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رئي�س التحرير
الراحل جمعة احللفي

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

يبحث �جلربوع يف �أول �ل�ضيف عن ثمرة �لقرع )وت�ضمى �أي�ضًا باخلفيف( 
�للذيذ  �لق�ضرة �لطرية لها ويدخل فيها حيث �جلو �لرطب و�لطعم  فيثقب 

لقلب �لثمرة، فيقيم هناك طو�ل �ل�ضيف ياأكل ويتربد وينام و….ي�ضمن.
يف نهاية �لف�ضل يكون حجم �جلربوع قد �أ�ضبح �أكرب كثريً� من �لثقب �لذي 
دخل منه، وتكون ق�ضرة �لقرع قد ت�ضّلبت و�أ�ضبحت كاخل�ضب فيتعذر عليه 
لتنحيف  ي�ضطر  �إنه  �حلالة؟  هذه  يف  �جلربوع  يفعل  فماذ�  منها.  �خل��روج 

نف�ض���ه. يجوع ويجوع ويهزل وينتظر حتى يت�ضنى له �خلروج من ثقب �لقرع. 
وبعدها يكت�ضف �أنه كان �ضحية مقلب �ضنعه بنف�ضه لنف�ضه.

لو �أن �لأحز�ب عندنا �أخذت �لِعربة من حياة �لطيور و�حليو�نات و�لزو�حف، 
وحتى �جلر�بيع ملا �رتكبت �لكثري من �لأخطاء و�خلطايا وجر�ئم �لف�ضاد يف 
حياتها �ل�ضيا�ضية، وملا �ضعرت بالندم وتاأنيب �ل�ضمري بعد كل ورطة و�ضعت 

نف�ضها فيها.
ن�سر هذا املقال بتاريخ  25 ني�سان 2017
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يلتئم، بعد م�صادقة املحكمة االحتادية على نتائج االنتخابات، جمل�س 
النواب العراقي حاماًل على كاهله م�صوؤولية كبرية تتمثل بالوفاء 

لتطلعات ال�صعب العراقي يف العي�س احلر الكرمي. وتتجه االأنظار اىل 
ممثلي ال�صعب يف انتخاب حكومة قادرة على قيادة البالد اىل �صاطئ 

االأمن واال�صتقرار وتلبية مطالب املواطنني، ال�صيما تلك التي تركز 
على اخلدمات وا�صتحداث فر�س لت�صغيل العاطلني عن العمل.

هي من اأكرث "الديانات" التي اأثريت حولها 
ال�صائعات، حيكت عنها مئات الق�ص�س 

واخلرافات، الزراد�صتية اأو املجو�صية هي 
فل�صفة دينية اآ�صيوية قدمية تطورت 

مبرور الوقت حتى ا�صبحت ديانة، اتخذها 
االأخمينيون والبارثيون وال�صا�صانيون دينًا 
ر�صميًا المرباطورياتهم، ن�صبت الديانة اإىل 

موؤ�ص�صها زراد�صت، وتعد واحدة من اأقدم 
الديانات التوحيدية يف العامل.
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لي�س من املنطق اأن 
تكون يف الب�سرة 

�سركات نفط وغريها 
ا�ستثمارية و�سبابها 
عاطلون عن العمل، 
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تكون يف الب�سرة 
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لتنظيف املدينة 

بحيث حتولت اأنهارها 
اىل مكّب نفايات
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ن�ضبة  �رت��ف��اع  يف  ت�ضبب  �ل��ذي  �لف�ضاد  ول��ول 
و�لتي  �لر����ض،  �أو  �مل��ي��اه  ���ض��و�ء يف  �مل��ل��وح��ة، 
مياه  �ىل  �ل�ضغرية  و�جل��د�ول  �لأنهار  حولت 
�آ�ضنة ومكب للنفايات، ما كان �ضباب �لب�ضرة 
باإنقاذ مدينتهم  ويطالبون  يقفون  وع�ضائرها 
ونخيلهم وب�ضاتينهم وقبلها حيو�تهم وحيو�ت 

�أجيالهم �حلا�ضرة و�لقادمة.
�ل��ب�����ض��رة، رئ��ة �ل��ع��ر�ق �لق��ت�����ض��ادي��ة، �لآن 
 ٢٠٠ من  �كرث  �أر��ضيها  ت�ضم  �إذ  وم�ضتقباًل، 
نفط  �ح��ت��ي��اط��ي  ن��ف��ط �ضمن  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ار 
�لحتياطي  ه��ذ�  ثلثي  من  �ك��رث  �ي  �ل��ع��ر�ق، 
وبو�بته  �لوحيدة  �لبحرية  وبو�بته  �ملخّمن، 
�لربّية �لأهم مع �إير�ن و�لكويت ودول �خلليج 
ثالثة  نحو  و�لأط����ر�ف  �مل��رك��ز  يف  وي�ضكنها 
عن  بعيدة  كانت  �نها  ورغ��م  ن�ضمة،  ماليني 
�ضيطرة د�ع�ض، �إل �أن �ضهد�ءها من �ل�ضباب 
ه��م �ل��ذي��ن ح��ق��ق��و� �ل��ت��ح��ري��ر �أك���رث م��ن �أي��ة 

حمافظة �خرى.
)#�كرمو�_عمتكم_�لب�ضرة( �لها�ضتاغ 
على  �ل��ع��ر�ق��ي  �لإع���الم  �ضبكة  رفعته  �ل���ذي 
وكالة  م��و�ق��ع  وعلى  قنو�تها  كافة  �ضا�ضات 
مطبوعاتها،  �ضدر  وعلى  �لعر�قية  �لأن��ب��اء 
لي�ض �ضعارً� فح�ضب، فال�ضبكة دعمت �لب�ضرة 
حلول  �إي��ج��اد  لغاية  م�ضتمرة  وه��ي  �إع��الم��ي��ًا 
�ل�ضاحلة  �ملياه  �أهمها  ومن  مل�ضاكلها  ناجعة 
ل��ل�����ض��رب وم���ن ب��ع��ده��ا �ل��ك��ه��رب��اء و�لإع���م���ار 

ومكافحة �لبطالة..
لي�ض من �ملنطق �أن تكون يف �لب�ضرة �ضركات 
نفط وغريها ��ضتثمارية و�ضبابها عاطلون عن 
�لب�ضرة  تكون يف  �أن  �ملنطق  لي�ض من  �لعمل، 
بحيث  �ملدينة  لتنظيف  عر�قية  غ��ري  �ضركة 
حتولت �أنهارها �ىل مكّب نفايات، د�ئمًا هناك 
��ضتثمارية  جهة  �أية  على  فر�ضها  يتم  �ضروط 
هناك  �أن  و�ملفرو�ض  عر�قية  غري  �و  عر�قية 

�ضمن  �لعاملة  �لنفط  �ضركات  على  �ضروطًا 
�و  لالإعمار  �ضو�ء  �لرت�خي�ض  ج��ولت  عقود 
�ل�ضور  فمثاًل  عر�قية..  عاملة  �أي��ٍد  لت�ضغيل 
�لتي ن�ضرتها �ضركة برتول �ضينية عن موقعها 
و�ل��ت��ي ه��ي ع��ب��ارة ع��ن بيوت  �ل��ق��رن��ة ٢  يف 
�ضغرية جميلة جدً� و�ضط ب�ضتان زهور، قطعًا 
�لب�ضرة  د�خل  منطقة  �أية  حتويل  من  تتمكن 
منتحعًا  ي�ضبه  �ل��ذي  �ملوقع  �ىل  �لأط���ر�ف  �و 

�ضياحيًا و�ضط �ل�ضحر�ء.
عّمة  �لنخلة  ك��م��ا  �ل���ع���ر�ق،  ع��ّم��ة  �ل��ب�����ض��رة 
�لكثرية،  فو�ئدهما  ب�ضبب  و�لثنتان  �لن�ضان، 
لذ� يجب �إكر�مهما، ولكن هناك نقاطًا �ي�ضا 
كيف  نعرتف  كلنا  �ليها،  �لإ���ض��ارة  م��ن  لب��د 
ُخربت �لب�ضرة، منذ �أيلول ١٩٨٠ وحلد �لن..
وكيف ُجِرَفت ب�ضاتني �لنخيل.. �ول �حلروب و 
....، يف زيارة يل �ىل �أبي �خل�ضيب �لتي كانت 
باذخة يف  كانت  نف�ضها  و�لبلدة  �لنخيل،  جّنة 

، فجعتني زيارتي، لول بيت  جمالها وهدوئها 
�لنقيب، ملا �ضدقت �نني يف )�أبو �خل�ضيب(، 
�أن  �جل��و�ب  فكان  �لنخيل   ذه��ب  �أي��ن  �ضاألت 
�لظروف  �أولدتهم  �لذين  �جل��دد(  )�لثرياء 
باهظة جد�  �أ�ضعارً�  يدفعون  بد�أو�  بعد ٢٠٠٣ 
لكل دومن! وهكذ� ، ُذبحت �لنخيل، و�حدة بعد 
�خرى، وكاأن ما تعر�ضت له �ثناء �حلروب مل 
يكفها..�أما نهر �لع�ضار خا�ضة، و�أنهر �لب�ضرة 
وج��د�ول��ه��ا، فهي ت��ع��اين �لإه��م��ال، �ت��ف��ق مع 
�ت�ضاءل:  ولكني  �لب�ضرة،  تعاين  �جلميع، كما 
يف  كهذه  مهولة  وبكميات  �لنفايات  يرمي  من 
نكون  ل  �أن  �أمت��ن��ى  ؟  و�جل���د�ول  �لأن��ه��ر  تلك 

جزءً� من خر�ب �لب�ضرة وتخريب بيئتها ..
�جلميع،  وعلى  علينا  عزيزة  ج��دً�  �لب�ضرة 
من ين�ضى �أن �لعر�ضان، وحتى يف متوز، كانو� 

يذهبون يف �ضهر ع�ضلهم �ىل �لب�ضرة؟
ونحيا ومنوت عالب�ضرة

ل نريد �أن ن�ضري �ىل �لب�ضرة 
�لتي كانت ُتلقب بفيني�ضيا 
�ل�ضرق، نظرً� ملئات �لأنهار 
�ل�ضغرية وجد�ول �ملياه �لعذبة 
�لتي كانت د�خل �ملدينة، �لتي 
��ضبحت مع منت�ضف خم�ضينات 
�لقرن �ملا�ضي و�حدة من �أجمل 
مدن �لعامل وقبلة �ضياحية، 
فالظروف �لتي �ضهدتها �لب�ضرة 
من �إهمال و�أ�ضر�ر �حلروب 
و�لفو�ضى و�لف�ضاد �مل�ضتمر منذ 
عقود جعلت منها بيئة �ضعبة 
على �حلياة، لكن �لب�ضريني �أبو� 
�إل �أن يتم�ضكو� بها مهما كانت 
�لظروف

الب�سرة _عمتكم_  #اأكرموا 
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مطالب �ملو�طن لحتققها �إل حكومة قوية حازمة 
�لذي  �ل�ضعب،  �آم��ال  يتح�ض�ض  برملان  من  تنبثق 
يريد �ن ي�ضتن�ضق ن�ضمات �مل بعد �ضنو�ت �ضعبة 

مر بها وحتمل �أعباءها.
 مطالب م�سروعة

�لب�ضيطة،  �مل�ضروعة  �لعر�قي  �ملو�طن  مطالب 
�لتي من �ملفرت�ض �ن يتمتع بها �ي �ن�ضان ب�ضكل 
�لأم��ان  عمل،  فر�ض  �لكهرباء،  �مل��اء،  طبيعي: 
قادة  كونهم  لالأطفال  �جليد  و�لتعليم  حتمًا، 
يف  �ل�ضغرية  لأناملهم  �لبلد  ويتطلع  �مل�ضتقبل 
بناء م�ضتقبل و�عد للعر�ق، �لنظام يف كل مر�فق 
�ملف�ضدين  حما�ضبة  �ل�����ض��ارع،  يف  حتى  �حل��ي��اة 
و�ملخربني وحما�ضبة كل مذنب، عند حتقيق هذه 
نب�ض  و�ضتبث  منها،  �لك��رب  �جل��زء  �و  �ملطالب 
�ملجتمع، حيث  ومفا�ضل  �وردة  �حلياة يف جميع 
م�ضاحات  على  و�للعب  باجلري  �لأطفال  �ضيبد�أ 
و�لطماأنينة،  �لأم����ان  م��ن  ج��و  و���ض��ط  خ�����ض��ر�ء 
و�لإبد�ع  �لتقدم  �نتاج  �ل�ضاب يف  و�ضيبد�أ �جليل 
بالتنف�ض  بالتطور ويبد�أ  �لبلد  للبلد، حينها يبد�أ 
ويبد�أ بالعي�ض، وكل هذه �ملطالب لتتحقق �ل يف 
يدرك  برملان  عن  وتنبثق  �هميتها  تعي  حكومة 

م�ضالح �ل�ضعب �لذي ميثله.
هو  �مل��و�ط��ن،  �ضوت  ه��و  �ل��ق��ر�ر،  ه��و  فالربملان 
ي�ضتمع  �ن  �لطبيعي  ومن  و�لن�ضاف،  �لت�ضريع 
ت�ضكيل حكومة  ويدفع باجتاه  للمو�طن  للمو�طن 

حتقيق مطالبه �مل�ضروعة.
عالقة

على  �لقانون:  كلية  خريج  خلف(،  )علي  يقول 
مدى ثالث دور�ت برملانية م�ضت ماز�لت �لعالقة 
م�ضتع�ضية  عقدة  ت�ضكل  و�لربملان  �ملو�طن  بني 
هذه  �ضبب  �أن  ي�ضجل  فاملر�قب  �جلانبني،  بني 
�أن كال �جلانبني يف و�ٍد خمتلف عن  �لعقدة هو 
وهناك  �لآخر،  �لطرف  فيه  يعي�ض  �لذي  �لو�دي 
تقف  �آخ���رى  �أط��ر�ف��ًا  يحّمل  م��ن  �ملر�قبني  م��ن 
ولكن  و�لربملان،  �ملو�طن  بني  �لعالقة  �ضوء  ور�ء 
�أن  توؤكد  �لو�قع  �أر���ض  على  �مللمو�ضة  �حلقيقة 
�ضبب هذه �لأزمة هو �لغياب �لتام ل�ضعور �لربملان 
بالأزمات �لتي يعاين منها �ملو�طن منذ �أكرث من 

عقد ون�ضف �لعقد على �ضقوط �لنظام �لبائد. 

يلتئم، بعد م�صادقة املحكمة االحتادية على نتائج االنتخابات، جمل�س 
النواب العراقي حاماًل على كاهله م�صوؤولية كبرية تتمثل بالوفاء لتطلعات 

ال�صعب العراقي يف العي�س احلر الكرمي.
وتتجه االأنظار اىل ممثلي ال�صعب يف انتخاب حكومة قادرة على قيادة البالد 

اىل �صاطئ االأمن واال�صتقرار وتلبية مطالب املواطنني، ال�صيما تلك التي 
تركز على اخلدمات وا�صتحداث فر�س لت�صغيل العاطلني عن العمل.

الآمال تنعقد على ت�سكيل حكومة 
متّثل تطلعات ال�سعب وتلّبي طموحاته 

هذه اأبرز مطالب العراقيني 
من جمل�س النواب اجلديد

ا�ستطالع / فالح الف�سلي -م�سطفى الربيعي � اإيفان حكمت - مازن رحيم
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ويقول �ملو�طن )حممد غامن( ،موظف حكومي: 
�همية  هو  �لربملان  مع  �لعالقة  يف  نفقده  ما  �إن 
منها  يعاين  �لتي  بامل�ضكالت  �ل��ربمل��اين  �ضعور 
ينح�ضر  �ن  لب���د  ف��ال��ربمل��ان��ي��ون  �ل��ع��ر�ق��ي��ون، 
�ن  ولي��ن��ب��غ��ي  �مل��و�ط��ن  م�ضكالت  يف  ج��ه��ده��م 
�لمتياز�ت  ب��ني  �لعاجية  بروجهم  يف  يعي�ضو� 
و�ل�ضيار�ت  و�لإي���ف���اد�ت  �خليالية  �ل��رو�ت��ب  و 
�ملفرط،  �لرتف  مظاهر  من  وغريها  �مل�ضفحة 
بني  يعي�ض  �مل��و�ط��ن  م��از�ل  �لآخ��ر  �جلانب  ويف 
�أزم����ة �ل��ك��ه��رب��اء �ل��وط��ن��ي��ة و�ل�����ض��ح��ب و�مل��ول��دة 
�لأهلية ناهيك عن �أزماته يف �ملوؤ�ض�ضات �لرتبوية 
من  وغ��ريه��ا  و�خلدمية  و�ل�ضحية  و�لتعليمية 
ننتظر  مازلنا  وي�ضيف:  تنتهي،  �لتي ل  �لأزمات 
ب�����ض��رورة  �ل��ربمل��اين  ف��ي��ه  ي�ضعر  �ل���ذي  �ل��وق��ت 
يتالءم  �لذي  بال�ضكل  �لعر�قي  �ملو�طن  �ن�ضاف 

�لعر�ق  ع��ن  �ل��دف��اع  يف  �لعر�قيني  وت�ضحيات 
�أر�ضًا و�ضرفًا ومقد�ضات .

وت��ط��ال��ب )زي��ن��ب(، �مل��وظ��ف��ة يف �ح���دى دو�ئ��ر 
�ملادة  تفعيل  ب�ضرورة  �جلديد  �لربملان  �لدولة، 
ت�ضمن  �لتي  و  �لعر�قي  �لد�ضتور  من  �لثالثني 
ح�ضة لكل فرد عر�قي من �لنفط �لعر�قي �أ�ضوة 
مبا هو مطبق يف �لدول �لنفطية �لرثية و�لعر�ق 
يرتقي  �أن  ���ض��اأن��ه  م��ن  ذل��ك  لأن  مقدمتها،  يف 
بامل�ضتوى �ملعي�ضي للمو�طن �لعر�قي ويق�ضي على 
وغريها  �لبطالة  �أزمة  ويعالج  �جلرمية  م�ضادر 

من �لأزمات �لتي يعاين منها �لعر�قيون.
جمل�س احتادي 

وت��ط��ال��ب )ب�����ض��م��ة(، �ل��ت��ي ت��خ��رج��ت ل��ل��ت��و من 
�جل��ام��ع��ة،  �ل��ربمل��ان ب�����ض��رورة �إق����ر�ر �ملجل�ض 
�ل��ذي م��از�ل معطال منذ عام ٢٠٠5  �لحت��ادي 

من  و�ل��ذي   ، �لعر�قي  �لد�ضتور  يف  �إق���ر�ره  بعد 
مركزي  ب�ضكل  �لتعيينات  �أزم��ة  يعالج  �أن  �ضاأنه 
ويقطع  �خل��ري��ج��ني،  بطالة  لأزم���ة  ح��د�  وي�ضع 
تبتز  �لتي ماز�لت  �لأح��ز�ب  بع�ض  �لطريق على 
و  ذ�ك  �أو  �ملكان  هذ�  يف  تعيينه  مقابل  �ملو�طن 
هذ� ما يجعل ولء �ملو�طن للحزب �أكرث من ولئه 
�أن يحافظ على  �إن على �لربملان  للوطن، وتقول 

ولء �ملو�طنني للعر�ق �أوًل و �أخريً�.
طعامنا من خرينا

تاأثر هو �لآخر ف�ضرنا نتعجب  �لقطاع �لزر�عي 
عندما نرى فاكهة �و خ�ضَر عر�قية يف �لأ�ضو�ق 
بل �نه �ضار ترفًا �ن ت�ضرتيها، فكل ما موجود هو 
عر�قي  �نتاج  ��ضهر  وهو  �لتمر،  حتى  م�ضتورد، 

�ضرنا ن�ضتورده من دول �جلو�ر.
�ل��ربمل��ان  على  ر�ج���ي(  )ع��ل��ي  �مل����ز�رع  ويتمنى 
�لقادم مايريده هو �و بقية �لفالحني و�ملز�رعني 
بت�ضريع قو�نني جتعل طعام �لعر�قيني من خري�ت 

�ر�ضهم و�نتاجهم.
وقال: �ن  �يدينا و�ر�ضنا تزرع  �ألذ ما خلق �هلل 
من خ�ضر وفو�كه خ�ض بها �لعر�ق دون غريها، 
لي�ضت  �لزر�عية  �مل�ضتلزمات  �لأ�ضمدة  فتوفري 
وز�رة  مهمة  �نها  �ع��رف  �ن��ا  �ل�ضعبة،  باملهمة 
مهمة  ولي�ضت  لها  �لتابعة  و�ل��دو�ئ��ر  �ل��زر�ع��ة 
من  وهو  ير�قب  من  هو  �لربملان  لكن  �لربملاين 
يحا�ضب وهو من ي�ضرع وهذه �ملهام �لثالثة كفيلة 
وجه،  �أكمل  على  بدورها  تقوم  وز�رة  �ية  بجعل 
قو�نني  �ضن  �لقادم  �لربملان  على  �متنى  �خ��ري� 

لدعم �لزر�عة �لعر�قية مبو�جة �مل�ضتورد.
حتويل النظام اىل اجلمهوري

�لتي تزدحم  �لعالوي  و�ثناء جتو�لنا يف منطقة 
ب�  �لتقينا  �ملحدود،  �لدخل  ذوي  من  باملو�طنني 
)م/ح(  �ضاحب �ل� ٣٨ عاما وهو ميلك  ب�ضطية 
�ريد  ل  ق��ال:  حيث  �ملوبايل  �ك�ض�ضو�ر�ت  لبيع 
�ضيئا من �لربملان �لقادم �ضوى توفري فر�ض عمل 
�حمل  كوين  �ضمنهم،  من  و�نا  �لعاطل  لل�ضباب 
وطرقت  �لعربية  �للغة  يف  �ملاج�ضتري  �ضهادة 
و�يل   ٢٠٠٨ عام  منذ  �حلكومي  �لتعيني  �ب��و�ب 

يومنا هذ� مل �جد من جميب.
فيما يقول �ضاحب حمل لبيع �لألب�ضة �لع�ضكرية: 

حتى  �ضباحًا  �ل�ضاد�ضة  �ل�ضاعة  من  �عمل  �ن��ا 
�ملتكونة  عائلتي  لأعيل  ع�ضرً�  �لر�بعة  �ل�ضاعة 
خ�ضو�ضا  �ن��ا،  وه��و  و�ح��د  و�خ  بنات  �ضبع  م��ن 
�حد  يف   ٢٠١١ عام  ��ضت�ضهد�  قد  و�أب��ي  �أمي  �أن 
�لنفجار�ت �لتي �ضربت منطقة �لعالوي، وكنت 
مو�ضوع   ب�ضان  حكومية  دو�ئ��ر  عدة  ر�جعت  قد 
تعوي�ض عو�ئل �ل�ضهد�ء ومل �ت�ضلم دينار� و�حد�. 
تهتم  حكومة  عنه  تنبثق  برملان  �ىل  يتطلع  وهو 

ب�ضحايا �حلرب على �لرهاب.
�لربملان  من  فرييد  جنيب(  )حممد  �ملعلم  �ما 
حت��وي��ل �ل��ن��ظ��ام �حل���ايل، وه��و �ل��ربمل��اين، �ىل 

�جل��م��ه��وري ف��ل��م ن���َر م��ن ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام �ضوى 
جيوب  �ىل  ذهبت  �لتي  �لنفجارية  �مليز�نيات 
هم  و�ي���ف���اد�ت���ه���م  ح��م��اي��ات��ه��م  و�ىل  �ل��ب��ع�����ض 
�لعدد  ه��ذ�  هناك  يكن  مل  لو  يعني  وعو�ئلهم، 
�و  عنهم   ن�ضمع  مل  �ل��ذي��ن  �ل��ن��و�ب  م��ن  �لهائل 
وجه  ت�ضوه  �ل��ت��ي  �لع��الن��ات  يف  ���ض��وى  ن��ر�ه��م 

�لعا�ضمة بغد�د قبيل �لنتخابات �لربملانية.
العقدة الأكرب

�ما )عالوي(، وهو �ضاب يعاين �لإعاقة �جل�ضدية 
ب�ضبب ق�ضر قامته �لتي ت�ضكل له مع�ضلة كبرية 
ي�ضتدرك  �نه  بيد  يقول،  كما  �ليومية،  حياته  يف 

ت�ضكيل  عقدة  �ضارت  �لأكرب  عقدته  �ن  مو�ضحًا 
�لكتلة �لأكرب �لتي باتت ت�ضغل كل تفكريه وتفكري 
كل من  يهتم بال�ضيا�ضة، ويقول "يبدو �ن مو�ضوع 

)�لأكرب( �ضيكون مالزمًا معي حتى مماتي."
ال�سناعة املحلية

�ملح�ضن(  )�ضياء  �لقت�ضادي  �لباحث  ومتنى 
عرب  �ملحلية  بال�ضناعة  �لهتمام  �لربملان  على 
فقطاع  به،  بالنهو�ض  �حلكومة  تلزم  ت�ضريعات 
�ل�ضناعة �ضند قوي للقطاع �لنفطي �لذي نعول 
للعر�ق،  �ملالية  �لحتياجات  �ضد  يف  د�ئما  عليه 
و�لهتمام بال�ضناعة �ضهل وي�ضري فنحن منتلك 
م�ضانع على درجة عالية من �لتطور وم�ضغلو هذه 
�مل�ضانع من مهند�ضني وفنيني وعمال موجودون 
و�غلبهم على �ملالك �لد�ئم تبقى فقط �لر�دة 
�ملعقول  غ��ري  فمن  �مل�����ض��ان��ع،  ه��ذه  ت�ضغيل  يف 
من  �و�ئ��ل  من  كان  �ل��ذي  �لعر�ق  ��ضمنا  ونحن 
و�ملنطقة  �لو�ضط  �ل�ضرق  �ىل  �ل�ضناعة  �دخل  
خميفًا،  تر�جعًا  �ضناعيًا  نرت�جع  �ن  �لعربية 
فنحن ن�ضتورد غالبية �حتياجاتنا من دول �لعامل 
و�جلو�ر من �لإبرة �ىل ما �ضاء �هلل، هذ� بر�أيي 
هدر لالأمو�ل و�خلرب�ت و�لطاقات �لب�ضرية و�ن 
ل يرتك هذ� �لقطاع �ىل �مل�ضتثمرين لأنه قطاع 
�ضجاع  لقر�ر  �إل  يحتاج  ول  �لر���ض  على  قائم 
لت�ضغيله و�عطاء �لفر�ضة للم�ضتثمرين للعمل يف 
قطاعات هم من يقومو� ببنائها ولي�ضت جاهزة 

للعمل.
ماذا فعلوا لنا؟

�ل�ضاله  �ل�ضابق يف �لربملان �لدكتور علي  �لنائب 
قال: �ملو�طن يحتاج من �ل�ضلطة �لتنفيذية �كرث 
�ل�ضائد  �لفهم  لكن  �لربملان،  من  يحتاجه  مما 
بالت�ضاوؤل  �خت�ضاره  ميكن  �لعر�قي  �ل�ضارع  يف 

�ملتكرر: ماذ� فعلو� لنا ؟
�أن  �إذ  �ب��ت��د�ء  �لفهم  ه��ذ�  ت�ضحيح  م��ن  ولب��د 
مثل  �لتنفيذي  �ل�ضاأن  يف  �لنائب  تدخل  جم��رد 
�إمنا  �لتنفيذية  و�مل�ضاريع  �لوظيفية  �لتعيينات 
هو خمالفة للقانون وملبد�أ ف�ضل �ل�ضلطات و�دور 

�لنائب �لد�ضتوري.
هو  �لقادم  �لربملان  من  �ملو�طن  يحتاجه  ما  �ن 
�لرقابة  وكذلك  �ل�ضرورية  �لت�ضريعات  �إجن��از 

ال�سناعيون يتمنون على الربملان الهتمام بال�سناعة 
املحلية عرب ت�سريعات تلزم احلكومة بالنهو�س بها 

فقطاع ال�سناعة �سند قوي للقطاع النفطي الذي نعول 
عليه دائما يف �سد الحتياجات املالية للعراق

مواطنون يطالبون الربملان ب�سرورة اإقرار قانون 
جمل�س اخلدمة الحتادي الذي مازال معطاًل منذ عام 

�ساأنه  العراقي، والذي من  الد�ستور  اإقراره يف  2005 بعد 
اأن يعالج اأزمة التعيينات ب�سكل مركزي
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من الحقائق التي ترقى الى مستوى البديهيات، ان 
جميع االختراعات واالكتشافات التي شهدتها البشرية 

منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا، ال تدين بالفضل 
لشعب يعيش في الغابات او السهول او الجبال او 

الصحارى او المياه، وال لشعب أبيض او أسود او 
أصفر او )أملح( كالعراقيين، وال ألّمة مجزأة أو 

)واحدة ذات رسالة خالدة( من دون األمم األخرى، 
بل هي نتاج العقل اإلنساني المبدع، وحضاراته 

المتواصلة المتعاقبة على امتداد كوكبنا األرضي 
الجميل.

ثمة حقيقة أخرى يجب االعتراف بها، وهي أن 
المبتكرات العلمية صُغَر شأنها أم عظُم، كانت بالغة 
األهمية خاصة في مرحلتها وأنها في الوقت نفسه، 

أشبه بسلسلة طويلة من الحلقات المتشابكة، كل حلقة 
ترتكز على ما قبلها، وتفتح اآلفاق لوالدة حلقات ال 

متناهية في سلّم التطور المستقبلي، ومع ذلك ففي 
كل مجال وميدان ومكان، هناك ابتكار متميز جداً، 

ألنه يعّد نقلة نوعية في المنجز الحضاري، واألمثلة 
على ذلك كثيرة، فاختراع الحرف على أرض سومر 

العراقية ال يقارن في أهميته مع ابتكار )دشداشة 
شاكر(، واكتشاف توماس أديسون للكهرباء، ال 

يقارن مع ابتكار )بابا غنوج(، وهكذا يجري القياس، 
على الرغم من ان الحروف السومرية أورثتنا دوخة 

الرأس ومواجع الحضارة، بينما سترت دشداشة شاكر 
أجساد الرجال، وعلى الرغم من أن بابا غنوج أطيب 

من الكهرباء، وألذ ألف مرة، ورخيص ومتوفر!!
انطالقا من هذه القاعدة، يتفق علماء العالم أجمع، بمن 

فيهم علماء السنّة والشيعة، على أن المخدر )البنج(، 
هو أعظم اختراع بشري في ميدان الطب، ليس ألنه 

وضع حداً لآلالم التي يصعب احتمالها فقط، وانما 
لكونه كذلك أدى الى تطور علم الجراحة، والوصول 

الى مناطق، في جسم اإلنسان، كان الوصول اليها 
مستحيالً من دونه، خاصة القلب والمخ والعين.. الخ، 

وأصبح التخدير علماً قائماً بنفسه، وال ننسى قضية 

أخرى، مرتبطة به، وال تقل أهمية عنه، وهي اختراع 
نوع من األقراص والعالجات المهدئة التي تعطى 

للمريض بعد زوال أثر البنج لمواجهة اآلالم الحادة 
للعمليات الجراحية، ويرى بعض األطباء بأن هذه 
المهدئات أو "مسكنات األلم"، تؤدي وظيفة طبية 

وإنسانية موازية لوظيفة المخدر.
السياسة التي تدّس أنفها، كما هو معروف، في 

الصغيرة والكبيرة، لم يفتها حتى )البنج(، فاستعارت 
مفردة المخدر أو التخدير، وأدخلته ضمن قاموسها 

الذي يتسع لكل شيء، ولم تكن هذه االستعارة 
حكراً على الشرق أو الغرب، بل أصبحت ظاهرة 
أممية وان كانت في بلدان العالم الثالث على وجه 

الخصوص أوسع نطاقاً وأكثر شموالً، وال ريب اننا 
في العراق جزء من هذه الظاهرة العالمية، ففي العادة 

يوصف تصريح أي مسؤول، بأنه سيوفر الكهرباء 
بعد 3 أشهر، ويصدرها الى الخارج بعد 6 أشهر، أو 

أنه سيوفّر السكن للجميع بعد 4 سنوات، أو يقضي 
على البطالة والفساد والتزوير، أو.. أو.. الخ، أقول: 

يوصف مثل هذا التصريح، أو التصريحات، على 
أنه دعوة واضحة لتخدير المواطنين، وأنا –يشهد 
هللا- لسُت منزعجاً وال قلقاً من هذه التصريحات 

أو الوعود، ولسُت ضّدها حتى لو كانت ألغراض 
التخدير، ولكنني أشعر برعب حقيقي، ألن المسؤولين 

لم يوزعوا علينا أبداً، أي نوع من المهدئات أو 
المسكنات التي يمكن استعمالها بعد زوال آثار 

المخدر!!

ح�سن العاين 

نواعم
الطب وال�سيا�سة

يتفق علماء العامل اأجمع، مبن فيهم علماء ال�سّنة 
وال�سيعة، على اأن املخدر )البنج(، هو اأعظم اخرتاع 

ب�سري يف ميدان الطب، لي�س لأنه و�سع حداً لالآلم 
التي ي�سعب احتمالها فقط، وامنا لكونه كذلك اأدى اىل 

تطور علم اجلراحة، والو�سول اىل مناطق، يف ج�سم 
الإن�سان، كان الو�سول اليها م�ستحياًل من دونه، خا�سة 

القلب واملخ والعني..

�حلكومة  �أد�ء  ع��ل��ى  �مل��ن��ح��ازة  غ��ري  �ل��دق��ي��ق��ة 
و�لهيئات �مل�ضتقلة.

لقد فر�ضت �لتجربة �لعر�قية خ�ضو�ضيتها على 
عمل �لربملان فمن نظام دكتاتوري ل يعرتف باأية 
ود�ضتور موؤقت خلم�ض وثالثني  قانون  �و  �ضريعة 
�ضنة �إىل نظام برملاين دميقر�طي يحاول �للحاق 
بركب �لدول �ملدنية �حلديثة، و�ذ� كنا كعر�قيني 
وما  ت�ضريعي  ماهو  بني  �خللط  ببع�ض  قبلنا  قد 
�نتهاء  �أو�ن  �آن  فقد  �نتقالية  لفرتة  تنفيذي  هو 
هذه �لفرتة و�ملطلب �مللّح من �لربملان �لقادم هو 
�لرتكيز على �لت�ضريعات �ملعززة للهوية �لوطنية 
و�لأخرى �لقادرة على مو�جهة �لف�ضاد �مل�ضت�ضري 

منذ ت�ضعينات �لقرن �ملا�ضي.
�سعوب واعية

ويقول ��ضتاذ �لعلوم �ل�ضيا�ضية �ضديف �لربيعي: 
بانها  برملاناتها  �ىل  تنظر  �لو�عية  �ل�ضعوب  �ن 
ل�ضانها �لناطق وحماميها �لذي يقع على عاتقه 
من  ف��ان  ،لذلك  بها  و�ملطالبة  حقوقها  �ضيانة 
 ٢٠١٨ برملان  على  يجب  �لتي  �لوىل  �لقو�عد 

ولي�ض  حقيقيًا  ب��رمل��ان��ًا  ي��ك��ون  ه��و  بها  �ل��ق��ي��ام 
جمل�ضًا لل�ضر�عات �مل�ضالح �حلزبية �ل�ضيقة، 

يجب  �لوطن  وبرملان  �جلميع  من  �كرب  فالوطن 
�ن يد�فع عن حقوق �جلميع ، لذلك فان �مل�ضار 
�لف�ضل لرتقية �لعملية �ل�ضيا�ضية هو بناء برملان 
�لوطن  عن  دفاعًا  نو�به  �ضوت  ي�ضدح  حقيقي 
هذه  ثاين  و�ملذهب،�ما  �حلزب  ولي�ض  و�ملو�طن 
�لقو�عد فهي �ل�ضعي �ىل جتميل �ضورة �لربملان 
�ل�ضر�عات  نتيجة  ��ضودت  �لتي  �ل�ضورة  هذه   ،
جتميل  �ف�ضل  و�ن  �لح���ز�ب،  ب��ني  و�ل��ن��ز�ع��ات 
لهذه �ل�ضوره هو �ل�ضروع يف ��ضد�ر �لت�ضريعات 
باملو�طن  �لرت��ق��اء  �ىل  تهدف  �لتي  و�لقو�نني 
لذلك  يعيد  ب�ضكل  م�ضتقبله  وت��ام��ني  �ل��ع��ر�ق��ي 
�ىل  ينظر  ل  و�ن  للوطن  �حلب  غريزة  �ملو�طن 
ويتم  به دون مقابل،  بانه قرباناً  ي�ضحى  نف�ضه 
و�ل�ضتثمار�ت  �مل�ضاريع  �يجاد  خالل  من  ذلك 
�لتي تبني �لوطن وتوفر �لعمل للمو�طن وتق�ضي 
على طو�بري �لبطالة �لتي تعاين منها و�حدة من 
�غنى دول �ل�ضرق �لو�ضط ، �ما ثالث ��ضد�ر كل 

�لت�ضريعات �لكافية للحد من �لف�ضاد.
الوفاء بالوعود

�ل��دورة  يف  ق��ال:  �لعرجي  ب�ضري  �لعالمي  �م��ا 
جمل�ض  وق��ت  م��ن  كبري  ج��زء  حت���ّول  �ل�ضابقة، 
حتت  �ل�ضيا�ضية  �حل�ضابات  ت�ضفية  �ىل  �لنو�ب 
�ملو�طن  تلم�ّضها  لتي  �حلالة  وهي  �لربملان،  قبة 
�ضياع  عنها  فنجم  �مل��خ��ت�����ض،  ق��ب��ل  �لب�ضيط 
�لوقت و�جلهد وتاأجيل �لكثري من �لقو�نني ذ�ت 
�لذي  و�لغاز  �لنفط  كقانون  �خلالفية،  �ل�ضبغة 
�ىل  يظهر  �ن  دون  �لربملان  قاعات  حبي�ض  بقي 
�لعلن، وينهي ف�ضال معقد� للخالفات �لد�خلية 
�لتي �تت على م�ضري �هم م�ضدر لدخل �لدولة 

�لعر�قية.
ن��اأم��ل م��ن �ع�����ض��اء �ل��ربمل��ان �جل���دد خلع ثوب 
�لتحزب عند دخول �لربملان، و�ليفاء بوعودهم 
�لتي قطعوها لناخبيهم قبل �لقرت�ع، لن �ملهمة 
مع  ك���ربى،  �همية  ذ�ت  لها  �ضيت�ضدون  �ل��ت��ي 

�لظروف �لتي حتيط بالعر�ق و�ملنطقة.

الفالحون واملزارعون 
يطالبون بت�سريع قوانني 

جتعل طعام العراقيني من 
خريات اأر�سهم واإنتاجهم.



لفتت �لنتباه �ليها عند كتابتها لرو�يتها �لأوىل 
"حتت �ضماء كوبنهاكن"، حني ُر�ضحت جلائزة 

�لبوكر كاأ�ضغر رو�ئية وبنتاجها �لأول.
�ملنتخب  زوجها لعب  برفقة  بغد�د  �ىل  جاءت 
�ل�ضابق ن�ضاأت �أكرم حيث وّقعت رو�يتها �لثانية 
�لرو�ئيني  كبار  ��ضتح�ضان  نالت  "ق�ضمت" �لتي 

و�لنقاد. 
ق�سمت

�لثانية  رو�ي��ت��ك  حتملني  ب��غ��د�د  �ىل  ج��ئ��ِت   *
�لتي  �ل��زي��ارة  ه��ذه  ت�ضفني  كيف  "ق�ضمت"، 
كانت  كونها  زي��ار�ت��ك  باقي  ع��ن  كليًا  تختلف 

�حتفائية بك كرو�ئية ي�ضار �إليها بالبنان؟
�لو�ضط  بعد ن�ضيحة من زمالء يل يف  - جئت 
�لثقايف كي �أروج لنتاجي �لثقايف، و�أنا ب�ضر�حة 
و�أعتربها  �لرتويج،  عن  �لبعد  كل  بعيدة  كنت 
من  كل  يف  رو�يتي  ترويج  بعد  موفقة  ن�ضيحة 
خالل  �ل��رو�ي��ة  نفدت  وق��د  و�لب�ضرة،  ب��غ��د�د 
�أ�ضبوع و�حد من جميئي لبغد�د و��ضطررت �ىل 
�أن �أجلب ن�ضخًا �إ�ضافية منها من بريوت لتلبية 
�لطلب عليها، وهذه �لطلبية نفدت �أي�ضا خالل 

يومني.
قهوة وكتاب

* كيف ر�أيت �لختالف يف ت�ضويق رو�يتك مابني 
بغد�د و�لب�ضرة؟

ثقايف  مكان  يف  رو�يتي  توقيع  كان  بغد�د  يف   -
�ضمل  وب��ال��ت��ايل  وكتاب"،  "قهوة  مقهى  وه��و 
�لتوقيع  فكان  �لب�ضرة  يف  �أم��ا  فقط،  �ملهتمني 
يف �ضارع �لفر�هيدي، وهو مكان مفتوح ل ي�ضمل 
�ملثقفني فقط بل حتى غري �ملهتمني جاوؤو� �ىل 
بغد�د  ب�ضورة عامة يف  و�لإقبال  �لتوقيع،  حفل 
�لب�ضرة  يف  �ل��ق��ر�ء  �أن  لفتني  م��ا  ولكن  �أك��رث 

مهتمون جدً� ومتابعون جيدون.
بو�قعية  تتحدث  "ق�ضمت"  �لثانية  رو�ي��ت��ك   *
يف  �لأمل  ه���ذ�  وي��ت��ج��ذر  ح��زي��ن  ط��اب��ع  وذ�ت 
�لدو�خل وكاأنه جرح غائر ليطيب، لقد جاءت 
�ضماء  "حتت  �لأوىل  رو�ي��ت��ك  ع���ن   خمتلفة 
... هل  كوبنهاكن" �لتي كانت رومان�ضية حاملة 

هذ� ن�ضج �أدبي ؟
ب�ضيطة  و�أع��ت��ربه��ا  �لأوىل،  رو�ي��ت��ي  كتبت   -
�لأركان، كل �ضيء كان حويل، مل �أتعب نف�ضي يف 
�لبحث، بينما رو�يتي �لثانية على مد�ر عام و�نا 
�أبحث عن �ملعلومة ب�ضكل  �أكتب فيها لأين كنت 
حمموم حتى �أوظفها و�أبني عليها، وهذ� �لتحول 
يف �لكتابه لأنني �أرى �أننا م�ضوؤولون عن �لكتابة 
عن �أربعني عامًا مل توثق وبالتايل يجب �أن نوثق 
هذه �لفرتة �لتي فيها �لكثري من �لأحد�ث وهذ� 

جزء من �لهّم.
عامل الرواية

* كيف كانت ردود �لفعل على رو�يتك؟
�لرو�ية،  ق��ر�أو�  كبار  رو�ئيني  من  �لأ���ض��د�ء   -
و�ضككت  ج���دً�  �يجابية  �أفعالهم  ردود  ك��ان��ت 
ي�ضجعونني  �أن��ه��م  �ل��ل��ح��ظ��ات  م��ن  حل��ظ��ة  يف 
�أرى نف�ضي يف بد�ية  لال�ضتمر�ر لكوين ما زلت 

طريقي بعامل �لرو�ية.
* كم ��ضتغرق �لتح�ضري لهذه �لرو�ية؟

- �ضبع �ضنو�ت، وقد �ضافرت �ىل �ير�ن وقر�أت 
كتبًا بالفار�ضية رغم �أن لغتي �لفار�ضية �ضعيفة 
نوعًا ما، فقط لأبحث عن معلومات، كما زرت 
�أجمع  لكي  فقط  م��ر�ت  �ضت  �ىل  خم�ضًا  بغد�د 
وب��اب  �ل��ك��ف��اح  مناطق  زرت  حيث  معلوماتي 
�ل�ضيخ و�مليد�ن و�لدهانة �لتي لها جزء كبري يف 

�لرو�ية.

* م��اذ� وج��دت د�خ��ل بيوتات ه��ذه �لأزق��ة هل 
وجدت �أكرث من رو�ية؟

ج��دً�  كبرية  ومعلومة  خ�ضبة  م��ادة  �ل��ع��ر�ق   -
�أخ���رى، جم��رد طريقة بناء  ل��رو�ي��ات  وب���ذر�ت 

�لبيوتات لوحدها تثري يّف �أ�ضياء كثرية.
* هل ت�ضاقطت دموعك �أثناء �لكتابة؟

�لتهجري،  ف�ضل  يف  �أكتب  كنت  عندما  نعم،   -
يوؤذيني   كان  لأنه  فيه  �لكتابه  تركت  ما  وكثريً� 

جدً�.
مع هذه  عائلتك  حياة  �ملطابقة يف  ن�ضبة  كم   *

�لرو�ية؟
ك�"روح"  �لو�قع  يف  منها  �ضيء  هنالك  �أكيد   -
�لعائلة و�لذي  �لتفا�ضيل و�أخذت من جو  ولي�ض 
�أغلبه كان م�ضفرً� بن�ضبة جيدة مبا يقارب ثلث 

�لرو�ية منهم.
* كيف �خرتت �أ�ضماء �لرو�ية؟

�ث���ن���اء زي���ار�ت���ي  - ك��ن��ت 
مطوًل  �أجل�ض  لبغد�د 

م����ع ج���دت���ي لأم����ي 
حتكي  �أ�ضاًل  وه��ي 
م��ن  �ل���ك���ث���ري  يل 
و�أغلبها  �لق�ض�ض 
ع��������ن ق�������ض�������ض 
�ل���ت���ه���ج���ري �ل�����ذي 
وكانت  له  تعر�ضو� 

تنطق باأ�ضماء غريبة 
"تريي"،   م��ث��ل  ع��ل��ي 

و�ل����ت����ي ه����ي ب��ط��ل��ة 
�لرو�ية، وكنت 

�أ���ض��ت��ف�����ض��ر 
منها 

جّدتي  "ق�سمت"  حكايات 
التي اأ�سبحت رواية

�ساحبة رواية
كوبنهاغن".. �سماء  "حتت 

حوراء النداوي:

حوراء النداوي، �صابة عراقية �صّبت 
وترعرعت يف الدمنارك، ا�صتطاعت يف عز 
الربد هناك اأن ت�صعل حرارة االنتماء لوطنها 
و�صعبها، فدر�صت اآداب اللغة العربية باإتقان 
مذهل و�صارت تتفنن يف حفظ الق�صائد لكبار 
ال�صعراء حتى اأ�صبحت تتبارى مع والدها اياد 
بنيان الذي عّلمها �صحر اللغة وجمالها

حوار : حيدر النعيمي

ت�سوير: ن�سري ديزاين

اأنا ون�ساأت حمظوظان لأننا من النوع الذي تزيد 
اأوا�سر العالقة بينهم مع مرور الوقت فتزيد 

�سداقتنا وتفهمنا لالأ�سياء
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ع��ن ه���ذه �لأ���ض��م��اء 
ه���ذه  �أن  ف���ت���ق���ول 
ك����ان����ت �أ�����ض����م����اء 
يف  كبري�ت  لن�ضاء 
ذل��ك �ل��وق��ت مثل 

وقيم".  "ناز�ر� 
تفكري 

عميق
و�ل��ي��وم  بحجاب  كنت  �ل�ضابق  ح��و�رن��ا  يف   *
تفكري  بعد  �أم  حلظة  وليد  �لقر�ر  هل  بدونه، 

عميق �أم �أنه موقف؟
هنالك  ك�ضباب  نحن  عميق،  تفكري  ول��ي��د   -
�لتدين"،  "مرحلة  وهي  بها  منر  مرحلة  د�ئمًا 
حايل حال �لكثري من �ل�ضباب �لذين مرو� بهذه 
لأك��رث  ومعتمره  مرتني  حججت  ف��اأن��ا  �ملرحلة 
من مرة وكنت متدينه جدً�، وكل جمعة �أذهب 
�ىل �ضالة �جلمعة، مررت يف هذه �ملرحلة من 
حياتي وكنت �أرتدي �حلجاب لقناعتي فيه. ثم 
بعد ذلك ��ضبحت عندي قر�ء�ت �أكرث وتفكري 
�ضحيح  غ��ري  �لت�ضدد  ه��ذ�  �أن  �ضعرت  �أع��م��ق، 
فخففت �ضيئًا ف�ضيئًا ممار�ضاتي �لدينية �ملكثفه 
�أن  �ليه  تو�ضلت  وما  �حلجاب،  خلعت  �أن  �ىل 
�حلجاب و�جب �جتماعي ولي�ض دينيًا، فعندما 
�ذهب �ىل �لنجف �و �لكاظمية �و كربالء علّي 
غري  �أخ���رى  �أم��اك��ن  يف  ولكنه  �حل��ج��اب  لب�ض 

مطلوب، ويبقى يف ر�أيي �أن �لحت�ضام مطلوب.
* بعد زو�ج �أربع �ضنو�ت ون�ضف تقريبًا وولدة 

"�ضمم"، مالذي تغري بينك  �بنكم 
وبني زوجك �لالعب �ل�ضابق ن�ضاأت 

�أكرم؟
�أو��ضر  �لذي تزيد  �لنوع  - نحن من 
فتزيد  �ل���وق���ت  م���ع  ب��ي��ن��ن��ا  �ل��ع��الق��ه 
�ضد�قتنا وتفهمنا لالأ�ضياء، �أعترب �أننا 

حمظوظان.
* ماذ� �أعطاك ن�ضاأت �أكرم؟

- �لثقة، وخ�ضو�ضًا يف �ل�ضتمر�ر بالكتابة ووفر 
يل كل �ضيء �أحتاجه ودعمني كثريً�.

