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لك في الـشمـال يتـوقعـون نومه في ا
غـرفتـه اليعـلـمـون بـخـروجه أو خـطة
هروبه  وصلت العربات الى السوق
الـكـبـيـر  وتــوقـفت أمـام أحـد احملـال
تمـهيـدا لبـيعـها  وعـند فـتح صاحب
احملل للبراميل تـفاجئ بوجود صبي
داخــلــهـــا وانــكــشـف أمــر إيالم  ظن
صـاحب احملل بـدايـةً أنه مـجـرد لص
حـــاول األخــتـــبـــاء أو الـــفــرار  لـــكن
ســرعــان مــا اكــتــشف أمــره فــســكـان
الشمال يضعون على صدورهم وشم
النسـر (چيل آهي) الذي يـسكن اعلى
قــمم اجلــبــال  والــتي تــمــثل عـالمـة
تـصـور شــعـبـهـم وتـمـيــزهم  وعـلـيه
قـبض عـلى إيـالم وأودع في الـسـجن
تمهيدا لطقس الـتطهير  وهو طقس
ارس ضد أي دخيل لـقرى اجلنوب
 ويـقــام لــيال بـطــعن اخلــارجي احـد
عشر طعـنة (على عـدد قرى اجلنوب)
 وحرق جـثـته ورمـيهـا خـارج حدود
القرية  سمي هذا الطـقس بالتطهير
أعـــتـــقـــادا بـــأن أي غـــريب مـــخـــالف
ــعـتــقــداتــهم هــو جـالـب لـلــخــطــايـا
واالثــــام والـــــكــــوارث وغـــــضب االله
شـــــمـــــشـــــون والحل فـي ذلك ســـــوى
الــتــخـــلص من ذلك الـــبالء  في تــلك
األثناء الحظ أهل الـقصر في الـشمال
غــيــاب إيـالم وبــدأوا بــرحـــلــة بــحث
كـبـرى ظـنـاً مـنـهم انه اخـتـفى أو تـاه
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ــخــاطـــبــة الــشـــعب وأعــلن احلــرب
الشامـلة عـلى اجلنـوب  فال خيار في
احلــرب ســوى األنــتــصـار ثــأرا ألبــنه

قدسة وللمملكة ا
فـتــحــشـد جــيش جــرار عـلـى الـضــفـة
مــســتــعــدا لألنــقــضــاض بــشــراسـة 
ــلـكــة اجلــنـوب بــاألخــبـار فــعـلــمت 
متـأخرة  فـعبـر جيش الـشمـال النـهر
وتـوغل في عـمق اجلـنـوب  وتـوقـفوا
في مـنـطـقـة أسـمـهـا (شـيم آري) وهي
منطقة منبسـطة ال أشجار فيها سوى
أعشـاب خضـراء قصيـرة حيث الـتقى
اجلـيـشــان  وأنـدلـعت حـربــا طـاحـنـة
الخـاســر أو مــغـلــوب فـيــهــا  وكـلــمـا
اشــتــدت أرسل الـــطــرفــان تــعــزيــزات
اخـرى للـمـحـرقـة  وأسـتـمـرت احلرب
أيام طوال بالهـوادة  ثم حتولت الى
أشـهر طـويـلـة من مـعـارك الـكـر والـفر
كـان احـتالل الـقـريـة فـيـهـا وفـقـدانـهـا
بــعـد أيــام أجنــازا عـظــيم يــتـغــنى به
الـشـعــبـان  لم يــربح فـيـهــا الـطـرفـان
عـتـقـداتـهم وأفـكارهم شـيئـا نـتـيـجـة 
سـوى الدمـاء والـدمـار  حـتى أنـتـشر
وبـاء خــطــيـر أبــاد الـســكـان نــتـيــجـة
ــرمــيــة في كل ــقــتــولـة وا لــلــجــثث ا
ـلـكان وحـاشـيـتهم األنحـاء  وهـرب ا
خارج البلدان فتـوقفت احلرب بالقوة
 وبدأ صـراع جـديد من اجل الـبـقاء 
فالعــــمــــران فــــكـل شيء حتــــطم  وال
موارد للعيش فال مزروعات تبقت وال
مــواشي وال قــوارب أو حــتى مــيــاه 
فـكل شـيء أحـتــرق وتـلــوث و أصـابه
ـدن الـعـامـرة ـرض  فـتـحـولت كل ا ا
الى مـــدن أشــبـــاح يــتـــصــارع فـــيــهــا
ـتــبـقــ عــلى فـتــاة الـذرة الـســكــان ا
ـطر  حـتى صـاروا يأكـلون وحبـات ا
بـعـضـهـم الـبـعض ويـشــربـون بـولـهم
نـتـيـجــة اجلـوع والـعـطش  وصـاروا
ينـدبـون حـظهم وقـدسـيـاتهم الـفـارغة
التي أوصـلـتهم لـهـذا احلال لـكن بـعد
فـــوات األوان  واضــــطــــرار من جنـــا
مـنـهم لـلـفــرار  فـتـركت أراضي كـانت
تنعم باخلـير الوفـير واألمان وصارت
ـــصـــاصي الـــدمــاء نـــتـــيـــجــة مـــرتع 
الغطرسـة واألستعالء  نتـيجة للوهم
تـوارثة قـدس والـرمزيـات الزائـلـة ا ا
وانتهت حضارة أبناء العم اجمليدة .
ـعـتـقدات الـوهـمـيـة هو ان بـا إن اال

ان بالدم بحد ذاته اال
ومن يدعو بـأسم الرب لـلقتل والـقتال

فهو ليس بأنسان على أية حال..
فـــتـــقـــديس مـــا هـــو مـــتـــوارث وزائل
ـلوء بـالـدمـار والـدمـاء..هـو إهـانة و

لذواتنا وإنسانيتنا
ــســيــر خــلـف الــقــطــيع وجــعل وإن ا
االفـكــار مـربــوطـة بــاألربـاب واألوامـر

يقودنا الى العَدَم ال محالة.

