
ال�سنة قرارات  يتخذ املاليني من الب�رش يف هذه االيام من 
. . ورمبا ن�سبة كبرية منهم �ستتخلى  ل�سنة 2017 اجلديدة 
عنها فعال وتقررت بدل ذلك ان تنفذ هذه القرارات الواعدة 

يف ال�سنة التي بعدها اأي )2018(.
ولكن ملاذا نحن الب�رش نوؤجل االمور وملاذا ا�سبح التماطل 

من امل�ساكل ال�سائعة واملتعارف عليها.
اخلا�سة  امل�ساكل  من  م�سكلة  هو  التماطل  ان  ال�سائع  من 
املخت�ص  عنها  يقول  حيث   . واالكادمييني  بالطالب 
النف�ساين تيم بات�سيل من جامعة كارلتون الكندية وهو من 
امل�ساركني يف بحوث يف هذا املجال يقول انها اكرب م�سكلة 

يواجها ميدان الرتبية
وقد  امليدان  هذا  يف  متخ�س�ص  بات�سيل  تيم  الربوف�سور  و 
موؤخرا  اعطاها  التي  املحا�رشة  م�ساهدي  اراء  عدد  و�سل 
عن  للتوقف  الطلبة  اىل  ن�سائح  وتت�سمن  اليوتيوب  على 
وجاء  (تعليق   170000 اىل)  االآراء  عدد  و�سل  املماطلة 
الطلبة  درجات  على  التاأثري  باإمكانها  املماطلة  ان  فيها 

وعلى االن�سحاب من الدرا�سة وال�سحة البدنية والعقلية.
وي�سيف بروف�سور بات�سيل ان اال�ساتذة املحا�رشين اي�سا 
يعانون من التماطل. حيث تبني من توتري االكادميي ظهور 
التماطل( يف كتابة االبحاث وال�رشاع  ما ي�سمى ب) ذنب 

بني ت�سحيح االمتحانات وم�ساهدة نيت فليك�ص.
قبل  من  عليها  كانت  اكرب مما  املماطلة  م�سكلة  وا�سبحت 
وذلك مع قيام املزيد من النا�ص بالدرا�سة على االون الين .
حيث انه اثناء العمل على االنرتنيت يتمكن االن�سان مبجرد 
يكتبها  مقالة  ابدال  من  زر  على  فقط  واحدة  مرة  ال�سغط 
البوم  او  قطة  عطا�ص  حول  يدور  فيديو  ب�رشيط  ابدالها 
�سورمن الفي�ص بوك ل�سور زوجة �سابقة و�ساحبها اجلديد 

وهما يتمتعان بعطلة.
يف  االختيار  هي  املماطلة  ان  بات�سيل  بروف�سور  ويقول 
جتنب فعل �سيئا ما وحتى مع علم املرء ان هذا االمر يكلفه 

كثريا على املدى الطويل .
ويوا�سل قوله ان املماطلة تختلف عن تاأجيل عمل ما عن 
ادارته ولكن  اأو  الوقت  تنظيم  م�ساألة  لي�ست  انها  ق�سد كما 

تعني الف�سل يف ال�سيطرة على العواطف وامليول.
فاإننا نحاول حت�سني  انه عندما نقوم باملماطلة  وي�سيف 
م�رشة  غري  بانها  ن�سعر  التي  اال�سياء  بتجنب  امزجتنا 

ومزعجة.
يكون  امامك  وجاهز  لذيذ  طبق  ت�سبه  تقريبا  واملماطلة 
ا�سرتاتيجية  انها  اأي   . به  مكلف  �سعب  امر  من  اخف 
اف�سل  �سعور  على  للح�سول  املواكبة  ا�سرتاتيجيات  من 
ما  م�سكلة  ني�سان  وحماولة  موؤقتا  اهتمامنا  اجتاه  بتغري 

كت�سحيح كرا�سات االمتحانات.
التماطل امر اكرث �سيوعا بني النا�ص املندفعني والباحثني 
منهم  يتوقع  و  اخرين  اعباء  يتحملون  والذين  الكمال  عن 

الكثري والذين يخ�سون الف�سل
وب�سكل خا�ص يوؤثر التماطل على النا�ص اال�سغر �سنا الأننا 

بنا  يتقدم  عندما  عواطفنا  على  ال�سيطرة  ن�ستطيع  كب�رش 
العمر ولكنا مع ذلك هناك امل يف مواجهة التماطل.

