
صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية

مـن أقبح مـا تـرتـكبه األحـزاب الـتي
تغــتـــصــب الـــــسلـــطــــــة أنهــــــا جتــبــــــر
موظفي الدولـة على االنتماء إليها
قسراً، لتعتمدهـا وسيلة تضمن لها
الـــشعــــور بــــاألمـن والــبقــــاء، دون أن
تدرك أن إجـبار الفرد بهذه الـطريقة يفضي
إلـــى جـعله يـــشعـــر إمـــا بـــاالغـتـــراب فــيكـــون
خـاويــاً من الــداخل، أو منـافقــاً يجيــد لعبـة

مصلحته يف ) لعبة املباديء(.
والـــــوصــمـــــة، أن أبــــشع صــــــورة لهــــــذا القــبح
ملـتقـطــة يف العــراق بــاسـم )حــزب الـبعـث(.
وأسـوأ مـا يف هــذا القـبح أنه جــار علـى آالف
الـنــــاس بــــأن )خـيـّــــرهـم( بـني قــطـع أرزاقهـم
وبــني االنــتــمــــــاء إلــيـه. وألنه ارتـكــب أيـــضــــــا
جـــرائـم بعــضهـــا يفـــوق مـــا يـبـتـــدعه خـيـــال
مجـــرم شـــريـــر، فـــإن ردة الـفعل ضـــده كـــانـت
بـنقـمــة مـضــادة، اخـتـــارت لهــا أعـنف وأوجع
مفــردة بــاللغــة العــربيــة: ))اجـتثــاث(( الـتي
تعـني الـقلع من اجلـذور الـذي ال يـبقي أثـراً

للمقلوع.
لــــســت معــنــيـــــاً بـــــالــتحـــــدث عــن املـــضــمـــــون
الـــسـيــــاسـي لـ ))االجـتـثــــاث((، فــــذلـك شــــأن
السياسيـني الذين نرجـو من اهلل أن يهديهم
إلـــى إقـــامــــة العـــدل بـني الـنـــاس بـــإنــصـــاف
املــــــظـلـــــــــــومــــــني
ومـعــــــــــــاقـــــبــــــــــــــة
اجملــرمني، إمنـا
الــــــذي دعــــــانــي
رسالة وصلتني
من مديـر مدرسـة، خالصة مـا جاء فـيها أنه
بعد أن تـخرج يف دار املعلمني يف كـركوك عام
1983، وإنهائه اخلدمـة العسكريـة اإلجبارية
عـــــام 1989، مت تعـيـيــنه مـعلـمــــاً يف قــــريــــة )
يــــارقــــون-الــــرشــــاد(. وكــــان شــــرط الــتعـيـني
يقـضي بــانـتمــائه إلــى احلــزب )الـبعـث(. ثم
أصــبح عــضـــــواً وصـــــار يف عـــــام 2001 عــضـــــو
فرقة، وإذا بـاملشاكل ال تعـد وال حتصى، فكل
يـــــوم نـــــدوة أو مــــســيـــــرة أو مــيـالد أو تهــيــئـــــة
جلـيــش القـــدس. وكـــان هـــو مـــديـــر املـــدرســـة
الـنـــائـيـــة )وهـــو احلـــارس والفـــراش أيـضـــاً(،
ومـعه مـعلـم واحــــد )عــضــــو فــــرقــــة أيــضــــاً(
يـــديـــران تـلك املـــدرســـة املــــؤلفـــة مـن )120(
طــالـبــاً. ويـضـيف بــأنه حــاول الـتـملـص مـن
هـــذا املـنـصـب ومت فــصله مـن احلـــزب قـبـيل
الـــسقــــوط: ))ولكـن لــســـوء حـظـي لـم يــصل
كتــاب الفـصل إلــى وزارة التــربيــة((، ففـصل
من الـوظيفـة بعـد السقـوط وجلـس يف بيته
دون مــــــــــــورد يـعــــيـل بـه زوجــــتـه وأطـفــــــــــــالـه

الثمانية.
كل هـــذا أمـــر عـــادي، ورمبـــا هــــذه )حكـــايـــة(
معـظـم البـعثـيني. لـكن مــا هــو غيــر العــادي
تلــك العــبـــــارة الــتــي خــتــم بهـــــا رســـــالــته: )
)أســـتــــــــاذي الـفــــــــاضـل:  تــــــــراودنـــي نـفــــــســـي
والـشـيـطــان والعــوز أن أكــون يف طــريق غـيــر
ســوي.. أنــا الــذي كـنت أرشــد تـالميــذي إلــى
األخالق الـــــرفــيعـــــة واحملــبـــــة بــني الــبــــشـــــر،

والذين صاروا اآلن مهندسني ومعلمني((.
ألـيــس هـــذا طـــريقـــاً إلـــى اإلرهـــاب فـتحـنـــاه
بأيـدينـا؟ والكارثـة أن ))التـربوي(( يـفكر أن
يكــون إرهـــابيـــاً، فكـيف األمـــر مع العــاطـلني

عن العمل من الناس العاديني؟
فكـروا بـواقعيـة وعقالنيـة، ومتثلـوا األمـر لـو
انـه وقـع ألحـــــــدنـــــــا، فـهـل يـــتـــــــرك أطـفـــــــالـه
يتـضــورون جــوعــاً؟ وهل لـعني اخلــوف الـتي
تـــراقب الــزوجــة والـبنــات أن يــدفعهـن العــوز
إلى الرذيلة، طاقـة للتحمل؟ أهذا يطاق، أم
أن يــزرع يف الــشهـــر عبــوتـني ليــأخـــذ عنـهمــا

