
يف بلدين عربيني جنحت فيهما �لثور�ت �أخذت 
غري  و�جتاهات  خميفة  مل�سار�ت  تتجه  �لأمور 
فاأ�سبحت   ، و�ل�سليمة  �حلقيقية  �لجت��اه��ات 
�حلرب  وخ��ي��وط   ، �ل�سائدة  �للغة  �لفو�سى 
�لبع�ض  خ��ط��و�ت  وق���ع  ع��ل��ى  تن�سج  �لأه��ل��ي��ة 
م�سادرة  مت  �لآخ��ر،ف��ه��ل  �لبع�ض  وه��ت��اف��ات 
�لثور�ت؟�أم ثمة �سيناريوهات جديدة ت�سهدها 

هذه �لدول ؟
من  تقرتب  م�سر  ب��اأن  جند  �لأول  �جلانب  يف 
من  �لبع�ض  تهرب  رغ��م  �لأهلية  �حل��رب  حافة 
تكون  �أن  وممكن   ، �حلقيقة  بهذه  �لع���رت�ف 
�ل�سر�رة كاميليا �سحاته ، �مر�أة م�سرية �أثارت 
كبرية  �أب��ع��اد�  ق�سيتها  �أخ���ذت  �أن  بعد  �سجة 
موقفها  لتوؤكد  علنا  بظهورها  مطالبات  و�سط 
فاإن  وبالتاأكيد   ، م�سلمة  �أم  م�سيحية  كانت  �إن 
كال �لأمرين �سيقود�ن حلالة من �لتخندق بني 
�لتي  و�لكني�سة  م�سر  يف  �ملت�سددة  �ل�سلفية 
�إر�دتها  �أقوى من �لدولة وتفر�ض  جتد نف�سها 
 ، لهم  و�لر�عية  �حلامية  بو�سفها  رعيتها  على 
�ل�سلفية  �حلركات  هنالك  �لثاين  �جلانب  ويف 
�ل��دول��ة مبا  �بتالع  �لأخ���رى  �لتي حت��اول هي 

فيها .
 ، حم��ج��وزة  �أو  خمتباأة  �أو  خمتفية  كاميليا 
بالتاأكيد  ، ولكن  لها  م��اذ� جرى  يعرف  �أح��د  ل 
�لطائفي  �لح��ت��ق��ان  م��ن  ي��خ��ف��ف  ل  ظ��ه��وره��ا 
لها  ق��در  م��ا  ف���اإذ�  �ل��ذي بلغ ذروت���ه،  يف م�سر 
م�سيحية  ز�ل��ت  ما  باأنها  وقالت  علنا  وظهرت 
على  �أج��رت  باأنها  �لأقاويل  جتدد  يعني  فهذ� 
ذل��ك وه���ددت ل��رتت��د ع��ن �ل��دي��ن �لإ���س��الم��ي �أو 
كما  �سبيهتها  بل  كاميليا  لي�ست  �إنها  يقولون 
ح�سل يف �سيناريوهات عديدة باأ�سباه �سد�م 
وقبل �أيام �أ�سباه مبارك و�لقذ�يف حتى وجدنا 
�أنف�سنا نغادر نظرية ) �ملوؤ�مرة( لندخل دو�مة 

)�لأ�سباه(.
ولكن ل �أحد ي�ساأل يف م�سر ماذ� يعني زيادة 
�لبلد نفر� و�حد�؟ وهل  �مل�سلمني يف هذ�  عدد 
بات م�سلموها مرفهني لدرجة �ملطالبة بكاميليا 
لكي تعي�ض معهم رفاهيتهم وتاأخذ حقوقها كما 
�إلغاء  يحاولون  ملاذ�  ثم  ؟  حقوقهم  هم  �أخ��ذو� 

�لقاتلة؟،  �لثانوية  للهويات  �ملو�طنة و�للجوء 
�أي  جت��ز�أ  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �لتفرعات  ه��ذه 
جمتمع �إىل )فتافيت �سغرية( وجتعل �جلميع 
يف بلد�نهم )�أقليات( تت�سارع يف ما بينها ول 

�أحد باإمكانه �أن ينت�سر.
�لأيام �ملا�سية �سهدت م�سر تظاهر�ت ح�سرها 
باإطالق  مطالبني  �لكني�سة  �أم��ام  مئات  ب�سعة 
�إحر�ق  �ل�سبت  يوم  �ملر�أة،�أعقبها  هذه  �سر�ح 
ووج��ود  �ل��ق��اه��رة  و���س��ط  �إم��ب��اب��ة  يف  كني�سة 
ماذ�  يعرف  �أحد  ومعتقلني،ول  وجرحى  قتلى 
هذ�  خلفية  على  �لقادمة  �جلمع  يف  �سيحدث 
عدة  تكبريه  فتم  �سغري�  ك��ان  �ل���ذي  �حل���دث 
مر�ت لي�سبح ق�سية طويلة وعري�سة قد تدفع 
حترق  �أهلية  حربا  م�سر  ت�سهد  لأن  قلنا  كما 
بنارها �جلميع دون ��ستثناء وت�سادر �لثورة 

ثانوية  مل�سار�ت  م�سار�تها  وحت��ول  �مل�سرية 
فرعية.

