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كنت قد ذكرت في العدد السابق النكسة التي حلت، وارع�ب�ت ت�ن�ظ�ی�م الض�ب�اط االح�رار وك�ادت ان      
تقضي على التنظیم وأعتقال اعضاءه بعد ان عل�م�ت الس�ل�ط�ة ب�ت�ك�ت�ل ب�ع�ض الض�ب�اط واج�ت�م�اع�ات�ھ�م 
المستمرة، وأخص بالذكر انكشاف اجتماع الكاظمیة وتوج�س ال�ح�ك�وم�ة م�ن ھ�والء الض�ب�اط م�ن ان 
ینفذوا اعماال قد تطیح بالنظام الملكي، لذلك اصدرت اوامرھا بنقل ثالثة من اعضاء الھیئ�ة ال�ع�ل�ی�ا م�ن 
تنظیم الضباط االحرار الى اماكن متباعدة خارج الع�راق وداخ�ل�ھ، واس�ت�دع�ت آم�ري االل�وی�ة ول�ف�ت�ت 
انظارھم، واوعزت الى اجھزتھا بسحب قطعات السالح وتجریدھم من العتاد والذخیرة، وف�رض واج�ب 
التفتیش المفاجأ والتشدید علیھم، وحذرتھم من مغبة اي تحرك ضد الملك، واوعزت الى االست�خ�ب�ارات 
واالمن من مراقبة تحركاتھم وتنقالتھم ومعرفة عالقاتھم مع االخ�ری�ن وزرع�ت ج�واس�ی�س�ھ�ا ف�ي ك�ل 
مكان، واوشكت ھذه االجرآت على ان ثنیھم من االجتماعات والتحرك لتحقیق االھداف الوطن�ی�ة وق�ی�ام 
الثورة، فتوقف البعض من الضباط عن العمل واالتصال واالجتماع باالخرین من ال�ت�ن�ظ�ی�م، خ�وف�ا م�ن 
العقاب الصارم وبطش عبد االلھ خال الملك ونوري السعید، حیث اعدم عبد االلھ العق�داء االرب�ع�ھ ق�ادة 

، إال ان الغیورین منھم ممن لم ت�ك�ش�ف اس�م�ائ�ھ�م م�ن الض�ب�اط 1941حركة رشید عالي الكیالني عام 
المرتبطین بتنظیم االحزاب السیاسیة أصروا على المضي في العمل واعادة تنظیم الحركة والس�ی�ر ب�ھ�ا 
الى االمام بعد ان كان قد انظم ضباط لھم موقع عسكري متقدم مؤثر ویقود وح�دات عس�ك�ری�ة ض�ارب�ة 

 1957داخل وقریبة من بغداد، ولما عاد الزعیم عبد الكریم قاسم بلوائھ التاسع عشر م�ن االردن ع�ام 
كان متحمسا ومصمما على اعادة التنظیم وال�ق�ی�ام ب�ال�ث�ورة ب�اس�رع وق�ت م�م�ك�ن ل�ن�ض�وج ال�ظ�روف 

وخطورة تاجیلھا، إال أن�ھ ال�ت�زم ال�ح�ذر الش�دی�د وال�ت�ك�ت�م اك�ث�ر م�ن ذي ق�ب�ل ع�ل�ى أث�ر  الموضوعیة
المرعبة التي اصابت التنظیم بعد اكتشاف اجتم�اع ال�ك�اظ�م�ی�ة، ف�اتص�ل ال�زع�ی�م ع�ب�د ال�ك�ری�م   النكسة

بالمقدم وصفي طاھر وكلفھ ان یجتمع بالخلیة الجدیدة من الضباط ال�ت�ي ش�ك�ل�ت ب�ع�د ال�ن�ك�س�ة،   قاسم
فاجتمع بھا، وحثھم على التواصل لتنفیذ الثورة، كان اجتماع الزعیم عبد الكریم وحض�وره ال�ح�ازم ق�د 
اعطى للتنظیم دفعة قویة وحماسة كبیرة وعزم نحو تفجیر الثورة، لما ی�ت�م�ت�ع ب�ھ م�ن س�م�ع�ة ط�ی�ب�ة 

ووطنیة صادقة واحترام وت�ق�دی�ر ل�ھ م�ن ق�ب�ل الض�ب�اط   واسعة واخالق رفیعھ وشجاعة مقدامة نادرة
خض�م ھ�ذه االس�ت�ع�دادات   والجنود، وقد انتخب الزعیم عبد الكریم رئیسا للجنة العلیا ل�ل�ت�ن�ظ�ی�م، وف�ي

السریة لتنفیذ الثورة، كان الزعیم عبد الكریم قاسم قد أدخل (العقید الركن عبد الس�الم ع�ارف) ع�ن�دم�ا 
، وف�رض�ھ ایض�ا عض�وا 1957كان آمر فوج في اللواء العشرین الى تنظیم حركة الضباط االحرار عام 

إال ان بع�ض  1955في الخلیة الجدیدة، وكان عبد السالم عارف قد رشح لالنظمام الى التنظیم في العام 
الضباط رفض ترشیح عبد السالم عارف، أوالً، لقربھ من رئیس اركان الجیش وعالقتھ الحمیمة م�ع�ھ، 
وثانیاً، لتسرعھ في اخذ القرار وثرثرتھ واطالق ال�ك�الم ع�ل�ى ع�واھ�ن�ھ وع�دم ات�زان�ھ وی�خ�ش�ون م�ن 
رعونتھ لكن عبد الكریم قاسم تعھد بھ امام اللجنة العلیا للضباط االحرار، كان النقاش والملل یدور ب�ی�ن 
ھذا العدد من الضباط، وبدأت االستفسارات وطرح االسئلة، متى تنفذ الثورة؟ وكیف یكون شكل ال�ح�ك�م 
بعد نجاحھا؟ مع العلم انھم كانوا متفقین على اسقاط النظام الملكي ح�ی�ن ی�ك�ون ال�رؤوس ال�ث�الث�ة ف�ي 
بغداد عند قیام الثورة حتى ال یفلت احد منھم، بعدھا اعالن الجمھ�وری�ة واق�ام�ة ح�ك�وم�ة دی�م�ق�راط�ی�ة 
شعبیة تستند الى الوحده الوطنیة، واخراج العراق من حلف بغداد، واتباع سیاسة الحیاد واق�ام�ة ام�ت�ن 
الروابط والعالقات بین الدول العربیة الشقیقة المتحرره، وال�ق�ی�ام ب�اص�الح�ات ج�ذری�ة ت�ن�م�وی�ة ت�خ�دم 
مصلحة الشعب العراقي المحروم، واشاعة الحریة والعدالة االجتماعیة، وھذه الشعارات كانت الم�ب�ادئ 
العامة التي تنادي بھا جبھة االحزاب السیاسیة الوطنیة،، كثرت االسئلة من الضباط واحتدم الجدل فیم�ا 
بینھم، لذلك قرر عبد الكریم قاسم ان یخطط للثورة مع نخبة من الضباط وال یخبر احدا بساعة ال�ت�ن�ف�ی�ذ 
حتى آخر لحظة، حرصا منھ على الكتمان وعدم تسرب ساعة الصف�ر ال�ى ال�ح�ك�وم�ة، ل�ق�د ادرك ع�ب�د 
الكریم قاسم ورفاقھ من اللجنة العلیا للتنظیم من انھ الیمكن اكتمال تأمین نجاح الثورة الش�ع�ب�ی�ة ب�دون 

ال�م�ع�ادی�ن ل�ل�ث�ورة، وك�ان ب�ع�ض   مساندة الجبھة ال�وط�ن�ی�ة والس�ی�ط�رة ع�ل�ى الش�ارع وش�ل ح�رك�ة
ینتمون ویتعاطفون مع الحزب الشیوعي، والحزب الوطني الدیمقراطي وحزب ال�ب�ع�ث وح�زب   الضباط

بلغ الحزب الش�ی�وع�ي ن�ب�أ ق�رار الض�ب�اط االح�رار  1958االستقالل، وفي مساء یوم العاشر من تموز 
موعد الزحف باتجاه بغداد واعالن الثورة واسقاط الملكیة عن طریق المقدم وصف�ي ط�اھ�ر، وھ�و م�ن 
الضباط الیساریین وابن خالة زكي خیري عضو اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي، ال�ذي ك�ان ی�ن�ت�ظ�ر 

بغداد، یرافقھم بالمشاركة وللدالل�ة   اللواء من دخول حالما یقترب  تموز، 14اللواء العشرین فجر یوم 
على االماكن التي یجب السیطرة علیھا حسب الخطة المرسومة، وتم تبلیغ الحزب ایضا بواسطة ك�م�ال 
عمر نظمي عضو الحزب الشیوعي ممثل الحزب في الجبھھ الوطنیة وكان الزعیم عبد الكریم قاس�م ق�د 

تموز أي قبل التنفیذ بیوم واحد، كذلك تم التبلی�غ ع�ن  13طلب منھ ان یبلغ اطراف الجبھة الوطنیة یوم 
طریق الضابط الشیوعي في معسكر المنصوریة، الرئیس حامد مقصود، المعروف من قبل الزعیم ع�ب�د 
الكریم والذي شارك في صباح یوم الثورة، كما بلغ الحزب الشیوعي ایضا عن طری�ق رش�ی�د م�ط�ل�گ، 
صدیق الحزب، وصدیق طفولة عبد الكریم قاسم، ورشید مطلگ كان یسكن وعائلتھ في حي من اح�ی�اء 
بغداد یدعى، قنبر علي، مع عائلة عبد الكریم قاسم، وقد طرد من وظیفتھ بس�ب�ب نش�اط�ھ الس�ی�اس�ي ، 
بعدھا فتح مقھًى راقیا في رأس جسر االحرار من جانب الرصافة مع صدی�ق�ھ ع�ب�دهللا ش�ری�ف وك�ان�ت 
المقھى تسمى مقھى (شریف وحداد) یستمتع من خاللھا باوقات جمیلة عدد من الضباط والس�ی�اس�ی�ی�ن 

بعالقاتھ مع االحزاب الوطنیة و السیاسیین وك�ان�ت   المتأنقین في اوقات فراغھم، فاستمر رشید مطلگ
وب�ن�اًء ع�ل�ى ت�ب�ل�ی�غ وم�ع�رف�ة ال�ح�زب   لھ صالت بین الحزب الشیوعي والحزب الوطني الدیمقراط�ي،

الشیوعي بموعد الثورة، أسرع سكرتیر اللجنة المركزیة، سالم عادل وجمال الحیدري عض�و ال�م�ك�ت�ب 
تموز الى اعضاء اللجنة المركزیة والكادر الح�زب�ي ال�م�ت�ق�دم،  12السیاسي الى تبلیغات عاجلة في یوم 

بأن عمالً خطیراً سیحدث في بغداد، یتوجب على الحزب الشیوعي ومؤیدیة والج�م�اھ�ی�ر ع�ام�ة دع�م�ھ 
بكل الوسائل وما یملك من قوة ومساندتھ، واالستعداد على تعبئة كل قوى الحزب وجم�اھ�ی�ره ووض�ع�ھ 

 تموز جاء فیھ : 12في یوم   في حالة االستنفار والیقظة، وقد اصدر الحزب الشیوعي توجیھ
التاكید على الشعارات الوطنیة االساسیة وھي الخروج من حلف بغداد واطالق الحریات الدیمق�راط�ی�ة  -

والعفو عن المحكومین السیاسیین واعادتھم الى وظائفھم والمحافظة على ال�ث�روات ال�وط�ن�ی�ة واق�ام�ة 
اتحاد فدرالي مع الجمھوریة العربیة المتحدة والحذر من عمالء االستعمار وتعبئة الجماھیر وتث�ق�ی�ف�ھ�ا 

 باھمیة مصالحھا الوطنیة وغیرھا من التوجیھات.
وكادت ان تقع كارثة خطیرة قد تفشل قیام الثورة اساسا، ویتلخص الموضوع ف�ي ان ش�اءت الص�دف  

انُ یلقى القبض على، حكمان فارس الربیعي، الم�رش�ح ل�ل�ج�ن�ة ال�م�رك�زی�ة ل�ل�ح�زب الش�ی�وع�ي واح�د 
تموز، فانھار حكمان فارس اثناء التعذی�ب، وادل�ى  12المسؤولین في تنظیمات الخط العسكري في یوم 

باعترافات خطیرة لالمن العامة، منھ�ا اع�ت�راف�ھ ع�ل�ى ال�رئ�ی�س ف�اض�ل ال�ب�ی�ات�ي، أب�رز الش�ی�وع�ی�ی�ن 
العسكریین الناشطین في تنظیمات الضباط االحرار، كذلك اع�ت�رف ع�ل�ى ال�م�ح�ام�ي ال�م�ع�روف ح�م�زة 
سلمان والمرشح للجنة المركزیة واحد المسؤولین في تنظیمات الحزب الشیوعي ف�ي ال�ج�ی�ش، وك�ان 
كلیھما قد بلغا بیوم الثورة وكانا یقومان بتبلیغ المنظمات العسكریة التي كانوا ی�ن�ش�ط�ون ف�ی�ھ�ا حس�ب 
تعلیمات قیادة الحزب، إال انھما صمدا رغم كثافة التعذیب الدامي الممیت، الذي مورس معھما م�ن ق�ب�ل 
جالوزة نوري السعید ومدیر االمن العامة بھجت عطیة ومع كل ھذا التعذیب المتالحق علیھما، احتف�ظ�ا 

ت�م�وز 14بسر تنفیذ الثورة، حتى أنقضى الیومان وانفجرت الثورة في صباح یوم االث�ن�ی�ن ال�م�ص�ادف 
، وھرب نوري السعید لكن الجماھیر القت القبض علیھ بعد یومین من قیام ال�ث�ورة م�ت�ن�ك�را 1958عام 

فقتل، اما بھجت عطیھ، فقد القي القبض علیھ وحوكم امام محكمة الشعب، ثم اعدم ب�ع�د   بمالبس إمرأة
 ان أدین بارتكابھ عشرات الجرائم البشعة بحق الشعب العراقي ....( من یزرع الریح، یحصد العاصفة)

 ز اة  14رة  

   یتعاظم  الثورة یوم     

 زكـي فرحـان / سیدني

 ا ا 
 و اات وات!

 

 

 اصبحي مبارك/ سیدني

أدت ھبّة تموز الجماھیریة وحركتھا الواس�ع�ة ال�ج�اری�ة اآلن إل�ى      
تحریك األوس�اط الس�ی�اس�ی�ة وإی�ق�اظ األح�زاب الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ت�ن�ف�ذة 
والحاكمة من سباتھا الطویل الذي استغرق خمسة عشر ع�ام�اً. ف�ھ�ذه 
الّھبة التموزیة جاءت نتیجة إشتداد األزمات السیاس�ی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة 
واإلجتماعیة التي تراكمت وتعقدت من خالل منھج غیر دستوري وھو 
منھج المحاصصة الطائفیة والسیاسیة واإلثنی�ة ال�ذي أع�ط�ى الض�وء 
األخضر للفاسدین بأن یتجاوزوا كل الخطوط ال�ح�م�راء وخ�ل�ق ش�ب�ك�ة 
كبیرة من الفساد ومافیا داعمة من أعلى المناصب إلى أخفضھا بحی�ث 
تسیطر على جمیع المواقع اإلقتصادیة والمالیة واألم�ن�ی�ة ال�ح�س�اس�ة، 
ھذا المنھج عارض وبقوة بناء الدولة العراقیة الجدیدة وم�ؤس�س�ات�ھ�ا 
وبناء المواطن العراقي الجدید بعد سنین طویلة من العذاب وال�ح�روب 
وحكم الدكتاتوریة وممارسات األج�ھ�زة األم�ن�ی�ة ال�ت�ي غ�ی�ب�ت م�ئ�ات 
اآلالف من المواطنین من خالل ممارسة اإلبادة الجماعی�ة وال�ت�ع�ذی�ب. 
خمسة عشر عاماً من النھب والس�ل�ب ألم�وال الش�ع�ب، ب�ال�رغ�م م�ن 
وجود المؤسسات الرقابیة ودوائر النزاھة ودوائر المفتش العام ولك�ن 
أخطبوط الفساد كان ینمو ویكبر، ولم یشاھد المواطن مكافحة جدیة أو 
تدمیر شبكتھا التي تبدأ م�ن ال�رؤوس ال�ك�ب�ی�رة ال�ت�ي ك�ان�ت والزال�ت 
تشرف على ھذا الفساد الُمخزي. لقد شمل الفساد كل مرافق الحیاة في 
العراق وفي مقدمتھا الخدمات،فأحتل العراق مرتبة الیحسد علیھ�ا ف�ي 
سلم الفساد العالمي. أموال النفط وھي البضاعة الوحیدة التي ی�ح�ص�ل 

% من توفیر موازانات�ھ،ك�م�ا ن�ع�ل�م إن إق�ت�ص�اد 90العراق منھا على 
العراق ریعي وحید الجانب إستحصل خالل السنین ال�ت�ي مض�ت ع�ل�ى 
مئات الملیارات من العملة الصعبة تقدر بأكثر من تسعمائة ملی�ار ول�و 
وقعت ھذه الملیارات بإیدي وطنیة مخلصة وحریصة ،ألصبح ال�ع�راق 
بعد مرور ھذه السنین في مقدمة الدول الص�اع�دة وال�ح�دی�ث�ة. والزال 
العراق یطفو على بحار من النفط والمعادن الثمینة األخ�رى ول�ك�ن م�ا 
ھي النتیجة ؟ النتیجة ھي بلد ُمخرب ومدمر، مع تحطم البنى التحت�ی�ة، 
فقر وأمراض، بطالة ومشردین، مشاریع وھمیة، المصانع وال مع�ام�ل 
وال زراع�ة وال ص��ن�اع��ة، تض��خ�م وت�رھ�ل ف�ي دوائ�ر ال�دول��ة، رش��ا 
وسرقات و تزویر ولصوص،عصابات متعددة اإلختصاصات. الم�ع�ان�اة 
والتداعیات التي حصلت نتیجة إحتالل اإلرھابیین الدواعش لمحافظات 
العراق وبصورة مفاجئة والزالت نتائج التحقیقات م�خ�ف�ی�ة وأص�ح�اب 
الكارثة في حرز حریز لم یحاسبو أو یقدم�ون ل�ل�ع�دال�ة، وك�م�ا تش�ھ�د 
الدوائر العالمیة المختصة بحقوق اإلنسان فكل شیئ ف�ي ت�دھ�ور. م�ن 
المسؤول عن ذلك من المسؤول عن إست�م�رار ال�ف�س�اد وع�ن ت�دھ�ور 
األوضاع بصورة عامة وعن الفساد اإلداري والمالي وإخت�الل م�ی�زان 
العدالة حیث ال توجد عدالة إجتماعیة؟ المسؤول ھو النظام الس�ی�اس�ي 
الذي إنحرف عن العملیة السیاسیة التي أرادھا الش�ع�ب دی�م�ق�راط�ی�ة، 
المسؤول األحزاب المتنفذة اإلسالمی�ة الش�ی�ع�ی�ة والس�ن�ی�ة واألح�زاب 
القومیة العربیة والكردیة. انھا مأساة حقیقیة یمر بھا الشعب الع�راق�ي 
ونتیجة تراكم المعاناة والغضب إنفج�ر الش�ع�ب ب�ح�رك�ات إح�ت�ج�اج�ی�ة 

،  2014، 2011وتظاھرات سلمیة التي لم ت�ك�ن األول�ى ق�ب�ل�ھ�ا ف�ي 
والتي شملت كل الم�ح�اف�ظ�ات. ووس�ط ھ�ذا ال�ح�راك   وغیرھا  2015

واإلحتجاجات التي بدأت من البصرة البطلة، أقطاب الطبقة الس�ی�اس�ی�ة 
تعمل بل تّصر على إتباع ذات المنھج الفاشل، وبدالً من المساھمة ف�ي 
ح�ل مش�اك�ل وأزم�ات الش�ع�ب أو ت�أی�ی�د اإلح�ت�ج�اج�ات تس�ارع ن�ح��و 
التفاھمات وتوزیع المناصب في تشك�ی�ل ال�ح�ك�وم�ة ال�م�رت�ق�ب�ة حس�ب 

وكأن صوت الشع�ب الی�ھ�م�ھ�م. ھ�ل ن�ظ�ام�ن�ا الس�ی�اس�ي  المحاصصة 
دیمقراطي ؟ حسب الدستور نظامنا دیمقراط�ي ب�رل�م�ان�ي، وال�دس�ت�ور 
یؤكد في الباب الثاني الحقوق وال�ح�ری�ات، وی�ؤك�د ف�ي أب�واب أخ�رى 

م ع�ام اإلس�ت�ف�ت�اء  2005المؤسسات الدستوریة ولكن الذي جرى بعد 
على الدستور، تبدیل الدیمقراطیة بمعناھا الحقیقي إل�ى ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
التوافقیة التي تتیح المجال حول تقاسم (الك�ی�ك�ة )، وھ�ك�ذا إس�ت�م�رت 
وتستمر المخالفات الدستوریة كما الحظنا في التعامل مع ال�ت�ظ�اھ�رات 
السلمیة من قبل السلطة بإستخدام الرصاص الحي، وخ�راط�ی�م ال�م�ی�اه 
الساخن�ة وق�ن�اب�ل مس�ی�ل�ة ل�ل�دم�وع والض�رب ب�ال�ھ�راوات وال�ُع�ص�ي 
الكھ�رب�ائ�ی�ة، ث�م اإلع�ت�ق�االت وإم�ت�ھ�ان ك�رام�ة اإلنس�ان وال�خ�ط�ف، 
واإلغتیال. ومطالبة المعتقلین بعد تعذیبھم بالتوقیع على تعھدات سیئ�ة 
الصیت بأنھم یتعھدون بعدم المشاركة في التظاھرات. ھ�ل ك�ن�ت�م ف�ع�الً 
مناضلین ضد النظام الصدامي سابقاً، اھكذا یعامل الشعب ؟وكما ن�ع�ل�م 
بأن نتائج اإلنتخابات بالرغم ماش�اب�ھ�ا م�ن ت�زوی�ر وت�الع�ب ، إال إن 
النتائج على قلة ال�م�ش�ارك�ة ب�ی�ن�ت ح�ق�ی�ق�ة األم�ر ب�أن الش�ع�ب ل�ف�ظ 
الفاسدین، واآلن یأملون آولئك ال�خ�اس�ری�ن ب�أن ت�ع�اد ل�ھ�م ال�م�ق�اع�د 
النیابیة فجرى نشاط جدید من أجل توزیع المناصب حسب المحاصصة 
الطائفیة والقومیة كما ذكرنا، حیث جعلوا ذلك كعرف أو مایشبھ النص 

حس�ب -ك�وردي، رئ�ی�س ال�وزراء  -الدستوري،رئاسة ال�ج�م�ھ�وری�ة 
سني، ثم تأتي الح�ل�ق�ات  -شیعي، رئیس مجلس النواب  -الكتلة األكبر 

األخرى وتوزیع الوزراء والوكالء وال�م�دراء ال�ع�ام�ی�ن وھ�ك�ذا ب�دون 
النظر إلى اإلنتماء الوطني، ودون تعمیق الوالء الوطني العراقي طب�ع�اً 
ھذا التخطیط یأتي بالضد من یرید إنتھاج برنامج وطني عراقي ب�ع�ی�داً 

 عن المسمیات الطائفیة والقومیة واإلثنیة.
ماھي المستجدات السیاسیة ؟ نتیجة إشتعال محافظات ال�ج�ن�وب وف�ي 
مقدمتھا البصرة، والوسط وبغداد بال�ت�ظ�اھ�رات واإلح�ت�ج�اج�ات ح�ی�ث 
إزداد الضغط على الطبقة الس�ی�اس�ی�ة ف�ي وق�ت أص�ب�ح�ت ال�ح�ك�وم�ة، 
حكومة تصریف أعمال، وإنتھاء دورة م�ج�ل�س ال�ن�واب ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة 
الثالثة واإلنشغال بمالبسات نتائج اإلنتخابات اإللكترونیة واللجوء إل�ى 
العد والفرز الیدوي النسبي حیث لم ت�ظ�ھ�ر ال�ن�ت�ائ�ج ال�ن�ھ�ائ�ی�ة وم�اذا 
سیحصل عند تغیر النتائج؟ وماھي تداعیات الموقف؟ أھم المست�ج�دات 
بادرت الحكومة لمعالجة المشھد السیاسي المتأزم وت�خ�ف�ی�ف الض�غ�ط 
علی�ھ�ا ب�إت�خ�اذ ع�دد م�ن ال�ق�رارات واألوام�ر ب�غ�ی�ة ت�ل�ب�ی�ة م�ط�ال�ب 
المتظاھرین وھي قرارات فوقیة ولیست جذریة مثل ت�ح�وی�ل مش�اری�ع 

م�درس�ة ف�ي ال�ب�ص�رة ، وإن�ج�از  52تأھیل المیاه في البصرة، تنفی�ذ 
محطة تعزیز شط الرمیثة وعدد آخر من القرارات التي تخص البص�رة 

وأخرى تخص المثنى والدیوانیة وغیرھا م�ن ال�م�ح�اف�ظ�ات، مش�اری�ع 
تحت التنفیذ، أو متوقفة أو لم تصرف لھا األموال ال�الزم�ة، واإلن�ت�ب�اه 
إلى تشغیل المصانع العامة في محافظة الدیوانیة لدخولھا في الع�م�ل�ی�ة 
اإلنتاجیة، وتوفیر فرص العمل والتأكید على تسویق وبیع الم�ن�ت�ج�ات. 
السؤال أین كانت رئاسة مجلس الوزراء والوزراء من كل م�اذك�ر م�ن 
قرارات لماذا التأخیر؟ ث�م ق�رار إداري إق�ال�ة وزی�ر ال�ك�ھ�رب�اء ق�اس�م 
الفھداوي بسبب تردي واقع الكھرباء إن مایج�ري ف�ي ح�ق�ی�ق�ة األم�ر 
تخبط واضح ھذه لیست معالجة، إن ماحصل م�ن خ�روج ال�م�واط�ن�ی�ن 
إلى الشوارع ھو نتیجة أزمة مستحكمة، نتیجة فساد متراكم، لماذا ل�م 
یضرب رئیس الوزراء رؤوس الفساد وینفذ األحكام؟ مقابل ذلك نسمع 
من ھنا وھناك بأنھ توجد قائمة عریضة طویلة بأسماء الفاس�دی�ن م�ن 
أعلى المناصب سوف ی�ق�دم�ھ�ا رئ�ی�س ال�وزراء إل�ى ال�ق�ض�اء م�ت�ى؟ 
الندري كیف سیتم ذلك والفاسدین والذین س�ب�ب�وا ال�خ�راب ی�ج�ل�س�ون 
ضمن الكتل التي تتفاوض وتتفاھم على ال�ت�وزی�ع ال�ج�دی�د ل�ل�م�ن�اص�ب 

ل�ق�د ك�ان  والمراكز الجدیدة مقابل معادلة أنت أس�ك�ت وأن�ا أس�ك�ت!! 
األولى برئاسة الوزراء تنفیذ ما قرر قبل أربع سنوات بتصفیة ال�ف�س�اد 
وشبكاتھ ضمن برنامجھ الذي قدمھ إلى مجلس النواب. وكنموذج على 
إس��ت��م��رار م��ن ت��دھ��ور زراع��ي ف��ي ال��ع��راق، ص��ّرح وك��ی��ل وزی��ر 

السید مھدي القیسي مؤخراً بأن المساح�ات ال�م�زروع�ة ف�ي   الزراعة
البالد إنخفضت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي أث�ر م�وج�ة ج�ف�اف 

% وع�ل�ی�ھ 50وإنخفاض مستوى نھري دجلة وال�ف�رات أي الض�رر 
الرز، ال�ذرة، وم�ح�اص�ی�ل أخ�رى   أعلنت وزارة الزراعة حظر زراعة

لعدم وجود میاه كافیة لتغطیة الخطة الزراعیة الصیفیة حیث ست�س�ب�ب 
م�ل�ی�ون دوالر أم�ری�ك�ي ھ�ذا  39.3بخسائر للعاملین بزراعة ال�رز ب

 العام. 
التظاھرات تزداد وباشرت بإتخاذ مسار  وحسب المستجدات السیاسیة 

ونصب خیم اإلعتصام من ق�ب�ل الش�ب�اب ت�ّم ذل�ك   آخر وھو اإلعتصام
أمام بوابة بنایة مجلس محافظة البصرة ول�ك�ن ت�م إزال�ت�ھ�ا م�ن ق�ب�ل 

 قوات أمنیة خاصة من وزارتي الدفاع والداخلیة بالقوة. 
رائد فھمي القیادي في تحالف سائرون وسكرتی�ر ال�ل�ج�ن�ة ال�م�رك�زی�ة 
للحزب الشیوعي العراقي علّق على أنباء إتفاق سري بین زعیم دول�ة 
القانون (نوري المالكي ) ورئ�ی�س ت�ح�ال�ف ف�ت�ح (ھ�ادي ال�ع�ام�ري) 
یتضمن كیفیة تقسیم المناصب بینھما ح�ی�ث ق�ال رائ�د ف�ھ�م�ي" ن�ح�ن 
النعرف صحة وجود ھذا اإلتفاق ولكن في حال وجوده ی�ع�ن�ي ھ�ذا ان 
الحكومة الجدیدة ستكون حكومة محاصصة وھذا ما ی�رفض�ھ الش�ع�ب 
وفي حال وجود ھكذا إتفاق وھكذا توجھ فتحالف س�ائ�رون ل�ن ی�ك�ون 
جزء من أي حكومة تشكل على أس�اس ال�م�ح�اص�ص�ة وت�ع�ی�د أخ�ط�اء 
السابق بل سیكون تحالف سائرون في المعارضة وھذا م�ا وع�دن�ا ب�ھ 
الشعب العراقي، قبل اإلنتخابات وبعد إعالن نتائج اإلن�ت�خ�اب�ات ون�ح�ن 
ثابتون على موقفنا ھذا)الحكمة برئاسة عمار ال�ح�ك�ی�م ی�رف�ض دع�وة 
عالوي تشكیل حكومة إنقاذ وطني حیث بین القیادي في تیار ال�ح�ك�م�ة 
الوطني (حبیب الطرفي) أن محاوالت نائب رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة أی�اد 
عالوي بدعوتھ إلى تشكیل حكومة إنقاذ وطني یعني العودة إلى ما قبل 

م أما تحالف القرار كشف عن أسماء المرشحین للقوى الس�ن�ی�ة 2003
لمنصب رئیس مجلس النواب المقبل، حیث أعتبر اسامة النجی�ف�ي ھ�و 
األوفر حظاً لتسنم المنصب في حال إخفاق سلیم الجب�وري ب�ال�ح�ص�ول 
على مقعد نیابي في نتائج العد والفرز الیدوي، النائبة السابقة ج�م�ی�ل�ة 
العبیدي كشفت في تصریح سابق عن خالفات داخل الكتل السنیة ح�ول 

 تسمیة رئیس مجلس النواب الجدید.
كما أفادت شبكة أخبار العراق من أن مصدر سیاسي م�ط�ل�ع أف�اد ی�وم 

بأن اللقاءات والمشاورات بین األطراف الشی�ع�ی�ة  2018آب /4السبت 
أفضت بإتفاق نھائي إلعالن التحالف الثالثي بین دولة القانون والفت�ح 
والنصر لتشكیل الكتلة النیابیة األكبر التي ستشكل الحكوم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
الجدیدة وأشار المصدر إن دولة القانون والفتح وال�ن�ص�ر إت�ف�ق�وا م�ع 
إتحاد القوى السنیة والحزبین الكوردیین لتشكیل الكتلة األكبر ب�إت�ف�اق 
مبدئي على منح وزارتي الداخلیة والن�ف�ط ل�ل�م�ك�ون الش�ی�ع�ي ووزارة 
الدفاع للمكون السني والمالیة أو الخارجیة للمكون الكوردي من جھ�ة 
أخرى أشار المصدر ال�م�ط�ل�ع إن ت�ح�ال�ف س�ائ�رون وت�ی�ار ال�ح�ك�م�ة 

 وإئتالف الوطنیة قد یختارون العمل في المعارضة البرلمانیة. 
كما إن المجلس المركزي لإلتحاد الوطني ال�ك�ردس�ت�ان�ي رش�ح بش�ك�ل 
رسمي محمد صابر لمنصب رئاسة الجمھوریة ح�ی�ث ی�ع�ت�ب�ر األت�ح�اد 
الوطني ذلك المنصب إستحقاق إنتخابیاً رسمیاً لھ، الحزب الدیمقراط�ي 
الكردستاني لم یبین موافقتھ. كما ی�الح�ظ ب�أن ال�ح�وارات ب�ی�ن ال�ك�ت�ل 
السیاسیة توقفت بسبب التظاھرات وعملیة العد والفرز الیدوي. ولك�ن 
كل مایقال الزال في إطار التخمین أو إتفاقات غیر ثابت�ة ح�ی�ث ت�ع�ت�ب�ر 
تفاھمات أولیة. أكد السید وائل عبد اللطیف النائب السابق في تصری�ح 
للشرق األوسط بشأن الحراك السیاسي، بأن المشكلة األساس�ی�ة ال�ت�ي 
الیرید أحد األعتراف بھا وھي إن النظام السیاسي في ھذا البل�د وص�ل 
إلى حالة اإلنسداد الكامل مما یتطلب أن ت�ت�ص�دى ل�ھ ق�وى س�ی�اس�ی�ة 

 جدیدة. 
 

ھذا ھو المشھد السیاسي األخیر، كما إننا نشیر إلى إن ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
رفعوا من سقف المطالب. لقد أشار بالغ صادر عن إجتماع ال�م�ج�ل�س 

ب /أ  3اإلستشاري الموسع للحزب الشیوعي العراق�ي ال�م�ن�ع�ق�د ف�ي 
بأن (ما تشھده بالدنا من تظاھرات وإحتجاجات واسعة، ھو رد  2018

ف�ع�ل ع�ل�ى إش�ت�داد األزم�ة الس�ی�اس�ی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة واإلج�ت�م�اع�ی��ة 
ومسبباتھا المتمثلة في منھج المحاصصة الطائفی�ة واإلث�ن�ی�ة ال�ف�اش�ل 
وف��ي إن��ع��دام ال��رؤی��ة اإلس��ت��رات��ی��ج��ی��ة ل��ب��ن��اء ال��دول��ة وس��وء إدارة 
مؤسساتھا..) المتوقع بان الشعب سوف ل�ن یس�ك�ت وس�وف یس�ت�م�ر 
برفع صوتھ عبر كل الوسائل الس�ل�م�ی�ة ال�م�ت�اح�ة، والب�ّد أن ی�ح�س�ب 
للشعب حساب عن�دم�ا ی�ت�ح�ول إل�ى َم�رج�ل وان ی�ك�ون ال�ح�رص ك�ل 
الحرص على تنفیذ ك�ل م�ط�ال�ب الش�ع�ب وب�ال�درج�ة األول�ى ال�ت�غ�ی�ی�ر 

  واإلصالح والقضاء على الفساد.
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 / سیدنيمنار حسن 

 إدن             

ذك��رت االع��الم��ی��ة س��ھ��ى ال��ط��ائ��ي ف��ي   
استطالع لھا في موقع ج�واھ�ر م�ن ب�الدي 
ان الش��اع��رة ظ��م��ی�اء ول��ي هللا ك��رم ع��ل��ي 

ف�ي م�دی�ن�ة  1964ملكشاھي ، ولدت ع�ام 
المنصور ببغداد أكملت األبتدائیة والث�ان�وی�ة 

  في بغداد
بدأت ال�ك�ت�اب�ة ف�ي م�رح�ل�ة ال�م�ت�وس�ط�ة  *

واألع�دادی�ة وأش�ت��رك�ت ب�ع�دة م�ھ��رج�ان��ات 
ومسابقات مدرسیة شعریة ولھا م�ح�اوالت 

 في الرسم وقارئة مواظبة
ألتحقت بمعھد األدارة واألقتصاد وبع�دھ�ا  *

بمعھد األذاعة والتلفزیون ثم بك�ل�ی�ة اآلداب 
.أال أن�ھ�ا ل�م ت�ك�م�ل 1999قسم األعالم عام 

فیھا لدواعي سی�اس�ی�ة ك�ون�ھ�ا م�ن أص�ول 
 .كوردیة فیلیة

كان لمظ�ل�وم�ی�ةال�ك�ورد ال�ف�ی�ی�ل�ی�ن ال�ت�ي  *
أبتدأت بحملة التسفیر والتھ�ج�ی�ر ال�ق�س�ري 
واألبادة الجماعی�ة ب�دای�ة ال�ث�م�ان�ی�ن�ات م�ن 
القرن الحالي ضد مكون الك�ورد ال�ف�ی�ی�ل�ی�ن 
وأحتجاز ممت�ل�ك�ات�ھ�م م�ن أم�وال م�ن�ق�ول�ة 
وغیر منق�ول�ة, وأع�دام األالف م�ن ش�ب�اب 
وشیوخ وأطفال ونسوة بقتلھ�م وت�ع�ذی�ب�ھ�م 
ودفنھم أحیاء أكبر األثر ف�ي ك�ل ك�ت�اب�ات�ھ�ا 
منذ السطور األولى وكانت أول قصیدة ل�ھ�ا 
بعنوان ( مفتاحنا ) ، كتب�ت�ھ�ا ف�ي م�ح�ت�ج�ز 

 . األمن العامة أثناء التسفیرات
ح��اص��ل��ة ع��ل��ى دب��ل��وم أدارة وأق��ت��ص��اد  *

 . وشھادةفي فن كتابة السناریو
ناشطة في منظمات المجتمع المدن�ي ف�ي  *

ب��غ��داد ف��ي ال���دور ال���ث��ق��اف���ی��ة ل���ل��م���رأة 
وجمعیةالكورد الف�ی�ی�ل�ی�ن ف�ي ب�غ�داد وب�ع�د 
أنتقالھا ألى أربیل مارست نف�س ال�دور ف�ي 

 . منظمات المجتمع المدني فیھا
  العضویة : لھا عضویة ونشاط فعال في *
 جمعیة الكورد الفییلین في أربیل -
 منظمة میلكان للكورد الفییلین في أربیل -
 أعالمیة في أتحاد الوطن العربي -

أعالمیة في أتحاد أدباء وشعراء ال�ع�رب   -
 المستقل

 الرابطة العربیة لآلداب والثقافة -
 األتحاد العالمي لآلداب والثقافة -
 منظمة الكلمة الرائدة األنسانیة -
 منتدى كتاب المنار الثقافیة -
 شبكة میدیا نیوز الدولیة -
 نادي السرد التعبیري -
 منتدى الجیاد للثقافة والتنمیة -
قرأت وعشقت شعراء كثر منھم م�ح�م�ود  *

درویش والسیاب ونازك ال�م�الئ�ك�ة وق�رأت 

الكثیر من الروایات العالمیة آنذاك والش�ع�ر 
 األنجلیزي والفرنسي المترجم

 نتاجھا االدبي *
 2012أول مجم�وع�ة ل�ھ�ا ص�درت ع�ام  -

ب��ع��ن��وان (س��ط��ور ع��ل��ى ال��م��اء )ع��ن دار 
ال��زی��دي ل��ل��ن��ش��ر وال��ط��ب��اع��ة وت��وال��ت 

  األصدارات بكثافة فكانت
  مجموعة أمواج الوھم -
 ضجیج الصمت -
 رحیل النوارس -
 غرق -
 طائر السعد -
 تراتیل فیلیة -
ت�رات��ی��ل الص��م��ت ال�ج��زء األول وال��ث��ان��ي  -

طبعت في دار ج�اال ل�ل�ط�ب�اع�ةوال�ن�ش�ر ف�ي 
 .أربیل

كتاب (فیلي أنا ) المترجم الى األمازی�غ�ی�ة  -
ع��ن دارك��ت��اب��ات ج��دی��دة/ال��ج��زائ��ر,ت��رج��م��ة 

  األدیب والشاعر الجزائري مازیغ یدر
نص��وص س��ردی��ة ب��ع��ن��وان ( وت��رح��ل  -

النوارس ) تولى نشرھا وط�ب�ع�ھ�ا األس�ت�اذ 
نزار نزار الم�ق�ی�م ف�ي ل�ن�دن ف�ي أح�د دور 
الطباعة األنجلیزیة وھي مترجمةأل�ى أرب�ع 
لغات من ضمنھا العربیة ثم األنجلیزی�ة م�ن 
قبل األستاذ رضوان الناجي والفرنسیة م�ن 
ق��ب��ل األس��ت��اذ ب��و ك��ن��دورة ال��خ��م��ی��س��ي 

 .واألمازیغیة من قبل األستاذ مازیغ یدر
قید الطب�ع م�ج�م�وع�ة نص�وص س�ردی�ة   -

بعنوان ذاكرة الظالل م�ت�رج�م�ة ال�ى ال�ل�غ�ة 
 .األنجلیزیة من قبل األستاذ رضوان الناجي

تم أدراجھا في معجم األدیبات وال�ك�وات�ب  *
ال�ع�راق�ی�ات ف��ي ال�ع�ص�ر ال��ح�دی�ث /ال�ج��زء 
الرابع/لألستاذ جواد ع�ب�د ال�ك�اظ�م/ع�ن دار 

 2017الفرات للثقافة واألعالم /
ت���م ادراج���ھ���ا أدراج���ھ���ا ف���ي ك���ت���اب  *

( أنطولوجیا السرد ال�ت�ع�ب�ی�ري ) ل�ل�دك�ت�ور 
 أنور غني الموسوي

كتبت وأشت�رك�ت م�ع م�ع�ظ�م ال�م�ك�ون�ات  *
م�ن��ھ�م ال�م��س�ی��ح�ي وال�ك��وردي واآلی��زی��دي 

  والشبكي
أفردت لفلسط�ی�ن ال�ك�ث�ی�ر م�ن األھ�ت�م�ام  *

ك�ون��ھ��ا عش��ق�ت قص��ائ��د م�ح��م��ود دروی��ش 
وتغنت ب�ق�ض�ی�ت�ھ وب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ض�ای�ا 
وصنفت من بعض الصحف والنقاد أنھا من 
أدباء ال�ق�ض�ی�ة وك�ذل�ك م�ن أدب�اء ال�ث�ورة 

 .الحسینیة
الجوائز والت�ك�ری�م : ن�ال�ت ع�دة ج�وائ�ز  *

وكؤوس ومیدالیات عن أشتراكھا ف�ي ع�دة 

مھرجانات قرأت فیھا عن مظلومیة الك�ورد 
  الفییلین وعن السالم والحب

جائزة العنقاء الذھبیة الرحال الذي تقیم�ھ  -
دار القصة العراقیة عن ال�م�رأة ال�م�ت�م�ی�زة 

 . برئاسة األدیب محمد رشید
درع الشاعر م�ح�م�ود دروی�ش م�ن ق�ب�ل  -

القنصل الفلسطیني في أقلیم كوردستان عن 
مشاركاتھا العدیدة ف�ي أح�ی�اء ال�م�ن�اس�ب�ات 
التي تخلد شھداء ومبدعي وشعراء ال�دول�ة 
الفلسطینیة في نضالھا ال�م�ری�ر م�ع ال�ع�دو 

 األسرائیلي القذر
منحت الكثیر من شھادات التقدیر من قب�ل  -

المنظمات العاملة في أربیل م�ن�ھ�ا م�ن�ظ�م�ة 
بین النھرین للمرأة عن المكون ال�م�س�ی�ح�ي 
ومنظمة دایك ألف ل�ل�ت�ع�ای�ش الس�ل�م�ي ف�ي 

 أربیل
بثت لھا بعض القنوات ل�ق�اءات م�ت�ل�ف�زة  *

مثل قناة األشراق وقناة سورویو في أربی�ل 
وقناة شم�س ال�ف�ل�وج�ة وع�دة ق�ن�وات ف�ي 

 .أربیل
ك�ت�ب�ت ف�ي ع�دةص�ح�ف ع�راق�ی�ة ب�ع�ض  *

المقاالت ونشرت بعض القصائد في ج�ری�دة 
ال��زم��ان ال��دول��ی��ة وج��ری��دة ك��رب��الء ال��ی��وم 

 .وجریدة المستقبل وجریدة الشرق وغیرھا
تناول أنتاجھا العدید من النقاد وال�م�واق�ع  *

األدبیة منھ�ا ص�ح�ی�ف�ة الص�وت اآلخ�ر ف�ي 
أربیل الت�ي ذك�رت أن ظ�م�ی�اء م�ل�ك�ش�اھ�ي 
شاعرة یجدر األھتمام بھا في مقالة نش�رت 

وكذلك دراسة نق�دی�ة ل�ل�دك�ت�ور  2016سنة 
أن�ور غ�ن�ي ال�م�وس�وي ك�ت�ق�دم�ة ل�ك�ت�اب�ھ�ا 

 .(وترحل النوارس)
درس��ت ب��ع��ض نص��وص��ھ��ا م��ن ق��ب��ل   *

متخصصین وباحثین ونق�اد ف�ي م�ن�اس�ب�ات 
ع��دة ف��ك��ت��ب��وا ف��ی��ھ��ا ش��رح��ا أو ت��وض��ی��ح��اً 

وم�ا ت�ك�ت�ب�ھ ض�م�ن   لمس�ارھ�ا وأس�ل�وب�ھ�ا
 سیاقات نقدیة أدبیة

تقول ( أنا أبنة ال�ری�ح وال�ج�ب�ل وك�ل م�ا  *
أكتبھ ثوریا أن كان حبأ أو نشیدا للوط�ن أو 
ع�ذاب��ات ی��م��ر ب��ھ�ا أي أنس�ان .أن�دس ف��ي 
خصر القصیدة خنجرا وأح�ل�ق ف�ي م�ك�ام�ن 
روحي ألشتق أھزوجتي الفریدة بع�ی�دا ع�ن 
التابوات التي یخلقھ�ا ال�ب�ع�ض ل�ی�ق�زم دور 
ال��م��رأة وی��ح��د م��ن أن��ت��ش��ارھ��ا ف��ي ع��وال��م 
األبداع كونھا ت�ل�ھ�م ھ�ذا ال�وج�ود ال�ج�ام�د 
بریق الحیاة اآلخ�اذ وت�ك�ت�ب أس�م�ھ�ا ع�ل�ى 

بكل بؤسھا وتحطماتھا وب�ك�ل   مسلة المجد
زھوھا ورفعتھا ف�ھ�ي الش�اع�رة وال�ك�ات�ب�ة 

  واألدیبة واألم والحبیبة

   525دي. 

 
 ظمیاء ملكشاھي/ أربیل         

إن م��ی��زة (س��ع��د ھ��داب��ي) ال��ف��ارق��ة، 
التحلیق في فضاءات المعاصرة، ع�ق�ب 
انتخ�اب ث�ی�م�ات م�وغ�ل�ـ�ـ�ـ�ة ف�ي رح�م 
الزمن، كما في الم�س�رح�ی�ات : (ح�دث 
غدا) و (العباءة) و (كولیرا) و (ن�ی�ران 
صدیقة) و (ابصم باسم هللا) و (رم�اد) 
و (ذات دمار) بل أن ج�م�ی�ع نص�وص�ھ 
قد اح�ت�ك�م�ت إل�ى خ�ط�اب�ات مس�رح�ی�ة 
مفترضة ، ت�ح�اك�ي ال�زم�ن ال�ح�اض�ر، 

واإلنس�ان ال��م��ع��اص��ر، ب��ل��غ��ة ال��درام��ي 
الش���اعـ���ر. فض���الً ع���ن ع���ن���اوی���ن 
ال��م��س��رح��ی��ات ال��م��ح��ت��ش��دة ب��ال��دالالت 
الموحیة واالس�ق�اط�ات ال�دال�ة، وت�ب�دو 
مھمة توثیق األحداث من صل�ب آل�ی�ات 
ال�ك�ات��ب ال��ف�ن�ی��ة ف��ث�م�ة مص�ور ی�وث��ق 
بعدستِھ ما ح�دث، ك�م�ا ف�ي (ال�ع�ب�اءة) 
وحكای�ة ذل�ك ال�ع�س�ك�ري ال�ذي ی�ؤرخ 
الحرب التي أفقدتھ رجولتھ ، مثلما ھ�و 
المصور في (حدث غ�دا) ال�ذي یص�ور 
تلك ال�ت�م�اث�ی�ل ال�م�ؤنس�ن�ة، وك�ذا ح�ال 
العنصر التقني الممثل بالشاشة في ك�ال 
المسرحیتین، والتي تعادل ثقل األف�ع�ال 
وال��م��واق��ف ال��درام��ی��ة، إل��ى ج��ان��ب 
المفارقات التي تح�ف�ل ب�ھ�ا ال�ن�ص�وص 
كافة. وتأخذ الف�ن�ت�ازی�ا م�داھ�ا األرح�ب 
في تأثیث الشكل ال�ب�ص�ري، ل�ل�م�ش�ھ�د 
الدرامي المترع بسیل من االفت�راض�ات 
المتواشجة مع األبعاد الزمكانیة، ع�ل�ى 

وفق أس�ل�وب س�ی�ن�م�ي ی�ت�رج�م ث�ق�اف�ة 
ال��م��ؤل��ف (س��ع��د ھ��داب��ي) وب��راع��ت��ھ 
المعھودة في اإلفادة من تقان�ات ال�ب�ن�ى 
المجاورة للخطاب المسرحي، كالسینما 
كما في مسرحیة (رماد) وحیث الخیم�ة 
ال���م���م���زق���ة، وال���وط���ن ال���م���س���ت���ب���اح 
بشخصیاتھ ال�م�ذب�وح�ة ب�ف�ع�ل ال�ح�رب 
وال��ح��ص��ارات وال��ھ��زائ��م، ی��ت��رج��م��ھ��ا 
(معیوف) بطل مس�رح�ی�ة (ذات دم�ار) 
الذي یحرق نفسھ اح�ت�ج�اج�اً ع�ل�ى م�ا 
یحدث مثلما ھو البوع�زی�زي. و (ھ�و) 
الش�خ��ص��ی��ة ال��ع��س��ك��ری��ة ال��ت��ي ت��ت��ل��ف��ع 
بالعباءة في (العباءة) بعد أن داھ�م�ت�ھ�ا 
الش��ك��وك وال��ك��واب��ی��س وال��م��خ��اوف 
واألشباح بفعل الحرب ،التي دارت ف�ي 
بیتھ، بل في رحم زوجتھ، الذي أضح�ى 
أرضاً یبابا. وتفصح مسرحیات ال�ك�ات�ب 
(سعد ھدابي) عن خبرة أستاذ متم�رس 
في إنتاج النصوص الدرامیة ال�ط�اف�ح�ة 

ب��الص��راع ال��ن��ف��س��ي، والش��خ��ص��ی��ات 
ال�م�أزوم�ة واألح�داث ال�ج�ل�ی�ل�ة، ع�ل�ى 
قص�ر ال�ن�ص�وص، وق�ل�ة ش�خ�وص�ھ�ا، 
لكنھا مسبوكة بید صانع ماھ�ر، ی�ك�ت�ب 
النص للعرض، وقد یتناص مع اآلخ�ر، 
لكن بصماتھ الخاصة ت�ط�ب�ع نص�وص�ھ 
دائماً. ویبلغ التكثیف أقصى مداه ع�ل�ى 

 صعید الحوار و
األحداث واألف�ك�ار والش�خ�ص�ی�ات، ألن 
(ھدابي) یركز عل�ى ال�ع�ق�دة ال�رئ�ی�س�ة 
للحدث وتنامي وتائر الصراع ، تحقی�ق�اً 
للدھشة، عبر ال�م�ف�ارق�ات وال�ت�ح�والت 
المصاحبة لنمو الشخ�ص�ی�ة ال�درام�ی�ة، 
ع��ق��ب ت��واش��ج األنس��اق الص��وت��ی��ة 
واللفظیة والحركیة، المؤسسة لجمالیة 
النصوص التي امتل�ك�ت ق�درت�ھ�ا ع�ل�ى 
التأث�ی�ر ف�ي ن�ف�س وذائ�ق�ة ال�م�ت�ل�ق�ي، 
وبش��ـ��ك��ل ج��ل��ي ح��ی��ن��م��ا ت��ق��دم ت��ل��ك 
المس�رح�ی�ات ع�ل�ى خش�ب�ة ال�م�س�رح، 
فیضفي ع�ل�ی�ھ�ا اإلخ�راج ج�م�االً ع�ل�ى 
جمال ، وتغدو ماثلة في ذاكرة المتل�ق�ي 

 .من فرط سحرھا
إن مھارة ال�ك�ات�ب (س�ع�د ھ�داب�ي) ف�ي 
التمثیل واإلخراج، ت�م�ن�ح�ھ زخ�م�اً م�ن 
ال��وع��ي ب��ح��ی��ث��ی��ات إن��ت��اج ال��ن��ص��وص 
وصی�اغ�ة الش�خ�وص وإدارة األح�داث 
وبلورة األفكار. وإن م�ن ف�ی�ض أب�داع 
یراع (سعد ھدابي)، تلك اللغة الشعریة 
المكتنزة ، التي من سمات�ھ�ا : ال�ق�ص�ر 
والصور والبالغة واإلیحاء، والم�ج�از، 

أنھا واضحة القصد ، أقرب إلى الش�ع�ر 
منھا إلى السرد، وكعادتھ یشب�ع (س�ع�د 
ھدابي) الحوارات بسیل م�ن ال�ع�الم�ات 
الرم�زی�ة ذات ال�دالالت (ال�م�س�رح�ی�ة) 
فضالً عن الن�ق�ائ�ض وال�م�ف�ارق�ات. إن 
مسرحیات الكاتب (سعد ھدابي) حركیة 
صالحة للعرض، وح�ی�ن�م�ا أت�ی�ح�ت ل�ي 
فرصة مشاھدة بعضھا، أدركت ب�راع�ة 
ھ��ذا ال��ك��ات��ب األم��ھ��ر، إذ ك��ان��ت ت��ل��ك 
النصوص (العروض) ب�م�ث�اب�ة ال�ج�دار 
الرابع الذي أبعدناه ب�وص�ف�ن�ا م�ت�ل�ق�ی�ن 
عن تلك ال�ن�ص�وص وال�ع�روض ال�ت�ي 
صدعت رؤوسنا من فرط م�ب�اش�رت�ھ�ا، 
وھیمنة النسق اللغوي علیھا، والب�ك�اء 
المستدیم ف�ی�ھ�ا، واالس�ت�س�الم النس�اق 
الم�ش�اب�ھ�ة م�ع ال�واق�ع ، ح�ت�ى غ�دت 
المطابقة معھ مزیت�ھ�ا ال�واض�ح�ة، ف�ي 
حین أن الكاتب (سعد ھدابي) ی�ق�ت�ن�ص 
ال���م���وض���وع���ات ال���ت���ي ف���ی���ھ���ا م���ن 
الخصوصیة ما یصحح تعمی�م�ھ�ا، ك�م�ا 
في مسرحیة (العباءة) و (وحدث غ�دا) 

أحسب أن ما ی�ك�ت�ب�ھ   )و (نیران صدیقة
المبدع (سعد ھ�داب�ي) م�ن مس�رح�ی�ات 
یفصح عن م�وھ�ب�ة خ�الق�ة وإم�ك�ان�ی�ة 
طیبة في الصوغ األدب�ي ب�ق�ص�د إن�ت�اج 
خطاب مسرحي یتوافق وروح ال�ع�ص�ر 
 من فرط جدتھ وحداثتھ في اآلن نفسھ.

