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                 Wednesday  

Issue No.  655 •  11 July  18 •  Year 13  AL- iraqia  

 بریشة رسام جریدة العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي / سیدني

  ر

 ن

!ار 
 

  و اف وا   (ون) 

 ا  ديا   قا
وا   يوا 

: وفي ھذا السیاق كشف النائ�ب الس�اب�ق وال�ف�ائ�ز  01تتمة صفحة / 
في االنتخابات من ائتالف دولة القانون حس�ی�ن ال�م�ال�ك�ي أن "ح�زب 
الدعوة حسم الخالفات القائمة بین جناحي المالكي والعب�ادي وت�م�ك�ن 
من ردم الفجوة بینھم�ا ب�ع�دم�ا ت�وص�ل ف�ي ال�ل�ح�ظ�ات األخ�ی�رة إل�ى 

 ."تفاھمات أنھت القطیعة القائمة بین الفریقین
ویحّمل المرشح عن ائتالف دولة القانون "مسؤولیة ت�أخ�ی�ر ان�دم�اج 
جناحي الدعوة إل�ى إص�رار ال�ع�ب�ادي ع�ل�ى ت�ول�ی�ھ م�ن�ص�ب رئ�اس�ة 
الحكومة لوالیة ثانیة ما أّجل المفاوضات الت�ي ان�ط�ل�ق�ت ب�ع�د إع�الن 
نتائج االنتخابات بین ال�ف�ت�ح وال�ن�ص�ر ودول�ة ال�ق�ان�ون" م�ؤك�دا ان 
العبادي "غّیر قناعتھ على حسم مرشح رئاسة الوزراء بالتسوی�ة أو 

 ."التصویت ولیس بالطریقة المباشرة كما یریدھا
وأفادت معلومات حصلت علیھا الصحیف�ة أن ھ�ادي ال�ع�ام�ري ال�ذي 
یقود قائمة الفتح قد غّیر موقفھ وال ی�رغ�ب ب�ال�ت�ح�ال�ف م�ع ائ�ت�الف 
سائرون، في خطوة اعتبرھا مراقب�ون ن�ق�ط�ة ت�ح�ول داخ�ل ال�ق�وائ�م 
الشیعیة التي بدأت منقسمة إلى محورین أحدھما مدعوم من ط�ھ�ران 

 .ویسعى إلى إعادة البیت الشیعي، وآخر رافض لھذا التوجھ
وبحسب مصادر الصحیفة ھناك مرشحون لرئاس�ة ال�ح�ك�وم�ة س�ی�ت�م 
طرحھم من الفتح والنصر ودولة القانون وستكون عم�ل�ی�ة االخ�ت�ی�ار 
بالتسویة أو التصوی�ت"، وأن "م�رش�ح�ي ال�دع�وة ھ�م ط�ارق ن�ج�م 
ومحمد شیاع السوداني وخلف عب�د الص�م�د"، م�ع وج�ود إش�ك�ال�ی�ة 

 ."تواجھ الفتح تتمثل بترشیح فالح الفیاض لمنصب رئاسة الحكومة
وأجرت قیادات من حزب الدعوة وأعضاء سابقون في ائ�ت�الف دول�ة 
القانون خالل األیام الماضیة حوارات مكث�ف�ة ب�ی�ن ج�ن�اح�ي ال�ع�ب�ادي 
والمالكي حاولت تقریب وجھات النظر بین العبادي والمالكي وتشكیل 

 .كتلة أو تحالف موحد
ع�ل�ى خ�ل�ف�ی�ة  2014وتأزمت العالقة بین المال�ك�ي وال�ع�ب�ادي ع�ام 

ترشیح األخیر من قبل التحالف الوطني لرئاسة الحكومة. وأدى ذل�ك 
إلى تصدعات داخل حزب الدع�وة ان�ع�ك�س�ت بص�ورة واض�ح�ة ع�ل�ى 

ووّق�ع ال�ع�ب�ادي وال�م�ال�ك�ي ق�ب�ل االن�ت�خ�اب�ات  .خطاب�ھ�م�ا اإلع�الم�ي
أیار الماضي على اتف�اق س�ّري ی�ح�م�ل  12التشریعیة التي جرت في 

قیادیاً في حزب ال�دع�وة ی�ل�زم ال�ط�رف�ی�ن ب�االب�ت�ع�اد ع�ن  11تواقیع 
 التراشق اإلعالمي والسیاسي والجماھیري والتحالف بعد االنتخابات.

!ر اس اد أ ا  ،ا  
 

 وإلیكم الماركات المسحوبة في كل من ::  01تتمة صفحة / 
Woolworths , IGA  , Aldi 
Woolworths: 
- Essential snap frozen mixed veg, 1kg: Carrots, peas, corn, green beans & 

potatoes. Best Before 19 MAR 2020 through to 24 APR 2020 
- Bell Farms Steam Veggie Carrot Corn and Broccoli 3pk 450g 
IGA: 
- Black & Gold Corn Kernels. Best Before all dates. 
- Black & Gold Mixed Vegetables 1kg: Carrots, peas, beans & corn. Best 

Before all dates. 
ALDI: 
- Market Fare Peas, Carrots and Super Sweet Corn 1kg. 
- Market Fare Corn Kernels 1kg QLD, VIC, WA and select NSW stores. 

Product of Hungary (only). 
- Market Fare Mixed Vegetables 1kg QLD, NSW, ACT, WA. Packed in 

Belgium from Imported and Belgian Ingredients (only). 
- Market Fare Quick Steam Carrot Broccoli and Cauliflower 450g. 
- Market Fare Quick Steam Carrot Corn and Broccoli 450g. 

 
والمستوردة فقط من بلجیكا، بریطانیا  Aldiمع اإلشارة إلى سحب أكیاس الخضار الموجودة في 

 وھنغاریا أما تلك المستوردة من البلدان األخرى فال تشكل أي خطر.
أما األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالبكتیریا فھم الكبار في السن، النساء الحوامل، واألشخاص 

 الذین یعانون من ضعف في المناعة.
وأكدت السلطات الصحیة على ضرورة عدم استھالك األنواع المذكورة أعاله والتخلص منھا إما من 
خالل رمیھا أو عبر إعادتھا ألي من المتاجر المعنیة التي یمكنكم التواصل معھا في ھذا الشأن على 

 األرقام التالیة:
Woolworths: 1800 103 515    —  ALDI: 1800 709 993  — Metcash (IGA): 1300 135 690 

 م  راتر اض أا 

 01تتمة صفحة /
أما تسمانیا وإقلیم العاصمة األسترالیا فشھدتا اكبر زیادة في نسبة ال�ط�ل�ب  

ت�راج�ع   % ع�ل�ى ال�ت�وال�ي. 16.2% و 38.6على العقارات حیث بلغت 
% م�م�ا أدى إل�ى  20الطلب على العقارات في سی�دن�ي ب�ن�س�ب�ة ت�ت�ج�اوز 

 % 7.4انخفاض أسعار المنازل بنسبة تزید عن 
والیة نیو ساوث ویلز تبدو كالناشز في أسترالیا حیث شھدت انخفاض 

 %. 20الطلب على العقارات بنسبة 
%، لكنھ زاد في الوالیات  6.1ورغم انخفاض الطلب في فیكتوریا بنسبة 

  األسترالیة األخرى.
بید أن مناطق سیدني التي ما زالت تشھد طلبا مرتفعا على العقارات تتركز 

  بشكل رئیسي في الجزء الداخلي والشواطئ الشمالیة.
"فریش ووتر" التي تقع في شمال سیدني، و"بادینغتون" داخل سیدني 

  ھما أكثر المناطق الساخنة شعبیة بالمدینة.
كم عن منطقة األعمال المركزیة بسیدني أصبحت  12فورستفیل، التي تبعد 

أكثر شعبیة بالنسبة للراغبین في شراء المنزل األول جراء االنخفاض في 
  األسعار.

 12فریش ووتر التي تقع في قلب الشواطئ الشمالیة لسیدني على مسافة 
 كم من منطقة األعمال المركزیة أحد أكثر المناطق الساخنة شعبیة

بادینغتون التي تقع في الجزء الداخلي من سیدني تمثل إحدى أكثر مناطق  
 المدینة طلبا في القطاع العقاري

 ت وا ن اول رأردو 
ما ا  بما  

تعین صھره وزیرا للمالیة یعلن عن تشكیل الحكومة الجدیدة بعد و 
 وانخفاض اللیرة التركیة

    

أعلن ال�رئ�ی�س ال�ت�رك�ي رج�ب  
طیب اردوغان تشكیل الحكوم�ة 
الجدیدة، التي تت�ض�م�ن ت�ع�ی�ی�ن 
زوج ابنتھ وزیرا للمال�ی�ة، ب�ع�د 
ساعات قلیلة من حلف ال�ی�م�ی�ن 
الدستوریة لفترة رئاسیة ث�ان�ی�ة 
واللیرة التركیة تستجیب بم�زی�د 

 .من الھبوط
وجاء رد الفعل المباشر إلع�الن 
ت��ع��ی��ی��ن ال��رئ��ی��س ص��ھ��ره ف��ي 
منصب وزیر المالیة ف�ي ش�ك�ل 
ھبوط للی�رة ال�ت�رك�ی�ة ب�ح�وال�ي 

في المئة مقاب�ل ال�دوالر  2.00
 .األمریكي

وجاء تنصیب أردوغان رئ�ی�س�ا 
لتركیا ھذه الفترة بشكل مختلف 

ُع��دل دس��ت��ور ال��ب��الد  ب��ع��د أن
لیمنح الرئیس صالحیات أق�وى 
مقارنة بما ك�ان�ت ع�ل�ی�ھ ف�ی�م�ا 
مضى، ما ُیعد تغییرا جذریا ف�ي 
النظام البرلماني المتبع في حكم 
تركیا منذ تأسیس ال�ج�م�ھ�وری�ة 

وقال الرئیس التركي في وقت سابق إن بالده توقف العمل بنظ�ام   .سنة 95التركیة الحدیثة منذ حوالي 
"كلف تركیا كثیرا على مستوى السیاس�ة وال�م�ج�ت�م�ع واالق�ت�ص�اد"، وذل�ك ف�ي م�ع�رض دف�اع�ھ ع�ن 

 .التعدیالت الدستوریة التي أثارت جدال واسع النطاق وقت تمریرھا
وكان من أبرز التعدیالت الوزرایة التي أتت بھا ال�ح�ك�وم�ة ال�ج�دی�دة اخ�ت�ی�ار ب�ی�رات ال�ب�ی�رق، ص�ھ�ر 
أردوغان، لحقیبة الخزانة والمالیة خلفا لمحمد سیمسك، وزیر المالیة السابق الذي كان من أك�ث�ر م�ن 
تولوا ھذه الحقیبة تبنًیا لسیاسات صدیقة لمؤسسات األعمال، ما أثار مخاوف ھبطت بالعمل�ة ال�ت�رك�ی�ة 

 .في المئة مقابل الدوالر األمریكي 2.00بحوالي 
وتعرضت اللیرة التركیة إلى انخفاض غیر مسبوق عقب تصریحات إلردوغان ق�ب�ی�ل االن�ت�خ�اب�ات ج�اء 
فیھا أنھ سوف یحكم قبضة النظام الحاكم على االقتصاد عالوة على تكھنات أثرت سل�ب�ا ع�ل�ى ال�ع�م�ل�ة 

وارتفع التضخم ف�ي   .بتبني الرئیس سیاسة نقدیة تتضمن مستویات منخفضة لمعدل الفائدة على العملة
لكن البنك المركزي لم یغیر سیاس�ت�ھ  في المئة، وھو أعلى مستو لھ خالل عشر سنوات، 15تركیا إلى 

 .في المئة منذ إبریل/ نیسان الماضي 5.00، إذ رفع الفائدة بحوالي بعد استجابة الرتفاع التضخم
وتواجھ تركیا عجزا مالیا كبیرا، ما یجعل البالد تعتمد على االستثمارات األجنبیة التي تراجعت إلى ح�ٍد 

 .كبیٍر في الفترة األخیرة حتى یتسنى لھا سد الفجوة المالیة الحالیة
وقال أردوغان، أثناء كلمة وجھھا لشخصیات ھامة وآالف الحضور عقب ح�ل�ف ال�ی�م�ی�ن   تحول جذري

الدستوریة: "نحن تركیا دولة وشعبا نشھد بدایة جدیدة نخلف بھا وراء ظھ�ورن�ا ن�ظ�ام�ا ك�ل�ف ال�ب�الد 
 ."كثیرا في الماضي ثمنا باھظا لفوضى سیاسیة واقتصادیة كان سببا فیھا

واختار الرئیس التركي فؤاد أقطاي، القائد السابق للقوات الجویة الذي درس ف�ي ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة، 
نائبا لھ. كما سلم حقیبة الدفاع في الوزارة الجدیدة لخلوصي أكار، رئیس أركان الجیش التركي، بین�م�ا 

 .احتفظ مولود جاویش أوغلو، وزیر الخارجیة بمنصبھ في الحكومة الجدیدة
وتكمن أھمیة إعالن تشكیل الحكومة ھذه المرة في أنھ بدایة لعھد جدید بالفعل ُتحكم فیھ ترك�ی�ا ب�ن�ظ�ام 

 .جدید ُعدل الدستور وقت تولي أردوغان الفترة الماضیة استعدادا لھذا التحول
وألغى نظام الحكم الجدید منصب رئیس الوزراء في تركیا، و توسع في صالحیات رئیس ال�ج�م�ھ�وری�ة 

وفص�ل م�وظ�ف�ي ال�دول�ة دون  الذي أصبح لھ الحق في تشكیل الحكومة، وإجرا ءالتعدیالت ال�وزاری�ة،
 .حاجة لموافقة البرلمان

  طگ بطگ

ب اا 

    
   
 
 
 

 احمد الیاسري
 
 
 

# تنویھ : الى السادة قراء عمودنا األفاضل تم توقف سلس�ل�ة (ع�م�ر ج�ع�ف�ر 
اللغز المحیر ) التي نشرنا الحلقة االولى منھا في اإلع�داد ال�م�اض�ی�ة وس�ب�ب 
التوقف ھو إلكمال القضایا اللوجستیة مع صاحب القصة الذي ط�ل�ب االط�الع 
على تفاصیلھا قبل النشر لذلك قررنا عدم نشر الم�ق�االت اال ب�ع�د إك�م�ال ك�ل 
التفاصیل اللوجستیة والموافقات القانونیة قبل نشرھا لحساسیة القصة وكثرة 

  .تفاصیلھا الشخصیة لذلك اقتضى التنویھ 
 

  # مقالتنا:.
الفتیة السبعة الذین أشار القران الى قصتھم الت�اری�خ�ی�ة ح�ی�ن اع�ت�زل�وا ق�ری�ت�ھ�م  -

الضالة بعد ان عرف امر إیمانھم با� ورفض�ھ�م ع�ب�ادة األوث�ان ف�ي ع�ھ�د ال�م�ل�ك 
الروماني دیقیانوس كما تشیر الكتب التاریخیة التي حاولت رص�د ح�ق�ائ�ق قص�ت�ھ�م 

ونج�ى م�ع�ھ�م م�ن  وكیف ناموا بالكھف اكثر من ثالثة قرون مع كلبھم الذي تبعھم 
بطش السلطة الحاكمة. وتعد تسمیة ( أھل الكھف) ھ�ي ال�ت�س�م�ی�ة ال�ق�ران�ی�ة ال�ت�ي 
تداولھا المسلمون واھتموا بقصة أصحابھا ب�ال�م�ق�اب�ل أیض�اً اع�ت�ب�رت ال�م�س�ی�ح�ی�ة 
قصتھم جزء من تراث اإلیمان المسیحي وأطلقت علیھم لق�ب (ال�ن�ائ�م�ون الس�ب�ع�ة) 
الذین ردت قصتھم على ھرطقة الق�س�ی�س ث�ی�ودروس ال�ذي أن�ك�ر ق�ی�ام�ة ال�م�وت�ى 
وأزیحت الحجارة عن الكھف وخرج الفتیة لیكونوا أیة لقیامة االجساد والعودة م�رة 

  اخرى بعد نومھم للقیامة العامة .
 
قصة اصحاب الكھف في االسالم أو النائمون السبعة في المسیحیة تعتبر من اھ�م  -

القصص التي ركزت علیھا فرق كاملة من الباحثین والمؤرخین من الفریقین ال�ذی�ن 
بحثوا تاریخھا وموقعھا الجغرافي وركز علماء الكالم والالھوت على جعلھا أیق�ون�ة 
اإلیمان التي تستفز مشاعر المؤمنین وت�ح�رض�ھ�م ع�ل�ى اإلی�م�ان ال�دائ�م ب�وص�ف�ھ�ا 

با� المقترن بقدرت�ھ  معجزة بشریة تحققت كان محورھا ومحركھا وھدفھا اإلیمان 
تتج�اوز ال�ت�ص�ور ال�ع�ق�ل�ي واق�ع�اً والزال�ت ھ�ذه  الالمتناھیة على جعل األفعال التي

القصة اآلي تحولت في زمننا الى أفالم ومسلسالت وأعمال درام�ی�ة ت�ؤك�د وت�ط�رح 
نفس المعاني التحریضیة على الفعل اإلیماني والتسلیم بالقدرة اإللھیة رغ�م غ�راب�ة 
القصة وعدم مطابقتھا للتصور العقلي لكن م�ع�ظ�م ال�ق�ص�ص ال�ت�ي روت�ھ�ا ال�ك�ت�ب 
الدینیة عبر التاریخ كان من اھم دوافع روایتھا احداث التغییر اإلیماني ال�ذي ی�دع�و 
لھ وینشده الخطاب الدیني فكل القصص التي ذكرت ان لم تكن من�ط�ق�ی�ة ف�ھ�ي ب�ك�ل 

  تأكید ال تتقاطع مع المنطق الدیني ودوافعھ اإلیمانیة .
 

  # اصحاب الكھف الجدد :
خالل االسبوعین الماضیین انشغل العالم اجمع بقصة اصحاب الكھف الجدد الفتی�ة  -

الذین دخلوا مع مدربھم في رحلة بأحد كھوف تایلن�د ون�زل�ت م�وج�ة م�ن األم�ط�ار 
اغلقت منافذ الكھف الضیقة وجعلت عملیة انقاذھم أشبھ بم�ع�ج�زة خ�روج اص�ح�اب 
الكھف األصلیین الذین دخلوا الكھف في عصر الم�ل�ك ال�روم�ان�ي دی�ق�ی�ان�وس ، ل�م 
ینتظر العالم اجمع الكتب المقدسة لیشاھد اصحاب الكھف الجدد بل شاھ�د ع�م�ل�ی�ات 
انقاذھم المستمرة عبر شاشات التلفاز بشكل مباشر وع�ب�ر ال�م�ق�اط�ع ال�ت�ي نش�رت 
بمواقع التواصل خصوصا بعد ان تم إنقاذ ثمانیة أطفال ح�ت�ى وب�ق�ي أرب�ع�ة أط�ف�ال 

  خامسھم مدربھم .
 
لكل كھف حكایة ولكن ت�ع�ددت ال�ح�ك�ای�ات واخ�ت�ل�ف ال�زم�ان وال�م�ك�ان وال�ك�ھ�ف  -

واحُد.... قصة اإللحاد واإلیمان لم تختلف كثیرا لیكون الكھف الجدید م�ح�رض�اً ل�ھ�ا 
ولكن قیم اإلیمان ومفاھیمھ ھي التي ت�غ�ی�رت اإلی�م�ان ھ�ذه ال�م�رة ل�ی�س ب�ا� وال 
بالسماء ولكن اإلیمان باالنسان واإلنسانیة والقتال الذي قاتلتھ ف�رق األن�ق�اذ إلن�ق�اذ 
الفتیة التایلندیین الذي لم یعد الكھف یحتمل صرخات استغاثاتھم وھم ی�ط�ل�ب�ون م�ن 
العالم ان ُیْؤِمن ویتوحد من اجل إنقاذھم من ھذه الرحلة التي یع�ت�ب�ر ال�ع�ودة م�ن�ھ�ا 
معجزة فإذا شاھدت الطرق التي سلكھا المنقذون ل�ل�وص�ول ل�ألط�ف�ال ت�ت�اك�د ان م�ا 

  بحدث معجزة واقعیة لم تنقلھا كتب التاریخ أو الدین ،
سم ھي المسافة الفعلیة الذي یتحرك داخل�ھ�ا ال�م�ن�ق�ذون ف�ي مس�اف�ة ت�م�ت�د  ٤٠_  

ألربعة كیلومترات مجرد مشاھدة المنظر الذي بثتھ القنوات یج�ع�ل�ك تص�اب بض�ی�ق 
النفس وھذا ما یفسر االستعانة بأمھر الغواصین بالعالم من احل إتمام مھمة اإلنق�اذ 
والذي مات احدھم وھو في طریقھ للعودة من األطفال ، اصحاب الكھف ال�ت�ای�ل�ن�دي 
لم ینجحوا لالن بالخروج جمیعاً من ھذه الِمحنة لكنھم استطاعوا توحید العالم ع�ل�ى 

مسمى بأن االنسان ھو الكائن الوحید ال�ذي  ان یتجاوز صراعاتھ ویؤمن ولو ألجل 
 یجب ان تسخر كل القدرات النقاذه من رحلة التیھ التي تعصف بھ .

_لكل مقام مقال ، ولكل زمان فتیة وك�ھ�ف ، ی�ن�ط�ق ب�آالم�ھ�م وی�ح�ب�س ان�ف�اس�ھ�م 
لن�ا ان هللا  وأحالمھم ، اذا كان اصحاب الكھف بمدینة أفسوس التاریخیة قد أوحوا 

اإلیمان بھ بوصلة ترشد ال�ب�اح�ث�ی�ن ع�ن�ھ  لدیھ القدرة على قیامتنا الجسدیة وجعلوا 
على ان یؤمنوا بقدرتھ على انتشالھم من رحلة التیھ البشریة بین اإلیمان واالل�ح�اد 
فأن اصحاب الكھف بتایلند قد أوحوا لقیامتنا االنسانیة وعودة ارواحنا من الك�ھ�وف 
التي ال ت�غ�ادرھ�ا ف�ي ھ�ذه ال�رح�الت ال�غ�ی�ر م�ن�ق�ض�ی�ة م�ن ال�دھش�ة وال�الم�ن�ط�ق 

 والالمعقول .
ا َیْعلَُمُھْم إِالَّ َقلِیلٌ)) #    تِِھم مَّ بِّي أَْعلَُم بِِعدَّ   ((َوَیقُولُوَن َسْبَعٌة َوَثاِمُنُھْم َكْلُبُھْم ۚ قُل رَّ
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 قصص قصیرة جداً         نھار حسب هللا / بغداد             أنا واآلخر
              

 وھرمان ھسھأنا   

1.  
ربطني بجزار یستطعم الذبائ�ح.. ك�ل�ھ�ا  لذيتشابھ االسماء حولني ذات لیلة الى مجرم وقاطع طریق، وأیة لیلة قضیتھا قابعاً بزنزانة صغیرة برفقة قاتل مأجور، وأي قدر جحیمي ذلك ا

ش�أن ل�ھ�ا إال ت�خ�ل�ی�د ذك�ری�ات م�ن ال أدخلتني الزنزانة ورسمْت تعابیر الخوف التي باتت تنضح مني أكثر من تعرقات جسدي الملتھب بالقلق، فیما الصمت یشكو وحدتھ أمام جدران 
 .سبقوني بزیارتھا.. وعلى الرغم من دكتاتوریة العتمة إال ان مالمح وجھ ذلك الوحش اآلدمي وأنفاسھ كانت واضحة بما یكفي

  ..عُت باالدیب ھرمان ھسھسم كان یدور في الزنزانة ویتفوه بعبارات غیر مفھومة بالمرة، حتى بدا لي وكأنھ ثمل او ُمخدر، إال انھ فاجأني مستفھماً فیما إذا كنت قد
 أدھشني السؤال.. وسرعان ما تداركُت الموقف وأكدُت مجامالً: نعم..انھ أدیب ألماني مشھور، ھل قرأت لھ شیئاً؟

 ).بعد ان ُطردنا منھاال نعم.. انھ أول من علمني مھنتي، إذ قرأت لھ أیام الدراسة مقولة فجرت طاقتي وجعلتني انجز اصعب المھام وأبشعھا: (لم تصبح الجنة جنة إ
 .سناومن شدة الرعب والدھشة، ُعقد لساني رغماً عني وأرغمني على السكوت.. لحظتھا فقط أدركُت بأننا أنصاف شیاطین، وان الجحیم یكمن في نفو

 
2.  

بل�ی�داً ب�ع�د ان اس�ت�خ�دم�ت�ھ ل�ل�م�رة یش أنھیت أعمال عقلي وأحلتھ الى تقاعد ُمبكر، واستأصلتھ كأي ورم خبیث، وعطلتھ حد التلف، وحولتھ الى مطفأة ألعقاب السجائر.. ورضیت الع
المنا یحكمھ الجنون، وما أنا إال ف�رد ن عاالخیرة وراجعت من خاللھ مقولة ھرمان ھسھ (أفضل طریقة للتعامل مع المجانین ان َتدعي بأنك عاقل) فعلت ھذا كلھ وأكثر بعد ان عرفت با

 .من ھذا المجتمع الدعائي

یا أیھا الخیال المسافر في جسدي، یاأیھا الجمال الخرافي الذي ال أستطیع النظر  
 .إلیھ، یالروعتك التي تدك حصون وجھي

 .إن ھذا الكون بأسره الیستطیع احتمال كل ھذا النور الذي یحیطك
قل كیف لي أن أكمل مسیرة حبك وأنت تغلق أمامي كل نوافذ األمل وتزجني في لیالي 
حزن طویلة، كیف لي أن أنتشل قلبي منك وأنا أصارع األلم المتكدس في صدري وفي 

 .عیني
 .كیف لي أن أتواطأ مع غیابك وأسیر بطرقات التؤدي إلیك

ماذا لو ابتعدُت عنك یوماً فتعثرت ذاكرتي بك وعدت إلیك مرة أخرى وأنا مدججة 
بالشوق والحنین، كیف لي أن أعاقب ذاكرتي فیك إن فكرت في استئصالك من 
جذورھا والعیش دون الخوف من ذكرى عابرة تداھمني وأنا في طریقي إلى نسیانك، 
ماذا لو أنني لم أستطع التوقف عن حبك، ماذا لو أخرجُت نفسي من مساحات صدرك 

 .البیضاء ألعیش ضجیجي بعیدة عنك دون أن یھّدئ من ثورتي أحد
لقد تغیر كل شيء حولنا ووحدي أنا لم أتغیر فقلبي الصادق التغیره قسوة األیام 

 .ومرارة ھذه الحیاة
حبي لك قابل لالتساع والتمدد قابل للثبات أكثر أمام قلبك فقط ألحیا معك وأرتب 
فوضویة قلبك، وألربَت على صدرك كلما باغتتك األحزان حین تكون وحیداً في ھذه 

 .الدنیا
حبي لك قابل للصبر واالنتظار إلى آخر رمق فیھ وإن وصلنا آلخر المطاف سأبحث 

 .عنك بقلٍب جدید وحٍب جدید وأمٍل جدید
تنطفىء أنوار الدنیا كلھا لكن حبي لك باٍق الینطفئ یبقى متصالً بك فمن مثلك من 

 .الظلم أال أدّونھ كل لحظة في سجالت ذاكرتي
ھي أحالمي معك أن نتقاسم األشیاء واألحزان، األفراح والھموم، دائماً أحلم أن نكون 
وحدنا نخلع منا حماقة الغیاب ونلتصق ببعضنا لیلتحف كل واحد منا قلب اآلخر حتى 

 .تصیبنا نوبة عشٍق بعیدة عن كل ھذه الدنیا
أحلم بأن أشعل أصابعي العشرة لك فرحاً كي أضيء لك دروب حیاتك وأنا أروي لك 
حكایات عن األحالم التي التكون واألمنیات التي التجيء وفي داخلي حسرات وخیبات 

 .وأنا أنثر لك أبجدیتي التي حروفھا ممتلئة بسعادة موقوتة تستعد لالنفجار
قصة عشقك كطفلٍة أخفیتھا في قلبي عن كل الناس كم أخشى أن تشیخ حزناً في 

 .فؤادي من قصر األمل وطول االنتظار
إن أسوأ حیاة تلك التي تخلو تماماً من اللحظات الجمیلة والمدھشة كلحظات عشٍق 
رائع یجمعنا، وماأصعب أن یحیا قلبي وحیداً بدونك كجسد یبحث عن روح تتلبسھ 

 .لیشعر بقیمتھ
إنك یاحبیبي تزرع في كل تفاصیلي ذرات حبك إنك غیثاً بلل جفاف قلبي وأنبت في 
صحراء صدري جمال وجھك ووقع أقدامك وأنت قادم نحوي، فال أعلم ھل سیجيء 

 .یوم لقائنا أم سأكون ضحیة انتظار ھذا اللقاء
إني معك كل یوم أشق صدري ألخرج منھ حزني وأتمناك دائماً من یأخذ بیدي نحو 

  السعادة، فیاتراني ضمن الئحة أحالمك أم أنني مثل عقارب الساعة أدور حول نفسي
آٍه لو أنني أستطیع اختراق جسدك والتجول في قلبك كي أراني في وضوح لئال أعیش 

 .بقیة عمري ال أفقھ عني شیئاً 
 .آٍه لو أنني أستطیع اعتقال حضورك وأحرره كلما اشتقت إلیھ

آٍه كم أحتاج أن أدس نفسي في صدرك كي أشعر باألمان، كم أفتقد صوتك ونبض 
 قلبك وكم أشتاق لرائحتك وأحتاج إلغفاءةٍ 

 .طویلة على صدرك وأنت تكنس عن جسدي تعب االنتظار
احتاجك كشحنة حب تزلزل قلبي لتعید لھ الحیاة وتنھي عني جرعات األلم المتفاوتة 

 .في لحظات غیابك
أخاطب نفسي دائماً ھل حقاً سیأتي زمن علینا أن ننسى تلك األیام التي قضیناھا معاً 
وتلك األماكن التي جمعتنا فیھا لحظات جمیلة، ھل ننسى یوماً كیف كنا نقاوم النوم 
ألجل لیلة حب دافئة وأحادیث مفعمة بالشوق یغفو أحدنا فیھا على صوت اآلخر، آٍه 

 .لو أنني أغفو فأصحو بذاكرة جدیدة وقلٍب خاٍل منك، لو شاءت األقدار
إني أستیقظ كل یوم ال ألحیا ھذه الحیاة بل ألحلم بك وبوجھك األكثر إشراقة من نور 

 .الشمس
فالموت یاحبیبي ھو أن أبقى ھنا وأنت ھناك وأنت الحلم والحیاة في آٍن واحد 

 .وماأجمل أن تكون حیاتي خاویة إال منك
ال أرید من ھذه الدنیا إال أن أعیش بین یدیك وما أجمل أن تقیم أنت في صدري 

 .المھجور ترمم قلبي وتعتني بجفاف روحي وتعدني بأال تدعني حتى یفرقنا الموت
ماأسوأ عمري حین التكون بجواري فمن عشقي لك تمنیت لو أنني لم ألتِق بك ألن 
األشیاء الجمیلة أحیاناً تؤذینا وأنت ماأجملك من ألم، وأنا مازلت أنتظر في ساحات 

 .معك كل یوم انتظارك أجدد مشاعري 
ألم أخبرك أن النظر في وجھك عبادة وتحلیق إلى عالم آخر ودروب كثیرة وأوطان 

 .وانتماء
أحبك وحدك یاحبیبي وأجلس وحدي أرتب فوضى مشاعري وأطرد كل أولئك الذین 

أضغاث     یریدون مشاركتك صدري، وأبقى لك حلمك وأمنیاتك ولآلخرین أبقى مجرد
 أحالم

ی��ع��د ال��ت��راث ع��ن��د ب��ع��ض ال��دارس��ی��ن، 
الجمیل  -والباحثین فیھ، امراً من الماضي

، وم�ن ھ�ذا -او القبیح،الج�ی�د او الس�يء
التراث ما وصلنا من شعر، ون�ث�ر، ون�ق�د 
ك���ذل���ك.ن���ق���د ض���م اس���س وم���ق���وم���ات 
"نظریة!!!" كاملة فیھ ف�ي وق�ت�ھ�ا ذاك، 
وھو من انتاج العقل العربي القدیم الحافل 

 باالنتاج االنساني، الفكري، والعلمي.
فیما حاول العقل الغربي، تحت م�ن�ظ�وم�ة 
معرفیة ھائلة، في المئة سنة االخیرة، ان 
یشرع االبواب من امامھ بعنوة، و ین�ت�ج، 
ویصوغ، نظریات ممنھ�ج�ة و"ع�ل�م�ی�ة" 
في النقد االدبي خاصة، مرتكزاًعلى تراث 
فل�س�ف�ي ك�ب�ی�ر،ف�ي ال�رؤى، وال�م�ن�اھ�ج، 
والمفاھیم والتصورات، ف�ب�زغ ع�ن�د ذاك 
نجم سوسیر في دراستھ ل�ل�غ�ة، وم�ن ث�م 
جاء البنیویون، اعتمادا ع�ل�ى ال�دراس�ات 
العلمی�ة ل�ل�غ�ة، ب�ح�ی�ث ان ال�ن�ق�د ات�ج�ھ، 
بص��ورة ارادی��ة او غ��ی��ر ارادی��ة، ال��ى 
اض��ف��اء ال��ع��ل��م��ی��ة ع��ل��ی��ھ، ول��م��ا ك��ان 
كذلك،اتجھت الدراسات االدب�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة 
المتأثرة بمخرجات ال�دراس�ات وال�ب�ح�وث 
الغربیة في القرن العش�ری�ن، ف�ي دراس�ة 
المنتج االدب�ي ال�ت�راث�ي ال�ع�رب�ي ب�ن�ظ�رة 
جدیدة، تعتمد المخرجات الغربیة، وكأن�ھ�ا 

 تقرأه من جدید.
وكان ان وجدت ھ�ذه ال�دراس�ات االدب�ی�ة 
العربیة ضالت�ھ�ا ف�ي ذل�ك االرث ال�ك�ب�ی�ر 
والواسع للتراث العربي ال�ق�دی�م، ان ك�ان 
في الشعر، او ال�ن�ث�ر، او ال�ن�ق�د االدب�ي، 
وھو نقد الشعر، الن الش�ع�ر ك�م�ا س�م�ي 
وق��ت��ذاك بـ�� (دی��وان ال��ع��رب) وأتس��اع، 
وتنوع، وتعدد، فنونھ، واغراضھ. او كان 
في النقد،فوجد نقاد الشعر، (نظری�ات!!!) 
نقدیة ناضجة، تحوي على آلیات ع�دی�دة، 
ومتنوعة، لدراسة ذاك الم�ن�ت�ج الش�ع�ري 

 الكبیر.
كان الجرجاني ھو ال�م�م�ث�ل االب�رز ل�ھ�ذا 
المنتج، بما قدمھ من اص�ال�ة ف�ي دراس�ة 
النص النثري (القرآن خ�اص�ة)، وال�ن�ص 
الش��ع��ري، م��ن خ��الل ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��ذي 
وصلھا، واعتماداً على ال�ك�ش�وف�ات ال�ت�ي 
قدمھا من سب�ق�ھ م�ن ال�ع�ل�م�اء وق�ت�ذاك، 
ودوره في دراسة اآلي القرآني والش�ع�ر، 
بحیث ولد وانتج "نظریة نقدیة ع�رب�ی�ة" 
ذات صبغة علمیة راسخة وقتذاك، تنتھ�ج 
المدخل ال�ل�غ�وي، اع�ت�م�ادا ع�ل�ى ال�ل�ف�ظ 

 والمعنى.
اول ما ظھرت من "نظریات" في التراث 
العربي النقدي، ھي: "النظریة اللغ�وی�ة" 
في اعتمادھا على ثنائیة اللفظ وال�م�ع�ن�ى، 
والتأكید عل�ى دراس�ة ال�ل�ف�ظ، وك�ان م�ن 

 ائمتھا: الجاحظ، والجرجاني.
وظھرت كذلك "نظریة" (الموازنة) البي 

القاسم الحسن بن بشر االمدي ال�م�ت�وف�ي 
ھـ، التي كانت نظری�ة ت�ق�وی�م�ی�ة 370عام

ل�ل�ش�ع�ر، ل�ھ�ا اس��س اول�ی�ة ف�ي ال�ت��راث 
الشعري العربي، لتمییز الشعر الجید م�ن 
الرديء، حیث وص�ل ع�ن�ھ�ا اخ�ب�اراً ع�ن 
"قبة النابغة الحمراء" التي یع�ق�دھ�ا ف�ي 
سوق عكاظ للشعراء. وت�ب�اري الش�ع�راء 
عند "سك�ی�ن�ة ب�ن�ت ال�ح�س�ی�ن"، (راج�ع 
االغاني البي فرج االصف�ھ�ان�ي)، اذ ك�ان 
دارھا یشبھ الصالونات االدبیة في وق�ت�ن�ا 
الحاضر،حتى وصلت ع�ل�ى ی�دي االم�دي 
الى "الموازنة" بین الشع�راء، ف�وص�ل�ن�ا 
ك�ت��اب"ال��م��وازن��ة ب��ی��ن ش��ع��ر اب��ي ت��م��ام 
والبحتري"لالمدي، وك�ت�اب "ال�وس�اط�ة 
بین المتنبي وخصومھ" ل�ع�ل�ي ب�ن ع�ب�د 

 العزیزي الجرجاني. 
ھ��ذه اآلل��ی��ات ال��ت��ي ی��م��ك��ن ان ن��دع��وھ��ا 
تجاوزا بـ"النظریات" لم تستم�ر ط�وی�ال، 
بحیث یتصدى لھا بعض ال�ن�ق�اد ب�ال�ب�ح�ث 
وال��دراس��ة، م��م��ا یض��ع��ھ��ا ف��ي ال��م��ك��ان 
المناسب ل�ل�ت�ط�ور وال�ت�ق�دم، واالرت�ق�اء، 
واالزدھار، بل ص�اب�ھ�ا االف�ول، وم�ن ث�م 
الموت البارد، فأصبحت من التراث البارد 
عند البعض، والساخن عند البعض االخ�ر 

 لما فیھ من كنوز عظیمة.
*** 

والجاحظ (أبو عثمان عمرو بن ب�ح�ر ب�ن 
م��ح��ب��وب ب��ن ف��زارة ال��ل��ی��ث��ي ال��ك��ن��ان��ي 

ھـ) ق�دم دراس�ات�ھ 255-ھـ159 البصري 
الفحصیة/ النقدی�ة ف�ي ك�ت�اب�ی�ھ "ال�ب�ی�ان 
والت�ب�ی�ی�ن"، و"ال�ح�ی�وان"، وم�ا زال�ت 
مقولتھ الشھیرة ال�ت�ي وردت ف�ي ك�ت�اب�ھ 

"، ف��ي: 132-131ص–  3ج-"ال��ح��ی��وان
((ان ال�م�ع�ان�ى م�ط�روح�ة ف�ي ال�ط�ری�ق، 

 یعرفھا العجمي والعربي. 
والبدوي والقروي والمدني، ان�م�ا الش�أن 
في اقامة الوزن، وتخیر اللفظ، وس�ھ�ول�ة 
المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، 
وجودة السب�ك، ف�إن�م�ا الش�ع�ر ص�ن�اع�ة، 
وض��رب م���ن ال���ن���س��ج، وج���ن���س م���ن 
ال�ت�ص�وی�ر))، ت�ج�د ص��داھ�ا ع�ن��د ال�ن�ق��اد 
والدارسین الق�دام�ى وال�م�ح�دث�ی�ن، وھ�ي 
تعبر تعبیراً كامال عن الوظیفة الح�ق�ی�ق�ی�ة 

 للغة، وقضیة اللفظ والمعنى.
 

بذر الجاحظ البذرة التي اینعت ع�ل�ى ی�دي 
الجرجاني، إذ اعتم�د ال�ل�ف�ظ ف�ي ن�ظ�رت�ھ 

 للشعر. 
وقد اع�ت�م�د ال�ج�رج�ان�ي (أب�و ب�ك�ر ع�ب�د 
ال��ق��اھ��ر ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن م��ح��م��د 

ھـ�) ف�ي ك�ت�اب�ی�ھ 471  -  400الجرجان�ي 
تعلیق م�ح�م�ود م�ح�م�د  -(اسرار البالغة 

ف�ي  -دار المدني) و(دالئل االعج�از-شاكر
-تعلیق محمود محمد شاكر  –علم المعاني

)، على اللفظ ال المعن�ى، وك�ی�ف ان ھ�ذه 
"النظریة!!!" تقوم على المجاز ال�ل�غ�وي 
ال��ذي أن��ت��ج "م��ع��ن��ى ال��م��ع��ن��ى" ع��ن��ده، 

 اعتماداً على نظم ھذه االلفاظ.
قال عن اللفظ ((الف�ص�اح�ة ل�ل�ف�ظ وت�الؤم 

، و((ان ال��م��ع��ان��ي ال 57ال��ح��روف)).ص
. 63ت�ت�زای�د، ان�م�ا ت�ت�زای��د االل�ف�اظ)).ص

((البیان ال یقوم باللفظ وحده، بل بت�أل�ی�ف 
 ).9االلفاظ وترتیبھا)). (اسرار ص

ھذه الدراسات، الجاحظیة "التي اعتم�دت 
اللفظ"، وال�ج�رج�ان�ی�ة" ال�ت�ي اع�ت�م�دت 
النظم في اللفظ وحاالتھ"، قد ان�ت�ج�ت م�ا 
یمكن ان نسمیة بـ"ن�ظ�ری�ة" ن�ق�دی�ة ف�ي 
الكتابة االدبیة، ھي نظریة"النظم"، وق�د 
ك��ت��ب ال��ج��رج��ان��ي ف��ی��ھ��ا ك��ت��اب��ھ "دالئ��ل 
االعجاز" إذ تناولھا من كاف�ة ج�وان�ب�ھ�ا، 

 حتى باتت متكاملة، رصینة، وقتذاك.
فالجاحظ، ومن بعده الجرج�ان�ي، اھ�م�ل�وا 
المعنى الى حین، حی�ث اع�ت�ن�وا ب�ع�م�ل�ی�ة 
صیاغ�ة ال�ل�ف�ظ ال�ت�ي یس�م�ی�ھ�ا ال�ج�اح�ظ 
"السبك"، ویسمیھا الج�رج�ان�ي"ت�ع�ل�ی�ق 
الكلم فیما بینھ"، إذ في ھذه الح�ال�ة ی�ج�د 
المعن�ى وج�وده، وح�ی�ات�ھ، ب�ع�د ان ك�ان 
مختفیاً ف�ي االل�ف�اظ ال�م�ك�ون�ة ل�ل�ج�م�ل�ة، 
والعبارة، او البیت الشعري، وال�ق�ص�ی�دة، 

 وغیر كائن اال بالنظم.
 

انتجت دراسات الجرجاني للشعر، نظ�ری�ة 
نقدیة سماھا (نظ�ری�ة) "ال�ن�ظ�م"، ع�ل�ى 
الرغم من انھ لم یطلق علیھا ال�م�ص�ط�ل�ح 
العلمي "نظریة"وق�ت�ذاك، وھ�ي ((ل�ی�س 
الغرض بنظم الكلم، أن توالت الفاظھا ف�ي 
النطق، بل أن تن�اس�ق�ت دالل�ت�ھ�ا وت�الق�ت 
معانیھا، على الوجھ الذي اقتضاه ال�ع�ق�ل. 
وكیف یتصور ان ی�ق�ص�د ب�ھ ال�ى ت�وال�ي 
االلفاظ في النطق، بعد ان ث�ب�ت ان�ھ ت�ظ�م 
یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ مع ب�ع�ض، 
وانھ نظیر الصیاغة والتحبیر وال�ت�ف�وی�ف 
والنقش، وكل م�ا ی�ق�ص�د ب�ھ ال�ت�ص�وی�ر، 
وبعد ان كنا ال نشك في/ان ال حال لل�ف�ظ�ة 
مع صاحبتھا تعتبر/اذا انت عزلت داللتھ�ا 
جانبا؟ واي مساغ للشك في ان االلف�اظ ال 
تستحق من حی�ث ھ�ي ال�ف�اظ، ان ت�ن�ظ�م 
ع�ب�ى وج�ھ دون وج�ھ؟)). ........(دالئ�ل 

   ). 50- 49ص
ان نظریة الن�ظ�م ف�ي الش�ع�رك�م�ا ق�ررھ�ا 
الجرجاني في الحقل الم�ع�رف�ي، ال�ث�ق�اف�ي 
العربي، الحقل االدبي وال�ن�ق�دي خ�اص�ة، 
ھي:((ان ال نظم ف�ي ال�ك�ل�م وال ت�رت�ی�ب، 
حتى یعلق بعضھا ببعض، ویبنى بع�ض�ھ�ا 
ع��ل��ى ب��ع��ض، وت��ج��ع��ل ھ��ذه بس��ب��ب م��ن 

 .55تلك.)).ص
یقول جابرعصف�ور ع�ن ھ�ذه ال�ن�ظ�ری�ة، 
انھا: ((جاءت تتویجاً ل�ت�ی�ار ف�ك�ري نش�أ 

وتطور واخذ یتبل�ور وی�ت�م�ی�ز م�ن خ�الل 
طرح نفسھ بما ھو "انا"عربي اس�الم�ي 
بیاني. بدیل عن االخر الیوناني الدخی�ل)). 

 –م��ف��ھ��وم الش��ع��ر   –(ج��اب��ر عض��ف��ور 
 -الھیئة المصریة العامة لل�ك�ت�اب -القاھرة

 ) . 217ص -5ط
ان مفھوم "النظم"الجرجاني ھ�و ن�ف�س�ھ 
م���ف���ھ���وم ال���ن���س����ق ال���ل���غ���وي ف����ي 
البنیویة،فاالل�ف�اظ الت�ف�ی�د بش�يء، اال اذا 
نظمت،و نسقت، ورتبت، وعلق ب�ع�ض�ھ�ا 
ببعض، وبسبب بعض، وب�ن�س�ق خ�اص، 

 عندھا ینتج المعنى المراد الوصول الیھ.
ولیس من باب"عقدة الخ�واج�ة" ع�ن�دم�ا 
نقول ان العقل العرب�ي ال�ن�ق�دي ق�د ان�ت�ج 
نظریة نقدیة في الشعر، الن ال�ع�رب ك�ان 
اھ��ت��م��ام��ھ��م االول ھ��والش��ع��ر، ھ��ي ھ��ذه 
النظریة التي تظاھي كثیراً ما انتجھ العقل 
الغرب�ي م�ن ن�ظ�ری�ات ن�ق�دی�ة ف�ي االدب 

 بصورة عامة تعتمد اللغة وانساقھا.
ان نظریة الجرجاني،التي اعتمدت ال�ل�غ�ة 
بإعتبارھا نظ�ام ع�الم�ات، وال�ت�ي ت�ح�ك�م 
وح��دات��ھ��ا ش��ب��ك��ة م��ن ال��ع��الق��ات الن��ت��اج 
الداللة،ھي نفسھا النظریة ال�ت�ي ان�ت�ج�ھ�ا 
العقل النقدي الغربي في القرن العشری�ن، 
ولكن الفرق بین الن�ظ�ری�ت�ی�ن ھ�و اتس�اع 
ھذه النظریة الغربیة بحیث اشتملت ع�ل�ى 
عناصر كثیرة، ودرست دراس�ة ع�ل�م�ی�ة/
م���ن���ھ���ج���ی���ة، ووض���ع���ت ل���ھ���ا االس���س 
والمقومات، على ال�ع�ك�س م�ن ال�ن�ظ�ری�ة 
العربیــة التـي ظـلـت تعـتـم�ـ�د االنس�ـ�اق، 
و((تعلیق الكل�م ب�ع�ض�ھ�ا ب�ب�ع�ض وج�ع�ل 
بعضھا بسبب بعض))، دون ان ت�ت�وس�ع 
الى ما ھو ابعد من ھذه االنساق، وتُدرس 
علمیا،ومنھ�ج�ی�اً، وت�وض�ع ل�ھ�ا االس�س 
والمقومات، واآللیات، والقوانین الخاصة 

 بھا.
 

ان التراث العقلي العربي اوجد لنا نظ�ری�ة 
نقدیة، اال انھا لم تكن كالنظریات الن�ق�دی�ة 
الغربیة التي ولدت متأخرة ع�ن ال�ع�رب�ی�ة 
في ع�ل�م�ی�ت�ھ�ا، وم�ن�ھ�ج�ی�ت�ھ�ا، واك�ت�م�ال 
عدتھا، على الرغ�م م�ن ض�رب اح�دھ�م�ا 
االخرى، وتسفیھ فاعلیتھ�ا، ودورھ�ا ف�ي 
الحیاة االدبیة، وھذه سنة ال�ح�ی�اة ب�ح�ی�ث 
ال��ج��دی��د ی��زی��ح ال��ق��دی��م بش��ت��ى ال��ط��رق 

 والوسائل.
ویبقى التراث العقلي العربي رائداً في انھ 
قد اث�م�ر ط�ری�ق�اً، او"ن�ظ�ری�ة" ل�ف�ح�ص 
نصوصھ الشعریة، والنثریة، وتحلیلھم�ا، 
وتفسیرھما، وتقیی�م�ھ�م�ا، وت�ق�وی�م�ھ�م�ا، 
وھي نظریة "النظم" الجرج�ان�ی�ة، وھ�ذا 
كاف لیكون رائداً في ھذا ال�م�ج�ال، الن�ھ�ا 
ما زال یتردد صداھا في النظریات النقدیة 

 الغربیة الحدیثة.

 سیدنيمنار حسن / 

ث أأ 
ذا ا دا ي... اا ا اث اا  ر 

 

 
 

 
 

 

 داود سلمان الشویلي

 (1) 

 تائھة أتھّجى دالالِت التشرد

 بیتي یسیر أمامي أینما توجھت

 وحین أنھرهُ بحنوٍّ یسیر خلفي

 

 في العراء نضیُع معاً ، 

 نبحُث عن مواقع النجوم

 نصحتھُ أن یكفَّ عن مرافقتي

 .قلُت لھ : درُب األلِف طویٌل ومجھول

 .قال ستوصلنا النون

 

 ، أحبكْ   قلت

 .ال تفتحیھا  قال ، صعبةٌ ھذه السیرةُ ،

 فأقفلتھا ولم أسترحْ 

 بیتي صامٌت وأنا من سنیٍن أتكلم

  أقوُل لھ ، لنتبادل األدوار

 فاإلصغاء أصعب  یقول ، احذري ،

 حبیبي ھو اآلخُر كان مدمَن إصغاء

 یقوُل ..ھو أن تبتلعي سكاكیَن الحمقى دون أنین

....... 

....... 

 بیتي الحكمةُ الضائعةُ 

 والمملكةُ األسیرةُ  

 والدوحة التي تتلفتْ  

 تفتقد ضوء أناملي على وردھا العالي

 وتبحث عن فنجان قھوتي 

ن بالعطر لیلي   وعن الموسیقى التي تلوِّ

 وعن حفیف غالئلي الوردیة في مساء ربیٍع فادح 

ة  وتسأُل عن حبیب كان یشاركني المسرَّ

 ویرشقني بالنبیذ في اللیالي المقمرة

 ویشاكُس في اللیل یقیني

  آه ... لماذا عادت الدمعةُ تكویني

 كانت الجمرة تقول: لألمل أبواب  

   فادخلي الواطئ منھا

 وال تنامي على سریر الندم

....... 

......... 

ا  ت 

 بشرى البستاني



Wednesday 
Issue No. 655 •  11 July  18 • Year 13    AL- iraqia 

كانت ق�راءة ال�ح�زب الش�ی�وع�ي ال�ع�راق�ي   

ل��ل��واق��ع الس��ی��اس��ي ب��ع��ی��ن بص��ی��رة ودرای��ة 

مجربة، قراءة واعیة میدانیة ومب�دئ�ی�ة م�ن 

خالل تلك الممارسات النضالیة الدامیة ال�ت�ي 

خ��اض��ت��ھ��ا ج��م��اھ��ی��ر الش��ع��ب ال��ع��راق��ي م��ع 

ال�ح�ك�وم�ة ال�ع�م�ی�ل�ة، وق�دم�ت ال�ت�ض�ح�ی�ات 

ال��ج��س��ام، م��ن اج��ل االس��ت��ق��الل وال��ح��ری��ة 

والعیش حیاة حره كری�م�ة، خ�رج م�ن ھ�ذه 

بحصیلة مدركة وھي، ان الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 

المناضل الیمكنھ االطاحة ب�ال�ح�ك�م ال�م�ل�ك�ي 

المرتبط باالستعمار وجالوزة نوري السع�ی�د 

الخونة، لقد نبھت االنتفاضة القوى الوطنی�ة 

جمیعھا الى ایجاد ن�وع ج�دی�د م�ن ال�ن�ض�ال 

المشترك وتشخیص ق�وة ال�ع�دو ال�م�ت�م�ث�ل�ة 

بشخص نوري الس�ع�ی�د وتص�ف�ی�ت�ھ جس�دی�ا 

بصفتھ العقبة االساسیة التي تقف ف�ي وج�ھ 

الحركة الجماھی�ری�ة ال�وط�ن�ی�ة، وال�م�ع�ت�م�د 

الرئیسى للحكم الرجعي والنفوذ االستعماري 

ف�ي ال�ع��راق وال��ب��الد ال��ع�رب��ی��ة ال��ذي ی��ج��ب 

ازاحتھ للخروج من ھذه الح�ال�ة الس�ی�اس�ی�ة 

، وانص��رف��ت ك��وادر ال��ح��زب  ال��م��ت��ن��ازع��ة

الشیوعي الى تدبیر اغت�ی�ال ن�وري الس�ع�ی�د 

والتخلص منھ واع�داد االش�خ�اص وال�م�واد 

الضروریة لتنفیذ العملیة، ومن المالح�ظ ان 

سالم عادل سكرتیر الحزب الشیوعى، وق�ف 

ب��ح��زم وق��وة ض��د ت��ن��ف��ی��ذ ھ��ك��ذا ع��م��ل��ی��ة، 

واعتبرھا طرحا خاطئاَ وخطرا في م�ث�ل ھ�ذا 

التوجھ الذي یتسم بقصر النظر، وطل�ب م�ن 

الكوادر الحزبیة توسیع القاعدة الجماھیری�ة 

وتعزیز الحزب ووحدتھ ال�داخ�ل�ی�ة والس�ع�ي 

الى تحقیق ال�ج�ب�ھ�ة ال�وط�ن�ی�ة ورك�ز ع�ل�ى 

العمل بین صفوف الجیش بدالَ م�ن أغ�ت�ی�ال 

لذلك دأب الحزب الش�ی�وع�ي   نوري السعید،

العراقي ع�ل�ى االھ�ت�م�ام الش�دی�د ب�ال�ج�ی�ش 

ومراتب صنوفھ المختلفة، وج�ع�ل ال�ت�ن�ظ�ی�م 

بین صفوفھ من أألولیات كھدف سترات�ی�ج�ي 

تقتضیھ المصلحة الوطن�ی�ة، وح�رص ع�ل�ى 

ان یكون لھم أھتماما خاصا وقیادة م�ن�ف�ردة 

على أعلَى المستویات، وأدرك ب�ع�د دراس�ة 

 مستفیضة.

ان أنحدار معظم أفراد الجیش الع�راق�ي ھ�م  

من الطبقة الفقیرة والمتوسطة ال�ح�ال، ل�ق�د 

تأسس الجی�ش ال�ع�راق�ي ف�ي الس�ادس م�ن 

في ظ�ل االن�ت�داب  1921عام   كانون الثاني

البریطاني وكان الھدف من تشكیلھ ھو ال�رد 

على التحرك الشعبي التي بدأت بالتزاید من�ذ 

ثورة العشرین، وقد تكون الجیش م�ن ف�وج 

واحد سمي (ف�وج م�وس�ى ال�ك�اظ�م) وأت�خ�ذ 

(خان الكعبولي) في الكاظمیة مقراَ لھ، فی�م�ا 

أنتسب ألیھ بعض الضباط ال�ل�ذی�ن ت�خ�رج�وا 

من المدارس العسكریة التركیة، ام�ا ق�اع�دة 

الجیش الجنود فقد تش�ك�ل�ت م�ن ان�ح�دارات 

كادحة خ�ل�ی�ط م�ن ال�ری�ف وال�م�دی�ن�ة وم�ن 

الشمال والجنوب بدون أستثناء، ث�م ت�وس�ع 

الى ثالث فرق، زجت في قمع حركة الشع�ب 

الش��ی��خ م��ح��م��ود ال��ح��ف��ی��د،  ال��ك��ردي ب��ق��ی��ادة

 -وحركة االث�وری�ی�ن ف�ي م�ح�اف�ظ�ة دھ�وك 

م، ثم قمع الج�ی�ش 1933سمیل عام  -زاخو 

 .1934انتفاضة سوق الشیوخ عام 

الشیوعي االولى   ومنذ أیام تاسیس الحزب 

أھتم بالجیش، وباألخص مراتبھ من ض�ب�اط 

الصف والجنود، وفعال تكون�ت اول�ى خ�ل�ی�ة 

حزبیة في ثكنة الكرنتینة التي تقع ف�ي ب�اب 

ال��م��ع��ظ��م ف��ي وح��دات ال��م��خ��اب��رة، وك��ان 

المسؤوالن عن ھذا التن�ظ�ی�م، زك�ي خ�ی�ري 

ویوسف متي، ثم توسعت شبكة التنظیم ف�ي 

الج�ی�ش ال�ى وح�دات ال�ف�رق�ة ال�ث�ان�ی�ة ف�ي 

ك��رك��وك وھ��ك��ذا ان��ت��ش��رت خ��الی��ا ال��ح��زب 

الشیوعي في معظم تشكیالت الجیش بعد ان 

دف��ع ال��ح��زب ال��ح��زب��ی��ی��ن م��ن خ��ری��ج��ي 

ال�ج�ی�ش، وق�د   االعدادیات الى االنخراط في

كون العقید ابراھیم حسین الجبوري تنظی�م�ا 

تقدمیا باسم اللجنة الوطنیة الت�ح�اد الض�ب�اط 

والجنود ومن ثم التح�ق�ت ھ�ذه ال�ل�ج�ن�ة ف�ي 

تنظیم الحزب الشیوعي، ول�م ی�ك�ن ال�ج�ی�ش 

محت�ك�را ل�ل�ش�ی�وع�ی�ی�ن ف�ق�ط، ف�ق�د ظ�ھ�رت 

نشاطات اخرى للقومیی�ن ال�ع�رب واالك�راد، 

ومن النشطیین الذین لعب�وا دورا ھ�ام�ا ف�ي 

تكوین تنظیمات س�ی�اس�ی�ة م�ع�ادی�ة ل�ل�ح�ك�م 

الملكي في الجیش، ھم عزی�ز ع�ب�د ال�ھ�ادي 

وكذلك سلیم الفخري وغضبان الس�ع�د وط�ھ 

الشیخ احمد وجالل االوقاتي وحسین خض�ر 

الدوري ومحیي عبد ال�ح�م�ی�د وم�ی�ر ح�اج، 

وكان الشھداء مصط�ف�ى خ�وش�ن�او خ�ی�رهللا 

عبد الكریم وعزت عزی�ز وم�ح�م�د م�ح�م�ود 

القدسي قد التحقوا ب�ال�ح�رك�ة ال�ك�ردی�ة ع�ام 

بقیادة مصطفى ال�ب�رزان�ي واع�دم�وا  1945

 بعد انھیار جمھوریة مھاباد.

