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تخليدا لذكراه �صتحتفظ جملة ال�صبكة العراقية باأ�صم 
الراحل جمعة احللفي رئي�صا لتحريرها و�صت�صتمر بن�صر 
مقتطفات من مقالته التي كانت تن�صر يف املجلة.

كل  ونتقن  نتعلم  �أن  نريد  طموحني  كنا  �ل�سبعينات،  يف  �ل�سباب،  �أي��ام 
�سيء. نقر�أ �لكتب ونكتب �ل�سعر ونر�سم ونغني، وفوق هذ� كله، ن�ستغل يف 

�ل�سيا�سة!
كنُت �أيامها، مغرمًا باخلط �لعربي، فبد�أت �أدرب نف�سي كي �أ�سبح خطاطًا 
حمرتفًا.. �سيئًا ف�سيئًا �سار بامكاين �أن �أخط عبارة ب� “�لرقعة �أو �لديو�ين 

�أو �لثلث، �أو �لفار�سي”، ماعد� »�لكويف« مل �أحبه ومل �أجده على �لإطالق.

كان من �ملناف�سني يف تلك �لأيام �سديق ��سمه عبد �لو�حد جرب فقد كان 
�أنامل مرهفة ويجيد كل �خلطوط، ف�ساًل عن �سوته �لعذب �لذي  ميتلك 

يناف�س به �سوت �سلمان �ملنكوب.
وحميد  نا�سر  ع��و�د  �ل�سديقني  �ل�ساعرين  �ملناف�سني  م��ن  ك��ان  كذلك 
قا�سم، و�لأخري كان ي�ستخدم هذه �ملوهبة يف تقنيات فنية خلط �ل�سعار�ت 

�ل�سيا�سية على حيطان مدينة �لثورة.
ن�صر هذا املقال بتاريخ  30 اآيار 2017
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 ، احل�سني التي اأ�سحت مدر�سًة يف الت�سحية ملقاتلة الظلم والتجبرّ
نهلت منها رموز الثورة والفكر يف العامل اأجمع. وبينما ي�سعى 

العراقيون اىل بناء بلد قائم على اأ�س�ش العدالة واحلرية واحرتام 
القانون، فاإن ثورة احل�سني متثل معينًا لين�سب ميدرّ البناة بقيم 

ال�سب والت�سحية والفداء.
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يف حدود خ�سو�سية املجتمع العراقي.
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من  يتعجبون  ك��ث��ريون  �إمن���ا  وح����دي،  ل�ست 
"دولة  �ل���ع���ر�ق  ب����اأن  ت��ق��ول  �ل��ذري��ع��ة �ل��ت��ي 
م�سطنعة" و�أنه مل يكن موجودً� قبل �سايك�س 
بيكو!! ويف كتاب )��سم �لع�ر�ق، �أ�سله ومعناه 
�لآلو�سي،  �سامل  �لتاريخي�ة،  �لع�سور  ع��رب 
)�ل��ع��ر�ق(  لال�سم  كافية  ���س��روح��ات  ط1( 
وتاريخ كل ��سم، و�ل�سرح �لأقرب �ىل �لنف�س 
�ىل  ��سله  يف  ي��رج��ع  �ل��ع��ر�ق  "��سم  �أن  ه��و 
تر�ث لغوي قدمي، �أ�سله �سومري، ومن �أقو�م 
�آخرين من غري �ل�سومريني كال�ساميني �لذين 
�أبعد ع�سور  منذ  �لر�سوبي  �ل�سهل  ��ستوطنو� 
ماقبل �لتاريخ، و�أن )عر�ق( م�ستق من كلمة 
 )uruk تعني )�مل�ستوطن( ولفظها )�وروك
وهي �لكلمة �لتي �سميت بها �ملدينة �ل�س�ومرية 

�ل�سهي�رة �لوركاء." 

طبعا، مع مرور �لزمن وبدء كتابات �لرّحالة، 
�لعربي  �ل��ع��ر�ق  �ىل  �إ���س��ارة  هناك  �أ�سبحت 
)�لأعجمي(  �أن  ونعرف  �لأعجمي.  و�لعر�ق 
�لأق��و�م غري  فاإن  �إذن  لي�س عربيًا.  تعني من 
منحت  �ل��ع��ر�ق  �سمال  �سكنت  �لتي  �لعربية 
�لعر�ق  ه��و  �ل��ع��ر�ق..  ل�سمال  )�أعجميتها( 
�ىل  و�سي�ستمر  �لتاريخ  بدء  قبل  حتى  �ملمتد 
عر�قي  هو  وي�سكنه  �سكنه  من  وكل  �نتهائه، 
�لأزم��ات  كانت  مهما  �آخ��ر...  �نتماء  �أي  قبل 
�لتي نو�جهها، ومن بينها �ملحا�س�سة �ملقيتة، 
�سعبًا  ك��ّن��ا  ك��م��ا  ون��ع��ود  تنتهي  �أن  م��ن  لب���د 
�لب�ساتني  ومن  �لبحر،  �ىل  �جلبل  من  و�حدً� 
�لظروف  �أن  جميعًا  نعرف  �ل�سحر�ء..  �ىل 
�أو�سال  تقطيع  حاولت  �لعر�ق  بها  مر  �لتي 
�لذي  �ملكونات  مب�سطلح  �لعر�قي  �ملجتمع 

يعمل  من  بيننا  فاأ�سبح  �ملحا�س�سة،  �أول��د 
لأجل �لعر�ق و�ل�سعب، ومن يعمل لأجل عائلته 
�ىل  وه���وؤلء  �خل��ا���س��ة،  و�أج��ن��دت��ه  وع�سريته 