�لق�سية لي�ست ق�سية دينية بقدر ما هي �سر�ع 
و�ملنطقة  مل�سر  ج��د�  ح��رج  ظ��رف  يف  �سيا�سي 
�لأط��ر�ف حتقيق مكا�سب  ، حتاول كل  باأ�سرها 
على ح�ساب �لأمن و�لدولة و�لقانون و�ملو�طنة 
، و�أجد باأن هذه �لق�سية وغريها تعك�ض �لأجو�ء 
�لتي ي�سنعها �لبع�ض من �ملنتفعني قبيل موعد 
�لنتخابات �لقادمة �ملقدر لها يف �أيلول �سبتمر 
�ل�سعب  تفتيت  �لأط���ر�ف  كل  وحت��اول   ، �لقادم 
�مل�سري جلزيئات �سغرية ي�سهل �ل�سيطرة عليها 
�سرب  وحماولة  ح��دة  على  كل  معها  و�لتعامل 
هذه �لأجز�ء مع بع�سها �لبع�ض يف مرحلة من 
�ملر�حل رمبا �بتد�أت بكاميليا وتظاهر�تها ومن 
تعيني  خلفية  على  قنا  حمافظة  تظاهر�ت  قبلها 

حمافظ قبطي لهذه �ملدينة .
بكاميليا  مطالبا  تظاهر  من  ب��اأن  جند  هنا  من 
باأنها  تنا�سى  ، كالهما  �مل��ر�أة  ومن يحتجز هذه 
يف �لنهاية م�سرية و�إنهم يف نهاية �ملطاف �أبناء 
و�حدً�  ووطنًا  و�ح��دة  هوية  وميتلكون  م�سر 
 ، جتمعهم  كثرية  �أخ��رى  و�أ�سياء  و�ح��دً�  ونياًل 
ولكن كال �ملع�سكرين �لآن ي�سر على �إن كاميليا 
حقا  �مل�سري  �مل��و�ط��ن  يخ�ساه  وم��ا  دينه  على 
�لتي  �ل�سعرة  وتكون  �لق�سية  هذه  تتطور  باأن 
تق�سم ظهر �جلميع . خال�سة �لقول باأن عفريت 
�ل�سديد  لالأ�سف  �لبع�ض   �سنعه  �لذي  �لطائفية 
غري قادرين على ت�سريفه �لآن لأنه كر وتعملق 

و�أ�سبح �أمر� و�قعا ل حمالة. 
وه�����ذ� �حل�����ال ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ت��ون�����ض �لتي 
على  �ملبني  �لعنف  م��ن  ج��دي��دة  دو�م���ة  دخلت 

�ملوؤ�مرة  نظرية  على  �لقائمة  �لت�سريحات 
�لأيام �لأخرية عر  �لبع�ض يف  لها  �لتي روج 
فوز حركة  مفادها يف حال  لأقاويل  ترويجهم 
�جلي�ض  فاإن  بالنتخابات  �لإ�سالمية  �لنه�سة 
�سيقوم بانقالب ع�سكري يعيد علمانية �لدولة 
ووقعت  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ف��خ��رج��ت   ، �لتون�سية 
�مل�����س��ادم��ات و�ن��ت��ه��ى �لأم�����ر ب���اإع���الن حظر 
�لتجو�ل، كل هذ� يجري قبل موعد �لنتخابات 
موعد  يحني  �أن  �إىل  ول��ك��ن  وم�سر،  لتون�ض 
و�مل�سار�ت  �لروؤية  بعد  تت�سح  مل  �لنتخابات 
�لتي �ست�سري عليها م�سر وتون�ض خا�سة و�إن 
�لد�خلية  �لأج��ن��د�ت  من  للكثري  مفتوح  �لباب 
تلعب  �أن  �ملمكن  من  و�لتي  و�خلارجية  منها 
�ل�سلطة  على  �ل�سر�ع  ق�سية  ح�سم  يف  دورها 

فيهما .
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ــدة ــري �جل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  �لــ�ــســفــحــة  يف  ــــــو�ردة  �ل �الآر�ء 