)ورقتني(؟
إن نـزعة البقـاء لدى اإلنسـان، واخلوف على
شــرفه، تـنحّـي األخالق والقـيم جـــانبــاً أمــام
ارتكـاب أبـشع الـوســائل شــراً، ومن يـقل غيـر

ذلك فليجرب احملنة!
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أجـاب عن هذا السـؤال عالم
الــنـفـــــس )أدلـــــــر( مـــــــؤســـــس
مــدرســة الـتحلـيل الـنفــسـي
الفـردي، بـربـطه بني قـوانني
الـنفــس الـبــشـــريـــة وقـــوانـني
الــسلــوك االجـتمـــاعي. وقــد
دخل )أدلــر( حـيــز الـتحلـيل
الـفـلــــــسـفـــي لـلـعـالقــــــــة بـــني
)املعـــرفـــة - الـــسلـــوك( وبـني
حـيــــاة الفــــرد وحـيــــاة األمم،
عـــبــــــــر أزمــــــــة )املـعـــنــــــــى مـــن
احلـياة( يف العصـر احلديث،
إذ حـــدد كنـه احليــاة بقــوله:
إن نحـن أردنـــا فهـم االجتـــاه
الـــــذي يـــــذهــب فـــيه مــــســـــار
احلـــيــــــــاة، يـجـــب أن نـــنـــتـهـج
طــــــريق الــتــطـــــور والــتـكــيف
املـــــــســـتـــمـــــــــر والـفـعـــــــــال مـع
مـتطلبـات العالـم اخلارجي.
يـجب علـينـا تـذكـر أن األمـر
يتعلق بشيء أساسي ومالزم
لـلحــيــــــاة مــنـــــــذ ظهــــــورهــــــا،
يـتـعلق األمــر دائـمــاً بـتفــوق
يـنـبغـي اكـتــســـابه لـلحفـــاظ

كـان )سيغمـونـد فـرويـد( هـو البـادئ
مبـحـــــــاولـــــــة الـــتـحـلـــيـل الـــنـفــــــســـي
للرؤسـاء األميركيني، إذ قـام بإعداد
دراســــة حــــول شخــصـيــــة الــــرئـيـــس
األميـركي )وودرو ولسـون(، مستـنداً
يف ذلك إلـــى معـطـيـــات قـــدمهـــا له
أحـــد املقـــربـني مـن )ولــســـون( وهـــو
السـفير)بـوليت(. ونـشر النـص بعد
وفـــاة )فـــرويـــد(، لـــذلـك فهـــو غـيـــر
مــتــــــداول كغــيـــــره مــن الــنـــصـــــوص

الفرويدية.
لكن علم النفس السـياسي املعاصر
يـتخــطـــى الـتـحلـيل الـنفــسـي إلـــى
تطـبيـق نظـريـات نفـسيـة أخـرى يف
امليـدان الـسيـاسـي، ومنهـا الـنظـريـة
الـــسلـــوكـيـــة، إذ يعـتقـــد الـبعـض أن
الـبـــشــــر يــنقـــسـمــــون إلــــى فـئـتـني:
مـنغلق ومـنفـتح. وبعـضهـم يعـتقــد
بـــــــوجـــــــود نـــــســبــيـــــــة يف االنـفــتـــــــاح
واالنغالق. أمـا الـبقيـة، وأنـا مـنهم،
فهـم ال يعتقـدون بـإمكـانيـة تقـسيم
الـبشـر وتـوزيـعهم علـى فئـات. وهـذا
املـوقف يقوده أساسـاً أتباع التحليل
الـنفــسي الـــذين يـصــرون علــى رأي
فـــرويــــد القــــائل بـــأن املـــوضـــوعـيـــة
احلقة هي االهتـمام بالـذاتية. لكن
ذلك لـم ميــنع فـــرويـــد مـن متـيـيـــز
فـئـــات نفــسـيـــة خـــاصـــة. ولـم ميـنع
أتبـاعه من حتـديد أمنـاط حتليـلية
قــــــد تـكـــــــون مخـــــــالفـــــــة لألمنــــــاط
الــــسلــــوكـيــــة، لـكــنهـــــا يف اخلالصــــة
تـصـنــيف مفـتـــرض للــشخـصـيـــات.
والـسلــوكيـون ال يقـدمــون مثل هـذا
الـــتـــــصـــنـــيـف ألنـهـــم يـحـــــصـــــــــرون
اهــتــمــــــامهــم بـــــسلـــــوك الـــــشخـــص
وتصـرفاتـه وليس بـدوافعه الـكامـنة
وشخــصـيـتـه العـــامـــة. لــــذلك فـــإن

العـصــر احلــديـث. فقــد كــان يــدعي
بأنه مـرن ومحب للـسالم، ولكنه لم
يلـبـث أن حتــــوّل إلــــى الـتـــصلـب يف
سيـاسته العسكـرية الفـاشلة، وذلك
بــسـبـب سلـــوكـه القهـــري املـتــصلـب.
ويـــتــــــــابـع )بــــــــاربــــــــر( بــــــــأن )دوايـــت
د.ايـــــــــزنـهـــــــــاور( ميـــثـل منـــــــــوذجـــــــــاً
للشـخصيـة الـسلبيـة )ينـسحب من
املواجهة ألسباب أخالقية تاركاً حل
املشـاكل لـآلخريـن(، ومن هنـا فشله
يف محـــاربــــة املكـــارثـيـــة، واملــشـكالت
الـتـي انـبــثقـت يف أيـــــامه كــــانـحالل
احليــاة يف املــدن ومـظــاهــر الـشـغب
العـــرقـي. وهـنــــا علـيـنــــا أن نالحــظ
تكــرار هـــذه املالمح يف عهــد )جــورج
ووكـــر بـــوش( مـنــــذ األشهـــر األولـــى
لــــواليــته. حـيـث الــــشغــب العــــرقـي
املنــدلع يف )سـينـسـينــاتي( يف 4/1/
2001 وحــيــث الــتــــــورط يف احـــتالل
افغـــــانـــســتـــــان والعـــــراق وصعـــــوبـــــة

