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الــــــــتــــــــجــــــــاري  والــــــــتــــــــواصل

االجتماعي..??
امــام هـذه الــفــوضى ( الـوبــائــيـة )
التي اجتاحت الـعالم  برمته .. كان
لــزامـا عـلــيـنــا ان نـتـمــسك بـالــلـغـة
الـعـلــمـيـة  ونـعـري اجلــهـلـة الـذين
يصدرون لـنا خرافاتهـم الدينية  و
تــتــصــدى  جــمـعــيــات وهــيــئـات 
ومـوؤسسـات لـوقف هذا االجـتـياح
اخملــــيف مـن  الـــشــــائــــعـــات  ومن
ـعـلــومـاتي  الـذي يـصـيب الـوبـاء ا
الــــشـــعــــوب الـــتـي تـــصــــدق عـــادة
اخلـــــــرافــــــات  فـي زمن احلــــــروب

واجملاعات .
لـهـذا .. فـقـد اطـلــقت غـوغل مـوقـعـا
متـخصصـا للمـعلومـات الصحـيحة
تعلـقة بفيـروس كورونا .. كما ان ا
يـة خصصت منـظمة الـصحة  الـعا
رقمـا على تطـبيق واتـساب لتـوعية
واطـن وارشـادهم  ونبهت  من ا
ـعـلـومـات الـصـحـية الـشـائـعـات وا
غــيــر الـــصــحــيــحـــة  .. لــتــؤكــد ان
ـعلومـات اخلاطئة  عـتقدات  وا ا
والعالجـات الوهمـية .. تـشكل وباء
معلوماتيا يزيد من خطورة الوباء.

قـاهي  وال صالة في ـطـاعم وا وا
ـسـاجد  و صـرنـا نـتـخوف .. من ا
امـتـداد االيام لـتـصـبح  اعـواما من
الـعـزلة .. فـهل سـيعـيـد وباء كـورنا
تــشــكــيـل خــريــطـــة االتــصــال بــ
االفراد واجملتـمعات والـدول .. بعد
ان صــــار تــــرتــــيب الــــدول حــــسب
االصــابــات والــوفــيــات  ال حــسب
قوة اقتصادها  ومـكانة جامعاتها
.. وهل نــحن امــام عـالم افــتـراضي
لـــيس لـــنـــا غـــيـــره .. ضـــمن وضع
وشـرط بشـري جديـد يعـيد صـياغة
الـعالقات االنـسـانيـة عـلى مسـتوى
العائلة الواحدة   واجملتمعات  و
الـسـيـاسـة واالقـتـصـاد  والـتـبـادل

اغرب .. ما واجـهني في هذه االيام
 وانـا اجنز كـتـابي  االخيـر ( جدل
االتصال/ استقراء الزمن احلقيقي
) اجد ان  هذا االتـصال والتواصل
بـ  الـقـارات اخلـمس يـواجه هـزة
عـنـيــفـة  غـيـر مـســبـوقـة في تـاريخ
االنسـانيـة / انه انقـطاع اجـتماعي
.. يحل مـحل التـواصل االجتـماعي
 بــعــد ان شــمل احلــجــر الـصــحي
واالحـتـرازي مـدن الـعـالم بـاسره ..
وامـسى االنـسـان حـبـيس بـيته  ال
نصـافح احدا  ال نالمس  حبـيبة 
ال نــــعــــطس امــــام اجلـــمــــيع كي ال
يهربـوا  منا   ال وقت لـلذهاب الى
ـــســـارح  وصـــاالت الـــســـيـــنـــمـــا ا

اعــود الـى رومــا ..وطــرقـــهــا الــتي
كانت سـالكة في  عـصر النـهضة ..
الذي كـان بحق تـاسيـسا لـالتصال
احلـضاري .. بـفـضل الفـكـرة  التي
اطــلـقــهـا  الـفــيـلــسـوف ( مــارسـيل
فـيــســ ) / ايـهــا اجلــنس االلـهي
ــــتـــــنــــكــــر انـــــســــانــــا .. اعــــرف ا

نفســـــــــك)  .
في اواخــر الــقـــرن الــرابع عــشــر 
ـــعــجـــزة   فـي شـــمــال حــصـــلـت ا
ايـطــالـيــا  .. وحتـديــدا في مـديــنـة
فـلورنـسا الـتي تـعادل الـيوم وادي
دينة مزحومة السليكون .. كانت ا
في الــــــعــــــلـــــوم واخملــــــتــــــرعـــــات
واالبتكارات العلمية التي توسعت

. في القرني التالي
ـلهم كـان هنـاك ايـضا .. الـنـحات ا
مايكل اجنيلـو    والرسام العظيم
دافـنـشي .. واسـمـاء كـبـيـرة اخـرى
جـعــلت من رومـا عــاصـمـة الــدنـيـا

عرفة . وقبلة العلم وا
روما اليوم .. لم تعد طرقها سالكة
.. فهي في حـجر صـحي  ومـعزولة
عن مـحـيـطـهـا االوربي  لـتـكـتـشف
بنفسها   وضـاعة العالقة الهزيلة

بينـها وب دول االحتاد االوربي 
وحـــدهــا الــصــ تــهــرع مــســرعــة
لـنجـدتهـا  .. وهذه الـنقـطة بـالذات
ا سـتكون حـجر الـزاوية العادة ر

تشكيل العالقات الدولية .
الــثـابت .. ان  هـذا الــوبـاء ومـهـمـا
بــلغ  انــتــشــاره  الــسـريـع وبـلــغت
خـطورته  فالبـد وان يـاخذ طـريقه
الى االنــحــســار .. واالخـبــار الــتي
تصلنا من الص  تؤيد ما  نذهب