من  به  قام  ما  اىل  باال�ستناد  بات�سيل  بروف�سور  ي�رش  و 
�سفيلد  جامعة  من  �سريوي�ص  فوت�س�سيا  دكتور  مع  ابحاث 

ي�رش انه باإمكان املرء جتنب التماطل باتباع ما يلي:
 ممار�سة تقنية التعقل والتو�سط لتكوين �سيطرة على 

االفكار ال�سلبية
نحبذ  ال  اننا  ندرك  ان  باإمكاننا  التقنية  هذه  با�ستخدام 
هذا  بخ�سو�ص  حكم  اتخاذ  دون  ما  �سيئا  بعمل  نقوم  ان 
مهم  كونه  العمل  هذا  ملاذا  انف�سنا  نذكر  وبعدها  ال�سعور 
ونلزم انف�سنا باتخاذ اخلطوة االوىل . هذا ما قاله بروف�سور 

بات�سيل
وي�سهل  باالرتياح  ن�سعر  ما  �سيء  بعمل  نتقدم  وعندما 
�سيلدون  انتوين  ال�سري  قرر  وقد   . بالعمل  اال�ستمرار  علينا 
نائب رئي�ص جامعة بيكنهام اجراء جل�سات تعقل الأ�ساتذة 

اجلامعة والطلبة:
 تق�سيم العمل اىل خطوات وا�سحة و�سهلة االدارة

احد ا�سباب املماطلة هو حتديد املرء اهداف غالبا ما تكون 
خميفة  االهداف  هذه  يجعل  مما  وا�سحة  وغري  جدا  كبرية 

ومزعجة
فمثال ميكن تدريج قرارات العام اجلديد من "انقا�ص الوزن 
الريا�سة"  " لب�ص لبا�ص  "كتابة رواية" اىل  او  ")الرت�سيق( 
الرواية" على �سبيل  الرئي�سة يف  ال�سخ�سية  ا�سم  "حتديد  او 

املثال
ورك  "ت�سنيع  جمموعة  امل�سماة  ورك  جامعة  فريق  ففي 
و�سع  حول  للطلبة  (عمل  ب)ور�سات  روبرت  بول  "قام 

االهداف املخطط لها يف العقل وما حتقق منها .
التقنية اىل تق�سيم االعمال الكربى اىل  وقد �ساعدتهم هذه 

�سيحتاجونها  التي  اخلطوات  حتديد  ي�ستطيعوا  كي  اجزاء 
الإكمال م�ساريعهم .

التغلب  يف  بالنتيجة  �سي�ساعدهم  هذا  روبرت  بول  ويقول 
على الك�سل والتماطل .

 ال تعاقب نف�سك
ويظهر بحث بروف�سور بات�سيل ان الطالب الذين ي�ساحمون 
انف�سهم ب�سبب التماطل ال يحتمل\اقل احتماال ان يتاأخروا 

بنف�ص الطريقة يف املهمة القادمة.
حول  املرء  به  ي�سعر  الذي  والغ�سب  الذنب  زاد  كلما  لذلك 
قلت  كلما  ال�سنة  هذه  احالمه  حتقيق  من  العامل  حرمان 

الفر�ص من حتقيق االحالم ال�سنة القادم
 زد من العادات اجليدة التي تعودت عليها

يقول بروف�سور بات�سيل انه ا�ستطاع يف نهاية الطاف اطاعة 
واتباع ار�سادات طبيب اال�سنان يف ا�ستعمال اخليط الرفيع 
يف  الفر�ساة  ا�ستعمال  يف  احلالية  عادته  اىل  باالإ�سافة 

تنظيف ا�سنانه
على  اخليط  بو�سع  نف�سه  بات�سيل  بروف�سور  الزم  حيث 
الطاولة امامه كل مرة ي�ستخدم الفر�ساة وا�سبح ا�ستخدام 

اخليط عادة ثانية له
 ال تنف�سل عن م�ستقبلك

وتطلب  الرقمي  الع�رش  يف  له  �سورة  للمرء  تعر�ص  عندما 
يحتمل  ما  اكرث  يحتمل  املال  من  مبلغ  يخ�س�ص  ان  منه 
اقوى مع ما  ي�سعر بعالقة  للتقاعد الأنه  بالتوفري  ان يقوم 