ماهي  �أك��رم،  ن�ضاأت  �عتز�ل  قر�ر  كان  كيف   *
�مل�ضاعر �لتي �نتابته؟

عندما  ب��ب��غ��د�د  هنا  وه��و  �خل���ارج  يف  كنت   -
�عتزل، �أنا نف�ضي فوجئت حيث ر�أيته وهو ين�ضر 
عرفت  وقتها  �للعب،  �عتز�له  فيه  يعلن  بو�ضتًا 
�أنه مير باأزمة نف�ضية من طريقة كتابته للبو�ضت 
و��ضتمر �ضعوره باملر�رة ملدة طويلة. ن�ضاأت ميتاز 
�ملنا�ضب  �لوقت  �أنه  ويعرف  و�لقوة،  بالو�قعية 
�أن��ه هو من  لديه  �لأه��م  وك��ان  �ل��ق��ر�ر  لتخاذ 
قرر ومل ي�ضمع �أحد يطالبه بالعتز�ل وهو كان 

ر��ضيًا عن قر�ره جدً�.
* دمعة ن�ضاأت قريبة يف حلظات ... ؟

�ملو�قف  يف  تنزل  ودمعته  هو،  جد�  �إن�ضاين   -
كان  كلمته،  عندما  ك��ان  و�آخ��ره��ا  �لإن�ضانية 

من  �ضباب  مع  لقائه  ب�ضبب  بحرقه  يبكي 
فاقدين  كانو�  �لإره��اب  مكافحة  جهاز 

لأع�����ض��اء م��ن �أج�����ض��اده��م ف��ق��ال يل 
�لورد  بعمر  �ضباب  �أنهم  ياحور�ء 

و�ضار يبكي كثريً� عليهم.
كتابة  �إل��ي��ك  �أ���ض��ن��دت  ل��و   *

م��ق��دم��ة ل��ك��ت��اب �ل�����ض��رية 
فماذ�  لن�ضاأت  �لذ�تية 

�ضتكتبني؟ 
لديه  لي�ض  ن�ضاأت   -

يومان على بع�ض مت�ضابهني .
�أك��رم  "ن�ضاأت  عليه  نطلق  �أن  ن�ضتطيع  �ذن   *
ن�ضاأت  "�ملختلف  �ملختلفة" �و   �لأي��ام  �ضاحب 

�أكرم"؟
- بالفعل هذ�ن �أف�ضل عنو�نني له .

"ق�ضمت"  �لثانية  رو�يتك  �إهد�ء  لك  لو خرّي   *
ل�ضخ�ض غري موجود، ملن �ضيكون؟

- جلدي و�لد �أمي كنت �ضاأقول له هذ� �لكتاب 
قوميتك  ع��ن  يتحدث  فهو  �ل��ي��ك  مني  ه��دي��ة 

�لفيليني".  "�لكرد 
* �أخري� ماذً� حتبني �أن تقويل؟

ف��اق��ر�أو�  عني  �ضيئًا  تعرفو�  �أن  �أحببتم  �إن   -
رو�ياتي.

 

 فوجئت باعتزال ن�ساأت ولهذا ال�سبب 
كان يبكي بحرقة! 

نرمني املفتي

لنبداأ من جديد

ذات مساء، عرض عوني كرومي مسرحيته )تساؤالت( 
على المسرح الدائري في األكاديمية، وكان الممثلون 

طلبته في قسم المسرح، ال أتذكر الزمن تماماً، لكنني أذكر 
أنها كانت بعد مسرحيته )صراخ الصمت األخرس(على 

مسرح الستين كرسي..
في المسرحيتين، كان اليأس سيّد الموقف، وكان عوني 
يبدو يائساً من الظروف حتى قبل ان يُفرض الحصار، 

لكنه أضاف الى مسرحية )تساؤالت( مقولة السيد المسيح 
)حتى قبل الموت بساعة واحدة يستطيع المرء ان يبدأ من 

جديد(..
ربما حاول هو نفسه أن يبدأ من جديد وهاجر الى ألمانيا 

ذات سنة حصار، ليرحل هناك بعد أن أتعب وجع العراق 
والغربة قلبه..

البدء ممكن ومن أية نقطة يأس، ألننا ال نشبه اآلخرين، 
لنبدأ مجدداً من نقطة حلم او بعضه، أمل أو بعضه. 
قرابة ١٥ مليون عراقي وربما اكثر لديهم صفحات 

على الفيسبوك، غالبيتهم داخل العراق ولم يفكروا تحت 
أي ظرف مغادرته، وأن نكتب منشورات عن اليأس 

او نؤكده، ال فائدة منها سوى المزيد من اإلحباط وخيبة 
األمل. نحن، اقصد أصحاب الكفاءات المختلفة الذين كان 
بمقدورنا أن نغادر العراق في سنوات الحصار الموجعة، 

طبعاً ال ألوم الذين غادروا باحثين عن حياة أفضل 
وأستثني الذين كانوا )مدللين( وغادروا ليمعنوا بإيذائنا 

وطعن البلد، وكان بمقدورنا أن نغادر في سنوات الضيم، 
االحتالل والعنف واإلرهاب والطائفية، قطعاً ال ألوم الذين 

غادروا بحثاً عن هواء غير ملوث للتنفس او أرغمتهم 
الطائفية  وأستثني الذين كانوا السبب فيما وصل اليه 

العراق من فوضى، والمفارقة المؤلمة أن بينهم من اختار 

أميركا التي منحوها فرصة من ذهب للتواجد الدائم في 
المنطقة كلها وكانوا السبب في هذا الخراب، كان بمقدورنا 

أن نغادر، لكن البقاء كان خيارنا وهذا الخيار يرغمنا ان 
نتساءل او نتأمل ، لنواصل الدّق الذي يفّل الحديد. 

لنبدأ من جديد: من نقطة اليأس التي وصل اليها البعض، 
لنبدأ من جديد: من قطرة دم شهيد لم يكن زغب شاربه 

قد نبت و لم يعرف الحلم ولم يعرف لماذا أُرغم على ان 
يكون شهيداً سعيداً، والمفروض أن يعيش بسعادة هذه 
القطرة التي تكبر منذ عقود، لنبدأ من كلمة، قد تكون 

)مسامحة( او )حّب( او )محبّة( ومنها نلغي المصطلحين 
األكثر قبحاً اللذين دخال الى مفرداتنا اليومية وهما 
)محاصصة و مكونات( اللذين حوال العراقيين الى 

مجموعات، كل على استعداد ان تبطش باألخرى بذريعة 
الحقوق والمكاسب..

ليس باليأس ندفع اآلخرين، الشباب خاصة، الى استيعاب 
الواقع المرير والبدء مجدداً بحياة افضل، دائما هناك 

فرصة.
ال أكتب هذا بطراً انما غضباً، من الوضع المعقد والمقرف 

وممن يدفعوننا الى اليأس، ليس بمقدور 36 مليون أن 
يغادروا البلد، لنكن جميعاً يداً واحدة وكلمة واحدة وسنقدر 

على البدء مجدداً معاً وقطعاً سنحقق ما نصبو إليه : بلد 
نعيده وطناً، مكونات نعيدها شعباً، والمحاصصة نجعلها 

تقاسم محبة و مسامحة..

فنجان حمبة

قرابة ١٥ مليون عراقي ورمبا اكرث لديهم �سفحات 
على الفي�سبوك، غالبيتهم داخل العراق ومل يفكروا 

حتت اأي ظرف مغادرته، واأن نكتب من�سورات عن 
الياأ�س او نوؤكده، ل فائدة منها �سوى املزيد من 

الإحباط وخيبة الأمل.
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�لفنون  �أهمية  على  �لتاأكيد  هي  �لأكادميية  ر�ضالة 
�جلميلة يف �حلياة ودورها �لإيجابي يف بناء �ملجتمع 

ورفع �لذ�ئقة �جلمالية.
�لعرب لع�ضور  تاريخ وح�ضارة  �لعربي ميثل  �لرت�ث 
تقدمها  وع��ن��و�ن  �لعربية  للهوية  رم��ز  وه��و  طويلة، 
و�دب��ائ��ه��ا  ومفكريها  فال�ضفتها  لإب����د�ع  وم�����ض��در 
و�ضعر�ئها. ومن خالل ربط تر�ث �لأمة مع حا�ضرها 
عن  �لعاملية  �لثقافية  �ل�ضاحة  يف  ح�ضورها  لتعزيز 
ومو�ضيقى  �غاٍن  من  �ل�ضعبي  �لفلكلور  تقدمي  طريق 
�لأمم  تو�رثتها  وحكايات  ت�ضكيلية  وف��ن��ون  �ضعبية 
ليتذوقها  �ملختلفة  وع�ضورها  �جيالها  عرب  �لعربية 
�ملعمارية  �لآث���ار  �ضهد  �ن  بعد  �لأوروب����ي  �جلمهور 
و�لبقايا  �جلد�رية  و�لكتابات  �ل�ضروح  من  �لعربية 

عن  تعرب  كانت  �ذ  �لآث��اري��ة، 
حياتها وثقافتها.                                                                                          

ت�ضم  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  ولأن 

من  �لثقافية  ب�ضخو�ضها  �لعربية  �جلاليات  كافة 
فنانني ور�ضامني و�دباء ومفكرين و�ضحفيني وعلماء، 
مقرها  يكون  فنية  �كادميية  تاأ�ضي�ض  فكرة  �نطلقت 
لندن عا�ضمة �لثقافة و�لفنون تكون منطلقا لل�ضباب 
وبحاجة �ىل  �لفنية  �ملو�هب  �لذين ميتلكون  �لعربي 
�لعربي �ل�ضيل  و�لتوجيه وربطهم برت�ثهم  �لتطوير 
ع�ضرية  بنكهة  �لعربية  �لرت�ثية  �لفنون  وع��ر���ض 
�لفنون  على  وليتطلع  �لوروب���ي  �جلمهور  ليتذوقها 

�لعربية وخا�ضة �لرت�ثية.
الرتاث العربي

يف  �لعربي  و�ل��رت�ث  �لفنون  �كادميية  تاأ�ض�ضت  هنا 
لندن من قبل �لفنان �لت�ضكيلي �لعر�قي با�ضم مهدي 
وزوجته �ملخرجة �لعر�قية زينب �جلو�ري وت�ضم نخبة 
�لفنون  و�لعر�قيني يف جمالت  �لعرب  �ملبدعني  من 
�ملختلفة  باخت�ضا�ضاتها  �لعربي  و�ل��رت�ث  �جلميلة 
يف �لفنون �لت�ضكيلية �لتي تت�ضمن �لر�ضم و�لنحت 

و�ل�����ض��ري�م��ي��ك 
تدري�ض  ع��ن  ف�ضال 
وتعليم  و�ملو�ضيقى  و�ل�ضينما  و�مل�ضرح  �لعربي  �خلط 
�ملهجر  يف  �لعربية  �جلالية  خلدمة  �ليدوية  �حلرف 
كافة  ت�ضمل  وهي  و�وروب��ا  بريطانيا  يف  �لوىل  وهي 

�لخت�ضا�ضات �لفنية.                                  
وقد �ذهلت �كادميية �لفنون و�لرت�ث �لعربي يف لندن 
ثقافية  �أيقونة  و�أ�ضبحت  �لعامل  كل  من  م�ضتمعيها 
و�أغ��اين  �أحلانا  �لعرب  حناجر  ت�ضدح  حني  عربية 
و�ملاي�ضرتو  �ضالح  با�ضل  �ل�ضوري  �ملاي�ضرتو  بقيادة 
�لعر�قي عالء جميد و�ملغنية �ل�ضورية هالة �ل�ضباغ 
�لتي �أبدعت يف �غاين �م كلثوم كما عزفت  �لفرقة 

�لعر�قي �ل���ع���رب���ي���ة �غ����اين  �ملقام  من  عر�قية 
مرور�  ف����وق دم�����ض��ق وح��ل��ب �ل�ضيل 

ل����ت����ع����زف 

�جلبلي  �ل��ع��زف  �ىل  تتحول  كما  �حللبية  �ل��ق��دود 
�ل�ضود�ن  �ضماء  ف��وق  �حلانها  يف  وتتجول  �للبناين 
�حل�ضرمي  �لفن  �ىل  تتحول  ث��م  �لعربي  و�مل��غ��رب 
لتعزف �حلانا مينية وبعدها خليجية وهكذ� ي�ضتمتع 
�جلمهور �لعربي بفلكلوره وتر�ه يبكي فرحا و��ضتياقا 
ح�ضارة  ��ضحاب  �ل��ع��رب  ب��اأن  ويثبت  �وط��ان��ه  �ىل 

وثقافة و�ضالم.               
اهمية الفنون

 تقول �ملخرجة �لعر�قية  وموؤ�ض�ضة �لأكادميية زينب 
هو  �لأكادميية  تاأ�ضي�ض   من  �لهدف  �إن  �جل���ور�ين 
�لخت�ضا�ضات  جميع  ت�ضمل  موؤ�ض�ضة  �ىل  �حلاجة 
�لفنية خلدمة �جلالية �لعربية يف �ملهجر وخ�ضو�ضا 
لتطويرها  ويف حاجة  مو�هب  لديهم  �لذين  �ل�ضباب 
من  متخ�ض�ضني  �يدي  على  و�ضقلها  بها  و�لهتمام 
و��ضافت �جلور�ين  �لكادمييني  و�ل�ضاتذة  �لفنانني 
�ن ر�ضالة �لكادميية هي �لتاأكيد على �همية �لفنون 
�جلميلة يف �حلياة ودورها �ليجابي يف بناء �ملجتمع 
ورفع �لذ�ئقة �جلمالية ونحن نعترب �ن �لرت�ث يحمل 
من �لأهمية مايجعله من �لأولويات �لق�ضوى لل�ضعوب 
ك���اأد�ة  �لفنون  وتوظيف  تر�ثها  تخليد  خ��الل  م��ن 
بالهوية  للتم�ضك  �ل�ضعبي  �ل��رت�ث  تدوين  يف  فعالة 
غريها..  ع��ن  مامييزها  و�ب���ر�ز  �لعربية  �لثقافية 
يعتمد  �لأكادميية  نظام  �ن  �ىل  �جل��ور�ين  و�أ�ضارت 
�لتي ترت�وح مابني  و�ملكثفة  �لق�ضرية  �لدور�ت  على 
للمبتدئني و�خرى  ��ضبوعا وتتوزع بني دور�ت   ١٢-6
�جلميلة  �لفنون  در�ضو�  ملن  و�خت�ضا�ضية  متطورة 
�لفنية  مهار�تهم  تطوير  يف  �لرغبة  ولديهم  م�ضبقا 

�ع�����د�د و�لب���د�ع���ي���ة ����ض��اف��ة �ىل 
ب�ضكل  عمل  ور�ض 

��ضبوعي 

فيها  مبا  �لخت�ضا�ضات  جلميع  �ل�ضنة  م��د�ر  وعلى 
بلدية  مع  وبالتعاون  �لعربي  و�لثقايف  �لفني  �لرت�ث 
درو���ض  تنا�ضب  �لتي  �لقاعات  لتوفري  وي�ضتمن�ضرت 
�ن  �جل����ور�ين  ..و�ك����دت  و�لنظرية  �لعملية  �ل��ف��ن 
�لفنانني  م��ن  للمبدعني  �بو�بها  تفتح  �لأك��ادمي��ي��ة 
و�ل���رت�ث  �لفنون  تعليم  يف  ي�ضاهمو�  لكي  �ل��ع��رب 
�لوروب��ي��ة  �ل���دول  لت�ضمل  عملها  و�ضيت�ضع  �لعربي 
�لتي  �جلديدة  و�لجيال  �لعربية  �جلاليات  خلدمة 
�ل�ضيل  وتر�ثها  بفنونها  لربطها  �ملهجر  يف  ن�ضاأت 
علم  �لذي  �لعريق  وتر�ثها  ح�ضارتها  تعزف  وحتى 

�لن�ضانية �لعلوم و�لفنون .       
دورات تدريبية

يف  متعددة  تدريبية  دور�ت  عن  �لكادميية  تعلن 
�لنجوم  من  نخبة  فيها  ت�ضارك  و�لثقافة  �لفنون 
�لت�ضكيلي  و�لفن  و�لتمثيل  �لإع���الم  يف  �لعر�قيني 
و�لغناء ومنها دورة يف فن �لتمثيل باإ�ضر�ف �لفنانة 
�لعر�قية �لقديرة فوزية �ل�ضندي ف�ضال عن دور�ت 
�ملخرج  باإ�ضر�ف  �لفيلم  و�ضناعة  �ل�ضينما  فن  يف 
وهنالك  �م��ني  جمال  �لعر�قي  �ل�ضينمائي  و�ملمثل 
دور�ت يف تدريب و�عد�د �ملقدم و�ملر��ضل �لتلفزيوين 
ودورة  حامد  �ضاكر  �لعر�قي  �لع��الم��ي  باإ�ضر�ف 
باإ�ضر�ف  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  وتقدمي  �ع��د�د  يف 
ودورة يف  �ل�ضائح  �حلميد  عبد  �لعر�قي  �لإعالمي 
تعليم �لعزف على �آلة �لعود للفنان �إح�ضان �لإمام .. 
ويحدثنا �لإعالمي �لعر�قي �ضاكر حامد �لذي يعمل 
يف �ذ�عة �لبي بي �ضي �إن �كادميية �لفنون و�لرت�ث 
ت��ن��وي��ري ي�ضتدعي  ل��ن��دن ه��ي م�����ض��روع  �ل��ع��رب��ي يف 

ليكون   لندن  يف  �لعربي  و�ل���رت�ث  و�لفن  �لثقافة 

ملا  بريطانيا  يف  و�لفني  �لثقايف  �حل��ر�ك  من  جزء� 
�لر�قي  �لفن  للتعبري عن هذ�  ت�ضخر به من و�ضائل 
يف تطوير �لفن �لت�ضكيلي. و��ضاف �ن هذ� �مل�ضروع 
�ملهار�ت  ل�ضحاب  و�لتدريب  للتاأهيل  فر�ضا  يوفر 
من �ل�ضباب �لعربي �ملهاجر وخا�ضة �ملنقطعني عن 
ور�ض �لتدريب و�لتاأهيل و�لتجارب �مل�ضرحية �لفنية 
و�لإعالمية ليكونو� موؤهلني يف �خت�ضا�ضاتهم .                                                 

طيور دجلة
موؤ�ض�ض  جميد  ع��الء  �مل��اي�����ض��رتو  ����ض��ر�ف  وحت��ت 
�كرب فرقة  ت�ضكيل  �ل�ضويد مت  فرقة طيور دجلة يف 
�ل��رت�ث  وع��زف  لغناء  �ملهجر  يف  عربية  مو�ضيقية 
�لعربي  �لغنائي  بالرت�ث  وتعنى  لندن  يف  �لعربي 
ومن كال �جلن�ضني ل�ضقل �ملو�هب �لعربية وتدري�ض 

�لنظريات �ملو�ضيقية ..
يقول �ملاي�ضرتو عالء جميد �ن فرقة �لكور�ل �لعربية 
هي لتقدمي �لرت�ث �لعربي و�لعر�قي بطريقة متميزة 
ور�قية عن طريق �لتعبري يف �لغناء و�ختيار �ملالب�ض 
�لرت�ثية مع ��ضتخد�م �لآلت �ملو�ضيقية �ملالئمة لأن 
�لذوق �لوروبي يفهم هذه �لب�ضمات �جلميلة ولننا 
ينظر  �لوروب��ي  و�مل�ضاهد  قدمية  ح�ضار�ت  منلك 
�ىل ح�ضارتنا باحرت�م وتذوق م�ضري� �ىل �ن �لفرقة 
�ملو�ضيقية ت�ضم �كرث من 7٠-٨٠ �ضخ�ضا من كال 
�جلن�ضني و�ضتعزف هذه �لفرقة �ملو�ضيقية �ملتميزة 
�م كلثوم  و�لعر�قي و�ضنقدم �غاين  �لعربي  �لرت�ث 
ب�ضوت �لفنانة �ل�ضورية هالة �ل�ضباغ وكذلك �غاين 
عبد �لوهاب وح�ضريي �بو عزيز ف�ضال عن �لأغاين 
�ملغربية و�خلليجية و�ضنقدم تر�ثًا متنوعًا وغنيًا.                                    

اأكادميية الفنون والرتاث العربي يف لندن        

 تاأ�ص�صت اأكادميية الفنون والرتاث العربي يف لندن من قبل الفنان الت�صكيلي العراقي 
با�صم مهدي وزوجته املخرجة العراقية زينب اجلواري وت�صم نخبة من املبدعني 

العرب والعراقيني يف جماالت الفنون اجلميلة  والرتاث العرب.

يف و�سلة غنائية
الف�سي�سفاء العربي 

 لندن/ روؤيا الغالب                                                                              
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��ضماعيل  �أده��م  معهد  خريجة  �ضحى  و�لفنانة 
لعام  ت�ضوير  �خت�ضا�ض  �لت�ضكيلية  للفنون 
لها  �لأطفال،  ور�ضوم  بالكاريكاتري  ٢٠٠6،مهتمة 
وور���ض��ات  م�ضابقات  يف  �مل�ضاركات  م��ن  �لعديد 
لالأطفال  �لر�ضم  بتدري�ض  ج��ي��دة  خ��ربة  ع��م��ل، 
)معاهد خا�ضة - ومعهد �دهم ��ضماعيل(، قدرة 
على �لتعامل مع بر�مج �لغر�فيك )فوتو �ضوب(، 
للكرتون  �لنجم  ب�ضركة  ��ضهر  �ضتة  ملدة  تدريب 
�ملعار�ض  من  �لعديد  �لتحريك(،.�قامت  )ق�ضم 
يحتفظ  �لتي  �لفنية  �مل�ضاهمات  من  �لكثري  ولها 
�حلو�ر  معها  لنا  كان  جتربتها  حول  �ملتلقي.  بها 

�لتايل: 
* هال حتدثينا عن عالقتك كفنانة مبدينة دم�ضق 

وما تاأثريها على �أعمالك؟
- دم�ضق لي�ضت مدينه �أعي�ض فيها. �أو كربت فيها، 
�لتي  مر�حلها  مبختلف  حياتي  حلظات  وع�ضت 
 .. دم�ضق  تفا�ضيلي،  ورتبت  �ضخ�ضيتي  �ضكلت 
حياتي وذكرياتي ..دم�ضق .. ذ�كرتي �لكرنفاليه..
وبيت  �لكون،  مركز  توما  باب  يف  بيتنا  من  بدء� 
�لورق  بقو�رب  �نتهاء  ولي�ض  �ملهاجرين  يف  جدي 
�لتي كان �بي ي�ضنعها يل لتم�ضي يف م�ضارب �ملاء 
�ن�ضان  كل  مبر�قبة  �نتهاء  ولي�ض  �لب�ضاتني..  يف 
و�لفنان  و�حلم�ضاين،  �خلباز،  مهنته:  يف  مبدع 
روحه،   فيه من  ينفخ  وكاأنه  �لزجاج  ي�ضنع  �لذي 

هذه  كل  دم�ضق.  يف  تن�ضب  ل  �لتي  �لأمكنة  وكل 
�لتفا�ضيل ر�كمت يف روحي ذ�كره مرحة ملونة .. 
تظهر يف لوحاتي كتوقيع لطيف ي�ضي �أنى دم�ضقية 

�لهوى و�لهوية.
�لأ�ضكال  بتلك  �لأطفال  ��ضمك مرتبط بر�ضوم   *
مبا  عالقتك  م��ا  وح��ك��اي��ات،  ب����اأرو�ح  ت�ضي  �لتي 

تر�ضمني؟
- لطاملا فكرت �أن �حلياة �أكرث حرية على �ضطح 
�للوحة، �أوؤلف �ضخ�ضيات ر�ضومي و�أبني لها عو�مل 
كرنفالية كما لو كنت �أعمل �ضينوغر�فيا مل�ضرحية 
من  �ألو�نًا  �مل�ضاحة  هذه  �أمنح  ما  بقدر  حقيقية، 
�نتهائه  عند  �لعمل  مينحني  م��ا  بقدر  روح���ي.. 
�إح��دى  فاأ�ضري   .. وي�ضكنني  �أ�ضكنه  ملونًا  عاملا 
�ضخ�ضياتي و�ألون بخيايل يوميات �حلزن �لعادي 

�لتي نعي�ضها يف �حلقيقة.
* �جتهت لر�ضوم �لأطفال لأنك تعتربينهم �لأهم 
وروؤ�ه��م  �أحالمهم  عن  فعربت  �مل�ضتقبل  بناء  يف 

ب�ضكل �ضّيق وهادف، هال حتدثينا عن ذلك..
�لأول  �هتمامي  ك��ان  �ل��ر���ض��م  ب���د�أت  عندما   -
�جتهت  ظروف  لعدة  وكنتيجة  �لزيتية،  باللوحة 
على  �لعمل  وب���د�أت  �لط��ف��ال.  كتب  ر�ضوم  لعامل 
عن  بعيد�  ل��ل��ط��ف��ل..(  موجهة  )ل��وح��ة  م�����ض��روع 
�لديجيتال و�لر�ضوم �جلاهزة �لتي ل ت�ضبهنا من 
ر�ضوم �ملانغا و�لر�ضوم �لتي تنتمي لر�ضوم �لكرتون 

�لأجنبية.... حتى �أنى در�ضت �لر�ضم لالأطفال يف 
ومعاهد  ور�ضات  عدة  ويف  ��ضماعيل  �أدهم  مركز 
و�ن  و�أل��و�ين...  قلبي  لالأطفال  �أن  �أفكر  خا�ضة، 
هم  وفنانني  �لأه��ر�م��ات،  عمرو�  من  هم  فنانني 
�ضيعيدون  من  هم  �يفل...وفنانني  برج  بنو�  من 
يحلمون  كثريون  هناك  �مللونة..حيث  �ضوريا  بناء 
مبدينة  فاأحلم  �ن��ا  �أم��ا   .... �أفالطونية  مبدينة 
�لبدء  علينا  �مل��دي��ن��ة،  ه��ذه  بناء  ولأج���ل  ملونة، 
�لذ�ئقة  تطوير  خ��الل  من  ول��و  �رو�ح��ن��ا،  بتلوين 
وحتى  �لطفال  عند  �لفرح  ومر�كمة  �لب�ضرية، 
�لكبار لذ� �أجدين �أر�ضم للجميع، لل�ضغار �لكبار، 

وللكبار �ل�ضغار.
كيف  �لأط��ف��ال..  ن�ضو�ض  �أ�ضخا�ض  تر�ضمني   *

توؤلفني بني �لن�ض و�للوحة؟
- �نا فقط ل ��ضعى لرتجمة �لن�ض �للغوي ترجمة 
�خلا�ض  �للوين  ن�ضي  تاأليف  �ح��اول  بل  حرفية، 
�ملو�زي للن�ض �للغوي و�ملكمل له. وهذ� ما ��ضعى 

�ليه منذ زمن بعيد. 
عرب  ل��الأط��ف��ال  �ل��ت��وج��ه  يف  �ضعوبة  ت��وج��د  �أل   *

�لر�ضم؟
بالثقافة  �لفنان  - طبعا.... لكن بقدر ما يتحلى 
خ�ضو�ضا،  �لب�ضرية  و�لثقافة  عموما،  �ملتنوعة 
عليها،  يعمل  �لتي  بالفكرة  موؤمن  هو  ما  بقدر 
ملونة  بخطى  يخطو  م��ا  ب��ق��در  �دو�ت����ه  وميتلك 

باجتاه قلوب �لأطفال وعقولهم ...�لأمر لي�ض من 
يف  للجدية  بحاجة  هو  ما  بقدر  مبكان  �ل�ضعوبة 

�لتعامل، و�لتمييز بني �لتهريج و�ملرح.
�لر�ضم  �أجيد  :)�ن��ا ل  �أح��د ح��و�ر�ت��ك قلت  * يف 
ف��اأدخ��ل  وهو�ج�ضي  �أف��ك��اري  تلوين  �أح���ب  لكني 
�أريد(  ما  فيه  �أقول  �أو�ضع  بحثًا عن مكان  لوحتي 

هال حتدثينا عن ذلك...؟
و�للعب  �لكرنفالية،  �ل��ع��و�مل  �حببت  لطاملا   -
�ملده�ض  بني  و�لتقليدي..  �لفانتازيا  حافة  على 
و�حلقيقي، وكاأن �لعامل يف علبه �ألو�ن ...�أفكر �ن 

حدودي وجّنتي بني ري�ضتي وبيا�ض لوحتي.
* تر�ضم �ضحى لوحات يحبها �لكبار وي�ضتمتع بها 
م�ضروعك  �ضمن  ذلك  هل  يقال،  كما  �ل�ضغار، 

�لفني...
�ضغار  ككبار  نحن  �حيانا  �لأل���و�ن،  نحب  كلنا   -
ن�ضتطيع �لتعبري باللغة، وغالبا  ما ت�ضري �للوحة 
وتخت�ضر  و�رو�ح��ن��ا  عيوننا  يف  �لقول  جمد  �ىل 
�لكثري، وكاأن حدود �لر�ضم هي �إطار باب. �لكبار 
�لطفل  فيها  يجدون  لأنهم  رمب��ا  بها  ي�ضتمتعون 
�لذي �فتقدوه، �أما �لأطفال فهي جت�ضد �أحالمهم 

�ل�ضغرية و�لب�ضيطة وهذ� ما �أ�ضعى �إليه.
بالأطفال  �خلا�ض  �لر�ضم  �أن  ترين   �أل  طيب   *

يحظى باهتمام لئق؟
من  للكثري  بحاجة  فنحن  ي��ج��ب...  كما  لي�ض   -
ور����ض���ات �ل��ع��م��ل، وت���دري���ب �ل��ف��ن��ان��ني و�ل��ك��ت��اب 
لوحة  خلق  من  �لر�ضام  ليتمكن  �ل�����ض��و�ء/   على 
ذلك  �إىل  �أ�ضف   .. ..مده�ضة  ..خيالية  مميزة 
يخرجه  لن�ض  بحاجة  ه��و  وخ��ي��ال��ه....  �دو�ت����ه 
�خل��ي��ال  �ل��ف��ن��ان  ع��ن��د  ويحم�ض  �ل�����ض��ن��دوق  م��ن 
و�لألو�ن.... وهي عمليه بحاجه للكثري من �لعناية 
�ملجال  بهذ�  �ملخت�ضة  �جلهات  قبل  من  �جل��ادة 
هذ�  على  حقيقيني  و�أ�ضاتذة  فنانني  ..و����ض��ر�ف 
�لعمل .. فهو لي�ض عمال �د�ريا يوؤديه ��ضتاذ ر�ضم 
... بل بحاجه لفنان وملون حقيقي، �ضاحب خربه 
يف جمال كتب �لأطفال ور�ضومهم...فمثلما هناك 
بني  م�ضافه  هناك  و�لر�ضام،  �لفنان  بني  م�ضافه 
عامل �للوحة وتقنياتها ..ولوحه �لطفل وما يتبعها 

من �خر�ج وت�ضميم وطباعه...ون�ض.
* كاأنك تر�ضمني �لعامل كما حتلمني �أن يكون �ألي�ض 

كذلك؟

- �أن���ا �أل���ون �ل��ع��امل ح���ويل، �أخ��ف��ف م��ن �ضحوبه 
ما  هو  وحنونا،  ورقيقا  ملونا  ...�أري���ده  وق�ضوته 
ر�ضومات  يرون  وهم  �لأطفال  به  ي�ضعر  �أن  �أريد 

حكاياهم ...
* و���ض��ط ك��ل ه��ذ� �خل���ر�ب �ل���ذي �ضنعته 
�لر�ضم  �لنوع من  ي�ضهم هذ�  �حلرب، هل 
يف �لتقليل من قبح �لعامل بالن�ضبة للطفل 

على �لأقل...؟
على  �ننا  �أفكر  جميعا،  �ملحاولة  علينا   -
و�ضو�رع  �وقاتا  لنبني  و�ح��د  ق��ر�ر  م�ضافة 
خم��ت��ل��ف��ة م��ل��ون��ه. ك���ل م���ا ع��ل��ي��ن��ا �إط���الق 
�ل�ضد�أ  ونف�ض  �ل��ك��ب��ار،  نحن  �رو�ح��ن��ا 
�أطفالنا،  تقييد  وعدم  باملفا�ضل،  �لعالق 
مبا  ب��الإح�����ض��ا���ض  �حل��ري��ة  ك��ل  ومنحهم 

يرونه.
* مباذ� حتلم �ضحى عرب ر�ضومها، �و بعبارة 

�خرى ما هو م�ضروعك �لفني؟
- �أفكر يف لوحه جتعل �لقلب يبت�ضم، و�لعقل 

على  مهل  على  �لأل��و�ن  لي�ضرب  ي�ضتيقظ 
�للوحة، لكن هذ�  �أ�ضفل  وزن توقيع يف 

بل  ح�ضر�...  توقيعي  لي�ض  �لتوقيع 
هو �أ�ضلوب، ��ضلوب حياة و��ضلوب 

تفكري نت�ضارك فيه نحن جميعا 
�لأب��و�ب  نفتح  �ن  نحاول  من 

�جل��در�ن  ونهدم  و�لنو�فذ، 
تت�ضرب  �أرو�ح��ن��ا  ون���رتك 

ر�ئحة  ل��ه  خمتلفا  ه��و�ء 
�حلرية.

�صحى اخلطيب.. فنانة �صورية اقرتن ا�صمها بر�صوم االأطفال وعواملهم الربيئة يف زمن 
القتل واخلوف واحلرب ...فنانة ال تعرف �صوى الده�صة  التي افتقدها 

العامل حتت وقع حرب ال ترحم. ر�صمت  مبختلف االألوان لت�صكل عاملا كما 
تريده، ال كما تراه، باأ�صلوب اأنثوي �صفاف وروح مفعمة بالفرا�صات.

�سحىل�" ال�سبكة":
حاورتها : رول ح�سن 

ال��ف��ن��ان��ة ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة ال�����س��وري��ة

ن العامل حويل واأخّفف من �سحوبه  اأنا األوِّ
وق�سوته ...اأريده ملونًا ورقيقًا وحنونًا.. 

هو ما اأريد اأن ي�سعر به الأطفال وهم يرون 
ر�سومات حكاياهم 

ر�سمت لالأطفال عواملهم الربيئة 
يف زمن القتل والإرهاب

اخلطيب  
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احلرب الدعائية
فرتة،  تلك  كانت  مرّجحة.  غري  �ملبا�ضرة  �لعالقة 
�لغالبية  كانت  عندما  و�ل�ضتينات،  �خلم�ضينات  يف 
�لعظمى من �ل�ضعب �لأمريكي متقت �أو حتى حتتقر 
�لفن �حلديث � خّل�ض �لرئي�ض ترومان وجهة �لنظر 
من  فاأنا  فّنًا،  هذ�  كان  "�إذ�  قال:  حينما  �ل�ضعبية 
�أنف�ضهم،  للفنانني  بالن�ضبة  �أما  �لهوتنتوت".  قبائل 
وبالكاد  �ضابقني،  �ضيوعيني  كانو�  منهم  فالكثري 
مقبولني يف مرحلة �أمريكا �ملكارثية، وهم بالتاأكيد 
�أن  ع��ادة  ي��رّج��ح  �ل��ذي��ن  �لنا�ض  نوعية  م��ن  لي�ضو� 

يتقبلو� دعم �حلكومة �لأمريكية.
ملاذ� دعمتهم �ل�ضي �آي �إيه؟ لأنه يف �حلرب �لدعائية 
�لفنية  لهذه �حلركة  �ل�ضوفييتي، ميكن  مع �لحتاد 
�ملثقفني،  وحرية  �لإب���د�ع،  على  كدليل  ت�ضمد  �أن 
�لرو�ضي،  فالفن  �ملتحدة.  للوليات  �لثقافية  و�لقوة 
�ل���ذي ك��ان م��ق��ّي��دً� ب�ضرتة �مل��ج��ان��ني �لأي��دل��وج��ي��ة 

�ل�ضيوعية، لن ميكنه �لتناف�ض.
�ل�ضائعات  ك���رثت  �ل��ت��ي  �ل�����ض��ي��ا���ض��ة،  ه���ذه  وج����ود 
�لآن  �أ�ضحت  طويلة،  ل�ضنني  حولها  و�خل��الف��ات 
يف  �ضابقني  موظفني  قبل  م��ن  م��رة  ولأول  م��وؤك��دة 

�لفنانني،  �لأمريكية. دون علم  وكالة �ل�ضتخبار�ت 
�ضيا�ضة  مبوجب  �جلديد  �لأمريكي  �لفن  ترويج  مت 
ترتيبات  وه��ي  �لطويل"،  �َضن  "�لرَّ با�ضم  ُت��ع��رف 
م�ضابهة يف بع�ض �لنو�حي لدعم �ل�ضي �آي �إيه غري 
يحررها  �لتي   "Encounter" ملجلة  �ملبا�ضر 

�ل�ضاعر �ليهودي �ضتيفن �ضبندر.
�حلرب  تر�ضانة  �ضمن  و�لفن  �لثقافة  �إدر�ج  قر�ر 
وكالة  تاأ�ضي�ض  مبجرد  �تخذ  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ب��اردة 
خ��وف��ًا من  ع��ام ١٩47.  �مل��رك��زي��ة يف  �مل��خ��اب��ر�ت 
جاذبية �ل�ضيوعية لدى �لكثري من �ملثقفني و�لفنانني 

"لئحة  �ضعبة  �جلديدة  �لوكالة  �أن�ضاأت  �لغرب،  يف 
توؤثر  �أن  �لتي ميكن يف ذروتها  �لدعائية"،  �لأ�ضول 
على �أكرث من ٨٠٠ �ضحيفة وجملة ومنظمة �إعالمية 
�ضندوق  ي�ضبه  �لأم��ر  ب��اأن  ميزحون  كانو�  مدنية. 
�إيه  �آي  �ل�ضي  ت�ضغط  عندما  �مليكانيكي:  �ملو�ضيقى 
على زر ما، �ضيمكن �ضماع �أية نغمة ترغب يف عزفها 

يف �أنحاء �لعامل.
مزرعة احليوان

�خلطوة �لرئي�ضية �لتالية جاءت عام ١٩5٠، عندما 
"�ضعبة �ملنظمات �لدولية" �لتي و�ضعت  مت تاأ�ضي�ض 
�ل��د�ئ��رة هي  ب��ر�دي��ن. كانت ه��ذه  ت��وم  �إد�رة  حتت 
لرو�ية جورج  �ملتحركة  �لر�ضوم  ن�ضخة  �لتي دعمت 
�أورويل "مزرعة �حليو�ن"، و�لتي رعت فناين �جلاز 
�لرحالت  وبرنامج  �لأوب���ر�،  وحفالت  �لأمريكان، 
�ل�ضيمفونية.  بو�ضطن  �أورك�����ض��رت�  لفرقة  �لدولية 
�لأف���الم،  �ضناعة  دو�ئ���ر  يف  زرع��ه��م  مت  عمالوؤها 
د�ر  ل��رح��الت  ك��ك��ّت��اب  وح��ت��ى  ب��ل  �لن�ضر،  دور  يف 
�ضياحية  كتبًا  ت�ضدر  �لتي  �ل�ضهرية   "Fodor"
ع��ززت  ق��د  �أن��ه��ا  نعرف  نحن  و�لآن،  �ضفر.  و�أدل���ة 
avant-" حركة �لفو�ضويني �لأمريكان �لطليعية

�لتجريدية". "�لتعبريية   ،"garde
�نفتاحًا  �أك���رث  حم���اولت  ثمة  ك��ان��ت  �ل��ب��د�ي��ة،  يف 
ل��دع��م �ل��ف��ن �لأم��ريك��ي �جل��دي��د. يف ع��ام ١٩47 
جت��و�ل  تكاليف  ودف��ع��ت  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  نظمت 
�لأمريكي"،  �ل��ف��ن  "تطّور  بعنو�ن  دويل  معر�ض 
�أم��ريك��ا  ب���اأن  �ل�ضوفييت  تلميحات  تفنيد  ب��ه��دف 
بغ�ضب  ت�ضبب  �ملعر�ض  لكن  ثقافية.  كانت �ضحر�ء 
�ضديد يف �لد�خل، ما دفع بالرئي�ض ترومان لإطالق 
ت�ضريحه عن "�لهوتنتوت" وجعل من �أحد �أع�ضاء 
�لكونغر�ض ي�ضّرح مبر�رة: "�أنا جمرد �أمريكي غبي 
يدفع �ل�ضر�ئب لهذ� �لنوع من �لقمامة". فكان على 

�جلولة �أن ُتلغى.
مع�ضلة.  تو�جه  �لآن  �أ�ضحت  �لأمريكية  �حلكومة 
فهذه �لفل�ضتية "موقف مناه�ض للفكر، يحتقر �لفن 
مكارثي  جوزيف  باتهامات  ممزوجة  و�جلمال"، 
تقليدي،  وغ��ري  طليعي  هو  ما  كل  نحو  �له�ضتريية 
ثت �لفكرة �لقائلة باأن  كانت حمرجة للغاية. فقد لوَّ
كما  ثقافيًا.  وغنية  ر�قية  كانت دميقر�طية  �أمريكا 
حتويل  دع��م  من  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حكومة  كبحت 
مركز �لهيمنة �لثقافية من باري�ض �إىل نيويورك منذ 

وكالة  �ح�ضار  مت  �ملع�ضلة،  هذه  وحلل  �لثالثينات. 
�ملخابر�ت �ملركزية. 

ذلك  يف  يبدو.  كما  متامًا  غريبة  تكن  مل  �لعالقة 
�لوقت، كانت �لوكالة �جلديدة، �لتي كان موظفوها 
بالأ�ضا�ض من خريجي جامعتي "ييل" و"هارفارد"، 
ويكتب  �لفنية  لالأعمال  جامعًا  كان  منهم  �لعديد 
لليرب�لية  مالذً�  كانت  �لفر�غ،  �أوقات  يف  �لرو�يات 
يهمني  �ل��ذي  �ل�ضيا�ضي  �لعامل  مع  مقارنتها  عند 
�لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  مع  �أو  مكارثي،  عليه 
كانت  �إن  هوفر.  �إدغ��ار  يرت�أ�ضه  �لذي   "FBI  "
بالحتفاء  لها  ي�ضمح  و�ضع  يف  ر�ضمية  موؤ�ض�ضة  ثمة 
مبجموعة من �للينينيني و�لرتوت�ضكيني، و�لكحوليني 
�ضكل  مم��ن  ثقيل  ب�ضكل  �خل��م��ر  يحت�ضون  �ل��ذي��ن 

مدر�ضة نيويورك، فهي وكالة �ملخابر�ت �ملركزية.
هذه  ب��اأن  لالإثبات  مبا�ضرة  �أدل��ة  من  ما  �لآن  حتى 
�ل��ع��الق��ة ق��د مت��ت، لكن ه��ذه ه��ي �حل��ال��ة �لأوىل 
جيم�ضون،  دونالد  �ضابق،  �ضابط  فيها  يقوم  �لتي 
�رت��اأت  �لوكالة  يقول،  كما  نعم،  �ل�ضمت.  بك�ضر 
منا�ضبة،  فر�ضة  كانت  �لتجريدية"  "�لتعبريية  �أن 

ونعم، لقد تبّنتها.
�أن  �أح��ب  �لتجريدية،  بالتعبريية  يتعلق  "فيما 
�أك����ون ق����ادرً� ع��ل��ى �ل��ق��ول ب���اأن وك��ال��ة �مل��خ��اب��ر�ت 

�ضيحدث  ماذ�  لروؤية  فقط  �ختلقتها،  قد  �ملركزية 
مازحًا.  يقول  غدً�!"،  �ضوهو  ومدينة  نيويورك  يف 
"لكنني �أعتقد �أن ما فعلناه حقًا كان بغر�ض �لتعرف 
"�لتعبريية  باأن  �لع��رت�ف  لقد مت  �لختالف.  على 
من  يجعل  �لذي  �لفن  من  نوعًا  �لتجريدية" كانت 
"�لو�قعية �ل�ضرت�كية" تبدو حتى �أكرث منطية و�أ�ضد 
مت  �لعالقة  وه��ذه  عليه.  هي  مما  و�ضيقًا  ج��م��ودً� 

��ضتغاللها يف بع�ض �ملعار�ض".
تلك  يف  مو�ضكو  لأن  روؤيتنا،  دعم  مت  ما  "بطريقة 
�أ�ضكال  �إد�نتها جلميع  للغاية يف  �ضيئة  كانت  �لأيام 
�ل�ضارمة  �أمن��اط��ه��ا  م��ع  ت��و�ف��ق  و�ل���ال  �لخ��ت��الف 
كاف  ب�ضكل  يف�ضر  �أن  للمرء  ميكن  وهكذ�  للغاية. 
�أي �ضيء  �لذي يجعل من  �ل�ضبب  وعلى نحو  دقيق 
ينتقدونه، بهذ� �لقدر وتلك �لق�ضوة، ي�ضتحق �لدعم 

بطريقة �أو باأخرى".
لكي تتعقب م�ضاحلها �ل�ضرية يف �حلركة �لطليعية 
�ملخابر�ت  وكالة  على  ك��ان  �أم��ريك��ا،  يف  �لي�ضارية 
�أن  ميكن  ل  رعايتها  �أن  م��ن  تتاأكد  �أن  �مل��رك��زي��ة 
�إل  تتم  �أن  �لنوع ل ميكن  "�أمور من هذ�  تنك�ضف. 
جيم�ضون،  �ل�ضيد  يو�ضح  ثالثة"،  �أو  �ثنني  باإز�لة 
�ضرورة  ب�ضاأن  ت�ضاوؤل  �أي  هناك  يكون  ل  "حتى 
�لتخل�ض من جاك�ضون بولوك، على �ضبيل �ملثال، �أو 

فنانني  الأمريكية  املخابرات  ا�ستخدمت  كيف 
فا�سلني يف احلرب الباردة الثقافية؟

لعقود من الزمن يف االأو�صاط 
الفنية كانت تلك اإما �صائعة اأو 
مزحة، لكن االآن مت تاأكيدها 
كحقيقة. وكالة املخابرات 
املركزية االأمريكية ا�صتخدمت 
الفن احلديث )مبا يف ذلك 
اأعمال فنانني مثل جاك�صون 
بولوك، روبرت ماذرول، ويليام 
دي كوننغ، ومارك روثكو( 
�صالحًا يف احلرب الباردة. 
على طريقة اأمري ع�صر النه�صة 
)با�صتثناء كونها عملت ب�صكل 
�صّري(. فقد رعت وكالة 
املخابرات املركزية ورّوجت 
الر�صم التعبريي التجريدي 
االأمريكي حول العامل الأكرث 
من ع�صرين �صنة.

فران�سي�س �ستونر �ساوندرز
ترجمة: جمال جمعة

الفن احلديث كان �سالحًا يف املعركة 

روبرت ماذرول

مارك روثكو
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�لقيام باأي �ضيء من �ضاأنه توريط هوؤلء �لأ�ضخا�ض 
�أحد مقّربًا  �أن يكون هناك  و ل ميكن  يف �ملنظمة. 
�إل  يكنون  ل  �أ�ضخا�ضًا  كانو�  معظمهم  لأن  منهم، 
ل  وبالتاأكيد  للحكومة،  �لح��رت�م  من  ج��دً�  �لقليل 
�ضيء لوكالة �ل�ضتخبار�ت �ملركزية. �إذ� كان عليك 
�أن ت�ضتخدم �أ�ضخا�ضًا يعتربون �أنف�ضهم بطريقة �أو 
فح�ضنًا،  و��ضنطن،  من  مو�ضكو  �إىل  �أقرب  باأخرى 

رمبا يكون ذلك �أف�ضل بكثري".
كان هذ� هو "�لر�ضن �لطويل". حمور حملة �ل�ضي �آي 
�إيه �أ�ضبح "موؤمتر �حلرية �لثقافية"، وهو مهرجان 
�ل�ضعر�ء،  �مل��وؤرخ��ني،  �ل��ك��ّت��اب،  للمثقفني،  �ضخم 
�ملخابر�ت  وك��ال��ة  ب��اأم��و�ل  تاأ�ضي�ضه  مت  و�لفنانني 
�أحد عمالء  �ملركزية يف عام ١٩5٠ و�أدير من قبل 
للثقافة  ميكن  �لتي  �حلامية  ك��ان  �إي��ه.  �آي  �ل�ضي 
و"رفاقها  مو�ضكو  هجمات  �ضد  ع��ربه��ا  �ل��دف��اع 
لديها  كانت  ذروت��ه��ا،  يف  �ل��غ��رب.  يف  �مل�ضافرين" 
من  دزينتني  من  �أك��رث  ون�ضرت  بلدً�   ٣5 يف  مكاتب 
 .""Encounter ملجالت، مبا يف ذلك جملة�

احلرية الثقافية
�ملخابر�ت  وكالة  منح  �لثقافية"  �حلرية  "موؤمتر 
م�ضلحتها  لتعزيز  �ملثالية  �جلبهة  كذلك  �ملركزية 
هو  �ضيكون  �لتجريدية".  "�لتعبريية  يف  �خلفية 
وجمالته  �جل��و�ل��ة،  للمعار�ض  �لر�ضمي  �ل��ر�ع��ي 
�لإيجابي  للنقد  مفيدة  من�ضات  توفر  �أن  ميكن 
مبن  منهم،  �أح��د  ول  �جل��دي��د؛  �لأم��ريك��ي  للر�ضم 

فيهم �لفنانون، �ضيفطن لأي �ضيء.
م��ع��ار���ض متز�منة  ع���دة  �مل��ن��ظ��م��ة  ه���ذه  �أق���ام���ت 
�أبرزها  �خلم�ضينات.  خالل  �لتجريدية  للتعبريية 
معر�ض بعنو�ن "�لر�ضم �لأمريكي �جلديد"، �لذي 
عامي  بني  كبرية  �أوروب��ي��ة  مدينة  كل  تقريبًا  ز�ر 
١٩5٨ � 5٩. �ملعار�ض �ملوؤثرة �لأخرى �ضملت "�لفن 

و"رو�ئع   ،١٩55 �ملتحدة"  �ل��ولي��ات  يف  �حل��دي��ث 
�لقرن �لع�ضرين" ١٩5٢.

