستنتج , بواسطة عقلھ بدون (التجربة الحسیة) معن�ى ال�ع�ل�ة ع�ن 
معنى المعلول والعقل البشري ال یستطیع ان یستنتج ولو امتلك ك�ل 
المعلومات النظریة إن النار محرقة دون الخوض في تجربتھ�ا, وال 
یستطیع ان یعرف إن الماء في شفافیتھ أذا ما غطس فیھ كائن ح�ي 
سوف یغرق ویختنق ویموت , وإن الخبز یُشبِْع الكائ�ن ال�ب�ش�ري , 
فالعقل عاجز عن معرفة ما سبق اال عن طریق ال�ت�ج�رب�ة،ال ی�م�ك�ن 
لعقلنا إذ لم تسنده التجربة أن یرسم أي إستنتاج ی�ت�ع�ل�ق ب�ال�وج�ود 
الفعلي وبامور الواقع . وبذلك یعجز على االدراك وال�ب�رھ�ن�ة ع�ل�ى 
مبدأ العلیة, فیؤدي بنا القول ومن دون تناقض منطقي أنَّ ال�ن�ار ال 

وبعد (التجرب�ة ال�ح�س�ی�ة) ت�ت�غ�ی�ر ك�ل   تحرق وان الخبز ال یشبع ,
مفاھیم العقل الب�ش�ري , وی�خ�رج ب�م�ع�ل�وم�ات ج�دی�دة ح�ق�ی�ق�ی�ة . 
وسنتطرق في الحلقة القادمة على التط�ور ال�ذي حص�ل ل�ل�ف�ل�س�ف�ة 

 الواقعیة على ید الفیلسوف (دیفید ھیوم).
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: ال�ح�داث�ة وم�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة ھ�ل   -

 األخیر یستطیع الغاء الحداثة؟

* : نعم في الكتابات ال�غ�رب�ی�ة ول�ی�س 

ال�ع�رب�ی�ة ، إلن�ن�ا ال�ى االن ل��م ن�ف�ھ��م 

المعنى الحقیقي للحداثة ، ول�م ن�دخ�ل 

 في طورھا.

 

: بعض الشعراء یكتب دراسة نقدیة  -

لروایة او مسرحیة والسارد یكتب عن 

الش��ع��ر اال ت��ت��ف��ق م��ع ال��ت��خ��ص��ص 

ب�األج��ن��اس األدب�ی��ة ل��ت�ك��ون ال��دراس��ة 

 مكتملة؟

* : في عصرن�ا ھ�ذا عص�ر الس�رع�ة 

واالن��ت��رن��ی��ت وث��ورة ال��م��واص��الت 

واالتص��االت ب��ات ال��ت��خ��ص��ص غ��ی��ر 

مجدي للذائقة ... ألن كل شيء أمام�ك 

متاح، و األدیب لم ی�ب�ق م�ن�ك�ب�اً ع�ل�ى 

ن��وع األدب ال��ذي ی��ك��ت��ب��ھ، أص��ب��ح��ت 

ذائقت�ھ م�ك�ت�ن�زة ب�ال�م�ع�ارف ال�ع�دی�دة 

والمتنوعة ... أص�ب�ح ی�ك�ت�ب ف�ي ك�ل 

ش�يء، وأن��ا ام��ام��ك ك�م��ث��ال، إذ م��ن��ذ 

نشأتي األدبیة األولى ت�ج�دن�ي م�وزع�اً 

بین الرسم والخط والمسرح والق�راءة 

وك��ت��اب��ة الش��ع��ر وال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ی��رة 

والروایة والنقد والدراس�ات ال�ف�ك�ری�ة 

وال��ت��راث��ی��ة ... ف��ان��ت��ج��ت روای��ت��ی��ن 

مطبوعتین ھما (اب�اب�ی�ل ) و (ط�ری�ق 

الشمس) وم�ج�م�وع�ة قص�ص�ی�ة ھ�ي 

(طائر العنق�اء ) وك�ت�اب ف�ي ال�ت�راث 

الشعبي ب�ع�ن�وان (ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي 

ال���ع���راق���ي ف���ي ض���وء ال���م���ن���ھ���ج 

ال��م��ورف��ول��وج��ي ) وك��ت��اب اخ��ر ف��ي 

الدراسات التراثیة بعنوان (ال�ف ل�ی�ل�ة 

ولیلة وسحر السردیة العربیة) وكتاب 

سادس دراسات نقدیة بعنوان ( الذئب 

دراس�ات ف�ي  -والخراف المھضوم�ة 

التناص اإلبداعي)، واخر مشترك لمن 

فازوا في المسابقة اإلب�داع�ی�ة، ح�ی�ث 

فزت بالجائزة األولى للقص�ة ب�ع�ن�وان 

(ال��ن��ھ��ر ی��ج��ري دائ��م��ا) وھ��و ی��ح��م��ل 

 عنوان قصتي الفائزة بالجائزة األولى.

  

: القصص او الروایات التي ت�أث�رت  -

بھ�ا، اث�ن�اء ف�ت�رة ال�دراس�ة او خ�الل 

 مسیرتك. لكتاب عرب او عراقیین؟

* : نشرت م�ق�االً ف�ي الص�ح�اف�ة ع�ن 

الروایات التي قرأتھا وتأثرت بھا تأثر 

إدھاشي وتعجبي، ولیس تأثر إبداعي، 

ألنني عندما كتبت كنت أمس�ح م�وق�ت�اً 

ما خبأتھ الذاكرة من نصوص من نوع 

 النص الذي اكتبھ.

لقد ق�رأت واع�ج�ب�ت اع�ج�اب�اً ب�ك�ت�اب 

كبار، فق�د ق�رأت ك�ل روای�ات ن�ج�ی�ب 

محفوظ، وكل روای�ات دوس�ت�وفس�ك�ي 

ب��ط��ب��ع��ة دار ال��ت��ق��دم ال��روس��ی��ة، وق��د 

جلبتھا معي من روسیا وھ�ي ب�ال�ل�غ�ة 

العربیة، وروایات مارك�ی�ز، وروای�ات 

عبد الخالق الركابي، وقصص م�ح�م�د 

خضر، فضال عن جمیع ما یق�ع ت�ح�ت 

یدي من روایات ومج�ام�ی�ع قص�ص�ی�ة 

أجنبیة أو عربیة أو عراقیة حتى باتت 

 ذاكرتي مكتبة متنقلة.

 

ك��ان��ت ق��راءات��ي ف��ي األدب ح��اف��ل��ة 

بالروایات والقصص والنقد، ح�ت�ى إن 

مكتبتي التي كانت تضم أكثر من ثالثة 

آالف كتاب أع�ی�د ق�راءة ال�ك�ت�ب م�رة 

ومرتی�ن وث�الث�ة، وأك�ت�ب م�الح�ظ�ات 

على الكتاب عل�ى ج�ان�ب ال�ورق�ھ ف�ي 

الكتاب، وعندما بعت مكتبت�ي ألس�ب�اب 

خارجة عن ارادتي أتصل الك�ث�ی�ر م�ن 

األصدقاء الذین أعرفھم او ال أعرف�ھ�م 

واخبروني إنھم است�ف�ادوا ك�ث�ی�راً م�ن 

ال��م��الح��ظ��ات واألس��ئ��ل��ة ال��ت��ي ك��ن��ت 

 اطرحھا على الكتاب.  

  

: أي الكتاب تأثرت بكتاباتھ ویع�ت�ب�ر  -

 ھو الدافع المھم لوالدة ناقد؟

* : لم أتأثر ب�م�ع�ن�ى ال�ت�أث�ر الس�ل�ب�ي 

بكاتب معین .. وأول كتاب ت�اث�رت ب�ھ 

ھ��و ال��ق��ران األدب��ي ول��ی��س ال��ق��ران 

الوعظي االرشادي الذي ینشر االم�ور 

الدینیة ... واقصد باألدبي ھو إسلوبھ، 

و ب��ن��اء ل��غ��ت��ھ، وقص��ص��ة ،وال��خ��ی��ال 

ال��ع��ال��ي ال��ت��ي ی��م��ن��ح��ھ��ا ل��ذائ��ق��ت��ي 

اإلبداعیة ... بعد ذلك ت�أث�رت ب�ج�م�ی�ع 

الكتب النقدیة التي قرأتھا، ابت�داء م�ن 

ال���ن���ق���د االن���ط���ب���اع���ي ال���ذي ك���ان 

الدكتورجواد الطاھر فارسھ، الى النقد 

التاریخي لعبد االلھ احمد، ومن العرب 

النقد النفسي ل�ع�ز ال�دی�ن اس�م�اع�ی�ل، 

وكذلك النقاد ال�ب�ن�ی�وی�ن، وف�ي ال�ن�ق�د 

الثقافي للسعودي ع�ب�د هللا ال�غ�ذام�ي، 

وأغلب النقاد المغاربة، خاص�ة ال�ذی�ن 

یعرفون اللغة الفرنسیة، وی�ت�رج�م�ون 

عنھا ... وھكذا ما زلت أزود ذائ�ق�ت�ي 

ال��ن��ق��دی��ة ب��ھ��ذه ال��م��ع��رف��ة ال��واس��ع��ة 

 والمتنوعة.

  

: لماذا لم تستمر بكتابة ال�روای�ة او  -

 القصة؟

* : ما زلت اكتب في القصة والروای�ة 

ول��ي أرب��ع روای��ات م��ن��ش��ورة ف��ي 

ال��م��واق��ع االل��ك��ت��رون��ی��ة ال��م��ھ��ت��م��ة 

 باألدب،ھي :

 -التشابیھ  -

 حب في زمن النت. -

 اوراق المجھول. -

 المأساة. -

واكتب القصة القصیرة، وت�ح�ت ی�دي 

نص��اً قص��ص��اً اك��ت��ب ف��ی��ھ اآلن، وق��د 

نشرت في ال�ف�ت�رة األخ�ی�رة نص�وص�اً 

قصصی�ة قص�ی�رة ... وقص�ی�رة ج�داً، 

وعندي مجموعتین قصصیتی�ن م�ع�دة 

 للطبع ھما :

 احالم المغني الصغیر . -1

 اوراق من مفكرة رجل مھموم . -2

انا لم أنقط�ع ع�ن ھ�ذی�ن ال�م�ج�ال�ی�ن، 

فالذائقة اإلبداعیة في ھذین المج�ال�ی�ن 

 عندي نشطة وحیة.

  

: كیف حال الثقافة واالدب ال�ع�راق�ي  -

بعد كل ھذا االنھیار في البنیة التحت�ی�ة 

ل�ك�ل ش�يء ھ�ل ت�ع�ت��ق�د ب�ان ال�وض��ع 

الثقافي العام للشعب العراقي تحت ك�ل 

السیاسیة واالجتماعی�ة -ھذه الضغوط 

والحروب السابقة والحالیة یسمح ل�ھ 

ان یتلقى مذھب ال�رم�زی�ة او م�ا ب�ع�د 

الحداثة ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ن�ص او ال�ع�م�ل 

 الروائي والقصة؟

* : الذائقة اإلبداعیة ل�ل�ع�راق�ي والدة 

وغیر عق�ی�م�ة، وھ�ذا اإلن�ھ�ی�ار ال�ذي 

ذك��رت��ھ س��ی��ك��ون ... وك��ان ... داف��ع��ا 

للذائقة اإلبداعیة العراقیة في أن تنت�ج 

الكثیر. صحیح اإلنتاج ال�ك�ث�ی�ر ی�ع�ن�ي 

الكم ، ولكن ھذا الكم سیخلف ال�ن�وع، 

سیت�رك وراءه ال�ج�ودة ... وق�د ك�ان 

لمبدعینا الید ال�ط�ول�ى ف�ي ال�ح�ص�ول 

على الجوائز األدب�ی�ة ال�م�ھ�م�ة، ال�ك�م 

 ینتج النوع.

المثقف، وكذلك االدیب ال�ح�ق، ع�ل�ی�ھ 

أن یكون مؤمنا بحتمیة التغییر، ال أن 

ینجر وراء ال�م�غ�ری�ات ال�م�ادی�ة ال�ت�ي 

تقدمھا بعض الجھات الحزبیة لك�س�ب�ھ 

الى صفھا .. عندھا یسقط كسقوط تلك 

الجھة، الم�ج�ت�م�ع ح�ي وی�ح�ت�اج ال�ى 

مثق�ف ح�ي ن�اب�ض ب�ال�ح�ی�اة، ی�ت�ك�ل�م 

بإسمھ ویدافع عن آمال�ھ وت�ط�ل�ع�ات�ھ، 

ل��ی��س ال��ى م��ث��ق��ف او نص��ف م��ث��ق��ف 

یركض وراء ھذه الجھة ال�ح�زب�ی�ة او 

 تلك.

  

: ماھي م�واص�ف�ات ال�ن�اق�د وم�اھ�ي  -

 ادواتھ بالدراسات النقدیة؟

* : ال�ن�ق�د ل�م ی�ع�د ك�الس�اب�ق ت�ق�ی�ی�م 

وتقویم، ب�ل اص�ب�ح ت�ح�ل�ی�ال ودراس�ة 

النص، أي نقد نصي، كما كان ال�ن�ق�اد 

العرب القدامى كالجاحظ وال�ج�رج�ان�ي 

واآلمدي، انھم معن�ی�ون ب�ال�ن�ص، أي 

 معنیون بالقول ولیس بالقائل.

النقد الحقیقي یجب أن یخرج ب�ن�ت�ائ�ج 

مھمة، ومن ھذا االمر ال یعني أن ك�ل 

نص قابل للدراسة وال�ت�ح�ل�ی�ل ... ألن 

ھناك نصوصاً ال ی�م�ك�ن أن نس�م�ی�ھ�ا 

اب��داع��اً، وإن��م��ا ك��ت��اب��ات ت��ھ��وی��م��ی��ة 

وخواطر وكتابھا یحس�ب�وھ�ا قص�ة أو 

روایة أو شعر، وعلى الناقد أن ی�ف�رز 

ما یقرأ لكي ال یقع تحت ط�ائ�ل�ة األدب 

ال��ذي ال ی��ت��س��م ب��ف��ن��ی��ة واش��ت��راط��ات 

النوع، فع�ل�ى ال�ن�اق�د أن ی�خ�ت�ار ب�ی�ن 

 اإلبداع والال إبداع.

وكذلك علیھ مھمة ص�ع�ب�ة ف�ي وج�ود 

المنھج الذي ی�ح�ل�ل وی�درس ال�ن�ص، 

ألن كل نص ھو الذي یخت�ار م�ن�ھ�ج�ة 

ولیس الناق�د ... ألن ف�ي ذل�ك إج�ب�ار 

 للنص ولي لعنقھ.

 

: ماذا قدم الكاتب العراقي لل�ط�ف�ول�ة  -

العراقیة وھل حاول المساھمة بالن�م�و 

 الصحیح لھذه الطفولة؟

* : لم اقترب من عالم الط�ف�ول�ة الن�ھ 

عالم غ�ری�ب وواس�ع، ول�ھ�ذا ال�ع�ال�م 

كتابھ، وھم االجدر بأن ی�ج�ی�ب�وا ع�ل�ى 

 مثل ھذا السؤال.

  

قلة تواجد النساء بالمح�اف�ل األدب�ی�ة  -

وال��م��ش��ارك��ات الش��ب��ھ م��ع��دوم��ة م��ن 

 السبب بھذا؟

* : قلة التواجد في ال�م�ح�اف�ل االدب�ی�ة 

غیر مقصور على النساء ، فم�ا زال�ت 

ھذه المحافل تأن من قلة الحضور من 

الرجال، إذن حتى الرجال ... والرج�ال 

المختصین باألدب والمھتمین بقراءتھ 

م��ق��ص��ری��ن ف��ي ح��ق األدب ... إذ ل��م 

یحضر إال القلیل منھم، حتى لو ك�ان�ت 

األمسیة على سبیل المثال تقدم روائیا 

للجمھور فالحضور قلی�ل ج�داً ل�ك�ت�اب 

الروایة ، بل ھو مفقود كما رأی�ت أن�ا 

بأم عی�ن�ي ... ك�ل م�ن�ش�غ�ل ب�إع�م�ال�ھ 

والجلوس في المقاھي وتزجیة الوق�ت 

 في ال شيء.

  

: عدم تفعیل اغلب منظمات المجتمع  -

المدني المتخصصة ب�األدب وال�ث�ق�اف�ة 

من یتحمل ھ�ذا ال�ت�ق�ص�ی�ر ال�ح�ك�وم�ة 

 كرقیب ام أصحاب تلك المنظمات؟

* : اكثر منظمات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي 

المختصة باألدب وال�ث�ق�اف�ة وال�ف�ن�ون 

إفتتحت للحصول ع�ل�ى ال�م�ال ول�ی�س 

ل��ت��ش��ج��ی��ع األدب ...ھ��م��ھ��م ال��رئ��ی��س 

اإلن��ت��ف��اع ب��أس��م األدب وال��ث��ق��اف��ة 

والفنون ... اال القلیل منھا ... والجھة 

التي ترعى ھذه المنظمات م�ادی�اً ھ�ي 

 المسؤولة عن مراقبتھا.

  

: من لھ الجزء األكب�ر ب�والدة ادی�ب  -

 وكاتب زرع حب القراءة لك؟

* : كتاب القراءة الخل�دون�ی�ة ل�ل�ص�ف 

األول اإلب�ت�دائ�ي، وم�ك�ت�ب�ة ال�م�درس�ة 

الش�رق�ی��ة ... وال��م�ك��ت�ب�ة ال�ع�ام��ة ف��ي 

الناصریة، وان�ا ش�خ�ص�ی�اً ... ھ�ؤالء 

الذین كون�وا داود س�ل�م�ان الش�وی�ل�ي 

 األدیب.

أنا ضابط مھندس في ال�ق�وة ال�ج�وی�ة 

وعلّي واجب�ات وم�ھ�ام ك�ث�ی�رة ... إال 

إنني واظبت على القراءة والكتابة ... 

صدقني ال أخلو أثناء الواج�ب ال�ل�ی�ل�ي 

كضابط خفر، أو أثناء جلوسي للراحة 

من العمل مع الضباط م�ن ك�ت�اب اق�رأ 

فیھ وأكتب مالحظاتي عنھ، وال تخ�ل�وا 

ھذه الل�ی�ال�ي م�ن أوراق أك�ت�ب ف�ی�ھ�ا 

القصة، أو ال�روای�ة، أو ال�دراس�ة ... 

ح��ت��ى ب��ت أع��رف م��ن ث��ب��ل زم��الئ��ي 

الضباط بح�ق�ی�ب�ت�ي ال�م�ل�ی�ئ�ة ب�ال�ك�ت�ب 

واألوراق واألقالم ... قبل فترة قصیرة 

اتصل بي صدیق على النت وأخ�ب�رن�ي 

إنھ صدیقي قبألكثر من ث�الث�ی�ن ع�ام�اً 

عندما كنا في سرب واح�د، وق�ال ل�ي 

انت أبو ال�ح�ق�ی�ب�ة ال�ج�ل�دی�ة ال�م�ل�ی�ئ�ة 

 بالكتب ... لقد بنیت نفسي بنفسي.

أما عمل والدي (الرحمة لھ) فھو إن�ھ 

تركنا أنا وأخي االص�غ�ر ك�م�ا ن�رغ�ب 

ونرید، وظل یراقبن�ا ... أن�ا اص�ب�ح�ت 

كاتباً وأخي األصغر مني استاذاً في فن 

 الموسیقى.

: ھل ترى دور وزارة الثقافة طبیعیا  -

تجاه االدباء والدعم والنشر ومعارض 

 الكتاب؟

* : المجتمعات تبنى ب�ال�ث�ق�اف�ة، وك�ل 

مجتمع ال یأخذ بھذا القول ھو مجت�م�ع 

متخلف وفاشل، لھذا ن�ج�د ال�م�ج�ت�م�ع 

العربي الى اآلن مجتمع م�ت�خ�ل�ف ف�ي 

كل شيء، وقد فشلت ال�ح�ك�وم�ات ف�ي 

جعل مجتمع�ات�ھ�ا تص�ل ال�ى مس�ت�وى 

المجت�م�ع�ات االورب�ی�ة ف�ي ك�ل ش�يء 

فالثقافة مطلوبة ... لھذا نج�د ف�ي ك�ل 

ال��ح��ك��وم��ات ال��ع��رب��ی��ة وزارة ت��ع��ن��ى 

بالثقافة، إال إنھا وزارات تتبع الح�اك�م 

 في كل شيء ... ولم تتبع الشعب.

ووزارة الثق�اف�ة ف�ي ال�ع�راق ل�م ت�ق�م 

بواجبھا االساس في رعایة الثقافة ... 

إن كان في الدعم ال�م�ال�ي أو ال�ن�ش�ر. 

وم��ن ع��دم االھ��ت��م��ام ھ��ذا، ب��ل م��ن 

المھازل، أن وضعوا وزیراً كردیاً على 

وزارة للثقافة في مجت�م�ع ع�رب�ي، أو 

 ثقافتھ عربیة.

  

: ك��ی��ف یس��ت��ط��ی��ع االدی��ب ت��غ��ی��ی��ر  -

سیاسات البلد الخاط�ئ�ة ن�ح�و األفض�ل 

ومتى یتمكن من ذل�ك وك�ی�ف ل�ن�ا ان 

نطور دور ال�ث�ق�اف�ة ف�ي ال�ع�ام�ة م�ن 

 الناس؟

* : اآلن الیستطیع فقد توزع الب�ع�ض 

الذي یسمي نف�س�ھ أدی�ب�اً ب�ی�ن ال�ك�ت�ل 

واالحزاب الحاكمة ... فلم یعد الم�ج�ال 

متسعاً لآلخرین ال�ج�ادی�ن أن ی�أخ�ذوا 

دورھ�م ال��م�ن��وط ب��ھ�م ...ألن أنص��اف 

األدباء أصبحوا ال�م�داف�ع�ی�ن ع�ن ق�ی�م 

وأخالق تلك الكت�ل واالح�زاب ... ول�م 

یعطوا مجاالً لألدیب والمثقف الحقیقي 

 أن یقول كلمتھ ویأخذ دوره.

  

: قصة كتبتھا في زم�ن م�ا ت�ح�ت�ف�ظ  -

بھا لنفسك لتكون معك دائما رب�م�ا ل�م 

 تنشرھا ابدا.

*: أغلب كتاباتي االبداعیة في القص�ة 

وال��روای��ة م��أخ��وذة م��ن ال��واق��ع ب��ع��د 

إدخ��ال��ھ��ا ف��ي ال��ف��رن اإلب��داع��ي ، أي 

المخیلة اإلبداعیة ...و قصة(ال�ل�ی�ال�ي) 

التي كتبتھا ف�ي ال�ت�س�ع�ی�ن�ی�ات ، ول�م 

أنشرھا في أي وسیلة نش�ر ورق�ی�ة ، 

 ھي عن تجربة شخصیة مرت بي.

 

: لو كنت صاح�ب ق�رار ی�ن�ف�ذ ف�ورا  -

ماھي القرارات الت�ي ت�ت�خ�ذھ�ا ل�ت�ع�ی�د 

ھیبة الثقافة واالدب ال�ع�راق�ي ل�ع�ص�ر 

 ذھبي ومن این تبدأ؟

* :  أول قرار أتخذه ف�وراً ھ�و فس�ح 

المجال واسعاً للطبع في دار الش�ؤون 

الثقافیة العامة كما كان معموال بھ قبل 

، وكذلك أفسح المجال ل�ل�ك�ت�اب 2003

بإن یدخل ویخ�رج م�ن وال�ى ال�ع�راق 

م��ن خ��الل م��ؤس��س��ة ح��ك��وم��ی��ة غ��ی��ر 

ربحیة تعني بنشر الكتاب ... والك�ت�اب 

العراقي خاصة ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ف�ت�ح ك�ل 

األبواب للنشر بش�رط وج�ود ال�خ�ب�ی�ر 

وال أقول الرقیب ، الخبیر النوعي لك�ل 

ف��ن أدب��ي وف��ن��ي وف��ك��ري، وال أت��رك 

الباب مفتوحاً ع�ل�ى ال�غ�ارب أم�ام ك�ل 

شخص یكتب خاطرة یسمیھا شعراً أو 

قصة، علی�ن�ا ان ن�راق�ب دور ال�ن�ش�ر 

ل�ی��ك��ون ف��ی��ھ�ا خ��ب��راء ل��ل��ك�ت��اب ال��ذي 

 یطبعونھ.