وفي ھذه الفترة اكد الحزب الشیوع�ي ع�ل�ى 

اعض��ائ��ھ اج��راء كش��ف��ا ع��ام��ا ألص��دق��ائ��ھ��م 

واقاربھم من العسكریین وفعال تم ھذا الجرد 

بش��ك��ل م��ب��رم��ج ودق��ی��ق وس��ل��م ال��ى ق��ی��ادة 

وف���ي غض���ون ذل���ك ال���ن���ش���اط   ال���ح���زب،

ال��ج��م��اھ��ی��ري ال��واس��ع، وت��ع��س��ف الس��ل��ط��ة 

وض��رب ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن وس��ق��وط ال��ق��ت��ل��ى 

وال��ج��رح��ى، ب��رزت ش��خ��ص��ی��ات عس��ك��ری��ة 

دیمقراطیة وقوم�ی�ة ع�ل�ى ع�الق�ة م�ب�اش�رة 

وغ�ی�ر م�ب�اش��رة ب�ال�ح�زب الش��ی�وع�ي م�ث��ل 

الزعیم الركن الطیار جالل ج�ع�ف�ر االوق�ات�ي 

(عمل ف�ي ص�ف�وف ح�رك�ة انص�ار الس�الم) 

والزعیم الركن محي الدین عبد الحمید (كان 

في شبابھ من جماعة حس�ی�ن ال�رح�ال، اول 

من أدخل االفك�ار الش�ی�وع�ی�ة ال�ى ال�ع�راق، 

واصدر جریدة (الصحیفة، نشر من خ�الل�ھ�ا 

ال�رك�ن ن�اظ�م   األفكار الماركسیة) وال�زع�ی�م

الطبقجلي (كان الحزب الش�ی�وع�ي یس�ت�أج�ر 

منھ داراَ، كان ف�ی�ھ�ا س�الم ع�ادل س�ك�رت�ی�ر 

الحزب الشیوعي العراقي وجمال ال�ح�ی�دري 

ت�م�وز  14عضو اللجنة المركزیة لیلة ثورة 

) وال��ع��ق��ی��د ال��رك��ن ع��ب��د ال��وھ��اب 1958

الش�واف، وال��زع�ی��م ال��رك�ن داود ال�ج��ن�اب��ي 

والزعیم الركن ھاشم عبد ال�ج�ب�ار وال�ع�ق�ی�د 

الركن حسن عبود والعقید الركن عبد الرضا 

عبید والمقدم الركن م�وس�ى اب�راھ�ی�م ( أخ 

الشخصیة الوطنی�ة ع�ب�د ال�ف�ت�اح اب�راھ�ی�م) 

وال��ع��ق��ی��د س��ل��م��ان ال��ح��ص��ان وال��ع��ق��ی��د ط��ھ 

البامرني والعقید فاضل المھ�داوي وال�ع�ق�ی�د 

الركن ماجد محمد امین والعقید الركن كاف�ي 

النبوي والزعیم عبدهللا سید احم�د وال�ع�ق�ی�د 

جالل بالطھ والرئیس االول المت�ق�اع�د ف�ات�ح 

الجباري والرئی�س رس�ول م�ج�ی�د وال�م�ق�دم 

لطیف حسن والم�ق�دم م�ح�م�د ع�ب�د ال�غ�ف�ور 

وال��رئ��ی��س االول ال��رك��ن ع��رب��ي ف��رح��ان 

وال��م��ق��دم اب��راھ��ی��م ال��غ��زال��ي   ال��خ��م��ی��س��ي

وال��م��ق��دم   وال��رئ��ی��س االول ك��اظ��م م��رھ��ون

ع��دن��ان ال��خ��ی��ال وال��ع��ق��ی��د وص��ف��ي ط��اھ��ر 

والعقید عب�د ال�ب�اق�ي   والرئیس غازي دخیل

والعقید الرك�ن م�ج�ی�د ع�ل�ي وال�م�ق�دم  كاظم

م��ح��م��د ع��ل��ي ك��اظ��م وال��م��ق��دم ج��واد ك��اظ��م 

التعیسي وال�م�ق�دم ك�اظ�م ع�ب�د ال�ك�ری�م (أخ 

المناضل مھدي عبد الكری�م، س�ك�رت�ی�ر ع�ام 

ات��ح��اد ال��ط��ل��ب��ة) وال��م��ق��دم اب��راھ��ی��م ك��اظ��م 

الموسوي والمقدم عمر الفاروق وال�رئ�ی�س 

جبار خض�ی�ر ال�ح�ی�در (أخ ال�م�ن�اض�ل ع�ب�د 

الستار خضیر الحیدر) والمقدم عبد ال�رزاق 

غصیبة والرئیس االول سعید مطر وال�م�ق�دم 

علي شریف والرئیس االول مص�ط�ف�ى ع�ب�د 

هللا والرئیس حامد مقصود والرئیس ف�اض�ل 

ال��ب��ی��ات��ي وال��رئ��ی��س االول ن��وري ال��ون��ة 

والرئیس احس�ان ال�ب�ی�ات�ي وال�م�الزم االول 

رشاد سعید، وغیر ھوالء عدیدین ال س�ی�م�ا 

من الضباط الش�ب�اب م�ن ال�رت�ب الص�غ�ی�رة 

وآالف االف����راد م����ن ض����ب����اط الص����ف 

 وغیرھم الكثیرون.  والجنود

ان ھ��ذا ال��ح��راك وال��ن��ش��اط ال��م��ك��ث��ف م��ن  

لم یجلب انتباه دوائر ام�ن ب�ھ�ج�ة  العسكرین

ع��ط��ی��ة، وال اس��ت��خ��ب��ارات ن��وري الس��ع��ی��د 

العسك�ری�ة، ب�ال�رغ�م م�ن ال�م�س�اع�دة ال�ت�ي 

ت�ق�دم��ھ�ا ل�ج�ن��ة (م��ك�اف�ح��ة ال��ن�ش�اط ال�ھ��دام 

البریطان�ی�ة) ل�ھ�م ف�ي ح�ل�ف ب�غ�داد، ھ�ن�اك 

ھواجس متالحقة وریبة من العسكریین، إال 

إن الحذر الشدید والحی�ط�ة أب�ع�دت الش�ب�ھ�ة 

عنھم، وف�ك�رة االط�اح�ة ب�ال�ن�ظ�ام م�ن ق�ب�ل 

یكـتـب نائب مدیـــر المخـ�ـ�ابـ�ـ�رات  یش،ـالج

 )CIA (  في الوالیات المتحدة االمریكیة في

مذكرة مقدم�ة ال�ى م�دی�ر ال�م�خ�اب�رات ع�ن 

النشاط السیاسي في العراق یذكر فیھ�ا (ان�ھ 

باستثناء ح�زب�ي الش�ی�وع�ي وال�ب�ع�ث، ف�إن 

االخرین سیئي الت�ن�ط�ی�م، أم�ا الش�ی�وع�ی�ون 

، إال أن�ھ�ا  والبعث فلدیھم م�ن�ظ�م�ات ف�ع�ال�ة

تفتقر الى ال�ق�درة ال�م�ب�اش�رة ع�ل�ى اس�ق�اط 

 النظام (أول الغیث قطرة). 

 

تح�ل ب�ع�د ای�ام ال�ذك�رى الس�ت�ی�ن   

ل��ث��ورة ال��راب��ع عش��ر م��ن ت��م��وز 

وان م��ف��ھ��وم ال��خ��ل��ود ھ��و  1958

الذكرى االیجابیة الدائمـة وھ�و م�ا 

ت��ت��م��ی��ز ب��ھ ذك��رى ال��ث��ورة ل��دى 

الغالبیة الساحقة من ابن�اء الش�ع�ب 

ال��ع��راق��ي الش��رف��اء ب��ال��رغ��م م��ا 

تعرضت لھا الثورة من تش�وی�ھ�ات 

وھجمات مغرضة لم تت�وق�ف ی�وم�ا 

فنجد مثال من یح�اول ط�ع�ن ذك�رى 

ال�ث��ورة م��ن خ��الل اع��ت��ب�ار ال��ع��ھ��د 

ال�ذي  "الزمن الجمی�ل" الملكي ھو

اغتالتھ الث�ورة م�ت�ن�اس�ی�ن م�ع�ان�اة 

القطاعات الغفیرة من الفالحین من 

ظلم االقطاع ومعاملتھ لھم كالع�ب�ی�د 

مما الى الھجرة الغفیرة من الری�ف 

ألط�راف ب��غ�داد ل��م�دی��ن��ت�ي الش��ع��ب 

وال��ث��ورة وال��ع��ی��ش ف��ي الص��رائ��ف 

 14والبیوت الطینی�ة ل�غ�ای�ة ث�ورة 

التي م�ن�ح�ت�ھ�م ب�ی�وت�ا  1958تموز 

الئقة للعیش وك�ذل�ك ت�زوی�ر ارادة 

الشعب والفقر وفقدان السیادة عبر 

التبعیة للح�ك�م ال�ب�ری�ط�ان�ي ون�ھ�ب 

ثرواتھ النفطیة ، ك�م�ا وی�ت�ن�اس�ون 

ایضا الطابع القمعي للنظام المل�ك�ي 

وسجن االف السجناء الس�ی�اس�ی�ی�ن 

في نقرة السل�م�ان وس�ج�ن ال�ك�وت 

على سبیل المثال ال الحصر ، كی�ف 

یمكن الدفاع عن ھذا ال�ن�ظ�ام ال�ذي 

استند على القمع وتعذیب السجن�اء 

في اروقة االم�ن ال�ع�ام�ة ب�إش�راف 

سعید قزاز وبھجة ال�ع�ط�ی�ة ھ�ؤالء 

ال��م��ج��رم��ی��ن ال��ذي ن��ال��وا ج��زائ��ھ��م 

العادل في محاكمات شعبیة ع�ل�ن�ی�ة 

كانت مدرس�ة ل�رف�ع وع�ي ال�ن�اس 

كما وفرت الم�ح�ام�ی�ن ل�ل�م�ت�ھ�م�ی�ن 

وحریة الدفاع عن انفسھ�م، ال�ی�س 

غریبا ان ن�ج�د رغ�م ك�ل ذل�ك م�ن 

یھب الیوم لتبییض صف�ح�ة ھ�ؤالء 

 .المجرمین

لنتخیل مجازا كیف ك�ان ی�م�ك�ن ان 

یصبح حال العراق لو لم تتم عملیة 

اغتی�ال ث�ورة ت�م�وز ف�ي االن�ق�الب 

 1963ش�ب�اط  8البعثي الفاشي في 

ب��ت��وج��ی��ھ وادارة م��ب��اش��رة م��ن 

ال�م�خ��اب�رات االم�ری�ك��ی�ة وش�رك��ات 

النفط الم�ت�ض�ررة م�ن ق�ان�ون رق�م 

ال��ذي اس��ت�رج��ع  1959لس��ن�ة  80

الجزء االكب�ر م�ن ح�ق�وق ال�ع�راق 

النفطیة، نعم كان ی�م�ك�ن ان ی�ك�ون 

العراق ضمن الدول المتق�دم�ة ك�م�ا 

حصل لمال�ی�زی�ا م�ث�ال وط�ب�ع�ا ھ�ذه 

ام��ن��ی��ات ل��م ی��ك��ت��ب ل��ھ��ا ال��ت��ح��ق��ق 

ألسباب كثیرة لیس ال�م�ق�ال بص�دد 

تحلیلھا ب�ھ�ذه ال�ع�ج�ال�ة اال ان اي 

منصف ال یمك�ن�ھ ن�ك�ران ان�ج�ازات 

تموز التي تحق�ق�ت خ�الل  14ثورة 

 . عمر الثورة القصیر جدا

الش���ك ان ل���ك���ل ث���ورة ن���واق���ص 

واخطاء كما ینبغي ان ال نن�س�ى ان 

ت��م��وز ب��دأت ب��ان��ق��الب  14ث��ورة 

عسكري تحولت بالت�أی�ی�د الش�ع�ب�ي 

المنقطع النظیر ال�ى ث�ورة ع�ارم�ة 

وی��م��ك��ن ال��ق��ول ع��ن��د م��ق��ارن��ت��ھ��ا 

بثورات عالمیة كالثورة ال�ف�رنس�ی�ة 

مثال یم�ك�ن اع�ت�ب�ار ث�ورة ال�ع�راق 

مجازا ثورة سلمیة أي قام�ت ب�اق�ل 

سفك دم�اء رغ�م ان ذل�ك ال ی�ب�رر 

ق��ت��ل ال��ع��ائ��ل��ة ال��م��ال��ك��ة او س��ح��ل 

ال��وص��ي ون��وري الس��ع��ی��د رغ��م 

جرائمھم ألن تلك االعمال ال�م�دان�ة 

جرت بعفویة وان�دف�اع�ات ش�ع�ب�ی�ة 

غیر منضبطة وال ی�وج�د ل�ح�د االن 

اي دلیل على وجود تخطیط س�اب�ق 

 .لھا من قبل الضباط األحرار

 

لقد عاش الشعب العراقي بمختلف  

أح��زاب��ھ الس��ی��اس��ی��ة وم��ن��ظ��م��ات��ھ 

الج�م�اھ�ی�ری�ة أج�واء م�ن ال�ح�ری�ة 

والدیمقراطی�ة خ�اص�ة ف�ي ال�ف�ت�رة 

االولى التي اعقبت الثورة ق�ب�ل ان 

تتعرض الثورة للغدر وال�م�ؤام�رات 

التي أعقبت محاول�ة اغ�ت�ی�ال ق�ائ�د 

الثورة عبد الكریم ق�اس�م ف�ي رأس 

القریة لت�ع�ق�ب�ھ�ا م�ؤام�رة الش�واف 

المسن�ودة م�اال وس�الح�ا م�ن ق�ب�ل 

ال��ج��م��ھ��وری��ة ال��ع��رب��ی��ة ال��م��ت��ح��دة 

والرئیس جمال عبد الن�اص�ر وأدى 

كل ذلك الى ظھور نھج دك�ت�ات�وري 

لعبد الكریم م�ت�وھ�م�ا ب�ان ال�خ�ط�ر 

على حكمھ یأتي م�ن الش�ی�وع�ی�ی�ن 

واالكراد متجاھال الخطر ال�ح�ق�ی�ق�ي 

وس��ب��ب ك��ل ذل��ك ن��ك��وص ال��ث��ورة 

وخیبة امل الجماھ�ی�ر ال�م�س�ح�وق�ة 

بھا ل�ی�ن�ف�ت�ح ال�م�ج�ال ام�ام اع�داء 

الثورة للتآمر ع�ل�ی�ھ�ا واج�ھ�اض�ھ�ا 

وقتل احالم الشعب بانق�الب دم�وي 

شباط وكما قال ع�ل�ي ص�ال�ح  8في 

السعدي بأنھم جاءوا للحكم ب�ق�ط�ار 

 .امریكي

تموز دی�ن�ا  14اعتبر الوفاء لثورة 

ع��ل��ي وع��ل��ى اآلالف م��ن ال��ك��وادر 

العلمیة الذین ك�ان�ت ال�ث�ورة س�ب�ب�ا 

بتوفی�ر ف�رص�ة ال�دراس�ة وال�ت�ع�ل�م 

بالجامعات العراقیة واالجنبیة حیث 

انتھجت ال�ث�ورة ت�خ�ط�ی�ط�ا ع�ل�م�ی�ا 

لنشر التعلیم العالي وتوفیره مجان�ا 

أمام شریحة واسعة من العراق�ی�ی�ن 

في حین ك�ان�ت ال�ج�ام�ع�ات س�اب�ق�ا 

والطب�ق�ة   حكرا على اصحاب المال

البرجوازیة وقامت الثورة ب�إرس�ال 

االف ال��ب��ع��ث��ات ال��ع��ل��م��ی��ة ل��ل��دول 

المتقدمة وكانت ال�م�ن�افس�ة ت�ج�ري 

 وف��ق م��ع��دالت ال��خ��ام��س ث��ان��وي

دون اي ت��م��ی��ی��ز  "ال��ب��ك��ال��وری��ا"

سیاسي او عرقي او طائ�ف�ي وت�ل�ك 

ھي االیام التي على المنص�ف�ی�ن ان 

ول�ق�د  "الزمن ال�ج�م�ی�ل" یسمونھا

ك��ن��ت أح��د ال��م��ب��ت��ع��ث��ی��ن ل��دراس��ة 

الھندسة المیكان�ی�ك�ی�ة ف�ي أل�م�ان�ی�ا 

ولكن البعثة ل�م  1960الغربیة عام 

تستمر بالنسبة لي ولمئات آخ�ری�ن 

إال بضعة سنوات حی�ث ت�م فص�ل�ن�ا 

شباط بأسابیع بف�ض�ل  8بعد انقالب 

التقاریر التي رف�ع�ھ�ا ط�ل�ب�ة ب�ع�ث�ة 

زمالء لنا ولكنھم بعث�ی�ی�ن ت�ح�ول�وا 

 ! الى مخبرین امنیین لالنقالب

انني بالرغم من أن اولى ذك�ری�ات�ي 

ح�ول مس�اھ�م�ت�ي  1956تعود لعام 

المباشرة في التظاھ�رات الس�ل�م�ی�ة 

التي كانت تقمع بالقوة من ش�رط�ة 

ن��وري الس��ع��ی��د ح��ی��ث أت��ذك��ر وأن��ا 

ش���اب ص���غ���ی���ر مش���ارك���ت���ي ف���ي 

المظاھرات ال�م�ؤی�دة ل�ت�أم�ی�م ق�ن�اة 

السویس والتندید بالح�ك�م ال�م�ل�ك�ي 

وحلف بغداد ح�ی�ث   ونوري السعید

ك�ن�ت ارف�ع ع�ل�ى األك�ت��اف إلنش��اد 

للشاعر محم�د  "این حقي" قصیدة

صالح بحر العلوم وغ�م ك�ون�ي ف�ي 

الصف الثاني متوسط فقد تع�رض�ت 

إلى الفصل من ال�م�درس�ة ل�ب�ض�ع�ة 

أش��ھ��ر وفص��ل اخ��ي االك��ب��ر م��ن 

ال��خ��ام��س ال��ث��ان��وي وت��م ت��ج��ن��ی��ده 

وارسالھ الى معسكر راوندوزموقع 

ابعاد المفصولین الس�ی�اس�ی�ی�ن م�ن 

طلبة الثانویات حی�ث زرن�اه ش�ت�اء 

ولكن رغم الوعي السیاسي المبك�ر 

الذي یتمیز بھ أبناء ذلك ال�ج�ی�ل اال 

انني اعتبر نفسي م�ن ج�ی�ل اب�ن�اء 

تموز التي ف�ت�ح�ت أب�واب  14ثورة 

العلم والمعرفة على اوس�ع�ھ�ا أم�ام 

الشباب العراقي المتعطش لل�ت�ط�ور 

 . والتقدم

أن وطنیة ونزاھة الغالبیة الواسعة 

ت�م�وز یش�ھ�د  14من ضباط ث�ورة 

ب���ھ���ا االع���داء ق���ب���ل االص���دق���اء 

والمعروف أن عبد الكریم قاسم ل�م 

یخصص دارا لشخصھ الزاھ�د ول�م 

یمتلك ایة ثروة عند استشھاده بع�د 

م��ح��اك��م��ة ص��وری��ة ع��ل��ى أی��دي 

ال��ج��الدی��ن ال��م��ج��رم��ی��ن ف��ي ب��ن��ای��ة 

محطة االذاعة بالصالحیة بص�ح�ب�ة 

االبطال الشھداء م�ن زم�الئ�ھ ق�ادة 

ال��ث��ورة الض��ب��اط وص��ف��ي ط��اھ��ر 

وعباس المھ�داوي وم�اج�د م�ح�م�د 

امین لتعقب تلك الم�ح�اك�م�ة ح�م�ل�ة 

دم��وی��ة م��ن االع��ت��ق��ال وال��ت��ع��ذی��ب 

وال���ق���ت���ل ل���ع���ش���رات االالف م���ن 

العراقیین الشرفاء وم�ن ال�م�ؤس�ف 

أنھ رغم الخالص من حكم الطاغیة 

صدام لم یبادر الم�س�ئ�ول�ی�ن ال�ج�دد 

الى حتى اقامة ولو نصب ت�ذك�اري 

ت�م�وز ال�ت�ي ال  14لت�خ�ل�ی�د ث�ورة 

اعتقد بوجود مثیل لھ�ا ف�ي ت�اری�خ 

  العراق الحدیث.

تموز خ�ال�دة  14لتبقى ذكرى ثورة 

عل�ى أم�ل ت�ع�ل�م ال�دروس وال�ع�ب�ر 

المطلوبة منھا لوضع العراق ع�ل�ى 

س�ك��ة ال��ت�ط��ور وال��ت��ق�دم ف��ي وق��ت 

قریب عبر الخالص م�ن ال�ط�ائ�ف�ی�ة 

والمحاصصة والفساد وال�ف�اس�دی�ن 

واعتم�اد م�ب�دأ ال�م�واط�ن�ی�ة وح�ك�م 

ال���ق���ان���ون ف���ي ع���راق م���دن���ي 

 .دیمقراطي

 ز اة 14وء ى رة 
 

 د. محـمـد الموسـوي

ز اة ا 14  زة  
وا طوا  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 زكـي فرحـان / سیدني

ز اة  14زة   
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/ سیدني  صبحي مبارك  

تحل علینا بعد أیام قالئل الذكرى الس�ت�ی�ن ل�ث�ورة  
، ھ�ذه ال�ث�ورة 1958الرابع عشر من تموز ع�ام 

الشعبیة التي نستذكرھا الیوم، كان حدثاً كبیراً ف�ي 
المنطقة ھّز العالم وفاجأ الدوائر المخابرتیة وك�ان 
نموذجاً للصراع السیاسي ال�دم�وي ال�ع�ن�ی�ف ب�ع�د 
إنتصار الثورة الذي عكس المواج�ھ�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
بین أنصار الثورة وأنصار ال�ق�وى اإلس�ت�ع�م�اری�ة 
واإلقطاعیة والرجعیة والقوى الیمینی�ة ال�م�ض�ادة 

ت��م��وز 14ال��ت��ي ع��م��ل��ت م��ن أج��ل إس��ق��اط ث��ورة 
ومكاسبھا، لقد إنفجرت ال�ث�ورة ن�ت�ی�ج�ة ال�ن�ض�ال 
والكفاح الطویل للشعب العراقي ال�ذي ع�ان�ى م�ن 
نظام سیاسي متھرئ وفاس�د م�رت�ب�ط ب�ال�م�ص�ال�ح 
األج��ن��ب��ی��ة واألح��الف ال��ع��س��ك��ری��ة، ف��اق��د اإلرادة 
الوطنیة، وال یتمتع ب�األس�ت�ق�الل ال�ن�اج�ز، م�ع�ظ�م 
أقطابھ مرتبطین بعالقات مش�ب�وھ�ة ع�ل�ى حس�اب 
مصالح الشعب وھو النظ�ام ال�م�ل�ك�ي. ل�ق�د ك�ان�ت 
األوضاع اإلقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة ف�ي 
تدھور مس�ت�م�ر، ك�م�ا ك�ان�ت ال�ح�ری�ات ُمص�ادرة 
وال��ح��ی��اة ال��دی��م��ق��راط��ی��ة م��ع��دوم��ة، والس��ج��ون 
والمعتقالت تكتظ بالمناضلین مع إستمرار سیاس�ة 
العنف وتكمیم األفواه وإستخدام أبش�ع األس�ال�ی�ب 
ضد المواطنین مع اإلعتقاالت الكیفی�ة وال�ت�ع�ذی�ب 
ألجل إنتزاع اإلعترافات، كان ذلك النظام الیعت�رف 
باإلعالن العال�م�ي ل�ح�ق�وق اإلنس�ان الص�ادر م�ن 
األمم المتحدة في میثاقھا األممي. بجانب ذلك ك�ان 

-الش��ع��ب ی��واج��ھ ال��ف��ق��ر وال��ك��وارث ال��ط��ب��ی��ع��ی��ة
الفیاضانات واألمراض الوبائیة والھجرة الك�ب�ی�رة 

إلى المدن بسبب إضط�ھ�اد  -الفالحین  -من الریف
اإلقطاعیین والمالكین الذین أستول�وا ب�دون وج�ھ 
حق عل�ى ك�ل األراض�ي ال�زراع�ی�ة وع�ل�ى ع�م�ل 
ونشاط الفالحین الفقراء،من خالل تشریع قوان�ی�ن 
رجعیة لصالح طبقة اإلق�ط�اع. وف�ي ال�م�دن ال�ت�ي 
أزدحمت بالمھاجرین والذین إنخرطوا في األعمال 
الجسمیة الشاقة وبأجور ق�ل�ی�ل�ة وس�اع�ات ع�م�ل 
طویلة، حیث كانت ھذه الم�دن وم�ن�ھ�ا ال�ع�اص�م�ة 
التوفر أبسط الخدمات لھم وبالدرجة األولى الم�اء 

ول�ھ�ذا ع�ان�ت   والك�ھ�رب�اء وال�خ�دم�ات الص�ح�ی�ة
الطبقة الكادحة من شراسة تعامل ال�ن�ظ�ام م�ع�ھ�م. 
لقد كان نضال الشعب یتمیز باإلنتفاضات الوطنی�ة 
والتظاھرات واإلضرابات إحتجاجاً ع�ل�ى س�ی�اس�ة 
ذلك النظام، ف�ح�ص�ل ن�ھ�وض وط�ن�ي ع�ام، ك�م�ا 
أصبحت الجماھ�ی�ر مس�ت�ع�دة ل�خ�وض ال�ن�ض�االت 
اإلقتصادیة والسیاسیة إمتداد لما شھده العالم بع�د 
الحرب العالمیة الثانیة من نھوض ك�ب�ی�ر م�ع�ادي 
لإلستعمار وتحقیق اإلستقالل، ب�دءاً م�ن إن�ت�ص�ار 
الثورة الصینیة، وإستقالل الھند وأندنوسیا وع�دد 
من ب�ل�دان أس�ی�ا، وأخ�ذت ت�م�ت�د ح�رك�ة ال�ت�ح�رر 
الوطني إلى كل مكان من العالم المستعمر. وكذل�ك 
على النطاق اإلقلیمي وال�ع�رب�ي، س�وری�ا ول�ب�ن�ان 
یحصال على إستقالل�ھ�م�ا، إی�ران ت�ؤم�م ن�ف�ط�ھ�ا، 
وثورة الشعب المصري تن�ت�ص�ر ف�ك�ان�ت األج�واء 
العالمیة واإلقلیمیة الت�ي ت�ح�ی�ط ب�ال�ع�راق أج�واء 
ثوریة ونھوض عارم للشعوب بعد أن اكتوت بنار 

 الحروب العالمیة. 
ومن أبرز اإلنتفاضات الشعبیة والتي عملت ع�ل�ى 
توعیة الشعب، ھي إن�ت�ف�اض�ة وث�ب�ة ك�ان�ون ع�ام 

، 1952، وإن��ت��ف��اض��ة تش��ری��ن ال��ث��ان��ي 1948
إنتصاراً للشعب االم�ص�ري ض�د  1956وإنتفاضة 

العدوان الثالثي، والحرك�ات ال�ث�وری�ة ال�ف�الح�ی�ة، 
ح��رك��ة آل آزری��ج، وح��رك��ة دزئ��ي ك��م��ا ش��ھ��دت 
ح��رك��ات ف��الح��ی��ة ف��ي م��ن��اط��ق ال��ف��رات األوس��ط 
والمطالبة بحقوق الفالحین حول قسم�ة ال�ح�اص�ل 
بالمناصفة، كما شھدت البالد حركة عمالیة كبی�رة 
من خالل اإلضرابات واإلع�ت�ص�ام�ات وال�م�ط�ال�ب�ة 
بحقوق العمال وتنش�ی�ط ال�ح�رك�ة ال�ن�ق�اب�ی�ة. ك�م�ا 
عملت الحركة الوطنیة والدیمقراطیة على ت�ن�ظ�ی�م 
نفسھا، من خالل تشكیل المنظمات ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
والتي تعم�ل ب�ی�ن ال�ط�ل�ب�ة وال�ع�م�ال وال�ف�الح�ی�ن 
والكسبة وتأسیس حركة أنصار السالم، والشبیب�ة 
الدیمقراطیة وإتحاد الطلب�ة وراب�ط�ة ال�دف�اع ع�ن 
حقوق المرأة فضالً عن النقابات، لقد كان الش�ع�ب 
یُدفع للتثقیف وبتحریض م�ن األح�زاب ال�وط�ن�ی�ة 

على تنظیم نفسھ والتحضی�ر ل�ل�م�ع�ارك ال�وط�ن�ی�ة 
كما حصل تعاون وتحالف بی�ن األح�زاب   المنظمة

الوطنیة میدانیاً وتكوین ل�ج�ان ت�ن�س�ی�ق�ی�ة ل�ت�ق�ود 
التظاھرات واإلنتفاضات حیث إرتقى ھذا الت�ع�اون 
والتنسیق إلى تكوین جبھة اإلتحاد ال�وط�ن�ي ع�ام 

، كما حدث حراك في الجیش العراقي ال�ذي 1957
لم ی�ك�ن ب�ع�ی�داً ع�ن ھ�م�وم الش�ع�ب وم�ط�ال�ی�ب�ھ، 
خصوصاً بعد ربط العراق ب�ح�ل�ف ب�غ�داد. ونش�أت 

األحرار السّریة على غرار ح�رك�ة   حركة الضباط
الضباط األحرار المصریین، وال�ت�ي ع�م�ل�ت ع�ل�ى 
التحضی�ر ل�ل�ث�ورة. وب�ع�د ت�ع�اظ�م نض�ال الش�ع�ب 
وإرتفاع وتی�رة م�ط�ال�ی�ب�ھ، ك�ان ی�ق�اب�ل ب�ال�ع�ن�ف 
والرصاص والقنابل الم�س�ی�ل�ة ل�ل�دم�وع، وإع�الن 
األحكام الع�رف�ی�ة ال�ت�ي أدت إل�ى غ�ل�ق الص�ح�ف 
وسحب إجازات األحزاب وربط العراق أكثر وأكثر 
ب��ال��ق��وى اإلس��ت��ع��م��اری��ة وب��ال��ن��ف��وذ األم��ری��ك��ي 
والبریطاني وزج اآلالف من أبناء وبن�ات الش�ع�ب 
في السجون والمعتق�الت. ك�م�ا تص�اع�د ف�ي ت�ل�ك 
الفترة نمو األفكار الدیمقراطیة والیساریة وك�ذل�ك 
األفكار القومیة واللیبرالیة كما حصل تنسیق ب�ی�ن 
قی�ادة ح�رك�ة الض�ب�اط األح�رار وج�ب�ھ�ة األت�ح�اد 
الوطني المعبّرة عن مطالیب الشعب ن�ح�و إس�ق�اط 

 نظام الحكم وإقامة الجمھوریة العراقیة. 
صدر البیان األول ع�ن ال�ل�ج�ن�ة  1957آذار  9في 

العلیا لجبھة اإلتحاد الوطني والذي وضعھ أبراھیم 
 كبة وتضمن البیان خمسة أھداف ھي :

تنحیة وزارة ن�وري الس�ع�ی�د وح�ل ال�م�ج�ل�س  -1
 النیابي

الخروج م�ن ح�ل�ف ب�غ�داد وت�وح�ی�د س�ی�اس�ة  -2
 العراق مع سیاسة البالد العربیة المتحررة 

مقاومة التدخل اإلس�ت�ع�م�اري بش�ت�ى أش�ك�ال�ھ  -3
ومصادره وانتھاج سیاسة عربیة مستقلة أساسھا 

 الحیاد اإلیجابي.
 إطالق الحریات الدیمقراطیة الدستوریة. -4
إلغاء اإلدارة العرفیة وإطالق سراح الس�ج�ن�اء  -5

والمعتق�ل�ی�ن وال�م�وق�وف�ی�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن وإع�ادة 
المدرسین والموظفین والم�س�ت�خ�دم�ی�ن وال�ط�الب 

 المفصولین ألسباب سیاسیة.
كما تّم تكوین لجنة ت�ن�ظ�ی�م م�رك�زي م�ؤل�ف�ة م�ن 
م��م��ث��ل��ي األح��زاب إل��ى ج��ان��ب ب��ع��ض ال��ع��ن��اص��ر 
المستقلة التي تمثل القوى الوطنیة وال�ت�ن�ظ�ی�م�ات 
الشعبیة وتألفت عدة لجان محلیة ومھنی�ة أم�ت�دت 
إلى معظم أنحاء العراق. لقد كانت السنوات الثالث 

حافلة بالنضال وال�ح�رك�ة  1958قبل الثورة تموز 
الشعبیة المنظم�ة وال�ت�ي س�اھ�م�ت ف�ی�ھ�ا ال�ق�وى 
الوطنیة والدیمقراطیة كما تطورت أدوات النض�ال 
من أبسط أشكالھا إلى اصعبھا من رفع الم�ذك�رات 
وتشك�ی�ل ال�وف�ود إل�ى ال�ت�ظ�اھ�رات واإلض�راب�ات 
واإلعتصامات وأصدار ال�ب�ی�ان�ات وال�م�ن�ش�ورات، 
فاصبح لل�ج�م�اھ�ی�ر الش�ع�ب�ی�ة وال�ق�وى ال�ح�زب�ی�ة 
المنظمة خبرات وتدریب ج�ی�د ل�خ�وض ال�م�ع�ارك 
التالیة. وبعد عدة محاوالت نجح ت�ن�ظ�ی�م الض�ب�اط 

تموز، وكأن الشعب كان  14األحرار بتفجیر ثورة 
على موعد معھا فخرج للشوارع بكثافة مل�ی�ون�ی�ة 

 بعد إذاعة البیان األول للثورة. 
لقد إنفجر غیض الشعب وعبّر بروح ث�وری�ة ع�ن 
إحتضانھ للحدث وحمایة الثورة، لق�د ك�ان ت�الح�م 
الجیش والشعب بأبھى صورة لھ. لقد ك�ان إع�الن 
ال��ث��ورة ون��ج��اح��ھ��ا بس��رع��ة م��ف��اج��أة ل��ألوس��اط 
األمبریالیة واإلستعماریة وشكل�ت ح�ی�ن إع�الن�ھ�ا 
خطراً على مصالح شركات النفط ومصالح الدوائر 
التي تكبل العراق بالقیود وتحرم شعبھ م�ن أبس�ط 
حقوقھ، كما ك�ان�ت إن�ذاراً ل�ل�ح�ك�وم�ات ال�رج�ع�ی�ة 
والعمی�ل�ة ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى اإلق�ل�ی�م�ي وال�ع�رب�ي 
والدولي كم تھددت مصال�ح وإم�ت�ی�ازات األق�ط�اع 

 والمالكین والوسطاء الطفیلیین. 
وكان رد الفعل ھو محاولة التدخل من ق�ب�ل ح�ل�ف 
بغداد وإرسال القوات من قبل بریط�ان�ی�ا وأم�ری�ك�ا 
وكان األقتراح أوالً من تركیا. ولكن الث�ورة ك�ان�ت 
تنتصر في كل دقیقة تمر على الحدث ح�ی�ث خ�رج 
الشعب إلى الشوارع إلسناد الثورة ووقوف الدول 
المتحررة بجانب العراق. وب�ع�د إن�ت�ص�ار ال�ث�ورة 

ومنذ الیوم األول بدأ التآم�ر وال�ت�ش�وی�ش ع�ل�ی�ھ�ا 
والعمل على تمزیق جبھة األتحاد الوطني وتفریق 
الصفوف ودق األس�اف�ی�ن ب�ی�ن ال�ق�وى ال�وط�ن�ی�ة 
والدیمقراطیة ودف�ع�ھ�م ن�ح�واإلح�ت�راب. وب�م�ا إن 
قیادة الثورة العسكریة جاءت ت�ح�م�ل ت�ن�اقض�ات�ھ�ا 
معھا حیث حصلت الخالفات وتأزمت العالقات بین 
رفاق األمس بعد مرور أشھر ق�ل�ی�ل�ة بس�ب�ب ق�ل�ة 
الخبرة في إدارة الدولة وعدم اإلس�راع ب�خ�ط�وات 
التغ�ی�ی�ر ن�ح�و ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ح�ری�ات بس�ب�ب 

األول إت�ج�اه   اإلنشغال بالخالفات ب�ی�ن إت�ج�اھ�ی�ن
دیمقراطي یؤمن ب�دس�ت�ور دی�م�ق�راط�ي وم�ج�ل�س 
نواب منتخب وإدارة مدنیة وت�وف�ی�ر مس�ت�ل�زم�ات 
النظام الدیمقراطي والثاني إت�ج�اه ق�وم�ي ی�رف�ض 
التوجھات الدیمقراطیة ویط�ال�ب ب�إع�الن ال�وح�دة 
ال��ف��وری��ة م��ع ال��ج��م��ھ��وری��ة ال��ع��رب��ی��ة ال��م��ت��ح��دة 
(مص��روس��وری��ا) م��ق��اب��ل ش��ع��ار إت��ح��اد ف��درال��ي. 
وع��م��ل��ت ال��دوائ��ر ال��م��ت��آم��رة ب��ن��ش��اط وب��ت��دخ��ل 
م��خ��اب��رات��ي أج��ن��ب��ي ل��غ��رض اإلن��ق��ض��اض ع��ل��ى 
الجم�ھ�وری�ة ال�ول�ی�دة ح�ی�ث ح�ی�ك�ت ال�ع�دی�د م�ن 
المؤامرات بدفع وتحریض من الفئات الم�ت�ض�ررة 
من الثورة وفي مقدمتھا األقطاع والمالكین الكبار 
وبقایا النظام والقوى السیاسیة الیمینیة التي تتبع 
فكر قومي مت�ع�ص�ب ب�دع�م وإس�ن�اد م�ن ال�دوائ�ر 

المخابراتی�ة. ل�ق�د ك�ان ال�ھ�دف ع�رق�ل�ة   األجنبیة
دوران عجلة الثورة نحو التغییر وتصفی�ة ال�ق�وى 
المضادة. لقد خ�ل�ق�ت ال�ث�ورة أج�واء ج�م�اھ�ی�ری�ة 
ثوریة عملت على توعیة الشعب ح�ی�ث إن�ف�ت�ح�ت 
آفاق دیمقراطیة أم�ام�ھ ألج�ل ال�ب�ن�اء ب�ل ع�م�ل�ت 
الجماھیر على دف�ع ال�ث�ورة إل�ى األم�ام ف�ح�ق�ق�ت 
الكثیر من اإلنجازات ومنھا إطالق سراح السجناء 
والمعتقلین السیاسیین، الخروج من حلف ب�غ�داد، 
الخروج من المنطقة اإلسترلینیة وتحریر ال�دی�ن�ار 
العراقي، سن قانون األصالح الزراعي الذي ج�اء 
ضربة قویة ضد األقطاع وتحریر الفالح وت�وزی�ع 
األراضي الزراعیة، إطالق حریة ع�م�ل م�ن�ظ�م�ات 
المجتمع المدني، اإلتحادات والجمعیات والنقابات، 
وضع خطط إقتصادیة ط�م�وح�ة وإنش�اء ص�ن�اع�ة 
وطنیة، تحریر أراضي ال�ن�ف�ط غ�ی�ر ال�م�س�ت�ث�م�رة 

وإتباع سیاسة نفطیة ت�ح�رری�ة، 80حسب القانون 
إنش��اء ش��رك��ة ال��ن��ف��ط ال��وط��ن��ی��ة، إص��دار ق��ان��ون 
األحوال الشخصیة لصالح المرأة، بناء ال�م�س�اك�ن 
للطبقة الكادحة وغیرھا من المنجزات كما ح�ق�ق�ت 
الثورة تغی�ر ف�ي ال�ع�الق�ات ال�دب�ل�وم�اس�ی�ة ح�ی�ث 
ساھمت في النشاطات الدولیة وبإلتحاقھا بمنظم�ة 
ال��ح��ی��اد اإلی��ج��اب��ي وإق��ام��ة ال��ع��الق��ات م��ع ال��دول 
اإلشت�راك�ی�ة آن�ذاك ونش�اط ح�ك�وم�ة ال�ث�ورة ف�ي 
المحافل الدولیة والوقوف مع الشعوب ال�م�ط�ال�ب�ة 
باإلستقالل وإتباع سیاسة عربیة ت�ح�رری�ة ودع�م 
القضیة الفلس�ط�ی�ن�ی�ة وال�ث�ورة ال�ج�زائ�ری�ة. ب�ع�د 
تحقیق العدید م�ن ال�م�ن�ج�زات وخص�وص�اً إع�ادة 
وبناء البُنى التحتیة في كافة الم�س�ت�وی�ات وم�ن�ھ�ا 
الخدمیة والصناعة حیث تم بناء وإنشاء العشرات 
من ال�م�ش�اری�ع الص�ن�اع�ی�ة وك�ذل�ك ف�ي ال�م�ج�ال 
الزراعي وبناء مشاری�ع زراع�ی�ة وإروائ�ی�ة ك�م�ا 
توجھت الثورة نحو تطویر التعلیم والتعلیم العال�ي 
والتعلیم المھني وتأسیس المعاھد ال�م�ھ�ن�ی�ة. ل�ق�د 
إن��ت��ك��س��ت ال��ث��ورة ب��ف��ع��ل الص��راع الس��ی��اس��ي 
والمؤامرات ك�م�ا إزدادت ال�خ�الف�ات م�ع ال�ق�وى 
الدیمقراطیة بسبب سلوك سیاسة ف�ردی�ة وغ�ی�اب 
ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وری��ة وم��ج��ل��س ال��ن��واب 
التشریعي، كما كان ھناك بطأ في م�ن�ح ال�ح�ری�ات 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ة، وب��وج��ود وب��ق��اء أح��ھ��زة األم��ن 
والدوائر التي كرس�ت ع�م�ل�ھ�ا ل�م�ح�ارب�ة ال�ق�وى 
الوطنیة والدیمقراطیة في ع�ھ�د ال�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي 
قامت بتوجیة ضربة للقوى الدی�م�ق�راط�ی�ة بس�ب�ب 
إشتداد الخالفات وخروج األحزاب السی�اس�ی�ة م�ن 
ج��ب��ھ��ة اإلت��ح��اد ال��وط��ن��ي وب��ائ��ت ب��ال��ف��ش��ل ك��ل 
المحاوالت إلعادتھ�ا ك�م�ا ج�رى تص�ع�ی�د ل�ل�ق�وى 
المعادیة لثورة تموز حیث ع�م�ل�ت ع�ل�ى ت�م�زی�ق 
الصف الوطني، وتشكیل فرق إغتیاالت إستھ�دف�ت 
القوى الدیمقراط�ی�ة ف�ي األری�اف وال�م�دن ح�ی�ث 
إستشھد المئات من المواطنین المخلصین للثورة. 

لقد كانت األجواء متوترة وعن�ی�ف�ة، أج�واء ت�آم�ر 
وإنقسام خ�ط�ی�رح�ی�ث ع�م�ل�ت ال�دوائ�ر ال�م�ح�ل�ی�ة 
واألحزاب القومیة الیمنیة والقوى الرجعی�ة ع�ل�ى 
إشاعة الفوضى والتأثیر على ق�ی�ادة ث�ورة ت�م�وز 
لغرض حرفھا عن مسارھا الوطني الدی�م�ق�راط�ي. 
كما حذرت القوى ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا 
الحزب الشیوعي العراقي من ھذا اإلنحراف ال�ذي 
أدى إلى توقف عجلة الثورة نحو البناء وال�ت�ق�دم. 
وبعد إستثمار األوضاع السیاسیة العنی�ف�ة وط�رق 
معالجة القضیة الكوردیة بالقوة المسلح�ة وك�ذل�ك 
مشكلة العراق والكویت، من قبل الم�ت�آم�ری�ن ف�ي 
داخ��ل ال��ع��راق وخ��ارج��ھ وب��ت��دخ��ل م��ب��اش��ر م��ن 
المخابرات الدولیة وب�ع�د ع�دة م�ح�اوالت وم�ن�ھ�ا 

وھو   في الموصل 1959إنقالب الشواف في آذار 
من الضباط األحرار وبتأیید الجمھوری�ة ال�ع�رب�ی�ة 
المتحدة وفشلھ، كذلك إثارة حروب أھلی�ة ق�وم�ی�ة 
في كركوك وغیرھا ، ولكن بس�ب�ب ض�ع�ف وھ�ج 
الثورة وإنفكاك الجماھیر عنھا ،وبعد مأل السجون 
والمعتقالت من جدید بالوطنیین والدی�م�ق�راط�ی�ی�ن 
ومعظمھم من الشیوعیین بسبب المطال�ب�ة ب�وق�ف 
ال��ق��ت��ال ب��ی��ن األخ��وة ف��ي ك��وردس��ت��ان ال��ع��راق ، 
ومعارضة سیاس�ة ال�ح�ك�م ف�ي ال�ف�ت�رة األخ�ی�رة، 

شباط األسود الف�اش�س�ت�ي 8نجحت مؤامرة إنقالب 
والتي جاءت على قطار أمریكي كما ص�رح ب�ذل�ك 
علي صالح السعدي أمین حزب البعث الیمیني ف�ي 
ت�ل��ك ال�ف��ت��رة. ف��ت��وق�ف مس��ار ال��ث��ورة ال��ت��ح��رري 
ف��ح��ص��ل��ت ال��وی��الت وح��م��ام��ات ال��دم ض��د ك��ل 
المناضلین الشرفاء والمدافعین عن الج�م�ھ�وری�ة، 
لقد ھبت الجماھیر الشعبیة والكادحة ل�ل�دف�اع ع�ن 
الجمھوریة ولكن كان التآمر ووسائل�ھ أق�وى م�ن 
الشعب الذي تم عزلھ عن منظماتھ ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة 
ومعانات�ھ م�ن األس�ال�ی�ب ال�دك�ت�ات�وری�ة، وح�ب�س 
المدافعین الح�ق�ی�ق�ی�ی�ن ع�ن ال�ج�م�ھ�وری�ة وفس�ح 
المجال للقوى المتآمرة بأن تسرح وتمرح وت�ق�ت�ل 
وتعبث وتأسس بؤر تآمریة في القوات المسلح�ة، 
فلم یلتفت الشھید عبد الكریم ق�اس�م ق�ائ�د ال�ث�ورة 
لھذا التحرك بال�رغ�م م�ن ال�ت�ح�ذی�رات، ب�ل ع�زل 

تموز عل�ى ال�ت�ق�اع�د  14وأحال خیرة ضباط ثورة 
والذین كانوا خیر عون لھ ولم تفید سیاستھ (ع�ف�ا 
هللا عما سلف) حیث عفا عن المتآمرین السابقین. 
لقد أرتكب المتآمرون أبشع الجرائم بحق الش�ع�ب 
ال��ع��راق��ي ب��داف��ع ال��ح��ق��د وال��ك��راھ��ی��ة وزج ف��ي 
المعتقالت بمئات اآلالف من المواطنین، حیث ق�ام 
الحرس القومي الفاشس�ت�ي ب�م�م�ارس�ة ال�ت�ع�ذی�ب 
البشع ضد المواطنین الدیمقراطیین والشیوع�ی�ی�ن 
والمستقلین وإستخدام األسالیب المحرمة ف�أح�دث 
ذلك ضجة عالمیة فوقف أحرار العالم مع الش�ع�ب 

 العراقي.
تموز ثورة الشع�ب ال�ع�راق�ي ول�ی�س 14لقد كانت 

فقط ثورة الضباط والجنود، وقد أعتبرھا ال�ب�ع�ض 
متناغمین مع الدوائر الحاقدة وال�م�ت�آم�رة، ب�أن�ھ�ا 
إنقالب ولی�س�ت ث�ورة ل�غ�رض ت�م�وی�ھ ال�ح�ق�ائ�ق 
وبالضد من المنجزات التي حققتھا، وبع�د إس�ق�اط 
الثورة دخل العراق وشعبھ في نفق مظ�ل�م وآث�اره 
السلبیة یعیشھا لحد اآلن. وبالنتیجة ھناك ال�ك�ث�ی�ر 
م��ن ال��دروس ال��ت��أری��خ��ی��ة وك��م م��ن ال��ت��ج��ارب 
والخبرات أنتجتھا ثورة وطنیة تحرری�ة وأب�رزھ�ا 
إنقسام القوى الوطنیة، وتمریر المؤامرات بسب�ب 
اإلنشقاقات في وسط قیادة الثورة، لم ت�ك�ن ق�ی�ادة 
الشھید عبد الكریم قاسم حاسمة ولم تست�ف�ی�د م�ن 
قوى الشعب ال�م�ؤی�دة وال�ت�ص�دی�ق م�ا ق�ام�ت ب�ھ 
الدوائر األجنبیة من بث اإلشاعات واألكاذیب ض�د 
ال��ق��وى ال��وط��ن��ی��ة. ل��م تض��ع ال��ث��ورة أي خ��ط��ط 
مستقبلیة مدروسة والعمل عل�ى ت�ح�ق�ی�ق ال�ن�ظ�ام 
الدیمقراطي المتماسك ف�أخ�ط�اء ال�ث�ورة أدت إل�ى 
إنحرافھا واإلبتع�اد ع�ن ق�واھ�ا ال�م�خ�ل�ص�ة ق�وى 
الشعب. المجد والخلود ل�ث�ورة ال�راب�ع عش�ر م�ن 

 وعاشت ذكراھا دائماً.  1958تموز 
.............................. 

 أھم المراجع 
عزی�ز س�ب�اھ�ي  -عقود من تأریخ الحزب الشیوعي  -2حنا بطاطو –العراق  -1
الدكت�ور ع�ق�ی�ل ال�ن�اص�ري وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�م�وس�وع�ات  -عبد الكریم قاسم  -3

 والمصادر.
  



Wednesday 
Issue No. 655 •  11 July 18 • Year 13    AL- iraqia  

 ن اا !اأ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استرالیا -عماد ھرمز * مالبورن   

تحتفل استرالیا وباألخص سكانھا األص�ل�ی�ی�ن ف�ي ھ�ذه األی�ام       

ل�ج�ن�ة م�راع�اة ی�وم  بیوم المواطن األصلي االسترالي الذي تق�ی�م�ھ

السكان األصلیین األسترال�ی�ی�ن وس�ك�ـ�ـ�ان جـ�ـ�ـ�زر الـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ـ�ورس 

 سترایــــت 

)NAIDOC،(   أو ما یُطلق عل�ی�ھ�م ب�االب�روج�ی�ن�ی�ز وال�ت�ورس�ت

ستریت ایالندرز. نھدف بھذا المقال إلى التعرف على ھ�ذا الش�ع�ب 

 األصیل ، اصلھ وتاریخھ ووضعھ في البلد وانجازاتھ.

قبل التحدث عن السكان األصلیین، یجب في البدء أن نع�رف ك�ی�ف 

المصادر الموجودة  اطلق اسم استرالیا على ھذه األرض. یذكر أحد

في المكتبة الوطنیة االسترالیة، بأن الكشافة 

ماثیو فلندرز ( وع�ل�ى اس�م�ھ ت�م  اإلنجلیزي

تسمیة مح�ط�ة ق�ط�ار ف�ل�ن�درز س�ت�ری�ت ف�ي 

العاصمة ملبورن) كان أول م�ن اق�ت�رح ھ�ذا 

. حی�ث 1803على ھذه الدولة في عام  االسم

تحتفظ المكتبة بأحدى خرائطھ ل�ھ�ذه ال�ق�ارة 

، وت�ج�د 1804من قبلھ ف�ي ع�ام  تم رسمھا

فیھا اسم "تیرا استرال�ی�س" أو ب�اخ�ت�ص�ار 

   "أسترالیا".

وطأت اقدام أول المكتشفین ال�م�س�ت�ق�ری�ی�ن، 

بقیادة القبطان كوك ع�ل�ى أرض�ھ�ا ف�ي ع�ام 

عندما رست سفنھ في خلیج ب�وت�ان�ي  1770

باي في كارنیل في والیة نیو ساوث ویلز، بعد تسمیة ھ�ذه ال�دول�ة 

إل�ى والی�ات وم�ق�اط�ع�ات. م�ع أن  بدولة استرالیا وتقسیم أسترالیا

كابتن كوك مكتشف استرالیا الحالیة وطاقمھ مكثوا فقط ث�م�ان أی�ام 

في ھذه المنطقة، إال أن اكتشافھ لھ ھذا غیر مجرى الت�اری�خ ل�ھ�ذه 

ھ�ن�اك م�ح�اوالت  بالطبع كانت الدولة والتي أصبحت قارة فیما بعد.

وغیرھم یعلم�ون  كثیرة الكتشاف ھذه األرض التي كان األوروبیین

بوجودھا ویطلقون علیھ األرض الجنوبیة. فحاول�ت م�ن ق�ب�ل دول 

اوربیة اخرى، لكن ما یمیز اكتشاف الكابتن ك�وك ع�ن غ�ی�ره م�ن 

إل�ى  الرحالة الك�ش�اف�ة ھ�و أن ك�ل ال�رح�ال�ة ف�ي الس�اب�ق وص�ل�وا

لم یستقروا ھناك وكان كابت�ن ك�وك ھ�و  شواطيء استرالیا ولكنھم

أول من استقر عل�ى ھ�ذه األرض ل�ی�ب�ن�ي مس�ت�وط�ن�ة ودول�ة ف�ي 

 المستقبل.

الذي حصل ھو أن بریطانیا كانت تسفر كل الم�ج�رم�ی�ن إل�ى ال�دول 

المجاورة وخصوصاً إل�ى أم�ری�ك�ا، ل�ك�ن ب�ع�د ات�ح�اد ال�م�ق�اط�ع�ات 

األمریكیة وتشكیل الوالیات المتحدة األمریكیة، إغلق ھذا الباب ف�ي 

وجھ بریطانیا . فما كان على بریطانیا في ثمانینیات القرن الس�اب�ع 

كي ترسل ك�ل س�ج�ن�ائ�ھ�ا إل�ى  أخرى عشر سوى البحث عن أرض

 تلك األرض أو الدولة.

 

المصادفة كانت أن القبطان كابتن كوك كان ق�د اك�ت�ش�ف اس�ت�رال�ی�ا 

التي كانت مسكونة بسكانھا االصلیین البدائیین، فقررت ب�ری�ط�ان�ی�ا 

إل�ى اس�ت�غ�الل  التي كانت تبحث عن سجن كبیر بعید عن أراض�ی�ھ�ا

ھذه األرض. بالفعل وصل أو اسطول من المحكومین إلى االراض�ي 

. وعلیھ یعتبر ھ�ذا ال�ت�اری�خ ھ�و ت�اری�خ 1788االسترالیة في عام 

ال�ق�ض�ای�ا   بدایة قارة استرالیا الحالیة. حیث تم تشكی�ل مس�ت�وط�ن�ة

الجزائیة، حیث تشكلت محكمة وكان دورھا ھو الح�ك�م ف�ي قض�ای�ا 

ب�ح�س�ب ج�رائ�م�ھ�م  المرسلین من بری�ط�ان�ی�ا م�ن ال�م�ت�ھ�م�ی�ن ك�ال

ویقضون سنین السجن على ھذه األرض، في منط�ق�ة ت�ع�رف االن 

الذي یُطرح ھ�و ھ�ل ك�ان ك�ل ال�ذی�ن ج�اءوا  بسیدني. لكن السؤال

كین�ی�ل�ي ف�أن ال�م�ح�ك�وم�ی�ن  كانوا مجرمین؟ بحسب الكاتب توماس

الذین قدموا إلى استرالیا لم یكونوا كلھم مجرمی�ن واإل ل�م�ا ك�ان�ت 

ال�ك�ات�ب ك�ان  فبحسب رأي  استرالیا وصلت لما ھو علیھ من تقدم.

من بین الذین أرسلوا من المحتجی�ن ع�ل�ى ال�م�ل�ك�ی�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 

كثیرة. لذلك ك�ان م�ن ب�ی�ن ال�م�رس�ل�ی�ن ال�واع�ی�ن  بخصوص أمور

 والمفكرین والمثقفین باإلضافة إلى المجرمین والبغاة.

بالطبع تختلف الشعوب األصلیة من بلد إلى أخر من حیث م�ن�ب�ع�ھ�ا 

وتطورھا الحضاري. بالرغم من ق�دم وج�ود ش�ع�ب االب�روج�ی�ن�ی�ز 

األخیرة فأن علماء اآلثار یعتق�دون  األثریة الذي بحسب االكتشافات

س�ن�ة، وع�ل�ی�ھ  أل�ف 60بأن تاریخ وجودھم في استرالیا یعود إلى 

الشعوب المتواصلة في الوجود ل�ی�وم�ن�ا  یعتبر ھذا الشعب من أقدم

المعاصر، إال أن ما شھدناه ھو أن ال�ت�ق�دم ال�ح�ض�اري  ھذا، الزمن

س���ف���ن  ل���ھ���ذا الش���ع���ب ك���ان ش���ب���ھ م���ع���دوم. ف���ع���ن���دم���ا رس���ت

، 1788البریطانیة التي وصلت إلى ھذه األرض في ع�ام  األساطیل

وجد الُمحتلین الب�ری�ط�ان�ی�ی�ن ب�ق�ی�ادة ال�ك�اب�ت�ن ك�وك ب�أن الش�ع�ب 

في المرح�ل�ة األول�ی�ة  یراوح االبروجینیزي كان شعب بدائي ال زال

في اعتماده الكامل على الصید كمنبع رئیس�ي  من الوجود البشري،

ك�ی�ف أن ش�ع�ب ق�دی�م م�ث�ل  لقوتھ. ویستغرب بعض علم�اء اآلث�ار

م�ا ی�ق�ارب  الشعب األبروجینیزي الذي یقدر وج�وده ع�ل�ى األرض

سنة لم یترقى حتى إلى المرحلة الت�ال�ی�ة م�ن ال�ت�ط�ور  الستین ألف

البشري وھي الزراعة التي تتطلب من شعب معیّن االس�ت�ق�رار ف�ي 

خصبة وفیرة المیاه، لیبدأ بتشكیل أول م�ج�ت�م�ع ص�غ�ی�ر ل�ھ  أرض

 وثم إلى مدن. لیتطور بعد ذلك إلى مجتمعات أكبر

 

الترحال لیس ب�ال�ج�دی�د ع�ل�ى ال�ب�ش�ری�ة ف�م�ن�ذ أن وع�ى  موضوع

ً  ع��ن  اإلنس��ان ع��ل��ى ن��ف��س��ھ وھ��و ف��ي ح��رك��ة مس��ت��م��رة ب��اح��ث��ا

ع�ان�ى   وبس�ات�ی�ن�ھ وزروع�ھ. خصبة ومیاه تروي وحقولھ أراضي

الشعب األسترالي األصیل، أو كما یط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�م ب�االب�روج�ی�ن�ی�ز، 

التي خضعت لشع�وب أخ�رى دخ�ی�ل�ة  كغیرھم من الشعوب األصلیة

ھاجرت إلى أرضھا لتستوطن ف�ی�ھ�ا وت�أخ�ذ م�ن�ھ�ا م�ح�ل إق�ام�ت�ھ�ا 

ف�ع�ان�ى ھ�ذا  ومسكنھا الدائمي من ویالت االح�ت�الل ب�ك�ل م�ع�ان�ی�ھ.

الشعب من اإلضطھاد الناجم من االحتالل القسري وسرق�ة م�وارده 

م��ع ذل��ك م��ا ی��م��ی��ز  وم��ح��اول��ة ط��م��ر ث��ق��اف��ت��ھ وت��ھ��م��ی��ش ل��غ��ت��ھ،

الشعب االس�ت�رال�ي االص�ی�ل ع�ن غ�ی�ره م�ن الش�ع�وب ھ�و  معاناة

ع�ن ب�ك�رة أب�ی�ھ. وال�ط�ام�ة  محاولة المحتلین في إبادة ھذا الشع�ب

الكبرى ھو أن ماحصل كان في زمننا المعاصر، في زم�ن اإلرت�ق�اء 

في الوعي اإلنساني وتطور فكره واتساع ثقافتھ وتبني الكثی�ر م�ن 

الدول بمبدأ ال�دی�م�ق�راط�ی�ة. ب�اإلض�اف�ة إل�ى ان�ت�ش�ار 

والدینی�ة وح�ق�وق  الفلسفة ومبادئ الحریة السیاسیة

  اإلنسان.