االنسحاب منهما. 
ويـطــرح )بــاربــر( تـصنـيف الــرؤســاء
األميـركيـني، وفق خطـني قاعـديني:
)خط الفاعل( و)خط املنفعل(، أي
)القـــدر مـن الــطـــاقـــة الـــشخــصـيـــة
الـــــــذي يــبـــــــذلـه املـــــــرء يف عــمـلـه يف
مقـــــابـل العــــــاطفــــــة اإليجـــــابــيـــــة -
السلبـية، أو موقفه مـن نتائج عمله
ومـدى تقبله لهـذه النتـائج(. وعلـى
هذا األسـاس يحدد )بـاربر( أمنـاطاً
أربعة لشخصـية الرئيس األميركي،
هـــي: )الـفـــــــــاعـل - اإليـجـــــــــابـــي(، و
)الفــــاعل - الـــسلـبـي(، و)املــنفـعل -

اإليجابي(، و)املنفعل - السلبي(.
يتبع

األهمية يف موضوع اختيار الرئيس
وانتخــابه((. ومبعنـى آخـر فـإن أداء
الـرئيس يف غرفـة النوم ال عالقة له
بــــأخالقه. ويـــذكـــر )سـيـمـنـتـــون( أن
لغــــالـبـيــــة الــــرؤســــاء األمـيــــركـيـني
مـغامـراتهم العـاطفـية خـارج فراش
الــــــــــزوجــــيــــــــــة، دون أي فــــــــــارق بــــني
الـنـــــاجحـني وبـني غـيـــــر الفـــــاعلـني

منهم.
أمــــا عــــالـم الــــشخــصـيــــات )روبــــرت
هــوغــان(، فـيعــارض ذلك، إذ يقــول:
))إن الــــشخــصـيــــة هــي مجـمــــوعــــة
متكـاملـة من الـسمـات مثل الـذكـاء
واملـرونة ودرجة احليـاء والكبت عند
الـشخص...الخ، وهـذه السمـات هي
الـتي حتـدد سلـوك الـشـخص سـواء
كـــان رئيــس عمــال يف ورشــة، أو كــان

يف البيت األبيض رئيساً((.
ويــدعم هـذا الـرأي عــالم الـسيـاسـة
)جيـمس دافيـد باربـر( مؤلف كـتاب
)األخالق الــــــرئــــــاســيــــــة - الــتــنــبــــــؤ
مبستـوى األداء يف البيت األبيض(،
إذ يـقـــــــول: إن مــن يـــــــدرس أحـــــــوال
الـــــرئـــــاســــــة يف القــــــرن العــــشـــــريــن،
سـيــصـل لالسـتـنـتــــاج القــــائل، بـــأن
ألخالق الـــرئـيــس أهـمـيـــة وتـــأثـيـــراً
أكـيــــداً يف مجــــريــــات األمــــور، بل أن
أخالق املـــــرشح أصــــدق إنـبــــاءاً عـن
شخــصـيـتـه وأدائه مــن كل الــــوعــــود
واالقـتــــراحــــات االنــتخــــابـيــــة الـتـي
يـطـــرحهـــا أثـنـــاء حـملــته. ويعـطـي
)بـاربــر( مثــاالً علــى ذلك  الــرئيـس
)لـيـنــدون جــونــســون(، فـيقــول بــأن
قصـة )جـونسـون( مع حـرب فـيتنـام
هـي أكـثــر األمـثلــة إثــارة للــرعـب يف

ومـــــا أشــيع عــن عالقـــــة بــيــنه وبــني
زوجــــــة )كلــيــنــتـــــون(، وصـــــوالً إلـــــى
الـديــون التـي تثقل كـاهل الــرئيـس،
وغيـرهـا مـن الهفـوات الـتي أتــاحت
للجـمهــور األمـيــركـي تكــويـن فكــرة
عـن املالمح الـــرئيــسيــة لــشخــصيــة
)كـلينتـون(. لكن الـتركـيز علـى هذه
الهنـات ال يعني أنهـا غيـر مسبـوقة،
فقــد كـــان للــرئـيــس )غــاري هــارت(
مغـامــراته العــاطفيــة مع العـارضـة
)دونــــا رايـــس(، كـمــــا اتـــســم سلــــوك
الــرئيـس)بـات روبـرتـسـون( بــالعـبث
الشبـابي. ولم يكـن )جون كيـنيدي(
بعيــداً ال عن املغـامـرات العــاطفيـة،
وال عن اضطـراب تفـاهمه الـزوجي،
وغيـرهـا مـن القضـايـا التي كـان قـد
أثـــارهـــا عـــالـم الـنفــس يف جــــامعـــة
كـــالـيفـــورنـيـــا )كـيـث سـيـمـــونـتـــون(
مـؤلف كتاب )ملـاذا ينجح الـرؤساء(،
وفـــيـه يـقــــــــول: ))إن الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الـقضايـا األخالقية املـثارة ال متلك

السلوكية. 
األمناط السلوكية للرؤساء

األميركيني
إن الـنـمـط املـمـيـــز لهـيـكلـيـــة جهـــاز
القـيم األميـركـي، يجعل من قـضيـة
األخالق قـضية جاذبـة للرأي العام،
وخـصـــوصـــاً يف فـتـــرة االنـتخـــابـــات
الـتي تـشهـــد التـــركيــز علـــى احليــاة
اخلاصة للمرشحني، وعلى العالقة
بـني هفـوات املــرشحـني وبني أدائـهم