زو�ل، متامًا كما �ملحا�س�سة. 
كركوك  عن  �ل�سائعات  �إن  �لآن  قوله  �أريد  ما 
�لأزمات �حلقيقية  و�لنتخابات، وغريها من 
�لتو��سل  مو�قع  على  �سو�ء  كثرية  و�ملختلقة، 
�لجتماعي �و يف �لف�سائيات �ملوؤدجلة �و �لتي 
على  و�إن  �حل��ر�م  �مل��ال  عن  �أ�سحابها  يبحث 

ح�ساب ��ستقر�ر �لعر�ق وحقن دماء �أبنائه.
�لتي  �ل�سوء  ف�سائيات  م�ساهدة  عن  توقفو� 
ت�سببت يف �لكثري من ماآ�سي �لعر�ق وم�ساكله، 
وتوقفو� عن قر�ءة �سحف �ل�سوء، وقومو� فورً� 
ل  �لتي  �لجتماعي  �لتو��سل  �سفحات  بحظر 
و�لتفرقة  �حلقد  بث  �سوى  �أ�سحابها  يح�سن 

م�ساركة  ع��ن  وتوقفو�  �لعنف،  على  و�حل��ث 
�ملذهب  ه��ذ�  �ىل  م�سيئة  فيديو�ت  �أو  �أخبار 
هذه  �إن  �ل�ستنكار،  بحّجة  �لقومية  تلك  �و 
�مل�ساركة تفعل فعل �لنار يف �له�سيم. توقفو�، 

�إن مل يكن لأجلكم، فالأجل غد �أطفالكم..
وك��رده  بعربه  �إل  ع��ر�ق��ًا  �ل��ع��ر�ق  ي��ك��ون  ل��ن 
وتركماِنه و�سرياِنه و�آ�سورييه و�سبِكه و�سابئته 
قد  وبهائييه.  و�أرم���ِن���ه  وك��ل��د�ِن��ه  وي��زي��دي��ي��ه 
�لأخ��ري  ففي  �لخ��ت��الف،  ط��ال  و�إن  نختلف، 
مبختلف  نحن  �إن��ن��ا  �ل�سحيح،  �إل  ي�سّح  ل 
�سنعنا  بتنوعنا،  ومذ�هبنا،  و�أدياننا  �إثنياتنا 
ثر�ء  برث�ئها،  ممّيزة  للعر�ق،  ممّيزة  ثقافة 
يف  معًا  لن�ستمر  بح�سارته..  �لعر�قي  �لتاريخ 

�لعر�ق �لأزيل.

ل توجد دولة 
يف �لعامل 
تقريبًا مل تتغري 
خارطتها ��ستنادً� 
�ىل �حلروب 
و�ملعاهد�ت، ل�سبب 
�و لآخر، و�سوًل �ىل 
ما هي عليه �لآن، 
ول توجد دولة يف 
�لعامل، �إل نادرً�، ل 
ت�سم �إثنياٍت و�أديانًا 
ومذ�هب خمتلفة.. 

العراق الأزيل

رئي�س التحرير
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واذ يخيم احلزن على قلوب حمّبي اأهل البيت 
وهم ي�ستذكرون تلك الواقعة التي انتهكت القيم 
الأخالقية والإن�سانية، فاإن املهم اأن ثورة الإمام 
ت�سعى  نف�س  كل  يف  باقية  الظلم  على  احل�سني 

اىل كرامة الإن�سان واحلفاظ على مقد�ساته.
وُيذكر  اإل  املقد�سُة،  كللربللالُء  مدينة  ُتللذكللُر  ل 
الإمام احل�سني واملراقُد، والقباب ال�ساخماُت. 
وحيثما ت�سمع با�سِمها، ياأخذك ال�سوُق واحلننُي، 
مئات  قبل  �سيدا،  مقد�سني،  �سريحني  لللروؤيللِة 
لللواء  حمل  على  اهلَل  عللاهللدوا  لأئللمللٍة  ال�سنني، 
الإمياِن والر�سالِة املحمدية، وما بدلوا تبديال. 

وروح  �سربهم،  حكاية  وال�سعوب  الأمم  عرفت 
ال�سحراَء،  قاطعني  �للسللاروا،  وكيف  ثورتهم، 
ثمار  اأن  لالإن�سانية  ليعلنوا  والدماَء،  واللهيَب، 
اأيللٍد  مللن  اأن تقطف  بعد  اإل  ُتللوؤكللَل  لللن  احلللريللة 
نظيفة، ولكن كلما رفعت تلك اليد لتحمل راية 
من  فاأ�سابت  الللغللدر،  �سهام  و�سلتها  ال�سالم 
قيود  باإرادته  ويك�سر  يتحرر،  اأن  لالإن�سان  اأراد 

العبودية.
مكانًا  كربالء  فاأعدت  حللدث  �ساء  الللذي  لكن   
�ساخمتان،  قّبتان  تنريها  امل�سلمني،  لفي�س 
املوؤرخون  وذكرهما  الإن�سايّن  التاريُخ  �سجلهما 
بيت  اأهللل  من  ال�سهداء  على  �ساهدتني  لتكونا 

النبوة.
الإملللام  �للسللريللح  م�سهد  عللنللد  نللتللوقللف  اأن  فللمللا 
ونحن  اللل�للسللالم(  )عليهما  علي  بللن  احل�سني 
من�سك ب�سّباكه املطهر، حتى تاأخذنا الت�ساميم 
الللراكلليللب  وطللريللقللة  فلليلله  والللنللقللو�للس  اجلميلة 
فيو�سات  علينا  تهيمن  اأن  بللعللد  الللبللنللائلليللة، 
الروحانيات من م�سهد القّبة و�سوئها النوراين 