 

ً  ف�ي ك�ل ال�والی�ات  یتواجد السكان األصلیی�ن ح�ال�ی�ا

% م�ن 66 والمدن الرئ�ی�س�ی�ة. ی�ت�واج�د م�ا ی�ق�ارب

الس�ك��ان األص��ل��ی�ی��ن ف�ي والی�ات ن��ی�و س��اوث وی��ل��ز 

وكوینزالند وفكتوریا. ویتوزع ال�ب�اق�ون ف�ي والی�ات 

أخرى. تعاني مجتمعات السكان األصلیین من مشاك�ل 

كبیرة منھا العادیة كغیرھا من الم�ج�ت�م�ع�ات األخ�رى 

لكن ما یالحظ ھو معاناتھا م�ن ال�ف�ق�ر وارت�ف�اع ف�ي 

ع�ن�ف أو  في السجون نتی�ج�ة أع�م�ال نسبة تواجدھم

تعاطي المخدرات والكحول والعنف ال�م�ن�زل�ي وك�ذل�ك ارت�ف�اع ف�ي 

بین سكانھا نتیجة المشاكل النفسیة وال�ك�آب�ة. ك�ذل�ك  نسبة االنتحار

تعاني من ق�ل�ة ال�ت�ع�ل�ی�م ل�ألب�ن�اء وس�وء ال�ت�رب�ی�ة بس�ب�ب اھ�م�ال 

 واألمھات ألبنائھم بسبب الفقر أو المشاكل اإلجتماعیة. اآلباء

 

كانت أول معاناة الشعب األسترالي األص�ی�ل، االب�ورج�ن�ی�ز، وال�ت�ي 

ب�اس�ت�م�رار ك�رد ف�ع�ل ل�م�ا  یطرحھا بشكل سلبي شعب األبورجن�ی�ز

حصل لھ على ید المحتلین، ھو جلب الش�ع�ب األب�ی�ض (ال�ت�س�م�ی�ة 

على المحت�ل�ی�ن ألرض�ھ�م) ألم�راض  التي یطلقھا شعب األبورجنیز

عدیدة وجدیدة لم تكن في سجل األمراض التي ك�ان ش�ع�ب االب�رو 

األمراض م�ا ك�ان م�ھ�ل�ك  یعرف عنھا شيء. من بعض ھذه جینیز

مثل األوبة والفیروسات واألم�راض ال�م�ع�دی�ة، ال�ت�ي ك�ان�ت غ�ی�ر 

الس�ك�ان  تقدیر) بین أوساط ش�ع�وب متواجدة أو معروفة (على أقل

ال�ل�ح�وم  األصلیی�ن بس�ب�ب اع�ت�م�ادھ�م ال�ك�ل�ي ع�ل�ى الص�ی�د وأك�ل

م�ع�ھ�م  ب�أم�راض�ھ�م المشویة. لكن بع�د أن ق�دم ال�م�ح�ت�ل�ی�ن ج�اؤوا

األصیل لیقضي على ال�ع�دی�د م�ن�ھ�م  لینقلوھا إلى الشعب االسترالي

مرضیة جدیدة. ومن الناحیة األخرى، البد من ال�ق�ول ب�أن  ألسباب

المحتل جلب معھ أیضاً  حسناتھ. فجاء إل�ى ھ�ذه األرض ب�ع�ل�وم�ھ 

ً  م�ع�ھ ع�الج ل�ب�ع�ض  ومعرفتھ واكتشافاتھ الطبیة المتقدمة ج�ال�ب�ا

األمراض البشریة البدائیة التي عانت منھا البشریة من�ذ ت�واج�دھ�ا 

على ھذه األرض لتنقذ العدید من سكان الشعب األسترالي األص�ی�ل 

   ممیتة لكنھا قابلة للعالج. من أمراض

............................................................... 
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تعتبر حضانة األط�ف�ال ف�ي األس�ر ال�م�ط�ل�ق�ة م�ن 

القضایا األساسیة التي تزید من حدة الصراع بی�ن 

الوالدین، والحضانة إما أن تك�ون [حض�ان�ة األم] 

(حضانة األب) أو (حضان�ة مش�ت�رك�ة)، ع�ل�م�اً  أو

بأن الحضانة المشتركة ھي األكثر شیوعاً، ح�ی�ث 

یتحمل الوالدین معاً مسؤولیة رعایة أطفالھما بعد 

الطالق، وب�ال�ت�ال�ي ی�م�ك�ن ل�ألط�ف�ال اإلق�ام�ة م�ع 

أمھاتھم لفترة م�ن ال�زم�ن، وم�ع آب�ائ�ھ�م ل�ف�ت�رة 

أخرى بالتبادل كي ال تنقطع الصل�ة ب�ی�ن األط�ف�ال 

  .وبین الوالدین

 

لقد تبین لعلماء التربیة من خالل دراس�ة ل�ن�م�اذج 

من تلك األسر أن أطفالھم یشعرون بنوع أقل م�ن 

اإلح��ب��اط، ح��ی��ث یش��ت��رك ال��وال��دان ف��ي م��ن��اقش��ة 

 .مشكالت الحضانة المشتركة

غیر أن الكثیر من األسر المطلقة التي لم تس�ت�ط�ع 

التفاھم في األمور ال�م�ت�ع�ل�ق�ة ب�ح�ض�ان�ة وت�رب�ی�ة 

أطفالھ�م، وواج�ھ�وا ص�ع�وب�ات ك�ب�ی�رة ف�ي ف�ھ�م 

العالقات المعق�دة ال�ن�اج�م�ة ع�ن ال�ط�الق، وع�دم 

القدرة على ال�ت�ف�اع�ل م�ع ب�ع�ض�ھ�م ال�ب�ع�ض ف�ي 

تحقیق الرعایة المشتركة، وھم غالباً ما یل�ج�ئ�ون 

إلى القضاء لحل الخالفات القائمة بینھم، وھ�ؤالء 

على الغالب یتس�م�ون ب�ال�ك�راھ�ی�ة ت�ج�اه ال�ط�رف 

اآلخر، واستمرار الصراع بی�ن اآلب�اء واألم�ھ�ات 

حیث تمتد تلك المشاعر إلى أطفالھم، وتؤدي بھ�م 

إلى المیل إلى عقاب الطرف اآلخر، والت�ع�ود م�ن�ذ 

الطفولة على االع�ت�داء ال�ج�س�دي ع�ل�ى ال�ط�رف 

اآلخر، واعتباره طرفاً س�ی�ئ�اً ال یص�ل�ح ك�أب، أو 

 .كأم

ومن ھنا یتبین لنا أن نزاع الوالدی�ن یس�ت�م�ر ف�ي 

التأثیر السلبي على الصحة النفسیة لألط�ف�ال ب�ع�د 

ال��ط��الق، وق��د یس��ب��ب ل��ھ��م ب��ع��ض األع��راض 

الجسدی�ة ال�ج�س�دی�ة، أي م�ا یس�م�ى ب   النفسیة

[الجسدن�ة] ك�الص�داع، واالض�ط�راب�ات ال�م�ع�دی�ة 

المستمر، كما یتسم بعضھم بالعدوانیة، وال�ب�ع�ض 

وغالباً ما یؤدي ذلك على ت�ف�اق�م   اآلخر باالنطواء

الصراع بین الوالدین حیث یحاول كل منھ�م�ا ل�وم 

اآلخر ب�اع�ت�ب�اره مس�ؤوالً ع�ن س�ل�وك األط�ف�ال، 

وی��م��ك��ن ت��ل��خ��ی��ص ن��ت��ائ��ج وان��ع��ك��اس��ات الش��ق��اق 

 :والصراع والطالق على األطفال بما یلي

 

ـ إن النزاع والخصام وال�ط�الق ب�ی�ن ال�وال�دی�ن  1

یسبب تأثیرات سلبیة على تحص�ی�ل�ھ�م ال�دراس�ي، 

وقد تستمر تلك ال�ت�أث�ی�رات ع�ب�ر م�راح�ل ال�ن�م�و 

المختلفة من الطفولة إلى المراھقة، وقد ت�ت�ج�اوز 

 . ذلك حتى ما بعد سن الرشد

ـ إن الص�راع وال�خ�ص�ام وال�ط�الق وال�ك�راھ�ی�ة 2

المتبادلة بین الوالدی�ن ت�ع�د م�ن أك�ث�ر ال�ع�ن�اص�ر 

 . تدمیراً لألطفال

ـ على الرغم من انتھاء الصراع والخص�ام ب�ی�ن 3

الوالدین بعد الطالق داخل البیت، إال أنھ غال�ب�ا|م�ا 

یستمر بعد الطالق، مما یؤثر ت�أث�ی�راً س�ی�ئ�اً ع�ل�ى 

 . نمو األطفال

 

ـ رغم أن الحضانة ال�م�ش�ت�رك�ة ق�د ت�خ�ف�ف م�ن 4

تأثیراتھا السلبیة على نمو األطفال إال انھ ال توجد 

أدلة قاطعة على أن ھذا األسلوب یمك�ن أن ی�م�ن�ع 

 . التأثیرات المدمرة لنمو األطفال

ومن المؤسف أن ال�ك�ث�ی�ر م�ن اآلب�اء واألم�ھ�ات 

رغم كونھم ی�درك�ون م�دى ال�ت�أث�ی�رات الس�ل�ب�ی�ة 

للطالق على مستقبل أبنائھم، إال أنھم ال ی�ع�ی�رون 

أھمیة كاملة لم�ص�ل�ح�ة ومس�ت�ق�ب�ل أب�ن�ائ�ھ�م، ب�ل 

ومضحین بھا، ولذلك نج�د ال�ط�الق مس�ت�م�راً ف�ي 

تصاعده یوماً بعد یوم بین الكثیر من األس�ر، وإن 

الوالدین یتحمالن المسؤولیة الكاملة فیما ی�ت�ع�ل�ق 

بالصحة النفسیة ألطفالھم وقدرتھم على مواج�ھ�ة 

  . ضغوط الحیاة مستقبالً 

وینب�غ�ي أن نض�ع ف�ي ال�ح�س�ب�ان إق�دام األزواج 

المطلقین، والزوجات المطلقات على الزواج م�رة 

أخرى یعني أن أطفالھم سوف ی�ع�ی�ش�ون إم�ا م�ع 

زوج األم، أو زوجة األب، ولیس ھناك أي ضم�ان 

ف��ي أن ی��ت��ع��ام��ل زوج األم أو زوج��ة األب م��ع 

األطفال تعامالً حسناً، وقد یتصف بالقسوة أح�ی�ان�اً 

مما یؤدي إلى ھروب األطفال من البیت، وبالتال�ي 

الض��ی��اع، وك��ث��ی��راً م��ا ت��ع��رض أط��ف��ال ال��زوج��ة 

 . لالعتداء الجنسي من قبل الزوج الجدید

إن الحرص على مس�ت�ق�ب�ل األط�ف�ال ی�ت�ط�ل�ب م�ن 

الوالدین التفكیر عمیقاً ق�ب�ل اإلق�دام ع�ل�ى خ�ط�وة 

الطالق التي قال عنھا الخالق [إن أب�غ�ض ال�ح�الل 

إلى هللا الطالق] وذلك بسبب االنعكاسات السل�ب�ی�ة 

الخطیرة على أبناءھم، وعلى الوالدین أن یضحوا 

قدر اإلمكان من أجل أبنائھ�م، وال ش�ك أن ھ�ن�اك 

الكثیر من اآلباء واألم�ھ�ات ی�ت�ح�م�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

  الشریك حرصاً على عدم ضیاع أبنائھم

إن ال��م��ح��ب��ة واالح��ت��رام ال��م��ت��ب��ادل ب��ی��ن اآلب��اء 

واألمھات، وتجاوز الخالفات البسیطة التي یم�ك�ن 

أن تحدث في كل بیت، وحلھ�ا ب�أس�ل�وب ع�ق�الن�ي 

ھادئ والحرص على عدم النزاع وال�خ�ص�ام أم�ام 

أطفالھم ینعكس بكل تأكید إیجابی�اً ع�ل�ى ن�م�وھ�م، 

 . وتفوقھم في دراستھم، وضمان مستقبلھم

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

 السوید/  * مؤرخ وباحث تربوي

 درا  
ا ا  لطا م 

 

   حامد الحمداني*

تعتبر فرق�ة مس�رح ال�ی�وم م�ن ال�ف�رق ال�م�س�رح�ی�ة ال�ع�ری�ق�ة  
والمؤثرة في الواقع المسرحي العراقي إن كان ذل�ك ف�ي م�ج�ال 
اإلبداع أو میراثھا ال�خ�ال�د م�ن ال�ت�أل�ق ال�ف�ن�ي ع�ل�ى خش�ب�ا ت 
المسارح من خالل أربعة عق�ود ح�اف�ل�ة ب�ال�ن�ش�اط واالن�ج�ازات 
المتعددة وف�ي ش�ت�ى م�ج�االت أإلب�داع ف�ي ال�ع�م�ل ال�م�س�رح�ي 
واألغنیة السیاسیة والعمل أإلعالمي الفني وال�م�ت�م�ث�ل ب�أص�دار 
مجلة شھریة تعنى بالفن السینمائي اس�م�ھ�ا (الس�ی�ن�م�ا ال�ی�وم) 
إضافة إلى األعمال اإلذاعیة الكثیرة وقیامھا بأنتاج فلم الحارس 
وھو من بطولة الفنان الكبیر مك�ي ال�ب�دري وال�ف�ن�ان�ة ال�ك�ب�ی�رة 
زینب ومن أخراج الفنان الكبیر خ�ل�ی�ل ش�وق�ي، وھ�و أول ف�ل�م 
سینمائي عراقي یفوز بأحد ى الجوائز ف�ي م�ھ�رج�ان ع�ال�م�ي، 
وما كانت ھذه اإلب�داع�ات ل�ت�ت�م ل�وال وج�ود اإلص�رار واإلرادة 
القویة لدى نخبة خیرة من ص�ان�ع�ي ال�ج�م�ال وال�ذوق ال�ح�س�ي 
الرائع رغم أنھا تملك إمكانات ذاتیة متواضعة من حیث عم�ل�ی�ة 
التمویل واألدوات البسیطة لكنھا تمل�ك ذھ�ن�ی�ة ف�ن�ی�ة م�ت�ط�ورة 
ومواھب متقدة تفصح عن نفسھا من خالل األع�م�ال ال�م�ن�ج�زة 
وتحررھا من القوالب الجاھزة التي ابتل�ی�ت ب�ھ�ا ب�ع�ض ال�ف�رق 
الفنیة العربیة بأسالیب كالسیكیة ونمطیة ج�ام�دة ال ت�رق�ى إل�ى 
تثو یر العمل الفني في الت�أث�ی�ر االج�ت�م�اع�ي ب�اع�ت�ب�اره رس�ال�ة 
إنسانیة وال�ت�زام أخ�الق�ي ف�ي ال�ت�ب�ن�ي واإلص�الح وال�ت�ط�ور... 

على ید الفنان الراح�ل ج�ع�ف�ر ع�ل�ي  1969تأسست الفرقة عام 
 1971-1969وكانت الھیئ�ة اإلداری�ة األول�ى ب�ع�د أل�ت�أس�ی�س 

تتكون من جعفر ع�ل�ي رئ�ی�س�ا ون�ور ال�دی�ن ف�ارس س�ك�رت�ی�را 
ونجیب عربو مدیرا فنیا واحمد فیاض ألمفرجي م�دی�را ل�إلدارة 
وزین العابدین محمد ن�اج�ي أم�ی�ن�ا ل�ل�ص�ن�دوق وم�ك�ي ال�ب�دري 
وقاسم حول أعضاء. عب�رت ال�ف�رق�ة م�ن خ�الل أع�م�ال�ھ�ا ع�ن 
التصاقھا المباشر بقضایا الناس وطرح ھمومھم ومشاكلھم ف�ي 
نھج اختطتھ لنفسھا منذ بدایة تأسیسھا وسارت علیھ وترجمت�ھ 
في أع�م�ال ك�ث�ی�رة وم�ا ت�ب�ن�ی�ھ�ا ال�واض�ح ألس�ل�وب ال�واق�ع�ی�ة 
االشتراكیة في الفن والذي عبرت عنھ أعمال الرواد المؤسسین 
المذكورین أعاله. وھي بال شك ت�ع�ت�ب�ر م�ن اع�رق ث�الث ف�رق 
مسرحیة عراقیة شغلت الواقع الفني العراقي قي الفترة الذھبی�ة 
ألنبعاث المد المسرحي في بدایة السبعینات، ومتسی�دة ل�ل�ح�راك 
المسرحي ومؤثرة في الساحة الفنیة العراقیة أنذاك. وھي تأت�ي 
من حیث األھمیة بعد فرقة المسرح الش�ع�ب�ي وف�رق�ة ال�م�س�رح 
الفن الحدیث وقدمت أعماال كثیرة منھا مسرحیة (الغریب) لنور 

 70الدین فارس وإخراج عبد الوھاب الدایني، وع�رض�ت ع�ام 
قدمت مسرحیت�ان. ت�ذك�ر ق�ی�ص�ر إع�داد وإخ�راج  72وفي عام 

وجدي العاني وقص�ة ح�دی�ق�ة ال�ح�ی�وان ل�ل�ك�ات�ب ادوارد أل�ب�ي 

وإخراج جعفر علي كذلك قدمت مس�رح�ی�ة ال�ی�ن�ب�وع وھ�ي م�ن 
تألیف نور الدین فارس وإخراج وجدي العاني وشاركت الف�رق�ة 
في أیام المسرح العالمي بمسرحیات عالمیة منھا (ضرر التب�غ) 

مواطن  70ألنطوان تشیخوف وإخراج جعفر علي. وقدمت عام 
بال استمارة من تألیف عبد الصاح�ب إب�راھ�ی�م وإخ�راج ج�ع�ف�ر 

كذلك مسرحیة (أشجار ال�ل�ی�م�ون ال�ح�ل�و  71علي و قدمت عام 
  .بصقلیة) للكاتب لویجي بیراندیللو وإخراج فاروق أوھان

وقد ساھمت فرقة مسرح الیوم بأعمال تلفزیونیة عدیدة م�ن�ھ�ا. 
سترة تٌوصاة، صمت البحر، المسألة طبیعیة جدا، ال�رج�ل ال�ذي 
فقد رائحتھ، اإلبرة واللھب (بمناسب�ة ذك�رى ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن) 
وزھرة السلطان، حادث لیلي وشناشیل وھیبھ. ومن نشاط فرقة 
مسرح الیوم اإلذاعیة، رباعیات صالة إل�ى ن�ور وزم�ن ت�أل�ی�ف 
محي الدین زن�ك�ن�ة وإخ�راج ع�ل�ي األنص�اري وب�رن�ام�ج وج�ھ 
وموقف األسبوعي من تألیف نور ال�دی�ن ف�ارس وإخ�راج ع�ب�د 
المنعم خطاوي وعبد المطلب السنید في خمسة وثالثون ح�ل�ق�ة. 
وفي نھایة السبعینات قدمت الفرقة مسرحیة (الرجل ال�ذي رأى 
الموت) إخراج فارس الم�اش�ط�ھ وم�ن ت�م�ث�ی�ل ی�اس�ی�ن م�اھ�ود 

ق�دم�ت ع�ل�ى  1980(مغترب حالی�ا) وأح�الم ع�رب وف�ي ع�ام 
مسرح معھد الفنون الجمیلة مسرحیة (ف�ي ال�رب�ع ال�راب�ع م�ن 
القرن العشرین یحدث ھذا) وھي من تألیف محي الدی�ن زن�ك�ن�ة 
وإخراج الراحل عادل كوركیس وتمثیل جبار عبد الرضا ونھ�ل�ة 

داخل ثم مسرحیة (البولیس) للكاتب ال�ج�ی�ك�ي س�الف�و م�ی�رج�ك 
وھ�ي  81وإخراج یاسین ماھود عرضت على مسرح بغداد عام 

تتناول أوضاع الناس في ظل األنظ�م�ة ال�ب�ول�ی�س�ی�ة، ث�م ق�دم�ت 
الفرقة مسرحیة (ستة ساعات كالخیول)* م�ن ت�أل�ی�ف ال�ق�اص 
محمد خضیر وإخراج عدنان منشد وتتوالى أعمال الفرقة لتق�دم 
مسرحیة (الناس والحجارة) للكاتب المغربي عبد الكریم برش�ی�د 

ثم قدمت مس�رح�ی�ة  86وإخراج حسین ألحي دري عرضت عام 
المجنونة للمؤلف وفاء عبد ال�وھ�اب وإخ�راج ال�ف�ن�ان ال�راح�ل 

ثم قدمت مسرحیة (ریبل�ی�ك�ی�ا) ل�ل�ك�ات�ب  90عادل كوركیس عام 
واخ�ر  2000جوزیف شاینة وإخراج عدنان منشد عرضت عام 

األعمال التي قدمتھا فرقة مسرح ال�ی�وم ف�ي م�ھ�رج�ان أق�ام�ت�ھ 
مؤسسة الصدرین مسرحیة مستوحاة من أعمال الشاعر الكبی�ر 
مظفر النواب (رباعیات مظفر النواب) وأخرجھا الفنان ال�م�ب�دع 

وق�د الق�ت ف�رق�ة مس�رح  2006جھاد جاسم، وقدمت في ع�ام 
أل�ی��وم وك��غ�ی��رھ�ا م�ن ال�ف��رق ال��م�س��رح�ی��ة األخ��رى ص��ع�وب��ات 
ومضایقات في الفترة الماضیة (ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق) ك�ون ال�ع�م�ل 
الفني یزدھر وینمو في أجواء سلیمة من الحریة والدیمقراط�ی�ة 
وبالنظر ألنعدام ھذه األجواء فقد ظلت مسألة رفض ال�ن�ص�وص 
ال��م��ق��دم��ة إل��ى ل��ج��ان ال��ف��ح��ص ھ��اج��س ی��ؤرق اغ��ل��ب ال��ف��رق 
المسرحیة العراقی�ة وی�ع�ط�ل�ھ�ا ع�ن مش�وار اإلب�داع واالن�ج�از 
اَنذاك، وتماشیا مع الواقع السلبي العراقي وما تمخض عنھ م�ن 
حروب وحصار اقتصادي فقد أثرت ھذه الع�وام�ل ع�ل�ى م�ج�م�ل 
حركة أإلبداع وتركزت في قلة اإلقبال الجماھیري على األع�م�ال 
الجادة بعد أن غرقت بعض أألوساط ال�ف�ن�ی�ة ف�ي أن�ت�اج أع�م�ال 
ركیكة طابعھا اإلسف�اف وال�ت�ھ�ری�ج وم�ح�اول�ة ل�ت�غ�ی�ی�ب وع�ي 
المتلقي فیما یعیشھ من مشاكل اقت�ص�ادی�ة وس�ی�اس�ی�ة وض�ع�ف 
التمویل إلن�ت�اج األع�م�ال ال�م�س�رح�ی�ة ل�ل�ف�رق ذات اإلم�ك�ان�ات 
المتواضع�ة، وب�ال�ت�ال�ي ان�ع�دام ال�ت�واص�ل ال�خ�الق م�ع ال�ن�اس 
والجمھور وأیضا مشكلة الكادر الفني الذي تع�ان�ي م�ن�ھ اغ�ل�ب 
الفرق المسرحیة أألھلیة وتطایره وع�دم اس�ت�ق�راره ألن�ھ غ�ی�ر 
متفرغ للعمل الفني بشكل مالك ثاب�ت (غ�ی�ر م�ع�ی�ن) الرت�ب�اط�ھ 
بدوام رسمي حكومي أو یعم�ل بص�ی�غ�ة م�ت�ع�اق�د أو ی�ع�م�ل ف�ي 
النشاط الخاص لكسب رزقھ وھذا الكادر تتشكل ع�الق�ت�ھ ب�ال�ف�ن 

بین الرغبة والحب  من خالل الھوایة واإلعجاب وشعور متداخل
والطموح ووعي شخصي في فھم مغزى ال�رس�ال�ة ال�ف�ن�ی�ة ف�ي 
إطارھا اإلنساني، لذلك ولھذه األس�ب�اب ال یس�ت�م�ر ال�ف�ن�ان ف�ي 
التواصل مع ھذه الفرق أكثر من ثالث سنین ثم ینتقل بعدھا إلى 
مرفق آخر یفي بمتطلباتھ االقتصادیة وال�ف�ن�ی�ة ت�ب�ع�ا ل�ل�ظ�روف 

 .المحیطة بھ

ار ا  
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وتس�ت�ب�دل ع�م�ل  ویضیف آخرون عوضا عن أن تحتفظ التماثیل بالذاكرة الشعبیة، تزیحھ�ا م�ن م�ك�ان�ھ�ا،  

الذاكرة الجماعیة بالشكل المادي الذي تنتجھ.  ویحذر بییر نورا من ذلك بقولھ:" كلما قل ت�ج�ری�ب ال�ذاك�رة 

). وف�ي 9وإشاراتھا الناجمة عنھ نحو المح�ی�ط"( من الداخل، كلما ازداد تواجدھا من خالل بیانھا الخارجي 

الواقع،  وكما یقول أندریا حسین إن الحقبة الراھنة النتاج  واستھالك الذاكرة االجتماعیة، تؤس�س ل�ع�الق�ة 

 ).10ودراسة مواعظھ  وعبره ( عكسیة بین تذكر الماضي  والتكھن بھ 

ولكن إلى درجة من ال�درج�ات، ت�خ�ل�ی�ن�ا ع�ن  والمسألة تبدو كما لو أننا كنا نحدد الشكل التذكاري بالذاكرة، 

والفنانین المحدثین، إن التماسك التقلیدي بین التماثیل    والدیمومة، تضعھ�ا  فروض التذكر.  وبنظر النقاد 

ونتاج ل�ل�ف�وض�ى. واألس�وأ م�ن ذل�ك، إن   بالضرورة في مجال الحالة الوضعیة لما ھو سابق على الحداثة 

اإلصرار على أن معناھا ثابت مثل مكانھ الدائم ضمن المشھد الطبیعي، ولذلك یبدو التمثال غیر مھتم بح�ال�ة 

واالنحرافات، وھذه ھي الطریقة التي یتطور بھا ال�م�ع�ن�ى ف�ي  الصمت الجوھري حیال كل األخطاء الثقافیة 

 جمیع الفنون كلما تقدم بھا الوقت.

وفیھا یشكل ان�ت�ص�ار ال�دول�ة  وھكذا، كانت التماثیل من فترة طویلة، توفر موضعا طبیعیا من أجل الذاكرة، 

وحقیقي یشبھ طبیعیة  وح�ق�ی�ق�ی�ة ال�م�ن�ظ�ر أو  وشھداؤھا، وقیمھا  وأساطیرھا المؤسسة، باسلوب طبیعي 

وأساسھا كم�ا ی�ب�دو أن�ھ�ا  البیئة المحیطة والحاضنة. وھذه ھي النصب التذكاریة التي تحافظ على األوھام، 

 ھي مرادف للدیمومة  ولھیبة السلطات. 

وم�ع�ن�اھ�ا ال  وقد وضحت عدة أجیال من الفنانین، المحدثین وبعد المحدثین على حد س�واء، أن ال�ت�م�اث�ی�ل 

ول�ھ�ا ت�م�اس م�ع  یمكنھما أن یحققا دیمومة أبدیة. فالتمثال  وداللتھ تكونا في أوقات  وأماكن م�خ�ص�ص�ة، 

 واقعیة اللحظة الراھنة في السیاسة  والتاریخ  واإلستاطیقا. 

وقد تحول الغموض المبكر للحداثیین تجاه التماثیل إلى موقف أصم وع�دائ�ي م�ع ب�وادر ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 

 األولى.

وبعض الحكومات على كراھیة أسالیب التماثیل في تبني قیم المعرفة النمط�ی�ة ال�ت�ي  واتفق كل من الفنانین 

سادت في العالم القدیم، ولكنھا حالیا تعرضت للسقوط تحت عجالت الحرب. وقد رفض ال�ج�ی�ل ال�ج�دی�د م�ن 

والبطول�ی�ة ل�ألح�داث، وت�ح�دوا أن ت�وف�ر  التكعیبیین والتعبیریین، على وجھ الخصوص، البیانات التقلیدیة 

 الذكریات أي تصعید لألحداث لتتحول إلى ظواھر أسطوریة. 

ولكنھ یمجد على نحو خاطئ  وبالتالي یوجب المعاناة الفظی�ع�ة  وبرأیھم، إن لبرومیثیوس حضور كالسیكي 

التي تم استدعاؤھم للنواح علیھا. فالھدف التقلیدي للتماثیل العسك�ری�ة ی�وض�ح ال�م�ع�ان�اة ب�ط�ری�ق�ة ی�م�ك�ن 

ولكن بنظر ھؤالء الفنانین، إن ھذه التماثیل سوف تن�ت�ھ�ي  تبریرھا أیضا، حتى لو كانت المبررات تاریخیة. 

إلى خیانة تجربتھم عن ھذه الحروب الجسیمة، أضف لذلك خیانة األسباب الجدیدة التي تبرر ل�ل�ف�ن وج�وده  

 ونھضتھ بعد الحرب.  وأن تتحدى حقیقة العالم، ال أن تؤكد علیھا.

وكما قال ألبیر آینشتاین: إن النحاتین المحدثین والطلیعیین، الذین عاشوا في أوروبا بین الحربین، نادرا ما 

والخسارات، أو بطوالت المعارك  والحرب ال�ت�ي ش�اع ذك�رھ�ا ف�ي  تم تحریضھم إلحیاء ذكرى االنتصارات 

 ).11أول حرب عالمیة (

ولو أن التماثیل الرمزیة ھي من بین واجباتھم، فإن النتیجة ستكون التشكیالت التي تمثل أبطاال بال بط�ول�ة، 

والش�ب�اب  وھذا ما تجده في األبطال الضعفاء عند فیلھلم لیھیمبروك وال سیما في عملیھ اإلنسان المھزوم، 

 ).1917المقعد (

وبنظر الفنان وفي رؤیتھ الباطنیة لمثل ھذه األعمال، ال یبدو الشارع وال الدولة جاھزی�ن الح�ت�رام ال�ن�ص�ب 

 والفضائل. التذكاریة التي تراھا مشیدة على أساس من الشك عوضا عن عالم القیم 

ویتضم�ن ك�ل م�ا  فالبطل الضعیف كان ضحیة لألنظمة الشمولیة الصاعدة في ألمانیا وروسیا، وھو مھزوم 

 ولیس تذكره.  -یجب نسیانھ  وتحاشیھ في الحرب

الفن ال�م�ن�ح�ط، وت�ب�ن�ي  entartete Kunstوفوق ذلك، إن استیعاب النازیة للفن التجریدي، أو ما تسمیھ 

 اإلشتراكیة الواقعیة في االتحاد السوفیاتي، أدى لوالدة التماثیل التشكیلیة التقلیدیة في المجتمعات الشمولیة 

 

 مرة ثانیة. 

وفعال فقط في التماثیل التشكیلیة التي جھزھا فنانون تقاطعھم الدولة رسمیا، مثل أرنو بریكیر ف�ي أل�م�ان�ی�ا، 

أو في أسالیب الواقعیة االشتراكیة التي تبناھا االتحاد السوفیاتي، یمكن أن تثق أنھا تتضمن ال�ق�ی�م وال�م�ث�ل 

النازیة عن "العرق اآلري" أو رؤیة الحزب الشیوعي عن بطولة ال�ب�رول�ی�ت�اری�ا. وب�انس�ج�ام�ھ�ا م�ع أك�ب�ر 

شمولیتین عرفھما القرن كانت مصداقیة ھذه التنصیبات غیر مقبولة ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ف�ن ال�ع�ام الش�ع�ب�ي 

 واالنكشاف. وبالعكس تعرضت للحت أو التراجع 

وبعد نصف قرن من خسارة الرایخ الثالث، ال یزال الفنانون األلمان المعاصرون، یعانون من مص�اع�ب ف�ي 

فصل التماثیل ھناك عن ماضیھا الفاشي. وذاكرة الفنان األلماني ھي وریث لت�ق�ال�ی�د ف�ت�رة م�ا ب�ع�د ال�ح�رب 

بحدھا المزدوج: شعور عمیق بعدم الثقة باألشكال العمالقة وھذا یأتي بضوء ھیمنة النظام النازي ع�ل�ی�ھ�ا، 

). وفي عیونھم، المنط�ق 12مع رغبة عمیقة لتمییز جیلھم عن جیل المجرمین، من خالل سیرورة الذاكرة (

وثبوتیة سكون التاریخ، ھو استمراریة للتذكیر المباشر ب�ال�خ�ص�ال  تصلبھا الدیماغوجي  -القسري للتماثیل

المرتبطة بالفاشیة ذاتھا. كیف یمكن لألنظمة الشمولیة أن تحیي نفسھا إن لم یك�ن ب�ال�ف�ن الش�م�ول�ي ال�ذي 

 تراه في ھذه النصب التذكاریة؟.

وت�م�اث�ی�ل�ھ�ا؟.  وبالمقابل، كیف یمكن أن تحتفل بسقوط األنظمة الشمولیة بغیر االحتفال بس�ق�وط أص�ن�ام�ھ�ا 

فتمثال ضد الفاشیة، علیھ أن یكون تمثاال ضد نفسھ: ضد الوظیفة التمثیلیة التقلیدیة للتم�ث�ال، ض�د م�ی�ول�ھ 

إلزاحة الماضي الذي یجب علینا احترامھ، ضد الرفاھیة السلطویة في المساحات الرس�م�ی�ة ال�ت�ي ت�خ�ت�ص�ر 

 المشاھدین إلى متفرجین سلبیین.

وواحد من أھم النتائج المثیرة لتماثیل ألمانیا ھي في وصول م�ا أود أن أس�م�ی�ھ "ت�م�اث�ی�ل�ھ�ا ال�م�ض�ادة"، 

تعمد لتحدي األرض التي یقف علیھا التمثال. بالنسب�ة ل�ج�ی�ل ال�ف�ن�ان�ی�ن ال�ج�دی�د ف�ي  فالمساحات التذكاریة 

ألمانیا، إن إمكانیة أن تكون ذاكرة األحداث بطولیة یمكن اختصارھا في معارض ع�ام�ة ت�ع�رض ال�م�ھ�ن أو 

 وال االنسجام معھا. العاطفة الرخیصة التي ال یمكنك التفاھم 

ومبررات فن التماثیل الشعبیة، تلك المساحات الت�ي ت�خ�ف�ف م�ن ت�وت�ر  والرفض النھائي لألشكال التقلیدیة 

الذي یمكنھ أن یص�ح�ح    Wiedergutmachung المشاھدین أو تناور حول المآسي، تقلل من أثر الندم 

ذاكرة الشعب المضحى بھ.  وعوضا عن دمج الذاكرة بالضمیر الش�ع�ب�ي، إن ال�ت�م�اث�ی�ل ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة، ال�ت�ي 

ومثل ھذه التماثیل ال تلتحم بالذاكرة  وال تعمل على استیعابھا، ول�ك�ن  یرھبونھا، تغلق الذاكرة أمام الوعي؛ 

یمكنھا أن تزیح الذاكرة من مكانھا. ھؤالء الفنانون یخافون ف�ع�ال، إل�ى ح�د م�ا، أن ت�ح�ل ال�ت�م�اث�ی�ل م�ح�ل 

 وأن تقوم بعملھا بالنیابة عنا، إلى أن نسقط في حفرة النسیان.. ذاكرتنا 

وھم یعتقدون أن أول عمل للتذكیر باألحداث مثل الھولوكوست یمكنھ أن ینجم عن رغبة مضادة أو م�وازی�ة 

 لنسیانھا أیضا.

 

وأن أض�ی�ف ع�دة ت�ن�ص�ی�ب�ات  وفیما بعد، أود أن أذكر بإثنین من التماثیل المضادة التي أشرت لھا ساب�ق�ا، 

واألس�ال�ی�ب  جدیدة تفید في توضیح رأیي.  وبذلك آمل أن أنقح  وأختصر مفھوم التمثال المضاد في ألمانیا، 

التي بدأت بھا للتعبیر عن شيء قریب من "الشكل الوطني" الذي یضع نفسھ ضد المحاوالت الحدیثة لبن�اء 

تمثال وطني یذكرنا بـ "مذبحة الشعب الیھودي في أوروبا" في وسط العاصمة الموحدة ب�رل�ی�ن. وأرى أن 

والنصب التذكاریة في ھذه الفت�رة  المناقشة المستمرة،في ألمانیا، ھي توجیھیة ألنھا تحدد مستقبل التماثیل 

 المعاكسة للنسیان.
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(االی��م��ان ب��ح��دوث االع��اج��ی��ب ھ��و احس��اس م��الزم 
ل��ھ��ؤالء ال��ذی��ن ی��ع��ی��ش��ون ح��ال��ة ال��ف��رار وال��ی��أس 
والخوف، ولوال ھذا االی�م�ان ل�ف�ق�د االنس�ان ق�درت�ھ 

 .ریمارك) -على االستمرار
 

غالباً ما كنت أجدهُ في حدیقة الك�ت�ب، م�ت�ف�رس�اً ف�ي 
مساحة ھوائھا النظیف.. اراقبھ دائماً ب�وج�ل، وح�ّب 
كبیر. اجیُد التمعن في احوالھ التي لم ت�ع�د ب�ال�ن�س�ب�ة 
لي غریبة. خصوصاً بعد ان اص�ب�ح�ت ك�ات�ب�اً م�ث�ل�ھ، 
وارغب في كل مرة ان اسالھ، احدثھ عن م�غ�ام�رات 

  .احالمي، وتجاربي الكتابیة
لكنھ دائماً یمضي دون�ي ع�م�ی�ق�اً ف�ي ش�ذى ال�ورد، 
ویغوص بعیداً في جمھرة تلك االلوان التي ت�ت�ن�اف�س 
علیھا العصافیر، ال�ب�الب�ل، ال�ح�س�اس�ی�ن، ال�ق�ب�رات، 
وبقی�ة ان�واع ال�ط�ی�ور ال�ت�ي ت�ع�رف ال�زق�زق�ة ك�م�ا 
االغنیات. اسأل نفسي احیاناً ھل ھو برجل م�ن ل�ح�م 
ودم، ام انھ مالك حارس ل�ھ�ذه ال�ح�دی�ق�ة ال�زاھ�ی�ة. 
من�ك�ب ع�ل�ى ال�دوام ف�ي اس�ط�ر ت�الم�ع م�ن ذاك�رة 
كاتبیھا، ھو یفھم ل�غ�ت�ھ�م، ھ�و ی�ع�رف م�ع�ان�ي ھ�ذا 

  .الكورال الرخیم، انھ یسمع سمفونیة الحدیقة
اكاد اراه بین كل ذلك ال�خ�ض�م، وب�ودي ان اس�أل�ھ، 
متى تنتبھ لي یا عم "انور"، متى س�ت�ع�رف ك�م ان�ا 
قریب منك، وانا اوّد منك ان تعلمن�ي درس ال�ق�راءة 
في تلك المتون، االھ�م م�ن درس ال�ك�ت�اب�ة، اذ ھ�ي 
ان��ع��ك��اس ل��م��ا ن��ق��راه، ھ��ل ت��ع��رف ب��ان ج��دن��ا 
"دستویفسكي" قد وقف امام ف�رق�ة االع�دام، وك�ان 
تاركاً في زنزانتھ مجموعة من الكتب التي لم یقرأھا 
وكانت احدى امانیھ ان یمنح فرصة لقراءت�ھ�ا، وق�د 
تحققت امنیتھ بعد ان شملھ ال�ع�ف�و االم�ی�ري، وع�اد 

 ..الى ثكنتھ لیقرأ بضراوة اكبر؟
كأني اسرق�ھُ م�ن م�ك�ان�ھ، ع�ال�م�ھ، ت�اری�خ�ھ، وم�ن 
حدیقتھ البھیج�ة.. ب�ھ�ذا ال�ع�ال�م االف�ت�راض�ي، اع�ی�د 
تشكیلھ واجعلھ قریب�ا م�ن�ي. ان�ا اح�ب�ھ ج�داً، ك�أن�م�ا 
استحضره القتطع معھ وق�ت�اً م�ن ع�م�رن�ا ال�م�ھ�دور 

  .ونقرأ ما فاتنا
ص��دق��ن��ي ی��ا ع��م "ان��ور" أع��م��ارن��ا ھ��درت��ھ��ا  "-

الصراعات اإلقلیمیة البغیضة، یوم ج�ع�ل�وا انس�ان�ھ�ا 
 ."اداة حرب باإلنابة

أعوُد الى حدیقة الكتب، اشمُّ شذاھا، ی�ج�ع�ل�ن�ي ذل�ك  
الحلم ان اعیش حیاتي الحرة التي استطیع بعدھا ان 
اكتب على الحاسب عند عودة ت�ی�ار ال�ك�ھ�رب�اء، وال 
افترض ان كانت تغادرني الصورة ابداً، فان�ا ارك�ض 
خلفھا في حقول مكتبتي المزھرة، تلك التي ل�م ت�ح�ِو 

 ..برغم مساحتھا الشاسعة مثل حدیقتك الزاھیة
امع�ن ال�ن�ظ�ر ف�ي ص�ورت�ھ ال�ج�م�ی�ل�ة، وج�ھ ط�ی�ب 
المالمح، دقیق االساریر، صاحب نظرة ث�اق�ب�ة. اراه 
یتلفت في حدیقتھ، كانھ اح�س ب�ان�ي ب�ال�ق�رب م�ن�ھ، 

  ..كنت قد عرفت بانھ یستعد مثل كل مرة للقراءة
 ...كأني كنت اصاحبھ في كل ما یقرأ

روایة "الشیاطین"؛ یا "عم" اتعلم اني قد عثرت  -
قبل ایام مصادفة على نسخة من�ھ�ا ج�ع�ل�ت�ن�ي ن�ادم�اً 
على عدم قراءتي لھا ایام كنت صغیراً. لعل�ھ�ا ك�ان�ت 
قد غیرت مسارات، واحدثت ان�ع�ط�اف�ات م�ھ�م�ة ف�ي 

  ..حیاتي
كأنما مؤلفھا یكشف لي الیوم ع�ن خ�ری�ط�ة االف�ك�ار 
الشیطانیة البشریة، المتداخلة، والمتواری�ة، وك�ی�ف 

 -یتلبس السیاسي مشروعھ الثقافي بحجة انھ ی�داف�ع
ف�ي م�وق�ف ال�م�ح�ارب، ی�ك�ذب ك�ان�ھ  -في حین ان�ھ

الصادق من اجل الحقیقة، یندس من اجل ان ی�دّس، 
ویسمم االفكار، ویعیث باألنظمة االجتماعیة فس�اداً، 
فیقول "نعم" مجبراً، ویسّوفھا حت�ى تص�ب�ح "ال". 
عظمة ھذه الروایة الخالدة ان یقرأھا بجدیة م�ث�ق�ف 
الیوم حتى یتخلص م�ن ان�ت�ھ�ازی�ة الس�ی�اس�ي ال�ذي 

 ."فضحتھ عبقریة "دستویفسكي
كنت احسني قریباً منھ ال شعر بحنّو االب�وة، ول�ی�س 
معزوال عني، فلم یكن ذلك العزل باختیار كّل من�ا، اذ 
تفصلنا ع�ن ب�ع�ض مس�اف�ة ھ�ائ�ل�ة ق�د ت�زی�د ع�ل�ى 
االربعمئة فرسخ، بالرغم من ذلك اكاد اراه بص�ورة 

  .جلیة، واتابعھ عن كثب وبدقة متناھیة
ذلك االبتعاد عنھ وفرة عزلة قص�ی�ة، ص�ارت ب�ی�ن�ن�ا 
فاصالً آنیاً، وصرت برغم ال�ب�ع�د؛ اراه اآلن یس�ت�ع�د 
لطقس القراءة المقدس.. لھ جملة من االستع�دادات، 
فھو یلّم نفسھ، وینزوي مثل كل مرة م�ع ك�ت�اب ف�ي 
نھار مفعم بالسحر، والحیویة. كما اتابعھ ك�ی�ف ی�ع�د 
ال��ع��ّدة ل��درس ال��ك��ت��اب��ة، أیض��اً، ك��ان��ھ یص��غ��ي ال��ى 
موسیقى غ�ری�ب�ة ت�ج�ول ف�ي ذھ�ن�ھ، ی�خ�رج ق�ل�م�ھ 
الرصاص، ویبدأ ب�خ�ط�وط ط�وی�ل�ة ع�ریض�ة ك�أن�م�ا 
یرسم، فاسمع حفیف القلم على الورق، وانا اتش�وق 
الى ما دونھ بكل تلك السرعة. یجعلني اسال ن�ف�س�ي 
ھل كتبھا ام باألصل كان یحفظھا، وملي على ن�ف�س�ھ 
من الذاكرة. اجده الیوم ق�د ت�رك ع�ادت�ھ ب�االح�ت�ف�اظ 
بعلبة ملیئة بطوابع البرید، فھو لم یشتر ح�ت�ى ورق 
رسائل انیقة، كما كان في السابق. زم�ٌن ق�د ت�غ�ی�ر، 
حضره االنترنیت، صار ف�ی�ھ ال�ع�م "أن�ور" ی�رس�ل 
رسائلھ عبر البرید االلكتروني، كمن یط�ل�ق ح�م�ام�ھ 
لتعود لھ باألخبار السعیدة. یرسل م�ا ك�ت�ب�ھ ب�ع�د ان 
یطلب من احد ابنائھ یساعده في كیفیة تح�م�ی�ل ھ�ذه 

االوراق التي دونھا الى الحاسب، لیتسن�ى ارس�ال�ھ�ا 
عبر االنترنیت بعد ذلك. ویبق�ى ح�ریص�ا ع�ل�ى ل�م�ة 
الورق التي تبقى بین یدیھ، ثم یعاود لیص�ح�ح ب�دق�ة 

 ..ما فات من انامل االبن
ایاك ان تغفل لي حرفاً فیتغیر المعنى، ربما ال�خ�ط�أ "

مني یظنون بھ صحیحاً كوني الدارس ال�م�ت�خ�ص�ص 
في المعھد العالي ألعداد المعلمین".. یتاب�ع ب�ن�ف�س�ھ 
المكتوب بواسطة الحاسب.. "حرفاً حرف"، ویت�أك�د 

  ..للمرة المتكررة، حتى یرسلھ، الى النشر
ب��ع��د ح��ی��ن اراه ف��ي دق��ة ب��ال��غ��ة یس��ت��خ��رج رزم��ة 
الصحف، ویفترشھا بعد ان ی�ق�را ك�ل م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن 
موضوعات، ثم یعزل ما یراه منھا مناسبا، وب�ع�دھ�ا 
ال یتركھا؛ اال وذھب ب�ھ�ا ال�ى م�ك�ت�ب االس�ت�ن�س�اخ، 
لینسخ منھا عدة نسخ، ویغلفھ�ا، ث�م ی�ح�م�ل�ھ�ا م�رة 
اخرى عبر البرید العادي ال�ى اص�دق�ائ�ھ ف�ي ش�ت�ات 

 .الغربة، وتعود علیھ حمامات الرسائل بأجمل سالم
كالعادة یتكور على االریكة في وضع ث�اب�ت، ج�اع�ال 
الضوء یتسرب من النافذة ال�ت�ي خ�ل�ف�ھ ع�ل�ى وج�ھ 
الورق، واالجمل باني اراه منب�س�ط االس�اری�ر ك�ل�م�ا 
یبتدئ القراءة، انفاسھ تھدر باتزان، واصابعھ ایض�اً 
ھي االخرى تلتم على اطراف الكتاب، فأقول لنف�س�ي 
انھ بدأ یحلم. یتوحد مع كلمات كتاب ال یفارق ی�دی�ھ، 
اراه ممسكاً طیات الكتاب وحاشراً اصب�ع�ھ، وی�ذھ�ب 
عمیقاً في تواص�ل ال�ك�ل�م�ات. ب�ال�ك�اد ی�ت�ح�رك ف�وق 
االریكة المریحة، اال من اجل ان ی�ت�ح�ول ال�ى ب�الط 
االرض بحثا عن برودة نشیّة في ص�ی�ف یش�ح ف�ی�ھ 
الھواء البارد، باحثاً عن نسمة ب�اردة م�ن م�المس�ة 

 .االرض تقلل من مناخنا المحتدم
 

كونھ أنموذج كبیر، افتقده منذ ك�ن�ت ول�داً ص�غ�ی�راً. 
انموذج كنت اتمناه ان یكون قریباً مني،  وجوده في 
مرمى بصري یعلمني الكثیر. كن�ت اح�ت�ف�ي ب�ال�رج�ل 
الكاتب العمالق، وھو ینشر في اھ�م الص�ح�ف ال�ت�ي 

 .تصل الي واستمتع بقراءة صفحاتھا االدبیة
فكان افتقادي الیھ، معوضاً باالفت�راض. ان�ھ اف�ت�ق�اد 
كبیر خلفھُ محیطي الذي خلّي من رجل مثلھ، حی�ات�ي 
كانت خالیة من معلم یرشدني الى كیفیة امثل الس�ب�ل 
الى القراءة. كم كنت وحی�داً وان�ا ات�ع�ث�ر ف�ي ق�راءة 
العشرات من الكتب التي كانت فارغة مما ارید. كنت 
اعرف بان الرجل الكاتب خبیراً ب�م�ث�ل ت�ل�ك ال�ك�ت�ب، 
ولعلھ یوماً سوف یختصر لي الم�س�اف�ة ال�ى ال�ك�ت�ب 

 .الجیدة
لم یكن یفكر في كیفیة جلوسھ، یك�اد ی�ن�س�ى ك�ل م�ا 
حولھ، ویذھب حیث سطور الكتاب اراه ی�دخ�ل ب�ی�ن 
طیات الكتاب، كمن یدخل الى غ�رف�ة وی�غ�ل�ق ب�اب�ھ�ا 
علیھ. تارة اسمعھ في ال�داخ�ل یض�ح�ك ع�م�ی�ق�اً م�ع 
كائنات ال اعرفھا، اظنھا جنیات شفیفة ت�خ�رج ال�ی�ھ 

 .من طیات الكتاب
كنت اراه، واتابع حركاتھ اثناء القراءة، یص�ب�ح ف�ي 
بعد اخر عني كلما استغ�رق ف�ي ق�راءت�ھ. ات�ح�س�س 
انتظام أنفاس�ھ، وك�ان�ھ ی�ت�ح�ول ال�ى ك�ائ�ن اث�ی�ري، 
ویطیر وراء الكلم�ات. ان�ھ ال�رج�ل ال�ح�ق ال�ذي ل�ن 
تغمض لھ عین. یحلق وراء كل�م�ات�ھ، وراء الص�ور 
التي في داخل الكلمات، وكان دائماً في درس�ھ ال�ذي 
یعطیھ لي بانھ، یرى الكلمة المشحون�ة م�ع�ن�ى، ان�ھ 
الذي یفصل بین كلمات العاشق الذي یك�ت�ب عش�ق�ھ. 
اذ یجترح البلبل الحبیس ح�ل�م�اً ف�ي ی�ق�ظ�ت�ھ، رب�م�ا 
یكون ذلك بكیفیة حریتھ خارج قفص االنسان، وذلك 
ال یزید عن التجوال بین ای�ك االغص�ان، او ح�ی�اك�ة 
عش ھانئ، تضع لھ انثاه بض�ع ب�ی�ض�ات ی�دف�ئ�ھ�م�ا 
حتى موسم التفقیس الجمیل، ویحاكیھ انغاماً ش�ج�ی�ة 

  ..لمن حولھ بأجمل الوقفات. فیلتقطھا
كنت شدید المالحظ�ة، م�ع�ھ، وك�ن�ت ارق�ب ال�دف�ات�ر 
الكثیرة المصفوفة ق�رب راس�ھ، وات�رق�ب ال�ف�رص�ة 
المناسبة النقض علیھا ف�أق�را م�ا اس�ت�ط�ی�ع م�ن�ھ�ا.. 
اكتشفت بان اوصاف الرجال الذین یكتب عنھم غالباً 
ما یصفھم بسرد، وكانھ یعطي صورة واضحة ح�ت�ى 
یعلقوا في الذاكرة، اوصافھ لھم ال یجعلھم اش�خ�اص�اً 
عابرین. یسرد بذائقة عجیبة، یسرد وكانھ ی�ن�ح�ت�ھ�م 
من الصخر كما یفعل "مایكل ان�ج�ل�و"، وی�ق�ول ھ�م 

 ..""باألصل موجودین وانا ازیح الغبار عنھم
ال اعرف من این یأت�ي ب�ت�ل�ك ال�ك�ل�م�ات، ك�ن�ت اراه 
یغترف من تلك المخیلة العمیقة كبئر، فقد قرأ كثیراً، 
ومرن سردیتھُ على الوصف، لقد حول قلمھ الى ال�ة 
تصویر دقیقة. اراه ینھمك في البحث ع�ن ت�ف�اص�ی�ل 

  .تعلق في الذاكرة، وال تغادرھا
كنت ارى لھ طبائع لم یلحظھا احد غیري. اح�ی�ان�ا ال 
ینام، یكتب في اللیل دون ضوء، لقد عود یدیھ ع�ل�ى 
ذلك. نور العقل یرسل الى اصابعھ واص�ب�ع�ھ ت�رس�م. 
كثی�راً م�ا وص�ف ام�رأة، ب�ع�دة ص�ف�ات، وال�ب�س�ھ�ا 
عشرات االثواب، وراح یرسمھا ب�ع�ش�رات االل�وان، 
ونسي بانھ یكشف عن ام�رأة واح�دة، ق�د م�الت ل�ھ 
لبّھ. یراھا، ویطارد شبیھاتھا في الك�ت�ب ال�ت�ي ی�ق�را 
فیھا. المرأة راحت تن�ھ�ض م�ن س�ط�وره، ج�م�ی�ل�ة، 

 ..مثقفة، تناقشھ فیما یحلم، وما یخطط لكتابتھ
یحب كثیراً الحدیث عن الكتاب ال�ذی�ن ت�ع�ل�م م�ن�ھ�م، 
وغالباً ما یفیض بإسھاٍب ع�ن�ھ�م.. ی�ت�اب�ع س�ی�رھ�م، 
ویقرأھا، وغالباً ما ی�ؤك�د ب�ان ك�ت�ب الس�ی�رة ت�ع�ل�م 
الكثیر، مثلما كتبھم، فالرجل اي رجل مليء ب�ف�ی�ض 

 ..عقلي فانھ دون ما شك یعطي مما یفیض
مرة قلت لھ باني أحب كل ما كتبھ العظی�م "ف�ی�ودور 

)، 1881  -  1821میخائیلوفیتش دوستویفس�ك�ي" (
وسال�ت�ھ ھ�ل ق�رات�ھ ب�ط�ری�ق�ة اخ�رى غ�ی�ر ط�رق�ن�ا 
التقلیدیة. نحن لم ن�ج�رب ط�رق�اً مض�م�رة، ت�ج�ع�ل�ن�ا 
نكتشف االنسان الذي امامنا باإلنسان المخبوء تحت 
جلدنا، ولم نستخرج تلك ال�ج�واھ�ر م�ن ذل�ك ال�ب�ئ�ر 
العمیق الذي اسمھ عقلن�ا ال�ب�اط�ن، ك�ان ع�ل�ی�ن�ا ان 
ندقق جیداً ف�ي ذل�ك ال�ع�م�ق الس�ح�ی�ق م�ن ال�ع�م�ق 
البشري.. كما كان یفعل "ج�دن�ا" وی�ل�ب�س�ھ اس�م�اء 
ابطالھ، فكان متصالحاً الى درجة كب�ی�رة م�ع ن�ف�س�ھ 
بحیث یرى كل ھذا العمق البشري مك�ش�وف�اً ام�ام�ھ. 
كل أولئك االبطال الذی�ن ب�ات�وا رم�وزاً، ل�ھ�م ص�وراً 
معكوسة ف�ي ذل�ك ال�ع�م�ق الس�ح�ی�ق. ی�ع�رف ك�ی�ف 
یستخرج كل تلك االشیاء، یعرف مقارن�ت�ھ�ا، ی�ع�رف 

  .كیفیة تدوینھا
حاولت ان أستفز فیھ القارئ الماھر المخ�ب�وء ف�ی�ھ، 
فعرفت عمق حبھ للمؤلف ال�ع�ظ�ی�م. وج�دت�ھ ی�ج�ی�ب 
على الفور "كیف ال اعرفھ، وقد اطلعت على الكث�ی�ر 
من اعمالھ وأصبحت افكارھا وشخصیاتھا جزءا من 
تراث البشریة الروحي. تعد روایاتھ ھ�ي االث�م�ن م�ا 

  ."في تراث الروایة العالمیة
كم كنُت اتمنى ان ینسى ذلك السؤال الذي ح�ف�ر ف�ی�ھ 
عمیقاً، وق�د مض�ي ال�ى ق�ل�م�ھ ی�ك�ت�ب ع�ن روای�ت�ا 
"ال��ج��ری��م��ة وال��ع��ق��اب"، و"االخ��وة ك��ارام��ازوف" 
اللتان عبرتا بأكمل نضٍج عن فلسفة الكاتب الح�ق". 
اضافة الى "روایاتھ األخرى "م�ذل�ون وم�ھ�ان�ون" 

  .و"االبلھ"، و"المراھق" فھي كتب عظیمة" ایضاً 
كانھ بقي ی�ق�ول: "ل�ق�د ك�ان ال�م�ؤل�ف إنس�ان�ا اب�یّ�ا 
وعنیداً في الدفاع عن معتقداتھ، وق�د ت�رك ذل�ك ك�ل 

  .."بصماتھ بنتاجھ العظیم
 !!"لیتني اشترك معھ في صفات كثیرة" -

 1821نوفمبر/ تش�ری�ن ال�ث�ان�ي ع�ام  11ولد في "
بموسكو في اسرة طبیب عسكري ی�ن�ح�در م�ن ف�ئ�ة 
رجال الدین منح لقاء استق�ام�ت�ھ ف�ي ال�خ�دم�ة ل�ق�ب 
نبیل. كانت امھ تنتمي إلى فئة التجار. لم تت�آل�ف م�ع 
زوجھا، اذ كان رجال صعب الط�ب�اع، وع�الوة ع�ل�ى 
ذلك كان مریضاً بالصرع الذي انتق�ل ب�ال�وراث�ة إل�ى 
ابنھ. اما امھ فزرعت فیھ المشاعر الدینیة العم�ی�ق�ة. 
م��ن��ذ ص��ب��اه ول��ع ال��رج��ل ب��م��ی��ول ال��ت��م��رد وان��ب��ھ��ر 
بالطموحات المثالی�ة ل�ل�ك�ات�ب األل�م�ان�ي "ش�ی�ل�ر"، 
واغرم بروایات " تشارلز دیكنز" الذي ك�ان ی�ج�ی�د 
اثارة العطف على الناس المھانین. وكانت قریبة إلى 
نفسھ تكشف ال�ت�ن�اقض�ات االج�ت�م�اع�ی�ة ف�ي أع�م�ال 
"بلزاك" الذي ت�رج�م ب�ن�ف�س�ھ م�ن ال�ف�رنس�ی�ة ال�ى 
الروسیة روایة "أوجیني غراندي" قبل عامین م�ن 
اصداره ألول عمل ادبي ھو روایة "ال�ف�ق�راء" ع�ام 

التي نشرت في م�ج�ل�ة (ال�م�ع�اص�ر)، واق�ب�ل  1846
 ."علیھا القراء

 
بقّي ال�ع�م "ان�ور" ی�ن�ھ�م�ر ف�ي ك�ل�م�ات م�وص�ول�ة 
بمخارج كلمات واثقة، وكأنھ وجد ما ی�ری�د اق�ن�اع�ي 

 ...بھ
تخرج من كلیة الھندسة، ج�ام�ع�ة "ط�رس�ب�ور" " -

لكنھ لم یلتحق بالوظیفة، إذ لمس في نفسھ انھ ادیب 
ب��ال��ف��ط��رة، وت��ع��رف ب��ال��ن��اق��د ال��روس��ي ال��ب��ارز 
"بیلینسكي" الذي كان یت�زع�م ك�وك�ب�ة م�ن االدب�اء 
الش��ب��ان م��ن انص��ار م��ا یس��م��ى بـ�� "ال��م��درس��ة 

    ."الطبیعیة
ذكر في روایة "الفقراء قصة حبھ االول، اذ كان " -

 ..."یرید كتابة وجھ حبیبتھ لیمكن القراء من فھمھا

انضم إلى حلقة "زمالء بیتراشیف�س�ك�ي" ال�ذی�ن " -
اسسوا جماعة شبھ سریة. وت�م�ك�ن�ت الش�رط�ة م�ن 
تتبع الجماعة حتى القت القبض علیھم في ربیع عام 

م، وحكم علیھ باإلع�دام، وخ�ف�ف ال�ح�ك�م ف�ي 1849
اللحظات االخیرة نفّي الى "سیبیریا" ثم وصف ھ�ذا 
المشھد المؤثر في روایتھ "االبلھ". كذلك دقت�ھ ف�ي 
وصف حكم االشغال الشاقة في كتابھ "ذك�ری�ات م�ن 

  ."منزل االموات
ارتفع ص�وت�ھ وراح ال�ى رزم�ة اوراق ك�ان�ت ب�ی�ن 

 ..یدیھ، وكانھ لوح بھا مدافعا عن تلك المرأة
اردت القول ب�ان ك�ل نس�اء ال�ك�ات�ب ھ�ّن ام�رأة " -

واحدة غالبا تتغی�ر ص�ورھ�ن ول�ك�ن�ھ�ن ف�ي االخ�ی�ر 
صورة واحدة ق�د خ�رج�ت م�ن ذھ�ن ال�ك�ات�ب.. ھ�ي 

 .."صورة امرأة مازال یحبھا
 :ثم واصل القول

ولعھ بلعب القمار جعلھ یواجھ دوماً حاجة ماس�ة " -
إلى االموال، واضطره إلى عقد صفقات غی�ر ع�ادل�ة 
مع اصحاب النشر إلصدار روایاتھ ب�أث�م�ان ب�خ�س�ة. 
وربما كان معرضاً دائ�م�اً ل�خ�س�ارة ط�ب�اع�ة ح�ق�وق 
مؤلفاتھ. خصوصاً مع روایتھ الشھ�ی�رة "ال�ج�ری�م�ة 
والعقاب"، ولكن كات�ب�ة "اخ�ت�زال" ش�اب�ة ج�م�ی�ل�ة 
اسمھا "آنا سنیتكینا" التي تزوجھا فیما بعد. انقذتھ 
م���ن اس���ت���غ���الل ال���ن���اش���ری���ن. واع���ادت اص���دار 

ف�ي ط�ب�ع�ة  1872"الشیاطین" ال�ت�ي ك�ت�ب�ھ�ا ع�ام 
جدیدة، ثم نشرت لھ روایة "المراھق" التي ك�ت�ب�ھ�ا 

، ولم یغبن حقھ ف�ي اع�ظ�م روای�ة ع�ل�ى 1875عام 
. ل�ق�د 1880االطالق "االخ�وة ك�ارام�ازوف" ع�ام 

قضي اغلب سني نتاجھ الع�ظ�ی�م ت�ح�ت وط�أة جش�ع 
الناشرین، وابتالعھم كاف�ة ح�ق�وق�ھ. اذ ق�ام�ت ب�ع�د 
زواجھ منھا بتسیی�ر االم�ور ال�م�ال�ی�ة ل�ھ، وداف�ع�ت 
بشراسة عن حقوقھ لدى نشر روایتھ ال�ج�دی�دة م�م�ا 
ساعده في الحصول على مب�ل�غ ال ب�أس ب�ھ م�ق�اب�ل 
عملھ االدبي. وتعھد لھا مقابل ذلك ان ی�ت�خ�ل�ى ع�ن 
القمار نھائیا، ودون ان یستطع أن یفي بعھده، وك�م 
كان وصفھ دقیقاً لذلك المرض في روایة "المقامر" 

  ."م1866التي صدرت عام 
 

واصل العم "انور" قائالً: "الكاتب عندنا ھ�و ال�ذي 
 ..!!"یختزل كتابتھ بنفسھ

كأنما سألتھ كیف یكتب الكاتب، ثم ی�خ�ت�زل ل�ھ اح�د  
" نعم.. ھناك الكثی�ر م�م�ا ت�ف�ی�ض ب�ھ  -غیر. فقال: 

المخیلة لتصبح عبئاً ث�ق�ی�ال ع�ل�ى ال�م�ؤل�ف ن�ف�س�ھ، 
فالكاتب الحق یرید ان یصل بالقارئ ال�ى م�ا ی�ری�ده 

 .."عبر خط مستقیم
لقد اعطى "تشی�خ�وف" ص�الح�ی�ات ال�ى ام�رأة " -

عیَّنَھا مختزلة لكتاباتھ حتى تأخذ منھ كل ما ی�ك�ت�ب�ھ، 
وتساعده في انقاذ مسودات�ھ م�ن االخ�ت�زال الش�دی�د 
الذي غالبا ما كان یقوم بھ بنفسھ، قبل ان تؤول ال�ى 

 .."العدم اذ وجد نفسھ یُدمر اغلب ما یكتبھ
یقع حیف كبیر على كل كتاب منا عندما ننجز كتاباً "

بعد سھر اللیالي، وتعب متواصل، واعیاء وارھ�اق، 
ومن ثم نذھب بھا الى دار النشر العربیة وندفع م�اال 

 ..ألجل ان ینشر"؟
الناشرون على الدوام ال یعرفون اال ل�غ�ة ال�م�ال، " -

وھم في اغلب االحیان ال یدقق�ون ف�ی�م�ا ی�ن�ش�رون�ھ، 
 "ھمھم المال وال غیر

بقی�ت ات�اب�ع�ھ اث�ن�اء ل�ی�ل ط�وی�ل، ت�ت�ن�ق�ل اص�اب�ع�ھ 
متحسسة حواف الكتب المتراصة في مكتبت�ھ، ك�ن�ت 
اراھا وكأنھا ل�ی�س�ت غ�ری�ب�ة ع�ل�ي، ك�أن�ھ�ا ك�ت�ب�ي، 
المرصوفة كما رصفتھا، وھو امامي ی�ق�ودن�ي ك�ان�ھ 
یعلمني ماذا ینبغي علي اع�ادة ق�راءت�ھ، ب�ق�ي ال�ع�م 
"انور" یدلني، وكنت احاول ان اسب�ق�ھ ف�امس�ح ل�ھ 

 ..الكتب التي تمر علیھا اناملھ الطیبة
اتعامل مع الكتب كأنما اتعام�ل م�ع ك�ائ�ن�ات ح�ی�ة، "

فمن حقھا علینا ان نزیح عنھا الغبار لتتنفس، ان�ھ�ا 
تستحق منا العنایة وان ال نھملھا كثیرا ترزح ت�ح�ت 
موجات الغبار، ومن الغریب باني ات�ي ع�ل�ى ب�ع�ض 
الكتب ألمسحھا فأجدنني اعید القراءة بھا، ثمة كتب 
تجذبني ألرفع عنھا غبارھا، اجدني معتنیاً بھا اك�ث�ر 
من غیرھا، ككائنات ودی�ع�ة، وال�ی�ف�ة. ت�ل�ك ال�ك�ت�ب 
اعھدھا تتطابق م�ع ذل�ك ال�ك�ائ�ن ال�ذي ف�ي داخ�ل�ي 
مطالباً باالرتواء، یرید القراءة المتجددة، انھ یع�رف 

 "باني اوّد ان اقرا كل یوم بطریقة متجددة
 

لم اكن نائماً بل وجدتني اسمعھ كأنما یواصل ال�ق�ول 
لي، كان صوتھ صافیاً یصلني وانا مغم�ض ل�ع�ی�ن�ي، 

  :واتبصر قامتھ الفرعة بكل وضوح
كم انت مقصر معي عندما ال ترد ع�ل�ى رس�ائ�ل�ي " -

 .."فقررت ان احضر الیك في حلمك
 :واوصاني ان اكتب الیھ

ما ان تكتب على الظرف "انور ع�ب�د ال�ع�زی�ز " " -
 ."فان الرسالة تصل بریدیا حتى باب بیتي

وج�دت�ھ ی�ؤك�د ق�ب�ل ان ی�غ�ادرن�ي، وان�ا ف�ي غ�م�رة 
 :نعاسي

الموصل م�دی�ن�ة م�ت�ح�ض�رة، ق�دی�م�ة، وراس�خ�ة " -
بتحضرھا، وان اغلب سكانھا م�ع�ن�ی�ون ب�ال�م�دن�یّ�ة.. 