)�سمر�ن  �لر�حل  كتبه  ما  بع�س  ��ستعري  �أن  �أود 
من  �لنا�س  عن  للرتويح  كاطع(،  �بو  �ليا�سري- 
و�خلارجي،  �لد�خلي  �الإعالمي  �ل�سخب  هموم 
�ملعاناة  خلق  من  قريبني  كانو�  ممن  و�سخريته 

للنا�س.. 
للتلميح  �حلاجة  دون  كتبه  ما  بع�س  �سا�ستعري 
ب�سلته بزماننا، بل يكفي �ن ي�ستمتع �لقارئ �إليه، 
ويّخمن )رباط �حلچي(.. و�جعله تقليد� لعمودنا 

يف كل خمي�س، و�سيكون عنو�ن مو�سوع �ليوم:

�سنينة حمد�ن

تركُت يف ��ستعالمات �جلريدة علبة ملح طعام، هي و�حدة 
�نها حتوي مع  فتح �لوىل،  �كت�سفنا بعد  من ثالث علب، 
�أ�سبه باجل�ض..  �أ�سبه بالرمل..  ملح �لطعام مو�د �أخرى، 

وبع�ض �لرت�ب )�ملوؤكد!(؟
ماء  ك��وب  يف  ملعقتني  �و  ملعقة  ت�سع  حني  ذل��ك  يتجلى 

فرتى �ملرت�سب. 
 - عليها  ومكتوب  هو�ئية،  بطاحونة  �ملزينة  و�لعلبة، 
مبلور  ومكرر  نقي  مائدة..  ملح  و�لنكليزي-  بالعربية 
ول يتحجر، وهي بانتظار من يطلبها - لغر�ض �ملحا�سبة 

و�ملر�قبة - �عني من يهمهم تطور �ل�سناعات �لوطنية. 
�لعلبة �لوىل  فتحنا  يوم  �لدو�ح �سيفنا،  كان خلف  ولقد 

و�جرينا عليها )�لتحاليل( فقال )ل ف�ض فوه!(: 
- ملحكم- يا )�أبوكاطع( ي�سبه �سنينة حمد�ن. 

يوم من �ليام مر �ل�سحى على جرية، چان عط�سان، �ختار 
�طرف بيت وك�ّد فر�سه عليه. 

كعد بكو�سر �لبيت و�ساح )عط�سان يا �هل �لبيت(.. جابت 
ولنها،  �ساكها  ملن  �سنني.   طا�سة  �لن�سو�ن  من  وح��ده  له 

يجفيك �سرها، فاهيه، خفيفه، ما�سخه.. حاره كل�ض. 
لزم �لطا�سه حمد�ن، وظل يتنوع بوجه �ملره.. ن�سدته �م 

�لبيت: 
- ها خايل.. ��سبيك تتنوع؟

جاوبها حمد�ن: 
- حاير يا خايل!

- �لله ل يحري عبده.. كول.. 
- حمتار �سكول.. 

ل هو ماي، و�كول: ينعل من حرمك �ملاي يا �با عبد �لله..   
ولهو لنب و�كول �لله ي�سلم �لهو�ي�ض!!

�ل�ســر�حة   هام�ــس  علــى 

 �إح�سان �سمر�ن �ليا�سري


كل خمي�س: 
��صتذكارً� ل�صر�حة )�أبو كاطع(

د. حممد ح�سني حبيب

 با�سم عبد �حلميد حمودي

ح�سني علي �حلمد�ين

ــار �لــطــائــفــيــة ــب ــت كــامــيــلــيــا بـــالـــون �خ

�ملتهمة  �ل�سهاد�ت  عن  �لكالم  قبل 
بالتزوير ينبغي �لقول �أن �سهادتي 
�جلامعية قد منحت يل يف جامعة 
 1960 عام  �لرتبية  كلية  بغد�د- 
ح��ي��ث مل ي��ك��ن ه��ن��اك ت��زوي��ر ول 
�لتزوير  ج��ر�أة على  �حلديث عن 