عند  ُمكلِّفة  كانت  �لتجريدية"  "�لتعبريية  ولأن 
�ل��ت��ن��ق��ل و�ل��ع��ر���ض ه��ن��ا وه���ن���اك، مت ����ض��ت��دع��اء 
وك��ان  �للعبة.  يف  للدخول  و�ملتاحف  �ملليونري�ت 
�لذي  روكفلر،  نيل�ضون  هو  ه��وؤلء  بني  من  �لأب��رز 
يف  �حلديث  �لفن  متحف  تاأ�ضي�ض  يف  �أمه  �ضاركت 
"متحف  ي�ضميه  كان  ملا  رئي�ضًا  ب�ضفته  نيويورك. 
مامي"، فقد كان روكفلر و�حدً� من �أكرب �لد�عمني 
"مغامرة  ي�ضميها  )�ل��ت��ي  �لتجريدية  للتعبريية 
�لر�ضم �حلر"(. تعاقد متحفه مع "موؤمتر �حلرية 
�لفنية  معار�ضه  �أغلب  ورعاية  لتنظيم  �لثقافية" 

�لهامة.    
�مل��خ��اب��ر�ت  ب��وك��ال��ة  �أي�����ض��ًا  مرتبطًا  ك��ان  �ملتحف 
�ملركزية �لأمريكية بو��ضطة ج�ضور متعددة �أخرى. 
رئي�ض  بيلي،  �ضاموئيل  وليام  �ليهودي  �ملليونري 
لوكالة  �ملوؤ�ض�ض  و�لأب  �لإذ�ع��ي��ة   CBS �ضبكة 
يف  �لإد�رة  جمل�ض  يف  ُو�ضع  �لأمريكية،  �ملخابر�ت 
�لذي  ويتني،  هاي  جون  �ل��دويل.  �ملتحف  برنامج 
خدم يف �لوكالة يف زمن �حلرب ، "مكتب �خلدمات 
وت��وم  رئي�ضها.  ه��و  ك��ان  �ضابقًا،  �ل�ضرت�تيجية" 
�لدولية  �ملنظمات  ل�ضعبة  �لأول  �لرئي�ض  بر�يدن، 
�ل�ضكرتري  كان  �ملركزية،  �ل�ضتخبار�ت  وكالة  يف 

�لتنفيذي للمتحف يف عام ١٩4٩.
يف  ب���ر�ي���دن  يعي�ض  �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات،  يف  وه���و  �لآن، 
مكتظ  منزل  يف  فرجينيا،  بولية  "وودبريدج" 
�ألز��ضية  كالب  حتر�ضه  جتريدية  تعبريية  باأعمال 
�ملنظمات  �ضعبة  من  �لغر�ض  لنا  يو�ضح  �ضخمة، 

: IOD لدولية�
كانو�  �ل��ذي��ن  �لأ�ضخا�ض  جميع  توحيد  "�أردنا 
�لغرب  �أن  لإث��ب��ات  ف��ن��ان��ني،  مو�ضيقيني،  ك��ّت��اب��ًا، 

�لتعبري  حلرية  خمل�ضني  كانو�  �ملتحدة  و�لوليات 
ب�ضاأن  �أية حو�جز �ضارمة  �لفكري، دون  ولالإجناز 
ماذ� يتوجب عليك �أن تكتب؟ وماذ� يجب �أن تقول؟ 
وماذ� يجب �أن تفعل؟ وماذ� يجب �أن تر�ضم؟ وهو 
�أنها  �أعتقد  �ل�ضوفييتي.  �لحتاد  يف  يجري  كان  ما 
كانت �ل�ضعبة �لأهم لدى �لوكالة، و�أظن �أنها لعبت 

دورً� هائاًل يف �حلرب �لباردة.
�إنه يوؤكد �أن �ضعبته قد ت�ضرفت �ضرً� ب�ضبب �لعد�ء 
�جلماهريي للطليعية: "كان �ضعبًا للغاية �حل�ضول 
�لأ�ضياء  بع�ض  على مترير  �لكونغر�ض  مو�فقة  على 
�لتي �أردنا فعلها )�إر�ضال �لفن �إىل �خلارج، �إر�ضال 
يف  �مل��ج��الت  ن�ضر  ل��ل��خ��ارج،  �ل�ضيمفونية  �ل��ف��رق 
حتدث  جعلتها  �لتي  �لأ�ضباب  �أح��د  هذ�  �خل��ارج( 
ت�ضجيع  �أج���ل  م��ن  ���ض��رً�.  تظل  �أن  ينبغي  خفية. 

�لنفتاح، كان علينا �أن نكون متكتمني".
مايكل  "�لبابا" مع  دور  لعب  يعني  هذ�  كان  "�إذ� 
��ل:  و�أف�����ضَ ��ل  �أف�����ضَ فح�ضنًا،  �ل��ق��رن،  ه��ذ�  �أجن��ل��و 
"بابا" �أو �ضخ�ض ما ميتلك  �لأمر وجود  "يتطلب  
ويدعمه"،  بالفن  ي��ع��رتف  لكي  �مل���ال  م��ن  �لكثري 
�ضيقول  ق��رون  ع��دة  "وبعد  ب��ر�ي��دن.  �ل�ضيد  يقول 
�لنا�ض: �أوه، �نظرو�! كني�ضة "�ضي�ضتينا"، �أجمل ما 
�أُبدع على وجه �لأر�ض! �إنها �ملع�ضلة �لتي و�جهتها 
�أو  مليونري  و�أول  فنان  �أول  منذ  د�ئمًا  �حل�ضارة 
�لأمر  يكن  مل  لو  �لنهاية  ويف  يدعمه.  �لذي  �لبابا 
فن  لدينا  كان  ملا  �لبابو�ت  �أو  باملليونري�ت  يتعلق 

�ليوم".
هي  تكون  �أن  �لتجريدية  للتعبريية  ميكن  كان  هل 
�لفنية �ملهيمنة يف �ضنو�ت ما بعد �حلرب  �حلركة 
لكن  "نعم".  رمب��ا  �جل��و�ب  �لرعاية؟  تلك  ب��دون 
حني  باأنه  �لتفكري  �لإج��ح��اف  من  �ضيكون  باملثل، 
تنظر �إىل لوحة تعبريية جتريدية ت�ضعر باأنه قد مت 

خد�عك من قبل �ل�ضي �آي �إيه.
يف  �لفن:  بهذ�  �ملطاف  �نتهى  �أي��ن  �إىل  �نظر  لكن 
�لقاعات �لرخامية للبنوك، يف �ملطار�ت، يف مباين 
و�لغالرييهات  �لجتماعات  قاعات  يف  �لبلديات، 
رّوجو�  �لباردين" �لذين  "�ملحاربني  لأن  �ل�ضهرية. 
لنظامهم  وتوقيعًا  �ضعارً�،  �للوحات  تلك  كانت  له، 
وثقافتهم �لتي �أر�دو� �إبر�زها يف كل مكان يبتغونه. 

ولقد �أفلحو� يف ذلك!
The Independent

 ويليام دي كوننغ

جمعة الالمي

" اإلنسان العاقل يقيس حقوقه بواجباته "
                           ) كامو (

التقيُت محمد الماغوط ، للمرة الألولى، في مجلة " شعر " . كان عمري دون الثامنة عشرة ، وكان هو أكبر 
مني، ربما، بعشر سنوات، ثم بعد ذلك التقيته في كتابه "سأخون وطني"، فرأيت فيه، خطاباً مغايراً، وعندما 
هاجرت إلى بيروت مطلع سنة ١970، وعملت في مجلة " الهدف " ، اوكل إليَّ غسان كنفاني، كتابة مقال 

في شأن محمد الماغوط ـ الشاعر واإلنسان، قلت لغسان: " الماغوط الشاعر، نعم . أما الماغوط اإلنسان، 
فهذا ما ال أعرفه اآلن " .

بعد ذلك في الشارقة ما بين ١980 ـ ١982 ، ساهمت في اصطحاب الماغوط ، ليعمل معنا بجريدة 
"الخليج"، ورشحته لرئاسة " القسم الثقافي "، انطالقاً من موقعي في إدارة تلك الجريدة، التي كانت صوتاً 

جديداً على منطقة الخليج العربي.
ـ "هذه تجربة جديدة . هنا تعدد بالجنسيات والثقافات، يا ابا علي ".

ـ عندي فكرة عن الوضع .
أعتقد أننا سننجز عمالً طيباً " قال الماغوط .

في عملنا، لم أتعرف على الماغوط اإلنسان فقط، بل أصبحنا أصدقاء، بل – مرة أخرى، اكاد أقول ان هذه 
الصداقة، تحولت إلى خيار شخصي لكل واحد منا، ألنها بَنَت نفسها، من خالل همومنا الثقافية واألخالقية: 

كنا نحب أوطاننا، لكننا نرفض أن يُصاَدَر الوطن والمواطن، بالقومية أو بالدين  أو الطائفة.
تلك كانت " أطروحة " لم يستوعبها جيل من اإلعالميين والمثقفين واالدباء العرب الذين أتيح لهم العمل، 

بعيداً عن " ثقافة " التعصب الوطني، واالستعالء القومي، والُغلّو الديني، والقهر الطائفي.
ولذلك استوعبنا أقالماً عربية، مختلفة في الفكر واالتجاه، مثلما أثمرت هذه "الثقافة" في "اكتشاف" قدرات 

ثقافية وإعالمية محلية، أصبحت اليوم تتبوأ مواقع قيادية، النها آمنت بالخيار الديمقراطي، واحترمت التنوع 
العرقي والثقافي للناس.

في صيف سنة ١980 قال لي الماغوط: 
ـ "سأعود الى الشام".
ـ "لماذا يا أباعلي؟".

ـ "سأخون وطني في وطني".

ذاكرة امل�ستقبل

مل اأتعرف على املاغوط الإن�سان فقط، 
بل اأ�سبحنا اأ�سدقاء ، بل – مرة اأخرى، 

اكاد اأقول ان هذه ال�سداقة، حتولت 
اإىل خيار �سخ�سي لكل واحد منا، لأنها 

َبَنت نف�سها من خالل همومنا الثقافية 
والأخالقية

�سعوُد املاغوط
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�رحتلت بني �ملدن و�مللتقيات، عربت �لبالد، تقّلبت 
�ل�ضعر  �أ�ضجار  م��ن  تقطف  وه��ي  �مل�ضافات،  ب��ني 
هذه  ماز�لت  �ليوم  و�إىل  و�ملو�ضيقى،  �لغو�ية  تّفاح 
عن  تفت�ض  �لطري�ن  �ضحر  �إىل  �مل�ضدودة  �لفر��ضة 

�أ�ضل �ألو�نها يف مو�ضيقى �ل�ضعر.
فكان  تومي  نور�  �ل�ضاعرة  "�ل�ضبكة" �لتقت  جملة 

معها هذ� �حلو�ر:
املربد

*من هي �ل�ّضاعرة نور� تومي؟  
�ل�ضعر،  كتابة  حت��اول  للحرف  حمّبة  تومي  -ن��ور� 
بالغرب  �لبليدة، مقيمة  �لورود، مدينة  من مدينة 

�جلز�ئري،  حتديد� مبدينة �ضيدي بلعّبا�ض.
�ضاركت يف عّدة مهرجانات حملّية وعربية، �أهّمها 
مهرجان �ملربد يف �لعر�ق ملرتني على �لّتو�يل، ويف 

تون�ض و�ملغرب و�لأردن.
 * منها:  جم���اّلت  ع���ّدة  يف  بق�ضائدها  ���ض��ارك��ت 
بالعر�ق * جمّلة جنوم  وفنار�ت و�حلقيقة  تك�ضت 
مبدينة �ضيدين * جمّلة روؤيا بالد�منارك * كلمات 
بفرن�ضا * �حلرب �لأبي�ض باإير�ن �إ�ضافة �إىل مو�قع 
جّنة  �جل��ز�ئ��ري،  �لوطن  �لّنور،  منها  �إلكرتونية: 

كتب، �جل�ضرة، �أ�ضو�ت �ل�ّضمال، �لّثقايف ثقايف .
اأ�سول ومنابع

�بن  �ل�ّضعري  تومي  ن��ور�  ن�ض  �عتبار  ميكن  *هل 
بيئته �أم �بن ظرفه �خلا�ض؟  

ميكن  ل  زخمها،  بكل  �حلياة  تتقا�ضمه  -�ل�ضعر 
ف�ضله ورّده �إىل �أ�ضول منابعه وحتديد خ�ضائ�ض 
�جلدل  ذلك  �بن  �ل�ضعر  طينته،  وعنا�ضر  منبته 
يف  �ل�ّضعري  و�لن�ض  �مل�ضتعل،  �ملتد�خل،  �ملكّثف، 
�لنهاية هو �حلياة، �حلياة �لأخرى �لتي نعرّب عنها 

ونحلم بها عرب جتربة �ضعرية �أثريية.
و�ل��د�ف��ع،  و�حل��ل��م،  �خل��ا���ض،  و�ل��ظ��رف  �لبيئة، 
و�لقر�ءة  �للتقاط،  وز�وي��ة  و�حل��ادث��ة،  و�ملوقف، 
بناء  عنا�ضر  كلها  و�للفتة،  و�للمحة،  �ل�ضابقة، 
تت�ضارك فيما بينها لإنتاج  �لن�ّض �ل�ضعري �لو�حد. 
ومب��اذ�  �جل��ز�ئ��ري،  �ل�ضعر  خ�ضائ�ض  ه��ي  *م��ا 
تختلف �لتجربة �جلز�ئرية عن نظري�تها يف �لعامل 

�لعربي؟  
يّت�ضم  ���ض��ع��ر ع��رب��ي  ك����اأّي  -�ل�����ض��ع��ر �جل���ز�ئ���ري 
�ضمة  وهي  �لغربية،  بالكتابات  و�لتاأثر  بالتجريب، 
حتّدث عنها �بن خلدون يف عالقة �لثقافة �ملغلوبة 

لهذ� جند  و�لتاأثري،  �لتاأثر  �لغالبة ومدى  بالثقافة 
و�ح���دة  م��الح��ظ��ة  ع��ني  ي��ق��ف يف  �ل��ع��رب��ي  �ل�ضعر 
وت�ضّور و�حد وهو عالقته ب�ضعرية �لآخر، وحماولة 

و�ضم �ل�ضعرية بعنا�ضر حملّية  "�لعربي." 
�ل��ع��رب��ي  بال�ضعر  ور�أي�����ك  جت��رب��ت��ك  ع��ن  *م����اذ� 

و�لعر�قي؟ 
�إّل بعني غريي، ي�ضتحيل  -ل ميكن تقييم جتربتي 
�أن يكون �لكائن �لّد�ر�ض ومو�ضوع �لدر�ض يف �لوقت 
ملن  مرتوكة  �ل�ضعرية  فتجربتي  ه��ذ�  لأج��ل  ذ�ت��ه، 
يقر�أ نور� تومي بعني �حلياد و�لتقييم و�ملو�ضوعية 
�لعربي  �ل�ضعر  عن  �حلديث  �أما  و�جلمال،  و�حلّق 
عموما، فهو �حلديث عن �ملدونة �ل�ضعرية �لعربية 
�لتي كانت �أ�ضل كل �ضعر �لدنيا، �ل�ضعر �لعربي على 
�جلمالية  �أ�ضل  هو  �لعربي  �لوطن  خارطة  �متد�د 
وم�ضر  ولبنان  و�ضوريا  كالعر�ق  وبالد  �حلا�ضرة، 
وتون�ض  و�مل��غ��رب  و�جل��ز�ئ��ر  و�ل�ضود�ن  وفل�ضطني 
ملدونتنا  و�جلميل  �ل��ّر�ق��ي  �لت�ضكيل  هي  وغريها 
و��ضحة  �لعربي  �ل�ضعر  ومل�ضة  �لعربية،  �ل�ضعرية 
جلية على م�ضاحة �ل�ضعر �لعاملي وح�ضورها فيه من 
�لغنى و�لرث�ء و�لعمق و�لتجديد ما ي�ضّكل �لفرق.. 

هي  �لعربي  �ل�ضعر  فم�ضهدية  للعر�ق  بالن�ضبة 
�حل�ضور �لفاتن و�لالفت للدر�ض �لنقدي �لعربي، 
و�آخر،  زمن  بني  �ل�ضعري  �لفارق  منتج  هو  �لعر�ق 
وبني �ضكل و�ضكل، وبني جيل وجيل، ودماء �ل�ضعرية 
�ضاكر  بدر  �لعر�قي-  �ل�ضعر  عرب  جتّددت  �لعربية 
�ل�ضياب -  و�ضد�رة �حل�ضور كانت له – للعر�ق – 
وهو �لبلد �لذي �حت�ضن بحنو �ل�ضعر �لنرثي حني 
تخّلى عن �إيقاعه ودخل معرتك �لتجديد، و�ضوؤ�لك 
يدعو �أي�ضا �إىل غو�ية قول متاأ�ضلة يف �لنف�ض وحب 
ف�ضحها وهي �أّن قلبي عر�قي �لهوى، ذلك �أّن هذ� 
�ل�ضعرية  جتربتي  �حت�ضن  و�ضعر�ئه  باأهله  �لبلد 

ولفتة  �لأم  ب��ح��ن��و  �مل��ت��و����ض��ع��ة 
�لعا�ضق وكرم �ل�ضخي، وقدمني 
�مل���رب���د �أك����رث م���ن م����رة، كما 
"�ضكله  �أعمايل  باكورة  قدمت 
وم��ا  ت���ر�ب���ه،  ع��ل��ى  وردتان" 
يحمد للعر�ق هو هذ� �لوفاء 
لل�ضعر  يحمله  �لذي  و�لكرم 
رغ�����م مت����زق����ات �حل����رب 
وتعب  �ل�ضيا�ضة  وت�ضوهات 

�حل�ضار.
الن�س املفتوح 

*من هم �ل�ضعر�ء �لذين تاأثرت بهم؟�
م��ع��ّق��دة،  �ل����ذوق ع��الق��ة  ب��وع��ي  �ل�ضعر   *ع��الق��ة 
خ�ضو�ضا يف م�ضاألة �لتاأثر و�لتاأثري �ملرتبطة مبنتج 
وق���ارئ، وم��ن��ه �أن ق��ر�ء�ت��ي ك��ان��ت ك��ث��رية، وعلى 
حتديد  مثال  ميكن  ل  وتكاثفت،  تنّوعت  كرثتها 
�أو  و�ح���دة  �ضعرية  ع��رب  �لتاأثر  م�ضاألة  تقزمي  �أو 
�أ�ضماء حمّددة، لأّن �ل�ضعر هو �لن�ّض �ملفتوح على 
تبدو  تاأثري  عالقة  �أن  ومنه  �جلمال،  �حتمالت 
وتلّون  �ملنابع  وتعّدد  �لن�ضو�ض  بانفتاح  مفتوحة 
�حلديث  كما  �لعربي  للقدمي  ق���ر�أت  �ل��ث��ق��اف��ات، 
تتجّلى  ن�ّض  كل  يف  �ل��غ��رب،  كما  �ل�ضرق  وق���ر�أت 
و�لإ�ضافة  �لالفت  �ملربك و�جلمال  قيمة �حل�ضور 
�لقّيمة.. ويبقى �ل�ضعر على �ت�ضاع مدى �لن�ّض هو 

�لوجه �لبهي لعالقتي بال�ضعر .. 
*ماذ� يعني لك �ل�ضعر؟ 

-�ل�ضعر هو مفتاح �لوجود و�خللود �لأهم، ل حياة 
يبقى من  �ل��ّروح على جلد ما  �ل�ضعر، ب�ضمة  دون 
حكاية �آيلة للذوبان، �حلياة �جلاهلية تاأ�ّض�ضت من 
خالل �ملنظور �لروؤيوي عرب �ل�ضعرية، �لقبيلة كانت 
تتوّكاأ على ل�ضان �ضاعرها، �ل�ضعر كان يقول �خلرب، 
بنار  �لنف�ض  ويلهب  ويحمي،  �حلمى،  عن  وي��ذود 
ير�فق  كان  �ل�ضعر  �لدمار،  عن  للدفاع  �ل�ضجاعة 
�حلياة  �ندفاع  هو  و�ل�ضعر  معه،  ويقف  �ل�ضلطان 
يف  فر��ضة  جناح  رفيف  �ضوت  �ملخملي،  وترتيلها 
غابة بعيدة، ومل�ضة نهر فتّي على خّد �لع�ضب، وري�ض 
�لأعمق  �هلل  �ضوت  �ل�ضعر  بالربق،  تتزّين  �ضحابة 
و�لأبقى.. بقيت لنا �لأمم عرب �ضعرية �حلياة، لأّن 

�ل�ضعر هو روح �حلياة �لباقية..    
*هل لديك م�ضاركات يف ملتقيات ما خارج �لوطن؟ 
و�حلمد  �مللتقيات  يف  مكثفة  -م�ضاركاتي 
ع���دت  ف���ق���د  هلل، 
ملتقى  من  موؤخر� 
بالبليدة،  �ل�ضعر 
وق��ب��ل��ه ���ض��ارك��ت يف 

ملتقى �لأردن.  

قلبي عراقي الهوى و�سعراوؤه احت�سنوا 
جتربتي ال�سعرية بحنو الأم ولفته العا�سق                                                                    

نورا تومي:
ال�ساعرة اجلزائرية  

العراق يف �سدارة امل�سهد 
ال�سعري العربي بكل مراحله

من طفولة حاملة مغّم�صة 
باحلّب كانت البداية، 
مع الوقت كربت عالقتها 
باحلرف وازدان ربيع ح�ّصها 
بلّذة روحية فاتنة، اأرهفت 
ال�صمع اإىل املو�صيقى، كان 
ال�ّصعر هو الّطائر االأخ�صر 
الذي حّط على �صرفة قلبها، 
ك�صَف ال�صعور عن �صوت 
الغناء االأول، فبداأت الكتابة 
بعرثات اخلطوات االأوىل وما 
زالت، اأح�صبها تلك الطفلة 
التي مل تكرب اأبدا، بعني 
الده�صة وال�صوؤال العالق 
باألف رغبة ورغبة كانت 
تطل على ال�صعر،

حوار كرمية الربيعي 
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�ملوؤدلج  �لأدب  بني  �ملو�ضوعي  �ملعادل  على  و�أك��دت   
�لهّم  وبني �لأدب �جلاد �لوطنّي �لهادف �لذي ميثل 
�لعر�قي، وتطلعات و�آمال �ملجتمع، وقد �عتمد �لقا�ض 
علي �ل�ضباعي �لتمويه، و�لرتميز، و�ل�ضعرية �لفائقة، 
تلك  �إب��ان  �لقائم  �ل�ضتبد�د  لنظام  �ل��الذع  و�لنقد 
�لفرتة �ملظلمة من تاريخ �لعر�ق �لذي حكم باحلديد 
و�لنار، و�ملفارقة �ل�ضاخرة من �لطغاة، طغاة �حلكم 
فيه، حيث بد�أ �ضخريته وحتديه من �لعنونة �لرئي�ضة 
للمدونة  حتى  جوهرها، وم�ضمون �لكتابة �ل�ضردية 
عند علي �ل�ضباعي و�لتي يتقن �لأد�ء فيها بالتنا�ض 
�ل�ضو�هد  ي�ضتثمر  �إذ  عالية.  بحرفية  �لتاريخي 
نظريها،  قل  مبهارة  �لتاريخية  و�لأح��د�ث  �لقر�آنية 
ويوظفها يف ن�ضه �لق�ض�ضي �ملعا�ضر، تلك هي  ميزة 

تفردت بها جماميعه �لق�ض�ضية كافة .
بطل منهزم

 �أدون للتاريخ ما �أجنزه �لقا�ض �لعر�قي �ملبدع )علي 
ح�ضدت  حيث  ول�ضعبه،  �لعر�ق  لوطنه  �ل�ضباعي( 

ق�ض�ضه �جلو�ئز �ملحلّية و�لعربّية، فقد ح�ضل على 
�لعربي(  �ل�ضعر  )بيت  م�ضابقة  يف  �لأوىل  �جلائزة 
مل�ضابقة  �لثالثة  و�جلائزة   ،)٩-٩٨7-٩6( لالأعو�م 
�لثالثة  و�جلائزة   ،١٩٩٩ عام  �لإبد�عية  �أور  جملة 
وجائزة   ،٢٠٠4-٢٠٠٣ �لثقافية  دب��ي  م�ضابقة  يف 
�لأوىل  لبنان عام ٢٠٠6، و�جلائزة  نعمان يف  ناجي 
�لأوىل  و�جلائزة   ،٢٠٠6 �لإبد�عية  �أور  م�ضابقة  يف 

�لف�ضائية  �أطلقته  �لذي  �لبيان(  )�ضحر  برنامج  يف 
مب�ضابقة  منا�ضفة  �لأوىل  و�جل���ائ���زة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 
متفح�ضة  متاأنية  ق��ر�ءة  يف    .٢٠٠7 �لإبد�عية  �أور 
يف  نقر�أ  �خلائبات(،  )بنات  �لق�ض�ضية  ملجموعته 
"ما كنت يومًا قاطع  ق�ضة )فر�ئ�ض بثياب �لفرح(: 
طارق  كنت  لو  فتمنيت  بظلي،  تعرثي  لكرثة  طريق، 
لأنني  �ضفني،  �إحر�ق  بدل  نف�ضي  لأحرقت  زياد،  بن 
�أكن �ضانع هذ� �لعامل، وما كنت كا�ضرً� لل�ضمت  مل 
�أبي  مثل  �أعي�ض  كله  عمري  �أنفقت  لأنني  �ل���دويل، 
�أكون يف �ضاعات �ضعفي مثل  �أن  �لهول، وكم متنيت 
�ل�ضبية  ك��ل  م��ن  �أقت�ض  حتى  بينو�ضيت،  �أوغ�ضتو 
�أعاله  ورد  ما  �ملدر�ضة." يج�ضد  يف  �ضربوين  �لذين 
ومدى  �ملقبور،  �لطاغية  حكم  �إبان  �لبطل  �نهز�مية 
عجزه �لكبري على تغيري نف�ضه، حيث ين�ضاع لأو�مر 
بفحولة  �أ�ضعر  "بد�أت  يقول  كتب  �إذ  �لطاغية.  �بن 
�أنكيدو  فحولة  ثانية:  ع��ال  ب�ضوت  ردده��ا  �أنكيدو. 
بابل  �أ���ض��د  ك��ان  �أف��ق��ي  �ل��ب��ا���ض��ل.  �ضالحي  تنت�ضي 

التنا�سُّ التاأريخي و�سجاعُة 
ال�ّسرد

ل��ل��ق��ا���س 
اخلائبات" "بنات 

علي ال�سباعي

خالل متابعتي ومواكبتي للمنجز الق�ص�صّي العراقي للمبدع )علي ال�صباعي( الأكرث من 
عقٍد وجدت التنا�س التاريخي حا�صرًا وفاعاًل وماثاًل يف  معظم جماميعه الق�ص�صية، وقد 

خ�ص�صت ف�صاًل عن جمموعته البكر املو�صومة حتت عنوان )اإيقاعات الزمن الراق�س( 
ال�صادرة عن احتاد الكتاب واالأدباء العرب يف دم�صق عام 2002 ، يف اجلزء االأول من 

كتابي )فنارات يف الثقافة العراقية – درا�صات نقدية(،
�سباح حم�سن كاظم

وع�ضتار. �أر�ضلت له متوزً� كي يبث فيه �خل�ضب. قال 
�أبيقور: نا�ضرية، �ضاأف�ض بكارتك  عتودة بن�ضوة مثل 

قبل غروب �ل�ضم�ض."
تنا�س تاأريخي

قام �ل�ضارد علي �ل�ضباعي بالتنا�ض مع تاريخ عتودة، 
وعتودة هو خادم �إبرهة �حلب�ضي �لذي كان خمل�ضًا 
ف�ض  �ضرف  مينحه  �أن  �ضيده  من  طلب  حيث  ل�ضيده 
بكارة كل فتاة قبل زو�جها. �إذ جعل �ل�ضباعي عتودة 
�ل�ضجاعة  �لق�ضة  وتتو�ىل  �ضجاعة،  بكل  عدي   –
�لتي  ذروتها  تبلغ  حتى  عالية  بدر�ماتيكية  تت�ضاعد 

هي نهايتها .
تبد�أ �لق�ضة �لثانية من جمموعة "بنات �خلائبات"، 
لفت  بعنو�ن  علي  �ل�ضباعي  �لقا�ض  و�ضمها  و�لتي 
�ضيئ  "�إنني  مطلعها  يف  كتب  �إذ  خ�ضبية(.  )�ضيوف 
�ل�ضمعة للغاية �أكرث من كل �لنا�ض. تعلقت بذيل حمار 
من  �لأك��رب  �لن�ضيب  يل  فكان  ن��وح  �ضفينة  ودخلت 
�ضيئات �لنا�ض، رغم حقارتي ونذ�لتي، �إل �أنني �أدخل 

�لبيوت �إل من �أبو�بها، باإمكاين �إدخال خيطي يف كل 
ن�ضيج، �أجّمل �لقبيح و�أقّبح �جلميل . كنت مبتلى من 

هذ� �جلانب."
�لكثري  كعادته  �ل�ضباعي  علي  �ملبدع  �لقا�ض  ��ضتثمر 
م�ضتهلها  يف  ق�ضته  بها  �ضحن  �لتي  �لتنا�ضات  من 
"�ضيوف خ�ضبية" وتلك ميزة ينماز بها عن جمايلية 

كافة. 
علي  �لعر�قي  �ملبدع  وظفها  �لتي  �لتنا�ضات  ج�ضدت 
�ل�ضباعي يف )�ضيوف خ�ضبية( حالة �لعّنة �لتي كثريً� 
ما ترمز �إىل حالت "�لعجز �جلن�ضي" لدى �لأبطال، 
لديه  �ل�ضباعي  �إليه  رمز  بطل  فكل  ق�ضته،  �أبطال 

عجزه، كل و�حد من �أبطاله ينوء بحمل عجزه، تارة 
يكون عاجزً� �جتماعيًا، ومرة عاجزً� �ضيا�ضيًا . 

�سرد �سجاع
�إن عجز �ل�ضلطة �حلاكمة - نظام �لبعث- من جهة، 
و��ضحة  �ضورة  مينحنا  "نا�ضرية"  �لبطلة  و��ضم 
�لنظام  ق��درة  عدم  عن  جلي  ب�ضكل  �ل�ضارد  ر�ضمها 
لهيمنته،  �لنا�ضرية  مدينة  �إخ�����ض��اع  على  �آن���ذ�ك 
و�نهز�م �لنظام �لبائد �أمامها "نا�ضرية عنقاء بعثت 
متحديتني  بعينني  وجهه  يف  نطقتها  رم��اده��ا،  م��ن 

تفي�ضان عد�وة جارحة."
متيزت جمموعة بنات �خلائبات مبا يلي:

�أ  . لغتها �لعالية جدً�  .
بتاريخ  م��رت  دكتاتورية  �أع��ت��ى  زم��ن  يف  كتبت  ب . 

�لب�ضرية "دكتاتورية �ضد�م" .
ج. �منازت �لق�ضة برث�ء مكاين كبري .

د. تفردت ب�ضياحة معرفية هائلة حت�ضب ملبدعها 
وقد در�ض تلك �لق�ض�ض نقاد كرث لديهم �لت�ضخي�ض 
على  فاأثنو�  و�ل�ضرديات،  �خلطاب،  بتحليل  �لعلمّي 

ق�ضيتني جوهريتني :- 
�أ -��ضتخد�م �لرمز �لتاريخي . 

ب -�ضعرية �للغة .
 " "�ل�ضباعي علي  �أجنزه  �أبرز ما  لنا حتديد  وميكن 

يف تلك �لق�ض�ض:
�  ��ضتغال �لقا�ض على منطقة �لرمز. �أن تكتب �ضد 
�إب��ان فرتة  وج��ر�ئ��م �ضد�م  و�أف��ع��ال  دم��وي��ة،  �ضلطة 
فقد  و�ل�ضجاعة  و�مل��ي��زة  �ل��ف��ر�دة  ه��ي  تلك  حكمه 
و�لإمار�ت  ولبنان  تون�ض  ن�ضر بع�ض من ق�ض�ضه يف 

و�لأردن وغريها.
من  �ضنيعتني  تاريخيتني  حادثتني  �لقا�ض  ��ضتثمر   �
ب�ضكل  وظفهما  وق��د  ع��دي،  وجنله  ���ض��د�م  ج��ر�ئ��م 
�أب�ضع  ب�"بنات �خلائبات" جرميتني من  �أخاذ، ووثق 
�جلر�ئم يف تاريخ �لب�ضرية �أل وهما �إعد�م �لد�عر�ت 
�لعر�ق،  م��دن  من  مدينة  لكل  �لرئي�ضة  �ل�ضوح  يف 

و�غت�ضاب �لعذر�و�ت من قبل عدي �بن �لطاغية.

اإن عجز ال�سلطة احلاكمة - نظام البعث- من جهة، وا�سم 
البطلة "نا�سرية" مينحنا �سورة وا�سحة ر�سمها ال�سارد ب�سكل 

جلي تتعلق بعدم قدرة النظام اآنذاك على اإخ�ساع مدينة 
النا�سرية لهيمنته، وانهزام النظام البائد اأمامها
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

قّلة هم الذين لديهم القدرة على جذب انتباهك من خالل �صا�صة ال�صينما االأمريكية، واعني بال�صبط حرفة 
املمثل ومتكنه من ادواته،، ففي بدايتها )ال�صينما االمريكية( وحتى وقت قريب ظلت تعتمد على جنم 

ال�صباك ذلك الو�صيم القوي واملفتول الع�صالت، رعاة البقر اال�صداء اوؤلئك الذين لوحتهم �صم�س فلوريدا، 
بعدها جاء دور البطل املطلق الذي عادة مايكون حلم كل املراهقات، فكان كالرك كيبل، تريون باور، روبرت 

تايلر، روبرت مت�صم.

�سون بني يف عباءة 
�سرتا�سبورغ 

�ل�ضينمائية  بالكتابة  �لتفكري  لمي��ك��ن 
وتتعلم  تعرف  مل  �إن  بزمامها  و�لإم�ضاك 
ي�ضمى  كما  �و  �ل�ضينما،  �لتتابع يف  حرفة 
�لت�ضل�ضل، ماذ� تعني هذه �لكلمة؟ �لتتابع 
�لتي  �لطريقة  جتد  �ن  هو  �لت�ضل�ضل  �و 
م��ادة  ه��ن��اك  ب���اأن  تقنعنا  �ن  ل��ك  ميكن 
)باملعقول(  نتابعها  �ن  علينا  �ضينمائية 
�جنزته  �ل���ذي  �ل�ضيناريو  �ضيكون  و�ل 
جمرد لغو لي�ض �إل، وما �كرثه يف �ل�ضينما 

،، �ل�ضينما �لعربية.

هال �صينما
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�ن  ورج���اه  ب��ه  �ت�ضل  )�حل���ب(  �نريتو  �ليخاندرو 
حيث  �ر�د  ما  له  وكان  �لقادم  فيلمه  ببطولة  يقوم 
بها  ليخطف  غ��ر�م(   ٢١( فيلم  �نريتو يف  مع  عمل 
جائزة �ف�ضل �د�ء يف مهرجان فيني�ضيا �ل�ضينمائي 
جائزة  على  ح�ضل   ١٩٩7 �لعام  يف   ..٢٠٠4 ع��ام 
�ف�ضل �د�ء �ي�ضا من مهرجان كان �ل�ضينمائي عن 

للمخرج  )بارعة �جلمال(  فيلم  
ن���ك ك����از�ف����ي����ت... من 

�لتي  �لف����الم  �ه���م 

��ضرتك فيها وقدم �أدو�ر� مهمة،، ��ضتغاله مع كلنت 
ريت�ضارد  )�غتيال  �لغام�ض(  )�لنهر  بفلم  �ي�ضتوود 
نيك�ضون ٢٠٠4( للمخرج ناي�ض ميولر، لكن �لندفاع 
�ملبالغة  فخ  يف  يقع  �حيانا  جعله  �ضون  لدى  �لكبري 
للمخرج   )٢٠٠١ �ضام  )�ن��ا  فيلم  يف  مافعله  وه��ذ� 

جي�ضي نل�ضن حيث قام باد�ء دور معوق.
�ل�ضخ�ضية  �ح���ب  ل��ق��د 
ك�����ث�����ري� ل���ذل���ك 
خ���دع���ت���ه 

)�لأوف���ر(  �لتمثيل  بلغة  ماي�ضمى  �ىل  بها  وذه��ب 
�لفيلم �ملعاد �نتاجه )كل رجالت �مللك  وكذلك يف 
لن  ذل��ك  كل  مع  زيليان،  �ضتيفن  للمخرج   )٢٠٠6
ين�ضى �ضون ما قاله عنه جاك نيكل�ضن )لي�ض هناك 

حدود ل�ضون كممثل(.
حقوق  ب�ضر�ء  قام  �ضنو�ت  قبل  �نه  نعرف  �ن  بقي   
يحولها  كي  �لبطريارك(  )خريف  ماركيز  رو�ي��ة 
�ىل فيلم ،، لندري �ىل �لن �ىل �ين و�ضل بها، هل 
�ل�ضعة �ىل  �لرو�ية  يحول هذه  �ن  �ضون  �ضي�ضتطيع 
حتويلهم  يف  �لبع�ض  وقع  مثلما  �ضيقع  �نه  �م  فيلم 
�خ��ره��ا )�حل��ب  ك��ان  �ف��الم  رو�ي���ات ماركيز �ىل 
مل  حيث  نولن  مايك  للمخرج  �لكولري�(  زم��ن  يف 
مثلما  �لالتينية  �مريكا  ب�ضحر  �لم�ضاك  ي�ضتطع 
فعل �ضحرتها. مل يقدم �ضون يف �ضنو�ته �لخرية 
��ضياء مهمة �ضوى ب�ضعة �فالم ق�ضرية وبع�ض 

�مل�ضل�ضالت للتلفزيون.
�لعام  يف  �لبالد  ز�ر  بني  �ضون  �ن  يذكر   
وعقد  ب��ا���ض��اب��ي��ع  �لح����اث  ق��ب��ل   ٢٠٠٣
�لر�ضيد،  فندق  يف  �ضحفيًا  م��وؤمت��رً� 
�ضتتلطخ  �لث��ن��ان  ق��ال��ه:  م��ا  و�ه���م 
بو�ض  ج����ورج   ، ب��ال��دم  �ي��دي��ه��م��ا 

و�ضد�م ،،،

 لكن �لتغيري �لذي �حدثه كل من  �ضرت��ضبورغ و�يليا 
كاز�ن هدم كل تلك �ملفاهيم و��ضتطاعا �ن يوؤ�ض�ضا 
معا �ضتديو �ملمثل �لذي �ضيكون له �لف�ضل �لكبري يف 
�نعطافة  �ملمثلني �حدثت  تخريج دفعات مثقفة من 
على  �عتماد�  �لأمريكية  �ل�ضينما  تاريخ  يف  كبرية 
عمل  ح��ول  مفاهيم  من  �ضتن�ضالف�ضكي  به  ماجاء 
�ملمثل )�لطريقة �و �ملنهج(، من �لذين تخرجو� من 
جيم�ض  جت��اوزه،  لميكن  �ثر�  وتركو�  �ملمثل  �ضتديو 
دين، مارلون بر�ندو، بن كاز�ر�، �ضيلي ونرتز، كارل 
مالدن، بول نيومن، روبرت دينريو، �آل با�ضينو، و�رن 

بيتي، مارلني مونرو، وغريهم �لكثري.
يدر�ض  �ملمثل، ومل  �ضتديو  يتخرج من  �ضون بني مل   
مبا�ضرة فيه بل تدرب على يد ��ضتاذته بيجي فيوري 
و�لتي �ضبق لها �ن در�ضت يف �ضتديو �ملمثل وكانت من 
لها  كان  و�لتي  وتلميذته  �ضرت�بورغ  ��ضدقاء  �قرب 
�لأثر �لفعال يف تنمية قدر�ت هذ� �ملمثل لنجده بعد 
فرتة وجيزة قد حقق خطو�ت كبرية يف �د�ئه كممثل 
�لعام  يف  و�ح��دة  دفعة  بفيلمني  ب��د�أ  فقد  حم��رتف، 
)مو��ضري(  و�ب�ضرت(،،  ر�ن��دي  )مقتل  هما   ١٩٨١
و��ضتمر يف �ل�ضعود و�لتاألق �ىل �ن جاءته و�حدة من 
��ضو�أ �لعرث�ت حينما تعلق باملطربة مادونا وتزوجها 
�ملخدر�ت  على  �لإدم��ان  �لعالقة  هذه  نتيجة  وكانت 
�ن  ��ضتطاع  و�ح��دة  دفعة  لكنه  �لكبري،  و�ل��رت�ج��ع 
مادونا  ع��ن  فابتعد  حياته  ب��زم��ام  جم��دد�  مي�ضك 
و�ختط له من جديد طريقا �و�ضله �ىل م�ضاف �روع 
�ملمثلني يف �لعامل ولي�ض يف �مريكا وحدها،، كيف ل 
ومار�ضيل  و�ضيك�ضبري  ت�ضيخوف  من  تعلم  �لذي  وهو 
عن  �لبحث  ل��رو�ي��ة  بنرت  ه��ارول��د  )�ع���د�د  برو�ضت 

�لزمن �ملفقود(، �عتمد �ضون منذ �لبد�ية على �ضقل 
يتج�ضد  ل�ضعور  �و  �لباطني  حل�ضه  و�تباعه  �دو�ت��ه 
�لكرب  �حليز  تتخذ  و�لتي  �ل�ضايكولوجي  فعله  عرب 
من  �لكثري  عليه  جّرت  مبادونا  عالقته  �لتعبري،  يف 
لالبتعاد  �ضعو�  لذلك  �ملخرجني  بع�ض  مع  �لتوتر�ت 
�لكبرية،  مبوهبته  �عرت�فهم  من  �لرغم  على  عنه 
لكن �لنقطة �لفا�ضلة له كانت يف فيلم  )�ولد �ضيئون 
�ن  ��ضتطاع  حيث  روزن��ت��ال،  ريك  للمخرج   )١٩٨٣
ي�ضيطر على �نفعالته �خلارجية ويوظف نف�ضه �ىل 
ل�ضاعات  �ملونتاج  غرفة  يف  يبقى  جعله  �ضاحر  �د�ء 
يغري  �ن  متكن  وب��ذ�  �لفيلم،  ه��ذ�  يف  �د�ءه  ير�قب 
مفهوم �لكثري من �ملخرجني عنه و�بتد�أ �لعمل مرة 
�لثلج ١٩٨5(  فيلم )�ل�ضقر ورجل  ثم جاء  �خرى، 
�ن  فيه  ��ضتطاع  �لذي  �ضزلنجر  جون  �لفذ  للمخرج 
�حلقيقية  �ل�ضخ�ضيات  �ح��دى  دور  برب�عة  ي��وؤدي 
�ىل  ليتحول  �ملخدر�ت  تهريب  تعمل يف  كانت  و�لتي 
جا�ضو�ض يعمل ل�ضالح �لحتاد �ل�ضوفيتي،، ز�ر �ضون 
ليكون  ليه(  دول��ن  )�ن���درو  �حلقيقية  �ل�ضخ�ضية 
قريبا جد� من �لد�ء �حلقيقي لل�ضخ�ضية، ��ضتطاع 
�ن يغري مالحمه متامًا، تقول عنه �جنليكا هيو�ضن 
يف �د�ئه لهذ� �لفيلم )كان �ضون مندفعا بكل حو��ضه 

قدرته   ، ل��ذ�ت��ه  معقل  �خ��ر  على  �لق�ضاء  يف 
تكمن  �لتي  �لرز�يا  عن  �لك�ضف  يف  �لفذة 

لقد   ،، �حلقيقية  �ل�ضخ�ضية  د�خل  يف 
قادر  �ضون غري  م���ر�ر�(،  ذل��ك  فعل 

على �لتكيف مع �ألق �ل�ضهرة مثله 
وروب��رت  كلفت  مونتغمري  مثل 
عملت  �بتعد،  لذلك   ، دي��ن��ريو 

تكن  مل  �ف��الم  بعد  وخا�ضة  كثري�  �ضده  �ل�ضحافة 
�حلرب  وك��و�رث  مالئكة  ل�ضنا  فيلما)  فكان  متثله، 
يف  ي�ضارك  مل  �ضنو�ت  خلم�ض  بعدها  ظل   ،)١٩٨٩
با�ضينو يف  �آل  ب�ضيط مع  �ن جاءه دور  �ى فليم �ىل 
فيلم لرب�يان دي باملا )طريق كارليتو ١٩٩٣( لكنه 
وب�ضرعة ويف �لعام ١٩٩5 ��ضتطاع �ن يجذب �ل�ضو�ء 
�ليه مرة �خرى ويح�ضل على جائزة �لو�ضكار باد�ء 
تيم  �خ��ر�ج  من  فيلم  يف   ، مركبة  ل�ضخ�ضية  لفت 
�ىل  يح�ضر  مل  �ضون   ، مي�ضي(  ميت  )رج��ل  روبنز 
�لقاعة لت�ضلم �جلائزة تاكيد� لعدم حّبه لال�ضو�ء،، 
ر�ئعة  �دو�ر  بتج�ضيد  يقوم  �ن  ��ضتطاع  ذل��ك  بعد 
ميلك  فيلم  عن  لالأو�ضكار  �خ��رى  بجائزة  توجها 
�لكامري�  خلف  عمل  �ضانت،،  فان  كاز  �خ��ر�ج  من 
�لر�ك�ض  مهمة)�لهندي  �فالم  خم�ضة  وقدم  �ي�ضا 
 )٢٠٠١ )�لوعد   )١٩٩5 �حلار�ض  )عبور   )١٩٩١
و��ضرت�كه مع �حد ع�ضر خمرجًا حيث قدمو� �فالمًا 

فيلمه  ج��اء  ثم  �ضبتمرب،   ١١ �ح��د�ث  عن 
�ضاهد  حينما  �ل���ري���ح(،  )يف 

ف���ي���ل���م �مل���خ���رج 



�لعر�قي  �لفن  تاريخ  به  ماجاد  �جمل  و�ثنان من  ر�ئعة  وعفوية  �لقلب  �ضحكة من 
وو�حدة من �جمل �ل�ضور �لتي مرت بحياتي حتى لكاأن �لعمود �لذي ي�ضتند�ن عليه 
ي�ضاركهما �ل�ضحك ومدينة �لب�ضرة وفرتة ��ضرت�حة بعد ت�ضوير عدة م�ضاهد من 
فيلم �لباحثون �لذي كتبه �ل�ضتاذ �ضباح عطو�ن و�خرجه �لر�حل �ل�ضتاذ حممد 
ث��ر�ه،  �هلل  طيب  �لرفاعي  خليل  �لفنان  �لكبري  �ل��ر�ح��ل  �نهما  �جلنابي،  يو�ضف 
يحكي  �لباحثون  فيلم  وعافاه،   بعمره  �هلل  �مد  �لعز�وي  حم�ضن  �لكبري  و�ل�ضتاذ 
�ملنطقة،  تلك  �أو�ضاع  وي�ضتعر�ض  �لنفط،  عن  تبحث  �لباحثني  من  جمموعة  عن 
�ضخ�ضية  من  وتركيبتها  طبيعتها  تختلف  و�لتي  �لباحثني،  �ضخ�ضيات  على  مركزً� 
�ملعروفة  �لأه���و�ر  �أ�ضاطري  �أح��د  )حفيظ(  لغز  عن  يبحث  فاأحدهم  �أخ��رى،  �إىل 
و�لآخر يبحث عن �ضخ�ض ليثاأر منه ولكنهما يف �لنهاية يلتقيان عند هدف و�حد، 
�لفنانة  �ي�ضا،  �لدو�ر  ��ضرتك يف جت�ضيد  �ملنطقة،  تلك  �لنفط يف  �لبحث عن  هو 
�لكبرية �ضعدية �لزيدي، �لفنان �لر�حل كنعان و�ضفي، �لفنان �ضعدي يون�ض، �لفنان 
�لر�حل كامل �لقي�ضي، �لفنان نز�ر �ل�ضامر�ئي، �لفنان غازي �لكناين وجنم �ضينما 
�خلم�ضينيات �لر�حل يا�ض علي �لنا�ضر، �د�رة �لت�ضوير كانت للر�حل لطيف �ضالح 

و�جنز �ملو�ضيقى �لفنان عبد�لمري �ل�ضر�ف . اكث�ر من زيارة قامت بها املطربة �سهرزاد اىل 
بغداد ، ففي اربعينيات القرن املن�سرم كانت 
قد زارتها وغنت يف ملهى الفارابي ولقت 
جناحا كبريا ، حيث كان من املقرر ان يكون 
العقد معها ملدة �سهر واحد ، واذا برحلتها 
متتد اىل عام ون�سف لتعلق اجلمهور بها 
وتقديره لدائها الرائع، ويف ال�سورة الثانية  
هي زيارتها لبغداد مرة اخرى ،حيث مت 
التعاقد معها لإحياء اكث�ر من ع�سرين حفلة 
يف اكرب مالهيها ومنتدياتها الليلية، وافقت 
املطربة على ال�سفر واعدت ثالث اغان بهذه 
املنا�سبة خا�سة بالعراق، الرحلة كانت يف 
اكتوبر للعام 1964

�حيانا  طابقني  �و  بطابق  كبري  خ�ضبي  �ضندوق 
وثانية  �وىل  درج��ت��ني  م��ن  مقاعد  على  يحتوي 
و�لكاظمية،  بغد�د  بني  �مل�ضافرين  لر�حة  معدة 
حديد،  �ضكة  فوق  وي�ضري  خيول  جتره  �ل�ضندوق 
ذل��ك ه��و �ل��ك��اري )�ل��رتم��و�ي( �ل��ذي تا�ض�ض يف 
�ل�ضركات  �حدى  فيه  �ضاهمت  حيث   ١٨7٠ �لعام 
و�لبع�ض من وجهاء �هايل بغد�د، طرحت �ل�ضركة 

لل�ضهم  ون�ضف  لريتني  ب�ضعر  �ل�ضو�ق  �ل�ضهم يف 
من  با�ضا  مدحت  بولية  �لكاري  �رتبط  �لو�حد، 
و�ملهمة لعرق ح�ضارة  �لكثرية  ��ضالحاته  �ضمن 
�ضهدتها �لدنيا، كانت ت�ضتخدم بطاقات مطبوعة 
�آن��ة(   ٣( ثمنها  �لوىل  درج��ت��ني،  ذ�ت  لندن  يف 
تغريت  �لوطني  �حلكم  وبعد  �آن��ة(،   ٢( و�لثانية 
�لعملة و��ضبحت �لجرة للدرجة �لوىل )٩ فلو�ض( 

و�لثانية )7 فلو�ض(، يف �لعام ١٩46 وحينما توىل 
�ل�ضتاذ �ر�ضد �لعمري رئا�ضة �لوزر�ء بعد �ن كان 
)�لرتمو�ي(،  �لكاري  بالغاء  قام  للعا�ضمة  �مينا 
وبيع �خل�ضب �لذي كان من �ل�ضاج، �قتلعت �ل�ضكة 
وبلطت  �ل�ضيلمان  من  بدل  �ضقوفا  لتكون  وبيعت 
�لر�ض لتمر عليها �ل�ضيار�ت، �نتهى عهد �لكاري 

متاما يف �لبالد يف �لعام ١٩47.