  ."متواصلون وسباقون علیھا

ا  رأم " ا اا  و" 

 ا  
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كان طموحي ان ادخل معھد الفنون الجمیلة قسم المس�رح لش�غ�ف�ي 

المبكر للمسرح والتمثیل والدخول الى ھذا العالم المغري والج�م�ی�ل 

بالنسبة لي كان فعال حلما جمیال, وبسبب ع�دم ان�ت�م�ائ�ي لص�ف�وف 

حزب البعث العربي االشتراكي وألعدام ابن خالي (ج�واد) ال�ط�ال�ب 

الجامعي لنفس السبب وان�ت�م�ائ�ي الح�د االح�زاب ال�م�ح�ظ�ورة ف�ي 

الزمن الماضي ورفضي لما كان یحدث في العراق من دم�ار وق�ت�ل 

وتشویھ حتى الھویة الوطنیة للمواط�ن ال�ع�راق�ي ت�ّم رف�ض ط�ل�ب 

القبول وانتھى حلم جمیل كان یراودني كثیرا فات�ج�ھ�ت ال�ى م�ج�ال 

كانت معاناة الحرب العراقیة االی�ران�ی�ة ت�ط�اردن�ي   الطب والصحة,

كوجھ حبیبتي التي فقدتھا في سنوات الحرب الخاسرة وقدمي التي 

) في شمال كردست�ان ال�ع�راق 1857تناھبتھا الشظایا فوق الراقم (

فعدت احمل ح�زن ی�زیّ�ن اح�الم�ي ال�م�س�ب�یّ�ة وال�م�ع�تّ�ق�ة ب�ال�وج�ع 

خاسرة جعلتني ابتع�د ع�ن   والخوف. كانت عودة من الحرب عودة

كل شيء في ھذا العالم فقط احالمي المؤجلة ك�ان�ت ت�راف�ق�ن�ي ال�ى 

المنفى الذي اخترتھ بمحض ارداتي وھ�و االع�ت�ك�اف ع�ن ال�ح�ی�اة 

والمجت�م�ع بس�ب�ب ال�وی�الت ال�ت�ي عش�ت�ھ�ا م�ن ف�ق�دان ال�ح�ب�ی�ب�ة 

 واالصدقاء والنفس ایضا. 

فأخترت العمل في مستشفى الرشاد للطب النفسي وكان في یوم م�ا 

عبارة عن منفى للھروب من واقع یضّج بالفجیعة والخراب واالل�م 

والوحشة والظلم, وھنا وجدت االبواب مفتحة امامي لعالم الج�ن�ون 

الرھیب والجمیل والممتع, عالم مغرّي بالكثیر بالنسبة لي ف�ك�ل م�ا 

كتبت في یوم ما قد ضاع والتھمتھ النیران بسب�ب ال�وض�ع االم�ن�ي 

الرھیب والرقابة على كل شيء مكتوب ومحاربة الكتاب وال�ث�ق�اف�ة 

التي تتعارض مع الس�ل�ط�ة ال�ح�اك�م�ة, ف�ف�ك�رت ان أم�ّرر اف�ك�اري 

وكتاباتي من خالل لغة الجنون والمرض النفسي والعقلي لل�ھ�روب 

 من المحاسبة والمطاردة كون الحدیث لمجنون لیس إال. 

فكت�ب�ت م�ج�م�وع�ة نص�وص ت�ح�م�ل ع�ن�وان (ھ�ذاءات م�ن داخ�ل 

مستشفى المجانین) وھي صرخة قویة بوجھ الس�ل�ط�ة وال�ط�غ�ی�ان 

واالستبداد ولكن بلغة الجنون فكانت على مستوى المستشفى ف�ق�ط 

وھذا لم یحقق لي ما اری�د ف�ف�ك�رت بش�يء اخ�ر واوس�ع اال وھ�و 

المسرح, لكن كیف یكون ذل�ك وان�ا اع�م�ل م�ع م�رض�ى ع�ق�ل�ی�ی�ن 

 یعانون الكثیر من اعراض المرض السالبة..!.

 

كان عملي بتماس مب�اش�ر م�ع ھ�ؤالء ال�م�رض�ى ول�ف�ت�رة ط�وی�ل�ة 

وحدیثي معھم فتح لي آفاق جدیدة عن ھذا العالم الغریب والمغ�ل�ق, 

ظلت تراودني فكرة المس�رح�ی�ة وع�رض�ھ�ا ودع�وة االخ�ری�ن م�ن 

خ�ارج اس��وار ال��م��س��ت��ش��ف��ى ل��م��ش��اھ��دت��ھ��ا وت��م��ری��ر اف��ك��اري م��ن 

قصص وحكایات المرضى الممثلین فیھا, ل�ك�ن ك�ی�ف اك�ت�ب   خالل

النّص وكیف اقوم ب�اخ�راج�ھ وك�ی�ف اس�ت�ط�ی�ع ت�روی�ض وت�دری�ب 

المرضى على مثل ھذا العمل الخطیر والمھم وال�ج�م�ی�ل ف�ي ن�ف�س 

 الوقت..؟.

كلما توغلت في ھذا العالم انفتحت امامي اب�واب�ا ك�ث�ی�رة ت�م�ن�ح�ن�ي 

المزید من االصرار والتحدي لكل شيء حتى الذات من اجل ت�ق�دی�م 

عمل متمیّز ومبھر وناجح. فاستمتع للكثیر من حك�ای�ات ال�م�رض�ى 

والمریضات ومعاناتھ�م م�ع ال�م�رض ال�ع�ق�ل�ي واالض�ط�ھ�اد ال�ذي 

یتعرضون الیھ دائما من المجتمع بص�ورة ع�ام�ة واالھ�ل بص�ورة 

خاصة وفقدانھم كل ش�يء ف�ي ھ�ذا ال�ع�ال�م ول�م ی�ب�ق ل�ھ�م س�وى 

المرض والمعانات وااللم, ل�ق�د ت�ق�م�ص�ت ش�خ�ص�ی�ات ك�ث�ی�رة م�ن 

شخصیات المرضى ودخلت الى عوالمھم الس�ریّ�ة وال�ج�م�ی�ل�ة م�ن 

خالل جلسات كثیرة ومطّولة معھم استكشف ما وارء الذات وعم�ق 

االلم والفراغات الموجودة في شخصیاتھم وافكارھم, كلما اقول ق�د 

وصلت الى النھایة اجد نفسي في بدایة الطریق وعل�ّي ال�ك�ث�ی�ر ان 

 .اقوم بھ

 :  كیف تكتب نّصا مسرحیا لمریض عقلي

من الصعوبة جدا ان تفع�ل ذل�ك م�ع م�ری�ض ی�ع�ان�ي م�ن اوھ�ام  -

مرضیة واختالالت في الشخصیة, لكنني وبحكم ت�واج�دي وع�م�ل�ي 

في المستشفى وعالقتي الحمیمیة مع المرضى تعرفت على اغلبھ�م 

وعرفت كل مریض وقابلیاتھ الذھنیة والم�ع�رف�ی�ة, ف�ق�م�ت ب�ك�ت�اب�ة 

نصوصي المسرحیة حسب قدرات�ھ�م وق�اب�ل�ی�ات�ھ�م وج�ع�ل ال�ح�وار 

مفتوحا بامكان المریض ان یضیف ویطّور الشخصیة بما یت�ن�اس�ب 

مع الحوار العام للمسرحیة, اما طریقة االخراج ووقوف ال�م�ری�ض 

على خشبة المسرح وامام الجمھور فھذا یحتاج ال�ى ص�ب�ر ط�وی�ل 

وتأھیل وزرع الثقة في نفوس المرضى ومنحھم الحریة ال�م�ط�ل�ق�ة 

للحركة اثناء اداء الشخصیة على خش�ب�ة ال�م�س�رح وض�م�ن اط�ار 

 المسرحیة العام. 

ال ننس�ى ب�ان ال�م�ری�ض ال�ع�ق�ل�ي ی�ع�ان�ي دائ�م�ا بس�ب�ب ال�م�رض, 

المصاعب التي تواجھني في ھذا العمل ھو انتكاسة المریض اث�ن�اء 

التدریبات الیومیة مما یتطلب اعادة المریض الى الردھة وم�ت�اب�ع�ة 

 عالجھ النفسي من قبل الطبیب المعالج.

 

 كیف تصنع فرقة مسرحیة من مرضى عقلیین..!!!.

لیس االمر بالسھولة ان تصنع من مرضى عقلیین اغلبھم مصابین 

بامراض عقلیة صعبة كــ ( مرض الفصام ال�ع�ق�ل�ي او ال�ھ�وس او 

الخ) ج�م�ی�ع …. الذھان او الكآبة التخشبیة او اضطراب الشخصیة 

ھذه االمراض تكون قد عملت ما عم�ل�ت ب�ھ�ذا االنس�ان ال�م�ری�ض 

وجعلتھ منبوذا من الجمیع حتى االھل والسیطرة على اعراض ھذه 

االمراض تكون ص�ع�ب�ة وت�ح�ت�اج ال�ى ع�الج دوائ�ي ط�وی�ل االم�د 

واحیانا كثیرة یتطلب االمر دخول الم�ری�ض ال�ى ال�م�ص�ح ال�ع�ق�ل�ي 

للعالج ومتابعة حالتھ عن كثب , والنتیجة ان ی�ك�ون ھ�ذا االنس�ان 

محطم نفسیا ومنبوذا وغی�ر م�رغ�وب ف�ی�ھ وی�ع�ی�ش ت�ح�ت ت�أث�ی�ر 

المرض من ھالوس بصریة وسمعیة وعدم المقدرة على الت�واص�ل 

مع االخرین , لھذا فاالمر في غایة الصعوبة في كیفیة التعام�ل م�ع 

ھذا المریض فكیف لو فكرت بالعمل معھ وفي موضوع خطیر ج�دا 

وھو التمثیل وام�ام ال�م�ج�ت�م�ع؟!. دائ�م�ا أھ�ی�ىء اك�ث�ر م�ن ف�رق�ة 

مسرحیة من ال�م�رض�ى وال�ع�م�ل م�ع�ھ�م وب�اس�ت�م�رار وب�االتص�ال 

المباشر مع الطبیب المشرف على عالجھم ومتابعة حالتھم, فكثی�را 

ما اضطر الى اعادة الكثیر منھم للردھة النفسیة واك�م�ال ع�الج�ھ�م 

الدوائي ویبقى معي من ھم اكثر شكیمة واصرار وعشقا لھذا الف�ن 

 .الجمیل ونبدأ العمل سویة كفریق واحد

 

  المسرحي!!  اھم المشاكل التي تواجھنا في العمل

كثیرة ھي المشاكل التى اواجھھا ومنھا عدم مقدرة المریض ع�ل�ى 

ایصال الفكرة الى الجمھور ومنھا عدم التوافق بین البع�ض م�ن�ھ�م 

والنرجسیة المفرطة ومنھا االحساس بالخیبة وع�دم ال�ج�دوى م�ن 

ھذا العمل ومن�ھ�ا خ�روج ب�ع�ض ال�م�رض�ى ال�ى ذوی�ھ�م وت�رك�ھ�م 

المستشفى بعد اكمال عالجھم لكن یبقى االخطر ھو انتكاسة ب�ع�ض 

المرضى االساسیین في المسرحیة مما یتطلب االمر اع�ادت�ھ�م ال�ى 

ال��ردھ��ة وم��ت��اب��ع��ة ع��الج��ھ��م ال��دوائ��ي وت��ح��ت االش��راف ال��ط��ب��ي 

والتمریضي مما یؤدي الى تأخیر ع�رض ال�ع�م�ل ال�م�س�رح�ي ال�ى 

شعار اخر او الغاء العرض او االستعانة ببعض المرضى االخ�ری�ن 

وادماجھم ضمن الفرقة المسرحیة والع�م�ل م�ع�ھ�م وب�ت�رك�ی�ز ع�ال 

 وتكثیف العمل كي نتمكن من اكمال العمل بالصورة المطلوبة.

 

الحكایات كثیرة وكلھا ممتعة جدا وتصلح كع�م�ل مس�رح�ي م�ت�م�یّ�ز 

لكن البدایة كانت بالنسبة لي اما الموت او الحیاة الفشل او الن�ج�اح 

فكانت نوع من المغامرة الجمیلة والجریئة ف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال وھ�و 

العالج بالسایكودراما اي الت�م�ث�ی�ل ان ی�اخ�ذ ال�م�ری�ض دورا اخ�ر 

وشخصیة اخرى تختلف جذریا عن شخص�ی�ت�ھ االص�ل�ی�ة ف�اب�ت�دأت 

المغامرة بحكایة الح�د ال�م�رض�ى (اح�م�د) ت�ع�رض م�ن�ذ ط�ف�ول�ت�ھ 

للحرمان نتیجة طالق والدیھ ورفضھ م�ن ق�ب�ل زوج�ة اب�ی�ھ وم�ن 

زوج امھ فكان المكان الوحید لھ اماكن القمامة والنف�ای�ات ی�ع�ت�اش 

علیھا وینام فیھا . فبدأت أشرع في كتابة مسرحیة (الغریب) وھ�ي 

عبارة عن سایكودراما ابطالھا من المرضى والمریضات العق�ل�ی�ی�ن 

 . المستشفىالراقدین في 

اض ا دا   ج ت 
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أتبعھا .بكلِّ خفّة أسمالي .ق�ب�َل س�ق�وِط ال�ف�ك�رة .وق�ب�َل أن   

 یلتفَت اللیل .الى عیوني الفارغة .تتّدلى من ھیكلي العفیف

 على جسد ِأمرأة عاریة.

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

 بین شفتي میٍّت یبكي .وبین عینیِھ كلمات .ركضُت مذعوراً 

اشتھي أن العَب النرَد .وأكسَر فنجاَن القھوة .وكنُت أس�ت�م�ُع 

 العمیاَن .یصعدوَن بجلبٍة مقصودٍة .من قعِره الرمل.

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

أستدعي من شھوتي .ما یك�ف�ي أن أك�وَن أح�م�ق�ا .وال أق�ف 

حائالً أماَم طریقھ .جسدي الم�ن�ح�ن�ي ك�إل�ھ�ٍة أغ�ری�ق�ی�ة .ف�ي 

 صحن ِحساء أثري.

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

 عالمتي الفارقة .التحدیُق خلَف النساء.

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

 ثم أنِت .في قیلولتي .ترتبكین .ھذا الحفیُف الذي تسمعین

 ال أحد .ھو عریي.

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

ھذه المّرة عليَّ أن ال أشحب .أجل لقد تأخرُت كثیرا.ال ب�دَّ أن 

.أق�ذُف س�ام�ي   أتریَّث براحتي .فوَق كرسي خوص مكس�ور

الى سلّة تالفة .أن اقتني شیئاً ابتسامة بلھاء .وأنا أنظُر ال�ى 

ٍ تش�ح�ُب ف�ي ال�ل�ی�ل وبس�رع�ة  فتاةٍ تنظُر لي .من خلف نافذة

ٍ  .تص�دُر  أستحوذُت على نفسي .من صفحةٍ فارغة  ل�م�ج�لّ�ة

 قبَل نصِف اللیل بال غالف .وبكامِل صمتي ذھبُت الى السریر

 كم أنا بحاجٍة الى ثقوِب نقاِط كلمة .ال معنى لھا.

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

 ذكرى حلمتك .فوق لساني .طیور حبٍّ .تبیُض كلَّ یوم.

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

 لیست ھذه الموسیقى .تعّرقات أصابعنا .لیسْت شیئا ًالھیّا

 ومرایا تتفّرُج علینا .وتتھّشم .أسماُل نسیان .في كیِس وحل

 العرُي نرتدیھ .ولیس للنوِم .ال تمعني النظَر في عماك.

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

ِ م��اء .أص��ع��ُد  درٌج م��رب��وط .ع��ل��ى ج��داٍر ط��ی��ن��ي .ب��خ��ی��ط

 ببالون ٍمثقوب .وأضع ُجسدي في الفضاء .الغیُم یصفّق

 أعرُف أني .بقیّة جثّة.

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

ُ ال�ى أس�ف�ِل  الیُد میاهٌ بریئةٌ وساخنة .ثم حیّة وب�اردة .ت�ن�زل

 ھواء. ال یسكنھ أحد .یبقى الطیُن .طفال ًفي یدي النجمة.

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

 ما یجُب أن تفعلیھ ببساطة .أقضمي أنقاَضك .بسرعة

 ما زاَل النسیاُن موجودا.

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

متأخرا .فمي باستثناءِ ساعة .بعد نصِف ال�ل�ی�ل�ة .یس�ت�رخ�ي 

مبتھجاً .لم یبَق فیھ المزید من ھواٍء یخسره .فمي ال یس�م�ع 

 جیّدا .تحدیقھ في الھواء.

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

 أعجُب ما في مخلّفاتي .الغائط .وذاكرتي الرثّة.

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

 قمیٌص مھمٌل .دوما جسدي .یحتاُج الى قلب .في سبیِل أن

 أستدعي الروح .الى مكاٍن أكثر وحشة .من ظلِّ ضوء

 .تلعُق فتنةَ الماضي. أنصُت كمنحوتة 

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

قید انتباه .أفّكُر في كھٍف منع�زل .أم�ِس م�رَّ .راس م�ی�الدي 

الستین .ومنذ كنُت أفطُر الظالم .في كوب حجر .ك�ن�ُت أح�ّدُق 

 ...................        الى كھف .منھمٍك بإحصاِء الجنازات.

ٍ ف�ات�رة تس�ت�م�ن�ي اي ث�ق�ب  الطالسُم تتّصل .بانتظاِر م�ع�ج�زة

صغیر .لھ أن یھرَب منّي .الى االخر .یثرثُر في ضّجٍة زرق�اء 

 من فِم الرماد.

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

 باق .ما زلُت محتفظاً .بمیزتي القدیمة .في إغواِء الخرافات

نذٌر مفروض .أن أتقّدَم خلفي .أشیاء كثیرة .ال أشّك أنھا حیّة 

في ركامي .ما زلُت أن�ت�ظ�ُر ث�م�ال .ح�ك�ای�ات ج�ّدت�ي .تس�رُف 

 بشكل ٍغریب .ھذارا جمیال عن ھیولي .یتأرجُح منذ أمس

 في حباِل الكالم.

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

ُ م�ن  المطُر حكمةٌ قدیمة .من ف�ِم أی�ق�ون�اٍت .ودی�داٌن ت�ن�ف�رط

 فضالٍت زرقاء .لكنّھا لیست آللي.

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

ب�ال�ج�ن�ازاِت .ث�ّم�ة  ثّمة رداٌء مثیٌر .ف�ي إع�الن�ات االھ�ت�م�اِم 

 سّجادات .تعطي حّجة .تتمختُر من غیِر نكھة .ثمة أمٌد طویل

 في مقبرِة اآللھة .تبحُث عن أجزاِء إبتسامة.

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

 عالمتي الفارقة الجنون ال حاجة لي بالشمس     

 في كلِّ مكان ثلج .أجلُب البیرة .ال حاجة لي للشمسِ 

 الفلفُل االحمُر الحاد أیضاً مفیٌد .كم ھي الساعة اآلن؟

 قطّةٌ تشاركني یدي العبث .تضحُك بفِمھا المفتوح وتحیّیني

 لم أكْن یوماً فارغا بھذا الشكل .في حیرٍة بدأُت أكتب نفسي

 ورقة ًورقة .وأرتجُف من الحرِّ .ضحكُت منُذ وقت مدھشٍ 

 لم أكْن مطمئنّا .سقطُت فجأة .بسبِب ثغرٍة في النصِّ 

 شعرھا أبیض .تمطُر بسرعة .ثلجاً على اصابعي.

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

العّرافة الرائعةُ في التنجیم .صدأْت في الفنجان .الرمُل یسلُق 

البطاطا .مكسوة بالطین .تغتسُل بغیٍم ی�ن�زُل م�ن ف�راٍغ ت�ائ�ھ 

قیثارةٌ بیِد ھواء .ترشُّ الماَء في الفراغات .وأنا مثل أش�ی�اء 

 كثیرة .ال تجدي نفعاً .أتالشى في تذكار حبِل غسیل.

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

في العشرین من خطأ .قال أنّھ بريء .ینصُت الى م�ن�ح�وت�اٍت 

.ت�رك�ُض  یافعة .تناُم في ظلِّ معبٍد قدیم .الفراغ�اُت الس�وداء 

باتجاھھ .في الستین من یأِسھ ال�ع�ج�ی�ب .ال ح�ك�ای�ة تش�غ�ل�ھ 

 سوى أن یقذَف أخطاَء أناه .في فوضى شموع تشّمھُ.

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

 طبعاً ال أحد مثلي .تمتّع بالعثوِر على ذاكرتِھ .طواَل حیاتھ

وفي فِمھا أجراُس تأمالتي .الطیُن الیابُس المتشقّق .ی�ت�ج�ّع�ُد 

في أصِص الماضي .ھكذا حریر النسیان .في قیلولِة الم�ن�ج�م 

وأنا في المطر.أغامُر بصفٍّ طویٍل من ھواٍء ك�اس�ر ی�رك�ُض 

 خلفي.

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

عذراُء تنزُل من تمثال .الى جنازٍة تركھا المشیّعون الب�ارح�ة 

دوَن صالة .ما زاَل المیّ�ت ی�ھ�ذي أن�ا ل�م أت�رك ال�ح�ی�اةَ ف�ي 

الخامسِة والعشرین .أنا حتّى الشیطان تعّجَب وت�رك�ن�ي ك�ان 

فُمھ یتحّرك تحت قطعٍة بیضاء .من قماش خشن .كنت أت�وق 

الى الحیاة .أنا لم أرتكب خطا في تلك اللوح�ة ع�ل�ى ال�ج�دار. 

كان علي أن أجعلھا تتكلم .أنا لم أفھم طریقة توزی�ع الض�وء 

والظل .على الصورة ربما فیما بعد سیحصل لكن ھ�ذا ل�ی�س 

یوم تسلیمي .أرید ان أضحك ثانیة .ال أملك إال حكمة ج�ن�ون 

اعتیادي .عذراء قرب جنازة .توقد شموع الحی�اة ل�ك�ف�ن ب�ال 

 جسد.

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

 الى غیر مكان .یصل ھذا الفراغ الغامض في غیر مقبرة

احتفظ بتابوت رجل ال عالقة لھ بي .من سوق قدیم اشت�ری�ت 

سبع عیون بألف .وأقصد أن أبعد عیون القطة ع�ن�ي .ف�ك�رة 

سدیدة أیضا .أن أضع نقطة بیضاء على ثوب أس�ود .وع�ل�ى 

 غیر عادتي البریئة جدا .لم أحلف مرة بشرف أیة أمراة

أرتعش لھا من ھول عوائي .واالنكى من ذلك .ان�ي ال أك�ون 

 لوحدي.

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

قبل قلیل من االن .سقط ظل مجھول على االرض .ال وقت لھ 

للتسلیة مع الشمس بعد قلیل .ماذا یقول ال�ط�ی�ن ال�م�ت�دح�رج 

علیھ .ال مكان لي أن أقیم ھناك منذ أمس .أنا أھبط حیثما أنا 

حي .وحدي دون غیري .ال أفكر في أنا .أتجمع منك�س�را ف�ي 

الطین .فتبتل من فكرة خرائبي الكتابة .یسقط ظل اخ�ر ع�ل�ى 

االرض .رأیت رجال آخر مثلي ت�ح�ت .ی�ج�ل�س ع�ل�ى أری�ك�ة 

بالیة .ویضع في وجھي عشبا .وعلى راسي ش�م�س�ا .وق�ب�ل 

فوات أوان الظل .أزیل الطمي من وجھي .ال وق�ت ل�ي دون 

 شك .ان أفكر بالتسلیة بعد قلي

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

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

 جسدي المنحني إله أغريقي

 

 
                   

 شعر: زھیر بھنام بردى    
 بخدیدا -العراق، نینوى  
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في السیرة الحیاتیة والثقافیة للكاتب والناقد والم�خ�رج   

المسرحي الرائد (بنیان صالح) الكثیر من المواقف الت�ي 

تعكس حضوره ك�إنس�ان وك�ات�ب وم�ث�ق�ف، م�ا ی�ج�ع�ل�ن�ا 

دف�ع�ت�ھ  1951نتوقف عندھا، ف�ف�ي ب�دای�ة ش�ب�اب�ھ ع�ام 

الظروف المعیشیة القاھرة للعم�ل بص�ف�ة ع�ام�ل م�ؤق�ت 

(في شركة نف�ط ال�ب�ص�رة)، وك�ان ح�ی�ن�ھ�ا ت�ح�ت الس�ن 

القانونیة للتعیین الدائم ، وشھد إضراب ع�م�ال الش�رك�ة 

للمطالبة برفع رفع األجور وتح�دی�د س�اع�ات  1953عام 

العمل مع تعدیل شروطھ ، وكیف تم مواجھتھم م�ن ق�ب�ل 

الحكومة الملكیة وأجھزتھا األم�ن�ی�ة ب�ق�س�وة ، وس�ال�ت 

دماء بعض العمال واعتقل الكثیر منھم، ما دفعھ ل�ك�ت�اب�ة 

مقطوعة شعریة ،متضامناً مع العمال ، ونشرھا ب�اس�م�ھ 

في جریدة كانت تصدر في الب�ص�رة. ب�ع�د ب�ل�وغ�ھ الس�ن 

القانونیة تم تعیینھ في مدی�ری�ة( ش�رك�ة ن�ف�ط ال�ب�ص�رة) 

بصفة(موظف برید) وكان یعم�ل م�ع�ھ ف�ي ذات ال�ب�ن�ای�ة 

ال��ق��اص وال��روائ��ي ال��راح��ل (م��ھ��دي ع��ی��س��ى الص��ق��ر) 

وسمع،بنیان ص�ال�ح، ب�أن ث�م�ة َم�ْن یس�أل ع�ن مس�ك�ن 

(الصقر) وأین یق�ع؟!. ف�خ�م�ن أن�ھ�م م�ن ش�رط�ة األم�ن 

،وسیقومون باإلغارة علیھ ف�ي وق�ت ق�ری�ب ل�ت�ف�ت�ی�ش�ھ 

فربما سیتم العثور في المس�ك�ن ع�ل�ى م�ا ی�ع�د( وس�ائ�ل 

وشواھد) جرمیة أھمھا الكتب والمطبوعات ال�م�ع�ارض�ة 

،التي تعد محرمة وممنوعة وتوقع الحائز ع�ل�ی�ھ�ا ت�ح�ت 

طائلة القانون وتدفع بھ لالعتقال والسجن والف�ص�ل م�ن 

العمل، فسارع، وكتب ورقة ص�غ�ی�رة ل�ل�ـ�(ص�ق�ر) ش�رح 

فیھا ھذا األمر، وبحكم العمل وضعھا بین ی�دی�ھ بس�ری�ة. 

بعد أیام اعلمھ (الصقر) برسالة ،أیضاً، تضم�ن�ت ش�ك�ره 

وتقدیره، وانھ احتاط لھذا الش�أن، إذ ت�م ف�ع�الً م�داھ�م�ة 

بیتھ لیالً، بشكل ف�ظ ، ل�ك�ن�ھ ت�م�ك�ن ق�ب�ل�ھ�م، ف�ي ض�وء 

الكبیرة، االحتی�اط ل�ألم�ر ، و ل�م ی�ت�م  -رسالتھ الصغیرة

ال��ع��ث��ور ف��ي مس��ك��ن (الص��ق��ر) ع��ل��ى م��ا یس��ت��وج��ب 

االعتقال.زاوج الرائد المسرحي(بنیان صالح) في حی�ات�ھ 

بین ث�الث�ة أم�ور ھ�ي: ال�ع�م�ل ن�ھ�اراً وال�دراس�ة مس�اًء 

واالنكباب على التثقیف المسرحي بتواص�ل. ب�ع�د إك�م�ال 

دراستھ توجھ ل�ل�ع�م�ل ف�ي ال�ت�ع�ل�ی�م، م�ا م�ن�ح�ھ ال�وق�ت 

المناسب إلشباع رغباتھ الثقافیة المسرحیة الجادة ال�ت�ي 

اعتبرھا (مصیریة) ولم یحد عنھا نھائیاً فك�ت�ب عش�رات 

المقاالت النقدیة عن العروض المسرحیة التي قدمت ف�ي 

البصرة و بغداد وبعض المحافظات ، كما نشر الكثیر من 

ال�ع�راق�ي، وب�ع�ض  -الدراسات عن ال�م�س�رح ال�ب�ص�ري

المسرحیات العربیة والعالمیة، في الدوریات وال�م�ج�الت 

العربیة وأھما مجلة(اآلداب) اللبنانیة ، وكانت حینھا من 

أھم المجالت الثقافیة في الوطن العربي ولم یكن ال�ن�ش�ر 

فیھا سھالً ، إذ كانت تضع شروطاً للنشر على صفحاتھ�ا 

األدبي الرفیع، وقد أث�ارت  -تأمیناً على مستواھا الثقافي 

ی�وس�ف “ المقاالت التي نشرھا على صفحات�ھ�ا، وم�ن�ھ�ا 

ودراسة مطولة عن مسرحیة ”.  العاني..العودة إلى النبع

” ب�ی�ت�ر ف�ای�س”  للكاتب المسرحي العالمي”  مارا صاد “

اھتمام و ثناء النقاد العرب الذین ثمن�وا ق�درت�ھ ال�ن�ق�دی�ة 

والتحلیلیة المسرحیة . في الستینات كانت مدینة البصرة 

تعج بفرق ال�ھ�واة ال�م�س�رح�ی�ة وم�ن�ھ�ا:ف�رق مس�رح�ی�ة 

م�درس��ی��ة ،وف�رق مس��رح��ی�ة ع��م��ال�ی��ة، وف��رق أس��س��ھ��ا 

مثقفون اتخذوا المسرح مجاالً لعكس رؤاھم الفنیة، إل�ى 

جانب فرقتین مسرحیتین رسم�ی�ت�ی�ن. وك�ان�ت ال�ع�روض 

المسرحیة تقدم على مس�ارح م�ت�واض�ع�ة، ف�ي ال�ن�وادي 

االجتماعیة والریاض�ی�ة وم�ق�رات ال�ن�ق�اب�ات وال�م�دارس 

حالیاً، كما َس�َرْت  -عتبة بن غزوان-وعلى قاعة(التربیة)

(عدوى) ھذه النشاطات المتواص�ل�ة إل�ى ب�ع�ض أقض�ی�ة 

البصرة ونواحیھا منھا: الزبیر وال�ف�او وأم قص�ر وأب�ي 

الخصی�ب وش�ط ال�ع�رب وال�ق�رن�ة، ف�ب�رزت ف�ی�ھ�ا ف�رق 

مسرحیة طالبیة وأھلی�ة ش�اب�ة ل�ن�ش�ر ث�ق�اف�ة ال�م�س�رح 

بعروض متواصلة ، وكانت اغلب الفرق األھلیة ،ت�ع�ت�م�د 

على مواردھا الخاصة وتزج عوائلھا في تلك ال�ع�روض. 

بدایة السبعینات سعى بنیان في البصرة بتشكیل ج�م�اع�ة 

یكون ھمھا األساس(المسرح) ل�م�ن�اقش�ة أف�ك�اره ورؤاه 

وأسالی�ب�ھ ال�ت�ط�ب�ی�ق�ی�ة، وس�اھ�م م�ع�ھ ال�ن�اق�د وال�ك�ات�ب 

المسرحي الراحل حمید مجید مال هللا وكاظم عیدان الزم 

وعبد الوھاب النعمة وعبد الصاحب إبراھی�م، ب�ت�أس�ی�س 

جماعة (كتابات مسرح�ی�ة) ال�ت�ي أع�ل�ن�ت ب�ی�ان�ھ�ا األول 

المعنون (نحو مسرح عراقي متطور وجاد) ونشر حینھا 

في بعض وسائل اإلعالم، واتخذت (الجماعة) من( نادي 

الفنون) مقراً لھا وأس�س�ت ك�ذل�ك ف�رق�ت�ھ�ا ال�م�س�رح�ی�ة 

الخاصة ، بعیداً عن ھیمنة السلطة وتوجھاتھا الفكریة ، 

وقدمت الجماعة عروضاً مس�رح�ی�ة ع�دة ع�ل�ى ح�دائ�ق 

نادي الفنون و قاعة التربیة، وساھمت ف�ي االح�ت�ف�االت 

والمناسبات الوطنیة، واالحتفال المتمیز ك�ل ع�ام (ب�ی�وم 

المسرح العالمي). كما ع�م�ل�ت ال�ج�م�اع�ة ع�ل�ى ت�ف�ع�ی�ل 

حوارات ھادفة وعقد ندوات تثقی�ف�ی�ة ع�ام�ة ، وش�ھ�دت 

أروقة نادي الفنون جداالت ح�ی�ة خ�الق�ة م�ع ال�ج�م�ھ�ور 

حول العروض ال�م�س�رح�ی�ة ال�ت�ي ت�ق�دم ف�ي ق�اع�ت�ھ أو 

حدائقھ،أو حتى خ�ارج�ھ، وك�ان (ب�ن�ی�ان) ،م�ع زم�الئ�ھ، 

یسعى ألن تغدو زیارات قاعات العروض المسرحی�ة م�ن 

التقالید الراسخة لدى العوائل البصریة، وتم تقدیم بع�ض 

العروض المسرحیة الخاص�ة ب�ف�رق�ة (ج�م�اع�ة ك�ت�اب�ات 

مسرحیة) في بعض الم�ح�اف�ظ�ات وم�ن�ھ�ا ب�غ�داد. ب�ق�ی�ت 

الجماعة تواصل نشاطھا المسرحي من خالل ع�روض�ھ�ا 

المسرحیة المتعددة،على ح�دائ�ق ن�ادي ال�ف�ن�ون وم�ن�ھ�ا 

مسرحیة(ھو الذي یتحدثون عنھ كثیراً) والت�ي أخ�رج�ھ�ا 

(بن�ی�ان) وك�ت�ب�ھ�ا ال�ك�ات�ب ال�م�س�رح�ي (ع�ب�د الص�اح�ب 

إبراھیم) الذي اضطرتھ السلطة إلى ھجر وط�ن�ھ ال�ع�راق 

بحجة (التبعیة)، وعروض أخرى منھا: (دوائر ال�ل�ھ�ب) 

تألیف حم�ی�د م�ج�ی�د م�ال هللا و أخ�راج ب�ن�ی�ان ص�ال�ح، 

ومسرحیة (طوفان الفرح) تألیف جبار ص�ب�ري ال�ع�ط�ی�ة 

وإخراج حمید مجید مال هللا، ومسرحیة (یبح�ر ال�ع�راق) 

تألیف بنیان صالح وإخراج جبار صبري العطیة، وقدمت 

. كما اع�د واخ�رج  1974جمیعھا في الشھر الثامن عام 

مسرحیة (تألق جواكان موریتا ومص�رع�ھ) م�ن ت�أل�ی�ف 

الشاعر (بابلو نیرودا)، وقدمت بال�ت�زام�ن م�ع االن�ق�الب 

الدموي الذي قاده الدكتات�ور (ب�ی�ن�وش�ت) ض�د ال�رئ�ی�س 

التشیلي الشرعي(سلفادور ال�ل�ی�ن�دي) وك�ان م�ف�ت�ت�ح�ھ�ا 

قصیدة ( تشیلي في القلب) للشاعر (عبد الكریم ك�اص�د) 

التي ألقاھا بصوتھ من خلف ستارة العرض الم�س�رح�ي، 

وقدمت على مسرح قاعة نادي ال�ف�ن�ون، ف�ي م�ھ�رج�ان 

فني، استمر سبعة أیام في ن�ادي ال�ف�ن�ون، ق�ب�ل  -ثقافي 

ختمھ بالش�م�ع (األس�ود) م�ن ق�ب�ل (س�راك�ی�ل) ال�ث�ق�اف�ة 

السلطویة ، التي ألحقت ضرراً فادحاً بالثقافة ال�ع�راق�ی�ة. 

تعرض (بنیان صالح) لتعسف النظام 1979منتصف عام 

المنھار، إذ تم اعتقالھ وتعذیبھ واالعتداء عل�ی�ھ ب�ق�س�وة 

بالغة، كغیره من المثقفین واألدباء والفنانین البص�ری�ی�ن 

والعراقیین ال�ذی�ن رفض�وا م�غ�ری�ات الس�ل�ط�ة ال�ف�اش�ی�ة 

واالنضمام لحزبھا ، ولم یعرف ع�ن(ص�ال�ح) إي ت�زل�ف 

ل�ل��ن�ظ��ام ال�م��ن��ھ�ار وال��م�ؤس��س�ات ال��ث�ق��اف��ی�ة الس��ل�ط��وی��ة 

وخطاباتھا الرثة المتخلفة ، وب�ق�ي ی�ن�ش�د ف�ي مس�ی�رت�ھ 

الفنیة وكتاباتھ الم�س�رح�ی�ة ال�م�ت�ع�ددة ال�ج�م�ال وال�ف�رح 

والمحبة والسالم و الحق و ال�ح�ری�ة ال�ت�ي ال أس�وار أو 

 -ح��دود ل��ھ��ا ب��ال��ت��راف��ق م��ع ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ی��ة

اإلنسانی�ة،مس�ل�ط�اً األض�واء ف�ی�ھ�ا ،م�ن دون خ�ط�اب�ات 

مباشرة، على القھر اإلنساني والقبح وال�ت�ردي وال�ظ�الم 

أینما كان ومن أي جھة أتى أو قناع ارتدى،معریاً ب�رؤى 

فنیة عالیة قوى القھر واالستالب المدججة بقوة السلط�ة 

والمال واإلعالم والمخبرین والمتزلفین وخونة الض�م�ی�ر 

اإلنساني، وبذا یشكل (بنیان صالح) م�ع ب�ع�ض زم�الئ�ھ 

صفحة مض�ی�ئ�ة ف�ي ال�ت�اری�خ ال�م�س�رح�ي ف�ي ال�ب�ص�رة 

والع�راق. وق�د ك�ت�ب وأع�د ونش�ر واخ�رج ال�ع�دی�د م�ن 

المسرحیات طوال مس�ی�رت�ھ ال�ف�ن�ی�ة وم�ن�ھ�ا: (ال�ج�ن�ی�ن 

، ( درام�ا 1966األشقر المحبوب)مخطوطة ك�ت�ب�ت ع�ام

، (آل ی��ان��ك��ي) نش��رت ع��ام 1972ت��ورج) نش��رت ع��ام 

وتم عرضھا في البصرة وثم في ب�غ�داد م�ن ق�ب�ل  1972

فرقة(كتابات مسرحیة) ومن إخراج�ھ ، م�خ�ط�وط ك�ب�ی�ر 

، (س�ی�رة 1973عن(الحركة المسرحیة في البصرة)عام 

، ( یبح�ر ال�ع�راق) م�خ�ط�وط�ة 1974أس) نشرت عام  -

، (النوارس لم تھاجر) مخطوطة ك�ت�ب�ت ع�ام 1974عام 

، 1990، (ال���ع���م���ة ال���زرق���اء) نش���رت ع���ام 1985

(الحلمانین) قدمتھا فرقة ال�ب�ص�رة ل�ل�ت�م�ث�ی�ل ف�ي ب�غ�داد 

وأخرجھا المخرج المسرحي الراحل (طالب ج�ب�ار) ع�ام 

، (ال�ن�ب�وءة 1992، ( حذاء الراقصة) نشرت عام 1992

، أوبریت (أوقات) مخطوطة 1992والدینونة) مخطوطة 

، (ح�ت�ى م�ت�ى)  2007، ( المت�م�رد) م�خ�ط�وط�ة 1994

 -، وقدم�ت (ف�رق�ة إب�راھ�ی�م ج�الل 2010مخطوطة عام 

البصریة) موندراما (م�ان�ی�ك�ان) ب�إخ�راج األس�ت�اذ خ�ال�د 

السلطان على قاعة (عتبة بن غزوان) في البصرة نھایة 

،وأعادت تقدیمھا في بغ�داد، وش�ارك�ت ف�ی�ھ�ا 2009عام 

م�ع ك�ل��ی�ة ال��ف�ن��ون ب��ج�ام�ع��ة ال��ب�ص��رة ف��ي  2010ع�ام 

(مھرجان المسرح التجریب�ي ب�ال�ق�اھ�رة) وق�دم ال�م�م�ث�ل 

( نور الشریف) للفرقة درع اإلبداع والتمیز م�ع ش�ھ�ادة 

تقدیریة عن التألیف واإلخ�راج وال�ت�م�ث�ی�ل، وت�م ت�وزی�ع 

بعض نصوص (مان�ی�ك�ان) ع�ل�ى ع�دد م�ن ال�م�خ�رج�ی�ن 

العرب الذین تواجدوا في المھرجان، بناًء على ط�ل�ب�ھ�م، 

تمھیداً لتقدیمھا في بلدانھم. حول آلیة إخراج م�ون�درام�ا

(مانیكان) والمھیمنات ال�ت�ي ح�اول إب�رازھ�ا ف�ي فض�اء 

العرض المسرحي وض�م�ن مس�ع�اه ع�ن�د ت�ق�دی�م�ھ�ا ف�ي 

البصرة وبغداد والقاھرة، یذكر األستاذ (السل�ط�ان)، ف�ي 

إن أي ن�ص، ی�ت�ك�ون م�ن ع�دة ” حواٍر لي معھ ما یلي:

بُنّى، ولكل بنیة عدة وحدات صغرى ظاھرة أو مض�م�رة. 

وبالتالي فت�ح�وی�ل ال�ن�ص ال�درام�ي األدب�ي إل�ى ع�رض 

مسرحي معناه إننا بصدد ع�م�ل آخ�ر، ی�ؤك�د م�رج�ع�ی�ت�ھ 

 النصیة بداللة مفارقتھا. 

 

ف��ال��ن��ص اإلش��ك��ال��ي م��ت��ع��دد ال��ت��ب��دی��ات ب��ت��ع��دد ق��راءات��ھ 

ف�ي ن�ص م�ون�درام�ا ”  ویض�ی�ف الس�ل�ط�ان:”. وتأویالت�ھ

 -األستاذ بنیان صالح -(مانیكان) وردت مالحظة للمؤلف

تفید بسماع صوت إیقاعات طب�ول(ال�ن�وب�ان، وھ�و ن�وع 

من طقس الرقص األفریقي الشعبي، ویتم استخدامھ م�ن 

قبل (الزنج) ،تحدیداً، في البصرة، ھذه الوحدة الص�غ�رى 

ج��داً ف��ي ال��ن��ص ت��ح��ول��ت ف��ي ض��وء ق��راءت��ي ل��ن��ص 

مونودراما(مان�ی�ك�ان)، إل�ى م�ھ�ی�م�ن�ة الش�ت�غ�ال خ�ط�اب 

وفض��اء ال��ع��رض ال��م��س��رح��ي، إي ت��ح��وی��ل ال��ع��رض 

المسرحي إلى ما یقارب طق�س (ال�ن�وب�ان). وف�ي ض�وء 

ذلك تم تفكیك نمطیة الصوت الم�ون�درام�ي ع�ب�ر إض�اف�ة 

أصوات/ حیوات / أخرى، كما تم تفعیل دمیة ال�م�ان�ی�ك�ان 

في نھایة العرض بعد تماھي المرأة بھا، كما ھ�ي ال�ح�ال 

ف�ي ط�ق�س ال�ن�وب�ان ال�ف�ع��ل�ي ح�ی�ث ی�ت�م�اھ�ى ال�راق��ص 

الممسوس بقرینھ، إي الروح ال�خ�ی�رة أو الش�ری�رة.ك�م�ا 

أدت تلك المھیمنة إلى تحویل حوار الم�رأة م�ن ال�ل�س�ان 

الفصیح إلى(اللھج�ي)، وان�ط�الق�اً أیض�اً م�ن إن ال�م�رأة 

(مھنیاً) مجرد عاملة( خیاطة) منزلیة. كما تم االس�ت�ف�ادة 

من الترانیم الخاصة بطقس ال�ن�وب�ان وال�م�ت�ض�اف�رة م�ع 

الحاالت السیكولوجیة واالسترجاعیة التي تعاني ال�م�رأة 

وعن اختالف وتباین رؤى اإلخ�راج ال�م�س�رح�ي ”.  منھا

الذي قدم في البصرة وبغداد عن العرض ال�ذي ق�دم ف�ي 

إن إع�ادة إي ع�م�ل ”  القاھرة؟. ذكر المخرج(السلطان):

مسرحي بعد مرور عام على عرضھ األول، تول�د ب�داھ�ةً 

التغییر، اإلزاحة واإلضافة وإجراء مراجعات البد م�ن�ھ�ا، 

في وسائل ونمط اإلخراج وفضاء الحریة الم�ت�اح، وھ�ذا 

ما حصل في ( (القاھ�رة) وأُع�ّد ع�رض (ال�ق�اھ�رة) ھ�و 

األفضل، إذ ت�ح�ررت ال�م�م�ث�ل�ة ال�دك�ت�ورة(ث�ورة ی�وس�ف 

یعقوب)، األستاذة في كلیة الفنون بجامعة البص�رة، م�ن 

مشروطیات المنع و(التابو) االجتماعي إلشكالیة ال�م�رأة 

االیروسیة، كما ت�م دم�ج ال�ك�ورس ال�ث�الث�ي بش�خ�ص�ی�ة 

واحدة ، إضافة لسعة فضاء المسرح وتقنیاتھ الض�وئ�ی�ة 

المتقدمة جداً على مثیالتھا في البصرة وبغداد، وب�راع�ة 

الممثلة المصریة التي تم االست�ع�ان�ة ب�ھ�ا ف�ي(ال�ق�اھ�رة) 

لتمثیل دور(دمیة المانیكان) رغم قصر فترة تدرب�ھ�ا م�ع 

ص�در لـ�(ب�ن�ی�ان ”.  الفرقة والتي لم ت�ت�ج�اوز ث�الث�ة أی�ام

دمش�ق دار ال�ی��ن��اب�ی��ع، و ض��م��ن  -2010ص�ال��ح) ع��ام 

منشورات اتحاد األدباء والكتاب في البصرة ، كتاب ض�م

(أرب��ع) مس��رح��ی��ات م��ن ت��أل��ی��ف��ھ ھ��ي:(درام��ا ت��ورج ، 

بندورا،موندراما مانیكان، حذاء الراقصة). من الس�م�ات 

الممیزة لنصوصھ المس�رح�ی�ة ت�م�اس�ھ�ا وتش�اب�ك�ھ�ا م�ع 

الواقع ال�ع�راق�ي، وت�ع�ك�س رؤی�ت�ھ ال�درام�ی�ة ال�م�ك�ث�ف�ة 

للصراعات االجتماعیة ف�ي ال�واق�ع ال�ع�راق�ي م�ن خ�الل 

الشخصیات المسرحیة المتمیزة ب�ح�دة وع�ی�ھ�ا وف�ع�ل�ھ�ا 

بالترافق مع توجھاتھا اإلنسان�ی�ة ال�م�ف�ع�م�ة ب�األم�ل ف�ي 

ت�ج�اوز م�ح�ن�ھ�ا ال�م�ح�ددة زم�ن�ی�اً وم�ك�ان�ی�اً، وأس�ال�ی�ب�ھ 

وخطاباتھ الدرامیة في كتابتھا تتطور، تبعاً ل�ك�ل م�رح�ل�ة 

زمنیة ، وما تفرزه الظروف من ص�راع�ات وم�ھ�ی�م�ن�ات 

م�ح�ل�ی�ة، ف�ھ�و ف�ي  -اجتماعیة وتطورات فنیة عال�م�ی�ة 

نصوصھ المسرحیة دائم ال�ت�ج�دی�د، ف�ف�ي مس�رح�ی�ة (آل 

یانكي) یعتمد الت�ج�ری�ب�ی�ة وآف�اق�ھ�ا ال�ف�ن�ی�ة، ب�ی�ن�م�ا ف�ي 

مسرحیة (س�ی�رة آس) ی�ذھ�ب إل�ى ال�م�ن�ح�ى وال�م�ن�ھ�ج 

التغریبي(البریختي) ، كما یتخذ من ال�رم�ز أس�ل�وب�اً ف�ي 

البناء المسرحي وخاصة من ناحیة الحبك�ة والش�خ�وص 

المسرحیة، وفي مسرحی�ة(ال�ن�وارس ل�م ت�ھ�اج�ر) ال�ت�ي 

اإلیرانیة ع�ل�ى  -تعالج نتائج وانعكاسات الحرب العراقیة

المجتمع والشخصیة العراقیة، یعتمد األس�ل�وب الش�ع�ب�ي 

في رسم الشخصیات واألجواء المسرحیة  -فنیاً  -الواقعي

العامة، وقد سعى لدمج كل تلك ال�ت�ن�وی�ع�ات ال�م�ن�ھ�ج�ی�ة 

والفضاءات المسرحی�ة ال�ت�ي ع�م�ل ع�ل�ی�ھ�ا س�اب�ق�اً ف�ي 

مسرحیتھ المھمة المعنونة (النبوءة والدینونة)، واعتمد 

ال��ت��وج��ھ (ال��رؤی��وي) ف��ي مس��رح��ی��ات(ال��ع��م��ة ال��زرق��اء 

والبندورا والمانیكان). تناول العدید من نقاد المسرح في 

العراق مسرحیات (بنیان صالح ) ب�ال�دراس�ة وال�ت�ح�ل�ی�ل 

ومنھم والناقدة (نازك االعرجي) و ال�م�س�رح�ي (ع�زی�ز 

الساعدي)، ال�ذي خص�ھ ب�ك�ت�اب أص�دره ات�ح�اد األدب�اء 

، وب�ع�ن�وان2010والكتاب العراقیین في ال�ب�ص�رة ع�ام 

دراسة في مسرحیات بنیان ص�ال�ح)  -(الحلم في المسرح

دمش�ق، وح�م�ی�د م�ج�ی�د م�ال هللا وج�ب�ار  -دار الینابیع 

صبري العطیة وجاسم العایف وغیرھم. الدكتور) عب�اس 

كلیة الفنون الجمیلة -الجمیلي)،األستاذ في قسم المسرح

ب�ن�ی�ان ”  ی�رى ف�ي ك�ت�اب�ھ ال�م�ع�ن�ون -جامعة ال�ب�ص�رة -

 -تقدیم د. س�ل�م�ان ك�اص�د ”  صالح.. والوثائقیة الفكریة

وق�د أط�ل�ع�ن�ا  -ومن المؤمل صدوره ھذا العام في دمشق

وقد تناول ف�ی�ھ�ا ب�ال�ت�ح�ل�ی�ل وال�دراس�ة  -على مخطوطتھ

السیرة المسرح�ی�ة لـ�(ب�ن�ی�ان ص�ال�ح) ك�ك�ات�ب وم�خ�رج 

بنیان ص�ال�ح وس�ی�رت�ھ ”  مسرحي، وَعَد (د.الجمیلي)أن:

الفنیة والثقافیة ج�زءاً م�ھ�م�اً م�ن ال�م�ن�ج�ز ال�م�س�رح�ي 

العراقي، وان�ھ خ�ط ل�ن�ف�س�ھ ت�ج�رب�ة واع�ی�ة ف�ي مس�ار 

الحركة المسرحیة العراقیة، لكنھ ل�م ی�أخ�ذ نص�ی�ب�ھ م�ن 

ویعید د.ال�ج�م�ی�ل�ي ذل�ك ”.  االنتشار المطلوب لمبدع مثلھ

كون الواقع العراقي الثقافي والفني، ارتبط بش�ك�ل ” إلى:

قوي بوضع البلد السیاسي وتقلباتھ الصاخبة وھي صفة 

عامة تنطبق على اغل�ب ال�ف�ن�ان�ی�ن م�ن ذوي ال�م�واق�ف 

الفكریة، إذ ب�ات�ت ال�ن�خ�ب ال�ث�ق�اف�ی�ة ص�ری�ع�ة الس�ل�ط�ة 

إل�ى أن ”  ویذھب د.ال�ج�م�ی�ل�ي ف�ي ك�ت�اب�ھ:”  ومشاریعھا

النص المسرحي لدى (ب�ن�ی�ان) ی�م�ث�ل مش�روع�اً ث�ق�اف�ی�اً 

ولیس ظالالً فكریة تقرأ الواقع التاریخي وتستسلم إل�ی�ھ، 

بل عملیة اندماج یجمع بین التاریخ والفن، بمع�ن�ى أن�ھ�ا 

عملیة اندماج في الوصول لشكل مسرحي متطور ف�ن�ی�اً، 

االج�ت�م�اع�ي  -یجمع التاریخ والفن، وان الھم الس�ی�اس�ي

وسلطة الفكر تجده متبلور لدى( بنیان) بصیغة م�ق�ن�ع�ة، 

وبنسب عالیة التقدیر من خالل رؤى فنیة تكم�ن خ�ل�ف�ھ�ا 

عین حادة واسعة ودقیقة تراقب أحداث الواقع وتحوالتھ 

بشكل دقیق ویومي وھذا من السمات التي میزت (الف�ك�ر 

الدرامي) أو البناء الدرامي لنصوصھ ال�م�س�رح�ی�ة ال�ت�ي 

ف�رق�ة “  ق�دم�ت1974ع�ام ”. كتبھا أو تلك التي أخ�رج�ھ�ا

في بغ�داد، ،مس�رح�ی�ت�ھ (س�ی�رة أس) ”  المسرح الشعبي

أخرجھا الفنان (أدیب القلیجي)، وقد سجلت تل�ف�زی�ون�ی�اً، 

لكنھا منعت من العرض ، كما أجرى المخرج المس�رح�ي 

الرائد الراحل(إبراھیم جالل) تدریبات متواص�ل�ة ع�ل�ی�ھ�ا 

لتقدیمھا في بغداد ضمن فعالیات (یوم المسرح العالم�ي، 

 ذات العام، ولم تحصل الموافقة على عرضھا كذلك. 

 

في اإلعم�ال ال�م�س�رح�ی�ة ال�ت�ي أخ�رج�ھ�ا(ص�ال�ح) وف�ي 

مداخالتھ وكتاباتھ عن ال�م�س�رح اھ�ت�م ك�ث�ی�راً ب�ت�ط�وی�ر 

ق��درات ال��م���م��ث���ل ال��م���ح��ل���ي، ول���م ی��ت���ج��اھ���ل درس

(ستانسالفسكي) في أن : فن الت�م�ث�ی�ل م�رح�ل�ة ش�ب�ی�ھ�ة 

بمرحلة تكوین الجنین التي یبدأ بھا الخلق البشري، كم�ا 

أن فترة الحمل في التمثیل ب�ال�دور مس�اوی�ة ع�ل�ى األق�ل 

للفترة الالزمة لنضوج الجنین البشري، بل ربما ف�اق�ت�ھ�ا 

طوالً في كثیر من األحیان، وعلى الممثل أن یلجأ بفعالیٍة 

إلى أدواتھ الروحیة والجسمانیة الخالق�ة، وأن یس�ت�ث�ی�ر 

العقل واإلرادة بجزئیات دوره المسرحي الحیة، مقت�ن�ع�اً، 

 .))بأن ما یحدث على خشبة المسرح شيء ((ممكن

 ن  :.. ر اة واح
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ن�ی�س�ان  9منذ سقوط النظام ال�دك�ت�ات�وري ف�ي  
وحتى الیوم, یتعرض العراق الى سلسل�ة  2003

من انت�ھ�اك�ات ح�ق�وق االنس�ان وال�ى ع�م�ل�ی�ات 
ارھ�اب�ی�ة بش�ع�ة ط�ال�ت ك�ل ال�ق�وم�ی�ات وات�ب��اع 
الدیانات والمذاھب ولم تس�ل�م م�ن�ھ�ا ح�ت�ى دور 

بس�ب��ب ال��ت�ط��رف وال�ت��ع�ص��ب وال��ج�ھ��ل  ال�ع�ب��ادة
وان��ع��دام ال��ق��ی��م االنس��ان��ی��ة ع��ن��د ال��ف��اع��ل��ی��ن 
وال��م��ت��ورط��ی��ن وال��م��ش��ت��رك��ی��ن ب��ھ��ذه االع��م��ال 

 االجرامیة.
وض��م��ن ال��ق��واع��د االنس��ان��ی��ة وال��دس��ت��وری��ة 
والقانونیة التي توجب التعایش والت�س�ام�ح ب�ی�ن 
كل المكونات في العراق , فان ال�واج�ب ی�ف�رض 
على الجمی�ع ال�ت�ع�اون وال�ت�ك�اف�ل ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�م 
واشاعة السلم االھلي ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع, اذ ب�دون 
اسس التعایش بین المكونات العراقیة ال تستق�ی�م 
الحیاة وبدونھا ایضا ینتھز االرھابی�ون ال�ف�رص 

وارتكاب الج�رائ�م ال�ت�ي ت�ھ�دد  للعبث بأمن البالد
 مستقبل االجیال.

ومن اكثر المكونات العراق�ی�ة ال�ت�ي اس�ت�ھ�دف�ھ�ا 
االرھاب ھم المسیحیون من ك�ل�دان واش�وری�ی�ن 
وسریان, وكذلك االیزیدیین والش�ب�ك والص�اب�ئ�ة 

فقد ت�ع�رض�وا ال�ى ال�ق�ت�ل  المندائیین والتركمان 
والتھجیر وتعرضت أماكن عب�ادات�ھ�م ال�م�ق�دس�ة  

 وبیوتھم الى التدمیر.
وھ�ذه االع�م�ال غ�ی�ر ال��م�ش�روع�ة ت��ع�د ج�رائ��م 
خطیرة یمكن ان ت�دخ�ل ض�م�ن وص�ف ق�ان�ون�ي 
یطلق علی�ھ (ج�رائ�م ع�م�دی�ة ال تس�ق�ط ب�م�رور 
الزمان وھي تعد ایض�ا ج�رائ�م دول�ی�ة ول�ی�س�ت 

 جرائم عادیة).
 24/  23ومن ھنا عقد في كوردستان للفترة من 

ل�م�ن�ظ�م�ة  مؤتمر تأسیسي م�ھ�م  2013نوفمبر 
أصدقاء برطلة  حضرت�ھ ش�خ�ص�ی�ات أك�ادی�م�ی�ة 
وسیاس�ی�ة وال�ع�دی�د م�ن ال�خ�ب�راء وال�م�ث�ق�ف�ی�ن 

ویص�ب ف�ي ج�وھ�ر  والمختصین ورجال الدی�ن 
حقوق االنسان التي تنتھك یومیا في العراق م�ن 
اطراف وجھات م�ت�ع�ددة مس�ت�ف�ی�دة م�ن ض�ع�ف 

وفي مق�دم�ت�ھ�ا ال�ج�م�اع�ات  الدولة ومؤسساتھا 
االرھابیة , كما  جاء ھذا المؤتمر للوقوف ص�ف�ا 
واحدا ضد الظلم والعدوان والتھج�ی�ر وال�ج�رائ�م 
التي یتعرض لھا جزء من الم�ك�ون�ات ال�ع�راق�ی�ة 
ال���ت���ي ع���اش���ت ف���ي ال���ع���راق بس���الم م���ن���ذ 

وتحتاج الى الحمایة من مؤسسات الدول�ة  القدم 
وبخاصة من االجھزة االمنیة وضم�ان ح�ق�وق�ھ�ا 
الدستوریة والقانونیة وت�ع�وی�ض ال�م�ت�ض�رری�ن 

 منھا.
 

