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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.

اأيام ال�سباب، وياليتها تعود يومًا، كانت هوايتي كتابة ر�سائل احلب.
�سبيل  اأكتبه يف  كنت  الآخر  وبع�سها  اأحب حقًا  ملن  اأر�سله  كنت  بع�سها 
هذه  من  ثالثًا  بع�سًا  لكن  لأح��د.  اأر�سله  ومل  الوقت  وق�ساء  الت�سلية 
كتابة  لكنهم ل يجيدون  اأ�سدقاء ع�ساق  نيابة عن  اأكتبه  الر�سائل كنت 
ر�سائل احلب. وكان هذا من اأطرف واأ�سعب الواجبات، اإذ كان علّي اأن 

اأتقم�ص دور العا�سق الولهان من دون اأن اأرى اأو اأعرف من هو املع�سوق 
اأنواع  الر�سائل على  نكتب هذه  الأيام اخلوايل  تلك  وكنا يف  بالتحديد. 
ما  ومنها  ملّون وم�سقول  ما هو  واأنيقة، منها  الورق جميلة  خا�سة من 
كان يحمل �سورًا ور�سوم طيور وزهور. وكان اأكرثها تف�سياًل وا�ستعماًل 

الورق الذي يحمل �سورة قلبني تخرتقهما �سهام الع�سق.
ن�سر هذا املقال بتاريخ  28 �سباط 2017
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اأوىل
كلمٌة

ان الدميقراطية 
احلقيقية لن تتحقق بال 

حكومة ومعار�سة التي 
من املفرت�س ان تعمل 

كحكومة ظل تراقب 
اداء احلكومة وحتا�سبها 

من خالل جمل�س 
النواب الذي �سيتوقف 

عن اال�ستجوابات 
اال�ستعرا�سية التي 

انتهت  ل�سالح امل�ستجَوب 
دائما.
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كانت  وان  خا�سة  للناخبني  اي�ساح  من  لبد 
مت  مل��اذا  املقاطعة،  ب�سبب  �سغرية  ن�سبتهم 
اق���رار العد وال��ف��رز ال��ي��دوي وم��ن ك��ان وراء 
ت�سكيل  تاأخر  يف  ت�سبب  وبالتايل  اقرارهما 
واقليميا،  احلكومة يف ظرف ع�سيب عراقيا 
ولغاية حتقيق هذا املطلب ونق�سد الي�ساح، 
ان  املفرت�ص  من  التي  احلكومة  اىل  �سن�سري 

تت�سكل �سريعا.
التي  واحل�����وارات  الت�سريحات  خ��الل  م��ن 
ن�سمعها يوميا من خمتلف القنوات الف�سائية، 
بحكومة  غالبيتهم  يطالب  وعربية،  عراقية 
توافقية، يعني )مكانك راوح( لأن كل م�ساكل 
احل��ك��وم��ات  ب��ه��ا  ت�سببت  وف��واج��ع��ه  ال��ع��راق 
التجميلية  �سفاتها  تتمكن  مل  التي  التوافقية 
من حت�سني ادائها ومن بينها حكومة الوحدة 

الوطنية.
التوافقية تعني باإ�سرار ا�ستمرار املحا�س�سة 

يف  املنا�سبني  بغري  جاءت  اأبينا  او  �سئنا  التي 
مواقع غري منا�سبة، وت�سببت بالتلكوؤ  والف�ساد 
املقّنعة  البطالة  يف  وت�سخم  وامل��ايل  الداري 
ومل تتمكن من تقليل ن�سبة الفقر ون�سبة الذين 

حتت خط الفقر. 
بال  تتحقق  ل��ن  احلقيقية  الدميقراطية  ان 
ح��ك��وم��ة وم��ع��ار���س��ة ال��ت��ي م��ن امل��ف��رت���ص ان 
احلكومة  اداء  ت��راق��ب  ظ��ل  كحكومة  تعمل 
ال��ذي  ال��ن��واب  جمل�ص  خ��الل  م��ن  وحتا�سبها 
ال�ستعرا�سية  ال�ستجوابات  ع��ن  �سيتوقف 
لبد  دائما،  امل�ستجَوب  ل�سالح  انتهت   التي 
من هذه املعار�سة ليتمكن العراق من اجتياز 
عراقيا  ا�سلفنا  وكما  الع�سيبة،  املرحلة  هذه 

واقليميا.
ان املقاطعة الوا�سعة لالنتخابات كانت در�سا، 
والح���زاب،  الكتل  روؤ���س��اء  يفهمه  ان  متنينا 
لكنهم خيبوا املنا، طبعا لي�ص الكل، وا�سروا 

على عملية العد والفرز.
وام��ت��دت  الب�سرة  يف  ال��ت��ظ��اه��رات  وب����داأت 
مع  والو�سط  اجلنوب  حمافظات  غالبية  اىل 
بغداد،  يف  ال�سبوعية  التظاهرات  ا�ستمرار 

وناأمل ان يفهموا هذا الدر�ص.
لي�ص من املعقول ان يطالبوا بحكومة توافقية 
منددين  ي�����س��رح��ون  ال��ذي��ن  انف�سهم  وه���م 
اىل  والعراقيني  العراق  او�سل  الذي  بالف�ساد 

ما هم فيه من فو�سى يف كل �سيء.
لبد من معار�سة ولبد من ا�ستيعاب الدر�ص 
ذات  النزاهة  اىل  الإح���الت  تكون  ان  ولب��د 
ت�سكيل  ننتظر  اذ  مهم،  اآخ��ر  واأم��ر  ج��دوى، 
احلكومة، ناأمل ان ل يتم ت�سليم النواب الذين 
اعادوا تر�سحهم وخ�سروا النتخابات منا�سب 
ان  املنطق  من  لي�ص  او�سيادية،  كانت  وزاري��ة 
الذي مل يخرتهم الناخبون ان تتم تر�سيتهم.
لبد للكتل بدل ان تت�سابق للتقارب فيما بينها 

بربامج  تت�سابق  ان  احلكومة،  رئا�سة  لك�سب 
لت�سكيل  ا�سا�سها  على  التفاق  يتم  وا�سحة 
من  كتلة  اية  تتمكن  ل  التي  املقبلة  احلكومة 
ت�سكيلها لوحدها ولن تتمكن اي�سا ان ت�سكلها 

ان كانت وراء م�ساحلها فقط.
من  القادم  بانتظار  احلد  هذا  عند  ونتوقف 
اليام ون�سري اىل �ساأن خا�ص بنا، فهذا  العدد 
الذي  الثاين  هو  العراقية   ال�سبكة  جملة  من 
يتم طبعه يف مطابع �سبكة العالم العراقي، 
التي ن�سبت واحدة من احدث املطابع العاملية 
للمكائن  ا�ستكمال  والكتب  امل��ج��الت  لطبع 
احلديثة لطبع ال�سحف والتي كانت قد دخلت 

حيز العمل منذ فرتة.
ان الطبع يف مطابعنا اخلا�سة �سيكون ل�سالح 
كمية  �سرتتفع  اذ  بالنتيجة  وال��ق��راء  املجلة 
و�سنعمل  ال�سفحات  ع��دد  و�سيزداد  الطبع 

جادين على ان تكون املجلة ا�سبوعية. 

ظهرت نتائج العد والفرز 
اليدوي وجاءت مطابقة 
للنتائج اللكرتونية عدا 
تغيري �ستة نواب فقط، يعني 
ان مفو�سية الق�ساة منحت 
�سدقية لتاأكيدات مفو�سية 
النتخابات وبانتظار نتائج 
الطعونات، لن ن�ساأل كيف 
�سيكون الت�سرف مع اع�ساء 
املفو�سية وم�سوؤولني فيها مت 
جتميدهم.

البد من معار�سة.. 
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عيد العطاء
من  اأيام  اأربعة  يف  ومميزاته  هيبته  للعطاء 
لالأخوة  منبع  هي  التي  فالزكاة  ع��ام،  كل 
اأ�سحت  الفقراء،  وم�ساعدة  الآخرين  وحّب 
لكل  وخما�سمة  م�سيئة،  الأي����ام  ه��ذه  يف 
ال�سعب،  ابناء  بني  والتباعد  الكره  مظاهر 
فقد تتنوع من نحر الأ�ساحي وتوزيعها بني 
العطاء  يجعل هذا  ما  واملحتاجني،  الفقراء 
موروثًا عراقيًا م�ستمرًا، منذ الزمن الأول، 
لي�ستدمي احلب والأخوة والإح�سا�ص بالآخر، 
فاأ�سبحت ال�سدقات يف هذه الأيام كياقوتة 

حمراء مل مي�س�سها ب�سر.

ثوٌب ووردة وردية
اأك��رث  �سدر  يف  والطماأنينة   احل��ب  اأغ���اين 
حيث  الأي�����ام،  ه���ذه  ل�سماعها  ان�����س��راح��ًا 
كمعرفتها  وت��ع��رف��ه��ا  امل�����س��ام��ع  تتالقفها 
"اجانه  العيد،  اأغ��اين  اإنها  والقلب،  للروح 
 - عيد  و"الليلة  عيدية"  يريد  وابني  العيد 
معزوفات  من  وغريها  �سعيد"،  وعالدنيا 
ال�سوق الكبري للفرح، ن�سمعها فرتت�سم على 
تتورد  وحاّرة، حيث  رقيقة  ابت�سامة  حمّيانا 
الوجنات اكرث من اأي يوم اآخر، كحبيبة قد 
ح�سرتها ذكرى �سعيدة حلبيبها، او كطفلة 
ع  قد وجدت للعيد ثوبًا وردي اللون وقد تر�سّ
الأغ��اين  هذه  اإن  الطاهرة.  الزهور  باأنواع 
امل���ع���دودة ل��ه��ا ال��ك��ّم الأك����رب وال��ع��ج��ي��ب يف 
ذكرياتنا، كحلم قد توهج توهجًا خفيفًا مل 
ولن ي�سمحل، هي ذكرى �سعيدة، ومن منا 
يح�سب امل�سّرات يف هذه الأيام املجيدة، بل 
فيها من دون  ال�سعادة  كنا نخو�ص يف بحر 
ح�سبان، ن�سمعها ونحن نعرف باأن لنهايتها 
لل�سماء  لنعيد  ونعيدها  كبدايتها،  �سعادة 
حافاتها  اخلفيفة  وللغيوم  الأول،  رونقها 
املتفاوتة،  ا�سراقاتها  ولل�سم�ص  الذهبية،  
جنب،  اىل  جنبًا  املالئكة  م��ع  ي�سري  كمن 
ويقتل الظالم والبوؤ�ص بحوافر خيل ال�سعادة 
يف هذه الأيام املتالألئة وال�سعيدة، انه العيد 
والأمنيات  الأحالم  يف عني طفل قد جعلت 
وا�ستغالله  وحم���دودة،  فريدة  الأي���ام  ه��ذه 

ياأتي العيد هذه املرة بينما ت�سعى احلكومة اىل حتقيق مطالب 
املحتجني، الغا�سبني من �سوء اخلدمات، فيما تتوا�سل املباحثات 

لت�سكيل حكومة تلبي مطالب ال�سعب وتعمل على ا�سعاده.
لكن الأعياد يف العراق لها رونق اآخر، وتقدي�سًا ملا و�سعته ال�سماء 

اأمامهم من م�سامني اإن�سانية، ي�سعى النا�س اىل �سناعة الفرحة على 
الرغم من كل ال�سعوبات التي يواجهونها، بينما ينهي نحو �سبعة 

وثالثني األف حاج عراقي اأداء منا�سك احلج قبل الوقوف على جبل 
عرفات، مبتهلني اىل اهلل ان يكون العراق �ساملًا منعمًا وقد حتقتت كل 

تطلعات �سعبه بالتقدم والزدهار والرفاه.

لن ي�سلبها �سارقو االأمل ومعّكرو بهجة النفو�س

العيد: 
فرحة تعّم االأرجاء 
وت�سيء القلوب بامل�سّرات

اإيفان حكمت �� اآية من�سور �� اآمنة ال�سالمي �� ذو الفقار يو�سف
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لها ماهو اإل ا�ستغالل العني للنظر، والقلب 
نعي�ص  ل  فقد  للقبالت،  وال�سفاه  للدّقات، 
اأجواء هذه الأيام ملدة �سنة كاملة، ونرتبط 
ن�ستح�سل  اأن  ع�سى  وط��ي��دًا  ارتباطا  بها 

ماحددناه من �سعادة وفرح وم�سرات.
احلج والعيد والأ�ساحي..

ال��ن��ا���ص وتتلون  ب��زح��ام  الأ����س���واق  ت��زده��ر 
ال�سماء باألوان طيف ثياب الأطفال، يقفزون 
فرحًا هنا وهناك مع اهلهم يهرعون لقتناء 
مالب�ص جديدة ل�سبيحة العيد، يف الأ�سبوع 
يقبل  الأ�سحى  عيد  اأي��ام  اأول  ي�سبق  ال��ذي 
وم�ستلزمات  املالب�ص  ���س��راء  على  النا�ص 
الكليجة(  و)م�����واد  ح��ل��وي��ات  م���ن  ال��ع��ي��د 
و)ح�سوتها(  ال�سكال  املتعددة  وقوالبها 
املا�سي  ع��ن  وح��ك��اي��ات  بق�س�ص  املليئة 
والأم��ه��ات  اأهلنا(  )طيبة  وع��ن  واحلا�سر 

واجلّدات و�سحكات الن�ساء ورواياتهن.
العيد الكبري

وعيد احلجاج،  الكبري،  والعيد  النحر،  يوم 
عيد  على  امل�سلمون  يطلقها  اأخرى  واأ�سماء 
العا�سر  يف  ع��ام  ك��ل  ي��اأت��ي  ال��ذي  الأ�سحى 
هذا  ي�سهد  حيث  احل��ج��ة،  ذي  �سهر  م��ن 

الأن��ع��ام  م��ن  الأ���س��اح��ي  نحر  اأي�سا  ال��ي��وم 
على  حلومها  وت���وزع  احل��اج  م��ق��درة  ح�سب 
الفقراء واملعوزين ، فيما توازيها يف البلدان 
ترحمًا  الأ�ساحي  نحر  ظاهرة  الإ�سالمية 
على اأرواح املوتى خ�سو�سا يف عام رحيلهم 

الأول.
روؤية اإبراهيم

النبي  ق�سة  اىل  الأ���س��ح��ى  ت�سمية  ت��ع��ود 
ابراهيم )عليه ال�سالم( الذي راأى يف منامه 
اأّنه يذبح ابنه ا�سماعيل عليه ال�سالم، ومبا 
)ع(  اإبراهيم  امتثل   ، حٌقّ الأنبياء  روؤيا  اأّن 
اإىل اأمر اهلل تعاىل وذهب اىل ابنه وعر�ص 
"يا   : )ع(  اإ�سماعيل  له  فقال  الروؤيا  عليه 
اأبت افعل ما توؤمر �ستجدين اإن �ساء اهلل من 
اأمر  اإىل  ليمتثل  جاء  وعندما  ال�سابرين"، 
الفرج من  ابنه، جاءه  يذبح  اأن  واأراد  اهلل، 
فداء  بكب�ص  امللك جربيل  بنزول  اهلل،  عند 
لإ�سماعيل )ع( ، قال تعاىل: "وفديناه بذبح 
عظيم"، فجاء من�سك ذبح الأ�سحية اّلذي 

اأ�سبح �سّنة للم�سلمني كاّفة.
طقو�س..طقو�س

اأيام  على  الأ�سحى  عيد  طقو�ص  تقت�سر  ل 

ما  اىل  ت�ستمر  ب��ل  احل���ج،  منا�سك  اأداء 
باملتب�سعني  الأ�سواق  تزدحم  حيث  بعدها، 
ال�سلع  وت�سهد  بالعيد،  لالحتفال  متهيدًا 
كاملالب�ص واخل�سر واللحوم ارتفاعًا ملحوظًا 
الأربعة  العيد  اأيام  تبداأ  ثم  ومن  بالأ�سعار، 
خ�سو�سًا  الفرح،  مظاهر  من  يرافقها  مبا 
ي��ح��ظ��ون مبالب�ص  ال��ذي��ن  ع��ن��د الأط���ف���ال 
املخ�س�سة  اللهو  اأم��اك��ن  وارت��ي��اد  جديدة 
كما  "العيدية"،  على  ح�سولهم  بعد  لهم 
امل�سكالت  لت�سفري  منا�سبة  العيد  اأي��ام  اأن 
لأنها  والأ�سحاب،  الأه��ل  بني  الجتماعية 
اأيام "مفرتجة" كما ي�سفها امل�سلمون، وفور 
ق��ادم��ني من  دي��اره��م  و���س��ول احلجيج اىل 
الدار املقد�سة، تبداأ زيارات التهنئة وتبادل 
الأه��ل  م��ن  معارفهم  وب��ني  بينهم  الهدايا 

والأ�سدقاء واجلريان. 
اأفواٌه وحلوم

عديد  ال�سعودية  يف  الإح�ساء  هيئة  ق��ّدرت 
بنحو  العام  لهذا  احل��رام  اهلل  بيت  حجاج 
اأك��رث  وه��و  ح���اج،  املليون  ون�سف  مليونني 
القليلة  لل�سنوات  احلجاج  عديد  من  بقليل 
ون�سف  مليونني  نحر  يعني  م��ا  املا�سية، 
وزن  متخ�س�سون  ويقدر  اأ�سحية.  املليون 
ال�ساحي،  تلك  نحر  ع��ن  ال��ن��اجت  اللحوم 
خمتلف  من  طن  ماليني  ع�سرة  من  باأكرث 
تلك  من  كبرية  كميات  اأن  وي��رون  اللحوم، 
اىل  زيادتها  نتيجة  للتلف  تتعر�ص  اللحوم 
اأ�سعاف عن الكمية القابلة لال�ستهالك، ما 
وتتكرر  ال�ستفادة منها.  يعني طمرها دون 
املطالبات  احل��ج،  مو�سم  ومب��وازاة  �سنويًا، 
جمتمع  ومنظمات  اإ�سالمية  منظمات  من 
متطورة  حلوم  تعبئة  معامل  بان�ساء  مدين 
الكبرية  الكميات  هذه  من  الفائ�ص  توظف 
اىل  اإر�سالها  ثم  وم��ن  للتعبئة  اللحوم  من 
ق��ارة  يف  خ�سو�سًا  ف��ق��رًا،  الأك���رث  املناطق 
بدًل  الب�سرية  الفائدة  منها  لتعّم  اأفريقيا، 
من طمرها، ويف هذه احلالة فاإنها �ستحقق 
الناحيتني  من  نحرها  من  املرجو  الهدف 
اأن  الالفت  لكن  معا.  وال�سرعية  الإن�سانية 
مو�سم  انتهاء  الأ�سوات تخفت مبجرد  هذه 

بدء طقو�ص  لتعود جمددا لرتتفع مع  احلج 
مو�سم احلج اجلديد.

م�ستغلون
لإ�سعاد  العيد  فرحة  العوائل  تنتظر  فيما 
ا�سحاب  م��ن  ال��ك��ث��ري  يبا�سر  ���س��غ��اره��م، 
برفع  ال�سغرية،  الألعاب  ومدن  املتنزهات 
الأ�سعار اىل ال�سعف، ما ي�سهم يف حرمان 
ال��ع��دي��د م���ن الأط���ف���ال م���ن م��ت��ع��ة اللعب 

خ�سو�سًا ذوي الدخل املحدود .

الذي  عامًا(،   37( ال�ساعدي  �سليم  يوؤكد 
اأجرة، توقفه عن العمل  يعمل �سائق �سيارة 

ايام العيد من اجل الحتفال بتلك الطقو�ص 
"املقد�سة"، ح�سب قوله، و ل مير عيد دون 
زيارة الأجداد واجللو�ص بقربهم، اأما العيد 
املالهي  مدينة  فيعني  ل�سغاره  بالن�سبة 

حيث تكون ال�سدمات!
-ا�سعر بال�سدمة حينما يخربين العامل اأن 
ارتفع  قد  الهواء  دولب  او  الأرجوحة  اأجرة 
الأ�سرة  لرّب  اآخر،  ول طريق  ال�سعف،  اىل 
وهو  جل�سعهم  ير�سخ  ان  �سوى  ال�سعيف، 
ي�ساهد حما�ص ال�سغار واندفاعهم للذهاب 

اىل مقاعدهم يف اللعبة. 
ويرى ان على احلكومة و�سع ت�سعرية ثابتة 
واملحافظات،  امل��دن  جميع  يف 
من اجل حتا�سي اإرهاق العوائل 
كغريها  حتلم  وال��ت��ي  الفقرية 

برتفيه اطفالها وا�سعادهم.
-يف م��دي��ن��ة ال�����زوراء م��ث��اًل ، 

�سيكون �سعر اللعبة الواحدة 10 اآلف دينار 
اأن لديك 3  بعد ان كانت 5 اآلف، تخيل لو 
على  األفًا   30 �سرفت  قد  اأن��ت  ها  اأط��ف��ال، 
مييلون  بطبيعتهم  والأط��ف��ال  واح��دة،  لعبة 
لتجربة كل �سيء، وهنا تبدو حتى املتنزهات 

ومدن املالهي خا�سة باملرتفني!.
ل عيد للفقري

الأ�سعار،  ارتفاع  عن  حديثنا  ا�ستمرار  مع 
القفزة  تلك  املالب�ص،  غ��الء  اىل  �سننتقل 
و�سحاها  ليلة  ب��ني  ح��دث��ت  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة 
يف  امل��واط��ن  وجتعل  املالب�ص  ا�سعار  لرتفع 
اأمواله  حجم  يراقب  وه��و  اأم��ره  من  ح��رية 
املحدودة وغري الكافية اأمام حجم كل هذه 

امل�ساريف.
اأولد،  لأربعة  واأم  منزل  ربة  ال��ويل،  �سلوى 
عزاء  ول  باأ�سبوع  العيد  قبل  اأوامرهم  تبداأ 

لوالدهم! تقول ذلك وت�سحك فيما تكمل:
-حينما ياأتي والدهم اىل املنزل يجمعوننا، 
ثم ي�سحبون جيوب والدهم للتاأكد من وجود 
املال لتبداأ طلباتهم حول نوعية الثياب التي 
الوقت  يف  والأمل  بال�سعادة  ا�سعر  يودونها، 
ة حمّببة، ارى زوجي  ذاته، كاأن هنالك غ�سّ
حاجتنا  لي�سد  الكثري  الكثري  يعمل  وه��و 
بتلك  كذلك  اأفكر  اأن  اإل  ي�سعني  ول  جميعا 

العوائل التي تفتقر اىل املال.
خروجهم  كيفية  عن  متحدثة  ال��ويل  تكمل 
اأغلب حمال  من املنزل بعد املغرب لفتتاح 
احدهم  في�سحب  الوقت،  ذلك  يف  املالب�ص 
يدها واآخر ي�سحب يد والده لتجربة املالب�ص 

املتعددة:
مببلغ  القمي�ص  اأج��د  العادية  الأي���ام  -يف 
معني، قبل العيد يتحول �سعر القمي�ص نف�سه 
ل�سعر خيايل، نبقى متنقلني من حمل لآخر 
ل  بالطبع  لكني  واأ�سدم،  الأ�سعار  اأرى  واأنا 
ا�ستطيع ان اأحرم اأطفايل من �سيء، بعدها 
قطعة  ول  الثياب،  باأكيا�ص  حمملني  نعود 

واحدة يل، او لوالدهم، تكمل �سحكتها.
بائع  عائلة حممد،  تعاين  اخ��رى،  من جهة 
املياه يف ال�سوارع والأزقة، من تلك الأجواء، 
��ة ح��ني ي��خ��ربين ان ���س��راء ال��ث��ي��اب  ب��غ�����سّ

االأ�سر العراقية ت�سرتي اأ�سياء 
غري �سرورية وم�سّرة لالأطفال يف 
العيد، فلماذ هذا االإ�سراف اإن كانت 

العائلة عاجزة عن االنفاق؟
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حاولُت ما وسعتني المحاولة، التهرب من الدعوة الكريمة التي 
وجهها لي زمالئي الصحفيون في "نقرة السلمان"، كوني 

متحدثاً سيئاً وال أقدر على لملمة أفكاري، ولكن محاولتي لم 
تنجح، فقد أصروا إصراراً ال مجال للفرار منه، وهكذا تمت 

استضافتي للحديث عن تجربتي اإلعالمية الطويلة التي بدأت 
منذ النصف األول من ستينات القرن الماضي، وكنت أتمنى 

على زمالء المهنة، أن ال يسمحوا للسياسيين والمسؤولين 
بدخول القاعة، ألنهم مثل الملوك إذا دخلوا قرية.. ناهيك عن أن 
وجودهم في هذه األماكن أشبه بكاتم الصوت على فم المتحدث!
على أية حال ألقيت محاضرتي، مستعيناً برؤوس أقالم هيّأتها 

مسبقاً، وبعد أن انتهيت من تسليط الضوء على المحطات 
الرئيسة في مسيرتي اإلعالمية وخاصة في حقلي )الصحافة 

واالذاعة( دّوِت القاعة بالتصفيق، بحيث بلغْت نرجسيتي 
ذروة غرورها، وكنُت أتوقع، إال إّن توقعي فشل، أن يجري 

الحوار حول ماضي الصحافة العراقية وواقعها الراهن وأبرز 
مشكالتها.. الخ، وكنت مستعداً لمثل هذه األسئلة وإجاباتها، غير 
أن أحد الحضور، وهو كما علمُت الحقاً، سياسي معروف على 

مستوى النقرة، استبق اآلخرين وأمطرني بوابل من األسئلة 
السياسية ال أول لها وال آخر، ولو كان يدري أنني مازلت أخلط 

بين القصر األبيض الذي توهمت بسبب فخامة االسم "قصر" 
أنه في أميركا، وبين البيت األبيض الذي طالما توهمُت بسبب 
صغر االسم "بيت" إنه في بغداد، الحترم عمري وشيبتي ولم 

يجعلني أضحوكة ألهالي النقرة!!
كان أشد األسئلة إيذاء على روحي هو التالي: "أستاذ.. 

باعتباركم علماً من أعالم السياسة والصحافة.. كيف تنظرون 
الى الربيع العربي ومستقبله؟!".. ومع أنني ال أعرف من هو 

السائل وما هي هويته، ولكنني أقسم أنه ابن كلب ويتصيد بالماء 
العكر، ولو لم يكن كذلك ما وصفني بالعلَم.. وهكذا تنحنحت 
مثل المحللين السياسيين، وكرعُت قدح العصير الذي أمامي 
الى آخر قطرة مثل أوالد الفقراء، وبلعُت ريقي ثم ابتسمُت 

بطريقة توحي وكأنني مسيطر على الموقف، قبل أن أرّد عليه 
رّداً ما أنزل هللا به من سلطان، حيث تركت العنان لفطرتي 

أن تتحدث كيفما اتفق قلُت له: "شكرا على هذا السؤال.. دعنا 
نأخذ نظام حسني مبارك أنموذجاً، فقد كان يمثل )نظرياً( الدولة 

المدنية التي تنمو في ظلها أجواء القانون والعدل والحرية، 
ويزدهر العلم والفن والثقافة والتنمية، إال أن مرض التفرد 
بالسلطة والكرسي والتوريث أدى الى انتعاش الدكتاتورية 
بشتى صورها، وبالتالي انتهى )عملياً( حلم الناس بالدولة 

المدنية، إْذ ال يكفي أن يكون مبارك شخصية وطنية مثالً أو 
ذات تاريخ عسكري مشّرف، طالما استفحلت عنده نزعة )األنا( 
المستأثرة بكل شيء..وما حدث في مصر، حدث بالوتيرة ذاتها 

في عموم الربيع العربي، الذي دفع بأصحاب اللحى السياسية 
الى الواجهة، وأهم ما يميز أصحاب هذه اللحى، أنهم يؤدلجون 

الدين ويسيّسون كل صغيرة فيه وكبيرة، حتى يصلوا به في 
الخاتمة، إلى نمط أحادي ال يقبل اآلخر، ويرفض التعايش 

حتى مع )المتدينين( مالم يكونوا من دينهم بالمعايير المذهبية 
والفقهية والسياسية التي يرونها الصواب الوحيد، وهذا يعني أن 

مصر كانت مهيأة –لوال الثورة الشعبية على اللحى السياسية- 
لبناء دكتاتورية )الحالل والحرام( المسلفن بالدين والفتاوى، 
وهكذا فإّن ما يسمى من باب الضحك األميركي على الذقون 

)الربيع العربي(، هو انتقال من دكتاتورية الفرد الى دكتاتورية 
اآليديولوجية." 

وأقسم برأس األسد، أنني لم أفهم معنى هذه الخربطة، ومع 
ذلك لم يتركني ذلك السياسي اللعين، فقد عاد وسألني: "أستاذ.. 
ما رأيك بالربيع العراقي؟!"، صحيح أنا "طرن" في السياسة 

ولكنني لست غبياً في التعرف على نوايا اآلخرين الخبيثة، 
ولذلك قمت بمحاولة التفاف ظريفة وقلت له: "أنت تعرف أن 

الربيع ال يمر بالعراق، فنحن شتاٌء بارد قليل األمطار، وصيف 
حار عديم الكهرباء، واألنواء الجوية بّشرتنا بأننا معرضون في 
المستقبل القريب الى )300( عاصفة ترابية سنوياً.." وضحك 

الجمهور من أعماقه، ومّرت المحاضرة بدون إراقة دماء..

ح�سن العاين 

نواعم
الربيع العراقي

كان اأ�سد االأ�سئلة اإيذاء على روحي هو التايل: "اأ�ستاذ.. 
باعتباركم علمًا من اأعالم ال�سيا�سة وال�سحافة.. كيف 
تنظرون اىل الربيع العربي وم�ستقبله؟!".. ومع اأنني 
ال اأعرف من هو ال�سائل وما هي هويته، ولكنني اأق�سم 

اأنه ابن كلب ويت�سيد باملاء العكر، ولو مل يكن كذلك ما 
و�سفني بالعَلم.. 

ل�سغرييه، �سيكلفه وقتًا طوياًل من اجلوع:
زوجتي  ت�سرتي  وا�سحًا،   و  �سادقًا  -لأك��ن 
ب�سهرين  العيد  قبل  لهما  الب�سيطة  الثياب 
او اأكرث، وتخفيها لتخرجها لهما عند العيد، 
احيانا تكون الثياب �سيقة، واحيانا ل يحب 

طفالي نوعية الثياب، لكن هذا املوجود.
حجج واهية 

يقول احد التجار : حقيقة انا ا�ستغرب من 
ا�سعار  ارتفاع  ت�سكو  حني  العراقية  العوائل 
التجارية  امل��ح��ال  ا���س��ح��اب  وان  امل��الب�����ص 
ي�ستغلون املواطن يف هذه املنا�سبات ل�سيما 
ا�سياء  ت�سرتي  العراقية  الأ�سر  اأ�ساهد  واأنا 
غري �سرورية وم�سرة لالأطفال مثل الألعاب 
العيد  يف  وامل�سد�سات  كالر�سا�سات  العنيفة 
ال�سغار  من  العديد  ا�سابة  نتيجتها  وتكون 
هذا  فلماذ  امل�ست�سفيات،  ودخولهم  والكبار 
عن  ع��اج��زة  العائلة  كانت  اذا  الإ���س��راف 

يجوز  فال  الإن��ف��اق 
اخل��ط��اأ  ن����ربر  ان 
ب��اأخ��ط��اء اخ���رى، 
ف����ه����ذه ال��ق�����س��ي��ة 
عدة  فيها  ت�سرتك 
ومنها  القرار  ا�سحاب  اهمال  منها  اأ�سباب 
التاجر ومنها تخلي الأهل عن م�سوؤولياتهم. 
على  م��وؤث��رًا  عاماًل  الأ�سعار  ارتفاع  ويبقى 

العديد من الأطفال والن�ساء.
اأُ�سر تعاين احلرمان 

انها  واأم لطفلني، تقول  ازهار كامل، زوجة 
اكرث  منذ  لنف�سها  العيد  مالب�ص  ت�سرت  مل 
ا�سعارها،  لرتفاع  وذلك  �سنوات  ع�سر  من 
وحقيقة  ع��ل��ّي  اأط��ف��ايل  اأف�سل  م��رة  و"كل 
الكثري  اأرى  واأن��ا  خ�سو�سًا  نف�سي  يف  تبقى 
من املتزوجات وهن فرحات مبالب�ص العيد 
هناك  كانت  فلو  املتنزهات،  اىل  واخل��روج 
قناعة ل�ستطاع اجلميع �سراء كل ما يريدون 

ويتمتعون بفرحة العيد."
اأخالق التاجر 

ال�ساعدي:  الباحثة الجتماعية زهرة  تقول 

بها  الحتفال  اجلميع  حق  من  فرحة  العيد 
اأمر  الرفاهية  لأن  املعقول،  احل��د  و�سمن 
�سرورى جدًا فى حياة ال�سعوب، باعتبارها 
وتقلل  وال��ت��ف��اوؤل،  ال�سعادة  درج���ات  ترفع 
عوائل  فهناك  والتوتر،  وال�سغوط  الغ�سب 
العي�ص،  لقمة  توفري  هو  الوحيد  هّمها  بات 
لذا يجب ان تكون هناك مراعاة لهم، لأن 
اأعباء احلياة و�سغوطاتها وتراجع القدرات 
اأم����ام جمابهة  ل��ل��م��واط��ن��ني  الق��ت�����س��ادي��ة 
وياأ�سًا  اإحباطًا �سديدًا  تولد  املعي�سة  ظروف 
ناجمًا من العجز عن ممار�سة اأ�سياء كانت 
كانت  اإذا  خا�سة  �سابق،  وقت  فى  طبيعية 
هذه الأ�سياء تتعلق  باأطفالهم، لذلك يجب 
ان تكون هناك نظرة رحمة من قبل اجلميع 
منعهم  ولي�ص  العوائل  هذه  ا�سعاد  اأجل  من 
فرحة  وبالأخ�ص  افراحهم  من  وحرمانهم 
العيد. فيما م�سى كان تاجرنا اأحيانًا يخ�سر 
نتمنى  بها،  يلتزم  كلمة  لأجل  كبرية  مبالغ 
الأطفال  اىل  ينظر  ان  التاجر  على  اليوم 
الذين ينتظرون فرحة العيد بعني الرحمة، 

اقول: لحترموهم لأنها كبرية عند اهلل . 

العيد فرحة من حق اجلميع االحتفال بها و�سمن 
احلد املعقول  الأن الرفاهية اأمر �سرورى جداً فى 
حياة ال�سعوب، باعتبارها ترفع درجات ال�سعادة 

والتفاوؤل، وتقلل الغ�سب وال�سغوط والتوتر.



من اأر�سفة العا�سمة واأزقتها املغربة 
باحلزن، تخرج لنا مكن�سة، لتطرد 
هذا الرتاب العالق يف اأرواحنا، 
مي�سكها �ساب، احب ان يعيل ذاته، 
عائلته، وم�ستقبله. انه جعفر، 
جعفر الذي يجابه الأمل اليوم 
لإكمال درا�سة املاج�ستري رغم 
جميع الظروف التي تقف بوجهه، 
مثل اع�سار قوي.

جعفر..
�سوارع بغداد متنع عامل النظافة من اإكمال درا�سته!

 ق�سة كفاح من اأجل 
م�ستقبل اأف�سل
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مي�سح قطرة عرق �ساقطة على جبينه:
-يف الرابع واخلام�ص الإعدادي، ح�سلت 
مكان  كل  يف  بحثت  العام،  الإعفاء  على 
ثم اخربين  اجد،  تتخيلينه عن عمل ومل 
احدهم بوجود فر�سة عمل كعامل نظافة، 
واقوم  العطلة،  ف��رتات  يف  اعمل  ف�سرت 
ال��درو���ص  اج��ل  م��ن  خاللها  امل���ال  بجمع 
مب�سروف  وا�ساهم  كما  اخل�سو�سية، 
 70 مبعدل  ال�ساد�ص  تخطيت  ثم  املنزل، 

.%
بعد جناحه يف ال�ساد�ص، امت جعفر عمله، 
كعامل للنظافة يف منطقة ال�سعلة، وذلك 
بكن�ص كيلو مرت تقريبا يف النهار الواحد، 
درا�سته  اكمال  اجل  من  العطل،  ايام  يف 

وم�ساعدة عائلته واخيه:
-در�ست علم الجتماع، النرثوبايولوجي، 
جيبي  يف  دينار  اآلف  ثالثة  املك  كنت 
فقط خالل �سنوات الدرا�سة هذه، اذهب 
متقطعة  ب�سورة  اعمل  خاللها،  واع��ود 
اثناء الدرا�سة، لكن العمل احلقيقي يكون 
للدرا�سة  املال  توفري  اجل  من  العطلة  يف 

ومتطلباتها من املالزم والكتب والنقل.

�سهادة غري معرتف بها
ح�سل جعفرعلى املركز الول يف مراحل 
الكلية الثالث، ثم على تقدير جيد جدا/
عاٍل، يف املرحلة الرابعة. وحلم املاج�ستري 

كان يراوده من اجل الدرا�سة والعمل:
لكنه  العامل،  يف  الثاين  هو  -اخت�سا�سي 
غري معرتف به وغري معروف يف العراق، 
لتمكنت  ال��ع��راق  خ��ارج  كنت  لو  ومهمل، 
تخرجي  بعد  العمل  على  احل�سول  م��ن 
بداأت  ال�سحية  اخي  لكن حالة  مبا�سرة، 

بالتدهور فكان الواجب ان اعتني به. 

كن�س الأحالم
بعد ح�سول جعفر على تقدير جيد جدا، 
ثم  املاج�ستري،  لدرا�سة  بالتقدمي  ق��ام 
�سحب تقدميه بعد فرتة قليلة جدا وكان 

ال�سبب؟
-ف���ك���رت ك��ث��ريا وان����ا ا���س��ح��ب ق���راري 
التي  بعائلتي  موؤقتة،  ب�سورة  ول��و  ه��ذا 
للغاية  مري�ص  والدي  مل�ساعدتي،  حتتاج 
املر�ص، يل  ب�سبب  قريبا  و�سيرتك عمله 
�سائق  اآخ��ر  واأخ  اأج���رة،  �سائق  يعمل  اخ 

"ال�سفل".  ذلك  اقود  "ل�ستوتة" وانا 
قبعته  يعدل  فيما  وي�سحك  ذل��ك  يقول 

بخجل ثم ي�سيف:
ا�سعر  كمنظف،  العمل  م��ن  ام��ان��ع  -ل 
النظيفة  اللقمة  تلكم  اأجلب  وانا  بالفخر 
اإكمال  احتجت  وان  لعائلتي،  واحل��الل 
املرء  يتمناه  ما  كل  لي�ص  لكن  درا�ستي، 

يدركه.
يوؤكد جعفر حماولت ا�ساتذته مل�ساعدته 
جانبه  اىل  ووقوفهم  درا�سته  اكمال  يف 
ط���وال ف��رتة ت��واج��ده يف اجل��ام��ع��ة لكن 
بعد  عنه  عنوة  "املوؤ�سف" ح�سل  ق��راره 
ذراع��ي  ب��ني  يحمله  ال���ذي  الطموح  ك��ّم 

عقله:
اريد  اين  ذل��ك  ذل��ك،  فعل  ا�ستطع  -مل 
�سيء  اي  اري��د  وعائلتي،  باأخي  العناية 

يكفي  ل  راتبي  العمل،  يف  مثبتا  يجعلني 
لإعالة عائلتي فكيف امتكن من الدرا�سة 
اكمال  ا�ستطيع  وعائلتي حتتاجني! كيف 
حم�سوب  دينار  كل  وق��ت  يف  املاج�ستري 

علينا؟!

