شيوعيو القوش يحتفلون
بالذكرى  87لميالد حزبهم الشيوعي العراقي
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قبل ما يقارب تسعة عقود من السنين اشرقت شمس حزبنا الشيوعي العراقي
عام  1390في وقت كان العراق قد تحرر من براثن عبودية الظلم العثماني
المتسلط على رقاب العراقيين ومن اجل الهدف النبيل والذود عن مصالح
القوى الوطنية المخلصة اتحدت الخاليا الماركسية في بغداد والبصرة
والناصرية في نهاية اذار لتشكل الحزب الشيوعي العراقي ومنذ تلك الفترة
العصيبة وحتى يومنا هذا لعب حزبنا المناضل دورا فاعال في ترسيخ مبادئه
واهدافه النبيلة من اجل وطن يرفل باالمان واالستقرار ووهب خيرة اعضائه
وكوادره وفي مقدمتهم قادة الحزب االبطال ( فهد – صارم – حازم ) قرابينا
من اجل تحرير الوطن من ربقة االستعمار وترسيخ اركان الدولة الوطنية
وبناء مجتمع العدل والديمقراطية  ,وتحمل الحزب مع القوى الوطنية االخرى
على توحيد الجهود المخلصة في سبيل حرية الوطن وسعادة الشعب وكان
الحزب احد اعمدة جبهة االتحاد الوطني التي مهد قيامها الندالع ثورة تموز
عام  1391وتصدى الحزب بصالبة وشجاعة لمحاولة النيل من منجزات
الثورة وتعويق مسيرتها كما ناهض بقوة مظاهر التفرد بالسلطة ولم يتردد
الشيوعيون من المجاهرة بمناهضتهم للحرب الجائرة ضد الشعب الكردي
وكافة القوى الوطنية والتقدمية ودخلوا السجون والمعتقالت في سبيل تثبيت
المباديء االساسية التي يعتنقونها ومنها ضمان الحقوق القومية واالجتماعية
لجميع المواطنين  ,ومنذ البداية اعلن الحزب بجالء موقفه المنحاز الى المرأة
وحقوقها وقضية تحررها ومساواتها  ,كان الحزب الشيوعي العراقي وعلى
مدى السنين الماضية رائدا لالحزاب الوطنية والتقدمية المناضلة من اجل
حرية الوطن والمجتمع وتعميق اسس االخوة بين ابناء الوطن الواحد دون اي
تمييز قومي او ديني او مذهبي  .لقد واجه الشيوعيون االنظمة االستبدادية
والدكتاتورية المتعاقبة ولــــم تثن عزيمتهم اعــــــواد المشانق واقبية التصويب
وظلمات الزنازين  ,وبعد سقوط النظام الدكتاتوري لم يتوقفوا عن لعب دورهم
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في تثبيت دعائم االمن والمساواة وكافحوا من اجل تطبيق العدالة االجتماعية
والديمقراطية في عراق ما بعد الدكتاتورية  .وفي عام  2449وبعد سقوط
النظام الدكتاتوري احتل العراق من قبل االمريكان فراود الشعب العراقي
االمل بانهاء معاناته الرهيبة واقامة نظام يصلح ما افسده الطغاة ويحقق له
الكرامة والعدالة والمساواة اال ان النظام الجديد لم يحقق شيء اكثر من تعميق
جراحه وادخاله في نفق مظلم العتماده نهجا كارثيا في ادارة الدولة عبر
ثالوث المحاصصة الطائفية االثنية  ,وتفشي الفساد في جميع مفاصل الدولة
ونهب المال العام وغياب كامل ل لخدمات وشمول البطالة جميع الطلبة
الخريجين حتى اصحاب الشهادات العليا فبات االغلبية من ابناء العراق تحت
خط الفقر رغم ان العراق من اغنى عشرة بلدان في العالم  ,فبات التغيير
ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي يواجهها بلدنا العزيز وفي ضوء تعقد
الوضع السياسي واختال ل موازين القوى فان االصالح الحقيقي هو المدخل
الحداث التغيير الشامل في البنية السياسية واالقتصادية  .لقد كانت المسيرة
التي اجترحها الحزب خالل اعوامه السابعة والثمانين وهو يخوض غمار
سلسلة ال تنقطع من الصراعات اليومية والمعارك النضالية المتواصلة في
سبيل اهداف ه المعلنة ومع قرب استحقاق االنتخابات البرلمانية المؤمل اجرائها
في تشرين االول القادم يحتدم الصراع السياسي الذي هو في جوهره صراع
على خيارات المستقبل وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي واالقتصادي
واالجتماعي  ,ويعمل حزبنا الشيوعي العراقي على ان تسير االنتخابات بشكل
الذي يتمناه كل مواطن عراقي يهفو الى االمان واالستقرار في ربوع الوطن
كتوفير البيئة االمنة لالنتخابات واعادة جميع النازحين لمدنهم ومناطقهم بعد
ان عاشوا معاناة طويلة وضمان مشاركة جميع المواطنين ومنهم النازحين ,
كما نتمنى ان ال تكون لالحزاب التي تخوض االنتخابات فصائل مسلحة وان
يكون التصويت الكترونيا وذلك باستخدام اجهزة العد والفرز .
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من منشورات الحزب الشيوعي العراقي
الحلقة السادسة واالخيرة

مفهوم وإشكاليات النظام الفيدرالي
سادسا ً  :أهمية التمييز بين المفاهيم
( الحكم الذاتي ,الفيدرالية وحق تقرير المصير واالستقالل السياسي في االنفصال بكيان
مستقل )
الحكم الذاتي هو شكل من اشكال الالمركزية االدارية الموسعة  .والمقصود بالحكم
الذاتي هو تمتع قومية معينة بحقوق ثقافية وسياسية في اطار الدولة الواحدة حيث
يكون للمناطق واألقاليم الذي تسكنه اغلبية من تلك القومية هيئات أو مؤسسات محلية في
ادارة هذه المناطق مع مراعاة خصوصية السكان القومية في اللغة والحقوق الثقافية
والسياسية  .ومثال ذلك ما حصل في العراق مع األكراد في كردستان العراق في بدايات
تطبيق بيان آذار عام  1394طبقا لقانون الحكم الذاتي لعام  1394وطبقا للدستور
العراقي الصادر في العام ذاته  .غير أن الواقع العملي كان مختلفا تماما عما كانت تنص
عليه القوانين والدستور  ,اذ لم تمض اال فترة قصيرة حتى انهار الحكم الذاتي الذي كان
متفقا عليه بسبب اخالل النظام الدكتاتوري المقبور في التزاماته .
اما الفيدرالية  Federalismكما اشرنا الى ذلك سابقا ً فهي استقالل داخلي ضمن الدولة
الواحدة والسلطة المركزية الفيدرالية وعلى أساس المساواة  .وطبقا للنظام الفيدرالي
يكون لشعب االقليم حق االستقالل الذاتي وحق المشاركة في ادارة الشؤون المركزية .
ولهذا يمكن القول في أن الفيدرالية هي صيغة متطورة للعالقة بين الشعوب وهي تنظيم
في ادارة الدولة .
أما حق تقرير المصير فهو مبدأ سياسي يقوم على أساس (( حق الشعوب المضطهدة
في تق رير مصيرها أي التحرر من االستعمار والسيطرة وتأسيس دولة مستقلة ذات كيان
سياسي مستقل )) ذلك الن الشعوب متساوية في الحقوق.
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وقد نص ميثاق االمم المتحدة على وجوب احترام مبدأ حق تقرير المصير شكل مباشر
في المواد  1و  99وبصوره غير مباشرة في المواد  99و  97لذلك فان الشعوب الواقعة
تحت الوصاية في اقليم معين تستطيع أن تحكم نفسها وتستقل سياسيا في كيان مستقل .
كما جاء حق تقرير المصير في ق رارات الجمعية العامة لألمم المتحدة اذ صدرت هذه
القرارات الكثيرة في مناسبات متعددة من الجمعية العامة لألمم المتحدة في حق تقرير
المصير وحرية تكوين الكيان السياسي المستقل ال سيما ما يخص حق الشعب الفلسطيني.
وحق تقرير المصير انما يقرر للشعوب المتمتعة بالحكم الذاتي وتعاني من االضطهاد أو
هي خاضعة تحت الوصاية الدولية ودعما لألمن والسلم الدوليين تحصل الشعوب على
حقها في تقرير المصير في انشاء كيان مستقل حينما يستحيل العيش المشترك بين
الشعوب  .وغالبا ما تكون هناك ( حركة وطنية في االقليم ) تطالب باالنفصال  ,وكما
جاء حق تقرير المصير في العهدين الدوليين لحقوق االنسان أيضا .
واضافة لذلك فان حق تقرير المصير ينطوي على جانبين هما :
أوال – حق االتحاد االختياري االخوي في كيان واحد ودولة واحدة أي حق العيش
المشترك باتفاق رضائي تتحدد الحقوق والواجبات في الدستور والقانون وهو ما اختاره
الشعب الكردي في كردستان العراق مثال في قرار المجلس الوطني لكردستان العراق في
 1332 / 14 / 0حين اختار الفيدرالية نمطا لتنظيم العالقة بين الكرد والدولة العراقية
المركزية .
ثانيا – االنفصال وتأسيس كيان مستقل أي دولة مستقلة مثل تيمور الشرقية وحق الشعب
الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة .
سابعا  :التمييز بين الفيدرالية والالمركزية االدارية
أن مفهوم ال مركزية السلطة أصبح اليوم امرا ينادي به الكثيرون وتلوح به الحكومات
عند الحاجة احيانا ولكن الكثير منهم ما زال ينأى بنفسه عن تفاصيله  .أن فكرة العدالة
من خالل الال مركزية االدارية للسلطة المطروحة من قبل البعض تفتقر الى الوضوح
والمؤسسية  .و"الالمركزية االدارية" ليست مثل الفيدرالية ألن الالمركزية االدارية
تشير فقط الى ترتيبات تمنحها أو تمنعها الحكومة المركزية تؤدي الى تقليل مسؤوليات
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الحكومة المركزية واشرافها المباشر وتحويل ذلك الى سلطات فرعية تتمتع بقدر من
السلطة التقديرية تحددها لها الحكومة المركزية .
ويخلط الكثيرون ما بين النظام الفيدرالي والنظام الالمركزي في الوقت الذي ال توجد فيه
اوجه شبه كثيرة ما بين النظامين .
فالنظام الفيدرالي نظام سياسي متكامل له منهجيته وفلسفته  ,كما اشرنا الى ذلك الحقا ً
 ,وهو نتيجة عقد اجتماعي الهدف منه وضع اتفاق فيما بين السكان للمشاركة في
السلطة وفق توزيع عادل يضمن عدم تدخل أية مجموعة في شؤون مجموعة أخرى او
التغول عليها ليس ذلك فحسب بل هو الترجمة الحقيقة لمبدأ توزيع الثروات .
اما الالمركزية فهي وسيلة من وسائل المركزية لتخفيف االعباء االدارية الملقاة على
عاتق السلطة المركزية  ,فهي ال تعني بأية حال توزيعها ً للسلطة  .فالسلطة وفق هذا
النظام لم تفقد طابعها المركزي بل تمضي قدما في تمركزها باستخدام الواليات االخرى
في القيام باألعمال االدارية كجلب الضرائب والرسوم لتكديسها في خزينة الدولة
المركزية  .فالالمركزية  ,اذن  ,كونها احدى "الحيل " التي تستخدمها الدولة المركزية
إليهام بقية السكان في الواليات االخرى بأنهم يشاركون في السلطة .
والالمركزية ال يمكن أن تقوم بإيجاد حل عادل للتناقضات االجتماعية واالقتصادية
المتعلقة بسكان الواليات فهي ال يمكن ان تقوم بذلك الدور ألنها مفروضة على السكان
من السلطة المركزية وليس نتاج رغبة السكان في مختلف الواليات .
في نظام الالمركزية الحكومات المحلية هي ذات سلطات محدودة يمكن ازالتها من قبل
الحكومة المركزية في أي وقت  .أما في الفيدرالية فالحكومة المركزية ليس لها أي
مرجعية دستورية تخولها لذلك  ,فان أي تجاوز على سلطات االقاليم يعد تجاوز غير
شرعي ف ي حق الوحدات ولكن أي اسهامات اضافية أو تمويل لتنمية الوحدة فهو محل
ترحيب .
ومن جانب آخر فان احد معايير التمييز يستند الى االختالف بين الدول البسيطة والدول
المركبة من حيث السلطة واالدارة  .ففي الدول البسيطة هناك سلطة واحدة تنفيذية
رئيس أو ملك أو امير وسلطة تشريعية وسلطة قضائية  ,أمــــا ادارة الدولة فتكون عـن
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طريق االدارة المركزية التي تعني وجود سلطة واحدة تسن وتشرع القوانين لكل األفراد
 .ويقوم جهاز واحد من الموظفين بتنفيذ هذه القوانين  ,وال يتمتع هؤالء الموظفون بقدرة
اصدار القرارات أو عن طريق االدارة الالمركزية  .وهذا يعني تقسيم الدولة الى وحدات
ادارية واشراك هيئات محلية منتخبة لهـــا بعض الصالحيات تمــارس السلطة من خاللها
على ان تمارس تلك الهيئات المحلية سلطتها ضمن المنطقة المحددة لها فتقسم السلطة بين
السلطة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة .
قد تلجأ الدول الموحدة والبسيطة الى نظام الالمركزية في أداء الوظيفة االدارية للدولة .
ويقصد بهذا النظام تخويل هيئات تمثل وحدات جغرافية تستقل في مباشرة بعض
اال ختصاصات االدارية داخل دائرة اقليمية أو مصلحية تحت اشراف السلطة المركزية
ورقابتها  .وبعبارة أخرى تعني الالمركزية االدارية نقل سلطات اتخاذ القرارات الى
أجهزة من غير عمال السلطة المركزية  ,غير أن منح هذه الهيئات االستقالل الضروري
لممارسة وظائفها االدارية يت م في حدود القوانين المرعية وفي اطار عالقة قانونية معينة
مع السلطات المركزية تعبر عن تبعية نسبية من قبل هذه الهيئات للسلطة المركزية عبر
ما يسمى بالرقابة االدارية.
ومن جهة أخرى يتم انشاء الشخصيات المعنوية ومنحها بعض االختصاصات اإلدارية
اما على اساس اقليمي وهي الوحدات اإلدارية المحلية كالمحافظات واألقضية والنواحي
ويسمى هذا التنظيم بالالمركزية االقليمية  ,أو على أساس التنظيم االقتصادي حيث يمنح
الشخصية القانونية للمؤسسات العامة االقتصادية وتخويلها ممارسة بعض االختصاصات
االدارية ومباشرة نشاطاتها بدرجة من االستقاللية ويطلق عليه تسمية الالمركزية
المصلحية أو المرفقية .
ويتضح من هذا كله وجود نقاط اختالف جوهرية تباعد بين النظام الفيدرالي والالمركزية
اإلدارية  ,ويمكن اجمالها فيما يلي :
 -1تعتبر الواليات في الدول الفيدرالية وحدات سياسية مستقلة ذاتيا ً بينما تعتبر
المناطق ذات النظام الالمركزي مجرد أقسام أو وحدات ادارية تابعة للدولة
الموحدة.
 -2تشارك الواليات األعضاء في تكوين ادارة الدولة الفيدرالية وفي ممارسة
السلطات االتحادية عن طريق تمثيلها بصورة متساوية في المجلس االعلى
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بينما ال تشارك الوحدات المحلية في الدولة ذات النظام الالمركزي في ممارسة
السلطة المركزية .
 -9يجري توزيع االختصاصات بين حكومة االتحاد وحكومات األقاليم في الدولة
الفيدرالية بموجب الدستور االتحادي .ولهذا فان االقاليم أو الواليات العضوة تستمد
سلطاتها في هــذا النظام من هذا الدستور الذي ال يمكن تعديله اال بموافقة هــذه األقاليم أو
الواليات وهو ما يطلق عليه من قبل فقهاء القانون العام بالدستور الجامد  .أما في الدول
ذات الناظم الالمركزي فيجري عادة تخويل السلطات المركزية تعديل والغاء
اختصاصات الهيئات الالمركزية بسهولة ودون الرجوع الى تلك الهيئات .
 -0ينطوي النظام الفيدرالي على تقسيم سيادة الدولة في المجال الداخلي بين دولة االتحاد
واألقاليم أو الواليات اما في نظام الالمركزية االدارية فان سيادة الدولة – التي غالبا ً ما
تكون دولة موحدة بسيطة – في المجالين الداخلي والخارجي تكون مقصورة على
السلطات المركزية وحدها دون منازع .
 -9ينطوي النظام الفيدرالي على توزيع جانب كبير من االختصاصات التشريعية
والتنفيذية والقضائية في الدولة بين حكومة االتحاد والحكومات االقليمية المحلية بينما
يقتصر تقاسم االختصاصات بين السلطات المركزية والهيئات الالمركزية على الوظيفة
اإلدارية .
 -7يتميز نظام الالمركزية اإلدارية بقيام السلطة المركزية بممارسة رقابة واسعة
ومتعددة الوجوه على الهيئات الالمركزية من اجل المحافظة على وحدة الدولة القانونية
والسياسية من جهة وتامين وحدة االنماط وضمان حسن ادارة المرافق والمشروعات
العامة والمحلية من جهة اخرى  .بينما تمارس الواليات االعضاء في النظام الفيدرالي
اختصاص اتها الممنوحة لها على وجه الحصر بموجب الدستور االتحادي دون ان تفرض
عليها أية رقابة من قبل السلطات االتحادية  .ومنعا ألي التباس ال بد من التأكيد على هذه
المالحظة ال تعني عدم خضوع الدول األعضاء في النظام الفيدرالي ألية رقابة على
االطالق بل ان هذه الرقابة قد تكون بارزة نسبيا في حالة تنفيذ القوانين االتحادية من قبل
الواليات االعضاء .
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البيئة الجغرافية والتحوالت
االجتماعية في سلوك االنسان

يوسف زرا
منذ ظهور الحياة بمفهومها البدائي على سطح هذه االرض  ,التي تعتبر احدى الماليين
من األجرام السماوية المجهولة  ,فهل يعتقد بان هناك كائنات اخرى على غيرها  ,وال
يمكن معرفتها او تحديد مؤهالتها من االحياء 4؟ وسبب ذلك عدم تمكن االنسان من سبر
غور الفضاء الخارجي وان بدأ في السنين االخيرة من اطالق بعض الصواريخ الى
كواكب قريبة من هذه االرض بسبب تقدم نسبي للتكنولوجيا الفضائية .
وال بد وعبر ماليين السنين قد طرأ على بعضها ثمة تطورات  ,أو تغييرات البيولوجية ,
وظهرت فيها نسبيا ً بعض التحوالت في تركيبها الحياتي البيئوي والجغرافي .
ولما كان االنسان عبر التاريخ  ,وال يزال يعتبر أرقى الكائنات الحية العضوية على
كوكبنا هذا  ,فان عملية التحول والتطور البد أن يحصل في انواع منها  ,وان تفاعل
االحداث على مر العصور قد حرر ( كنماذج ) االطراف االمامية والخلفية من خاصية
الخلق االولى الفطرية  ,وحسب الضرورة الحياتية لإلنسان لحركة هذا الكائن ومردودها
التاريخي االيجابي  ,هو ظاهرة الحصول على مقومات الحياة الغذائية بالدرجة االولى ,
ثم سرعة التغيير بحد ذاتها وبأي نسبة كانت  ,مع ما رافقها من التحول أو طفرة نوعية
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بايلوجية في عملية الدماغ المتحكم بكل مكونات الجسم  ,وارتفاع نسبة االدراك والوعي
العقلي لما حوله من المكونات المادية ومنها .
الجبال والوديان والسهول واالنهار والبحار والنباتات المختلفة  ,الى جانب انواع عديدة
من الحيوانات ضمن بيئات جغرافية متقاربة او متباعدة .
والبد ان خاصية االدراك العقلي أن تقود االنسان الى محاولة التعرف على ماهية وكنه
هذه المحسوسات الجمادية والنباتية  ,وهل خاصية االدراك والوعي االنساني لمحيطه
الجغرافي هو حر في التعامل معها  ,فان نظرية ( المادية التاريخية ) ال تعتبر ككائن
فطري كبقية الكائنات التي تولد وتنمو وتتكاثر  ,ثم يموت ويفنى دون التحسس بذلك  ,أي
التحول واالرتقاء .
وان جنس االنسان في تكوينه االجتماعي  ,هناك عدة كيانات ( طبقات ) تتقاطع
خصائصها ووظائفها فيما بينها .
ومنذ ظهور ( العقد االجتماعي ) من عمق التاريخ  ,أي ظهور ( الدولة ) كمؤسسة
اجتماعية  ,بدأ الصراع – عامل التفاعل لغرض النمو والتحول – وذلك بفعل تأثيره
المستمر بالتنقل من حالة ( حياتية اجتماعية ) ضمن البيئة الجغرافية والمناخية  ,الى
حالة اخرى  ,قد تكون في اغلبها ايجابية لصالح الجمع وسلبية في حاالت اخرى .
ولكن ينمو أفق االدراك وتقدم الوعي  ,تحكمت به قواني ن جديدة مفروضة تقبلها ونوعيتها
(ككائن جديد ) سواء كان األرقى على هذا الكوكب ام ال .
واذا كانت البيئة الجغرافية والمناخية يمكن أن تؤثر في بناء شخصية الفرد  ,وتحدد
طبيعة سلوكه وتصرفاته في مراحل الحياة القادمة .
فالبد أن نقول  ,ان كل المجتمعات الراقية والمتخلفة االنسانية تحكمها ما يفرز من
العالقات االجتماعية من القيم والعادات والتقاليد  ,الن تلك الظواهر المحددة زمانا ً ومكانا ً
لدى االنسان فقط  ,قد تتحول الى اعراف  ,او قوانين تسري الى عدة اجيال وفق ما
تقتضيه مستجدات الحياة وسمة العصور مع التأثيرات الخاصة للبيئة الجغرافية والمناخية
لكل تجمع بشري .
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د .كامل قاشا
كما هو معلوم صدمت الطائرات التي استولى عليها
االرهابيون يوم  11سبتمبر /ايلول  2441برجي مركز
التجارة العالمية في نيويورك وكذلك مبنى البنتاغون  ,ما أدى إلى بداية مرحلة جديدة
تماما .لم يعد االرهاب واالرهابيين في المرحلة الجديدة منبوذين وأشخاص متعصبين
وحيدين ومن أنصار األفكار المدمرة والقتل .لقد اصبح االرهاب أمرا ايديولوجيا على
االطالق ,على الرغم من أنه يقلد بدقة عالية المعتقدات الموجودة ,حيث بدال من هذا
أصبح مزودا بتكنولوجيات متقدمة وموجها من الخارج ليصبح حدثا اعالميا واسعا .وقد
تمت عملية تنسيق نشاطه ليعمل وفق قوانين البزنس .بالطبع في هذا الوضع اصبحت
مكافحة االرهاب تبدو لفترة طويلة متناقضة -فقد ساعدت على توسعه وانتشاره بدال من
القضاء عليه .بالفعل مكافحة االرهاب عملية صعبة ومعقدة .ألنه بخالف الدولة ليست له
أرض محددة .وإن الهجمات التي قامت بها الواليات المتحدة تحت شعار مكافحة
االرهاب ,أعطته قوة كبيرة لتطور وتعزيز مواقع المنظمات المتطرفة .إن غزو القوات
األمريكية ألفغانستان ابعدت طالبان عن السلطة ,ولكن كما اتضح من دون االتفاق معهم
لن يكون من السهل على الواليات المتحدة سحب قواتها من هناك .لذلك نرى أن واشنطن
تحاول في الوقت الحاضر التوصل إلى صفقة مع طالبان .كما أن غزو الواليات المتحدة
للعراق بذريعة مكافحة االرهاب أدى إلى توسع مناطق نفوذه وظهور ما يسمى بالدولة
اإلسالمية في العراق والشام "داعش" ,التي هزت الشرق األوسط بأكمله .عموما نظريا
كان هناك من تنبأ بهذا التطور في األوضاع  .فمثال تنبأ فوكوياما عام  1332في كتابه
"نهاية التاريخ" الغاء االيديولوجيات المعاصرة عن طريق تعويم قيمها .وقبل فوكوياما
بسنتين ,تنبأ جوزيف ناي في كتابه  Doomed to Leadershipالمكرس لدور الواليات
المتحدة في العالم باعتبارها القوة العظمى الوحيدة التي بقيت بعد تفكك االتحاد السوفيتي .
بأن ما يسمى "القوة الناعمة" ستهيمن على األوضاع الجديدة وسوف تزيح أو حتى تلغي
"القوة الصارمة" التقليدية  .تصبح أهمية هذا التنبؤ مفهومة إذا علمنا الجهة التي تملك هذه
السلطة .كما هو معلوم تتميز الدولة تقليديا بـ "القوة الصارمة" .أي بوجود قوات حفظ
األمن والقوات المسلحة  .أي أنها ليست بحاجة إلى " القوة الناعمة "  .والدول ال تحاول
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الحصول على دعم مواطنيها ,دافعي الضرائب بل على حب ودعم اآلخرين ,على عكس
الشركات ,التي تبحث عن دعم المستهلكين لمنتجاتها ,أي انها تنشط من أجل زيادة
ارباحها بواسطة "القوة الناعمة" .وهذا وفقا لجوزيف ناي ,سيتم تشكيل القضاء العالمي
وقواعد عمله من قبل الشركات وليس الدول ,وسوف تتالشى األشكال القديمة تتدريجيا
وتتراجع إلى الخلف .لقد الحظنا صحة تنبؤات جوزيف ناي في تسعينيات القرن الماضي
ف ي العديد من القضايا ,حيث توسعت الشركات العالمية عبر الوطنية وخاصة األمريكية
منها ,وهذا ما أكد توقعات فوكوياما بأن الشركات على خالف الدول هي خارج
االيديولوجيا  .فعال بخالف الدول ,ال يمكن للشركات أن تخضع للقانون الدولي ,لسبب
بسيط ألنها نظريا قد تفلس وتختفي في أي وقت ,إضافة إلى أنها تتمكن من استخدام
مختلف الوسائل في الفضاء الدولي دون تحمل أي مسؤولية .بالطبع ,أي خلل في
التوازن ,يولد اتجاها مضادا .فمنطقيا انتهت في  11سبتمبر/ايلول عام  ,2441فترة
عشرات السنين التي سعت الشركات األمريكية خاللها إلى كسب حب ووالء المستهلكين
في العالم ,ما أدى إلى ظهور ما يشبه الثورة على كل النظم وفي جميع المجاالت .من هذا
يتضح إن االرهاب ليس سوى الجانب السلبي الصارم والقاسي لـ "القوة الناعمة" ,حيث
يتطلب من "المستهلك" الخوف والرعب بدال من الحب والوالء .أي أن تنظيم ظهور
االرهاب كنشاط مشترك كان مجرد مسألة وقت ال أكثر .عموما هذا ما يفسر ظاهرة
االرهاب الحديث ,تحت شعار التدين والتعصب القومي المزيف .لقد كان على المتطرفين
بصورة ما اخفاء هدفهم الرئيسي  ,كسب األرباح .فمثال القراصنة الصوماليين اجبروا
العديد من الشركات على إعادة النظر في طرق المالحة التي تستخدمها سفن الشحن ,فقد
أصبحت قناة بنما أفضل من قناة السويس التي اصبحت تشكل خطورة على السفن وما
تحمله من بضائع .نفهم من هذا أن االرهاب كعمل تجاري له تأثير مدمر على قواعد
القانون الدولي ,لذلك بدأت روسيا صراعا منطقيا ال هوادة فيه معه ,ضمن إطار القانون
الدولي والشرعية الدولية .إن ما يثير االهتمام في الواليات المتحدة ,هو تعزيز دونالد
ترامب لسلطته وبداية ميل توازن المواجهة مع الشركات ومنافسيه لصالح الدولة ببطء
ولكن بصورة ثابته .كما نالحظ أن الواليات المتحدة في عهد ترامب لم تدخل حربا
جديدة ,وتحاول سحب النسبة األكبر من قواتها المنتشرة في مختلف مناطق العالم .هذا
الواقع يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الواقع الذي كان قائما في الماضي القريب,
عندما كانت مصالح البالد تحددها السلطات ومن ثم الشركات ,و"القوة الناعمة" ستبقى
كقوة ثانوية وليس أداة سياسية اساسية .
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جالل شامايا
مر عام على العالم واالنسان ما زال مهدد في
خطر عدوى الفايروس الذي نال من ماليين البشر
بعد ان توطن اجسادهم وانتقل معهم حيث ما يرتحلون  ,ورغم شروع المؤسسات
الصحية والعلمية المتخصصة بنشاط الفايروسات بأعداد البحوث واجراء التجارب على
المتطوعين من المصابين للوقوف على طبيعة الفايروس وتحديد ظروف ظهوره في
مدينة اوهان الصينية حتى استطاعت المع المعاهد والجامعات الرصينة من انتاج
اللقاحات الفعالة بعد اختبار ونجاح فعاليته على المتطوعين سريريا ً في مشافي الدول
المنتجة للقاح مثل جونسن اند جونسن االمريكي وسبوتنيك الروسي واستراز ينيكا
البريطاني اضافة الى مؤسسات اخرى مثل موديرنا وفايزر االمريكي – االلماني واخرى
صينية وفرنسية  ,ومنذ بداية عام  2421بادرت الدول التي حصلت على ترخيص
الصحة العالمية وأقرارها صالحية العقار المنتج عمليات التطعيم للكثير من المتطوعين
ومن ثم لمواطنيهم على ان تكون االولوية للعاملين في القطاع الصحي (الجيش االبيض)
وقوى االمن والساهرين على سالمة وحركة القطاعات الخدمية اضافة الى شريحة كبار
السن والحاالت الحرجة من المصابي ن بالجائحة كما زاد اهتمام الواليات المتحدة التي
كانت الدولة االولى في اعداد االصابات والوفيات سيما ان اقتصادها عانى من الركود
بسبب توقف العجلة االنتاجية صناعيا ً وتجاريا ً لتبلغ تخصيصاتها المقررة لعام 2421
مبلغ( )13ترليون دوالر لمكافحة الجائحة والتعافي من اصابات كورونا وتبعاتها  .لقد
امتاز عام  2424بخصوصية ال مثيل لها في الحياة البشرية وتاريخها عندما تختار
العزلة والبقاء في المنازل مجبرة بعد ان اغلقت المصانع والمصالح الخاصة والعامة
وانيطت الصالحيات بإصدار القرارات الالزمة لتنظيم الحركة باالدارات الصحية في كل
بلد مما تسبب اثر ذلك شلل انشطة وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية وكذلك استحال
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التننقل والرحالت بين المدن واالرياف واحيائها ألشهر عديدة وتحملت اطياف واسعة
من السكان اعباء المعيشة ومتطلباتها في حين ان الكثير من المدن تفتقر قوانينها لوجود
االنظمة الصحية الالزمة وخاصة في المجتمعات التي تعاني نقص االغذية والموارد
اضافة الى المؤسسات الصحية المتدنية والغير مؤهلة الستقبال مجاميع المصابين
بالجائحة اضافة الى الحاالت المرضية االخرى (كالوالدات والعمليات الجراحية الطارئة)
وبالوقت الذي نالت الصحة العالمية تقدما ً ونجاحا ً بأعتمادها الكثير من البحوث
والدراسات الخاصة بتشخيص طبيعة الفايروس ابتداءاً من مصدره في مدينة اوهان
الصينية وانتهاءاً بمنح الصحة الدولية صالحية واعتماد عدد من تلك اللقاحات وشرعت
المؤسسات المنتجة بتسويق ماليين الجرعات واستبشرت البشرية باالنباء والمشاهدات
اليومية لعمليات التطعيم ابتدا ًء بعواصم الدول المنتجة مثل امريكا وبريطانيا والصين
وروسيا وغيرها من الدول االوربية اضافة الى الدول المستوردة للقاح مثل العراق
وغيره من البلدان التي تجاوز تعدادها  104بلداً من الذين باشروا بتلقيح مواطنيهم حتى
اذار . 2421اال ان االنباء الصادمة وما لحقتها من تأويالت اكدت بظهور سالالت جديدة
من الفايروسات اشد خطورة وسريعة الفتك في بريطانيا وجنوب افريقيا والبرازيل
متخطيا ً فئة كبار السن والمصابين باالمراض االخرى كالسكر وارتفاع ضغط الدم
بأستهدافها فئة الشباب واالطفال صغار السن وذو صفات تمكنه تطوير فعالياته والتحايل
ليتجنب من تأثير العقار ومن ثم النيل من ضحاياهُ .لقد اشارت تقارير(جونس هوكر) بأن
عدد االصابات المسجلة عالميا ً بلغت ( )119مليون اصابة بحلول اذار  2421والوفيات
تجاوزت ( )2923444حالة في حين تشير االحصائيات ألعداد االصابات المسجلة قبل
عام من ظهور الفايروس حتى اذار من عام  2424لم تتجاوز ( )992220اصابة في
جميع انحاء العالم  ,وكانت الواليات المتحدة االمريكية والدول الصناعية االخرى واوربا
تشير الى تصدر ارتفاع اعداد االصابات والوفيات اليومية بينما تواردت االنباء بتناقص
اعداد االصابات في الصين بلد ظهور الفايروس حتى اعلنت السلطات الصينية سيطرتها
على كافة المدن والمقاطعات داخل البالد حيث لم تسجل اصابات اخرى سوى للعناصر
القادمة من خارج البالد وذلك نتيجة االجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة سيما انها
تتمتع باالمكانيات اللوجستية الخاصة برفد ماليين المواطنيين في منازلهم وامدادهم
بالغذاء والدواء الالزم كما يتوجب ان نشير الى جهود فريق الباحثين الموفد من قبل
منظمة الصحة العالمية الى جمهورية الصين الشعبية للتقصي عن هذا الفايروس
وظروف ظهوره في هذه المنطقة بالذات والمالبسات التي الزمت بعض التصريحات
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الصادرة عن رؤوساء الدول التي اصابها الضرر نتيجة انتشار الوباء واصابة اقتصادها
واحرج حكامها لتطمأن نتائج تحريات الفريق المكلف وتؤكد بأن ظهور الفايروس امراً
طبيعيا ً وال يوجد اي تدخل متعمد او مختبري ساعد الى انتشار الفايروس او انتقاله ليضع
حداً للجدل واالتهامات المتبادلة والتي سوقت على االلسن زعماء دول في مناسبات عديدة
ورافقتها لغة الوعيد والتهديد  ,ان التاريخ يذكرنا دائما ً بإن مأسي واهوال تعرضت لها
البشرية تسببت بأختفاء اقوام وشعوب من مناطق بأكملها اما بسبب الحروب والغزوات ام
تعرضها للكوارث الطبيعية او االمراض المستعصية واثارها خلفت اطالالً ومواقع لم
تكتشف ال غازها اال من قبل طالئع اجيال اخرى وباحثين لعلهم يهتمون بهذا الشأن .
ونتيجة التطورات العلمية وامكانية االحتفاظ ب بعض الفايروسات واللقاحات المضادة لها ,
تقنية ذو مغزى تساعد االجيال الالحقة مستقبالً لتفادي االضرار التي عانت منها شعوب
تلك المرحلة التي راحت ضحية نشأت الفايروس اول االمر ومن هنا نؤكد على اهمية
دعم المؤسسات االممية كالصحة والتعليم والمؤسسات البحثية المتخصصة بالبيئة والمناخ
والكوارث الطبيعية وامدادها بالمساعدات المادية والمعرفية لتطوير برامجها واستقالليتها
وتجنبها التدخالت السياسية وايدولوجياتها او ربط المشاريع االستراتيجية للمجتمع
البشري بالمصالح السياسية وحصرها لتكون وسيلة تستخدمها السلطات النافذة للدول
الم تربعة على المجالس االممية وفرض سياسة تكبيل االرادات والتلويح بالعقوبات
الشاملة وخاصة االقتصادية منها كما حدث عند استخدامها اي العقوبات ضد العراق في
العقد االخير من القرن الماضي الحق ضرراً و اودى بحياة المرضى من الفقراء واقتصاد
بالدهم ودمر البنية التحتية المتهالكة اصالً والتراجع بأمكانيات وفرص االهتمام بصحة
وتربية االطفال والعناية بأصحاب االمراض المستعصية دون ان تمس مصالح
وخصوصيات المحسوبين على اركان النظام و ُحماة مصالحهم  ,لكن ما يجري اليوم بعد
انتشار هذا الفايروس وما استجد بتبعاته بعد ان استهدف مصدر استنشاق البشر لغاز
االوكسجين وجهاز تعادل وتصفية عناصر دم االنسان لتستمر الحياة مهما كان يحمل من
صفات شخصية او مجتمعية  ,ال تحميه قوة العضالت وال الموقع و الجاه او كثرة
االموال وال الشهرة وكم من ابطال الرياضة تهاووا امام هذا المخلوق غير المرئي نتيجة
االصابة وغيره م من علماء الصحة ورجال السياسة والذوات مهما احتموا بقصورهم
العاجية او معسكراتهم المنيعة اال الذين تواضعوا والتزموا بتوجيهات وقوانين الصحة
باستخدام الكمامات والتباعد االجتماعي والحجر واالغتسال المستمر خير كفيل لتجنب
االصابة وسالمة ذويه.
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د  .جرجيس ختي