: سؤال من الدكتور جھ�اد ص�ب�اھ�ي  -

عضو الرابطة العربیة لآلداب والثقافة 

 فرع سوریا یقول

این كت�اب ال�ع�راق م�ن ال�ق�ض�ی�ة  -1-

الفلسطینیة ولماذا ال یتم دعوة ألدب�اء 

 فلسطین؟

* : القضیة الفلسطین�ی�ة ھ�ي ال�ح�ج�ر 

االساس في نض�ال ك�ل الش�رف�اء ف�ي 

ال��ع��ال��م، وھ��ذا ال��ن��ض��ال ل��ی��س ض��د 

الیھودیة ألن الیھودیة دین، وإنما ضد 

الص���ھ���ی���ون���ی���ة ... ھ���ذه ال���ح���رك���ة 

اإلستعماریة العنصریة العدوانیة الت�ي 

إحتلت أرضاً لیس أرض�ھ�ا وأص�ب�ح�ت 

إستعماراً، إذن الصھیونیة ھي ح�رك�ة 

عنصریة إستعماریة عدائیة وعلى ك�ل 

الشرفاء في العالم النضال ف�ي س�ب�ی�ل 

 التخلص منھا.

وقد كتبت ونشرت قبل عام مقال ب�ھ�ذا 

 المعنى بعنوان (العراق واسرائیل).

أما ھو دور الكتاب في العراق في ھذه 

 القضیة ؟

فالكات�ب ال�ع�راق�ي م�ن�ذ ق�ی�ام ال�ك�ی�ان 

وھو یكت�ب  2003الصھیوني الى عام 

في شأنھا، ح�ی�ث إن�ھ�ا ل�م ت�غ�ب ع�ن 

 بالھ، إنھا في الصمیم الى اآلن.

 

الدراسات ال�ن�ق�دی�ة تس�ت�ورد م�ن  - 2

 الغرب وال تصنع وتصدر؟

* : كنا كعرب الى حد الفترة المظل�م�ة 

من تاریخنا، اي ب�ع�د س�ق�وط ال�دول�ة 

ال��ع��ب��اس��ی��ة ... ك��ان ل��ل��ن��ق��د م��ن��اھ��ج، 

كالجرجاني ونظریتھ (النظم) والجاحظ 

ونظریة (اللفظ وال�م�ع�ن�ى)، واآلم�دي 

ونظریة الموازنة، إن�ھ�ا ن�ظ�ری�ات إذا 

صحت التسم�ی�ة إال إن�ھ�ا ل�م تس�ت�م�ر 

ط��وی��الً ، إلن��ن��ا ك��ع��رب أص��ب��ح��ن��ا 

مستعمرین من قومیات كثی�رة آخ�رھ�ا 

القومیة الطورانیة، السلطنة العثمانیة 

، ف���دخ���ل���ن���ا ف���ي ك���ھ���ف ال���ج���م���ود 

والتخلف ... أما في أوربا ... وبعد أن 

أعادوا الدین الى مكانھ ف�ي ال�ك�ن�ی�س�ة 

في فترة ال�ت�ن�وی�ر (ال�ریس�ان�س) أخ�ذ 

األدب ینھض شیئا فشیئا، وب�دأ ال�ن�ق�د 

كذلك ی�ت�ب�ع ھ�ذا األدب ال�ح�اف�ر ح�ذو 

الحافر، حتى بات ھذا النقد یبح�ث ف�ي 

التجلیات العلمیة للكشوف�ات ال�ع�ل�م�ی�ة 

وفي علم النفس واالجتماع وال�ت�اری�خ 

ما یصب في خانتھ ، فتطورت م�ن�اھ�ج 

النقد الى ما أص�ب�ح�ت ع�ل�ی�ھ اآلن ... 

وھي في تط�ور ... أم�ا ن�ح�ن ال�ع�رب 

فوجد عندنا األدب ... وإنتش�ر خ�اص�ة 

الشعر والقصة بإنتشار الص�ح�اف�ة ... 

وھذا األدب وجد مك�ش�وف�اً م�ن ال�ن�ق�د 

ومناھجھ ... فإستعرنا ھذه المناھج .. 

لكي نط�ب�ق�ھ�ا ع�ل�ى أدب ھ�و أس�اس�ھ 

مستعار من الغرب، أي إن الش�ع�ر ل�م 

یعد ھو الشع�ر ال�ع�رب�ي ال�ق�دی�م ال�ذي 

نسمیھ بالعمودي ... ف�أص�ب�ح ع�ن�دن�ا 

ش��ع��ر ال��ت��ف��ع��ی��ل��ة وم��ا دخ��ل ف��ي 

موضوعاتھ من أمور ھ�ي مس�ت�ج�ل�ب�ھ 

من الغرب ... ك�ت�وظ�ی�ف اإلس�ط�ورة، 

والقناع، وغیر ذلك ... وكذلك الروایة 

اذ لم تعد كحكایات الف لیلة ولیل�ة وال 

م��ث��ل ال��م��ق��ام��ات ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ق��ص��ة 

ال�ق��ص�ی��رة، وال م��ث�ل ال��ح�ك��ای�ات، ب��ل 

جاءت بلبوس غربي أطلق علی�ھ إس�م 

الروایة والقصة القصی�رة ... وح�ت�م�ا 

إن مثل ھذه األنواع تحتاج الى مناھ�ج 

في نقدھا ... وقد سبقنا الغرب الى تلك 

المناھج ... ل�ھ�ذا ت�ج�دن�ا ع�ال�ة ع�ل�ى 

 الغرب في ھذه المناھج.

نحن لم نكن من صانعي ھذه الم�ن�اھ�ج 

 بل من مستوردیھا!!

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

* كاتب مسرحي في اذاعة الوعد ف�ي 

 الناصریة

وا دا  ار ن ا داود اا وا  
 

 أجرى الحوار محمد الحسیناوي* 

 2الحلقة /  
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 "اوُل االبداع عدم القناعة بما تكتب، وما تبتكر".

عندما رست بنا عرباُت قھر الھج�رة ال�ى اع�ت�اب ج�م�ھ�وری�ة 

"صیریبا"؛ ظننا منا باننا قد ش�ط�ب�ن�ا ع�ل�ى اغ�ل�ب ال�م�راح�ل 

الصعبة، وبقیت امامنا المراحل قبل االخیرة، من باق�ة ال�ع�ذاب 

االقلیمي، ولم یكن ذلك اال ھاجسا بقینا نتمناه في ك�ل م�رح�ل�ة 

ندخلھا، من بعد ان سبقتنا الجموع الغفیرة، متدف�ق�ة م�ن اج�ل 

حیاة جدیدة، زاحفة بتھافت مریب. حی�ث ت�واص�ل�ت ب�ب�ع�ض�ھ�ا 

كأنھا سرباً عظیماً من طیور مھاجرة. حلقات شباب مع اطف�ال 

ونساء ورجال وشیوخ.. دفعت بھم قوارب النجاة م�ن ال�م�وت 

المؤكد الى ھذه البقعة، لتواجھ حیاتھا الجدیدة بأقل م�ا ی�م�ك�ن 

ان یواجھھ الموت بدی�الً ع�ن آم�ال�ھ�م ال�خ�ب�ی�ئ�ة. ع�وائ�ل م�ن 

جنسیات مختلفة، سوریون وعراقیون تركوا الموت ال�ع�اص�ف 

یأخذ منھم اغلب ما بقي فیھم من انسانیة.. "انسانیت�ھ�م ال�ت�ي 

زلزلت من تحتھا االرض، وامطرت السم�اء ع�ل�ی�ھ�م ب�رام�ی�الً 

متفجرة"، تركوا امكنتھم لیتواصوا بصبر نزیز، وامل م�ق�ی�م.. 

خسروا كل ما لدیھم من آمال لیتلحفوا ببضعة سنتم�ت�رات م�ن 

حقائب صغیرة "عاضت" عن تلك ال�ب�ی�وت ال�ت�ي ھ�زم م�ن�ھ�ا 

 االمان، "فرق موت ماحقة قطعت وصال كل الطرق اآلمنة"..

تلك المساحة من الخیمة السفریة او من حقیبة النوم، جعلتھ�م 

یتمسكوا بھا كآخر ما تبقى لھم من ثبات.. راح االغلب یفترش 

بالط الشارع ومتجاورا جنب بعضھ بعضاً، بانتظار دور اعطاء 

المعلومات الكافیة عن انفسھم.. كانت الطوابیر مت�م�اھ�ی�ة م�ع 

العمل الذي جاریا بال توقف. اذ تراكمت حول م�ح�ی�ط ال�م�خ�ف�ر 

"الصربي"، وتحت وصایة منظمة الصلیب االحم�ر ال�دول�ی�ة، 

"دون شرعیة"، وینتظر من�ھ�ا ورق�ة  -داخالً للبالد -ویدرجھ 

"الطرد الشرعیة"، لیتسنى المغادرة الشرعی�ة ال�ى ال�خ�ط�وة 

التي بعدھا. اغلبنا یعرف جیدا؛ "الجمع ال�غ�ف�ی�ر ع�بٌء ك�ب�ی�ٌر 

علیھم" على بالد مازالت تئن من بقایا عدم استق�رارھ�ا ال�ذي 

 تدرجھ نشرات االعالم بین الحین واآلخر.

لم یبق مكانا في الساحة العامة المجاورة او الشوارع القریبة، 

والحدائق اال وكان یغّص ب�ال�م�ھ�اج�ری�ن.. ب�ح�ث�ن�ا ع�ن م�ك�ان 

مناسب.. عسانا ان نجد صدیقینا اللذان تفاوتا عنا ف�ي زح�م�ة 

 التفاوتات.

عنھما، ولم نجد لھما اثر.. البد انھما اس�ت�ق�را  -ثالثتنا  –بحثنا 

مع تلك الفتاتین اللتان قابلناھما في باخرة "النسمة الح�ائ�رة" 

 التي اقلتنا من "كوس" الى "اثینا"..

كان المھاجرون متواصلي االمتداد، ویعصب المش�ي ب�ی�ن�ھ�م.. 

احالم، واوھام مجتمعة في االجساد المتج�اورة.. ل�غ�ة ع�رب�ی�ة 

ولكننا ح�ق�ی�ق�ة "ام�م   تطغي على تلك التقاطعات.. لغة واحدة،

صغیرة في امة".. كما یحلو لالسم ان یتقس�م ب�ی�ن�ا.. ق�ال اب�و 

ساره "لنغني اغنیة زیاد رحباني.. یا زمان الطائف�ی�ة .. ط�قّ�ة 

 فیك وطقّة فّي".. نضحك..

* "اال ان ال��ح��ال ب��ات ك��ح��ال االی��ام ال��ح��ادی��ة وال��ع��ش��ری��ن 

المتواصلة بالرحیل، حیث كانت االغلب من ایام�ھ�ا ال�ن�وم ف�ي 

العراء ومالمسة االرض الصلبة وب�ی�ن ط�ی�ات ح�ق�ائ�ب ال�ن�وم 

  ."السفریة

 

كلما نظرنا لبعض؛ ضحكنا، ألننا نحاول التغلب على م�ج�اھ�ی�ل 

مستمرة، ومازالت تقلقنا، نضحك استعدادا ل�م�واج�ھ�ة مص�ی�ر 

مجھول.. لعلنا نحاول بالضحك واالبتسامات العریضة ان نسند 

بعضنا بعضا، من اجل تح�م�ل م�ا ی�ل�ّم ب�ن�ا م�ن خ�وف.. ل�َم ال 

 ..نضحك فاألقدار كلھا تسخر منا، ودون رحمة

لفتنا مرور شاب من بیننا، لفت انتباھنا بطریقتھ الش�رھ�ة ف�ي 

االكل.. ولكن�ھ ذك�رن�ا ب�ج�وع�ن�ا وب�خ�واء احش�ائ�ن�ا، و"ب�ل�ح�م 

  .الخنزیر" الذي التھمناه في الیونان

لمعت بیننا فكرة ان نش�ت�ري وج�ب�ة تس�اع�دن�ا ع�ل�ى اح�ت�م�ال 

موسیقى انغام فراغھا، التي بقیت خاویة لم یدخل�ھ�ا اال ال�م�اء 

مذ اكثر من ثالثة عشرة ساعة في مسیرة "باص" تھادى بنا 

على طریق بدأناه لیال، وانتھى بنا الى ھذا المكان لیالً.. سھول 

لم نكن نراھا اال في خلفیات صور "ون�دوز م�ای�ك�روس�وف"، 

خطرت من امامنا كأنھا فیلم یع�رض ع�ل�ى زج�اج "ال�ب�اص" 

  ."الذي انطلق بنا الى "صیریبا

شاھدنا على جانبي الطریق في وضح النھار امواجا من الوان 

الطبیعة الساحرة، تلك الصور المنعشة تجعل المرء منا یت�ذك�ر 

ان یعبأ نفسا عمیقا في صدره، كي یختزن ب�ذاك�رت�ھ م�ن ھ�ذه 

الصور لحلم مؤجل. كانت ھناك ودی�ان م�ت�واص�ل�ة ال�خ�ض�رة، 

تشرف علیھا مدن�اً م�ت�واص�ل�ة ال�ع�م�ارة، وت�ح�ی�ط ب�ھ�ا ج�ب�اال 

مزخرفة بالتماثیل شھدت عصورا من الحضارات بعد ن�ك�س�ات 

ال حد لھا.. بقینا نلتقط لھا الصور ع�ب�ر زج�اج ن�اف�ذة ال�ب�اص 

الذي كان یم�ض�ي ب�ن�ا م�واص�ال ال�ط�رق ال�خ�ارج�ی�ة، ص�ورا، 

واغلبنا لم یشاھد مثلھ�ا م�ن ق�ب�ل.. ع�اودن�ا ال�ن�ظ�ر ل�ب�ع�ض�ن�ا 

وضحكنا وكان قرارا لتبدید الجوع، نظر الي "احمد"، بعد ان 

وجدتھ ینتظر من اب�و "س�اره".. ان ی�ك�م�ل ق�ول�ھ ب�ف�ص�ح�ى 

 :مرتبكة

* "فطحل اللغة االنكلیزیة.. اما من مكان تذھبنا الیھ ناكل مم�ا 

 .."سیھبنا هللا

تواصلت ضحكاتنا، وكأنھا طیر ضال ق�د ح�ل�ق ف�وق ال�غ�ی�وم. 

بعض الوجوه، تجھمت مستھجنة، وبعضھا االخر تركنا ن�ل�ھ�و 

  ..في عبثنا الضاحك

 :قال "ابو ساره"، مواصال السخریة، ولكن بصوت منخفض

 ..* اقتراحك فیھ اكثر من وجھة نظر

كأنما قد تحقق بیننا االتفاق على ان نبحث عن شق�ة ن�ؤج�رھ�ا 

لیوم واحد، یوم یخلصنا من الھمز "الالمز"، ومزیج الروائ�ح 

الغریبة التي باتت تفوح من زحام الناس التي ل�م ت�غ�ت�س�ل م�ذ 

انطلقت معنا من مدینة "بوردم" التركیة. ثم تس�ل�ط�ت ع�ل�ی�ن�ا 

الفكرة ألجل ان "نغتسل ونرتاح في مكان دافئ بدال من ال�ن�وم 

على ب�الط الش�ارع ال�ب�ارد" ف�ي ان�ت�ظ�ار دورن�ا ف�ي تس�ل�ی�م 

معلوماتنا والحصول على ورقة الط�رد وم�غ�ادرة ال�ب�الد ال�ت�ي 

 .وطأنا ارضھا

تجولنا في االمكنة القریبة، كأن االجواء كلھا ھنا مرتابة م�ن�ا، 

نظرات متوترة بالخوف منا.. لذل�ك ل�م ن�ح�ص�ل ع�ل�ى ج�واب، 

وكأن الناس ترفض ان تؤوي الغرباء حتى ولو بنقودھا.. على 

الرغم من التحذیرات التي وصلت الى مسامعنا ان مع�ظ�م اھ�ل 

ھذه البالد الفقیرة، یعیشون ت�ح�ت مس�ت�وى م�ن ال�ف�ق�ر ج�ع�ل 

الجریمة متفشیة بینھم.. سمعنا عن عصابات م�ن�ظ�م�ة، وع�ن 

فقر مریب یسكن في ارجاء روسیا البیضاء. لم یكن الخوف قد 

تمكن منا اال في قرارة انفسنا نحن الثالثة، ولكننا بقینا، نص�رُّ 

على التحدي، ومھما یكن. نرید مكاناً نقضي فی�ھ ل�ی�ل�ت�ن�ا ھ�ذه 

مھما كلف االمر، نغتسل بماء دافئ وننام بضعة ساعات ح�ت�ى 

یحط الصباح علینا، ونن�ع�م ب�ورق�ة ط�رد اخ�رى ت�م�ك�ن�ن�ا م�ن 

 .."الخروج الرسمي الى خارج الحدود لما بعد "صربیا

كانت الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل حسب توقیتھ�م، وم�ع 

ذلك رحنا نسال اصحاب س�ی�ارات األج�رة، ول�م ن�ج�د ل�ط�ل�ب�ن�ا 

ج��واب��اً، اال رج��ل واح��د ل��م ت��ك��ن س��ی��ارت��ھ ت��ح��م��ل ع��الم��ة 

"التاكسي"، تقدم الینا موافقا على اخذنا الى مكان م�ق�اب�ل ان 

نضاعف لھ االجرة.. (تفاوض معھ "اب�و س�اره" ب�إن�ك�ل�ی�زی�ة 

یورو  60متعرجة).. ولم نختلف مع الرجل بعد ان طلب (مبلغا 

یورو) مقابل مبیتنا لل�ی�ل�ة واح�دة.  20تقسم على ثالثة كل منا 

 ..وافقنا بال تردد بعد ان اشترطنا علیھ ان یرینا المكان اوال

حملنا حقائبنا الصغیرة شبھ الفارغة إال ما تیسر لنا م�ن ح�م�ل 

خفیف یحوي المالبس الداخلیة وبعض األلبسة الخفی�ف�ة، ول�م 

نفكر باننا ُعزل فكل دولة ندخلھا كانوا ی�ف�ت�ش�ون�ن�ا ف�ی�ھ�ا ال�ى 

 ..درجة العرّي، وجمیع حقائبنا كانت تمرر عبر مرقاب خاص

انطلق بنا محاذیا للشارع العام ثم ب�ق�ي ی�ن�ع�ط�ف ف�ي ش�وارع 

فرعیة، كادت ان تخلو من حركة.. لم نكن ن�ت�وق�ع ان�ھ س�وف 

یأخذنا الى مكان لم یوجد فیھ إال صمت القبور، ولم نكن نعرف 

بانھا من سمات مدنھم التي لم ن�ف�ھ�م�ا بس�ھ�ول�ة.. ح�ی�ث أث�ار 

المكان فینا ریبة ما، نظرنا الى بعض، ولكننا اعتبرناھ�ا ازم�ة 

ایضا والبد ان نتجاوزھا بالضحك، ولكنھ ضحكا خرج بصعوبة 

  ..وكانھ لم یكن عفویا

بدت لنا البنایة التي توقف عندھا تبدو شبھ م�ھ�ج�ورة، ب�اب�ھ�ا 

الرئیس من حدید صّر بخفوت.. عندما دفعھ لی�دخ�ل�ن�ا.. ب�ق�ی�ت 

اعیننا تتفرس تفاصیل المكان. بعدھا انزلنا الح�ق�ائ�ب، ورح�ن�ا 

نتبعھ بریبة.. بینما بقیت اعیننا تستطلع المكان.. المكان ق�دی�م 

ولكنھ منظم تحیط بھ شوارع فرعیة.. كان یدقق في ووجوھن�ا 

كانھ یرید ان یحفظھا، واح�س ب�ارت�ی�اب�ن�ا وق�ال ل�ن�ا م�ن اج�ل 

ك�م".. وك�ان یش�ی�ر  4طمأنتنا "لم نبعد سوى ن�ب�ع�د ح�وال�ي 

  ..باتجاه المكان الذي تركنا فیھ جماعتنا تفترش ارضھ

كنا نراقب بحذر، ونوارى خوفنا بالضحك المتواصل. ق�ال ل�ن�ا 

 :مشیرا علیھا بإیماءة

تلك البنایة التي امامكم ھ�ي م�ق�ر الس�ف�ارة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة، "*  

ومع ذلك   ."ورجانا ان نلزم بعض الھدوء، حتى ندخل المكان

لم نھمل النظر الى محدد المالحة في الموبایل. حددن�ا ال�م�ك�ان 

"خ�ی�ر دل�ی�ل ف�ي ع�ال�م ازدح�م�ت ع�ل�ی�ن�ا  -على ال�خ�ری�ط�ة: 

 .."خرائطھ

لم تكن البنایة عالیة كبقیة البنایات التي جاورتھا.. كأنما غ�ی�ر 

 :مأھولة، فاراد ان یبدد االرتیاب

 .."المكان مناسب ورخیص الثمن"* 

نزلنا بضع درجات، ثم واجھنا ممر شبھ مظلما ت�رواح ط�ول�ھ 

م، برغم كفاح مصباح وحید استقر فوق باب الشقة. لم ی�ك�ن 6

في الممر اي شباك عدى ت�ل�ك ال�ب�اب ال�ت�ي ف�ت�ح�ھ�ا دون أي 

مفتاح.. ترددنا في الدخول، لكنھ مّد اصابعھ الى رز االض�اءة، 

وانتشر الضوء، فلقینا انفسنا قد دخلنا الى مكان ك�ب�ی�ر وف�اره 

 .من الداخل

واجھتنا صالة الشقة وعلى اطرافھا ابواب منھا لغرفت�ّي ن�وم، 

واخرى لحمام فیھ كل اللواحق الصحیة، اما المطبخ ف�ل�م ی�ك�ن 

لھ سوى اطار خشبي یشرف مباشرة الى تلفزیون ك�ب�ی�ر ك�ان 

مثبتا على الجدار، تحتھ جمیع ل�واح�ق�ھ الص�وت�ی�ة. وت�وزع�ت 

على الجدران صورا عدیدة نظیفة البراویز.. ش�ب�اب�ی�ك ك�ب�ی�رة 

تصل الى االرض وكلھا تطل بباب الى الحدیقة. كان الظالم ف�ي 

الخارج یخیم على المكان برغم التیار ال�ك�ھ�رب�ائ�ي ال�ذي ك�ان 

  .ینیر العتمة

جلسنا اوال في الصالة الواسعة، ورحنا نركن اغراضنا.. كأنم�ا 

اتفقنا ان ال ینام احد منا في غرفة نوم الزوجیة، ألنھا لم تحتو 

على تلفاز. كنا نتابع تفاصیل الموجودات بدق�ة، م�ن ی�ری�د ان 

یعرف این یضع قدمھ.. تفاصیل حضاریة لبیت م�ت�ح�ض�ر.. ل�م 

یخطر ببالنا ان المكان فرغ ألجلنا مقابل ذلك المبل�غ ال�زھ�ی�د.. 

بقینا نتابع فض�اء ال�م�ك�ان.. م�ج�م�وع�ة ك�ب�ی�رة م�ن االح�ذی�ة 

الرجالیة والنسائیة رصفت بعنایة داخل جزامة استق�رت ق�رب 

الباب.. تفاصیل كثیرة دلت على ان الشقة، م�أھ�ول�ة م�ن ق�ب�ل 

زوجین ولیس لھما اوالد.. ب�دت م�ؤث�ث�ة ب�ك�ل ش�يء، ن�ظ�اف�ة 

المكان یدل على انھ مأھول وھو مفرغ لنا لتلك اللیلة. من اجل 

ان نستریح فیھا مثلما قال لن�ا ق�ب�ل س�ائ�ق ال�ت�اكس�ي ق�ب�ل ان 

یغادرنا "انھا مفرغة لنا لألیام التي ندفع لھ اجرتھ�ا، وم�ت�ف�ق 

مع اصحابھا بھذا السعر عن كل لیلة.. اذا رغب�ت�م ال�ب�ق�اء ال�ى 

  .."یوم ثاني فانھ سوف یعود غدا الستالم اجرتھ

باشرنا بعد خروجھ في التدقیق ف�ي غ�ل�ق االب�واب، م�ن اج�ل 

یبدو انھ نسي ان یسلمنا مفتاح الباب الخارج�ي.   االمان.. لكن

ومع ذلك توزعنا ندقق في غلق النوافذ، متجولین في المكان.. 