ما هو الفي�سبوك؟!
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  ان  يذكر 
اكمال  يريد  ال��ذي  جعفر  بخرب  �سجت 
درا�سة املاج�ستري وتكرميه من قبل امانة 
ما  يدري  ول  ذلك،  يعلم  ل  لكنه  بغداد، 

عامل الفي�سبوك.
في�سبوك،  ام��ل��ك  ل  ان��ا  احلقيقة،  -يف 
اخربوين ان �سوري انت�سرت وان اجلميع 

كان فخورا و�سعيدا بي حتى ا�ساتذتي. 
من جهة اخرى، اخربين جعفر، ان امانة 
وتوظيفه  مرتبه  بزيادة  وعدته  العا�سمة 
بزيادة مرتبه  الكادر، كما وعدوه  �سمن 
الذي ل ي�سل لربع احلد من حاجته، اإل 
اأن ه��ذه الآم���ال كانت وم��ا زال��ت جمرد 
ومل  �سكليا  عليها  ح�سل  �سفوية،  وع��ود 

ُتتحقق له حتى يومنا هذا!

درا�سة وعمل
عند  )٢٦ع����ام����ًا(،  جعفر  يجل�ص 
ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة ظ��ه��را، 
لرفع  النفايات،  نقل  �ساحنة  يف 
يف  وو�سعها  املتجمعة  النفايات 
املنا�سب، ي�ستقبلك -رغم  مكانها 
مثل  ال�سافية  بابت�سامته  احل��ر- 
م��رارًا  املبللة  بقبعته  مكتفيًا  ال�سم�ص، 
وتكرارًا باملياه، اكمل عمله، ثم ان�سم لنا 

ب�سالمه احلار.
 1٤ م��ن  مكونة  عائلة  ب��ني  جعفر  يعي�ص 
يتحمل  ل  �سغري،  م��ن��زل  داخ���ل  ف����ردًا، 
دومنا  كثريا  يدر�ص  الكبري،  العدد  ه��ذا 
انتظار من الآخرين، مكتفيا بالنظر اىل 
م�ستقبله من اجل عي�ص كرمي، يقول فيما 

اآية من�سور
ت�سوير:�سفاء علوان



دعم املبادرة

�سبكة  رئي�ص  ال��درام��ا  دع��م  جلنة  رئي�ص  وق���ال 
كلمة  يف  الهيل  اأب���و  جم��اه��د  ال��ع��راق��ي  الإع����الم 
 ٢01٦/1٢/1٦ "بتاريخ  احل��ف��ل:  يف  األقاها  ل��ه 
من  نخبة  اأم��ام  لأروي  جميل  حلم  من  ا�ستفقُت 
الفني  بال�ساأن  واملخت�سني  والفنانني  ال��زم��الء 
ال��درام��ا  م��ب��ادرة دع��م  اإط���الق  م��ع��ًا على  لنتفق 
الوعكة  م��ن  لإ���س��ع��اف��ه��ا  حم��اول��ة  يف  ال��ع��راق��ي��ة 
ما  وميزانيته  العراق  اأ�سابت  التي  القت�سادية 
اأثر على متويل الدراما يف �سبكة الإعالم العراقي 
واأثر كذلك على و�سائل الإعالم الأخرى و�سركات 
الواقع  "بني  اأن  على  موؤكدًا  الدرامي"،  الإنتاج 
اأع��وام  الثالثة  م�سافة  قطع  ا�ستطعنا  واحل��ل��م 
لن�سل معكم اىل هذه اللحظة، حلظة قطاف ثمار 
وخالل  اليوم  اأمامكم  لنعلن  العراقية،  الدراما 
هذا احلفل وب�سوت عال اأن اللجنة العليا ملبادرة 
دعم الدراما العراقية اأقّرت بالإجماع اإنتاج ثالثة 

درامية جديدة  اأعمال 
للمو�سم  مميزة 
ا�سعفتنا  الأول 
ب���ه���ا م���ي���زان���ي���ة 
�������س������ن������دوق دع�����م 
الدراما مع مراعاة تنوع مو�سوعاتها وا�سماء 
الكتاب واملخرجني الذين اأوكلت لهم مهمة اختيار 
الفنانني حتت اإ�سراف ومتابعة اللجنة املخت�سة."
واأ�ساد اأبو الهيل بجميع اجلهات التي �ساركت يف 
دعم مبادرة ال�سندوق وعلى راأ�سهم ال�سيد رئي�ص 
الوزراء الدكتور حيدر العبادي الذي اأّطر املبادرة 
العراقية  امل�سارف  "رابطة  اأن  مو�سحًا  وطنيًا، 
اخلا�سة والبنك املركزي وزين واآ�سيا �سيل اأوفت 
بالتزاماتها، ما عدا �سركة كورك، متمنني ان تفي 
امل��ب��ادرة..  مع  وق��ف  من  كل  ون�سكر  وع��دت،  مبا 

�سركات وافرادًا." 
�سناعة الدراما

والأجنبية  املحلية  ال�سركات  ال�سبكة  رئي�ص  ودعا 
املو�سم  يف  امل�ساهمة  اىل  ال��ع��راق  يف  العاملة 
اأن  خ�سو�سًا  لالأمام،  الفن  حتريك  بغية  الثاين 
ال�سبكة اأثبتت قدرتها على اإيجاد حلول ل�سناعة 
لأع��وام  واملواطن  الوطن  ق�سايا  مع  تقف  درام��ا 
برغم  كامرياتها  عد�سات  فتحت  اإذ  متوا�سلة، 
املفخخات واقتحمت اأوكار “داع�ص” على خطوط 
اأهلنا  طالب  يوم  ذاتها  على  تنكفئ  ومل  ال�سد، 
باخلدمات، متواجدة يف �ساحات التظاهر ج�سرًا 
يتفاءل  وط��ن  اأج��ل  م��ن  واحلكومة  امل��واط��ن  ب��ني 
ما  انحياز اىل جهة  دون  والإعمار، من  بال�سالم 

�سوى العراق. 
�سبكة  الدرامي يف  الإنتاج   من جهته، قال مدير 
ان  د. ح��ي��در منعرث  ال��ف��ن��ان  ال��ع��راق��ي  الإع����الم 
مو�سم  قبل  ا�ستطاعت  العراقي  الإعالم  "�سبكة 
حتقق  ان  قيا�سي  وق��ت  وخ��الل  املا�سي  رم�سان 
طموحات ت�سافرت فيها جهود جميع الزمالء يف 
�سهرين  غ�سون  يف  حتققت  اذ  الدراما،  مديرية 
تقدمي  انه مت  وا�ساف  م�سبوقة"،  اجن��ازات غري 
عمل  كوم"،  ن�ص  ودرام����ا  "�سمايل  م�سل�سلني 
فيهما 195 فنانًا وفنانة يف زمن قيا�سي، مبتابعة 
الهيل  اب��و  جماهد  ال�سبكة  رئي�ص  من  وت�سجيع 
واتفقنا  كامل،  هديل  د.  الأمناء  جمل�ص  وع�سو 

مع الكّتاب ليتحفونا ب�سهرات متنوعة تنفتح على 
ال�سركات والأ�سماء." 

اىل جانب ذلك، اأو�سح الفنان كاظم القري�سي يف 
حديث خ�ص به )ال�سبكة(:

"اإن هذا الكرنفال الدرامي الذي اعتربه اخلطوة 
ال�ستار  لتك�سف  ب�سغف  ننتظرها  كنا  التي  الأوىل 
اأ�سيع  اأن  بعد  جديد،  من  العراقية  الدراما  اأمام 
دعم  �سندوق  مبادرة  حول  الأق��اوي��ل  من  الكثري 
ت�سع  ال��ي��وم  ه��ي  وه��ا  بها،  والت�سكيك  ال��درام��ا 
النقاط على احلروف لتوقيع ثالثة اأعمال متنوعة 
يعود  اأن  امتنى  و�سيا�سية.  واجتماعية،  كوميدية 
ما مت ر�سده من اأموال لهذه املبادرة اأ�سعافًا يف 
ال�سنوات القادمة من خالل انتاج اأعمال عراقية 
جديدة ت�سّوق ب�سكل �سحيح لنناف�ص بها عربيًا."    
  يف ختام احلفل مت توقيع عقود الأعمال الدرامية 
اجلديدة مع كّتاب الن�سو�ص، ثم وزعت الهدايا 
رم�سان  م�سل�سالت  يف  امل�ساركني  الفنانني  بني 
من  ع��دد  م��ع  ك���وم(،  ن�ص  و  )�سمايل  امل��ا���س��ي 
الأعمال  با�سم  كيكات  ث��الث  وقطعت  الفنانني 

الدرامية اجلديدة.

 ح�����س��رت��ه ن��خ��ب��ة م���ن ال��ف��ن��ان��ني ال��ع��راق��ي��ني 
بال�ساأن  املهتمني  ومن  والإعالميني  والأكادمييني 
رابطة  وه��ي  للمبادرة  الراعية  واجلهات  الفني 
النقال  الهاتف  و���س��رك��ات  العراقية  امل�����س��ارف 

والقطاعات املنتجة والعاملة يف العراق.
دامت  م�سنية  وجهود  ع�سرية  خما�سات  فبعد 
واخلطط  اجلهود  ت�سافرت  العام  ون�سف  عامًا 
لإنقاذ الدراما العراقية من خالل مبادرة وطنية 
اأطلقها رئي�ص �سبكة الإعالم العراقي جماهد اأبو 

ال�سبكة  الهيل وعدد من اع�ساء هيئة الأمناء يف 
ال��درام��ا  ل��دع��م   ٢01٦ ع���ام  الأول  ت�سرين  يف 
جمل�ص  رئي�ص  موافقة  ح�سول  بعد  العراقية، 
الوزراء الدكتور حيدر العبادي على تبنيها بالأمر 
الديواين )٢٢٦( يف ٢017/٦/1٢، لترتجم هذه 
بداأنا  ان  بعد  ال��واق��ع  اأر���ص  على  اليوم  امل��ب��ادرة 
التي  والآم��ال  والأمنيات  نقرتب من حافة احللم 
ترنو اإليها عيون الفنانني بعد اأربع �سنوات عجاف 
من توقف عجلة الدراما، اإل ما قدم من الأعمال 

القليلة وبجهود �سخ�سية من اإدارة �سبكة الإعالم 
العراقي، حيث مت توقيع ثالثة عقود لثالثة اعمال 
الثالثة،  ال��درام��ي��ة  امل�سل�سالت  ع��ن  تلفزيونية 
خ��ارج  "عائلة  بعنوان  كوميدي  الأول  امل�سل�سل 
التغطية" تاأليف قحطان زغري ومن اإخراج جمال 
عبد جا�سم، والثاين اجتماعي "ي�سكن قلبي" من 
تاأليف با�سل �سبيب واإخراج اأكرم كامل، والثالث 
طه،  نا�سر  ت��األ��ي��ف  م��ن  الردى"  "جفن  وط��ن��ي 

�ستختار اللجنة خمرجًا عربيًا له يف وقت لحق. 

ال��ف��ن��ان��ني ن���خ���ب���ة م����ن  يف اح���ت���ف���ال���ي���ة ك����ب����رية ح�����س��رت��ه��ا 

الدراما العراقية حتت �سعار )الدراما حياة(
تنف�س غبارها اأحمد �سمي�سم 

ت�سوير:�سباح الربيعي 

اأقامت �سبكة االإعالم العراقي حفاًل كبرياً حتت 
�سعار )الدراما حياة( مبنا�سبة اإطالق اأعمال 

املو�سم االأول ل�سندوق دعم الدراما، ف�ساًل عن 
تكرمي الفنانني امل�ساركني يف مو�سم رم�سان يف قناة 

العراقية، 

الدراما  دعم  "مبادرة 
العراقية" جتني ثمارها 

بثالثة اأعمال درامية 
جديدة 

السنة الثالثة عشرة العدد )320( 16 آب 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

17 وفنون16 ثقافة 



السنة الثالثة عشرة العدد )320( 16 آب 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

19 ال��������غ��������اف18

!
وحلبها ال�سديد للعراق )واللهجة العراقية( اأطلقت 
مفاجاأة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  العراقية  اأغنيتها 
الفنانة  انها  باإيدي(.  )اأموته  بعنوان  الفني  للو�سط 
ال�سبكة"  "جملة  التقتها  ورد.  كاميليا  اجلزائرية 

فدار معها هذا احلوار عن جتربتها الفنية:
اأع�سق كل اأنواع الفنون

الإع��الم  منها  الفنون  �ستى  يف  جت��ارب  لك  *كانت 
وعرو�ص الأزياء والغناء، فهل انت فنانة �ساملة؟

جت��ارب  خ�ست  لهذا  ال��ف��ن��ون،  اأن���واع  �ستى  -اأح���ب 
عديدة يف هذا املجال وكل حقل فني له خ�سو�سيته 
اأكون فنانة �ساملة، فهذا  اأما ان  واأج��واوؤه اخلا�سة، 

اأمر مرتوك جلمهوري ولكم.  
)اأموته  العراقية  باللهجة  اأغنية  موؤخرا  قدمِت   *
باإيدي(، كيف كانت الفكرة يف تقدمي هذه الأغنية؟ 

وما ال�سعوبات يف اإتقان اللهجة العراقية؟  

خالل   بال�سدفة  �سمعتها  باإيدي"  "اأموته  -اأغنية 
العراقي  واملوزع  امللحن  ا�ستوديو  يف  �سدفة  وجودي 
وهي  وبكلماتها،  بها  فاأعجبت  كامل  ح�سام  الفنان 
اأ�سجلها  ان  حينها  وق��ررت  عي�سي،  ق�سي  لل�ساعر 
٤5دق��ي��ق��ة،  ت�سجيلها  وا���س��ت��غ��رق  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
اأية  هنالك  تكن  فلم  اللهجة  اإتقان  بخ�سو�ص  اأم��ا 
وحمببة  ت�ستهويني  العراقية  اللهجة  لأن  �سعوبات 

لدي.  
برامج  املواهب

الرابع  املو�سم  اآي��دول(  )اأرب  برنامج  *خرجِت من 
اتهامك  ووج��ه��ت  متقدمة،  مل��راح��ل  و�سولك  رغ��م 
الذي  فما  ذلك،  وراء  كانت  باأنها  اأح��الم  للمطربة 

ح�سل؟ 
- جتربتي يف برنامج املواهب العربي )اأرب اآيدول( 
كانت لها اإيجابياتها و�سلبياتها، فمن خالله عرفني 

ت�ستهويها اللهجة العراقية ومل جتد �سعوبة يف اإتقانها 

الفنانة اجلزائرية 

كاميليا 
ل� "ال�سبكة": ورد

اأحالم اأبعدتني
عن لقب "اأرب اآيدول" 

لي�س لطموحها حدود، عملت يف خمتلف ميادين الفن واجلمال. فهي 
الإعالمية، وعار�سة الأزياء، وملكة جمال اجلزائر ال�سابقة، �سطع 
جنمها موؤخرا واأبهرت اجلمهور العربي ب�سوتها  خالل م�ساركتها يف 
الربنامج العربي "اأرب اآيدول" مبو�سمه الرابع، فكانت نقلة نوعية 

حاورها: اأحمد �سمي�سم يف حياتها العملية نحو النجومية وحتقيق حلمها يف الغناء.

اأغنية "اأموته باإيدي" �سمعتها 
بال�سدفة خالل تواجدي يف �ستوديو 
امللحن واملوزع العراقي الفنان ح�سام 

كامل فاأعجبت بها 
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اأنهم مل يتعرفوا  اجلمهور العربي، لكن ال�سلبي فيه 
على حقيقة �سخ�سيتي كاإن�سانة، ومل تتح يل الفر�سة 
هنالك  كانت  نعم  ال�سوتية،  طاقاتي  بكل  لأغني 
�سدى  واأخ���ذت  اأح��الم  الفنانة  وب��ني  بيني  م�سكلة 
الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  ويف  الإع��الم  يف  كبريا 
ال�سمت  اأف�سل  ل��ذا  الربنامج،  من  خروجي  عقب 
حب  ر�سالة  "الفن  اأق���ول  لكن  املو�سوع  ه��ذا  ح��ول 
ح�سابات  ت�سفية  او  م�سارعة  حلبة  ولي�ص  و�سالم 
�سخ�سية"، وب�سراحة لو مل يح�سل اخلالف الذي 
الأوائل  الثالثة  لكنت من بني  الكوالي�ص  وراء  افتعل 

يف الربنامج.  
ام  املواهب  برامج  يف  م�ستقباًل  �ست�ساركني  هل   *
هذه  ع��ن  تبتعدين  جعلتك  اآي���دول  اأرب  جتربة  اأن 

الربامج؟ 
امل��واه��ب، لأين ر�سمت  ب��رام��ج   اأ���س��ارك يف  ل��ن   -
ول�ست  بالفن كمطربة عربية ويل جمهوري  طريقي 

بحاجة لربامج الهواة م�ستقبال.
 اهتمامي هو الغناء والطرب

* ماذا عن عملك يف الإعالم وتقدمي الربامج؟
والإع���داد  الإع���الم  جم��ال  يف  ال�سابقة  جتربتي   -
)حكاية  برناجمي  يف   ل�سيما  ال��ربام��ج،  وت��ق��دمي 
اأغ��ن��ي��ة( ال���ذي ك���ان ي��ب��ث م��ن ع��ل��ى ���س��ا���س��ة  قناة 
ناجحة  جتربة  كانت  تيفي"،   "برامي  الفل�سطينية 
كل  و  الأ�سياء اجلديدة  املغامرة وجتربة  اأحب  لأين 

ما يتعلق بعامل الفن. 
كيف  الأزي��اء  فن عرو�ص  * حدثيني عن عملك يف 

دخلِت هذا املجال؟ 
العرائ�ص  الأزي���اء،  عرو�ص  جمال  يف  عملت  نعم   -
لكن  17�سنة،  عمري  ك��ان  منذ  التقليدي،  واللب�ص 
اأعترب ان هذه مرحلة انتهت ول اأفكر بالرجوع اإليها 
يف  هو  الن  اهتمامي  جل  لأن  اأجوائها  روع��ة  رغ��م 

الغناء والطرب فقط.  
فكرة التمثيل لي�ست بعيدة

* ب�سراحة ما راأيك ب�سوت نظريك يف برنامج اأرب 
اآيدول )مهند ح�سني(؟ 

- مهند ح�سني اأخ و�سديق عزيز امتنى له كل النجاح 
والتوفيق، وهو ي�ستحق اللقب الذي ح�سل عليه لأنه 

من الأ�سوات املحببة لدي. 
ملكة جمال اجلزائر

التمثيل رغم ان والدتك  الغناء على  * ملاذا ف�سلِت 
كانت رغبتها اأن ت�سبحي ممثلة؟

- مل اأف�سل الغناء على التمثيل بل الغناء ف�سلني، اأنا 
اأجد نف�سي كمطربة اقوى من ان اأكون ممثلة، لكن 
يف  حت�سل  ان  ممكن  ببعيدة  لي�ست  التمثيل  فكرة 
اأما بخ�سو�ص رغبة والدتي فكانت  وقتها املنا�سب، 
جم�سدة  احلقيقية  ب�سخ�سيتي  ت�ساهدين  ان  تريد 
مب�سل�سل واكيد �سوف اأحقق رغبتها يف امل�ستقبل ان 

�ساء اهلل. 
* ح�سلت على لقب )ملكة جمال اجلزائر( خالل 
م�سابقة ملكة جمال اأفريقيا كيف كان اختيارك لهذه 

امل�سابقة؟ 
- مت اختياري يف م�سابقة ملكة جمال اأفريقيا حينها 
لأمثل بلدي اجلزائر وطبعا وافقت، وح�سويل على 
ناجح  فكل  البع�ص،  اغ��اظ  قد  اجلمال  ملكة  لقب 
لأن هنالك  الفئة  بهذه  اهتم  لكني ل  ك��اره��وه،    له 

كثريين ممن يغمرونني مبحبتهم الكبرية.   
الفنانة  "جدتك"  من  الغناء  موهبة  ورث��ِت  هل   *

اجلزائرية "رقية"؟
اإذ  الرحمة،  لهما  اأبي  اأم  هي  رقية  جدتي  اأكيد،   -
كانت املطربة الوحيدة يف الأ�سرة واأنا ورثت موهبة 

الغناء منها. 
اأعرتف باأخطائي ول اأندم عليها

* ما ال�سيء الذي ندمت عليه كثريا؟
اأتراجع  ول  معني،  �سيء  على  حياتي  يف  اأن��دم  مل   -
ول  باأخطائي  اأع��رتف  اأحيانا  لكني  ق��رارات��ي،  عن 
اأندم عليها لأن احلياة مدر�سة ويجب ان نخطئ لكي 

نتعلم من اأخطائنا. 
العراق حمبب اىل قلبي

*ما اأمنياتك املوؤجلة ؟
توجد  بل  موؤجلة،  اأمنيات  قامو�سي  يف  توجد  ل   -
خالل  من  اهلل،  ب��اإذن  �ستتحقق  واأم��اين  طموحات 
اأ�سل  ان  اأمنيتي  لكن  العمل،  يف  واجلهد  الإ���س��رار 

ب�سهرتي لكل بيت عربي. 
واإحياء حفالت  العراق  زيارة  لديك رغبة يف  * هل 

فنية يف بغداد؟
تربطني  حيث  لقلبي،  املحببة  ال��دول  من  -العراق 
اأمتنى  عالقات طيبة مع ا�سخا�ص عراقيني، وطبعا 

ان اأحيي اأكرب احلفالت واملهرجانات يف العراق.   
كفوري  وائ��ل  الفنانني  تعامل  ك��ان  كيف  ب��راأي��ك   *
وما  اآي��دول؟  اأرب  برنامج  يف  معك  عجرم  ونان�سي 

راأيهما بخروجك من الربنامج؟ 
الفنانني  اك���رث  ك���ان م��ن  ك��ف��وري  وائ���ل  ال��ف��ن��ان   -
واملحبة  الحرتام  كل  له  واأكن  معنويا  الداعمني يل 
وكان راف�سا لفكرة خروجي من الربنامج، لكنه مل 
ي�ستطع تغيري راأي الفنانة اأحالم ب�سبب حدة امل�ساكل 
فلم  عجرم  نان�سي  الفنانة  اأما  بيننا،  ح�سلت  التي 
باملو�سوع  راأيها  اعرف  ل  لذلك  مبا�سرة  بها  اأحتك 

رغم اإين اأحبها كثريا.    
يجذبني  الطرب
العراقي االأ�سيل

* هل ت�ستمعني ملطربني عراقيني؟ 
ب�سوت  الع�سرية  العراقية  الأغ��اين  اىل  اأ�ستمع   -
الزين وحممد �سامل، والرائعني ماجد  نور  الفنانني 
ويجذبني كثريا  ال�ساهر.  والقي�سر كاظم  املهند�ص 

الطرب العراقي الرائع الأ�سيل.

ر�سمُت طريقي بالفن كمطربة 
عربية ويل جمهوري ول�ست بحاجة 

لربامج الهواة م�ستقبال

نرمني املفتي

عيد �سعيد دون كي�سوت

" عيد بأي حال عدت يا عيد " شطر من بيت 
للمتنبي وهو في الوقت نفسه عنوان القصيدة التي 

كتبها في القرن العاشر الميالدي وما يزال يستخدم 
كلما اقبل العيد، خاصة في العراق، اذ يستمر 
األسى الذي احس به المتنبي ابن الكوفة حينها 

واستمر لحد اآلن عراقيا، اقصد األسى.. اذن ها هو 
عيد آخر يعود، وكعادتي في األعياد الماضية اتمنى 

لهذا العيد ان يمر بأمان ودون تصريحات رسمية 
وان كانت قليلة بسبب سفر غالبية مسؤولينا الكبار 
 وشبه الكبار يسافرون الى الخارج لقضاء العيد مع 

عوائلهم التي تعيش بعيده عن )الرفاهية( عندنا، 
امنية تضاف الى اماٍن سابقة لي ولماليين العراقيين 

ولكنهما، األمان والتصريحات،  طالما خذالهم.
اتمنى متمسكة بشطر للطغرائي يقول فيه "ما 

اضيق العيش لوال فسحة األمل". هل ابدو متفائلة؟ 
وهل التفاؤل ممكن في ظروف مثل التي نمر فيها 

في العراق؟ قد يكون ممكنا، البد من فسحة امل 
نطل من خاللها على الواقع قبل ان نطل على 

القادم.
دون طلة حقيقية على الواقع، من المستحيل ان 
نغيره نحو األحسن او في األاقل نحو ما نريد. 
مشكلتنا اننا نتحدث اكثر من الالزم، و نتخيل 

اكثر من الالزم، و نعمل اقل من الالزم بكثير، 
وفي هذا العمل القليل ال يوجد أي تنظيم يوجه 

ويكتب شعارات و يشكل وجبات عمل و واجبات. 
الحالمون في العراق اكثر من الالزم ) هل لمستم 

كم مرة استخدمت – الالزم- ألنها الكلمة االهم 
وغير المطبقة(، رغم ان الموت اسهل من الحلم 
عندنا، هؤالء الحالمون، يغيرون وهم جالسون، 
يتظاهرون وهم جالسون، يعدلون وهم جالسون، 

ينتصرون للحق وهم جالسون، يلغون تقاعد 
النواب، وهم جالسون، ويعدلون الموازنات 

المليارية للرئاسات الثالث وهم جالسون؟ حالمون 
ال يختلفون عن دون كيشوت، لكن هذا االخير في 
االقل حارب طاحونة بسيف خشب، انما الحالمون 

الجالسون الذين لدينا، حتى ال يحاولون هذه 
المحاولة، يحلمون ويقررون ويعتقدون انهم انتهوا 
من اإلنجازات.. مهما يكن من امر، فان العيد قادم، 

وكل عيد و سيف دون كيشوت الخشبي بخير، 
والمقاعد الوثيرة للحالمين الجالسين بخير، وكل 

عام العراق والعراقيون بخير وخير ويا رب يأتي 
اليوم الذي سنعتبره عيدا، ان يشعر الذين يمسكون 

بمقدراتنا و بالعراق وبنا، يوم اتمناه قريبا.. 

فنجان حمبة

امتنى متم�سكة ب�سطر للطغرائي يقول فيه " ما ا�سيق 
العي�س لوال ف�سحة االأمل". هل ابدو متفائلة؟ وهل 

التفاوؤل ممكن يف ظروف مثل التي منر فيها يف العراق؟ 
قد يكون ممكنا، البد من ف�سحة امل نطل من خاللها 

على الواقع قبل ان نطل على القادم.



اأورهان باموق
! مباذا يتكلَّم االأحمر

لوٌن يرّبز كل تفا�سيل الرواية

انطلق عنوان الرواية لين�سبَّ على اأحد اأهم االألوان التي 
كانت ت�ستخدم يف فن النق�س يف )تربيز، هرات، ا�سطنبول..( 

ة واالأع�ساب..  والذي يتمُّ حت�سريه من الديدان الهنديَّ
د االألوان عند الر�سام  ة متقنة، ليكون �سيِّ بطريقة يدويَّ

نف�سه.
�سريعة �سليم حديد

رواية الرتكي

على  ين�سجها  اأن  الأح��م��ر  للَّون  ميكن  لغة  اأي��ة 
يف  يعك�سها  جمالية  دللت  واأي����ة  ال��ل��وح��ات، 

النفو�ص؟!
روايته  ب��ام��وق( يف  )اأوره���ان  الرتكي  ال��روائ��ي 
ويعك�ص  النق�ص،  ف��ن  ير�سد  اأح��م��ر(  )ا�سمي 
ا�سون يف ظلِّ  الأجواء العامة التي  يعي�سها النقَّ
ا�ص  للنقَّ النظرة  ظلم  من  الطويلة  معاناتهم 
اخللق  مبدع  على  تطاوًل  الفن  هذا  باعتبار 
الأح���داث  ف��ج��اءت  وت��ع��اىل،  �سبحانه  اهلل 
اأول��ئ��ك  نفو�ص  ع��اب��رة  ط��وي��ل  با�سرت�سال 
هم  ا�سني ملقية ال�سوء على طبيعة فنِّ النقَّ

الرائع. 
حالة 

لين�سبَّ  الرواية  انطلق عنوان  اأحمر(   )ا�سمي 
على اأحد اأهم الألوان التي كانت ت�ستخدم يف فن 
النق�ص يف )تربيز، هرات، ا�سطنبول..( والذي 
ة والأع�ساب..  يتمُّ حت�سريه من الديدان الهنديَّ
عند  الألوان  د  �سيِّ ليكون  متقنة،  ة  يدويَّ بطريقة 
يجول  ال��ذي  اللون  اأن��ه  خا�سة  نف�سه،  الر�سام 
�سوء  على  يبدع  وهو  كبري،  ب�سكل  عينيه  اأم��ام 

ال�سمعدان.
اخلالة  زوج  عا�سها  م��ا  حل��ال��ة  ل��ون  الأح��م��ر   �
ة  الربونزيَّ ة  باحلقَّ )هوى  للقتل:  �سه  تعرُّ حلظة 
وروؤيتي  عقلي  �سار  اأح���رى،   ة  م��رَّ راأ���س��ي  على 
فيما  تداخلت  خم��اويف،  هي  وعيني  وذكرياتي 
بينها، مل اأكن اأرى اأي لون، واأدركت اأن الألوان 
كلها غدت اأحمر، اعتقدت اأن دمي حرب اأحمر، 
ق  وما اعتقدته حربًا اأحمر يف يده هو دمي املتدفِّ

دون توقُّف.( �ص٢5٤
اللون الأحمر يربز يف الكثري من تفا�سيل الرواية: 
ال�سيف املو�سوع على خممل اأحمر، جنود احلامية 

لب�ستهم  باأ
الأحمر،  القفطان  احلمراء، 

ى  الهواء الأحمر، ال�سيف الأحمر، اجل�سد املغطَّ
بقما�ص اأحمر، ال�سجاد الأحمر،  ذيل احل�سان 

الأحمر، لون غرفة اخلزينة احلمراء... 
ل ما يلفت النظر هي العناوين: اأنا  �سكورة..   اأوَّ
ا�سمي ق��رة..   اأنا ميِّت..    ينادونني زيتونًا... 

ا�سمي اإ�سرت..
املونولوج

على  �سخ�سيَّة  لكل  ال��ف��ردي   اخل��ط��اب  ي��اأت��ي   
ة �سفحات تتقارب حتى يف الطول.  حدة، يف عدَّ
يجري  ما  تق�صُّ  ثم  بنف�سها  ف  تعرِّ ة  ال�سخ�سيَّ
يف  لتظهر  ثانية  ة  م��رَّ لتعود  اأح��داث،  من  معها 
لظهور  املجال  ترتك  بعدما  جديدة،  �سفحات 
احل��دث  ل�����س��ريورة  مواكبة  اأخ���رى  �سخ�سيات 
واحد  حبل  يف  ال�سخ�سيات  جميع  يربط  الذي 

متما�سك.
وهو  يرتجمه،  �سعور  واأي  امليِّت،  ث  يتحدَّ كيف 
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ير�سد  الداخلي  املونولوج  هذا  القاتل،  يواجه 
�سها  احلالة املت�ساعدة لكل �سخ�سيَّة عند تعرُّ
ة ال�سرد بلغة �سفيفة  حلدث ما، يعك�ص هذا فنيَّ
ال��ذي  امل��ره��ف  الإح�سا�ص  يعك�ص  كما  عالية، 

يتعامل به )باموق( مع اللغة:
) الآن اأنا ميِّت، جثَّة يف قعر جب، م�سى كثري 
ف قلبي  من الوقت على لفظ نف�سي الأخري، وتوقَّ
منذ زمن طويل ، ولكن ل اأحد يعرف ما جرى 

يل غري قاتلي ال�سافل..( �ص7
ة الرواية من كونها ت�سع القارئ اأمام  تاأتي اأهميَّ
ث اأحدهم عن نف�سه،  �سكوك كثرية، فكلما حتدَّ
ولكن،  القاتل،  هو  ث  املتحدِّ ب��اأن  القارئ  �سكَّ 
ه  م الأحداث يتبدد ذلك ال�سك، لكنَّ عندما تتقدَّ
م الكاتب  ة اأخرى، حيث يقدِّ ل يلبث اأن يعود مرَّ
القاتل،  على  ت��دلُّ  التي  الإ���س��ارات  م��ن  ع���ددًا 

وتف�سح اأفكاره.
اربعة مواقف

اخلطاب  توجيه  عة  املتبَّ ال�سرد  اأ�ساليب  من   �
الرواية،  اأح��داث  عرب   م�ستمرِّ  ب�سكل  للمتلقي 
وهي حالة ما جاءت على ما يبدو لتربير الأخطاء 
بالنف�ص..  للتذكري  اأو  ال��ف��ه��م،  لت�سويب  اأو 
)�����س����ك����ورة( 

حتاول تنومي طفليها ب�سرد احلكايات اخلياليَّة: 
ب  تركِّ الليل  يف  الكلمات  اأن  تعرفون  )اأن��ت��م 

اأجنحة.( �ص٢٦9
النق�ص؟!  ف��ن  بحب  ال��رواي��ة  تعك�سه  ول��ع  اأي   �
ا�سني  النقَّ وله  اأم  ذاته،  بحد  باجلمال  ولع  اأهو 
نق�ص  ال��ذي  ال��رواي��ة  كاتب  ع�سق  اأم  اأنف�سهم، 
كلماتها مبثل هذا اجلمال، حتى ليح�سبه املتلقي 
اأنه اأحد فناين النق�ص الكبار بال منازع، واإل ما 
اإىل هذا  ��ة  الإب��داع��يَّ تو�سيف احل��الت  ب��رع يف 
احلد. فقد �سارت الأحداث �سمن حالة مميَّزة 
عرب فن النق�ص الذي غدا مبثابة احللم املواكب 

ة(:  لكل حدث، قال )قرَّ
)اأما اأنا فقد جمعت مغامراتنا طوال اليوم يف 
اأربعة مواقف، ونق�ستها، ور�سمتها على �سفحات 

عقلي.( �ص ٢89
اإن الوله بحب النق�ص على �سفحات العقل ل بدَّ 
ك جماًل، ومي�سي  يتحرَّ �سيء  اأن يجعل كل  من 
تر�سم  ا�ص  النقَّ فعني  للنق�ص،  مميَّزًا  مو�سوعًا 

ة متناهية: الآن بدقَّ
�سكورة  ح�سنائي  �سعر  من  طويلة  )�سعرة 
ة ر���س��م��ت ح���رف���ًا ق���ال يل :  ف���وق امل���خ���دَّ

3٢٦ �ص  "واو"..( 
� يظهر ت�سامي فن النق�ص اإىل درجة كبرية 
يف حديث احل�سان، من هنا يربز �سرُّ العداوة 
الفنانون  يعانيه  وم��ا  النق�ص،  لفن 
املجتمع  اأم�����ام  ال��ك��ب��ار 

اجلاهل: 
)مل�����اذا 

الرغم  على  ذاكرتهم؟  من  ا�سون  النقَّ ير�سمنا 
ر  امل�سوِّ يد  من  خ��رج  منا  ح�سان  كل  اأن  من 
عن  يختلف  ب�سكل  ج��الل��ه  ج��لَّ  اهلل  الأع��ظ��م 
وع�سرات  اآلف  بر�سم  يتفاخرون  ملاذا  الآخ��ر، 
اإلينا؟  النظر  دون  ذاكرتهم  من  اخليول  اآلف 
بل  بعيونهم،  يرونه  ما  ر�سم  يريدون  ل  لأنهم 
يحاولون ر�سم العامل الذي يراه اهلل... واملدعي 
اأن اأف�سل ر�سم حل�سان هو ذلك الذي ير�سمه 
اهلل،  مع  يت�سابق  الذي  هو  العميان،  النقا�سون 
ويرتكب مع�سية اخلروج عن الدين؟( �ص3٢3  
ة تعك�سها الرواية اأمام حالة  � اأية فكرة �سوداويَّ
ا�ص الأ�ستاذ لكي  كانت �سائدة لدى النا�ص، فالنقَّ
ي�ساب  اأن  يجب  النق�ص  فن  يف  جدارته  يثبت 
املبدعة،  ذاك��رت��ه  خ��الل  م��ن  لري�سم  بالعمى 
ا�ص غري جدير  نقَّ فهو  بالعمى،  ي�ساب  ل  ومن 
ا�سني اإىل  بالحرتام، ما ي�سطر العديد من النقَّ

اإعماء اأنف�سهم باملخرز.
عرب  ية  متاأنِّ ت�سري  كانت  ال��رواي��ة  خطى  اإن   �
ب��الأح��داث،  فجاأة  القافز  غري  الزمن  ترا�سل 
ولكن  الرواية،  �سفحات  امتداد  على  هذا  كان 
الأخ��رية  ال�سفحات  يف  ًا  جليَّ يظهر  التقافز 
الأحداث  تنامت  فقد  )�سكورة(،  بعنوان  التي 
بتحذير  الأخ��ري  ال�سطر  يف  فانتهت  ب�سرعة، 
من الكاتب نف�سه، الذي اأعطى طفل )�سكورة( 

ا�سمه، ليقول: 
لي�ص   لأن��ه  )اأوره����ان(  م��ن ت�سديق  )اح���ذروا 
ثمة كذبة ل يقدم عليها لتكون حكايته جميلة، 

قها.( �ص٦05 ون�سدِّ
رواية: )ا�سمي اأحمر( اأورهان باموق
املرتجم: عبد القادر عبد اللي   

واأولده(  بيك  )ج��ودت  رواي��ات��ه:  من 
)احلياة  و  الأ���س��ود(  )ال��ك��ت��اب  و 

املديدة(.. 

ة الرواية من كونها ت�سع القارئ  تاأتي اأهميَّ
ث اأحدهم عن  اأمام �سكوك كثرية، فكلما حتدَّ

ث هو القاتل، ولكن،  نف�سه، �سكَّ القارئ باأن املتحدِّ
م االأحداث يتبدد ذلك ال�سك عندما تتقدَّ

جواد غلوم
الطريق اىل املدر�سة

ليست المدرسة وحدها من تعلّم وترتقي باإلنسان نحو 
مدارج الرقي الفكري، وال ننكر ان التعلّم في الصغر 

كالنقش في الحجر، لكن الطريق الى المدرسة منذ أول 
ولوجها هي من تترك فينا رسوخ األثر الطيب في 

النفوس، فقد طبعت في أذهاننا مواقف غاية في النبل 
والمروءة وأنت تقبل على مقاعد الدراسة.

ومثلما علمتنا المدرسة ان نقرأ ونكتب ونوسع آفاق 
عقولنا وأعطتنا مفاتيح العلوم واآلداب وهّذبتنا 

وشّربتنا روح الوطنية ومحبة بالدنا وإرثها العظيم 
وديننا الحنيف؛ فإنها تعلمنا ايضا كيفية ان نحترم 
النظام وخطوط العبور ونسلك ممرات األرصفة 

المخصصة للمشاة ونعين الكبير ونعطف على الصغير 
ونساعد غير القادر على عبور الشارع وإيصاله بأمان 

الى الطرف اآلخر إضافة الى المواقف األخالقية 
العالية التي تصادفنا ونحن نيمم وجوهنا نحو صفوفنا .