وفي مـسـاء يـوم مـن األيـام الـصـحـوة
صاحـبة لـرياح متـوسطـة وقليل من ا
ـطر الـسـاقـطة  تـسـلل صبي حبـات ا
من صــبــيـان الــشــمــال عـابــرا الــنــهـر
الــفــاصل الى داخل أرض اجلــنــوب 
عـــبــر مـــتــخـــفـــيــا أســـمه إيالم (األبن
األصـغـر لقـائـد الـشـمـال تـيـران)  لـقد
كـــــان عــــبـــــوره بــــداعـي الــــفـــــضــــول

واألستكشاف.
dJ³  Âu½

ولكون سـكان اجلنـوب ينامـون مبكرا
قـابلـة قرر أن فعـند وصـوله للـضفـة ا
يــســـتـــكــشف الـــبــلـــدة  وأول مــا راه
مزرعة للـعنب وبجوارهـا كوخ صغير
فـدخل ألـيـهـا بــحـذر وعـنـدمـا تـخـطت
اقـدامه بــعض األمـتــار سـمع اصـوات
الـكـالب وهي مـســرعــة نـحــوه وبـردة
فـعل هـسـتـيـرية ركـض واخـتبـأ داخل
ـوضـوعــة لـعــصـيـر احـد الــبـرامـيـل ا
الـعـنب فـاضـطـر أن يـبقـى فـيهـا حـتى
رسومة التي الصباح عكس اخلـطة ا
كانت تـنص عـلى خروجه قـبل صـياح
الديكة وأستيقاظ السكان  بقى إيالم
داخل الـبــرامــيل حـتى اســتــيـقظ أهل
زرعة  وأول مـافعلوه بـعد صالتهم ا
هـو حتـمـيل تـلك الـبـرامـيل ووضـعـها
زارع لـبيعها في سوق في عربات ا
شـمـشــون الـكـبـيــر  وفي تـلك األثـنـاء
كان حـراس الـقصـر وخدمـه وحاشـية

في ســمــاء أحــد مـجــمــوعــات الــقـرى
ـسمـاة بأرض الكـبيـرة و الـشاسـعة ا
"زندكي هارمون" الشـديدة في التقلب
ــنـاخـي كـنــا نــرى األمــطــار تــسـقط ا
وبـعد سـاعـات نـسـتـيـقظ علـى شمس
شديدة احلـرارة فعلى الـرغم من أنها
كــانت مـــعــزولــة حتــيـــطــهــا اجلــبــال
وســـاحل بـــحـــري من جـــهـــة  كـــانت
حتـيــطـهــا أرض قــاحـلــة وجـرداء من
جـهـة أخــرى  عـلى مــايـبـدوا أن هـذا
ـنــاخـي واجلـغــرافـي أثـر الــســلــوك ا
أيضـا عـلى مـزاج سكـان تـلك الـقرى 
فـكـان شـعـبهـا شـديـدي األخـتالف مع
بـــعــضـــهم الـــبـــعض  حـــيث كـــانــوا
ـا في جتارت رابـحت يعمـلون قد
األولى صـيـد الــسـمك والـلــؤلـؤ حـيث
ـتهـنـهـا سكـان الـقـرى الشـمـالـي 
ـــواشي حــيث والــزراعـــة وتــربـــيــة ا
تـهـنهـا سـكان الـقـرى اجلنـوبـي 
هـذا الــبــعـد الــتـاريــخي واجلــغـرافي
ــرور الـزمـن أخـتـالف ثـقــافي خــلق 
وأجتماعي كـبيرين  فصـار لكل جهة
خصائصها الـتي تميزها عن االخرى
فمـثال سكان الـشمـال يحـبون الـقهوة
والقارب واليستيقظون مبكرا  بينما
ســكــان اجلــنـــوب يــحــبــون احلــلــيب
والبقر ودائما مايستيقضون فجرا
وعلـيه كان سـكان اجلـنوب يـسخرون
من سكان الشمال ويعتبرونهم شعب
كسول اليقدس الوقت  بينما الشعب
االخــــر كـــان يــــنــــعت أهل اجلــــنـــوب
بـــالــــديـــكـــة ألنـــهم يــــصـــحـــون عـــلى
أصواتـها  وعـلـيه تطـورت اخلالفات
بـتــطـور االثـنــيـات فـكـل شيء يـحـدث
هناك كـان يحدث بـشكل مـعاكس على

الطرف االخر
حتـى اشتـد األخـتالف وبـدأ الـطـرفان
يـزان بـعضـهـما عن الـبـعض االخر
بـطــريـقــة مـلــبـسـهـم وقـدسـيــة بـعض
اشـيـائـهم الــتي تـوارثـوهـا  ورمـزيـة
بــــعـض حــــاجـــــيــــاتــــهـم  وقــــوادهم

