
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6237 Thursday 3/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6237 اخلميس 26 من ربيع الثاني 1440 هـ 3 من كانون الثاني (يناير) 2019م

 s Š p dÝ 5 Š

بغداد 

WÒO H½ dE½ WNłË »U²

ناسبة رحيل الدكتور محمد العبودي الفاجع

ـنجزها ـالئكة بجـمعيـة الثقافـة للجـميع في بغـداد ضيف ملتـقى إينانـا في انطالقته خـيال اجلواهري لالحـتفاء  في أمسـية قواريـر الثقـافة التي جرت وقـائعهـا في قاعة نازك ا
ـلتـقى ثم أوجزت إيجـابية دور ـلتـقى التي أدارت األمسـية حـديثهـا مُرحبـة باحلـضور ومجـددة شكـرها للـمساهـم بـتأسيس ا األدبي. وبدات الـروائيـة إيناس الـبدران رئيس ا
عمل الثقافي التربوي الذي يخرّج االجيال.. هي األم نبع رأة  نصف اجملتمع انها اجملتمع كله فهي ا رأة في مهمـة البناء االجتماعي السليم بالقول:  " مخطئ من يظن ان ا ا
شكالتها اء وال يثمر عطاء وال تسـتقيم حياة; لذا فان االهتمام بـواقعها ومعاناتها والسعـي إليجاد حلول جذرية  احلنان رفيقـة الدرب وشقيقة الرجال من دونها ال يـستدام 
ـثل قطعـا حتوال جـذريا نـوعيًـا على طـريق ازدهار وتـطور اجملتـمع". وقد شـاركهـا احلديث في هـذا اللـقاء علـى التوالي الـسيـدات: خيـال اجلواهـري سجال يشـكل اولى اهتـمامـنا ألنه 
ـرأة وهمومـها ومـا تنـوع من قضايـاها فـضلًا عن ـة اخملتـار والالئي أكدن أنَّ الهـدفَ من إقامـة ملـتقى إينـانا هـو العـناية بـشؤون ا الركـابي سالمة الـصاحلي آمنـة عبـد العزيـز وكر
رأة اإلنساني على الصعد كـافة. واستذكرت اجلواهري ذكرياتـها مع شاعر العرب األكبر مـحمد مهدي اجلواهري من النجف إلى بـغداد مرورًا بالعاصمة براغ السعي لالرتقـاء بدور ا
ية. وفي ختام محاضرة اجلواهري  فسح اجملال ثير والبارز من محطات حياته. كذلك حتدثت عن جتربتها كناشطة عراقية في احملافل احمللية والعربية والعا ثم سوريا فضًلـا عن ا
ا قدمته من نجـزها األدبي واعتزازًا  لتقى شهادة تـقديرية إلى اجلواهري تثـمينًا  للمداخالت واألسـئلة التي شارك في طرحهـا عدد من احلاضرين ثم قدمت البـدران نيابة عن زميالتهـا في ا

نشاطات إنسانية.
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الـشخـصـيـة الـقومـيـة فـرعا ومـنـهـجا
مـعـروفـا كـمـا أن هـذا يـعـني تـساوي
الــهـنــدي مع الــعـربي مـع الـيــونـاني
وبإمكاننا نقل الشعوب من مكان إلى
آخــر واســـتــبــدالـــهــا حـــسب قــاعــدة
ـســتــطـرقــة. راجع (مــقــالـة األوانـي ا
الـشخصـية العـراقية ص    .(47وفي
استهالل مقالـة "الفرهود" قال الكاتب
عنى كلمة إنه لم يجد تفسيرا لغويا 
ــعـاجم "فــرهــود". وفي الــكـثــيــر من ا
" هــــنـــاك مــــعــــنى لــــلــــجــــذر "فــــرهَـــدَ
وسيفـاجىء الكاتب أن يجد أنه: اسم
عـلم مذكر واسم أسـرة عربي مـعناه:
ـمـتلئ احلـسن ولـد األسد  الغالم ا
ولـــد الــوعل. أو هـــو فـــارسي بـــفــتح
الفاء معناه: السعيد احملظوظ. وقد
تُفـتح فاؤه بالـعربية. فـرهد - فرهدة:
فـرهــد الـفــتى: حـسُن وجــمُل وامـتأل
عـــدا حــتى جـــهِــد. فــرهـــدت نــفــسُه :
ضـاقت " فـرهــدت نـفــوسـهم من شـدّة
احلــــــرّ ". وقــــــال: ال أدري إن كـــــــانت
ــقــهــورة ســتـســلك شـعــوب األرض ا
نـفس سـلـوك الـفـرهـود لـديـنـا عـنـدمـا
حت حلـظـة خالصـها أم أنه مـفـهوم
عراقي (ص  .(10وأقـول إن الفـرهود
هـو ظـاهرة سـلـوكـيـة مـرفـوضـة لـكنه
لـيس مــفـهــومـاً عـراقــيـاً فــقـد حـصل
تحدة وبريطانيا حتى في الواليات ا
وفرنـسا في السنـوات األخيرة. وقبل
أيـام حـصل الـفــرهـود في جـمـهـوريـة
"مـالي" في احلــرب األخــيـرة. لــكن مـا
يُـحـسب حملـمـد هـو تـوسيـع الـنـظرة
فنحن نقف بعد اإلحتالل أمام فرهود