 بد�ية �ضتينيات �لقرن �ملن�ضرم �ضافر �ىل �ملانيا �ثنان من �هم 
م�ضوري �لفوتغر�ف يف �لبالد، هما �لر�حل �ل�ضتاذ حازم باك، 
و�لر�حل �ل�ضتاذ �حمد قباين، وذلك من �جل �لدخول يف دورة 
وحكاية  �ملعتمة،  وغرفه  و��ضر�ره  �لفوتغر�ف  فن  حول  تدريبية 
بهما  �لتقى  �ضفرهما  �لثنان من  �ن عاد  بعد  �ل�ضورة هي  هذه 
�ف�ضل  و�حد� من  يقدم  كان  �لر�وي حيث  نوري  �لر�حل  �لفنان 
حتدث  �ل��ف��ن،  �ف��اق  برنامج  ه��و  �ن���ذ�ك  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج 
�لزيارة  خالل  من  �ليهما  عادت  �لتي  �لفائدة  عن  وقباين  باك 
�لدبلوم يف  �ضهادة  �لتدريب وح�ضولهما على  و�لدخول يف فرتة 
فن �لفوتغر�ف، عن ميني �ل�ضورة �لر�حل  �لفوتغر�يف حازم باك 
برنامج  ومقدم  معد  �لر�وي  نوري  �لر�حل  �ل�ضتاذ  �لو�ضط  ويف 

�فاق �لفن ثم �لفوتغر�يف �لر�حل �حمد قباين 

 ليحق لى �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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�لتي  �لعوملة  تز�منا مع حركة 
�أل�����غ�����ت �حل������دود 
�مل������ع������رف������ي������ة يف 
�ل���ع���امل، و�ن��ف��ت��اح 
�لعامل  على  ك��رد���ض��ت��ان 
�خل������ارج������ي وت����ع����رف 
"�لإن�ضان"  على  �لعامل 
�لكردي خ�ضو�ضًا يف �ملجالني �ل�ضيا�ضي و�لثقايف، 
فانتقل  �خل�ضو�ض،  وج��ه  على  منهم  �ل�ضعر�ء 
�إىل  �ملتغري�ت  تو�زيا مع كل هذه  �لكردي  �ملثقف 
ف�ضاء�ت ثقافية �أو�ضع وبد�أ بطرح مفاهيم جديدة 
�ل��دللت  فتجد  �أو�ضع،  جديدة  نظرة  خالل  من 
ما  �ل�ضعرية  �ل��دللت  عن  تختلف  �لآن  �ل�ضعرية 

قبل تلك �ملرحلة.. 
املنابع الثقافية

هل تق�ضدين ح�ضور �ل�ضعر و�ل�ضعر�ء يف �ملحافل؟ 
-نعم، �أق�ضد ح�ضور �ل�ضعر�ء يف �ملحافل �لأدبية 
حيث  بكثافة،  و�لعاملية  �لعربية  و�مل��ه��رج��ان��ات 
منها  ي�ضتفيد  �لتي  �لثقافية  �ملنافذ  كانت  �ضابقا 
ما  على  وتقت�ضر  ج��دً�  حم��دودة  �لكردي  �ملثقف 
�أثر على  بها، ما  ت�ضمح  �ل�ضيا�ضية  �لأنظمة  كانت 
جميع  يف  �لأدبية  ونتاجاته  �لكردي  �ملثقف  �إبعاد 
�مل��ج��الت ع��ن م���ر�أى وم�ضمع �ل��ع��امل �خل��ارج��ي، 
من  �أي�ضا  �لكردي  �ملثقف  حرم  �لوقت  نف�ض  ويف 
�لإبد�عية  و�لنتاجات  �حل��رك��ات  على  �لط���الع 
�لأدبية خارج كرد�ضتان وتفاعله معها على نطاق 
من  �ل��ك��ردي  �ملثقف  متكن  �لآن  لكن  و����ض��ع.. 
�لو�ضول �إىل �ملنابع �لثقافية عامليًا وبالتايل �أو�ضل 
�أي�ضًا ثقافته ونتاجه �لإبد�عي و�لثقايف �إىل خارج 

كرد�ضتان.. 
** �أود �ن �أت�ضاءل: هل هناك ما ميكن �أن ن�ضميه 

بال�ضعر �لكردي؟ 
-يف تقديري لي�ض هناك ما 
�لكردي  )�ل�ضعر  ب�  ن�ضميه 
�ل�ضعرية  وتاأثريه يف م�ضهد 
ما  هناك  بل  و�لعربية(،  �لعاملية 
�ضعرية  جتربة  )�إث��ب��ات  ب���  ي�ضمى 
فنحن  ح�ضورها(،  معينة 
نقل  مرحلة  جتاوزنا  �ليوم 
ح�ضور،  �إثبات  مرحلة  �إىل  �خلارج  �إىل  �لتجربة 

فهناك تعاٍط وتبادل ثقايف بني كرد�ضتان و�لعامل 
ح�ضور  �إث���ب���ات  ع��ن  ن��ت��ح��دث  �لآن  �خل���ارج���ي، 
ثقافية  مو�جهة  يعني  �ل��ذي  �لإبد�عية  �لتجربة 
وح�ضارية على م�ضتوى ونطاق �أو�ضع، وهنا تكمن 

مهمة �ملثقف ووعيه لأهمية هذه �ملهمة..
�أن  �أريد  �أ�ضماء مميزة وموؤثرة ول  **لكن هناك 

�أذكرك ب�ضليم بركات و�ضريكو بيكه �ض؟ 
و�لعربي  �لكردي  �ل�ضعر  مهمة يف  �أ�ضماء  -هوؤلء 
لدينا  ه��ذ�  وم��ع  ذكرهما،  على  نختلف  ول  معا 
�أ�ضماء �ضعرية ر�ئعة ت�ضاهي يف �إبد�عها ما �أبدعه 
�ضريكو بيكه �ض ويبدعه �ضليم بركات، و��ضمح يل 
�أن  من  خوفا  بعينها  �أ�ضماء  ذكر  �أجتنب  �أن  هنا 

�أن�ضى ��ضم ي�ضتحق �لذكر..
طابعًا  ق�ضائدها  حتمل  ���ض��اع��رة  عنك  ع��رف 
لأن��ك  ه��ذ�  ه��ل  �ن�����ض��ان��ي��ًا،  و����ض��ت��ي��اق��ًا  �حتفائيًا 
متاثرة باأجو�ء �لبيئة �ملنفتحة )�ق�ضد كرد�ضتان 
�أن  �أم  �لغربي،  �ملجتمع  و�ضط  و�لعي�ض  �لعر�ق( 

�لأمر عائد لهو�ج�ض نف�ضية؟ 
و�أعي�ض فيها  �لتي ترعرعت  �لأجو�ء  �أن  �أنكر  -ل 
�لآن تت�ضم بالنفتاح، لكن �جلزء �لأكرب من �لأمر 
يكت�ضف  �أن  �ل�ضاعر  على  �ضخ�ضيًا..  بي  يتعلق 
لكي  با�ضتمر�ر،  نف�ضه  �كت�ضاف  يعيد  و�أن  نف�ضه، 
بد�خله..  وتتنف�ض  حّية  �لأدب��ي��ة  �لتجربة  تظل 
�أن  �إمنا  �أن تكتب فقط،  �أن تكون �ضاعرً� ل يعني 
ما  وكل  نف�ضك  مع  تتعامل  �أن  يعني  �ضاعر�  تكون 
"�فتعال  حولك ب�ضاعرية وب�ضدق، ل �أق�ضد هنا 
مكونا  �ل�ضعر  يكون  �أن  �أق�ضد  �إمن��ا  �ل�ضاعرية" 
دمك،  �أن حتمله يف  �جلينية،  مكوناتك  من  �آخر 
تكتب  فقد  �لإن��ت��اج،  ب��غ��ز�رة  يقا�ض  ل  فال�ضعر 
�لرو�يات  ع�ضر�ت  وتكتب  فقط،  و�حدة  ق�ضيدة 
بكوين  يتعلق  ل  عندي  �لأمر  �ضاعر..  بنف�ض  لكن 
ولدت يف كرد�ضتان �لعر�ق �أو يف �لقطب �ل�ضمايل، 
�ضح  �إذ�  �ل�ضعرية"-  "�خلاليا  بكم  يتعلق  ب��ل 
�أكتبه.  ما  كل  خ��الل  من  تتكاثر  �لتي  �لتعبري- 
�ل�ضعرية  لهذه �خلاليا  ��ضتثمار  �لأمر عبارة عن 
�ضطورها..  بني  �ضخ�ضيتي  يعك�ض  �أدب  �إنتاج  يف 
�لتي  �لوحيدة  �للغة  هي  �لنهاية  يف  �ل�ضعر  لأن 

�أتقنها عندما �أمتلئ.. 
لغة متكاملة

 ** تتم�ضكني بكتابة ن�ض نرثي يقرتب من �لإيحاء 

ال�سعر هوية 
تخت�سر �سخ�سيتنا 

الإن�سانية 

ال�ساعرة الكردية

ف���ائ���ق
فينو�س

ل�"ال�سبكة":

بل  كردية  كامر�أة  هويتها  لأهمية  تلتفت  �أن  دون 
قبل  �لإن�ضان  بان�ضانية  �لهتمام  كانت من دعاة  
وكيف  �ل�ضعري  منجزها  ع��ن  �لقومية،  هويته 
تنظر لالأدب �لكردي �لعر�قي. �أجرينا معها هذ� 

�حلو�ر: 
ال�سعر الكردي

�لكردي  �ل�ضعر  �أهمية  من  لنبتدئ  فينو�ض   **
�ل�ضعرية  م�ضهد  يف  وت��اأث��ريه  �لفاعلة  وجتربته 

�لعاملية و�لعربية. 
�إيجابا على حركة  �أثرت  �لتي  �ملر�حل  �أهم  -من 
�ل�ضعر �لكردي هي مرحلة ما بعد �نتفا�ضة ١٩٩١ 
وتبادل  �لآخر  على  و�لثقايف  �حل�ضاري  و�لنفتاح 

�ملثقف  تفاعل  �لرتجمات،  طريق  عن  �خل��رب�ت 
�لرتكي  �لفار�ضي،  �لعربي،  �لآخ���ر  م��ع  �ل��ك��ردي 
�ضاعده  ما  وه��ذ�  عام  ب�ضكل  و�لعاملي  و�لأوروب���ي 
�ملنظومة  �ضمن  �لثقافية  ذ�ت���ه  �كت�ضاف  على 
�لثقافية �لعاملية، و�أن يعيد �ضياغة تعريفه لالأدب 
جعله  ما  �أ�ضمل،  �إن�ضاين  تعريف  �ضمن  �لكردي 
يكت�ضف مفهوما جديد� يف تعاطيه مع �ملتلقي غري 
�لكردي، من حيث تخل�ضه من �ضعوره بالنغالق 
�ل�ضيا�ضية  �لأنظمة  �ضيا�ضات  ب�ضبب  نف�ضه  على 
�لتي كانت حتكم كرد�ضتان، وهذ� ولد لديه �ضعور� 
تغيري  لكن  �خلارجي..  �لعامل  قبل  من  بالتجاهل 
�خلارطة �ل�ضيا�ضية و�لو�ضع يف كرد�ضتان �لعر�ق 

حاورها : خ�سري الزيدي 

فينو�س فائق، �صاعرة كردية عا�صت طفولتها يف اجلزائر وحياة املراهقة يف اإقليم 
كرد�صتان العراق ومرحلة ال�صباب والنمو الثقايف يف بغداد، وا�صتقرت منذ 2007 يف 

هولندا بعد اأن متيزت ك�صوت �صعري يدعو الإعالء ق�صيدة النرث واالهتمام بها. اأ�صدرت 
اأكرث من �صبع جماميع �صعرية باالإ�صافة اإىل روايتني. تكتب بالكردية والعربية وما 

مييزها اأن مواكبة خلطاب التجديد يف االأدب العربي والعاملي

اأهم املراحل التي اأثرت اإيجابا على 
حركة ال�سعر الكردي هي مرحلة ما بعد 

انتفا�سة 1991 والنفتاح احل�ساري 
والثقايف على الآخر وتبادل اخلربات 

عن طريق الرتجمات

على ال�ساعر اأن يكت�سف نف�سه، واأن 
يعيد اكت�ساف نف�سه با�ستمرار، 

لكي تظل التجربة الأدبية حّية 
وتتنف�س بداخله.. اأن تكون �ساعراً 

ل يعني اأن تكتب فقط
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عامر بدر ح�سون

الربغي الذي غرّي احلياة!

ايام زمان.. كانت الزراعة هي الشغلة االكثر انتشارا بين البشر. 
وكانت تتم بوسائل بدائية.. ومن تلك الوسائل رجل الدين:

قارئ األدعية ومعلم الصلوات وصانع الطقوس وهو من ياخذ 
باسم الكنيسة "التبرعات"!

مئات السنوات مرت والفالح يزرع ويحصد ويحاول ان ينال 
رضى هللا من خالل رضى "ممثله" في االرض.. فقد كانت 

فكرته ان زرعه وحصاده هو نتاج رضى رجل الدين وادعيته 
ومباركته.. وعندما يستعصي المطر كان رجل الدين هو من يقوم 

بصالة االستسقاء!
حتى مؤسسة الدولة كانت تحتاج لـ"ممثل" هللا هذا، فالملك ال 

يحكم ان لم تباركه الكنيسة وتمنحه صفة سيف هللا في االرض.
وعلى هذا اندمجت السلطة الدينية بالسلطة السياسية الدنيوية. 

فاصبحت السلطة دينية! 
***

كيف انتقل الناس من السلطة الدينية في الحكم الى السلطة 
المدنية؟

لم يصدر الملوك او الرؤساء قرارات بذلك.. ولم تفكر الكنيسة او 
السلطة بفك ارتباطهما طوعيا.

لقد حدث شيء خطير وجديد في المجتمع قلب األوضاع رأساً 
على عقب.

***
ما حصل ان "البرغي" )رمز الصناعة( انوجد وتقدم واحتل 

مكانه في حياة وعقول الناس فتغير كل شيء!
وخالفا للفالح فإن الرجل الذي اشتغل بالصناعة لم يكن بحاجة 

لرجل الدين في عمله وربما في حياته!
كل ما كان عليه فعله هو اتباع الخارطة التي تحدد األماكن التي 

توضع فيها البراغي. وكانت اآللة تعمل سواء كان يقوم بعمله 
وهو يغني او وهو يؤدي صلواته وادعيته!

***
مع تقدم الصناعة، وقيامها بتسهيل حتى امور الزراعة، خفت 

الحاجة لرجل الدين وادعيته. وخفت حاجة السلطة له تدريجيا، 
فالذي يشتغل في الصناعة ويستخدم عقله لم يعد يصدق ان 

مخلوقا ظالما مثل الملك او الرئيس هو ممثل هللا.
لقد عرف هللا بصورته الجديدة.. عرف ان هللا ال يقبل صكوك 
الغفران التي باعتها الكنيسة لرعاياها.. وعرف ان ال احد تم 

تخويله من هللا بتوزيع القصور واالراضي في الجنة.. فلم يعد 
يشتريها ولم يعد بحاجة لوسيط بشري بينه وبين هللا.

لقد ذهب الى هللا مباشرة بعد ان تعلم قراءة االنجيل والتوراة.. 
وبعد ان عرف ان هللا اليرحب بالواسطة والمتوسطين!

لم يعد بحاجة لرجل الدين.. والحاكم ايضا لم يعد بحاجة له بعد ان 
ضعف دوره وتاثيره على الرعية.. وتزامن هذا مع نشاط فكري 

وثقافي جبار فتم فض الشراكة وتم فصل الدين عن السلطة.. 
وهذه كل الحكاية!

***
مجتمعنا العراقي اليوم هو مجتمع مشّوه من الناحية االجتماعية 

واالقتصادية.. ونحن دولة ريعية )نبيع النفط وندفع الرواتب 
ونسرق.. عند توفر الفرصة!( ولسنا في عداد الدول الزراعية او 

الصناعية.
والواقع ان المشكلة في العراق اليوم مشكلة معقدة وعويصة. 

فهي ليست مشكلة دولة دينية او مدنية )اقرأ الدستور وسترى ان 
ال وجود لمشكلة فيه من هذه الناحية(.

جذر المشكلة اجتماعي – ثقافي، وما فاقمها ان البراغي )التي 
غيرت حياة البشر( تأتينا مشدودة من الخارج واذا لعبنا بها 

اصابها الخراب!
 وعلى ايامنا، كنا نضرب الراديو او اي جهاز يتعطل كما 

نضرب الحصان فيشتغل الجهاز ويمشي كالحصان!
أيكون ضرب الجهاز ليشتغل هو العالمة المميزة للصناعة 

العراقية في المستقبل؟!

اأما بعد

كيف انتقل النا�س من ال�سلطة الدينية يف احلكم اىل ال�سلطة 
املدنية؟

مل ي�سدر امللوك او الروؤ�ساء قرارات بذلك.. ومل تفكر 
الكني�سة او ال�سلطة بفك ارتباطهما طوعيا.

لقد حدث �سيء خطري وجديد يف املجتمع قلب الأو�ساع راأ�سًا 
على عقب.

عن  �أت�ضاءل  �أن  ..�أود  �ملوؤثرة  �ل�ضعرية  و�ل�ضورة 
فهمك لل�ضعر ودللته جماليا؟

لغة  وم�ضتقلة،  متكاملة  لغة  ذ�ته  حد  يف  -�ل�ضعر 
و�لهويات  �لأط��ر  كل  من  تكون  ما  �أبعد  �إن�ضانية 
�ل�ضعر قطعة  و�لدينية.  و�للونية  و�للغوية  �لقومية 
لوحة  �أو  ر�ق��ي��ة،  فنية  رق�ضة  ع��ن  تقل  ل  فنية، 
ت�ضكيلية..�ل�ضعر يف حد ذ�ته هوية، فهو يخت�ضر 
طريق  ع��ن  و�أخ����ريً�،  �أول  كاإن�ضان  �ضخ�ضيتك 
وقومية  جن�ضية  على  نتعرف  به  تكتب  �لتي  �للغة 
�ل��ع��امل،  لفهم  حم��اول��ة  هنا  فال�ضعر  �ل�����ض��اع��ر. 
�لعقل و�لالعقل، �لدين و�لالدين، �ل�ضعر هو �أنت 
�أفكار وفل�ضفة وحكمة  ك�ضاعر بكل ما حتمله من 
و�لطبيعة،  �ل��ع��امل  ور�ء  وم��ا  �ل��ع��امل  �إىل  ون��ظ��رة 
يعربَّ  ل  م��ا  ع��ن  يعرب  ي��ق��ال،  ل  م��ا  ي��ق��ول  �ل�ضعر 
�لعادية.  �ليومية  باللغة  عنه  �ل��ب��اء(  )بت�ضديد 
وعليه فال�ضعر عمل فني متكامل، دللته ت�ضور �أو 
تنقل لك �ل�ضوت، �لإح�ضا�ض من �ضعادة وحزن، 
مهمة �ل�ضاعر �أن يجدد نف�ضه، مبعنى �أن ل يكرر 
دللته �ل�ضعرية، و�أن يتقن �بتكار دللت �ضعرية 
و�ل�ضورة  �ملعنى  ت�ضوير  من  يتمكن  لكي  جديدة 
�ل�ضعرية ب�ضكل جيد. لأن مهمة �لدللت �ل�ضعرية 
�أجل  من  �ل�ضعرية(  )�ل�ضورة  لنا  ت�ضور  �أن  هي 

فهم يليق بالق�ضيدة. 
خط  ثمة  هل  �ضعرية،  جموعة  من  �أكرث  �أ�ضدرت 
من  �لكرديات  �ل�ضاعر�ت  �ىل  بالقيا�ض  جت��اري 
حيث �لأ�ضلوبية و�ل�ضوت و�لهتمام مبنجز خا�ض 

يبتعد عن �لتاأثري بالأ�ضو�ت �لخرى؟ 
�لكلمة  حتمله  ما  بكل  ع�ضامية  نف�ضي  -�أعترب 
تاأريخية �ضعبة  فاإنني من جيل حقبة  من معنى، 
مبا  �ل�ضديد  وتاأثري  �ل�ضديدة  ح�ضا�ضيتي  ج��دً�، 
يحدث حويل من جتارب، جعلتني �أجلاأ �إىل كتابة 
�ضعبة  و�ضيا�ضية  �جتماعية  ظروف  يف  �لق�ضيدة 
باكورة  وكتبت  �ل�ضعري  خيايل  منها  ��ضتلهمت 
�ضاعر.  ب��اأي  ت��اأث��ري  �أكت�ضف  �أن  قبل  ن�ضو�ضي 
كنت  وعندما  �أول،  لنف�ضي  باكت�ضايف  بد�أت  لأين 
�أدمن قر�ءة �لرو�يات، قلما تناولت ديو�نا �ضعريا 
لأقر�أه بالكامل... ل �أعتقد �أن هناك جتربة �أدبية 
ت�ضبه  �ل�ضطحية(  �لتجارب  �أق�ضد  )ل  حقيقية 
به،  �خلا�ض  �أ�ضلوبه  يختلق  يبتكر،  فمن  بع�ضها. 
مني،  غ���رور�  لي�ض  غ���ريه..  ي�ضبه  ل  ي��ب��دع  وم��ن 

�ملد�ر�ض  لأن  �ضعرية،  مدر�ضة  لأية  �أنتمي  ل  �إمنا 
�أج��اري  ل  �أنني  ثم  �لزمن،  عليها  عفا  �ل�ضعرية 
يوم  كل  نف�ضي  �أج��د  �إمن��ا  معني،  ثقايف  خط  �أي 
�أبتكر و�ألون خطا خا�ضا  يف حالة �ضعرية جديدة 
بكل  �أعجب  "�لأ�ضماء"  عن  �لنظر  بغ�ض  ب��ي.. 
م�ضروع  �أو  منجز  هناك  وبالنهاية  جميل،  ن�ض 

�أدبي �أن�ضغل به و�ضاأ�ضتمر يف بنائه..
تتفقني  هل  �لت�ضاوؤل  هذ�  عليك  �إذ� طرحت   **  
�حلياة  جو�نب  يف  �لكردي  �لأدب  �أثر  هل   : معي 
�مل��ر�أة  حب  �أن  �أم  �لكردية  �مل��ر�ة  على  وجمالها 

للحياة و�لتعط�ض للحرية هو من قادها لل�ضعر؟ 
-هذ� �لأمر يف حد ذ�ته يقع حتت خانة �مل�ضائل 
وفهما  نظرة  تذوقا،  �إن�ضان  لكل  لأن  �لن�ضبية، 
على  وت��اأث��ريه  �لأدب  �إىل  �لآخ���ر  ع��ن  خمتلفا 
عام  ب�ضكل  �حلياة  �إىل  و�أي�ضا  �حلياة  جو�نب 
�لق�ضية  و�لفل�ضفية.  �لفكرية  و�آفاقه  وفل�ضفته 
�أكتب؟(  ما  �ضادقة يف  �أنا  ب� )هل  تتعلق  عندي 
ولي�ض لأنني �أتعط�ض للحرية، فاأكتب �ل�ضعر.. �أنا 
�أكتب لأنني بحاجة لأن �أكتب، �ضعر� كان �أم نرث� 
�ضاأنه  �لكردي  �لأدب  �لخ..  رو�ي��ة..  �أو  �أم ق�ضة 
ترك  �لأخ��رى  �لقوميات  �آد�ب  من  غ��ريه  �ضاأن 
�حلياة  جو�نب  على  ت��اأث��ريه  با�ضتمر�ر  وي��رتك 
�مل��ر�أة  على  لي�ض  �مل��ج��الت،  جميع  يف  �ملختلفة 
فقط و�إمنا على �جلن�ضني على حد �ضو�ء، رغم 
تغري  �أن  �لق�ضيدة  �ضاأن  من  باأن  �أوؤم��ن  ل  �أنني 
ل�ضخ�ضية  مر�آة  هي  �إمنا  باأكمله،  جمتمع  حياة 
نوع  من  وتنف�ض  هو�ية  �لنهاية  يف  فهي  كاتبها، 
نف�ضها من خالل  تكتب  �ل�ضاعرة  �مل��ر�أة  �آخ��ر.. 
�لو�قع �لذي تعي�ض فيه، بخالف �لرجل �ل�ضاعر 

�لذي يكتب �لو�قع من خالل نف�ضه وقناعته باأنه 
�أما  �ملجتمع..  يتحرك  و�إليه  ومنه  �لكون  مركز 
ت�ضعى  ذكورية  تعرب �ضمن منظومة  فهي  �مل��ر�أة 
�إىل تهمي�ضها، وهي تكتب �ضاعية �إىل ك�ضر جميع 
�أنو�ع �لقيود، �لرجل يكتب جم�ضد� �لقيود �لتي 

�بتكرها.. 
�لأخ��رية،  عنو�ن جمموعتك  يكون  �أن  ** ميكن   
)�ضاأرزق برجل من �ضلعي �لأمين (، ذ�ت �إيحاء 
�ل��ن�����ض��اأة �لأوىل  ي��ع��ود بنا حل���و�ء وط��اب��ع  روح���ي 

للب�ضرية؟ 
-�أظن �أن �أهمية حمتوى �لن�ض تكمن يف �لعنو�ن، 
�أغرى  جذ�با،  �لعنو�ن  كان  كلما  �أنه  �إىل  �إ�ضافة 
�لقارئ �أكرث، لذلك �أحب �لعناوين �ل�ضادمة -�إن 
�أن  �ل�ضحافة،  عامل  يف  نقول  كما  �لتعبري-  �ضح 
يع�ض كلب رجال لي�ض بخرب، �إمنا �أن يع�ض رجل 
�لعنو�ن  �ختيار  فاإن  عليه  فهو خرب �ضادم..  كلبا 
لكتاب، ق�ضيدة �أو رو�ية ل يقل �أهمية عن �لن�ض 
�أن عنو�ن )�ضاأرزق برجل من �ضلعي  لنقل  كله.. 
�لأمين( هو نوع من حتدي �لذ�ت.. �إىل �أن �لرجل 
�أحد منهما  ل  �لبع�ض،  بع�ضهما  ولد� من  و�ملر�أة 
يفوق �لآخر يف �أي �ضيء، كالهما من نطفة �إلهية  
و�لعد�لة  �مل�ضاو�ة  لتحقيق  حماولة  �إنها  و�حدة.. 
بني �لرجل و�ملر�أة، بطبيعة �حلال ل �أعني �لعد�لة 
�لتي  �لعد�لة  �إمن��ا  يوميا،  عنها  يتحدثون  �لتي 
تبتكرها كل �مر�أة لنف�ضها وت�ضعى �إىل حتقيقها، 

كما �أفعل �أنا من خالل كتابتي لل�ضعر..  
** كيف ترين �أهمية �ل�ضعر يف ظل ظروف قاهرة 
...هل  �لعربية  و�ملنطقة  �لعامل  يعي�ضها  و�ضعبة 

ميكن �ن يرتك �ثرً� فاعاًل يف �لإن�ضان ؟ 
-�ل�ضعر هو �أ�ضعف �لإميان، خ�ضو�ضًا يف ع�ضرنا 
�للغات،  كل  تناف�ض  �لإره��اب  لغة  �أن  ه��ذ�، حيث 
من  �أكرث  �لإره��اب  حماربة  يف  منهمكون  و�لب�ضر 

ق�ضاء �أوقاتهم يف قر�ءة وكتابة �ل�ضعر.. 

اأعترب نف�سي ع�سامية 
بكل ما حتمله الكلمة 

من معنى، فاإنني من 
جيل حقبة تاأريخية 

�سعبة جداً
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اأدباء يهتدون بالأحالم لكتابة 
ن�سو�سهم الغريبة

تلفزيون النائم

كثرية هي اأخبار االأحالم 
واحلاملني، وبع�صنا ينام لعل 
اهلل يرزقه حلمًا ير�صيه 
بعد اأن )�صاج( من واقعه. 
بع�س الكّتاب وال�صعراء 
يهتدون باالأحالم لكتابة 
بع�س ن�صو�صهم الغريبة، 
ومن هوؤالء القا�س وليم 
�صدين بورتر ال�صهري با�صمه 
امل�صتعار وهو )اأو.هرني(، 
فقد كتب عدة ق�ص�س 
مرعبة ..من )وقائع ( 
اأحالمه!

 با�سم عبد احلميد حمودي

هرني(،  )�أو  �ل�ضيد  عا�ضها  �لتي  �لوقائع  هذه 
عا�ضها حقيقة �لكثريمن �لنا�ض يف �أرجاء �لدنيا 
وهم يفكرون م�ضدوهني يف غر�بة حتقيق �حللم 
باحلقيقة �لتي ظهرت �مامهم نا�ضعة، وللقارئ 
وحكاياتها   ... �لأح����الم  ه��ذه  بع�ض  �ل��ك��رمي  

�لغريبة.
 )مرينا( امل�سابة بداء احلب !

�ل��ع��امل��ي��ة �لوىل رح��ل  ع��ن��دم��ا ق��ام��ت �حل���رب 
)�لذي  �ضتان�ضالو�ض  �ل�ضاب  �لبولندي  �جلندي 
ت��ارك��ًا  �حل���رب  جبهة  �ىل  ���ض��ت��ان(  �ضن�ضميه 
�لزو�ج  وحتقيق  �لعودة  باأمل  )مرينا(  خطيبته 

�ملن�ضود.
�خ��ت��ف��ى )���ض��ت��ان( م��ع م��الي��ني �جل��ن��ود �ل��ذي��ن 
�كلتهم �حلرب و�ضاع �أثره ولكن )مرينا( كانت 

تر�ه دومًا ...يف �أحالمها!
يف  طريقه  يتلم�ض  ر�أت��ه  �لأول١٩١٨  ت�ضرين  يف 
نفق مظلم وهو ينتحب بني �ل�ضخور، وقد تكرر 

هذ� �حللم مر�رً�.
يطلب  �ضوته  �ضمعت   ١٩١٩ ع��ام  منت�ضف  يف 
�لنجدة يف مكان حتت كومة ��ضجار، وتكرر هذ� 

�حللم مر�رً�.
�أخربت مرينا �أمها وكاهن �لقرية مبا ترى دون 
لإحلاحها  ونتيجة  ���ض��يء،  حتقيق  ت�ضتطيع  �ن 
قادتها �أمها �ىل مقر �ضرطة مدينة )�ضريناك( 
فقد  فقد  كو�بي�ض،  جم��رد  �أحالمها  فاعتربو� 

�آلف �ل�ضباب.
عاد �حللم بخطيبها �ضتان يتكرر وتت�ضح �ضورة 
قلعة ذ�ت برج منهار يعي�ض �ضتان حتت �قبيتها 
ق��ررت  وهنا  ب��اك��ي��ًا،  ���ض��ارخ��ًا  طريقه  ويتلم�ض 
)مرينا( �ل�ضفر جو�لة بني �لقرى و�ملدن لت�ضل 

�ىل �لقلعة �لتي تر�ها حلميا.
ي�ضفقون  و�ضلتها  �لتي  �لقرى  يف  �لنا�ض  ك��ان 
�ليها  وي�ضتمعون  ي�ضت�ضيفونها،  وه��م  عليها 
�حللم  لكن  بلوثة،  م�ضابة  �أن��ه��ا  يظنون  وه��م 
يطلب  وهو  ليلة  كل  يظهر  )�ضتان(  يتكرر،  كان 
�لقرى  بني  حممومة  تتحرك  ومرينا   ، �لنجدة 
حتى و�ضلت يف٢5 ني�ضان ١٩٢٠ �ىل قمة تل يف 
قرية زولتاجنوب �ضرقي بولند� فر�أت �لقلعة كما 
هناك  )�إن��ه  ت�ضرخ  وب��د�أت  �لغريب،  حلمها  يف 

..�إنه هناك(.

كانت تتحرك و�لدموع تاأخذها بني �لنا�ض وت�ضري 
�ىل �لقلعة �لتي  تكررت لها روؤيتها يف �حللم.

�حلب،  ب��د�ء  م�ضابة  �إنها  �لقرية  �ضابط  ق��ال 
�ىل  ��ضتمعو�  �ل��ذي��ن  �ل��ق��ري��ة  يف  �ل��ن��ا���ض  لكن 
بني  �مل��ه��دم��ة  �ل��ق��ل��ع��ة  �ىل  ر�ف��ق��وه��ا  ق�ضتها 
�لقلعة  �حجار  يرفعون  بد�أو�  ومكذب..  م�ضدق 
�لأر�ض  يف  ثغرة  عن  يبحثون  وهم  �ماكنها  عن 
..بع�ضهم ترك �لعمل �ضجرً�، لكن �أكرث �ل�ضباب 
رف��ع  يف  متتاليني  ول��ي��وم��ني  م��رين��ا  م��ع  ���ض��اه��م 
�لأر���ض  يف  فتحة  ع��ن  ك�ضفو�  حتى  �لأن��ق��ا���ض، 
�حلفر  يف  �أ���ض��رع��و�  بعيد،  �ضوت  منها  ينطلق 
�زد�د  حتى  تتقدمهم  ومرينا  �لفتحة  وو�ضعو� 

�ل�ضوت قوة، ووجدوه حيًا.
�أخ����رج ���ض��ب��اب �ل��ق��ري��ة )���ض��ت��ان( ح��ي��ًا مم��زق 
ت�ضرخ  وم��رين��ا  ي��رت��اح  حيث  و�أخ���ذوه  �لثياب، 

)حتقق حلمي(.
يف �ليوم �لتايل �خرب �جلندي )�ضتان�ض�ضالو�ض( 
�ضكان �لقرية ومرينا، �نه خالل �حلرب ز�ر هذه 
�لقلعة متجوًل ف�ضقطت قذيفة مدفع هدمت برج 
�لقلعة ودفنته يف قبوها..�أ�ضيب ببع�ض �جلروح 
قليلة  �أقم�ضة  �لقبو  د�خل  وجد  لكنه  �لب�ضيطة، 
وفئر�ن كثرية ودنانًا من �لنبيذ و�لأجبان �ملعتقة 
خائفًا  وحيدً�  �ل�ضعبة  �يامه  وعا�ض  �لقدمية، 

ولكنه لي�ضكو من عط�ض ول جوع.
به  ليحتفي  قريتها  �ىل  بخطيبها  مرينا  ع��ادت 
�ضكانها ويعقد قر�نه على حبيبته �لتي �ضعت �ىل 

�نقاذه بعد ذلك �حللم �لغريب!
     اأغرب من اخليال

�أدو�ردزيف  ف��ر�ن��ك  �ل��ك��ات��ب  رو�ه  �حل��ل��م  ه��ذ� 
يقدمه  كان  �لذي  �ل�ضبوعي  �لذ�ع��ي  برناجمه 
من �أذ�عة )�ضوت �أمريكا( بعنو�ن )�أغرب من 
�خليال(،وقد جمع هذ� �لكاتب ع�ضر�ت من هذه 
كتاب  يف  ،و�أ�ضدرها  �لغريبة  �حللمية  �لظو�هر 
�لكاتب  بتعريبه  قام  �ملجهول(  )عاملنا  بعنو�ن 

�لعر�قي �ضتار زيارة عام ١٩٩٩.
       حلم �سحفي يف جزيرة 

كاراكاتوا
يف جريدة )بو�ضطن غلوب( ويف �ل�ضاعة �لثالثة 
�لأخ��ب��ار  حم��رر  ��ضتيقظ  �لليل  منت�ضف  بعد 
من  �خلافر  �ضوم(  )بايرون  �ل�ضيد  �خلارجية 

!
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نومه �مل�ضطرب نتيجة حلم ر�آه يف نومه!
كم�ضودة  بتدوينه  �ضوم  �أ�ضرع  كان �حللم غريبًا 
ملقالة يف �خليال �لعلمي، لعله ين�ضرها ذ�ت يوم.
بلغته  �لتفا�ضيل  حر�ض )�ضوم( على تدوين كل 
بركان  �نفجار  وملخ�ضها  �لر�ضيقة،  �ل�ضحفية 
ت�ضظت  ،وكيف  �أ�ضرت�ليا  قبالة  نائية  يف جزيرة 
وبناياتها  ب�ضكانها  وغ��رق��ت  �جل��زي��رة  ه���ذه 

�ملتو��ضعة يف �لبحر.
)ب��ر�لب(  ر�آه��ا  �لتي  ��ضم �جلزيرة  �ضوم  كتب 
�لتفجري  بنار  حما�ضرين  وهم  �ضكانها  و�ضور 
وقد �جتاحت �ملياه جزيرتهم �ملجابهة جلزيرة 
�ىل  و�مل��ي��اه  �ل��ن��ري�ن  �خذتهم  وكيف  )ج���اوة( 

م�ضريهم �ل�ضيئ.
كان حلمًا �ضيئًا حقًا �أ�ضجر �ل�ضيد بايرون �ضوم  
من�ضدته  على  �لورقة  ف��رتك  متعبًا  ك��ان  �ل��ذي 
وخرج �ىل د�ره لينام، فقد �عتاد �حل�ضور �ىل 

�جلريدة م�ضاء ليتابع �آخر �لأخبار.
يف �ل�ضباح ت�ضلم �ضكرتري �لتحرير �خلرب �لذي 
ع��م��ودي��ن يف  وو���ض��ع��ه على  ���ض��وم  �مل��ح��رر  كتبه 
�ل�ضفحة �لوىل ك�ضبق �ضحفي، و�ر�ضل تقرير� 
عنه �ىل وكالة �أ�ضو�ضي�ضدبري�ض �لتي بثته �ىل كل 

�ل�ضحف �لتي تتعامل معها.
�نهالت �ل�ضئلة على �جلريدة ملعرفة �لتفا�ضيل، 
فظاعة  مدركًا  �جلريدة  عن  �ملحرر  غاب  فيما 

�لكذبة �لتي كتبها نتيجة حلمه!

ب�ضوم،  �لإم�ضاك  �جل��ري��دة  ��ضتطاعت  حينما 
�عرتف متلجلجًا �أن �لأمر خيال يف خيال و�أن ما 

كتبه مل يكن للن�ضر. 
�لذي  �ملحرر  طرد  غلوب  بو�ضطن  �د�رة  قررت 
وللوكالة  للقر�ء  و�لعتذ�ر  حظه  لعنًا  غادرها 
�جلريدة  �ضدقية  بغياب  فوجئت  �لتي  �ل�ضهرية 

و��ضتعدت لالعتذ�ر �ي�ضا.
بعد �ضاعات بد�أت �لخبار تتو�ىل عن �لنفجار 
�لذي حدث جلزيرة كر� كاتو� �ملو�جهة ل�ضرت�ليا 
وعن ت�ضظي �جلزيرة وغرقها مع �هلها �مل�ضاكني 

نتيجة �ملياه �لتي غطتها و�لرب�كني.
�ل�ضباقة  كانت  �أنها  غلوب(  )بو�ضطن  �درك��ت 
�لإخبارية  �لق�ض�ض  �أهم  من  و�ح��دة  ن�ضر  �ىل 
�أخرى  مرة  �خلرب  ون�ضرت   ،١٨٨٣ �آب  �ضهر  يف 
�ل�ضيد  �ملحرر  يد  على  تفا�ضيله  بتو�ضيع  وقامت 
بايرون �ضوم �لذي ن�ضرت �ضورته على �ل�ضفحة 
قد  كان  �ضوم  �أن  �لوحيد  �لفارق  كان   ، �لوىل 
��ضمها  �ضمى �جلزيرة�ملنكوبة )بر� لب( وكان 

�لر�ضمي كر�كاتو�.
ه��ن��ا �ر���ض��ل��ت ج��م��ع��ي��ة �مل���وؤرخ���ني �لأمل�����ان �ىل 
��ضمها  كان  وقد  للجزيرة  قدمية  �ملحررخارطة 
�ملحلي قبيل ١5٠ عامًا جزيرة بار�لب..فتاأمل!

    �سفينة العائلة
عن  �حلكايات  ع�ضر�ت  �إدوردز  فر�نك  ي��روي 
باأنه  �أدريان  �أحالم حتققت، منها حلم �ل�ضبي 

�متلك �ضفينة ��ضمها )�ضفينة �لعائلة( و�أن �أخاه 
كانت  �خ��رى  ل�ضفينة  قبطانًا  ك��ان  )توما�ض( 

تغرق و�نه قام باإنقاذه!
كان ذلك عام ١٨٣٣، وقد دونت و�لدته �حللم  
على ورقة، وقد تكرر حلم �دريان مر�ر�. يف عام 
)برت�ض  لل�ضفينة  قبطانا  �أدري���ان  �ضار   ١٨٨٠
متجها  �ضدين  ح��دود  خ��ارج  ي�ضري  وهو  �أنديا( 
عندما  قيلولة  �ضاعة  يف  وك���ان  ر�ن��غ��ون،  �ىل 
�أدركه �حللم بتفا�ضيل جديدة فقد وجد �ضقيقه 
ي�ضتنجد  �خرى  �ضفينة  يقود  كان  �لذي  توما�ض 
من  ذ�تها  �إنقاذ  حتاول  �ل�ضفينة  كانت  �إذ  به، 
�ضمال  منطقة  يف  �ضديدة  ري��اح  و�ضط  �ل��غ��رق 

�ضدين.
�ل�ضمال  �ىل  �ضفينته  فغرّي �جتاه  �أدري��ان  �أ�ضرع 
��ضمها  ك��ان  �لتي  �خيه  ى�ضفينة  �ىل  لي�ضل 
�لتي  �ضفينته  ورك��اب  �إنقاذه  ليقوم  )�لعائلة( 

جنحت ومت غرقها.
وهكذ� حتقق حلم �أدريان..كما تقول �لرو�ية.

�أحالم �لعجايز
لالأحالم  خا�ضة  تفا�ضري  بوجود  جد�تنا  تقول 
ويقول �لأولون ب�ضحة هذه �لأحالم �لتي يوردها 
�لبوين و�ل�ضيوطي وحجي �بومع�ضر ، ونحن هنا 
نورد بع�ضها للطر�فة، وقد جمعت �لكثري منها 
�حلقيقة(  )�ضحر  كتابي  قي  خا�ض  ف�ضل  يف 

ومن ذلك: 
-�إذ� ركبت �لفتاة بعريً� يف �حللم كان زو�جها 

�ضريعًا.
-من ر�أى بقرة منعته من حلبها �ضارت �مر�أته 

نا�ضزً� !
-ومن ر�أى خادمه يحلب بقرته ف�ضيدركه �ملوت 

ويتزوج �خلادم �مر�أته.
ووج��ود  �ضاحلة،  �م���ر�أة  �حللم  يف  -�حلمامة 
�لعائلة  رزق  على  ي��دل  حلميًا  �حل��م��ام  بي�ض 

بالبنات.
-من ر�أى حّية يف �حللم �أ�ضابه �خلري.

حلمه  يف  دجاجة  ذبح  من  �أن  �لعامة  -ويعتقد 
تزوج فتاة عذر�ء.

من  جمموعة  ي��رى  م��ن  �أن  ج��د�ت��ن��ا  -وتعتقد 
يعني �جتماع  �للقالق جمتمعة يف �حللم فذ�ك 

جمموعة من �لل�ضو�ض..و�هلل �أعلم.

د. كرمي �سغيدل

كتاب بربع

ال تجد بين مثقفي القرن المنصرم وقرائه إال القليل 
ممن لم يقرأ للكاتب والمفكر المصري القبطي 

المسيحي سالمة موسى، كما ال نجد إال القليل ممن 
لم يقرأ لعالم االجتماع العراقي المسلم الشيعي 

علي الوردي، وكذلك األمر بالنسبة لطه حسين 
المصري السنّي األزهري، والكالم ينطبق على 

الكثير من الكتّاب والمفكرين العرب بمن فيهم 
اليهود كمير بصري وأحمد سوسة الذي أسلم فيما 
بعد، واألمر ذاته مع الشعراء وعموم األدباء من 
مختلف األصول والمذاهب، بعض أولئك شكلوا 

ظواهر ثقافية، وأسسوا لخطاب ثقافي عام، ال 
يقتصر على النخبة، وإنما يشمل مختلف فئات 

المجتمع، ولم يخطر على بال أحد أن يسأل عن 
هوية هذا أو ذاك، كثير من كتاب ذلك الزمن 
حققوا انتشاراً واسعاً لسبب واضح هو عمق 

األفكار وبساطة التعبير عنها، فسالمة موسى كان 
من دعاة تبسيط األفكار، وهو كان أشبه بالملخَّص 

لما تغذى عليه من أفكار تنويرية أثناء وجوده 
ودراسته في فرنسا وإنجلترا، فقد لخص نوعاً ما 

أفكار ماركس واالشتراكيين ونظريات علم النفس 
الحديث وتجاربه، وأنا واحد من الذين تتلمذوا 

على كتبه في البدايات األولى.
ربما هناك كتّاب يميلون للسخرية والفكاهة 

ويحظون باهتمام القراء لهذه الميزة، لكن غالبية 
كتابنا اليوم يميلون للتعقيد والمصطلحات الغامضة 
والصياغات التي تشتت ذهن القارئ، تفتقد كتاباتنا 

إلى البساطة، األجيال الجديدة تحتاج لمن يلخِّص 
وينير لها طرقات البحث في الفكر االجتماعي 

والنفسي وسائر العلوم، ال بطريقة التسطيح 
والخطاب الدعائي أو المواعظ الفّجة، نحتاج 

إلى عمق وسالسة في التعبير تستدرجان القارئ 
للمسارات الثقافية المختلفة، نحتاج أيضاً إلى قارئ 

من عامة الناس، يقرأ من دون أن تكون لديه نية 
مسبقة للكتابة، فغالبية القراء اليوم هم شعراء 

وكتاب وفنانون، ليست لدينا أيضاً كتب موجهة 
للعامة إال القليل.

