
�أردنا من خالله بيان ر�أي، وك�صف �صورة  بحث ب�صيط، 
من  معينه  �رشيحة  تعي�صه  ملا  و�إجتماعية،  نف�صية 
و�ملجتمع  خا�صة،  ب�صورة  و�لعربي  �لعر�قي  �ملجتمع 
�لنف�صية  �لتحوالت  خالل  من  عامة،  ب�صورة  �لعاملي 
و�الجتماعية، مقرتنة بعاملني موؤثرين جد�ً، هما عامال 
�لزمان و�ملكان، حيث �ن هذين �لعاملني يلعبان �لدور 
قد  جيد�ً،  �ليوم  جنده  فما  �لتحوالت،  هذه  يف  �لرئي�صي 

يكون يف زمان ومكان �آخرين �صيئًا وبالعك�س.
يف ع�رشنا �حلايل �أعلن عن �ل�صمنة، باأنها مر�س يجب 
هذ�  �أ�صباب  ما  ترى  يا  ولكن  منه،  و�لعالج  �لوقاية 
�ملر�س؟! ل�صت من �ملخت�صني يف �ملجال �لطبي، ولكني 
نف�س  يف  �إجتماعي  نف�صي  جانب  من  �ملو�صوع  �أبحث 

�لوقت.
مبالحظة ب�صيطة من خالل جمتمعنا �لعر�قي، قبل عقد 
عن  تبحث  خا�س  ب�صكل  �لن�صاء  كانت  �الآن،  من  ونيف 
�أدوية طبية متكنها من زيادة وزنها، الأنها بذلك تكون 
مرغوبة من �لرجال وخطبتهم، فالرجل �لعربي ينجذب 
�إىل �ملر�أة �ل�صمينة)�ملربربة(، فا�صتخدمت بع�س �لن�صاء 
�لدو�ء �ملعروف باإ�صم)�لدك�صن(، �لذي ي�صتخدمه مر�صى 
�صيق �لتنف�س، حيث يقوم هذ� �لدو�ء بنفخ خاليا �جل�صم! 
و�أُخريات  �ملخت�صني،  قول  على  حت�صى  ال  وم�صاره 
يفتح  �أنه  يقال  ��صمه)�لربياكتني(،  �آخر  دو�ًء  ��صتخدمن 
�ل�صهية للطعام، كذلك ذكر يل �صديق �صيدالين: �أن �الأمر 
�لرجال،  �إىل  تعد�ه  بل  فقط،  �لن�صاء  على  لي�س حم�صور�ً 
�أحدهم �ليوم ب�صكل، وتر�ه بعد يومني ب�صكل  فاإنك ترى 

�آخر فال تعرفه!
�لفتاة  عن  يبحث  �لرجل  بد�أ  تتغري،  �لنظرة  بد�أت  �ليوم 
�ملر�أة  بد�أت  وكذلك  �ملم�صوق،  �لقو�م  ذ�ت  �لر�صيقة، 
ظهرت  لكن  �لر�صيق،  �لريا�صي  �ل�صاب  عن  بالبحث 
�لرت�صيق،  دو�ء  عن  �الأثنان  بحث  وهي  �خرى،  م�صكلة 
فدخلت �الأع�صاب هذه �ملرة، لتجد لها مكانًا بني �الأدوية 
ال  فنحن  ننفعك  مل  �صعار)�إن  ترفع  وهي  �لكيمياوية، 

ن�رشك(، لكن هل هذ� �صحيح فعاًل؟
�أو�صاط  بني  عليه  �ملتعارف  من  كان  �أُخرى،  جهة  من 
يقال عنه:  �صمينًا)بدين(  ما  �أحد�ً  �إذ� كان  �أنه  �ملجتمع، 
�أنه مرتاح، ذو باٍل �صاٍف وغني غري حمتاج، وقد يكون 
�أكله من �لنوع �جليد و�لكثري، وعلى �لعك�س منه �ل�صخ�س 
�لق�ص�صي مبثل هذه �حلكايات  �لنحيف، وكرث �ملوروث 