الرئاسي يف حال فوزهم.
قـضيــة األخالق هــذه كــانت مــدخل
اجلـمهـــور األمـيـــركـي الســتكــشـــاف
شخصيـة الرئيـس )كلينتـون(، بدءاً
بعالقـته مع زوجـته الـصـعبــة املــزاج
)لـدرجة االضطـراب أحيانـاً(، مروراً
بعالقـــاته الـنــســـائـيـــة الـتـي تـكللـت
بفـــضـــيحـــــة الـــتحـــــرش اجلــنــــســي،
والــــدعــــوى الـتـي أقــــامــتهــــا )بــــاوال
جونـز( عليه، وأيـضاً مـروراً بـ )وايت
ووتــر(، وانـتحــار أحــد املــستـشـــارين

األمنــاط الـسلــوكيــة هـي عبــارة عن
قــوالـب سلــوكيــة يكــوّنهــا الـشخـص
وفق خبـرته ويـتصــرف من خاللهـا.
فــالـنـمـط الــسلــوكـي إذن هــو قــالـب
سـلــــــــوكـــي ميــكـــن ألشـخــــــــاص ذوي
شخصـيات مختلفـة أن يشتـركوا يف
اعــتــمـــــــاده. ولـعـل أكــثـــــــر األمنـــــــاط
الـسلوكيـة شيوعـاًُ هما الـنمطان )أ(
و)ب(، إذ يعـــد أصحـــاب الـنـمـط )أ(
مـن األشخــاص الــذيـن يـتـصــرفــون
بــــطـــــــريـقـــــــة جتـلــب لـهــم اإلرهـــــــاق
وبـــــالــتـــــالــي فهــم األكــثـــــر عـــــرضـــــة
للـــــــذبحــــــة الـقلــبــيـــــــة ولألمــــــراض
اجلــســـديـــة الـنـــاجـمـــة عـن اإلرهـــاق

عموماً.
تعريف النمط السلوكي

)الـنمـط الـسلــوكي( هــو عالقــة بني
الفـعل واالنـفعـــــــال، نالحــــظهــــــا يف
حـــــــالـــــــة الــنــمــــط )أ( مــثـالً، لـــــــدى
أشخــاص يخـوضـون صـراعــاً دائمـاً
بـهـــــــدف احلــــصـــــــول، وبـــــــأقـل وقـــت
ممــكــــن، عـلــــــــــى عــــــــــدد مـعــــني مــــن
األهـــداف واألشيــاء. ويخـتلف هــذا
الـنمــط عن حــاالت الـقلق العــاديــة
مـــن حـــيـــث حتـــــــــديـــــــــده ألهـــــــــدافـه
وإصــراره عليهـا، و ذلك علـى عكـس
الـقـلـق الـــــــذي يــتـــــــراجـع لــيــــطـلــب
النصح إذا مـا أحس أن زمـام األمور
بــدأ يفلـت من يــده. هــذا بـــالنــسبــة
لألمنــــــاط الـــطــبــيــــــة-الـــنفـــــســيــــــة
الــسـيكــوســومــاتـيــة، أمــا بــالـنــسـبــة
لألمنـاط الـسيـاسيـة فهـي مختلفـة
جلهـة اعـتمـادهـا معـاييـر مـختلفـة،
كـمـــــا جلهـــــة انحــصـــــارهـــــا يف فـئـــــة
محدودة جـداً هي فئـة السيـاسيني.
ويهمنـا يف هذا السياق حتديداً فئة
الـــرؤســـاء األمـيـــركـيـني وأمنــــاطهـم

التحليل النفيس للرؤساء األمريكيني
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يف واحـدة من االلتفاتـات الرائعة لـلدكتور
(علـي الوردي )يف كتـابه )دراسة يف طـبيعة
اجملــتــمـع العــــــراقــي(، يــــــؤكـــــــد احلقـــيقــــــة
التـاليـة: )حني نـدرس األغانـي العراقـية -
السـيمـا املقـامــات البغـداديـة - نـرى طـابع
احلـزن والعـويل غــالبــاً عليهــا ، فهي أغـان
جنائزية على األكـثر، مملؤة بالشكوى من
الــدنيـا ولـسـوء احلـظ والـشعـور بـاخلـيبـة
واأللم، وعنـدما أستـمع إلى مقـام بغدادي
وهـو صـادر مـن بعيــد يف ليلـة هـادئـة أكـادُ
احـس بــأنه قــد لـُـحّن اثــر طــاعــون جــارف
قضـى على أكثـر الناس، فهـو صوت إنـسان
مــــات جـمـيـع أهلـه وبقــــى وحــــده يـئـن مـن

الوحشة وفناء الدنيا(.
وهــذه احلقيقـة تـشيـر إلـى مفـارقـة كـبيـرة
بـني الغـنـــاء والـــواقع القـيـمـي والــسلـــوكـي
للفرد العـراقي، فبيـنما نـراه  مسحـوقاً يف
غنائه  نـراه ساحقـاً يف قيمه وسلـوكه. كما
يـضـيف الــدكـتــور الـــوردي: ))املالحـظ  يف
ســكــــــــان املــــــــدن الـعــــــــراقـــيــــــــة أنـهـــم حـــيـــث
يـتشـامتـون أو يتفـاخـرون يـسلكـون سلـوك
األشقـيــاء الــذيـن اعـتـــادوا علــى الـتحــدي
واملغـــالـبــــة، لكــنهــم ال يكـــادون يـــشـــرعـــون
بــــالغـنــــاء حـتــــى يـنـقلـبــــوا إلــــى مـــســــاكـني
مــستـضعـفني أنــاخ الــدهــر علـيهـم بكلـكله
وأنزل علـيهم ضرباته املـاحقة((، ويخلص
إلـى القـول: ))إن التـربيــة االجتمـاعيـة يف
املدن العـراقيـة تعلـم الفرد ان يـكون سـبعاً
اجتـاه البـشـر ومخـنثـاً اجتـاه القـدر، وهـذا

من مظاهر ازدواج الشخصية فيه((.
إال أن هـــذه اإلشـــارات لـم تــطـــور - حــسـب
علـمـي - مــن خالل إخــضــــاعهــــا  للــبحـث

)الغناء العراقي(  وجدلية الساحق واملسحوق
خالل كونها ممارسة بديلة.