ؤسس ا
فـكـان أهل الـشـمـال يـذهـبـون لـلـصـيد

بلبـاس شبه عـار دليال كمـا يعـتقدون
عـــلى شـــجـــاعـــتـــهم  و كـــان الـــرمح
وشـبـاك الــصـيـد في عـقــيـدتـهم رمـزا
لـتاريخ شـعـبـهم ومـصـدرا لـقـوتهم و
اليـخــلــوا بـيت مـن تـمــثـال أو لــوحـة
حتويهـما  بيـنما كـان شمشون األب
ؤسس لـلـشمـال وأخ األب سـحريب ا
ـــثـــابــة األله ـــؤسس لــلـــجـــنــوب  ا
ـعــابـد ـقــدس  حـيـث تـنــتـشــر له ا ا
واألضـاحي  و يـجـتــمع أهل الـقـريـة
لــــــيال فـي كل يــــــوم وهم يــــــتـــــلـــــون
الــــصــــلـــــوات من أجــــلـه ويــــدعــــونه
دهم بالصـيد الوفير بحفظـهم وأن 
وينصـرهم على أعـدائهم  أمـا سكان
البس اجلـنــوب فـكـانــوا يـلـبــسـون ا
الــفــضــفـاضــة واألحــذيــة الــعــمــيــقـة
الـــعــالـــيــة الـــتي تــقـــيــهـم من بــعض
النبـاتات واحلـيوانات الـسامـة أثناء
ــــواشـي  وكــــان الـــــزراعــــة ورعـي ا
ـنـجل رمـزا لـكـفـاحهـم ورأس الـثور ا
الـــغـــاضب بــــرهـــان عـــلى ثـــوراتـــهم
العنيفة واليخلو منزل من رمزية لهم

أو مقطوعة وهي تتغنى بهم :
" يا مـنـاجل الـعشـق ثوري .. بـثـيران

اجملد فرسانك
وأجـعــلي ســحـريـب بـركــانـا .. يــثـور

بالغضب العظيم "
فــكــانــوا كل صــبــاح وعــلى أصــوات
الديكة يتلون الصلوات ويتغنون في
عابد لألله األب سحريب  ويدعون ا
دهم باخليـر الوفير أن يحفظـهم و 
وينصرهم على أبناء العم األشرار !!
لـــكـــنـــهـم وعـــلى الـــرغم مـن خالفـــهم
واختالفهم عقدوا وثيقة للصلح  أن
ال يــخـــتــلـــطــوا بـــبــعض وأن تـــمــنع
الـزيـارات فــيـمــا بـيـنــهم  وأن تـبـقى
الــتــجــارة فــقط هي مــصــدر تــواصل
الشـعـبـ  وأي شيء خالف ذلك هو
معـرض لـلـقـتل والتـشـريـد  فاليـسلم
اخملـــالـف حـــتى مـن أبـــنـــاء جــــلـــدته
فيعتبـر ذلك اخلروج خذالن و وصمة
عـار عـلى جـبــ األمـة فالمـنـاص من

وت أو النفي اخلروج سوى ا

في مكان ما ب اجلـبال او الكهوف 
واليـعــلـمــون أن اجلـزار قـادم لــقـبض
األرواح  فصار الليـل وتقدم القابض
سـؤل عن هـذا الـتقـلـيـد وثبت إيالم ا
عــلى شــجــرة لــلــبــلــوط وسط جتــمع
الناس القـادم من كل القـرى حولها
 وبدأ احلـدث بـالتـرنـيم وسط صمت
الـــنـــاس  و عـــدم مـــبـــاالة الـــقـــابض
ـتـوسـلـة بـصـيـحـات إيـالم األخـيـرة ا
الــيــائــســة  وعـــنــد انــتــهــائه أخــرج
سـكـيـنه وتـقــدم نـحـو الـصـبي بـبـطئ
وبـــدأ بــــطـــعـــنه فــــتـــعـــالت أصـــوات
ـتـجـمـهـرين حـتى وصـوله لـلـطـعـنة ا
األخـيــرة  فـمــات الـصــبي و حـرقه

ورميه على النهر الفاصل .
Âö¹« W¦ł

وفي الـيــوم الــتـالي ســرعـان مــاوجـد
أحـد الــسـكـان الــقـاطــنـ عــلى ضـفـة
األرض الـفــاصـلــة من جـهــة الـشــمـال
جثة إيالم  وقام بتبـليغ عمدة القرية
 فوصلت األخبار بسرعة الى القصر
ـلك تـيـران والـد  فـسـرعـان مـا عــلم ا
إيالم بـــــاخلــــبــــر  وأعــــلن احلــــداد 
وحـشــد الـعـبــاد  ودعى الى تــشـيـيع
ـقـتول  وسـمـاع الـنـبأ كـبيـر لـولـده ا
الــعـظــيم  فــأغــلــقت احملــال وجــمـيع
صالح وجاء الـناس من كل القرى  ا
وجتـمــعـوا لــتـشــيـيــعه أمـام الــقـصـر
ـلك وقـام مـنـتـظــرين الـنـبــأ  فـوقف ا

…bO:« rF « ¡UMÐ√ …—UCŠ
»—U _« 5Ð  «—U¹e « lMLð `KBK  WIOŁË

 
UŽ

ö
D

²Ý
«

lÐU _«  ULB³‡  WHK²  dA³ « Èb  ⁄U b « W³O dð

ÁU³²½ù« X²AðË W d(« ◊d  »«dD{ù WOÐU−¹ù« V½«u'«

لـــوصـف األشـــخــــاص غـــيـــر
ـصابـ بـالـتـوحـد وانـتقل ا
ــــصــــطــــلح بــــعــــد ذلك إلى ا
األبحـاث العـلـميـة. لكـنه يرى
ـصطـلـحـ "الـتـنوع أن كال ا
العصبي" و"السوي عصبيا"
ال قيمة لـهما لـدارسي العلوم

