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تعیش بلدان العالم وشعوبھا ب�أوض�اع   
سیاسیة وإقتصادیة وصحیة ومع�اش�ی�ة 
متراكمة ومع�ق�دة وال�ت�ي ت�ف�ج�ّرت م�ع 
تفشي وب�اء ك�ورون�ا ال�خ�ط�ی�ر وال�ذي 
حصد أرواح نصف ملیون إنسان تقریباً 
ل�ح��د اآلن، ح��ی��ث أص��ب��ح��ت األوض��اع 
ال����ع����ام����ة ت����ت����م����ی����ز ب����ال����ت����وت����ر 

وال�ت�وج�ھ إل�ى ت�ح�ری�ك ك�ل  والصراع 
األزم�ات ع�ل��ى مس�ت��وى ال�ع��ال��م ن��ح��و 

خ��ارج  ال��ت��ص��ادم وإف��ت��ع��ال ال��ح��روب 
قرارات ومواثیق األمم المتح�دة، وب�دالً 
من تكریس الجھود نحو السیطرة ع�ل�ى 
الوباء والقضاء علیھ بج�ھ�ود ع�ال�م�ی�ة 
والتعاون مع منظمة الصح�ة ال�ع�ال�م�ی�ة 
نجد المسار یتجھ إلى ت�ع�ق�ی�د األوض�اع 
الص��ح��ی��ة واألم��ن��ی��ة وإس��ت��غ��الل ھ��ذه 
الظروف ألجل تصفیة الحسابات س�واء 
على المستوى الداخلي بالضد من إرادة 
الشعب أو ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى ال�ع�ال�م�ي 
لغ�رض ت�أج�ی�ج ال�م�واق�ف وال�م�ش�اك�ل 
واللجوء إلى الحلول العسكری�ة وإت�ب�اع 

ال�ج�دی�دة ل�غ�رض -السی�اس�ة ال�ق�دی�م�ة 
التوسع في أراضي الغیر والتمدد حسب 
مشاریع إس�ت�ب�اق�ی�ة ت�ت�س�م ب�ال�ت�ق�س�ی�م 
والس�ی��ط�رة الس��ت�رات��ی��ج�ی��ة، دواف�ع��ھ��ا 
األطماع اإلستعماریة وتركیز ال�ق�ط�ب�ی�ة 
العالمیة التي تقودھا أم�ری�ك�ا ل�ل�ت�ح�ك�م 
بمصائر الشعوب وإقتصادیات بل�دان�ھ�ا. 
وكما شاھدنا التداع�ی�ات ال�ت�ي حص�ل�ت 
تزامناً مع جائحة كورون�ا وم�ع ت�ف�ّج�ر 
األزمة الرأسمالیة ال�ع�ال�م�ی�ة وأب�رزھ�ا 
إنھیار األسعار في أس�واق ال�ب�ورص�ة، 
وإنھیار أسعار النفط، وح�رم�ان م�ئ�ات 
اآلالف م�ن ال�ع�م�ال وال�م�وظ�ف�ی�ن م��ن 
وظ��ائ��ف��ھ��م وق��وت ی��وم��ھ��م، ف��إزدادت 
البطال�ة وإرت�ف�ع�ت مس�ت�وی�ات ال�ج�وع 
وال�ف�ق�ر وحص�ول كس�اد ف�ي األس�واق 
بسبب تدھور أسعار العمالت ال�وط�ن�ی�ة 
وتدھور األوضاع الص�ح�ی�ة وإن�ك�ش�اف 
عجز األنظمة الصحیة وضعفھا وس�وء 

  إداراتھا.
والص�ورة ال�ع�ام�ة ت�ب�ی�ن ل�ن�ا الص�راع 
ال�دول�ي م��ن خ�الل ال�ح�رب ال��ت�ج�اری��ة 
واإلقتصادیة وإستخدام العقوبات كرادع 
لغرض تغییر سیاساتھا أو عالقاتھا كما 
ی��ح��ص��ل اآلن ب��ی��ن أم��ری��ك��ا والص��ی��ن 
وروسیا وأمریكا وإیران ال�ت�ي ت�دخ�ل�ت 
ف�ي ش�ؤون ال�ب�ل��دان ال�م��ج�اورة وھ��ي 
العراق وسوریا والیمن ولبنان ل�غ�رض 
تسویق نظامھا األوتوقراطي ومص�ادرة 
إرادة شعوبھا، فالصراع الدولي إنعكس 
داخ��ل أغ��ل��ب ب��ل��دان ال��ع��ال��م وحس��ب 
الوالءات ونشوء حالة خ�ط�ی�رة، وھ�ي 
تزاید الملیشیات المسلحة والمتمردة في 
منطقة الشرق األوسط كما نجد التنافس 
على إحتالل مناطق ع�راق�ی�ة وس�وری�ة 
ولیبیة ولبنانیة ب�ی�ن ال�دول اإلق�ل�ی�م�ی�ة 
وخاصة إی�ران وت�رك�ی�ا ال�ت�ي ت�دخ�ل�ت 
مؤخراً في األراضي اللیبیة وال�ع�راق�ی�ة 
وف��ي ش��ؤون الص��راع ب��ی��ن ال��ق��وى 

المتصارعة اللیبیة والعراقیة. بال�ت�أك�ی�د 
ع��ان��ت ھ��ذه ال��ب��ل��دان م��ن ال��ت��دخ��الت 
والھیم�ن�ة وھ�ي ف�ي أس�وأ أوض�اع�ھ�ا 
السیاسیة واإلق�ت�ص�ادی�ة. ك�م�ا ص�درت 
عقوبات جدیدة ضد سوریا تحت ق�ان�ون 
(قیصر) وبإسم حمایة الشعب الس�وري 
مس��ت��ھ��دف��ة الس��ی��اس��ی��ی��ن وال��ق��ی��ادات 
السوریة ومعاقبة الجھات الدولیة ال�ت�ي 
ت�ت��ع�اون م�ع ال��ح�ك��وم�ة الس�وری��ة أذا 
إستمرت بذل�ك. ك�ل ھ�ذا ی�ج�ري ت�ح�ت 
أنظار األمم ال�م�ت�ح�دة وم�ج�ل�س األم�ن 
والمنظمات الدولیة. وك�م�ا ھ�و واض�ح 
فأن جمیع العقوبات ال�ت�ي ص�درت ھ�ي 
بإسم دولة عظمى التمتلك الشرعیة ف�ي 
ذلك بغض النظر عن سوء أو ص�الح�ی�ة 
ھذا النظام أو ذاك، والمبدأ الرئیس ھ�و 
حل األزمات المتطورة كما ف�ي س�وری�ا 
ب��ال��ط��رق الس��ل��م��ی��ة وب��إش��راف األم��م 
المتحدة ویجب ان یكون الموقف حیادیاً 
ولی�س ت�ب�ع�اً ل�ل�م�ص�ال�ح ع�ل�ى حس�اب 
الشعوب الت�ي دائ�م�اً تُ�ع�اق�ب ب�ج�ری�رة 
ح��ك��ام��ھ��ا. وف��ي اآلون��ة األخ��ی��رة أدى 
التدخل التركي في لیبیا بإتجاه إست�غ�الل 
اإلن��ق��س��ام ب��ی��ن ال��ق��وى ال��ع��س��ك��ری��ة 

إل�ى ت�ح�ف�ی�ز مص�ر  والسیاسیة اللیب�ی�ة
عدم القبول بھذا التدخ�ل ال�م�س�ل�ح  نحو

من قبل تركیا وھ�ددت أیض�اً ب�ال�ت�دخ�ل 
العسكري، ومشكلة أخ�رى أم�ام مص�ر 
وھي (س�د ال�ن�ھ�ض�ة) ال�ذي ی�ت�م اآلن 
إنشائھ في إثیوبیا على نھر ال�ن�ی�ل ول�م 
تنجح المفاوضات بین الدول المتشاطئة 
علیھ وھي مص�ر والس�ودان وأث�ی�وب�ی�ا 
لغرض تنظیم الحصص الم�ائ�ی�ة حس�ب 
القوانین والمواثیق الدولیة التي تخ�ص 
توزیع ال�م�ی�اه ال�دول�ی�ة. ول�ھ�ذا ق�ررت 
مصر ت�ق�دی�م ال�م�ش�ك�ل�ة أم�ام م�ج�ل�س 

 للنظرفیھا.  األمن
فیما یخص العراق، فھو یعاني من أزمة 
شاملة بنیویة تخص العدید من الجوانب 
السیاسیة واإلقتص�ادی�ة واإلج�ت�م�اع�ی�ة 
والخدمیة والصحیة والتعلیم�ی�ة وال�ت�ي 
تفاقمت بعد تفشي جائحة كورون�ا. وم�ا 
حدث ب�ع�د ذل�ك م�ن ت�داع�ی�ات ن�ت�ی�ج�ة 
إنخفاض أسعار النفط وھ�ي األزم�ت�ی�ن 
المال�ی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة ال�ت�ي أدت إل�ى 
إنخفاض وارادات الع�راق م�ن تص�دی�ر 
الن�ف�ط ال�خ�ام وال�ت�ي تش�ك�ل ال�م�ص�در 
الرئیس لتغطیة أبواب الموازنة ال�ع�ام�ة 
للدولة. ھذه األزمة الش�ام�ل�ة إرت�ب�ط�ت 
بالعدید من العوامل ومنھا النھج المتب�ع 
واألداء الس��ی��ئ ل��ل��ط��ب��ق��ة الس��ی��اس��ی��ة 

المتنفذة والت�ي الزال�ت ت�ت�ب�ع   الحاكمة
منھج المحاصصة السیاسیة والطائف�ی�ة 
والقومیة، الذي أدى إلى الفساد ون�ھ�ب 
المال العام وضعف إمكانیة تحقیق ق�وة 
ال��ق��ان��ون، وف��وض��ى إن��ت��ش��ار الس��الح 
ووجود الملیشیات المسل�ح�ة ال�خ�ارج�ة 
عن القانون وإتساع الجریمة المن�ظ�م�ة 
وعدم المباشرة بالت�ن�م�ی�ة ال�م�س�ت�دام�ة 
والنھوض باإلقتصاد الع�راق�ي وت�ن�وی�ع 

مصادره وتخلیصھ من الطاب�ع ال�ری�ع�ي 
والتوجھ إلى الحلول الجذریة التي ت�ھ�م 
معیشة المواطنی�ن وال�خ�دم�ات ال�ع�ام�ة 
والصحیة والتعلیمیة والن�ق�ل والس�ك�ن. 
ومما یثیر اإلنتباه ھو إستم�رار ال�ق�وى 
السیاسیة اإلستعانة بالعام�ل ال�خ�ارج�ي 
وفسح المجال لتدخالت إقلیمیة ودول�ی�ة 
ف��ي الش��أن ال��ع��راق��ي ال��داخ��ل��ي وف��ق��اً 
إلج��ن��دات��ھ��ا الس��ی��اس��ی��ة ومص��ال��ح��ھ��ا. 
ولغ�رض ت�ح�وی�ل ال�ع�راق إل�ى س�اح�ة 
صراع على حساب إستقالل�ھ وس�ی�ادت�ھ 

في الواقع ی�وج�د إس�ت�ع�ص�اء   الوطنیة.
سیاسي وإحتقان إج�ت�م�اع�ي وت�ع�م�ی�ق 
حالة اإلنقسام اإلحتماعي والطبق�ي ف�ي 
ال��م��ج��ت��م��ع ن��ت��ی��ج��ة ل��ع��وام��ل األزم��ة 
الشاملة .ھناك ھوة بین الغن�ى ال�م�ف�رط 
والفقر المدق�ع وإرت�ف�اع نس�ب ال�ج�وع 
والفقر والمرض والبطالة خ�اص�ة ب�ی�ن 
الشباب الذین فقدوا ومعھم الشعب الثقة 
بقدرة القوى المتنفذة على تقدیم ح�ل�ول 
للمشاكل والتحدیات التي تواجھ الشع�ب 
ال��ع��راق��ي ب��ال��رغ��م م��ن اإلح��ت��ج��اج��ات 

 والتظاھرات وقوة اإلنتفاضة.
ال�ج�دی�دة   تشكلت ال�ح�ك�وم�ة ال�م�ؤق�ت�ة

ب��رئ��اس��ة مص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي وس��ط 
التحدیات، وھذه الحكومة أعلنت ب�أن�ھ�ا 
ستنفذ مطالب ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن وغ�ال�ب�ی�ة 
الشعب وفي مقدمتھا المنھاج الحكوم�ي 
ال��ذي تض��م��ن ال��ت��ح��ق��ی��ق م��ع ق��ت��ل��ة 
المنتفضین وإحال�ت�ھ�م ل�ل�ق�ض�اء وف�ت�ح 

 ملفات الفساد والتصدي لوباء كورونا.
 وتتطلب مواجھة التحدیات الراھنة:

توفر اإلرادة السیاسیة لدى الحكومة  -1
 الحزم وحسن إدارة الملفات -2
ال��ت�وج��ھ ال�ج��ذري ن�ح��و ال��ت��غ�ی��ی��ر  -3

 واإلصالح مع مراعاة الزمن.
اإلنحیاز إلى الشعب وتبني م�ط�ال�ب�ھ  -4

واول�وی�ات�ھ واإلب�ت�ع�اد ع�ن ال�م�م�اط�ل��ة 
 والتسویف.