اليه .
ــــــــا ومـع اجنـالء احملــــــــنـــــــــة  ر
ستنكشف معلومات واسرار كثيرة
عن حـقـيـقـة وجـود  هـذا الـفـيروس
وانــتـشــاره   وهــنـاك تــلــمـيــحـات
صـينـية بـوجـود بصـمات امـريكـية

في مواقع انتشاره  ودماره .
ان الـهزات الـكـبيـرة  الـتي واجهت
تاريخ البشرية .. كثيرا ما تؤسس
لـعالم اخـر وجـديد   .. هـكـذا حدث
في احلروب الفاصلـة التي سجلها
الــتـــاريخ .. تـــتـــبــدل حتـــالـــفــات 
وتـــوقع مـــعـــاهـــدات .. وتـــتـــغـــيــر
اجلغرافية .. ويؤسس لعالم جديد

 ويبدأ معه تاريخ جديد .

الثابت ..  / ان وباء كورونا كشف
لــنــا ان .. اوربــا الــقــارة الــعــجـوز
عاجـزة على حـماية نـفسـها .. فهي
ظــلت ومـنـذ احلـرب الــثـانـيـة حتت
ــظــلــة االمــريــكــيــة ومــســاعــدات ا
مـارشـال . ومـازالت تـتـوجه صوب
خـاطر تهدد واشنـطن كلمـا مرت 
اقـــتـــصــادهـــا و وجـــودهـــا .. لــكن
شغـولة بحكم التفاهة في امريكا ا
عــهـد تـرامب  الــذي ال يـفـهم سـوى
لغـة الدوالر و تـكنـولوجـيا السالح
.. تــبـــدو هي االخــرى عـــاجــزة عن
حـمـاية نـفـسهـا بـعد اعالن  مـديـنة
واشــنـــطن الـــســيـــاســة والـــقــوة 
ونيـويورك االقـتصـاد والتـجارة  ..

مناطق كوارث كبرى .
تــرى .. هل  ســتـنــتــهي الـلــعــبـة ..
وتــتـــعـــافى الـــصــ مـن ازمــتـــهــا
وعـــزلــتــهــا .. وتــقــود قــارة اســيــا
ـكـتـنـزة بــشـواهـدهـا احلـضـاريـة ا
الـروحــانـيــة واالنـســانـيــة .. نـحـو
عـــالم جـــديـــد  يـــحـــتـــرم قـــوانــ
الـــطـــبـــيـــعـــة  ويـــرنــو الـى بـــنــاء
مـــجــتـــمـــعـــات اكـــثـــر انـــســـانـــيــة

وعــــــدالة ...?

في رواية (حب في زمن الـكولـيرا)
لم يـكن ڤـلـورنــتـيـنـو   يـدري  بـأنّه
سـيـلـتقي مع حـبـيـبته  ڤـرمـيـنا في
يـوم  مـجـلس عـزاء  زوجـهـا الـذيي
فـارق احليـاة علـى إثر سـقوطه من
فوق شجرة صعدها إلنقاذ ببّغائه.
 لـقد إلـتقـيا بـعد  فـراق إستـمرّ 53
سـنـة و 6أشـهـر و  11يــومـاً بــعـد
جتــاوز  عــمــره أكــثــر من ســبــعـ
عـــامــاً وعـــمـــرهــا  67عـــامــاً. وفي
الــــروايــــة وردت الــــكــــولــــيــــرا في
واقـعــتي لــقــاء   بـيــنــهــمـاًالــفــتـرة
الـزمـنـيّة أعاله ولـم تكن  الـكـولـيرا
في احلقيقة مـوجودة.  هكذا صوّر
الـــروائي الـــكـــولـــومـــبي غـــابـــريل
غارسيا  ماركيز (حائز على جائزة
نــوبل) رحــلــة حـيــاة حب  في زمن
كـوليـرا غير مـوجودة فـمن يـسطّر
لـــــنـــــا ومـن هم أبـــــطـــــال مـــــواسم

الكورونا? 
وعن الـوقـيعـة إخـتـرتُ قول عـنـترة
ـــعـــروفــة بـن شــدّاد فـي مـــعــلّـــته ا

مخاطباً عبلة التي أحبّها:

(..يخبركِ من شهدَ الوقيعة إنّني
غنم..). أخشى الوغى وأعفّ عند ا
ومــابـ  رومـانـســيّـة مـسـار احلب
ــكـامن وإشــتـداد والــتـعــبـيــر عن ا
أوار  مـنـازلـة عـنــتـر وسط الـكـمـاة
الـــكـــفـــاة أردتُ بـــهـــذه اجلـــدلـــيّــة
بسّطة أيجاد مساراً  موازياً ولم ا
قـاربة العـلمـيّة فـي علوم أجـد االّ ا
وفــيــزيــاء الــفــســلــجــة الــتي نــحن
بـحـاجة مـلـحّـة اليـهـا في فهم  اداء
أعـضـاء جسـمـنا مـنـفرداً وجـسـدنا

اجملتمعيّ األوسع.    
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مــالـذي يــجـمـع الـعــلـوم اخملــتـلــفـة
واخملــتـصّـ في تــوضـيح مـايـدور
حـولنـا أو في دواخـلـنا لـكي  نـنعم
عرفة واحلياة احلياة الهانئة? با
ــكن أن واجلـــواب لــيس ســـهالً و
يتـضمّن  فهـم  الظواهـر واألسباب
والــــنـــتـــائـج وإعـــتـــمــــاد الـــبـــحث
والـــــــــــــتــــــــــــطـــــــــــــويـــــــــــــر فـي كـل
اإلخــتــصــاصــاصـات لــكـي تـرتــقي
ّـا الشكّ فـيه هـو فـهم وتـلــتـقي. و