ان ظاهرة تقييم الفرد واداء عمله وعالقاته االجتماعية وفي كافة المجتمعات البشرية ال
تأتي اال من السلوك ليس باألمر العفوي  .خالل سلوكه وخلقه فهناك عالقة عضوية
ترابطية ما بين السلوك واالخالق وال ينشأ من العبث فهو حالة من التفاعل بين الكائن
الحي وبيئته وعالمه الخارجي وهو سلوك اخالقي في نفس الوقت ان السلوك الجيد
المحمود هو اساس ومعيار لنجاح اية عملية او عالقة بين افراد المجتمع ومؤسساته بكل
اشكالها ويعتبر السلوك بمثابة المظهر الخارجي للخلق فمن كان سلوكه محمودا كان خلقه
محمودا والعكس صحيح كما وانه يخضع لنظام معين يمكننا التنبؤ به بناء على معرفتنا
بالظروف المادية واالجتماعية السابقة والحالية فهنالك سبب لنشوئه وهو فعل هادف الى
تحقيق غايات ورغبات انسانية محددة منها الموروثة ومنها المكتسبة من خبرات الطفولة
المتعلقة بالثقافة العامة كاللغة والقيم االخالقية والروحية واالجتماعية ومن الجو المحيط
به من العادات والتقاليد والسلوك نشاط صادر من االنسان كائن اجتماعي يمكن مالحظته
وقياسه ويمكن عدم مالحظته كالتفكير والتذكر يعبر عنه الفرد وان انسانيته فيها الجوانب
الشعورية والعقلية ادراكية او سلوكية اخالقية تربوية ال تتحقق اال في ظل وسط اجتماعي
 .والسلوك يجب ان يكون جيدا ومقبوال كي يتماشى مع المعايير االجتماعيية واال يبقى
سلوكا مرفوضا فاشال في تحقيق غايات الفرد في اداء مهامه بنجاح و السلوك االنساني
خصا ئص وابعاد تختلف من شخص الخر حسب بعد الزمان والمكان فهنالك البعد
البشري الصادر من الجهاز العصبي والبعد االخالقي و القيم االخالقية والبعد االجتماعي
المرتبط بالعادات والتقاليد يعكس العالقة بين افراد المجتمع وان لكل انسان مناصفات
واحتياجات يعبر عما يحب وعما يكره وهنالك سلوك استجابي التي هي حالة انعكاسات
لفعل او نشاط معين كابعاد الجسد عندما يقترب من مصدر حراري وهنالك سلوك الذي
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يتحدد بفعل العوامل البيئية االجتماعية والتربوية و االسرية ,اما السلوك الفردي فهو
ينطلق من الخبرات الماضية التي تفاعلت مع الخصائص الشخصية للفرد اما السلوك
االجتماعي هو مجموعة من الفعاليات الجوهرية والمساعدات والعطاء والدعم والمشاركة
للتأثير على طبيعة الجماهير من اجل خير المجتمع لذا يعتبر من اعقد انواع السلوك
االنسا ني بسب تناوله عالقة الفرد بافراد الجماعة التي ينتمي اليها وعالقته بالبيئة
االجتماعية  ,كما وله سمات خاصة التي ترجع الى المرحلة االولى من حياة االنسان
وعالقاته بافراد اسرته واتجاهات و انماط سلوكهم من المالحظ ان في الفترة االخيرة
طرأ تدهورا وانحرافا كبيرا على سلوك البشرية من عمليات االحتيال والسقوط االخالقي
وانتشار الفساد المالي و االداري بشكل عام الذي انعكس بشكل سلبي على سمعته كانسان
واسر وكمجتمعات من خالل عملية االداء لمهامه الوظيفية والمهنية بسبب تخليه عن ان
تكون مهمته خدمة يعمل وفق مستويات اعلى خلقيا والجر ي وراء المال جراء اغراءات
معينة  ,فالسلوك االنساني قابل للتطور اذا كان االنسان راغب بذلك لذا جرى االهتمام
والتركيز من قبل علم النفس لدراسة سلوك الفرد او الجماعات والظروف المحيطة بهم
عن طريق استخدام منهج علمي من اجل فهم نمط السلوك االنساني وذلك لمحاولة معالجة
الحالة النفسية للفرد وتعليم االنسان سلوك جديدة مقبولة اجتماعيا تساعده على التكيف مع
محيطه والتقليل من السلوكيات غير المرغوبة و مساعدة الفرد على التخلص من مشاعر
الخوف والقلق و االحباط  ,وتعمل على تقويم وتعديل السلوكي االنساني بحيث ينسجم مع
المتطلبات الحياتية للفرد كما بينت بوجود عالقة ترابط بين السلوك االنساني والخلق
االنساني فمن كان خلقه محمودا فبدون شك ان سلوكه سيكون محمودا والعكس صحيح
فاالخالق هي عملية االهتمام بالقيم العليا الموجهة لالفعال االنسانية وغاياتها الهادفة
لالرتقاء عن السلوك الغريزي العدواني وكبح النوازع الشريرة ومقاومة العنف و
االخالق تعبر عن مجموعة من القواعد المعيارية والمثل العليا والمبادى المهمة التي
تختص بالخير والشر والواجبات االخالقية التي تحكم على سلوك االفراد و تحدد بشكل
ايجابي السلوك االنساني وتوجهه كما وتحدد عالقة الناس فيما بينهم وللسلوك االخالقي
قواعد وقيم اساسية كالشفافية والنزاهة واالستقامة والموضوعية والعدالة والمساواة
والصدق واالبتعاد عن المصالح الذاتية وعدم التحيز لهذا الطرف او ذلك .فالخلق هي
صفة مستقرة في النفس فطرية ام مكتسبة ذات اثار في السلوك محمودة او مذمومة .
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المصير المتغير

سهى بطرس قوجا

وقف متأمال مطوال في باحة منزله ,مُم ًدا بنظره
ألبعد نقطة في السماء سارحً ا ومفكرً ا في أمور
تحمل من الغرابة ما يجعل الحياة تبدو غريبة وعجيبة في تدابيرها ! ينظر ويطأطأ رأسه
نحو األرض وكأنه يقيس المسافة التي ال قياس لها ما بين السماء واألرض .أنه يبحث
عن أجوبة لتساؤالت تخطر في باله وتتضارب مع ما يتصارع في أعماقه .يريد أن يفهم
ويعرف :لماذا ما يأتي يذهب ,ولكن ليس بدون عواقب باختالف وقعها؟! يريد أن يقول:
لما ال نحاول أن نكون أكثر تفهمًا لذواتنا ,ولما ال نقدم على المحاولة في بناء إنسان جديد
يختلف عن ذلك المولود المتأثر بذاك القديم المتوارث؟ !
أنها طبيعة الحياة وطبيعة من يعمل فيها ولكن ليس كلها يحمل القسوة ذاتها أو الغرابة أو
التالعب ذاته أو التغيير نفسه .هناك اختالف وهناك تباين ما زال هنالك إنسان من
جنسين مختلفين يقطنها ,هناك قدوم يعقبه رحيل وما بينهما هو ما يبقى غير مفهوم
ومُبهم.
هل اإلنسان فعال جُبل من الخطيئة أم على الخطيئة؟!
اإلنسان منذ أن خلق وهو في تطور ولكن في الظاهر وليس الباطن .هناك إدامة
واستمرارية وهناك بقاء على الحواف ,كثير من الحواجز البشرية تصارع من أجل ان
ُتبقي آخرين علـــ ى حافة الحياة وكأنها تريد أن تنهي أعمال لم تبصر البداية أو تنهي حياة
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ما زالت توها تبتدئ وتتبرعم في الربيع .هناك تقليد وزيف في سبيل حجب ما هو
حقيقي! هنالك نوع من عدم التوافق الذاتي يعيشه البعض ويريدون ممارسته على الغير,
هناك محاولة ولكن ليس من أجل األفضل بل من أجل التسارع في الهدم وخلق جدار
صلب كل من يصله ويتكأ عليه يصبح بنفس درجة صالبته وقسوته.
فاإلنسان لم يخلق من الخطيئة بل يسعى إليها حينما تأتيه الفرصة والمصلحة ,فهي ليست
مف روضة ولكن هو يفرضها حينما يلبسها مثل أي ثوب .ال أعرف لما اإلنسان غالبا ما
يراوح في نفس النقطة محاوال أن يعمل منها حفرة كبيرة تتسع لكل ما يُلقى بها؟! أليس
هذا ما يسعى إليه مرات كثيرة حينما يعيش الضياع والتشتت مع نفسه ,وحينما هو نفسه
يرغب في أن يكون مجرد هيكل فارغ يسكنه صدى افكاره الفارغة؟!
الحياة ال تنتهي وهي محاوالت وليس محاولة واحدة ,إن خبت في األولى فما زال هناك
ثانية وثالثة بما إن إرادتك باقية بنفس قوتها وإصرارها .إنك إنسان وإنك خلقت من
المحاولة ومن أجل أن تكون ,فلما ال تحاول أن تغير من مصيرك بحيث يبقيك إنسان
على الدوام مع نفسك ومع اآلخر؟ وكون على يقين أننا ال نملك حياتنا ولكن نملك أن
نجعلها تمتلك ما يجعلها يستحق قيمتها ,فأجعلها تستحقك وأجعلها تبدو أنيقة بك.
حينما نكون بصدد فهم الحياة ,فالبد من أن نفهم أنفسنا أوال والتقرب منها ,أنها ساعات
تأتينا لتعقبها أخرى ,تأخذ ما تأخذ لترحل ببعضها واآلتي بعدها ال يعوضها وال يشبهها.
نعم  ..جميع ما في الحياة يذهب ليأتي غيره ,أنها سُنة الحياة التي تغير الكثير من المصير
باختالف تواجده ف ي الحياة وحياة ما في الكون وبمساعدة اإلنسان نحو األفضل واألبقى .
ويا ريت لو يبقي كل إنسان نظره نحو الشمس لتنير بصيرته وليعرف كيف يضع
خطواته وكيف يصنع ساعاته وكيف يعيش يومه ويطور من قدراته في سبيل التغيير
والتطوير واإلصالح.
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سعيد شامايا
كان حريصا على نظافة مالبسه وانتقاء
هندامه وتكامل اناقته يؤكد دوما لمعارفه
وزمالئه في العمل ( ان المظهر ينم عن
دخيلة صاحبه ) يعرج كل صباح على
الساحة القريبة من دائرته  ,فيمد رجله فوق
صندوق خشبي يجلس خلفه طفل تكون
لطخات الصبغة السوداء والحمراء عالمات بارزة على وجهه الصبوح تميزه صباغا
لالحذية  ,والصغير معجب بهذا االنيق يتمناه مثاال وان كان مستحيال  .الصغير قادم من
قرية من شمالنا نزح منها في ظروف صعبة لكنه ال زال يتذكر طفولته في القرية ,
فسعادته في تلك الطبيعة والفسيحة ال يقدها شارع مزدحم او عمارة عمالقة وال يرهقه
العمل المملوء مصاعب ترهق طفولته  ,مع ذلك يجتهد ليرضي الشاب االنيق وهذا
يراقب الصغير وهو يؤدي مهمته بنشاط مرشدا اياه ان ينظف هنا او يضيف قليال من
الصبغ هناك  ,والطفل يلبي طلباته بفرح  :حاضر عمي  .يتخاصم طفالن يجلسان الى
جانب الطفل على زبون متردد  ,كل منهما يناديه ليصبغ له  ,والزبون ما زال مترددا
تعجبه المشادة التي قامت بين الصغيرين وقع نظر صاحبنا على درهم قرب صندوق
صاحبه المشتبك في الشجار تململ ثم التقط قطعة النقود ودسها في صندوقه  ,مد االنيق
يده الى اذن الصغير يفركها قائال  :اياك ان تمد يدك الى مال غيرك  .انتبه الطفل بخجل
وقال  :انها لي ربما وقعت مني  ,واحمر وجهه  ,لكن االنيق راح يكرر قوله اياك ان تمد
يدك الى مال غيرك  .اخذ الصغير يقلب الدرهم بين اصابعه بعد ان غادر االنيق وهو
مطمئن الى نظافة حذائه .
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عاد المتخاصم الصغير الى مقعده وهو يلهث حانقا الن خصمه اكبر منه وقد كسب
الزبون المتردد فكانت خيبته بخسارته للمعركة اقسى من فقدان الزبون  .وضع الصغير
قطعة النقود على صندوق زميله وهذا مستغرب  .متجاهال اياها عيناه تتبعان المارة عساه
يظفر بزبون لقد عاكسه الحظ في ذلك اليوم  .تاتي الزبائن وتقف على يمينه ويساره ,
عاد االول وتناول قطعة النقود عارضا اياها امام زميله وهو ينظر اليه باشفاق  ,يقول
مــع نفسه  :مسك ين انت يا صديقي كنا في القرية نلعب بحرية وال تحملنا هذه الحياة على
الخصومة كما نفعل اليوم  .خذ لعلك اضعته انه لك  .نظر الصبي المهموم معتقدا ان
صاحبه يسخر منه فاج ابه مستاء  :لست متسوال انا اقوى منك ان لم تات الزبائن االن
ستاتي بعد قليل  ,اقسم انه لك وجدته تحت صندوقك  ,انبسطت اسارير الصبي وتناول
القطعة ووضعها في علبة صغيرة يحتفظ بها في صندوقه حينها احس االول بسعادة لفرح
صاحبه و تمنى لو توفرت له فرصة ليشكر الرجل االنيق على نصحه  .استمر االنيق في
طريقه حتى وصل العمارة التي تضم دائرته  ,وقف البواب يحييه وفي طريقه الى
المصعد وجد المستخدم المسؤو ل عن نظافة الممرات وهو منهمك في عمله وقال له :
ليس هكذا يا ابا حسن عليك بالنظافة فهي كل شيء في حياتنا  !..واستمر صاعدا وهو
يلقي بمواعظه والجميع يحيونه باحترام بالغ  ,هنا يرتفع صوته وهو يالحظ الدفاتر
والسجالت على مكتبه قائال  :ليس هكذا يا ابا سالم النظافة في كل شيء  ,هل فهمت
النظافة في كل شيء حتى في افكارنا وقلوبنا  .يقف ابو سالم بخضوع يعالج المكتب
والسجالت يمسح عنها الغبار وهو يقول  :وهللا قلوبنا نظيفة يا استاذ  .حركة غير
اعتيادية في الدائرة  ,رئيسها يرافقه ثالثة اخرون  ,يمكث الجميع في غرفة االنيق .
الموظفون خارج الغرفة يتهامسون قال احدهم  :انهم يجردون الصندوق  ,علق ابو سالم :
انا واثق من نزاهة ص احبنا  .بعد قليل يخرج الموكب بينهم االنيق الذي ترك هيبته
ونظافته في غرفته قال احدهم  :ما بالهم يأخذونه ..؟ همس احدهم  :لقد جردوا الصندوق
وتبين ان النقص كبير  ,كان الصباغ الصغير حامال صندوقه في طريقه الى بيته ولم
يمنعه ان يراقب االستاذ االنيق الذي فرك اذنه ذلك الصباح وهو يسير بين اثنين ال يقالن
عنه اناقة وبأحذية ملمعة  ,وكانت هناك سيارة جديدة بانتظارهم  ,يسرع سائقها ليجلس
خلف المقود  ,بينما يتقدم احد مرافقي االستاذ االنيق ويفتح الباب  .جلس الثالثة في
السيارة واالنيق وسط الشابين ,هز الصغير راسه وهو يتمتم مع نفسه  :هنيئا له ال يركب
السيارة اال بصحبة حراس يرافقونه انه يستحق ذلك يبدو عليه مخلصا وامينا واال لما نال
كل هذا االحترام .
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االديب  /لطيف بوال
كان يوما تاريخيا وقف امام الجمع يسجر فيهم
نار الحمية والغيرة والحماسة ويذكرهم
باجدادهم العظام اسود الشرق وقال في ما قال
لهم ان الحر تكفيه االشارة  ,واليقظ ال يحتاج
اال الى وخزة بسيطة حتى ينتفض  .اما من
مات واستحال ر ميما وترابا ميئوس امره فال تنادي من ال حياة فيه  .كان ذلك قبل يوم
االنتخابات والذي تحول هو االخر من يوم تاريخي الى يوم مأساوي اذ تبددت احالم
شعبنا في كثير من المناطق التي حرم عليها من ابداء صوتها  ,ألنها ال زالت في قواميس
البعض عبيدا  ,ال تسير اال خلف اسيادها  .وكان يوم االنتخابات درسا عظيما لشعبنا
الذي استلبت ارضه وحريته عبر قرون الظالم والقتل والتهجير واالستعباد  .وتأكد له
بأن الحرية ال تمنح .وفاقد الشيء ال يعطيه وعرف ايضا ليس حرا من يريد العبودية
لغيره  .والبلهاء وحدهم يبنون قالعهم في الهواء  .والتاريخ ليس يوما واحدا لتضحك فيه
على الجماهير .انها المسيرة وستضعك االيام على المحك  ,وتعريك على حقيقتك .
وستخسر ليس ما نلته بالزيف والخداع فحسب بل حتى ما منح لك صدقة او بطيب خاطر
 .ففي يوم االنتخابات رأى الحرية حمامة مذبوحة بالخناجر والديمقراطية يافطة تختبيء
خلفها أسنة الحراب  .ترى هؤالء سيمنحوننا الحرية ؟ هؤالء سيصنعون مستقبل ما تبقى
من شعبنا ؟ مرة ثانية انك مخيّر بين ان تحمل نير العبودية او ان تحمل حقيبتك وترحل
الى المجهول وتكفر بالعالم الذي لم يعد ينتج اال الطغاة وبأزياء مختلفة  .نهضت
الجماهير عن بكرة ابيها مخدرة باالفيون المحلى بطعم الحرية والديمقراطية لتكشف
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بعد فوات االوان وفي يوم االنتخابات بالذات بأن ما شربته غيلة كان مرا  ,علقما  ,سما
زعافا  .ذلك اليوم الذي لم يمح من الذاكرة اال بأسنة تلك الحراب التي كانت تحمي
الحرية والديمقراطية وصناديق العبودية !! .
كان يوما باردا والبرزدة تلسع اطفاال صغارا تشبثوا بأمهاتهم .والشيوخ والعجائز
يترنحون للوصول الى صناديق االقتراع واهمين بأنهم سيضعون في تلك الصناديق اخر
احزانهم فخاب ظنهم  .انتظر طويال وراحت الساعات تترى وطوابير الرجال والنساء
تطول وتعرض  .والرفاق االبطال امام بناية المركز االنتخابي كالطواويس حاملة على
صدورها لوحات بيضاء كأنها نياشين االنتصار على عصر الظالم والعبودية
والدكتاتورية والتخلف  .نادى على احدهم قائال ماذا يجري هنا ..؟ ثالث ساعات ونصف
ساعة وانا واقف في مكاني لم يتحرك الطابور خطوة واحدة اين االنتخابات ..؟ قال :ال
ادري  .قال  :من المسؤول ..؟ قال الرفيق  :ال أدري  .قال  :اذن لماذا تحملون هذه
االلواح على صدوركم وتتبخ ترون في تمرير مؤامرة على شعبكم ..؟ هل انتم صم بكم ام
موتى ..؟ هلى االنتخابات ذل ومهانة  ..؟ اني اشم رائحة العبودية تفوح من صناديق
االقتراع  .اظنها توابيت واضرحة ال تحتوي اال على امال مذبوحة بسكاكين الحيلة
والخداع وبالطعم المسموم المحلي بسكر الحرية والديمقراطية قدمت مكرا لشعب مغلوب
على امره  .وبعد ان نفذ صبره من االنتظار صرخ ببيت شعر :
اني ارى االنعتاق مستحيال
ماذا تخشى اذا كنت مناضال