لم نكن في ساعة استقرار، بال�رغ�م م�ن ان�ھ ال ی�وج�د م�ن�اف�ذ 

 ..لكامیرات مراقبة

قلت لھما: "انا لم ارتح لھذا السكون؟"، واضف�ت: "ت�خ�ی�ل�وا 

اننا في عمق نومتنا یدخل علینا من یخدرنا، ثم یس�ل�ب�ون م�ن�ا 

اعضائنا".. "حتماً سنتحول الى ادوات اح�ت�ی�اط�ی�ة.. ص�ال�ح�ة 

لالستخدام البشري بعد ان ك�ن�ا غ�ی�ر ذل�ك!".. ث�م ق�ال "اب�و 

  :ساره" بعد ان اوقف ضحكتھ المجلجلة، ومغیرا الموضوع

  .."سوف اغتسل"

بقینا نتأمل في صور الحائط.. "صاحب الشقة مع زوجت�ھ ف�ي 

زورق، صاحبة الشقة في صورة اخرى مع تالم�ی�ذ ف�ي ص�ف 

دراسي، المرأة شابة في الثالث�ی�ن�ی�ات.. ت�ق�ف م�ع رج�ل ك�ھ�ل 

ویظھر من الخلف شمعدان فیھ سبعة محامل شم�وع.. ال�رج�ل 

یقف الى جانب زوجتھ وھي منتفخة البطن، وترك یده الیم�ن�ى 

 .."على بطنھا

 

لم یتأخ�ر "اب�و س�اره" ف�ي ال�ح�م�ام، خ�رج م�غ�ط�ی�ا وس�ط�ھ 

بمنشفتھ، وھو یقول: "لم احتج حتى ل"ش�ام�ب�و" ی�ا ف�ط�ح�ل 

االنكلیزي"، ثم سبقني "اح�م�د" ف�ي ال�دخ�ول ال�ى ال�ح�م�ام.. 

اضطررت بینما ینتھي من االغتسال؛ ان ادقق في كیفیة ع�م�ل 

تلك االقفال التي كانت تعمل بشكل لم نألفھ من قبل في بیوتن�ا.. 

عاود الضحك ابو ساره قائال: "شتان بین البیت والزری�ب�ة".. 

صاح "احمد" من الحمام یطلب مني ان اناولھ شامبو الغسی�ل 

من حقیبتھ"، اكد "ابو ساره" بان الشامب�و م�وج�ود.. اال ان 

احمد اكد "الشام�ب�و خ�اص ب�غ�س�ی�ل وب�ر ال�ك�الب".. ك�ت�م�ت 

ضحكة، ورحت امسح على راس "ابو ساره"، وانا اق�ول م�ا 

 :شاء هللا بدى مفعولھ علیك سریعا.. فاكمل ضاحكاً 

 "وبعد قلیل تتوقع مني العواء"* 

ثم جاء دوري ب�ع�ده ل�الغ�ت�س�ال. ورح�ت م�ع�ھ�م ات�ن�اغ�م م�ع 

الضحكة التي ت�ن�دل�ع ص�اف�ی�ة، وَع�ف�یَّ�ة.. ل�ت�الم�س ال�ج�دران، 

رجوناھا ان تكون اكثر رفقنا بنا فیرجع لنا صداھا، یطماننا ان 

تتسع المساحة آلمال كبیرة علّھا تتراشق ك�رقص�ات ن�اع�م�ة، 

  ..وتجعلنا نطوف في مكان آمن

ما ان انتھیت من الحمام حتى عدت حیث بدأت محاوالً ال�ت�أك�د 

من اقفال شبابیك الغرفتین، وانا افكر في كیفیة صیاغة م�زح�ة 

جدیدة تتعلق بال"الشعر الغجري المجنون"، والكلب.. اوقف�ت 

اغنیة "عبد الحلیم حافظ" التي تركتھا تت�ھ�ادى م�ن م�ح�م�ول 

"ابو ساره"، وحاولت االصغاء الى صوت كان لضیفة دخ�ل�ت 

علینا.. جاءت الینا من الباب تحیة "صوت انثوي".. اس�م�ع�ھ 

  ."یستأذننا بالدخول "ھلوو.. ھلو

كانت أمراءه طویلة تشكل في شعرھا وردة، برفقة كلب ضخ�م 

اسود الشعر وقد اقعى امامھا مطیعاً، بینما وجدت رفیقي معھا 

یستمعان الى ما تقول دون ان یبالیا بالخوف من الكلب.. بینم�ا 

ھي تبدي لھما عن اسفھا بلغة إنكلی�زی�ة واض�ح�ة ع�ن س�ب�ب 

تواجدھا المفاجئ، وكأنھا متظاھرة بعدم معرفتھا بان زوج�ھ�ا 

قد اجر شقتھا، ولم تبد تذمراً، ب�ل ك�ان�ت مس�ت�س�ل�م�ة ل�الم�ر، 

وكانھ یتكرر دائماً.. كان شعرھا االسود الجم�ی�ل ی�ت�دل�ى ع�ل�ى 

كتفیھا، ترتدي بلوزة بیضاء بأكمام طویلة غطت م�ع�ص�م�ی�ھ�ا، 

وبان طالء اظافرھا بلون ابیض اضفى جماال اض�اف�ی�ا ال�ی�ھ�ا.. 

اما بنطالھا فقد كان فیھ فتحتین واحدة على ال�رك�ب�ة واالخ�رى 

على الفخد االیمن، وكانت تحمل بی�دھ�ا س�ت�رة رم�ادی�ة ب�ل�ون 

البنطال.. بدت كمالك تھادى بأجنحتھ م�ن خ�ی�ال ع�ل�ى ص�وت 

  .موسیقى

ما ان التفت حتى شعرت كم ك�ان ج�م�ال�ھ�ا الف�ت�اً.. ال�ى درج�ة 

اربكنا ثالثتنا، وجعلنا كالمسحورین، نتابع نعومة اجبرتنا على 

االصغاء الیھا بكل جوارحنا، وكأننا ال نرید ان یفلت منھ حرف�ا 

واحدا. التفت الي، وتأكدت بانھا ذاتھا السیدة التي رأیناھا ف�ي 

الصور المعلقة على الحائط. فاجأتني "ان كانت ھناك مش�اك�ل 

في ابواب غرف النوم".. فھمت ان كالمھا ك�ان م�وج�ھ�ا ل�ي، 

ألنھ قد لمست االبواب ذاتھا قبل اربع دقائق.. ج�ع�ل�ت�ن�ي اش�ك 

انھا جاءت الینا بعد ان اعتمدت على كامیرا مراقب�ة.. س�أل�ت�ن�ا 

ان كنا نحتاج الى شيء، فاعرب "احمد" عن رغبت�ھ ان ك�ان 

ھناك اتصال انترنیت، فرحبت بطلبھ، واخرجت من ح�ق�ی�ب�ت�ھ�ا 

نقالھا، وفتحت منھ لنا "االنترنیت".. بقینا صاغرین، وق�ال�ت 

منسحبة، بانھا ستنام في شقة مجاورة، وسوف تترك ھات�ف�ھ�ا 

وسوف تعود ألخذ جھازھا المحمول عندما تغادر الى وظیفتھ�ا 

  ..في الصباح

قبل ان تخرج كنا سویا في حالة ارتیاح ل�ھ�ذا ال�ك�ائ�ن ال�ب�دی�ع 

الذي حل في قرارة انفسنا، نت�أم�ل ت�ن�اس�ق ال�وان م�ا ت�ل�ب�س�ھ 

توقد عینیھا التي انسرحت ترتع بین رمشی�ن ط�ول�ی�ن ل�م   مع

یكنا مستعارین، وقوسي حاجبین خطا بعنایة اّالھیة ك�أن�م�ا ق�د 

ابدعھا الخالق لیرینا اي جمال قد ترسم�ت ب�ھ، واع�ت�ن�ى ب�ھ�ا 

  ..لتكون صاحبة الوجھ الذي یحمل كل ذلك الجمال اآلسر

* تركتنا لنقول لبعض: (ھل ك�ن�ا ن�ح�ل�م؟).. ل�ك�ن ث�م�ة ل�م�ع�ة 

-اكتشاف متوقدة، كانت خبیئة في عینیھا، ولیتنا نعرف جی�داً 

اللغة، لنحلل كلماتھا، ولكنھا بدت اثناء كالمھا بانھا تتعم�د ان 

تعكس صدقاً.. لیتنا نعرف ما الذي اتى بھا الینا لتحل بین ثالثة 

رجال دون ان تخاف منھم، ھل تعتمد على الكلب فجع�ل م�ن�ھ�ا 

تنطق مخارج كلماتھا بطریقة واثقة.. "ام ھي من ضمن فریق 

عمل.. تمركز خلفھ سنداً لھا یتابعھا عبر الكامیرة مما ج�ع�ل�ھ�ا 

متأكدة باني احاول تامین النواف�ذ".. ت�ب�ادن�ا ت�ل�ك ال�م�خ�اوف، 

ولكننا غیر متأكدین من اي شيء، حتى فاضت علینا المخاوف 

وجعلت منا نعاود التحدیق في الحیطان ، والنوافذ، وكل ش�يء 

بحثا عن تلك اللعنة التي اسمھ�ا "ك�ام�ی�ره"، وای�ن م�ك�ان�ھ�ا، 

وكیف خبأت. "ان كانت ھن�اك واح�دة ح�دس�ن�ا وج�ودھ�ا ام�ام 

النافذة في تلك الغرفة، والبد ان تكون عدة ك�ام�ی�رات م�وزع�ة 

لتراقب كل المكان.. تسلط علینا ھاجس المراق�ب�ة "ق�ال اح�م�د 

یكفي علیكما ناكر ونكیر اللذان نحملھما بین تالفیفن�ا.. دع�ون�ا 

لم یمض على ذلك سوى عشرة دقائق، حتى عادت من  .."ننام

جدید تعید السؤال علینا "ان كنتم في ح�اج�ة ال�ى ش�يء"، او 

"انھا عادت ألجل ان تتكلم مع زوجھا"، واقت�ص�ر ذل�ك ع�ل�ى 

 ..دقیقة، وھمت مغادرة

* قال ابو سارة ارحب بالموت على ید ھكذا امرأة.. ھل رأیتما 

 ..اصابع قدمیھا

 .."* كانت حافیة القدمین كما یقول "قباني

وألجل نطمئن انفسنا، اكثر فكرنا "لو اتى كل واحد منا بسكین 

من المطبخ"، فكرنا بانھا حالة بائسة ان نخاف من ام�رأة. او 

الخوف من الفریق الذي یعمل وراء الكامیرة. غ�ل�ب�ن�ا ال�خ�وف 

واضاع منا رغبة النوم، ارسل كل منا ما في جعتھ من الص�ور 

الى اھل�ھ.. "اب�و س�اره ت�ح�دث م�ع اب�ن�ت�ی�ھ وام�ھ�م�ا".. ام�ا 

"احمد" كلم زوجتھ وامھ عبر الماسینجر".. سأالني ان ك�ن�ت 

اواصل الكتابة عن خیبتنا المتالحقة".. ثم عاودنا اضح�ك م�ن 

االفكار واالحتماالت.. ففي كل لحظة ینتص�ب ام�ام�ن�ا ش�ب�ح�ھ�ا 

 ..طویال بظلھ الطویل یمنع عنا ایة اغفاءة، ومھما حاولنا

 * قلت لیتنا لم نات الى ھذا المكان؟ كیف سنخرج"؟

 .."ابدا ال شيء سوى انھا تخاف من ان نسرق اغراضھا"* 

ربما سوء ظننا جعلنا نغفل عدم حصولھا على مكان ت�ن�ام " *  

 .."فیھ

   "مؤكد انھا تبحث صحبة"* 

  ..ال تسقط طریقة تفكیر بیئتنا على طریقة تفكیر بیئتھم"؟"* 

اتقفنا لو ع�ادت تس�أل�ن�ا م�ن ج�دی�د س�ت�ك�ون ت�ل�ك ال�م�رة " *  

االخیرة، ألنھا كررت اسباب عودتھا الینا، فكلما غابت، نجدھا 

بعد لحظات قد حضرت مع كلبھا لت�ك�رر رس�م بس�م�ت�ھ�ا ع�ل�ى 

  وجھھا الساحر

لما عادت كنا قد عزمنا ان نترك المكان، ونعود الى مستوطن�ة 

االنتظار.. كانت الساعة قد قاربت ال�خ�امس�ة ص�ب�اح�ا، ل�م�م�ن�ا 

اغراضنا وتركنا رغبة النوم. رفیقة ال�رع�ب، وأن ن�ع�ود ال�ى 

ذلك "الھرج" بدال من لیلة خوف متواصل كاد یوقف قلوب�ن�ا.. 

كنت اول الواصلین الى خارج الشقة و"قطعت المم�ر ال�م�ظ�ل�م 

بشق االنفس، جعلھ الخوف اطول ممر في العالم".. وقد تأخرا 

رفیقي في الداخل النھما بقیا یواصالن الحدیث معھا.. اس�م�ھ�ا 

"جین" متزوج�ة م�ن�ذ تس�ع�ة اع�وام.. واھ�ل�ھ�ا م�ن م�ن�ط�ق�ة 

"كرینا" المشھورة بكروم العنب وتفتخر بجودة صناعة النبیذ 

االسود الذي یرغبون بھ السیاح الفرنسین، وایض�ا ق�د ع�رف�ا 

منھا بانھا "خسرت طفلھا، ولم یكن بوس�ع�ھ�ا ان ت�ح�م�ل م�ن 

  ."ج���دی���د".. واض���اف���ا: "ت���رك���ن���اھ���ا ت���م���س���ح دم���وع���ھ���ا

بقیْت خطواتنا ترتجل االفرع الجانبیة، باتج�اه م�ا ی�ع�ل�م�ن�ا ب�ھ 

"غووغل المحمول".. دلنا على طریق مختصر من شارع الى 

شارع، استرشدنا بھ طریقن�ا ح�ت�ى وص�ل�ن�ا ال�م�ك�ان، وھ�ن�اك 

كنا نقول لبعضنا ونحن نحاول التغ�ل�ب ع�ل�ى  ..افترشنا االرض

وقت االنتظار: "لو لم نكن قد حضرنا عصر المحمول لكن�ا ق�د 

اس�ت�رش�دن�ا ط�ری�ق ال�ع�ودة".. "نس�ت�رش�د ب�واس�ط�ة رائ�ح��ة 

جماعتنا.. عالمة فارقة ".. واضفت: "وبعد الشامبو ال�خ�اص 

بالكالب تحفزت لدینا غریزة الشّم عن بع�د".. ب�ق�ی�ن�ا ن�واص�ل 

 ..ضحكنا حتى غفونا

*************** 

بعد نوم متواصل على ارض صلبة.. استیقظنا منھ على صوت 

فریق من المتب�رع�ی�ن الص�رب�ی�ی�ن ك�ان ی�وزع ل�ك�ل ف�رد م�ن 

المھاجرین وجبة طعام مغل�ف�ة ف�ي ع�ل�ب�ة م�ع ع�ل�ب�ة عص�ی�ر 

  ..""عنب

  .."قال احمد: "كم ظلمت جین الجمیلة.. یا میثم

اجبت بال تردد: "لست نادماً على عدم خسارة اي عض�و م�ن 

 .."جسدي

"علمُت من موظفة الصلیب األحم�ر ان  -قاطعھ "ابو ساره":

طریق اوكرانیا بات مفتوحاً اآلن.. وبھ نكون مس�ت�غ�ن�ی�ن ع�ن 

المرور ب"ھنغاریا" التي سارعت بغل�ق ح�دودھ�ا خ�وف�ا م�ن 

زحفنا".. اذ قررن�ا ان ن�ت�خ�ذھ�ا م�ح�ط�ت�ن�ا ال�ق�ادم�ة ب�دالً م�ن 

   ..احتماالت الوقوع تحت طائلة القانون الھنغاري المتشدد

ثم لم�ل�م�ن�ا ض�ح�ك�ات�ن�ا  .."اوكرانیا ال تنتظر منا ورقة "طرد"

یورو) واستلمن�ا  60على عجالة.. "المرحلة التالیة".. دفعنا (

الحجز لتنطلق بنا باصات حدیثة جداً، وحسب موعدھا بطاقات 

 ..تمام الساعة الثالثة بعد الظھر

            
 
 
 

 محمد األحمد
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سوم�ر وب�اب�ل ھ�ي االرث ال�ذي ی�تّ�ك�ُئ 

علیھ انھا القرطاس كما تمثلھ نص�وص�ھ 

والفرات یشكل ھنا الحبر المقدس ح�ی�ث 

ینثال عذباً فراتاً، علي الس�ب�اع�ي ی�م�ث�ل 

جیالً بأكملھ عاش ال�ث�ورة وال�ح�روب�ات 

في زمٍن نُك�أ ف�ی�ھ ال�ج�رح، ع�ل�ي ال�ذي 

یرى أن ال�ف�روس�ی�ة ف�ي األدب ھ�و أن 

تسلح القارئ ال أن تق�ات�ل ن�ی�اب�ة ع�ن�ھ، 

التقیتھ في ذات فض�اء س�ب�ران�ي ھ�ی�أت�ھ 

وسائل ال�ت�واص�ل ف�ك�ان ال�ت�ق�اء ال�ن�ی�ل 

ب���ال���ف���رات وك���ان ح���وار حض���ارت���ی���ن 

عظیمتین كوش وس�وم�ر، ل�ھ بص�م�ت�ھُ 

الخاصة على خریطة القصة الحدیثة في 

الوطن العربي، ی�ك�ت�ب قص�ص�ھ بص�دق 

اإلحساس وخفة الحلم، ین�ص�ُت لص�م�ت 

، ب��ن��زع��ة … ال��م��وت، ل��ن��ب��ض ال��ح��ی��اة

إنسانیة صادقة بداخلھ، قص�ص�ھُ ت�ع�ل�ن 

ال�ث��ورة وال��ت��م��ّرد ع��ل��ى س��ائ��د األن��م��اط 

واألشكال ی�ت�دف�ق الس�رد ب�ع�ن�اق�ی�د م�ن 

رم��وز أس��ط��وری��ة ودی��ن��ی��ھ وت��واش��ی��ح 

صوفیة وفي قمة النقاء اولیس ال�ع�راق 

مقام اولیاء هللا الحسن والحسین. ع�ل�ي 

السباعي متخٌم بالجوائز تقدیراً لجھ�وده 

ال�ك�ب��ی�رة ف�ي ع�ال��م ال�ق��ص�ة ال�ق��ص�ی��رة 

 بالوطن العربي. 

 

حدثن�ا ع�ن ب�دای�ات ال�ك�ت�اب�ة وك�ت�اب�ة  -

 القصة بشكل خاص؟

* رحلتي بدأت مع دروس اإلنشاء حی�ن 

ك��ن��ت ت��ل��م��ی��ذاً ف��ي الص��ف ال��خ��ام��س 

االب��ت��دائ��ي ان��دل��ع��ت ال��ح��رب ال��ع��راق��ی��ة 

م، طل�ب م�ن�ا 22/9/1980اإلیرانیة یوم 

معلم الل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة ال�ذي یس�ط�ر ل�ن�ا 

م�وض�وع اإلنش�اء ب�خ��ط ی�ده ال�ی�س��رى 

الجمیل واألن�ی�ق ف�وق خش�ب الس�ب�ورة 

السوداء : (رسالة إلى أبي المق�ات�ل ف�ي 

الجبھة الشرقیة)، كتبت لوالدي الجن�دي 

في منطقة (سرب�ی�ل زھ�اب) اإلی�ران�ی�ة، 

نلت علیھ المرتبة األول�ى ف�ي مس�اب�ق�ة 

الخطابة بمدینتي، والثالث على مست�وى 

تربیات العراق، نمت فسیلت�ي ب�ال�ق�راءة 

داخل أروقة المكتبة المدرسیة ، ن�ھ�ل�ت 

م��ن ن��ب��ع��ھ��ا ف��أی��ن��ع��ت ن��خ��ل��ت��ي وك��ب��رت 

بقراءاتي المكث�ف�ة ح�ت�ى أش�ت�د ج�ذع�ي 

باسقاً بالمطالعة مما زاد ش�غ�ف�ي ب�ح�ب 

 األدب ونھمي في قراءة الكتب.

 

اذاً اكتشفت ذاتك وعرفت من أنت لحظة 

 تحاورك مع الكتب وقراءتھا؟

یومھا بلغ الظلم أوّجھ وطغى في ال�ب�الد 

على العباد بسبب استبداد سلطة ج�ائ�رة 

حكمتنا بالحدی�د وال�ن�ار، ی�ع�ود ال�ف�ض�ل 

لقراءاتي الكثیرة والمتنوعة التي جعل�ت 

مني أرضاً خصبةً وحاضنة مث�ال�ی�ة ل�م�ا 

ھو آت : أن أكون رائیاً. إب�ان�ھ�ا ت�ع�ددت 

محطات متعتي في القراءة التي تح�ول�ت 

إلى ع�ذاب�ات ال ت�ن�ت�ھ�ي بس�ب�ب ق�راءة 

قصائد الشعر التي تحض على الث�ورة ، 

قرأت قصائد ثوریة كبیرة كثیرة أیق�ظ�ت 

ثورتي الداخلیة. س�اع�ة ق�رأت الش�اع�ر 

ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ی��ر (إب��راھ��ی��م ط��وق��ان)، 

واجھت ع�دوي، واج�ھ�ت�ھ ألول م�رة ، 

ألول مرة أواجھ خوفي، رأی�ت خ�وف�ي، 

رأیتھ ش�خ�ص�ی�اً، ووق�ف�ت م�ع�ھ وج�ھ�اً 

لوج�ھ، ك�ان�ت ال�ك�ت�اب�ة ل�ح�ظ�ة ث�ورت�ك 

وانتصارك على الخوف الداخلي أوالً ث�م 

مواجھة الجبروت السلطوي ثانی�اً؟ ب�ع�د 

أن قرأت أبو القاس�م ألش�اب�ي ان�ت�ص�رت 

على خوفي انتصاراً نھائیاً ب�ك�ت�اب�ة أول 

قصیدة عمودیة لي في ح�ی�ات�ي ھ�ج�وت 

فیھا السلطة القامع�ة ل�ل�ش�ع�ب، ھ�زم�ت 

عدوي ثم خوفي حین ھجوت الدكت�ات�ور 

(ع�ل�ي -البغیض بعد أن عث�رت ع�ل�ى : 

الس��ب��اع��ي) الش��ج��اع ب��داخ��ل��ي أث��م��رت 

نخلتي رطباً حلواً حال تساق�ط�ھ غ�ادرت 

(علي السباع�ي) ال�م�ت�ش�ظ�ي وال�خ�ائ�ب 

وال��خ��ائ��ف، أص��ب��ح��ت ن��خ��ل��ة م��ح��م��ل��ة 

بالقصائد ، حملت قصیدتي مزھواً زاھیاً 

بما قرضت من ش�ع�ر ألع�رض�ھ�ا ع�ل�ى 

والدي الذي أرتعب خوفاً علي وھو یقرأ 

 ما نظمت من أبیات شعریة

كیف استقبلھا ھل كان خائفاً م�ن ب�ط�ش 

 الطاغوت بك؟

كان یتذوق رطب نخل�ت�ي ال�ج�ن�ي ق�ارئ�اً 

قصیدتي وینظر إلي ویقرأ ، أرى خ�وف�ھ 

علي مرسوماً في عینی�ھ ووج�ھ�ھ وف�ي 

كل تفص�ی�ل ص�در م�ن�ھ ح�ت�ى ال�ل�ح�ظ�ة 

منطبعة ب�خ�ل�دي ؛ ی�ق�رأ وی�ن�ظ�ر أل�ي، 

سألني بعد أن أكمل ق�راءت�ھ�ا وال�خ�وف 

یأكلھ عل�ي : (ھ�ل أن�ت م�ن ن�ظ�م ھ�ذه 

القصیدة العمودیة بني علي ؟)، أجبتھ : 

(ن��ع��م). ض��م��ن��ي إل��ى روح��ھ، وخ��ب��أ 

القصیدة عني حتى یوم�ي ھ�ذا، ن�ظ�رت 

صوب ما یعصف بنا، لم أدر ظھري ل�ھ، 

لم أھز كتفي بمرارة لھ وأمضي، وق�ف�ت 

ن��خ��ل��ة ت��ھ��ز ج��ذع��ھ��ا خ��ط��وب ال��دھ��ر 

ونوائبھ، فیتساقط شعري جنیا ، ك�ت�ب�ت 

قصائدي التي توالت ب�ت�وال�ي ال�خ�ط�وب 

وق�راءات�ي ح�ت��ى ت�ع�رف�ت ع�ل�ى الس��رد 

ال��رف��ی��ع ع��ن��دم��ا ت��ذوق��ت ط��ع��م قص��ص 

الشجاعة نوال الس�ع�داوي ، ك�ن�ت وإن�ا 

أقرأ نوال السعداوي أتزود ب�الش�ج�اع�ة، 

أحس البؤس وأراه، أرى بؤسنا الیومي 

وألمسھ بروحي قبل عی�ن�ي، ف�م�ش�اھ�دة 

البؤس الیومي أمر صعب على مش�اع�ر 

وأحاسیس شاب بع�م�ري ع�ای�ش ب�ؤس 

 حرب الثمانینیات .