ط جديد كما يقول:  من 
رّة وليس (إنه فرهـود السلطـة هذه ا
الـشـعب. نـعم فـرهـود الـسـلـطـة الـذي
ـنـاصب يـتــمـثل في فــرهـود تـوزيـع ا
سـؤولـيات احلـكومـيـة والفـرهود وا
في تقـسـيم العـراق إلى مـناطق نـفوذ
ألحـزاب وعوائل وعـشائـر والفـرهود
في إطـالق الــــنــــعــــوت الــــســــامــــيــــة
كـالــشــهــداء واألبــطـال عــلى الــقــتــلـة
والسرّاق وغيرها من طرق لم يألفها
الـفـرهـود من قبل )(ص   .(10ومـثال
ؤلف عن أن غريب هذا الـذي ضربه ا
سـتـة من أصل عـشـرة رؤساء وزارات
في "إسرائيل" تركوا مقاعدهم قبل أن
ا تنتـهي مـدة واليتهـم. مقارنـا ذلك 
ورد في دستورنا "الـبديع" كما يصفه
من ســمـاح بــتـكــلـيف رئــيس الـوزراء
أكثر من مرة (مقالة شهوة احلكم ص
 .(15وأتمـنى عـلى كل الـكـتاب وضع
اسم "إسرائـيل" الـلقـيطـة ب قـوس
أو ذكـر اسـمـهـا الدقـيـق وهـو الـكـيان
الـصـهيـوني. ثـانـيا هـل عزّت األمـثـلة
ـقـراطـيـة في لـتـصـبح الـتـجـربـة الـد
هذا الـكيان اإلرهـابي قبلـتنا مثل ذاك
الــــنــــائب األرعن الــــذي راح يــــكـــافح
اإلرهاب في تل أبـيب وثـالـثـا لم تكن
اسـتـقـالـة رؤسـاء الوزراء الـصـهـايـنة
مـــرتــبــطـــة بــالــزهـــد بــالــســـلــطــة بل
ثلى لذبح باخلالفات حول الطريقة ا
الــعــرب واقـتــطـاع الــقـدس وتــوسـيع
اإلسـتيـطـان.   ومن الـغـرائب األخرى
هـي أن الـعــبــودي يـقــول في مــقــالـته
ــاذا نــحـن الــوحــيـــدون في الــعــالم )
الذين نـقتل أطبـاء بلدنا?) إن الـسفير
ـانـي بـبـغــداد طـلب مـقــابـلـته ذات األ
مــرة كـــطــبـــيب نــفــسـي عــراقي. وفي
الـلـقـاء ظـهـر أن هـذا الـسـفـيـر حـديث
عهد باخلـدمة في العراق ويبحث عن
عـلمـاء اجتـمـاع ونفس لـيـتعـرف على
هم  –كـما يـقول شـعـبنـا عن كـثب. (ا
الكاتب  –أنه سألـني سؤاالً أحرجني
اذا الـناس هـنا يقـتلون كثيـراً وهو: 
ويـختـطـفون األطـباء وهـم يعـرضون
خـدماتـهم اإلنـسانـية لـلـجمـيع وليس
لطـائفـة واحدة أو مـجمـوعة مـحدّدة?
- ص  .(51ويقول مـحمد إنه لم يجد
أي إجـابــة مـقــنـعـة. وأنــا أقـول له إن
هـذا الـسفـيـر إما أنـه غبي وهـذا غـير
ـثّل دور احلـمق. فـلم ـكن أو أنه 
يــــبق أحـــد ال يـــعـــرف دور اجلـــهـــات
األجـــنــبـــيــة في تـــصــفـــيــة الـــعــقــول
مـكن لـلعـبودي العـراقـية. وكـان من ا
إحالة السفير "الدمث" كما يصفه إلى
مــا نـــشــرتـه صــحـــيــفـــة الــغـــارديــان
ـوثـوقــة عن تـسـلـسل الـبـريـطـانــيـة ا
اإلختصـاصات الـتي يجب تصـفيـتها
ــوســاد وكــان في الـــعــراق من قــبل ا
ـهــنـدسـون الـزراعـيـون  –تـصـوّروا ا
!- في التسلسل هنـدس الزراعيـ ا
اخلــامس حـسـبـمـا أتـذكـر . وإذا كـان

ــاضي مالحــظـــة: رحل االســبــوع ا
عَــلَم من أعـالم الــطب الــنــفــسي في
الـــعــراق  أخـي وصــديـــقي ورفــيق
دربي ; الـــدكـــتــور مـــحـــمــد رشـــيــد
الـعـبـودي  أقدّم هـنـا مـقـالـتي التي
هم كتبـتها قبل سـنوات عن كتابه ا