لخانع صار ذيال او ذليال
مخضبا بالدماء وبليال

ردد هذا البيت بغضب وخلته زئيرا سيحرك بقية األسود التي تأبى الترويض واالقفاص
اال انني سرعان ما ادركت ان كثير من اسود االمس قد تحولت او استحالت الى ارانب .
كما تتحول بعض الخنثيون الى نساء وبعمليات بسيطة  .فالتفت الى بعض من هذه
االرانب وقال لها ساخرا  :عودوا الى جحوركن وستأتيكم االقفاص بدال من صناديق
االقتراع وستضعون فيها رؤوسكم عوضا عن اوراقكم  .اما الحرية فال تحلموا بها
كأرانب  !..سأله احدهم من خارج العراق عبر الهاتف  :أبشر كيف كانت االنتخابات
ايها االبطال ..؟ فقال  :ابطال جمع بطل  .فقل ايها القناني  ..افصح !! ثم تلى عليه المقتل
المأساوي ليبكي الكون لحالنا .
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العبور االول 8791
مزهر بن مدلول
غادرت الناصرية الى الزبير ومن الزبير وعلى صفيح حار لسيارة مكشوفة ( الوانيت )
كما يطلق عليها الكويتيون  ,حشرت نفسي مع مجموعة من المشردين الذين اختفت
مالمح وجوههم من وهج  4السموم ) وفاحت من سراويلهم واحذيتهم رائحة العرق
الكريهة  !..بينما اجسادهم تحولت الى صرر من البؤس والياس ! من هناك انطلقت بنا
السيارة في طريق ترابي كثير الحفر والتعاريج  ,مما جعل السيارة العتيقة تتوقف كثيرا
الفتقارها الى الصيانة الالزمة  ..قبل ان نصل الى صفوان اخر نقطة حدودية بين العراق
والكويت  ,وكان لهيب الشمس يسقط على رؤوسنا ويفقدنا الرغبة في كل شيء ! اغمي
على احد الركاب وغاب عن وعيه  ,فظللناه باجسادنا ورحنا نسكب الماء على راسه
وصدره حتى ع ادت له الروح  ,وهكذا بدت المغامرة الصحراوية بالنسبة لي من اولها
مؤلمة وفاشلة  !..وصلنا الى صفوان  ,وهي قرية صغيرة تعيش بمنأى عن االشجار
والماء ! وبيوتها عبارة عن غرف مبنية من الطين  ,ويقطنها اولئك الذين يبحثون عن
الخبز والشاي  ,كما يسكن فيها الضائعون والمهربون والمتجسسون  !..وكل الذين
يخططون لالحتيال على شرطة حماية حدود الدولة !..وقفت لثوان قليلة  ..اتأمل قرّ وقفر
هذه البيوت التي ال اعرف احدا فيها  ,وبعد ذلك طرقت بقبضة مترددة احد االبواب
وحللت ضيفا ثقيال على عائلة كانت تضحك رغم انها تنام على الحصير  ,امضيت معهم
ساعات الليل نتحدث عن السحر والشعوذة والخرافة وقصص حقيقية يصعب تصديقها
واخرى تنحدر من ذاكرتهم التقليدية الغارقة في القدم .
وفي اليوم الثاني نصحني مضيفي بأن افضل وقت للعبور هو الساعة الواحدة ظهرا ,
ففي هذا الوقت بالذات تتوقف دوريات الشرطة عن التجوال بسبب الحر الشديد  ,كما ان
هذا الوقت هو وقت صالة الظهر ووجبة طعام الغداء  ,وعلى هدى هذه النصيحة ,
خرجت من بين البيوت في الموعد المحدد حامال معي ( زمزمية ) من البالستيك مملوءة
بالماء ونصف رغيف من خبز النخالة  .كانت خطواتي في الساعة االولى بطيئة وكأني
خارج للنزهة ! ولكنها راحت تتسع كلما توغلت في الرمال  ,يجب عليّ ان امشي ستة
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ساعات تقريبا لكي اصل الى اول مزرعة عراقية تقع على الحدود قبل غروب الشمس ,
وهذه كانت من تعليمات الرجل الذي شدد كثيرا على خطورة السير في الظالم  .ليس
لدي اي معلومات عن المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المرء في مثل هكذا رحلة ,
ولم اعلم عن عالم الصحراء المخيف  ,وكنت اعتقد بأن كل الذي قرأته من قصص
وروايات ما هو اال من صنع الخيال ! ولكن الحقيقة غير تلك  ,فكانت بداية المعاناة مع
( نعالي االسفنج ) الذ ي تحول الى جمرة تتوهج تحت قدميّ  ,وماء ( زمزميتي ) يغلي
وما عاد يروي الظمأ الذي يبّس احشائي  .مشيت اكثر من ست ساعات  ,ولم اراي اثر
لمزرعة او شجرة او مكان مأهول بالماء  ,بينما الصحراء ما زالت كاألفق ليس لها
حدود  ,فراودني شعور بأني ضعت !عندما اوشكت الشمس على المغيب  ,انخفضت
درجة الحرارة وهبت نسمات باردة في المكان ! مما جعلني ان استعيد شيئا من نشاطي
لكي اواصل المشي رغم الخوف والقلق  ,لكن السماء لم تنتظرني طويال  ,فسرعان ما
وجدتني اخوض في العتمة التي ضربت اطنابها من حولي  .كنت خائفا جدا  ,قلبي يخفق
بشدة  ,تخيل ت شبحا بعدة رؤوس ومئات العيون ينظر في وجهي ويمضغ لعابه بشهية
غريبة ! رأيت النجوم تزلت من السماء وراحت تتألأل امام عينيّ من شدة خوفي ! لقد
تداعت في مخيلتي الكثير من القصص االسطورية  ,وبدت الصحراء كحقيقة ناصعة
ترتدي ثوب الخيال جعلتني اترنح وافقد اتزاني ! كان امتحانا من اكثر االمتحانات قسوة ,
وال ادري ان كنت صاحيا ام احلم  ,في عالم االرض ام في العالم االخر  !..انه العبث
بعينه  ,العبث الذي يختلط فيه الموت بصور الحياة المؤلمة  ,سراب خال من الماء ,
وساوس واشباح واصوات غريبة تقطع صمت الظالم  ,اربع ساعات اخرى من المشي ,
من الهرولة  ,من الركض  ,حتى شاهدت بصيص ضوء من طرف بعيد  ,فمألت رئتيّ
بالهواء واندفعت باتجاهه راكضا  .اخذني صاحب المزرعة الى ساقية جافة  ,وطلب مني
ان انام فيها ما تبقى من هذه الليلة  ,وان ابقى النهار القادم كله هناك من دون ان ارفع
رأسي  ,وعندما يعم ال ظالم في الليلة القادمة سوف يقوم بمساعدتي في عبور الحدود .
عندما ظهر النهار ,رفعت رأسي فوق الساقية ,فأطلت الصحراء برأسها األصلع وم ّدت
لسانها هازئة بي ,وكأني أنا الذي منعت عنها تساقط الثلج ! كان ذلك النهار طويال وحارا
 ,امتزج فيه لهيب الصحراء ببرودة امنياتي التي يبدو انها ال تتحقق بسهولة رغم اني
كنت اول الهاربين من بين اصدقائي الذين تركتهم يرفعون نخب الوطن في البارات
الليلية  .قبل ان يختفي اخر خيوط النهار  ,جاء ناحيتي صاحب المزرعة العراقية  ,ح ّدد
لي االتجاه الذي يجب ان اسلكه ألصل الى اول مكان اخضر في الصحراء الكويتية  ,قال
لي ان المسافة تستغرق ساعة كاملة جريا من دون توقف  ,وان المنطقة ليست آمنة بسبب
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الكمائن التي تضعها شرطة حدود البلدين .حفظت االتجاه في رأسي  ,وما ان اختفى اخر
نور في السماء  ,حتى تحسست قدم ّي  ,ووضعت في ( جيب دشداشتي انعالي االسفنج )
 ,وانطلقت كأرنب مذعور  ,ركضت وسط كثافة مرعبة من الظالم  ,كنت ّ
اتعثر  ,كنت
اتبعثر  ,اغوص في الرمال تارة  ,وانهض واواصل الركض تارة اخرى  ,حتى قطعت
المسافة بأقل من ساعة ووصلت الى برّ األمان !!..

تهنئة بمناسبة الذكرى 19
تقليد اعتادته القوش منذ زمن بعيد قبل وبعد سقوط النظام
الدكتاتوري المقبور  ,وفي آخر آذار الزاهي يبقى (  91منه )
يحتل مكان الصدارة عند الناس  ,حاضراً في ضمائرهم
وأفراحهم يتغنون به وتلهب ذكراه هواجس مبدعيهم فيغازلونه
بأغانيهم وقصائدهم ولوحاتهم ويرتسم على وجوههم الفرح
الحقيقي الذي ينتظرونه كل عام بفارغ الصبر ,فيجسدوا حبهم
وعشقهم لما يحمله من ذكرى عطرة تفيض محبة ومسرة
وسؤدد  ,هذه الذكرى العزيزة التي يبقى أثرها جليا في تاريخ
العراق السياسي  ,فقد اختار شهيد الوطن ( فهد ) ورفاقه
األبطال النضال طريقا ً وممارسة ومصير محتوم لتنبع منه
ثمرة المحبة واألصالة والوطنية الحقة التي هي اليوم سببا
لحضور الحشود الغفيرة في كافة ارجاء الوطن لالحتفال
بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لميالد رائد االحزاب
الوطنية التقدمية في العراق فالف مبروك لكافة الشيوعيين
االحرار بهذه المناسبة المباركة
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راني فالح القس يونان

مر الشباب العراقي بظروف مأساوية وغاية في التعقيد بسبب ما ارتكبته الحكومات
المتعاقبة من سياسات فاشلة أودت بالبالد الى الهاوية وكان للشباب حصة األسد من
هذه المشاكل حيث البطالة وانعدام فرص العمل والتعيينات في ظل عدم وجود
تخطيط مسبق وتبني سياسات اقتصادية فاشلة وعدم اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة
عند تبوأ اي منصب حكومي لشخص ما بل خضعت المناصب للمحاصصة الحزبية
المقيتة  .كما ساهمت االحزاب المتنفذة بعسكرة المجتمع حينما بدأ االغلبية الساحقة
من الشباب الخريجين ومن مختلف االختصاصات بالتوجه الى وزارتي الدفاع
والداخلية في ظل عدم وجود فرص عمل وال تعيينات تمكنهم من الحصول على
استحقاقهم الوظيفي  ,مما ادى الى هبوط الدور األساسي للشباب في بناء المجتمع
وكما خضع ملف عسكرة المجتمع ايضا الى الكسب الغير المشروع حيث تسعى
األحزاب المتنفذة الى تعيين الشباب في المؤسسات األمنية بصورة غير شرعية
(الفضائيين) لكسب والئهم وصوتهم االنتخابي مستقبال .كما ان الشباب اليزال
يعاني من سلب الحريات الشخصية والعامة حيث يتعرض الناشطون الى ابشع
انواع االنتهاكات من تهديدات واعتقاالت وتغييب قسري وقتل بسبب مطالبتهم
بأبسط حقوقهم المشروعة  .ونتيجة لألسباب اعاله وغيرها خسر العراق الكثير
والكثير من الشباب الموهوبين واصحاب الشهادات العليا والدنيا والكفاءات اثر
نزيف الهجرة في شل عدم وجود فرص عمل أو مؤسسة معينة تحتضن مواهبهم
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لتقديم ما يمكن تقديمه للوطن والمجتمع  .لقد أنتجت الحكومات المتعاقبة نظاما يتبنى
المحاصصة الطائفية نهجا له ونتج عنه الفساد اإلداري والمالي في كل مفاصل
الدولة واعتمد على االقتصاد الريعي احادي الجانب اال وهو النفط فأنتج ازمات
اقتصادية عديدة ال تزال اثارها باقية لغاية هذه اللحظة  ,كما تسببت القوى المتنفذة
ايضا في تغييب القيم و المبادئ االنسانية واألخالقية في المجتمع حيث لجأوا الى
شراء الذمم وايضا بتهديد وترغيب كل من يعارضهم  ,مما جعل الكثيرين من
الشباب يرضخون ألساليبهم إما لكسب لقمة العيش او حفاظا على حياتهم  .من هذا
كله نستنتج ان الشباب العراقي يعاني من مشاكل خطيرة تنذر بغياب دوره تماما ,
و لألسف أن ما نالحظه جليا ان الوعي الشبابي ال يزال دون مستوى الطموح في
ظل استمرار هذا النظام الفاسد والغير الشرعي اذا صح التعبير بسبب ما ارتكبه
من جرائم وانتهاكات بحق الشعب العراقي وما تسبب به من ازمات كثيرة شملت
ك افة الجوانب ويجب ان ال ننسى غياب دور اغلب العوائل ايضا في حث ابنائهم
للتحلي باألخالق العالية وتفعيل دورهم الصحيح في المجتمع .وان اخطر ما يمكن
ذكره بأنه ونتيجة لكل ما ذكر نشاهد اغلب الشباب يفترش الطرقات ويتاجر
بالمخدرات ويلتحق بالمجاميع اإلرهابية ألنه يعتقد بأنها الحاضنة الوحيدة له بعد
غياب دور الحكومة التام تجاهه .استبشرنا خيرا بتفجر انتفاضة تشرين عام 2413
بعد ان كان محركها الرئيسي الشباب العاطل عن العمل واصحاب البسطيات
وسواق التكتك ومن ذوي الدخل المحدود حيث عكسوا صورة مشرفة للمواقف
الشجاعة والوعي الوطني ا لحقيقي وبروز دورهم الحقيقي في المجتمع  ,وهزت
هذه االنتفاضة عروش المتنفذين  .الشباب هو األمل الوحيد للنهوض بواقعهم بشكل
خاص والبلد بشكل عام وهذا يتطلب وعي حقيقي يتخذ من المبادئ اإلنسانية
واألخالقية والوطنية نهجا له تمكنه من اكتشاف ذاته وممارسة حقوقه وواجباته
بشكل صحيح وان اليصبح اداة بيد الغير او يخضع له ألي سبب كان.
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ليت
المطالب بالتمني
جالل مرقس

االنسان بطبعه ميال لالقتناء االكثر كما
وربما االحسن نوعا ايضا  ..هذه الغريزة
تحثه احيانا الى تجاوز حدود العالقة
االسرية عندما تقترن بعامل المفاضلة بين افرادها  ,ويتجلى ذلك بوضوح لدى
المجتمعات المتقدمة على وجه الخصوص نتيجة تفكك او قلة الترابط االسري بسبب
الحالة االقتصادية والثقافية المتميزة  ,بينما تطغي صفة المتانة والتماسك الزئبقي لدى
المجتمعات الريفية منها بالذات  ,فال يكاد فرد منها يميز ما يخصه هو او احد افراد
عائلته االّ ما يحرمه هللا عن بقية ممتلكات افراد االسرة الكبيرة  ..ال تنحصر امنيات
الغالبية ضمن بوتقة مصالح االسرة الموحدة فحسب بل ان كل فرد منهم يعمل بكل
اخالص وتفان من اجل صيانة قدسيتها  ..ترى ما هي حدود امنيات االنسان ..؟ وهل
يفترض ان تكون مادية ملموسة ..؟ وأي االمنيات تغريه اكثر ..؟ اذ ليس بمقدور كائن
من كان تحقيق كل ما يتمناه  ,الن امنياته ال تحدد لذا يقع في حيص بيص االختيار
والتفضيل  ..نقرأ كثيرا ونسمع اكثر عند اجراء المقابالت االعالمية مع ( اديب  ,فنان
,مطرب  ,رياضي ..الخ ) عن امنياته ومشاريعه المستقبلية ضمن نشاطه المتخصص .
كما يوجه هذا السؤال بطريقة اخرى لطالب المدارس من خالل موضوع انشائي ليكتبوا
عن امنياتهم  ,وتتباين اجوبتهم حسب البيئة والوسط الذي يعيشون فيه  .نرى ابن العامل
والفالح الذي تربى في الريف ولم تتع ّد مداركه خارج حدود متطلبات القرية فان امنياته
ال تتجاوز امتالك ( جرار ) في احسن االحوال  ,اما اذا كان متعاطفا مع معلمه ومتاثرا
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به  ,ربما يتمنى ان يصبح في المستقبل معلما مثله كي يقلده في حركاته واحاديثه التي
اغرته  ..قطعا ال تخطر بباله امنية الحصول على جهاز كومبيوتر مثال او يهوى الدخول
الى شبكة االنترنيت  ,اال ان هذه االمنيات تبقى محصورة ضمن الممارسات لشاب تربى
في كنف عائلة ميسورة وتتعامل يوميا مع مختلف وسائل التطور التكنولوجي  ,وال يعدو
تملكها من االهداف الملحة او ضربا من الخيال  .وانت هل فكرت يوما ان تقرب المسافة
بينك وبين امنية تحلم بتحقيقها  ..هل انفقت من مجهودك الشخصي او من مخاض
تفكيرك شيئا نحو تعزيز نقطة االنطالق تجاه هدفك ...؟ ام تظل ساكنا ريثما االماني
تنساق اليك  ..يقول الفيلسوف كانت  :انا نفسي باحث اميل واشعر بعطش كلي الى
المعرفة واتحرق شوقا الى احراز التقدم في مضمارها  ..لماذا يحس الفيلسوف الكبير
بعطش للمعرفة بينما تنتظر البشرية ان تنهل من ثقافته الغزيرة ..؟ أي األرث أفضل ,
ان يرثك نسلك خزائن المال الفاني الذي ما تعب غيرك في جمعه فلن يبخل احد بعدك في
صيانته ..؟ ام ان االرث الثقافي والعلمي – الذي يتباهى البعض به – هو الذي يصونك
من النسيان واالندثار  ,ويستمر مخزونك الثقافي والمعرفي في ازدهار وانتعاش ينتقل
عبر االجيال وتبقى ذكراك طيبة على ألسنة الناس كنقش على الصخر  .بأسى وأسف
عميق اقولها  :ان القلة القليلة التي ترى في الموروث المعنوي ( العلم  ,الثقافة  ,االخالق
ال فاضلة ) مبتغاها  ,هي الفئة الشاذة بنظر البعض في هذه االيام  ,الن هذا البعض الذي
يخشى انتشار الثقافة قد سلك مسلكا اعوجا يتناقض مع مبدأ التفاعل الحضاري  ,ونصب
لنفسه خيمة متهرئة بترصد من خالل شقوقها القلة من السلبيات التي تطفو فوق
الممارسات اليومية  .امنيتي ا ن اعاشر الصدق ,حيثما يحل ويجول يتالشى الرياء والدجل
 .ان طعم الصراحة لذيذ بحلق قاذفها عندما ال تخدش  ,بل تطيب الجرح  ,وال أكره
الدجال قدر كرهي لذاتي لو جاريت السماع اليه وتصديقه النه يتفنن في اختالق الحجج
ريثما يمرر مأربه من مجمل حديثه  .امنيتي ان اعاشر الحق  ..حيثما تنزل قطرته ال
ينبت النفاق .ان لم يسمح المسؤول لبذرة الحق ان تجتث المحسوبية واالرتشاء من بين
دهاليز دائرته فان سبيل التعامل معه يجب ان يمر عبر اذرع اخطبوط الوساطة  .وال
اكره المنافق قدر كرهي لذاتي لم استأنست لحديثه  ,النه هو االخطبوط العمالق  ..قالوا :
لو جاء جليسك أجد بسوء فاعلم انت ثانية  ..امنيتي ان اسمع الشاكي مما يشتكي !..
عساني ان ازيح عنه وطأته  ..ان تشتكي لمن يستوعب مقدار مظلوميتك لئال توقعه في
متاهات التحقيق والتدقيق  ..واكره من ال يرخي اذنيه لسماع هموم جلساته او ال ّ
يبت
فيها  ..امنيتي ان يحل القلم محل السيف في احقاق الحق لو اخترته سيفا فهو قاطع بتار
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ال يطيب جرحه ..وان ابريت اليراع يبيض احالما وانغاما عذبة ترشد الحكيم في حل
المعضالت  ..واكره من اطلق عنان القلم كالمخبول تتطاير شظاياه في االجواء العامة
والخاصة متناسيا حدود الكياسة  .ال تظن ان تحقيق هذه االمنيات سهلة المنال  ,وقد
يكون نيلها أصعب من الحصول على المال الحرام او االنجراف وراء االنحرافات
المنبوذة  ..ما اسهل على المرء ان يتمنى  ,وما اصعب تحقيقها  .ثمة من ال تتعدى امانيه
سوى العيش الكفاف  ,ليس النه ال يطمح نحو االكثر بل النه يعلم ان طموحه لغير هذا
القدر كطموح االعمى لخيط من نور دون جدوى  .والكثرة الكثيرة ال تنتهي طموحاتها
حاليا كالنهيم الذي ال تشبع شهواته مهما دفن في جوفه من طعام  .ومهما تتبارى يداه في
لم االكوام  ,ومهما تجاهد عيناه في اقتناص الفرص  ..ال يمل البتة من الحديث عن الجاه
( الزيف ) بينما تتزاحم في جمجمته مشاريع مبتذلة فحشاء ..نأمل ان نتجنب شباكهم
واالّ تصيبنا عدواهم .

 1آذار يوم المرأة العالمي
في  1اذار انبثقت الشرارة االولى لتحرير المرأة من االستغالل والظلم
والعبودية ففي عام  1341طالبت بحقوقها المغتصبة دون ان تهاب تهديدات
المغتصب الظالم وأصرت على تحقيق مطالها برفع اجورها والتقليل من
ساعات عملها طوال النهار وتحسين ظروفها المعيشية ولكن ظل صاحب
المصنع لم يستجب لمطاليبهن فاضطررن لالضراب واالعتصام داخل
المصنع فثارت ثائرته ونتيجة لردة فعل سلبية اقفل االحكام على ابواب
المصنع واضرم النار فيه حتى ادى ذلك الى قتل (  ) 123عاملة دون ان
يرف له جفن وعلى اثر ذلك ادانت المنظمات العالمية واستنكرت العمل
االجرامي فنظمت االتحادات العمالية مؤتمرا عماليا لتخليد هذه الفاجعة األليمة
التي جسدتها تلك المحرقة النسائية التي اندى لها جبين االنسانية واتفق
المؤتمرون على جعل  1اذار يوما عالميا للمراة وفي كل عام تقام احتفاالت
نسوية بهذا اليوم لتخليد مأساة العامالت الخالدات ضمن تضامن عالمي مع
حقوق المرأة بغض النظر عن اللون والقومية والديانة والمذهب وبات هذا
ا ليوم رمزا اامطالبة بحقوقها وتحسين وضعها المعيشي واالرتقاء به نحو
االفضل
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يونادم بنيامين

قال جدي ألبي ما لك تلهث وراء امجاد اآلخرين  ،وانت أفضلهم في العمل وادراك
الحقيقة والحفاظ على ما هو صحيح وقويم  ،وحتى في قراءة مستقبلك الزاهر  .يا
ولدي أنت جدير بان تكون في يوم ما  ،في لحظة ما  ،في وقت عصيب رئيس فريق
او مدير عمل ناجح ومن الدرجة االولى ويحتذي بك في العمل ودروب الحياة
وصيرورتها  ،ليكن البحر ملعبك والجبل املك  ،والفضاء رؤياك والوصول طبعا
هدفك المنشود في هذه المساحات والفضاءات فثمرك هو أصيل ويعمل فكرك
وجهدك من اجل ابقاء الحقيقة مثل مهرة دون خدش او شجرة يافعة تحميك بأعمدة
من الخشب وان يتطلب اكثر لكي تقاوم الرياح  ،عليك ان تضع لها عمودا من الحديد
 .قال الطفل الصغير يا والدي كل هذا يكون في متناول اليد  ،عندما اكبر  ،ويغزوني
وقار واللحية البيضاء ومعي هذه العكازة المخضرمة  .استفز الجد وقال  :ال يا ولد
عندما تصبح مثل ابيك شيئا فشيئا  ،تأخذ منه وتنهل من اعماله  ،بعد ذلك تأخذ
طريقك في هذه الحياة كيف تقول بلحية بيضاء وعكازة  ،اتدري البياض يعني هذا
العمر الذي افنيته من اجلكم  ،وهذه العكازة هي خطوات واضافات لوقع حركاتي
وخطوات ارجلي التي كانت في يوم ما تقودني الى آفاق جديدة ورحبة فيها كل
متطلبات الحياة  ،انا افكر كيف تكون ايامك  ،وكيف تقاوم هذه الصعوبات التي تبرز
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كل لحظة امامك  ،الن الحياة ليست شارعا مبلطا مليئا بالزهور والرياحين ،
فاالشواك تستطيل مع النرجسات مع الزهور وفي كل الفصول  ،علينا قص جذورها
 ،بل قلعها النها تتكا ثر وتسرق الماء والحياة من النبات الصالح  ،من القمح الذي
يعطي لنا الدافق الحقيقي للمواصلة  ،علينا بالحقل الصالح  ،بالثمر الطيب وترك كل
الضغائن  ،وهذه النميمة التي استفحلت بين شعوب االرض  ،فقلت خيراتها وباتت
اوطان منكوبة بحاجة الى رغيف خبز  ،وحبة سوداء  ،وابتسامة طيبة وانسان
صالح يطرد الشر ويزرع الخير والمحبة واأللفة  .يا ولدي أخاف عليك كثيرا ..
سيأتي يوما وعسى ان ال يأتي  ،ويقولون بأن شمعون ابن اوراهم قد أخطأ الهدف
واختصر الطريق  ،وباع الم لك والبئر والشجر والحقول والكروم  ،واخذ يلوذ الى
افياء الجيران وقت الظهيرة  .هذا هو بيت القصيد  ،وهذا هو الخوف بعينه  ،يومها
ال يفيد عض اصابع الندم  ،وكان ابي  ،وانتم الشاهد والمعاصر لتلك الحالة ألنها في
خبر كان  ،عندما يتداعى كل الشيء الحائط يتهاوى  ،االمال تتالشى  ،الهمة تشرنق
نفسها  ،القلب يدق مثل آلة في معمل كبير ال فائدة منه  ،وعندما يضيع الرأس من
االساس ويقع رأسا الفأس فوق الرأس  .وكل ما اريده يا ولدي يا حفيدي وقرة عيني
 :هو الحفاظ على الحقل والنبع والبئر والساقية والكرم  .وقبل كل هذا  ،ان تكون
مثال رائعا في التضحية والعمل  ،الن هللا مع الفاعلين مع المثابرين  ،فكل حركة
منك  ،تأتيك البركة من الرب العالي  ،كن صبورا وخذ حقك من مناقير الصقور ،
وبين مخالب النسور والجوارح  ،وال تكن غصنا فرعيا رخوا مائال لشجرة معمرة ،
لكي ال تكون وقودا للنار والزوال  .وعندما استطاع اوراهم الولد الشغول والعاقل
الفطن ان يعمل وبفترة وجيزة ان يحول كل قمم الجبال الى كروم واماكن للراحة
واالستجمام بعد ان كانت موغلة بالعتق مليئة بالكواسر  ،لكن الفؤوس التي حفرت
وجاهدت  ،والقلوب التي اتحدت حولت قمة الجبل الى جنة كلما ضاق البشر راح
اليها لقضاء اجمل اوقاته  .وبقى اوراهم المثل  .والولد والراعي الصالح الذي حافظ
على ملك ابيه وجده  ،بل اضاف اليه ما اراده وما اعطاه الرب من االيمان اوال
والقوة والصبر ثانيا  ،وبعد اعوام استطاع اوراهم ان يكون ابا وجدا واخا لكل اوالد
المنطقة  ،هو الذي جذبهم وخلصهم من الكسل والخمول  ،وضخ فيهم روح الحياة ،
اال وهي العمل  ،فالعمل هو خبز دائم لكل انسان  ،فتحولت المنطقة الى لوحة كبيرة
مزدانة بالخضرة وسلة خبز ونعمة وافرة للجميع .
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أب واربعة ابناء

جمال مالخا

كان لرجل أربع أبناء أراد أن يعلمهم
درس رائع فى الحياة لكي ال يحكموا
على االمور بسرعة وال تكن نظرتهم
سطحية  ..فارسلهم الى مكان بعيد حيث
توجد شجرة كبيرة وطلب من كل منهم
أن يصف الشجرة له ..فذهب االبن االكبر فى فصل الشتاء و ذهب الثانى فى
الربيع و الثالث فى الصيف و االصغر فى الخريف  ..عندما عادوا من
رحلتهم البعيدة جمعهم معا و طلب من كل منهم ان يصف ما رأه  ..فقال
االول  :ان الشجرة كانت قبيحة و جافة ..
بينما قال الثانى  :أنها كانت مورقة و خضراء ..
وتعجب االبن الثالث قائال  :انها كانت مغطاة بورود ذات رائحة جميلة و
تبدو في غاية الروعة و الجمال  ..و أنهى االبن االصغر الكالم معلقا انها
كانت مليئة بالثمار و الحياة  ..فشرح االب مفسرا كالمهم جميعا انه صحيح
الن كل منهم ذهب فى موسم مختلف  ..لذلك ال يجب ان تحكم على شجرة أو
شخص فى موسم او موقف بعينه  ..لذلك اذا استسلمت فى وقت الشتاء
فستخسر كل جمال الربيع  ,واالحساس الرائع فى الصيف و الحياة المثمرة
التى فى الخريف  ..ال تدع االلم الذى يحدث لك فى موسم معين يجعلك تخسر
الفرح فى االخرين ..
ال تحكم على الحياة فى موقف او مظهر واحد ال تحكم على الناس بمجرد
النظر إليهم ...
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هوامش البد منها