منها هذه �حلكاية:
كان �أحـد �ملـلـوك �لقـدماء �صـميـنًا، كثـري �ل�صـحم و�للحـم 
�الأمرين، من زيادة وزنه، فجـمع �حلـكمـاء لكي  يـعـاين 
من  قلـيال  عنه  ويخـفـفـو�  ملـ�صـكلته،  حـاًل  له  يجـدو� 
�صحمه وحلمه. لكن مل ي�صتـطيـعو� �أن يعـملو� للمـلك �صيءـ

فجـاء رجـل عاقل لبـيـب متـطبـب ـ

فـقـال له �ملـلـك عاجلـني ولك �لغـنى .ـ
حتى  دعني  منـجم  طبـيـب  �أنا  �ملـلك،  �هلل  �أ�صـلح  قال: 

�أنظـر �لليـلة يف طالعـك، الأرى �أي دو�ء يو�فـقه .ـ
فلمـا �أ�صـبـح قال: �أيهـا �ملـلك �الأمــان ـ

يـبق  مل  �أنه  على  يـدل  طالعـك،  ر�أيت  قال:  �أمنـه  فلـما 
من عمـرك غـري �صـهر و�حـد، فاإن �إخـرتت عاجلـتك، و�إن 
�لتاأكد من �صدق كالمي فاحبـ�صـنـي عنـدك، فاإن  �أردت 

كان لقويل حقـيـقة فـخل عني، و�إال فاقـت�س مني .
وحـده  وخـال  �لنا�س  عن  �مللك  �أحتـجب  ثم  فـحبـ�صه... 
حتى  وغمـا،  همـًا  �إزد�د  يوم  �إن�صلخ  فكلما  مغـتمـًا... 
يوما  وع�رشون  ثمان  لذلك  وم�صى  حلـمه،  وخف  هزل 

و�أخرجه... فقـال ما ترى؟
فقال �ملـتطـبـب: �أعـز �هلل �ملـلـك، �أنا �أهون على �هلل من �أن 

�أعلم �لغـيب، و�هلل �إين ال �أعلم عمـري فكـيف �أعلم عمـرك! 
ولكن مل يكن عنـدي دو�ء �إال �لغـم، فلم �أقدر �أن �أجلب �إليك 

�لغـم �إال بهـذه �حلـيـلة، فاإن �لغـم يذيب �ل�صـحم ـ
�الإح�صان،  غاية  �إليه  و�أح�صـن  ذلك  على  �مللك  فاأجازه 

وذ�ق �مللك حالوة �لفـرح بعـد مـر�رة �لغـم .�إنتهى
لكن نرى �ليوم �أن �لدر��صات �لطبية تقول: �إن من �أ�صباب 
مر�س �ل�صمنة �لرئي�صية، هو عامل �لغم و�لهم، و�أجريت 

�أبحاث يف هذ� �ملجال و�أثبتت ذلك.
�إ�صتهوتني �لفكرة، فخرجت �أبحث عن عينة من �ل�صمان، 
و�إلتقيت بهم وتعرفت عليهم، وبعد عدة حماوالت معهم 
من خالل طرح �ال�صئلة �لعامة، ومتابعة عملهم وحياتهم 
�لدر��صة �صحيحة، حيث كانت  �أن هذه  �ال�رشية، وجدت 
بع�س �لن�صاء عو�ن�س)غري متزوجات(، وبع�صهن �الخر، 

خا�صة،  منا�صبات  يف  �إال  تغادره،  ال  �لبيت  يف  جال�صة 
وال  �حلياة،  على  منفتحات  غري  �أغلبهن  فاإن  عمومًا 
ي�صعرن بال�صعادة، وكذلك �حلال مع �لرجال، لقد وجدت 

بان �ل�صمان منهم، يحملون هموما و�أوجاعا كثرية.
نخرج بح�صيلة من هذ� �لبحث �لب�صيط:

ومكان  زمان  يف  ما،  مر�ٍس  ل�صفاء  �صببا  كان  ما  �أن 
معينني، قد يكون يف زمان ومكان �آخرين، �صببا لوجود 

�ملر�س، ولذلك قيل: ود�وها بالتي كانت هي �لد�ُء.
بقي �صئ...

�اللكرتونية،  �ملو�قع  �إحدى  يف  قر�أت  �ملفارقات،  من 
ل�رشطان  عالجًا  بالتحديد(،  ��صرت�ليا  �إكت�صفو�)يف  �أنهم 
�لتبوغ  من  بنوع  �ل�صكائر،  دخان  ي�صببه  �لذي  �لرئتني، 

�لتي ت�صتخدم يف �صناعة �ل�صكائر!