* احتقـار املـرأة : فـضمـن النـسـق القيـمي
للــمجـتــمع، تـــــأخـــــذ املـــــرأة دور الـــضعــيف
املــسحـــوق، فكــأمنـــا هنــا يحــاول الفــرد ان
يـوجـد تـوازنــاً بني حـالـة املـاســوشيــة وحب
القـــوة لـــديه، فـيكـــون مــسحـــوقـــاً بـصـيغـــة
الــســاحـق، فكـــأنه ال يــريـــد أن يكــشف عـن
ضعفه للمـرأة، ذلك الضعف الـذي يتمثل
حـسب رأيه بـاحلب الـذي ميتلكه جتـاهها،
أو يتمثل بحـالة القهر الـذي متارس عليه
مـن خالل مقـاطعـته )أو هجـره( بل يـريـد
أن يقـــــــول: )صحـــيح أنــي مـقهــــــور، ولـكــن

قاهري قوي(.
* االنـصيـاع: اإلفصــاح عن حب املـرأة كـان
واليــــزال بعــض الـــشـيء، مــصــــدر تهــــديــــد
للـمصّـرح به، فـالتـوريـة بـاستخـدام صيغـة
الــذكــر، كــأنهــا جتنـب الفــرد الــوقــوع حتت
مــطــــرقــــة الـنـبــــذ والـعقــــاب االجـتـمــــاعـي،
وعلــيه يـكــــون اســتخــــدام هــــذه الــصــيغــــة
تـعــبــيـــــــراً ال شـعـــــــوريـــــــاً عــن اخلـــــــوف مــن
االنفصال عن اجملتمع والتعرض لعقابه.
ونقول أن سـمة الـذكورة أو الـتذكـير مهـمة
ألنهـــا تـتـــدخل يف سـيـــاق الـبحــث اللغـــوي
الـذي يــرى يف ذلك صــورة لبـنيــة التفـكيـر
الــــســـــائـــــدة يف اجملــتــمـع، إذ تعــبـــــر الـلغـــــة
بـصيـاغتهـا ومفـرداتهـا عن طـرق الـتفكيـر

ومساراته العامة.
وخـتـــامـــاً نـــرجــــو ان تكـــون هـــذه اجلـــولـــة
استطاعـت أن حتقق هدفها املتمثل بإثارة
الـتـفكـيــــر بهــــذه القــضـيــــة، أمالً يف وجـــود
دراســـات مــســتقــبلـيـــة عـن هـــذا املـــوضـــوع

احليوي.

املفارقة التي أشـرنا اليها آنفـاً، تفسر هذه
الــــســمــــــة علـــــى الــنحـــــو االتــي: إن الفـــــرد
ونـتـيجـــة تقـيـــده بقـيـــود القـيـم الـثقــافـيــة
الـسائـدة التي تـفرض عـليه التـردي برداء
القـوة والغلـبة بـشكل خـانق، يـطبع حيـاته
بـطــابع الـتــوتـــر واالنفعــال علــى مخـتلف
األصعدة حتى البسـيط منها، فنراه مييل
مـنهكــاً ليـستـظل بـظل الغنـاء  لـيعبّــر عن
مـتــاعـبه ممــارســاً تفــريغــاً أو تـطهــراً ممــا
علق به  من هذا الزخم القيمي املتطرف.

الذكورة
مـن الــسـمـــات املهـمـــة  يف الغـنـــاء والــشعـــر
الـعراقي والـعربي، اسـتخدام صـيغة املـذكر
يف مخـــــاطــبــتـه لآلخـــــر)االنــثـــــى(. وهـــــذه
الــسمــة مـن املعـــالم املـهمــة الـتي تـسـتحق
الـدراسـة. ولعل )بــويه محمـد( حلـضيـري
أبـــو عـــزيـــز مـن ابـــرز هــــذه املعـــالـم، إذ  لـم
تـكــتف بـــــالـــضــمــيـــــر بـل أعلــنــت بـــــاالســم،
والغـــريـب أن هـــذه األغـنـيـــة بـــالـــذات متـت
تــأديـتهــا مـن قـبل عــدد كـبـيــر مـن املغـنـني
حتــى أصبحـت غيـر معـروفـة بـأنهـا لـ)أبـو
عـزيـز( بـاألصل، وإزاء هـذه الـسمــة نطـرح

عدة وجهات نظر  تفسيرية:  
* املــثلــيـــــة اجلــنـــســيـــــة : مــن املعـــــروف أن
املـثلـيــة اجلـنــسـيـــة )االنحــراف اجلـنــسـي(
يـــشـيـع يف بعــض احلــضــــارات الــــذكــــوريــــة
بـــوصـفه تعـبـيـــراً عـن القـــوة.  ومـــا يـــذكـــره
الـدكتـور الـوردي يف الكتـاب السـابق نـفسه
عن هـذه الظاهـرة يؤكد ذلـك. وال نريد أن
نقـــــول أن مــن يــــســتخـــــدم ذلـك هـــــو شـــــاذ
جنـسيــاً بل ان استخـدام صيغـة الـذكـوريـة
تـعبـــر عن نــزعــة  الشعــوريــة تـتكـشـف من