"وجهة نظر نفسية" 
(الراحل الدكتـور محمّد العبودي –

اختصاصي الطب النفسي)  
أعـتـقــد أن عـلـيــنـا أن نـحــتـفي بـأي
كـتاب يصدر عـن اجلوانب النـفسية
للحـياة الـعراقيـة مادام عـلم النفس
يـــــواجـه بـــــهـــــذا اإلهـــــمـــــال عـــــلى
ـسـتـويـات الـرسـمـيـة والـشـعـبـية. ا
ونحن نفهم حساسية الناس عندنا
– resistance ومـــــقـــــاومــــاتـــــهم 
النـفسية قادة ومـقودين جتاه علم
يعـتـقدون أن هـمّه األكـبر هـو كشف
ـسـتـور في شـخـصـيـاتـهم وفـضح ا
ـــســتــتــرة الـــتي حتــكم الـــعــوامل ا
سـلوكـهم. ينطـبق هذا اإلهـمال على
ــوقـف الــعـــربي من عـــلم الـــنــفس ا
شروع تصوّر مـشروعا مهـما مثل ا
القومي لـلترجمـة يترجم ثالثة كتب
عن عـلم النـفس من ب  169كـتـابا
في اجلـوانب األدبــيـة. إصـرار عـلى
إبقـاء ثقافـتنـا "شعريـة" عرجـاء كما
كـان يــقــول الــوردي قــبل خــمــسـ
عــامـاً .  وكــتــاب الـدكــتــور "مـحــمّـد
رشـــيــد الـــعــبـــودي" "وجــهـــة نــظــر
نــفــســيـة" ( 99صــفــحــة) يــكـتــسب
أهمية مـضافة من خالل أنه يتناول
ـتفـجر لـتهب وا الوضع الـعراقـي ا
في عـــــــــامي  2008و 2009ومــــــــا
رافـقـهــا من أحـداث جـســيـمـة هـزّت
أركـــان اجملــتــمع الـــعــراقي ومــزّقت
واطن العراقي مقوّمات شخـصية ا
ـمـزّقـة أصال. وقـد اعـتـمـد الـكـاتب ا
ـقالة هـذا اجلنس األدبي أسـلوب ا
ُهمل نـسبيـا في الثقـافة العـراقية ا
خصـوصـا في عـهـود غـلـبت عـلـيـها
الــديـكـتــاتـوريـات وسـطــوة الـرقـيب
التـي يستطـيع الشعـر اإلفالت منها
ــقـالـة في بـفــعل رمـزيــته وتـسـقط ا
قـبضته بـسبب مبـاشرتهـا كما يرى
الـكـاتب. وقـد اتـبع الـكـاتب أسـلـوبا
بــسـيــطـا في عـرض مــعـطــيـات عـلم
انــــفــــصـل قــــبل قـــــرن ونــــصف عن
أحـضان الفـلسفـة واحتفظ إلى اآلن
بـجــوانب مـن قـامــوســهــا الــصـعب
ومصـطلـحاتـها. كمـا يُحـمد لـلكاتب
قـصــر مـقـاالته فـثالث مـقـاالت فـقط
من مــجــمـوع ( (45مــقــالــة امــتـدت
لثالث صفحـات وذلك يشجّع إقبال
الــقــارىء عـلى قــراءتــهـا هــو الـذي
ـقـالـيـة. ـعـلّــقـات" ا عـوّدنــاه عـلى "ا
وقلت في أكثر من مناسبة إن كونك
مثقـفا يعني قدرتك عـلى تقد أكبر
عــــدد من األفـــــكــــار بــــاقل عــــدد من
الكلـمات. ولـكن هيـهات في مـجتمع
اخلـطــاب فـيه يــجــري في اجملـالس
والـــدواوين مـــنــذ الـــطــفـــولــة ومنْ
يـتــحـدث يـشــعـر بــنـفـسه "شــيـخـا".
ـؤلّف مـوضـوعـات وظـواهر عـالج ا
حسّـاسـة بـعـضهـا يـنـخـر في جـسد
مــجــتــمـــعــنــا مــنــذ قــرون وأخــرى
"جـديـدة" سبّـبـها احـتالل اخلـنـازير
األميـركـان لبالدنـا ومـا خطـطوا له
من قلبٍ ومـسخٍ لقيم إيجـابية كانت
راسخة ونشرٍ لقـيم سلبية مقحمة
ـــســوخـــة كــانت وإيـــقــاظ أخــرى 
ـقاالت نائـمة. وقـد عـبّرت عـناوين ا
في كـــثـــيـــر مـن األحـــيـــان عن هـــذه
اإلنـشـغـاالت مـثل: إدمـان الـسـلـطـة
الـفــرهـود عــقـدة الــدونـيــة شـهـوة
احلـكـم الـنــفـاق الــوظـيــفي هل كل
الــعـراقـيــ لـصـوص? الـشــخـصـيـة
قـراطيـة الكـسيـحة الـعراقـية الـد
وغـيـرهـا الـكــثـيـر. وهي من سـمـات
قـالـة النـاجحـة أن يكـون العـنوان ا
ا سـيرد "مفـتاحـيا" يـهىّء القـارىء 
ــقــالــة األم في هـذا في مــتـنــهــا. وا