�سيكون عليه يف امل�ستقبل
وعندما ي�سع املرء �سورة له يف الع�رش الرقمي يف مكتبه 
رمبا �سيدفع زمالءك اىل اال�رشاع بالنظر اليه بغرابة او رمبا 

حتى يتهمونه يف ال�سفر يف امل�ستقبل )ا�ستياق االحداث(.
يف  ما  عمل  وت�سليم  اكمال  يف  املرء  موعد  كان  اذا  فمثال 

نف�سه  بتخيل  املرء  يبداأ  بب�ساطة  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة 
الثانية  ال�ساعة  يف  الزمن  مع  يت�سابق  وهو  العمل  اجناز 

�سباحا .و رمبا ذلك يدفعه للبدء بالعمل ابكر من ذلك.
يقول بروف�سور بات�سيل ان املماطلة غالبا ما تعك�ص م�سكلة 
وجود اعمق لها عالقة بانعدام الهوية او حتديد االجتاه يف 

احلياة
لها.  المعنى  او  مملة  باأ�سياء  القيام  عدم  يف  مناطل  نحن 
لذلك يجب على املرء ان يذكر نف�سه عن اأ�سباب قيامه بعمل 

ما وما ترتيب ذلك ال�سيء واهميته يف �سلم طموحاته
حل�سول  ا  على  املرء  ت�ساعد  قد  جيدة  مقالة  كتابة  فرمبا 
�سهادة  يف  حلمه  حتقيق  يف  ت�ساعده  عالية  درجة  على 

الدكتوراه
وبالتفكري بهذه الطريقة جتعل فكرة اال�ستفادة على املدى 
الطويل من جراء اجناز العمل تتغلب على ملذات االن�سغاالت 

الثانوية
الدرو�ص املتح�سلة من مقاومة التماطل

اىل  فعالة  البحوث  على  امل�ستندة  اخلطوات  هذه  كانت  اذا 
املدار�ص  يف  بتعليمها  نقوم  ان  يجب  هل  الدرجة  هذه 

واجلامعات واماكن العمل.
تقيم  الغرب  يف  اجلامعات  من  العديد  ان  بالذكر  واجلدير 
ملقاومة  للطلبة  ار�سادات  وتقدم  اخل�سو�ص  بهذا  جل�سات 

التماطل.
ولكن بروف�سور بات�سيل يقول ان الكثري من الن�سائح التزال 
اال�سباب  بدل من معاجلة  الوقت  ادارة  تركز على مهارات 

اجلذرية.
م�ساعر  م�سار  اال�ساتذة  يعالج  ان  يجب  بالقول  ويختتم 

الطلبة خالل الف�سل من اجل فهم ا�سباب التماطل
يف  �سي�ساعدهم  ذللك  فان  عواطفهم  ادارة  ا�ستطاعوا  واذا 

ُيعّد  ، كان  تكنولوجيا مذهال  تطورا   ، العامل  ي�سهد 
، خ�سو�سا  الزمان  اأقل من عقد من  م�ستحيال منذ 
يف جمال االإلكرتونيات واالإت�ساالت واملعلوماتية 
هل   ، ؟  التقّدم  هذا  لنا  قّدم  ماذا   ، هو  وال�سوؤال   ،
هل   ، ؟  بف�سله  اأ�سهل  االأن�سان  حياة  اأ�سبحت 
ق�سى على الفقر واالأزمات ؟ ، هل عّم الّرفاه �سائر 
العامل  واقع  ، جمرد نظرة �رشيعة على  ؟  املعمورة 
اأن  االإ�ستنتاج  من  �سعوبة  خاللها  من  جند  ال   ،
قطعا  بالنفي  هي  الت�ساوؤالت  هذه  على  االأجوبة 
امل�ساكل  من  الكثري  اأن  فرنى   ، العك�ص  على  بل   ،
العاملية  فالبطالة   ، التطور  هذا  مع  تفاقمت  قد 
املالية  االأزمة  واأن   ، قيا�سية  الأرقام  و�سلت  قد 
اليورو  منطقة  اأرباع  ثالثة  منها  تعاين   ، اخلانقة 
اأزمات  ، وهنالك  التجاري يف تفاقم  الك�ساد  ، واأن 
املياه والطاقة وامل�ساكل البيئية والنزوح واللجوء 
 ، الذي بلغ م�ستوًى خمجال وموؤملا  والفقر واجلوع 
اإدراجه  اإذ ميكن  الذهبي  ففي ع�رشه  االأرهاب  اأما 
�ُسخَرت  قد  فالتكنولوجيا   ، مزدهرة  ك�سناعة 
بالتج�س�ص  والدول  االأفراد  خ�سو�سية  الإنتهاك 
مكافحة  هو  وا�سع  ف�سفا�ص  مربر  حتت   ، عليها 
عدم  اأثبتت  االأدلة  مئات  هنالك  بينما   ، االإرهاب 