زهير بهنام بردى
كنت استنزف جسدي بتدريب لذيذ امام مرآة ال تنظر الينا  .كنت بكل مطري اذهب الى
شمسه ارغب ان اطأ رتبة الحب وأموسقه على االنحناء  .اعيتني الحيلة الى االن أنحني
واتموج وافيض  .تكفي االشارات تصدر من قوسي  ,وومضة اصابعي تضيء المرآة .
ما زالت تنظر الينا وتكسر زجاجها .
******
ما زالت أبهى من فرح لم اعبره الى اآلن  ,ما زالت تجاعيدي الخشنة ال تعرف ان تبتسم
 .ما ف اتني أن آخذ من جرة جدي عصاه العارية  ,كنعاس جمجمتي وأنا دائما أكره ان
اقف بافراط شمعة امام تمثال يخرج منه االصدقاء تباعا باشارات من اصابعي أكتفي
باعتذار أسود  .وحفنة منا في معباة بعزلة تقيم في ايقونات تتموج بالكالم  .واتسلل الى
قاموس في قارب ال بد منه  .حي ث تضع حواء خيطا مضيئا في الليل  .لتستمع بطائر
يطير تحت قماش النسيان.
******
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أتأبط اعتذاري وجراري تسكنني في نعش كسول م ّني  .ممدد جواري فلك اعمى فوق .
يبطشني وفحيح افعى تحت  .اترحمه حفنة كالم معباة بالطين في شهوة الحياة  .هو افقي
مخيف ومرعب استشاقي التراب  .في مقبرة تحت تل اثري يبيض ك ّل ليلة مالكا اسود.
******
اضع ليمونا لفوضاي وأ خرج عاريا من نكهة طفولتي المتأخرة الى غرابة االساطير
أمس العراء في أصابعي يضيق الجمر وتتراكم الثرثرات حول
أقذفها من فمي ك َلبان .
َ
مائدتي  .ويستحم غراب اسود في جرن ميالدي .وقد تركته ومألته نبيذا لعشاء معتوهين
وجان ومشعوذين  .اصدقائي الذين يطلعون من كتاب الكوميديا لدانتي  .ويذهبون الى
المطهر مباشرة باضواء نبيذ شرقي بين نصف تابوت وباب حانة يجلسون ويهلوسون
الكالم .
*******
وحشة شفافة كصلصال يدفن الغيم ويشهق .لم أحظ بألذ برتقالة في ضريح طري  .ولم
اتناول قربان امرأة تطلع من ايقاعات أصابع أنخيدونا  .هذا الذي في الكالم مديح ينعش
المعنى  .هذا الذي يتأرجح من الفخار مدفونا في التراب  .ارتعاش قرابين في جرن طلسم
غريب أسمعه في الليل يرسا لي آلهة ال تنام .
*******
يد في تخطيطات خزانة جسدي  .ال بد منها حين تضيع الحيلة بي وحواء عندي مقام
الجمر قربي  .رغم شغفها الفادح بالثقوب الفارغة من الكالم .أراها تدور حولي وتسعى
اليّ بفم خلته ضحكة تمثال تدحرج الي  .ولكنها تفتح نطقي بنكهة مجانين يركبون طلسما
يتالشى كمكائن تنعش القمر .
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بقلم  /الراحلة أديبة جلو

أر أمامي سوى الكالب والقطط
حين دلفت الى المترو انغلق الباب فجأة  ,لم َ
المزينة  ,لم أكن أعرف بأن الحيوانات تقود بعض االوربيين  ,فدنوت من الكرسي
كي أقنعده  ,ودنوت ببعض الوجوه الهالكة من التعب  ,الماضية نحو العدم  ,ك ٌل
يحمل كلبه  ,فاعتقدت بأن هناك مباراة أو فعاليات للكالب  ,وان القطط هم
المتفرجين  .وما ان نزلت من المحطة األخيرة من ( سانت ماندي تريل ) حتى
صعدت الساللم  ,ورأيت هطول مطر شديد  ,فتحت المظلة وتابعت سيري نحو
كنيسة العذراء  ,ال أدري كم مضى من الوقت  ,وأنا أقاوم الريح  ,كي أصل الى
الكنيسة  ,ولكني وبعد برهة  ,رأيت نفسي أمام الباب أطرقه واذا به ينفتح على
مصراعيه  ,فدلفت غرفة األستقبال التابع للقسم الداخلي للطالبات  ,فالقيت التحية
على األخت مريم اذ قالت  :اعتقد ان في صندوقك رسالة من بغداد  ,فتحت
بمفاتيحي صندوقي وكانت الرسالة فعال من بغداد فتحتها واذا بها اشواق وحنين من
اهلي  ,قرع جرس الكنيسة القابعة في القسم الداخلي  ,وفي وسط الغابة  ,صعدت
الساللم الى غرفتي وفتحت بابي  ,لم أشأ أصغي الى الهليلويا وكلمة آمين  ,فهي بال
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موسيقى  ,وال تشبه تراتيل كنيسة نوتردام التي تصرخ بالموسيقى وتخلب اللباب
 ,فتحت المذياع واذ ( بجاك بريفير ) يتلو قصيدة عن الحب  ,بدأت أرتب غرفتي
على الطريقة العراقية  ,حيث لم تؤثر الذائقة االوربية في ذائقتي  ,تناولت بعض
من الحلوى  ,وبدأت أكتب رسائ ل الى أهلي  ,أقول فيها عكس ما أنا عليه  ,كثيرا
ما يقول لي اصحابي  ,اكتبي وقولي انت بخير  ,وانك ال تعانين من مرض الحنين
الى الوطن  ,وان الفشل لم يصبك وغيرها  ,وأنا بدوري لم يكن لدي الشجاعة
الكافية كي اكذب عليهم  ,فكتبت ان اوطأ الغربة شديد عليّ  ,سأعود عن قريب
وسأترك باريس لشأنها  ,أغلقت الرسالة وبدأت أبكي على بغداد  ,فطرقت صديقتي
مورا الباب متسائلة  :كيف هو الحنين الى الوطن اليوم ..؟ قلت  :سأغادر في
االسبوع القادم  ,لم اقرر هذا القرار ببساطة  ,فالذي يعود من الخارج يخفي حنين ,
يطلقون عليه اسم الفاشل  .تجرعت مرارة فمي  ,وخرجت من القسم  ,ال أنوي
على شيء  ,ولم أكن اعرف كيف أتصرف ازاء هذه الوحدة القاتلة  .ك ٌل مشغول
بشيء ما عدايا  .اكره القراءة والكتابة  .واللتان ال يجديان نفعا هناك  ,حيث
الس راب يحيط بي  ,فدلفت بعد ان ركبت المترو عائدة الى ( سان ميشيل ) المقهى
 ,واحتسيت الشاي وبدأت أتأمل الرصيف  ,واذا بالكالب تقود األ ُوناس  ,وال أدري
اي قدر قادني الى هذه المدينة الضاجة بالغرباء  ,ال صديق وال عقل لهيب  ,وك ّل
حائر بجوعه ببطالته بأزمة السكن  .دخلت المصرف وسحبت بعض من ممتلكاتي
واشتريت بطاقة للطائرة التي تقلني الى بغداد  ,وفي طريقي ذهبت الى صديقتي ,
اعلن عن سفري فقالت  :ودراستك ..؟! ال أدري فالحنين الى الوطن  ,أكبر من
األحالم الصغيرة  ,فأنا امتلك شجاعة أكثر منكم لمواجهة نفسي  ,وليكن ما يكن ,
على األقل انني أشم صباحا رائحة دجلة  ,ورائحة الغناء العراقي  ,بكت وتمنت لي
حظا ً سعيداً وودعتني  .ومضى االسبوع بسرعة  ,وال ادري كيف رأيت نفسي في
الطائرة وهي تقلني الى بغداد  ,وكأنني أذهب الى الجنة  ,فحطت بعد سويعات ,
ودلفت المطار وتنفست الصعداء  ,مقبلة ذلك التراب الذي ال استطيع العيش بدونه.
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من روائع النمسا وارث البالد
قلعة ( فروختين شتاين )
واكبر معرض باروكي في اوربا الوسطى

بدل رفو
تعد قلعة (فروختين شتاين) عالمة بارزة من العالمات المهمة في اقليم (بوركين الند),
تضررت خالل الفترة  1923ولكنها في عام  1722صارت ضمن ممتلكات الفرسان
وعائلة ( استر هازي ) بعد ان اعيد تشييد القلعة من جديد في تلك الفترة نتيجة االضرار
الجسيمة التي لحقت بها ولم يتغير شكل البناء منذ قرون  .االلوان الرائعة القوية
للرسومات على حيطان الفناءات الداخلية تعد وتحسب ضمن االكبر واالروع في شمال
منطقة األلب.تحمل القلعة عالمة العائلة (استر هازي) لكونهم جلبوا الكنوز واالشياء
الثمينة مثل قطع من كنوز الباروك ومجاميع من الغنائم العسكرية ويمكن مشاهدة هذه
االشياء خالل رحلة استكشافية عبر قلعة (فروختين شتاين) الباروكية من خالل تمكن
االمير (باول االول) من عمل اسطورة وشجرة نسب العائلة وفيها موقع ومكانة االجداد
لعائلة (استر هازي) وهذه الشجرة والصور تعد اليوم اكبر معرض باروكي لالسرة في
اوربا الوسطى وخالل الرحلة ايضا يمكن تسليط االضواء على مقتنيات المعرض من
االثاث الفضية الباروكية في الخزينة الخاصة بالقلعة .تعد القلعة الحصن القوي على سفح
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جبل ولم تستخدم القلعة خالل الحروب العثمانية ولكونها كانت مستعصية على االتراك
ولهذا السبب كانت المكان اآلمن لالمير (استر هازي)وفيها جمع كل كنوزه وممتلكاته
وتشمل اليوم كنوز االسرة الحاكمة .في هذه القلعة معرض مجاميع االسلحة وكنوز
االسرة والمعرض الشخصي للعائلة .ابواب متاحف ومعارض القلعة مفتوحة من الشهر
الثالث ولغاية الشهر العاشر وتكون الزيارات على االغلب ضمن المجاميع وبرفقة دليل
سياحي لشرح مفردات المعرض والمجاميع والكنوز.يكمن سحر قلعة (فروختين شتاين)
ايضا في برنامج المتعة العائلية ضمن صيف اقليم (بوركين الند) الثقافي .تقع القلعة
الساحرة على م خروط بركاني في المحمية الطبيعية (روزاليا),حيث الصيف الثقافي
واحتفالية االطفال بالمالبس الشعبية وفيها ايضا الطيور الجوارح التي تنتشر بكثرة في
القالع النمساوية والسحرة والموسيقيين والرسومات على الوجوه ومسرح الدمى
والعرائس والحكواتي مثل الشرق لالطفال ومحطات كثيرة بانتظار االطفال لالستمتاع
بالموسيقى باالضافة الى وجود مسرح يشارك فيه االطفال والزوار ايضا واالجواء في
القلعة مالئمة لكل االحتفاالت وكذلك تقام فيها المعارك بالمالبس التاريخية في عرض
ساحر للزوار والعودة الى التاريخ وزمن الفرسان وبهذه المناسبة يقوم االقليم بدعوة 144
ممثل والعب من اربعة دول العادة الحياة الماضية والعيش مع التاريخ لفترة محددة .
رحلة الى الماضي والتاريخ ليس فقط عن طريق السالح بل تتعدى الى التسلق والصعود
الى القلعة لتقديم اروع الحركات البهلوانية والعروض الساحرة والرقصات الشعبية والن
االقليم ع لى حدود المجر,ويتم نصب مسرح كبير للزوار والمطبخ التاريخي القديم يكون
حاضراً بقوة في كل المناسبات والشعب النمساوي يعشق مطبخه حد الجنون منذ القدم
وتدريب االطفال المبارزات والسوق الشعبي والناس ترتدي مالبس القرون الوسطى
وكذلك يتم تخصيص منطقة اللعاب االطفال حيث االحتفالية بدورها للكبار والصغار
ورحلة الى عبق الماضي من خالل القلعة ومرورا باالكالت الشعبية ووصوال الى
ساحات المعارك والفرسان وانتشار السحرة والمشعوذين والموسيقيين والنساء الجميالت
بمالبسهن الساحرة .حتى ان بعض العرسان وحفالت الزفاف ينتظرون هذه االحتفالية
القامة حفل الزفاف بالمالبس القديمة والتاريخية في كنيسة القلعة وتقوم المدارس ايضا
بتخصيص وتنظيم سفرات مدرسية لطلبتها بسفرات جماعية تعليمية وترفيهية في وقت
واحد من اجل خلق اجواء جميلة للطلبة وهذه االحتفالية يزورها االالف من االقليم
والنمسا وخارج النمسا ايض ا .مطعم القلعة تم تشييده بصورة عصرية حديثة متناغمة مع
االسلوب الباروكي للقلعة وخاصة الشرفات الكبيرة للمطعم وتطل الشرفة الكبيرة على
منظر بانورامي ساحر صوب االفق الواسع الساحر والطبيعة الخالبة .
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حفالت عرس خالدة في القلعة تقام حفالت الزفاف واالعراس الجميلة في هذه القلعة تحت
ظالل واسوار التاريخ ويمنح العرس حالة استثنائية في اجواء ساحرة وخلفيات مثيرة
لالعجاب .يتم الزفاف في كنيسة القلعة وهي كما تسمى بكنيسة الباروك وهي بدورها تعد
واحدة من السمات الف نية للكنائس الساحرة واالكثر روعة في شرق النمسا .تكون صالة
الزفاف الفضاء الجميل منذ اجيال عديدة مكانا ً شعبيا ً لحفالت الزفاف واالعراس وسابقا ً
كانت فقط لطبقة النبالء واليوم هي لعامة الشعب وتكون لحظات الزفاف والضيوف رحلة
اندماج مع السعادة ولقاء التاريخ القديم الباروكي ومع الزمن الذي نعيشه وبعدها تتم
التقاط الصور الفوتوغرافية في فناء القصر .شيد القسم االول من القلعة في القرن
الخامس عشر من قبل اسياد(ماتيرسدورف) وبعدها سميت القلعة (فروختين شتاين) وبعد
موت اسياد (فروختين شتاين) تكون القلعة ضمن ممتلكات االمبراطورية الهابسبوركية
ولكنها تظل تحتفظ باسم (فروختين شتاين) لغاية يومنا هذا ولكن اسم عائلة االمير (استر
هازي) يظل مرتبطا ً بقوة بهذه القلعة واالقليم ونظراً لدوره الكبير ..وكتبت الكثير من
الكتب والبحوث حول هذه القلعة باالضافة الى العدد الكبير من التحقيقات واالفالم
الوثائقية .قلعة(فروختين شتاين) رحلة الى عبق الماضي واروع معرض وكنوز الباروك
بين اسوار قلعة رومانسية في اقليم (بوركين الند)!!..

تهنئة لمربي
االجيال بيوم المعلم
شكر وامتنان ومحبة من كادر مجلة بيرموس الى من تعلمنا منهم
ان للنجاح قيمة ومعنى والى من علمونا ايضا كيف يكون التفاني
واالخالص في العمل  ,شكرا لكم ايها المربون االجالء والف مبروك
لكم عيد المعلم فمهما كتبنا من عبارات الشكر ستبقى خجلة منكم
ألنكم اكبر منها فأنتم من حولتم الفشل الى نجاح ومعكم آمنا ان ال
مستحيل في سبيل االبداع والرقي الف مبروك يومكم البهي وكل
عام وانتم بخير وسعادة
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البحث
عن الجذور
سالف سعيد

أعتدت النظر في وجوه أفراد عائلتي كلما نهضت صباحا ،قبل ان اذهب الى مرآتي
كي أتطلع في وجهي ،يبدو كل شيء على وجوههم اعتياديا ،إال أنا ،أتحسس قسمات
وجهي بأصابعي ،وأحدق في المرآة مليا ،وينتابني شعور أن هناك شيئا منكسرا في
داخلي ،تتضح صورته على قسمات وجهي.
لم ْ
أكن أشعر بهذا الشيء في السنوات االولى لوجودي في هذا البلد ،وربما يعود
السبب في ذلك إلى انشغالي بعمل يومي مض ٍن ،لكي أسدد مستحقات دين بذمتي ،دفع لي
ت إلى هذه البالد .ولكن هذا االنكسار كان يعيش معي ،تتنفسه خاليا جسدي،
من أجل أن آ ِ
ويجثم على صدري بكل ثقله ،لهذا باءت كل محاوالتي بالفشل في التستر عليه  ،حتى
ي ،كما
تفجر اليوم  ،بعد اربعة عشر عاما من اقامتي هنا .ليست الغضون التي تحيط بمقلت َّ
أنها ليست التجاعيد التي بدأت ترسم ظاللها على رقبتي ،وال هو الشعر األبيض الذي
يختفي كل شهر في صالون التجميل ما يقلقني .األمر أكبر من كل هذا ،وليس من السهولة
رؤيته ،ربما يتحسسه أبني أو أبنتي رغم صغر سنهما ،ولكن ليس بامكانهما ادراك سببه.
حتى والدتي ،التي من المفترض أن تقدر ما انا فيه أكثر من غيرها ،غالبا ما تكون
استجاباتها سلبية تجاه ما أقوم به ،وال تبخل علي بردة فعل قاسية احيانا.
أتفهم أصدقائي عندما ال يهتمون بما أعاني منه ،واجد العذر لهم في ذلك كونهم
يحملون ذات المعاناة التي ترافقني ،وان بدرجة اقل مما احمله انا .ما اعيشه يجعلني أقف
على مسافة من االصدقاء ،رغم مشاركتي لهم في الكثير من النشاطات االجتماعية
والعائلية .احيانا اختلي مع نفسي واتذكر ان الشخص الوحيد الذي يتفهم معاناتي هي
صديقة تعيش مسافات بعيدة عني ،أمضت عشرين عاما من سنوات عمرها في الغربة،
بعدها قررت العودة إلى البعيد هناك  .أحيانا أتساءل هل أنا مصابة بمرض الحنين ام كآبة
تجعلني أشعر بما أنا فيه ؟؟ واجيب على تساؤلي باني ال أعتقد ذلك ،فأنا امرأة واقعية
واربط االشياء بظروفها  ,حتى اآلن لم أخبر أحدا بمعاناتي ،وأستميحكم العذر ان كنت قد
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ي،
اطلت  ،كل ما في األمر أنني امرأة أعيش بال أساس ،ليس هناك من أرض تحت قدم َّ
امرأة تبحث عن الجذور ،او قل امراة تبحث عن ارض مناسبة لنمو جذورها .كيف
توصلت إلى هذه النتيجة ولماذا ؟ هذا ما أود أخباركم به ،ولكن قبل ذلك أتمنى أن تطلقوا
ي أسم الباحثة عن الجذور ،أو امرأة الفراغ ،كما أتمنى أن يتسع صدركم لي كي أروي
عل َّ
لكم هذه الحكاية القصيرة ،التي تجعلني أشعر بأنني امرأة بال أساس.
كنت في الصف الثالث االبتدائي يوم طلبت منا معلمة الرسم أن نرسم أي شيء يخطر
ببالنا .وبحكم وجود صورة للريف في أغلب البيوت آنذاك ،خطر ببالي أن أرسم كوخا
فالحيا ،وكان حقا كوخا جميال .وكنت أتوقع أنني سوف أحصل على درجة كاملة ،إال أن
المعلمة لم تمنحني حتى وال درجة الرسوب ،قالت لي هذا الكوخ بال أرض يستند عليها،
والبيت الذي بال أساس ،كانإنسان الذي بال أساس ،يعيش في الفراغ أبدا .وهكذا فأنا امرأة
ي ،في بداية العقد
الفراغ ،ألنني أعيش بال أساس ،فقد غادرت وطني مع زوجي وطفل َّ
األخير من القرن الماضي ،وعشنا في بلد مجاور ،وفي الليلة التي حصلنا فيها على
الموافقة باالنتقال إلى ما حلمنا به  ،عاد زوجي إلى وطننا جسدا بدون روح ،ولم يكن
أمامي من خيار غير أن أواصل السعي إلى هذا الحلم ،والذي مثلما صوروه لنا؛ سماءا
زرقاء تبتسم في الصباح ،وأرضا تتفتح أزهارها عندما ندوس عليها ،ودوالرات ال ندري
من أين تنزل علينا ،وكل ما نرغب به يكون متوفرا لنا .وهكذا عشت في دوامة الحلم،
الذي أتضح منذ اليوم األول لوصولي أنه ليس أكثر من حلم أسود ،يصحو معي في
الصباح ،ويرافقني طيلة ساعات اليوم ،وأشعر به يضحك مني ساخرا ،أو يحاول أن
يغريني باستقرار أكبر وبيت افخم ،وال يدري أنني فقدت فيه وطنا وبيتا ،فقدت فيه طفولتي
وصباي ،فقدت فيه أيام دراستي بكل مراحلها .لهذا أتمنى أن يغرز رمحه بين أضلعي،
لكي أستعيد كياني ،ولكن كيف؟؟ ومن أين يأتي لي بوطن يحملني بين جناحيه مثل طائر
الرخ الخرافي ،ويمضي بي إلى البعيد هناك.
أستميحكم العذر ألنني أسرف كثيرا في الكالم عن الوطن .ربما ال يعنيكم هذا بشيء،
وربما تشعرون بذلك أكثر مني ،إذا كنتم تعيشون في بالد ليست بالدكم ،أو ربما حياة
ي إلى مدرستهما ،بعد أن أعد
ليست مثل التي أحياها .أنهض في الصباح كي أوصل طفل ّ
لهما فطورهما ،وبعجالة أتناول قدحا من الشاي ،كي أذهب مسرعة إلى عملي الساعة
التاسعة ،حتى ال تطردني ربة العمل .وربة العمل هي األخرى من القادمين إلى هذه البالد،
ربما أحسدها على الفرح الذي تحمله في داخلها ،وأتساءل من أين يأتيها كل هذا الفرح؟؟
وهي مثلما أنا بال وطن ،أنسحب من أمامها إلى زاويتي بعد أن أقدم لها مواعيد المرضى.
ورغم أن النهار في أوله ،إال أن زاوية مظلمة يملؤها الفراغ تصبح كل عالمي ،ألنني
امرأة !!.....
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العقل البشري اقوى من الحاسوب
اودا ابلحد قس يونان /استاذ مساعد
جامعة دهوك  /كلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية والكمبيوتر

مخ االنسان معجزة من المعجزات و التي مازال العلم يحاول جاهداً التعرف
على طبيعته و كيفية عمله بل و عمل محاكاة لما يحدث داخل المخ ,يعتبر ما توصل اليه
العلم حتى اللحظة عن المخ نسبة بسيطة للغاية عن أسرار المخ .ولقد اعترف العلماء بأن
التعقيد الموجود في تركيب الدماغ ال يوجد ولن يوجد في أعقد األجهزة انإلكترونية التي
اخترعها انإنسان ،بل إن أحدهم قد قال أنه لو تم جمع جميع الحواسيب في العالم وتم
ضغطها لتكون بحجم دماغ انإنسان فلن يصل تعقيد مكوناتها تعقيد مكونات الدماغ ...
الدماغ هو الجهاز العصبي المسؤول عن اغلب الوظائف الحيوية والسلوكية والمعرفية
للكائن الحي .الدماغ جزء من المنظومة العصبية التي يدخل فيها النخاع الشوكي
واالعصاب ..المنظومة العصبية الغنى عنها من اجل إقامة التواصل بين اجزاء الجسم
المختلفة ،لجعله قادر على التصرف كوحدة منسجمة .يزن الدماغ حوالي  %2من مجمل
وزن الجسم ،في حين يستهلك حوالي (  %)21-51من مجموع إستهالك الجسم للطاقة.
رغم تطور سرعة وقوة أجهزة الحواسيب حاليا ً إال انها ما تزال بعيدة كل البعد عن
الدماغ البشري ,حيث يتم برمجة أجهزة الحواسيب ألداء مهام فريدة ومحددة مثل التحدث
أو لعب الشطرنج .ولكن عند قياس إمكانيات جهاز الحاسو ب مع قدرات العقل البشري
بشكل كامل يظهر اختالف واضح وان العالقة بين االثنين غير وثيقة ومتشابهة.

بيرموس العدد  04نيسان 2421

00

لقد حاول العلماء على مدى السنوات القليلة الماضية وبمختلف الطرق المتنوعة
الحصول على الحاسوب الخارق الذي بإمكانه تقليد درجة تعقيد ومعالجة قوة الدماغ
البشري الحقيقي  .وتعمل الحواسيب الفائقة بشكل عام وفق نظم معالجة متوازية وتتطور

باستمرار تماشيا ً مع قانون مور الذي ينص على ان عدد الترانزستورات ضمن الرقاقة
يتضاعف كل ثمانية عشر شهرأ ,مما يعني امكانية تأدية رقاقة واحدة وظيفة مجموعة
معالجات متوازية مستقبالً.
ويعمل الدماغ البشري بشكل متوازي أيضاً ,ولكن ضمن نطاق مختلف عن الحواسيب
الفائقة ,ووفقا ً لعلماء األحياء فإن الدماغ البشري يمتلك ما يقارب من  34مليار خلية
عصبية مرتبطة معا ً بكل معنى الكلمة ,مما يعني تواجد أكثر من  224تريليون نقطة
اتصال تسمى نقاط االشتباك العصبي أو المشابك العصبية .
وال تتواجد حواسيب فائقة قادرة على تشغيل برامج محاكاة للدماغ البشري حتى اآلن,
وي وفر نظام االتصال المتكامل والمتقن داخل الدماغ مئات التريليونات من المسارات
المختلفة لإلشارات الدماغية بحيث يمكنها التنقل من خاللها.
ويعمل العلماء على محاولة تقليد قدرة الدماغ البشري رقمياً ,واحتاجوا قبل سنوات قليله
إلى أكثر من  12معالج يعملون على أحد أسرع الحواسيب العمالقة في العالم من أجل
تقليد ثانية واحدة من نشاط دماغ اإلنسان .ويقدر الباحثون أن محاكاة الدماغ البشري
تحتاج على األقل إلى جهاز مع قدرة حسابية  97,1بيتا فلوب  , peta flopsوتعتبر
البيتا فلوب مكافئة أللف تريليون عملية نقطة عائمة في الثانية الواحدة ,مع ذاكرة وصول
عشوائي تبلغ  9,2بيتابايت أو  9244تيرابايت .وال يتوقع الوصول إلى هذه القدرات
وفق مقاييس التكنولوجيا العمالقة اليوم قبل ثالث سنوات على األقل .وقال بون كوابينا
الباحث الرئيسي واالستاذ المساعد في قسم الهندسة الحيوية في جامعة ستانفورد “أحد
التحديات الرئيسية في بناء نظام بنى عصبية عبر السيليكون هو أن كل عصبون يتصل
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مع اآلخرين من خالل  1444نقطة اشتباك عصبي ”.وأضاف بون “نحتاج إلى حوالي
 24ترانزستور لتنفيذ مشبك واحد ,ويتضح ان إمكانية بناء ما يعادل حوالي 224
تريليون نقطة اشتباك عصبي عبر الترانزستور والسيليكون ليست مشكلة سهلة الحل
لدينا ”.وأشارت دراسة بحثية تم نشرها مؤخراً إلى إكتشاف إمكانية احتفاظ الدماغ
البشري بالمعلومات بكمية أكبر عشر مرات مما كان يعتقد سابقاً ,ويعتقد العلماء اآلن ان
قدرة الدماغ البشري تدور حول بيتا بايت أي ما يقارب من ألف تيرا بايت .وتم نشر
العديد من األبحاث في اآلونة األخيرة حول هذه القضية والتي تلقي الضوء على أهمية
المقارنة والتنافس حسابيا ً بين الدماغ البشري والحاسب .ويمتلك البشر العديد من األشياء
المذهلة بما في ذلك مقدرتهم في التعرف على األنماط والقدرات اللغوية والتفكير
اإلبداعي ,وعلى الرغم من تحسن سرعة الحواسيب في التعرف على األنماط إال ان
معظم البرامج ما زالت تقوم بذلك بمستوى طفل صغير .ويعتبر النمط الكالسيكي
للتعرف على األنماط هو مقدرة التعرف على الوجوه ,بحيث يمكن لإلنسان التعرف على
الوجوه في مجموعة متنوعة من السياقات.
ويمكن لإلنسان التعرف على الوجوه مختلفة األعمار أو المتغيرة تبعا ً لتغير شعر الوجه,
بينما ال تقوم أجهزة الحواسيب بتأدية هذه المهام بشكل جيد مشابه للبشر .وتعتبر أجهزة
الحواسيب أقوى من البشر عندما يتعلق األمر بتنفيذ تعليمات بسيطة خطوة بخطوة ,بينما
يتفوق البشر على الحواسيب في المهام التي ال يمكن تحليلها وتجزئتها بسهولة إلى
خطوات بسيطة متتابعة.
وتهدف مجاالت علوم الحاسوب والذكاء الصناعي والتعلم اآللي في تحليل وتجزئة
المشاكل إلى قطع صغيرة بحجم بايت ليسهل هضمها واستيعابها من قبل أجهزة
الحاسوب.
ويمكن اعتبار أجهزة الحاسوب حتى اآلن بمثابة أطفال رضع ليس بإمكانهم تعليم نفسهم
كيفية حل المشاكل المعقدة وتجزئتها إلى مهام بسيطة ومتتابعة وتحتاج بشكل مستمر إلى
قدرة الدماغ البشري.
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باسمَروفائيل َ

رئيسَجيولوجيينَاقدم َ
َ

مقدمة َ
جبل القوش هو احد الجبال التي تتبع السلسلة االلبية التي تمتد من اسبانيا (غرب
اوربا) وشمال افريقيا مرو ار بالحزام الجبلي االوربي شمال البحر المتوسط وتركيا وايران

وجبال هيماليا في الهند .سميت بالسلسة االلبية نسبة الى جبال االلب.
نشاةَجبلَالقوش َ

بدأ جبل القوش باالرتفاع قبل  02مليون سنة عند بدء انحسار بحر التيثس نتيجة
زحف الصفيحة العربية (الجزيرة العربية حاليا) من افريقيا وارتطامها بالدرع االسيوي
(تركيا وايران حاليا) مما ادى الى ضغط الطبقات الصخرية المترسبة وارتفاعها عن قاع

البحر.هذا الزحف كان مصاحبا بفترات متناوبة بين غلق بحر التيثس وانفتاحه واستمرار
الترسيب للصخور ببيئات ترسيبية حسب وضعية البحر من االنغالق او االنفتاح .