سـلحون الـعراقيون مـتوحش وال ا
يقدّرون قـيمـة الطـبيب مـنقذ األرواح
فيـقـتلـونه في عـيادته أو الـشارع ألن
الـطـبــيب مـعـروف لــلـجـمــيع فـكـيف
تـسـنى لـهم أن يـبـحـثـوا عن عـنـاوين
ومــــســـاكـن ذوي اإلخــــتـــصــــاصـــات
الـنـوويـة الــدقـيـقـة لـقـتـلـهم? في مـثل
ــواقـف يــقــول رجـل الــشــارع هــذه ا
الــعــراقي الـرائـع لـســيــادة الـســفــيـر
ـاني: (عــلـيــنه ? .. مـو حــتى ثـلج األ
?لّــيـنه !) ? . ومـن الـغـريـب أيـضـا أن
جنــد مـــقـــاالت تـــديـن الـــتـــوجـــهــات
الـقــومـيـة بـل تـسـفّه فــكـرة الـقــومـيـة
الـعــربـيــة. صــحـيح أن الــسـيــاسـات
"القـوميـة" للـنظـام السـابق لإلحتالل
أضــــرّت ضـــرراً فـــادحـــاً بــــالـــشـــعب
العـراقي بل حتى بالـقومية الـعربية.
ــيـة فـكم لـكـن الـقـومــيـة حـقـيــقـة عـا
جمـهورية اصبح اإلحتـاد السوفيتي
الــســـابق عـــلى أسس قـــومــيــة? اآلن
بـلـجـيكـا مـرشّـحـة لـلتـجـزئـة وهـناك
مشـكلة إقـليم الـباسك وكـتالـونيا في
إسـبــانـيــا وغـيـرهــا في فــرنـسـا. وال
أدري مــا مـــعـــنى أن يـــنـــزل الـــقــرآن
بــلـــســـان عـــربي مـــبــ إذا لـم نــكن
مـسـتعـديـن لإلقـرار بـوجـود أمـة لـها
مـثل هـذا اللـسان? (إفـتـتاحـيـة مقـالة
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وفي مــقـالــة (عـبــد الـكــر قـاسم) لم
أكن أتـوقـع من بـاحث نـفـسي مـجـيـد
مــثل الـدكــتـور مـحــمـد أن يــسـيـر مع
ديح من دون تـذّكر الطـبيعة مـوجة ا
رضـيّـة لشـخصـيـة الزعـيم الراحل. ا
فـــأن يـــحــــيّى أي كـــاتـب مـــقـــالـــة أو
صــحـفي أو بــاحث ســيـاسي ســلـوك
الـزعــيم الـزاهـد وبـسـاطــته ويـنـبـهـر
بـهـمـا شىء وأن ال يـلــتـفت الـبـاحث
ـرضي الـنـفـسي الــعـلـمي لـلـسـلـوك ا
ـدمّــر لــلــزعـيم شـىء آخـر. فــالــعـلم ا
يـعـلـو عـلـى الـعـواطف واإلنـفـعـاالت.
ولـم تــكن كل مــقـــاالت الــكــتــاب لــهــا
عـالقــــة بــــعــــلـم الــــنــــفـس أو الــــطب
الـنـفـسي ولم تـكن أحـاديث نـفـسـيـة
خـالـصـة; قـسـم مـنـهـا كـان في دائـرة
علم الـنـفس اإلجـتمـاعي وقـسم آخر
يــعــود إلى عــلـم اإلجــتــمــاع و حــتى
باشرة مثل اإلنطباعات السـياسية ا
ــصـــاحلــة مــقـــاالت: كــيـف تــنـــجح ا
ــوز وعــقــدة الــوطــنـــيــة وقــشـــرة ا
رجـعية العـروبية و ?3+1ومحـنة ا

مع الساسة وغيرها. 
قاالت بأخطاء وقد حفل الكثير من ا
لغـويـة كثـيـرة بعـضـهـا يتـعـلق برفع
ـــفـــعـــول به. وال الـــفـــاعل ونـــصـب ا
أســـتــطـــيع حتـــديــد ســـبب لــذلك ألن
ـتلك محـمدأ وحـسب معـرفتي به 