لــــــداخل حــــســن، و)علـــــى درب الــيــمـــــرون(
حلـضـيـــري ابـــو عـــزيـــز، و)علـيـمـن يـــاقلـب
تعـتب عـليـمن( لــوحيــدة خلـيل، و)مــرينـة
ملـكــيــنــــــاهــم( جملــيـــــــد الفــــــراتـــي، و)بعــــــد
مـاريــدهم  ال بعــد اجيهـم( لعبـد الـواحـد
جمعـة، مــروراً بـ )علـى يـدي جـويـت بنـار(
للــدراجـي، و)مي دارهم( حلـميـــد منـصــور،
و)يـا حـرميـة( حلـسـني نعمـة، و)ميـدلـولـة
شـــبقـه بعــمــــــري غــيــــــر االلــم واحلــــســــــرة(
لـــــسعـــــــدي احللــي، و)الخــبـــــــر ال جفــيــــــة(
لفــــاضل عــــواد، وصعــــوداً ونــــزوالً إلــــى مــــا
النهـــايــــة، تلــمح جتـــذر الــطــــابع احلـــزنـي
والـنــــزعــــة الـبـكــــائـيــــة والـــشـكــــوى واأللـم

والتحسر.
ولـعل ذلـك يعــــود الــــى األجــــواء الـكـئـيـبــــة
والـــــــواقع الـكــــــارثــي الــــــذي هــيــمـــن علــــــى
اجملتـمع العــراقـي عبــر مــراحل تــاريـخيــة،
وفقـــــدان اإلنـــســـــان  حلـــــالـــــة االســتقـــــرار،
وافـــتـقــــــــاره لـلـعــــــــدالــــــــة االجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والــسـيــاسـيــة، جـعله دائـم الـتـــوقع للــشــر،
وصـديقاً حميماً  لـأللم، حتى صار مفردة
مـن مفــرداتـه اليـــوميـــة وسمــة مـن سمــات

شخصيته.
املاسوشية

تـــــرى الفـــــرد العــــراقـي يف غـنـــــائه كــــائـنــــاً
مـسحــوقــاً مـن قبـل احلبـيب واآلخـــرين أو
الـظـروف، مـسـتعـذبــاً لاللـم ومتـشـبثــاً به،
كـمـــــا يقــــول فـــــاضل عــــواد يف واحــــدة مـن
اغــانيه: )عــذبنـي أكثــر وأني أحـبك أكثـر(،
فهـو ليـس ذلك الغـالب املنـتقم بل )تـدري
بــنحــــولـي اشـــــوصلــت؟ عجــــزان مـن شــيل
الهــــدم( كـمــــا يقــــول داخل حـــسـن؛ وهــــذه

العراقية.
* ) املـكــــان(: يــــرتـبـــط العــــراقـي بــــاملـكــــان
)الـوطن، املـدينـة، القـرية( ارتـباطـاً كبـيراً،
جنده بـشكل واضح يف غـنائه، الـذي كثـيراً
مـا يعـود بالـذاكرة إلـى البلـد)الديـرة( وما

حتتويه من تضاريس ومعالم.
السمات األساسية للغناء العراقي
يـوظف الغـناء الـعراقـي الثيـمات الـسابـقة
تـوظيفـاً متـميـزاً،  يفــرز منطـاً مـن الغنـاء
ميكن اإلشـارة إلــى سمـاته األســاسيــة كمـا

يأتي:
طابع احلزن أو البكائية

كمـا يف اإلشارة الـسابـقة للـدكتـور الوردي،
فـمن أبــرز املالمح  يف الـغنــاء العـراقـي أنه
غنـاء حـزين يف مـوسيقـاه ومفـرداته ، فـإذا
اسـتـمعـت إلـــى عـــزف )فـــالح حــسـن( رائـــد
العـــزف علـــى آلــــة الكـمـــان، تــشعـــر بحـــزن
عمـيق وتنـطلق يف  فضـاءات النهـائيـة من
الكــآبــة والـتــوتــر. وإذا مـــرت علــى سـمـعك
املفــردات دائمـة الـتكـرار يف األغـانـي )هلي
يـــامـن ضــيعـــونـي(، و)خـــايـب يــــاقلـبـي(، و
)بعـيــد الــدرب ظـنهـم نــســونـي(، و) مــاكــو
رحـم بقلـــوب أهلـنه(، انـتقلـت إلــى أجــواء
االلم والغربة الى حد اإلفراط يف احلزن.
فـاملفــردة الغنـائيـة ال تـنطـوي علـى مجـرد
احلــــزن  بـل علـــــى أعلــــى  درجــــاتـه ) كلـهه
تــنـــــــوح كلـهه تــــــون... مــــــو راح أمــــــوت مــن
احلزن(، إذ توحي مبستويات فوق طبيعية
مـن األلـم، وكــــأن كل العـــالـم مجــمع علـــى
معاداة الفرد وسحب اإلسناد عنه وتوجيه

كم هائل من األذى إليه.
فـانطالقـاً من )الونه طـالت يسعـد يبويه(

السـيوسـيولـوجي والـسايـكولـوجي، إذ أنـها
قدمت إضاءات مهمة بوصف الغناء جزءاً
من الثقـافة الـسائـدة يف اجملتمع ومـظهراً
مـن مظـاهـرهـا، ينبـعث من أصـول عـميقـة
وميـــــارس تـــــأثــيـــــرات كــبــيــــــرة علـــــى أفـــــراد
اجملتمع علـى املسـتوى الفكـري والصيـاغة
االنفعـاليـة. ونحن يف هـذه املقـالـة نحـاول
إثـارة التفـكير يف هـذه القضيـة، فضالً عن
محـاولـة اخلـروج بـبعـض الـنتــائج وصـوالً
إلـــى إيجـــاد رؤيـــة حـيـــويـــة علـمـيـــة  لهـــذا