عندما كنت صبياً كان يلفت نظري كثرة المكتبات 
في شارعي الرشيد والسعدون، فضالً عن باعة 

الكتب المتجولين الذين يضعون كتبهم في عربات، 
ويعلنون عن بضاعتهم كما لو أنهم يبيعون سلعة 

استهالكية عادية حالها حال بقية السلع، يقتنيها 
المارة، وغالباً ما كانت الكتب روايات مترجمة 

وأخرى عربية بأغلفة تجارية تشبه مانشيتات 
األفالم السينمائية  وصورها، وكثيراً ما كنت 

أسمعهم ينادون: )كتاب بربع دينار أو بمئة فلس 
أو بدرهم( أي أن الثقافة كانت سلعة وبيعها ال 

ينحصر بشارع المتنبي أو المكتبات، وكان األستاذ 
الجامعي يلقي محاضرته ويدون الطلبة رؤوس 
أقالم ثم يتوجهون إلى مكتبة الكلية أو الجامعة 

للبحث عن الموضوع في مصادر عدة، وطالب 
الكلية كان يأتي من اإلعدادية وقد قرأ كتاباً من هنا 
وآخر من هناك، أما اليوم فالطلبة يطالبون األستاذ 
بـ )الملزمة( التي تختصر مفردات المنهج بأكمله، 

وأفضلهم هو من يحسن اإلمالء بدرجة متوسط، 
وعموماً نحتاج إلى كتّاب تنويريين مهضومين 

وقراء منفتحين وأن تصبح الثقافة سلعة أسوة ببقية 
السلع التي يقتنيها الفرد ألسرته.

قريبًا من..

عندما كنت �سبيًا كان يلفت نظري كرثة 
املكتبات يف �سارعي الر�سيد وال�سعدون، ف�ساًل 

عن باعة الكتب املتجولني الذين ي�سعون كتبهم 
يف عربات، ويعلنون عن ب�ساعتهم كما لو اأنهم 

يبيعون �سلعة ا�ستهالكية عادية حالها حال بقية 
ال�سلع.
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�ل�ضبكة" بالتعريف  "جملة  و��ضتكماًل مل�ضروع 
بتنوع �ملجتمع �لعر�قي كان لنا هذ� �حلو�رمع 
ممثلة  طيب  �ل��دي��ن  ح�ضام  ئ���او�ت  �ل�ضيدة 
و�ل�����ض��وؤون  �لأوق����اف  وز�رة  يف  �لزر�د�ضتيني 
ل�  حتدثت  �لتي   كرد�ضتان  �قليم  يف  �لدينية 
كديانة  وبد�ياتها  �لزر�د�ضتية  "�ل�ضبكة" عن 

وتقاليدها وطقو�ضها:
�تباع  هم  �لزر�د�ضتيون  ئاو�ت:  �ل�ضيدة  تقول 
لديانة نادى بها ون�ضرها زر�د�ضت �لذي يعترب 
من  �كرث  قبل  �هلل  وحد�نية  �ىل  دعا  من  �ول 
منت�ضرً� يف  �لآلهة  تعدد  كان  �ضنة حني   ٣75٠
وعموم  و�ذربيجان  وطاجاك�ضتان  هند�ضتان 

منطقة ما بني �لنهرين.
�لزر�د�ضتية مبني على مبادئ  �لديانة  ��ضا�ض 
�خالقية ثالثة وهي "�لفكر �ل�ضالح" و"�لقول 
�ملبادئ  وهذه  �ل�ضالح"،  و"�لعمل  �ل�ضالح" 
�ليومية  حياته  يف  �لإن�����ض��ان  يطبقها  عندما 
لنف�ضه  �لر���ض  ه��ذه  على  جنة  يبني  ف�ضوف 
ت�ضود  عندها  �لإن�ضاين،  وللمجتمع  ولعائلته 
ويتقدم  �لأر���ض  يف  و�ل�ضالم  و�ل��وئ��ام  �ملحبة 

�لعلم. 

*من هو زر�د�ضت؟
- �ل�ضم: زر�د�ضت �بن بورو�ضب، �أمه دوغدة. 
ول���د زر�د����ض���ت يف 
على  ر�غ���ا  مدينة 
����ض���ف���اف ب��ح��رية 

كثري  ويوؤكد  �مليالد  ١76٨قبل  قبل  جيج�ضت 
يف  �حلالية  �رومية  بحرية  �أنها  �مل�ضادر  من 
توؤكد  �مل�ضادر  من  وكثري  �ير�ن  غربي  �ضمال 
على �نه من �لقومية �لكردية، ويدعي �لفر�ض 
تلك  م��ن  �ن��ه  و�لباك�ضتانيون  و�لأف��غ��ان��ي��ون 
زر�د�ضت  لأن  مهما  لي�ض  هذ�  ولكن  �لأق��و�م، 
لكل  �نتماوؤه  فهو  �لب�ضر  لكل  �ن�ضانية  ر�ضالة 
"�لنجم  معناه  زر�د���ض��ت  و����ض��م  �لقوميات، 
مي�ضورة  عائلة  �ىل  ينتمي  ك��ان  �لأ�ضفر"، 
وتتلمذ على يد �لكثري من �حلكماء يف ع�ضره 
و�لف�ضاد  �لآلهة  تعدد  عبادة  �نت�ضرت  عندما 
�ضنو�ت  ع�ضر  ملدة  �لربية  �ىل  ذهب  و�لظلم. 
�لطبيعة  يف  و�ل��ت��ف��ك��ري  �ل��ت��اأم��ل  يف  ق�ضاها 
و�ل�ضماء و�لنجوم و�خري� قال �نه وجد �خلالق 

�لو�حد �لأحد �لذي يدير �لكون.
*ماهي طقو�ض �لديانة �لزر�د�ضتية؟

بقية  مثل  �ل��زر�د���ض��ت��ي��ة  �ل��دي��ان��ة  طقو�ض   -
كانت  حيث  متعددة  مب��ر�ح��ل  م��ّرت  �لأدي���ان 
و�لتي هي  ت�ضمى )كاثاكان(،  و�لتي  �لأنا�ضيد 
�لدينية  �لطقو�ض  �ما  زر�د���ض��ت،  تعاليم  من 
وفيها  �ليوم  يف  م��ر�ت  خلم�ض  �ل�ضالة  فهي 
�ل�ضم�ض، و�ل�ضوم  يوجه �مل�ضلي وجهه �ضوب 
فيها  و�لمتناع  �ضهر  كل  من  فقط  �يام  �أربعة 
�أيام  عدد  يكون  حيث  فقط،  �للحوم  �كل  عن 
يف  �ل�ضوم  ويكون  يومًا   4٨ �ل�ضنة  يف  �ل�ضوم 
و�لر�بع  ع�ضر  و�لثاين  �لثاين  �ليوم  �ضهر  كل 
ففي  �ل�ضهر،  من  و�لع�ضرين  و�حل��ادي  ع�ضر 
�جل�ضم  وحرمان  �لتخلي  �لزر�د�ضتية  �لديانة 
�جل�ضمية  بال�ضحة  م�ضر  عمل  �ل��غ��ذ�ء  م��ن 

و�لعقلية.

* للنار و�ل�ضم�ض مكانة خا�ضة يف �لزر�د�ضتية 
ويف نف�ض �لوقت هي ماأخذ على �لديانة؟

يقد�ضهما  �لزرد�ضتي،  قبلتا  و�لنور  �ل�ضم�ض   -
على  �لبع�ض  يدعي  كما  يعبدهما  ول  كقبلة 
عند  مقد�ضة  و�ل��ن��ار  �ل��زر�د���ض��ت��ي��ة،  �ل��دي��ان��ة 
�لزر�د�ضتيني لأنها �أحد �لعنا�ضر ومعجزة من 
معجز�ت �هلل بدونها لتكون هناك حياة على 
�هلل  ب��اأن  �لزر�د�ضتي  يعتقد  و�ي�ضا  �لأر����ض، 

عامر جليل ابراهيم 

ُن�سجت حولها ال�سائعات واخلرافات

الزراد�ستّية..
اأتباعها يقّد�سون النار 
ويرون وجَه اهلل فيها! 

هي من اأكرث "الديانات" التي اأثريت حولها 
ال�صائعات، حيكت عنها مئات الق�ص�س 
واخلرافات، الزراد�صتية اأو املجو�صية هي فل�صفة 
دينية اآ�صيوية قدمية تطورت مبرور الوقت 
حتى ا�صبحت ديانة، اتخذها االأخمينيون 
والبارثيون وال�صا�صانيون دينًا ر�صميًا 
المرباطورياتهم، ن�صبت الديانة اإىل موؤ�ص�صها 
زراد�صت، وتعد واحدة من اأقدم الديانات 
التوحيدية يف العامل، اإذ ظهرت يف بالد فار�س 
قبل 3500 �صنة يف املنطقة ال�صرقية من 
االإمرباطورية االأخمينية عندما قام الفيل�صوف 
زراد�صت بتب�صيط جممع االآلهة الفار�صي حتت 
اإله واحد وهو اأهورامزدا )احلكمة امل�صيئة(.

ال�سم�س والنور قبلتا الزراد�ستي نقد�سهما 

كقبلة  ول نعبدهما.
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�لفو�كه  م��ز�رع  �أث��م��ار  �ضهر  ومعناه  �ل��ك��ردي 
وعيد)ز�ين(  �أيلول  �ضهر  من   ٢٢ و�مل�ضادف 
�لأرب��ع��ني  �ل��ي��وم  وي�����ض��ادف  �مل��ي��الد  �أي عيد 
�لأي��ام  تبد�أ  �ليوم  هذ�  يف  �ل�ضتاء  ف�ضل  من 

بالإطالة.

* طقو�ض �لدفن خمتلفة لديكم ملاذ�؟
- نحن نوؤمن باأن �لروح تهيم ملدة ثالثة �يام 
�لآخ��ر،  �لعامل  �إىل  تنتقل  �أن  قبل  �لوفاة  بعد 
�أن  نعتقد  ح��ي��ث  ب��احل�����ض��اب  ك��ذل��ك  ون��وؤم��ن 
�إىل  �جلّنة  يف  �ضيخلد  �ل�ضالح  �لزر�د�ضتي 
جانب زر�د�ضت يف حني �أن �لفا�ضق �ضيخلد يف 

�لنار �إىل جانب �ل�ضياطني.
فكرة  نكره  �إذ  للدفن،  خا�ضة  طقو�ض  ولنا 
�ملاء  �حلياة  بعنا�ضر  �ملادي  �جل�ضد  �ختالط 
لذ�  يلوثها،  ل  حتى  و�لنار  و�ل��ه��و�ء  و�ل��رت�ب 
�جلارحة  للطيور  �ملوتى  جثامني  نرتك  فنحن 
�أو  �ل�ضمت  �أب��ر�ج  ت�ضمى  خا�ضة  �أب��ر�ج  على 
بهذه  يقوم  حيث  �لفار�ضية  باللغة  )دخ��ن��ة( 

تاكل  �أن  بعد  ثم  دين معينون  �لطقو�ض رجال 
فجوة  يف  �لعظام  تو�ضع  �مليت  جثة  �لطيور 

خا�ضة يف هذ� �لربج دون دفنها.
يف  ي��ع��ي�����ض��ون  �ل��ذي��ن  �ل��زر�د���ض��ت��ي��ني  �أن  �إل 
�ضعرية  ممار�ضة  فيها  ميكنهم  ل  جمتمعات 
يف  زر�د�ضت  بن�ضيحة  وعماًل   - هذه  �لدفن 
فيها  يعي�ضون  �لتي  �ملجتمعات  مع  �لن�ضجام 
�إىل و�ضع جثمان �مليت يف �ضندوق  - يلجاأون 
ما  ويدفن يف قرب عادي  �لغلق  معدين حمكم 
�لثالثة  �حلياة  لعنا�ضر  تلويثه  ع��دم  ي�ضمن 
مع  يتعار�ض  ل  �لدينية، مبا  �لأنا�ضيد  وقر�ءة 
�ملعتقد�ت �لزر�د�ضتية ول مع �لقو�نني �ملدنية 

يف �لدول �لتي يعي�ضون فيها.

*هل لديكم كتاب مقد�ض خا�ض بالزر�د�ضتية؟
هو  بالزر�د�ضتيني  �خلا�ض  �ملقد�ض  �لكتاب   -
ب� ٨١5  موؤلفًا من ٢١ جزءً�  "�لفي�ضتا" وكان 
�ضوى  �حل���روب  ب�ضبب  منها  يتبق  مل  ف�ضال 
�لكاثا  و�أهم ما يعتمد عليه هو  �أجز�ء  خم�ضة 

�ملوؤلفة من �نا�ضيد زر�د�ضت نف�ضه.

*ماهي �للغة �لتي ي�ضتخدمها �لزر�د�ضتيون؟
ت�ضمى  لغة  ن�ضتعمل  �لدينية  �لطقو�ض  يف   -
كانت  و�ل��ت��ي  �ل��ق��دمي��ة  �لفي�ضتائية  باللغة 
يتكلمون  قوم  كل  حاليا  ولكن  �آن��ذ�ك  �ضائدة 
باللغة  تكون  �لأدع��ي��ة  فقط  جمتمعهم،  بلغة 

�لفي�ضتائية.

لكم  وهل  ب�ضوؤونكم  يخت�ض  لكم جمل�ض  *هل 
متثيل يف �لربملان؟

- لي�ض لدينا جمل�ض يف �لوقت �حلا�ضر ولكن 
لدينا �حلوزة �لكرد�ضتانية يف �ل�ضويد معرتف 
ونحن  �لأوروب���ي  �لحت��اد  قبل  من  ر�ضميًا  بها 
ولكن  �لعامل  يف  �لزر�د�ضتيني  ب��ورد  يف  ع�ضو 
زر�د�ضتي  جمل�ض  ت�ضكيل  خطتنا  يف  ذلك  مع 

يف كرد�ضتان.

*ما هي معابدكم �خلا�ضة يف �لعر�ق؟
للعبادة  )�ت�ضكاه(،  لدينا  �ل�ضليمانية  يف   -
و�لقاء �ملحا�ضر�ت خا�ضة يف �لفل�ضفة و�لدين 

�لزر�د�ضتي. 
عن  �ل��زر�د���ض��ت��ي��ة  �ل��دي��ان��ة  تختلف  *مب����اذ� 

�لأديان �لخرى؟
-هي لي�ضت فروقات بل خ�ضائ�ض، فلكل دين 
خ�ضائ�ضه �لتي تختلف عن �لأديان �لأخرى، 
فنحن ل نوؤمن بالقدر كالأديان �لخرى، فهم 
يقولون كل �خلري و�ل�ضر �لذي ي�ضيب �لن�ضان 
هو  �لن�ضان  �لزر�د�ضتية  يف  بينما  �هلل،  من 
�مل�ضوؤول باختيار قدره فهو خمري باتباع �خلري 
من  ج��زءً�  لالن�ضان  �أه��دى  �هلل  لأن  �ل�ضر  �و 
عن  ويبتعد  �خل��ري  يتبع  حتى  حلكمته  �ل��ذرة 

�ل�ضر.
و�لرجل  �مل��ر�أة  بني  يفرقون  ل  و�لزر�د�ضتيون 
لنوؤمن  كذلك  �لنو�حي  كل  يف  �مل�ضاو�ة  ولها 
ب��وج��ود ج��ه��ن��م وج��ّن��ة م��ادي��ة و�من����ا �جلنة 
�حلياة حيث يف  معنويان يف  �ضيئان  و�جلهنم 
مقدور �لإن�ضان �أن ي�ضنع جّنة لنف�ضه ولعائلته 

وملجتمعه. 

حا�ضر يف �أي ن��ور، و�أم��ا يف 
�لقبلة  فتكون  �لليل  �ضالة 
�لنور  �و  للنار  م�ضدر  �أي 
�مل��ك��ان  �م���ا يف  �ل��ب��ي��ت،  يف 
للعبادة  �لر�ضمي  �جلمعي 
حيث  "�لت�ضكاه"  في�ضمى 
�لنار  �أم���ام  �ل�ضالة  تكون 
ول��ك��ن �مل��ع��اب��د وج���دت بعد 
وف���اة زر�د����ض���ت، ويف �ح��د 
�نا�ضيده يقول زر�د�ضت  "�ن 
مكان  �ىل  ليحتاج  �لن�ضان 
�هلل  لأن  �هلل  لعبادة  خا�ض 

موجود يف كل مكان".

* غالبية �لأديان حتث على متا�ضك �لدين يف 
كل �لنو�حي ومنها �لناحية �لجتماعية وركنها 
و�لطالق  �لزو�ج  يكون  �لزو�ج، كيف  �لأ�ضا�ض 

يف �لديانة �لزر�د�ضتية؟
يف  �لزر�د�ضتية  �لديانة  يف  �ل���زو�ج  يقام   -
�ملعبد بح�ضور �لكاهن �لزر�د�ضتي و�ضاهدين، 

على �أن ت�ضهد �مر�أة على �لعري�ض ورجل على 
على  �ملو�فقة  �ل��زو�ج  يف  وي�ضرتط  �لعرو�ض، 
�ل�ضاب  عمر  يقل  ل  و�أن  �إك���ر�ه،  دون  �ل��زو�ج 
على  �لزوجان  ١6ويق�ضم  عن  و�لبنت   ١٨ عن 
�أنهما �ضيت�ضاويان يف و�حلقوق و�لو�جبات، ول 

ي�ضرتط يف �لزو�ج وجود �ملهر.

ول يكون هناك طالق �ل يف حالة خيانة �لوطن 
ج�ضمانية  عاهات  ووج��ود  �لزوجية  و�خليانة 
�لزوجية  �حلياة  يف  �ل�ضتمر�ر  متنع  ونف�ضية 
و�ملمتلكات  �لأم���و�ل  تكون  �لطالق  يف  وحتى 

منا�ضفة لكل منهما بالت�ضاوي.

* هل يكون �لإن�ضان زر�د�ضتيًا بالولدة؟
�لديانة  يف  للدخول  ���ض��روط  هنالك  ك��ال،   -
�ملولود  فالطفل  ر�ضمية،  ب�ضورة  �لزر�د�ضتية 
بني  عمر  �ىل  ي�ضل  حتى  ديانته  له  يختار  ل 
ودينه  عقيدته  يف  ويخري  �ضنة،   ١٨ �ىل   ١6
باإر�دته وبعد �أن يقتنع يف �عتقاده يف �أن يكون 
زر�د�ضتيًا يقام له �حتفال ديني خا�ض ويكون 

حينذ�ك زر�د�ضتيًا.

* هل لديكم �أعياد خا�ضة؟
يف  لأننا  بها  ونهتم  كثرية  �أعياد  لدينا  نعم   -
هوعبادة  عيد  �ي  نعترب  �لزر�د�ضتية  �لعقيدة 
هلل ولإر�ضائه لأن �هلل يحب �أن يكون �لإن�ضان 
�ضعيدً�، فرتى يف كل �لأعياد هنالك �حتفالت 
و�أن��ا���ض��ي��د وم��و���ض��ي��ق��ى ورق�����ض وغ���ن���اء، ويف 
من  �مل��اأك��ولت  تقدمي  يتم  و�مل�ضر�ت  �لأف���ر�ح 
�أعياد  كل  لأن  �ل�ضهر�و�ملو�ضم  ذلك  حما�ضيل 
�ل�ضهر �و  �لزر�د�ضتيني هي �حتفالت مبجيء 
�أحد �لف�ضول  �أو تغري طق�ض  �ملو�ضم �لزر�عي 
�لحتفال  ي��ك��ون  �ن  وي��ج��ب  �لأج����و�ء  �أوت��غ��ري 

مبهجًا و�ضعيدً�.
ن��وروز  عيد  �لزر�د�ضتيني  ل��دى  ف��اإن  وعمومًا 
�ضهر  م��ن   )٣،4  ،٢  ،١  ( �لأي���ام  وي�����ض��ادف 
�ضهر  من   ٢١ �مل�ضادف  ليو" �لكردي  "خاكة 
�ليوم  وه��و  �ملياه  عيد  �ي  ئ��او�ن  وعيد  �ذ�ر، 
�لأول من �ضهر "بو�ضبة" �لكردي وي�ضادف ١٢ 
من حزير�ن، �ليوم �لول من �ضهر )ره زبهر( 

الديانة الزراد�ستية مبنية 
على مبادئ اأخالقية ثالثة 

: الفكر ال�سالح، والقول 
ال�سالح، والعمل ال�سالح.

من يقتنع يف اعتقاده ان يكون زراد�ستيا يقام له 

احتفال ديني خا�س 



تروي ر�ضو ق�ضتها ملجلة "�ل�ضبكة" بعني د�معة وهي تتذكر 
ما ح�ضل لها من ظلم وجور على يد “�لدو�ع�ض”:

طريق الهرب
هويتها  يثبت  م�ضتم�ضك  �ي  متلك  ل  �لتي  �ضريهان،  تقول 
�لآن ١٩  ��ضبح عمرها  و�لتي  �للحظة،  �لعر�قية حتى هذه 
 ٢٠١4/٨/٣ بتاريخ  قريتنا  د�ع�ض  حا�ضر  عندما  عاما: 
حتديدً�، كانت �أمي قد �أعدت �لعّدة للفر�ر لأننا كنا نعلم �أن 
هذ� �لتنظيم �لإرهابي �ضيبط�ض بنا لأنه يعتربنا كّفارً�. ويف 
طريق �لهرب ونحن متوجهون �ىل جبل �ضنجار �عرت�ضتنا 
وقامو�  �لعر�قية،  �للهجة  يتكلمون  ملّثمة  م�ضلحة  جمموعة 
تقّلنا،  كانت  �لتي  �ل�ضيارة  من  �لأك��رب  و�أخ��ي  �أن��ا  باإنز�لنا 
�أمي خل�ضة م�ضد�ضًا كانت تخبئه د�خل حقيبتها  فاأخرجت 
وقتلت �أحدهم و�أ�ضابت �لآخر، وبعد مقاومتها لهم �نزلوها 
من �ل�ضيارة �ي�ضا وقتلوها �مام عيني ب� ٢7 طلقة توزعت 

على ج�ضدها �أردتها قتيلة على �لأر�ض.
عزل الن�ساء

بعد �ضدمة موت �أمي �أخذونا �ىل قرية �يزيدخان 
�ل�ضور.  خلان  وحتديدً�  �ضنجار  من  �لقريبة 
يتو�جد  ك��ان  حيث  �أي���ام  �أرب��ع��ة  مل��دة  بقينا 
�أ�ضو�أ  عاملونا  وهناك  �لدو�ع�ض،  �غلب 
ويعذبوننا.  ي�ضربوننا  كانو�  معاملة، فقد 
وه��ن��اك ق��ام��و� ب��ع��زل �ل��ن�����ض��اء عن 
فقدت  �ليوم  ذل��ك  ومنذ  �ل��رج��ال، 
�أخي ومل ��ضمع عنه �أي خرب، وكان 
�حل��ني  ب��ني  ي��ق��وم  �مل�ضلحني  �أح���د 
ويقول" لقد  بالدخول علينا  و�لآخر 

حان �لوقت لعتناقكم �ل�ضالم".
رباعي  دفع  ب�ضيار�ت  �خذونا  بعدها 
ثم  �لعر�قية،  �ل�ضورية  �حل��دود  �ىل 
مهجورة  مدر�ضة  بناية  يف  جمعونا 
وف������رزو� �ل��ب��ن��ات �مل���ت���زوج���ات عن 
�لعازبات، و�نا كنت منهم، و�رغمونا 
بعدها على ركوب با�ضات تقلنا �ىل 
��ضو�ق يدعونها بالنخا�ضة ليتم بيعنا 
�ىل �لدو�ع�ض، وبعد و�ضولنا �ىل هذ� 
�ل�ضوق قام ب�ضر�ئي �ضخ�ض �ضعودي 
�جلن�ضية يدعى �بو �أحمد �جلزر�وي 
يبلغ من �لعمر ٣7 عامًا، ملتٍح �أ�ضعث 

�ل�ضعر يتكلم بطريقة غري مفهومة.
مع�ضوبة  و�ن����ا  ب��ي��ت��ه  �ىل  �خ����ذين 

�لعينني وقام بربط يدي ومزق مالب�ضي و�غت�ضبني، وبعد 
�جلن�ضية  �أردين  �آخر  �ضخ�ض  �ىل  ببيعي  قام  ��ضهر  �ربعة 

يدعى �بو عبد �لرحمن �أ�ضو�أ منه �ضكاًل ومعاملة.
رعب اإدلب

ب�ضيارته  بنقلي  �لأردين  �لرحمن  عبد  �ب��و  ق��ام  م��دة  بعد 
"�دلب" يف �ضوريا، حيث كانو�  �خلا�ضة �ىل منطقة تدعى 
�ملنطقة  على  ت�ضيطر  وكانت  �ي�ضا،  �لن�ضاء  يبيعون  هناك 
تفوق  �لتي كانت  �لن�ضرة وهم معروفون بوح�ضيتهم  جبهة 

د�ع�ض يف �لعر�ق.
وهناك ��ضرت�ين �ضخ�ض يدعى عمر وملقب باأبي عبد �هلل 
لعدة  بقيت عنده  �لدو�ع�ض،  و�مري مع�ضكر  بغد�د  وهو من 

�أ�ضهر ومل ت�ضنح يل طيلة هذه �ملدة �لفر�ضة للهرب.
اأخي اأنقذين

ويف يوم كانت �لقو�ت �ل�ضورية قد �ضددت �لق�ضف �جلوي 
�بو  خ��رج  �لد�ع�ضي،  ه��ذ�  مع  ��ضكنها  �لتي  �ملنطقة  على 
عبد �هلل م�ضرعًا من �ملنزل باجتاه �ملع�ضكر ون�ضى هاتفه، 
فاأخذته ولب�ضت �خلمار وخرجت لت�ضوير �ملنطقة �ملحيطة 
باأخي  �ت�ضلت  وبعدها  �لكثيف  �جل��وي  �لق�ضف  رغم  بنا 
�لدو�ع�ض  دخ���ول  قبل  �رب��ي��ل  يف  يعمل  ك��ان  �ل���ذي  �لآخ���ر 
لقريتنا، وهو �لوحيد �لذي  كنت �عرف هاتفه، و�ر�ضلت له 
جزءً� من �ل�ضور و�لفيديوهات �لتي كانت يف �لهاتف و�لتي 
�ضوق  يف  بيعهن  مت  �لالتي  و�لبنات  �ضكناي  منطقة  تخ�ض 

�لنخا�ضة �ي�ضا.
�لدو�ع�ض  قب�ضة  لإنقاذي من  مهّرب  باإر�ضال  �خي  وعدين 
مقابل مبلغ ١5٠٠٠ �ألف دولر، وبالفعل يف �ليوم �لتايل قام 

�خي باإر�ضال �ملهرب لينقلني من هذ� �ملكان.
�ل�ضورية  للقو�ت  �جل��وي  �لق�ضف  ك��ان  �لهرب  طريق  يف 
ولول  مكان،  كل  من  �ل�ضظايا  علينا  تتناثر  حيث  م�ضتمرً� 
عثورنا على بيت مهدم و�حتمائنا به لكنا يف عد�د �لأمو�ت.

بعد ليلة مليئة بالرعب قام �ملهرب بنقلي من عدة  مناطق 
�ن و�ضلنا �ىل قرية كانت  �لدو�ع�ض �ىل  يتو�جد فيها  كان 

تتكلم �للغة �لكردية فاأيقنت �ننا قد دخلنا �ر�ض �لوطن.  
اأ�ساهدهم يف كوابي�سي

��ضكالهم  �ت��ذك��ر  ����ض��رتوين  �ل��ذي��ن  ك��ل  �ضريهان:  ت�ضيف 
وخالل  كو�بي�ضي.  يف  �للحظة  حتى  و��ضاهدهم  �لب�ضعة، 
ع�ضرة  ��ضرت�ين  �ضنة  كاأربعمئة  مرت  �لتي  �ضنو�ت  �لأرب��ع 
��ضخا�ض من جن�ضيات خمتلفة، �لعر�قي و�لأردين و�لتون�ضي 
و�جلز�ئري و�ل�ضعودي وغريهم، وعندما ��ضرت كنت �تكلم 
�للهجة �لعر�قية و�نا �ليوم �تكلم �ل�ضورية، وهذ� ب�ضبب �ربع 

�ضنو�ت من �جلوع و�لغت�ضاب و�ل�ضفر �ىل �ضوريا.

كانت ابنة الـ 15 عامًا تلعب يف قرية تبعد عن مدينة 
املو�صل 120 كم تدعى �صنجار، ي�صكنها اأغلب االإيزيديني 

مع اأقلية من الرتكمان والعرب. "�صريهان ر�صو" كانت تنعم 
ب�صالم هي وعائلتها قبل ان يدخل تنظيم داع�س قريتهم 

االآمنة يف 2014.

عامر جليل ابراهيم 

الناجية من تنظيم داع�س 
تروي ل� "ال�سبكة" ق�سة هروبها

عادت من الأ�سر تتكلم 
اللهجة ال�سورية

�سريهان ر�سو..

اأربع �سنوات من التعذيب 

واجلوع والغت�ساب
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كفالت مزورة
�ملتهمني  من  عدد  قيام  حول  تتمحور  �لق�ضة 
�ضمن ع�ضابة تزوير، باجر�ء معامالت حجز 
جتهيز  عقود  توقيع  مقابل  لهم  تعود  لعقار�ت 
من  بالأق�ضاط  �لن���و�ع  خمتلفة  ثقيلة  �آل��ي��ات 
و�ملعد�ت  �ل�ضيار�ت  ل�ضناعة  �لعامة  �ل�ضركة 
�ل�ضناعة  ل����وز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���ض��ك��ن��دري��ة  يف 
يف  باملغالة  يتعلق  �لتزوير  ومو�ضوع  و�ملعادن، 
ثالث  من  للعقار�ت  �ملعدة  �لتقديرية  �لقيمة 
وبابل،  بغد�د  يف  �لعقاري  للت�ضجيل  مديريات 
وذلك بزيادة م�ضاحة وقيمة �لعقار�ت �لتي ل 
لالآليات  �ل�ضخمة  �لقيمة  �أم��ام  �ضيئًا  ت�ضاوي 
من  �ك��رث  �ىل  �مل��ايل  �لفرق  وي�ضل  �ملجهزة، 
موظفي  فاأحد  دينار،  مليون  و4٠٠  مليارً�   4٠
من  ع��دد  م��ع  وب��الت��ف��اق  �ل��ع��ق��اري  �لت�ضجيل 
�لعقار�ت  و��ضحاب  �خ��رى  بدو�ئر  �ملوظفني 
�ملعنية، عزمو� على تنفيذ خطتهم عرب تزوير 
�لأور�ق �لر�ضمية لال�ضتحو�ذ على �آليات مببالغ 
�لعقار�ت  �ن  �ملجهزة،  �ل�ضركة  و�يهام  كبرية، 

��ضعاف  ت�ضاوي  )�لكفالت(  بحكم  �ملحجوزة 
كامل مهمتهم،  �متام  قبل  لكن  �لآليات،  قيمة 

�خلطة ف�ضلت.
تدقيق العقارات املحجوزة

�ل��ع��دل )ح�ضن  ل���وز�رة  �ل��ع��ام  �ملفت�ض  حت��دث 
حمود �لعكيلي( ل�"�ل�ضبكة �لعر�قية"، �نه "بعد 
موظفة  ق�ضية  يف  �لتزوير  عمليات  �كت�ضاف 
�لت�ضجيل �لعقاري �ملحكوم عليها بال�ضجن �كرث 
عقارية  �ضند�ت  تزوير  بتهم  قرن  ن�ضف  من 
بقيمة 67 مليار دينار، مت تكليف موظفني من 
�ملحجوزة  �لعقار�ت  �أ�ضابري  بتدقيق  مكتبنا 
��ضتناد� �ىل رهونات تاأمينية للجهات �ملقر�ضة 
و����ض��اف  م�ضابهة"،  ت��زوي��ر  لعمليات  جتنبًا 
"وبالفعل �كت�ضفنا يف �ضجل �لرهن وجود عقار 
حمجوز ك�ضمان ل�ضالح �حدى �ضركات جتهيز 
ولدى  �لأق�ضاط،  وبطريقة  �حلكومية  �لآليات 
�لإ�ضبارة  جلب  �ملخت�ض  �ملوظف  من  �لطلب 
�حلالة  وه��ذه  مفقودة،  �نها  �ّدع��ى  لتدقيقها، 
وبحكم �خلربة تعترب �وىل عمليات �لتثبت من 

وجود �لتزوير يف �ملعاملة لذلك �لعقار، ورمبا 
لعقار�ت �كرث". 

ال�سري يف حقل األغام
خيوط  �ول  ك�����ض��ف  �ل����ذي  )ق.م(  �مل��وظ��ف 
"عمليات  �لعر�قية":  ل�"�ل�ضبكة  قال  �لق�ضية 
�ل��ت��دق��ي��ق �مل��ت��ق��اط��ع ل��الأ���ض��اب��ري �مل��ح��ج��وزة 
�مل�ضاحة  ناحية  م��ن  )ك��ف��الت(  ك�ضمانات 
بك�ضف  �ضاعدت  من  هي  �لتقديرية  و�لقيمة 
دو�ئ��ر  د�خ��ل  �رق��ام  من  موجود  فما  �لف�ضاد، 
يف  م��وج��ود  عما  يختلف  �ل��ع��ق��اري  �لت�ضجيل 
و�ملعد�ت  لل�ضيار�ت  �لعامة  �ل�ضركة  ��ضابري 
�ملتقاطع  "�لتدقيق  و��ضاف  �ل�ضكندرية"،  يف 
دون  �ملبالغ  فروقات  بالأرقام  يك�ضف  ��ضلوب 
بها..  ندقق  �لتي  �لق�ضية  �ل�ضكوك حول  �ثارة 
يف  �حلا�ضل  �لف�ضاد  على  �ليد  و�ضعنا  وبذلك 
لعقود  ك�ضمانات  �مل�ضتخدمة  �لعقار�ت  �قيام 
من  وغريها  و�جل���ر�ر�ت  �حلا�ضد�ت  جتهيز 
"��ضبح  ق��ائ��اًل  وت��اب��ع  �لزر�عية".  �لآل���ي���ات 
باجناز  �لعام  �ملفت�ض  مكتب  ي�ضرع  باأن  لز�مًا 

�لتزوير  عمليات  ووق��ف  �لر�ضمية  �ملخاطبات 
تلك، ما ي�ضتوجب ت�ضكيل فريق عمل متخ�ض�ض 
ينجز مهمته بحذر، مثل �ل�ضري يف حقل �ألغام، 
لأن �لأمو�ل �ضخمة وعملية �لف�ضاد يف مر�حلها 
متعددة  �لع�ضابة  عنا�ضر  فعل  ورّدة  �لخرية، 
معلومة  غري  ف�ضادهم  ك�ضف  جت��اه  �لط��ر�ف 

�لنتيجة، وهو ما حدث بالفعل". 
دليل باليد

"�عددنا  �ل���ع���ام  �مل��ف��ت�����ض  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
ل�ضناعة  �لعامة  لل�ضركة  �لر�ضمية  �ملخاطبات 
�ل�ضيار�ت و�ملكائن من �جل تزويدنا باملعامالت 
توقيع  مبوجبها  مت  و�ل��ت��ي  لديهم  �مل��وج��ودة 
حجز  مقابل  بالآليات  �لر�هنني  جتهيز  عقود 
�ملعدة  �لتقديرية  �لقيمة  وح�ضب  عقار�تهم 
من دو�ئر �لت�ضجيل �لعقاري �لتي ن�ضك بوجود 
فريقا  "�ر�ضلنا  و��ضاف  �قيامها".  يف  مغالة 
كاإجر�ء  باليد  �لإج��اب��ات  لت�ضلم  �ل�ضركة  �ىل 
ي�ضّرع عملنا دون �حلاجة �ىل خماطبات عرب 
�لربيد ولكي ن�ضتغل �لوقت ويكون لدينا �لدليل 
�لعقار�ت،  �قيام  يف  مغالة  وجود  عن  �لقاطع 
فما موجود من �رقام هناك تفوق بكثري �لقيمة 
�حلقيقية، باعتبار �ن �ملجموع �ل�ضحيح لقيمة 
ويبلغ  مكتبنا  ل��دى  معلوم  �خلم�ضة  �لعقار�ت 

65٠ مليون دينار".
خطر على الطريق

�لق�ضية  ب��ه��ذه  �ملكلف  �لفريق  �ع�ضاء  �ح��د 
�لعر�قية"  ل�"�ل�ضبكة  حتدث  )ع.���ض(  و��ضمه 
جزء  ك��ان  �ل�ضركة،  �ىل  و�ضولنا  "فور  وق��ال 
�مل��رك��ب��ات �ملجهزة يف ط��ور �خل���روج من  م��ن 

بد من  ل  فكان  �لع�ضابة،  �ف��ر�د  �ىل  �ملخازن 
منها،  �ملزيد  خ��روج  ملنع  باخلطو�ت  �لإ�ضر�ع 
وهو ما جنحنا يف حتقيقه بتعاون من م�ضوؤويل 
بعد  بانتظارنا  مفاجاأة  كانت  لكن  �ل�ضركة، 

�جناز جزء من هذه �لق�ضية".
وتابع بالقول "بعد خروجنا من �ل�ضركة �ضوب 
من  جمموعة  مركبتنا  �عرت�ضت  عملنا،  مقر 
�لعنا�ضر �مل�ضلحة، ويبدو �ن هدفها �ل�ضتحو�ذ 
حتتوي  �لتي  �لعقار�ت  حجز  معامالت  على 
هاتفيا  فات�ضلنا  �مل��زوري��ن،  �د�ن��ة  �دل��ة  على 
�لعام �لذي �ت�ضل من جهته باملفت�ض  باملفت�ض 
�لفور  على  هّياأ  �ل��ذي  �لد�خلية  ل��وز�رة  �لعام 
ق���وة �م��ن��ي��ة ���ض��اه��م��ت ب��ت��اأم��ني ط��ري��ق ع��ودة 
�ماكن  بابل �ىل  �لفريق من �طر�ف حمافظة 

�آمنة، فو�ضلت �دلة �لإد�نة �ىل ق�ضم �لتحقيق 
و�لتحري لتظهر �رقام �لتزوير بكل و�ضوح".

انقالب ال�سحر
�لتزوير  ق�ضية  حكاية  ��ضتكمل  �لعام  �ملفت�ض 
�ىل  �لأ�ضابري  "و�ضلت  بالقول  تلك  �ل�ضخمة 
لعقار  �لكفالة  معامالت  من  وو�ح��دة  مكتبنا، 
دينار  مليون  و4٠٠  مليار�   ١6 قيمته  جت��اوزت 
 5٠٠ �لأم��ت��ار  بلغة  �و  دومن،   ٢٠٠ ومب�ضاحة 
�ي  يفقد حدودها و�جتاهاتها  و�لتي  �ألف مرت 
لكن  �لالمتناهية،  �مل�ضاحة  ه��ذه  يف  �ضخ�ض 
تبنّي على �ر�ض �لو�قع �ن م�ضاحة �لعقار ٢٢٠ 
مرت� فقط وقيمته �حلقيقية 7.5 مليون دينار، 
فكان �لفرق �لذي �ضي�ضتفيد منه �ملزورون ومن 
ر�ضمو� �ضورة هذ� �لعقار على �لورق ١6 مليار� 

و٣٩٠ مليون دينار".
تبلغ  �آخ���ر  ع��ق��ار  مبعاملة  "حققنا  و����ض��اف 
مت  فيما  دينار،  مليون   ٢٢٠ �حلقيقية  قيمته 
بقيمة  �لتزوير  بطريقة  �ل�ضركة  يف  �عتماده 
لبقية  وهكذ�  دينار،  مليون  و47٠  مليار�   ١5
جمموع  يف  �لفرق  فكان  �لخ���رى،  �ملعامالت 
وتلك  �خلم�ضة  للعقار�ت  �حلقيقية  �مل��ب��ال��غ 
�ملعتمدة يف �ل�ضركة �لعامة ل�ضناعة �ل�ضيار�ت 
ومت  دينار،  مليون  و4٠١  مليار�   4٠ و�ملعد�ت 
�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة بخ�ضو�ض 
�ملزورين، خ�ضو�ضا من �أوهم �ل�ضركة بطريقة 
ذهبا،  ي�ضبح  �ن  ميكن  �ل��رت�ب  �أن  �لتزوير، 
و�ف�ضلنا  �ل�ضاحر،  على  �نقلب  �ل�ضحر  لكن 
عمليات �لتزوير تلك و��ضبح �لتالعب بالرقام 

دليال قاد �ملتهمني �ىل خلف �لق�ضبان".

تطاُل ع�سابًة كبريًة للتزوير و"ال�سبكة" 
تك�سف تفا�سيل اجلرمية 

ع�صابة يقودها موظف، تقوم بتحويل الرتاب اىل ذهب 
بعمليات تزوير اي�صا، لكن االأموال املهدورة هذه املرة لي�صت 
من امل�صارف، امنا من ال�صركة العامة ل�صناعة ال�صيارات 
 ب�سري الأعرجيواملعدات بقيمة و�صلت اىل 41 مليار دينار.

يُد النزاهة
احلرب على الف�ساد تعيد 41 مليار دينار اىل خزينة الدولة

حققنا مبعاملة عقار 
اآخر تبلغ قيمته 

احلقيقية 220 مليون 
دينار، فيما مت 

اعتماده يف ال�سركة 
بطريقة التزوير 
بقيمة 15 مليارا 

و470 مليون دينار
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 �عتقادً� منها باأّن �لنار �ضتحر�ض بقاياها �لطرّية 
من خمالب �لديد�ن، وباعتباِر �ن �ضهر �لعظام 
نارّي   كهف  د�خ��ل  ميكانيكيًا  وطحنها  �لب�ضرية 
�لن�ضحاق،  ح��ّد  �ملتفحم  �للحم  طبقات  ُي��ذّوب 
رمّبا  بقارورة،  �مل�ضحوق  تفريغ هذ�  يتم  وبعدها 
�لبحر  باأح�ضان  ُثنرث  �و  معنون،  بقرٍب  ُت��دف��ن 
للذكرى، �و ُتخفى ببقعٍة وهمية، كطريقة رحيمة 

خللود �لأرو�ح!
ترى ملاذ� تز�يدت �حلاجة يف و�ضايا �ل�ضويديني 
بحرق جثثهم وطحنها باللهيب، هل هناك فكرة 
عقائدية تقف خلف �لرغبة، �و رمّبا طبيعة �لبيئة 
جيولوجيًا لها عالقة بتفاعل معادن �جل�ضد بعد 
�حلرق، �م �ّن �لعامل �لقت�ضادي �مل�ضروط بقّلة 

�لتكاليف هو لعب ��ضا�ض يف �ملو�ضوع؟
طحن وت�سخني

مقاطعة  حم����ارق  م��دي��ر  �و�ضتالند"  "بيرت 
�ملحارق  فكوك  ملجلتنا  فتح  �ل��ذي  �ضتوكهومل، 

وبالتف�ضيل  �ل��اله��ّب��ة،  و�أل�����ض��ن��ت��ه��ا  �ل��رح��ي��م��ة 
�ملُخيف:

�و  �ملتوفى  بو�ضية  خا�ض  �ضاأن  باحلرق  �لرغبة 
�مليت  بو�ضع  تتلخ�ض  و�آلياتنا  ح�ضرً�،  ذوي��ه 
�و  �ل�ضخ�ضية �حيانًا  �لتابوت مع مالب�ضه  د�خل 
هنا  �لختيار  لأن  ل�ضري،  �مل�ضت�ضفى،  مبالب�ض 
د�خل  ��ضتكمال جتهيزه  وبعد  فقط،  لذويه  تابع 
ت�ضتخدم  حيث  �ملحرقة  �ىل  �دخالِه  يتم  �لنع�ض 
درجات حر�رة مرتفعة ت�ضل �ىل ١.١٠٠ درجة 
�ضيليزية بهدف ت�ضخني �جلثة يف عملية كيميائية 
حر�رية ُت�ضمى �لتكلي�ض، حيث حترق �جلثة ويتم 
بالتقليب  و�خ��رى  ف��رتة  بني  نثارها  من  �لتاأكد 
بقايا  �ضوى  �جلثة  من  فاليبقى  �لعملية  وبنهاية 
يتم  �لذي  و�لرماد  و�لوركني  �لركبتني  من عظم 

و�ضعه د�خل قارورة �ضغرية.
فالي�ضمح  للقانون،  ووفقًا  هنا،  بالذكر  جدير 
ولي�ضمح  �ملنزل  يف  بالقارورة  �لحتفاظ  للعائلة 

بنرثها يف �لطبيعه بل لبد من دفنها، �ما ق�ضية 
��ضتح�ضال  من  فالبد  �لطبيعة  يف  �لرماد  نرث 
و�ل��ذي  �ل��رم��اد  لنرث  �ملقاطعة  قيادة  مو�فقات 
ينح�ضر نرثه فقط يف �لبحر، ولي�ضمح نرثه يف 
عن  بعيدً�  �لنرث  يكون  �أن  ولب��د  نهر،  �أو  بحريه 
ليتاأثر  حتى  �لكيلومرت�ت  من  بعدٍد  �ل�ضاحل 
�ل�ضيء  ه��ذ�  �ن  علمًا  م��ا،  ب�ضورٍة  به  �ل�ضكان 
بنرث  �ملتوفى  يو�ضي  حينما  ن���ادرً�  �إّل  ليحدث 

رماده.
قبور روحّية

وحول �لتمييز بني �لقرب �ملحروق و�ملدفون كاماًل 
و�آخر لقرب له ��ضاًل و�منا فقط م�ضاحة روحية 
حماطة بالورود و�ل�ضموع، حتدث لنا �لق�ض "بار 

�ضلندر":
معينًا  مكان  تخ�ض�ض  �ملقربة  د�خ��ل  �لكني�ضة 
و�ي�ضًا  للمدفونني،  �آخر  للقارور�ت ومكان  ُي�ضري 
للذين  مقابرنا  غالبية  يف  مكان  هنالك  يوجد 

ليرغبون بو�ضع �ي �أثر لهم و�لذي يكون عبارة 
عن م�ضاحة د�خل �ملقربة حماطة بالورود فقط 
ل��ي��اًل كي  بال�ضموع  ذوي��ه��م  م��ن  ُت�����ض��اء  و�ي�����ض��ًا 
لجتماع  خم�ض�ضة  بقعة  وكاأمنا  لي�ضتوح�ضو�، 
ن�ضِب  �ح�ضاء�ت  ويف  فقط،  �لرحيمة  �لرو�ح 
�ضتوكهومل  �ّن  جند  باحلرق،  �ملتز�يدة  �لرغبة 
٩٠% حيث تقف يف �ملقدمة وهذ� تابع رمبا كونهم 
�أن �حلرق  وي��رون  �خ��رى،  غري موؤمنني بحيو�ت 
خارج  يف  �م��ا  مكانا،  ولياخذ  و�أرخ�����ض  �ف�ضل 
فالن�ضبة  �لخرى  �ملحافظات  يف  �ي  ��ضتوكهومل 

٨٢% �ي �قل.
تف�سخ ع�سوي

بتاأثيث  وتدوير�تها  �لع�ضوي  �لتف�ضخ  ق��و�ن��ني 
�جل�ضد مرة �خرى و�ضمن حياة �خرى، كاّن ر�أي 
�حل�ضني"  �لعلمي"�حمد  بال�ضاأن  و�ملهتم  �ملدون 

م�ضيفًا :
و�لق��ت�����ض��ادي  �لبيئي  �ل��وع��ي  �ىل  ب��ال���ض��اف��ة 

وعي  هناك  �لول،  �ل��ع��امل  دول  يف  �مل��وج��ودي��ن 
عن  ن��اجت  وع��ي  �لأمم،  ه��ذه  عند  علمي مرت�ضخ 
للتف�ضخ  �لعلمية  ب��ال��ق��و�ن��ني  �ل�ضعوب  معرفة 
�لكثري  يعمد  فلذلك  �مل���ادة،  وحت��ول  �لع�ضوي، 
مع  )جتان�ضه  �لتي  �لطريقة  �ختيار  �ىل  هناك 
�ضيكون  باأنه  لأعتقاده  �أ���ض��رع  ب�ضورة  �ل��ك��ون( 
ما  وهذ�  ثاين،  كائن  يف  ثانية،  حياة  من  جزء� 
باأن: �لطاقة لُتفنى  يقوله قانون حفظ �لطاقة، 

ولُت�ضتحدث.
بيئات تاأريخية

حرق �مليت هو معتقد قدمي جدً�، بقدِم ح�ضار�ت 
بابل وبالد فار�ض، ويعتقد �أنه ماأخوذ من كهوف 
�لذي  �لتاأريخي  �لعرق  هو  �ليهودّية،  �لديانة 
ثناء  �ملغرتبة"  �لعر�قية  �لكاتبة  بذ�كرة  نب�ض 

�ل�ضام"عند منت�ضف �حلديث قائلة:
�لنهرين  مابني  ب��الد  يف  ذل��ك  بعد  ُمنع  ولكنه 
�نتقلت  ذلك  بعد  �ملوتى،  يدفنون  و�ضار�لنا�ض 

يف  �نت�ضرت  ث��م  وم��ن  روم��ا  �إىل  �لظاهرة  ه��ذه 
�أوروبا كلها وعندما جاء �ملّد �مل�ضيحي بد�أت هذه 
�مل�ضيحي  �لعتقاد  لن  بال�ضمحالل  �لظاهرة 
يوؤمن بعودة روح �مليت لذلك كانو� يرتكونه د�خل 
�لنع�ض ملدة ثالثة �أيام كما عاد �ل�ضيد �مل�ضيح بعد 
�ل�ضعوب  تاأثر  لنن�ضى  ذلك  �ىل  ��ضيفي  �ضلبه. 
�لأوروبية بالآ�ضيوية كالهندو�ضية و�لبوذية، ومن 
ول  �ملوتى  يدفنون  كانو�  �لفاينكنغ  �أن  �ملعروف 
ق�ضية  �ما  �لوبئة،  حالة  �إل يف  يحرقون جثثهم 
�جلارفة  و�لرغبة  �مل��ح��ارق  تلك  �نت�ضرت  مل��اذ� 
�ضببني  للق�ضية  �ن  فاأعتقد  �ل�ضويد،  يف  �لآن 
بغالء  �قت�ضادي بحت وم�ضروط  و�لأ�ضهر  �لأول 
�لثاين  �ل�ضبب  �ّم��ا  وملحقاته،  �لدفن  تكاليف 
�لعتقاد  ح�ضب  بيئية  بفكرة  مرتبطة  فعالقته 
�ضررً�  �قل  تاأثري  له  �مليت  حرق  �ّن  من  �ل�ضائد 

على �لرتبة وبيئتها.
Sent from my iPad

تراجيديا نارية هائلة بطلتها جّثة �صويدية �صابة، تقطّع ج�صدها الع�صريني 
املغدور بفوبيا اإجرامّية خمططة على يِد �صفاح مهوو�س ب�صلخ االأع�صاء، لكن 

املفاجاأة حينّما اجربت "ايڤا هون" بو�صيتها اجلميع بطحِن جثتها داخل حمرقة 
ب�صرية عمالقة وكاأّن القدر اللعني يتبادل مع اأ�صالئها ادوار التعذيب،

ه����رب����ًا م����ن ل��ع��ن��ة ال�����دي�����دان وك���واب���ي�������س ال��ق��ب��ور

يو�سون بحرق جثثهم 
�سويديون

!
ال�سويد/ اآمنة عبد النبي
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بدايات احلرفة

يف  �لند�فة  بد�ية  عن  موثوقة  م�ضادر  لتوجد 
هذ�  �كت�ضبو�  مز�وليها  من  فالبع�ض  �لعر�ق، 
�آبائهم و�أجد�دهم، �و  �إما عن طريق  �حلرفة، 
ترتبط  �أنها  �إل  �آن��ذ�ك،  مز�وليها  من  بتعلمها 
وح�ضارته،  �لعر�قي  باملوروث  وثيقًا  �رتباطًا 
ح�ضب قول �بي يو�ضف �لند�ف �لذي يز�ول هذه 
يقع  و�ل��ذي  عامًا،  �ربعني  من  �كرث  منذ  �ملهنة 
حمله يف بد�ية �ضارع حيفا، وماز�ل متاأماًل �أن 
ت�ضتمر هذه �حلرفة، و�ن ل متحوها �ملناف�ضات 
�لقوية من قبل �ملنتجات �لقطنية �مل�ضتوردة يف 

�أقر�نها  �منحت  كما  حاليًا،  �لعر�قية  �لأ�ضو�ق 
من �حلرف �لتقليدية يف �لبلد.