قومات اللغوية الكافية.  ا
اخـتـصـاصي الـنـفـس يـسـتـشرف وال

يتنبأ : 
ويقنـعنا جهد الدكـتور العبودي هذا
أيــضــا وإلى حــدّ كـبــيــر بــاخلــدمـة
ـكن أن يقدّمـها عالم ـتميـزة التي  ا
الــــنــــفـس والــــطــــبــــيـب الــــنــــفــــسي
كـاسـتـشـاري لـلـقــيـادات الـسـيـاسـيـة
ـــؤســـســات الـــرســـمـــيــة وخـــطط وا
الـــتــنـــمـــيــة والـــنــمـــاء اإلجــتـــمــاعي
ومــــعـــضـالته وغــــيــــرهــــا من خالل
ـــــشـــــكالت من نـــــاحـــــيــــة دراســــة ا
شـــخــصـــيــات وســلـــوك األشــخــاص
الــفـاعــلـ فــيـهــا وبـنــاء "تـوقّــعـات"
عـلمـية دقـيقـة قد تـفاجىء الـكثـيرين
ألن مقتـربها مغايـر لم يعتادوا عليه
فـيعدونـها خطـأ وكأنهـا "نبوءة". خذ
ـثـال ال احلـصـر مـقـالة عـلى سـبـيل ا
(داء اإلنـتصـار) التي أشـار فيـها إلى
حــقــيــقــة نــفــســيـة تــرى أن حتــقــيق
ـيّـز تعـاونـت علـيه إنـتـصـار كـبـيـر 
ظـروف قـد تـكـون أكـبـر من إمـكـانـات
جـهــة مـا قــد تـدفع هــذه اجلـهـة إلى
مـــحــاولــة حتـــقــيق انـــتــصــارات في
كـنة مجـاالت اخرى مـعقّـدة وغيـر 
فـتـشكل بـذلك مـصيـدة لـها وأحـيـاناً
وذج تـطـبيـقي يـتـحدث . وكـأ مـقـتالً
العبودي عن أن اإلنـتصارات األمنية
في مـجــال اإلسـتـقـرار الـداخـلي وفي
مجال تـوقيع اتـفاقـية سـحب القوات
احملــتــلــة وقــبــولــهــا شــعــبــيــاً بــعــد
مفاوضات صعـبة وطويلة قد رفعت
الــرصــيــد الـشــعــبي لــلـســيــد رئـيس
الــوزراء. ومــا اسـتــشـرفـه الـعــبـودي

هو: 
(هذه النجاحات ربّما  –أقول ربّما –

ـالـكـي إلى اتـخـاذ ســتـدفع الــسـيّــد ا
قـرارات حـاسـمـة ودراماتـيـكـيـة ندفع
نــــحـن ثــــمــــنــــهــــا الحــــقــــاً. إن هـــذه
الـنـجـاحـات سـتـثـيـر حـتـمـا حـفـيـظة
ـــنــافــســ األقـــربــ أو األبــعــدين ا
وتـدفـعـهم إلى إيـقـاع األذى به وهـو
كــمــا يـبــدو لن يـســتــسـلم بــسـهــولـة
وســنـقع نــحن الـبــسـطـاء بــ حـانـة
قـالة ومانـة. ولو قـرأ الـبعض هـذه ا
لــــقـــــالــــوا ال داء انــــتـــــصــــار وال هم
يحـزنون إنّه احلـسـد ليس إلّـا. وأنا
ال أجد ضيرا من قبول هذا التفسير
فاألمـر سيـان سواء كـان انتـصاراً أم
حسدا فاإلثنان هما داء واحد إال أن
ـتــضــرّر من احلــســد يــبــدو وكـأنه ا
ضـحيـة وهـو ربّـمـا ليـس كذلك ألنه
ربّـمـا ال يــكـون احلـســد إال كـونه هـو
داء اإلنــتــصــار بـعــيــنه. نــعم  األمـر
يـدور حول شعـور بالغـرور وبالقدرة
الزائـفـة التي تـدفع الـفرد الى اتـخاذ
قـرارات اخـرى خـاطــئـة او مـتـعـجـلـة
فيـخسر من جـراء ذلك. ولكي ال يلوم
الـفــرد نـفــسه- وكــعـادتــنــا نـحن في
الـقــاء اخلــســارة في رقــاب غــيــرنـا-
يـلــجـأ الى احلــسـد واحلــاسـدين في
تــبــريــر خــســارتـه وال يــلــوم نــفــسه
دروسة – تعـجلة وغـير ا لقـراراته ا
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ثم يؤسس على هذا التحليل العلمي
نصيـحة موضـوعيـة جديرة بـالتأمل