تعمیق التوجھ الدیمقراط�ي وح�ری�ة  -5
 التعبیر والتظاھر.

حل الملیشیات وسحب السالح منھ�ا  -6
 ومن العشائر.

إصالح األجھزة البولی�س�ی�ة وإع�ادة  -7
تأھیلھا وفتح دورات تثقی�ف�ی�ة ب�ح�ق�وق 
اإلنسان والمواد الدستوریة والق�وان�ی�ن 

 الخاصة بذلك.
إت��م�ام ال��ت�ح��ض�ی��رات ل��إلن�ت��خ�اب��ات  -8

ال��م��ب��ك��رة وس��الم��ت��ھ��ا م��ن ال��ت��زوی��ر 
 وإستخدام المال السیاسي.

بقانون االنتخابات غیر  إعادة النظر  -9
إص��الح م��ن��ظ��وم��ة  -10ال��م��ن��ص��ف 

االنتخابات والمفوضیة العلیا المست�ق�ل�ة 
لإلنت�خ�اب�ات وع�دم زج ال�ح�زب�ی�ی�ن أو 
المحسوبین على الكتل السیاسی�ة ف�ی�ھ�ا 

 مع ضمان إشراف األمم المتحدة.
إن ال�ح��ك�وم��ة ال�م��ؤق�ت��ة ُم�ط��ال�ب��ة ف��ي 
اإلسراع بتنفیذ منھاجھا وع�دم ال�ت�ردد 
وان التتبع خطوات تجریبیة عند إت�خ�اذ 
القرارات بین الت�ردد وال�ت�راج�ع وب�ی�ن 
اإلقدام تبعاً لما تریده الكت�ل الس�ی�اس�ی�ة 
المتنفذة التي یھمھا إفشال إي ح�ك�وم�ة 

اإلق�ل�ی�م�ی�ة   من خالل تقیدھا بوالءاتھ�ا
والدولیة وعلى رئیس مجل�س ال�وزراء 
ال��ك��اظ��م��ي اإلع��ت��م��اد ع��ل��ى الش��ع��ب 
ومسان�دت�ھ. والی�ج�وز اإلع�ت�م�اد ع�ل�ى 
الفاشلین وال�ف�اس�دی�ن ون�اھ�ب�ي أم�وال 

 شعب.لا

  تارات وأز 
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ال تزال القوى السیاسیة العراقیة مص�رة ع�ل�ى     

أن الحل في إطالق الرصاص على ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن، 
وأن تض��اف ام��رأة ج��دی��دة إل�ى م��ئ��ات األم��ھ��ات 
اللواتي ثكلن بأبنائھ�ن م�ن�ذ أن ان�دل�ع�ت ان�ت�ف�اض�ة 

 تشرین،
من البصرة ومروًرا بالناص�ری�ة وب�غ�داد وال�ن�ج�ف 
والسلیمانیة، الشعار واحد ال مك�ان ل�م�ن ی�ع�ت�رض 
أو یحتج من أجل لقمة ع�ی�ش�ھ. ل�ی�س ث�م�ة س�وى 
بیان خجول یؤكد فیھ أصحابھ أنھم سیقتصون م�ن 
قتلة المتظاھرین، تلح أحزابنا "المناض�ل�ة" ع�ل�ى 
أنھا حامیة اإلصالح، ولھذا ال یج�وز ل�ل�ش�ب�اب أن 
یھتفوا ضد الفساد، ال�رص�اص ال�ذي ان�ط�ل�ق ف�ي 
ساحة التحریر وفي الح�ب�وب�ي وال�ن�ج�ف وك�رب�الء 
والسلیمانی�ة ی�ؤك�د أن ال م�ك�ان ل�الخ�ت�الف، وأن 
دیمقراطیة الصوت الواحد ھي الت�ي ی�راد ل�ھ�ا أن 

 .تسود وتنتعش
ال نزال نتحدث عن المؤامرة التي غ�ررت بش�ب�اب 
االحتجاجات، ونكاد ن�ن�ش�غ�ل ك�ل ی�وم ب�م�غ�ام�رات 
التحلیل السیاسي ونتقافز على الفضائیات ب�ب�رام�ج 
فقدت صالحیتھا ، م�ن أوص�ل�ن�ا إل�ى مش�ھ�د ق�ت�ل 
شباب االحتجاجات ، انھا خط�اب�ات أح�زاب�ن�ا ال�ت�ي 
تؤكد كل یوم أن الشيء أمض�ى وأن�ف�ع م�ن ط�ع�ن�ة 
نجالء في أجساد من تع�ل�وا أص�وات�ھ�م ل�ل�م�ط�ال�ب�ة 

 بحیاة كریمة؟
قبل عامین من ھذا ال�ت�اری�خ ف�اج�أت ال�م�س�ت�ش�ارة 
األلمانیة أنغیال م�ی�رك�ل األل�م�ان وال�ع�ال�م ب�خ�ط�اب 
استقالتھا المفاجئة معلنة نھایة حیاتھا السی�اس�یّ�ة، 
ولم تقدم میركل استقالتھا ألن األلمان خرج�وا ف�ي 
الشوارع یحتجون على سیاستھا، ولم تس�خ�ر م�ن 
شعبھا مثل عادل عبد المھدي بع�د أن ق�ت�ل�ت أك�ث�ر 

متظاھر، ولم یسجل علیھا ش�ب�ھ�ة فس�اد  700من 
واحدة، ل�ك�ن�ھ�ا اس�ت�ق�ال�ت ألن ح�زب�ھ�ا خس�ر ف�ي 
انتخابات محلیة ، مما دف�ع�ھ�ا م�ی�رك�ل إل�ى إع�الن 
تخلیھا ع�ن رئ�اس�ة ال�ح�زب، وان�ھ�ا ل�ن ت�ت�رش�ح 
لوالیة جدیدة.. تخیل�وا ال�م�س�ت�ش�ارة ال�ت�ي دخ�ل�ت 
التاریخ من أوسع أبوابھ وع�اش�ت م�ع�ھ�ا أل�م�ان�ی�ا 
أھنأ مراحلھا، قررت االعتزال، لیس ألنھ�ا س�ل�م�ت 
مدنًا بأكملھا إل�ى عص�اب�ات إرھ�اب�ی�ة، وال أف�ق�رت 
أل�م��ان�ی��ا وال "ن�ھ��ب�ت" م��ئ�ات ال�م��ل�ی��ارات، ف��ق��ط 
خسرحزب�ھ�ا االن�ت�خ�اب�ات ف�ي إح�دى ال�م�دن، ف�ي 
الوقت الذي خسرت فیھ معظم أحزابنا االن�ت�خ�اب�ات 

 .قبل أن تبدأ
المحامیة البسیطة التي س�خ�رت م�ن�ھ�ا الص�ح�اف�ة 

وتس��اءل��ت ك��ی��ف ل��ب��الد  2010األوروب��ی��ة ع��ام 
بسمارك وغوتھ أن تض�ع مص�ی�رھ�ا ب�ی�ـ�ـ�د ام�رأة 
بسیطة المظھر، استطاعت خالل س�ن�وات ح�ك�م�ھ�ا 
أن ت��دھ��ش ال�ع��ال��م وج��ع��ل�ت م��ن أل�م��ان��ی�ا ال��ق��وة 
االقت�ص�ادی�ة األول�ى ف�ي أوروب�ا، وس�وف ی�ك�ت�ب 
األلمان بعد عق�ود ع�ن ھ�ذه ال�م�رأة ال�ت�ي ض�ح�ت 
ب�م�س��ت�ق��ب�ل��ھ�ا الس�ی��اس�ي م�ن أج�ل أن ت�ق�ف م��ع 
المھّجرین من المسلمین وتحتضنھم لتحصل ع�ل�ى 

 ."اللقب األھم في حیاتھا "أُم المھّجرین
السیدة میركل التي ال تزال تحتف�ظ ب�ال�م�رك�ز األول 
للمرأة األق�وى ف�ي ال�ع�ال�م م�ن�ذ عش�ر س�ن�وات ، 
ن��رج��وھ��ا ق��ب��ل أن ت��ت��رك ك��رس��ي الس��ل��ط��ة أن 
تذكرمسؤولینا بكلمة اسمھ�ا االع�ت�زال، وب�م�ف�ردة 
اخت�ف�ت م�ن ق�ام�وس ال�ع�راق اس�م�ھ�ا االع�ت�راف 
بالخطأ ، عسى أن یعرفوا أنّھم وضعوا الع�راق ف�ي 

 . أول سلم الدول الحزینة
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 ااق ال!! 

   
 
 

 

 /سدني زكي فرحان 

  
یمرالعراق في اخطر منعطف تاریخي یدفع البلد الى نفق مظلم متع�رج ق�د ال     

بسبب الفراغ الدستوري ال�م�ق�ی�د ب�ق�وان�ی�ن.  نحو النجاة تضیئ مساراتھ ودروبھ
مفاصل الحیاة اكثرھا معطلة. تجمید مشاریع مھمة وحیویة. خاصة تعطیل اقرار 

من قب�ل  موازنة العام الحالي. وعلیھ یتوجب وجود حكومة شرعیة نزیھ منتخبة
الشعب لتمریرھا والمصاقة علیھا، بدال من حكومة تصری�ف االع�م�ال ال�ح�ال�ی�ة 
برئ�اس�ة ال�ذی�ل ع�ادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي ال�م�س�ت�ق�ی�ل. وان ت�أخ�ی�ر ع�دم ال�ت�ن�ف�ی�ذ 

الحالیة تتمثل في ھدوء الشارع المنتفض المطال�ب ب�ت�ن�ف�ی�ذ ح�ق�وق�ة  والمماطلة
المشروعة التي كفلھا لھ الدستور. وان طول االزمة والت�ظ�اھ�رات ال�م�س�ت�م�رة. 

مائة شھید  600  التي عم صداھا انتفاظة ثمانیة محافظات عراقیة ثائرة وسقوط
ضحای�ا ج�دد م�ن ال�م�ح�ت�ج�ی�ن الس�ل�م�ی�ی�ن. ھ�ذا   وعشرین الف جریح وسقوط

للتدخل في العراق   التسویف والمماطلة قد تعطي ذریعة او غطاء الطراف دولیة
 والخطف القسري والتعذیب الجسدي.  وتدویل التظاھرات بسبب القتل المستمر

وغیر ذلك من اعتدآءت غاشمة یندي لھا الجبین. لكل تلك الممارسات المشینة. 
من المتوقع اذا استمرت الحكومة بغیھا. قد یعاد الع�راق ال�ى ال�ب�ن�د الس�اب�ع او 
فرض اجراءات وعقوبات على الحكومة العراقیة وعلى الملیشیات الوقحة (كما 
لوح الرئیس االیركي ترامب) وان الحالة ھذه اصبحت ام�ام ط�ری�ق مس�دود ق�د 
تصل الى حلھا دولیا. وھناك مسؤولیة تقع على عاتق االمم ال�م�ت�ح�دة ان ت�ق�دم 

وم�ح�ت�ل. وان ای�ران   على ھذا االجراء الخطر.ألن وضع العراق معقد ومغل�وب
لدیھا نفوذ قوي وكبیر ولھا امتدادات واسعة وملیشیات كثیرة مسل�ح�ة. وھ�ن�اك 
في الجانب االخر ھي امیركا ایض�ا ل�ھ�ا مص�ال�ح ون�ف�وذ وع�الق�ات اق�ت�ص�ادی�ة 
وتجاریة واھداف ستراتجیة مھمة. ویرى المراقبون ان الكتل السیاسیة الكب�ی�رة 
المتنفذة في العراق تعرقل ملف اختیار رئیس حكومة جدیدة بدال عن عادل ع�ب�د 
المھدي المستقیل. وذلك لكسب الوقت والمراھنة ع�ل�ى ت�ال�ش�ي ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 

 المحتجین وتلغى المطالیب. 
وقد تتراجع من زخمھا المستمر في الساحات والشوارع في بغداد والمحاف�ظ�ات 
المحتجة (ھذا ما یفكر بھ السیاسیون والحكام. ھ�م�ھ�م ال�وح�ی�د ھ�و ال�م�راوغ�ة 

 والبراعة. 
 والعمالة الرخیصة.  ویتفننون بكل االسالیب الدنیئة والحیل الخبیثة

كیف یسرقون قوت شعبھم المسكین المظلوم ومست�ق�ب�ل اوالدھ�م ال�م�ح�روم�ی�ن 
الجیاع وبالتالي یستنزفون مقدرات بلدھم ویقدموھا السیادھم من وراء ال�ح�دود 

الموجودون   الحكومة بالملیشیات المسلحة و النواب التابعین لھا  وتحتمي ھذه
داخل قبة البرلمان) الحكومة االن یحتم علیھا القانون ارسال الموازنة وعرضھا 
على مجلس النواب القرارھا ولكنھا ھي تخشى من عرضھا في الوق�ت ال�راھ�ن 