قـرّر  الدراسي من قبل الـتدريسي ا
أوّالً بــكـلّ مـــفــرداتـه وتــطـــبـــيــقـــاته
الــتــفــصــيــلـــيّــة  ومــؤشــرات بــحث
وتــطــويـــر  ومــعـــهــا فــهـم الــطــالب
ــوجب مــاتــســتــوجـبـه الـعــمــلــيّـة
الـتـربـويّـة.  ومــا يـجب ذكـره أيـضـاً
اط األسئلة هو  وجوب  مطابقة أ
اإلمــتــحــانــيّــة ومـــحــتــويــاتــهــا مع
ّياً عتمدة عا عرفيّة ا التصنيفات ا

عرفي. مثل تصنيف بلووم ا
ــــقــــرّرات مــــثـــاالً لـــنــــأخــــذ أحــــد ا
للتوضيح وهو فيزياء الفسلجة.  
الـفيـزياء هو عـلم الـظواهر الـتي قد
يــدركــهــا الــعـقل الــبــشــري وتــراهـا
العـ أو ربّما لم يـضل إستنـتاجها
حلـد الـيـوم. فـهذه الـظـواهـر تـتوزّع
نـظومات الـشمسـيّةوالكواكب ب ا
واجملرّات وب مكـوّنات الذرّة التي
النـراهـا ولـكن نرى تـأثـيـرها مـثـلـما
احلــال في الــريــاح. فــاجلــســيــمـات
كـوّنـة لـلمـادة وذرّاتـها األسـاسـيّـة ا
بـــشـــكل مـــألـــوف هي  الـــبـــروتـــون
والــــنـــــيــــوتــــرون فـي نــــواة الــــذرّة

واإللكترون خارج النواة. 
دخل الى الفسـلجة بشكل عام أمّا ا
ــوضـوع فـيــكــمن في في تــعــريف ا
بـأنّـه عـلم احلــيــاة وهـذا يــعــبّـر عن
مقـوّمـات احليـاة في اجلسم وأدوار
مكوّنات وأعضاء اجلسم ووظائفها
ــومــة. فـي حتــقــيـق الــبــنـــاء والــد
فـمثالً مـالذي يـجـعلك تـستـيقظ من
نــومك عـنـدمـا يـرن هـاتـفك اجلـوّال?
ومالذي يجـعلك تغمض عـينيك عند
ســـقــوط ضــوء شــديــد عــلــيــهــا? أو
مـالــذي يـدعــوك الى عــمل حـالــة مـا
عـنــد شـعــورك بـاأللم أو الــعـطـاس?

واألسئلة كثيرة. 
وعـنـد إدخـال الـفـيـزيـاء ومـبـادئـها
وضوع  وغيره فنحصل الى هذا ا
ــوضــوع كــدراسـة عــلى فــيــزيــاء ا
الـفــيـزيــاء الــطـبــيّـة عــنــد تـطــبـيق
قوان الفيزياء في الطب بفروع

وضوع اخملتلفة. ا
∫ÊU ½ù« r ł WÐ—UI

حـــيـــنـــمــا نـــتـــحـــدّث عن فـــيـــزيــاء
الــفـســلـجـة فــهـذا يــعـنـي مـفـردات
مقرّرات تدريسيّة وتطبيقيّة عمليّة
لـــهــا عالقـــة مــبــاشـــرة مع عــوامل
احلياة وإطالة عمر البشر. وعندما
نــقــتــرب من الــدراســة والــتــنــفــيـذ
واإلســتـيـعـاب فـهـذا يـعـني وجـوب
إدراج هــذه الـكــيــفـيّــات  واآللــيـات
عـتمـدة بعـد إن تعـمّقت الـنمـطيّـة ا
ــهــارات لـدى ــعــرفــة وجتــذّرت ا ا
ــعـــنــيــ  في مـــنــاقــلـــة األنــبــاء ا
واإلجــراء في  اخملـتـبــر  أو مـيـدان
الـعـمل عـبـر الـتـواصل في بـرنـامج
االـعــمل أو احلـدث كـمـا يـجـري في
مفاجئات ظهور ڤايروس أو تفشّي

مرض ما.
ي في ركن ويـــأتـي الـــدور األكـــاد
ولــو في الـعـام ولــيس اخلـاص في
هــــــذه الــــــصــــــورة وبــــــالــــــتــــــالي

الصيرورة٤.
إنّ مبادىء موضـوع  أي محاضرة
جـامـعيّـة ومـنهـا فـيزيـاء الـفسـلـجة
مــــثالً والــــتـــجــــارب الــــعـــمــــلــــيّـــة
ومـحــتـواهـا ومــدى تالزمـهــمـا في
عــرض الـتــدريـسي وفـهـم الـطـالب
عالم في يجب أن تظـهر واضحـة ا
ـقـصـود.  وهـنـا مـخـطّط  هـدفـهـا ا
ام نسـترعي اإلنتـباه بأن يـكون اإل
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وإدراك أسـاسـيّـات الفـيـزيـاء بـشكل
مـتـقن كــمـا مـؤشّـر  بــإخـتـصـار في
ّا يعنى به هذا أدناه وهي بعض 

وضوع. ا
نجز 1- القوى والـعزوم والشـغل ا

في اجلسم.
2- تـــخـــطـــيط الـــقـــلـب واإلشــارات
رسومة في الكهـربائيّـة الناجتـة وا
اجلــهـــاز وفــعل   جتــاويـف الــقــلب