مازلت اتذكر موقفا لن انساه ماحييت انا الطفل ذو 
السبع سنوات من عمره الذي خطا الى مدرسته في 

اول سنة دراسية يوم حملتني امرأة غريبة عابرة على 
عاتقها في صباح ممطر جدا وسحبت مني حقيبتي 

ووضعتها في يدها حيث الطرق مملوءة بالوحل 
واألطيان حتى أوصلتني الى باب المدرسة واحتملت 

طول المسافة البعيدة بين بيتنا والمدرسة ولم تعبأ 
بزّخات المطر الكثيفة التي زادتها بلالً وتعباً وعزما 

على ايصالي مهما كانت األجواء.
ربما يكون هذا الموقف سهال بالنسبة لي؛ فقد قرأت 
ان طالبا صغارا بأعمار الزهور يعبرون األخاديد 

والوديان ويجتازون الجبال وهم يتجهون الى 
مقاعدهم الدراسية، وهناك قرى مغطاة بالثلوج في 
جبال الهماليا الهندية يلجأ طالبها الجتياز وعبور 

التراكمات الثلجية هدفا للوصول الى مدارسهم وهناك 
من الشعوب من يعبر المسطحات المائية ويستخدم 

القوارب المتهالكة لكي يصل الى مدرسته في الضفة 

االخرى. وقرأت مرة ان بنغالديش أسست مدارس 
وصفوفا في السفن الصغيرة والقوارب بسبب شدة 
الفيضانات وتعذر وصول الصغار الى صفوفهم، 

ومازالت تتراءى امامي مشاهد طلبة المدارس في 
فلسطين وهم يجتازون الحواجز ونقاط التفتيش ورؤية 

العساكر المدججة بالسالح وقد يتعرضون للضرب 
والمضايقات وحتى االعتقال وهم في طريقهم الى 

مناهل العلم واألدب والفن.
واذا كانت المدرسة تفتح لك ابواب العلوم واآلداب 

والفنون وهي من تقوم بتحضير الحياة ذاتها كما يقول 
الفيلسوف وعالم النفس والتربوي األميركي "جون 

ديوي" فإن محيطها المجتمعي هو حياة صغيرة تدّربك 
على رؤية العابرين والقاصدين وسلوكهم وتتعلم منهم 
ما لم تتطرق اليه المدرسة من مسالك وخلُق اإلنسان 

في الشارع والمحيط المجاور لمعاهد ومدارس التعليم 
بكل مراحلها وربما يكون الطريق الثاني معلّما آخر 

يتقن التعليم اكثر بكثير مما تعلّمه المدرسة نفسها.
فمن يصل الى مدرسته عابرا األخاديد؛ متجاوزا 
الوحول واألمطار؛ سابحا في المسطحات المائية 

ليصل الى صفّه ليس كمثل الفتى المدلّل الذي يقلّه 
الباص من باب بيته الى مدخل المدرسة وبالعكس.

لقد كان الشاعر الفرنسي رامبو يقول "ان من السخف 
ان نبلل سراويلنا طويال على مقاعد الدراسة، فمقاعد 
الحياة الوثيرة خارجاً اكثر حركة وامتدادا وسعةً من 

كراسي الصف وفصوله التي ال تتزحزح من مكانها."

ف�ساء

مثلما علمتنا املدر�سة ان نقراأ ونكتب ونو�سع اآفاق عقولنا 
واأعطتنا مفاتيح العلوم واالآداب وهّذبتنا و�سّربتنا روح الوطنية 

وحمبة بالدنا واإرثها العظيم وديننا احلنيف؛ فاإنها تعلمنا 
اي�سا كيفية ان نحرتم النظام وخطوط العبور ون�سلك ممرات 

االأر�سفة املخ�س�سة للم�ساة ونعني الكبري ونعطف على ال�سغري
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ير�سم  راح  للعد�سة،  الكثيف  ا�ستخدامه  وم��ع 
العوز  ا�ستداد  ومع  وجتريديه،  تعبريية  لوحات 
خافتًا  ب�سي�سًا  يرى  وهو  ير�سم  ظل  واملر�ص، 
لوحاته  ير�سم  اأن  على  اأ�سر  لكنه  ال��ن��ور،  من 
الفوتوغرافية  متنقاًل بني الظل وال�سوء اإىل ما 
ل نهاية. م�سور مثقف تلحظ عينه الأ�سياء وان 
اأجمل لوحة، قد منر  كانت ب�سيطه ليخلق منها 

امل�سور  ولكن  ج��دا،  عاديه  وزواي��ا  اأماكن  على 
هي  ال��ظ��الل  تكوينات  ب��اأن  يكت�سف  امل��ح��رتف 
اأجمل �سيء ممكن اأن يجعل لذلك املكان اأجمل 
الواقعية،  �سوره. مهني، تبحر عد�سته يف عامل 
تذوب  بني حدقتيه  املفتوح.  الأفق  ميدانه  وكان 
امل�ساحات  وتتكون  بع�سها  مع  لتتعانق  الأل��وان 
ال�سوء  ي�سقط  وحينما  الواقع،   وحتاور  والكتل 

�ساكرهو  ف��وؤاد  ل��دى  فال�سوء  ال��ظ��الل،  ت�ستقر 
قوة  على  يراهن  احلياة،  بوابة  والظل  اليقني 
الفوتوغرافية،  ال�سورة  يف  وجاذبيته  ال�سوء 
والعفوية  امل�سحوقني  حياة  لتوثيق  ميله  كذلك 
والأ�سواق، �سوره  الأزقة  التقاط �سورهم يف  يف 
رفع  واإن  حتى  اجلميع  يعرفها  م�سجلة  ماركة 

ا�سمه عنها .

رحلة الفوتوغراف
عا�ص طفولة معذبة، لكنه كان ي�ستوحي اجلمال 
وال�سوء،  الظل  بني  عا�ص  بهجة،  حياته  ليزيد 
فهي رحلة احلياة بالن�سبة اليه لي�ستك�سف فيما 
بعد ان ال�سوء هو من يدله على جماهل احلياة، 
كانت  الأط���ف���ال،  بلعلب  طفولته  يف  ي��ح��َظ  مل 
الكرات البلورية هي �سغفه الوحيد، ومن خاللها 

اكت�سف عامله املتتد ب�سريًا، قادته تلك الكرات 
لكت�ساف عامله، حتى اأدرك اأ�سراره.

 ومن هنا، وبعيني الطفل املنده�ص ن�سج يف خياله 
ليكت�سف  بعيدا  خياله  يف  و�سافر  ال�سور  اآلف 
ال��� 13 وحتديدا  �سن  بلغ  وح��ني  اخ��رى،  ع��وامل 
يف  الفوتوغرافية  رحلته  ب��داأت   19٦٢ العام  يف 
تلوين ال�سور وت�سحيحها يف عدة ا�ستوديوهات 

ال�سحافة  بعد ذلك اىل عامل  ينتقل  للت�سوير، 
العام  منذ  ال�سحفي  الت�سوير  جتربة  خلو�ص 
ذلك  بعد  ليت�سنم  1975 يف جريدة اجلمهورية 
م�سوار  وبعد  فيها.  الت�سوير  ق�سم  م�سوؤولية 
طويل يف عامل الفوتوغراف غادر العراق اواخر 
الت�سعينات اىل امريكا، وهناك ا�ستطاع فوؤاد ان 
يقيم معر�سًا ل�سوره يف ولية اوهايو حيث انبهر 

من اأقدم امل�سورين العراقيني واأكث�رهم احرتفًا

ذاكرة املدينة والرماد
فوؤاد �ساكر

ي�ستيقظ فى �سباحات بغداد 
ويراقب �سقوط ال�سوء على 
االأ�سياء، قد خلق لنف�سه عاملًا 
ممتداً على امتداد النظر فى 
اأزقة و�سوراع بغداد و�سنا�سيلها، 
ع�سق ال�سوء والظل وفطن 
اإىل �سر ال�سم�س وطارد النهار 
لي�سجل بعد�سته اأعمااًل تفتح 
اأبواب االأ�ساطري. 

حم�سن ابراهيم

ت�سوير: هادي النجار

السنة الثالثة عشرة العدد )320( 16 آب 2018 وفنون ثقافة  alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

27 26



السنة الثالثة عشرة العدد )320( 16 آب 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

29 م�������ق�������االت28

جمعة الالمي

"فعلُت قليالً من الحسنات، فكانت أجمَل مؤلفاتي" 
) فولتير (

كتب المفكر الفرنسي فرنسوا ماري أرويه، الذي اشتهر باسم فولتير، 
مسرحية خّصصها لإلساءة إلى رسول هللا محمد بن عبد هللا، عليه 

السالم ، فوجد من يرد عليه بمسرحية عنوانها "محمد" ثم مسرحية ثانية 
عنوانها "نشيد محمد"، وذاك المؤلف هو الشاعر الفرنسي المعروف 
"غوته" الذي كان له األثر الكبير في تعريف أوروبا بالثقافة العربية 

خصوصاً، والشرقية عموماً. وهذه مقدمة أُولى لحديث اليوم.
في هذه السانحة، ال أتحدث عن فولتير، بقدر ما أريد القول إننا ال 

يجب أن نغلق نوافذنا، ونضع أصابعنا في آذاننا ونحن نواجه "اآلخر" 
أونقترب منه، ألنه يختلف معنا في هذه المسألة أو تلك، فذاك يجعل 

غيرنا  يشوه مواقفنا ومصالحنا ألننا بذلك نُخلي الساحة.
وحتى هذه المقدمة الثانية في حديثي ليست هي مرامي، وإنما مرامي 

ومرماي هو أن أكتب بصدد أولئك الذين يُجهدون أنفسهم، ويتعبون 
أدمغتهم، في البحث عن أساليب رديئة، واجتراح طرق دنيئة، في 

اإلساءة لمواطنيهم، في بلدهم أو المهاجر.
واألمر المقصود في هذه المقامة، بشكل خاص، هو اإلنسان، أّي إنسان 

كان، الذي غادر بلده برضاه، أو تحت وطأة ظروف جائرة، وهوماحدث 
مع جاري الهندي من والية بنغلور المعروفة بـ" بوليود" على نطاق 

السينما الهندية والعالمية. قال جاري الهندي وهو يحدثني في منزلي : 
اسمع مني يا أخي الالمي هذه الحكاية :" نحن نحب القرود كثيراً، بل ان 

بعضنا يعبدها كما تعلم. وفي ذات يوم علمت قريتنا ان أحد ابنائها من 
عبدة القرود، شتم قردا بعينه، على مسمع ومرأى جمهور غير هندي، 

فما كان من قريتنا، االّ أن تطرده من قريتنا."
واآلن، عزيزي القارئ، هل وصلت الرسالة ...؟!!

ذاكرة امل�ستقبل

يف هذه ال�سانحة، ال اأحتدث عن فولتري، بقدر ما اأريد 
القول اإننا ال يجب اأن نغلق نوافذنا، ون�سع اأ�سابعنا يف اآذاننا 

ونحن نواجه "االآخر" اأونقرتب منه، الأنه يختلف معنا 
يف هذه امل�ساألة اأو تلك، فذاك يجعل غرينا  ي�سوه مواقفنا 

وم�ساحلنا الأننا بذلك ُنخلي ال�ساحة.

مقامة الهندي والقرد

فوتوغرافية  لوحات  من  عر�سه  مبا  اجلمهور 
حتى لقد بيعت منها اإحدى ع�سرة �سورة.

اأيقن  اأن  بعد   ٢003 عام  بعد  العراق  اىل  عاد   
كانت  ب��غ��داد.  مثل  ذراع��ي��ه  يفتح  لح�سن  اأن 
يف  منها  لإجنازها  ي�ستعد  كثرية  م�ساريع  لديه 
وا�سنطن واليابان اإ�سافة اىل العراق حيث كان 
واأن��ه  لبغداد،  فوتوغرايف  م�سروع  اإقامة  ينوي 
جمعية  يف  اليابانية  احلياة  عن  معر�سا  اأق��ام 
جت��اوزت   ،٢011 ع��ام  العراقيني  الت�سكيليني 
اأن  م��وؤم��ن  فهو  العاملية،  اىل  املحلية  جتربته 
الدول  جتعل  التي  احلقيقية  امليزة  هي  املحلية 
تعجب ببيئة امل�سور وحميطه، لذلك فاإن و�سوله 
اىل العاملية كانت انطالقتها من جتربته املحلية.

فل�سفة الت�سوير
التقاط ال�سورة اجلميلة ليقل ن�سوة عن كتابة 
ق�سيدة ما، او حلن مميز، او لوحة، خ�سو�سًا 
بالأدب  عالقة  ذا  الفوتوغرايف  امل�سور  كان  اإن 
ير�سمان  وال�ساعر،  امل�سور  فكالهما،  وال�سعر، 

لوحة ابداعية تتجلى فيها فل�سفة الأ�سياء.
ف����وؤاد ���س��اك��ر ك��ان��ت ل��ه روؤي����ة خ��ا���س��ة وفل�سفة 
ال�سورة  اأن  يف  تكمن  الفني  العمل  يف  مميزة 
هي مايتواجد حولك ويف حميطك، يف ال�سوارع 
ت�سد  ان  لداع��ي  ال�سعبية،  وامل��ح��الت  والأزق���ة 
لقطة ما  للبحث عن  اأخرى  اماكن  الرحال اىل 
او منظر ما، والت�سوير الفوتوغرايف، كما يوؤمن 
�ساكر، يكمن يف ال�سوء وهو غاية امل�سور، وعلى 
وينتزع  احلياة  تفا�سيل  مع  يتعامل  اأن  امل�سور 

ال�سورة من الواقع.
 فوؤاد �ساكر كان اأمينًا على اإظهار عالقة الإن�سان 
باملكان، ومابني عام 19٦0 و٢013 كانت عد�سته 
الب�سطاء  النا�ص  البغدادية،  الأم��اك��ن  تلتقط 
)ف��وؤاد  كتاب  يف  ال�سور  تلك  وثقت  والأزق����ة، 
يف  طبع  الذي  والرماد(  املدينة  ذاكرة  �ساكر.. 
قبل  بلقب )رائد( من  تكرميه  ال�سارقة كما مت 
جمعية امل�سورين العرب ف�سال عن عر�ص فيلم 
�سريته  يتناول  الأمريكية   اجلامعة  يف  وثائقي 

وجتربته يف عامل الفوتغراف.
رحلة اىل ال�سوء

�ساحة  يف  �سليم  ج��واد  لوحة  م��ن  مقربة  على 
التحرير، ويف جولته املعتادة كل يوم يف �سوارع 
على  مبرفقيه  ات��ك��اأ  مهيب،  �سمت  يف  ب��غ��داد، 
وعيناه  املبعرثة  �سوره  بني  غارقًا  طويل،  تاريخ 

مفتوحتني على اأزقة بغداد و�سوارعها، وهو يعيد 
م�سهد �سورة طاملا اأحبها، تهاوى اجل�سد كورقة 
خريف اإثر اأزمة قلبية، فيما ذكرياته تنزلق من 
اغم�ص  بده�سة،  اليه  يرنو  وظّله  مذعورة  يديه 
تاريخه  ا�سيائه،   احلياة،  عمق  يف  وهام  العني 

الفني.
 ف����وؤاد ���س��اك��ر ك���ان ه��ن��ا، ي��ر���س��م ع��ل��ى خ��ارط��ة 
ال�سوء  بغداد  من  داف��ئ��ة.  لوحة  الفوتوغراف 

كانت البداية والنهاية..
معار�س واإبداع

يعد  فوؤاد �ساكر من اأقدم امل�سورين العراقيني 
واأكرثهم احرتافًا، قدم اأكرث من ثالثني معر�سا 
والأردن  وفرن�سا  وامريكا  العراق  يف  �سخ�سيا 
وي��وغ�����س��الف��ي��ا وال��ي��اب��ان، وح���ازع���دة ج��وائ��ز، 
جمال  يف  الكتب  من  العديد  تاأليفه  عن  ف�سال 
عراقيون(  )فوتوغرافيون  اأبرزها  الفوتوغراف 

عام 1988 ومن اهم معار�سه :
1-)عزف الأمكنة( بغداد املتحف الوطني للفن 

احلديث 1991
احل��ي��اة(  م��ن  ���س��ور  الطبيعة  م��ن  )���س��ور   -٢

املتحف الوطني للفن احلديث 199٢
للفن  الوطني  املتحف  ال�سوء(  )م���دارات   -3

احلديث 199٢
٤- )�سور عراقية( باري�ص معهد العامل العربي 

199٢
5- )فوؤاد �ساكر ذاكرة املدينة والرماد( املنتدى 

الثقايف يف امانة بغداد ٢009
والأع����م����ال  ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة  )ال�������س���ور   -٦
الكرافيكية( املركز الثقايف امللكي الردن عمان 

1995
الدويل  زغرب  �سالون  يف  اعماله  عر�ست  كما 

بيوغ�سالفيا عام 1985
)م���دارات  امل��و���س��وم  امل�سور  كتابه  ا���س��در   -7

ال�سوء( عام ٢00٦
العا�سمة  يف  ال��ع��راق  ع��ن  معر�سا  اق���ام   -8

اليابانية طوكيو عام ٢010
بعنوان  ك��ان  وال��ذي  اليابانية  احلياة  وع��ن   -9
)اليابان ار�ص الذهب كما رايتها( اذار ٢011 
على قاعة جمعية الفنانني الت�سكيلني العراقيني 

يف املن�سور.



يتفاعل مع الكلمات بتعابري ومالمح وجهه قبل نربة 
�سوته فنال ا�ستح�سان كل من ي�ساهد او ي�ستمع اىل 
اإنه الإعالمي  الرائد )نهاد جنيب(...  الإذاع��ة... 
الن�����س��ان ال��ع��راق��ي الأ���س��ل وامل��ن��ب��ت، م��ن مواليد 

كركوك... خريج كلية الإعالم / جامعة بغداد ... 
ح��ل��م م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه اأن ي��ك��ون اإع��الم��ي��ًا وم��ذي��ع��ًا 
م�������س���ه���ورًا... ك���ان ي�����س��ارك ب��ج��م��ي��ع ال��ن�����س��اط��ات 
موهبة  ولدة  ع��ن  ليعلن  امل��در���س��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
املهنية  الأدوات  ميتلك  وا�سبح  متميزة،  اعالمية 
الالزمة ليناف�ص قامات املذيعني من زمالئه الذين 
وبف�سل  حينذاك...  والتلفزيون  الذاع��ة  يف  عملوا 
على  ومهارته  ال��رائ��ع  وح�سوره  املتميزة  اطاللته 
�سا�سة التلفزيون والذاعة، فقد ترك ب�سمة موؤثرة 
"ال�سبكة  ال�سحافة والعالم...كان ملجلة  تاريخ  يف 

العراقية" هذا احلوار:
هذا  اىل  الو�سول  جنيب(  )نهاد  ا�ستطاع  كيف   *

النجاح وال�سهرة الوا�سعة؟ 
� جن��اح��ي و���س��ه��رت��ي حت��ق��ق��ا ب��ف��ع��ل ج��م��ه��وري من 
تتوفر  يتحقق حيث  وامل�ستمعني... وهذا  امل�ساهدين 

مقومات املوهبة احلقيقية التي ت�سنع املذيع .
املجال  اىل  دخولك  ك��ان  كيف  نعرف  ان  لنا  هل   *

الإعالمي ؟
� مل يكن دخويل لهذا املجال �سدفة بل عندما ظهرت 
املبكرة  الطفولة  منذ  لدي  الدائية  املوهبة  مالمح 
وكذلك  وت�سجيعهم...  العائلة  قبل  من  واكت�سافها 
الأم��ر  و�سل  حتى  املختلفة  الدرا�سية  امل��راح��ل  يف 
يف  واخلطابة  التمثيل  للجنة  رئي�سًا  انتخابي  اىل 
املتو�سطة والإعدادية، ويف م�سابقة اخلطابة ح�سلت 
مدار�ص  وعلى  املت�سابقني  على  الول  الرتتيب  على 
كركوك كافة وهذا الفوز �سجعني اكرث للعمل مذيعًا 

فيما بعد.
هذه ن�سيحتي

الآون��ة  يف  الف�سائية  القنوات  انت�سار  تعترب  هل   *
الأخرية ظاهرة �سحية؟

مت  اذا  ي�سر  ل  والإذاع����ات  الف�سائيات  انت�سار   �
تاأ�سي�سها على املهنية والخت�سا�ص والكفاءة، ولكن 
الواقع ي�سري عك�ص ذلك فمعظمها خال من الكفاءات 
املهنية وهذا ما نعانيه من �سيطرة الأحزاب والتجار 
مقدرات  على  املتنفذة  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات 
الإعالم املرئي وال�سمعي دون دراية بالإعالم وفنونه 

وعلومه مع مزيد من الأ�سف.
*مباذا ين�سح نهاد جنيب املذيعني واملذيعات اجلدد 

الذين مازالوا يف بداية امل�سوار املهني؟
اأنف�سهم  م��ن  واث��ق��ني  يكونوا  ان  لهم  ن�سيحتي   -
النربات  حيث  م��ن  جميلة  بحنجرة  اول  ومتتعهم 
العربية  اللغة  نا�سية  من  متكنهم  وثانيًا  ال�سوتية، 
العامة، ورابعا ان  للثقافة  وفقهها، وثالثًا امتالكهم 
تقدم  ما  كل  وبالتايل  اجل��ذاب.  باحل�سور  يتمتعوا 
)املذيع  ليحققوا �سفة  توؤهلهم  ا�سا�سية  �سروط  من 

املتميز( وهذه ال�سفة نفتقدها يف ايامنا هذه.
* من يعترب املثل الأعلى والإعالمي القدوة ل� )نهاد 

جنيب(؟
ال��ق��دوة والإذاع������ي امل��ل��ه��م مل�سريتي  ���� الإع���الم���ي 
الإعالمية والذي تاأثرت باأدائه وح�سوره وثقافته هو 
فهو  اهلل(  )رحمه  الهرمزي  �سعاد  الرائد  الذاع��ي 

ا�ستاذي ومعلمي وعّرابي .
*ما مييز م�سريتك العالمية ؟

على  الأخ��ب��ار  ن�سرات  م��ن  الكثري  ب��اإذاع��ة  قمت   ����
امتداد اكرث من اربعة عقود ل تعد ول حت�سى داخل 
اقامة  على  ا�سرايف  اىل  ا�سافة  وخارجه...  العراق 
دورات للمذيعني داخل العراق وخارجه، ابرزها يف 
العربية  اللغة  وتلفظ  الإلقاء  فن  اجلزائر يف جمال 

وخمارج احلروف.  
* يقال انك تقراأ ال�سعر، فمن هو �ساعرك وكاتبك 

املف�سل؟
ما  �سعرهم  واختار من  ل�سعراء خمتلفني  اأق��راأ  اأنا   �
ويف  واحلديث  القدمي  من  ووج��داين  ذوق��ي  ينا�سب 
اجلواهري  مهدي  وحممد  قدميًا  املتنبي  مقدمتهم 
قباين  ون��زار  الواحد  عبد  ال��رزاق  وعبد  وال�سياب 
حمفوظ  جنيب  فهو  املف�سل  كاتبي  ام��ا  حديثًا... 
ما  اىل  اإ�سافة   ... عامليا  همنغواي  واأرن�ست  عربيا 

ارتاح له من ن�ص ر�سني يف ال�سحف واملجالت.
كل �سيء جميل

* ماذا ت�سكل املراأة يف حياة نهاد جنيب؟

- املراأة هي كل �سيء جميل يف حياتنا.
* ماذا تعني ال�سعادة؟

- ال�سعادة هي بو�سلة احلياة... وا�سرتي ال�سغرية 
 ... واولدي  ال��ب��ي��ات��ي  ك��ول��ر  ال��دك��ت��ورة  )زوج���ت���ي 
احب  ومن  ونيفني(  من  من  وابنتّي  نيازي  العالمي 
م��ن الأ���س��دق��اء وامل��ح��ب��ني واه��م��ه��م ج��م��ه��وري من 
�سحري  خليط  ه��وؤلء  كل  وامل�ستمعني،  امل�ساهدين 
ال�سعادة  ق�سيدة  وكلماتهم وحمبتهم هي  ل�سعادتي 

التي اعي�سها...
املواطنة 

وجهة  العراق من  م�ستقبل  نهاد جنيب  يقراأ  *كيف 
نظر املواطن العراقي ؟

احلبيب  ال��ع��راق  م�ستقبل  ه��و  ي�سغلني  م��ا  -اك���رث 
ومتنياتي كما هي امنيات كل عراقي �سريف يع�سق 
والعي�ص  الطبيعية  احل��ي��اة  وع���ودة  ووط��ن��ه  ار���س��ه 
والإح�����س��ا���ص  امل��وؤ���س�����س��ات  دول���ة  وتاأ�سي�ص  ال��رغ��ي��د 
الطائفيات  عهد  وانتهاء  احلقة  باملواطنة  احلقيقي 
وان  العراق  وح��دة  وتثبيت  والنق�سامات  والتفرقة 
اأنت(  )من  ال�سوؤال  وعند  عراقيتنا...  هويتنا  تكون 

يكون اجلواب )اأنا عراقي(...   
ل�سعب  يقوله  ان  جنيب  نهاد  يريد  ماذا   : *ال�سبكة 

العراق؟
- ر�سالتي لأبناء �سعبي ... اأحبوا العراق ول تفرطوا 
و�سوعها  الطيبة  اخل�سبة  ار�سكم  واحت�سنوا  به 

العطر ول ت�سمحوا ب�سياعها...
* كلمة اخرية لقراء ال�سبكة..

-نهاد جنيب : حتياتي للجميع وا�ستياقي اىل بغداد 
واىل  الف�سيحة  �سوارعها  واىل  العتيقة  ودروب��ه��ا 
اأهيم  املرتفة...  متاجرها  واىل  ال�ساخبة  ا�سواقها 
يل  خاطفة  زي��ارة  اخر  كانت  لقد  العراق  �سماء  يف 
اىل بغداد يف عام ٢01٢ ومازالت مالمح وذكريات 
الزيارة مر�سومة يف ذاكرتي... �سكرا ملجلتكم  تلك 
جمهوري  مع  للتحدث  يل  الفر�سة  لإتاحتها  الغراء 

احلبيب.

ن��ه��اد 
احلنجرة وال�ساد 
والثقافة..
اأ�س�س املذيع الناجح 

متيز ب�سوت جهوري واأ�سلوب متفرد يف قراءة ن�سرة االأخبار 
والربامج ال�سيا�سية... �سوت حفر يف ذاكرة االأجيال حتى ا�سبح 
جزءا ال يتجزاأ من الواقع العراقي اليومي منذ �ستينات القرن املا�سي 
وحتى يومنا هذا...
حوار / تغريد العبديل

امل�����������ذي�����������ع ال����������رائ����������د

انت�سار الف�سائيات واالإذاعات ال ي�سر اإذا مت تاأ�سي�سها على 
املهنية واالخت�سا�س والكفاءة، لكن الواقع ي�سري عك�س ذلك 

فمعظمها خاٍل من الكفاءات املهنية، ويفتقر اىل الدراية 
باالإعالم وفنونه وعلومه

جنيب:
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

ان يقرتن اجلمال بالق�سوة فتلك معادلة غاية يف التعقيد وال�سعوبة خا�سة حينما تكون املعادلة داخل روح 
الفرد الواحد معادلة �سعبة جدا بل تكاد تكون �سربا من امل�ستحيل، دانيال دي لوي�س )رينولدز ويدكوك( 

م�سمم ازياء يف فرتة اخلم�سينات، يعي�س مع اخته �سي�سيل )ليزيل مانفيل جائزة اف�سل ممثلة دور ثاين 
2018( التي متثل املرجل الذي ينظم له حياته وانفعالته، ادارة اعماله نومه ويقظته، حتى طعامه، لكاأنها 

امه التي غادرته،،

امه  مع  طفولته  بني  متقلبا  ي��دور  ودك��وك 
التي بني احلني والآخر تظهر له على �سكل 
طيف يف غرفته حينما تتوتر حالته ويعتزل 
حياته  وبني  عليه،  العمل  مايجب  له  وتقرر 
الت�ساميم  يف  جليا  تت�سح  التي  اجلمالية 
بع�ص  طياتها  ب��ني  وي�سع  ي�سنعها  ال��ت��ي 

الر�سائل الغام�سة نوعا ما.
ودكوك يبدو عمليا جدا، لي�ص يف العمل الذي 
تفا�سيل  ادق  يف  حتى  بل  ح�سب،  به  يقوم 

يف ح���ي���ات���ه، 

التي  ال��ن��ادل��ة  )اإمل����ا(  ل��ن��ا  تظهر  ال��ب��داي��ة 
بقلق  قدمها  لت�سع  لوك�سمبورغ  من  ج��اءت 
عند مطعم حيث تعمل فيه كنادلة، �سدفة 
يلتقيها ودكوك )هو اللقاء الول اذ مل ي�سبق 
ان التقيا من قبل ذلك وهذا ما�ساعد املا يف 
ارتباكها واحمرار وجنتيها امام دي لوي�ص(، 
الطيبة،  ال��ط��ع��ام  وج��ب��ة  ب��ع��د  ب��ه��ا  يعجب 
الطعام وحده كاف لأن يعجب ودكوك باإملا، 
توافق،  كموديل،  معه  العمل  عليها  يقرتح 
اىل  ماتتحول  �سرعان  املوافقة  ه��ذه  لكن 
حب ومن ثم حماولة لال�ستحواذ والهيمنة، 
اثناء  اإمل��ا  تخرب  ودك��وك  اخ��ت  �سي�سيل 
اق���رتاح���ات امل��الب�����ص ب����اأن اخ��اه��ا 
ي��ح��ب ال��ب��ط��ون ال�����س��غ��رية، تهيم 
بطريقتها،  ل��ك��ن  ب��ودك��وك  امل���ا 
�سرعان  الطيبة  الب�سيطة  امل��ا 
من  الثاين  الن�سف  يف  ماتتغري 
من  قطعة  اىل  وت��ت��ح��ول  ال��ف��ل��م 
وعنيف  �سلد  ودكوك  وتوتر،  �سك 
وينهر دائما لكن امام عمله ي�سبح 
ه��ذا  ون��ع��وم��ة،  م��ن ج��م��ال  قطعة 
النقي�ص يف ال�سخ�سية يف ان تكون 
�سعب  واح��د  اآن  يف  وناعما  �سر�سا 
قمة  يف  وه��ي  ت�ستوعبه  ان  امل��ا  على 
تقرر  جندها  ل��ذا  و�سغفها،  غمو�سها 
القيام بتنفيذ خطة غريبة، ت�سع ال�سم غري 
القاتل يف طعام ودكوك وحتاول جاهدة ان 

تبعد الطبيب عنه، تنجح خطتها وي�ست�سلم 
الوحيد،  املخل�ص  انها  على  لها  املري�ص 
بال�سهر على راحته، هنا  تقوم  بكل طاقتها 
عقل  اروقة  احلب  ي�سيء  هذه  اللحظة  ويف 
ودكوك ويبتعد التعلق مبا�سيه مع امه بعيدا 

بل يتحول اىل بهجة وارتباط مع املا.
ان التعا�سد يف حد ذاته مع الآخر هو ان ل 
نظل يف وحدة وفزع، النتائج تاتي مر�سية، 
كل ما خططت له املا ينجح، هاهو ودكوك 
وكل  وحركتها  ج�سدها  اىل  امل��ا،  اىل  ينتبه 
لكل  يخ�سع  للطعام،  اعداد  من  به  ماتقوم 
ماتقوم به يف مقابل ان ليكون طريح ال�سرير 
واحد  ا�سلفنا  وكما  لعله  بحبها،  طريحا  بل 
تعقيدا،  واحل��ب  التعا�سد  خبايا  اك��رث  من 
نعومة وفظاظة، مكيدة وحب، هذه العملية 
يغور  ان  اندر�سن  املخرج  ا�ستطاع  املعقدة 
ماميكن  اروع  من  اداءات  لنا  ويقدم  فيها 
املا  اداء  اميل اىل  ان �سح ذلك  )�سخ�سيا 
اآن واحد(.  ل�سحنتها الغام�سة والعفوية يف 
و�ساحر،  متقن  بك�سل  دوره��ا  ج�سدت  لقد 
لن نتحدث عن دانيال دي لوي�ص فهو يحمل 
تقم�ص  على  وال��ق��درة  ال�سحر  من  تاريخا 
الأثري  بادائها منذ فيلمه  كل �سخ�سية قام 
ثالث  على  ح�سوله  ان  الي�سرى(،  )قدمي 
لي�ص م�سادفة  رئي�سي  بدور  او�سكار  جوائز 
�سيكون   ٢007 ال��ي�����س��رى،  ق��دم��ي   1989(
 )٢01٢ لنكلن  ال���دم،  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 
ي��ق��ول دي ل��وي�����ص ح���ول م��و���س��وع اع��ت��زال��ه 

جمال الق�سوة 

�سعيدا  كنت   ، العتزال  بايل  يف  يكن  )مل 
بتكرار العمل مع اندر�سن ، لكن غالفا من 
احلزن ا�ستوىل على وجعلني اقرر العتزال 
فجاة(، رمبا كان هناك اح�سا�ص خفي عند 
يف  فهو  لوي�ص  دي  اعتزال  بقرار  اندر�سن 
املا  راح��ت  حينما  الخ��رية  الفيلم  حلظات 
ال�سنة  بعيد  الحتفال  ليلة  لوحدها  بعيدا 
الكامريا  ملراقبتها،  يهرع  ودكوك  اجلديد، 
خلفه لنتبني منه �سوى قفاه، هذه ال�سورة 
التي  والوحدة  احلزن  بكمية  نح�ص  جعلتنا 
يقول  وكانه  لوي�ص  دي  دان��ي��ال  روح  تغلف 
 ، الخ���رية  اللحظات  ذي  ه��ي  اع��ت��ذر  لنا: 
املخرج اندر�سن ويف النهايات مل يتمكن من 
كثريا  ابتعدت  الأخ��ت  ب��ادوات��ه،  الحتفاظ 
يحدث  ملا  الو�سط  ع�سا  كانت  التي  وه��ي 
من توترات بني اإملا وودكوك، م�ساهد اعداد 
الطعام بدت طويلة �سربت الينا بع�ص امللل، 
لكن يف املقابل ظلت م�سحة اجلمال يف خلق 
والدقة على مدى  الإتقان  م�ساهد غاية يف 
الفيلم،  زم��ن  ه��ي  دق��ائ��ق  وع�سر  �ساعتني 
الكامريا  اخاذ، حركة  ب�سكل  ال�سوء  توزيع 
من  وال��ث��اين  الول  اجل��زء  بني  واختالفها 
الفيلم، مل يكن دي لوي�ص يف م�ساهد الفيلم 
الخرية يف اف�سل حالته وهذا ما ليح�سب 

له يف قرار اعتزاله.   

نخّل  ول  ق�����س��ة  ن����روي  ان  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
�سكلها  على  اللعب  وج��وب  م��ع  بجذرها 
والقراءة  ال�سرد  خلخلة  اى  وامل�سمون، 
التنا�ص  ع��ن  نبتعد  ك��ي  خمتلف  ب�سكل 
ووق�����وع احل���اف���ر ع��ل��ى احل���اف���ر؟ ) ان 
الطريقة التي تروى بها الق�سة هي جزء 
من الق�سة ، ميكن ان تروى ب�سكل جيد 
ب�سكل  اي�سا  تروى  ان  وميكن   ، رديء  او 
مر�ٍص ، وهذا يف�سر لنا ملاذا يكون ال�سكل 
حا�سمة  اهمية  ذا  الأخ��ري  التحليل  بعد 
يف  الأخ��ري  ان  رغم   ، امل�سمون  من  اكرث 
الظروف املثالية هو الذي ميلي الأ�سلوب 

الول(.

هال �سينما

فانتوم ثرد
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اكرث من تعداد للنفو�ص جرى يف البالد منذ العام 19٢7، املفرو�ص ان يجري كل 
دون حتقيق ذلك.  والنقالبات حالت  ال�سيا�سية  ال�سطرابات  لكن  اعوام،  ع�سرة 
ثمانية   19٢1 العراقية  الدولة  تا�سي�ص  منذ  اى  عقود،  مدى  على  البالد  �سهدت 
ثم  النفو�ص،  ت�سجيل  قانون  ا�ستحدث  ان  العام 19٢7 كان  لل�سكان، ففي  تعدادات 
يف العامني 193٤ و 19٤7 ، لكن الأهم يف كل التعدادات كان يف العام 1957، وعليه 
تعول الدولة العراقية حلد الن، فقد كان اقرب اىل الدقة واحلقيقة، اذ بلغ عدد 
�سكان البالد حينها نح �ستة ماليني، اعقبه يف العام 19٦5 تعداد اخر ثم تاله تعداد 
العامني 1977 و 1987، واخر تعداد للنفو�ص جرى يف العام 1997 لكنه اعترب تعدادا 
منقو�سا وغري دقيق لعدم �سموله كل البالد ب�سبب ال�سطرابات ال�سيا�سية، حكاية 
هذه ال�سورة هي يف �سباح يوم الإح�ساء العام يف 1٢ ت�سرين الول من العام 1957 
حيث يبدو اهم �سوراع بغداد، هو �سارع الر�سيد، مقفرا. اهم مامييز هذه ال�سورة 
و�سط  يف  مار�سيد�ص  �سيارات  �سركة  وعالمة  ال�سارع  معمار  يف  اجلميل  الن�سياب 

اعلى ال�سورة .

التقطت هذه ال�سورة يف مبنى 
ال�سفارة العراقية يف لندن بتاريخ 
 ،1946 العام  من  االول  -19كانون 
وحكايتها هي تعيني االمري زيد 
بن احل�سني �سفريا للعراق يف لندن 
يوم تقدمي اوراق اعتماده اىل امللك 
جورج اخلام�س يف التا�سع ع�سر من 
كانون االول للعام 1946، االمري 
زيد يجل�س يف الو�سط ويتحلق حوله 
موظفو ال�سفارة كل من ال�سادة، ميينا: 
جندة فتحي �سفوة، امني املميز، 
املقدم ح�سن م�سطفى، �سيف اهلل 
خندان، احمد كا�سف الغطاء. 

�ستديو  اول  وه��ي  )البنكلة(  مرحلة  عا�ص 
)وللبنكلة  ال��ب��الد،  يف  تا�س�ص  تلفزيوين 
ه��ن��ا ل�سيق  ل�����س��رده��ا  ح��ك��اي��ات لجم����ال 
املكان(، لقد بدا يف العام يف العام 19٤7، 
القوة  يف  م�سورا  ال��ب��داي��ة  يف  عمل  حيث 
بكل  الت�سوير  خ�سائ�ص  در���ص  اجل��وي��ة، 
خربته  الفنية،  ا�سراره  واكت�سب  التفا�سيل 
يف  التلفزيون  ت��اري��خ  ي���وؤرخ  ان  ل��ه  ات��اح��ت 
فوتغرافيا  م�����س��ورا  الوىل  م��راح��ل��ه  اه��م 
ك��رمي،  عمو  امل��خ��رج  عا�سر  وتلفزيونيا، 
العمر،  وح��ي��در  ح��م��د،  جرجي�ص  وي��و���س��ف 
لكن  الخ��راج  عامل  يدخل  ان  طموحه  كان 
ما ان اعلن هذه الرغبة حتى جاء الرف�ص، 
وتعلم  انكلرتا  اىل  �سافر   1951 العام  يف 
التدري�ص  مار�ص  الت�سوير،  اجهزة  ت�سليح 
يف ق�سم الت�سوير اجلوي، هذه احلكاية هي 
انه  اجلميلة،  املو�سل  ابناء  من  واح��د  عن 
امل�سور يحيى توفيق حيث تقول ال�سورة انه 
الربامج  لت�سجيل احد  الكامريا  يقف خلف 
التلفزيونية، اكت�سب حمبة العاملني والنا�ص 
وال�سبه  العالية  اخالقه  خ��الل  من  عموما 
الكبري بينه وبني الفنان امل�سري �سالح ذو 

الفقار.