وال�دواھ�ي, ح�ی�ث ان�ھ�ا   وذلك خوفا من كشفھا واطالع الشعب ع�ل�ى ال�م�أس�اة
) 48تحتوي على مصائب جمة. اولھا حجم العجز المالي فیھا. وقد وصل ال�ى (

ترلیون دینار. في محاولة للتخلص منھ والقاء الكرة في ملعب الحكومة الجدیدة. 
ال ی�وج�د  2019 \10\15) في2020وكان المفروض ان تصل الموازنة لعـــام (

في العراق شیىء اسمھ ادارة دولة راعیة مھتمة بھذا الشعب ثلثھ من ال�ف�ق�راء 
المساكین. یعانون من شظاف العیش و قسوة الحیاة. وما تطرحة حكومة التاب�ع 
عادل عبد االمھدي سیاسیا من اصالحات بالعلن یختلف كلیا عنھ بالسر. التواطأ 
والتسویف والمماطلة وعدم امكان اصالح االوضاع المت�ردی�ة. وھ�ذه ق�د ت�دف�ع 

 البلد الى الھاویة وقد تنتج كوارث ومصائب خطیرة على البلد.
االحزاب السیاسیة الدینیة الحاكمة لم تفكر مطلقا ان تنتزع عباءة المح�اص�ص�ة  

المقیتة وان تفسح المجال الصحاب الكفاءة من الخبراء ال�وط�ن�ی�ی�ن الدارة دف�ة 
واالحزاب السیاسیة الدینیة ال�ف�اس�دة ت�ت�ق�اس�م   الھاویة.  وانقاذ البلد من  الحكم

ج�اءت ب�ھ�م  الوزارات والمناصب العلیا برجال غیر ك�ف�وئ�ی�ن ف�اس�دی�ن ج�ھ�الء
المحاصصة والمحاصصة الدینیة أنتجت جیال ك�ام�ال م�ن ال�ف�ق�راء ال�م�س�اك�ی�ن. 
والمحصلة ھي رجوع العراق الى ما وراء التخلف لمصیر ق�د ی�ك�ون م�أس�اوی�ا 
وستستمر حالة الركود االقتصادي واالجتماعي والثقافي وت�ع�م ح�ال�ة ال�ف�وض�ى 
والنھب والفقر والعوز والمرض القاتل ( كرونا) المنتشر والجھل في ب�ل�د غ�ن�ي 
واردتھ النفطیة تعادل میزانیة دولتین ... (صم بكم فھم ال یرع�وون. اول�ئ�ك ھ�م 

 الخاسرون).

 ا   إن روماء ا
 ت  م اواء!!

 
 
 
 

 وعد حسون نصر / سوریا

 
    

حال البلد الیوم الدواء بات مفقود وخاصة دواء المسنین م�م�ن ھ�م م�ن أص�ح�اب     
مرض(الضغط والسكري والقلب والغدة) الدواء بات مف�ق�ود وإن وج�د بس�ع�ر ب�اھ�ظ 
وتحت رحمة المستفیدین, ھل سنعود للط�ب ال�ب�دی�ل ول�رح�م�ة ال�ع�راف�ی�ن وأص�ح�اب 

شیطان المرض منا, ھذا الصمت القاتل عن فقدان الدواء سی�ج�ع�ل�ن�ا   لنخرج الشعوذة
نفقد الغالیین علینا, ھل نبكي الدھر ألجل حبة دواء, ھل مكاف�ئ�ة ص�م�ودن�ا ال�ح�رم�ان 
والتقنین والغالء وتحمل العقوبات وحدنا؟, ألم تكن أمریكا تھددنا منذ أكثر من سنتین 
بقانون قیصر,لماذا اآلن فقدت كل مقومات الحیاة من السوق, ل�م�اذا دائ�م�اً ش�ری�ح�ة 
المسنین واألطفال ھم علیھم فقط الصمود وتحمل فقدان دوائھم وطعامھم, ل�م�ا ن�ح�ن 
المطالبین بالصمود فقط, ألم یكفي صمود سنوات عجاف من الحرب والقھر والحرمان 
والتھجیر والتشرد والتشوه الجسدي والفكري, واآلن حرماننا من دوائنا وما ی�ن�ق�ض 
حیاتنا, ھل المعامل لم تعد ترغب باإلنتاج وفقدت ال�م�واد األول�ی�ة, أم س�ع�ر الص�رف 
فرض تسعیرة جدیدة وبالتالي ال یمك�ن أن ت�ب�ل�غ ت�ك�ل�ف�ة ع�ل�ب�ة ال�دواء (م�ئ�ة ل�ی�رة 

بخمسون أو خمس وعشرون لیرة) لذلك من الطبیعي أن یعزف ال�ب�ع�ض م�ن   وتباع
المعامل عن اإلنتاج كذلك البعض من الصیادلة عن بیع الدواء ,فال بد ھنا م�ن ت�دخ�ل 
الدولة والعمل على التعاون مع معامل الدواء الخاصة والعامة والمساھمة في استیراد 
المواد األولیة على حساب الدولة وبالتالي االھتمام بتأمین المقومات وأھمھا الكھرباء 
عصب الحیاة والداعم الرئیسي الستمرار دوران عجلة الصناعة ,كذلك تأمین االنترنت 
لتتمكن المعامل من إطالق منتجھا وتعریف األسواق بھ وخاصة أن العالم الیوم یعتمد 
على التسوق عن بعد, الدواء خط أحمر وتأم�ی�ن�ھ ألص�ح�اب ال�م�رض واج�ب وط�ن�ي 
وق��وم��ي وإنس��ان��ي ب��ال��درج��ة األول��ى, ف��ع��ل��ى ال��ج��م��ی��ع ال��ت��ع��اون ق��ط��اع اإلن��ت��اج 
والدولة ,والصیدالني لتأمین سالمة حیاة المریض, وفي استطالع للرأي بین الصیدلي 
تقول إحداھن أن المستودعات توقفت عن توزیع بعض األدویة بسبب ارتفاع تكلفتھ�ا 
من قبل المعامل وبالتالي المستودع والموزع غیر مضطر لل�ب�ی�ع ب�خ�س�ارة م�ن ھ�ن�ا 
توقفت بعض األدویة, أما األخر كان أكد على نفس السبب ارتفاع الت�ك�ل�ف�ة وب�ال�ت�ال�ي 
توقف الموزعین, ولكن أضاف أن بعض الناس مجرد إشاعة فقدان أنواع معینة م�ن 
الدواء اتجھت للصیدلي وبدأت تأخذ أكثر من حاجتھا من ع�ل�ب ال�دواء وھ�ن�ا ت�ح�رم 
اآلخرین من تأمین عالجھم ودوائھم, وأخر ألقى اللوم ع�ل�ى ال�ح�ك�وم�ة ف�ي تس�ع�ی�ر 
الدواء فمن غیر المنطقي التفاوت الكبیر في سعر الص�رف ب�ی�ن ال�م�رك�زي والس�وق 

س�ع�ر ع�ل�ب�ة   السوداء من حیث سعر استیراد المواد األولیة ومازال�ت ال�دول�ة ت�ح�دد
الدواء على سعر صرف المركزي وھذا سبب مباشر ل�ت�وق�ف ال�م�ع�ام�ل ع�ن اإلن�ت�اج 
وبالتالي توقف المستودعات عن التوزیع, مع العلم أننا كنا من الدول التي تصدر إل�ى 

) دولة دواء سوري المنشأ ,طبعاً من خالل الحوار مع بعض األشخ�اص 53أكثر من (
العادیین نالحظ نظرة الشخص المریض تختلف كلیاً ع�ن ن�ظ�رة الص�ی�دل�ي أو ن�ظ�رة 
المستودع أو الموزع, فالمریض من وجھة نظره سبب أزمة فقدان دوائھ المباشر ھو 
الصیدالني, ألنھ یحتكر الدواء لیبیعھ بسعر غالي, وبالتالي دائماً العبارة الشائعة على 
فم المریض الدواء في األمس كان سعر والیوم سعر ومفقود ھذا احتكار بعین ذاتھ, ال 
نلوم المریض فھو بحاجة ماسة لدوائھ وخاصة إذا كان بشكل مستمر م�ث�ل الس�ك�ري 
القلب الضغط وما شابھ, لكن كذلك ال یمكن أن یكون ال�ل�وم ف�ق�ط ع�ل�ى الص�ی�دالن�ي, 
ألیست الحكومة المسؤول المباشر عن ھذا العجز ھي وأصحاب ال�م�ع�ام�ل ال�م�ن�ت�ج�ة 
للدواء, أال یمكن أن تقام مناقصات یشرف علیھا أشخاص مشھود لھم بالنزھة لنتمكن 
من استیراد المواد األولیة التي تدخل في تركی�ب�ة ال�دواء, ل�ن�ت�م�ك�ن م�ن ك�ب�ح فس�اد 
المستغلین, طبعاً أمر مھم للغایة وخاصةً في م�ج�ال ال�دواء وح�ی�اة ال�ن�اس وخ�اص�ةً 
المسنین واألطفال أن نبعد الفاسدین المتالعبین بحیاتنا, فالروح غالیة وال ی�ب�خ�ل أي 
أحد منا أمام إنقاذ والدیھ أو طفلھ أو حتى ذاتھ ف�إذا ت�ع�اون ال�ج�م�ی�ع وف�ي ال�ق�ائ�م�ة 
الحكومة نستطیع أن نقف في وجھ شبح الموت ونبعده عن أحبتنا, فالدواء خط أحمر 
وحیاة أھلنا ھي أمانة فمن ال یملك كبیر لیشتري كبیر فھو الخیر والبركة وك�ل�ن�ا ف�ي 
األخر نمضي بالعمر وبحاجة لمن یقف معنا ,لنقف جمیعنا مع كبارنا ألننا في أعین�ھ�م 

 .... نرى مستقبلنا فال نرید أن یكون مستقبلنا بید فاسدین یستغلون رغبتنا بالحیاة
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َْؤى ِاما رورة  

  ..ا ِوط   

 

 

 

 
 جوانا إحسان أبلحد 

استرالیا -ملبورن    

 "  اْه"

 
 

 

 

تونسُمِعـز الـشَّعـبوني /   

 طعناٌت و ألـمْ       في ثنایا الحیاهْ 

 زفراٌت و دموعْ  في خبایا النفوْس   

 راحةٌ و سكونْ      في حنایا الفؤاْد 

 في حشایا الخیاْل     قُبٌل و ُوعودْ 

 أمٌل و عھودْ    في زوایا الّشعوْر 

***** 

 قد مضیُت یا صدیقْ 

 ُدون ِرفقةٍ أو فریقْ 

 و ارتمیُت بأحضان طریقْ 

 حفَّھُ ھالٌك و حریقْ 

 غایتي فیھ عشٌق حقیقْ 

 زھرةٌ َشْوُكھَا ِجدُّ دقیقْ 

 زھرةٌ ِعْطُرھَا فناٌء للعشیقْ 

***** 

 قد سعیُت یا صدیقْ 

 بین أشواِك الطریقْ 

 أبتغي وجًدا عتیقْ 

 لعیوٍن بي أنا فقط تلیقْ 

 لغزاٍل بین أحضاني طلیقْ 

 
 

 

***** 

 ـُت بدموع ھجرٍ و نفورْ   و نھلُت و ارتویُت  و ثَـمْلـ     

 ـُت بفراقٍ و عواِصِف الّصدورْ    وشربُت وتجّرعُت وانتشیـ

 ـبـرُت حامال فؤوس القبورْ           وجزعُت و ھلْعُت و َصـ

ـ  الُحّب و الـمحبوب و الحبور  ـرَ       لخـیـاٍل في خـیـالـي دمَّ

 الغادر الغاشم الجھولْ                     ما بَالَُك أیھا الكائنُ 

 لَِك القلَب الودیع المعسولْ          قد نزعَت من جنبیَك ذ َ 

 متطاوالً، على القمع مجبولْ          و َغدوَت مسًخا ظالـًما

 و كلّك فظائٌع و شرورْ         تتباكى من عیوب الورى

 ـِر الحبیِب أتفھَ العقولْ         لََعْمري قد أضحیَت في نظـ

لَـُع و الدَّ   الَُل یا مالًكا بقلب ُغولْ         أین الغُـنُج و الدَّ

 و ارتقیُت جبال الـمغولْ           قد سلكُت دروب الّردى

ـ  ـَخْت بكلِّ أنواعِ الكحولْ            و مشیُت على ناٍر تضمَّ

  َث الّسبیِل الـُمرعبِ الـمجھولْ       و امتطیُت أفراَس و لُیُو

 درٍب و كلِّ صوٍب ال معقولْ           و أنخُت رواحلي بكلِّ 

 ـتي و ُخلُقي البِكرِ الخجولْ        و وضعُت قلبي و مھجـ

تیِن و یالي من مخبولْ          بین راحتیَك الطّریّتْیـ  ـِن الغضَّ

 ضیَن و البسیطِة و السھولْ        یا ربَّ الّسماوات و األرا

 ـِم البريِء التائِھ الـمعلول؟        ماذا فعلُت بقلبي الھائِـ

بَت أن تعُدَّ الشاماِت في جسِد حبیبتَِك ؟!  ھَْل َجرَّ
 اِفعلْھا..