فيها.
X))3- األشـــــعّــــة الـــــســـــيـــــنـــــيّــــة
وإستـخدامـها في الـتشـخيص  وما
تــتــعــرّض له الــعــظــام وعالقــة ذلك
بـالـتصـويـر أو استـخـدام فوتـونات
عـالـيـة الـطـاقــة في مـعـاجلـة بـعض

األورام اخلبيثة.
4- عالقـة الـطب بـالـفـيـزيـاء وتـبيق
مــبـــادىء الــفــيــزيـــاء في الــطب في
تـــشــخـــيص األمـــراض وعالجـــهــا.
ـيــكــانــيك الــكالســيـكي فــقــوانــ ا
والــــكـــــمّي واحلـــــرارة والــــصــــوت
والـــــضـــــوء والـــــكــــــهـــــربـــــائـــــيّـــــة
ــغـنــاطــيـســيّـة والــطب الــنـووي وا
واإلشـعـاعي ومـجـاالت أخـرى كـلّـها
تــــؤكّـــد الــــتـــداخـل احلـــيــــوي بـــ
التخصّص في الدرس واخملتبر.
5- البــدّ أن نــتــذكّـر  قــيـم الـعــوامل
الــفــيـزيــائـيّــة  اخلــصـائــصــيّـة  في
أجــهــزة اجلـسم واخلـاليـا كــوجـود
قيم عـشرات نـانوگـاوسات من شدة

غناطيسي اجملال ا
وسـعات كـهـربائـيّة بـقـيم نانـوفاراد
وحتمّل األذن البشـريّة لشدة صوت
كذا ديسـبل وصفات بصـريّة للّعاب
واألســنـان وتـأثـر اجلـسم بـاألشـعـة
ؤينـة وتأثّر اجلسم ؤينـة وغير ا ا

ناخ والبيئة وقيم ضغط بعوامل ا
الـدم والـقــائـمـة تـطــول من تـشـابك

هذه  العالقة.
6- وال يـــخــلـــو احلـــديث هـــنــا من
علوماتيّة إستخدام  احلاسـوب وا
فـي الــــــــطـب بــــــــاإلضــــــــافــــــــة الى
ــســـتــوى اجلــبــر الــريــاضـــيّــات 
واإلحـصـاء وبـعض اخلـوارزمـيّـات

تخصصة. ا
7- تـطـبيـقات  تـقـانات الـنـانو  في
دراســــة اخلــــلـــيّــــة والــــطـــبــــعـــات
الــوراثـيّــة  وفــهم الــعالقــة بـ كل
قـطع (-سوم) مـصطـلح يـنتـهي بـا
في الـــــطـب كـــــالـــــكـــــرومـــــوســـــوم
والريبوسوم  مع جسيمات تنتهي
قـطع (- ون) في الـفيـزياء وهي بـا
اإللكـترون والـپوزتـرون والفـوتوت

والفونون وغيرها.
إنّ مـــايــــتـــطــــلّب مـــنّــــا هـــو وضع
وتـدريس مــنـاهج  مــبـسّــطـة ولـكن
ـراحل الدراسـيّة مـعمّـقـة خملتـلف ا
بـتـوجــهـات فـهم األداء الــفـسـلـجي

تعددة  ألجهزة اجلسم ا
من أجـل جتــــنّب  الــــســــلــــبــــيّــــات
والــعـوارض الــنــاشــئـة عـن بـعض

فاجئة  األمراض ا
في اجملـتمع والـتي تعـلو ربّـما الى

مخاشنة احلياة اليوميّة ألفراده.
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أحـيانـاً ال يسـتطـيع البـعض قراءة
ــكـتــوب عـلى الــســطـور ألســبـاب ا
تـتـعـلّق بـضـعف البـصـر  وغـيـرها
ولـكـنّهم يـسـتطـيعـون قـراءة  وفهم
اخملــفي مــا بــ  الـســطــور  بــدقـة

ومهارة!
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صدرت لـلشاعر حسن عاتي الطائي مجموعـة شعرية جديدة تُعد الرابعة له
في مـسـيـرته الشـعـريـة  الطـويـلـة بعـنـوان ( بـبطء مـثل برق ) ضـمت خـمـسا
وثالث قـصيـدة تنـاولت مواضـيع مخـتلـفة  مـحورهـا االنسـان في مخـتلف

جتلياته .
ـصــادفـات أن يــاتي صـدورهـا مـع الـذكـرى الــسـنــويـة لــرحـيل ولـدي ومن ا
(علي)  قـبل أيام قليلة فقد أهداها  الشاعر  له وفاء لصداقة تمتد بيننا الى

أيام الطفولة  وتواصلت دون انقطاع الى يومنا هذا ..
ـاضي البـعـيـد وولع الـشاعـر بـالـطبـيـعة وقـد أعـادتنـي عبـارة  االهـداء الى ا
ـزارع والـنـهـر والـشـاطيء والـليل واجلـمـال والـربـيع واحلـدائق  والـطـيور وا
والقمـر  وكيف كان يسـتحضرها بـبراعة بصـور جميلة  ورمـزية معبرة في

أغلب قصائده  وكانت واضحة بجالء في هذه اجملموعة أيضا  . .
ه في رحـيل عـلي  ( أن توقف شـروقه عن الـسـطـوع قبل كان أقـسى مـا يـؤ
ن ال يعرف عـلي أنه  غادر احلياة أن يلـتقي بنهـاره ) ..  تلك عبـارة توحي 