* م�ق�دم�ة ك�ت�اب ال�ذي ص�در م�ؤخ��را 
الش��ؤون   (أبص�م ب��أس�م هللا) ع�ن دار

 الثقافیة العامة / وزارة

 
 
 
 
 

  كیف جمعت كل األشیاء الجمیلة 
 التي أحبھا فیك؟؟

  كیف توسدت یساري
 دون موعد أو استئذان؟؟

 كیف نفضت ذلك الغبار
 عن صدري؟؟

  وكیف صیرت قلبي
 بعد حبك ناصعاً 

 وبك ... مجنون ؟؟
 كلما اشتقت إلیك

 أسدلت جفوني ألراك
  مقیماً في عیني

 تملؤني بسحر من خیال
 كل مافيَّ یحیا من أجلك

  وكل نبضات قلبي
 تعزف حروف اسمك

 یاحبیباً عن قلبي الیغیب
  یامحتالً أعلن بحبھ احتالل قلبي

 :قل لي
 كیف لقلبي أن یھدأ وأنت حبیبھ ؟؟

  وكیف لي أن أستعید توازني
 خارج حدود حضنك

  أو دون أن أضع یدك الناعمة على صدري
 لتطمئن على قلبي ؟؟

 :یا أمنیتي الثمینة قل لي
 كیف لك أن تتحقق وتكون سید محرابي؟؟

  فأنا من تسابق الوقت ألجلك
 وتقطع في حبك أبعد المسافات

  كل النور الذي یتسرب من نافذتي
  یحمل مالمحك فأنت

 الوجھ الجمیل لكل صباح
 :یاحبیبي

 تضیق كل األماكن
 وتتغیر الوجوه
 وتتسابق األیام

  وتتفلت أیادي كثیرة
 وتموت لحظات

 وتولد غیرھا
 وتأتي أناس ویذھب غیرھم

 وتراني كما أنا
 لم یتغیر في قلبي حبك

 إني أخاف علیك
 من عابر سبیل یلفت نظرك

 أو ماٍض قدیم یحن إلیك
 من حبات المطر وھي تبلل خدك
 أخاف علیك حتى من نبض قلبك

 من أصابع یدیك
 من نسمة تمر بجانبك

 من وردة جمیلة تالمسك شفتیك
 وأنت تتنفس عبیرھا

 مني ومنك أخاف علیك
 من أكبر وأصغر وأتفھ األشیاء

 أخاف علیك

 فقط ألني أحبك
فأنا وحیدة بدونك حتى لو كان ال�ك�ث�ی�ر ح�ول�ي ی�ھ�ت�م�ون 

 ألمري
 تعلم لماذا ؟؟

  ألني حین أحببتك
 غرقت فیك..توحدت فیك..تكونت ألجلك

 ذلك كلھ مایجبرني على أن أكون لك
 .وحدك دونھم

 إني فارغة من كل شيء غیرك
ت�ذك�رن�ي ب�ك ألن�ھ�ا  صباحك نسائم ال�ورود ال�ت�ي دائ�م�اً 

 تعطرت من طیب أنفاسك
 وتجملت من جمال خدیك

 وتلونت بلون شفاھك فكیف التذكرني بك
 أنت ھنا یامالك روحي
  تشرق شمساً في قلبي

 تمأل مشاعري حباً على مد البصر
 كلما نظرت حولي وجدتك تمأل األماكن

 !!لذلك أقر بأني أدمنتك
 فعندما یفشل الكثیرون في تعدیل مزاجي

 وتفشل مسكنات الدنیا في تھدئة آالمي
  وأفشل حتى أنا في لملمة ذاتي

  ثم تأتي أنت وحدك لتقلب جمیع موازیني
 .وتضبط كل فوضویاتي فاعلم أني أدمنتك

  إني أھذي بك للحد الذي أتألم فیھ انشغالك عني
  تقتلني الغیرة من كل شيء حولك

 تراودني أفكار مجنونة
 أبكي معھا بحرقة

 أتالشى وأتبعثر
 وأكاد أتبخر

 وفي النھایة یزول كل شيء
 عندما تأتي إليَّ 

 كما القمر یضيء عتمة اللیل
 في غیابك أنت تغادرني الفرحة

 وتسكنني األحزان
 وفي حضورك تنتھي مواسم اآلالم

 وتھطل على قلبي األفراح
 وجلَّ ماأتوق لمعرفتھ سر تلك العالقة
 التي تجمع بینك وبین الورود والقمر

  كیف أحببتك لست أدري؟؟
  كیف صارت مشاعري

 أسراب من طیور جمیلة تھاجر من موطنھا
 الذي ھو صدري لتسكن روحك؟؟
 كیف عقدت صلحاً مع االنتظار ؟؟

 وأنا قبلك لم أنتظر أحداً 
 كیف ارتبطت حیاتي كلھا بك؟؟

  تتوقف حین تغیب
 !! وتسیر إذا أنت عدت

 كیف لھذا القلب أن یحیا إن لم تكن أنت فیھ؟؟
 أدمنتك حد الھذیان
 أدمنتك حد الجنون

 أدمنتك حتى توحدت مع أنفاسي
 أدمنتك... وأدمنتك

 ...حتى أني ماعدت أتمنى منك الشفاء

 اارات
الشؤون الثقافیة الع�ام�ة / وزارة   صدر مؤخرا كتاب (أبصم بأسم هللا) عن دار

الكتاب سبعة نصوص مسرحیة (ذات دمار .. ال�ع�ب�اءة.. ك�ول�ی�را..  ضم الثقافھ.
 . بنیران صدیقھ .. رماد... ابصم بسم هللا)

یقع الكتاب في ثمانین صفحة ... االسم مستمد من نص مسرح�ی�ة (ابص�م بس�م 
هللا) ... ھناك قاسم مشترك یجمع مابین ھذه النصوص التي تحاكي الواقع ع�ن 
كثب ویتمحور ھذا القاسم المشترك في الغربة الكبیرة التي یعیشھا االنسان في 

  ظل االنعطافات إلحاده التي عصفت بھ .. ووحد نفسھ ضحیة الظرف القاھر.

ا .. ا   ا* 

 
 

  أ. د باسم االعسم
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ولد عادل كاظم جواد في بغداد   
ثم نزح�ت ع�ائ�ل�ت�ھ ال�ى م�دی�ن�ة 
البصرة حیث عمل والده ع�ام�الً 
في مینائھا وھناك تع�ل�م وان�ھ�ى 
دراستھ اإلعدادیة ,ث�م ع�اد ال�ى 
بغداد والتحق بأكادیمیة ال�ف�ن�ون 

وبعد تخرجھ 1967الجمیلة عام 
ع�م��ل ف�ي وزارة الش�ب��اب ع��ام 

.مارس الكتابة ل�ل�م�س�رح 1971
خ���الل س���ن���ي دراس���ت���ھ ف���ي 

 .األكادیمیة وبعد تخرجھ
و1962وك��ان��ت (ال��ط��ح��ل��ب) 

(الكاع) أولى مس�رح�ی�ات�ھ ال�ت�ي 
ظھرت ع�ل�ى خش�ب�ة ال�م�س�رح 
عندما أخرجھا بنفسھ لمجموعة 
من منتسبي وزارة الشباب ع�ام 

. وتناول في ال�م�س�رح�ی�ة 1971
الثانی�ة ع�الق�ة ال�ف�الح ب�ارض�ھ 
التي یزرعھا وباإلقطاع�ي ال�ذي 
یمت�ل�ك�ھ�ا وف�ی�ھ�ا ی�ظ�ھ�ر م�ی�ل�ھ 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق ال��ف��الح ض��د 
ال��م��غ��ت��ص��ب. وك��ت��ب مس��رح��ی��ة 
(الطوفان) اعتماداً على (ملحمة 
كلكامش) وأخرجھا لھ اب�راھ�ی�م 
جالل لطلبة فرع التمثیل بم�ع�ھ�د 

 1966ال�ف��ن�ون ال�ج��م��ی�ل��ة ع��ام 
وبأسل�وب ادب�ي م�ت�ق�دم ت�ن�اول 
االسطورة ب�رؤی�ة ت�ق�ت�رب م�ن 
الفل�س�ف�ة ال�وج�ودی�ة وم�ق�س�م�ا 
المجتمع القدیم ال�ى س�ادة وھ�م 
ال��ك��ھ��ن��ة وع��ب��ی��د وھ��م أب��ن��اء 

 .الشعب
لقد أھلتھ ثقافتھ العامة وثق�اف�ت�ھ 
المسرحیة وقراءاتھ اضافة ال�ى 
موھبتھ وسعة خیالھ الى ك�ت�اب�ة 
مسرحیات تقترب في أس�ل�وب�ھ�ا 
من اإلنتاج المسرحي ال�ع�ال�م�ي. 
ھذا وقد عنَّ لھ أحیاناً ان یخ�رج 

 .بعضا من مسرحیاتھ
ع��ادل ك��اظ��م ال��ذي ش��ك��ل ث��ق��الً 
كبیراً في تاریخ مسرح�ن�ا. وف�ي 
ك��ت��اب��ة ن��ص ی��ح��ت��وي ع��ل��ى 
جمالیات المس�رح ب�ح�ی�ث ص�ار 
یمثل مرحلة مھمة م�ن م�راح�ل 

 المسرح عندنا منذ الستینات. 
والكاتب الستیني كان لھ ت�وھ�ج 
ب��ال��ف��ك��ر ال��م��اركس��ي وال��ف��ك��ر 
التقدمي والوطني، وع�ادل ك�ان 
واحداً من ھ�ؤالء ألن�ھ ب�دأ ف�ي 

. وق���ام ب���م���س���اك 1966ع���ام 
القضیة الوطنیة بطریق�ة اث�ارت 
اسئلة كبرى وتشابك مع الت�راث 

 والتاریخ.
تجربتھ شكلت ق�ط�ی�ع�ة م�ع م�ن 

سبقھ لكن�ھ أس�س الط�ار ج�دی�د 
في المسرح استفاد منھ من أت�ى 
بعده. وھو یمتل�ك ج�رأة ك�ب�ی�رة 
ف��ي ال��ت��ح��رش ب��ال��ت��اب��وھ��ات 
والس���ل���ط���ة وال���م���م���ن���وع���ات 
السیاسیة. وكانت كتاباتھ تش�ك�ل 
خطرا عل�ى الس�ل�ط�ة، ك�م�ا ف�ي 
مس���رح���ی���ة "دائ���رة ال���ف���ح���م 
ال��ق��وق��ازی��ة" ألن��ھ ش��ق عص��ا 
ال��ط��اع��ة ع��ل��ى س��ل��ط��ة ال��ن��ظ��ام 

 .السابق
 

 فقدان تقالید المسرح
اوالً: لم نؤسس تقالید لدین�ا ف�ي 
المسرح وك�ان ی�ج�ب ان ن�ع�ت�ز 
بكتابنا الم�س�رح�ی�ی�ن ونس�ت�ع�ی�د 

 .أعمالھم
 

ثانیا: كنا نعتقد انھ ل�ی�س ھ�ن�اك 
نص مسرحي عراقي ینافس او 
ی���وازي ال���ن���ص ال���م���س���رح���ي 
األجنبي لكن فجأة اكتشفنا ع�ادل 
ك��اظ��م اوالً ف��ي "ال��ط��وف��ان" 
وث��ان��ی��ا ف��ي "ت��م��وز ی��ق��رع 

 الناقوس." 
 

ثالثا: طرق عادل ك�اظ�م م�ع�ظ�م 
أسالیب المسرحی�ة او مش�اری�ع 
التیارات الفنیة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة. م�ن 
التاریخیین والملحمیین كم�ا ف�ي 
ت��م��وز، وف��ي ال��ط��وف��ان، وف��ي 
المتنبي، وندیمكم ھذا ال�م�س�اء. 
وحتى الواقعیة كم�ا ف�ي (ع�ق�دة 
حمار) والكومیدیا الشع�ب�ی�ة ف�ي 

 .الخیط
رابعاً: كما كت�ب "ت�م�وز ی�ق�رع 
الناقوس" والصورة التي ت�ع�ب�ر 
عن الصراع الدرامي و"ش�ع�ی�ط 
ومعیط وج�رار ال�خ�ی�ط "ح�ی�ث 

قدم فیھا ال�روح ال�ك�اری�ك�ت�ی�ری�ة 
 .النقدیة

وفي المتنبي قام بتحویل الش�ع�ر 
الى سیرة ودراما بطریقة أخ�اذة 
ومعبرة تصعب على آخ�ری�ن ان 

 یقدموا مثل ذلك النص الفخم. 
وفي مس�رح�ی�ة "ن�دی�م�ك�م ھ�ذا 
المساء" قدم الكومیدیا الھادف�ة. 
وتتمیزت مسرحیات عادل كاظ�م 
ب��ال��م��ح��ت��وى اإلنس��ان��ي وإدان��ة 
الظلم والقھر، وح�واره م�ن�س�ق 
ورصین وبلیغ والحبك�ة م�ب�ن�ی�ة 
ب��ن��اء م��ح��ك��م��اً، والش��خ��ص��ی��ة 
واضحة المعالم وتتط�ور ف�ك�ری�ا 

 .وفي اتجاھھا نحو ھدفھ
 

خ��امس��ا: ع��ج��ی��ب ام��ر ال��دائ��رة 
المختصة، عج�ی�ب ام�رن�ا ن�ح�ن 
الم�س�رح�ی�ی�ن ان ن�ن�س�ى ع�ادل 
كاظم وكتابنا الكبار مثل ع�رف�ان 
سعید نبطي ونور ال�دی�ن ف�ارس 
وطھ سالم ومحیي الدین زن�ك�ن�ة 
ومحمد علي الخ�ف�اج�ي وب�ن�ی�ان 
صالح وجل�ی�ل ال�ق�ی�س�ي وف�الح 

 .شاكر
 

س��اب��ع��ا: ل��م��اذا ن��ج��ح مس��ل��س��ل 
"ال���ذئ���ب وال���ن���س���ر وع���ی���ون 

 "المدینة؟
السبب ھو ان عادل كاظم تن�اول 
قضایا تھم جمیع أب�ن�اء الش�ع�ب 
والن الشخوص یعیشون ب�ی�ن�ن�ا 
واللغة ھ�ي ل�غ�ة أب�ن�اء الش�ع�ب 
وألنھ ی�ف�ھ�م ال�درام�ا وی�ك�ی�ف�ھ�ا 

 .للتلیفزیون
 

 مؤرخ عصره
ل��ق��د أع��اد ع��ادل ك��اظ��م ق��راءة 
ال��ت��اری��خ الن ال��ف��ن��ان م��ؤرخ 

عصره فالفنان معني بال�ح�ق�ی�ق�ة 
الفن�ی�ة، ف�ي ح�ی�ن ان ال�م�ؤرخ 
معني بالوقائع ال�ت�اری�خ�ی�ة ك�م�ا 
ھ���ي. ھ���ن���اك ت���اری���خ زائ���ف 
وم���ح���رف ت���اری���خ ال���م���ل���وك 

 .والسالطین والخلفاء واألمراء
 

 ماذا نأخذ من التاریخ؟
یجب ان ال ن�أخ�ذ االن�ت�ص�ارات 

 .حسب واألمجاد كما نفعل
وال��درام��ا ال��ح��ق��ی��ق��ی��ة ھ��ي ف��ي 
الھزائم واالنكسارات ك�م�ا ف�ع�ل 
احمد شوقي في قم�ب�ی�ز ومص�ر 
كلیوب�ات�را وخ�ال�د الش�واف ف�ي 

 .شمسو واالسوار
ع���ادل ك���اظ���م ت���وف���ق ب���ذك���اء 
وحساسیة درامی�ة ع�ن�د ال�ق�رن 
ال��راب��ع ل��ل��ھ��ج��رة ح��ی��ث ك��ث��رة 
الصراعات السیاسیة. ان�ھ ق�رن 

 .االنتكاسة
وقدم مقامات أبي الورد للتاری�خ 
كنموذج للمقاومة ضد األط�م�اع 

 .الفارسیة اي النموذج ثوري
في مسرحیة "الحصار" ھناك 
بطولة مدینة حضاریة (بغداد) عام 

بوجود علي رضا باشا  1830
وداود باشا وتوظیف درامي 
للحصار وتداعیاتھ على الشعب. 
التاریخ في ھذه المسرحیة لیس 
مادة وثائقیة. ھناك فراغات في 
التاریخ مألھا عادل بإبداعھ الثر. 
والحدیث عن المتنبي ومسرحیتھ 
یقودنا الى اعادة قراءة في مقتلة 
المتنبي، فھل ھو طموح سیاسي 
ام صراع سیاسي ام بطل قومي. 
واستدعاء شخصیة أبي العالء 
المعري وھو من غیر زمن 
المتنبي وكما استخدم الراوي 
والمادة الفلمیة السینمائیة وأفاد 
عادل كاظم من تقنیة برشت 

 .وطروحاتھ
حاولت ان اقدم الحیاة العراقیة 
بكل مافیھا من انتصارات وھزائم. 
ولم اترك حادثة إال وعرجت علیھا 
في اعمالي. مثال اخذت شخصیة 
المومس واستعرتھا من السیاب 
وقصیدتھ عن المومس.. اردت ان 
اقدم الوجھ االخر لتلك الشخصیة. 
وكذلك شخصیة اللص 
والشخصیات المنسحقة. والسبب 
یعود الى اني انھل من الواقع 
والتراث العراقي شخصیاتي 
واقدمھا بال خجل النھا تمثل 

 الحیاة برمتھا.

 رراُت ا 
  ما ُة

 
 

مرام عطیة 
 سوریا

 
 

 
بلمسِة حناٍن من یدي ناٍي شجيٍّ استیقظَ الوطُن ب�ع�د   

نوٍم طویٍل حكیماً وقوراً، أطلَق سراَح البوِح ال�رھ�ی�َف 
َن تاللھُ بقزِح الحبوِر، بعد أن  في حناجِر العصافیِر، لوَّ
نفَض عن أجفانِِھ غباَر الكرى، شیََّع أح�الم�ھُ ال�وردیَّ�ةَ 
كما تشیُِّع العروُس أحالمھا السَّواحَر، توقظھا مطرق�ةُ 
اإلھماِل ، تدقُّ باَب سعادتھا الشفیَف، فتَح عینیِھ عل�ى 
خراٍب فظیٍع ، كاَد یودي بِھ في واٍد بھیٍم ، لو لم ینق�ذهُ 
إالَّ مدرسةُ الكادحین الرائدةُ، أصغى ب�رھ�اف�ِة ال�ط�ال�ِب 
المجدِّ إلى مقالِة ال�ف�الِح ال�ذي خس�َر ن�ت�اج�ھُ ب�ع�َد أن 
ج��م��ع��ھُ، وخ��ّزن��ھُ ف��ي أك��ی��اٍس ب��ع��ی��داً ع��ن ال��ھ��واِء 

لیتني ما أغل�ق�ُت مس�اراِت ال�ن�وِر، ون�واف�َذ   والشَّمسِ 
، فالسُّوُس والدوُد نخَر نوى حبَّاِت ال�ق�م�ِح  األثیِر َعْنھُ 

بسبِب االحتباِس الصھِد، ل�ق�د وص�ل�ُت إل�ى ال�م�ع�رك�ِة 
  األشرِس، یاأللمي !!

تعافْت وریقاُت زروعي من جرِح الصقیِع، واشت�دَّ   لقد
عودھا وھي تصارُع الریَح ، ولكنھ�ا ت�ف�ن�ى اآلَن م�ن 
العفِن الساِم في ال�ت�رب�ِة ال�ذي یص�ُل م�َع ال�ج�ذِر إل�ى 

 الفروِع )
قاَل الوطُن في نفسِھ : لم أكْن أَْعلَُم أنَّ ع�ل�يَّ أن أح�بَّ 

أك�ث�َر، ح�ت�ى الأرك�ُع ل�ع�دوي وال أخس�َر أم�ام  أبنائ�ي
جیوِش أطماعِھ، فال أشرُب كأَس الندِم حین تح�ارب�ن�ي 
�ھ�م ب�ت�ح�ن�اٍن إل�ى ص�دري،  األمُم، كان عل�يَّ أْن أض�مَّ
أصغي برھٍف لشكواھم ، أمسُح عن عی�ون�ھ�م ال�دم�َع، 
 ، أفتُح شرفاِت الفكِر للنوِر، أزرُع فیھ�ا مش�ات�َل ال�ح�بِّ
وانثُر بذوَر الفرِح؛ لیتفتَح زھُر اإلبداع ، كان عل�يَّ أْن 
أھیئ لھم مراكَب النجاِة ؛ لیصلوا إل�ى ج�زِر الس�ع�ادِة 

 ومدائِن الجماِل في العالم .
أحبَُّك یاوطني أمیراً قادماً من بالِد المستقب�ِل ال�ب�ھ�ی�ِة، 
تكنُس غباَر الوھِن ع�ن جس�دَك األخض�ِر ی�ع�وُد إل�ی�ك 

�م�َك أرُز ل�ب�ن�اَن،   األلُق ، تعانقُ  شموَخ ق�اس�ی�وَن یضُّ
تداني بالیاسمین سومَر تزیِّنَك معلقاُت بابَل ب�ال�رط�ِب، 

ی�غ��س�ل�َك ال�ن�ی��ُل  وت�ھ�ات�ُف ب�الشَّ�وِق أھ�رام�اِت ِمْص�َر،
ی�ك�لِّ�ل�َك   بحضارِة الف�ك�رِ   بالتولیِب والبنفسِج، فاستحمَّ 

الضیاُء، اقرْع أجراَس ال�ح�بِّ ی�خ�ف�ْت ص�وُت ال�ح�ق�ِد، 
ْر حراشَف التَّسلِق على نخ�ل�ت�َك الس�ام�ق�ةَ، وت�ق�لَّ�ْد  قشِّ
جماَن العلِم ترَق صروَح المجِد، وت�ع�ش�ب ص�ح�راؤَك، 
فتغدْق كرومَك خوابي النبیِذ، وتنصبَّ أنھاُر زی�ت�ون�َك، 
فتن�ق�ْذ أوالدَك م�ن م�ن�ح�دراِت ال�ب�ؤِس ومس�ت�ن�ق�ع�اِت 

  التعاسِة.

 یُھدِھُدني إفتتانكَ 
 أغفو

 وأنَت ال تعشق الحالمات
 سیظلُّ وشمي في خاصرتكَ 

 شمساً تتنفّسھا
 وأنا مھما

 اغمضُت الَحواس
 تُثملني عذوبة الھیام

 نشوى أسیر
 خنجر  حافّةِ   على

......................... 
Liverpool, 22/07/2018  
 اللوحة لـ (جوستاف كلیمت)

 
 

——- 

2-  (َُوأ) 

 

 أكره اعتقالي
 في أزقّة عمیاء

 أنا... َمن سمَل عینیھا
 َكم التقیُت بكَ 

 على فنجاِن قھوٍة ... في قطار
 عبَر نافذة كلمات... في مرایا أفكار
 كم ومضَت أمامي كنجم الصباح

 أو
 خاطبَت سمعي انبالج لحٍن یخاطب الشغاف

 وكم وكم
 عند كلِّ ایماءةٍ 

 أركُض لمراجعة كتبي المدرسیّة الرثّة
 أستذكر حكایا جّدتي عن الطنطل والسعالة

 أسطورة الحمل والذئاب  وأتأّكد ِمن ِحفظي
 فأغلُّف روحي الرقراقة بورق بالستك

 مانٍع للصوت ِواالشتعال
 أُحكُم إقفال مسارب النور

 شذا ملكة اللیل او كي ال یتسّرب 
 ....الرازقّي فاتخاذل

 
ُن كفّي لئّال تُفرفرُ   طائرةً   أُدجِّ

 التالشي فیكَ   لتمّس جبھة
 ھا أنا وقد اقتربت األنوار من الذبول

 
 أتمنّى لو أنَّني

 التقیُت بكَ 
 ِطرنا في فرِح النجوم

 
 أتمنّى وأندم ُعلى اختناقي

 وأكرھُني
 

 ... ویوَم غادرتُ   یَْوَم ُولِدتُ 
 .ُمعتقلةً نفسي

....................... 
21.1.2017 

ا :  
                ن او 

 
 
 حسن نصراوي/ بغداد  

 لست أدري
 كم یدا للظالم تمتد

 ...كلما نوى النھاُر بعَض غفوة
 مشدوهٌ نبُض الدعاء

  لم یكن عادیا
 أن یبتسَم اللیل ذات دھشة
 ولم تتوقع فراشات الحلم
  أن تَُزفھا مواكب الضوء

 إلى سلطان الُمنى
 ...على صھوة بْرق

 بذات النزق
 أصبحت الدھشة نَكبتْین
 ....خبا الضوء كأن لم یَفُحْ 

 على قیاثر الوجع
 ...یعزف الدجى بأوتار من رھبة
 رئاُت الصبر أعلنت العصیان

 وحقائب الرغبات
 ینخرھا الشحوب

 لم یتبَق فیھا
  إال ثقوٌب تتستبیحھا الریح

 ...وأناٌت بشھقة الرماد
  وتَریاُت األنین

 تُناشُد قْوَس تریاقھا
 لحنًا بھ تشد ساعَد الھذیان

************ 

 ُمنذ والدة الحلم
 وأنا أُقنُع زورَق المراد

 بفیروز الشطآن
  من عقیق عطري أُطعمھ

 ... شغاف قلبي لھ بحٌر وموجٌ 
 األحالم الموبوءة بالوھن

 تخلْت عنھا
 حصانةُ العبیر
 كیف ابتُسَرْت؟

 لَم َذوْت ضحكاُت الورد
  كیف لحضانات العطر

 بكسر الھواء؟
  لم أبخْل بحقن وریدھا

 بجرعات أمل
  ولم ینضب عنھا ضْرعُ 

 في أجساد الشھد
 من َضخ السالف

************ 
 

  أنا ضوء كفیفٌ 
 شارد الخطا

 صوتي ندًى ذابُل الھدیل
 ألتحف ظل الطریق

 على مفارق عمر
 نحیف الرؤى

 یأخذ بیدي صدى آه
  یُشتتني غربةً 
 یجمعني لھفةً 

 ثم یُبعثرني في عراء
  ُمترامي التیھ

 ضائعةٌ محاوالُت العطش
 حواسي تتكفُف الغْیم

 وال أثر لمطر
 الوقت ...أفلَت صماَم األمان
 ال رقعة تأوي جناحي المثقَل

 ...بشوائب الخیبة
  كل ما أملك بقایا

  من غمرة تََحد
 وأنامَل تَقوَس فیھا الَوتر

 تحمُل شموعا نحیلةَ الضیاء
 فرْت من جیوب الغسق

  في محراب التمني
 تُصلي

  وھاتفًا ُمخَضل النداء
 ما یزال یوشوش لي
 .للفجر أقداٌم وعیون
...................... 

ابتُسَرْت : لھا أكثر من مع�ن�ى حس�ب ال�ق�ص�د ال�م�راد 
وھنا ذكرتھا ب�ال�م�ع�ن�ى ال�ت�ال�ي : والدةٌ ق�ب�ل   إیصالھ

 .استكمال نمو الجنین وإن كان تام الَخلق

 ِ أاٌ ون
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 یا

 شھیدســــــــــــــتان 

 

1982 

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

  یمكن ملء (....) بإسم أّي طاغیة ، و (...) بإسم أّي شھید × 

 

 إنھ یجيء !!! ھا ھا  ھا 

 

 )1(إلى المنتظر في األدیان واإلیدیولوجیّات كافة) (

 

 " ...ھي ذي تباشــــــــیُر المجيء:

 تقّمّصت روحي                  

 جدجداً                          

 خنزیراً                 

 حیّة "        

 باَح العّراْف وأضاْف :

 " ھا ھو المنقـُذ األعظـــُم یأتــــــــي -

 ممتشقاً أسیافاً من جراثیَم ، كیمیاء و فیزیاءْ 

 )2فـ " تدلھمُّ األرُض كالموِت" (

وتّصاعُد مظالٌّت ن�وویّ�ة، تّس�اق�طُ أن�ج�ٌم م�ح�ت�دم�ة، ت�ت�أّوُج أرم�دةٌ 

 وأدخنةٌ شعواْء وتھوي إشعاعاٌت ھوجاءْ 

 أقماٌر مأسورةٌ بھاالٍت سوداءْ 

 فیمیُد بنا كوكبنا المسبيُّ المحتارْ 

 تنھدُّ حتى ذاكرةُ األحالِم 

 فیا أیّتھا األجیاُل اآلتیة

 حذارِ 

 حـــــــــــــــــــذارِ 

 حذارْ 

 فھذا المنقُذ المارُق المجبوُل في أنابیِب اإلختبارْ 

 الیشــــــــــــــــــــفي

 أبرَص ، أصمَّ ، أبكَم و ال

 أعمى ، ال

 یبعٌث الموتى ، ال

 یُْنـِذُر الطغاْة ، ال

 یذوُد عن الفقراْء ، ال

 یُرِشُد الخطاةْ 

 وفي بحبوحِة أدواِر استحالتِِھ القصوى

 یتبختُر المنقُذ األعظمْ 

 یعمُّ الدماُر الذّريُّ و رخاُء العدمْ 

 ال قمح ، ال

 كسوة ، ال

 مسّرة......................إنما

 سیركاُت شعاریر و شّعارین وحشوٌد كالزئبق 

 یستنفُرھا نیرون ، الحّجاُج ، جنَكیز، الفھارره

 وأحفادھم البررة زاعقین :

 )3" لیت لكّل البشر عنقاً واحدة " ( -

 و ھنا و ھناك و ھنالك  

 تستضیفھم حفالُت كوكتیل و مواخیر

 ریثما یستحیُل المستقبل عروشاً على دماءْ 

 والعروش توابیت في الفضاءْ 

 فطوبى للمنتظرین في محطّات األھوال

 حتى تقلّھم التوابیت الطّائرة

 ـ  ثـ و یعافوا كوكبَنا المستباَح جــــ ــ  

 )4ـــ ــ ــــةً تنھشھا دیداُن كواكب أخرى ( 

 

 بغداد قرب بالط كالیَكوال 1984صیف 

…………………………… 

 ) عذراً ال أدري كیف فاتني ھذا اإلھداء؟!1( 

 ) من أنشودة فرعونیّة ، والفراعنة أرحم من ........!2(

 قول، غالباً ما یُنسب إلى كالیًكوال، والضیر إْن لْم تكْن لھ؛  )3(

 فثّمة ألف ألف حفید لھ.    

 بعد كّل ھذه ..................؟ ) أیّة عالمة تعّجب 4(

إیران ، ثّم جریدة (ریَكاى  1993)  2* نشرتھا مجلّة (سبیده) ع (  

و ھ�ن�ا ن�ع�ی�د نش�رھ�ا ت�ب�ع�اً 1/3/1994) ف�ي 98كوردست�ان) ع (

إستھداءاً بالحكمة المأثورة " التكرار یعلّم الحمار" وقد ق�ی�ل غ�ی�ر 

ذلك وهللا أعلم بما خفي من األعاظم ( أك�ّرر الت�ن�ت�ظ�روا م�ن�ي أیّ�ة 

 عالمة تعّجب ) 

 ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ��ھ

 

 أنـّى تنتظرني جنازتي 

 .......وأنا أخترُق عاصمةَ أحالمي مسحوراً 

 فاض وجدي

 روحي سنبلةٌ، عیوني قصیدةٌ، وقلبي وردةٌ 

 أنادي :

 (یمامتي المضیئة أین أنِت ؟

 أتندحُر روحي المستغورةُ كّل جبٍّ إثرك یا یمامتي ؟)

 فإذا بي أسوخ في أوحال الجذام

 والشوارع ثعابین تضیُّق الخناَق عليّ 

 فھممُت أستغیُث بالّسماء

 فإذا ببروق الرسامیِل تسمُل عینيّ 

 وتنقضُّ كتُل الخرسانات الشاھقِة على روحي

 فكیف التتشبُّح قصائدي ،ال تصدأ وردتي

 وال تتسّمم سنبلتي

 ومن ذا سیروي لي في غیھبي ما سیأتي 

 أنّى تنتظرني جنازتي ؟!

 بغداد 1986آذار  26

 

 رغم أنفي

 

 ھھنـــا

 طالـــــــــــما

 تتحلَّقُني

 وجوهٌ / أقنعةٌ مخذولـــــــــــــة

 تزدرُد مثلــــما 

 أشــــــــــــــالئَي /الّذئـابُ 

 أحشـــــــاَء مســــــــتقبلي

 وخـــرائطٌ خـجـولــــــــة

 تستنبُح قراقیشــــــي وجبالي

 فیلتھُب عــــوائي:

 أّواِه یـــــا أرَض الّســــــوادِ 

 ھل إستحال الّدواُء دائي؟

 ھیّــــا اقتحمي قلَب ھذي القصیدة

 مدّجـجةً بربیِعِك المســــــتباِح دوماً وتاریِخِك/الـمحـــــاِق،حــــیث

 یتعانُق / یتناحُر فيَّ أنــــــدادي

 الھـــــجــــــین:

 یـجدني وقتي

 خارطتي إْن أنكرتني 

 تجـدني لغتي

 إْن أنكرني وقتي

 تجـدني قصیدتي

 إْن أنكرتــني لــغتي

 كلــــمـتي تجـدني 

 إْن أنكــــرتني قصیـــدتي

 حـــــــرفي یجــدني 

 إْن أنكـرتني كلـمتي

 تجدني نقــطتي

 إْن أنكـرني حـرفي

 فیـــــــــــا

 نقـــــــطتي/ نطفــــتي

 ھالّ سـألـــِت وجــــــــدي

 ألْم تستِو أضــــــــــدادي؟

 حـنانیــــــــكِ 

 ھلّمـي انـقذیني رغم أنفي

 من ضـــــــاللي -أنا أبھل البھالیلِ -

 ھذه القصــیدِة/ عشــقي؛ في متاھِة 

 لعلَّني

 ألملـُم عـظاَم أحــالِم مســتقبلي

 وأغـنّي:

 یـــا لیل

 رفقاً بالعانس الّدرداء أرِض الّســـــــوادِ 

*.................................................  خلیليَّ

 ـــــــــــــــ

* یُ��روى أن م��ف��رزةً م��ن الّص��ل��ب��ان ال��م��ع��ق��وف��ة ق��د أن��ق��ّض��ت 

؛   ومایزال كالمالیین.....مصیري مجھــــــوالً؛ عليَّ

 فأرجو المعذرة عن إنقطاِع نـزیفي 

 (بدون عالمة تعّجب رجاءاً)

1988 

 

 سوى الحلم

 الشمس

 (ماوراء الشمس)

 

 لیس لي

 إالّ أْن أھتَف منذ البدء:

بولي یاقصیدتي المغدورة سل�ف�اً ع�ل�ى ك�ل إی�دی�ول�وج�ی�ا م�ق�فّ�ـ�اٍة  -

بزبانیِة (ھادیس) مادامت براثن السیاسة تتلطّخ بدم�ائ�ي ال�ت�ش�خ�ُب 

 حتى في السماء وأرمدتي التنوح طوال العصور الذھبیّة:

 ما أشنَع المرَح الھمجّي! -

* 

 حالما تقبُض علیك القضباُن تغوُر فیك الزنازینُ 

 بكل أنسام وموسیقى

كوابیسھا، حفالتھا، سیاطھا، طرائفھا، قنانیھا، أشباحھ�ا، ق�م�ل�ھ�ا، 

أغاللھا، قرادھا، بعرورھا، عقاربھا، ھراواتھا، زف�رات�ھ�ا، ق�ارھ�ا، 

فئرانھا ،مخلعاتھا، ھلوسـاتھا، خطاطیف�ھ�ا، أوھ�ام�ھ�ا، ت�ی�ـ�زاب�ھ�ا، 

 حنظلھا، محاقھا، أحالمھا...إلخخخخخخخ

 ما أشنَع المرَح الھمجّي ! -

* 

 وإذا بالخوِذ والبساطیِل الخفّاقِة تزھو

 واألبواِق تبتسُم وتزعقُ 

 واألقنعِة تبطُش وتزغردُ 

 والشعاریِر یزدردونَك بمعلّقاٍت ھستیریّة:

 ما أجحَدكم لمكرماِت (القائد الضرورة)! -

 كیف تتشكون "نحن بال مظالت وال زھور..."

وكل غمامات الخردل والش�ظ�ای�ا وال�ح�راب ال�زاھ�ی�ة ت�ن�ھ�ال ع�ل�ى 

رؤوسكم، والسالسل المزركشة في أعناقكم وأرساغكم ی�ا س�ل�ی�ل�ّي 

 الجبال؟!

 ما أشنَع المرَح الھمجّي! -

* 

 أّما أنَت فلیس لك إالً أن تزمجر صامتاً:

 كم قرناً خیضت الزنازیُن السرمدیّةُ وتناءت السواحُل؟! -

بل لیس لك سوى الجدران تدّون بالكیبالت المسماریّة تاریَخ شعب�ك 

 في سفر الصعقات الحضاریّة:

 ألك سوى الحلم -

 "ماوراء الشمس" شمٌس في أشنِع مرٍح ھمجّي؟!

 

 1989بعقوبة/ اربیل 1979

 ــــــــــــــــــــــــــ

 التشخُب : التي تشخب × 

 التنوح : التي تنوح×× 
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 آب 7رة ، ذى 

 استرالیا -عماد ھرمز * مالبورن   

في البدایة ارفع قبعتي إجالالً  وإكراماً  لكل شھید ضحى بحی�ات�ھ     

من أجل وطنھ أو قضیة شعبھ أو حزبھ في ال�ع�راق. ف�ال زال جس�د 

العراق ینضح دماً ، علیھ یجب ع�ل�ى ج�م�ی�ع ال�ع�راق�ی�ی�ن مش�ارك�ة 

آالمھم مع البعض بغض النظر ما إذا كانت ذكرى یوم الش�ھ�ی�د ھ�ي 

لآلشوریین أو الكلدان أو الكرد أو العرب. فكل ھ�ذه الش�ع�وب ال�ت�ي 

تسكن ھذه المنطقة عانت أو تعاني من ویالت الحروب أو الم�ج�ازر 

أو الجرائم التي اقت�رف�ت ب�ح�ق�ھ�م. أخ�ص ب�ال�ذك�ر ش�ھ�داء ش�ع�ب�ن�ا 

المسیحي في العراق الذي تعرض ال بشع أنواع ال�ق�ھ�ر وال�ت�ع�س�ف 

والتھجیر القسري والوحش�ي والزال ی�ق�دم ال�م�زی�د م�ن الش�ھ�داء 

فإلیھم أنحني كونھم شھداء قضیة عادلة لنیل الع�ی�ش ب�ك�رام�ة ف�ي 

 وطن أمن ینعم فیھ جمیع أبناء شعبھ بالحریة واألمان والمساواة.

مع إیماني بأن شھداء أي قضیة عادلة ھم شھداء الجمیع، مع ذل�ك 

یب�ق�ى ی�وم الش�ھ�ی�د ألب�ن�اء ال�ن�ھ�ری�ن م�ن األش�وری�ی�ن وال�ك�ل�دان 

والمسیحیین بشكل عام ھو األبرز فیھم بسبب الج�رائ�م ال�م�س�ت�م�رة 

التي الزالت ترتكب بحق ھ�ذا الش�ع�ب ال�م�س�ال�م ودم ش�ھ�دائ�ھ ف�ي 

   السابق لم یجف ودماء شھدائھ الجدد الزال ینبض. 

لماذا التركیز على ضحایا الشعب الم�س�ی�ح�ي، ألن ھ�ذا الش�ع�ب ل�م 

 ، ً یحصل لحد اآلن على حقوقھ المشروعة. دم شھدائھ ذھ�ب ھ�درا

فلم ینال ھذا الشعب أي إقلیم لیعیش بسالم فیھ. حصل األكراد ع�ل�ى 

إقلیمھم ونال الشیعة جزء العراق ال�ج�ن�وب�ي وحص�ل الس�ن�ة ع�ل�ى 

الجزء الشمالي من العراقي. فأین یكون موطن الشعب األص�ی�ل ف�ي 

 بلده، ارض الرافدین، العراق.

الثامن من آب ھو الوقفة واالنحناء للشھید المسیحي ف�ي ال�ع�راق، 

ھو یم الشھید المسیحي بغض النظر عن التسمیات التي تطلق عل�ى 

ھذا الیوم. في ھذا الیوم من كل عام نتأمل سلسلة الجرائم والمذاب�ح 

التي اقترفت بحق ھذا الشعب في بالد ما بین النھرین وع�ل�ى م�دى 

قرون كثیرة. سجل الجرائم بحق ھذا الشعب الزال یسطره الشھ�داء 

 بدمھم لیومنا ھذا.

ھناك المئات من ال�ك�ت�ب ال�م�وج�ودة ال�ت�ي ت�ج�س�د م�أس�اة ش�ع�ب�ن�ا 

المسیحي في العراق على مدى قرون عدة من الزم�ن، ع�ل�ى أی�دي 

حكومات ومجموعات لدول كثیرة. علیھ اتفق مع بعض الكت�اب ب�أن 

مأساة الشعب اآلشوري والكلداني والمسیحي بشكل ع�ام ال ی�م�ك�ن 

  ً اختزالھا أو اختصارھا في یوم واحد، الثامن من آب، لكنن�ي أیض�ا

اتفق بأن المأساة والمجزرة التي حدث في ھذا الیوم بالتحدید كان�ت 

 ابشعھم.

اختیر السابع من آب 'یوم الشھید المس�ی�ح�ي' اس�ت�ذك�ارا ل�م�ج�زرة 

سمیل التي اقترفتھا الحكومة العراقیة آنذاك بمساعدة بریطانیا ض�د 

الشعب المسیحي. ھذه المجزرة التي الزال صداھا ی�دوي ف�ي آذان 

الكثیر منا. الذي حصل في ھذا ال�ی�وم ك�ان فض�ی�ع�اً. ی�ق�ول ال�ك�ات�ب 

اآلشوري نینوس جوزیف عودة في مقال نشر في صف�ح�ة ال�ق�وات 

اللبنانیة. << ولكن المأساة وقعت حین تخلّت الحكومة البری�ط�ان�ی�ة 

عن وعودھا وتنكرت لبطوالت الشعب اآلشوري، ووقفت م�ك�ت�وف�ة 

االیدي امام اعالن الجھاد من قبل المجلس ال�وزاري ال�ع�راق�ي ف�ي 

. كان الجھاد یعني قتل ال�ك�ب�ی�ر والص�غ�ی�ر وع�دم 1933صیف سنة 

التفرقة بین رجل او طفل او امرأة. ك�ان�ت اب�ادة ج�م�اع�ی�ة ب�ك�ل م�ا 

للكلمة من معنى. كانت الجثث ملقیة في الطرقات والمنازل وال�ق�رى 

مدمرة. وتّوجت الحكومة العراقیة آنذاك وجیشھا اجرامھما في ی�وم 

، ح�ی�ن وج�ّھ�ت ال�ح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة 1933السابع من اآلب سنة 

تعلیماتھا لألشوریین القاطنین في أكثر من عشرة قرى للتوجھ ال�ى 

قریة سمیلي (اكبر قریة اشوریة) بحجة حمایتھم من القتل واالب�ادة 

ولكن الخطة كانت تھدف الى حصر منطقة المذابح قدر ال�م�س�ت�ط�اع 

وبذلك الحد من انتشار القوات المسلحة ع�ل�ى مس�اح�ة ك�ب�ی�رة. ل�م 

یمیز القتلة في ذلك الیوم بین ام�رأة ورج�ل، ع�اج�ز وط�ف�ل، ش�اب 

ورجل دین، قتلوا ال�ج�م�ی�ع، وال�ق�ت�ل�ة ك�ان�وا ب�ال�ل�ب�اس ال�ع�س�ك�ري 

العراقي. اما الفتیات ما دون العشر سنوات احرقن وھن ع�ل�ى ق�ی�د 

 الحیاة بعض تعرضھن لالعتداء.

من مطالعتي لما كتب عن ال�م�ج�ازر ال�ت�ي اق�ت�رف�ت ب�ح�ق الش�ع�ب 

المسیحي في العراق وجدت بأن الشعب المسیحي ك�ان ك�غ�ی�ره م�ن 

الشعوب المستضعفة ضحیة لدول استعماریة مثل (بریطانی�ا) ال�ت�ي 

استغلت نفوذھا وقوتھا في التحكم ب�م�ص�ی�ر ھ�ذا الش�ع�ب ف�وع�دت�ھ 

بوعود كاذبة ومزیفة تبین الحقاً بأن الھدف من وراء تل�ك ال�وع�ود 

كان الستغالل تلك الشعوب كوقود لحروبھا وأدوات لتحقیق مأرب�ھ�ا 

ومخططاتھا وطموحاتھا وأطماعھا اإلقلیمیة أو ال�دول�ی�ة. وح�ال�م�ا 

تحقق ذلك كانت تتخلى عن مناصریھا والمدافعین عنھ�ا ف�ي أع�ظ�م 

 خیانة لشعب مستضعف.

یقول آشور كیواركیس في احدى محاضراتھ بخصوص یوم الشھید 

رغم كل ما ذكرناه، غالبا ما تم اتھام األمة اآلش�وری�ة  اآلشوري، ((

بالخیانة من قبل م�ح�ی�ط�ھ�ا ال�م�ع�ادي، ف�ب�ع�ض ال�ك�ت�ـ�ـّ�ـ�اب ال�ع�رب 

الملقنین، یقولون حتى الیوم بأن اآلشوریین خ�ان�وا ال�ع�راق ألن�ھ�م 

تعاونوا مع اإلنجلیز، وحتى بعض اآلشوریی�ن ال�ب�س�ط�اء ی�ط�ل�ق�ون 

ھذه التھم على بعض القیادات اآلشوریة أیام سیطرة اإلنكلی�ز ع�ل�ى 

نصف العالم وحكمھا العراق ... ولكن ھؤالء جمیعا ی�ت�ن�اس�ون م�ن 

 1920الذي جلب الملك فیصل من السعودیة لحكم الع�راق، وث�ورة 

قام بھا الشیعة انتفاضا ضد اإلن�ك�ل�ی�ز وھ�اج�م�وا م�خ�یّ�م ال�الج�ئ�ی�ن 

اآلشوریین في بعقوبة لمجّرد أنھم تعاونوا مع اإلنكلی�ز، م�ت�ن�اس�ی�ن 

حینھا بأن مراجع النجف وكربالء ھ�ي أّول م�ن رّح�ب�ت ب�ال�ج�ی�ش 

، وبأنھا أرسلت التھاني والتحی�ات 1916البریطاني في العراق عام 

إلى الملك جورج الخامس النتصار بریطانیا في العراق ب�ح�س�ب م�ا 

ی��ذك��ر ال��م��ؤّرخ ھ��ن��ري ف��وس��ت��ر ف��ي ك��ت��اب��ھ "نش��أة ال��ع��راق 

وق��د نس��َي  – (The making of modern Iraq) "ال��ح��دی��ث

العرب كیف تعاونوا مع اإلنجلیز في الح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة األول�ى م�ن 

أجل التخلص من األتراك، فیما كان اإلنكلیز یتالعبون بھم من أج�ل 

السیطرة على النفط كما ی�ذك�ر ت�وم�اس إدوارد ل�ورن�س (ل�ورن�س 

 The seven) "الع�رب) ف�ي ك�ت�اب�ھ "أع�م�دة ال�ح�ك�م�ة الس�ب�ع�ة

pillars of wisdom)….( 

 

كنا على وشك طي صفحة سمیلي واالح�ت�ف�ال ب�ھ�ا ك�ذك�رى أل�ی�م�ة 

حصلت في الماضي، لكن ما حصل لھذا الشعب ل�ی�وم�ن�ا ھ�ذا یش�ب�ھ 

بعملیة قصیرة متكررة تجري في نفس مكان الجرح السابق فت�وق�ظ 

فینا كل ذكرى ألیمة لوالدة كارثة جدیدة وكل مجزرة اقت�رف�ت ب�ح�ق 

  الشعب المسیحي في بالد ما بین النھرین. 

تأمل شعبنا المسیحي خیرا،  مع بقیة طوائف الشعب العراقي، ب�ع�د 

سقوط الطاغیة صدام. وكان ھذا الشعب ع�ل�ى وش�ك ف�ت�ح ص�ف�ح�ة 

جدیدة للمستقبل، لتعود مجزة سیدة النجاة لتنخر سھم�ھ�ا ف�ي ق�ب�ل 

ھذا الشعب وتوقظھ من حلمھ، حلم الیقظة، في ال�ع�ی�ش ب�أم�ان ف�ي 

بلده الذي ھو من سكانھ األصلیین. لماذا یحصل كل ھذا؟ لماذا یع�ی�د 

التاریخ نفسھ في ھذه الحلقة المشؤومة والمؤلمة والق�اس�ی�ة ب�ح�ق 

شعبنا؟ ما یؤسفنا حقاً  ھو أن الشعب العراقي ینسى بعض األح�ی�ان 

دوره كضحیة ویلعب دور الجزار فیقترف جرائمھ ب�ح�ق اف�راد م�ن 

 نفس الوطن، بحق اخوتھ المسیحیین.

كنا وشك أیضا ً على تقدیم المغفرة لمن اقترف مجزرة سیدة النج�اة 

وطي ھذه الصفحة األلیمة خصوصا، لیعود تنظیم داعش اإلرھابي، 

ھوالكو القرن الحالي، لیدمر تاریخ ھذا الشعب ویقلع جذوره ویقتل 

كل أمل لھذا الشعب المسالم ف�ي ال�ع�ی�ش ب�أم�ان ف�ي األرض ال�ت�ي 

 توارثھا من أجداده وھو من السكان األصلیین.

كذلك یؤكد التاریخ بأن شعبنا المسی�ح�ي ف�ي ال�ع�راق ك�ان ض�ح�ی�ة 

للمؤامرات الدولیة التي كانت تحاك وراء الكوالیس ف�ت�ق�رر مص�ی�ر 

ھذا الشعب وتسیّره في االت�ج�اه ال�ذي ت�وده ب�ح�س�ب ال�م�خ�ط�ط�ات 

واالستراتیجیات واالتفاقیات الدولیة التي وضعتھا تلك ال�دول ف�ی�م�ا 

 بینھا بحسب حاجتھم ومقتضیاتھا ومصالح دولھا.

تخلص العراق من االستعمار ونال حریتھ بعد سقوط الطاغیة، ل�ك�ن 

یبدوا ولألسف بأن قدر الشعب العراق�ي ھ�و أن ی�ع�ان�ي إل�ى األب�د. 

فاختار ساستھ الطائفیة التي ج�ل�ب�ت ال�وی�الت لش�ع�ب�ن�ا ال�م�س�ك�ی�ن. 

الطائفیة اعمتنا بصیرتن�ا، ف�ج�ل�ب�ن�ا ال�م�ح�ت�ل إل�ى ب�ل�دن�ا، ف�أدخ�ل�ن�ا 

اإلیرانیین من أوسع األب�واب إل�ى ال�ع�راق وف�ت�ح�ن�ا اب�واب�ن�ا ع�ل�ى 

 مصراعیھا لمرتزقة تنظیم داعش.

ً  ع�ن  یبدوا بأن الشعب العراقي قد أحب دور الضحیة ویبحث دوم�ا

الجاني سواء كان دكتاتورا أو مستعمرا. ورغم ت�غ�ی�ر ش�ك�ل واس�م 

المستعمر من اإلنكلیز إلى أم�ری�ك�ا وم�ن ال�ف�رس إل�ى إی�ران وم�ن 

العثمانی�ی�ن إل�ى األت�راك، ف�أن ال�ع�راق ف�ي ح�ق�ی�ق�ة ال�واق�ع الزال 

مستعمرا. علیھ یسیّر بحسب ما یشتھیھ المستعمرین والمتح�ك�م�ی�ن 

 في مصیره. وھذا یعني المزید من التضحیات والشھداء.

نتمنى أن یقف مجرى الدم في العراق، وھذا لن یتم إال بعد أن یُطرد 

ال�م��س��ت��ع��م��رون وال�م��ح��ت��ل��ون م��ن ال��ع��راق ب��م��خ��ت�ل��ف تس��م��ی��ات��ھ��م 

وانتماءاتھم. على الشعب العراقي االتحاد فیما بینھم لضمان العیش 

في بلد آمن خال�ي م�ن اإلرھ�اب وال�ح�روب. وك�م�ا ی�ع�ل�م ال�ج�م�ی�ع 

  الخطوة األولى لذلك ھي نبذ الطائفیة.
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سَبُح����َرِحِم�الف
َ
اٌت��

ّ
 وأن

 أن�ٌن�ُيوِصُد�أبواَبھ����َوْجِھ�األث��

...
ُ

َ�اث
ُّ
�الل

ُ
،�وَ�سكت

ُ
متمات

ّ
خرُس�الت

َ
 ت

�ا��دار
َ

�ا؛�ِل��ى�َما�َيجري�خلف
َ

ميُل�ُعنق
َ
مُس�ت

ّ
ِت�الش

َ
 �ان

�وة.
ّ

ملوءِة�برائحِة�الش
َ
بيِة�امل

ْ
 وداخَل�األق

اِكر�ي،�...
َ
�ذ

ُ
ة

ّ
ْعُ�ُ��األزق

َ
� 

رارة..
َ
�بامل

ُّ
ظ

َ
كت

ُ
�امل

ُ
�ا�ا��ن�ن

ُ
ونّية�ُيوِقظ

َ
بِة�ِمثَل�َمجَمرٍة�ك

ْ
رائِط�الّرغ

َ
ُع�ع���خ

ّ
�سك

َ
 وت

يِھ�إ���َمرا���والدٍة�َجديدة.
َ
�ِمْلَء�ِشْدق

ً
 ُمس�ِندا

مت العٍة�من�أدغال�قاٍع�غر�ٍق�بالصَّ
َ
عُ�ُ��ِعطَر�وردٍة�ط

َ
 أ

بٍة�ع���لوِح�ِط�ٍن�يا�س.
ْ
�ع���زجاٍج�مثَل�أبخرٍة�َرط

ً
�خرساَء�َمصلو�ة

ً
 وأ�شُد�قصيدة

 

�َيُجوُب�أورا��َ 
ُ

جنون
َ
ِك�امل

ُ
 طيف

رميِد����عيو�ي
َ

ُرفاِت�الق
ُ

ِك�ش
ُ
�أناِمل

ُ
أ

َ
ط

َ
 وت

ئ�بٍة 
َ

مِة�َسماٍء�ك
ْ
ل
ُ
 ال��ْ�َء�َيروي�ظم���الّداخَل����ظ

يال�شاعٍر�َمجنون 
َ

موُج����خ
َ
صيدٍة�ت

َ
�مثَل�ق

ُ
 أرتجف

�بإشاراِت�االسِتف�ام. ُّ��ُ
َ
يمٍة��

َ
�غ

َ
 أخّ�ُ��َوج���تحت

�األجنحة�...
ُ
�وة

َ
طّوق���ش

ُ
�ت

َ
�ِسن�ن

ُ
 منذ

 
ً
�أعوي�وحيدا

َ
 مثَل�ر�ِح��انون

توّ�ُ�����رأ����كَ�َ�اٍب�ارتدى�الِعناَد�إليِك...
َ
ِر�ت

ْ
ك �السُّ

ُ
 و�شوة

�وصي���لعي�يِك�...
ُ

�كت�ت
َ

 منذ�سن�ن

����َمًدى�من���يم
ً
ْبِصُر�األْضواَء�ُمسافرة

ُ
 أنفاُسِك�ت

�إليِك،�
ُ
ُق�ا�ُ�سوُر�الواصلة

ّ
�شق

َ
 ت

 وتتطايُر����غيا�ِب�الَوشوشات

�املتآ�َل����ش�قة�الّسر�ر
َ

وق
ّ

ِك�َي��ُب�الش
ُ
�اث

ُ
 ل

�،
ً
،�املتوّ��ة�غر�ة

َ
�أقداُم�م�أورا�َ��املخبوءة

ُ
 تطأ

 و�رفعون�كؤوس�م����حضرة�الغياب�...

فراء تناثُر�كأوراِق�أيلوَل�الصَّ
َ
 فأ

رود.
ّ

 ع���دروِب�الش

َزح�...�
ُ
 أتزحلُق�ع���قوِس�ق

���
ُ
�القيَد�الذي�ُيحيط

ُ
 وألّون

�ظاِت�
ّ

 وأضاجُع�ال�

تائم.
ّ

عّبأ�بالش
ُ
�بأر�ِج�ا�امل

ً
 ُمغ�ِسال

 .........................   
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رق 
ّ

 َسماُء�الش

�
ُ

�ع���ا��قيقِة�َمرْرت
ً
نا

ْ
سِبلِة�َجف

ُ
�الُعروِش�امل

َ
 تحت

�من�صالفِ��ا،
ً
ِ�را

َ
��

ُ
 تثاَءْبت

�إليِة�الفقِھ�...
َ

�ِث�خلف
ّ

 و�ر�ِق�ا�الال

ِة 
َ
ِ�ن

َّ
 أر�ُد�أن�أطلَق�سراَح��لما�ي�من�رائحِ��ا�الن

عاَع�الَيق�ِن�
ُ

�ش
ْ

ت
َّ
 ُعروٌش�ضل

حيبِھ 
َ
ائِھ����ُصراِخِھ،�ون

ّ
ْرِق�الت

َّ
اِت�الش  ���َممرَّ

�آل�َ��ا�
ْ

ت
ّ
�ع���أرضنا�ال���مل

ً
�غضبا �َيُصبُّ

ً
 أنتظُر�إعصارا

ضاء�
َ

ُر�الف ِ
ّ
زن

ُ
نزاناٌت�ت َ

نا�ُس�ز
َ

َساِجُد�والك
َ
 امل

�َ��ابٍة�عنَد�ركبِة�الّدمِع 
َ

س�ُر�تحت
َ
 و�

�َ�شَ�ُق�ع���تالل�الفكِر�  أر�ُض��لّصٍ

باَحة
َ
س�

ُ
نحنيِة�امل

ُ
 ع���ناصية�الّدمعِة�امل

 
ٌ
 بال�صالٍة�ظ�وُر�م�ُمْحَدوِدبة

سمُل�عي�يھ
َ
 أ�وي�بقلمي�ع���تار�ِخِ�م،�...�أ

نفوخِة 
َ
���ا�أ��اُب�البطون�امل

ُ
لقي�نردَي�ع���طاولٍة�ُمستديرٍة�ُيحيط

ُ
 وأ

����وجِھ�شرِقِ�م�ا��ز�ن
َ
بوتية

ّ
رمي�أورا�َ��الث

َ
 وأ

�الوضوح... حبُّ
ُ
�أ

ُ
ت

ْ
لق

ُ
باٍب،�وخ

َ
ُ�م�من�ض

ُ
 سماؤ

�م��شفق���
ُ
ُد�حقدَي�عل��م،�وأقذف

َّ
 أتقل

وءَ  خِطُئ�الضَّ
ُ
�َجناَ���فراشٍة�ال�ت

ً
 ُممتطيا

�األبواَب،�...
ُ

 أطرق

جُر؟
َ

كم؛�ِل�سمعوا�ما�يقوُل�الف
َ
�عيون

َ
 ملاذا�ال�تفتحون

ظلِمِة 
ُ
ؤى����أعماقكم�امل �جفَن�الرُّ

ُ
ن  ليت���ألّوِ

ّك 
َّ

زٍة�بالش عتَق����خيالكم�تباش�َ��نبوءٍة�ُمطرَّ
َ
 وأ

فراء ار�ِخ�الصَّ
ّ
ر�عُش�أمام�أوراِق�الت

َ
 جرذاٌن�ت

�
َ
�ا�َ�ن�ِن�تصعُد�ال�او�ة

ُ
 �عو�ذة

 وتجثو�أماَم�ثقٍب����قامِة�الكوِن،�

ُھ�للو�ِم�
َ
ُم�طاعت  يقّدِ

��اجعة�بال�عطٍش�للكفن.
ُ
نطِلقة

ُ
�امل

ُ
�تلَك�الّصيحات

ٌ
بة

ْ
 عذ

الِة�ال��ستقيُل�من�شفاِ��م�ال�اذبِة،�  ما�للصَّ

طفأِة؟�
ُ
  وقلو��م�امل

.............................  
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�بمئاِت�الوُجوه
ٌ
اكرة

َ
 ذ

 

وافِذ�
َّ
�بمئاِت�الوُجوِه،�والن

ٌ
 ذاكرة

زروَع�ع���ِضفاِف�َص�ي��
َ
داعُب�الَوشَم�امل

ُ
 ت

معٍة�
َ

وِء�ش
َ
ِ�ئ�ع���ض

َّ
 وتقبُض�ع���الّصفاِء�املت

 طافحٍة�باألمل...