العصبية.
فـي حــــــــــ أن تـــــــــومـــــــــاس
ـدير ـؤلف وا أرمـسـترونـغ ا
التـنـفيـذي لـلمـعهـد األمـريكي
لـلـتـعـلــيم يـفـضل اسـتـخـدام
"سوي عصبيا" على مصطلح
اط "طبـيـعي" ألنه يـصف األ
ــــعــــتــــادة الــــســــلــــوكــــيــــة ا
لألشــــخــــاص األســــويـــاء أو
. لـكـنه يـقـول إن الـطـبـيـعــيـ
األطــفـــال الـــذين نــصـــنـــفــهم
"أســويــاء عـصــبــيــا" عــنــدمـا
نـراقـبــهم عن كـثب نــكـتـشف
ســـلـــوكـــيـــاتــــهم وأفـــكـــارهم
الفـريدة الـتي تعـكس التـنوع
احلقـيـقي. وهـذه االخـتالفات
التـي تمـيـز كل فـرد عن غـيره
قـد تــطــمس الــفـروق بــ مـا
ــتــنــوعـ يــطــلق عــلــيــهم "ا

عصبيا" و"األسوياء عصبيا".
يرى أرمـسـترونغ أنـنـا في البـدايـة ينـبغي
أن نعيد النظـر في توقعاتنـا وافتراضاتنا
عن الـســلـوكـيــات اخملـتـلـفــة وفي األحـكـام
التي نـصـدرها عـلى اآلخـرين بنـاء عـليـها.
ويـقـول إنـه عـنـدمـا يــلـقي مـحــاضـرة عـلى
ـصـابـ ــثـال قـد يـقـوم بــعض ا سـبـيل ا
بــالـتــوحـد مـن أمـاكــنــهم ويـتــجــولـون في
ـــوجــودين الــقـــاعــة عـــلى عــكـس أغــلب ا
اذا نـفترض اجلالسـ في أماكـنهم. لـكن 
أن الـتـحـرك أثـنـاء االسـتـمـاع لـلـمـحـاضرة

سلوكا غير سوي?.
ويـــقــــول أرمـــســـتــــرونغ إن الـــتــــوقـــعـــات
ــعــايـــيــر الــتي يـــفــرضــهــا والــثـــوابت وا
اجملتمع عن السلوكيـات مهمة لكن عندما
نـنــظـر إلـيــهـا من جــمـيع الــزوايـا جنـد أن
مـفـهــوم "طـبـيـعي ومــعـتـاد" مـبــهم ومـثـيـر
لـلـكثـيـر من الـتـسـاؤالت وقـد يـدفـعـنا إلى
الـوقوع في فـخ التـحـيـز الـضـمني دون أن

ندري.
وإذا إدركــنـا هــذه الــتـحــيــزات قـد نــغــيـر
البيئات لتلبية احتياجات األدمغة الفريدة
واخملــــتـــلـــفـــة. إذ خــــصـــصت ســــلـــســـلـــة
مـلـكة "موريـسـون" لـلبـيع بـالتـجـزئـة في ا
ثـال "ساعة سكون" تحدة عـلى سبيل ا ا
ـصــابـ مــرة أسـبــوعـيــا لـلــمـتــسـوقــ ا

بالتوحد الذين ال يتحملون الضجيج.
ووضــعت اجلـمــعـيــة الــوطـنــيـة لــلـتــوحـد
تحدة إرشادات ألصحاب العمل ملكة ا با
ــنـاســبـة لألشــخـاص لــتـهــيـئــة الـبــيـئــة ا
ـصـابـ ـصـابــ بـالـتـوحــد. وذلك ألن ا ا
بـالـتــوحـد لـديـهـم طـاقـات وإمـكــانـيـات قـد
تستـفيـد منـها الشـركات إذا اسـتطاعت أن

تكتشفها وتطلق لها العنان.
ــة أعــصـاب وتــقــول كــاثــرين هــارمــر عــا
بـجـامـعـة أوكـسـفـورد إن تـركـيـبـة الـدمـاغ
كــبــصــمـة األصــبع تــخــتــلف من شــخص

آلخر.
وتـرى أنه ال يـوجــد تـعـريف واحــد لـكـلـمـة

"غير سوي" لكن هنـاك أشخاصا يعجزون
عن تأديـة بعض األنـشطـة اليـومية بـسبب
عــوامـل وراثــيــة وبـــيــئــيـــة ويــواجــهــون
ــســـاعــدة صـــعــوبـــات قــد يـــحـــتــاجـــون ا

لتجاوزها.
وتـؤكــد هـارمـر عــلى أهـمــيـة فــهم أسـبـاب
االخــــتـالفــــات في اجلــــهـــــاز الــــعــــصــــبي
وتبعاتها. ولـهذا يحتاج الـعلماء واألطباء
ـعـايـيـر مـحـددة لـدراسـة الـدمـاغ وتـمـيـيز
األشـخـاص الـذين يـحـتـاجـون لـلـمـسـاعـدة

ناسبة لكل حالة. لتحديد العالجات ا
ويـجدر بـالـذكـر أن الـكثـيـرين قـد يـظـهرون
بــعض أعــراض اضـــطــراب فــرط احلــركــة
وتشـتت االنـتبـاه رغم أنهم غـيـر مصـاب
باالضطراب. فقـد تسمع الكـثير من الناس
يشكون من أنـهم ينسـون مفاتـيح السيارة
أو يواجـهون صعـوبة أحـيانـا في التـركيز
أو يعـانون من ضـعف الذاكـرة لكن هذا ال
يـعـني أنــهم مـصـابـون بــاالضـطـراب. لـكن
تكـرار هذه الـعادات وغـيرهـا من األعراض
واشـتـداد حـدتـهـا سـيـؤثـر ال محـالـة عـلى