 

ولكن نوال كانت تواجھ بكتاباتھ�ا ش�رق�اً 

تراه مستبداً اختزل كین�ون�ة ال�م�رأة ف�ي 

الجسد أوالً ثم كانت تحارب في ج�ب�ھ�ات 

كثیرة من أجل ت�غ�ی�ی�ر ذاك ال�واق�ع ھ�ل 

 ألھمتك؟

 

بسبب غوایة ك�ل�م�ات ن�وال الس�ع�داوي 

عشقت السرد، تولھت بالحك�ي، ج�ن�ن�ت 

بالقص، عشت أع�م�اق واق�ع�ن�ا أل�م�وار 

بالب�الءات ، ال�م�ص�ط�ل�م، ال�م�ض�ط�رب، 

المتفجر، الضاغ�ط ، ال�ق�ات�ل، ال�خ�ائ�ن، 

الممیت، المرعب، والمھلك. واق�ع�ن�ا ل�م 

ی��ك ج��م��ی��الً أب��داً ك��ان��ت ح��رب أل��ث��م��ان 

سنوات جحیماً لف ط�ف�ول�ت�ي وال�ع�راق، 

قدرنا أن ن�خ�وض ح�رب�اً ل�م نش�ع�ل�ھ�ا، 

عش��ن��ا أی��ام��ا م��ن ن��ار ورص��اص ودم، 

شاھدت الموت مع طلوع الشمس ح�ت�ى 

غروبھا ، رأیتھ یحل علینا صباح مس�اء 

مع جثامین الشبان الھالكین في م�ع�ارك 

الحرب العراقیة اإلیرانیة ح�ی�ث ت�ت�واف�د 

ج��ث��ث��ھ��م ع��ل��ى م��دن��ن��ا. أرى ال��ث��ك��ال��ى 

واألرامل والیتامى والجرحى یبك�ون م�ا 

فقدوه. آه . كانت حیاتنا محزنة أش�ع�ل�ت 

 فتیل جذوتي القصصیة.

 

ماھي أول قصة قصیرة كتبتھا؟ ص�ف  -

لي مشاع�رك وان�ت تس�ت�ق�ب�ل م�ول�ودك 

 االول بعد المخاض العسیر؟

 24* أول قصة قصیرة في حیاتي ی�وم 

م ، ج�اءت ال�ق�ص�ة ت�ح�ت 1984نیسان 

مسمى : (عربدة عقب سیجارة الض�اب�ط 

العراقي). جاءت نتیجة مروري بح�ادث�ة 

فجرت ینبوع قریحتي في كتابة الق�ص�ة، 

كنت في الرابعة عشر من ع�م�ري وق�ت 

كت�اب�ت�ھ�ا . اك�ت�م�ل�ت ع�ن�دي أول قص�ة 

قصیرة لي، حم�ل�ت ف�ي ث�ن�ای�اھ�ا وب�ی�ن 

سطورھ�ا ب�راءة وع�ن�ف�وان الش�ب�اب ، 

ك�ت��ب��ت��ھ��ا ب��م��ش�اع��ر م��رھ��ف��ة وإحس��اس 

صادق، كتبتھا، ك�ت�ب�ت أول قص�ة، ألن 

القصة ھي الفن األنس�ب ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 

األحداث الیومیة التي ترافق حیاتنا وم�ا 

ینجم عنھا لم�ا ت�م�ت�از ب�ھ ال�ق�ص�ة م�ن 

تك�ث�ی�ف واخ�ت�زال وق�درة ف�ائ�ق�ة ع�ل�ى 

التقاط اللح�ظ�ة وت�دوی�ن�ھ�ا، وتص�اع�دت 

كتابتھا عندي متن�وع�ة ف�ي إی�ق�اع�ات�ھ�ا 

وكل القصص التي كتبتھا أثن�اء ال�ح�رب 

وبعدھا أصبحت كتابتھا وسی�ل�ة ن�اج�ع�ة 

لرد الظلم وح�ف�ظ م�اء ال�وج�ھ وإلع�ادة 

االعتبار لك�رام�ت�ن�ا ال�ت�ي ھ�درت م�راراً 

وت��ك��راراً . اآلن . أع��ی��ش ف��ي ال��ل��غ��ة، 

 وأسكن القصة. 

الكتابة كفعل احتجاج وممارس�ة ث�وری�ة 

 ماذا تعني لك؟

القص عال�م مس�ت�ق�ل، فض�اء ل�وح�ده ، 

عالم مليء بالع�ج�ی�ب وال�غ�ری�ب، ع�ال�م 

مؤلم أسود، عالم صادم أحم�ر، ال�ق�ص�ة 

تقوم بعدة م�ھ�ام ووظ�ائ�ف، وك�ت�اب�ت�ھ�ا 

شكلت ل�ي ص�م�ام أم�ان ل�ت�ن�ف�ی�س ع�ن 

مكنوناتي الداخلیة وما یعتمل ف�ی�ھ�ا م�ن 

ثورة ضد الطغیان، وم�ا ت�خ�ب�أه ن�ف�وس 

الن�اس م�ن اض�ط�راب�ات وأض�ط�رام�ات 

وأحتدامات ومسرات وأوجاع، ال�ك�ت�اب�ة 

ضد الفوضى والعبث، حیاة ضد الم�وت، 

صھوة یمتطیھ�ا األح�رار ص�وب ال�ن�ور 

والحق والجمال. الكت�اب�ة ش�يء ت�ع�ی�س 

ف��ي ح��ی��ات��ي ألن��ھ��ا أفس��دت��ھ��ا، ال��ك��ت��اب��ة 

أغراء، إغراؤھا إن ت�ت�ورط ف�ي ح�ب�ھ�ا 

بعد أن تقع بشباكھا ، تعشقھ�ا ، ت�ت�ول�ھ 

 بھا كونھا مغویة

اه اجابتك ھذه تصّور لي الكتابة ك�إم�رأة 

 مثیرة تمارس فن االیقاع بعشاقھا ؟

ھي مثیرة وإث�ارت�ھ�ا م�ت�ع�ة، وم�ت�ع�ت�ھ�ا 

اإلحساس الداخ�ل�ي ال�ذي ی�ت�س�رب إل�ي 

لحظة نسجي لعوالمھ�ا أج�وس أرض�ھ�ا 

البكر مكمن عذریتھا بفعل الحكي. أكت�ب 

ألحقق إنسانیتي، ألمی�ز ب�ی�ن الض�ج�ی�ج 

والھدوء، ألتعلم كتابة القصص والقصة 

القصیرة ھ�ي : ال�ح�ب والش�غ�ف، ح�ب 

وشغف عظیمین ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ش�ع�ل�ت�ي 

ال��داخ��ل��ی��ة، ألن ال��ك��ت��اب��ة م��ن الش��ع��ل��ة 

الداخلیة عن ال�ن�اس ت�ج�ع�ل�ن�ي أس�ت�م�ر 

بالعیش بحماس وجلد متحمالً مآسیھا ، 

وحدھا شعلة اإلب�داع داخ�ل�ي ت�م�ن�ح�ن�ي 

الدفء وتعطي لحیاتي ط�ع�م�اً وم�ع�ن�ى. 

القصة ھویتي وس�ر وج�ودي . ب�ك�ل�م�ة 

واحدة : أكتب ألكون . أكت�ب ع�ن ال�ذي 

ال یقرأ. ألشارك القارئ فیما أغزل�ھ م�ن 

قصص، ألعلي من شأنھ ، ألھیئھ لثورة 

، ذلك ما ذھ�ب�ت إل�ی�ھ ول�م أف�ل�ح ح�ی�ث 

تعلمت ال�درس األقس�ى ف�ي ح�ی�ات�ي أن 

ال��ف��روس��ی��ة ف��ي األدب ھ��و أن تس��ل��ح 

 القارئ ال أن تقاتل نیابة عنھ. 

العراق ب�ل�د ال�ح�ض�ارات ح�ی�ث س�وم�ر 

وبابل وھن�اك أیض�ا ال�م�دن الس�وم�ری�ة 

القدیمة (أور، نیبور، الرسا، كیش) ھ�ل 

باستطاعتنا القول إن ھذا اإلرث الض�خ�م 

 ھو سندك للكتابة ؟ 

 

ولدت الساعة التاسعة والنصف ص�ب�اح 

م،  1970ح�زی�ران  10یوم الخ�م�ی�س 

ج��ن��وب ب��الد ال��راف��دی��ن ف��ي م��دی��ن��ة 

الناصریة ج�ن�وب م�دی�ن�ة أور األث�ری�ة، 

أرض أولى الحضارات، وأول ال�ت�اری�خ 

نش��أة وت��ك��وی��ن��اً وت��رع��رع��اً، ج��ن��وب 

العراق، جنوب ن�ھ�ري دج�ل�ة وال�ف�رات 

وج��ن��وب األھ��وار ب��دأت ال��ك��ت��اب��ة م��ع 

أجدادي السومری�ی�ن ال�ل�ذی�ن اس�ت�م�رت 

حضارتھم عدة ق�رون ب�دءاً م�ن األل�ف 

الرابع قب�ل ال�م�ی�الد ح�ت�ى اخ�ت�ف�وا م�ن 

التاریخ في نھایة األل�ف�ی�ة ال�ث�ال�ث�ة ق�ب�ل 

ق�ب�ل  3600المیالد ، أي ح�وال�ي س�ن�ة 

 المیالد. 

 

حدثني قلیالً عن كتاباتھم المسم�اری�ة،  -

وقل لي ھل كان ال�ق�رءان ایض�اً ب�ل�غ�ت�ھ 

 الفخمة میراثاً نھلت منھ؟

* ظھرت كتاباتھم بشكل خطوط شبی�ھ�ة 

بالمسامی�ر، وج�اء اخ�ت�راع�ھ�ا ل�دواف�ع 

ع��م��ل��ی��ة (ال��ت��ج��ارة واإلدارة وش��ؤون 

ال��دول��ة)، حض��ارت��ن��ا الس��وم��ری��ة ن��ظ��ام 

اجتماعي یعین اإلنسان على الزیادة ف�ي 

إنتاجھ الثقافي . الیوم أكت�ب وأن�ا أت�ك�ئ 

على أرث حضاري وثقافي ضخم وف�خ�م 

وعمیق الج�ذور، أك�ت�ب قص�ص�ي ال�ت�ي 

تنھل من حضارت�ن�ا ال�ع�ری�ق�ة الض�ارب�ة 

جذورھا في أعم�اق ف�ج�ر ال�ح�ض�ارات، 

درجت أوظف داخل متوني الحكائی�ة م�ا 

تناقلتھ ألواحھا الطینیة معتمداً على لغ�ة 

القرآن الكریم ال�ف�خ�م�ة، ك�ون ث�ق�اف�ت�ن�ا 

الممتدة من األلف الرابع كانت والزال�ت 

تحریراً لإلنسان وتقویماً ل�ھ، م�ا أك�ت�ب�ھ 

ینشد ما أنشدتھ حضارات أسالفي الذی�ن 

وضعوا لنا القوانین واألفكار ال�م�ن�ظ�م�ة 

لحیاتنا بكلمات كتبتھا أن�ام�ل م�ب�دع�ی�ھ�ا 

األوائل بحروف من نور ف�وق أل�واح�ھ�ا 

الطینیة السمر ال�ت�ي ع�ل�م�ت ال�ب�ش�ری�ة 

 كتابة الحرف األول إلسعاده 

 

نصوصك تشترك في ما ھو أسط�وري  -

وغرائبي وما توظف�ھ ف�ي ال�ق�ص�ة أھ�و 

 البصر أم أن رھانك على البصیرة ؟

* أعمد في كتاب�ت�ي ل�ل�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة 

على ما أراه كون�ي س�وم�ري وأرى م�ا 

رآه ك��ل��ك��ام��ش : ( أن��ا ال��ذي رأى ك��ل 

شيء...) أستمد موضوعاتي ال�خ�ام ف�ي 

كتابة القصة مما أراه، وم�ا أراه یس�ل�ب 

لبي ویأسرني وی�ع�ذب�ن�ي وال أب�رأ م�ن�ھ 

حتى أك�ت�ب�ھ. ح�ال نش�ر ال�ق�ص�ة ی�ك�ون 

رھاني على ال�خ�ل�ف�ی�ة ال�م�وج�ودة ع�ن�د 

اإلنسان والتي یستطیع م�ن خ�الل�ھ�ا أن 

یھتدي إلى الطریق السلیم، فھدف كتاب�ة 

القصة القصیرة إنارة بصیرة اآلخ�ری�ن، 

فنحن درجنا على القول بأن هللا سبحان�ھ 

وتعالى قد نور بص�ی�رة ف�الن ی�ع�ن�ي أن 

تصرفاتھ تصرفات سلیمة وجیدة بس�ب�ب 

خلف�ی�ت�ھ، ووظ�ی�ف�ة اآلداب ع�م�وم�اً أن 

ت��ج��ع��ل تص��رف��ات ال��م��رء س��ل��ی��م��ة. إذاً 

بصیرتھ سلیمة ، مضم�ون�ھ ال�داخ�ل�ي : 

عقلھ مستقیم، وقلبھ واع ومنفتح ع�ل�ى 

هللا عز وجل . وأنا أكره أن ی�ق�ال ع�ل�ى 

 الناس عمي البصائر أي أنھم ال یرون. 

 

كیف تقارب لن�ا ت�ج�رب�ة ال�م�وت ك�م�ا  -

عشتھا كات�ب�ا وخ�اص�ة أن ال�م�وت ھ�و 

 الیقین الوحید في الحیاة ؟

* نحن كتاب القصة نخیل ن�ح�م�ل ح�زن 

الناس ، وحزني على الناس المظلومی�ن 

ال ی��دان��ی��ھ ح��زن ح��ت��ى س��اف��رت إل��ى 

م ،  27/11/2005العاصمة بغداد ف�ي 

لتسلم مجموع�ت�ي ال�ق�ص�ص�ی�ة ال�ث�ال�ث�ة 

(زل��ی��خ��ات ی��وس��ف) الص��ادرة ع��ن دار 

الشؤون الثقافیة العامة ، كان�ت ال�ح�رب 

الطائفیة ق�د اس�ت�ع�رت وط�ار ش�واظ�ھ�ا 

ب�ب�غ�داد وم�ح�ی�ط�ھ�ا م�ن م�دن ع�راق�ی�ة 

وقصبات استأجرت سیارة أج�رة ت�ق�ل�ن�ا 

إلى دار آفاق ع�رب�ی�ة ف�ي األع�ظ�م�ی�ة ، 

س���ارت ب���ن���ا الس���ی���ارة ف���ي ش���وارع 

األعظمیة ، كانت السیارات الھاربة م�ن 

جحیم الذبح تسیر عك�س ات�ج�اه الس�ي، 

تشیر إلین�ا وت�وم�ئ ب�ال�ع�ودة ، رج�وت 

الس�ائ��ق وت��وس�ل��ت إل��ی�ھ أن ی��ع�ود ب�ن��ا 

أدراجنا، رفض ال�ع�ودة، وأك�م�ل س�ی�ره 

بشكل سافر ومتحد وس�ری�ع ج�داً ح�ت�ى 

وص��ل��ن��ا ش��ارع األخ��ط��ل وع��ن��د ش��ارع 

األخطل وقف الذباحون، ح�ی�اھ�م س�ائ�ق 

سیارة األجرة قائالً : حیا هللا المجاھدین 

، أج��اب��ھ أم��ی��رھ��م : ح��ی��ا هللا أب��ا ع��ب��د 

الرحمن، سألھ أمیرھم : ھل ج�ل�ب�ت ل�ن�ا 

معك كالباً لن�ذب�ح�ھ�ا؟ أج�اب�ھ�م : ن�ع�م . 

�ٍة  تأل�م�ت ف�ي س�ري (...ُك�ن�تُ�ْم َخ�ْی�َر أُمَّ

أُْخِرَجْت لِلنَّاِس...)، أمرونا بالترجل م�ن 

السیارة ، أمرونا بأن نق�ف ف�ي ال�ن�س�ق 

مطأطئي الرؤوس وصامتین، واقت�ادون�ا 

في صف طویل داخل شارع األخطل ف�ي 

األعظمیة ، وقفنا ضمن نسق طویل م�ن 

العراقیین الذین ینتظرون دورھم بالذب�ح 

لیذبحوا، ج�ع�ل�ت أخ�ي ال�ذي یص�غ�رن�ي 

خلفي، وطلبت منھ أن ی�ردد خ�ل�ف�ي م�ا 

أٌقرأ ، ورحت أقرأ آیة الك�رس�ي بص�وت 

ع��ال وأع��دت ق��راءت��ھ��ا خ��م��س م��رات 

ورددت الشھادة بصوت جھ�وري ث�اب�ت 

وعال، واستسلمنا لألمر، ألنن�ي م�ؤم�ن 

بقضاء هللا وقدره (.... َوَما َك�اَن لِ�نَ�ْف�ٍس 

ًال ۗ... )،  َؤجَّ ِ ِكتَابًا مُّ أَن تَُموَت إِالَّ بِإِْذِن هللاَّ

ذبح على الھویة أمامن�ا س�ت�ة وث�الث�ون 

عراقیاً وبأیاد عراقیة، كنت ق�د أخ�ف�ی�ت 

ھ��وی��ة األح��وال ال��م��دن��ی��ة "ال��ج��ن��س��ی��ة 

العراقیة" كون أسمي فیھا (ع�ل�ي ع�ب�د 

الحسین ص�ال�ح الس�ب�اع�ي)، وأظ�ھ�رت 

ھویة إتحاد األدباء والكتاب الع�راق�ی�ی�ن، 

وصل الذب�اح وب�ی�ده س�ك�ی�ن�ھ ال�ط�وی�ل�ة 

الضخمة إلى الرجل الكھل ال�ذي وص�ل�ھ 

دور الذبح یقف أمامي ف�ي الص�ف ك�ان 

تسلسلھ السابع وال�ث�الث�ی�ن ب�ال ال�رج�ل 

ال�ك��ھ�ل ع�ل��ى س�روال��ھ وس��ل�ح، ض��رب 

الذباح العراقي بیده الیمنى ال�ت�ي ت�ق�ط�ر 

دماً على فخذه األیمن ، ق�ائ�الً: حس�اف�ة. 

خسارة. وهللا. أن یبكي الرجل ؟ قب�ل أن 

ی�ك�م��ل أم��ره األم��ی�ر ال��ذي ح��ی�ا س�ائ��ق 

سیارة األجرة ال�ت�ي أق�ل�ت�ن�ا : ی�ا أخ�ي. 

أتركھ وأوالده لح�ال س�ب�ی�ل�ھ�م . دع�ھ�م 

یذھبون ألجل أبیھ�م ال�ك�ب�ی�ر . ی�ا هللا . 

تصورنا أخي وأنا أبناء الرجل ال�ك�ھ�ل ، 

ق��ال ب��ح��دة : خ��ذوا أب��ی��ك��م ، وأذھ��ب��وا 

بعیداً . اقتدنا ال�رج�ل ال�ك�ھ�ل ال�ذي ك�ان 

منھاراً باكیاً وخرائھ ممتزج ببولھ ی�خ�ط 

خلف�ھ ، س�أل�ن�ا ب�اك�ی�اً : ی�ا أوالدي أن�ا 

مسیحي وقد أسلمت على یدیك ی�ا أی�ھ�ا 

الش��ج��اع وأن��ت ك��ن��ت ت��رت��ل ال��ق��رآن ، 

ض�ح�ك�ت م�لء روح�ي ال�م�ن�ھ�ارة أن�م�ا 

المسلم " الشیعي " ، قائالً ل�ھ ب�دع�اب�ة 

ساخرة : لو لم تك ی�ا أب�ت�اه ق�د ت�ب�رزت 

وبلت على نفسك لما خ�رج�ن�ا س�ال�م�ی�ن 

من الذبح بأنصال سكاكینھم الحادة حتى 

لو كنت قرأت الق�رآن ك�ل�ھ !!! ب�ع�د أن 

نجاني هللا سبحانھ وت�ع�ال�ى م�ن ح�ادث�ة 

الذبح ونجاتي م�ن ال�م�وت " ال�ذب�ح " 

المحقق ألكون شاھداً ، أن أرى م�ث�ل�م�ا 

رأى كلكامش األلم والش�ر وال�خ�ی�ان�ة . 

آه . ص�رن م�ق�وم�ات ح�ی�ات�ن�ا . ك�ل م�ا 

مررت بھ جعل�ن�ي إنس�ان�اً م�ح�ط�م�اً م�ن 

ال��داخ��ل ، ع��رف��ت ل��ح��ظ��ة ن��ج��ات��ي أن 

اإلنسان سيء ، فكتبت روایة ع�ن ت�ل�ك 

 الحادثة المریرة المریعة. 

الفرات یبدو حضوره قویاً ف�ي ط�ی�ات  -

 نصوصك ما سر عشقك لھذا النھر؟ 

* (ھَذا َعْذٌب فَُرات...)، الفرات ال�ع�ری�ق 

ك��ان والزال خ��ل��ي ال��وف��ي، ص��دی��ق��ي، 

جعلتھ ل�ي ص�دی�ق�اً ص�دوق�اً، أج�ده ف�ي 

ح��االت ی��أس��ي ال��ك��ث��ی��رة وإح��ب��اط��ات��ي 

المتواصل�ة مس�ت�ودع�اً ألس�راري ح�ی�ن 

أجلس قبالتھ أح�دث�ھ ، ت�أت�ن�ي م�وج�ات�ھ 

السمر المعة بفرحة ال�ل�ق�اء، أب�وح ل�ھ�ا 

عما أنا فیھ وما یختلج ف�ي ص�دري م�ن 

بؤس وإحباط وعذاب وأل�م ف�ي داخ�ل�ي 

الذي تجتمع ف�ی�ھ ث�الث ع�وال�م ف�ي آن 

واحد : م�ح�ب�ط وح�ال�م وس�اخ�ر ن�اق�م، 

فترتد إل�ي م�وج�ات�ھ ال�ت�ي ت�ح�م�ل ل�ون 

الطین، لوني، تأتني حانیة داف�ئ�ة ع�ذب�ة 

محملة بالمودة والحلول الناجعة لما أن�ا 

فیھ من قنوط. نھ�ر ال�ف�رات ی�م�ث�ل ل : 

(ع��ل��ي الس��ب��اع��ي) ال��ط��ھ��ر، الص��دق، 

ال��دفء، ال��والدة، ال��ح��ی��اة، االس��ت��م��رار 

على التواصل والكتابة ، والع�زی�م�ة ف�ي 

 مقارعة خطوب الحیاة. 

 

أل��ی��س��ت ك��ت��اب��ة ال��روای��ة ت��ت��ی��ح ل��ك  -

التصرف في ال�ب�ن�اء الس�ردي وت�ع�ط�ي 

 القدرة لنصوصك على التأویل؟

* منحني عالم الروایة الرحب والواس�ع 

حری�ة ك�ب�ی�رة وش�اس�ع�ة وواس�ع�ة ف�ي 

بناءاتي السردیة، وكیف أك�ت�ب ح�ی�وات 

الناس ، تلك الحیاة القاسیة على م�ع�ظ�م 

الناس، وأن م�ع�ظ�م ال�ن�اس ی�ح�ص�ل�ون 

على نصیبھم الكافي من تلك ال�ق�س�وة . 

نعم. منحت طریقة بناء معم�ار ال�روای�ة 

نصوصي السردیة القدرة على ال�ت�أوی�ل 

عك�س ع�ال�م ال�ق�ص�ة الص�ع�ب ب�درب�ھ�ا 

 السردي الالحب

 ...............نلتقیكم في العدد القادم

 اص اا ا دا  ار ا    

 عندما یلتقي النیل بالفرات، كوش تستضیف سومر في حواٍر استثنائي
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ا ا ا  
سمح فیھا لألشیاء أن تؤثِّر علینا أكثر من الالَّزم، ل�ت�دف�ع�ن�ا نھناك أوقات     

 إلى الخلف، الستنزاف الحیاة من صدرنا حتى یُصبح أجوف.
األمر أشبھُ بفقدان موطئ قدمنا أثناء التسلُّق الكبیر للحیاة، قبضتنا تنزلِق، وأخ�ذن�ا ف�ي ال�ت�ع�ثُّ�ر.  