 
�الأقطاعية  �حلالة  و�لدول  �ملجتمعات  �د�رة  يف 
قدمية  مر�حل  و�لفردية  و�الأ�رشية   و�لع�صائرية 
تتجان�س مع  تتناق�س وال  متاأخرة غري متح�رشة 

�لتطور�حل�صاري �لعام لالأمم و�ملجتمعات .
��صا�صية  مثابات  هناك  �لعامل  جمتمعات  كل  يف 
�لعربي  جمتمعنا  ويف  الآخر  جمتمع  من  تختلف 
مر�كز  هم  �لع�صائر  و�صيوخ  �لدين  رجال  يعترب 
�لوطن  م�صاحة  معظم  على  �لغالب  يف  �لتاأثري 
و�ل�صا�صة  ومتد�ولة  قائمة  �حلقيقة  وهذه  �لعربي 
وي�صعون  �حلقيقة  بهذه  تام  �در�ك  على  �ملحليني 
لتوطيد �لعالقة بهم ب�صتى �لو�صائل بغية �الرتكاز 
�ل�صيا�صي  ن�صاطهم  يف  منهم  و�ال�صتفادة  عليهم 
وك�صبهم ب�صتى �لو�صائل �مل�رشوعة و�لغري م�رشوعة 
�ل�رشيفة وغريها و�جلانب �الآخر �لدول �لتي لديها 
على  تلعب  �ي�صًا  طبيعية  غري  �و  طبيعية  م�صالح 
�صيوخ   ‘‘ �ملرتكز�ت  وهذه  "�جلوكر"  �لورقة  هذه 
�لطردي  تاأثريها  ‘‘ يتباين  �لدين  �لع�صائر ورجال 
ح�صب حجمها وتكوينها . يف بع�س �لدول �لعربية 
دول  ويف  �الجتماعي  �مل�صهد  على  طاغية  تكون 
ما  غالبًا  �لتاأثري  وهذ�   . �قل  يكون  �خرى  عربية 
�ملركزي  �لدولة  تاأثري  �صعف  كلما  عك�صيًا  يكون 
ورجال  بع�صائرهم  مت�صكًا  �الفر�د  �زد�د  كلما 
هذه  تاأثري  قل  �لدولة  مركزية  قويت  وكلما  دينهم 
�ملرتكز�ت يف و�صطها �الجتماعي. لو ناأخذ �لعر�ق 
 1920 �صنة  �لعر�قية  �لدولة  تاأ�صي�س  منذ  مثال 
 1921 �صنة  و�الد�ري  �ل�صيا�صي  �صكلها  وتنظيم 
كبري  تاأثري  �لدين  ورجال  �لع�صائر  ل�صيوخ  كان 
ومركزي �عتمدت عليهم �لدولة يف ت�صيري �صوؤونها 
معتمد  �ملتنفذين  �لبارزين  �ل�صيا�صني  �غلب  فرتى 