م��ح��ن��ة ال��ع��راق��ی��ی��ن وض��رورة ال��وس��ط��ی��ة أو 
 األعتدال :

من خالل متابعة االحداث المأسوی�ة ال�ت�ي م�رت 
على العراق والتي م�ا ت�زال ق�ائ�م�ة ح�ت�ى االن, 

أت�ب�اع ال�دی�ان�ات و ال�م�ع�ت�ق�دات م�ن غ�ی�ر  فأن 
المسلمین وأتباع المذاھب من ال�م�س�ل�م�ی�ن ب�ع�د 

ت�ع�رض�وا ال�ى ال�ك�ث�ی�ر م�ن األن�ت�ھ�اك�ات  2003
والجرائم التي كانت بعضھا بمثابة ج�رائ�م إب�ادة 
للجنس البشري وفقا ل�وص�ف ال�ق�ان�ون ال�دول�ي 

 Crime of genocide inاألنس�����ان�����ي (
international law  ح�ت�ى ك�اد ال�ع�راق (- 

شفا ح�ف�رة م�ن  أن یكون على  -عدا كوردستان 
الحرب األھلیة  بسبب س�ی�اس�ة ال�ث�أر واالن�ت�ق�ام 
وردود االف��ع��ال وغ��ی��اب ال��ق��ان��ون وض��ع��ف 
مؤسسات الدولة والتي تع�ت�ب�ر ف�ي ج�زء ك�ب�ی�ر 
منھا نتیجة لسیاسات النظام الدكتاتوري الساب�ق 
الى جانب فشل النظام السی�اس�ي ال�ح�ال�ي وم�ن�ذ 

 .2003عام 
 

فالمسیحیون والصابئة المندائیون واألی�زی�دی�ون 
نالھم من األنتھاكات والتمییز والجرائ�م  والشبك 

الكثیر وبلغت ح�دا ال ی�م�ك�ن الس�ك�وت ع�ل�ی�ھ�ا, 
ویتوجب على جمیع مؤسسات الدولة ال�ع�راق�ی�ة 
والدول ال�ت�ي ت�ح�ت�رم ح�ق�وق االنس�ان وج�م�ی�ع 
المنظمات الدولیة ومنظمات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي 
والمثقفین والشخ�ص�ی�ات دع�م ومس�ان�دة ات�ب�اع 
ھ��ذه ال��م��ك��ون��ات ال��م��س��ال��م��ة وح��م��ای��ت��ھ��ا م��ن 
األرھابیین والتك�ف�ی�ری�ی�ن م�م�ن ی�ل�ب�س�ون ث�وب 
االس��الم وی��م��ارس��ون االن��ت��ھ��اك��ات وال��ج��رائ��م 

األق�ت�ت�ال  والتكفیر , كما بلغت محاوالت اش�ع�ال 
الطائفي والمذھبي بین المسلمین درجة خ�ط�ی�رة 
صارت تھدد مستقبل البالد أیضا بسبب الت�ط�رف 
والتعصب االعمى وشیوع الف�ت�اوى ال�ت�ك�ف�ی�ری�ة 
م��ن ال��ج��ھ��ل��ة واالم��ی��ی��ن م��ن الش��ی��وخ ووج��ود 
الملیشیات وانتشار السالح في المجتمع وشی�وع 
الفساد المالي واالداري والس�ی�اس�ي ف�ي ج�م�ی�ع 

 مفاصل الدولة العراقیة .
لقد تعرضت الكنائس الى جرائم خطیرة فضرب�ت 
وھدمت أعداد كبیرة منھ�ا وأغ�ت�ی�ل ال�ع�دی�د م�ن 
المطارنة في ال�م�وص�ل وب�غ�داد وغ�ی�رھ�ا ن�ذك�ر 
منھم مثال ال�م�ط�ران ف�رج رح�و واألب ی�وس�ف 
عادل , اضافة الى قتل وتھجیر العدید من ات�ب�اع 
الدیان�ة ال�م�س�ی�ح�ی�ة بس�ب�ب ان�ت�م�ائ�ھ�م ال�دی�ن�ي 
واجبارھم على النزوح او الھج�رة م�ن ال�ع�راق, 
وب��خ��اص��ة ف��ي م��ن��اط��ق س��ھ��ل ن��ی��ن��وى وب��غ��داد 

وھذه جرائم عمدیة خط�ی�رة تس�ت�ح�ق  والبصرة 
معاقبة الفاعلین وت�ع�وی�ض ال�م�ت�ض�رری�ن وف�ق�ا 

 للدستور والقانون.
 

أما األیزیدی�ون ف�ق�د ت�ع�رض�وا ال�ى ال�ع�دی�د م�ن 
الھجمات األرھابی�ة وال�ق�ت�ل ع�ل�ى ال�ھ�وی�ة م�ن 
األرھابیین والتكفیریین والى س�ی�اس�ة ال�ت�م�ی�ی�ز 
الدیني في مناطق مختلفة وبخاصة في الم�وص�ل 
وس�ن�ج��ار وال ت�زال س�ی��اس�ة ال��ت�م��ی�ی��ز ال��دی�ن��ي 

موجودة حتى األن ضدھم , على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال 
یتم تطبیق أحكام الفقھ الحن�ف�ي ع�ل�ى قض�ای�اھ�م 
الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�األح�وال الش�خ�ص�ی�ة م�ن ال�ق�ض�اء 

وھذا الیجوز , ف�ك�ی�ف ی�ط�ب�ق ال�ف�ق�ھ  العراقي , 
الحنفي وھو مذھب اسالمي على ش�خ�ص غ�ی�ر 

 مسلم كما ھو معمول بھ اآلن ؟ 
ون��ت��س��اءل أیض��ا ك��م ق��اض��ي أو ق��اض��ی��ة م��ن 
األیزیدیین یشغلون منصب القض�اء ف�ي ال�ع�راق 

 الیوم أو أي منصب وظیفي رفیع ؟ 
ولم یسلم الشبك من ھذه الجرائم وال ال�ت�رك�م�ان 
حیث تعرضوا الى ھجمات إج�رام�ی�ة ف�ي اوق�ات 
م��ت��ع��ددة ف��ي ت��ل��ع��ف��ر وط��وزخ��رم��ات��و وك��رك��وك 
ومناطق اخرى حتى اعتبرت ھ�ذه االم�اك�ن م�ن 
ال��م��ن��اط��ق ال��م��ن��ك��وب��ة ف��ي ال��ع��راق دون ات��خ��اذ 

ت�ت�ن�اس�ب وح�ج�م ھ�ذه  اجراءات من قبل الدولة 
 الكوارث.

ونحن نعتقد بأنھ ال یكفي أن ینص الدستور على 
التعددیة الدینیة في العراق وانما یجب أن یط�ب�ق 
ما فیھ على أرض الواقع وأن تكون ھناك حمای�ة 
حقیقیة لحقوق جمیع القومیات واتباع ال�دی�ان�ات 
والمذاھب والى رعایة وحمایة أماكن ع�ب�ادات�ھ�م 
ومراقدھم المقدسة واحترام شعائرھم وتعالیمھم 

 الدینیة .
وھم أح�ف�اد  -كما لحقت طائفة الصابئة المندائیة 

ال��ح��ض��ارات ال��ع��ظ��ی��م��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ف��ي وادي 
إن��ت��ھ��اك��ات ل��ح��ق��وق��ھ��م وأرت��ك��ب  -ال��راف��دی��ن 

األرھابیون والمتطرفون ج�رائ�م بش�ع�ة ض�دھ�م 
السیما في مناطق بغداد مم�ا أض�ط�ر ك�ث�ی�ر م�ن 
العوائل الھجرة م�ن ب�غ�داد ال�ى ال�م�ن�اف�ي ودول 
الجوار والى كوردستان التي صارت م�الذا أم�ن�ا 

. وعلى الرغم من مش�ارك�ة م�م�ث�ل  للعدید منھم 
عن الصابئة المندائیة في لجنة كت�اب�ة ال�دس�ت�ور 
واعتراف الدستور بالتعددیة الدینیة والم�ذھ�ب�ی�ة 
وبالحقوق المتساویة ل�ل�ج�م�ی�ع إال إن الص�اب�ئ�ة 
المندائیین ما یزالون یعانون من التمییز ال�دی�ن�ي 
والتھمیش في كثیر من المجاالت منھا م�ث�ال ف�ي 

 مجال الوظیفة العامة.
لذك یقع على الح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة وم�ؤس�س�ات 
الدولة مسؤولیة ح�م�ای�ت�ھ�م واح�ت�رام ح�ق�وق�ھ�م 
الدینیة وغیر ال�دی�ن�ی�ة وم�ن�ھ�ا ض�رورة ح�م�ای�ة 
ل��غ��ت��ھ��م اآلرام��ی��ة ال��ق��دی��م��ة, ك��م��ا ی��ق��ع ع��ل��ى 
المرجعیات ال�دی�ن�ی�ة االس�الم�ی�ة واج�ب ت�ن�وی�ر 
الناس بضرورة اح�ت�رام ح�ق�وق ك�ل ال�ق�وم�ی�ات 
واتباع الدیانات والمعت�ق�دات األخ�رى م�ن غ�ی�ر 
 المسلمین وتحریم سفك دمائھم ونھب اموالھم . 
أما الیھود العراقیون الذی�ن ل�م ی�ب�ق م�ن�ھ�م ف�ي 
العراق إال عدد محدود ال ی�ت�ج�اوز أص�اب�ع ال�ی�د 
بسبب سیاسات األن�ظ�م�ة الس�اب�ق�ة ض�دھ�م ف�ق�د 
بقیت أموالھم المنقولة وغیر المن�ق�ول�ة م�ج�م�دة 
حسب القوانین ال�ع�راق�ی�ة الص�ادرة م�ن�ذ ال�ع�ھ�د 
الملكي , فضال عن اسقاط ال�ج�ن�س�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
عنھم ألسباب دینیة , وھذه أعمال باطلة تخ�ال�ف 
جمیع الوثائق الدولیة , وحتى الدستور الع�راق�ي 

لم ینصفھم بالرغم من إنھ ینص ف�ي  2005لعام 
م�ن�ھ ع�ل�ى م�ن�ع اس�ق�اط ال�ج�ن�س�ی�ة  18المادة 

العراقیة عن الع�راق�ي ألي س�ب�ب م�ن االس�ب�اب 
وأعطى ال�ح�ق ل�م�ن اس�ق�ط�ت ع�ن�ھ ال�ج�ن�س�ی�ة 
العراقیة طلب استعادتھا . وسبق ان اع�ت�رض�ن�ا 
على حرمانھم من حقوقھم في الجنسیة وأھم�ی�ة 
اعادة اموالھم اثناء كتابة الدستور العراقي ع�ام 

وتحفظ�ن�ا ع�ل�ى نص�وص ال�دس�ت�ور ف�ي  2005
مؤتمر صحفي في مجلس النواب ببغداد ف�ي اب 

وال�ذي ع�ق�د ب�م�ش�ارك�ة ب�ع�ض اعض�اء  2005
 اللجنة الدستوریة . 

 
كما ان الكورد الفیلیین تعرضوا للظل�م ول�ج�رائ�م 
خطیرة في ظل حكم ال�ب�ع�ث ال�م�ق�ب�ور وھ�م ف�ي 
م��ح��ن��ة مس��ت��م��رة ح��ت��ى م��ا ب��ع��د زوال ال��ن��ظ��ام 
ال��دك��ت��ات��وري ال��ذي اس��ق��ط ع��ن��ھ��م ھ��وی��ت��ھ��م 

وصادر بیوتھم وممتلكاتھ�م  وجسنیتھم العراقیة 
واموالھم التي نھبت من ازالم ال�ن�ظ�ام ال�م�ق�ب�ور 

 بینما ھم عراقیون .
ویعود سبب حرمانھم من الجنسیة العراقیة الى  

سیاسة التمییز القومي وال�م�ذھ�ب�ي م�ن ال�ن�ظ�ام 
الس��اب��ق االم��ر ال��ذي ی��وج��ب ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة 
العراقیة االھتم�ام ال�ج�دي ب�ھ�ذا ال�م�ل�ف ال�م�ھ�م 
واعادة الجنسیة العراقیة ل�ھ�م م�ع م�م�ت�ل�ك�ات�ھ�م 
وح�ق��وق��ھ��م ك��ام��ل��ة ورد االع��ت��ب��ار ل�ھ��م بس��ب��ب 
تضحیاتھم ومعاناتھم الطویلة ولما ل�ح�ق�ھ�م م�ن 
ظلم وعدوان وج�رائ�م ك�ث�ی�رة م�ا ت�زال اث�ارھ�ا 

 قائمة ومنھا حقوق عوائل الشھداء المھدورة.
 

إن الواجب ال�دس�ت�وري وال�ق�ان�ون�ي واألنس�ان�ي 
یوجب حمایة حق الحریة ال�دی�ن�ی�ة أو ال�م�ع�ت�ق�د 
للجمیع وإشاعة الوسطیة واألع�ت�دال وم�ح�ارب�ة 
األرھ��اب وت��ط��ھ��ی��ر ال��ع��راق م��ن ال��ت��ك��ف��ی��ری��ی��ن 
والوقوف بحزم ض�د االس�الم�ی�ی�ن ال�م�ت�ط�رف�ی�ن 
سواء من السنة اوالشیعة , وسحب جمیع ق�ط�ع 
السالح من األشخاص والمیلیش�ی�ات وعص�اب�ات 
الجریمة المنظمة وحصرھا بم�ؤس�س�ات ال�دول�ة 
األمنیة والعسكریة ومن�ع تش�ك�ی�ل أو إس�ت�م�رار 

الملیشیات وإعادة النظر في المناھ�ج ال�دراس�ی�ة 
وبض�رورة ت��ف�ع�ی��ل ال��دس�ت�ور واح�ت�رام ح�ق��وق 
االنس��ان وت��ع��وی��ض ال��م��ت��ض��رری��ن وم��ح��اس��ب��ة 
المسوؤلین عن ھذه الجرائم ونشر ثقافة الس�الم 

 والحوار بدال من ثقافة التطرف والكراھیة .
 

وفي ھ�ذا الس�ی�اق ن�ع�ت�ق�د ب�أن أم�اك�ن ال�ع�ب�ادة 
المق�دس�ة ال ی�ج�وز أن ت�ك�ون مص�درا ل�ل�ف�ت�ن�ة 
والتحریض ونشر التطرف او م�م�ارس�ة ال�ع�م�ل 
السیاسي كما یحصل في م�ن�اط�ق م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 
العراق , وال حص�ان�ة ألي رم�ز دی�ن�ي اذا ق�ام 
بتحویل األماكن المقدسة ال�ى م�ق�رات ل�ل�خ�ط�ب 
الساخنة التحریضیة ومحالت لل�ع�م�ل الس�ی�اس�ي 
وخزن السالح وأماكن ل�ت�ق�ی�ی�د ال�ح�ری�ة , وھ�و 
مسؤول جنائیا ومدنیا عن أفعال�ھ , وق�د م�ارس 
ھذا السلوك بع�ض االس�الم�ی�ی�ن وھ�و م�ا یض�ر 
بالمصلحة الوطنیة العلیا . وما تزال ھناك العدی�د 
من مواقع االنترنیت ت�ن�ش�ر األح�ق�اد وال�ت�ط�رف 
وتحرض عل�ى ال�ث�أر واالن�ت�ق�ام وتش�ج�ع ع�ل�ى 
الجرائم االرھابیة وھي ب�ع�ی�دة ع�ن ال�م�ح�اس�ب�ة 
القانونیة وھذا ما یشجعھا على االس�ت�م�رار ف�ي 

م�ادام ال�م�س�ؤول�ون ع�ن  ھذا النھج االج�رام�ي 
 إدارتھا بعیدین عن العقاب .

 
 2005موقف الدستور العراقي لعام 

 )14(المادة  مبدأ المساواة  –اوال 
ف�ي ب�اب  2005نص الدس�ت�ور ال�ع�راق�ي ل�ع�ام 

الحقوق والح�ری�ات وض�م�ن ال�ح�ق�وق ال�م�دن�ی�ة 
مبدأ المساواة بی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن  والسیاسیة على 

جمیعا انطالقا من الق�واع�د االنس�ان�ی�ة اذ نص�ت 
 المادة المذكورة  مایلي : 

((العراقیون متساوون أمام القانون دون ت�م�ی�ی�ز 
بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو االصل أو 
اللون أو الدین أو المذھب أو المعت�ق�د أو ال�رأي 
أو الوضع االقتص�ادي أو االج�ت�م�اع�ي)). وھ�ذا 
المبدا الج�وھ�ري ال�واض�ح ی�رج�ع اس�اس�ھ ال�ى 

 االعالن العالمي لحقوق االنسان. 
 

 الدینیة ضمان الدستور للحقوق  -ثانیا 
من القواعد االساسیة ف�ي ال�ح�ی�اة ھ�ي اح�ت�رام 

ب�ك�ل أن�واع�ھ�ا واال  وصیانة الحقوق والحریات 
فان الحیاة لن تستقی�م ب�دون�ھ�ا , وال ی�م�ك�ن ان 
یكون ھناك تعایش واستقرار في المجتمع ب�دون 
ذلك . ولھذا فقد كنت حریصا اث�ن�اء ع�م�ل�ي ف�ي 
لجنة ك�ت�اب�ة ال�دس�ت�ور ال�ع�راق�ي ع�ل�ى اع�ت�م�اد 
نصوص االعالن العالمي ل�ح�ق�وق االنس�ان ف�ي 
ھذا الجانب واالستفادة من دسات�ی�ر دول ال�ع�ال�م 
المتحضر م�ن أج�ل ح�م�ای�ة ح�ق�وق ال�م�ك�ون�ات 
العراقی�ة وب�خ�اص�ة ال�ح�ق�وق ال�دی�ن�ی�ة وام�اك�ن 
العب�ادة وك�ان ل�ي الش�رف ف�ي ك�ت�اب�ة م�ق�ت�رح 

(ال�ح�ق�وق   نصوص الباب الثاني م�ن ال�دس�ت�ور
والحریات) التي قدمتھا للجنة الفرع�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة 

 وجرى تبني غالبیة النصوص المقترحة.
اثناء ك�ت�اب�ة ال�دس�ت�ور  ونشیر ھنا الى انھ وفي 

العراقي كنت قد اق�ت�رح�ت اع�ت�ب�ار ھ�ذا االع�الن 
كجزء من الدستور مثلما فعلت دس�ات�ی�ر ال�ع�دی�د 
من الدول ومنھا مثال الدس�ت�ور الس�وی�دي ال�ذي 
جع�ل م�ن ھ�ذا االع�الن ج�زء م�ن�ھ ای�م�ان�ا م�ن 
واضعي الدست�ور الس�وی�دي ب�أھ�م�ی�ة ال�م�ب�ادئ 
االنسانیة الواردة في االعالن ال�ع�ال�م�ي ل�ح�ق�وق 
االنس��ان , غ��ی��ر ان اغ��ل��ب اعض��اء ال��ل��ج��ن��ة 
الدستوریة رفضوا ذلك بحجة ان بعض ق�واع�ده 
تخالف الشریعة االس�الم�ی�ة وك�ن�ت ك�م�ن ی�غ�رد 

 خارج السرب !
 

ومع ذلك جرت صیاغة الح�ق�وق ال�دی�ن�ی�ة ع�ل�ى 
 النحو التالي :

 ):2المادة (
ثانیاً : یضمن ھذا الدستور الحفاظ على الھ�وی�ة  

االسالمیة لغالبیة الشعب العراقي، كم�ا ویض�م�ن 
كامل الحقوق الدینیة لجمی�ع االف�راد ف�ي ح�ری�ة 
الع�ق�ی�دة وال�م�م�ارس�ة ال�دی�ن�ی�ة ك�ال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن 

 واآلیزدیین والصابئة المندائیین .
 

 ):43المادة (
ثانیاً : ت�ك�ف�ل ال�دول�ة ح�ری�ة ال�ع�ب�ادة وح�م�ای�ة  

 اماكنھا .
 

ضمان الدستور للتعدد ال�ق�وم�ي وال�دی�ن�ي  -ثالثا 
 والمذھبي

حرص الدستور ال�ع�راق�ي ع�ل�ى ض�م�ان ال�ت�ع�دد 
القومي والدیني والمذھبي الذي ی�م�ت�د ب�ج�ذوره 
الى اقدم العصور في بالد الراف�دی�ن وھ�و ت�أك�ی�د 
واضح عل�ى وج�ود ال�م�ك�ون�ات ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ي 
العراق وعلى االعتراف ب�ال�ح�ق�وق ال�م�ت�س�اوی�ة 
للجمیع ومنع التمییز آلي سبب ك�ان ف�ج�اء ف�ي 

ص�راح�ة ع�ل�ى ض�م�ان  125وال�م�ادة  3المادة 
 الحقوق والحریات :

 
 ):3المادة (

العراق بلد متعدد القومیات واألدیان والمذاھ�ب،  

وھو عضو مؤسس وف�ع�ال ف�ي ج�ام�ع�ة ال�دول 
العربیة وملتزم ب�م�ی�ث�اق�ھ�ا و ج�زء م�ن ال�ع�ال�م 

 اإلسالمي .
): یضم�ن ھ�ذا ال�دس�ت�ور ال�ح�ق�وق 125المادة (

االداری�ة والس�ی�اس��ی�ة وال�ث�ق��اف�ی�ة وال�ت��ع�ل�ی�م�ی��ة 
لل�ق�وم�ی�ات ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ك�ال�ت�رك�م�ان، وال�ك�ل�دان 
واالشوریین، وسائر المكونات االخرى، وی�ن�ظ�م 

 ذلك بقانون .
 

 عدم دستوریة التغییر السكاني -رابعا 
لعل من بی�ن أھ�م ال�ق�واع�د االس�اس�ی�ة ف�ي ھ�ذا 
المیدان ھو جواز تملك ك�ل ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي اي 
مكان كان من العراق غ�ی�ر ان ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق 
م��ارس ج��رائ��م خ��ط��ی��رة ف��ي ت��غ��ی��ی��ر ال��ھ��وی��ة 
ال��دی��م��وغ��راف��ی��ة ل��ب��ع��ض ال��م��ن��اط��ق الھ��داف 

ولھذا ال یجوز آلي ط�رف ت�ك�رار ھ�ذه  سیاسیة 
االخطاء النھا تضر بالسلم االھلي وتزرع الفتن�ة 
وتنشر االحقاد وھو انتھاك للدس�ت�ور وم�ن ھ�ن�ا 
حرص الدستور العراقي ال�ن�اف�ذ ع�ل�ى م�ن�ع اي 
عمل یھدف للتغییر الس�ك�ان�ي آلي م�ك�ون ع�ل�ى 

 مایلي : 23حساب أخر فجاء في المادة 
 

 : 23المادة 
للعراقي الحق في التملك ف�ي اي م�ك�ان  -ثالثاً: أ

في العراق، والیجوز لغیره تملك غی�ر ال�م�ن�ق�ول 
 اال ما استثني بقانون . 

 یحظر التملك ألغراض التغییر السكاني . -ب
 

 االقلیة واالغلبیة
في خالل ف�ت�رة ك�ت�اب�ة ال�دس�ت�ور ال�ع�راق�ي ع�ام 

, طرح بعض االعضاء مصط�ل�ح االق�ل�ی�ة  2005
واالغلبیة للمكونات العراقیة القوم�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة 
والمذھبیة , وقد اعترضنا على ذلك لما فیھا م�ن 
عدم ق�ب�ول اوت�ج�ری�ح ل�ج�ان�ب م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
واقترحنا تسمیة اخرى اكثر قبوال تمت الموافق�ة 
علیھا من لجن�ة ك�ت�اب�ة ال�دس�ت�ور وھ�ي ع�ب�ارة 
( ال��م��ك��ون��ات ال��ع��راق��ی��ة ال��ق��وم��ی��ة وال��دی��ن��ی��ة 

 والمذھبیة ) .
ان ھذه المكون�ات وان س�م�ی�ت ب�ال�م�ج�م�وع�ات 

, إال  Minorityالصغیرة من الناحیة العددی�ة 
أنھا لیست صغیرة في قیمتھا وأھمیتھا وق�وت�ھ�ا 
ودورھ�ا األنس��ان��ي وف��ي ت��اری�خ��ھ��ا وث��ق��اف��ات��ھ��ا 
وخدماتھا للعراق منذ القدم حت�ى األن, اذ ل�ی�س 
العبرة ب�ال�ع�دد اب�دا , وح�ی�ن�م�ا ن�ق�ول م�ك�ون�ات 
صغیرة ال یعني تھمیشھا او إقصاء دورھ�ا, ھ�ذا 
فضال عن ان الدیم�ق�راط�ی�ة ال ی�م�ك�ن ان ت�ب�ن�ى 
بصورة صحیحة مع وج�ود ت�ع�ط�ی�ل او اقص�اء 
لمكونات اخرى ألن الدیمقراطیة ال ت�ع�ن�ي ح�ك�م 

وان��م��ا ی��راد ب��ھ��ا ح��ك��م  Majorityاألغ��ل��ب��ی��ة 
الجمیع ومشاركة الكل في السلطة وصنع الق�رار 

 وفي توزیع الثروة بصورة عادلة.
اي ان الدیمقراطیة تعني حك�م ال�ك�ل ومش�ارك�ة  

ال دك�ت�ات�وری�ة األغ�ل�ب�ی�ة  الجمیع بصورة عادلة 
على األقلیة او على المجموعات الصغیرة قومی�ا 

 او دینیا او مذھبیا.
ولقد برز من بین ھذه المكونات العراقیة , ال�ت�ي 
ھي مثل باقة الورد, م�ن األش�وری�ی�ن وال�ك�ل�دان 
والسری�ان والص�اب�ئ�ة ال�م�ن�دائ�ی�ة واألی�زی�دی�ی�ن 
والشبك والتركمان وغیرھم شخص�ی�ات ع�ل�م�ی�ة 
وفكریة وسیاسیة وثقافیة وفنیة أغ�ن�ت ال�ع�راق 
وتاریخة وثقاف�ت�ھ , وم�ن ح�ق�ھ�م ان ی�ن�ت�س�ب�وا 
للعراق وان ینسب العراق لھم , الن مصدر ق�وة 
بالد الرافدین ب�وج�ود ھ�ذه األط�ی�اف ال�م�ت�ع�ددة 
والمختلفة ورع�ای�ت�ھ�ا واح�ت�رام ح�ق�وق�ھ�ا واي 
ت��ھ��م��ی��ش ل��ھ��ذه ال��م��ك��ون��ات خ��رق ل��ل��دس��ت��ور 
وللمواثی�ق ال�دول�ی�ة وم�ن�ھ�ا األع�الن ال�ع�ال�م�ي 
لحقوق األنسان وال�ب�روت�وك�والت ال�م�ل�ح�ق�ة ب�ھ 
وانتھاك لقواعد الدیمقراط�ی�ة ال�م�ع�روف�ة دول�ی�ا 

 وللقیم األنسانیة النبیلة.
 

 ضمان الدستور للھویة الثقافیة واللغة -خامسا 
یضاف الى م�ا ت�ق�دم , ف�ان ال�دس�ت�ور ال�ع�راق�ي 
حرص على ضمان الھویة الثقافیة واللغ�ة ل�ھ�ذه 

 4المكونات سالفة الذك�ر ل�ھ�ذا خص�ص ال�م�ادة 
منھ الى االعتراف باللغة التركمانیة والسریان�ی�ة 
واألرمنیة في المؤسسات التعلیم�ی�ة ال�ح�ك�وم�ی�ة 
ال��ى ج��ان��ب ال��ل��غ��ت��ی��ن ال��رس��م��ی��ت��ی��ن (ال��ع��رب��ی��ة 
والكوردیة) ال بل جعل من اللغتی�ن ال�ت�رك�م�ان�ی�ة 
والسری�ان�ی�ة ل�غ�ت�ی�ن رس�م�ی�ت�ی�ن ف�ي ال�وح�دات 
االداریة ال�ت�ي یش�ك�ل�ون ف�ی�ھ�ا ك�ث�اف�ة س�ك�ان�ی�ة 
(الفقرة رابعا) وسمح ف�ي ال�ف�ق�رة خ�امس�ا ل�ك�ل 
اقلیم أو محافظة اتخاذ ایة لغة محلیة أخرى لغ�ةً 
رسمیة اضافیة اذا اقرت غ�ال�ب�ی�ة س�ك�ان�ھ�ا ذل�ك 

 باستفتاء عام . 
 حق وقدسیة ممارسة الشعائر الدینیة  -سادسا 

ومما یتعلق بذلك ضرورة حمایة ح�ق م�م�ارس�ة 
الشعائر الدینیة في دور العبادة التب�اع ال�دی�ان�ات 
والمذاھب النھا سلمی�ة وب�دون ع�ن�ف وت�ع�ك�س 
البعد الحضاري ل�ت�اری�خ ال�ع�راق انس�ج�ام�ا م�ع 
قواعد الدستور الض�ام�ن�ة ل�ل�ح�ق�وق وال�ح�ری�ات 

م�ن�ھ  10لجمیع العراقیین ومن ھنا نصت المادة 

 على مایلي :
 

 ):  10(( المادة (
العتبات المقدسة والمقامات الدینیة ف�ي ال�ع�راق 
كیانات دینیة وحضاریة، وتلتزم ال�دول�ة ب�ت�أك�ی�د 
وصیانة حرمتھ�ا، وض�م�ان م�م�ارس�ة الش�ع�ائ�ر 

 )).بحریة فیھا .
 

 موقف االعالن العالمي لحقوق االنسان
, وك�ذل�ك  إحت�ل ال�ع�راق خ�الل خ�م�س�ة ع�ق�ود 

البلدان العربیة واألسالمیة , المرتبة األولى م�ن 
بین دول العالم ف�ي إن�ت�ھ�اك�ات ح�ق�وق االنس�ان 
طبقا لتقاریر منظ�م�ة ال�ع�ف�و ال�دول�ی�ة وم�راص�د 

 –حقوق األنسان المنتش�رة ف�ي ال�ع�ال�م , وف�ي 
فأن ھذا یرجع الى عوامل متعددة نذكر  -تقدیرنا 

 : منھا 
وج��ود ث��ق��اف��ة ال��ك��راھ��ی��ة بس��ب��ب ال��ت��ع��ص��ب -1

وال�ت�ط�رف وب�خ�اص�ة ف��ي ال�م�ن�اھ�ج ال�دراس�ی��ة 
ی�ع�ن�ي ت�واص�ل إھ�دار ح�ق�وق  التعلیمی�ة وھ�ذا 

األنسان ومعاییرھا الدول�ی�ة ال�م�ت�ع�ارف ع�ل�ی�ھ�ا 
التي یجب أن تك�ون ھ�ي األس�اس ف�ي ال�ت�رب�ی�ة 
والتعلیم ولیس عبارات األنتقام والثأر وال�ج�ھ�اد 
وتكفیر اآلخر والعنصریة أوالتمییز ب�ی�ن ال�ب�ش�ر 
على أساس الجنس أوال�ل�ون أواألص�ل أوال�دی�ن 

 أوالمذھب .
غیاب الدیمقراطیة وإنعدام الشفافیة وان�ت�ش�ار -2

وض�ع�ف  الفساد ال�م�ال�ي واالداري والس�ی�اس�ي 
 دور القانون .

الحروب والصراعات المس�ل�ح�ة ف�ي م�ن�ط�ق�ة -3
 ساخنة وھي الشرق االوسط .

ولھذا ال بد من ال�رج�وع ال�ى نص�وص االع�الن 
العالمي لحقوق االنسان كشریعة كونیة انس�ان�ی�ة 
تؤسس لقواعد مھمة في میدان اح�ت�رام ح�ق�وق 
البشر من أجل السالم ال�ذي ھ�و ق�ان�ون ال�ح�ی�اة 
والتعایش بین كل المكونات ولعل من الضروري 

وھ�ي  التذكیر ببعض اھم الق�واع�د ذات الص�ل�ة 
 على النحو التالي :

 
 .1المادة 

* ی�ول�د ج�م�ی�ع ال�ن�اس أح�راراً م�ت�س�اوی�ن ف�ي 
الكرامة والحقوق، وقد وھ�ب�وا ع�ق�الً وض�م�ی�راً 

 وعلیھم أن یعامل بعضھم بعضاً بروح اإلخاء.
 .2المادة 

* ل��ك��ل إنس��ان ح��ق ال��ت��م��ت��ع ب��ك��اف��ة ال��ح��ق��وق 
والحری�ات ال�واردة ف�ي ھ�ذا اإلع�الن، دون أي 
تمییز، كالتمیی�ز بس�ب�ب ال�ع�ن�ص�ر أو ال�ل�ون أو 
الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي الس�ی�اس�ي أو 
أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االج�ت�م�اع�ي 
أو الثروة أو المیالد أو أي وضع آخر، دون أی�ة 
تفرقة بین الرجال والنس�اء. وفض�ال ع�م�ا ت�ق�دم 
فلن ی�ك�ون ھ�ن�اك أي ت�م�ی�ی�ز أس�اس�ھ ال�وض�ع 
السیاسي أو القانوني أو الدولي لبل�د أو ال�ب�ق�ع�ة 
التي ینتمي إلیھا الفرد سواء كان ھ�ذا ال�ب�ل�د أو 
تلك البقعة مستقال أو ت�ح�ت ال�وص�ای�ة أو غ�ی�ر 
متمتع بالحكم الذاتي أو كانت س�ی�ادت�ھ خ�اض�ع�ة 

 ألي قید من القیود.
 

 .7المادة 
* كل الناس سواسیة أمام القانون ول�ھ�م ال�ح�ق 
في التمتع بحمایة متكافئة عنھ دون أیة ت�ف�رق�ة، 
كما أن لھم جمیعا الحق في حمایة متساویة ض�د 
أي تمیز یخل بھذا اإلع�الن وض�د أي ت�ح�ری�ض 

 على تمییز كھذا.
 

 .18المادة 
* لكل شخص الحق في حریة التفكیر والض�م�ی�ر 
والدین، ویشمل ھذا الحق حریة تغییر دیانت�ھ أو 
عق�ی�دت�ھ، وح�ری�ة اإلع�راب ع�ن�ھ�م�ا ب�ال�ت�ع�ل�ی�م 
والممارسة وإقامة الشعائ�ر وم�راع�ات�ھ�ا س�واء 

 أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
 

 الخالصة :
ضرورة مخاطبة الرئاسات الث�الث ف�ي ب�غ�داد -1

وحكومة اقلیم كوردستان وبرلمانھ بما یت�ع�رض 
لھ المسیحیون والمكونات االخرى من انتھاك�ات 
لحقوق االنسان وجرائم خطیرة من االرھ�اب�ی�ی�ن 
وعملیات التغییر السكاني ف�ي م�ن�اط�ق�ھ�م وھ�ي 

 انتھاكات للدستور العراقي .
تأكید أھ�م�ی�ة ت�رس�ی�خ ال�ت�س�ام�ح وال�ت�ع�ای�ش -2

ف�ي  السلمي بین المكونات وإنصافھا المتعایش�ة 
سھل نینوى من المسیحیین (الكلدان, السریان , 

) واإلیزدیین والشبك والعرب والكرد  االشوریین
 والكاكائیین وغیرھم .

حصر االضرار التي لحقت بالمت�ض�رری�ن ف�ي -3
منطقة س�ھ�ل ن�ی�ن�وى وت�ع�ویض�ھ�م م�ادی�ا ع�ن 

 االضرار وفقا للقانون .
یقع على المرجعیات الدینیة االسالمیة واج�ب -4

تنویر الناس بضرورة احترام حق�وق ك�ل ات�ب�اع 
الدیانات والمعتقدات األخرى من غیر المسلم�ی�ن 
وتحریم سفك دمائھم ومنع تكفیرھم وحظر نھب 

 اموالھم . . 
ضرورة نشر ثقافة السالم والح�وار ب�دال م�ن -5

وإع��ادة ال��ن��ظ��ر  ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��رف وال��ك��راھ��ی��ة 
بالمناھج الدراسیة الحالیة الت�ي ال ت�ن�س�ج�م م�ع 

 قواعد حقوق االنسان في كثیر من مفرداتھا.
م��ن��ع ال��خ��ط��ب ال��ت��ح��ریض��ی��ة ف��ي ال��م��س��اج��د -6

والحسینیات والتأكید على قیم المحبة والتع�ای�ش 
والتسامح ونبذ الثأر والفرقة وممارس�ة ال�ع�ن�ف 
وتشجیع الشباب ع�ل�ى ال�ت�ع�اون وت�رس�ی�خ ق�ی�م 

 الخیر والروح الوطنیة واالنتماء للوطن.

 ات ام رق اا 

 
 

 الدكتور منذر الفضل                        
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ظھرت في المجتمعات البدائیة مم�ارس�ات م�ت�ن�وع�ة وم�خ�ت�ل�ف�ة   
الجسدیة التي كان یؤدیھا ذلك األنس�ان   وھي نوع من النشاطات

البدائي, كان الھدف من ورائھا تحقیق حالة من التوازن النف�س�ي 
وخلق حالة من التكیف مع الظواھر الطبیعیة ال�ت�ي ك�ان�ت تش�ك�ل 
عنده مصدر قلق وخوف ورھبة , وم�ن اج�ل الس�ی�ط�رة ع�ل�ی�ھ�ا 
وتبدید مخاوفھ من ذلك العالم ال�م�ج�ھ�ول, ف�أخ�ذ ی�م�ارس ب�ع�ض 
الطقوس التي یعتقد في أدائھا ان یستمیل ع�ط�ف ت�ل�ك ال�ظ�واھ�ر 
التي یعتقد ان لھا االثر االكبر في استقراره وعیشھ, نستط�ی�ع ان 

 .نقول انھ كان یحاكي الطبیعة بتلك الممارسات
تتنوع تلك الممارسات تبعا للثقافة ال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة ع�ن�د الش�ع�وب  

وكانت ال تخلو من بعض اللمسات الج�م�ال�ی�ة وال�ذوق�ی�ة دون ان 
یشعر بھا, مثل السحر والطوطمیة والشعائر الدینی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 
تؤدى رقصا منفردا وجماعي یتخللھا الغناء واالیقاعات ال�ع�دی�دة 
التي تتناسب ومعتقداتھم مما یدل على ان عالمات االداء التمثیلي 
كانت واضحة وبشكل ملموس من خالل المحاكاة لت�ل�ك ال�ظ�واھ�ر 

ویمكن القول ان تلك الغری�زة غ�ری�زة   وأنسنتھا للسیطرة علیھا,
لما ((یرى بالرسوم التي یحفرھا على جدران ال�ك�ھ�وف   المحاكاة

ویحاكي ما یسمع من اصوات الحیوانات واصوات البیئة ك�خ�ری�ر 
كانت العامل ال�رئ�ی�س�ي  1الماء وحفیف االشجار وزئیر االسود)).

لتلك الممارسات وفي ان یتقنع ویت�ظ�اھ�ر وی�م�ث�ل ام�ام ال�ق�ب�ی�ل�ة 
 . ویكرر ویعید لھم افعال قد مارسھا

وتشیر الدراسات االولى أن ھناك العدید من تلك المظاھر االدائیة  
وممارستھا من قبل الحضارات االولى مثل الحض�ارة االغ�ری�ق�ی�ة 
وحضارة وادي الرافدین ووادي النیل ,بعض ال�ح�ض�ارات ب�ق�ی�ت 
ضمن حدودھا ال�م�غ�ل�ق�ة ذات ال�ج�ان�ب ال�دی�ن�ي ك�ح�ض�ارة وادي 
الرافدین ووادي النیل ولم تتطور الى دراما كما ھ�و ال�ح�ال ع�ن�د 
االغریق ,على الرغم من ان المؤثرات الش�رق�ی�ة ك�ان ل�ھ�ا االث�ر 

 )2الكبیر في اخصاب الفكر الیوناني فیما یتعلق بالظواھر الفنیة.(
الجسد والصوت ھي من ابرز االدوات التي كان االنسان یعبر من 
جرائھا عن حالة الف�رح وال�ح�زن ,ف�ال�ج�س�د والص�وت ع�ل�م�ت�ان 
رئیسیتان تنبئان مق�اص�د ال�ن�ف�س االنس�ان�ی�ة . ول�ع�ل ال�م�ح�اك�اة 
الصوتیة كانت عامل رئیسي في نش�أة ال�ك�الم ال�ذي ك�ان ی�راف�ق 
االیماءات الجسمانیة لیكون في اتصال مع اآلخر وأن التوافق في 
االیماءات الجسدیة مع الصوتیة وتكرارھا فیما بی�ن�ھ�م ع�ل�ى م�ر 
الزمن اصبحت موضع إتفاق للداللة على معنى تختص بھ القبیل�ة 
والمجتمع على ضوء الثقافة المجتمعیة .لكن السؤال الذي یط�رح 
ھل یمكن اعتبار تلك المحاكاة التي یقوم بھا االنسان من ح�رك�ات 
جسدیة وصوتیة والتشبھ عن طریقھا بما یسمع ویرى ھو ینتمي 
الى فن التمثیل؟ اذا كان كذلك ھذا ی�ع�ن�ي أن ال�ب�ش�ر ج�م�ی�ع�ا ھ�م 
ممثلون. الجواب بـ (كال). ((التمثیل اعتمادا على المحاكاة وال�ت�ي 
ھي من الغرائز البشریة ال یتح�ول ال�ى (ف�ن ال�ت�م�ث�ی�ل) اال ع�ن�د 
التخصص وتوفر الشروط الالزمة لھذا التخصص, والھدف ال�ذي 
یكون من وراء ھذا التمثیل الی�ك�ون اال م�ن اج�ل ال�ت�واص�ل م�ع 
الحیاة والتأثیر في اآلخرین وإث�ارة ع�واط�ف�ھ�م وخ�ل�ق ال�ج�دل�ی�ة 
العقلیة واإلمتاع. وعملیة ال�ت�ش�ب�ی�ھ ل�ك�ي ت�ت�ح�ول ال�ى ف�ن ل�زم 

 . 3خضوعھا الى ضوابط معینة واسس وقواعد ال تتعداھا)).
وتلك الضوابط والقواعد قد تتغیر من بلد الى آخر ومن زمن ال�ى 
آخر والتي یملیھا االس�ت�ع�داد ال�ت�اری�خ�ي وال�م�ق�ب�ول�ی�ة م�ن ق�ب�ل 
المجتمعات التي تنشأ فیھا وظھور بعض المخت�ص�ی�ن ال�ى ت�ول�ي 
عملیة التغییر في اظھار فن تمثیل وسیره وفق م�ن�ھ�ج واس�ل�وب 
معین ,ھذا كون الفن لھ ((وظیفتھ التي ت�ب�یّ�ن وت�ع�بّ�ر, وب�م�ا ان 
تجارب االنسان دائمة الت�غ�ی�ی�ر وال�ت�ب�دل. ألن�ھ�ا آخ�ذة ب�االزدی�اد 
ظھرت االسالیب التي تجاري تطور الفكر االنساني وعدم االلتزام 
بقواعد فرضتھا مرحلة م�ن ال�زم�ن ع�ل�ى ھ�ذا ال�ف�ن ال�ي یش�ب�ھ 
الشجرة, واالسالیب الفنیة بمثابة االوراق ,وعل�ى م�دى الس�ن�ی�ن 

والش�ج�رة   تتساقط االوراق القدیمة وتنمو بدلھا اسال�ی�ب ج�دی�دة
باقیة, لكن ال یكون سقوطھا دفعة واحدة بل یبقى من القدیم فی�ھ�ا 

  ألنھ أألساس في إستكمال الفن رسالتھ االنسانیة.
أثرت ایدیولوجیات المنظرین المسرحیین خالل القرن ال�ع�ش�ری�ن  

في التمثیل واسلوب االداء فیھ, بحیث اصبح لك�ل م�خ�رج م�ن�ھ�ج 
ی��ط��ب��ق��ھ واس��ل��وب ت��ع��ام��ل��ھ م��ع ال��ن��ص ال��درم��ي واداء   م��ع��ی��ن

الممثل .ومن المخرجین والمنظرین الذي ساھموا وبش�ك�ل ف�ع�ال 
في تغیر اسلوب االداء المسرحي ھم (ستانسالفسكي ومایرخ�ول�د 
وبروتولد بریخت ودنیس دیدرو) وغیرھم. وكان لكل م�خ�رج او 
منظر اسلوبھ الخاص بھ من حیث تناولھ مع ذلك النص ال�درام�ي 
واستدعاء شخوصھ واحداثھ على خشبة الم�س�رح ض�م�ن اس�س 
وقواعد حتم االلتزام بھا لظھور الممثل بج�ودة ع�ال�ی�ة ف�ي أداءه 

 .وخلق التاثیر والمتعة لدى المتلقي
یقول ستانسالفسكي ((آم�ن�ت ان ال�ف�ن : قسطنطین ستانسالفكي 

الیمكن أن تقوم لھ قائمة وسط الف�وض�ى وال�ع�ب�ث ,ف�ال�ف�ن ن�ظ�ام 
م�ن خ�الل ھ�ذ ال�ق�ول ن�درك أن  4وجمال, قائم على (ال�ت�ن�اس�ب)

(ستانسالفسكي) كان یعشق الجمال ف�ي ك�ل ش�يء وب�ال�ذات ف�ي 
جمالیات االداءعند الممثل وحیاتھ المفترضة التي یخلق�ھ�ا بس�ع�ة 

 .خیالھ وتصوراتھ نحو مایجب ان تكون
الممثل كان ھمھ وشغلھ الشاغل وكیفیة اعداده اع�دادا ص�ح�ی�ح�ا  

متمكنا من نفسھ ومسیطرا ع�ل�ى ح�رك�ات جس�ده وأدوات�ھ ال�ت�ي 
تعینھ في ان یرتقي سلم الجودة واالقناع وكان من أولى أولویاتھ 
القدرة التي یجب ان الیحرم منھا اذ یقول(من ال�ی�س�ی�ر أن ت�م�ث�ل 

 . 5ان تمثل ) ومن العسیر ایضا اشد العسر
الطریقة او المنھاج واالسلوب ال�ذي اب�ت�دع�ھ (س�ت�انس�الفس�ك�ي) 
الذي یسود معظم مدارس اوربا تقریبا باستثناء المسرح الیابان�ي 
والصیني, تعد سھلة في ذھن المتفرج ال�ع�رب�ي ال�ذي دأب ع�ل�ى 
مشاھدة طرق االداء التمثیلي القدیمة التي ترتكز على الترنی�م�ات 
الصوتیة والضغط على كلمات دون ك�ل�م�ات ودون م�ع�ن�ى ودون 
سبب (فالصوت في الطریقة القدیمة ھو كل شيء ولیست المعاني 
المختفیة خلف الحوار ولیس�ت ال�م�راح�ل ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ي ت�ط�ور 
الشخصیة, وتعد طریقة صعبة ایضا النھ�ا ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ت�ح�ل�ی�ل 
الشخصیة وفھم�ھ�ا وخ�روج ال�م�م�ث�ل ف�ي اداءه ع�ن االس�ال�ی�ب 
القدیمة المتوارثة الى حیث اسلوب التعمق وتحلی�ل ال�م�س�رح�ی�ة, 
وھو االسلوب الحدیث في تناول الممثل للشخصیة وأداءھ�ا ام�ام 
الجمھور وتكون صعبة في احداث عملیة التأثیر المطلوب ایج�اده 
عند المتفرج والتي یكون فیھا المس الحاجة امساك ذاتھ وض�ب�ط 
مخارج الحروف في القاءه لحواره وأیضا عملیات تك�ن�ی�ك�ی�ة ف�ي 
مثال اخراج كمیة الھواء مع الكالم من الفم بمیزان وعدم التفریط 

 .6االفي مقتضى الحال)
إن الفن الذي یریده في منھجھ الـ(الواقعیة السیكولوجیة) ھ�و(أن 
تعیش في دورك في كل لحظة من لحظات أداءه وفي كل مرة یعاد 
فیھا خلق ھذا الدور یجب ان یعاش من جدید, وأن یُ�ج�س�د ك�أن�ك 
تؤدیھ ألول مرة. لذلك یتعین على الممثل ان یدرس�ھ ب�ك�ل اب�ع�اده 
االجتماعیة والتاریخیة والنفسیة والطبیعیة وعاداتھا وح�رك�ات�ھ�ا 
وطریقة سلوكھا وصوتھا واسلوب كالمھا, إنھ یرفض اي ی�ك�ون 
الممثل في اداءه اشبھ ما یكون باآللة التي ال یخضعون في ادائھم 
لمشاعرھم وال یقدمون للجمھور غیر القناع المیت لشع�ور غ�ی�ر 

  7موجود)
ھناك بعض القوالب الجامدة التي شكلت تقلیدا متوارثا ینتقل م�ن 
جیل الى آخر ومن تلك القوالب ,ھي في حالة تعبیر ال�م�م�ث�ل ع�ن 
حالة الحب التي یشعر بھا تجاه محبوبتھ یضع یده على قل�ب�ھ, او 
عند الفجیعة تضع یدك على جبھتك أو انتزاع الشعر عند الشعور 
بالیأس واالحباط, ورفع الیدین في حالة الصالة الى السم�اء, ف�ي 
مثل تلك القوالب الجامدة التي یؤدیھا الممث�ل ھ�و ان�ھ یض�ع ف�ي 
حساباتھ ان المبالغة فیھا من حیث ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ح�االت ال�ف�رح 
والحزن والكراھیة, لكن الح�ق�ی�ق�ة ف�ي م�ث�ل ھ�ك�ذا اداء إن ھ�ذه 
القوالب تتقدم على المشاعر وتسد ع�ل�ی�ھ�ا ب�اب ال�خ�روج إلث�ارة 
الجمھور وفي حالة تعذره ع�ن اث�ارة مش�اع�رھ�م ی�ل�ج�أ ال�ى م�ا 
نسمیھ باالنفعاالت المفتعلة والزائفة وتلك ھي محاكاة مص�ط�ن�ع�ة 
للجانب السطحي من المشاعر الجسمانی�ة. ن�خ�ل�ص م�ن ذل�ك ان 
الممثل الذي یبالغ في اداء دوره ینتھي الى اسوء التمثی�ل اآلل�ي, 
ألنھ یقدم التصویر الخارجي للشخصی�ة, والس�ب�ب ف�ي م�ث�ل ھ�ذا 
االداء عندما ال یكون لدى الممثل وتحت تصرفھ ثروة من ال�م�واد 
الحیة المستمدة من الحیاة ,فظال عن خلوه من الخی�ال ال�م�ن�اس�ب 

 . لتوظیف ذلك
إن اي منھج وأي أسلوب لالداء المسرحي في المح�اف�ل االدب�ی�ة  

حالھ حال الكثیر من الح�رك�ات الس�ی�اس�ي وال�ن�ظ�ری�ات واالدی�ان 
والمعتقدات والمذاھب یظھر لھا من ینت�ق�دھ�ا او ی�ع�ارض�ھ�ا م�ن 
خالل ابتكار او القیام بطری�ق�ة ج�دی�دة ق�ائ�م�ة ع�ل�ى ف�ھ�م خ�اص 
وقواعد واسس من شأنھا االحالل مكانھا ولدفاع عنھا بتب�ری�رات 
قد تكون مقنعة او غیر مقنعة ,وھذا یعتمد ب�ال�ت�اك�ی�د ع�ل�ى م�دى 
مقبولیة واستعداد المجتمع لت�ق�ب�ل�ھ�ا واالخ�ذ ب�ھ�ا . وم�ن ال�ذی�ن 
اشكلوا على ط�ری�ق�ة (س�ت�انس�الفس�ك�ي) ھ�و ال�ك�ات�ب االم�ری�ك�ي 

 . )1963-1881(ستارك یونك 
إن الكاتب االمریكي (ستارك یونك) ھ�م م�ن اش�د ال�م�ع�ارض�ی�ن  

لمنھج (ستانسال فسكي) في الواقعیة الس�ی�ك�ول�وج�ی�ة .ل�ھ ك�ت�اب 
یتضمن الحقائق النھائیة عن االداء في التمثیل ع�ن�وان�ھ (ال�وردة 

 .في الدراما)
إن (ستارك یونك) لم یكن سعیدا بما یسمى بالنظ�ام ال�ج�دی�د ف�ي  

التمثیل, اذ أنھ انتقد (ستانسالفسكي) والسیما في كتاب�ھ (ح�ی�ات�ي 
في الفن) قال عنھ (االسوء انھ التوجد في الكتاب بأكملھ مالحظة 
تعطیني اي احساس بالدھشة الخالقة بالحق ال�ذي ال م�راء ف�ی�ھ 

 .8وبالتنویر الذي یأتي من رجل داخل فن من الفنون) 
إن نظریة (یونك ) تتلخص في ربط فن ال�م�س�رح ب�ال�ح�ی�اة ,وأن 
نقرأ دالالتھ من الحیاة, تلك ھي نقطة البدایة في نظریتھ. لم یھت�م 
االمریكیون ولم یفھموا (یونك ) ابدا ولم یستطیعوا اكتشافاتھ عن 
التمثیل, ویعزى سبب ذلك انھ اھمل ترتیبھا ف�ي ش�ك�ل ن�ظ�ام. او 

(یونك) في فھمھ لفن االداء التمثیلي المس�رح�ي   9صیغة عملیة)
على النقیض من (ستانسالفسكي), (یعلم أن مسألة ع�الق�ة ال�ف�ن 
بالواقع ھي اكبر وأھم القضایا فیما یتعلق بالفن. وأن�ھ�ا ت�ت�وازى 

عالقة  -مع عالقة الروح بالجسد او لو اتجھنا في التجاه العكسي 
في ك�ل ال�ف�ن�ون   العابر بالدائم, وانھ یرى ان المباديء االساسیة

واحدة, ماھو حقیقي في الجوھر إلحداھا حقیقي لآلخر, وغ�رض 
اي عمل فني لیس ان یسجل العالم الموضوع�ي م�ن ح�ول�ن�ا, ب�ل 
باألحرى ان یوقظ فینا الخبرة او التجربة التي امتلكھا المم�ث�ل او 
الفنان بصورة عامة وجاھد العادة خلقھا وإعادة الحیاة فیھا, ان 
یقبض علیھا ویعزلھا وینقلھا, او حتى یخلدھا ان ھذا كل�ھ وھ�ذه 
التجربة عن حالة روحھ وع�ق�ل�ھ وال�ذي ی�ح�س ب�ھ وی�ع�ق�ل ھ�و 
فكرتھ ,وكفكرة فھي تؤدي الى تماسك الصورة والحكایة وال�ن�ص 
واالھم من ذلك ان تعطي للعمل الفني ھدفا, اي اننا ع�ن�دم�ا ن�رى 
االشیاء ونصفھا بانھا فن یعني ان ال نراھا نس�خ�ة م�ن ش�ي ف�ي 
الحیاة, بل نراه كام�ال ف�ي ح�د ذات�ھ ووال�ح�ك�م ع�ل�ی�ھ م�ن خ�الل 

 10فكرتھ ))
  11فاألداء في التمثیل عند یونك یتلخص فیما یأتي :

 إن فن االداء لیس فنا حتى یتوقف عن كونھ نسخة من الحیاة -1
. 