املوضوع.
الثــيمــات األســـــاسيـــــة يف الغنــاء العـــــراقي
إذا اسـتعــرضـنــا مـــدى واسعــاً مـن  املـنجــز
الغنـائي العـراقي، جنـد أنـه يتمحـور حـول

ثيمات أساسية عدة، منها: 
*)احلــب(: فــــــالغـــــالــبــيــــــة العـــظــمـــــى مــن
األغـــــانـي تــتخـــــذ مـن احلـب مـــــوضـــــوعـــــاً،
تـسـتعــرضـه من وجــوهه اخملـتلفــة، وتقــدم

صوراً حية عن هذه العاطفة اجلياشة.
*)الفـراق - املــوت(:  ال تكــاد تخلـو أغـنيـة
من ذكـر املـوت أو الفـراق علـى نحـو الـواقع

أو التوقع املستقبلي.
*)الغــــدر -اخلـيــــانــــة - إنـكــــار اجلـمــيل -
اإليــذاء(: تـتـضـمـن االغـنـيــة العــراقـيــة يف
الـغــــــــالـــب شــكـالً مـــن أشــكــــــــال الـعـالقــــــــة
االجـتمــاعيــة املتــوتــرة الـتي تـظهــر الفــرد
بــصــــورة الــطـيـب الـــســــاذج الــــذي يـتـلقــــى

الصفعات من  اآلخرين.
*)الـزمـن(: ميثل الـزمن رمـزاً للـكثيـر من
األحـــداث والـــوقـــائع احلـيـــاتـيـــة القـــاهـــرة،
فــنـكــــــاد نعــثــــــر علــــــى مفـــــردة)الـــــزمــن( أو
)الــوكت( يف مـســاحــة واسعــة من األغــاني

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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ملاذا احلس االجتامعي.. وما معنى احلياة؟!
والـــــصـــــــــداقـــــــــة والـعـالقـــــــــات
العــــاطفـيــــة لــــدى األجـيــــال

الالحقة.
إن ما يدفعنا إلى التقدم يف
احلـيــاة والــى الـتخلـص مـن
أخــطــــاء حـيــــاتـنـــــا العــــامــــة
وشخـصـيـتـنــا اخلــاصــة، هــو
احلــــــس االجـــتـــمـــــــاعـــي. إنـه
يعـيـــش يف ذواتـنـــــا ويحــــاول
البــروز، لـكنـه ال يبــدو قــويــاً
مبـــــا فـــيه الــكفـــــايـــــة حــتـــــى
يـــــصـــمـــــــــد مبـــــــــواجـهـــــــــة كـل
الـعـــــــوائـق الـــــــراهــنـــــــة الــتــي
جتـــابههـــا البـشــريــة. ونــأمل
إذا مــــــا أتــيـح لإلنــــســــــانــيــــــة
الــــــوقــت الـكـــــــايف للـــتعـــــــامل
الـفاعل مع هـذه التحـديات،
أن ميــارس الكــائـن البـشــري
عنـد ذاك حـسه االجـتمـاعي
مـثلـمـــا يـتـنفــس. وال يـبقـــى
علـيـنــــا حـتــــى ذلـك الــــوقـت
سوى أن نتـفهم هذا الـتطور
الـضــروري لـألشيـــاء ونعلـمه

لآلخرين.

اجملـتمع بـالنـسـب أو الثـروة،
أو تـــــــــشـجــــيـعـهــــــــــــا لـلــــــــــــروح
الــطــبقـيـــة، مبـــا يـــؤدي إلـــى

العاقبة الوخيمة نفسها.
إن الـــشـيء الــــوحـيــــد الــــذي
يـــــســتـــطـــيع املـــــســــــاعــــــدة يف
مقـاومـة مثل هـذه األخطـاء
هـو الـشـرح املقـدم يف الــوقت
املـنــــاسـب، بــــأنـنــــا لـم نــــدرك
حـــتـــــــــى اآلن إال مــــــســـتـــــــــوى
متـــدنيــاً نـسـبيـــاً من احلـس
االجــتــمـــــاعــي. فـــــاالنــتــمـــــاء
احلقـيقي لإلنـسـانيـة هـو أن
نعــدّ تقــدمي املـســاعــدة حلل
هــــــــــذه املــــــــشــكـالت واجــــبــــــــــاً
أســاسـيــاً لـتحقـيق الفــائــدة
االجـتـمـــاعـيـــة، وعـــدم تـــوقع
هـــــــذا احلـل مـــن خـــــــرافـــــــات
مهلكـة كاحلـروب أو األحقاد
العـــرقـيـــة والـــديـنـيـــة، الـتـي
تـــــؤدي دائـمـــــاً إلـــــى سقـــــوط
احلــــس االجــتــمــــــاعــي، مبــــــا
يـــــؤدي إلـــــى انــتقـــــاص شــبه
نـظـــامـي مـن قـيـمـــة احلـيـــاة