و�سحر تكوينها. 
تاريخ ال�ضريح 

هللنللاك الللعللديللد مللن الللكللتللب الللتللي اأ�لللسلللارت يف 
وما  وال�سّباك  ال�سريح  ن�ساأة  لتاريخ  حمتواها 
وتراكيب  بنائية  مللتللغللريات  مللن  عليهما  طلللراأ 
ال�سيد عبد اجلواد  لنا  املواد. يذكر  وتبديل يف 
وحائر  كربالء  )تاريخ  كتاب  يف  الكلدار  علي 
احل�سني( باأن من �سيد �سريح الإمام احل�سني 
وو�سع  والديباج  واحللل  بالعاج  ال�سالم  عليه 

الــروحــّي  ـــهـــاِم  والإل الــقــدا�ــصــِة  مــن  في�ٌس 

رمُز الت�صحيِة ومواجهِة 
الطغيان

)ع(احل�صني 
تعي�ش الأمة الإ�سالمية، هذه الأيام، عبَق ذكرى ثورة الإمام 

احل�سني التي اأ�سحت مدر�سًة يف الت�سحية ملقاتلة الظلم 
، نهلت منها رموز الثورة والفكر يف العامل اأجمع. وبينما  والتجبرّ

ي�سعى العراقيون اىل بناء بلد قائم على اأ�س�ش العدالة واحلرية 
واحرتام القانون، فاإن ثورة احل�سني متثل معينًا لين�سب ميدرّ البناة 

بقيم ال�سب والت�سحية والفداء.

ت�صوير: �صباح المارة

خ�صري الزيدي ــ ذو الفقار يو�صف ــ اإيفان حكمت
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�سنة  يف  �لبويهي  �لدولة  ع�سد  هو  �لزينة  عليه 
)تاريخ  كتاب  موؤلف  �أما  �لنبوية.  للهجرة   369
�لأ�ستاذ  وه��و  �ل�سالم(  عليه  �حل�سني  مرقد 
كان  �لت�سييد  تاريخ  �أن  فيوؤكد  �لطعمة  �سلمان 
 977 لعام  �آب  �سهر  من  و�لع�سرين  �لتا�سع  يف 
قبل  من  ت�سيده  مت  �ن��ه  يذكر  و�أي�سا  ميالدي 
�ل�ساج  �خل�سب  معتمدً�  �لبويهي  �لدولة  ع�سد 

يف تلك �ملرحلة.
�لأمر  حدث  �لتاريخ  هذ�  من  �سنو�ت  بعد  لكن 
�لنور�ين  �مل�سهد  ذل��ك  تعر�س  فقد  �ملوؤ�سف، 
على  �سمعتان  �سقطت  �أن  بعد  حلريق  �ملقد�س 

مفرو�سات �ل�سريح �ملقد�س و�أ�سرمت �لنار.
ول تخفي م�سادر �لتاريخ �أن تلك �لو�قعة حدثت 
يف �لعا�سر من حزير�ن لعام 1016، وهنا نقر�أ 
�إ�سارة مهمة لل�سيد جعفر �خلليلي يف )مو�سوعة 
�لعتبات �ملقد�سة( باأن من �أعاد ترميم ما حدث 
�لوزير �حل�سن بن �لف�سل، وماز�ل بع�س �لكتاب 
وهكذ�  �حلريق،  �أ�سباب  يف  ي�سّكون  و�ملحققني 
و�ملرقد  و�لقّبة  �ل�سريح  لبناء  �حل��و�دث  ت�سري 
�ل�سريف. لكن �لذي طر�أ ب�سكل �أو�سع هو ما قام 
به �ل�ساه �إ�سماعيل �سنة 914 للهجرة حينما �أمر 

�أكرث  ليكون  �لطاهر  �ل�سريح  �أطر�ف  بتذهيب 
بهاء ون�سرة ملن ير�ه لأول مرة، ويقال �نه قدم 
�لف�سة  من  وبع�سًا  مذهبًا  قندياًل  ع�سر  �ثني 
ليكونا يف مو�سع �ل�سريح �ملقد�س. وفيما يخ�س 
�ل�سباك �لنحا�سي تو�سح لنا م�سادر �لتاريخ �أن 
�ل�ساه عبا�س �ل�سفوي هو من و�سعه �سنه 1032 

للهجرة.  
دلئل اأخرى 

)عليه  �حل�سني  �هلل  عبد  �أبي  م�سهد  هو  هكذ� 
�ل�����س��الم( م��ت��ج��دد �ل��ب��ن��اء و�حل��ي��وي��ة حتيطه 
�لنقو�س �لإ�سالمية و�لزخارف �جلميلة من كل 
بفن  مم  ُبني و�سُ �إمنا  �سوب وحدب، وكل ذلك 
�لفنون  من  �أ�سبحت  ذكية  وطريقة  هند�سي 
�لزخرفية  باأ�سكالها  تتناول  �لتي  �لإن�سانية 
و�جهات بر�قة لأبو�ب متعددة تف�سي لل�سريح 
�أو �سقوف تعلو �ل�سريح، ليعلن هذ� �ملكان عن 

�ساحبه �إجالًل و�إكر�مًا ملثو�ه.
 وتفر�س م�ساحة �ملكان، �لتي بلغت 7125 مرتً� 
من  �لقادمني  للز�ئرين  و��سعًا  جم��اًل  مربعًا، 
�لكبرية  �مل�ساحة  تلك  من  ق�سم  �لبلد�ن،  �ستى 
فقد  �ل�سريف،  �حل�سيني  لل�سحن  خ�س�س 