اخذ جبل القوش وضعه الحالي قبل حوالي مليونين ونصف المليون سنة وبدات عوامل

التعرية تنخر الجبل مما تكونت الوديان فيه وتشويه شكل الطبقات.الزال الجبل في

طور االرتفاع لكن ال يمكن مالحظة ذلك الن معدل التعرية اكبر من معدل االرتفاع ,

وسبب استمرار االرتفاع الن الصفيحة العربية الزالت تتحرك وتدخل تحت الدرع

االسيوي نتيجة اتساع البحر االحمر بمعدل  0سم في السنة ,وهذه الحركة هي السبب

الرئيسي لحصول بعض الزالزل شمال العراق.
التركيبَالصخريَللجبل

الصخور الظاهرة حاليا في جبل القوش هي ضمن التكوين الجيولوجي ( بيالسبي)

والتي بدات بالترسيب قبل حوالي  73مليون سنة واستمر الترسيب لماليين السنين ببيئة

البحيرات والتي تكونت بعد انحسار بحر التيثس.
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الدولومايت (  ( CaMg(CO3)2وهي الصخور الكلسية التي يتواجد معدن المغنيسيوم
فيها لنسبة تصل  .%02ولو كانت نسبة المغنيسيوم فيها  %7او اقل لكان ينفع

لصناعة السمنت.
اقتصادياَ َ

يمكن استخدام صخور الجبل لصناعة حجر الحالن (احجار التغليف لالبينة) حيث

تقطع الصخور الى اشكال حسب الرغبة وتستخدم للتغليف والديكورات لالبنية.

هناك اهمية اقتصادية اخرى اكثر اهمية لصخور الجبل (صخور الدولومايت)

باستخدامها لخلطة االسمنت بدل الرمل والحصى المعتاد في الخلطات حاليا ,الن

الرمل والحصى المتوفر ليس نقيا %022لهذا دائما توجد نقاط ضعف في الخرسانة
المستخدمة في البناء واالنشاءات.

قام الدكتور ذنون عبد الرحمن (اختصاص الجيولوجيا الصناعية بجامعة الموصل –

قسم علوم االرض) بعمل ثالث خلطات للسمنت وكاالتي (ورقة غير منشورة اطلعت

عليها مباشرة في احدى زياراتي للدكتور ذنون في قسم علوم االرض):

اوال  :خلطة السمنت بالرمل والحصى المستخدم حاليا

ثانيا :خلطة السمنت بنسبة  %02رمل و %02حجر الدلومايت المطحون وايضا
 %02من الحصى و %02من الدولومات المكسر

ثالثا :خلطة االسمنت من الدولومايت المطحون بدل الرمل والدولومايت المكسر بدل
الحصى وكانت نتيجة فحص القوة والمتانة للسمنت بعد التصلب بان الخلطة الثالثة
اعطت افضل النتائج للقوة والمتانة.

اذن يمكن استخدام صخور الدولومايت للجبل في خلطات السمنت لالبنية واالنشاءات بعد

ان يتم طحنه كدقائق بحجم حبات الرمل ويستخدم بدل الرمل ,وتكسيره باحجام الحصى

ويستخدم بدل الحصى ,مع الجدير بالذكر بانه ليس كل الطبقات في الجبل مالئمة لهذا

الصناعة وانما فقط طبقات صخور الدولومايت.
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بقلم  /الجيولوجي
سمير القس يونان
ان موضوع عمر االرض والشكل
النهائي لتوزيع القارات والبحار يخضع لنظريات عديدة وكل واحدة تعتمد على معطيات
ملموسة وشواهد حقلية قريبة الى ادراك االنسان والقبول بها .ان ما نراه االن من القارات
السبعة لم يكن هكذا قبل اكثر من  944مليون سنة بل كانت كتلة واحدة ال يفصلها اي
مسطح مائي وتسمى بانجيا  ( Pangea ) .كانت االرض قلقة جدا ويعمها البراكين
والزالزل والحركات االرضية االلتوائية والتكوينية ) (orogenyوكان شكلها دائم التغيير
ولكن عبر عشرات الماليين من السنين .النظرية االكثر قبوال نظرا العتمادها على اسس
علمية مقنعة هي نظرية العالم االلماني فيكنر سنة  1392والتي تقول :قبل  244مليون
سنة بدات البانجي بالتكسر الى اجزاء وابتعادها عن بعضها بسبب االنجراف القاري
وذلك في وسط حقبة الحياة المتوسطة ) (Mesoziocوبالتحديد نهاية عصر الجوراسي.
انقسمت البانجي الى كتلتين كبيرتين وهما (لوراسيا) في الشمال و(كندوانا)في الجنوب
ويفصل بينها بحر يسمى(التيثس)اصل البحر االبيض المتوسط الحالي.استغرق هذا
االنفصال والتكسر  144مليون سنة  ,كتلة اوراسيا تشمل اسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا
 ,اما كندوانا فتتكون من امريكا الجنوبية وافريقيا واستراليا والهند ومدغشقر والقارة
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القطبية الجنوبية .المرحلة الثالثة تتضمن تكسر الكتلتين الى اجزاء وابتعادها عن بعضها
البعض لتتخذ الشكل الحالي قبل  144مليون سنة وتحديدا في نهاية دهر الحياة
المتوسطة ) (Mesozoicفي حقبة الطباشيري والتي ال زالت في الحركة واالبتعاد كما
يحصل في االخدود العظيم atlantic ridgh) (mid-في منتصف المحيط االطلسي ليمتد
آالف الكيلومترات ليبتعد ساحل افريقيا واوروبا الغربي عن ساحل االمريكيتين الشرقي
2سم كل سنة .في الحدث االخير انفصلت افريقيا عن امريكا الجنوبية وتوسع بحر التيثس
وتحركت الهند لتلتصق باسيا وابتعدت استراليا الى موضعها الحالي ,اما مدغشقر
فاصبحت مرافقة الفريقيا .اما لوراسيا فقد انفصل عنها امريكا الشمالية فقط لتبقى اوروبا
واسيا ملتصقتان .هذه ببساطة ما شملته نظرية فيكنر,اما على ماذا اعتمد الجيولوجي
االلماني فيكنر ليبني نظريته فهي االتي:
اوال :تشابه شكل السواحل المتقابلة على جانبي المحيط الهندي والمحيط االطلسي ,لدرجة
أنها تكاد تكون متطابقة إذا ما تم تقريب كليهما من بعضهما البعض.
ثانيا  :تشابه سواحل غرب قارة أفريقيا وسواحل شرق قارة أمريكا الجنوبية ,من حيث
تشابه األحياء النباتية والحيوانية وكذلك التركيب الصخري فيهما.
ثالثا :وجود دالئل مشتركة ال تعد وال تحصى في القارات التي كانت كندوانا تتكون
منها ,مثال وجود متحجرات لكائنات لميسوصورات الشبيحة للتماسيح في البرازيل
وجنوب افريقيا ,وجود سحلية المجرفة في صخور لها نفس العمر الجيولوجي في افريقيا
والهند واستراليا والقطبية الجنوبية  ,ونقطة مهمة جدا هي توزيع الرواسب الجليدية التي
تعود لعصور البيرمي والكاربوني في افريقيا واستراليا والهند ومدغشقر .تشابه
المرتفعات الموجودة شرق امريمع تلك الموجودة في غرب انكلترا وجنوبها اضافة الى
دالئل وشواهد كثيرة .علينا ان نذكر سبب هذا التصدع لكتلة بانجي حسب نظرية فكنر
فيقول ان قوى الطرد المركزي بسبب دوران االرض حول نفسها وقوى جذب الشمس
والقمر لالرض وتيارات الحمل العمالقة الموجودة في صهارة باطن االرض وابتعاد
الصفائح التكتونية التي تحمل القارات هي االسباب المفترضة والمحتملة لهذا التغيير
الجبار الذي استغرق  244مليون سنة لبانجي.
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اعداد :

 /10شباط يوم الشهيد
وعيد الحب وعيد خضر الياس
جندي عثمان اوسو

تعود تسمية يوم الشهيد الشيوعي الى اعدام قادة الحزب ( فهد
– صارم – حازم ) في  10شباط عام  1303في ملحمة
خالدة تمثلت في الثبات على المباديء االساسية للحياة  ..مباديء الخير والحب والجمال
واالعتزاز بالشرف والكرامة وبناء مجتمع جديد خالي من استغالل االنسان الخيه
االنسان ففي كل عام وفي  10شباط يستذكر الشيوعيون العراقيون واصدقائهم هذا اليوم
الذي اعتبر رمزا للشهادة والتضحية في سبيل سعادة الشعب وبناء وطن حر مستقل .
وفي تابين لهؤالء الشهداء نقول رغم ان نبض قلوبهم الطيبة توقف لكن هذا النبض اصبح
يحل في اجساد اخرى تتحدى الظلم والتخلف وتواصل رسالتهم االنسانية في يوم جديد
يسمو الى التآخي والوئام والسالم بغض النظر عن المعتقد واللون والطائفية والقومية .
يقول الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري في استشهاد هذه الكوكبة من الرواد االوائل :
ويشمخ كالقائد الظافر
سالما على مثقل بالحديد
مفاتيح مستقبل زاهر
كأن القيود على معصميه
يذكر ان اول شهيد للحزب الشيوعي العراقي هو شاؤول ابراهيم طويق وذلك في 21
حزيران عام  1307في مظاهرة قادها المناضل فهد للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد
جرائم الصهيونية والتض امن مع الشعب المصري من اجل جالء القوات البريطانية من
ارض كنانه  .تحية حب واحترام لكل شهيد مضى بطال مرفوع الرأس من اجل بناء
العراق الديمقراطي الموحد  ...وكذلك في  10شباط تحل علينا ذكرى عيد الحب الذي هو
تقليد روماني تبدا قصته مع الراهب فالنتاين الذي اعدمه االمبراطور الروماني كلوديوس
الثاني في  10شباط عام  294م والذي كان يدعو الى الزواج والمحبة بين البشر ملتزما
بمقولة السيد المسيح عليه السالم  ( :احبوا بعضكم بعضا ) لقد كان الراهب فالنتاين
يشجع الشباب على الزواج مما اثار حفيضة االمبراطور الذي كان يمنع الزواج على
الجنود فالقي القبض على الراهب وتم في  10شباط رجمه بالحجارة وقطع راسه وكانت
تلك بداية عيد الربيع عند الرومان ( بلوبيركاليا ) وعند دخول روما في الديانة المسيحية
تم تقديس الراهب فالنتاين وادخل في سجل المسيحيين واصبح عيد الربيع (بلو بير كاليا )
عيدا للحب عند الرومان في 10شباط من كل عام  .وعالة العيد اصبح اللون االحمر دليل
ورود شقائق النعمان التي نبتت على قبر آلهة الحب واالخصاب والجمال (ادونيس ) بعد

بيرموس العدد  04نيسان 2421

91

ان روته دموع حبيبته عشتاروث وذلك حسب االساطير الفينيقية القديمة  .وكما جاءت
ايضا في االساطير الكنعانية القديمة ان بعل وأنات الهتان لالخصاب والزواج والحب
تقوم الهة الحب أنات بدور المنتقمة من الهة الموت بسبب حبيبها الصياد الشاب صاحب
القوس السحري الذي اختطفته آلهة العالم السفلى فتقول االسطورة :
اقتربت العذراء أنات من بعل وكان قلب أنات يهفو الى بعل كقلب البقرة الى عجلها ,
كقلب النعجة الى حملها فامسكت بآلهة الموت بالسيف شطرته وبالنار احرقته وفي الرحى
طحنته وفي الحقل رمته  ,بالمذراة ذرته فكان ال طير ياكل قطعا منه حتى انتهت بقاياه ..
يقول المؤرخون ان بعل بصفته آلهة النبات والحبوب قد تجسد بعد موته في آلهة الموت
لهذا فان اعادته الى الحياة تستلزم زرع بقايا هذا األله  .وفي مثيولوجيا الديانة االيزيدية
ان شفيع الزواج هو ( بيري لبنان ) وهو بيل لبنان بمعنى بعل لبنان وهو رمز مقدس في
الديانة والمسؤول عن الزواج عند الشباب والشابات  ,تعود ذكراه في ليلة عيد خدر
الياس الذي يصادف في اول يوم خميس يقع بعد  10شباط  ,يصومون فيه ثالثة ايام
يحرم فيه الصيد والقتل ونحر الذبائح كما تقلى فيه سبعة انواع من الحبوب وتطحن في
ال رحى وتنثر اجزاء منه في الحقول الزراعية للتبرك ويسمى  ( :بي خون أي ) ويعني:
من غير دم  ..كما تصنع منه حالوة تسمى حالوة خضر الياس وتوضع في اماكن عالية
داخل البيوت على امل ان يمر بها الصياد خضر الياس ويباركها وفي ليلة العيد يكثر
الشباب والشابات من اكل تلك المقليات والحالوة على امل ان يروا في المنام انهم
يشربون الماء من احدى مناطق البالد حيث ان الحلم في هذه الليلة مهم عندهم يعتقدون
ان شفيع الزواج ( بيري لبنان ) سوف يحقق امنيتهم في الزواج من تلك المنطقة  .ويذكر
ان شخصية خضر الياس في الترات االيزيدي يرمز الى الصياد ومعهم كالب الصيد
( طاشي وتوال ) يتجولون في جميع المناطق في ثالثة ايام والتي تصادف بعد  10شباط
من كل عام  .ان مثل هذه المفاهيم القديمة انتقلت الى التراث الروماني القديم واصبح
عندهم عيدا للربيع ثم عيد الحب والزواج  .يذكر ان خضر الياس عند الهنود يسمى
( خواجه خدر) او ( خدري زنده ) بمعنى الخالد كما تصادف تلك المناسبة مع عيد مار
بهنام وايام الباعوثة او صوم باعوثة لثالثة ايام عند المسيحيين وذلك باالمتناع عن تناول
اللحوم والزيت  .يقول الكاتب الكبير شكسبير في كتاباته  :تعيش الصدفة  ..وهنا يصادف
يوم الشهيد الشيوعي وعيد الحب وعيد خضر الياس في مناسبة واحدة تمثل الخير
والجمال والمحبة  .تحية حب واحترام واعتزاز الى يوم الشهيد وعيد الحب وعيد خضر
الياس وطوبى للذين يحافظون على التراث القديم رغم هول المصاعب وكل عام والجميع
بالف خير .
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الشهادة والشهداء

ليث حميكا

الشهيد هو رمز التضحية وااليثار فأقل استحقاق ان تخصص له مناسبة تحيي
ذكراه في كل عام ففي يوم  10شباط توزعت شرارة الهبت دواخل كل حر شريف
فقد دفع فهد وحازم وصارم صك وفائهم للشعب والوطن  ,,الهول والصراخ
والويل والرصاص المنهمر والدماء الزكية لشهداء سقطوا من اجل مبادئهم  ,فمن
اية سبيكة ذهب صنعت نفوسكم ايها االبرار لقد تمكنتم من الثبات وهزم الموت
والخوف من الرصاص اي روح قدسية تملكتهم في تلك اللحظة فهم الذين وضعوا
اسس الحضارة ويقول الشاعر الكبير ( الجواهري ) حين استشهاد شقيقه ( جعفر )
خالل انتفاضة وثبة كانون  1301بقصيدته اخي جعفر :
أتعلم أن أنت ال تعلم
فم ليس كالمدعي قوله
أتعلم ان جراح الشهيد

بأن جراح الضحايا ف ُم
وليس كآخر يسترحم
تظل عن الثأر ُتستفه ُم

يحتفل الحزب الشيوعي العراقي في كل عام بيوم الشهيد الشيوعي ذلك اليوم الذي
اعدم النظام الملكي الرجعي في العراق عام  1303قادة الحزب الشيوعي العراقي
االماجد ( فهد – صارم – حازم) ووقف الى جانب هؤالء الحكام في تنفيذ
جريمتهم االثمة االستعمار البريطاني الذي كان يتحكم بمصير الشعب العراقي في
تلك الحقبة العصيبة التي مر بها العراق وبالرغم من ذلك صمد الحزب وقاوم
المجرمين فتفاعل معه الجماهير الكادحة ومعظم شرائح المجتمع العراقي  ..لقد
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كرس الشهيد حياته من اجل هدف اسمى فقد وقف دوما ضد اعداء الشعب والوطن
الذين انهوا حياة الكثير من احرار العراق  ..ففي نهاية السبعينيات من القرن
المنصرم اعلن النظام الدكتاتوري في العراق بقيادة صدام حسين عن مالحقة
قيادة وقواعد الحزب في جميع المدن العراقية وبدات حملة االعتقاالت دون مراعاة
الجنس والسن والشيخ والمريض وتعرض الكثير من الشيوعيين الى الفصل من
وظائفهم وارهاب عوائلهم ومثال على ذلك صديقي واخي جمال صادق يلدكو الذي
كنا اصدقاء وزمالء دراسة انهينا دراستنا الثانوية سوية وعملنا معا في صفوف
الحزب الشيوعي العراقي وكنا دوما نتناقش في امور ثقافية وسياسية خصوصا
حينما نطالع جريدة الفكر الجديد ومجلة الثقافة الجديدة  ..حينما تخرج صديقي
جمال من المعهد الزراعي تعين موظفا في دائرة زراعة القوش كان سعيدا جدا
بعمله وكانت تربطه عالقات حميمة مع الكثير من االصدقاء ومن ضمن هؤالء
االصدقاء احد الموظفين في زراعة القوش وكان جمال طيب القلب والمعشر
وبسبب كرهه الشديد للنظام على ما اقترفه من جرائم وممارسات ال انسانية بحق
الوطنيين والتقدميين  ..كان يدخل في نقاشات مع صديقه هذا ويتهجم على النظام
وصديقه هذا كان يسجل كل ما كان يدور بينهم من حديث وينقلها الى رجال االمن
الذين كلفوه بهذه المهمة ولحسن نوايا جمال كان على ثقة بذلك الصديق لكنه غدره
حينما نقل حواراته الى اسياده وفي عام  1311حينما كلف جمال بايصال بريد
دائرته الى الموصل وهناك القي القبض عليه وبعد سقوط النظام عام  2449عثر
على قوائم باعدام االالف من الوطنيين االحرار وكان جمال من ضمنهم حيث
استشهد بعد ان تعرض الى ابشع انواع التعذيب على يد الجالوزة المجرمون ..
غادرنا جمال وهو مخلصا لمبادئه وافكاره فمضى في طريق الشهادة دون ان يهاب
شيء  ..سقط مض رجا بدمائه الزكية في زنزانات الطغاة وهو حالما بوطن حر
وشعب سعيد .
سالم لكم ايها الشهداء االبرار سالم على ارواحكم الطاهرة ستخلدكم ذاكرة
الوطنيين واالحرار وستبقى اسمائكم عالمة مضيئة في سجل الدفاع عن ارض
الرافدين من دنس الطغاة مجدا لكم ولكل شهداء العراق الذين رووا بدمائهم ارض
الوطن .
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سميرة عابد قس يونان

المراة ذلك المفصل المهم والحيوي والذي خلق عاطال
ومعطال وذلك الجنين الذي ولد اما مشوها او ميتا,من هنا
ننطلق لنرى باحة مجتمعنا جرداء وحديقته جدباء ونهاره قصير يعقبه ليل طويل الن امنا
واختنا وحبيبتنا نائمات كانهن اصبحن من اهل الكهف ال عالقة لهن في تطبيب جروح
المجتمع وتقرحاته الكثيرة.المراة ذلك الطود الشامخ واالتون العرمرم حنط الجل غير
مسمى وبدال من ان يكون هذا النصف بركانا ثائرا وطاقة متفجرة وشالال هادرا وينبوعا
دفاقا وذراعا فاعال كان وال زال عالة وعورة وعثرة علينا معالجتها وبذلك اصبح العبء
عبئين والحل حلين والمشوار مشوارين.ما نراه بأم اعيننا من تخلف وتقهقر وتراجع
وفساد وتد مير لمعنى حياتنا في العراق هو الجهل المطبق نتيجة لتغلغل وسيطرة
الثيوقراطية والراديكالية والتوتاليتارية ومناصرين هذه التوجهات همهم وديدنهم وشغلهم
الشاغل قتل المراة وعزلها وحجب الضوء عنها وجعلها متعتهم ونور احالمهم الوردية
مستنجدين بالدين واالرث االجتماعي كث وابت تدعم غبائهم وعنجهيتهم وتسلطهم
وغرورهم االهوج أليس من المفروض أن تكون المرأة مع الرجل خطان متوازيان
ومتساويان فإذا طاال يطوالن معا وإذا قصرا يكون القصر لكليهما وإذا عمق الخط يعمق
لالثنين وإذا حاول البعض إجراء عملية المسح فيكون المسح لكليهما وهكـــذا يكـــون
مصيرهما مشتركا وأي شكل غير ذلك سيظهر على شكل خلل في تركيبة المجتمع وال
تأخذ كل الشرائح ما لها كما وال تقدم ما عليها...إن ما يحصل اآلن من انفتاح وانعتاق
للثقافة والتطلع آلفاق رحبة ومنيرة للشعوب التي ارتأت اختيار الوضوح وااللتفات ذات
اليمين وذات اليسار عند سيرها لتكون خطواتها ثابتة وراسخة نرى المرأة قد اعتلت
المنابر ومدرجات المؤتمرات ورفعت بيدها مطرقة القرارات كما واخترقت أحراش
األمازون وحلقت فوق المستحيل...أما نحن في البلدان التي تفتقر إلى منطق المساواة بل
نفتقر إلى قبول بالمرأة عنصرا فاعال وصميميا ومؤثرا ومساهما ما زالت تعاني وتعاني
وستعاني طالما أيديولوجيتنا كما هي ال نغيرها وال نقبل بغيرها فكيف ستحتل المرأة
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موقعها التي انوجدت المرأة من اجله وكيف ستتبوأ ذلك المنصب الذي من خالله ستنادي
وبأعلى صوتها قائلة إنني ههنا اعمل مع أخي الرجل إلسعادكم وتنويركم وجعلكم ترتقون
إلى مصافي األمم المتقدمة...
إذن وفي مجتمعنا تكون الحالة ملحة لتلعب المرأة دورا أساسيا وفعاال في العملية
السياسية المتلكئة وتشارك بجهد مخلص في بناء دولة المؤسسات وحصولها على مقاعد
في البرلمان مثلما ينص الدستور وبشرط أن يكون ذلك بعيدا جدا عن الطائفية وضيق
األفق القومي والمحاصصة الفكرية وان يمتزج عرقها ودمعها بكلمة العراق فقط لتستطيع
خدمة كل العراق وليس بعض العراق كما يحصل اآلن...إن ما منح للمرأة في مجتمعنا
ليس بالمحسوس مقارنة بطاقاتها وقدراتها وإيمانها ومؤهالتها العلمية والثقافية فيجب أن
تخترق المجتمع المشلول بصوتها ألشدي العذب وبسواعدها الناعمة التي قد تفعل شيئا ال
يستطيع الرجل فعله وبإيمانها الراسخ الذي ال يهزه أقوى الزالزل وبحبها الدافق وعطفها
الرقراق وأمومتها الرائعة...آن األوان لتقول ال ال لكل من يقول لها ال ال وتقول أيضا كفا
أنانية أيها الرجل فأفسح لي المجال لنعمل معا نضحك للعراق معا ونبكي له معا ولنحاول
جاهدين بكل ما أؤتي لنا من قوة وعزيمة ولندخر جهدا من اجل انتشال العراق من الوحل
الذي هو فيه ولنعيد صورته القديمة القديمة ولنجعل من تاريخه حافزا لتكون خطواتنا
سريعة وقوية ونقول ( ان العراقيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون
تمييز وليكن تفكيرنا وخيالنا كذلك ) .................