ماجعله  هو  �لبديل  �يجاد  ع��دم  ب��اأن  م�ضيفًا   
�لتي  �لظروف  ب�ضبب  �حلرفة  هذه  يف  ي�ضتمر 
ت��و�ج��ه��ه��ا ع��ام��ًا ب��ع��د ع���ام، و�لأم����ل يف ع��دم 
على  �ل��ن��د�ف��ني  بع�ض  مايحث  ه��و  �ن��دث��اره��ا 

مز�ولتها. 
جورجينا

�لأ�ضو�ت  بعث  يف  ومز�ياها  طقو�ضها  �آلة  لكل 
�لأ�ضو�ت  هذه  متلقي  وح�ضب  منها،  �خلارجة 
��ضتخرج  فالفر�هيدي  �لإب��د�ع،  يتكون  �ملميزة 

�لبلبل"  �ضفري  "�ضوت  �لعظيمة  ق�ضيدته 
متتلئ  �ل��ذي  �ل�ضفارين،  �ضوق  يف  مّر  عندما 
�جو�وؤه باأ�ضو�ت �لطرق على �لأو�ين �لنحا�ضية، 
هذ�  م��ن  ن�ضيبها  للند�فة  حلرفة  ف��اإن  لهذ� 
�لقطن  �لند�ف ب�ضرب  يقوم  �لإب��د�ع، فعندما 
بايقاع  ذلك  بعد  �ضمي  منها،  �يقاعا  ي�ضتخرج 
�ل�"جورجينا" ليكون ن�ضقًا جمياًل من �لأ�ضو�ت 
�إبد�عًا،  ِحرفة  لكل  �ن  نعرف  وبهذ�  �ملتعاقبة، 
للحياة  �عطت  �حل��رف  ك�ضائر  �لند�فة  و�أن 

حقها يف �لإبد�ع.
املاكنة مقابل "الكو�س"

ي�ضل  ف��ق��د  ج����دً�،  ���ض��اق��ة  عملية  ه��و  �ل��ن��دف 
و�ح��دة  قطعة  وخياطة  وترتيب  لندف  �لوقت 
من �ملفرو�ضات �لقطنية من ) 5-٨( �ضاعات، 
فاآلية  حمرتفة،  وب�ضورة  متقنًا  �لأمر  كان  �ذ� 
�لقطن  تقطيع  م��ن  ت��ب��د�أ  �مل��ف��رو���ض��ات  �ضنع 
باليد وف�ضله عن بع�ضه. وبالرغم من �ضعوبة 
�لأمر، �إل �أنها يف �ل�ضتينات كانت ��ضعب، فقد 
�لقطن عن  بف�ضل  يقوم  �ن  �لند�ف  كان على 
من  و�ل�ضتفادة  "حلجه"،  يقال  كما  �و  ب��ذوره 
تبد�  ثم  ومن  للحيو�نات،  كعلف  �لقطن  بذور 
عملية �لندف. وبعد �ن يتم ف�ضل �لقطن تبد�أ 
�مل�ضتمر  بال�ضرب  وتنعيمه  نف�ضه  عملية  هنا 
�لقو�ض،  �ي  "�لكو�ض"  ت�ضمى  �د�ة  بو��ضطة 
وهي عبارة عن ع�ضا منحنية من خ�ضب �ضجر 
�لرمان �و �لتكي، يبلغ طولها مرتً� ون�ضف �ملرت 
�أح�ضاء  من  ي�ضنع  وتر  �لأعلى  من  بها  يت�ضل 
يلت�ضق  �خل��روف،  �أح�ضاء  من  و�حيانًا  �ملاعز 
بها �لقطن �ثناء �ل�ضرب، حيث تاأتي بعد ذلك 
�لوتر  وف�ضله عن  �لقطن  مهمتها متلي�ض  �د�ة 
ذلك  بعد  �لقو�ض،  بها  ي�ضرب  "جك"،  مت�ضى 
يقوم �لند�ف مبهمه تعبئة �لقطن �لناعم د�خل 
قما�ض كتان ��ضمر، ثم يقوم بخياطته من كال 
طرفية، بعدها يك�ضو هذ� �لقما�ض بقما�ض �آخر 
حريري وناعم �مللم�ض ملون ذي نقو�ض وكتابات 
مهمته  "�لوجه"  ي�ضمى  �ملو�طن  طلب  ح�ضب 
مهمه  وهناك  �ل�ضمر،  �لكتان  قما�ض  تغطية 
�لو�حدة  تبعد  �لتي  �لغرز،  ترتيب  وهي  �خرية 
جميع  تت�ضاوى  بحيث  �ضم(   ٢٠( �لخ��رى  عن 
�طر�ف �ملفرو�ضات وحتى ليرت�كم �لقطن يف 
جهه و�حدة، ومن ثم و�ضع قطعة من �حلديد 

لتثبيت �لقطن لت�ضويته من كل �جلهات.
 �إل �أن �لتطور و�حلد�ثة قد ��ضتحوذ�، بالإجبار، 
على هذه �حلرفة، فكبديل للقو�ض �تت �ملاكنة 
باأ�ضرع  �لقطن  ندف  مهمتها  �لتي  �مل�ضتوردة، 
طريقة وباأقل وقت وجمهود، ما جعل �لند�فني 

ملا  كرههم  عن  رغمًا  �مل�ضتورد  ي�ضتقبلون 
عملهم،  تعطيل  يف  �ل�ضبب  ك��ان 

وغ��ريه  �ل�ضفنج  كا�ضتري�د 
من �ملنتجات �لقطنية.

ا�ستدعاء الثقة
لعمل  و�م��اك��ن  حم��ال  وج��ود  من  �لرغم  وعلى 
كان عن  �آن��ذ�ك  �لعمل  �ضياق  �أن  �إل  �لند�فني، 
و�د�مة  لعمل  �ملنازل،  �ىل  ��ضتدعائهم  طريق 
�ملفرو�ضات �لقدمية �لتي يجب �إعادة تاأهيلها، 
�لأع��ي��اد  �و  ك��ال��زو�ج  منا�ضبة  وج���ود  عند  �و 
قد  �لأح��ي��ان  بع�ض  يف  �ن��ه  حتى  و�ملنا�ضبات، 

عمالئه  منزل  يف  �ل��ن��د�ف  ي�ضتمر 
�لعمل  لإكمال  يومني  �و  ليوم 

ب��وق��ت  م���ق���ي���دً�  ك����ان  �ذ� 
ك���ال���زو�ج،  م��ن��ا���ض��ب��ة  �و 
خ�ضو�ضًا عند بدء مو�ضم 

�ل�ضتاء.
�أقدم  من  �لند�ف  �أبويو�ضف   

�إن  يحدثنا:  بغد�د  يف  �لند�فني 
�لند�فني  مو�ضم  هو  �ل�ضتاء  مو�ضم 

كعمل  عملنا،  فيه  ي��زده��ر  �ل��ذي 
و�ملفرو�ضات  �لأغطية"�للحف" 
�ملتنوعة  �ل��ق��ط��ن��ي��ة  و�ل��و���ض��ائ��د 
مو�ضم  �أن  �إل  و�حل��ج��م،  �ل�ضكل 
�حلزينة  و�مل��ن��ا���ض��ب��ات  �ل�ضيف 
ك�ضهر حمرم �حلر�م �لذي تنعدم 
رك��ود  �ضهر  ه��و  �لأع���ر�����ض،  فيه 
هذه �حلرفة، وبالن�ضبة لالأ�ضعار 

ف��ه��ي قد 

تختلف باختالف �حلجم و�لوزن و�لنوع و�ي�ضًا 
��ضايف  عمل  ه��و  و�لكتابات  �لنقو�ض  ��ضافة 
�ي�ضًا  �أننا  �إل  ند�فني  كنا  و�إن  به، فنحن  نقوم 
نقا�ضون وخطاطون، وبالن�ضبة �ىل �ل�ضعار فقد 
ت�ضل �ىل )٣٠٠ دولر( للفر��ض �و )�للحاف( 
بع�ض  ففي  و�تقانه،  عمله  وكل ح�ضب  �لو�حد، 
عطية"  "طك  ند�ف  هناك  يكون  قد  �لحيان 
�تقان  وع��دم  رديئة  مب��و�د  �ملفرو�ضات  ي�ضنع 
�مل��ف��رو���ض��ات  �ضعر  يجعل  م��ا  و�م���ان���ه، 
�رخ�������ض م���ن غ���ريه م���ن �ل��ن��د�ف��ني 
�حدد  �ن  �ردت  و�ذ�  �ملحرتفني، 

حرفة باتت تلفظ اأنفا�سها 
الأخرية

ال��ّن��داف��ة
يف العراق..

بالرغم من وجود مكائن حديثة لنف�س القطن وتنعيمه، اإال اأن اأبا يو�صف )70 عامًا( اختار 
ان يقتل الوقت وقلة الطلب على عمله، وان ي�صرتجع ايام احلرفة الأ�صالتها، وان يقوم 

القو�س والوتر بعملهما، كما كان الندافون االأوائل يزاولون هذه احلرفة الكال�صيكية التي 
ذوالفقار يو�سفيخ�صى عليها من االندثار.

ت�سوير: �سباح المارة

اإن مو�سم ال�ستاء هو مو�سم الندافني الذي يزدهر فيه عملنا، 
كعمل الأغطية"اللحف" واملفرو�سات والو�سائد القطنية 

املتنوعة ال�سكل واحلجم، اإل اأن مو�سم ال�سيف واملنا�سبات 
احلزينة ك�سهر حمرم احلرام الذي تنعدم فيه الأعرا�س، هو 

�سهر ركود هذه احلرفة...
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�لأ�ضماء �ملتميزة يف هذ� �حلرفة، و�ن مل تخّني 
و  بلد  ق�ضاء  �ضميجة يف  �ضلمان  فهم:  ذ�كرتي 
�لند�ف  و�ي�ضًا  �لنجفي  وحميد  نا�ضرية  جبار 
�ملقد�ضة،  �لكاظمية  مدينة  يف  حافظ   حجي 

و�عتذر �ين ل �تذكر �لبع�ض منهم.
قاتل احلرف

ت��خ��ت��ل��ف ����ض��ع��ار �مل�����و�د �ل��ت��ي ت�����ض��ن��ع منها 
�ملفرو�ضات ح�ضب نوعها وكفاءتها، فقد ي�ضل 
�آلف   )6( �لعر�قي"�للوكة" �ىل  �لقطن  �ضعر 
�آلف،   )١٠( �ىل  ي�ضل  و�حيانا  عر�قي  دينار 
وهذ� �ضبب كاف يجعل مثل هذه �حلرفة تندثر 
�بو  �ل��ن��د�ف  لنا  �أو�ضحه  ما  ه��ذ�  �لأي���ام،  مع 
�لأ�ضمر،  "�ن �خلام  بح�ضرة  قال  يو�ضف حيث 
قد  و����ض��ط،   �ل يف حمافظة  �ل���ذي ل جن��ده 
�ألف  �ىل)٢5(  منه  �لو�حدة  �للفة  �ضعر  ي�ضل 
�مل�ضتورد  �خل��ام  �ىل  �لتجاأنا  �ذ�  �م��ا  دي��ن��ار، 
ترى  و�ضوريا، فقد  كاير�ن  �ملجاورة  �لدول  من 
باأن �ضعر �ملرت �لو�حد منه يباع ب�ضعر)١٠٠٠(

نبتغي  ماجتعلنا  ه��ي  رد�ءت����ه  �أن  �إل  دي��ن��ار، 
�لأف�ضل و�لأ�ضلح للمو�طن، فال�ضناعة �ملحلية 
ومنتوجاتها هي �لأقوى و�لأجود نوعية، و�ي�ضًا 
�لأف�ضل من ناحية نظافتها، و�ي�ضًا لنن�ضى �ن 

�لإط��الق،  على  �لكتان  م��ادة  من  يخلو  �لعر�ق 
كتان  هو  �ل���ض��و�ق  يف  �مل��وج��ود  �لكتان  فاغلب 
�لتي  و�خل��ي��وط  �لإب����ر  وح��ت��ى  رديء،  ���ض��وري 
ن�ضتخدمها مل ت�ضنع يف هذ� �لبلد، �منا �ضنعت 
يف �لهند و�ندوني�ضيا، لهذ� فاإن جميع �لأدو�ت 
خارج  من  م�ضتوردة  �حلرفة  هذه  وم�ضتلزمات 
هو  �مل�ضتورد  ��ضبح  �لأم���ر  نهاية  ويف  �لبلد، 
ماجعلنا  وذلك  �ليدوية،  للحرف  �لول  �لقاتل 
�لطبيعية  م���و�رده  م��ن  يخلو  م�ضتهلكًا  �ضعبًا 

و�ضناعاته �ملحلية.
ال�سّل او الذهب

من  �لعديد  �حلرفة  هذه  يف  �خلو�ض  ير�فق 
�ىل  �لأ�ضعار  �زم��ة  فمن  و�لأزم���ات،  �مل�ضاكل 
�ل�ضيف  مو�ضم  �ىل  و�ضوًل  �مل�ضتورد،  �زم��ة 
�أخرى  �أم��ورً�  هناك  �أن  �إل  �لبلد،  يف  �لطويل 
بحرية  عمله  مو��ضلة  عن  �لند�ف  ت�ضغل  قد 
�بو  يحدثنا  �ملنطلق  ه��ذ�  م��ن  ت��ام��ة.  ور�ح���ة 
�حد  ت��رى  و�ن  لك  لب��د  يقول:  حيث  يو�ضف 
قما�ضًا  �و  �لكمامات  يرتدي  وه��و  �لند�فني 
رطبًا يغطي به �نفه وفمه، فما كان �ضبب ذلك 
-�لتدرن  مر�ض"�ل�ضل"  من  يخاف  لأن��ه  �إل 

�لند�فني  من  �لكثري  ��ضاب  �لذي  �لرئوي-، 
و�ي�ضا  �لهالك.  �ىل  بهم  و�ودى  ذل��ك،  قبل 
تنقلها  �ل��ت��ي  �جل��ل��دي��ة  �لأم���ر�����ض  نن�ضى  ل 
و�عادة  تاأهيلها  �لو�جب  �لقدمية  �ملفرو�ضات 
�حلرفة  هذه  �هو�ل  من  وبالرغم  �ضناعتها. 
�لطريفة،  �ملو�قف  �حيانًا من  �أنها لتخلو  �إل 
فعندما ياأتينا �حدهم بفر��ض قدمي �و و�ضائد 
عند  �ف��اج��اأ  �أين  �إل  �ضناعتها،  �ع���ادة  بغية 
ذهبية  مب�ضوغات  حمتو�ها  و�خ��ر�ج  فتحها 
�أوف�ضية، و�حيانا �جد بع�ض �لأمو�ل، �و بع�ض 
�لأدعية، ما يدعوين لل�ضحك حيث �تذكر �ن 
لإخفاء  �ملف�ضل  جدتي  مكان  هو  �ملكان  هذ� 
�لأحيان  بع�ض  يف  مايخيفني  �أن  �إل  �مو�لها، 
�ل�ضحر،  غايتها  وكتابات  طال�ضم  وج��ود  هو 
وحتى �وؤدي �لأمانه �لتي �عمل بها، �قوم بعد 
مكانه،  �ىل  �ضيء  كل  باعادة  �لعمل  �كمايل 

مهما كان ثمينًا وغاليًا.
�إل �ن نقول �ن هذه �حلرف   يف �خلتام مالنا 
عليه،  �ملحافظة  ويجب  �لعر�قي  موروثنا  هي 
لها،  لبديل  �ملحلية  �ليدوية  �ل�ضناعات  و�ن 

وكلي �مل باأن ل تكون لها نهاية يف هذ� �لبلد.

تختلف ا�سعار املواد التي ت�سنع منها املفرو�سات ح�سب 
نوعها وكفاءتها، فقد ي�سل �سعر القطن العراقي"اللوكة" 

اىل )6( اآلف دينار عراقي واحيانا ي�سل اىل )10( 
اآلف، وهذا �سبب كاف يجعل مثل هذه احلرفة تندثر 

مع الأيام

جواد غلوم

عندما ت�سنُع الأمُم وقوَدها من اجلليد

عجيب أمر أمتنا وحالتنا هذه المصابة بدوام 
التخلف الهائل وتأبى ان تساير الشعوب في 

أوان العصرنة ، ففي كل حين تجيئنا مصيبة 
مفزعة ؛ هناك حرب شعواء وهنا اضطرابات 

وتلك مدٌن تحترق وأقوام تنزح من ديارها 
رغماً عنها هرباً من موت محقق او عاهة 
مستدامة او مجاعة في زمان قحط وخمول 
مفرط سوف يودي بنا الى الهالك المحالة .

اّي عيٍب كبير فينا !!! شعوب مثلنا ترقد على 
مناخ رائق ومعتدل مشمس على مدار السنة 
وتغفو على ارض مليئة بوسائل الطاقة من 

نفط هائل في خزينه الستراتيجي وسعة بشرية 
وال تحسن ترتيب حياتها وال تريد ان تخلع 

لباسها الرّث المرقّع بالسوءات والعيوب وتظل 
معلقة ومتشبثة بإرث ماٍض ال يطبب سقماً وال 
يسقي زرعاً وال يروي غليالً وحجارة صّماء 

يابسة ال تعلي بناًء وإعماراً بل تبقى فينا 
سّجيالً نرمي بعضنا بعضاً بمنجنيق الكراهة 

والبغض والشتيمة والضغن .
لم يجانب الصواب ذلك المثل المأثور "يُوهَب 

الجوز لمن اليمتلك أسناناً ".
انفث ما في دواخلي من هموم متحّسراً 

وانا اقرأ عن ابتكار علمي هائل في الرقّي 
واإلنجاز العقلي ؛ إذ نجحت الصين مؤخرا 

بقدرات أبنائها في جمع عينات من الجليد 
القابل لالحتراق وجمعْته من بحر الصين 

الجنوبي ليكون بديالً عن الطاقة الناتجة من 
النفط والغاز لتوليد الطاقة لهذا التنين الضخم 
وألبنائه وأحفاده الذين بلغوا المليار ونصف 

المليار نسمة .
هذا الجليد "الملتهب" حرارياً والمكّون من 

بلورات موشاة بهيدرات غاز الميثان سيكون 

في المقبل القريب والبعيد شعالت من نار 
ووقود للطبخ في كل بيت ووقوداً للتدفئة 

والتبريد في المصانع والمزارع والمجمعات 
السكنية واآلليات وتسيير قاطرات المترو 

وبنزين الطائرات والسفن البحرية والفضائية 
لتعزيز المالحة الجوية والبحرية .

ومن يدري فقد تبحر هذه السفن في باطن 
االرض لتغور في حميمها وتأتي بالعجائب 
والغرائب وما يذهل العقل البشري ويمتعه 

معا بالخيرات المكتنزة في أعماق معمورتنا 
الواهبة .

اما نحن العرب المستعربة فننتظر شهادة 
وفاتنا قريبا جدا لنلحق بثمود وعاد من العرب 

العاربة لنهلك بالطاغية في حياتنا النزرة 
المتبقية لنا وليس بالريح الصرصر العاتية ؛ 
فهذه الرياح هي األخرى أصبحت طوع أمر 

العقول الناجزة مصدرا من مصادر الطاقة 
والكهرباء لنماء أوطان ذوي المدنية والتحّضر 

لكنها علينا وباالً وهالكاً ألننا ال نحسن 
استخدام ماحبْته الطبيعة لنا لسبب بسيط هو ان 

عقولنا عاجزة أو باألحرى أعجزوها .
لنعترف بجرأٍة ودون استحياء بهواننا 

وتراخينا، وهذا هو ذا الفرق بين أمم تحقق 
اإلعجاز وهو تخوض غمار اإلنجاز وأمم 

الترى منها إالّ العجز واإلزعاج .

روؤى

من يدري فقد تبحر هذه ال�سفن يف باطن 
الر�س لتغور يف حميمها وتاأتي بالعجائب 

والغرائب وما يذهل العقل الب�سري وميتعه 
معا باخلريات املكتنزة يف اأعماق معمورتنا 

الواهبة .
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�صوء الطالع
عدة  بحالت  متثلت  خا�ضة  مبعتقد�ت  �لعربي  تر�ثنا  �متاز 
�ل�ضنة مثل �ضهر �ضفر �لذي يعترب �ضهر نح�ض،  منها �ضهور 
و�أيام �لعجوز يف �جلاهلية، وبع�ض �لطيورمثل �لبوم و�لغر�ب 
�مل�ضافر  �أمام  مروره  �ي  �لأرنب  وخطفة  و�لططوة  و�لعكعك 
وعو�ء �لكلب �لأ�ضود، �ما �لغرب ف�ضوء �لطالع عندهم �لرقم 
�إىل   ١٣ رقم  من  �لت�ضاوؤم  م�ضدر  �لبع�ض  يرجع  حيث   ١٣
�لقوى  ي�ضتعملون  �مل�ضيحية  بد�ية  يف  كانو�  فقد  �ل�ضريان، 
وعطلة  ر�حة  يوم  هو  �لأحد  يوم  �أن  ومبا  لالأرقام،  �لعددية 
�ل�ضريان  كان  فقد  للعبادة،  يكر�ض  بل  فيه  �لعمل  يجوز  ل 
و�حلزن  �ل�ضوؤم  �ضي�ضيبه  �لأحد  يوم  يعمل  من  �أن  يعتقدون 
ولن يتوفق يف عمله يف يوم �لأحد لأن غ�ضب �هلل �ضوف يحل 
�لألف  �أن  حيث   ،١٣ هي  �لأح��د  ليوم  �لعددية  و�لقوة  عليه، 
رقم و�حد و�حلاء رقم ٨ و�لد�ل رقم 4، وبذلك يكون جمموع 
�لقوى �لعددية ليوم �لأحد هو ١٣. للوقوف �كرث على �ملو�ضوع 
وجهنا �ل�ضوؤ�ل �ىل �لدكتورة �لباحثة )خديجة ح�ضن( �لتي 

قالت: 

توقعات �صلبية
يتوقع  �لفرد  جتعل  لالأحد�ث  �ضلبيًا  توقعًا  يعني  �لت�ضاوءم 
توؤدي  كامنة  �ضمة  �و  �ضخ�ضي  ��ضتعد�د  وهو  �لف�ضل  حدوث 
�ن  �لعلماء  يعتقد  �مل�ضتقبلية.  لالأحد�ث  �ل�ضلبي  �لتوقع  �ىل 
�لأ�ضخا�ض �ليائ�ضني ينظرون �ىل �لأحد�ث غري �ل�ضارة �لتي 
تو�جههم على �نها ١.د�ئمة �حلدوث ٢. ت�ضمل �غلب جو�نب 
�لف�ضل يف  �لأ�ضا�ض يف هذ�  �ل�ضبب  �أنف�ضهم  حياتهم ٣. هم 
�ذ� تكونت لديه عقدة نف�ضية حيال مو�ضوع  �لفرد �ل  حياة 
ما من �ملو�ضوعات، فالت�ضاوؤم قد يكون نتيجة ظروف قا�ضية 
ياأتي من  �ل�ضابق، فالت�ضاوؤم عادة  �لفرد يف  ومعقدة عا�ضها 
خرب�تنا �ل�ضابقة و�تباع �أ�ضاليب خاطئة يف �لرتبية كاللجوء 
�لز�ئدة،  �حلماية  �أ�ضلوب  ��ضتعمال  حتى  �و  �لبدين  للعقاب 
كلها توؤدي �ىل ظهور �ضفات �ضلبية يف �ل�ضخ�ضية كالت�ضاوؤم 
جملة  م��ن  و�ل��ف��زع  �خل��وف  �ضيغة  �لت�ضاوؤم  ويتخذ  مثال. 
من  معينة  �ن��و�ع  من  يخافون  �لنا�ض  فبع�ض  �لأ�ضياء  من 
نتيجة موقف  �و �ضخ�ض معني  ��ضخا�ض  روؤية  �و  �حليو�نات 

�ضابق ح�ضل وزرع يف ذ�كرة �ل�ضخ�ض.
وغري  �ضوية  غري  عديدة   مبتغري�ت  عادة  �لت�ضاوؤم  ويرتبط 
و�لكتئاب  و�لإح��ب��اط  و�لقلق  �لياأ�ض  �أهمها  فيها  مرغوب 
�ل�ضعيف  �لوظيفي  و�لأد�ء  و�لتعا�ضة  و�ل��ع��د�وة  و�ل��وح��دة 
وغريها، و�إذ� ما ��ضتمرت مثل هذه �ملتغري�ت �ملتالزمة فقد 

توؤدي ب�ضاحبها �ىل �لنتحار.
فقد  دين،  رجل  �لدليمي(،  جنم  علي  )�ل�ضيخ  �ضماحة  �ما 
�لدينة  �لروؤية  �ل�ضلبية وفق  �لت�ضاوؤم و�لنظرة  �أو�ضح مفهوم 
�ل�ضر  �ي  �ل�ضوؤم،  مبعنى  جاءت  لغة  �لت�ضاوؤم  �ن  قال:  حيث 
�ملعاجم  �وردت��ه��ا  �لتي  �ليُمن  كلمة  خ��الف  وه��و  و�لنح�ض 

�لعربية، و�لتي جاءت مبعنى �خلري و �لربكة.

منظار ت�صاوؤمي
على  ترتكز  �ملت�ضائم  فل�ضفة  �ن  �لدليمي:  �ل�ضيخ  و�و�ضح 
روؤيته للو�قع مبنظار �ضود�وي وحالة نف�ضية تنظر �ىل �لأمور 
ب�ضورة �ضيئة، حيث يعتقد �لفرد �ملت�ضائم باأن �لأمور جتري 
ب�ضورة غري طبيعية و ت�ضري مبنهج خاطئ. و مفهوم �لت�ضاوؤم 
منبوذ يف �لفكر �لديني عامة و�ل�ضالمي خا�ضة، حيث يعترب 
�لت�ضاوؤم من �هم معوقات تطور �لن�ضان وتقدمه �حل�ضاري 
بعد  �ل�ضديد حتى  ولالأ�ضف  و�لثقايف و�لجتماعي،  و�لفكري 
جميء �ل�ضالم ونبذ هذه  �لظاهرة  غري �ل�ضحية ما ز�ل 
�لبع�ض يت�ضاءم من مكان معني �و زمان حمدد �و �ضيء ما �و 
كائن حي، على �لرغم من �أن هذه �لظاهرة ت�ضرب جذورها 
�جلاهلية  ع��رب  ك��ان  حيث  �ل��غ��اب��رة،  �جلاهلية  �أزم���ان  يف 
قيل:  حتى  �لغر�ب،  من  ويت�ضاءمون  �لكلب  بنباح  يتفاءلون 

�لبني." غر�ب  من  �أ�ضاأم  "فالن 
وو�جهها  وزجرها  �ل�ضفة  لهذه  م�ضتنكرً�  �ل�ضالم  جاء  لذ� 
بقوة، لأن �ل�ضالم يوؤمن باأن �حلياة ت�ضري وفق منطق �ل�ضنن 
من  �لكثري  وهنالك  و�خلر�فة،  �جلهل  منطق  ل  و�لقو�نني 
�ل�ضالفة  �لأق��و�م  باأن  ت�ضرح  �لتي  �ملباركة  �لقر�آنية  �لآي��ات 
كانت تت�ضاءم من �لأنبياء و�لر�ضل جلهل هذه �لأقو�م بر�ضالة 

�ل�ضماء �ملباركة حيث يقول �هلل عز و جل:
�ضيئة  ت�ضبهم  و�إن  هذه  لنا  قالو�  �حل�ضنة  جاءتهم  )ف��اإذ� 

يطرّيو� مبو�ضى ومن معه(.
�لت�ضاوؤم. مبعنى  هنا  �لتطري  ١٣١" و  "�لأعر�ف: 

و�ي�ضا ت�ضاوؤم قوم �ضالح ب�ضالح "ع" حيث قالو�: )�طرّينا 
بك ومبن معك( "�لنمل: 47"

�أي ت�ضاءمنا بك ومبن معك.
وجاء �لرد لهوؤلء �ملت�ضائمني باأن �لت�ضاوؤم لي�ض من عند �هلل 
باخلر�فات  تتعلق  �لتي  �جلاهلة  �نف�ضكم  من  بل  وجل  عز 
و�ل�ضاطري �لتي ل حتّكم �لعقل و�ملنطق ولغة �لعلم و�لدليل 
�ل�ضفة  ه��ذه  نبذ  علينا  يجب  ل��ذ�  ومنهجها.  �ضلوكها  يف 
�جلاهلية  �لفكرة  ورف�ض هذه  �هلل جّل جالله  على  و�لتوكل 

�ملحبطة للتقدم و�لتطور �حل�ضاري للجن�ض �لب�ضري.

ال�صوؤم والنح�س والفاأل ال�صيئ و�صوء الطالع، كل هذه امل�صميات تندرج حتت 
خانة املعتقدات ال�صخ�صية التي يوؤمن بها كل �صخ�س ح�صب ثقافته ووعيه. 

وال تختلف هذه املعتقدات من فرد اىل فرد فقط بل حتى من �صعب اىل 
�صعب فلكل ح�صارة ثقافتها ومفاهيمها، فهناك اأمم تت�صاءم من �صيء جتده 

عند اأمة ثانية ميثل فاأاًل ح�صنًا.

ال�سوؤم والنح�س والفاأل ال�سيئ و�سوء الطالع

�سعوب  بها  توؤمن  معتقدات 
اأخرى  وترف�سها 

عدي العبادي 
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ري��������اض��������ة

ح�ضلت  �لتي  �لبطولت  �أغلب  �أن  ب�ضبب  عالقًا 
عليها كان يف �ضوريا لذلك كانت ت�ضميتي ب�ضوريا.

العلم العراقي 
*بر�يك ما �ضبب تر�جع ريا�ضة بناء �لأج�ضام؟

تطورت  �لآ�ضيوية  �لبلد�ن  لكن  ت��رت�ج��ع،  مل  �هي 
�أن �لعر�ق متفوق د�ئمًا يف هذه �للعبة،  كثريً�، بل 
يزخر  بلدنا  �أن  و�لدليل  بالنجوم  غني  فالعر�ق 
بالقاعات �لريا�ضية �خلا�ضة ببناء �لأج�ضام �لتي 
بهذه  متخ�ض�ضون  عر�قيون  �أبطال  عليها  ي�ضرف 
�للعبة، بتو�جد نخبة من �ملو�هب �لتي تطمح �ىل 
�لبطولت  يف  �لأج�ضام  بناء  ريا�ضة  �ضاأن  �إع��الء 
�خلارجية ورفع �لعلم �لعر�قي يف �كرب �ملحافل، بل 
�أن جنوم �لعر�ق يف لعبة بناء �لأج�ضام ��ضتطاعو� 
خالل �لفرتة �لق�ضرية �ملا�ضية �إحر�ز �لكثري من 
�ل�ضنو�ت  �لبطولت �ملهمة على جميع �ل�ضعد، يف 
�لقاعات  كبري  ب�ضكل  �نت�ضرت  �ملا�ضية  �لقليلة 
�لأج�ضام،  بناء  لعبة  ب�ضووؤن  تعنى  �لتي  �لريا�ضية 
يقود هذه �لقاعات ريا�ضيون �بطال تاألقو� يف عامل 
�للعبة، حقيقة  لقد ��ضتهوت �للعبة خمتلف �لأعمار 

�لريا�ضية  �لقاعات  على  يرتدد  ��ضبح  بحيث 
كبار  حتى  �لج�����ض��ام  ببناء  �خل��ا���ض��ة 

�لبدنية  �للياقة  لغر�ض  �ل�ضن 
�ج�ضامهم،  على  و�ملحافظة 

لغر�ض  ي��رتدد  �خ��ر  وق�ضم 
ت���ك���وي���ن ج�������ض���م ب�����ارز 
م���ن �ج����ل �ل����دخ����ول يف 

وحتى  �لد�خلية  �ملناف�ضات 
ريا�ضة  �ن  �عتقد  �خلارجية، 

بناء �لأج�ضام بخري نتيجة تو�جد 
�ضقلها  على  ي�ضرف  �ل��ت��ي  �مل��و�ه��ب 

متخ�ض�ضون.
قادرون على العودة

*بعد �عتز�لك...هل جنحت يف �لتدريب؟
�كما قلت م�ضبقًا، لقد دخلت عدة دور�ت تدريبية 
على  �حل�ضول  وبا�ضتطاعتي  وخارجية  د�خلية 
كل  منها  ننتظر  �لتي  مو�هبنا  مع  متقدمة  مر�كز 
خري، حقيقة �حتاد �للعبة يبذل ق�ضارى جهده من 
�جل عودة �للعبة �ىل �أجمادها ونحن قادرون على 
�إن �ضاء  �عادتها بتو�جد �لإد�رة �ملميزة لالحتاد، 

�هلل �ضنت�ضيد �لقارة �ل�ضفر�ء قريبًا.

امل�������������دّرب وال�����ب�����ط�����ل ال�����������دويل ال�������س���اب���ق

عليح�سني:
ات التتويج  �ستعود اىل من�سّ
لعبة كمال الأج�سام

يف �صبعينات وثمانينات القرن املا�صي كان العراق زاخرًا باملواهب الريا�صية 
يف خمتلف االألعاب، ال�صيما لعبة بناء االأج�صام التي اأجنبت النجوم الذين 

تربعوا على عر�س القارة االآ�صيوية، وا�صتمر هذا التاألق واالإبداع لغاية 
االألفية الثانية، بعدها ح�صل اإخفاق غري عادي وتراجع خطري لّلعبة، ا�صتمر 

لفرتات طويلة
حاوره/ اأحمد رحيم نعمة

لتو�جد  ونتيجة  �ملا�ضية،  �لقليلة  �ل�ضنو�ت  يف   
�ل��ع��ودة �ىل  �للعبة  و�مل��درب��ني، حت���اول  �ل��ق��اع��ات 
�لبطل  �للعبة  �أب���رز جن��وم  ب��ني  وم��ن  �أجم��اده��ا، 
�لدويل �ل�ضابق و�ملدرب �حلايل علي ح�ضني �لذي 
�ىل  بلعبته  يعود  جديد  جيل  وتهيئة  �إعد�د  يحاول 

�ملن�ضات �لعاملية و�لذي د�ر معه هذ� �حلو�ر:
من الكرة اىل الألعاب القتالية 

*يف �أي �لأعو�م مار�ضت لعبة بناء �لج�ضام؟
كرة  لعبة  مار�ضت  �لعمر  مقتبل  يف  كنت  عندما   �
لعبة  م��ار���ض��ت  نا�ضئًا  �أ�ضبحت  مل��ا  لكن  �ل��ق��دم، 
�أن  ف��اأردت  قويًا  حينها  ج�ضمي  كان  �لتايكو�ندو، 
�متيز يف لعبة فردية ولي�ضت جماعية، لذ� �خرتت 
هذه �للعبة �لقتالية، ويف عام ١٩٩7 وجدت نف�ضي 
يف لعبة بناء �لأج�ضام �لتي مار�ضتها ملدة �ضنتني، 

وب�ضبب �لو�ضع �ملعي�ضي �لقا�ضي تركت �للعبة، 
وب��ع��ده��ا ب��ف��رتة ع����اودت مم��ار���ض��ت��ه��ا، �م��ا 

حّبي  نتيجة  فكان  لها  لختياري  بالن�ضبة 
�لأج�����ض��ام  ب��ن��اء  وخ�ضو�ضًا  للريا�ضة 

ولكون ج�ضمي موؤهاًل للعبة.
*بعدها، �أين �جتهت؟

يف  ن�����ض��اط��ي  ع����اودت   ٢٠٠٢ ع���ام   �
ممار�ضة بناء �لأج�ضام حتت �إ�ضر�ف 
�مل����درب �ح��م��د �ل��رب��ي��ع��ي. ويف ع��ام 
بغد�د حيث  �ضاركت يف بطولة   ٢٠٠6

�حرزت �ملركز �لر�بع وكانت �ول م�ضاركة يل على 
�ملركز  �ح��رزت   ٢٠٠7 ع��ام  ويف  �ملحلي.  �مل�ضتوى 
�حرزت   ٢٠١٠ عام  ويف  بغد�د،  بطولة  يف  �لثاين 
و�لثانيه  �لأول،  �ملركز  �لأوىل  �ضوريا  يف  بطولتني 

�ملركز �لر�بع، كما �حرزت لقب بطولة 
�ضباب �لعر�ق �ملركز �لول يف عام 

�لثاين  �ملركز  و�ح��رزت   ،٢٠١١
بابل  يف  �ل��ع��ر�ق  بطولة  يف 
يف  و���ض��ارك��ت   ،٢٠١٢ ع���ام 

متكنت  حيث  ده��وك  بطولة 
م��ن �ح����ر�ز �مل��رك��ز �ل��ث��اين، 

ويف بطولة بغد�د 
ع��������ام 

٢٠١٣ �حرزت �ملركز �لول،  
بابل  يف  �لول  �مل��رك��ز  �ح���رزت   ٢٠١4 ع��ام  ويف 
وكانت بطولة نظمها �ل�ضيد علي �لعالق، ويف عام 
٢٠١5 لبيت ند�ء �لعر�ق يف فتوى �جلهاد �لكفائي 

و�لتحقت ب�ضاحات �لقتال لغاية  ٢٠١7.
�سهادة تدريبية

تدريبية  دورة  يف  �ضاركت   ٢٠١٨ عام 
تدريبية  �ضهادة  على  دولية وح�ضلت 
كما  دول��ة،   ٩٠ قبل  من  بها  معرتف 
�ضاركت يف دورة  تدريبية وحتكيمية 
يف  �ضاركت   ،٢٠١٨ ع��ام  ويف  حملية، 
على  وح�ضلت  �لغذ�ئيه  للمكمالت  دوره 
دورة  يف  و�ضا�ضارك  �ضويدية،  دولية  �ضهاده 
تدريبية دولية �خرى نهاية �ضهر �آب �حلايل 
، ه���ذه �لم�����ور �مل��م��ي��زة ج���اءت 
فائز  و�لأ���ض��ت��اذ  �هلل  بف�ضل 

عبد�حل�ضن.
*لقب )�ضوريا( من �أطلقه 

عليك؟
�أطلقت  ك��ث��رية  ���األ��ق��اب 
كنت  عندما  بحقي 
بالبطولت  �أت���وج 
ل��������ك��������ن ل����ق����ب 
)�����ض����وري����ا( ظ��ل 

عندما كنت يف مقتبل العمر مار�ست لعبة كرة 
القدم، لكن ملا اأ�سبحت نا�سئًا مار�ست لعبة 

التايكواندو، كان ج�سمي حينها قويًا فاأردت اأن 
امتيز يف لعبة فردية ولي�ست جماعية
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مهم�ضة  ماز�لت  ميتلكها  �لتي  �لكبرية  خربته  لكن 
�لعاملية  �لبلد�ن  يف  رحالته  عن  �لعر�ق،تفا�ضيل  يف 
و�لقاء �ملحا�ضر�ت و�مور �خرى حدثنا عنها �لنجم 

�لدويل �ل�ضابق كر�ر علي يف هذ� �حلو�ر: 
موا�سفات خا�سة

خما�ضي.  ق���دم.  لعبتها.  �ل��ت��ي  �لأل��ع��اب  ب��ني  *م��ن 
�ضاطئية �أي �لألعاب �أحب �إىل قلبك؟

�لعب  معينة،عندما كنت  لها خا�ضية  لعبة  كل  �طبعا 
�ل�ضهرة  عن  �بحث  كنت  �لكروي  �لنخبة  دوري  يف 
)�خلما�ضي(  �ل�ضالت  ملنتخب  لعبت  و�لأ���ض��و�ء، 
مو��ضفات  ذي  لعب  �ىل  حتتاج  �ضريعة  لعبة  وهي 
�ل�ضاطئية  �لقدم  كرة  لعبت  عندما  لكن  خا�ضة... 
�آمال  �ل�ضاطئية فيها  للعامل، لأن  وجدت فيها ر�ضالة 
م�ضتقبلية للبلد وهي  لعبة �لفقر�ء ولأنها لعبة متار�ض 
على �لرمال، �مللعب غري مكلف و�لالعب فقط يحتاج 
�ىل تي�ضريت و�ضورت، هذه �لأمور جعلتني �تعلق بهذه 

�للعبة.
*ما مدى تطور �لكرة �ل�ضاطئية يف �لعر�ق؟ 

�لأخرى  �لدول  لكنها يف  �لعر�ق مهم�ضة،  �للعبة يف   �
�أقرب  �لتي هي  �إير�ن  فاإن  وللمثال  �لألعاب  �أهم  من 
ول  �ضيفًا  ميلك  ل  بلد  وه��ي  ورو�ضيا  للعر�ق  دول��ة 

�ضاطئًا حارً�، هما من �أبطال �لعامل يف �ل�ضاطئية.
رحلة اىل الأرجنتني

ع��ن �خلما�ضي  �مل��ح��ا���ض��ر�ت  �إل��ق��اء  *�جت��اه��ك يف 
و�ل�ضاطئية، هل كان �ضدفة �أو عن در��ضة؟

�ل�ضهاد�ت  من  �لعديد  �أمتلك  لأين  در��ضة  �اكيد عن 
باللغة  �لبكالوريو�ض  �ضهادة  على  وحا�ضل  �لدولية 

�لنكليزية.
*رحلتك �ىل �لأرجنتني كيف ت�ضفها؟ 

هناك  موفقة،ر�أيت  كانت  �لأرجنتني  �إىل  �رحلتي 
�لعمل بجدية وبخطة م�ضتقبلية و�حرت�فية.

*كيف تقّيم ريا�ضتنا �لعر�قية؟ 
و�حل��ظ  �ل��ف��ط��رة  ت�ضريعلى  �ل��ع��ر�ق  يف  �الريا�ضة 

و�ملح�ضوبية.
لإل��ق��اء حم��ا���ض��ر�ت يف  دع���وة  *ك��ي��ف ح�ضلت على 

�لأرجنتني؟
طريق  ع��ن  �لأرجنيتني  �لحت���اد  م��ن  دع��وة  �تلقيت 
�لأرجنتني،  يف  �ل�ضاطئية  للكرة  �لر�ضمي  �ملتعهد 
�ىل  فذهبت  �لأ�ضول  ح�ضب  على  جاءتني  و�لدعوة 
و�بلغت  �لعر�قي  �ل��ك��رة  �حت��اد  يف  �لعالقات  جلنة 
�لكروي  �حتادنا  و�أن  حينها،  �ل�ضاطئية  جلنة  رئي�ض 
�جلانب  على  ه��ي  و�من��ا  �ل��دع��وة  بهذه  متكفل  غ��ري 
�لأرجنتيني عد� مبلغ �لطائرة �لذي هو من ح�ضابي 

�خلا�ض.
*ماعدد �ملحا�ضرين يف �لدورة؟

بدنية  لياقة  وخبري  تكنيكي  كمدرب  �لعر�ق  من  �انا 
وخبري حتكيمي دويل و�لثنان من �لرجنتني.

�لكرة  بخما�ضي  حما�ضرون  �لأرجنتني  لدى  *�لي�ض 
و�ل�ضاطئية؟

بالحتاد  مرتبط  لكنه  دويل  حما�ضر  لديهم  �طبعا 
�لأرجنتني،  يف  حديثة  لي�ضت  �للعبة  هذه  �لأمريكي، 
يف  حما�ضر�ته  يلقي  �ن  لي�ضتطيع  �ملحا�ضر  وه��ذ� 
�لأرجنتني �ل بعد �نتهاء مهامه يف �مريكا �جلنوبية، 

لذلك �لحتاد مل ير�ضل دعوة له.

نفقات  �لعر�قي  �لكرة  �حتاد  حتمل  عدم  �ضبب  *ما 
�لطائرة �لتي ذهبت بها؟

�احتاد �لكرة من �مل�ضتحيل يتحمل، يقولون لن�ضتطيع 
�لتعهد ب�ضرف �ملبلغ، حيث �بلغني �ملال عبد �خلالق 
باأنه يجب علي �لذهاب �ىل �لوملبية و�حل�ضول على 
�لذهاب  وقت  لأن  �ذه��ب  مل  لكني  لل�ضرف  مو�فقة 
�ىل �لأرجنتني كان ق�ضري� فدفعت مبلغ �لطائرة من 

ح�ضابي �خلا�ض. 
نعم اأنا مظلوم

* يف �لعر�ق مباذ� يعتمدونك؟
�نا، فبعد �ن  ولي�ض  �لذي يقرر  �لعر�قي هو  �الحتاد 
تنتهي هذه �لدورة �نا حما�ضر معتمد يف �لأرجنتني.

*هل تعلمت �للغة �لأرجنتينية؟
��اعتقد قلياًل، فاأنا �أحا�ضر من �ل�ضباح ولغاية �لظهر 

باللغة �لإنكليزية.
*هل تعترب نف�ضك مظلومًا يف �لعر�ق؟

�لعر�ق  يف  مظلومة  �للعبة  هي  بل   .... مظلوم  �نعم 
لأ�ضباب كثرية �أولها عدم �لهتمام باخلما�ضي و�لكرة 

�ل�ضاطئية، لي�ض هناك �ي �هتمام ر�ضمي باللعبتني.
*ماذ� لو عر�ض عليك �لبقاء يف �لرجنتني؟ 

-هذ� �لأمر �ضعب جد�، �نا لعب خدمت �لعر�ق يف 
�أكرث من حمفل عاملي ورفعت �لعلم �لعر�قي، �ضعب 
�ت��رك بلدي، �ري��د �ن �عمل فيه و�ط��ور من  علي �ن 
�مكانية �للعبة �لتي تخ�ض�ضت بها، بلدنا يف �لقلب، 
مع �لأ�ضف �أن يحت�ضننا بلد غريب ويهملنا بلدنا و�هلل 

وهذ� �لذي يحز يف نفو�ضنا.
رحالتك  يف  د�ع��م  من  هل  نف�ضك..  ط��ورت  *كيف 

�لعلمية نحو �لعامل؟
�لباحثة  �لرحالت  جميع  يف  نف�ضي  على  -�عتمدت 
ع��ن �ل��ع��ل��م �ب��ت��د�أت��ه��ا م��ن رو���ض��ي��ا ع��ن��دم��ا ح�ضرت 
مباريات �لدوري �لرو�ضي �خلا�ض باخلما�ضي و�لكرة 
�ىل  ذهبت  كما  �خل��ا���ض  ح�ضابي  وعلى  �ل�ضاطئية 
�ذربيجان و�لتقيت رئي�ض �لحتاد كما �لتقيت مدربني 

دوليني، �نا دعمت نف�ضي بنف�ضي ولي�ض �لحتاد.
*ما ف�ضل نادي �جلي�ض عليك؟

 ١7 وع��م��ري  للنادي  لعبت  �جلي�ض،  ن��ادي  �ب��ن  �انا 
�ضنة وخدمت �لنادي بال مقابل يف �لفرت�ت �ل�ضابقة 
�لنادي  ...خ��دم��ت  �لأم���و�ل  �ضح  يعاين  ك��ان  عندما 
لكن  و�ح���د�،  فل�ضًا  ميلك  يكن  مل  عندما  مو�ضمني 

�لنادي �لآن مل يق�ضر، فقد رعانا و�حت�ضننا.