تتو�سطه  م��رتً�   75 وعر�سه  م��رتً�   95 طوله  بلغ 
�ل��ز�ئ��رون.  يدخلها  �لتي  �لكبرية  �لقبلة  ب��اب 
�ل�سريح  ذلك  ت�سييد  على  �لقائمون  يكتفي  ول 
ياأخذنا  بل  فقط،  �لباب  هذه  جود  يف  �لطاهر 
�إىل  ت���وؤدي  �أب���و�ب  �سبعة  �ل��و����س��ع �ىل  �ل���رو�ق 
لل�سريح  تقودنا  �أخرى  �أبو�ب  وثمانية  �ل�سحن 
�ل��ن��ادرة  و�لأح��ج��ار  بالنقو�س  مطّعم  جميعها 
كتبت  قر�آنية  و�آي��ات  نباتية  نقو�س  مع  �لكرمية 
�لز�ئر  يلج  �أن  وما  وجميلة.  و��سحة  بخطوط 
تتناهى  حتى  و�ل�سريح  �ل�سباك  حيث  ليتوقف 
ب��ح��دود 27  �رت��ف��ع��ت  �ل��ت��ي  �ل��ق��ّب��ة �جلميلة  ل��ه 
بلغت  �لتي  �ل�سغرية  �ل�سبابيك  حتيطها  مرتً� 
�لتي �سممت  12 �سباكًا وقربها تتدىل �لرثيات 
من �لكر�ستال مع �سقوف مزينة مبر�يا �سغرية 
�أما  روحيًا.  �ملكان  جلمال  وبهاًء  رونقًا  تعطي 
�سو�هد  من  �أخريان  �ساهدتان  فهما  �ملئذنتان 
كل  �رتفاع  يبلغ  حيث  �جلميل  �لإ�سالمي  �لفن 
بالذهب  مطليتان  م���رتً�،   44 منهما  و�ح���دة 
كربالء  �ر���س  ع��الم��ات  م��ن  لتكونا  �خلال�س 
بالغا�سرية  �سابقًا  ت�سمى  كانت  �لتي  �ملقد�سة 

و�لنو�وي�س و�ر�س �لطف. 

الرو�صة العبا�صية املطهرة 

�حل�سني  �لإم��ام  �سريح  م�سهد  عن  ببعيد  لي�س 
)ع��ل��ي��ه �ل�����س��الم( ث��م��ة ق��ب��ة ط���اه���رة �أخ���رى 
بعد  وعلى  منه  �ل�سمال  ف��اإىل  �سامخ،  و�سريح 
240 مرتً� يدخل �لز�ئر �إىل م�سهد �لعبا�س بن 
بب�سالته  ع��رف  �ل��ذي  �ل�سالم(  )عليهما  علي 
ور�سالة  �لإمي���ان  ل��و�ء  عن  مد�فعًا  و�سجاعته 
تنبئنا  و�مل�سهد  و�ل�سريح  �لقّبة  تلك  �حل��ق، 
�لإمام  �أخيه  مع  خرج  �أن  منذ  �ساحبه  مبكانة 
�حل�سني حتى حلظة ��ست�سهاده ليتوىل �ملوؤمنون 
�ل��ط��اه��رة،  رو���س��ت��ه  وتعمري  �سريحه  ت�سييد 
�حل�سني  �لإم���ام  �سريح  دو�خ��ل  تغريت  وكلما 
قبته  زينت  فقد  �لعبا�س،  �سريح  دو�خل  تتغري 
�سندوق  على  �سباك  وبني  �مل��ل��ون  بالكا�ساين 
�سريحه �ملقد�س و�أهدي للحرم �ل�سريف �لكثري 
من �لتحف و�لنو�در مثلما فعلها نادر �ساه عام 
�ساه  حممد  �ل�سلطان  �سنعه  ما  و�أي�سًا   1742
�ل�سباك عام 1820،  تغيري  بن عبا�س مرز� يف 
فقد بلغت م�ساحة تلك �لرو�سة �لعطرة 4370 
�لد�خل  من  حتيطها  ب��اب  من  �أك��رث  لها  م��رتً� 
�أ�سبحت ذ�ت يوم مر�قد لعلماء �ل�سيعة  غرف 

و�سخ�سيات �إ�سالمية.  �لتاريخ �حلقيقي
�إن هذ� �لكم من �لإن�سانية �لتي جتّلت ب�سخ�س 
�أ�سطورة لأحد  �و  �لأح��ر�ر، مل تكن رو�ي��ة  �أب��ي 
�لأبطال �لذين ينت�سرون على �لظالم، فال�سرد 
يكن  مل  �ل�سماوية  �لأيقونة  هذه  بحق  و�لإن�ساء 
من  �أجمل  هنالك  وه��ل  يكون،  ول��ن  قط  ع��ادًل 
فينا  مي�س  مل  �ذ  �ليقني؟  ح��د  غام�س  ع�سق 
مطلق  �أنه  �أي  فحو�ه،  ملعرفه  �منلة  قيد  �ل�سوق 
�لعاطفة و�ل�سعور، هو مايجعل �لإن�سان �ن�سانًا، 
وهذ� �أ�سعب �خللق، �ن تبدل �لقبح و�لكر�هية 
و�لعدو�ن �ىل ماهو مثايل ونقي، فرب�سالته �لتي 
بحد  �لن�سر  نحو  باإعجوبة  �مل�سافات  قطعت 
�لعو�طف، وباأحالمه �لطويلة �لتي ��ستولت عليه 
وهو يف �أوج �ملوت �ملحتم، �سطر �سيد �سباب �أهل 
�جلنة �أروع �نت�سار�ت �لتاريخ �حلقيقي. ورغم 
�سور �لآلم �لتي حتملها، ك�سورة �أخيه �لعبا�س 
�لتي  �لآثمة،  �لنفو�س  تلك  ب�سمت  �لذي حتّمل 
مرهوب  وجعله  �لأخ����وة،  ع��ذوب��ة  م��ن  حرمته 