�سينما  م�سرح  وعلى  فني من م�سر،  وفد  البالد  زار  العام 19٦5  يف 
احياها  التي  احلفالت  اهمها  الفعاليات  من  الكثري  قدمت  الن�سر 
املمثل  ال��وف��د  اع�����س��اء  ب��ني  م��ن  ك��ان  ح��اف��ظ،  ال��راح��ل عبداحلليم 
الكوميدي ا�سماعيل يا�سني وله �سورة اخرى نادرة مع الرئي�ص الراحل 
عبدال�سالم عارف وهو يهم باحت�سانه عند زيارة الوفد اىل الق�سر 
اجلمهوري ولقاء الرئي�ص عارف، وحكاية هذه ال�سورة انها التقطت 
يف العام 19٦5 حيث ا�سر ا�سماعيل يا�سني باجللو�ص على الر�ص تاركا 

الكر�سي خلفه كي ي�سبح امل�سهد غريبا وتكون ال�سورة اكرث طرافة.

 اليحق الى �سخ�س او موؤ�س�سة او جملة او �سا�سة 
او اى مكان اعالمي ا�ستعمال هذه ال�سور  ) هي 

ار�سيفي ال�سخ�سي ومعي عقد �سراوؤها (  ، جملة 
ال�سبكة لها احلق الوحيد بذلك وبعك�سه �ستكون 

املحاكم هي الف�سل ) مقداد عبدالر�سا (

هام جدا 
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 وا�ساف: اأحبها، وزوجها على علم بذلك ومي�سال 
وارت��دت  الكمان  عزف  تعلمت  لقد  ذل��ك..  تعرف 
لهجات  كل  واأتقنت  من��رًا،  وواج��ه��ت  راهبة  ث��وب 

العامل.
على  �سرتيب  قدرة  عن  بفخر  يتحدث  اوباما  كان 
املتعددة،  الأم��ريك��ي��ة   باللهجات  احل���وار  ات��ق��ان 
وكانت  دولت�سى.  من  القادمون  ينطقها  التي  تلك 
ادوار  جت�سد  اإن��ه��ا  م����رارا،  ق��ال��ت  كما  ���س��رتي��ب، 
على  تقدميهم  ال��ي��ه��ا   ي��وك��ل  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات 
و�سلوكها  ال�سخ�سية  تدر�ص  فهي  ل��ذا  ال�سا�سة، 
لتتحرك  ك��ان   مهما  والثقايف  النف�سي  وتاريخها 
على وفق ذائقتها الفنية وفهمها للدور ومب�ساعدة 
ت��واج��ه��ه خ���الل ت�سوير  ال����ذي  ال��ف��ي��ل��م  خم���رج 

ال�سريط.
 الوالدة والظهور 

ولدت  ماري لويز �سرتيب يف ٢٢ حزيران 19٤9 يف 
نيو جر�سي، والدها ال�سيديل وليم هاري �سرتيب 
من ا�سول املانية، وكانت والدتها ماري وولف فنانة 
حملية، وقد �سجعها الوالدان على دخول عامل الفن 
اده�ست  التي  املوهبة  تلك  بامتالكها  لإح�سا�سهما 
فدر�ست  للم�سرح،  ا�سافة  ال�سابع  الفن  حمبي 
الدراما يف الفازار كوليج قبل اختيارها عام1977 
 The للم�ساركة يف اأول فيلم لها مثلته حتت عنوان
قبل  DeadList Season كممثلة م�ساعدة 
اأن تبهر العامل يف فيلمها الثاين )جوليا( يف نف�ص 

العام.
ماري لويز �سرتيب)وهذا هو ا�سمها(، ذات موهبة 
كبريةعلى  ق��درة  متتلك  التج�سيد،  يف  ا�ستثنائية 
وال�سرتخاء  اليها  ال�ساد  والت�سخي�ص  الإق��ن��اع 
الذي يقفون امامها  الآخرين  املمثلني  تواجه  وهي 
يف  ح�س�سهم  تاأكل  وهي  ال�سينمي،  الكادر  و�سط 
الظهور دون تخطيط م�سبق، لول وجود خمرجني 
�سبليربج  �ستيفن  مثل  ادارت��ه��م  حتت  كبارعملت 
جريدة  �ساحبة  حياة  The  Postعن  خمرج 
توم  م��ع  غ��راه��ام(،  )ك��ات��ري��ن  بو�ست  وا�سنطن 
ه��ان��ك�����ص ب����دور ت���وم ب�����راديل، وك���ذل���ك امل��خ��رج 
و�سواهما  فلورن�ص،  فيلم  خم��رج  فريزر  �ستيفن 
قدمتها  التي  فيلما  والأربعني  الأحد  خمرجي  من 

)مرييل( لل�سا�سة الف�سية.

    حياة عا�سفة
�سنواتها  يف  التوتر  �سديدة  حياة  �سرتيب  عا�ست 
الأُول وهي توؤ�س�ص ذاتها بعد ح�سولها على درجة 
املاج�ستري يف الفنون من جامعة ييل، وزواجها من 

املمثل جون غازال.
كان عمرها ٢9 عاما حني التقت جون يف موؤ�س�سة 
امل�سرح العاملي، وكان ممثال موهوبا اأدى دور ويدو 
على  و�ساعدها  ثقافتها   يف  واأث��ر  )ال��ع��راب(  يف 
مع  الغزلن(  )�سائد  معها  ومثل  موهبتها،  �سقل 
روبرت دي نريوالذي قام بدفع مبلغ التاأمني الهائل 
له  P٢7٢املنتجة  �سركة  لت�سمح  غازال  كفالة  عن 

بالتمثيل !
كانت ميزانية الفيلم اأكرث من خم�سة ع�سر مليون 
)غ���ازال(  وف���اة  تخ�سى  ال�سركة  وك��ان��ت  دولر، 
وه��ذا  العمل  اإك��م��ال��ه  قبيل  بال�سرطان  امل�ساب 
كفالته  تاأمني  لها خ�سائر كبرية، فطلبت  �سي�سبب 
لي�سارك يف العمل، وكانت �سرتيب وغازال بحاجة 
للنقود لعالج الرجل، فقام �سديقهما )دي نريو( 

بدفع مبلغ التامني، واكمل غازال العمل وجنح 

عندما قال اأوباما 
لها اأمام مي�سال

املوهوبة يف جت�سيد االأدوار ال�سعبة 

مرييل 
�سرتيب

 قال ذلك �سراحة واأمام زوجته مي�سال ومن ح�سر تقليد 
الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك ح�سني اأوباما للرائعة 

مرييل �سرتيب، ميدالية احلرية الرئا�سية، يف حفل خا�س 
اأقيم يف البيت االأبي�س تكرميًا لفن �سرتيب.

  كتابة : با�سم عبد احلميد حمودي

اأح��ب��ك
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عامر بدر ح�سون
د�ستور كاجللمود !

عاش العراق دون دستور منذ العام 1958 وحتى العام 2005.
كان لدينا شيء اسمه "الدستور المؤقت" يصدره الضابط الذي 

يصل لإلذاعة اوال ليعلن نجاح انقالبه العسكري ويضع فيه حيزاً 
كبيراً لصالحياته.

وقد بلغنا ذروة االستهانة بالدستور مع صدام حسين، وتحديدا مع 
المادة 42 منه والتي تتيح له اصدار القوانين والقرارات خالفاً 

ألحكام الدستور بل أنها تصبح جزءاً من الدستور!
وبموجب هذه المادة يا ما أرعبنا المذيع وهو يقرأ أغرب 

القرارات:
"استنادا الى المادة 42 من الدستور المؤقت رسمنا بما هو آت:

- اوالً يحكم باإلعدام كل من ينتقد رئيس الجمهورية!
- ثانيا يحكم باإلعدام كل من ينتقد رئيس الوزراء وأعضاء 

مجلس قيادة الثورة والوزراء وقيادات الحزب"!
هذا القرار صدر بالفعل.. وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها في 

العالم تم تغيير الحكم من اإلعدام الى السجن المؤبد!
***

والدساتير في العالم تقسم الى قسمين: األول يسمى الدستور 
المرن.. وهو دستور يسهل تغييره، كما هو الحال مع دساتيرنا 

السابقة وال يحتاج التغيير اال الى توقيع من الرئيس. والقسم 
الثاني يسمى بالدساتير الجامدة ومنه دستورنا الحالي الذي تم 

اقراره بعد االستفتاء عليه عام 2005. 
)الدستور المرن( يحتاج لحظات كي يتغير.. اما )الدستور 

الجامد( فهو يحتاج الى عشرات السنين لتغيير كلمة فيه!
)حدد دستورنا الذي يكثر الصراخ بوجهه طريقة تغيير اية مادة 

فيه بالتالي:
بعد اتفاق البرلمان ورئيس الحمهورية ورئيس الوزراء على 
التغيير المطلوب فانه يجب عرضه على استفتاء شعبي فإن 

وافقت األغلبية على التغيير حصل هذا(.
***

 لكن مهالً!
ال يتم التغيير رغم تصويت أغلبية الشعب عليه اذا اعترضت 
أغلبية سكان ثالث محافظات عليه! يعني فيتو ال يقبل النقاش.

آليّة مثل هذه وصعوبة تحقيقها على ارض الواقع، هي التي تضع 
دستورنا في فئة الدساتير الجامدة. )والجمود صفة حميدة جدا في 

عالم الدساتير(.
هذا الجمود ضروري في المجتمعات التي فيها تنوع ديني 

وقومي وطائفي حتى ال تتحكم فئة او اكثر بالحقوق الدستورية 
لفئة او طائفة اخرى. ويمكن القول ان هذا النوع من الدساتير هو 

الذي يشكل الركيزة لبناء المجتمعات المضطربة.
***

واذا كنت معارضاً للحكومة وسلطتها فسأذكر لك مثاالً يعجبك 
من الدستور:

اذا أراد رئيس الوزراء مثال اعالن حالة الطوارئ في العراق 
فإن الدستور يلزمه بالتقدم بطلب للبرلمان يوضح فيه األسباب 

التي تدعوه لهذا الطلب. وبعد النقاش الطويل يمنح رئيس 
الوزراء حق اعالن حالة الطوارئ ولكن لمدة ال تزيد على شهر! 

وعلى ان يقف في نهاية الشهر ويشرح ما قام به ولماذا.. وكلما 
أراد شهراً من شهور الطوارئ كان عليه اقناع البرلمان بطلبه!

***
 لكن.. لماذا يتحدث السياسيون ومن احترف التحليل السياسي 

التلفزيوني عن ضرورة تغيير الدستور؟ وهل يعرفون اي 
هراء ذلك الذي يلوكونه ويدعون حتى المتظاهرين لرفعه في 

تظاهراتهم؟!
هل هم جهلة ولم يقرأوا الدستور وآليات تغييره شبه المستحيلة؟ 

ام انهم يتحدثون وفي ذهنهم اشياء اخرى؟
انا أفّضل أن أنظر لهم )ومن باب المجاملة ليس إال( كجهلة 
بالدستور الذي قُّد من صخر أصم..  فهذا افضل من اتهامهم 

بالولع بالمادة 42 من الدستور المؤقت!
 

اأما بعد

الد�ساتري يف العامل تق�سم اىل ق�سمني: االأول ي�سمى الد�ستور 
املرن.. وهو د�ستور ي�سهل تغيريه، كما هو احلال مع د�ساترينا 

ال�سابقة وال يحتاج التغيري اال اىل توقيع من الرئي�س. 
والق�سم الثاين ي�سمى بالد�ساتري اجلامدة ومنه د�ستورنا 
احلايل الذي مت اقراره بعد اال�ستفتاء عليه عام 2005. 

التذاكرحيث  �سباك  يف  ال��غ��زلن(  )�سائد  فيلم 
الو�سكار يف  على  وح�سل  دولر  مليون   ٤9 ح�سد 
ذات العام ،لكن )غازال( توفى يف الثاين ع�سر من 

اأذاريف نف�ص ال�سنة!
زوجها  وف��اة  نتيجة  كبري  بانهيار  مرييل  ا�سيبت 
الفيلم  ه��ذا  يف  العمل  قبيل  وك��ان��ت  امل��اأ���س��اوي��ة، 
لتاأمني  وم�سل�سالت   برامج  يف  م�سطرة  ت�سارك 

املبالغ الالزمة لعالجه. 
الزواج الثاين

يتفهم  اأن  غومز(  )دون  الكبري  النحات  ا�ستطاع 
بعاطفته  حزنها  م��ن  ينقذها  وان  م��ريي��ل  و���س��ع 
يف  به  اقرتنت  حيث  بها  احاطها  التي  الفيا�سة 
واحد،  وولد  فتيات  ثالث  منه  لتنجب  العام  ذات 
امل�ساق  رغم  مت�سامنة  �سعيدة  ا�سرة  �سكال  وقد 
التي تواجهها مرييل وهي ت�ستغل بجد وتاألق يف كل 

�سريط .
او�سكارات مرييل 

م��ن��ح��ت م���ريي���ل ����س���رتي���ب ج����وائ����ز الأو����س���ك���ار 
ك��رام��ر(،  )كرامر�سد   1979 ل��الأع��وام  ال��ث��الث 

فيلم  ع��ن  وع����ام٢011   ،) �سويف  1983)اخ��ت��ي��ار 
�سخ�سية  فيه  ج�سدت  ال��ذي  احلديدية(  )امل��راأة 
ال�سابقة،  بريطانيا  وزراء  رئي�سة  تات�سر  ماركريت 
وقد ر�سحت٢5 مرة لنيل هذه اجلائزة اأمام فيفان 
و�سواهما  وكانتا  و�سواهما،  هيبورن  واودري  يل 
ولكنها خالل  فنيا،  تاريخا  واقدم  �سنا  منها  اأكرب 
تفوز بجوائز دولية متعددة مثل  الرت�سيحات  هذه 
ومهرجان)مو�سكو(  )ك���ان(  م��ه��رج��ان  ج��ائ��زة 

وجائزة �سي�سيل دي ميل و�سواها.
 �سخ�سيات مرييل

تقول مرييل انها ممثلة �سخ�سيات، لتقدم �سورة 
تفوقها  �سر  حقا  وذل���ك  ل���الداء،  واح���دة  منطية 

الالمع وابهارها امل�ساهدين طيلة افالمها ال� ٤1.
 ٢017 ب���رادا(  ي��رت��دي  )ال�سيطان  يف  مرييل  ان 
جت�سد �سخ�سية ال�سحفية املت�سلطة �ساحبة جملة 
التطوير  من  �ساخرة  التغيري  لتقبل  التي  املو�سة 
ال���ذي حت��اول��ه الخ���ري���ات، وه���ي غ��ري �سخ�سية 
هذه  ف��اإن  وبالتاأكيد  )ال�سك(.  فلم  يف  الراهبة 
ال�سخ�سيات تختلف عن �سخ�سية �سارة )ع�سيقة 
ال�سابطالفرن�سي( التي تتميز بالعاطفة ال�سديدة 
بطلة   �سخ�سية  يف  غريها  وه��ي  ال�سك،  واح��الم 

فيلم )�سيطانة( املرحة بامل�ساركة مع روزان بار.
مل ت���ق���ف م���ريي���ل ����س���رتي���ب ع���ن���د ح������دود ه���ذه 
كمان  دورعازفة  مثلت  بل  املعار�سة،  ال�سخ�سيات 
وهي تقدم حياة املو�سيقية روبرتا جوا �سباري يف 

فلم)مو�سيقى القلب( عام 1990.
�ستوديو  بفل�سفة  ت��وؤم��ن  ل  �سرتيب  مرييل 
التي  ال�سخ�سية  ت��در���ص  ه��ي  ب��ل  امل��م��ث��ل 
الفيلم وتعيد ت�سكيلها من  �ستقدمها خالل 

جديد عرب الن�سراف التام لها!
       اإعادة ت�سكيل اللهجة

خمتلف  بدرا�سة  مرييل  املبهرة  قامت 
ب��ح��ار �ستى  ال��ل��ه��ج��ات الآت���ي���ة م���ن 
وج�سدتها عرب تدريبات �ساقة، وهنا 
اخلا�سة  الفيلموغرافيا  منتج  يقول 
بها عرب النرت، اإنها ج�سدت اللهجة 

الأداء  عن  تختلف  التي  الربيطانية 
الأم���ريك���ي يف ف��ي��ل��م زوج����ة امل���الزم 

البولندية  وال��ل��ه��ج��ة  ال��ف��رن�����س��ي، 

يف  ال�سرتالية  واللهجة  �سويف(  )اختيار  فيلم  يف 
الملانية  اللغة  ودر�ست  الظالم(  يف  فيلم)�سرخة 
لتقدم دورها يف فيلم )خيار �سوفيا( الذي جت�سد 
لهجة اهل بولندا وهم ينطقون النكليزية، وتدربت 
�سهورا متعددة على )فونتك( اللهجة الدامناركية 
فيلم  يف  بليك�سن  كارين  الكاتبة  �سخ�سية  لتقدم 

)من اأفريقيا(.
كانت لغة مرييل �سرتيب ولكنتها ال�سديدة التاأثري 
فيه  ظفرت  التي  احلديدية(  )ال�سيدة  فيلم  يف 
ماركريت  �سخ�سية  تقدم  وه��ي  امل�ساهد  باإبهار 
وك��ان  اآن،  يف  وال�سعف  ال��ق��وة  ال�سديدة  تات�سر 
دورها  عن  ثالثة  الأو�سكار  جائزة  على  ح�سولها 
يف هذا ال�سريط اعرتافا بقدرتها ال�ستثنائية على 

التج�سيد الدرامي الأروع.
 اأخريًا

ملرييل  �سخ�سية   ٤1 تعني  اليوم  حتى  فيلما    ٤1
واح��دة، ومل جتدد جت�سيد  تقلد فيها  �سرتيب، مل 
ال�سينما  فتنة  ان��ه��ا  اخ����رى...  م��رة  ال�سخ�سية 

العاملية اليوم وعنوان جمدها.
اإن كتاب ال�سحفي املتخ�س�ص ب�سري حياة النجوم 
 Her بعنوان  ال�سادرحديثا  �سوملان(  )مايكل 
Again عن حياة املتاألقة مرييل يك�سف الكثري 
الر�سينة يف  عن دراماتيكية حياتها وعن جديتها 
تنفيذ �سورة ال�سخ�سية التي جت�سدها يف كل فيلم، 
وذل����ك ���س��ر جن��اح��ه��ا 

الدائم.

السنة الثالثة عشرة العدد )320( 16 آب 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

39 م�������ق�������االت38



بزمن  مت�سبثًا  واحل��رية،  ال�سمت  جدار  اىل  ت�ستند 
كان  وهنا  م�سرح،  ك��ان  فهنا  الأ�سئلة،  يثري  جميل، 
املمثلون يتحركون على خ�سبته بوعي ون�سج، ممتلئني 
بالإقناع وكاأنهم حمور من حماور الكون، كيف اأم�سى 
حطامًا، مكّبًا للنفايات وماأوى للكالب ال�سائبة، هل 
دار يف ذهن فنانني كبار مبدعني مثل يو�سف العاين، 
عبداحلميد،  �سامي  حممد،  قا�سم  �سوقي،  خليل 
جواد الأ�سدي، وغريهم، اأن يوؤول احلال مب�سرحهم 
اىل ماهو عليه؟ هل ن�سينا او تنا�سينا مقولة )اأعطني 
مثقفًا(،لتحل حملها  �سعبًا  اأعطيك  وم�سرحًا،  خبزًا 

معاول اجلهل والتخلف وتعبث بكل ماهو جميل.
م�سهٌد خمٍز

و�سط  ال�سعدون  �سارع  وق�سدت  ال�سدف  �ساءت  اإن 
الن�سر،  ل�سينما  اخللفية  بال�سوراع  وم��ررت  بغداد 

بالنفايات  مليئة  خ��رب��ة  بناية  على  عيناك  �ستقع 
ال�سكارى وامل�سردين،  للعابرين من  والأزبال، ومرتٍع 
من  تركت  بناية  جم��رد  اأنها  م��رة  اول  لك  �سيخيل 
قبل اهلها وعمل الزمن ماعمل بها، لكن �ست�سيبك 
ما  ي��وم��ًا  ك��ان  امل��ك��ان  ه��ذا  اأن  تعرف  ح��ني  الده�سة 
لع�ساق  وقبلة  وال��وع��ي  الثقافة  لن�سر  بهيًا  �سرحًا 
امل�سرح من م�ساهدي وطلبة معهد واأكادميية الفنون 
اىل  �سيتبادر  املخزي  امل�سهد  ه��ذا  اأم��ام  اجلميلة. 
الفني  العراق  ب��اإرث  العبث  هذا  ملا  ال�سوؤال:  ذهنك 
اىل  ليبادرون  مَل  الثقافة؟  على  القائمون  هم  واأين 
اإحياء هذه الإماكن التي رمبا لتكلف اإعادة اإعمارها 
ملن  كيف  املنهوبة،  امليزانيات  من  الي�سري  النزر  ال 
اأن يتغا�سى عن  العراق  الثقافة يف  ت�سدى مل�سوؤولية 
جم��ددًا،  ال�سمت  اىل  �سرتكن  بعدها  املنظر،  هذا 

على  ترتحم  اأن  اإل  ولمتلك  الياأ�ص  ي�سيبك  ورمب��ا 
زمن وىّل.

ور�سة فنية
من  وبالقرب  ال�سعدون،  �سارع  اأزق��ة  من  زق��اق  يف 
الأ�سل  يف  وهو  بغداد،  م�سرح  يقع  الن�سر،  �سينما 
اإىل  للتبوغ  خمزنًا  بعد  فيما  واأ�سبح  لليهود  كني�ٌص 
اإىل  بتحويله  ابراهيم جالل  الراحل  املخرج  اأن قام 
عملت  احلديث  الفني  امل�سرح  فرقة  ادارة  م�سرح، 
لإدارة  وم��ق��رًا  لهم  م�سرح  خ�سبة  ي��ك��ون  اأن  على 
الفرقة. �سهد م�سرح بغداد ترميمًا وتو�سيعًا يف فرتة 
ال�سبعينات ليت�سع لأكرث من ثالثمئة وخم�سني كر�سيا، 
بعد ما كان ي�ستوعب اقل من مئتني وخم�سني كر�سيًا، 
بغداد”،  “م�سرح  التي كتب عليها  اليافطة اجلميلة 
كانت هدية من اهايل كربالء تثمينًا جلهود العاملني 
فيه. م�سرح بغداد كان ور�سة فنية بحق، فقد احت�سن 
مالمح  �سكلت  التي  احلديث  الفني  امل�سرح  فرقة 
احلداثة يف امل�سرح العراقي املعا�سر، و�سهد عرو�سًا 
العراقية  الثقافة  يف  فارقة  عالمة  باتت  م�سرحية 
و"النخلة  والهزل"  اجل��د  بني  الأزل  "بغداد  مثل: 
ال��راح��ل  م�سرحيات  و  و"املفتاح"،  واجلريان" 

و"خيط  و"اخلان"  "ال�سريعة"  ال��ع��اين  يو�سف 
كاظم  ع���ادل  ال��ك��ات��ب  وم�سرحيات  الربي�سم"، 

وم�سرحيات  و"اخليط"،  الناقو�ص"  يقرع  "متوز 
الكاتب الالتيني ازفالدو دراغون "الرجل الذي �سار 
كلبًا" و"مر�ص اأ�سنان" و"حكاية �سديقنا باجنيتو"، 
وم�سرحية  امل�سهورة"هاملت"  �سك�سبري  وم�سرحية 
لوركا  "بيت برنارد األبا" وم�سرحية مك�سيم غوركي 
"ا�سبطوا  ذياب  حممود  وم�سرحية  "البورجوازي" 
"غيفارا عاد"  القي�سي  ال�ساعات" وم�سرحية  جليل 
وم�سرحية  الن�ساء"  "زينة  فرج  الفريد  وم�سرحية 
حميي الدين زنكنة "حكاية �سديقني" ورواية غائب 
طعمة فرمان "القربان" وم�سرحية في�سل اليا�سري 
"رحلة يف ال�سحون الطائرة"،  وغريها من العرو�ص 
الفرتة،  تلك  يف  مهمًا  ثقافيًا  منحنًى  �سكلت  التي 
قا�سم  �سوقي،  خليل  مثل  كبار  فنانون  عليها  عمل 
روميو  الأ�سدي،  جواد  احلميد،  عبد  �سامي  حممد، 
كانت  خليل.  فا�سل  الر�سا،  عبد  مقداد  يو�سف، 
كبار،  فنانني  جت��ارب  لتقدمي  فنيًا  خمتربًا  خ�سبته 
احلميد،  عبد  �سامي  جتارب  خ�سبته  ا�ستقبلت  فقد 
ال�سعدي،  وجعفر  علي،  وجعفر  ج��الل،  واإب��راه��ي��م 

وجت�������رب�������ة 
ف����اروق ف��ي��ا���ص الخ��راج��ي��ة 

الوحيدة. كما اأبدع فيه الكثري من املمثلني واملمثالت 
كالراحلتني زينب وزكية خليفة. وعلى خ�سبة م�سرح 
وهي  بالعمى  الرماح  ناهدة  املمثلة  اأ�سيبت  بغداد 
"القربان"،  م�سرحية  يف  "زنوبة"  �سخ�سية  ت��وؤدي 
ف��اروق  اإخ���راج  وم��ن  ف��رم��ان،  طعمة  غائب  للروائي 
مل�ساهدة  مكانا  جتد  اأن  ال�سعب  من  كان  الفيا�ص. 
قبل  من  ال�سديد  الإقبال  ب�سبب  امل�سرحية  العرو�ص 
من  امل�سرح  ه��ذا  ميثله  ك��ان  مل��ا  العراقية  ال��ع��وائ��ل 

ظاهرة ثقافية تغلغلت يف اأو�ساط املجتمع.
م�����س��رح ب��غ��داد ح��ظ��ي ب�����س��رف ك��ب��ار امل��ث��ق��ف��ني من 
"اجلواهري" و"البياتي"  اأمثال  وفنانني من  �سعراء 
والثقافة  الفن  ع��امل  يف  كبرية  واأ�سماء  و"فريوز" 
�سليم"  "جواد  يكون  اأن  يكفي  والجتماع.  وال�سيا�سة 
وكاظم  ال�سيخلي،  و"اإ�سماعيل  �سعاره،  �سّمم  قد 

حيدر " قد �سمما الديكورات واملالب�ص والإ�ساءة..
دوالر واحد يعيد احلياة

ع��ج��ز ال��ف��رق��ة ورواده����ا 
ب�سبب  املكان،  اإحياء  عن 
التي  املرتاكمة  الإيجارات 
العقار،  مالك  بها  يطالب 
اىل  اجلهات  من  العديد  دعا 
�سخ�سية  م���ب���ادرات  اط����الق 
الهدف منها احياء م�سرح بغداد 
وامل�سرحي  الثقايف  رونقه  وع��ودة 
اىل �سابق عهده. من هذه الدعوات 
املغرتب  امل�سرحي  املخرج  دعوة  هي 
ن�سر  نعيد  وللتذكري  ���س��ربي.  ف���اروق 

دعوته ع�سى ان ترتجم اىل واقع ملمو�ص:
والفنية  الثقافية  واجلمعيات  املنظمات  جميع  )اإىل 
اإىل  العراق،  خارج  العراقيني  جميع  اإىل  املنايف،  يف 
الهيئة  اإىل  والفنانني،  واملثقفني  وال�سعراء  الكّتاب 
العراقيني  اأدع���و  ال�����س��ارق��ة،  يف  للم�سرح  العربية 
التربع  اىل  الغربة  حمطات  جميع  يف  املتواجدين 
اأو عائلة  فرد  لكل  واح��د فقط  دولر  واح��د،  ب��دولر 
واحد  دولر  بغداد..  م�سرح  �سالة  ترميم  اأج��ل  من 
لإعادة احلياة اإىل فرقة امل�سرح احلديث وعرو�سها 
امل�سرحية املتاألقة، دولر واحد لتحقيق اأمنية الفنان 
م�سرحية  مدر�سة  قناديل  اإ�سعال  يف  العاين  يو�سف 
التي  التنوير  ثقافة  لبناء  واح���د  دولر  ع��ري��ق��ة.. 
زرعها م�سرحيون خاّلقون يف �سناعة اجلمال وبناء 

الإن�سان(.

م�سرح بغداد
من مكان ي�سج بالبهجة 

!واالأ�سواء اىل مكبٍّ للنفايات
حني متر يف �سوارع بغداد، 
البد اأن تعرج بك قدماك 
اىل اأماكن كانت تتنف�س 
الثقافة والفن، وحتّلق 
باأجنحة من نور يف م�ساءات 
بغداد اجلميلة، اأماكن كنت 
ترت�سف من زادها الروحي، 
م�سرحًا ومو�سيقى وغناًء 
و�سينما، لكنك تفاجاأ 
اأن الغبار ميلوؤها والريح 
ت�سرخ يف فراغها،

 حم�سن ابراهيم
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واختارت جلنة التحكيم كتابا واحدا من كل 
عقد منذ اأن تاأ�س�ست اجلائزة عام 19٦9. 

مر�سحون اآخرون
 ا�ستطاع الديب الكندي )مايكل اأونداجتي( 
املولود يف �سري لنكا اأن يفوز على مر�سحني 
هيالري  الربيطانية  الكاتبة  وه��م  اآخرين 
 Wolf ه��ول(  )وول��ف  روايتها  عن  مانتل 
ع��ام  ب��ني  اأح��داث��ه��ا  ت����دور  ال��ت��ي   Hall
م�ست�سار  ���س��رية  وت��وّث��ق  و1535(   1500(
توما�ص  القانوين  الثامن(  )ه��ري  امللك 
ثم  ال�سلطة  �سلم  يف  و���س��ع��وده  ك��روم��وي��ل 

تلفزيوين  م�سل�سل  اإىل  ذل��ك  بعد  حتولت 
امل��وؤل��ف  ���س��ي(،  ب��ي  ال���)ب��ي  اأنتجته  ق�سري 
الأم���ريك���ي ج���ورج ���س��ون��درز ال���ذي ف���از يف 
العام املا�سي بجائزة مان بوكر الأدبية عن 
 Lincoln املقربة(  يف  )لينكولن  روايته 
احلياة  تتناول  والتي   in the Bardo
اأب��راه��ام  الأم��ريك��ي  للرئي�ص  ال�سخ�سية 
رواي��ة  وك��ذل��ك   )18٦5-1809( لينكولن 
ال��ربي��ط��اين اف اإ����ص ن��اي��ب��ول، امل��ول��ود يف 
عام  لالدب  نوبل  بجائزة  والفائز  ترينيداد 
ليفلي  بينيلوبي  الربيطانية  ورواي��ة   ٢00٢

وهي   Moon Tiger النمر(  )القمر 
من اخليال التاريخي والنف�سي التي �سدرت 

يف العام 1987.
فيلم �سينمائي

كتاب  ق���راءة  يعد  مل  اإن��ه  اأون��داجت��ي  يقول 
بني   ينتقل  ال���ذي  الإجن��ل��ي��زي(  )امل��ري�����ص 
ح��ول  ال��روم��ان�����س��ي��ة  م��ن  ج��و  يف  �سفحاته 
ممر�سة ت�سرف على جندي م�ساب بحروق 
يف  اإيطالية  فيال  يف  للذاكرة  وفاقد  فظيعة 
نهاية احلرب العاملية الثانية ومبرور الوقت 

جتد نف�سها واقعة يف غرامه وحبه.

بجائزة  الجنليزي(  )املري�ص  رواية  فازت 
 199٢ ع���ام      الدولية  للرواية  بوكر  م��ان 
�سينمائي  فيلم  اإىل  ذل���ك  ب��ع��د  وحت��ول��ت 
رالف  ببطولته  وقام  منغيال  اأنتوين  اأخرجه 
�سكوت  كري�ستني  بينو�ص،  جولييت  فاين�ص، 
اأف�سل  باأو�سكار  وفاز  دافو  وويليم  توما�ص، 
روائع  واحدا من  العام 199٦ وعد  فيلم يف 

ال�سينما الكال�سيكية.
رواية نادرة

و�سفت )كاملة �سم�سي( ع�سو جلنة حتكيم 
)املري�ص  رواية   الذهبية  بوكر  مان  جائزة 

النادرة  الكتب  من  نوع  باأنها  الإجنليزي( 
التي ت�سر على عودتك اإليها مرارا وتكرارا، 
اأو فرحة جديدة.   وتوؤدي دائما اإىل مفاجاأة 
اإنها  الثناء،  حقا  ت�ستحق  ال��رواي��ات  بع�ص 
واحلميمية  امللحمة  بني  ب�سال�سة  تتحرك 
ال�سحراء  اإىل  النظر  يف  واح��دة  حلظة   -
ت�ساهد  التي  التالية  اللحظة  ويف  ال�سخمة، 
يف  الربقوق  من  قطعة  ت�سع  ممر�سة  فيها 
ومهيكلة  معقد  ب�سكل  اإنها   ... املري�ص  فم 
عظيمة  وباإن�سانية  جميل  ب�سكل  مكتوبة 
واأ�سافت  �سفحاتها..  م��ن  �سفحة  ك��ل  يف 

موؤلفها  معاملة   ب�سبب  ب��رزت  ال��رواي��ة  اأن 
ل�سخ�سياته الإناث وهناك الكثري من الكتب 
بحياة  فقط  تهتم  الذكور  الكّتاب  قبل  من 
املراأة  لكن  رائعة،  كتبًا  تكون  قد   - الرجال 

تبدو يف حميطها. 
بوكر  م��ان  جائزة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ال��ب��داي��ة  يف  خم�س�سة  ك��ان��ت  ال��ذه��ب��ي��ة 
وكّتاب  والإيرلنديني  الربيطانيني  للكّتاب 
الكومنولث، ور�سح الأمريكيون للجائزة لأول 

مرة يف العام ٢01٤.
عن اجلارديان

اأونداجتي
يفوز بجائزة مان بوكر الذهبية 

بعد 50 عامًا على اإطالقها

فاز ال�ساعر والكاتب مايكل اأونداجتي )75 
عامًا( بجائزة ال�)جولدن مان بوكر( عن 
The English P - (ووايته )املري�س االجنليزي

الأف�سل  عام  ا�ستطالع  يف  وذلك   2018 للعام    tient
رجل كتب خالل 50 عاما. وفازت روايته باعتبارها 

االأكث�ر مبيعا وح�سلت على اأكرب عدد من االأ�سوات 
مع ما يقرب من 9000 �سوت من قبل اجلمهور متفوقا 

على 5 من املتناف�سني.