تهنئــــــــــــة
بأسم رفاق ورفيقات منظمة الحزب الشيوعي العراقي في
القوش نتقدم بأزكى
آيات التهاني والتبريكات
لألخوة االيزيديين
بمناسبة عيدهم
"سري سال" تمنياتنا ان
يعم االمان والسالم في ربوع وطننا العزيز لتكون ايام جميع
الشرائح االجتماعية في العراق اعياد ومسرات.
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بيرموس تحمل بإكبار واجالل دم العرقيين االبطال
الجو صافي والرياح هادئة
والسماء زرقاء كزراق ماء البحر
واالرض مخضرة بعشب الربيع
صالح كجوجا
الشمس ترسم لوحتها الفنية الجميلة في انحنائها
المغربي واشعتها الحنونة الدافئة خفت حرارتها
الربيعية  ,والربيع مقبل على نهايته  ,ويعم على هذه
المنط قة هدوء شاعري  ,يزيد من رومانسيته تغريد البالبل وضوت القبج والدراج منشدة
بلغته الجميلة قرب نهاية النهار  ,ويصبح مشرق جميل ليوم قادم اخر بعد ليل ربيعي
انصاري  .كان هذا في يوم  1985/5/23حين اجتمع انصار السرية الرابعة في باب
كلي (كورت) منتظرين ايعازا من المسؤ ول العسكري السير اثنان اثنان ومسافات بحسب
القواعد االنصارية المتبعة في مثل هذه الحاالت  ,وانتشر االنصار في سهل يفصل نقطة
االنطالق ونقطة موعد اللقاء  ,والذي يترواح بين  2,9الى  9كم  ,ويخترق هذا السهل
مجرى ماء صغير من نصفه االخير  ,وتتناثر عدة اشجار فيه وبعض التعرجات
الصغيرة  ,وبينما كان االنصار يسيرون بصمت وهدوء ويسترسلون مع احالم اليقظة.
فمن كان يفكر بتوجيه ضربة موجعة وقوية الى العدو وبأقل الخسائر في العملية االتية
مثل الشهيد باسل حنا (طالل)  ,ومن كان يستمتع ويتلذذ بالتفكير في ابنته الوحيدة
(جاكلين) دقائق وساعات ويسترسل بوصف متناهي الصدق والحب الذي يكنه البنته مثل
الشهيد عيدو كورو (دلير)  ,ومن يتعمق بالتفكير ويرسم جمهورية افالطون للعراق وهو
احد الم شاركين فيها مثل الشهيد نضال الحمزاوي (مالزم نبيل)  ,ومن كان يتناغم مع
جمهورية مهاباد ونقل تجربتها الى العراق الموحد والعيش السعيد في العراق الحر
والديمقراطي مثل الشهيد جميل احمد صالح (ابو هالل)  ,ومن كان يدندن مع نفسه
ويلحن اشعار الشاعر الكبير جكرخين الذي سمى نفسه بنفس االسم تيمنا به مثل الشهيد
فرج حجي عثمان (جكرخين)  ,ومن كان يحلم بلقاء االهل واالحبة منتصرا رافعا رأسه
ومؤكدا لهم صحة ارائه وتطلعاته مثل الشهيد رياض عبد الرزاق علي (احمد)  ,ومن
كان يخطط لحلمه الواقعي بعد االنتصار الكبير على النظام العراقي المجرم الدكتاتوري
بعرس القوشي بين لمة االهل والرفاق واالنصار مثل الشهيد طالل ياقو توماس (سعد) ,
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ومن كان يتساءل ويناقش مع نفسه لماذا االمير والشيخ واالغا  ...لهم سلطتهم على الناس
والمجتمع  ,ويخافون سطوتهم  ,لماذا لم نكن سواسيا ً جميعا نعيش على هذه االرض
بحب وصدق وكرم واخالص مثل الشهيد جوقي علي (ابو ماريا)  ,ومن كان يتعهد لنفسه
وللجميع انه ذلك االنسان البسيط الطيب المخلص القادم من تلك العائلة الكادحة الفقيرة
ليثبت للجميع ان اختياره يدل على وعيه وايمانه بانتصار قضية شعبه العادلة هو الشهيد
رعد بولص ميخو (سلمان) .
بين الحلم والحقيقة ورسم خط االمل  ,كانت  0طائرات سمتية فوق رؤوس االنصار
وبشكل مفاجئ وفي الحال بدأت تقذف بحمم فاشيتها ونارها الذي ال يرحم على هؤالء
االنصار االبطال الذين ردوا عليهم بكل ما اوتوا من قوة وشجاعة رغم ان الضربة
االولى اوقعت خسائر كبيرة بين االنصار  ,ولم يكتفوا بتلك الضربة بل كان في نيتهم
وحسب المخطط الهجومي الذي رسموه ابادة السرية من خالل تطويقها لكن مقاومة
االبطال حال دون ذلك فافشلوا مخططهم االجرامي ولم يتمكنوا من االنزال  ,وكانت
دقائق صعبة في هذه االغارة المفاجئة والغير متكافئة  ,اذ استشهد ( )3من االنصار
المذكورين اعاله وجرح ( )9اخرين عولجت جراحهم بعد ذلك .
في هذه االيام تمر الذكرى ( ) 97الستشهاد هؤالء االبطال  ,اذ اقف وانحني اجالال
واكراما ألرواحهم الطاهرة النقية  ,ودمهم الذي سقى تربة بيرموس (القرية الكردية)
معلنا بأعلى الصوت للعراق اجمع انا العربي انا الكردي انا االيزدي انا المسيحي انا
العراقي من زاخو الى الفاو  ,في عراق موحد سالم أمن حر ديمقراطي  ...للجميع .
طوبى لكم ايها االبطال
طوبى الى ذاك الرحم العراقي الذي انجبكم
طوبى الى ذكراكم الطيبة الندية العطرة في قلوب كل العراقيين الوطنيين الشرفاء

تهنئة بعيد نوروز
مع اطاللة اعياد نوروز الخالدة التي طالما جسدها الشعب الكردي على مر التاريخ ثورة
دائمة على القهر واالستبداد واالضطهاد من اجل الظفر بحريته وحقوقه القومية
واالنسانية التي اهدرت على يد الطغاة وبهذه المناسبة التأريخية الخالدة تتقدم منظمتنا
في القوش بأجمل التهاني والتبريكات الى شعبنا العراقي عموما والكردي خصوصا
ونتمنى ان يعم االمان والسالم في عموم الوطن ويتحرر من قيود الظلم واالستغالل
والعبودية
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جحا  ..وبصيص الضياء

بقلم  /عصام شابا فلفل
كثيرة هي المآثر التي يكتنفها موروثنا الشعبي
االصيل  ,ولكن رغم ذلك فليست العبرة بكثرة المآثر او تذكرها  ,بل العبرة هي كيفية
تعلم دروس الحياة منها او على االقل االستفادة ولو بقدر يسير من حكمها  .وليس غريبا
اذا قلنا ان لجحا ( تلك الشخصية الفكاهية الشهيرة) مكانة خاصة في ذلك الموروث
االصيل عند الشعوب العربية خاصة وشعوب العالم االخرى بصورة عامة  ,فالمقالب
التي تروى عن تلك الشخصية الفريدة من نوعها  ,اصبحت امثاال يقتدى بها واحيانا
تؤلف على منوالها الكثير من الحكايات والروايات  ..بل واصبح الكثير منها تصنع منه
دراما سينمائية وتلفزيونية عالمية  ....وهنا تحضرني حكاية طريفة كان بطلها صاحبنا
الشهير جحا ....ففي اوائل الستينات من القرن الماضي  ,وحينها كنا صبية صغار
نستعذب كل حكاية تقص علينا من قبل احد كبار المنزل كان يكون جدنا او جدتنا واحيانا
الوالد او الوالدة  ,كنا نجلس حول الموقد الفحمي ( المنقل ) وخصوصا في ايام الشتاء
القارص ونحن نستمع بشغف الى تلك الحكايات حيث لم يكن لدينا في المنزل من سبل
الترفيه الحديثة كالمذياع او التلفزيون وغيرها من مخترعات العصر  .. .تقول الحكاية
:يحكى ان اميرا من االمراء  ..اراد تزويج ابنته بطريقة غريبة جدا  ,اقرب ما تكون
الى الخيال من الحقيقة  ,ففي احد ايام الشتاء القارص  ,والصقيع قد جعل مياه البرك
والسواقي جليدا  ,امر صاحبنا االمير حاجبه بان يطلق نداء في جميع اصقاع امارته يعلن
فيه بانه سوف يزوج ابنته بحفل عرس مهيب وكبير جدا للشاب الذي يستطيع ان يجلس
عاريا في بركة القصر الجامدة طوال ليلة صقيعية واحدة  ,وكالعادة فان الشباب يبهرهم
الزواج من بنات االكابر  ,لذا انبرى العديد منهم للقبول بهذا الشرط  ,ولكن لم يستطع
احد منهم االستمرار اكثر من ساعة واحد فانسحب الجميع من ساحة السباق االّ شابا
واحدا حيث ثابر على الفوز بابنة االمير  ,فخلع عنه مالبسه وجلس القرفصاء في بركة
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القصر المثلجة من مساء اليوم الى انبالج الفجر  ..وفي الصباح ارتدى مالبسه والفرح
يأخذ منه مأخذا بفوزه ببنت االمير حسبما كان يعتقده من وعود والدها  .فذهب الى
االمير مطالبا اياه بتنفيذ وعده  ,ولكم االمير ( وكعادة االمراء في خداع شعوبهم ) اخذ
بمماطلة الشاب محاوال النكوث بوعده بطريقة او باخرى  ,لذا فقد وجه االمير للشاب
سؤاال وهو كالم حق يراد به باطل  ,فقال له ( هل شاهدت او رايت اية نار او ضياء في
الليل..؟) اجاب الشاب ببراءة ( لم ار اية نار سوى بصيص ضوء ضعيف على قمة ذلك
الجبل البعيد  ,فنظرت اليه طوال الليل متأمال فيه قدوم الفجر )  ..وهنا انتفض االمير
كالبطل المنتصر في معركة طاحنة قائال ( لقد سقط حقك في الزواج من ابنتي ) تعجب
الشاب من قول االمير وقال له ( لماذا يا موالنا االمير ) قال االمير ( ألنك قد تدفأت
ببصيص النور الذي شاهدته على قمة الجبل ) فطرده من حضرته  ,وهنا خرج الشاب
من قصر االمير مهموما كئيبا والغم كله مطبق على وجهه  ..وفي الطريق صادفه جحا
فسلم عليه  ,ولكن الشاب المهموم لم يرد السالم  ,فتقدم اليه جحا وسأله عن سبب همه
وكدره  ..فسرد الشاب لجحا حكايته من الفها الى يائها وكيف وماذا حصل في تلك الليلة
المشؤومة في قصر الملك  ..فابتسم جحا وقال للشاب يطمئنه ( ال تهتم لشيء  ..ألنك
سوف تتزوج الفتاة بعد اسبوع انشاء هللا وسيعتذر منك االمير ويزفها اليك بعرس كبير
كعرس االمراء والملوك ) فاستغرب الشاب من ثقة جحا بكالمه وقال له ( كيف سيحصل
هذا ..؟) قال له جحا ( اذهب االن الى بيتك ودع االمور لي  ).فذهب الشاب في سبيله ,
اما جحا فقد ذهب الى قصر االمير وقال له ( موالنا امير البالد المعظم ..يشرفني ان
تكون وحاشيتك ضيوفي على وليمة شرف سأقيمها في منزلي لعظمتكم يوم غد وقت
الغداء بإذن هللا تعالى  ..لذا فانا اتشرف بحضوركم وغدائكم في منزلي المتواضع ) فقال
االمير ( قبلنا دعوتك يا جحا وسنكون والحاشية ضيوف منزلكم يوم غد وقت الظهيرة) ..
وفي اليوم التالي وفي وقت الظهيرة حضر االمير وحاشيته الى بيت جحا لتناول وجبة
الغداء  ,فرحب بهم جحا ايما ترحيب وادخلهم الى ديوان منزله وبعد ان احتسى االمير
والحاشية فنجان القهوة  ,سال االمير جحا ( هل الغداء حاضر يا جحا..؟) قال جحا
( سيجهز بعد قليل يا موالي )  .ومرت ساعة من الزمن  ..قال االمير لجحا ( اين اصبح
الغداء يا جحا ) قال جحا ( موالنا االمير اصبر فلم يبق اال دقائق معدودات  ..اصبر
قليال موالي)  .. .ومرت ساعتان وثالث ..واخذ الجوع مأخذه من الضيوف  ,فاغتاظ
االمير جدا وغضب على جحا وقال ( اين الغداء يا جحا  ..هل تجرأت على السخرية
باألمير وحاشيته )  .قال جحا ( معاذ هللا يا موالي ان كنت اسخر بكم  ..ان الغداء على
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النار  ..وان لم تصدقني فتعال وشاهد بنفسك )  ..وفعال ذهب االمير مع حجا لرؤيته
ومشاهدته كيف يطبخ وليمته  ,وحين وصل الى مكان الطبخ ذهل االمير مما رأى ..
حيث شاهد جحا وقد جهز قدرا كبيرا جدا من اللحم وعلقه بحبل بين دارين في الزقاق
الذي بجانب بيته وعلى ارتفاع ثالثة امتار وقد اشعل تحته شمعة واحدة صغير ..
فغضب االمير جدا وقال ( ايها االبله  .اتسخر باالمير ام انك غبي الى هذا الحد ..كيف
لهذه الش معة ان تسخن قدر على ارتفاع ثالثة امتار ,وهللا ألجلدنك حتى الموت يا ايها
الغبي )  ...حينها ضحك جحا وقال ( موالنا االمير  ..ان كانت هذه الشمعة ال تستطيع
ان تدفئ ماء القدر القريب منها جدا والذي ال يبعد عنها اال مترين او ثالثة  ,فكيف
لبصيص ضوء بعيد جدا وعلى قمة جبل يبعد عدة فراسخ من قصر االمير ان يدفئ شابا
طموحا جالسا في بركة قصر االمير الجامدة طوال الليل) حينها ادرك االمير خطأه
فاعتذر من جحا وارسل في طلب الشاب واعتذر منه  ,ومن ثم بعد اسبوع زفت ابنة
االمير في عرس مهيب الى الشاب الطموح الذي كاد ان يضحي بحياته من اجلها  ..تلك
هي كل الحكاية  ....والعبرة لمن يعتبر ...تحياتي

تهنئة بمناسبة العيد
بمناسبة عيد القيامة المجيد تتقدم منظمة الحزب الشيوعي
العراقي في القوش بأحر التهاني والتبريكات لجميع االخوة
المسيحيين في العراق والعالم راجين ان ترحل عن سماء
وطننا الحبيب هذه الغمامة القاتمة وتنتهي هذه الفترة العصيبة
التي اقتحم بها فيروس كورونا حياة الناس واالنسانية جمعاء
ولتكن االيام القادمة زاخرة بالصحة والسالمة للجميع

بيرموس العدد  04نيسان 2421
71

فنــــــان
من القــــــــــــوش
ابو زمن
من بين عشرات الفنانين الشباب
الذين شقوا طريقهم في عالم الموسيقى
والغناء تميز عن اقرانه بصوته الشجي
وحضوره المتواصل ولهفه في
احتضان الميكروفون ليطلق العنان
لحنجرته الزاخرة بالقوة والمليئة
بالحنان  ,يمتلك خامة ومساحة صوتية
ال تجدها عند غيره من الشباب تمكنه
من الغناء بجدارة واعجاب جماهيري
كبير ,انه الفنان الشاب رامي ثائر كجو
الذي ه ّل فجر ميالده في بغداد عام
 , 2442نشأ وسط عائلة القوشية
معروفة بعالقاتها االجتماعية  ,له
شقيق واحد اكبره سنا وثالث شقيقات
 ..في اوائل عام  2449غادر بغداد مع عائلته الى مسقط رأسه القوش وذلك بسبب تردي
االوضاع االمنية وغياب االمن  .وفي القوش وتحديدا عام  2414كانت انطالقته
بمشواره الفني في عالم الغناء حيث كان عمره آنذاك ال يتجاوز الثماني سنوات  ..انضم
الى فرقة فنية تابعة لمنتدى شباب القوش حيث كان يبلغ عدد المنضمين اليها ما يقارب
 94مشارك ومشاركة ومن فئات عمرية مختلفة وكان يشرف على تدريبهم بشكل يومي
الفنان المخرج باسل شامايا  ,لم تقتصر فقط على الغناء وانما كانت تحوي ايضا على
الهوايات االخرى كالمسرح والشعر ,شارك في عدة مهرجانات فنية اقيمت في القوش
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وعينكاوا وبغداد والموصل ودهوك وكانت اولى مشاركاته في مهرجان االغنية
السريانية الذي اقيم في نادي القوش العائلي عام  2412وقد فاز بالمركز الثاني من
بين  19مشاركة ومشارك اما في عام  2419فقد كان له حضور جماهيري واعجاب
كبير من متذوقي الموسيقى والغناء في احد مسارح بغداد حين مشاركته في مهرجان
بغداد عاصمة الثقافة العربية  ,ممثال بلدته القوش في هذا النشاط يرافقه  29مشاركا ومن
كال الجنسين وفي عام  2417اقيم في القوش وعلى مسرح منتدى شباب القوش مهرجان
كبير تحت عنوان ( مواهب القوش ) اشترك فيه اكثر من  94مشارك ومشاركة وفي
مجال ( الموسيقى والغناء – المسرح – القصائد الشعرية – الدبكات الشعبية ) وكانت
مشاركة رامي بفقرات غنائية ممتعة خالل ايام المهرجان وقد اتبع نظام التصويت
الجماهيري اضافة الى اللجنة التي كانت تتألف من ثالثة فنانين فتخضع درجة الفوز
للتصويت من قبل ال جمهور ولجنة التحكيم حيث تمنح لكل مشارك درجة من الطرفين ,
فاز رامي بالمركز الثاني بعد ان تمكن منافسه من الفوز بالمركز االول  ..وفي عام
 2419شارك بمهرجان الشبيبة االول في المنتدى وكان متميزا بفقرته الغنائية وتم
تكريمه من قبل لجنة المهرجان وكذلك في عام 2411وفي مهرجان الشبيبة الديمقراطي
الثاني شارك مع مجموعة من زمالئه الفنانين الشباب بفقرات غنائية امتعت الحشود
الغفيرة ومشاركات اخرى متنوعة خصوصا تلك التي اقيمت في منتدى شباب القوش
وعن امنيته في المستقبل قال  :لي الرغبة الكبيرة ان امثل بلدي وبلدتي القوش في برنامج
ذي فويس وانا متأكد وعلى يقين وثقة بالنفس ان اقف على مسرح ذي فويس  .وحول
الصعاب التي يواجهها كفنان يقول  :الفنان الذي يضع امامه هدف النجاح في مسيرته
الفنية ال تهمه الصعاب مهما كان حجمها  ,فانني اتجاوزها حتى ان وجدت وال يمكن ان
يوقفني شيء عن بلوغ المسعى  .سألته عن موقف صعب مرّ به خالل حياته الفنية
فاجاب واالبتسامة تعلو محياه  :كنت اقدم فقرة غنائية في امسية عائلية وكان الجمهور
منسجما ومتفاعال مع الغناء وانقطع التيار الكهربائي احرجني ذلك كثيرا لكن بادرت الى
معالجة الموقف وهو االستمرار بالغناء بدون موسيقى وكان لذلك االستمرار صدى لدى
الجمهور وفي االخير اود ان اقول الن رامي مع مجموعة من زمالئه الشباب يبادر
لتأسيس فرقة موسيقية ناشئة وهم االن في مرحلة التدريب تمنياتي لهم بالموفقية والنجاح
وتمنياتي للمبدع رامي ثائر كجو بالنجاح والتألق والى المزيد من االنجازات الفنية .
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شيء عن حياة
الشاعر الراحل علي الشيباني
اعداد  :ابو سالم
الشاعر علي عبدالحسين حمزة الشيباني من مواليد مدينة الديوانية عام  1307وانهى
بمدارسها كافة مراحله الدراسية اما دراسته الجامعية فقد حصل على شهادة البكلوريوس
في اللغة العربية من الجامعة المستنصرية وذلك عام  1390بدأ بكتابة الشعر الشعبي في
عام  .. 1370عمل بمجلة الف باء في مطلع السبعينيات وبمساعدة صديقه الشاعر فاضل
العزاوي الذي تعارف على الشاعر علي الشيباني سجن الحلة  ..اعتقل اول مرة عام
 1372بسبب نشاطه السياسي وكان من اصغر السجناء السياسيين  ..كما اعتقل ايضا بعد
انقالب شباط االسود عام  1379وأودع سجن الحلة بتهمة سرقته آلة الطابعة وطبعه
بيانات تندد بجرائم االنقالبيين وفضح جرائمهم وممارساتهم الالنسانية – وقد التقى في
السجن بالشاعر الكبير مظفر النواب اضافة الى عدد كبير من االدباء والشخصيات
الوطنية الذين كانوا ضمن المعتقلين الذين عانوا من بطش السلطة الحاكمة  ..كانت له
مشاركات عديدة منها في مهرجان الشعر الشعبي الذي اقيم للمرة االولى في الناصرية
عام  1373حيث تالق بقراءة قصيدة ( خسارة ) التي كانت موضع اعجاب الحاضرين ..
ومن المسؤوليات التي شغلها الشاعر علي الشيباني ترأسه اتحاد االدباء والكتاب في
الديوانية بعد عام  . 2449ومن االغاني التي كتبها ونالت اعجاب الناس (:من يغني
الكاولي  ..كلكم سكوت  ..لودره البلبل بواجيه غنا  ..يبلغ لسانه ويموت بس يظل
مبضوع كلبه  ..شاور حروف الدفاتر  ..ما لكه لحزنه دوه  ..شاور الشكره وبجه كافي
حزنك  ..جرح كلبك  ..والوكت خنجر ..عدو يشتري الشوك بعطش روحه ويهيم رافك
الشوج  ..ويظل جدمه يتيم شو يريد اضماد  ..يتداوه بخناجر والعمر  ..جذبه على باجر)
 .في يوم االحد الموافق  2411/14/2خسر العراق الشاعر القدير علي الشيباني بعد
معاناة طويلة وقاسية مع المرض  ..وداعا شاعرنا الكبير علي الشيباني ستبقى دوما في
قلوب محبيك حيا ال تموت .
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في عام  2019وتخليدا السم الشاعر العراقي الكبير عريـــــان
السيد خلف تأسس منتدى ثقافي أدبي يحمل اسم الفقيد الراحل وتم
افتتاح مقرا له في مدينـــــة ام الربيعين موصل الحدباء  /حي
نركال مقابل نفق الجامعة كانت توجهات واهتمامات المنتدى
( االدب الشعبي – شعر  ,نثر ) يرعى ويهتم بالشعراء الشباب
ويتيح لهم فرصة نشر نتاجاتهم االدبيــــــة ويمد لهم يد المساعدة
وقد شارك مجموعـــــة من الشعراء الشباب بنشاطات المنتـــــدى
التي يقيمها في مقره الدائم وستبقى ابــواب المنتدى مفتوحــــــة
لكل موهوب في الشعر الشعبي ومن يرغب بالمشاركــــــة في
النشاطات الثقافية
79
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اللوحة التي هزت العالم