بد�ية  يف  �خطاأت  وبريطانيا  �ملثابات  هذه  على 
�حتاللها للعر�ق عندما مل حت�صب ح�صاب هذ� �المر 
�ملفرو�س  و�ال�صتحقاق  �ملطلوبة  �الهمية  وتعطيه 
على  �نت�رشت  عارمة  ثورة  �ىل  �دى  ما  وهذ�   ،
م�صاحة �لعر�ق وكانت كالنار يف �له�صيم �نها ثورة 
�ملحتلة  بريطانيا  َحّمَل  مما  م   1920 �لع�رشين 
�مل�صتعمرة خ�صائر فادحة يف �الرو�ح و�المو�ل مل 
و�ملنظور  �ملتد�ول  ح�صابها  يف  تكن  ومل  تتوقعها 
نهائيًا  باالن�صحاب  للتفكري  دفعها  مما  حينها  يف 
�لعر�قية  �حلكومة  ت�صكيل  بعد  لذلك   . �لعر�ق  من 
وكانت هذه �لثورة �صبب رئي�صي يف ت�صكيلها. �عطت 
حكومة �الحتالل �همية كربى لهذ� �ملو�صوع حاثة 
معه  و�لتعامل  به  �اللتز�م  على  �لعر�قية  �حلكومة 
يف  م�صهود  تو�جد  هناك  كان  �نه  ترى  لذ�  بحذر 
و�لتنفيذي  و�لع�صكري  و�الد�ري  �ل�صيا�صي  �ملجال 
و�لق�صائي. كان هناك قانونني �لقانون �لع�صائري 
تعمل  ر�صميني  �لقانونني  وكال  �ملدين،  و�لقانون 
وجمل�س  �ملجتمع.  بني  ومتد�ول  �لدولة  بها 
�لربملان ) �لنو�ب ( مفرو�س عليه روؤ�صاء �لع�صائر 
�لكبار �لر�أ�صيني . مل ينتهي هذ� �لتاأثري �و يت�صاءل 
�ال بعد �نقالب عبد �لكرمي قا�صم على �لنظام �مللكي 
�ر��صيهم  وزع  و  �القطاع  �رشب   . م   1958 �صنة 
قانون  و�لغى  �لفالحني  من  �لعامة  على  �لزر�عية 
�لربملان  وعطل  �ل�صيا�صية  �الحز�ب  وحل  �لع�صائر 
ت�صكيالتها.  وح�رش  �لدميقر�طية  �لعملية  الغيًا 
�رّشع قانون رقم 80 �لذي حجم ��صتثمار �ل�رشكات 
�لوطنية  �لنفط  �رشكة  و��ص�س  �ملفتوح  �لنفطية 
�لعر�ق  يف  �لفل�صطيني  �جلي�س  ت�صكيل  على  وعمل 
�ال�صرت�كي  بنهجها  ومتاأثر�ً  لل�صيوعية  ميال  كان 
و�حلكومة  �لربيطانية  لل�صيا�صة  مناق�صًا  وكان 
�مللكية �لعر�قية �لتي كانت حتت هيمنتها و�د�رتها 

و�ال�صرت�كية.  لل�صيوعية  معادية  ر�أ�صمالية  كنظم 
دخل عبد �لكرمي قا�صم يف �رش�ع مع قوى د�خلية 
�لديني  و�لتيار  �لقومي  �لتيار  و�برزها  وخارجية 
و�لدول �ال�صتعمارية �لر�أ�صمالية بالنتيجة �دى ذلك 
�ىل �الطاحة به . ومن جاء بعده مل ي�صتطع �ن يعيد 
للجانب �لع�صائري �القطاعي و�لديني �عتباره كما 
كان يف �لعهد �مللكي بل �أُهمَل متامًا حتى جميء 
و�لديني  �لع�صائري  للجانب  �أعطى  �لبعثي  �لنظام 
بع�س �العتبار م�صتخدمًا ��صلوب " �لع�صى و�جلزرة 
و�لرموز  �لنخب  مع  للدولة  �لعامة  �لعالقة  يف   "
�العتبار  رد  من  �صيء  هناك  فكان  �الجتماعية 
لهذه �لركائز. بعد �الحتالل �المريكي للعر�ق �عطت 
�لع�صائر  لروؤ�صاء  �الهمية  بع�س  �ملحتلة  �لدولة 
�ل�صيعية  خا�صة  �لكبرية  �لروؤو�س  �لدين  ورجال 
�مريكا  ف�صعت  بريطانية  ن�صائح  على  بنائًا  منها 
�ل�صيطرة وتعميم  بغية  �لرموز  بهذه  �الت�صال  على 
�ملادية  �الأغر�ء�ت  م�صتخدمة  و�صطوتها  نفوذها 
لها على  �ملو�لية  و�لدول  �مريكا  �صجعت  باملقابل 
تعمل  �حلالية  �ملركزية  فاحلكومة  لذ�  �لنهج  هذ� 
�لركائز  هذه  وت�صجيع  وك�صب  �ر�صاء  على  وبجد 
على مو�التها مقدمة لهم ت�صهيالت مادية ومعنوية 
كبرية يف جماالت �لعمل �ل�صيا�صي و�القت�صادي ، 