ترجمة: ثريا جواد

م��اي��ك��ل
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عامر جليل ابراهيم 
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املنيع، فنحن نعرف اهلل عن طريق اأنبيائه ور�سله 
الذين هم وا�سطة الفي�ص الإلهي فالر�سل يوفرون 

الرتبية والهداية الكاملة للب�سرية جمعاء.
بالتعريف  ال�سبكة"  "جملة  مل�سروع  وا�ستكماًل 
احلوارمع  ه��ذا  لها  ك��ان  العراقي  املجتمع  بتنوع 
البهائي"  عالء  "ابو  ح��داد  قا�سم  ح�سني  ال�سيد 
بهائيًا  مواطنًا  "ال�سبكة" ب�سفته  ل�  حتدث  الذي 
ل  البهائي  الدين  يف  لأن��ه  ر�سمية  �سفة  دون  من 
ق�س�ص  او  ا�سياد  او  �سيوخ  او  كهنوتي  نظام  يوجد 

اوزعامات. 
من بهاء اهلل؟

امللقب ببهاء اهلل،  الّنوري،  هو مريزا ح�سني علي 
ثرية،  لأ���س��رة  ال��ع��ام 1817م  ول��د يف ط��ه��ران يف 
اتهامه  بعد  185٢م  ال��ع��ام  يف  ب��غ��داد  اىل  نفي 
�سنوات،  ع�سر  فيها  وبقي  ال�ساه  اغتيال  مبحاولة 

العام 18٦3م نفي اىل ا�سطنبول بعد ازدياد  ويف 
�سكاوى البالط الإيراين منه، وا�ستقر يف اجلانب 
الأوروبي من مدينة )اأدنة( التي بقي منفيًا فيها 
ملدة خم�ص �سنني، بعدها نفي اىل مدينة عكا التي 

بقي فيها حتى وفاته يف العام 189٢م.
اعلن ح�سرة بهاء اهلل دعوته للبهائية ببغداد يف 
العام 18٦3م، اوائل مدة نفيه من ايران. والّدين 
البهائّي هو اأحد الأديان التوحيدية، وي�سرتك معها 
اأ�سا�سا يف الّدعوة اإىل الّتوحيد، ولكّنه دين م�ستقّل 
كال�سالة  واأحكامه  وعباداته  املقّد�سة  كتبه  له 

وال�سوم وغريها،
فلقد بعث اهلل عز وجل اىل الب�سرية عرب التاريخ 
بعثهم  ال��ذي��ن  ر�سله  وه��م  امل��رّب��ني  م��ن  �سل�سلة 
تعاليمهم  فو�سعت  الب�سر  ب��ني  اإلهية  كمظاهر 
هوؤلء  بني  من  الب�سرية،  احل�سارة  تقدم  اأ�س�ص 
الر�سل ابراهيم وكري�سنا وزراد�ست ومو�سى وبوذا 
ح�سرة  واو�سح  ال�سالم،  عليهم  وحممد  وعي�سى 
الر�سل" باأن  �سل�سلة  الأحدث بني  "وهو  بهاء اهلل 
الأديان تاأتي من امل�سدر الإلهي ذاته وهي مبثابة 
اخلالق  م�����س��دره  واح���د  ل��دي��ن  متتابعة  ف�سول 

العظيم.
مباذا يوؤمن البهائيون؟

 يوؤمن البهائيون بوحدانية اهلل، وباأن جميع النا�ص 
جن�ص واحد وباأن الأنبياء واملر�سلني مبعوثون من 
اإله واحد، وكذلك يوؤمنون باأن جميء ح�سرة بهاء 
اهلل قد افتتح ع�سر تاأ�سي�ص ال�سالم على الأر�ص 
الذي تنباأ به ر�سل اهلل على مدى الع�سور، ع�سر 
على  اجلماعي  الر�سد  �سن  فيه  الإن�سانية  �ستبلغ 
كعائلة  وتعي�ص  وال��روح��ي،  الجتماعي  امل�ستوى 

متحدة يف جمتمع عاملي ت�سوده العدالة.
 هل لدى البهائيني كتاب مقد�س؟

الظهور  يف  ال��ك��ت��اب  اأم  ه��و  الأق��د���ص  ال��ك��ت��اب   -
البهائي، نزل باللغة العربية من قلم ح�سرة بهاء 
اهلل وهو جوهر ولّب الآثار البهائية، وي�ستمل على 
واأ�س�ص  الأخالقية،  والن�سائح  والأحكام  احلدود 
عاملي  نظام  ايجاد  على  �ستعمل  موؤ�س�سات  ت�سييد 

مبني على مبادئ روحانية واخالقية.
انه احد اآثار ح�سرة بهاء اهلل الغزيرة التي توؤلف 
ما ليقل عن مئة جملد لو جمعت، ومت�ص موا�سيع 
الفرد  ب�سلوك  املتعلقة  واملبادئ  كالأحكام  �ستى 
رقي  يف  العرفانية  والكتابات  واملجتمع،  واحلكم 

الأرواح ورحلتها الأبدية نحو اهلل بارئها.
الباب  حل�سرة  املتعددة  الكتابية  الآث���ار  وتعترب 
ور�سائل  وتفا�سريه  البهاء  عبد  ح�سرة  واأل���واح 
ح�سرة �سوقي اأفندي وتف�سرياته م�سادر مقد�سة 
ف��اإن  ذال���ك  ع��ل��ى  وع����الوة  للبهائيني.  بالن�سبة 
والقراآن  املقد�ص  بالكتاب  يعرتفون   البهائيني  
ال�سماوية  الأديان  ل�سائر  املقد�سة  والكتب  الكرمي 

الخرى على اأنها اآثار مقد�سة.
اأ�سا�سية  تعاليم  مذهب  او  طائفة  او  دين  لكل   *
تلك  مثل  للبهائية  هل  بها،  اإل  الديانة  تكتمل  ل 

التعاليم؟
باقي  مثل  مثلها  ا�سا�سية  تعاليم  للبهائية  نعم،   -
الإلوهية  بوحدة  يوؤمن  البهائي  فالدين  الأدي��ان، 
البحث عن  ويدعو اىل  واملر�سلني  الأنبياء  ووحدة 
واخلرافات  التع�سب  ان��واع  جميع  ونبذ  احلقيقة 
ترويج  هو  للدين  الرئي�ص  الهدف  اأن  اىل  وينبهنا 
مطابقًا  الدين  يكون  ان  ويجب  والتاآلف  الوئام 
للعلم ويكون اأ�سا�سًا ملجتمع �سلمي ومتطور ومنظم.
واملزايا  واحل��ق��وق  الفر�ص  تكافوؤ  اىل  يدعو  ان��ه 
ويدعو  الإل��زام��ي  التعليم  وي��وؤي��د  اجلن�سني  لكال 
لإزالة الفوارق ال�سا�سعة بني الفقر املدفع والغنى 
الفاح�ص ويعترب العمل املنجز بروح اخلدمة نوعًا 
من انواع العبادة ويقرتح تبني لغة عاملية ا�سافية 
وحماية  لتاأ�سي�ص  ال�سرورية  املنظمات  واي��ج��اد 
ا�سا�سية يجب  تعاليم  �سالم عاملي دائم، كل تلك 

ان يعرفها كل فرد من افراد الدين البهائي.
ما عالقة البهائية باالإ�سالم؟

- ولد ح�سرة بهاء اهلل يف اأ�سرة م�سلمة وجمتمع 
البهائي  الدين  ب��اأن  القول  فيمكن  لذا  ا�سالمي، 
من  امل�سيحية  ن�ساأت  مثلما  الإ�سالم  من  ن�ساأ  قد 
هذا  وعلى  الهندو�سية،  من  البوذية  او  اليهودية 

ن��ح��ن ال��ع��راق

ما�سة  حاجة  يف  الب�سرية  ب��اأن  يعتقدون  الذين   
الب�سري  املجتمع  م�ستقبل  جتاه  موحدة  روؤية  اىل 
الروؤية  هذه  وب��اأن  منها،  والهدف  احلياة  وطبيعة 
بها  التي جاء  الكتابية  والآث��ار  الآي��ات  تتك�سف يف 

ح�سرة بهاء اهلل.
ويقول البهائيون باأن ا�سماء مثل اهلل، ويهوه والرب 
املقد�ص  الوجود  نف�ص  اىل  تعود  كلها  براهما،  او 

ن�ساأ دينهم من االإ�سالم مثلما امل�سيحية من اليهودية           

يعرتفون بالكتب ال�سماوية البهائيون

اهلل �سبحانه وتعاىل هو احلقيقة املطلقة، واحد 
ال�سريك له، خالق هذا الكون، وهو اأجّل واأعظم 
من ان يدركه احد او يت�سوره العقل الب�سري او 
يحدد باأي �سكل من االأ�سكال، هذا �سلب ما يوؤمن به 
البهائيون

يتاألف التقومي البهائي من 19 �سهراً 
وكل �سهر من 19 يومًا

ومرجعهم االأعلى هو بيت العدل
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ال�سياق فاإن الدين البهائي دين م�ستقل مثل هذه 
الأديان، وله حدوده وتعاليمه وموؤ�س�ساته.

* كم عدد البهائيني يف العامل واين 
يقيمون؟

خم�سة  ع��ن  ال��ع��امل  يف  البهائيني  ع��دد  ي��زي��د   -
وينتمون  العامل  بقاع  �ستى  وينت�سرون يف  ماليني، 
ويعترب  متعددة،  وجن�سيات  وقبائل  �سعوب  اىل 
انت�سارًا  الأك��رث  الأدي���ان  بني  من  البهائي  الدين 
ويقطن البهائيون يف اكرث من 100،000 األف قرية 

ومدينة حول العامل.
* كيف ينظر الدين البهائي ل�سائر 

االأديان االأخرى؟
- يوؤمن البهائيون باأن جوهر الأديان واحد، وباأن 
�سيدنا ابراهيم ومو�سى وزراد�ست وبوذا وكر�سنا 
ر�سل  جميعًا  هم  ال�سالم  عليهم  وحممد  وامل�سيح 
ترويج  اجل  ومن  واح��د،  اإل��ه  جانب  من  مبعوثون 
اتباعه   اهلل  بهاء  ح�سرة  يو�سي  الدينية  الوحدة 
مع  والتعامل  التع�سب،  وترك  بالت�سامح  بالأخذ 

الأديان الأخرى مبودة وحب و�سالم.
* من يتوىل رئا�سة البهائيني؟

- دعا ح�سرة بهاء اهلل اىل تاأ�سي�ص نظام يتكون 
من موؤ�س�سات منتخبة تعمل على امل�ستويات املحلية 
واملركزية والعاملية، اإن املرجع الأعلى للبهائيني هو 

بيت العدل الأعظم، وهو هيئة عاملية تتكون من 9 
اأع�ساء ينتخبون بالقرتاع ال�سري من قبل جميع 

اع�ساء املوؤ�س�سات املركزية.
بها  يحفل  ال��ت��ي  والأع���ي���اد  املنا�سبات  ه��ي  *م��ا 

البهائيون؟
عيدًا   11 ب��اإح��ي��اء  �سنويًا  البهائيون  يحتفل   -
وم��ن��ا���س��ب��ة ذك����رى، ومي��ت��ن��ع��ون ع��ن ال��ع��م��ل يف 9 
الذكرى  ومنا�سبات  الأعياد  تت�سمن  منها،  اأي��ام 
بهاء  بحياة ح�سرة  املرتبطة  الأيام  تلك  البهائية 
اهلل وح�سرة الباب، وعيد النوروز وهو راأ�ص ال�سنة 

البهائية، يف ٢1 اآذار.
واأع��ظ��م ه��ذه الأع��ي��اد ه��و عيد ال��ر���س��وان ال��ذي 
ني�سان  �سهري  من  يومًا   1٢ مدى  على  به  يحتفل 
اهلل  بهاء  ح�سرة  اع��الن  لذكرى  متجيدًا  واأي���ار 

دعوته يف حديقة الر�سوان ببغداد.
واملنا�سبات  الأع��ي��اد  ه��ذه  باإحياء  الحتفال  يتم 
واملناجاة  الأدعية  فيها  تتلى  عامة  اجتماعات  يف 
وتت�سم بالتاأمل. وللبهائية تقومي خا�ص يتكون من 

19 �سهرًا وكل �سهر من 19 يومًا.
العدل الأعظم على �سفح جبل  * وجود مقر بيت 
الكرمل يف مدينة حيفا �سمايل فل�سطني ادى اىل 
البهائية  بني  العالقة  طبيعة  عن  ت�ساوؤلت  ظهور 

وا�سرائيل، ما �سحة هذه الت�ساوؤلت؟

- لقد ذكرت امل�سادر البهائية مرارًا اأن البهائيني 
يتدخلون  ول  ال�سيا�سية  ل��الأح��زاب  ين�سمون  ل 
او  الوزير  مثل  وظائف  يقبلون  ول  ال�سيا�سة،  يف 
ال�سفري او ع�سو جمل�ص ال�سعب او اأية وظيفة لها 
باإن�ساء  يطمحون  ول  بال�سيا�سة،  مبا�سرة  عالقة 
مكان  اي  او  العربي  العامل  يف  �سيا�سية  اأح��زاب 
اي  �سيا�سية يف  احزاب  اية  ين�سئوا  فهم مل  اآخر، 
ان  رغ��م  فيها،  ي��ت��واج��دون  التي  ال��ع��امل  دول  م��ن 
العمل، وهذا  ي�سمح بحرية مثل هذا  الكثري منها 
�سيا�سات  يف  التدخل  يف  رغبتهم  عدم  على  دليل 
ما  ح�سب  ملزمون،  والبهائيون  العربي،  العامل 
حكوماتهم  باإطاعة  دينهم،  تعاليم  عليه  ن�ست 
يعي�سون  التي  ل��الأوط��ان  التام  وال��ولء  وقوانينها 
من  الوطن  حب  اعتبارهم  اىل  فبالإ�سافة  فيها، 
الإميان، يرى البهائيون انهم م�سوؤولون اأي�سا اأمام 
بدون  كل خلقه  اىل خدمة  وي�سعوا  يحبوا  اأن  اهلل 

متييز اأو عن�سرية.
ان عدم معرفة الكثريين من النا�ص بهذه التعاليم 
لنا  يكيلون  جعلهم  البهائي  الدين  يف  الأ�سا�سية 
اتهامات ل اأ�سا�ص لها من ال�سحة مثل اأننا عمالء 
لإ�سرائيل واأننا دعمنا تاأ�سي�ص دولة اإ�سرائيل واأن 
لكننا  بال�سهيونية،  وثيقة  تاريخية  عالقة  لنا 
يف  البهائي  للدين  الإداري  املركز  وجود  اإن  نقول 

حول  الت�ساوؤلت  لإث���ارة  البع�ص  يدفع  اإ�سرائيل 
تاريخيًا  املوؤكد  ومن  با�سرائيل،  البهائيني  عالقة 
اأن نفي ح�سرة بهاء اهلل اىل عكا مل يكن برغبته 
العثماين  ال�سلطان  من  باأمر  مت  واإمن��ا  واختياره 
حيث كانت مدينتا عكا وحيفا يف فل�سطني �سمن 
اإ�سرائيل  اأما  اآن��ذاك،  العثمانية  احلكومة  امالك 
 5٦ م���رور  بعد  اأي  19٤8م  ع��ام  يف  ق��ام��ت  فقد 
ابنه  وفاة  �سنة من   ٢7 و  اهلل  بهاء  وفاة  �سنة من 
قدمي  ومنذ  كانت  فل�سطني  ار�ص  اإن  البهاء،  عبد 
املختلفة،  الديانات  لتباع  مقد�سًا  مكانًا  الزمان 
ميالد  وم��ك��ان  لليهود  املقد�سة  املعابد  فهنالك 
ودعوة و�سعود امل�سيح ومكان اوىل القبلتني وثالث 
اإ���س��راء  وحم��ل  للم�سلمني،  ال�سريفني  احل��رم��ني 
لليهود  مقد�سة  اأم��اك��ن  فهي  ال��ك��رمي،  ال��ر���س��ول 

وامل�سيحيني وامل�سلمني على حد �سواء.
ال�سريفة  امل��راق��د  ف���اإن  للبهائيني  بالن�سبة  اأم���ا 
عبد  وح�سرة  اهلل  بهاء  وح�سرة  الباب  حل�سرة 
نتيجة  ه��ذا  ح��دث  ول��ق��د  فيها،  م��وج��ودة  البهاء 
من  باأمر  املقد�سة  الأماكن  يف  البهائيني  تواجد 
من  عامًا  ثمانني  قبل  وذل��ك  العثمانية  احلكومة 
لي�ص دلياًل  التواجد  اإ�سرائيل، وهذا  تاأ�سي�ص دولة 
عن  اأما  اإ�سرائيل،  دولة  مع  البهائيني  تعاون  على 
عالقتنا احلالية مع دولة ا�سرائيل فاإن واقع وجود 
املركز الإداري والروحي للبهائيني يف حيفا يوجب 
املحافظة  اجل  من  الدولة  بتلك  الت�سال  علينا 
اللتزامات  واملعنوية ومعرفة  املادية  على حقوقنا 
القانونية الواجب علينا اتباعها مثلنا يف ذلك مثل 
الإ�سالمية  الربحية  غري  الدينية  املوؤ�س�سات  بقية 
لقوانني   تخ�سع  وال��ت��ي  منها  الإ���س��الم��ي��ة  وغ��ري 
بالدعاء  يتعلق  فيما  اأما  وار�ساداتها،  الدولة  تلك 
للبهائيني  املقد�سة  الأماكن  اأعفت  اإ�سرائيل  باأن 
اخلا�سة  البناء  م��واد  واأعفت  ال�سرائب  دفع  من 
بالأبنية البهائية من دفع الكمارك فمن املعلوم ان 
جميع الأماكن والعتبات املقد�سة الدينية يف العامل 
معفّوة من دفع ال�سرائب والر�سوم احلكومية وما 
املقد�سة  بالأماكن  يتعلق  فيما  ا�سرائيل  تقدمه 
البهائية لي�ص ا�ستثناء للبهائيني، وامنا هو يتما�سى 
مع �سيا�ستها بخ�سو�ص باقي الأماكن املقد�سة يف 
ا�سرائيل، ومن �سمنها الأماكن املقد�سة للم�سلمني 

وامل�سيحيني.

يقطن البهائيون اأكث�ر من 100،000 
قرية ومدينة حول العامل

الدين البهائي يوؤمن بوحدة االإلوهية 
ووحدة االأنبياء واملر�سلني ويدعو اىل البحث 

عن احلقيقة ونبذ جميع انواع التع�سب 
واخلرافات



اجلمهورية،  جل�سر  املحاذي  طرفها  على  م�سيت 
وطابوقها  مبعمارها  ب��ه��ا،  اإع��ج��اب��ًا  امتلئ  كنت 
كنت  اأماكنها،  واخ�سرار  واإطاللتها  ونظافتها 
الزهو  ع��الم��ات  حيطانها  على  واأق����راأ  اأت��اأم��ل��ه��ا 
اأتهجى  اأزمنة تلوح كالو�سم، ثم  والتباهي و�سيماء 
ا�سمها القدمي )راهبات التقدمة( واأتابع ال�سليب 
عاينت  عليها.  للدللة  واجهتها  على  ال�ساخ�ص 
لطالباتها  ���س��ورة  ذاك��رت��ي  يف  فح�سرت  امل��ك��ان 
�ساحة  يف  الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  مي��ار���س��ن  وه��ن 
ق�سرية  بي�سًا  )تنانري(  ارتدين  حيث  املدر�سة، 

اأ�ساهد  قليل  بعد  واأراين  ُك��م،  بن�سف  وقم�سانًا 
وا�سمع  اجلميل،  املوحد  بزيهن  الطالبات  اأف��واج 
العراق،  م�ستقبل  نحو  التي مت�سي  وقع خطواتهن 
اأبا نوا�ص يقطع  بل انني حني انتبهت كاأنني راأيت 
الطريق اىل م�سكنه من هناك وهو يتغنى باملكان، 
مليعة  ال�ساعرة  ت�سرفت  كما  ت�سرفت  انني  ب��ل 
حينما   19٦٤ �سنة  م��ن  ي��وم  ذات  ع��م��ارة  عبا�ص 
يف  بيتها  اىل  اجلمهورية  ج�سر  تعرب  اأن  اأرادت 
كرادة مرمي وقد التفتت: )هناك مدر�سة التقدمة 
مرة  لأول  ام�سي…  واأن��ا  ي�ساري  على  للراهبات 

البناء  هذا  باب  على  اأق��ف  لأن  الف�سول  يدفعني 
ارى  وكنت  فاطمة،  القدي�سة  اأ�سم  يحمل  ال��ذي 
البي�ساء  وياقاتهن  ال�سوداء  ب�سداريهن  طالباتها 
ا�ستذكر  ث��م  وم��ن   ، امل��در���س��ة(  �سيارات  يف  وه��ن 
عبارتها ))وجوه الطالبات التي تنطق عن النعمة 
واأمتنى لو در�ست ابنتي الوحيدة )طيب( يف هذه 
املدر�سة التي تعلِّم الفرن�سية والإنكليزية والأخالق 
والأ�سول والرتبية الراقية…(( ،فاأجدين اأتخيل 
تعلمن  وقد  املدر�سة  هذه  من  املتخرجات  اأع��داد 
الفرن�سية والإنكليزية والأخالق والأ�سول والرتبية 

ون��ه�����ص املجتمع،  الأ���س��ر  ب��ه��ن  ال��راق��ي��ة وق��ام��ت 
جمتمع  و�سيدات  ومهند�سات،  طبيبات  واأ�سبحن 
املهند�سة  املثال  �سبيل  على  ومنهن  م�سهورات، 
الروائية  وال�سحافية  حديد  زها  الراحلة  العاملية 

اإنعام كجه جي .
    عالمة فارقة

هذا البناء الذي يحمل ا�سم )مدر�سة الراهبات( 
عمره   اأن  خا�سة  بالذكريات،  مفعمة  حياة  ميثل 
امللك  عهد  يف  اأ�س�ص  حيث  �سنة،  املئة  من  يقرتب 
فارقة  وقد �سار عالمة  الأول عام 19٢1،  في�سل 

ومركزًا مهمًا يف بغداد حيث منطقة الباب ال�سرقي، 
فمن هنا �سارع ال�سعدون ومن هناك �سارع الر�سيد 
البناء  وامتداده �سارع ابي نوا�ص ونهر دجلة، كاأن 
احلياة  يف  ح�سوره  ويوؤكد  بنف�سه  نف�سه  عن  يذود 
البغدادية كرمز بغدادي مهم، حيث يعد الكثريون 
الذي  املتح�سر  التعليم  رموز  من  )رم��زًا  املدر�سة 
الرتبوية  للعلمانية  كمكان  الرمزية  ودللت��ه  كان، 
التي �سادت مرة يف العراق حيث تدر�ص امل�سيحية 
واح��دة  ثانوية  يف  واملندائية  واليهودية  وامل�سلمة 

مبنتهى الوئام واملحبة(.

من دير اىل مدر�سة 
اأزمنة  اىل  يعود  انه  توؤكد  متوقدة  ذاك��رة  للمكان   
ب��ع��ي��دة، ومي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��ع��ل��وم��ات التي 
حيث  املياحي،  جمعة  اآل  حممود  الكاتب  ذكرها 
)معجم  يف  احلموي  ياقوت  قاله  ما  ق��راءة  ميكن 
لدير  موقعًا  ك��ان  ال��ذي  املكان  ه��ذا  عن  البلدان( 
ي�سمى  كان  العبا�سية،  الدولة  اأقيم يف زمن  عظيم 
ال��َزْن��دَوْرد( وانه كان �ساأنه �ساأن الأدي��رة يف  )دير 
تلك الأي����ام، ك��ان )م��ك��ان ن��زه��ة( لأه���ايل بغداد 
فيه من  مل��ا  واأط��ي��اف��ه��م  دي��ان��ات��ه��م  اخ��ت��الف  على 
الب�ساتني وعرائ�ص الكروم، حتى ان ابا نوا�ص قال 
ماَء  َحًى /  �سُ الزْنِدَورِد  : )وا�سِقني من كروِم  فيه 
العناقيد(، لكن هذا الدير اندثر  العناقيد يف ظل 
ب�سبب  يبدو،  الوجود، كما  واختفى من على �سطح 
يكن  اأزمنة مل  دجلة يف  لنهر  املتواترة  الفي�سانات 

لل�سدود ح�سور فيها.
ا�سبح  الكثرية،  والأح���داث  الأزم��ن��ة  تقلبات  وم��ع   
)م�سطفى  ا�سمه  ل�سخ�ص  ملكًا  )الأر���ص(  املكان 
 18٢1 يف  امل��وؤرخ��ة  الوقفية  ح�سب  عطفة(،  اأغ��ا 
م/1٢37ه�������، ث��م ا���س��رتاه احل���اج ع��ب��د ال��رّح��م��ن 
املولود  الأورفه يل(  الرحمن  اأغا علي عبد  عثمان 
يف بغداد )18٢٤- 19٤٤( وزرعه اأ�سجارًا متنوعة 
ب�  الأر�ص هذه  وعرفت  عامرًا،  ب�ستانًا  عليه  واأن�ساأ 
)الأورف��ل��ي��ة(. لكن ح���دوده يف ه��ذا امل��ك��ان تتمثل 
ب�سارع �سينما ال�سندباد التي هي احلدود اجلنوبية 
ال�سدة  عند  هي  الغربية  احل��دود  فيما  للب�ستان، 
ا�سبحت  والتي  النهر  �سفة  على  املقامة  الرتابية 
يعد  املدر�سة  ومكان  نوا�ص(،  )ابو  �سارع  بعد  فيما 
او  م�ست�سرقًا  ان  ويبدو  الكبري.  الب�ستان  جزءًا من 
كان  ما  حقيقة  اىل  انتبه  فرن�سيًا  )دار�سًا(   يقال 
عليه املكان يف الع�سر العبا�سي، فاأوعز اىل جمعية 
)جمعية  تدعى  الكاثوليك  الالتني  لطائفة  تعود 

اأخوات املحبة الفرن�سيات( بطلب لإن�ساء دير يف 

ا���س��ت��ث��م��اره��ا  او  ب��ي��ع��ه��ا  خل���رب  ال���س��ّح��ة 

تاريٌخ بغدادّي يف التعليم 
مدر�سة الراهبات

�سكل بناء املدر�سة يغلب عليه الطابع الُكن�سي 
ذو النكهة البغدادية خا�سة واأن ال�سركة املنفذة 

واملخططة هي �سركة فرن�سية، ويتكون البناء 
من اأقوا�س �سغرية ت�ستند اىل اأعمدة ا�سطوانية 

�سغرية القطر يربز يف و�سطها ال�سليب.

عبد اجلبار العتابي 

قررت 
الراهبات 
االإ�سراف 

املبا�سر على 
اإعادة مكانة 

املدر�سة 
العلمية 

يف املجتمع 
العراقي
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امل����ك����ان ن��ف�����س��ه، 
من  )الدير(  بناء  م�سروع  ُعر�ص  وعندما 

عبد  احل���اج  ي���رتدد  مل  اجلمعية  ه��ذه  قبل 
اإهداء )قطعة( من  الأورفه يل يف  الرحمن 

ار�ص الب�ستان اىل اجلمعية، وهذا ما ح�سل 
فعاًل. وبا�سرت �سركة معمارية فرن�سية البناء 

غ��رار  على  البناء  وك��ان  الع�سرينات،  مطلع 
القرن  يف  بنوه  قد  الفرن�سيون  ك��ان  ق��دمي  دي��ر 

التا�سع ع�سر يف منطقة )عگد الن�سارى( واأ�سموه 
دي  الكوليج  او  املركزي(  التقدمة  راهبات  )دي��ر 
املا�سرية  اأن  الأي��ام  تلك  �سحف  وتذكر  �سانرتينو. 
وكان  الدير،  بناء  امل�سرفة على  كانت هي  جوزيف 
يتكون يف اأول اأمره من �سرداب ومبنيني، اأحدهما 
وكان  احل��ايل  اجلمهورية  ج�سر  موقع  على  يطل 
جهة  على  يطل  ك��ان  والآخ����ر  ك��دي��ر،  خم�س�سًا 
واأما  للراهبات،  كمدر�سة  احلايل  ال�سعدون  �سارع 

ال�سرداب فكان مكانًا ملعي�ستهن. 
واأبنية  اآخرين  طابقني  للمبنى  اأ�سافوا  ذلك  بعد   
راه��ب��ات  )م��در���س��ة  اف��ت��ت��اح  ليتم  ملحقة  جانبية 
وابتدائية  رو���س��ة  على  ا�ستملت  التي  التقدمة( 
اول  اهلل(  رزق  )اإميلي  ال�سيدة  وكانت  وثانوية، 
مديرة  اأ�سبحت  ان  تلبث  مل  ثم  للرو�سة  مديرة 
وكان  وثانويتها،  وابتدائيتها  برو�ستها  للمدر�سة 
الكادر التعليمي من الراهبات الأجنبيات واملحليات 

ممن حزن تعليمًا متقدمًا .
�سانت جورج!

من  ���س��ن��وات  ع�سر  بعد  النكليز  اأن  ي��ذك��ر  مم��ا   
على  املطلة  العليا  القاعة  اتخذوا  العراق  دخولهم 
�سارع اجل�سر )كني�سة( لهم ا�سموها كني�سة )�سانت 

ج������������������ورج( 
حتولت بعد ذلك اىل )متحف( فيه الكثري من 
عليها  ي�سرف  التي  ال�سمع  من  امل�سنوعة  التماثيل 

الفرن�سيون لغاية اليوم !.
ثانوية العقيدة

  ا�ستمرت املدار�ص يف هذا املكان بتعليم كل طوائف 
وكانت  الدرا�سية  املراحل  ولكل  العراقي  املجتمع 
)ادارة املدار�ص( تنقل الطالبات من جميع مناطق 
بغداد بوا�سطة با�سات �سفراء اللون مكتوٌب عليها 
)م��دار���ص راه��ب��ات ال��ت��ق��ِدم��ة(، وي��ق��ال ان وزي��ر 
ا�سمها  بتغيري  اأمرًا  ا�سدر  العام 19٦٤  الرتبية يف 
قرار  ج��اء  حتى  للبنات(!،  العقيدة  )ثانوية  اىل 
�سمن  املدار�ص  لتكون   1973 عام  املدار�ص  تاأميم 
املدار�ص  ُف�سلت  الرتبية، وعندها  وزارة  ممتلكات 
والب��ت��دائ��ي��ة  :)ال�����س��ق��ائ��ق(  ال��رو���س��ة  فا�سبحت 
وجرت   ، للبنات(  )العقيدة   : والثانوية  :)دجلة( 
اآخر  اما  الرتميمات،  بع�ص  الت�سعينات  يف  عليها 
املدر�سة  وان   ٢005 عام  فكان  ا�سافته  بناء جرت 
الرابعة التي ا�سيفت هي )كلية بغداد للمتميزات( 

�سنة ٢010 ليكون جمموع املدار�ص اربع مدار�ص.
�سكل البناء .. نكهة بغدادية

يوؤكد العارفون بالعمارة اأن �سكل بناء املدر�سة يغلب 
رغم  البغدادية،  النكهة  ذو  الُكن�سي  الطابع  عليه 

فرن�سية،  �سركة  هي  واملخططة  املنفذة  ال�سركة  ان 
ت�ستند اىل  ���س��غ��رية  اق��وا���ص  م��ن  ال��ب��ن��اء  وي��ت��ك��ون 
و�سطها  يف  يربز  القطر  �سغرية  ا�سطوانية  اأعمدة 
بالآجر  معمول  والبناء  ا�سكاله  باأب�سط  )ال�سليب( 
املعروف )بالطابوق اجلمهوري( والنورة )اجل�ص( 
وهذا املحتوى هو لواجهة الطارمة الأمامية للطابقني 
وخلفها تاأتي ال�سفوف الدرا�سية، والبناء 
عبارة عن مربع منقو�ص ال�سلع تتو�سطه 
ملختلف  ت�����س��ت��خ��دم  )ح��دي��ق��ة(  ���س��اح��ة 
البناء  ويتقدم  الطالبية،  الن�ساطات 
بروز  �سارع ج�سر اجلمهورية  من جهة 
على  البناء  م��ادة  نف�ص  من  لل�سليب 
ارت��ف��اع ال��ط��اب��ق��ني، وي��و���س��ح��ون ان 
�ُسمك اجل��دران يف  ان  من املالحظ 
ن�سف  من  يقرتب  البنايات  عموم 
امل��رت وفيه ع��دد م��ن )ال��روازي��ن( 
اجلدارية  للن�سرات  ت�ستخدم  التي 
البنايات  ع��م��وم  يف  ال�سقف  وارت��ف��اع  ل��ل��خ��زن،  او 
يربو على اربعة امتار وهو معقود بالطابوق وم�سلح 
نقو�ص،  اية  من  وخ��اٍل  )عَكادة(  ال�سيلمان  بحديد 
وبقية  املوزاييك  بالكا�سي  فمبلطة  الأر�سيات  اأم��ا 
بالطابوق  مبلطة  وال�ساحات  والطارمات  الباحات 
البناء  �سكل  وان  )الفر�سي(  ب�  امل��عروف  الطين���ي 
بهذا الأ�سلوب يوفر عزًل حراريًا عاليًا �سيفًا و�ستاًء.

 ال �سحة لبيعها
وانها  امل��در���س��ة  م��وؤخ��رًا ع��ن  اأ�سيع  ن��ق��رتب مم��ا     
الأكيد   اخلرب  فجاء  جت��اري،  )م��ول(  اىل  �ستتحول 
املدر�سة  ملكية  تعود  اللواتي  التقدمة  راهبات  من 
من  م��وؤج��رة  امل��در���س��ة  اأن   : اأو���س��ح��ن  حيث  اليهن 
ملدة  الإيجار  دفع  لعدم  ونظرًا  الرتبية،  وزارة  قبل 
دعوى  التقدمة  راهبات  رفعت  �سنوات،   5 من  اكرث 
اىل  املدر�سة  لإع���ادة  الرتبية  وزارة  على  ق�سائية 
ق��درة  ول��ع��دم  ال��راه��ب��ات،  قبل  م��ن  مبا�سرة  ادارة 
الوزارة على اإعادة املباين التابعة للمدر�سة، قررت 
مكانة  اإع���ادة  على  املبا�سر  الإ���س��راف  ال��راه��ب��ات 
فيما  اأّم��ا  العراقي..،  املجتمع  يف  العلمية  املدر�سة 
مول  اىل  حتويلها  ع��ن  وردت  التي  الأن��ب��اء  يخ�ّص 
جتاري فهي عارية عن ال�سحة، لأن املدر�سة ُتعترب 
التقدمة  لراهبات  تابعًا  وح�ساريًا  تاريخيًا  �سرحًا 

ويخدم �سريحة مثقفة من املجتمع العراقي.

حني طلبت من ال�ساعر الدكتور حممد ح�سني اآل يا�سني )بغداد / 1948( 
ان يقراأ يل يف يوم مميز من عمره، ا�ستل يل من ايام عمره املديد يوم 19 
/ 7 / 1966 ، وحدثني عنه قائاًل: ا�ستيقظت مبكرا  ذلك اليوم بعد ليلة 

مليئة باالأحالم اخل�سر واالأماين العري�سة،

د.حممد ح�سني اآل يا�سني: 
عبد الجبار خلف

املطبوعات  رقابة  مدير  مع  موعد  على  كنت  فقد   
لت�سلم خمطوطة ديواين )نب�سات قلب( الذي كان 
قد قدم قبل ايام لإجازته للطبع ويفرت�ص انه ار�سل 
�سعيدا  ،كنت  اليوم  لأت�سلمه  منه  وع��اد  خبري  اىل 
اعرف  ل  م�ستقبل  ت�سور  ويفعمني  ن�سوة  تغمرين 

ابعاده اخلفية .
وتعطرت  وتهندمت  عجل  على  اأفطرت  وا�ساف:    
او�سلتني  وحني  لتكرميه،  بهي  حلفل  ي�ستعد  كمن 
ا�سم  )وهو  الإر�ساد  وزارة  باب  اىل  الأج��رة  �سيارة 
ذلك(  بعد  يتغري  ان  قبل  والإع��الم  الثقافة  وزارة 
يف باب املعظم الذي هو الآن دار احلرية للطباعة ، 
توجهت مبا�سرة اىل غرفة ال�ستاذ لطفي اخلوري، 
الرقابة،  �سعبة  عن  يومذاك  امل�سوؤول  اهلل،  رحمه 
املكتب  درج  اىل  ي��ده  م��ّد  والرتحيب  ال�سالم  وبعد 
املعهود  اجل��م  باأدبه  ق��ال  ثم  وقّلبه  الدفرت  واخ��رج 
ا�سار  فالرقيب  اآ�سف،  "اأنا  وجهه:  تعلو  والبت�سامة 
بالقلم الأحمر اىل وجوب حذف اأبيات هنا وهناك 
هذه  معرفة  طلبت  الق�سائد"،وحني  بع�ص  م��ن 
اليه فاذا  الأبيات املحذوفة �سلمني الدفرت فنظرت 
املحذوف اأبيات غزلية متفرقة الأماكن بدعوى انها 
ق�سيدة  اآخ��ر  من  واأرب��ع��ة  املك�سوف(  )الأدب  من 

)نفثة( الوجدانية الذاتية .
ا�سعره بالعرتا�ص  وتابع: وحني بدا يل مني ما 

الهادئ امل�سوب بال�ستغراب ، قام من جمل�سه 
خارجا  وا�ستاأذن  الديوان  خمطوطة  واأخ��ذ 

متهلاًل  ع��اد  ثم  دقائق  وغ��اب  الغرفة  من 
موافقة  ا�ستح�سل  ان��ه  ليخربين  فرحًا 

ب��الأب��ي��ات  ال�سماح  على  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

ن�سمح  اننا  العام-  للمدير  –اي  له  قائال  الغزلية 
هو  ما  ثم مننع  قباين وغريه  نزار  دواوي��ن  بتداول 
اكرث ح�سمة منها يف الغزل؟ غري ان اخلوري جدد 
ف�سكرته  الأربعة،  الأبيات  منع  ا�ستمرار  يف  ا�سفه 
متوجها  ال���وزارة  وغ���ادرت  الثمني  كنزي  وحملت 
اىل مطبعة املعارف يف �سارع املتنبي، دخلت مكتب 
�ساحب  اهلل،  رحمه  ق��دوري،  الكرمي  عبد  احل��اج 
املطبعة وفيه ثّلة من الرجال، فاأخذت مكاين بينهم 
حتى اذا خال املكان و�سعت خمطوطة ديواين بني 
يديه وذكرت له موا�سفات ما اريد فقام هو وولده 
ال�ستاذ عدنان بح�ساب التكاليف فاذا هي ثمانون 
دينارا بالكمال والتمام ل تنق�ص فل�سا، وملا مل تكن 

لتخفي�ص  ب����ادرة  اي���ة  ه��ن��اك 
يدي  يف  ا�سقط  التكاليف 

اهيئ  لأن��ن��ي مل  ذل��ك 
ل����ه����ذا امل�������س���روع 
�ستني  ال  ال��ك��ب��ري 
دي��ن��ارا ادخ��رت��ه��ا 
وظيفتي  راتب  من 

ال��ف��ت��ي��ة، ف��ان��ق��دح يف 
ان  ذه����ن����ي 

الرحمن  ال�سديق عبد  النا�سر  الأمر على  اعر�ص 
حياوي، رحمه اهلل، �ساحب مكتبة النه�سة فعربت 
ال�سارع اليه وتذاكرت معه يف امر الع�سرين دينارا 
ال��ب��اق��ني، ف��ت��اأم��ل حل��ظ��ات ث��م ق���ال: ان���ا م�ستعد 
على  يذكر  ان  الول:  ب�سرطني،  باملبلغ  للم�ساركة 
الغالف عبارة )مكتبة النه�سة – بغداد(، والثاين: 
من  ن�سخة  مئتي  م�ساركتي  مقابل  حقي  يكون  ان 
الديوان، فوافقت فورا على �سرطيه وعدت م�سرعا 
اذا  حتى  بالطبع  ف��ورا  البدء  وطلبت  املطبعة  اىل 
جّن الليل انعقدت ندوة )عكاظ( ال�سعرية والدبية 
يف دارنا يف الكاظمية وق�س�ست عليهم ق�ستي يف 
الندوة هذه اخلطوة  وباركت  فيه،  كان  وما  النهار 

وتهياأت ل�ستقبال وليدها اجلديد.

قل��ب( )نب�س��ات  والدة  انتظ��رت  ي��وم 
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اأخي حميد  ال�سندوق على كتفي، فيما يحت�سن 
ال�سندوق لكونه غري قادر على حمله."

معنا  ي�ستمر  احلركة  "تكرار  اأن  اأحمد  وي�سيف 
حتى املنزل، فقد نحتاج بعد رجوعنا اىل منزلنا 
التي  الو�سعية  بذات  نقوم  ونحن  اأحيانا  ل�ساعة 
نحمل فيها �سناديق املياه املربدة، اىل اأن نتكيف 
مع و�سعنا يف البيت ومنار�ص حياتنا الطبيعية."

نبيع  ال�سيف  "يف  يقول:  اأحمد  �سقيق  حميد، 
الب�سائع،  فتتنوع  ال�ستاء  اأم��ا  ال��ب��اردة،  امل��ي��اه 
ال�سباح،  يف  ال�ساي  اأو  املطر،  اأثناء  كاملظالت 
النقالة  الهواتف  اأجهزة  �سحن  كابالت  وكذلك 

والعاب الأطفال ال�سغرية."
"املياه  ل�"ال�سبكة":  حديث  يف  حميد،  وي�سيف 
الباردة واملثلجة ن�سرتيها من اأ�سحاب الربادات 
ت�سل  اأرباحا  بها  ونحقق  باجلملة  ال�ساحات  يف 
الرب��اح  ه��ذه  جمموع  اأن  اإل  املئة،  يف   150 اىل 
التي نحققها يف اليوم ل تدخل اللحم اىل قدور 
الذي  الطبيب  ك�سفية  لدفع  تكفي  ول  طعامنا، 
ع�سف  ال��ذي  النفجار  اآث���ار  م��ن  وال���دي  يعالج 

بج�سده."
احلارقة  ال�سم�ص  "برغم  انه  اىل  حميد  ويلفت 
التي جتلد اأج�سادنا يوميا، اإل اأننا ل ن�سرب من 
لنحافظ على  نبيعها لالآخرين  التي  املياه  قناين 
اأرباحنا الب�سيطة، وبدل عنها ناأتي بقناٍن  حجم 
البيت،  يف  ون��ربده��ا  الإ���س��ال��ة  مياه  م��ن  منلوؤها 
مرة  "انه  بالقول:  اأحمد  اأخ��اه  حميد  وي�ساك�ص 
يح�سرونها  التي  القناين  تلك  من  واح��دة  ب��اع 
ي�سدق  ومل  ل��زب��ون،  ال�سخ�سي  ل�ستهالكهم 
اأن  اأحمد ف�سربه وطالبه  الزبون تربيرات  ذلك 
على  اأحمد  ي��رد  فيما  النا�ص"،  على  ين�سب  ل 
غالبا  حميد  اأن  كيف  لنا  ويروي  اأخيه  م�ساك�سة 
..بارد، ويوقظنا  "بارد  ما ي�سيح يف نومه ليال، 

من نومنا فزعني." 
القطط ال�سمان

الإع��دادي��ة  درا�سته  اأن��ه��ى  ال��ذي  حممد،  رام��ي 
باخت�سا�ص احلا�سوب، التحق اأي�سا منذ عامني 
اإيجاد  عن  عجزه  بعد  املتجولني  الباعة  بطابور 
عمل بتخ�س�سه. يقول رامي: "ان �سهادتي واآية 
الكر�سي يت�سدران حائط غرفة املعي�سة يف بيتنا، 
حيث تفخر بهما والدتي وتتباهى اأمام ال�سيوف 
حديثه  يف  م�سيفا  واجلريان"،  الأق����ارب  م��ن 
ال��ذي  بالخت�سا�ص  العمل  "ان  ل�"ال�سبكة": 
بعد  بالن�سبة يل  اخليال  �سربا من  �سار  در�سته 

ان تاآكلت يداي من طرق جميع الأبواب."
ويلفت رامي اىل اأن "بيع املياه الباردة هو العمل 
اأنه  اإل  م��ال،  راأ���ص  اىل  يحتاج  ل  ال��ذي  الوحيد 
التي  القوية  ال�سم�ص  خا�سة  باملخاطر،  حمفوف 
اىل  اإ�سافة  الباعة،  روؤو���ص  على  بلهيبها  تطرق 
فتح  مبجرد  ت�سرع  التي  ال�سيارات  بني  التنقل 

الطريق للتخل�ص من الزحام اخلانق."