مبكرا وهو في مقتبل العمر.
 وانـا اُطـالع اجملـمـوعـة الـشـعـريـة  وجدت
مـاضي الشـاعر واضـحا في الـقصـائد. .
ومن يــتـتـبع  مـســيـرته يـجـد الــطـبـيـعـة في
عنـاوين ومـضـامـ مـجـمـوعـاته الـشـعـرية
تنوعة السـابقة ويعبر من خالل صورها ا
عن  أغـراضه  الشعـرية  اخملتـلفة  سواء
في الــســيــاســة أو الــغــزل وأي مــوضــوع
مـحوره االنـسان في انـفعـاالته اخملتـلفة ..
مـنها اشرعة الصباح اآلتي (1973) وال
أراهن عــلى الــغــيـوم  (2002) واســئــلـة

الى إبنتي هدى (2012)..
وفي هــذه اجملــمــوعــة إســتــعــار الــشــاعـر
الغـيمة ايضا في قصيدت ( مع كل غيمة
تـمر ) و ( وحدي  مثل غيمة )  فاوحت له
صورتـها  الرمزيـة بحلم عنيـد آثر التخلي
عـنه مبكرا وتأخـذه  معها وحيدا اال من (
وردة اســتــنــفــدت قـــواهــا وكــان ظــمــؤهــا

فـادحــا ) لـكــنه في قــصــيـدة أخــرى ( الــهـزيـع االخـيــر ) قــرر أن يـكف عن
الـتـلـويح بـاحالمـه  ويـعـتـرف بـانه غـريب في هـذا الـعـالم ولم يـعـد يـرغب في

االنسجام معه ..
( وبهذا :

 فليس امامي سوى
التفاهم مع اللحظة

االخيرة ..
من

الشك ) ...
ـعبـرة في قـصائـد  مثل ( وهـكـذا  تتـوالى هذه الـصـور الشـعريـة اجلـميـلة ا
حدائق وحـقول والـنهـر صـديقي الـقد ونـهر مـتـرع  بالـطيـور وهكـذا بدأت

ومجرد رمل  وببطء مثل برق وحبيبان استثنائيان ) ..
ـديـنــة لـهـا حـضـور طـاغ فـي شـعـر الـطـائي كــمـا هـمـا في هـذه  والـوطن وا

اجملموعة ..
 فـفي قـصيـدة ( أمي ) الـتي إفـتتـح بهـا مـجمـوعـته الـشعـريـة  يـقول ( كـلـما

أتذكر مدينتي أستعيد وجه امي  ..
وجه امي ومدينتي  متشابهان

ولذلك فانها ح انتقلت
ذات يوم الى الضفة االخرى
من النهر لالستقرار هناك

لم تتركني وحيدا ..
 تركت لي مدينتي  )

 ( ببطء مـثل برق ) حديقة شـعرية جمـيلة  تتنـقل  فيها بـ  مختلف االلوان
والورود  والـطيـور  وترى كيف تـمنح  االنـسان صـفاتهـا  في صور شـعرية
جميـلة  ومفردات معبرة تناول الشاعر الطائي  فيها ما يتعرض له االنسان
من همـوم وضـغوط وانـفعـاالت ومـا يحـتدم بـداخـله من صراعـات وهواجس
ختلف جتلياتـها وارهاصاتها وكيفيـة التفاعل معها وقدرته على وتطلـعات 

جتاوز ما هو كائن بالفعل لم يجب ان يكون باألمل ...
 } } }
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 من جمـيل مـا قرأت هـذه الـعبـارة  .. ( تذكـر أن الـيوم هـو الـغد الـذي كنت

قلقا عليه باالمس ) .. ( ديل كارنيجي )    
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 الـشـعـوب فــقـيـرة الـوعـي جـراء مـا تـتــعـرض له من ضـغــوطـات واسـتـغالل
مسـتمر  ال سيـما في الدول واالنظـمة الشمـولية .. الحيلـة وال حل بيدها اال
تعلقة لفات حـتى تلك ا ا يطـرح لها ويفرض علـيها بكل ا ان تكن مسـتقبلة 
بـأبـسط شــؤون احلـيـاة الـيـومـيـة ..فال تــمـتـلك قـدرة حـوار وال اعـتـراض وال
رفض وال تـغـيـير .. فـهي راضـخـة تـسقـبل دومـا حـتى قـراءتهـا تـكـون بذات
ـقـارنـة او ـراجـعـة او ا طـريـقـة الـعـرض الـقـسـريـة اذ ال يــسـمح لـهم حـتى ا
الـتـفـسيـر .. فـهم  اشبـه باهل االرض حـيـنـما يـغـرقهـم مطـر ورذاذ وصـقيع
ـرضـي لـهـا وردات فـعل ــعـزل عن الـتــقـيـيم ا الـسـمــاء .. ومـا كـورورنـا - 
ـية ثالثة اي صطنع هنـا وهناك - فانهـا بالتاكـيد جزء من حرب عا العالـم ا
انـها صـنـيـعة قـوى اسـتـحواذيـة بـكل مـعنى الـكـلـمة .. وهـذه الـصـناعـة مـنذ
والدتها حـتى نهايتها لم تكن عبـثية للمنتجـ .. فقادة العالم الذي يسيرونه
على طـريقـة رعاة الـغنم منـذ االف السـن ال يـلعـبون وال يـغيـرون قواعدهم
ـا مخطط ومرسوم قود .. انـها حرب وحتـما ستنـتهي وفقا  وال يضـيعون ا
ـيـة تسـتـخدم كل لـهـا . اي بعـد ان حتـقق كـافة اهـدافـهـا .. فانـهـا حرب عـا
ـتـاحة فـيـها شـرعـية وال شـرعـية اخـالقيـة وغـير اخالقـيـة محـلـلة االسـلحـة ا
يـا او محرمـة دينيـا الشيء يصد من بـلوغ الغـاية في ظل وسائل مـتاحة ا
مبـاحة .. عند ذاك فقط جند انفـسنا حفاة حاسـري الرؤوس تائهي النفوس
نسـتمع بيان انتهاء احلرب بلهو وعبث وسرور نستقبل قدرنا بكل ما فرض
عليـنا فـيمـا هم يحـصدون نـتاجاتـهم ... نلـملم جـراجنـا ونحـصي خسـائرنا
ونتـرحم على موتانا ونرفع اكفـنا للسماء دمعـا وامال بانتظار ان يزاح كرب
ـغــيب حـتى ــمـتــد مـنــذ االف الـســنـ مـن ا ــسـتــعـبــدة ا وظـلـم الـشــعـوب ا
ـشيب... بال  اي دليل او بارقة امل عـلى انه قادم قريب .. سوى ع الله ا
ورحمـته الـتي ال تـغيب .. فال تـنـتـظروا الـسالمـة واحللـول والـنـجاة من اهل
االرض بعـد االف سن مـليئـة بالظـلم واالستبـعاد واالستغـالل .. حد العار
ـكـنـون .. وال غـيـر الـله مـلـجـا والـشـنـار ... والـعـهـر الـسـيـاسي الـظـاهـر و ا