الالعب الدويل ال�صابق واخلبري يف لعبتي خما�صي الكرة وال�صاطئية كرار علي �صابر 
فر�س ا�صمه عرب م�صرية مطرزة بالنجاحات. �صاهم من خالل املحا�صرات التي األقاها 

يف دول متقدمة بالريا�صة كانت اوالها اجلزائر واالأرجنتني عن لعبتي اخلما�صي 
والكرة ال�صاطئية يف تطوير هاتني اللعبتني

كّرار علي  ل�"ال�سبكة":جن����م ال����ك����رة ال�����س��اب��ق 
الكرة ال�ساطئية تعاين الإهمال 

والنجاحات تتحقق باإرادة فردية

حاورته / اأمرية حم�سن
ت�سوير/ح�سني طالب
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�أحب �إدين�ضون كرة �لقدم ولعب ل�ضاعاٍت طو�ل، حيث 
مل يكن هناك �أي �ضغٍط من و�لديه ملتابعة �أي �ضيء 
مع  يلعب  �أ�ضبح  عمره،  من  �لتا�ضعة  وببلوغه  �آخ��ر. 

ا. �لأولد �لأكرب �ضنًّ
وموهوب.  قوي  كالعٍب  ون�ضاأ  �للعب  عن  يتوقف  مل 
يف فرتة مر�هقتِه، بد�أ يحاول �لدخول �إىل �أكادميية 
كرة �لقدم لل�ضباب يف �ملدينة. جنح و�أثبت قدرته يف 

�لأ�ضهر �لقليلة �لأوىل يف �أكادميية �ل�ضباب. 
كان و�لده قد لعب كرة �لقدم يف �ضبابه، وكذلك �أخوه 
�لعديد  �إدين�ضون  كليهما جتاوز  وبتوجيٍه من  �لأكرب. 
من �لعقبات للو�ضول �إىل نادي د�نوبيو يف عام ٢٠٠6.

يف عام ٢٠١٠، كانت �لنقلة �لنوعّية حيث وّقَع عقدً� 
“نابويل”.  �لإيطايل  �لنادي  مع  �ضنو�ت  خم�ض  ملدة 
�لفوز  يف  فريقه  �ضاعد   ،٢٠١١-٢٠١٢ مو�ضم  ويف 

بكاأ�ض �إيطاليا، وكان هد�فه �أي�ضًا. 
و�ضّجل  �لإيطايل  للنادي  ر�ئ��ٍع  ب�ضكٍل  �إدين�ضون  لعب 

لعب منتخب الأوروغواي 

اإدين�سون كافاين

وِلَد اإدين�صون كافاين يف 14 �صباط 1987 يف 
�صالتو، االأوروغواي، للوي�س كافاين وبريتا 

غوميز. كان اأ�صغر اإخوته الثالثة، وكانت عائلته 
ل  تكافح لك�صب قوتها يومها. كان لعائلته حبٌّ ُمتاأ�صّ
لكرة القدم، حيث اأّن والد اإدين�صون العب كرة قدم 
�صابق عّلمه وقّدم له بع�س الن�صائح االأ�صا�صية. اأّدى 

ذلك الهتمام اإدين�صون بكرة القدم، حيث اأ�صَبَح العب 
�صوارع كفء قبل اأن َيبلغ العا�صرة من عمره. كما اأّن 

ً من اإخوته االأكرب �صنًا لعبوا كرة القدم اأي�صًا. كالاًّ

القوة ال�ساربة لفريق باري�س 
�سان جريمان الفرن�سي

�أكرث من ١٠٠ هدٍف يف مو��ضمه �لثالثة �لأوىل معه. 
ويف عام ٢٠١٣، �نتقل للنادي �لفرن�ضي باري�ض �ضان 
يف  �ضفقة  �أغلى  ه��ذه  وكانت   ،”PSG“ جريمان 

تاريخ كرة �لقدم �لفرن�ضية.
اإجنازات اإدين�صون كافاين

لعب بد�يًة لنادي د�نوبيو �لأوروغوياين، ومت �ختياره 
للفريق �لوطني لل�ضباب دون �ضّن �لع�ضرين للعب يف 
�أنهى   .٢٠٠7 عام  لل�ضباب  �جلنوبية  �أمريكا  بطولة 
كافاين �لبطولة بلقب �لهد�ف ب�ضبعة �أهد�ٍف يف ت�ضع 
مباريات له، وو�ضل مع �ملنتخب �إىل ن�ضف �لنهائي 
وقد  �لع�ضرين.  �ضن  حتت  �لعامل  كاأ�ض  �إىل  وتاأهل 
�لعديد  ��ضطفت  فقد  كافاين،  �أد�ء  �جلميع  لحظ 
و�أوروب��ا،  �جلنوبية  �أمريكا  يف  �لكبرية  �لأندية  من 
عليه.  للح�ضول  جوفنتو�ض،  و  م��ي��الن  مثل 
�لقدم  ك��رة  ن��ادي  جنح 
�لإي�����ط�����ايل 

بالريمو"  "
ويف  �ل��ف��ري��ق.  �إىل  ���ض��ّم��ه  يف 
�ضجل   ،٢٠٠٨-٢٠٠٩ م��و���ض��م 
�إدين�ضون ١4 هدفًا للنادي، وك�ضب 

لقب "�ملاتادور".
ق��ّدم   ،٢٠٠٩-٢٠١٠ م��و���ض��م  يف 
�ل����دوري  م��و���ض��م��ًا مم���ت���ازً� يف 
وتاأهل  بالريمو،  مع  �لإي��ط��ايل 
�ل��ف��ري��ق ل������دوري �أب���ط���ال 
�أوروب��ا UEFA. ويف 
ج��ّدد   ،٢٠١٠ ع���ام 
ك���اف���اين ع��ق��ده 
بالريمو  م��ع 
وك���������ان 

�إىل  �نتقل  ولكنه   ،٢٠١4 ع��ام  حتى  �ضاريًا  �لعقد 
نابويل يف متوز/ يوليو ٢٠١٠. ويف �لدوري �لإيطايل، 
�أرب��ع  �أول  يف  و�ضّجل  ن��اب��ويل،  ل�ضالح  كافاين  لعب 

مباريات، وكان هّد�ف �لبطولة مع �ضامويل �إيتو.
يف دوري �أبطال �أوروبا، �ضّجل هدفني يف �ضهر كانون 
�لثاين/ يناير. وبحلول نهاية �ملو�ضم، كان قد �أ�ضبح 
هد�فًا للفريق، حيث �ضجل ٢5 هدفًا. يف �أيار/ مايو 
عام  حتى  ميتد  نابويل  مع  �آخ��ر  عقدً�  وّق��ع   ،٢٠١١
٢٠١6. ��ضتمر مع نابويل، ويف بد�ية مو�ضم ٢٠١١-

٢٠١٢، �ضجل ثالثة �أهد�ٍف �ضد ميالن و�أنهى �ملو�ضم 
�لثالث  �ملركز  ليحقق  �لدوري،  بر�ضيد ٢٣ هدًفا يف 
 ،٢٠١٢ ع��ام  ويف  �ل���دوري.  ه��د�يف  �أف�ضل  قائمة  يف 
�ضد  �إيطاليا  كاأ�ض  نهائي  يف  ج��ز�ء  ركلة  من  �ضّجل 

جوفنتو�ض ِليحقق �لفوز لفريقه.
�ل�ضائعات  بد�أت   ،٢٠١٢-٢٠١٣ مو�ضم  نهاية  بحلول 
فقد  ن��اب��ويل،  ع��ن  �ضيتخلى  �إدين�ضون  ب���اأّن  ت�ضري 
�لأوروبية  �لفرق  من  �لعديد  بني  �ضباٌق  هناك  كان 
�لرغم  على  عليه.  للح�ضول 

من �ل�ضائعات، ذكر �إدين�ضون �أّنه منا كالعب ورجل 
له.  م��ك��اٍن  �أف�ضل  �ضيبقى  ن��اب��ويل  و�أّن  ن��اب��ويل  م��ع 
بني  مفاو�ضات  جرت   ،٢٠١٣ يوليو  متوز/  يف  ولكن 
�إليه  �إدين�ضون  لنقل  جريمان  �ضان  وباري�ض  نابويل 
بلغت  �لذي  �لنتقال،  هذ�  كان  �ضنو�ت.  خم�ض  ملدة 
قيمته 64 مليون يورو، �ضاد�ض �أكرب �ضفقة يف تاريخ 
على  �لفرن�ضي  �لنادي  حّققها  �ضفقة  و�أغلى  �للعبة 
�لإطالق. يف نهائيات كاأ�ض �لدوري عام ٢٠١4 �ضد 
ليون، �ضّجل �إدين�ضون هدفني �ضمن بهما فوز فريقه. 
باري�ض  مع  مبار�ة   4٣ يف  هدفًا   ٢5 ح�ضيلته  وبلغت 

�ضان جريمان يف �أول مو�ضٍم له مع �لنادي.
يف عام ٢٠١5، لعب ب�ضكٍل ر�ئع ل�ضمان �لفوز بكاأ�ض 
�لدوري. وكان �أد�وؤُه ممتازً� و�ضاعد فريقه على �لفوز 
جعل  ما  �أي�ضًا،  �لدوري  وكاأ�ض  �لفرن�ضّي  �لدوري  يف 
باري�ض �ضان جريمان يفوز بالبطولت �لثالث لل�ضنة 

�لثانية على �لتو�يل.
 ١4 يف  ه��دف��ًا   ١4 �ضجل   ،٢٠١7-٢٠١6 مو�ضم   يف 
�أب��ط��ال  دوري  ويف  �لفرن�ضي،  �ل����دوري  يف  م��ب��ار�ة 
�أهد�ف يف ٨ مباريات. يف ني�ضان/  �أوروبا، �ضجل ٨ 
بكاأ�ض فرن�ضا،  �لفوز  �ضاعد فريقه يف  �أبريل ٢٠١7، 
يف  لع��ٍب  كاأف�ضل  �ختيارُه  مت  هدفًا،   ٣5 وبح�ضيلة 

�لدوري �لفرن�ضي. 
�ملهاجم  �ن�ضمام   ،٢٠١٨  -  ٢٠١7 مو�ضم  �ضهد 
فقام  ناديه،  �إىل  مبابي  و�لفرن�ضي  نيمار  �لرب�زيلي 
ثالثي  بت�ضكيل  �لفور  على  ومبابي  ونيمار  كافاين 
�ملباريات  يف  ك��اف��اين  �ضّجل  حيث  ر�ئ���ع،  هجومي 
جريمان  �ضان  باري�ض  لفريق  �لفتتاحية  �ل��ث��الث 
�أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  م��ن  �مل��ج��م��وع��ات  مرحلة  يف 

.٢٠١-٢٠١٨7 مو�ضم  يف   UEFA
�ضان  باري�ض  لفريق  ه��د�ٍف  �أف�ضل  كافاين  �أ�ضبح   

٢٠١٨ جريمان يف ٢7 كانون �لثاين 
 ١-4 �ل����ف����وز  ع��ل��ى ب���ع���د 

�����ض����ي����ف����ه 

مونبلييه. وجتاوز 
�ضجل �إبر�هيموفيت�ض مع هدفه 
١57 يف ٢٢٩ مبار�ة. ويف ٨ �أيار ٢٠١٨، �ضجل هديف 
بنتيجة  �لفريق  ليفوز  جريمان  �ضان  باري�ض  فريق 
٢-٠ �أمام ليزيغبييه ليحرز كاأ�ض فرن�ضا.وليًا، ظهر 
�إدين�ضون لأول مرة مع منتخب �لأوروغو�ي �لوطني 
يف عام ٢٠٠٨. ويف ت�ضرين �لأول ٢٠١٠، �ضّجل �أول 
�إندوني�ضيا.  �ضد  ودي��ة  مبار�ٍة  يف  له  دوليٍة  ثالثيٍة 
�أمرييكا عام ٢٠١١،  وح�ضل على لقب بطولة كوبا 
ع�ضر.  �خلام�ض  باللقب  تفوز  �لأوروغ��و�ي  جعل  ما 
ن�ضف  �إىل  �لو�ضول  يف  ب��الده  منتخب  �ضاعَد  وقد 
 ١٠ �ضجل  ح��ي��ث   ،٢٠١٣ �ل���ق���ار�ت  ك��اأ���ض  ن��ه��ائ��ي 
�أهد�ف، وكان هد�ف ت�ضفيات كاأ�ض �لعامل لأمريكا 
�جلنوبية ٢٠١٨. �ضارك مع �لورغو�ي يف نهائيات 
�أد�ًء  �أقيمت يف رو�ضيا حيث قّدم  �لتي  �لعامل  كا�ض 
بع�ض  يف  �مل�ضاركة  من  منعته  �لإ�ضابة  لكن  ر�ئعًا 

�ملباريات.

اإعداد / اأمرية حم�سن
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نوري ال�سعيد با�سا يتحدث..
�سيا�سي لكل  ن�سائح   10

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

لال�ستف�سار 
يرجى الت�سال على الرقم 

او الربيد اللكرتوين
07809165013
Mark@imn.iq

تدعو 

�سبكة العالم العراقي 
جميع ال�سركات التجارية لبث اعالناتها 

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

ال�سبكة



حديث كالهم�ض، وكاأنه يخ�ضى على حديثه من 
نف�ضه!

�ن  منك  تريد  �ضفاء  من  خيوط  نظر�ته  ويف 
�لنظر�ت  بقوة  فقط  لتوؤمن  �ضيء  كل  تن�ضى 
هموم  يحمل  ووجه  �ضاحبها،  ب�ضخ�ضية  وتثق 

�خلام�ضة و�ل�ضتني، وما ز�ل يف ود�عة �لطفل.
يف  �حلذر  در��ضتها:  تلد  متناق�ضة  �أل��و�ن  كتلة 
و�لق�ضوة  �لغمو�ض،  يف  و�ل�ضر�حة  �لطمئنان 

يف خلق دبلوما�ضي!
يف  �ضّره  �ن�ضان..  يحملها  �ضيا�ضية  جمموعة 

�أع�ضابه!
هي عند �لعر�ق: عربية.. عاملية! وعند �لغرب: 

عاملية.. عر�قية! 
�حلكم  يف  �ل��ع��ر�ق..  وزر�ء  رئا�ضة  و�ضنعتها: 

وخارج �حلكم!
لبنان،  يف  "عالية"  م��ن��ازل  �ح��د  �ضرفة  على 
�ل�ضيار�ت  مو�كب  يرقب  �لعر�ق  د�هية  جل�ض 
�جلبال  م��ع  تلتوي  وه��ي  ب��ريوت  م��ن  �لقادمة 
جوفها  يف  لتنقل  �لريح،  فت�ضابق  �ل�ضاخم�ضة 

�آلف �مل�ضطافني و�لز�ئرين.
رغبة  �ل�ضعيد  ن��وري  نف�ض  يف  �ن  و�ح�ض�ضت 
ملحة يف �ل�ضمت، ل يريد �ن يتكلم و�ن تكلم 
فال يريد �ن يكون حديثه يف �ل�ضيا�ضة �نه هنا 
وم�ضروعات  �لأم�ض  ذكريات  مع  يعي�ض  وحده، 

�مل�ضتقبل، �أما �حلا�ضر..
وفجاأة رن �جلر�ض �خلارجي، وفتح �لباب عن 
�لبا�ضا  دول��ة  لهفة،  يف  �خل��ادم  ي�ضاأل  �ضخ�ض 
ويغلق  م�ضافر،  �لبا�ضا  ل،  له:  فيقال  موجود؟ 

�لباب..

ويبت�ضم نوري �ل�ضعيد..
وقبل �ن يعاود �ضمته �ملطبق، �لذي مل يرده �ن 

ينتهي، �ضمعت نف�ضي �أقول له:
- لي�ض غريبًا �ن يبحث �لنا�ض عنك �و حتاول 
�ل�ضحافة �ن تظفر بك، فاأنت يف نظر �لنا�ض 
من  ��ضطورة  �ل�ضيا�ضي  و�ملجتمع  و�ل�ضحافة 
�لألغاز و�لأحاجي، كلها غمو�ض وكلها ��ضر�ر، 
و�ل�ضاطر، �لذي يك�ضف لنف�ضه هذه �لأ�ضطورة 

�و يحل �ألغازها �ملطبقة..
وكان هذ� �لقول كفياًل بان يجعل نوري �ل�ضعيد 

يتكلم.
لقد �ضحا فجاأة من حلمه �لطويل، و�لتفت �يل 

يف هدوء ليقول:
�ضخ�ض  يف  �لنا�ض  �آر�ء  عن  م�ضوؤوًل  ل�ضت   -
وطبيعتي  طبعي  يف  ولكنني  �ل�ضعيد،  ن���وري 
وخ��ل��ق��ي �ل�����ض��ي��ا���ض��ي، �ب��ع��د �ل��ن��ا���ض ع��ن ه��ذه 
�لغم�ضو  معاين  حتمل  �لتي  �لغريبة  �ل�ضفات 

و�لدهاء و�ل�ضر �لدفني..؟
و��ضتطرد نوري �ل�ضعيد يقول:

- لو قدر يل يوما �ن �حا�ضر يف �ل�ضفات �ملثالية 
�ن  �لنا�ض  ل��ر�أى  �ل�ضرق،  يف  �ل�ضيا�ضي  للرجل 
"لي�ض  و�لألغاز،  و�لأحاجي  �لأ�ضاطري  �ضفات 

لها يف قامو�ضي �ل�ضيا�ضي مكان"؟
قلت له:

ه��ذه  يف  يبحث  �ن  ي�ضتطيع  غ���ريك  وم���ن   -
عركت  خم�ضرم  �ضيا�ضي  �ن��ك  �ملو�ضوعات، 
ولها  بها  فع�ضت  ��ضر�رها،  وعركتك  �ل�ضيا�ضة 
وثور�ت  و�ضعود،  هبوط  عاما يف  وثالثني  نيفًا 
�حلكم،  كر�ضي  �ىل  مرة  و�نقالبات،  وح��روب 

ومر�ت �ىل خارج �لبالد، و�نت كما �نت حتب�ض 
�لغ�ضة وتنتظر �لفر�ضة، وتوؤلف �لوز�ر�ت.

"�آخر  �ىل  حت��دث��ت  ه��ال  �لن؟  تكلمت  فهال 
�ل�ضيا�ضة  رجال  �ىل  ر�ضالتك  �ضاعة" وحملتها 
�ل�ضيا�ضة  ��ضبحت  لقد  �لعربي؟  �ل�ضرق  يف 
و��ضبح  �ن�ضان  كل  يع�ضقها  هو�ية  �لعرب  عند 
�لزعماء �أكرث عدد� من �فر�د �ل�ضعوب فلماذ� 
�ل�ضيا�ضي  –و�أنت  لهم  تقول  ملاذ� ل  تتكلم؟  ل 

�لناجح.
- �ن �ل�ضيا�ضة فن، له حرمته وله قد�ضيته، وله 
موؤهالته و�ضروطه؟ حدثهم عن هذ� �لفن وعن 

هذه �ملوؤهالت وعن تلك �ل�ضروط، تكلم!
ور�ح نوري �ل�ضعيد با�ضا يتكلم..

�لو�ضية �لوىل
��ضاأل نف�ضك: ملاذ� �ريد �ن �كون �ضيا�ضيًا ؟!

تريد  ملاذ�  نف�ضك  �ضل  �ضيا�ضيا،  تكون  �ن  قبل 
�ن تكون �ضيا�ضيًا، حدد �هد�فك وم�ضروعاتك 
و�در������ض ن��و�ح��ي ط��اق��ت��ك ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه��ذه 
�لهد�ف و�مل�ضروعات، على �ل�ضيا�ضي و�جبات 
هذه  يف  فكرت  فهل  كمو�طن،  حقوقه  تفوق 
�لو�جبات، �ل�ضيا�ضي م�ضوؤول لرفع م�ضتوى بلده 

ومعاجلة ق�ضاياه.
م�������ض���وؤول ع���ن �خ��ت��ي��ار �مل��ج��ال�����ض �ل��ن��ي��اب��ي��ة 
�ن  �ل�ضبيل،  هذ�  يف  �لطبيعي  حقه  وممار�ضة 
على  �لن�ضان  لقدرة  خا�ضع  �ل�ضيا�ضي  �لعمل 
لت�ضمن  ف��ه��ل در���ض��ت ط��اق��ت��ك؟  مم��ار���ض��ت��ه، 

جناحك!!
ل يكفي �ن يقول �لنا�ض عنك �نك �ضيا�ضي، بل 

عليك �ن ت�ضمن جو�بك للنا�ض �ن ت�ضاءلو�:

�أين  �مالك؟  هي  ما  ك�ضيا�ضي؟  ي�ضغلك  ماذ� 
و�ضائلك  �ين  و�ضوتك؟  ر�أي��ك  �ين  جهودك؟ 

خلدمة وطنك و�متك؟ �أين منهاجك؟
�لو�ضية �لثانية

كن طموحًا.. من �جل بلدك!
طموحًا،  يكن  مل  �ن  �ل�ضيا�ضة  لرجل  جناح  ل 
�قول �لطموح ول �أقول �لنانية و�نادي بالتحفز 
�مل�ضتقبل  �ىل  و�لتطلع  �لو��ضعة  �لآم��ال  وتبني 
تق�ضي  لن  يكفي  ل  و�طمئنان  وثقة  بعزم 
وز�رة،  وزي��رً� يف  �و  عمرك ع�ضو� يف حزب 
ورئي�ض  �حل��زب،  زعيم  �ن��ت  تكون  ل  مل��اذ� 

يعزيك  �و  يغريك  ل  �ن  يجب  �ل���وز�رة؟ 
بل  عليه،  ماهو  على  بلدك  و�ضع 

�لطموح  لديك  يكون  �ن  يجب 
لتعمل على تو�ضيع رفعة بلدك، 
على زي��ادة م��و�رده، على رفع 

م�����ض��ت��و�ه، ع��ل��ى ق��ب��ول��ه �مل��ك��ان 
�ل�ضمى بني �لدول يف �لعامل..

�ن �لطموح عامل ��ضا�ضي يف حياة 
ذ�ت��ي،  ط��م��وح  ن��اج��ح..  �ضيا�ضي  ك��ل 

�لعامل  وخري  �لبلد،  خلري  عام  وطموح 
وخري �لن�ضانية.

�لو�ضية �لثالثة
كن م�ضحيًا مثل وزر�ء �لنكليز!

و�ل�ضيا�ضي  �ل�ضيا�ضة كلها ت�ضحيات،  �ن حياة 
بكل  ي�ضحي  ب��ان  ير�ضى  �ل��ذي  هو  �لناجح 

�ضيء يف �ضبيل مبد�أ، �و حزب، �و وطن!
يتقا�ضى  كربيطانيا  بلد  يف 

�مل��ح��ام��ي ����ض��ع��اف 

نوري ال�سعيد با�سا يتحدث..
�سيا�سي لكل  ن�سائح   10

كن �سجاعًا وقرر: اأنت معار�س اأم موؤيد؟!
اإذا ا�سبحت وزيراً فتذكر اأن املحامي يك�سب اأكث�ر منك!
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ومع ذلك  لوزير،  يعطى  �لذي  �ملرتب  ��ضعاف 
خاطر  طيب  ع��ن  �ل����وز�رة  �لجن��ل��ي��زي  يدخل 

م�ضحيًا باملال.
حترمان  �حلكم،  وحياة  �ل�ضيا�ضة،  حياة  �ن 
�ل�ضركات، من �لعمال  �ل�ضيا�ضي من ع�ضوية 
�حلرة من ميادين �لقت�ضاد من حياة �لر�حة 
ب��الأم��ن  �لتمتع  م��ن  �ل��ب��ال،  وه����دوء  و�ل��دع��ة 
رعاية  م��ن  �ح��ي��ان��ًا..  و�ل�ضالمة  و�لطماأنينة 
�هله و�ولده و�قربائه، من ممار�ضة حقوقه يف 

�لعتناء ب�ضحته و�ع�ضابه.
و�لأدب،  �ل��ع��ل��م  ب��ت��ي��ار�ت  ت��غ��ذي��ة روح���ه  م��ن 
بكل  ي�ضحى  �ل���ذي  ه��و  �ل��ن��اج��ح  و�ل�ضيا�ضي 

هوؤلء، يف �ضبيل جناحه ك�ضيا�ضي حمرتم..
�لو�ضية �لر�بعة:

كن �ضريحًا ول تكذب!
وعب�ض �ل�ضيا�ضي �لثعلب وهو يقول: نعم، �قول 
هذ� و�أوؤكده، و�لر�أي �لقائل بان �ل�ضيا�ضة كذب 
من�ضفات  لي�ض  �ضعيف،  ر�أي  ون��ف��اق  ومتلق 
�ل�ضيا�ضي  هو  �لناجح  �ل�ضيا�ضي  �لناجحني، 
ب��ر�أي��ه  يجاهر  �ن  ي�ضتطيع  �ل���ذي  �ل�ضريح 
و�ل�ضيم  �لأذى  �ل���و�ن  حتمل  ذل��ك  كلفه  ول��و 

و�لعذ�ب..!
�ل�ضيا�ضي �لناجح هو من يقول ل، ويعني بها ل، 

ويقول نعم، ويعني بها نعم.
من  فلي�ضت  و�ل��ك��ذب  و�لبلبلة  �لغمو�ض  �م��ا 

�ضفات �ل�ضيا�ضة، ول من �ضفات �لرجال!
�لو�ضية �خلام�ضة

كن بّناًء ول تتذمر!
�ل�ضيا�ضة  �ل�ضعيد،  نوري  "�ل�ضيا�ضي"،  ويقول 
�ن  �ن�ضان  كل  ��ضتطاعة  يف  �ضهلة،  �ل�ضلبية، 
حمك  فهي  �لي��ج��اب  �ضيا�ضة  �م��ا  ميار�ضها، 

�ل�ضا�ضة �لناجحني!
ل يكفي �ن تقول ل.. ل �أريد..

�لهدم، بل عليك �ن  بل عليك �ن حتمل معول 
تعمل للبناء و�لن�ضاء، ل يكفي �ن تلغي وتن�ضف 
وتعار�ض وتنتقد، بل عليك �ن ت بادر �ىل �ضع 

�لأ�ض�ض �ىل بناء �ضيء �آخر مكانه..
�لو�ضية �ل�ضاد�ضة

ل تكن من فئر�ن �ل�ضفينة!

ملا  �لناجحة،  �ل�ضيا�ضة  �ضفينة  يف  م��ك��ان  ل 
هي،  غرقت  �ذ�  �ل�ضفينة،  بفئر�ن  ي�ضمونهم 
يتحمل  م��ن  �لناجح  �ل��رب��ان  �ن  ه��م،  ه��رب��و� 
�ضاطئ  �ىل  بها  وي�ضري  �ضفينته،  م�ضوؤولية 
�ل�ضالمة، ويذلل ما يعرت�ضها من �مو�ج ورياح 
و�عا�ضري، وي�ضهر على �ضالمة ركابها، ويتجه 
�ضبيل  يف  ويبذل  �ل�ضالم..  مو�طئ  نحو  بها 

�ضمان �ضريها كل جهد وخربة وذكاء!
فاذ� تعر�ضت للفرق، كان �آخر من يرتكها وقد 

يفرق معها.
�ن �ل�ضعور بامل�ضوؤولية وحتملها �ضيء �ضروري، 

�ضيء عظيم يف حياة �ل�ضفينة.
كن منتجًا

بانتاجه،  فقري  مبجهولته،  غني  �ل�ضرق  �ن 
�ضطح  وعلى  تكمن �خلري�ت  �ر�ضه،  بطون  يف 
و�ملر�ض،  و�جلهل  و�لعر�ء  �جلوع  يدب  �ر�ضه 
"�ملنتج"  �ل�ضيا�ضي  �ىل  بحاجة  �ل��ع��رب  �ن 
�لذي يعمل على زياة كفاء�ت �لبالد �قت�ضاديًا 
وماليًا، و�لبلد �لغني  �كرث توفيقًا يف �ضيا�ضته، 
من �لبلد �لفقري، �لخري يدفع �هله لحرت�ف 
�ل�ضيا�ضة تاأبطًا وتخبطًا و�لأوىل �ن ي�ضغل �هله 
وي��رتك  و�حل��ي��اة،  و�خل��ري  �ل��ن��ور  مب�ضروعات 
يف  منتجًا  �ضيا�ضيًا  نريد  لأ�ضحابها،  �ل�ضيا�ضة 
غنية،  غ��د�  ت�ضبح  �ن  نريدها  ف��ق��رية،  ب��الد 

وي�ضمت نوري �ل�ضعيد قلياًل ثم يقول:
�لو�ضية �لعا�ضرة �أمنية:

فكر يف وطنك قبل تفكريك بحزبك!

�أمنية  �نها  �لعا�ضرة،  �لو�ضية  عن  �أخربك  هل 
�هلل  و�أرج��و  بها  �عي�ض  �منية  و�ضية،  ولي�ضت 
على  فلي�ض  �لعزيز،  �ل�ضرق  لهذ�  يحققها  �ن 
يف  يفكرون  �ضا�ضة  �لعرب  يهب  �ن  بكثري  �هلل 
ويوؤمنون  �نف�ضهم  يف  يفكرو�  �ن  قبل  وطنهم 
باأمتهم قبل �ن يوؤمنو� باأحز�بهم و��ضخا�ضهم، 
و�درك��و�  �لعامل،  يف  منزلتهم  �لعرب  عرف  لو 
�لذي  �لدور  �ليهم وقدرو� �همية  �لأمم  حاجة 
با�ضتطاعتهم �ن ميثلوه على �مل�ضرح �ل�ضيا�ضي 
�خ��رى،  ومنزلة  �آخ��ر  ���ض��اأن  �ل��ي��وم  لهم  لكان 
�لتوجيه؟  يف  ويخل�ض  يوجه،  من  �أي��ن  ولكن، 
�ن  �ل��ن�����ض��ح،  يف  وي�����ض��دق  ين�ضح  م��ن  �ي���ن 
كله  و�ضع  بخري،  يب�ضر  ل  �ليوم  �لعرب  و�ضع 
تنفع  ل  و�ضع  مبالة  وع��دم  و�ضعف  ��ضتكانة 
و�لإغاثات و"�لنقطة  �لإعانات  فيه م�ضروعات 
�لر�بعة" و�خلام�ضة و�لعا�ضرة، وفرو�ض �مريكا 
وهبات هيئة �لأمم فقبل �ن ن�ضق �لطرق ونبني 
نبني  �ن  علينا  �مل�ضتنقعات  وجنفف  �جل�ضور 
�لنفو�ض،  ونن�ضى  �ل�ضغائن،  وجنفف  �لأخالق 
�لفكر  ور�ح  �ل�ضعيد  نوري  �ضكت  �خرى،  ومرة 
�لذي ل يهد�أ ي�ضرح يف خيال جديد، وماز�لت 
�لو��ضع  �لأف���ق  يف  حت��دق��ان  �لز�ئفتان  عيناه 
فتمر�ن بب�ضرهما على مو�كب �ل�ضيار�ت وهي 

تلتوي من جبال لبنان �ل�ضاخمة.
نا�ضر �لدين �لن�ضا�ضيبي

�آخر �ضاعة ١٩5٢

كما يعترب �ول من �علن يف �ل�ضحف عن �لفرق 
"�جلريدة"  جريدة  �ىل  �ر�ضل  فقد  �لتمثيلية، 
�ل�ضيد  ير�أ�ض حتريرها �ضعادة لطفي  �لتي كان 
يف  �جلريدة  مدير  وتردد  لن�ضره،  �عالنًا  با�ضا 

قبول هذ� �لعالن قبل �ن ين�ضر يف �ل�ضحف.
جورج  تقليد  �لخرى  �لتمثيلية  �لفرق  وحاولت 
بيد  �لفنية،  جهودها  ع��ن  �لع���الن  يف  �بي�ض 
من  متنعها  كانت  �ملحدودة  �ملالية  مو�ردها  �ن 
ما  على  �حلال  وظلت  �لناحية  هذه  يف  �لتو�ضع 
هي عليه حتى و�ضل يو�ضف وهبي بك من �أوربا، 
متثيلية  ف��رق��ة  تكوين  على  ع��زم��ه  ع��ن  و�ع��ل��ن 

كبار  ب��اق��الم  و��ضتعان  �ضحفية  حملة  ونظم 
�لكتاب للحديث عن وجوب �لهتمام بامل�ضرح، 
فخرجت جميع �ل�ضحف ذ�ت يوم ويف كل منها 
�مل�ضرح  عن  كتابها  كبار  �حد  بقلم  فني  مقال 
وما يجب �ن يعمل من �جل نه�ضته، ويف �ليوم 
�لتايل خرجت جميع �ل�ضحف بخرب عن و�ضول 
على  عزمه  وعن  فرن�ضا  من  كبرية  عائلة  �بن 
حتدثت  �لثالث  �ليوم  ويف  متثيلية  فرقة  تكوين 
�لفرقة،  لفتتاح  �ل�ضخمة  �ل�ضتعد�د�ت  عن 
و��ضتمرت �ل�ضحف تتحدث وتن�ضر �ملقالت عن 
�لقر�ء  جمهور  وكان  �ضهر  ملدة  رم�ضي�ض  فرقة 

عن  �علن  �ن  �ىل  �لعالنية  �حلملة  هذه  يتابع 
على  �جلماهري  فاأقبلت  �لفرقة  �فتتاح  موعد 
وكانت  �لنظري،  منقطع  �قباًل  رم�ضي�ض  م�ضرح 
فن  قو�عد  على  قامت  �عالنية  حملة  �ول  هذه 

�لعالن �ل�ضحيح.
فرقة  بتقليد  ذلك  بعد  �لخ��رى  �لفرق  وقامت 
�ق�ضام  بتنظيم  �ل�ضحف  و�هتمت  رم�ضي�ض 
�عالنات  يف  وج��دت  �ن  بعد  فيها  �لع��الن��ات 

�مل�ضارح موردً� كبريً� هاما من مو�ردها �ملالية.
�حلفالت  متعهدي  بني  تقوم  �ملناف�ضة  وكانت 
ح���ول �لع�����الن ع���ن �ل��ف��رق��ة �ل��ت��ي ي��ت��ع��ه��دون 
��ضاليب  يف  يتفنن  منهم  ك��ل  فكان  حفالتها، 
�لعالنات وو�ضائلها فابتكر �ملعلم �ضديق �حمد 
ع�ضر  يف  �حلفالت  متعهدي  �كرب  من  –وهو 
�لعالنات  ل�ضق  طريقة  �مل�ضرحية-  �لنه�ضة 
يف �لرت�م وتوزيعها يف �ضناديق �لربيد باملنازل 
وهي  �خ��رى  طريقة  بابتكار  �آخ��ر  متعهد  فقام 
با�ضماء  �ل��ربي��د  طريق  ع��ن  خطابات  �ر���ض��ال 
م��ن م�ضرتكي  وغ��ريه��م  و�لط���ب���اء  �مل��ح��ام��ني 
ذ�ت  �ل�ضحف  وخرجت  �لتليفونات،  م�ضلحة 
�لنا�ض  وح��زن  م�ضهورة  ممثلة  وف��اة  بنباأ  ي��وم 
خرجت  �لتايل  �ليوم  ويف  �ضديدً�،  حزنًا  عليها 
�لوفاة  �ن  وتعلن  �خلرب  هذ�  ت�ضحح  �ل�ضحف 
�إمنا هي �مل�ضهد �خلتامي للم�ضرحية �لتي تقوم 
بها هذه �ملمثلة، وكان �لذي �بتكر هذ� �لعالن 

هو �ل�ضتاذ �لفنان �لكبري يو�ضف وهبي بك.
للم�ضارح  بالدعاية  قامو�  �لذين  ��ضهر  وم��ن 
يف  يتفنن  ك���ان  �ل���ذي  ع�ضكر  �ح��م��د  �مل��رح��وم 
�لنا�ض  �هتمام  تثري  بطريقة  �لدعاية  ��ضلوب 

وجتذبهم �ىل �مل�ضرح.
وتطورت ��ضاليب �لدعاية بعد �ن بد�أت �ضناعة 
�ل�ضينما ت�ضادف جناحًا كبريً�، فقد ��ضتعانت 
�ل�ضحفيني  ببع�ض  �ل�ضينمائية  �ل�����ض��رك��ات 
ويطلقون  و�لع��الن  �لدعاية  يف  �ملتخ�ض�ضني 
يتوىل  �ل��ذي  وه��و  �ل��دع��اي��ة،  مدير  ��ضم  عليه 
وغريها  �ل�ضحف  يف  �لعالنية  �حلملة  تنظيم 
عر�ضه  قبل  �ل�ضركة  �ف��الم  من  فيلم  كل  عن 

و�ثناء عر�ضه.
ال�سباح 18/1/ 1951

الدعاية الفنية ايام زمان:
كيف ن�سر اأول اإعالن

عن امل�سرح يف ال�سحافة؟
ر�سائل يف الربيد والبا�سات واإعالن 

وفاة املمثلة الأوىل!

يعترب جورج ابي�س بك اول من ابتكر فن الدعاية امل�صرحية، فهو اول 
من كلف املطابع بطبع "اأفي�صات" لل�صقها على جدران احلوائط وفيها 

ا�صم الرواية وموؤلفها وبطلها فقد كانت امل�صارح قبل ذلك ال تعرف 
هذا النوع من الدعاية وكان ا�صحاب الفرق يكتفون بو�صع اعالن على 

واجهة امل�صرح مكتوب فيه ا�صم الرواية وكالم كله �صجع ال معنى له 
ويختتم بالعبارة التالية "من ي�صرف يجد ما ي�صره".
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اأول من ا�ستخدمه امل�سريون القدماء

دليل على العالقة الأبدية 
بني الرجل واملراأة

)اخلامت(..

عادة ما يلب�س الرجال والن�صاء اخلوامت يف اأ�صابع اليدين، ولكنها 
قد تلب�س اأي�صا يف االآذان واالأنوف واأ�صابع القدمني للزينة. وغالبًا 
ماي�صتخدم اخلامت رمزًا للخطوبة اأو الزواج.

�مل�����ض��ري��ون  ����ض��ت��خ��دم��ه ه��م  �أول م��ن  ك���ان 
ديني  رم��ز  �ىل  بعد  فيما  وحت���ول  �ل��ق��دم��اء 
وروحي. و�خلامت حلقة د�ئرية م�ضنوعة من 
�لذهب �و �لف�ضة �أو �ية مادة �خرى ت�ضتخدم 
�جلو�هر  م��ن  بف�ضو�ض  وتر�ضع  ك�)حلي( 

و�لنقو�ض �ملحفورة.

روؤى متباينة
�أهمية  عن  و�لن�ضاء  �لرجال  من  �لكثري  عرّب 
منهم،  �ملتزوجني  وخ�ضو�ضًا  �خل��امت،  لب�ض 
بينهما..  لرمز  لهذ�  �ملتباينة  �ل��روؤي��ة  وع��ن 
�ملر�أة نادرً� جدً� �أن تخلعه من �أ�ضبعها، بينما 
�لرجال يخلعون �خلو�مت و�أ�ضبحت هذه عادة 

عند �لكثري منهم..
متزوج  ع��ام��ًا(،   ٣٣( �ضاب  قحطان،  حيدر 
ولديه 4 �أطفال يقول: �أنا مل �لب�ض خامتًا يف 
�إ�ضبعي طيلة �أيام حياتي، و�ملرة �لوحيدة �لتي 
زو�جي  يوم  كانت  �خل��امت  فيها  لب�ضت 
�ك��ر�م��ًا  ي��دي  يف  وو�ضعته 
ل�����زوج�����ت�����ي 

فقط وخلعته يف �ليوم �لثاين.
عبا�ض فا�ضل، )5٠ عامًا(، موظف يعمل يف 
�أ�ضار  �ضنو�ت   6 منذ   متزوج  �لربيد  د�ئ��رة 
وبني  بينه  و�مل�ضتمرة  �لد�ئمة  �خلالفات  �ىل 
زوجته حول لب�ض �خلامت �و خلعه حيث قال: 
وبني  بيني  و�ضياح  م�ضاكل  ب��دون  يوم  مير  ل 
م��ر�رً�  حاولت  �ملو�ضوع،  ه��ذ�  ح��ول  زوجتي 
وتكر�رً� �قناعها بعدم رغبتي يف لب�ض �خلامت 
ويف �لنهاية تو�ضلنا �ىل حل ير�ضي �لطرفني 
وهو خلعه عند خروجي من �لبيت ولب�ضه عند 

�لدخول �ىل �ملنزل.   

خيانة
يعتقد �لكثري من �لن�ضاء �أن عدم لب�ض �لرجل 
م�ضروع  �و  �خل��ي��ان��ة  على  دل��ي��ل  ه��و  للخامت 
للخيانة، حيث ميثل لب�ض �خلامت للن�ضاء قيمة 
�لكثري،  �ل�ضيء  لها  ويعني  كبرية  عاطفية 
حياتها  طيلة  )�خل��امت(  �مل��ر�أة  ترتدي  لهذ� 

لعتز�زها بهذ� �لرباط �ملقد�ض.
متزوجة  عامًا(،   ٣6( قحطان  علياء  تذكر   
منذ ١4 �ضنة و�أم لثالثة �ولد، �أن زوجها 
)ف��������ري��������د( 

�ضبب  لأي  خامتها  تخلع  �أن  لها  ي�ضمح  ل 
بد�ية  يف  ح��دث  ملوقف  نتيجة  �لأ�ضباب  من 
حياتهما �لزوجية وذلك يف �إحدى �ملنا�ضبات 
حيث ن�ضيت علياء �أن تلب�ض خامتها فاعتقدت 
�حدى �حلا�ضر�ت يف �حلفلة �نها �آن�ضة وغري 
�لأعزب،  لأخيها  فتقدمت خلطبتها  متزوجة 
ما �أثار حفيظة زوجها وجّن جنونه وحدث ما 
حدث بيننا يف تلك �لليلة �لتي لن �ن�ضاها مدى 

�حلياة ومن يومها و�نا �رتدي )�خلامت(. 
�أن  يهمني  ل  تقول:  )٣٨عامًا(  حممد  �ضارة 
يل  خمل�ض  فهو  ل  �أو  خامته  زوج��ي  يلب�ض 
ويحبني كثريً�، وت�ضيف �أن �لر�بط �ل�ضا�ضي 
ب���ل تبنى  ي���ح���دده خ����امت  �ل���زوج���ني ل  ب���ني 
و�لإخ��ال���ض  باحلب  �لأزو�ج  ب��ني  �لعالقات 

و�لثقة �ملتبادلة. 

وريد احلب
هناك �أ�ضطورة تقول �إن �ل�ضر �حلقيقي ور�ر 
�لي�ضرى يف  �ل��ي��د  �ل����زو�ج يف  خ��امت  �رت����د�ء 
�ىل  مبا�ضر  ب�ضكل  ي�ضل  �أنه  �لر�بع  �لإ�ضبع 
هذ�  �ضحة  ع��دم  �لعلماء  �أثبت  وق��د  �لقلب، 

�ملعتقد على �لإطالق!

 ثريا جواد
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منظمة  �ج��رت��ه��ا  م�ضابقة  يف  �ل�ضتق�ضائية 
�لتحقيق  وكان   ،٢٠١5 عام  بغد�د  يف  �ليون�ضكو 
)�ملحارم(  عنو�نه  ق�ضاة  عدة  مع  �أجرته  �لذي 
يف  باخلو�ض  �لبد�ية  يف   �لق�ضاة  حتفظ  حيث 
ع�ضائري  جمتمعنا  �ن  باعتبار  �ملو�ضوع  ه��ذ� 
دويل  �مل��و���ض��وع  و�ن  خا�ضة  وحم��اف��ظ  وم�ضلم 
يف  قانونيًا  م�ضاورً�  وعملت  باليون�ضكو،  يخت�ض 

جلنة �ملر�ة �لتابعة لوز�رة �لثقافة.
 تقول: دعمتني وز�رة �لثقافة يف طبع كتابي عن 
�لت�ضريعات  "�تفاقية �ضيد�و" وعدم تو�فقها مع 
عنو�نه  �لطبع  حت��ت  ك��ت��اب  ول���دّي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 
للمر�ة  قانونية  ثقافة  م�ضروع  وهو  )حقوقها(، 
عر�قية  �م��ر�أة  كل  تكون  �ن  و"هّمي  �لعر�قية،  
مثقفة بالقانون وتعرف حقها كما تعرف و�جبها، 
�حلالة �ل�ضخ�ضية، �لآن�ضة �لتي تعمل على رعاية 

�مها �ملري�ضة وهذ� هو هاج�ضي �لول."  
�نها  عبود  �ملحامية  �كدت  �لعر�قية  �مل��ر�أة  وعن 
لديها  ولي�ضت  و�لأزم��ات  ب�ضبب �حلروب  منهكة 
ولالأ�ضف  �نفا�ضها،  ت�ضرتد  لكي  نقاهة  ف��رتة 
�ل�ضديد لي�ض لديها �طالع يف �لثقافة �لقانونية، 
بل حتى �ملثقفات جاهالت بحقوقهن، يف كتابي 
)حقوقها( تق�ضدت �ن يكون بلغة �ضل�ضة بعيدة 
ل  �لتي  للمر�أة  كتبته  وقد  �لقانوين  �لتعقيد  عن 

حتمل �ضهادة.
املراأة املحامية  

�ىل  متفانية  بكونها  �ملحامية  �مل���ر�أة  و�ضفت 
�ن��ا وزميالتي  �ب��ع��د �حل����دود، وت�����ض��ري: ق��ررن��ا 
�لتي  �مل���ر�أة  من  �أتعابًا  ناخذ  ل  �ن  �ملحاميات 
�لأت��ع��اب  تهمنا  ل  �ل��زوج��ي��ة،  بحقوقها  تطالب 

بقدر �هتمامنا بان�ضاف هذه 
�ملر�أة �ملظلومة. 