 لنا من الحفر واالنطالق مّرة أُخرى، وبأكثر كدمات قلیال من ذي قبل. لكن البدَّ 
أعلم أنّھ سیكون ھناك دائًما أشیاء نخاُف منھا، ونكسات حتِمیة. لكننا نعلم أیًضا أنھ یجب أال نعتِّ�م 

 عقلنا لدرجة نشعر بعدم القُدرة على فعِل أّي شيٍء حیال ذلك.
ھذا ھو الّسبب في أنّني أكتب ھذا. لتذكیرك كیف تظّل مستیقظًا، عندما ی�ب�دو أن األش�ی�اء م�ھ�ی�أة 

 إلبقائك أسفل. ھذه ھي المفاھیم التي تساعدك أكثر: في الواقع، ھناك تیَّار منتشٌر یضغط ضدك.
إنّھ یختبُرك، وھذا من أجِل مصلحتك الخاصة. یجب أن تك�ون دائ�ًم�ا م�ت�ح�رًك�ا ب�ح�ی�ث ال تُض�ط�رُّ 
للُھروب من ھذا التیار. إذا كنت تمشي، سوف تقُف ساكنا. وإذا كنت ال تزال واقفاً، سوف تض�ط�رُّ 

 إلى العودة إلى الوراء، فالتّقاعس سوف یزرع شجرة كروم جدیدة تسحبُك ألسفل.
بُجرأة ھادئة وسلِسة. ادفع من خالل  -ھو المضي قدًما بالقوة  -الخیار المطلُوب  -الخیار األفضل 

 المقاومة، وافعل شیئًا. أّي شيء.
ك. كّل شيء في حالة تغیُّر مستمر. یجب أن تت�م�اَش�ى م�ع ھ�ذا  الحیاة ھي الحركة. كلُّ شيء یتحرَّ

 التغییر المستمر، لتتماشى مع الواقع.
 إذا كنت ال تتحّرك، فأنت لم تعد واقعیاً. والحیاة ستعاقبك على ذلك، وسوف تشعر بھ.

ف  السَّبب الذي یجعلُك تشعر بأنَّك عالٌق أو مسدود أو ُمكتئب، ألنّك ال تت�ح�رك. وب�دالً م�ن ال�ت�ص�رُّ
 بُسرعة (أن تبقى على قیِد الحیاة)، یتمُّ قتلك من قبل عدم الحركة.

ك بحزم   ھو فعل إعادة إحیاء نفِسك. -حتى لو كان خطوة "خاطئة"  -كّل قرار یتمُّ اتخاذه للتحرُّ
حی�ة، ت�م�ت�ل�ئ ب�ال�ط�اق�ة  ف بعزم، بدالً من لعب دور الضَّ ھل الحظَت من قبُل كیف أنّك عندما تتصرَّ
دة؟ افعل ھذا في كلِّ خطوة. ابق متحرًكا، سواء كنت مرعوبًا أو ُم�ب�ت�ھ�ج�اً، وح�ت�ى ع�ن�دم�ا  المتجدِّ
ن ك�ّل ی�وم، ح�افِ�ظ ع�ل�ى  تنام. األحالم تمنُحنا ھذه الحریة. حافِظ على ملء تقویمك الخاص. ت�م�رَّ
اإلنتاج، كن غزیًرا، كن حازماً رغم االرتباك. التتوقف عن اإلبداع، وال تفعل ذلك بإلحاح ُم�رھ�ق، 

 غیر مرتبط بالنتیجة.ال تتوقف أبًدا عن الحركة.
أنت تمنّى لو أّن المشاعر الّسلبیة لم تكن موجودة. لكن إلیك بعض األخ�ب�ار ال�ُم�زع�ج�ة، ل�أل�س�ف 

 المشاعر  الّسلبیة ستكون ھناك دائماً.ومع ذلك، فاألمر یرجُع إلیك، إلى أيِّ مدى یتمُّ تضخیمھا.
االنزعاج سیكون موجوًدا دائًما. المشاعر الجیِّدة ال یم�ك�ن�ھ�ا أن ت�زدھ�ر ب�دون وج�ود ع�ك�ِس�ھ�ا. 

 سیكون ھناك دائماً ألم وخوف. ال یمكن أن یكون ھناك نوٌر دون ظالم.
لذلك یجب أن تتقبّل أّن الظالم سیكون دائماً ھناك. عندما تتقبلھ، سیُمكنك تركھ.! وھذا م�ا ی�ع�ن�ی�ھ 

ر واللّعن".  الناس عندما یقولون أنّك بحاجة إلى "التوقف عن التذمُّ
القبول لیس ھو نفسھ الّرفض. في كثیٍر من األحیان یعني أن تتفاعل مع الظ�الم ع�ل�ى أنّ�ھ س�وف 

 یُساعد.
إذا كنَت تجترُّ مشاكلك، تحبس أنفاسك، تأخذ كّل شيء على محمل الجّد، تبحُث عن العالج، ت�ن�ظ�ر 
إلى ذكریاتك بعاطفٍة مفِرطة. یمكنك حقن الظّالم في الظّالم. وھذا ال یساعد أبداً ، ألنّھ یجعل األم�ر 

 أسوأ.
تحتاج أوالً أن ترى أنَّ الظالم موجوٌد ھناك، وأن تصُمد أمامھ. كلّما أسرعت في ذلك، كلّما تمّكنَت 
منھ، واستبدلتَھ بالنّور. بعد فترة، ُسترّكز على ما یحدث أمامك م�ب�اش�رة (ھ�ذا ال�ع�ش�ب األخض�ر 

 الجذَّاب، الرأس األحمر المشرق) الذي ینسي تلك األفكار والمشاعر تماًما.
باستخدام الطاقة التي احتفظت بھا سابقًا لمحاربة الظّالم، قم بتفجیرھا بالنّ�ور، م�ن خ�الل إنش�اء 

 وتحریك وإجراء أشیاء إیجابیة؛ تتحدَّى ما كان سیشلُّك من قبل.
 أنت اآلن في ھذه اللّحظة، على قید الحیاة، والنكسة الوجیزة خلفك. فأنت تتسلق مجدًدا.

كثیراً ما نجد صعوبة في ال�ت�خ�ل�ص م�ن األش�ی�اء 
القدیمة الخاصة بنا، وبنظرة متفحصة على أماكن 
تخزیننا لألشیاء القدیمة، ن�ك�ت�ش�ف أن�ن�ا ن�ح�ت�ف�ظ 
بالكثیر من األشی�اء ال�ت�ي ق�د ن�ح�ت�اج�ھ�ا، وع�ل�ى 
األغلب لن نحتاجھا، وقد نفاجأ بأشیاء ونت�س�اءل: 
كیف استطعنا الحفاظ علیھا طوال ھ�ذه الس�ن�ی�ن؟ 
ویستوقفنا سبب اإلبقاء علیھا وربما ال ن�ت�ذك�ره، 
ھذه الحالة تعرف بـ"عبودیة ال�ك�راك�ی�ب"، ف�ھ�ل 

  أنتم مصابون بھا؟
أن الحالة العاطفیة تتحكم في ع�دم ت�خ�ل�ص�ن�ا م�ن 
الكثیر من ھذه األشیاء الت�ي ق�د ت�ك�ون م�رت�ب�ط�ة 
بذكریات حدثت في الماضي، سواًء كانت جم�ی�ل�ة، 
أو سیئة، أو كنوع من الوسواس لدى البعض ف�ي 
ع��الق��ت��ھ��م م��ع ال��ك��راك��ی��ب، ف��ھ��م ال ی��ری��دون أن 
یتخلصوا منھ�ا؛ ألن�ھ�م ی�ظ�ن�ون أن�ھ�م ی�م�ك�ن أن 
یحتاجوا إلیھا یوماً ما، وھؤالء نراھم یح�ت�ف�ظ�ون 
بأشیاء غریبة من األجھزة الكھربائیة القدیمة، أو 
التي لم تعد تصلح، وحتى قطع السیارات الق�دی�م�ة 
واألث���اث وال���م���الب���س، أواألق���الم ال���ف���ارغ���ة، 
والوالع�ات، واألدوات ال�ری�اض�ی�ة ال�ت�ي ل�م ت�ع�د 
تصلح لالستھالك، ما یحدث أن م�ا ب�ی�ن ذك�ری�ات 
الماضي وخوف المستقبل یضیع ح�اض�ر اإلنس�ان 
الذي یعیش ف�ي ف�وض�ى ع�ارم�ة؛ بس�ب�ب ت�ف�وق 
مدخالت البیت على مخرجات�ھ، أن ف�ن "ال�ف�ی�ن�ج 
شوي"  ھو فن صیني ق�دی�م ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى خ�ل�ق 
مساحات من الفراغ في ال�م�ك�ان م�ن أج�ل ت�دف�ق 
الطاقة فیھ، بحیث یحدث تناغم بین ال�م�ك�ان وم�ن 

 یسكنھ.
حیث أن الكراكیب الموجودة في ال�م�ك�ان ت�ف�رض 
زحاماً یعیق تدفق الطاقة، ب�م�ع�ن�ى أن ال�ك�راك�ی�ب 

تح�ب�س ال�ط�اق�ة وت�ع�ی�ق ت�دف�ق�ھ�ا، وك�ل�م�ا زادت 
الكراكیب التي نحتفظ بھا، زادت إعاقة الطاقة ف�ي 
المكان المحیط بنا في المنزل أو العمل، وب�ال�ت�ال�ي 
فإن التخلص من عب�ودی�ة ھ�ذه ال�ك�راك�ی�ب ی�ع�ود 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى الش��خ��ص، ح��ی��ث ی��ط��ل��ق ال��ط��اق��ة 
المحبوسة في المك�ان وف�ي جس�ده، ف�ال�ك�راك�ی�ب 
تخلق الفوضى التي تؤدي إلى المزید من الض�غ�ط 
والتوتر، كما تصیب الش�خ�ص ب�ال�ت�ع�ب وال�ك�س�ل 
وعدم الحركة في المك�ان ال�م�زدح�م ب�ھ�ا، ب�ل إن 

ستون تؤكد أن الكراكیب في البیت تعد من أسباب 
السمنة، فال تمنحنا الكراكیب ال�م�س�اح�ة ال�ك�اف�ی�ة 
للحركة وممارسة الریاضة، أن األشخاص ال�ذی�ن 
ی��ع��ان��ون م��ن إدم��ان االح��ت��ف��اظ ب��ال��ك��راك��ی��ب ال 

  یمارسون الریاضة وتزداد أوزانھم.
أن التخلص من ھذه ال�ك�راك�ی�ب غ�ی�ر ال�م�رغ�وب 
فیھا یخلق مساحات رحبة م�ن ال�ف�راغ، ف�ت�ت�دف�ق 
الطاقة إلى أجسادنا وع�ق�ول�ن�ا، ل�ذات�خ�ل�ص�وا م�ن 

 الكراكیب تتدفق الطاقة إلى حیاتكم.

 اا د 

عاماً إلعتام عدسة العین أو ما یسمى بـ الماء األبیض أو الساد.  65یتعّرض عدد كبیر من األشخاص بعد بلوغ سن الـ   
 فكیف یمكن أن نحمي أنفسنا من ھذه الحالة؟ في ما یلي بعض اإلجراءات الوقائیة:

إعتام عدسة العین مرض یصیب العینین على نحو شائع، وھو عبارة عن تعتیم عدسات العینین. والعدسات (ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 
للعین) تقع خلف القزحیة ووظیفتھا تعدیل انحناء محیطھا قلیالً لكي تتیح لنا الرؤیة بشكل واضح، ودورھ�ا ھ�و "ض�ب�ط 
التركیز" فعندما تكون بحالة جیدة تكون العدسات شفافة. وھي تتكون بشكل رئیسي من ال�م�اء وال�ب�روت�ی�ن�ات وتس�م�ح 
للضوء بالمرور. أما المشكلة فتكمن في تعرضھا إلى عوامل معینة یمكن أن تدمر بنیتھا وتصبح العدسات معتمة، وم�ن 

 ھنا تدعى الحالة إعتام عدسة العین.
 

 عوامل الخطر
ھناك عدد من عوامل الخطر التي تؤدي إلى إعتام عدسة العین، أبرزھا: الش�ی�خ�وخ�ة (ت�زداد ح�االت اإلص�اب�ة ب�إع�ت�ام 
عدسة العین مع التقدم في السن)، والتدخین وشرب المحرمات والسكري... كما أن التعرض بشكل مطول و/ أو م�ت�ك�رر 

 20إلى األشعة فوق البنفسجیة قد یساھم كذلك بتعریض بنیة العدسة إلى الخطر، حیث تقّدر منظمة الصحة العالمی�ة أن 
 في المائة من حاالت إعتام عدسة العین حول العالم ترتبط بالتعرض المفرط إلى األشعة فوق البنفسجیة.
 UVA, UVBوفي واقع األمر، إذا كانت العینان بدون حمایة فإنَّ موجات األشعة فوق البنفسجیة الطویلة والمتوسطة 

تضرب العدسات بكامل قوتھا، وتسّرع عملیة انحطاط األنسجة وتحفّز الشیخوخة ال�م�ب�ك�رة ل�ھ�ذه ال�ع�دس�ات الص�غ�ی�رة 
 الضعیفة للغایة.

 
 كیف نحمي العینین وأنفسنا؟

لكي نمنع إعتام عدسة العین من الحدوث من المھم للغایة اختیار نظارات شمسیة تضمن الحمایة ضد موجات األش�ع�ة   •
 فوق البنفسجیة الطویلة والمتوسطة.

تبدأ حمایة العینین ضد األشعة فوق البنفسجیة من سن مبكرة للغایة. ویقدر الخبراء أّن عدسات العین لدى األطف�ال ال  •
عاماً، وبناء علیھ من الضروري توفیر الحمایة لھا ضد الشمس لكي تستطیع أن تتكیف مع األج�واء  12تنضج قبل سن 

عند الخروج إلى نزھات في الھواء الطلق. كما ینصح بتوفیر تغطیة لع�رب�ة ال�ط�ف�ل ب�م�ظ�ل�ة واق�ی�ة ض�د الش�م�س ع�ن�د 
 الخروج.

ینبغي الحذر من المفاھیم الخاطئة، إذ أّن األشعة فوق البنفسجیة لیست أقل ضرراً عندما تكون السحب تغطي السم�اء.  •
في المائة من نفاذ األشعة فوق البنف�س�ج�ی�ة. ول�ذل�ك،  70إلى  30فطبقة الغیوم متوسطة االرتفاع ال توقف سوى ما بین 

 ینبغي االنتباه إلى تغطیة أعیننا بشكل دائم.
 
الحد من المخاطر التي تتعرض إلیھا العینان بالتوقف عن التدخین والكحول وت�ن�اول ال�ف�اك�ھ�ة وال�خ�ض�روات ال�غ�ن�ی�ة  •

 بمضادات األكسدة من أجل تحسین الرؤیة والبصر.
 60عاماً، ینصح بمراجعة طبیب العیون كل عامین للتأكد من شفافیة العدسات وأمور أخ�رى. وب�ع�د س�ن  50وبعد سن 

عاماً، ینصح بذلك كل عام ولیس كل عامین. وفي حال اإلصابة بإعتام عدسة العین ھناك حل وحی�د: ال�ت�دخ�ل ال�ج�راح�ي 
 حیث تتم إزالة العدسات واستبدالھا بأخرى اصطناعیة.

ی��رى ال��ب��اح��ث��ون أن��ھ ی��ت��م ت��خ��زی��ن 
األحداث في ذاكرتنا ومن ثم ت�ت�رج�م 
إلى إشارات بین الخ�الی�ا ال�ع�ص�ب�ی�ة 
ف��ي أج��زاء م��ع��ی��ن��ة م��ن ال��ق��ش��رة 

 الدماغیة
ھل سبق لك أن دخلت إلي حجرة أو 
م��ن��زل واع��ت��ق��دت أن��ك رأی��ت ذل��ك 
المكان من قبل؟ ھ�ل رأی�ت ش�خ�ص�ا 
وظننت أنك رأیتھ وتحدثت مع�ھ م�ن 
قبل؟ ھل تعرضت ل�ح�دث أو ح�دی�ث 
واعتقدت أنھ قد مر عل�ی�ك مس�ب�ق�ا؟ 
ھل ك�ن�ت تس�ی�ر ف�ي أح�د الش�وارع 
للمرة األولي ثم طرأ شيء فجأة ف�ي 
عقلك وأخب�رك أن�ك س�رت ف�ي ھ�ذا 

 الدرب من قبل؟ 
ربما تكون أیضا جالسا علي م�ائ�دة  

مع عدة أشخاص وتقول فجأة "ل�ق�د 
عشت ذلك  المشھد م�ن ق�ب�ل"، ب�ل 
ربما تكون قادرا على أن تس�ت�ش�ع�ر 
م��ا س��ی��ق��ال أو م��ا س��ی��ح��دث! ف��ي 
ال���واق���ع.. ق���د ت���ب���دو ال���ك���ل���م���ات 
واإلیماءات التي تحدث مألوفة لك ! 
بالطبع لق�د ت�ع�رض ال�ج�م�ی�ع ل�ت�ل�ك 

 الظاھرة الغریبة.
تُ��ع��رف ھ��ذه ال��ظ��اھ��رة ب��م��ص��ط��ل��ح  

"déjà-vu"  ..أو الرؤیة المسب�ق�ة
وقد استُخ�دم ھ�ذا ال�م�ص�ط�ل�ح ألول 
م��رة م��ن ق��ب��ل ال��ط��ب��ی��ب ال��ف��رنس��ي 

، ث��م 1876"أم��ی��ل ب��واری��ك" ف��ي 
استُخدم بعد ذلك في جمی�ع ال�ل�غ�ات، 
واس���ت���خ���دم األط���ب���اء أیض���ا ھ���ذا 
المصطل�ح فض�ال ع�ن مص�ط�ل�ح " 

déjà vécu"  أو "ال���م���ع���ایش���ة
 المسبقة". 

 
تفسیرات مختل�ف�ة ل�ظ�اھ�رة ال�رؤی�ة 

 المسبقة:
یعتقد باحثون أمركیون أنھم ع�ث�روا 
على تفسیر لھذه ال�ظ�اھ�رة.. "إن�ھ�ا 
ذاكرتنا الت�ي ت�ت�رج�م ذك�رى أخ�رى 
مشابھ�ة" .. وظ�ھ�رت ال�ع�دی�د م�ن 
ال��ن��ظ��ری��ات ال��ت��ي ت��ف��س��ر الش��ع��ور 
بالمشاھدة المسبقة.. "إن�ھ�ا ع�ب�ارة 
عن صورة خاطئة تلك الت�ي ن�راھ�ا، 
أو "علة" في ال�خ�الی�ا ال�ع�ص�ب�ی�ة، 
ول���ك���ن ال ع���الق���ة ل���ھ���ذا األم���ر 

 باألحالم".
واآلن یعتقد باحثون أم�ری�ك�ی�ون أن 
ھذا األمر یرجع إلي ظاھرة تعرف بـ 

"ذاك��رة ال��ت��ع��رف"، وھ��ي  ال��ت��ي 
تجعل�ن�ا ن�ت�ع�رف ع�ل�ي ص�دی�ق ف�ي 
الشارع أوأغنیة ف�ى ال�رادی�و ع�ل�ي 
سبیل المثال، ویري العلماء أن ھ�ذه 
الذاكرة  تسمح بالجمع ب�ی�ن أس�م�اء 

 األشیاء أو حتى األصوات. 
ل��ل��ت��أك��د م��ن أن ھ��ذه ال��ذاك��رة ھ��ي 
المسئولة، أجرى الباحث�ون ت�ج�ارب 
عدیدة وأعطوا للمتط�وع�ی�ن ق�ائ�م�ة 
أسماء مشھ�ورة، ث�م أظ�ھ�روا ل�ھ�م 
صور ال�ن�ج�وم ال�ت�ي ك�ان ب�ع�ض�ھ�ا 
واردا ف�ي ال�ق�ائ�م�ة، وال�غ�ری�ب أن�ھ 
عندما لم یتعرف المتط�وع�ون ع�ل�ي 
األشخاص ال�ذی�ن ك�ان اس�م�ھ�م ف�ي 
ال��ق��ائ��م��ة، ول��ك��ن ك��ان��ت أس��م��اؤھ��م 
مألوفة بالنسبة لھم، وحصل العلماء 
ع��ل��ي ن��ف��س ال��ن��ت��ی��ج��ة م��ع أس��م��اء 
وص��ور اآلث��ار (س��ت��ون��ھ��ن��ج، ت��اج 

 محل...). 
 

ل��ذل��ك ع��ن��دم��ا ی��ك��ون ل��دی��ك ش��ع��ور 
بالمشاھدة المسبقة، فإن ذلك یُف�س�ر 
في ال�واق�ع ب�أن�ك ق�د  "ق�رأت م�ن 
قبل" وصفا مشابھا أو "سمعت من 
ق�ب��ل " ح��دی�ث��ا ع��ن م�ك��ان ق��ری��ب، 
ویقوم الدماغ بعمل التقریب، أو إذا 
ش��اھ��دت م��ن ق��ب��ل ب��ن��ی��ة ھ��ن��دس��ی��ة 

مش��اب��ھ��ة (م��ائ��دة مس��ت��دی��رة ع��ل��ى 
الیسار، لوحة مستطیلة الشكل ع�ل�ى 
الیمین.. إلخ) ف�ی�خ�ب�رك ع�ق�ل�ك أن�ك 

 تعرف ھذا الوضع من قبل.
 

ویرى ال�ب�اح�ث�ون أن�ھ ی�ت�م ت�خ�زی�ن 
األحداث في ذاكرتنا ومن ثم ت�ت�رج�م 
إلى إشارات بین الخ�الی�ا ال�ع�ص�ب�ی�ة 
ف��ي أج��زاء م��ع��ی��ن��ة م��ن ال��ق��ش��رة 
الدماغیة، بالتالي یمر العنصر األول 
على الفور في الذاكرة ال�ت�ي تس�م�ح 
بتكرار كلمة سمعناھا للتو، ثم ت�ن�ق�ل 
إلى ال�ذاك�رة ال�ع�ام�ل�ة ال�ت�ي تس�م�ح 
ب�ت��ذك��ر ب��دای��ة ال��م�ح��ادث��ة، ث��م ی��م��ر 
العنص�ر ف�ي ال�ذاك�رة ع�ل�ى ال�م�دى 
القصیر، وال�ت�ي تس�م�ح ب�ت�ذك�ر م�ا 
فعلناه خالل األسبوع، ثم أخ�ی�را ف�ي 
الذاكرة طویلة المدى، والتي تس�م�ح 
بتذكر تواریخ ال�م�ی�الد ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال، ھذه التقسیم�ات ھ�ي م�ج�رد 
إج��راءات ع��رض��ی��ة إل��ى ح��د م��ا 

 ولیست واضحة المعالم. 
 

إذن في المرة القادمة ح�ی�ن ت�واج�ھ 
ھذا الشعور بال�رؤی�ة ال�م�س�ب�ق�ة، ال 
تبحث في ذكریاتك البصری�ة، ول�ك�ن 

 اكتشف حاالت أخرى في ذاكرتك. 

ومع ذلك عندما یدخل أحیانا عنصر  
جدید إلي ھ�ذه ال�دورة، ف�إن�ھ ی�ق�وم 
بالعودة إلي الخل�ف ق�ل�ی�ال، وی�م�ك�ن 
للدماغ أن یقوم ب�ت�أری�خ ذك�ري م�ن 
خالل جم�ع�ھ�ا م�ع ذك�ری�ات أخ�ري، 
وإنما ھنا یتعلق األمر بذكري جدی�دة 
ال عالقة لھا بسابقاتھا، فمن الیق�ی�ن 
وجود ع�ن�ص�ر م�خ�زن ب�ال�ف�ع�ل ف�ي 
م��ك��ان م��ا دون إدراك أن��ھ ق��د ت��م 
اكتسابھ ف�ي ال�واق�ع ف�ي ج�زء م�ن 

 الثانیة من قبل.
وكما ھو معروف أن الدماغ ع�ب�ارة  

عن آلة ھائلة، وإننا بالف�ع�ل ب�م�ن�أي 
عن كشف كل أسراره، ھذا ال�ج�ھ�از 
یتعامل فى كل ثانیة م�ع اآلالف م�ن 
المعلومات (أصوات، رؤى، روائ�ح 
واتصاالت،...) لذا فمن الطبیعي م�ن 
وق��ت آلخ��ر أن ی��ت��ع��رض ل��ب��ع��ض 
الخلل، والواقع أنھ قد یحدث أح�ی�ان�ا 
ف��ق��دان ل��ب��ع��ض ال��م��ع��ل��وم��ات وی��ت��م 

 التعامل معھا على أنھا "ذكري". 
لذا في ھ�ذا ال�ت�وق�ی�ت ی�ك�ون ل�دی�ن�ا 
االنطباع بالمشاھدة المسب�ق�ة، وف�ي 
الواقع ف�إن ال�م�ش�ھ�د ی�ك�ون ج�دی�دا 
بالنسبة لنا، ولكن تتم معالج�ت�ھ م�ن 
قبل الدماغ كم�ا ل�و أن�ھ ق�د س�ب�ق�ت 

 معایشتھ من قبل.
 