جدية املجتمع الدويل يف مكافحته ، بل باإدارته !.
قال اأر�سطو )ما فائدة الدميقراطية ، اإذا جتمع احلكم 
فيما بعد بيد جمموعة �سغرية من االأغنياء( ! ، وهذا 
 ، اإقت�سادية(  )دكتاتورية  فهنالك   ، احلال  واقع 

يديرها اأ�سخا�ص قليلون ، ال يهمهم تف�سي البطالة 
، اأو اأي عواقب �سلبية ، الذي يهمهم الربح ، والربح 
فقط ، فمنذ تطّور التكنولوجيا ، ظهرت )الروبوتات( 
االأالف من  �رُشّحت مئات  ذلك  وب�سبب   ، االأنتاجية 
الكفاءات  من  االآالف  عن  وا�سُتغني   ، العاملة  اليد 
بني  حمموم  وتناف�ص  تكالب  ظهور  والغريب   ،
�رشكات تطوير �سيارات دون �سائق ، فقد اإ�ستكرثوا 
على الفقراء حتى هذه املهنة ، كان االأجدر توجيه 
برامج  لتطوير  واالأموال  والكوادر  اجلهود  تلك  كل 
التمويل  وال�سعيفة  جدا  اخلجولة  البديلة  الطاقة 
ال�سناعة  كارتالت  قبل  من  حُماربة  الإنها   ،
التنمية  برامج  اإىل  االأجتاه  ثم   ، النفط  وبارونات 
وتهدئة  واالأمرا�ص  واالأوبئة   ، اجلوع  وحماربة 
النزاعات ال�سيا�سية ، بدال من �سب الزيت على النار 
واالإحرتاب  االأزمات  وخلق   ، ال�رشاعات  وتاأجيج 
البالد  يف  االإنف�سال  وحركات  املتمردين  ودعم 
ظهر  هكذا   ، االأولية  واملواد  املوارد  متتلك  التي 
االإ�ستعمار  اأ�سّد وقعا من  ، وهو  ُبعد  االأ�ستعمار عن 

املبا�رش ، وقد كّر�سته التكنولوجيا احلديثة !.
اأن  رغم   ، عربيا  لي�ص  كم�سطلح  الدميقراطية 
بقيت  غنية  اإن�سانية  كظاهرة  بها  يزخر  تاريخنا 
هي  مبفهومنا  الدميقراطية  واأن   ، الظل  يف  قابعة 
الدميقراطية الغربية ، املنبثقة عن الثورة الفرن�سية 
هذه  واأن   ، والغربيني  اليونانيني  الفال�سفة  واآراء 
اإنتهاكا  االأ�سد  هي  دول  م�سدرها  الدميقراطية 
اإ�ستعمارية  دوال  كونها  يكفي   ، االأن�سان  حلقوق 
التجويع  �سيا�سة  مار�ست  لطاملا   ، القريب  باالأم�ص 

التي  لفرن�سا  فباالأ�سافة   ، املحروقة  واالأر�ص 
ق�سفت  التي  واأمريكا   ، جزائري  مليون  اأعدمت 
اليابان بقنبلتني ذريتني ، وحربها الكورية ، وحرب 
ملك  الثاين(  )ليوبولد  فهذا   ، فييتنام  على  االإبادة 
)بلجيكا( ، اأعدم 10 ماليني اأفريقي من )الكونغو( 
جلرائم  )الهاي(  حمكمة  اأن   ، القدر  �سخرية  ومن   ،
 ، الدول  واأن عني هذه   ،  ! البلد  تقع يف هذا  احلرب 
 ، العامليتني  احلربني  يف  بينها  فيما  تناحرت  قد 
وكانت ح�سيلتها مقتل اأكرث من 110 مليون رجل 
النووي  ال�سالح  اإ�ستخدم  من  اأول  هي  واأمريكا   ،  !
لتدرجها  عادت  ثم   ، والعنقودي  والكيمياوي 
هذه  ُترَتَكب  ومل   ،  ! املحرمة(  )االأ�سلحة  خانة  يف 
القريب  باالأم�ص  اأمنا   ، الفراعنة  عهد  منذ  الفظائع 
منذ بداية القرن الع�رشين ، يف فرتة تكامل وتبلور 
نادت  ولطاملا   ، وعمليا  اأدبيا  الدميقراطية  مفهوم 