���شيَد�األصا�ِع�
ّ
 أغ�

ذوُب����ُحقوِل�ا�َ�ليْد.
َ
مُس،�وت

َّ
�م��ا�الش

ُ
فلت

ُ
�ت

َ
 ح�ن

جاعيِد�...
َّ
س��ِسلة�بالت

ُ
ُرفاِت�البيوِت�امل

ُ
رميُد�األحمُر�ع���ش

َ
 الق

ماِء�العالية. �ا�نحَو�السَّ
َ

ت�طر�ق
َّ
ُھ،�وَ�رتمي����حضِن�غيمٍة�ضل

َ
 يرفُع�ياقت

***� 

 من

 ديوان معراج الضوء
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 04/08/2018السبت الموافق   تم یوم
في المركز   في قاعة المكتبة العمومیة

(النھایات   مناقشة  الثقافي في الالذقیة
ومدن الملح) للكاتب الفّذ عبد الرحمن 

 للموضوع:    فكانت ھذه رؤیتي منیف
(مدن الملح) التي نشأت ف�ي ب�رھ�ة م�ن 
الزمن نشوءاً اس�ت�ث�ن�ائ�ی�اً غ�ی�ر ط�ب�ی�ع�ي 
ب��م��ع��ن��ى آخ��ر ھ��ي ل��ی��س��ت ن��ت��اج ت��راك��م 
ت���اری���خ���ي ط���وی���ل أدى إل���ى ن���م���وھ���ا 
واتساعھا. إنما ھي عبارة عن ن�وع م�ن 
اإلن��ف��ج��ارات ن��ت��ی��ج��ة ال��ث��روة ال��ط��ارئ��ة 
(النفط) مما أدى إلى قیام مدن متضخم�ة 
أصبحت مثل بالونات ی�م�ك�ن أن ت�ن�ف�ج�ر 
بمجرد أن یلمس�ھ�ا ش�يء ح�اد والش�يء 

ذاتھ ینطبق على الملح.... "و تقوم م�دن 
الملح ترتفع و ت�ك�ب�ر! إذا ج�اھ�ا ال�م�اء: 
فّش وال كأنھا كانت"...ھكذا برر الك�ات�ب 
عنوان روایتھ الملحمیة ب�دالً م�ن (م�دن 

 النفط).
 كتَب؛ فأغنى

ك��ل��م��ت��ان اخ��ت��ص��رت��ا ب��ورت��ری��ھ ال��خ��ب��ی��ر 
اإلق���ت���ص���ادي والس���ی���اس���ي، ال���ن���اق���د 
والصحفي، ال�ك�ات�ب ال�ق�وم�ي ال�ت�رك�ی�ب�ة 
والتفكـــــیر (عبد الرحمـــــن المنیف) (

) الذي جمَع بش�خ�ص�ھ م�ا 1933-2004
عجزت عنھ الحكومات و الشعوب فأب�وه 
سعودي و أمھ ع�راق�ی�ة ُولِ�َد ف�ي ع�م�ان 
وتزوج م�ن س�وری�ة ث�م ت�اب�ع دراس�ات�ھ 

ف��اتُ��ِھ��َم   ال��ع��ل��ی��ا ف��ي أوروب��ا الش��رق��ی��ة
بالشیوعیة لكنھ أب�داً ب�ق�ي راف�ع�اً ش�ع�ار 
"ال�دی��م��ق��راط��ی��ة أوالً ... ال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
دائ����م����اً". ف����ي روای����ت����ی����ھ: (ش����رق 

التعذی�ب   واآلن ھنا) حكى عن  المتوسط
في الس�ج�ون ال�ع�رب�ی�ة. الح�ق�اً ت�ن�اول�ت 
روایاتھ ھموم الوطن واإلنسان ال�ع�رب�ي. 
ھذا األدیب الصادق الم�ن�س�ج�م م�ع ذات�ھ 
في كتاباتھ وحیات�ھ ال�ع�م�ل�ی�ة ال�م�ل�ت�زم�ة 

رغ�م   والتي اتسمت بالتقشف والتواضع
طموحھ إلى العالمیة ال�م�ش�روط�ة ع�ن�ده 
"بمقدار ما یكون اإلنسان محل�ی�اً غ�ارق�اً 
في تفاصیلھ الم�ح�ل�ی�ة، ب�ق�در م�ا ی�ك�ون 

 " عالمیاً 
أدرك منیف م�ط�ام�ع ال�غ�رب ف�ي ب�الدن�ا 
بموثوقیة م�ن خ�الل دراس�ت�ھ إلق�ت�ص�اد 

النفط حیث نال شھادة الدكتوراه في ھ�ذا 
المجال وانعكس ذلك في روایاتھ الكثی�رة 

 -والتي من أشھرھا (ع�ال�م ب�ال خ�رائ�ط 
س�ب�اق ال�م�س�اف�ات  -قصة حب مجوسی�ة

أرض الس�واد) وغ�ی�رھ�م ك�ث�ر  -الطویلة
تُرِجموا إلى أكثر من عشرین ل�غ�ة ح�ی�ةً 
ول��ك��ن األروع ك��ان��ت خ��م��اس��ی��ت��ھ( م��دن 
الملح) بأجزائھا: التیھ، األخدود، تقاسیم 

 .اللیل والنھار، المنبت وبادیة الظلمات
إنھ عمل ضخم یقع في ألفین وخمس�م�ئ�ة 

 صفحة. 
ح���از ع���ل���ى ال���م���رت���ب���ة ال���ح���ادی���ة 

عالمیاً في ك�ت�اب "ال�روای�ات   والسبعین
المئة األعظم على مر العص�ور" ل�ل�ن�اق�د 

األمیركي (دانیال س. ب�ی�رت) ال�ذي ق�ال 
عنھا: "إنھا واح�دة م�ن أھ�م ال�روای�ات 

إن ل�م ت�ك�ن أھ�م�ھ�ا   التي كتبت بالعربیة
ع��ل��ى اإلط��الق. وھ��ي ت��ج��س��د م��راح��ل 
اكتشاف النف�ط وال�ت�غ�ی�رات واإلن�ت�ق�االت 
السریعة بآثارھا اإلیجابیة والسلبیة على 
الجزیرة الع�رب�ی�ة م�م�ا دف�ع ب�الس�ل�ط�ات 
الس��ع��ودی��ة ل��م��ن��ع��ھ��ا م��ن ال��ن��ش��ر داخ��ل 
المملكة وأُسقِطَت ال�ج�ن�س�ی�ة الس�ع�ودی�ة 
ع�ن ك��ات�ب��ھ��ا ال ب��ل ح�ت��ى أن ج��م��اع��ات 
تكفیریة مدعومة سعودی�اً اع�ت�دت ع�ل�ى 

 .2007قبره في دمشق سنة 
ف��ي ال��ج��زء األول (ال��ت��ی��ھ) ن��ج��د س��رداً  

عاطفیاً ج�م�ال�ی�اً ح�ی�وی�اً ع�ن الص�ح�راء 
وأھلھا في وادي العیون وی�ل�ف�ت ن�ظ�رن�ا 
مشھد اللقاء األول بین األمیركیین الذی�ن 

وب�ی�ن ال�ب�دو   جاؤوا للتنقیب عن ال�ن�ف�ط
المحلیین الذین وق�ف�وا مش�دوھ�ی�ن أم�ام 
األج��ان��ب ال��ق��ادم��ی��ن م��ن خ��ل��ف ال��ب��ح��ر 
ب��أش��ك��ال��ھ��م ال��غ��ری��ب��ة ونس��ائ��ھ��م الش��ب��ھ 
عاریات وآلیاتھم الضخمة...إذ یسأل أحد 
ال��ح��اض��ری��ن ف��ي م��ج��ل��س األم��ی��ر ل��دى 
وصول ال�م�ذی�اع : "وأی�ن ی�ج�ل�س ھ�ذا 
ال���ذي ی���ت���ك���ل���م داخ���ل���ھ؟"ك���م���ا ق���ام 

ورجالھ بحركات غریب�ة وف�زع�ة   األمیر
إثر اندالع صوت المذیاع وكأن كارثة م�ا 
ستحدث وبطفولیة سألوا عن موعد ن�وم 

داخل صن�دوق ال�م�ذی�اع. م�م�ا   من یتكلم
یعبر ع�ن ان�دھ�اش�ھ�م ب�م�ظ�اھ�ر ال�ح�ی�اة 

 .الجدیدة

ھن�ا ی�ج�در ب�ن�ا اإلش�ارة إل�ى ش�خ�ص�ی�ة 
(متعب ال�ھ�ذال) ال�م�ت�وج�س م�ن اآلخ�ر 
وال��م��رت��اب م��ن ك��ل ج��دی��د. إن��ھ ی��م��ث��ل 
أص��ح��اب األراض��ي ال��ت��ي ان��ت��زع��ت��ھ��ا 
السلطات منھم عنوة الست�خ�راج ال�ن�ف�ط. 

رفض وشتم ف�ي ال�ب�دای�ة   متعب  ھذا ال
لكنھ استسلم في النھ�ای�ة بس�ب�ب ت�خ�اذل 

ل�ی�خ�ت�ف�ي إل�ى األب�د. ع�ن�دم�ا   من حولھ
ح�دث�ت م�ج�زرة األش�ج�ار ب�ك�ى م�ت�ع�ب: 
"كان�ت دم�وع�ھ ت�ت�س�اق�ط ب�غ�زارة ل�ك�ن 

 ."وبصمت أیضاً 
 

في الجزء ال�ث�ان�ي ن�رى الص�ح�راء وق�د 
تحولت إلى حقٍل بترول�ٍي م�م�ا اس�ت�دع�ى 
تغیرات سیاسیة لتبدأ اللع�ب�ة ال�ح�ض�ری�ة 
ال�ب�غ��ی�ض�ة ف�ي اإلث�راء والس��ل�ط�ة ال�ت��ي 
ان��ت��ق��ل��ت م��ن األب (خ��ری��ب��ط) إل��ى اب��ن��ھ 
(خزعل) الذي سھل األم�ور ل�ألم�ی�رك�ان 
لینفذوا م�خ�ط�ط�ات�ھ�م م�ق�اب�ل ب�ق�ائ�ھ ف�ي 
الحكم . نرى أیضاً شخصیة ثانیة م�ھ�م�ة 

 ھو (صبحي المحملجي)؛ (الحكیم).
إنھ یمثل الوافدین حیث ینحدر من أص�ل  

لبناني جاء لیعمل ك�ط�ب�ی�ب ل�ك�ن�ھ تس�ل�ق 
مناصب علیا في ال�ع�اص�م�ة "م�وران"؛ 
المكان المناسب لرجال األع�م�ال وھ�ك�ذا 
تبدأ الص�راع�ات ع�ل�ى الس�ل�ط�ة وت�ھ�ت�ز 

نتیجة ال�ت�ب�دالت ال�ت�ي ح�ول�ت   األوضاع
ال��ق��ری��ة إل��ى م��دی��ن��ة ك��م��ا أن "الس��واد 
األعظم من سكان ھذه المدی�ن�ة ك�ان م�ن 
العرب الذین أصبح معظمھ�م م�ن ع�م�ال 
شركة النفط األمیركیة وھؤالء ت�ع�رض�وا 
لتغی�رات س�ری�ع�ة ج�داً أش�ع�رت�ھ�م ب�ع�دم 

 "اإلستقرار وعدم الشعور باألمان
في الجزء ال�ث�ال�ث ت�ت�ض�ح أك�ث�ر ص�ورة 
ال��ت��ص��ارع ال��ق��ب��ل��ي ب��ی��ن أف��راد ال��ع��ائ��ل��ة 
الحاكمة مما ی�دف�ع (خ�ری�ب�ط) إلس�ت�غ�الل 
غزو الغرب للصحراء فی�ث�ب�ت س�ی�ط�رت�ھ 
الش��خ��ص��ی��ة ع��ل��ى ال��ث��روة ب��دع��م م��ن 
األجنبي. كما نرى أمیر حران ت�ح�ی�ط ب�ھ 
ح���اش���ی���ة رج���ال األع���م���ال وأص���ح���اب 

على م�ن   المصالح یتنافسون فیما بینھم
 .یھیمن على سوق ھذه المدینة الناشئة

یمثل الجزء الرابع األداة التي یحرك ب�ھ�ا 
الكاتب قراءه حیث یركز على ال�ت�غ�ی�رات 

أول�ھ�ا تش�ت�ی�ت   السلبیة إلكتشاف النف�ط
الذاك�رة ال�ج�م�ع�ی�ة ألھ�ل وادي ال�ع�ی�ون 
ونسیان تاریخ األجداد. إذ ت�ت�ف�ك�ك ع�رى 
ارت��ب��اط��ھ��م ب��ال��م��اض��ي أم��ام م��اك��ی��ن��ات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ی��ا ال��ت��ي ت��خ��ت��ص��ر ال��زم��ن 
والمسافات وت�ح�ول ال�م�اض�ي م�ن م�ادة 
تشكل الحاضر إلى مادة للذكرى والحنین 
فنرى عملیة ذوب�ان ال�م�ج�ت�م�ع األص�ی�ل 
وانبثاق مفاھ�ی�م ج�دی�دة. "ك�ی�ف ی�م�ك�ن 
لألشخ�اص واألم�اك�ن أن ی�ت�غ�ی�روا إل�ى 
الدرجة التي یفقدون ص�ل�ت�ھ�م ب�م�اك�ان�وا 
علیھ وھل یستطیع اإلنس�ان أن ی�ت�ك�ی�ف 
مع األشیاء الجدی�دة واألم�اك�ن ال�ج�دی�دة 

 "دون أن یفقد جزءاً من ذاتھ؟
 

یأتي الجزء الخام�س ك�ت�ك�م�ل�ة ل�ألج�زاء 
السابقة. یحك�ي ال�ك�ات�ب ف�ی�ھ ع�ن ظ�الم 
التحضر الشرق أوسطي بعد ثورة الن�ف�ط 
ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ن��ف��ط��ی��ة. ف��ن��رى ال��ك��ات��ب 

على ت�غ�ی�ر ال�ع�ادات واألش�خ�اص   یركز
واألمكنة مما یوحي بصراع بین األصالة 
وال��م��ع��اص��رة وك��ی��ف ت��ح��ول ال��م��ج��ت��م��ع 
العربي من عص�ر اإلن�غ�الق إل�ى عص�ر 
اإلنفتاح على اآلخ�ر راص�داً دی�ن�ام�ی�ك�ی�ة 
ھذا التحول عبر مدینتي "وادي ال�ع�ی�ون 
وحران" والذي تبعھ تحوالت الشخصی�ة 

الشخصیة األبرز ھنا ھ�و اإلب�ن   العربیة

الثاني لخریب�ط (ف�ن�ر) ال�ذي ج�م�ع ب�ی�ن 
أقطاب السیاسة كلھا فھو تعلم م�ن أب�ی�ھ 
دروس األصالة في ال�ع�الق�ات ال�داخ�ل�ی�ة 
بین أناٍس لم تغ�ِز ال�ح�ض�ارة ع�ن�وان�ھ�م، 
وب��ی��ن م��ا درس ف��ي ب��ری��ط��ان��ی��ا ع��ن 
الس��ی��اس��ة. إن��ھ ی��ج��م��ع ب��ی��ن ال��دھ��اء و 
األصالة لكنھ ینتھي بشكل مأساوي حیث 

 .یتم اغتیالھ
توثّق الروایة تاریخ نج�د وال�ح�ج�از م�ن 
خالل التأریخ ل�ل�ع�ائ�ل�ة الس�ع�ودی�ة ال�ت�ي 
أعطت صحراء العرب اس�م�ھ�ا. وی�م�ك�ن 
اعتبارھ�ا ال�وث�ی�ق�ة األدب�ی�ة األول�ى ع�ن 
عالقة البداوة بالن�ف�ط و ارت�ھ�ان ال�ن�ف�ط 
ب�الس�ی�اس��ات ال�ع��رب�ی�ة م�م�ا زجَّ ال�واق��ع 

 .بالتراجیدیا
إن��ھ ك��ت��اب ی��ب��ح��ث ول��ل��م��رة األول��ى ف��ي 
ص��ی��رورة ال��ح��ض��ارة ف��ي األش��خ��اص 
والنفسیات والمدن العربیة بعد اك�ت�ش�اف 
النفط و الذي كان اكتشافاً تاریخیاً للزمن 
و الجغرافیا وللنفس البشریة والحض�ارة 

 .العمرانیة
 

حول ھذا المعنى یقول منیف:"ذاك الغی�م 
 ."جلَب ذلك المطر

تتطرق الروایة إلى الصراعات ال�ن�اش�ئ�ة 
بین السلطة والمال ؛ الغني والفقیر. بی�ن 
ابن المكان و المقیم الغریب و بین الم�ال 
القذر و المال الن�ظ�ی�ف وس�ل�ط�ة ال�م�رأة 
القائمة على اإلخالل بتوازنات الم�ج�ت�م�ع 

 .الذكوري
الروایة غنیة في كل شيء. ل�ق�د ط�ورت 
السرد و الخطاب الروائي، باإلضافة إل�ى 
نظرتھا الشمولیة للواقع العربي. كیف ال 
و كاتب�ھ�ا ال�م�ؤم�ن ب�ال�ق�وم�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة 
یقول:"واجب الفكر أن یعید اللحم�ة إل�ى 

 ."األجزاء المبعثرة
اتُِّھَم منیف بالسوداویة. ربما ألنھ ص�ور 

األسود بشفافیة لك�ن�ھ دع�ا دوم�اً   الواقع
ال�ف�ك�ر  "إلى التغییر وحّمل المسؤولیة ل

والفن واألدب) ع�وام�ل ال�ت�غ�ی�ی�ر ل�ج�ع�ل 
 "حیاة الشعوب أفضل

ب��رأی��ھ : ال��ی��ق��ظ��ة ھ��ي ب��دای��ة ال��ن��ھ��ض��ة 
واألح��رار األس��وی��اء ھ��م م��ن یس��ع��ون 
للتغ�ی�ی�ر ع�ن ط�ری�ق ال�ك�ل�م�ة وال�ت�أث�ی�ر 

الوجداني. ھ�ذا ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ذي ی�ت�ط�ل�ب 
 .شعور اإلنسان بحریتھ و وطنھ

كتب عبد الرحمن منیف بشكل حر ب�ع�ی�داً 
عن حدود الزمان وال�م�ك�ان ج�اع�الً م�ن 
ال��وط��ن ح��ی��زاً ن��ع��ی��ش ف��ی��ھ إنس��ان��ی��ت��ن��ا 

ل�ی�س   وحریتنا. بالنسبة إل�ی�ھ "ال�وط�ن
التراب أو المكان الذي یولد فیھ اإلنس�ان 

ف�ی�ھ أن   وإنما ال�م�ك�ان ال�ذي یس�ت�ط�ی�ع
 ".یتحرك ویكون قویاً وقادراً ومؤثراً 

ی�ق�ول أیًض��ا: "إن�ن��ي م�ن أج�ل ال��ك�ل�م��ة 
سافرت.ركبت البحر الصاخب في الشتاء 
الحزین علّني أقول الكلمات التي ح�ل�م�ت 

 بھا طوال عمري". 
لذلك كان الحل برأیھ ع�ن ط�ری�ق ب�زوغ 

طبقة مثقفة في موران ستق�ود ی�وم�اً م�ا 
أو بزوغ ط�ب�ق�ة دی�ن�ی�ة س�ت�ث�ور   الثورة

الس�����ل�����ط�����ة   أیض�����اً ع�����ل�����ى ھ�����ذه
المدعومة نف�ط�ی�اً وخ�ارج�ی�اً.   العشائریة

ھذا الطرح أثار حف�ی�ظ�ة ال�ب�ع�ض ال�ذی�ن 
 .رؤوا فیھ یأسھ من الحركات الوطنیة

علینا أن ال نغف�ل ع�ن دور ال�ن�س�اء ف�ي 
 شخوص عبد الرحمن منیف. 

 
ھذا الكاتب الذي اح�ت�رم ك�ل ش�خ�ص�ی�ات 
روایاتھ دوماً لذل�ك ن�راه ی�ق�دم ال�ن�م�اذج 
الجمیلة عن المرأة مثل (وضحة الح�م�د) 
زوج��ة م��ت��ع��ب ال��ھ��ذال؛ ال��زوج��ة واألم 
والرفیق�ة وال�م�رب�ی�ة ومس�اع�دة ال�رج�ل 
وش��ری��ك��ت��ھ ف��ي إط��ار ذل��ك ال��م��ج��ت��م��ع. 
باإلضافة إلى (أم الخوش) التي رغ�م م�ا 
لھا م�ن ص�ف�ات ال�رج�ال إال أن ال�ك�ات�ب 
َجمَّل م�ن ص�ورت�ھ�ا ك�أم ربَّ�ت وح�ی�دھ�ا 
فكانت المرأة الطاھرة الصالحة والعفیف�ة 

 .والمحترمة
حتى وداد الخائنة لزوجھا ال�م�ح�م�ل�ج�ي؛ 
لم یقدمھا كشخصیة ساقطة بل سعى إلى 
شرح أدوارھا اإلن�ت�ق�ال�ی�ة بس�ال�س�ة م�ن 
زوجة وأم األوالد إل�ى ط�اغ�ی�ة أن�ث�وی�ة 
ت ضعف (الحكیم) وسذاجتھ وت�ف�اھ�ة  عرَّ

 .ثقافتھ
طبعاً ھو لم یغفل عن تصویر المرأة ذات 
الدور المحدود في رحاب ال�ق�ص�ر وب�ی�ن 
السالطین سجینة شھواتھم وخ�ی�ر م�ث�ال 

 . على ذلك النوع من الرجال ھو خریبط

 ا  ّا  (ن ات وا)   
 

 

 
 

 
 

  

ة  لألدیبة الرؤی    
لینا  قـنجراوي    عبد الرحمن منیف 
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 طوق نجاة المرجعیة الشیعیة یناقض طبیعة النخب اإلسالمیة الحاكمة! 

ما كان ینبغي للمرجعیة الدینیة الشیعیة في النجف أن تتدخل في السیاس�ة وت�زج ن�ف�س�ھ�ا ف�ی�م�ا ال    
یعنیھا، وأن تحافظ على موقعھا الدیني واالجتماعي م�ن ك�ل ال�ع�راق�ی�ات وال�ع�راق�ی�ی�ن م�ن م�خ�ت�ل�ف 
الدیانات والمذاھب، كما كان علیھ الموقف الممتاز والمتقدم الذي اتخذه السید أبو الحسن ال�م�وس�وي 
في أربعینیات القرن العشرین ورفض التدخل في الحیة السیاسیة. ما كان ینبغي أن تخوض المرجعیة 
المذھبیة في السیاسیة من أوسع أبوابھا وتؤید بحرارة وقوة األحزاب اإلسالمیة السیاسی�ة الش�ی�ع�ی�ة 
إلى الحد الذي جعلھا وتلك األحزاب في موقع واحد ومس�ؤول�ی�ة واح�دة إزاء م�ا ج�رى وی�ج�ري ف�ي 

ح�ت�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا (ص�ی�ف ع�ام  2003الصدامیة في ال�ع�ام   –العراق منذ إسقاط الدكتاتوریة البعثیة 
)، لتبدأ من جدید ف محاولة منھا لتوفیر طوق نجاة لھذه القوى اإلسالمیة السیاسیة الشیع�ی�ة، 2018

ومع قوى وأحزاب سنیة طائفیة مماثلة، والتي أذلت مجتمعة كل الشعب العراقي وداست على كرامتھ 
وساھمت في قتل أبناءه وبناتھ وتشریدھم وتھجیرھم، وجوعت المالیین من البشر وس�رق�ت ال�م�ئ�ات 
من الملیارات من الدوالرات األمریكیة من خزینة الدول العراقیة وفرطت بالكثیر من�ھ�ا بص�ور ش�ت�ى. 
نعم، ما كان لھذه المرجعیة الدینیة والمذھبیة، التي كانت لھا ھیبة في نفوس مقلدیھا وبق�ی�ة ال�ن�اس، 
أن تسمح باستخدامھا من قبل أحزاب إسالمیة سیاسیة ال ھم لھا سوى ملء الجیوب وسرق�ة ال�ل�ق�م�ة 
من أفواه الفقراء والمعوزین والیتامى واألرامل وكل الكادحین. لقد كان المفروض ومنذ ال�ی�وم األول 
ان تنأى المرجعیة الشیعیة، وكل المرجعیات الشیعیة األخرى، والمؤسسات الدینیة السنیة، ب�ن�ف�س�ھ�ا 

     عن الولوج في نفق السیاسة المظلم الذي خلقتھ األحزاب التي ساندتھا ومنحتھا بركاتھا!! 
والیوم تواجھ المرجعیة الخراب والدمار والموت والھجرة الواسعة التي حلت بالعراقیات والعراق�ی�ی�ن 
نتیجة سیاسات ھذه األحزاب وتأییدھا لھا، إذ خطب الشیخ عبد المھدي الكرب�الئ�ي، م�م�ث�ل م�رج�ع�ی�ة 
السید على السیستاني، فقال ما یعرفھ ویعیشھ كل الشعب یومیا: "یعلم الجمیع ما آل�ت ال�ی�ھ اوض�اع 
البالد وما تعاني منھ ھذه االیام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة، وكانت المرجعیة الدین�ی�ة ت�ق�ّدر 
منذ مدة غیر قصیرة ما یمكن ان تؤول الیھ االمور فیما اذا لم یتم اتخاذ خطوات ح�ق�ی�ق�ی�ة وج�ادة ف�ي 
سبیل االصالح ومكافحة الفساد وتحقیق العدالة االجتماعیة،..". وف�ي ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع إدان�ة ص�ری�ح�ة 
للحكم وأسلوبھ وعواقبھ، ولكنھ في الوقت نفسھ یذكرنا بمن أید أوالً ب�أول ھ�ذا ال�ح�ك�م وس�ان�ده ف�ي 

. وال یمكن أن یلغي ذلك التأیید ق�ول ال�خ�ط�ی�ب: "وم�ن ھ�ن�ا 2018-2005أربع دورات انتخابیة بین 
قامت (المرجعیة، ك. حبیب) على مّر السنوات الماضیة بما یملیھ علیھا موقعھا المع�ن�وي م�ن نص�ح 
المسؤولین والمواطنین لتفادي الوصول الى الحالة المأساویة الراھنة." أقول م�رة أخ�رى ال�ق�ض�ای�ا 
المطروحة كلھا إدانة صارخة لنظام الحكم الطائفي المقیت وألركانھ وأح�زاب�ھ الس�ی�اس�ی�ة اإلس�الم�ی�ة 
الحاكمة، سواء من تولى الحكم بعد إسقاط الدكتاتوریة ومن ھم في الحك�م ح�ال�ی�اً، ول�ك�ن�ھ ال ی�ط�ال�ب 

 بتخلي ھؤالء عن الحكم، بل یدعوھا لھ شرط إجراء بعض اإلصالحات. 
ولكن ماذا یراد من ھذه الخطبة؟ من یطالع ھذه الخطبة سیجد نفسھ أمام بعض المسائل المھمة ال�ت�ي 
ال بد من ذكرھا لنفھم حقیقة الموقف وما یجري في العراق ودور ھذه النخ�ب ال�ح�اك�م�ة وك�ذل�ك دور 

 مرجعیة السید السیستاني. فالخطبة المعبرة عن موقفھ تعتبر من حیث المبدأ:
** بمثابة طوق نجاة، أي محاولة إلنقاذ أحزاب اإلسالم السیاسي الحاكمة من خسارة ال�ح�ك�م، وھ�ي 
التي ال تستحق النجاة بأي حال، ألنھا غاصت في دماء ودموع ومآسي العراقیات والعراق�ی�ی�ن ودم�ار 

عاماً، بحیث ال یمكن أن یغ�ف�ر ل�ھ�ا الش�ع�ب، ع�ل�م�اً ب�أن  15بلدھم ونھب خیراتھ وموارده على مدى 
ھناك من عمل باستمرار على غلق بصیرة وبص�ر الش�ع�ب ع�ن ال�ج�رائ�م ال�ت�ي ارت�ك�ب�ت�ھ�ا األح�زاب 

 اإلسالمیة السیاسیة ومیلیشیاتھا الطائفیة المسلحة حتى اآلن بحق الشعب. 
** وھي بمثابة طوق نجاة لنظام الحكم الطائفي السیاسي، الذي لیس في الخطبة ما یدی�ن ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
السیاسیة والسیاسات التي انتھجھا النظام باسم "المظلومیة الشیعیة" بشكل م�ب�اش�ر، ول�ی�س ف�ی�ھ�ا 
دعوة حقیقیة لنظام حكم مدني دیمقراطي، رغم الح�دی�ث ال�ع�ام ع�ن " االص�الح وم�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد 

 وتحقیق العدالة االجتماعیة"!
** وھي محاولة، وعبر التدخل في السیاسیة، تبرئة ساحة المرجعیة من االلتص�اق الس�اب�ق ال�ك�ب�ی�ر 
وغیر المنقطع مع ھذه األحزاب المخالفة في نشأتھا للدستور ال�ع�راق�ي ال�ذي ی�رف�ض إق�ام�ة أح�زاب 
سیاسیة على أساس دیني أو مذھبي، والتي وضعت العراق في مستنقع ال�ف�س�اد واإلرھ�اب وال�م�وت 
والدمار. والتي وجھت نار غضبھا ضد الشعب المنتفض ب�اس�ت�خ�دام ال�رص�اص ال�ح�ي وق�ت�ل وج�رح 
الكثیر من المتظاھرین في البصرة والسماوة والدیوانیة وكربالء وال�ن�ج�ف وذي ق�ار وب�اب�ل وب�غ�داد 
وغیرھا من المدن المنتفضة. إن ممارسة العنف من حكومة تصریف أعمال، أدى إل�ى ت�ف�اق�م غض�ب 
الناس فاستخدم البعض العنف الذي ال ی�ج�وز اس�ت�خ�دام�ھ، ف�ال�م�ظ�اھ�رات ك�ان�ت وم�ا ت�زال س�ل�م�ی�ة 

 ودیمقراطیة. 
** إن من واجب المرجعیة االجتماعي، ولیس السیاسي، إدانة الفساد ونھب موارد الشعب وتجویع�ھ 
ونقص الخدمات األساسیة مثل الكھرباء والماء والنقل والصحة ...الخ. وھذه األمور لیست س�ی�اس�ی�ة 
مباشرة بل ذات خلفیة سیاسیة، بسبب طبیعة الحكم ال�ذي ق�اد إل�ى ھ�ذه ال�ع�واق�ب. وھ�و ال�ذي وج�د 

 تعبیره الصحیح في خطبة الشیخ عبد المھدي الكربالئي. 
** إن من واجب المرجعیة األساسي إدانة األحزاب اإلسالمیة السیاسیة التي استخدمت وادعت إن�ھ�ا 
تحكم باسم الدین والمذھب الشیعي والمرجعیة، وبالتالي أساءت إلى ھذه الجھات كلھا دون أن یص�در 
عن المرجعیة إدانة مباشرة لھذه األحزاب التي ما تزال تحكم ویراد إنقاذھا م�ن الس�ق�وط ت�ح�ت ث�ق�ل 
التجاوزات الفظة على الدستور وحقوق اإلنسان في العراق وحقوق أتباع الدیان�ات األخ�رى وح�ق�وق 
القومیات والحق في التنمیة والتقدم واالزدھار. وقد أدى كل ذلك إل�ى رف�ع ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن الش�ع�ارات 
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 نداء الى اذناب األفاعي البشریة في داخل العراق وخارجھ
 ا   ا اى

أیھا المرتزقة من فضالت اسیادكم، أیھا التائھون في عمق غباءكم، أیھا اآلكلون السحت 

والحرام من قوت أبناء شعبكم، ال بارك هللا بكم وال بوالتكم ألحزابكم ومجالسكم ومؤسساتكم 

السیاسیة التي عاثت باألرض فسادا ونھشت العراق أرضا وعبادا اذ جعلتم من الشیاطین 

 ...سالطین واسیادا

اال تعلمون ان ألعماركم نھایة وألعراضكم سبایة ولنطفكم وذریاتكم طریق مظلم ومستقبل بال 

 غایة. 

ما الذي یجبركم على اتباع الھوى إلناس باعوا دینھم لدنیا غیرھم، وما الذي یبقیكم على درب 

  ...الذلة والھوان بتقدیم الطاعة المطلقة ألسیادكم المتھتكة عروشھم

لقد لبستم لباس المھانة وبعتم انفسكم بقریشات تعطف بھا مرءوسیكم كانما أمطرت علیكم 

السماء لتسدید ا لقروض لدكانیكم الالشرعیة التي اغتصبتم بھا حقوق األجیال ومدارسھم 

وحولتموھا الى مراكز اموات وَدَجل یتربع على منابرھا رجال تقمصوا الدین لالرتزاق وھم 

 .ابعد الناس عن ابسط األسس االخالقیة و األصول االسالمیة

اال فیكم من احد لدیھ الغیرة لنصرة صوت الحق و دعاتھ... الم یدمي عیونكم الفارغة البكاء 

على أھلیكم في داخل العراق وھم ینتفضون من اجل ابسط الحقوق االنسانیة... ھل ماتت فیكم 

الرحمة وأنتم تسرقون أموال الیتامى واالرامل والمساكین باستالمكم الرواتب الشھریة مدى 

الحیاة عن فترة وجودكم في الصحراء في فترة ما بعد االنتفاضة، اذ ُكنتُم تأكلون وتشربون 

لكم ثم تناثرتم كالجراد ئوتتناكحون وتتناسلون وتتقاضون الرواتب بالدوالر لجمیع أفراد عوا

في شتى الدول، واستمریتم بالغش والخداع واالحتیال والنصب والفجور فیھا، فمنكم المعمم 

الزائف، والملتحي الفاسق و الرجل الكاذب والمنافق الخادع حتى ضاعت األجیال في دور 

القمار والمجون، وامتالت بھم الزنزانات والسجون، وتحول منھم الى تنظیمات الشیاطین 

 جالسون ومن الحرام مالئین البطون.  وأنتم یا احفاد الشمر و عبید هللا بن زیاد

فجعلتم من انفسكم شیاطین االنس بلباس العفة والمظلومیة   لقد فارقكم الحیاء من هللا والبشر

وتبعتم أمراء الفساد وأعداء اإلنسانیة، فأنتم وهللا نسخ ممسوخة وسموم منفوخة من رؤوس 

األفاعي تقتلون األبریاء و تھددون األتقیاء و تأكلون أموال الفقراء بالباطل وكأنكم انصار 

 ...الحسین علیھ السالم بالمراجل

نصیحتي لكم ان تفیقوا من اكل السحت والحرام، وان تتوقفوا طوعا عن استالم الرواتب 

الحرام وان تعیشوا حیاة ملؤھا المروة و االحترام... فال تكونوا اذناب األفاعي بل كونوا نصرة 

  .لصوت الحق الواعي

ھذا و من یشتري رغیف خبز بمال الحرام و یطعم نفسھ و اھلیھ بھ...قد یشق لھ و من یتبعھ 

 حفرة في قعر جھنم و باس المصیر

 اللھم أشد أني قد بلغت

  الخادم عباس

 سیدني د. عباس لطیف/
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 أ. د . كاظم حبیب

نشر السی�د ع�ل�ي الش�رع  03/08/2918بتاریخ 

مقاالً بعنوان "العبادي ومستشاره االق�ت�ص�ادي" 

في جریدة العالم، وركز فیھ على خ�م�س مس�ائ�ل 

 بحاجة إلى نقاش، وھي:

 المنھج أو األسلوب الذي كتب بھ المقال. -1

الموقف من سی�اس�ات ال�ع�ب�ادي االق�ت�ص�ادی�ة، -2

والسیما في موضوع تدھور الخ�دم�ات والس�ی�م�ا 

 الكھرباء.

الموقف من محاولة الع�ب�ادي ال�ح�ص�ول ع�ل�ى -3

 والیة ثانیة.

الموقف من الكتابات االقتصادیة وذات النھ�ك�ة -4

 األدبیة للسید الدكتور مظھر محمد صالح 

الموقف من السید الدكتور مظھر محمد صالح -5

 باعتباره مستشاراً لرئیس الوزراء.

 

 

م�ن اط�ل�ع ع�ل�ى م�ق�ال الس�ی�د ع�ل�ي الش�رع  -1

سیتیقن بأن الرجل ال یمتلك م�ن�ھ�ج�اً ع�ل�م�ی�اً ف�ي 

الكتابة وال اسلوباً یساعد على بلورة األفكار التي 

یفترض أن تصل إلى ال�ق�ارئ أو ال�ق�ارئ�ة، إذ ال 

یكفي أن یكون الكاتب ضد أو مع لیكتب ما یش�اء 

دون منھج علمي صارم یساعد القارئ على تتبع 

الفكرة األس�اس�ی�ة وس�ب�ل م�ع�ال�ج�ت�ھ�ا. مش�ك�الت 

ال��ع��راق االق��ت��ص��ادی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة ال ت��ع��ال��ج 

بالطریقة التي یطلب فیھا من المستش�ار ال�م�ال�ي 

لرئیس الوزراء أن یصرخ بأذن رئی�س ال�وزراء 

، في حین أن الشعب كلھ یصرخ ب�أع�ل�ى ص�وت�ھ 

وفي مظاھرات دامیة ورئیس الوزراء أشبھ بم�ن 

قیل عنھم "صم ب�ك�م ع�م�ي ف�ھ�م ال ی�ع�ل�م�ون"، 

فاألذن صّماء تمام�اً، وح�ت�ى إن س�م�ع�ت األول�ى 

ف��ی��خ��رج الص��وت م��ن ال��ث��ان��ی��ة، دون ن��ت��ائ��ج 

ملموسة .المقال ال ینف�ع ال�ق�راء وال�ق�ارئ�ات م�ن 

ذوي االخ�ت��ص�اص ب�ال��ع�ل�وم االق�ت��ص�ادی��ة، إذ ال 

یجدون فیھ ما ینفعھم أو م�ا ی�ف�ی�دھ�م ف�ع�الً، ف�ي 

حین تختلط األمور ل�دى ال�ق�راء وال�ق�ارئ�ات م�ن 

أبناء الشعب بس�ب�ب األس�ل�وب غ�ی�ر ال�م�وض�وع 

وغیر العقالني ال�ذي ك�ت�ب ب�ھ ال�م�ق�ال. ك�م�ا إن 

المقال فیھ الكثیر من الغیظ والكراھیة التي ت�ب�رز 

في استخدامھ الكلمات غیر المناسبة بحق الزمیل 

 الدكتور مظھر محمد صالح. 

 

لی�س�ت ل�ل�ح�ك�وم�ات ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي ت�ق�ودھ�ا -2

األح����زاب اإلس����الم����ی����ة الس����ی����اس����ی����ة م����ن����ذ 

الدكتاتوریة الغاشمة سی�اس�ة اق�ت�ص�ادی�ة  إسقاط 

واجتماعیة واض�ح�ة ال�م�ع�ال�م واألھ�داف، وھ�ي 

تحاول باستمرار االلتزام بما قرره صن�دق ال�ن�ق�د 

الدولي والبنك الدولي للعراق في بعض المجاالت 

األساسیة والتي في مجملھا، كما أرى ال ت�ت�ن�اغ�م 

مع حاجات وظروف العراق الراھنة، إضافة إل�ى 

أن الحكم الطائفي المحاصصي وال�ف�س�اد الس�ائ�د 

واإلرھاب والح�رب ال�ط�وی�ل�ة األم�د ض�د داع�ش 

جعلت أي سیاسة اقتصادیة عقالنیة غیر م�م�ك�ن�ة 

في العراق، ولھذا فالم�س�ؤول ع�ن ذل�ك ط�ب�ی�ع�ة 

النظام السیاسي القائم في العراق وطبیعة الق�وى 

واألحزاب الحاكمة والبنیة المخت�ل�ة وال�م�ت�خ�ل�ف�ة 

لالقتصادي العراقي. لقد عجزت جمیع الحكومات 

العراقی�ة ال�م�ت�ت�ال�ی�ة ع�ن إی�ج�اد ح�ل�ول ع�م�ل�ی�ة 

للمشكالت التي یعاني منھا االقتصاد العراق�ي، ال 

في مجال الخدمات األساسیة، وم�ن�ھ�ا ال�ك�ھ�رب�اء 

والماء والصحة والتعلیم والنقل ...، فحس�ب، ب�ل 

وفي مجال الت�ن�م�ی�ة االق�ت�ص�ادی�ة وال�ع�م�ل ع�ل�ى 

معالجة تدریجیة ل�ل�ب�ن�ی�ة االق�ت�ص�ادی�ة ال�م�خ�ت�ل�ة 

والمتخلفة وال�وح�ی�دة ال�ج�ان�ب، اق�ت�ص�اد ری�ع�ي 

ن��ف��ط��ي، وت��راج��ع ف��ي االق��ت��ص��ادي اإلن��ت��اج��ي 

التحویلي وتدھور في دور قطاع الدولة وض�ع�ف 

القطاع الخ�اص ف�ي م�ج�ال اإلن�ت�اج وال�ت�وظ�ی�ف 

اإلنتاجي. ویتجلى كل ذلك عل�ى ب�ن�ی�ة ال�م�ج�ت�م�ع 

الطبقیة من جھة، وع�ل�ى ق�درة االق�ت�ص�اد ع�ل�ى 

استیعاب الزیادات السنوی�ة ف�ي ق�وة ال�ع�م�ل ف�ي 

سوق العمل العراق�ي، رغ�م ال�ح�روب وال�ھ�ج�رة 

الواسعة التي أصابت شبیبة البالد. ھذا الع�ی�ب ال 

یكمن ف�ي مس�ت�ش�اري رئ�ی�س ال�وزراء، ب�غ�ض 

النظر عن جودة أو عدم جودة بعض مستشاریھ، 

بل في طبیعة السیاسات االقتصادیة واالجتماعی�ة 

التي تمارسھ�ا ال�ف�ئ�ات ال�ح�اك�م�ة وف�ي مس�ت�وى 

تعبیرھا عن مصالحھ�ا واب�ت�ع�ادھ�ا ع�ن مص�ال�ح 

الشعب العراقي. ال�م�ش�ك�ل�ة ال ت�ك�م�ن ف�ي ق�ط�اع 

الكھرباء، الذي تمیز ب�ال�ف�س�اد ال�ھ�ائ�ل وخس�ارة 

الملیارات من الدوالرات دون الحص�ول م�ا ی�ف�ی�د 

الشعب فحسب، بل كذلك في قطاع النفط وجوالت 

العقود النفطیة التي نفذتھا الحكومات الم�ت�ع�اق�ب�ة 

بواسطة وزراء النفط وما العوامل التي قادت إلى 

كل ذلك ومدى الفساد الذي سادھا، وكذلك ق�ط�اع 

الصحة والتعلیم والنقل والبناء، إضافة إلى قطاع 

البنوك والتأمین والتجارة وما فیھا من إشكالیات 

معقدة. الم�ف�روض أن ت�ن�ت�ق�د س�ی�اس�ة الس�ل�ط�ة 

التنفیذیة االقتصادیة واالجتماعی�ة ف�ي م�ج�م�ل�ھ�ا 

ألنھا ب�ع�ی�دة ع�ن الش�ع�ب ومص�ال�ح�ھ وح�اج�ات 

االقتصاد الوطني، وأن یركز األمر عل�ى راس�م�ي 

السیاسة وھي الحكومة، أما الم�س�ت�ش�ار، ال�ج�ی�د 

منھم أو الس�يء، ف�ال ی�م�ك�ن�ھ إال أن ی�ق�دم رأی�اً 

استشاریاً یؤخذ بھ أو ال یؤخذ. طبعاً ھذا ال یعف�ي 

المستشارین من إبداء الراي بشأن ال�م�وق�ف ف�ي 

 المجال الذي یرتبط باختصاصھ المباشر.

السیاسات التي مارسھا العبادي ال تس�م�ح ل�ھ -1

بوالیة ثانیة رغم أنھ اس�ت�ط�اع ال�ع�م�ل م�ع ق�وى 

التحالف الدولي التنسیق لطرد المحتل ال�داعش�ي 

نسبیاً من العراق، إذ ال ت�زال ج�ی�وب�ھ واح�ت�م�ال 

عودت�ھ ق�ائ�م�ة، بس�ب االخ�ت�الالت الش�دی�دة ف�ي 

سیاسة الدولة العراقیة بس�ل�ط�ات�ھ�ا ال�ث�الث. ألن 

العبادي لم یلتزم كما وعد بمكافحة الفساد، بل ما 

زال یراوح في مكانھ وما زال الفساد س�اری�اً ف�ي 

جسم الدولة العراقیة ك�ل�ھ وی�ن�خ�ر ب�ھ�ا. ك�م�ا ل�م 

یلتزم بالتخلص من اإلرھاب ف�ي ال�داخ�ل، إذ م�ا 

تزال العملیات اإلرھابیة واغتیاالت والسطو على 

الدور والمحالت.. إلخ جاریة في ال�ب�الد. وع�ج�ز 

العبادي عن اإلصالح ال�ذي وع�د ب�ھ وال�خ�الص 

من المحاصصة الط�ائ�ف�ی�ة ال�ت�ي ج�اءت ب�ھ إل�ى 

رئاسة الوزراء، واألھم من كل ذلك إنھ عجز عن 

الكفاح ضد ال�ب�ط�ال�ة وال�ف�ق�ر ال�ف�اح�ش وال�ن�ھ�ب 

المتواصل للمال العام والنف�ط ال�خ�ام ول�م ت�ع�ال�ج 

المشكالت مع إقلیم كردستان العراق ح�ت�ى اآلن. 

لھذا ال یستحق رئیس الوزراء والیة ثانیة ح�ق�اً، 

كما ال یستحقھا كل الذین ینتسبون إل�ى األح�زاب 

اإلسالمیة السی�اس�ی�ة، ألن وج�ود ھ�ذه األح�زاب 

أصالً مخالفاً للدستور ألنھ�ا ب�ن�ی�ت ع�ل�ى أس�اس 

 دیني ومذھبي وھو محرم.

 

ینشر الكاتب االقتصادي الكبیر الدكتور مظھ�ر -2

محمد صالح مقاالت اقتصادیة قص�ی�رة ب�أس�ل�وب 

أدب��ي م��ن��ع��ش یس��اھ��م ف��ي إیص��ال ال��ك��ث��ی��ر م��ن 

المعلومات والنظریات والس�ی�اس�ات االق�ت�ص�ادی�ة 

والمالیة إلى أذھ�ان ال�ق�راء ب�أس�ل�وب ی�م�ك�ن أن 

نطلق علیھ "السھل الممتنع"، إنھا كتابات ذكی�ة 

ومفیدة جداً ال تنفع اإلنس�ان االع�ت�ی�ادي ال�ذي ال 

یملك م�ع�ل�وم�ات اق�ت�ص�ادی�ة ف�ح�س�ب، ب�ل ت�ن�ف�ع 

المختصین ومن ال یتسنى لھ ق�راءة ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

الكتب االقتصادي أ یتابع السیاسات االقت�ص�ادی�ة. 

إن كتابا األخ الدكتور مظھر محمد صالح ت�ت�م�ی�ز 

 بما یلي:

 

اختی�ار ذك�ي وم�ھ�م ل�ل�ت�ع�ری�ف ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن -1

النظریات والم�ف�اھ�ی�م والس�ی�اس�ات االق�ت�ص�ادی�ة 

واالج��ت��م��اع��ی��ة وت��ق��ری��ب��ھ��ا إل��ى أذھ��ان ال��ق��راء 

 والقارئات.

أسلوب شف�اف ی�دف�ع ع�ل�ى م�واص�ل�ة ال�ق�راء -2

واالستفادة م�ن�ھ�ا، ك�م�ا تس�ھ�م ف�ي دف�ع�ھ�م إل�ى 

التفكیر وربما م�ت�اب�ع�ة ال�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا ف�ي ك�ت�ب 

وم��ق��االت أخ��رى، أو م��ق��ارن��ت��ھ��ا ب��الس��ی��اس��ات 

 االقتصادیة المنفذة في البالد.

 

تحمل معھا كثافة المعارف والمعل�وم�ات ال�ت�ي -3

یختزنھا الكاتب المقترنة بدأ في الق�راءة وخ�ب�رة 

طویلة وممتازة في مجال المال واالقتصاد والت�ي 

 یقدمھا بأسلوبھ الشیق للجمیع.

وسؤالي ھو: لماذا یغتاظ السید علي الش�رع م�ن 

مثل ھذه المعالجات االقتصادیة التنویریة المھم�ة 

جداً وبھذا األسلوب ال�ق�ری�ب م�ن أذھ�ان ال�ب�ش�ر 

للسید ال�دك�ت�ور م�ظ�ھ�ر م�ح�م�د ص�ال�ح، ول�م�اذا 

یتحامل علیھ بھذه الطری�ق�ة غ�ی�ر ال�م�وض�وع�ی�ة 

وغیر الودی�ة؟ إن ال�ك�ت�اب�ة االق�ت�ص�ادی�ة ل�ی�س�ت 

سھلة، ألن االقتصاد فی�ھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ج�ف�اف، 

ویستساغ قراءتھا حین ت�وض�ع ف�ي إط�ار أدب�ي 

تعبر عن عمق ثقافة الدكتور مظھر محمد صال�ح 

وحسھ األدبي الرھی�ف. أت�م�ن�ى أّال ت�ك�ون ھ�ن�اك 

دوافع أخ�رى وراء ھ�ذا األس�ل�وب م�ن ال�ت�ھ�ج�م 

 ولیس النقد!

 

كان وال المستش�ارون ف�ي ال�ع�راق ن�وع�ی�ن:  -4

ن��وع ی��ع��ی��ن ع��ل��ى أس��اس ح��زب��ي أو ق��راب��ي أو 

وساطي أو مساومة على أم�ور م�ع�ی�ن�ة، ورب�م�ا 

یكون المعین مس�ت�ش�اراً م�خ�ت�ص�اً ب�م�وض�وع�ھ، 

ولكن لیس ھو الم�ھ�م ف�ي ال�ت�ع�ی�ی�ن. أم�ا ال�ن�وع 

الثاني فھم ال�م�س�ت�ش�ارون ال�ذي ی�ع�ی�ن�ون ع�ل�ى 

أساس الكفاء والمعرفة والقدرة ع�ل�ى ت�ق�دی�م م�ا 

ینفع المجتمع. وھؤالء قلة في الوظیفة ح�ق�اً ف�ي 

العراق وفي عموم البلدان النامیة، رغم كثرت�ھ�م. 

وھ���ؤالء م���ح���ارب���ون م���ن ال���ن���وع األول م���ن 

المستشارین وی�ت�ح�رون ع�ن ف�رص�ة إلزاح�ت�ھ�م 

ألنھم من منغصي عیشھم. ولك�ن ال�ن�وع ال�ث�ان�ي 

الذي یعیش في ظل نظام سیاسي طائ�ف�ي وف�اس�د 

ال یمكنھ أن یقدم الكثیر، وربما ما یقدمھ ال یؤخ�ذ 

بھ أو ال ینفع الحاكم. أورد مثاالً ھنا. بع�د إس�ق�اط 

الدكتاتوریة في العراق اتصل بي خب�ی�ر أم�ری�ك�ي 

وكان، رئیساً لمجموعة العاملین في دعم التنمی�ة 

في العراق وتحدث معي باللغة األل�م�ان�ی�ة وع�ب�ر 

الھاتف، طالباً مني أن أكتب لھ تصوري عن سبل 

تنمیة االقتصاد العراقي وس�ب�ل م�ع�ال�ج�ة وض�ع�ھ 

المالي واالقتصادي. رجوتھ أن یبین ل�ي تص�وره 

أوالً، فكتب تصوره الذي ل�م ی�ب�ت�ع�د ع�م�ا ی�ری�ده 

صندوق النقد الدولي واإلدارة األمریكیة للع�راق، 

فكتبت لھ رأی�ي بص�راح�ة ووض�وح وق�دم�ت ل�ھ 

مشروعاً أولیاً بھذا الخصوص، فاتص�ل ب�ي ب�ع�د 

أسبوعین لیقول لي، درس�ت اف�ك�ارك أن�ت لس�ت 

ممن نبحث عنھم، فھل لدیك من یمكن أن یتناغ�م 

معنا؟ قلت لھ یوجد الكثیر فتش تجد، وھ�ك�ذا ھ�و 

 األمر ولم یتصل بعدھا! 

 

لي الثقة بأن الدكتور مظ�ھ�ر م�ح�م�د ص�ال�ح م�ن 

النظافة بحیث ال ی�ق�ب�ل ل�ن�ف�س�ھ أن ی�ج�ام�ل ب�م�ا 

یختص باختصاص�ھ ب�ل ی�ط�رح تص�وره بص�وت 

ناعم ولیس بخشونة، وھي م�رت�ب�ط�ة ب�ط�ب�ی�ع�ت�ھ 

الشخ�ص�ی�ة ال�ھ�ادئ�ة وال�م�وض�وع�ی�ة. ول�ك�ن�ھ ال 

یستطیع أن یفرض رأیھ. واعتقد أنھ استط�اع أن 

ینفع في المجاالت التي است�ط�اع ال�ت�أث�ی�ر ف�ی�ھ�ا. 

  ولكنھ لیس كلي القدرة بأي حال. 

ال شك في ان لدي مالحظات�ي الش�خ�ص�ی�ة بش�أن 

الوضع المالي في العراق والقروض الثقیلة الت�ي 

تسل�م�ھ�ا ال�ع�راق م�ن ال�ب�ن�ك ال�دول�ي والش�روط 

القاسیة اتلي غالباً ما تقترن بمث�ل ھ�ذه الش�روط 

أوالً، كما أنھ لی�س ب�الض�رورة أن ارائ�ي ت�ت�ف�ق 

تماماً م�ع أراء الس�ی�د ال�دك�ت�ور م�ظ�ھ�ر م�ح�م�د 

صالح، ولكن یبقى احترام ال�رأي وال�راي اآلخ�ر 

ضروریاً ولغة التخاطب إنسانیة أیضاً ثانیاً، ك�م�ا 

أني حتى اآلن لم التق شخصیاً بالدكتور م�ظ�ھ�ر، 

كما لم التق شخصی�اً ب�الس�ی�د ع�ل�ي الش�رع، ب�ل 

أسلوب معالجة الشرع للمشكلة ھي التي دفعتن�ي 

 للكتابة. 

 

أشرت في أكثر من مقال لي بأن النظام السیاس�ي 

واإلداري في العراق فاسد، ول�ك�ن ھ�ذا ال ی�ع�ن�ي 

ع��دم وج��ود ن��زی��ھ��ی��ن غ��ی��ر ف��اس��دی��ن ی��ع��م��ل��ون 

لمصلحة الشعب وھم ق�ل�ة، والس�ی�م�ا ف�ي م�رك�ز 

االستشارة أو المؤثرة. لم ت�ك�ن إق�ال�ت�ھ وزم�ی�ل�ھ 

الدكتور سنان الشبیبي، واعتقال�ھ وب�ق�ائ�ھ ف�ت�رة 

غیر قصیرة في المعتقل في فترة الحاكم المست�ب�د 

بأمره والكاره لكل نظ�ی�ف ف�ي ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 

مسألة عفویة، بل لنزاھة ھذا الخبیر االقت�ص�ادي 

الممیز. إن تعیینھ مستشاراً مالیاً لیس منة عل�ی�ھ 

بل یستحقھا بكل جدارة، وال شك في أنھ یقف مع 

الذین یطالبون بالخدمات األساسی�ة ل�ل�م�واط�ن�ات 

والمواطنین في ھذا ال�ع�راق ال�م�ب�ت�ل�ى ب�أوض�اع 

استثنائیة. یجب أّال ن�ط�ال�ب ب�إب�ع�اد مس�ت�ش�اری�ن 

نظیفین، وھم قلة في الوظی�ف�ة، ب�ل ن�ع�م�ل ع�ل�ى 

زیادتھم من خالل العمل على تغییر ال�وض�ع ك�ل�ھ 

لصالح الدولة الدیمقراطیة العلمانی�ة وال�م�ج�ت�م�ع 

    المدني الدیمقراطي الحدیث. 

06/08/2018                      
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ال���ف���ن���ان���ة والش���اع���رة 

 ریمان ھاني في سطور 
 

مارست، ف�ي ب�دای�ة ح�ی�ات�ھ�ا،  -

ل��ألط��ف��ال ف��ي  ت��ع��ل��ی��م ال��رس��م

المرحل�ة الص�غ�ی�رة االب�ت�دائ�ی�ة، 

 وخصوصا في الصیف

صقلت موھبتھا بالدراسة ف�ي   -

معھد للرسم والف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة 

 في جدة 

ارت��ب��ط��ت ك��ث��ی��را ب��األل��وان  -

  والریشة. 