ع��������ن 

�ىل  عبود  ��ضارت  �ضيد�و  �تفاقية  ح��ول  كتابها 
و�ألفت   ١٩7٩ عام  وقعت  �ملذكورة  �لتفاقية  �ن 
عنها عدة كتب، وفيها نقاط )خطرة( مل يلتفت 
قو�نيننا  مع  تت�ضارب  �لتفاقية  فهذه  �حد،  لها 
�ملحلية: مثال قانون �أحو�لنا �ل�ضخ�ضية يت�ضارب 
ت�ضري  حيث  م���ادة،  م��ن  �ك��رث  يف  �لتفاقية  م��ع 
�ل�ضفرو�لنتقال  يف  �لزوجة  حق  �ىل  �لتفاقية 
�و�ل���ويل   �لأب  �و  �ل����زوج  �ذن  ب���دون  و�ل�����ض��ك��ن 
و�لتفاقية تقول �ن �لعالقة �لزوجية غري تكاملية 
ناق�ضت  وق��د  تكاملية  �نها  يقول  قانوننا  بينما 
�لبنود �لتي تت�ضادم مع  �لقو�نني �لعر�قية ولي�ض 
مع كل �لتفاقية، منها قانون �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية 
�لعر�قي  و�لد�ضتور  �لعر�قي  �جلن�ضية  وقانون 
�لكتاب �ىل  �لعر�قي، وتعر�ض  �لعقوبات  وقانون 
�لنا�ضطات  من  وخا�ضة  م�ضادة  نظر  وجهات 
�لنا�ضطات  بع�ض  وقامت  حت��دي��د�،  �لن�ضويات 
�تفاقية  ع��ن  )�ل��دف��اع  ب��ع��ن��و�ن  ك��ت��اب  بتاليف 
كتابي،  ع��ن  ردود�  �ل��ك��ت��اب  وت�ضمن  ���ض��ي��د�و( 
كتابي  طبعت  �لتي  �جلهة  نف�ض  فاإن  وللمفارقة 

طبعت هذ� �لكتاب، وهي وز�رة �لثقافة. 
حقوقها 

كتابها �لثاين يحمل عنو�ن )حقوقها( تقول 
�إنها بعد �ن عملت يف  عنه �ملحامية علياء 
�ملحاكم وجدت تخلفًا تامًا يف فهم �لقانون 
و�ن من �مل�ضوؤولية تثقيف �ملر�ة �لعر�قية 
ب��ق��ان��ون��ه��ا وح��ق��وق��ه��ا ب����دء� من 

�ملر�أة يف  و�ضع  فيه  �لكتاب  ناق�ض  �لد�ضتور�لذي 
�لد�ضتور �لعر�قي، و�ملفارقة �ن �لد�ضتور يخلو من 
مفردة )�ملر�ة( ود�ضتور ١٩57 يخلو كذلك من 
�ملر�ة  تناول حقوق  د�ضتور  و�كرث  �مل��ر�أة،  مفردة 
هو د�ضتور ٢٠٠5 وقانون �جلن�ضية �لعر�قية �لذي 
�عطى �حلق للمر�أة مبنح �جلن�ضية لبنها حتى لو 
كان �لبن مولود� من �ب �جنبي وهي �ملو�د 5و4 
وكلها من�ضفة للمر�ة �لعر�قية، كما ناق�ضت  يف 
�لكتاب قانون �لعقوبات �لعر�قي �لذي يدعم �و 
يجيز �لعنف �ضد �ملر�ة ومنه �ضرب �ملر�ة و�لقتل 
�لعنف  مو�ضوع  �مللف  ه��ذ�  و�ضم  للعار،  غ�ضاًل 
�ضد �ملر�ة، كما تناولت �لقانون �ملدين �لعر�قي 

�خلا�ض باملري�ث و�لعقار. 
املراأة والق�ساء 

�مل���ر�أة  تف�ضيل  ع��ن  علياء  �ملحامية  وحت��دث��ت 
�ملحامي  دون  �ملحامية  �ىل  باللجوء  �مل�ضتكية 
تبوح  �ن  ت�ضتطيع  مثلها  �م���ر�أة  كونها  ب��دو�ف��ع 
وخا�ضة  �لرجل  للمحامي  ت�ضتطيع  ل  مبا  لها 
�ملحاميات  �غلب  �ن  كما  �لزوجية،  �لعالقات 
م�ضاكل  لوجود  �جلز�ئية  �لدعاوى  عن  يبتعدن 
للمحامي  �لع�ضائري  �لتهديد  منها  ع��دي��دة 
ب�ضرورة ك�ضب �لدعوة. وعن متاعب �ملهنة توؤكد 
مبا�ضرة  ب�ضورة  �لتعامل  هو  �لأم��ور  ��ضعب  �ن 
تكت�ضف  و�حيانا  �لثقافات  �ملو�طن مبختلف  مع 
متاعب  وهناك  )حمتال(،  موكلها  �ن  �ملحامية 
�ل��روت��ني يف �غ��ل��ب دو�ئ���ر �ل��دول��ة ����ض��اف��ة �ىل 
�لجتماعي  �لباحث  فمثال  �لعمل  �لتعقيد�ت يف 
حلقة ل �ضرورة لها حيث �أن �غلبهم ل يحملون 
علوم  خريج  مثال  فهناك  باملهنة،  �لخت�ضا�ض 
وعن  �لجتماعي!  �لبحث  يف  ويعمل  حا�ضبات 
ق�ضية ل تز�ل تذكرها قالت �نها ق�ضية جعلتها 
حمرتمة  �ضيدة  �خربتها  حيث  �لليل  ت��ن��ام  ل 
�غت�ضاب  مبحاولة  متلب�ضًا  زوجها  وجدت  �نها 
رجل  وه��و  �ضنتني  �لعمر  م��ن  �لبالغة  �بنتهما 
مثقف وموظف كبري و�قامت عليه �لدعوة �إل �أنه 

�ضافر خارج �لعر�ق. 

وجها  يلتقينه  لكنهن مل  عنه  ق��ر�أن  عامل غريب 
لوجه، فكيف تنظر �ملحامية لهذه �ملهنة �ملحفوفة 

باملخاطر؟ لن�ضتمع �ىل �حدى �ملحاميات: 
و�لكاتبة  باملحامية  �ل�ضبكة"  "جملة  �لتقت 
عبود،  علياء  �لآن�����ض��ة  �مل��دن��ي��ة  و�لنا�ضطة 

ب�����غ�����د�د م������ن م����و�ل����ي����د 

 ٢٠١٠ ل�ضنة  �لقانون  كلية  خريجة  �لكاظمية، 
-٢٠١١، ع�ضو نقابة �ملحامني، عملت يف حماكم 
بغد�د منذ �ضنة ٢٠١١، وهي كاتبة عمود �ضيا�ضي 
"عني  ج��ري��دة  يف   ٢٠٠6 ع���ام  م��ن��ذ  وق���ان���وين 
�ملقال  ون�ضرت  �حلكمة،  لبيت  �حلكمة" �لتابعة 
تخ�ض�ضت  ثم  "�لتاآخي"،  جريدة  يف  �ل�ضيا�ضي 
يف كتابة �ملقال �لقانوين ب�ضبب در��ضتها وغز�رة 
�ضحف  ع��دة  يف  وعملت  �لقانونية،  معلوماتها 
لتحرير �ل�ضفحات �لقانونية، وكتبت عن جرمية 
�لإعالمي  للمكتب  مديرة  �لآن  وتعمل  �ضبايكر، 
يف نقابة �ملحامني �لعر�قيني، و�لناطق �لر�ضمي 
)�ملحامي(  ورئي�ضة حترير جملة  �لنقابة  با�ضم 
وم��دي��رة حت��ري��ر ج��ري��دة )�ل��ق�����ض��اء �ل��و�ق��ف( 
�لتابعة لنقابة �ملحامني، كما تعمل �ي�ضا كمن�ضقة 
على  و�حلائزة  بغد�د،  يف  �لفرن�ضي  للتلفزيون 

درع �ل�ضحافة 

�ساحبة كتاب "حقوقها"..املحامية والكاتبة 

علياء عبود احل�سني:
اهتمامي اإن�ساف املراأة 

املظلومة

بغداد / �سها ال�سيخلي 

جتد بع�س املحاميات �صعوبة يف عملهن خا�صة يف ال�صنتني االأوليني 
من عملهن يف هذه املهنة التي يلفها عامل اجلرمية والن�صب 

واالحتيال حني يكّن، الأول مرة، مع املزورين والقتلة، 

 املراأة العراقية 
منهكة ب�سبب احلروب 

والأزمات ولي�ست 
لديها فرتة نقاهة 

لكي ت�سرتد انفا�سها، 
ولالأ�سف ال�سديد 

لي�س لديها اطالع يف 
الثقافة القانونية
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��ضا�ضه  ثابت  غذ�ئي  لنظام  �تباعهم  هو  و�ل�ضبب 
�لعدمية  �ل�ضريعة  �لغذ�ئية  �لوجبات  من  �لعديد 
�ألعاب  �أم���ام  ط��و�ل  ل�ضاعات  وت�ضّمرهم  �ل��ف��ائ��دة 
�ل��ف��ي��دي��و. وم���ع ع���دم وج���ود �إح�����ض��ائ��ي��ات مقارنة 
�ل�ضو�ء  حفالت  ف��اإن  �ل���وزن،  وزي���ادة  �لبالغني  بني 
و�ملطاعم �لعامة وبائعي �لأطعمة �لبحرية �ملتجولني 
من  �لكثري  يقدمون  ز�ل��و�  ما  �لبحر  �ضو�حل  ق��رب 
ل��ك لتتناول �مل��زي��د م��ن �لأغ��ذي��ة غري  �لإغ����ر�ء�ت 
�ل�ضحية، ما عليك �ضوى جتنب تناول بع�ض �لأطعمة 
خيار�ت  بجملة  و�لل��ت��ز�م  �ملفيدة  غ��ري  �ل�ضيفية 

�ضحية.
الآي�س كرمي

على عك�ض �ملتعارف عليه، فثمة �لعديد 
من �لأطعمة �لتي ترفع حر�رة ج�ضمك 
���ض��ي��ف��ًا ب����دًل م��ن ت��رط��ي��ب��ه �أب��رزه��ا 
�لآي�������ض ك���رمي، ف��ل��و �ع��ت��ق��دت �ن 
�لآي�����ض ك��رمي �ضحي يف  ت��ن��اول 
متامًا  خمطئ  فاأنت  �ل�ضيف، 
�ضتمدك  منه  قليلة  كمية  لأن 
مبا يقرب من 5٠٠ �ضعرة 
ح����ر�ري����ة، ف�����ض��ال عن 
ح�ضولك على 6٠ باملئة 
�مل�ضبعة.  �ل��ده��ون  م��ن 
�إ�����ض����اف����ة مل����ا مي��ك��ن 
�ل��الك��ت��وز  ي�ضببه  �ن 
من  بحليبه  �مل��وج��ود 
غ����از�ت و�ن��ت��ف��اخ��ات 
مريحة  غ��ري  وح��ال��ة 
�مل���ع���دة.  يف  ع��م��وم��ا 
ك��رمي  �لآي�����ض  �أن  ورغ���م 
هو من �أكرث �ملو�د �لغذ�ئية 
�ضيفًا  جميعنا  لها  نلجاأ  �لتي 
�حل���ر�رة،  درج���ات  �رت��ف��اع  ب�ضبب 

�ج�ضامنا،  ح��ر�رة  درج��ة  لنخف�ض  بكرثة  فنتناوله 
لكننا ل ندرك �نه من �ملو�د �لتي حتتاج ملجهود كبري 
�ضخونة  �أك��رث  معدتنا  يجعل  ما  �جل�ضم،  ليمت�ضها 

ويرفع درجة حر�رة �ج�ضامنا ب�ضكل عام. 
امل�سروبات الفّوارة

�لعادي  �مل��اء  تبديل  للغاية  مغريًا  يكون  �أن  ميكن 
بال�ضود� �أو حتى باملياه �ملكربنة �لفو�رة، ولكن تاأكد 
فيه  �لذي جتعل  �لوقت  �لأمثل، ففي  لي�ض �حلل  �نه 
�إثارة، فاإنها �ضت�ضبب لك  �أكرث  �لكربونات م�ضروبك 
�لنتفاخ كما لو كنت �ضمكة �لينفوخية. فامل�ضروبات 
�لتي  �ملو�د  �أكرث  من  هي  �ملثلجة  و�لع�ضائر  �لغازية 
ن�ضب  ب�ضبب  عالية  ح��ر�ري��ة  �ضعر�ت  على  حتتوي 
يتطلب  م��ا  فيها،  �لعالية  و�لن�ضويات  �ل�ضكريات 
جهازك  خا�ضة  كفاءته  معدلت  رف��ع  ج�ضمك  من 
بالنتعا�ض  �ضعورنا  رغ��م  ميت�ضها.  حتى  �له�ضمي 
�ضنح�ض  ق�ضرية  ف��رتة  بعد  لكننا  تناولها،  مبجرد 
بارتفاع درجة حر�رة �ج�ضامنا، �لأمر �لذى يدفعنا 
لتناول �ملزيد منها لل�ضعور بالنتعا�ض ثانية، ما يوؤثر 
على زيادة وزننا. من �لأف�ضل لك تناول �ملاء �لعادي 
بدل �ملكربن وبدل �لع�ضائر �ضيفًا فهو �لأن�ضب ملنح 
درجة  لتنظيم  و�لأف�ضل  �لكافية  �لرطوبة  �جل�ضم 

حر�رة �جل�ضم.
اللحوم والأ�سماك امل�سوية على الفحم

يحب �لكثريون �للحوم �مل�ضوية وي�ضتمتعون بنكهتها، 
�لفحم  على  �للحوم   ب�ضو�ء  يقوم  �لبع�ض  �أن  بل  ل 
قليل  ط��ع��ام  على  ويح�ضل  دهونها  م��ن  ليتخل�ض 
يقابلها  كهذ�  ���ض��و�ء  ن��وع  �ضريبة  لكن  �ل�ضعر�ت، 
طريقة  ك��ان��ت  �ذ�  خا�ضة  �لأ����ض���ر�ر،  م��ن  �لعديد 
�حليو�ين  بروتينك  فتفحيم  �ضحيحة.  غري  �ل�ضو�ء 
بدرجات حر�رة عالية للغاية يولد لك مو�د كيميائية 
ت�ضمى بالأمينات غري �ملتجان�ضة، �لتي ميكن بدورها 
�أن تزيد من فر�ض �إ�ضابتك، ل �ضمح �هلل، ب�ضرطان 
�مل�ضوية  �للحوم  �أن  تعتقد  هل  و�مل�ضتقيم.  �لقولون 
بهذه �لطريقة ت�ضتحق هذه �ملخاطرة حقا؟ ل نعتقد 
من  تاأكد  �ذن،  بالتاأكيد،  ذلك 
خلو ع�ضاءك من لهيب �ل�ضو�ء، 
ولو �أحببت قم ب�ضّي �خل�ضار بدل 
�ضمومًا  تطور  ل  فهي  ذل��ك،  من 
حقًا  ت�ضتطع  مل  �إذ�  لكن   ، كهذه 
�ملقدد  �لربجر  تناول  عن  �لتخلي 

وغريه من �مل�ضويات بحفالت �ضو�ء �لباربي، فحاول 
�ل�ضّي  لأن  �ل��ده��ون،  من  خالية  حلم  قطع  �ختيار 
�للهب،  با�ضتعال  ويت�ضبب  �لدهون  �إف��ر�ز  من  يزيد 
�و �خرت قطع حلم رقيقة لتق�ضري وقت �لطهو. كما 
�لزر�عية  "�لكيمياء  جملة  ن�ضرتها  در��ضة  �ف��ادت 
�مل�ضببة  �ملركبات  لتقليل  �نه  �لأمريكية  و�لغذ�ئية" 
تنقيع  ح���اول  باملئة  ل����6٨  ت�ضل  بن�ضبة  لل�ضرطان 
من  �ضاعات  قبل  �لأحمر  �لنبيذ  �أو  بالبرية  �للحوم 
�ضّيها. ومن �لأف�ضل �ضّيها يف �لهو�ء �لطلق ولي�ض يف 
�أماكن مغلقة حتى ل تت�ضبع �للحوم  باأدخنة �لفحم 
�ضامة وم�ضرة ل�ضحتنا،  �لتي حتتوي على مركبات 
عند  تن�َض  ل  بالنباتي،  �ل�ضناعي  �لفحم  ��ضتبدل 
�للحوم  �أ�ضفل  �لبقدون�ض  و�ضع  �ل�ضو�ء  من  �لنتهاء 
وهذ�  �ل�ضارة،  و�ملركبات  �لدهون  ليمت�ض  �مل�ضوية 
�أطباق  ما يقوم به �لطهاة �ملحرتفون لدى تزيينهم 
�مل�ضويات، مع �ن كثريين يجهلون فو�ئد هذه �لزينة.

الذرة
مو�ضكوفيتز:  ل��ي��ز�  �لتغذية  �خت�ضا�ضية  ت�ضرح 
�له�ضم،  �ضهلة  �لكربوهيدر�ت  �أنو�ع  جميع  "لي�ضت 
�لكربوهيدر�ت   م��ن  ن��وع  على  �ل���ذرة  حتتوي  حيث 
لتخمر  ي���وؤدي  م��ا  تفتيتها،  �جل�ضم  على  ي�ضعب 
�ل��غ��از�ت  وح�ضر  �له�ضمي  �جل��ه��از  يف  �لبكترييا 
�ملحتب�ضة، فيح�ضل �لنتفاخ. �ما �ذ� نويت �لذهاب 
لل�ضاطئ، فتجنب تناول �لذرة �مل�ضوية كي ل ت�ضاب 

بانتفاخ �لبطن.
الفواكه املجففة

�ملاء  �لفو�كه  يجردها من  من �ملعروف �ن جتفيف 
�لذي يطريها ومنها �لتوت �لربي، باملقابل  �ضتحتوي 
من  �لكمية  بنف�ض  مقارنة  م�ضاعفة  �ضكريات  على 
�بتعد  بطنك،  �ضد  على  للحفاظ  �لطازجة.  �لفو�كه 
وجبة  �لظهر  بعد  وتناول  �ملجففة  �لفاكهة  فور� عن 

فو�كه خفيفة ومنع�ضة وباردة على معدتك.
الأطعمة امل�سبعة بالدهون

�ضريعة  �لأطعمة  ومنها  بالزيت  �ملقلية  �لأطعمة   
لي�ض  �ل�ضحية،  غري  �لأك���الت  من  هي  �لتح�ضري، 
�ل�ضنة،  �أي��ام  ط��و�ل  ولكن  �ل�ضيف  ف�ضل  يف  فقط 
لأنها ت�ضبب �لعديد من �لأمر��ض، لكن تزد�د �حلالة 
�كرث بف�ضل �ل�ضيف لأنها ميكن �أن ت�ضبب زيادة يف 
حر�رة ج�ضمك وتخف�ض مناعتك، ف�ضال عن �لعديد 

من �مل�ضاكل �ل�ضحية �لأخرى .

كما لو اأن االأمر يبدو غريبًا، فال�صيف الذي يوحي مبمار�صة املزيد من التمارين 
الريا�صية ووفرة الكثري من االأطعمة ال�صحية، بات من املوا�صم التي يزداد الوزن 

خاللها. فقد وجدت درا�صة �صحية مثرية للده�صة اأن االأطفال �صيفًا يكت�صبون ثالثة 
اأ�صعاف وزنهم عما هم عليه يف بقية عامهم الدرا�صي، 

الآي�س كرمي يرفع حرارة 
ج�سمك �سيفًا!

ت�ستغرب.. ل

ترجمة: اآلء فائق

�سدمة لع�ساق الآي�س كرمي: 

املثلجات ترفع حرارة 

ج�سمك وجتعل معدتك اأكث�ر 

�سخونة
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ف���ي ال��م��ي��زان

نزح مع عائلتِه �ىل �لعا�ضمة بغد�د، لأن حمافظتهم 
تعر�ضت لدمار كبري، و�غلقت �ملد�ر�ض لهذ� �ل�ضبب، 
تركو�  كل �ضيء هناك: �ملال و�ل�ضكن و�لأعمال وبد�أو� 
و�لقادمني  باأهلها  مزدحمة  مدينة  يف  عنها  يبحثون 
�جلحيم  من  ليتخل�ضو�  �ملحافظات  بقية  من  �ليها 

�ي�ضًا. 
لي�ضددو�  فقط  عمل  �ي  م��ا،  عمل  عن  و�ل��د�ه  بحث 
وثالثة  �خلم�ض  �أخ��و�ت��ه  عي�ض  ولقمة  �لبيت  �يجار 
�أ�ضقاء جميعهم �أ�ضغر منه .لذ� فكر �أن يعمل �ي�ضًا، 
ل �ضيما و�نهم جميعًا ��ضبحو� بال مد�ر�ض. حاولت 
�أمه �أن متنعه عن �لعمل و�ن ينتظر �ل�ضنة �لدر��ضية 
وقد  �لعمل،  عن  �لبحث  على  �أ�ضر  لكنه  �جلديدة، 
�ل�ضمون  ف��رن  يف  عمل  حينما  �حل��ظ  ل��ه  �ضحك 

�لقريب من بيتهم، وهذ� ما �أقنع �لأم بعملِه. 
�أن و�لده كّف عن �لبحث عن عمل  من يومها لحظ 
و�ضقيقتُه  �لبيت  يف  تخبز  ب��د�أت  و�لدته  �أن  حني  يف 
من  خ�ضي  �مل��ج��اورة،  �لبيوت  على  تبيعه  �ل�ضغرية 
م�ضارحة و�لده باأن �أمه مري�ضة وعليها �أن ل جتهد 
ف�ضارح  �لقيظ،  وق��ت  ل�ضيما  �لعمل  بهذ�  نف�ضها 
�ضباحًا  �ضيعمل  و�أن��ه  �لعمل  عن  تكف  ب��اأن  و�ل��دت��ُه 
ما  �أمامها  يذبل  ع��وده  ت��رى  وه��ي  له  تاأملت  وم�ضاًء، 
وينام  وي�ضرب  ياأكل  �لذي  �لو�لد،  ت�ضارح  �ن  دفعها 
�ي  وع��ن  �مل�ضاريف،  ه��ذه  تاأتي  �ي��ن  من  يعرف  ول 
��ضلوب. حتدثت معه طوياًل ومر�ت عديدة �ن ير�قب 
ليل  يعمل  وهو  ع�ضرة  �لر�بعه  ليتجاوز  فعمره  �بنه 
دون  ولكن  �لعمل  يف  ي�ضاعده  �ن  منه  طلبت  نهار، 
جدوى، لقد ��ضرت�ح من ثقل �مل�ضووؤلية وهموم �لعي�ض 
من  يعرف  ل  �ضغري  �ضبي  عاتق  على  �ألقاها  حينما 
من  �لعمل  مبالب�ض  و�لنوم  �لعمل  �ضوى  �لدنيا  �مور 
لهذ�  �لزوجني  بني  �خلالفات  �زد�دت  عائلتِه.  �جل 
�ل�ضبب، وحينما تد�فع �حدى بناته عن �أمها ينق�ّض 

عليها كوح�ض ينق�ّض على فري�ضتِه، وياأتي �ل�ضبي من 
عمله لي�ضكتهم جميعًا مبا جلب معه من طعام للبيت، 
و�لدهم،  فهي ح�ضة  عليها  يح�ضل  �لتي  �لنقود  �ما 
�لذي يهد�أ، ثم يرتدي مالب�ضه ويخرج �ىل ��ضدقائه 

يف �ملقاهي. 
�لأم  مر�ض  و�زد�د  �ل��وت��رية  ه��ذه  على  �لأي���ام  م��رت 
وهي  �أملها  و�ي�ضًا  زوجها،  ت�ضرفات  من  ومعاناتها 
�لفكر خائفًا من �ضيء ل تعرفُه،  ترى ولدها م�ضتت 
�ىل  ذهبت   .... عملِه  مكان  يف  ت��زوره  �أن  فعزمت 
هناك، مل تره يف �لبد�ية، وبفر��ضة �لأم وخوفها على 
�ولدها تطلعت يف وجوه �لعاملني و�ضمعت �حاديثهم 
ثم ظهر �بنها من غرفة �ضغرية لياأخذ دوره يف �لعمل 
�أمه حتى �رتبك و�ضحب  �مام �لفرن، وما �ن �ضاهد 
ي�ضاألها عن �ضبب جميئها وهل  و�أ�ضرع نحوها  وجهه 
ح�ضل �ضيء لإخوته و...و... �جابته بحزٍن و��ضح .. 
ل �ضيء فقط �أردت �أن �أعرف ماهو عملك هنا ، طلب 
منها �ن تعود �ىل �لبيت وهناك �ضي�ضرح لها ما تريد. 
عادت بخطو�ت ثقيلة �ىل �لبيت لرتى زوجها مرتديًا 
مالب�ضه هامًا باخلروج، �ضحبته من يده �ىل �لد�خل 
و��ضعلتها ثورة عليه وطلبت منه �ن يعمل هو بدًل من 
�بنهما خ�ضية عليه من �ل�ضياع يف تيار�ت �حلياة وهو 
و�نهال  بقوة  دفعها  �ضيئًا،   �لدنيا  من  يعرف  ل  بعد 
عليها بال�ضرب و�ل�ضب ومل ي�ضتف�ضر عن �ضر حزنها 
حينما عادت من روؤيته بل و�لأق�ضى من هذ� بحث يف 
جيوبها عن نقوٍد قد تكون ح�ضلت عليها من �بنهما. 
خرج �لأب ليدخل �لبن على �أمه وي�ضاألها عن �ضبب 
زيارتها وملاذ� ت�ضرفت مع زمالئه بع�ضبية و��ضحة. 
�ن  منه  باأن طلبت  �كتفت  بل  له خماوفها  ت�ضرح  مل 
�ضو�ء يف  يعملن  و�خ��و�ت��ه  وه��ي  ف���ورً�،  �لعمل  ي��رتك 
�أخ��رى،  تو�ضل عن �ضر هذ�  �لبيت �و حتى يف بيوت 

�لقر�ر، �جابته ب�ضدة : مل �أرحت ملن معك يف �لعمل. 

�أجري،  ز�دو�  وقد  يحبونني  جميعهم  �أم��ي؟  يا  ملاذ� 
�بني!!  يا  يخيفني  ما  وه��ذ�  �ضاخنه:  بدموع  �جابت 
�بنه  ر�أى  وحينما  مبكرً� على غري عادته،  �لأب  عاد 
بقرب �أمه �ضحبُه وبد�أ ي�ضربه بني ذهول جميع من يف 
�لبيت و�جلميع ي�ضرخون ملاذ� ت�ضربه ... فكرت �لأم 
حلظتها �أنه ذهب �ىل حمل عمله وقد عرف ت�ضرفًا 
خاطئًا لبنهما �و .... وحينما عرفت �أنه �تهمه باأنه 
وهي  �لأر���ض  نحو  تهاوت  عليه  �أم��ه  يحر�ض  مْن  هو 
خوف  من  �لنقود.  �ين  �لنقود،  �أي��ن  كلماته،  ت�ضمع 
�ل�ضبي �أخرج ما ح�ضل عليه من �أجره و�عطاها �ليه 
ليخرج ويرتك �لبيت يف هرج ومرج. �ضكتت �لأم حتى 

عن ن�ضائحها لبنها، ليذهب هو ثانيه �ىل عمله. 
تعّود على �ضرب و�لده �ن تاأخر عن �عطائِه �لنقود، 
�خو�ته  وطلبات  �لعميق  وحزنها  �أم��ه  �ضمت  وعلى 

�لالتي هو �ملنقذ لهم و�لذي ي�ضد �حتياجاتهم. 
�لطبيب  عليهم  و�ق���رتح  �ضقيقاته  �ح��دى  مر�ضت 
�لعائلة  و�حتارت  لها،  �ضريعة  عملية  �ج��ر�ء  �ملعالج 
من �ين تتدبر �ملبلغ، فما كان من �لأم �ل و��ضتعانت 
بالن�ضاء �خلري�ت يف �ملنطقة فجمعن لها جزء� من 
�ملبلغ �ما بقية �ملبلغ فقد جاء به �ضقيقها مربرً� لأمه 

�أنه ��ضتلف منهم ب�ضمان عملِه ....
�ما  �لعملية وفرح �جلميع ب�ضفاء �ضقيقتهم،  جنحت 
�حلنون  �لو�لد  باأنه  �ملعالج  للطبيب  فاأبدى  �لو�لد 
من  و�لأم��ر  بل  ماحتتاجُه  �ملري�ضة  لبنته  وفّر  �لذي 
هذ� كله ذهب �ىل ح�ضابات �مل�ضت�ضفى لعله ي�ضرتجع 
بع�ض �لنقود ... وحينما �أخربه �ملحا�ضب باأن عليهم 
�مل�ضت�ضفى  م��ن  وخ���رج  �ع��ت��ذر  عليهم  �ملتبقي  دف��ع 
ب�ضرعة حينما دخل �ضقيقها ودفع ما تبقى بذمتهم. 

ما   ، و�لديه  بني  ثانية  �مل�ضاجر�ت  ب��د�أت  �أي��ام  بعد 
�ل  �لبيت  �ىل  لي��اأت��ي  �ل��ف��رن،  يف  ينام  �ن  ��ضطره 
عملِه  مكان  ب�ضبب  معاناتها  فز�دت  �لأم  �أما  ن��ادرً�، 

غري �ملريح، وملاذ� يعطونه هذه �ملبالغ كلما �أر�د منهم، 
ترى هل يعمل عماًل )!( �و يتاجر �أو يتعاطى معهم )!( 
�أم ي�ضتغلون بر�ءته وطفولته و�حتياجه لأعماٍل �أخرى!!

وت�����ض��اءل��ت: ت���رى ك��ي��ف �أع����رف �حل��ق��ي��ق��ة؟ �أه��ل��ي يف 
هنا  غريبة  �أنا   ! زوجي  �هل  و�ي�ضًا   ! �أخ��رى  حمافظة 
�لتفا�ضيل  ك��ل  ع��ن  و�ل���ده  حت��دث  �أن  ب��ع��ده��اق��ررت   :
م�ضارحته  على  ي�ضجعه  بل  ي�ضربه  ل  �ن  منه  وتطلب 
ثائرً�  �لأب  ليخرج  فعلت،  وهكذ�  عمله،  تفا�ضيل  بكل 
فيه،  م��ن  جميع  على  ث��ورة  لي�ضعلها  عمله  مكان  �ىل 
لي�ضرع  يديه  بني  من  �بنه  تخلي�ض  ��ضتطاعو�  وبالكاد 
�أنه  �جلميع  ظن  ب�ضيارته،  معه  وياأخذه  �لعاملني  �حد 
وجهه  غطت  قد  �لدماء  لأن  �مل�ضت�ضفى  �ىل  به  ذه��ب 
�نتظر   .... يعود�  مل  ولكنهما   ... له  و�ل��ده  �ضرب  من 
تفارق  �لتي مل  �أمه  ول�ضيما  �أهله  عودتهما،  �جلميع 
�ملكان! �ما و�لده فقد هرب خ�ضية من �بالغ �ل�ضرطة 
عنه، عاد �جلميع �ىل بيوتهم، و�جربو� �أمه بالعودة 
�ي�ضًا �آملني �ن يعود�. وهي تتمتم �أنه لن يعود �ليها 
�بدً� فاأ�ضربت عن �لطعام حلني عودتِه، هما ) هي 
و�أبوه ( كانا �ل�ضبب يف تدمري نف�ضيتُه وقتل �حالمه 
�ضالحًا  ميلك  ل  عامل  يف  وزّج��ه  �لربيئة،  �لطفولية 
و�لن�ضيان  �لر�حة  له  يقدم  عامل  مغرياته،  ملقاومة 
و�لهروب من و�لده �لذي ل يعرف �ضوى لغة �ل�ضرب، 
كيف  يعرف  ل  وه��و  وتتنوع  تكرب  �حتياجاته  وبيت 
يكربن  �للو�تي  )�ل�ضبايا(  �خو�ته  �حتياجات  ي�ضد 

مع �لأيام. 
منه  �لنتقام  وق���ررت  زوج��ه��ا  على  غ�ضبها  ��ضتد 
�أنه  وللنا�ض  لها  ليبني  �أي��ام  بعد  �لو�لد  عاد  لبنها. 
ف��ر�ق��ه،  على  ك��ث��ريً�  متوجع  و�أن���ه  �ب��ن��ه  ع��ن  ي�ضاأل 
ف�ضرخت يف وجهه: حزين عليه �أم على �لنقود �لتي 
�ضيء،  كل  �ل�ضبب يف  �نت  منه،  عليها  كنت حت�ضل 
على  �ل�ضيطرة  فقدت  جميعًا،  ودمرتنا  دمرته  لقد 
�بنتُه  لول  يخنقها  وكاد  بل  ي�ضربها  وهو  �ع�ضابها 
�لتي طعنته ب�ضكني �ملطبخ يف ظهره وخّل�ضت �أمها، 
ولكن ماذ� كان �لثمن؟ �أخذ �ل�ضكني منها و�ضربها 
�نقذُت  لقد  تقتلني  ل   ... �أبي  يا  ل  به  تتو�ضل  وهي 
ت�ضبح  �لأر�ض  نحو  �لفتاة  وقعت  دقائق   ، �مي منك 
بدمائها لت�ضبح �لعائلة بني مطرقة �لتفكك و�لفقر 
وبني �ضند�ن �مل�ضتقبل �لغائم ... وما ز�لت �لق�ضية 

يف �أروقة �ملحاكم .....

غيوم
العقل والقلب يقفان على مفرتق الطرقات، هما مت�صادان، ولكنهما قد يلتقيان اأحيانًا ...... ومهما بعدت 

امل�صافات بينهما، اإال اأن قول احلقيقة واحلق يجمعهما ليزيال غيومًا تلبدت يف ثنايا اأرواح اأبرياء اأمطرتهم 
بعذابات ال تتحملها اأقوى النفو�س، فكيف برباعم جاعت بطونها وتّعرت اأج�صادها حتت وطاأة الفقر .... 

لعن اهلل الفقر. 

يف ثنايا الروح
رجاء خ�سري
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ت����س����ل����ي����ة

الكلمات املتقاطعة
١-�ضاحب �ل�ضورة مطرب عر�قي �ضاب

٢-من �خلرز ، �ضقي )م(
٣-�ضاعد، �ضا�ضة بالجنليزية )م(

4-�لكود )مبعرثة(، �ضخ�ضية كارتونية
5-عك�ض ي�ضار، يف �لرمل)م(

6-قهوة، من مناطق بغد�د �ل�ضعبية
7-يف �ليد

٨-من �نو�ع �لطبخ، من �لطيور
٩-من �لعطور �لرجالية

١٠-�ضد يف �ملو�ضل

١-من �ملناطق �ل�ضهرية يف �لب�ضرة
٢-مطرب عر�قي )قدير(

٣-مدينة �ضرق دياىل، عك�ض ذهاب
)م(،  بالجنليزية  بنك  �جل�ضم،  يف  4-ي��ج��ري 

مو�ضولة
5-مر�ض)م(، مانع

6-طري، حرف جر)م(
7-مو�ضيقار ومطرب عربي )ر�حل(

٨-نوع من �للنب 
٩-كوثر)مبعرثة(

١٠-�ضخ�ضية كارتونية

افقي

ال�سابقحل العدد 

عمودي

طفلك واملوبايل
يعانى �لكثري من �لآباء و�لأمهات من ق�ضاء �لأطفال 
�ملزيد من �لوقت �أمام �ضا�ضة �لتلفزيون �أو �ملوبايل �و 
�لكمبيوتر، ويروج فى �أذهانهم �لعديد من �لت�ضاوؤلت 
عن تاأثري �لأجهزة على �أطفالنا، هل توؤثر �لتكنولوجيا 
على �أدمغتهم؟ هل حتد من تنميتهم �لجتماعية؟ هل 

ت�ضر بهم عاطفيا؟ هل ميكن �أن توؤخر فى �لكالم؟
�ملذهلة،  �لنتائج  بع�ض  عن  جديدة  در��ضة  ك�ضفت 
�لتى  �ل�ضاعات  ع��دد  ز�د  كلما  ب��اأن��ه  �أف���ادت  حيث 
بني  �أع��م��اره��م  ت����رت�وح  �ل��ذي��ن  �لأط���ف���ال  يق�ضيها 
�ملحمول  �ضا�ضات  ��ضتخد�م  يف  و�ضنتني  �أ�ضهر  �ضتة 
و�لألعاب  �للوحية  و�لأج��ه��زة  �لذكية  �لهو�تف  مثل 
�لإلكرتونية، ز�د �حتمال تعر�ضهم للتاأخر يف �لكالم.
�لوقت  دقيقة يف   ٣٠ كل  زيادة  �أن  �لباحثون  و�أو�ضح 
�لذى يق�ضيه �لأطفال يف ��ضتخد�م �ملوبايل �رتبطت 
بتاأخري  �لباحثون  ي�ضميه  ما  خطر  يف   %4٩ بزيادة 

�لكالم �لتعبريي.
و�أو�ضى �لباحثون ب�ضرورة منع �لأطفال �لأقل من ١٨ 
�لإلكرتونية  �لأجهزة  ��ضتخد�م  من  �ضهرً� 
�ملرئية  �لدرد�ضة  بخالف 
م���ع �ل��ع��ائ��ل��ة، لأن��ه��ا 
ت�����ض��ب��ب  �أن  مي���ك���ن 
ت�����ض��ت��ي��ت ل��ل��ط��ف��ل 
�ل�����ض��غ��ري ومي��ك��ن 
�أن ي�ضبب قطع فى 
بينهم  �ل��ع��الق��ة 

وبني و�لديهم.

جوز الهند 

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

�ضاير �لأو�ضاع ول تعرت�ض، 
حاليًا.  �ملو�جهة  عن  و�بتعد 
بع�ض  م���ن  �ل��ت��ن��ّب��ه  ع��ل��ي��ك 
�لأخ����ب����ار �ل���ك���اذب���ة �ل��ت��ي 
ت��وؤث��ر ���ض��ل��ب��ًا يف �أو���ض��اع��ك 
�ل��ع��اط��ف��ي��ة، و�ب��ت��ع��د ق��در 
�لإم������ك������ان ع���م���ن ي�����ض��ع��ى 
وبني  بينك  �لعالقة  لتوتري 

�ل�ضريك. 

خلططك،  معار�ضني  ت��و�ج��ه 
ف��ت��ح��لَّ ب��ال�����ض��رب ل��ت��ت��و���ض��ح 
�ل���������ض����ورة �أك��������رث، وح�����اول 
�إق��ن��اع��ه��م ب��وج��ه��ة ن��ظ��رك. 
�حل��ب  يف  ج��دي��د  ع��ن  تبحث 
�لعاطفي  �مل���اأزق  م��ن  لتخرج 
�ل�����ذي مت����ّر ب����ه، �ن��ت��ب��ه �إىل 

طريقة حديثك مع �حلبيب.

�ملغامرة،  �ل��ي��وم  ل��ك  �أن�ضح  ل 
�خلطو�ت  يف  ح���ذرً�  ك��ن  ولكن 
�لزمالء،  جت��اه  بها  تقوم  �لتي 
و�در�ض قر�ر�تك جتاههم بدقة 
�لأم���ور  بع�ض  تناق�ض  ك��ب��رية. 
تفكر  ف��ال  �حلبيب  م��ع  �ملهمة 
�ضع  ب��ل  �ضلبية،  بطريقة  فيها 

�لتفاوؤل عنو�نًا عري�ضا.

على  وجّيدة  �إيجابية  تاأثري�ت 
يرت�فق  وه��ذ�  �لعمل،  �ضعيد 
مع مطالبك �ملالية �ملحقة وقد 
عاطفيًا:  قريبًا.  �لهدف  تبلغ 
�ل�ضريك  مع  �لأو�ضاع  تتح�ضن 
�ضوء  بعد  كافة،  �ل�ضعد  على 
بينكما  ���ض��اد  �ل���ذي  �لتفاهم 

ب�ضبب تدخالت �لآخرين.

منا�ضبة  �حل��ال��ي��ة  �ل���ظ���روف 
لن  كبرية،  خطوة  على  لتقدم 
ل  تتعرقل.  ول��ن  وح��ي��دً�  تكون 
�بتعد  و�إل  �لعتاب  كثري  تكن 
�حل��ب��ي��ب ع��ن��ك، وت�����ض��م��ح لك 
من  �لكثري  بتخطي  �ل��ظ��روف 
�أعاقت مالقاته  �لتي  �حلو�جز 

�أو �مل�ضاحلة. 

من �مل�ضتح�ضن عدم �ملر�هنة 
�أّي جن��اح، ل ت��رتدد يف  على 
و�لن�ضيحة  �مل�ضاعدة  طلب 
م��ن �لأ���ض��دق��اء و�لأح���ّب���اء. 
���ض��ح��ي��ح �أن������ك مت����ر ب��ي��وم 
م�ضكالت  ج����ر�ء  ع�����ض��ي��ب 
على  ح��اف��ظ  لكن  عاطفية، 
قيود  وك�ّضر  جاأ�ضك،  رباطة 

�لياأ�ض. 

عملية  �إىل  �ل��ي��وم  ه��ذ�  ي�ضري 
ت��روي��ج��ي��ة ن��اج��ح��ة، ق��د توقع 
عماًل  تبا�ضر  �أو  جديدً�  عقدً� 
�لثناء  ك��ل��م��ات  وت�ضمع  �آخ���ر 
و�ل���ت���ق���دي���ر. ت��خ��ت��ار �ل��وق��ت 
عن  لل�ضريك  لتعرّب  �ملنا�ضب 
ي�ضعره  م��ا  ب��ه،  تعلقك  م��دى 
ب��ال��ر�ح��ة و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة جت��اه 

�لعالقة بينكما. 

�أو  �ملماطلة  بع�ض  �إىل  �أنّبهك 
�مل��ع��ام��الت، فال  �ل��ت��اأخ��ري يف 
�خلرب  �أو  �ل��ّدق��ة  على  ت��ر�ه��ن 
�ف�ضل  ع��اط��ف��ي  ي���وم  �ل��ي��ق��ني. 
م����ن يف �جل������و غ���زل  ب���ك���ث���ري 
�ضحيًا:  نا�ضئة.  وعالقة  وغر�م 
على  ت��ط��ر�أ  ق��د  �ل��ت��ي  �لتقلبات 

�ل�ضعيد �ملهني و�لعاطفي.

ي����ك����ون ه�������ذ� �ل�����ي�����وم ه��و 
حياتك  �ضعيد  على  �لأف�ضل 
من  تتخل�ض  ف��ق��د  �مل��ه��ن��ي��ة، 
و�خل��الف��ات  �مل��ت��اع��ب  بع�ض 
بع�ض  على  تتغلب  �لب�ضيطة. 
�لأ�ضباب �لتي جتعلك حمبطًا 
وحزينا، و�ضاعة �حلقيقة مع 

�ل�ضريك باتت قريبة.

�حل����ظ����وظ ت���دع���م �أف����ك����ارك 
وقد  وط��م��وح��ات��ك،  وتطّلعاتك 
جت��ع��ل��ك ت��ث��ري ب��ع�����ض �ل��ن��ق��اط 
لنتقاد�ت  وتتعّر�ض  و�لتفا�ضيل 
وجتد نف�ضك حمرجًا. ي�ضاعدك 
�ل��وح��ي ع��ل��ى �ل��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 
على  �أفكارك  فتفر�ض  �إبد�عية 

�ل�ضريك وتوؤثر فيه.

�ضر�كة  �ليوم عن  هذ�  يتحدث 
ب��احل��ي��اة  �مل������ال  ع���الق���ة  �أو 
بع�ض  م���ن  �ن��ت��ب��ه  �مل��ه��ن��ي��ة، 
�ملطروحة  �لت�ضوية  �لف�ضائح. 
م���ع �ل�����ض��ري��ك، ت��ب��دو و�ق��ع��ي��ة 
�خلالفات،  لتجاوز  ومنطقية 
�أن تبقى عالقتك  �حر�ض على 

به و��ضحة جدً�.

�ل�ضوؤون  على  �ليوم  هذ�  ترّكز 
تكون  ل  �أن  وح����اول  �مل��ال��ي��ة، 
على  وتنكّب  ومتقّلبًا  مز�جًيا 
تقلبات  مهم.  م�ضروع  در����ض��ة 
�إ�ضعاف  تقوى على  لن  �لزمان 
�لعالقة �ملتينة بال�ضريك. �إنتبه 
ل�����ض��ح��ت��ك ول�����ض��الم��ت��ك وك��ن 
متاأنًيا يف كل �ضيء، وحذ�ر عدم 

�لوقاية �إذ� �ضعرت باأمل.

�ل�ضتو�ئية  �لفو�كه  �إح��دى  هي  )�لنارجيل(  ت�ضمى   كما  �أو 
�لعديد  وتدخل يف �ضناعة  �ل�ضو�طئ  تنمو على  و�لتي  �مل�ضهورة 
�لعريقة  �ل�ضجرة  هذه  تتميز  و�لتجميلية.  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من 
�لهند  ثمار جوز  به من  لالإن�ضان مبا جتود  باأنها م�ضدر غذ�ء 
يهتمون  �ل���ذي���ن  ل��ل��م��ز�رع��ني  دخ���ل  وم�����ض��در 
فمنها  عليها،  و�ملحافظة  بزر�عتها 
ي��ح�����ض��ل��ون ع��ل��ي �ل���زي���ت وع��ل��ى 
و�لقو�رب.  �ملنازل  لبناء  �جلذوع 
ت��ع��ت��رب �إن��دون��ي�����ض��ي��ا يف �ل��وق��ت 
يف  �لأوىل  �ل���دول���ة  �حل����ايل 
�لعامل  يف  �لهند  جوز  �إنتاج 

تتبعها �لفلبني ثم �لهند.

فو�ئده
�أنه عالج ملر�ض �لكلى وذلك  جوز �لهند له فو�ئد كثرية، منها 
لأن �ملاء �لذي ي�ضربه �ل�ضخ�ض من جوز �لهند يقوم بغ�ضل �لكلية 
و�مل�ضالك �لبولية، وهو �أي�ضًا عالج ملر�ض �لربو. كما �أن �لق�ضر 
تفتيته  بعد  منه  ي�ضتفاد  "بالنارجيل"  ي�ضمى  و�ل��ذي  �لد�خلي 
و�أنو�ع  عليها  و�ضعه  �أو  �حللويات  �ضنع  �لطبيخ ويف  و�ضفات  يف 

�ل�ضوكولته وغريها.
ي�ضاف عادًة �إىل �لب�ضكويت �أو �لكيك كما ميكن حت�ضري كر�ت 
�إ�ضافته  �أن  �لعلم  مع  �حلليب.  مع  خلطه  بعد  �لهند  جوز  من 
�أن  مبا  و�لدهون  �حلر�رية  �ل�ضعر�ت  ن�ضبة  يرفع  �ملاأكولت  �إىل 
كل كوب من جوز �لهند �ملحلى يحتوي على ٣٣7 �ضعرة حر�رية 

و٢٠غم من �لدهون معظمها دهون م�ضّبعة.

اعداد/ ثريا جواد

ت
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خ�سري احلمريي

فيديو  �أثارها  �لتي  �ل�ضاخرة  و�لتعليقات  �ملغر�ضة  �ل�ضجة  عن  بعيد� 
يف  �ملر��ضل  �ضوت  �ىل  �ضوتي  �أ�ضم  �ل�ضدة"  من  �لآخ��ر  "�جلانب 
مبادرته �لتوعوية، و�أ�ضانده يف تنبيهه جلالل وغري جالل بوجود جانب 
عن  كليا  خمتلف  جانب  و�مل�ضتقبل،  بالأمل  مفعم  �ل�ضدة،  من  �آخ��ر 
�جلانب �لكئيب �لذي ي�ضر جالل و�أمثاله على تكري�ضه كجانب وحيد 

لل�ضدة )�ضئمو� �حلياة( ب�ضببه.
 وقد �ضجلت تلك �ملبادرة �لتوعوية �لف�ضيحة حتول جذريا يف �ضلوك 
)�جلالليني( و�ضبغت نظرتهم �ل�ضود�وية باللون �لزهري، وقد �ضهد 

�جلانب �لآخر من �ل�ضدة �لذي مت �كت�ضافه بعد ن�ضر �لفيديو مبا�ضرة 
�إقبال غري م�ضبوق نتجت عنه حالت من �لتد�فع و�لتز�حم �ل�ضديدين، 
و�لدبكات  و�لغناء  �لرق�ض  حلقات  �ل�ضا�ضعة  �أر�ضفته  على  وُنظمت 
مبا�ضرة  تبث  كانت  �لتي  و�لهتافات  �لأه��ازي��ج  تعالت  كما  و�جلوبي 
بعد  �ملحبطني  جموع  �لن�ضر�ح  و�ضاد  �لف�ضائية،  )�ل�ضدة(  قناة  عرب 
بني  نف�ضه  مل�ضاكلهم" و�ضوهد جالل  "لي�ض حال  �لياأ�ض  �أن  �أن عرفو� 
يردد  وهو  �ملعجبني  مع  �ل�ضيلفيات  يلتقط  �جلانب  هذ�  يف  �ملحتفلني 

مبت�ضما:)ع�ضقُت �حلياة.. ع�ضقُت �حلياة(..  



عاشت الثقافة العراقية المفترضة بعد وفاة الرجل العثماني المريض 
مشكالت جوهرية طوال عقود عديدة وبتأثير بيّن حتى على  تأسيس الدولة 

العراقية الحديثة وحتى اليوم، وذلك عائد إلى العامل الرئيس في تحديد 
هوية الدول المتماسكة  وهو جغرافياتها المكانية والسكانية اللتان اورثتا في 

الحالة العراقية ممالك وأمماً مختلفة وغنية في ثقافاتها وأديانها.
فالعراق القادم من الواليات العثمانية الثالث الموصل، بغداد، البصرة عبر 

معاهدة سايكس بيكو سيئة الصيت والتي قسمت بلدان المشرق العربي 
وفق مصالح الدول المستعمرة وإنجازاتها الحربية  وليس وفق األسس 
الموضوعية لتلك المناطق والواليات التي يراد تحويلها إلى دول، ومن 

هنا برزت األسئلة الكبرى لهويات هذه الدول التي كانت في الغالب عربية 
وإسالمية.

فالسلطات المتعاقبة في العراق مثالً أهملت التاريخ العراقي القديم )البابلي 
والسومري واآلشوري ( ولم يحضر منه اال الجانب الدعائي سنوات 

الستينات وما تالها.
وظل التركيز على الهوية العربية التي وضعت في إطار معاٍد لكل الهويات 
األخرى وخصوصاً اإلسالمية التي عوملت على أنها انتماء سياسي محض 

العداء التام في العقود األخيرة خصوصا بعد الثورة اإلسالمية في ايران.
ان الثقافة العراقية اليوم وهي تواجه ألول مرة حالة الحرية الفكرية بحاجة 

إلى وقفة جدية لتحديد سماتها الرئيسة التي نشأت على هذه األرض دون 
تعارض أو تضاد ودون الخلط بين الديني والثقافي فيها وبما يحقق هوية 

متينة  تكون األساس الصحيح لهوية وطنية جامعة يحق لكل مواطنيها 
االفتخار بها واحترامها قبل ذلك.

العراق ليس بئر نفط فقط بل هو ثقافات وحضارات قل نظيرها والبد لنا أن 
ننطلق منها دون خلط في وظائفها وإقحام العقائد فيها.

د. علي ال�ساله

اإن الثقافة العراقية اليوم وهي تواجه لأول مرة حالة 
احلرية الفكرية بحاجة اإىل وقفة جدية لتحديد �سماتها 

الرئي�سة التي ن�ساأت على هذه الأر�س دون تعار�س او 
ت�ساد ودون اخللط بني الديني والثقايف فيها.

يف املنتهى
الثقافُة العراقية والهويُة الوطنية 
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