لیس فنا محترفا حتى یأخذ ال�واق�ع ال�ذي یص�وره ویص�وغ�ھ  -2
 على شكل فكرة , وحتى یضیف إلیھ شیئا لم یكن موجود من قبل

. 
أن یتكون جزء من التمثیل من فكرة من القدرة عل�ى ت�م�ث�ی�ل�ھ  -3

الشيء, ال�م�م�ث�ل, وادراك   حسب نوعھ الخاص بھ من خصائص
مدرستھ, وجنسھ االدبي, وضرورتھ الممیزة .یقترح (ی�ون�ك) أن 
الممثل لو كانت لدیھ قوة وراء الفكرة والتعبیر عنھا, مثال لو اراد 
ان یمثل شحاذا, لیس بالعویل واالس�م�ال ول�ك�ن ب�اإلل�ق�اء ال�ب�ال�غ 
السمو وباألناقة اي لیس كما ھو في الحیاة, وم�ن ن�اح�ی�ة اخ�رى 
یستطیع أن یمثل دور ملك في مالبس ق�ط�ن�ی�ة م�ن�زل�ی�ة وب�أبس�ط 

 . انواع الواقعیة
لیس اداًء فنیا حتى یعید خلق فكرتھ عن طریق الوسیط الفني,  -4

 . او صوتیا او بصریا
ان التمثیل لیس تمثیال عندم�ا ی�ع�ی�ش ال�م�م�ث�ل دوره, م�ج�رد  -5

الصدق, العاطفة في حد ذاتھا والطبیع�ة ال تص�ن�ع ت�م�ث�ی�ال ال�ذي 
یعتمد على التعبیر والتعبیر یت�ح�ق�ق م�ن خ�الل وس�ی�ط وت�ك�ن�ی�ك 
التمثیل والممثل لھ الحق في ان یستغل وسیطھ واقعیاً او اغترابیاً 
او فوتغرافیاً او تجریدیاً. (یونك) یعل�م ان ال�م�م�ث�ل یس�ت�ط�ی�ع ان 

باإلعجاب ویعلم بان الواقعیة فیھا   یشخص بشكل واقعي ویحظى
غریزة المحاكاة قویة انھ یعلم بالواقعیة من كل جانب, لكن ت�ب�ق�ى 
حقیقة یصرح بھا (یونك) ھو ان الواقعیة وحتى الواقعیة العظیمة 
لیست الطریقة الوحیدة للحیاة ف�ي ال�م�س�رح, وی�ق�ول ان رغ�ب�ة 
وتمسك بعض الشعوب بالواقعیة واالیھام تشبھ كثیرا ابتھاج ق�رد 

 . أمام مرآة, ان الخدیعة نھایة للفن
 
الخطر في الواقعیة النفسیة التي ینتھجھا (ستانسالفسكي) یكمن  

في انھا تجعل الممثلین محدودي القدرة اوال, وثانیا, ت�ح�ث ع�ل�ى 
اعتقاد سھل انھم على المسرح كشخصیات شبھة بالحی�اة, ی�ج�ب 
ان یكونوا اشخاصا غیر أنفسھم, وھذا خط�ا ك�م�ا ی�ق�ول (ی�ون�ك) 
فكما أن المسرح لیس ھو الحیاة فالممثل لیس شخصا آخر ل�ك�ن�ھ 
دائما نفسھ.. ان یعمل بدرجة اق�ل ع�ل�ى ك�ون�ھ ق�اب�ال ل�ل�ت�ص�دی�ق 

  . بإخالص
وقد فعل (ستانسالفسكي) حتى على ما ھو اكثر ((لتأكید فاعلی�ة   

الفعل الجوھریة ورأى أن ال�ت�ق�ل�ی�د ی�ؤدي ب�ال�م�م�ث�ل ال�ى م�ج�ال 
العقالنیة والتجریدیة وھذا یعكر تركیزه ,واعلن ان نظری�ت�ي ھ�ي 
أن ن��أخ��ذ ال��ن��ص م��ن ال��م��م��ث��ل ون��ج��ع��ل��ھ ی��ع��م��ل ع��ل��ى اف��ع��ال��ھ 

 .12الجسمانیة ))
اذا اخذ في السنوات االخیرة اخذ یھتم بشكل متزاید على اھ�م�ی�ة  

الحركة والصوت وتكن�ی�ك�ات ال�ت�م�ث�ی�ل ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ھ,ع�ل�ى ن�ح�و 
تشخیص جسدي جعل الجسد معبرا لیونة الحركة ای�ق�اع ودرج�ة 

) 1938السرعة وایقاع الحركة وایقاع سرعة الكالم, وفي سنة (
یعبر عن ندمھ كثیرا من حیث معالجتھ الفكرة ال�ح�اك�م�ة وال�ف�ع�ل 
المتصل في نھایة الك�ت�اب (ال�م�م�ث�ل وال�ذات ) ب�دال م�ن ب�دای�ت�ھ 
واعتبرھا ھفوة في النظام كما صاغھ في الكتاب وقال ((إن الفعل 
على المسرح یمكن ان یكون خالقا فقط عندما ت�ح�ك�م�ھ وتش�ك�ل�ھ 
الفكرة وإن اصغر التفصیالت مھما كانت صادقة او ط�ب�ی�ع�ی�ة او 
قابلة لو لم تكن متص�ل�ة ب�ال�ف�ك�رة ال�ح�اك�م�ة وتص�ب�ح ب�ال ق�ی�م�ة 
ومضرة ... وحذر قائال: ال تنسى ابدا, إن ما یبقى على ال�م�س�رح 

 13حیا فكرة الكاتب المسرحي.))
اذا فأسلوب االداء عند (ستانسالفسكي) وفق ماجاء في من�ھ�ج�ھ  

على عاملین رئیسیین ومھمین في خلق الجو الواقعي وال�ن�ف�س�ي 
 : ھما

تطویر اللیاقة البدنیة لدى الممثل من خالل التدریبات المكث�ف�ة  -1
لتطویر مھارة االداء الجسدیة ,فجسم الممثل اشبھ ما یكون باآللة 
كلما تركت لفترة ولم تعمل تصدأت واصبحت غیر منتجة وف�ع�ال�ة 
بشكل تام , ھكذا ھو الحال بالنسبة لجسم الممثل اذا ت�وق�ف ع�ن 
ممارسة التدریبات الجسدیة ال یكتسب ال�م�رون�ة وال�ل�ی�اق�ة ع�ل�ى 

 . خشبة المسرح
العامل الثاني الذي یختص بالنفس اي التكنیك الداخلي لل�م�ث�ل  -2

وھو ما یطلق علیھ (التكنیك السیكولوجي) وذلك من خالل العدی�د 
 -وال�ت�خ�ی�ل وال�خ�ی�ال  -من التمارین المحددة مثل (لو الس�ح�ری�ة

 -وال�ظ�روف ال�م�ع�ط�اة -والذاكرة االنفعال�ی�ة  -واالیھام االبداعي 
 . واالحساس بالصدق الداخلي -واالتصال الوجداني 

 
 .1940 -1874فسفولد مایرخولد 

ان مدرسة ستانسالفسكي افرزت اتجاھ�ات م�ع�اص�رة ف�ي ال�ف�ن  
المسرحي وابتكار اسالیب جدیدة من شأنھا ان ترتق�ي ب�م�س�ت�وى 
عالي من المقبولیة في االوساط االج�ت�م�اع�ی�ة وخ�ل�ق ح�ال�ة م�ن 
التغییر والمعالجات في فن التمثیل, ومن الذی�ن م�ن ق�ام�وا ب�ھ�ذا 
االتجاه الجدید ھو الممثل والمخرج (مایرخولد) بعد أن كان ضمن 
فرقة مسرح موسكو الفنیة وبعد قیامھ ب�ت�م�ث�ی�ل ش�خ�ص�ی�ات م�ع 
ستانسالفسكي وكذلك مع (تش�ی�خ�وف) ث�م ات�ج�ھ�ت م�ی�ول�ھ ال�ى 

) حیث ترأس جمع�ی�ة 1902االخراج المسرحي وكان ذلك عــام ( 
الدراما الجدیدة وباشرعملیة االخ�راج ب�روح م�ب�اديء ال�م�س�رح 
الفني لموسكو ومن اھم خصائص خ�ط�ت�ھ ال�ف�ن�ی�ة ھ�و م�ع�ادات�ھ 

 .للدراما الطبیعیة المبتذلة ومسرحھا
بجسده ویختلف عن االش�ی�اء ال�ت�ي تص�اغ  الممثل یلعب دوره ((

منھا وحدات العرض , بأنھ اكثر فعالیة , ونموا , وتحوال ,فالجسد 
ھو یجعلني اتجذر في الع�ال�م , ب�ل الھ�و   –حسب (مارلوبونتي)*

محور العالم الذي أعیھ بواسطتھ ,وھو ف�ي ك�ل ع�رض ب�م�ث�اب�ة 
الحركات الیومیة في م�ج�ت�م�ع�ات   خطاب (انثولوجي) یھتم بضبط

مختلفة, مثل حركات الشغل والتغذي وال�والدة وال�ح�رك�ات ال�ت�ي 
تقتضیھا الطقوس الثق�اف�ی�ة ع�م�وم�ا, ول�ك�ن یض�اف ال�ی�ھ�ا ذل�ك 
(القرین الجمالي )حیث ینقل جسد الممث�ل م�ن دائ�رة االس�ت�خ�دام 

  14الیومي الى دائرة التكریس الحر, الممتع فنیا.))
كل اسالیب االداء التمثیلي سواء القدیم منھا والحدیث والمعاصر  

الیمكن ان تستغني عن دور الجس�د ف�ي اب�راز ال�ق�ی�م ال�ع�اط�ف�ی�ة 
والجمالیة والمعرفیة لكن لك�ل م�ن ھ�ذه االس�ال�ی�ب واالت�ج�اھ�ات 
خصوصیتھا في طریقة التعبیرعن االفعال م�ن خ�الل�ھ, ((ف�ج�س�د 
الممثل في العرض الینقل االفعال بل یبتدعھا لیشك�ل�ھ�ا وی�ت�ش�ك�ل 
معھا في آن واحد , فالمعنى الذي كان قب�ل�ی�ا وم�ن ال�م�اض�ي ف�ي 
النص یقوم الجسد بإنتاجھ وفق س�ی�رورة مس�ت�ق�ب�ل�ی�ة ف�ي زم�ن 
العرض المتقدم باضطراد نحو نقطة زمنیة متعالیة على م�ج�م�وع 
وقائعھا الیومیة المتعاقبة .. فالقرین الجمال�ي م�ب�ن�ي ع�ل�ى ف�ھ�م 
راسخ لحركة الجسد حیاتیا وفنیا سابقین باعتبارھم�ا م�ن اس�س 
(الذاكرة الجمعیة ) المشتركة بین الممثل وج�م�ھ�وره ف�ال�ت�ج�رب�ة 
الفنیة الجدیدة تخترق االطار التقلیدي او تركب علیھ او ت�المس�ھ 

 15لیقوم الجسد بمعالجة الفھم الماضي بآخر جدید لترھینھ )) 
على الرغم من تعدد االسالیب والناھج واالتجاھات, االّ أن عامل   

تحقیق اإلستجابة ظل قائما ... وتعزز بظھور المخرج الذي ین�ش�أ 
ویكون نسیج العرض المسرحي القادر ع�ل�ى ان�ت�اج ال�م�ع�ن�ى, إذ 
تبقى الوسائل السمع�ی�ة وال�ب�ص�ری�ة وال�ح�رك�ی�ة ھ�ي م�ن م�ھ�ام 
المخرج في ایصال الرسالة عن ط�ری�ق ت�ل�ك ال�وس�ائ�ل ل�ت�ح�ری�ر 
المعنى الذي یحدث لدى املتلقي استجابة حسیة وادراكیة وأث�ارة 
الدھشة في العرض المسرحي , ربما بقصد او ب�دون قص�د ت�ب�ع�ا 
لقدراتھم الذاتیة في تحقیق ذل�ك. وی�ع�د (م�ی�رخ�ول�د )اح�د ال�ذی�ن 
استندوا الى مبدا (الشرطیة ) في المسرح بقولھ (( ولن�ن�ظ�ر ال�ى 
بافلوف كیف یقلب منجزات العصر القدیم في میدان السیكولوجی�ا 
لیحولھا الى منجزات حدیثة ... لقد وجھن�ا ب�وص�ف�ن�ا م�ن انص�ار 

.اذ یؤكد م�ای�رخ�ول�د ف�ي اع�م�ال 16البیومیكانیكیة..برقیة الیھ)) 
االستودیو التجریبي على طبیعة المسرح الش�رط�ي وھ�ل�ى م�ب�دا 
(األسلبة) وھو مبدا ی�رت�ب�ط ع�ن�ده ب�ف�ك�رة الش�رط�ی�ة وال�ت�ع�م�ی�م 

 والرمز.
قام بعملھ التجریبي في مسارح عدیدة مثل مس�رح (ك�وم�ی�س�ی�ار  

ل�ق�د أظ�ھ�رت ال�ت�ج�رب�ة أن ) جیفسكایا) واستغنت عن�ھ الن�ھ ق�ال
مسرح الجمھور العریض الیمكن ان مسرح أب�ح�اث) وع�م�ل ف�ي 

 ,المسارح االمبراطوریة استأنف فیھا اشكال المسرح الكالسی�ك�ي
المتحركة والسین�م�ا وال�رادی�و   وفي تجاربھ العدیدة ادخل أآللیات

على العرض المسرحي واستخدم ال�ت�ك�وی�ن�ات ال�ع�اری�ة ب�دال م�ن 
الدیكورات المرسومة ال�ت�ي ك�ان ی�ق�وم ب�ھ�ا اص�ح�اب ال�م�س�رح 

 الطبیعي. 
ان ماریخولد یسعى الى خلط سمات (الفارس) والعرض الش�ع�ب�ي 
مع سمات التراجیدیا الراقیة, فحیناً یضح�ك وح�ی�ن�اً یص�ع�ق وق�د 
یحول العرض الى حفلة خطابیة محرضاً ساخراً ویطب�ق اس�ال�ی�ب 
الجمباز والحیل الب�ھ�ل�وان�ی�ة وال�ع�اب الس�ی�رك ل�ت�ح�ق�ی�ق االث�ارة 
والمتعة مستعینا بمرونة جسد الممثل لتحقیق ذلك, وضع المم�ث�ل 
البھلوان في تضاد مع طبیعة فن ممثل السیكولوجیة االم�ر ال�ذي 

 من خاللھ سبب االنشقاق بینھ وبین ستانسالفسكي.
كان یرفض االشكال الدرامیة التي عف�ى ع�ل�ی�ھ�ا ال�زم�ن, اذ اخ�ذ 
یجاري المتفرج المعاصر الذي یطلب اسالیب تكنیك غیر الم�ع�ت�اد 
علیھا الن المسرح الفني بلغ ذروتھ في مجال الطبیعة ال�ح�ی�ات�ی�ة 
والبساطة الواقعیة في االداء, اذ اخذ المتفرج یطالب بالتجدید ف�ي 
اسالیب لمسرحیات تتطلب التجدید في االسلوب االدائي والتق�ن�ي, 
((فاول ماقام بھ (مایرخولد) ھو القضاء ع�ل�ى (ال�م�اك�ی�ت) ال�ذي 

, وبعملھ ھذا قد قضى ع�ل�ى اس�ال�ی�ب 17یصور الحیاة كما ھي)) 
المسرح الطبیعي المأخوذ من مسرح (الدوق س�ای�ك�س م�ن�ن�ج�ن) 
وھو الدقة في استنساخ الطبیعة ال�م�س�رح ال�ذي ی�ھ�ت�م ب�م�ھ�ارة 
الماكیاج والیھتم بأوضاع وحركات الجسم االیقاعیة ھذا مرفوض 

 .في منھج واسلوب (مایرخولد)
اذا كان مایرخولد من المعارضین لستانسالفسكي اذ یقول ((ف�ي  

الوقت الذي ن�رى ف�ی�ھ أن ال�م�خ�رج س�ت�انس�الفس�ك�ي خ�ل�ق م�ن 
الشعوذات مشھدا كامالً یحتوي على مختلف التفاصیل واالشی�اء, 

 .18مما افقد المتفرج احساسھ بالموضوع الرئیسي للفصل )) 
ویرى (مایرخولد) ان التجربة االولى لتكوین الم�س�رح الش�رط�ي 
ھي ایجاد العالقة بین المؤلف والمخ�رج وال�م�م�ث�ل وان�دم�اج�ھ�م, 
ویشرط على مسح المثلث على وجود الممثل ال�م�ت�م�ت�ع ب�ت�ك�ن�ی�ك 
رائع ونكران ذات كي یستطیع ان ینفذ مایمل�ی�ھ ع�ل�ی�ھ ال�م�خ�رج, 
والممثل بعد ان یستقبل ابداع المؤلف م�ن ال�م�خ�رج ی�ن�ق�ل�ھ ال�ى 
المتفرج ویؤكد على حركات الممثل الجسمانیة البالستیكی�ة ال�ت�ي 
من شأنھا ان ترغم المتفرج على فھم الحوار الداخ�ل�ي ب�الص�ورة 
التي یسمعھا المخرج عبر الممثلین وذلك عبر ادوات ال�ج�س�د ,اذ 

والص�م�ت ھ�ي ال�ت�ي ت�ح�دد   أن حركات االیدي واوضاع الج�س�م
حقیقة عالقات الناس المتبادلة فالكلمات عند مایرخولد التقول كل 
شيء, مما دفعھ الى یستخدم جسد الممثل بالتعبی�ر ك�ل�غ�ة ج�دی�دة 
على خشبة المسرح النھ بحاجة الى رسم الحرك�ات, ف�ی�ق�ول (إن 

فمن اجل العین وھذا یعمل خ�ی�ال   الكلمات للسمع واما البالستیكا
بصري وسمعي) وان ت�ق�ن�ی�ة ال�ج�س�م   المتفرج تحت ظغط اثرین

البالستیكیة ھي االساس عند الممثل الیصال المعنى.إن مایخل�ص 
الیھ من اسلوب (مایرخولد) في االسلبة والمسرح الش�رط�ي ھ�و 
ان المسرح الشرطي یحرر الممثل من الدیكورات ویعطیھ ف�راغ�اً 
ذا ابعاد ثالثة ویضع في خدمة البالستیكیة النحتیة الطبیعیةو ففي 
المسرح الشرطي یجعل المتفرج الینسى لح�ظ�ة واح�دة ان�ھ ام�ام 
ممثلین یؤدون أدوارھم وأن امام ھؤالء صالة متفرج�ی�ن , وھ�ذا 
االمر بالضد من الطریقة االی�ھ�ام�ی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت م�ن م�ن�ھ�ج�ی�ة 

  .19واسلوب ستانسالفسكي في االداء المسرحي 
اداء الممثل عند (مایرخولد ) م�ح�ى مش�اع�ر ال�م�م�ث�ل وط�ال�ب   

بالجسدیات اي انھ استبدل ما كان في اسلوب ستانسالفسك�ي م�ن 
الدقائق السیكولوجیة واإلنفعالیة والت�ي ت�ك�ون م�ن ال�داخ�ل ال�ى 
الخارج بمھارات ریاضیة بدنیة (ال�ب�ی�وم�ی�ك�ان�ی�ك )ھ�دف�ھ�ا ج�ع�ل 

والبیومیكانیك بني على مقدمة, ان ال�ح�ی�اة ھ�ي ’  الجمھور یشعر
حالة فسیولوجیة محضة, وبالتالي فإن اإلنسان ھو حیوان اع�ل�ى 
تطورا من الحیوانات االخرى بدرجة ض�ئ�ی�ل�ة واتص�ال�ھ ب�ال�ع�ال�م 
الخارجي یتم من خالل المیكنة المعقدة ل�ل�ج�ھ�از ال�ع�ص�ب�ي ال�ذي 
یصدر آلیاً رد الفعل للمؤثر الخارجي .ان ابرز مایمكن تشخ�ی�ص�ھ 

 :في منھج واسلوب( مایرخولد )ھو فیما یأتي
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ر اا إ ر اا  : ول و  ل وال وادل.. ا  

 یریدكم أقویاء كلوا فالحزب
 مدخل شخصي

ح��ی��ن أك��ت��ب ع��ن س��الم ع��ادل ف��ث��م��ة 
اعتبارات شخصیة وعائلیة، إضافة إل�ى 
ع�الق�ات ش�ی�وع��ی�ة وس�ی�اس��ی�ة، ف��ك�الن��ا 
ینتمي إل�ى ال�ن�ج�ف ال�م�دی�ن�ة ال�م�ع�ط�اء 
والمركز الحض�اري ال�ث�ق�اف�ي ال�م�ف�ت�وح 
للعلم واألدب والفقھ وال�دی�ن والس�ی�اس�ة 
والتنّوع العرقي واللغوي على الرغم من 
طابعھا العروبي وحفاظھ�ا ع�ل�ى ل�غ�ت�ھ�ا 

 العربیة السلیمة.
وكان عّمي ضیاء شعبان ص�دی�ق�اً لس�الم 
عادل ویفتخر بصداقتھ، خص�وص�اً وأن�ھ 

ألن�ھ “  أنص�ار الس�الم” یعتبر نفسھ م�ن 
وقّع على نداء ستوكھولم الشھ�ی�ر ال�ذي 
استھلّھ عالم الفیزیاء الفرنسي فریدری�ك 

وال�ذي  1950جولیو ك�وري ف�ي ال�ع�ام 
م�ل�ی�ون  273وقّع عل�ی�ھ م�ا ی�زی�د ع�ن 

إنسان، والذي دعا إل�ى ح�ظ�ر األس�ل�ح�ة 
ت�م�وز (ی�ول�ی�و)  14وبعد ثورة   الذریة.
وظ�ھ�ور س�الم ع�ادل إل�ى  1958الع�ام 

ما ی�ح�اول   العلن، كان عّمي ضیاء غالباً 
إنن�ي ص�دی�ق :”  استثارة حفیظتنا بقولھ 

وأحیاناً یمازحنا بق�ول�ھ ”  سكرتیر حزبكم
” أنھ سیشتكینا عّمي ش�وق�ي وأن�ا إل�ى 

إذا تأّخرنا في تلبی�ة ط�ل�ب�ات�ھ ”  أبو إیمان
 أو قّصرنا في تأدیة واجباتنا المدرسیة.

 من الخیار السلمي إلى الخیار العنفي
وبخصوص تغییر س�ی�اس�ة ال�ح�زب م�ن 
الخیار السلمي إلى الخیار العن�ف�ي خ�الل 
بضعة أشھر ال تزید ع�ل�ى ع�دد أص�اب�ع 
ال��ی��د، س��أل��ُت ع��ام��ر ع��ب��د هللا خ��الل 
مطارحتي معھ في الث�م�ان�ی�ن�ات، إض�اف�ة 
إلى مقابالت عدیدة معھ نشرت ب�ع�ض�ھ�ا 
وانتظر نشر بعضھا اآلخر أو ضّم�ھ إل�ى 

عامر عب�دهللا ” الطبعة الجدیدة من كتابي 
فصل ساخ�ن م�ن  -النار ومرارة األمل  -

، دار “ فص��ول ال��ح���رك��ة الش��ی���وع��ی��ة
، ع�ّم�ا إذا 2013میزوبوتیمیا، بغ�داد ، 

كان اختیار األسلوب الكفاحي العنف�ي ق�د 
ر أو ك�ون�ف�رن�س (ــــ�تمّخض عن مؤتم
Conference علماً بأن الك�ون�ف�رن�س ،

ك�ان ق�د  1956الثاني الذي ُع�ق�د ال�ع�ام 
اتخذ قراراً ب�ال�خ�ی�ار الس�ل�م�ي، ف�أج�اب: 
كانت األمور أقّل تعق�ی�داً وال�ث�ق�ة ع�ال�ی�ة 
وظروف العمل السري ال تس�م�ح ك�ث�ی�راً 
بعقد مؤتمر أو اجتماع موسع ألخذ رأي 
القیادات وال�ك�وادر، ب�ل إن�ن�ي ك�ن�ت ق�د 
كتبت رأیاً ب�ھ�ذا ال�خ�ص�وص وع�رض�ت�ھ 
على سالم عادل، فأبدى تأییداً وحماس�ةً، 
واقترح أن یتم ت�ع�م�ی�م�ھ، ل�ی�ص�ب�ح ھ�ذا 
الرأي ب�م�ث�اب�ة رأي ال�ح�زب وت�وج�ی�ھ�اً 
للرفاق، وقد س�ع�ی�ن�ا إل�ى ت�ث�ق�ی�ف ك�ادر 
ال��ح��زب األس��اس وم��الك��ات��ھ ال��م��ھ��م��ة 

 بضرورة االستعداد لكل طارئ جدید.
وكانت انتفاضة تشرین الثاني(ن�وف�م�ب�ر) 

ب�ع�د ال�ع�دوان ال�ث�الث�ي  1956من العام 
تشرین (اكتوب�ر) م�ن  29على مصر في 

العام ذاتھ ، التي شارك الحزب بقیادتھا، 
بروفة ج�دی�دة ل�ق�ی�اس اس�ت�ع�دادات�ن�ا، ال 
سیّما الجماھیریة للن�زول إل�ى الش�وارع 
وقطع الطریق على القوى الرجعیة فی�م�ا 
إذا تحّرك الجیش، وھ�و م�ا حص�ل ی�وم 

، ح�ی�ث 1958تموز (یولی�و) ال�ع�ام  14
كانت الكت�ل ال�ب�ش�ری�ة ال�ھ�ائ�ل�ة، ص�م�ام 
األمان النتصار الثورة، وكان الحزب ق�د 
أصدر تعمیماً داخلیاً لكوادره ل�ال�س�ت�ع�داد 

تموز (یولیو)، أي قبل  12للطوارئ یوم 
 یومین من اندالع الثورة.

ف�ي  1956لقد ساھم الكونفرنس الثاني 
استعادة ھّویة الحزب بعد توحیده، وكان 
التقریر الذي كتبھ عامر عبدهللا وبتوجیھ 
سالم عادل وإش�راف�ھ، ق�د ع�ك�س ذل�ك، 
خصوصاً وقد تراف�ق م�ع ج�و ال�ح�م�اس 
العروبي واالنتعاش ال�ق�وم�ي ال�ت�ح�ّرري 
وت��ل��ك ك��ان��ت وراء ال��ق��راءة ال��ج��دی��دة 
والتصحیحیة للكونفرس الثان�ي ل�ل�ح�زب 

من حیث التوّج�ھ ”  المخالفة“الشیوعي، 
لسیاسة الحزب عشی�ة إع�دام ف�ھ�د وم�ا 
بعدھا، فاألمر یعود إلى أن العالم العرب�ي 
شھد كلّھ والعراق بشكل خاص ان�ت�ع�اش�اً 
وطنیاً وعروبیاً، وخصوصاً قبیل وبُ�ع�ی�د 
العدوان الثالثي ع�ل�ى الش�ق�ی�ق�ة مص�ر، 
بتأمیم قناة الس�وی�س وان�ط�الق أص�وات 
تدعو لت�أم�ی�م ال�ن�ف�ط وإس�ق�اط األن�ظ�م�ة 

 القائمة.
 

 الحزب والھّویة العروبیة
والجدیر بالذك�ر أن ال�ك�ون�ف�رس ال�ث�ان�ي 

ببض�ع�ة  1956الذي سبق انتفاضة العام 
ع�ل�ى ھ�ّوی�ة ال�ح�زب   أشھر، كان قد أّكد

ال��ع��راق��ی��ة ف��ي إط��ار م��ح��ی��ط��ھ ال��ع��رب��ي  

لتحریر أرض العروبة من اإلس�ت�ع�م�ار ” 
 …“.والتخلّف

وی����الح�����ظ ھ�����ن�����ا أیض�����اً ال�����ل�����غ�����ة 
المست�خ�دم�ة ف�ي ال�ك�ون�ف�رن�س   الجدیدة

ووثائقھ وھي لغة مختلفة عّما س�اد م�ن 
خطاب طیلة الفت�رة ال�م�م�ت�دة م�ن ال�ع�ام 

ولغایة الكونفرنس ال�ث�ان�ي ال�ع�ام  1948
اب��ت��داًء م��ن ع��ن��وان ال��ت��ق��ری��ر  1956

ومروراً بالعدید من مفاص�ل�ھ األس�اس�ی�ة 
الوحدة ” و“ أّمة العرب”التي أكدت على 

وح�دة ” و“  الوحدة الع�رب�ی�ة”و“ القومیة
ح��رك��ة ” و”  رك��ب ال��ع��روب��ة” و“  ال��ع��رب

خط�ر الص�ھ�ی�ون�ی�ة ” و   ” التحّرر العربي
” إس��رائ��ی��ل”  واع��ت��ب��ار ”  واالس��ت��ع��م��ار

قاعدة ل�ال�س�ت�ع�م�ار، وإن ال�ح�ل ال�ع�ادل 
والجذري یكمن بالقضاء على االستعم�ار 
وحكم عمالئ�ھ وص�ن�ی�ع�ت�ھ الص�ھ�ی�ون�ی�ة 

 …المجرمة
بالع�ودة إل�ى ال�ت�ق�ری�ر ال�ذي ص�در ع�ن 

خطتنا ” الكونفرنس فقد كان عنوانھ ھو 
السیاسیة ف�ي س�ب�ی�ل ال�ت�ح�ّرر ال�وط�ن�ي 

دع��وة   ف��ق��د وردت ف��ی��ھ”  وال��ق��وم��ي
تحقیق أّمة ال�ع�رب أج�م�ع “ صریحة إلى 

، اس�ت�ن�اداً إل�ى أن ” في الوحدة القوم�ی�ة
ھذا العصر ھو عصر الشعوب واالنبعاث 
القومي لألمم المستعَمرة والم�ض�ط�َھ�دة، 

 من أجل حق تقریر المصیر.
 

أما أھم النقاط التي یمكن إضاءتھا وھ�ي 
تعكس العقل الستراتیجي لع�ام�ر ع�ب�دهللا 
وبتوجیھ من سكرتیر الحزب سالم عادل 

 وإشرافھ فھي:
تأیید السیاسة السوفییتیة بشأن مب�دأ  -1

التعایش السلمي بین الدول بغّض الن�ظ�ر 
عن نظامھا االج�ت�م�اع�ي، ح�ی�ث اع�ت�ب�ر 
ال���ك���ون���ف���رن���س ال���ث���ان���ي ال���م���ؤت���م���ر 

(ل���ل���ح���زب الش���ی���وع���ي   ال���ع���ش���ری���ن
ف�ت�ح أم�ام ”  حدث�اً خ�ط�ی�راً “ السوفییتي) 

ع�لّ�م�ن�ا ” البشریة جمعاء آفاقاً رح�ب�ة، و
درساً ثمیناً في توحید الحركة الشیوعی�ة 
والحرص ع�ل�ى وح�دة ح�زب�ن�ا وت�ع�زی�ز 

 …“ قوى السلم في بلدنا
إدان��ة ح��ل��ف ب��غ��داد ب��اع��ت��ب��اره أداة  -2

الستبعاد الشعوب وأن ھدف ال�غ�رب ھ�و 
اس��ت��رق��اق ب��ل��دان الش��رق ال��ع��رب��ي وأن 
نض��ال ش��ع��وب الش��رق ض��د ال��ك��ت��ل 
االستعماریة، إنما ھو نضال م�ن س�ب�ی�ل 
االستقالل الوطني داعیاً إل�ى االنس�ح�اب 

 من میثاق بغداد االستعبادي العدواني.
أّكد التق�ری�ر ع�ل�ى ال�وح�دة ال�ع�رب�ی�ة  -3

إن وح��دة ال��ع��رب ” ح��ی��ث ج��اء ف��ی��ھ: 
أصبحت باھرة بعد أن أزیحت السیاس�ات 

ركب ال�ع�روب�ة ” مؤكداً على   ،“ الخاطئة
م��ع��ت��ب��راً ال��ح��رك��ة “  ال��زاخ��ر ب��ال��ح��ی��وی��ة

ال��ق��وم��ی��ة ال��ع��رب��ی��ة ح��رك��ة ت��ق��دم��ی��ة 
دی�م�ق�راط�ی�ة ب�م�ح�ت�واھ�ا وش�ك�ل�ھ�ا وإن 
الطریق إلى الوحدة ال�ت�ام�ة (ال�م�ق�ص�ود 
الوحدة الش�ام�ل�ة) ی�ن�ف�ت�ح ع�ل�ى أس�اس 
زوال االس��ت��ع��م��ار ع��ن ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 

 وتحقیق اإلصالحات الدیمقراطیة.
وفي ذل�ك ن�ق�د ذات�ي واع�ت�راف ص�ری�ح 
بضرورة تصحیح مسار الحزب ومواقفھ 
بش��أن ب��ع��ض االت��ج��اھ��ات االن��ع��زال��ی��ة 
وضیقة األفق والموقف الخاطئ من قیام 

، والش�ع�ارات وال�ت�ك�ت�ی�ك�ات ” إسرائی�ل“ 
السلبیة والضارة ال�ت�ي اتّ�خ�ذھ�ا ال�ح�زب 
خالل تلك الفترة. وھو ما نشرتھ صحیفة 

ف��ي أواس��ط تش��ری��ن ”  ات��ح��اد الش��ع��ب“ 
 .1956األول (اكتوبر) العام 

أّكد على ضرورة قیام الجھة الوطنیة  -4
الموّحدة، باعتبارھا سالح�اً ف�ي م�ع�رك�ة 
التحّرر الوطني، وھي حقیقة قائمة تنش�أ 
 وتنمو وتتعّزز في نار المعارك الوطنیة.

وألول مّرة وبھذا الوضوح خاطب تقریر 
ج��م��اھ��ی��ر الض��ب��اط “ ش��ی��وع��ي رس��م��ي 

ك��م��ا دع��ا إل��ى ات��ح��اد ق��وى ”  وال��ج��ن��ود
مذّكراً بالش�خ�ص�ی�ات ال�وط�ن�ی�ة   الشعب،

مثل: شعالن أبو الجون ( أحد قادة ث�ورة 
ال��ع��ش��ری��ن) وال��زع��ی��م ال��ك��ردي الش��ی��خ 
محمود ال�ح�ف�ی�د (ال�ذي ق�اد ث�ورة ال�ع�ام 

في السلیمانیة) ومحمد جعفر أبو  1919
التمن الزعیم الوط�ن�ي ال�ع�راق�ي وحس�ن 
األخ��رس وع��ب��د ال��م��ج��ی��د ك��نّ��ھ م��ن 
الشخصیات الوسطیة العراقیة ومصطفى 
خوشناو العسكري ال�ك�ردي ال�ذي أع�دم 

 في أواسط األربعینیات.
شّدد النقد ضد ش�رك�ات ال�ن�ف�ط ال�ت�ي  -5

 تنھب ثروة العراق.
ح�یّ�ا ت�أم�ی�م ق�ن�اة الس�وی�س وان�ت�ق�د  -6

ح��ك��وم��ة ن��وري الس��ع��ی��د وم��ؤام��رات��ھ��ا 
في الظالم لكسر عض�د نص�ر ”  السافلة“ 

 القومیة.

شّدد الحزب في تقریره على: خ�ط�ر   -7
الصھیونیة واإلستعمار وبعض العناص�ر 

 المشبوھة.
وفي إط�ار ن�ق�د ذات�ي ج�ريء ح�ّذر م�ن 

تسّرب المفاھیم الخاطئ�ة إل�ى م�الك�ات ” 
وذل�ك    ″ 1948الحزب ب�ع�د ح�رب ع�ام 

في إطار مراجعة أولیة لم تستمر لألسف 
بش���أن ال���م���وق���ف م���ن الص���ھ���ی���ون���ی���ة 

قاع�دة “ إسرائیل”واعتبر “. إسرائیل”و
اإلستعمار وأن ال�ح�ل ال�ع�ادل وال�ج�ذري 

بالقضاء على اإلست�ع�م�ار وح�ك�م “ یكمن 
 ”.عمالئھ وصنیعتھ الصھیونیة المجرمة

ولعّل ف�ي ذل�ك رّدًا غ�ی�ر م�ب�اش�ر ع�ل�ى 
األطروحات الصادم�ة ل�ل�م�زاج الش�ع�ب�ي 
التي كتبھا زكي خیري م�ن الس�ج�ن ف�ي 
مناقشة لعزیز شریف بخصوص القضیة 
الفلسطینیة وكان شریف قد انتقد مواقف 
الحزب واالعتراف بقرار التقسیم ونش�ر 
في جریدة الوطن التي كان یصدرھ�ا ف�ي 
حینھا، وقد كان رّد زك�ي خ�ی�ري ع�ل�ی�ھ 

الحق ”  ولھم ”  الیھود أّمة”بتبریر كون 
” وأن إس�رائ�ی�ل “  في تق�ری�ر ال�م�ص�ی�ر
م��ق��ارن��ة ب��ال��ب��ل��دان ”  دول��ة دی��م��ق��راط��ی��ة

العربیة الرجعیة، ألن فیھا حزباً شیوعیاً 
 علنیاً ونقابات مرّخص بھا.

شّدد على ال�م�ھ�م�ات ال�ع�اج�ل�ة ال�ت�ي  -8
تتلّخص في تحویل السیاسة القائمة م�ن 
سیاسة تعاون مع االستعمار وتوافق مع 
الصھیونیة وانعزال عن ح�رك�ة ال�ت�ح�ّرر 
العربي إلى سیاسة مستقلة، مؤكداً ع�ل�ى 

 التضامن العربي.
وعند حدیثھ عن الح�رك�ة ال�ت�ح�ّرری�ة  -9

العربیة ربطھا التقریر بالمسألة القومی�ة 
ال��ك��ردی��ة ب��ال��ق��ول: ھ��ات��ان ال��ح��رك��ت��ان 
ال�ت�ق��دم�ی�ت��ان ض��د االس�ت��ع�م�ار وأح�الف��ھ 
تتضافران في س�ب�ی�ل ال�ت�ح�ّرر ال�وط�ن�ي 

ول��ی��س ث��م��ة ط��ری��ق ف��ي ”  وال��ق��وم��ي 
الظرف الراھن سوى طریق الك�ف�اح م�ع 
الحركة التحّرریة العربیة الصاع�دة، ف�ي 
سبیل التحّرر الوطني والقومي لجماھی�ر 
الش��ع��ب ال��ع��راق��ي، ف��ي س��ب��ی��ل ال��وح��دة 
ال��ع��رب��ی��ة وت��أم��ی��ن االس��ت��ق��الل ال��ذات��ي 
لكردستان العراق وفق ات�ح�اد اخ�ت�ی�اري 
كفاحي أخوي یفتح أمام الشعب ال�ك�ردي 
طریق التحرر الشامل والوحدة الق�وم�ی�ة 

 ”.لألمة الكردیة
وأّكد التقریر عل�ى أن الش�ع�ب ال�ك�ردي  

في العراق ھو جزء ال یتج�زأ م�ن األم�ة 
الكردیة في جمیع أجزاء كردستان ال�ت�ي 

 مّزقھا االستعمار.
ودعا التقریر إل�ى االع�ت�راف ال�م�ت�ب�ادل 
بحق تقریر المصیر وبمشروع�ی�ة ك�ف�اح 
الشعبین العربي وال�ك�ردي إل�ى ال�ت�ح�ّرر 
والوحدة القومیّة، مؤكداً األخوة العرب�ی�ة

 الكردیة. -
وكان الحزب الشیوعي قد تبنّ�ى م�وق�ف�اً  

متقدماً بشأن المسألة الكردیة، حین دع�ا 
إل�ى م�ب�دأ ح�ق ت�ق�ری�ر  1935منذ العام 

المصیر، واعتمد قاعدة االستقالل الذاتي 
ف�ي  1956لكردستان العراق ف�ي ال�ع�ام 

كونفرنسھ الثاني، تجسیداً ل�ذل�ك ال�م�ب�دأ 
في ال�واق�ع ال�ع�م�ل�ي، داع�ی�اً إل�ى وح�دة 
األكراد القومیة، مثل دعوتھ إلى الوح�دة 
العربیة، في إطار التحالف بین الحركتین 

 التحرریتین العربیة والكردیة.
ج�دی��ر ب�ال��ذك��ر أن ن��اص�ر ع��ب�ود عض��و 
المكتب السی�اس�ي ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا یس�ت�ب�ع�د 
الدور المنسوب لعامر عبدهللا في ك�ت�اب�ة 
تقریر الكونفرنس ال�ث�ان�ي ألن�ھ حس�ب�م�ا 
یقول: ل�م ی�ك�ن ال ج�م�ال ال�ح�ی�دري وال 
عامر عبدهللا في عداد اللجنة ال�م�رك�زی�ة 
آن����ذاك، ب����ل ھ����م����ا ش����ارك����ا ف����ي 

ال�ذي ان�ت�خ�ب�ھ�م م�ن ب�ی�ن   الكونف�رن�س
الحاضرین لیكونا عضوی�ن ف�ي ال�ل�ج�ن�ة 
المركزیة. وال شّك أن سالم عادل كان لھ 
ال���دور ال���ب���ارز ف���ي اإلع���داد، س���واء 
للكونف�رن�س ال�ث�ان�ي أم ل�ل�ت�ق�ری�ر ال�ذي 

سیقّدم فیھ، ل�ك�ن ذل�ك ال ی�م�ن�ع م�ن أن 
یك�ون س�الم ع�ادل ق�د اس�ت�ع�ان ب�ع�ام�ر 
عبدهللا في كتابة التقریر، وھو م�ا ك�ن�ُت 
قد أش�رت إل�ی�ھ ف�ي ك�ت�اب�ي ع�ن ع�ام�ر 

 عبدهللا وفي مطالعاتي عنھ.
 ردود أفعال واختالالت

أعتقد أن لجان التثقیف الحزبي لم تض�ع 
یوماً ف�ي ج�دول ع�م�ل�ھ�ا ق�راءة وث�ائ�ق 
ال��ك��ون��ف��رن��س ال��ث��ان��ي، ال س��یّ��م��ا ب��ع��د 

العروبة أو تبشیعھا ”  ازدراء“ محاوالت 
، لدرجة أنھا أصبح�ت ” تنغیلھا“ أو حتى 

، ب�ل أن ” م�رذول�ة“ أو ”  منب�وذة“ كلمة 
بعضھم حاول أن ینس�ب�ھ�ا إل�ى األن�ظ�م�ة 
التسلطیة التي حكمت العراق، والس�یّ�م�ا 

ص�دام   ، بل وإلى1963بعد انقالب العام 
حسین وحزب ال�ب�ع�ث ف�ي م�م�ارس�ات�ھ�م 
الق�م�ع�ی�ة ض�د اآلخ�ری�ن دون أن ی�درك 
خطر ذلك على ھ�ّوی�ة ال�ح�زب ال�وط�ن�ی�ة 
والقومیة، ف�ي ح�ی�ن أن ال�ت�ق�ری�ر ال�ذي 

یختلف في لغتھ وأفقھ  1956صدر العام 
عن التوجھ�ات ال�الح�ق�ة، والس�یّ�م�ا ف�ي 
ظروف الصراع ما بعد ثورة تموز/یولیو 

1958. 
وقد دفعت في إط�ار ال�م�ن�افس�ة الض�ی�ق�ة 

القومیة وبعض ردود ال�ف�ع�ل  -الشیوعیة
السلبیة إزاء قیادة ج�م�ال ع�ب�د ال�ن�اص�ر 
وتحالفاتھ مع القوى القومیة واضطھاده 
للیسار المصري والس�وري خ�الل ف�ت�رة 

السوری�ة وت�ح�ال�ف�ات�ھ  -الوحدة المصریة
مع القوى القومیة ضد حكم عبد ال�ك�ری�م 
قاسم، إلى أن تسود في صفوفنا وجھ�ات 

الت�ي ”  الفكرة القومیة“نظر خاطئة إزاء 
نظرنا إلیھا بمنظار أوروبي، في حین إن 
تقریر ال�ك�ون�ف�رن�س ال�ث�ان�ي ال�ذي ك�ت�ب 
بتوجیھ وإشراف من سالم عادل وب�دور 
ممیز لعامر عبدهللا وصیغ ب�ل�غ�ة م�ت�ی�ن�ة 
وبأسلوب رشیق، كان لدیھ تص�ور آخ�ر 
ح��ی��ن ت��ح��دث ع��ن ال��ع��روب��ة وال��وح��دة 
العربیة، وھو تقریر م�ؤی�د م�ن أعض�اء 
الكونفرنس جمیعھم، ب�ل وك�ان ال�ح�زب 

قد تبنّاھا!. وبت�ق�دی�ري أن   عموماً آنذاك
العودة إلى ق�راءة ھ�ذه ال�وث�ائ�ق ب�روح 
نقدیة منف�ت�ح�ة س�ی�س�ھ�م ف�ي ال�ت�ع�ری�ف 
بجزء مھم من تاریخ الحزب م�ن ج�ھ�ة، 
وبمنھج جدید كان قد اعتمده وك�ان ھ�ذا 
المنھج یحتاج إلى تعمیقھ وتطوی�ره م�ن 
ج��ھ��ة ث��ان��ی��ة، خص��وص��اً وأن أع��داء 
الش��ی��وع��ی��ة ح��اول��وا اس��ت��غ��الل ب��ع��ض 
الثغرات المفارقة لھذا الت�وج�ھ ل�ت�ش�وی�ھ 
سمعة الحزب وإظھاره بمظھر ال�م�ع�ادي 
ل��ل��ع��روب��ة، ول��ع��ب��ت ب��ع��ض ال��ت��وج��ھ��ات 
الضیقة األفق دوراً في ذلك، سواء كانت 

أو من ان�ح�دارات غ�ی�ر ”  األممیة“ باسم 
عربیة دوراً في ذلك، السیّما بالض�د م�ن 
التوجھات الخاطئ�ة ل�ب�ع�ض ال�ج�م�اع�ات 

أو ”  ال���ق���وم���ی���ة“ الس���ی���اس���ی���ة ب���اس���م 
التي اتبعت في إط�ار م�ن�ھ�ج ”  العروبة“ 

م�ت��ع��ص��ب وش��وف��ی��ن��ي، وخص��وص��اً م��ن 
 المسألة الكردیة.

وكنت ق�د اق�ت�رح�ت ع�ل�ى ل�ج�ن�ة ال�ع�م�ل 
اآلیدیولوجي المركزي التي كنت عض�واً 
فیھا وكان سكرتیرھا كریم أحمد الداوود 
عض��و ال��م��ك��ت��ب الس��ی��اس��ي وض��ّم��ت 
عضویت�ھ�ا م�ھ�دي ع�ب�د ال�ك�ری�م عض�و 
ال�ل��ج��ن��ة ال��م��رك��زی��ة وأب��و س��م��ی��ر ال��ذي 

، أن ت��درج ” بش��ت��اش��ان  اس��ت��ش��ھ��د ف��ي
وثائق الكونفرنس الثاني ضمن البرنامج 
التثقیفي لعموم ھیئات الحزب، ل�ك�ن�ھ ل�م 
یتسَن لنا الحصول علیھا، وأبدى م�ھ�دي 
عبد الكریم (أب�و كس�رى) م�الح�ظ�ة م�ن 
احتمال التوّسع بمطالبتنا بوض�ع وث�ائ�ق 
المؤتمرات ال�ث�الث�ة ل�ل�ح�زب ب�م�ا ف�ی�ھ�ا 
المؤتمر الثالث المؤید للجبھة ال�وط�ن�ی�ة 
مع حزب البعث ضمن ال�ب�رن�ام�ج، األم�ر 
الذي قد یثیر بعض اإلشكاالت التي ن�ح�ن 

 في غنًى عنھا.
وقد تّمت الموافقة على اقتراحي ب�إع�ادة 

رّد على مفاھیم برج�وازی�ة ″  طبع كّراس
الذي صدر ف�ي ال�ع�ام ”  قومیة وتصفویة

رّداً على بعض التیارات القومیة   1957
ف�ي إق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان داخ�ل   اإلنعزال�ی�ة

الحزب الشیوعي . وكانت ل�ج�ن�ة ال�ع�م�ل 
اآلی��دی��ول��وج��ي ال��م��رك��زي تش��رف ع��ل��ى 

وھ�ي ”  من�اض�ل ال�ح�زب”  إصدار نشرة 
نشرة داخلیة صدر منھا أربعة أعداد ف�ي 

)، إض��اف��ة إل��ى 1983-1982ح��ی��ن��ھ��ا (
إع�دادھ�ا ل�ل�ب��رن�ام�ج ال�ت��ث�ق�ی��ف�ي ل��ع�م��وم 

 مالكات الحزب.
 

 نوادر سالم عادل
وع���ن ب���ع���ض ن���وادر س���الم ع���ادل 
وشخصیتھ المرحة یروي عامر عبد هللا 

عن قدرتھ في التعامل م�ع ال�م�ت�غ�یّ�رات: 
فیقول كنّا في دمش�ق ق�ب�ل ث�ورة ت�م�وز 

، وقد ذھبنا ل�ت�ن�اول 1958(یولیو) العام 
ال�ع�ش��اء، ف��ي م��ط�ع�م ف�ي ش�ارع ب�غ��داد 
مبتھجی�ن ب�ح�ریّ�ت�ن�ا وك�أن�ن�ا ح�م�ام�ت�ی�ن 
انطلقتا من القفص لتّوھما، ویومھا ك�ان 
سالم عادل منشرحاً بعد أخبار سارة عن 
عالقات الضباط األحرار والتئ�ام ال�ح�زب 
وت��وّس��ع نش��اط��ھ ت��ح��ض��ی��راً ل��ل��ث��ورة 
ال��م��ن��ش��ودة، ال س��یّ��م��ا ب��وع��ود ع��رب��ی��ة 
واشتراكیة ب�دع�م�ھ�ا ع�ن�د ق�ی�ام�ھ�ا ب�ع�د 
جھود مضنیة وشروحات مطّولة قُ�دِّم�ت 
لألصدقاء واألشقاء، فاعتدل في جل�س�ت�ھ 

” ونادى على النادل ونقّ�ده (أي م�ن�ح�ھ)
ج�ی�ب أي (إج�ل�ب) ”  سوریة قائالً ”  لیرة

لنا إضافي لما یریده الشباب، ونظر إل�ى 
أك�و   قائال: أب�و ع�ب�د هللا  عامر عبد هللا

فلوس (أي ی�وج�د ل�دی�ن�ا ن�ق�ود).. ن�ح�ن 
(أي أغنیاء) وھي لفتة یحبّھا ”  زناكین“ 

عامر عبد هللا ، وك�ان ی�ق�وم ب�ت�م�ث�ی�ل�ھ�ا 
كثیراً، خصوصاً وأن لقاءه مع أبو إیمان 

سالم عادل، أمین  -(حسین أحمد الرضي
ع��ام ال��ح��زب آن��ذاك) ك��ان ح��ّراً وب��دون 
ع��وائ��ق، س��واء ف��ي دمش��ق أو ف��ي 
موسكو، في حین كان یلتقی�ھ ف�ي ب�غ�داد 
متخفّیاً البساً العقال والكوفیة أو مت�ن�ّك�راً 
بزي آخر أو في أحد ال�ب�ی�وت ال�ح�زب�ی�ة، 
ویتح�ّدث�ان ب�ھ�م�س ف�ي ظ�روف ال�ع�م�ل 

 السري والمالحقة.
أن�ھ ف�ي أح�د أی�ام   ویذكر عامر عبد هللا

عید الحزب أو احتفاًء بإحدى مناسبات�ھ، 
أول��م��ت الس��ی��دة ث��م��ی��ن��ة ن��اج��ي ی��وس��ف 
(زوج��ة س��الم ع��ادل) ط��ع��ام��اً إض��اف��ی��اً 
وبنوعیات أفض�ل، وأن�ھ�ا حّض�رت ل�ھ�م 

ودجاجاً وما ش�اب�ھ، ”  طبقاً من الدولمة“ 
األمر الذي یُعت�ب�ر ب�ذخ�اً ف�ي ت�ل�ك األی�ام 
ال��ع��ص��ی��ب��ة وظ��روف ال��ح��زب ال��م��ال��ی��ة 

أو م��ا ب��ع��ده)  1956ال��ق��اس��ی��ة (ال��ع��ام 
وخ���اط���ب س���الم ع���ادل ع���ام���ر ع���ب���د 

واآلخرین: ُك�ل�وا ف�ال�ح�زب ی�ری�دك�م   هللا
 أقویاء!!

 
 سالم عادل في لیلة الثورة

في مطالعتي عن ومی�ض ع�م�ر ن�ظ�م�ي  
ح�ال�م  -ومیض عمر نظمي ” الموسومة 

(ان���ظ���ر: ج���ری���دة ”  ق���ت���ل���ت���ھ ال���ن���زاھ���ة
 24و 23ف��������ي    ال��������زم��������ان

رویت تفاصی�ل ك�ی�ف   )26/10/2016و
قضى سالم عادل لیلت�ھ عش�یّ�ة ال�ث�ورة، 
وكنت قد أوردت بعض الت�ف�اص�ی�ل ال�ت�ي 
نقلھا لي عامر عبدهللا، ولكن�ن�ي س�م�ع�ت 
روایة أخرى نقلھا لي ابراھیم الحریري، 

 وعاد ودّونھا في خاطراتھ المثیرة.
وتنصبُّ روایة الحریري ال�ت�ي س�م�ع�ھ�ا  

م��ن م��ھ��دي أح��م��د ال��رض��ي ال��م��وس��وي 
شقیق سالم عادل نقالً ع�ن ك�م�ال ع�م�ر 
نظمي، الذي كان سجیناً معھ ف�ي س�ج�ن 

ش�ب�اط  8بع�د ان�ق�الب ”  نقرة السلمان” 
، أن س�الم ع�ادل 1963(فبرایر) ال�ع�ام 

 13جاء إلى بیت كمال نظمي مساء یوم 
دون موع�د مس�ب�ق،  1958تموز/یولیو/

وط��رق ال��ب��اب وف��ت��ح ل��ھ ن��ظ��م��ي وب��ع��د 
السالم والسؤال ع�ن األخ�ب�ار واألح�وال 
سأل سالم عادل ، ن�ظ�م�ي : ھ�ل ی�وج�د 

 بانزین كاف في سیارتك؟
ف��أج��اب��ھ ن��ظ��م��ي ن��ع��م، ث��م ط��ل��ب م��ن��ھ 
اصطحابھ في جولة بش�وارع ب�غ�داد ف�ي 

تم�وز/ی�ول�ی�و  14الھزیع األخیر من لیلة 
، فانطلقت السیارة لتمّر م�ن أم�ام 1958

وزارة الدف�اع وت�وّج�ھ�ت ب�ع�د ذل�ك إل�ى 
منطقة الصالحیة، حیث م�ح�ط�ة اإلذاع�ة 
والتلفزیون، ثم المرور أمام منزل نوري 
السعید في كرادة م�ری�م وك�ان�ت األن�وار 
مطفأة، عدا مصباح واحد أو اثنین ف�وق 
الباب ال�خ�ارج�ی�ة، ال�ت�ي ی�وج�د أم�ام�ھ�ا 

 شرطي یغالبھ النعاس.
أراد سالم عادل أن یس�ت�ك�ش�ف ب�ن�ف�س�ھ  

الترتیبات األخیرة قبی�ل س�اع�ة ال�ت�ن�ف�ی�ذ 
ولیتأكد أن األمور سائرة كما ھو مخط�ط 
ل��ھ��ا وال ش��يء ی��وح��ي ب��ح��رك��ة غ��ی��ر 
اعتیادیة، وفي ط�ری�ق ال�ع�ودة م�ّر أم�ام 
وزارة الدفاع أیض�اً، وح�ی�ن وص�ال إل�ى 
المنزل حاول سالم عادل النوم، ولكنھ لم 
یستطع وظّل یصعد وینزل ویتحّرك طیلة 
اللیل وحتى الصباح، وحین فتح ال�رادی�و 
ع��رف أن ال��ث��ورة ان��ط��ل��ق��ت ب��ت��ح��ّرك 

 الجیش .
أما روایة عامر عبدهللا فت�ق�ول إن س�الم 

 14و 13عادل وجمال الحیدري باتا لیلة 
ف�ي م�ن�زل ن�اظ�م   1958تموز/ی�ول�ی�و/ 

الطبقجلي ف�ي م�ن�ط�ق�ة الص�ل�ی�خ وع�ل�ى 
 سطح الدار بانتظار اإلعالن عن الثورة 

 
 
 

وكنُت قد حاورت عامر ع�ب�دهللا مش�ّك�ك�اً 
تص��دی��ق��ي ل��ل��روای��ة ال��ت��ي ت��ق��ول أن 

 الطبقجلي كان صدیقاً للحزب.
ك��م��ا ك��ان ی��ؤك��د ع��ام��ر ع��ب��دهللا، ف��ع��اد 

عل�ى مس�ام�ع�ي ن�ع�م ودل�ی�ل�ھ أن   وكّرر
سالم عادل وجمال الحی�دري ب�ات�ا ع�ن�ده 

 لیلة الثورة.
قد یكون عامر عبدهللا قصد إن�ھ�م�ا ك�ان�ا 
عنده لیلة الثورة ولكن ھل استمّرا ح�ت�ى 
الصباح أم إن سالم عادل غ�ادر ال�م�ن�زل 
حین خیّم الظالم لیتوّجھ إلى منزل ك�م�ال 

/ت�م��وز).  14ن�ظ�م�ي (ال�م��ق�ص�ود ل�ی��ل�ة 
ویقول كمال نظمي في حدیثھ مع شق�ی�ق 
سالم عادل إنھ وسالم عادل توج�ھ�ا إل�ى 
دائرة البرید إلرسال برقیة إل�ى م�ج�ل�س 
السیادة ورئاسة مج�ل�س ال�وزراء ال�ذي 
أُعلن عنھما تأییداً للثورة ب�اس�م ال�ح�زب 

وكان عامل ال�ب�ری�د ق�د ت�رّدد   الشیوعي
وقتھا وخشي أن ی�ك�ون ف�ي األم�ر ث�م�ة 

 مساءلة، لكنھ استلم البرقیة منھما.
ق��د ال ت��ت��ع��ارض ال��روای��ة األول��ى م��ع 
الروایة الثانیة، فق�د ی�ك�ون س�الم ع�ادل 
قضى جزًءا من اللیل في بیت الطبقج�ل�ي 
وبصحبة جمال الحیدري أو أن�ھ�م�ا ك�ان�ا 

ف�ي م�ن�زل ال�ط�ب�ق�ج�ل�ي ث�م  13في لیلة 
أو أنھما كانا سویّة ل�ی�ل�ة  14افترقا لیلة 

، وبعدھا افترقا وقض�ى س�الم ع�ادل 14
الجزء األخیر من تلك الل�ی�ل�ة ف�ي م�ن�زل 
كم�ال ع�م�ر ن�ظ�م�ي ب�ع�د أن ت�رك ب�ی�ت 

ال�ن�ار   –الطبقجلي (انظر: عامر ع�ب�دهللا 
 ومرارة األمل، مصدر سابق)

وكما أشرنا فقد ك�ان أول ع�م�ل ق�ام ب�ھ 
سالم عادل صبیح�ة ال�ث�ورة ھ�و إرس�ال 
برقیة تھنئة إل�ى ق�ی�ادة ال�ث�ورة وت�ق�ول 
ثمینة ناجي یوسف إن س�الم ع�ادل ب�ع�د 
أن سمع البیان األول، ارتدى بدلتھ ألول 
مّرة بعد أن ظّل یلبس المالبس ال�ع�رب�ی�ة 
الشعبیة (العباءة والدشداش�ة وال�ك�وف�ی�ة 
وال��ع��ق��ال) واص��ط��ح��ب م��ع��ھ ال��ك��ادر 
الشیوع�ي دلّ�ي م�ری�وش (ول�م ت�ق�ل أن 
كمال نظمي كان معھ�م�ا) وات�ج�ھ ص�وب 
برید األعظمیة لیرسل من ھناك البرقیة: 

 وكان نّصھا :
 

م�ج�ل�س الس�ی�ادة ل�ل�ج�م�ھ�وری�ة  -بغداد 
 العراقیة

رئیس مجلس الوزراء السید عبدالك�ری�م 
 قاسم

نھنئكم من صمیم قلوبنا على خ�ط�وات�ك�م 
المباركة الت�ي وض�ع�ت ن�ھ�ای�ة ح�اس�م�ة 
لعھد طویل من الم�آس�ي وال�م�ح�ن ال�ت�ي 
قاسى منھا شعبنا المجاھد النبیل على ید 

 االستعمار وأعوان االستعمار.
إننا نعبّر عن تفاؤلنا ب�أن ھ�ذه ال�خ�ط�وة 
الحاسمة ستكون فاتحة عھد جدید، عھ�د 
حریة وتطّور عراق�ن�ا ال�ح�ب�ی�ب، وت�ب�وؤ 
شعبنا البطل مركزه في الموكب الظ�اف�ر، 
م�وك��ب ال��ع��روب��ة ال��م��ت��ح��ّررة ال��ن��اھض��ة 
ال��م��ح��بّ��ة ل��ل��س��الم، وم��وك��ب اإلنس��ان��ی��ة 
العاملة من أجل تحررھا وإلى األب�د م�ن 

 أنیار االضطھاد واالستعمار.
إن ش�ع�ب��ن�ا ال�ع��راق�ي، ب�ع��رب�ھ وأك��راده، 
سیسّجل لكم بفخر جرأتكم وتفانی�ك�م م�ن 
أجل تحقیق أھ�داف�ھ ال�وط�ن�ی�ة ال�ك�ب�رى، 
وھو ی�ح�م�ي ویص�ون ب�دم�ائ�ھ ال�غ�ال�ی�ة 
جمھوریتھ الوطنیة الف�ت�ی�ة. وإن�ھ ل�ع�ل�ى 
ثقة كبرى من قدرتھ ع�ل�ى ال�ق�ی�ام ب�ھ�ذا 
الواجب المقدس، وم�ن مس�ان�دة ال�ق�وى 
التحّرری�ة ال�ع�رب�ی�ة ف�ي ج�م�ی�ع دی�ارھ�ا 
وع��ل��ى رأس��ھ��ا ال��ج��م��ھ��وری��ة ال��ع��رب��ی��ة 
المتحدة، ومن قوى الحریة والس�الم ف�ي 
جمیع أنحاء العالم وعلى رأسھا االت�ح�اد 

 السوفییتي.
وإن اللجنة المركزیة لحزبن�ا الش�ی�وع�ي 
العراقي تضع ق�وى ال�ح�زب إل�ى ج�ان�ب 
م�ؤازرت��ك�م ول�ل��دف�اع ع�ن ج�م��ھ�وری��ت�ن��ا 

 البطلة.
سكرتیر اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي 

 العراقي
 1958تموز/یولیو/  14

 
سالم عادل،  -(انظر: ثمینة ناجي یوسف

س��ی��رة م��ن��اض��ل، مص��در س��اب��ق، ص 
224(. 

عقود من تاریخ  -(وقارن: عزیز سباھي
الحزب الشیوعي العراقي، ثالث أج�زاء، 

، م��ن��ش��ورات ال��ث��ق��اف��ة ال��ج��دی��دة، 2ج 
 ).278-277، ص 2003دمشق، 
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تحتاج الكاتبة اإلماراتیة باسمة یونس إل�ى دراس�ة ن�ق�دی�ة   

متأنیة ألكث�ر م�ن س�ب�ب، ف�ھ�ي ت�ك�ت�ب ال�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة، 

والروایة، والنص المسرحي، والمقال الصحفي، وأك�ث�ر م�ن 

ذلك فھي تمتلك قص�ب الس�ب�ق ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ن�ص ال�روائ�ي 

روای��ة  1990ال��ن��س��وي ف��ي اإلم��ارات، إذ أص��درت ع��ام 

"مالئكة وشیاطین" التي عّدھا النق�اد وم�ؤرخ�و األدب أول 

روایة نسویة إماراتیة. وعلى الرغ�م م�ن أھ�م�ی�ة ال�روای�ات 

 -التي أنجزتھا الحقًا مثل "لعلھُ أنت" و "حتى آخ�ر الش�ھ�ر

حكایات ینایر" إالّ أن روایتھا األخیرة ال�ت�ي ت�ح�م�ل ع�ن�وان 

"نص��وص ال��ق��س��وة" الص��ادرة ع��ن ات��ح��اد ُك��تّ��اب وأدب��اء 

اإلمارات في "أبو ظبي" ھي األكثر إشكال�ی�ة م�ن روای�ات�ھ�ا 

الثالث السابقات م�ن ن�اح�ی�ت�ي الش�ك�ل ال�ج�دی�د، واالخ�ت�زال 

المضموني إلى حّد التقّشف واالكت�ف�اء ب�ث�ی�م�ة واح�دة وھ�ي 

"القسوة" التي ستتوھج على مدار النص الروائي بدًءا م�ن 

ُمقتَبَس ابن القیّم الذي یقول فیھ:"ما ُخلِقت ال�ن�ار إالّ إلذاب�ة 

القلوب القاسیة، ف�إذا قس�ا ال�ق�ل�ب، ق�ح�ط�ت ال�ع�ی�ن" ح�ت�ى 

الصفحة األخیرة من الروایة التي لم ی�غ�ادر ف�ی�ھ�ا ال�ُم�خ�رج 

قسوتھ المعھودة في اتخاذ القرار المتعلق ب�ال�م�واف�ق�ة ع�ل�ى 

النصوص التي كتبتھا المؤلفة أو رفضھا ج�م�ل�ة وت�ف�ص�ی�ال. 

وأولى أشكال ھذه القسوة ھو تغییر شكل الروایة الم�ت�ع�ارف 

علیھ في ذھن القارئ، وخلخلة قُدرات النص المسرح�ي إل�ى 

درجة معیّنة ال تسمح بمسِخھ أو تشویھ معالم�ھ األس�اس�ی�ة. 