ت�صهيالت ومغريات م�رشوعة وغري م�رشوعة . 
و�ملتقاطعني  �ملعار�صني  ت�صفية  وباملقابل 
معها م�صتخدمة معهم �ب�صع و�صائل �لقوة �ملفرطة 
�الجتماعي  �لنفوذ  د�ئرة  من  عنوة  الإخر�جهم 
مثل  �ملتعاونة معها  و�لدول  �مريكا  تعمل   . �لعام 
�لتناق�س  تاأجيج  على  باأمرهم  و�حلاكمني  �إير�ن 
�ملكونات  هذه  بني  و�ل�رش�ع  �لطائفية  و�إ�صاعة 
مت  و�ذ�  �لنفوذ.  وتعزيز  �ل�صيطرة  �د�مة  لغر�س 
و�كرث  �هم  باأن  نرى  معقول  ب�صكل  �الأمر  ح�صاب 
�لع�صائر  �صيوخ  هم  �الحتالل  من  �مل�صتفيدين 
�لر�ف�صني  �لدين �ملو�لني لالأحتالل ولي�س  ورجال 
له ، و�ل�صيا�صيني ي�صعون لتقويتهم بغية �ال�صتفادة 
 . معار�صيهم  على  �ل�صيطرة  يف  و��صتغاللهم  منهم 
�ملحتلني  خلدمة  منهم  �لكثريين  �ن�صاق  ولالأ�صف 
�لغري  و�لك�صب  وعمالئهم مف�صلني �جلانب �ملادي 
وعلى  و�ملو�طنة  �لوطن  ح�صاب  على  م�رشوع 
متجاوزين  و�الن�صاين  �لديني  �لت�رشيع  موجبات 
�ملتد�ولة و�ملتعارف  �ل�صحيحة  �العر�ف  على كل 
�لدين  ورجال  �لع�صائر  روؤ�صاء  باإمكان   . عليها 
�ملعتدية  �لدول  على  �يجابية  وطنية  �ر�دة  فر�س 
نهج  وفر�س  و�ل�صيا�صيني  �حلكام  من  ومو�ليهم 
معززين  ��صكالهم  مبختلف  �جلميع  يخدم  �صليم 
�مل�صلحة �لعامة وتف�صيلها على �مل�صالح �خلا�صة 
وتعميم  و�لعد�لة  �لقانون  قدرة  وتعزيز  �ل�صّيقة 
بجد  عملو�  ما  �إذ�  و�المان  و�ال�صتقالل  �ال�صتقر�ر 
�جلانب  هذ�  يف  و�لدعوة  �حلركة  على  و�خال�س 
برناجمه  له  وطني  ومنهج  م�رشوع  �صمن  و�لعمل 
�لنبيلة و�لوقوف ب�صالبة �صد �ملخالفني  و�هد�فه 
معادية  دول  من  �لدولة  �د�رة  على  و�ملهيمنني 

ومو�ليهم �ملوؤمترين باأمرهم.

نحن موظفو وز�رة �لرتبية نود �عالم من يهمه �المر �ن هناك 
بالن�صب  يقومون  �لنفو�س  �صعفاء  من  �ال�صخا�س  من  عدد 
و�الحتيال على �ملو�طنني وح�صولهم على مبالغ مالية لقاء 
�ملو�طنني  من  نطلب  لذ�  �لرتبية..  وز�رة  مالك  على  تعيينهم 
�لتعامل مع هوؤالء �ال�صخا�س و�ملبادرة بال�رشعة  �حلذر من 
�لتعيينات  الأن  �حلاالت  هذه  عن  و�البالغ  مكتبنا  الإعالم 
�حلاالت  هذه  عن  �البالغ  يرجى  لذ�  وز�رية  ل�صو�بط  تخ�صع 
ب�صكل مبا�رش �و عن طريق �لربيد �اللكرتوين �خلا�س باملكتب .

قرب  �خلمي�صات  ج�رش  منطقة  �هايل  نحن  تعاىل…  ب�صمه 
ورئي�س  ونو�به  قار  ذي  حمافظ  ننا�صد  �ال�صالحي  �ل�صجن 
�لنا�رشية وم�صت�صاريه وكل �خلريين و�ل�رشفاء  بلدية  جمل�س 
�هايل  �ىل  و�للطف  �لعطف  بعني  ينظرو�  �ن  �لقر�ر  و��صحاب 
فال  فيها  �ل�صكن  كرثة  رغم  �خلدمات  من  �خلالية  �ملنطقة 
�عمدة  وال  باالأطفال  رحمة  �صبي�س(  لو  )حتى  مبلطة  �صو�رع 