ـْل الرقَم الصریَح في باطِن كفِِّھا..   وَسجِّ
 ولیَس بكفِّ الحبیبة 

: 
بَت أن تصنَع ِمْن ُسَخاِم الخیِّبات ُكْحالً غالیاً ؟!  ھَْل َجرَّ

 اِفعلْھا..
ـْل بِھ عینیِّھا..   وَكحِّ
 ولیَس عینيِّ الحبیبة

: 
بَت أن تُْخِرَس ثرثرةَ إحداھُـنَّ بِـقُـبْلٍَة ؟!  ھَْل َجرَّ

 اِفعَلْھا..
 وباِغـْت بھا شفتیِّھا.. 
 ولیَس شفتيِّ الحبیبة

: 
بَت أن تصنَع ِمْن ِجلِْد المشاعِر حذاًء طبیاً ؟!   ھَْل َجرَّ

 اِفعلْھا..
 واِضبْط المقاَس على قدِمھا.. 

 ولیَس على قدِم الحبیبة
: 

ـَل ِمْن دمعتَِك قُرطاً لؤلؤیاً ؟! بَت أن تُشكِّ  ھَْل َجرَّ
 اِفعلْھا..

ْق القُرطَ بأُذنِھا..  وَعـلـِّ
 ولیَس بأُذِن الحبیبة 

: 
بَت أن تُعلَِّل جمالیَّة األحمر َو األسود في الدعـسوقة ؟!  ھَْل َجرَّ

 اِفعلْھا..
 وشاِغـْب بوضِع الدعـسوقة على أنفِھا..

 ولیَس على أنِف الحبیبة
: 

 ھي..
 األجمل / األنبل 
 األبقى / األبھى

 األعمُق / األعتى 
 األرقُّ / األرقى 
 األشدُّ / األشھى

 لھا كفٌّ َو أنٌف َو أُذٌن َو فٌم َو عیْن.. 
ھا َو الغیر.. َو بھكذا أشیاء لَْن یُدِرَكھا الغیر..   إالَّ

  -حتَّى الحبیبة  -
ھا القصیدة َو الغیر..   إالَّ

 لشاعر یحترُف الِعْشق أو عاشق یحترُف الشِّعر..
: 

 ألفین َو حواس القصیدة الفُضلى 
: 

  حتى وإن فاض بریدي
  برسائل عشق وعتاب

  فلن أغفر لك حماقات الغیاب
  سأغلق كل نوافذ السماح

  أنفي تاریخ الھمس والعناق
  فما بقي مني إال.. الیباب
 :حتى وإن قلت الف مرة

 "احبكِ "

  وذاب قلبي عشقا من ھمسك
  من صوتك.. من عینیك

  فما لك مني ثواب
  وما لك عندي إال.. العقاب

  أنا ال أنسى من خذلني
  عند الشوق

  وفتح لي أبواب الحزن
  حتى صرت من ضحایاه
  ذنبك یا غرامي یا مرادي
  أنك جعلتني یتیمة األحباب

 فلَم اإلعتذار..؟
  والقلب لم یشَف بعد

 !!..من سقم الغیاب
  أتعلم كم لیلة سھرتھا

  أترقب قدومك
  مثل نجمة وحیدة
  خذلتھا الظلماء

  كم قبلة ماتت على الشفاه
  وھي تحلم بقصص الرضاب

  وكم من أساطیر بوح
  أسجنھا بصدري

  كریاض داھمھا الخراب
  فما أضیق الدنیا دونك

  وما أوجع الكرامة والكبریاء
  أما زلَت تظن أنك محق

 بھذا الغیاب؟
  وان األقدار ھي من شاءت

  ھي من أبعدتك
  حتى جعلتني بروزنامتك

  آخر األسماء
  مخطئ أیھا اللذیذ

  فالحب وصال یلد اإلھتمام
  یقطع الصحراء
  بشغف الغناء

  الحب یا صغیري
  أن تترك أثرك على خدي

  بمعجزات األقمار
  فتنمو وردة تشبھ لمسة یدك

  لتحطم األسوار
 الحب أن تقترب بكلكَ 

  ال أستجدیك شوقا
  وانت الذي یلتف على روحي

 كما على النخلة اللبالب
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مزمن، وعدم القدرة على ال�ت�رك�ی�ز، 
وآالم في العضالت والمفاص�ل غ�ی�ر 
م��ب��ررة، وص��داع، وال��ت��ھ��اب ف��ي 

 ...الحلق
فما ھو اإلرھاق ال�م�زم�ن وم�ا ھ�ي 

 أسبابھ؟
اإلرھاق المزمن أو متالزمة ال�ت�ع�ب 
المزمن ھو اضطراب م�ع�ق�د ی�ت�م�ی�ز 
بالتعب الشدید الذي ال یمكن تفسیره 
بأي حالة طبیة ك�ام�ن�ة. وی�م�ك�ن أن 
یزداد التعب بممارسة نشاط بدني أو 

 .ذھني، ولكنھ ال یتحسن بالراحة
وتعرف ھذه ال�ح�ال�ة أیًض�ا ب�م�رض 
ع�دم ت��ح��م�ل ال��ج��ھ��د ال��ج��ھ��ازي أو 
التھاب الدماغ والنخاع المرافق ألل�م 

 .العضالت
لم یتم التوصل إل�ى س�ب�ب اإلص�اب�ة 
بمتالزمة التعب المزمن على ال�رغ�م 
من وجود العدید من النظریات ال�ت�ي 
تتراوح ما بین العدوى الف�ی�روس�ی�ة 
واإلجھاد أو التوتر النفسي. ویعت�ق�د 
بعض الخبراء أنَّ م�ت�الزم�ة ال�ت�ع�ب 
المزم�ن ق�د تس�ب�ب�ھ�ا ع�دة ع�وام�ل 

 .مجتمعة مع بعضھا البعض

في حین ال یوجد أي اختبار ل�ت�أك�ی�د 
تشخیص اإلصابة بمتالزمة اإلرھاق 
المزمن. فق�د ی�ت�ط�ل�ب األم�ر إج�راء 
مجموعة م�ن االخ�ت�ب�ارات ال�ط�ب�ی�ة 
الستب�ع�اد مش�ك�الت ص�ح�ی�ة أخ�رى 

 .تتسم باألعراض ذاتھا
 أسباب اإلرھاق العام في الجسم

ی��ب��دو أن األش��خ��اص ال��م��ص��اب��ی��ن 
بمتالزمة التعب المزمن یعانون م�ن 

فرط ال�ح�س�اس�ی�ة ح�ت�ى ل�م�م�ارس�ة 
ال��ت��م��اری��ن ال��ری��اض��ی��ة وال��ن��ش��اط 

ھذا وال یزال سبب ح�دوث  .الطبیعي
ذلك لبعض األشخاص غیر معروف، 
ف���ق���د ی���ول���د ب���ع���ض األش���خ���اص 
ب���االس���ت���ع���داد ل���إل���ص���اب���ة ب���ھ���ذا 
االضطراب، والذي یح�دث ب�ع�د ذل�ك 
عن طریق مجموعة م�ن ال�ع�وام�ل. 

 :تشمل المحفزات المحتملة

االختالالت الھرمونیة: كما یع�ان�ي  

التعب الم�زم�ن ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان 
مس��ت��وی��ات غ��ی��ر ط��ب��ی��ع��ی��ة م��ن 
الھرمونات المنتجة في م�ن�ط�ق�ة م�ا 
تحت المھاد أو ال�غ�دد ال�ن�خ�ام�ی�ة أو 
الغدد ال�ك�ظ�ری�ة. ل�ك�ن أھ�م�ی�ة ھ�ذه 

 .التشوھات ال تزال غیر معروفة
حاالت العدوى الفیروسی�ة: ن�ظ�راً  -

إلصابة بعض األشخاص ب�م�ت�الزم�ة 
التعب المزمن بعد التع�ّرض ل�ع�دوى 
فیروسیة، فقد تساءل الباحثون عما 
إذا كانت بعض الفیروسات ت�ت�س�ب�ب 
في اإلصابة بھذا االض�ط�راب أم ال. 
تشمل الفیروس�ات ال�م�ث�ی�رة ل�ل�ش�ك 
ف��ی��روس إبش��ت��ای��ن ب��ار وف��ی��روس 

وف�ی�روس�ات  6الھ�رب�س ال�ب�ش�ري 
لوكی�م�ی�ا ال�ف�أر. وم�ع ذل�ك ل�م ی�ت�م 
التوصل إلى عالقة قاطعة حتى اآلن 

 بتلك األسباب.
مشكالت الجھاز ال�م�ن�اع�ي: ت�ب�دو  -

األجھزة المناعی�ة ل�دى ال�م�ص�اب�ی�ن 
بمتالزمة الت�ع�ب ال�م�زم�ن ض�ع�ی�ف�ة 
بعض الشيء، ولكن لم یتضح ما إذا 
كان ھذا الضعف س�ب�بً�ا ك�اف�یً�ا ل�ھ�ذا 

 االضطراب في حقیقة األمر أم ال.

 زا   ات اا 
ك�وف�ی�د « فرض وباء كورونا المس�ت�ج�د 

على الناس حول الع�ال�م ال�م�ك�وث »  19
في منازلھم، للحد من ان�ت�ش�ار ال�ع�دوى 

 بالفیروس. 
وقد یصعب على المرء أن یرى كل ھ�ذه 
األحداث ت�ت�ك�ش�ف أم�ام�ھ م�ن دون أن 
یتملكھ الحزن وتتقلب حالت�ھ ال�م�زاج�ی�ة 

 والنفسیة.
التقلبات المزاجیة ھي التغیر ال�م�ف�اج�ئ  

والكبیر في المزاج خ�الل ف�ت�رة زم�ن�ی�ة 
قصیرة، ومن دون وجود محفز واضح، 
كأن ینتقل الشخص من الشعور بال�ف�رح 
الشدید إلى الحزن الشدید أو من الھدوء 
الشدید إلى الشعور باالضطراب الشدید. 

أسباب التقلبات المزاجیة، وكیف تؤثر العزلة في تلك الحالة، فقد أصب�ح�ن�ا  فان
جمیعاً أكثر إدراكاً لذواتنا ولحال�ت�ن�ا ال�م�زاج�ی�ة، إذ إن ح�ی�ات�ن�ا أص�ب�ح�ت أق�ل 
دینامیكیة، ولم یعد لدینا الكثیر من عوامل التشتیت إلبعادنا عن الترك�ی�ز ع�ل�ى 
حالتنا المزاجیة، األمر الذي یجعل من التركیز اإلض�اف�ي ع�ل�ى ال�م�زاج وح�ده 
عامالً أساسیاً یحفز شعورنا بتقلبات المزاج، خالل ھذه الظروف ال�ح�ال�ی�ة م�ن 
العزلة الذاتیة. كما أننا في الوقت الحالي نحاول ال�ت�ع�ام�ل م�ع ح�ال�ة م�ن ع�دم 

ال�ذي ی�ج�ع�ل�ن�ا ن�ع�ی�ش ف�ي ان�ت�ظ�ار »  19ك�وف�ی�د « االستقرار العالمي بسب�ب 
 المجھول، األمر الذي یزید من االضطراب العاطفي ویؤدي إلى تقلبات المزاج.

للتعامل بشكل أفضل مع تقلبات المزاج یجب أن نعمل على مالحظ�ة وتص�ن�ی�ف 
مشاعرنا وأن نسمح ألنفسنا بالشعور بھا مھ�م�ا ك�ان�ت، ح�ی�ث إن ك�ل أن�واع 

 المشاعر مسموحة في ھذا الوقت.
وأخذ استراحة قصیرة والتركیز وممارسة تماری�ن ال�ت�ن�ف�س وإع�ادة ال�ھ�دوء 
والسالم الداخلي للنفس، والعمل على استعادة االست�ق�رار ال�ع�اط�ف�ي وت�ن�ظ�ی�م 

 المزاج ھو إجراء مفید یمكننا القیام بھ للحد من تقلبات المزاج.
فالمشاعر جزء ال یتجزأ من نسیجنا البشري، وھي مؤشرات ومرایا تعكس م�ا 
یحدث حولنا وداخلنا، وفي مثل ھذه الظروف غیر االعتیادیة، فإنھ من الممك�ن 
أن تنتابنا المشاعر بأقصى درجاتھا، وی�ج�ب ع�ل�ی�ن�ا ع�دم ت�ج�اھ�ل مش�اع�رن�ا 
والسماح ألنفسنا بالشعور بھا بجمیع مستویاتھا وأنواعھا، وبغض النظر ع�ن 
مدى االضطراب النفسي، یجب أن نتأكد دائماً من قدرتنا ع�ل�ى ال�ع�ودة ل�ح�ال�ة 

 الھدوء.