احلياة اليومية.
ويتـطـلب تـشخـيص فـرط احلركـة وتـشتت
االنتباه مـراجعة تـاريخ الشخص وإجراء
اخـتبـارات لـتـقـيـيم أعـراضه واالسـتـفـسار
ــقــربــ مـنـه عن مالحــظــاتـهـم حـول من ا
سلوكياته. وبعد التشخيص يوفر الطبيب
ــنـاسب لــلـمــريض مـثل ـتــابع الـعالج ا ا
ـسـاعـدته في ـعـرفـي  الـعالج الـســلـوكي ا

صاعب التي يواجهها. مواجهة ا
وفي الـنـهـايـة جـمـيع الـبـشر لـديـهم نـفس
األنظـمة األسـاسـية لـكن تركـيـبة أدمـغتـنا
مـخـتـلـفـة كـاخـتالف الـنـجـوم في الـسـماء.
ورغم أهـمـيـة مـعـايـيـر الـتشـخـيص إال أن
لــكل مــنــا خــصــاال وصــفــات ونــقــاط قــوة

وضعف ينفرد بها عن غيره.
وتقول هارمر إن ثمة اختالفات عديدة ب
أدمـغـة األشـخـاص وأنـظـمـتـهم الـعـصـبـية

وسلوكياتهم التي يتحكم فيها الدماغ.
وبعد عـشر سـنوات من تـشخـيص حالتي
أعـدت بــنـاء أسس جــديـدة لــلـتـعــرف عـلى
ـــرحــلـــة اجلـــديــدة من نـــفــسي فـي هــذه ا
حـــــيــــاتي إذ أصـــــبــــحت أكـــــثــــر وعــــيــــا
باخـتالفـاتي عن اآلخـرين والـعـقـبـات التي
ـزايـا التـي أتمـتع بـهـا بـحكم أواجـههـا وا
إصابـتي باضـطـراب فرط احلـركة وتـشتت

االنتباه.
مــا هـو اضــطــراب فـرط احلــركــة وتــشـتت

االنتباه?
يــعـرف اضــطــراب فـرط احلــركــة وتــشـتت
ـائي قد االنتـباه بـأنه اضـطراب عـصبي 
يـؤثـر عـلى الـسـلــوكـيـات بـسـبب خـلل في
الـوظـائف الـتـنـفــيـذيـة لـلـدمـاغ. وتـتـضـمن
األعــراض الــرئــيــســيــة لــهــذا االضــطـراب
العـجـز عن الـتحـكم في االنـتـباه والـنـشاط
ــريض ـــفــرط واالنـــدفـــاع. وقــد يـــجـــد ا ا
ـشـاعر صعـوبـة في االسـترخـاء وتـنـظيم ا
ـعلـومات في الذاكـرة العـاملة أو اختزان ا
لفترة مؤقتة. وتترافق هذه األعراض عادة
مع الــتــوتــر واالكــتــئــاب وعــســر الــقـراءة

واضطراب التناسق احلركي.
ويتـضمن الـتشـخـيص مراقـبة مـدى تأثـير
ـــريض. وتـــبــدأ األعـــراض عـــلى حـــيـــاة ا
ــرض مـنــذ الــطـفــولــة وقـد ال اإلصــابـة بــا
تُكتشف حتى مـرحلة البلـوغ. وقد ال تظهر
ـريض جـمـيع األعـراض األسـاسـيـة عـلى ا
ـفـرط على لـلـمرض. فـقـد يـكـون الـنـشـاط ا
ـثـال داخل الـدمـاغ فقط بـيـنـما ال سبـيل ا

ريض كثير احلركة. يكون ا
وقد يظـهر العـجز عن الـتحكم في االنـتباه
ريض في صورة تركيـز مفرط. فقـد يركز ا
تـركـيــزا حـادا عـلـى مـهـمـة واحــدة بـحـيث
يـصـعـب حتـويل انـتــبـاهه عـنــهـا. لـكن في
ـصــابـ بــاضـطــراب فـرط ـقــابل فــإن ا ا
احلـركــة أكـثـر إبــداعـا وإصـرارا وحــيـويـة

بغدادونشاطا وأكثر تعاطفا مع اآلخرين.
—UDF « ÍbLŠ
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دني" العام في بغداد يبدو لي ان الشباب الذين اخذ يدعو " لـلعصيان ا
ـتـظـاهـرون مـنذ 1 ألجـبار الـسـلـطـات عـلى حتـقـيق مـا خـرج من اجلـهـا ا
اكتوبر حتى الـيوم سوف يدخل حيـز التطبيق الـيوم   وتلك هي الثورات
عـبـر الـتـاريخ تـبـدأ بـالـتـظـاهــرات لـتـصل الى االعـتـصـام ومن ثم حتـقـيق
دني) طـوعـيا? اي ان كل ـمكن حتـقـيق (الـعصـيـان ا التـغـييـر! فـهل من ا
وظـفـ في دوائـر الـدولـة وقطـاع الـتـعـليم وحـتى قـطـاع اخلـاص سوف ا
يستجيب لهذا النداء ? "مبرر الثـوار يقول نحن نضحي بحياتنا من اجل
ـعتصـم رؤية الوطن وانت ال يهـمك اال الراتب " وبودي ان يـكون لدى ا
مقبـولة جتاه مسـتقبل الـعملـية السـياسيـة نحن نرى ان الـوضع بالعراق
نـاسب) فهل نـاسب في الـوقت ا قد يـكون بـحاجـة الى (احلـاكم القـوي ا
يتوفر مـثل هذا احلاكم حالـيا في العراق? عـلى الشباب الـذي يصر على
ـدني ان يــعـرف اوال اذا كـانت الــتـظـاهـرات دســتـوريـة فـإن الـعـصــيـان ا
العصـيان يعـد غيـر قانوني ! كـما  إن هنـاك شرائح اجـتماعـية وفعـاليات
اقتصادية ال تـكن لهم الكراهيـة او اخلصومة ولكن هـؤالء اما مصاحلهم
تـســتـوجب االســتـقــرار الـســيـاسي واالقــتـصــادي او انـهــا ال تـســتـوعب
التغـييـر لنـذكرمنـها مـثال (االغنـياء في اي مـجتمع يـكرهـون الثـورة اكثر
ـا ثرواتهم ا يكـرهون حتى االحـتالل) ألن هؤالء لن يحـسوا بالـظلم طا
تتضاعف وتزيد! عـمليا حدث مـثل هذا الشيء حينـما كان صدام حس
يقتـرب من االنهيـار ! كنـا نلتـقي ببعض االغـنيـاء والتجـار على الرغم من
عدم حبـهم لصـدام لكنـهم يخـافون التـغيـير او كمـا يسـمونهـا (الفوضى)
فهي مـغامـرة نتـائجـها ال تـكون مـحسوبـة ومضـمونـة ! كمـا إن (ليس كل
ناسب ـلكـون احيـانا الـوعي ا الفقـراء معـكم) ألن هؤالء عـلى االغلب ال 