ھ��ذه ال��ظ��اھ��رة ت��ح��دث ف��ي ال��واق��ع 
نت�ی�ج�ة ل�خ�ل�ل ف�ي ال�ذاك�رة ی�ت�ص�ل 
بالتصور على مرحل�ت�ی�ن زم�ن�ی�ت�ی�ن 
إلي حد قریب مثل فیلم ت�ت�ن�اق�ل ف�ی�ھ 
الصور والص�وت، وت�ح�دث ال�رؤی�ة 
المسبقة بسبب وجود فجوة صغ�ی�رة 
بین الترمی�ز ال�ع�اط�ف�ي وال�الوع�ي، 
بشكل فائق السرعة، لما نراه وب�ی�ن 
اس��ت��ع��ادة ال��وع��ي وال��وص��ول إل��ي 

 تصور واع لألداة أو الموقف.  
 

وی��رى ال��ب��ع��ض أن ھ��ذا االن��ط��ب��اع 
ب��ال��رؤی��ة ال��م��س��ب��ق��ة أو ال��م��ع��ایش��ة 
المسبقة لموقف حاض�ر ال ی�ن�ط�وي 
على أي ذاكرة قد تف�س�ره وب�ال�رغ�م 
 من ذلك النزال مقتنعین أنھ حقیقي. 

ھذا االكتشاف تم بفضل العمل ع�ل�ى 
أش��خ��اص مص��اب��ی��ن ب��الص��رع ف��ي 
الفص الصدغي الداخلي، ولكن ھ�ذا 
ال��خ��ل��ل ال��ع��ص��ب��ي ق��د ی��ح��دث ل��دي 
 الجمیع ولیس من أعراض الصرع .

 .. ا ؤة اظ 

یعتبر شمع األذن أحد المواد التي یفرزھا ال�ج�س�م 
وال��ت��ي ال ی��ف��ض��ل ذك��رھ��ا ع��ادة ف��ي م��ج��ال��س 
ال�م��ھ��ذب��ی�ن، إذ ی��ع�ت��ب��ره ال�ك��ث��ی��رون أم��ًرا ش��دی��د 

 الخصوصیة.
ورغم ذلك، ال یزال شمع األذن محل اھت�م�ام ل�دى 

 العدید منا.
وكان شمع األذن في الماضي یس�ت�خ�دم ك�م�رط�ب 
للشفاه أو مرھم للجروح القطعیة. إال أن�ھ ی�م�ك�ن 

 االستفادة منھ فیما ھو أكثر من ذلك.
وأظھرت دراسة ح�دی�ث�ة أن ش�م�ع األذن ی�م�ك�ن 
االستفادة منھ كمؤشر لتراكم المواد الم�ل�وث�ة ف�ي 

 الجسم وفي تشخیص بعض األمراض.
 

 كیف تفرزه األذن
تعد خالیا األذن من األعضاء الفریدة م�ن ن�وع�ھ�ا 

 في جسم اإلنسان.
یمكن�ك وض�ع ن�ق�ط�ة م�ن ال�ح�ب�ر ب�ط�ب�ل�ة األذن، 
ومشاھدتھا وھي تتحرك خالل أسابیع قلیلة بف�ع�ل 

 حركة الخالیا.
وإذا لم یحدث ذلك، ف�إن ق�ن�اة األذن س�رع�ان م�ا 
ستمتليء بالخالیا المیتة الناشئة عن عملیة تغ�ی�ر 

 الجلد الطبیعیة.

وتدفع ھذه الحركة أیًضا الشمع، الذي تنتجھ غ�دد 
عرقیة محورة في باطن قناة األذن، نحو الخ�ارج. 
ویرى البعض أن الحركات الطبیع�ی�ة ل�ل�ف�ك خ�الل 

 عملیتي األكل والكالم، تساھم في ھذه الحركة.
أن شمع األذن یأخذ لونا أغ�م�ق م�ع ت�ق�دم�ن�ا ف�ي 
العمر، فیما یجد أصحاب شعر األذن ال�ك�ث�ی�ف م�ع 
تقدم العمر صعوبةً في خ�روج الش�م�ع ع�ب�ر ھ�ذا 

 الشعر الكثیف.
 

یحتوي شمع األذن على زیوت شمعیة تتكون م�ن 
الكیراتینیات، خ�الی�ا ال�ج�ل�د ال�م�ی�ت�ة داخ�ل األذن 
باإلضافة إلى الصمالخ (المركب ال�م�ك�ون لش�م�ع 
األذن)، الذي یمكن أن نطلق علیھ مزیج من م�واد 

 مختلفة تفرزه األذن.
وینتج ما یتراوح ما بین ألف وألف�ی�ن غ�دة داخ�ل 
األذن مضادات للمیكروبات في حین تضیف ال�غ�دد 
الدھنیة القریبة من غدد الشعر الكحولیات، وم�ادة 
زیتیة تعرف باسم السكوال�ی�ن، وال�ك�ول�ی�س�ت�رول، 

 والدھون الثالثیة إلى ذلك المركب.

وال یختلف إنتاج شم�ع األذن ل�دى ال�رج�ال ع�ن�ھ 
لدى النساء أو لدى الشباب عنھ ل�دى ال�م�س�ن�ی�ن. 
ولكن دراسة ذكرت أن م�ك�ون ال�دھ�ون ال�ث�الث�ی�ة 
تختلف كمیتھ في الفت�رة م�ن ن�وف�م�ب�ر / تش�ری�ن 

 الثاني إلى یولیو / تموز عن باقي السنة.
ویحتوي مركب شمع األذن أیًضا على اللیزوزی�م، 
وھو إنزیم مضاد للبكتریا لدیھ القدرة على تحطی�م 
الجدار البكتیري، في حین ی�رى ف�ری�ق آخ�ر م�ن 
الباحث�ی�ن أن ش�م�ع اإلذن وس�ی�ط م�ث�ال�ي ل�ن�م�و 

 البكتریا.
 

 األصول العرقیة تحدث فرقا
تفرز آذان األسیوی�ی�ن وغ�ی�ر األس�ی�وی�ی�ن أن�واع 
مختلفة من شمع األذن وف�ق�ا ل�ل�ب�اح�ث�ی�ن ب�م�ع�ھ�د 

عل�ى  16مونیل في فالدلفیا. ویحتوي الكرموسوم 
الجینات المسؤولة عن إنتاج شمع األذن بأنواع�ھ 

 (الجاف والرطب)،
والشمع الرطب ھو النوع السائد واالكثر انت�ش�ارا 

 من شمع االذن..

 ذا ف   اذن

 ء اا  م   
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 حل الشبكة السابقة

ألول مرة خانتك األنماط السلوكیة االعتیادیة الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرج�ة. 
استراتیجیة الحلول التي تنتھجھا في المعتاد ال تحسن من األمور، مھما حاولت م�راًرا 
وتكراًرا. كنوع من التغییر، حاول التخلي عن تلك األنماط االعت�ی�ادی�ة وات�خ�ذ م�ن�ھ�ًج�ا 

 جدیًدا! القیام بتغییر حاسم سیكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصیة.

كل ما تقوم بعملھ حالیًا یتم على الفور وعلى أكمل وجھ. كل شخص تتعامل معھ من أصدقاء أو م�ع�ارف 
أو زمالء بالعمل معجبون بحماسك وموھبتك في التعامل مع األمور من الجانب الجید وقدرتك عل�ى أداء 
كل شيء بكفاءة، مما یزید من ثقتك بنفسك بدرجة عالیة. احرص على تبادل ھذا اإلعجاب بنف�س ال�ق�در 
 وأن ال تنتابك النرجسیة، فمتى ساءت األمور وصارت بالعكس، فإنك ستحتاج إلى ذلك الدعم والمعاملة.

على الرغم من أن كل شيء كان یسیر بسالسة من قبل، یقف شيء أو ش�خ�ص م�ا ف�ي ط�ری�ق�ك 
اآلن. حدد مقدار القوة التي تحتاجھا للتغلب على ھذه العقبات أو ما إذا كان من األفضل تجاھ�ل�ھ�ا 
ببساطة. اآلن یجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ ال تسمح ل�ن�ف�س�ك ب�أن ت�ت�ع�ط�ل أو ت�ت�ح�ول بس�ب�ب 

 موضوعات صغیرة. ال تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على االحتمال بحیث ال یكون لھا تأثیر.

الیوم ال تبدو قادًرا على إنجاز أي شيء، ولكن ال تدع ذلك یرجعك كثیًرا للخلف. إذا استمریت في 
العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابھ في حیاتك ال�خ�اص�ة، م�ع ش�ری�ك 
حیاتك وأیًضا مع األصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وس�وء ال�ت�ف�اھ�م م�ن خ�الل ال�ت�واص�ل 

 الھادف. یشكل التوتر خطًرا على صحتك، فابحث عن خط وسط بین االسترخاء والنشاط.

قد یكون الیوم مضطربًا، فمن ناحیة، الكثیر من األشیاء لن تسیر على رغب�ت�ك، 
ومن ناحیة أخرى، ستجد نفسك في مواقف صع�ب�ة بس�ب�ب م�ن ھ�م ح�ول�ك. ال 
تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول اس�ت�ع�ادة ھ�دوئ�ك، وح�اول ف�رض ذل�ك ع�ل�ى 

 اآلخرین وعندئذ سوف تخرج سالًما من ھذا الموقف غیر السار.

في الغالب لن تصادفك أیة عقبات من اآلخرین، وسوف تتعرف ع�ل�ى أش�خ�اص ج�دد 
بسرعة وبأقل مجھود. إذا استخدمت ھذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المج�دی�ة 
على المدى البعید. الیوم یبدو أنھ لیس ھناك مشكلة ال تستط�ی�ع ح�ل�ھ�ا، وتس�م�ح ل�ك 
حالتك المزاجیة الجیدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل. فقط عل�ی�ك ت�رك ال�ت�وت�ر 

یمكنك الیوم العمل بشكل بنّاء من خالل الفریق، وھذا یعن�ي أن�ك س�وف تس�ت�ط�ی�ع 
تطبیق أصعب األفكار الیوم. سوف تتلق�ى دع�ًم�ا بش�ك�ل خ�اص م�ن خ�الل ال�ع�م�ل 
وكذلك حیاتك الشخصیة، أظھر حبك لآلخرین بھدف ت�ق�وی�ة ال�ع�الق�ات. ق�د ت�ق�اب�ل 

 الیوم حب حیاتك، فافتح عینیك جیًدا!

أنت مفعم بالحیویة والنشاط البدني والذھني؛ اس�ت�خ�دم إم�ك�ان�ات�ك ف�ي ات�خ�اذ ال�ق�رار 
السلیم لتنفیذ مخططاتك والتق�دم إل�ى األم�ام ف�ي مش�روع�ات�ك. ل�ن ی�ف�ی�دك االك�ت�ف�اء 
باألمجاد الماضیة والسلبیة! لدیك اآلن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جمیع ال�م�واق�ف 

 التي تواجھھا وتتعرض لھا، فتأكد من استغاللك لھا بقدر اإلمكان!

حالیًا، أنت قادر على االندماج بكل سھولة ضمن فریق، دون ن�زاع، وتس�ود 
األجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك االستفادة من ھذا التأثیر اإلیجابي 

 .في نشاطات ترفیھیة مذھلة أو في العمل لدفع األمور وتكون فرد منتج

حالیًا أنت ممزق بین الرغبة في إنجاز األمور وخیبة األمل لوجود حدود ل�ذل�ك. ال 
تستخدم إصرار غیر المشروط في كسر الحواجز، ألن المحیطین ب�ك ق�د ی�ف�ق�دون 
صبرھم ویھجروك. انتظر حتى تھدأ األمور ویمكنك التعامل م�ع اآلخ�ری�ن ب�ت�ف�ھ�م 

 وصبر أكثر.

كن شجاًعا واقتسم آمالك ورغباتك مع اآلخرین، وس�وف ت�ت�ل�ق�ى ال�ك�ث�ی�ر م�ن ردود 
األفعال اإلیجابیة التي سوف تعطیك الحافز اإلضافي لتح�ق�ی�ق أح�الم�ك، ك�م�ا س�ت�ق�وم 
باجتذاب المزید من المؤیدین. حتى في مكان العمل، سوف یستمع اآلخرون بس�ھ�ول�ة 

 إلى أفكارك، لكن ال تكن رافًضا للنصیحة والنقد، ألنھا قد تكِمل وتحِسن من خططك.

في العمل، أنت ذو تأثیر مھدئ، ویلجأ إلیك الزمالء لطلب النصیحة والمساعدة، وما أحس�ن ھ�ذا 
بالنسبة لثقتك وإیمانك بذاتك. تستطیع مواجھة أي شيء بسھولة. لكن ال تنسى أقرب األمور إلى 
قلبك ألنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحیة ممتازة، ول�ك�ن ق�د 

 تتحسن أكثر من خالل األنشطة الریاضیة. ھذه ھي أحدى طرق اإلعداد ألوقات صعبة قادمة.

 ط 

   ا ا
ھل تعلم أن اسھل طریقة للتخلص من الن�م�ل ال�م�زع�ج ھ�و وض�ع ق�ط�ع�ة 
صغیرة من قشر الخیار فى المكان الذي یخرج منھ النمل وس�وف ی�خ�ت�ف�ي 

 بشكل نھائي .
ھل تعلم ان الفراولة من افضل واھم الفواكھة المفیدة للقلب النھا ت�ح�ت�وي 
علي مضادات االكسدة، كما انھا غنیة بااللیاف الغذائیة الق�اب�ل�ة ل�ل�ذوب�ان، 
والتي تعمل علي خفض ال�ك�ول�ی�س�ت�رول ف�ى ال�دم وزی�ادة ك�ف�اءة ال�دورة 

 الدمویة .
دقائق فقط، ما ی�زی�د ع�ن  10ھل تعلم ان االعصار ینتج فى الطاقة فى مدة 

الطاقة الناتجة من جمیع الطاقة التي تستط�ی�ع ان ت�ن�ت�ج�ھ�ا ك�ل االس�ل�ح�ة 
 النوویة علي وجة الكرة االرضیة .

 ھل تعلم النملة یمكنھا ان تنقلب علي جانبھا االیمن فقط .
 عضلة مختلفة . 80و 70عندما یتكلم االنسان فإنھ یستخدم ما بین 

ھل تعلم ان السعال خالل اخذ الحقنة یقل�ل م�ن االل�م والش�ع�ور ب�ال�خ�وف، 
وذلك الن السعال یسبب ارتفاع مؤقت م�ف�اج�ئ ف�ي ض�غ�ط الص�دروال�ق�ن�اة 

 الشوكیة ویمنع تركیب إجراءات الشعور باأللم في الحبل الشوكي .
 الثلج ال یذوب وانما یتحول الي الحالة البخاریة بشكل مباشر .

 عندما تغضب الغوریال بشدة تقوم باخراج لسانھا من فمھا .
ملیار دوالر سنویاً علي مستحضرات الت�ج�م�ی�ل  9ینفق االمریكیون حوالي 

 فقط .
ھل تعلم ان طیور البطریق تستخدم التثاؤب ك�ن�وع م�ن ان�واع ال�غ�زل ف�ى 

 فصل التزاوج .
 الھند ھي الدولة الوحیدة التي لدیھا قانون لحمایة حقوق البقر .

اسھل طریقة لنزع العلكة من المالبس ھي وضع الثیاب فى فریزر الثالج�ة 
 لمدة ساعة .

كان القنان االیطالي الشھیر لیوناردو دافنشي ال ی�ف�ت�خ�ر اال ب�ك�ون�ة ق�ادراً 
علي ثني العمالت المعدنیة بأصبعة، علي الرغ�م م�ن ك�اف�ة ان�ج�ازات�ة ف�ى 

 مجال الفنون والعلوم .
العالم غراھام بیل مخترع التلیفون لم یستخدمة قط ل�التص�ال ب�زوج�ت�ة او 

 والدتة النھما كانتا مصابتین بالصمم .
القارة القطبیة الجنوبیة ھي القارة الوحیدة فى العالم التي ال توجد ب�ھ�ا اي 

 اراضي یابسة ولكنھا تتألف من طبقة جلیدیة .
طبقاً لتوقعات الخبراء فان برج بیزا المائل سوف ی�ن�ھ�ار م�ا ب�ی�ن ال�ف�ت�رة 

2015-2020 . 
یوماً فقط وكذلك فصل  21علي كوكب اورانوس یستمر فصل الصیف لمدة 

 الشتاء .
 مرة في الثانیة الواحدة. 350النحلة ترفرف بجناحیھا بمعدل 

البعاد البعوض خاصة فى اللیل، یمكنك وضع القل�ی�ل م�ن اوراق ال�ن�ع�ن�اع 
 الطازج بالقرب من الوسادة وفى جمیع اركان الغرفة وسوف یختفي .

اعتاد الناس علي تقدیم كوب من الماء مع القھوة دون سب�ب، ول�ك�ن ھ�ذة 
العادة لیست عبثاً، ولكن لھا فائدة ھامة وضروریة وھي ان ش�رب ال�م�اء 
بعد شرب القھوة یساعد علي إزالة الل�ون ال�ذي ق�د ی�ع�ل�ق ف�ى األس�ن�ان، 
ویساعد ایضاً علي تخفیف تركیز الرواسب في الكي وتس�اع�د ایض�اً ع�ل�ي 

 منع جفاف الجلد .
التثاوب لیس عالمة أنك تحتاج إلي النوم، ولكنھ عالمة ان جسمك بح�اج�ة 

 إلي المزید من االكسجین .

ا ا 

 المقادیر
 مقادیر العجینة : -

 غراماً  300برغل اسمر ناعم : 
 غراماً  300البرغل األبیض الناعم : 

 غراماً (مفروم) 400لحم البقر : 
 حبة (كبیر الحجم) 1البصل : 
 ورقات (أخضر) 7النعناع : 

 حبة 1قشرة لیمون : 
 ملح : ملعقة صغیرة

 فلفل أسود : ملعقة صغیرة
 بھارات مشكلة : ملعقة صغیرة

دبس الفلیفل�ة : م�ل�ع�ق�ة ص�غ�ی�رة (ش�ط�ة 
 حلبیة)

 الحشوة : -
 غراماً (مفروم) 500لحم غنم : 

 حبات متوسطة (مفروم) 3البصل : 
 ملح : ملعقة صغیرة

 فلفل أسود : ملعقة صغیرة
 القرفة : ملعقة صغیرة (ناعمة)

 الجوز : نصف كوب
م�الع�ق ك�ب��ی�رة (ل�ط�ب��خ  3زی�ت ال�ذرة : 

 الحشوة)
 الرمان : حسب الرغبة

دبس الفلیفل�ة : م�ل�ع�ق�ة ص�غ�ی�رة (ش�ط�ة 
 حلبیة)

 غراماً (شحمة خاروف) 100الشحم : 
 دبس الرمان : حسب الرغبة

 طریقة التحضیر
. یقطع لحم الغنم لم�ك�ع�ب�ات وی�زال م�ن�ھ 1

 الدھن.
. یقشر الب�ص�ل وی�وزع ل�ق�س�م�ی�ن قس�م 2

 للعجینة والقسم اآلخر للحشوة.

. لتحضیر عجینة الكبة:  یغسل ال�ب�رغ�ل 3
جیداً ویصفى، ویرش بالقلیل م�ن ال�م�ل�ح، 
والقرفة، والفلفل الحلو، والفلف�ل األس�ود، 
وباقي ح�ب�ة ال�ب�ص�ل، وقش�رة ال�ل�ی�م�ون، 
والریحان، والنعناع، ثم نضیف علی�ھ م�اء 
مثلج، حتى یتماسك البرغل جیداً وال تفرط 
العجینة حین إعداد حب�ات ال�ك�ب�ة، وی�ت�رك 

 لمدة ربع ساعة.
. أضیفي اللح�م ال�م�ف�روم ع�ل�ى م�ق�ادی�ر 4

عجین�ة ال�ك�ب�ة وق�ل�ب�ي ق�ل�ی�الً، ث�م م�رري 
 مقادیر العجینة على ماكینة الطحن.

. وحتى یسھل ل�ف ع�ج�ی�ن�ة ال�ك�ب�ة م�ن 5
الضروري أن تطحن مقادیر عجینة ال�ك�ب�ة 

 مرتین.
. لتحضیر الحشوة: في ق�در ع�ل�ى ال�ن�ار 6

ضعي زیت ال�زی�ت�ون، والش�ح�م، وب�ھ�ري 
ب�ال�م�ل�ح. ث�م أض�ی��ف�ي ال�ب�ص��ل ال�م�ف��روم، 
واتركیھ حتى یذبل قلیال، ثم أضیفي ال�ل�ح�م 
المفروم، واطبخي اللحم مع الب�ص�ل ح�ت�ى 
ینشف م�اء ال�ل�ح�م، ث�م ب�ھ�ري ب�ال�م�ل�ح، 
والبھارات المشكلة، والفلفل األب�ی�ض، ث�م 

 أضیفي الجوز، والرمان.
. ضعي الحشوة بطبق جان�ب�ي وأض�ی�ف�ي 7

ع�ل�ی�ھ�ا ال�ق�ل�ی�ل م�ن الش�ح�م، أو ال�دھ��ن، 
وال�رم�ان، وال�ج�وز ال�م�ق�ط�ع، وال�ف�س�ت�ق 
الحلبي، والشطة الحلبیة، ودبس ال�رم�ان، 

 واخلطي المكونات.
. شكلي حبات الكبة واحشیھا بالح�ش�وة، 8

وأعیدي تشكیلھا لتصبح قرصاً، وضع�ی�ھ�ا 
 بصینیة الفرن.

 25.  أدخلي صینیة الكبة ل�ل�ف�رن ل�م�دة 9
 .200دقیقة، على درجة حرارة 

 الحشو : -
 ملعقة كبیرة 2الزیت : 

 كوب (مطبوخ) 2لحم مفروم : 
 بقدونس : نصف كوب (مفروم)

 ملعقة كبیرة (مقلي) 2صنوبر : 
 الصلصة : -

 مرق : كوب
 نعناع ناشف : ملعقة صغیرة
 عصیر اللیمون : ربع كوب

 ملح : ملعقة صغیرة
 القرفة : ربع ملعقة صغیرة

 فلفل أسود : ربع ملعقة صغیرة
 للقلي : -

 كوب 2زیت الذرة : 
 حبات (متوسطة الحجم)  8البطاطس :  -
 

 طریقة التحضیر
. في طبق عمیق ضعي كمیة وفی�رة م�ن 1

 الماء. أضیفي ملعقة كبیرة من الملح.
. باستعمال مقشرة الخ�ض�راوات قش�ري 2

 البطاطس.
. باستعمال مقورة ال�خ�ض�راوات ف�رغ�ي 3

البطاطس. ضعي البطاطس ال�م�ف�رغ�ة ف�ي 
 الماء المملح.

. ف�ي م�ق�الة م�ت�وس�ط�ة ال��ح�ج�م ض�ع��ي 4
الزیت. ضعي المقالة على ن�ار م�ت�وس�ط�ة 

 لیسخن الزیت.
. اقلي البطاطس لتصبح ذھ�ب�ی�ة ال�ل�ون. 5

 اتركیھا لتبرد.
 
. الحشو: في طبق ضعي اللح�م أض�ی�ف�ي 6

 البقدونس والصنوبر. قلبي المواد لتختلط.
. وزع�ي ال�ل�ح�م ف�ي ح�ب�ات ال�ب�ط�اط�س 7

 لتملئیھا جیدا.
،  ١٨٠. سخن�ي ال�ف�رن ل�درج�ة ح�رارة 8

 أحضري طبق فرن متوسط الحجم.
. ضعي حبات البطاطس ال�م�ح�ش�ی�ة ف�ي 9

 الطبق.
. الصلصة: ف�ي ك�وب ض�ع�ي ال�م�رق، 10

النعناع، عصیر اللیمون، الملح، ال�ق�رف�ة، 
الفلف�ل ق�ل�ب�ي ل�ی�خ�ت�ل�ط ث�م وزع�ی�ھ ع�ل�ى 

 البطاطس.
 ١٥. أدخلي الطب�ق إل�ى ال�ف�رن ل�م�دة 11

 دقیقة  لیتسبك.