بها هذه الدول ! .
النزعة  ي�سجع  اأن  هو  احلديث  االأقت�ساد  هم  كل 
�رشعة  تظهر  عام  كل  ففي   ، للفرد  االإ�ستهالكية 
ال�سيء  ونف�ص   ، النقال  الهاتف  عامل  يف  جديدة 
 ، االأجهزة  من  وغريها  احلا�سوب  الأجهزة  بالن�سبة 
االأجهزة  ا�ستبدال  االإنفاق وي�سجع على  وهذا ينّمي 
ال�سئيلة  التكافل  فر�ص  تقل  وبالتايل   ، باإ�ستمرار 
ت�رش  خملفات  من  ذلك  عن  ينتج  وما   ، اأ�سال 
املتو�سط  الدخل  اأ�سحاب  ميزانية  وترهق  بالبيئة 
)بيل  امللياردير  مايكرو�سوفت  عمالق  قال  فقد   ،
التجار  ابتكرها  خدعة  جمرد  )املاركات   : غيت�ص( 
وتبقى   ،  !  ) الفقراء  ف�سّدقها   ، االأغنياء  لي�رشقوا 
 ، االأكرب  امل�ستفيد  هي  املال  ومراكز  امل�سارف 
)اآيفون(  ماركة  ي�ستخدم  وهو  يعلم  ال  فامل�ستهلك 
)اأبل(  �رشكة  قبل  من  وامل�سّنع  النقال  للهاتف 
Pr o الدقيق  واملعالج  البطارية  اأن   ، )العمالقة 
cessor( وال�سا�سة ، كانت قد طّورته وزارة الطاقة 
االأمريكية ، اأي اأنها جهة حكومية ، واأن تكنولوجيا 
ال�سيارات بدون �سائق ، م�رشوع يحظى بدعم وزارة 
واالأدبيات  الوثائقية  االأفالم  االأمريكية.  الدفاع 
احلمية  على  حت�ص  التي  الطبية  والتو�سيات   ،
املاأكوالت  عن  واالأبتعاد   ، والر�ساقة  الغذائية 
احلمراء  واللحوم  الدهون  تناول  وجتنب  ال�رشيعة 
والتي   ، واخل�رش  الطبيعية  املواد  من  واالأكثار   ،
�سدرت   ، بالغرب  الت�سّبه  �رشعات  اإحدى  �سارت 
من دول )كاأمريكا( ، �ساحبة اأكرب ن�سبة من البدناء 
العايل  ال�سوت  �ساحبة  ذاتها  وهي    ،  ! العامل  يف 
لالأطعمة  للرتويج   ، الدعايات  من  االأكرب  والر�سيد 
ج�سم  اإىل  الدميقراطية  حتولت  هكذا   .  ! ال�رشيعة 
االإقت�ساد  رف�سه   )Foreign Body( غريب 
بديلة  االإقت�سادية  الديكاتورية  فظهرت   ، احلديث 
مع  حواري  فاأتذكر   ، ال�سيا�سية  الديكاتاتورية  عن 
ال�سيد )جوردي( الربتغايل من مقاطعة )كاتالونيا( 
زياراته  اإحدى  يف  املغرتب  �سقيقي  �سديق  وهو   ،
�ساألته  حينما  الت�سعينيات  منت�سف  يف  بغداد  اإىل 
عن راأيه باالإحتاد االأوربي الفتي اآنذاك ، فقال )اإنه 
م�سانعنا  جميع  اإ�سرتوا  لقد   ، اإقت�سادي  ا�ستعمار 
�رشنا   ، منتوجاتنا  ن�سّدر  ُكنا  اأن  وبعد   ، الوطنية 

نحن �سوقا لها !.