�جلانب، وظل دون �سند يقيه من �لغدر، و�أخته 
باإيٍد مبغ�سة،  �ور�قها  �وىل  �لتي متزقت  زينب 
وولده  �ل�سطهاد�ت،  لتتجنب  تقاتل  و��سحت 
علي �لذي مل تتلقَّ جذوره �للدنة يف تربة �لدنيا 
و�أوذي��ت  بالنهاية،  م��الأت  �سلبة  ح�سى  �سوى 
�لذي  �لر�سيع  طفله  و�سور  �سبابه،  باخ�سر�ر 
منه  ت��ذوق  بعدما  ب��ال��دم،  فطامه  عن  يحدثنا 
�آخر ر�سع’، لكن رغم كل هذه �ل�سرور مل يجربه 
حيث  �لن�سياع،  على  فقد�نهم  م��ن  �خل��وف 
�لقوة  على  معتادً�  �مل�ستمرة  �لآلم  هذه  جعلته 
كر�سالة  �لطاهرة،  �أعماقه  يف  �هلل  بعثها  �لتي 
لكل  )ل(  تقول  �أن  وهي  مظلوم،  لكل  و��سحة 
�لنجمة  تلك  �ن��ه  غايتها،  كانت  مهما  عبودية 
�لنظر�ت  �وىل  منذ  �حل��دق��ات  تلحظها  �لتي 
�لأفكار،  �لذي ر�فق  �لقلب  �نه  �ىل �سماء �هلل، 
و�لأمنية  �ليه،  لفقرنا  �سببًا  �ل  غناه  كان  فما 
�لوحيدة �لتي لطاملا مددنا �أيدينا لنجاتنا منها 
�ملحرومني  �لعارفني، ومنرب  �سعادة  �نه  و�ليها، 
يف  �سائعًا  نف�سك  وج��دت  و�ذ�  �ل�سعادة،  نحو 
�لوحدة  �أع��م��اق  يف  تاأملت  و�إن  �سنيعة،  �أح��الم 
�حلق  يف  �ل�سكوك  ���س��اورت��ك  و�إن  �ل�سائكة، 
وطريقه، فلي�س لك �إل �أن حترق تيجان �لظالم 
ول  �لبوؤ�س  يغلبه  مل  �إذ  �ل�ساطع،  �حل�سني  بنور 
�لياأ�س، ومل تدِن منه لعنات �حلزن �لهرم، �نه 

�لتما�س �لفقر�ء �ملهملني، �نه �سهوة كل مظلوم، 
�حل��ار،  �لإمي��ان  منبع  �ن��ه  �ل�سهد�ء،  �سيد  �ن��ه 
�جلميلة،  �لرب  وو�سيلة  �ملطلق،  �حلنان  وغنى 

�نه كعبة �ل�سعد�ء.
الإلهام احل�صيني

�لأر���س  ت  وغ�سّ �لإل���ه،  ق��رب��ان  �كتمل  عندما 
�لب�سر  جعل  ن��ور،  ي�ساهيه  مل  ن��ورً�  باأح�سائها 
�لباطل، فقد �كتمل  من بعده قانونًا ثوريًا �سد 
�ل�سهد�ء  كتب  يف  هناك  وغايته،  �حلق  ن�ساب 
�لأبدية، وقد عمرت خميلتنا باأحالم ل تو�سف، 
�ل�سامية  �لروؤية  �إل وقد عز� هذه  ثائر  فما من 
روح  عيناه  و�كت�سبت  وطريقه،  �حل�سني  �ىل 
و�حد،  فكالهما  و�حل��ق،  هلل  �خلال�سة  �لثورة 
وو�سائله،  �لن�سر  طريق  لقلوبنا  �أع��د  فبعدما 
نار  ���س��اخم��ًا يف  وب��ط��اًل  م��ن��رية،  ه��ال��ة  ��سبح 
�لإلهام �مل�ستعرة، و�سار دلياًل لكل من يريد �ن 
يقاوم �ملغريات، و�لنور �ل�سري لدحر خطايانا، 
�هلل،  �ىل  �ملتاأخرة  لعود�تنا  �أ�سر�رنا  وم�ستودع 
وو�سيطًا وكفياًل بيننا وبينه، �نه طموح �نف�سنا 
�ل�سر  طرد  نحو  و�لعزمية  �لثبات  �ىل  �لبطويل 
وتابعيه، وج�سعهم �ملكبوت �لذي ماكانت غايتهم 
�ل �لطمع للظالم، �نه ج�سر �لتوبة، وماآلنا �ىل 
�لق�سوى،  و�لطماأنينة  للعفو  وو�سيطًا  �لغفر�ن، 
�إل  �لرهيبة،  بنبوء�تها  �لدنيا  �نفجار  ورغ��م 
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ل  و�حل��ري��ة،  �حل��ق  �سوت  �حل�سني،  �سوت  �أن 
قبل  بقلبه،  ي�سمعه  �ن  يريد  لكل من  يعلو  يز�ل 
�لتي �سارت كثرية  �لعبودية  �أذنيه، ورغم قيود 
يف �أيامنا هذه، �إل �أن طريق �حل�سني قادرعلى 

حتطيمها.
قيم العدالة

ثورة �حل�سني )عليه �ل�سالم( هي �متد�د للر�سالة 
�ملحمدية �ل�سمحاء �لتي جاءت لتزيل غّمة �لظلم 
�لت�سامح و�لعدل  و�لعبودية عن �لأمة ولتزرع قيم 
ف�ساء  تتعدى  قيمية  منظومة  �نها  �لنا�س.  بني 
�ل�سحر�ء لتفرد جناحيها على �سماو�ت �لإن�سانية 