 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.    

 ب اء أء ا وه 
ینصح الناس ف�ي ال�ع�ادة بش�رب ال�م�اء ق�ب�ل ت�ن�اول 
الطعام، على اعت�ب�ار أن ذل�ك ی�م�أل ال�م�ع�دة وی�م�ن�ح 
إحساسا بالشبع، لكنھم ی�ح�ذرون م�ن الش�رب وس�ط 

 .األكل أو بعده، فھل لذلك سند طبي سلیم؟
ال یرى خبراء الصحة  ضررا كبیرا أن یشرب ال�م�رء 
كمیة من الماء أثناء الطعام أو حتى بعد االنتھ�اء م�ن 
وجبتھ، إذ یساعد األمر على ھض�م أفض�ل، وی�ج�ن�ب 

وبالتالي، فإن عل�ى  .متاعب صحیة عدة مثل اإلمساك
الفرد أن شرب وقت الشعور بالعطش، وال ی�ج�در ب�ھ 
أن یبقي نفسھ دون ماء، بذریعة اإلضرار ب�الص�ح�ة، 
 .لكن من الضروري أن یراع�ى درج�ة ح�رارة ال�م�اء

لكن إذا كان المرء أكثر حرصا على صحت�ھ، ف�إن أفض�ل األوق�ات لش�رب ال�م�اء ھ�ي ال�ف�ت�رة 
 .الصباحیة، أو بعد مضي ربع ساعة على تناول وجبة الطعام
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تحظى فرنسا بالمنتخب "األغلى" في نھائیات كأس العالم التي تنطلق الخمیس في روسیا، بینما قُدّرت "ق�ی�م�ة" ال�ن�ج�م 
 ملیون یورو. 171المصري بـ 

منتخب فرنسا وبحسب دراسة نشرھا مرصد كرة القدم "سي آي إي أس" الذي یتخذ من سویسرا مقراً لھ، تص�ل ق�ی�م�ة 
م�ل�ی�ون ی�ورو ل�ك�ی�ل�ی�ان م�ب�اب�ي ال�ذي  187ملیار یورو، بینھا  1,41العبي المنتخب الفرنسي في سوق االنتقاالت حتى 

 سینتقل ھذا الصیف نھائیاً من موناكو إلى باریس سان جیرمان.
 ملیار یورو). 1,27ملیار یورو) والبرازیل ( 1,39وتتقدم فرنسا على إنكلترا (

وصنف "سي آي إي أس" مھاجم توتنھام وإنكلترا ھاري كاین األغلى بحسب القیمة الحالیة بین الالعبی�ن ال�م�ش�ارك�ی�ن 
م�ل�ی�ون ی�ورو)، ع�ل�م�اً أن  196وملیون یورو)، أمام نجم باریس سان جیرمان والبرازی�ل ن�ی�م�ار ( 200في النھائیات (

ملیون یورو، قیمة انتقالھ الصیف الماضي من برشلون�ة اإلس�ب�ان�ي إل�ى ن�ادي ال�ع�اص�م�ة  222األخیر ھو حالیاً األغلى (
 الفرنسیة).

 
 
 

 
 

وتستند الدراسة إلى "السعر المناسب" الذي یجب على المشترین المحتملین دفعھ للتعاقد مع العب معین، مع األخذ ف�ي 
االعت�ب�ار األداء ال�ری�اض�ي ل�ك�ل م�ن ال�الع�ب�ی�ن 

 وأندیتھم.
م�ل�ی�ون  965وتحتل إسب�ان�ی�ا ال�م�رك�ز ال�راب�ع (

 184ملیوناً ب�ی�ن�ھ�ا  925یورو) أمام األرجنتین (
ملیوناً لنجمھا وقائدھا لیونیل میسي) وألمانیـ�ـ�ـ�ا 

 ملیوناً). 895(
وإذا كانت مصر تحتـــل المركز السابع عشـ�ـ�ـ�ـ�ر 

م�ل�ی�ون�اً)،  246ملیوناً) خلف س�ویس�را ( 232( 
فإن ن�ج�م�ھ�ا م�ح�م�د ص�الح ی�ع�ت�ب�ر أح�د أغ�ل�ى 

 171الالعبین في النھائیات بعدما حددت قیمتھ بـ
 ملیوناً.

 21م�ل�ی�ون�اً) والس�ع�ودی�ة ( 40وتتذی�ل إی�ران (
م��ل��ی��ون��اً) الئ��ح��ة أغ��ل��ى  15م��ل��ی��ون��اً) وب��ن��م��ا (

 المشاركة في النھائیات. 32المنتخبات الـ

   ارا  ل ز ار مل

قرر اتحاد ال�ك�رة ال�ت�ع�اق�د م�ع م�الك 
تدریبي أجنبي جدید لقیادة الم�ن�ت�خ�ب 
الوطني لكرة القدم ب�دالً م�ن ال�م�دی�ر 
الفني باسم قاسم الذي ت�ن�ت�ھ�ي ف�ت�رة 
عقده ف�ي ن�ھ�ای�ة ش�ھ�ر آب ال�م�ق�ب�ل 
استعداداً للنسخة السابعة عشرة م�ن 
بطولة كأس آسیا التي تضیّفھ�ا دول�ة 
اإلم��ارات ال��ع��رب��ی��ة ال��م��ت��ح��دة خ��الل 

 1كانون الثاني ول�غ�ای�ة  5الفترة من 
شباط المقبلین السیما بعد أن أوق�ع�ت 
ال��ق��رع��ة األس��ود ف��ي ال��م��ج��م��وع��ة 
الرابع�ة ال�ى ج�ان�ب إی�ران وف�ی�ت�ن�ام 

 .والیمن
وقال ال�ن�اط�ق ال�رس�م�ي واإلع�الم�ي 
باسم اتحاد الكرة إن ھذا القرار أت�خ�ذ 
خ��الل االج��ت��م��اع األول ال��ذي ع��ق��ده 
مجلس اإلدارة ال�ج�دی�د ل�الت�ح�اد ب�ع�د 
فوزه في االنتخابات الت�ي ج�رت ی�وم 
ال�ح�ادي وال�ث�الث��ی�ن م��ن ش�ھ��ر أی��ار 
ال�م��اض��ي ف��ي ف�ن��دق ال�رش��ی��د ح��ی��ث 
ترأسھ عبد الخالق مسعود وبحض�ور 
النائب األول والنائب الثاني لل�رئ�ی�س 
شرار حیدر وعلي ج�ب�ار واألعض�اء 
فالح موسى ویحیى كریم وسعد مال�ح 
ومالح مھدي وعلي األسدي وغ�ال�ب 
الزاملي وإحسان علي حسی�ن، ف�ی�م�ا 
تغیّب عنھ كام�ل زغ�ی�ر ال�ذي خض�ع 
لعملیة جراحیة أجریت لھ ف�ي إح�دى 
المست�ش�ف�ی�ات ب�ال�ع�اص�م�ة األردن�ی�ة 
عّمان ویحیى زغیر المكلف ب�رئ�اس�ة 
وفد منتخب الش�ب�اب ل�ك�رة الص�االت 
المشارك حالیاً ف�ي ب�ط�ول�ة ك�روات�ی�ا 

 .الدولیة
وأضاف إنھ تم تشكیل ل�ج�ن�ة م�ؤل�ف�ة 
م��ن ال��ن��ائ��ب االول ل��رئ��ی��س االت��ح��اد 
شرار حیدر وعض�وي االت�ح�اد ف�ال�ح 
موسى وغالب الزاملي ست�أخ�ذ ع�ل�ى 
ع��ات��ق��ھ��ا دراس��ة الس��ی��ر ال��ذات��ی��ة 
ل��ل��م��درب��ی��ن األج��ان��ب ال��ذی��ن تص��ل 
م��ل��ف��ات��ھ��م ع��ن ط��ری��ق��ھ��م بص��ورة 
ش��خ��ص��ی��ة ال ع��ن ط��ری��ق وك��الء 
أعمالھم أو الشركات الریاضیة ال�ت�ي 
تتولى مسؤولیتھم وفق شروط سی�ت�م 
وضعھا من قبل تلك اللجنة الت�ي م�ن 
المؤّمل أن یت�م ال�ت�ع�اق�د م�ع ال�م�الك 

االجنبي الجدید لھ خب�رة ط�وی�ل�ة ف�ي 
القارة بعقد الیتجاوز م�ل�ی�ون�ي دوالر 
خالل فترة أقص�اھ�ا ب�دای�ة ش�ھ�ر آب 
المق�ب�ل وال�ت�ي ن�راھ�ا ف�ت�رة زم�ن�ی�ة 
مناسبة نحو اإلعداد األمث�ل ل�ب�ط�ول�ة 
كأس أمم آسیا التي نطمح ف�ی�ھ�ا ال�ى 
تحقیق نتیجة ایجابیة ت�ت�ع�دى س�ق�ف 
الطموحات ال�ت�ي ح�ق�ق�ھ�ا م�ن�ت�خ�ب�ن�ا 
الوطني ف�ي ال�ن�س�خ�ة الس�اب�ق�ة م�ن 
البطولة الت�ي أق�ی�م�ت ف�ي اس�ت�رال�ی�ا 

 .بحصولھ على المركز الرابع فیھا
وتابع حسین انھ ت�ق�رر ال�ت�ع�اق�د م�ع 
مدیر فني أج�ن�ب�ي ل�الت�ح�اد ك�م�ا ھ�و 
الحال في معظم االت�ح�ادات ال�وط�ن�ی�ة 
التابعة الى االتحاد الدولي لكرة الق�دم 
من أجل رسم سیاسة ج�دی�دة ل�ل�ع�م�ل 
مع ج�م�ی�ع ال�م�ن�ت�خ�ب�ات ( ال�وط�ن�ي 
واألول��م��ب��ي والش��ب��اب وال��ن��اش��ئ��ی��ن 
واالشبال والبراع�م ) ب�ال�ت�ع�اون م�ع 
االتحادین الدولي واآلسیوي بال�ل�ع�ب�ة 
الى جانب إعادة ھیك�ل�ة ال�م�ن�ت�خ�ب�ات 
الوطنیة الف�ن�ی�ة واإلداری�ة ب�دءاً م�ن 
األشبال الى الوطني وتش�ك�ی�ل ل�ج�ن�ة 
تسویق من أھل االخت�ص�اص ت�ھ�دف 
ال��ى زی��ادة إی��رادات االت��ح��اد م��ن 

 .التمویل الذاتي
وأوضح إنھ تقّرر خالل االجتماع ح�ل 
جمیع ال�ل�ج�ان ال�ع�ام�ل�ة ف�ي االت�ح�اد 
بأستثناء أربع ( المسابقات وال�ح�ك�ام 
واالنض��ب��اط واالس��ت��ئ��ن��اف ) ل��ح��ی��ن 
انتھاء منافسات دوري الكرة الممت�از 

وإعادة الن�ظ�ر  2018-2017للموسم 
بمسألة النقل التلفازي والع�م�ل ع�ل�ى 
إیجاد صیغة ج�دی�دة تض�م�ن وت�ؤّم�ن 
نقل جمیع المباریات دون إرب�اك ال�ى 
الجمھور الریاضي المتعطّش لمتابعة 
ومشاھدة الفرق التي یشجعھ�ا داخ�ل 
ال��ع��راق وخ��ارج���ھ��ا وخ���اص��ة إن 
المب�اری�ات أص�ب�ح�ت م�ن�ق�ول�ة ع�ل�ى 
القنوات الفضائیة العربیة ال�ری�اض�ی�ة 
كما ھو الحال ف�ي ال�م�وس�م ال�ك�روي 
الحالي الذي تنقل م�ج�م�وع�ة ق�ن�وات 
ال��ك��اس وال��دوري ال��ق��ط��ری��ة ج��م��ی��ع 

 .مباریات الفرق العراقیة الجماھیریة
وأشار حسین الى أن جمیع الق�رارات 

التي اتخذھا االتحاد في أول اج�ت�م�اع 
لھ في إطار سعیھ الحث�ی�ث ل�ت�أس�ی�س 
أرضیة صلبة للعمل الم�س�ت�ق�ب�ل�ي ل�ھ 
خالل الوالیة الجدیدة ل�ھ ال�ت�ي ت�م�ت�د 

وخ�اص��ة  2021ل�غ�ای�ة ن�ھ�ای��ة أی�ار 
مستقبل المن�ت�خ�ب�ات ال�وط�ن�ی�ة ال�ت�ي 
تتصدر ملفاتھ في إطار حرصھ ع�ل�ى 
أن ت��ك��ون ال��م��ن��افس��ة ب��ق��وة ع��ل��ى 
ال��ب��ط��والت اآلس��ی��وی��ة واإلق��ل��ی��م��ی��ة 
والعربیة التي س�ت�ق�ام خ�الل ال�ف�ت�رة 
المقبلة والع�م�ل ع�ل�ى ت�وف�ی�ر م�ن�اخ 
إعداد م�ث�ال�ي ب�م�ا ی�رض�ي م�الك�ات�ھ 
التدریبیة التي وضعت خطة واض�ح�ة 

 .في عملھا
ومن جھة أخرى سیقوم المدیر الفني 
للمنتخب الوطني ل�ك�رة ال�ق�دم ب�اس�م 
قاسم بناًء على تلكیف من الم�ح�اض�ر 
األلمان�ي ال�م�ش�رف ع�ل�ى ال�م�رح�ل�ة 
ال���خ���امس���ة واألخ���ی���رة م���ن دورة 
ال��م��درب��ی��ن (ال��ب��روف��ی��ش��ی��ن��ال) ال��ت��ي 
ینظمھا االتحاد األردن�ي ل�ك�رة ال�ق�دم 
بتحلیل مباریات الم�ن�ت�خ�ب ال�ی�اب�ان�ي 
التي س�ی�خ�وض�ھ�ا ض�م�ن م�ن�افس�ات 
بطولة ك�أس ال�ع�ال�م ال�م�ق�ب�ل�ة ال�ت�ي 
ستنطلق في روس�ی�ا ی�وم ال�خ�م�ی�س 
المقبل وتستمر منافساتھا لغای�ة ی�وم 

تموز الم�ق�ب�ل والس�ی�م�ا ب�ع�د أن  15
أوقعت القرعة الیابان في المجموع�ة 
الثامنة الى جانب منتخب�ات الس�ن�غ�ال 

 .وبولندا وكولومبیا
وذكر مصدر مقرب من المدیر الف�ن�ي 
للمنتخب الوطني ل�ك�رة ال�ق�دم ب�اس�م 
ق��اس��م لـ��(ال��م��دى) أن ھ��ذا ال��واج��ب 
بمراقبة المنتخب الیاباني ممثل الكرة 
اآلس��ی��وی��ة ال��ى ج��ان��ب م��ن��ت��خ��ب��ات 
استرالیا وإیران وك�وری�ا ال�ج�ن�وب�ی�ة 
وتحلیل مباریاتھ ف�ن�ی�اً ل�ب�اس�م ق�اس�م 
سیكون في غایة األھ�م�ی�ة ل�ھ خ�الل 
المرحلة األخ�ی�رة م�ن ال�دورة ال�ت�ي 
ستقام فعالیاتھا بال�ع�اص�م�ة االردن�ی�ة 

ت�م�وز ال�م�ق�ب�ل ت�ح�ت  22عمان یوم 
أش��راف م��ب��اش��ر م��ن ق��ب��ل االت��ح��اد 
االردني لكرة القدم قبل منحھ ش�ھ�ادة 
البرو اآلسیویة التي تتیح ل�ھ رئ�اس�ة 
المالك التدریبي ألّي منتخب أو فریق 
ف��ي ال��ع��ال��م ب��ح��س��ب ال��ت��ع��ل��ی��م��ات 
والضوابط التي تم إقرارھ�ا م�ن ق�ب�ل 
االتحاد اآلسیوي لكرة الق�دم، مش�ی�راً 
الى أن المحاضر األلم�ان�ي ك�لّ�ف ك�الً 
من مدرب المنت�خ�ب االول�م�ب�ي ع�ب�د 
ال��غ��ن��ي ش��ھ��د، ب��ت��ح��ل��ی��ل ال��م��ن��ت��خ��ب 
السویسري ومساعده عباس ع�ب�ی�د، 
بتحلیل المنتخب الكوري الجنوبي، و 
أكرم أحمد سلمان بتحلی�ل ال�م�ن�ت�خ�ب 
السنغالي ومساعد مدرب فری�ق ن�ف�ط 
الوسط السابق حیدر جبار، ب�ت�ح�ل�ی�ل 
المنتخب ال�م�ص�ري وال�م�درب م�ال�ك 
حس��ن ف��ی��وري ب��ت��ح��ل��ی��ل ال��م��ن��ت��خ��ب 

 .البرتغالي

یتطلع لیونیل میسي، نج�م ب�رش�ل�ون�ة، ل�ق�ی�ادة م�ن�ت�خ�ب 
األرجنتین، للف�وز ب�م�ون�دی�ال روس�ی�ا، ال�ذي س�ی�ن�ط�ل�ق 

 الخمیس.
 "elchiringuito"وب��ح��س��ب م��ا نش��ره ب��رن��ام��ج 

اإلسباني، فإن لیونیل میسي سوف یعتزل اللعب ال�دول�ي 
 بعد موندیال روسیا، إذا حققت األرجنتین اللقب.

وك�ان ل��ی�ون�ی��ل م�ی��س�ي أل��م�ح ف��ي ح�وار م�ع ص��ح�ی�ف��ة 
"ٍسبورت" الكتالونیة ھذا األسبوع إلى إمكانیة اعت�زال�ھ 

 اللعب مع األرجنتین لكن قراره مرتبط بموندیال روسیا.
وتتواجد األرجنتین في المجموعة الراب�ع�ة م�ع ك�روات�ی�ا 

 ونیجیریا وأیسلندا.
یشار إلى أن میسي اعتزل ال�ل�ع�ب م�ع األرج�ن�ت�ی�ن ب�ع�د 

، ق�ب�ل أن 2016خسارة كوبا أمریك�ا أم�ام تش�ی�ل�ي ف�ي 
 یتراجع عن قراره.

تستكمل الثالثاء منافسات الج�ول�ة ال�ح�ادی�ة وال�ث�الث�ی�ن م�ن دوري ال�ك�رة 
الممتاز بإجراء س�ت م�واج�ھ�ات م�ث�ی�رة ع�ل�ى م�الع�ب ال�ع�اص�م�ة ب�غ�داد 
والمحافظات . ویحتضن ملعب الشعب الدولي بالساعة العاشرة مساًء ق�م�ة 

ن�ق�ط�ة  69كرویة ساخنة تجمع فریق الزوراء متص�در ال�ت�رت�ی�ب ب�رص�ی�د 
ن�ق�ط�ة، ی�ط�م�ح ف�ی�ھ�ا  39وضیفھ فریق المیناء البصري العاشر ب�رص�ی�د 

المدرب ایوب اودیشو والعبوه الى تجاوز نحس التعادل الذي الزم�ھ�م ف�ي 
المباراتین األخیریتین مع الشرطة ونفط الوسط والعودة من جدید الى سك�ة 
االنتصارات من أجل زیادة فارق النق�اط ال�ت�ي ت�ف�ص�ل�ھ�م ع�ن ف�رق ال�ق�وة 
الجویة والشرطة والنفط من أجل المحافظة على المركز األول حتى ن�ھ�ای�ة 
الموسم الكروي الحالي للظفر باللقب في ظل الدعم الكبیر الذي یحظون ب�ھ 
من قبل جماھیر النادي التي یتوقع لھا أن تنتشر ع�ل�ى ج�م�ی�ع ال�م�درج�ات 
مصحوبة بالالفتات التي تمّجد بالتاریخ المشرق للكرة الزورائیة منذ لحظ�ة 
مشاركتھم في دوري الكرة الممتاز. في المقابل تأمل إدارة نادي المیناء في 
أن یكون فریقھا الكروي خصماً شرساً حتى اللحظات األخیرة من المب�اراة، 
ویتجاوز العبوه الظروف الصعبة التي یمروا بھا منذ ست�ة أش�ھ�ر ن�ت�ی�ج�ة 
عدم تسلّمھم مستحقاتھم المالیة وفق العقود الت�ي أب�رم�وھ�ا م�ع ال�رئ�ی�س 
جلیل جنون بشكل دفعت المح�ت�رف�ی�ن ال�م�ص�ري أح�م�د ی�اس�ر وال�ك�روات�ي 
جینوزفج الى المغادرة الى بلدیھما ورفع شكوى على الن�ادي ف�ي م�ح�ك�م�ة 

 65التحكیم الدولیة (كاس) .ویحل فریق القوة الجوی�ة ال�وص�ی�ف ب�رص�ی�د 
نقطة ضیفاً ثقیالً على فریق كربالء صاحب المركز الت�اس�ع عش�ر ب�رص�ی�د 

نقطة، بالمباراة التي ستجري ب�الس�اع�ة ال�ح�ادی�ة عش�رة مس�اًء ع�ل�ى  23
ملعب كربالء الدولي في مھمة مح�س�وم�ة لص�ال�ح الص�ق�ور ن�ظ�راً ل�ف�ارق 
اإلمكانات التي تقف الى جانب األخیر الذي یتط�ل�ع ال�ى م�واص�ل�ة م�الح�ق�ة 
الزوراء المتصدر وانتظار تعثره من أجل تقلیص فارق النقاط بی�ن�ھ�م�ا ال�ى 
نقطة واحدة رغم أن خصمھ فریق كربالء، سیراھ�ن ك�ث�ی�راً ع�ل�ى ع�ام�ل�ي 
األرض والجمھور الى جانبھ من أجل احداث مفاجأة مدّویة تزید من ف�رص 

 بقائھ في دوري الكرة الممتاز لموسم جدید.

 اوراء   م  اء  ة از

اعتبر مدافع المن�ت�خ�ب 
األوروغویاني خوسیھ 
ماریا خیمینیز االث�ن�ی�ن 
أن مباراة ال�ق�م�ة ض�د 
مص��ر ھ��ي "األك��ث��ر 
أھ��م��ی��ة" ب��ال��ن��س��ب��ة 
لمنت�خ�ب ب�الده، وذل�ك 

أی���ام ع���ل���ى  4ق���ب���ل 
مواجھتھما في الجول�ة 
األول�ى م�ن م�ن�افس�ات 
ال��م��ج��م��وع��ة األول��ى 

 .2018لموندیال روسیا 
وقال مدافع أتل�ت�ی�ك�و م�دری�د اإلس�ب�ان�ي ف�ي تص�ری�ح م�ن م�ع�س�ك�ر 
األوروغ��واي ف��ي ن��ی��ج��ن��ي ن��وف��غ��ورود أن ال��م��ب��اراة ال��م��ق��ررة ف��ي 
إیكاترینبورغ ستكون "األكثر أھمیة ألنھا ستكشف عما سیحدث ف�ي 

 المباریات المقبلة".
وتدّربت األوروغواي بقیادة مدیرھا الفني المخضرم أوسكار تاباری�ز 
غداة وصولھا إل�ى روس�ی�ا وذل�ك ل�م�دة س�اع�ة ف�ي حص�ة م�ك�ث�ف�ة 

 وبتشكیلتھا الكاملة.
من جھتھ، قال فرناندو موسلیرا ح�ارس م�رم�ى األوروغ�واي ال�ت�ي 

: "نحن ال نفكر في أن ن�ك�ون أك�ب�ر 2014بلغت ثمن نھائي موندیال 
 90المرشح�ی�ن (...) ل�ی�س ھ�ن�اك ش�يء م�ح�دد ق�ب�ل ال�دق�ائ�ق الـ� 

 للمباراة".
وبخصوص مشاركة نجم مصر ولیفربول اإلنك�ل�ی�زي م�ح�م�د ص�الح 
الذي یأمل التعافي من االصابة في الوقت المن�اس�ب، أض�اف ح�ارس 
مرمى غلطة سراي التركي "أتفق مع لویس سواریز. أح�ب ال�ل�ع�ب 

 ضد األفضل، فأنا أتدرب مع األفضل وأرید أن یلعبوا ضد األفضل".
وعاد صالح إلى التدریبات االثنین ب�خ�وض ت�م�اری�ن م�ن�ف�ردة خ�الل 
الحصة التدریبیة لمنتخب بالده في غروزني، وذلك للمرة األولى منذ 

أیار/مایو إلصابة قویة في الكتف األیسر بعد احتك�اك  26تعرضھ في 
مع قائد لایر مدرید اإلسباني سیرخیو رام�وس خ�الل ن�ھ�ائ�ي دوري 

 أبطال أوروبا.