ا يعهرون .. ومنجي 
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الـــــــرئــــــيـس الـــــــروسي بـــــــوتن ان
ــقـدمــة من بالده الى ــســاعـدات ا ا

ايطاليا غير مشروطة .
الـفـرصة مـؤاتـيـة االن لـلخالص من
ـــغـــالـــبـــة نـــزعـــات  االحـــتـــكـــار وا
) الـــفـــســاد   واجلـــشع و(ضـــمــا
واذهــــبـــوا الى االنـــدهــــاش بـــتـــلك
ـشــرفـة الــتي تـســتـحق ــشـاهــد ا ا

االنحناء لها .
الـفرصـة مـؤاتيـة االن لـلتـخلص من
مــتالزمــة ادمــان الــعــصــيـان  عــلى
ـــنـــطق واالولـــويــات  الـــفـــرصــة ا
مـؤاتــيـة االن ان يـؤخــذ بـنـصــيـحـة
رئـيس الــوزراء الــهـنــد  نـاريــنـدارا
ـراحــيض قـبل بـنـاء مــودي( بـنـاء ا
ـعـابــد)  وفي سـيـاق ذلك  هل لـكم ا
ان تــــتــــصــــوروا كـم هــــو بــــســــيط
وضـروري  بل وحـتـمي ان نـنـتـصر
ـعـاني الـنـخوة والـشـهـامـة  لو ان
ـوظـفـ  الـعـراقـيـ من فـئات كل ا
الــدرجــات االولى   رئــاســات ثالث
وحـــــــاشــــــيـــــــات  ووزراء ونــــــواب
ورؤساء مـؤسسـات  ومدراء عـام

يـصـفـقـون اجالال لـلطـواقم الـطـبـية
وهم يـخـوضـون احلـرب عـلى مـدار
السـاعة في مـواجهـة كورونا   هل
هزتكم  ابـتسامـات الكوادر الـطبية
الـكـوبـيـة وهم يــهـبـطـون في مـطـار
الــعــاصــمـــة االيــطــالـــيــة رومــا في
ـشـافي االيــطـالـيـة طـريـقـهـم  الى ا
ـصـابـ   هل احـصـيـتم لــنـجـدة ا
عــدد عـــربــات الـــقــطـــار الــصـــيــني
ـتوجه الـى اوربا مـحـمال الى حد ا
الــثـقـل بـلــوازم الـطــوار الــطـبــيـة
الـهـدايـا. هل انـتـبـهـتم الى مـا قـاله

هل استوقـفكم توضـيح االمام علي
بـن ابي طــالب (من اهــداك عــيــوبك
اعـانك عــلى نـفــسك) ? هل تـوقــفـتم
عند شكوى دستوفسكي في رسالة
 الى اخـيه  (انـني اشـعـر بـاحلزن 
الني ال اجـــــد لـــــدي مـــــا اخـــــدم به
الناس)  اين نحن االن من توصية
شــاعـر الــهــنـد الــكـبــيــر( ان الـله ال
يــحب ان يـرى فـي داخـلي عــبـدا له
بل يـــــــرى ذاتـه الـــــــتـي تـــــــخـــــــدم

اجلــــميع) .
هل تــابــعــتم ماليــ الــفــرنــســيـ

 تبـرعوا  بـراتب شهـر واحد لدعم
جـهـود خلـيـة االزمـة برئـاسـة وزير
الــــصــــحــــة مع هــــامش دقــــيق من

الشفافية 
اننا  عراقيا بحاجة ماسة  احلق  
 الى االخـذ بــفـرضــيـة ان الــصـمت
هو الـطريقة الـوحيدة الـتي تشرف
ــواظب  ولــكن بــشـــروط الــعــمل ا
والـتـكـافل  وكـفـاف النـيـة احلـسـنة
بــعــد ان شــبــعت الــبالد غــرقــا في
ــــــزورة والـــــبــــــيع وحل االمــــــال ا
والـــشـــراء بـــاحلـــقـــوق والـــوعـــود
ــال الـعـام  الـتــخـديـريــة  وهـدر ا
ـتــحـيـنـ  وكـثــرة الـنـصــابـ وا
لـلـعلم  الـتـحـ وباء فـتـاك  سبق

انتشار وباء كورونا في العراق .
 عـلـيـنـا انتـزاع انـفـسـنـا من ضغط
شرف عنى ا الطموح الى فضـاء ا
لـوطـنـيــتـنـا ولــلـتـنــمـيـة الــبـشـريـة
ـــرتــكــزة عـــلى قــيم ــســتـــدامــة ا ا
الـــتـــشــارك  اكـــرامـــا لـــلــعـــقـــوبــة
الـصـارمـة التي فـرضـهـا حـمورابي
بل (يقتل من يـقطع غصنـا مثمرا) 