مالحقة  هو  اأحيانا  "الغريب  اإن  رام��ي  ويقول 
واأب�سط  احللقات  لأ�سعف  املعنية  الدولة  اأجهزة 
من  ال��ك��ب��ار  ال��ف��ا���س��دون  ي��ف��ل��ت  بينما  ال��ن��ا���ص 
العقاب"، مو�سحا ان" املفارز املخت�سة اعتقلتني 
انها غري مطابقة  تبني  ملياه  بيعي  ب�سبب  ليومني 
مرخ�سة،  غري  �سركة  اإنتاج  وم��ن  للموا�سفات 

وكاأن البائع لديه خمترب للموا�سفات."
ويلفت رامي اىل اأن" ال�سركة هذه ل تزال تنتج 
املتجولني  الباعة  اىل  ب�سائعها  وت�سل  امل��ي��اه 
حتى  اأف��ه��م  ومل  حتا�سب  اأن  دون  وامل�ستهلكني 

اللحظة �سبب اإحتجازي"!
قلب مفتوح وم�ستقبل مغلق

حلمي  معه  ول��د  البكرعلي،  ابني  ول��د  "حني 
قبل  احللم  واأثثت  باهر،  م�ستقبل  له  يكون  ب��اأن 
ليحقق  مهند�سا،  اأو  طبيبا  ي��ك��ون  ب���اأن  ولدت���ه 
اأن  اإل  لنف�سي،  اأن���ا  اأحققه  اأن  اأ�ستطع  مل  م��ا 
بي  ورمت  حلمي  من  اأيقظتني  املبكرة  �سرخاته 
يف متاهة كابو�ص يومي، فهذه ال�سرخات مل تكن 
اأو الر�ساعة، بل كانت من اأمل فتحة  طلبا للنوم 
يف القلب ولدت معه"، هكذا بداأ جا�سم حكايته 

ل�"ل�سبكة".
طبيب  من  وا�سطحابه  علي  "عالج  ان  وي�سيف 
لآخر ومن م�ست�سفى لآخر، دفعني اىل بيع كل ما 
اأملك لأرى عليا كبقية ال�سبية، وعلى الرغم من 
العمليات املتكررة، بقي الفتى بقلب �سعيف، ما 
املدر�سة خوفا عليه من  دفعني اىل حرمانه من 
يف  رك�ص  اأو  القدم  ك��رة  لعب  اىل  تدفعه  ن��زوة 

الأروقة تزهق من خاللها روحه العليلة".
هو  ال��ب��اردة  امل��ي��اه  "بيع  ان  اىل  جا�سم  ويلفت 
من  جزءا  واأ�سدد  عائلتي  لأطعم  الوحيد  �سبيلي 
عملي  يف  يرافقني  بات  الذي  علي  عالج  نفقات 
ليجل�ص هو اىل ب�سطة ال�ساي التي تربع بها اأحد 
ال�سيارات  بني  اأنا  اأتنقل  فيما  املحال،  اأ�سحاب 

املارة لأبيع املياه".
واأ���س��ح��اب  امل��ت��ج��ول��ني  وي�����س��ي��ف ان" ال��ب��اع��ة 
للم�ساءلة  ي��ت��ع��ر���س��ون  م���ا  ع����ادة  ال��ب�����س��ط��ات 
يزيد  ما  املعنية،  اجلهات  قبل  من  وامل�سايقات 
احلياة  بهموم  اأ�سا�سا  املثقل  عاتقنا  على  العبء 

والظروف البائ�سة."

احلديثة"  "الأزمنة  فيلم  باأحداث  يذّكر  م�سهد 
لت�ساريل �سابلن، مبا يكتنفه من كوميديا �سوداء 
حتول الإن�سان اىل جزء من الآلة، بحيث ت�ستمر 
امل�سنع دللة على  الرباغي خارج  بربط  حركته 
لت�سبح  ال��الوع��ي  يف  الإن�����س��ان  امتهان  تر�سيخ 

حياته رهنًا بهذا الدور.
اأحالم اأحمد واأخوه حميد، الذي ي�سغره بعامني 
وي�ساركه يف عمله، ل تت�سع اإل لتوفري لقمة العي�ص 
لعائلتهما، وتوفري جزء من عالج والدهما الذي 
ب�سبب  عاجزا  واأ�سبح  النفجارات  اأح��د  اأقعده 

عطب اأجزاء من ظهره واأطرافه. 
بائع املاء ل يرتوي منه

ربيعًا، يف حديثه  الثالثة ع�سر  ابن  اأحمد،  يقول 
اأن��ا  امل��ي��اه  ل�سناديق  حملنا  "ان  ل�"ال�سبكة": 
اأحمل  ف��اأن��ا  يختلف،  ط��وال  ل�ساعات  و�سقيقي 

الباعة اجلّوالون 
عندما تطوف اأحالم الفقراء 
دة يف قناين مياه مربَّ

يف م�سهد يختزل ان�سحاق الإن�سان و�سط فو�سى البحث عن لقمة عي�س ولو كانت مّرة، يجل�س الفتى 
اأحمد القرف�ساء يف بيتهم املتهاوي على اأطراف العا�سمة بغداد، رافعا يده بحركة من يرفع قنينة 
ماء. هذه احلركة لي�ست لهوًا اأو ترفًا، بل هي بحكم العادة، حيث يبيع اأحمد واأخوه حميد قناين 

املياه الباردة يف ال�ساحات املكتظة بال�سيارات و�سط بغداد.
اإيفان حكمت / ت�سوير: �سباح االمارة
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ال�سورة،  من  خرجوا  ال��ذاك��رة  خ��ارج  يعي�سون 
ت�ساهدهم م�سلة بابل، تعرثوا ب�سالمل الهرب من 
احلريق ومل تكتمل لديهم حقيقة ننماخ. هل هذه 
بابل القدمية ام احللة الرتاثية ام حقيقة مكان 

اليوم.. انه ال�سوؤال الأهم.
عبق الرتاث

للميالد  وواح��د  ومئة  األ��ف  �سنة  احللة  تاأ�س�ست 
عبق  لها  حم��الت  من  تخلو  انها  يعني  ل  وه��ذا 
مثل  باحلياة  الناب�ص  امل��ك��ان  وروائ���ح  ال���رتاث 
حملة اجلامعني والتي ت�سم اكرث من 3٦0 عاملًا 
ا�سماء  مع  القدمية  املحالت  من  تعد  اذ  دينيًا 
واملهدية  والطاق  القريطعة  مثل  اخرى  ملحالت 
امكنة  ت��اري��خ  على  مت��ر  ان  وم��ا  وال��ه��ي��ت��اوي��ني. 
احللة حتى يرتاءى اليك مكان العبادة اليهودية 
وجتمعهم يف جزء من حملة ت�سمى بوابة اليهود 
الطبيعة.  وتغريات  البيئة  عوامل  بفعل  اندثرت 
ت�سمى  وال��ت��ي  اليهود  ع��ب��ادة  امكنة  م��ن  الكثري 
عليه  �سيدت  من  ومنها  مندر�ص  فمنها  بالتوراة 
والباب  اليهود  عكد  يبقى  ولكن  وحمال،  معامل 
اخل�سبي ملحلتهم منقو�سا يف ذاكرة اهايل احللة 
القدماء.. هناك يف اجلهة الثانية كنائ�ص تتمتع 
الكل  التعي�ص.  حملة  عرفته  ما  وهذا  مبكانتها، 
حيث  احل��ي��اة   ذك��ري��ات  مكانه  يف  ينحت  ك��ان 
تت�سور  ان  لك  لي�ص  ال�سلمي،  والتعاي�ص  التاخي 
كاأنك  الزمن  عتلة  اىل  اللجوء  دون  من  املكان 
فلماذا  لل�سم�ص  انطفاء  ال�ستارة  ازاحة  اإن  تقول 
توا�سل الرحلة والطريق يناأى، ل �سيء يبقى من 

�سوؤالك ال املدينة / الذاكرة.
العهد العثماين

الذين يوؤرخون لتاريخ احللة يوؤكدون انها تفتقد 
فيها  امتدت  بل  �سارع  لي  العثماين  العهد  يف 
بدايات  يف  النكليز  يبدو  لهذا  الكثرية  الأ�سواق 
احللة  ���س��وارع  اول  �سقوا  وق��د  للعراق  دخولهم 
ملتطلبات ع�سكرية. كان ذلك يف بدايات القرن، 
مالمح  فا�سبحت  اخلم�سينات  منت�سف  يف  اما 
املدينة تتو�سح فا�سبح لها �سارع ميتد من حمطة 
القطار اىل ج�سرها اجلديد مب�سمى �سارع امللك 
في�سل، و�سرعان ما تغري ا�سمه لي�سبح �سارع 1٤ 
متوز، وهناك �سارع الإمام علي و�سارع املكتبات 
واليوم �سارع اربعني الذي ي�سج باملحال الوا�سعة 

وكحال  جذابة.  ومناظر  راقية  ب�سائع  املحتوية 
احللة  مدينة  حتمل  العراقية  امل��دن  من  غريها 
احلرف  من  العديد  ي�سم  كبريًا  م�سقفًا  �سوقًا 
ال�سعبية و�سوق ال�سفافري و�سوق ال�ساغة و�سوق 
و�سرائها  بيعها  وحمبي  للطيور  وبالتاكيد  هرج 
اجمل الأ�سواق، وبالقرب من ذلك ال�سوق مدخل 
�سوق  اأط��ول  ليبدو  طويلة،  ف�سحة  اىل  ياخذك 
هكذا  تكن  مل  احلقيقة  اأن  اإل  العراق،  مدن  يف 
ومدخالن  الفرعية  املداخل  من  العديد  فلل�سوق 
رئي�سان الأول يبتدئ بالقرب من �سارع املكتبات 
حملة  من  بالقرب  وال��ث��اين  املدينة  يف  ال�سهري 
اأه��ايل  م��ن  امل�سنون  ي��ق��ول  التاريخية،  اجل��ب��ل 
احللة والقدماء من �سكنته اإن ن�ساأة هذا ال�سوق 
باأن  عرفت  والتي  املدينة  تاريخ  ن�ساأة  منذ  تبداأ 
 ٤95 ع��ام  م��زي��د(  ب��ن  )���س��دق��ة  ه��و  موؤ�س�سها 
واملدينة  ليومنا هذا  التاريخ  ومنذ ذلك  للهجرة 

كباقي مدن العراق تاأخذ بالتو�سع والعمران.
 �سوق احللة الكبري

يف اح��د الأف����رع ال��ت��ي ت��ن��زوي م��ن ف���روع �سوق 
ال�سبح  الكرمية من  الأحجار  الكبري جند  احللة 
بالنا�ص،  الأخ��رى  هي  ت�سج  الرجالية  والعباءة 
تراقب  جتعلك  لأنها  م�سلية  املكان  ه��ذا  زحمة 
وب��ال��ق��رب منها  ال��رج��ال��ي��ة  ال��ع��ب��اءة  ت��رى  كيف 
ينبهك  املكان  ذلك  ال�سعبية،  والب�سط  امل�سابح 
باأن فيه روحية جتارية ون�سبة عالية من الب�سائع 
غالبية  ت��ود  التي  املن�سية  الأدوات  من  واأحيانا 
النا�ص اقتناءها. هكذا ي�سحرك ال�سوق وا�سكال 
وال��ف��ريوز  وال��ب��اي  )الي�سر  ال��ك��رمي��ة  الأح��ج��ار 
امل�سحور  املكان  هذا  يف  والكهرمان(.  والكهرب 
وجوده  معنى  الإن�سان   داخ��ل  ي�سع  بالرتاثيات  
عرب الأزل فت�سقط الفجيعة والفخاخ ول يبقى ال 
مقطعها الخري فتختلط ف�سول رحلتنا ويت�سع ما 
كان مغيبا من ارث احللة ثمة مدن جترتح الروؤية 
وتلك �سورة ملونة لها فهي لتكتفي بقربك ولن 

تكتفي يف داخلك.
وغبار  ال�سراب  روح  اىل  اخل��وف  ي�سوق  زم��ن   
امل�سرات املمتدة من تخوم املدينة اىل خ�سارات 
املكان وحطام ال�سنني فبقدر ما يراودك الزمن 
لها  لي�ص  نائية  م�سارات  خ�سارتك  على  تنكفئ 

�سوى الذاكرة.

م�سّلة االآثار وينبوع 
الثقافة 

احللة
مكان توزعت فيه تفا�سيل 

حياتك وحلظاتها، تفاجاأ 
الأن العبارة التي تلجاأ اليها 

ت�سيق وتنك�سر روؤيتك وامام 
ناظريك تنح�سر الكلمات 

مثل اأزقة املدينة لتبدو 
خطوط عاملها الغرائبي 

متوازية مع تقا�سيم الوجه، 
فال حتدد ار�سفة املدينة 

و�سوارعها و�سنا�سيلها 
القدمية اإال �سربة الطبيعة 

ورحلة ايامك الطفولية. 
خ�سري الزيدي 

نوعا  يفر�ص  احللة  مثل  مدينة  �سحر  لأن  ذلك 
بيوتها  بني  والرخاء  واملعي�سة  احلياة  تاأمل  من 
حيث  بك  تذهب  املدينة  بوابة  ولأن  القدمية.  
وتاأخذك  الكورني�ص  و�سارع  احللة  �سط  نهايات 
يف  كاأنك  تاأمل  حلظة  اإىل  الأطعمة  �سواء  روائح 
لت�سرتخي  الطبيعي  ب�سكلها  احلياة  مل�سات  ذروة 
الن�ساء  حديقة  يف  قدمي  خ�سب  من  اأريكة  عند 
حديقة  ط��وي��ل  زم���ن  تاأ�سي�سها  ع��ل��ى  م��ر  ال��ت��ي 
املدينة  من  ال�سعراء  اأ�سدقاوؤك  اإليها  يتجاذب 
والكتاب بالإ�سافة لل�سباب. هكذا تزداد امل�ساحة 
املخ�س�سة للذاكرة ب�سورة مفاجئة فال جتد من 
جتاعيد  الذاكرة  لتلك  يخيط  تعبريًا  ال  الواقع 
الزمن واأحجارًا جتتذبك بطريقة خاطفة. الذين 

اأماكنها حتكي ق�سة التنوع الثقايف والديني يف املدينة

بني اأزقتها القدمية ذكريات حلياة التاآخي 
والتعاي�س ال�سلمي .. مندر�س و عكد اليهود 
والباب اخل�سبي .. يف اجلهة الثانية كنائ�س 

حملة التعي�س تتمتع مبكانتها
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ويف حني اأن الإلهام الذي يثريه الطعام لي�ص 
اأمرًا ي�ستحق الن�سر، فاإن عالقة الفن بالطعام 
لي�ست بعالقة جامدة. فاخلط الذي يتقاطع 
فيه الطعام بالفن متغري با�ستمرار، ما يوؤثر 
على الكيفية التي نرى فيها املمار�سني يف كال 
اإىل كيفية تفاعل هاتني  النظر  اإن  الفرعني. 
ال���روؤى  بع�ص  ع��ن  لنا  يك�سف  ال�سناعتني 
هو�سنا  وراء  الدافعة  العوامل  ح��ول  املثرية 
احلايل بالطعام وكيف �سيبدو طعامنا وفننا 

يف امل�ستقبل.
الطعام  التي جتعل  الأ�سباب  العديد من  ثمة 

ج�������ذاب�������ًا 

ك���م���و����س���وع ف��ن��ي. 
للبقاء،  ج��وه��ري  ك�سيء 
من  وت��ق��دي��ره  فهمه  مي��ك��ن 
اأنت  عري�ص.  جمهور  قبل 
معرفية  خلفية  اإىل  حتتاج  ل 
كبرية لكي تتعرف على �سلطانية مليئة 

بالفاكهة. 
ا�ستعارة  ميثل  الطعام  العاملية،  هذه  ب�سبب 
الفنانون  امل��ع��اين.  اأن���واع  ك��ل  لنقل  عظيمة 
"احلقيقية"،  امل�ساهد  لإظ��ه��ار  ا�ستخدموه 
والت�ساوير  الرومانية  الف�سيف�ساء  يف  كما 
اإىل لوحات  اإ�سافة  ية على احليطان،  اجل�سّ
الطبيعة ال�ساكنة الأكرث جمازية التي اأبدعها 

اأ�ساطني الفن الهولندي والفلمنكي.
"تقليدي"  بت�سوير  الفنانني  بع�ص  يكتفي  ل 
ل��ف��ن��ان مي��زج  ث��م��ة من���وذج مبكر  ل��ل��ط��ع��ام. 
الطعام بطريقة غري م�سبوقة على الإطالق، 
وهو ر�سام ع�سر النه�سة الإيطايل غي�سيبي 
على  معروفًا  اأر�سيمبولدو  كان  اأر�سيمبولدو. 

لل�سخ�سيات  املرحة  بر�سومه  وا�سع  نطاق 
من  بالكامل  واملوؤلفة  له،  املعا�سرة  ال�سهرية 
�سهرة  اأعماله  اأكرث  ولعل  واخل�سار.  الفاكهة 
الروماين  لالإمرباطور  ت�سويره  كان  وج��راأة 
الف�سول  اإل���ه  ال��ث��اين ع��ل��ى ه��ي��اأة  رودول����ف 
الروماين فريتيومنو�ص. وحل�سن حظ الفنان، 
فاإن رودولف الذي كان يتمتع بح�ص الفكاهة 
قد رحب بذلك الت�سابه الباهر بع�ص ال�سيء، 
واأظهر  اأر�سيمبولدو لالآخرين كيف ميكن اأن 
تكون اجلراأة الإبداعية ممكنة حينما تتعامل 

مع الطعام.
اخلطوات  بع�ص  الع�سرون  القرن  �سهد 
اجل���ذري���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
هذا  يف  الطعام.  على  يركزون  فنانون 
من  جمهرة  انبثقت  قد  كانت  الوقت، 
بني  من  العامل.  حول  الفنية  احلركات 
اأكرثها غمو�سًا كانت حركة امل�ستقبليني 
كان  احلداثة،  على  وبالرتكيز  الإيطاليني. 
كل  على  التاأثري  على  عازمني  امل�ستقبليون 
ونتيجة  الطعام.  ذلك  يف  مبا  فنية،  وا�سطة 
لذلك اللتزام اأ�سدروا عن من�سورات فيليبو 
عام  امل�ستقبلي"  الطهي  "بيان  مارينيتي  

.1930
الفني  من  ا�ستثنائيًا  مزيجًا  "البيان"  ك��ان 
النظر  وج��ه��ات  بع�ص  وي��ق��دم   � وال��غ��رائ��ب��ي 
املتطرفة حول وجبات الطعام. اقرتح مارينيتي 
اإلغاء ال�سوكات واملالعق وال�سكاكني، النقا�ص 
ال�سيا�سي يكون حمظورًا وبع�ص الطعام يرتك 
على الطاولة دون م�ص، وبدًل من ذلك ميكن 

والأنف".  بالعينني  "تذوقه 
بيان الطهي  اأغلب ما ورد يف  ان  بالرغم من 
تاأثري  اأن  اإل  قلياًل،  �سخيفًا  يبدو  امل�ستقبلي 
فل�سفته مل يزل حم�سو�سًا حتى يومنا هذا، اإذ 
برهن على اأنه م�سدر اإلهام للفنانني الآخرين 
يف القرن الع�سرين، ولعل اأكرثهم �سهرة كان 
ال�����س��وري��ايل ال���س��ت��ف��زازي ���س��ل��ف��ادور دايل، 
بابتكاره لتلك القطع الفنية الغذائية ال�سهرية، 
مثل "هاتف ال�سلطعون" و "بورتريت �سخ�سي 
باللحم املقدد". كان يع�سق الطعام اإىل درجة 
اأنه ن�سر كتاب الطهي اخلا�ص به، "ع�ساء مع 

 130 من  اأكرث  وي�سم   .1973 عام  يف  غال"، 
و�سفة م�ستقلة اإ�سافة اإىل ر�سومات تو�سيحية 
كان  ال�سهري.  الفنان  ذل��ك  قبل  من  اأ�سلية 
الكتاب يوؤكد على الإغواء الذي يحتويه املطبخ 

من ناحية الجنذاب الفني.
اأ���س��ح��ى اخل��ط الفا�سل  م��ع م���رور ال��زم��ن، 
اأوائل  �سبابية. يف  اأ�سّد  والطاهي  الفنان  بني 
�سل�سلة  تريافانيا  ريركريت  ابتكر  الت�سعينات 
امل�سرتك.  الطعام  قوة  على  تتمركز  م�ساريع 
حم��وًل ف�����س��اءات اإب��داع��ي��ة ح��ول ال��ع��امل اإىل 
يف  الأ�سخا�ص  مئات  لإط��ع��ام  للطعام  غ��رف 
يوم واحد، �سّد تريافانيا الفجوة بني الغالريي 
واملعر�ص. يف الآونة الأخرية، خطا فنانون مثل 
النهج  هذا  على  وداميان هري�ست  بليك  بيرت 
اخلا�سة  مطاعمهم  افتتحوا  اإذ  اأبعد،  خطوة 
يف حماولة منهم ل�سياغة احتاد دائمي اأوثق 
ما  ع�سر  يف  نعي�ص  اأن  والطعام.  الفن  بني 
اأ�سماء كبرية مثل هذه عازمة على  تزال فيه 
على  ال�سوء  ي�سلط  العالقة،  تلك  ا�ستك�ساف 

تاأثري الطعام امل�ستمر يف العامل الفني.
فقد  الفن،  على  الطعام  اأّث��ر  مثلما  متامًا 
ك��ذل��ك. ففي كل  ال��ط��ع��ام  ال��ف��ن على  اأّث���ر 
الطعام  موائد  تكون  تقريبًا  ع�سري  مطعم 
حماطة بجدران مزينة بلوحات وقطع فنية 
معززين  �سناع حمليني،  قبل  من  م�سنوعة 
التجربة. لكن لي�ص فقط ف�ساء املطعم فقط 
املطاعم  الفنية،  امل��واه��ب  �سيعر�ص  ال��ذي 
كالهما  اأ�سحى  الرفيع  والطهو  ال��راق��ي��ة 
املتقن  التقدمي  على  متزايد  ب�سكل  يعتمد 
بعينيك  الطعام  التهام  وفل�سفة  والفاخر، 
بع�ص  تقريبًا.  راٍق  مطعم  ك��ل  يف  مُت��ار���ص 
غرانت  ذلك.  من  اأبعد  اإىل  يذهب  الطهاة 
بتحويل  ق��ام  امل��ث��ال،  �سبيل  على  اأت�ساتز، 
جنفا�ص  ل��وح��ات  اإىل  ال�سيوف  ط���اولت 
لدينا  يوجد  اأن  احللويات.  "ير�سم" عليها 
فنية  وظيفة  لتويل  م�ستعدون  طهاة  الآن 
كهذه، يرينا مدى ت�سابك املهنتني يف وقتنا 
احلا�سر، ولن مي�سي وقت طويل حتى ينظر 
�سنفًا  باعتبارهم  والطهاة  الفنانني  اإىل 

واحدًا، مت�سابهًا.  

على الرغم مما يبدو باأننا نعي�س ع�سراً مل ي�سبق له مثيل، م�سابًا بهو�س تناول 
الطعام على االإن�ستغرام، اإال اأن النا�س يف احلقيقة كانوا دائمًا مندفعني باإبداع 

واإلهام من قبل الطعام. �سهيتنا توؤثر با�ستمرار على الثقافة. فطاملا كنا نعرب عن 
فن متميزاً يف بع�س املراحل. اأنف�سنا فنيًا، فاإن الطعام �سيربز 

كيف ارتبط الفنانون  الطبخ:
بالطعام على مدى التاريخ

ترجمة: جمال جمعة

؟
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ري��������اض��������ة

نادي قطر

بعد تتويجه بدرع الدوري مع النوار�ص ودع الالعب 
ح�سني علي ناديه منتقاًل اىل �سفوف نادي قطر 
القطري يف فرتة النتقالت ال�سيفية، حيث لعب 
وتوج  اربعة موا�سم  ال��زوراء  لفريقه  ح�سني علي 
 1٦ مرتني  ال��دوري  ال���زوراء،  مع  بطولت  باربع 
و18 وكاأ�ص العراق ٢017 وكاأ�ص ال�سوبر ٢017، 
اىل  رحيلي  بعد  ال��زوراء  يتاثر  لن  وقال ح�سني: 
من  نخبة  الفريق  ميتلك  اإذ  القطري  ال��ن��ادي 
الذي  الفراغ  ميالأون  الذين  املميزين  الالعبني 

تركته.
لقب اآخر

افتقاده  رغم  اللقب  ح�سم  اأن��ه  للزوراء  يح�سب 

الفر�ص  حتويل  على  القادر  الهداف  للمهاجم 
امللعب  اأهداف، وترجمة جمهود زمالئه يف  اإىل 
اإىل  بالإ�سافة  املناف�سني،  �سباك  يف  بالت�سجيل 
حدث  كما  ال��دوري،  ه��داف  لقب  على  املناف�سة 
لعب  كل  ان  فتجد  املا�سية  املوا�سم  يف  للفريق 

زورائي يف ر�سيده هدف. 
اأمور مادية �سعبة

ف���الح ح�����س��ن رئ��ي�����ص ال��ه��ي��ئ��ة الداري�����ة ل��ن��ادي 
"لقد   : "ال�سبكة" قائال  ملجلة  حت��دث  ال���زوراء 
خطفنا الدوري رغم املعاناة املالية التي مر بها 
النادي، حيث متكنا من ت�سيري الأمور ح�سب ما 
متوفر لدينا، ل�سيما وان فريقنا �سم نخبة من 
لعبي  بع�ص  اليهم  م�سافا  ال�سباب  الالعبني 
اخل���ربة، وا���س��اف اأن ال���دوري ك��ان ط��وي��ال بل 
ارهق اإدارات الأندية من حيث التنقل يف مالعب 
الذي حتقق  الكبري  املحافظات، عموما الإجناز 
من  اجلميع  وجهود  تعاون  نتيجة  ج��اء  ل��ل��زوراء 
امل��درب  ي��ق��وده  مميز  تدريبي  ك��ادر  اىل  ادارة 
قبل  من  كبرية  وم�سانده  ولعبني  اودي�سو  ايوب 

اجلماهري املحبة."   
مواهب �سبابية 

املدرب ايوب اودي�سو الذي مت�سكت ادارة نادي 
و�ست�سيف  اجلديد  للمو�سم  بخدماته  ال��زوراء 
بع�ص المتيازات املادية من اجل احلفاظ عليه 
لنا قائال:  التدريبي، حتدث  لتحقيق ال�ستقرار 
ياأت من فراغ وامنا  ان الجناز الذي حتقق مل 
اجلميع،  قبل  من  املبذولة  اجلهود  نتيجة  جاء 
هذا  يف  وا�سحة  م�ساهمة  ل��الدارة  كانت  حيث 
الجناز الرابع ع�سر برغم الأمور املالية ال�سعبة 
التعب والإرهاق  النادي ف�سال عن  التي عا�سها 
الذي ا�ساب الالعبني نتيجة التنقل والإ�سابات 
لقد  وا���س��اف:  املباريات،  خ��الل  ح�سلت  التي 
نتوج  ان  ومتكنا  العامل  يف  دوري  اأط��ول  انتهى 
بلقبه، ان �ساء اهلل �سيكون املو�سم الكروي املقبل 
جتديد  اىل  �سن�سعى  حيث  �سك  ب��دون  زورائ��ي��ا 

دماء �سابة للفريق ومن اهلل التوفيق.  
اأعتزال موؤجل

�سعيد  ان��ا  ق��ائ��ال:  حت��دث  رحيمة  ح�سني  علي 
ج��دا عندما ات���وج م��ع زم��الئ��ي ب��ال��درع ال��� 1٤ 
ل���ل���دوري،ح���ي���ث ك��ن��ت ع��ل��ى و���س��ك الع���ت���زال 
ال���زوراء  ل��ن��ادي  الداري���ة  الهيئة  مطالبة  لكن 
اأاأجل  العتزال اىل مو�سم  واجلماهري جعلتني 

اآخر.
وزمالئي  ال����زوراء  ن��ادي  ادارة  اأ�سكر  ب���دوري 
معي  وق��ف  ال��ذي  الكبري  واجل��م��ه��ور  الالعبني 
خالل املرحلة التي مثلت فيها الزوراء فقد كانوا 
خري عون خالل املواقف ال�سعبة التي مررنا بها 

خالل املو�سم املا�سي .
قررت  ملجلتنا:  قال  فقد  لوؤي �سالح  املتاألق  اما 
وهي  الريا�سي  عطائي  بقمة  وان���ا  الع��ت��زال 
منا�سبة كبرية يف نهاية م�سريتي ان يتوج فريقي 
ب��درع ال��دوري ال���1٤ وان��ا مع زمالئي الالعبني 
احلمدهلل  كالإخوة،  ونلعب  نعمل  واح��دة  ا�سرة 
يف  حتى  افكر  ومل  الفوز  بهذا  م�سريتي  انهيت 
اذهب  قد  ك��ان،  فريق  اي  مع  ال��زوراء  مواجهة 
للتدريب او اكون م�ست�سارا لأحد الفرق الكروية. 

مبارك للنوار�س
اجلمهور  اه��ن��ئ  ق���ال:  �ساكر  ���س��الم  امل��ح��رتف 
الريا�سي الذي �ساندنا والهيئة الدارية وجميع 
كاأ�سرة  وعملنا  لعبنا  حيث  الالعبني  اخ��واين 

واحدة.
للهيئة  اأب��ارك   : �سباح  الالعب حيدر  قال  فيما 
الدارية وجميع الالعبني هذا الفوز واحل�سول 
ع��ل��ى درع ال����دوري ال���ذي مي��ث��ل يل ال��ك��ث��ري يف 
مع  املو�سم  ه��ذا  اج��دد  مل  ال��ك��روي��ة،  م�سريتي 
اذا  ولكن  الن��دي��ة،   اح��د  يف  �ساكون  ال����زوراء 
قررت العتزال ف�سيكون الزوراء هو البيت الذي 

اعتزل فيه.
ا�سكر  فيقول:  املثابر جالل ح�سن  اما احلار�ص 
ال��الع��ب��ني وال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة خ��ا���س��ة زم��الئ��ي 
ال���دوري  على  ح�سولنا  نعم  امل��رم��ى،  ح��را���ص 
ا�سكر  ال��ك��روي��ة..  م�سريتي  يف  خا�ص  طعم  ل��ه 
جمهور الزوراء الويف الذي �ساند الفريق يف كل 

الظروف.

بالرغم من الأمور املادية ال�سعبة التي عا�سها 
فريق النوار�س طوال مو�سم كروي كامل، 
اإل اأنه ا�ستطاع ان يتوج بلقب درع الدوري 
الكروي العراقي ملو�سم 2017 /2018، 
وللمرة الـ 14 يف تاريخه، رغم خ�سارته من 
فريق نادي النفط يف اآخر املباريات، اإل انه 
متكن من خطف اللقب، وجنح الزوراء والقوة 
اجلوية يف التاأهل معا لدوري اأبطال اآ�سيا 
2019 حيث تاأهل البطل اىل دور املجموعات 
مبا�سرة، فيما يخو�س الو�سيف الت�سفيات 
التاأهيلية، بينما حل فريق نادي النفط 
باملركز الثالث.

النوار�س
ج بدرع اأطول دوري  تتوَّ
كروي يف العامل!!

بالأرقام
الدوري  يومًا هو عمر  الزوراء ت�سدر ملدة ٢٤5 
بعد  مباراة،   38 من  نقطة   88 وحقق  العراقي 
اأن فاز ٢٦ مرة وتعادل يف 10 مواجهات، بينما 
اأحرز الزوراء ٦٦ هدًفا، بينما  خ�سر مباراتني، 

اهتزت �سباكه طوال املو�سم ب�٢٤ هدفا.
القائمة الذهبية

املدرب ايوب اودي�سو ا�ساف ا�سمه اىل القائمة 

الذهبية من املدربني الذي توجوا بدرع الدوري 
ح�سن  وفالح  ج�سام  انور  املدربني  مثل  للزوراء 
و�سباح  را�سي  و�سالح  جميل  وعامر  بابا  وعمو 
�سني�سل  ورا���س��ي  ح��م��د  وع��دن��ان  عبداجلليل 
اأ�سرفوا على  العمالقة  هوؤلء  كل  قا�سم،  وبا�سم 
تدريب الكتيبة البي�ساء واثبتوا جدارتهم معهم 
والفوز  النجاح  هذا  كان  لهذا  واح��دة،  كاأ�سرة 

باللقب ال�������1٤. بغداد / اأمرية حم�سن 

السنة الثالثة عشرة العدد )320( 16 آب 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

59 58

اإدارة الزوراء اأعلنت مت�سكها 
باملدرب اأيوب اأودي�سو، 

وقدمت له امتيازات اإ�سافية 



 بعد تفكري عميق حاول "�سحني اأبن م�سخاب احلجري"! اأن يكون بطاًل من اأبطال 
بناء الأج�سام العراقي، فدخل دورة طويلة الأمد يف اأحد مقاهي )�سوك حمدان(! 
تعّلم اأبجديات اللعبة لأن هذا املقهى فيه الكثري من اللعاب، ك�"املن�سدة والدومنة 

والطاويل"، وغريها من الألعاب الأخرى.
ملاذا  نف�سه  ق��رارة  يف  فقال  وع�سالت!!  مميز  ج�سم  ل�سحني  �سار  الأي��ام  ومب��رور 
البطولت  يف  واأ�سارك  العراقية  الوطنية  املنتخبات  �سفوف  �سمن  واأكون  اأخترب  ل 

اخلارجية واأحرز الذهب واأرفع علم العراق؟ 
ذهب اىل احتاد بناء الج�سام ال�سابق لالختبار بعد اأن او�سى الكثريين بالتو�سط 
لغر�ص قبوله، وقد قبل بعد ان كانت )وا�سطته( قوية، فان�سم اىل احد منتخباتنا 

الوطنية ببناء الج�سام، لكنه مل يح�سل على �سيء يف البطولت التي �سارك فيها.
عاد )�سحني( اىل وكره ال�سابق يف املقهى و�ساأل اأحد املعارف، وهو اخت�سا�ص يف 
املن�سطات،عن كيفية الفوز ببطولة العامل وبناء ج�سم مميز ميكنه ان يفوز فاعطاه 

و�سفة من�سطات )�سّوته �سوبرمان(، بل ويتفوق على "فاندام".
اكت�سافه من قبل جلنة  البطل �سحني ومت  العاملية �سارك  البطولة  اأقيمت   وعندما 
�سحني  يكن  ومل  والنك�سار،  اخليبة  اذي��ال  يجرجر  �ساحبه  اىل  فعاد  املن�سطات، 
لوحده بل ان بع�ص لعبي املنتخب كانوا )يبلعون( املن�سطات، لذلك كانت اللجان 
اللعبة  احتاد  وكان  العراق  اليه فح�ص لعبي  تلجاأ  �سيء  اول  البطولت  الطبية يف 
ال�سفر  والأخري  الأول  وهمهم  ال�سيوف!  حال  حاله  وامنا  دخل  اي  له  لي�ص  ال�سابق 

دون معرفة النتائج.
بينما يف  الأوملبية،  بالقرارات  ذاتها لتعرتف حتى  م�ستقلة بحد  دولة  كان الحتاد 
القاعات  تواجد  نتيجة  اللعبة  تخ�ص  التي  الأم��ور  بع�ص  )تعدلت(  احل��ايل  وقتنا 
الريا�سية التي اأ�سهمت ب�سكل جدي يف رفد املنتخبات العراقية بالالعبني اأ�سحاب 
اأغلب  القاعات، ل�سيما وان  بناء الج�سام تواجد هذه  املواآهب، حيث بارك احتاد 
القائمني عليها من ابطال اللعبة. نتمنى اأن تعود اأيام النت�سارات العراقية، خا�سة 
وان العراق تربع على عر�ص اآ�سيا يف بناء الأج�سام لأكرث من ع�سر �سنوات يف زمن 
الأبطال العامليني علي الكيار وعبا�ص الهنداوي وطالب �سهاب وغريهم ممن كانت 

لهم �سطوتهم يف عامل بناء الأج�سام.  
لنريد ان يعود "�سحني ابن م�سخاب" اىل تناول املن�ساطات كونها ت�سر  )بال�سحة( 
وتعطل م�سرية الريا�سة، خا�سة واننا تعودنا ان نحقق النت�سارات يف كافة املجالت 

دون اللجوء اىل هذه املمار�سات التي لأتاتي اإل بوجع الرا�ص..  األي�ص كذلك! 

اأحمد رحيم نعمة  

من�سطات 
"�سحني"! 

اأقيمت البطولة العاملية �سارك البطل �سحني 
ومت اكت�سافه من قبل جلنة املن�سطات، فعاد اىل 

�ساحبه يجرجر اذيال اخليبة واالنك�سار، ومل 
يكن �سحني لوحده بل ان بع�س العبي املنتخب 

كانوا )يبلعون( املن�سطات.