  –بالسكین  -أتقنت الرسم  -

لكن مجھودھ�ا ك�ان م�ق�ت�ص�را  -

ت����ع����ل����ی����م االط����ف����ال  ع����ل����ى 

ال����روح ال����ف����ن����ی����ة  وغ����رس 

اضافة ال�ى ال�ك�ت�اب�ة ال�ت�ي  فیھم

 -سرقتھا كثیرا من عالم الرس�م 

تش�ارك ف�ي  ق�ررت ان  الى ان 

م��ع��رض ف��ن��ي. ف��ك��ان ل��زوج��ھ��ا 

ف���ي  واالھ���ل دع���م���ا ك���ب���ی���را

في  كانت ضیقة مشاركتھا لكنھا 

 حدود االصدقاء واالھل. 

ت��ع��رض ل��وح��ات��ھ��ا ف��ي ب��ع��ض 

 المعارض التجاریة 

ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي  االن تستع�د   -

اعمال ف�ن�ی�ة ن�اض�ج�ة م�خ�ت�ل�ف�ة 

تحمل بصم�ت�ھ�ا وأل�وان�ھ�ا ال�ت�ي 

 تعشقھا .. 

  تقیم في اْالردن / عمان.   -

وستكون المشارك�ة االول�ى ل�ھ�ا 

 اْالردن نتمنى لھا التوفیق. في 

بالنسبة للكتاب�ة ال�ت�ي ك�رس�ت  -

لھا ال�ك�ث�ی�ر. م�ن وق�ت�ھ�ا ك�ان�ت 

األح��ب واألق��رب ل��ھ��ا، ع��ال��م 

م��خ��ت��ل��ف ت��ج��م��ع ب��ھ ح��روف��ھ��ا 

ف��ي ح��ب، وت��ت��ن��ف��س  وأل��وان��ھ��ا 

  الراحة بھما. 

أدب�ی�ا (ت�غ�ری�ب�ة  ل�ھ�ا إص�دارا  -

وھ�ي نص�وص ن�ث�ر،  البنف�س�ج)

ق��ام��ت ب��ط��ب��اع��ت��ھ ف��ي ل��ب��ن��ان/ 

ب�ی��روت، وش��ارك��ت ف��ي اُمس��ی��ة 

الشھار الكتاب في ب�ی�روت وف�ي 

 جدة ایضا.

تستعد االن إلصدار ك�ت�اب ج�دی�د 

قص��ص (قص��ی��رة م��ن ال��ع��ال��م 

االخر)  على امل إصدار طباعتھ 

 قریبا.

م نة روا ما 
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 ملخص بحث

التعالق النصي أو ما یرادفھ من مصطلحات مثل ال�ت�ن�اص،    

 -مصطلح یكشف عن مدى تأثر نص، ب�وص�ف�ھ نص�اً الح�ق�ا 

بنص آخر بوصفھ نصاً سابقاً وتداخلھا مع نصوص ب�أش�ك�ال 

 ومضامین جدیدة.

ومســرحیة (حدث ذات حب) للمسرحي (صب�اح األن�ب�اري)   

تتعالق مع مسرحیة (عطیل) لـ (شكسبیر) في أن�ھ�م�ا ت�ن�اوال 

موضوع الحب والغیرة القات�ل�ة، إال أن مس�رح�ی�ة األن�ب�اري 

بوصفھا نصاً الحقاً وإن كانت تتعالق م�ن ح�ی�ث ال�م�ض�م�ون 

إالّ أن�ھ اخ�ت�ل�ف  -أي النص المسرحي  -ونوع النص االدبي 

معھ واعاد انتاجھ بشكل جدید من حیث ال�ب�ن�اء وال�ھ�دف، إذ 

أنھ جعل بناء مسرحیتھ قائم�اً ع�ل�ى ب�ن�اء ال�م�س�رح�ی�ة ذات 

الفصل الواحد، والھدف من الفكرة الم�ط�روح�ة ھ�و تس�ل�ی�ط 

 الضوء على ما یتوارى في الذات من شعور.

وكان من أبرز نتائج البح�ث ھ�و اع�ت�م�اد األن�ب�اري ط�ری�ق�ة 

االمتصاص في تعالق نصھ مع نص ش�ك�س�ب�ی�ر، ال�ى ج�ان�ب 

استعمالھ لبعض االدوات ال�ت�ي ت�م اس�ت�ع�م�ال�ھ�ا ف�ي ال�ن�ص 

السابق، مثل المندیل، والذي كان سبباً في ق�ت�ل ال�ب�ط�ل�ة ف�ي 

مسرحیة (عطیل)، فضالً ع�ن أن�ھ اس�ت�ع�ان ب�ت�ق�ن�ی�ة ال�ح�ل�م 

لتسلیط الضوء على م�ا ی�ت�وارى ف�ي ال�ذات م�ن ش�ع�ور أو 

   أحساس مكبوت. 

 

 مقــــــدمة

على الرغم من معرفة العالم العربي بفن المسرح، وت�وس�ع   

التجربة المسرحیة فیھا وتطورھا، ووجود نصوص ع�رب�ی�ة 

بأعداد كثیرة، وال�ت�ي جس�دت ال�واق�ع ال�ع�رب�ي،  -عراقیة   –

فضالً عن التركیز على اغوار النفس االنسان�ی�ة وت�ج�ارب�ھ�ا، 

إّال أن تأثیر المسرح الغربي كان بادیاً ع�ل�ى نص�وص ب�ع�ض 

الّكتاب المسرحیی�ن، الس�ی�م�ا وأن نص�وص ب�ع�ض ال�ك�ت�اب 

الغربیین كان لھا األثر الواضح على توجھات الّكتاب ال�ع�رب 

وتجاربھم المسرحیة سواء من ح�ی�ث ال�ت�أل�ی�ف أو ال�ع�رض 

المسرحي، ومن أبرز من تأثروا بنصوص الكاتب االنجلی�زي 

(شكسبیر)، حتى أن عدداً من مسرحیاتھ اقتبست مضامین�ھ�ا 

من قبل عدد كبیر من الكتّاب العرب، وك�ان ل�ظ�ھ�ور ن�ظ�ری�ة 

التناص الدور الفاعل في الكشف عن ھذا التأثیر والتأثر م�ن 

خالل ظاھرة ال�ت�ع�ال�ق ال�ن�ص�ي ب�ی�ن ال�ن�ص�وص، وب�م�ا أن 

مسرحیة (حدث ذات حب) للكاتب صباح األنباري تتعالق م�ع 

مسرحیة (عطیل) لشكسبیر ارتأینا أن تكون ھذه المس�رح�ی�ة 

موضوع بحثنا للوقوف على ھذه الظاھرة من خ�الل ن�ظ�ری�ة 

التناص وآلیاتھ وأشكالھ، ت�ل�ك ال�ن�ظ�ری�ة ال�ت�ي ت�ق�وم ع�ل�ى 

دراسة تعالق ن�ص م�ع نص�وص اخ�رى ب�ك�ی�ف�ی�ات وآل�ی�ات 

 مختلفة.

 

: یعالج البحث موضوع ال�ك�ش�ف ع�ن ظ�اھ�رة مشكلة البحث

وانف�ت�اح  -بین المسرحیتین موضوع البحث -التعالق النصي 

النصوص وتعالقھا مع بعضھا من حیث المضمون والش�ك�ل، 

الى جانب الوقوف على م�دى ت�ع�ال�ق ال�ن�ص ال�م�وازي م�ع 

 النص السابق.

 

: تكمن أھ�م�ی�ة ال�ب�ح�ث ف�ي ت�ن�اول�ھ م�وض�وع أھمیة البحث

 -ال سی�م�ا ب�ی�ن األدب ال�غ�رب�ي وال�ع�رب�ي  –التالحق الثقافي 

وتعالق النصوص من خالل االجابة عل�ى الس�ؤال (م�ا ال�ذي 

یجعل نصاً ما في عالقة مع نص آخر)، فضالً عن أن�ھ ی�رك�ز 

 على قضیة انسانیة موجودة منذ األزل وھي الغیرة القاتلة. 

 

: نھض البحث على تمھید وثالثة م�ب�اح�ث. ج�اء خطة البحث

التمھید في محورین: المحور األول: ت�م ال�ت�ط�رق ف�ی�ھ إل�ى 

مفھوم التناص في النقد الغربي والعربي، أما المحور الث�ان�ي 

 فقد تضمن سیرة الكاتب صباح األنباري.

وفیما یخص مباحث الدراسة، ف�ق�د ت�ن�اول ال�م�ب�ح�ث األول: 

التعالق النصي في النص المحیط (ال�م�وازي) وت�وق�ف�ن�ا ف�ی�ھ 

على تعالق العنوان واإلھداء، أما المبح�ث ال�ث�ان�ي ف�ت�م ف�ی�ھ 

دراسة التعالق النصي من حیث المضمون وأفردنا ال�م�ب�ح�ث 

الثالث للتعالق النصي م�ن ح�ی�ث الش�ك�ل. وات�ب�ع�ن�ا م�ب�اح�ث 

 الدراسة بخاتمة أجملنا فیھا النتائج والتوصیات. 

 

 توطئة: أوالً: التناص 

  النص في اللغة واالصطالح  -1

تمثل اللغة نظاماً مركزیاً لھ القدرة ع�ل�ى اك�ت�ش�اف ال�دالل�ة   

اللغویة وتطویرھا، وبما أّن كلمة (النص) لھا دالالت ع�دی�دة 

في اللغة، لذا ال بد من الوقوف ع�ن�دھ�ا، م�ن�ھ�ا م�ا ورد ف�ي 

لسان العرب : ((النص رفعك الشيء وكل ما أظھر ))، وف�ي 

تاج العروس : ((نّص العروس: أقعدھا على المنّصة، ونّص 

المتاع: إذا جعل بعضھ فوق بع�ض، وم�ث�ل�ھ نص�ُت ال�م�ت�اع، 

ومنھ نّص الرجل أنفھ فھة نّصاص، أي رفع أنفھ))، أّما ف�ي 

المعجم الوسیط فتعني: ((نّص الحدیث: رف�ع�ھ وأس�ن�ده ال�ى 

المحّدث عنھ، والمتاع جعل ب�ع�ض�ھ ف�وق ب�ع�ض))() ف�ھ�ذه 

 الدالالت تؤدي الى معنى الرفع واإلظھار والحركة.

في ال�ل�غ�ة اإلن�ج�ل�ی�زی�ة، ب�م�ع�ن�ى  (text) وتأتي كلمة النص

  .بمعنى متعلق بالنص (textuai)یحوك أو ینسج، و

أما مفھوم النص في الدراسات ال�ح�دی�ث�ة ف�ھ�و (( ك�ل ن�ت�اج 

تاریخي للكتابة التي تنظیمھا وفق بدای�ة ون�ھ�ای�ة أو ك�ل م�ا 

یبدي قابلیة لبناء بنیة داخلیة تتمیز بقدر من ال�م�ت�ان�ة))  أو 

ھو ما تمثل في ((الكلمات المطبوع�ة أو ال�م�خ�ط�وط�ة ال�ت�ي 

یتأتى منھا األثر االدي))  وھنا نشیر الى أن ھذا األث�ر ال ب�د 

وأن یكون موّجھا إلى متلٍق مس�ت�دع�ی�اً ذاك�رت�ھ ال�ى ال�ع�م�ل 

والتنقیب ف�ي م�خ�زون ال�ذاك�رة وإع�م�ال ال�ف�ك�ر م�ن خ�الل 

الوظیفة التواصلیة والداللیة، وذلك ألّن النص االدبي ع�ب�ارة 

داللیة ت�ح�ك�م�ھ�ا  -عن ((وحدات لغویة ذات وظیفة تواصلیة 

مبادئ أدبیة وتنتجھا ذات ف�ردی�ة أو ج�م�اع�ی�ة))  . أي أن 

النص نتاج عملیة انتاجیة ذات دالالت ومعاٍن ع�دی�دة ن�اب�ع�ة 

  من تشابكھا وتداخلھا مع نصوص أخرى. 

 

 التناص في النقد الغربي:  -أ

ُعرف مصطلح التناص على ید (جولیا كریستیفا) من خ�الل  

ف�ي م�ج�ل�ت�ي  1968و 1966أبحاثھا التي نشرت بین عامي 

(تیل كیل) و (كریتیك)، حیث ذھب الى أن النصوص ت�ت�داخ�ل 

عن طریق االخذ والنقل أو االمتص�اص وال�ت�ح�وی�ل، وع�ل�ی�ھ 

 فإن العمل االدبي ((فسیفساء ال متجانسة من النصوص)) .

وقد استمدت ج�ول�ی�ا م�ف�ھ�وم ال�ت�ن�اص م�ن م�ف�ھ�وم ت�ع�دد  

االصوات أو الحواریة لدى (میخائیل باختین) الذي اس�ت�ع�م�ل 

ھذا المصطلح، وذھب الى أّن أي مل�ف�وظ م�ا ی�ت�م ی�ت�ن�اول�ھ: 

ف�إن  -((دائماً من خالل شبكة من ملفوظات أخ�رى تش�ك�ل�ھ 

تشظي كل ملفوظ یرج�ع ال�ى ال�ح�وار ف�ي ك�ل ك�ل�م�ة ت�وج�د 

 . ))بصمات وصوت وكالم اآلخر

أما (روالن بارت) فمن خالل دراساتھ العدیدة الموسومة بـ�ـ  

(لّذة النص) و(ھسھة النص) و(من العمل الى النص) ی�ط�ور 

مفھوم التناص ویقرر أن النص ((منس�وج ت�م�ام�اً م�ن ع�دد 

من االقتباسات والمراجع ومن األصداء: لغات ثق�اف�ی�ة (وأي 

لغة لیست كذلك) سابقة أو م�ع�اص�رة، ت�ت�ج�اوز ال�ن�ص م�ن 

جانب إلى آخر في تجسیمة واسعة))، فضالً عن أنھ دعا ال�ى 

وجود تن�اص آخ�ر ال�ى ج�ان�ب ت�ن�اص ال�م�ب�دع وھ�و ال�ذي 

یستدعیھ القارئ أو یست�ح�ض�ره م�ن م�خ�زون�ھ ال�ث�ق�اف�ي أو 

المعرفي أثناء قراءتھ لنص المبدع، فیص�ب�ح ال�ن�ص ت�ن�اص�اً 

  في تناص. 

وبعد (روالن ب�ارت) ی�أت�ي ك�ل م�ن (ل�وت�م�ان) و(روب�رت  

شولتــر) و(لوران جــیـني) و(ری�ف�ات�ی�ر) و(ت�ودورروف) و

(جیرار جینیت) الذي حدد التناص بكل ما یجعل النص ((ف�ي 

عالقة خفیة أم جلیة مع غیره من النصوص)) وق�د اخ�ت�ل�ف 

عمن سبقھ ف�ي أنّ�ھ ج�ع�ل ال�ت�ن�اص أول ش�ك�ل م�ن اش�ك�ال 

المتعالیات النصی�ة ث�م أردف�ھ ب�ال�ن�ص ال�م�وازي وال�ن�ص�ی�ة 

الواصفة والنصیة المت�ف�رع�ة وم�ع�م�اری�ة ال�ن�ص، وھ�و ل�م 

یدرس التداخل أو التعالق الحاصل بین ال�ن�ص�وص ف�ح�س�ب، 

وانما حاول أن یقف على السبب ال�ذي ی�ج�ع�ل ت�ل�ك ال�ع�الق�ة 

قائمة بین نص وآخر بغض النظر عن كون العالقة خف�ی�ة أو 

 ظاھرة.

من خالل ھذه التعاریف نجد أن مفھوم ال�ت�ن�اص ال ی�خ�رج   

عن كونھ دخول أي نص ما في ع�الق�ة م�ع نص�وص أخ�رى 

بصورة ضمنیة أو ظاھرة وبوعي من الكاتب أو على العكس 

 من ذلك.

 التناص في النقد العربي الحدیث  -ب

إن التطرق لمفھوم التناص في ال�دراس�ات ال�ح�دی�ث�ة ع�ن�د    

العرب ال تعني إغفال الجھود العربیة ال�ق�دی�م�ة ف�ي اإلش�ارة 

إلى ھذه الظاھرة، ومحاولة الكشف عنھ�ا، ك�م�ا ك�ان الش�أن 

في موضوع السرقات وغیرھا، والج�ھ�ود ال�ح�ث�ی�ث�ة ل�ل�ن�ق�اد 

 العرب القدامى في ھذا المجال. 

 

وقد آثرنا الوقوف عند تعریفات الن�ق�اد ال�ع�رب ال�م�ح�دث�ی�ن   

لمفھوم (التناص) ألن ھذا المصطلح بھذه التسمیة لم ی�ظ�ھ�ر 

االّ بعد أن ظھر وشاع في الدراسات الغربیة، فض�الً ع�ن أن 

طروحات النقاد العرب اتس�م�ت ب�ال�ت�ق�ارب وال�ت�ش�اب�ھ ح�ول 

مفھوم التناص، وذلك ((ألنھم أخذوه من مصادر مت�ش�اب�ھ�ة، 

أو ألنھم تناقلوه فیما بینھم وھو ال یخرج ع�ن ك�ون�ھ ت�واج�د 

 )1( لنّص أو نصوص في نصوص أخرى))

فالتناص عند (محمد م�ف�ت�اح) ھ�و: ((ت�ع�ال�ق (ال�دخ�ول ف�ي 

ب�ی�ن�م�ا  (2) عالقة) نصوص مع نص حدث بكیفیات مختل�ف�ة))

عند (محمد بنیس) ھو: ((أن النص كدل�ی�ل ل�غ�وي م�ع�ق�د أو 

كلغة معزولة شبكة فیھا عدة نصوص، فال نص یوجد خ�ارج 

الن�ص�وص االخ�رى ال�الن�ھ�ائ�ی�ة، ھ�ي م�ا نس�م�ی�ھ ب�ال�ن�ص 

في حین یرى (عبد هللا الغذامي) أّن أي ن�ص ل�ھ  (3) ((الغائب

االنتقال إلى نص آخر، ألّن أي نص ھو نت�اج أو  القابلیة على

 (4) .حصیلة التفاعل والتداخل مع نصوص أخرى

أما (سعید یقطین) فینطلق في تحدیده لمفھوم ال�ت�ن�اص م�ن: 

((أن النص یُنتج ضمن بنی�ة نص�ی�ة س�اب�ق�ة، ف�ھ�و ی�ت�ع�ال�ق 

ویتفاعل معھا تحویالً أو تضمینا أو خرقاً وبمختلف االش�ك�ال 

 )5(التي تتم بھا ھذه التفاعالت))

وعلى الرغم من أّن التناص قد جاء بمسمیات عدی�دة م�ث�ل:  

(التعالق النصي) و (النص ال�غ�ائ�ب) و (ال�ت�داخ�ل ال�ن�ص�ي) 

فضالً عن (التفاعل النصي) أالّ أن جمیعھا تسیر نح�و مص�ب 

واحد، وھو أن النصوص تت�ع�ال�ق م�ع ب�ع�ض�ھ�ا وب�ك�ی�ف�ی�ات 

 وآلیات مختلفة.

وھنا ال بد من اإلشارة إلى أن ال�ت�ن�اص ی�ق�وم ع�ل�ى آل�ی�ات  

عدیدة منھا: االجت�رار واالم�ت�ص�اص والش�رح واالخ�ت�ص�ار 

والتضمین واالقتباس وآل�ی�ة ال�ح�وار وال�ت�ول�ی�د، أم�ا ط�رق 

التناص فتنقسم ع�ل�ى ط�ری�ق�ة ال�م�ح�اك�اة ال�ج�دی�ة وط�ری�ق�ة 

 المحاكاة الضدیة.

وفي ما یخص أشكال التناص، فإن الت�ن�اص ی�ن�ق�س�م ع�ل�ى   

نوعین: التناص المضموني والتناص الش�ك�ل�ي، ال�ى ج�ان�ب 

ذلك ھناك من یقسم التناص إلى أقس�ام وم�رج�ع�ی�ات م�ن�ھ�ا: 

التناص ال�ذات�ي، وال�ت�ن�اص ال�ف�ئ�وي (ال�داخ�ل�ي) وال�ت�ن�اص 

الفضائي (الخارجي) أّما المرجعیات ھن�اك م�ن قس�م�ھ�ا ال�ى 

  مرجعیات دینیة وتاریخیة وأدبیة. 

 

 (*) )ثانیاً: سیرة الكاتب (صباح االنباري

ولد الكاتب والناقد صباح االنباري في مدینة بعقوبة م�رك�ز   

، بدأ رحلت�ھ م�ع ال�ك�ت�اب�ة ب�ك�ت�اب�ة 1954محافظة دیالى عام 

الشعر في الس�ن�ة االخ�ی�رة م�ن ال�دراس�ة االب�ت�دائ�ی�ة، وف�از 

بالجائزة الثانیة في مسابقة اللواء وھو في االول الم�ت�وس�ط، 

وبدأ اھتمامھ بمجال المسرح بعد دخول�ھ اك�ادی�م�ی�ة ال�ف�ن�ون 

الجمیلة وكانت مسرحیة (المفتاح) اول عم�ل ل�ھ ف�ي م�ج�ال 

 اإلخراج بعد أن أنظم إلى فرقة مسرح بعقوبة للتمثیل.

قرأ الكثیر بدءا من القرآن الكریم والشعر السیما الم�ع�ل�ق�ات، 

وكتابات المنفلوطي وج�ب�ران خ�ل�ی�ل ج�ب�ران وغ�ی�ره، وب�دأ 

، وت�ّم اع�ت�ق�ال�ھ 1971الكتابة في مجلة الثقافیة العراقیة عام 

بسبب افكاره السیاسیة المناھضة لسیاسة الدولة في ع�ام�ي 

، أخ�رج ع�دداً م�ن ال�م�س�رح�ی�ات ال�ع�راق�ی�ة 1996و 1995

والعربیة وكتب مسرحیات عدیدة وق�د ت�ن�وع�ت مس�رح�ی�ات�ھ 

بین المسرحیات الصامتة والمس�رح�ی�ات الص�ائ�ت�ة وب�ن�اؤھ�ا 

كان قائما على بن�اء مس�رح�ی�ات ال�ف�ص�ل ال�واح�د، م�ن أھ�م 

 مسرحیاتھ: زمرة االقتحام >

ومن مؤلفاتھ أیضاً البناء الدرامي في مسرح (مح�ی�ي ال�دی�ن 

زنكنة) وكتابھ عن الشاعر الكردي (بیكھ س) ت�ح�ت ع�ن�وان 

(دالالت المكان في شعر (ب�ی�ك�ھ س) فض�الً ع�ن ذل�ك ك�ت�ب 

عشرات المقاالت والدراسات والبحوث في م�ج�االت ال�ق�ص�ة 

والمسرح والشعر والتصوی�ر ال�ف�وت�وغ�راف�ي ف�ي ع�دد م�ن 

 .الصحف والمجالت العراقیة والعربیة

كان لألنباري نشاطات أخرى مت�م�ی�زة ف�ي م�ج�ال م�ن�ظ�م�ات 

المجتمع المدني فھو رئیس الجمعیة العراقیة للتصوی�ر ف�رع 

دیالى، وعضو مؤسس في الجمع�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة ل�ل�دف�اع ع�ن 

حقوق االنسان في ال�ع�راق، وعض�و م�ت�ط�وع ف�ي ج�م�ع�ی�ة 

الھالل األحمر، فضالً ع�ن ك�ون�ھ عض�واً ف�ي ات�ح�اد األدب�اء 

  .والكتاب

 

 المبحث االول: تعالق النص المحیط (الموازي) 

أشرنا في الصفحات السابقة إلى أن التناص ھو تع�ال�ق ن�ص 

ما مع نصوص أخرى، وھذا التعالق معناه أن یرتبط ن�ص(أ) 

ویسمى الالحق بن�ص (ب) س�اب�ق ل�ھ، أي ال�ن�ص الس�اب�ق 

والتعالق یحدث عن طریق االشتقاق أي ھ�و ع�م�ل�ی�ة ان�ت�اج 

، وذو ((داللة جدی�دة ل�ھ�ا ص�ل�ة (6)شيء جدید من آخر قدیم 

بغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن  (7)بالزمن الجدید الذي ظھر فیھ النص)) 

كون العالقة التي تربط النص بالنص اآلخر ع�الق�ة ظ�اھ�ری�ة 

 .أو ضمنیة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما النص المحیط فھو قسم من اقسام المناص، ویقصد ب�ھ   

كل ((ما یدور بفلك النص من مصاحب�ات م�ن اس�م ال�ك�ات�ب، 

، (8)العنوان، العن�وان ال�ف�رع�ي، اإلھ�داء االس�ت�ھ�الل ....)) 

والنص المحیط الذي نقف عن�ده ف�ي مس�رح�ی�ة (ح�دث ذات 

  :حب) ھو العنوان واإلھداء

 تعالق العنوان:  -أ

یُعد العنوان المفتاح أو العتبة التي نلج من خاللھا الى الن�ص 

و(( یتضمن بداخلھ العالمة والرمز وتكثیف ال�م�ع�ن�ى ب�ح�ی�ث 

یحاول المؤلف أن یثبت فیھ قصده برمتھ كلیّا أو ج�زئ�ی�اً إن�ھ 

النواة المتحركة التي خاط المؤلف علیھا بنسیج ال�ن�ص دون 

الى جانب ذلك ف�إن  (9)أن تحقق االشتمالیة وتكون مكتملة)) 

العنوان یكون مرسالً من الُمرِسِل إلى المرَسِل إلیھ، ال س�ی�م�ا 

وأن ((العنوان من جھة الُمِرِسل ھو نت�اج ت�ف�اع�ل ع�الم�ات�ي 

 بین المِرسل والعمل أما الُمستقِبل فإنھ یدخل الى ال�ع�م�ل م�ن

وع�ن�وان ن�ص مس�رح�ی�ة  (10) ((بواب�ة ال�ع�ن�وان م�ت�أوالً ل�ھ

األنباري (حدث ذات حب) من العناوین ال�م�وض�وع�ی�ة، ذات 

وظیفة إغرائیة تح�ریض�ی�ة، إذ ی�ح�رض ع�ل�ى الس�ؤال: أّي 

حب؟ السیما وان العنوان یش�ي ب�ح�ص�ول ش�يء م�ن خ�الل 

استعمال الكاتب ل�ك�ل�م�ة (ح�دث وھ�ذه ال�ك�ل�م�ة ف�ي ب�ن�ی�ت�ھ�ا 

التركیبیة) (فعل ماٍض) واالفعال تصبح ((ذات ش�ح�ن�ة ق�وی�ة 

وھي تصھر اس�ت�رج�اع�ات ال�م�اض�ي ال�م�م�ت�د ب�أب�ع�ـ�اده ف�ي 

ثم یُتبع ھذا ال�ف�ع�ل بـ� (ذات  (11) الحاضر داخل مسافة فنیة))

حب) أي الحب نفسھ، فالمتلقي ال بد وأن یسأل أي ح�ب ھ�ذا 

الذي حدث مجدداً، فیغري القارئ بالدخول الى ع�ال�م ال�ن�ص 

باحثاً عن ذلك الحب الذي حدث، وھذا العنوان بإش�ارت�ھ ال�ى 

ذلك الحب الذي حدث مجدداً في النص ال�الح�ق، إن�م�ا یش�ی�ر 

الى قصة الحب الذي نشأ بین (عطیل) و (دزدم�ون�ة) ب�ط�ل�ي 

مسرحیة (عطیل) لشكسبیر، فالعنوان بداللتھ على مض�م�ون 

النص الالحق ی�ت�ن�اص م�ع مض�م�ون ال�ن�ص الس�اب�ق ن�ص 

شكسبیر، فضالً عن تعالقھ مع اسم عطیل ف�ي أن�ھ ك�ان أح�د 

طرفي ذلك الحب الذي انتھى بمأساة نتیج�ة ط�ی�ش وان�ف�ع�ال 

 .البطل (عطیل)

 

 تعالق اإلھداء:  -ب

یشكل اإلھداء عتبة من العتبات المحیطة بال�ن�ص، وھ�و م�ن 

أقسام المناص ویُعد االھداء نوعاً من التقدیر ((م�ن ال�ك�ات�ب 

وع��رف��ان ی��ح��م��ل��ھ ل��آلخ��ری��ن، س��واء ك��ان��وا أش��خ��اص، أو 

مجموعات (واقعیة أو اعتباریة) وھذا االحترام یكون إما في 

شكل مطبوع (موجود أصالً ف�ي ال�ع�م�ل/ ال�ك�ت�اب) وأم�ا ف�ي 

(  شكل مكتوب یوقعھ الكاتب بخط یده في النسخ�ة ال�م�ھ�داة))

واإلھداء الم�ط�ب�وع ف�ي ال�ك�ت�اب یص�ن�ف ض�م�ن ال�ن�ص  ) 12

  المحیط. 

وتختلف االھداءات من حیث ال�ت�وج�ھ إل�ى ال�ج�ھ�ة ال�م�ھ�داة 

إلیھا، فھن�اك اإلھ�داء ال�خ�اص ال�ذي ی�ت�م ال�ت�وج�ھ ب�ھ ال�ى 

المقربین م�ن�ھ م�ن األش�خ�اص، ویس�ت�ع�م�ل ال�ك�ات�ب ال�ف�ع�ل 

(أھدي) أو یستع�م�ل ك�ل�م�ة (اإلھ�داء): ث�م ی�ح�دد الش�خ�ص 

باسمھ وصفتھ، وھنالك اإلھداء العام ویتحدد بتوجھ ال�ك�ات�ب 

الى الشخصیات المعنویة أو الھیئات والمؤسس�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 )13(أو االنسانیة .... الخ. 

ولإلھداء وظیفتان، ھما: وظیفة داللیة، ووظیفة ت�واص�ل�ی�ة، 

وتكمن الوظیفة ال�دالل�ی�ة ف�ي دالل�ی�ة االھ�داء وم�ع�ن�اه وم�ا 

ینسجھ من عالقة مع المھدى إلیھ، أما الوظیفة ال�ت�واص�ل�ی�ة 

فإنھا وظیفة مھمة تفّعل الحركة ال�ت�واص�ل�ی�ة ب�ی�ن ال�ك�ات�ب/ 

 المؤلف، وجمھوره/ متلقیھ الخاص والعام.

وقد جاء اإلھداء في المسرحیة موض�وع ال�دراس�ة ب�الش�ك�ل 

اآلتي:(( اإلھداء: الى روح شك�س�ب�ی�ر ال�ھ�ائ�م�ة ف�ي ب�راري 

وھذا اإلھداء یُص�ن�ف ض�م�ن ال�ن�ص  (14)((االجساد المــُعذبة

المحی�ط، وھ�و إھ�داء خ�اص ت�وج�ھ ب�ھ ال�ك�ات�ب ال�ى روح 

(شكسبیر) التي تواجدت في جسد شخصی�ات�ھ ال�ت�ي ت�م�ی�زت 

بتوجھھا نحو قدرھا وع�ذاب�ات�ھ�ا، وق�د قص�د ال�ك�ات�ب ب�ھ�ذا 

االھداء االشارة الى أبطال شكسبیر في مسرحی�ات�ھ، الس�ی�م�ا 

ق�د ح�اك�ى نص�اً لش�ك�س�ب�ی�ر م�ن ح�ی�ث - أي األنباري -وأنھ 

المضمون ، وھو بھذا یكون قد أعلن عن نّصھ، وتعالقھ م�ع 

نص من نصوص شكسبیر، فھذا اإلھداء ذات م�ن�ح�ى دالل�ي 

إلى مضمون النص ال�ذي  -الجمھور -وتواصلي ینبّھ المتلقي

سیقدمھ، فضالً عن ت�ع�ب�ی�ر ال�ك�ات�ب ع�ن ت�ق�دی�ره وت�ق�دی�م�ھ 

لكتابات شكسبیر، حتى أنھ في احدى حواراتھ یق�ول:((ج�ری�اً 

ل�ذا  .(15) ))  على عادة قدیمة أعید قراءة شك�س�ب�ی�ر ك�ل ع�ام

تُعد نصوص شكسبیر من أھم مرجعیاتھ الثقافی�ة فض�الً ع�ن 

 .النصوص األخرى من المسرح العالمي

 قسم اللغة العربیة -*العراق / جامعة كركوك، كلیة اآلداب 

  ا ا  ت ح امري 

ذأ ( ث ذات)  

 

 

 1أ.م. د. سلوى جرجیس سلمان*                    الجزء/ 
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((احتاج الى مغامرة وانجاز ملموس یب�ق�ى ف�ي  
الذاكرة..الكتاب یبقى الف سنة .. ثم بطلي ل�ی�س 

ان�ا  بالرجل النكرة.. عاش حیاة غیر تق�ل�ی�دی�ة.. 
 22واثق..)).ص

وھكذا كان الكتاب الذي بین ایدینا،"مقت�ل ب�ائ�ع 
الكتب". إنھ مغامرة في ح�ی�اة الص�ح�ف�ي م�اج�د 
ال�ب��غ��دادي، وان�ج��از م��ل��م�وس ل��ھ س��ی�ب��ق��ى ف��ي 
الذاكرة، فھو سیعم�ر اط�ول ف�ت�رة زم�ن�ی�ة،الن�ھ 
یتكلم عن شخصیة غیر نكرة، نادرة ف�ي س�ی�رة 
حیاتھا، ونادرة في م�ق�ت�ل�ھ�ا، ون�ادرة ف�ي ع�دم 
معرفة سبب قتلھا، ونادرة في المك�ان وال�زم�ان 
التي قتلت فیھما، وفوق كل ذلك انھ�ا ش�خ�ص�ی�ة 
عراقیة تحملت كل المآسي التي ت�ح�م�ل�ھ�ا ال�ب�ل�د 

 والشعب في العراق.
سأكتب مقدمة"تمحلی�ة"ع�ن ع�ن�وان ال�روای�ة، 
النھا الوحیدة التي ستوصلنا الى معناھا االول�ي 
والظاھري، والذي سیصل ل�ھ ال�م�ت�ل�ق�ي، ح�ی�ث 
یجمع شتات الروایة، وینظم اح�داث�ھ�ا، ویس�م�ع 
حدیث شخوصھا، ویرى افعالھا، ومن ثم ن�ق�ول 

 المستتر والمخبأ من عالمھا السردي.
ان"م��ق��ت��ل"ھ��ي ع��ل��ى وزن"م��ف��ع��ل"،مص��در 
میمي، ویمكن ان ننھیھ بـ(ة) لیكون "م�ق�ت�ل�ة" 
ب��ائ��ع ال��ك��ت��ب، و"ال��م��ق��ت��ل��ة" ھ��ي ش��دة ال��ق��ت��ل 
وقس��وت��ھ، وھ��ك��ذا ك��ان م��ق��ت��ل ھ��ذا ال��ب��ائ��ع، 
الماركسي والمسجون سابقا، فھل كان ال�روائ�ي 
یرید من روایتھ ان تقدم حادثة مقتل ھذا البائع، 
ام انھ یرید ان یقدم صورة عن م�ق�ت�ل�ھ؟ ام ھ�و 

 یرید ما ھو ابعد من ذلك؟ 
او، ان "مقتل"اسم ل�ل�زم�ان ل�ی�دل ع�ل�ى زم�ان 
وقوع الفعل، فعل القتل، وقد وقع ھذا الفع�ل ف�ي 

 وضح النھار وامام الجمیع.
او،ان"م��ق��ت��ل"اس��م م��ك��ان ل��ی��دل ع��ل��ى م��ك��ان 
الفعل،مكان فعل القتل وقد وقع في الشارع،وفي 

 مكان مزدحم بالمارة.
اذن امامنا مص�در م�ی�م�ي، واس�م زم�ان،واس�م 
مكان لحدوث فعل ما، ھو فعل الق�ت�ل ال�ذي وق�ع 
على بائع الكتب في بعق�وب�ة، وب�ع�ق�وب�ة م�دی�ن�ة 
عراقیة، وعندما یقع فعل ال�ق�ت�ل ع�ل�ى ش�خ�ص 
ما" والمقتول شخصیة عراقیة، تتح�رك ج�م�ی�ع 
قوى الحكومة لتقف على اولیات ھ�ذا ال�ح�ادث، 
اال ان روای��ت��ن��ا ت��أخ��ذ مس��ارا غ��ی��ر ال��م��س��ار 
الرسمي، وھو المسار الشخصي، اذ یب�ع�ث اح�د 
شخوص الروایة،غیر ال�م�ع�روف�ی�ن، ع�ل�ى اح�د 
الصحفین من بغداد لیأتي الى ب�ع�ق�وب�ة وی�ج�م�ع 
ال��م��ع��ل��وم��ات ع��ن ھ��ذه ال��ج��ری��م��ة ل��ی��ص��ل ال��ى 

 حقیقتھا، ویكتب كتاباً في ذلك.
و"بائع"اسم من باع یبی�ع ب�ی�ع�اً، وھ�و ع�ك�س 
"شاري"، وھذا البائع یقوم ببیع الكتب، ف�ت�ج�د 
عنده الكتب القدیمة والحدیثة، السمیكة والقلیل�ة 
الص��ف��ح��ات، غ��ن��ی��ة ال��م��ادة اوف��ق��ی��رت��ھ��ا م��ن 
المعلومات، شعر وقصة، روایة وفلسفة، تاری�خ 
وجغرافیة، كتب الطبخ وك�ت�ب ال�م�ك�ی�اج،وی�ب�ی�ع 
كذلك المجالت بكل انواعھا. اذن ھ�و ی�ب�ی�ع ك�ل 
شيء لھ عالقة بالثقافة، ثق�اف�ة ال�م�دی�ن�ة، ف�ھ�و 
مقدم ھذه الثقافة الى ابناء الم�دی�ن�ة، وس�ق�وط�ھ 

 یعني سقوط الثقافة في المدینة.
ھذا البائع قد وجد مقتوال ف�ي الش�ارع، ع�ن�دھ�ا 
ت��وق��ف ع��ن ب��ی��ع ال��ك��ت��ب وال��م��ج��الت ف��ي 
محلھ"سردابھ"، فافتقدت المدینة عنصرا مھم�ا 
من عناصر ثقافتھا المعاصرة وال�ق�دی�م�ة، ف�ھ�ل 
ھذا یكفي لنكتب روایة عن مقتل�ھ؟ ام اراد ذل�ك 
الشخص من الصحف�ي م�اج�د ان ی�دون ت�اری�خ 
حیاة ھذه الشخصیة؟ ام ان ھناك اسب�اب�اً اخ�رى 

 تقف وراء كتابة ھذه الروایة؟
وھذه الروایة اعتمدت على حبكة القتل،والبح�ث 
عن االقاتل، كمن یبحث عن ابرة في كومة قش، 
فكادت ان تكون روایة بولیسیة،ال النھا ت�م�ت�ل�ك 
تلك الحبكة وذلك ال�ب�ح�ث ف�ح�س�ب،وان�م�ا ی�ع�ود 
السبب الى ط�ری�ق�ة واس�ل�وب الص�ح�ف�ي م�اج�د 
البغدادي (التحري) الب�اح�ث ع�ن ال�ق�ات�ل، وھ�و 
اسلوب بولیسي كما تقول المصادر التي تتح�دث 
عن الروایة البولیسیة، وتضع اش�ت�راط�ات م�ن 
اھ��م��ھ��ا م��ا ق��ل��ن��اه، او س��ن��ق��ول��ھ ف��ي الس��ط��ور 
القادمة،اضافة ل�ل�ت�ش�وی�ق واالث�ارة،فض�ال ع�ن 
الغموض الذي یلف الروایة بغ�الل�ة ك�ث�ی�ف�ة،م�ن 
خالل تنوع صور السرد فیھا،من مثل الح�وارات 
ال��م��ب��اش��رة وال��ھ��ات��ف��ی��ة،واس��ت��خ��دام الص��ور 
واللوحات، واشرطة التسجیل كوثائق، واش�ی�اء 
مكتوبة كمذكرات، وغیر ذلك، وكل ھ�ذا ی�ع�ت�م�د 
المخیلة النشطة للكاتب،لھذا نج�د ھ�ذه ال�روای�ة 

تقترب من ان تكون روایة ب�ول�ی�س�ی�ة، اال ان�ھ�ا 
افترقت عن ھذا اللون،من خالل ع�دم ال�وص�ول 

 الى القاتل، واسباب القتل، أي حل ھذا اللغز.
ان احجیة الروایة لم تكتمل في جان�ب م�ن�ھ�ا اال 
انھا اكتملت في جانب اخر،فكانت روایة تت�ح�دث 
ع��ن م��أس��اة ال��م��ث��ق��ف،وال��ع��راق��ي بص���ورة 
ع��ام��ة،واالزم��ة ال��ت��ي وض��ع��ت ن��ف��س��ھ��ا ف��ی��ھ��ا 

 االحزاب التي تتصف بالتقدمیة.
ان االھتمام بمقتل ھذه الشخصیة م�ن ق�ب�ل اح�د 
معارفھا جاء بسب�ب ك�ون ح�ی�ات�ھ ھ�ي ((درام�ا 
كبیرة .. تلخص تاریخاً ع�ریض�اً ل�ج�ی�ل�ن�ا))، أي 
جیلھ، وقد كانت الروایة ھي كذلك بما قدمتھ من 
معلومات مثیرة وص�ادم�ة.ان�ھ�ا ق�دم�ت ت�اری�خ�ا 

 للجیل الذي تحدثت عنھ.
ان من مصادر الصحفي البشریة والذین ق�دم�وا 
ل��ھ م��ادة دس��م��ة ع��ن ال��م��رزوق، الش��خ��ص 
المقتول،ھم كل من: فِراس س�ل�ی�م�ان اب�ن أخ�ت 
ال��م��رزوق،وھ��ی��م��ن ق��ره داغ��ي وھ��و ك��ردي، 
وس��ام��ي ال��رف��اع��ي ال��رس��ام ال��ذي ی��ع��ی��ش ف��ي 
ھ��ول��ن��دا، ورب��اب ص��دی��ق��ة م��ح��م��ود ال��م��رزوق 
بة، واثیر البغدادي الع�راق�ي ال�ذي ی�ع�ی�ش  الُمقرَّ
في الیمن، ومصطفى كریم، وغیرھم، ح�ی�ث ان 
كل شخصیة من ھذه الشخ�ص�ی�ات ت�ق�دم ب�ع�ض 
جوانب ح�ی�اة ال�م�رزوق ال�م�ح�ب،وال�م�اركس�ي، 
والسجین السیاسي السابق، ل�ت�ك�ت�م�ل ب�ع�د ذاك 
قصة حیاتھ، اال ان مقتلھ لم یكن مف�ھ�وم�ا، ول�م 

 یكن معروفاً لالخرین.
امامنا االن صور ذھن�ی�ة،م�خ�زون�ة ع�ل�ى ش�ك�ل 
ذكریات، وكذلك رسائل، وصور فوتغرافیة، ھ�ي 
م��ا ق��دم��ھ ك��ل م��ن ف��راس س��ل��ی��م��ان، وھ��ی��م��ن 
ق��رداغ��ي، وس��ام��ي ال��رف��اع��ي، ورب��اب، واث��ی��ر 
البغدادي، وعلى ال�راوي"م�اج�د الص�ح�ف�ي"ان 
یجمع فیما بینھا لتك�ون ص�ورة واح�دة ھ�ي م�ا 

 یمكن ان نسمیھ روایة "مقتل بائع الكتب".
عند تجمیع كل الصور/ ال�ذك�ری�ات ھ�ذه،اض�اف�ة 
لم�ا س�م�ع�ھ م�ن االخ�ری�ن، ت�ك�ون ال�روای�ة ق�د 
وصلت الى خاتمتھا دون م�ع�رف�ة الس�ب�ب ال�ذي 
یقف وراء قتل المرزوق، ھل ھو قتل س�ی�اس�ي، 
ام انھ قتل ثق�اف�ي، او ط�ل�ب�اً ل�ل�ث�أر، او"ج�اءت 
للمرزوق طل�ق�ة ت�ائ�ھ�ة" ف�اس�ت�ق�رت ف�ي ب�دن�ھ 

 واردتھ قتیال في الشارع؟ 
تنتھي الروایة بخی�ب�ة اف�ق ال�م�ت�ل�ق�ي الح�داث�ھ�ا 
الدرامیة، وعمل الص�ح�ف�ي،وم�ت�اب�ع�ت�ھ ل�ق�ض�ی�ة 
القتل، اذ یبقى القاتل مجھوال، وبعیداً عن قبضة 
العدالة، وكذلك فإن دوافع القت�ل غ�ی�ر م�ع�روف�ة 
السبب، اال اننا نتعرف على الك�ث�ی�ر م�ن ت�اری�خ 
ھذه الشخصی�ة (م�ح�م�ودال�م�رزوق) ال�ذي ق�ت�ل 
بطریقة غامضة، نتعرف علیھ عندما كان داخ�ل 

ال��ع��راق، وخ��ارج��ھ،وھ��و ی��ح��ب،وف��ي ح��ل��ھ 
وترحالھ، وفي السجن او خارجھ،وكذلك نتعرف 
عن واقع العراق المأساوي ب�ع�د االح�ت�الل ع�ام 

2003. 
وبإسلوب مسرحي كما التعلیمات التي ی�ع�ط�ی�ھ�ا 

، 12الكاتب للمخرج ع�ن ال�زم�ان وال�م�ك�ان ص
ی��ن��ق��ل ل��ن��ا ال��راوي "الص��ح��ف��ي" مش��ھ��د ق��ت��ل 
المرزوق فیقول: ((... یصیر بمواجھة شاب ... 
یتصافحان... یتكل�م�ان ف�ي ام�رم�ا..ال تس�ت�غ�رق 
المكالمة اكثر من دقیق�ة او دق�ی�ق�ة ونص�ف..ث�م 
یمضي ك�ل م�ن�ھ�م�ا ف�ي ح�ال س�ب�ی�ل�ھ.. ی�م�ش�ي 
المرزوق بضع خ�ط�وات. وف�ي ل�ح�ظ�ة خ�اط�ف�ة 
یتوقف عن المسیر، یرتعش، ینكفيء، ی�ت�رن�ح، 

 13یقع، یتمدد على بطنھ)). ص
نتساءل: ھل قاتل المرزوق ھ�و ھ�ذا الش�اب؟ام 

 انھ قتل من قبل شخصاً اخر؟
ال��روای��ة ت��ن��ت��ھ��ي دون ان ت��ذك��ر ال��ج��ان��ي،وال 
السبب.إذ انھا تبقى مفتوحة على كل االحتماالت 
التي ذكرت في الروایة، او التي لم ت�ذك�ر،وھ�ذه 
النھایة الم�ف�ت�وح�ة ھ�ي م�ا ت�ح�ف�ل ب�ھ ال�روای�ة 

 الجدیدة "میتافكشن" من ضمن تقنیاتھا.
ان الذي ت�رم�ي ال�ی�ھ ال�روای�ة ھ�ذه ھ�و ال�ق�ت�ل 
المجاني البناء العراق الذین یعیشون في م�رك�ز 
الحیاة، او في ھ�امش�ھ�ا،ان�ھ ق�ت�ل غ�ی�ر م�ب�رر، 

 ومجھول القاتل.
ان اختیار الكاتب لھذه الشخصیة جاء بسبب ان 
الناس جمیعاً ھ�م مش�روع ل�ل�ق�ت�ل، وی�م�ك�ن ان 
یطالھم القتل ال�م�ج�ان�ي ح�ال�ھ�م ح�ال الش�ری�ح�ة 
ال��م��ت��ع��ل��م��ة وال��م��ت��ن��ورة وال��م��ث��ق��ف��ة ك��ال��ع��ل��م��اء 
واالطباء، والمھندسین، والصحفیین وغ�ی�رھ�م، 
فقد قال كامران عادل ((إن كل شخ�ص ف�ي ھ�ذا 
العالم یمكن أن ی�ك�ون م�ل�ھ�م�اً ل�روائ�ي م�ا ف�ي 

ھ إلــى ش�خ�ص�ی�ة ت�ت�ح�رك ف�ي روای�ة)). ــإحالت
 )179(ص 

الراوي في ھذه الروایة كان بعیدا من ان ی�ك�ون 
شخصیة ذات ت�أث�ی�ر س�ل�ب�ي او ای�ج�اب�ي ع�ل�ى 

 مجریات االحداث، بل كان:
غیر جازم بما توصل لھ من تحریات، ف�ی�ب�ق�ي  -

 االمور مفتوحة لشتى االحتماالت.
استخدم جمیع الوس�ائ�ل ال�م�ادی�ة وال�م�ع�ن�وی�ة  -

للوصول الى الحقیقة التي یبح�ث ع�ن�ھ�ا،اال ان�ھ 
 فشل في ذلك، او ان الكاتب اراد ذلك.

لم یكن الكاتب مؤرخا لحادثة القتل، وذلك النھ  -
اب��ع��د ك��ل ش��يء ع��ن ت��ح��ری��ات��ھ وع��م��ا یس��م��ى 
بمنظوره الش�خ�ص�ي ل�ال�ش�ی�اء واالم�ور، ف�ظ�ل 

 حیادیاً وغیر مؤثر في مجریات االحداث.
قدم صورة بانورامیة ودقیقة ف�ي اآلن ن�ف�س�ھ  -

 لتاریخ الشخصیة، وللعراق عموماً.

نتساءل: لماذا اختار الكاتب شخصیة ال�م�رزوق 
 لتكون محور الروایة ونقطتھا المركزیة؟

ان اختیار ھذه الشخص�ی�ة ال�م�ی�ت�ة ھ�و ل�ق�راءة 
ماضي العراق وحاضرة لنتبین بعدھا مستقب�ل�ھ. 
م���اض���ی���ھ ال���م���ل���يء ب���الس���ج���ون وال���دم���اء 
واالزم�ات،وح�اض�ره ك�ذل�ك. وع�ل�ی�ن�ا ان نس�أل 
انفس�ن�ا ع�م�ا س�ی�ك�ون مس�ت�ق�ب�ل�ھ ال�م�خ�ب�أ ف�ي 
ال��م��ج��ھ��ول،وم��اض��ی��ھ وح��اض��ره،ھ��ك��ذا اح��م��ر 

 دامي،مكبل باصفاد السجون، ومتأزم.
لقد كان المرزوق شاھدا على ك�ل م�ا م�ر ع�ل�ى 
العراق من نكبات وان�ك�س�ارات وم�ح�ن وھ�زائ�م 
حتى وصل الحال بالوضع العام في ال�ع�راق ال�ى 

 ان یتحول من قمع السلطة الى قمع المجتمع .
واذا كان الكاتب غیر مھتم بالرج�ل ال�ذي ارس�ل 
ف���ي ط���ل���ب الص���ح���ف���ي ل���ل���ك���ت���اب���ة ع���ن 
المرزوق،فالسطور ھذه الیھمھا ام�ره،ب�ل ان�ھ�ا 
م�ھ�ت�م�ة ك�ال�روای�ة ال��ت�ي ت�ق�دم ت�اری�خ ال�ع��راق 

 المعاصر من خالل ھذه الشخصیة .
الروایة ت�ؤس�س ال�ى ش�يء خ�ارج أي ت�ن�ظ�ی�م 
حزبي،بل انھا في جانب منھا تنعي التنظیم واي 
فكر ینضح منھ،وتنعى أي فك�ر: ((اق�ت�رب�ت م�ن 

كثیرا ولم  أؤمن بالتنظ�ی�م،ب�ال�ك�ف�اح  الماركسیة 
المسلح،بالحقد والكفاح الطبقیی�ن..ق�ل�ت ل�رف�ی�ق 
عراقي ھارب مثلي، متأنق متحذلق في براغ، ال 
اعتقد ان الصراع الطبقي ھ�و م�ح�رك ال�ت�اری�خ 

ھ��و  أالن..م��ا یص��ن��ع ال��ت��اری��خ اآلن وی��ح��رك��ھ 
اآلتي،الفاشیات والم�اف�ی�ات وال�ع�ق�ائ�د ال�ج�ام�دة  
والمسمومة والتط�رف واإلع�الم ال�دی�م�اغ�وج�ي 
والدعایة السیاسیة الخداعة والمصالح الف�ردی�ة 

 155الضیقة..). ص
ان ما مر من صور التاریخ المعاصر للعراق ل�م 
یجعل من الكاتب سعد محمد رحیم مؤرخ�اً،وم�ن 
كتابھ/روایتھ كتاب تاری�خ، الن م�ج�ال ال�ت�اری�خ 
لیس مجال الكاتب سعد، وانما مجالھ ھو ال�ن�ص 
الروائي، إذ قدم لنا في كتابھ ھ�ذا ال�ذي ذك�رن�اه 
في اول سطر من دراستنا روایة جدی�دة ت�ع�ت�م�د 
االسلوب الم�س�رح�ي، واالس�ل�وب الس�ی�ن�م�ائ�ي، 
واس��ل��وب ال��ح��ك��ای��ة، ان��ھ��ا روای��ة م��ن روای��ات 
المیتافكش�ن ال�ت�ي ت�دھ�ش ال�ق�اريء ف�ي ف�ن�ھ�ا 

 ومادتھا.
*** 

 
اذا ك��ان��ت ش��ع��رة م��ع��اوی��ة ال��ت��ي ب��ی��ن��ھ وب��ی��ن 
ال��ن��اس"ال��رع��ی��ة" ق��د اش��ت��ھ��رت ك��ث��ی��را ف��ي 
التاریخ،فإن شعرة سعد محمد رحیم قد وص�ف�ھ�ا 
بإنھا((شعرة واھیة بین الم�ع�ق�ول وال�الم�ع�ق�ول 

، ظلت م�ن خ�الل ھ�ذه 218في حیاة البالد))ص
الروایة خالدة في الذاكرة. إذ ان ال�م�ع�ق�ول ف�ي 
زماننا ھو القتل كجریمة بحد ذاتھا، والالمعق�ول 

 ھو كیفیة وسبب القتل.
 

وقد كانت في ذھني وانا اقرأ ھذه الروای�ة اك�ث�ر 
من روایة،مثل روایة "شیفرة داف�ن�ش�ي" ل�دان 
براون والبحث عن اثر جریمة تقع ف�ي م�ت�ح�ف 
اللوفر وسط ظ�روف غ�امض�ة، ف�ی�ك�ت�ش�ف ھ�ذا 
الباحث اشیاء جدیدة ال عالق�ة ل�ھ�ا ب�ال�ج�ری�م�ة. 
وروایة "اسم الوردة" المبرتو ایكو التي ف�ی�ھ�ا 
یعرف راھب ضیف یدعى ویلیم ان الجرائم التي 
تقع في الدیر ھي من فعل فاعل، وتنفت�ح ام�ام�ھ 

 قضایا جدیدة ال عالقة لھا بالجریمة. 
وروایة عبد الخال�ق ال�رك�اب�ي"م�ا ل�م ت�م�س�س�ھ 
النار" حیث یبحث ب�ط�ل�ھ�ا ع�ن م�وت "ن�دی�م" 
فتنكشف امامھ ابواباً كثیرة، وغیرھا، وكل ھ�ذه 
الروایات تتحدث عن شخص یب�ح�ث ع�ن ش�يء 
ما فتنكشف امامھ اشیاء، وروایتنا ھذه ھي م�ن 

 ھذا النوع السردي.

 ...اا ا  لل واا

ذا "ا  " 
 

 

 قراءة: داود سلمان الشویلي
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عندما انتھت المسرحیة ( الغریب ) كانت الطامة الكبرى حین وقف الرفاق البعثیین بباب المسرح    

ینتظروني وحالما خرجت سالني احدھم ( كیف تجرأ على االستھزاء بافكار السید الرئیس .... من 

سمح لك بذلك ) , تجّمد الدم في عروقي وعرفت بانني ذاھب الى الجحیم ال محالة . حینھا فقط ادركت 

حجم المصیبة التي انا فیھا وان االمر لن ینتھي بسھولة , نشوة النجاح ما لبثت ان تالشت من اعماق 

روحي وسكن بدال عنھا خوف شدید وھلع وقلق وتعقدت االمور بسرعة رغم تدخل ادارة المستشفى 

وفریق من اللجنة الدولیة للصلیب االحمر وقد كانوا في حینھا یدعمون المستشفى بصورة عامة 

وبرنامج العالج التاھیلي بصورة خاصة وكان من ضمنھم المترجم العراقي ( ..... ) وھو ضابط في 

االستخبارات العراقیة انذاك وطلب من ھذا الرفیق الحزبي ( ث ) أن یترك االمر كما ھو واال یعقد 

االمور اكثر وبان ما حدث مجرد كالم مریض عقلي ال یعتّد بھ . كانت مسرحیة ( الغریب ) ھي اخر 

رصاصة في نعش النظام المتسلط وربما ھي اخر مسرحیة تقدم في العراق , كان دور الغریب یمثل 

االنسان العراقي المغلوب على امر والمحطّم والغریب في بالده وفي بلدان العالم االخرى , فلقد ھرب 

الكثیر من العراقیین من ظلم وسطوة النظام انذاك وانتشروا في اصقاع االرض وفي ابعد الدول لئال 

یرسل لھم من یغتالونھم ھناك , اغلب المثقفین واصحاب الشھادة العلیا وكثیر من المواطنین ھربوا 

ولم یفكروا في العودة للوطن الجریح , وكان دور االم واالب یمثل حالة التفكك االسري الذي استشرى 

في العوائل العراقیة نتیجة الفقر والمرض والحصار القاتل , وكان دور الثمل یمثل االنسان العراقي 

الذي رفض كل شيء وھرب من واقعھ المتأزم الى عالم الكحول والتسكع على االرصفة كي یبعد 

انظار ازالم النظام عنھ , كان دور الشرطي یمثل سلطة النظام وبطشھ ضد المواطنین وكان متواجدا 

في كل مكان وفي كل زمان یراقب كل حركة ویسمع كل ھمسة . كانت الحوارات تمثل ما یدور ویحدث 

في الشارع العراقي ھناك استخدمت طریقة النقد الالذعة ممزوجة بالسخریة من ھذا النظام المتھرىء 

والذي اصبح یحتضر , ربما لم ینظر الجمھور الى ماكنت ارید قولھ في ھذه المسرحیة وكذلك الرفاق 

البعثیین لم یفطنوا الى ھذه السخریة والنقد لما یحدث على ارض الواقع , لكنھم فطنوا فقط الى كلمة 

( تباً للمستحیل ... عاشت التكعیبیة ) النھا تمّس قدسیة القائد الضرورة فلقد انتشرت في تلك االیام 

ِحَكْم واقول لھذا الرئیس كانت مدعاة لسخریة الشعب منھ ومن افكاره ومن ضمن ھذه الَِحم ( تباً 

للمستحیل .... عاش المجاھدون ) . تناسوا الرفاق البعثیین االمر في المستشفى ولكن في مدینتي كان 

االمر مختافا جدا ومرعبا كثیرا , فلقد تّم استدعائي الى الفرقة الحزبیة في مدینتي وتّم استجوابي من 

قبل المسؤولین فیھا ولكوني من االشخاص الذین علیھم خط احمر بسبب اعدام ابن خالي من قبل 

النظام تّم اخذ تعھد خطي منّي والحضور الى الفرقة الحزبیة في أي وقت 

یتطلب االمر حضوري امامھم وعدم تكرار ذلك واال سیكون االمر غیر ذلك . 