في وقتها سجن رجل كبير في السن وحكم عليه بالموت جوعا ولكن
غير مسموح الحد بزيارته غير ابنته التي كان مسموح لها كل يوم
وكانت تخضع لتفتيش دقيق جدا حتى ال تتمكن من ادخال الطعام
ألبيها وكانت تتألم كثيراً وهي
تشاهد ابيها يقترب من الموت
رويدا رويدا وحياته تتالشى
بسبب الجوع الذي يفتك به
ويذوب امام عينيها حتى
اقدمت على شيء هزت العالم
وال يمكن الحد ان يفعله  ..لقد
قامت ومن اجل انقاذ حياة ابيها
بإرضاعه من ثدييها كل زيارة
لها الى السجن  ,هكذا كانت
تمضي األيام الى ان رآها احد
حراس السجن وهي تقوم بإرضاع والدها فاخبر بقية الحراس مما
سبب صدمة كبيرة لهم ولمنفذي الحكم وتكريما ً لحبها واخالصها
لوالدها الذي تخطى كل الحدود واالعراف  ..فقد اطلقوا سراحه
واعفي من حكم االعدام  ..ومما خطر ببالي أنا أقرأ القصة انه مازال
هناك الكثير من الناس يحزنون عندما يرزقهم هللا بانثى  ..تبا ً
للمجتمع الجاهل.
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حقيقة أغنية صبري لفندي
صبري افندي الشخصيه التي كثر
الحديث عنها من خالل اغنية صديقة
المالية  :االفندي االفندي  -صبري
افندي  -صندوق امين البصرة -
صبري افندي  ..الخ  ..فان صبري
افندي ولد في البصره عام ()5781
م وتخرج من المدرسة الرشيدية
سنة5771م  .وتسلم خالل حياته
الوظائف االتية رفيق ثالث في شعبة
المحاسبة  ،ومدير مال في لواء
البصرة  ،وصندوق امين البصرة ،
ومدير الجسنية في العمارة  ،وقضاء
كاتبي (أي كاتب قضاء) وتقاعد بعد
سقوط البصرة بيد االنجليز  .للتعرف
عن هذه الشخصية التقينا الباحث عبدالغفور النعمة الذي عايش فترة من حياة
(صبري افندي) فسألناه :
*كيف تعرفت على صبري افندي شخصيا ؟
 بالرغم من فارق العمر فقد عرفته ابان الخمسينيات من القرن الماضي منخالل والدي الذي يملك كازينو البلدية ومعمل المرطبات الواقع قرب المحكمة
القديمة حيث بيت (صبري افندي) .خلفها مباشرة .وكان صبري افندي يجلس
أحيانا في الكازينو او في المقهى المجاور للكازينو وبحكم اختصاصي في
اللغات االجنبية كنت استعين به مستفسرا عن بعض الكلمات انإنجليزية
والفرنسية المستعملة في اللغة التركية .
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*وما هي معرفتك بموضوع اغنية صديقة المالية عن صبري افندي ؟
 كان صبري افندي متدينا يمتاز باألخالق الحميدة والكرم  -فكان يقرضالمحتاجين ويتصدق على االر امل وااليتام والفقراء  ..وعن حقيقة هذه االغنية
هي ان المغنية البصرية (حسنية) غنتها اكرامآ (لصبري افندي) النه دفع بدل
الجندية عن ابنها (وفيق) الذي امر والي البصرة (دروبي باشا) لجنة التجنيد ان
تجنده مع انه لم يبلغ السن القانونية للجندية انتقاما من امه التي احبها ولم تبادله
ذلك الحب  .وان االغنية ال تحتوي على اية كلمة فيها حب او غزل  .ثم جاءت
صديقة المالية بعدها اواخر العشرينات من القرن العشرين وغنت االغنية
بنفس الكلمات مع العلم ان حسنية غنتها عام 5151م .
ويقال ان صبري افندي له دور كبير في مقاومة االنكليز آنذاك ؟
 نعم بالتأكيد  ،فخالل الحرب العالمية االولى (  ) 5157 - 5151حاولاالنكليز احتالل العراق ابتداءا بالبصرة سنة  ، 5151اعلن الجهاد في العراق
 ،وقدم المجاهدون من بغداد وجميع انحاء العالم وانضموا الى اخوتهم مجاهدي
البصرة ليصدوا هجوم االنكليز الذي حشدوا اسطولهم شمال الخليج العربي
قرب الفاو وعين القائد التركي ( سليمان باشا ) المسؤول عن جبهة البصرة ،
عين ( صبري افندي ) رئيسا للمجاهدين وبعد الهزيمة التي مني بها الترك في
معركة الشعيبة وسقوط البصرة  ،بسبب سوء القيادة  ،انتحر ( سليمان باشا )
وعاد صبري افندي مع بعض المجاهدين الى مدينة البصرة .
وقرر التقاعد من الوظيفة وبالرغم من ان حاكم البصرة االنجليزي ( سير
برسي كوكس ) عين قائمقاما لقضاء ( كرمة علي ) اال انه رفض العمل عند
االنكليز ألنه كان يعتبرهم اعداء العرب والمسلمين  ،واتخذ نفس الموقف بعد
تأسيس الحكومة ال عراقية العتقاده بأنها لم تكن حكومة وطنية وانما لعبة بيد
المستعمرين االنكليز .
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شجار بين زوجين
يقول الزوج  :تشاجرت كالعادة مع زوجتى ألحد األسباب التافهة وتطور الخالف
إلى أن قلت لها أن وجودك فى حياتى ال نكهة سعيدة معها أب ًدا  ,فوجودك وعدمه
واحد  ,وكل ما تفعلينه تستطيع أى خادمة أن تفعل أفضل منه فما كان منها اال ان
نظرت لي بعين دامعة وتركتني وخلدت الى نوم عميق  ..وذهبت إلى الغرفة
األخرى وتركت األمر وراء ظهرى مر هذا الموقف على ذهنى وأنا أشيع جثمان
زوجتى إلى قبرها والحضور يعزينى على مصابى فيه الشيءالذي راودني هو
أني لم أشعر بفرق كبير  ,ربما شعرت ببعض الحزن ولكنى كنت أبرر ذلك بأن
العشرة لها وق ٌع على النفس  ,وكلها يومين وسأنسى كل ذلك  ..عدت الى البيت بعد
إنتهاء مراسيم العزاء ولكن ما أن دخلت البيت حتى شعرت بوحشة شديدة تعتصر
قلبى وبغصة فى حلقى ال تفارقه  ..احسست بفراغ في المنزل لم اعتده وكأن جدران
البيت غادرت معها..
بعد ثالثة ايام انتهت مراسيم التعزية  -استلقيت على السرير متحاشيا النظر إلى
موضع نومها.
أستيقظت فى الصباح متأخرً ا عن ميعاد العمل  ,فنظرت إلى موضع نومها ألوبخها
على عدم إيقاظى باكرا كما إعتدت منها ولكنى تذكرت أنها قد تركتنى إلى األبد ,
وال سبيل إال أن أعتمد على نفسى ألول مرة منذ أن تزوجتها  ..ذهبت الى عملي
وم ّر اليوم عليّ ببطء شديد ولكن أكثر ما إفتقدت هو مكالمتها اليومية لكى تخبرنى
بمتطلب ات البيت يتبعها شجار معتاد على ماهية الطلبات وإخبارى أال أتأخر عليها
كثيرا وفكرت أنه بالرغم من أن هذه المكالمة اليومية كانت تزعجنى ولكنى لم أفكر
قط أن طلبها منى أال أتأخر قد يكون بسبب حبها لى  ,اتذكر كلماتها الحنونة  ,لكني
لم اترجمها واقعًا  ,كنت أتعمد التأخير عنها بزيارة أصدقائي ثم أعود إلى البيت
وقلبى يتمنى أن يرى إبتسامتها الصافية تستقبلنى على الباب وأن أسمع جملتها
المعتادة ( جبت كل اللي كتلك عليه ) ..؟ قلبي في االكياس ما تلكي حاجة ناقصة
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 !..كنت ارى جملتها هذه كأنها سوء إستقبال ولكنى األن أشتاق إلى سماعها ولو
لمرة واحدة في البيت أصبح خاويا ال روح فيه  ..الدقائق تمر عل ّي وانا وحيدا
كانها ساعات  ..يا هللا كم تركتها لساعات وحيدة يوميا بدون أن أفكر فى
إحساسها  ,كم اهملتها وكنت انظر الى نفسي فقط دون أن أنظر إلى راحتها
وسعادتها كم فكرت فيما أريد أنا  ...ال ما تريده هى .
كم إفتقدت يديها الحانيتين ورعايتها لى وسهرها على إلى أن اشفى وكأنها أمى
وليست زوجتى ..وبكيت كما لم أبك من قبل ولم أفتأ أردد  ...يارب إرحمها بقدر
ما ظلمتها أنا  ,وظلت هكذا حتى صرعنى النوم ولم أفق إال على رنين جرس
المنبه فإعتدلت فى فراشى تمتمت بكلمات الشكر هلل تعالى  .ياآهلل ( انه مجرد حلم ,
أضغاث أحالم)  )...ولكن مهالً  ..لم يحدث شىء من هذا فى الواقع هرعت إلى
الغرفة التى بها زوجتى  ...هرعت إلى الغرفة التى بها زوجتى  ...إقتربت منها
وقلبى يكاد يتوقف من الفرح وجدتها نائمة ووسادتها مغرقة بالدموع  ,أيقظتها ...
فنظرت إليها بإستغراب ال يخلو من العتاب لم أتمالك نفسى وأمسكت بيديها وقبلتها
ثم نظرت لها بعين دامعة وقلت لها من كل قلبي  :أنا أحبك  ,اكتشفت أني ال
استطيع الحياة بدونك !..ولكن مما تبكين يا عزيزتي ؟ قالت :خفت عليك كثيرً ا لما
وجد ُتك تتنفس بصعوبة وأنت مغمور في أحالمك المزعجة ,تأمل :لألسف الكثير
منا ال يدرك قيمة األحبّة في حياته حتى نفتقدهم ..علينا محاولة تنشيط أواصر
المحبة و األخوة والروابط...
إن كان عندك مخزو ًنا من العائلية والصداقة بحسن المعاشرة واللين والكلمة الطيبة
العاطفة والمودة فانثرها على أحبابك ما دمت في أوساطهم  ,وإال بعد الفراق فليس
للمشاعر قيمة في غيابهم علينا أن نتعلم من الحياة ايجابياتها  ,قبل أن يصدمنا قلم
القدرة  ,فنتعلم رغما على انوفنا  ..كيف نتعامل مع جمالية الحياة .
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اعداد  :الياس متي
في  21فبراير/شباط من كل عام يحتفل المجتمع
الدولي باليوم العالمي للغة األم ,والذي اعتمدته
منظمة اليونكسو عام  1333وبدأ االحتفال به في العام التالي  ,ويشير هذا اليوم الى
اهمية اللغة في حياة الب شر  ,كما يرمز الى التنوع الثقافي والعرقي الذي تلخصه اللغات
في تنوعها وثرائها  ..عرب لغتهم األم ليست العربية ويخشون عليها من االندثار ..
باديشي  ..لغة يتحدث بها ثالثة رجال فقط في العالم ..ولكن ما هي قصة االحتفال بهذا
اليوم...؟
في عام  1301قام رئيس وزراء باكستان حينئذ ومؤسسها محمد علي جناح بفرض لغة
(األوردو على بنغالديش) باكستان الشرقية في ذلك الوقت  ,وفي عام  1392قررت
حكومة باكستان ان األردية " واالردية" فقط هي لغة الدولة" بينما تعيش غالبية السكان
في البنغال الشرقية ويتحدثون البنغالية  ,وقد تحدى البنغاليون .
هذا القرار حيث تعد اللغة عندهم مصدر فخر ,فقاموا باحتجاجات عديدة من أجل إقرار
لغتهم في التعليم ووسائل اإلعالم وفي العملة وطوابع البريد وغيرها ..مصدر الصورة
( محمد علي جناح )  ..وفي  21فبراير عام  1392قام طلبة ونشطاء سياسيون
باحتجاجات تصدت لها القوات الباكستانية مما أسفر عن مقتل خمسة من الطلبة
المتظاهرين ..وفي عام  1397منحت حكومة باكستان وضعية اللغة الرسمية للغة
البنغالية بعد سنوات من النزاع  ,وفي  27مارس  /آذار عام  1391استقلت باكستان
الشرقية (بنغالديش) عن باكستان وأصبحت البنغالية هي اللغة الرسمية للدولة الوليدة ..
ويتحدث اللغة البنغالية اكثر من  137مليون شخص في بنغالديش وواليات البنغال
الغربية وتريبورا وآسام في الهند واللغة البنغالية المركز السابع في العالم من حيث عدد
المتحدثين بها وهي لغة ثرية من الناحية األدبية لغات مهددة  ,ومن المعروف ان في
العالم سبعة آالف لغة ,يسجل علماء اللغات موت إحداها كل أسبوعين .ومن المتوقع أن
تندثر نصفها بنهاية القرن الحالي  ,وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع اللغات التي
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ينطق بها سكان الواليات المتحدة وعددها  132قد انقرض ,وإن  91منها في خطر
محدق ومن هذه اللغات "جروس فينتري" في شمالي وسط مونتانا التي ال يصل عدد
المتحدثين بها إلى عشرة اشخاص جميعهم مسنون ,وليس بينهم من يتحدث اللغة بطالقة,
إذ توفي آخر هؤالء عام 1311كذلك هناك لغة ( مينوموني ) التي يتحدث بها الناس في
شمالي شرقي الوالية  .كذلك هناك لغة "مينوموني" التي يتحدث بها الناس في شمالي
شرقي والية ويسكونسين حيث لم يبق من المتحدثين بها سوى  99شخصا باديشي
(  ) Image captionهؤالء هم الرجال الثالثة الذين يتحدثون لغة الباديشي المنقرضة ,
وفي باك ستان هناك "لغة باديشي" التي كانت تستخدم على نطاق واسع في واد بعيد تغطيه
الثلوج ,في أعماق المنطقة الجبلية شمالي باكستان .ولكنها تعد اآلن لغة منقرضة حيث ال
يتحدثها سوى  9أشخاص فقط  ,ويقول موقع إثنولوغ ,الذي يهتم بلغات العالم ويضم
قوائم بها جميعا ,إن باديشي ل يس لديها متحدثون بها معروفون على مدى أكثر من ثالثة
أجيال ولكن يوجد في وادي بيشيغرام ثالثة رجال كبار السن ال يزالون يستخدمون تلك
اللغة ويقول أحد هؤالء الرجال ,وهو رحيم غول" :في الجيل السابق كانت باديشي
تستخدم في القرية برمتها  ..كما كانت تستخدم في ذلك الوادي على نطاق واسع قبل ثالثة
اجيال ..ويضيف  :لكننا جلبنا للزواج نساء من قرى أخرى يتحدثن بلغة "تورالي",
وتحدث أطفالهن لغة أمهاتهم ,ولذلك بدأت لغتنا تموت ".وتعد "تورالي" اللغة المهيمنة في
المنطقة ,وهي نفسها تتعرض للضغط من قبل لغة الباشتو ,وقد دفعت باديشي إلى حافة
الهاوية في الوادي  ,وقال سعيد غول وهو ابن عم رحيم غول  :اطفالنا االن واطفالهم
يتحدثون بالتورالي  ,فمع من نتحدث لغتنا ...؟ "في قلب الجزيرة العربية تعيش قبائل
عربية تقرض الشعر وتشتهر بتربية أفضل سالالت اإلبل ...إنهم عرب أقحاح ,لكن
لغتهم األم ليست العربية ,وهم ينتمون الي قبائل المهرة التي يتحدث أبناؤها لغة سامية
قديمة غير مكتوبة ,هي اللغة المهرية وهي احدى اللغات المهددة باالنقراض وموطنها
جنوب شبه الجزيرة العربية ويتراوح عدد المتحدثين بها بين  144ألف و  244ألف
شخص .واألمهرية ,وهي لغة سامية يتحدثها األثيوبيون ,هي األقرب إلى اللغة المهرية
من العربية غير ان الصورة ليست بهذه القتامة حيث يتم احياء
بعض اللغات شبه المنقرضة كاللغة "ليفونيان" في التفيا من خالل جهد شبابي وباستخدام
الشعر وهناك لغات لم يتم اكتشافها إال في السنوات األخيرة ,فلغة اإلندي لم تعرف إال
حين اكتشف أحد الصحفيين مجموعة صغيرة من المتحدثين بها على الحدود بين بيرو
وإكوادور.
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ابو نصير
ال منازع للشيوعيين في التزاماتهم
وثباتهم في االخالق الوطنية واالنسانية وال شبيه لهم بمواقفهم البطولية دفاعا عن وطنهم
وشعبهم فانهم االنزه واالكفأ واالكثر محبة وطيبة وهم االوسع شموال  ,فحينما تعرض
الشعب العراقي خالل فترات عصيبة الى ظلم الحكومات الدكتاتورية الرجعية العميلة
التحق الشباب الغيارى من ابناء العراق بفصائل انصار الحزب الشيوعي العراقي
لمواجهة تلك الحكومات الجاثمة على صدر الوطن فكانت جبال كردستان حضنا دافئا لهم
فقد كرسوا حياتهم واسترخصوها من اجل سعادة شعبهم وحرية وطنهم  .وكان من ضمن
الملتحقين بفصائل االنصار الرفيق باسم زورا بوكا الذي ولد في القوش عام  1390من
عائلة معروفة في القوش ترعرع ونما في بيت معروفون بانتمائهم الى الحزب الشيوعي
الع راقي انهى دراسته االبتدائية في مدارس القوش ولم يستمر في الدراسة بل تفرغ
لمساعدة والده في زراعة االرض وجني غلتها  ..تزوج في عام  1319من السيدة
جوليت الياس دكالي وانجبت منه اربعة بنين واربع بنات انتمى الى صفوف الحزب
الشيوعي العراقي عام  1392وحصل على شرف العضوية عام  1399فعمل في
صفوف الحزب مدة قصيرة النه كان قد التحق بالخدمة العسكرية االلزامية  ..وعن سبب
التحاقه بفصائل االنصار قال  :عندما شن النظام الدكتاتوري حملته العدوانية على كافة
القوى الوطنية والتقدمية وفي مقدمتهم الشيوعيين االحرار  ,غادر القوش متوجها الى
بغداد بسبب مالحقة ازالم النظام له  .وبتاريخ  1312/0/20كنت قد دعيت لخدمة
االحتياط والتحقت بوحدتي العسكرية لكنني لم استمر في الخدمة بسبب التحاقي بفصائل
االنصار وكنت حينها ابا لطفلين  ..وتجسدت عندي فكرة االلتحاق من خالل الرفيق
الشهيد اونير اسطيفانا الذي كان له دور كبير في توعيتي حول فصائل االنصار وكنت قد
علمت منه بأن الحزب شكل فصائل االنصار في كردستان العراق من اجل الوقوف بوجه
الحكومة الرجعية في العراق والتي تمارس الظلم واالجحاف بحق الشعب العراقي بشكل
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عام والكردي بشكل خاص وكنت في اجازة من وحدتي العسكرية وكانت فرصة مؤاتية
لاللتحاق بفصائل االنصار واتجهت
فريد كجوجة
بصحبة االخوين
والشهيد اونير اسطيفانا من القوش
الى دهوك وفي اليوم الثاني صباحا
اتجهنا الى بلدة مانكيش ثم الى
الداوودية حيث صادفنا في الطريق
مفرزة لرفاقنا االنصار وبعد ان
عرفنا انهم رفاقنا رافقناهم واوصلونا
الى قرية ( تنا ) ومن هناك الى
منطقة كاني بالف وهناك تم تسليمنا
الى مختار القرية وبقينا بضيافته
يومان وفي اليوم الثالث عصرا التقينا بمقاتلين وكان من بينهم الرفيق االنصاري صباح
توماس فرافقنا اولئك المقاتلين االنصار حتى وصلنا الى مزرعة وكان مع المقاتلين ثالثة
بغال فواصلنا طريقنا مع المقاتلين ووصلنا الى قرية بازي ومن هناك الى قرية موسلكا
وتناولنا هناك وجبة عشاء وبقينا هناك ما يقارب ساعة واحدة ثم اكملنا المسير في تلك
الطرق الوعرة وسمعنا خالل المسير صوت السالح فأمرونا باالنبطاح على االرض
وعندما علموا باننا شيوعيين تركونا نكمل طريقنا وخالل المسير سمعنا صوت اطالق
النار وبكثافة فاوقفونا في الشارع الذي يقع بين باطوفة وكاني ماص وبعد التاكيد من خلو
المكان من العدو اكملنا المسير حتى وصلنا الى قرية تشيش وهناك اخذنا استراحة ثم الى
كلي ق مرية وكانت منطقة آمنة لذلك بقينا تلك الليلة هناك حتى الصباح وتعرضنا الى برد
قارص ثم اكملنا صباحا المسير الى كلي هرور وفي الطريق تم رصدنا من قبل طائرتين
تمض اال دقائق حتى غادرت الطائرتين فاكملنا
لقوات النظام فاخفينا عن انظارهم ولم
ِ
المسير حتى وصلنا الى مقر قاعدة بادينان ( زيوه ) وهناك التقينا بالقائد توما توماس
ودنخا البازي وابو زكي وغيرهم  .بقينا في القاعدة ما يقارب الشهر وخالل شهر تم
تدريبنا على السالح ثم استلمنا المقاتل النصير الزار ( ابو نصير ) وكان مقرنا في قاعدة
مراني في جبل كاره وفي طريقنا الى هناك تحدث معنا ابو نصير واخبرنا بان مقرنا
الجديد سيكون في مقر الفوج االول  /مراني  ..وكانت توجيهات الحزب خالل لقاءاتنا
مستمرة حيث كان يؤكد عليها حزبنا ونحن نخوض صراعا مع النظام متحملين كامل
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المسؤولية في الدفاع عن الوطن كما اكد على االهتمام باالهالي حين دخولنا الى قراهم
في كردستان وشارك النصير باسم في عشرات العمليات القتالية منها في آشاوا وسكرين
ويقول ما زلت اعتز بتلك المشاركة  ..وفي عملية اخرى يقول واجهت مع رفاقي
االنصار خلف جبل القوش طائرا ت مع تقدم للجيش وبقينا نواجه الخطر لمدة ربع ساعة
وقد خلف الهجوم شهيداً واحداً و  10جريحا ً كما كلفني في ذات يوم امر الفوج ابو نصير
بالذهاب الى قرية بازركي مع نصير اخر لجلب التراكتور لحمل الجرحى واسعفنا جميع
الجرحى من منطقة ( كفري وزير ) الى قرية ( بي نارنك ) وتم اسعافهم هناك  .وسوف
اسهب في الحديث عن احدى مشاركاتي بعملية اقتحام منظمة باعذرا لحزب البعث الهدف
منها السيطرة على المنظمة ومصادرة محتوياتها ومحاسبة من تلوثت اياديهم بدماء
االبرياء وبعد وصولنا الى نقطة الهدف فتح علينا وابل من الرصاص ومن كل الجهات ,
واش دها من الجهة الغربية للبلدة كانت المقاومة شديدة حيث استشهد نتيجة ذلك معاون آمر
السرية الشهيد علي النجار وجرح نصيرين وقد انسحبت قواتنا وتم اخالء الشهيد وبعد
ايصال جثمانه الى كلي رمان تم تشييعه هناك من قبل الرفاق وبعد سقوط النظام
الدكتاتوري بادرت منظمة الحزب في القوش ورابطة االنصار بنقل رفاته الى القوش
وقدم شقيق الشهيد من النجف الستالم رفات شقيقه الشهيد علي وهناك تم تشييعه الى
مثواه االخير  .لقد تعرضت عائلة النصير باسم الى مضايقات النظام ومالحقات ازالمه
الفراد العائلة بسبب التحاق باسم بفصائل االنصار وكذلك التحاق شقيقه وموقع عمه
سليمان بوكا القيادي البارز في صفوف الحزب الشيوعي العراقي وكذلك عمه الشهيد
هرمز بوكا فقد كان بيتهم هدفا الزالم النظام وجميع افراد العائلة مالحقين من قبل السلطة
 .وبقي النصير باسم معارضا للنظام الدكتاتوري ومقاتال بين صفوف االنصار حتى عام
 . 1319ودعي لخدمة االحتياط خالل الحرب العراقية االيرانية وبقي مراقبا من قبل
رجال السلطة حتى القي القبض عليه في عام  1319وادخل السجن وهناك التقى
بمجموعة من االلقوشيين بتهمة ايصال معلومات ودعم الى حركة االنصار ومكث في
السجن سبعة اشهر ولم يستمر في سجنه النه اطلق سراحه حين صدور عفو عام من
الحكومة العراقية  .اخيرا الى كل نصير ونصيرة استرخصوا حياتهم من اجل قضية
شعبهم العادلة لهم كل الحب والعرفان على ما بذلوه من اجل اسعاد االخرين فقد كان لهم
دورا مميزا في خدمة الوطن متحملين كافة المشقات والصعاب التي تجاوزوها من اجل
تحقيق هدفهم االنساني الكبير  ..دمتم ودامت عطاءاتكم وتضحياتكم الجسام .
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لقاء مع الكاتب والشاعر
يوسف زرا
اجرى اللقاء  /باسل شامايا
القوش هذه البلدة الموغلة في التاريخ تزدهر بمثقفيها ومبدعيها من الشعراء واالدباء
والفنانين والمفكرين والسياسيين والرياضيين وووووووو ..مثلما تزدهر بمناظرها
الخالبة وسحرطبيعتها الغ ّناّء التي البسها الربيع رونق جمالها وبهائها  ..لقد اعتدنا في
كل عدد جديد من مجلة
بيرموس ان نستضيف
وبشرف كبير أحد ابنائها
والمختصون
الغيارى
بمختلف النشاطات الحياتية
حاملين رسالة انسانية
ينطلقون بخدمة المجتمع من
خاللها  ..لقد كان ضيفنا لهذا
العدد الكاتب والشاعر
( يوسف اسحق زرا ) وهو
االنصار
من
واحدا
الشيوعيين الذي طالما افترش االعشاب وتوسد الصخور والتحف السماء تاركا اهله بين
انياب النظام الرجعي المتسلط على رقاب الشعب العراقي  ..كان يعشق الحرية النه على
يقين انها الطريق القويم لسعادة الناس وسبيال متميزا للسالم والديمقراطية كان العراق
يسكن في قلمه وهكذا بلدته القوش  ,متواضعا مولعا في اقتناء الكتب وال يتردد بشرائها
 ..يعمل على الدوام بهمة عالية ونكران الذات وما زال يعمل وينتج رغم اقترابه من
عامه التسعين  ,عاش بكرامة ونفس أبية لم يتلون او يتقلب مثلما فعل الكثيرون انه واحد
من اولئك الذين تجردوا من مصالحهم الشخصية وحملوا هموم الناس متناسيا همومه
واوجاعه باحثا على حساب راحته سعادة لالخرين  .اشرقت شمس ميالده في القوش عام
( )1399وترعرع بين احضان عائلة معروفة بعالقاتها الطيبة مع اهالي القوش والقرى
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المجاورة لها  ,قضى طفولته في القوش وانهى دراسته االبتدائية فيها عام ( )1309وفي
عام (  ) 1301ذهب الى الموصل ليكمل دراسته المتوسطة في المتوسطة الغربية وتم
نقله في نفس العام مع بعض زمالئه الى دهوك وفي عام ( ) 1392انهى في متوسطة
دهوك دراسته للمرحلة المتوسطة  ..وسافر الى بغداد لتكملة دراسته االعدادية وفي بغداد
كان يعمل في النهار ويدرس مساءا في الثانوية الجعفرية الواقعة قرب محطة كهرباء
بغداد  ..وفي نفس العام انتمى الى صفوف الحزب الشيوعي العراقي حيث كان يتمنى ان
يعمل ضمن تنظيماته فكان متميزا بحضوره االجتماعات وتنفيذ كل المهام التي كانت
توكل اليه  ..وفي منتصف عام  1399تطوع في الجيش برتبة ( نائب ضابط كاتب )
على مالك الفرقة الثانية  /كركوك ولم يستمر في الجيش اكثر من اربع سنوات فتسرح
لعدم رغبته في التجديد وبعد التسريح تعين موظفا في مديرية اسالة الماء والكهرباء في
الموصل  ..صدر بحقه امر القاء القبض عليه بتهمة مساهمته في مقاومة مؤامرة العقيد
عبدالوهاب الشواف آمر حامية الموصل ضد الزعيم عبدالكريم قاسم لكنه لم يسلم نفسه
بل اختفى هاربا من مالحقة رجال السلطة الغاشمة فتم فصله من وظيفته وفي عام 1393
تم اعتقاله مع ( ) 044شخص بسبب مساندة الحزب الضراب عمال السكائر واودع
سجن خلف السدة واطلق سراحه بعد حوالي اربعين يوما .
س  /متى فارقت حياة العزوبية ....؟
ج  //عقد قراني على السيدة غنية غانم كله بألقوش في نيسان عام  1391وانجبت منها
سبعة اوالد ( اربعة بنين وثالث بنات ) وبعد حفل زفافنا غادرت القوش متوجها الى
بغداد مع عائلتي للعمل وكسب لقمة العيش .
س /كان ولدك الشهيد فالح أحد الشهداء الذين فقدناهم خالل عملية ارهابية متى كان
ذلك..؟
ج //ضمن العمليات االرهابية التي اجتاحت بغداد وقع انفجار كبير في منطقة كمب سارة
ببغداد راح ضحيته (  ) 10مواطن عراقي كان ولدي فالح من ضمنهم حيث كان منهمكا
بعمله لكسب لقمة العيش بعرق جبينه فاس تشهد تاركا عائلته دون معيل  ,وتم تشييعه الى
مثواه االخير في بلدته القوش وشاركت حشود غفيرة من اهالي القوش في موكب جنازته.
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ج //ان الثامن من شباط هو تاريخ مشؤوم على صفحات العراق المعاصر ألن
المجرمين القتلة اغرقوا بالدنا ببحر من الدماء وانتهكوا الحرمات واباحوا كل شيء
واغتالوا ثورة  10تموز  ,حولوا العراق الى سجن كبير وقد طالت ممارساتهم و افعالهم
القذرة االالف من الشيوعيين المخلصين والوطنيين االحرار  ..حيث جرت تصفيتهم
باساليب حقيرة ال تمت لالنسانية بصلة وفي مقدمتهم الشهيد الخالد سالم عادل كما قاموا
بتصفية قادة ثورة  10تموز وفي مقدمتهم الشهيد عبدالكريم قاسم  ..بعد ان اشتد
الحصار على القوى التقدمية ومالحقات ازالم الحرس القومي لهم غادرت بغداد بصحبة
زوجتي واطفالي االثنين ( كادح وفالح ) سرا الى الموصل هربا من بطش االنقالبيين
فاستأجرنا سيارة باص مع مجموعة من الركاب الى الموصل وقرب مدينة القيارة تعطل
الباص وقضينا ثالثة ايام في تلك الصحراء ننتظر تصليح الباص وبعد معاناة من الجوع
والعطش اكملنا الطريق الى الموصل ومن هناك الى القوش ولكن توقفنا في كنود جنوب
القوش بسبب وقوع احدى القناطر في الشارع الرئيسي ولحسن الحظ كانت هناك سيارة
في الجانب االخر للقنطرة نقلت زوجتي واالطفال وتوجها الى القوش اما انا فقد اكملت
المسير حتى وصولي الى قرية الشرفية حيث كان بانتظاري نسيبي المرحوم داود بلو
( كنا ) كدليل ليصطحبني الى قاعدة انصار الحزب الشيوعي العراقي .
س //الى اين اصطحبك الدليل وفي اي عام كان التحاقك بفصائل االنصار ..؟
ج //ان المخلصين تبلغ ذروة سعادتهم وال يبالون بالتعب واالرهاق حتى لو تسلقوا الجبال
والطرق الوعرة ومنهم من يحمل القلم والبندقية متحملين كل الصعاب من اجل سعادة
شعوبهم  ..فنتيجة الظلم الذي تعرض له شعبنا العراقي على يد الحكومات الرجعية
العميلة تشكلت فصائل انصار الحزب الشيوعي العراقي في جبال كردستان اضافة الى
االحزاب الكردية ال تي كانت تعارض الممارسات الالإنسانية للسلطات العراقية المتعاقبة
بحق الشعب الكردي وتجاهلها وهضمها لحقوقه المشروعة  ..التحقت بفصائل االنصار
بتاريخ  1379/0/24بعد ان اخذني الدليل من منطقة قريبة من قرية الشرفية الى قاعدة
االنصار التي كانت تقع في بداية تشكيلها في جبل القوش منطقة ( بسقين ) وهناك التقيت
بمجموعة من الثوار االنصار ومنهم القائد االنصاري توما توماس  ..شاركت بعد مدة
بعدة عمليات قتالية ضمن منطقة القوش ودشت نهلة  ...وكان الحزب قد أوكل لي قيادة
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فصيل يتكون من مجموعة من المقاتلين االنصار الشيوعيين العراقيين وقد انبثقت بعد
ذلك جبهة بين انصار الحزب والمقاتل هرمز ملك جكو باسم الجبهة المسيحية لمقاومة
العدو  ..شاركنا بعدة عمليات قتالية ضد العدو واستمرت الجبهة بعملياتها بين فترة
واخرى حتى استشهاد القائد هرمز ملك جكو في احدى العمليات  ..وفي 1370/0/24
انسحبت قوات االنصار من جميع الجبهات بعد اعالن توقف القتال فعدت الى القوش ثم
الى بغداد ألمارس حياتي العملية هناك واالجتماعية مع عائلتي واطفالي .
س //حدثنا عن معترك حياتك العملية منذ بدايتها ..؟
ج //بدأت حياتي العملية منذ عام  1399حيث تطوعت في الجيش العراقي برتبة نائب
ضابط كاتب وذلك في عام  1399واستمر ذلك حتى عام  1399وتسرحت لعدم رغبتي
في التجديد وبعد التسريح قدمت على وظيفة في مديرية اسالة الماء والكهرباء في
الموصل فتعينت موظفا في هذه الدائرة وفي عام  1370عملت في القوش وبغداد
كمقاول ثانوي لتشييد المنازل ثم عملت وبعقد مع شركة (وومنري ) كمقاول ثانوي في
مشروع الخالص  /بعقوبة وفي بداية  1390تعينت كمشرف فني عام العمال الهندسة
المدنية في الشركة العامة للمقاوالت االنشائية وتواصلت بهذه الوظيفة حتى عام 1317
ثم احلت على التقاعد بعد ان جمعت خدماتي في عدة وزارات .
س //متى بدأت بالكتابة وتنظيم الشعر وما هي اهم نتاجاتك ..؟
ج //منذ ان حصلت على شرف االنتماء الى صفوف الحزب الشيوعي العراقي اجتاحتني
رغبة ولهفة للمطالعة وقراءة الكتب السياسية والثقافية واالجتماعية وبعد حضوري
ومشاركاتي في الندوات الثقافية التي كانت تقام في االندية ومنظمات المجتمع المدني
ازدادت لهفتي للمطالعة اكثر  ..اما في مجال الشعر فقد كتبت الكثير من القصائد الشعرية
وباللغتين العربية والسريانية وساهمت بقراءة بعضها في المهرجانات الوطنية والمحلية
وبلغت الدواوين الشعرية التي طبعتها واصبحت بمتناول ايادي القراء الكرام عشرة
دواوين  ..كما طبعت لي ومن تأليفي خمسة عشر كتابا تتناول مواضيعها (سياسة –
تاريخ – ادب – مسرح) وما زال هناك بعض الكتب انتظر الفرصة المؤاتية كي اطبعها.
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ج //في معظم المهرجانات الثقافية التي كانت تقام في ( بغداد  ,القوش  ,بخديده ,
عينكاوا  ,نوهدرا  ,سليمانية  ,تللسقف ) كانت لي دعوة حضور ومساهمة بقراءة
قصيدةشعرية ومناقشة بحث تاريخي او اجتماعي خالل المهرجان  ..وكذلك ساهمت في
نشاطات لمنظمات المجتمع المدني وبمناسبات عديدة كمناسبة عيد الحب التي يقيمها نادي
القوش العائلي في كل عام ومناسبات اخرى  ..وفي بداية االلفين من القرن الماضي
انيطت لي مسؤولية اللجنة الثقافية في نادي بابل الكلداني ببغداد  ..وحصلت في بداية
الثمانينات على عضوية اتحاد االدباء العراقيين كما اصبحت عضوا في اتحاد االدباء
السريان منذ بداية تاسيسه .
س //متى غادرت بغداد للسكن في القوش  ...ولماذا .؟
ج //بعد مضي خمسة عقود من السنين على معيشتي مع عائلتي في بغداد التي عشنا
فيها الحلوة والمرة شاءت الظروف ان اغادرها الى القوش في عام  2442بسبب قبول
ابنتي الصغرى في جامعة الموصل فاضطررت انا ووالدتها للعودة الى بلدة االباء
واالجداد لنكون قريبين منها خالل فترة دراستها نلبي احتياجاتها ومتطلباتها ومكثنا في
القوش حتى بعد تخرج ابنتي الن السكن فيها افضل من الناحية االمنية واالجتماعية
وكذلك لممارسة نشاطاتي الثقافية واالدبية والمشاركة في المهرجانات واالمسيات الثقافية
والفنية التي كانت تقام هناك .
س //ما رأيك بمجلة بيرموس ...؟
ج //قبل اكثر من عشرة اعوام اتابع وبشغف جميع االعداد الصادرة لمجلة بيرموس وقد
ساهمت بمختلف المقاالت للنشر على صفحاتها حيث وجدت في هذه المجلة المصداقية
وتتناول مختلف مجاالت الحياة لذلك اعتبرها منبرا ثقافيا ومبدئا ثوريا واكبت اصداراتها
بمساهماتي االدبية والسياسية والفكرية والتاريخية والثقافية قبل حوالي اثني عشر سنة
املي ان يستمر عطاء المجلة وبنفس النوعية لتغني القراء بمختلف مواضيعها .
س //ماذا تقول في نهاية اللقاء ...؟
ج //أمنيتي كأمنية كل عراقي يحب وطنه وشعبه ويتلهف الى االستقرار أن يعم االمان
والسالم ارجاء الوطن لتعود البسمة الى شفاه االطفال وترتدي الطبيعة الساحرة حلتها
الخضراء وتخمد نيران الحقد والجشع والكراهية .
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الذكرى االولى النطالق ثورة تشرين
الذكرى
بمناسبة
السنوية االولى النطالق
شرارة انتفاضة تشرين
المجيدة والتي استرخص
المئات من ابناء وطننا
العزيز حياتهم وواجهوا
وابل الرصاص بصدور
عارية من اجل حقوق
المشروعة
الشعب
الحق الى
واعادة
اصحابه .
بادرت منظمة الحزب
الشيوعي العراقي في
القوش ومن خالل
الرفاق في المنظمة بتوزيع بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
العرافي في القوش بهذه المناسبة العظيمة .
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توزيع منشورات الحزب
من اجل ايصال سياسة
الحزب الى الجماهير
الشعبية تطوع عدد من
الرفاق في منظمة القوش
الشيوعي
للحزب
بتوزيع
العراقي
الحزب
منشورات
الصادرة مؤخراً وذلك
في االسواق والمحال
ومنظمات
التجارية
المجتمع المدني في مدينة
القوش والتي عبرت عن
سياسة الحزب التي
ينتهجها في ظل هذه
الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وتضمنت :
 لقاء الثقافة الجديدة مع الرفيق رائد فهمي لتكن االنتخابات المبكرة اداة للتغيير المنشود -ورقة حول مكافحة الفساد
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بمناسبة  / 81شباط يوم الشيوعي العراقي
شيوعيو القوش يستذكرون شهداءهم االبرار
العطاء يبلغ ذروته حينما يهب الشهيد حياته ويسترخصها من اجل
زرع البسمة على شفاه االطفال  ,هكذا يختلف الشهيد عن بقية الناس
بعطائه وقوة انتمائه الفكري والوطني  ,حيث ال يجد عسراً او تردداً
في اتخاذ قرار حتى لو اودى بحياته من اجل تجسيد انتمائه الوجداني
الى الوطن ووفا ًء لحزبه الذي تعلم منه الوفاء واالخالص .
زيارة الى اضرحة الشهيدين ابو نصير وروبرت
* بمناسبة يوم الشهيد الشيوعي بادر رفاق منظمة الحزب ورابطة
االنصار الشيوعيين
العراقيين في القوش
اضرحة
بزيارة
هرمز
الشهيدين
هرمز
خوشابا
(ابو نصير) وخليل
موسى
اوراهم
(روبرت) في دير
( بيت مريم ) على
سفح الجبل المطل على قريتي خورزان وكرساف تحديداً في الجهة
الشرقية من ناحية القوش حيث استشهدا في معركة قرب مجمع
شيخكا عام  ,1319مجدا لشهداء الحزب والوطن .
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زيارة الى اماكن استشهاد رفاقنا االنصار
* استكماال لفعاليات يوم
الشهيد الشيوعي توجه الرفاق
الى عدة مواقع في قاطع
بهدينان حيث استشهد فيها
رفاقنا االنصار ومازالت
قبورهم حتى يومنا هذا
مجهولة بسبب دفنهم من قبل
الغاشمة
السلطة
ازالم
والتغييرات الجوية :
الشهيد فارس جرجيس قس
دنو ( جنان ) في قلعة كانيكا
1319 /
الشهيد فؤاد يلدا يوحانا
( ابو ايار ) في قرية ميزي /
-1311
الشهيد هرمز يوسف بوكا
( ابو ايفان ) كلي افوكي
. 1314/
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* قامت مجموعة من الرفيقات والرفاق بزيارة قرية ( بيرموس ) مسقط راس
الشهيد امين عبد هللا ( امين عبي ) الذي استشهد في احدى العمليات البطولية
منتصف
في
من
الستينيات
القرن الماضي
حين شن رفاقنا
االنصار
هجومهم على
قرية ( تللسقف )
للسيطرة على
مركز الشرطة
وذلك عام 1377
زيارة الى موقع استشهاد الرفيق جندو
* بادرت منظمة الحزب لزيارة موقع استشهاد الرفيق صبري الياس دكالي
(جندو) في الجهة
الغربية لناحية القوش
 ,حيث استشهد فجر
يوم  / 29تموز /
 1373اثناء محاولته
الخروج من البلدة
واللحاق الفقيد توما
توماس بعد ان تم
محاصرة المدينة من
قبل الجيش والمرتزقة.
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وضع ورود حمراء على اضرحة الشهداء في القوش ودير الربان هرمزد
* استذكارا للشهداء االبطال قام رفاق المنظمة بوضع ورود حمراء على
اضرحة الشهداء الذين نقلت رفاتهم الى مقبرة القوش  ,كما وضعوا وروداً
على اضرحة الشهداء في مقبرة دير