ول تفكري به �أي�سًا .
  �أن��ط��ل��ق م��ن ذل���ك ل��ل��ح��دي��ث عن 
�حلما�ض �لكبري �لذي يبديه �كرث 
وز�ر�ت  ع���دة  يف  م�����س��وؤول  م��ن 
جمل�ض  ويف  �لنز�هة  هيئة  ويف 
�لتزوير  ع��ن  ل��ل��ح��دي��ث  �ل���ن���و�ب 
�جلامعية  لل�سهاد�ت  و�مل��زوري��ن 
وع����ن ����س���رورة �ل��ق�����س��ا���ض من 
�مل����زوري����ن و�مل���������زور�ت �ل��ذي��ن 
�لكومبيوتر  ��ستغلو�)�إمكانات( 
ل��ي��ق��دم��و� ���س��ه��اد�ت م����زورة �إىل 
دو�ئ���ر �ل��دول��ة م��ن �أج���ل �لتعيني 
�لعمل  بد�أ  وقد  ذلك  يف  وجنحو� 
من �أجل ك�سف �أ�سمائهم  وعقابهم 
هوؤلء  �أن  هنا  �لقول  من  ،ولب��د 
�ملقت�سية  �ل��ع��ق��وب��ة  ي�ستحقون 
م����زور  ك����ل  ي���ع���اق���ب  �ن  ����س���رط 
علت  مهما  فعلته  على  ل�سهادته 
�حد  من  ولي�ض  وم��رك��زه  درجته 

يجادل يف ذلك .
هو  �ل�ستغر�ب  يثري  �ل��ذي  لكن   
�ملزورين  غ��ري  م��ن  �لكثري  �ت��ه��ام 
بالتزوير  �و �لقول �ن �سهاد�تهم 
 – – وه��ي لي�ست ك��ذل��ك  م���زورة 
م�سادر  من  عليها  ح�سلو�  لأنهم 
وز�رة  ب��ه��ا  ت��ع��رتف  ل  ج��ام��ع��ي��ة 
�جلامعات  مثل  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
كليمنتني  –�سانت  �مل��ف��ت��وح��ة 
�لتاريخ  م��ع��ه��د  �و   – من���وذج���ا 
�جلديدة  �لأه��ل��ي��ة  �جل��ام��ع��ات  �أو 
مرموقون  �أ�ساتذة  يديرها  �لتي 
و�أ�س�سو�  �ل��ع��م��ل  ع��ن  ت��ق��اع��دو� 
حت�سل  مل  متخ�س�سة  جامعات 

بعد  على مو�فقة ر�سمية
بل  م��زوري��ن  لي�سو�  ه���وؤلء  �أن   
بالعمل  �سهاد�تهم  على  ح�سلو� 
�لنز�هة  هيئة  ول��ك��ن  و�ل���در����ض 
قدمو�  �إذ�  مزورين  ه��وؤلء  تعتر 
وثائقهم للعمل �لوظيفي ،و�عتقد 
�لإجحاف  من  نوعا  ذل��ك  يف  �أن   
يبحث  ل  وم��ع��ظ��م��ه��م  ب��ح��ق��ه��م، 
ع���ن �ل��ت��وظ��ي��ف �و �ل��ت��ع��ي��ني يف 
�تهامه  ي��ج��ب  ول  موؤ�س�سة  �أي���ة 
من  و�جتهد  در�ض  لأنه  بالتزوير 
�سهادة ل من  �جل �حل�سول على 

�جل �لوظيفة . 
عمل  بالتزوير  �لبع�ض  �تهام  �أن 
غ����ري �إن�������س���اين وغ�����ري ق���ان���وين 
لكن  �لغنب  م��ن  ن��وع  وفيه  �أي�سا 
�ل�سهاد�ت  لهذه  �لبع�ض  ��ستغالل 
�لتعليم  وز�رة  حت�سم  مل  �ل��ت��ي 
ي�ستوجب  �أمر  فيها  �أمرها  �لعايل 

�مل�ساءلة.
 �أن �لتزوير عمل �سائن لكن �تهام 
غري �ملزور به  بهذه �ل�سهولة  �أمر 
ي�ستوجب �لرت�جع عنه كما ناأمل 

وياأمل �ملن�سفون.

