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رئي�س التحرير
الراحل جمعة احللفي

تخليدا لذكراه �ستحتفظ جملة ال�سبكة العراقية باأ�سم 
الراحل جمعة احللفي رئي�سا لتحريرها و�ست�ستمر بن�سر 
مقتطفات من مقاالته التي كانت تن�سر يف املجلة.

بني ال�سيا�سة والتجارة و�سائج كثرية لكن الأ�سواأ عندما يجمع ال�سيا�سي 
بني املهنتني. فالتاجر يغ�س النا�س بالب�ساعة وال�سعر والكالم املع�سول، 
لكن  الكاذبة.  والوعود  واخلطب  بال�سعارات  النا�س  يغ�س  وال�سيا�سي 
الغ�س  م�ساحة  تكون  نف�سه،  الوقت  يف  تاجرا،  ال�سيا�سي  يكون  عندما 
يكذب  حني  يف  النا�س  بع�س  على  يكذب  فالتاجر  واأخطر،  اأو�سع  لديه 

ال�سيا�سي على النا�س جميعا.
ي�سرتي  فييالأخييري  التاجر،  على  ال�سيا�سي  فيها  يتفوق  ميزة  وهناك 
ربحه،  ال�سعر هي م�سدر  زيادة يف  مع  ال�سوق  ويعر�سها يف  الب�ساعة 
فيما يربح ال�سيا�سي اأموال طائلة من دون اأن ي�سرتي �سيئا لكي يبيعه. 

والتاجر يق�سم باأغلظ الميان لكي يقنع النا�س ب�سراء ب�ساعته.
ن�سر هذا املقال بتاريخ  28 كانون االول 2015
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كان جواب احلكومة فوريًا بتوفري 10 اآلف فر�سة 
الفر�س  هذه  توفري  يتم  مل  ملاذا  ال�سوؤال:  عمل. 
الفر�س  نهازو  ا�ستغلها  التي  التظاهرات،  قبل 
بدوا  الذين  )املند�سون(،  الأجندات  وا�سحاب 
التي  )اهييدافييهييم(  متييامييا  يييعييرفييون  و  منظمني 
املتظاهرين  عفوية  ازاء  وا�سح  بتخريب  نفذوها 
و�سلميتهم ! ملاذا مل تنفذ م�ساريع حتلية املياه ال 
احلريق،  ننتظر  ملاذا  الخرية؟  التظاهرات  بعد 
ال�سالحات  تاأتي  ملاذا  اطفائه؟  بو�سائل  لنفكر 
جمل�س  دورة  ان  فيييييه  ل�ييسييك  ممييا  مييتيياأخييرة؟ 
احلريق  اأ�سباب  بع�س  تتحمل  الخييرية  النواب 
انتهت،  الييتييي  ال�سورية  ال�ييسييتييجييوابييات  ب�سبب 
بينما  املق�سر،  والوزير  امل�سوؤول  ل�سالح  دائما، 
ان  وت�سريعية،  رقابية  كجهة  ت�ستطيع،  كانت 
امل�سالح  لول   2015 منذ  ال�سائكة  الق�سايا  حتل 
الكتلوية التي كانت، وما تزال، احد الأ�سباب يف 

عدم الق�ساء على الف�ساد.
 قطعًا تتحمل احلكومة املحلية جزءًا من م�سوؤولية 
الب�سرة،  يف  عليه  هييو  مييا  اىل  الييو�ييسييع  و�ييسييول 

خيالية  مببالغ  التعاقد  للح�سر:  ولي�س  وللمثال 
مع �سركة تنظيف كويتية يف وقت كان مبقدروها 
يف  العمل  عن  العاطلني  مئات  بت�سغيل  تقوم  ان 
وكان  املحافظة،  تنظيف  ومنها  البلدية  الأمييور 
مبقدورها اي�سا ت�سغيل مئات العاطلني الآخرين 
يف معامل )اإن اأن�سئت( لتدوير النفايات! واحلال 
يف  لي�س  املحلية،  احلكومات  على  ينطبق  نف�سه 
امنا  التظاهرات فقط،  �سهدت  التي  املحافظات 

يف كافة حمافظات العراق.
اي�سًا،  مهمًا  اآخيير،  خلاًل  يوؤ�سر  حدث  ما  كل  اإن 
التي  والعالمية  ال�سحفية  املكاتب  ف�سل  وهييو 
تتبع اإدارات اأع�ساء احلكومة يف متابعة ما ين�سر، 
اىل  ا�سارت  والتحقيقات  املقالت  مئات  ان  اذ 
حتمد  ل  ما  اىل  �ستوؤدي  التي  ال�سعبة  الأو�ساع 
عقباه، و ا�ستمر على ما هو عليه بل ب�سكل ا�سواأ 
امل�سوؤول  وتنبيه  املتابعة  كانت  بينما   ، احيانًا 
خطوة لحتاذ اجراءات ممكنة مثل التي احتذت 
موؤخرا. ويوؤ�سر خلل اآخر يف عمل املراكز البحثية، 
م�ساريفها  احلكومة  تتحمل  مراكز  بينها  من 

ومكافاآت الباحثني واملوظفني فيها، ومن واجبها 
ان تقوم باأبحاث ميدانية موثقة مهنيًا وعلميًا عن 
املعي�سية  و  اخلدمية  بينها  وميين  املتاعب،  كافة 
كما  للحكومة.  حلول  مقرتحات  مييع  وتقدميها 
مواقع  على  الإلكرتونية  اجليو�س  )قييوة(  توؤ�سر 
الفي�سبوك خا�سة،  التوا�سل الجتماعي، من�سة 
العام  الييييراأي  ت�سليل  على  وتعمل  عملت  الييتييي 
وايقافها،  متابعتها  بالإمكان  والتي  والر�سمي 
هذه  ولكانت  الكرتونية،  �سرطة  لدينا  كانت  لو 
الإنرتنت عن  ا�سهل من قطع خدمة  الإجييراءات 
توقف  و  مادية  بخ�سائر  ت�سبب  والييذي  كله  البلد 
اعييادة  ثييم  وميين  واخلييا�ييسيية،  الر�سمية  امل�سالح 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  حجب  مع  اخلدمة 
وهي اخلطوة التي مت اخرتاقها والدخول اىل هذه 
املواقع من خالل ا�ستخدام بع�س التطبيقات على 

الأجهزة الذكية.  
يوؤ�سر اي�سا حجم الإرهاب الإعالمي املوّجه اىل 
وعراقية  عربية  ف�سائيات  من  خا�سة  العراق، 
يف  م�ست  ل�سنوات  �سببًا  كييان  اليييذي  خييا�ييسيية، 

الف�سائيات  هيييذه  حيياولييت  الييعيينييف،  ا�ييسييتييمييرار 
ولي�ست  )ثييييورة(  وكيياأنييهييا  يييحييدث  مييا  تظهر  ان 
بينها  وميين  املييواطيين  بحقوق  تطالب  تظاهرات 
احلياة الكرمية، ومتكنت �سبكة الإعالم العراقي 
واجراء احلوارات  التظاهرات  تغطية  من خالل 
على  اليينييقيياط  ت�سع  ان  واليي�ييسييريييحيية  ال�سفافة 
امل�سوؤولني  بع�س  ان  القول  من  ولبييد  احلييروف. 
مع  ب�سفافية  تعاملوا  و  احلييدث  قييدر  على  كانوا 
التظاهرات ومتكنوا من الرد من خالل اللقاءات 
تد�س  ا�سئلة  لهم  وجهت  التي  الف�سائيات  على 

ال�سم بالع�سل. 
لو  املوؤ�سرات،  بالتاأكيد كنا يف غنى عن كل هذه 
مت النتباه اىل اداء احلكومات املحلية والوزارات 
من  بدءًا  امل�سوؤولني،  كافة  وان  اخلدمية، خا�سة 
التظاهر  اكييدوا على حق  الييوزراء،  رئي�س  ال�سيد 
املتظاهرين.  مع  ت�سامنهم  عن  وعّبوا  ال�سلمي 
مرة اخرى نت�ساءل: ملاذا ننتظر احلريق، لنبحث 
املمكن جدا منع  بينما من  لإطفائه،  و�سائل  عن 

حدوثه. 

لي�ست هي املرة الأوىل 
التي يتظاهر فيها اأهلنا 
يف الب�سرة، خا�سة، التي 
�سهدت تظاهرات �سلمية 
منذ 2015 ويف ال�سهر 
نف�سه، متوز، مع ارتفاع 
درجات احلرارة. لكن 
التظاهرات الأخرية، ان 
ُقرئت ب�سكل �سحيح، هي 
باخت�سار تظاهرات �سباب 
يبحثون عن فر�سة للحياة 
الكرمية.

ننتظُر احلريق.. 
لنفكر بو�سائل اإطفائه



ٍ

السنة الثالثة عشرة العدد )319( 24 تموز 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

9 م��ل��ف ال��ع��دد8

هذه ال�سريحة الكبى واملوؤثرة اجتماعيًا مل حتظ 
واأن  ل�سيما  وتطلعاتها،  وهمومها  تتنا�سب  بعناية 
ينبغي  وطنية  ت�سحيات  قدموا  ممن  فئاتها  اغلب 

ان جتد الحرتام والتقدير والعناية والتكرمي.
حياة  على  الأ�ييسييواء  األقت  العراقية"  "ال�سبكة 

املعاقني ور�سدت جوانَب مهمة من معاناتهم. 
م�ست�سفى الكاظمية

�ساقه  فقد  الذي  عامًا(   28( �سلمان  اأ�سعد  يوؤكد 
كان  الذي  "الكو�سرت"  مقعد  حتت  عبوة  بانفجار 
مهنيًا  تعاماًل  وجييد  اأنييه   2013 الييكييرادة  يف  يقّله 
الكاظمية  م�ست�سفى  طيياقييم  قبل  ميين  وان�سانيًا 

التعليمي بعد اإ�سابته مبا�سرة.
التعامل  بكيفية  تعنى  دورة  ادخييلييوين   : ويو�سح 
ثقبت  -اذ  تنف�سي  وبعملية  القطع  بعد  �ساقي  مع 
احدى ال�سظايا جدار رئتي-. لكن بعد ذلك تكفلت 
طبيعي  عالج  م�ساريف  من  بي  واقاربي  عائلتي 
كما اين مل ات�سلم �ساقًا �سناعية من مركز العالج 
اليمنى،  فقدت  وانييا  ي�سرى  ال�ساق  كون  الطبيعي 
وتقرحات،  جروحا  وت�سبب  جدا  بدائية  انها  كما 
وحاليًا  الأهلية.  املخازن  من  واحدة  ا�سرتيت  لذا 
كي  رواتبنا  من  جييزء  بييادخييار  وزوجييتييي  انييا  نقوم 

احد  �ساق �سناعية معرو�سة يف  �سراء  امتكن من 
انوي  ول  متطورة  وهي  املانيا  يف  التاأهيل  مراكز 
زراعة �ساق، فمع ان ذلك من املمكن الآن، اإل اأن 
�سداده،  من  امتكن  لن  جييدا  مكلف  العملية  مبلغ 
انا وزوجتي نعمل يف القطاع اخلا�س ومل اتلق اي 
من  اف�سل  و�سعي  لكن  الدولة  من  مادي  تعوي�س 

غريي.
دراجتي الهوائية

يفتقد اأ�سعد كثريا دراجتة الهوائية، فقد كان يتمتع 
يف التجوال بها يف �سوارع بغداد.

يقول : يف اأحيان كثرية ل امتكن من التوا�سل مع 
فيه ذو �سالمل  يلتقون  الذي  املقهى  لأن  ا�سدقائي 
مكان  كل  من  الت�سوق  من  اأمتكن  اأعد  ومل  عالية، 
ل�ست  وال�ساهقة الرتفاع،  الأر�سفة احلادة  ب�سبب 
تنتبه  مل  كذلك  ال�سن  فكبار  يعاين،  من  وحييدي 
يف  بغداد  ابييواب  واو�ييسييدت  لهم  العا�سمة  امانة 

وجوهنا.
م�سكالت 

دائمة  باإعاقة  ابتلي  الييذي  كييزار،  في�سل  يطالب 
نتيجة حادث ده�س ب�سيارة �سائق متهور، موؤ�س�سات 
ودوائر الدولة بالعمل اجلاد حلل م�ساكل املعاقني 

خلقت حروب العراق املتتابعة منذ عقود, والتي ا�ستخدمت فيها خمتلف 
انواع االأ�سلحة الكيماوية والبيولوجية ذات االإ�سعاعات املحّرمة دوليًا, 

جي�سًا من املعاقني بدنيًا, بلغ تعداده اأكث�ر من مليون ون�سف املليون 
معاق وفقًا لالأرقام الر�سمية, واأكث�ر من ثالثة ماليني وفقًا ملنظمات 

غري حكومية حملية ودولية ومن خمتلف االأعمار يعانون او�ساعًا �سبه 
ماأ�ساوية, وحتيط بهم ظروف غاية يف التعقيد.

اأكث�ر من مليون ون�سف املليون

ماآ�س التنتهي 
!املعاقون

اإيفان حكمت - ريا عا�سي

التوجد داخل الربملان اأية اآلية وا�سحة 
ملتابعة ما ي�سّرعه من قوانني وكيفية تنفيذها 

من قبل احلكومة.
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الذين تزايدت اأعدادهم يف العراق. 
خالل  كثريا  نعاين  لي"ال�سبكة":  حديث  يف  ويقول 
مراجعاتنا للدوائر احلكومية نتيجة غياب التن�سيق 
املعاقني،  مب�سكالت  املعنية  الر�سمية  اجلهات  بني 
على  نح�سل  ان  دون  معاناتنا  يزيد  الييذي  الأميير 
التي  العامل  دول  به يف  اأب�سط حقوقنا كما معمول 
خلفية  على  خا�سة  اأهمية  ال�سريحة  هييذه  تييويل 
حقوقهم كمواطنني ومن منطلق التعامل الإن�ساين 
معهم، على عك�س ما معمول به يف بلدنا، حيث مل 
ل  التي  ال�سكاوى  من  املزيد  تقدمي  �سوى  نح�سد 
جتد اآذانا �ساغية من قبل اجلهات املعنية لإيجاد 

حلول منا�سبة مل�ساكلنا.
موقف اجلهات الر�سمية

كييان الييعييراق قييد �ييسييادق وانيي�ييسييم، قبل نحو اربييع 
الأ�سخا�س  حلقوق  الدولية  التفاقية  اىل  �سنوات، 
بها  ملزما  واأ�ييسييبييح   ،  CRPD الإعيياقيية   ذوي 
ذوي  لييرعيياييية  م�ستقلة  وطنية  هيئة  وبتاأ�سي�س 
الحتياجات اخلا�سة. و�سّرع جمل�س النواب قانون 
رقم  اخلا�سة  والحتياجات  الإعاقة  ذوي  رعاية 
التنفيذ.  اإقييراره ودخل حيز  ل�سنة 2013، ومت   38
اآلية  اأية  البملان  داخل  لتوجد  ذلك  من  بالرغم 
وا�سحة ملتابعة ما ي�سرعه من قوانني وكيفية تنفيذ 

احلكومة وتطبيقها لهذه القوانني.
مع  يتعار�س   38 رقم  القانون  ان  من  الرغم  على 
هيئة  ا�ستقاللية  جهة  من  الدولية  التفاقية  بنود 
نحو  خطوة  اعتب  لكنه  احلكومة،  عيين  املعاقني 
الأمام وبادرة حل�سول ذوي الحتياجات اخلا�سة 
من   32 للمادة  وفييقييا  الد�ستورية  حقوقهم  على 
بقي  القانون  فاإن  هذا  كل  ومع  العراقي،  الد�ستور 
حبا على ورق ومل تخُط احلكومة اية خطوة عملية 
لرعاية  الوطنية  الهيئة  وتاأ�سي�س  القانون  لتنفيذ 

املعاقني وذوي الحتياجات اخلا�سة.
قانوٌن من�سف

املحامي علي �ساكر م�ساب بعوق ولدي يف قدمه 
درا�سته  اإنييهيياء  يف  طموحه  حتقيق  ميين  مينعه  مل 
ومزاولة عمله كمحاٍم.  القانون  كلية  اجلامعية يف 
يقول انه نذر نف�سه للدفاع عن املعاقني. وي�سيف، 
يف  لي�ست  امل�سكلة  ان  لي"ال�سبكة"،  حييديييث  يف 
تنفيذ  يف  بل  املعاقني،  مل�سلحة  امل�سرعة  القوانني 
تلك القوانني. وي�سري اىل قرار جمل�س الوزراء رقم 

10ل�سنة 2012 الذي ي�سفه باأنه اأن�سف املعاقني، 
�سيارات  با�سترياد  للمعاقني  القانون  �سمح  حيث 
قدمية  �سيارة  قيد  ترقني  من  واإعفائهم  حمييّورة 
ال�سحة  وزارة  القانون  وّجييه  كما  احلديثة  مقابل 
بتهيئة اأماكن وجناح خا�س للمعاقني يف املوؤ�س�سات 
حاجته  ح�سب  للمعاق  العالج  و�سرف  ال�سحية 
الفعلية وا�سترياد الكرا�سي املتحركة ذات النوعية 
اجليدة مع مراعاة زيادة الأعداد وت�سهيل ال�سرف 
الأطيييراف  �سناعة  معامل  يف  العاملني  و�سمول 
�سامة  لغازات  لتعر�سهم  اخلطورة  مبخ�س�سات 
اإجازات  ال�سباب والريا�سة مبنح  مع توجيه وزارة 
مفاحتة  اإمكانية  مع  للمعاقني  املخ�س�سة  لالأندية 

وزارة الإعمار والإ�سكان ب�ساأن تخ�سي�س ن�سبة من 
ال�سكنية  املجمعات  للمعاقني يف  الأر�سية  الطوابق 
ب�ساأن  الوزارات  باقي  توجيه  اىل  اإ�سافة  اجلديدة 
الدعم الذي من املمكن تقدميه ل�سريحة املعاقني 

واإن اختلفت درجة الإعاقة.
ا�سيبت  حاليا  متقاعدة  اهلل،  عبد  ليلى  حظيت 
الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  داخل  بتفجري 
وزارة  اوفدتها  اذ  حكومية،  برعاية  عملها،  اثناء 
ال�سحة حينها اىل اخلارج لإجراء عملية وات�سح 
لها  الييوزارة  اكرث مما خ�س�سته  العملية  كلفة  ان 
ما جعلها تنفق من مدخراتها على تكملة العالج. 
وهي  ا�سهر  �ستة  مييرور  بعد  انها  املبكي  امل�سحك 

تغيبًا،  ذلك  وزارتها  احت�سبت  الفرا�س  يف  مقعده 
وكاد الأمر ان ي�سل اىل ف�سلها لو ل تدخل بع�س 
من  بييالييرتافييع  املحامني  احييد  وتكليف  املنظمات 
اجل احت�ساب هذه الفرته خدمة لها واحالتها اىل 

التقاعد.
تقول ليلى اإن ق�سة الرعاية الناق�سة انتهت �سريعا 
وزارتيييي  يف  امليي�ييسييوؤولييني  ميين  احييد  عني  ي�ساأل  ومل 
وا�سرتيت  العمل  اثناء  ا�سبت  انني  من  بالرغم 

كر�سيا بعجالت على نفقتي اخلا�سة....
وزارة ال�سحة

من  اكيييرث  وعيييب  ميييييرارًا،  اكيييدت  ال�سحة  وزارة 
متحدث ر�سمي با�سمها، اأنها تويل اهتماما خا�سا 
ب�سريحة ذوي الحتياجات اخلا�سة، كونهم جزءا 
يعيدهم  مييا  لهم  تييقييدمي  ميين  ولبيييد  املجتمع  ميين 

لالنخراط فيه وامل�ساهمة يف بنائه. 
ماتزال  الييعييراق  يف  املعاقني  معاناة  ان  وا�سافت 
قائمة، حيث ان عوقهم هو ثمن الولء للوطن، وقد 
متثلت  م�سارات،  ثالثة  عب  الييوزارة  بهم  اهتمت 
املتخ�س�سة  املييراكييز  واإن�ساء  والتاأهيل  بالعالج 

للمعاقني بالتعاون مع اكرث من جهة حكومية.
من  املزيد  اإن�ساء  على  تعمل  الييوزارة  ان  وك�سفت   
واملحافظات  بييغييداد  يف  الييبييدين  التاأهيل  مييراكييز 
اهتمامنا  مييع  الإجنييييياز،  قيييييد  اآخييييرى  وميي�ييسيياريييع 
مراكز  وتخ�سي�س  للمعاقني  النف�سية  باجلوانب 
دعمهم  علينا  لزاما  �سار  لذا  لهم،  نف�سي  تاأهيل 

وت�سهيل احتياجاتهم .
مراكز التاأهيل

فيما يذكر املعالج الطبيعي طه عي�سى  من مركز 
احلمزة التخ�س�سي لتاأهيل املعاقني يف الكرخ "ان 
املركز ي�ستقبل �سنويا نحو ثالثني الف حالة اغلبهم 
من املقعدين جراء عمليات الإرهاب وبع�سهم كبار 
ال�سن ممن تعر�سوا جللطات دماغية، ومع الأ�سف 
او لعدم  فاإن بع�س املر�سى، لفقر ذويهم  ال�سديد 
القدوم  ميين  يتمكنون  ل  لهم،  م�ساعدين  وجييود 
وتخطي  للتعايف  �سريعا  توؤهلهم  دوريييية  ب�سورة 

حالتهم املر�سية."
لتاأهيل  التخ�س�سي  احلييمييزة  مركز  اأن  ويييذكيير 
التابعة  التخ�س�سية  املييراكييز  احييد  هييو  املعاقني 
بتقدمي  معني  وهييو  الييكييرخ  بييغييداد  �سحة  لييدائييرة 
ومر�سى  وعوائلهم  للمعاقني  العالجية  اخلدمات 
العوائل  عيين  ف�سال  الطبي  والييتيياأهيييييل  املفا�سل 

النازحة يف جانب الكرخ من العا�سمة بغداد .
 متثيل برملاين

اأ�سابع  عييامييًا(   27( عبا�س  جنيب  ال�ساب  فقد 
يف  النطق  على  ال�سيطرة  فقد  كما  اليمنى،  كفه 
يتمكن  اآذار من عام 2007، ومل  تفجري احللة يف 
املالب�س  "ب�سطية" لبيع  ميتلك  كان  الذي  ال�ساب 
التي  العاهة  نتيجة  الآخييرييين  مييع  التوا�سل  ميين 
الو�سوح  وعدم  التاأتاأة  اىل  به  اأدت  والتي  اأ�سابته 
مزاولة  من  يتمكن  ومل  احلييروف  بع�س  نطق  يف 
عمله جمددا، كما انه مل يجد حال برغم مراجعة 
الإرهابية  العمليات  ب�سحايا  املعنية  املوؤ�س�سات 
باملعاقني.  اخلا�سة  الجتماعية  ال�سوؤون  ودوائيير 
من  اإل  الأمل  ليعرف  لي"ال�سبكة":  جنيب  يقول 
اجلال�سون  املوظفون  ي�سعر  ل  لذلك  "يكابده"، 
حتت اأجهزة التكييف �سيفا، واملدافئ �ستاء بحجم 
ان  بيياأمل،  جنيب،  ويذكر  املعاقني.  نحن  معاناتنا 
اأحد املوظفني �سحك ب�سوت عال وهو ي�ستمع اىل 
تاأتاأته ، ما دعاه اىل مغادرة الدائرة وعدم العودة 
اليها جمددا. ويقرتح ان يكون املوظفون يف الدوائر 
اأنف�سهم، كما يقرتح  املعنية باملعاقني من املعاقني 
البملانية  املقاعد  من  ح�سة  للمعاقني  تكون  ان 
كما  ال�سريحة،  اأعداد هذه  لأن  الكوتا،  نظام  وفق 
يقول، تتعدى املليوين معاق، ولك ان تت�سوري هذا 
العدد الكبري مقارنة بعدد نفو�س العراق، لذا من 
ال�سروري ان متثل هذه ال�سريحة يف البملان من 

اأجل اإ�سماع �سوتهم واملطالبة بحقوقهم. 
حق التعليم

يدعى  �ساب عراقي  اأثييار  الأخييرية  التظاهرات  يف 
يف  ارهابي  تفجري  اىل  تعر�س  ماهر،  م�سطفى 

برت  عيين   ا�سفر  مييا   القدمي  ج�سردياىل  منطقة  
لدفاعه  النييظييار  الييركييبيية،  فييوق  مييا  اىل  �ساقيه  

امل�ستميت عن حق املعاقني يف التعليم.
لييه عن  تييعيير�ييس  اليييذي  الأليييييم  يثنه احلييييادث  مل 
موا�سلة التعليم فاأكمل درا�سته حتى دخل اجلامعة 
وتخرج   / ال�سيا�سية  العلوم  كليه    / امل�ستن�سرية 
ذلك  من  اكب  طموحه   وبييات    ،2014 عام  منها 
فقرر اإكمال الدرا�سات العليا ولكنه فوجئ  بقرار 
وزارة التعليم العايل باإعطاء مقعد واحد للمعاقني  
ب�سرط النجاح يف  التناف�س. ف�سار يخرج كل جمعة 
مطالبا بالهتمام باأقرانه ومنحهم مقاعد خا�سة 
دون ا�سرتاطات وذلك ح�سب قوله *الإرهاب اأخذ 

�ساقي فال تاأخذوا حقي يف التعليم. *
التعليم اخلا�س يف هيئة رعاية ذوي  رئي�سة جلنة 
عزيز  د.ابت�سام  اخلا�سة   والحتياجات  الإعاقة 
وزارتييي  مع  بالتن�سيق  تعمل  الهيئة  اإن  قالت  علي 
ال�سحة والتعليم واملنظمات الدولية لتطوير طرق 
تعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة للمراحل التعليمية 
واملهني  الثانوي  التعليم  اىل  الأطفال  ريا�س  من 
وذلك عن طريق فتح دورات تاأهيليه لتطوير كوادر 
مراكز  على  للح�سول  الهيئة  وت�سعى  التدري�سيني، 
الفئات  لكافة  التعليم  لتوفري  جييديييدة  ومييدار�ييس 
وجلميع  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  العمرية 

احلالت .
الرتبية  معلمي  ا�ييسييراك  �ييسييرورة  اىل  وا�ييسييارت 
اجييل  ميين  مكثفة  ونيييييدوات  دورات  يف  اخلييا�ييسيية 
من  الطالب  مع  التعامل  وكيفية  قدراتهم  تطوير 
مع  للتعامل  اأكفاء  موظفني  واختيار  الإعاقة  ذوي 

التالميذ والطلبة من مرحلة الطفولة املبكرة. 
ا�سافت: نفتقر لالأبنية ال�ساحلة واملعّدة خ�سي�سا 
لذوي الحتياجات اخلا�سة، لذا ت�سعى الهيئة اىل 
ومن�ساآت  ابنية  اقامة  لت�سهيل  وطرق  �سبل  اإيجاد 

خا�سة لهم والدرب مازال طوياًل.
رواتييب  ا�ستح�سال  على  تعمل  الهيئة  ان  يييذكيير 
معامالتهم  وتتلقى  اخلا�سة  احلييالت  مل�ساعدي 
او  قانونية  بطرق  ذلييك  حييل  يف  اآمييليية  و�سكاواهم 

بالتعاون مع منظمات دولية وحكومية حملية.
اأمانة العا�سمة  

املا�سية كان  القليلة  الأعوام  بغداد يف  اأمانة  جهد 
بغداد  مكانة  اىل  يرتقي  ل  لكنه  ما  نوعا  ملحوظًا 

يعاين املعاقون خالل مراجعاتهم للدوائر 
احلكومية من غياب التن�سيق بينها مايعقد 

م�سكالتهم وي�ساعف معاناتهم.
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ال يقع في ذاكرة قريتنا العراقية الجميلة، أن الناس أحبت من 
قبل كما أحبت هذه اإلنسانة النبيلة، وريثة الحسب والنسب 

والشهامة والمال والجاه والكرم. هي كل هذا وأكثر من هذا، 
فأية غرابة يوم تزوجت ابنة الجميع "ليلى" أن يحتفي الرجال 

قبل النساء، والنساء قبل الرجال، ويقيموا لها حفالً دام سبعة 
أيام بلياليها، وشارك القرويون –حتى شيوخهم وعجائزهم- في 

موكب زفافها، وهم يدعون لها بالسعادة والرفاء والبنين!
حلوة وهللا ليلى، ومن يدري كم أثارت من حسد قريباتها 
وصديقاتها. وها هي ستة أشهر تنصرم على انتقالها الى 

بيت الزوجية، من دون أن تظهر عليها دالة أو عالمة من 
عالمات الحمل، وهذا مدعاة للقلق في قرانا العراقية وأعرافها 

الموروثة، ألن الوساوس والظنون، وأحياناً االقاويل، تنتشر 
بين الناس في السر أو العلن، فربما تكون )البنت( عاقراً، 

أو يكون زوجها عاقراً، وتلك هي بداية األزمة بين أسرتي 
العريسين، فاذا مضت ثمانية أشهر من غير عالمة، تأزمت 
األجواء األسرية بين الطرفين، أما إذا انقضى عام بأكمله، 
فإن تبادل التهم والتلميح بالطالق يظهر على السطح كعين 

الشمس، وتتحول أيام الزوجين الى هّم وغّم ونكد، مهما كانا 
متوافقين وسعيدين!!

في مرحلة السوء هذه، يأتي دورر العقالء ورجال الدين 
وأهل الخير لتهدئة النفوس المضطربة والعقول المنفعلة، 

ويتوجهون الى الزوجين، على وجه التحديد والخصوص، 
لمراجعة الشيوخ والدراويش واألطباء والماللي واألعشاب 

المجربة ومراقد األولياء والصالحين.. وذلك ما حدث حقاً مع 
ليلى وزوجها، فقد عزما أمرهما، وبدآ رحلة طويلة شاقة، لم 
يتركا في أثنائها باباً إال طرقاه، مستشفيات وعجائز خبيرات 

وأدعية وحجب ومختبرات وأطباء وأعشاب طبية وفتاحي 
فال، والزمن يمر عليهما كلمح البصر، فقد انصرم العام 

األول وأعقبه الثاني ثم الثالث، من غير بادرة أو عالمة أو 
حتى اشارة عابرٍة يمكن التعلق بها، ومع ذلك ما انفكا متعلقين 

باألمل، وإن كان اليأس قد تسرب الى نفسيهما..

على تلك الحال مرت خمس عشرة سنة، كبرت ليلى وكبر 
حزنها، كانت حزينة، وكان أهل القرية أشّد حزناً، فأفضال 
هذه السيدة النبيلة شملت كل بيت، ثم إذا حّل العام الرابع و 

العشرون  وهي تنتظر الحمل بفارغ الصبر ومن دون جدوى، 
شاع فجأة خبٌر هَز القرية وأربك الناس، ومفاده أّن طبيباً 

أجنبياً ال نظير له، يعالج حاالت العقم وينجح دائماً.. ومن هنا 
اختلف سكان القرية اختالفاً عنيفاً، ما بين موافق ومعترض، 

ألن العالج على يد رجل أجنبي –ولو كان طبيباً- مما تأباه 
اعراف القرى العراقية وتقاليدها، ولكن الرغبة العارمة في 
أن تتكحل العيون وتفرح القلوب بحمل ليلى، كانت األقوى 

فانتصرت!!
وهكذا خضعت لعالجه، وما هي اال اسابيع حتى عّمت 

البشرى، فقد نجح العالج، وإن هي إال مدة الحمل تنقضي، 
وان هو إال شهر من أشهر الربيع، ويوم يعود الى أواخر 

الثلث األول من ذلك الشهر، حتى وضعت ليلى مولودها البكر 
بعد 24 سنة من رحلة العالج واالنتظار والصبر، وكان 

المولود ذكراً، وليس الذكر كاألنثى.. فعّمت األفراح ونُحرت 
الخراف وأقيمت الدبكات والموائد واالحتفاالت من زاخو الى 
الفاو.. كان الجميع سعداء إال ليلى.. هي الوحيدة ظلت صامتة 

حزينة، ألن المولود الذي بين يديها جاء مشّوهاً كسيحاً، ال 
تستطيع اخفاءه وال إظهاره، كم بكت المسكينة وندبت حظها، 
وكل ما كانت تتمناه في تلك اللحظات العصيبة، لو انها لم تلد 

ولم تولد، ولو أنقذها الموت من تلك المحنة..

ح�سن العاين 

نواعم
حمنُة ليلى!!

عّمت االأفراح وُنحرت اخلراف واأقيمت الدبكات 
واملوائد واالحتفاالت من زاخو اىل الفاو.. كان 

اجلميع �سعداء اإال ليلى.. هي الوحيدة ظلت �سامتة 
حزينة, الأن املولود الذي بني يديها جاء م�سّوهًا 

ك�سيحًا

وعمرانها، ففي عام 1989 اإبان احلكم الدكتاتوري 
مت افتتاح مدينة الذرى يف الكرخ منطقة الر�سالة 
حتوي  كانت  مدينة  وكل  الزعفرانية،  يف  واخييرى 
الييثييميياين  حيييرب  جلييرحييى  خ�س�س  ميينييزًل   150
 80 ا�سابتهم  درجيية  تبلغ  كانت  والييذييين  �سنوات 
هذه  حاجات  جميع  تلبي  كانت  الأحياء  هذه   ،  %
ا�ستخدام  و�سهولة  التنقل  �سهولة  من  ال�سريحة 
الأحياء  هييذه  داخييل  كانت  كما  ال�سحية  املرافق 
مراكز طبابة وعالج طبيعي، لكن حالة هذه املدن 
تدهورت بعد اأحداث الطائفية واعوام التهجري يف 
ومل  ع�سوائي  ب�سكل  املنازل  وق�سمت  2006و2007 
قلة  من  اهلها  ي�ستكي  حيث  عليه  كانت  كما  تعد 

اخلدمات اليوم.

املجتمع 
املدين

تييييي�يييييسيييييهيييييم 
ميينييظييمييات 

املييجييتييمييع 

املعاقني كالأطراف  بتقدمي م�ساعدات اىل  املدين 
عكازات  من  امل�ساب  يحتاجه  ما  وكل  ال�سناعية 
تييقييوم منظمات  ومييقيياعييد خييا�ييسيية وُعييييدد اخيييرى 
املجتمع املدين املحلية والدولية منها بتوفريها، اإل 
اأن كمية هذه املعونات قليله امام الطوابري الكبرية 

من املحتاجني لها.
ييييقيييول امليييتيييطيييوع عييييالء اخلييييزرجييييي املييقيييييم يف 
املهجر:عند زيارتي لأهلي يف العراق التقيت باأحد 
اقاربي الذي فقدت احدى بناته �ساقها يف تفجري 
قمت  الأزميية  ولتزايد  مدر�ستها،  من  عائدة  وهي 
مع جمموعه من حمبي امل�ساعدة بجمع التبعات 
من املي�سورين و�سراء الكرا�سي واملعدات احلديثة 
كون  م�ستعملة  ب�سرائها  نقوم  اأننا  اإل  للمعاقني 
توفري  املبلغ  بنف�س  ولن�سمن  جييدا  غاليا  �سعرها 
للعراق  ب�سحنها  نقوم  ثم  ومن  ممكن  عدد  اكب 
الأولوية  عدة  حمافظات  من  ت�سلنا  هلل  واحلمد 

لل�سغار يف ال�سن وجلرحى الإرهاب.
وكما يقول املونولوجي�ست عزيز علي 

ال�سك كبري والركعة زغرية
ونحن  الكارثة كبري جدا  ان حجم  نقول  ان  بقي 

نيييعييييييي�يييس داخيييييل 

من  العديد  اجلييوهيير،  قبل  املظهر  يقّيم  جمتمع 
املجتمع  ومواجهة  اخلروج  لهن  يت�سنى  ل  الفتيات 

بعوقهن ب�سبب العقليات والأعراف املتخلفة.
بعني  اخلا�سة  الحتياجات  لييذوي  ننظر  مازلنا 
العطف دون ان منكنهم من جتاوز عوقهم والعي�س 

ب�سورة �سحيحة.
لي�ست  اخلييا�ييسيية  الحييتييييياجييات  ذوي  رعيياييية  ان 
م�سوؤولية دولة وحدها بل انها م�سوؤولية كل مواطن 
الآخيير مهما كان  احييرتام  ابناءه على  يربي  ان  يف 
ابنائنا  نفو�س  يف  الثقة  زرع  وكيفية  عنه  اختالفه 
ل  ان  نتعلم  ان  وعلينا  الحييتييييياجييات  ذوي  ميين 
)نبحلق( طويال يف �سكل ومنظر من اجتاز حمنته 
ها  لنا  ليقول  يغطيه  ان  دون  العاري  بعوقه  وخرج 

اأنا ذا.
رواتب لذوي االإعاقة

يف   الر�سد  دائرة  من  علي  زهراء  املهند�سة  توؤكد 
وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية ان الوزارة  تقوم 
للمنظمات  تابعة  فييرق  مع  ميداين  وم�سح  بجرد 
اعييداد  لر�سد  الييدفيياع  ووزارة  ال�سحة  ووزارة 
�سحايا احلروب الأخرية ولت�سهيل عمل هيئة اعانة 
وملرافقي  لهم  رواتييب  تخ�سي�س  يف  الإعاقة  ذوي 
اجلرحى واملعاقني، لكن تتعذر على الوزارة اقامة 
م�ساريع جديدة حالية وذلك لعجز امليزانية ولعدم 
توفر تعاون حقيقي مع باقي الوزارات لذا يقت�سر 
والتي  الييرواتييب  ت�سليم  على  اليييييوم  وزارتيينييا  عمل 
ال�سناعية  الأطييييراف  بت�سليم  وكييذلييك  منح  هييي 

والكرا�سي وت�سهيل عملهم .
لها خمططات وم�ساريع  الوزارة  ان  وبينت زهراء 
امل�ساريع  ودائييييرة  التخطيط  ق�سم  اعييدهييا  عييدة 
لتوقف   2013 عييام  منذ  �سيء  اي  منها  ينجز  مل 
امل�ساريع وعجز امليزنية عن تغطية التكاليف وهي 
م�ساريع  لتقت�سر على ذوي الحتياجات اخلا�سة 

فقط.

 تفتقر املدن العراقية اإىل 
االأبنية واملن�ساآت ال�ساحلة 

واملعّدة خ�سي�سًا لذوي 
االحتياجات اخلا�سة.



حتى قبل اأن تكمل درا�ستها اجلامعية وجدت ليان نف�سها حماطة 
بامل�سكالت التي تع�سف بها ومب�ستقبل عائلتها, فبعد اإ�سابة والدتها 
بال�سرطان حتملت امل�سوؤولية مبكراً واإنخرطت يف اأكث�ر من عمل, 
وتنقلت يف اأكث�ر من بلد. ويف اجلزائر فا�س بها احلنني و�سعرت بالغربة 
احلقيقية حتا�سرها فعادت على اأجنحة ال�سوق اىل بغداد.

اآية من�سور زهرة منت يف حقول الياأ�س

التي  الياأ�س  حقول  و�سط  كزهرة  ليان  منت  هنا 
حتيط بها، لت�سنع من املعاناة ق�سة كفاح وجناح 
خالل  ميين  املحتاجني  مل�ساعدة  باأعمال  توجتها 
بخطواتها  مت�سي  ومازالت  الن�سانية  موؤ�س�ستها 

الواثقة يف هذه الدروب.
حلم  يف اأوله

در�ست ليان علوم الليزر يف جامعة بغداد، وب�سبب 
الحييييداث والييظييروف الييتييي كييانييت حتييرق كييل من 
يقرتب منها اآنذاك، ا�سطرت وعائلتها لل�سفر اىل 
�سوريا حيث  كلف الدرا�سة كانت مرتفعة جدا، ومل 
تكن متلك مايكفي من املال لتغطيتها، فا�سطرت 
ال�سرطان،  مبر�س  والدتها  ا�سيبت  تركها،  اىل 
لبيع  حمل  يف  فعملت  الوحيد،  املعيل  وا�سبحت 
مالب�س الأطفال براتب يبلغ 100 دولر يف ال�سهر، 

يومي  ب�سكل  �ييسيياعيية   16 ميين  اكيييرث  وبييعييمييل 
ومتوا�سل. يف الوقت ذاته بداأت درا�سة 

دورة  ودخييلييت  النكليزية  اللغة 
وح�سلت  الكومبيوتر  لتعليم 

على �سهادتني تيقنت "انهما ولو –ب�سورة موؤقتة- 
كانتا عو�سًا عن تركي جامعتي."