 ات اا 
یجب أن نقف مع أنفسنا وقف�ة 
مراجعة، لنسلط الض�وء ع�ل�ى 
الثغ�رات ال�ت�ي كش�ف�ت�ھ�ا ھ�ذه 
األزمة في تربیتنا ألبنائنا وفي 
عالقتنا بھم ، فكل منا یش�ارك 
في تربیة وتنشئة األبن�اء، أن 
"ب��ع��ض األم��ھ��ات اك��ت��ش��ف��ن 
حدوث تطور كبیر ف�ي ب�ع�ض 
مھارات أبنائھن م�ن دون أن 
ینتبھن ل�ذل�ك ال�ت�ط�ور، وھ�ذا 
یعكس وجود ف�ج�وة ح�ق�ی�ق�ی�ة 

حالت دون أن نكون مع أبنائنا بالقرب الذي یجعلنا نالمس كل تفاصیل حیاتھم وت�ح�دی�داً 
إیجابیاتھم وتطور شخصیاتھم". والبعض یركز على سلبیات األبناء وكأنھم یقتن�ص�ون 
لھم أخطاءھم فیدورون حولھم وال یدخلون عوالمھم بحب، بل یترصدون لھم لمعاقبتھم 
فور ارتكابھم أي خطأ، اعتقاداً منھم أنھم یحسنون تربیتھم.  أن األھم في تربیة األبن�اء 
ھو الوقت الذي نقضیھ معھم، وما الذي نقدمھ لھم، وما الذي نت�ش�ارك�ھ م�ع�ھ�م ول�ی�س 

 الكم.
نظن أن أبناءنا سعداء حین یعیشون تحت مظلة تضارب اآلراء الت�رب�وی�ة واالت�ج�اھ�ات 
في التنشئة بین الوالدین، فیتقرب األبناء إلى الطرف األكثر مرونةً أو األك�ث�ر تس�اھ�الً، 
وھذا یجعل الطرف اآلخر األكثر حزماً أو األكثر صرامةً طرفاً منبوذاً من األب�ن�اء بش�ك�ل 
ضمني، إال أن ھذا ال یعني أبداً أن األبناء یشعرون بسعادة، بل إنھ�م ی�ع�ان�ون تش�ویش�اً 
مخیفاً ینعكس سلباً على صحتھم النفسیة وعلى ت�ق�دی�رھ�م ل�ذوات�ھ�م وع�ل�ى ع�الق�ت�ھ�م 
بالوالدین. فاألبناء في حاجة ماسة للقوانین التي تساعدھم على تنظیم حیات�ھ�م وت�ب�ن�ي 
السلوكیات اإلیجابیة التي تعینھم على الوصول إلى مستوى عاٍل من التواف�ق ال�ن�ف�س�ي 
الشخصي واالجتماعي، مما یجعلھم أكثر قدرة على فھم ذواتھم وتقبلھا وتبني المعایی�ر 
االجتماعیة واحترامھا واالندماج مع المجتمع بناًء على قاعدة قوی�ة م�ن ت�ق�دی�ر ال�ذات 
والقدرة على التمییز بین الصواب والخطأ والسلوك المق�ب�ول اج�ت�م�اع�ی�اً واآلخ�ر غ�ی�ر 
المقبول.ربما كان البعض یعلم في قرارة نفسھ بوجود ھذا الخلل، إال أن (الرتم) السریع 
لمشاغل الحیاة كان یجعلھم یتجاھلون صوت الضمیر الذي ینادیھم لینغمسوا أك�ث�ر ف�ي 
دوامة متطلبات الحیاة مبررین ألنفسھم ھذا التقصیر بأنھ من أجل مستقبل األبناء، ومع 
اضطرارھم للبقاء في المنزل معھم، خالل فترة ال�ح�ج�ر، أص�ب�ح�وا ف�ي م�واج�ھ�ة ح�یّ�ة 

 ویومیة مع ذلك الخلل لتكون أزمة كورونا بمثابة الصفعة التي أیقظتھم من غفوتھم".

ألش�خ�اص  ال��م�ص�اب�ون  ب�م�ت�الزم��ة 
- 
م ارق ا  ا ا

ب
س�
ع�
�
�
ج
 ت
ل�
ل
 ا
ك�
ي
ش�
ف�
 
 
ى
ام
ل�
ع�
ع�
ال�
 
 
ر
ق
ظھ
ھ�ا

م
ر
تت
إل
و
ا
 
 
،
ب
دة
ا
ی
ب
د
س
ع
 أ

 إعداد 
 ھیفاء متي



 

 

Wednesday
ALiraqia Issue No. 777

16 Dec 20 • Year 16
06

عن التدخینقُم باإلقالع    

 واكسب حیاتك مرة أخرى

 * تتحسن صحتك بمجرد اإلقالع عن التدخین

 *إزالة ضرر التدخین السلبي على عائلتك

دوالر في السنة 7000*یمكنك توفیر أكثر من   

 *یمكنك التنفس بسھولة أكبر

 iCanQuit.com.au قم بزیارة الموقع 

ـ   03 7848 1300 على الرقم:  Quitline أو اإلتصال ب

 للحصول على إرشادات ونصائح لإلقالع عن التدخین.

 متعددي اللغات متوفرین باللغة العربیة Quitline  مستشاري

 

 

 دوالر لكل علبة 21.00 * على أساس مدخن علبة واحدة في الیوم من

 iCanQuit.com.au ** المصدر : 

 

تعمل الخدمات المجتمعیة التابعة  Core مع المجتمعات الثقافیة واللغویة في جنوب غرب سیدني على زیادة الوعي بأثار التدحین 
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صدر عن "منشورات ض�ف�اف" ف�ي 
بیروت المجلّد السادس م�ن األع�م�ال 
الشعریة الك�ام�ل�ة ل�ل�ش�اع�ر ال�ع�راق�ي 
أدیب كمال الدین ال�ُم�ق�ی�م ف�ي م�دی�ن�ة 

 أدیالید األسترالیة.
یضم المجلّد خمس مجموعات شعریة 
وھ�ي ع��ل�ى ال��ت�وال��ي: "ش�خ��ص�ی��ات 
ُح�روف��یّ��ة"، "ح��رٌف م��ن ش��م��س"، 
"فتنة الحرف"، "قال ل�ي ح�رف�ي"، 
"وك�ان ل�ھُ ح�رف". وتش�ت��م�ل ھ��ذه 

 197ال�م��ج��م��وع��ات ال��خ��م��س ع��ل��ى 
قصیدة تت�خ�ذ م�ن ال�ح�رف وال�ن�ق�ط�ة 
ثیمات واقعیة، ج�م�ی�ل�ة، ُم�راوغ�ة ال 

 تتفادى الخیال.
ربما یتساءل القارئ: ك�ی�ف ی�ت�س�ن�ى 
ألدیب كمال الدین أن یكتب ھ�ذا ال�ك�ّم 
النوعي الكبیر من القصائد الش�ع�ری�ة 
األنیقة الرشیقة التي تف�اج�ئ ق�ارئ�ھ�ا 
وتأخذ بتالبیبھ من دون أن ت�ت�ی�ح ل�ھ 
ال�ف�رص�ة الل�ت�ق�اط األن�ف�اس، ف�األع�ّم 
األغل�ب م�ن قص�ائ�ده ی�ن�ط�وي ع�ل�ى 
عنصري المفاجأة واإلدھ�اش ال�ل�ذی�ن 
أدمَن علیھما خمسة ع�ق�ود أو ی�زی�د 
ناھیك عن صوره الشعریة ال�ُم�ب�ھ�رة 
التي تلسع المتلقي وتقذفھ ف�ي أت�ون 
اللّذة اإلب�داع�ی�ة. ال ت�ق�ت�ص�ر قص�ی�دة 
أدیب كم�ال ال�دی�ن ع�ل�ى ال�م�ض�م�ون 
وجمالیاتھ الفنیّة وإنما ت�ت�ع�داھ�ا إل�ى 
الشكل والتقنیات، فھو یكت�ب قص�ی�دة 
نثر بامتیاز لكنھ یتحاشى الوقوع ف�ي 
�ب أو ی�ن�خ�رط ف�ي  فّخ الوزن المتخشِّ

 رطانة القافیة التابوتیّة.
یراھن شاعرنا الحروفّي على التقنی�ة 
القصصی�ة، وی�ن�در أن ی�ج�د ال�ق�ارئ 
قصیدة لكمال الدین تفلت م�ن ال�ب�ن�ی�ة 
القصصیة التي ت�ت�ك�ئ ع�ل�ى ال�راوي 
العلیم الذي یس�رد ح�ك�ای�ت�ھ بض�م�ی�ر 
المتكلم الذي بلغ عق�ده الس�اب�ع وھ�و 
راكب ف�ي "ق�ط�ار ال�ت�ی�ھ" ال�ذي ل�م 
یتوقف ح�ت�ى ف�ي م�ح�ط�ت�ھ األخ�ی�رة 
أدیالید ألن شخصیاتھ الحروفیة ال�ت�ي 
یبحث عنھا مبثوثة في كل مك�ان م�ن 

 كوكبنا الذي ال یكّف عن الدوران.
یكتشف قارئ المجموعة األولى العدد 
الكبیر من "شخصی�ات�ھ ال�ُح�روف�یّ�ة" 
التي نذكر منھا َكل�َك�ام�ش، وأن�ك�ی�دو، 
وشوبان، ومحمد القبانجي، وصاح�ب 
الش��اھ��ر، وج��ان دّم��و، وف��ان ك��وخ، 
ودیمیز روسوس، وأنجل�ی�ن�ا ج�ول�ي، 
وسعد محمد رحی�م وم�ا س�واھ�م م�ن 

شخصیات استحقت أن تلج ق�ام�وس�ھ 
الُحروفي وتص�ب�ح ث�ی�م�ة ش�ع�ری�ة ال 
یمكن أن ین�س�اھ�ا ال�ق�ارئ بس�ھ�ول�ة. 
ففي قصیدة "اآلخ�ر ال�ذي ھ�و أن�ا" 
یبحث الشاعر عن نفسھ فیج�دھ�ا ف�ي 
اآلخر "األعمى" و "ال�ت�ائ�ھ" ال�ذي 
"یبحُث عني، وال یتركني أھ�ذي ف�ي 
الطریق، إلى أن أموت". وفي قصیدة 
"لم تكن" یضع "ال�ط�ف�ل الش�اع�ر" 
ال��ذي أض��اَع دراھ��م ال��ع��ی��ِد الس��ب��ع��ة 
بموازاة َكلَكامش الذي أضاَع ص�دی�ق�ھ 
أنكیدو، وفق�َد ُعش�ب�ھ ال�خ�ل�ود، وف�ي 
م�ق�اب�ل ال�ح�الّج ال�ذي س�یُ�ح�َرق غ�ًدا 
ویُنثر رماده عند ناصیة الجسر، وفي 
م�واج��ھ��ة الس��یّ��اب ال��ذي رأى "م��ن 

 الھول ما یكفي لقتِل بالد".
ص قصیدة "حیَن قُتَِل المل�ُك  ربما تُلخِّ
الش��اب" ال��م��أس��اة ال��ت��ي ی��ع��ی��ش��ھ��ا 
العراقیون بشكٍل متكرر حیث یقت�ل�ون 
أولیاءھم وم�ل�وك�ھ�م ورؤس�اءھ�م ث�م 
یبكونھم ویندبونھم على مّر السنی�ن. 
لقد مھّد الشاعر لمقتل ال�م�ل�ك الش�اب 
بمشھَدین ال غیر: "ھجم الناس عل�ى 
ب�ی��ت��ھ، ون��ھ��ب��وا س��یّ��ارتَ��ھ وم��البَس��ھ 
وحصانَھ" والمفارقة أّن الُمھاج�م�ی�ن 
"نھبوا صورتَھ الشخص�یّ�ة"! تُ�رى، 
ما الذي سی�ف�ع�ل�ون ب�ھ�ا وھ�م ال�ذی�ن 
قطعوا أنفاَسھ، أوق�ف�وا دقّ�اَت ق�ل�ب�ھ؟ 
وعلى الرغم من قساوة ھذا ال�م�ش�ھ�د 
التراجی�دي ن�ج�ح الش�اع�ر ف�ي رس�م 
المعادل الموضوع�ي ل�ل�م�أس�اة ح�ی�َن 
أداَر ع��دس��ة ك��ام��ی��رت��ھ إل��ى ال��وراء 
وصّوَر لن�ا بش�ك�ٍل ح�ی�ادي م�ا ف�ع�ل�ھُ 
الدكتاتور بأبناء الرافدین بع�د بض�ع�ة 
ع�ق��ود ح�ی��َن ش�ّردھ��م ف�ي ال��م�ن��اف��ي 
واألمصار وجعلھم ی�ت�ح�ّرق�ون ش�وق�اً 
ل��م��ع��ان��ق��ة خ��رائ��ب ال��وط��ن وأط��الل��ھ 
الدارسة حیث قال:"یا لیتھم ما فعل�وا 
ذلك، إذ جاء من بعده ط�اغ�ی�ةٌ، ھ�ج�َم 
على بیوتِھم بیتاً بیتاً، ونھَب أعمارھم 