ــســؤولــ واكـــرامــا وانــتــصـــارا 
حـــكـــومـــيـــ اداريـــ  وطـــبـــيــ
وامـنـيــ  يـواصـلـون نــشـاطـاتـهم
باريحية عالية في الذود عن عافية

العراقي  وامنهم الصحي.
عـــودة عــلى بـــدء  ومن مـــحــتــوى
تشخـيص االمام الشـافعي (الباطل
ومن الـــــــتــــــوضــــــيح يــــــشــــــعـب) 
الـفرنـسي(لو كـان الـباطل من جـهة
واحدة ما كانت الـنزاعات تدوم ) 
ــعـــايــنـــة الــتـي  تــوالهــا  بـل من ا
الفيلسوف الوتـسي  (عندما يسود
احلـق تــســـخـــر اخلــيـــول ألعـــمــال
ـزرعـة  وعــنـدمـا يـســود الـبـاطل ا
تسـخر اخليـول خلوض احلرب ) 
اقـــول ضـــمن  ذلك  انـــنـــا االن في
الساعة احلرجة اصال  فاخلزعات
الـــــتي اخـــــذت الى اخملـــــتـــــبــــرات
ا ال يقبل الشك لفحصها  بـينت 
 ان الـفرصـة الـتي امامـنـا تقـتضي
منا االنضباط الطبي واالخالقي
ـنـفـتح بـدون اي مـحـاذيـر  اعني ا
الـعـيش بـشـروط الـتـعـاون  وليس

بأنتظـار ارتفاع سعـر برميل النفط
فعندها سنكتشف  كم نحن اثرياء
 وعـبــاقـرة في مــداواة جـروحــنـا 
ولـيـكف الــسـيـاســيـون من ورطـات
الــتـخـويف   والـتــهـوين والـتالعب
والـتــذاكي والـقــطـيــعـة  كــفـوا عن
تمثل بهدر زيف ا متالزمة الكرم ا
ــــــرقم الــــــوالئم واالشــــــتــــــهــــــاء ا
ــعــايــنـة وراجــعــوا احــصــائـيــا  
ـنـزلـية ـيـاه ا مـكـبـات االطـعـمـة وا

هدورة . ا
لــقــد اصــابــتــنــا خالل ايــام حــظــر
الـــتــجـــوال مـــتالزمــة الـــتـــســلـــيــة
ياه العدوانـية الغـبية  بخـراطيم ا
(الـصــونـدات)  لــغــسل الـســيـارات
والـواجـهـات وتـركهـا مـفـتـوحة في
طابخ مع انضمام ربات مغاسل  ا
الـبـيـوت الى قـائمـة الـذين يـسـبون
احلـكـومـة بـدون اي حـيـاء  عـلـيـنا
اوال ان نـــــــعـــــــايـن اخـــــــطـــــــاءنــــــا
ومـعـاجلـتـهـا  فـهـذا رأس احلـكـمة
الـــــثــــانـي بــــعـــــد رأســــهــــا االول 

االساسي مخافة الله .
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ـكتب ورئـيـساً لـديـوان الوالي لهـذا ا
في بـغــداد وأكـتـسب شــهـرة وسـمـعه
ـدينـة( عانه) كبـيـره فنـسب قائـمـقام 
اذ تولى انـشـاء اجلامع الـكـبيـر فيـها
ثم عمل قـائمقـام في منـدلي وسامراء
ثم تـولى منـصب  رئـيس التـحـريرات
في ديـوان والـي بـغـداد وبــعـد دخـول
االنگـلـيـز الى بغـداد في سـنة 1917م
بـــعــد أن تــركـت االداره الــعــثـــمــانــيه
لبغداد فـقد طلب مـنه االنگليـز تسليم
ـــكـــتب لــهـم وتــوفي بـــعـــد ذلك أثــر ا
صـدمه دمــاغــيه وهـو في سن  58من
عمره وكان ضـليعاً من الـلغه العربيه
واالدب الــعــربي لــذلك تــولـى رئــاسـة
حتــريـر جــريـدة( زوراء) الــعــثـمــانـيه
الصادره ببغداد سنة  1870وأستمر
درس سنة كذلك حتى تعيـ فهمي ا
 1912وتـولى الــقـاء مــحـاضـرات في
االدب الــعـربي والــتــركي في مــدرسـة
االعــدادي الــعـثــمــانـيه بــبــغـداد ومن
تالمــذته من أصــبح لـهم شــأن كـبــيـر
ن تولى في تاريخ بـغـداد والعـراق 
ـناصب الـعـلـيـا كـرئيس وزراء وفي ا
مــجـلــسي الــنــواب واالعـيــان ورجـال

الــعــثـمــانــيه الــتي أصــدرهــا الـوالي
الــعـثـمــاني مـدحـت بـاشـا فـي بـغـداد
ســنــة  1870وقـــد تــولـى عــبـــد الــله
ـولـود فـي مـحـلـة مـحــمـود خـونــده ا
احليـدرخانه حـيث بـرزت العـائله في
اجملـــتــــمع الــــبــــغــــدادي  وقـــد درس
دارس الـعثمانيه وع عبدالله في ا
في مــركــز واليــة بــغـداد وفـي مـكــتب
الـوالـي الـعـثــمـاني ألجـادته الــلـغـات
ــطـــلــوبـه وقــتـــهــا وهـي الــعـــربــيه ا
والتـركـيه والفـارسيـه حيث تـع في
ـكـتـوبـچي حـتى أصـبح مـديـراً قـلم ا