غربة 
ا�سطرتها الظروف الذهاب اىل اجلزائر من اجل 
والدتها  عادت  عائلتها.  واعالة  والعمل  الدرا�سة 
وهي  احلقيقية  الغربة  ليان  لتجد  الييعييراق،  اىل 

حتا�سرها من جميع الجتاهات. 
اإل  والغربة  الأمل  معنى  ادرك  "مل 

وحيدة يف اجلزائر،  واأنا 
عمي  مييع  �سكنت 

كانت  احلياة  لكن  الت�سالت،  هند�سة  ودر�ست 
ت�سيق بي وانا اأعلم ان والدتي مري�سة وحتتاجني، 
عدت اليها، واكملت درا�ستي ب�سروط من اجلامعة 
ان  الطبيب  اخيييبين  نف�سه  الييوقييت  يف  نف�سها، 
والدتي على و�سك املوت خالل ا�سهر قليلة، وهذا 
الثالثة، توفيت  ما حدث بعد جناحي اىل املرحلة 
اح�سا�س  حينها،  فعله  علي  ما  اعلم  ومل  والدتي، 

كامل بالعجز." 
الغربة اجلديدة

هنا، بداأت ليان مرحلة جديدة كليًا، كيف ت�سبح 
مكونة  عائلة  يف  للرزق  وم�سدرًا  اأختًا،  واأبييًا،  اأمييًا 
من اربعة ا�سخا�س، لتكمل الوقوف على قدميها، 
�سعور  دومنييا  واخوتها  نف�سها  اعالة  نحو  وال�سري 

بالياأ�س. ا�ستطاعت ليان اعادة فتح خمتب 
بع�س  تييوفييري  اأجيييل  ميين  الطبي  والييدتييهييا 
بالتدري�س  عملت  كما  املييالييييية،  املييبييالييغ 
لتوفري  درا�سية  مييواد  لعدة  اخل�سو�سي 

اق�ساط اختها.
ليي�ييسييالييح  "عملت 
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توفري  اآن واحد من اجل  اأكرث من جهة ومكان يف 
اق�ساط اختي ومتطلبات احلياة كذلك، من خالل 
كانت  الأ�سدقاء  م�ساعدة  ال�سهرية،  اجلمعيات 
عونا يل، تخرجت بعد معاناة حرفية، وبعدها، بداأ 

الت�سييق ينادي ايامي اجلديدة."
مالزمة  على  اقاربها  اجبها  ليان،  تخرج  عند 
يوما  تتوقعه  الذي مل  ال�سيء  العمل،  وترك  املنزل 
قريبة  عند  للعي�س  بها  زج  الييذي  الت�سرف  ليان، 
لها مل ترها طوال حياتها، لأكرث من �سنة ون�سف، 

فقط من اأجل اكمال حياتها التي تريد لها.
تخيلها،  ميكن  ل  التي  املهن  من  عييدد  يف  عملت 
يف  ثم  الطبية،  لالأجهزة  �سركة  معار�س،  �سركة 
�سركة كورك لالت�سالت، كي تر�سل املال لإخوتها 
ولكنها ل ت�ستطيع العودة لئال يعود �سغط اقاربها 

من جديد ملنعها من من العمل. 
يف  �ساع  الييذي  مذكراتها  دفييرت  من  ليان  تذكر  ل 
براأ�سها  ملت�سقة  واحييدة  عبارة  �سوى  اجلييزائيير، 
العراق  اىل  الييعييودة  يف  "ارغب  وهييي  �سنني،  مييذ 
بالتفرغ  بغداد  يف  عملها  و�ساهم  لأجله"،  والعمل 
املنظمات  احييدى  عند  كمرتجمة  للذهاب  احيانا 
الآخر  الوجه  وبو�سوح  ترى  جعلها  ما  التطوعية، 
الذي حما عنها جمع ما  الوجه  املدينة، ذلك  من 

بحياة  حييييياتييهييا،  �ييسييادف 
اأخرى.

بناة العراق
بيييييييداأت ليييييييان مييييع فييريييق 
من  اليييييوم  ا�سبح  تطوعي 
اهييييم اليييفيييرق الييتييطييوعييييية 
بعدة  العراق"  "بناة  وهييو 
يتناوبون  اأكيييرث،  ل  افيييراد 
من  الييتييبعييات  جمع  على 
اجييييل اعيييانييية الآخييييرييييين، 
وهي  الفعلية  املييرحييليية  ثييم 
تييرميييييم اخلييييييراب اليييذي 
يحيط بهم، من خالل بناء 
املعدمني،  للنا�س  امليينييازل 
الأيييتييام  ميينييازل  يق�سدون 
يييكييون  مييين  او  والأراميييييييل، 
على  قييادر  غييري  منزل  رب 

العمل، م�سلول او كبري يف ال�سن. ن�ساهد ليان وهي 
ت�ساعد زمالءها يف حمل الطابوق واداوات البناء 

فيما تعلو البت�سامة �سفتيها رغم كل �سيء.
تعلمت البناء عن طريق معاونة زمالئها الرجال، 
يف  ي�ساعد  بع�سهم  اخلييا�ييس،  عمله  �سخ�س  لكل 
البناء  ال�سحيات،  او  الكهربائيات  احلديد،  رفع 
العمل  من  ياأتي  كان  بع�سهم  الأنقا�س،  حمل  او 
مثل  اعمالهم،  اىل  يتوجهون  واآخيييرون  مبا�سرة 
ا�سبحنا  ا�سخا�س،  خم�سة  كنا  تقول:  الطييبيياء، 

اليوم 400 موزعني بني جميع املحافظات.
وكاأن  ت�سعر  جعلعها  �ساهدته  ما  ان  ليان  تخبين 
مقارنة  و�سطحية  تافهة  احلياتية  م�ساكلنا  جميع 
هنالك  ان  يقول  وميين  الخيير،  للعامل  يحدث  مبا 
ا�سخا�سا ميوتون من اجلوع، فهذا يحدث ب�سورة 

حقيقية يف اغنى بالد الر�س. 
جميعهم  العوائل،  جميع  من  موحدا  كان  الدعاء 
من  انقذمتونا  لقد  الييعييبييارات:  نف�س  يخبوننا 
حرارة ال�سم�س ومطر ال�ستاء، احدى العوائل كانت 
احدهم  املطر،  من  دولب  داخييل  ابناءها  تخبئ 

لفقره  ابيينييه  اليي�ييسييديييد، واآخييير بييياع 
تيييرك اأجب ابنه على 

الييييدرا�ييييسيييية 

والعمل، ق�س�س كثرية ل اأن�ساها! 
تذكر يل ليان عدة ق�س�س �ساهدتها، متاأثرة وهي 
تتحدث عنهم ب�سوق، اذ توؤكد روؤيتها لمراأة تقوم 
بطهو "ال�سعريية" وتخفف الطعام باملياه، من اجل 

ا�سباع اولدها.
ترك  على  اأجييب  طفال  ان  يييومييا،  افرحني  "ما 
درا�سته، قمنا ببناء حمل له قرب منزله الذي كان 
درا�سته،  اىل  العودة  من  فتمكن  م�ستنقع،  و�سط 
هنالك رجل م�سن اآخر، �سار يت�سل بنا كلما ي�سغل 
وال�سفيح  احلديد  من  منزل  يف  يعي�س  التكييف، 
ياأتي  اين  واحلييرارة عالية يف منزله، معذور! من 
الهواء! �سار يت�سل بنا ويقول، كلما ا�سعر بالهواء 

البارد يف منزيل، اتذكركم وادعو لكم!" 
درج

يرتاود كثريا يف بايل وانا اقابل ليان، �سوؤالها عن 
معنى درج، م�سروعها اجلديد وال�سغري واجلميل 

جدا، فتبت�سم قائلة يل:
اجتيياوز  ان  ال  نف�سي  على  عييهييدا  اخيييذت  "لقد 
الثالثني دون م�سروع خا�س بي!، بحثت يف راأ�سي 
لبيع  مكتبة  القرار،  ذلك  قررت  ثم  كثريا،  كثريا 
الكتب، جيلنا بحاجة ملحة للكتاب والتثيقف، كما 
�ستكون  )درج(  كثريا،  الكتب  قراءة  اهوى  اأين 
املحافظات  جميع  يف 
اليييعيييراقييييييية، وعييينيييوان 
التي  مكتبتي 
لييهييا فيييروع 
خييييميييي�ييييسيييية 
يف  الن  حليييد 
ال�سري  اليييعيييراق، 
خالل  من  الأعلى  نحو 
اليييكيييتيييب، احييييب كييوين 
مييتييطييوعيية، كييمييا واحييب 
مكتبة  �ساحبة  كيييوين 
جميع  يف  فيييييروع  لييهييا 
املحافظات م�ستقبال."

قد�سي: عملت يف عدد من املهن 

التي ال ميكن تخيلها
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نرمني املفتي

كلنا يف االأحالم �سعاد

بعد رحيلها المفاجئ والمفجع عام 1996، نشر 
احد محرري مجلة )صباح الخير( القاهرية حواراً 
كان قد أجراه مع سعاد حسني، اشار فيه الى ممثلة 

ناشئة حينها اشترت شقة بثالثة ماليين جنيه، 
وكلّفتها اعمال الديكور واألثاث ثالثة ماليين جنيه 

اضافية، وقال لسعاد أنها بعد عقود من التمثيل 
والشهرة والجوائز، ما تزال تسكن باإليجار في 

الشقة نفسها التي أّجرتها منذ أن أصبحت نجمة.  
كان جوابها بأنها بدأت التمثيل في الوقت نفسه الذي 

بدأ فيه عبد الحليم يمثّل، وكمال الطويل ومحمد 
الموجي يلحنان، ويوسف شاهين يخرج، وآخرون 

من الشباب مع ثورة يوليو التي اعتبروها حلماً 
بدأوا يعملون مجاناً واحياناً بأجور قليلة زارعين 

األحالم.
اضافت سعاد ان تلك الممثلة الناشئة وغيرها 

يحصدون ثمار األحالم التي زرعها األوائل والتي 
لم يتمكنوا )هم الزارعون( من حصادها. 

ومضت سعاد حسني مع أحالم زرعتها وبقيت 
جملتها في بالي وأصبحت أردد مع نفسي ومع 

المقربين مني "كلنا في االحالم سعاد"، رغم قسوة 
الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

وحرب الثماني سنوات التي اندلعت مع تخرجي في 
الجامعة واآلالف معي.

ورغم ان الحروب ال تترك أحالماً، إال أننا قررنا 
ان نزرع احالمنا، وادعي اننا نجحنا، ومن بينها 

احالم شهداء شباب يمضون منذ عقود ويصبحون 
ابطال موت رغماً عنهم بدل ان يكونوا ابطال حياة. 

وجاءت اجيال الحقة تحصد ثمار تلك األحالم في 
مجاالت مختلفة. 

شخصياً أشير الى الصحافة.. فقد أثمرت األحالم 
التي زرعناها حرية تعبير وافتتاح مؤسسات 

إعالمية خاصة وأصبح هناك نجوم من اإلعالميين 
الشباب بأجور خيالية، بينهم من يستحقها بجدارة، 
و آخرون قطعا ال يستحقونها يشبهون تلك الممثلة 
الناشئة التي اصبحت من اصحاب الماليين بينما 

استمرت سعاد حسني تسكن شقة بااليجار.
ال توجد مهمة حلوة مثل زرع األحالم، لكن األحلى 

التمتع بثمارها، أن يتمتع الذي زرعها، ومن يأتي 
بعده.

وإن لم يتمكن، فالبد من اإلشارة الى تضحياته وهو 
يزرع األحالم لألجيال من بعده. في الحرب ضد 

اإلرهاب، اثناء تحرير المدن، استشهد شباب بعمر 
الورود زارعين حلم األمان، وجرح آخرون ، 

تمنيت ان يحصدوا ثمار األمان، لكنهم شاركوا في 
التظاهرات األخيرة باحثين عن حقوقهم في الحياة.. 

فنجان حمبة

رغم ان احلروب ال ترتك اأحالمًا, اإال اأننا قررنا ان 
نزرع احالمنا, وادعي اننا جنحنا, ومن بينها احالم 

�سهداء �سباب مي�سون منذ عقود وي�سبحون ابطال موت 
رغمًا عنهم بدل ان يكونوا ابطال حياة. وجاءت اجيال 

الحقة حت�سد ثمار تلك االأحالم يف جماالت خمتلفة

م�������ق�������االت



وهم بذلك يخ�سعون لقوانني اخالقية ت�سعهم 
بذل  يف  التفنن  لبداية  ال�سحيح  الطريق  يف 
الروح للو�سول اىل الهدف املن�سود وهو : كيف 
لك اأن ت�سبح ممثاًل حمرتفًا ي�سار لك بالبنان 
اأو  للحظ  امل�سرح،وميكن  خ�سبة  ارتقيت  كلما 
يلعبًا دورًا مهمًا يف �سني الدرا�سة  اأن  ال�سدفة 
ميخاييل  بهنام  بعد  املربي  يكون  حني   الأوىل 
متامًا  واأعيينييي  الييعييراقييي  امل�سرح  اأعييمييدة  اأحيييد 
عقلك  ي�سلب  وهو  حممد  قا�سم  الكبري  املخرج 
للبوفة  ال�سحيح  الطريق  وي�سعها يف  وروحك 
ادارة  بذلك  جميدًا  كلها  طاقاتك  م�ستنه�سًا 
موهبتك لتقف على اخل�سبة م�سرتخيًا وبح�سور 

لفت .
على  املييحييرتف  العمل  ميين  طييوال  �سنوات  بعد 
والعاملية  العربية  امل�سارح  يف  متعددة  خ�سبات 
امل�سرحي  يقدم عر�سه  اأن  الأ�سدي  يقرر جواد 
يف بغداد واأن تكون البوفة يف )منتدى امل�سرح( 
معه  حاماًل  العراقي  باملمثل  تامًا  اميانًا  موؤمنًا 
كتابة جديدة لق�سة انطوان تي�سيخوف )العنب 

رقم 6( .
اختيار املمثل وحلول املخرج

عييلييى املييخييرج املييحييرتف اأن يييجييتيياز املييهييمييات 
ال�سعبة واأولها اختيار املمثلني، ومبا اأن منتدى 
من  لل�سباب  اأن  فالبد  جييواد  خيار  هو  امل�سرح 

التي  ال�سخ�سيات  الأكب من  الن�سيب  املمثلني 
ال�ساب  جييواد  فاختار  الن�س،  عليها  ينطوي 
)ايفان(  ل�سخ�سية  جمعة(  )حيدر  املوهوب 
و�سهى  )اآنييدريييه(  ل�سخ�سية  ابراهيم  يحيى  و 
ر�ساب  وال�سابة  )ميخايلوفا(  ل�سخ�سية  �سامل 
�سامل   �سهى  اعتذرت  )داريو�سكا(.  ل�سخ�سية 
العمل فوافقت  ي فات�سل بي جواد وعر�س علي 
اأن  جواد  اقرتح  الذي  ميخالوفا  دور  على  فورًا 
اأن  يقلبه رجاًل ليكون ا�سمه )ميخايلف(ن وما 
اأوقييف جواد  القراءة يف البوفة الأوىل  بييداأت  
البوفة فغري يحيى اىل �سخ�سية اأخرى وا�سند 
يل دور )اآندريه( وميخايلف اىل املمثل )فالح 

املحرتمة،  لأ�سبابه  يحيى  ان�سحب  ابراهيم(، 
وبعد يومني ان�سحب فالح ابراهيم ل�سوء حالته 
ال�سحية ومل تكن ال�سابة ر�ساب التي اختارها 
)داريييو�ييسييكييا(  ليييدور  منا�سبة  جليييواد  ال�سباب 
الطائي  اإياد  املمثل  بنا  التحق  اي�سًا،  فخرجت 
لييه جيييواد عيييدة ادوار ميين )جمييانييني  فييا�ييسيينييد 
وتغري  خوبوتف،  �سخ�سية  اىل  ا�سافة  العنب( 
دور )داريو�سكا( اىل )ايغوركا( والذي ج�سده 
من  خوبتوف  وكيييان  احيي�ييسييان(  )اأميييري  ال�ساب 
فا�ستمرت  حمييمييد(  )جا�سم  املمثل   ت�سيب 

البوفة لكرث من ا�سبوعني على هذا اخليار. 
الإطاحة بالن�ص

يعرفهم جيدًا  ملمثلني  ن�سو�سه  ت�سيخوف  كتب 
عب م�ساهداته لعرو�س �ستان�سالف�سكي واأعني 
عن  ناهيك  البداعية  م�ستوياتهم  يعرف  اأنييه 
ا�سكالهم ، فماذا ح�سل مع جواد الأ�سدي بعد 
جواد  للممثلني؟  اختياره  يف  ال�سدمات  هييذه 
الأ�ييسييدي جميينييون ميين طيييراز خييا�ييس بالبوفة 
لمييييل ولييييكيييل فييهييو يييتييمييرن ميييع ممييثييليييييه من 
جماعية  البوفة  تبداأ  امل�ساء،  حتى  ال�سباح 

واحييد،  ممثل  مع  ومييييييين هيينييا وتنتهي 
على  جيييييواد  ممثليه يييتييعييرف 

ويييكييتيي�ييسييف ميييدى قييدراتييهييم وهيييو يييدخييل اىل 
اعماقهم، فبعد ان�سحاب املمثل فالح ابراهيم 
اىل  )ميييييخيياييييييلييوف(  �سخ�سية  جيييواد  ا�ييسيينييد 
احلر�س  ايييياد  يف  وجييد  اأن  بعد  الييطييائييي  ايييياد 
للبوفة،  احلقيقي  والنتماء  الكامل  واللتزام 
�سخ�سية  من  عززت  ا�سافية  م�ساهد  له  كتب 
ومبا  الن�سي.  باملنت  وارتييقييت  )ميخاييلوف( 
اأن جواد من رواد م�سرح بغداد، فقد كتب عن 
تاريخ هذا امل�سرح العريق الذي يعتب من اأهم 
امل�سارح العراقية والذي لالأ�سف ال�سديد تتكوم 
بداأ  اأن جوادًا  اثارنا  ابوابه، ومما  الأزبال عند 
اجماد  )ميخاييلوف(   �سخ�سية  مع  ي�ستذكر 
من  وحتييول  الإهمال  قتله  الييذي  الر�سيد  �سارع 
�سارع ي�سج باملقاهي الثقافية واملكتبات العريقة 
ودور ال�سينما التي ارتقت بذائقتنا يف �سبعينات 
اأن  بعد  عراقيًا  الن�س  فتحول  املا�سي  القرن 
)اأيييياد  لييي  اجلييديييدة  امل�ساهد  ميين  الكثري  كتب 
الطائي( ومن ثم لل�ساب املجنون بحب امل�سرح 

) اأمري اح�سان ( الذي لعب دور )ايغوركا(. 
الإطاحة بالأداء

الأ�سدي على  باحث مثل جواد  لي�ستقر خمرج 
ومبا  ويفل�س.  يبني  فهو  الأداء،  واحد من  منط 

اأن جواد يعرف قدراتي الأدائية فقد تركني يف 
الذي منا تدريجيًا،  الدور  اتلم�س  الأوىل  الأيام 
ال�سخ�سية  يف  انييحييت  بيييداأت  ا�سبوعني  فبعد 
فقدمت طبقة �سوتية جوانية خال�سة فاأوقفني 
مت�سائاًل : هل تق�سدت هذا الأداء ؟ قلت : نعم 
ا�سبوع  بعد  ولكنه  انييدريييه،  هو  هييذا  اذًا  قييال   ،
اقرتح منطًا اآخر من الأداء مطيحًا بال�ستقرار 
بنيناه  ما  تفلي�س  على  ترددت  به  ت�سبثت  الذي 
اأنا   : التايل  هو  الآن  به  �ساأعرتف  ومييا  �سوية، 
من  واتييعييلييم  الييقييوييية  �سوتي  طبقة  ميين  اأخييياف 
يحبون  الييذييين  املمثلني  ميين  الآخييرييين  اخييطيياء 
كيفية  يف  طويل  نقا�س  جرى  لذلك  ا�سواتهم، 
انني  ومبا  )القرار(.  ال�سوت  طبقة  ا�ستخدام 
اكره القوالب اجلاهزة واثق به كمخرج يح�سن 
هذه  ا�ستخدام  اأجيييرب  بيييداأت  ممثليه،  ادارة 
الطبقة بحذر �سديد وهدوء تام متوافقًا مع روح 
�سخ�سية )اآندريه(. وبت�سجيع كبري منه ا�ستقر 
ا�سافة  الأخري  العر�س  حتى  لل�سخ�سية  ادائي 
معًا  و�سلنا  امامه  اقرتحه  الذي  الرجتييال  اىل 
هذه  حتى  ي  العر�س  يف  ظهرت  التي  للنتجية 
جواد  فعل  لقد  ي  البوفة  مبتعة  ا�سعر  اللحظة 
نف�س ال�سيء مع حيدر جمعة الذي كان يعاين كل 

اأن تقبل يف معهد الفنون اجلميلة طالبًا يف ق�سم امل�سرح ويتوىل تربيتك 
معلم ا�سمه )بهنام ميخائيل(، هذا يعني اأنك �ستتبع تعاليم �سارمة من 
راهب يغر�ص فيك بذرة الع�سق الأوىل للم�سرح ويعلمك ا�سرار ال�سدنة 

الذين يهبون ارواحهم للم�سرح.

اأ�سرار "الربوفة" مع جواد االأ�سدي
الغر�س االأول..

منا�سل داود
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يوم من ادائه وهو يهم�س يل )قد غري الأداء( 
وهو يبت�سم بعد اأن اعتاد على قلق هذا املخرج 

املجنون .
احلرية يف التمثيل

عنك  لير�سى  حمييرتف  خمييرج  مييع  تعمل  اأن 
يعزز  �سيئًا  يوم  كل  تقرتح  اأن  فعليك  ب�سهولة، 
الفتى  اأحييب  فجميعنا  لل�سخ�سية.  ادائييك  من 
)اأمري اح�سان( وهو ي�سل اىل املنتدى من كلية 
الفنون اجلميلة حيث يدر�س طالبًا فيها م�سيًا 
كبرية  مبحبة  العون  له  وقدمنا  الأقيييدام  على 
فاأ�سند له جواد ال�سخ�سيات التي مترن عليها 
وهو  الأخرى  تلو  واحدة  الطائي(  )اإياد  املمثل 
اخال�سه  كان  وملا  تامني،  و�سرور  بفخر  يييوؤدي 
كبريًا فقد متتع مع جواد بتمارين خ�س�ست له 
ا�سوات  بعدة  وحده فكان مثل طائر حر مغرد 
اأمري  كان  العر�س  ايييام  ففي  �سامعيه،  ت�سحر 
ن�ستمع  لييوحييده،   ال�سباب  جمموعة  مع  يتمرن 
نعم  لهذا اجلنون اجلميل،  ونبت�سم  �سوته  اىل 
كانت احلرية لنا مالذًا يف البوفة ناأتيها كما 
ونحلق،  وننت�سي  املخرج  من  نغرف  العطا�سى 
نتندر  ونحن  ال�ساي  ون�سرب  ال�سبت  يوم  ناأكل 
عنا  تزيل  �سفافة  بفكاهة  البع�س  بع�سنا  على 

عرق البوفة الطويلة .
ور�سة م�سرحية

ا�ستدعى مدير املنتدى القدي�س ي مل اأر اإخال�سًا 
جمعة(-  )حيدر  عند  مل�سته  كما  جمًا  واأدبييياآ 
جمموعة �سباب من طلبة املعهد فادخلهم جواد 
فن  وعلمهم  م�سرحية  ور�سة  عب  العر�س  اىل 
وخفيفًا..  متنا�سقًا  ح�سورهم  فكان  اجلنون 
لعملهم وهم�س  الطالب  جت�سد ذلك عب حب 

يخو�سون جتربة على م�سرح حمرتف.

داع�ص واملو�سيقى
فالعر�س  حييي  عييزف  اىل  نحتاج  جيييواد:  قييال 
يحتاج اىل اآلتي الكمان واجللو فا�ستدعى حيدر 
جمعة �سديقه الذي مل نكن نعرف من هو فاأتى 
�ساب مهذب هادى الطبع وجل�س بيننا فقال له 
ال�ساب:  فقال  املجانينن  عنب  يف  نحن  جييواد: 
بهدوئه  يحكي  وبداأ  التجربة.  بهذه  مررت  لقد 
بيتي يف  اعزف يف  : كنت  اعتدناه لحقًا  الذي 
م�ساب  اأنييت  فقالوا  داع�س  دخل  حني  املو�سل 
الكمان  اعيييزف على  واأنيييا  ميين اجليينييون  مبيي�ييّس 
نخرج  اأن  علينا  يجب  وقييالييوا  راأ�ييسييي  فم�سكوا 
اجلني من راأ�سك فبقيت �سنة ون�سف واأنا اأمثل 
دور املجنون لكي اأحتفظ براأ�سي. ثم عزف لنا 
تاأليفه ابكتنا جميعًا ونحن نرقب  مقطوعة من 
مقداد  اأمني  الفنان  اإنه  الوطنية..  الرثوة  هذه 
اأحد املجانني يف هذا  املو�سيقي الذي لعب دور 
انقذته مو�سيقاه من  الذي  الفنان  اإنه   ، العنب 
همج يتلذذون بالذبح، فمرحى للمو�سيقى التي 

تعطي العامل احلياة .
نقد الربوفة

مع  التجربة  دخييل  اهلل  ح�سب  �سميم  الناقد 
جواد قبل اجلميع، اتفقا على اأن يكون م�ساعدًا 
كان  جميعًا،  لنا  حقيقيًا  عونًا  فكان  للمخرج، 
جواد يوكل له مهمة التمرين الثاين اأي بعد اأن 

جمعة  حيدر  مع  التمرين  من  جواد  ينتهي 
ليكون  معهم  �سميم  يكمل  واأمييري 

�سندًا حقيقيًا لتعاليم املخرج 
املراقبة  لعينه  ا�سافة 

احلييييييييادة وعييقييلييه 
اليييراجيييح يف 

تف�سري الن�س واكت�ساف مواطن الغمو�س فيه 
، كنا نخو�س نقا�سات وا�سعة يف الأيام الأوىل 
لتذليل العقبات التي ت�ساعدنا على فهم الن�س 
اأننا  جميهًا  نييدرك  ونحن  خا�سة  وم�سغه، 
نرتقي بالنقد فكانت الطاولة تت�سيد حوارتنا 
املثقفة وحتى خالفاتنا يف وجهات النظر التي 
ما  دائمًا  والتي  النقدية  الييروح  بعد  ت�ستقيم 
ي�ستمع لها املخرج ب�سجاعة وعقل را�سخ وهذا 
ال�سوداين  علي  ال�سوء  �سانع  مييع  ماح�سل 
فمازحه  لل�سوء  مفهومه  ي�سرح  بيييداأ  اليييذي 
مقرتحاتك  واأرين  ييياعييلييي  لتيي�ييسييرح  جييييواد: 
و�ساأقول لك ما اأريد. وبخفة العارف وقف علي 
املبهر وحني  ب�سوئه  يوؤثثها  وهو  على اخل�سبة 
درجة  وفهمه  املخرج  مالحظات  اىل  ا�ستمع 
ح�سا�سيته لل�سوء كان العر�س مبهرًا بال�سوء 
وقدم ف�ساًء متقدمًا. لميكنني اأن اأن�سى مدير 
بهدوء  يتحرك  وهييو  خيييييون(  )بييهيياء  امل�سرح 
الكوالي�س  وخلف  البوفة  يف  ليعيننا  الأنبياء 
العر�س  انتهى  لقد  اآه  العر�س،  اأييييام  طيلة 
اأم  مثل  تطوف حولنا  البوفة   ا�سرار  وبقيت 

لتقبل مفارقة اأولدها.
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العراق  جمهورية  اإذاعيية  اأقامته  الذي  الكبري  احلفل  خالل  الهيل،  اأبو  وقال 
وح�سره نقيب ال�سحفيني وممثلو الوزارات  وعدد من املذيعني الرواد والفنانني 
واملخرجني، اإن "اإطالق هذه الدورة با�سم املخرج الراحل ح�سن الأن�ساري، 
وامل�سل�سالت  بالبامج  الإذاعية  ال�ساحة  اإغناء  يف  الكبري  لدوره  تثمينًا  ياأتي 
الدرامية والتاريخية والدينية التي غّذت جياًل كاماًل من العراقيني وم�ستمعي 
اذاعة بغداد التي تاأ�س�ست عام 1936، لفتًا اىل اأن اأعماله الفنية مازالت تبث 

عب الأثري يف عدد من الإذاعات الناطقة بالعربية."
واأ�ساف اأن "اذاعة جمهورية العراق هي من اوائل الإذاعات يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط، لذا فاإن اخلزين املعلوماتي واخلبات يف هذا الفن التوا�سلي متاأ�سلة 
لتكون  بالعطاء  م�ستمرة  وهي  الإذاعيية  يف  والإعالمية  الفنية  املالكات  لدى 
قريبة من اجلمهور الذي ميطرها، عب و�سائل التوا�سل الجتماعي احلديثة، 
بالإعجاب وامل�ساركات التي قاربت مئات الآلف، ما يعني اأن اجلمهور ما زال 
متوا�ساًل مع الإذاعة العراقية الأم واأنها مازالت حمافظة على نهجها الذي 

ر�سمه الرواد الأوائل." داعيًا الرواد الأوائل من املذيعني لتقدمي ن�سرة اأخبار 
واحدة، يف كل �سهر، لإدامة التوا�سل بني جيل الإذاعيني القدامى واجلدد".

وتابع اأبو الهيل اأن "برنامج �ستوديو 10 الذي تعده وتقدمه املتاألقة اأمل املدر�س 
"اذاعة  ان  اىل  ويزدهر"،لفتًا  يتطور  اأن  ونتمنى  التوا�سل،  لهذا  منوذج  هو 
بغداد يجب اأن تعد لأن تكون مدر�سة او معهدًا يتلقى فيه املذيعون واملحررون 
الإعالمية  الفنون  يف  دورات  الأخرى  الفنية  واملالكات  واملعدون  واملخرجون 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  يف  للعمل  توؤهلهم  التي  ال�سهادة  ومنحهم  املختلفة 

املختلفة ".
اأن  على  جياد  �سمرية  العراق  جمهورية  اذاعيية  مديرة  اأكييدت  جانبها،  من 
نحو  ثابته  بخطى  ت�سري  والثمانني،  الثالث  عامها  ت�ستقبل  وهي  "الإذاعة 
م�ستقبل اعالمي زاخر، وهي حتتفي بهذا الكم الهائل من القامات العمالقة 
التي عملت فيها وتركت ب�سمتها عليها"، �ساكرة ا�ستجابة الرواد من املذيعني 

واملخرجني واملحررين للم�ساركة يف هذا الحتفال.

قّلد رئي�ص �سبكة الإعالم جماهد اأبو 
الهيل عددًا من رواد اإذاعة جمهورية 

العراق قالدة الإبداع والتميز ودرع 
الإبداع ملا قدموه من اأعمال اإذاعية 

وفنية خالل مدة خدمتهم الطويلة بني 
اأروقتها.

ودعا اأبو الهيل الرواد من الإذاعيني 
اىل تقدمي ن�سرة اإخبارية �سهرية، عرب 
اأثري الإذاعة، تثمينًا من اإدارة ال�سبكة 

لدورهم البارز يف رفد م�سرية الإذاعة 
مبنا�سبة الذكرى 82 لتاأ�سي�سها.

اأبو الهيل يحتفي برواد 
بغداد/ مالذ االأمنياإذاعة بغداد 

عد�سة/ حيدر اخلفاجي

دعاهم لتقدمي ن�سرة اإخبارية �سهرية عرب اأثريها



مرحلة  �سهدتها  ثقافية  ونه�سة  م�سرحية  قيياعييات 
ال�ستينات  عييب  تت�ساعد  واأخييييذت  اخلم�سينات، 
الن�ساط  لذلك  ال�سلطة  معاداة  ورغم  وال�سبعينات. 
اأن  اإل  بها،  ترتاب  فعالية  كل  اإيقاف  اآنذاك حماولة 
وجودهم  حتقيق  على  اأ�سروا  العراقيني  امل�سرحيني 
الأدوات  بكل  م�ستعينني  الإبداعية  ذواتهم  واإثبات 
ا�ستمرارية  على  احلفاظ  يف  التعبريية  والو�سائل 

العالقة بني املمثلني واجلمهور.
ثورة ثقافية

اإكمالهم  بعد  ال�سبعينات  بداية  يف  الفنانني  عييودة 
وانخراطهم  الييعييراق  خيييارج  الأكييادميييييية  الييدرا�ييسيية 
الفنون  واأكييادميييييية  معهد  يف  التدري�سي  ال�سلك  يف 
اجلميلة، �سكلت ثورة ثقافية وفنية اأ�سهمت يف اإثراء 
احلركة الفنية وامل�سرحية وازدهارها يف تلك الفرتة، 
ما دفع اإىل ت�ساعد الن�ساط امل�سرحي وازدياد عدد 
امل�سرح  مرتادي  ن�سبة  ارتفاع  مع  امل�سرحية،  الفرق 
الفرق  تلك  الفنية، ماجعل  ثقافاتهم وميولهم  وتنوع 
لتقدمي عرو�سهم  دائم عن قاعات جديدة  يف بحث 
"امل�سرح ال�سعبي"  امل�سرحية. ومن تلك الفرق فرقة 
ال�ستني  "م�سرح  فييرقيية  با�سم  اأييي�ييسييًا  عييرفييت  الييتييي 
جعفر  الكبري  الفنان  يرتاأ�سها  كييان  التي  كر�سي" 

ال�سعدي.
من  ال�سبعينات  بداية  يف  التاأ�سي�س  فكرة  انبثقت 
جي(.  القليه  )اأدييييب  الفنان  طرحها  فكرة  خييالل 

املوؤجرة من قبل  ال�سقة  تو�سيع  الفكرة على  ارتكزت 
الإخيييوان(  )عييمييارة  من  الثالث  الطابق  يف  الفرقة 
لقت  �سغريًا،  م�سرحًا  وجعلها  ال�سعدون  �سارع  يف 
ال�سعدي،  جعفر  الفرقة:  اأع�ساء  ا�ستح�سان  الفكرة 
البياتي  زهييري  الييكييرمي،  عبد  ن�سال  �ييسييامل،  وداد 
ال�سقة فيمابعد املقر الرئي�س  واآخرون، لت�سبح تلك 
الذي  امل�سرح  يف  التدريبات  ملمار�سة  ومكانًا  للفرقة 
مل يكن يت�سع اإل ل�ستني كر�سيًا مع ا�ستغالل امل�ساحة 

املتبقية لتمثل خ�سبة للم�سرح، ومن هنا جاءت ت�سمية 
كر�سي".  ال�ستني  "م�سرح 

خمترب م�سرحي
عديدة  م�سرحية  عرو�س  امل�سرح  هذا  على  ُقدمت 
واإخييراج  ت�سيخوف  تاأليف  "الدب"  م�سرحية  منها 
من  الكبري"  "ال�سغري  وم�سرحية  ال�سعدي،  جعفر 
اأديب القليه جي،  اإعداد فرا�س عبد املجيد واإخراج 
وم�سرحية "البداية" تاأليف �سعدون العبيدي واإخراج 

تاأليف  احلمام"  "برج  وم�سرحية  البياتي،  زهييري 
عدنان �سال�س واإخراج �سبحي اخلزعلي، وم�سرحية 
واإخراج  خايتوف  ميخائيل  غابة" تاأليف  يف  "قارب 
الرتابية" تاأليف  "املما�سي  وم�سرحية  خيون،  عزيز 
ميخائيل خايتوف واإخراج عادل كوركي�س، وم�سرحية 
"ال�سياب" تاأليف واإخراج عقيل مهدي، وغريها من 

امل�سرحيات.
خمتب  مبثابة  كانت  كر�سي  ال�ستني  م�سرح  جتربة 
م�سرحي تخّرج من على خ�سبته  الكثري من املبدعني 
كبرية  م�سرحية  اأ�سماء  بعد  فيما  اأ�سبحوا  الذين 
الدكتور  اأمثال  العربي  والوطن  العراق  م�ستوى  على 
ليمار�س  وعاد  اأملانيا  اإىل  غادر  الذي  كرومي  عوين 
اأواخر  يف  اجلميلة  الفنون  كلية  يف  التدري�سي  عمله 
ال�سبعينات. اهتم كرومي باملختب امل�سرحي وراأى  اأن 
املختب امل�سرحي جتربة ل تخ�سع للتقاليد والعادات 
مبعرفة  كامل  ووعييي  دائييم  بحث  هو  بل  الأكادميية، 
اأدوات الفنان الذاتية واجل�سدية والذهنية وال�سوتية 
تطبيقًا  كر�سي"  ال�ستني  "م�سرح  وكييان  والفكرية، 

عمليًا لتجربة عوين كرومي. 
حماربة القيم

ِقبل  من  ُقدمت  التي  الر�سينة  امل�سرحية  العرو�س 
ال�ستينات  عييقييدي  يف  وخييا�ييسيية  امل�سرحية،  الييفييرق 
الذائقة  وعّمقت  فكرية  قيمًا  اأفييرزت  وال�سبعينات، 
ملا حملته من  امل�ساهد  ل�سان حال  وكانت  اجلمالية، 
اأفكار نابعة من هموم املواطن والوطن. كانت خ�سية 
كبرية،  امل�سرحية  العرو�س  هذه  من  اآنذاك  ال�سلطة 
يف  كييثييريًا  تييدقييق  الن�سو�س  فح�س  جليينيية  وكييانييت 
الن�سو�س امل�سرحية، وكان هاج�سها الأول هو اأن تلك 
الفرق تبث الفكر الي�ساري. بعد هذا النجاح الكبري 
فكرية  قيمًا  طياتها  يف  حتمل  كانت  التي  والعرو�س 
لل�سلطة  بالن�سبة  خميفًا  امل�سرح  اأ�سبح  وجمالية، 
ح�ساب،  األييف  لييه  حت�سب  وبيياتييت  اآنيييذاك،  احلاكمة 
الأو�ساط  يف  بالنت�سار  له  ت�سمح  اأن  تريد  تكن  ومل 
�سّد  امل�سايقات  فييبييداأت  واجلييميياهييريييية،  الثقافية 
م�سرح "ال�ستني كر�سي" والفرقة واأع�سائها، وهاجر 
فيه  والعاملني  واملمثالت  املمثلني  العراق غالبية  من 
الثمانينات،  يف  تاأ�سي�سه  يف  �ساهموا  الذين  وغالبية 
امل�سرحية  التجارب  واأهم  اأجمل  من  واحدة  لتنتهي 
يف العراق ولي�سبح م�سرح "ال�ستني كر�سي" يف طّي 

الن�سيان.

بالأم�ص كان امل�سرح يف العراق ثقافة وطنية احرتفها الفنانون متثياًل واإخراجًا، و�سغف بها 
املتفرجون احرتامًا وتقديرًا. ن�ساأ امل�سرح يف اأزقة املدينة وعلت اأ�سوات املمثلني يف اأرجاء خ�سباته، 

ومع هذه الأ�سوات عال جنم امل�سرح و�سطعت اأنواره بني الحرتافية الفنية والتكوين الأكادميي 
الإبداعي.