�ل�صهاد�ت 
�لالمزورة و�تهامات 

�لنز�هة

"�إن  �ل��غ��ر�ب��ي(  )جنبالط  �لباحث  ي��وؤك��د 
من  مظهرً�  متثل  �لزدو�جية   �ل�سخ�سية 
مظاهر �ل�سخ�سية غري �ل�سوية، كان لبد 
نريد  �ل��ذي  �ملعنى  بيان  �لأم���ر  ب��ادئ  يف 
�إىل  �لو��سحة  تبنيه يف بحثنا و�لإ�سارة 
د�خل  من  �لجتاه  هذ�  ومنابع  �أ�سا�سيات 
�لنف�ض وخارجها، حيث �نه ل ميكن فر�ض 
�لزدو�جية ك�سفة عامة �و خا�سة من دون 
�لتوجه.  لهذ�  �مل��وؤدي��ة  �جل��ذور  عن  بحث 
�لتي نعني بها يف هذ� �ملقال  �لزدو�جية 
هي ما يقع من �لفرد من �أطروحات و�أفكار 
�سبيل  و�سلوكياته،وعلى  �أفعاله  تناق�ض 
�لآخرين  من  يطلب  �لذي  �ل�سخ�ض  �ملثال 
�لعمل بالأدب و�لأخالق ول يقوم بتطبيق 
هذ� �لأمر مع نف�سه، �و يحاول �ن يتظاهر 
ل  �نه  مع  و�ل�سجاعة  بالكرم  �لنا�ض  �أم��ام 
هذه  �ن  �لو�قع  ويف  �سفات.  هكذ�  ميلك 
�حلالة لها ن�سبة متغرية من فرد �إىل �آخر، 
�لبع�ض  عند  �زدو�جية عميقة جدً�  فهناك 
يف  �ل��د�ئ��م  �لثبوت  مرحلة  �إىل  ت�سل  ق��د 
باأنها  ن�سفها  �ن  ميكننا  �ل�سخ�سية،لذ� 
�لب�سيطة  �لزدو�جية  حالت  �ما  مر�ض. 
�إىل  وق���ت  م��ن  �ل�سخ�ض  ت����ر�ود  و�ل��ت��ي 
�آخ����ر، ف��ال جت�����س��د �مل��ر���ض ب��ق��در م��ا هي 
�أي  �خلارجي،  بالو�سع  مرتبطة  �أعر��ض 
�لجتماعي، ون�ستطيع �ن نطلق على هذ� 
�حلالة )�لزدو�جية بال�ستعانة(. علمًا �ن 
�أطالقنا هذ� �للفظ بني على �سبب �رتباط 
يحتاج  عابر،فقد  مبو�سوع  �لزدو�ج��ي��ة 
�لبع�ض �إىل �أن يكون �زدو�جي �ل�سخ�سية 
من �جل حل م�سكلة معينة �و ملعاجلة ظرف 

طارئ. " . فيما يرى �لدكتور )حممد عبد 
�نها  �لزدو�ج��ي��ة  �ل�سخ�سية  يف  �ملنعم( 
�ل�سوي(.  للمجتمع  م�سادة  )�سخ�سية 
�ل�سخ�سية  �إزدو�ج��ي��ة  �ن   : ن��رى  ونحن 
�أ�سبحت مر�سًا م�ست�سريًا عندنا  ومل يعد 
�لوباء   هذ�  مثل  على  �ل�سيطرة  بالإمكان 

يف جمتمعنا �لعر�قي . 
هذه �ملقدمة �ملخت�سرة �سقناها عن مفهوم 
�ل�سلبية  و�آثارها  �لزدو�جية  �ل�سخ�سية 
يكون  فكيف   .. ع��ام  ب�سكل  �ملجتمع  على 
�ل�سخ�سية  هذه  مثل  ��ست�سرت  �إذ�  حالنا 
حتكمه  عر�قي  جامعي  �أكادميي  حرم  يف 
�لأد�ء  ونبل  و�لنز�هة  و�لقو�نني  �لعلمية 
للحرم  �ملنت�سبني  و�إخ��ال���ض  �ل�سلوكي 
�جلامعي �لعر�قي ويف مقدمتهم ) �لأ�ستاذ 
�جلامعي ( بو�سفه قائد هذ� �لركب �خلري 
�لدين  لأخ��الق��ي��ات  و�مل��ن��ت��م��ي  و�مل���وؤم���ن 
و�ملعتقد و�لأعر�ف �لجتماعية �مل�سوؤولة 
�لنو�يا  �سدق  �إىل  ��ستناد�  و�ملن�سبطة 
�إىل  �ملحتكمة  �ل��ع��ال��ي��ة  �مل��ه��ن��ي��ة  و���س��رف 
�ملو�سوعية �أبد�، ومهما كانت �لت�سحيات 
، لن )�لعلم( يف هذ� �لرو�ق �جلامعي له 
قد�سيته وهو فوق �جلميع ، ولن )�لعلم( 
مينهج  �أو  ي��وؤدل��ج  �أو  ي�سخ�سن  ل  �أي�سا 
و�لنفعية  )�مل��ع��ل��ول��ة(  للعالقاتية  وف��ق��ا 
 ، �أح��ي��ان��ا  منها  �ملعلنة  )�ل�سخ�سانية( 

و�مل�سكوت عنها �أحيانا كثرية . 
�لعر�قي  و�حدة من علل حرمنا �جلامعي 
�لزدو�جية  ظاهرة  – هي  �لأ�سف  – مع 
يف تعامل �سخ�سية مثل �لأ�ستاذ �جلامعي 
ومع  عامة  �أق��ر�ن��ه  م��ع  ���س��و�ء  �لتدري�سي 