على  ال��ع��راق  يح�سل  مل  حيث   ، ح��رج  ول  ح��دث  ذل��ك  على  الأمثلة 
الحت��ادات  وخ�س�ست  قرن.  ن�سف  من  اكرث  منذ  اوملبي  و�سام  اي 
الوملبية ميزانيتها للبطولت العربية وامل�ساركات الآ�سيوية فقط دون 
تتفوق  الأوملبية  الألعاب  النتائج الوملبية. عموما مازالت  النظر اىل 
الألعاب غري  التي حتققها  فالنتائج  وعددا!  عدة  الأوملبية  على غري 
الأوملبية جيدة وتتفوق على �سقيقتها الأوملبية، بل اأن ابطال الألعاب 
غري الأوملبية مثل لعبة الِكك بوك�سنغ ا�ستطاعوا ان يحرزوا الأو�سمة 
النجوم  من  العديد  تاألق  حيث  الآ�سيوية،  البطولت  يف  الذهبية 
دورة  ذهبية  �ساحب  جمبل"  "علي  الب�سرة  اب��ن  ال�ساب  ابرزهم 
اللعاب الآ�سيوية العام املا�سي والذي حل �سيفا على جملة ال�سبكة 

العراقية يف هذا احلوار:
نزاالت ناجحة

*ما �سر اختيارك لعبة الِكك بوك�سنغ ال�سعبة جدا!
�حقيقة احببت هذه اللعبة لنها جتعلك تبحث عن وجودك يف احلياة 
فهي لعبة فردية حتاول ان تقدم �سيئا لنف�سك فيها، برغم �سعوبتها 
اإل انها لعبة ممتعة، مار�ستها منذ ال�سغر، وتالقت فيها من خالل 

النزالت الناجحة التي حققتها يف البطولت املحلية واخلارجية.
*عدد الأو�سمة التي حققتها يف البطولت؟

�لدي العديد من الأو�سمة يف البطولت املحلية، اأما البطولت 
 ٢01٦ عام  العربية  البطولة  يف  م�ساركة  اول  فكانت  الدولية 

 ٢017 عام  اآ�سيا   بطولة  ويف  الربونزي،  الو�سام  على  وح�سلت 
اللعاب  ل��دورة  الذهبية  امليدالية  اخطف  ان  ا�ستطعت 

ال�سيوية التي اقيمت يف تركم�ستان.
طعام م�سّمم

*ملاذا مل ت�سارك يف بطولة اآ�سيا الخرية؟
�لم ا�سارك يف بطولة اآ�سيا الخرية التي اقيمت هذا العام 
تناوله  الذي  امل�سمم  الطعام  ب�سبب  قرغي�ستان  دولة  يف 
الت�سمم  طالني  حيث  امل�ساركة  املنتخبات  لعبي  بع�ص 

من مطعم الفندق، على اثره ا�سبحت طريح الفرا�ص لأكرث من �سبعة 
ايام، كنت يف غاية احلزن ب�سبب عدم م�ساركتي حيث كان الو�سام 

الذهبي من ن�سيبي لول احلظ يف حالة الت�سمم.

ح�سابهم  على  للبطولة  ذه��ب��وا  املنتخب  لعبي  اغلب  اإن  *ي��ق��ال 
اخلا�ص، ملاذا؟

�بالن�سبة يل ذهبت اىل بطولة ا�سيا عام  ٢01٦على ح�سابي اخلا�ص 
و�سرفت مبلغ 1500 دولر ، وعام ٢018 اي�سا على ح�سابي اخلا�ص 
الِكك  للعبة  الكبري  حبي  اج��ل  من  ه��ذا  كل  1300دولر،  و�سرفت 

بوك�سنغ ورفع العلم العراقي يف اية بطولة.
*هل مت تكرمي املنتخب بعد العودة من بطولة اآ�سيا مطرزا بالذهب؟
_�سهران كامالن ومل ن�سمع او نَر اأي تكرمي من اأية جهة ريا�سية 

وامنا كانت الوعود هي ال�سمى.  
تراجع واهمال

*ما دور احتاد اللعبة يف ذلك؟
ا�سغاء  اي  هنالك  ولي�ص  يراجع  لديه،  املتي�سر  وفق  يعمل  -الحتاد 
رغم النتائج الرائعة التي حققها خالل ال�سنوات ال�سابقة، والدليل 
يف بطولة اآ�سيا الخرية حيث خطف العراق ٢٢ و�ساما ٢ ذهبيان و13 
ف�سية و7 برونزية، فال�ستاذ قا�سم الوا�سطي هو اأب لكل الالعبني 

ويبذل جهودا كبرية من اجل ا�سعاد اجلميع. 
*هل اللعبة مظلومة؟

�نعم انها مظلومة من قبل امل�سوؤولني على الريا�سه العراقية.
*مع اأي الندية تلعب؟

�اأ�سارك مع نادي الب�سرة الريا�سي، حققت العديد من الو�سمة مع 
النادي يف البطولت املحلية التي يقيمها الحتاد.

ميدالية ذهبية
*ما دور املدرب احمد كرمي يف م�سريتك؟

م�ستواي،  تطوير  والخرييف  الول  الف�سل  �ساحب  هو  احمد  �كابنت 
واملعنوي،  امل��ادي  الدعم  ناحية  من  معي  كبريا  جهدا  ب��ذل  حيث 
بف�سل  كانت  حققتها  التي  املميزة  فالنتائج  له،  وتقدير  حتية  الف 
ار�ساداته، بل اين تعلمت من املدرب احمد كرمي كل �سيء عن هذه 

اللعبة ان �ساء اهلل اكون عند ح�سن ظنه يف البطولت املقبلة.   
*اف�سل اجناز حققته؟

عام  الآ�سيوية  اللعاب  دورة  نهائي  يف  الذهبية  امليدالية  -اح��رازي 
٢017 التي جرت يف تركم�ستان.

*ماذا تتمنى؟
بالألعاب  الهتمام  العراقية  الريا�سة  على  القائمني  من  �امتنى 
الألعاب هي من حتقق  لأن هذه  مبا�سرة،  ب�سورة  ودعمها  الفردية 
الإجناز اخلارجي والدليل ح�سولنا على الذهب يف اغلب البطولت 
الكثري من  لقد  ح�سلنا على  فيها،  ن�سارك  التي  والآ�سيوية  العاملية 
امل�ستويات  بتقدمي  ن�ستمر  ذلك  برغم  ج��دوى،  دون  لكن  الأو�سمة، 
رفع  مع  اخلارجية  البطولت  يف  الأو�سمة  على  باحل�سول  الرائعة 

العلم العراقي وعزف الن�سيد الوطني وهذا ما يفرحنا جميعا. 

ل يخفى على الو�سط الريا�سي العراقي اأن الألعاب الريا�سية غري الأوملبية، تعترب من الألعاب املغ�سوب 
عليها من حيث عدم وجود الدعم والمتيازات )والقا�سات(! التي متتلكها وتتحلى بها الألعاب الأوملبية 

التي دائما ما تخرج �سفر اليدين من اية بطولة كانت حتى وان كانت بطولة �سعبية!

 علي جمبل:بطل اآ�سيا بالِكك بوك�سنغ
اللعبة مهّم�سة بالرغم من حتقيقها االإجنازات

حاوره/ اأحمد رحيم نعمة - عد�سة/ �سباح الربيعي
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طوال  م��ب��اراة   500 على  يزيد  مبا  م��ريزا  ف��ازت 
م�سريتها الحرتافية، وهي �ساحبة اأعلى ت�سنيف 
بني جميع لعبات التن�ص الهنديات على الإطالق، 
لها طوال م�سريتها مع  اأعلى مركز  حيث �سجلت 
اللعبة وهو املركز رقم ٢7 يف الفردي ورقم 7 يف 
مليون  تك�سب  هندية  �سيدة  اأول  وكانت  الزوجي، 

دولر من مهنتها.

امل�سلمة الوحيدة
وتعد �سونيا من جنمات التن�ص يف الهند، وامل�سلمة 
التن�ص  اأحرزت لقب فردي »رابطة  التي  الوحيدة 
الهندية  التن�ص  بطلة  حققت  فقد  للمحرتفات«، 
الكبرية  ثاين األقابها يف بطولت »غراند �سالم«، 
اأن فازت بنهائي الزوجي املختلط يف بطولة  بعد 
هذا  وقبل   ٢01٢ لعام  للتن�ص  املفتوحة  فرن�سا 
اأ�سرتاليا  بطولة  يف  الزوجي  بلقب  ف��ازت  اللقب 

املفتوحة.
غراند �سالم 

اإحدى  التمهيدية يف  املباريات  �سونيا من  اعفيت 
يتم  هندية  اأول  لتكون  �سالم«،  »غراند  بطولت 
األقاب  م��ن  لقبا  حت��رز  هندية  واأول  اإع��ف��اوؤه��ا،  
فوزها  خ��الل  من  للمحرتفات«،  التن�ص  »رابطة 
اأ���س��رتال��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف  املختلط  ال��زوج��ي  بلقب 
املفتوحة، ثم فوزها باللقب ذاته يف بطولة فرن�سا 
بطولتني  يف  الثاين  املركز  حققت  كما  املفتوحة، 
اأخريني من بطولت »غراند �سالم«، وهما زوجي 
وزوج��ي  املفتوحة،  اأ�سرتاليا  بطولة  يف  املختلط 

ال�سيدات يف بطولة رولن غارو�ص.
من  الدولية  ال�ساحة  على  ل�سونيا  ظهور  اأول  كان 
للنا�سئني  العامل  بطولة  يف  الهند  متثيلها  خالل 
جاء  ثم   ،1999 عام  جاكارتا  ا�ست�سافتها  التي 
اإجن��ازه��ا ال��رائ��ع يف ع��ام ٢003 ح��ني ف��ازت مع 
زوجي  بنهائي  كليبانوفا  األي�سا  الرو�سية  زميلتها 
ب��اأم  ان��ت�����س��ارا  لنف�سيهما  لت�سجال  ال�����س��ي��دات، 
بطولت »غراند �سالم«، وهي بطولة "وميبلدون".
�سورتها  تظهر  هندية  ريا�سية  اأول  �سونيا  وتعد 
على غالف الإ�سدار الآ�سيوي من جملة »تاميز«، 
الهندية،  ل��ل��م��راأة  ق���دوة  ب��اأن��ه��ا  و�سفتها  ال��ت��ي 
اآ�سيويًا يف عام ٢005،  و�سنفتها �سمن 50 بطاًل 
ومنذ ذلك احلني، مل يعد هناك نظر اإىل الوراء 

العام  ويف  املتاألقة،  امل�سلمة  الفتاة  لهذه  بالن�سبة 
التقت  حني  وجراأتها  همتها  �سونيا  اأثبتت  نف�سه، 
بطولة  الثالثة من  ويليامز يف اجلولة  �سريينا  مع 
اأ�سرتاليا املفتوحة، وهي املباراة التي ظلت تقاتل 

فيها حتى الرمق الأخري.
وقد �سكل هذا عالمة فارقة يف رحلة فتاة عادية 
ذات طموحات غري عادية يف احلياة، ويتم ت�سبيه 
باأ�سطورة  واإ�سرار  تركيز  من  �سونيا  به  تتمتع  ما 
ولكن  غ��راف،  �ستيفي  ال�سهرية  الأملانية  التن�ص 
بالن�سبة لأبناء بلدها، فهي �سونيا وح�سب - بطلة 

تن�ص بال نظري.
ن�ساأتها 

وتدربت  متدينة،  م�سلمة  اأ�سرة  يف  �سونيا  ول��دت 
يعمل  كان  ال��ذي  م��ريزا،  عمران  والدها  يد  على 
كري�سنا  يد  على  تدربت  ثم  ريا�سيا،  �سحافيا 
اآخ����ر م��ن جن���وم التن�ص  ب��وب��اث��ي )وال����د جن��م 
قبل  بوباثي(،  ماهي�ص  وهو  الهند،  ال�سهريين يف 
اأن تنتقل اإىل »اأكادميية اإي�ص للتن�ص« يف الوليات 
املتحدة، وقد متكنت �سونيا من هزمية الكثري من 
لعبات ال�سف الأول، مثل �سفيتالنا كوزنيت�سوفا 
جانب  اإىل  ب��ارت��ويل،  وم��اري��ون  زفوناريفا  وف��ريا 
العامل  على  الأول  امل��رك��ز  �ساحبتي  الالعبتني 

�سابقا مارتينا هينغز ودينارا �سافينا.
رمب��ا  ج���ارف���ة  ب�سعبية  ���س��ون��ي��ا  وت��ت��م��ت��ع 
يح�سدها عليها لعبو الكريكيت يف الهند 
اأنعمت  كما  »ب��ول��ي��وود«،  جن��وم  حتى  اأو 
عليها احلكومة الهندية بالعديد من اأعلى 
ملا  تقديرا  املدنية،  والنيا�سني  الأو�سمة 

قدمته من اإ�سهامات للعبة التن�ص الهندية، ورغم 
اأنها ملكة امل�سكالت بال منازع، تعد �سانيا م�سلمة 

متدينة ملتزمة بتعاليم دينها.
العتزال 

اإىل  ينظر  الريا�سي  اأن  �سونيا:"اأعتقد  وتقول 
هذه الأمور ب�سكل خمتلف قليال. كل ما نفعله هو 
اإلقاء  نحاول  واأن  و�سعنا  يف  ما  اأق�سى  نبذل  اأن 

النت�سارات والهزائم خلف ظهورنا".
ورغم اأنها فكرت يف وقت من الأوقات يف اعتزال 
حولها،  اأثريت  التي  امل�سكالت  كم  ب�سبب  التن�ص 
يف  واأ�سبحت  نادرا،  ر�سيدا  لنف�سها  حققت  فقد 
نظر حمبي التن�ص والهنود يف جميع اأنحاء العامل 

متثل وجها ديناميكيا جديدا للهند ال�سابة.
وت��ت�����س��رف ���س��ون��ي��ا ك��ف��ت��اة م��ف��ع��م��ة ب��احل��ي��وي��ة 
وال�سجاعة لإثبات موهبتها، من دون اأن تدري اأن 
هناك ما هو اأكرث بكثري من التن�ص �سوف ياأتي يف 
طريقها، فقد اأ�ساف هذا اجلمال الهندي الفتان 
حيث  تاجها،  اإىل  اأخ��رى  جوهرة  به  تتمتع  ال��ذي 
مر  على  تن�ص  لعبات   10 اأجمل  �سمن  �سنفت 
الع�سور يف الت�سنيف الذي اأ�سدرته وكالة الأنباء 
بعد  فيه  ا�سمها  جاء  حيث   ، »�سينخوا«  ال�سينية 

الرو�سيتني اآنا كورنيكوفا وماريا �سارابوفا.

مل تكن �سونيا مريزا قد جتاوزت 
ال�ساد�سة من العمر حني بداأت ممار�سة 
تن�س الأرا�سي الع�سبية يف »نادي 
النظام«، يف م�سقط راأ�سها حيدر اآباد، 
وبعد اأن بلغت اخلام�سة والع�سرين 
من عمرها، اأ�سبحت ت�ستهر ب�سرباتها 
الأمامية الأر�سية القوية. 

اإعداد / اأمرية حم�سن 

مريزا
اأول هندية حترز لقب 
رابطة التن�س للمحرتفات

�سونيا
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اإجناز �سونيا الرائع كان عام 2003 حني 
فازت مع زميلتها الرو�سية األي�سا كليبانوفا 
بنهائي زوجي ال�سيدات، لت�سجال لنف�سيهما 
انت�ساراً يف بطولة "وميبلدون"



االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

لال�ستف�سار 
يرجى االت�سال على الرقم 

او الربيد االلكرتوين
07809165013
Mark@imn.iq

تدعو 

�سبكة االعالم العراقي 
جميع ال�سركات التجارية لبث اعالناتها 

من خالل قنوات �سبكة االعالم العراقي او 
احل�سول على الرعايات اخلا�سة بربنامج 

ال�سبكة

�سكان ما بني النهرين هم اأول 
من عرف "الدوندرمة"!

فنانون حتت م�سرط 
اجلراح.. النف�سي!



بقلم ال�سيدة وفّية جار اهلل
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اإل اأن متعة تناول املزيج الثلجي ظلت طيلة 
املناطق  �سكان  على  حكرًا  ال�سنني  اآلف 
او  جبالهم  قمم  الثلوج  تتوج  التي  اجلبلية 
جلب  ي�ستطيعون  الذين  والأثرياء  للملوك 

الثلج من مواطنه اجلبلية.
الآي�ص  هذه  ذاق��وا  فقد  م�سر  فراعنة  اما 
كانت  التي  ال�سفن  بف�سل  البدائية  ك��رمي 
وكان  اليونان،  جبال  م��ن   بالثلج  تاأتيهم 
املغرمني  م��ن  امل��ق��دوين  الأك���رب  الإ�سكندر 
بالآي�ص كرمي و�سجل له التاريخ انه اول من 

ا�ساف احلليب اىل مزيج الثلج والفاكهة.
ون�سي النا�ص هذا املزيج املربد يف الع�سور 
املظلمة، غري ان بع�ص كتب التاريخ العربي 
من  تبعه  وم��ن  الر�سيد  ه��ارون  ان  ذك��رت 
اخللفاء وال�سالطني الأثرياء كانوا ينعمون 
بهذا املزيج وكانوا يجلبون ثلجه من جبال 

لبنان واأرمينيا والأنا�سول.
امل��ن��اط��ق  ���س��ع��وب  ف��ي��ه ان  ومم���ا ل ري���ب 
ودول  كربيطانيا  اوروب����ا  م��ن  ال�سمالية 
ا�سكندنافيا كانت تعرف الآي�ص كرمي لوفرة 
�سارل  ان  الكتب  وتذكر  بالدها،  يف  الثلج 

الأول كان يبداأ طعامه بها وينهيه بها.
وكان حت�سري الآي�ص كرمي يحتاج اىل م�سّقة 
على  مق�سورا  جعله  ما  باهظة  وتكاليف 

علية القوم و�سراتهم.
وظلت اجلماهري حمرومة من اأطباق الآي�ص 
كرمي حتى عام 18٤٦ عندما ا�ستنبطت ربة 
دار امريكية تدعى نان�سي جون�سون الربميل 
الثلج  بتجميد  اخلا�ص  اليدوي  املحرك  ذا 
حتى   1890 ع��ام  ه��ل  اإن  وم��ا  واحل��ل��ي��ب، 
مليون  نحو  �سنويا  ت�ستهلك  امريكا  كانت  
 1950 �سنة  ويف  ك��رمي،  الآي�ص  من  جالون 
ن�سف  وحدها  املتحدة  الوليات  ا�ستهلكت 
مليون جالون ما يدل على ان �سناعة الآي�ص 
من  ا�سبحت  الغنية  القارة  تلك  يف  ك��رمي 

ال�سناعات ذات الربح العظيم.
وبلغ عدد امل�سانع التي ت�سنع الآي�ص كرمي 
 ٢000 نحو   1950 ع��ام  اوروب��ا  يف  وتبيعها 
م�سنع، بينما بلغ العدد يف الوليات املتحدة 

نف�سها ٤000 م�سنع.
بعد  لها  فلي�ص  العربية  الأق��ط��ار  يف  ام��ا 
ماليني  تنتج  التي  ال�سخمة  امل�سانع  تلك 

اجلالونات من الآي�ص كرمي يف اليوم.
الآي�ص كرمي ذات  ان  التغذية  ويقول علماء 
فوائد مغذية جمة، ففيها احلليب ثم �سائر 
كل�سيوم  على  حتتوي  كلها  وه��ذه  الفواكه 
الفيتامينات،  من  وعدد  وحديد  وفو�سفور 
ال�سمنة  اىل  ك��رمي  الي�ص  تناول  ي��وؤدي  ول 

كما يزعم البع�ص.
وقد دلت املعلومات ان ال�سرقيني والغربيني 
يتفننون يف �سنع الآي�ص كرمي كما ات�سح ان 
الغربيني يف�سلونها بالفانيال او ال�سوكالته 
ا�سافة  ال��ع��رب  ال�سرقيون  يف�سل  بينما 

والف�ستق  ال��زه��ر  وم���اء  العربية  امل�ستكا 
احللبي املق�سور اليها.

التفنن  بلغ  فقد  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ام��ا 
والبتكار ان �سانعيها ي�سيفون اليها بع�ص 
او  واخل��م��ور،  الكحولية  امل�سروبات  ال��وان 
ميزجون بالآي�ص كرمي مواد مغذية �ساخنة 
وال�ساخنة،  املثلجة  ال�سدين  الآكل  فيلتهم 
ويباع الطبق من هذا النوع الخري بخم�سة 

دولرات.
وا�سكال  ك��رمي  اآي�����ص  �ساندوت�ص  وه��ن��اك 
لتعدادها هنا، وقد  والوان اخرى ل جمال 
درجة  اىل  كرمي  بالآي�ص  الغربيني  ولع  بلغ 
ثالجاتهم  يف  ويخزنونها  ي�سرتونها  انهم 

لتكون دائمًا يف متناول ايديهم.

البوظة، او الدوندرمة، او الآي�س كرمي مزيج مثلج حلو املذاق، عرفه الإن�سان 
منذ القدم، واقدم ما عرث عليه، مما يثبت معرفة الإن�سان بالآي�س كرمي يف 

�سكلها الدائري، ان قدامى �سكان ما بني النهرين يف العراق هم اول من خلط ثلج 
اجلبال بالفاكهة وا�ستذوقوا املزيج فتلذذوا به.

اأمريكية جنحت يف تعميمها بعد ان كانت لالأغنياء فقط!

�سكان ما بني النهرين هم اأول 
من عرف "الدوندرمة"!
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وفنانونا وفناناتنا كباقي النا�ص لهم اغنياتهم 
يف  وع���ي،  دون  ح��ن��اج��ره��م،  بها  تنطق  ال��ت��ي 
خلواتهم.. فهل حتب ان تعرف نف�سيات فنانينا 
وفناناتنا، من اغنياتهم التي تختارها عقولهم 
ان  وه��ل حتب  الأغ���اين؟  كل  بني  الباطن، من 

تعرف دللة اختيار كل منهم لأغنيته؟

عبد الوهاب
اح��دى  احل��م��ام  يف  يغني  ل  ال��وه��اب  عبد  ان 
روائعه امل�سهورة، ل يردد اجلندول او الكرنك 
او كليوباتره، ول حتى "الدنيا �سيجارة وكا�ص"، 
يخلو  وعندما  �سكوكو!  اغنيات  احدى  يردد  بل 
نف�سه، يجد �سوته  ال�سرق اىل  كبري مو�سيقيي 
"يا دايحة قلبي بقزازه.. ملاذا  يردد دون وعي 

الهجر ملاذا".
النف�ص  ع��امل  �سعيد،  مظهر  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
الكبري، ان اختيار عبد الوهاب لهذه الغنيات 
متيل  متحذلقة  بيئة  من  انه  على  يدل  بالذات 
اىل  مييل  وانه  اجلوفاء،  الرنانة  الكلمات  اىل 

املبالغة يف ت�سرفاته وافعاله.

يو�سف وهبي
يو�سف  امل�سرح،  وع��زرائ��ي��ل  ال��ف��زع،  بطل  ام��ا 
البيت  يف  ب��ه��ا  ي���رتمن  ال��ت��ي  فاغنيته  وه��ب��ي، 
وعندما ي�سعر بالوحدة او الن�سجام هي احدى 
الأغنيات القدمية التي كان يرددها الكوميدي 
متخ�س�سًا  كان  عندما  فائق،  ح�سن  املعروف 
من  اكرث  منذ  الفكاهية،  املنولوجات  القاء  يف 
"�سم الكوكايني خالين  ربع قرن، انها منولوج 

م�سكني، مناخريي بتزن وقلبي حزين"!
ويقول عامل النف�ص ان اختيار ابي حجاج لهذه 
بطبعه  مييل  ان��ه  على  ي��دل  ب��ال��ذات  الأغ��ن��ي��ة 
العيوب  نقد  واىل  املاآ�سي،  واىل  املبالغة،  اىل 
الأ�سلوب  يوؤثر  انه  على  تدل  كما  الجتماعية، 
معاجلة  يف  ال��رق��ي��ق  ال���س��ل��وب  ع��ل��ى  العنيف 

المور!

فريد الأطر�س
وكل  اغنياته،  ك��ل  الأط��ر���ص  ف��ري��د  وين�سى 
يخلو  عندما  املطربني،  م��ن  غ��ريه  اغنيات 

هي  واح��دة  اغنية  ال  يذكر  ل  نف�سه،  اىل 
"نورا".. ان فريد يردد "نورا" يف خلواته، 
يرددها دون ان يق�سد ترديدها، وكثريا 
تغيري  اىل  في�سرع  بالأمر،  هو  يفاجاأ  ما 

الأغنية ذات التاريخ احلزين.
ترديد  ان  الكبري  النف�ص  ع��امل  وي��ق��ول 

االي��ام شبكة 

فريد لهذه الأغنية بالذات يدل على ان ذهنه 
الذكريات،  على  يعي�ص  وان��ه  بامراأة،  م�سغول 
املا�سي  يف  يعي�ص  الواقع،  يف  يعي�ص  مما  اكرث 

اكرث مما يعي�ص يف احلا�سر!

مرمي فخر الدين
الدين، فتغني  ال�سينما مرمي فخر  اما ح�سناء 
يف وحدتها اغنية غريبة، ل يتوقع احد ان تكون 
هي اغنيتها املختارة التي ترتاح اليها نف�سها، 
الطفولة  عهد  انا�سيد  من  ان�سودة،  تغني  انها 
وهنا  مق�ص،  "هنا  ه��ك��ذا:  ت��ب��داأ  ال�سعيدة، 

مق�ص.. هنا عراي�ص بترت�ص!".
عقلها  اختيار  دلل��ة  ان  النف�ص  ع��امل  وي��ق��ول 
تعي�ص  مازالت  انها  هي  الأغنية  لهذه  الباطن 
يف عهد الطفولة، ومل تدرك ما حدث لها بعد 
ذلك، ان لها طفاًل، او طفلة، تهيم به، او بها 

غرامَا!

هدى �سلطان
اىل  خلت  كلما  تفتاأ،  ف��ال  �سلطان  ه��دى  ام��ا 
يف  او  بيتها،  غ���رف  م��ن  ع��زل��ة  ويف  نف�سها، 
احلمام، او ترفع عقريتها بغناء احدى اغنياتها 
الناجحة، وهي اغنية "كتلوين يا بوي كتلوين".

وي��ق��ول ع���امل ال��ن��ف�����ص ان اخ��ت��ي��اره��ا لح��دى 
وبفنها،  بنف�سها  اعتزازها  على  يدل  اغنياتها 
على  يدل  بالذات  الأغنية  لهذه  اختيارها  وان 
ا�سطراب جمهول يف نف�سيتها، وعلى �سعورها 
يف بع�ص الأحيان، مبعنى من معاين ال�سطهاد.

ليلى فوزي
ليلى فوزي،  ال�سمعي اجلميل،  ال�سينما  ومتثال 
"ليه  اغنية  الي��ام  ه��ذه  خلواتها، يف  ت��ردد يف 

خلتني احبك".
ويقول الدكتور مظهر ان ليلى، برتديدها هذه 
على  وحتتج  اأملها،  بع�ص  عن  تنف�ص  الأغنية، 
انها  الأق����دار،  فيها  و�سعتها  التي  ال��ظ��روف 
و�سع  يف  وه��ي  فيه،  ام��ل  ل  حب  ولكنه  حت��ب، 
ت�سعر  فانها  ولذلك  م�ستحيل..  عاطفي 
ببع�ص الراحة، عندما تقول حمتجة على 
خلتني  "ليه  قائلة  تركها،  ال��ذي  حبيبها 

احبك"!

نعيمة عاكف
اغنيته  الباطن  فلعقلها  ع��اك��ف،  نعيمة  ام��ا 
تكف  ل  ان��ه��ا  امل��ف�����س��ل��ة.. 
ع���ن ال��غ��ن��اء، اث��ن��اء 

وحدتها يف بيتها، ول تغني ال اغنيتها الثرية، 
دائ��م��ًا  تغني  نعيمة  ان  ال��ي��ه��ا،  ت��رت��اح  ال��ت��ي 

عاجباين". وح�سته  وح�سته،  "عاجباين 
لهذه  نعيمة  اختيار  ان  النف�ص  ع��امل  وي��ق��ول 
العامل  تتحدى  انها  على  يدل  بالذات  الأغنية 
لنف�سها  انها تختار  وتنفذ رغباتها.. يدل على 

ما تريد، ول يختار لها احد ما ل تريد!

عبد احلليم حافظ
املف�سلة..  نف�سه  اغنية  حافظ  احلليم  ولعبد 
انه ل يردد على "قد ال�سوق"، ول يغني "توبه" 
ول "كذاب"... بل تراه يردد يف رقة ويف حنان 
انية "حبيتك وباحبك، وحا احبك على طول" 

للمطرب ال�سعبي حممد عبد املطلب.
ودللة هذا، يف راأي عامل النف�ص، هي ان عبد 
انه  او  احلليم يفكر يف احلب، ولكنه يخ�ساه.. 
بحبه،  البوح  على  يجروؤ  ل  ولكنه  فعاًل،  يحب 
بحبه  معرتفًا  احلمام  يف  ينطلق  فهو  ولذلك 

اخلالد.

جتربة طريفة: طبيب نف�ساين يحلل �سخ�سيات اأهل الفن

فنانون حتت م�سرط اجلراح.. 
النف�سي!

ان الأغنية التي تختارها من بني الأغاين الكثرية التي ت�ستمع اليها، 
الأغنية التي ترددها، اثناء �سريك وحيدًا، اثناء وجودك يف احلمام، 

الأغنية التي جتد نف�سك، دون وعي ودون ق�سد، تردد كلماتها وانغامها، 
لها دللة كبرية على نف�سيتك، وعلى مزاجك، وعلى نظرتك اىل احلياة.

عبد الوهاب.. ين�سد اأغنيات �سكوكو

يو�سف وهبي: �سم الكوكايني خاّلين م�سكني

هدى �سلطان "كتلوين يا بوي كتلوين"عبد احلليم.. يف�سل "حبيتك وحاحبك"

فريد الطر�ص يف�سل اغنيته "نورا"

مرمي فخر الدين: هنا مق�ص، وهنا مق�ص.. هنا عراي�ص بترت�ص!".

ليلى فوزي.. تغني "ليه خليتني اأحبك"



لن ت�سعر ب�سعادة املال بعد هذه اخل�سائر، فالتفكري 
وتكون  نخ�سر  يجعلنا  الأحيان  من  كثري  يف  املادي 
فال  للتغيري  قابلة  غري  والنتائج  حتمية  اخل�سائر 
نغري  لكي  املا�سي  ارج��اع  ميكن  ول  الندم  يجدي 

امل�ستقبل.
وحتى نفهم هذه احلالة ارتاأينا يف بادئ المر ان 
النف�ص ورغبة املراة  ناخذ راي املخت�سني يف علم 

وحتى الرجال بهذا املعدن: 
علم  يف  اخت�سا�ص  فخري"،  "اي�سر  دكتور  يقول 
والفكرية  الذهنية  الرت�سبات  من  هذه  النف�ص،: 
لدى  الال�سعور  يف  ب��الأم��ن  ال�سعور  ح��الت  وم��ن 
تعطي  والبيئة  العمال  رجال  بع�ص  وحتى  الن�ساء 
عوائل  ومنها  عوائل  فهناك  اي�سا،  لذلك  زخما 
لكميات  وامتالكها  الذهب  بحب  م�سهورة  عراقية 
كبرية بل انها ذهبت اىل حتديد قيمة مهر الزواج 
بح�سب  مثقال  وك��م  )بالني�سان(  يعرف  ما  وه��و 
تلك العائلة وهنا ياأتي مايعرف بالتربير وهو احد 
ان  الن�سان  ي�ستخدمها  التي  الدفاعية  الو�سائل 
املثل  هذا  ذهب  وهكذا  وخزينة  زينة  هو  الذهب 

الدارج.
الذهب نعمة ونقمة

اغلب  ان  حامد"  "رنا  الجتماعية  الباحثة  تذكر 
الن�ساء يرغنب باقتناء هذا املعدن  بهدف حت�سني 
اأنف�سهن من اأزمات امل�ستقبل. فهو  ا�ستثمار ناجح 
كما  وخزينة  زينة  فهو  وامل��ال.  اجلمال  بني  يجمع 
ازدادت  فكلما  ال�سعبية  الأمثال  قامو�ص  يف  ي�سمى 
�سعرت  كلما  الذهبية  بامل�سوغات  امل��راأة  خزينة 
ما  فكثريا  ونقمة،  نعمة  فهو  وال�سعادة.  بالراحة 
بناء  يف  �سادقة  امنيات  �سياع  يف  عامال  يكون 
موؤ�س�سة قائمة على احلب والحرتام واملودة، فتاأتي 
النتائج خميبة لالآمال بني رغبة الأهل ومتطلبات 
ان  لالأهل  ي�سور  ال��ذي  اجلهل  عامل  وان  احلياة 
ال�سمان املادي مهم يف  ا�ستمرار احلياة الزوجية 
املزيد  امتالك  خالل  من  اخرى  عالقات  حتى  او 
م��ن ال��ذه��ب م��ع ال���س��ف ان ه��ذا الم��ر بعيد عن 

الواقع. 
هل ال�سعادة مرتبطة باملادة؟ 

 "معن �سلمان"، �سائغ، يقول: يحتل الذهب مكانة 
يزيدها  الذي  فهو  الن�ساء  عند  العديد  عند  كبري 

جمال وي�سفي على حياتها الراحة والهدوء، 

ا�ستثمار ناجح يجمع بني اجلمال واملال

زي���ن���ة وخ��زي��ن��ة

ا�سرتي براتبي امل�سوغات 
الذهبية بحثًا عن اال�ستقرار 
املايل

!الذهب
موظفة: 

البع�س من النا�س يعترب املاديات �سيئًا ا�سا�سيًا ومهمًا يف 
حياته، بل يكون على امت اال�ستعداد الأن ي�سحي بكل 
�سيء من اجلها متجاهاًل امل�ساعر واالأحا�سي�س التي جتعل 
االإن�سان يف قمة ال�سعادة او العذاب. فما اهمية املال اإن 
ملكته و�سيعت الرفيق او احلبيب الذي حتلم به. 

كتبت / اآمنة ال�سالمي 
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�سهر  ك��ل  يف  ي��اأت��ني  الن�ساء  م��ن  ال��ع��دي��د  فهناك 
الذهبية  امل�سوغات  ل�سراء  ال�ساغة  حم��ال  اىل 
يف  او  العمل  مكان  يف  زميالتهن  ام��ام  للمباهاة 
املنا�سبات املختلفة التي جتتمع فيها الن�ساء وغالبا 
جمالية  عن  الن�ساء  بني  مقارنات  هناك  تكون  ما 
ما ترتديه )فالنه( فيولد الذهب نوعا من الغرية 
واحلزازية وامل�ساكل عند بع�ص البيوت، يف النهاية 

نحن امل�ستفيدون من هذا احلب لهذا املعدن. 
حملك  داخ��ل  م�ساكل  حدثت  هل  له  �سوؤايل  وعن 

ب�سب اختيار الذهب بني العر�سان؟ 
اأجاب: كثرية ت�سل حتى اىل درجة )اخل�سومة( 
فاأم العرو�ص تطلب طقما واأم  العري�ص تريد ا�سياء 
ب�سيطة، مع ال�سف يف بع�ص الحيان ارى الدموع 
العري�ص، حقيقة  قلب  العرو�ص وحرقه يف  يف عني 
لبنتها  تريد  فهذه  حق  على  كليهما  ان  اعترب  انا 

وهذه قد ل متلك الثمن.  
 مر�س وازمة

 عدم الثقة بالنف�س
م���ن اج����ل ان ن��ع��رف اك���رثع���ن ه����ذا ال����س���رار 
والهتمام الكبري للمراة بهذا املعدن الثمني ل بد 
ان ناخذ العديد من الراء التي ت�ساعد على فهم 

هذه الظاهرة ومب�ساركة كال اجلن�سني. 
ل  حقيقة  انا  تقول:  مدر�سة،  قا�سم"،  "�سرور 
ا�سعر باهتمام زوجي يل وهو كثري العالقات وانا 
الأمر  اجتاهل  احبه  لأنني  اخ�سره  ل  ان  باب  من 
فانا  العالقات،  بهذه  اعلم  ل  اين  يعتقد  واجعله 
امنا  الذهبية  امل�سوغات  براتبي  ا�سرتي  عندما 

فقدت  لين  امل��ايل  ال�ستقرار  عن  ابحث 
اي  العاطفي،  ال�ستقرار 

اين  مب���ع���ن���ى 
فتقد  ا

ال�سعور بالأمان مع زوجي، لذلك اقول ان الذهب 
منه  ق��در  باكرب  احتفظ  ان  ولب��د  وخزينة  زينة 
وكذلك ل انكر اين احب اأن اتزين به لكن الهدف 

الأ�سا�ص والغاية الأ�سا�سية هي ال�ستقرار املادي. 
الرجل يحل م�ساكله 

عن طريق الذهب 
كثريا  انا  يقول:  كهرباء،  مهند�ص  حممد"،  "علي 
طريق  عن  والزوجية  الغرامية  م�ساكلي  اح��ل  ما 
ل��ك��ون��ه م��ع��دن��ا ثمينا وامل���راة  ف��ال��ذه��ب  ال��ذه��ب، 
حتب الهدايا الغالية والنفي�سة، فهي مهما تنوعت 
قيمة  ان  تظن  وانها  الذهب  حتب  فانها  ثقافتها 
الهدية التي تقدم من زوجها او حبيبها امنا تعرب 
عن مكانتها احلقيقية يف قلب الرجل فلذلك يكون 

للذهب مفعول �سحري عند املراأة.
الذهب واأنوثة املراة 

هناك �سبب اخر لهتمام املراة بالذهب قد يكون 
لبد  الطبية  الناحية  فمن  ال�سحية،  الناحية  من 
بهذا  تهتم  التي  الدرا�سات  اهم  على  الطالع  من 
الذهب  ان  علمية  درا���س��ة  ذك��رت  فقد  اجل��ان��ب. 
ي�����س��در ا���س��ع��اع��ا ي��زي��د م��ن ه��رم��ون الن��وث��ة يف 
اجل�سم هو هرمون ال�سرتوجني )هرمون النوثة( 
اأه��م ما مييز امل��راأة يف �سن الإجن��اب، فهذا  وهو 
الهرمون هو امل�سوؤول عن انوثة املراأة  كما انه مهم 
للب�سرة لدى ال�سيدات ولتكوين العظام واملحافظة 
على قوتها وكثري من الن�ساء يعانون من انخفا�ص 
�سديد لهرمون النوثه ما يعني عدم انتظام الدوره 
الأنثويه  املالمح  وحتى  اخل�سوبة  قلة  او  ال�سهرية 
فهذا  امل���راأة،  ج�سم  يف 
ال��ه��رم��ون ه��و ال��ذي 
ي�����ربزه�����ا اك�����رث، 
ل����ذل����ك ق���ال 

"حّرم  واآل���ه(:  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  الر�سول 
واأح��ل  اأم��ت��ي  وال��ذه��ب على ذك��ور  لبا�ص احل��ري��ر 

لإناثهم"  لهذا ال�سبب. 
امنيات �سائعة 

عزيزة  ا�سياء  يخ�سرون  النا�ص  من  العديد  هناك 
بهذا  وال�سغف  احل��ب  نتيجة  حياتهم  يف  ومهمة 
كاٍف  غري  بالندم  الإح�سا�ص  يكون  وق��د  امل��ع��دن، 
عبا�ص"  "ابت�سام  لنا  تتحدث  املا�سي.  ل�ستعادة 

عن جرج كبري ا�سمه �سامر.
حلمت  الذي  ع�سقي  �سامر  خايل  ابن  كان  تقول: 
يكون يل  ان  وكنت امتنى من اهلل  ال�سغر  به من 
الزواج  واتفقنا على  امل�ستقبل وجاء خلطبتي  زوج 
ولكن مع ال�سف امي اف�سدت كل �سيء من خالل 
طلبها طقما ل تقل  قيمته عن ع�سرة مثاقيل وكان 
هذا الطلب مبثابة ال�سربة القا�سية التي انهت كل 
�سيء، اليوم انا ابلغ من العمر ٤8 عاما ومل اتزوج 
لأنني مازلت احبه يف حني انه تزوج ولديه خم�سة 

اولد.  
وللذهب ق�س�ص غريبة يف التاريخ وحب امللوك له 

وخ�سو�سا فراعنة م�سر. 
الذهب  م��ن  رط��ل  وخم�سمئة  األ���ف  دف��ن  مت  فقد 
اخلال�ص مع امللك خوفو اأول ملوك الفراعنة، اأما 
�سابًا  تويف  الذي  اآمون  توت غنج  ال�ساب  الفرعون 
وما زالت اأ�سباب وفاته تهم العامل كله والبحث ما 
زال جاريًا يف م�سر وكل العوا�سم املهتمة بتاريخ 
و�سبعمئة  األ��ف  قرابة  معه  دف��ن  حيث  الفراعنة، 
رط��ل م��ن ال��ذه��ب داخ���ل جت��وي��ف م��ق��ربة مبطنة 
امل�سري  املتحف  وي��ع��ر���ص  اخل��ال�����ص،  ب��ال��ذه��ب 
بالقاهرة �سمن كل معرو�ساته الفرعونية النادرة 
� جثمان امللك ال�ساب توت غنج اآمون بقناع ذهبي 
وذلك  الب�سرية.  تاريخ  من  والأفخم  الأن��در  يعترب 

لكميات الذهب امل�ستخدمة يف �سناعته. 
وه���ك���ذا ي��ب��ق��ى ال���ذه���ب امل��ع��دن 
على  امل�����س��ي��ط��ر  ال�����س��ام��ت 
ال���ع���ق���ول ال�����ذي ي��ج��ع��ل من 
انا�ص �سعداء واخرون تع�ساء 
نتيجة التخلف واخلوف من 

امل�ستقبل.   