 عمراً عمراً".
یستنطق أدیب كمال الدین ح�ی�اة ج�ان 
دّمو برمتھا من خالل قصیدة ُم�ك�ثّ�ف�ة 
واحدة تحمل عنوان "أمام تمثال جان 
دّمو" حیث ارتأت جمعیة الكحول�ی�ی�ن 
ف�ي س��دن�ي أن تص��ن�ع ت�م��ث�االً ل�ھ��ذا 
الشاعر الذي لم یبَق ف�ي ف�م�ھ األدرد 
سوى سّن واحدة، وابت�س�ام�ة ك�ب�ی�رة 
یسخر بھا من البشر ال�ف�ان�ی�ن وب�ی�ده 
زجاجة خمر ك�ب�ی�رة ی�ح�ت�س�ي م�ن�ھ�ا 
صباح مساء كي ال یتسّرب إلیھ الملل 
أو یعرف ال�ق�ل�ق ط�ری�ق�اً إل�ى ع�ق�ل�ھ 
ح  الشارد منذ ع�ق�ود ط�وی�ل�ة. یُ�م�س�رِّ
كمال الدین ھذا الم�ش�ھ�د ح�ی�ن ی�ق�ف 
بجانب التمثال كل یوم تقری�ب�اً وی�ق�رأ 
قصیدة جدیدة لجان دّم�و "ع�ن�وان�ھ�ا 

�ك�ُر  كُر والشتُم، ومض�م�ون�ھ�ا السُّ السُّ
تُم والعَربدة!".   والشَّ

ینسج شاعرنا الحروفي قصائد كثیرة 
على ھذا المنوال الذي یجعل المتل�قّ�ي 
ُملِّماً بحیاة الشخصیة المكتوب ع�ن�ھ�ا 
سواء أكان رّساًما مثل فان ك�وخ، أو 
ممثلة مثل أنجلینا ج�ول�ي أو روائ�ی�اً 
مثل سعد مح�م�د رح�ی�م، وھ�ذه ق�درة 
إبداعیة ھائ�ل�ة ال ی�ت�وفّ�ر ع�ل�ی�ھ�ا إالّ 
أصحاب المواھب الفاّذة التي تخت�ص�ر 
النھر بقطرة ماء، وتستدعي الت�اری�خ 
كلھ في بضع حكایات ش�ع�ری�ة ل�ذی�ذة 

 شكالً ومضمونا.
تتضمن المجموع�ة ال�ث�ان�ی�ة "ح�رٌف 
م�ن ش��م�س" أن��واع�اً م��خ�ت�ل��ف�ة م��ن 
القصائد الج�م�ی�ل�ة وال�ُم�ب�ھ�رة ل�ك�ن�ن�ا 
سنكتفي بقص�ی�دة "ج�ن�اح�ان" ال�ت�ي 
تندرج في إطار القصی�دة ال�م�ف�ت�وح�ة 
التي تتحّمل إضافة شخصیات ج�دی�دة 
لكن جرت العادة أن ی�ك�ت�ف�ي الش�اع�ر 
بالعدد الذي یفي بالغ�رض اإلب�داع�ي، 
فثمة قصائد ت�ك�ت�ف�ي ب�ث�الث أو أرب�ع 
ش��خ��ص��ی��ات ت��ؤدي إل��ى ال��دھش��ة 
واإلبھار. وف�ي قص�ی�دة "ج�ن�اح�ان" 
ھناك سبع شخصیات وھ�ي ال�ح�رف، 
والطائر، والمرأة، والمرآة، وال�ن�ھ�ر، 
وال��غ��راب، والش���اع��ر" ول���م ت��ع���د 
القصیدة بحاجة إل�ى ال�م�زی�د ف�ارت�أى 
ُمبدع ھذا النص أن یُ�ن�ھ�ی�ھ ب�ط�ری�ق�ة 
عجائبی�ة تض�ع ال�م�ت�ل�قّ�ي ف�ي دائ�رة 
الذھول. لن�ق�رأ ال�م�ق�ط�ع األخ�ی�ر م�ن 
ال�ق��ص��ی��دة ال��ذي ی��ق��ول:"ح��ی��َن ق��ّرر 
الش��اع��ر أن ی��ط��ی��ر، ك��ت��َب اس��م��ِك 
السِّحري في ذاكرتھ، فنَبََت ل�ھُ، ع�ل�ى 

 الفوِر، جناحان".
تحتشد المجموعة الثالثة الم�وس�وم�ة 
بـ�� "ف��ت��ن��ة ال��ح��رف" ب��ال��ع��دی��د م��ن 
القصائد الذاتیة التي یكتب�ھ�ا الش�اع�ر 
بطریقة غیر م�ب�اش�رة. وف�ي قص�ی�دة 

"بنك األحالم" یّسھب ال�راوي ال�ذي 
یتقنّع غالبًا بقناع المؤلف في الحدیث 
عن شخصیة أخرى لكننا نت�ف�اج�أ ف�ي 
نھایة المطاف بأنھ یتحدث عن نف�س�ھ 
عبر لُعبة فنیة ش�دی�دة اإلت�ق�ان. ول�و 
تتبعنا قصة ھذه القصیدة ل�وج�دن�ا أّن 
الشاعر قد أّسس بنكاً لألحالم، ونش�ر 
إع��الن��اً ف��ي الص��ح��ف ی��ط��ال��ب ف��ی��ھ 
الحالمین والمشّردین والم�ج�ان�ی�ن أن 
یودعوا أحالمھم في ھ�ذا ال�ب�ن�ك ول�م 
یستجب لھ سوى رجل واحد یبعث ل�ھ 
یومیاً "مائ�ة ح�ل�م وح�ل�م" وح�ی�ن�م�ا 
نسترسل في القصة نكت�ش�ف أن ھ�ذا 
الرجل یشبھھ في كل شی�ئ، ب�م�ا ف�ي 
ذلك البدلة، والنظارة، وربطة ال�عُ�ن�ق 
إلى أن ت�أت�ي ال�م�ف�اج�أة ال�ت�ي ی�ع�ّول 
علیھا الشاعر حیث یقول في خ�ات�م�ة 
ال���ق���ص���ی���دة:"وح���ی���َن م���ددُت ی���دي 

 أنا".....ألصافحة، اكتشفت أنھُ 
یُوجز أدیب كمال ال�دی�ن ال�ف�رَق ب�ی�ن 
ثنائیة "الھُنا والھُناك" وھو ع�ن�وان 
قصیدة ممیزة في مجموعتھ الشعری�ة 
الرابعة الُمعنونة "ق�ال ل�ي ح�رف�ي" 
فھذه القصیدة وشقیق�ات�ھ�ا األُخ�ری�ات 
تنتمي إلى نمط "القصائد ال�ُم�غ�ل�ق�ة" 
التي تكتفي بإجابة ُمحددة تروي ظ�م�أ 
القارئ، وتُ�ط�ف�ئ ع�ط�ش�ھ ب�ال�ك�ام�ل، 
وحینم�ا ی�ج�ی�ب ع�ن س�ؤال ال�ح�رف 
یقول:"ھُناَك یُنفُق القلُب عمَره حالًما 
بالھُنا، وھُن�ا ی�ج�ُد ال�ق�ل�ُب أنَّ ال�ح�ل�َم 
م�وج��وٌد دون ش��ّك، ل�ك��ن��ھُ م��ن دوِن 
ح��اٍء، وم���ن دوِن الٍم، وم��ن دوِن 

 میم!".
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أّن ال��م��ج��م��وع��ة 
الخامسة التي ت�ن�ت�ظ�م ت�ح�ت ع�ن�وان 
"وك��ان ل��ھ ح��رف" ت��ح��ت��وي ع��ل��ى 
قصائد مركّزة تالمس شغاف ال�ق�ل�ب، 
وتس��ت��درج ال��ق��ارئ إل��ى م��ن��اخ��ھ��ا 
الشعري ال�ع�ذب، وت�زّج�ھُ ف�ي غ�اب�ة 
األسئلة الحاّدة إالّ أننا سنتوق�ف ع�ن�د 
قصیدة "حرف القول" ألنھا تتمحور 
على ثنائیة "الحرف والنقطة" ال�ت�ي 
شغلت�ھ خ�م�س�ی�ن ع�ام�اً أو ی�زی�د إذا 
افترضنا أنھ بدأ كتابة الشعر بین سن 
الخامسة عشر والعش�ری�ن، غ�ی�ر أّن 
"الح�رف" ال�ذي ی�ك�م�ن ف�ی�ھ "س�ّر 
األبدیة" كان مشروعاً شعریاً لوحده، 
مثلما كانت "النقطة" التي یكمن فیھا 
"سّر الكون" مشروعاً شعریاً موازیاً 
لھ وال یمكن لالثنین م�ع�اً أن ی�ت�وق�ف�ا 
طالما تصعد األنفاس وتھبط في صدر 
الشاعر الُملھِم أدیب كمال الدین ال�ذي 
صعد إلى "قطار التیھ" ولن ی�ت�رج�ل 
منھ إلى أن یصل إلى "محطة الضیاع 
األخیرة" بحسب توص�ی�ف�ة الش�ع�ري 

 الجمیل.

   ر ا  اا :ل ا أد
وا  
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مضطری�ن ل�ل�ك�ف�اح م�ن اج�ل  نفترض إنََّك تزوجَت أمیرة او تزوجتي أمیراً فكلكما
 البحث عن السعادة.

الزواج المختلط ربما بدایتھ عالقة عاطفیة وب�دواف�ع اق�ت�ص�ادی�ة أو ل�ھ�روب م�ن 
الواقع وتكون نھایتھ خالف وصراع فانفصال، وأحیانا ی�ح�دث ال�ع�ك�س، ت�ج�ان�س 

 اھم واندماج.فوت
فالزواج یبنى على أسس متعددة منھا االحترام الم�ت�ب�ادل وال�ث�ق�ة وال�ح�وار ل�ك�ن  

أھمھا التفاھم المتبادل، اما الزورج من الخارج (الزواج من األج�ن�ب�ی�ات) ی�ف�رض 
تحدیات جدیدة على الزوجین نظرا لوجود اختالف بینھم في اللغة، الدین، ال�ع�ادات 
والتقالید لكن ھل یمكن لشخصین من بیئتین وحضارتی�ن وب�ل�دی�ن م�خ�ت�ل�ف�ی�ن أن 
یتفاھما وأن یتزوجا ویؤسسا عائلة واحدة وھل ھذه الزیجات ناجحة بكل المعایی�ر 

 أو ھنالك تحدیات تواجھھا.
 إن الزواج من الخارج وزیادة اإلقبال علیھ راجع الى الموضة ال�ت�ي ل�ن ت�ن�ت�ھ�ي

وھذا غیر   ألنھم الزالوا یعتقدون أن الزوجة األجنبیة أكثر رومانسیة وأكثر جماالً 
 صحیح ودقیق ویعللون ھروبھم من بنات بلدھم یعود السبب إل�ى غ�الء ال�م�ھ�ور

 وأموراً اخرى. 
الفتاة العربیة أصبحت أكثر وعیاً وقرباً من واقع الشباب وُمطلعة على اإلمكانیات  

 .المتاحة أمامھم فال تطلب الكثیر أمام رغبتھا الصادقة في تكوین أسرة سعیدة
وعلینا ان نثور على التقالید التي تعتبر حجر عثره امام الشباب وعلى الفتیات ان 
 ال یبالغن في طلباتھن فالزواج في كوخ بسعادة افضل من السكن في قصر بتعاسة

صاحب ش�خ�ص�ی�ة ق�وی�ة وُم�ت�زن�ة  وبأعتقادي ایضاً إذا كاَن الرُجل كالجدار المتین
َسیكون بارع في التمھید الیجاد اجواء الحب والتفاھم والسعادة لزوج�ت�ھ وأب�ن�ائ�ھ 

 سواء كانت زوجتھ عربیة او اجنبیة.
وإذا كانت األنثى تمتلك ضمیر و وجدان َستعرف جیداً كیف ت�ن�ع�ش ھ�ذه ال�ع�الق�ة 

 .. الزوجیة لصالح عائلتھا

  القّصة :
نظر أبو صالح إل�ى الّش�ج�ر ال�م�ح�روق، ف�ھ�ط�ل�ت 
دموعھ، باألمس كان جبالً كأنھ الحدائق ال�م�ع�ل�ق�ة، 
أشجار اللوز ع�ل�ى الس�ال�س�ل ال�ح�ج�ری�ة، ت�ط�ّوق 
أشجار الزیتون، والمش�م�ش وال�ج�رن�ق، وت�ت�م�رد 
شجیرات الدوالي، وتداع�ب ب�ق�ی�ة األش�ج�ار وھ�ي 
تتعلق بھا... حّرك راحتیھ ندماً وح�زن�اً... ب�األم�س 
كان الجبل صورة ساحرة، یأكل الناس م�ن ث�م�اره 
ما لّذ وطاب، ویتفیؤون ظالل أشجاره... ویشربون 
من ال�ب�ی�ر ال�ذي ح�ف�ر ف�ي ص�خ�وره ال�ح�ّوریّ�ة... 