 ، حت��دي��د�  طالباته  ومنهم  خا�سة  طلبته 
�إن  �لدين ول �لعرف  فال يقبل �ملنطق ول 
لكن  ب�سفافية  حما�سر�  �لأ�ستاذ  يتحدث 
ويف  و�ملو�سوعية  �لعلمية  ع��ن  مبطنة 
�لوقت نف�سه يحاول �أن ميد عالقات نفعية 
�لتغرير  وحم��اول��ة  �لطلبة  م��ع  �سخ�سية 
�ملقيتة  ولذ�ته  لغر�ئزه  �إ�سباعا  بالبع�ض 
لدرجة عقد �سفقات منافعية بني �لطرفني 
همهما  و�لطالبة  �لطالب  �أن  يعلم  �لكل   ..
يف �لنهاية �لنجاح و�لقب�ض على �ل�سهادة 
و  منهم  بع�ض  �إل   . و�لعليا  منه  �لأول��ي��ة 
هذه  فخ  يف  ي�سقطن  �لأ�سف  مع  )منهن( 
�لأ�ستاذ  بها  ي�سرنق  �ل��ت��ي  �لزدو�ج���ي���ة 
طالبته �مل�سكينة وخا�سة تلك �لتي تعرتف 
�لتي  ه��ي  �أن��ه��ا  وتعتقد  علميتها  ب�سعف 
ما جنحت يف  �إذ�  �لنهاية  تنت�سر يف  من 
�أ�ستاذها �ملري�سة .. هذ�  �إر�ساء تهديفات 
لذ�تية  �إ�سباعا  �لعلم  و��ستغالل  �لتغرير 
معلولة هو �زدو�جية و��سحة لكن �ملعلن 

هو قناع �خللق و�لورع و�ل�سفافية .
�جلامعية  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  ه����ذه  ت��رت��ك��ز   
)�مل�������زدوج�������ة( �مل����ت����خ����ذة م����ن �أق�������س���ى 
)م��ق�����س��ور�ت��ه��ا( م��ن��ر� )ت��ر���س��ح( عره 
ب�سكلها  وت��غ��وي��ن��ا  ل��ل��ث��ق��اف��ة  �لن���ت���م���اء 
)حفنة(  ي�سع  وهو  �ملبهرج  )�لطاوو�سي( 
)�جلعجعة(  �ل��ك��الم��ي��ة  �مل��ت�����س��دق��ات  م��ن 
�أي�����س��ا على  ل��ه��ا .. وه���ي ت��رت��ك��ز  ق��ن��اع��ا 
ت��اري��خ م��ن )ي��ب��اب( �ن��ت��م��ائ��ه��ا و�لإحل����اد 
�ملعلن و�ل�سخرية من �ملعتقد�ت و�لأديان 
لإ�ساعة  حماولتها  م��ع   ، علنا  �ل�سماوية 
)حقن(  و  )جرعات(  عر  �لإحل��اد(  )ثقافة 

قد��سة  ود�خ����ل  م��زوق��ة   ك��الم��ي��ة  لفظية 
مثلما   .. �مل��ح�����س��ن  �لأك���ادمي���ي  �ل���در����ض 
�أي�سا   �لزدو�جية  �ل�سخ�سية  هذه  ترتكز 
و�لتناق�سات  �لتحولت  من   تاريخ  على 
و�سيا�سيا  فكريا  )�ملت�سادة(  و�لنتماء�ت 
– هذه  �أي�����س��ا  ت��رك��ز  .. وه���ي  وث��ق��اف��ي��ا 
تاريخ  ع��ل��ى   - �لزدو�ج���ي���ة  �ل�سخ�سية 
�سرعية  �ل��ال  ور�ء  و�للهاث  �ملوبقات  من 
كل   .. ل��ه  وتطبيقا  �لإحل����اد  ب��ذل��ك  ف��خ��ر� 
�لتي  تلك  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل�سلوكيات  ه��ذه 
وبح�سب  �لزدو�جية  �ل�سخ�سية  ت�سلكها 
�لتعوي�ض  �إل  هي  ما   ، �أي�سا  �لنف�ض  علم 
ما  على  و�لن��ت��ق��ام��ي  و�ل��ق��ه��ري  �لنف�سي 
�لزدو�ج����ي   �ل�سخ�ض  ل��ه  يتعر�ض  ك��ان 
 . كر�مته  و�سحق  �ملهانات  �أن���و�ع  ل�ستى 
�لآتي  نقول   ) و�ق��ع��ي  �فرت��سي  مثال   (
:  حدث  قبل عام 2003م حني كانت تلك 
 - ه��ذه  �سطورنا  مو�سوع   – �ل�سخ�سية 
ت�سلك �سلوكها �ل�سوي وهي تعمل - مثال 
ول�سنو�ت عدة - يف حا�سنة موؤ�س�ساتية 
وترت�أ�سها  ت��ت��ق��دم��ه��ا  ك��ب��رية  م��ت�����س��ل��ط��ة 
)رعونة( �ساحبها )�ل�سبابية( و�سلوكياته 
�ل�ساحقة للكر�مة و�ملتلذذة بقهر �لآخرين 
وبعد(  و�أث��ن��اء  )قبل  حرياتهم  و��ستالب 
عملهم لدرجة �لتمتع بحجزهم وعقوبتهم 
�جل�سدية  و�أحيانا  و�لعتبارية  �لإد�ري��ة 
و�لتقييم(  )�ل��ف��ح�����ض  يف  تلكئو�  لأن��ه��م 
�ملهانات  تلك  لكل  م�ستحقا  عملهم  ليظهر 
 ، بجد�رة  �لعر�قية  �لذ�كرة  وثقتها  �لتي 
بكل  يتفاخرون  كانو�  �أنهم   : مع مالحظة 
هذ� )�ل�سو�ذ( ويتمتعون باحلديث عنه . 