والرتامادول
مقارب  مفعول  له  اأف��ي��وين  �سبه   عقار  ال��رتم��ادول: 
الأمرا�ص  اآلم  م�سكنات  اأق��وى  من  يعّد  للكوديني، 
اخل��ب��ي��ث��ة ك��ال�����س��رط��ان، لأن����ه ي��ع��م��ل ع��ل��ى اإغ���الق 
وبالتايل  الع�سبية  املراكز  يف  احل�سية  امل�ستقبالت 
وي�ستخدم  للج�سم،  ب��الأمل  الإح�سا�ص  و�سول  ع��دم 
اي�����س��ا يف ح����الت ك�����س��ور ال��ع��ظ��ام وب��ع�����ص ح��الت 
احل�سا�سية لل�سوء وامل�ساعفات الناجمة عن ال�سداع 
والأرق، وجرى اأخريا  ت�سنيفه �سمن املواد املخدرة، 
بو�سفه "افيونا �سناعيا". وحديثا اقبل عليه ال�سباب 
واملاأزومون نف�سيا وو�سفوه ب�)ال�ساحر( لأنه مينحهم 
اللواتي  ال�سيدات  بني  �ساع  ثم  والبهجة،  النب�ساط 
تفادي  يردن  اللواتي  او  نف�سية،  �سغوط  من  يعانني 
العالقة  حت�سني  اىل  يهدفن  اأو  الزوجية  امل�ساكل 
ال�سيدات  م��ن  ك��ث��ريات  ف���اإن  ول��الأ���س��ف  ال��زوج��ي��ة. 
العراقيات ل يعرفن انه  يجب ان ل تك�سر احلبة او 

تقرم�ص، بل يجب بلعها كاملة بقدح من املاء.
ال�ساحر..ي�ستدرج

تبداأ  نف�سيا  تعاين  التي  ال�سيدة  اأن  هو  يح�سل  ما   
يريحها  ب��ان��ت��ع��ا���ص  فت�سعر  واح���د  ق��ر���ص  ب��ت��ن��اول 
وي��ده�����س��ه��ا، ت��زي��ده ب��ع��د ا���س��ب��وع او ا���س��ب��وع��ني اىل 
ان  اىل  فخم�سة..وي�ستدرجها  فثالثة،  قر�سني، 
ان  اىل  ت�سطرها  الإدم��ان..ال��ت��ي  مرحلة  يدخلها 
تاأخذ ع�سرة اقرا�ص يف اليوم الواحد، وعندها تفقد 

قدرتها على املقاومة..وت�ست�سلم.
وال�ساحر..مهلك

يخدع  اأن��ه  هو  ال��رتام��ادول،  ال�ساحر،  هذا  يفعله  ما 
ال�سيدة التي تتناوله ويوهمها بال�سفاء وما ان يدخلها 
كان  ان  بعد  ع��دو  اىل  يتحول  فانه  الإدم���ان  مرحلة 
�سديقا وي�سربها �سربة قد تقتلها، بعد اأن يفعل بها 

الآتي:
يف  اآلم 

ال����������راأ�����������ص 
و����س���داع ق���وي، 

م�ستمر  غ��ث��ي��ان 
ك��واب��ي�����ص،  ودوار، 

ت�سنج  التنف�ص،  يف  �سيق 
الع�سالت، خلل وف�سل يف وظائف 

يف  وارت��خ��اء  تنمل  ال��روؤي��ة،  يف  خلل  والكلى،  الكبد 
ال�سرع،  مر�ص  اعرا�ص  اكتئاب،  اجلن�سي،  الع�سو 

و..تلف يف خاليا الدماغ.
ن�سائح

فاإنه ل  الرتامادول واعتدت عليه،  تتعاطني  ان كنت 
عندك..لأنه  من  بقرار  فجاأة  عنه  تتوقفي  ان  ي�سح 
الأرق،  التعرق،  ال��دم،  �سغط  ارتفاع  اىل:   �سيوؤدي 

القلق، حركات ل ارادية.
و�سحيح ان الرتامادول يعطى كعالج يف احلالة التي 
اجلنني،  على  فيه  خطر  ل  ان  الطبيب  فيها  يقرر 
او  تناوله يف حالة وجود حمل  ولكن ل ي�سح مطلقا 
با�ست�سارة  ال  الر�ساعة  اثناء  يف  او  له  التخطيط 

الطبيب واللتزام بتعليماته.
 ون�سيحة اخرية للمدمنات عليه

اعرا�ص  ف�ستعانني من  تناوله  فجاأة عن  توقفِت  ان   
بكميات  وتناوله  اليه  العودة  على  جتربك  ان�سحابية 
او  خمت�سا  طبيبا  تراجعي  وال�سحيح..ان  اك��رب، 
ال�سمانة  الإدم��ان..ف��ه��و  مبعاجلة  خا�سا  م��رك��زا 
مبعاجلة  اوه��م��ك  ���س��اح��ر  م��ن  للخال�ص  الأك���ي���دة 
نحو  جتاوزها  على  الأقدر  باأنك  واأن�ساك  م�سكالتك 

حياة اجمل.

تفيد تقارير الأطباء والأطباء النف�سيني بتزايد حالت تعاطي ال�سيدات العراقيات 
للرتامادول. ويعود ذلك اىل انهن ل يدركن ما يحدثه من م�ساعفات ج�سدية ونف�سية 
وجنينية خطرية.. وتلك هي اهمية هذا املو�سوع الذي نبداأه بتعريف طبي للرتامادول.

اأ.د.قا�سم ح�سني �سالح العراقيات
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ت�����س��درت )ت��ل��ي��دة ت��ام��ر( ع��ار���س��ة الزي����اء 
ال�سوبر موديل غالف جملة )هاربر  ال�سعودية 
بازار ارابيا( لتكون اأول مراهقة تعمل يف جمال 
العاملي  املو�سة  اأ���س��ب��وع   يف  و�ساركت  الأزي���اء 
بالعا�سمة الفرن�سية باري�ص لت�سق طريقها نحو 
النجاح واوىل خطواتها نحو العاملية ومثال حي 
للن�ساء اجلميالت والقويات ومتثيلهن بالطريقة 

ال�سحيحة.
مدرج باري�س

احلواجز  ع��ام��ًا(   17( تامر(  )تليدة  ك�سرت 
ال�سرق  من  اأزياء  عار�سة  اأول  لت�سبح  والقيود 
�سعودي  لأب  ون�ساأت يف جدة  ول��دت  الأو���س��ط  
رئي�ص  ت��ام��ر(  )اأمي����ن  وال��ده��ا  اي��ط��ال��ي��ة  واأم 
جمال  يف  رائ���دة  �سركة  وه��ي  ت��ام��ر  جمموعة 
والتجميل ،يف حني  والأدوي��ة  ال�سحية  الرعاية 
اأن والدتها كري�ستينا،هي عار�سة اأزياء �سابقة 
معتزلة عملت مع ماركات عاملية م�سهورة مثل 
فريي.  وجيانفرانكو  بريل  ول  اأرماين  جورجيو 
خالل  باري�ص  م��درج  على  لها  ظهور  اول  ك��ان 
حلما  )تليدة(  اأ�سبحت  وحينها  املو�سة  ا�سبوع 
املراهقات  العربيات ويف طليعة  الن�ساء  جلميع 

يف جمال املو�سة والزياء. 
ال�سخ�سية  ���س��ف��ح��ت��ه��ا  ع���رب  ت��ل��ي��دة  ذك����رت 
ع��ل��ى اإن�����س��ت��ج��رام، ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ٦000 
مهنة  ممار�سة  مرة  لأول  ب��داأت  متابع:عندما 

عار�سة  اأول  اأكون  اأن  اأتخيل  الأزي��اء مل  عر�ص 
�سعودية، لكن )القدر لعب دوره(.

طموحات وحتديات
على  �سفحاتها  نيوز(  )اأراب  �سحيفة  رك��زت 
العوامل  ناق�ست  حيث  ت��ام��ر(  )ت��ل��ي��دة  ح��ي��اة 
ك�)عار�سة  مهنتها  ممار�سة  اإىل  دفعتها  التي 
والتحديات  التظاهر  يف  وطموحاتها  اأزي���اء( 
الأزي��اء  �سناعة  امل��راأة يف جمال  تواجهها  التي 

واملو�سة والروؤية امل�ستقبلية. 
املوؤثر  ه��ي  وال��دت��ي  اإن  ت��ام��ر(:  )تليدة   تقول 
علمتني  )لقد  يل  وح��اف��ز  حياتي  يف  الرئي�ص 
و�سماعي  �سورها  جميع  روؤي��ة  اأتذكر  الكثري( 
عن جتاربها يف جمال الزياء  واأمتنى يوًما ما 
ال�سور اجلميلة  تكرار مثل هذه  اأمتكن من  اأن 
واأحب العمل مع  امل�سور الفوتوغرايف )�ستيفن 
املو�سة  م�سوري  اأك��رث  من  يعد  ال��ذي  ميزل( 

جناحًا.
ال�سور  حتكيها  ال��ت��ي  الق�س�ص  اأع�����س��ق  اأن���ا 
وهناك  امل��ب��دع��ني  م��ع  العمل  واأح���ب  اجلميلة 
واأعمل  زيارتها  يف  اأرغب  التي  الوجهات  بع�ص 
بها يف مواقعها مثل بورا بورا، الهند، كرواتيا، 

واليابان. 
و�سمة عار

البع�ص  �سم�ص  اأ���س��ع��ة  ك��ل��ه��ا  لي�ست  احل��ي��اة 
اواج��ه  اأن  علي  لهذا  ع��ار(،  )و�سمة  يعتربين 

هذه العوا�سف وال�سيل من النتقادات من قبل 
خا�سة  �سميك  بجلد  للغاية  املحافظني  النقاد 
اأن  جيدا  واعلم  املهنية  م�سريتي  بداية  يف  وانا 
طريقي.. يف  تقف  العقبات  من  الكثري  هناك 
الكثري  وه��ن��اك  حمافظ  بلد  م��ن  انني  حقيقة 
الذين ل يتفقون معي بن�سبة 100% وانا احرتم 
اقتدي  جميلة  من���اذج  ه��ن��اك  جميعا.  راأي��ه��م 
همام(  )اإمي���ان  ومنهم  املو�سة  ع��امل  يف  بها 
اأ�سل م�سري  اأزياء هولندية من  وهي عار�سة 
ريو  يف  بوند�سني(   )جيزيل  وكذلك  ومغربي 
برازيلية  اأزي��اء  عار�سة  وهي  �سول  دو  غراندي 
وانا مرتبطة حقا بهذا الرتاث العربي املختلط.   

�سناعة االزياء
ا����س���ارت )ت��ل��ي��دة( اىل ����س���رورة )ال��ت��ن��وع يف 
اأن ترى  الأ�سياء  اأجمل  املو�سة( وهو واحد من 
لكل  ن�سيحتي  وه��ذ  م��ا  �سخ�ص  داخ��ل  ثقافة 
الن�ساء  من  املجال  هذا  يف  يعمل  اأن  يريد  من 
والرجال. اأنا اأعرف جيدا اأن هناك الكثري من 
اجلمال املخفي بالن�سبة للمراأة العربية واأعتقد 
ان لدينا العديد من الوجوه لتمثيل هذا اجلمال 

والو�سول اىل العاملية. 
�سنم�سي قدما

طوال  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ع�ست  لقد 
الرغم  على  ال�سعوديني  اأ�سدقائي  وكل  حياتي 
م��ن ك��ون��ه��م حم��اف��ظ��ني، ف��ه��م ل��ي��ربال��ي��ون مع 
كنت  الآخرين.  يقبلون  اأنهم  مبعنى  تفكريهم 
اأعرف دائًما يف قلبي اأننا �سنم�سي قدًما ب�سكل 

اإيجابي.
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن )ت��ل��ي��دة ت��ام��ر( هي 
خريجة حديثة من املدر�سة الربيطانية الدولية 
بجدة، ويف الوقت الذي توا�سل فيه م�سريتها يف 
عامل الزياء، فاإنها تهدف اإىل تعزيز تعليمها يف 

جمال الت�سويق التجاري.
عن التليغراف

ركزت �سحيفة )اأراب نيوز( �سفحاتها على حياة )تليدة تامر( حيث 
ناق�ست العوامل التي دفعتها اإىل ممار�سة مهنتها ك�)عار�سة اأزياء( 

والتحديات التي تواجهها يف جمال �سناعة االأزياء.

تامر 
ك�سرت احلواجز 

والقيود

���س��ع��ودي��ة م���ودي���ل  ���س��وب��ر  اأول 

!

تليدة

 ترجمة: ثريا جواد
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ف���ي ال��م��ي��زان

يوميًا،  امل��رات  ع�سرات  حتدث  حكايتي  قالت: 
املنفتح،  احببته  ل�سيما يف جمتمع اجلامعات 
�سباب  م��ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا  �سبابي  عنفوان  بكل 
وحيوية واي�سا كان يبدو عليه الرثاء واأنا ل اأقل 
عنه يف هذه ال�سفات بل اأزيده يف اأنني البنت 
اأنا  ملكي  هو  ميلكون  ما  وكل  لأهلي،  الوحيدة 

مبفردي. 
�سارحني بحبه يل بعد اأن راأى تهافت ال�سباب 
يعرف  ل  وه��و  ب��غ��ريه،  اأرت��ب��ط  اأن  خ�سى  علّي 
لأهلي  وتقدم  وجيزة  ف��رتة  ل��ه.  وحبه  ع�سقي 

يطلبني للزواج. 
واأم��ي  واأن��ا  اجلل�سة  وطالت  ب��ه،  وال��دي  اأنفرد 

كان  خ��رج��ا،  حينما  وال���دي،  ي��واف��ق  ان  ندعو 
القلق واحلزن وا�سحا عليه، فعرفت اأنه رف�ص 

من قبل والدي.
حاولت معرفة اأ�سباب الرف�ص دون جدوى. يف 
فيه،  والدي  راأي  عرفت  �ساعات  وبعد  البداية 
يتحلى  التي  ال�سفات  هذه  يدعي  ان�سان  باأنه 

تعلقا  ازددت  حم��رتم.  غري  ان�سان  وباأنه  بها، 
به، لأنه مل يرتكني حلظه يف الكلية عن طريق 
يل  والدي  حتذيرات  رغم  الهاتفية،  ات�سالته 
بالبتعاد عنه. ات�سلت باأ�سدقاء والدي الذين 
الذين  ب��األق��ارب،  وا�ستعنت  عليه،  تاأثري  لهم 
اكدوا له باأن �سعادتي هي الأهم يف هذه الدنيا، 

وباأنه قد يكون خاطئا يف حتليله ل�سخ�سيته !
ال��ربق مت  وب�سرعة  وال��دي على م�س�ص،  واف��ق 
الزواج الذي كانت اغلب م�ستلزماته هديه من 

اأهلي .
اح��دث  كنت  م��ع��ه،  تو�سف  ل  ب�سعاده  ع�ست 
اأتاأنى يف  ان  دوما  تن�سحني  التي  والدتي،  بها 
خطواتي مع احلياة، خوفا من مفاجاآتها، ولكن 
نتجاهلها  اخطاء  عن  اب�سارنا  يعمي  احل��ب 

عمدًا. 
ال���زواح،  م��ن  ا�سهر  بعد  يت�ساءل  حبه  ب���داأ 
وال�سمعة لكي تبقى م�سيئة لبد من الحرتاق، 
يرغب  هو  بيننا،  الختالفات  خيوط  تعقدت 
وتبقى  بيتنا،  يف  با�ستمرار  ا�سدقائه  بدعوة 
متاأخره  �ساعات  اىل  والطرب  الأن�ص  �سهرات 
امور  من  ذل��ك، خ�سيه  ارف�ص  وان��اأ  الليل،  من 
لنه  عاتقي.  عل  تقع  كلفتها  ان  ل�سيما  ع��دة، 

ات�سح انه يعي�ص عالة على �سقيقه املتزوج. 
منه  طلبت  بيتي،  يف  يحدث  مبا  ذرع��ا  �سقت 
���س��راح��ة ان ي��ك��ف ع��ن ه���ذه ال���دع���وات وان 
يلتفت يل ولبيته، انفجر �ساحكا م�ستهزئا بي 
يف  اعي�ص  ل  متخلفة  ان�سانة  باأنني  وو�سفني 
من  ا�سرع  التغريات  فيه  خدعت  ال��ذي  الواقع 

الربق .
هي  املاجنة  ال�سهرات  ه��ذه  وه��ل   ... �سرخت 

حت�سر وثقافه بنظرك؟ 
املرة  ه��ذه  ويف  ح�سروا،  لأنهم  النقا�ص  قطع 
قدموهن  �سغريات،  فتيات  معهم  ا�سطحبوا 
كل  يف  وا�سح  الكذب  خطيباتهم.  باأنهن  يل 
داخلي،  يف  اأملا  اتقطع  واأنا  �سكت  ت�سرفاتهم، 
واهذي مع نف�سي: ا�ستحق كل هذا  فهو اختياري 
اخلاطئ،  ولكن لينفع الندم. الآن مرت اليام 
�سوءا  ازداد  بالعك�ص  ه��و،  يتغري  ومل  �سريعة، 

وبداأ ي�سربني وي�ستمني احيانا امامهم. 
معي،  يحدث  مبا  اهلي  م�سارحه  اخ�سى  كنت 
ب��اأدق  وال��دت��ي  وحدثت  بي  الكيل  فا�ص  ولكن 
حتدثت  واأمل،  حزن  من  اعانيه  وما  التفا�سيل 
معه  يل  يجد  اهلل  لعل  ا�سرب  ان  طويال  معي 

فرجا ...
و�ساهد  دون موعد  علينا  والدي  يوم دخل  ويف 
هذيان  بل  �سيئا،  يقل  مل  �سيء،  كل  عينيه  باأم 

اليوم التايل هاتفني  عينيه حدثني طويال، يف 
النف�سال  عن  احدثه  اأن  مني  وطلب  وال��دي 

وهذا ماكنت عازمة عليه.
يذهب  وكل  عنه  بالنف�سال  برغبتي  �سارحته 
من حيث اأتى، مل يبد عليه احلزن او املفاجاأة 
قال  وقت،  من  اللحظة  هذه  ينتظر  كان  وكاأنه 
بربود، اذن لنتفق على ب�سعه �سروط، و�سرخت 

... اية �سروط !
واأنا  وخا�سرة،  رابحة  �سفقات  الدنيا  اجابني، 
طالقي  وهو  الرابحه  بال�سفقة  افوز  اأن  اأري��د 
�سيء، حقوقك  تتنازيل عن كل  اأن  ب�سرط  لك 
باملبلغ  و�سيك  الذهبية  وحليك  عندي،اموالك 

)!( عندها فقط اأحررك مني؟ 
ما  ا�سدق  ل  واأن��ا  مقعد،  اق��رب  على  وتهاويت 
اأ�سمع، لتدخل والدتي التي اتت لتاأخذين معها 
ايل بيتنا، بيت اهلي، واعاد على م�سامعها كل 

ما قاله يل !
اح��زم  اأن  مني  وطلبت  �سمعته  مم��ا  ده�ست 
حقائبي وكل مايخ�سني واذا به يلوح مبفاتيح 

غرفه النوم ويقول:
ل ت�ستطيعني اأخذ اي �سيء قبل التنازل عن كل 

�سيء وانا �ساأطلقك دون رجعة.
وباحلكمة  م��رة  بالعقل  ط��وي��ال  اأم���ي  ناق�سته 
م���رة اأخ����رى، دون ج����دوى، وا���س��ت��د اخل��الف 
بينهما. وامتدت يده لي�سرب املراأة الوقور التي 
احرتمته طوال فرتة زواجنا، دفعته عنها وهو 

ي�سرخ: هذه �سفقة عمري ل اأريد خ�سارتها.
ومب�ساعر الأنثى املجروحة، والزوجة التي غدر 
بها زوجها وبعناد اغبى امراأة، تناولت �سمعدانا 
نحا�سيا بقربي لأ�سربه على راأ�سه وهو يحاول 
اأخذ �سكني من فوق املن�سدة، كنت ا�سرع منه، 
والدتي ح�سر اجلريان و�ساهدوا كل  وب�سراخ 

�سيء،       بعدها ل اعرف ما حل بي ....
اأ�سابني،  �سديد  امل�ست�سفى لنهيار  نقلوين اىل 
الثنان  ونحن  خ��ط��رية،  ا�سابته  اأن  وع��رف��ت 

نرقد يف م�ست�سفى واحد.
دع��وة  رف��ع  ووال���دي  دع��وة �سدنا  رف��ع  �سقيقه 

تفريق �سده، واىل الآن مل تنته الق�سية بعد.
اذن هذا هو النفتاح والتمدن الذي ي�سعى اليه 

�سبابنا وهذا هو ثمنه.

حلظات الفرح تذهب �سريعًا، 
اما احلزن وال�سعاب فال 
نهاية لها. هذا ما تقوله 

اأمهاتنا وبا�ستمرار لن�ستفيد 
منه يف حياتنا، نتجاهلها 

نحن بحجة بعد امل�سافات 
بيننا واختالف االأزمان. 

واملتب�سر مبتغريات االأمور 
التي حتدث يف جمتمعنا 
نقول اإن حكمة اأمهاتنا 

�سحيحة.
اأردد هذا القول مع نف�سي 

واأنا اقراأ ر�سالة اإحدى 
الفتيات التي ترغب يف ن�سر 

ما حدث لها لتتعظ البقية 
من بنات جن�سها.

رجاء خ�سري

لي�س حاًل
االنتقام

!

بداأ حبه يت�ساءل 
بعد ا�سهر من الزواح، 
وال�سمعة لكي تبقى 
م�سيئة البد من 
االحرتاق، تعقدت 
خيوط االختالفات 
بيننا، هو يرغب 
بدعوة ا�سدقائه 
با�ستمرار يف بيتنا، 
وتبقى �سهرات االأن�س 
والطرب اىل �ساعات 
متاأخره من الليل، واناأ 
ارف�س ذلك

السنة الثالثة عشرة العدد )320( 16 آب 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

77 76



ت����س����ل����ي����ة

الكلمات املتقاطعة
1-�ساحب ال�سورة فنان خليجي

٢-لعب كرة قدم عراقي
3-ل بالجنليزية، مدينة مغربية، ن�سف ع�ساف

٤-�سخ�سبة كارتونية )م(، بيخال )مبعرثة(
5-من املهن )م(، عك�ص )م(

٦-ثلثا اودي، قناة ف�سائية عربية )م(
7-جمع ملك، حرف عطف

8-املالك بالجنليزية، قادم )م(
9-ينهزمون

10-ب�سر، عك�ص ان�ص )م(

1-خمرج م�سري )راحل(
٢-نادي كرة قدم برازيلي

3-بحر، عا�سمتها اأ�سكوبية
٤-دق)م(، �ستم، من اخل�سراوات

5-ندم
٦-يف الفم، الكوكب الزرق

7-ممثلة امريكية
8-مانع

9-افرتاق )م(
10-مطرب عراقي قدير

افقي

حل العدد ال�سابق

عمودي

اأحمر ال�سفاه..رمز لالإنوثة واجلمال

يعترب  كما  والإنوثة،  للجمال  رمزًا  ال�سفاه  اأحمر  يعد 
من اأكرث م�ستح�سرات التجميل مبيعًا؛ نظرًا لتنّوعه 
تلبي رغبات  التي  والألوان  النواع  الكثري من  ووجود 
الأ�سباغ،  على  يحتوي  اأّنه  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيدات، 
و�سعها  عند  لل�سفاه  تعطي  التي  وال�سموع  والزيوت، 

األوانًا جّذابة وجميلة.
هناك الكثري من املنا�سبات التي ل تريد فيها  الن�ساء 
اخلروج دون م�سحة من اللون تزين �سفاهها ومكملة 
ثوبًا  اأو  م��ث��ريًا  اأك���ان  ���س��واء  ترتديه  ال��ذي  للف�ستان 

ف�سفا�سًا اأو ب�سيطًا  اأوقدميًا.
 كان الجتاه نحو ا�ستعمال اأحمر ال�سفاه الالمع، اأما 
على  يكون  والذي  الالمع  غري  يف�سلن  فالن�ساء  الآن 
كاملة  جمموعة  وهناك  والق��الم  اللوحات  �سكلني: 
من العالمات التجارية اجلميلة ذات ال�سمعة الطيبة 
�سانيل،  ذلك  يف  مبا  اخلا�سة  اإ�سداراتها  خلقت  قد 

نار�ص، باي تريي وكلينيك.
عيوب اأحمر ال�سفاه 

ول  عيوبها،  ب��دون  ال�سفة  م�ساحيق  تاأتي  ل  بالطبع  
توجد م�سكلة يف اأنها اأكرث جفاًفا واأقل ت�ساحما على 
ال�سفاه. وعلى هذا النحو، فاإن التح�سري هو املفتاح 

الرئي�ص لحمر ال�سفاه.
تاأكدي  امل����راأة   عزيزتي  لذلك   
مق�سرتان جيدا  �سفتيك  اأن  من 
امل�سحوق  يت�سبث  ل  م�سبًقا حتى 
ب��امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة وت��ط��ب��ي��ق 
ثقيلة  ج��رع��ة 
م����ن ب��ل�����س��م 
اأكرث  لإنهاء 

�سال�سة.

التمر..فاكهة ال�سيف 

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

امل��ه��ن��ي ما  الأف�����ق  ي�����دور يف 
�سخم  م�����س��روع  ع��ن  يتحدث 
�سارت  اإذا  ال��ن��ور  يب�سر  ق��د 
كما  املعنيني  م��ع  املفاو�سات 

ترغب. 
ي�سكل فينو�ص معاك�سة �سديدة 
ت��دف��ع��ك نحو  ����س���ات���ورن  م���ع 
التطرف، وت�سبب نقا�سًا حادًا 

مع احلبيب.

اأم��ام  ال��زم��الء  اأح���د  ي�سعك 
منهما،  ب��د  ل  وق����رار  خ��ي��ار 
وتطرح ت�ساوؤلت كثرية، وتطل 
على انعطاف يف حياتك. ت�سّع 
لكّنك  مم���ّي���زة،  ب�سخ�سية 
قد  م��ت��غ��رّيات  اإزاء  ت��رت��ب��ك 
الوقت  ه��ذا  يف  فجاأة  حت�سل 
ول تعرف كيف تت�سرف فتقع 

يف املحظور

يكون هذا اليوم موؤ�سرًا جيدًا 
لإطالق بع�ص امل�ساريع وبلورة 
ب��ع�����ص الأف����ك����ار والح��ت��ف��ال 
ب���ج���دي���د ول������ن ت��ع��اك�����س��ك 
امل�ساكل مع  الظروف.  جتنب 
ال�سريك الذي قد تلتب�ص عليه 
باأ�سرع  الأو�ساع  و�سوِّ  الأم��ور، 
الدخول يف  ما ميكن، وجتنب 

نقا�سات عقيمة معه.

اأو  تثري م�ساألة مالية  اأن  حتاول 
عالقة منذ  بيع  اأو  �سراء  ق�سية 
العارفني  بع�ص  وت�ست�سري  مدة، 
لالنفتاح  الوقت  حان  ب�ساأنها. 
ع��ل��ى ال�������س���ري���ك، ف��ق��د ت��ن��ال 
اإىل  اأنظاره  وتلفت  بك  اإعجابه 
اأمور جديدة مل ياألفها منك يف 

ال�سابق. 

القمر يف برجك ي�سعك اأمام 
متيل  ويجعلك  جديدة،  مهام 
امل�سوؤوليات  من  التهّرب  اإىل 
اجل��ه��ود  ب��ع�����ص  ت���اأج���ي���ل  اأو 
امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ك. ت��رت��اح اإىل 
جانبك،  اإىل  احلبيب  وج��ود 
باإخال�سه  ت�سعر  يجعلك  م��ا 

جتاهك وبحبه الكبري لك.

الوقوع  اأح���ذرك ع��زي��زي م��ن 
وانتبه  الفخاخ،  بع�ص  �سحية 
م���ن م�����س��األ��ة م��ه��ن��ي��ة وت��ذك��ر 
تخلفت  التي  املهنية  واجباتك 
ع��ن��ه��ا.  وق���ت م��الئ��م لإزال���ة 
ال��ت�����س��ّن��ج��ات وال���ت�������س���اوؤلت 
يف  الأج��وب��ة  لها  جتد  مل  التي 
املا�سي، وتفتح �سفحة جديدة 
العري�ص  العالقة عنوانها  من 

ال�سراحة املطلقة. 

 تبدو ن�سيطًا ذهنّيًا وج�سدّيًا، 
وب��ال��ت��ايل ل��ن ت��ت��اأخ��ر يف بت 
امل���و����س���وع���ات ال���ت���ي اأث�����ارت 
اليوم  تتوتر  �سابقًا.  حريتك 
عالقتك باحلبيب ب�سبب �سوء 
تفاهم يحدث بينكما لأ�سباب 
ت�ستحق  ل  و�سطحية  تافهة 

هذا الت�سنج يف التعاطي.

خيار  اأمام  اليوم  هذا  ي�سعك 
وي��ج��ع��ل��ك ح���ائ���رًا، ي��ج��ب اأن 
تعطي جوابًا �سريعًا عن عر�ص 
اإىل  اقرتاح ومتيل  اأو  اأو دعوة 
الرتباك  يبدو  اللتزام.  عدم 
ت�����س��رف��ات��ك مع  وا���س��ح��ًا يف 
تكون  اأن  ف��ح��اول  ال�����س��ري��ك، 

اأكرث هدوءًا.

على  ال�سوء  اليوم  هذا  يلقي   
تدعمك  اجتماعية،  ق�سايا 
�سداقات فاعلة يف هذا الوقت 
باأفكار  الت�سبث  ع��ن  وتبتعد 
�سكوكًا  ت��واج��ه  ل��ن  ق��دمي��ة. 
وي�����س��ه��ل ع��ل��ي��ك ال��ت��ع��ب��ري عن 
اأج���واء  ي��وّل��د  ق��د  م��ا  نف�سك، 

رائعة بينك وبني ال�سريك.

عملية  عن  اليوم  هذا  يتحدث 
وق��د  فيها  تفكر  و���س��راء  ب��ي��ع 
وت��زده��ر  ل��ك  منا�سبة  ت��ك��ون 
ال�سريك  تعار�ص  ل  الأعمال. 
عليك،  يقرتحه  م��ا  ك��ل  على 
يف  �سل�سًا  ت��ك��ون  اأن  وع��ل��ي��ك 
الأفكار  وتبادله  معه  تعاطيك 

والنقا�ص.

ت��ت��ل��ق��ى م��ع��ل��وم��ات وم��ع��رف��ة 
يف  خربة  خاللها  من  تكت�سب 
احلياة املهنية، ل تكن جلوجًا 
تعرت�سك  الأم����ور.  بع�ص  يف 
التطورات  بع�ص  ال�سريك  مع 
ل��ك��ن ذل���ك يكون  امل��ف��اج��ئ��ة، 

مرحليًا و�سرعان ما يزول.

ي��ع��اك�����س��ك اأح������د ال���زم���الء 
وي�����س��ل��ل��ك ق��ل��ي��اًل وي��ج��ع��ل��ك 
تت�سرع  او  رمبا  اخليار  تخطئ 
باتخاذ قرار قد ينعك�ص عليك 
�سلبًا. تاأخذ على اأحد الأحباب 
معك،  تعاطفه  وع��دم  اإهماله 
خمفية  اأم�����ورًا  تكت�سف  وق���د 
جت���ع���ل���ك ت���ع���ي���د ال���ن���ظ���ر يف 

تعاطيك مع اأحدهم.

هو ثمرة اأ�سجار نخيل التمر، وهو اأحد الثمار ال�سهرية بقيمتها 
الغذائية العالية. وهي فاكهة �سيفية تنت�سر يف الوطن العربي. 
والتمرة  عليها،  اليومية  حياتهم  يف  قدميا  العرب  اعتمد  وقد 
اإىل ٦0 ملم  تاأخذ �سكال بي�ساويا ويتفاوت مقا�سها ما بني ٢0 
نواة  النا�سجة من  الثمرة  تتكون  اإىل 30 ملم قطرا.   8 و  طول 
�سلبة حماطة بغالف ورقي ي�سمى الِقْطِمري يف�سل 

النواة عن الق�سم اللحمي الذي يوؤكل.
فوائده

ي��ع��ت��رب ال���ت���م���ر م�������س���درًا غ��ن��ّي��ًا 
ل�سّحة  املهّم  بالبوتا�سيوم 
دورًا  يلعب  فهو  اجل�سم، 
رئي�سًا يف بناء الع�سالت، 

وال�سيطرة على توازن ال�سوائل، وتنظيم �سربات القلب و�سغط 
الدم، والوقاية من ال�سكتات الدماغّية واأمرا�ص القلب املختلفة.
 يعترب التمر م�سدرًا جيدًا لفيتامني ب3 اأو ما ي�سمى بالنيا�سني، 
والذي ي�ساعد على حتويل الّطعام اإىل طاقة داخل اجل�سم، كما 
اأَنّه يدخل يف وظائف الأع�ساب املختلفة. يعترب التمر م�سدرًا 
الع�سالت،  بناء  يف  مهمًا  دورًا  يلعب  الذي  ب٦  لفيتامني  جيدًا 

ومنّو ال�سعر والأظافر. 
يعترب التمر غنّيًا بالألياف الغذائّية؛ حيث اأَنّ تناول اأربع حبات 
يقارب  مبا  والن�ساء   ،%٢1 يقارب  مبا  الرجال  ي��زّود  التمر  من 
مهّمة  تعترب  والتي  الألياف،  من  اليومية  احتياجاتهم  من   %30
جدًا للوقاية من الإم�ساك، وال�سعور بال�سبع ملدة اأطول عن طريق 

اإبطاء عملّية تفريغ املعدة من الطعام.
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خ�سري احلمريي

جناية  حول  املاأثور  ال�سعبي  القول  ملحاججة  الر�سوم  هذه  اأر�سم  مل 
ي�ساع حول  ما  تق�سي حقيقة  ول�ست ب�سدد   ، "املاطور" على �ساحبه 
ال�سوابق التي اقرتفها "املاطور" كي تتلوث �سمعته ويو�سم بهذا احلكم 
املوؤبد، ولكني اكت�سفت من خالل الوقائع التي نعي�سها باأن املاطور مل 
"جّتال" �ساحبه، فخطره الأول لي�ص موجهًا ل�ساحبه، فهو يهدد  يعد 
كل من ت�سّول له نف�سه اأن ي�ستخدم الطرق اأو امل�سالك والدرابني التي 
ميكن اأن ي�سلكها املاطوريون الأ�ساو�ص، وهذا ي�سمل بطبيعة احلال كل 
ال�سوارع والأر�سفة، املبلطة والرتابية ،الرئي�سية والفرعية، يف الأحياء 
عر�سه،  اأو  ال�سارع  بطول  اأوعك�سه،  ال�سري  باجتاه  والفقرية،  الراقية 

فاأنت يف دائرة اخلطر املاطوري �سواء اأكنت ما�سيًا اأو جال�سًا، راجاًل اأو 
راكبًا، �ساعدًا اأو نازًل، �سافنًا اأو منتبهًا!! 

    يتفنن املاطوريون يف جتاوز ال�سيارات واملاّرة بطريقة خاطفة، وب�سكل 
اأفعواين، يربك ال�سري وي�سفع املارة بعطر الدخان وزعيق ال�سالن�سات 
املثقوبة، بحركات �سريعة ومفاجئة ميكن اأن تطيح بهذه ال�سيدة اأو ذاك 
الطفل، ولو كنا ممن يركنون اىل الإح�سائيات لكت�سفنا باأن املاطور 
يف ظل غياب ال�سوابط والأعمار امل�سمولة واإجازات ال�سوق واإجراءات 
ال�سالمة قد و�سع �سالحياته من "جّتال" �ساحبه، اىل جّتال �ساحبه 

و�ساحب �ساحبه و�ساحب �ساحب �ساحبه !!  



أيا يكن رأينا وتوجهاتنا السياسية فان التهديدات والعقوبات 
األمريكية ضد إيران تشكل خطرا رئيسا على دول المنطقة 
جميعا وأولها العراق العتبارات سياسية واقتصادية وأمنية  

وجغرافية وتاريخية وثقافية وقبل ذلك وبعده دينية.
وان تالعب الرئيس األمريكي ترامب بمصائر الشعوب على 

طريقة "الكاوبوي" واألمر الواقع ال يمكن التسليم بنجاحها 
دائما خصوصا اذا ما أخذنا حجوم الدول وفاعليتها االقتصادية 

ودورها الدولي واإلقليمي بنظر االعتبار مع مالحظة تزامن 
هذه العقوبات على دول متعددة في ان واحد.

فالواليات المتحدة الترامبوية تريد معاقبة روسيا وتركيا وإيران 
في الحين نفسه بل وتتجاهل سيادة الدول سواء تلك التي تريد 
معاقبتها او التي تريد أن تفرض عليها االلتزام بهذه العقوبات 

دون مراعاة الخسائر الكبرى لشركاتها والجرح البيّن بسيادتها 
واستقاللها .

ومهما قدمت وتقدم الواليات المتحدة من اعذار ومبررات فان 
العالقات الدولية ال يمكن أن ترضى بالمنزلق الذي تريد امريكا 

جرها إليه، ولو احصينا عدد الدول الرافضة لمعاقبة ايران 
لوجدنا غالبية دول العالم ضد تلك القرارات النها دق لطبول 

حرب جديدة ال مبرر اخالقيا لها وال تحتاجها منطقة تقف على 
برميل بارود يمكن أن ينفجر في اية لحظة بل ان بعضه منفجر 

اصال.
نعم ان قلق دول العالم وقبلها دول المنطقة واولها دول المنطقة 

من القرارات األمريكية قلق مشروع فالعالم لم يعد يحتمل 
أسلوب رامبو وال قرارات ترامبو.

د. علي ال�ساله

مهما قدمت وتقدم الواليات املتحدة من اعذار 
ومربرات فان العالقات الدولية ال ميكن اأن تر�سى 

باملنزلق الذي تريد امريكا جرها اإليه

يف املنتهى
قلق م�سروع 
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