تُرى، ھل ستنجح باسمة ی�ون�س ف�ي اج�ت�راح ن�ص س�ردي 

جدید یجمع بین الروایة والمسرحی�ة ل�ی�ف�ض�ي، ف�ي خ�ات�م�ة 

ن یتالقح ف�ی�ھ الس�رد ال�روائ�ي  المطاف، إلى نص أدبي ُمھجَّ

بالتقنیات المسرحیة المستدعاة م�ن أزم�ن�ة م�خ�ت�ل�ف�ة؟ وإذا 

نجحت الروائیة في اجتراح ھذا النص السردّي المھّجن فھ�ل 

سیكون بإمكانھا تحویل الق�س�وة إل�ى مش�اع�ر ُح�ٍب غ�ام�رة 

تغدقھا على الشخصیات التي تعرضت إلى قسوة ُمجحفة ف�ي 

 كثیر من النصوص المسرحیة في العالم؟

 

تتكون بنیة النص الروائي من ث�الث�ة عش�ر م�ق�ط�ًع�ا س�ردیً�ا 

وأربعة نصوص مسرحیة وجدت طریق�ھ�ا ب�ی�ن ال�م�ق�ط�ع�ی�ن 

الثاني عشر والثالث عشر وكأن الروائیة ت�وح�ي ل�ن�ا ب�أن�ھ�ا 

ذّوبت النصوص الم�س�رح�ی�ة األرب�ع�ة وح�ّول�ت�ھ�ا إل�ى م�ادة 

سردیة طریفة، فعلى الرغم من قسوة األفكار ال�واردة ف�ی�ھ�ا 

إالّ أن جدیدھا صادم ومدھش، فألول مرة ی�ل�ع�ب ال�م�ؤل�ف�ون 

أدوار البطولة في نصوصھم المسرحی�ة، وأّن الش�خ�ص�ی�ات 

الُمضطَھدة والمقموعة التي ت�ع�رض�ت ل�ل�ق�س�وة س�تُ�ح�اس�ب 

المؤلفیَن األربعة على قسوتھم األبدیة، فما ھو مكتوب ع�ل�ى 

الورق قد ترّسخ في أذھان الناس وال أحد ی�م�ت�ل�ك ال�ح�ق أو 

القدرة على ت�غ�ی�ی�ر مص�ائ�ر ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ات. أول�ى ھ�ذه 

النصوص ھو نص "ُعطیل ودی�دم�ون�ة" ال�ذي ك�ت�ب�ھ ول�ی�م 

م ، وھو ی�دور ح�ول ال�ُح�ب، وال�غ�ی�رة، 1603شكسبیر عام 

والخیانة وال تجد حرًجا في مالمسة النَفَس ال�ع�ن�ص�ري ق�در 

تعلق األمر بالجنرال المغربي الذي أحّب دیدمونة وت�زوج�ھ�ا 

ثم أزھق روحھا بسب�ب ال�غ�ی�رة ال�ق�ات�ل�ة األم�ر ال�ذي ی�دف�ع 

بالشخصیات الرئیسة ألن تقاصص شكسبیر وت�ط�رح ع�ل�ی�ھ 

عدًدا من االسئلة االستنكاریة ع�ن األس�ب�اب ال�ك�ام�ن�ة وراء 

دفعھم الرتكاب جرائم من قبیل السرقة، والتآم�ر، وال�خ�ی�ان�ة 

الزوجیة، والقتل وما إلى ذلك. فعُ�ط�ی�ل ی�ق�ت�ل دی�دم�ون�ة، ث�م 

ینتحر، ویاغو یخون صدیقھ ُعطیل، وإمیلی�ا ت�أخ�ذ ال�م�ن�دی�ل 

وتخون صدی�ق�ت�ھ�ا م�ن دون قص�د ح�ی�ن ت�ع�ط�ی�ھ ل�زوج�ھ�ا 

"یاغو" وتكون سببًا غیر مباشر في ارت�ك�اب ال�ج�ری�م�ة ث�م 

یأتي رد شكسبیر واض�ًح�ا ال ُغ�ب�ار ع�ل�ی�ھ وھ�و أّن ال�ن�ص 

یحتاج إلى قسوة ومن دونھا فإن الفشل سیكون حلیف�ھ "ل�و 

كان الجمیع متصالحی�ن م�ت�ح�اب�ی�ن وم�ت�ع�اط�ف�ی�ن". واألم�ر 

الوحید الخارج عن إرادت�ھ ھ�و أن ب�ع�ض ال�م�ت�رج�م�ی�ن ق�د 

یتالعبون ببعض الكلمات، أو یحاولون تخفیف ال�ق�س�وة ف�ي 

بعض المواضع التي یعتقدون أنھا تلقى قبوالً لدى المت�ل�ق�ی�ن 

الذین یتفاعلون مع النصوص المس�رح�ی�ة، وی�ت�م�اھ�ون ف�ي 

أجوائھا المأساویة. كم�ا ن�خ�ل�ص إل�ى ال�ق�ول ب�أن ال�م�آس�ي 

تستفز اآلخرین وال تسعى إلى إمتاع�ھ�م ب�ح�س�ب ش�ك�س�ب�ی�ر 

 نفسھ الذي یعتقد بأنھ أقل قسوة من ُكتّاب آخرین.

 

تُشعرنا الروائیة باس�م�ة ی�ون�س ع�ن�د االن�ت�ق�ال إل�ى ال�ن�ص 

المسرحي الثاني بسالسة السرد وعذوبتھ وكأننا نتابع نس�قً�ا 

روائیًا متدفقًا خالیًا من الَعثَرات، وھ�ك�ذا ن�ج�د أن�ف�س�ن�ا أم�ام 

مسرحیة "موت بائع متجول" التي أنجزھا آرثر م�ی�ل�ر ع�ام 

م لیضعنا بمواجھة ثالث ثیمات أساسیة وھي الصراع 1949

بین األجیال، والُحلُم األمیركي، واالنتحار الذي ی�ت�س�یّ�د ف�ی�ھ 

القسوة التي أظھرھا المؤلف لیبّز بھا قس�وة ش�ك�س�ب�ی�ر ف�ي 

غالبیة أعمالھ المس�رح�ی�ة. ال ش�ك ف�ي أن االن�ت�ح�ار ف�ك�رة 

صادمة تشّد انتباه الم�ت�ل�ق�ی�ن وتض�ع�ھ�م ف�ي دائ�رة ال�خ�وف 

والھلع كما أن األب "ویلي" لم ینتحر نتیجة لذنب اقترفھ أو 

جریمة ارتكبھا وإنما ألن ولده لم یحقق أحالمھ بالن�ج�اح، إذ 

فشل في درس الریاضات وتخلّف ع�ن أق�ران�ھ. ث�م�ة أس�ئ�ل�ة 

كثیرة كانت تدور في ذھن األب "ویلي" م�ن ب�ی�ن�ھ�ا: ل�م�اذا 

أقدَم على االنتحار وفّر سریًع�ا م�ن ال�م�واج�ھ�ة؟ ل�م�اذا أق�ام 

عالقة مع موظفة االستق�ب�ال ف�ي ف�ن�دق ب�م�دی�ن�ة ب�وس�ط�ن؟ 

ولماذا تزامنت ھذه العالقة مع وص�ول اب�ن�ھ "ب�ی�ف" ال�ذي 

قَِدم دون سابق إنذار؟ ال تلقى ھذه األسئ�ل�ة إج�اب�ات ُم�ق�ن�ع�ة 

ألن الكاتب المسرح�ي ی�ب�ح�ث ع�ن الص�دم�ة واإلث�ارة ال�ت�ي 

یُسببھا لمتلقّیھ، وال یمكن بالنتیجة محو حبكة درامی�ة ت�ع�بِّ�ر 

عن حجم القسوة التي فرضتھا الحی�اة ع�ل�ى األب "وی�ل�ي" 

الذي خان زوجتھ، وخذل ابنھ "بیف" الذي رفض أن ی�ك�ون 

رجل أعمال، فیما سار "ھابي" على ُخطى أبیھ لیصبح بائًعا 

 متجوال.

تأخذنا الروائیة ف�ي نس�ق�ھ�ا الس�ردي إل�ى "أودی�ب م�ل�ًك�ا" 

لسفوكلیس التي ُجسِّدت على خشبة المسرح أول م�رة ع�ام 

ق.م لتزّجنا في موقف درامي ال نُ�ح�س�د ع�ل�ی�ھ، ف�ھ�ذه  429

المأساة معروفة في مختلف أرجاء العالم حیث ی�ق�ت�ل أودی�ب 

أباه، ویتزوج أمھ، ویُنجب منھا أش�ق�اءه األرب�ع�ة، وح�ی�ن�م�ا 

یكتشف فعلتھ النكراء یسمل عینیھ، ویھیم عل�ى وج�ھ�ھ ف�ي 

البریّة. أما رّد الكاتب على أسئلة الشخصیات فیمكن إی�ج�ازه 

بفكرة واحدة مفادھا:"أردت أن أُري العال�م م�ع�ن�ى ال�ق�س�وة 

والوحشیة"، ولكي یخفف من غلواء شخصیاتھ المف�ج�وع�ة 

تذّرع ب�أن�ھ ك�ت�ب ال�ن�ص ف�ي زم�ن األس�اط�ی�ر وال�خ�راف�ات 

 والنبوءات التي كانت رائجة آنذاك.

أما المسرحیة الرابعة "جثة على ال�رص�ی�ف" ال�ت�ي ك�ت�ب�ھ�ا 

ب�ل�غ�ة ُم�ّرة الذع�ة ف�ھ�ي تص�ور  1964سعدهللا ونّوس عام 

م��ع��ان��اة ال��ف��ق��راء وال��م��ع��َوزی��ن بس��ب��ب قس��وة أس��ی��ادھ��م 

اإلرستقراطیین الذین یمثلون أدوات السلطة في مج�ت�م�ع�ات�ن�ا 

العربیة. كال الشخصیتین ف�ي ال�ن�ص ال�م�س�رح�ي ت�ح�اك�م�ان 

رد ج�ث�ة، ـــ�المؤلف، فالجثة تسأل عن سبب تحویلھا إلى مج

و "أس�ام�ھ" یس�أل ع�ن س�ب�ب ت�ح�وی�ل�ھ إل�ى مش�ّرد ع�ل�ى 

الرصیف الكائن أمام منزل رجل ثري یعاملھم بك�ل م�ا أوت�ي 

من قسوة ووحشیة وفظاظة فیأتي رّد ونّوس ب�أن "اإلل�ھ�ام 

سید الكتابة" وكأّن المؤلف ال دور ف�ي اإلب�داع، ث�م ی�ط�ل�ب 

 منھما الكّف عن الجدال ألن كل ما یُقال ال طائل تحتھ.

كان رّد المخرج على ھذه النصوص المسرحیة ال�ت�ي ی�ن�وي 

إخراجھا ُمحایًدا، وقاسیًا قسوة المؤلفین الساب�ق�ی�ن األرب�ع�ة 

على شخصیاتھم الُمختلَقة التي تعیش في ذاكرتنا منذ األزل، 

وسوف تبقى معنا إلى األبد، ألن الن�ص�وص ال�ق�اس�ی�ة، ك�م�ا 

 تذھب الروائیة، ھي التي تصمد كلما تقادمت األعوام.

خالصة القول إن "نصوص القسوة" ھي روای�ة ت�ج�ری�ب�ی�ة 

جدیرة بالقراءة لما تنطوي علیھ من تحطیم للبنیة التقلیدی�ة، 

وتجاوز السرد الخطي، واالعتماد على تقن�ی�ت�ي االس�ت�رج�اع 

واالستشراف الزمنیین اللذین استعانت بھما الكاتبة ل�ت�ج�دی�ل 

 الثیمات المسرحیة في النص الروائي.

  ة ة. . رواص ام 
 
 
 
 

 لندن /عدنان حسین احمد
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 ُمثقالً بحنیِن لَْقلٍَق إلى ِعٍش فوَق ِمئذنٍَة .. یتدفَّأُ فیھ باألذان،

 من رماد النسیان ، لّما یناُم ، "رأسھ" یستیقظ

  .. ال یسقطُ في غوایة األحالمِ 

 .. یقطُع تذكرةً لقدمیھ ، یتسّكُع على شاطيِء الذكرى

  .. في زمٍن ما جاَد علیھ بیٍد تُرتُِّق ِمَزَق أناه الالئب 

مثل غجريٍّ ضاٍل في غاباِت العصوِر ، یطارُد فتاَت خبِز ذكریات�ھ ، 

 كي ال یضّل الطریقَ 

الروحیة ! وسطَ بَُرٍك من الھراء الرقراق !! ی�روُح  "الكوما" إلى

 عندھا یحصي جراحھ

 ! ، مثل لصٍّ یجلس لیُحصي غنائمھ

رجاله تقودان�ھ ف�ي ش�وارَع مص�دورٍة ب�دخ�اِن ع�وادِم الس�ی�اراِت 

  ... والحافالت

 ال�ب�غ�دادي "إبن ُزری�ق" في طرقاٍت وأزقٍّة ، عاریاً إالّ من اشواق

... 

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

منُذ زمٍن أوَغَل ف�ي ال�بَ�ع�اد، م�ا ع�اَد ی�ت�ذك�ره ،ع�رَف ال�ك�ھ�ول�ةَ، 

 وإنحناءةَ ظھِر الطفولة ،

   ... ظلَّ یحمُل رأسھ بین كتِفیھ ، وأیامھ على ظھره

  یمشي فوَق نفسھ ،

  ... جَسده أمسى ِذكرى زمانھ، دروبھ مستدیرة ، ُملتَفَّةٌ على حالھا

 ُحلُمھ یقوُد خطاه ،

ما تبقى لھ من عمٍر أمسى مثل صالة إنتظار ف�ى م�ح�ط�ة ق�ط�اراٍت 

  مھجورة ،

 ترعى بھا الریح ، یتربَُّع فیھا الصمُت على مقاعد ُمتَرعةً بال�غ�ب�ار

... 

 !"بیدِر فََرٍح لیلةَ الحصاد" یُقامُر منُذ سنیَن من أجلِ 

  الشباك ،  یتلھَُّف لفرحٍة ، كلھیِب موقٍد یلوُح ، من خلف

  ... لتائٍھ في صحراء من الثلجِ 

َم ظ�ھ�َر ذاك�رت�ھ  أحبَّ بالداً َرحَل عنھا ، یُرید زیاَرةَ أمِس�ھ... ل�یُ�ق�وِّ

 !الُمقوَّس

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

ُل العودة إلیھ دھراً،  بضُع خطواٍت تفصلھ عن مكاٍن ظلَّ یؤجِّ

   قلبھ یَنُطُّ مثلما كاَن في أّول موعٍد غراميٍّ ،

ما عاَدْت لھ غیَر عیٍن واحدة ، ت�رك�ھ�ا م�ف�ت�وح�ةً ت�رص�ُد أح�الم�ھ 

 .. العابرة

  إرتدى نسیانھ/ ذاكرتھ ، َرشَّ شیئاً من عطره األثیر،

خرج الیلوي على شيٍء ، وال یدري كیف یُریُح ال�ظ�لَّ م�ن ش�م�ِس 

 الظھیرة ،

 في سكوٍن فَّرت األصواُت منھ ... وعافَھ الصدى ،

  ... مثَل جرٍح یَصدُح باألنین

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

، ح�ی�ن َش�ع�َر  *"ل�ی�ث�ي" متردداً أمسى أمام دھلیز ذاكرٍة تحرُسھا

  كأنَّ شفّاطةً رھیبةً َشفَطَْتھ،

 ... لم یَقَو على مقاومتھا ... أرخى قواه ُمتزحلقاً 

أحسَّ بأنھ خفیٌف ، ربما ألنھ تََرَك ظلَّھ ُمعلَّقاً ع�ل�ى ش�م�اع�ة خ�ل�َف 

   .. باب الدار

 في نھایة الدھلیز قوٌم بوجوٍه من نحاس ، ُمتماثلٍة ، تفیُض إبھام�اً 

..  

  أو بحزٍن ،  التَشي بفَرحٍ 

  ! أیٍد مبتورة تُصفُِّق لصفاقِة الوطن

  ... ، الكلُّ یصرخ .. وال أحد یفھُم اآلخر"بابليٌّ " رھطٌ 

رةٌ بالطوف**والَعجاج ، والقمامة  ... مدینةٌ ُمَسوَّ

 ! ، وحدھا تعملْ  "القُشلَة" ساعة

 . إرتعَب ! حاَوَل العودةَ من حیث إنتھى .. لْم یفلح

 ، "!تسومبي" تحلََّق القوُم من حولھ كأنھ

 أنا إبن ھذه األرُض، التي طَشَّْت في الُدنى الحرَف ، ": صرَخ بھم

 !! وما َجنَْت غیر الحروب

 " جئُت لـ ــ أكتَب بدٍم أسود ، ِحبر الغراب ــ

 ... كلِّھا"! الممكنات" نحن، قاتَلنا ولم ننتصْر... جّربنا *

 !ال ندري أنَفرُح اآلَن أم نَحزن ؟ 

 !ــ ھذا سؤاٌل ساذٌج ! أتنتظروَن فَْتَوى بالحزِن وأُخرى بالفرِح ؟

ماذا تریُد ، یا غریب ؟! فنحُن الن�م�ل�ُك إالّ ال�وف�اَء وإجس�اٍد م�ن  *

 !! قمح وشمس

َح الحنیُن بي ،  ــ جئُت إذ طوَّ

 ! جئُت لعلَّ شیئاً فيَّ یَنبُُذني .. أو لعلّي أصیُرغیري  

 قد جئُت من قبُل ، وربما من بعُد ... لم یكْن أحٌد بأنتظاري،  

ُق ما أرى    ... ولم أجد أحداً یُصدِّ

 ! الخطأ "براءة" فالكلُّ منشغٌل بأعالن

 !أنا البعیُد .. َمْن أنَت یا أنــا ؟ 

 !في أيِّ ِسرٍك تُراني ؟

 "ال��ثُ�ّوارَ " َم�ْن َخ��لَ�طَ أوراَق ال��ل�ع��ب��ِة ع�ل��ی��ن��ا ، ف��ل�م نَ��عُ��ْد ن��ع��رفُ 

 !!الیساِر ؟ "ِكلِّدار"من

سأُكفُّ عن الكتابِة كي التصَل رسائُل إستغ�اث�ت�ي إل�ى َم�ْن الی�ھ�م�ھ 

  !..األمر

 !.. وحین لن یسمعني أحد .. أروُح أنتحُب حتى ال أختنق

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

  ... ھذه أشباحكم تلعنُكم

كم  !! نساؤكم ِحلٌّ لغیركم ما داَم في المحراِب منافٌق ، دّجاٌل یَُؤمُّ

  جئُت ال ألُصلَِح أيَّ معنًى خارجيٍّ أو إشتقاقيٍّ ،

َم داخلي الخاوي إثَر جفاٍف عاطفي  .. بل كي أُرمِّ

  تموُت بِبَھجٍة َمّجانیٍة ، "العاّمةَ " وأعرُف أنَّ 

 ! الحرب  فال یعطیھم الوطُن غیر الحق في الموِت أیامَ 

 !! الوطِن من جدید "بناءِ "والذلَّ أیاَم الِسلم لـ

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

 تَمّھْل! التَتَوّرْط كثیراً بالعاطفِة والحماسة !! قالوا، *

 ونُرمى بِس�ھ�امِ  "الَزفَّةِ  " لَْم نَرھْن سوى طیبتنا، كي ال نتأخَر عن

 !"األنعزالیة"

 ! فھا نحن َمْن نحنُ   

  لنا ما تبقّى لنا من األمس ،  

 علوُّ النجِم عالیةٌ أرواحنا ، 

  !.. أَبیَّةٌ نفوُسنا كالطیر طلیقاً یُحلُِّق أبعَد من مدى الرصاص 

   ! ھكذا ُولِدنا كسائِر الخلِق سواسیة 

   لنا ما لنا .. ولنا ما لغیرنا من سماء ، 

        لَھُْم ما لَھُْم .. ولھم ما لنا من ھواء ،

 !"دیننا" لَھم دینھُم .. ولنا

 ! لنا ما لنا.. ولیس لھم ما لنا من أیاٍد بیٍض وجبَاٍه ناصعةٍ 

  ! لَھُْم ما لیَس لنا من السحِت الحرام .. وما یندى لھ الجبین

 ! لنا تبتسُم المرایا .. ولھُم الُذعُر من صورھم فوَق الماء

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

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

 ! ثمَّ أننا نحتكُم إلى البرامج ، دوَن النوایا، التي التعرفھا إالّ اآللھة

ــ الكلُّ ضد الفساد ، والجمیع یرید مصلحة الناس وال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

 !!والشفافیة ..إلخ

  !َمْن المسؤول إذاً ؟   

 !ھل أكوُن أنا المسؤول وعليَّ أْن أعتذر؟  

  !عْن ماذا؟  

 !عن الخراب العمیم ، الذي طال كل شيء؟  

 !عن مالییِن القتلى والمسبیین والیتامى والمفقودین ؟  

  فقد صادروا هللا ،   

ف�ي ب�الِط "س�ی�اف�اً " قَتلوه في الكتب ، ف�وَق ال�م�ن�اب�ِر، ص�یَّ�روه   

    ! الُحّكام

 !.. ونجا  الكلُّ تَبّرأ ، فال أثََر لَِمْن غرَز مخالبھ في صدورنا  

 !أیكوُن الكذُب الصفیُق أعلى مراتب الحقیقة ؟  

 .. إذ غدت األخیرةُ مؤجلةً إلى حیاٍة غیر ھذه 

 .. والذكریاُت إلى أَعماٍر أخرى  

 !.. وما عاَد اإلخالُص ذا نفعٍ   

أیتحتَُّم عليَّ اآلَن ، أَْن أُحِكَم بناَء ع�ب�ارت�ي [ أق�وُل ل�ُم�غ�رٍض ق�د   

  یقراُھا عمارتي ، أنا ال أملكُ 

حتى حجارة واحدة في خربة بأيٍّ م�ن ب�ق�اع ال�ع�ال�م، ن�اھ�ی�ك ع�ن 

 !؟"القومَ " عمارة !] كي ال تُغضبَ 

 

 !! كْم ھَي سادیةٌ ھموُم الناس  

لذلك سأرسُم وجھ إیدیت بیاف فوَق ص�خ�ِر ال�روح ، تُس�لّ�ی�ن�ي ،  

  تعویذةً كي التُغریني

   ... اآلفاُق الُملبَّدةُ بالكآبِة والرحیِل من جدید

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

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

أَفاَق إْذ سقطَ عن السریر.. یلھُث ُمقطََّع األنفاِس .. یت�ص�بَّ�ُب َع�َرقَ�اً 

  بارداً..!!!

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

 . لیثي إلھة النسیان في أساطیر األغریق *

جدار من الطین والتبن، ال تدخل ال�ح�ج�ارة وال ال�ط�اب�وق ف�ي  **

   قوامھ.

 قصیدة     س              

 یحیى علوان
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 مریم نزار حنا
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 لم تكن اعتیادیة

ما الم�ان�ع أن  لم تكن أعتیادیة ، ھكذا كانت ، الحیاة ال تتكرر مرتین، 

نختلف ؟ لم تكن أعتیادیة وال نسخة عن غیرھا فلو وضعت بین الف�ي 

أنثى ستتمیز عن غیرھا ، لذا قلن�ا ل�م ت�ك�ن اع�ت�ی�ادی�ة بش�خ�ص�ی�ت�ھ�ا 

ووجھة نظرھا وطریقة لبسھا و... كل شئ في حی�ات�ھ�ا ی�ط�ب�ع ع�ل�ی�ھ 

بصمتھا ، ولدنا ال لنتكرر بل لنتجدد ونتمیز ھذا ما كانت تقولھ ... لم تكن أع�ت�ی�ادی�ة ھ�ذا م�ا م�ی�زھ�ا، ل�م 

تراقب غیرھا وال ترید ان یشبھھا غیرھا، لیسنا أنانییین ان لم نحب ان یشبھنا احد, وجید ان ندرك ال أحد 

یستطیع أن یشبھنا ، لم تكن أعتیادیة وتمیزھا لم تصنعھ بل ولد معھا من ط�ف�ول�ت�ھ�ا ... ال أرادی�ا, ك�ان�ت 

تتمیز برأیھا الخاص دوما ، لم تبالي بكمیة المصاعب التي تواجھھا ألصرارھا وأختالفھا وتم�ی�زھ�ا وھ�ي 

التي قالت ( الحیاة نعیشھا مرة واحدة ، لذا فلنحییھا بطریقننا الخاصة وباخت�الفنا تب�رز ذات�ن�ا وف�ك�رن�ا .. 

 ففي العام الذي كثر فیھ التشابھ والمیوالت اختارت ان تكون كبصمة یدھا ال تشبھ احدا)
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 القلم والورقة

جن القلم بین یدي بدأ یكتب بسرعة فائقة، ما بال قلمي قد جن ھكذا ؟ بدأ یكشف عن كل ما یكنھ قلب�ھ م�ن 

ھموم واحالم وامنیات غیر متحققة وصلوات وكل ما جال بخاطره .... لماذا ال نصبح كالقلم ونقذف ما ف�ي 

 دواخلنا ؟؟؟ فكلنا نعلم ال احد سیفھمنا سوى الورق وال احد سیساعدنا سوى القلم ... 
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 فوضى

اضطراب ولَد وانتشر، خوف ولد وانسجم مع دمنا، كل شئ انقلب راس عل�ى ع�ق�ب... ال�ع�ق�ول أص�ب�ح�ت 

غریبة ال بل أشبھ بالمجانین ـ االجساد أصبحت كما االلة، لم یعد احد یتكل�م، ول�م ت�ع�د ھ�ن�اك أل�ف�ة، ك�ث�رة 

  االشخاص تحت االرض أھو بسبب الحرب أم الوحدة؟ أھو أنقراض للبشر ام لالنسانیة ؟ 
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 من القصة العراقیة للطفل
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ا ا ا  
یقول غاندي ملك التسامح والعفو: (ال أحب كلمة التسامح ولكن ال أج�د ك�ل�م�ة 
أفضل منھا).في عالم تسوده الكراھیة والعداء المتبادل والنفور بِتنا ف�ي ح�اج�ة 
ُملحة لتذكیر أنفسنا من وقت آلخر بكنز من كنوز البشریة وأدبیات إنسانیة ف�ي 

 طریقھا لالندثار، إنھا أخالقیات العفو والتسامح!
كم ننظر لھذه األسرار العظیمة بكثیر من السلبیة والضعف، ونتعامل مع من یتخذھا مبدءاً من مبادئھ 
وركیزة في تعامالتھ الیومیة بازدراء وانتقاص! أھو فھمنا الخاطئ لھا؟ أم أن طغیان الع�ال�م ال�م�ادي 
على جمیع مجاالت حیاتنا أعمى بصائرنا ولم نعد نعطي أیة أولویة للقیم المعنویة؟ أم أنھا مزیج م�ن 
ھذا وذاك؟ حتى اختلطت علینا أمورنا وتبعثرت إنسانیتنا في عوالم موحشة وحالكة ال�ظ�ل�م�ة ت�ف�ت�ق�ر 

 ألبسط أسس العدالة والتوازن.
نتحدث عن سالم عالمي وكوكب یسوده التعاطف ومحبة كونیة متبادلة، ون�ت�م�ن�ى ل�و ت�خ�ل�و ب�رام�ج 
السیاسیین وحمالتھم من خطابات العنصریة والتحیز، نعیش على حلم أن ن�رى ال�ت�س�ام�ح م�ن أھ�م 
المعاییر لسن القوانین والتشریعات وشرطاً أساسیاً في ب�ن�ودھ�ا، ن�ت�ع�ط�ش ل�م�ج�ت�م�ع�ات ت�ق�ل ف�ی�ھ�ا 
مستویات الجریمة والعنف المنزلي، ولكن نحن من نتمنى ونفترض الفرضیات ھل نس�ام�ح أح�ب�ائ�ن�ا 

من األعذار لتب�ری�ر  -ولو القلیل-بسھولة؟ ھل نغفر زالت بعضنا؟ ھل نُوجد في قلوبنا متسعاً الختالق 
أخطاء من نظن أنھم أساؤوا لنا؟ ھل نركز على الجانب اإلیجابي م�ھ�م�ا ب�دا ھ�زی�الً ف�ي ش�خ�ص�ی�ات 

 المحیطین بنا أم نتصید نقائصھم باستمرار وال نكف عن إطالق األحكام القاسیة؟
األجوبة صعبة بالتأكید! ألن ھناك الئحة طویلة من الحجج واألعذار التي نقت�ن�ع ب�ھ�ا ورب�م�ا نُ�ح�اول 
إقناع اآلخرین بھا أیضاً، من ظروف غیر مواتیة وتكرار اإلساءة وال�ل�وم إل�ى ت�ب�ن�ي ك�ام�ل ل�ع�ق�ل�ی�ة 
الضحیة، تعددت ھذه الحجج التي تمنعنا من التحرر من سم الحقد والرغ�ب�ة ال�ج�ام�ح�ة ف�ي االن�ت�ق�ام 

 واالنتصار لألنا التي بداخلنا.
من أھم التحدیات والعراقیل التي تقف في وجھ من یرغبون في تبني فكرة المسامحة والمض�ي ق�دم�اً 
في حیاتھم ھي أن مسامحتھم ألخطاء اآلخرین ھو غالباً شيء ال یخدم مصلحتھم أبداً ویعني الت�ن�ازل 
ولن یمنحھم أي إحساس بتحقیق العدالة واست�رج�اع ح�ق�وق�ھ�م، ف�م�ھ�م�ا اع�ت�رف�ن�ا بض�رورة وج�ود 
التسامح في حیاتنا وھللنا لھ وقمنا بتسدید النصیحة آلخرین لتطبیقھ أو قرأنا عنھ في شتى الص�ح�ف 
والمجالت أو جعلناه شعاراً نتغنى بھ من الوقت آلخر وقد یحضر بعضنا دروساً خاصة عن منافعھ أو 
یخضع لعالج نفسي مكثف، فسیبقى تطبیقھ المتكامل صعباً خاصة إذا كان األمر یعني أط�راف�اً نُ�ع�ان�ي 
األمرین لنجد طریقة للتعایش معھم وغالب�اً م�ا ی�ك�ون�ون أف�راداً داخ�ل األس�رة ال�واح�دة أو ال�ع�الق�ة 

 الزوجیة.
أن التسامح ال یعني بالضرورة المصالحة مع المسيء، ولیس أیضاً الطریقة ال�وح�ی�دة ل�ل�ت�ع�ام�ل م�ع 
الظلم الذي قد نتعرض لھ، ھناك طرق عدة بالتأكید، ھذا ما یجعل العفو عن أخط�اء اآلخ�ری�ن م�ق�درة 

 حقیقیة واختیار قوي وأحسن ھدیة یمكن أن یقدمھا الفرد لذاتھ. 
قوة الحب والتسامح بأنَّ اإلنسان ال یستطیع أن یعیش بمفرده لذلك كان علیھ أن یغفر ویسامح غی�ره 
ممن أساءوا إلیھ، انتبھ لما ترسلھ ألنھ سیعود إلیك مرة أخرى وبقوة فإذا أرسلت حباً س�ی�ع�ود إل�ی�ك 

 حباً وإذا أرسلت غضباً سیعود إلیك غضباً.
وجود المغفرة في العالقات اإلنسانیة ال یتعارض مع أو ینفي الظلم وال اإلساءة، وھي لیست اعت�راف�اً 
بالضعف أبداً، كما أن تحقیقھا لیس أمراً سھالً أو قراراً یُتخذ بین لیلة وضحاھا، ھي بالتأكید ع�م�ل�ی�ة 
سوف تأخذ حیزاً من الزمن وقوة وشجاعة وثمارھا تظھر تدریجیاً على المدى الطویل، ف�أغ�ل�ب م�ن 
یظنون أنھم تمكنوا من مسامحة اآلخر غالباً ما یكبحون غضبھم متناسین ذكریاتھم المؤلمة فیستم�ر 

 ذلك في مطاردتھم على مستوى الالوعي، وغالباً ما یتم إقحام طرف ثالت في الصراع.
فال یمكن بدء ھذه الرحلة مع ذواتنا دون أن نُدرك مصدر مشاعر األلم والحزن والغضب في صدورنا 
المصاحب أحیاناً إلحساس عمیق بالذنب، حیث ینصح الخبراء ھنا بتفحص دقیق ألحاس�ی�س ال�ح�ن�ق 
الدائم بشكل شخصي أو بمساعدة معالج نفسي متخصص، ثم تحدید السلوك المؤذي والتعرف ع�ل�ی�ھ 
وتقبل مشاعر الغضب التي سببھا، حینھا سیصبح البحث ع�ن ط�ری�ق�ة خ�الق�ة ل�ل�ت�ن�ف�ی�س ع�ن ھ�ذه 
األحاسیس السلبیة من الضروریات التي ستسرع من عملیة الوعي بأھمیة العفو ودوره في ت�ح�ری�ر 

 اإلنسان.
یجب أن نتذكر أن القدرة على العفو ھي تجربة داخلیة ولیس سلوك فِعلي، ی�م�ث�ل الش�ج�اع�ة وال�ق�وة 

ی�ب�دو أنَّ ھ�ذه األخ�الق�ی�ات ذات  على مواجھة أعمق المشاعر السلبیة وامتصاصھا بطریقة ص�ح�ی�ة.
القیمة المعنویة الثمینة البد منھا في أبسط تفاصیل حیاتنا، فكل�م�ا س�ع�ی�ن�ا لس�الم أك�ث�ر، راح�ة ب�ال، 
امتنان واحترام اآلخرین علینا تعلم دروس أخرى أیضاً كأن نتجنب إطالق األحكام بطریقة م�ج�ح�ف�ة، 

 أن نتحمل المسؤولیة الكاملة ألخطائنا ونسامح ونغفر كي یُغفر لنا أیضاً، معادلة كونیة بسیطة جداً.

من منا ال یحب أن یكو البنھ أخوة یساندونھ عند 
الشدة، ویواسونھ عند الضیق! لكن المشاھد 
أننا نجد أخوة وأخوات یحملون لبعضھم البعض 
مشاعر الغیرة والتنافس والكراھیة بدالً من 
المحبة والتعاون بینھم، واألغرب ظھور 

في كثیر من -نظریات تربویة تؤكد أن اآلباء 
یكونون سبباً مباشراً في ھذه  -األحیان

الكراھیة. عن أسباب ھذه الظاھرة ودور اآلباء 
في إشعال فتیل ھذه المشاعر السلبیة تحدثنا 

 الدكتورة إبتھاج طلبة األستاذة بریاض األطفال.
  

* كثیر من اآلباء یفضلون ابناً على أخیھ؛ 
یخصونھ بالثناء واإلطراء واألحضان والقبالت 
واالھتمام واإلنصات...وھذا ینشر الكراھیة 

 والحقد بین األخوین.
* ھناك األب الذي ینحاز لواحد من أبنائھ في 
مشاحناتھ مع أخویھ، مما ینزع المشاعر الطیبة 

 من قلوبھم جمیعاً.
* على كل أب أن یتفھم أن الخالفات بین األبناء 
مظھر من مظاھر تكوین الشخصیة، ومیكانیزم 
للتأكید على أھمیة الذات، وھي أمر إیجابي 
للغایة...خاصة في مرحلة المراھقة التي تتبلور 

 فیھا الشخصیة.
* إھمالك التدخل في مشاحنات أبنائك یساعدھم 
على النضج؛ حتى ال یتحول النزاع البسیط الذي 
یھدف لتأكید الشخصیة النامیة إلى حقد حقیقي، 

 وستجد الخالف انفض من تلقاء نفسھ.
* یمكن منع الخالف بین اإلخوة من األساس إذا 
تمكن األب من تھدئة أعصاب أبنائھ، 
وامتصاص غضبھم بقدر االستطاعة؛ وذلك 
بإعطاء االبن الذي یأتي شاكیاً من أمر ما حریة 

الحدیث ألطول فترة ممكنة؛ بھدف التخلص من 
المشاعر السلبیة التي تنتابھ والموافقة علیھا، 

 شرط عدم التھوین من المشكلة نفسھا.
* اعمل على تشجیع أبنائك على التعبیر عن 
مشاعرھم بأسالیب ال تنطوي على عنف؛ بذلك 

 تبذر فیھم بذرة جیدة.
 

* كن القدوة أمام أبنائك الذین تطور بینھم 
الخالف إلى تشابك باألیدي؛ فال تتدخل وال تقف 
مكتوف األیدي وال تصب ھجومك على الطرف 
المعتدي بضربك لھ، إنما حاول أن توجھ الطرف 
المعتدي إلى األسلوب السلیم للخالف، والفت 
نظره إلى أنھ یمكن أن یوضح ألخیھ ما یغضبھ 
منھ دون تشابك باألیدي، أو تلفظ بألفاظ غیر 
مھذبة؛ حتى ال یتعود على ذلك، وأخبره أن ھذا 

 ھو األسلوب الحضاري إلبداء الرأي.

* احرص على عدم المقارنة بین األخوین كنوع 
من أسالیب اللوم والعتاب، خاصة أثناء نشوب 
الخالف أو تبادل االتھامات؛ فھي تأتي بنتیجة 

 عكسیة.
* من شروط المقارنة اإلیجابیة بین األبناء أن 
تتم في وقت تكون أعصاب األبناء واآلباء 
ھادئة، ھنا یكون الحكم موضوعیاً، وقابالً 

 للمناقشة الھادئة من دون أي انفعاالت.
* المساواة بین األبناء محاولة إلرضاء كل 
األطراف، وتعني المعاملة العادلة كلٌّ حسب 
متطلباتھ واحتیاجاتھ، وكذلك العواطف..على 
اآلباء توزیعھا بعدل وال تضع األبناء في قوالب 
ثابتة؛ مثل: إن األخ األكبر مسئول عن إخوتھ، 
الضغط على أحدھم لیتعلم ھوایة ما دون 
استشارتھ، دورك أیھا األب: التحفیز والتشجیع

 لما یرغبونھ. -فقط-

�ة ب�ال�رش�اق�ة، نقدم الیكم  نصائ�ح خ�اصَّ
وھادفة إلى إبقاء الجسم ف�ي ح�ال م�ن 

 الحیویة الدائمة:
 

*األداء ال��ح��رك��ي ال��م��س��ت��م��ّر ی��م��ك��ن 
ممارسة الریاضة ال�خ�ف�ی�ف�ة، ج�ل�وًس�ا، 
أثناء مشاھدة التلفاز، ما ی�ق�لِّ�ل ف�رص�ة 
بقاء الجسم ف�ي وض�ع خ�ام�ل ط�وی�ًال. 
تقوم التمرینات الخ�ف�ی�ف�ة ع�ل�ى ق�ب�ض 
العضالت وإرخائھا، من الرأس وح�ت�ى 
أصابع ال�ق�دم�ی�ن. ك�م�ا ی�ن�ص�ح م�ل�ح�م 
ب���االس���ت���ل���ق���اء ع���ل���ى األرض ألداء 
ة بالبط�ن والس�اق�ی�ن،  التمرینات الخاصَّ
باإلضافة إلى فعالیَّة تم�ری�ن�ات اإلط�ال�ة 

ة ولیونة العضالت.  في الحفاظ على قوَّ
 

*یحتاج الجسم البشري إلى أن یتعرَّض 
لـ أشع�ة الش�م�س، ی�وم�یًّ�ا، م�ن عش�ر 
�ن  دقائق إلى ربع ساعة، وذلك كي یتمكَّ
من إن�ت�اج ال�ف�ی�ت�ام�ی�ن "د". ال�ج�دی�ر 
بالذكر أن خالیا الجلد تقوم باستخالص 
الفیتامین المذكور من أشع�ة الش�م�س، 
ز امتصاص الـ"ك�الس�ی�وم" م�ن  ما یُعزِّ
األمعاء، فیُساھم بصورة غیر م�ب�اش�رة 
ة العظام. الفیتامین "د" یجع�ل  في صحَّ
الجسم یفید أیًضا من الفسفور، ما یرفع 
األیض ویزید نشاط الدورة الدمویَّة في 
الج�س�م. ول�ك�ن، ال ی�ج�ب أن ت�ت�ج�اوز 
الفترة التي ی�ت�ع�رَّض خ�الل�ھ�ا ال�ج�س�م 

لل�ش�م�س رب�ع الس�اع�ة، م�ع ض�رورة 
تطبیق واق على األجزاء المكشوفة من 
الج�س�م، ك�م�ا االم�ت�ن�اع ع�ن ال�خ�روج 
صیفًا، ما ب�ی�ن ال�ث�ان�ی�ة عش�رة ظ�ھ�ًرا 

 والرابعة من بعد الظھر.
 

*فوائد التوابل : تجمع دراس�ات ع�ل�ى 
فعالیَّة مادة الـ"كابسیسین" الط�ب�ی�ع�یَّ�ة 
، في زیادة  المستخلصة من الفلفل الحارِّ
مناعة الجسم ضد األمراض والتخ�لُّ�ص 
من القلق وعالج التھاب المفاصل، كما 
تحفیز الدورة الدمویة ونشاط ال�ج�س�م. 
كما ثبتت فعالیَّة الـ"ألیسین" المسؤول 
�ب  عن رائحة الثوم الممیَّزة، وھو م�ركَّ
غیر مستقّر ولیس متوف�ًرا ف�ي ال�ث�وم، 
وإنَّما یُنتج بفعل اإلنزی�م�ات ال�ت�ي ت�ب�دأ 
عملھا عند ھرس ال�ث�وم أو ت�ق�ط�ی�ع�ھ، 
ث��ب��ت��ت ف��ع��ال��ی��ت��ھ ف��ي ال��ت��ق��ل��ی��ل م��ن 
الـ"كول�ی�س�ت�رول" وض�غ�ط ال�دم ع�ن�د 
تناولھ بكمٍّ واف�ٍر. وی�ذك�ر ب�اح�ث�ون أن 

 مادة الـ"كروكومین"،
التي تكسب الكركم لونھ األص�ف�ر، ت�ع�دُّ 
من التوابل التي یمكن استخ�دام�ھ�ا ف�ي 
إنتاج الـ"بروتین" الذي ی�ح�ارب ت�ل�ف 
�ن  ، م�ا یُ�ح�سِّ ة ف�ي ال�م�خِّ الجذور الح�رَّ
�ة وی�دع��م م�ن��اع�ة ال�ج�س��م ض��د  الص�حَّ

 األمراض.
 

 *النوم لساعات كافیة

ة الصنوبریَّة القابعة في الم�خِّ  تفرز الغدَّ
الـ"میالتونین" أو "ھرم�ون ال�ن�وم"، 
الذي یصل إلى أقصى م�ع�دَّل ل�ھ، ع�ن�د 
�ھ  بلوغ الفرد سنَّ الع�اش�رة. إالَّ أنَّ ك�مَّ
 . م ف�ي الس�نِّ یقلُّ بصورة حادَّة مع التقدُّ
ویُفید إفراز ھرمون الـ�"م�ی�الت�ون�ی�ن" 
بالقدر الكافي في تحسین نمط ال�ح�ی�اة، 
ب���اإلض���اف���ة إل���ى ت���ق���ل���ی���ل نس���ب���ة 
الـ"كولیس�ت�رول" الض�ارِّ ف�ي ال�ج�س�م 
وتحسین الجیِّد منھ بالمقابل، وتخلی�ص 
الجسم من السموم، فضًال عن تح�س�ی�ن 
األداء الحركي وتنشیط الدورة الدموی�ة 

 في الجسم، ما یبعث على النشاط.
 

 * فعالیّة الـ أیروبیكس
یبیِّن خبراء اللیاق�ة ف�ع�ال�یَّ�ة ت�م�ری�ن�ات 
الـ"أیروبیكس" في الحفاظ على الوزن 
وت��ح��س��ی��ن وظ��ی��ف��ة ال��ق��ل��ب واألوع��ی��ة 
ال���دم���وی���ة، ك���م���ا ت���ح���س���ی���ن أی���ض 
الـ"غل�وك�وز". ك�م�ا أظ�ھ�رت ت�ق�اری�ر 
طبیَّة أن اإلناث والذكور، الذین ی�ؤدون 
الـ��"أی��روب��ی��ك��س" ألك��ث��ر م��ن س��تِّ 
ساعات، أسبوعیًّا، ال یش�ك�ون أي أل�م 
عض��ل��ي. وف��ي ھ��ذا اإلط��ار، ی��وص��ي 
بممارسة تمرین�ات الـ�"أی�روب�ی�ك�س"، 
لعشرین دقیقة، یومیًّ�ا. ب�اإلض�اف�ة إل�ى 
قضاء ما ال یقل ع�ن عش�ر دق�ائ�ق ف�ي 
رف��ع األث��ق��ال، وذل��ك ألرب��ع م���ّرات 

 أسبوعیًّا.
 

 دراسة...
ورد في دراسة صادرة عن "األكادیمیّة 
األمیركیَّة لطّب مكافحة الش�ی�خ�وخ�ة"، 

ان الع�ال�م ال 60إنَّ أكثر من  % من سكَّ
یتمتعون بالقدر الكافي من النش�اط، م�ا 
ی��زی��د م��خ��اط��ر إص��اب��ت��ھ��م بـ�� الس��م��ن��ة 
واألمراض المتعلِّقة بھا، كارتفاع ضغط 
الدم وارتفاع معدَّل الـ�"ك�ول�ی�س�ت�رول" 
والنوع الثان�ي م�ن الس�ك�ري، ب�ج�ان�ب 
ارتفاع نسب اإلص�اب�ة ب�أل�م ال�م�ف�اص�ل 
والعضالت لدى األفراد قلیلي ال�ح�رك�ة. 
ولذا، یرى الباحث�ون أن االن�ت�ظ�ام ف�ي 
ممارسة األنشطة البدنیَّة فّعال، لل�ذك�ور 
واإلن�اث ف�ي م�ن�ت��ص�ف ال�ع�م�ر، وذل��ك 
لالستمرار في أداء ال�وظ�ائ�ف ال�ب�دن�ی�ة 

 بالشكل المطلوب.

ا   ءا  م 

تتعدد األس�ب�اب ال�ت�ي ت�ؤدي ب�ك إل�ى  
االستمرار ب�ال�رغ�ب�ة ب�األك�ل، وی�م�ك�ن 
لمعرفتھا الت�ق�دم خ�ط�وة ك�ب�ی�رة ن�ح�و 
ال��ح��ل، م��ن خ��الل ال��ت��خ��ل��ص م��ن��ھ��ا، 
وتجنبھا، وھذه قائم�ة ب�أھ�م األس�ب�اب 
وأكث�رھ�ا ان�ت�ش�اًرا م�رف�ق�ة م�ع ال�ح�ل 

 األنسب.
 تناول الطعام بشكل سریع – 

یستمر الجوع عن�د األش�خ�اص ال�ذی�ن 
یأكلون طعامھم بشكل س�ری�ع م�ق�ارن�ة 
بمن ی�ھ�ت�م�ون ب�وق�ت ت�ن�اول ال�ط�ع�ام 
والزمن الص�ح�ی�ح ل�م�ض�غ ك�ل ل�ق�م�ة 
وابتالعھا، ف�الش�خ�ص الس�ری�ع ی�ق�وم 
بتناول كمیة أكبر من ال�ط�ع�ام ق�ب�ل أن 
یص��ل إل��ى ال��دم��اغ الش��ع��ور ب��الش��ب��ع 

 20والذي یستغرق وسطیًا حوالي الـ� 
دقیقة، وبالتالي زی�ادة ح�ج�م ال�م�ع�دة، 
وزیادة القدر الذي تعتاد على الحصول 
علیھ قبل الشبع، ما یعني الجوع بشكل 

 أكبر.
الحل : ی�ج�ب ت�ن�اول ال�ط�ع�ام ب�ھ�دوء 
ووعي، ویفضل لو یتم مضغ كل لق�م�ة 

ثانیة قبل تناول�ھ�ا، ألن  30  –  20مدة 
ل�ذل�ك دور ھ�ام ف�ي تس�ھ�ی�ل ع�م�ل�ی��ة 
الھض�م وال س�ی�م�ا ھض�م ال�م�ع�ج�ن�ات 
والخبز، كما یجب تجنب تناول الط�ع�ام 

 أمام التلفاز أوفي حال االنشغال.
الن�وم ال�غ�ی�ر ك�اف�ي : ال�ن�وم م�ھ�م   – 

بالنسب�ة ل�إلنس�ان ب�ق�در ك�ب�ی�ر، ف�ھ�و 
بمثابة مرح�ة إلع�ادة ت�ن�ظ�ی�م ال�ج�س�م 
ووظ��ائ��ف��ھ ال��داخ��ل��ی��ة ومس��ت��وی��ات 
الھرمونات فیھ، وأي اض�ط�راب ف�ی�ھ، 
أو نقص أو حت�ى زی�ادة ف�ي س�اع�ات�ھ 
یمكن أن یؤدي إلى اختالل في االت�زان 
الداخلي للجسم، فیعاني من قصور ف�ي 
إفراز ھرمون اللبتین وھ�و ال�ھ�رم�ون 
المسؤول عن الشعور بالشبع، وزیادة 
في مستوى ھ�رم�ون ال�غ�ری�ل�ی�ن وھ�و 
ال��ھ��رم��ون ال��ذي ی��زی��د م��ن الش��ع��ور 
بالجوع وحاج�ة ال�ج�س�م ل�ل�م�زی�د م�ن 
ال�ط�اق��ة ع��ن ط�ری��ق ال��ح�ص�ول ع�ل��ى 

 الطعام.
الحل : یمكن تجنب ذل�ك االخ�ت�الل ف�ي 
التوازن من خالل الحصول على الق�در 

 7ال�ك��اف��ي م��ن ال��ن��وم وك��أق�ل ت��ق��دی��ر 
ساعات من النوم لیًال، وفي حال ك�ن�ت 
تعاني من األرق فیج�ب وع�ل�ى ال�ف�ور 
البحث عن الطرق الف�ع�ال�ة ل�ل�ت�خ�ل�ص 

 منھ والحصول على نوم عمیق.
ع�دم ت�ن�اول ال�ف��ط�ور : إن وج�ب��ة   – 

الفطور تعلن بدایة عملیة حرق الجسم 
للدھون، وبالتالي عدم الحصول علیھا 
یعني تأخیر بدایة عملیة األی�ض، وم�ا 
ی�ن�ت�ج ع�ن ذل�ك ھ�و ت�ح�ف�ی�ز ال�ج�س�م 
لالحتفاظ بالطعام وت�خ�زی�ن�ھ ب�دًال م�ن 
حرقھ، باإلضاف�ة إل�ى ات�خ�اذ رد ف�ع�ل 
دفاعي نتیجة عدد الساعات ال�ط�وی�ل�ة 

ساعات النوم وس�اع�ات   –بدون طعام 
ورد الفعل ھذا  –الصباح وبدون فطور 

 یترجم إلى شعور متزاید بالجوع.
الحل: ال�ح�ص�ول ع�ل�ى وج�ب�ة ف�ط�ور 
صحیة متكاملة تحتوي ك�ل ال�ع�ن�اص�ر 
الغ�ذائ�ی�ة الض�روری�ة م�ن ب�روت�ی�ن�ات 
وفیتامینات وألیاف ومعادن، ع�ل�ى أن 
تكون في الساعات القلیل�ة ال�ت�ي ت�ل�ي 
وق��ت االس��ت��ی��ق��اظ، أم��ا ب��ال��ن��س��ب��ة 
لألشخاص الذین ال یفضلون ال�ف�ط�ور، 
 فیمكن التعود على ذلك بشكل تدریجي.

مشاھدة التلفاز : بی�ن�ت م�ج�م�وع�ة  – 
م��ن ال��دراس��ات ال��ح��دی��ث��ة أن ال��ج��وع 
المست�م�ر أك�ث�ر ان�ت�ش�اًرا وح�دة ع�ن�د 
األشخاص ال�ذی�ن ی�ت�اب�ع�ون ال�ب�رام�ج 
التلفزیونی�ة بش�ك�ل م�ف�رط، ول�ع�ل م�ا 
یسبب ذلك ھو التأثر الغیر إرادي ب�ك�ل 
اإلع��الن��ات واألل��وان وغ��ی��رھ��ا م��ن 
الرسائل وال�ت�ي ی�ك�ون ال�ھ�دف م�ن�ھ�ا 
الترویج للمنتجات الغذائیة، ب�اإلض�اف�ة 
إلى أن ما یتم تن�اول�ھ أث�ن�اء االنش�غ�ال 
بالتلفاز ال یعده ال�دم�اغ وج�ب�ة ك�اف�ی�ة 

للشعور ب�الش�ب�ع وم�ھ�م�ا ك�ان م�ا ت�م 
 تناولھ ومھما بلغت كمیتھ.

ال�ح��ل:ل�ی��س ال��ح�ل ف�ي ال�ت��وق�ف ع��ن 
مشاھدة التلفاز بشكل ك�ام�ل ب�ل ال�ح�د 
منھ وتنظیم ساعاتھ، والوعي بت�أث�ی�ره 
علینا، باإلضافة إل�ى أھ�م�ی�ة ال�ق�راءة 
وجعلھا بدیل للتلفاز وحتى ولو بنسب�ة 

 قلیلة.
 الجوع المستمر بسبب التوتر –

یسبب الشعور بكل من التوتر وال�ق�ل�ق 
عن�د ال�ب�ع�ض ت�زی�د ال�رغ�ب�ة ب�ت�ن�اول 
الطعام، وذلك بھدف منھم إما للشع�ور 
باألمان والحص�ول ع�ل�ى ال�ط�اق�ة، أو 
بھدف صب التوتر على الطعام وع�ل�ى 
اللقم التي یتم تناولھا ومضغھ�ا، وف�ي 
حال استمرار حالة ال�ق�ل�ق ھ�ذه ی�ن�ت�ج 

 عنھا الجوع المستمر.
الحل :التخلص م�ن ك�ل م�ا ق�د ی�ك�ون 
السبب في الشعور باالنزعاج وال�ق�ل�ق 
لدیك، واالبتعاد عن كل شخ�ص ی�ك�ون 
السبب في ھذا األم�ر، ب�اإلض�اف�ة إل�ى 
أھمیة ال�وع�ي ب�ھ�ذا وم�ح�اول�ة ش�ع�ل 
نفسك عن الطعام، كما یمكن ل�ت�ق�ن�ی�ات 
التنفس العمیق أن تشكل فرق كبیر في 
ك��ل م��ن الش��ع��ور ب��ال��ت��وت��ر وط��ری��ق��ة 

 تفریغھ والتعبیر عنھ.
 المشروبات الغازیة الدایت –

صحیح أن ھذه المشروبات ال ت�ح�ت�وي 
سعرات حراریة، لكنھا ما زالت ب�ط�ع�م 
حلو، ھذا الطعم الناتج عن ال�م�ح�ل�ی�ات 
الص�ن��اع�ی��ة ال��ت�ي ت�م��ت�ل��ك ت��أث�ی��رات�ھ��ا 
الجانبیة والتي قد تكون خط�ی�رة ع�ل�ى 
ال��م��دى ال��ق��ری��ب وال��ب��ع��ی��د، وك��أھ��م 
التأثیرات ھي زیادة ال�وزن والش�ع�ور 
ال��م��س��ت��م��ر ب��ال��ج��وع، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
الرغبة بالمزید م�ن�ھ�ا ك�م�ا ل�و ك�ان�ت 
إدمان یع�ت�اد ال�دم�اغ ع�ل�ى ال�ح�ص�ول 

 علیھا.
الحل:لتوقف عن ت�ن�اول ال�م�ش�روب�ات 
الغازیة بشكل كامل وبنوعیھا (العادی�ة 
والدایت)، فمن خالل ھذه الخطوة أن�ت 
تضمن تجنب األم�ری�ن، أي ال�ح�ص�ول 
على الوزن المثالي وال�ح�ف�اظ ع�ل�ی�ھ، 

 والشعور بالشبع بشكل طبیعي.
 العطش والجفاف –

توجد باحات حسیة في ال�دم�اغ ت�ك�ون 
مس��ؤول��ة ع��ن الش��ع��ور ب��ال��ج��وع 
وال���ع���ط���ش، وألن ھ���ذه ال���ب���اح���ات 
م��ت��ج��اورة، ی��م��ك��ن ل��ج��ف��اف ال��ج��س��م 
وحاجتھ للماء أن ینبھ ب�اح�ة ال�ج�وع، 
فیختلط األمر ع�ل�ی�ك وت�ع�ت�ق�د أن ھ�ذا 
الشعور ھو جوع، لكنھ ع�ط�ش ل�ی�س 

 إال.
 الحل

یمكن التأكد من حقیقة الشعور وف�ی�م�ا 
إذا كان شعور بالجوع أو العط�ش م�ن 
خ��الل ت��ن��اول ك��وب م��ن ال��م��اء، ف��إذا 
اخ��ت��ف��ى ھ��ذا ال��ج��وع ال��ك��اذب، ك��ان��ت 
حقیقتھ عط�ش، وف�ي ح�ال ب�ق�ي ك�ان 
جوع حقیقي، ومن خالل ش�رب ال�م�اء 
خ�ف��ف�ت م��ن�ھ، وم��ن ح��اج�ت��ك ل�ت��ن��اول 

 الطعام.
 نوعیة الطعام التي یتم تناولھا – 

تختل�ف ط�ب�ی�ع�ة األط�ع�م�ة، وت�خ�ت�ل�ف 
طریقة تعام�ل ج�ھ�از ال�ھ�ض�م م�ع�ھ�ا، 
فمنھا األنواع التي ت�ح�ت�اج إل�ى وق�ت 
كبیر في الھضم وھي التي تسبب شب�ع 
م���دی���د م���ث���ل األل���ی���اف وال���ح���ب���وب 
والبروتینات، ومنھا األطعم�ة س�ری�ع�ة 
الھضم، والتي وبمجرد أن یتم ھضمھا 
وامتصاصھا الس�ری�ع ی�ع�ود الش�ع�ور 
بالجوع م�رة أخ�رى، وأھ�م أم�ث�ل�ت�ھ�ا 

 النشویات.
 الحل

ال��ت��ق��ل��ی��ل ق��در اإلم��ك��ان م��ن ت��ن��اول 
النشویات، واعت�م�اد األل�ی�اف ف�ي ك�ل 

وجبة، وحتى ب�ی�ن ال�وج�ب�ات ی�م�ك�ن�ك 
تناول أوراق من الملفوف على س�ب�ی�ل 
المثال أو تحضیر بسكوی�ت الش�وف�ان، 
 وجعلھ بمتناولك كلما شعرات بالجوع.

الجوع من اآلثار الجانب�ی�ة ل�ب�ع�ض   – 
 األدویة

یمكن أن تسبب ب�ع�ض األدوی�ة زی�ادة 
في مست�وى ال�ج�وع ل�دی�ك، وق�در م�ا 
یحتاج جس�م�ك م�ن ال�ط�ع�ام، وك�أك�ث�ر 
األدویة تأثیًرا في ھذا الخص�وص ھ�ي 
األدویة التي تختص بم�ع�ال�ج�ة ح�االت 
االكتئاب والمشاكل النفسیة، باإلضاف�ة 
إل��ى األدوی��ة ال��م��ض��ادة ل��ل��ن��وب��ات 

 التحسیسیة.
الحل:التوجھ للعالجات الطبیعیة والتي 
ال تضمن إدخال أي مواد كیمیائیة إل�ى 
الجسم، باإلضافة إلى أھمیة معرفة م�ا 
قد یسبب الحساسیة ل�ج�س�م�ك ب�ھ�دف 

 تجنبھ.
 الریجیم القاسي – 

قد تتوجھ إلى طبیب ال�ت�غ�ذی�ة، وال�ذي 
ب��دوره ق��د ی��ك��ون ع��ل��ى غ��ی��ر درای��ة 
بحاجاتك ل�خ�س�ارة ال�وزن ف�ی�ق�دم ل�ك 
ورقة مطبوعة تتضمن مج�م�وع�ة م�ن 
القواعد ف�ي ت�ن�اول ال�ط�ع�ام، وق�ائ�م�ة 
جائرة فیما یمن�ع أك�ل�ھ، م�ع إم�ك�ان�ی�ة 
تناول بضع لقیمات ال أكثر، والن�ت�ی�ج�ة 
ستكون س�ی�ئ�ة! ف�م�ث�ل ھ�ذا ال�ری�ج�ی�م 
سوف یؤدي إل�ى خ�م�ول ف�ي ع�م�ل�ی�ة 
األیض،وإنقاص ال�وزن ع�ل�ى حس�اب 
بنیة العضالت، ومن ثم وفور الت�وق�ف 
عن اتباع ھذا الریجیم القاسي س�ی�ع�ود 
وزنك إلى الزیادة أكثر مما كان عل�ی�ھ، 
وسیتولد ل�دی�ك ش�ع�ور دائ�م ب�ال�ج�وع 

 وذلك بسبب الحرمان.
الحل یكون من خالل عدم اع�ت�م�اد أي 
حمیات جائرة، وأنظمة ری�ج�ی�م ت�ح�ت�م 
علیك التوقف عن تن�اول ال�ط�ع�ام، ب�ل 
علیك تجریب الحمیات التي تعتمد على 
تناول الطعام، والترك�ی�ز ع�ل�ى ال�غ�ذاء 

 الذي یعمل على حرق الدھون.
 نقص كمیة الجلیكوجین في الكبد – 

إن ھ��ذا ال��ن��ق��ص ی��زی��د م��ن الش��ع��ور 
بالجوع، فھو یعزز من اإلشارات الت�ي 
ترسل إلى الدماغ، والتي تتم ترجمتھ�ا 
إل��ى ح��اج��ة م��ت��زای��دة إل��ى ال��ط��ع��ام 
والحصول على الطاقة، وغالبًا ما ی�ت�م 

 اشتھاء السكریات.
الحل:تقدم الفاكھة ما یحتاج�ھ ال�ج�س�م 
من الس�ك�ری�ات (ال�ف�رك�ت�وز)، وال�ت�ي 
بدورھا تعمل على إعادة الت�وازن إل�ى 
مستوى (جلی�ك�وج�ی�ن) ال�م�وج�ود ف�ي 
الكبد، ما یوقف إشارات الجوع، ال�ت�ي 
یت�م ب�ع�ث�ھ�ا إل�ى ال�دم�اغ ع�ن�د ن�ق�ص 
مستواه عن ال�ح�د ال�ط�ب�ی�ع�ي، ف�ب�ھ�ذا 
یمكنك إیقاف الجوع المستمر عند ح�د 
معین. كما أن الفاك�ھ�ة ت�ح�ت�وي أیًض�ا 
على األلیاف التي تبقى مدى أطول، ما 
یعني شعور مدید بالشبع، یج�ع�ل�ك ف�ي 

غ�ن��ى ع��ن ت��ن��اول أي ن��وع أخ��ر م��ن 
ال��ط��ع��ام، فض��ًال ع��ن ال��ف��ی��ت��ام��ی��ن��ات 

 والمعادن.
 نقص حاد في كمیة الدھون – 

تعم�ل ال�دھ�ون ع�ل�ى ت�أخ�ی�ر ع�م�ل�ی�ة 
الھضم، وخروج الطعام من المعدة، ما 
یعني الشبع لمدة أطول، باإلضافة إل�ى 
الفوائد التي تقدمھا الدھون بأنواعھ�ا، 
كما أنھا تعطي الطعام النكھة المحبب�ة، 
وفي النتیجة یك�ون الش�ع�ور ب�ال�ج�وع 
نتیجة نقص ح�اد ف�ی�ھ�ا، ی�دف�ع�ك إل�ى 

 اشتھاء الطعام بشكل دائم.
الحل :علیك التأكد من أن الدھون بح�د 
ذاتھا لیست السبب في زی�ادة ال�وزن، 
بل السبب الحقی�ق�ي ھ�و زی�ادة ك�م�ی�ة 
السعرات الحراریة التي یتم ال�ح�ص�ول 
علیھا، وألن الدھون ھي أكث�ر ال�م�واد 
احتواًء ع�ل�ى الس�ع�رات (غ�رام واح�د 

سعرات  10منھا یحتوي على أكثر من 
حراریة)، لذلك یتم الربط بین�ھ�ا وب�ی�ن 
زیادة الوزن، لكن ف�ي ح�ال ت�م ض�ب�ط 
ھذه المعادلة سوف ی�ت�وق�ف ش�ع�ورك 
ب�ال��ج�وع ال�م��س�ت��م�ر وس�وف ی�ن��ق��ص 

 وزنك.
 تناول األطعمة الصحیة طوال الیوم – 

لماذا قد ت�ت�ج�اھ�ل ش�ع�ورك ب�ال�ج�وع؟ 
وت�ح��رم ن��ف�س��ك م��ن ال��ط�ع��ام إن ك��ان 
باإلمكان تناول الكثیر م�ن�ھ بش�رط أن 
تبقى ك�م�ی�ة الس�ع�رات ال�ح�راری�ة ف�ي 
المجال المس�م�وح ب�ھ؟ أي ق�د ی�ك�ون 
الجوع الم�س�ت�م�ر ل�دی�ك ن�ت�ی�ج�ة ع�دة 
أسباب ال یمكنك التعامل معھا وح�ل�ھ�ا، 

 وال یوجد في وسعك إال الشعور بھ.
الحل:ابحث بشكل دائ�م ع�ن األط�ع�م�ة 
قلی�ل�ة الس�ع�رات ال�ح�راری�ة، م�ع أق�ل 
محتوى من ال�دھ�ون، وق�م ب�ت�ن�اول�ھ�ا 
عل�ى م�دار ال�ی�وم، وب�ی�ن ال�وج�ب�ات، 
وكأفضل األمث�ل�ة ع�ن ھ�ذه ال�وج�ب�ات 
ھو: الفشار المعد ب�ك�م�ی�ة ق�ل�ی�ل�ة م�ن 
ال���زی���ت ال���ن���ب���ات���ي، أوال���م���ع���د ف���ي 
المایكرویف، فھو یقدم األلیاف ویل�ب�ي 
الحاج�ة إل�ى ت�ن�اول ال�ط�ع�ام، وب�دون 
سعرات تذكر، باإلضافة إلى أنھ س�ھ�ل 

 التحضیر وممتع.
تحضیر طبق من سلطة الفاكھ�ة ش�رط 
ع��دم إض��اف��ة أي م��واد دس��م��ة م��ث��ل 
القشطة أو الكریمة، كما یمكن تحلیتھا 

 بكمیة قلیلة من العسل.
تناول القل�ی�ل م�ن ال�م�ك�س�رات، ف�ھ�ي 
ستقدم لك كم وف�ی�ر م�ن ال�ب�روت�ی�ن�ات 
والتي من ش�أن�ھ�ا أن ت�ج�ع�ل�ك تش�ع�ر 

 بالشبع وعدم الرغبة باألكل.
 رفض الجوع –

قد یكون الجوع أمر مبرر وطبیعي ف�ي 
حال كنت تتبع نظ�ام غ�ذائ�ي ل�خ�س�ارة 
الوزن، ولم تعتد علیھ بعد، أو في حال 
كان ذلك بسبب دواء معین وال یم�ك�ن�ك 
استبدالھ بغیره، أو في حال كنت تف�رط 
في العمل، وص�رف ال�ط�اق�ة وت�ح�ت�اج 
لتعویضھا، ومن خالل رفض�ك ل�ف�ك�رة 
الجوع أن تزید من شعورك بھ، وتقوم 

 بالتركیز علیھ.