الربان هرمزد حيث استشهدوا في
ستينيات القرن المنصرم .
* اكتفى الرفاق في المنظمة باالتصال هاتفيا بعوائل الشهداء وذلك بسبب
جائحة كورونا اللعين  ,وبمناسة يوم الشهيد الشيوعي تم توزيع العشرات من
كلمة اللجنة المركزية للحزب خصوصا في االماكن المكتظة بالناس  ,كما
رفعت الفتات عديدة بالمناسبة وفي مناطق عدة داخل البدة .
وتخليداً واستذكارا لبطوالت الشهداء االبرار بادرت اللجنة االعالمية للمنظمة
بإنتاج فلما صوريا لشهداء القوش يجسد بموسيقى ( حرائق نينوى ) صور
الشهداء الذين استرخصوا الموت من اجل قضيتهم العادلة .
و اجريت مناقشة وحوار بين الحضور في يوم الشهيد بمقر المنظمة عن هذه
المناسبة التي نحتفل ونذرف الدمع بها .
هذا وشارك في هذه الفعاليات الرفيق فالح القس يونان سكرتير محلية نينوى
والرفيق عامل قودا سكرتير منظمة القوش والرفيق سمير توماس سكرتير
رابطة االنصار فرع القوش ومجموعة من الرفيقات والرفاق .
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شيوعيو القوش يحيون الذكرى 87
لتأسيس حزبنا الشيوعي العراقي
تمر علينا الذكرى  19لتأسيس حزبنا الشيوعي العراقي ونحن نواجه
للسنة الثانية جائحة كورونا التي فتكت بالعالم واثرت سلبا ً على جميع
مفاصل الحياة
نستذكر شهداؤنا االبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل وطن
حر وشعب سعيد ونهنئ جميع الشيوعيات والشيوعيين العراقيين
واصدقائهم ومؤازريهم بهذه
المناسبة المباركة .
* قام رفاق المنظمة برفع عدد
من الالفتات في شوارع وازقة
كما قامت عدة
البلدة ,

مجموعات من الرفاق بتوزيع
بيان اللجنة المركزية بالمناسبة
االسواق
في
للجماهير
والمحالت وللمارة من الناس ,
وتم تزيين واجهة المقر
باألعالم العراقية واعالم الحزب الحمراء .
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استقبال المهنئين بمناسبة الذكرى 87
* بمناسبة اشراقة شمس الذكرى السابعة والثمانون لميالد رائد
االحزاب الوطنية لحزبنا الشيوعي العراقي توافد العشرات من
من
وعدد
االهالي
ومنظمات
االحزاب
المجتمع المدني الى مقر
المنظمة لتقديم التهاني
والتبريكات .
حيث اقام الرفاق احتفالية
بسيطة بالمناسبة بدأت
بكلمة القاها الرفيق عامل
قودا سكرتير المنظمة هنأ
فيها الرفيقات والرفاق
واالصدقاء بعيدهم السابع
والثمانين  ,وفي جو مليء
بالفرحة شارك العشرات
من الرفيقات والرفاق
واالصدقاء في قص كيك
المناسبة على انغام اغاني
الحزب  ,وفي الختام قرأ
الشاعر باسل شامايا قصيدة بعنوان قالوا شيوعيون للشاعر خلدون
جاويد .
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الحزب الشيوعي العراقي في القوش
ينضم وقفة في مقر المنظمة
بمبادرة من منظمة الحزب الشيوعي العراقي في القوش شارك
مجموعة من الرفيقات والرفاق بوقفة تضامنية في مقر المنظمة تأييدا

للجهود الحثيثة التي قدمها آالف من المحاضرين المحتجين في
مختلف محافظات العراق لكي يتم انصافهم وتثبيتهم على مالك
وزارة التربية وان ال تهمل جهودهم التي منحوها للطلبة مجانا على
مدى سنين  .وفي هذه الوقفة تم رفع عدد من الشعارات للمطالبة
بحقوق (  )294444معلم ومدرس من هؤالء المحاضرين وقد القى
الرفيق عامل قودا سكرتير المنظمة تصريح المكتب السياسي لحزبنا
الشيوعي العراقي الذي طالب فيه رئاسة الجمهورية والحكومة
ومجلس النواب معالجة القضية .
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زيــــــــارة
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بتاريخ  / 29اذار  2421 /قام وفد من منظمة الحزب الشيوعي
العراقي في القوش
بزيارة الى مكتب
لجنة مار ميخا
الخيرية في القوش
وذلك لتقديم التهنئة
بمناسبة تشكيلها ,
استقبل الوفد من
قبل عدد من اعضاء
وجرى
اللجنة
الحديث حول مهام
اللجنة وضرورة استقالليتها في اتخاذ القرارات خدمة لبلدتنا العزيزة
القوش  ,كما جرى التطرق حول الوضع بشكل عام ووضع المنطقة
بشكل خاص وعن جائحة كورونا وكيفية التعامل والتعاون بين
الجميع لتجاوز المحن والمصائب التي تواجهنا.
وردا على الزيارة وبتاريخ  11نيسان  2421زار مقر حزبنا
الشيوعي العراقي في القوش وفد من مكتب لجنة مار ميخا الخيرية
في القوش وضم الوفد السادة وعد قلو  ,سالم جوالخ  ,كرم القوشي ,
ايفون يقندا.
هذا و شارك في الزيارة واالستقبال الرفيق عامل قودا سكرتير
المنظمة والرفاق سمير توماس  ,وديع دكالي  ,مازن حربي  ,بديع
اسطيفانا .
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نعي ومواساة
** بقلوب مؤلمة مليئة باالسى والحزن تنعى منظمة الحزب
الشيوعي العراقي في القوش على فقدان المغفور له المرحوم
اسطيفان ككا الذي غادر عائلته واوالده ومحبيه الى دون عودة
تمنياتنا لعائلته واهله ان يلهمهم صبرا وسلوانا على مصابهم
الجلل وللفقيد الراحل الذكر الطيب دائما
وابدا .
** بكل ما اصابنا من االلم والحزن بوفاة
عزيز علينا من اصدقائنا تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي
ورابطة انصار الشيوعيين العراقيين صديق الحزب المرحوم
عادل الياس دكالي وهو شقيق النصير وديع والشهيد جندو دكالي
ندعو من هللا ان يغفر له ويرحمه ويتقبله بين الصالحين واالبرار.

** تتقدم منظمة الحزب الشيوعي العراقي في القوش بخالص
العزاء والمواساة لعائلة الفقيد متي رفائيل شقيق الرفيق باسم
روفائيل والذي توفاه االجل اثر مرض عضال لم يمهله طويال
للفقيد الراحل الذكر الطيب ولعائلته واهله وذويه جميل الصبر
والسلوان.

** بكل حزن واسى تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في
القوش المرحومة بتول مرادو التي توفاها االجل اثر اصابتها
جلطة قلبية  ,مواساتنا للرفيق نوئيل مرادو والهلها وذويها
جميل الصبر والسلوان وللفقيدة الذكر الطيب .
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** غادرنا الى الرحلة االبدية نجل المناضل توما توماس الرحل العزيز صالح توماس
الذي تمكن منه فيروس كورونا اللعين ولم يمهله اال اياما
قالئل واغمض اغماضته االخيرة في احدى مستشفيات
اربيل بعيدا عن اسرته واخوته وبهذه المناسبة االليمة
تتقدم منظمة القوش للحزب الشيوعي العراقي ورابطة
االنصار الشيوعيين العراقيين في القوش بمواساتها
وتعازيها الى الرفيق سمير وسردار توماس وشقيقتيه
منى وماريا وعائلة الراحل العزيز له الذكر الطيب
وألهله الصبر والسلوان .

** تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في القوش
صديق الحزب السيد جبرائيل ايرميا رمو الذي غادرنا في
بداية العام الحالي وهو من مواليد  1390كان من
الشيوعيين القدامى لم يزل يحتفظ بحبه وعشقه للحزب
ومبادئه السمحى مواساتنا وتعازينا الى عائلته وله الذكر
الطيب دائما وابدا .

** تتقدم منظمة الحزب الشيوعي العراقي ورابطة
االنصار الشيوعيين العراقيين في القوش بمواساتها
وتعازيها الى الرفيق االنصاري فارس قودا واشقائه
وشقيقاته بوفاة والدتهم السيدة راحيل قودا في بغداد لها
الذكر الطيب وألوالدها ومحبيها جميل الصبر والسلوان.
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ايتها الشمس المتعبة
في الغسق من لذع الجراح
ق ّبلي البحر دون وداع
فالشفق آت
وتلقين
على أمواجه تحية الصباح
وهكذا سيبقى الحب خالدا
مهما طال المدد وعصفت الرياح
****
ايتها الشمس الساهرة
ألق مضجعك في البحر
فال وسن بعد
او كسوف للمد والجزر
لقد استيقظ الموت !!
وبات الصخر يكلم الشجر
فان أنت غفوت
ماذا يفعل الدجى والقمر
****
ايتها الشمس المسافرة
سأبتر أقدام الطرقات
سأرمي في البحر حقائبك
وخرائط المديات واالتجاهات
ودعي االغتراب لي ....
فتحت ظلّك
ينام القمر في بلد النبوءات
لقد أقسم بنظره
أن ال يكسفك
بعد ...
مهما دارت األرض وطالت
المسافات

شعر  :أكرم يلدكو
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العراق يخاطب جيرانه
شعر  :سرمد اسحق سطيفانا

يا جار يل ما تحس
تركي وخليجي وفرس
ابجرحي سمك تدس
شفتك ترى مو حدس
ادريك كلش شرس
بس انا ما احترس
لني اسد مفترس
مرفوع عالي الراس
عزمي قوي والبأس
اول حضارة امس
ابكاعي جانت غرس
للدنيا سوت عرس
ما يوم فيضي يبس
ما مرة هزني اليأس
الزمني حظي النحس
بس ا نا مثل الشمس
نور وضياء وقبس
بترابي بسك تمس
غالي بغالة النفس
ال تعتدي تنتكس
وانطيك عبرة ودرس
وافنيك غسل ولبس
عظمك اهرسه هرس
انيابي من تنغرس
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الحــــــــــــذر
َ

حازم قودا
أبك على الميت مــــــــــرة ُ
ِ

أبك مـــــــــرات
وعلى الحي ِ

واحزن على العاقل اذا اخطأ

وعلى الجاهل اكثر الحسرات

ب المتاهات
تألم على الصديق اذا انحـر واترك الخبيث في در ِ
قلبك للجميع الن اكثر الناس تلدغ كالحيــــــات
وال تعلن ُس ُر
َ
انتبه على ُكل خطوة تخطوها و ُكن دقيـــــــــق في المعادالت
واربط ما َ
أيامـــــــك باليوم خوفـــــا ً ِم َن االحتماالت
فات ِمن
َ
يأتيك بـــ ِه الصديق وأحـــــذر ِم َن الزالت
ال تصدق كل خبر
َ
اخيك اال قليالً الن المشكلة تنمــــــــو كالنبات
وال تكلـــــــــم
َ
وأهضم الكالم في البلعـــــوم كمــا تهضم االكل في الراحات
وذهب األمـل وجاءت المشقات
وأصبحت كثير االمور مهزلة
َ
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الحقيقة الخرساء
كشعاع يبقى الخيال ّ
يهز كياني
ممتعا بين آن وآن
ال ارثي ندمي على خنوعي
فسيدتي تبقى هي مرثيتي وعنواني
الفوارق تؤدي فراقا
حينا من الزمن
تخطيت نحو الشغف
ي انزالق
ولم انزلق ا ّ
والرواح
قارب ارتحالي بين ال َغداة َ
أتعب صاحبتي واقلق راحتي
مع ك ّل خطوة مقدامة
كانت تبتسم ملهوفة
بانتظار متعة العناق
لتحلل معضالت الوغى
بالتراضي والوفاق
برحيل سيدتي
رحلت عني الظالل
وهجرت البسمات مكتبي وديواني
ومن كفتي ميزاني
لنشرع على منواله لوعة الفراق
ثم ذابت بين العبث والضالل
كومة من رزم االحاديث في الجدال
ككومة ما جنى الفالح من الغالل
يحصيها باشتياق
ينشرح صدري بهمسة
نودع بها يو ما شاخته الحصص
ليته ال تليه وقفة خفقان
تافه يوم الخميس
يوم اختتام الفرص يخنق انفاس االسبوع
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شعر  :جالل عبدوكا
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انتـــــظار
رعد عوصجي

سأنتظر عودتك  ..سأنتظر  ..سانتظر بفارغ الصبر
حتى لو تبقى يوم واحد من العمر  ..سأنتظر
يا ايتها المقيمة في الجنة  ..وأنا في لهيب النار أستعر
ما بيدي حيلة  ..اعشقك وحدك  ..وال شيء يحتويني من بعد غير القبر
يا اغلى من على االرض قاطبة  ..يا احلى البشر
تمنيت كرهك يوما  ..حاولت  ..ولم اقدر
بل انجرفت نحوك اكثر  ..واكثر  ..كموج البحر..وكما خلقه هللا
دائما وابدا  ..الى الشاطيء ينحدر
قسوت عليك  ..نعم  ..قسوت عليك كثيرا  ..ال أنكر
لكن قلبك الكبير تعود على الصبر . .والبد له ان يغفر
فأنا دونك بال عقل  ..بال حياة  ..بال مستقر وبال فجر
لن تكوني كنيرون الذي احرق روما  ..وكل ما فيها وكل الشجر
فقط من اجل ان يمنع النظر
ما ذاقت عيني يوم من اجل امرأة دمعة ..ومن اجلك دمعي انهمر كالمطر
آه وألف آه
آه لو تعلمين  ..كم في القلب  ..حسرة وخوف وضجر
آه يا سيدة أيامي ..وسنيني ..وكل العمر
غمامة سوداء مرت
كادت روحي ايامها  ..ان تنفجر نادما
عدت اليك حبيبتي  ...اعتذر
االجدر بك ان تسامحي من أحبك  ..وعشقك بهذا القدر
لن انسى وعدك  ..وسأبقى منتظرا سانتظر
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ابتسم معنا
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** في ذات يوم ضاع حمار جحا فحلف انه اذا وجده سيبيعه بدينار واحد فقط فلما وجده
جاء بقطا وربطه بحبل وربط الحبل في رقبة الحمار واخرجهما الى السوق وكان ينادي :
من يشتري حمارا بدينار وقطا بمائة دينار  ..؟ ولكن ال ابيعهما اال معا .
** مرة راح رجل يخطب فقال البو العروسة  :يا عمي انا عندي شركات ومصانع
وسيارات وطيارات وقصور بس عندي مشكلة واحدة اعاني منها فقال والد العروس :
وما هي يا بني فاجاب  :انا اكذب كثيرا .؟
** طالبين محششين يدرسان سوية فجأة انقطع الكهرباء فأشعل احدهم شمعة والثاني قال:
اذهب يا صديقي واشعل المروحة الجو حار موت  ..فنظر اليه االول وقال  :انت
غبي ..اجاب  :ولماذا ..؟ قال  :ألنني لو اشعلت المروحة ستنطفئ الشمعة .
** رجل بخيل مات ابوه فذهب لكي يعمل له نعي في الجريدة فقال لهم  :ما اقل مساحة
عندكم في صفحة الوفيات ..؟ قالوا له  :سطر واحد في خمس كلمات  ..قال لهم  :اكتبوا
جميل ينعى ابوه  ..قالوا له  :بعد نحتاج كلمتين فقال لهم  :اكتبوا وبيصلح تلفزيونات .
** رجل راح يخطب فت اة فقال له والدها  :ما شاء هللا عليك يبين انت ابن ناس بس ليش
شايل هاي النفاضة فأجابه  :شايلها حين ادخن اطفيء بيها السيجارة  ..قال  :هل انت
تدخن ..؟ فاجاب  :نعم خصوصا عندما اشرب ويسكي  ..فقال  :وتسكر ايضا  !..اجاب :
ال اسكر اال عندما العب قمار  ..فسأله :ومنذ متى تلعب قمار..؟ اجاب  :منذ خروجي
من السجن  ..فسأله  :ولماذا دخلت السجن ...؟ اجاب  :النني قتلت رجال  !...ساله :
ولماذا قتلته..؟ أجاب  :النني طلبت ايد ابنته ورفض  ..فقال والدها  :على البركة نقرأ
الفاتحة .
** قال شرطي للضابط  :سيدي عدنا جريمة ارتكبتها امرأة  ..فقال الضابط  :وما هي
الجريمة قال الشرطي  :امرأة ضربت زوجها بالجدرية على رأسه ومات  !..سأل
الضابط  :وشنو هو السبب ..؟ اجاب الشرطي  :دخل زوجها للمطبخ بحذائه وكانت
المرأة توها ماسحا الكاشي وبعده ما ناشف  ..فقال الضابط  :وهل القيتو القبض عليها ..
اجاب الشرطي  :ال وهللا سيدي منتظرين الكاشي ينشف .
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أقوال مأثورة
** عندما تكون على حق تستطيع ان تتحكم في اعصابك اما اذا كنت مخطئا فلن تجد
( مهاتما غاندي )
غير الكالم الجارح لتفرض رأيك .
لماذا
العالم
يعرف
Your
text
لكيhere
** كان بامكاني ان اقتل جميع يهود العالم ولكن تركت بعضا منهم 1
( هتلر )
اقتلهم ...؟
** الشخصية القوية ال تعني ابدا التلفظ بااللفاظ السيئة فالقوة حكمة وليست وقاحة .
( سقراط )
** اذا كان لديك غرور يجعلك تتجاهلني فانا لدي كبرياء يجعلني أنسى من أنت .
( تشي جيفارا )
** يمكننا ان نسامح بسهولة الطفل الذي من الظالم اما مأساة الحياة الحقيقية عندما يخشى
( أفالطون )
الرجال الضوء .
** حين تخذلك جميع االشياء التي حولك  ..ال تحاول ان تثق بها مجددا  ,فقط حاول ان
( وليم شكسبير)
تثق بأنك تستطيع العيش بدونها .
** البطالة كظاهرة اجتماعية غير منفصلة عن النظام االقتصادي والسياسي القائم وال
يمكن ان تعالج بدون معالجة العوامل المحركة القتصادنا ومؤثراتها
( فهد )
.
** اي شخص يعرف اي شيء عن التأريخ يدرك ان التغييرات االجتماعية العظيمة
( كارل ماركس )
مستحيلة من دون الثورة النسائية .
** اذا كنت تؤمن بالوطن وبالعالم واالنسان سيقودون خطاك الى المشنقة او سيلقون بك
في الزنازين ستبقى هناك عشر سنين او ربع قرن ولكن مهما يكن االمر عليك اال تفكر
حتى ولو للحظة انهم لو علقوك كالعلم على العامود لكان ذلك افضل .
( ناظم حكمت )
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 -1االفتتاحية
 -9من منشورات الحزب الشيوعي العراقي  -------------الحلقة االخيرة
 -1البيئة الجغرافية  ---------------------------------------يوسف زرا
 -14المكافحة الصعبة  ----------------------------------د  .كامل قاشا
 -12كورونا بعد عام  ------------------------------------جالل شامايا
 -19السلوك االنساني  -------------------------------د .جرجيس ختي
 -19المصير المتغير  ------------------------------سهى بطرس قوجا
 -13درس في االمانة  -----------------------------------سعيد شامايا
 -21صرخة من تحت الضباب  ----------------------------لطيف بوال
 -29العبور االول  -----------------------------------مزهر بن مدلول
 -27الشباب العراقي  --------------------------راني فالح القس يونان
 -21ليت المطالب بالتمني  -------------------------------جالل مرقس
 -91فوق الجبل  ---------------------------------------يونادم بنيامين
 -99أب واربعة ابناء  ------------------------------------جمال مالخا
 -90هوامش البد منها  ------------------------------زهير بهنام بردى
 -97الغربة  -----------------------------------بقلم  /الرحلة اديبة جلو
 -91من روائع النمسا  ---------------------------------------بدل رفو
 -01البحث عن الجذور  ----------------------------------سُالف سعيد
 -09العقل البشري اقوى من الحاسوب  -----------------اودا قس يونان
 -07تكون جبل القوش  ----------------------------------باسم روفائيل
 -01نظرية زحزحة القارات  --------------------سمير عابد قس يونان
 / 10 -94شباط يوم الشهيد الشيوعي  -------------اعداد  /جندي عثمان
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 -92الشهادة والشهداء  -------------------------------------ليث حميكا
 -90المراة المشوهة  ---------------------------سميرة عابد قس يونان
 -97بيرموس  ----------------------------------------صالح كجوجا
 -91جحا وبصيص الضياء  --------------------------عصام شابا فلفل
 -71فنان من القوش  ----------------------------------------ابو زمن
 -79علي الشيباني  ----------------------------------اعداد  /ابو سالم
 -70منتدى عريان السيد خلف  ------------------------اللجنة االعالمية
 -79اللوحة التي هزت العالم  ----------------------------------تحرير
 -77اغنية صبري افندي  --------------------------------------تحرير
 -71شجار بين زوجين  ---------------------------------------تحرير
 -94تعرف على القصة الدامية  ---------------------اعداد  /الياس متي
 -92وقفة مع النصير  --------------------------------------ابو نصير
 -99لقاء العدد  ------------------------------------------باسل شامايا
 -14نشطات المنظمة  --------------------------------اللجنة االعالمية
 -13نعي ومواساة  ----------------------------------اللجنة االعالمية
 -31قصيدة  ----------------------------------------------اكرم يلدكو
 -39قصيدة  ------------------------------------------سرمد اسطيفانا
 -30قصيدة  -----------------------------------------------حازم قودا
 -39قصيدة  --------------------------------------------جالل عبدوكا
 -37قصيدة ------------------------------------------رعد عوصجي
 -39ابتسم معنا  -----------------------------------------------تحرير
 -31اقوال ماثورة  --------------------------------------------تحرير

تحتفل عائلة الطفلة ويلما ستيفن كوزا بمناسبة مرور عام
على والدتها المباركة فما احالك يا ويلما وانت تتألقين
جماال بالزي االلقوشي الجميل نتمنى لك ايتها السوسنة
الزاهية العمر السعيد في كنف والديك

بتاريخ  2421/2/2ه ّل فجر الطفل ليوناردو راكي
قس يونان فتجسدت بوالدته رابطة الزواج المقدسة
للوالدين وملئت ثمرتهما االولى حياتهما سعادة وافراح
تتقدم هيئة تحرير مجلة بيرموس بهذه المناسبة السعيدة
بالتهاني والتبريكات لعائلة الطفل ليوناردو ونتمنى له
السعادة بين كنف والديه
اوقدت عائلة الرفيق ديلون بطرس يوخنا شمعة ميالد
ابنته مارفيال التي ادخلت بقدومها البهجة والمسرة الى
اعماق والديها وجديها تمنيات اسرة تحرير مجلة بيرموس
للطفلة مارفيال بالسعادة واالفراح والصحة الدائمة وهي
تنمو وتترعرع بين حنايا والديها

في هذه االيام الربيعية
الساحرة رزق الرفيق بشار توما قاشا بمولودة جميلة
اسماها ( سما ) الف مبروك واقر هللا بعيون والديها
وجعلها من بنات السالمة

لوحات الفنان التشكيلي الموصلي مسعد عبد هللا