جمعاء.
�لر�سالة  م��رت  �لعظيمة،  �ل��ر���س��الت  ك��ل  وم��ث��ل 
�لأمويني  عبث  �أول��ه��ا  ك��ان  مبنعطفات  �ملحمدية 
منظومتها  طم�س  وحم���اولت  �لر��سخة  بقيمها 
على  هيمن  �ل���ذي  �ل�سلطان  مل�سلحة  �لقيمية 
ف�ساد�. وهكذ�  �لأر�س  زرعها و�سرعها وعاث يف 
جاءت ثورة �لإمام �حل�سني لتجدد �لدم يف عروق 
�ل�سعوب �مل�سطهدة وحتفزها على �لإطاحة بعر�س 
و�لف�ساد  �لعابث، رمز�لنحر�ف  �مل�ستبد  �ل�سطان 
بر�ثنه  بني  من  �ملغت�سب  حقها  و�نتز�ع  و�ملجون، 
�لتي  �لن�سانية  �لقيم  ك��ل  هتكت  �لتي  وبطانته 

جاءت بها ثورة �حل�سني.

نتعلمه من  در�س  �أ�سمى  �إن  كارليل:  توما�س  يقول 
�أن �حل�سني و�أن�ساره كان لهم  ماأ�ساة كربالء هو 
�أن  ذ�ك  بعملهم  �أثبتو�  وق��د  ب��اهلل،  ر��سخ  �إمي��ان 
بني  �ملو�جهة  ح��ني  ل��ه  �أهمية  ل  �ل��ع��ددي  �لتفوق 
�نت�سار  هو  ده�ستي  �أث��ار  و�ل��ذي  و�لباطل،  �حلّق 

�حل�سني رغم قّلة �لفئة �لتي كانت معه.
يغ�ساه  ل  قلب  ثمة  فيقول: وهل  بر�ون  �إدو�رد  �أما 
كربالء؟  ع��ن  حديثًا  ي�سمع  ح��ني  و�لأمل  �حل��زن 
وحّتى غري �مل�سلمني ل ي�سعهم �إنكار طهارة �لروح 

�لتي وقعت هذه �ملعركة يف ظّلها.
لوفت�س:  وليام  �لإنكليزي  �لآث���اري  ي�سيف  فيما 
تاريخ  يف  �سهادة  �أبلغ  علي  بن  �حل�سني  قدم  لقد 
�لبطولة  م�ستوى  �إىل  مباأ�ساته  و�رتفع  �لإن�سانية، 

�لفذة.
و�أي  �حل�سني  ن��د�ء  فيقول:  جيم�س  فردريك  �أم��ا 
بطل �سهيد �آخر هو �أن يف هذ� �لعامل مبادئ ثابتة 
يف �لعد�لة و�لرحمة و�ملوّدة ل تغيري لها، ويوؤكد لنا 
�ل�سفات  هذه  عن  للدفاع  �سخ�س  ظهر  كّلما  �أنه 
�لقيم  لهذه  كتب  بها،  �لتم�ّسك  �إىل  �لنا�س  ودعا 

و�ملبادئ �لثبات و�لدميومة.
ويقول لوي�س بويد: �إن من طبيعة �لإن�سان �أنه يحب 
و�لهّمة  �ل��روح  وعلو  و�لإق��د�م  و�ل�سجاعة  �جل��ر�أة 
�ىل  و�لعد�لة  �حلرية  يدفع  ما  وه��ذ�  و�ل�سهامة. 

عدم �ل�ست�سالم �أمام قوى �لظلم و�لف�ساد. وهنا 
دو�ع��ي  ملن  و�أن��ه  �حل�سني.  وعظمة  م��روءة  تكمن 
�أعماقه على  �أكون مم�ن يثني من كل  �أن  �سروري 
م��رور  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل��ك��ربى،  �لت�سحية  ه��ذه 

1300 �سنة على وقوعها.
�يروينغ  و��سنطن  �ل�سهري  �لأم��ريك��ي  �مل��وؤرخ  �أم��ا 
بنف�سه  �لنجاة  �حل�سني  مبي�سور  كان  لقد  فيقول: 
عرب �ل�ست�سالم لإر�دة يزيد، �إّل �أّن ر�سالة �لقائد 
�لذي كان �سببًا لنبثاق �لثور�ت يف �لإ�سالم مل تكن 
ت�سمح له بالعرت�ف بيزيد خليفة، بل وّطن نف�سه 
لتحّمل كل �ل�سغوط و�ملاآ�سي لأجل �إنقاذ �لإ�سالم 
من خمالب بني �أُمّية. وبقيت روح �حل�سني خالدة، 
بينما �سقط ج�سده على رمال كربالء، �أيها �لبطل، 

ويا �أ�سوة �ل�سجاعة، ويا �أيها �لفار�س يا ح�سني.
يخمد  مل  ث��ورة  ت��اأث��ري�ت  تلخ�س  �ل�سهاد�ت  ه��ذه 
عقود  م��رور  رغ��م  جمعاء  �لب�سرية  يف  ت��اأث��ريه��ا 
طويلة على �ندلعها، بل �نها ت�سبح يوما بعد يوم 
منارً� للمنا�سلني من �أجل �حلرية وكر�مة �لإن�سان 
تاأثري  �أن  توؤكد  �نها  كما  و�لطغيان،  �لظلم  بوجه 
�أن  �إذ  و�لقوميات،  �لأديان  ثورة �حل�سني تخطت 
وموؤرخني  ومفكرين  لثو�ر  هي  �ل�سهاد�ت  ه��ذه 
على  و�ل��ق��ار�ت  و�لقوميات  �لأدي��ان  خمتلف  من 

�لر�س.