فعال تّم وضعي تحت المراقبة السریّة من قبل نفس الرفیق الذي اعترض على مقولة الممثل المریض 

الثمل وكان یتابعني خطوة بخطوة ویكون متابعا لكل شي افعلھ , كنت حذرا جدا وخطواتي احسبھا قبل 

ان اخطو . كان الوضع في العراق حرج جدا وقوات التحالف مستعدة ومھیأة لغزو العراق بینما 

الجیش العراقي یعیش حالة من االنكسار بسبب كثرة الحروب التي اقحمھ فیھا النظام وتذمر 

المواطنین اصبح علنیاً , ھذا الوضع الذي كان یمّر بھ العراق ربما أّخر في عملیة اعتقالي وقلل ایضا 

من حالة المراقبة علّي فاغلب الرفاق البعثیین ارتدوا الزّي العسكري وحفروا الخنادق الترابیة في 

الشوارع والمدن وبدات العوائل العراقیة ( البغدادیة ) تترك مدینة بغداد على مضض وتلتجىء الى 

المحافظات االخرى البعیدة الن النظام جعل منھا خندقا كبیرا وتجمعت فیھا قوات الحرس الجمھوري 

وبدات مالمح المعركة تلوح في االفق وھذا النظام ما زال یصّر على دخول المعركة مع قوات التحالف 

ویراھن على المبادىء والقیم التي اطلقھا حین ذاك وكان یعتقد بانھ سیكسب المعركة . بدات المعركة 

بضربات موجعة جدا لھذا النظام وتعطّلت الحیاة وشلّت الحركة بصورة واضحة في مدینة بغداد 

وھرب الناس منھا , تعطلت الخدمات وانقطعت الكھرباء والماء وفقد البنزین فتعطلت حركة السیارات 

وانتشر الھلع والخوف بین صفوف المواطنین وبّث النظام اشاعات كثیرة لكن كانت ھناك اشاعة لم 

نتبین مصدرھا وھي ان ( فدائي صدام ) سیخوضون المعركة في بغداد وعلى جمیع المواطنین 

االلتحاق بھم ومساندتھم وفتح البیوت امامھم الن المعركة ستكون معركة المدن . في ایام قلیلة من 

بدأ المعركة اصبحت بغداد شبھ خالیة من الناس فقط الرفاق البعثیین في الشوارع العامة والمدن 

ینتشرون حینھا قررت مع عائلتي الھروب الى محافظة دیالي وفي ابعد مكان فیھا قریبا على الحدود 

االیرانیة الننا قررن عدم العودة الى بغداد اذا بقي النظام فیھا الن البعثیین توعدوا جمیع العوائل 

النازحة بالموت والثبور في حالة العودة وانتصار النظام في المعركة . وضعت سیارتي الفولكس 

واكن في المستشفى حمایة لھا لما قد یحدث وكنا من ھنا نراقب االحداث ونسمع االخبار المؤلمة على 

مدینتنا بغداد وما حدث فیھا . انتھت المعركة بین النظام البعثي وقوات التحالف وسقطت مدینة بغداد 

 كما باقي المدن العراقیة بید ھذه القوات ودخلت فیھا فقررت جمیع العوائل البغدادیة العودة الیھا . 

 

كانت االحداث مؤلمة جدا الن خفافیش الظالم انطلقت من السجون وانتشرت في شوارع المدینة تعیث 

فیھا فسادا وظلما وحدثت ظاھرة ( الحواسم ) امام انظار قوات االحتالل وبمساعدة منھا فاصبحت 

مدینة بغداد الجمیلة مدینة خراب وعصابات وراح الظالم یفرش عباءتھ الغلیظة علیھا وانتابھا 

االحتضار . كانت صدمة كبیرة لي وانا ادخل المستشفى التي اعمل فیھا وراى مظاھر الخراب فیھا 

وقد نُھبت من قبل اللصوص وبحمایة قوات االحتالل ومساعدتھا , كل شيء فُقَِد حتى البالط وانتشر 

المرضى العقلیین في الشوارع واصبحت ھذه المستشفى الجمیلة عبارة عن ھیاكل مھّدمة یلفھا 

الظالم والخراب والنفایات . سرق اللصوص كل شيء فیھا حتى سیارتي الولكس واكن حینھا تذكرت 

كیف سرق الممثل (حسن...) الذي كان بدور الشرطي في المسرحیة حذائي الخاص وقام باداء الدور 

المسرحي فیھا وقول المریضة ( المحامیة لــــ .... ) التي فقدت عقلھا بسبب قسوة النظام ورائي وھي 

تردد ھذا المقطع من مسرحیة ( الغریب ) ... (( ھیھي مخبل ... ھیھي مخبل ...)) .... (( كریم مسّوي 

مسرحیة مخابیل .... ) وتنطلق بضحكتھا العالیة والمدویّة خلفي , ضحكت مع نفسي حّد البكاء وااللم 

یعتصر قلبي فقررت وبرغبة شدیدة ان اكتب مسرحیة ( الشیزوفرینیا ) تحكي معانات ھذه المستشفى 

 وھؤالء المرضى الذین فقدوا حتى االمان بسبب معركة خاسرة ال ناقة لھم بھا و جمل .

اض ا دا   ج ت 
 

 (( بین سرقة حذاء المخرج ... وسیارتھ الضفدعة كان الخوف )) - 4العراق           الحلقة /  - بغداد/ : كریم عبدهللا بقلم
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 رعد ... أدد... رعد مطر مطر ضوء

طرقُت باَب حارس المقبرة أسأُل من ماَت ھذا الصباح وكاَن مع ال�م�ش�یّ�ع�ی�ن ال�م�اء وال�ھ�واء 

والتراب والنار وكان أبسو ومردوخ وأدد وكلكامش وخلھ وكان أیضا أن�ا ق�رب خ�ل�ي وأخ�ي 

رعد أدد رعد إلھ الرعود والعواصف والمطر قال تعاَل بعد شھر أو ربّما بعد ذكرى االرب�ع�ی�ن 

إنّھ اآلَن في مملكِة قبره وفي سریِر تابوتھ یقضي أجمل أوقاتھ في الغناء الظالُم ھ�ن�اَك وف�ی�ٌر 

كثیراً ومالمحھ الغرین ت�ع�زف ال�ح�بَّ یس�اع�ده الض�وُء الض�ئ�ی�ل دائ�م�ا أن ی�دی�َر ب�أص�اب�ِع�ھ 

عربةَالظالم إطمئن یا ابن آدم الحي ھو یحتلُّ مكانھ في التابوت بكلِّ أبھتكم أنت�م االح�ی�اء ھ�ذا 

الكائن البريء یحتلُّ مكانھ في العالم السفلي لم یتغیّر فیھ شيٌء ال�ى اآلَن ض�ح�ك�ت�ھ ال�ب�ری�ئ�ة 

واألصابع الممشوقة یحدقُّ حولھ ویمنُح لعالِمھ الجدید ما یح�بُّ م�ن ال�ب�ی�اِض والض�وء ف�غ�نِّ 

بذكِره یا سمائي وأرضي ومائي سنوقُد الضوَء الذي یحبُّ حولھ أبد اآلبدین ون�ّغ�ن�ي م�ع�ھ م�ا 

 كم حلوة قریتنا× (خلیثیال ماثا) 

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

الورد في الغناء وفیر في شفتیك الى رعد بھنام بردى راحال بسبب خبیث یتسلل الى اجسادن�ا 

ویحتل المرتبة الثالثة ألبناء بھنام بردى بعدي  1957االسم كما دونت ومولود كما مدون عام 

و ھیثم تلي رعد المرحومة نادیة ثم سعد وش�ذى الص�ف�ة \ش�ج�اع�ة, ب�راءة. ف�راس�ة, إق�دام, 

نبل .شھامة لذا كان یتوافد طلبة مشروع النقل الجامعي لحجزمقعد في باصھ االزرق الموشح 

 بالبیاض

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

یمشي نعُشَك واألرُض تمشي. وتحملھ والسماء شدیدة الرغب�ة أن ت�رف�َع ع�ن�ك ال�م�وَت ول�و 

قلیال. الكالُم أعرف في شفتیك وفیٌر. وكذلك الضحكة البریئة المجلجلة. وأنَت تل�ّوُح ب�إش�اراٍت 

لطیٍن أبیض یبكي إدمانھ ماًء یتنقّطُ من براءِة حدقتیك ش�الالً ی�ل�وُذ ب�ھ ال�غ�ی�ُم. ف�ل�م�اذا أخ�ذت 

جسَدك الى ظالٍم بارٍد؟ لتنقَش ذھابك المزمن بالموسیقى وتقول كلماٍت قلیلة, ھي حكمة ك�ن�َت 

ترّددھا وتبتكُر الضوَء لفِمَك. أكثر وضوحاً من بیاِض بحٍر یتنّصُت الى نبٍض ی�رس�ل�ھ جس�دك, 

یعیش معنا بضحكتك وبصِرك .وأنت سفٌح جمیل من حریٍر باذخ الخضرة .كأص�اب�ع�ك ال�ف�خ�ار 

تنقُش ببساطٍة أناشیَد طازجة. تغسُل المطَریاه ه ه یاه ه ه ه ه یا رعد. كنت أن�ی�ق�ا ح�تّ�ى وأن�ت 

تطلُّ من نافذِة النعش, وتحّدُق فینا ,وتفرُد یدیك وتمسُح عن قوِس قزح ن�ب�ٍض م�ن�ك. م�ا زاَل 

یلوُذ في نظرتنا, ونحُن نبتكُر باألبیض. مشاھدا تاتي غداً وتترك في اللیِل رائ�ح�ت�ك ال�ب�ی�ب�ون, 

الذي تحبُّ والقھوةَ وھي تقرأُ فَمك االوبرالي ویھتزُّ قمرمن ل�وع�ٍة, و ی�ن�زُل ل�ی�غ�ت�س�َل ب�م�اِء 

عیونك الساخن. أنت بیننا بال جسدك. كلما نظرنا الى الس�م�اء ی�رس�ُل ل�ن�ا ال�ن�ھ�اُر والش�م�س 

 وترانیم الغیم صوتَك, وأنت ترّدد السالُم علیك بفِم طفٍل یبصُر الشمَس ألّول مّرة 

....... 

أتّوجك بالندى وطبع الندى یا (رعد الندي). إال أن یدمَع, وحتّى الصباح كاَن یق�وُل ل�ي ل�ی�س  

لديَّ الكثیر من الغیِم ألنزلھ إحتفاًء بصعوِد رعد بسیرتِھ الخبز في القربان والن�ب�ی�ذ ف�ي ك�اِس 

المعبد. في مھبِّ القدیسین و أفواه المیامر وھي تتأنُّق في شفتیك. ولكن حتما ال بدَّ أن ت�دم�َع 

األرُض لطولك الفخم األنیق بالطیوِر البیضاء .سأوصد عیني وتابوت�ك بص�ري. وأف�ت�ح ك�فّ�ي 

وأصابعي نحالت مذاقك القیمر. والقمر والقرطاس وخطوط قامتك الوارفة الذوق. مذاق عسل 

شھي في فجِر االرض والنھر وأوبرا الھواء. وما أنت كنت إال وستكون دائمالوتس ال�ورد ی�ا 

أبا الرعود. وما كنَت سوى الضوء یلھُث فارشا الطریَق بحریِر خطاك .تشبھ قوس قزح أیّ�ھ�ا 

المطر الغزیر بالحكمة والنوء المثیر وتراتیل الشحاریر والمالئكة والقدیسین >> ناصعا ببّزٍة 

سوداء وربطِة عنق من خیوِط فنجان قھوة, صعدْت بحیاتك ت�ع�ی�ش ھ�ن�اك. ف�ي وق�ار ق�دی�س 

وحكمة آدم وحواء في الفردوس, أنت تغنّي وتضيُء وتھدي للحبِّ قلبك وراحت�ی�ك وأخض�رك 

البھيء,كنّا أدمنّا رائحتك وطقوس أخوتك وفراسة حكمتك وبراءة شفتیك. ورخامات رجولت�ك 

وحضارة براءتك .وتركَت فراغا لوحدتنا وحیرة أن یسع الحبُّ ھذه الفراسة والبساطة, وأن�ت 

تجفّف دموعنا بإبتسامٍة أكثر وضوحا من الضوء وقامة تتسلّق الفضاءات .حقّ�ا ص�ع�دُت م�ن 

جثتك الحلوة من لعاِب تابوتك . الى اآلن تتعّج�ُب الس�م�اُء م�ن ف�ی�ِض وّده ,وبس�اط�ِة ن�ب�ض�ھ 

 وصدِق ھذیانھ االلیف

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

 ال تسألوني عن رعد اسألوا السماَء فقد صاَر مزاراً للنجوم كما أخبرتني الشمسُ 

 .......... 

 جسدك عیُد میالد الورد وكفّاك أعمدةٌ للحبِّ ورائحة للضوء  

 ...... 

 بلغِة الورِد قاَل الیاقوت أنّھ كاَن أنت 

........... 

 تقوُل الحیاةُ صرُت أعمى دونك  

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

 حتّى المیت رأیتھ یبكیَك بخرٍز زرقاء 

.... 

 االوبرا كانْت تعزف مزامیراً تلیق بجنائن شفتیك 

  ........... 

 یرتُّل فُمَك وإبتسامتك تضيُء سماَء فمك 

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

 قل لي وحّق براءِة بھنام بردى ولھفِة عیني نادیة أّي مالك أتاك أغراك وأخذَك منّا

  .......... 

 كلّما مرَّ ضوء أفتّشھُ لعلّھُ أنت 

 .......... 

 ما خلیثایاوا ماثا من سیغنّیھا بعدك یا بلبَل القرى

  .......... 

بعطِر االرض سیتكّرُر وردك والى منحِل الضوء تنحني االش�ی�اء ل�غ�ب�ط�ِة ق�ام�ت�ك تش�ب�ھُ أل�ف 

 البراءة 

 .......... 

 اخبرتني سیرینةُ بحربیروت أنّھا عشقتك فوضعت الشمَع والنبیذ في فنجاِن قھوتك الُمّرة

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

 تجاعیُد أصابعك الحصرم مألى بالبالبل وتراتیُل شفتیَك بالشعر

  .......... 

 لم تخبرني یا رعد بأّي صفٍّ وضعوك؟ في مدرسِة الموتى

  ........ 

 ألنّك مّت بریئاً فأنت متمیّز ورتبتك المحبّة 

 .......... 

 ألنّك كنَت أخي كنُت متأّكداً بإطمئناٍن أنّي أنا موجود 

 ........... 

 فادحاً كنت صعدْت راما لألعالي كیف ستنزُل بعد الموت؟ ببالغتِك الحكمة وبرائتِك الطازجة 

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

ت�م�وز ج�ئ�ت�َك ق�ب�َل الش�م�س وزرُت م�ت�ح�ف�اً أق�م�ت�ھ أن�ت ل�ل�م�وت�ى ف�ي ق�اع�ِة  23یوم االحد 

 الحب .......... 

 یا حبیَب الضوِء والتراِب والماء والھواء ھكذا القّداس كّل یوٍم یرتّل

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

العصافیُر حزینة ألنّك لم تبتسْم بصفیرك المألوف لھا ف�ج�را ل�ت�ط�ْر ف�ي ال�ف�ض�اِء ب�ال�ت�ران�ی�ِم  

 والزقزقات ...... إیلي الصغیر ما زاَل یتحّدُث الیك ویتمتُم بدا بردى متى تعود؟ 

.......... 

أعرُف أنّك فرح ألنّك مع أصدقاٍء جدد في لیل ِالمقبرة .... الورُد یج�م�ُع أوراقَ�ھ وی�ط�ق�ط�ق�ھ�ا  

بأسماِء اآللھة وحیَن نظرنا الى ورقٍة نسیھا فوق محراٍب من ال�خ�ض�رِة وال�ورد ك�ان أس�م�ك 

 بحجِم دمعٍة یضيء

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

أعرُف أنَّ أّول شخٍص زارك نادیة أختنا وألنّھا كانت تحبَّك كثیرا إصطحبْت م�ع�ھ�ا ف�ی�ل�ق�اً م�ن 

 المالئكة والعصافیر والغرانق واالوكسترا

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

مّرةً في قریٍة ما فتحْت طفلةُ صدیقك الباب وحین رأتَك ُدھشت ظنّاً م�ن�ھ�ا إنّ�ك إل�ھٌ م�ن آل�ھ�ِة 

 الضوء

  ........ 

 سیقاُل لم یمھلك طویالً حقّا وسرقك منّا أیضا وعلى عجل 

 .......... 

ھمَس الموُت أماَم كاھن المقبرة لم أرتكْب ح�م�اق�ةً م�ن ق�ب�ل ف�ك�ی�َف س�رق�َت ن�ح�ل�ةَ ال�ف�ج�ر؟ 

 والقھقھات

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

 یحّدُق قبُرك في المقبرة ویتعّجب أكلُّ ھذا الضوء؟ 

 أنت. 

                
 

 
                   

 شعر: زھیر بھنام بردى    
 بخدیدا -العراق، نینوى  

 ر  رء
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 الوالدة والنشأة
ولد أحمد الجلبي ف�ي ب�غ�داد ع�ام 

وك�ان االب�ن األخ�ی�ر ب�ی�ن  1944
تسعة أوالد لعائلة مع�روف�ة ت�ع�ود 
ب��ن��س��ب��ھ��ا ل��ل��ع��ث��م��ان��ی��ی��ن. وم��ن 

ف�ي ال�ق�رن  المعروف أن أسالف�ھ 
الس��اب��ع عش��ر أح��رزوا ت��م��ی��زا 
اقتصادیا واجت�م�اع�ی�ا، وام�ت�ل�ك�وا 
مس��اح��ات واس��ع��ة م��ن األرض 
وشغلوا مناصب إداریة مھمة ف�ي 
اإلمبراطوریة.  ولقب الجلب�ي ھ�و 
لقب تش�ری�ف�ات خ�ل�ع�ھ الس�ل�ط�ان 
ع��ل��ی��ھ��م، وال ی��ح��م��ل��ھ إال أب��ن��اء 

 السلطان والمقربون فقط.
وتح�ول�ت ال�ع�ائ�ل�ة إل�ى ال�م�ذھ�ب 
الشیعي في القرن ال�ث�ام�ن عش�ر، 
حینما تحول عدد كبیر من الس�ن�ة 
واخ��ت��اروا ال��ت��ش��ی��ع م��ن أج��ل 
ال�ح��ص��ول ع��ل��ى م��ن��ف��ذ ل��م��ص��ادر 
المیاه التي تحكم بھا اإلك�ل�ی�روس 
الشیعي. ولكن ھ�ذا ل�م ی�ن�ف�ع ف�ي 
إل�غ��اء ال��ك��راھ��ی��ة أو ع��دم ال��ث��ق��ة 
المتفشی�ة ب�ی�ن الس�ن�ة والش�ی�ع�ة 

 الفرس.. 
ومع أن آل الجلبي لم ی�ع�د ل�دی�ھ�م 
دور في الحكم، لك�ن�ھ�م اس�ت�م�روا 
بالثراء واالزدھار. واستط�اع ج�د 
الجلبي وھ�و ع�ب�د ال�ح�س�ی�ن ف�ي 

أن  1920أعق�اب خس�ارة ث�ورة 
ی��ل��ع��ب دورا م��ع��ت��دال ویش��ارك 
بالحك�وم�ة وی�ك�ون م�ق�ب�وال ع�ن�د 
الش��ی��ع��ة. وش��غ��ل م��ن��ص��ب وزی��ر 

وح��ت��ى  1922م��ن��ذ  ال��م��ع��ارف 
. أما اب�ن�ھ وھ�و 1939وفاتھ عام 

خال أحمد فق�د ك�ان م�دی�ر ال�ب�ن�ك 
الحكومي، أول مصرف یظھر ف�ي 

 العراق.
وبالنسبة لوالده عبد الھ�ادي ف�ق�د 
نجح في الشؤون ال�م�ال�ی�ة وم�ھ�د 
لعالقة متینة مع ولي العھد األمیر 
عبدهللا. وشارك�ھ ال�ل�ھ�و وس�ب�اق 
الخیول والمقامرة. وق�دم ل�ألم�ی�ر 

ول��م یس��دد  1938ق��رض��ا ع��ام 
األمیر دیونھ على اإلطالق. وب�ع�د 
وف��اة ال��م��ل��ك واع��ت��الء األم��ی��ر 

ع�ام�ا ل�م ی�ن�س  14العرش لمدة 
ع��ب��د ال��ھ��ادي، وع��ی��ن��ھ وزی��را 
لألشغال العامة ثم رئیسا لمج�ل�س 

 الشیوخ.
بال�م�ائ�ة  90وأصبحت بیده تجارة 

من غالل ال�ح�ب�وب وال�ق�ط�ن. ث�م 
أل��ف ف��دان م��ن  160اش��ت��رى 

أراضي بغ�داد ال�ق�دی�م�ة. وام�ت�ل�ك 
مطحنة دقیق وأك�ب�ر نص�ی�ب م�ن 
ش��رك��ة اإلس��م��ن��ت وأاص��ب��ح ع��ام 

أول رئ����ی����س لس����وق  1936
البورصة في ال�ع�راق. وف�ي ع�ام 

عندما سقطت الملكیة ك�ان  1958
عبدالھادي أغنى رجل في الع�راق 

م�ل�ی�ون دی�ن�ار ع�راق�ي  9ویمتلك 
م���ل���ی���ون دوالر  36(ی���ع���ادل 

أم��ری��ك��ي). ح��ی��ن��ھ��ا ك��ان ال��ع��ام��ل 
ال��ع��راق��ي الش��ی��ع��ي ی��رب��ح ف��ي 

 500دینار، مقاب�ل  2-1األسبوع 
 دینار في العائالت المیسورة..

بلغ ع�م�ر أح�م�د  1950وفي عام 
سن�وات، وك�ان ی�ع�ی�ش  6الجلبي 

مع أھلھ في ضاحی�ة ع�ل�ى ح�دود 
ب���غ���داد وض���ف���اف دج���ل���ة ھ���ي 
األعظمیة. وھي م�ن�ط�ق�ة ل�ل�س�ن�ة 
غ��ال��ب��ا. وف��ی��ھ��ا اس��ت��ق��ر م��ع��ظ��م 
السیاسیین ال�ع�راق�ی�ی�ن. وأمض�ى 
أح��م��د ص��ب��اه ب��رع��ای��ة خ��ادم��ة 
إفریقیة تدعى سعیدة كانت تعی�ش 
في قبو الفیال. أما أمھ بیبي حس�ن 
البصام فقد كانت شیعیة متدینة ال 
تشرب الكح�ول وتص�ل�ي وتص�وم 

وب�ع�د (ان�ق�الب)  شھ�ر رمض�ان. 
 1959تموز  في ك�ان�ون ال�ث�ان�ي 

ساف�ر أح�م�د ال�ج�ل�ب�ي إل�ى ل�ن�دن 
لینضم إلى والده الذي سب�ق�ھ إل�ى 
ھ�ن��اك. وس��ری��ع��ا ت��ب��ع��ت��ھ ال��وال��دة 

 وبقیة أفراد العائلة.
 

 في المنفى
ع�ام�ا  14كان عمر أحمد الجلبي 

حینما وصل ل�ن�دن. ون�ج�ح وال�ده 
بتھریب بعض أموالھ من العراق. 
ول��ذل��ك ح��اف��ظ��ت ال��ع��ائ��ل��ة ع��ل��ى 
رفاھیتھا. ولكن ف�ق�دوا م�ا ی�ع�ادل 

 بقدرتھ الشرائیة الیوم الملیار. 
ولم یعد لدى عبدالھادي في ل�ن�دن 
غیر ش�ق�ة ب�اإلی�ج�ار ت�ت�أل�ف م�ن 
غرف�ت�ي ن�وم وع�دد م�ح�دود م�ن 
الص��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ی��ة ع��ل��ى 

 الجدران. 
ان��ت��س��ب الش��اب أح��م��د ل��م��درس��ة 
ویست ساسی�ك�س وان�ف�ص�ل ع�ن 

م�ی�ال ن�ح�و  60والدیھ بما یع�ادل 
ال�ج�ن��وب. وب��ذل ج��ھ�ده ل�ی��ت�الف��ى 
الفراغ ال�ذي ی�ب�اع�د ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن 
الطلبة اآلخری�ن. وف�ي ال�م�درس�ة 
حس�ب ال�ق�ان�ون ك�ان ال�م�س�م��وح 

شلنات في األسبوع، أو  5للطالب 
سنتا. وھذا ل�م ی�ك�ن  40ما یعادل 

یكفیھ لثمن السجائر. ول�ذل�ك ك�ان 
 2یتلقى من أھلھ معونة ت�ق�در بـ� 

جنیھ كل أسبوع. مع دفع�ة ب�ل�غ�ت 
جنیھا بشیك واحد ل�ل�ط�وارئ.  20

وأودعوا في مكتب البرید بحسابھ 
 جنیھ أخرى.  100

وفي العام الالحق انتقلت ال�ع�ائ�ل�ة 
إلى بیروت لكن استمر أح�م�د ف�ي 
إنكلترا. وعاد عبدالھادي للت�ج�ارة 
والعمل المصرفي واستعاد أموال�ھ 
من العراق بالتدریج. وك�ان وق�ت 
العطلة من أفضل أوقات أحمد ف�ي 
بیروت بسبب الرفاھ�ی�ة وت�ح�س�ن 
األوضاع المالیة. وخصص ب�ق�ی�ة 
الوقت للقراءة. وبدأ مع (الجریمة 
والعقاب) لدیستویفسكي. وق�رأھ�ا 
خالل تقنین الكھرباء في الم�دی�ن�ة 
ال��ج��ام��ع��ی��ة. ث��م اط��ل��ع ع��ل��ى 
(المسكون) لدیستویفسكي أیض�ا. 
وبعد تع�ل�ق�ھ ب�ال�ث�ق�اف�ة ال�روس�ی�ة 
واشتھار رحلة س�ب�وت�ن�ی�ك ان�ت�ق�ل 
لقراءة نیوتون وكبلیر والج�اذب�ی�ة 
األرضیة والنسبیة والس�رع�ة. ث�م 
درس التاریخ اإلن�ك�ل�ی�زي وت�اب�ع 
س��ی��رة ع��ائ��ل��ة ت��ی��ودور وھ��ن��ري 
السابع. وانتھت دراستھ الث�ان�وی�ة 

. وسافر إلى ال�والی�ات 1961عام 
المتحدة. وأدرج اسم�ھ ف�ي ك�ل�ی�ة 
ال��ری��اض��ی��ات. ول��ك��ن��ھ ت��اب��ع م��ع 
النظریة الماركسیة والتي تحول�ت 
لقوة مؤثرة ف�ي ال�ع�راق. وخ�الل 
أیام الجامعة تعلق بأخبار ال�ع�راق 
وانتھى لنتیجة جازمة: ما ی�ق�ب�ل�ھ 

 تشرشل یجب أن یقبلھ ھو. 
أن�ھ�ى دراس�ت�ھ  1965وفي ع�ام 

وحج إلى مكة. وھناك قابل الم�ل�ك 
السعودي فیصل وم�ف�ت�ي ال�ق�دس 
وزعماء المقاومة المغاربیة وآی�ة 
هللا محمد باقر الح�ك�ی�م . ث�م ع�اد 
إلى شیكاغو لیحّض�ر ل�ل�دك�ت�وراة. 
وكانت أطروحتھ ب�ع�ن�وان "ح�ول 
م����ع����ام����ل ج����اك����وبس����ون ف����ي 
المجموعات ال�ج�ب�ری�ة". وھ�ن�اك 
ارتبط بصدیقة اشترى من أج�ل�ھ�ا 

ماركة ثان�دی�ر  1966سیارة فورد 
 بیرد. 

ث��م س��اف��ر إل��ى إی��ران وال��ت��ق��ى 
ب�م�ج��م�وع�ات ك�ردی�ة ان�ف�ص��ال�ی��ة 
وب��م��ض��ی���ف��ھ��م وھ���و الس��اف���اك 

(المخابرات اإلیرانیة). واج�ت�ازوا 
الجبال بالسر والتق�وا ب�م�ص�ط�ف�ى 
البرزاني. واتفق الجلبي معھ على 
محاربة البعثیین. ثم اشترك ب�ع�دة 
اج��ت��م��اع��ات س��ری��ة ف��ي ط��ھ��ران 
حضرھا رئیس السافاك نع�م�ة هللا 
نص�ی��ري، وت��ع��اھ��دوا ع��ل��ى ق��ل��ب 
نظام الحكم في ب�غ�داد. وف�ي ع�ام 

تزوج من لیلى عس�ی�ران،  1962
وھي ابنة ع�ادل عس�ی�ران، وھ�و 
ش��خ��ص��ی��ة ش��ی��ع��ی��ة ھ��ام��ة م��ن 
الجنوب، شاركت في ب�ن�اء ل�ب�ن�ان 
الحدیث. وب�ارك ال�زف�اف م�وس�ى 
الص��در ش��خ��ص��ی��ا. وم��ن ھ��ذا 
ال��م��ن��ع��ط��ف ال��ھ��ام: عس��ی��ران 
والصدر ولبنان بدأ أحمد ال�ج�ل�ب�ي 
رھانھ على المستقبل. ودخ�ل إل�ى 
عالم السیاس�ة م�ن ب�اب ت�وم�اس 
ج. ك��اروالن س��ف��ی��ر أم��ری��ك��ا ف��ي 
بیروت. ولعب دور الوسیط ب�ی�ن�ھ 
وب��ی��ن زع��ی��م ال��ك��رد ال��ب��رزان��ي. 
وأبدى شكوكھ من نوایا وإخالص 
شاه إی�ران. ول�ك�ن الس�ي آي إي 
نصحتھ أن ی�ھ�ت�م بش�ؤون�ھ. ول�م 
ی��ؤث��ر ذل��ك ف��ی��ھ. وت��اب��ع ت��م��ت��ی��ن 
الصداقة بـ "كاروالن" وبتقری�ب�ھ 

  من األكراد. 
ول��ك��ن الس��ي آي إي أح��ب��ط��ت 
الم�س�اع�ي ال�ت�ي ت�ب�ل�ور خ�الل�ھ�ا 

. ف��ق��د ك��ان 1979ان��ق��الب ع��ام 
المفروض أن یساند فی�ھ الش�ی�ع�ة 
الكرد لالنتھاء من ص�دام حس�ی�ن 
والب�ع�ث. غ�ی�ر أن الس�ي آي إي 
اعترضت مساع�دة م�ال�ی�ة ب�ل�غ�ت 

ملیون دوالر. وكانت ھذه أول  16
تجربة قاسیة ت�خ�ذل ف�ی�ھ�ا إی�ران 
وأمریكا رغ�ب�ة ال�ك�رد ب�ال�ت�ح�رر. 
وألحت المخابرات األمریكیة عل�ى 
عدم ت�ح�وی�ل ال�ع�م�ل ال�ت�ب�ش�ی�ري 

 والمدني إلى انقالب مدبر. 
 

 في األردن
وص��ل أح��م��د  1978ف��ي ع��ام 

الجلبي إلى األردن. وبدأت زیارتھ 
وان��ت��ھ��ت ب��رع��ای��ة م��ن ص��دی��ق��ة 

ف�ھ�ي  الطفولة تمارا داغس�ت�ان�ي. 
ابنة ضابط سني ع�ال�ي ال�م�ك�ان�ة، 
وك��ان م��ع��ارض��ا الن��ق��الب ت��م��وز 

. وب��ع��د ال��ث��ورة م��ث��ل آل 1958
الجلبي فرت عائل�ت�ھ�ا إل�ى ل�ن�دن. 
وك�ان�ت ت�م�ارا ت�ع�ی�ش ف�ي ك�ن�ف 
وبالط ف�ی�ص�ل ال�ث�ان�ي، م�م�ا ی�دل 
عل�ى م�ك�ان�ت�ھ�ا ل�دى ال�م�ؤس�س�ة 
الملكیة في ال�ع�راق. وف�ي األردن 
كانت عائلة ال�داغس�ت�ان�ي م�ق�رب�ة 
من الملك الھاشمي الحسین ب�ن�ت 
طالل. وقد اقترن شقیق تمارا م�ع 
ش��ق��ی��ق��ة ال��م��ل��ك حس��ی��ن، وھ��ك��ذا 

 ازدادت العالقة متانة. 
 30بلغت ت�م�ارا  1977وفي عام 

عاما وزارت لندن، وأقامت حف�ل�ة 
تذكاریة حض�رھ�ا أح�م�د ورش�دي 
وجواد الجلبي. وقد قاطع ال�ح�ف�ل�ة 
حضور األمیر ال�ح�س�ن ب�ن ط�الل 
شقیق ملك األردن. واستفاد جواد 
من الفرصة وعرض علیھ إق�ام�ة 
نش���اط مص���رف���ي ف���ي األردن. 
وحص��ل ع��ل��ى ال��م��واف��ق��ة ل��ط��ل��ب 
رخصة من ع�م�ان. ول�ك�ن ط�ل�ب�ھ 
رفض ثالث مرات. وتدخلت تم�ارا 
بھاتف لألمیر حس�ن ال�ذي أوع�ز 
ل���م���ص���رف األردن ال���م���رك���زي 
بالموافقة. وتم كل شيء بغ�ض�ون 
دقائق، وبإثر مكالم�ة م�ن ال�ب�الط 
لمدیر المصرف األردني المركزي 
الدكتور محمود سعید ال�ن�اب�ل�س�ي. 

 9وبدأ جواد الجلبي نش�اط�ھ م�ن 
مالیین دوالر. وقرر توكیل أح�م�د 
ب��إدارة ال��م��ص��رف. وع��ل��ى ھ��ذا 
األس��اس غ��ادر ال��دك��ت��ور أح��م��د 
الجلبي بیروت إلى عمان لی�ب�اش�ر 

. وك��ان 1978أع��م��ال��ھ ف��ي ع��ام 
ع��ام��ا. وأط��ل��ق ع��ل��ى  33ع�م��ره 

مص��رف��ھ اس��م ال��ب��ت��راء، ت��ی��م��ن��ا 
بالموقع التاریخي الشھیر. وتم�دد 
نش�اط ال�م�ص�رف ل�ی�س�ت�ث�م�ر ف��ي 
مشاریع ھامة مثل: سوبر ماركت 
"سیف واي"، ومستشفى مح�ل�ي 
اشتراه الح�ق�ا ال�ج�ی�ش األردن�ي، 
وشركات ب�ن�اء. وت�ح�ول مص�رف 
ال��ب��ت��راء إل��ى ث��ان��ي مص��رف ف��ي 

 1982  –  1978المملك�ة. وب�ی�ن 
تضاعف رصیده عشر م�رات م�ن 

م��ل��ی��ون  400م��ل��ی��ون إل��ى  40
دوالر. وف�ي الس��ن�وات ال��خ�م�س��ة 

م�ل�ی�ون  900التالیة تضاعف إلى 

دوالر. ومع ان�دالع ال�ح�رب ب�ی�ن 
العراق وإیران وتقارب صدام م�ع 
األردن ض�د إی�ران ل�م ی�ك�ن أم�ام 
نش��اط ال���ج���ل���ب���ي إال ال���ت���راج���ع 
والخمود. ف�ق�د ان�ح�درت األرب�اح 
بسرعة م�ث�ل�م�ا ص�ع�دت بس�رع�ة 

  ألسباب سیاسیة مفھومة. 
 التخطیط لالنقالب

استقر أحمد الجلبي في ل�ن�دن ف�ي 
منطقة ماي ف�ی�ر، وك�ان�ت ن�واف�ذ 
شقتھ تشرف ع�ل�ى غ�ری�ن ب�ارك 
ال��م��ع��روف��ة وال��ق��ری��ب��ة م��ن ھ��ای��د 
بارك، وتبعد مسافة خمسة دقائ�ق 
عن السفارة األمریكیة. وفي ع�ام 

اتص��ل وی��ت��ل��ي ب��رون��ی��ر  1991
بالجلبي وزاره في بیتھ، وح�ی�ن�ھ�ا 
كانت السي آي إي تتخبط بالظ�الم 
فیما یتعلق بالمعارضة ال�ع�راق�ی�ة. 
وكانوا بحاجة لعنصر اتصال ینی�ر 
ل��ھ���م ال���ط��ری���ق. وق���د ش���ك��ل���ت 
المخابرات األمری�ك�ی�ة م�ا یس�م�ى 
قوة التدخل ف�ي ال�ع�راق وأن�اط�وا 
المھمة ببرونیر. وق�د س�اف�ر إل�ى 
عمان والقاھرة والریاض ول�ن�دن 
وكل مكان یخطر بالذھن للتواصل 
م��ع ال��م��ع��ارض��ة ال��ع��راق��ی��ة ف��ي 
المنفى. وق�اده ب�ح�ث�ھ إل�ى أح�م�د 
الجلبي. واكتشف برونیر أن ل�دى 
ال��ج��ل��ب��ي ذاك��رة ف��وت��وغ��راف��ی��ة 
وھوناجح اجتماعی�ا، وی�م�ك�ن أن 
ی��ق��ود م��ن خ��ل��ف الس��ت��ار ف��ری��ق 
عمل. ف�ھ�و ب�اإلض�اف�ة ل�م�ع�رف�ت�ھ 
الواسعة بالغ�رب ل�دی�ھ حس�اس�ی�ة 
العرب. كم�ا أن�ھ ی�ت�ح�م�ل أخ�ط�اء 
ت��زوی��ر مص��رف��ي خ��ط��ی��ر. وھ��ذه 
نقطة للضغط ع�ل�ی�ھ ب�رأي ن�ائ�ب�ة 
مدیر العملی�ات األم�ری�ك�ی�ة ل�ی�ن�دا 
فلوھیر. فھو غط�اء م�م�ت�از رغ�م 
سمعتھ ال�ف�اس�دة. وك�ان ب�رون�ی�ر 
واضحا مع�ھ، وأخ�ب�ره أن�ھ ی�ری�د 
تنظیم معارضة لإلطاحة ب�ال�ن�ظ�ام 
ف���ي ال���ع���راق. ون���ت���ی���ج���ة ھ���ذه 
المساعي أجاز بوش صرف مبل�غ 

أی��ار  5م��ل��ی��ون دوالر ف��ي  100
ل��ھ��ذه ال��غ��ای��ة. وأص��ب��ح  1991

ال�م�ب��ل�غ ت��ح�ت تص��رف ال�ج��ل�ب��ي. 
وكانت الخطة تقتضي بدفع ص�دام 
الرت��ك��اب تص��رف أح��م��ق ی��ث��ی��ر 
حفیظة العالم ضده، مع االستف�ادة 

% م�ن الس�ن�ة  20من حقیقة أن 
% م��ن ال��ك��رد 80ی��ح��ك��م��ون 

 والشیعة. 
 1991بعد انقالب م�وس�ك�و ع�ام 

بشھرین دعا السین�ات�ور س�ت�ی�ف�ن 
سوالری�ز، وھ�و ع�ن ن�ی�وی�ورك، 
الجلبي إل�ى ك�اب�ت�ول ھ�ی�ل ل�ی�ق�دم 
رأی�ھ ب��ال��م�س��ت��ج��دات أم�ام ل��ج��ن��ة 
استخبارات. وعقد االج�ت�م�اع ف�ي 
غرفة یحرسھا عسكري ولھا باب 
مغلق من الفوالذ. وكانت الجدران 
من الحدید الصلب. وھن�اك وض�ع 
خطة لتحریر ال�ع�راق ك�م�ا ی�ل�ي: 
تش��ك��ی��ل ح��ك��وم��ة ف��ي ال��م��ن��ف��ى، 
وتأمین إقامة لھا ف�ي ك�ردس�ت�ان. 
وإنشاء منط�ق�ة ح�ظ�ر ج�وي ف�ي 
الشمال. وتأثر بالخطة أحد صقور 
ال��دی���م��ق���راط��ی���ی��ن وھ��و دای���ف 
مكوردي. ورافق الجل�ب�ي ب�ق�ط�ار 
األن��ف��اق إل��ى رای��ب��ورن ھ��اوس 
لمقابلة ممثل الدیمقراطیین القوي 
جاك مورثا. وبعد اجتماع ض�اح�ك 

 700وودي حص��ل م��ن��ھ ع��ل��ى 
ملیون دوالر للتخلص من ص�دام. 
وأخ��ب��ره أن ت��أس��ی��س م��ع��ارض��ة 
أف��غ��ان��ی��ة ل��ط��رد الس��وف��ی��ی��ت م��ن 
أفغانستان انطلقت أیض�ا م�ن ھ�ذا 
المكان. وب�دوره ف�ت�ح م�ورث�ا ل�ھ 

أب���واب ریش���ارد ھ���اس، وھ���و 
مس��اع��د خ��اص ل��ب��وش، وم��دی��ر 
الدائرة الوطنی�ة ل�ألم�ن ال�خ�اص�ة 
ب��الش��رق األدن��ى وج��ن��وب آس��ی��ا. 
ولكن ھاس لم یرحب بھ وأك�د ل�ھ 
أنھ وافق ع�ل�ى م�ق�اب�ل�ت�ھ بس�ب�ب 
ض���غ���وط م���ن ب���ع���ض أعض���اء 
ال��ك��ون��غ��رس. ول��ك��ن ب��ع��د س��اع��ة 
ونصف من النقاش اق�ت�ن�ع ھ�اس 

 بكفاءتھ وذكائھ. 
 الجلبي في كردستان
ان��ت��ق��ل  1992ف��ي ن��ھ��ای��ة ع��ام 

الجلبي من لندن إلى بیت ح�ج�ري 
في صالح ال�دی�ن ف�ي ك�ردس�ت�ان. 
وانف�ص�ل ف�ی�زی�ائ�ی�ا ع�ن زوج�ت�ھ 
وأوالده األربع. وق�د ج�ھ�ز أث�اث�ھ 
نجار محلي مستل�ھ�م�ا تص�م�ام�ی�م 
فرانك لوید رایت. وألحق ب�ال�ب�ی�ت 
مولدة كھرباء بینما كل م�ا ح�ول�ھ 
م��ح��روم م��ن ال��خ��دم��ات. وح��اول 
الج�ل�ب�ي أن یس�ت�ف�ی�د م�ن س�ی�رة 

 دیغول، وحاكاه في مسألتین: 
االس���ت��ع���ان��ة ب���األم��ری���ك��ی���ی���ن  -

وال��ب��ری��ط��ان��ی��ی��ن ل��ل��ت��خ��ل��ص م��ن 
 الحكومة الفرنسیة العمیلة. 

وتوحید فصائ�ل ال�م�ق�اوم�ة ف�ي  -
 جبھة موحدة یقودھا. 

 
وكان أول اتصال لھ مع اإلی�ران�ي 

الذي كلفتھ الحكومة  آغا محمدي 
اإلیرانیة بمساعدة المعارضة ف�ي 

 العراق. 
بدأ البیت األب�ی�ض  1995في عام 

یل�ع�ب ل�ع�ب�ت�ھ إلض�رام ث�ورة ف�ي 
العراق. وقابل ال�ج�ل�ب�ي ف�ي ھ�ذه 
الفترة الشخصیة اإلی�ران�ی�ة ال�ت�ي 
تعادل ریشارد بیرل، وھو م�ح�م�د 
جعفري، وال�ذي س�ی�ص�ب�ح ن�ائ�ب 
رئ��ی��س ال��م��ج��ل��س ال��ق��وم��ي ف��ي 
إی��ران، وزع��ی��م ل��واء ال��ق��دس. 
وھكذا ضمن الجلب�ي ك�ت�ائ�ب ب�در 
ل��ت��ك��ون ذراع��ھ ف��ي ال��ج��ن��وب 
الش��ی��ع��ي. ل��ك��ن ت��ب��ذی��ر ال��ج��ل��ب��ي 
للمیزانیة واإلنفاق على نش�اط�ات 
وھمیة، مثل اختالق محطة إذاع�ة 
للمع�ارض�ة وص�ح�ی�ف�ة م�ع�ارض�ة 
ول��ی��س ل���ھ��م��ا وج��ود، أث���ارت 
األمریكیین ضده وأع�ادت ل�ل�ذھ�ن 
سمعتھ غیر النظیفة منذ أیام ب�ن�ك 
البتراء في عمان. ومع ذلك وق�ف 
أعض��اء ك��اب��ی��ت��ول ھ��ی��ل بص��ف��ھ 

 ورفضوا تخفیض المیزانیة.
وعندما انفجر النزاع المسلح ف�ي 

ب���ی���ن ال���وط���ن���ي   1996آب 
والدیمقراطي في كردستان، وج�د 
صدام الفرصة مناسبة لیدخل م�ن 
ھذا الفراغ ویھاج�م أرب�ی�ل، م�ق�ر 
ح��زب ال��ج��ل��ب��ي. وق��د ك��ان ھ��و 
شخصیا في تلك األث�ن�اء ف�ي ق�ب�و 
الس��ف��ارة األم��ری��ك��ی��ة ف��ي ل��ن��دن 
یجتمع مع ممثل�ي الس�ي آي إي. 
ووص��ل��ت ل��ھ األن��ب��اء ب��اق��ت��ح��ام 

 200العراق�ی�ی�ن ل�م�وق�ع�ھ وق�ت�ل 
عسكریا من المیلی�ش�ی�ا ال�م�وال�ی�ة 

 لھ.
ولكن المأساة كانت ت�ت�ل�خ�ص ف�ي 
مصادرة صدام لكومبیوتر الجلب�ي 
والتعرف على المعلومات المدونة 
فیھ. ومنھا أس�م�اء ال�ع�م�الء ف�ي 
ال��م��خ��اب��رات وال��ج��ی��ش وخ��ط��ة 
االنقالب الذي أنفقت ال�م�خ�اب�رات 
األم�ری��ك��ی��ة س��ن��وات ف��ي س��ب��ی��ل��ھ 

 ناھیك عن ھدر المالیین.
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 العودة إلى إنكلترا
وجد الجلبي نفسھ مجددا في لندن 
بع�د أن ط�رده ص�دام م�ن ش�م�ال 
العراق، وق�اط�ع�ت�ھ الس�ي آي إي 

 1997-1996في أمریكا. وخالل 
بدأ في شقتھ في ماي فیر ب�وض�ع 
خ�ط�ة ل�الن�ت�ق�ام م�ن ال�م�خ�اب��رات 
األمریكیة. وك�ان رأی�ھ أن أفض�ل 
وسیلة للدفاع ھي الھج�وم. وذل�ك 
ال ی��ن��ج��ح إال ب��ع��د ت��ح��دی��د ن��ق��اط 
الضعف في ال�خ�ص�وم. ورأى أن 
المخابرات األمریكی�ة ت�ع�ان�ي م�ن 
الكونغرس واإلع�الم. وإذا ك�ان�ت 
ق��وت��ھ��م غ��ی��ر م��ت��ن��اھ��ی��ة خ��ارج 
الوالی�ات ال�م�ت�ح�دة ف�ھ�م أض�ع�ف 
البشر داخ�ل�ھ�ا. ول�ذل�ك ی�ج�ب أن 
تكون أرض المعركة على أراضي 

 أمریكا نفسھا. 
عقد ولی�ام ك�الرك  1997في عام 

غ��داء ع��م��ل ف��ي م��ك��ت��ب اب��ن��ھ، 
وحض��ره ك���الری��دج وال���ج��ل���ب���ي 
وفلوھر وممثل شركة نفطی�ة م�ن 

 تكساس. وكان لدیھ ھدفان:
توفیر مبلغ العادة حزب الجلبي  -

 للنشاط في شمال العراق.
والضغط ع�ل�ى إدارة ك�ل�ی�ن�ت�ون  -

 لدعم ثورة الجلبي ضد صدام.
وأق��ن��ع ال��ج��ل��ب��ي ال��ح��اض��ری��ن 
بانخفاض ال�روح ال�م�ع�ن�وی�ة ف�ي 
الجیش العراقي وإمكانیة اج�ت�ی�از 
میلیشیا حزبھ ل�ح�دود ك�ردس�ت�ان 
وإسق�اط ن�ظ�ام ص�دام ق�ری�ة ب�ع�د 
قریة وب�ل�دة ب�ع�د ب�ل�دة. وك�ل م�ا 
یحتاج لھ ض�م�ان م�ن�ط�ق�ة ح�ظ�ر 
جوي وحظر مركبات في الش�م�ال 
والجنوب إلبعاد الھیلوكوب�ت�ر م�ن 
األجواء وال�دب�اب�ات م�ن األرض. 
ولم یكن عن�د ال�ح�اض�ری�ن س�وى 
ت��ح��ف��ظ واح��د: أن��ھ ب��ال ارت��ب��اط 
مل�م�وس م�ع ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي. 
إضافة لمشكلتھ مع الس�ي آي إي 
وت��ھ��م��ة ال��ت��زوی��ر أی��ام مص��رف 

 البتراء.
وأص���ب���ح أم���ام ال���ج���ل���ب���ي اآلن 

 مھمتان.
في الع�راق ش�راء والء ب�ع�ض  -

ض��ب��اط ال��ج��ی��ش وإق��ن��اع��ھ��م أن 
 التعامل معھ ال یعني اإلعدام.

وفي أمریكا الترویج ل�ف�ك�رة أن  -
خبیر ال�ری�اض�ی�ات ال�م�اھ�ر ل�دی�ھ 
خطة ذكیة لتدب�ی�ر ان�ق�الب. وھ�ذا 
یع�ن�ي أن ی�ق�ن�ع ال�ب�ی�ت األب�ی�ض 
وال��ك��ون��غ��رس ووزارة ال��دف��اع. 
وأتوماتیكیا الحكومة األم�ری�ك�ی�ة. 
وب��دأ ی��ن��ف��خ أف��ك��اره ف��ي رؤوس 
م��ؤی��دی��ھ ال��م��ع��روف��ی��ن وال��ذی��ن 
یس���م���ی���ھ���م "الش���ب���اب" وھ���م: 
ریشارد بیرل، وب�ول ول�ف�وف�ی�ت�ز، 

 وستیفن سوالرز. 
وك�ان ل��ك�الرك دور م��ال�ي م�ؤث��ر 
واقترح االستعانة ب�ت�ای�وان، ف�ق�د 
ك��ان م��دی��ر م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
األمریكي ال�ت�ای�وان�ي ف�ي ت�ای�ب�ي. 

 150وأعلن أنھ ب�م�ق�دوره ت�دب�ر 
ألف دوالر شھریا للخطة. وج�ھ�ز 
كالرك اجتماعا مع سفی�ر ت�ای�وان 
في واشنطن، وھو ستیفن س ف 
جین، ولكن لم ی�ح�ض�ر ش�خ�ص�ی�ا 
وأناب عنھ ممثلھ داف�ی�د ل�وك�س، 
وھو محلل س�اب�ق ف�ي الس�ي آي 
إي. ونجحت الجھود المبذولة ف�ي 
غضون یومین. وب�ق�ی�ت أم�ام�ھ�م 
خ���ط���وة أخ���ی���رة، وھ���ي حش���د 
ال��ج��م��ھ��وری��ی��ن وراءھ��م ل��ی��ب��ل��ع 
ك�ل�ی��ن�ت��ون وال��دی�م�ق��راط�ی��ون م��ن 
ورائھ الطعم. وتأك�د ل�ھ�م أن ھ�ذا 
أس��ھ��ل م��م��ا ی��ت��ص��ورون. ل��ك��ن 

الصعوبات التي اعترضت ط�ری�ق 
 الجلبي في واشنطن لم تكن قلیلة.

أوال ك��ان یش��ك��ل ع��بءا م��ال��ی��ا. 
ومحاولة دیوي كالریدج، الع�م�ی�ل 
السابق في السي آي إي ل�ت�وف�ی�ر 
النق�ود م�ن إس�رائ�ی�ل، ك�ان�ت ق�د 
ت��ع��رض��ت ل��ل��ف��ش��ل. وك��ان رھ��ان 
إدارة كلینت�ون ع�ل�ى ب�ی�ل ك�الرك 
وتایوان. غیر أن توماس بیك�رن�غ 
ثالث شخصیة في الحكومة نص�ح 
تایوان أن تبتعد ع�ن ص�ب�ی�ان�ی�ات 

ول�م  ومشاغبات الجلبي وفریق�ھ. 
یجد الجلبي أمامھ في النھایة غیر 
حل واحد وھو التخطی�ط الغ�ت�ی�ال 
ص��دام ب��ط��ری��ق��ة ف��ال��ك��ی��ري ال��ت��ي 
اس��ت��ھ��دف��ت ھ��ت��ل��ر. وش��ارك��ھ ف��ي 
ال��ت��خ��ط��ی��ط ال��ك��ردي آراز ح��ب��ی��ب 
ك���ری���م. وكش���ف ھ���ذه ال���خ���ط���ة 
ل�ك��الری��دج ف��ق��ط. وق��د اس�ش��ت��رى 
ال��ج��ل��ب��ي وك��ری��م رئ��ی��س األم��ن 
المكلف بحراسة بنای�ة ف�ي ب�غ�داد 
یعقد صدام أحیانا فیھا اجتماعاتھ. 
وق��د ق��دم ل��ھ��م ال��رج��ل ص��ورة 
تخطیطیة لمكان االجت�م�اع. وك�ان 
في غرفة فیھا طاولة قرب مك�ی�ف 
وسل�س�ل�ة م�ن ال�ن�واف�ذ. واق�ت�رح 
الجلبي تھریب قنبلة إل�ى ال�غ�رف�ة 
وإخفائھ�ا ف�ي ال�م�ك�ی�ف. وط�ال�ب 

أل��ف دوالر  250ب��م��ب��ل��غ ق��دره 
لشراء المتفجرات واستئجار بی�ت 
قری�ب وم�أم�ون وت�أم�ی�ن ھ�روب 
عائلة ال�م�ت�آم�ر م�ع�ھ�م. غ�ی�ر أن 
كالریدج تشاءم من الن�واف�ذ. ف�إذا 
كان وضع القنبلة غ�ی�ر دق�ی�ق ق�د 
تمتص ال�ن�واف�ذ ت�أث�ی�ر االن�ف�ج�ار 
وت��ق��ل��ل م��ن ت��أث��ی��ره. واس��ت��ش��ار 
كالریدج خب�ی�را ف�ح�دد ل�ھ أفض�ل 
م�ك��ان ل��زراع��ة ال��ق�ن��ب��ل�ة ل�ی��ك��ون 
تأثیرھا أعتى م�ا ی�م�ك�ن. وس�اف�ر 
ك��الری��دج إل��ى ج��ن��ی��ف الق��ت��راض 
المال، لكن لم یتمكن إال من توفیر 

ألف دوالر. وھكذا س�ق�ط ھ�ذا  50
 الحلم وانتھت الخطة.