ثل هذه الظروف!
ا تشارك في اما (الطبقة الوسطى) فهي منقسمة ومترددة تنتظر اكثر 

عملية التغيير!
ـعتصم طاليب ا ـدني" وتخضع احلكومـة  اتمنى ان ينجح "لـعصيان ا
ان ورئاسة اجلمهورية الى اتخاذ االجراءات الالزمة كما يستجيب البر
فـوضية مـستقـلة فعال ـفوضيـة العلـيا لالنتـخابات واسـتبدالـها  أللغاء ا
حتضر وجتـهز لالنتخـابات النـزيهة وفق قانـون جديد عادل لالنتخابـات 
لالنتخابات بعـيدا عن التزوير ولـضمان نزاهة االنـتخابات ان تكون حتت

تحدة. ية لال ا نظمة العا رقابة القضاء وبرعاية ا
دني فـسيـحدث ما لم يـحمد اما اذا كانت هـناك حـاالت قمع للـعصـيان ا
عـقـبـاه ألنه ســيـكـون هـنـاك احـتــكـاك وعـنف قـد يـزيــد من عـدد الـشـهـداء
شهد الذي ال يتحمل مزيدا من التعقيد خاصة بعد والضحايا ويتعقد ا
قـنـاعـة اجلـمــيع بـإن احلـكـومــة حتـاول ان تـسـتـفـيــد من الـوقت وتـمـارس
هدي اسـتقالته ولم يـقال من قبل رئيس التسويف فـلم يقدم عادل عـبد ا
ـتـظاهـرين الـذي (على ـان وهو كـمـا يصف بـعض ا اجلمـهـورية او الـبـر
جسـر اجلـمـهوريـة وجـسر الـسـنك) بـإنهم خـارجـ عن الـقانـون! وهـناك
ـدارس واجلـامـعـات بـالـطرد فـيـمـا اذا اسـتـمـر اضـرابهم تـهديـد ألدارة ا

وتعطيل الدوام الرسمي.
في انظـمـة مـثل العـراق يـسـتبـعـد حـدوث (أنقالب عـسـكـري) ألن اجليش
اصبح محايدا يـدافع عن السلطـة بغض النظر عن مـقبوليتـها او رفضها
ـلك واوالدنا وبـناتـنا في تـظـاهرين بـكل ما  من قبل الـشعب! نـحن مع ا
سـاحــة الـتــحـريـر لــكـنــنـا نــخـشى االنــزالق الى احلـرب الــداخـلــيـة. هـذه

ـتـظـاهـرين على االشكـالـيـة جتـعل كال من احلـكومـة وا
طـرفي نـقـيض ومـن الـصـعب عـقـد صـفــقـة سـيـاسـيـة
كن جعل جتعلهم يلتـقون عند منـتصف الطريق! و
السـلـطـة مـنقـسـمـة لو ال الـرفض الـكـامل لـلعـمـلـية
تـظاهرون  اجعلوا السياسية  الـذي ينادي بها ا
ـســاعـدة من داخل احـتـمــال الـتــغـيـيــر ان يـأتي 
السلطـة ! ونرى ان الواقـعية السـياسيـة بعيدة عن