 ...باألمس كان... والیوم أصبح قاعاً صفصفاً 
ال�ن�ار أط�ول  انحرقت أشجاره كلھا، وكان�ت ألس�ن�ة

من أغصان األشجار، وص�وت ال�ن�ار غ�طّ�ى ع�ل�ى 
صیاحھ وصیاح الناس الذین حمل كل منھم قص�ف�ة 
خضراء، یضرب بھا الن�ار ع�لّ�ھ�ا ت�خ�م�د... ول�ك�ن 
النار ھجمت على كل شيء، ولم ت�ب�قِ ول�م ت�ذر... 
حتى اإلطفائیة وصلت م�ت�أخ�رة، وال�ن�ار ق�د أك�ل�ت 

 ...الجبل كلھ

انفرد بنف�س�ھ، وق�د ت�ج�ّم�دت ال�دم�وع ف�ي وج�ھ�ھ 
المحمر من حرارة النار، كما ت�ج�م�د أیض�اً ع�رق�ھ، 
وبدأت ھواجسھ ووس�اوس�ھ وش�ك�وك�ھ ت�دور ف�ي 
نفسھ، یعالجھا عقلھ... یتساءل معقول أب�و ال�ع�ب�د 
ھو من قام بالفعل؟ ھل تطاوعھ نفسھ على ح�ری�ق 
جبل كامل؟ أیح�رق أش�ج�اراً تس�بّ�ح رب�ھ�ا ص�ب�اح 
مساء؟ ویأكل من ثمرھا البشر والطیر؟ ال ال ... ال 
یمكن أن یقوم أبو العبد بھذا الفعل؟ ی�م�ك�ن وهللا... 
أستغفر هللا، إن بعض الظن إثم. أبو الس�ع�ی�د؟ وهللا 
یمكن أبو السعید فھو متھور حد الجنون... م�دخ�ن 
ح�د اإلدم��ان... ی�م��ك�ن أن ی�ك��ون ق��د رم�ى ع�ق��ب 
س�ی�ج�ارة مش�ت��ع�ل�ة ف�ي ھ�ذا (ال�ھ�ش��ی�ر) ال�ع�ش��ب 
الناشف، وقد اشتعل وانتقلت ال�ن�ار... آه ت�ذك�رت، 
أبو السعید مسافر لحضور حفلة زواج ابن أخیھ... 
خلیل؟ خالد؟ الحجة ش�ھ�ل�ة؟ م�ن؟ م�ن؟ ی�ج�ب أن 

 ...أعرف غریمي
ركب حماره وعاد إلى ال�ب�ی�ت وھ�و (م�ش ش�ای�ف 
الفضا) أقماره معمیّة... یفكر تارة... ویحسب ت�ارة 

مخاسره السنویة... ویتفقد قوائ�م األس�م�اء ال�ذی�ن 
یشك بھم... ول�م یص�ل إل�ى ن�ت�ی�ج�ة ت�ھ�دىء م�ن 
روعھ... صامت ال یتحدث م�ع أح�د م�ن األس�رة... 
حاولت زوجتھ مواساتھ ل�ك�ن�ھ ل�م ی�رد ع�ل�ی�ھ�ا إال 
بتمتمات ھي بقایا عب�ارات م�ق�ط�ع�ة ب�ال م�ع�ن�ى... 
وضعوا لھا العشاء والشاي، وبقي على السدر كما 

 ...ھو... فش نفس لألكل
 

تم�دد ع�ل�ى ف�رش�ت�ھ، وت�ح�ت رأس�ھ مس�ن�د قّش�ّي 
ووسادة... حاول النوم... لم یستطع، تستحوذ علیھ 

 ...حساباتھ ووساوسھ
ضرٌب على خوخة الباب... خرج إلى الباب، وك�ان 
أبو فالح، أتى وقد وضع العقال في رق�ب�ت�ھ... ك�ان 
حزیناً یرتجف... دل�ف�ا إل�ى ال�غ�رف�ة، ج�ل�س ع�ل�ى 
ال�م��س�ن��د وال��وس�ادة، وق��ال: أن��ا... أن��ا... ون��زل��ت 
دم�وع�ھ... أن��ا م�ن ح�رق ال��دن�ی�ا... خ�ط�یّ��ت�ك ف��ي 
رقبتي... أردت حرق بعض األشواك فھبت نسم�ات 
من الھواء، وانتشرت النیران... ھا أنا بین یدیك... 
وع�ق�ال�ي ف�ي رق�ب�ت�ي... ومس�ت��ع�د ألي ت�ع�وی��ض 
تطلبھ... وهللا یا أخي لم أك�ن ع�ل�ى وج�ھ األرض، 
وال�ن�ار ت�ق�ص��ق�ص ف�ي األش�ج��ار... ن�زل�ت دم��وع 
الرجل... وعانق أبو صالح أبا فالح، وتناول العقال 
عن رقبتھ... وق�ال ل�ھ: حض�ورك ع�ن�دي یس�اوي 
الدنیا كلھا... هللا یعوض لنا في عافیتن�ا وص�ح�ت�ن�ا 
وسالمة أوالدنا... وجلسا یتجاذبان أطراف الحدیث 
عن الحریق... واحتسیا القھوة... ویا دار ما دخلك 

 ...شر

 دا 
 
 

 عصام سامي ناجي/ مصر
  

یعمل ص�ح�ف�ی�ا  لي صدیق مقرب، من محافظة القاھرة، 
العزیز ھذا یحاول بإستم�رار  الصحفیة القومیة ، وصدیقي  في إحدى المؤسسات 

إقناعي بالعمل معھ في تلك المؤسسة الصحفیة من خالل عمھ الذي شغل عضویة 
مجلس إدارة المؤسسة لسنوات، ووجھة نظر ص�دی�ق�ي ف�ي ھ�ذا أن ع�م�ل�ي ف�ي 
المؤسسة الصحفیة تلك سیجعلني أتفرغ للكتابة وم�ن ث�م س�ی�ت�ث�ن�ى ل�ي ت�ط�وی�ر 
منجزي األدبي، وھو محق في ذلك، ولكن في المقابل س�أف�ق�د اس�ت�ق�الل�ی�ت�ي، ألن 

تسیر كلھا في اتجاه واح�د وال یس�م�ح  -لمن ال یعرف  -الصحافة عندنا في مصر 
 ألحد أن یغرد خارج السرب، ویخرج عن المنظومة؟

المتابع للحیاة الحزبیة في الوطن العربي سیكت�ش�ف أن�ھ ال ت�وج�د ح�ی�اة ح�زب�ی�ة 
بالمعنى الصحیح للكلمة، بل حزب أوجد "كیان أوحد" تدور ف�ي ف�ل�ك�ھ ت�ج�م�ع�ات 
صغیرة ال یمكن أن نطلق علیھا ولو بشكل مجازي أحزاب رغم أنھا تم�ت�ل�ك م�ق�ار 

ولكنھا تفتقد ف�ي م�ج�م�ل�ھ�ا أب�ج�دی�ات ال�ح�زب م�ن   فخمة وصحف ناطقة باسمھا
أیدیولوجیا "معتقد فكري" وھیكل تنظیمي، وسعي للوصول الحكم، وما دمنا أتینا 
على ذكر السعي للوصول للحكم، ففي الوطن العربي قد تجد مرشح رئاسي یعط�ى 
صوتھ للرئیس أو زعیم الدولة الذي ینافسھ، ولیس ھذا من قبیل اإلی�ث�ار وال م�ن 

حتى یعطون لل�ع�م�ل�ی�ة  قبیل الزھد في الحكم، ولكن كل ھذا في تقدیري المتواضع 
االنتخابیة حس فكاھي فال تشعر الشعوب بالملل والضجر وھي تشاھ�د مس�رح�ی�ة 
االنتخابات تعاد وتقرر مرات عدیدة. كان ال�ك�ات�ب ال�راح�ل ی�ح�ی�ى ح�ق�ي ال ی�ح�ب 
أغتزال أعمالھ في روایتھ األشھر "قندیل أم ھاشم" وأتصور أن ھذا األمر طبیعي 
فكل كاتب یفضل أن یلقى الضوء على جمیع إصداراتھ، وال یستأثر إص�دار م�ع�ی�ن 
باالھتمام اإلعالمي والنقدي ألن ذلك اإلصدار قد ال یكون األق�رب إل�ى ال�ك�ات�ب أو 

 األھم في تاریخھ. 
بعض المھتمین بالموسیقى یعتقدون أن ألحان الموسیقار الراحل بلیغ حمدي ف�ي  

بدایاتھ كانت أقوى منھا في مرحلة االحتراف .. وربما یكون ھذا بسبب أن مرحلة 
البدایات یكون فیھا المبدع على ساجیتھ وال یلتزم بشكل صارم بالقواعد ال�ت�ى ق�د 

      تصنع نوعا من الجمود.

اا    "ا" 
 

 عمر عبد الّرحمان نمر/ فلسطین 
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ُشغلُت حینا من الزمن بأمر أدب (الرحالت) ف�رح�ت 
ابحث عن الكتب الموضوع�ة أو ال�م�ص�ن�ف�ة ت�ح�ت 
عنوان (الرحالت ) أدبیة أو ج�غ�راف�ی�ة أو رح�الت 
تجمع بی�ن األدب والس�ی�اس�ة أو األدب وال�ت�اری�خ 
والجغرافیة والى ما ل�ذل�ك م�ن ف�ن�ون، ح�ت�ى ان�ي 
عثرت على رحالت مكتوبة ع�ن رؤی�ا ف�ي ال�م�ن�ام 
كالرحلة التي كتبھا (الوھراني) في كت�اب�ھ الض�خ�م 

 .(منامات الوھراني)
كما أذكر اني في حین من الزمن كتب�ت (س�ل�س�ل�ة) 
مقاالت ونشرتھا متسلسلة ف�ي م�ج�ل�ة وح�ی�دة ل�م 
یتھیأ ان تكون (ثانیة) لھا، وھي م�ج�ل�ة (ال�ھ�دى) 
ف�ي أن�ب�ار ال�ع�راق وك�ان ال�ع�ن�وان ال�ذي ات�خ�ذت�ھ 
لمقاالتي ھو: من أوراق الرحلة، ومنھا رحلتي الى 
بعض البلدان األوربیة بعنوان (أوربا ق�دح ال�ث�ل�ج) 
وما زلت أتتبع أمر الرحالت وأج�م�ع ك�ت�ب�ھ�ا ح�ت�ى 
یقیض لي هللا متسع�اً م�ن ال�ع�م�ر وال�وق�ت ألن�ج�ز 

 .مشروعي الكتابي عنھا
ویأتیني كتاب الصدیق (عادل رافع الھاشمي) تحت 
عنوانھ الرامز(مدن الثلج) فتبتھج نفسي ب�ق�راءت�ھ 
على طرافة وطراوة ما فیھ عن مدن وصلھا الرجل 
وأقام فیھا وخ�ال�ط أھ�ل�ھ�ا وش�م نس�ی�م�ھ�ا وأری�ج 
حضارتھا وقسوة ثل�ج�ھ�ا وب�رودة (ال�ن�اس) ال�ذي 
طبع ال�ث�ل�ج ش�خ�ص�ی�ت�ھ�م وع�ادات�ھ�م وع�الق�ات�ھ�م 

 .االنسانیة مع اآلخرین
لم تكن (مدن) الثلج مدناً عابرة، ول�م ی�ك�ن ال�ث�ل�ج 
(صفة) مؤقتة في حیاتھا ، صار الثلج ینسغ المدن 
والناس، ینسغ حیاتھم بكل ما تحمل�ھ ال�ك�ل�م�ة م�ن 
معنى، وال ابالغ عندما أقول ان الثلج صاغ حیاتھ�م 
البشریة، صاغ مشاعرھم وارتب�اط�ات�ھ�م، واص�ب�ح 

 .الفاعل الرئیسي في شخصیة أبناء تلك المدن
وقد المس (ال�ھ�اش�م�ي ع�ادل) واق�ع ت�ل�ك ال�م�دن 
وخالط اب�ن�اءھ�ا، وك�ان�ت ل�ھ م�ع�ھ�م (اخ�ت�الط�ات) 
ش��ع��وری��ة ت��ت��ن��اف��ر م��ع��ھ ك��أب��ن (ص��ح��راوي). و

(صحراوي) ھو الوصف األدق ل�ج�و م�دن األن�ب�ار 
التي یصل قیضھا الى درجة حرارة تذیب ال�ج�ل�ود، 
وھنا اجتمع النقیضان في ش�خ�ص�ھ م�ا ب�ی�ن ق�ی�ظ 

االنبار والعراق وریحھ الالفحة عموم�ا وم�ا ب�ی�ن 
 .ثلج أوربا وریحھا القارص كأنھ سكین خفیة

ومدن الثلج التي ك�ت�ب ال�ھ�اش�م�ي ع�ن�ھ�ا فص�ول 
رحالتھ وطبعتھا دار ال�ن�خ�ب�ة ل�ل�ط�ب�اع�ة وال�ن�ش�ر 