لفيف  ،نحن  قار  ذي  حمافظة  يف  املعنية  اجلهات  اىل 
،نعاين  العمال  ال�رشقية مقابل �ساحة  من مواطني حملة 
ال�سيارات  ت�سليح  حمالت  م�سايقة  من  زمن   منذ 
قانونية  غري  ب�سورة  املنت�رشة  ال�سكراب  بيع  وحمالت 
م�ستمر  وقطع  لعوائلنا  م�سايقة  االأحياء،مماي�سبب  و�سط 
للفروع املوؤدية اىل بيوتنا ،مللنا ال�سكوى اىل امل�سوؤولني 
)طاحت رجلينا ( بدون جدوى ن�ستغرب ال�سكوت عن هذه 
ال�سيد  وننا�سد  ال�سناعي  احلي  مكانها  التي  املحالت 
املحافظ التدخل �سخ�سيا الأزالة هذه املحالت وابعادها 

عن عوائلنا.

�سيادة  ،ننا�سد  املحرتم  قار  ذي  حمافظ  ال�سيد  اىل 
يف  االمنيني  امل�سوؤلني  وكل  املحرتم  قار  ذي  حمافظ 
املحافظة بان يجدوا لنا حل وبا�رشع وقت ممكن قبل 
امل�سلح  ال�سطو  ظاهرة  انت�سار  من  للحد  االوان  فوات 
اال�رش  حياة  تهدد  ظاهرة  باتت  النها  ق�سائنا  يف 
االمنه علما ان دور االجهزة االمنيه يف الق�ساء لي�ص 
االجهزة  هذه  تكتفي  وامنا  ابدا  املطلوب  بامل�ستوى 
بعد ح�سول عملية ال�رشقه بت�سديد االجراءات ليوم او 
يومني ومن ثم يعود كل �سي على حاله )اىل الروتني (.

اىل ال�سيدة امني بغداد )ذكرى علو�ص (،املحرتمة ارجو 
ب�سبب ال يوجد  220 وذلك  منكم عمل جماري ملحلة 
املناطق  وان  االن  حلد  �سدام  زمن  من  جماري  بها 
املحيطة بها فيها جماري املناطق املحيطة بها هي 
الزيتون  ال�رشيع  اخلط  و  العالوي  و  ال�ساحلية  �سقق 
هو  الثقيل  املا  �سحب  �سعر  ان  علمن  الر�سيد  وفندق 

25.000 ولكم جزيل ال�سكر.

لدي   ، علو�ص(  )ذكرى  بغداد  امني  ال�سيدة  اىل 
بدون  بنيت  حمالت  �سد  خمالفات  حمتواها  �سكوى 
لبلديه  التابعه  اجلامعه  حي  يف  ر�سميه  موافقات 
حيث  اجلمعيه  قرب   27 �سارع  املن�سورحمله633 
املنطقه  تق�سمت  حيث  �سخمه  ماليه  مبالغ  اخذ  مت 
ا�سمه  اال�سخا�ص  واحد  �سغريه  وقطع  او�سال  اىل 
ا�سمه م�رشق هم امل�سووؤلينب  حيدر والثاين مدير ق�سم 
نرجو  لذا  املواطنني  بابتزاز  يقومون  حيث  ذلك  عن 
وقت  با�رشع  بحقهم  الالزم  اتخاذ  �سيادتكم  من 
وركزووا  املنطقه  تنظيف  تالكوا  النهم  ممكن 
ان  وحجتهم  م�ساحلهم  تفيد  النها  املخالفات  على 
لذا  االعلى منهم يطالبونهم مببالغ ماديه  امل�سوؤوؤلني 
التحقق  نرجو  اجلهم  من  الر�سوى  باخذ  يقومون  فهم 
التاام من هذا املو�سوع وار�سال جلان حتقيقيه نزيهه 
اللجان ت�سد املو�سوع  اكرر نزيهه الن بع�ص 

بر�سوى وطرق غري نزيهة .