أن الـــتجــــــربــــــة الـــصــــــادمــــــة
لقـضيـة املـوت قـد تـؤدي إلـى
توقف ملحـوظ لنمـو احلس
االجـتـمــــاعـي لـــــدى أطفــــال
كـــــانـــــوا يـبـــــدون يف األســـــاس
نزوعـاً ضعيفـاً إلى الـتعاون.
كـــمـــــــا تــــضـغــــط الـقــــضـــيـــــــة
االقـتــصـــاديـــة املــسـتعــصـيـــة
علـى احلـل بثقل هـائل علـى
احلـس االجـتمـاعـي النـامي،
فـــــضـالً عـــن إن االنـــتـحـــــــــار،
واجلرميـة، واملعاملة الـسيئة
لــــذوي العـــاهـــات والــشـيـــوخ
واملــتـــــســـــــولــني، والـــــسـلـــــــوك
اجلـــــائـــــر جتــــــاه األشخـــــاص
واألجــــنــــــــــاس والــــــــشـعــــــــــوب،
وتـــدلــيل األطفـــال أو إســـاءة
مـعــــــــامـلـــتـهـــم وإهـــمــــــــالـهـــم،
والـــــــشـجــــــــــارات يف الــــبــــيــــت،
واحملـاوالت املـتنـوعـة لــوضع
املـــرأة يف مـــوقع أدنـــى، تــضع
كـلهــــا نهـــايـــة لـنـمـــو احلـــس
االجـتمــاعي قـبل أوانه، إلــى
جـــانـب تـبـــاهـي بعـض فـئـــات

بـــــــــأجـــــــســـــــــادهـــم وأرواحـهـــم
وابـــتـلـعـــتـهـــم األرض، لـقــــــــد
اتــبعــــوا نفــس مــصـيـــر هـــذه
األنـــــواع احلــيـــــوانــيـــــة الــتــي
فـقـــــــــــــدت الـــــتـــــنـــــــــــــاسـق مـع

املعطيات الكونية. 
وإذا طـبقنـا مفـاهيـمنـا هـذه
علــــــى احلــيــــــاة الــبــــشــــــريــــــة
الـراهنة، وإذا أبـرزنا أن مدى
احلـس االجـتمــاعـي للـطفل
هــــــو الـــــــذي يحــــــدد حــيـــــــاته
بـصـــورة دائـمـــة عـنـــد غـيـــاب
تـــدخالت إيجـــابـيـــة الحقـــة،
فـسـيتـوجه انـتبـاهنـا لـبعض
الــشـــروط العــامــة الـتـي قــد
يكــون تــأثـيــرهــا ضــاراً جــداً
علـى منو احلس االجتماعي
لـــديه، مـثل متجـيــد احلــرب
يف التعليم املدرسي وتهيئته
لعالم تتصـارع فيه الكائنات
الـــــبــــــــــشـــــــــــــريـــــــــــــة مـع اآلالت
والغــازات الـســامــة، واعـتبــار
أن قتل أكبـر عـدد ممـكن من
البـشـر عـمالً بـطــوليــاً، ذلك

إقـــــامــتـه ملعـــــايــيـــــر )احلــــس
االجــــتــــمــــــــــــاعــــي(. ونـعــــنــــي
بـــــــاحلـــــس االجــتــمـــــــاعــي: )
)الــــنــــــــــزوع إلــــــــــى شــكـل مــــن
احلــيــــــاة املــــشــتــــــركــــــة يجــب
اعتـبارهـا خالـدة، بتـصور أن
اإلنــســـانـيـــة أدركـت هــــدفهـــا
األعـظم املتمثل بـالتطور((.
فنحـن عنـد دخــولنــا احليـاة
وجــــــدنـــــــا فقـــط مـــــــا حقـقه
أسالفنـا وقـدمـوه كـمسـاهمـة
يف الـتــطـــور والـنـمـــو األكـبـــر
لــكـل الـــبــــــشـــــــــريـــــــــة، وهـــــــــذه
احلقـيقــة البــسيـطــة كــافيــة
لتفسر لنا ملاذا تسير احلياة
يف تقـــــدم مــــســتــمـــــر، وكــيف
تـقـــتـــــــــرب مـــن وضـع يـجـعـل
مـــســــاهـمــــة اكـبــــر لـكل فــــرد
وتعـــاونـــاً اشـمل مـنه أمـــريـن
ممكنني. أما عندما نتساءل
عـن مصيـر أولئك الـذين لم
يــســـاهـمـــوا بــشـيء لفـــائـــدة
البـشــريــة، فـيكــون الـــرد: لم
يبـق لهم اثـر، لقـد انـطفـأوا

عـلـــــــــــى الـفـــــــــــرد واجلــــنــــــــس
الـبـــشــــري لـتـحقـيـق عالقــــة
منــاسبــة بني الفـرد والعــالم
احمليـط، إذ ميـكن عــزو فنـاء
الــــــــــــشــعـــــــــــــــوب والــعـــــــــــــــوائــل
واألشــخـــــــــــــــــاص واألنـــــــــــــــــواع
احلــيــــــاتــيــــــة األخــــــرى إلــــــى
إخفـــاق يف الــتكـيـف الفعـــال
ذاتــه. وحـــــتــــــــــــــى إذا أردنــــــــــــــا
الــتــــشـكــيـك يف وجـــــود هـــــذه
الـنـــزعـــة إلـــى الـتفـــوق، فـــإن
مـــسـيـــــرة ملـيــــارات الـــسـنـني
تـظهـــر لنـــا اليـــوم أن النــزوع
إلــــى الـكـمــــال عـــــامل وراثـي

يوجد لدى كل فرد.
يف هـــــذا املــيـــــدان قــــــدم علــم
النـفس الفردي جهـداً كبيراً
بــإدراكه النـزعـة العـامـة إلـى
الـكــمـــــــال. فقــــــد اســتـــطــــــاع
انـــطالقــــاً مـن عــــدة جتــــارب
اكتـســاب تـصــور يـسـمح إلــى
حـــــــد معــني بـفهــم االجتــــــاه
الـذي يجب اتخاذه للوصول
إلـى كمـال مثـالي، من خالل

علي عبد اللطيف اخلزرجي
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