. الطرف

سببون لهذه احلالة ولكن ا التكيف يعني مجاراة حالة مـعينة غير مقبولـة
تـكيف مجبـر على حالة يتعامـلون مع االخر بقـوة السالح وبالـتالي فان ا
اما لم ولن يرتـضيـها او يـقبـلهـا لو   الـتعـامل مع على اسـاس قانـوني 
االستبداد فهو التـفرد بالسلطـة  وقد يكون فرد ويصـبح دكتاتوري فيقال
اي اصـبح الـتـفـرد بــالـسـلـطـة  وان احلــاكم  دكـتـاتـوري فـردي ومــتـسـلط
يسـتحـوذ على الـسـلطـة كأفـراد او كجـماعـة من فـئة مـعيـنة او تـكتالت او
اي نــوع  من هـذه الــتـشــكـيـالت تـمـارس احـزاب او قــومـيــات او طـوائف
ارسة احلقوق الناس ولدوا احـرارا ولهم حق  التفرد وهو تسـلط ايضا
االساسيـة واوالها الـعيش الـكر والـتمتـع باحلريـات الشـخصـية  ضمن
ودون ذلك يـعد خروجـا على الـقوان صلـحة اجملـتمع احلدود الضـامنـة 
ارس بطريقة اذن تسلط واستـبداد  السائدة وجتاوز على حقـوق الناس
تـسـلـطـيـة اداتــهـا الـسالح مع االخـر اذا مـا اخــتـلف مـعـهـا في الـراي او
ـارسـة حقـوقهم في القـرار  وهذا الـنـوع من القـوى ال يـتيح لـلمـواطـن 
واطن اال ان ويـفرض طـقوس وعادات وتـقالـيد غـريبـة وما عـلى ا التـغبـير
والدول يلتزم وخالف ذلك يعرض نفـسه للتصفية اجلـسدية بقوة السالح
الـتي تـظـهـر مـثل هـذه اجلـمـاعات  الـتـي تـعمـل عـلى فـرض مـا تريـد غـلى
النـاس هي تمـارس االسـتبـداد والتـسـلط وتنـهي شخـصـية االفـراد  حيث
يـفـقد االنـسـان انـسـانـيـته عـنـدمـا يـتـخـلى عن حـريـته وحـقـوقه االسـاسـية
ـتـسلط  او ويصـبح وكـاته يـعيش فـي عصـر الـفنـانـة حـيث القن مـلـكـية ا
وله ان يـبـيع القن فـهو كـالـسلـعة كـنه من الـعيش الك ولـيس له اال مـا  ا
وهل كان العبيـد راضون عن حياة الفوها من لكها وله حق بيـعها التي 
ذويـهم  وكـأنـهم خــلـقـوا لـيـكــونـوا عـلى هـذا احلـال ان دسـاتـيـر كل دول
تـحـدة  ضمـنت لـلـمواطن العـالم والئـحـة حقـوق االنـسان ومـيـثـاق اال ا
تـاحة  والتي احلرية الـشخـصيـة والعيش الـكر والـتمتـع بكل احلقـوق ا
واطن االعزل بالسالح يدعمها الدستور  وهل من الـصحيح ان يحارب ا
او ظـهور  الـبعض الذي احلي جملرد التـعبـير عن رايه بـالتظـاهر الـسلمي
رغم  تـمتعهم يفتقـر الى الوطنيـة او الوالء الوطن بل والئهم لـبلدان اخرى
وسؤالي لن يـعترض او بخـيرات هذا الـبلـد الذي  حـرمان شـبابه مـنهـا
ـتـظاهـرين  الى الـشبـاب الـذي اعلـن االحتـجاج يوجه كـلـمات نـابـية الى ا
على ادارة تفتـقر الى ابسط قـواعد االدارة الرشـيدة اذ رغم مرور ثـمانية
كن اإلشـارة الـيه بانه من نـتاج عشـر عامـا ليـس هنـاك على االرض مـا 
اذ ليس هـنـاك مـستـشـفى او مـدرسة او حكـومـات مـا بعـد عـام االحـتالل
شارع او تـعلـيم رص او خـدمات صـحيـة او عدالـة في توزيع الـدرجات
ـال العام من بل هـناك شـرعنه لسـرقة ا الوظيـفيـة او الدخل بشـكل عادل
اذ صـدرت تـشـريــعـات تـمـنـح رواتب  مـتـعـددة خالل تـشـريــعـات فـئـويــة 
حلاالت غريبة ولذلك تعدد ت الرواتب وهو امر غريب في هذا  العالم كله
فــا الى اي شــريــعـة اذ  لـيـس هـنــاك بــلـد او دولــة تــمــنح اكـثــر من راتب
ـبالغ تسـتنـدون في  منح هـذه التـعدديـة  في الـرواتب وبهـذا احلجم من ا
وان ــصـائــر الــنـاس  يـامن تــدعــون الـدين انه االســتـبــداد و الــتـحــكم 
السكوت عن هذا الواقع  هـو في احلقيقة  تـكيف مع واقع مر واستبدا د
وهكـذا كـانت ثـورة الشـبـاب  الذي وعبـوديـة طـوعيـة اذا اسـتمـر الـصـمت
وارد شعر بضـياع مستقـبله على ايـدي حكومات ال تعـرف معنى ادارة ا
كـانة التي يستحق وهو االقتصادية من اجل النـهوض بالعـــــــراق الى ا

ـكانـته الـسـياسـيـة واالقتـصـادية البـلـد الذي عـرف 
والــــعــــســــكـــريــــة والــــعــــلــــمــــيـــة والــــتــــاريــــخــــيـــة
وهـكـــــذا كـانت ثــــــــورة الـشـباب واحلضـاريـة
ضـد االسـتـبـداد والـتـعـسف  واالسـتـئـثـار وهـنا
ـتـظــاهـرين بــنـظـر االعــتـبـار يـجب اخــذ دوافع ا
وهي معـروفه   وسيـتم التـعرض الـيها فـي مقال

قادم . 
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ULBÐ ∫ تختلف تركيبة الدماغ من شخص آلخر كاختالف بصمات األصابع

pO d³LOð œ—ËU¼ ≠ ÊbM

تـوقــفت عـقــارب الـسـاعــة فـجــأة في غـرفـة
ـسـتـشفى وسـاد الـهدوء االجتـمـاعـات با
حـرصــا عــلى عـدم إزعــاج احلــاضـرين في
ـعرفي للمرضى جلسة للـعالج السلوكي ا
الذين يـعـانـون من اضـطراب فـرط احلـركة