 ع اب اأ 

 أب اا  اء؟
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أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظھر سالًما داخلیًا واض�ًح�ا، ك�م�ا أن�ك 
مفعًما بالحیویة والحماس، ونتیجة لھدوئك الخارجي، یشعر ج�م�ی�ع م�ن ح�ول�ك 
بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحیاة تعني أن زمالئك وأصدقائك ی�ث�ق�ون 

 بك ویطلبون منك النصح. 

سوف تواجھ الیوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المھم أن ال تفق�د ال�ث�ق�ة 
في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغییر ھذه الظروف. إذا ك�ن�ت ت�واج�ھ مش�ك�الت ف�ي ال�ع�م�ل 
كذلك، حاول أن ال تفقد السیطرة واكتشف أفضل طریقة لحل المشكالت ال�ق�ائ�م�ة. ف�ال�م�ش�ك�الت 
 توضع أمامنا بحیث نتعلم منھا. یمكنك استخدام ھذه األوقات الصعبة إیجابیًا لتحسین مھاراتك. 

نادًرا ما تمر بمثل ھذه الحالة من الوضوح والھدوء التي تمر بھا الیوم. سوف یساعدك ھ�ذا 
على تسویة خالفات قدیمة مع زمالء العمل أو األقارب. فوق ھذا، سوف تختف�ي ال�م�ش�ك�الت 
في العالقات المتبادلة والتي كنت تظن أنھا ل�ن ت�ح�ل أب�ًدا. اآلن، وق�د ت�خ�ل�ص�ت م�ن أث�ق�ال 

 الماضي، ویدعمك سلوكك اإلیجابي، سوف یكون لدیك مجال أوسع لتشكیل المستقبل. 

أنت حالیًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما یخلق ل�ك 
معارضین وحتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتھاج أس�ل�وب أك�ث�ر ع�ق�الن�ی�ة وبض�واب�ط 
عندما ال تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكالم حتى ال ت�ن�دم 

 على ما قلتھ فیما بعد. في حالة وجود شكوك، یفضل التفكیر ملیًا قبل الكالم والتصرف. 

یبدو أن كل شيء یعمل تلقائیًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بم�ج�رد ت�ول�ی�ك إی�اھ�ا. ل�ك�ن 
لألسف لن یستمر ھذا الوضع دائًما، لذا یجب أن تنتفع من ھذه الف�ت�رة ان�ت�ف�اع ك�ل�ي. 
انتھز فرصة عدم وجود أي ھم�وم وانش�غ�االت ل�دی�ك وأق�ِض ال�وق�ت م�ع أص�دق�ائ�ك 

 وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بینك وبینھم تقوى.

كل شيء سھل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا باألمور التي تقوم ب�ھ�ا. س�وف 
تترك أیًضا ورائك أثر من الجاذبیة اإلیجابیة. ال تتعجب عندما یقترب من�ك م�ن ھ�م 

اش�ت�رك ف�ي ال�م�ش�روع�ات  -حولك ویبوحون لك بأفكارھم. لكن ال ت�ك�ن م�غ�روًرا 
 المختلفة ألنھا قد تقدم لك اإللھام فیما یخص خططك الخاصة. 

توقفت األشیاء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغ�ی�ی�ر ال�م�س�ار 
وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، یجب اآلن أن ت�أخ�ذ مس�ار ت�ح�وی�ل�ي م�خ�ت�ل�ف 
لتجنب العقبات وحتى ال تھدر كل طاقتك في محاولة التغلب علیھا. قد تس�ت�غ�رق وق�تً�ا 

 أطول في الوصول إلى ھدفك، ولكنك قد تكسب المزید من الخبرات القیمة أثناء ذلك. 

الیوم یمكنك زراعة البذور لبدایة جدیدة، كما یمكنك اآلن إجراء بعض التغییر في حیاتك المھ�ن�ی�ة. إال 
أن نجاحك سوف یؤدي إلى غیرة اآلخرین منك، فال تجعل ذلك یصیبك ب�ال�غ�رور. ی�ؤم�ن أح�ب�اؤك ب�ك 
إیمانًا كامالً وكبیًرا وسوف یناقشون معك إیجابیات وسلبیات الخطط الخاصة بك. یمكنك حم�ای�ة ذات�ك 
من الفشل من خالل ھذه الطریقة فقط. یجب أن تعم�ل ع�ب�ر األوق�ات ال�ع�ص�ی�ب�ة ال�ق�ادم�ة ب�روح م�ن 

 الھدوء. ربما تؤدي عطلة نھایة أسبوع ملیئة بالتدلیل أو فترة راحة قصیرة إلى حدوث المعجزات. 

أنت اآلن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في ع�م�ل�ك وف�ي ح�ی�ات�ك 
الشخصیة أیًضا. یؤثر ذلك على اآلخرین لما لك من عالقات قویة مع شریك ح�ی�ات�ك 
والعائلة، مع وجود توازن جید وصحي بین األخ�ذ وال�ع�ط�اء. ح�اول ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 

 ھدوئك الداخلي واستخدم ھذا الوقت في اإلعداد ألوقات أقل إیجابیة قادمة. 

سیتم إعادة بحث وتقییم أراءك أو أعمالك بشكل من األشكال. اذا لم تكن األم�ور تس�ی�ر 
على ما یرام، قد تمیل إلى إرجاع الس�ب�ب إل�ى خ�ط�أ ص�در م�ن اآلخ�ری�ن أو ك�ن�ت�ی�ج�ة 
للظروف الحالیة. من األفضل االحتیاط وال�ت�ح�ل�ي ب�الص�ب�ر: ب�اإلض�اف�ة إل�ى اب�ت�ھ�اج�ك 

 باالنتصار على ھذه األزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منھا بدروس. 

روح الفریق التي تتمتع بھا واضحة الیوم ألنك تضع االح�ت�ی�اج�ات أوالً، وھ�ذا م�ا ی�الح�ظ�ھ 
زمالؤك. إذا استمریت ھكذا، فسوف یعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أیًضا، فاآلن وقت 
مناسب لحل النزاعات، وسوف یسھل علیك البدء في ذلك أیًضا. قد یكون االتص�ال ب�األس�رة 

 مفیًدا لصحتك بما أن الوصفات المنزلیة واألمان األسري من األمور المفیدة عند المرض. 

العدید من األشیاء ال تسیر كما ینبغي، فتواجھ عراقیل أینما توجھت ویبدو أن الجم�ی�ع 
یعمل ضدك. حاول أن تتریث أمام تلك الظروف التي یبدو أنھا مناوئ�ة وت�ع�ام�ل م�ع�ھ�ا 
كونھا تحدیات. إذا جرت األمور على غیر المتوقع، قد تكون النتائج في نھایة المطاف 

 إیجابیة كغیر المتوقع. كل تجربة تمر بھا تجعل من مسار حیاتك ممتع ومفید. 
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 حل الشبكة السابقة

 مشاھیر

 9م�ك�ون�ة م�ن  ھذه الشبكة  
مربعات ك�ب�ی�رة. وك�ل م�رب�ع 

خ�ان�ات  9ك�ب�ی�ر م�ق�س�م ال�ى 
ص��غ��ی��رة، م��ن ش��روط ھ��ذه 

 1اللع�ب�ة وض�ع االرق�ام م�ن 
ضمن الخانات بحیث ال  9الى 

یتك�رر ال�رق�م ف�ي ك�ل م�رب�ع 
ك��ب��ی��ر  وف��ي ك��ل خ��ط اف��ق��ي 

 وعمودي.    

ا  ارة در 
لشمس ھي أقرب النجوم لكوكب األرض، وھي مركز المجموعة الشم�س�ی�ة ا 

بما فیھا من كواكب، ونورھا ھو أحد العوامل المس�اع�دة ف�ي ت�واج�د ال�ح�ی�اة 
 بالشكل الذي نعرفھ على كوكبنا.

 40إل�ى  35ورغم أننا نعاني كثیر من شدة حرارة الصیف عندما تص�ل م�ن 
درجة مئویة، إال أننا ال نزال بعیدین جًدا عن الشمس، بحیث تص�ل ال�م�س�اف�ة 

 ملیون كیلومتر. 150إلى أكثر من 
 

 كیف استطاع العلماء معرفة درجة حرارة مركز الشمس؟
قد تُصاب بالذھول عند معرفة أرقام درجات ال�ح�رارة ف�ي الش�م�س ن�ف�س�ھ�ا، 

درج�ة  5600بحیث أن درجة الحرارة على سطح الش�م�س تص�ل إل�ى ن�ح�و 
مئویة وذلك في األجزاء السطحیّة، أم في باطنھا فتزی�د درج�ة ال�ح�رارة ع�ن 

ملیون درجة مئویة! وھي درجة حرارة قادرة على تبخیر أي شيء ع�ل�ى  15
 وجھ األرض في لحظات.

 كیف استطاع العلماء والباحثین معرفة ھذه األرقام؟
بطبیعة الحال، لم یذھب أحد إلى ھناك لیعرف على الوجھ التحدید كمیة درج�ة 

 الحرارة، لكن كیف توصلوا إلى ھذا الرقم؟
ھذا الرقم تم الحصول علیھ من النماذج الریاضیّة التفصیلیّة للج�زء ال�داخ�ل�ي 
من الشمس، وذلك عن طریق حساب الطول الموج�ي لش�ع�اع الش�م�س ع�ن�د 

 ذروة االشعاع.
 

 الماء وااللوان
* اعتدنا أّن الماء لونھ أزرق، لكن ی�ب�دو أن ال�ط�ب�ی�ع�ة األم ل�ھ�ا رأٌي آخ�ر! 
فالكثیر من األسرار ال تزال تُخفیھا عنا، ولم نتمّكن م�ن اك�ت�ش�اف إال أس�رار 
قلیلة للغایة منھا! مّما تكّشف لنا أن الماء قد یتلّون بلوٍن آخر، كالوردي عل�ى 
سبیل المثال! إذ تشتھر أسترالیا بالعدید من ال�ب�ح�ی�رات ال�وردی�ة ذات ال�ل�ون 

 الفرید الممیَّز.
لسنواٍت عدیدة، بقیت ھذه البحیرات لغًزا لل�ع�ل�م�اء وخ�ب�راء ال�ب�ی�ئ�ة. وع�ل�ى 
الرغم من كثرة التفسیرات، إال أن الشائع م�ن�ھ�ا ل�ی�س ص�ح�ی�ًح�ا، وف�ي ھ�ذا 

ل ھذه البحیرات الفریدة في أسترالیا.  المقال نكشف السبب الحقیقي لتشكُّ
 البحیرات الوردیة في أسترالیا، ما السر في تشكیلھا وتلّونھا؟

في وسط جزیرة تقع قبالة الساحل الجنوبي ألسترالیا الغربیة، تُ�وج�د ب�ح�ی�رة 
، ق�رر 2015ھیلیر، إحدى أشھر البحیرات الوردیة في أسترالیا.   ف�ي ع�ام 

Xtreme Microbiome Projectفریٌق من الباحثین ض�م�ن مش�روع (
(XMP”.إجراء تحقیق حول اللون الوردي الممیّز لبحیرة ھیلیر ، 

فقد تكّھن الناس في الماضي أن لون البحیرة تشّك�ل بس�ب�ب م�ح�ت�وى ال�م�ل�ح 
المرتفع أو الطحالب المج�ھ�ری�ة ذات ال�ل�ون ال�وردي. وأراد ال�ب�اح�ث�ون ف�ي 
المشروع معرفة السبب الحقیقي، وقاموا بجمع عینات من البحی�رة وت�ح�ل�ی�ل 
الحمض النووي لما وجدوه. لك أن تتخیّل روعة السباحة في بحی�رة وردی�ة! 
وعلى الرغم من أن البكتیریا ھي السبب في لون حلیب الفراولة الج�م�ی�ل، إال 
أنھا آمنة تماًما للسباحة. ومن الُمحتمل أن المحتوى المرتفع من الملح ف�ی�ھ�ا 

 یجعل الماء كثیفًا لدرجة أنك ستطفو بسھولة على سطحھا كما البحر المیت.
لكن ربما ھذا یجعلك تتساءل عن السبب في أننا ال ن�ج�د ال�ك�ث�ی�ر م�ن الص�ور 
ألشخاص یسبحون في البحیرة الوردیة؟ وذلك ألن الوصول إلى بحیرة ھیلی�ر 
أمٌر في غایة الصعوبة، ألنھا تقع وسط جزیرة صغیرة ال یُمكن الوصول إلیھا 
بالقوارب أو حتى طائرات الھلیوكبتر. ل�ك�ن إن اس�ت�ط�ع�َت ال�وص�ول إل�ی�ھ�ا، 

 فالغوص والسباحة فیھا سیكون ممتًعا وفریًدا للغایة!
أنواع من البكتیریا المحبة لل�م�ل�وح�ة،  10في نھایة البحث، عثر الخبراء عى 

، ذات اللون الوردي أو األحمر. ل�ك�ن Dunaliellaوأنواع عدید من طحالب 
ما كان أكثر دھشة ھو أن أحد أنواع الكائنات الدقیقة التي تعیش في البح�ی�رة 

% من الكائنات الدقیقة فیھا، ھي ب�ك�ت�ی�ری�ا س�ال�ی�ن�ی�ب�اك�ت�ر روب�ر 33وتُشكل 
“Salinibacter ruber” وھي المصدر األك�ث�ر اح�ت�م�اًال ل�ل�ون ال�وردي ،

 الجمیل للبحیرة، ولیس الطحالب المجھریة كما كان ُمعتقًدا.

  را 
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الس��خ��ری��ة أح��دى ط��رق ال��ت��ع��ب��ی��ر، 
یستعمل فیھا الش�خ�ص ال�ف�اظ�اً ت�غ�ی�ر 
الم�ع�ن�ى ع�ل�ى ع�ك�س م�ا ی�ق�ص�د ب�ھ 
المتكلم، وحقیقة السخریة ھو تصویر 
عیب الشئ بص�ورة م�ب�ال�غ ف�ی�ھ�ا او 
كشف حقیق�ت�ھ م�م�ا ی�ج�ع�ل�ھ�ا ت�اف�ھ�ة 
المعنى ومح�ط وواق�ع ل�ل�ض�ح�ك، ك�ل 
ذلك بطریقة خاصة مب�اش�رة او غ�ی�ر 
مباشرة، حیث ی�ق�وم ال�ق�ائ�ل ب�إس�ب�اغ 
المعنى الواقع�ي ك�ل�ھ ع�ل�ى ال�ك�ل�م�ات 
واالیحاء عن طریق االسل�وب وال�ق�اء 
الكالم بعكس مای�ق�ال، وت�ت�رك�ز ع�ل�ى 
ط��ری��ق��ة ط��رح ال��ك��الم م��ع ال��ت��ظ��اھ��ر 
بالصم�ت والس�ری�ة ال�ت�ام�ة وال�ج�ھ�ل 
وعدم معرفة الشخص المغی�ر ل�ل�ك�الم 
او االھ�زوج�ة او الش�ع�ار ف�ي اغ�ل�ب 

 .االحیان
بعد سلسلة من أیام الرعب التي م�رت 
على الشعب العراقي والش�ائ�ع�ات م�ن 
قبل نظام صدام وجالوزتھ وبثھا ب�ی�ن 
ص��ف��وف ال��ن��اس ب��ی��ن ف��ت��رة وأخ��رى 
والتي تنتشر بسرعة ك�ب�ی�رة وض�م�ن 
ترتیب معین تتداول بین ال�ع�ام�ة ظ�ن�اً 
منھم على صحتھا، ودائم�اً م�ا ت�ك�ون 
ھ��ذه االش��اع��ات م��رع��ب��ة وم��خ��ی��ف��ة 
مظلمة ت�ث�ی�ر ق�ل�ق وم�خ�اوف ال�ن�اس 
خاصة عندما یكون مصدرھ�ا رس�م�ي 

 حكومي.
أن ص��دام حس��ی��ن ك��ان ع��ل��ى درای��ة 
كب�ی�رة ب�دور االع�الم وت�أث�ی�ره ع�ل�ى 
أشغال الشعب، فقد كان دائماً ی�ت�رأس 
المكاتب التي تدیر وتخ�ط�ط الس�ی�اس�ة 
االعالمیة ل�ل�دول�ة وال�ح�زب وی�ع�رف 
كیف یتالعب بمشاعر الشعب ویشغلھ 
في أمور خارج نط�اق الس�ی�اس�ة وان 
ھ��ذه االش��اع��ات ت��ع��ط��ي أدل��ة ك��اذب��ة 
وتمثل حكایات كثیرة وأقاوی�ل ت�ح�ك�ي 
قصص الرعب والخوف، یض�اف ل�ھ�ا 
الكثیر من التضخیم عندما تن�ت�ق�ل م�ن 
ش��خ��ص ال��ى آخ��ر، ان أث��ارة ھ��ذه 
االشاعات لھا أھ�داف ك�ب�ی�رة وم�أرب 
ت��ت��ن��وع ھ��ذه االھ��داف ت��م��اش��ی��اً م��ع 

ف�ك�ان�ت  مبتغات مثیری�ھ�ا وم�روج�ی�ھ�ا
أشاع�ات ح�ك�وم�ة ص�دام ال ت�ن�ت�ھ�ي، 
حیث كانت ت�ن�ت�ش�ر ك�ل أس�ب�وع وق�د 
یكون قسماً منھا صحی�ح�اً ك�م�ا ح�دث 
في تصفیة القیادة البعثیة المنافسة لھ 
من داخل الحزب، أو أع�دام ال�ت�ج�ار، 
أو الحنطة ال�م�س�م�م�ة ث�م أب�و ط�ب�ر، 
وكیف أنتشر ال�رع�ب ف�ي ب�غ�داد، ث�م 

تس��ف��ی��ر ال��ت��ب��ع��ی��ة وص��دور ق��ان��ون 
الرعویة، ان ھ�ذه االزم�ات وغ�ی�رھ�ا 
وعلى أخ�ت�الف أن�واع�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ة 
واالقتصادیة. فمن أنقط�اع ال�ك�ھ�رب�اء 
الى شحة الغاز الى أختفاء ك�ث�ی�ر م�ن 
الحاجیات من االسواق، وھكذا في ك�ل 
أسبوع ف�ل�م م�رع�ب م�خ�ی�ف ی�ن�ش�ره 
ال��ج��الوزه وی��أخ��ذ م��داه ف��ي الش��ارع 
ال�ع�راق��ي وخ��ات�م��ت�ھ��ا ال��ح�روب ال�ت��ي 
اس��ت��م��رت ل��م��دة عش��ری��ن ع��ام��اً م��ع 

ح��ت��ى  1980ال��ح��ص��ار م��ن ع��ام 
االحتالل واعالم الحكومة مستم�ر ف�ي 
ب��ث االغ��ان��ي ال��وط��ن��ی��ة والش��ع��ارات 
الملتھبة الحماسیة، ویا كثرة االناشید 
واالغ���ان���ي والش���ع���ارات والص���ور 
وال��ت��م��اث��ی��ل وج��م��ی��ع��ھ��ا ت��م��ج��د ق��ائ��د 
الضرورة، وھنا ل�ع�ب الش�ع�راء دوراً 
مشرفاً في مقارعة النظام وش�ع�ارات�ھ 
وقاموا بدور مضاد في تحویر وت�غ�ی�ر 
ك��ل��م��ات ھ��ذه االغ��ان��ي م��ن ال��م��دی��ح 
ال��رخ��ی��ص ال��ى ك��ل��م��ات مض��ح��ك��ة 
وسخریة تامة مما جعل الس�ل�ط�ة ف�ي 
حیرة تامة م�ن ھ�ذا االس�ت�ھ�زاء وق�د 
وصل ھذا النضال والمقاومة ال�ج�دی�ة 
للنظام لكسر الصمت واالرھ�اب ال�ذي 
خیم ع�ل�ى الش�ع�ب ب�أن ت�ق�وم دوائ�ر 
األم��ن ب��ت��وق��ی��ف أع��داد ك��ب��ی��رة م��ن 
الشع�راء وال�ت�ح�ق�ی�ق م�ع�ھ�م ب�ع�د أن 
أنت�ش�رت ھ�ذه ال�م�ق�اوم�ة ف�ي أغ�ل�ب 
المناطق وعلى مستوى ال�وط�ن، ل�ق�د 
أندلعت مقاوم�ة الش�ع�ر ل�ح�ك�م ص�دام 
وی��ت��م ت��غ��ی��ر أي ھ��ت��اف أو نش��ی��د أو 

 : أھزوجة نالحظ ھذا الشعار
ال��ب��ع��ث ق��اد ال��م��ع��رك��ة ج��ی��ر ول��زگ 

 بالشارع
 أو االتحاد الوطني تنظیم حر طالبي

تحول الى االتحاد الوطني موت وق�ت�ل 
 أرھابي

وعندما یصل رجال النظام یتحول ال�ى 
الشعار االص�ل�ي، ان ال�ك�ل�م�ات ك�ان�ت 
تحرض على الثورة واالحتجاج وھ�ي 
تنھل من وجدان الش�ع�ب م�ا ت�ط�رح�ھ 

وم��ا ت��ری��ده م��ن م��ط��ال��ی��ب او رف��ض 
للسلط�ة ال�دك�ت�ل�ت�وری�ة وج�م�ی�ع ھ�ذه 
الم�ت�غ�ی�رات ف�ي ش�ع�ارات ال�ح�ك�وم�ة 
والبعث من تألیف الشعراء الشعبی�ون 
وتؤلف بصورة ف�وری�ة ع�ف�وی�ة وق�د 
تكون منظمة، وھ�ذه االب�ی�ات ت�ن�ت�ق�ل 
بسرعة كبیرة بین صفوف الجم�اھ�ی�ر 
وتفجر روح الثورة وتص�رخ بص�وت 
ع��ال��ي م��دوي ال ب��وج��وه ال��ط��غ��اة، 
وعندما أندلعت الحرب بدأت االغ�ان�ي 
ذات الكلمات الحماسیة التي ت�ذاع ف�ي 

 ...كل مكان وعلى طول الیوم
  أتقدم وأحنھ أویاك أثنین

  جیشین لصدام حسین
 او ..أحنا مشینا للحرب

أو شعار ھتفت بھ حناجر المتظاھرین 
المجبورین في ملع�ب الش�ع�ب وال�ذي 

 : یقول
  سواھا البعث وحدة ثالثیة

  وبقدرة قادر تحول الى
 سواھا البعث وحدة حرامیة

أن شعر المقاومة معروف في الش�ع�ر 
الشعبي یشحن الھ�م�م وی�ن�ور ط�ری�ق 
النضال ویمزق جبروت الحكام الطغ�اة 
ویقرب االمل ال�ى ل�ح�ظ�ات ال�خ�الص 
ویحث الناس الى النھ�وض وال�دخ�ول 
الى میدان الصراع ضد ال�دك�ت�ات�وری�ة 
انھا لغة سیوف االقالم ال�ت�ي ت�ح�ارب 
دون معرفة اصحابھا وكیف یتم تغییر 
الش���ع���ارات واالن���اش���ی���د واالغ���ان���ي 

 : وعندما أذیعت أغنیة
 فزعنا وشوف أشما بینا تغیرت 

 الى نزعنا وشوف أشظل بینا
وقد تم تغییر معظم االناشید واالغان�ي 
والكلمات بص�ورة ع�ل�ن�ی�ة او س�ری�ة 
مجھولة التألیف، فعندما شّرع ال�ب�ع�ث 
قانون محو االمی�ة وّع�دت ال�ح�ك�وم�ة 
أعطاء راتب لكل ملتحق في ال�م�راك�ز 

دی�ن�ار ف�ي ذل�ك  700مبلغ مالي قدره 
الوقت ویشمل كل مل�ت�ح�ق ب�م�ا ف�ی�ھ�ا 
ال�ن��س��اء وع��ن��دم��ا إتض��ح ان��ھ��ا ك��ذب��ة 
وخدعة ولم تستلم أي أم�رأه رات�ب�ھ�ا 

المقرر خرجت م�ظ�اھ�رة ك�ب�ی�رة أم�ام 
مدیریة تربیة محافظة البصرة ت�ن�ادي 
وتردد فیھا النساء أمام مدیر الت�رب�ی�ة 

 : المدعو شھاب
 راشد مات وألتمت االمیة
  جذابین جا وین السبعمیة

كل حجیك طلع ج�ذاب ی�ا ش�ھ�اب أب�ن 
 خیریة

حیث كانت والدة مدیر التربیة أسم�ھ�ا 
خیریة فعند التوجھ ال�ى أع�م�ال�ن�ا ك�ل 
یوم البد ان نقطع الطریق بین الب�اع�ة 
المتجولین الذي أفترش الكثی�ر م�ن�ھ�م 
ج���وان���ب الش���ارع وق���د یص���ل ال���ى 
منتصف الطریق ویض�ع�ون ال�چ�ن�اب�ر 
لرفع بضائعھم عن االرض وق�ب�ل ان 
نصل الى الم�ك�ان ال�ذي ن�ت�وج�ھ م�ن�ھ 
ب��واس��ط��ة الس��ی��ارات ال��ى ع��م��ل��ن��ا 
ومدارسنا تتعالى بصورة ع�ال�ی�ة ج�داً 
صوت االھازیج واالناشید الح�م�اس�ی�ة 
والتصفیق من المسجالت الموضوعة 
على تلك الچناب�ر وق�د وض�ع�ت اك�ث�ر 
من شاشة كبی�رة ف�ي ج�م�ی�ع ال�زوای�ا 
وت��ع��رض ف��ل��م لش��ب��اب ی��رت��دون زی��اً 
عس�ك�ری��اً م�رق��ط�اً أس��دل�وا ش��ع�ورھ��م 
الس��وداء ال��ل��م��اع��ة وزی��ن��وا وج��وھ��م 
بلحى ح�ددت أط�راف�ھ�ا ب�ع�ن�ای�ة ت�ام�ة 
ش��دی��دة ی��ن��ش��دون ل��ل��ح��رب وال��ب��واب��ة 
الش��رق��ی��ة أن��ھ��ا أغ��ان��ي ال��م��ع��رك��ة 
فالمطرب صالح عبد ال�غ�ف�ور ی�رت�دي 
بدلتھ الزیتوني رافعاً یمین�ھ وأص�ب�ع�ھ 

  : المعكوف ویصیح ویستریح
  أتقدم وأحنھ ویاك أثنین

 جیشین لصدام حسین
وم��ا أن ی��ن��ت��ھ��ي ح��ت��ى ت��ب��دأ أغ��ن��ی��ة 
متشنجة أخرى یؤدیھا أكثر المغن�ی�ی�ن 
تشنجاً بلون بشرتھ الداكنھ وبشواربھ 
الكثة التي توحي للناظر ب�أن�ھ ق�اب�ض 
بین فكیھ على غ�راب أس�ود ویص�ی�ح 
من أعماقھ ویؤشر بحركات ال ی�وج�د 
من یفھمھا وبحركة عصب�ی�ة غ�ری�ب�ة 

ك�ل أح�ن�ھ أج�ن��ود  : ال�م�ع�ن�ى وی��غ�ن�ي
 یاریس

 بالدم أنجود یا ریس           
وس��رع��ان م��ا ت��ح��ول��ت ك��ل��م��ات ھ��ذه 

  : االغنیة الى
 كل أحنھ أصلوخ یا ریس           
 نشرب وندوخ یا ریس             
 وندك بدفوف یا ریس            

وما ان تنتھي االغ�ن�ی�ة ح�ت�ى ت�ظ�ھ�ر 
طفلة أسمھا وفاء وھي تنشد للمعركة 

 : أغنیة
  ھسھ یجي بابا البطل متخیل الدبابة

 وتتغیر الى :
  ھسھ یجي بابا البطل متمدد أبتابوتھ

بس ی�خ�ل�ص أس�ب�وع ال�ع�زة ن�ت�س�ل�م 
  التیوتا

ال ت�ب�ج�ي ك�اف�ي ال ت�ون ح�ط ب�ال�ع�ل�م 
 جكلیتھ

لكن بابا لن ی�أت�ي ب�ع�د ان ذاب ج�ث�ة 
ھامدة محترقة مع م�ل�ح ھ�ذه االرض 
ال��ت��ي أدع��ى أخ��وان��ن��ا أن��ھ��ا ال��ب��واب��ة 
الشرقیة ولم نكن نعلم ان للوطن أل�ف 
باب یتسع آلالف البش�ر ول�ھ م�الی�ی�ن 
من األبواب تؤدي الى الجحیم وھ�ك�ذا 
تغیرت كلمات ھذه االغنیة واص�ب�ح�ت 
رصاصة مقاومة بع�ی�ن ال�ط�غ�اة أن�ھ�ا 
ص��رخ��ات ث��وری��ة تص��ح��ي ال��ن��ی��ام 
وتص���رخ ال ب���ك���ل ش���م���وخ وق���وة 
وع��ن��ف��وان، ال أی��ھ��ا ال��ق��ت��ل��ى وك��ان��ت 
ج��م��ع��ی��ھ��ا ب��أس��ل��وب س��اخ��ر مض��ح��ك 
لمج�اب�ھ�ة غ�ط�رس�ة وب�ط�ش ال�ن�ظ�ام 
ال�دك�ت�ات�وري ویس�خ�ر م��ن ش�ع�ارات��ھ 
وانتصاراتھ الوھمیة الكاذبة وع�ن�دم�ا 

 : تنخى سعد بجده حیث قال
  ال یا سعد یا جدنا یل رایتك من عدنا

 : تحولت الى
 ال یا سعد یا جدنا ...تنكة نفط ماعدنا

وكانت حصة المرأه ال�ط�ی�ب�ة فض�ی�ل�ة 
العمیة أسبوع في التوقیف ل�ل�ت�ح�ق�ی�ق 
معھا عمن قال ھذه العبارة ومن غ�ی�ر 
االغنیة وھي تقسم ان�ھ�ا ل�م ت�ع�رف�ھ�م 
والمحق�ق س�ام�ي ال�م�ی�اح ی�ع�دد ل�ھ�ا 
أسماء الشعراء وھي تقسم لھ انھا ل�م 
تسمع بھم وأشت�دت ال�م�ع�ارك وب�دأت 
قوافل الشھ�داء تص�ل ب�أرت�ال ك�ب�ی�رة 
وأنشدت االغاني الحماسیة من ج�دی�د 

 : وھي تنادي االرض
  یا كاع أترابچ كافوري

 على الساتر ھلھل شاجوري
  : وھلھل الشاعر المعارض

  یا كاع أترابچ كافوري
 بالموتى ینگل قدوري

وكانت النساء ال�گ�واالت ل�ھ�ن حص�ة 
االسد في أسل�وب�ھ�ن ل�ت�غ�ی�ر ال�م�ع�ن�ى 
وأثارة غضب ال�ن�اس، ان�ھ�ا أص�وات 
رافضة ل�ل�ح�رب وال�م�وت ال�ج�م�اع�ي 
الذي یجتاح العراق م�ن الش�م�ال ال�ى 

 الجنوب
  حمد بالشیب وخلیف أبجلوالء
  جابولي الھویھ وكومة أشــالء

 أمنیین العبرة یا صدام
ماھو الحل أیھا القائد المق�دام ح�ف�ظ�ھ 
آ� ورع��اه أن ت��ل��ك ال��ع��ب��ارات ھ��ي 
م��ن��ش��ور س��ی��اس��ي س��ری��ع االن��ت��ش��ار 
وصوت مدوي قوي في وج�ھ ال�ظ�ال�م 
ورفض صریح للظلم وال�ن�ظ�ام ص�وت 
ضد السیف والموت الجماعي للبش�ر، 
وعندما بدأت مكارم المال والس�ی�ارات 
تعویضاً الى أھالي الش�ب�اب الش�ھ�داء 
وقتلى الحروب تم رفض ھذه المك�ارم 

  : والسیارات ذاع صیت انشودة تقول
 شكي الثوب یا ســارة
 بدلنا أعلیوي أبسیارة

حیث أخذت نساء المحلة یدورن ح�ول 
السیارة ویرددن مقاطع ھذه ال�م�ق�ول�ة 
وتستمر المسرحیة وت�ح�دث م�ح�اول�ة 
قتل عدي ف�ي ب�غ�داد ح�ي ال�م�ن�ص�ور 
وبعد الشفاء تخرج مظاھرات للتھنئ�ة 
بالسالمة وتھتز االعالم مع الھوس�ات 

  : الجنوبیة وتقول أحداھا
 سالمـــــات سالمات 
  خمسین طلقة مامات

 حرامـــــــات حرمات 
  الفشگ كلــــــھ بذات
 سالمات ســـــــالمات

 
ھ��ك��ذا ك��ان الش��ع��ر الش��ع��ب��ي ی��ح��ارب 
الطغیان بقوة الكلم�ة ویش�ق الص�م�ت 
والخوف الجاثم عل�ى ص�دور الش�ع�ب 
وحتى في القوات المسلحة ھناك كثی�ر 
من االھازیج واالبیات قیلت م�ن أج�ل 
الس���خ���ری���ة وال���رف���ض وب���أس���ل���وب 

 : مضحك
 آخ منچ عسكریة

  صف رصاص وبندقیة
 كل نذل وأبن ...النذل یأمر علیة

ھكذا تك�ل�م الش�ع�ر ون�اض�ل م�ن أج�ل 
التخلص من الدكت�ات�ور أن الس�خ�ری�ة 
سالح خطیرلكونھا ف�ن راق�ي ی�ح�ت�اج 
الى ذكاء وفك�ر وھ�ي ص�رخ�ة ب�وج�ھ 
الس��ی��اس��ات ال��ظ��ال��م��ة ال��م��س��ت��ب��دة 
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 سرمد اسحق اسطیفانھ 
 

 اشبیھ ھالعمر شو سنینھ بس ارقام

 بطلت احسبھ و كمت احسب ابلواي

  ایست وبعد ما ظل ھدف بالبال

  ابتالي الوكت شیكون یعني الجاي

  خیبات األمل تتكرر وتنعاد

  ال حلم احلمت و لكیتھ باقي اویاي

 أنا بیھ حزن ما مر على یعقوب

 ونة بداخلي ما ھدھا حتى الناي

  جربت ابتسم و انسى المضى والصار

 لكن بسمتي ما رھمت اعلھ اشفاي

 وفد مرة الفرح اكعدنا آنھ اویاه

 خبط مر و زھر او حطھ الي بالماي

 أنا السلعة الجدیدة الطبت اعلھ السوك

 الصالحیة انتھت آو ما لكت شراي

  شنھو السبب اكماطي اسود جان

 لو طیر الشؤم مر و خطف فوكاي

 تعبني السفر بعیونك من اسنین
 وتعبني النشد وعیوني تترجاك

 وین الكاك ..؟
 یالطعمك حلو وملكاك فرحة عید

 !وین اترید ؟؟
 ترسملي علھ اجفوف الوكت تفاحة ذھب

 مجبور تحجیلي قصص وتكول عني الناس
 جاباھھ وحظھ برضواك

 وین الكاك ؟؟
 یالوجھك غسل ماي الفرات وبلل جفوني

 ... اخذني
 .. یلن الغیض ماینفع

 وال أكدر اشیلن اسمك من البال حتھ انساك
 شدیت النظر بالرایح وبالجاي

 وأسال عنك بروحي
 وأعاتب سكتھ یاروحي
 الشوارع ... والشواطي

 وكل مكان امشیتھ أنھ اویاك
 وین الكاك ؟؟

 فزیت بجرح ماشالتھ الكاع
 وحسیت بحزن یاكل خاطري ویذبحني طرواك

 .. ومللني السھر
 ملل اظنوني الشك

 ألن طولك غصن ریان
 خاف الریح تكسر غصنك ویشتد علیھ اشتاك

 .. ألنك غزال
 ومن طبع الغزال یصوبھ الصیاد

 وتدري الناس تفاكھ
 علھ عیونك حبیبي وشعرك وممشاك

 وین الكاك ؟؟
 اتنطرك والشمس تلمیذه حبیبي

 الصبح من تطلع تورد اخدود كل محبوب
 وتلم الصدور ازیاكھھ من الخوف

 بس صدرك یمر مجنون
 یتالكھ علھ خیوط الشمس

 .. یتنھد
 وأنھ بغیرك تمر اوجوه

 انشدھھ وتكلي انساك
 وین الكاك ..؟

 ماظل الحلم یلكاني لیلیھ
 والعدي صبر یحجیلي خرافھ

 اتعوذ الشیطان
 ... نام
 ... نام

 أنت بلیل كلھ اھموم
 ماظلك وكت نام ؟؟

 أمشي علیك حبي ودمعتي وایمام
 .. بلكي اتنام

 . وما انام
 واحطن روحي اعلھ الباب

 بلكت جفك ایدكھ وأكلك جاك
 .. ھسھ الكاك

 مو كوه حبیبي اتریدني انساك
 !شیغیر النھر مجراه ؟

 وشیبدل النھار بصوف مامغزول ؟
 حتھ اتكول !؟
 .. كلشي ایصیر

 صدكني اعیش اویاك
 اموت اویاك

 البد یوم تلكاني
 وانھ الكاك

 و اك؟

 
 كاظم الفضلي

 جیتك طلة نھار

 وعیني لبست ظلمة اغیابك علیھھ

  منین اجیت ولیش ھسھ

 بیا جرح تلكاك روحي

 من بعد مابردت اضلوع القصیده

 وما لكت جفك دفو ایمر صیف بیھھ

 جرحك المشتول عتبھ اباب كلبي

 حتھ من ینداس ینزف ذكریات

ترجع اتسد باب روحي بوجھ كل واحد 

 یجیھھ

 وخلي اسولفلك علھ اطیوفك امس

 جانن ایمرن علھ اعیوني شمس

 ...تلغي لون الخوف بیھ

 واعدتني بدمعتي ایخظر عرس

 والغیاب یصیر جیھ

 ... ومااجیت

 ومالمع فجرك ذبح نحر اللیالي

  وال عبرت اسوار بالي

ماتدافع جفك وزاح السنین؟ وجابك 

  لواقع حیاتي

 ھواي محبوس بخیالي

 الك دمعھ تلوذ من كد مستحاھھ

 لو لمحتك تجمد بسد الجفون

وتكبر اسنین المسافھ وانھ اضم شوكي 

 وراھھ

 بین صفنة دمعتي وجیش الندامھ

 بین ضلعي وضلعي قامتلك قیامھ

 بینك وبیني شمس... ال مستحیل

 ابینھ اجروح االمس

 روحي رادت جیتك لو من زمان

 ھسھ شھكة حسرتي طفت شمعھھ

 وطعم المتاناه مرار

 لو صفنتك جانت ابلون المكابر

 واختنك صدر السمھ وكتت دمعھھ

 بین انقاض التخلف

 ردتك تمرني حظاره

 حتھ امیز لون وجھك من سماره

 راح اعرفك من اشاره

 من مالمح طولك الرافك صفنتي

  ...ولو یالمس جفي ظلك

 تجدح بروحك شراره

 وھسھ اجیت؟

 ابأخر انفاس القصیده؟

 ابأخر احالمي البعیده؟

 ابأخر الخطوات في اخر محطھ

 ولن خیالك مو الیھ

 ولو امد اسنین عمري لشوفتك

 تمتد بعید

 ومایلوحك جف ادیھ

 ویاطعم غربة دمعتي

 الماتحسھھ اسنین بحظان المنافي

 اللحظھ تاكل بالثواني

 وانتھ واني

 االلم واحد

  من تجوع اجروحنھ تاكل صبرنھ

  ونشتعل للملكھ شمعات ابصواني

 حیل متاخر اجیت

  تدري ھاي اخر محطھ

 البیھھ اعوف اللیل طافي ابال كمر؟

 وبیھھ اعلم عیني تغتال السھر

 ومن تجي ابأخر محطات انتظارك

 راح اكلك: ھا اجیت

 شجابك اتاخر نھارك

 وانكسر بعیوني واھس طیفھھ

و  
 

 صابرین الكعبي 

  م اط ب
  

 

 
 
 

 سفاح عبدالكریم
 

 

 بعدني إمناطر عالباب خاطر بیھ وجھ ناطور
 یلبیھ حالتك تعزف ابكل ریح،

 طعمك عافیھ ابروحي
 إو على إخدود الورد
 بالمستحھ إمن ایطیح
 بیك البارحھ اتوازیت.

 وأسرارك البلگمره اجتني ابواھس إماللیح
 یا كل السفن انتھ او ھواھا او مایھا او جاریھا والتسبیح

 مدري ابیا حدیقھ الگاك لو ردیت
 یاخذني الحلم بسكوت لو غنیت

 بالشواطي الگاك طیره او تلعب اعلھ الماي،  یمكن
 واتمنى جدایلھا لعید الجاي

 خاطري ایفز بیك..  تدریني على صحوة مناخك
 بیّھ اتصیح ھاي الناس.

 ھنیالك غفیت ابیاس، وانتھ الذھب بالمیزان والفضھ علیك اتصیح
 َرھمني إعلھ كیفك چنت الك مفتاح.. ھلبت من جدید أترھم امفاتیح

 تزغر بیك لحظات الحزن من تكثر البوسات
 من گد الزراگ البیك ظل الماي صافن والسما اتباریك

 طبعك اریحي او تتعذر الصفنات
 متگلي بعیونك طافح اشچم زود.. واشگد ھم بعد چا بیك!؟

 بیّھ إظنون لو عدیتھن ظل منشرح طرواك
 بیك آنھ اھجست لذة حالوة اسنین!
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  أول  ا1966إم ر  واو 
قال االتحاد الكرواتي لكرة ال�ق�دم ف�ي ب�ی�ان 
یوم االثنین إنھ أقال أوغنی�ن ف�وك�وی�ف�ی�ت�ش 
أحد أعضاء ال�ط�اق�م ال�ت�دری�ب�ي ل�ل�م�ن�ت�خ�ب 
الك�روات�ي بس�ب�ب م�ق�ط�ع ف�ی�دی�و ق�ال ف�ی�ھ 
"المجد ألوكرانیا" بعد فوز ك�روات�ی�ا ع�ل�ى 

 روسیا في دور الثمانیة بكأس العالم.
وب��ث ف��وك��وی��ف��ی��ت��ش وال��م��داف��ع ال��ك��روات��ي 
دوماغوي فیدا مقطع الفیدیو ع�ل�ى وس�ائ�ل 
التواصل االجتماعي بعد م�ب�اراة ی�وم األح�د 
الماض�ي، م�ا أث�ار غض�ب س�ی�اس�ی�ی�ن ف�ي 
روسیا وتسبب في صدور تحذیر من ل�ج�ن�ة 
االنض��ب��اط ب��االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
"فیفا"، وما زالت ال�ع�الق�ة ب�ی�ن أوك�ران�ی�ا 
وروسیا مستضیفة كأس العالم متوترة م�ن�ذ 

 2014ضمت األخیرة شبھ جزیرة القرم في 

ودعمھا النتفاضة مؤیدة لروسیا ف�ي ش�رق 
 البالد.

وق���ال االت���ح���اد ال���ك���روات���ي إن���ھ أع���ف���ى 
فوكویفیتش من مھامھ مع ال�ف�ری�ق وأل�غ�ى 
بطاقة اعتماده في الب�ط�ول�ة: ی�ق�دم االت�ح�اد 
الكرواتي لكرة القدم اعتذاره إلى ال�ج�م�ھ�ور 
الروسي عن تصرف�ات أح�د أعض�اء ال�وف�د 

 الكرواتي.
وقال االتحاد إن فوكویفیتش وف�ی�دا اع�ت�ذرا 
أیض��ا وأك��دا أن��ھ��م��ا ل��م ی��ق��ص��دا أن ت��ك��ون 
الرسالة تحمل طابعا سیاسیا لكن "ل�أل�س�ف 
 فإنھا أفسحت مجاال لمثل ھذه التفسیرات".

عاما اللعب في  29وسبق لفیدا البالغ عمره 
صفوف دینامو كییف األوكراني إل�ى ج�ان�ب 

 فوكویفیتش.

وستلعب كرواتیا ضد إنجلترا في الدور ق�ب�ل 
 النھائي في موسكو بعد غد األربعاء.

ولم یسمح بطرح أسئلة عن ھ�ذه ال�م�س�أل�ة 
في المؤتمر الصحاف�ي ال�ذي ع�ق�ده م�اری�و 
مانزوكیتش وأندریھ كراماریتش ف�ي وق�ت 

 الحق من یوم االثنین في موسكو.
 

وقال المتحدث باسم المنتخب الكرواتي: كنا 
واضحین تماما في ھذه ال�م�س�أل�ة. ھ�ذا ھ�و 
موقف االتحاد وال داعي لتوجیھ أسئلة بھ�ذا 

 الخصوص لالعبین. 
وف�رض ف��ی�ف�ا الح�ق��ا غ�رام��ة م��ال�ی�ة ع�ل��ى 

أل�ف دوالر م�ع  15فوك�وی�ف�ی�ت�ش ب�ق�ی�م�ة 
تحذیره بداعي ارتكاب تصرف غیر ریاض�ي 

 مضیفا أن فوكویفیتش اعتذر عما قام بھ.

إ  "ا" ا ر  وروم 

یبحث منتخب إنكلترا الذي یحدث فرحاً ھ�ائ�الً ف�ي ب�الده ع�ن 
بلوغ نھائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانیة ف�ي ت�اری�خ�ھ 

، عبر تخطي كروات�ی�ا، م�ف�اج�أة م�ون�دی�ال روس�ی�ا 1966بعد 
 ، األربعاء في نصف النھائي في موسكو.2018

 ھارین كین ومودریتش
أح��دث��ت مش��ارك��ة إن��ك��ل��ت��را ف��ي ال��م��ون��دی��ال ال��روس��ي ح��ال��ة 
جماھیری�ة ص�اخ�ب�ة ف�ي ال�ب�الد وحص�دت م�ب�اری�ات�ھ�ا نس�ب 
مشاھدة قیاسیة، فیما استح�وذ ال�م�درب غ�اری�ث س�اوث�غ�ی�ت 
وتشكیلتھ الشابة ع�ل�ى ق�ل�وب مش�ج�ع�ي م�ن�ت�خ�ب "االس�ود 

 الثالثة".
وفي تناقض مع األجواء االحتفالیة ف�ي ل�ن�دن وب�اق�ي ال�م�دن 
اإلنكلیزیة، أمضى المھاجم ھاري كاین ورف�اق�ھ أی�ام�اً ھ�ادئ�ة 

غ�رب -ك�ل�م ش�م�ال 45في منتجع ریبینو البحري الذي ی�ب�ع�د 
سان بطرسبرغ، قبل التوجھ إلى موسكو التي یستقبل ملعبھ�ا 
المھیب لوجنیكي ثاني مباراتي نصف النھائي ب�ع�د م�واج�ھ�ة 

 فرنسا وبلجیكا الثالثاء.
وقال العب وسط إنكلترا الھجومي دیلي آلي الذي سجل ھدف 

صفر) في ربع النھائي "أنت -2االطمئنان في مرمى السوید (
ھنا في فقاعتك الصغیرة، تت�درب وت�ع�ود، تس�ت�ع�د ل�ل�م�ب�اراة 
المقبلة. تدرك حجم األمور فقط عندما تتابع وسائل ال�ت�واص�ل 

 االجتماعي واالنترنت".
وتابع آلي االثنین "ندرك أننا نشارك في كأس العال�م وب�ل�غ�ن�ا 
نصف النھائي. نركز كثیرا على المباریات لدرجة انن�ا ن�ن�س�ى 

 ما حققناه حتى االن".
وأردف العب توتنھام "من الھ�ام أن ن�ب�ق�ى ك�ذل�ك، نس�ت�م�ر 

 ونأمل في تحقیق المزید من خالل بلوغ النھائي والتتویج".
لكن خالفاً لمواجھة السوید التي ق�دم�ت أداء دف�اع�ی�اً ص�ل�ب�ا 
خالل البطولة، یتوقع أن تكون مواجھة كرواتیا، وھي األولى 

بینھما في كأس العالم، أصعب مع ت�رس�ان�ة ن�ج�وم ی�ت�ق�دم�ھ�ا 
 العب وسط لایر مدرید اإلسباني لوكا مودریتش.                  

 كرواتیا لنھائي أول              
كانت كرواتیا أحد ثالثة منتخبات حققت عالمة كاملة في دور 
المجموعات، من بینھا انتصار ساحق على أرجنتین ل�ی�ون�ی�ل 

. لكن العبي المدرب زالتكو دالیتش احتاج�وا إل�ى 0-3میسي 
أم�ام ال�دن�م�ارك ورب�ع  16ركالت ترجیح مرتین ف�ي دور الـ�

النھائي ضد روسیا المضیفة، لبلوغ ال�م�رب�ع االخ�ی�ر ل�ل�م�رة 
عندما حلوا ف�ي ال�م�رك�ز ال�ث�ال�ث ف�ي أول  1998الثانیة منذ 

 مشاركة لھم بعد تفكك یوغوسالفیا.
رم مـودریتش ــــویقود المنتخب الكرواتي نجم وسطھ المخض

عاماً) الذي سیعزز حظوظ نیلھ ال�ك�رة ال�ذھ�ب�ی�ة ألفض�ل  32( 
العب في العالم بحال بلوغھ النھائي، وذلك لتتویجھ م�ع لایر 

 مدرید بلقب دوري ابطال اوروبا في ایار/مایو الماضي
وإضافة إلى مودری�ت�ش ال�ذي ن�ال ج�ائ�زة افض�ل الع�ب ف�ي 
المباراة لثالث مرات في الموندیال الحالي، یتألق العب وس�ط 
ب�رش��ل��ون��ة االس��ب��ان��ي ای��ف��ان راك��ی��ت��ی��ت�ش مس��دد ال��رك��ل��ت��ی��ن 
ال��ح��اس��م��ت��ی��ن ض��د ال��دن��م��ارك وروس��ی��ا، وال��ح��ارس دان��ی��ال 
سوباشیتش الذي أصبح ثالث حارس ف�ي ت�اری�خ ال�م�ون�دی�ال 
یصد أربع ركالت ترجیحیة في نسخة واح�دة، ب�ع�د األل�م�ان�ي 

واألرجنتیني سیرخیو غویكوتشی�ا  1986ھارالد شوماخر في 
 .1990في 

وقال سوباشیتش الذي أكمل مب�اراة روس�ی�ا ب�رغ�م ت�ع�رض�ھ 
إلصابة في فخذه االیمن "بدأت عملیة االحماء وشع�رت ب�أل�م 
في العضل. ق�ام م�ع�ال�ج�ي ال�ف�ی�زی�ائ�ي ب�ت�دل�ی�ك�ي ورأى أن�ھ 

 بمقدوري اللعب".
وتابع لموقع االتحاد الدولي "شعرت باأللم م�ج�دداً ل�ك�ن�ي ل�م 
أرد االستسالم. عرفت أن المدرب بحاجة لتبدیل اض�اف�ي. ف�ي 
االستراحة قام المعالجون بعمل سریع، وع�ل�ى غ�رار ت�وق�ف 

 السیارات في الفورموال واحد استعدت عافیتي".
وخالفا لحالة الھدوء في المعسكر اإلنكلی�زي، ع�ك�ر األج�واء 
الكرواتیة طرد المدافع الدولي السابق أونی�ی�ن ف�وك�وی�ف�ی�ت�ش 
من البعثة وتغریمھ من االتحاد الدولي (فیفا) ل�ن�ش�ره ش�ری�ط 
فیدیو مؤید ألوكرانیا بعد تخ�ط�ي روس�ی�ا ب�رك�الت ال�ت�رج�ی�ح 

 السبت.
وأفلت من عقوبة االیقاف المدافع دوماغ�وي ف�ی�دا ال�ذي ھ�ز 
شباك روسیا وظھر في الفیدیو مع فوكویفیتش یقول "المج�د 
ألوكرانیا"، إذ اكتفى فیفا الذي یحظر التصریحات الس�ی�اس�ی�ة 

 في مسابقاتھ بتوجیھ تحذیر لھ.

 ي  ز أ ر و واد اا 

روی�ج ل�ل�ت�أعلنت رابطة التبرع بالدم اإلیطالیة عن توقیعھا عقدا مع النجم البرتغالي كریستیانو رونالدو، العب فریق لایر مدرید اإلسب�ان�ي، وذل�ك 
 لحملة خاصة بالتبرع بالدم.

وأوضحت صحیفة "غازیتا دیللو سبورت" اإلیطالیة، أن ھذا اإلعالن كان مفاجئا رغم أن رونالدو اعتاد الت�روی�ج ل�ح�م�الت ال�ت�ب�رع ب�ال�دم خ�الل 
 السنوات الماضیة، إذ أن التوقیع مع شركة إیطالیة یؤكد بأنھ اقترب لصفوف یوفنتوس اإلیطالي أكثر من أي وقت مضى.

 ونشرت رابطة التبرع بالدم اإلیطالیة، بیانا صحفیا تؤكد فیھ توقیع صاروخ مادیرا على العقد للترویج لھذه الحملة.
 وستظھر صورة النجم البرتغالي في عدد من الملصقات اإلعالنیة التي تحث الناس على التبرع بالدم، كما ستصدر الجمعیة مقطع فی�دی�و ل�م�ھ�اج�م

 لایر مدرید یشرح فیھ أھمیة فعل ذلك،وفق ما نقلت "یوروسبورت".
 100وكان خورخي میندیز، وكیل أعمال رونالدو، قد أبلغ إدارة لایر مدرید رسمیا، بعرض یوفنتوس اإلیطالي لضم قائد منتخب البرتغال، م�ق�اب�ل 

 ملیون یورو.

 سباق محموم بین الریال وبرشلونة على "نجم الموندیال"
ذكرت صحیفة "سبورت" الكتالونیة، أن نادي برشلونة اإلسباني ق�د دخ�ل 
بقوة في سباق التعاقد مع النجم البلجیك�ي إدی�ن ھ�ازارد، وذل�ك م�ع وج�ود 

 تقاریر تفید أن لایر مدرید مھتم أیضا بضم العب تشلسي.
وأوضحت الصحیفة أن العمالق الكتالوني یعمل بسریة كبیرة إلنجاح إغالق 
الصفقة بنج�اح، خ�اص�ة ب�ع�د األداء ال�م�ذھ�ل ال�ذي ی�ق�دم�ھ ھ�ازاد ب�رف�ق�ة 

ال�م�ق�ام�ة ح�ال�ی�ا ف�ي  2018"الشیاطین الحمر" في نھائیات كأس ال�ع�ال�م 
 روسیا.

ووفقا للصحیفة فإن ھازارد یرید ترك نادي تشلسي، وذل�ك ل�غ�ی�اب ال�ن�ادي 
األرزق عن مسابقة دوري أبطال أوروبا، حیث یرغب الالعب البلجیكي ف�ي 

 االنخراط بمشروع ناجح.
وكانت تقاریر صحفیة، قد أشارت إلى أن نادي لایر مدرید ق�د وض�ع خ�ط�ة 
محكمة لتھدئة جماھیره بعد اقتراب رحیل كریستیان�و رون�ال�دو، وذل�ك م�ن 

 خالل التعاقد مع ھازارد الذي لّمح في أكثر من مناسبة، إلى رغبتھ في ارتداء قمیص النادي الملكي.
ملیون یورو وفق العدی�د م�ن  110، فیما تبلغ قیمة الالعب المالیة حالیا حوالي 2020ویرتبط ھازارد بعقد مع فریق تشلسي اإلنجلیزي حتى عام 

 التقاریر اإلعالمیة.

و ا  دمأ    ّ 

ازة" اا"  م 
 

أعلن برشلونة بطل "اللیغا" اإلسباني، االثنین، إنھاء إجراءات ض�م الع�ب 
الوسط البرازیلي ارتور میلو من غریمیو، لمدة ستة مواس�م، وذل�ك ب�ع�دم�ا 

 توصال التفاق في مارس الماضي.
وأوضح النادي الكاتالوني في بیان على موقعھ اإللكتروني أن الالعب البالغ 

م�ل�ی�ون دوالر)،  36.4م�ل�ی�ون ی�ورو ( 31عاما انض�م م�ق�اب�ل  21عمره 
باإلضافة إلى تسعة مالیین یورو ت�دف�ع ت�ح�ت ب�ن�ود أخ�رى لـ�"ال�ج�وھ�رة" 

 البرازیلیة.
ونقلت رویترز عن البیان: "الالعب سیوقع ع�ق�دا م�ع ال�ن�ادي ل�م�دة س�ت�ة 

 ".2024-2023مواسم تنتھي في 

 وا     ا إما

 تلقى منتخب كرواتیا ضربة موجعة قبل مواجھة إنجلترا، غًدا األربعاء، في نصف نھائي بطولة كأس العالم المقامة في روسیا.
وغاب الحارس دانییل سوباسیتش عن التدریبات، تجنبًا لتفاقم اإلصابة التي تعرض لھا ف�ي م�ب�اراة م�ن�ت�خ�ب ب�الده أم�ام ن�ظ�ی�ره 

 الروسي، في ربع نھائي البطولة.
 كما لم تتضح بعد طبیعة إصابة دیان لوفرین، لكنھا لیست خطیرة، ومن المتوقع أن یشارك في نصف النھائي أمام إنجلترا.

وتعد األزمة الكبرى التي ستواجھ المدرب زالتكو دالیتش، إصابة سیمي فرسالیكو، التي تعرض لھا أیًضا أمام روسیا، وس�ی�غ�ی�ب 
عن نصف النھائي. وفاز منتخب كرواتیا على نظیره الروسي بركالت الترجیح، بعد انتھاء ال�وق�ت األص�ل�ي واإلض�اف�ي ل�ل�م�ب�اراة 

 .2-2بالتعادل بنتیجة 

   :زارد 
ة ا  زا 

 
یرى إیدین ھازارد نجم المنتخب البلجیكي، أن ال�ف�رنس�ي الش�اب  

كیلیان مبابي لدیھ القدرة على التتوی�ج ب�ج�ائ�زة ال�ك�رة ال�ذھ�ب�ی�ة 
 كأفضل العب في العالم.

وقال ھازارد، خالل تصریحات نق�ل�ت�ھ�ا ص�ح�ی�ف�ة "إكس�ب�ری�س" 
البریطانیة: "بناء على ما یقدمھ، من ال�واض�ح أن م�ب�اب�ي ق�ادر 

 على التتویج بالكرة الذھبیة".
وأضاف: "بالنسبة إلمكانیاتھ، وقدراتھ، بالنسب�ة ل�ي ن�ع�م، ھ�و  

 یستحق بالفعل ھذه الجائزة".
وتابع: "لقد تحدثت معھ على الھاتف عدة مرات، وك�ان یش�اھ�د 

 لي لقطات حین كان طفال، واآلن أنا أشاھد لھ لقطات". 
وأتم: "أحترم ما یقدمھ مبابي ف�ي ھ�ذا الس�ن، وف�ي ك�رة ال�ق�دم 

 الحدیثة لم نرى مثل ھذا".
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