حم�سن ابراهيم

�سقة �سغرية اأرعبت ال�سلطة
كر�سي60م�سرح ال� 

انبثقت فكرة تاأ�سي�س "م�سرح 
ال�ستني كر�سي" يف بداية ال�سبعينات 

وارتكزت على تو�سيع �سقة موؤجرة 
يف �سارع ال�سعدون

اأ�سبح امل�سرح خميفًا لل�سلطة احلاكمة 
اآنذاك, فبداأت امل�سايقات �سّده وهاجر 
موؤ�س�سوه لي�سبح م�سرح "ال�ستني كر�سي" 
يف طّي الن�سيان
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القطع  ميين  الييعييديييد  تنتج  اأن  اىل  �سركته  �سعت   
)اأوبجكت اآرت( والتي ت�ستخدمها ال�سركات العاملية 
تنفيذ  على  موؤخرًا  ا�ستغل  اإنتاجها.  لعر�س  الكبى 
افتتاح  يف  عر�سها  ومت  الن�سائية  احلقائب  وت�سميم 
والتعبريية  بالب�ساطة  اأعماله  اأغلب  متيزت  كبري. 
الهادفة، التقيناه يف حوار �سريح ملعرفة جوانب هذا 

الفن:
اأعمل الإ�سعاد روحي

ابتداأنا حوارنا معه ب�سوؤالنا "يتعزز خطابك اجلمايل 
معًا،  وال�سكل  اللون  طاقتي  عب  الت�سميم  عوامل  يف 
الأليييوان  متنح  يييجييدك  كثب  عيين  يتابعك  ميين  ولييكيين 
اأولوية فما الغاية من ذلك؟" فاأجاب: "كالمك هذا 
�سحيح، اأجد يف اللون تعبريًا عن حالة اإن�سانية معينة 
وهو لي�س حدثًا كماليًا، اإمنا الأ�سل فيه طموح وحالة 
ملعرفة  اللون  ح�سا�سية  تقودنا  اأن  ممكن  تعبريية، 
�سيميائية  اإ�ييسييارة  هو  الوقت  وبنف�س  وامليييوّدة  احلييب 
وجميعها  وروحييي  ونف�سي  وجييداين  لتدفق  ت�سحبنا 
م�سلمات مل تاأت من فراغ. دعني اأقول لك باأنني كنت 
للو�سول  واأطمح  الزمن  هذا  يف  اأعي�س  ل  اأن  اأمتنى 

اأعي�س  الييذي  والوقت  املكان  وغائب،  مفتقد  ل�سيء 
جميعهم  الب�سر  فيياإن  تييرى  ومثلما  الآن،  لي�س  فيه 
خمتلفون، ول�سوء احلظ اإين اأرى ال�سر اأكرث ح�سورًا 
اأهمية  اأراهن على  من اخلري يف هذا الزمن  ولهذا 
معينة  دلليية  له  لون  وكييّل  الفكري،  التعبري  يف  اللون 
والأبي�س  والأ�ييسييود  فالأحمر  نف�سية،  حالة  تتق�سى 
وبقية الألوان لها تعبريية خا�سة، وعليه جند اأن لكّل 
لوٍن تعريفًا روحانيًا ووجدانيًا وماديًا. من هنا اأعرت 
الهند�سة  يف  حتى  خمتلفًا  اهتمامًا  ال�سكل  مع  اللون 
لوين  طابع  ذات  متنوعة  اأ�سكاًل  وعملت  املعمارية 

خا�س. 
ح�ساب  على  )ال�سكل(  للدال  اأهمية  تعري  لهذا   *
)املدلول(، كاأنك ت�سر على اإبداء مهارة يف الأ�سكال 

وقيمها اأمام معطيات ما حتمله من معاٍن؟
نهاية  يف  لإيييطيياليييييا  و�ييسييويل  ميينييذ  دائييمييًا  �سعيت  ي 
تب�سيط  مفادها  فكرة  من  اأغييرتف  اأن  ال�سبعينات 
الأ�سكال والبتعاد قدر املمكن عن التعقيد، وهذا ما 
يتلم�سه املتلقي لأعمايل الفنية وت�ساميمها واأ�سفت 
اإليها قيمة دللة اللون م�ستخدمًا اإياه كحالة خمتلفة 

متنوعة  جتدها  اأن  وت�ستطيع  النف�سية،   جوانبها  يف 
وذات قراءة مت�ساوية، يف بدايتي املهنية كنت اأعمل 
ت�ساميم غريبة الهدف منها جلب النتباه ولكن مع 
اأن هذا ل ميثل روحي وعقيدتي  الوقت قررت  مرور 
ول يهمني اأن اأجذب انتباه الآخر، مع كل الحرتام، 
اأعييمييل لإقيينيياع و�ييسييعييادة روحييي واأفييكيياري،  اأن  يجب 
اأو  مظهرًا  لي�س  يل  بالن�سبة  اللونية  وطاقته  ال�سكل 
غطاًء خارجّيًا جذابًا واإمنا تعبري عن حالت اإن�سانية 

ومفاهيم عقائدية عميقة. 
احلقيبة حاملة االأ�سرار

�سمات  حتمل  وهي  احلقائب  اأعمال  عن  لنتحدث   *
ما  خمتلفة..  اأ�سكاًل  حتمل  مما  اأكرث  متعددة  لونية 

الغاية من هذا الرتكيز؟ 
اأن احلقائب يف ذاتها  تاأكيدها  اأريد  التي  ي احلقيقة 

فنيًا معماريًا �سغري احلجم،  بالن�سبة يل عماًل  تعد 
العمارة،  علم  من  نابعة  الهند�سية  وقواعده  جذوره 
اأجنزه  فيما  كمعماري  هويتي  اأفقد  اأن  اأريد  ل  لهذا 
�سخ�سيًا  يل.  مهم  اأميير  هييذا  احلقائب.  عمل  ميين 
بداخلها  ما  لأن  لالإن�سان،  مهمًا  �سيئًا  احلقيبة  اأجد 
�سخ�سية  يبني  اخلارجي  ومظهرها  الأ�سرار  يحتوي 
من يحملها اإىل حد ما، اإ�سافة لكونها حتمل مفاهيم 
العر�س  خييالل  ميين  وتابعته  راأيييتييه  ومييا  تيياريييخييييية، 
التوجه.  هذا  ميثل  كان  جميعها  باحلقائب  اخلا�س 
لقد �سوقت تلك احلقائب ما يعني اأنها حتمل اأهمية 
يف نظر املتلقي وبالنهاية تبقى احلقيبة كعمل فني له 

وظيفة جمالية وحمتوى تعبريي.
قّوة الكرا�سي

 * بودي اأن اأت�ساءل عن ت�ساميم الكرا�سي. تقدم لنا 

احلقيبة الن�سائية 
ت�سميم معمارّي م�سّغر

حربة:
ح�سني الفنان

يكت�سب احلديث مع امل�سمم واملعماري ح�سني حربة اأهمية وا�سعة ل�سعة معلوماته وطبيعة 
ا�ستغالته اجلمالية، فبعد تخ�س�سه يف الت�سميم املعماري عمل يف اأهم ال�سركات الإيطالية ملدة 
اأربع �سنوات ثم قرر اأن يفتتح مكتبًا للت�سميم مع �سركة منفذة لأهم ت�ساميمه.
حاوره : خ�سري الزيدي 

حينما يولد املرء يف بلد مثل العراق, مليء باالأ�ساطري واالآثار 
وهو منبع االإن�سانية, �سيكون للتاريخ تاأثريه الوا�سح عليه, 

فال غرابة اأن تكت�سف اأن روحيتي بابلية
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مناذج وكاأنها ذات طابع جتريدي بحت، هل هناك 
اإ�سرار من قبلك على منط معني من التعبري الفني؟

ي الكر�سي هو جزء من وظيفتي كم�سمم ومعماري، 
م�ساحة  و�سعت  لقد  واملييجييوهييرات،  احللي  وكييذلييك 
الإبداع ل ميكن ربطه بحدود،  باأن  عملي لعتقادي 
اخل�سو�سية  من  نوعًا  بداخلي  اأن  الآن  لك  اأعرتف 
ا�سمها التحدي والعاملية فاأنا ن�ساأت يف بيئة عّرفتني 
باأن العامل يقف �سدنا وت�ساءلت عن �سبب الكراهية، 
و�سل  حلقة  اأكيييون  بييياأن  فكرتي  انطلقت  هنا  وميين 
ال�سكوك  واإذابييية  املتنوعة  احل�سارات  بني  وج�سرًا 
والت�ساوؤل  التفكري  فبداأت   ال�سعوب،  بني  والكراهية 
اخللل  بع�س  اأن  مفادها  قناعة  اإىل  و�سلت  وحينما 
يعود لذواتنا ولي�س يف العامل، لهذا اأعطيت الكر�سي 
تربي  اأن  اأرادت  التي  ال�سلطة  لتلك  ورمييزًا  مفهومًا 

ذائقتنا على كراهية الآخر وت�سويه احلقائق بالوقوف 
�سدنا ملا نتميز به. الأمر لي�س هكذا، علينا اأن نقف 
ون�ساهد الأحداث ثم نحتكم وكل ذلك اخلراب عائد 
لقوة )الكر�سي( ومرجعيته التعبريية، وعليه فاخلطاأ 
روؤيتي  جيياءت  الأفييكييار  هييذه  وميين  اأنف�سنا  يف  يكمن 
بدللته  �سيكون خمتلفًا  الذي  الكر�سي  لإجناز فكرة 

التعبريية. 
نحن ال�سبب!

* ما ال�سبب الذي دعاك لتحميلنا نحن هذا اخلطاأ؟ 
ال�سيا�سية  الطبقة  يف  يكمن  �سك  بييدون  ال�سبب  ي 
احلاكمة وت�سويهها لالأفكار، هذا هو الهدف الرئي�س، 
ال�سبعينات  نهاية  لأوروبيييا  و�سلت  حينما  �سخ�سيًا 
خمتلفًا  لي�س  عاملنا  باأن  لالآخرين  اأثبت  باأن  فكرت 
اأذكى  نكون  اأن  باإمكاننا  الأحيان  بع�س  بل يف  عنهم 
باأن  مقتنع  غري  واأنييا  طفولتي  فمنذ  منهم، 
لنا،  ميكن  طاملا  عنا  خمتلف  الآخيير 
واجلدية،  والإ�ييسييرار  الإرادة  عب 
اأفيييكيييارًا  ونييقييدم  فيينييًا  نيينييتييج  اأن 
تنويرية ومن�سي يف بناء العامل 
والإنيي�ييسييانييييية، نييعييم هيينيياك 
�سمن  تعمل  نييرية  عقول 
بييداأت  املفاهيم  هييذه 
الييعييامل  بييياأن  تفكر 
قييييرييييية ولييييييي�يييس 
اختالف  هناك 
بييييييييني الييييبيييي�ييييسيييير 
الخيييتيييالفيييات  وان 
العرقية والدينية �ستزول 
ودعاته.  ال�سالم  حمبي  اأمييام 
اأننا  ونعتقد  اأحيانًا  ن�سر  ملاذا  فلنفكر 
طاقتي  ا�ستعملت  ال�سبب  لهذا  الأف�سل؟ 
اأكّون  اأجل  وجديتي وجهدي وع�ست من 
اأن  للعامل  واأثييبييت  مهمًا  �سيئًا  لنف�سي 
هدف  ثمة  كييان  اإذا  ممكن  التغيري 

غايته الطموح والإبداع. 
اليد احلّية

يف  الكمبيوتر  ت�ستخدم  ل  مل   *
طييريييقيية الييتيي�ييسييميييييم؟ 
اأن  اأرى  فيياأنييا 

الطريقة  على  حمافظًا  تبقى  اأن  على  اإ�ييسييرارًا  ثمة 
القدمية؟

ي ن�ستخدم هذه الو�سيلة العلمية  كجزء من �سروريات 
والأدوات  لل�سركات  ميول  فييلييدّي  اأنييا  اأمييا  املكتب. 
الر�سم  طاولة  اأ�ستخدم  ولهذا  والعريقة  القدمية 
اأعود ليدي وذهني لتكون القيا�سات  اأن  اأحب  باليد. 
حقيقية. اأما �سا�سة الكمبيوتر فال تعطي روؤية واقعية 
اأر�سم على الطاولة  حقيقية للقيا�س. اأجد متعة واأنا 
لالأمر  ينظرون  املكتب  يف  زمالئي  اأن  من  بالرغم 
املتعة  هييذه   جتد  اأييين  ويت�ساءلون  م�ستمرة  بده�سة 
الروحية والنف�سية؟ واأقول لهم اإنها تكمن يف موا�سلة 
مهم  وا�ستعمالها  جييدًا  مهمة  فالتكنولوجيا  العمل، 
للجميع ولكن كل هذا تقريبًا اأنهى خبة ويد الإن�سان 
ذلك  اإنهاء  على عدم  الرتكيز  اأحب  ولهذا  وال�سركة 

العقل وتلك اخلبة ال�سخ�سية.
املدر�سة امل�ستقبلية

* ما املدار�س التي اأثرت يف اأ�سلوبك؟
يّف  اأثيييييييييرت  الييييتييييي  املييييييدار�ييييييس  مييييين  واحيييييييييدة   -
ي امل�ستقبلية(وهي حركة جماعة   Futurismo(
امل�ستقبلني الإيطالية، ن�ساأت يف بداية القرن املا�سي 
وكانت اأفكارهم �سد الكال�سك، تركوا احلركات يف 
�سد  كانت  توجهاتهم  القدمية،  واأمناطها  العمارة 
يطلقون  لها،  تابعًا  امل�سمم  من  جتعل  مدر�سة  اأييية 
تاأثرت  كمعماري  واأنييا  اأو�سع.  ب�سكل  للحرية  العنان 
ذهب  مييعييميياري  وهييو  جيييدًا  امل�سهور   )Ferrè(بي
باجتاه )املو�سة( ليغري من اأفكار الآخرين عب هذه 
لتجديد  املعرتك  لهذا  �سعيت  تراين  لهذا  الو�سيلة. 
الأفكار واإجناز اأعمال متاأثرًا به واأثبتُّ اأن ل م�ستحيل 

طاملا هناك الإرادة. 
روحيتي بابلية

الكر�سي  ت�سميم  يف  الإلهامية  مرجعياتك  مييا   *
الأخري الذي �سممه ثالثة معماريني عامليني؟ 

مليء  اليييعيييراق،  مييثييل  بييلييد  يف  املييييرء  يييولييد  حينما  ي 
الإن�سانية،  منبع  وهييو  واللقى  والآثيييار  بالأ�ساطري 
�سيكون للتاريخ تاأثريه الوا�سح عليه، فال غرابة واأنا 
لأن  بابلية  روحيتي  اأن  تكت�سف  اأن  الأثرية  بابل  ابن 
جذوري مهمة واأجزم اأن العمل الأخري للكر�سي كان 
ذا طابع خمتلف اأردت اأن اأجعله يف عني املتلقي مليئًا 

بطاقة التاأثري املكاين.
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جمعة الالمي

"ال أحد يقرأ اليوم، 
إالّ أولئك الذين يكتبون"

) هنري بوردو (

طيلة العقد السابع من القرن الماضي، كنا قريبين من بعضنا، أنا وإبراهيم الداقوقي، الكاتب، 
األكاديمي، والمواطن العراقي الذي من أب تركماني وأمٍّ كردية، وبرز في الحياة الثقافية واإلعالمية 

واألكاديمية، النه كتب إنجازه بحميّة مواطن عراقي يحترم العقل.
لكنه كان سيئ الحظ، مثل كثيرين غيره، ألنه محاط بـ : "ثقافة الوالء الحزبي والطائفي، قبل الكفاءة 

الثقافية والعلمية."
كان إبراهيم الداقوقي، يتّم التعامل معه بحذر، السيما بعد سنة 1963، ألنه اشتغل "موظفاً صحفياً" 

في السفارة العراقية بأنقرة، حيث واصل التعريف بالثقافة العراقية، السيما في األوساط التركية 
التي تكن التقدير للشاعر ناظم حكمت، وفي اآلن ذاته، عنايته بإرجاع الشاعر فّضولي البغدادي الى 

"عراقيته" المنهوبة.
في بداية سنة 1970 التقيته وجهاً لوجه، بعد أن غادرت السجن، وفي حينها قال الداقوقي : "انا 

عراقي، وأشعر بالفخر ألنني تركماني، وأريد الخير، ايضاً، لقوم والدتي الكردية. وبهذا الفهم الراقي، 
إنغمر الداقوقي في العمل الثقافي واإلعالمي في وطننا، فتخرج على يديه أبرز رجال وسيدات 
اإلعالم، كما لم يكّف عن أهمية استعادة الشاعر فّضولي البغدادي من منفاه الثقافي "التركي".

وفي فترة "منفاه" االختياري بالنمسا، في العشرية التاسعة من القرن المنصرف، استمرت عالقتنا 
الوطيدة، وكنا نتحدث في شأن مشاريع مشتركة تفيد الثقافة العراقية، ال سيما بعد ان أخرج مجلة  

"عالم الغد" الى حيز الوجود .
لكّن سوء الحظ إستمر يالزمه ايضا، تماما كما الزمه عدم اإلهتمام بمشروعه حول الشاعر العراقي 

فّضولي البغدادي الذي عاش في زمن السلطان سليمان القانوني )1481 ــ 1551( .
 واليوم، أيضاً، يعاني إبراهيم الداقوقي، وهو ميت، من  تبعات أنه مواطن عراقي حقيقي، ال يزال 

يبحث عن مواطن عراقي حقيقي، يحقق في األقل، حلمه األثير الى نفسه بإستعادة "الشاعر فّضولي 
البغدادي من منفاه التركي" الى عراقنا الحبيب.

ذاكرة امل�ستقبل

يف بداية �سنة 1970 التقيته وجهًا لوجه, بعد اأن غادرت 
ال�سجن, ويف حينها قال الداقوقي : "انا عراقي, واأ�سعر 

بالفخر الأنني تركماين, واأريد اخلري, اي�سًا, لقوم والدتي 
الكردية.

ويل البغدادي ..!! اإبراهيم الداقوقي : "منفى" ف�سّ



 ماريا اإيلياد�س حتكي عن جتربتها يف البحث عن 
منزل كافايف يف اإ�سطنبول.  

اجتياز احلا�سر
منزل  عييلييى  بييالييعييثييور  ميييرة  اأول  �ييسييرعييت  حينما 
�سنوات،  خم�س  قبل  الأمييومييّي  كافايف  ق�سطنطني 
�سديقاتي واأنا ح�سبنا باأّنا اإذا مّيمنا �سطر الكني�سة 
 ،  Neochori نيوت�سوري  يف  الواقعة  املحلية 
على  ف�سنح�سل   ،)Yeniköy تدعى  )حاليًا 
ال�سكندري  اليوناين  فال�ساعر  النتائج.  اأف�سل 
 1882 عام  من  حياته،  من  �سنوات  ثالث  اأم�سى 
تهمني  كييانييت  الييتييي  الييقييرييية  تلك  يف   ،1885 اإىل 
ما  عدا  اآنييذاك.  الق�سطنطينية  يف  اليونان  عليها 
عرفناه لحقًا باأنه كان يتم�سى على امتداد م�سيق 
البو�سفور من تلك النقطة على طوال الطريق اإىل 
 ،)Beyoğlu بايوغلو  )بالرتكية:   Pera بريا 
والذي ينبغي اأن يكون ماأثرة حتى يف ذلك الوقت، 
كافايف يف  حياة  القليل عن  �سوى  نعرف  نكن  فلم 
اإ�سطنبول، على الرغم من اأننا ا�ستنتجنا، ا�ستنادًا 
املدينة  تلك  الذي ق�ساه يف  اأن زمنه  اأعماله،  اىل 
ورمبا  فكره،  هويته،  ا�ستيقاظ  اأ�سباب  اأحييد  كان 

حتى ي رغم اأن هذا غري معروف ي  جن�سانيته.
ملرحلته  ح�سيلة  كييانييت  الأوىل  كييافييايف  اأعييمييال 
"مغادرة ترابيا"، التي حتمل  الق�سطنطينية، مثل 
�سبهًا قلياًل يف عاطفتها امل�سبعة باأعماله املتاأخرة، 
اأعماله  اأن  بحقيقة  عالقة  لها  تكون  قييد  والييتييي 
�سمنها  ومن  بالإجنليزية،  مكتوبة  كانت  املبكرة 
ما ذكرناه اآنفًا. اأعماله املتاأخرة التي ا�ستهر بها، 
"اإيثاكا"، وهو عمل قد يكون  من �سمنها ق�سيدة 
ذات  ل  �ُسجِّ لأنه  انت�سارًا  اأو�سع  نطاق  على  معروفًا 
انتظار  "يف  و  كييونييري،  �سني  املمثل  ب�سوت  مييّرة 
باأ�سلوب  اليونانية  باللغة  مكتوبة  وكلها  البابرة"، 
يتحول بالتدريج اإىل مبا�سر وغام�س، لكن بطريقة 
ال�سعور  بني  �سلة  لتغر�س  الزمن  تخرتق  تييزال  ل 
حا�سره  وراء  ما  اإىل  تت�سع  مو�سوعاته  والزيف. 

لييتيي�ييسييمييل كييييل �يييسييييء، 
ال�سيخوخة  من  ابييتييداًء 

والييتيياأمييالت يف مييقييالت 
قيي�ييسييرية مييين اليييتييياأرييييخ 

الييبيييييزنييطييي، اليييرومييياين، 
اإىل  الييييقييييدمي  واليييييييييونيييياين 

الغرامية  عالقاته  تفا�سيل 
اخلا�سة. 

كافايف .. لقد �سمعت 
بهذا اال�سم!

بال�ست�سالم  و�سعور  مقاومة  تكون ثمة  اأن  يف 
وعند  الييدرجيية،  هييذه  اإىل  واحييد  مبكان  مرتبطًا 
عودتي اإىل اإ�سطنبول عام 2011، �سديقاتي واأنا، 
جربنا حظنا يف العثور على منزل كافايف الأمومي 
بالذهاب  املرهفة  ال�سنوات  تلك  اأم�سى  حيث 
باناجاريا  كني�سة  يف  الديني  الأحيييد  قييدا�ييس  اإىل 
اأو حتى  كوماريوتي�سا. �سعرنا كذلك بال�ست�سالم، 
الغبطة بالتواجد يف املدينة، على الرغم من علمي 
اأ�سهر.  ب�سعة  غ�سون  يف  املدر�سة  �ساأغادر  باأنني 
الكني�سة  قاعة  اإىل  القدا�س  بعد  الأبر�سية  تبعنا 
اللذيذ ثم توجهنا بال�سوؤال  ال�ساي والكعك  لتناول 
مبا�سرة اإىل اأكب الأع�ساء �سنًا حول منزل كافايف.
بهذا  �سمعت  لقد  كافايف...  كافايف...  "كافايف... 
الهتمام  علي  يتوجب  ملاذا  لكن  قبل،  من  ال�سم 

بالأموات طاملا احلياة مليئة بامل�ساكل؟"
خييزامييى،  بييزهييرة  ال�سبيه  اليي�ييسيياي  قيييدح  اأعييييدت 
مع  ثم غادرت  وي�سكي،  كاأ�س  اأنه  اعتقدت  والذي 
اأ�سدقائي بعد برهة ق�سرية لكي نكت�سف احلي. 
�سيئًا  يكونوا يعرفون  اأن اجلماعة مل  الوا�سح  من 

عن كافايف اأو ل يرغبون باحلديث عنه.
اأنا اأي�سًا هيليني

هذه ال�سنة، مع حماولة اأخرى للعثور على كافايف 
باأنني �ساأغادر مع مطلع العام  اأخرى  عرفت مرة 
اإ�سطنبول،  اأغادر  حني  وكاأنني  بدا  لقد  اجلديد. 

باأنني  اأبييدًا  اأعتقد  وهي مدينة مل 
ومع  دائييم،  ب�سكل  فيها  �ساأبقى 
ذليييك اأفييياجييياأ اأنيييه يف كييل مييرة 
للمغادرة،  خططًا  فيها  اأ�سع 
عن  للبحث  حافز  ي�ستحثني 
هيييذا املييعييبييود الأدبيييييي. لييذا 
مع   ، اأخيييرى  مييرة  انطلقت 
للعثور  لييغييوييية،  �ييسييديييقيية 
فقط  لأكافاأ  املنزل،  على 
ينت�سب  لييليي�ييسيياعيير  ن�سفي  بييتييمييثييال 
كوماريوتي�سا  باجنيا  كني�سة  خييارج  قاعدة  على 
باليونانية  "نيت�سوري"  ق�سيدة  من  �سطور  مع 
والرتكية. تركيا غري م�سهورة متامًا بو�سع اإ�سارة 
�سخ�سياتها  ت�سم  باأنها  املعروف  الأماكن  على 
مع  املهمة،  التاريخية  حتى  اأو  الفنية،  الأدبييييية، 
ا�ستثناءات نادرة لالأولياء امل�سلمني. يف رحلة عب 
الأنا�سول ا�ستدرت ذات مرة بعد روؤيتي لفتة لقب 
ال�ساعر وال�سويف يون�س اإميري، من القرن الثالث 
ع�سر، لكن تلك كانت حالة ا�ستثنائية متامًا، ومن 
املحتمل حدثت لكونه يعتب �سخ�سية دينية جليلة 
واأنا  �سديقاتي  اإ�سطنبول،  يف  تركيا.  يف  للبع�س 
واحت�ساء  ال�سعر  لقراءة  ال�سنوية  بزيارتنا  قمنا 
بع�س ال�سراب عند قب اأورخان ويل، �ساعر تركي 
لأننا  ذلك  نفعل  كنا  لكننا  الع�سرين،  القرن  من 
ثمة عالمات  لأن  ولي�س  فقط،  قبه  مكان  نعرف 

اأو خريطة على بوابات املقبة.
اأن تكون كاتبًا يونانيًا اأمريكيًا عا�س يف اإ�سطنبول، 
بكونه  متميزًا  يييزل  مل  مكان  يف  تعي�س  اأن  يعني 
كافايف  قطنه  الذي  الهيليني  للعامل  فخريًا  قطبًا 
يزال،  ول  وروحيًا  ج�سديًا  املكان  كان  مرة.  ذات 
اأملييح  اليييذي  باملعنى  الهيلينية  الثقافة  مييركييزًا 
اقتب�س  كما  قييال،  مييرة.  ذات  بنف�سه  كافايف  اإليه 
لإحدى  البليغة  مالحظاته  يف  مندل�سون  دانيال 
الكاملة،  كييافييايف  لأعييمييال  الرفيعة  الييرتجييمييات 
ل�ست  اأنا  بالك،  يف  هذا  �سع  هيليني،  اأي�سًا  "اأنا 
يونانيًا، ول اإغريقيًا، بل هيليني". لقد راأى نف�سه 
منتميًا ملجتمع اأرحب حمدد باللغة والثقافة، لكن 
يرتبط  حيث  مكانًا.  يكون  اأن  بال�سرورة  لي�س 
ولي�س  والثقافة،  اللغة  عب  اأعظم  مب�ساحة  املرء 

بالقومية اأو العرق.                    

يف اإ�سطنبول
كافايف 

البحث عن 

اأم�سى ال�ساعر اليوناين الكبري 
ق�سطنطني كافايف، الذي ارتبط 

ارتباطًا وثيقًا بالإ�سكندرية، 
ثالث �سنوات من فرتة �سبابه 

يف بلدة ينيكوي. كانت والدته 
ابنة تاجر اأملا�ص ق�سطنطيني 

من ينيكوي، جورج فوديادي�ص، 
والذي اأعارها منزله هناك، 
حيث كتب ال�ساعر البالغ من 

العمر 19 عامًا اآنذاك اأوىل 
ق�سائده باللغات الإجنليزية، 

الفرن�سية، واليونانية. الكاتبة 
الأمريكية، اليونانية الأ�سل،

كتابة: ماريا اإيلياد�س
ترجمة: جمال جمعة

اأن تكون كاتبًا يونانيًا اأمريكيًا عا�س يف 
اإ�سطنبول, يعني اأن تعي�س يف مكان مل يزل 

متميزاً بكونه قطبًا فخريًا للعامل الهيليني الذي 
قطنه كافايف ذات مرة
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الذين  بالمر،  لل�سيا�سة  لعالقة  انف�سهم،  هم 
هم  فيها  و�ساهموا  �ساو�سي�سكو  نهاية  �سهدوا 
اأمينًا  كان  الدكتاتور  فال  الأ�سى،  يجرتحون  الن 
معهم ول احلا�سر يب�سر بقنديل �سوء عند نهاية 
النفق، الفقر هو نف�س الفقر،  والفزع يكاد ليبارح 
البالد، الراب�سون فوق مقاعدهم تكاد اطرافهم 
ان تلتحم مع املقاعد، اجنز املخرج النهاية بذكاء 
على  يتغري  مل  العامل  ان  لنا  او�سح  حينما  كبري 
الطالق وان كل ماحتقق هو عبارة عن دفن ملقعد 

وان�ساء مقعد اخر ليختلف ب�سيء عن �سابقه.
والغمو�س،  بالتوتر  ت�سي  قريبة  لقطة  هي  البدء 
النافذة  معدوما،  يكون  ان  �سووؤها  يكاد  غرفة 
غري م�سرعة، طاولة تنام فوقها �سيكارة يت�ساعد 
يت�ساعد  الييدخييان  قييلييق،  عيين  يعلن  دخيييان  منها 
الأوك�سجني،  ا�ستنفدت  الغرفة  ببطء �سديد وكاأن 
وجود  لنا  لتك�سف  ال�سيء  بع�س  تتو�سع  اللقطة 
�سار،  غري  خب  بانتظار  وكاأنها  الأوىل  امراأتني، 
حلظات تنطق الثانية باملوافقة ليتهلل وجه الوىل 
باحلبور، تقوم وتعد احلقيبة ا�ستعدادا للمغادرة، 
املوافقة؟ موافقة على ماذا؟ نظل يف جو الغمو�س، 
جو الفليم ي�سخن ون�سخن معه، دواخلنا تتوتر مع 

اليقاع املحكم الذي �سنعه املخرج، اللون الداكن، 
حركة الكامريا البطيئة، اللقطات القريبة، وجوه 
ا�سلفنا، الإجها�س  متوترة، عهد �ساو�سي�سكو كما 
يعني ال�سجن، اىل منت�سف احداث الفليم ونحن 
نتابع �سيئًا هالميًا لنعرف متى يت�سح، "غابيتا" 
و"اوتليا" ت�سرتكان يف غرفة واحدة، هما طالبتان 

، اذا  يف كلية واحدة، عالقة نتج عنها حمل وتخلٍّ
زمن  هو  واحييد  يييوم  اجلنني،  من  التخل�س  يجب 
ان  الطفل،  من  تتخل�س  ان  يجب  غابيتا  الفيلم، 
المر،  هذا  يف  ت�ساعدها  اوتليا  ب�سرعة،  جته�س 
وناٍء لالإجها�س،  غرفة يف فندق يف مكان م�ستور 
انها  الآن  امل�سكلة  اختها،  اوتليا  باأن  تدعي  غابيتا 
حامل منذ اربعة ا�سهر ولي�س �سهرين كما ادعت، 
على  ي�ساوم  الطبيب  التاأجيل،  ليحتمل  املو�سوع 
غابيتا  ج�سد  اجل�سد،  متوفر،  غري  املبلغ  املبلغ، 
هو الذي يوفر املبلغ، ماذا بعد؟ مل يعد احد يثق،  
احلبيب ليتحمل امل�سوؤولية، الأمل هو ال�سداد الذي 
يجب ان يدفع، ان تدفعه الفتاتان، عقل وعاطفة، 

واقع كله خوف وازمات.
الكبى  كييان  �سعفة  يخطف  ان  املخرج  ا�ستطاع 
عمالقة  مناف�سني  وجود  من  الرغم  على  بجدارة 
امثال كني لوت�س، كو�ستاريكا، تارانتينو، الأخوين 

كوين.
هذا الفلم ي�ستحق امل�ساهدة ولأكرث من مرة، انه 
در�س يف تقلبات دورة الزمن واعادته اىل الوراء او 

رمبا ان يقف يف مكانه دون �سري..... 
حملك �سر ...

خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

هيييل �ييسيييييقييودنييا جييهيياز الييهيياتييف اليينييقييال 
ي�ساركنا  �ييسييار  اليييذي  هييذا  )املييوبييايييل(، 
املرتف،  النزوات  �سيد  والطعام،  اأ�سرتنا 
جو  ال�سينما،  �ستلغى  هييل  الييتييوحييد؟  اىل 
يت�ساعد،  الدخان  احليياين؟  الرومان�سية 
حب  لقطة  على  يحتجون  القرية  اهييايل 
القرية  اهييايل  اجلنة،  �سينما  يف  و�سعت 
يحتجون على احلب لكنهم ميار�سونه بلذة 
ق�سوى، القبلة طويلة، الدخان يت�ساعد، 
�سيذهب  هل  القبالت،  يغطي  يرتاق�س، 
باإ�سبع  يالالأ�سى  كل هذا برم�سة �سنوات، 
�سغري فوق جهاز �سغري ننهزم ونتفرق ... 

هال �سينما

عنوان لفيلم لفت وجريء، جاء 
الفلم من رومانيا، هذه البالد 
التي ا�ستطاعت من خالل جهود 
ابنائها يف تيم�سوارا ان تتخل�ص 
من دكتاتور خميف )�ساو�سي�سكو(، 
فهل تهياأ لرومانيا ما ارادت 
من بعده؟ هو ذا املو�سوع الذي 
يطرحه الفلم )اربعة ا�سهر،، 
ثالثة ا�سابيع، يومان(. 

ياأخذك اىل رومانيا
4
3
2

Months
weeks 
days

ماجنو  كر�ستيان  الروماين  املخرج  Wا�ستطاع 
ان يجد مكانا خلريطة بالده يف العامل من خالل 
ال�سينما وليخطف بعدها واحدة من اأهم اجلوائز، 

األ وهي �سعفة كان الكبى.
قبل  رومانيا  اىل  ياأخذنا  انه  الفلم  هذا  مامييز 
ييييوم كيييان الييرعييب  اكيييرث ميين ع�سرين عييامييا،  
عليها  يقب�س  �ساو�سي�سكو  البالد،  على  ي�سيطر 

�سرعي  وفييزع، جنني غري  بيد من حديد، جوع 
زميلة  مع  ت�سكن  التي  الطالبات  احدى  حتمله 
لها يف احد الق�سام الداخلية، هذا اجلنني غري 
ال�سرعي هو ا�سارة للنظام احلاكم انذاك، اذن 

لبد من التخل�س منه.
ومن خالل احد الأطباء والذي ينتحل ا�سمًا غري 
الجها�س.  عملية  تتم  عنه،  اخلوف  لدرء  ا�سمه 

الفتاة تتخل�س من اجلنني، رومانيا تتخل�س من 
احد  الفتاتان  ت�سكن  الإجها�س  بعد  الدكتاتور، 
العي�س  م�سادر  من  ولجتييدان  الفقرية  الفنادق 
اى  اخييرى،  مرة  دورتها  تاخذ  القليل، احلرية  ال 
التخل�س  مت  الييذي  �ساو�سي�سكو  اف�سل،  الزمنني 
اآلت  ما  هييذا  متاما،  حمري  �ييسييوؤال  الن؟  ام  منه 
وانا�سها  ذاتها  البالد  انها  اليوم،  رومانيا  اليه 
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اإنها الأديبة العراقية )دنى غايل( التي التقتها 
"ال�سبكة" يف حوار  تطرق اىل الأدب املغرتب 
وتقاليد  �سروط  واىل  و�سعرها،  رواياتها  واىل 

الكتابة بني الوطن الأم ووطن الإقامة.
ماهي نقطة انطالقك يف كتابة الرواية؟

وهو  نامة"،  "حرب  الأول  كتابي  اإ�سداري  بعد 
جمموعة ن�سو�س، كان هناك �سبه اإجماع حول 
الرواية  فييجيياءت   كتابتي  يف  الييروائييي  النف�س 
اأثناء  "النقطة الأبعد". �سعرت  بالفعل  الوىل 

كتابتها وكاأين كتبت الرواية من قبل. 
اأيهما اأقوى نداًء عندك ال�سعر اأم الرواية؟

وهي  الرواية  كتابة  ومتطلبات  �سروط  تختلف 
حياتي،  يف  الثابتة  الأعييمييدة  ميين  تييكييون  تييكيياد 
مرحلة  يف  �سواء  ذهني،  يف  دائييم  ح�سور  لها 
�ييسييرط  كييتييابييتييهييا.  اأو خيييالل  لييهييا  الييتييحيي�ييسييري 
ال�ستمرارية قائم، فاأنا معنية بالذهاب اإليها، 
على  وتغذيتها  عليها،  الطمئنان  بها،  العناية 
ال�سعر  بينما  نق�سدها  َمييْن  نحن  اأي  الييدوام. 
هو الذي ياأتينا ولميهلنا، فاإن اأهملناه انطفاأت 

تلك الوقدة.     
اىل  بها  عبت  التاريخي  ثقلها  بكل  الب�سرة 
لييك الب�سرة يف  اأ�ييسييافييت  الييدامنييارك؟ ميياذا 

الدامنارك؟
اأدبيييييا،  اللحظة  هييذه  حتى  منه  اأنييهييل  مييا  كييل 
طفولتي، اأهلي، �سداقاتي، البيوت التي تنقلنا 
اجلييييوازات،  ومكتب  الأمييين  رجيييال  بينها،  مييا 
كلية  خمتبات  ال�سرية،  احلفالت  احلييروب، 

الزراعة، واللقاء الأول باحلبيب. 