�لزدو�جية  �ل�سخ�سية  ه��ذه  طرقت  لقد 
طرقها  ب��ذ�ت  )ت��ب��وح(  �أن  وم�ستعدة   –
)�ملتو�سل( و )�ملت�سول( للمدينة )�لولية( 
�حللوة ذ�ت �ل�سارع �ملبلط ، ل ذلك �لزقاق 
�لأزقة  تلك  يف  �ملتاأ�سل  �لقروي  )�لآ�سن( 
ل  )�لنائحة(  تلك  خملفات  م��ن  �ملتطرفة 
�أبناءها  ت�سرتد  �سوف  �لتي  )�لناحية( 
هذه  ط��رق��ت  – �أق�����ول  ق��ري��ب  ي���وم  ذ�ت 
)�لذ�وية(  نفعيتها  �جل  ومن  �ل�سخ�سية  
�أمثلة �فرت��سية  �أبو�ب �جلميع )  �ملقيتة  
�أخ��رى من �ل��و�ق��ع ( من ه��ذه �لأب���و�ب  :  
�سرب  وجت��رع��ت  �لعربية  م�سايفنا  ب��اب 
ذ�ت  �أح��ز�ب��ن��ا  و�أب����و�ب   ، ق�سر�  قهوتها 
�ملهم  ف��رق  ل   ، )�ليمني(  ذ�ت  و  )�لي�سار( 
�لزمن  طال  و�ن  �ملنتظرة  بال�سفقة  �لفوز 
�أبو�ب  �أي�سا  وطرقت   .. عامني  من  لأكرث 
وهي    ، موؤثرة  وغري  موؤثرة  �سخ�سيات 
باب  �أي   )........( ب��اب  ل��ط��رق  ت�ستعد 
)مد�سنة( �أو )غري مد�سنة( ، ومهما طالت 
وكرت حجم مدونة تلك )�لرحلة( �ملزورة 
هذ�  كل  له  ر�سدت  �لتي  لهدفها  حتقيقا   ،
بالنتانة  �مل���رتع  �ل�����س��وي  غ��ري  �ل��ت��اري��خ 
�أو  )�مل��ج��ن��زرة(  و�ل�سخ�سانية  و�ل��ع��ف��ن 

)�ملزجنرة( . 
     �إن هذه �ل�سخ�سية �لزدو�جية يغي�سها 
�ملنتمي و�لعلمي و�لنبيل  �لآخرين  منجز 
بذ�ت  لتدمريه  ت�سعى  وهي   .. و�ل�سريف 
 ، لف�سلها  و�عية  )�لطاوو�سية(  و�سائلها 
فتلجاأ للكتابة �أو �إىل )نقد يباب( مبني �إىل 
ب� )�حلديث  �أو  �لآن على )معنى خ��رب(.. 
�مل�ستكني  �مل�سكني  حال  بل�سان  �لأخر�ض( 
 ) و�لقناع  �لأن��ا   ( �لزدو�جية  من  متخذة 
و�سيلة – تعتقد هي �أنها – د�مغة ، وبذ�ت 
ينق�سها  ل  ول��ك��ن   .. �مل��زوق��ة  �سياغاتها 
)هذه  ب�  �ملتمثل  �ل�سم�ض(  )�سوء  �سوى 
�ل�سطور( ليك�سف )عفونة( تلك )�لبهرجة( 
ب� )معلول( �لكالم ل ب� )مع�سوله( .. مثلما 
)ه�سا�سة(  نف�سه  �ل�سم�ض  ���س��وء  ك�سف 
)�لأ�سري(  �ل�سخ�سية  تكوين  مللمة  حتى 
بامل�ساحلية  )�أي�سا(  �ملرتع  �لتاريخ  ذ�ت 
تلك  وم��ن��ذ  )�لآن(  �جلميع  يعرفها  �ل��ت��ي 