على  كقا�ص  �سوته  برز  املن�رشم  القرن  خم�سينيات  مطلع  يف 
“هم�ص  �ساحة االبداع العراقي من خالل ق�سة ق�سرية عنوانها 
مبهم “ متيزت عن النمطية املاألوفة ملثيالتها ، ن�رشتها له جملة 
االديب اللبنانية عام1951لي�سكل ومنذ انطالقته االوىل وجها 
بارزا يف هذا احلقل ، ويكون ال�سنو املرادف او املقابل للقا�ص 
عبدامللك نوري احد ابرز الوجوه الق�س�سية البغدادية اآنذاك ..انه 
القا�ص والروائي فوؤاد التكريل احد اال�سوات اخلم�سة املوؤثرة يف 

رواية غائب طعمة فرمان ) خم�سة ا�سوات(
   يف بداياته مع رحلة القلم ، تعامل التكريل مع احلدث املحلي 
بع�ص  خاللها  من  �سذب  فنية  مبعاجلات  فوتوغرافيا  تعامال 
البغدادية على حقيقة ما هي  البيئة  ،�سور  امل�ساهد واحلوارات 
، وهذا االمر كان البد ان يحدث مع قا�ص واديب مرهف  عليه 
م�سكونة  �سعبية  حملة  يف  بغدادية  عائلة  و�سط  ن�ساأ   ، احل�ص 
بالعادات والتقاليد ، توا�سلت خطواته يف دروبها حتى اكماله 
الوظيفية  احلياة  بعدهما  ومن   ، اجلامعة  ثم  ومن   ، الثانوية 
التي نقلته اىل قلب احلدث من دون ان يدري من خالل وظيفة 

القا�سي التي تقلدها عام 1956  
    توزعت كتابته بني االجنا�ص االدبية املختلفة ،  كتب الن�ص 
امل�رشحي، والق�سة الق�سرية، والرواية، واملقالة االأدبية،  فلقيت 
على  ووا�سعا  طيبا،  �سدى  احل��ق��ول،  ه��ذه  جممل  يف  اأعماله، 
عن  متيزت  التكريل  كتابة  واجلماهريي.      النقدي  ال�سعيدين 
هموم  ومناق�سة  املالم�سة،  و�رشاحة   الطرح،  ج��راأة   يف  غريه 
الواقع  ومع�سالت  مل�سكالت  العميق  وحتليله  العراقي،  املواطن 
ال�سيا�سي واالجتماعي لبلده العراق الذي كان يعمل فيه قا�سيا 
فيها  وا�ستقر  تون�ص،  اىل  غادره  حيث  الت�سعينيات  مطلع  حتى 

لعقد من الزمن ثم اختار بعدها االقامة يف دم�سق.
    ا�ستطاع فوؤاد التكريل على مدى اكرث من ن�سف قرن � هو عمر 
جتربته االإبداعية � اأن يكر�ص ال�سم ال ميكن اإغفاله لدى اأي حديث 
يتناول االأدب، وهمومه، وم�ساغله �سواء يف العراق او يف العامل 
العربي ب�سورة عامة.       يف حديثه عن عامل التكريل قال الناقد 
ودّثرهم  عراقيًا  بيتًا  اأبطاله  اأ�سكن  التكريل  ان  الن�سري:  يا�سني 
مب�سكالت عراقية  ذات تدوين بعيد .. ُرغَم اأّنه �سكن بعيداً عنهم 
التكريل يف  وا�ستقرار  �سكن  اىل  ا�سارة  ، وهي  العرب  مغرب  يف 
مدينة تون�ص بعيدا عن هموم ابطاله وما تعرتيهم من م�سكالت 

حياتية مل تعد تطاله وهو ينعم يف دفء املدينة اخل�رشاء.
االأح��داث يف ق�س�سه ومن ثم يف  التكريل  ف��وؤاد  لقد جعل        
اإىل  ال�سخ�سيات  يقود  والقلم  تتطور،  واالأفعال  تتيقظ،  رواياته 
عوامل ولغة جديدٍة وزمن متيقظ..  واىل نقطًة م�سيئًة باأَيّ ثمٍن  
، اذ ال معنى لهذه احلياة من دون نقطة م�سيئة �سغريٍة واحدة 

على االأقل

Mon. 9 Jan. 2017 issue no 260جدار الجورنال
االثنين 9 كانون الثاني 2017 العدد 260

داء التماطل في ميدان التربية والتعليم
متابعة 

اىل  متوجها  الب�رشة  يف  اخي  دار  من  عودتى  طريق  يف 
الباعه  من  باعداد  جئت  فو  اجل�سور  احد  وحتت  النا�رشية 
يفرت�سون االر�ص وامامهم اعداد من طيور الفالمنكو احلي 
اهانة  واأي  هذة  جرمية  اي  الرى  .توقفت  واملذبوح  منها 
وحمبوا  ومثقفية  علمائة  جهود  فية  تظافرت  وطن  جلهود 
واهوارة �سمن الئحة  اثاره  يدرجوا  لكي  والتاريخ  الطبيعة 
واالحيائي  البيئي  التنوع  على  وليحافظوا  العاملي  الرتاث 