،يف  الدامناركية  واللغة  العربية  باللغة  تكتبني 
اأية لغة وجدت نف�سك؟

لغتي  باللغتني.  اأكييتييب  اأين  الييقييول  لميكنني 
اأعّب  التي  الأوىل  اللغة  وهي  العربية  هي  الأم 
من  اأختفي  األعبها،  اأ�ساء،  كيفما  خاللها  من 
الدامناركية  اللغة  تعلمت  اأ�ساعفها.  خلفها، 
وقد  كب"  "على  واأنيييا  بلدي  غيييادرت  اأن  بعد 
تعلمتها كلغة ثانية، لميكن اأن اأعّب  اأدبيا من 
يختلف  اللغة  منطق  واأطمح.  اأود  كما  خاللها 
متاما، بناء اجلمل يختلف، املجازات، الثقافة 
عب  هذه اللغة اأخرى، الإ�سارات والتاأويل، كل 
تن�ساأ  اأن  اإىل  تتقنها  كي  ويحتاج  يختلف  ذلك 

معها وتكب.  
ككاتبة قدمت من العراق اىل الدامنارك واثبتت 
ح�سورًا وا�سحًا هناك، ماهي ال�سعوبات التي 

واجهتك هناك؟
�سيا�سي  لظرف  العراق  كنت يف  اأكتب حني  مل 
معروف.  ولكن اإ�سداري لكتابي الأول بالعربية 
كان ب�سكل من الأ�سكال �سببا يف �سدور كتابي 
حل�سوري  دعما  �سّكل  ما  بالدامناركية،  الأول 
فالأمر  اللحظة  هذه  وحتى  ولكن  وا�ستمراري، 
مل  واملعركة  جدا  عديدة  �سعوبات  من  ليخلو 
الدول  بني  الكاتب  قبول  �سروط  تختلف  تنته. 
على  الدامنارك،  ت�سرتط  حيث  ال�سكندنافية 
�سبيل املثال، اإ�سدار الكاتب لكتابني على الأقل 
بالدامناركية ليكون من �سمن القائمة وي�ستحق 
الدعم والمتيازات الأخرى التي يح�سل عليها 
الكاتب الدامناركي، من ناحية اأخرى  املجتمع 

الدامناركي جمتمع �سغري وم�سادر ثقافته هي 
الأوروبية الغربية والأمريكية، لذا فالكتب التي 
تطبع من قبل اأجانب عليها اأن تناف�س بقوة ما 
هو مطروح ومعتاد عليه. والأهم هناك مناف�سة 
من  و�ييسييراع  اأييي�ييسييا،  الن�سر  دور  بييني  �سديدة 
الكبى  الن�سر  دور  ابتالع  ب�سبب  البقاء  اأجل 
والكاتبات  الييكييّتيياب  ميين  الكثري  اأعيييرف  لييهييا، 
الدامناركيني الذي جلاأوا اإىل الن�سر لدى دور 
على  اخلا�سة.  دورهم  اأ�س�سوا  او  �سغرية  ن�سر 
والكاتبات  الكّتاب  من  يبز  من  الأ�سا�س  هذا 

ي�ستحق بالفعل الإ�سادة بجهده. 
الييدامنييارك.. يف  الأدبييييية  حياتك  عن  حدثينا 

ماذا اأ�سافت وماذا اأخذت؟
نحن نتحدث عن رحلة كتابة عمرها اأكرث من 
20 �سنة، والأحوال التي كانت عليها الدامنارك 
منذ 25 �سنة غريها اليوم، التوجهات ال�سيا�سية 
التفا�سيل  جييّل  على  اإ�سقاطاتها  لها  احلالية 
امل�ساواة  �سمنها  وميين  املجتمع،  يف  احلياتية 
املختلف.  لالآخر  والتقبل  والفر�س  التعامل  يف 
ولكني بالتاأكيد اعتدت اأ�سلوبا للتعامل وا�سحا 
م�ستوى  على  �سواء  الدقة  وتعّلمت  ومبا�سرا، 
الكتابة اأو حياتيا. هناك التزام بالكلمة، ونظام 
واحرتام للوقت، وهذه مبجملها لي�ست �سروطا 
الأخيييالق،  �سمن  ميين  بييل  فقط  جييدا  ب�سيطة 
تقاليد اأ�سا�سية عامة نفتقدها لدى البع�س يف 

هذا املجال لالأ�سف يف عاملنا العربي. 
حني  بو�سوح  تتذكرينها  التي  ال�سورة  ماهي 
�ست�سبيحن  انييك  متاما  واأدركيييت  طفلة  كنت 

كاتبة؟
جييميييييل هيييذا اليي�ييسييوؤال! 
اأكيييرث ميين �ييسييورة رمبييا، 
ذات  ا  ن�سّ كتبت  ولكني 
وقييد كنت يف عمر  مييرة 
اأجيييييروؤ  ومل  امليييراهيييقييية 
عيييليييى اطييييييالع اليييواليييد 
فاخرتت  عليه  والوالدة 
مطوية  اليييورقييية  و�ييسييع 
�سطح  على  طية  ن�سف 
اليييثيييالجييية. والييطييريييق 

االأديبة العراقية 

دنى 
غايلل�"ل�سبكة":

املثقف العربي مل يوؤ�س�س 
لتقاليد عمل حترتم الكلمة

 مع انها غادرت العراق منذ 
اكرث من ربع قرن، لكنها 
مازالت تنهل حتى هذه 
اللحظة يف كل نتاجها الأدبي 
من اأدب طفولتها، اأهلها، 
�سداقاتها، البيوت التي 
تنقلنت ما بينها، احلروب، 
واللقاء الأول باحلبيب.

يف الدامنارك، حيث تقيم، 
خا�ست رحلة كتابة عمرها 
لأكرث من 20 �سنة، بيد 
ان جمتمعها اجلديد له 
ا�سقاطاته ال�سيا�سية على 
جّل التفا�سيل احلياتية يف 
املجتمع، ومن �سمنها امل�ساواة 
يف التعامل والفر�ص وتقبل 
الآخر املختلف.

حوار : زهراء ح�سن

!
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الذي اخرتته بذلك  هو بالفعل لقاء الت�سجيع 
ذلك  منذ  قبلهما  ميين  الكتابة  على  واحليي�ييس 

الوقت. 
الأدبييييية..ميياهييي  الرتجمة  جمييال  يف  ا�ستغلت 
من  يرتجم  حني  الكاتب  تواجه  التي  ال�سعوبة 
والتي  العربية  اللغة  اإىل  الييدامنيياركييييية  اللغة 
مباهج  عن  �سا�سعا؟حدثينا  اختالفا  تختلف 

الرتجمة اأي�سا.
حاملا اأقوم بت�سليم خمطوطة اأ�سعر بقلق وعدم 
اأحيانا  يعاجله  ل  حقيقي  وا�سطراب  ا�ستقرار 
اإل البدء باحلال مب�سروع ترجمة طلبا لتنظيم 
الأفكار والوقت.  هذه من الفوائد، اأما املباهج، 
ال�سفة  اإىل  بالن�س  نعب   اأن  هييي   فالرتجمة 
الأخرى، مع احلفاظ عليه قدر الإمكان، ولكن 
اإن تطّلب الأمر وا�سطررنا اإىل التخلي عن �سيء 
ما، فعلينا اأن نختار، لذا يقال انه فن الختيار 
�سيدا  املرتجم هما  اأو  فاملرتجمة  وبهذا  اأي�سا، 
املعني،  الييكييتيياب  �سفحات  مييدى  على  املييوقييف 
التحدي واملراهنة على اإي�ساله �ساملا هو الذي 
ميّدنا مبتعة داخلية قد لي�سعر بها كثريون. يف 

ترجمتي لرواية "هدم" التي ت�سدر خالل اأيام 
عن دار املتو�سط، وهي رواية دامناركية قدمية 
و�سعبة ا�سطررت اىل ا�ستخدام الهوام�س فيها 
لل�سرح )رغما عني( لكرثة ماا�ستخدم الكاتب 
من اأ�سماء قد ليعرف القارئ العربي هل تعود 
لأن  م�سروبات،  اأم  اأماكن،  اأم  اأ�سخا�س،  اىل 
التقنية امل�ستخدمة هي تيار الوعي الذي تنهمر 

فيه الأفكار والكلمات والأرقام بغري ترابط.   
ماجديدك؟

بييعييد انييتييهييائييي ميين روايييتييي الخييييرية  "بطنها 
اأن يقت�سر  اأكتب الكثري، كاد عملي  املاأوى" مل 
التي  الرتجمة  على  الأخريتني  ال�سنتني  خالل 
اأي�سا  �سعرت  ولكني  وقتي،  من  الكثري  تاأخذ 
نكتب،  مليياذا  للتفكري،  مهلة  اىل  ما�سة  بحاجة 
وماالذي يجب علينا اأن نكتبه؟  هل يف ما نقراأه 
تكرار؟ هل للكتابة والأدب عموما دور، اأت�ساءل 
للمجتمعات  كارثيا  تراجعا  اأرى  واأنييا  م�سطرة 

العربية عامة.
ي�سحب  جميل  عنوان  رجل"..  بعطر  "حديقة 

القارئ اليه؟ كيف تختارين عناوين كتبك؟

باختالف  لأخييييرى،  فيييرتة  ميين  يختلف  ذوقيييي 
العرب  ال�سعراء  اأحد  بالطبع.  واملييزاج  الوعي، 
املذكور  العنوان  اإن  امليييزاح،  �سبيل  على  قييال، 
غالبا  داخله.  يف  ملا  قراءته  بعد  مفخخ  اأعيياله 
عليه  الختيار  يقع  الييذي  غري  بعنوان  اأبييداأ  ما 
اأف�سل بكثري  النتيجة  تاأتي  النهاية، وعموما  يف 
بالنقا�س والأخذ والرد مع النا�سر، واأكون بذلك 
الأربعاء"،  يوم  الق�س�س  "لتق�س�سي  ممتنة، 
�سدر  الييذي  الن�سو�س  جمموعة  عيينييوان  وهييو 
قبل عامني، كان وليد نقا�س ممتع مع النا�سر، 
بالن�سبة يل، بعد  القرار مع�سلة بحد ذاته  لأن 
مراجعة  يف  جهدي  كل  ا�ستنفدت  قد  اأكييون  اأن 

املخطوط للمرة املئة.   
اذا مددت النظر من الدامنارك اىل العراق..

اأين يقع العراق عندك؟
عن  ر�سدي  و�سلمان  باموك  من  كل  �ُسِئَل  حني 
الأثريتان  املدينتان  وهما  وبومباي،  ا�سطنبول 
الكتابة واحلياة، كان جواب الثنني  لديهما يف 
عنها  نكتب  التي  املدينة  ان  وهييو  األ  متقاربا 

لوجود لها لالأ�سف!   

الرجل"..  بعطر  "حديقة 
عنوان كتاب مفّخخ 

ي�سحب القارئ ملناق�سة 
ق�سايا جدلية 

عامر بدر ح�سون
الزميالت الرائعات

اإلعالم "المضاد" هو إعالم منظّم بالضرورة، بمعنى أنه 
ليس عفوياً او نتاج مزاج عابر او نكدي كما هو شائع في 

إعالمنا او في عالم الفيسبوك.
هدف اإلعالم المضاد )للحقيقة( هو ترك القارئ في حيرة 

من امره وغير قادر على حسم رأيه في هذه القضية او 
تلك.

ومن أبرز أسلحة اإلعالم المضاد للحقيقة هي األخبار 
الكاذبة.. والتي صارت تبنى عليها المواقف والتحليالت!

***
من يصنع هذه األخبار؟

)لن اقول الخصوم او الجيش اإللكتروني للبعث او ذوي 
التفكير الداعشي حتى ال يزعل "الرفاق وان لم ينتموا" 

ولن ادخل في اهدافها فليس هذا موضوعي اآلن، اقول هذا 
حتى ال يتعب احد نفسه بالقول إن البعث انتهى ومن جاء 

بعده جعلونا نترحم عليه والى آخر ذلك الهراء(!
موضوعي هو كيف يمكن التأكد، بأسهل طريقة، من 

صحة تلك األخبار قبل تداولها؟
***

هناك ستة اسئلة يتعلمها الصحفي والكاتب في اول عمله  
وتحديدا عند تعلمه كتابة الخبر.

هذه االسئلة دون تسلسل هي:
ماذا؟
من؟
اين؟

كيف؟
لماذا؟
متى؟
***

هذه االسئلة توجد اجابة عليها في اي خبر، مهما كان 
الخبر صغيرا.

الخبر يقول لك: "ماذا" حصل؟.. و"متى"حصل؟ 
و"اين"حصل؟ و"َمن" قال انه حصل او قام بالفعل؟ 

و"لماذا" حصل؟ و"كيف" حدث؟ 
هذه المعلومات ال بد ان تتوفر في اي خبر حتى يكون 
صحيحا، وحتى لو رفض صاحب الخبر ذكر اسمه، 

فالصحفي عليه ان يذكر انه امتنع عن ذكر اسمه حتى ال 
تبقى "َمْن" غائبة عن اخواتها اللواتي يؤكدن صحة الخبر.
ان لم تتوفر هذه اإلجابات في الخبر نفسه فالخبر كاذب أو 

ملفق ألغراض معينة ومنها اللعب بعقلك!
األمر بهذه البساطة.

هذه االسئلة هي صديقة الصحفي وضميره المهني في 
الوقت نفسه، والرجوع اليها من قبل القارئ يحمي عقله 

من التالعب به.
***

أخيراً:
تعتمد األخبار الكاذبة على األغبياء واألذكياء لتصديقها 

وتسويقها:
- األغبياء أمرهم سهل فهم اعتادوا ان ينعقوا وراء كل 

ناعق!
- اما األذكياء فهم يحبّون ان يصدقوا ما يسيء لخصمهم 

دون التحقق من صحته.

ال تكن غبياً او "ذكياً" وانت تقرأ األخبار..
كن صاحب ضمير حتى في خصومتك، قارئاً كنت ام 

كاتباً، ولن تسيء لضميرك أو لسمعتك مرافقتك الدائمة 
للحكيمات والزميالت الرائعات: 

من؟ كيف؟ ماذا؟ لماذا؟ اين؟ ومتى؟ 
ولن يلعب احد بعقلك ابدا!

اأما بعد

لن اقول اخل�سوم او اجلي�س االإلكرتوين للبعث او ذوي التفكري 
الداع�سي حتى ال يزعل "الرفاق وان مل ينتموا" ولن ادخل يف 

اهدافها فلي�س هذا مو�سوعي االآن, اقول هذا حتى ال يتعب 
احد نف�سه بالقول اإن البعث انتهى ومن جاء بعده جعلونا 

نرتحم عليه واىل اآخر ذلك الهراء
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ق�س�ٍس اجتماعية م�سكوٍت عنها

 زفاف ال�سديقات
�سيف هذا العام �سهد العر�س الأول للفيلم 
 Veere Di Wedding الهندي 

للعام  ال�سديقات(  )زفييياف  ومعناها 
غو�س  �سا�سانكا  الكبري  للمخرج   2018
والنجمة  كييابييور  �سونام  بطولة  وميين 
خان،  كابور  كارينا  اجلميلة  الهندية 
تال�سانيا   �سيخا  بها�سكار،  �ييسييوارا 
اإنتاجه  وفيا�س �سوميت، و�سارك يف 

كييل ميين ريييا كييابييور واإيييكييتييا كييابييور ونيخيل 
رق�س(  )م�سممة  خييان  فييرح  و  دويفيدي 
اأفالم  من  وهو  )باد�ساه(،  الييراب  ومغني 
حول  ويييدور  ال�ساخبة  الكوميدية  الدراما 

اأربع ن�ساء يجتمعن يف  حفالت زفافهن.
 بطولة مطلقة 

مل حتظ اأية امراأة يف تاريخ �سناعة ال�سينما 
الهندية التي تبلغ نحو 150 عامًا بهذا الفرح 
وال�سرور والهتمام من قبل �سناع ال�سينما، 
كانت  املطلقة  اجلماعية  البطولة  اأن  حيث 
واحدة  وهي  )با�سكار(،  وذكييرت  للن�ساء. 
انه وقت رائع بالن�سبة  الفيلم:  من جنمات 
ال�سينما  �سناعة  ان  واأعتقد  لبوليوود 
�سريع  بييتييغيييييري  متييير  الييهيينييدييية 
وتت�سدى  لالهتمام   ومثري 
للق�سايا املعا�سرة وتتحدث 
بيي�ييسييكييل جيييييييريء عيين 
مييييعييييانيييياة وقيي�ييسيي�ييس 
تعتب  اليييتيييي  اليينيي�ييسيياء 
اأ�ساد   وقييد  املحرمات،  من 
بلغت  الذي  بالفيلم  النقاد 
دولر  مليون   42 ميزانيته 
�سخمة  ايييييييرادات  وحييقييق 
مليون   136 من  اأكرث  بلغت 
جميع  يف  اأميييريكيييي  دولر 
اأنحاء العامل لي�سبح واحدا 
الأعلى  الهندية  الأفالم  من 

ربحًا. 
الفوطة" "رجل 

الييفييوطيية(  )رجيييل  فيلم  يييعييد 

مييين   Padman
الهندية  ال�سينما  يف  اأي�سا  املحرمات 

ومييين الأفيييييالم املييثييرية لييلييجييدل. وهيييو من 
كابور  �سونام  كومار،  اأك�ساي  النجم  بطولة 
ومن  ر.بالكي  اأخييراج  ومن  اأبتي  ورادهيكا 

اأفالم ال�سرية الذاتية والدراما. 
الهندي  العامل  حييول  تييدور  الفيلم  ق�سة 
موروجانانثام(  )اأرونا�سالم  اليافع  ال�ساب 
وعمل  �سعبة  مييادييية  ظييروفييا  يعي�س  اليييذي 
كثريا وبجد لتغيري حياته حتى وان كان عن 

ال�سحية(  )املنا�سف  ببيع  العمل  طريق 
منتجه  وت�سويق  بالن�ساء  اخلا�سة 

بني  الأقيييدام  على  �سريا  الب�سيط 
�سوارع قريته الفقرية وبيعها على 
نطاق جتاري باأ�سعار خُمف�سة يف 

قالب من الدراما والكوميديا.
الفيلم  بطل  كومار  اأك�ساي  يقول 
انه �سعيد بهذ الدور دون خوف من 

انخفا�س �سعبيته لدى ع�ساقه وحمبيه 
لأنه يبحث يف ق�سايا اجتماعية )تخ�س 

املحرمات  ميين  تعتب  والييتييي  املييييراأة( 
اأذهب  عندما  الأحيان  من  كثري  ويف 

هناك  الجتماعية  الإعالم  و�سائل  اىل 
ي�سفقون،  الييذييين  ميين  الييعييديييد 

ولكن واحدا اأو اثنني يقولون 
ن�سدق  اأن  ن�ستطيع  ل 

الفوط  عن  تتحدث  اأنك 
علني،  ب�سكل  ال�سحية 
الييواقييع.  ولكن هييذا هييو 

حييييقييييق الييفيييييلييم 
بعد  اخليييييال  تفوق  ايييييرادات 

ايام من عر�سه. 

ع������ن ���س��ح��ي��ف��ة 
اجلارديان

تتجاوز القيود واملحرمات 

بوليوود
!
يبدو اأن �سناع ال�سينما الهندية احلديثة يقودون 
ثورة عارمة ملناف�سة �سينما هوليوود، وهذه عالمة 
بارزة وظاهرة لع�ساق �سينما بوليوود ودليل على 
التغيري ال�سريع اجلاري يف ال�سناعة الثقافية يف 
الهند من خالل تقدميها للعديد من م�ساهد الأفالم 
التي تعترب من املحرمات كـ )تبادل القبل وامل�ساهد 
احلميمية ومثليي اجلن�ص وذكر عبارة "اجلن�ص" على 
ال�سا�سة(، وغريها من م�ساكل وق�سايا املجتمع الهندي.

ترجمة: ثريا جواد
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ال�سكن  بطاقة  عن  �سائع  بييدل  ل�ستخراج  ذهبت 
تنتهي،  التي ل  الطلبات  اأي�سا كانت  املفقودة، وهنا 
واملجل�س  البلدي  املجل�س  من  املوؤيد  املختار  تاأييد 
املحلي و�سور �سخ�سية، وحني اأبديت اعرتا�سي على 
اخلا�س  ملفي  يف  موجودة  الأوراق  هذه  ان  اعتبار 
مني  املخت�س  ال�سابط  اعييتييذر  ال�سكن،  ببطاقة 
جتاوزها،  ن�ستطيع  ل  ونحن  التعليمات  انها  قائال 
يف اليوم التايل وحتت �سغط ابني الذي اخبين ان 
اوراق خطيبته و�سلت من لبنان يف اليوم التايل من 
مطالبة البلدية الملانية بها، عدت اىل دائرة �سوؤون 
اجلن�سية وقابلت ال�سابط امل�سوؤول، وجزاه اهلل خريا 
ت�سهيل  املخت�سة  املوظفة  من  وطلب  حالتي  تفهم 
ثم  امللفات  اىل  املوظفة  من  انتقلت  التي  معاملتي 
اىل الرتجمة والطابعة وبعدها ال�سادرة لتحول اىل 
منطقة  يف  اأخييرى  دائييرة  وهي  الداخلية  ت�سديقات 
زيونة، مهمتها ختم الأوراق ومن ثم مطالبة املراجع 
بن�سخها يف مكتب خارجي واعادة امل�ستن�سخ وت�سليم 
حديثه  جواد  احلاج  ويختتم  املراجع".  اىل  املعاملة 
الدوائر  هييذه  كانت  لو  بالقول:"ماذا  لي"ال�سبكة" 
من  واحد  مبنى  الداخلية يف  لوزارة  التابعة  الثالثة 

اأجل راحة املواطن وراحة عكازي..اأي�سا."
ال عزاء للمطلقات

تعدد  ب�سبب  املييواطيينييني  مييعييامييالت  تييعييرث  حييييالت 
واملوؤ�س�سات  الدوائر  قبل  من  املطلوبة  امل�ستم�سكات 
احلكومية تكاد تكون ظاهرة يعاين منها اأي عراقي 

يروم مراجعة تلك الدوائر لأي اأمر يعنيه.
بنات،  لثالث  واأم  مطلقة  موظفة  فييار�ييس،  خن�ساء 
"ابنتي  وتقول،  لي"ال�سبكة" مبرارة،  ت�سرح معاناتها 
البكر بلغت �سن الدخول الدرا�سة البتدائية، وفرحت 
كثريا حني طرقت احدى املعلمات باب داري مت�سائلة 
ان كان فيها اطفال من املواليد الذين �سي�سجلون يف 
مني  املعنية طلبت  املدر�سة  راجعت  املدر�سة، وحني 
اأعي�س مع والدي فقد قدمت  بطاقة ال�سكن، ولنني 
بطاقة �سكنه، لكن مديرة املدر�سة رف�ستها مطالبة 
وبهدف  مطلقان  ولأننا  الطفلة،  والد  �سكن  ببطاقة 
اإذليل، رف�س الب اإعطائي بطاقة ال�سكن لت�سجيل 
معارفنا  ميين  الكثريون  تدخل  املييدر�ييسيية،  يف  ابنتي 
الرجوع  بني  وخريين  وب�سدة،  رف�س  لكنه  لإقناعه، 
اليه اأو �سياع م�ستقبل بناتي، راجعت خمتار املحلة، 
عندها  جييدوى،  دون  طليقي  مع  الآخيير  هو  وحيياول 

�سدقته  �سكن  بتاأييد  وزودين  الرجل  معي  تعاطف 
ب�سكل  واأعتمد من قبل املدر�سة  البلدي  من املجل�س 
خن�ساء  ال�سكن." ت�سيف  بطاقة  جلب  حلني  موؤقت 
جوازات  ل�ست�سدار  اجلييوازات  دائييرة  راجعت  انها 
لها ولبناتها، "لكن الدائرة رف�ست ا�سدار جوازات 
ان  ولك  الب،  وموافقة  ح�سور  حال  يف  ال  لبناتي 
الآن بناء على موقفه  تت�سوري كيف �سيكون موقفه 
"القوانني  ان  خن�ساء،  وتوؤكد  ال�سكن"،  بطاقة  من 

املعمول بها ذكورية بامتياز ول عزاء للمطلقات."
وطن يف بطاقة �سكن!

وتوؤكد  خن�ساء،  رواييية  تفند  علي(  )�سيف  ق�سية 
اأو  الن�ساء  على  تقت�سر  ول  م�سرتكة  املعاناة  ان 
املطلقات منهن ح�سرا. يقول �سيف اإن اأباه مفقود 
يعي�س  وانييه  �سنني،  منذ  العراق  هاجرت  اأمييه  وان 
لي"ال�سبكة"،  حديثه  يف  �سيف،  وي�سيف  لييوحييده. 
جواز  على  للح�سول  اجليييوازات  دائييرة  "راجع  انييه 
بطاقة  على  ح�سوله  بعدم  طلبه  وا�سطدم  ال�سفر، 
با�سدار  املخت�سة  للدوائر  مراجعته  وحني  �سكن، 
بطاقات ال�سكن يف منطقته فوجئ بانه ل ميتلك حق 
لالب  احلق  هذا  وان  البطاقة  تلك  على  احل�سول 
متزوج،  غري  كان  طاملا  التحديد  وجه  على  الأم  اأو 
ويوؤكد �سيف انه ميتلك منزل قدم اأوراق ملكيته اىل 
تلك الدوائر، ولكن دون جدوى، فرتك اأمر اجلواز 
متتد  �سيف  م�سكلة  لكن  م�سمى".  غييري  اأجييل  اىل 
و�سلت  املرة  وهذه  حياته،  من  اأخييرى  مفا�سل  اىل 
"قدم  انه  �سيف، بح�سرة،  يقول  رزقه،  اىل م�سدر 
الرافدين  م�سرف  من  قر�س  على  للح�سول  طلبا 
لكنه  ميلكها،  التي  الييدار  ب�سمان  جتارته  لتح�سني 
ال�سكن  ا�سطدم جمددا بعدم ح�سوله على بطاقة 
اأ�سبحت كابو�سا وعرثة يف طريقه"، عديدون  التي 
من  البطاقة  تلك  على  باحل�سول  �سيف  ن�سحوا 
ي�سكن يف  لكونه  وب�سدة،  لكنه رف�س  �سوق مريدي، 
بطاقة  على  يح�سل  ان  الطبيعي  وحقه  ملكه،  دار 
يفكر  ذلييك  من  وبييدل  اليييدار،  تلك  يف  �سكنه  توؤكد 
�سيف جديا بالزواج رغما عنه، بالرغم من ان هذا 
احلياتية،  �سيف  خطط  على  مييدرج  غري  املو�سوع 
مبغادرة  يفكر  ف�سيف  اأخيييرى،  م�سكلة  ثمة  وهنا 
لأن  ال�سفر،  جييواز  على  ح�سوله  مبجرد  الييعييراق 
العي�س  ي�ستحق  ل  �سكن  بطاقة  يف  يختزل  "وطنا 

فيه" على حد تعبريه.

حينما ُيختزل انتماوؤك 
للوطن ببطاقة �سكن

يجب اأن ترافقك يف رحلتك بني دوائر الدولة

ثالثة

!
كالجئ،  يقيم  حيث  الملانية،  )اآخييين(  مدينة  يف 
لييلييزواج ميين حبيبته  الييعييراقييي حممد جيييواد  تييقييدم 
معاملة  ولإمتييام  املدينة،  ذات  يف  املقيمة  اللبنانية 
قيد  �سور  الييولييية  �سلطات  طلبت  ر�سميا،  اليييزواج 
اخلطيب واخلطيبة للتاأكد من اأن اأيا منهما مل يكن 

متزوجا يف بلده الأم.
طويلة  رحلة  اأم�سى  امل�سني  حم�سن  جييواد  احليياج 

ومعقدة يف احل�سول على �سورة قيد لبنه.
 ي�سرح احلاج جواد تلك الرحلة الطويلة لي"ال�سبكة" 
ويقول: "طلب �سابط دائرة الأحوال املدنية الأوراق 
الأربعة  امل�ستم�سكات  اأبو حممد مع  انني  تثبت  التي 
يل ولبني وكذلك وكالة من ابني تخولني طلب �سورة 
ان  كما  ابني،  وكالة من  اأملك  اأكن  با�سمه، مل  قيد 
بطاقة �سكني مفقودة وامتلك ن�سخة م�سورة عنها". 
ي�سيف احلاج جواد: "�سابط دائرة الأحوال املدنية 
نظر اىل حايل بعطف حيث اين رجل م�سن واأ�سري 
علّي  لكن  اأمييري،  �سي�سهل  انه  اأخييبين  عكاز،  على 
اأن اأقنع �سوؤون اجلن�سية يف منطقة ال�سنك بحالتي، 
وفعال بداأ م�سوار املعاناة، حيث مل توافق موظفة يف 
من  امل�سورة  الن�سخة  اعتماد  على  اجلن�سية  �سوؤون 
ر�سمي  بتوكيل  املطالبة  اىل  اإ�سافة  ال�سكن،  بطاقة 
�سعودي  �سعوبة  يف  هي  الأكييب  امل�سكلة  ابني،  من 
التايل  اليييييوم  يف  لآخييير،  ق�سم  ميين  متنقال  ونيييزويل 

اإيفان حكمت  

م�ستم�سكات حكومية

حاالت تعرث معامالت املواطنني 
ب�سبب تعدد امل�ستم�سكات املطلوبة 
من قبل الدوائر واملوؤ�س�سات 
احلكومية تكاد تكون ظاهرة يعاين 
منها اأي عراقي

نظر  املدنية  االأحوال  دائرة  "�سابط 
اىل حايل بعطف حيث اين رجل 

م�سن واأ�سري على عكاز, اأخربين انه 
�سي�سهل اأمري, لكن علّي اأن اأقنع �سوؤون 

اجلن�سية بحالتي

بطاقة �سكن وجمموعة اأوراق اأخرى يطلق عليها )م�ستم�سكات( حتدد انتماء 
املواطن وجذوره، ون�ساء اأمهات يكافحن لأجل فلذات اأكبادهن اأمام اإهمال بع�ص الآباء 
ممن ل ي�ستفز دواخلهم ال�سعور مب�سوؤولية �سمان م�ستقبل اولدهم فيعمدون اىل عدم 

منحنهن الوثائق الر�سمية او بع�سها ملا يثبت انتماء الأولد لوطنهم.  



عامر جليل ابراهيم 
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ارجمند  �سردار  العام  الكاكائية  الطائفة  امري 
يف  الدينية  الأوقيياف  وزارة  يف  الكاكائية  وممثل 

اقليم كرد�ستان ها�سم عا�سي �سعيد.
من هم الكاكائيون؟

 

الكاكائية  الطائفة  امييري  ارجمند  �سردار  يوؤكد 
العام اأن الكاكائية هي احدى املذاهب والطوائف 
يد  على  ن�سات  العلوية،  العرفانية  الروحانية 
ا�سحق  بال�سلطان  ا�ستهر  والييذي  ا�سحق  ال�سيد 
يف مناطق �سهرزور وينحدرون من �ساللة الإمام 
توحيدية قدمية معروفة  والكاكائية طائفة  علي. 
العراق  ت�سكن يف مناطق خمتلفة يف  العراق،  يف 
واقليم  وبييغييداد  وديييياىل  واملييو�ييسييل  كييركييوك  مثل 
ا�ستمر  الذي  اخلا�س  معتقدهم  لهم  كرد�ستان، 
م�سرية  خييالل  للتغيري  وتعر�س  طويلة  لييفييرتات 
ال�سنني،  ملييئييات  متتد  الييتييي  الطويلة  الكاكائية 
التوحيدية  العقيدة  هذه  ا�ستمرت  ذالييك  ورغييم 
�سبقتها  التي  والأفكار  بالأديان  وتاأثرت  واأثييرت 
الأفكار  حلركة  طبيعية  حالة  وهذه  تلتها،  والتي 
وتطور  الزمن  تقدم  مع  تتطور  التي  واملعتقدات 

الن�سان.
* ماهو تاريخ الكاكائية؟ 

- تاريخ الكاكائية بداأ يف العام 1290 م 670 هي، 
بداأه ال�سلطان ا�سحق ابن �سيخ عي�سى البزجني 
الذي كان من ا�سحاب التكايا وله اتباع ومريدون، 
انهى ال�سيد ا�سحق تعليمه يف املدار�س الدينية ثم 
وبعدها  النظامية  املدر�سة  يف  بغداد  اىل  انتقل 
اىل دم�سق ومن ثم اىل تركيا، �ساهم يف درا�سة 
وا�ستقطاب  جمع  وا�ستطاع  اآنييذاك  العلويني  فكر 
التعومي  فكر  ن�سروا  اليييذي  الأتييبيياع  ميين  الكثري 

والتوحيد وبالطرق الإميانية العرفانية. بعده قام 
مناطق  يف  الكاكائية  بتو�سيع  حممد  ال�سيد  ابنه 
ال�سيد  ولييده  خلفه  ثييم  وتركيا،  واييييران  الييعييراق 
ويعتبمن  مزار  وله  بغداد  يف  واملدفون  ابراهيم 
املراحل  تلك  وكانت  بغداد  امل�سهورة يف  املزارات 
هي مراحل ازدهار الكاكئية يف العامل ال�سالمي.

* ماهي عقائد الكاكائية؟ 
التكوين  ببدايات  ونييوؤميين  التوحيد،  عقيدتنا   -
الييكييوين والنيي�ييسييان واحلييييياة والييييروح وعييمييا قبل 
بني  العالقة  وعيين  بعدها  وعييمييا  الدنيا  احلييييياة 
مباحث  تتناول  فالعقيدة  بعدها،  ومييا  قبلها  ما 
الميييييان والعييتييقيياد بيياخلييري واليي�ييسيير وميييا اجمع 
تعاىل  التام هلل  والت�سليم  وم�سايخنا  ائمتنا  عليه 
فالعقيدة  لر�سوله،  والتييبيياع  والطاعة  واحلكم 
العلمية  الثوابت  وهي  الأعمال  عندنا  ال�سحيحة 
العقيدة  وجوهر  بها  ونوقن  جنزم  التي  والعملية 

هو التوحيد والروحانية الباطنية.
بييعييدة عقائد  نييعييتييقييد  وكييغييرينييا مييين الييطييوائييف 
باملجمل  وهي  طائفتنا  عماد  نعتبها  ونقد�سها 
بالطهارة  نعتقد  ان�سانية م�سرتكة، فنحن  عقائد 
حيث على كل واحد منا اأن يكون طاهرا، نظيفا يف 
الظاهر والباطن، ويجاهد النف�س بجعلها نظيفة، 
اأو  الفكر،  اللبا�س،  الييروح،  اأو  اجل�سم،  يف  �سواء 
ال�سحيح  ال�سبيل  فهو  بال�سدق  ونعتقد  العمل، 
مبعنى  بالفناء  ونقول  به،  اهلل  امرنا  مبا  للقيام 
وهوى  والأنانية  والغرور  التكب  عن  كليا  البتعاد 
الت�سامي  يتم  لكي  الأخالقية،  والرذائل  النف�س، 
املغفرة،  اأي  العفو  واخيييريا  تييعيياىل،  احلييق  اإىل 
والإح�سان، حيث يجب على كل اإن�سان ان ميد  يد 
ر�سى  يك�سب  لكي  للمحتاجني،  وامل�ساعدة  العون 

اهلل �سبحانه وتعاىل.
الأربعة يف حياته،  الأركييان  اإىل هذه  ي�ستند  ومن 
وت�ستجاب  اهلل،  يف  الييفيينيياء  مرحلة  اىل  ي�سل 

دعواته، وينال لطفه ورحمته.
كتب وعقائد

الكاكائية:  الطائفة  ي�سيف �سردار ارجمند امري 

ن��ح��ن ال��ع��راق

من  الكثري  �ييسيياأن  �ساأنهم  الييكيياكييائيييييون،  تعر�س 
من  والتهجري  التنكيل  انواع  �ستى  اىل  الطوائف، 
قبل زمر داع�س الإرهابية لكنهم مت�سكوا بهويتهم 
فيها  عا�سوا  التي  الييعييراق  ار�ييس  اىل  وانتمائهم 

ب�سالم منذ مئات ال�سنني. 
بالتعريف  ال�سبكة"  "جملة  مل�سروع  وا�ستكمال 
مع  احلييوار  هذا  لها  كان  العراقي  املجتمع  بتنوع 

والدنيوي��ة الديني��ة  م�سائله��م  ح��ل  يف  اخلزان��ة"  "كالم  بكت��اب  يوؤمن��ون 

ديانتهم االإ�سالم الكاكائيون:
وع���ق���ي���دت���ه���م ال���ت���وح���ي���د!

الكاكائية.. احدى الطوائف الروحانية العرفانية 
التي ن�ساأت حديثًا, ديانتهم اال�سالم وعقيدتهم 
التوحيد, يتكلمون الهورامية التي تعترب اأم اللهجات 
للغة الكردية, وينت�سرون يف كركوك واملو�سل ودياىل 
وبغداد واقليم كرد�ستان وايران وتركيا.

لغة الكاكائية هي الهورامية وتعترب اأم 
الّلهجات لّلغة الكردية 
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اأو  اخلييزانيية  كييييييييالم  كييتيياب  منها  كييتييب  لييدييينييا 
"�سييراجنييام" املدون يف القرنني ال�سابع والثامن 
الهجري ويتكون من �ستة اأجزاء، ونرى فيه تعاليم 
احلياة،  يف  لنا  ومر�سدا  قوميا،  ونهجا  كاملة، 
ون�ستند اإليه يف حل كل م�سائلنا الدينية والدنيوية، 

وهذا الكتاب مل ُيطبع قط يف اأي مكان.
وت�سمنت بع�س موا�سيع �سراجنام اأ�س�س احلكم 
فل�سفية،  وا�سطالحات   ، الأعلى(  )علم  ون�سميه 
على  يطلع  األ  يجب  اأنييه  مقدمته،  يف  جيياء  وقييد 
م�سامني الكتاب املقد�س كل من كان، واأنه يجب 
ترتيله برموز، ول يجوز تداوله من قبل اأنا�س هم 

غري اأهل له، اأو غري لئقني.
ويطلقون على اأقوال وحكم عظمائهم )كالم( اأو 
الطريقة  يطلقون على علماء هذه  كما  )دفييرت(، 
"كالم"  وكل  الكالم،  قارئ  اأي  خوان"  "كالم 
وهناك  بديع،  نرث  يف  مكتوب  اأو  ومقفى،  مييوزون 
كتب عديدة لدينا ُكتبت يف قرون هجرية خمتلفة، 
ما بني القرن الثاين اإىل الثالث ع�سر مثل: دوره 
بيكي جاف،  ايل  �ساه خو�سني، كالم  دور  بهلول، 

كالم نوروز، كالم حيدري...
كتاب  وهييو  ُعريف"  "جاَوداْن  اأي�سًا  كتبنا  وميين 
"حياة"  وكتاب  ال�سوفية،  احلروفية  الطريقة 
ُت�ساف  الكاتبي،  اأفندي  �سلمان  لي  "التوحيد"  و 
كاأدعية  ُتتلى  �سعرية،  دواوييييَن  الكتب  هييذه  اإىل 

وابتهالت.
وعييين �ييسيير قييربييهييم ميين الإييييزييييديييية  يييقييول امييري 
الطائفة الكاكائية اأن طائفتهم م�ستقلة لتربطها 
اجلوار  وح�سن  العامة  العالقات  ال  باليزيدية 
م�سرتكة  م�سائل  هناك  تكون  ان  املحتمل  وميين 
واليهودية  كامل�سيحية  الأديييان  باقي  كحال  حالها 

وغريها.
الكاكائية  عند  مقد�سة  اليييام  جميع  اأن  واأو�سح 
يومه  ي�ستغل  ان  عليه  الن�سان  بان  منهم  اميانا 
يومي  واأن  املجتمع  تخدم  التي  بالعمال  للقيام 
لييدى  الثيينييني واخلييمييييي�ييس مييبيياركييان ب�سكل عيييام 
امل�سلمني، ونحن كطائفة م�سلمة نقد�س مايقد�سه 

امل�سلمون.
ام  التي تعتب  الهورامية  الأم هي  الكاكائية  ولغة 

الأم  لغتنا  اىل  ا�سافة  الكردية،  للغة  اللهجات 
نتكلم لغة املنطقة التي نعي�س فيها هي اين ما كنا  
والعربية يف  الكردية  املناطق  الكردية يف  فنتكلم 

املناطق العربية وكذلك احلال يف تركيا وايران.
طقو�س 

* لكن ماهي طقو�سكم يف الزواج والوفاة؟
- بالن�سبة للزواج فهو عقد مبارك ومن �سنن اهلل 
تعاىل يف الكون وتقام نف�س الطقو�س والجراءات 
ومدنيا  �سرعا  ال�سالمية  ال�سريعة  ح�سب  املتبعة 
وفييق قييانييون الحيييوال املدنية الييعييراقييي، والييوفيياة 
املنطقة  يف  املتبعة  الطقو�س  بنف�س  اي�سا  تكون 

املوجودين فيها ولكن وفق ال�سريعة ال�سالمية.
الكاكائية  عند  ال�سارب  طول  �سر  ان  اىل  وا�سار 
امنا هو موروث ثقايف يتم�سك به الكثري من ابناء 
الطائفة كمثلهم من املوجودين يف املنطقة ولكنه 
خف يف الآونة الخرية وتغري مع الع�سر احلديث 
ب�سورة عامة. كما ان لدينا زيا خا�سا بنا ونعتز 
من  ويتكون  اجييدادنييا  من  مييوروث  وهييو  كثريًا  به 

ال�ساية واجلاكيت مع ربطة الراأ�س التقليدية.