كهرباء كافية وال �نابيب مياه 

ونو�حي  �أق�صية  من  �ملتقاعدين  من  كبرية  جمموعة  نحن 
�أ�صهر  من  �لتقاعد  �ىل  �إحالتهم  مت  �لذين  �لب�رشة  حمافظة 
ندور  الزلنا   … �أ�صهر  �لثمانية  �ىل  بع�صها  و�صل  عديدة 
يف حلقة مفرغة من �ملو�عيد و�الإنتظار�ت و�لوعود والزلنا 
ورجال  عو�ئل  �أ�صحاب  ونحن  �لتقاعد  رو�تب  ن�صتلم  مل 
من  كثرية  �أحيانا  و�الإبتز�ز  �ملماطالت   … �ل�صن  كبار 
لي�س  نحن   … معامالتنا  تاأخري  �صبب  هو  �ملوظفني  قبل 
الإكمال   ) زمالئنا  فعل  كما   ( ر�صاوى  دفع  باإ�صتطاعتنا 
يف  و�لت�رشيعية  �لتنفيذية  �ل�صلطات  ندعو   … �ملعامالت 
�لب�رشة  حمافظة  من  �لنو�ب  جمل�س  و�أع�صاء  �ملحافظة 
من  �ل�رشيحة  هذه  �ىل  للنظر  بغد�د  يف  �ملركزية  و�ل�صلطات 
و�إكمال  و�ملو�طن  للوطن  �لكثري  قدمو�  �لذين  �ملتقاعدين 

معامالتهم �لتقاعدية ودفع م�صتحقاتهم �ملتاأخرة 

بغد�د  لـجامعة  رئي�س  وثــاين  عر�قي،  وفلكي  فيزياء  عامل 
)1959 - 1963(. ولد عبد �جلبار عبد �هلل يف قلعة �صالح 
عر�قية  1911لعائلة  عام  �لعر�ق  جنوب  �لعمارة  مبحافظة 
من �لطائفة �ملند�ئية وتوفى عام 1969 خارج �لعر�ق. �أنهى 
و�لواليات  بريوت  �إىل  �نتقل  ثم  �لعر�ق  يف  �لثانوية  در��صته 
�ملتحدة �الأمريكية لتتمة در��صته �جلامعية حيث ح�صل على 
معهد  من  )�لفيزياء(  �لطبيعية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  �صهادة 
ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا MIT عند عودته للعر�ق �صغل 
1958قبل  �لعر�قية عام  �لذرية  �لطاقة  رئي�س هيئة  من�صب 
�صغله من�صب رئي�س جامعة بغد�د �لذي بقي فيه حتى ��صتالم 
حزب �لبعث ملقاليد �حلكم عام 1963م بعد �نقالب 8 �صباط 
حيث �أقيل من من�صبه و�أعتقل. كان عبد �جلبار عبد �هلل يجيد 
�الإنكليزية  �للغات  و�الآر�مــيــة  �لعربية  �للغتان  �إىل  �إ�صافة 
�لعلمية  �لنظريات  من  �لعديد  له  و�الأملــانــيــة  و�لفرن�صية 
له  ين�صب  �أنــه  حيث  �جلوية  �الأنـــو�ء  جمــال  يف  وخ�صو�صًا 
�لف�صل �لكبري يف �لعديد من �الأعمال �خلا�صة بفرع �الأعا�صري 
�لعديد من �ملوؤلفات يف جمال  و�لزو�بع من فيزياء �جلو. له 