يقول فيها:
(اني ادعـــو الــســيــد رئــيس الــوزراء
احملترم الى االنتباه ألنّي أرى بوادر
داء اإلنتصار في محنته على سيماء
ـقـرّبـ وأكـاد بـعض مـسـتــشـاريه ا
أرى أنــيـاب أعــدائه تـلــمع في بـعض
قـاالت وأنصحه بأن الفـضائيات وا
يحـترس وأن يـحمل في جـيبه دائـما
أم سـبع عيـون أو أم سبـعة وسـبع
أو سـبـعـميـة وسـبـعة وسـبـعـ لدرء
شـر عيـون احلـاسدين. وكـان الله في
عـوننـا نحن الـعمـيان  –ص  .(50إن
هـــذا دلــــيل وشـــاهــــد عـــلـى مـــقـــدار
ـكن أن اخلـدمــات الــكــبــيــرة الـتـي 
ستـشار  النـفسي للـجهات يؤدّيهـا ا
الرسمية الـتي توظّف خبراته. لكنها
خـدمات تـثيـر حسـاسـيات شـخصـية
وحـتى مـقـاومـات جـمـعـيـة. وال أعـلم
ـاذا لم يـكــمل األخ مـحــمـد مـشـواره
ــهـني كـمـسـتـشــار وطـني لـلـصـحـة ا
النفسية في وزارة الصحة العراقية.
ـتـواضـعـة ال وحـسـب مـعـلـومـاتــنـا ا
يـوجـد اي مـسـتـشـار نـفسـي لدى اي
سـؤول العربي مسـؤول عربي. ألن ا
يــــفـــهم فـي كل شيء واحلــــمـــد لـــله.
– om- وادعـاؤه هذه "القـدرة الكـلّية
 "nipotenceبــيــجــعـله مــهــيــئـاً في
أغـلب األحـوال لـلـوقـوع في مـصـيـدة

"داء اإلنتصار". 
ُنتظرة :  الصرخة ا

أمـا مقالـة (إرجعوا أيّـها األوروبيون
إلى عــوائـلــكم) فـهـي صـرخــة كـانت
مكتومة في نفوس الكثيرين أطلقها
الـدكــتـور مـحـمـد الــعـبـودي في حـ
عـجز أو خجل أو جـ الكـثيرون عن
ـقـدار صالحـية إطالقـهـا وتـتـعـلق 
ن اكـتسبوا اجلـنسيات العـراقي 
الــغــربــيـــة األوروبــيــة واألمــريــكــيــة
خصـوصـا لـلـتـصـدي لـقـيـادة البالد
بـــعـــد اإلحـــتـالل. يـــصـــرخ مـــحـــمـــد
الــعــبــودي بـــكل جــرأة صــرخــة حق

هادرة : 

(أحسّـوا أنهم ابتـعدوا عن مخالب
األخــــطـــــبــــوط الـــــصـــــدّامي وهم
يوقّعون أوراق اكتساب اجلنسية
ولـكن فــاتـهـم شيء آخـر هــو أنـهم
وقّــعـــوا عــلـى شــهـــادة وفــيـــاتــهم
الـعـراقـيـة ! نــعم  إنـهم أصـبـحـوا
كـزمالئــهم الـذيـن اسـتـشــهـدوا في
سجـون الطاغيـة; شهداء ولكن في

الغربة  –ص  .(82
ــضــحــكـة ــفــارقــة ا ــسـك بــا ثم 

بكية : ا
ــبـكــيـة أن ـضــحــكـة ا ــفـارقــة ا (ا
شـهـداء الـغـربـة عـادوا إلى الـوطن
بــعـــد ســـقـــوط الــصـــنم وجـــدرانه
اخملــيـــفـــة وهـم يـــحـــمـــلـــون بــ
جــنــبــاتــهم أوراقــاً لم يــجــدوا من
يــسـتـطـيـع قـراءتـهـا كــمـا أنـهم لم
يفهـموا مـا يقوله سـجنـاء العراق.
ان ال وهيـهات لـهمـا ذلك فهـما عـا
يلـتقيان إال في عـالم اخللود. فأنّى
للطـير أن يفـهم ما تـقوله السـمكة!
عـاد وتـرك حـيـاتـه وعـائـلـته وجـاء
مرعـوباً الزال يحـمل نفس اخلوف
الـذي اصطـحبه معه عـند الـهجرة
فـــجــاء مـــخـــتــفـــيــا خـــلف جــوازه
ــنــطــقـة األوروبي ومــحـمــيــا في ا
اخلـضـراء ال تـربـطه بـهذه األرض
غير ذكريات مقتضبة لعالم لم يعد
ال في كما كان أبداً. لقد تعلّم أن ا
الغربة وطن فحرص على أن يعبّ
منه ما استـطاع إليه سبيال. وألنه
رء عاش في بـيئـة يـحرص فـيهـا ا
عـلى سالمـتـه كـثـيـراً تـراه ال يـكاد
ــنــطــقـــة احملــمــيــة غــيــر يــغــادر ا
مـجـازف يـحمـل عائـلـته مـعه فـهو
قـــادم لـــلـــخـــطـــوط األمـــامـــيـــة من
اجلــبــهــة وواجـبه جتــاه عــائــلـته
الـصغـيرة أن يـبقـيهـا هنـاك بعـيدا
ـــــفـــــخـــــخـــــات عـن الـــــشـــــمس وا
اء نعمتان حـــــــــــيث الكهرباء وا
ال يــثـمـنـهـمـا أحـد في أوربـا  –ص