م�������ق�������االت

اعترف بأنني على مدى سنوات طوال، وأنا أمقت األقوال 
الجاهزة أو المأثورة كما يدعوها البعض، وأسخر منها، 

من ذلك على سبيل المثال مقولة "الرجل المناسب في 
المكان المناسب" التي يتمشدق بها ذلك الفصيل من 

السياسيين الجهلة. ومقتي لها نابع من قناعة شخصية، 
مفادها أن االنسان اذا كان "خوش آدمي" فإنه يصلح ألي 

موقع وأية وظيفة، وهي قناعة مضحكة كما اتضح لي فيما 
بعد، حيث اكتشفت ذلك بنفسي عندما استدعاني الصديق 
والزميل كامل الشرقي، رئيس تحرير مجلة "ألف باء" 
وكان ذلك على األرجح أوائل العقد التسعيني من القرن 
الماضي، وكلفني بتسلّم رئاسة القسم الرياضي "زيادة 

على مسؤولياتي األخرى" وقّدم لي موجبات ذلك التكليف، 
ثم خاطبني برجاء صميمي أن ال أعترض أو أرفض، 

وهكذا غادرت مكتبه بصفتي زعيماً للرياضة في المجلة!!
لم تسعدني تلك الرئاسة ألنها من دون مخصصات، وال 

حاجة إلى اليمين بأنني ال أميُّز يومها بين "ركلة" الجزاء 
وبين "ضربة" الجزاء، وكانت فرصة مجانية لخصمي 

اللدود في المجلة، رسام الكاريكاتير الكبير، الفنان المتألق 
خضيري الحميري، ألنه في واحدة من أكثر لوحاته لؤماً 

وخبثاً "لعب بحالي لعب"، وقال لي بسخرية مفضوحة 
"يجب أن تتحلى بروح رياضية"، ومع أنني اصطنعُت 

ابتسامةً ولكنني حقدت عليه، ومازلت أنتظر الفرصة 
لالنتقام منه.. ولكن ماهو أكثر إيذاًء من الحميري جاء من 

صفيّة روحي نرمين المفتي، وهي تقول لي مّدعيةً الجدية، 
"إن شاء هللا يوم تعيينك حارس مرمى الزوراء"، وقد 

فشلت في الحقد على هذه الملعونة!
في الحقيقة أنا من أبوين ديمقراطيين بالوالدة، ولكن 

مشكلتي القديمة الجديدة التي لم تتغير، تكمن في فهمي 
القاصر لعبارة "روح رياضية"، ولذلك استعنُت بمؤسس 
الفوضوية في المجلة الزميل العزيز والصديق الرياضي 

المعروف "غازي شايع" وقلت له "أرجوك أن توضح 
لي، أين هي الروح الرياضية في الرياضة نفسها، وأنا 
أرى الالعب يعرقل خصمه أمام الجمهور وقد يعرضه 

الى تمزق في العضلة أو كسر في القدم أو جروح 

بليغة، والمالكم طالما تسبب في تهشيم أنف منافسه، بل 
طالما كان سبباً وراء موته، وربما كانت لعبة كرة القدم 

األميركية واحدة من أوضح األمثلة، ألنها لعبة تتسم 
بالوحشية، واألمر يتعدى ساحات الرياضة الى ساحات 

الحياة المفتوحة، فالناقد )س( يتولى تجريح الشاعر 
)ص( تجريحاً قاسياً، ال يفتقر الى الموضوعية فقط، بل 

الى الذوق كذلك، ومع ذلك يطلب منه التحلي بالروح 
الرياضية، أال يبدو هذا األمر غريباً، وقبل ذلك مدعاة 

للضحك؟!
احتمل مبتكر الفوضى الخاّلقة في المجلة، قبل أن يأتي بها 
االحتالل الى العراق، سذاجتي وكالمي الفارغ الى نهايته، 
ثم أجابني مستعيناً، على عادته، برأسه ويديه وعينيه: إن 
المالكم الذي يخسر –على سبيل المثال- يقوم بمصافحة 
خصمه الرابح وبالعكس، وفريق كرة القدم الذي يخسر 

المباراة يبدأ بقيام مدربه بتهنئة المدرب الفائز، فيما يتبادل 
العبو الفريقين القمصان "الدريسات"، ألن الرياضة 

خصومة شريفة تخضع لقوانين اللعبة وفنونها، أما الروح 
الرياضية فهي قبول النتيجة، واالعتراف الطوعي بفوز 

اآلخر، واالستعداد لجولة مقبلة!!
رد واقعي ومقنع الى حد كبير في ميدان الرياضة، ولكنني 
لسُت مقتنعاً بصحته خارج هذا الميدان.. فمنذ خمس عشرة 
سنة، لم أَر أحداً في حياتنا السياسية على وجه الخصوص، 

وفي االنتخابات بوجه أخص، يتحلى بروح رياضية، 
أو يتبادل الدشداشة مع خصمه أو منافسه، أو يقول له 

"مبارك" ولو من باب المجاملة.. ترى هل يكمن السبب 
ألن المنافس حقق فوزه بالمنشطات بعيداً عن الروح 

الرياضية وأخالقها؟ هللا أعلم..

ح�صن العاين 

نواعم
الروح الريا�صية!