لدينا متثيل  لي�س  الكاكائية:  الطائفة  امري  وقال 
حقيقي يف البملان العراقي ونعتب من املهم�سني 
كبار  من  يتكون  جمل�س  لدينا  ولكن  العراق.  يف 
امري  باعتباري  برئا�ستي  واخر  والع�سائر  القوم 
بيد  �سقطت  مناطقنا  اأغلب  ان  علما  الطائفة. 
الإرهاب  وا�ستهدف  الداع�سية  الإرهابية  الزمر 
قتل  حيث  مناطقهم  جميع  يف  الكاكائية  ابناء 
وكركوك  وبييغييداد  دييياىل  يف  ابنائنا  ميين  الكثري 
و�ييسييالح الييدييين واملييو�ييسييل وقييدميينييا املييئييات من 
ال�سهداء ومت ا�ستهداف قرى الكاكئية وتدمريها 

يف داقوق واحلمدانية يف املو�سل. 
مندجمون يف اجلي�س واملجتمع

الأوقيييياف  وزارة  الييطييائييفيية  يف  ويييتييحييدث ممييثييل 
�سعيد  عا�سي  ها�سم  كرد�ستان  باقليم  الدينية 
العراقيني  كييل  مثل  مثلهم  الكاكائية  ابيينيياء  اأن 
العراقية  الييقييوات  �سنوف  جميع  يف  مندجمون 
افييراد  غييري  حميييددة  ع�سكرية  قييوة  لنا  ولي�ست 
للهجمات  الت�سدي  يف  معروف  ودورهييم  القبيلة 
دخل  عندما  الأ�سا�س  الييدور  لهم  وكييان  الخييرية 
من  العديد  ا�ست�سهد  حيث  كركوك  اىل  داع�س 
والبي�سمركة  اجلي�س  قييوات  يف  ومنهم  ابنائنا 
بابنائنا  دفعنا  واملحلية،  الحتييادييية  وال�سرطة 
كل  يف  موجودون  و�سهداوؤنا  وطنهم  عن  للدفاع 

جزء من ار�س العراق. 
يف  ال�سابق  النظام  �سقوط  بعد  ها�سم:  وي�سيف 
9 ني�سان 2003 الذي حكم العراق مدة 35 عاما 
الأخييرى  مكونات  ميين  كغريها  الكاكائية  كانت 
حمرومة من حقوقها الدينية والإدارية، ومل تذكر 
العراق  د�ستور  كديانة، ويف  العراقي  الد�ستور  يف 

اجلديد اي�سا رغم املحاولت العديدة.
وبعد العام 2003 دخل اأبناوؤنا يف �سفوف القوات 
امل�سلحة اجلي�س وال�سرطة وقوات البي�سمركة، وقد 
قدم الكاكائيون �سهداء و�سحايا يف �سبيل الوطن، 
با�ستهدافنا  متطرفة  دينية  تيييييارات  قامت  لييذا 

بحجة اننا ل�سنا م�سلمني ونعتونا بالهرطقة.
املييذاهييب  عيين  كمذهب  الكاكائية  اخييتييالف  ان 
وراء  اجلوهرية  الأ�سباب  من  كييان  الإ�سالمية 
والتنظيمات  البعثيني  بقايا  قبل  ا�ستهدافهم من 
لالنتقام  الو�سائل  بكل  �سعت  التي  املتطرفة، 
اىل  املنت�سبني  بقتل  اول  وبييداأت  الكاكائية،  من 

امل�سلحة،  القوات  ومنت�سبي  ال�سيا�سية  الأحييزاب 
ومن ثم اجتهوا لغتيال املواطنني العاديني داخل 
الكاكائية  تهدد  التي  املن�سورات  ورمييي  املييدن، 
بالقتل يف حالة عدم الرحيل عن مدينتي كركوك 
مقتل  عن  العمليات  هذه  ا�سفرت  وقد  واملو�سل، 
نحو 250 مواطنا من الأطفال والن�ساء وال�سباب، 
مدينة  يف  ال�ساكنة  العوائل  اكييرث  هجرت  وقييد 
املو�سل قا�سدين مدن وق�سبات اقليم كرد�ستان.
الإرهابية عملية  املو�سل، نفذت املجموعات  ويف 
الدينية  املييراكييز  اهييم  لتدمري  م�سبقا  لها  اعييد 
املتمثلة مبقام �ساه هيا�س يف قرية وردك، ومقام 
باوة حيدر، ومقام باوة يادكار وبري د�ستوة اذ مت 
 21 ليلة  يف  هيا�س  �ساه  مقام  وتفجري  تفخيخه 
/22 كانون الثاين 2014، وكان الهدف الأ�سا�س 
من ورائه ا�ستهداف الكاكائية يف معتقدهم، ومل 
تكتِف تلك اجلماعات بتلك الأعمال بل خططت 
كونها  بالكامل  وردك  قرية  لتدمري  املييرة  هييذه 
الدينية  النواحي  من  الكاكائية  قييرى  اهييم  تعد 
وال�سيا�سية، واكبها من حيث احلجم ال�سكاين، 

اذ يزيد عدد عوائلها على 600 عائلة. 
املو�سل مت  مدينة  على  داع�س  بداية هجوم  ومع 
احتالل مناطق الكاكائية حيث نزح اكرث �سكان 
وامل�سيحيون  وال�سبك  الكاكائية  وخا�سة  املدينة 
من جميع املناطق التي كانوا يعي�سون فيها، مثال 
تابعة  قييرى   7 يف  يعي�سون  الكاكائية  اكييرث  كييان 

منهم  النازحني  جمموع  وبلغ  احلمدانية  لق�ساء 
20 ع�سرين األفا اىل ناحية خبات وق�سبة �سوفية 

التابعني اىل اربيل.
ن�سبة  عيييادت  الكاكائية  مناطق  حتييرييير  وبييعييد 
املدمرة  قراهم  اىل  بها  باأ�س  ل  النازحني  من 
البيوت  اكرث  وكانت  داع�س  قبل  من  واملحروقة 
جيد  ب�سكل  املتفجرات  هذه  رفع  يتم  ومل  ملغمة 
املواطنني  ميين  عييدد  ا�ست�سهاد  اىل  ادت  حيث 
الذين عادوا اىل ديارهم لأن لديهم رغبة ملحة 
ومزارعهم  بقراهم  لتم�سكهم  وذالييك  بالعودة 
على  الطماأنينة  وعييدم  ال�سعوبات  وجييود  رغييم 
لذلك  ايجابي،  م�ستقبل  لهم  يتوفر  وان  حياتهم 
فاإن الأمن وال�ستقرار ملناطق الكاكائية وغريهم 
للمرة  التوطني  اعيييادة  ل�سمان  ا�سا�سيان  هما 
واملدار�س  البيوت  من  تدمر  ما  واعمار  الثانية 
وم�ساعدتهم  املقد�سة  واملزارات  العبادة  واماكن 

ماديا.
هناك  الإقليم  يف  الأقليات  حماية  وبخ�سو�س 
الدينية والقومية  قانون رقم 5 حلماية املكونات 
اعرتف فيه بالديانة الكاكائية، ولكن مع الأ�سف 
حق  الآن،  حلد  لهم،  يعط  ومل  ينفذ  مل  ال�سديد 
يف  م�ساركتهم  او  الأوقيييياف  وزارة  يف  التمثيل 
بالن�سبة  القانون  هييذا  وان  الداريييية،  املجال�س 
لالأمم  واإر�ييسيياء  ورق  على  حييبا  كييان  للكاكائية 

املتحدة واملنظمات الدولية فقط. 

التم�سك بطول ال�سارب هو موروث 
ثقايف عند الطائفة 



ويعاين اأغلب امل�سابني بالأورام ال�سرطانية من 
�سح الأدوية التي اختفت من امل�ست�سفيات، وثمة 
الأهلية  ال�سيدليات  اىل  بت�سريبها  اتهامات 
عدد  اأن  عن  املر�سى،ف�ساًل  اىل  بيعها  واإعييادة 
امل�ست�سفيات ولخدماتها تفي بعالج هذه العداد 

من املر�سى.
"جملة ال�سبكة" كانت يف م�ست�سفى المل الذي 
المل  من  جرعات  اىل  بحاجة  انه  مايبدو  على 
من  مراجعيه  املوؤمل،وت�سعف  واقعه  من  لتنت�سله 
للبحث  امل�سنية  ورحلتهم  حمنتهم  يف  املر�سى 

عن عالج لهذا املر�س اخلطري.
املعدل العاملي

ال�سحة  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ي�سرح 
ا�سباب  "ال�سبكة"  ملجلة  بدر(  )�سيف  الدكتور 
وحقيقة مر�س ال�سرطان مبينًا انه من الأمرا�س 
وانق�سام  منو  و�سببه  وهوغريانتقايل،  اخلبيثة 
ا�سباب  لعدة  اجل�سم،  خاليا  يف  طبيعي  غييري 
يف  ن�سيج  اي  ويف  خلية  اأييية  يف  حدوثه  وممكن 
وت�سعبات،  اقيي�ييسييام  عييدة  ولييه  النيي�ييسييان،  ج�سم 
مع  ولكن  بييه،  لالإ�سابة  معّر�سة  الأعييمييار  وكييل 
وتت�ساوى  الإ�سابة،  احتمالت  العمرتزداد  تقدم 
الإ�سابة به بني املراأة والرجل، لكن عامليا هناك 
زيادة يف ا�سابة املراأة ب�سرطان الثدي، وممكن 
حدوثه يف ثدي الرجل وتكون اخطر ولكن بن�سبة 

اقل، واكد الدكتور بدر ان ن�سبة حدوث ال�سرطان 
اىل  ن�سبة  العاملي  املعدل  �سمن  هي  العراق  يف 
دول اجلوار  نختلف عن  ونحن ل  ال�سكان،  عدد 
ن�سبيا،  منهم  اقييل  نكن  مل  ان  الإ�سابة  بن�سب 
�سنويًا  احلييالت  اآلف  وجود  يعني عدم  ل  وهذا 
ال�سحة  ملنظمة  الدولية  املعايري  �سمن  ولكن 
املحافظات  بييني  انت�ساره  معدل  اأمييا  العاملية. 
كان  فكلما  اح�سائيًا،  معنوي  فرق  هناك  فلي�س 
عدد �سكان املحافظة كبريًا تكون الزيادة كبرية، 
ت�سهد زيادة يف  الب�سرة كونها  مثلما يحدث يف 

ال�سكان.
ولفت الدكتور بدر اىل اأن عالج ال�سرطان مكلف 
اكرث  الواحد ت�سل اىل  املري�س  كلفة عالج  واأن 
من مئة األف دولر، وهذا عبء كبري على كاهل 
الوزارة. ومنذ عام 2014لدينا ازمة يف التمويل، 
فقد مت  تخفي�س الدعم املايل  بن�سبة 65% ويف 
الوقت نف�سه زادت ن�سبة �سكان العراق، ففي كل 
وهذا  ن�سمة  ماليني   4-3 من  زيادة  هناك  �سنة 
يعني زيادة املر�س، كما ان احلرب على الإرهاب 
كييوادر  ا�ستنزفت  حيث  اليييوزارة  معاناة  فاقمت 
الوزارة واموالها وحدثت لدينا م�سكلة يف بع�س 
ال�سرطانية،  الأمييرا�ييس  �سمنها  من  الأمييرا�ييس 
العام  نهاية  ميين  اف�سل  احليييايل  الييو�ييسييع  لكن 
�سهرية  مبالغ  موؤخرا  ا�ستح�سلنا  وقد  املا�سي، 

لت�سعة  مييقييطييوعيية  ثييابييتيية 
ميييراكيييز تييخيي�ييسيي�ييسييييية يف 

الييييعييييراق اغييلييبييهييا مييراكييز 
افتتاح  مت   واي�سا  �سرطان، 

يف  الييوطيينييي  الأورام  مييركييز 
بناية فندق القناة �سابقا ما قلل 

وكل  الطب،  مدينة  على  الزخم 
ما  امل�سكلة  حتل  لن  اجلهود  هييذه 

لواقع  اجلييذري  احلييل  اآلية  جند  مل 
اخلدمات ال�سحية، الذي هو التمويل 

وال�سالح الداري.
ب�سورة  امل�ست�سفيات  عدد  ان  بدر  واأكد   

وعدد  املطلوب  ع�سر  وهو  كاف،  غري  عامة 
م�ست�سفى،   240 العراق  يف  العامة  امل�ست�سفيات 
اأ�سلعه  �سحي  مثلث  قييوامييهييا  م�سكلة  ولييدييينييا 

النظام ال�سحي والكادر والتمويل.
قيد الو�سول

مدير  مييعيياون  التقينا  الأمييييل(  )م�ست�سفى  يف 
)ابراهيم  الدكتور  الفني  واملييدييير  امل�ست�سفى 
يف  نق�س  لدينا  قييال:  الييذي  ابييراهيييييم(  فا�سل 
جهودًا  هناك  ولكن  الأورام،  عييالجييات  ادويييية 
وفيييروا  وقيييد  الييطييب،  مييدييينيية  ولإدارة  ليييليييوزارة 
بيييالأورام  خا�سة  الأدويييية(  من  نوعا  )خم�سني 
الدكتور  واكد  الو�سول،  قيد  هي  والآن  العامة، 

للمر�سى  تيي�ييسييرف  الأدويييييية  كييل  اأن  ابييراهيييييم 
جمانًا موؤكدًا ان امل�ست�سفى بحاجة اىل كوادر 

خمتبية وادارية.
العالج االإ�سعاعي

)جليل  الإ�سعاعي  العالج  وحييدة  م�سوؤول 
يف  لدينا  "ال�سبكة":  ملجلة  قييال  كييرمي( 
هذه الوحدة جهازان، الول بطاقتني، ام 
وبي )10و6(، وي�ستقبل اجلهازان يوميًا 
اأن لدينا جهازين  نحو مئة مري�س، كما 
واآخيير  �سباحي  ب�سفت  ونعمل  عاطلني! 
م�سائي، ونعالج اأغلب الأورام منها اأورام 
الأورام  وبقية  واحلنجرة  والرئة  الدماغ 
التي ميكن معاجلتها بالإ�سعاع، واجلل�سات 
املر�س  حيياليية  ح�سب  تختلف  ال�سعاعية 
ومكان الورم، ونقدم العالج ال�سعاعي 
يوميًا، عدا يومي اخلمي�س واجلمعة، 
يعمل ب�سفة معالج  الوحدة  ويف هذه 

35 معاجلًا من كال اجلن�سني. 
العالج الكيمياوي

يييقييول املييميير�ييس اجلييامييعييي )احييمييد 
�سوؤون  مدير  معاون  اي�سا  وهو  ر�سن(، 
التمري�س: ن�ستقبل يوميا من 200-100 
الأويل  الييدخييول  عملنا  وي�سمل  مري�س، 
والعالج  الكيمياوي  للعالج  ال�سوائل  و�سحب 
العالج  ونقدم  والبالزما،  الدم  ونقل  التلطيفي 
فيها  مبييا  الأدويييية  كييل  اأن  العلم  مييع  الكيمياوي 
)البا�ستمول( يحوي على مواد كيمياوية، وكل 
ع�سو ي�ساب بال�سرطان له عالج كيمياوي خا�س 
انت�سار  من  باحلد  الكيمياوي  العالج  ويقوم  به، 
الورم وحتجيمه، اما �سقوط ال�سعر لدى العالج 
اجلل�سة  ويف  جدا،  طبيعي  امر  فهو  بالكيمياوي 
اخلام�سة او ال�ساد�سة يبداأ ت�ساقط ال�سعر، ولكن 
بعد مييرور)9-6 (ا�سهر يعود ال�سعر بالنمو من 

جديد.  
الينا  للمري�سات وحتدثت   دخلنا ردهة �سغرية 
يف  موظفة  كانت  التي  34عامًا   )...( املري�سة 
الكلى،  زرع  مركز  يف  بغداد  م�ست�سفيات  احييد 
ومنذ عام 2010 وهي م�سابة مبر�س ال�سرطان 
يف الغدة اللعابية، واخذت 65جرعة وعددًا من 
عالج الإ�سعاع، واغلب الأدوية غري متوفرة لكنها 

اأجهزه عاطلة واأدوية تباع يف ال�سيدليات االأهلية

اأمل بالعالج من ال�سرطان 
اليف م�ست�سفى "االأمل"

ارتفعت حالت الإ�سابة مبر�ص ال�سرطان يف العراق، ل�سباب 
عديدة ومنها ما تعر�ص له يف �سنوات �سابقة اىل ق�سف مبختلف 

انواع الأ�سلحة الكيماوية وامل�سّعة، ما لّوث البيئة ب�سكل كبري .
بغداد / �سها ال�سيخلي

املر�سى يتاأخرون بالعالج 
ب�سبب الزحام فهناك جهازا 
اإ�سعاع قدميان وعاطالن ومل 
ي�ستبدال
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يف ال�سيدليات اخلارجية موجودة اإل اأن �سعرها 
مرتفع.

املري�سة ).....( عمرها 42�سنة متزوجة ولديها 
تقول  الثدي،  ب�سرطان  م�سابة  اطفال  خم�سة 
ب�سعر  مبر�سها  اخلا�سة  احلقنة  ت�سرتي  انها 
لعدم  امل�ست�سفى  خييارج  من  دينار(  )160اليييف 
الهرموين  العالج  تاأخذ  وكذلك  فيه،  وجودها 
من  ل�سرائه  فت�سطر  متوفر  غييري  الآخييير  وهييو 
 38 الواحد  ال�سريط  و�سعر  امل�ست�سفى،  خييارج 
التحاليل  ان  اىل  ا�سافة  وت�سيف:  دينار،  الف 
متوفرة،  غري  لأنها  نفقتي  على  كلها  واملفرا�س 
املزيد  يعني  وهذا  با�ستمرار  الييدواء  احتاج  وانا 
لكننا  الدواء  ن�سمع بو�سول  ال�سراء، وتقول:  من 

ل نراه.
حديث املر�سى

اأغلب  اإن  قال  52عييامييًا،  وعمره  املر�سى،  اأحييد 
املر�سى  يجعل  ما  ا�سهر  ومنذ  عاطلة  الأجهزة 
ا�سعاع  جييهييازا  فهناك  الييعييالج،  يف  يييتيياأخييرون 
عاطالن ومل يتم ا�ستبدالهما ول �سراء اجلديد 
الإ�سعاعي  العالج  على  الزحام  �سدة  من  ليقلل 

كونه �سروريًا ليقاف انت�سار الورم. 
قال  10�ييسيينييوات  بعمر  طفاًل  يحمل  كييان  رجييل 
هناك  امل�ست�سفى  وان  الب�سرة  ميين  جيياء  انييه 
بكل  العالج  يجدون  ل  الذين  باملر�سى  مكتظ 
ال�ستعالمات  يف  كييان  اآخييير  مري�س  انييواعييه. 
زوجته  يييدخييل  لكي  امليي�ييسييوؤول  املييوظييف  يتو�سل  
امل�سابة ب�سرطان الثدي وقد جاء هو الآخر من 
نرى  ملاذا   )...( الأطباء  اأحد  و�ساألنا  الب�سرة 
عدد  يييزداد  فقال:  الب�سرة  من  املر�سى  اغلب 
الب�سرة لأمرا�س  الأطفال يف م�ست�سفى  وفيات 

واخلييدمييات  الأدوييييية  نق�س  ب�سبب  ال�سرطان 
والأجهزة  ما جعل ذوي املري�س يبيعون منازلهم 
من اجل ال�سفر اىل اخلارج  للعالج، وقد اطلق 
وهي  الييتييبعييات  جلمع  كييبى  حملة  نا�سطون 
بعنوان )جرعة اأمل(، ووّجه البع�س العتب اىل 
�سمن  الأطفال  هييوؤلء  لكون  العراقية  احلكومة 

م�سوؤولية احلكومة وواجبها توفري العالج لهم. 
التلوث البيئي

اقرتفتها  اخطاء  اىل   )...( الدكتورة  ولفتت 
احلكومة فاقمت من اأزمة مر�س ال�سرطان بعد 
امللوثات  مبعاجلة  املخت�سة  البيئة  وزارة  دمج 
كما  منخف�سًا،  عملها  فا�سبح  ال�سحة  بييوزارة 
مرتفعة  ن�سب  من  اجلنوبية  املحافظات  تعاين 
من التلوث البيئي، منها مياه ال�سرف ال�سحي 
وخملفات  احليييروب  وخملفات  الأنييهييار  ومييييياه 
امل�ست�سفيات  بع�س  وان  النفطي،  ال�ستخراج 
معاجلة  اية  دون  خملفاتها  الأنهار  مبياه  تلقي 

تذكر. 
العالج يف اخلارج

ييييعييياين املييي�يييسيييابيييون بيياليي�ييسييرطييان يف اغييلييب 
ما  الأدوييييية  �ييسييّح  ميين  الييعييراقييييية  امل�ست�سفيات 
يف  انف�سهم  عييلييى  العييتييميياد  اىل  ي�سطرهم 
ال�سفر اىل خارج  او  الأدوييية وهي مكلفة  �سراء 
يف  امل�ست�سفيات  اأن  الأطباء  اأحد  واأكد  العراق. 
غري  املحافظات  كل  ويف  بل  والب�سرة،  بغداد 

ملر�سى  املتزيادة  الأعداد  ا�ستيعاب  على  قادرة 
ال�سرطان لذلك ل توجد كوادر طبية ول اجهزة 
تكفي ملنح املر�سى عالجًا منظمًا، لذا جند ان 
املئات من امل�سابني يغادرون العراق للعالج يف 
ال�سحة  ووزارة  والهند،  والأردن  وتركيا  ايران 
يعاجلون  كونهم  عنهم  اح�سائية  متتلك  ل 
خارج العراق ب�سبب قلة الهتمام بامل�ست�سفيات 

احلكومية.
ب اليورانيوم املن�سّ

انييه خالل  اىل  درا�ييسييات علمية عاملية  اأ�ييسييارت 
حرب 1991 التي �سنتها الوليات املتحدة على 
العراق ا�ستخدمت فيها املئات من الأطنان من 
ب والتي غّطت م�ساحات  دقائق اليورانيوم املن�سّ
�سا�سعة من �سحارى اجلنوب والغرب العراقي 
الدقائق  بتلك  الييعييراق  اأجيييواء  باإ�سباع  كفيلة 
على مدى �سنوات، مع الأخذ بنظر العتبار اأن 
الأهداف التي �سربت باأعتدة اليورانيوم لي�ست 
اي�سا  العمق  يف  وامنا  القتال،  جبهات  يف  كلها 
كما ح�سل يف ق�ساء ال�سلمان وناحية النخيب، 
الأخييرى،  املييدن  يف  ال�سكنية  الأحييييياء  حتى  بل 
اأطباء الأورام،  اأحد  النتيجة، كما يقول  وكانت 
ظهور اعرا�س مر�سية واأورام وولدات م�سّوهة 
تلك  وانت�سرت  اكتمالها  قبل  لأجّنة  واإ�سقاطات 
الأورام بني الأطفال ل ل�سيء ال لكونهم ميثلون 

اجليل اجلديد.

يعاين امل�سابون بال�سرطان يف اغلب امل�ست�سفيات العراقية من 
�سّح االأدوية ما ي�سطرهم اىل االعتماد على انف�سهم يف �سراء 

االأدوية وهي مكلفة او ال�سفر اىل خارج العراق
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المتحانات  نتائج  تخرج  كيف  نتعرف  تعالوا   
اىل العلن؟ وهل هناك �سحة ملا يتداوله بع�سهم 
الغنب  او  المتحانية  الدفاتر  اأغلفة  تبديل  عن 
ليعرفها  ومعلومات  الت�سحيح  يف 

كثريون. 
ماذا يعني مركز الفح�س؟

ميياذا  الطلبة  معظم  ليييعييرف  قييد 
يطلق  والذي  الفح�س  مركز  يعني 
واحلقيقة  ا�سم)الكونرتول(،  عليه 
عمليات  فيه  جتري  املركز  هذا  ان 
من  المييتييحييانييييية  الييدفيياتيير  ت�سلم 
العامة للرتبية يف بغداد  املديريات 
واملحافظات ويتم بعد ذلك فح�سها 
وتدقيقها وت�سجيل الدرجات باآلية 
اعييالن  حتى  حمكمة  تييكييون  تييكيياد 
عموم  يف  للطلبة  الوزارية  النتائج 
هي  التي  البناية  وهييذه  الييعييراق، 
من  منتخبة  مدر�سة  عيين  عييبييارة 
قبل وزارة الرتبية ت�سم كل اللجان 
ومالكها  والتدقيقية  المتحانية 
والن�سف  اليي�ييسيياد�ييسيية  ميين  يعمل 
�سباحًا اىل اخلام�سة ع�سرًا طيلة 
وحتى  الوزارية  المتحانات  فرتة 

اآخر اعرتا�س.
 �سالمة الت�سحيح

عبد  الييكييرخ  فح�س  مركز  مدير 
الرحيم لعيبي �سلطان، الذي تعاون معنا كثريا، 
قبل  ميين  المتحانية  الييدفيياتيير  ت�سّلم  اأن  ذكيير 
العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات  املديريات 
فنحن  بنك،  اي  من  �سك  اي  نت�سلم  مثلما  يتم 
وبتدقيقات  املخت�سة  كل اجلهات  بتوقيع  نت�سلم 
وح�سابات لتقبل اخلطاأ، لأن اي خطاأ هو تالعب 
مب�سري طالب، لذلك نحن نعد الدفاتر وندققها 
بعدها  الييرواتييب،  �سكوك  مثل  لّلجان  ون�سلمها 
حتتوي  رزم  اىل  المتحانية  الدفاتر  هذه  نحول 

بعد  لت�سّلم  امتحانيًا،  دفيييرتًا  رزميييية)50(  كييل 
اخت�سا�سه،  ح�سب  كل  خا�سة،  جلان  اىل  ذلك 
وباآلية لت�سمح للم�سحح مبعرفة اأن هذه الدفاتر 
تابعة اىل من؟ حفاظًا على �سالمة الت�سحيح او 
تتكون  التي  الت�سحيح  وجلان  امل�سحح،  انحياز 
من 7 اأع�ساء  يقوم كل ع�سو فيها بفح�س �سوؤال 
وتدقيق اآخر ثم تقوم هذه اللجنة بجمع وتدقيق 

الدفاتر وت�سليمها اىل ادارة مركز الفح�س.
تدقيق داخل تدقيق!

اللجان  الدفاتر من  ت�سّلم  م�سوؤول  كفاح،  ال�سيد 
التي ت�سحح الدفاتر المتحانية، قال :ان العملية 
لتنتهي عند ذلك، فاإن جلانًا اخرى غري اللجان 
التدقيق  تتوىل  المتحانية  الدفاتر  دققت  التي 
الطالب  اجابات  ت�سمل  املييرة  وهييذه  اخييرى  مرة 
على  الطالب  ح�سل  هييل  يعني  الييدفييرت،  داخييل 
ا�ستحقاقه من الدرجات املوؤ�سرة داخل الدفرت، 
ح�سل  التي  الدرجات  ت�سجيل  ذلك  بعد  لينتقل 
على  املل�سق  ح�سب)الليبل(  الييطييالييب  عليها 
الدرجات  م�سجل  ان  حيث  المتحاين،  الدفرت 
اأو  مدر�سته  اأو  الطالب  ا�سم  معرفة  لميكنه 
املديرية العامة للرتبية التي ينت�سب لها الطالب، 
ثم  الكرتوين متقن،  نظام  وفق  وكل هذا يجري 
يتوىل بعد ذلك املوظف املخت�س على احلا�سوب 
بكل  اخلا�س  ح�سب)الليبل(  الدرجات  ت�سجيل 
طالب وهذا يعني ان موظف احلا�سوب لن يعرف 

ا�سم الطالب.
اأجواء الت�سحيح

الييدفيياتيير  ت�سحيح  جليييان  عييلييى  جتييواليينييا  بييعييد 
المتحانية ملعرفة الأجواء التي يعي�سونها �سمن 
وهل  الت�سحيح  ودقيية  لها  املخ�س�سة  الأماكن 
 )49 حلييد  فييوق  الييي)45فييمييا  درجييية  ان  �سحيح 
تتحول اىل درجة النجاح)50(، ت�سدى لالإجابة 
�سمن  موجود  ذلييك  ان  نعم  امل�سححني:  احييد 
املتوفرة  الأجييواء  ب�ساأن  اما  المتحانات،  قانون 

للت�سحيح فاإنها مقبولة، وكل م�سحح 

ر�سدت جملة "ال�سبكة العراقية" عمليات ت�سحيح دفاتر المتحانات الوزارية داخل )الكونرتول( 
منذ ت�سلم الدفاتر المتحانية ولغاية اعالن النتائج. اعرتف اأن الزميلة رئي�سة حتريراملجلة 

نرمني املفتي، التي كنا نطلق عليها �سابقا )الزميلة امل�ساك�سة(، قد �سبقتي لدخول )الكونرتول( يف 
عام 1985،عندما كانت �سحفية تعمل يف جملة الف باء، والآن بعد مرور 33 عاما تدخل "ال�سبكة" 

لهذا املكان الذي ميثل م�ستودع اأ�سرار المتحانات الوزارية.

البكالوريا
ُت�سّحح دفاتر!هكذا

فح�س  مركز  "ال�سبكة" تدخل 
االأمتحانات الوزارية 

بغداد�� علي غني

الميكن للم�سّحح اأن يعرف ملن يعود الدفرت 
االمتحاين الذي ي�سححه



السنة الثالثة عشرة العدد )319( 24 تموز 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

51 50

يحكم �سمريه عند ت�سحيح الدفاتر المتحانية 
للطلبة، لأنهم بالنتيجة ابناوؤنا، ونتمنى ان نكون 
موفقني يف الت�سحيح حتى تكون النتائج عادلة.

انيييه مييع كييل هييذه  واأكييييد عييبييد الييرحيييييم لعيبي 
الإجراءات فاإن هناك اع�ساء اآخرين من جلان 
الدرجات  ت�سجيل  وتدقيق  مبراقبة  تقوم  اخرى 
اخطاء  اييية  وجييود  عييدم  ل�سمان  احلا�سوب  يف 
وكل  الييدرجييات،  او  النجاح  ن�سب  عملية  ترافق 
ا�سماء  لت�سمح مبعرفة  برامج  وفق  الأمييور  هذه 
العامة  مديرياتهم  او  مييدار�ييسييهييم  او  الطلبة 
ان  يدعي  البع�س  ان  معلومة  اأزيدك  بل  للرتبية 
اأغلفة الدفاتر تبدل او يتم التالعب بها، فاقول 
مكبو�سة  لي�ست  الييدفيياتيير  ان  دامييغيية  بحجة  لييه 
فيها  تالعب  اي  قوية  بخيوط  وامنا)خميطة( 

�سيوؤدي اىل متزيق الدفرت بالكامل.
اإخبار الوزير واللجنة االمتحانية 

الدائمة
والتدقيق  الفح�س  عمليات  كييل  اكييمييال  بييعييد 
وزييير  ال�سيد  نخب  مييرة  ميين  اكييرث  ومراجعتها 
وزارة  يف  الدائمة  المتحانية  واللجنة  الرتبية 

اعالن  بعد  فيما  ليتم  عليها   ليطلعوا  الرتبية 
الف�سائية  والقنوات  ال�سحافة  بوا�سطة  النتائج 
النتائج  اعيييالن  بييعييد  العيييرتا�يييس  حييق  للطلبة 
العرتا�س  حق  للطلبة  نتيح  حيث  المتحانية، 
بت�سلم  الفح�س  مركز  فيقوم   ، ا�سبوعني  وملدة 
العرتا�سات من املديريات العامة للرتبية ولي�س 
ب�سكل فردي، فنحن نهمل العرتا�سات الفردية 
ال�سياقات  يييتييجيياوز  ان  البع�س  يييحيياول  الييتييي 
الييقييانييونييييية، حييال و�ييسييول جميع العييرتا�ييسييات 
جلان  ت�سكل  الفح�س)الكونرتول(  مركز  اىل 
اأعيي�ييسييائييهييا)5(  عييدد  مييايييكييون  غالبا  تدقيقية 
اأع�ساء من كل اخت�سا�س، ول �سحة لإهمال اي 
بنظام  خمزونة  المتحانية  فالدفاتر  اعرتا�س، 
معني يتيح لّلجان املخت�سة الو�سول له ب�سهولة، 
العييرتا�ييس  نتائج  ت�سلم  التدقيق  اكييمييال  وبعد 
باي�سالها  لتقوم  للرتبية  العامة  للمديريات 

للمدار�س.
ونفى مدير فح�س الدفاتر وجود اي تاثري على 
ادارة املركز من اية جهة من اجل احل�سول على 
حلق  و�سمانا  املييقييرر،  موعدها  يف  ال  النتائج 

اأنها  ال�سر،  ولخفيك  متييز،  دون  الطلبه  جميع 
اأمانة كبرية يف اأعناقنا، وعلينا اللتزام بها. 

واأو�سح ان �سعر ت�سحيح الدفرت هو 650 دينارًا 
قول  به ح�سب  لباأ�س  مبلغ  وهو  الواحد،  للدفرت 
مدير مركز الفح�س، وهناك نية لأن يكون املبلغ 
املدر�س  ميلكها  جميلة  قناعة  هناك  لكن  اكرث، 
كانت  لو  حتى  بالت�سحيح  يقوم  الييذي  العراقي 
درجة احلرارة تفوق املعدل الطبيعي، فهو ي�سعر

ان الت�سحيح هو واجب اخالقي ووطني قبل ان 
يكون ماديًا.

جلميع  ال�سور  ملتقطا  املركز  داخل  يف  جتولت 
اللجان وكل ح�سب موقعه داخل املركز، فا�سرتعى 
انتباهي احد الأماكن املعزولة بالزجاج، عرفت 
ت�سجل  التي  احلوا�سيب  مكان  هذا  اأن  بعد  فيما 
معزول  وهييو  النهائي،  ب�سكلها  الييدرجييات  فيها 
�سوت  الأخيييرى  اللجان  لت�سمع  حتى  بالزجاج 
اجلال�س  لل�سخ�س  الدرجات  يرد  الذي  املوظف 
على احلا�سوب لت�سجيل الدرجات النهائية حتى 
ت�سجل  الييدرجييات  لأن  اأ�سماء،  دون  كانت  واإن 

ح�سب)الليبل( اخلا�س بكل دفرت.

�ساألت مطرب املقام العراقي ح�سني الأعظمي: هل ميكنك اأن تتذكر يل يومًا من اأيام 
عمرك له وقع مميز يف نف�سك ومل يزل على طرف الذاكرة، التفت ايّل وبلمح الب�سر 

قال: اإنه ع�سر يوم اجلمعة املوافق  1973/3/23، فهو اليوم احلقيقي الذي تقرر 
فيه م�سري حياتي.

عبد الجبار خلفح�سني االأعظمي:

الأجرب حظي
هني  وحني طلبت منه اأن ي�سرح يل بالتف�سيل قال: نبَّ
اأحد اأبناء حملَّتي هو ال�سيد فاروق قا�سم، باأن هناك 
العراقي  املقام  حفالت  فيه  توؤدى  جماهرييًا  مقهى 
بناية  داخييل  اأ�سبوع،  كل  من  اجلمعة  يوم  ع�سر  يف 
اأو  احلفالت،  هييذه  متعهد  واأن  البغدادي،  املتحف 
املقام  هو مطرب  املقهى،  لهذه  امل�ستاأجر  ال�سخ�س 
العراقي حمزة ال�سعداوي، ما �سجعني للذهاب اإىل 
يي فيه، بالرغم من اأن ال�سيد  هذا املقهى لتجربة حظِّ
فاروق كان قد ذهب من قبل اإىل هذا املقهى ولكن 
دون اأن ُي�سمح له ول لغريه من ال�سباب بال�سعود اإىل 

امل�سرح حلد هذا الوقت الذي كان ي�سجعني فيه!
البغدادي  املتحف  مقهى  اإىل  معه  ذهبُت  واأ�ساف: 
فنا على بع�س  ع�سر يوم الثالثاء 1973/3/20. وتعرَّ
املقهى،  رواد هذا  والهواة وغريهم من  احلا�سرين 
دون اأن نحظى بح�سور ال�سيد حمزة ال�سعداوي! ويف 
اأي بعد يومني، ذهبُت  يوم اخلمي�س 1973/3/22، 
املقهى، ويف هذه  اإىل  اأخييرى  ة  مرَّ فيياروق  ال�سيد  مع 
ة التقينا بال�سيد حمزة ال�سعداوي وتعرفت عليه  املرَّ
فت  تعرَّ قد  اأكن  باأنني مل  علمًا  ة،  مرَّ لأول  �سخ�سيًا 
اأعتقد، ورمبا  التاريخ، فيما  اأي فنان قبل هذا  على 
فنان  اأول  كان  ال�سعداوي  حمزة  اأن  القول  اأ�ستطيع 
بع�س  اإليه  مني  قدَّ وهكذا  �سخ�سيًا.  عليه  فت  تعرَّ
احلا�سرين: الخ ح�سني جاء منذ يومني، ويبدو انه 
يرغب يف قراءة املقام العراقي، فالتفَت ايلَّ ال�سيد 

حمزة ودار بيينا احلوار التايل:
ي ماذا لديك لت�سمعنا من مقامات؟

ي اأي مقام تريد؟
فوجئ ال�سيد ال�سعداوي بجوابي واأردف قائاًل:

ي هل تعرف غناء مقامات كثرية؟
- اأعتقد ذلك.

ي اأين تعلمتها؟
- مييين اأ�ييسييرتييي وبيييييئييتييي وجييهيياز 

الت�سجيل ال�سوتي.
- اإذن اأ�سمعنا مقام املخالف.

فاجاأت نف�سي
املخالف  مقام  اأ�سمعته  عندها 

اأ�ييسييويل  نق�س  اأي  دون  كيياميياًل 
اأو  اإ�ييسييافيية  اأييييية  ودون  تييقييليييييدي، 

فاأبدى  احلا�سرين!  من  اأو  منه  تعليق 
احلا�سرين  بقية  عن  ف�ساًل  واإعجابه،  ا�ستغرابه 

باحلرف  يل  وقال  ة.  مييرَّ لأول  ايلَّ  ي�ستمعون  الذين 
قال:  الأعظمية،  من  قلت:  اأنييت؟  اأييين  من  الواحد: 
فيها  تراثية  مقامية  مدينة  فالأعظمية  اإذن!  هكذا 
عليك،  وما  العراقي.  املقام  هواة  من  هائل  خزين 
اإىل  لأقدمَك  الغد  ع�سر  تاأتي  اأن  اإل  ح�سني،  اأخ  يا 
حفالت  مفاجاأة  لتكون  البغدادي،  املتحف  جمهور 
يف  الأعظمي:  الفنان  يتابع  هذا.  البغدادي  مقهانا 
كنت   ،1973/3/23 اجلمعة  الثاين،  اليوم  ع�سر 
متو�سطًا فناين م�سرح مقهى املتحف البغدادي لأول 
ة يف حياتي. وطبيعي مل جتر اأية بروفة على مقام  مرَّ
اأع�ساء الفرقة املو�سيقية، بل مل ي�سبق  املخالف مع 
وجودي  فكان  مو�سيقية،  فرقة  اأية  مع  اأن غنيت  يل 
بني فناين املتحف البغدادي ع�سر ذلك اليوم اأمرًا 
مفاجئًا يل وللجمهور احلا�سر، حالة مل مير بها اأي 
فنان من قبل. جرى كّل �سيء دون تهيئة وا�ستعداد 
اأع�ساء  واأنا بني  اإل  نف�سي  اأدرك  اأية جتربة، مل  ول 

الفرقة املو�سيقية اأمام اجلمهور احلا�سر! 
لقبي اجلديد

ي�سرت�سل الأعظمي: على كل حال، و�سلت اإىل بناية 
حمزة  املييرحييوم  راآين  ان  ومييا  الييبييغييدادي،  املتحف 
لل�سوت  املكب  باجلهاز  نييياداين  حتى  ال�سعداوي 

امليي�ييسييرح.  اإىل  لييليي�ييسييعييود 
حلييظييات قييليييييليية مييرت 
فيييييوجيييييدت نييفيي�ييسييي 
جيييالييي�يييسيييًا و�يييسيييط 
املييييي�يييييسيييييرح، عيين 
جمموعة  ييي�ييسيياري 
مطربي  هييييواة  مييين 
املييقييام الييعييراقييي، وهم 
طيييييارق الييقييييي�ييسييي و�ييسييالح 
ال�سراج وعبد اهلل امل�سهداين وحممد 
العا�سق وجنم عبود وحمزة ال�سعداوي، وعن مييني 
جل�س اأع�ساء الفرقة املو�سيقية ويف مقدمتهم عازف 
القانون عبد الأحد جرجي�س وهو والد اأ�سهر عازف 
اإيقاع يف العراق )�سامي عبد الأحد( ثم عازف العود 
حممد �سعيد وعازف الكمان يون�س وعازف الإيقاع 
مني اإىل  بديع، واأتذكر اأن عريف احلفل كان قد قدَّ
اجلمهور بهذه الكلمات :)والآن مع املطرب ال�ساب 
يف  الأعظمي،  ا�سماعيل  ح�سني  املفاجاأة،  اجلديد 
التقدمي  هذا  اأثييارين  احلقيقة  يف  املخالف(،  مقام 
من قبل عريف احلفل، فقد انتبهت لأول مرة، اإىل 
قد  اأكن  – فلم  – الأعظمي  به  نعتني  الذي  اللقب 
هي  فهذه  قبل،  من  به  يناديني  �سخ�س  اأي  �سمعت 

املرة الوىل التي يقرتن ا�سمي بهذه الكنية. 
يوم  فييياإّن  وهييكييذا  بالقول:  كالمه  الأعظمي  وختم 
اليوم  لأنييه  عييمييري(  ميين  )يييوم  هييو   ،1973/3/23
الذي تقرر فيه م�سري حياتي، حيث بداأُت من هذا 
واأغني  الأ�سابيع  غالبية  اإليه  اأذهب  وبقيُت  املقهى، 
فيها املقامات العراقية حتى بعد عام 1973 وا�ستمر 
بي الأمر يف غناء ومو�سيقى املقام العراقي حتى يوم 

النا�س هذا. 