 82و.(83
وحــ تــكــمل صــرخــة الــعــبــودي

اخلتامية : 
ــشــكـلــة تــبـدأ عــنــدمـا يــريـد أن (ا
يـحـكم هنـا ويـديـر شؤون الـرعـية
ــا وهــو ال يــكــاد يــفـــهم شــيــئــا 
ن يــقــولـون. نــعـم إنـهـم بــحـاجــة 
يـــقــــول لـــهـم رحـــمــــكم الــــله يـــوم
هاجر وكتب في صـفحتكم أنكم
ــهـجــر فال تـفــسـدوا مـا شــهـداء ا
كُـتـب لـكم وعــودوا إلى عــوائــلـكم
فـأنـتم أوربـيـون حـلّت فـيكم أرواح
عراقيـ شرفـاء استـشهـدوا هناك

هجر  –ص  .(83 في ا
ال تـسـتــطـيع إال أن تـخــتم حـديـثك
بـالـقـول : حتــيـة لـلـدكــتـور مـحـمـد

رشيد العبودي .   
ة :  مالحظة ختامية مؤ

يعـاني األخ الدكـتـور محـمد رشـيد
الـعـبودي هـذا الـكـفـاءة الـنـفـسـية
ـــاهــرة هـــذه األيـــام مـن مــرض ا
خــطـيــر أصـاب جــهـازه الـعــصـبي
وأعـجـز أطـرافه الـعلـيـا والـسـفلى
وهـو طـريـح الـفـراش اآلن وحـيـدا
كـــعـــادة كـــفــاءات هـــذه الـــبالد من
. وقـد شـاهدت أبـنـائـهـا اخمللـصـ
بـــــنــــــفـــــسـي قـــــوة إرادتـه وروحه
رض الشجاعة وهو يواجه هذا ا
اخلــطـيـر فـيـكـون بـذلك هـو ذاته
ـا حتـدّث عنه ـشرّف  ـوذج ا األ
عن صــبـر الــعــراقـيــ وحتــمّــلـهم

ُعجز. ا

محمد رشيد العبودي 

اجملــال هـي مــقـالــة "الــتــكــيّف" (ص
  .(53ومن ســـــمــــات الـــــعـــــبــــودي
ـــقــاالت األســـلـــوبـــيـــة في أغـــلـب ا
السخريـة الهادئة إذا جاز الوصف.
ـزاج الـعراقي. وهي سمـة تـناسب ا
ـقـاالت وقـد تــصـاعــدت في بـعـض ا
لــتــصل إلى مــســتــوى الـكــومــيــديـا
الــســوداء. خــذ مــثال خــتــام مــقــالـة

(العالج باأللم): 
(إني أقــتـــرح عــلــيــكم أن تــقــرصــوا
ـة بأصـابـعـكم - أرجـلـكم بـشـدة مـؤ
ـلك كــهـربـاء نـصـعق بـهـا ألنـنـا ال 
أنــفـــســـنــا  –كـــلـــمـــا حتــدّث نـــائب
مـتــحـذلق أو ســيـاسي مــتـشـدّق في
الـتـلـفـاز حـتـى يـنـتـهي من كالمه أو
تـتورّم أرجلـنا من شدّة الـقرص. أنا
واثق إن كـــــررنــــاهـــــا عـــــدة مــــرّات
ســنـــشــفي أنــفــســـنــا ونــتــحــرر من
أوهـامــنـا وأصـنـامـنــا وتـتـضح لـنـا
الـرؤيـة أكثـر فـأكـثـر حـيث سـنـشـعر
بـاإلنـزعــاج واأللم كـلّـمــا اسـتـمــعـنـا
ــتـــحــذلــقــ بــعــدهـــا إلى هــؤالء ا

وسـوف لن نـسـيـر خـلـفـهم بـعـد ذلك
. ابداً

حتذير: إن كـنتـم من مدمـني التـلفاز
فـحــذاري (كـذا !) مـن شـدّة الــقـرص
لــئال تـصــاب أرجــلـكم بــالــغـنــغـرين
وســتــحــتــاجــون عــنــدهــا إلى بــتــر

أرجلكم. ال سمح الله  –ص  .(63
وفي ختام مقالة "الديكتاتور":

(أتـمـنى من الـسيـاسـيـ العـراقـي
قـالة أو يسـتعـينوا أن يقرؤا هـذه ا
ن ال يُـحــسن الـعــربـيـة – بـصــديق 
وحــــتـى الــــذين يــــعــــتــــقــــدون بـــأن
وجـــــودهم مـــــكـــــسـب وطـــــني وأن
قـراراتهم تـنزل بهـا مالئكة الـسماء.
فـال مـجـال هـنــا أبـداً لـلـدكــتـاتـوريـة
خصـوصـا ونحن خـبـرناهـا ودفعـنا
الي ثمنـاً لدرس غال جدا حيـاة ا
ولـن يـغــسل أدمــغــتـنــا كل صــابـون
ـبـاركة  –ص احلـصـة الـتـمـوينـيـة ا