�لفيزياء و�لعلوم باللغة �لعربية. 
يد  على  �لعامل،تتلمذ  يف  طالب  �ربــع  �بــرز  مع  �أ�صمه  �قــرتن 
�ملتحدة  �لواليات  جامعة  يف  �أن�صتاين  �لربت  �لفيزياء  عامل 
 1946 �صنة  �ملهمة  و�أجنز   1944 عام  �ليها  �صافر  �أن  بعد 
ليعود �ىل وطنه يحمل معه �لعلم وليبد�أ بتدري�س �أخت�صا�صه 
يف د�ر �ملعلمني �لعالية، وبعد ذلك تدرج حتى �صغل منا�صب 
14 متوز  عديدة منها رئي�س هيئة �لطاقة �لذرية وبعد ثورة 
مناف�صة  �ثر   بغد�د،  جلامعة  رئي�صا  �لدكتور  �أ�صبح   1958
عبد  �لزعيم  �لدوري فح�صمها  �لعزيز  عبد  �لدكتور  بينه وبني 
لتفوقه  �هلل  عبد  �جلبار  عبد  �ال�صتاذ  ل�صالح  قا�صم  �لكرمي 
�لعلمية، وظل رئي�صا للجامعة ليمار�س دور� رياديا  و�أهليته 
بب�صاطته  �متاز  �لدكتور  بحوثه،  يف  �جلميع  �أبهر  وعلميا 
وتو��صعه ومل ت�صغله �ملظاهر و�ملالب�س �لر�صمية �لتي جتعله 
�ثناء  �صيارته  يقود  �ن  ف�صل  وقد  �لطالبي  �لو�صط  عن  بعيد� 
�لعاليا تعففا �ن  ي�صع �صائق معه  توجهه �ىل د�ر �ملعلمني 
�مريكية حتمل عالمة  �صيارته نوع فورد �صالون  لينقله يف 
�ل�صيف  يرتدي يف  وكان  و�حد(،  رقم  بغد�د  )رئا�صة جامعة 
�لبدلة  لب�س  عن  ويبتعد  عادي  وبنطال  �بي�س  قمي�س  عادة 
وظل  عمله   يف  و�خل�س  وبلده  �صعبه  �لعنق،�حب  و�ربطة 
رئي�صا للجامعة حتى �أ�صتيالء حزب �لبعث على مقاليد �حلكم 
وعومل  و�أعتقل  من�صبه  من  و�قيل   ،1963 �صباط   8 يف 
معاملة وح�صية وقا�صية التتنا�صب مع ذلك �لعامل �لذي �صحٌى 
من  ق�صطا  يذق  ومل  �لعلوم  عن  للبحث  نف�صه  وغمر  و�جتهد 
�لر�حة و�ال�صتجمام وكان همه �الول هو و�صع ��ص�س وبر�مج 
وبحوث �صاعدت يف تطوير بد�ية �حلركة �لعلمية وخا�صة يف 

�خت�صا�صه �لفيزياء،
 وب�صبب �مل�صايقات �لتي تعر�س لها هاجر �لواليات �ملتحدة 
�جلامعات  معظم  من  كبري  وتقدير  ترحيب  له  كــان  حيث 
و�صام  ترومان  �المريكي هاري  �لرئي�س  قلده  وقد  �المريكية 
هجرته  �ن  ويعتقد  �ملميزة،  �لعلمية  جلهوده  �لعلم(  )مفتاح 
�لتي مل يتقبلها �أ�رشعت يف ��صتفحال �ملر�س بج�صد �لدكتور 
بالعلوم  و�خلــو�ــس  �لتعب  من  ق�صرية  فــرتة  بعد  ليعانقه 
 1969 �لتا�صع من متوز �صنة  �لكونية حتى و�فاه �الجل يف 
يف �لواليات �ملتحدة ونقل جثمانه �ىل �لعر�ق ووري �لرثى 

يف مقربة �ل�صابئة �ملند�ئيني يف �بوغريب ح�صب طلبه. 
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خاص