حني تقرَر م�سريي يف املتحف البغدادي 



ر�سالة ال�سركاين واحدة من ابرز النا�سطات يف 
الن�ساء  �سد  خ�سو�سًا  داع�س  بجرائم  التعريف 
منظمة  تاأ�سي�س  على  عملت  والتي  اليزيديات 
التفتها  النيي�ييسييان  حلييقييوق  �سنكال"  "الروجا 

احلوار: هذا  "ال�سبكة" يف 
عمل املنظمة

عملهم  بييداييية  اأن  اليي�ييسييركيياين  ر�ييسيياليية  تييوؤكييد 
املدن  يف  النا�س  ابواب  بطرق  كانت  كمتطوعني 
ومبالغ  مالب�س  من  امل�ساعدة  لنطلب  والييقييرى  
بعد  لكن  املخيمات،  اىل  ناأخذها  لكي  وغريها، 
مدة تعر�سنا لعدة م�سايقات ب�سبب عدم وجود 

�سفة ر�سمية نعمل حتت مظلتها.
"ليلى   وكخطوة اوىل تعرفنا على ناجية ا�سمها 
تعلو" وتكلمنا معها ومع جمموعة من الناجيات 
ان�سانية  منظمة  ان�ساء  فكرة  فاقرتحت  اي�سا، 
م�سجلة ر�سمية تعنى بامور الناجيات،  لنتجاوز 
العراقيل التي كنا نواجهها، فجمعنا الأفكار التي 

ت�سب يف م�ساعدة هذا املكون. 
حتى  كبري  ب�سكل  وعملنا  ن�ساطاتنا،  ازدادت 
العراق اىل �سماله فكل  و�سل �سيتنا من جنوب 

ناجية تتحرر كانت تاأتي لالن�سمام الينا.
ق�سية عاملية

هي  الإيييزيييديييات  ق�سية  اأن  اىل   ر�سالة  وت�سري 
كونهم  منهم،  الن�ساء  خا�سة  عاملية،  ق�سية 
قررنا  لذلك  داع�س،  جلرائم  الأكييب  ال�سحية 
�ييسيينيية 2016  و�ييسييابييات يف  �ييسييبيياب  كييمييجييمييوعيية 
حقوق  عيين  بييالييدفيياع  تعنى  منظمة  نوؤ�س�س  ان 
التنظيم  من  الناجيات  وبالأخ�س  الإيزيديني 
الور�س  من  الكثري  يف  �ساركنا  حيث  الإرهييابييي، 
واملهرجانات واملوؤمترات للدفاع عنهم واملطالبة 

التنظيم  قب�سة هذا  الناجني من  تاهيل  باإعادة 
الإرهابي.

انعدام مراكز التاأهيل
توجد  ل  اللحظة  هذه  ال�سركاين: حتى  وت�سيف 
فعلى  توؤهلهم  او  حتتويهم  �ساملة   مراكز  لهم 
ونقلهم  ال�سريحة  بهذه  اكرث  تهتم  ان  احلكومة 
عليهم  لتجري  خا�سة  م�ست�سفيات  اىل  اول 
وعييدم  �سالمتهم  ميين  للتاأكد  اولييييية  فحو�سات 
ا�سابتهم بامرا�س معدية، ليتم بعدها تاهيلهم 
املجرم،  التنظيم  هذا  افكار  من  وبدنيًا  نف�سيًا 
ومن ثم حتويلهم اىل املخيمات، وبذكر املخيمات 
اأود ان اأنوه هنا ومن خاللكم ان بع�س  الناجني 
ل يح�سلون حتى على خيمة يف خميمات النزوح.

اإح�سائيات
مييين كال  مييين 6417 خمييطييوفييًا  اكيييرث  هيينييالييك 
جرى   3312 منهم  الإيييزيييديييني،  من  اجلن�سني 
حتريرهم  ح�سب الح�سائيات الر�سمية، والعدد 
الباقي م�سريهم جمهول، بال�سافة اىل املقابر 
املنظمات  باقي  مييع  بييدورنييا  ونحن  اجلماعية. 
وق�س�سهم  �سورهم  ونييوثييق  تاأهيلهم  نييحيياول 
اثناء مدة ا�سرهم  التي جرت عليهم  والأحداث 
كتابني،  بطبع  قمنا  وبالفعل  داعيي�ييس.  قبل  من 

خالد  للكاتب  الأمل(،  وليايل  ليلة   ( هو  الول 
تعلويل الذي وثق فيه ق�سة �سقيقته التي وقعت 
بيد داع�س وملدة 33 �سهرا، والثاين هو )ق�س�س 
ع�سمان  حجي  ح�سني  للكاتب  داع�س(،  جحيم 
ايزيديات  ناجيات  ثييالث  ق�سة  يحكي  والييذي 

وقعن بيد داع�س وتعر�سن لالغت�ساب.
الييرتاث  احييييياء  اىل  اي�سا  املنظمة  ت�سعى  كما 
بييالييعييادات  والحييتييفيياظ  لييالإيييزيييديييني  ال�سعبي 
والتقاليد، ليطلع العامل اجمع على طبيعة الديانة 

كونها م�ساملة ول تتدخل يف اية ديانة اخرى.
امنيات

ادارة  ن�سلم  ان  القريب  امل�ستقبل  يف  ونتمنى 
يدرن  من  اف�سل  فهن  الناجيات  اىل  املنظمة 
�سوؤونهن ويقدّن بقية الن�ساء فانا كفتاة ي�سرفني 

ان تقودين ناجية.
ونييطييالييب امليي�ييسييوؤولييني يف احلييكييوميية ان ييييزوروا 
املخيمات وان يتفقدوا او�ساعهم، ليعلموا جيدا 
حقيقية  وماأ�ساة  ان�سانية  كارثة  من  عانيناه  ما 
اآلف  �سخ�س يعتبون جزءًا من هذا  لي 3000 

املجتمع. 
قّلة التمويل

اما ب�ساأن مو�سوع التمويل فبالإ�سافة اىل عملي 

اي�سا  اعالمية  اعمل  فانا  للمنظمة  كرئي�سة 
جزء  با�ستقطاع  فاقوم  املوؤ�س�سات،  احييدى  يف 
للمنظمة وهذا حال اغلب  به  من راتبي لأتبع 

منت�سبي املنظمة با�ستثناء  الناجيات.
كما قدمنا م�ساريع اىل منظمة المم املتحدة، 
وان�ساء  املخيمات  يف  الأمية  حمو  مراكز  لفتح 
م�ساريع �سغرية للناجيات لتوفري م�سدر عي�س 

لهن ولعوائلهن.
فهم   الر�سميني  املنظمة  لأع�ساء  بالن�سبة  اما 
15 فردًا لكن املتطوعون يفوق عددهم على 50 
فردًا، ف�سال عن متطوعة من حمافظة النجف 

و�ساب من ال�سويد و�سحفي من م�سر. 
وت�سيف ال�سركاين: نحن نركز على املخطوفني، 
فانا اطالب املجتمع الدويل واحلكومة العراقية 
فعندنا  املييخييطييوفييني  قيي�ييسييييية  يف  يييحييقييقييوا  ان 
الذين  الإيزيديني  بيع عدد من  توؤكد  معلومات 
وموجودة  اخرى،  دول  اىل  خمطوفني  مازالوا 
�سحة  تثبت  وفيديوهات  وثائق  املنظمة  لدى 
لينتهي  "داع�س  كييالمييي   واخييتييم  كييالمييي. 

بال�سالح وامنا بالفكر".

امل�سري جمهول  والباقي  حتريرهم  مت   3312 خمطوفا  الف   6417

ل�" ال�سبكة":  ر�سالة ال�سركاين 
لدينا معلومات توؤكد بيع االإيزيديات 

!املختطفات اىل دول اأخرى
املاأ�ساة التي تعر�ص لها الإيزيديون على ايدي عنا�سر تنظيم "داع�ص" 

الذي عمل على اإبادتهم وا�ستالب كرامتهم الن�سانية، ل�سيما الن�ساء، 
دفعت نا�سطات ايزيديات اىل العمل التطوعي لف�سح جرائم التنظيم 

الرهابي، والتعريف بق�س�ص الن�ساء الالئي وقعن باأيدي التنظيم الذي 
عامر جليل ابراهيم مار�ص اب�سع انواع الوح�سية بحقهن.

ت�سوير ح�سني طالب
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وقد بقيت هذه ال�سئلة ترافقه كما الدموع والعويل 
طوال الطريق، حتى يف طريق عودته من الدفن، 
اإل اأنه فوجئ عندما تلقى ات�ساًل هاتفيًا من ابن 
عمه، يخبه باأن العزاء �سيقام يف احد اجلوامع، 
ما هون عليه وقع امل�سيبة، بعدها ا�ستفرد احلزن 
فور  ثان،  وازيح عنه هم  قلبه،  والده  فقدان  على 

تلقيه تلك املكاملة.
به  ي�سعر  الييذي  ال�سديد  واحلييزن  التعب  فبغم 
عليهم  مايهون  هناك  لي�س  انه  اإل  املتوفى،  ذوو 
هذه امل�سيبة، بل يزيدها عليهم، فن�سب �سرادق 
العزاء، والتكاليف وا�ستقبال املعزين، هو م�سيبة 
ثانية قد حتل عليهم، بالرغم من وجود البدائل، 

ال وهي اجلوامع واحل�سينيات.
لعنة ال�سارع

بناء  ي�ستطيع  احد  املنا�سب، فال  مكانه  لكل عمل 
مكتبة  بناء  ميكنك  ول  ال�سحراء،  يف  طاحونة 
يف  نراه  ل  هذا  ان  اإل  النا�س،  لي�سكنها  غابة  يف 
العراق، فقد تواجه وانت تقود عجلتك يف الطريق، 
�سرادقًا للعزاء وهو يقطعه متامًا، وعدد كبري من 
فقد  جييدوى،  دون  ولكن  العبور  حتيياول  العجالت 

اغلق متامًا، ب�سبب عناد اأحد اأبناء املتوفى، والذي 
قد  واآخيير  منزله،  اأمييام  اإل  العزاء  اقامة  يرف�س 
لأنها  مدر�سة،  اأمام  والدته  لعزاء  �سرداقًا  ن�سب 
مكانتها،  تنق�س  ان  وليجوز  فييالن،  ال�سيخ  ابنة 
ولن يقام العزاء يف حمل اآخر غري اأمام منزلها، 
يف  املهمة  الأ�سواق  احد  قرب  اقيم  اخر  و�سرداق 
املعروفة،  ال�سخ�سيات  من  املتوفى  لأن  املدينة، 
ب�سبب عناد  اطلقت على ميت،  قد  لعنة  فكم من 
ان�سان  تلقاه  قد  عذاب  من  وكم  وغييرور،  وتفاخر 
العزاء  �سرادقات  وقد قطعت  العبور،  يحاول  وهو 

طريقه.
عرا�سات

هي عبارة عن موقف ت�سامني اجتماعي ع�سائري 
من �سمن الأعراف الع�سائرية التي تاأ�س�ست على 
الع�سائري،  باملفهوم  هي  كما  طويلة  ازمييان  مدى 
او  عيي�ييسييرية  اىل  تنتمي  الأفيييييراد  ميين  جمييمييوعيية 
جمموعة من الع�سائر، تاأتي للت�سامن مع ع�سرية 
تلك  مع  وموقفها  ت�سامنها  عن  للتعبري  اخييرى، 
رئي�س  قبيل موت  مواقف احلزن من  الع�سرية يف 

اإحدى الع�سائر او فقد �سخ�س له اأثر يف تلك 

تكاليف عالية وتفاخر 
يف غري حمّله

�سرادقات العزاء..

مل يخطر يف خلد اأحمد وهو متوجه �سوب وادي ال�سالم، 
لدفن جثمان والده، غري عدة ا�سئلة ومعرتك بني هول 

امل�سيبة، وكلمات يتناقلها  بينه وبني نف�سه، كيف؟ 
واأين؟ �ساقيم عزاء والدي؟ ومن اين يل تكلفة ال�سرادق 

والطعام، وانا فقري احلال.
ذوالفقار يو�سف

لكل عمل مكانه املنا�سب, فال احد 
ي�ستطيع بناء طاحونه يف ال�سحراء, وال 

ميكنك بناء مكتبة يف غابة الي�سكنها 
النا�س, اإال ان هذا ال نراه يف العراق, فقد 

تواجه وانت تقود عجلتك يف الطريق, 
�سرادقًا للعزاء وهو يقطعه متامًا

طبيعة العراقيني هي االلتزام بتقدمي العزاء مهما كان 
الو�سع االأمني, وان اقامة العزاء يف ال�سوارع ما هي اال تهديد 

الأرواح هوؤالء النا�س, وجعل امل�سيبة م�سيبتني
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املجتمعات.
املييحييمييداوي،  فييالييح  ال�سيخ  لنا  او�سحه  مييا  هييذا 
اآبائنا  عيين  تناقلناه  قييد  ميييوروث  بييانييه  م�سيفًا: 
واأجدادنا على مر الزمان، ال انه قد خف وقعه يف 
هذه اليام ولعدة ا�سباب، اولها هو اقامة العزاء يف 
املكان  لقد�سية  واحرتامًا  واحل�سينيات،  اجلوامع 
تنعدم هذه الظاهرة، واي�سًا ب�سبب الأ�سرار التي 
تلحق بالنا�س، فاطالق العيارات النارية يف الهواء 
لأهل  كتنبيه  وهي  العرا�سة،  ظواهر  احييدى  هي 
العزاء بقدومنا، وقد تفاقمت احلالة عندما قامت 
ا�سخا�س  بيد  الأ�سلحة  بو�سع  الع�سائر  احييدى 
الييييي)15( عييامييًا، فاطالق  تييتييجيياوز اعييمييارهييم  ل 
امر خمالف  هو  بيوت اهلل  عند  النارية  العيارات 
العزاء  �ساحب  م�سلحة  من  فاإن  لهذا  لالإ�سالم، 

اقامته يف اجلوامع واحل�سينيات.
تبذير واإ�سراف

حيدر  ابييتييداأ  مييا  هييذا  والتمت"  عييايييزة  "جانت 
ابيه  عييزاء  كان  كيف  �ساألناه  عندما  لنا،  حديثه 
التعب وهو  بانت على وجهه مالمح  املتوفى، فقد 
ايييام، فقد  �سنني ل ثالثة  كانت ثالث  لقد  يقول: 
منزله،  امام  والييدي  عزاء  اقامة  على  عمي  عزم 
قد  هييذا  وفييوق  ايييام،  ثالثة  ملييدة  �سرداقًا  ون�سب 
جعل كال من وجبتي الغداء والع�ساء، مبا لذ وطاب 
فلم  املي�سور،  غري  حالنا  متنا�سيًا  املاكولت،  من 
يبال بكرثة الطعام الذي يرمى يف اخر النهار عند 
مغادرة املعزين وانتهاء وجبة الع�ساء، فالإ�سراف 
فيه بالن�سبة اىل عمي هو التفاخر امام ا�سدقائنا 

واقربائنا من املعزين، ولو كان المر بيدي جلعلت 
البيت،  القريبة من  العزاء يف احدى احل�سينيات 
بالتبذير مهما كانت  وتعاىل ل ير�سى  ف�سبحانه  
اكرث  هييم  واملحتاجني،  امل�ساكني  وان  املنا�سبة، 
وملدة  النفايات  يف  يرمى  الذي  للطعام  احتياجًا  
او  احل�سينية  يف  اقامته  وان  متتالية،  ايام  ثالثة 
للمعزين،  فقط  والقهوة  ال�ساي  وتقدمي  اجلامع، 
وم�ستلزماته  ال�سرادق  تاجري  على  ما�سرف  بدل 
لروح  ثوابًا  ذلييك  لكان  امل�ساكني،  على  والطعام 

والدي املرحوم.
اأمن ونظافة

لبد من ان نتذكر حادثتني ماأ�ساويتني حدثتا  يف 
الأرواح،  من  الكثري  �سحيتهما  راح  وقد  املا�سي، 
منطقة  العزاء يف  �سرادقات  احد  تفجري  فحادثة 
يف  والخييرى  ال�سدر،  مدينة  يف  الواقعة  الفالح 
فر�سة  الرهيياب  فيها  انتهز  قد  ال�سعب،  مدينة 
يتقنه  العزاء، وقام مبا  املعزين يف �سرادق  جتمع 
العتابي)33  �سلوان  الأبييرييياء،  وقتل  تفجري  من 
�سحايا  احييد  كييان  لقد  وبح�سرة:  يييقييول  عييامييا( 
قطعت  فقدته،  ان  وبعد  ا�سدقائي،  من  التفجري 
لعائلتي،  اي عزاء  اقيم  ل  بان  نف�سي،  على  وعدًا 
اطال اهلل بعمرهم، ال يف احد اجلوامع، فطبيعة 
كان  مهما  العزاء  بتقدمي  اللتزام  هي  العراقيني 
ال�سوارع  يف  الييعييزاء  اقامة  وان  الأميينييي،  الو�سع 
وجعل  النا�س،  هيييوؤلء  لأرواح  تهديد  ال  هييي  مييا 
امل�سيبة م�سيبتني، وفوق كل ذلك نظافة امل�ساجد 
ال�سرادق  ن�سب  عند  نالحظ  فقد  وقدا�ستها، 

واملياه  والنفايات  التربة  من  الكثري  ال�سوارع  يف 
الآ�سنة التي تكد�ست فيها، واي�سا ل نن�سى حرارة 
ال  ال�سرادقات،  هييذه  داخييل  تقبع  التي  ال�سيف 
الييراحيية من  و�ييسييائييل  كييل  امل�ساجد  تييرى يف  انييك 
نظافة وامان، قد تخلو منه ال�سرادقات املقامة يف 

ال�سوارع. 
ع�سرة االآف .. ولكن!!

من املعروف باأنك عند زيارتك لعزاء، جتد هناك 
انت  حتييدده  مييايل  مبلغ  وهييو  بالواجب،  ماي�سمى 
والبع�س  الواجب،  دفع  يف  يتفنن  فالبع�س  كمعٍز، 
اأنه قد حتتم عليه الدفع،  اإل  ل ي�ستطيع ان يدفع 
ويقول:  بحرية  يحدثنا  عاما(  وايل)29  ق�سي 
ا�سخا�س،  متكونة من خم�سة  عائلة  انا ك�ساحب 
ودخلي اليومي الذي ل يتعدى الي)15(الفًا، وهذا 
وعائلتي،  اليومية  حاجتي  فقط  ماي�سد  هو  املبلغ 
واقوم  اذهييب  ان  علي  يتوجب  عييزاء  اقامة  وعند 
اليوم  هذا  يف  انني  ال  وجه،  اكمل  على  بالواجب 
دفعي  ب�سبب  عييائييلييتييي،  عييلييى  بالتق�سري  اقيييوم 
من  وذلك  العزاء  ل�سحاب  دينار،  ملبلغ)5000( 
يف  الييعييزاء  اقيياميية  ايجابيات  ميين  اأن  اإل  واجييبييي، 
الواجب،  دفييع  عييدم  هي  واحل�سينيات،  اجلوامع 
لييعييدم تييقييدمي الييطييعييام فيها، وهيييذه الييظيياهيير قد 
يكون دخلهم  للذين  ال�ستح�سان  الكثري من  تلقى 
حمدودا مثلي، وان ليتوجب عليهم دفع ماهو فوق 
طاقتهم، فقط لجل تطبيق مفاهيم وا�ساليب قد 
تناقلناها من اآبائنا واأجدادنا، وليعلم من يرف�سها 

باأن الإن�سان، واجب التطور مع تطور احلياة.

عبد احلليم الرهيمي
ثقافة النظافة و )ثقافة( التاأديب !

تناقلت وسائل التواصل االجتماعي مؤخراً مقطع فيديو قصيراً يشير لوقوف عدد من 
سيارات الشحن الكبيرة وعجالت ركاب صغيرة وراءها في احد الطرق الدولية، حيث يظهر 
الفيديو قيام بعض سائقي تلك الشاحنات برمي قناني الماء الفارغة ونفايات اخرى على جانب 

الطريق، وظهر عدد من المواطنين من ركاب العجالت الصغيرة يتصدون لهم حيث نزلوا 
منها وقاموا بجمع القناني وتوجهوا بها نحو الشاحنات التي رميت منها.

وقد أفرحني هذا المشهد الذي دفعني الى التأمل بسرعة في أهمية انتشار ثقافة النظافة – 
وان بشكل محدود – بين المواطنين، وتوقعت ان يقوم الذين توجهوا نحو من رمى القناني 

بالعتاب والنصيحة والتمني عليهم بكل أدب واحترام – اي تواصالً مع ثقافة النظافة – بعدم 
القيام بمثل هذه )الفعلة( ثانية بل ونصحهم بأن يتمنوا ذلك على ابنائهم وعائالتهم واصدقائهم 

وتقدير األهمية األخالقية واإلنسانية والحضارية لثقافة النظافة.
لكني صدمت بعد لحظات من )غرقي( بالتأمل وانا أشاهد االشخاص الذين التقطوا القناني 

من رصيف الشارع وتوجهوا بها نحو سائقي الشاحنات يقومون برميها عليهم بغضب 
واشارات من ايديهم – حيث ال يسمع صوتهم – تدل على زجرهم بطريقة غير الئقة وال 

تنسجم مع ثقافة النظافة.. وليس )التأديب( بهذه الطريقة.
وهذا يطرح ضرورة قيام الدولة او المجالس المحلية بسن القوانين واإلجراءات التي تمنع 

القيام بذلك وتعزز ثقافة النظافة. 
لقد ذكرني هذا الحادث بما قرأته في احدى الصحف منذ فترة، عن قيام )وكالة البيئة 

الوطنية( في سنغافورة بفرض غرامة مالية بما يعادل 15 ألف دوالر على رجل سنغافوري 
يبلغ عمره 38 عاماً كشفته كاميرا المراقبة وهو يرمي اعقاب السجائر من النافذة الى 

الشارع العام. 
اما مقدار الغرامة فقد تم احتسابه على اساس 600 دوالر مقابل كل سيجارة رمى عقبها على 

امتداد أربعة أيام! ولم تكتف الوكالة المذكورة بذلك انما فرضت عليه ايضاً ان يرتدي سترة 
بّراقة كتب علي ظهرها )) عمل اجباري لتصحيح خطأ((.

ربما )يشطح( الخيال بأحد قراء هذا المقال، ان يقترح تطبيق ذلك في العراق الذي يبلغ 
عدد المدخنين فيه الماليين، وسيكون المردود المالي لذلك الى خزينة الدولة – اذا لم يسرقه 

الفاسدون – مليارات الدوالرات التي قد تعادل وارد العراق من النفط وربما من المنافذ 
البرية والجوية أيضا !!

روؤى

لقد ذكرين هذا احلادث مبا قراأته يف احدى ال�سحف منذ 
فرتة, عن قيام )وكالة البيئة الوطنية( يف �سنغافورة بفر�س 

غرامة مالية مبا يعادل 15 األف دوالر على رجل �سنغافوري 
يبلغ عمره 38 عامًا ك�سفته كامريا املراقبة وهو يرمي اعقاب 

ال�سجائر من النافذة اىل ال�سارع العام. 
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ري��������اض��������ة

وحاليًا انيطت به فر�سة انقاذ فريق نادي احل�سني 
.. فهل �سينجح قنبل هذه املرة ... جملة "ال�سبكة" 
حمطات  معه  وا�ستذكرت  قنبل  اوراق  ت�سفحت 

مهمة يف م�سريته الكروية:
قدمت ا�ستقالتي

*حكايتك مع فريق نادي احل�سني؟ 
يي عندما ت�سلمت تدريب فريق احل�سني كان م�ستواه 
�ست  من  وتعادلن  فوز  �سيئًا،  منه  خلقت  �سعيفًا، 
اطماأن  للنادي حيث  اإجنازًا  يعتب  مباريات، وهذا 
يف  وا�سبحنا  الثانية  للدرجة  النزول  لعدم  النادي 
وهذا  التدخالت  بع�س  حدثت  هنا  الييي15،  املرتبة 
ا�ستقالتي  قدمت  لهذا  كمدرب،  ليعجبني  الو�سع 
ان  اتوقع  اكن  ومل  تييردد،  بييدون  عليها  وافقوا  التي 
يقبلوها ابدا، لكن حدث الذي حدث،  بعد خروجي 
تدنت نتائج الفريق وا�سبح الفريق مهددًا بالهبوط، 
للنادي  الدارييييية  الهيئة  ميين  بييي  ات�سلوا  بعدها 
فقبلت  اخييرى،  مرة  الفريق  تدريب  علي  وعر�سوا 

بدون تردد لأن الفريق كان يف و�سع حمرج. 
هناك  ام  النادي  مع  املقبل  املو�سم  �ستبقى  *هييل 

عرو�س اخرى؟
�سعبا  ا�سبح  املمتاز  الييدوري  يف  العمل  للحقيقة،  ي 
لكرثة املدربني، واذا مل تقبل العر�س املقدم اليك 
�ييسييوف ييياأخييذه غييريك ميين املييدربييني، لييذا ا�سطر 

للقبول. 
 املدرب واالحتاد

*ما �سبب تدين م�ستوى الكرة العراقية؟
-تطور الكرة وامل�ستويات مرتبط بالحتاد والالعب 
املو�سوع  واملالعب،  املال  توفر  فالدولة  واملييدرب،  
برمته مرهون بيد الحتاد واملدرب، هم امل�سوؤولون، 
ب�سبب  جيييييد  غيييري  و�ييسييع  ا�ييسييبييحييوا يف  بييحيييييث 

اختياراتهم اخلاطئة بالن�سبة للكوادر والالعبني.
*ما الذي تغري يف الكرة بني الأم�س واليوم؟ 

تتغري  والأخالقيات جميعها  الزمني  -الت�سابق 
من زمن لآخر واملفاهيم عند الن�سان اجلديد 

تغريت.
كثريا  ال�سراخ  املالعب  يف  عنك  *امل�سهور 

وانت على خط امللعب اثناء املباراة. 
يوجهه  من  اىل  يحتاج  العراقي  -لعبنا 
ت�ساهد  لهذا  اللعب،  اثناء  ويراقبه  دائما 
الييذي ل يقف وليييراقييب فريقة  املييدرب 

يخطئ كييثييريا، لحييظ  ان املييدربييني الأجييانييب هم 
والتذكري  للتوجيه  لعبيهم  مع  اخلييط  على  دائما 
وخ�سو�سا ب�سوت عال لكي ي�سمعه جميع الالعبني. 

*موقف حمرج مر بك اثناء مباراة. 
اغادر  ومل  النجف،  مع  مباراتنا  اثناء  اخي  -وفيياة 
امللعب ال بعد انتهاء املباراة، وهذا موقف لن ان�ساه 

طوال حياتي.
*كم تتقا�سى يف عقدك؟ 

م�ساعده  هييي  ابيييدا،  املييال  ميين  �سيئًا  اتقا�سى  -ل 
اإل  �سيء  على  الالعبون ليح�سلون  وحتى  للفريق، 
ماندر، الظروف املادية �سعبة على الفريق، ولي�ست 

هناك موارد اخرى.
*ملاذا قبلت؟

نتائج  نحقق  اأن  واتاأمل  القدم  لكرة  حبي  ب�سبب   -
جيدة. 

مع املدرب االأجنبي
مع  للتعاقد  بييالجتيياه  الحتييياد  خطوة  يف  *ميياريييك 

مدرب اجنبي؟ 
املدرب  مع  انا  نعم،  وايجابية،  جيدة  خطوة  -هي 
الجنبي، املدرب املحلي  ف�سل يف البطولت لأ�سباب 
مايطلب  جميع  له  يوفرون  الأجنبي  املدرب  كثرية، 
النتائج  واحييرازه  تدريبه  يف  اولويات  له  تكون  وان 
بطولت،  مييدرب  وي�سمى   دربييهييا،  التي  الفرق  مع 
النادي  اليينييادي،  فمدرب  مييدرب  يختلف عن  وهييو 
لكن  لالأندية،  بطولت  على  يح�سل  ان  ي�ستطيع 
املنتخب  يييييدرب  ان  لي�ستطيع 

ويح�سل على بطولة، يف النهاية اقول ان )مطربة 
احلي لتطرب(.

*هل انت من املدربني املظلومني؟
قبل  من  املظلومني  املدربني  �سمن  من  اكييون  -قد 
املزاجيات  فيها  تتحكم  التي  الأندية  بع�س  ادارات 
لذلك  اجليييييدييين،  املييدربييني  ح�ساب  على  وامليييييول 
بع�س  عن  النظر  تغ�س  الندية  بع�س  ادارات  فاإن 
دوري  ل�سيما يف  الأندية،  لقيادة  املوؤهلني  املدربني 
اىل  الأحيييييان  اكييرث  يف  رغباتهم  وتخ�سع  النخبه 

العالقات على ح�ساب نوعية املدربني.
*مباذا ت�سف جتربتك التدريبية مع الكرخ؟

على  التدريبية  موا�سمي  اف�سل  من  بانها  -اعتقد 
الرغم من انها جاءت متاأخرة وتوليت قيادة الفريق 
يف ظروف �سعبة ال انني حققت اي�سا نتائج جيدة.
دوري  يف  املحرتفني  الالعبني  جتربة  جتد  *كيف 

النخبة؟
يف  جديدة  انعطافة  و�سكلت  ناجحة  جتربة  -انها 
املحرتفني  الالعبني  لكون  العراقي  الييدوري  تاريخ 
ا�سهموا يف رفع درجة امل�ستوى الفني لدوري النخبة 
الالعبني  بييني  تناف�سا  اوجييييدوا  انييهييم  عيين  ف�سال 
ا�سعار  انخفا�س  يف  ذلك  ا�سهم  وبالتايل  املحليني 
الالعبني املحرتفني، وا�سعارهم منخف�سة وبالتايل 

م�ستوياتهم جيدة.
نادي الزوراء

*هل هناك حنني لناديك الزوراء الأم؟ 
وهو  العريق  النادي  هييذا  مع  يل  كثرية  -ذكييريييات 
كابنت  اجلميل:  الزمن  جيل  من  انييا  الثاين،  بيتي 
فيييالح حيي�ييسيين وعييلييي كيياظييم اهلل 

يرحمه. 
*هل انت حمظوظ؟  

بقوة  متواجد  اين  وبدليل  -نييعييم، 
على ال�ساحه التدريبية املحلية.  
* املنتخب الوطني وال�سعوبات ؟ 

يعاين  املنتخب  يبقى  بيي�ييسييراحييه    -
ال�ستقرار  وعييدم  املييدربييني  تعدد  ميين 
املنتخب  ملتثيل  منا�سبة  ت�سكيلة  على 
والختيار  التدريبي   امل�ستوى  و�سعف يف 
تغري  اذا  ال  الحتيياد،  قبل  من  الع�سوائي 

ذلك ! 

اأ�سبح مدرب فريق نادي احل�سني كرمي ح�سني امللقب بـ )قنبل( حمط اإعجاب الأندية 
نتيجة لتخ�س�سه ب�سعود الفرق الهابطة، اذ ا�ستطاع قيادة اكرث من فريق خالل 
ال�سنوات املا�سية، وحقق مع اأغلبها نتائج رائعة. وكانت ب�سماته وا�سحة يف و�سول هذه 
الفرق اىل دوري الأ�سواء! والدليل قيادته لفريق نادي الكرخ الذي كان يقبع يف دوري 
املظاليم والو�سول به اىل دوري الأ�سواء.

املدرب املتخ�س�س يف اإعادة 
االأندية الهابطة اىل االأ�سواء!

قمبل
ل��"ال�سبكة":

 الوطني بحاجة اىل 
مدرب اأجنبي

حاورته / اأمرية حم�سن - ت�سوير /ح�سني طالب 
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والتجوال يف ال�ساحة احلمراء بف�سائها املتوهج بالأ�سواء واملفاجاآت املمتعة 
وكاأنها تعي�س مهرجانات اعياد الكري�سم�س. وتفّرد النقل التلفزيوين املبا�سر 
ملاليني امل�ساهدين بجودة مذيعني حمرتفني ميتلكون معلومات متنوعة عن 
كل فريق وكل لعب وكل دولة م�ساركة يقدمونها با�سلوب ممتع ي�سدك ملتابعة 
كروية  ثقافة  يقدمون  خمتلفة  جن�سيات  من  ريا�سيني  وحمللني  املييبيياراة، 
ل�سيما  العامل  دول  خمتلف  من  امل�سجعني  من  م�سبوق  غري  واقبال  �ساملة، 
دول ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا. ف�سال عن ان املونديال بعث بر�سالة 

حمبة لكل �سعوب العامل..بح�سور انثوي جميل كان طاغيًا!
�ّسرالدقيقة ت�سعني!

يف  الأوىل  هييي  رو�سيا  مبونديال  عربية  منتخبات  اربييعيية  م�ساركة  تعّد    
نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم، غري ان م�ساركتها احدثت �سدمة كبرية 
الفريق  اثقلها هزمية  قا�سية،  وخ�سارات  مبكر  بخروج  العرب  لدى ماليني 
ال�سعودي بخم�سة اهداف امام الفريق الرو�سي، واوح�سها ال�سورة الهزيلة 
ملنتخب )الفراعنة(الذي �سقط امام الفريق الرو�سي بثالثة اهداف مقابل 

هدف.
فاملنتخب  ت�سعني،  الدقيقة  يف  خ�سرت  العربية  املنتخبات  ان  واملفارقة   
امل�سري خ�سر امام اورجواي بهدف نظيف من خو�سيه خيمينيز يف الدقيقة 
يف  تون�س  وخ�سرت  ايييران،  امييام  الخييرية  الثواين  يف  املغرب  وهزمت   ،89
مواجهتها اأمام املنتخب الإنكليزي بهدف من هاري كاين يف الدقيقة الأوىل 
من الوقت بدل ال�سائع، وتلقت ال�سعودية هدفني ا�سافيني للفريق الرو�سي 

يف الوقت ال�سايف.
ويف راأينا ان �سّر خ�سارة املنتخبات العربية يف الدقائق الأخرية يعود ل�سبب 
�سيكولوجي خال�س، فجميعها دخلت م�سكونة باخلوف، و�سعف الثقة 
الفرق  من  م�ستوى  اقييل  بانها  حتملها  ومقارنة  بالنف�س، 
امل�ساركة. ولأن كرة القدم تلعب بالدماغ كما 
او�سحنا، فاإن هذه العوامل النف�سية ا�سابت 

اىل امليينييتييخييبييات  ادى  الييذي  الفكري  بالت�سو�س  العربية 
ت�ستت الرتكيز وانعكا�سه بالتايل على �سعف الأداء وغياب الرتكيز الذهني 
يف الت�سديد، با�ستثناء الفريق املغربي الذي كان الأف�سل عربيا واملوؤهل لعبور 
الدور الول لول الهدف الذي �سجله املهاجم املغربى عزيز بوهدوز، خطاأً فى 

مرماه فى الدقيقة الرابعة من الوقت املحت�سب بدل عن ال�سائع.
ان  اعني  نف�سي،  اعييداد  لها  العربية مل يح�سل  املنتخبات  ان  يقيني،    ويف 
ت�ساعدهم  الريا�سي  النف�س  علم  يف  تخ�س�سية  درو�سا  يتلقوا  مل  الالعبني 
الفريق اخل�سم،  مع  نف�سيا  يتعاملون  وكيف  الفنية  مهاراتهم  ا�ستثمار  على 
وكيف يفهمون ان الدقيقة ت�سعني ل تعني نهاية املباراة، كما ات�سح لنا من 

متابعتنا لهم كيف كانوا يراقبون ال�سا�سات التي يظهر عليها الوقت.
 وهنالك معلومتان �سيكولوجيتان ل يعرفها كثريون، الأوىل: ان كرة القدم 
تلعب بالدماغ وان الرجل)القدم( و�سيلة تنفيذ، وان ارتباك العمليات العقلية 
يف الدماغ هو �سبب اخل�سارة، والثانية: ان اهم عامل يف الت�سديد على ال�سبكة 
الدماغ مكان  ي�ّسفر يف  الذي  النفعايل..لأنه هو  التحكم  وحتقيق هدف هو 
الكرة يف ال�سبكة بت�سديده �سحيحة، فيما النفعال يفقده الت�سديد ال�سحيح 
يف  كثريا  هييذا  الهدف..وح�سل  ميين  امييتييار  خم�سة  بعد  على  كييان  لييو  حتى 

املونديال ومن لعبني كبار امثال مي�سي ورونالدو.
�سيكولوجيًا  خبريًا  ت�سطحب  ان  املنتخبات  هذه  ادارة  على  كان  والأهييم، 
متخ�س�سًا بعلم نف�س الريا�سة يكون برفقة املدرب اثناء املباراة، واأن يجري 
اختبارات نف�سية قبل اللعب ليكت�سف اللياقة النف�سية لاّلعبني ويعالج جوانب 
تتمثل  قتلتهم  وقدرية  ا�سعفتهم  اتكالية  ذاكرتهم  من  ميحو  واأن  �سعفها، 

برتديد اغلبهم عبارة )ان �ساء اهلل ( نفوز.
باأ�سماء  األقابًا  نف�سها  منحت  كبرية  عاملية  منتخبات  اأن  مفارقة،  وثمة   
الفرح  تييدل على  اليي�ييسييمييائييي..(واخييرى  الألييوان)الأبييييي�ييس،الأحييميير،الأزرق 
العربية  املنتخبات  فيما  )التانغو(،  منتخب  مثل  اجلماهريية  وامل�ساركة 
تهزم)الأ�سود،ثعالب  ل  التي  بالقوة  التفرد  على  تدل  األقابًا  نف�سها  منحت 
ال�سحراء ،الن�سور،ال�سقور..( وتلك عّلة �سيكولوجية يف ال�سخ�سية العربية، 

اأنها م�سابة بي)ت�سخم اأنا(..تداري به عجزها البائ�س! 