هي عائـلة بـغـداديه منـذ أربعـة قرون
ومــــنـــذ أن شـــاركت مع الـــســـلـــطـــان
العثماني مـراد الرابع في فتح بغداد
ـشــاركــة جـدهم االول ســنـة  1638
مـعـروف الـعــبـادي وتـقـديـراً لـدورهم
منحته الدوله العـثمانيه لقب خونده
أي الــعــالم من الــعــلم والى الــتــاجـر
عروف محـمود خونـده الذي أنتقل ا
ــهـديه في من مــحـلــة قـنـبــر عـلي  وا
بغـداد الى محـلـة احليـدر خانه والى
ولده عـبـد اللـه محـمـود خونـده الذي
تـرأس رئـاســة حتـريـر جـريـدة زوراء

ســـيــاسه مــنـــهم مــحــمـــود صــبــحي
الـدفـتـري وحـكـمت سـلـيـمـان وعارف
الــســويـدي وغــيــرهم وقــد أنــشـأ في
بـيته مـجـلسـاً ثقـافـياً بـغـدادياً يـلجه
نخبـة من األدباء ووجهـاء بغداد وله
ثالثة أوالد منهم سامي خونده والد
وديع خـونـده زوج فـنـانـة بـغـداد بال
منـازع مـائـده نزهت وقـد ولـد سامي
عــبــد الــله خـونــده في بــغــداد ســنـة
ـدرسه احلـمـيديه  1901وألـتحق بـا
الـعـثمـانـيه بـبـغداد والـتـحق بـعـدها
ــدرسه الــرشـــيــديه الــعـــســكــريه بـــا
ــدرســة االعـداد والــتــحق بـعــدهت 
ـــلــكي والــتي تــغـــيــر اســمــهــا الى ا
ـدرسه الـسـلـطـانـيه وتـخـرج مـنـهـا ا
سـنـة   1916وتـخــرج مـنـهــا بـرتـبـة
وكـــــــيـل ضــــــابـط ثـم رقي الـى مالزم
ــدفـــعــيـه الــذي كــان وعـــ بــفـــوج ا
ان ثم التحق يقوده أحد الضباط اال
بالفيلق العثـماني السابع في مدينة
حــلب الــســـوريه وفي تــشــرين االول
ـيه سـنـة  1917أثـنــاء احلـرب الــعـا
االولى نـــسب الى فـــلــســطـــ حــيث
تـعــرض لألصـابه فــدخل مـســتـشـفى

مـديـنـة حـيـفا لـلـعالج ووقع فـي أسر
الــقــوات الـبــريــطـانــيه في شــهـر آب
1918عــنـدمــا أحــتـلـت هـذه الــقـوات
مـديـنـة حــيـفـا ونـقل مع االسـرى الى
مصر ومـكث هناك حـتى سنة 1919
حيث أطـلق سـراحه وعاد الى بـغداد
ظاهرة التي حصلت وأشترك وفي ا
ســـنــة  1922من جـــمـــعـــيـــة حـــرس
االســتـقـالل وحـزب الــعـهــد الــوطـني
الــقي الــقــبض عــلــيه و نــفــيه الى
جزيرة هـنجـام لكنه عـاد سنة 1923
بعد صدور العـفو وأشتغل بـالتعليم
ـــــدارس في وتـــــولى ادارة بـــــعض ا
بــغــداد ثم عــمل في وزارة الــتــعــلـيم
ونـقل بـعدهـا الى وزارة الـعـدل سـنة
 1937وأسـتمـر بـالـعـمل حـتى أحيل
ن على الـتقـاعد سـنة  1958وكان 
يـقـال لـهـم رواد احلـركه الـوطـنـيه اذ
يـــعـــتــبـــر من رجـــال الـــســيـــاسه من
جــمــاعــة جــامع احلــيــدرخـانـه الـذي
جـرت به الـنـشـاطـات الـسيـاسـيه في

تلك الفتره ومن اوالده وديع زوج 
الـفـنـانه مـائـده ووديع خـونـده الـذي
سـمى نـفـسـه نـفـسه سـمـيـر بـغـدادي

ــولــود بــبــغــداد ســنــة  1920ومن ا
مـــلــحــني بــغــداد الـــذين يــشــار لــهم
بــالـبــنـان وعــمـر كــثـيــراً حـتى ســنـة
 2012حـــيث وفـــاته بــعـــد اعـــتــزاله
وزوجـته الــفـنـانه مـائــدة نـزهت قـبل
مـدة لـيسـت قلـيـله ويـعـتـبـر وزوجته
من رواد االغنيه البـغداديه حيث بدأ
بـالغـنـاء ثم أنتـقل الى الـتـلحـ فـقد
حلن ألغـلب مـطـربي لـبـنـان من وديع
الصافي الى صـباح الى جناح سالم
ونـور الـهـدى وحلن في بـغـداد كـثـير
من االغـنـيـات مـنـهـا( يـامن لـعـبت به
الــشـمـول مــا ألـطـف هـذه الـشــمـائل)
وحلن لـــعـــفـــيـــفـه اســـكـــنـــدر  وحلن
لـزوجـته مـطـربـة االغـنـيه الـبـغـداديه
مــائــده نـزهت الــتي تــزوجــهـا ســنـة
 1958وبــقت عــلى ذمــته الى وفــاته
وعـمل في االداعه الـعـراقـيه لـفـحص
وامتحان من يتقـدم للغناء وعمل في
أمور فنية أخرى منها كمذيع وسبق
ودخل كــلــيـة احلــقـوق لــكــنه تـركــهـا
كذلك فأن له زواج سـابق من السيده
انطوانيت اسـكندر وحسبه انه زوج
سيدة الغناء البغدادي مائده نزهت.
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