يف مياهه .
على  مقلوبة  قبعة  ي�سع  وهومراهق  احدهم  من  اأقرتبت 
را�سة ويتباهى ب�سلخ احد الطيورب�سكني طويل . .م�سكت يدة 
ونهرتة ..ماذا تفعل ..اتقتل طري من اجمل واندرالطيور .. جاء 

من اخر الدنيا ليحط يف وطنك .
التفت هازئا ..واطلق �سحكة م�ستهرتة:

)اأ�ستاذ يانادر ياجميل ..�سلون بيه ت�رشيبه تخبل(
اأتامل  واأنا  بالبكاء  اأجه�ص  باأن  رغبة  وراودتني  �سدمت 
مئات الطيور اجلميلة تنحر عبثا على قارعة الطريق ودورية 

ال�رشطة التبعد عنها �سوى اأمتار .
اىل  الفالمنكو  طائر  و�سول  تتمنى  العامل  دول  كل  ويف 
الطبيعة  جمال  على  رونقا  جمالها  ي�سيف  حتى  اأرا�سيها 
..اال يف بلدي  الناظرين وتكون م�سدر جذب �سياحي  وت�رش 
املوجودة  النوادر  الطيور  وهومن  والقتل.  الذبح  فم�سريها 
الهجرة  طريق  عن  �سنوياآ  العراق  ويزور  االر�ص  �سطح  على 
وهور  ال�سنافية  هور  من  العراق  اهوار  بني  ينت�رش  حتى 
اجلباي�ص وام عناج وقليل منه يف هور احلويزة. اأذ اأن العراق 

ميتلك خطني لطريق هجرته من ا�سل 14 خط يف العامل.
اكله حيث  الطيور املحرمة  الفالمنكو يعترب من  ان  الغريب 
انه طائر حلمي وذو اظافر و من الطيورالتي �سفيفها اكرث 
ترفهما  ان  من  اكرث  جناحيها  ت�سف  اأنها  اأي  رفيفها  من 
وهذا  والعقبان  وال�سقور  الن�سور  حال  حالها  اكلها  فحرام 

من باب احلرمة ال�رشعية .
حالل  رعاعه  اليعرف  بوطن  حل  انه  الطائر  هذا  واليدري 
ليتخذ  العراق  تربة  الطائر  اقدام  وطئت  اأن  .فما  حرام  او 
القا�سية  منه م�ستعمره وماآوى هربا من الظروف املناخية 
فيها  االخري،فوجد  ’مثواه  هبوطه  يف  كان  حتى  واالعداء، 
ما هو ا�سد فتكا مما هرب منه ، حيث تالقفت بنادق الهمج 
ابادة يف اجمل الطيور، بغية  جمموعات كبرية منه حمدثه 
نفخ بطونهم اخلاوية بلحمة هذا الطري وملئ جيوبهم بريع 
ما اقرتفته اأيديهم ،دون مراعاة جلمال البيئة يف بلد غادر 

اغلب رقعه اجلمال .
اأنة عمل اجرامي قام فيه جمموعة من �ساللة املتخلفني وهو 
وعلى  العراق.  يف  املتوا�سل  البيئي  اخلراب  ل�سل�سلة  امتداد 
احلكومات املحلية التي تقع يف حدود �سلطاتها هذة اجلرائم 
واملهازل ..ان ت�سع حد وتفر�ص عقوبة �سارمة �سد كل من 

مي�ص الطيور املهاجرة ومنع �سيدها.

مبدعون من

حي صناعي وسط المناطق السكنية !؟

انتشار ظاهرة السطو المسلح في اإلصالح

متى سيتم اعادة تخطيط المدينة 

الى من يهمه االمر 

المواطن والمسؤولالوجه المظلم للتطور التكنولوجي.. وانتكاسة حقوق اإلنسان !

متابعة فؤاد التكرلي

أنهم يقتلون
 الفالمنكو

حسين باجي الغزي

أقالم حرة