 .(20
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أو خـــتـــام مـــقـــالــة (الـــشـــخـــصـــيــة
العراقية):

(لـقـد أُحـيط العـراق بـظـروف قـاهرة
كــثــيـــرة ســاهــمت فـي حــفــر مالمح
حــادة لـدى الـعــراقـيـ وصـبــغـتـهم
بصبـغة ال أعتقد أن لـها مثيال حتى
لدى جيـراننا ألنها ببـساطة صبغة
(عــراقـيــة) أصـيــلــة من زمن نــبـيّــنـا
إبـــــــــراهــــــــــيـم (ع) وإلـى اآلن. وهي

بــالـتــأكــيـد لــيــست الــصـبــغــة الـتي
ـستشـفيات دارس وا صُـبغت بـها ا
احلـاليـة الـتي تـتـسـاقط ما إن جتف
وبــقــدرة قـــادر وبــعــد أن تــكــون قــد
ــيــزانــيـة الــتــهــمت جــمـيـع أمـوال ا
اإلنــفــجــاريــة. ســبــحــان الــله  –ص

48). 
)غالف كـــتـــاب الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد

العبودي: وجهة نظر نفسية)
وبـرغم أن واجب الــكـاتب األسـاسي
هــــو بـــحث الـــظــــاهـــرة واإلمـــســـاك
باسبابها ومظاهرها وليس عالجها
إال أنه لم يــبــخل بــطـرح مــعــاجلـات
قاالت تصلح مهمـة في ختام أكثـر ا
عنية إذا للدراسة من قبل اجلهات ا
كـان لديـها وقت لقـراءة كتـاب دكتور
مـــحــمـــد. مــثل مـــقــاالت الـــفــرهــود
واخلـــانـع الــــعــــدواني والــــنــــفـــاق
الــــوظـــــيــــفـي وآفــــة احلـــــمــــايــــات
الـــشـــخـــصــــيـــة وداء اإلنـــتـــصـــار
الــتـقــمّص أال من يــشـتــري كـرســيّـاً
بــدم.. وغـــيــرهــا.  ومن أهم مــيــزات
الــعـــبـــودي هـــنـــا هـي أن الـــنـــظــرة
اإلحـتـرافـيــة لم جتـعـله مـتـعـالـيـا أو
باردا أو نتاجا لرؤية غربية في علم
النفس. هو إبن هذا التراب الطاهر;
عــارف بــقــيــمــته وأســراره ونــتــاج
قهور العظيم. مبارك لهذا الـشعب ا
وهــــذه الــــروح هـي الــــتي جــــعــــلت
مـحـمـداً يـقـدّم اسـتـنـتـاجـات عـصـية
عــلى الـبــحــوث الـغــربـيــة كـمــا هـو
احلال في مـقالة (أضـواء على مسح
الـصحة الـنفسـية) التي حتـدّث فيها
عـن دوره كـــرئــــيس لــــفـــريـق مـــسح
الصحة النـفسية في العراق والذي
جـرى بــ عـامي  2006و 2007أي
في ذروة محـنـة العـراق وهـو مسح
كبير أجري بإشراف منظمة الصحة
ــيــة وقـد اســتــمــرت عــمــلــيـة الــعــا
ـدّة سنـة ونصف منـاقشـة النـتائج 
وثــار اخلالف حـول نـتـئـجـة إصـابـة
الـعراقيـ بـ (اضطراب عـقب الكرب
الـــرضــحـي أو اضــطـــراب مــا بـــعــد
– posttraumatic الـــصــــدمـــة) أي
 stress disorderحـــــــيـث جـــــــاءت
ية النـتائج مـخالفـة للـتوقعـات العـا
عـمـومــا والـغـربـيـة خـصـوصـا فـقـد
كـانت مـتدنـيّـة قيـاسـا للـدول الـسبع
ـسح. وقد والعـشرين الـتي شـملـها 
طُـرح حل تـوفـيــقي يـرى أن مـعـانـاة
الــشــعـب الــعــراقي مـن اإلضــطــهــاد
لــعــقـود طــويــلــة أكــســبه نــوعــا من
ــرونــة) أو (احلــصــانـة) جــعــلــته (ا
صـائب. ولكن محـمد يطرح يتـقبل ا
عــامال آخـــر يــعـــكس وعـــيه احملــلي
ـنـاسـبـة فـهـذا الـعامل الوطـتي. وبـا
يـقــوّض وجـهـة نـظــر غـريـبـة أخـرى
طرحـها في مـقالـة سابـقة حـول عدم
وجـــود شــخــصــيـــة عــراقــيــة.  ومن
الـــغــــريـب جـــدا أن يــــرفض بــــاحث
نــفــسي مــتـمــرس وجــود مــصــطـلح
اســمه (الـــشــخـــصــيـــة الــعـــراقــيــة)
خــــصـــوصــــا وقـــد صــــارت دراســـة

غالف الكتاب