 ، و�لثانية  �الأوىل  مب�صمياتها  عاملية  حروب  حينها  تكن  مل 
ُثبتت  دميوغر�فية  وتغيري�ت  وهناك  هنا  غزو�ت  حدثت  لكن 
بعد حني باتفاقات �أممية غاب عن ت�صويتها �لطرف �الأ�صيل 
ملالئي  و�صعت  �ملتعاقبة  و�لرموز  �حلروف  لعبة  �ن  �ي   ،
جتاوزت  حتى  �لورقية  �ل�صحف  �إىل  حتولها  قبل  �حلياة 
�لع�رش�ت من �لعقود و�صوال �إىل بد�ية �ملئة �لثانية من مرحلة 
يف  جال�س  و�نت  �لوهمية  للت�صويات  �ملر�فقة  �لزمنية  �لعقود 
باجتاه  �لر�حل  �لتقومي  لرتى  �لنقال  هاتفك  وتفتح  غرفتك 
بالتز�من  �الأخرية  �أنفا�صه   ٢٠١٦ �لعام  ليلفظ   ٢٠١٧ �لعام 
يوم م�صى منه ومغادرتهم  �نفا�صهم من كل  �ملئات  لفظ  مع 
، فما  �لتخطيطات  �لتقاطعات و�لتنافر�ت و�صوء  نهائيًا بفعل 
ت�صع  حينما  حل  لها  وهل  �ملتقاطعة  �حلياتية  �لدو�ئر  هذه 
�و  حملية  �صحيفة  يف  �ملتقاطعة  �لكلمات  مربع  على  قلمك 
�ل�صطور  بني  ما  ون�رشد  �الكت�صاف  بد�ية  �إىل  لنعود  ؟  عاملية 
... ولد �ملكت�صف �لورقي لها يف ليفربول �النكليزية و�صافر �إىل 
�لواليات �ملتحدة ُليكمل تنف�صه حتى �نتقاله �إىل باعث �حلياة 
مغادر�ً �لرقعتني �للتني عا�س فيهما ، )�آرثر وين( �لذي و�صع 
�أطيب �لدقائق  ذهنه يف �صحيفة نيويورك ورلد ليعي�س معها 
 ، �لقرن  جتاوزت  طويلة  ملدة  �لقر�ء  �إ�صغال  �إىل  ُطورت  و�لتي 
�أ�صبحت  �لتي  �ملتقاطعة  �لكلمات  فكرة  �قرتح  من  فهو  نعم 
جزء من كل �صحيفة ورقية حتى �إطفاء م�صباح غرفتك ومن 
�أو  �حرت�قه  �أو  منها  خروجك  وحتى  �خرى  مرة  ت�صغيله  ثم 
�لتقاربات  عمود  �كت�صف  مبن  لتلتحق  رقعتك  تاركًا  �نتقالك 
�ملعا�رشة  �حلروب  ن�صاأة  بزمن  قليال  متعنا  فلو   ... �لفكرية 
وما بعدها فاإننا �صنجد �لعامل قد ترك �الهتمام بالتقاطعات 
يف  �لنفوذ  ن�رش  وكيفية  �لب�رشية  بالتقاطعات  و�هتم  �لورقية 
�غلب بلد�ن �الر�س لتتحول من تقاطعات حملية �ىل تقاطعات 
عاملية �و�صلت ما �و�صلت عليه �الن ، فها هي نتاجات �آرثر 
�لتقاطعية تتحول �إىل �أر�س �لو�قع وبر�صم �صخم على �لقار�ت 
�ملربعات  تلك  مثل  ت�صتوعب  �الأور�ق  تعد  فلم  و�ملحيطات 
باأمور ُحلت ب�صغطة قلم لفرت�ت طويلة  �لعقول  �لتي �ختربت 
، لت�صبح �الن هذه �لدول عبارة عن كلمات متقاطعة ال يحل 
رموزها �إال من يقر�أ �ل�صحيفة �لال مطبوعة و�لتي هي �مل�صممة 
لكل ما يجري ، �ذن كيف ُتقر�أ وهي خمتفية ؟ ، فلي�س باالأحرى 
�أن ي�صرتي �لباحث عن �حلل �ل�صحيفة �ملعنية لكن من �ملمكن 
�الطالع  �صيما  ال  عليها  و�لقائمني  �ملحررين  تاريخ  قر�ءة 
فقد  �لرموز  وفك  �حلربية  �ملو�قع  يف  �عد�دها  جميع  على 
مرئيًا  �جلمل  ناق�صة  خمططات  دولية  جمموعة  لكل  و�صعت 
حيث يتطلب �لرتكيز ملعرفة �ملت�صابهات �ملوجودة  ومن ثم 
�الت�صال مبعد �لعدد �ملعني للفوز بجائزة �حلل �الأ�رشع ،  فقد 
�إن لكل عقدة  �ل�صبق  �لتجارب �مللمو�صة و�لقر�ء�ت  �أعلن ذوي 
حل و�لتي ُبينت مربعاتها يف عدد �صابق �أو الحق لعدد �جلذب 
يف  نر�ه  فما   ، �كرث  �أو  �صنو�ت  ع�رش  بعد  حلها  يظهر  و�أحيانًا 

�لياب�صة �مللتهبة عبارة عن كلمات متقاطعة. .
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