�لت�سعينيات �ملاجنة ) �لطالبة �ملر�هقة( .
وب��ع��د ك��ل م��ا ت��ق��دم وم��ا ت��اأخ��ر ي��اأت��ي هذ� 
)�لكيمياوي �ملزدوج( ومن جديد م�ستقرً� 
يف �ملحيط �جلامعي �لذي توفر له ب�سدفة 
قدرية ، كي ما ميار�ض رعونة ما ميار�سه 
�لآن .. ولأن��ه ل ميتلك �إل )�خل��و�ء( �أو ) 
ن�ستبدل �لو�و ر�ء( هو تاريخه )�ملوتور( 
في�سعى  لت�سويه عمل �لآخرين و�لنيل من 
�لعلمي  وهمهم  �لعالية   ومهنيتهم  نبلهم 
�ملر�ض  ذ�ت  ب�سبب  و�ل��ف��ن��ي  و�ل��ث��ق��ايف 
�ل��ن��ف�����س��ي )�ل��ف�����س��ام( �ل����ذي ي��ج��د كاتب 
�ل�سطور من حقه �ل�سعي �إىل �إيجاد �لعالج 
�ل�سرطاين  )�ل��ف��ريو���ض(  ل��ه��ذ�  و���س��ري��ع��ا 
علل  من  �لآن  كونه  ��ستفحاله  من  و�حل��د 
 .. �لعر�قية(  )جامعاتنا  �لأم  حا�سنتنا 
�ل�سخ�سية �لزدو�جية  تلك  ولن �ساحب 
كنت  �إن   ( مفادها  ماكرة  فكرة  على  يعمل 
ل ت�ستحي فافعل ما ت�ساء ( .. فنحن نعمل 
�إن �لله ل ي�ستحي من �حلق  ونوؤمن ب� )) 
(( ف�سقنا كل �لذي �سقناه لإحقاق )حقنا( 
بالعينني  )�لعني  و   .. باملزيد(  )نوعد  و 
يف  ن��خ��اف  ل  لأن��ن��ا   .. بالفكني(  و�ل�����س��ن 

�حلق لومة لئم . 

�ل�صخـ�صيـة �لإزدو�جـيـة
من علل جـامـعاتـنا �لـعـر�قـيـة يف �صـوء فـر�صـيـات )و�قـعـيـة(

 يرى علماء �لنف�س يف قدرة 
بع�س �الأ�سخا�س على �لتاأقلم بني 
�سخ�سيتني متناق�ستني وهم بكامل 
وعيهم ، �سببه يرجع �إىل وجود 
م�ساحات و��سعة يف �لدماغ موجودة 
�أ�سال يف �الإن�سان عموما .. �إال �أن 
هوؤالء �الزدو�جيني ال ي�ستخدمون 
�سوى جزء ي�سري منها .. و�إنهم �أي�سا 
يعي�سون �سر�عا مرير� بني ) �أناهم 
( ذ�تهم �الأ�سل و ) قناعهم ( �لذي 
تفننو� وبرعو� يف �رتد�ئه حلظة 
ي�ساءون .. وهذ� ما ي�سمى �أحيانا بـ 
) �لف�سام  : schizophrenia ( وهو 
مر�س نف�سي يتفاوت ��ستفحاله من 
�سخ�س الآخر وفقا حلالته وعمر 
��ستفحال �ملر�س عنده .. )يظهر 
�ملر�س �أول �الأمر كتدهور تدريجي 
يف �سلوك �ل�سخ�س �أو �نقطاع 
فجائي من �لو�قع فيبدو �ل�سخ�س 
طبيعيا يوما ومير�س �ليوم �لتايل 
ويف حاالت �أخرى يكون �ل�سخ�س 
غري طبيعي يف �لذود عن نفعيته 
�مل�ساحلية وب�سكل علني ( مما يثري 
ده�سة و��ستغر�ب �أقرب �ملقربني 
لديه وممن هم حوله �أو ممن 
يعرفوه منذ �سنو�ت عديدة .