وكان للسي آي إي دائ�م�ا وج�ھ�ة 
نظر تتلخ�ص ف�ي ت�دب�ی�ر ان�ق�الب 
قصر. وھو م�ا ل�م ی�ك�ن ال�ج�ل�ب�ي 
یقبل بھ. وكان یعتقد أن�ھ ال ب�دی�ل 
عن معركة تحریر. وتابع ج�ھ�وده 
ب��ھ��ذا االت��ج��اه م��ع ال��م��ح��اف��ظ��ی��ن 
ال���ج���دد. وك���ان م���وق���ف���ھ ض���د 
ال��م��خ��اب��رات م��ب��ن��ی��ا ع��ل��ى ع��دة 

 أسباب.
أن اختیار قیادة ع�راق�ی�ة ل�ی�س  -

 شأنا أمریكیا.
وعلى الشعب العراقي أن یبح�ث  -

 عن قیاداتھ بنفسھ.
والعمل السی�اس�ي ال ی�ن�ج�ح إال  -

بعد خ�ب�رة نض�ال�ی�ة م�ن ال�داخ�ل. 
وكان یعتق�د أن ح�زب�ھ ال�م�ؤت�م�ر 
الوطني العراقي ھو المرشح لھذه 

 الغایة النبیلة.
ولم یتخل ع�ن ف�ك�رة أن ج�ی�ش  -

احتالل أمریكي ال یفید العراقی�ی�ن. 
 وھم بحاجة لجیش تحریر وطني. 
وكل م�ا ك�ان ی�ط�ل�ب�ھ ھ�و غ�ط�اء 
ج��وي أم��ری��ك��ي خ��الل األع��م��ال 
القتالیة. وب�ع�د ب�دای�ة ال�ع�م�ل�ی�ات 
س��ی��ھ��ج��ر الش��ع��ب الس��ی��اس��ی��ی��ن 
وسینضم إلیھ�م ض�ب�اط ال�ج�ی�ش، 
وض��م��ن��ا ال��ح��رس ال��ج��م��ھ��وري. 
وواف���ق ع���ل���ى ھ���ذه ال���ف���ك���رة 
السیناتور س�ام ب�رت�اون�ب�اك وھ�و 
جمھوري من تكساس. وف�ي ع�ام 

نما لعلم الجلبي عن طریق  1998
س��ك��وت ری��ت��ر رئ��ی��س ف��ری��ق 
التف�ت�ی�ش األم�م�ي ف�ي ب�غ�داد أن 
إدارة كل�ی�ن�ت�ون غ�ی�ر م�ت�ح�م�س�ة 

للتفتیش. مع أنھ لدیھ وثیقة تثب�ت 
أن صدام یستعمل غ�از األعص�اب 

VX  ویضعھ في رأس ص�واری�خ
وقد فعل  سكود المسماة الحسین. 

ذلك ق�ب�ی�ل ح�رب ال�خ�ل�ی�ج. وھ�ذا 
یخالف الشائ�ع أن ال�ع�راق�ی�ی�ن ال 
یمكنھم صناعة صواریخ بالست�ی�ة 
تستعم�ل م�ادة األعص�اب. وف�ورا 
حمل الجلبي ریت�ر إل�ى واش�ن�ط�ن 
وقاده إل�ى ج�ورج ت�اون، وأخ�ب�ر 
ق��ائ��د ال��ج��م��ھ��وری��ی��ن ب��ال��ن��ب��أ. 

مل�ی�ون  97وبالنتیجة اقترح مبلغ 
دوالر لتمویل عمل یھدف لت�غ�ی�ی�ر 
النظام بالقوة. لكن إدارة كلین�ت�ون 
لم توافق. ومع ذلك صّوت مجلس 
الشیوخ على دعم ال�ف�ك�رة، وذل�ك 

. وك�ان 1998تشرین األول  7في 
ص�وت�ا ن�ع�م  360االقتراع بواقع: 

ال. ووقع كلی�ن�ت�ون ع�ل�ى  38ضد 
االقتراح التشریعي وھك�ذا ت�ح�ول 
إل���ى ق���ان���ون. وت���ب���ن���ت اإلدارة 
األمریكیة ف�ك�رة اإلط�اح�ة ب�ن�ظ�ام 
صدام بأدوات أمریك�ی�ة م�ب�اش�رة. 
وھ��ك��ذا ع��اد ال��ج��ل��ب��ي م��ن ح��ال��ة 
الموت السریري لمسرح ال�ن�ش�اط 
والعمل. ولم یفت م�ن عض�ده أن 
قرار ال�م�ف�ت�ش�ی�ن ال�دول�ی�ی�ن ك�ان 
متسرعا وم�خ�ط�ئ�ا. وق�د اع�ت�رف 

ش�ارل�ز أ  2003بذل�ك ب�ع�د ع�ام 
دولفیر وھو الشخص ال�ث�ان�ي ف�ي 

 لجنة التفتیش.
 الحرب على العراق

لم یكن بمقدور الكونغرس تسمی�ة 
جنرال میدان�ي إلدارة ح�رب ض�د 

وت�ح�وی�ل ق�رار ت�ح�ری�ر  العراق. 
العراق إلى قانون لم ی�ك�ن ی�ھ�ی�ب 
بكلینتون لتن�ظ�ی�م ج�ی�ش ع�راق�ي 
یغیر ال�ن�ظ�ام ب�ال�ق�وة. وھ�ذا ك�ان 
أدنى ما یتوقعھ الجلبي وجماعت�ھ. 
وق��د ن��ظ��ر ال��ج��ل��ب��ي إل��ى إرادة 
الكونغرس على أن�ھ�ا أم�ر إل�ھ�ي 
سیرغم كلینتون على تنفیذه. ف�ق�د 
أعلن زعیم األغلبیة ف�ي م�ج�ل�س 
الشیوخ، وھ�و ت�ری�ن�ت ل�وت، أن 
ھذا الق�رار ھ�و ن�ھ�ای�ة م�ن�ط�ق�ی�ة 
لحرب الخلیج. وفي نف�س ال�وق�ت 
أكد ریشارد بیرل وب�ول ول�ف�ی�ت�ز، 
وك��ان ع��م��ی��دا ل��ك��ل��ی��ة ال��دراس��ات 

الدولی�ة ف�ي ج�ون ھ�وب�ك�ن�ز، أن 
المعارضة العراقیة ج�اھ�زة لش�ن 

 حربھا ضد صدام.
ورأى الجلبي أن ق�ان�ون ت�ح�ری�ر 
ال���ع���راق ھ���و م���ع���ادل ح���دی���ث 
وموضوعي لـ ما یسمى "اق�رض

وأج����ر"، وھ����و ب����رن����ام����ج  -
للحرب ال�ع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة،  یعود 

وب��م��ق��ت��ض��اه ق��دم��ت ال��والی��ات 
المتحدة والحلفاء المواد ال�الزم�ة 
للح�رب ق�ب�ی�ل ال�م�ش�ارك�ة ف�ی�ھ�ا. 

 50وبلغت الم�س�اع�دات ی�وم�ذاك 
م��ل��ی��ار دوالر. وت��ع��ادل ب��ال��ق��وة 

م�ا یس�اوي  1998الشرائیة لعام 
 ملیار.  700

لكن الجنرال أنت�ون�ي زی�ن�ي وج�د 
أن تبعیة جنود وضباط أمریك�ی�ی�ن 
ألوامر الجلبي وتوجیھاتھ مس�أل�ة 
ع��ب��ث��ی��ة وخ��ارج ال��ن��ق��اش. وك��ان 
وجھ االعتراض عنده مبني ع�ل�ى 

) ض���ع���ف ال���ج���ی���ش 1أس���اس (
) على انطالق ق�وى 2العراقي، و(

الشر وال�ظ�الم إذا ت�م�ت تص�ف�ی�ة 
النظام. فلك�ل ش�يء وج�ھ س�ل�ب�ي 
وووج��ھ إی��ج��اب��ي. وال��ت��ض��ح��ی��ة 
ب��ال��ن��ظ��ام ی��ع��ن��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
المجھول. وأیده مستشار كلینتون 
حول الس�ی�اس�ة ال�ع�راق�ی�ة، وھ�و 
ف��ران��ك ری��ك��ری��اردون، ب��ق��ول��ھ: 
ال��ل��س��ان ال��م��ع��س��ول لس��ی��اس��ی��ي 

ی�خ�دع�ن�ا غ�ال�ب�ا  الشرق األوس�ط 
وی��خ��ب��رن��ا م��ا ن��ری��د أن نس��م��ع��ھ 

 ویتجنب الحقائق المستورة.
وكان لسان ریكریاردون فص�ی�ح�ا 
باللغة العربی�ة ألن�ھ أمض�ى وق�ت�ا 
في بغداد. وقد قال ع�ن ال�ج�ل�ب�ي: 
إذا وقف�ت م�ع�ھ دق�ی�ق�ة ی�ج�ب أن 
تفحص جیبك لتتأكد أنھ لم یس�رق 

 محفظة نقودك.
وعلى ھذا األساس تبنى كلین�ت�ون 
س��ی��اس��ة اح��ت��واء ص��دام وع��دم 
التورط بحرب مباشرة مع�ھ. ل�ك�ن 

ت��ب��دل ات��ج��اه  1998ف��ي ع��ام 
الریاح، وقابل الجلبي دیك تشین�ي 
ورامسفیلد ونیویت غ�ی�ن�غ�ری�ش، 
وأقنعھم أن الحرب وتبدیل الن�ظ�ام 
یضمن للوالیات ال�م�ت�ح�دة س�وق�ا 
نفطیة رابحة. وكان شی�ن�ي آن�ذاك 

. CEUرئیس شركة نفطیة ھ�ي 
وبعد دخول بوش االبن إلى البی�ت 
األبیض، وفي ثاني یوم لم�ب�اش�رة 

ك�ان�ون  2مھامھ، وكان ذل�ك ف�ي 
، قام ریش�ارد ب�ی�رل 2001الثاني 

بدعوة الجلبي الجتماع ف�ي ب�ی�ت�ھ 
في ماري الند، وحضره ب�م�ع�ط�ف 
ریاضي رمادي اللون مع خ�ط�وط 
زرق. وك��ان م��ح��ور االج��ت��م��اع: 
تبدیل النظام في ال�ع�راق. وحض�ر 
االج��ت��م��اع أیض��ا: ب��ول ول��ف��ی��ت��ز، 
ودوغالس فیث، وزال�م�اي خ�ل�ی�ل 
زادة، وجون ھاناه، ول�ك�ن ك�ان�وا 
بال صفة في اإلدارة الجدیدة. غیر 
أنھ من الواضح أنھ ست�س�ن�د ل�ھ�م 
مھام جس�ی�م�ة. ورك�ز ب�ی�رل ف�ي 
ك��الم��ھ ع��ل��ى م��ھ��اج��م��ة س��ی��اس��ة 

 احتواء صدام وتبیان ھشاشتھا. 
ل��ت��ح��ول  11-9وج��اءت أح��داث 

س�اع�ة  24اتجاه البوصلة. فب�ع�د 
من الھجوم شرع البنتاغون یھت�م 
بالعراق بالرغم من تقاری�ر الس�ي 
آي إي التي تؤكد أن الم�س�ؤول�ی�ة 
تتحملھا ال�ق�اع�دة ف�ق�ط. واق�ت�رح 
رامسفیلد وولفی�ت�س ض�رورة أن 
یشمل الرد ع�ل�ى قص�ف ال�ع�راق. 
ففي أفغانس�ت�ان ال ت�وج�د أھ�داف 
دس�م�ة، ل�ك�ن ف��ي ال�ع�راق ھ�ن��اك 

 الكثیر منھا، كما قال رامسفیلد.
 

 لورنس العرب العراقي
اقتنع الجلبي دائ�م�ا أن�ھ ل�ل�دخ�ول 
إلى العراق ال بد م�ن كس�ب م�ی�ل 
إیران ورضا أمریكا. ولذلك ح�اول 
أن ی���ث���ب���ت والءه وض���رورت���ھ 
للطرفین. وسار على خطوات ت�ي 
إي لورنس (لورنس ال�ع�رب) ف�ي 
أن ی��ك��ون م��ق��ب��وال م��ن ج��ھ��ت��ی��ن 
متحارتین. وكانت اس�ت�رات�ی�ج�ی�ت�ھ 
تنظر ل�م�ا ھ�و أب�ع�د م�ن ال�ح�رب 
المؤكدة القادمة. ف�ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
صدام ونظام�ھ نص�ف ال�م�ع�ادل�ة. 
وكان ھدفھ النھائي ق�ی�ادة ع�راق 
ما بعد صدام. لكنھ لم یعترف بھذا 
ال��ھ��دف ع��ل��ى اإلط��الق. وك��ان��ت 
مشكلتھ أنھ یعلم الحاجز العاط�ف�ي 
بینھ وبین الش�ع�ب، ول�ذل�ك ال ب�د 

 من اللجوء للقوة.
وأول خطوة عملی�ھ ات�خ�ذھ�ا ھ�ي 
حكومة في المنفى. وم�ن خ�الل�ھ�ا 
یم�ك�ن أن یض�م�ن دور ال�ق�ی�ادة، 
لیس ب�رك�وب ال�م�وج�ة الش�ع�ب�ی�ة 
وإرادة الجماھیر ال�ث�ائ�رة، ول�ك�ن 
ب��واس��ط��ة ق��رار. وم��ن دواع��ي 
السخری�ة أن ص�ع�ود ن�ج�م�ھ ف�ي 
طھران ق�اب�ل�ھ أف�ول ب�ی�ن أروق�ة 
وصالونات المخابرات األمریك�ی�ة. 
فطھران ك�ان�ت ت�رى ف�ی�ھ ال�ع�دو 
اللدود للسي آي إي. و اس�ت�ط�اع 
الجلبي أن یقنع م�الل�ي إی�ران أن 
أمریكا مھتمة ب�ط�رد ص�دام أك�ث�ر 
م��ن اھ��ت��م��ام��ھ��ا ب��م��ع��ادات��ھ��م. 
وبالمقابل أقنع اإلدارة األم�ری�ك�ی�ة 
بتخفی�ف ال�ع�ق�وب�ات ع�ل�ى إی�ران 
لیتمكن م�ن ت�م�وی�ل ح�زب�ھ ع�ل�ى 
أراض��ی��ھ��ا، ث��م اخ��ت��راق ح��دود 
العراق ان�ط�الق�ا م�ن إی�ران. وق�د 
ل��ع��ب ھ��ذا دورا إی��ج��اب��ی��ا ع��ن��د 

 اإلیرانیین.
 الجلبي في العراق

بعد انھیار نظام صدام كان الجلبي 
أول سیاسي یعود من المنفى إل�ى 
بغداد. وكان أول عمل یقوم بھ في 
عص���ر ذل���ك ال���ی���وم األول م���ن 
عودتھ، نشر عدد من العمالء ف�ي 
أرجاء بغداد للب�ح�ث ع�ن م�ل�ف�ات 
المخابرات العراقیة، كي یس�ت�ف�ی�د 

منھا في تفكیك جبھة ال�ن�ظ�ام م�ن 
 الداخل، أو االنتھاء من بقایاه. 

وھاجم رج�ال�ھ إدارة ال�م�خ�اب�رات 
أوال. ث��م م��ك��ت��ب ن��ائ��ب رئ��ی��س 
المخابرات. ثم من ھناك ان�ط�ل�ق�وا 
باتجاه إدارة المخاب�رات ال�خ�اص�ة 
التي كانت مس�ؤول�ة ع�ن س�الم�ة 
شخص صدام. واقتحم�وا م�ك�ات�ب 
حزب ال�ب�ع�ث، وم�راك�ز الش�رط�ة 
الس��ری��ة، و م��ب��ان��ي ال��ج��ی��ش 

 25العراقي. وبالنت�ی�ج�ة ج�م�ع�وا 
طنا من الوثائق. ثم شكل ال�ج�ل�ب�ي 

وك�ان  مركزا لتحلیل المعلوم�ات، 
یھتم بشكل أساسي ب�ال�م�ع�ل�وم�ات 
عن األحزاب المنافسة لھ، و التي 
راق��ب��ھ��ا ص��دام ب��ال ھ��وادة. إن��م��ا 
ك��ان��ت ال��م��أس��اة ھ��ي ف��ي وق��وف 
األكراد ضده. ف�ق�د ن�ق�ل�وا ل�إلدارة 

 األمریكیة مشكلتین عنھ:
ت��ع��اون��ھ م��ع اإلی��ران��ی��ی��ن ف��ي  -1

تھریب النف�ط وال�غ�از والس�ج�ائ�ر 
والسجاد والفستق. وق�د اس�ت�ورد 

م�ا یس�اوي  2004من إیران عام 
 ملیون دوالر. 800

ت��م��ك��ی��ن إی��ران م��ن وث��ائ��ق  -2
م���خ���اب���رات ص���دام الس���ری���ة. 
وب��األخ��ص ال��وث��ائ��ق ال��خ��اص��ة 
ب��م��ح��اول��ة ص��دام لش��راء أدوات 
حساسة تخ�دم ب�ن�اء س�الح دم�ار 
شامل. ووثائ�ق ت�ت�ض�م�ن أس�م�اء 
ال�ع�م�الء ال�ن�اش�ط��ی�ن ب�ی��ن أب�ن��اء 

 الطائفة الشیعیة.
وختمت الس�ي آي إي ت�ق�ری�رھ�ا 
ل��إلدارة األم��ری��ك��ی��ة أن ال��ج��ل��ب��ي 
أفش��ى أس��رار ال��ن��ظ��ام ال��ع��راق��ي 
إلیران إنما ال ی�وج�د دل�ی�ل م�ادي 
یدینھ. وكان ھذا ك�اف�ی�ا ب�ال�ن�س�ب�ة 
للجلبي لیستكمل دوره في اللع�ب�ة. 
و مع مرور ال�وق�ت ل�م ی�ع�د ل�دى 
الجلبي ما یقدمھ ألمریكا. و ب�دأت 
معلوم�ات�ھ ت�ب�دو ب�اھ�ت�ة وك�ث�ی�رة 

 19األخط�اء وال�م�ط�ب�ات. و ف�ي 
ق��رر وول��ف��ی��ت��ز أن  2004أی��ار 

م��ع��ل��وم��ات ال��ج��ل��ب��ي ت��ك��ت��ی��ك��ی��ة 
ومص��ن��وع��ة وال ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى 
سالمة ال�ج�ن�ود األم�ری�ك�ی�ی�ن ف�ي 
المیدان. وھي في الواقع م�ن�اورة 

 للتستر على الحقائق.
 20وفي الیوم التالي المواف�ق لـ� 

أی��ار أج��از ال��رئ��ی��س األم��ری��ك��ي 
والبنتاغون عملیة م�داھ�م�ة ب�ی�ت 
الجلبي ومكتبھ ف�ي غ�رب ب�غ�داد. 
وت�م��ت مص�ادرة ح��واس��ی�ب��ھ وم��ا 
ت��وف��ر م��ن وث���ائ��ق وم��ل��ف���ات. 
وبالنتیجة تمت إدانتھ بالتخابر مع 
إیران واتھام سبع�ة م�ن ض�ب�اط�ھ 
بسرقة السیارات. وت�م ت�خ�ف�ی�ض 
مشاركة الجلبي في أول انتخاب�ات 
دیمقراطیة إلى رتبة نائب رئ�ی�س 
ورزاء، و ل��م یس��ن��د ل��ھ ك��رس��ي 
الرئاسة. و ھ�ك�ذا خ�اب أم�ل�ھ، و 
شعر باإلحباط، و غ�زا ال�م�ش�ی�ب 
رأس�ھ، و ض��ع��ف��ت ب��ن��ی��ت��ھ. وم��ع 
بابتسامة ساخرة كان یغط�ي ھ�ذه 
ال��ن��ت��ی��ج��ة ب��ق��ول��ھ: إن��ھ اس��ت��ك��م��ل 
رسالتھ في اإلطاحة بص�دام، وآن 
األوان لیعود إلى الظل ال�ذي نش�أ 

 فیھ.
 Richardریش���ارد ب���ون���ی���ن 

Bonin  صحافي أمریكي یع�م�ل :
دقیقة، ویعی�ش ف�ي  60في أخبار 

 مدینة واشنطن العاصمة. 
............................ 
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ا ا ا  
تواجھنا في الحیاة بعض المواقف الصعبة مثل خیبة األمل في شيء بنینا علیھ آماال كثیرة، الرفض من جان�ب      

أناس أحببناھم وقبلناھم بعیوبھم فرفضونا بممیزاتنا، إحباطات لكثیر من األشیاء التي طالما حلمنا بھا لی�ل ن�ھ�ار، 
وال عجب فھذه كلھا أجزاء ال یمكن أن تتجزأ من الحیاة وكونك على قیدھا، فلكي تنال الحلو ال بد أن یحرقك ن�اره. 
لكن ما یحدث عند مواجھتنا للصعوبات السابقة یسلك الشخص إما طریق االشمئزاز من النفس ویصح�ب�ھ ش�ع�ور 
بعدم التوافق مع الحیاة لیصل الحال من كراھیة الذات، أو البدء في إلقاء اللوم علیھا من ناحیة أخ�رى، ل�ك�ن ك�ال 
الطریقین ال یؤدي إال إلى أنواع مدمرة من السلوكیات. وبالسماح لھذه األفكار أن ت�ج�ت�اح�ن�ا ن�ح�ن ن�ف�ق�د ال�م�ع�ن�ى 
الجوھري من وجودنا، مما یعیق تطورنا وقدرتنا على الحب، ومن�ھ�ا إل�ى ح�ی�اة غ�ی�ر م�ق�ن�ع�ة م�ط�وق�ة ب�ال�ح�زن 
والكراھیة.   من الطبیعي أن نشعر بالغضب، الغم وحتى الكراھیة، ألننا بشر، إنما أھم شيء علینا اك�ت�ش�اف�ھ ھ�ى 
الطرق التي نملكھا لتنقیة النفس منھا وإدراك أن ھذه لیست نھایة العالم.  ففي آخر الیوم یجب ع�ل�ی�ن�ا ال�ن�ھ�وض 
بأنفسنا والوقوف ثابتین لمواجھة التحدیات حتى نحافظ على وجودنا بال�ح�ی�اة، ل�ذا ی�ل�زم االع�ت�راف ب�أن ذل�ك ال 
یتحقق إال كجزء من خطة كبیرة تدفعنا للتقدم ومنھا التعایش مع المستوى الطبیعي من الكینونة، فنحن نعلم ج�ی�دا 
أننا خلقنا في الحیاة ولدینا كل إمكانیات العیش بھا وإدارتھا، وال یمكن ألحد أن یقنعنا بغیر ذل�ك. ف�ل�دى ك�ل واح�د 
منا جمیع مصادر وأساسیات أي شيء، ویجب فقط السماح ألنفسنا بالتعرف علیھا بطریقة واعیة وی�ت�ح�ق�ق ذل�ك 
بما نقوم بھ من محاوالت وما نمر بھ من محن تظھر لنا الفرص الحیاتیة حتى ننظر بعمق داخ�ل أن�ف�س�ن�ا. ف�ن�ح�ن 
نختلف عن بعضنا البعض في الكثیر من جوانب الحیاة. لكن العامل المشترك بیننا ھو وجودنا أحیاء عل�ى األرض 
لكي نؤھل أنفسنا لعبور طاقة الوجود الناریة حتى نخرج من أنفسنا أفضل ما بھا، حیث تعرض الحیاة علینا ع�دداً 

 ال حدود لھ من الخبرات، معتمدة فقط على ما لدینا من شجاعة وعزیمة للحصول علیھا واالنتفاع الكامل منھا.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

یعتبر النموذج المثالي في ھذه الحیاة من یقدر على مواجھتھا بك�ل م�ا ی�م�ل�ك م�ن ح�ب وق�وة، ف�ی�ج�ب أن ن�ح�ب 
بإخالص .. ھذا باإلضافة إلى التوغل بالذات في نشوة الحب، مقاومین بكل ما نملك من قوة م�ا ی�ط�رأ ع�ل�ی�ن�ا م�ن 
أفكار ھدامة حتى نستمع لما بداخلنا من أحالم، آمال ومھام، واالنطالق في الحیاة بكل تركیز بدون أن نقدم أع�ذار 
أو حلول وسطیة.   ھناك الكثیر من البشر الذین واجھوا عدداً ال یحصى من خیبات األمل، الرفض، األلم، الخ�ی�ان�ة 
والتعدي مما دفعھم إلى مزید من األوجاع بدرجة ال یمكن أن یتحملھا بشر حتى وصلت معاناتھ�م ألقص�ى درج�ات 
الجحیم، ومع ذلك تجلدوا وصبروا ومازالوا صامدین أقویاء، وتمنوا من أعماق قلوبھم أن ال ی�ت�ع�رض أح�د ل�م�ا 
تعرضوا لھ فلیس ھناك من یستحق ذلك.   وكان من السھل علیھم إلقاء اللوم على اآلخرین لما حدث لھم، ل�ك�ن�ھ�م 
لم یفعلوا ھذا بل اعترفوا أن ما أصابھم ناتج عن بعض تصرفاتھم الحمقاء الساذجة، وھذا ما علیھم ل�وم�ھ ف�رغ�م 
مما عانوه مازالوا أحیاء.   ولم یوجھوا آالمھم أو یترجموھا في صورة كراھیة للغیر ألنھم لم یرغبوا في االنتق�ال 
من مكان إلى كراھیة، فعلیھم تحمل مسؤولیة قراراتھم ونتائجھا بغض النظر عما إذا كانت جی�دة أو س�ی�ئ�ة، ول�م 
یسمحوا لھا أن تحولھم إلى كھول ال قوة لھم ألن ھذا النوع من االستسالم یفقد اإلنسان اإلحس�اس ب�ال�م�س�ؤول�ی�ة 

 كبشر ویجعلھ شخصاً انھزامیاً كسوالً قعیداً ینتظر أن تأتیھ الحیاة بعطایاھا دون أن یتحرك من مكانھ.

س��واء ك��ن��ا ن��درك أم ال، ت��ل��ع��ب األل��وان دورا 
أساسیا في حیاتنا، وتؤثر ع�ل�ى ح�ال�ة اإلنس�ان 

 الجسمیة والعقلیة والنفسیة.
 150وفي یومنا ھذا ورغ�م م�رور أك�ث�ر م�ن  

ع��ام��ا ع��ل��ى ب��دء دراس��ة ت��أث��ی��ر ال��ل��ون ع��ل��ى 
اإلنسان، والسی�م�ا ت�أث�ی�ره ال�ع�الج�ي، بص�ورة 
ع��ل��م��ی��ة، الی��زال ھ��ذا ال��م��وض��وع ف��ي ط��ور 
االستكشاف ال�ب�ط�يء ع�ل�ى الص�ع�ی�د ال�دول�ي، 
ویكاد یكون مجھوال تماما في العالم العربي، إال 
باستثناء بعض المختصین في العالج ال�م�ك�م�ل، 

 وھم قلة یعدون على األصابع.
وبغیة نشر أھمیة األلوان واستخدامھا ك�ع�الج  

مكمل، نشأت ف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة ال�ع�دی�د م�ن 
المؤسسات ومراكز البحث والت�دری�ب وال�ع�الج 
المتخصصة في دول غربیة عل�ى ال�خ�ص�وص، 
رغ��م أن ال��ع��الج ب��األل��وان ك��ان م��ع��روف��ا م��ن 
عصور سحیقة لدى الحضارات القدیمة السیم�ا 
في الشرق األقصى(الھ�ن�د والص�ی�ن) والش�رق 
األوس��ط ( ب��الد ال��راف��دی��ن ومص��ر ال��ف��راع��ن��ة 

 ویونان اإلغریق).
ومن أھم تل�ك ال�م�ؤس�س�ات غ�ی�ر ال�ح�ك�وم�ی�ة  

المختصة ف�ي ال�ع�الج ب�ال�ل�ون ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا 
"مؤسسة الت�دری�ب ع�ل�ى ال�ع�الج ب�األل�وان"، 
ورابطة العالج باأللوان" و"األلوان ال�دول�ی�ة" 
وھي جمیعا ھیئات أسستھا "جون ماك ل�ی�ود" 
إحدى أبرز الخبراء في ال�ع�الج ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا 

 والعالم.
 الغرب والعالج باأللوان  

بدأ االھتمام بالتداوي باللون (ویس�م�ى أح�ی�ان�ا 
Chromo therapy  في أوروبا والوالیات (

، 19المتحدة في النصف الثان�ي م�ن ال�ق�رن الـ�
فقد جاء في كتاب "القانون" للع�الم�ة ال�ع�رب�ي 
"ابن سینا" إشارة إلى تأثیر األلوان الرئیس�ی�ة 
على الفرد فوجد أن األحمر على سبی�ل ال�م�ث�ال 

 یثیر الدم بینما األزرق یھدئھ.
أما أول ك�ت�اب غ�رب�ي وض�ع ح�ول اس�ت�خ�دام  

الض��وء ألغ��راض ع��الج��ی��ة ف��ك��ان ب��ع��ن��وان 
"الضوء األحمر واألزرق, أوالض�وء وأش�ع�ت�ھ 
كدواء" لم�ؤل�ف�ھ ال�دك�ت�ور "س. ب�ان�ك�وس�ت" 

.وقد ركز بحث ال�ك�ت�اب ع�ل�ى 1877ونشر عام 
ت�أث�ی�ر اِألش�ع�ة ال�ح�م�راء ال�م�ن�ب�ھ�ة وال�زرق�اء 

 المسكنة على جسم اإلنسان.
نش��ر ال��دك��ت��ور "إی��دوی��ن  1887وف��ي ع��ام  

بابیت" كتابھ البحثي ال�ھ�ام ب�ع�ن�وان "م�ب�ادئ 
الضوء واللون" أوصى فیھ باتباع عدة تقنی�ات 

 وأسالیب الستخدام اللون بغرض العالج.
الھالة البشریة التي ت�رى ب�ج�ھ�از ك�ی�ل�ی�ری�ان  

 مؤشر على صحة ومرض اإلنسان
غیر أن العالم كان ع�ل�ی�ھ االن�ت�ظ�ار ح�ت�ى ع�ام 

لیتعرف عل�ى ال�م�ب�ادئ ال�ع�ل�م�ی�ة ال�ت�ي  1933
تفسر السبب والكیفیة التي یست�ط�ی�ع ب�ھ�ا ل�ون 
ضوئي مع�ی�ن أن ی�ؤث�ر بش�ك�ل ع�الج�ي ع�ل�ى 
الكائن الحي وذلك مع نشر ال�ع�ال�م ال�ھ�ن�دوس�ي 
"دی��ن��ش��اه غ��ادی��ال��ي" ك��ت��اب��ھ ال��ھ��ام ف��ي ھ��ذا 
 االختصاص: "موسوعة قیاس ألوان الطیف".

 
 الذبذبة أصل الداء  

كثیر من المعالجین باللون یعتقدون أن�ھ حس�ب 
الطب الھندي القدیم فإن للجسم البشري جس�م�ا 
آخر ھالیّاً شفافا ال تراه العین ال�ب�ش�ری�ة م�ل�ون�ا 

 یحیط بھ ویتخللھ..یدعى الھالة.
وحسب االعتقادات الطبیة الھندوسیة القدیمة،  

فمن وظائ�ف ت�ل�ك ال�ھ�ال�ة ام�ت�ص�اص الض�وء 
الشمسي األبیض من المحیط وتركیزه في سب�ع 
مراكز للطاقة تدعى كل منھا "تش�اك�را" ت�ق�وم 
بدورھا بتوزیع الطاقة الضوئیة بألوان ال�ط�ی�ف 

 األساسیة على أجزاء الجسم.
سألنا الخبیرة "جون ماك لیود"، التي أمض�ت  

عاما في م�ج�ال ال�ع�الج ب�األل�وان  28أكثر من 
وت��دریس��ھ ف��ي ب��ری��ط��ان��ی��ا وخ��ارج��ھ��ا الس��ی��م��ا 
الوالیات الم�ت�ح�دة، ع�ن م�راك�ز "ال�ت�ش�اك�را" 
وعالقتھا بال�ع�الج ب�األل�وان، ف�أوض�ح�ت أن�ھ�ا 
"بمثاب�ة م�راك�ز ل�ت�ج�م�ی�ع األل�وان م�ن ط�ی�ف 
الضوء األبیض الطبیعي( ن�ور الش�م�س) ال�ذي 
ینتثر عبر جسم اإلنسان تماما كما ی�ن�ت�ث�ر ع�ن�د 

 مروره من موشور زجاجي".
الخبیرة في العالج الطبیعي جون ماكلوید تؤمن 
بقوة بتأثیر األلوان العالجي على اإلنسان وك�ل 

 أشكال الحیاة
وتقول "ماك لیود" إن مراك�ز ال�ت�ش�اك�را ت�ل�ك 
"ت�ع��م��ل ع��م��ل ال�م��وزع ل��ق�ن��وات ال��ط�اق��ة ف��ي 
ال��ب��ط��اری��ة( ال��ج��س��م) وط��ال��م��ا ك��ان ت��وزی��ع��ھ��ا 
وسریانھا، عبر قنوات خاصة ( تم�اث�ل ت�ق�ری�ب�ا 
الخطوط التي تصل نقاط الوخز باإلبر الصینیة) 

 متناغما، طالما بقي الجسم معافى".
لكن إن اختل امتص�اص وت�وزی�ع ھ�ذه ال�ط�اق�ة 
الذبذبی�ة ن�ت�ی�ج�ة ن�ق�ص ل�ون م�ع�ی�ن أو أك�ث�ر 

 اضطرب الجسم ومرض.
 
ویمكن مشاھدة ھذه الھالة والتي تسمى أحیانا  

"طاقة الحیاة" عبر تقنیة من التصویر تس�م�ى 
"التصویر الكلیرلیاني" (نسبة إلى مخترع�ی�ھ�ا 
الروسیین في الثالثینیات من ال�ق�رن ال�م�اض�ي 

 "سیمیون" و"فالنتینا كلیریان").
وفي ھذا السیاق أذكر زیارة فضولیة قمت بھ�ا  

لعیادة تشخ�ص وت�ع�ال�ج ال�م�رض ع�ن ط�ری�ق 
تص�وی��ر أل��وان ھ�ال��ة ال�ج��س��م ب��ت��ق�ن��ی��ة ج��ھ��از 
كلیرلیان أثناء زیارة أحد األصدقاء األطباء ف�ي 

، وب�ع�د 2000العاصمة األوكرانیة كیی�ف ع�ام 
التصویر قامت الطبیبة بش�رح م�ب�س�ط ل�دالالت 
ألوان ھالتي والتي بدت متس�ق�ة ب�اس�ت�ث�ن�اء م�ا 
یشبھ الذؤابة الكبی�رة ف�وق ال�رأس ورقـّ�ة ف�ي 
عرض الھالة عند إحدى الق�دم�ی�ن، ف�ق�ال�ت م�ا 
مفاده أنني "أعاني من نقص في ال�ت�روی�ة ف�ي 
تلك القدم"( قبل وصولنا العیادة كنا قد مش�ی�ن�ا 

نحو ساعتین دون توقف أنا وصدیقي) وبالطبع 
نظر صدیقي الطبیب الذي كان یترج�م م�ا ی�ق�ال 
إل�ّي بس�خ��ری�ة دون أن ی��أخ�ذ أی�ا م��م�ا ق�ال��ت��ھ 

 المعالِجة على محمل الجـِّد.
سماكة وعدد األلوان في الھالة تعتبر تشخیص�ا 
لحالة مرضیة معین�ة ع�ن�د ال�م�ع�ال�ج�ی�ن ال�ط�ب 
التقلیدي والعالج اللوني لكن ھل یعترف ال�ط�ب 

 التقلیدي بنجاعة العالج باأللوان؟  
 

عموما ال یعترف الطب التقلیدي تماما ب�ال�ع�الج 
باأللوان وإن كان بعض األطباء یقرون ب�ت�أث�ی�ر 
األلوان العالجي لعالج حاالت مرض�ی�ة ن�ف�س�ی�ة 

 فقط.
كما یشعر معظم األطباء بالشك الكبیر حیال م�ا  

یقال عن الھاالت والتشاكرا والطاق�ة ال�ذب�ذب�ی�ة 
 وعالقة ذلك بالجسم وأعضائھ.

أظھرت الدراسات أن األلوان تؤثر على الجھاز 
العصبي لإلنس�ان ت�أث�ی�رات م�خ�ت�ل�ف�ة، وی�ق�ول 
"دونالد واطسون" في كتابھ" قاموس ال�ع�ق�ل 
وال��ب��دن" إن األل��وان ی��م��ك��ن ت��ق��س��ی��م��ھ��ا إل��ى 
مجموعتین: "األل�وان ال�ح�ارة" م�ث�ل األح�م�ر 
والبرتقالي واألصفر وھي م�ق�ّرب�ة وع�دوان�ی�ة، 
و"األلوان الباردة" م�ث�ل األزرق واألخض�ر و 

 البنفسجي والتي تعتبر قابضة وسلبیة.
 
ف��ع��ل��ى س��ب��ی��ل ال��م��ث��ال أظ��ھ��رت دراس��ة أن  

"استحمام" الشخص بالضوء األحم�ر ل�ن�ص�ف 
ساعة یرفع معدل ضربات القلب، بینما یخف�ض 

 حمام مماثل مستوى ضغط الدم.
وأكثر األلوان التي یفضلھا اإلنسان حسب عدد  

من اس�ت�ط�الع�ات ال�رأي ف�ھ�و األزرق بس�ب�ب 
تأثی�ره ال�م�ھ�دئ وال�ذي ی�خ�ف�ض ح�ت�ى م�ع�دل 
الشھیق والزفیر. وھو لھذا واسع االنتشار ف�ي 

 أماكن العالج.
أما أكثر األلوان المكروھة على األط�الق ف�ھ�و  

األصفر ألن الفائض منھ یسبب الشعور بالق�ل�ق 
وثقل الحركة ونقص التركیز وفقدان األحس�اس 

 بالھدف.
وبزیادة كبیرة جدا عن ال�ح�د م�ن ھ�ذا ال�ل�ون  

یش�ع�ر الش�خ�ص ب�ال�ت��وت�ر ال�ع�ص�ب�ي وب�الش��ك 
وأحیانا یتصرف بش�ك�ل غ�ی�ر ع�ق�الن�ي وغ�ی�ر 

 مسؤول.
ویعتقد أحد أبرز ال�ع�ل�م�اء ف�ي م�ی�دان ال�ع�الج  

باأللوان وھو "ثیو غیمب�ی�ل" ( ف�ي ك�ت�اب�ھ " 
) أن األحمر لیس ل�ون�ا 1980-العالج باأللوان"

منشطا فحسب بل مسبب ل�ل�س�ل�وك ال�ع�دوان�ي، 
ویقول "إن الجمھور ف�ي م�الع�ب ك�رة ال�ق�دم 
غالبا ما ینزع ل�ل�ع�دوان�ی�ة ألن ت�ل�ك ال�م�الع�ب 
تضاء بمصابیح الصودی�وم الض�ب�اب�ی�ة ال�ق�وی�ة 
التي لھا مستوى م�رت�ف�ع م�ن األح�م�ر، ب�ی�ن�م�ا 
ینزع جمھور مباریات "الكریكیت" إلى س�ل�وك 
ھادئ جدا ألنھم یحضرونھا في وض�ح ال�ن�ھ�ار 

 حیث مستوى األزرق مرتفع".
كما ثبت علمیا أن طالء جدران غرف الدراسة  

باللون األزرق الفاتح مع وضع س�ج�اد رم�ادي 
على األرض وإض�اءت�ھ�ا ب�م�ص�اب�ی�ح ض�وئ�ی�ة 
عادیة یخفض معدل ضربات القلب عند التالمیذ 
والطالب، ویقلل سلوكھم ال�ع�دوان�ي وال�ط�ائ�ش 
ویزید من انتباھھم على شرح ال�م�درس، ع�ل�ى 
ع��ك��س م��ف��ع��ول ط��الء ال��ج��دران ب��ال��ب��رت��ق��ال��ي 

 واإلضاءة بمصابیح "الفلورسنت".
 

 األلوان ومعانیھا الطبیة 
یتفق المعالجون ب�ال�ل�ون أن ك�ل ل�ون م�رت�ب�ط 
بواحدة من "التشاكرا" الس�ب�ع�ة ف�ي ال�ج�س�م، 

 ولكل لون لون آخر یكملھ.
وكما یقول البروفیسور د."ن�ورم�ان ش�ی�ل�ي"  

في "الم�وس�وع�ة ال�م�ص�ورة ال�ك�ام�ل�ة ل�ط�رق 
العالج البدیل" یمكن است�خ�دام ل�ون م�ع�ی�ن أو 
م��ج��م��وع��ة م��ن األل��وان ال��م��ك��م��ل��ة ل��م��ع��ال��ج��ة 
اضطراب في مراكز "التشاكرا" أو ل�م�ع�ال�ج�ة 
مرض مرتبط بمنطقة جسمیة مرتب�ط�ة ب�إح�دى 

 تلك "التشاكرا".
 
 األحمر  

مرتبط بالـ"تشاكرا" الق�اع�دی�ة(أس�ف�ل ال�ع�م�ود 
الفقري بین الوركین). یحفز ال�ح�ی�وی�ة وال�ق�وة 
والنشاط الجنسي وقوة اإلرادة ودرجة الت�ی�ق�ظ. 
یستخدم األحمر لمعالجة فقر الدم، فتور الھم�ة، 
والعجز الجنسي، ونقص الترویة الدمویة.لون�ھ 

 المكمل ھو التركوازي.
 
 البرتقالي  

مرتبط بالـ"تشاكرا" عند الطحال، ال�ت�ي ت�ن�ظ�م 
الدورة الدموی�ة واالس�ت�ق�الب (األی�ض). ی�ث�ی�ر 
البرتقالي الفرح والبھجة. یس�ت�خ�دم ل�م�ع�ال�ج�ة 
االكتئاب ومشاكل الكل�ی�ة وال�رئ�ة، م�ث�ل ال�رب�و 
والتھاب القصبات الرئویة، كما أنھ منشط ع�ام 

 ومقو للقلب، ولونھ المكمل األزرق.
 
 األًصفر  

م����رت����ب����ط بـ����"تش����اك����را" "الض����ف����ی����رة 
م�ن�ت�ص�ف ال�ظ�ھ�ر) -الشمسیة" (فوق الكلیت�ی�ن

التي لھا عالقة بالتفكیر والحكم المنطقي. یحف�ز 
األصفر الق�درة ال�ع�ق�ل�ی�ة وال�ت�رك�ی�ز والش�ع�ور 
باالنفصال. یمكن استخدامھ لعالج ال�روم�ات�ی�زم 
وال��ت��ھ��اب ال��م��ف��اص��ل، واألم��راض ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 

 بالتوتر. لونھ المكمل البنفسجي.
ویضاف إلى ذلك أن األصفر "منشط ع�ام ف�ي  

حال�ة اإلص�اب�ة ب�ف�ق�ر ال�دم، ویش�ف�ي إص�اب�ات 
 الجھاز التنفسي مثل البرد والحلق والسعال".

 
 األخضر  

ھو لون "تشاكرا" القلب. وھو لون ال�ط�ب�ی�ع�ة 
ویمثل النقاء واالنسجام. ویعتبر أفضل األل�وان 

الشافیة ح�ی�ث یس�ت�خ�دم إلح�داث ال�ت�وازن ف�ي 
الج�س�م. ل�ون�ھ ال�م�ك�م�ل "ال�م�اغ�ی�ن�ت�ا"( ل�ون 

 أرجواني أحمر عمیق).
 
 التركوازي(الفیروزي)  

ال یرتبط ھذا اللون بأي "تشاكرا"، ل�ك�ن�ھ ل�ون 
مھدئ ومطھ�ر ومس�ّك�ن. یس�ت�خ�دم ف�ي ع�الج 
األمراض االلتھابیة ولرفع قدرة جھاز المناعة. 

 لونھ المكمل األحمر.
 
 األزرق  

مرتبط بـ"تشاكرا" الحنجرة ال�ت�ي ل�ھ�ا ع�الق�ة 
ب�ق�وة اإلرداة وال�ت��واص�ل. ھ��ذا ال�ل��ون م�ھ��دئ 
ومفید في عالج األرق، الربو، وال�ت�وت�ر، وآالم 
الشقیقة(الصداع النصفي) وم�ف�ی�د ف�ي ت�ق�وی�ة 

 المھارات اللغویة. لونھ المكمل البرتقالي.
ویعتبر األزرق أیضا "منشطا للجھاز العصب�ي  

وھو مھدئ لألشخاص مفرطي العصبیة وذوي 
ضغط الدم المرتفع، كما یفید في عالج أم�راض 
الروماتیزم وتصلب الشرایین وی�ھ�دئ ال�ھ�ی�اج 
الجنسي"، ویشفي أمراض الجھ�از ال�ل�م�ف�اوي 
واألنسجة القرنی�ة وأم�راض ال�ع�ی�ون، وی�زی�ل 

 الحصوات الصغیرة في المثانة.
 
 البنفجسي( النیلي)     

ھذا ھو لون "تشاك�را" ت�اج ال�رأس (ق�م�ت�ھ). 
ترتبط بطاقة العقل األعلى، وھذا لون ال�ك�رام�ة 
والشرف واحترام الذات واألمل. یستخدم ل�رف�ع 
تقدیر اإلنسان ل�ذات�ھ وف�ي ال�ح�د م�ن مش�اع�ر 
الیأس فضال عن عالج االض�ط�راب�ات ال�ع�ق�ل�ی�ة 

 والعصبیة. لونھ المكمل األصفر.
وھو أیضا منشط لل�ذاك�رة وال�ت�ف�ك�ی�ر ویش�ف�ي  

االض��ط��راب��ات ال��م��ع��وی��ة ویش��ف��ي اض��ط��راب��ات 
 التنفس.

 
 اللون األرجواني (األحمر العمیق)   

یرتبط بالعالم الروحي والتأمل وتحرر ال�ن�ف�س. 
مؤثر في إحداث ت�غ�ی�ر وف�ي ت�ن�ق�ی�ة ال�م�واق�ف 
القدیم�ة وال�ھ�واج�س، وف�ي خ�ل�ق ف�اص�ل م�ع 

 الماضي.لونھ المكمل األخضر.
 
 األبیض واألسود والرمادي والبني    

ال��ط��ی��ف األب��ی��ض یض��م س��ب��ع��ة أل��وان م��رئ��ی��ة 
یمتصھا الجسم عب�ر ال�ت�ش�اك�را ون�ق�ص واح�د 
منھا یعني حصول مرض ما ال یستخدم األس�ود 
في العالج اللوني وتؤدي ك�ث�رت�ھ إل�ى ال�م�وت، 
بینما نادرا ما یستخدم ال�رم�ادي(ف�ق�ط ل�ت�ق�ل�ی�ل 
الشعور المفرط بالتكبر والعن�ج�ھ�ی�ة) وذب�ذب�ات 
ھذا اللون قاتل�ة ل�ل�ج�راث�ی�م، وم�ف�ی�دة الل�ت�ح�ام 
األنسجة الح�ی�ة وال�ج�روح. وأح�ی�ان�ا یس�ت�خ�دم 

 البني (على شكل ألبسة) كعالج شاف لألنانیة.
 
بینما یستخدم األبیض أساسا لل�ع�الج ال�ل�ون�ي،  

وی��م��ك��ن اس��ت��خ��دام��ھ ل��ع��الج م��رض الص��ف��راء 
والسیما عند األط�ف�ال وح�دی�ث�ي ال�والدة ح�ی�ث 
یسلط الضوء األبیض الشدید فوق منطقة الكب�د 
فیساھم ذلك في الشفاء، كذلك ی�ن�ص�ح م�رض�ى 
الس��ل ب��ال��م��ش��ي ف��ي ض��وء الش��م��س وارت��داء 

 مالبس بیضاء.
 
 اللون فوق البنفسجي  

یقول الدكتور "سمیر الجمال" إن ھ�ذا ال�ل�ون 
ذو تأثیر سالب "یشفي الكساح لكن�ھ ض�ار ف�ي 
حال اإلصابة بأمراض الق�ل�ب وال�رئ�ة ویس�ب�ب 
انفصال الشبكیة في ال�ع�ی�ن، وال یس�ت�ع�م�ل ف�ي 
عالج السرط�ان ل�ك�ن�ھ م�ط�ھ�ر وق�ات�ل ل�ب�ع�ض 

 الجراثیم". یكثر ھذا اللون في أِشعة الشمس.
 
 اللون تحت األحمر    

وھذا اللون یساعد في إعادة تركیب كریات الدم 
الحمراء، كما یستخدم كـ"مسكن آلالم ال�ت�ھ�اب 
األعصاب ویشفي أمراض فقر الدم والسل، وال 
یستعمل أبدا في كافة حاالت االحتقان". وتك�ث�ر 
األشعة تحت الحمراء ف�ي ط�ی�ف الش�م�س ف�ي 

 المناطق القریبة من خط االستواء.
 
الطریقة التقلیدیة ال�ت�ي تس�ع�م�ل ب�ھ�ا األل�وان  

للعالج تتمثل في "استحمام" المری�ض بض�وء 
یشع عبر مرشح (فلتر) ذي لون مع�ی�ن ل�ف�ت�رة 
محددة، حیث تكون حجرة العالج مطفأة ال�ن�ور 

 باستثناء الضوء اللوني العالجي.
بعض المعالجین قد یحملون شیئ�ا م�ل�ون�ا م�ث�ل 
بط�اق�ة ف�وق م�ن�ط�ق�ة م�ع�ی�ن�ة م�ن ال�ج�س�م أو 

 یوصون المریض بارتداء ثیاب من لون معین.
في إحدى الطرق التي ت�ع�رف ب�اس�م "ت�ن�ف�س  

اللون" یطلب من المریض تخیل ل�ون م�ا وأن 
 یقوم بـ"استنشاق" ھواء ذلك اللون.

 
وقد یوصي المعالجون أیضا المرضى ب�ت�ن�اول  

أطعمة م�ن ل�ون م�ع�ی�ن و ش�رب م�اء تش�ّرب 
ضوء الشمس عبر مرّشح أو لوح�ة أو ش�اش�ة 

 ملونة، أو شرب عصیر من لون معین.
لكن الباحثة اإلخصائیة "ماك لیود" تنصح كل  

شخص بالتمشي في ضوء الش�م�س ال�ط�ب�ی�ع�ي 
 كلما أمكن ذلك.

 
وتقول "ماك لیود":" یمكن أن أنص�ح أیض�ا  

بأن یضع الشخص زجاجات (قواریر) كل من�ھ�ا 
بلون من ألوان قوس قزح، فیھا میاه مع�دن�ی�ة، 
على حافة النافذة، وأن ینظر كل صباح إلى تلك 
الزجاجات ویحس أیھا ینجذب إلیھ أكثر، وبن�اء 
على اللون الذي یشعر أن�ھ أق�رب إل�ى ن�ف�س�ھ، 
ی��رت��دي م��الب��س م��ن ن��ف��س ال��ل��ون، وھ��و م��ا 
سیجعلھ یحس بأنھ أكثر سعادة ویقظة وت�ف�اؤال 

 وإِشعاعا وقدرة على مخالطة الناس بنجاح."

* التقلیل من نسبة الكولیسترول في الدم ومنع الوق�وع 
 في فخِّ البدانة، لغنى التمر باأللیاف الغذائیَّة.

* تضاد االلتھابات وأي نوع من أنواع الع�دوى وح�تَّ�ى 
النزف، الح�ت�واء ال�ت�م�ر ع�ل�ى مض�ادات األكس�دة م�ن 

 مادتي الـ"بولفنولیك" والـ"فالفونوید".
* تأمین الفیتامین "أ" بصورة معتدل�ة، وھ�ذا األخ�ی�ر 
�ة  یُعرف بأنَّھ م�ن مض�ادات األكس�دة وض�روري لص�حَّ

 البصر.
* حمایة الخ�الی�ا، وب�ال�ت�ال�ي ال�وق�ای�ة م�ن س�رط�ان�ات 
ال�ق��ول�ون وال�ب��روس�ت��ات والص��در وال��رح�م وال�رئ��ت�ی��ن 

 والبنكریاس.
* السیطرة على دقَّات الق�ل�ب وض�غ�ط ال�دم، وب�ال�ت�ال�ي 
الحمایة من نوبات القلب وأمراضھ، ل�زخ�ور ال�ت�م�ر بـ 

 البوتاسیوم.
* ت�زوی�د ال�ج�س�م ب�ك�مٍّ ھ�ام م�ن ال�م�ع�ادن وال�ن�ح��اس 
والمغنزیوم؛ الكالسیوم عنصر أساس في تكوین العظام 
واألسنان، كما أنَّھ ضروري للتقبُّض الع�ض�ل�ي وت�خ�ثُّ�ر 
الدم والدافع العصبي. ویستخدم الجسم المنغنیز ك�ع�ام�ل 
مشارك للـ"أنزیم" المض�اد ل�ألكس�دة، ف�ی�م�ا ال�ن�ح�اس 

ضروري إلن�ت�اج خ�الی�ا ال�دم ال�ح�م�ر. وال�م�غ�ن�ی�س�ی�وم 
 أساسي لنموِّ العظام.

 
* الحظي بمستویات متساویة من مجموعة الفی�ت�ام�ی�ن 
"ب" ال��م��ع��قَّ��دة، فض��ًال ع��ن ال��ف��ی��ت��ام��ی��ن "ك" 

) وال�ن�ی�اس�ی�ن وح�م�ض 6والبیریدوكسین (الفیتامین بـ�
الـ��"ب��ان��ت��وث��ن��ی��ك" والـ��"ری��ب��وف��الف��ی��ن". تُس��اع��د ھ��ذه 
الفی�ت�ام�ی�ن�ات ف�ي ھض�م ال�ك�رب�وھ�ی�درات وال�ب�روت�ی�ن 
 والدھون. كما أنَّ الفیتامین "ك" ضروري لتخثُّر الدم.

 
* الُمساعدة ف�ي الـ�رج�ی�م ال�غ�ذائ�ي ال�ذي ی�ق�وم ع�ل�ى 
المأكوالت قلیلة الدسم والغنیَّة بالمغذِّیات.علًما ب�أنَّ ف�ي 

سعرة حراریة.  20كلِّ حبَّة صغیرة من التمر ما یوازي 
ة من التمر ت�وازي  س�ع�رة  60ویصحُّ للفرد تناول حصَّ

ح�بَّ�ات م�ن�ھ. ول�ذا، ی�ج�ب  3حراریة، أي ت�ت�ألَّ�ف م�ن 
الحرص على مراقبة الكمِّ ال�م�ت�ن�اول م�ن ال�ت�م�ر، ألنَّ�ھ 
یزخر بالسكر، ویمكن لإلفراط ف�ي ت�ن�اول�ھ أن یُ�ك�س�ب 
الوزن الزائد، تماًما كما ھي الحال مع أي نوع آخر م�ن 

 األطعمة.

 ا ا 

قال باحثون أن تع�ب�ی�رات ال�وج�ھ، ال�ت�ي یس�ع�ى اإلنس�ان إل�ى إظ�ھ�ار 
مشاعره بواسطتھا، مثل االبتسامة أو التكشیرة، أو بالعكس إلى إخفاء 
مشاعره، ھي جزء من البنیة العصبیة للمخ، ولیست مھارة یك�ت�س�ب�ھ�ا 

 .اإلنسان بالتعلم
وقال باحثون  أن الریاضی�ی�ن ال�م�ب�ص�ری�ن وف�اق�دي ال�ب�ص�ر أظ�ھ�روا 
تعبیرات الوجھ نفسھا أثناء فوزھم أو خسارتھم، ولذلك فقد اف�ت�رض�وا 
في دراستھم أن تعبیرات الوجھ لدى اإلنسان لم تكن مكتسبة ب�واس�ط�ة 

 النظر، أي من خالل مراقبة اآلخرین.
ویعتقد الباحثون أن ھذه التعبیرات قد تكون من مخلفات أجداد اإلنسان 
القدامى. والمعلوم أن الفكرة القائلة بأن تعبیرات الوجھ لیست مكتسب�ة 

 بالتعلم، قدیمة، إذ طرحھا علماء في الستینات من القرن الماضي.
إال أن الدراسة الجدیدة تقدم أدلة قویة علیھا. وقارن فریق علمي ،بی�ن 

صورة فوتوغرافیة، لتعبیرات الوجھ البش�ري ألش�خ�اص  4800معالم 
مبصرین، وأشخاص من فاقدي البصر، من الع�ب�ي ری�اض�ة ال�ج�ودو، 
وذلك خالل حفل توزیع ال�م�ی�دال�ی�ات ع�ل�ی�ھ�م ف�ي األل�ع�اب األول�م�ب�ی�ة 

. وفي كل واحدة من الحاالت، دقق ال�ب�اح�ث�ون ف�ي 2004للمعاقین عام 
صور الحائزین على المیدالیات الذھبیة والفضیة. وبینما ظھر أن الفائزین أب�دوا س�رورھ�م ب�ان�ت�ص�ارات�ھ�م، ف�إن ال�ذی�ن 

أي ابتسامة مجاملة، ألنھا كانت ابتسامة ترتس�م ب�ح�رك�ات  حصلوا على میدالیات أدنى كانوا یعبرون بـابتسامة اجتماعیة
 الفم فقط، ولذلك فإنھا تبدو مصطنعة أكثر من كونھا تلقائیة.

واستنتج الباحثون أن المتنافسین سواء كانوا من المبصرین أو فاقدي البصر، أظھروا تعبیرات في وجوھھم، أو تحكم�وا 
 بتلك التعبیرات، بالطریقة نفسھا.

 .بین تعبیرات الوجھ للمبصرین وفاقدي البصر، كان كامالً تقریباً وأن الترابط اإلحصائي 
وأضاف الباحث األمیركي إن ھذا یفترض أن ھناك شیئاً جینیاً كامناً داخ�ل اإلنس�ان، ی�م�ث�ل مص�دراً ل�ت�ع�ب�ی�رات ال�وج�ھ  

وقد ظھر أن الخاسرین كانوا یرفعون الشفة العلیا لھم، كما لو أنھم كانوا یریدون التحك�م ب�م�ش�اع�رھ�م، ك�م�ا  .والمشاعر
 كانت تظھر على وجوھھم ابتسامة مجاملة.