للمنتخبات العربية يف 
مونديال رو�سيا 

�سّر  الدقيقة ت�سعني

!
يعّد مونديال رو�سيا من اأجنح بطولت كاأ�ص العامل 
اإن مل يكن اأجنحها على الإطالق، لأنه امتاز بح�سن 

التنظيم وجمال املالعب وال�سبط الأمني املريح 
الذي �ساعد جماهري امل�سجعني على ال�ستمتاع 

بالبطولة 
اأ.د. قا�سم ح�سني �سالح

الريا�سية  بالألعاب  اخلا�سة  التدريبية  املع�سكرات  ان  يف  اثنان  ليختلف 
مطلوبة لكل املنتخبات الوطنية من اجل الن�سجام ومعرفة املدربني لقابليات 
الالعبني بغية ال�سماح لهم بالدخول يف املناف�سات التي تتبارى فيها املنتخبات 
مهمة.  التدريبية  املع�سكرات  زالت  وما  كانت  لذلك  الر�سمية.  البطولت  يف 
ريا�سية  األعاب  ويف  اجلوار  لدول  الإجنييازات  يف  الكبري  التقدم  �ساهدنا  وقد 
خمتلفة، كنا نت�سيدها يف زمن مل يكن ببعيد. فالتخطيط ال�سليم وال�ستفاده 
من املع�سكرات التي يقيمونها جعل هذه البلدان حترز امليداليات يف الأوملبياد 
�ساهدنا  اذ  خمتلفة،  بلدان  يف  ال�سنة  مدار  على  تقام  التي  البطولت  وحتى 
ووووو..  وعمان  ولبنان  و�سوريا  والأردن  والإمييارات  قطر  لبلدان  كبريا  تطورا 
تلك  احتيييادات  تقيمها  التي  املع�سكرات  من  ال�ستفادة  اىل  يعود  وال�سبب 
املع�سكرات  جعلت  اأنها  الريا�سية  احتاداتنا  يف  )امل�سيبة(  ان  اإل   البلدان. 
البلدان، ف�سال عن  والتعرف على معامل  لغر�س ال�سطياف  التدريبية حجة 
التبادل التجاري. والنتيجة يف الأخري اخلروج )�سفر اليدين( من البطولت. 
احتاداتنا مل حت�سل على �سيء يذكر، ل�سيما يف الأوملبيادات التي نرتحم فيها 
على امليدالية البونزية التي حققها العراق قبل )ن�س( قرن، ولنعرف متى 
يح�سل العراق على ميدالية اوملبية اأخرى. فالذي يجبنا دائما على ذكر هذا 
احلا�سل  )الفلتان(  هو  الوملبية  القا�سة  )خزائن(  ا�ستنزف  الذي  املو�سوع 
الريا�سية  الحتادات  اغلب،  بل  ن�سف،  ان  ذلك  على  والدليل  احتاداتنا،  يف 
موجودة حاليا يف مدن عاملية )باردة( مثل انطاليا الرتكية واذربيجان وتون�س 
وبريوت وطهران وباري�س، فقد اأمنت لها الأوملبية  مع�سكرات من اأجل امل�ساركة 
جاكارتا  الإندوني�سية  العا�سمة  يف  �ستقام  التي  الآ�سيوية  الألعاب  دورة  يف 
�سهر  ملدة  املع�سكرات  ان  هل  ولنييدري  املقبل،  )اللهاب(  اآب  �سهر  منت�سف 
�سيفي،  مو�سم  كل  تقليعة  انها  اأم  بنتيجة  �سياتي  اآب  حر  من  و)اخلل�سان( 
ان  الوقت )الالهب(  نف�س هذا  الوطنية كل عام ويف  تعودت منتخباتنا  فقد 
البع�س  ان  بل  النتائج،  النظر اىل  الآ�سيوية دون  البطولت  الرحال اىل  ت�سد 
من الحتادات التي �ست�سارك يف الدورة الآ�سيوية كانت قد ع�سكرت منذ متوز 
حت�سل  ان  نتمنى  العراق.  يف  الطق�سية  الأجييواء  حت�سن  بعد  اآب،  بعد  وتعود 
منتخباتنا على )كومة( ميداليات لكن )�سيفيد(!! اإذا مل نكن منتلك و�سامًا 
من  اأكرث  عليه  م�سى  الذي  عزيز  الواحد  عبد  الراحل  لو�سام  �سقيقًا  اوملبيًا 

ن�سف قرن!!

اأحمد رحيم نعمة  

خط �سريع اىل 
جاكارتا!

ان )امل�سيبة( يف احتاداتنا الريا�سية اأنها جعلت 
املع�سكرات التدريبية حجة لغر�س اال�سطياف 

والتعرف على معامل البلدان, ف�سال عن التبادل 
التجاري. والنتيجة يف االأخري اخلروج )�سفر 

اليدين( من البطوالت
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اأوقف الفرن�سيون 
احللم الكرواتي

عقدان من الزمان.. عادا بذكرى ذهبية يف �سيادة كرة القدم.. �سطرت اإجنازًا 
جديدًا مباء الذهب يف �سجل فرن�سا املتوجة بلقب بطولة العامل يف مونديال 2018 
يف رو�سيا بعد تخطي موقعة النهائي اأمام كرواتيا بنتيجة 2/4.
يف ليلة اأعلنت عن متديد احتفالت الأبطال، زّف جيل زيدان ورفاقه الأبطال 
اجلدد بعد 20 عامًا من اآخر تتويج.

هكذا
!

اإعداد/ اأمرية حم�سن
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

زيادة املكافاآت اإىل 400 مليون دولر 
التي   ،2018 العامل  لكاأ�س  املنظمة  اللجنة  ر�سدت 
للفرق  مالية  مبالغ  بلقبها  الفرن�سي  املنتخب  توج 

امل�ساركة من اأول مباراة وحتى املباراة النهائية.
الفائزة  الفرق  على  املالية  اجلييوائييز  تقت�سر  ومل 
اإىل  الأوىل  الأدوار  ت�سعد من  التي  الفرق  اأو  فقط 
الفرق  كل  "فيفا"  كافاأ  بل  الإق�سائية،  املباريات 
كل  خ�سرت  واإن  حتى  البطولة  يف  ت�سرتك  الييتييي 

مبارياتها.
"فيفا" قرر رفع  القدم  لكرة  الدويل  وكان الحتاد 
املقرر  املنتخبات  املكافاآت املخ�س�سة جلميع  قيمة 
العامل 2018 يف رو�سيا. وو�سل  م�ساركتها يف كاأ�س 
وذلييك  دولر،  مليون   400 اإىل  املييكييافيياآت  جمييمييوع 
كاأ�س  يف  امل�ساركة  مكافاأة  عن  املئة  يف   12 بزيادة 
مليون   358 كانت  والييتييي   ،2014 ال�سابقة  الييعييامل 

دولر. 
الكرة الذهبية ملودريت�ص.. 

توج الكرواتي لوكا مودريت�س بجائزة الكرة الذهبية 
كاأف�سل لعب يف نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم 
املنتخب  بتتويج  رو�سيا  ا�ست�سافتها  التي   2018
الفرن�سي بالكاأ�س للمرة الثانية يف تاريخه. واأ�سهم 
مودريت�س بن�سبة كبرية يف تاأهل منتخب بالده اإىل 
اإجناز  الرو�سي كاأف�سل  للمونديال  النهائية  املباراة 

يف تاريخ كرواتيا.
املنتخب  لعييب  مبابي  كيليان  الفرن�سي  تييوج  كما 
�ساعد  لعييب  اأف�سل  بلقب  القدم  لكرة  الفرن�سي 

 19 العمر  من  البالغ  مبابي  و�سجل  البطولة،  يف 
البطولة  مناف�سات  طيييوال  اأهييييداف  اأربييعيية  عييامييا 
منا�سفة  الهدافني  قائمة  يف  الثاين  املركز  حمتاًل 
مع البتغايل كري�ستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو 
والرو�سي  جريزمان  اأنييطييوان  والفرن�سي  لوكاكو 
اأ�سغر  ثاين  اأ�سبح مبابي  ت�سريي�سيف. كما  ديني�س 
لعب ي�سجل هدفًا يف املباراة النهائية بكاأ�س العامل 

بعد البازيلي بيليه، الذي كان عمره 17 عاما. 
كورتوا يخطف القفاز الذهبي

مرمى  حييار�ييس  كييورتييوا،  تيبو  البلجيكي  تييوج  كما 
بجائزة  الييقييدم،  لييكييرة  الأول  البلجيكي  املنتخب 
نهائيات  يف  مرمى  حار�س  كاأف�سل  الذهبي  القفاز 
واأ�سهم   ،2018 رو�سيا  يف  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س 
كورتوا بقوة يف و�سول منتخب بالده اإىل دور الأربعة 
ن�سف  يف  الإجنليزي  املنتخب  على  يفوز  اأن  قبل 

النهائي ويحتل املركز الثالث.
قفزة ريا�سية كرواتية

على الرغم من اإخفاق املنتخب الكرواتي يف حتقيق 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  ببطولة  بالتتويج  املعجزة 
اأمييام  خ�سارته   عقب  تيياريييخييه،  يف  الأوىل  للمرة 
للم�سابقة،  النهائية  املييبيياراة  يف  الفرن�سي  نظريه 
للبلد  مذهاًل  جناحًا  ميثل  للنهائي  الو�سول  لكن 
انف�سل  الذي  البلقان،  منطقة  يف  الواقع  ال�سغري 
عن يوغو�سالفيا عام 1991، ويعد ثاين اإجناز له يف 
كرة القدم بعد التاأهل لن�سف النهائي يف مونديال 
اإجنازات  عدة  الكرواتية  الريا�سة  وحققت   ،1998

خالل هذه الفرتة الق�سرية.
اأول حدث يف النهائيات

الأوىل  للمرة  امل�ساعد  الفيديو  حكم  تقنية  طبقت 
العامل  كاأ�س  لبطولت  النهائية  املباريات  تاريخ  يف 
وكرواتيا  فرن�سا  مباراة  خالل  وذلك  القدم،  لكرة 
ني�ستور  واحت�سب  رو�سيا 2018.  مونديال  نهائي  يف 
بيتانا احلكم الأرجنتيني، الذي اأدار املباراة، ركلة 
حكم  لتقنية  جلاأ  بعدما  الفرن�سي،  للمنتخب  جزاء 
اإيفان  قيام  عيين  ك�سفت  حيث  امل�ساعد،  الفيديو 
الكرة  بلم�س  الكرواتي  املنتخب  لعب  بريي�سيت�س 
احت�ساب  بيتانا  وقرر  فريقه،  جزاء  منطقة  داخل 
منها  اأحيييرز  التي  فرن�سا،  مل�سلحة  اجليييزاء  ركلة 
النجم اأنطوان جريزمان الهدف الثاين يف الدقيقة 

38 من عمر املباراة.
لعبو فرن�سا معظمهم افارقة 

يمتلك منتخب فرن�سا الكثري من الالعبني املجن�سني 
هذه  جعلت  وقييد   .2018 العامل  بكاأ�س  ت�سكيلته  يف 
الظاهرة املوجودة يف العديد من املنتخبات امل�ساركة 
الأ�سطورة الأرجنتينية دييجو اأرماندو مارادونا يتهم 
املنتخب  ويعتب  الأمييير.  ذلييك  يف  بالت�سبب  املافيا  
الفرن�سي اأكرث املنتخبات امل�ساركة بالعبني جمن�سني 

من دول اأفريقية.
الفرن�سية عام  احلار�س  لوري�س ولد يف مدينة ني�س 
املدافع   كتالونية.  اأ�سول  من  عائلته  وتنحدر   ،1986
املدافع  كامريونية،  اأ�ييسييول  ميين  اأومتيتي  �سامويل 
رافائيل فاران ميتلك جن�سية �سانت مارتني الكاريبية، 
من  عاما   23 العمر  من  يبلغ  الذي  ميندي  بينيامني 
اأ�سول �سنغالية،  املدافع عادل رامي البالغ من العمر 
32 عاما من اأ�سول مغربية، لوكا�س هرينانديز يبلغ 
كيمبيمبي  اإ�سبانية،  اأ�سول  ومن  العمر 22 عاما  من 
يبلغ من العمر 22 عاما ومن اأ�سول كوجنولية، بليز 
ماتويدي من اأ�سول اأجنولية ويبلغ من العمر 31 عاما، 
املنتخب  ت�سكيلة  يف  الالعبني  اأبييرز  من  بوغبا  بييول 
الفرن�سي من اأ�سول غينية، جنولو كانتي من اأ�سول 
مالية، كورنتون تولي�سو املولود عام 1994 من اأ�سول 
توجولية، �ستيفان نزونزي من اأ�سول كوجنولية، نبيل 
فقري لعب من اأ�سول جزائرية، اأنطوان جريزمان، 
اأحد العالمات الفارقة يف املنتخب الفرن�سي ينحدر 
من اأ�سول اإ�سبانية، عثمان ديبميلي اأحد اأبرز الوجوه 
ال�سابة من اأ�سول مالية، كيليان مبابي اأ�سغر هدايف 

كاأ�س العامل احلالية من اأ�سول كامريونية.

اأيها الهرم املتجول:
حتى زر طربو�سك يلحن ويغني!

حتقيق اإذاعي عن 
�سجن بغداد املركزي 

يف اخلم�سينات 
ومكاتبه العجيبة

خطيبًا للرتحيب ب�"حممد عبد الوهاب"



السنة الثالثة عشرة العدد )319( 24 تموز 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

67 االي��ام66 شبكة 

حب  عييلييى  �سديقي  مييع  اختلفت  �ييسييجييني: 
راق�سة يف امللهى فقتلته!

�سجني اآخر: هذه اول �سرقة يل للن�ساء!
عيييرف ميييييكييروفييون اليي�ييسييرق الأدنييييى كيف 
ي�سلك �سبيله ليخرتق جدران �سجن بغداد 
بالذات؟  املكان  هذا  اختار  مَل  املييركييزي.. 

ال�سجن  نييكييره  جييميييييعييا  انيينييا  فيييامليييعيييروف 
فر�سة  لييه  اتيحت  منا  وقليل  ونييرهييبييه.. 
الطالع على ما ت�سّمه جدرانه العالية من 
�سديد  امليكروفون  ولكن  ب�سرية..  منيياذج 
وراء  دائما  يحب�س  ان  يجب  ل  الف�سول.. 
املزدوجة.. فينطلق بني  ال�ستدوديو  ابواب 

يعوقه  ل  وهيينيياك،  هنا  ليجول  واآخيير  حني 
�سور عال او باب �سخم.

ال�سيد  اللواء  امييري  مكتب  يف  العمل  بداأنا 
يف  العام  ال�سجون  مدير  الزبيدي  طاهر 
العراق.. وهو رجل يتمتع بر�سيد كبري من 
للم�ستمعني  وجييه  وقييد  الإنيي�ييسيياين،  ال�سعور 

ر�سالة قال فيها:
اىل  احليييدييييث  امليينييطييق  نييظييرة  "تغريت 
مفهوم ال�سجن تغيريا كليا عنها يف عرف 
ال�سجن  كان  القدمي  ففي  القدمي،  املنطق 
هو  واليييييوم  وال�ييسييطييهيياد  للتع�سف  رميييزًا 
مدر�سة تهذيبية تقّوم ما اعوج من اخالق 
املتوا�سل،  بال�سعي  داأبنا،  وقد  املذنبني، 
وهلل  وقطعنا  ال�سجون  م�ستوى  رفييع  على 
امل�سمار،  هييذا  يف  كييبييريا  �سوطا  احلييمييد 
بجد  تعمل  مفيدة  مكاتب  جييدرانييه  فبني 
النف�ساين،  العالج  مكتب  منها  ون�ساط، 
ومكتب التثقيف، والتهذيب، ومكتب تنمية 

ال�سخ�سية."
لل�سجن  زيارتنا  يف  املدير  �سعادة  ورافقنا 
�سبعمئة  ميين  اكييرث  ي�سم  الييذي  الرئي�سي 
التحية،  اجلنود  ادى  الباب  ويف  �سخ�س، 
فناء  على  وا�سرفنا  ال�سخم  الباب  وفتح 

ال�سجن.
بدلة  الر�سمي،  بالزي  الرجال  من  مئات 

بي�ساء وحذاء ا�سود.
�سارقون  بينهم  قتلة،  امل�ساجني  هوؤلء  بني 
وبينهم حمتالون ومغت�سبون كلهم خرقوا 
الييقييوانييني وتيييعيييدوا عييلييى حييريييات الييغييري، 
وتختلف  بريئة،  ارواحييًا  ازهقوا  وبع�سهم 
دوافيييع اجلييرمييية وتييتيينييوع ، هييي يف بع�س 
اخرى  احيان  ويف  فا�سدة،  امراأة  الأحيان 

طمع او حقد او غرية او نزوة طائ�سة.
فجاءوا  الآخرين  بحرية  عبثوا  هييوؤلء  كل 
حريتهم  من  الثمن  يدفعون  ال�سجن  اىل 
ملا  بييالييكيي�ييسييب  عليهم  �ييسيييييعييود  ثييميين  وهيييو 
ووراء  العالية  الأ�ييسييوار  بييني  �سيتعلمونه 

الأبواب احلديدية وال�سال�سل املحكمة.
�سيتعلمون ما نتيجة اقرتاف الذنب والتعدي 

على الغري.
ومعنى  احلييقيية،  احلييرييية  معنى  ويتعلمون 

فقدانها.
�سيتعلمون مهنة تنفعهم حني يخرجون اىل 

املجتمع.
كمواطنني  واجبهم  يوؤدون  كيف  �سيتعلمون 

نافعني.
ي�سبحون مواطنني �ساحلني لأن لكل واحد 
والتثقيف  التعليم  مرافق  يف  جميياًل  منهم 
وهذه اأهمها: جتليد الكتب، الر�سم والفنون 
اجلميلة، �سناعة ال�سجاد امللّون، اخلياطة، 
الييينيييجيييارة، �ييسيينييع الأحييييذييييية، اخلييييياطيية، 
الأمية،  حمو  يف  درو�سًا  ويتلقون  النجارة، 

املكتبة  والخييييالق،  التهذيب  يف  ودرو�ييسييًا 
م�سنع  احلييدادة،  ق�سم  للمطالعة،  العامة 

الن�سيج، الألعاب الريا�سية..
والييطييعييام يف اليي�ييسييجيين تييتييوفيير فيييييه الييقييوة 
ال�سجن،  طبيب  يقرر  ح�سبما  احلييرارييية، 
وال�سوربة،  ال�ساي  يييوم  كل  يتناولون  وهييم 
واخل�سراوات  واللحوم  والفواكه  واجليينب 
والأرز.. وهناك جلنة من ال�سجناء ت�سرف 
�سباح  كييل  الييغييذائييييية  املييييواد  ت�سلم  عييلييى 
يف  توزيعها  ثييم  وميين  للمطابخ  وار�سالها 

اوقات الوجبات الثالث.
وجتولنا بني ال�سجناء، راأينا كيف يحيطون 
على  يربت  وهو  رحيم،  اأب  كاأنه  مبديرهم 
�سكوى  وي�سمع  هذا  مع  ي�سحك  اكتافهم، 
ويجيب  �سجني،  كييل  تيياريييخ  يييعييرف  ذاك، 
حييدود  �سمن  كييانييت  اذا  طلباتهم  جميع 
ان  على  �سديد  بعناد  ي�سر  انييه  القانون، 
على  و�سعها  التي  اجلملة  مفهوم  ميار�س 
تهذيب  مدر�سة  "ال�سجن  ال�سجن..  بيياب 

وتعليم".
حتدثت اىل بع�س ال�سجناء.. احدهم يحب 
الر�سم ويق�سي ايامه بني جدران املر�سم، 

ودار بيني وبينه حوار ق�سري..
* ما هي املدة التي ق�سيتها هناك؟

- حوايل ال�سنتني.
* كم بقي لك؟

- خم�س �سنوات.
* وما الذنب الذي ارتكبته؟

- قتل.
* انت قتلت او حر�ست على القتل؟

- انا قتلت.. بامل�سد�س.
* من قتلت؟
- �سديقي.

* �سديقك!! وملاذا قتلته؟
- كالنا احب نف�س املراأة، واأراد ان ي�ستاأثر 

بها.
* هل كنت تريد الزواج؟

- ل.. انها راق�سة.. يف كباريه.
للنا�س  تقول  ان  اردت  اذا  اأخييي..  يا  ا�سمع 

حتقيق اإذاعي عن �سجن بغداد املركزي 
يف اخلم�سينات ومكاتبه العجيبة:

مكتب للعالج النف�سي ومكتب للتثقيف ومكتب 
للتهذيب ومكتب لتنمية ال�سخ�سية لل�سجناء!

اأجرت اذاعة ال�سرق الأدنى يف العام 1955 حتقيقًا اذاعيًا يف �سجن بغداد 
املركزي يف اخلم�سينات، وقد اعادت ن�سره يف املجلة ال�سادرة عنها جملة ال�سرق 

الأدنى يف عددها ال�سادر يف 16/1/1955 وهو حتقيق يعطينا فكرة عن 
ال�سجون وال�سجناء يومذاك:
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اقام املطرب وديع ال�سايف حفلة ع�ساء �ساهرة يف 
الوهاب  عبد  حممد  املو�سيقار  �سرف  على  منزله 
الفنانني  ميين  عيييددا  اليها  دعييا  حييرمييه،  وال�سيدة 

وال�سحافيني والعديد من افراد العائلة.
�سيوفه،  امييام  ال�سايف  وديييع  وقف  احلفلة  وخييالل 
اخلطاب  والييقييى  �سغرية  ورقييية  جيبه  ميين  وتيينيياول 

التايل:
اأيها الأحباء

مبلء ال�سرور اأردد اأهاًل بكم فردًا فردًا.
اأهال مبو�سيقار اجليل وعقيلته امل�سون.

يف  اللبناين  الفن  م�سعل  حامل  الأنييوار،  باأبي  اأهال 
العامل.

اأهال بنا�سري املو�سيقى يف اأنحاء املعمورة.
اأهال بالأقالم امل�سجعة.

اأهال بالقلوب العامرة باحلنا.
ان  املرهفة،  والآذان  الرفيع  الذوق  با�سحاب  اأهال 
قلبي مفعمم بالن�سوة، ن�سوة حلول املو�سيقى باأ�سمى 

ما فيها يف هذه الدار.
اجلمال وال�سحر والنغمة الطيبة والنفحات املعطرة 

حتل هذه الليلة بيننا لتجعلنا منجد الرب اخلالق.
اأيها الأحباء

ما هي املو�سيقى؟.. انها عبد الوهاب، ومن هو عبد 
الوهاب، انه املو�سيقى..

املو�سيقى..  لريعى  وترعرع  الفن  اأ�ستاذ  �سّب  لقد 
يوما،  يختلفا  مل  رفيقان  معه،  وترعرعت  ف�سّبت 

اليه مطواعة وت�سع نف�سها  تن�ساب  املو�سيقى  كانت 
عليها  ويحنو  فياأخذها  وحنجرته  وانامله  يديه  بني 
حنو الأب على طفله، يداعبها ويزينها ويبجها ثم 

يطل بها على املالأ لتبهر ال�سامعني.
ان  وعبقريته  وذكائه  بفطرته  الوهاب  عبد  عرف 
كل من ل يتقدم ل يكون واقفا فح�سب بل يعوم اىل 
الوراء فقرر ان ي�ساير الزمن والتطور.. وكان لبد 
لرفيقته من ان تتطور معه وتعك�س ما يف نف�سه من 
�سواب  اأطييار  حديث  باإطار  واأمل  وفييرح  وكييرم  حب 
الت�سليل  وحاولوا  املغر�سون  قال  ومهما  املعجبني. 
فان الإن�ساف يحتم علينا العرتاف بف�سل حممد 
اقولها  وانا  ال�سرقية..  املو�سيقى  على  الوهاب  عبد 
الغرب  �سمع  ملييا  الييوهيياب  عبد  لييول  تيييردد:  بيييدون 
املو�سيقى  جمد  فتح  لقد  وا�ست�ساغها،  مو�سيقانا 
كانت  افييياق  اىل  ولييواءهييا  �ساأنها  ورفيييع  ال�سرقية 
يكون  ان  وح�سبه  الييقييارات،  واحتل  لنا..  جمهولة 
وال�سوت  ال�ساحر  واللحن  احللوة  النغمة  �سالحه 

اجلميل.
بالطبيعة..  املييرهييف  ب�سعوره  مو�سيقارنا  تييغييزل 
على  وثييار  بفالحيها  والأر�ييس  والوطن  واحلبيب.. 
والتقارب  واملحبة  الألفة  اىل  ودعييا  واجلييور  الظلم 
الييوادي(  جييارة  )يا  من  ينتقل  فكان  ال�سعوب،  بني 
اىل )حياتي انت وكليوباترة والكرنك وجبل التوباد 
يا  عندي  زيك  )مني  من  ينتقل  اخلالد(..  والنهر 
الفالح ول  والنيل جنا�سي وحمالها عي�سة  خ�سرة 

ينتقل  يييوم(..  اين كنا( اىل )يا ظامل لك  ت�ساألني 
من )اإلم اخلالف بينكم اإلم( اىل )خيي خيي(..

�ست  الوهاب  عبد  املو�سوعة،  الوهاب  عبد  هو  هذا 
احلبايب واخلطايا.. وان ان�سى ل اأن�سى ما�سي، لقد 
�سببت وترعرعت ومو�سيقى و�سوت عبد الوهاب يف 
اذين، لقد كان غذائي الروحي وما زال.. كنت اردد 
ويغني"،  يلحن  الوهاب  "زر طربو�س عبد  ان  دوما 
قلت ذلك بالأم�س يوم كنت يافعا واليوم اكرر هذا 

القول م�سددا على كل كلمة.
املعجبني  ا�سد  زلت من  وما  كنت  الأحباء  اأيها  وانا 
عبد  ان  معناه  هييذا  هل  ولكن  الييوهيياب،  عبد  بفن 

الوهاب يعجب به كفنان كبري فقط؟
ل! ان مو�سيقار اجليل يفر�س الإعجاب به كاإن�سان:
�سهامة، كرم �سيافة وتقدير الفن والفنانني واإنكار 

للذات.
هذا هو عبد الوهاب كما عرفته.. ول ان�سى ما دمت 
حيًا احلفاوة التي قابلني بها يوم زرت البلد احلبيب 
م�سر، فمهما قلت ومهما فعلت فلن اأيف هذا القلب 

الكبري حقه.
احلبيبة..  مب�سر  اهييال  املتجول..  بالهرم  فاأهاًل 
ي�سعني  ول  احلديثة..  ال�سرقية  باملو�سيقى  اهييال 
اإل اأن اكرر التاأهيل بكل فرد منكم مرددًا مع  الآن 

ال�ساعر:
يا �سيفنا لو زرتنا لوجدتنا

نحن ال�سيوف وانت رب املنزل

اأحمق طائ�سًا،  �سيئًا عني، بلغهم اين كنت 
دون  طي�س،  حلظة  يف  اجلرمية  فارتكبت 
وخز  من  اتعذب  الن  وانييا  ا�ييسييرار،  �سبق 
اأنا  وهييا  فعلتي،  على  نييادم  اين  �سمريي.. 

اأكفر عن ذنبي.
* ماذا �ستفعل عندما تخرج من ال�سجن؟

حيًا  مثال  �ساأكون   -
ال�سالح،  للمواطن 
واأغادر هذه النف�سية 
م�سفق  وانا  الب�سرية 
عيييليييييييهيييا مييييين وخيييز 
ال�سمري.. ال�سمري.. 
ال�سمري الذي يرافق 
احل�سا�س  الإنيي�ييسييان 

كظله.
ركيين  اىل  وانييتييقييلييت 
�سجينًا  لأحادث  اآخر 
�ييسييارق �سطا  اآخيييير.. 
عييييلييييى بيييييييييت اآميييييين 
ليييييغييتيي�ييسييب احلييلييي 
واملجوهرات من ايدي 
العنف..  ي�ستعمل  مل  انه  يل  واأكد  الن�ساء، 
يبزغ  ان  وقبل  الكالمي..  بالتهديد  اكتفى 
ال�سجن  ورفيياقييه يف  كيييان  اليي�ييسييبيياح  فييجيير 
وقد  ا�سحابها،  اىل  امل�سروقات  واعيييييدت 
امل�سوؤولون عن  ال�سوء هم  ان رفاق  اكد يل 

اىل  ودفعوه  العمل  هذا  له  زينوا  جرميته، 
باأكرث من  الع�سابة، ومل يقم  ان يدخل يف 
جتربة واحدة، كانت كافية لأن ي�سبح من 
الأرقام  يهوى  ال�سجني  ال�سجن، هذا  نزلء 
تاريخ  يل  روى  قلب..  ظهر  عن  ويحفظها 
حماكمته  بدء  وتاريخ  اجلرمية..  ارتكاب 
الييذي  والييتيياريييخ  ال�سجن،  دخيييول  وتيياريييخ 

�سيغادر فيه.
ينت�سب  ان  ال�سجن،  مغادرة  بعد  اأمنيته، 
اىل ناد اجتماعي لي�ساهم عمليًا يف بث روح 
املواطنني  وخدمة  الآخييرييين  بني  الف�سيلة 

بكل ما يتي�سر له من ا�ساليب فعالة.
ولعل اعنف جتربة قمت بها يف هذه الزيارة 
حييني طييلييبييت لييقيياء احيييد املييحييكييوم عليهم 
بالإعدام.. فجاءوا به ايل ببدلته احلمراء 
اراقييه دون حق..  الييذي  الييدم  بلون  القانية 
واأقبل يجر ال�سال�سل احلديدية التي اأحكم 
وثاقها حول قدميه، وهذا الرجل قاتل، قتل 
مال،  يف  طمعا  �سباه..  ورفيق  خاله  ابيين 
غاليًا،  الثمن  يدفن  ان  املحكمة  فييقييررت 

اغلى ما ميلك، حياته.
وعندما ي�سل هذا العدد اىل ايدي القراء 
مدت  التي  املعطاء  اخلييرية  الر�ييس  تكون 
هييذا الييرجييل بييقييوام احلييييياة قييد ا�ييسييرتدت 
عطاءها، ابتلعته يف جوفها، �سخية العطاء 
عطاءها  ت�سرتد  النهاية  يف  ولكنها  ار�سنا 

وتبتلعنا كلنا.
وحتدثت اىل كثري من ال�سجناء..

لكل منهم ق�سة.. ق�سة تختلف يف دوافعها 
جميعًا  ولكنهم  تفا�سيلها..  يف  وتختلف 
يعرتفون باأنهم اخطاأوا وباأنهم الآن يدفعون 
ومن  حريتهم  من  يدفعونه  اخلطاأ..  ثمن 

م�ستقبلهم.
بغداد  ل�سجن  الييزائيير  بو�سع  فييياإن  وبييعييد، 
اجلييدران  تتحول  كيف  يلم�س  ان  املركزي 
العالية ا�سوارًا ملدر�سة تهذيب وتعليم..وان 
ال�سجن  على  امل�سرفون  يعمل  كيف  يييدرك 
على تقوية جذور اخلري يف النف�س الب�سرية 

لتخنق ال�سر وت�سبط الأنانية..

وديع ال�سايف 
خطيبًا للرتحيب 

مبحمد عبد 
الوهاب

اأيها الهرم املتجول:
حتى زر طربو�سك يلحن ويغني!
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اآمنة ال�سالمي 

اأنانية الآباء 
ل يليق باأي �سخ�س اأن تتغلب الأنانية على قلبه، اأو 
ت�سيطر عليه وعلى ت�سرفاته، لأن ال�سخ�س الأناين 
ول  والعطاء،  البذل  يحب  ل  جمتمعه،  يف  منبوذ 
يعرف الإيثار ول ال�سعادة ول الإح�سان، والتعامل 

معه �سعب جدًا.
عائلة  وميين  حا�سبات  علوم  ماج�ستري  )ن،ح(، 
ثرية، تقول : "نحتاج احيانا اإىل التاأمل طويال يف 
خياراتنا واأن ل ن�ستعجل فنندم كثريا على املا�سي، 
ففي بع�س الأحيان تتحكم فينا الأنانية وامل�سلحة 
بحيث ل نفكر بالآخرين والنتيجة متعادلة: �سربة 
ب�سربة، و�سدقة ب�سدقة، فكيفما تكون يهب اهلل 
اأرملة  امراأة  اأنا  الكالم،  اأطيل  ل   : وا�سافت  لك. 
تركني زوجي ورحل قبل خم�سة اأعوام، كان �سديدا 
ابدا، وكانت احلياة  اأحبه  اأين مل  معي اىل درجة 
بعد  اأكييرث،  ل  فر�س  ا�سقاط  زوجييي  مع  الزوجية 
وفاته حتملت امل�سوؤولية وربيت بناتي اأف�سل تربية. 
وابنتي  ابنتي،  خلطبة  �ساب  تقدم  اجلامعة  ويف 
احبته كونه كان و�سيما ومتفوقا يف درا�سته وخلوقا 
وال�سبب  طلبه  وب�سدة  رف�ست  ولكنني  ..ووو، 
من  الرغم  على  ب�سيطة  عائلة  من  كونه  ذلك  يف 
يل  يييرد  اأن  اهلل  �ساء  واليي�ييسيياب،  ابنتي  تو�سالت 
ال�سفعة فما كانت ال �سهور، حتى وقعت بحب من 
كنت ابغ�سه يف الدائرة وتعلقت به كثريا وعرفت 
القرارت مع  تلك  معنى احلب وندمت كثريا على 

ابنتي ولكن بعد فوات الوان .
الغ�سب اأوله جنون واآخره ندم  

اأكانت    بع�س املواقف يف حياتنا حلم رائع �سواء 
الأميييياين ميين قبل الييطييرفييني �ييسييادقيية او كيياذبيية، 
كبريا  جرحا  وراءهييا  خملفة  مزيفة،  ام  حقيقية 
برهة  او  مييا  زميين  يف  احداثها  عا�سوا  يلتئم،  ل 
ل  امل  �سعاع  �سيء.  كل  اليهم  بالن�سبة  كانت  ما  
يطفئ، وفجرا هادئا ل يرحل، وبل�سما �سافيا  لكل 
الأوجيياع ،ولكن الأقييدار تخبئ لهم فراقا مل يكن 

يف ح�سبان.
)م،ه( يقول"تزوجت فتاة من ا�سرة غنية وكانت 
عن  زواجنا  بداية  يف  حبيبتي  وتنازلت  حتبني، 
كانت  اهلها،  معار�سة  رغم  املغريات  من  الكثري 
انني مل  الكل حتى  جميلة جدا ومرغوبة من قبل 

ب�سبعة  زواجنا  بعد  زوجتي،  ا�سبحت  انها  ا�سدق 
اأ�سهر متر�ست وفقدت جنينها فما كان من اهلها 
ب�سبب  يعريونني  وبييداأوا  الطالق  الإحلاح على  اإل 
ثائرا  طلقتها  ع�سبية  حلظة  ويف  املييادي،  و�سعي 
لكرامتي،  فاأول الغ�سب جنون واآخره ندم. اليوم 
احن اليها كما يحب الطفل الر�سيع اىل �سدر امه 
اجن  و�سوف  كثريا  احبها  ان�ساها،  ولن  ان�سها  مل 
و�سوف  فقدتها  اين  داخلي  يف  وارفيي�ييس  لفقدها 
الغ�سب  احلييال  هذا  على  الأميير  ا�ستمر  اذا  اجن 

جعلني افقد اجمل �سيء يف حياتي.  
من غ�سنا لي�ص منا

تعاىل   قال  تقول:  جامعية،  طالبة  قا�سم(،  )رنا   
ا َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل اإَِلّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد(. لقد كنت  )َمّ
غبية عندما ا�ستمعت اىل �سديقتي وكنت ل اعرف 
وخطيبي  عمي  ابن  واملغر�س،  الأ�سا�سي  هدفها 
كان يو�سلني اىل املدر�سة بني حني واخر ب�سيارته 
يغازل  رايته  اأنا  تقول يل  زميلتي  فكانت  احلديثة 
اإحدى الفتيات ويف يوم ما رمى رقمه يل ..ووو اإىل 
ان جعلتني انفر منه، وبعد ف�سخ اخلطبة واإذا بي 
حينما  حمقاء  كنت  وانييا  مني  اخذته  انها  اأفاجاأ 
�سلمته لها وعلى طبق من ذهب، وعندما �سارحت 
ابن عمي بحقيقتها، قال يل كالما لن ان�ساه اىل 
"انت بعتني وهي ا�سرتت." يقول  يوم مماتي انه 
حتى  اأحييدكييم  يييوؤميين  )ل  )�ييس(  حممد  الر�سول 
يحب لأخيه ما يحب لنف�سه( فاأين نحن من هذا 

الكالم؟ 
ال�سياع احلقيقي

واأنا  بالذنب ف�سلية  ،ع(: العرتاف  الدكتورة )و   
اننا  ا�سا�س  على  بحبي  �سارحته  عندما  اخطاأت 
من و�سط مثقف. كنت اأحلم اأن التقي برجل يحمل 
والباءة  احلب  وهي  اأمتناها  كنت  التي  ال�سفات 
يتحدث  كما  بها  يحدثني  وال�سفافية  وال�سدق 
م�ساعر  كانت  اإن  تام  بتجرد  م�ساعره  عن  الطفل 
فرح اأو غ�سب. وهذا ما وجدته يف حبيبي الذي كان 
معي يف العمل والبيت على الهاتف النقال و�سدقت 
كل كالمه واحببته حبا ليو�سف اىل اأن طلب مني 
طلبًا اأف�سد كل �سيء، علمت منه انه كاذب ومل يكن 
�سادقا يف م�ساعره. وهذا املا�سي �سّبب يل عقدة 
من كل الرجل وحلد هذه اللحظة يطلبونني للزواج 

وانا ارف�س نتيجة الكذب واخلداع الذي رايته من 
الذي كنت احبه وما زلت اع�سقه،  كان �سيطانا يف 

�سكل ب�سر، ا�سعر باين �سائعة.  
منافق وخائن

 : تقول  كهرباء،  هند�سة  اخت�سا�س  ق(،  )�ييس،   
الذي  ذاك  هو  ال�سادقة  للم�ساعر  املفتقر  "ان 
ي�سطاد الفرائ�س ال�سعيفة والتي تبحث عن دفء 
الهادئة،  واحلييييياة  اليي�ييسييادق،  واحلييب  امل�ساعر، 
مّثل  ومهما  حياتنا،  يف  الغائبة  والرومان�سية 
وتظاهر املخادع تظهر عيوبه لأ�سحاب الب�سرية 
يبداأ  احلقيقة  هذه  وعند  املزيف،  فيظهر�سعوره 
الثقة  يفقد  حيث  للمقابل  احلقيقي  ال�سياع 
لطالبة  حييدث  ما  او  يحدث  ما  وهييذا  باجلميع، 
بع�س  يف  الذكريات  ان  تقول  التي  رواء  اجلامعة 
تذكرها  كلما  ال�سخ�س  متيت  كال�سهام  الأحيان 
اأقييرب  من  يو�سفان  ل  ونفاقا  غييدرا  يتذكر  لنييه 
حبيب ول�سنوات عدة، فبعد حب ا�ستمر لكرث من 
ثالث �سنوات تركني وتزوج احدى قريباته معلال 
الييزواج،  امييراأة حتب قبل  باأية  يثق  انه ل  ال�سبب 
وخ�سو�سا من الو�سط اجلامعي. وعدين واخلف 
َث  وعده انه منافق، فعالمة املنافق ثالث:  اإَِذا َحَدّ

َن َخاَن.  َكَذَب َواإَِذا َوَعَد اأَْخَلَف َواإَِذا اوؤْمُتِ
الإفراط  يف الثقة 

)م ،ق(، اإعالمية، تقول : يف بع�س الحيان نحن 
اىل  نقودها  او  بالف�سل  انف�سنا  على  نحكم  من 
بال�سيئني  العمياء  الثقة  خالل  من  وذلك  التهلكة 
اأو من خالل اعطاء ال�سخ�س  والختيار اخلاطئ 

املقابل اكرث من حجمه احلقيقي.
 فانا من عائلة ثرية واهلي �ساغة ورثت عن والدي 
واعطيته  زوجييي  يف  ووثييقييت  الميييوال  ميين  الكثري 
يف  كثريا  علي  يبخل  وكان  لت�سغليها  اأملك  ما  كل 
اموايل، وعندما كنت اريد �سيئا من وارد العمارة 
ال�سكوك  راودتيينييي  الميييوال.  كل  ي�سغل  انييه  يقول 
يوم  يف  املكها  كنت  التي  العمارة  اىل  فذهبت 
العمارة  باع  انه  اأفاجا  بي  واذا  اليجار  ا�ستالم 
من خالل التوكيل الذي اعطيته وقبلها اخذ جزءا 
بها  الجتار  ا�سا�س  على  الذهبية  م�سوغاتي  من 
وا�سبحت ل املك �سيئا، وهذا ب�سب ثقتي العمياء 

مبن ل ي�ستحق الثقة. 