ھي: لیالي   م2019المصریة بطبعتھا الثانیة عام 
لوزیرن، وبلوسیھ .. البحیرة الزرقاء، قمم بیضاء 
فوق ج�ب�ال األل�ب، أوبس�اال ... م�دی�ن�ة الش�ب�اب، 
فاستروس مدینة الثلج، رحلة ال�ق�راص�ن�ة، س�ف�ن 

 .مارتن، بحیرات بلیتفتش
ولعل من الجمیل البارز في ھذا الكتاب ان�ھ م�م�ت�ع 
قراءة وذو ثراء معلوماتي یزید في معرفة القارئ 
الذي لم یر في ح�ی�ات�ھ س�وى م�دی�ن�ت�ھ ال�ت�ي ول�د 
وعاش فیھا، أقول الج�م�ی�ل م�ن س�ط�وره االول�ى 
التي أقتنص منھا ما تقدمھ السی�دة الش�ق�راء ذات 
الستین عاما من خدمات لرواد ف�ن�دق ت�ع�م�ل ف�ی�ھ 
قرب مدینة (لیون الفرنس�ی�ة) وص�اغ م�ن خ�الل�ھ 

 :إھداء الكتاب فقال
في منطقة ریفیة تعود لمدینة صغیرة قرب لیون "

فرنسا یغفو فن�دق ھ�ادئ ع�ل�ى ض�ف�اف ن�ھ�ر  في
كانت ھناك سیدة ش�ق�راء ق�ارب�ت الس�ت�ی�ن  جمیل،

عاما تدیر ذلك الفندق، تستقبل الن�زالء ب�م�ف�ردھ�ا 
في استعالمات الفندق منذ الصباح وحتى المساء، 
تدیر شؤنھم وتقدم لھم الفطور الصباحي وتشرف 
على المطعم في المساء، ت�ق�وم ب�ع�م�ل�ھ�ا ب�ن�ش�اط 

 .وشغف قل نظیره
سألتھا: سیدتي اال تجدین صعوبة في ھذا ال�ع�م�ل  

المتواصل؟ اال تعانین من التع�ب واالرھ�اق وأن�ت 
في ھذا العمر؟ أجابتني وھي تبتسم: سیدي عندما 
أعود مس�اء ال�ى م�ن�زل�ي ل�دي أك�ث�ر م�ن س�اع�ة 
أقضیھا مع أحفادي، ھي كفیلة بأن تنسیني كل م�ا 

 ... أبذلھ من جھد في یومي كلھ
الى أحفادي الرائعین الذین من خاللھم أرى الدن�ی�ا 

 ."وبضحكاتھم أتفاءل بالحیاة
وختام القول الرجاء بأن یجد القارئ ما وجدتھ 
من متعة في فصول ھذا الكتاب تمحو برودة الثلج 

  18/6/2020         .في مدن الثلج

ن ا 
 
 

 
 

 
 

 
 طالل سالم الحدیثي

 

  قصة قصیرة
 

  ة ال
 
 
 
 
 
 
 

 بقلم: حمید الحریزي
 

نلتقي منذ أشھر تحت ظالل شجرة البرتقال، نجل�س ف�ي 
مكان منزو في المتنزه الجمیل، نطیل الجلوس لندخل في 
سمر وحدیث عشق وغزل، تتراقص لھ وریقات البرتقال 
لتشاركنا حمیمیة اللقاء، تحط العص�اف�ی�ر ع�ل�ى أغص�ان 
الشجرة وما یج�اورھ�ا م�ن أش�ج�ار ال�رم�ان وال�ل�ی�م�ون 
لتمارس الحب والغناء دون قیود، نت�ھ�ام�س، ن�ت�الم�س، 
تفور في عروقنا دماء الشباب، تھیج رغب�ة االح�ت�ض�ان 
واالندماج، تتداخل األصابع ت�ن�دف�ع م�رت�ف�ع�ات ص�دری�ن�ا 
لتتالمس حد سم�اع ن�ب�ض�ات ال�ق�ل�ب، ی�ت�ص�اع�د رف�ی�ف 
الشفتین، یتلظى اللسان، یسرج أحصنة الرغ�ب�ة ل�ت�ذوق 
رحیق شھد الشفتین، تتكسر موانع ال�م�ح�اذی�ر، ت�ت�ب�خ�ر 
قیود الخجل، نذوب ف�ي ع�ن�اق س�اخ�ن ح�د االل�ت�ص�اق، 

 تزغرد الطیور وتصفق أجنحة الفراشات..
تكاثفت غیوم الكدر، أوجعتنا سھام االنتظار، فارق بین�ن�ا 
عذول ال یرحم، باعد بیننا ((كورونا))، اتق�دت ھ�م�س�ات 

تزید من لھیب ال�ع�ط�ش، تص�ط�دم   الھاتف شعلة ساخنة
الشفاه بزجاج النقال، ت�رت�د خ�ائ�ب�ة م�ن س�راب ال�ق�ب�ل، 

ت�دق   تترقب فتح أبواب السماح لتصطاد فرصة ال�ل�ق�اء،
أجراس الفرج، نسرح صوب شجرتنا الحب�ی�ب�ة، ن�ج�ل�س 
متعبین من سیر الطریق أمالً في إشباع رغ�ب�ة ال�ع�ن�اق، 
تصدني كمامة الحذر تغطي شفاھا من عس�ل، ت�ت�وح�ش 

ت�م�زق ك�م�ام�ة ال�خ�وف، ی�ن�دل�ق ش�ھ�د   أصابع الل�ھ�ف�ة
الساخن یمتصھا حتى ترتوي أحصنة االشتیاق،   اللسان

ف�ي   تمر ثقیلة أیام الفراق، ترتفع حرارة ال�ج�س�د، ت�دق
الرأس طبول األلم، یضیق الصدر ویشح الھواء، ت�ظ�ھ�ر 
نتیجة الفحص موجبة ((كورنا))، یستفسر األطب�اء ع�ن 
المالمس ومن ك�ان الس�ب�ب، ت�رت�ف�ع ن�ب�ض�ات ال�رف�ض 
واستحالة الكشف، یب�ل�غ غض�ب ال�ط�ب�ی�ب أش�ده، ی�زداد 
ضیق النفس، أدخ�ل ف�ي ع�ال�م ال�الوع�ي ن�ادبً�ا ش�ج�رة 
البرتقال، تتحطم مطرقة األسئلة، یقرر األط�ب�اء ال�ح�ج�ر 

 .على الشجرة على الرغم من احتجاج سرب العصافیر
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ال شيء یسیر حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغییر 
مدخلك، قد تنجز أھدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء اآلخ�ری�ن. 
سوف تواجھ في حیاتك الخاصة جمیع أنواع المشكالت، ولكن ی�ج�ب 
أن تكون وجھة نظرك واضحة في ھذا الموقف. سالمتك الجسدیة قد 

 .تصبح أفضل. فكر في أسلوب حیاتك، ولكن ال تكن قاسیًا على نفسك
 

إن العراقیل التي تنبأت بقدومھا منذ فترة طویلة تظھر ت�دری�ج�یً�ا 
وتتحول إلى واقع، وبات تفادیھا مستحیالً. واجھ تلك ال�ت�ح�دی�ات 
في أسرع وقت، حتى وإن كانت المھمة صعبة. كلما تأخ�رت ف�ي 
ذل�ك، ت�راك��م�ت ال�ع��راق�ی�ل ووج�ب ع�ل��ی�ك مض��اع�ف�ة ال��م�ج�ھ��ود 

 .لتجاوزھا

حان وقت توضیح األمور، وھذا ینطبق على المھام المؤجل�ة وأیًض�ا 
سوء التفاھم بین الزمالء. الثقة التي ت�ن�ض�ح ب�ھ�ا م�غ�ری�ة وج�ذاب�ة 
لآلخرین. أنظر إلى العالم من خالل عیون مفتوحة. المعارف القدیم�ة 
قد تعید لك حیویتك. استخدم طاقتك في األنشطة الریاضیة أیًض�ا. إذا 

 .لم یكن لدیك الحافز السلیم من قبل، یمكنك البدء اآلن، أخیًرا
 

من المحتمل ظھور أزمات عن قریب، فحاول أن ال ت�ف�ق�د 
م�زاج�ك وأعص�اب�ك. اذا ح�اف�ظ�ت ع�ل�ى راب�ط�ة ج�أش�ك، 
وواجھت األحداث غیر السارة والقالقل التي تثیرھا، ف�ل�ن 

 .تدوم كثیًرا ولن تسبب خسائر مھمة. اعتني بصحتك

بسبب الظروف المتغیرة، یبدو أن ھ�دف�ك خ�ارج الس�ی�ط�رة م�ن 
جدید. ال یجب أن ینتابك الیأس واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكیر في 
الموقف بتمعن. قد یكون مجرد انطباع ویمكن جعل الخسارة في 
أضیق الحدود باتخاذ اإلجراءات المناسبة. اذا لم ی�ك�ن ھ�ذا ھ�و 

 الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غایتك في حد ذاتھ.

یبدو في الوقت الحالي أنك تواجھ عدًدا متزایًدا من التعقی�دات غ�ی�ر 
ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان   –المتوقعة. ال یقع اللوم على م�ن ھ�م ح�ول�ك 

تكون أن�ت ال�م�خ�ط�ئ. ح�اول أن ت�ظ�ل ھ�ادئً�ا وأن ت�رى ال�ع�ق�ب�ات 
الموجودة في طریقك كوسیلة الكتشاف مداخل جدیدة. اعد اكت�ش�اف 

 ھدوئك وسوف تخرج من ھذه المرحلة أقوى.

أنت مرن وتتقبل التغییر، فكل ما تقوم بھ ال یتط�ل�ب م�ج�ھ�ود م�ن 
قبلك ونتیجتھ جیدة. انتفع من ھذه األوقات الم�م�ت�ع�ة ل�ل�ت�ق�دم ف�ي 
تحقیق أحالمك وطموحاتك! مع ذلك، یجب اتخاذ الحذر من تح�م�ل 
عبء القیام بعدد كبیر من األعمال دفعة واحدة، فتجد نفسك ُمحمل 

 .بما ال طاقة لك بھ عندما تتغیر األمور وال تسیر كما توقعت

أنت تعمل بصورة جیدة من خالل الفریق، وأنت مستمتع بذل�ك أیًض�ا. 
حافظ على بیئة العمل الخّالقة ھذه ألن كًل منكم سوف یح�ق�ق أھ�داف�ھ 
الشخصیة أسرع إذا تكاتفتم معًا. حتى في حیاتك الش�خ�ص�ی�ة فس�وف 
تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما إذا كنت وحدك. قد یساعدك ھ�ذا 
 .الشعور في التقدم في حیاتك العاطفیة واالستمتاع ببعض الرومانسیة

 

إذا لم تتوخ الحذر، فسوف تسیطر علیك النفعاالتك وتس�ب�ب أض�رار 
أكثر مما تحب في المستقبل. أنت تمیل إلى الرغبة في مقارنة نفس�ك 
بمن ھم حولك ولذلك أنت تبحث عن المواجھ�ة أیًض�ا. س�ی�ط�ر ع�ل�ى 
مزاجك الحاد ألنھ على الرغم من حبك في أن یكون لدیك الكث�ی�ر م�ن 
الطاقة، ھذه الطاقة غیر ثابتة وقد تتركك في ال�وق�ت ال�ح�رج. ان�ت�ب�ھ 

 .أكثر إلى صحتك

ھناك بعض التغیرات التي تحدث في حیاتك، فال تخجل م�ن ذل�ك، 
واستقبل العالم بترحاب. سوف تل�ت�ق�ي ب�أش�خ�اص ج�دد ی�م�ك�ن�ك 
االستمتاع معھم وإقامة عالقات ذات معنى. ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�م�س�ائ�ل 
المھنیة، سوف تصادفك بعض التحدیات. لكن ال داع�ي ل�ل�خ�وف 

 ألن الحظ حلیفك. اعتبر ھذا الموقف فرصة للنمو الشخصي.

ھناك ما یعوقك عن التقدم في اتجاه أھدافك، فال ت�ی�أس أو ت�ت�وق�ع 
تلقي الكثیر من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستم�ر ف�ي 

حتى وإن كان البد من تغی�ی�رھ�ا ب�ع�ض الش�يء. ال   –تتبع أحالمك 
تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى ھذه المشكلة كمھمة 

 .أخرى یجب إنجازھا، وثق أنھ لن یقف أمامك أي شيء

استعد لكل ما ھو غیر متوقع، فالمفاجآت السارة ف�ي ان�ت�ظ�ارك. 
فوق ذلك، شریك حیاتك یحتفظ بشيء خاص لك، ولكن ال تج�ع�ل 
توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، وكن شكوًرا على كل ما ت�ت�ل�ق�اه. 
سوف یتفاعل األصدقاء معك بإیجابیة، وسوف یق�درك الش�رك�اء 

 .المحتملین وسوف یتأثرون بالطریقة البراقة التي تتعامل بھا

 إعداد 
 ھیفاء متي
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