 أ ا  راة
  ورواي

تقاسمت البرتغال وإسبانیا اح�ت�الل ال�ع�ال�م ب�أس�ره. وب�ع�د  1494في العام 
خمسة قرون سیلتقي الجاران االیبیریان ال�ج�م�ع�ة ض�م�ن ن�ھ�ائ�ی�ات ك�أس 

 العالم لكرة القدم، في انتقال ریاضي للمنافسة التاریخیة بین البلدین.
 البرتغال وإسبانیا

في سوتشي، على ض�ف�اف ال�ب�ح�ر األس�ود، س�ت�ج�م�ع ال�ق�م�ة األول�ى ف�ي 
ال��م��ون��دی��ال ال��روس��ي ب��ی��ن ب��ل��دی��ن ق��ام��ا ب��ت��روی��ض ال��م��ح��ی��ط��ات وب��ن��اء 
إمبراطوریات رائعة بعدما وضعا خ�ط�اً ل�ت�ق�س�ی�م ال�ع�ال�م ب�ف�ض�ل م�ع�اھ�دة 

 توردیسیاس الشھیرة، قبل خمسمائة عام.
من المستحیل فصل تاریخ البرتغال عن إسب�ان�ی�ا، ف�ب�ی�ن ال�ج�اری�ن ال�ل�ذان 

، ث�ق�اف�ات 1640و 1580عاشا في كنف مملكة واح�دة ف�ي ال�ف�ت�رة ب�ی�ن 
 متشابھة وشغف مشترك للكرة المستدیرة.

ق بورتو الب�رت�غ�ال�ي ــــیقول مدرب اسبانیا جولین لوبیتیغي الذي درب فری
): "إنھما بلدان یحبان ویحترمان بعضھما البعض ك�ث�ی�راً، 2014-2016( 

 بلدان كرویان، كرویان جداً".
یضیف: "أنا أعرف كیف یعیش الناس كرة القدم في ال�ب�رت�غ�ال، ب�ط�ری�ق�ة 
مثیرة جداً"، في حین تطرق نظی�ره ال�ب�رت�غ�ال�ي ف�رن�ان�دو س�ان�ت�وس إل�ى 

 "التنافس التاریخي" بین البلدین.
البلدان لیسا قریبین جغرافیاً وحس�ب ب�ل ری�اض�ی�اً أیض�اً، ف�ع�ن�دم�ا خ�اض 

، ك�ان�ت أم�ام "ال 1921الـ"سیلیساو" البرتغال�ي م�ب�ارات�ھ األول�ى ع�ام 
ف�ي م�دری�د واض�ع�ا أس�س  1-3سیلیكسیون" (منتخب) إسبانیا الذي فاز 

 تفوق دائم على جاره.
بالنسبة للبرتغالیین، تبقى كرة القدم اإلسبانیة ذلك الشقیق الكبیر ال�رھ�ی�ب 
والرائع، والذي یجّرد أندیتھم المحلیة من أفضل العبیھا، فریقا لایر مدرید 

لقباً في مسابقة دوري أبطال أوروبا یتف�وق�ان  18وبرشلونة اللذان یملكان 
 بشكل كبیر على بنفیكا وبورتو (لقبان لكل منھم).

                   -عقدة النقص  -

على المستوى الریاضي، یعترف المؤرخ البرتغالي فرانشیسك�و ب�ی�ن�ی�ی�رو 
من جامعة كویمبرا: "على الجان�ب ال�ری�اض�ي، ع�ان�ی�ن�ا دوم�اً م�ن ع�ق�دة 

، عدنا دائماً إلى أنماط 2016النقص"، مضیفاً "قبل نھائیات كأس أوروبا 
ثقافیة محددة: فادو (نوع موسیقي برتغ�ال�ي) وق�دس�ی�ت�ھ، أف�ك�ار ال�ھ�زائ�م 

 المشرفة أو الفوز المعنوي".
في سنوات الثالثینیات، لم تتوقف اسبانیا عن قطع ط�ری�ق ال�ب�رت�غ�ال إل�ى 
نھائیات كأس العالم، مع بعض االنتصارات التاریخیة التي ال تنسى أبرزھا 

 ، في تفوق واضح لإلسبان.1934صفر في عام -9
ویقول مانویل بیریرا مراسل صحیفة "أبوال" الریاضی�ة ال�ب�رت�غ�ال�ی�ة ف�ي 
إسب�ان�ی�ا م�ن�ذ ث�الث�ة ع�ق�ود "ل�ی�س ف�ق�ط ف�ي ك�رة ال�ق�دم، ع�ل�ى ج�م�ی�ع 

 المستویات!".
مل�ی�ون نس�م�ة م�ق�اب�ل  46ویلخص المسألة قائالً "إسبانیا بلد أكبر بكثیر (

مالیین نسمة)، والناس یھتمون أكثر بما یحدث ف�ي ف�رنس�ا م�ن�ھ ف�ي  10
البرتغال، بالنسبة لإلسباني، تبقى البرتغال دولة غیر معروفة تمام�اً (...)، 

 الجار الذي ال نولیھ اھتماماً كبیراً".
عى الصعید الریاضي، عاد التوازن بین البلدین في األلفیة الجدیدة، عندم�ا 
بدأت البرتغال في تصدیر أص�ح�اب ال�ك�رات ال�ذھ�ب�ی�ة م�ث�ل ل�وی�س ف�ی�غ�و 
وكریستیانو رونالدو ومدربین مشھورین مثل جوزیھ مورینیو ... جمیعھم 

 مروا عبر لایر مدرید، النادي األكثر شعبیة في إسبانیا.
                   -"وجھاً لوجھ"  -

وخالل كأس أوروبا التي اس�ت�ض�اف�ت�ھ�ا ال�ب�رت�غ�ال، أقص�ت  2004في عام 
ص�ف�ر، م�ا -1صاحبة الضیافة جارتھا من دور المجموعات  بالفوز علیھ�ا 

 اعتبر خیبة أمل كبیرة في إسبانیا.
صفر في الدور ثمن النھ�ائ�ي -1صحیح أّن المنتخب اإلسباني ثأر بعد ذلك (

، وبركالت الترجیح في الدور نص�ف ال�ن�ھ�ائ�ي 2010لنھائیات كأس العالم 
-4)، لكن المنافسة بلغت أوجھا عندما فازت البرتغال 2012لكأس اوروبا 

صفر على االسبان المتوجین قبل أشھر قلیلة باللقب الع�ال�م�ي ف�ي ج�ن�وب 
افریقیا، وذلك في مباراة دولیة ودیة في لشبونة في تشرین الثاني/نوفمب�ر 

2010. 
ویتذكر بیریرا قائالً: "كل ھدف أحرزت�ھ ال�ب�رت�غ�ال ك�ان ب�م�ث�اب�ة ح�ف�ل"، 
مضیفاً "لیس فقط ألنھا كانت إسبانیا، ولكن ألن االمر كان یتعل�ق ب�أب�ط�ال 

 العالم! كانت لیلة ال تنسى".
أما بالنسبة لسجل المنتخبین، فقد قلّص البرتغالیون ق�ل�ی�الً ت�خ�ل�ف�ھ�م أم�ام 

وبطل أوروبا ث�الث م�رات  2010الجار اإلسباني المشاكس بطل العالــــــم 
ف�ي ف�رنس�ا  2016): ال�ت�ت�وی�ج ب�ك�أس اوروب�ا 2012، و2008، 1964(

بقیادة رونالدو مكنھ�م م�ن إح�راز أول ل�ق�ب ك�ب�ی�ر ف�ي ت�اری�خ�ھ�م ورف�ع 
 المعنویات في بالدھم.

م�ب�اراة دول�ی�ة) ی�وم  127وقال العب الوسط الدولي السابق لویس فیغو (
الجمعة الماضي في لشبونة: "إسبانیا تم�ل�ك ب�ال�ت�أك�ی�د واح�داً م�ن أفض�ل 

 المنتخبات لكن البرتغال ال یجب أن تخاف".
، 2000واختتم فیغو المتوج بالكرة الذھبیة ألفضل الع�ب ف�ي ال�ع�ام ع�ام 

قائالً: "لیس ھناك متعة استثنائیة عندما نفوز علیھم، الشيء ال�م�ھ�م ھ�و 
 بدء المسابقة بنتیجة إیجابیة لكسب الثقة".

مل وإا  ءا ا 
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 اوان ا ا  ال ودة ااق

بلطجة الش�رط�ة اإلق�ل�ی�م�ی�ة ال�ت�رك�ی�ة ت�ت�ج�اوز ك�ل ال�ح�دود 

والقوانین المعمول بھا دولیاً، تتجاوز األعراف والتقالید ف�ي 

عالقات حسن الجوار، تتجاوز كل المق�ب�ول وال�م�ع�ق�ول وم�ا 

سطر في الئحة األمم المت�ح�دة بش�أن ال�ع�الق�ات ب�ی�ن ال�دول 

ومعالجة المشكالت القائمة بالطرق التفاوض�ی�ة والس�ل�م�ی�ة، 

باعتداءاتھا العسكریة المست�م�رة ع�ل�ى األراض�ي ال�ع�راق�ی�ة 

وعلى أبناء وبنات الشعب الكردي بإقلیم ك�ردس�ت�ان ال�ع�راق 

وعموم العراق. إنھا جریمة دولیة ترتكبھا تركیا ی�وم�ی�اً ف�ي 

تجاوزھا على االستقالل والس�ی�ادة ال�ع�راق�ی�ة دون أن ت�ج�د 

صدى استنكار واحتجاج شدیدین من جان�ب األم�م ال�م�ت�ح�دة 

ومجلس األمن الدولي وجامعة الدول العربیة وال�رأي ال�ع�ام 

العالمي وال�م�ن�ظ�م�ات ال�ح�ق�وق�ی�ة ال�دول�ی�ة األخ�رى وق�وى 

ومنظمات المجتمع المدني. إنھا ج�ری�م�ة ش�ن�ع�اء ی�رت�ك�ب�ھ�ا 

الرئیس التركي المستبد بأمره بدعوى مطاردة مقاتلي ح�زب 

العمال الكردستاني في سلسلة جبال قندی�ل ال�ع�راق�ی�ة، وھ�ي 

كذبة كبرى طالما ذكرھا وكررھا، كلما وجد فرصة م�ن�اس�ب�ة 

للتغلغل في األراضي ال�ع�راق�ی�ة وإش�اع�ة ال�خ�وف وال�رع�ب 

بالتصرفات اإلجرامیة للقوات التركیة، وممارسة القتل العمد 

لسكان القرى واألریاف بإقلیم كردستان العراق عبر رجم�ھ�ا 

بصواریخ الطی�ران ال�ح�رب�ي ال�ت�رك�ي. ل�ق�د دخ�ل�ت ال�ق�وات 

المسلحة للنظام التركي إل�ى األراض�ي ال�ع�راق�ی�ة ف�ي ال�ع�ام 

دون إذن أو موافقة العراق واقامت قاع�دة عس�ك�ری�ة  2015

لھا في عشیقة التابعة لمحافظة نینوى بذریعة المشاركة ف�ي 

التصدي لعصابات داعش، وھو ال�ن�ظ�ام ال�دك�ت�ات�وري ال�ذي 

فسح في المجال لعصاب�ات داع�ش اإلج�رام�ی�ة ف�ي اج�ت�ی�اح 

الموصل ونینوى وشارك في توف�ی�ر مس�ت�ل�زم�ات اح�ت�الل�ھ�ا 

الموصل وبقیة مدن وقرى محافظة نین�وى ف�ي ص�ی�ف ع�ام 

 ، ووفر المؤونة ولھا والسالح لھ ومعالجة جرحاه. 2014

إن االجتیاح الجدید لألراضي العراقیة قد اق�ت�رن ب�م�وق�ف ال 

إنساني وعدواني من جانب النظام الس�ی�اس�ي ال�ت�رك�ي إزاء 

حاجة العراق لمیاه دجلة والفرات ال�ت�ي مص�درھ�ا األراض�ي 

التركیة بھدف إمالء "سّد أل�ی�س�و" ال�ت�رك�ي، دون االت�ف�اق 

المناسب مع الحكومة العراقیة. وقد أدى الموقف التركي إلى 

تراجع شدید في المیاه المتوفرة للعراق، مما تسبب بنھوض 

حملة احتجاج شعبیة واسعة وحصول تأیی�د دول�ي ل�ل�ع�راق، 

أجبر الحكومة التركیة على التراجع الن�س�ب�ي وإط�الق م�ی�اه 

نھر دجلة لتصل إلى األراضي العراقیة. وال ب�د م�ن ت�ط�وی�ر 

الموقف العراقي لعقد اتفاقیة مائیة مع تركیا لضمان حص�ول 

العراق على حصتھ المائیة كاملة وفي كل ع�ام وأن تض�م�ن 

مثل ھذه االتفاقیة دولیاً وع�ب�ر م�ج�ل�س األم�ن ال�دول�ي. إن 

الموقف النضالي للشعب العراقي یفترض أن ی�ت�ح�ق�ق أیض�اً 

إلجبار تركیا على س�ح�ب ق�وات�ھ�ا ال�م�س�ل�ح�ة م�ن األراض�ي 

العراقیة وإیقاف القصف ال�ج�وي ل�ل�س�ك�ان اآلم�ن�ی�ن ورض 

تدخلھا في الشأن العراقي من خالل تطویر حمل�ة االح�ت�ج�اج 

واالستنكار ودعوة مجلس األمن الدولي لمناقشة الم�وض�وع 

واتخاذ القرار المناسب ب�إدان�ة ال�ع�دوان وال�ط�ل�ب ب�الس�ح�ب 

 الفوري للقوات التركیة الغازیة من األراضي العراقیة.

ومما یدعو إلى االستنكار الموقف الھزیل للحكومة العراق�ی�ة 

إزاء االجتیاح التركي ل�ألراض�ي ال�ع�راق�ی�ة، وك�ذل�ك م�وق�ف 

حكوم�ة إق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان، إذ م�ن غ�ی�ر ال�م�ع�ق�ول س�ك�وت 

الحكومتین على ھذا الخ�رق ال�دول�ي ل�ال�س�ت�ق�الل والس�ی�ادة 

العراقیة والعواقب الوخیمة الناجم�ة ع�ن ذل�ك ع�ل�ى س�ك�ان 

العراق عموماً وسكان اإلقلیم خصوصاً. إن االجتیاح الترك�ي 

لھ أھدافھ االستعماریة التي لم تتخل عنھا تركیا، إنھ�ا أح�الم 

وأوھام العودة إلى فترة الحكم العث�م�ان�ي ال�ب�غ�ی�ض، أھ�داف 

التوسع على حساب األراضي العراقي والس�وری�ة، وھ�و م�ا 

یحصل الیوم في سوریا ایض�اً، وب�ذات ال�ذرائ�ع ال�ع�دوان�ی�ة، 

مطاردة حزب العمال ال�ك�ردس�ت�ان�ي وق�وات ح�م�ای�ة الش�ع�ب 

الكردي بسوریا، وھو ما شاھده العالم في عفرین وفي منبج 

والعواقب الوخیمة على المنطقة، وفي دعم تركیا ال�م�س�ت�م�ر 

للقوات اإلسالمیة السیاسیة اإلرھابیة واإلخوان ال�م�س�ل�م�ی�ن 

    بسوریا. 

 

لتتوحد ج�ھ�ود الش�ع�ب ال�ع�راق�ي إلدان�ة االج�ت�ی�اح ال�ت�رك�ي 

لألراضي العراقي باإلقلیم والم�ط�ال�ب�ة ب�انس�ح�اب�ھ�ا ال�ف�وري 

ودعوة الحكومة العراقیة لتق�دی�م ط�ل�ب إل�ى م�ج�ل�س األم�ن 

الدولي لمناقشة ال�ع�دوان وإدان�ت�ھ وال�م�ط�ال�ب�ة ب�االنس�ح�اب 

الفوري ومنع تكرار مثل ھذه االجت�ی�اح�ات ال�م�ت�ك�ررة ع�ل�ى 

      11.06.2018األراضي العراقیة. 

 
  

 أ. د . كاظم حبیب

یقول علماء النفس في إحدى نظریاتھ�م   

حول علم نفس ال�ط�ف�ل إن�ھ ی�رى ن�ف�س�ھ 

مركزا للعالم الذي یشعر بدوران�ھ ح�ول�ھ، 

بل وفي خدمتھ وتحت تصرف�ھ، وب�وج�ود 

ب��ی��ئ��ة تس��اع��د ع��ل��ى ن��م��و ھ��ذا الش��ع��ور 

وتعملقھ ودالل أسرتھ یتحول ھذا ال�ك�ائ�ن 

المدلل تدریجیا إلى دكتاتور ال ش�ری�ك ل�ھ 

في ھذا العالم، ابتداًء من تحولھ إل�ى رب 

أسرة ینتج سریرتھ ویكاثرھا ف�ي أب�ن�ائ�ھ 

أو بناتھ، أو مدیر دائرة یُشعر معیتھ بأن�ھ 

فیلسوف عصره وأن استب�دال�ھ س�ی�وق�ف 

حیاة وتطور تلك الدائرة، ولك أن ت�ق�ی�س 

أخي ال�ق�ارئ ك�الم�ن�ا ھ�ذا ع�ل�ى م�دی�رك 

إدارة  ال��ع��ادي وص��وال إل��ى م��ن ی��ت��ول��ى 

المنكوبین م�ن ال�ع�ب�اد، ف�ی�ص�ب�ح رئ�ی�س�ا 

عظیما وض�رورة أو ح�ت�م�ی�ة ت�اری�خ�ی�ة، 

یتطلب من بقیة الك�ائ�ن�ات ال�دوران ح�ول 

 كوكبھ الدري!.

للبیئة أعاله بیئة أخرى معاكسة لھا ف�ي   

كل التفاصیل وتكمن في تربیة ھذا الط�ف�ل 

وتعدیل تلك ال�م�ش�اع�ر وت�ق�ل�ی�م�ھ�ا وف�ق 

أسس تقلب المعادلة، فیتحول من ك�وك�ب 

تدور حولھ كل الكواكب، إل�ى ن�ج�م ی�دور 

ھو حول كوكب اسمھ المجت�م�ع، ویش�ع�ر 

بأنھ جزء من عالم وعلیھ خدمتھ إلث�ب�ات 

ان��ت��م��ائ��ھ ل��ھ دون��م��ا ش��ع��ور ب��ال��ف��ردی��ة 

الطاغیة، ومن ھنا ت�ب�دأ ح�ك�ای�ت�ن�ا ح�ی�ث 

یستمر ھذا الطفل باعتبار كل العالم یعم�ل 

ألجل تنفیذ رغباتھ أو العكس، فإذا جمعن�ا 

طفلنا المدلل واعتبرناه في ج�م�ع�ھ ی�م�ث�ل 

مجتمع�ات�ن�ا الش�رق�ی�ة، ن�درك ون�ك�ت�ش�ف 

ح��ق��ی��ق��ة ال��ل��ب��ن��ات األول��ى ف��ي ب��ن��اء 

     الدیمقراطیة أو الدكتاتوریة. 

   

لقد ابتلی�ت م�ن�ط�ق�ت�ن�ا ب�أن�م�اط م�ن ھ�ذه  

السلوكیات وال�ث�ق�اف�ات ال�م�ت�وارث�ة ع�ب�ر 

أجیال وحقب زمنیة لیست قصیرة، ابتداًء 

م��ن األس��رة ودك��ت��ات��وری��ة األب أو ول��ي 

األمر، وانتھاء بالقائد الض�رورة، م�رورا 

بكل من تسلط ع�ل�ى ع�ب�اد هللا وإن ك�ان 

عددھم اثنان فقط، لكي یمارس ع�ل�ی�ھ�م�ا 

نرجس�ی�ت�ھ وت�ف�رده، ف�إذا ك�ان�ت ال�ب�داوة 

مرحلة من مراحل تطور مجتمع�ات�ن�ا وم�ا 

زالت تتم�رك�ز ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن م�ف�اص�ل�ن�ا 

الترب�وی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة، مض�اف�ا إل�ی�ھ�ا 

كرست ت�ف�رد  إكسسوارات قرویة وقبلیة 

الش��ی��خ واألغ��ا، ال��ذي ت��ط��ور ك��م��ف��ھ��وم 

للتسلط واألحادیة في من یتولى إدارة أي 

مؤسسة أو حركة أو ح�زب ف�ي ح�ی�ات�ن�ا، 

ف��إن��ھ��ا ال��ی��وم ت��ت��ج��ل��ى ف��ي ال��ك��ث��ی��ر م��ن 

سلوكیات أولئك الذین یحم�ل�ون ش�ع�ارات 

الدیمقراطیة في زمن الربیع العربي ال�ذي 

صبغ ب�ل�دان ال�ب�داوة الس�ی�اس�ی�ة ب�أل�وان 

الدماء والدموع منذ سنوات على أن�ق�اض 

أنظمة أوحت لنا جمیعا، أن دكتاتوریات�ھ�ا 

أفض�ل ب�ك�ث�ی�ر م�ن دی�م�ق�راط�ی�ة ال�ب��داوة 

الجدیدة، تلك الدكتاتوریات ال�ت�ي أن�ت�ج�ت 

مش��روع داع��ش م��خ��ت��ص��رة ك��ل أف��ك��ار 

وتوجھات من أرادوا بن�اء دول�ة ال�وح�دة 

العربیة أو اإلسالمیة وص�ھ�ر وإذاب�ة ك�ل 

ما ھو خ�ارج م�ف�ھ�وم�ي االن�ت�م�اء ل�غ�ی�ر 

ال��ع��رب أو اإلس��الم ف��ي ب��وت��ق��ة ھ��ذا 

 المشروع.

 

إن تنظیم ما یسم�ى ب�ال�دول�ة اإلس�الم�ی�ة  

وق��ب��ل��ھ ال��ق��اع��دة وم��ج��م��ل ال��ح��رك��ات 

العنصریة والدینیة وال�م�ذھ�ب�ی�ة وخ�اص�ة 

داعش لیس�ت ط�ارئ�ة أو ول�ی�دة ال�رب�ی�ع 

الب�ائ�س، ب�ل ھ�ي ن�ت�اج ث�ق�اف�ة وس�ل�وك 

متراكم من مئات السنین، وخبطة م�ع�ق�دة 

من الثقافة الدینیة ال�ب�دائ�ی�ة والس�ط�ح�ی�ة 

والسلوك البدوي وعقلیة القریة وب�ن�ائ�ھ�ا 

االجت�م�اع�ي وال�ت�رب�وي، وھ�ي ب�ال�ت�ال�ي 

ال��ح��ل��ق��ة األخ��ی��رة ف��ي س��ل��س��ة األح��زاب 

العنصریة القومیة أو الدینیة التي ت�ط�م�ح 

لبناء دولة ایدیولوجیة، أس�اس�ھ�ا ال�ع�رق 

العنصري أو الدین المتطرف والم�ت�ش�دد، 

وما یتبعھ من م�ذاھ�ب وط�وائ�ف، ب�ب�ن�اء 

فكري متعصب أحادي التف�ك�ی�ر، ال ی�ق�ب�ل 

اآلخر إال عبدا مطیعا أو مل�ح�ا م�ذاب�ا ف�ي 

بوتقتھ الفاھیة، وع�ل�ى ض�وء ذل�ك والن 

دورة تربیة مجتمع بأكملھ م�ن ال�ط�ف�ول�ة 

حتى النضج تستدعي زمنا لیس قص�ی�را، 

بل حق�ب�ة ط�وی�ل�ة لس�ب�ب بس�ی�ط ھ�و أن 

ال��م��رب��ي ذات��ھ ھ��و ال��ذي أن��ت��ج ھ��ذه 

السلوكیات، والن الكثیر الكثیر یؤمن ب�ان 

مجتمعاتنا ال تتحمل ھذا النمط من ال�ن�ظ�م 

االجتماعیة والسیاسیة، وھي سعیدة ج�دا 

بوجود الفارس والرمز، بسبب ت�راك�م�ات 

ھائلة من العادات وال�ت�ق�ال�ی�د وال�ت�رك�ی�ب 

النفسي واالجتماع�ي وال�ت�رب�ی�ة ال�دی�ن�ی�ة 

األحادیة االتجاه، علیھ وجب الب�ح�ث ع�ن 

حلول وخیارات أخرى غیر ھذه النظم، أو 

أن یتحول الجمیع إلى دكتاتوریین لك�ي ال 

 یُتھم أحد بأنھ قد تفّرد باآلخرین!؟

ا را اطد! 
 
 
 

 / أربیلكفاح محمود كریم                                                          
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