عندما تتحدث الذكريات وت�سرد تاريخ فرتة وجيزة من حياة �سخ�ص 
ما، ت�سرح فيها تفا�سيل عديدة خلليط من امل�ساعر، ومزيج من املعاين 
املت�ساربة، من احلزن وال�سعادة والياأ�ص والأمل.

جتارب مر بها بع�ص الأ�سخا�ص عرّبوا من خاللها عن قدرهم بكل اأمانة 
حتى تكون درو�سًا وعربًا لنا. وللتحدث حول هذه املو�سوع، لبد من 
ال�ستماع اىل العديد من الخت�سا�سات ومعرفة التجارب التي مرت بهم.

ترى كيف ي�ستطيع الن�سان مواجهة التجارب الفا�سلة التي مير بها وما 
مدى تاثريها على حياته؟

كيف
ن�ستطيع مواجهة 
التجارب الفا�سلة؟

جتاوز املحنة
على  يييجييب  يييقييول:  البلو�سي  بييهيياء  دكييتييورحمييمييد 
الن�سان اأن يكون قويا، اإميانا وروحا ،حتى ي�ستطيع 
ان يتجاوز املحنة او التجربة الفا�سلة،لنها بالتاأكيد 
�سلبي،  ب�سكل  وت�سرفاته  عقله  على  توؤثر  �سوف 
اىل  يحتاج  وهييو  ونف�سيته،  ذهنه  على  وتاأثريها 
وقت حتى ي�ستطيع التغلب على التجربة الفا�سلة. 
العبة مما  وناأخذ  بقوة  اأن نخرج منها  لكن لبد 
بل  ،ل  الدرو�س جمانا  تعطي  به، احلياة ل  مررنا 
طالب  يتعب  مثلما  نتعلم  حتى  علينا  تق�سو  انها 
او  البكالوري�س  �سهادة  على  يح�سل  حتى  العلم، 
املاج�ستري، كذلك احلياة ل تعطيك اخلبة ال من 

خالل الأمل واملحنة والتجارب الفا�سلة. 
خري  الييقييوي  "املوؤمن  )�ييس(  حممد  النبي  يقول 
فيجب  ال�سعيف"،   املييوؤميين  ميين  اهلل  اإىل  واأحيييب 
من  بالكثري  الييتييجييارب  هيييذه  عييلييى  التغلب 

الإميان والإرادة ال�سلبة.



هناك خلطات عديدة و�سهلة التح�سري ومنها:

ما�سك املوز واحلليب
 املكونات

ثمرة موزة
3مالعق حليب بارد

طريقة الإعداد:
الو�سفة  -اخلطي املكونني معًا جيدا ثم طبقي 
ثم  �ساعة  ن�سف  ملييدة  واتركيها  وجهك  على 

اغ�سلي وجهك.

  اخلردل:
 ُيدهن القليل من اخلردل على الوجه ثّم ُيغ�سل 
تهدئة  على  اخلييردل  وُي�ساعد  َيجف،  اأْن  بعد 

رة. الب�سرِة وجعلها ناعمًة وَن�سِ

البي�ص:
الب�سرة  م�ساكِل  معاجلِة  على  البي�س  ُي�ساعد 
�سحيًا،  ملييعييانييًا  ومينحها  ويييرطييّبييهييا  اجلييافيية، 
وُيطّبق هذا املا�سك عن طريق ا�ستخدام بيا�س 
البي�س مع القليل من الع�سل اأو ع�سري الليمون 
للب�سرة الدهنّية، اأّما للب�سرِة العادّية اأو اجلافة 
فيتُمّ خفُق بي�سٍة كاملٍة ودهنها على الوجه، ثّم 

ُينظف الوجه بعَد ثالثني دقيقة.

ال�سوفان:
ثلث  مع  الدافئ  امليياء  من  كييوٍب  ن�سف  ُيخلط   

كوٍب من ال�سوفان، وُيرتك اخلليط ملّدِة دقيقتني 
ثَمّ ُت�ساف ملعقتان كبريتان من النب، وملعقتان 
كبريتان من الع�سل، وبيا�ُس بي�سٍة �سغرية، ثَمّ 
خم�َس  ملّدة  ويرتك  الوجه،  على  املا�سك  ُيدهن 

ع�سرَة دقيقٍة ثَمّ ُيزال باملاء الدافئ.

اخلل:
البارد، ُيخلط ربع كوٍب  بعَد غ�سل الوجه باملاء 
من املاء مع ربِع كوٍب من اخلل، ويدهن املزيج 

على الوجه ويرتك حّتى يجف.

الطماطة والليمون
ب�سع  مييع  الطماطة  ع�سري  ميين  ملعقة  تخلط 
على  ُتو�سع  ثم  الليمون  ع�سري  من  القطرات 
�ساعة  ربع  ملدة  وترتك  بوا�سطة قطنة   الب�سرة 
البارد  ثم  الدافئ،  باملاء  الوجه  ُيغ�سل  تقريبًا. 
من  �سرر  ول  الأ�سبوع  يف  مييرة  الو�سفة  تكرر 

تكرارها مّرة يوميًا.

القرفة مع الع�سل 
القرفة  من  ملعقة  مع  الع�سل  من  ملعقة  تو�سع 
مُتزج املكّونات معًا يف وعاء منا�سب، ثم ُتو�سع 
على الوجه با�ستخدام الفر�ساة املنا�سبة. ُترتك 
الوجه  ُيغ�سل  الب�سرة.  ملدة ع�سرين دقيقة على 
بعد ذلك باملاء الفاتر ثم البارد وميكن املداومة 
على هذه الو�سفة ملدة اأ�سبوعني للح�سول على 

النتائج املطلوبة.

نف�سك من مطبخك
دّللي

تنفق الكثري من الن�ساء املبالغ املكلفة واملرهقة بالن�سبة للزوج من اأجل احل�سول على 
ب�سرة م�سدودة ون�سرة وخالية من التجاعيد مفعمة بال�سباب واحليوية يف حني بامكان 

املراأة جتنب كل هذا العناء والتكلفة وذلك من خالل )املطبخ ويف املطبخ( كما كانت تعمل 
جداتنا يف ال�سابق وحتى امهاتنا وال�ستفادة من الطعمة وبع�ص الفواكه التي ميكن 

ا�ستخدامها كاقنعة للوجه وتنظيف الب�سرة وجعلها طرية خالية من العيوب.    

اعداد ثريا جواد
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عن/ �سحيفة The Independent البيطانية

اأيقونة االأزياء ورمز املو�سة

اأّثرت على الدور العاملية

م��ي��غ��ان م��ارك��ل

والتي  الأناقة  يف  الغاية  مالب�سها،  اأن  تت�سور  ل 
ويرغنب  بنات جيلها  حت�سدها عليها كثريات من 
متر  ل  حياتهن،  يف  واحيييدة  ملييرة  ولييو  بارتدائها 
بداأ  اأحد، خا�سة عندما  اأن يالحظها  دون  هكذا 
اأينما  النا�س  عيون  على  وا�سحًا  يظهر  تاأثريها 

حلت وارحتلت واينما حّطت حقائبها.
يف  ينجذب  جديدة  اأزييياء  كاأيقونة  ميغان  تاأثري 
اتباعها الكثري من املعجبات بداأت تتج�سد بالفعل 
من خالل العديد من مدونات الأزياء املخ�س�سة 
للممثلة الأمريكية وكل ما ترتديه من اك�س�سورات 

وحقائب وما تتزين به من ماكياج.
اأية قطعة اك�س�سورات واأية  اإبراز وحتديد  اأن  كما 
ميغان  ترتديها  ثانوية  اأو  اأ�سا�سية  مالب�س  قطعة 
ملعرفة  الإنرتنيت  عب  بو�سالت  مرتبطة  تكون 
وقتها  جّل  املواقع  هذه  تكر�س  حيث  بيعها،  مكان 
مل�ساعدة ع�ّساق ميغان ماركل يف ارتداء مالب�سهم 
اإل  بال�سبط مثل ملهمة مالب�سهم التي ل ترتدي 

من الدور التي تطلق  اأحدث �سيحات املو�سة.
ع�سري وديناميكي

اأخييييبت اأميييانيييدا دييي�ييسيياو وكييرييي�ييسييتييني اأوبييرييينن، 
املييواقييع، �سحيفة  اأحييد هييذه  وهما حمييررتييان يف 
اأيقونة  ب�سرعة  ميغان  "اأ�سبحت  "الإندبندنت": 

مو�سة."
رغم اأ�سلوبها الع�سري والديناميكي، غري اأنها ل 
تزال واقعية ولها القدرة على التوا�سل مع الكل، 

معهم،  بالتوا�سل  الرقيق  اأ�سلوبها  النا�س  ويحب 
يف  ملالب�سها  مماثلة  مالب�س  ارتيييداء  وميكنهم 
ول  امللكية  للبدلت  �سرورة  "ل  اليومية  حياتهم 
للتيجان املر�سعة باملا�س." مريكل لديها �سخ�سية 
بارزة للغاية وبف�سل زوجها اجلديد هاري تتباهى 
بجمالها واإطاللتها ومالب�سها كامراأة مميزة من 

القرن الي21 تركت ب�سمة لدى كثريين."
اأ�سلوب �سعبي

اأما ملاذا اأ�سبح اأ�سلوب ماركل �سعبيًا هكذا للغاية، 
تتمتع  لكونها  النا�س  "اأحبها  املييحييررون:  او�سح 
مثلنا  هييي  معهم،  التوا�سل  على  فائقة  بييقييدرة 
وذات  ع�سرية  عائلة  من  اأمريكية  فتاة  متامًا، 

ن�ساأة عائلية م�ستقرة حلد ما"! 
مع ذلك، فقد ا�ستحوذت ماركل، وب�سكل �ساحر، 
جاذبية.  العامل  عزاب  اأكرث  من  واحد  قلب  على 
فيه  اأ�سبح  عييامل  يف  حبهما  بهالة  النا�س  هو�س 
هذا  اأ�سر  يحاولون  جعلهم  خافتًا  نب�سًا  احلييب 
للقيام  واأ�سهل طريقة  ال�سحر بحياتهم اخلا�سة، 
بذلك هي من خالل املو�سة. ولأننا ميكننا تطبيق 
حياة  عيين  البعد  كييل  البعيدة  بحياتنا  اأ�سلوبها 
بها  اأكرث  بارتباطنا  ن�سعر  املالكة،  الأ�سرة  اأفييراد 
املرتبعة  امللكية"  "باحلياة  قليال  ولو  وارتباطنا 

على العرو�س العاجية منذ اأزمنة �سحيقة."
العاملية كان  التجارية  املاركات  تاأثري ماركل على 
وا�سحًا اأ�ساًل وهو على غرار "تاأثري عديلتها كيت 

ميدلتون"، والذي يعك�سه تهافت الزبونات اللواتي 
تخرج  التي  العاملية  املالب�س  حمال  عند  جتدهن 
على  ماركل"  "تاأثري  ظهر  كما  ميدلتون،  منها 
املالب�س  خالل  من  بالفعل  وا�سحًا  الأزييياء  عامل 

التي ترتديها والتي تباع يف غ�سون دقائق.
البنطلون الأ�سود

من جهة اأخرى، فقد اأثرت ميغان ماركل على رفع 
مبيعات البناطيل ال�سوداء بن�سبة 40 باملئة. فلدى 
امللكية  العائالت  ن�ساء  ارتييداء  عن  ت�سور  الكل 
ف�ساتني اأنيقة خالل مهماتن الر�سمية، ولكن يبدو 
القاعدة، حيث  قد قررت جتاهل هذه  ماركل  اأن 
بدا من الوا�سح اأنها تف�سل الظهور بالبنطلونات 
م�سممة  ظهرت  وقد  الر�سمية،  مهماتها  خالل 
ظهرن  فقد  بيكهام،  فيكتوريا  ال�سهرية  الأزييياء 
فقط  احلمراء  ال�سجادة  على  �سوداء  ببنطلونات 
للبناطيل يف  ميغان  ارتييداء  وجيزة من  بعد فرتة 
ال�سبب  وهييي   2018 لعام     Endeavourحفل
البنطلونات  عيين  البحث  ن�سبة  بييتييزايييد  كييذلييك 
ا�سعار  ارتفعت  حيث  الإنرتنيت.  عب  ال�سوداء 
ارتدتها  التي  املاركة  ال�سوداء" من  "البنطلونات 
ميغان بن�سبة 19 باملئة ومبعدل �سنوي، وبن�سبة 40 
باملئة منذ بداية العام 2018، ويوؤكد اخلباء اإن 
بعد  ال�سوداء  البناطيل  عن  البحث  ن�سبة  ارتفاع 
ظهور ميغان بها يف مهماتها الر�سمية مل يكن من 

قبيل امل�سادفة.

رغم عدم ت�سنم ميغان مريكل "زوجة المري هاري" لأي من�سب ملكي، غري اأن هذا ل 
يلغي تاأثريها القوي، ل�سيما على عامل الأزياء واملو�سة. فمع تزايد اخلطوات التي 

اتخذتها للظهور ب�سكل ر�سمي اأمام اجلمهور، غري انه من ال�سعب اأن تتهاون العائلة املالكة 
مبحتويات خزانة مالب�سها، والتي تبدو بالفعل وكاأنها خ�سعت ملعاملة ملكية خا�سة.

 ت�سيل�سي رت�سال
ترجمة: اآالء فائق 
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ف���ي ال��م��ي��زان

يف اإحدى قاعات املحكمة التي تعج بالنا�س املختلفة 
و  احللوى  ونرث  زغاريد   ... و�سراخ  بكاء  م�ساكلهم، 
الذي  القا�سي  اىل  تتحدث  لأ�سمعها  اقرتبت  و،   ...
احكم  ثييم  حكايتي  ا�سمع  متييامييًا:  لها  من�ستًا  كييان 
بعدها بيننا، هو ابن عمي تزوجته بح�سب الأعراف 
يقول  مْن  بعد! وكل  نتخل�س منها  التي مل  والتقاليد 
اننا جتاوزناها لأننا يف الألفية الثالثة، لياأِت اىل هذه 
املحاكم كي يرى ما يرتتب من معاناة وخالفات ملثل 

هذه الزيجات.
ع�سنا ب�سعادة ووفاق يف بداية زواجنا، �سكّنا يف بيت 
اأهله الذين اعتبتهم اأهلي، رغم الفروقات الفكرية 
التعليم  حق  لها  البنت  بيياأن  يوؤمنون  ل  فهم  بيننا، 
ا�سبه  فهذا  الدوائر  يف  العمل  اما  درا�ستها،  واكمال 
يف  زوجييي  اناق�س  كنُت  وحينما  عندهم،  بيياحلييرام 
تفا�سيلهم،  اتدخل يف  ل  باأن  ين�سحني  الأمييور  هذه 
لأنها متعبة ول يتقبلون مني اي حديث بهذا ال�ساأن، 
ويوؤكد يل باأنني م�ستمرة يف التعليم اجلامعي تنفيذًا 

لل�سرط الذي ا�سرتطُه والدك مع والدي !!
لو فر�سوا  اأفكر فيما  قلقت من حديثه هذا، وبداأت 
بوالدي  وفكرت  هداأُت  درا�ستي،  برتك  كلمتهم  علّي 

و�سرطه معهم.
يف  بيياهييرَا  جنيياحييًا  وحققت  �سريعة  الأييييام  م�ست   
درا�ستي، وا�سبحت يف املرحلة الرابعة... يعني �سنة 

بطني،  يف  باأمل  اح�س�سُت  الأثناء  هذه  ويف  التخرج، 
ا�ستغثُت مبن يف البيت فنقلوين اىل امل�ست�سفى لأعرف 
اأن �سبب اأملي هو احلمل، و�سدمُت لأنني اتفقُت معه 
اأن نوؤجل اجناب الأطفال حلني اكمال درا�ستي، فرح 

اأهله كثريًا، وزفوا الب�سرى لأهلي ومعارفهم. 
يف اليوم التايل حدثني عمي )والد زوجي( باأن علّي 
 ، ...و...و  لأنني حامل بحفيدهم  اأن اهتم ب�سحتي 
واخريًا طلب مني ترك الدرا�سة حفاظًا على اجلنني. 
بالعك�س  احلمل،  على  توؤثر  ل  درا�ستي  بيياأن  اأجبته 
لطفلي،  اتفرغ  كي  لإكمالها  ايجابية  طاقة  تعطيني 
�سرخ بي اأن اأ�سكت واأن اعتب اأن هذا القرار نهائي، 

ل نقا�س فيه، بل �سيناق�سُه مع ابنه )زوجي( ووالدي 
معهم،  اتفق  اأنييه  والغريب  فييورًا،  به  ات�سلت  الييذي 
وعار�سني فخ�سرُت اول م�ساند يل، جلاأُت اىل زوجي 

الذي مل يعطني جوابًا �سافيًا ...
اتخذوا  هم  زوجييي،  اهييل  مع  م�ساكلي  بييداأت  ومنها 
على  �سممُت  واأنيييا  درا�ييسييتييي،  لييرتك  حجة  احلييمييل 

اأمتامها، ويف الوقت نف�سه احتفظ باجلنني ...
علّي  تعليقاتهم  وا�سمع  اأرى  ثقيلة، كنت  الأيام  مرت 
كذا...  هن  اجلامعات...  يف  يدر�سن  اللواتي  وعلى 
اأن  �ييسييرًا  اهلل  وادعيييو  منهم،  خ�سية  واأ�سمت  وكييذا 
درا�ستي  اأكمل  ريثما  هذا  املرير  واقعي  من  ينقذين 

....
كنُت اأتاأمل جّراء الوحام، ولكني مل اأبده لهم، واإذا ما 
فقد  بالتحمل،  تن�سحني  بالأمر  والدتي  مع  حتدثت 

اقرتب التخرج.
البيت  ميين يف  كيييان جييميييييع  الأميي�ييسيييييات  احييييدى  يف 
يحتفلون بخطوبة ابنهم ال�سغري، ومن �سدة اجلهد 
الذي بذلته معهم، ل اعرف متى وكيف نقلوين اىل 
امل�ست�سفى، ومن يومها مل اذهب اىل اجلامعة، فقد 
يل!!  الوحيد  ال�سند  اأمييي  حتى  علّي،  جميعًا  اتفقوا 

وتركتها. 
لطفل  ب�سنتني  وبعدها  لطفلة  اأمييًا  ا�سبحت  وهكذا 

واوراقييي،  كتبي  اتفح�س  واخييرى  اآونيية  وبني  جميل، 
دوائر  يف  وعملن  تخرجن  اللواتي  بزميالتي  ات�سل 
يتهرب  بييداأ  الأوىل  ولدتييي  فمنذ  زوجييي  امييا  �ستى، 
من البيت ومن م�سوؤوليتنا، واذا ما ناق�ستُه ي�سكتني 
وبيييداأ  بيننا  اخلييالفييات  لتتطور  ويييخييرج  ب�سرخة 
دون  لوالده)عمي(  �سكوتُه  طفلّي،  وامييام  ي�سربني 
اأهله،  اأمييام  حتى  و�سربي  اهانتي  على  تعود  فائدة، 
اأنا فيه، ذهل والدي  ذهبت اىل اهلي وحدثتهم مبا 
اأثييريت  وهناك  فيييورًا،  اليهم  وذهييب  ت�سرفاته  من 
املهملة  اأنني  النتيجة  اآخيير،  ول  لها  اأول  ل  نقا�سات 
من  فطلبت  اطفايل،  وحتى  بل  والبيت،  زوجي  بحق 

به حينما  يواجهني معهم ولكنني فوجئت  ان  والدي 
يا  واأنيييا  يييريييدون الطفلني، و�ييسييرخييُت:  انييهييم  قيييال: 
ب�سبب  �ساع  الييذي  م�ستقبلي  م�سريي؟  ما  والييدي!! 
مني  لييييياأخييذوا  لهم  فعلُت  ميياذا  وجهلهم،  تخلفهم 
فلذتي كبدي ويرموين، اخلالفات حتدث بني الأهل  
وحّتُل باحلكمة وال�سب. اأنا اأحتمل من اأجل اأولدي 
... خذين اليهم يا والدي ل اأريد البتعاد عن طفلي.

وامل�سكنة  الييذل  اأرى  مرة  ولأول  هناك،  اىل  اخييذين 
وحينما  كغرباء،  البيت  دخلنا  والييدي،  مالمح  على 
ما  وعرفُت  اجتيياه،  منهم يف  واحد  كل  تطاير  راأوين 
خباأه والدي عني من احاديث �سيئة بحقي، وحتملُت. 
وبداأت ق�سوتهم معي بل وحتى مع الأطفال، ا�سبحنا 
بنا ل يف حديث ول يف طعام  ول حتى  غري مرحب 
واذا  ايامًا  يغيب  فكان  زوجي  اأما  يزوهم.  مْن  اأمام 
اأ�سمع ال مبا  �ساألت احدا منهم عنه ل  او  �ساألته  ما 

يخجلني من نف�سي !
حادة  مناق�سة  اإثيير  على  غرفتي  من  خرجت  يوم  يف 
بني عمي وزوجته )والدي زوجي(، طرق �سمعي اأنها 
ما،  �سيئًا  لها  ي�سرِت  اذا مل  بقول احلقيقة يل  تهددُه 
اندفعت نحوهما ورجوتهما ان يقول يل احلقيقة عن 

زوجي! الذي هو اأب لثنني مل ي�سبعا منه بعد. 
وحتييول  فوقهما،  �سقط  البيت  �سقف  وكييياأن  �سمتا 
يف  مْن  جميع  باملعركة  وا�سرتك  �سراخ  اىل  رجائي 
ح�سر  الييذي  بوالدي  ات�سلت  �سدي،  كلهم  البيت، 
مييع اإخييوتييي واأمييييي، حتييولييت امليي�ييسيياجييرة اىل �سرب 
اخلري  واهييل  اجلييريان  تدخل  بييالأيييدي،  وا�ستباكات 

وف�سوا النزاع قبل اأن ت�ستخدم الأ�سلحة من قبلهم.
عدُت اىل بيت اهلي، ويف الطريق عرفت ان زوجي قد 
اأم  تزوج بابنة عمته الأرملة التي ورثت زوجها وهي 
لثالثة اطفال، اذن هو يرعى ويلبي احتياجات غري 
كل  األ  يراهم  ل  فهو  احلقيقيون  اولده  اأمييا  اولده، 
مدة، واأت�ساءل هنا: كيف وافقت على حرمان اأب من 
اولده؟ وكيف دمرت العالقة بني زوجني !هل لت�سبع 
والطمع  اجل�سع  هو  اأم  زوجها  تركه  الييذي  الييفييراغ 
اخفوا  وكيف  فيهما:  اجتمعت  جميعها  ام  والتخلف! 

عني هذه الق�سة.
من اجل كل هذا اأنا هنا ياح�سرة القا�سي، اأحكم يل 
بالطالق، واأتنازل له عن كل �سيء مقابل الأحتفاظ 

بطفلّي.
 ... اأجل القا�سي ق�سيتها اىل يوم اآخر 

العنكبوت
خ����ي����وط

الكثري منا يعتقد اأن اخلريف هو انذار بت�ساقط 
الأ�سياء وموتها، ول نف�سر مابعد اخلريف... نعم هو 

اإيذاُن مبوت �سيء وبداية حياة اأخرى لت�ستقبل النور، 
هو لعبة الزمن والأيام معًا... ياأتي ويذهب، يذهب 

وياأتي وهكذا هي احلياة، بحرية عميقة نغط�ص فيها 
ول نعرف متى اخلال�ص ... اخلال�ص منها. 

رجاء خ�سري
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الكلمات املتقاطعة
1- �ساحبة ال�سورة مطربة عربية م�سهورة

من  المييريكييييية،  املييتييحييدة  الييوليييات  عا�سمة   -2
احل�سرات

3- ن�سف وباء،عنف
4- �سمري منف�سل )م(،  ديكوري )مبعرثة(

5- مو�سيقي عاملي
6- قوي)م(، عا�سمة لبنان

7- ثلثا ي�سوق، خزي
8- حيوان مفرت�س
9- اإلهي، مت�سابهة

10- علم موؤنث

1- اجلبل ال�سود
2- للنداء، لطيف بالجنليزية، اح�سان

3- ممثل عربي قدير
4- من اللوان)م(، بحر

5- ن�سف اطلب، �سوت الكلب
6- من املناطق ال�سهرية يف الب�سرة

7- عك�س فر)م(، اأ�سفرار اجللد 
8- �سقوط اأو حتطم

9- بقايا النار
10- عك�س اإيجابيات

افقي

حل العدد ال�سابق

عمودي

مالطا .. منفى الزعماء

الزعماء  منفى  كييانييت  الييتييي  اجلييزيييرة  مييالييطييا.. 
والنا�سطني كنوع من العقاب بالعي�س فيها وحيدين 
مدى العمر والذي كان ابرزهم الزعيم امل�سري 
اجلزيرة  هييذه  ان  ذكيير  املهم  وميين  زغلول،  �سعد 
ملن  وواجهة  ال�سياحية  الماكن  اجمل  من  واحدة 
البي�س  البحر  �سواطئ  على  ال�ستجمام  يحب 
املتو�سط الذي يوفر لها مناخًا معتدل و�سط معامل 

تاريخية ومهرجانات مو�سيقية ترفيهية.
تقع يف  الوربييييي   دولييية يف الحتييياد  ا�سغر  وهييي 
ا�سغر دول  املتو�سط  وواحدة من  البي�س  البحر 
العامل واكرثها من حيث الكثافة ال�سكانية وبحكم 
لكنها  الغزوات  من  العديد  اىل  تعر�ست  موقعها 
اعالنها  ومت   1964 عييام  ال�ستقالل  يف  جنحت 
الحتيياد  اىل  وان�سمت   1974 عييام  كجمهورية 
الوربي عام 2004.  تبلغ م�ساحة جمهورية مالطا 
ن�سمة،   400،000 نحو  �سكانها  وعييدد  كم2   316
الذهبي  باخلليج  ي�ستمتع  اجلييزيييرة  ييييزور  ميين 
الرملي وكاتدرائية �سانت يوحنا، واذا كان يحب 
�سانت  املوتى  "�سراديب  بزيارة  عليه  املغامرات 
يعود  الر�س  حتت  تقع  رومانية  مقبة  بول"وهي 

تاريخها اىل القرن الرابع امليالدي.

احلرية متثال  عن  التعرفها  حقائق   10

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

حياتك  تدخل  ال�سكوك  تييدع  ل   
اإىل  ت�سغي  اأن  ملييجييّرد  املهنية، 
الييقيييييل واليييقيييال مييين اأ�ييسييخييا�ييس 
ييي�ييسييمييرون لييك اخليييري ظيياهييرًا، 
يتمنون  ل  الييبيياطيين  يف  لكنهم 
ال�سر عاطفيًا: قد يعتمد  اإل  لك 
التي  اخلييطييوات  بع�س  ال�سريك 
تت�سم بطابع درامي، بغية حتقيق 
اأهداف حددها لنف�سه م�ستقبليا

بع�س  اإىل  اليييييوم  هيييذا  ييي�ييسييري   
اإىل  اأو  حتييتييلييهييا  الييتييي  امليييراكيييز 
ت�سبو  كيينييت  مهمة  يف  قييبييولييك 
اخللق  على  قدرة  وتظهر  اإليها، 
تييقييدمي  اىل  ومتيييييييل  والبييييييييداع 
ل  عاطفيًا:  للزمالء  امل�ساعدة 
وواجييهييه  احلبيب  اأخييطيياء  تييبر 

مبا ت�سعر،

حملها،  غييري  يف  �سكوكًا  تييواجييه 
عن  التعبري  عليك  ي�سعب  وقييد 
مواجهة  يييوّلييد  قييد  مييا  نف�سك، 
واحتكاكات ب�سيطة وغري موؤذية 
ول  �ييسييروري  بالن�سائح  العمل 
مرحلة  ميين  تنتقل  اأنيييك  �سيما 

عادية اإىل مرحلة ا�ستثنائية.

مل�سلحتك  اإيجابيًا  الأمييور  تتطور 
يف زمييين قيييييا�ييسييي، وهييييذا يييرفييع 
الأعييمييال  على  لُتقبل  معنوياتك 
اإييياك  عاطفيًا:  كييبييرية  بحما�سة 
لأ�سباب  ال�سريك  على  التجّني 
�سخيفة و�سطحية، قد ترتد الأمور 
�سلبًا عليك، وتورطك يف ل يحمد 

عقباه

ومنطق  وحيييزم  ب�سدة  تييعييار�ييس 
مقتنعًا  تكن  مل  اإذا  خطوة  اأي 
بييهييا، الييعيي�ييسييوائييييية ليين تييكييون يف 
جيدًا  تيييدرك  لأنيييك  م�سلحتك 
و�يييسيييعيييك امليييهييينيييي احليي�ييسييا�ييس 
مبا  ال�سريك  �ييسييارح  عاطفيًا: 
جتد  قد  لأنييك  بييه،  القيام  تنوي 
والفريدة  البّناءة  الأفكار  عنده 

يف نوعها لكل ما يقلقك

مركزك  تعّزز  اإيجابية  تطورات 
املييهيينييي، فييكيين جييياهيييزًا لييالأيييام 
املييقييبييليية، فييهييي قييد تييكييون اأكييرث 
اأنانية ال�سريك  اإ�سراقًا عاطفيًا: 
عليك  لييذا  جييدًا،  مزعجة  باتت 
تدارك الأمر والت�سرف بفاعلية 
ال�سبل  اأفيي�ييسييل  واإييييجييياد  اأكييييب، 

للح�سول على احلل املقبول

�سودًا  وافييكييارًا  هواج�س  حيياذر 
بع�سهم  تييّتييهييم  فييقييد  تيينييتييابييك، 
قن�س  ومبييحيياوليية  �سيئة  بنيات 
تعّر�س  ل  مكت�سباتك،  بع�س 
لبع�س  اأو  عامة  لف�سائح  نف�سك 
النتقادات العلنية عاطفيًا: فتور 
لكن  ال�سريك،  مييع  العالقة  يف 
ذلك لن يدوم و�ستعود املياه اإىل 

جماريها الطبيعية.

وت�ستفيد  بالعمل  معارفك  تزداد 
منها وتتوا�سل مع الزمالء العمل 
كي تنجز امل�سارعي ب�سكل اأ�سرع 
عاطفيًا: كن اأكرث قوة ول ت�سعف 
بوجه  تقف  التى  ال�سغوط  اأمييام 
عالقتك مع احلبيب، بل واجهها 

ب�سرا�ستك املعهودة وال�سلبة

حتاط بالزمالء وتتلقى م�ساعدة 
وتقوم  امليييال،  تك�سب  تفاجئك، 
حتى  وت�ستفيد  مربحة  بعمليات 
من اأخطاء الآخرين، وت�سعر باأن 
عاطفيًا:  دقييت  قد  املجد  �ساعة 
ال�سريك  مع  ا�ستفزازيًا  تكن  ل 
بت�سرفاتك، فقد يفاجئك برّدة 
وتنهي  متوقعة  غييري  تييكييون  فعل 

العالقة بطريقة �سيئة

قييد تييخييف احلييظييوظ تييدريييجيييييًا، 
والتعّقل،  الروّية  منك  واملطلوب 
املادية  املييجييالت  يف  وخ�سو�سًا 
بال�سوق  ت�سعر  عاطفيًا:  واملهنية 
ق�ساء  يف  وتييرغييب  احلبيب  اىل 
وتتبادلن  بجانبه،  الوقت  بع�س 

اأحاديث �سيقة ورومان�سية

اأخريًا  حققته  الذي  النجاح  بعد 
اإليك  النظرة  باتت  العمل،  يف 
معنوياتك  يييرفييع  ميييا  خمييتييلييفيية 
وييييعيييّزز مييوقييعييك بيييني الييزمييالء 
بك  ما معجب  �سخ�س  عاطقيًا: 
يف  تفكر  ل  مل  دائمًا،  ويالحقك 
منك؟  للتقرب  فر�سة  اإعطائه 
ا�ستفد من  الت�سرف،  ملاذا هذا 

الظرف

ببع�س  ميينييذرًا  اليوم  هييذا  يكون 
احلييادة  واليينييزاعييات  الف�سائح 
يف  تربكك  التي  اخلبايا  وك�سف 
العمل عاطفيًا: ت�سعر اأّن احلبيب 
اأن  اأمييورًا ل حتب  عليك  يفر�س 
بتنفيذها،  تعده  لكنك  تنفذها، 
اأمام  للياأ�س  وال�ست�سالم  اإييياك 
فييقييدان  يف  الييبييطيييء  التناق�س 

الوزن

مرور  مبنا�سبة  امريكا  اىل  فرن�سا  اهدته  فني  عمل  هو   -1
بني  ال�سداقة  عييالقيية  لتوثيق  ا�ستقاللها  على  عييام   100

البلدين.
الذي  ايفل،  غو�ستاف  املهند�س  ت�سميمه  يف  ا�سرتك   -2

�سمم برج ايفل الفرن�سي ال�سهري.
�سكل  ذو  حييائييٌط  اجلييوانييب  جميع  ميين  بالتمثال  يحيط   -3
�سنة  يف  بيينيياوؤه  مّت  وقييد  روؤو�يييس،  ع�سرة  من  ويتكّون  جنمّي، 

1812م كجزء من ح�سن وود. 
مع  ارتفاعه  اما  اأطنان،   204 الكلي  التمثال  وزن  يبلغ   -4  

القاعدة  93 م.
5- قام �سخ�سان بالنتحار من فوق التمثال 
والآخر عام 1932  احدهما عام 1929 

بينما قفز اآخرون ومت انقاذهم. 
عام  لليونك�سو  العاملي  للرتاث  موقعا  التمثال  اعتبار  6-  مت 

.1984
7- يزور التمثال كل عام ما يقرب من 4 ماليني زائر.

اإلهة  يبتا�س  لالإلهة  ال�سهرية  ال�سورة  التمثال  ميثل   -8
احلرية لدى الرومان.

ميل   50 اإىل  �سرعتها  ت�سل  التي  العاتية  الييرييياح  يف   -9   
ميكن اأن يتحرك التمثال 3 بو�سات بينما تتحرك ال�سعلة 5 

بو�سات. 
جزيرة  ت�سّمى  بييه،  خا�سة  جييزيييرٌة  له  احلرية  متثال   -10
احلرية، م�ساحتها نحو 2.5 كيلومرت، قبالة �ساحل الطرف 

اجلنوبي من مانهاتن. 

ت
���ا

وم
ل���

ع���
م���

اعداد/ ثريا جواد

السنة الثالثة عشرة العدد )319( 24 تموز 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

79 78

علي �سامل 

علي �سامل 



السنة الثالثة عشرة العدد )319( 24 تموز 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

81 ك��اري��ك��ات��ي��ر80

خ�سري احلمريي

خب: انخفا�س معدل منو ال�سكان يف العراق اىل %2،6 !! 
والأمل يف   ، املزاج  التغيري يف  التغيري،  " من  بي"ب�سي�سٍ يوحي  اخلب 
اأو  در�ستها،  التي  املناهج  كل  ويف  الإبتدائية،  الدرا�سة  فمنذ  العالج، 
در�ّستها لأولدي، كان معدل منو ال�سكان يف العراق يناكدين برقم يكاد 
ليتغري وهو 3،5% تقريبا ،وهذه الي "تقريبا" �سهدت بع�س النبعاجات 
العاملي" جراء احلروب  ال�سكاين  النمو  ملوقع  "وفقا  �سنوات معينة  يف 
والختناقات القت�سادية ولكنها �سرعان ماتعود لت�ستقر يف حدود تلك 

الن�سبة املقد�سة !! 
معدل منو ال�سكان لدينا مرتفع ول يدعو للفخر والتباهي ،على عك�س 
�سياق احلما�سة الوطنية التي كان يذكر فيها غالبا، خا�سة اإذا ما قورن 
مع معدلت النمو يف الدول املتقدمة، التي تركز جهدها على رفع معدل 

يعود  الييذي  القت�سادي  النمو  معدل  وهو   .. متاما  خمتلف  اآخيير  منو 
ن�سبة منو1% هبوطا منذ  النا�س، فرن�سا مثال غادرت  بالرفاهية على 
عام 1965 وهي حاليا 0،4% ، اليابان0،1% ، تركيا1،5% ، اإيران%1،1، 
البازيل التي كانت حت�سب على العامل الثالث خّف�ست الن�سبة من %3 
عام 1963 اىل 0،8% عام 2017، وحتى م�سر فاإن ن�سبة منو ال�سكان 
تلك  ت�سّوق  وهي  علينا  تتحايل  كانت  املناهج   .  %1،9 هي  حاليا  فيها 
على  كدليل  جمتمعنا  يف  املرتفعة  اخل�سوبة  ن�سبة  اىل  وتلمح  الن�سبة 
اأن تعك�سه الن�سبة مع حتجر النمو  الفخر والفحولة ، وتخفي ماميكن 
القت�سادي من بطالة واأزمة �سكن و�سوء خدمات و�سبابية امل�ستقبل.. 
"اخل�سوبة"  جمتمعات  من  الهجرة  اىل  ال�سباب  اإ�سطرار  وبالتايل 

ال�سكانية املفرت�سة اىل جمتمعات "اخل�سوبة "القت�سادية املوؤكدة!!  



فقدت الثقافة العراقية مطلع عام 2018 ثالثة من مبدعيها 
الكبار.. بدءاً بالشاعر جمعة الحلفي مروراً بالمفكر فالح 

عبد الجبار والفنان عبد المطلب السنيد، وكأن الثقافة 
العراقية بتنوعها المعرفي واإلبداعي محكومة بقدر واحد.

وألن كالً من المبدعين الكبار يمثل خسارة التناظرها 
خسارة فإن المطلوب اليوم إعادة نظر تقييميّة لواقع 

المثقفين العراقيين في ظل تعرض عدد غير قليل منهم 
ألمراض مزمنة ومعيشة صعبة بمتطلبات خاصة، ولذا 
البد من االهتمام بمشروع قانونين هما في عهدة مجلس 

النواب العراقي ..األول هو قانون رعاية العلماء واألدباء 
والفنانين،

وهو الذي وصل للتصويت في الدورة الماضية وأوقفته 
رئاسة البرلمان، والثاني الذي قُرئ القراءة األولى قبل 

أيام وهو مقترح قانون المجلس األعلى للثقافة وقد أحيل 
للحكومة لبيان الرأي ويمكن الدمج بينهما في مراحل 

الحقة.
إن أهمية القانونين اذا تم إقرارهما فسيوفران حصانة 

معنوية للثقافة العراقية ومبدعيها ورموزها، وسيوقفان 
عملية البحث عن شخصية أو جهة تتولى دفع نفقات عالج 

من يمرض منهم.
الثقافة العراقية هي طوق النجاة األول للدولة العراقية 

وهي التي ستوفر المرتكز الذي يلتف حوله الشعب في ظل 
ارتباك المرتكزات األخرى، وهنا ينبغي التوقف.

د. علي ال�ساله

اإن اأهمية القانونني اذا مت اإقرارهما ف�سيوفران ح�سانة 
معنوية للثقافة العراقية ومبدعيها ورموزها, و�سيوقفان 

عملية البحث عن �سخ�سية اأو جهة تتوىل دفع نفقات عالج 
من مير�س منهم.

يف املنتهى
اأحزان الثقافة العراقية
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