وأن فاقدي البصر ال یمكن بأي حال أن یكونوا قد اكتسبوا مثل ھذه التعبیرات على الوجھ، ب�ال�ت�ع�ل�م ال�ب�ص�ري م�ن خ�الل 
 .رؤیة اآلخرین. ولذلك فإن ھناك آلیة أخرى في الجسم تولدھا

 نما  رة  ات ا 

 ارهأ   نم ج  
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ا ا ا  
تواجھنا في الحیاة بعض المواقف الصعبة مثل خیبة األمل في شيء بنینا علیھ آماال كثیرة، الرفض من جان�ب      

أناس أحببناھم وقبلناھم بعیوبھم فرفضونا بممیزاتنا، إحباطات لكثیر من األشیاء التي طالما حلمنا بھا لی�ل ن�ھ�ار، 
وال عجب فھذه كلھا أجزاء ال یمكن أن تتجزأ من الحیاة وكونك على قیدھا، فلكي تنال الحلو ال بد أن یحرقك ن�اره. 
لكن ما یحدث عند مواجھتنا للصعوبات السابقة یسلك الشخص إما طریق االشمئزاز من النفس ویصح�ب�ھ ش�ع�ور 
بعدم التوافق مع الحیاة لیصل الحال من كراھیة الذات، أو البدء في إلقاء اللوم علیھا من ناحیة أخ�رى، ل�ك�ن ك�ال 
الطریقین ال یؤدي إال إلى أنواع مدمرة من السلوكیات. وبالسماح لھذه األفكار أن ت�ج�ت�اح�ن�ا ن�ح�ن ن�ف�ق�د ال�م�ع�ن�ى 
الجوھري من وجودنا، مما یعیق تطورنا وقدرتنا على الحب، ومن�ھ�ا إل�ى ح�ی�اة غ�ی�ر م�ق�ن�ع�ة م�ط�وق�ة ب�ال�ح�زن 
والكراھیة.   من الطبیعي أن نشعر بالغضب، الغم وحتى الكراھیة، ألننا بشر، إنما أھم شيء علینا اك�ت�ش�اف�ھ ھ�ى 
الطرق التي نملكھا لتنقیة النفس منھا وإدراك أن ھذه لیست نھایة العالم.  ففي آخر الیوم یجب ع�ل�ی�ن�ا ال�ن�ھ�وض 
بأنفسنا والوقوف ثابتین لمواجھة التحدیات حتى نحافظ على وجودنا بال�ح�ی�اة، ل�ذا ی�ل�زم االع�ت�راف ب�أن ذل�ك ال 
یتحقق إال كجزء من خطة كبیرة تدفعنا للتقدم ومنھا التعایش مع المستوى الطبیعي من الكینونة، فنحن نعلم ج�ی�دا 
أننا خلقنا في الحیاة ولدینا كل إمكانیات العیش بھا وإدارتھا، وال یمكن ألحد أن یقنعنا بغیر ذل�ك. ف�ل�دى ك�ل واح�د 
منا جمیع مصادر وأساسیات أي شيء، ویجب فقط السماح ألنفسنا بالتعرف علیھا بطریقة واعیة وی�ت�ح�ق�ق ذل�ك 
بما نقوم بھ من محاوالت وما نمر بھ من محن تظھر لنا الفرص الحیاتیة حتى ننظر بعمق داخ�ل أن�ف�س�ن�ا. ف�ن�ح�ن 
نختلف عن بعضنا البعض في الكثیر من جوانب الحیاة. لكن العامل المشترك بیننا ھو وجودنا أحیاء عل�ى األرض 
لكي نؤھل أنفسنا لعبور طاقة الوجود الناریة حتى نخرج من أنفسنا أفضل ما بھا، حیث تعرض الحیاة علینا ع�دداً 

 ال حدود لھ من الخبرات، معتمدة فقط على ما لدینا من شجاعة وعزیمة للحصول علیھا واالنتفاع الكامل منھا.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

یعتبر النموذج المثالي في ھذه الحیاة من یقدر على مواجھتھا بك�ل م�ا ی�م�ل�ك م�ن ح�ب وق�وة، ف�ی�ج�ب أن ن�ح�ب 
بإخالص .. ھذا باإلضافة إلى التوغل بالذات في نشوة الحب، مقاومین بكل ما نملك من قوة م�ا ی�ط�رأ ع�ل�ی�ن�ا م�ن 
أفكار ھدامة حتى نستمع لما بداخلنا من أحالم، آمال ومھام، واالنطالق في الحیاة بكل تركیز بدون أن نقدم أع�ذار 
أو حلول وسطیة.   ھناك الكثیر من البشر الذین واجھوا عدداً ال یحصى من خیبات األمل، الرفض، األلم، الخ�ی�ان�ة 
والتعدي مما دفعھم إلى مزید من األوجاع بدرجة ال یمكن أن یتحملھا بشر حتى وصلت معاناتھ�م ألقص�ى درج�ات 
الجحیم، ومع ذلك تجلدوا وصبروا ومازالوا صامدین أقویاء، وتمنوا من أعماق قلوبھم أن ال ی�ت�ع�رض أح�د ل�م�ا 
تعرضوا لھ فلیس ھناك من یستحق ذلك.   وكان من السھل علیھم إلقاء اللوم على اآلخرین لما حدث لھم، ل�ك�ن�ھ�م 
لم یفعلوا ھذا بل اعترفوا أن ما أصابھم ناتج عن بعض تصرفاتھم الحمقاء الساذجة، وھذا ما علیھم ل�وم�ھ ف�رغ�م 
مما عانوه مازالوا أحیاء.   ولم یوجھوا آالمھم أو یترجموھا في صورة كراھیة للغیر ألنھم لم یرغبوا في االنتق�ال 
من مكان إلى كراھیة، فعلیھم تحمل مسؤولیة قراراتھم ونتائجھا بغض النظر عما إذا كانت جی�دة أو س�ی�ئ�ة، ول�م 
یسمحوا لھا أن تحولھم إلى كھول ال قوة لھم ألن ھذا النوع من االستسالم یفقد اإلنسان اإلحس�اس ب�ال�م�س�ؤول�ی�ة 

 كبشر ویجعلھ شخصاً انھزامیاً كسوالً قعیداً ینتظر أن تأتیھ الحیاة بعطایاھا دون أن یتحرك من مكانھ.

س��واء ك��ن��ا ن��درك أم ال، ت��ل��ع��ب األل��وان دورا 
أساسیا في حیاتنا، وتؤثر ع�ل�ى ح�ال�ة اإلنس�ان 

 الجسمیة والعقلیة والنفسیة.
 150وفي یومنا ھذا ورغ�م م�رور أك�ث�ر م�ن  

ع��ام��ا ع��ل��ى ب��دء دراس��ة ت��أث��ی��ر ال��ل��ون ع��ل��ى 
اإلنسان، والسی�م�ا ت�أث�ی�ره ال�ع�الج�ي، بص�ورة 
ع��ل��م��ی��ة، الی��زال ھ��ذا ال��م��وض��وع ف��ي ط��ور 
االستكشاف ال�ب�ط�يء ع�ل�ى الص�ع�ی�د ال�دول�ي، 
ویكاد یكون مجھوال تماما في العالم العربي، إال 
باستثناء بعض المختصین في العالج ال�م�ك�م�ل، 

 وھم قلة یعدون على األصابع.
وبغیة نشر أھمیة األلوان واستخدامھا ك�ع�الج  

مكمل، نشأت ف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة ال�ع�دی�د م�ن 
المؤسسات ومراكز البحث والت�دری�ب وال�ع�الج 
المتخصصة في دول غربیة عل�ى ال�خ�ص�وص، 
رغ��م أن ال��ع��الج ب��األل��وان ك��ان م��ع��روف��ا م��ن 
عصور سحیقة لدى الحضارات القدیمة السیم�ا 
في الشرق األقصى(الھ�ن�د والص�ی�ن) والش�رق 
األوس��ط ( ب��الد ال��راف��دی��ن ومص��ر ال��ف��راع��ن��ة 

 ویونان اإلغریق).
ومن أھم تل�ك ال�م�ؤس�س�ات غ�ی�ر ال�ح�ك�وم�ی�ة  

المختصة ف�ي ال�ع�الج ب�ال�ل�ون ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا 
"مؤسسة الت�دری�ب ع�ل�ى ال�ع�الج ب�األل�وان"، 
ورابطة العالج باأللوان" و"األلوان ال�دول�ی�ة" 
وھي جمیعا ھیئات أسستھا "جون ماك ل�ی�ود" 
إحدى أبرز الخبراء في ال�ع�الج ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا 

 والعالم.
 الغرب والعالج باأللوان  

بدأ االھتمام بالتداوي باللون (ویس�م�ى أح�ی�ان�ا 
Chromo therapy  في أوروبا والوالیات (

، 19المتحدة في النصف الثان�ي م�ن ال�ق�رن الـ�
فقد جاء في كتاب "القانون" للع�الم�ة ال�ع�رب�ي 
"ابن سینا" إشارة إلى تأثیر األلوان الرئیس�ی�ة 
على الفرد فوجد أن األحمر على سبی�ل ال�م�ث�ال 

 یثیر الدم بینما األزرق یھدئھ.
أما أول ك�ت�اب غ�رب�ي وض�ع ح�ول اس�ت�خ�دام  

الض��وء ألغ��راض ع��الج��ی��ة ف��ك��ان ب��ع��ن��وان 
"الضوء األحمر واألزرق, أوالض�وء وأش�ع�ت�ھ 
كدواء" لم�ؤل�ف�ھ ال�دك�ت�ور "س. ب�ان�ك�وس�ت" 

.وقد ركز بحث ال�ك�ت�اب ع�ل�ى 1877ونشر عام 
ت�أث�ی�ر اِألش�ع�ة ال�ح�م�راء ال�م�ن�ب�ھ�ة وال�زرق�اء 

 المسكنة على جسم اإلنسان.
نش��ر ال��دك��ت��ور "إی��دوی��ن  1887وف��ي ع��ام  

بابیت" كتابھ البحثي ال�ھ�ام ب�ع�ن�وان "م�ب�ادئ 
الضوء واللون" أوصى فیھ باتباع عدة تقنی�ات 

 وأسالیب الستخدام اللون بغرض العالج.
الھالة البشریة التي ت�رى ب�ج�ھ�از ك�ی�ل�ی�ری�ان  

 مؤشر على صحة ومرض اإلنسان
غیر أن العالم كان ع�ل�ی�ھ االن�ت�ظ�ار ح�ت�ى ع�ام 

لیتعرف عل�ى ال�م�ب�ادئ ال�ع�ل�م�ی�ة ال�ت�ي  1933
تفسر السبب والكیفیة التي یست�ط�ی�ع ب�ھ�ا ل�ون 
ضوئي مع�ی�ن أن ی�ؤث�ر بش�ك�ل ع�الج�ي ع�ل�ى 
الكائن الحي وذلك مع نشر ال�ع�ال�م ال�ھ�ن�دوس�ي 
"دی��ن��ش��اه غ��ادی��ال��ي" ك��ت��اب��ھ ال��ھ��ام ف��ي ھ��ذا 
 االختصاص: "موسوعة قیاس ألوان الطیف".

 
 الذبذبة أصل الداء  

كثیر من المعالجین باللون یعتقدون أن�ھ حس�ب 
الطب الھندي القدیم فإن للجسم البشري جس�م�ا 
آخر ھالیّاً شفافا ال تراه العین ال�ب�ش�ری�ة م�ل�ون�ا 

 یحیط بھ ویتخللھ..یدعى الھالة.
وحسب االعتقادات الطبیة الھندوسیة القدیمة،  

فمن وظائ�ف ت�ل�ك ال�ھ�ال�ة ام�ت�ص�اص الض�وء 
الشمسي األبیض من المحیط وتركیزه في سب�ع 
مراكز للطاقة تدعى كل منھا "تش�اك�را" ت�ق�وم 
بدورھا بتوزیع الطاقة الضوئیة بألوان ال�ط�ی�ف 

 األساسیة على أجزاء الجسم.
سألنا الخبیرة "جون ماك لیود"، التي أمض�ت  

عاما في م�ج�ال ال�ع�الج ب�األل�وان  28أكثر من 
وت��دریس��ھ ف��ي ب��ری��ط��ان��ی��ا وخ��ارج��ھ��ا الس��ی��م��ا 
الوالیات الم�ت�ح�دة، ع�ن م�راك�ز "ال�ت�ش�اك�را" 
وعالقتھا بال�ع�الج ب�األل�وان، ف�أوض�ح�ت أن�ھ�ا 
"بمثاب�ة م�راك�ز ل�ت�ج�م�ی�ع األل�وان م�ن ط�ی�ف 
الضوء األبیض الطبیعي( ن�ور الش�م�س) ال�ذي 
ینتثر عبر جسم اإلنسان تماما كما ی�ن�ت�ث�ر ع�ن�د 

 مروره من موشور زجاجي".
الخبیرة في العالج الطبیعي جون ماكلوید تؤمن 
بقوة بتأثیر األلوان العالجي على اإلنسان وك�ل 

 أشكال الحیاة
وتقول "ماك لیود" إن مراك�ز ال�ت�ش�اك�را ت�ل�ك 
"ت�ع��م��ل ع��م��ل ال�م��وزع ل��ق�ن��وات ال��ط�اق��ة ف��ي 
ال��ب��ط��اری��ة( ال��ج��س��م) وط��ال��م��ا ك��ان ت��وزی��ع��ھ��ا 
وسریانھا، عبر قنوات خاصة ( تم�اث�ل ت�ق�ری�ب�ا 
الخطوط التي تصل نقاط الوخز باإلبر الصینیة) 

 متناغما، طالما بقي الجسم معافى".
لكن إن اختل امتص�اص وت�وزی�ع ھ�ذه ال�ط�اق�ة 
الذبذبی�ة ن�ت�ی�ج�ة ن�ق�ص ل�ون م�ع�ی�ن أو أك�ث�ر 

 اضطرب الجسم ومرض.
 
ویمكن مشاھدة ھذه الھالة والتي تسمى أحیانا  

"طاقة الحیاة" عبر تقنیة من التصویر تس�م�ى 
"التصویر الكلیرلیاني" (نسبة إلى مخترع�ی�ھ�ا 
الروسیین في الثالثینیات من ال�ق�رن ال�م�اض�ي 

 "سیمیون" و"فالنتینا كلیریان").
وفي ھذا السیاق أذكر زیارة فضولیة قمت بھ�ا  

لعیادة تشخ�ص وت�ع�ال�ج ال�م�رض ع�ن ط�ری�ق 
تص�وی��ر أل��وان ھ�ال��ة ال�ج��س��م ب��ت��ق�ن��ی��ة ج��ھ��از 
كلیرلیان أثناء زیارة أحد األصدقاء األطباء ف�ي 

، وب�ع�د 2000العاصمة األوكرانیة كیی�ف ع�ام 
التصویر قامت الطبیبة بش�رح م�ب�س�ط ل�دالالت 
ألوان ھالتي والتي بدت متس�ق�ة ب�اس�ت�ث�ن�اء م�ا 
یشبھ الذؤابة الكبی�رة ف�وق ال�رأس ورقـّ�ة ف�ي 
عرض الھالة عند إحدى الق�دم�ی�ن، ف�ق�ال�ت م�ا 
مفاده أنني "أعاني من نقص في ال�ت�روی�ة ف�ي 
تلك القدم"( قبل وصولنا العیادة كنا قد مش�ی�ن�ا 

نحو ساعتین دون توقف أنا وصدیقي) وبالطبع 
نظر صدیقي الطبیب الذي كان یترج�م م�ا ی�ق�ال 
إل�ّي بس�خ��ری�ة دون أن ی��أخ�ذ أی�ا م��م�ا ق�ال��ت��ھ 

 المعالِجة على محمل الجـِّد.
سماكة وعدد األلوان في الھالة تعتبر تشخیص�ا 
لحالة مرضیة معین�ة ع�ن�د ال�م�ع�ال�ج�ی�ن ال�ط�ب 
التقلیدي والعالج اللوني لكن ھل یعترف ال�ط�ب 

 التقلیدي بنجاعة العالج باأللوان؟  
 

عموما ال یعترف الطب التقلیدي تماما ب�ال�ع�الج 
باأللوان وإن كان بعض األطباء یقرون ب�ت�أث�ی�ر 
األلوان العالجي لعالج حاالت مرض�ی�ة ن�ف�س�ی�ة 

 فقط.
كما یشعر معظم األطباء بالشك الكبیر حیال م�ا  

یقال عن الھاالت والتشاكرا والطاق�ة ال�ذب�ذب�ی�ة 
 وعالقة ذلك بالجسم وأعضائھ.

أظھرت الدراسات أن األلوان تؤثر على الجھاز 
العصبي لإلنس�ان ت�أث�ی�رات م�خ�ت�ل�ف�ة، وی�ق�ول 
"دونالد واطسون" في كتابھ" قاموس ال�ع�ق�ل 
وال��ب��دن" إن األل��وان ی��م��ك��ن ت��ق��س��ی��م��ھ��ا إل��ى 
مجموعتین: "األل�وان ال�ح�ارة" م�ث�ل األح�م�ر 
والبرتقالي واألصفر وھي م�ق�ّرب�ة وع�دوان�ی�ة، 
و"األلوان الباردة" م�ث�ل األزرق واألخض�ر و 

 البنفسجي والتي تعتبر قابضة وسلبیة.
 
ف��ع��ل��ى س��ب��ی��ل ال��م��ث��ال أظ��ھ��رت دراس��ة أن  

"استحمام" الشخص بالضوء األحم�ر ل�ن�ص�ف 
ساعة یرفع معدل ضربات القلب، بینما یخف�ض 

 حمام مماثل مستوى ضغط الدم.
وأكثر األلوان التي یفضلھا اإلنسان حسب عدد  

من اس�ت�ط�الع�ات ال�رأي ف�ھ�و األزرق بس�ب�ب 
تأثی�ره ال�م�ھ�دئ وال�ذي ی�خ�ف�ض ح�ت�ى م�ع�دل 
الشھیق والزفیر. وھو لھذا واسع االنتشار ف�ي 

 أماكن العالج.
أما أكثر األلوان المكروھة على األط�الق ف�ھ�و  

األصفر ألن الفائض منھ یسبب الشعور بالق�ل�ق 
وثقل الحركة ونقص التركیز وفقدان األحس�اس 

 بالھدف.
وبزیادة كبیرة جدا عن ال�ح�د م�ن ھ�ذا ال�ل�ون  

یش�ع�ر الش�خ�ص ب�ال�ت��وت�ر ال�ع�ص�ب�ي وب�الش��ك 
وأحیانا یتصرف بش�ك�ل غ�ی�ر ع�ق�الن�ي وغ�ی�ر 

 مسؤول.
ویعتقد أحد أبرز ال�ع�ل�م�اء ف�ي م�ی�دان ال�ع�الج  

باأللوان وھو "ثیو غیمب�ی�ل" ( ف�ي ك�ت�اب�ھ " 
) أن األحمر لیس ل�ون�ا 1980-العالج باأللوان"

منشطا فحسب بل مسبب ل�ل�س�ل�وك ال�ع�دوان�ي، 
ویقول "إن الجمھور ف�ي م�الع�ب ك�رة ال�ق�دم 
غالبا ما ینزع ل�ل�ع�دوان�ی�ة ألن ت�ل�ك ال�م�الع�ب 
تضاء بمصابیح الصودی�وم الض�ب�اب�ی�ة ال�ق�وی�ة 
التي لھا مستوى م�رت�ف�ع م�ن األح�م�ر، ب�ی�ن�م�ا 
ینزع جمھور مباریات "الكریكیت" إلى س�ل�وك 
ھادئ جدا ألنھم یحضرونھا في وض�ح ال�ن�ھ�ار 

 حیث مستوى األزرق مرتفع".
كما ثبت علمیا أن طالء جدران غرف الدراسة  

باللون األزرق الفاتح مع وضع س�ج�اد رم�ادي 
على األرض وإض�اءت�ھ�ا ب�م�ص�اب�ی�ح ض�وئ�ی�ة 
عادیة یخفض معدل ضربات القلب عند التالمیذ 
والطالب، ویقلل سلوكھم ال�ع�دوان�ي وال�ط�ائ�ش 
ویزید من انتباھھم على شرح ال�م�درس، ع�ل�ى 
ع��ك��س م��ف��ع��ول ط��الء ال��ج��دران ب��ال��ب��رت��ق��ال��ي 

 واإلضاءة بمصابیح "الفلورسنت".
 

 األلوان ومعانیھا الطبیة 
یتفق المعالجون ب�ال�ل�ون أن ك�ل ل�ون م�رت�ب�ط 
بواحدة من "التشاكرا" الس�ب�ع�ة ف�ي ال�ج�س�م، 

 ولكل لون لون آخر یكملھ.
وكما یقول البروفیسور د."ن�ورم�ان ش�ی�ل�ي"  

في "الم�وس�وع�ة ال�م�ص�ورة ال�ك�ام�ل�ة ل�ط�رق 
العالج البدیل" یمكن است�خ�دام ل�ون م�ع�ی�ن أو 
م��ج��م��وع��ة م��ن األل��وان ال��م��ك��م��ل��ة ل��م��ع��ال��ج��ة 
اضطراب في مراكز "التشاكرا" أو ل�م�ع�ال�ج�ة 
مرض مرتبط بمنطقة جسمیة مرتب�ط�ة ب�إح�دى 

 تلك "التشاكرا".
 
 األحمر  

مرتبط بالـ"تشاكرا" الق�اع�دی�ة(أس�ف�ل ال�ع�م�ود 
الفقري بین الوركین). یحفز ال�ح�ی�وی�ة وال�ق�وة 
والنشاط الجنسي وقوة اإلرادة ودرجة الت�ی�ق�ظ. 
یستخدم األحمر لمعالجة فقر الدم، فتور الھم�ة، 
والعجز الجنسي، ونقص الترویة الدمویة.لون�ھ 

 المكمل ھو التركوازي.
 
 البرتقالي  

مرتبط بالـ"تشاكرا" عند الطحال، ال�ت�ي ت�ن�ظ�م 
الدورة الدموی�ة واالس�ت�ق�الب (األی�ض). ی�ث�ی�ر 
البرتقالي الفرح والبھجة. یس�ت�خ�دم ل�م�ع�ال�ج�ة 
االكتئاب ومشاكل الكل�ی�ة وال�رئ�ة، م�ث�ل ال�رب�و 
والتھاب القصبات الرئویة، كما أنھ منشط ع�ام 

 ومقو للقلب، ولونھ المكمل األزرق.
 
 األًصفر  

م����رت����ب����ط بـ����"تش����اك����را" "الض����ف����ی����رة 
م�ن�ت�ص�ف ال�ظ�ھ�ر) -الشمسیة" (فوق الكلیت�ی�ن

التي لھا عالقة بالتفكیر والحكم المنطقي. یحف�ز 
األصفر الق�درة ال�ع�ق�ل�ی�ة وال�ت�رك�ی�ز والش�ع�ور 
باالنفصال. یمكن استخدامھ لعالج ال�روم�ات�ی�زم 
وال��ت��ھ��اب ال��م��ف��اص��ل، واألم��راض ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 

 بالتوتر. لونھ المكمل البنفسجي.
ویضاف إلى ذلك أن األصفر "منشط ع�ام ف�ي  

حال�ة اإلص�اب�ة ب�ف�ق�ر ال�دم، ویش�ف�ي إص�اب�ات 
 الجھاز التنفسي مثل البرد والحلق والسعال".

 
 األخضر  

ھو لون "تشاكرا" القلب. وھو لون ال�ط�ب�ی�ع�ة 
ویمثل النقاء واالنسجام. ویعتبر أفضل األل�وان 

الشافیة ح�ی�ث یس�ت�خ�دم إلح�داث ال�ت�وازن ف�ي 
الج�س�م. ل�ون�ھ ال�م�ك�م�ل "ال�م�اغ�ی�ن�ت�ا"( ل�ون 

 أرجواني أحمر عمیق).
 
 التركوازي(الفیروزي)  

ال یرتبط ھذا اللون بأي "تشاكرا"، ل�ك�ن�ھ ل�ون 
مھدئ ومطھ�ر ومس�ّك�ن. یس�ت�خ�دم ف�ي ع�الج 
األمراض االلتھابیة ولرفع قدرة جھاز المناعة. 

 لونھ المكمل األحمر.
 
 األزرق  

مرتبط بـ"تشاكرا" الحنجرة ال�ت�ي ل�ھ�ا ع�الق�ة 
ب�ق�وة اإلرداة وال�ت��واص�ل. ھ��ذا ال�ل��ون م�ھ��دئ 
ومفید في عالج األرق، الربو، وال�ت�وت�ر، وآالم 
الشقیقة(الصداع النصفي) وم�ف�ی�د ف�ي ت�ق�وی�ة 

 المھارات اللغویة. لونھ المكمل البرتقالي.
ویعتبر األزرق أیضا "منشطا للجھاز العصب�ي  

وھو مھدئ لألشخاص مفرطي العصبیة وذوي 
ضغط الدم المرتفع، كما یفید في عالج أم�راض 
الروماتیزم وتصلب الشرایین وی�ھ�دئ ال�ھ�ی�اج 
الجنسي"، ویشفي أمراض الجھ�از ال�ل�م�ف�اوي 
واألنسجة القرنی�ة وأم�راض ال�ع�ی�ون، وی�زی�ل 

 الحصوات الصغیرة في المثانة.
 
 البنفجسي( النیلي)     

ھذا ھو لون "تشاك�را" ت�اج ال�رأس (ق�م�ت�ھ). 
ترتبط بطاقة العقل األعلى، وھذا لون ال�ك�رام�ة 
والشرف واحترام الذات واألمل. یستخدم ل�رف�ع 
تقدیر اإلنسان ل�ذات�ھ وف�ي ال�ح�د م�ن مش�اع�ر 
الیأس فضال عن عالج االض�ط�راب�ات ال�ع�ق�ل�ی�ة 

 والعصبیة. لونھ المكمل األصفر.
وھو أیضا منشط لل�ذاك�رة وال�ت�ف�ك�ی�ر ویش�ف�ي  

االض��ط��راب��ات ال��م��ع��وی��ة ویش��ف��ي اض��ط��راب��ات 
 التنفس.

 
 اللون األرجواني (األحمر العمیق)   

یرتبط بالعالم الروحي والتأمل وتحرر ال�ن�ف�س. 
مؤثر في إحداث ت�غ�ی�ر وف�ي ت�ن�ق�ی�ة ال�م�واق�ف 
القدیم�ة وال�ھ�واج�س، وف�ي خ�ل�ق ف�اص�ل م�ع 

 الماضي.لونھ المكمل األخضر.
 
 األبیض واألسود والرمادي والبني    

ال��ط��ی��ف األب��ی��ض یض��م س��ب��ع��ة أل��وان م��رئ��ی��ة 
یمتصھا الجسم عب�ر ال�ت�ش�اك�را ون�ق�ص واح�د 
منھا یعني حصول مرض ما ال یستخدم األس�ود 
في العالج اللوني وتؤدي ك�ث�رت�ھ إل�ى ال�م�وت، 
بینما نادرا ما یستخدم ال�رم�ادي(ف�ق�ط ل�ت�ق�ل�ی�ل 
الشعور المفرط بالتكبر والعن�ج�ھ�ی�ة) وذب�ذب�ات 
ھذا اللون قاتل�ة ل�ل�ج�راث�ی�م، وم�ف�ی�دة الل�ت�ح�ام 
األنسجة الح�ی�ة وال�ج�روح. وأح�ی�ان�ا یس�ت�خ�دم 

 البني (على شكل ألبسة) كعالج شاف لألنانیة.
 
بینما یستخدم األبیض أساسا لل�ع�الج ال�ل�ون�ي،  

وی��م��ك��ن اس��ت��خ��دام��ھ ل��ع��الج م��رض الص��ف��راء 
والسیما عند األط�ف�ال وح�دی�ث�ي ال�والدة ح�ی�ث 
یسلط الضوء األبیض الشدید فوق منطقة الكب�د 
فیساھم ذلك في الشفاء، كذلك ی�ن�ص�ح م�رض�ى 
الس��ل ب��ال��م��ش��ي ف��ي ض��وء الش��م��س وارت��داء 

 مالبس بیضاء.
 
 اللون فوق البنفسجي  

یقول الدكتور "سمیر الجمال" إن ھ�ذا ال�ل�ون 
ذو تأثیر سالب "یشفي الكساح لكن�ھ ض�ار ف�ي 
حال اإلصابة بأمراض الق�ل�ب وال�رئ�ة ویس�ب�ب 
انفصال الشبكیة في ال�ع�ی�ن، وال یس�ت�ع�م�ل ف�ي 
عالج السرط�ان ل�ك�ن�ھ م�ط�ھ�ر وق�ات�ل ل�ب�ع�ض 

 الجراثیم". یكثر ھذا اللون في أِشعة الشمس.
 
 اللون تحت األحمر    

وھذا اللون یساعد في إعادة تركیب كریات الدم 
الحمراء، كما یستخدم كـ"مسكن آلالم ال�ت�ھ�اب 
األعصاب ویشفي أمراض فقر الدم والسل، وال 
یستعمل أبدا في كافة حاالت االحتقان". وتك�ث�ر 
األشعة تحت الحمراء ف�ي ط�ی�ف الش�م�س ف�ي 

 المناطق القریبة من خط االستواء.
 
الطریقة التقلیدیة ال�ت�ي تس�ع�م�ل ب�ھ�ا األل�وان  

للعالج تتمثل في "استحمام" المری�ض بض�وء 
یشع عبر مرشح (فلتر) ذي لون مع�ی�ن ل�ف�ت�رة 
محددة، حیث تكون حجرة العالج مطفأة ال�ن�ور 

 باستثناء الضوء اللوني العالجي.
بعض المعالجین قد یحملون شیئ�ا م�ل�ون�ا م�ث�ل 
بط�اق�ة ف�وق م�ن�ط�ق�ة م�ع�ی�ن�ة م�ن ال�ج�س�م أو 

 یوصون المریض بارتداء ثیاب من لون معین.
في إحدى الطرق التي ت�ع�رف ب�اس�م "ت�ن�ف�س  

اللون" یطلب من المریض تخیل ل�ون م�ا وأن 
 یقوم بـ"استنشاق" ھواء ذلك اللون.

 
وقد یوصي المعالجون أیضا المرضى ب�ت�ن�اول  

أطعمة م�ن ل�ون م�ع�ی�ن و ش�رب م�اء تش�ّرب 
ضوء الشمس عبر مرّشح أو لوح�ة أو ش�اش�ة 

 ملونة، أو شرب عصیر من لون معین.
لكن الباحثة اإلخصائیة "ماك لیود" تنصح كل  

شخص بالتمشي في ضوء الش�م�س ال�ط�ب�ی�ع�ي 
 كلما أمكن ذلك.

 
وتقول "ماك لیود":" یمكن أن أنص�ح أیض�ا  

بأن یضع الشخص زجاجات (قواریر) كل من�ھ�ا 
بلون من ألوان قوس قزح، فیھا میاه مع�دن�ی�ة، 
على حافة النافذة، وأن ینظر كل صباح إلى تلك 
الزجاجات ویحس أیھا ینجذب إلیھ أكثر، وبن�اء 
على اللون الذي یشعر أن�ھ أق�رب إل�ى ن�ف�س�ھ، 
ی��رت��دي م��الب��س م��ن ن��ف��س ال��ل��ون، وھ��و م��ا 
سیجعلھ یحس بأنھ أكثر سعادة ویقظة وت�ف�اؤال 

 وإِشعاعا وقدرة على مخالطة الناس بنجاح."

* التقلیل من نسبة الكولیسترول في الدم ومنع الوق�وع 
 في فخِّ البدانة، لغنى التمر باأللیاف الغذائیَّة.

* تضاد االلتھابات وأي نوع من أنواع الع�دوى وح�تَّ�ى 
النزف، الح�ت�واء ال�ت�م�ر ع�ل�ى مض�ادات األكس�دة م�ن 

 مادتي الـ"بولفنولیك" والـ"فالفونوید".
* تأمین الفیتامین "أ" بصورة معتدل�ة، وھ�ذا األخ�ی�ر 
�ة  یُعرف بأنَّھ م�ن مض�ادات األكس�دة وض�روري لص�حَّ

 البصر.
* حمایة الخ�الی�ا، وب�ال�ت�ال�ي ال�وق�ای�ة م�ن س�رط�ان�ات 
ال�ق��ول�ون وال�ب��روس�ت��ات والص��در وال��رح�م وال�رئ��ت�ی��ن 

 والبنكریاس.
* السیطرة على دقَّات الق�ل�ب وض�غ�ط ال�دم، وب�ال�ت�ال�ي 
الحمایة من نوبات القلب وأمراضھ، ل�زخ�ور ال�ت�م�ر بـ 

 البوتاسیوم.
* ت�زوی�د ال�ج�س�م ب�ك�مٍّ ھ�ام م�ن ال�م�ع�ادن وال�ن�ح��اس 
والمغنزیوم؛ الكالسیوم عنصر أساس في تكوین العظام 
واألسنان، كما أنَّھ ضروري للتقبُّض الع�ض�ل�ي وت�خ�ثُّ�ر 
الدم والدافع العصبي. ویستخدم الجسم المنغنیز ك�ع�ام�ل 
مشارك للـ"أنزیم" المض�اد ل�ألكس�دة، ف�ی�م�ا ال�ن�ح�اس 

ضروري إلن�ت�اج خ�الی�ا ال�دم ال�ح�م�ر. وال�م�غ�ن�ی�س�ی�وم 
 أساسي لنموِّ العظام.

 
* الحظي بمستویات متساویة من مجموعة الفی�ت�ام�ی�ن 
"ب" ال��م��ع��قَّ��دة، فض��ًال ع��ن ال��ف��ی��ت��ام��ی��ن "ك" 

) وال�ن�ی�اس�ی�ن وح�م�ض 6والبیریدوكسین (الفیتامین بـ�
الـ��"ب��ان��ت��وث��ن��ی��ك" والـ��"ری��ب��وف��الف��ی��ن". تُس��اع��د ھ��ذه 
الفی�ت�ام�ی�ن�ات ف�ي ھض�م ال�ك�رب�وھ�ی�درات وال�ب�روت�ی�ن 
 والدھون. كما أنَّ الفیتامین "ك" ضروري لتخثُّر الدم.

 
* الُمساعدة ف�ي الـ�رج�ی�م ال�غ�ذائ�ي ال�ذي ی�ق�وم ع�ل�ى 
المأكوالت قلیلة الدسم والغنیَّة بالمغذِّیات.علًما ب�أنَّ ف�ي 

سعرة حراریة.  20كلِّ حبَّة صغیرة من التمر ما یوازي 
ة من التمر ت�وازي  س�ع�رة  60ویصحُّ للفرد تناول حصَّ

ح�بَّ�ات م�ن�ھ. ول�ذا، ی�ج�ب  3حراریة، أي ت�ت�ألَّ�ف م�ن 
الحرص على مراقبة الكمِّ ال�م�ت�ن�اول م�ن ال�ت�م�ر، ألنَّ�ھ 
یزخر بالسكر، ویمكن لإلفراط ف�ي ت�ن�اول�ھ أن یُ�ك�س�ب 
الوزن الزائد، تماًما كما ھي الحال مع أي نوع آخر م�ن 

 األطعمة.

 ا ا 

قال باحثون أن تع�ب�ی�رات ال�وج�ھ، ال�ت�ي یس�ع�ى اإلنس�ان إل�ى إظ�ھ�ار 
مشاعره بواسطتھا، مثل االبتسامة أو التكشیرة، أو بالعكس إلى إخفاء 
مشاعره، ھي جزء من البنیة العصبیة للمخ، ولیست مھارة یك�ت�س�ب�ھ�ا 

 .اإلنسان بالتعلم
وقال باحثون  أن الریاضی�ی�ن ال�م�ب�ص�ری�ن وف�اق�دي ال�ب�ص�ر أظ�ھ�روا 
تعبیرات الوجھ نفسھا أثناء فوزھم أو خسارتھم، ولذلك فقد اف�ت�رض�وا 
في دراستھم أن تعبیرات الوجھ لدى اإلنسان لم تكن مكتسبة ب�واس�ط�ة 

 النظر، أي من خالل مراقبة اآلخرین.
ویعتقد الباحثون أن ھذه التعبیرات قد تكون من مخلفات أجداد اإلنسان 
القدامى. والمعلوم أن الفكرة القائلة بأن تعبیرات الوجھ لیست مكتسب�ة 

 بالتعلم، قدیمة، إذ طرحھا علماء في الستینات من القرن الماضي.
إال أن الدراسة الجدیدة تقدم أدلة قویة علیھا. وقارن فریق علمي ،بی�ن 

صورة فوتوغرافیة، لتعبیرات الوجھ البش�ري ألش�خ�اص  4800معالم 
مبصرین، وأشخاص من فاقدي البصر، من الع�ب�ي ری�اض�ة ال�ج�ودو، 
وذلك خالل حفل توزیع ال�م�ی�دال�ی�ات ع�ل�ی�ھ�م ف�ي األل�ع�اب األول�م�ب�ی�ة 

. وفي كل واحدة من الحاالت، دقق ال�ب�اح�ث�ون ف�ي 2004للمعاقین عام 
صور الحائزین على المیدالیات الذھبیة والفضیة. وبینما ظھر أن الفائزین أب�دوا س�رورھ�م ب�ان�ت�ص�ارات�ھ�م، ف�إن ال�ذی�ن 

أي ابتسامة مجاملة، ألنھا كانت ابتسامة ترتس�م ب�ح�رك�ات  حصلوا على میدالیات أدنى كانوا یعبرون بـابتسامة اجتماعیة
 الفم فقط، ولذلك فإنھا تبدو مصطنعة أكثر من كونھا تلقائیة.

واستنتج الباحثون أن المتنافسین سواء كانوا من المبصرین أو فاقدي البصر، أظھروا تعبیرات في وجوھھم، أو تحكم�وا 
 بتلك التعبیرات، بالطریقة نفسھا.

 .بین تعبیرات الوجھ للمبصرین وفاقدي البصر، كان كامالً تقریباً وأن الترابط اإلحصائي 
وأضاف الباحث األمیركي إن ھذا یفترض أن ھناك شیئاً جینیاً كامناً داخ�ل اإلنس�ان، ی�م�ث�ل مص�دراً ل�ت�ع�ب�ی�رات ال�وج�ھ  

وقد ظھر أن الخاسرین كانوا یرفعون الشفة العلیا لھم، كما لو أنھم كانوا یریدون التحك�م ب�م�ش�اع�رھ�م، ك�م�ا  .والمشاعر
 كانت تظھر على وجوھھم ابتسامة مجاملة.

وأن فاقدي البصر ال یمكن بأي حال أن یكونوا قد اكتسبوا مثل ھذه التعبیرات على الوجھ، ب�ال�ت�ع�ل�م ال�ب�ص�ري م�ن خ�الل 
 .رؤیة اآلخرین. ولذلك فإن ھناك آلیة أخرى في الجسم تولدھا

 نما  رة  ات ا 

 ارهأ   نم ج  
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 جبل شامخ یھل الناس إشلون أوصف 
 وأگولن راحت الشفجة الحنینھ

 ھم شایف جبل ینمحي ذكراه
 أظل طول العمر ما أوفي دینھ

 أمي المابده زل إبحچیھا
 ماگالت العوجھ والالشینھ

  
كانت تعز أخوانھا جدا" ال یم�ری�وم إال وت�ذك�رھ�م 
وتنخاھم، كان�ت ت�ردد (ی�اخ�وی�ھ ن�اش�ي) دائ�م�ا" 
عاشوا معھا في ال�ل�ط�الط�ة وف�ي ال�م�وص�ل وف�ي 

 بغداد ویشكلون الجزء األكبرمن حیاتھا.
 ناشي فص ملح بعیون حساده
 جاوي أمعدل ومزیون بأنشاده
 عربي الشجاعة إنجوم بزناده

 زكي سیف المجرب دوم كا العاده
وتعین أخوھا المناضل الكبیر عربي فرحان ج�وال 
ف��ي ال��ب��ص��رة ض��اب��ط رك��ن ال��ح��رك��ات أي م��دی��ر 
االستخبارات ولنا م�ق�ال ف�ي م�واق�ف ال�خ�ال أب�و 
رغید في البصرة حیث حدثت الردة وإبتدأت ریاح 

 الغدر وأدخل السجن وإنفجرت كلمات القصائد .
مساحة موھبتھا الشع�ری�ة الش�اس�ع�ة ن�اب�ع�ة م�ن 
عذاباتھا الواسعة فاذا اضفنا الى ذلك إنھا مفرط�ة 
ف��ي اإلب��اء وال��ك��ب��ری��اء، ح��ادة ال��ذك��اء، ك��ث��ی��رة 
المالحظة، عندھا نعرف معنى أق�وال�ھ�ا الش�ع�ری�ة 

 وتقول في حب أخوھا المناضل أبورغید.....
 بیني وبینك خویھ سورین

 یامھجتي ویاقرة العین
 جرحك یعربي جرح سجین

 ذیج السوالف صفة خرسان

 الیتنھي... تناجیھ على بعد بشوق 
 بعدك یعربي عني أجبال

 تالیھاخویھ سجن وأحبال
 أنتھ یخویھ صول الرجال
 زودك یخویھ ما ثمر شي

كانت تنتظر فجر الحریة الذي طال بزوغھ فك�ان�ت 
 ...األیام دماء لیس لھ مثیل في تأریخ العالم

 إسباع یخویھ إمسنسلین
 وببیوتھم ما ظل معین

 أنحیب ودموع أو ونین
 بعدك یخویھ الموت أرحم

كانت تقراء بعیون ذكیة مسار التأریخ ومحص�ل�ة  
نھایة الوضع في العراق تش�ك�ي وت�ع�ات�ب وت�ح�ث 
ب�ل�غ��ة ال�م��ظ�ل�وم وت�ردد دوم��ا" (ظ�الم ی�اس�ع��دي 

 ...ولونھ ) تخاطب وتعاتب القیادات السیاسیة
 ربعك یخویھ طوش ضایع

 ما ینغزل بیھم وشایع
 الزلم یاعربي طبایع

 غركوا على تراب الشرایع
 والگول حچي السیف خویھ

 
وحدثت الالطمة الكبرى عندما ألقي القبض عل�ي  

م��ع ال��ت��ن��ظ��ی��م��ات ال��ح��زب��ی��ة  21/03/1964ف��ي 
الطالبیة في البصرة وسجنت خمسة س�ن�وات ف�ي 
سجن الرمادي الرھیب وفي ھذه الح�ادث�ة أنش�دت 

 : أجمل كلماتھا مسجلة على جھاز تسجیل تقول
 خذوك یمھ للرمادي

 ألمن بعد أنخي وأنادي
 أھجر ھلي وأعیش غادي

 بعدك یسعدي الموت أرحم
وإنطلق فینا قطار البصرة ال�ى ب�غ�داد وم�ن�ھ ال�ى 

 .....الرمادي
 ریل وسجن ووداع ألمن أنادي

 ماجچان بالحسبان سجن الرمادي
 منھو یداویلي أفادي

 حتى األخو بالسجن نایم
كانت تصور األشیاء بشكل دقیق وبسیط وی�ح�م�ل  

بین طیاتھ ألم وشوق وتعبیر ك�ب�ی�ر وم�ع�ان�اة م�ع 
 : الناس وتحس بھموم شعبھا وناسھا

 مثل خالك ییمھ حیف بالسلمان
 ویسیل الدمع من عیني چا النھران

 وسفھ اعلھ السباع أتعیش بالسیسان
 والنجمات طاحن من یرجعھا

تقصد ھنا رتبة أب�و رغ�ی�د ال�ع�س�ك�ری�ة وھ�ی�ب�ت�ھ  
وكبریاؤه كأحد الضباط األحرار المفجری�ن ل�ث�ورة 

 تموز 14
وجاءتأحداث سجن الرمادي وأخذت ھذه األح�داث 
أھمیھ كبرى وأیام وسنین مسجونة مع�ي ف�ي ك�ل 

 مواجھھ تكون معي...
 ضاعت ولك یمھ الرجة

 عمیان ظلمھ أبالیا سچة
 شراعھم ما یوم وچة
 ظّالم یاسعدي ولونھ

 وتخاطب الیسار وناسھ وقادتھ.....
 ربعك ییمھ حزام بردي
 اشلون تالیكم یسعدي

 یاھو أتگظھ أیگول عندي
 ما یوم فكوا نذر عازة

كانت تنتظر الصباح وھ�ي واق�ف�ة ع�ل�ى أرص�ف�ة  
اللیل ال�م�ظ�ل�م ب�ق�ل�وب خ�اش�ع�ة م�زدھ�رة ب�األم�ل 
والمستقبل األفضل للناس الذین ض�ح�وا ب�ال�غ�ال�ي 
وال�ن��ف�ی��س وب��ال�روح ف�ي س�ب��ی�ل ن�ج��م�ة الص�ب��ح 
المعطاء تحدق نحو الشمس بعیون ال�ف�ق�راء ب�ع�د 
أن أتعبھا لیل األنتظار الحالك وأثمر الیأس وك�ان 
الخنوع والمصافحة مع جب�روت ال�ط�غ�ی�ان وھ�ن�ا 

 .....قالت
 غمان ربعك موأھل سیف

 راحت من أیدیھم ولك یا حیف
 ما ثمروا إشتھ والصیف

 ونھرانھم ما ضاگت الماي
صرخت صرخة ث�وار األھ�وار م�ن�اش�دة ال�ب�ردي  

والقصب بالثأر، كانت تص�ور األش�ی�اء ب�ب�س�اط�ة 
تامة ولكنھا عمیقة المعنى توضح كل ما تری�د أن 
تقولھ وبأقصر الطرق وبحالوة طیبتھ�ا ال�ع�ج�ی�ب�ة 
أصابھا الیاس كما أص�اب ال�ك�ث�ی�ر ال�ك�ث�ی�ر وھ�ي 
تالحظ عودة عصابات األمن ورجال الس�ل�ط�ة ف�ي 
إبراز إغتیاالتھم وقتلھم لكل ما ھ�و خ�ی�ر وط�ی�ب 

 ....وأنسان
 وینھ الیاخذلي إبثاري
 فیّكم مثل في البواري

 معرفت لیلي من نھاري
 ماتت ولك یمھ الچلمة

عتاب طوی�ل وك�ل�م�ات م�ؤط�رة ب�أح�داث واق�ع�ی�ة 
وقصص تحكي م�أس�اة ط�وی�ل�ة عش�ن�اھ�ا وك�ان�ت 
سبب في متاعب أھلنا وأمھاتنا وناسنا، ماذا أثمر 
النضال لنترك السؤال من دون ج�واب والن�ن�ت�ظ�ر 
أي شيء فالوطن الحر والشعب السع�ی�د ھ�ن�ا ف�ي 

 السوید.  سدني أوفي
 

 وطن حر وشعب سعید
وختاما" كلماتھا رس�خ�ت ب�أع�م�اق م�ن س�م�ع�ھ�ا 
وتربعت ع�ل�ى ع�رش اإلب�داع ألرت�دائ�ھ�ا أص�ال�ة 
وبساطة الكالم والتعبیر الصادق وعمق ال�م�ع�ان�ي 
وسعة رسم التصویر تستنشق فیھا رائحة العن�ب�ر 
وط��ی��ب��ة ال��ج��وري وع��ط��ر الش��ب��وي ووف��اء أھ��ل 

 . الجنوب

ا  ا اء           اا م تا 
 أي اي  ان 

 
 

 
 
 

 3الجزء /سیدني     سعدي جبار مكلف /  

سعدي جبار مكلف اعداد :    

ف�ي ال�ب�ص�رة  1965التقیت بھذا الشاعر العمالق في سنة 
في موقف المحكمة العسكریة الثانیة ل�م�ح�اك�م�ت�ي ال�ث�ان�ی�ة 
وكن طیب الخلق شاعر حزین مقتدروانھ كنت في ب�دای�ات�ي 
الشعریةوقال لي ان الشاعر یحمل حیاتھ بیده وموتھ ب�ی�ده 
فال تخف الموت واحد ومن ذلك الزمان وانا اسمع یاح�ری�ة 
انباكت الجلمات ومنذ فترة طویلة وانا افكر في الكتابة ع�ن 
الشاعر ناظم السماوي وقصیدتھ الجمیلة .. وكلما امس�ك�ت 
بالقلم وخططت سطرا احالت بیني وب�ی�ن ال�ك�ت�اب�ة ظ�روف 
الحیاة ومشاغل العمل وصحتي الم�ت�دھ�ورة وع�ن�دم�ا ك�ث�ر 
الغربان والبوم من ادعیاء الشع�ر م�ح�ت�رف�ي ك�ت�اب�ة م�ا ال 
یعرف عما ال یفعل احسست بدافع یجب�رن�ي ع�ل�ى ال�ك�ت�اب�ة 
وشعرت وانا اكتب ان حروفي باقة زھور صغی�رة یص�ف�ھ�ا 

 .قارئ صغیر على جید شاعر موھوب عظیم .....
ال یمكن للشعر ان ان یخبو وھناك ق�ام�ات م�ن الش�ع�ر م�ا 
زالت تمضي وتواصل وتنحت كلماتھا في وج�دان ال�ت�اری�خ 
والشاعر الكبیر (ناظم السماوي) واحد م�ن ھ�ذه ال�ق�ام�ات 
الالمعة التي ما زالت تسطع بابداعاتھا ف�ي س�م�اء الش�ع�ر 
الشعبي الحدیث .. فتض�يء وج�دان ال�ج�م�اھ�ی�ر ال�ذی�ن م�ا 
زالوا على والئھم للكلمة العذبة وال�م�ش�اع�ر الص�ادق�ة.. اذ 
انھ ال یوجد بین شعرائنا الشعبیین المعاصرین م�ن ی�ج�س�د 
في حضوره االنساني وسلوكھ الیومي مثلما یفع�ل (ن�اظ�م، 
الیوم فالشعر فیھ یسكنھ ف�ي ك�ل ل�ح�ظ�ة وال ی�ف�ارق�ھ اب�دا 
ویلون ردود افعالھ بشعریة صافیة تصل باالنفعال في كثی�ر 
من االحیان الى ذورتھ وتوج�ج ف�ي ك�ی�ان�ھ ھ�ذه ال�م�ع�ان�اة 
الكونیة وھو یضع حدوده الفاصل�ة ب�ی�ن ال�ج�م�ال وال�ق�ب�ح 
االنساني وغیر االنساني یحرص على صفاء لغتھ ونق�ائ�ھ�ا 

  .وبعدھا عن التلوث السائد والھشاشةالرائجة
تابعت اعمال الشاعر ناظم عندم�ا ك�ان ح�اض�را م�ھ�رج�ان 
الشعر الشعبي القطري الذي اقیم في الدی�وان�ی�ة والس�م�اوة 
اوائل السبعینیات فادركت قیمة البعد الشعري في شخص�ی�ة 
الشاعر الشاب انذاك حیث یحیا باحساس المرھ�ف�ی�ن ف�ی�م�ا 
یدور بالوطن وما ینشده م�ن ت�غ�ی�ی�ر وم�رت ب�ي الس�ن�ون 
تنقلني من مكان الخر ولكني كنت اتابع اخباره ونش�اط�ات�ھ 
ومعاناتھ والضغط علیھ والقى في مجل�س ض�م م�ج�م�وع�ة 
من الشعراء وكان كل واحد م�ن�ھ�م ی�دل�و ب�دل�وه ح�ت�ى ان 
الشاعر ناظم القى قصیدة فیھا (ھ�ل ش�ف�ت ورد اس�ود ؟) 
وكان یصر بان الورد اسود في البالد والع�ال�م ... وض�ح�ك 
یومھا الجمیع وظل التساؤل م�ح�ور ال�ف�ك�ري وف�ي اح�دى 
سفرات المستقبل وبعد انتھاء ال�دی�ك�ت�ات�وری�ة زرت ب�ع�ض 
البلدان الغربیة ووجدت ضالتي (ال�ورد االس�ود) وت�ذك�رت 

  قول شاعرنا وتساؤالتھ
ودار الزمان دورتھ والتقیتھ في عدة م�ن�اس�ب�ات ف�رأی�ت�ھ  -

یعیش وھو في اتزان عمره حیویة الشب�اب وی�ح�م�ل وھ�و 
بساطة في وضعھ وروح الك�رم�اء وغ�رة   –في عالم زھده 

  الوطن ... حتھ ابحلمھ یورد احالم الشرفاء ....
  یزور ابیوت شعبھ باحلى دشداشة

  الوطن نكطة ضمیر وعشك حد الموت
 التجدید والتفسیر الوطن طیر السعد ویلمنھ باعشاشھ

برز في شعره ما برز من ظ�واھ�ر تش�ی�ر ال�ى ال�ت�ف�س�ی�ر  -
والتجدید فیقول لنا في شعره ما یقولھ لنا عادة في ح�دی�ث�ھ 

حیث یكشف من خ�الل�ھ ع�ن ح�ق�ی�ق�ت�ھ وح�ق�ی�ق�ة م�واق�ف�ھ 
ومعتقداتھ فھو انسان شدی�د ال�ح�ی�اء وال�رق�ة ی�ت�ح�ول ف�ي 

ال�ى ك�ی�ان ع�اص�ف   –بفضل ل�م�س�ت�ھ الس�ح�ری�ة  –شعره 
العراق العراق ایظ�ل ش�م�س  .وبركان متفجر وصوت قوي

 .وغیوم تتالشة
  ومیتھ زالل وماترد عطشان

  كمر واجمل كمر واللیل ماناشھ
  احنا سالل حب ومو جنط الغام

 ثمن دمعة.ومحبتنھ العراق ودمنھ شوباشھ
لقد كانت مصادر ثقافتھ التي التختلف ع�ن مص�ادر ث�ق�اف�ة 
لدانھ من رواد ج�ی�ل�ة ح�ی�ث ت�م�ث�ل�ت ف�ي ال�ق�ران ال�ك�ری�م 
وال��ح��دی��ث الش��ری��ف وس��ی��رة ال ال��ب��ی��ت (ع) وال��م��ع��ارف 
المشھورة بین الناس وماتن�ش�ره ال�م�ج�الت االدب�ی�ة ال�ت�ي 
كانت تصدر وما حفلت بھ دواوین الشعراء یضاف الى ھ�ذا 
ما كان یسمعھ مما یلقى من على المنابر الشعریة ومایدور 
بین اصدقائھ الشعراء من ابداع شعري الى ج�ان�ب ھ�ذا ل�م 
یكن المقلد في شعره وانما الشاعر الذي یعتمد ع�ل�ى ذوق�ھ 
وعلى خلفیاتھ الثقافیة التي ھي حصیلتھ ان ناظ�م مش�اع�ر 

 الموقف الثابت غیر متذبذب
  كش ملك تاجھ اعلھ راسھ

  یخاف من تاجھ یطیر
  وكش رئیس المو رئیس

  بغیر شعبھ یستشیر
 وكش وزیر الجان یحلم

  یوكف اباب الوزیر
  وكش امیر المایا ویلة

  سعر رمشھ بصیر
 -وكش زغیر الصار بالقدرة جبیر

  معجمھ اللغوي كان ی�ت�م�ی�ز ب�اخ�ت�ب�ار ال�م�ال�وف ال�واض�ح
  شكد فرق بین االصابیعھ شمع

  ذابت محبة وخبزة للوادم تصیر
  اشكد فرق للكصتة ایامھ شریف وكصتھ بیضة

  یفوح من عدھا العبیر
  وینتھي الى حقیقة ناصعة

  اشكد نظیف الیظل
  بفصول الزمن ثوبھ نظیف

  الماركع بس الكمر ھاذه الوطن
 بس یامطر ونحنھ الضیة المنیر

ان شعر ن�اظ�م الی�ن�ح�دران�ح�دار الس�ی�ل ف�ي ش�ده ان�ح�دار 
وصخب وانصباب لكنھ ینبسط ان�ب�س�اط ال�ب�ح�ر ف�ي ع�م�ق 

  وسعھ وسكون سطحة
 بیدیھ جیستك مطر

 وبللت خدك والشعر
  وبیدیھ جستك یامطر

  بلور ومطر زورد
  الھوبقھ وال ھو اعتذر

  صار بحدایق دنیتي
كلما كنت اقرا ( ناظم) ك�ن�ت اح�س  ورد وعشك فوكھ شكر

ان ھذا الشاعر ی�ت�غ�ل�غ�ل الع�م�اق روح�ي ی�ج�ب�رن�ي ع�ل�ى 
االعتراف بالوضاعة التي اوصلني الیھا ھ�ذا ال�ع�ال�م ال�ذي 

  . نعیش فیھ
  ایام من جاسك برد
  دفیتك بعمري جمر

  یمكن سنھ ویمكن دھر
  ..ویصرخ باعلى صوتھ

  وبس یابحر رسیني كافي یابحر
  انطیني كوخ ابدنیتي

  ومارید من عندك درر
  مارید اكرر ھل العمر

  كضیتھ بس حزن وسفر
ویعترف الشاعر ( ب�ان�ا) رائ�ع�ة وم�ج�ب�ول�ة ع�ل�ى ال�خ�ی�ر 

  والعطاء
  وھذا انھ عصفور جنح

  تعبان مامره استقر
  ضاف اشھك الخر سمھ

  وارجعا تیھ وابقھ عایش عالقدر
  واشبع اغاني من حزن

  اعترف بدون توقیع خرسة وتموت على الوتر
ھذه القصیدة الجمیلة لم یذكر لنا الش�اع�ر ت�اری�خ ن�ظ�م�ھ�ا 

  . واعتقد انھا فعل ذلك لیجعلنا في حیرة ودھشة
  انا صك من عمراغلى من الماس

  ماتكدر تصرفتھ ابغیر تحویل
  عفتك غیم تمطر وانا عطشان

  ویشیر الى ضعفھ بقولھ وطویلة سفرتي وانھ على ارحیل
  بس .. نقطة ضعف عندي من االكیك

  عیونك سبب ضعفي ابجرة المیل
 ومتت متت من شفت اشفافك

 رخصت اھواي
 

 وشبعت من رخصھھ الغیري تقبیل
وانا اكتب عن ناظم اكتشفت انھ موجود في ضمیري ال�ذي 
اخاف منھ تسربت كلمات لھ كانت م�زروع�ة ف�ي وج�دان�ي 
ذكرني بحقي الذي منحني ایاه منذ ش�ب�اب�ي ف�ي االع�ت�راف 

 . بالخوف والكبت
لیست عادیة بل ھي اشع�ار ت�ح�س�ھ�ا ط�ال�ع�ة  ھذه القصائد 

الینا من احشاء شاعر اصیل كما نحسھا نابعة من المعان�اة 
الحقیقیة والصادقة لشاعر تضمر في ثنایا ابداعھ ان�ح�ی�ازا 

اصیال نحو المجتمع من موقع الوفاء وال�م�راف�ع�ة وال�دف�اع 
عن وجوده وعن اوضاعھ االجتماع�ی�ة وع�ن ت�ح�رره ف�ي 
تعدد صورة وحاالتھ وفي رفض�ھ ل�ل�ع�دی�د م�ن االرغ�ام�ات 

 . الجانبیة التي تكبل حریتھ وتحد من تحركھ
 اراھن والحزن یلبسني قمصان

 بس قمصان صبري بروحي تنھاب
 ابغربتھ ویاي –دجلة الخیر  –وابو 

 مظفر بطولة ویجي السیاب –ویجي 
 عراقك یا معود روحھ ویاك

 ابحركتھ وذاب –فؤاد  –وغنالك 
 عراقك شھرزاد بلون بغداد

 امیره من الحسن یعرفھھ زریاب
 یا شیخ الشعر

اھدى ھذه القصیدة الى الشاعر الكبیر ع�ب�د ال�ح�س�ی�ن اب�و 
  شبع الى الذي قال بوطنیتھ المعروفة

 یا سجان فك الباب لضیوفك
 صارت عادة النھ كل سنة انشوفك

ان صوتھ الشعري صوت ج�ی�ل�ھ ص�وت ال�ح�ق وال�غ�ض�ب 
تكتمل مالمح�ھ وس�م�ات�ھ ب�ی�ن دوي ال�رص�اص ال�م�الح�ق 
ل��ل��م��ظ��اھ��رات ورك��الت االرج��ل ف��ي م��ط��اردات الش��وارع 
واالزقة وظالم السجون والمعتقالت التي تلتھم ال�خ�ارج�ی�ن 

 على النظام المتسربلین بالكرامة والكبریاء
 مریت اعلھ بابك والدرابین
 . عزتني وبجت كل الحیاطین

 تذكرنك منارة سوك (الحویش)
  او جھك یرسم الشارع عناوین

  اورجعت بمستحاي ابین البیوت
  وتسترت ابعباتك والعرقجین

  ارجفت من خجل روحي وشوفة الناس
  وادوس الموت واشطب عالقوانین
  ویصفھ بالحالج ذلك الثائر الصابر

  یاحالج عصرك كلھھ سھالت
  تجي والعافیة امحملھ شكابین

  واذا یشلھ بلم دنیاك اكفیك
  بحیلي والمرادي اتشكھ دربین

  ویختتمھا
  ھاذي اشموع الك توكف الملكاك

 تطرز صدرك باعظم نیاشین
  یاباب القصیدة والھھ مفتاح

 یاسور النجف یاعبد الحسین
………………….. 