وتشتت االنتباه.
وقـد كـنـت واحـدا من احلـاضــرين في هـذه
اجللسة بعد أن شـخصت باضطراب فرط
احلركـة وتشتـت االنتبـاه وأنا في سن 38
عـامـا. وقـد سـاعدنـي هـذا التـشـخـيص في
ة ؤ اكتشاف جانب مشـرق من احلقيقة ا
وهـو أن دمـاغي نُـحت بـشـكل مـخـتـلف عن
أدمغة اآلخرين وتغيرت على إثره نظرتي
ستقبل. اضي واحلاضـر وا حلياتي في ا
ولـــــعل مـن اإلنــــصـــــاف الــــقـــــول إن هــــذا
االضطراب كانت له انعكاسات عديدة على

مختلف جوانب حياتي.
وبعـدها اتـضحـت لي اجلوانب اإليـجابـية
لـــلــحـــالــة الـــتي أعــانـي مــنـــهــا وفـــهــمت
الـــصـــعـــوبـــات الـــتي تـــفـــرضــهـــا وكـــذلك
األسـاليب الـتي طـورتـهـا عـلى مـدى سـن
لـلـتـكـيف مع هـذه الـصـعـوبـات حـتى أبـدو
"طـبـيـعــيـا". وأتـاح لي الـتــشـخـيص خـيـار
تــنــاول الــعــقـاقــيــر لــلــتــحــكم جــزئـيــا في
األعــراض. وإيـــجــازا كـــان الــتــشـــخــيص
ـثــابـة الــضـوء الــكـاشف لــلـتـعــرف عـلى
اجلوانب اخلـفيـة من احلالـة التي أتـعامل

معها.
لـكـن أكـثــر مـا لــفت انـتــبـاهي مــنـذ بــدايـة
تـشـخـيـص حـالـتي هـو تــكـرار اسـتـخـدام
" ســواء من مــصـــطــلح الـــدمــاغ "الــســـويّ
ـرضى أو حتى عـبر ـعاجلـ أو ا جانب ا
اإلنـــــتــــــرنت. وأردت أن أعــــــرف مـــــا هـــــو
ــقـصــود بــكـلــمــة "سـوي" فــهل يــدل هـذا ا
ــصــطــلح عــلى وجــود فــروق حــادة بـ ا
ـا األدمـغـة? أم هـل نـحن أكـثــر تـشـابــهـا 

نعتقد?
وأشار استطالع للرأي في عام 2016 إلى
أن نـحو  62مـلـيـون شخـص حـول العـالم
ا يعـانـون من اضطـراب طـيف التـوحـد 
مـلـيون في ذلك مـتالزمـة أسـبـرجر و 63 

شخص يعانون من اضطراب فرط احلركة
وتشتت االنتـباه (وإن كان ثمـة تشابه ب
أعــراض اضـــطــراب فـــرط احلــركـــة وبــ
التوحـد) باإلضـافة إلى أعـداد األشخاص
الــذين يـــعــانــون من اضـــطــرابــات أخــرى
ناجتـة عن اخـتالفـات في تـركيـبـة الـدماغ
مـــثل عــســـر الـــقــراءة ومـــتالزمـــة تــوريت

ومتالزمة ويليامز.
وكثـيـرا مـا يشـار إلى تـلك االخـتالفات في
الــدمـــاغ الــبـــشــري الــتـي تــنــعـــكس عــلى
السـلوكـيـات والتـعلـم واالنتـباه واألمـزجة
بـأنـهـا "الـتـنـوع الـعصـبـي" وقــــــــد صاغ
ـــة ــــصـــطـــلح لـــلــــمـــرة األولى عـــا هـــذا ا
االجتـماع األسـترالـيـة جودي سـينـغر في

عام 1998.
وتـقـول سـيـنـغــر: "فـوجـئت بـهـذا الـكم من
االختالفات في احلواس واإلدراك التي لم
نكن نعرف عـنها شـيئا فبـعض الناس قد
ال يـتـعـرف عـلى الـوجـوه وبـعـضـهم لـديه
تـرافق حـسي اسـتـثـنـائي." لـكـنـهـا تـنـتـقـد
األنـظـمـة الـتـعـلـيـمـيـة ألنـهـا تـضع الـنـاس
جـمــيــعـا في قــالب ضــيق واحــد بـدال من
استكشـاف إمكانـات هذا التنـوع العصبي

واالستفادة منها.
ووظف مـصـطلح "الـتـنـوع الـعـصـبي" مـنذ
ذلك احل للـتعبـير عن التـمك والـهوية
ولتـسـليط الـضـوء على اخلـصـائص التي
تــمـيــز بـعـض االضـطــرابـات الــعــصـبــيـة.
وتقـول سـينـغـر إنهـا لم يـخطـر بـبالـها أن
صاب صـطلح لإلشارة إلى ا يُستخدم ا
باضطرابات معينة لكنها أرادت أن تشير
إلى تــنــوع جــمـيـع األدمـغــة كــمــا يــشــيـر

التنوع احليوي جلميع الكائنات احلية.
وعـلى الـنقـيض ظـهـر مـصـطـلح "أسـوياء
عصـبيا" لـإلشارة إلى األشـخاص الذين ال
اطا سلوكية أو فكرية مخالفة يظهرون أ
للمعهود أو توحـدية. لكن مو كوستاندي
كـــاتب مـــتـــخــصـص في الـــبــيـــولـــوجـــيــا
ـصطـلح ارتبط العـصبـية يـقـول إن هذا ا

بدالالت سلبية.
ـطالبون ـصطلح صاغه ا ويقول إن هذا ا
ـصـاب بـاضـطـرابات عـصـبـية بـحقـوق ا