  المصادر
 درر العراق الكاتب عبد البطاط - 1
  دیوان شعر ناظم السماوي -2
في البصرة اواخ�ر ش�ھ�ر  1965لقاء مع الشاعر سنة  - 3

 كانون اول

 ا مظ اوي  

ج ووم    
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 سرمد إسحق اسطیفانھ 
 سیدني

 

 
 أكو یدخن جكایر عاش للتسعین

 واكو الما جر نفس ما كمل العشرین
  اكو الیلعب ریاضة وضربتھ الجلطات
 واكو الصحتھ حدید وماعرف تمرین
  اكو الظل یشتغل بس ظل فقیر الحال
   واكو الطكو غفل بفلوس مدري منین

  تتفاجىء عمایر عدھم و كیعان
 سیولة بالنقد ابكد نفوس الصین
 بالخمسة الصبح متحزم المكرود
 یرجع عالعشا و عیالھ جوعانین

  حنى ظھره الشغل وانتھى بیھ الحیل
 شحجیلك بعد عن تعبھ بالرجلین

  اشلون الدخل اتسألھ أم البیت
 یجاوبھا ابأسف كالعادة خسرانین

 اكو الحظھ عدل لو یمشي بالمكلوب
 واكو الیمشي عدل بس حظھ طاح بطین

 أكو جاھل تشوفھ ابمكتب امكعدیھ
 واكو خریج لكن ما لكھ التعیین
  اكو طالب لجوء اسنین ما مقبول

 واكو بشھرین قابل حصل التوطین
  اكو افرار اصبح سید ومسئول
 رجعنا لوره و یكول متقدمین

 برمیل النفط مو للشعب صرفوه
 اتسجل بسم بعض السیاسیین

  وفلوس الشعب ما ندري راحت وین
 ضاعت یا خسارة ابین صاد وسین

 سویلك كشف ابیا وزارة اترید
 ثلثین الرواتب للفضائیین

 معزولة الحكومة امئمنة بالخضراء
  ایطك األنفجار اتروح بس طیبین
  تتفرج علینا واحنا جاي انموت
 ال ذمةوضمیر و الشرف ال دین
 یایوم البخت ینصح یصیرویاي

 یفك یاخة الحزن ونعیش مرتاحین
 حظك مو حلو اتعیش بالحسرات
 ولو حظك حلو مرتاح انت وزین

 ركیة البخت ما ندري شنھي اللون
 یا ریت البخت ینباع عالسجین
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یأمل المدرب البرتغالي "المتذمر" ج�وزی�ھ م�وری�ن�ی�و ف�ي أن ت�ت�ح�رك إدارة 
مانشستر یونایتد في األیام القلیلة المتبقیة قبل إقفال باب االنتقاالت الص�ی�ف�ی�ة 
الخمیس، لتعزیز صفوف "الشیاطین الحمر"، م�ح�ذراً م�ن م�واج�ھ�ة ف�ری�ق�ھ 

 موسماً صعباً في حال عدم تحقق ذلك.
 مورینیو

وفي تغییر عن المعتاد في الدوري اإلنكلیزي الممتاز، تنتھي فت�رة االن�ت�ق�االت 
الصیفیة الخمیس التاسع من آب/أغسطس، عشیة انط�الق ال�م�رح�ل�ة األول�ى، 
خالفاً للبطوالت األوروبیة األخرى التي أبقت على موعدھا التقلیدي نھایة آب/

 أغسطس الحالي.
-2018ونجم عن ھذا التغییر إسراع أندیة النخبة إلتمام ص�ف�ق�ات�ھ�ا ل�م�وس�م 

، وأنفق العدید منھا مبالغ طائلة السیما لیفربول، ما دفع مورین�ی�و إل�ى 2019
 التحذیر من صعوبة مساره في الدوري في حال لم یحذ نادیھ حذو غریمھ.

وخاض یونایتد فترة تحضیرات مض�ط�رب�ة، ف�ح�ق�ق ف�وزاً ی�ت�ی�م�اً ف�ي ال�وق�ت 
األصلي في ست مباریات ودیة، آخرھا األحد ضد بایرن میونیخ األلماني حی�ن 

 .1-خسر صفر

ولم تتغیر نبرة مورینیو منذ بدء التحضیرات، ولم یخف امتعاضھ م�ن ض�ع�ف 
نشاط إدارة النادي في س�وق االن�ت�ق�االت، إذ اك�ت�ف�ت بض�م ال�ب�رازی�ل�ي ف�ری�د 

 والمدافع البرتغالي الشاب دیوغو دالوت والحارس االحتیاطي لي غرانت.
وبعد ھزیمة األحد أمام بایرن قبل أقل من أسبوع على مباراة ال�ف�ری�ق األول�ى 
في الدوري الممتاز ضد لیستر سیتي الجمعة، أش�ار م�وری�ن�ی�و إل�ى أّن إدارة 

 النادي "تعرف ما أریده وما زال أمامي بضعة أیام النتظار ما سیحصل".
وتابع في حدیث لتلفزیون النادي: "األندیة األخرى المنافس�ة ل�ن�ا ق�وی�ة ح�ق�اً 
وتملك فرقاً رائعة، أو تنفق مبالغ طائلة مثل لیفربول الذي یشت�ري ك�ل ش�يء 

 وكّل الناس"، محذراً "إذا لم نحسن فریقنا، سیكون الموسم صعباً علینا".
وتحضر مورینیو للموسم دون العدید من العبیھ األساسیین بسبب مشاركت�ھ�م 

، على رأسھم ال�ف�رنس�ي ب�ول ب�وغ�ب�ا وال�ب�ل�ج�ی�ك�ي 2018في موندیال روسیا 
رومیلو لوكاكو وجیسي لینغارد، ما اضطره لالستعانة ب�الع�ب�ی�ن ش�ب�ان م�ث�ل 

 جیمس غارنر والھولندي تاھیث تشونغ وأكسل توانزیبي ودیمیتري میتشل.
وبعد المباراة، قارن مورینیو فریقھ الشاب بنجوم بایرن مثل البولندي روبرت 
لیفاندوفسكي والھولندي آریین روبن، معرباً عن ارتیاحھ النتھاء االستعدادات 
للموسم بقولھ: "أخیراً، انتھت، أخیراً، یا لھا من جولة إعداد صعبة لل�م�وس�م 
الجدید، الالعبون كانوا رائعین مرة أخرى، لم یكن في مقدورھم تق�دی�م أفض�ل 

 مما قدموه، تجربة رائعة لالعبین...".
وأضاف: "في إحدى اللحظات نظرت إلى منطقة الجزاء حیث ت�واج�د ك�ّل م�ن 
توانزیبي في مركز قلب الدفاع األیسر، ودیمي م�ی�ت�ش�ل ف�ي ال�ج�ن�اح األیس�ر، 
وجیمس غارنر في یسار خط الوسط، وتاھیث تشونغ، وفي الوقت ذات�ھ، ك�ان 
لیفاندوفس�ك�ي ف�ي م�واج�ھ�ة أكس�ل، روب�ن ف�ي م�واج�ھ�ة م�ی�ت�ش�ل، (ل�ی�ون) 
غوریتسكا في مواجھة غارنر و(نیكالس) شولھ ف�ي م�واج�ھ�ة تش�ون�غ، ك�ان 
موقفاً في غایة الروعة، كنا نلعب أمام أفضل فریق لدیھم، وبكام�ل تش�ك�ی�ل�ھ�م 

 باستثناء (الفرنسي كورنتان) تولیسو".
وتابع: "ھذا األسبوع، علینا أن ننظم أمورنا بطریق�ة ت�م�ك�ن�ن�ا م�ن أن ن�ك�ون 
جاھزین بدنیاً لمباراة الجمعة (ضد لیستر)، ألّن الدوري اإلن�ك�ل�ی�زي ال�م�م�ت�از 
ینطلق الجمعة، نحن سنلعب لحصد النقاط وعلینا تحقیق ذلك بالالعبین ال�ذی�ن 
في تصرفنا اآلن، ال وقت للبكاء، الالعبون لن یكونوا ھنا الجمعة وع�ل�ی�ن�ا أن 

 ندفع بأفضل فریق ممكن وعلینا أن نلعب بأفضل عقلیة ممكنة".
ویأمل مورینیو في تحقیق المطلب الذي ردده في أكثر م�ن م�ن�اس�ب�ة ب�إض�اف�ة 
العبین إلى تشكیلتھ، السیما تعزیز خط الدفاع، وترددت ف�ي األی�ام ال�م�اض�ی�ة 
أسماء أكثر من مدافع، منھم البلجیكي توبي ألدرفیریلد (ت�وت�ن�ھ�ام ھ�وتس�ب�ر) 
وھاري ماغوایر (لیستر سیتي)، واأللماني جیروم بواتنغ (ب�ای�رن م�ی�ون�ی�خ)، 
والكولومبي ییري مینا، على رغم ترجیح التقاریر أن األخی�ر ب�ات أق�رب إل�ى 

 إیفرتون منھ إلى یونایتد، في حال قرر برشلونة االسباني التخلي عنھ.

قال التشیلي أرتورو فیدال العب برشلونة الجدید؛ إنھ لم یترّدد لحظة في التوق�ی�ع ل�ل�ن�ادي ال�ك�ات�ال�ون�ي، وذل�ك ف�ي 
 المؤتمر الصحفي الذي شھد تقدیمھ لوسائل اإلعالم الیوم اإلثنین.

 ووقّع فیدال عقده الرسمي مع البالوغرانا الیوم صباحاً، قادماً من بایرن میونیخ، بعد اجتیازه الفحص الطبي.
وفیما یتعلق بسبب تفضیلھ برشلونة عن األندیة األخرى التي حاولت استقدامھ ق�ال: "ل�ق�د راف�ق�ت�ن�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الشائعات، لكن عندما اقترح عليَّ وكیل أعمالي االنتقال إلى ب�رش�ل�ون�ة ل�م أت�رّدد ل�ح�ظ�ة، ال�م�ھ�م اآلن أن�ن�ي ھ�ن�ا، 

 وسأتدرب مع زمالئي الجدد".
ورداً على سؤال حول حالتھ البدنیة أجاب: "أنا في أفضل حال، تدربت وأشعر بلیاقة بدنیة ع�ال�ی�ة، ال�ی�وم س�ی�ك�ون 

 أول تدریب لي مع فریقي الجدید".
وحول االندماج بعقلیة برشلونة وأسلوب لعبھ قال: "لدي نفس عقلیة برشلونة، المھ�م ف�ي ك�رة ال�ق�دم ھ�و ال�ف�وز 

 وإحراز األلقاب في نھایة الموسم".
وتحدث عن واحدة من القصص الُملھمة في حیاتھ حین جاءت والدتھ في أحد األیام متعبة ووعدھا بأن یخفف عنھ�ا 

 األعباء "وعدتھا أن أصبح العباً محترفاً نعم، وبالفعل حدث ذلك".
وحول اللقاء والزمالة مع میسي قال فیدال عن شعوره حیال ذلك: "عندما ت�واج�ھ أفض�ل الع�ب ف�ي ال�ت�اری�خ، ث�م 
یصبح زمیالً لك في النادي، فإن ذلك یكون أمراً ممتعاً، أنا مستعد لبدء التحدي مع أفضل نجوم العالم وأن أكون ف�ي 

 مستوى تألقھم".
وفیما یتعلق بالتأقلم السریع قال: "األمر لیس صعباً، ھناك بالتأكید طریقة لعب مختلفة ومدرب مختلف، لكن سن�رى 

 ما سیطلب مني المدرب بالتحدید".
 أبیدال یرّحب ویتحّدث عن فلسفة النادي

ورحب إیریك أبیدال السكرتیر الفني بالعب البالوغرانا الجدید فقال: "نعلم تماماً لماذا ت�ع�اق�دن�ا م�ع ف�ی�دال، ن�ع�رف 
 خصائصھ ومیزاتھ".

وحول االنتدابات المنتظرة في برشلونة وتلك التي لم تنجح حتى اآلن مثل رابیو، قال النجم الفرنسي الس�اب�ق: "ل�ن 
نتحدث سوى عن الذین تعاقدنا معھم، لقد وقّعنا مع فیدال، استجابة لطلب الكادر الفني والت�دری�ب�ي، ل�دی�ن�ا تش�ك�ی�ل�ة 

 ممتازة، ونرید الفوز بالعدید من األلقاب مثل العادة".
وفي سؤال وجھ ألبیدال حول فترة لعبھ مع تشافي وإنییستا والیوم مع وصول فیدال واحتمال وصول بوغب�ا وف�ی�م�ا 
لو یعتقد أن فلسفة النادي تتغیر الیوم ذكر: "أنت تحدثني عن نمط معین بوجود الع�ب�ی�ن م�خ�ت�ل�ف�ی�ن، ال�ی�وم ل�دی�ن�ا 

 العبین جدد، وعلینا التأقلم مع ذلك، المدرب ھو من یتخذ القرارات حول الخطط وأسلوب اللعب".

م ا   ّددأ  :ال 

عبّر لوتشیانو سبالیتي مدرب إنتر میالن اإلیطالي عن أملھ في جلب ال�ك�روات�ي ل�وك�ا م�ودری�ت�ش م�ن لایر 
 مدرید مانحاً موافقتھ أیضاً على ضم لیونیل میسي.

وتردد اسم مودریتش لالنتقال إلى إنتر میالن ھذا الصیف عقب تألق أفضل العب في كأس ال�ع�ال�م األخ�ی�رة 
 خالل موندیال روسیا مع منتخب كرواتیا وصیف البطولة.

وقال سبالیتي مدرب إنتر: "نحن سنحتفظ بحلمنا مع الجماھیر، العب مثل مودریتش یت�م�ن�اه أّي ف�ری�ق"، 
مضیفاً أّن إنتر جاھز لجمیع الخیارات الممكنة. وأوضحت العدید من الصحف اإلسبانیة عدم وجود نیة ل�دى 

عاماً) وقد قال رئیس لایر مدرید فلورنتینو ب�ی�ری�ز ص�راح�ة ف�ي  32لایر مدرید في التخلي عن مودریتش (
 ملیون یورو". 750تصریحات صحفیة: "الطریقة الوحیدة لرحیل مودریتش تكمن في دفع أحدھم 

وصّرح لوبیتیغي مدرب لایر مدرید فجر األحد عن مودریتش: "ننتظر مودریتش"، مؤكداً أھم�ی�ة ال�الع�ب 
لقائمتھ. وتابع سبالیتي أحالمھ بالقول: " ھناك عدة أیام إلغالق سوق االنتقاالت، إذا حصلت على ل�ی�ون�ی�ل 

 میسي في آخر دقیقة سأقبل ذلك بكل سرور".
وسیلعب إنتر میالن ھذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الراب�ع ف�ي ال�دوري اإلی�ط�ال�ي 

 .الموسم الفائت

  اب  ة أ   ا ؟
قبل بطولة كأس العالم كان أبرز المرشحین لنی�ل 
الجائزة كریستی�ان�و رون�ال�دو ول�ی�ون�ی�ل م�ی�س�ي 
ومحمد صالح، ولكن كأس العالم كانت لھا كلم�ة 
في حسم المرشحین العشرة، بس�ب�ب م�ا ق�دم�وه 
وما حققوه في ھذا الم�ون�دی�ال م�ث�ل م�ودری�ت�ش 
وف��اران وج��ری��زم��ان وم��ب��اب��ي ودي ب��روی��ن 

 وھازارد، فلمن ستكون الجائزة ؟
قبل أن نسأل من س�ی�ح�ق�ق ھ�ذه ال�ج�ائ�زة ی�ج�ب 
علینا أن نسأل عن معاییر تحقیق ھذه ال�ج�ائ�زة، 
ألنھا لو كانت باالداء وق�وة ت�أث�ی�ر ال�الع�ب ف�ي 
فریقھ فستتجھ االنظار نحو م�ح�م�د ص�الح الن�ھ 
قدم موسم رائع مع لیفربول ولدی�ھ س�ج�ل أرق�ام 
رائع، ولو كان�ت ب�ال�ب�ط�والت فس�ی�ك�ون األق�رب 
لتحقیقھا ھو فاران الذي حقق ثنائیة كأس العال�م 
ودوري أب��ط��ال أوروب��ا، ول��و ك��ان��ت ب��االرق��ام 
فسوف ی�ح�ق�ق�ھ�ا ك�ریس�ت�ی�ان�و رون�ال�دو بس�ب�ب 

 االرقام إذ حقق لقب دوري االبطال.
ولكن ل�أل�س�ف خ�الل الس�ن�وات الس�اب�ق�ة وق�ب�ل 

ع�ن  FIFAانفصال االتحاد الدولي لكرة ال�ق�دم 
جائزة الكرة الذھبیة التي تقدمھا م�ج�ل�ة ف�ران�س 
فوتبول لیس واضحاً للجمیع المع�ی�ار ال�ح�ق�ی�ق�ي 
الذي یتم من خاللھ منح جائزة أفضل الع�ب م�ن 
الفیفا، ولكن في آخر موسمین حققھا كریستیان�و 
رونالدو بس�ب�ب ال�ب�ط�والت واالرق�ام ال�ق�ی�اس�ی�ة 
والقیمة االعالمیة معاً، وكان تحقیقھ للجائ�زت�ی�ن 

 بشكل متتالي مستحق.
ولكن خالل الموسم الحالي أصبح یوجد الع�ب�ی�ن 
كثر قدموا أداء رائ�ع خ�الل ال�م�وس�م ال�م�اض�ي 
وحققوا أرقاماً رائعة ب�ج�وار رون�ال�دو وح�ق�ق�وا 

ولھذا زادت االحت�م�االت ح�ول م�ن  -ألقاباً أیضاً 
سیحققھا، ولكن القیمة االعالمیة وال�ت�س�وی�ق�ی�ة 
دائماً ما یكون لھا عامل ال�ح�س�م ف�ي م�ث�ل ھ�ذه 
الجوائ�ز، وم�ن ی�م�ت�ل�ك أع�ل�ى ق�ی�م�ة إع�الم�ی�ة 
وتسویقیة في العالم حالیاً ویمت�ل�ك أع�ل�ى س�ج�ل 
تھدیفي في العالم خ�الل ال�م�وس�م ال�م�اض�ي ھ�و 
كریستیانو رونالدو، ولھذا من المرجح أن تكون 

 الجائزة من نصیبھ.
أما بالنسبة لمسألة التصویت، فأعتق�د أن ك�ث�رة 
النجوم الذین ق�دم�وا أداء رائ�ع خ�الل ال�م�وس�م 

الماضي وكأس العالم لن یصب إال ف�ي مص�ل�ح�ة 
رونالدو ومیسي ولیس كما ی�ع�ت�ق�د ال�ب�ع�ض أن 
الجائزة خالل ھذا العام من الممكن أن تكون ألي 
العب غیرھم، ألن االصوات سیتم تشتیتھ�ا ب�ی�ن 
ك��الً م��ن م��ح��م��د ص��الح ول��وك��ا م��وردی��ت��ش 
وجریزمان ورافائیل فاران وھازارد ودي بروین 
وم��ب��اب��ي وھ��اري ك��ی��ن، ف��ك��ل ھ��ؤالء ال��ن��ج��وم 
ستتشتت ب�ی�ن�ھ�م االص�وات وس�ی�ح�ظ�ى م�ی�س�ي 
ورونالدو بنصیب االس�د م�ن�ھ�ا، وھ�ذا س�ی�ق�رب 

 الجائزة أكثر من كریستیانو رونالدو.

حقَّق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً كبیراً ع�ل�ى ش�ق�ی�ق�ھ 
) في اللقاء التاریخي الذي ض�یّ�ف�ھ م�ل�ع�ب 0-3الفلسطیني (

فیصل الحسیني في مدینة رام هللا الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة ف�ي إط�ار 
تحضیراتھما للمشاركة في الن�س�خ�ة الس�اب�ع�ة عش�رة م�ن 
بطولة كأس األمم اآلسیویة التي ستقام في دول�ة اإلم�ارات 

 1كانون الثان�ي ل�غ�ای�ة  5العربیة المتحدة خالل الفترة من 
 شباط المقبلین.

وبّكر منتخبنا الوطني في تسجیل ھدف التق�دم ع�ن ط�ری�ق 
المدافع رعد فنر بالدقیقة الخامسة من الشوط االول عندم�ا 
استقبل كرة جانبیة داخل منطقة جزاء المنتخب الفلسطین�ي 
أسكنھا برأسھ في الشباك،ونجح زمیلھ الم�داف�ع مص�ط�ف�ى 

منھیاً الش�وط  34ناظم جاري في إحراز ھدف ثاٍن بالدقیقة 
عندما من�ح  72االول بتقدم عراقي بھدفین مقابل الشيء. واستمر الحال كما ھو علیھ في الشوط الثاني حتى الدقیقة 

الحكم األردني مراد الزواھرة ركلة جزاء غیر صحیحة لصالح المنتخب الفلسطیني فشل المھاجم سامح مراعیھ ف�ي 
تقلیص الفارق عندما طوح بكرتھ خارج مرمى الحارس جالل حسن لیلجأ بعد ذلك المدیر الفني لم�ن�ت�خ�ب�ن�ا ال�وط�ن�ي 
باسم قاسم إلى إجراء تبدیلین سریعین للسیطرة على منطقة الوسط والحد من الھجمات الفلسطینیة الى ج�ان�ب ش�ن 
ھجمات سریعھ مرتدة أمالً في تسجیل ھدف ثالث في الدقائق المتبقیة من المباراة حیث نجح المھاجم م�ح�م�د ج�ب�ار 

لتشھد مقاعد احتیاط منتخبنا الوطني فرحة عراقیة بین المالك ال�ت�دری�ب�ي  88شوكان بإحراز ھدف ثالث في الدقیقة 
والالعبین،وأضاف الحكم ثالث دقائق إضافیة لم یستغلھا أّي من المنتخبین لتعلن صافرتھ ن�ھ�ای�ة ال�م�ب�اراة لص�ال�ح 

 ).0-3منتخبنا بنتیجة (

ر ء  م ّ    

التحق النجم ال�ی�اب�ان�ي ك�ی�س�وك�ي ھ�ون�دا 
بالدوري األسترالي لكرة القدم، وذلك م�ن 
أج��ل ال��دف��اع ع��ن أل��وان ح��ام��ل ال��ل��ق��ب 
ملبورن فی�ك�ت�وري ال�ذي اع�ت�ب�ره الع�ب 
میالن اإلیطالي السابق "أفضل فریق ف�ي 

 أسترالیا".
ووقّع ھوندا الذي اعتزل اللعب دولیاً ب�ع�د 
الخروج المؤلم للیابان م�ن ث�م�ن ن�ھ�ائ�ي 

ا ــ�ـ�ـ�على ید بلجیك 2018موندیال روسیا 
) بھدف في الوقت بدل الضائع ب�ع�د 2-3( 

أن ك�ان�ت م�ت�ق�دم�ة ب�ھ�دف�ی�ن، ع�ق�داً م�ع 
 2019-2018ملبورن فیكتوري لم�وس�م 

كالعب حر بعد انتھاء عقده مع ب�اتش�وك�ا 
 المكسیكي حیث لعب الموسم الماضي.

ع�ام�اً ع�ن:  32وأعرب الیاباني ال�ب�ال�غ 
"سعادتي كبیرة باالنضمام إل�ى م�ل�ب�ورن 
فیكتوري، كنت على علم بأنھم م�ھ�ت�م�ون 
بي بعد أسبوع من كأس العالم"، مضی�ف�اً 
لشبكة "فوكس سبورتس" األس�ت�رال�ی�ة: 

 "أنا حقاً أحب التحدي الجدید، ھذا أنا".
وتابع "دققت ب�ب�ع�ض األم�ور، م�ل�ب�ورن 
فیكتوري ھو أنج�ح األن�دی�ة ف�ي ال�دوري 
األسترالي، إنّھ أمر رائع، ت�وج�وا أب�ط�االً 

 عدة مرات".
وبرز اسم ھوندا خ�الل م�ون�دی�ال ج�ن�وب 

حین قاد الیابان إلى ال�دور  2010أفریقیا 
ثمن النھائي، وھو سج�ل خ�الل مش�واره 

م�ب�اراة وأص�ب�ح  98ھدفاً في  37الدولي 
أول العب یاباني یسج�ل ف�ي ث�الث نس�خ 

 2014و 2010م���ن ك���أس ال���ع���ال���م (
 ).2018و

 ما  وري اا ع  رن ري
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اجري االحماء في شوط المباراة الثاني وبالفعل قمت بع�م�ل�ی�ة 
وظللت اقوم بعم�ل�ی�ة االح�م�اء   االحماء وسط االمطار الغزیرة

وحدث الل�ي ح�دث   ولم یتم اشراكي فیھا  حتى انتھت المباراة
ولھذا ظللت اتابع مبارات�ي ال�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي م�ع ال�م�ن�ت�خ�ب 

ب�ع�د   االسترالي والمنتخب العماني من فوق المدرجات ول�ك�ن
ارج�اع�ي ل�ل�ف�ری�ق   تدخل رئیس االتح�اد حس�ی�ن س�ع�ی�د ت�م 

فشاركت في مباراة نصف ال�ن�ھ�ائ�ي م�ع ال�م�ن�ت�خ�ب ال�ك�وري 
الجنوبي واستطع�ت م�ن مس�اع�دة ال�ف�ری�ق ف�ي ال�ت�أھ�ل ال�ى 

ال�ت�ي حص�ل�ت م�اب�ی�ن   ایضا كانت ھناك ال�م�ش�ك�ل�ة ” النھائي
ال��الع��ب ی��ون��س م��ح��م��ود وھ��وار ال��م��ال م��ح��م��د ع��ل��ى 

وایض�ا ال�ت�ال�س�ن ال�ذي حص�ل   ھوار لمحمود ) نطح ( خلفیة
ول�ك�ن ب�ع�د ذل�ك ادرك   بین الالعب كرار جاسم ونشأت اك�رم

جمیع الالعبین حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقھم مم�ا ح�دا 
م�ن اج�ل اح�راز ال�ل�ق�ب   بھم الى تناسي كل ھذة ال�م�ش�ك�الت

 الغالي.
 

  اسود الرافدین تھزم الكنغر االسترالي
في المباراة الثانیة التي ج�رت ف�ي ال�ث�ال�ث عش�ر م�ن ش�ھ�ر 

(ش�ارك�ت  فاز اسود الرافدین على المنتخب االس�ت�رال�ي  تموز
الول مرة في بطوالت اسیا بعد انض�م�ام�ھ�ا ال�ى ات�ح�اد اس�ی�ا 

ال عل�ى للعراق رسمي فوز اول یعتبر الفوز وھذا )2006 عام
صعیـــ�د على الكرویة تاریخمواجھاتھم في  االسترالي كنغارو

تعتب المباراة ھذه وكانت  االولمبیة ولیس الوطنیة المنتخبات 
  تعادل مع قد كان االسترالي المنتخب كون  رحاسمة ومھمة

ی�ت�وج�ب  ك�ان ول�ھ�ذا ب�ھ�دف اول�مباریاتھ في العماني المنتخب
عل�م�ا ان     لضمان التأھل الفوز تحقیق من الفریقین كال على

المنتخب االسترالي كان یضم مجموعة كب�ی�رة م�ن ال�الع�ب�ی�ن 
المحترفین في ال�دوری�ات ال�ع�ال�م�ی�ة وم�ن�ھ�م ث�الث�ي ال�دوري 

مارك فیدوكا العب نیوكاسل وھاري كیویل الع�ب   االنجلیزي
ل��ی��ف��رب��ول وت��ی��م ك��اھ��ی��ل الع��ب ای��ف��رت��ون وق��دم ال��ف��ری��ق 

مباراة كبیرة اثبت فیھا عل�و ك�ع�ب ال�ك�رة ال�ع�راق�ی�ة   العراقي
ل�ھ�دف  بثالث�ة اھ�داف  حیث استطاع اسود الرافدین من الفوز

  كل تواقیع حملت
اك���رم ف��ي ال��دق��ی��ق���ة ال��ث���ان��ی��ة وال���ع��ش��ری���ن  م��ن نش��أت

   فـــــي وكرارجاسم الدقیقة الستین في  محمد المال وھوار
ف�اح االسترال�ي الكنغارو ھدف اما والثمانین السادسة  الدقیقة

 المب�اراة ھذه قاد وقد  واالربعین السابعة فیالدیقة فیدوكا رزه
الم�ب ھذه في العراقي مثاللفریق و كریم جاسم البحریني الحكم
من ن�ور ص�ب�ري وح�ی�در ع�ب�د االم�ی�ر وب�اس�م   كل من  اراة

ك�رار  ( عباس وجاسم غالم وعلي حسین رحیمة وھیثم كاظ�م
وم��ھ��دي ك��ری��م وھ��وار ال��م��ال م��ح��م��د وص��ال��ح  ) ج��اس��م

  ویونس محمود ) قصي منیر ( سدیر
 

خ�الل  م�ن االست�رال�ي الفریق یدرس ان فییرا المدرب استطاع
م���ع ال���ك���ادر ال���م���س���اع���د   ت���واج���ده ف���ي ال���م���ل���ع���ب

ت�م  ( جمعت استرالیا بالمنتخب العماني التي المباراة لمشاھدة
وایض�ا   ) عرض شریط المباراة على الالعبین اكثر م�ن م�رة

ف�ی�ی�را م�ن مش�اھ�دة ب�ع�ض ال�م�ب�اری�ات ال�خ�اص�ة   است�ط�اع
بالمنتخب االسترالي حیث تمكن من ق�راءة ال�ف�ری�ق وم�ع�رف�ة 

 .مكامن القوة والضعف فیھ
الھدف الذي سجلھ الالعب ال�م�غ�وار ھ�وار وط�ری�ق�ة ت�ھ�ن�ئ�ة 
الالعب یونس محمود لھ كانت رس�ال�ة واض�ح�ة م�ف�ادھ�ا ان�ھ 

على االطالق وان ماحدث في مباراة   التوجد اي مشاكل بینھم
 اال زوبعة في فنجان  تایالند ما ھو

 
تعرض الالعب صالح سدیر الى اص�اب�ة ب�ل�ی�غ�ة اب�ع�دت�ھ ع�ن 

 المباریات المتبقیة 
الھدف الذي سجلھ االسترالي فیدوكا یعتبر اخ�ر ھ�دف ی�زور 
مرمى الحارس نور صبري في البطولة مع اس�ت�ث�ن�اء رك�الت 

  الجزاء مع المنتخب الكوري الجنوبي في نصف النھائي
الوحدة التدریبیة التي كانت قبل یوم المباراة ك�ان�ت ق�د ج�رت 

وھي كانت مشابھھ للوحدة ال�ت�دری�ب�ی�ة   تحت االمطار الشدیدة
التي خاضھ�ا اس�ود ال�راف�دی�ن ف�ي ك�اس اس�ی�ا االخ�ی�رة ف�ي 
استرالیا قبل مباراتھم امام ایران في الدور ربع ال�ن�ھ�ائ�ي ف�ي 

 كانبیرا
الحافلة التي كانت تقل الفریق العراقي ال�ى م�الع�ب ال�ت�دری�ب 

اغ�ن�ی�ة حس�ام ال�رس�ام ھ�ي   والى مالعب ال�م�ب�اری�ات ك�ان�ت
ینشد ج�م�ی�ع   حیث كان  متصدرة صندوق االغاني في الحافلة

الالعبین االسد یمشي على جرحة ومای�ب�ی�ن ب�ی�ھ ج�ری�ح ھ�ذا 
طبعك یالعراقي مایصح اال الصح�ی�ح ع�راق�ي وب�ی�ك ری�ح�ت�ن�ھ 
وبدمك شلت غیرتنھ وبیك علت رایتن�ا ھ�اي الس�اح�ة گ�دام�ك 

  وانت الفوز عنوانك وامسح دمعة اخوانك حبیبي
  

  نقطة واحدة تكفي
والت�ي ج�رت ف�ي الس�ادس عش�ر م�ن   وفي المباراة الثالثة  

(ال�م�ن�ت�خ�ب  شھر تموز وعلى س�ت�اد س�وی�اس�االتش�ي ال�دول�ي
التایلندي لعب على الملعب الرئیسي راجامنغاال امام است�رال�ی�ا 

كان یكفي الفریق العراقي الت�ع�ادل ل�ی�ت�أھ�ل   ) في نفس الوقت
للدور الربع النھائي وھو ماتحقق بالتعادل السلبي مع ن�ظ�ی�ره 

لیتصدر اسود الرافدین فرق المجموع�ة االم�ر ال�ذي   العماني
  جعل الفریق یبقى في تایلند 

م�ن ن�ور   وقد مثل اسود الرافدین في ھذه ال�م�ب�اراة ك�ل م�ن
وب��اس��م ع��ب��اس وج��اس��م غ��الم وع��ل��ي حس��ی��ن   ص��ب��ري
ك��رار  ( وخ��ل��دون اب��راھ��ی��م و ھ��وار ال��م��ال م��ح��م��د  رح��ی��م��ة
(ع����ل����ي  وم����ھ����دي ك����ری����م واح����م����د ك����وب����ي ) ج����اس����م

 ویونس محمود.  اكرم و قصي منیر ونشأت ) عباس
في ھذة المباراة لعب خلدون ابراھیم بدیال لحیدر ع�ب�د االم�ی�ر 
الذي تعرض الى اصابة في التدریب وشارك والول مرة قصي 

  وخرج الالعب ھوار بسبب االصابة  منیر اساسیا 
  غاب الالعب ھیثم كاظم عن اللقاء بداعي االیقاف

فاز الالعب علي حس�ی�ن رح�ی�م�ة ب�ج�ائ�زة افض�ل الع�ب ف�ي 
  المباراة

في یوم المباراة احتفل الالعب خلدون اب�راھ�ی�م ب�ع�ی�د م�ی�الده 
الذي تصادف في مثل ھذا الیوم حیث اع�ت�ب�ر اص�غ�ر اعض�اء 

وق�د ل�ع�ب م�ب�اراة ك�ام�ل�ة   )16/7/1987 ھو ت�ول�د ( الفریق
 الع�راق�ي الفریق جمعت التي المباراة ھذه في اساسیا وشارك
 عمان سلطنة بمنتخب

ك�ان�ت ع�ن�ای�ة   قبل یوم المباراة واثناء الذھاب ال�ى ال�ت�دری�ب
الرحمن قد حفظت حافلة الفریق العراقي م�ن االن�ق�الب وھ�ي 

ح�ی�ث ت�م ت�ب�دی�ل ال�ح�اف�ل�ة   كانت قریبة من مقر اقامة الفریق
تزامن یوم المباراة مع نھائي كوبا امریكا ب�ی�ن    بحافلة اخرى

   منتخبي البرازیل واالرجنتین
 

  فیتنام على الفوز
بعد ان تصدر الفریق العراقي فرق المجموعة االولى ب�خ�م�س 

بقي في تایلند لیالقي ثاني المجموعة الثانیة ال�م�ن�ت�خ�ب   نقاط
ال��ف��ی��ت��ن��ام��ي ف��ي ال��ح��ادي وال��ع��ش��ری��ن م��ن ش��ھ��ر ت��م��وز 

المنتخب الفیتنامي حل ثانی�ا ف�ي م�ج�م�وع�ت�ھ ب�ع�د 2007 عام

الفوز ع�ل�ى االم�ارات وال�ت�ع�ادل م�ع ق�ط�ر وال�خ�س�ارة ام�ام 
استطاع الفریق العراقي وع�ن ط�ری�ق ق�ائ�ده ی�ون�س   الیابان

محمود من احراز ھدفین في الدق�ی�ق�ت�ی�ن ال�ث�ان�ی�ة وال�خ�امس�ة 
وق�د ق�اد ھ�ذه ال�م�ب�اراة   نقلتھ للدور نصف النھائي  والستین

 الحكم الیاباني نیشیمورا
ھذا الفوز جعل الفریق العراقي یت�أھ�ل ل�ل�م�رة ال�راب�ع�ة ع�ل�ى 

  التوالي للدور ربع النھائي
وق��د م��ث��ل ال��ف��ری��ق ال��ع��راق��ي ف��ي ت��ل��ك ال��م��ب��اراة ن��ور  

وباس�م ع�ب�اس  ) (خلدون ابراھیم وحیدر عبد االمیر  صبري 
(اح�م�د  وجاسم غ�الم وع�ل�ي حس�ی�ن رح�ی�م�ة وھ�ی�ث�م ك�اظ�م

وم�ھ�دي ك�ری�م وھ�وار  محمد ناص�ر) ( كرار جاسم  و كوبي)
 ویونس محمود  المال محمد

الفریق العراقي بعد ھذا الفوز كان علیھ المغادرة الى مال�ی�زی�ا 
الش�م�ش�ون ال�ك�وري ال�ذي   لخوض مباراة نصف النھائي مع

 كان قد فاز على المنتخب االیراني في الدور ربع النھائي
   

 غاب الالعب قصي منیر عن ھذه المباراة بسبب االیقاف
ضرب الالعب ھوار المال محمد اروع امثلة الحرص وال�وف�اء 

زوج�ة  ( من خالل مشاركتھ مع الفریق على الرغ�م م�ن وف�اة
والتي ھي بمث�اب�ة وال�دت�ھ ح�ام�ال ش�ارة ال�ح�زن ع�ل�ى  ) ابیھ

  ساعده
الحارس االحتیاطي احمد على قام بتوزیع قناني ال�م�ی�اه ع�ل�ى 

  الجمھور العراقي الحاضر بین شوطي المباراة
الجمھور العربي الذي كان متواجدا في بانكوك شجع ال�ف�ری�ق 

  العراقي بكثافة في ھذه المباراة
المطعم العراقي في بانكوك اقام وجبة عشاء ل�ج�م�ی�ع اعض�اء 

  الوفد العراقي بمناسبة التأھل للدور ربع النھائي 
افضل العب في فیتنام واسمھ فان تاي ای�م فض�ل ال�ب�ق�اء ف�ي 

ال�م�ش�ارك�ة م�ع ال�ف�ری�ق ف�ي   فیتنام لالحتفال بزواجھ وع�دم
  مباراتھ في الدور ربع النھائي امام العراق

 
  انجاز كروي غیر مسبوق للكرة العراقیة

  على قدر اھل العزم تأتي العزائم
بعد فوز الفریق العراقي على الفریق الفیتنامي في دور ال�رب�ع 

ب�ات ل�زام�ا ع�ل�ی�ھ االن�ت�ق�ال ال�ى 2007 النھائي لبطولة اس�ی�ا
مالیزیا لخوض الدور نصف النھائي امام ال�م�ن�ت�خ�ب ال�ك�وري 

الذي تأھل لھذا ال�دور ب�ع�د ف�وزه ع�ل�ى ال�م�ن�ت�خ�ب   الجنوبي
االی�ران�ي ب�ف�ارق رك�الت ال�ت�رج�ی�ح ف�ي م�ب�اراة ت�أل�ق ف�ی�ھ��ا 

ال��ك��وري ال��ع��م��الق ل��ي وون��غ ج��اي ب��رد رك��ل��ت��ي   ال��ح��ارس
الفریق االیراني سبق ان اخرج المنتخب الك�وري م�ن  ( جزاء

 . ) 2004 نفس الدور في بطولة
 

  البرنس غیر جاھز الستقبال اسود الرافدین 
كان من المفروض ان یغادر الفریق العراقي بانكوك م�ت�وج�ھ�ا 
الى مالیزیا یوم الثاني والعشرین م�ن ت�م�وز اي ب�ع�د م�ب�اراة 
فیتنام بیوم ولكن االتحاد االسیوي ط�ل�ب م�ن ال�وف�د ال�ع�راق�ي 

المجيء الى مالیزیا في یوم الثالث والعشرین من تموز وذل�ك 
ل�م ت�ك�ن   ) م�رك�ز اق�ام�ة ال�ف�ری�ق ( الن غرف فندق البرن�س

جاھزة وھذا یعتبر خطأ كبیر من قبل االتحاد االس�ی�وي ع�ل�م�ا 
ان المنتخب الكوري الجنوبي كان اصال متواجدا ف�ي م�ال�ی�زی�ا 
منذ فترة لكونھ خاض مباراة دور الربع النھائي مع ایران ف�ي 

  كوااللمبور
غادرت البعثة العاصمة التایالندیة بانكوك على دفعتین وذل�ك  

 . لعدم توفر الحجوزات
تدرب الفریق العراقي تحت االمطار التي شھدت�ھ�ا ال�ع�اص�م�ة  

المالیزیة في ذلك الوقت علما ان المدرب فیی�را ك�ان ق�د درب 
 . الالعبین على ركالت الجزاء اثناء ھذه التدریبات

وصل ممثل رئیس الوزراء بسام الحسیني ال�ى ك�واالل�م�ب�ور  
یوم الرابع والعشرین من تموز مستصحبا م�ع�ھ ال�م�ش�ج�ع�ی�ن 
مھدي والمرحوم قدوري والصحفي الراحل سمیر عواد وذل�ك 
من اجل دعم ومساندة الفریق العراقي وك�ان�ت ھ�ذه ال�خ�ط�وة 

 . مھمة االمر الذي اعطى الفریق دفعة معنویة كبیرة
تناول الفریق العراقي طعام الغذاء في المطعم العراقي الخی�م�ة 

 .العربیة في العاصمة المالیزیة كوااللمبور
المالك التدریبي شاھد بعض اشرطة الفدیو ل�ب�ع�ض م�ب�اری�ات 

 .الفریق الكوري من اجل تحلیل مكامن القوة والضعف فیھ
سبق للفریق العراقي ان التقى المنتخب الك�وري ف�ي م�ب�اراة  

ودیة جرت بینھما قبل اسابیع من ھذا اللقاء في سیئ�ول وف�از 
الكوریون بثالثة اھداف ولكن الفریق ف�ي ذل�ك ال�وق�ت ع�ان�ى 
من نقص بعض ال�الع�ب�ی�ن وایض�ا ع�ان�ى م�ن رح�ل�ة الس�ف�ر 

 . الطویلة التي انھكت الفریق في ذلك الوقت
تفجیر ارھابي كبیر حصل في بغداد قبل المب�اراة م�ع ال�ف�ری�ق 

 . الھب حماس الفریق العراقي  الكوري الجنوبي 
 

في المباراة التي جرت یوم ال�خ�ام�س وال�ع�ش�ری�ن م�ن ش�ھ�ر 
تموز استطاع المنتخب العراقي ان یتأھل لل�م�ب�اراة ال�ن�ھ�ائ�ی�ة 
الول مرة في ت�أری�خ�ھ ب�ع�د ف�وزه ع�ل�ى ال�م�ن�ت�خ�ب ال�ك�وري 

ب�ع�د ان ان�ت�ھ�ى ال�وق�ت�ی�ن   الجنوبي بفارق ركالت الترج�ی�ح 
االص��ل��ي واالض��اف��ي ب��ال��ت��ع��ادل الس��ل��ب��ي س��ج��ل رك��الت 

للمنتخب العراقي كل من ھوار ال�م�ال م�ح�م�د وقص�ي   الجزاء
منیر وحیدر عبد االمیر واحمد مناجد ولم یت�م ت�ن�ف�ی�ذ ال�رك�ل�ة 
الخامسة وكان الحارس نور صب�ري اس�ت�ط�اع م�ن رد رك�ل�ة 
جزاء والعمود رد الركلة االخرى والتي اعلن�ت ت�أھ�ل االس�ود 

  الى النھائي
مثل الفریق العراقي كل من نور صبري وح�ی�در ع�ب�د االم�ی�ر 
وعلي حسین رحی�م�ة وج�اس�م م�ح�م�د غ�الم وب�اس�م ع�ب�اس 

احمدم ( جاسم وكرار اكرم ونشأت منیر وقصي كریم ومھدي
  محمود ویونس محمد المال وھوار ) ناجد

 
  الفریق العراقي سید اسیا

تتولد االسطورة من رحم المعاناة ومن رحم ھذه المعاناة تولد 
  االبداع العراقي

اس�دل  2007 في التاسع والعشرین من شھر ت�م�وز م�ن ع�ام
الستار في العاصمة االندونیسیة جاكارتا ع�ل�ى ب�ط�ول�ة اس�ی�ا 

ال�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي والول م�رة ب�ط�ال   الرابعة عشر ب�ت�ت�وی�ج
بعد الفوز على الفریق السعودي في ملعب جیل�ورا ب�ون�ج   لھا

بھ�دف وح�ی�د ح�م�ل امض�اء  ) اكبر المالعب في اسیا ( كارنو
یونس محمود في الدق�ی�ق�ة ال�ح�ادی�ة   افضل العب في البطولة

والسبعین من المباراة وقد قام رئی�س االت�ح�اد ال�دول�ي س�ی�ب 
بالتر صحبة الرئیس االندونیسي ورئ�ی�س االت�ح�اد االس�ی�وي 
السابق محمد بن ھمام بت�ت�وی�ج ال�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي ال�ذي ق�دم 
مباراة العمر وتألق فیھا الجمیع فھي م�ب�اراة ك�ان�ت م�ن اج�ل 
الشعب العراقي كلھ ولم یخ�ی�ب اس�ود ال�راف�دی�ن اب�ن�اء ارض 
السواد برسم الفرحة الت�ي ارتس�م�ت ع�ل�ى وج�وه ك�ل اب�ن�اء 

 . الشعب العراقي في ذلك الوقت
مثل العراق في المباراة النھائیة نور صبري لحراسة الم�رم�ى 

وح�ی�در ع�ب�د االم�ی�ر وع�ل�ي     ) علي عباس ( وباسم عباس
حسین رح�ی�م�ة وج�اس�م م�ح�م�د غ�الم ونش�أت اك�رم وك�رار 

اح��م��د ع��ب��د ع��ل��ي  ( وم��ھ��دي ك��ری��م ) (اح��م��د م��ن��اج��د ج��اس��م
 . وقصي منیر وھوار المال محمد ویونس محمود ) كوبي

استطاع فییرا ان یقرأ الفریق السعودي ج�ی�دا ك�ون�ھ ك�ان ق�د 
درب في وقت سابق في السعودیة م�ع ن�ادي ال�ط�ائ�ي وایض�ا 

بعض المباریات للفریق السع�ودي   فھو مع مساعدیھ شاھدوا
عن طریق اشرطة الفدیو واستطاعوا ان ی�ح�دوا م�ن ق�درات 

حصل الالعب نشأت اكرم على لقب افضل العب ف�ي  مھاجمیھ
المباراة فیما حصل یونس محمود على لقب افضل الع�ب ف�ي 

علم�ا ان م�ح�م�ود   الف دوالر 25 البطولة مع جائزة مقدارھا
كان قد تقاسم لقب ھداف البطولة مع كل من تاكاھارا الیاب�ان�ي 

 .ویاسر القحطاني السعودي ورصید كل منھما اربع اھداف
الالعب باسم عباس خاض المباراة وھو یعاني من اص�اب�ة ل�م 

قام المدرب بتغییره بعد ال�دق�ی�ق�ة   یخبر طبیب الفریق بھا وقد
الثمانین وھو اول تبدیل لل�ف�ری�ق ال�ع�راق�ي ح�ی�ث ح�ل م�ح�ل�ھ 

 . الالعب علي عباس

الى ملعب ج�ی�ل�ورا ف�ي   في الحافلة التي اقلت الفریق العراقي
قال المدرب الم�س�اع�د رح�ی�م   طریقھم لخوض نھائي البطولة

ی�ت�ذك�ر س�وى   حمید محفزا الالعبین ان ال�ت�أری�خ س�وف ل�ن
 .الفریق البطل وسینسى الفریق صاحب المركز الثاني

الفریق السعودي سبق لھ ان لعب مباریات م�ج�م�وع�ت�ھ ع�ل�ى 
ولھذا كان االدرى بشعاب اندونیس�ی�ا  جیلورا) ( ملعب المباراة

علما ان السفارة السعودیة كانت قد وزعت ع�ل�ى ال�ج�م�اھ�ی�ر 
االندونیسیة تذاكر المباراة النھائیة مجانا م�ع تش�رت وم�ب�ل�غ 
من المال مقابل ان یق�وم ال�ج�م�ھ�ور االن�دون�ی�س�ي ب�ت�ش�ج�ی�ع 
الفریق السعودي وھذا لم یحصل فبعد عدة دقائق من المب�اراة 
اشتعلت المدرجات بتشجیع الفریق العراقي وم�ن ث�م اق�ت�ص�ر 
التشجیع بالھتاف الندونیسیا كون الرئی�س االن�دون�ی�س�ي ك�ان 

   . حاضرا في المباراة
 
دورا كبیرا في حصول ال�ع�راق ع�ل�ى   االتحاد العراقي كان لھ 

ال�الع�ب قص�ي م�ن�ی�ر ب�ال�ف�ری�ق ق�ب�ل   الكأس حیث تم الح�اق
واحد من البطولة علما ان البرازیلي ف�ی�ی�را ل�م ی�ك�ن ق�د   یوم

وتم اقح�ام�ھ ف�ي ش�وط ال�م�ب�اراة ال�ث�ان�ي   اطلع على مستواه
لمباراة تایالند بعد یوم م�ن وص�ول�ھ ال�ى ب�ان�ك�وك ب�االض�اف�ة 

م�ث�ل   ان المدرب فییرا حاول اعادة عددا م�ن ال�الع�ب�ی�ن  الى
حیدر عبد االمیر وكرار جاسم وھوار مال محمد وصالح سدیر 
قبل البطولة على اعتبار انھ غیر مقتنع ب�م�س�ت�وی�ات�ھ�م اال ان 
االتحاد العراقي رفض ذلك . باالضافة الى انھ اثناء المباری�ات 

النھائیة ایضا كان ناجح حم�ود رئ�ی�س ال�وف�د   المباراة  وقبل
یقوم بتج�م�ی�ع ال�الع�ب�ی�ن ف�ي غ�رف�ة واح�دة وی�ق�رأ ع�ل�ی�ھ�م 

تحتوي على معلومات دقی�ق�ة وم�ؤث�رة ت�ج�ع�ل ب�ع�ض   رسالة
الالعبین یجھشون بالبكاء ولم یذكر لھم مصدرھا سوى ان�ھ�ا 

 . من احدى الشخصیات الدینیة المؤثرة
في اع�ادة ال�ث�ق�ة   مدرب الحراس احمد جاسم لعب دورا كبیرا

للحارس نور صبري والتي اھتزت بعد المباراة النھائیة لغرب 
 . اسیا امام ایران

جماھیر وفیة كبیرة ساندت الفریق العراقي جاءت م�ن اقص�ى 
وھولندا ونیوزلندا التي ج�ل�ب   البلدان من االمارات واسترالیا

منھا مشجعان عراقیان باقات ورد كتب علیھا اس�م�اء الع�ب�ي 
 .الفریق العراقي

في المؤتمر الصحفي الذي سبق مب�اراة ال�ع�راق والس�ع�ودی�ة 
في جاكارتا سأل احد الصحفیین فیی�را ع�ن ال�م�ھ�اج�م ی�ون�س 

كان محمود ج�الس�ا م�ع ف�ی�ی�را ع�ل�ى ن�ف�س ط�اول�ة  محمود(
ان�ھ ل�ال�س�ف ی�ون�س م�ح�م�ود غ�ی�ر “  )فاجاب فی�ی�را المؤتمر

ف�أم�ت�ألت ال�ق�اع�ة ب�الض�ح�ك    ” موجود معي االن في المؤتمر
 . علما ان فییرا كان قد فقد نظارتھ الطبیة في وقت سابق

مامیز بعثة الوفد انھ في تلك البطولة كان جم�ی�ع االع�الم�ی�ی�ن 
الفریق الع�راق�ي   والصحفیین یستقلون نفس الحافلة التي تقل

سواء في الذھاب الى ساحات التدریب او لحضور ال�م�ب�اری�ات 
ویتناولون الطعام مع الالعبین في ن�ف�س ال�وق�ت ال�م�خ�ص�ص 

 . للفریق
ش�اي  گ�ع�دة) ( الراحل صبیح محسن االداري كان یقوم باعداد

ح��ی��ث ی��ت��ج��م��ع ال��الع��ب��ون ح��ول��ھ ب��ع��د ف��ت��رات   ل��الع��ب��ی��ن
یتبادلون الكالم فیم�ا ب�ی�ن�ھ�م وھ�م ی�رتش�ف�ون الش�اي   الطعام

العراقي ابو الھیل . علما ان االداري االخر حقي ابراھی�م ك�ان 
 . لھ دور كبیر ھو االخر في متابعة كل احتیاجات الالعبین

اشاد رئیس االتحاد الدولي جوزیف بالتر ب�م�ش�ارك�ة ال�ف�ری�ق 
 .  العراقي واعتبر الفریق العراقي مدرسة الحیاة

بعد انتقال البعثة العراقیة من جاكارتا الى بانكوك في الط�ری�ق 
الى عمان تم ارسال طائرة اماراتیة خاصة لل�ف�ری�ق ح�ی�ث ت�م 

كبیر خاص لبعثة اس�ود ال�راف�دی�ن ف�ي   عمل استقبال وتكریم
 .  محمد بن راشد حاكم دبي  دبي من قبل الشیخ

بعد ذلك بایام استقبلت الحشود الجماھیریة الكبیرة ف�ي ب�غ�داد 
ابطال اسیا وقد تحدى الجمھور الكبیر الظرف االمني الص�ع�ب 

الع�ب�ا ف�ق�ط ھ�م ال�ذی�ن  16 عل�م�ا ان  التي كانت تعیشھ البالد
وصلوا الى بغداد مع ال�ك�أس وك�ان ف�ي اس�ت�ق�ب�ال�ھ�م رئ�ی�س 
الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ورئیس ال�ج�م�ھ�وری�ة 
السابق جالل الطالباني باالضافة الي عدد ك�ب�ی�ر م�ن ال�وزراء 

وكذلك حصل الالعبون على ج�وازات   وتم تكریم الفریق مادیا
السفر الدبلوماسیة باالضاف�ة ال�ى ق�ط�ع االراض�ي م�ع ع�م�ل 

 . نصب كبیر لھم في بوابة ملعب الشعب الدولي
اقامت وزارة الشباب والریاضة حفال تكریمیا كبیرا للم�ن�ت�خ�ب 

  وقد القى الشاعر ریاض الوادي قصیدتھ المشھوره  العراقي
 عمي خلف علیك فییرا 

 انتو شفتو فییرا لمن  
 خلصت اللعبة بچى 

 بقى صافن على الفریق. وكلمة وحدة ماحچى 
 زلمة صاح البخت عندة  
 والبخت ویاه بچى  

 گال دوخني 
 شلون شایل غیرة

  عمي خلف هللا علیك فییر.

  دى اا  س ا  اد اا  2007  

   ا امز ا   اا ااة 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رافق قاسم العقابي/ سیدني
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