الريا�صة خ�صومة �صريفة تخ�صع لقوانني اللعبة 
وفنونها، اأما الروح الريا�صية فهي قبول النتيجة، 

والعرتاف الطوعي بفوز الآخر، وال�صتعداد جلولة 
مقبلة!!
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اأ�صماء حممد م�صطفى 

 ت�سدر منذ ع�سر �سنو�ت حتى �لآن وحائزة على 
ت�سعينات  يف  بد�ياتها  منذ  عّدة  �سحفية  جو�ئز 

�لقرن �لفائت حتى �ليوم.
طفولة غري متوقعة

�آب  �بنتها �لوحيدة هي �سماء �لأمري مو�ليد 12 
2003، �حبتها قبل ولدتها �ىل درجة �نها �ر�دت 
لها �أن تبقى حمفوظة يف د�خلها، كما تقول! حتى 
قبل عملية �لولدة تكلمت معها وهي جنني قائلة 
ج�سدي.  �ستفارقني  لأنك  �بنتي  لك  �عتذر  لها: 
كانت لديها �أحالم جميلة ب�ساأن �سماء ومل تكن 

تعلم باأنها �ستولد مري�سة مبر�س م�ستع�س. 
� يف �لبدء كانت �سدمة يل �أن تولد طفلتي بحالة 
مر�سّية ُمركبة لعالج لها،  بكيت كثري� �ىل �أن 
�لو�قع،  مع  خمتلف  ب�سكل  �لتعامل  وق��ت  ح��ان 
فهذه �ول  حالة من هذ� �لنوع يف عائلتنا، حتى 
تبقيني عندها  �أن  و�لدتي  �لطبيب طلب من  �أن 
حتى تكون �ىل جانبي �إذ� ماح�سل مكروه ل�سماء 

ل�سمح �هلل وهي بعمر �أربعني يوما. 
ل طريق للياأ�س

كّم قليل من �ل�سنني قدر �لأطباء لها �أن تعي�س، 
كي  قالو�  عما  تغا�ست  قد  كانت  و�لدتها  لكن 
ت�ستطيع �ل�ستمر�ر، وتعاملت معها كاأنها �ستعي�س 
�ىل �لأبد، ونقلت ��سلوبها يف �لتعامل مع �لو�قع 
�أطفال  لديهن  �للو�تي  �لأمهات  و�ىل  �سماء  �ىل 

مر�سى �و من ذوي �لحتياجات �خلا�سة .
ذوي  مدر�سة  �ىل  �سغريتها  ��سماء  ��سطحبت   �
�لإد�رة  �أخربتني  ولكن  �خلا�سة  �لحتياجات 
بعد �طالعها على حالة �سماء �ملركبة �كدو� �أنها 
لن تكون قادرة على �لبقاء �ست �ساعات در��سية 

لتتوىل  �سحية،  م�سكالت  ج��ان��ب  �ىل  ي��وم��ي��ا، 
ف��رت�ت  على  ولكن  �لبيت  يف  تعليمها  و�ل��دت��ه��ا 
�سهريا  مر�س  لنوبات  تعر�سها  ب�سبب  متقطعة 

جتعلها تالزم �لفر��س. 
�لعربية  �للغة  ح��روف  بتحفيظها  ��سماء  قامت 
با�ستخد�م  �لطباعة  وكيفية  �لتهجي  وكيفية 
مدة  �لكتابة  على  لتقوى  يدها  لأن  �حلا�سوب 
من  �لعلمية   معلوماتها  �كت�سبت  فيما  طويلة، 
�ل��ق��ن��و�ت  يف  ت��ع��ر���س  �ل��ت��ي  �لعلمية  �ل���رب�م���ج 
ترجتل  كانت  �أنها  كما  �لأط��ف��ال،  �ىل  �ملوجهة 
باأفالم  متاأثرة  �لف�سحى بطالقة  باللغة  �لكالم 
عّلمت  �سماء  �أن  �جلميل  و�ل�����س��يء  �ل��ك��ارت��ون. 
نف�سها �لر�سم باحلا�سوب من تلقاء نف�سها منذ 

نعومة �أظفارها .
تعليم ذاتي

على  و�لدتها  �سجع  ما  وه��ذ�  جميل  �سماء  خط 
�ل��ب��ح��ث ع��ن �سبل ل��ت��ت��درب ع��ل��ى ف��ن��ون �خل��ط 
�سن  يف  �سماء  بد�أته  فقد  �لر�سم  �أم��ا  �لعربي. 
فتيات  ر�سم  ثم  ومن  �سخبطات  �لبد�ية  �لثالثة، 
وطبيعة، و�جلميل �أنها تعلمت �لر�سم باحلا�سوب 
من تلقاء نف�سها، فقد وجدت يف لبتوبها �يقونة 
حتمل رموز� معينة �أثارت ف�سولها فنقرت عليها 
ووجدت �أنه برنامج ر�سم فعلمت نف�سها بنف�سها. 
�و  باحلا�سوب  �سو�ء  ت�ساء  كما  تر�سم  -تركتها 
�لر�سم  لها ماحتتاج من دفاتر  �أح�سرت  يدويا، 
�أن  �ىل  لدي  ماتر�سم وخزنته  و�لأل��و�ن وجمعت 
�ساأ�سركها يف  باأنني  فاأخربتها  �لعام 2016  جاء 
معر�س فني، فكانت بد�ية �نطالقة عززت ثقتها 
معار�س  �أربعة  معار�سها  عدد  بلغ  حتى  بنف�سها 

كانفا�س  على  تر�سم  �لآن  وه��ي  �سنتني،  خ��الل 
�أي�سا.  �لأزي����اء  وت�سمم   ، �لكريليك  ب��األ��و�ن 
وماز�لت تر�سم بالفطرة �و يف �سوء نقا�سنا حول 

بع�س �لأفكار. 
كيف للنجاح اأن يكون مرنًا؟

يكون  و�أل  ت�ست�سلم  �أل  �مها  من  �سماء  تعلمت 
مر�سها �لع�سوي حجر عرثة يف طريقها، فالأمل 
و�ملر�س ميكن لهما �أن يتحول �ىل حكاية جناح 
بفعل �لإر�دة و�ل�سر�ر و�أننا يجب �أن نتعامل مع 
�ملر�س على �أنه �مر و�قع ل يجدي معه �لغرق يف 

�حلزن و�لياأ�س و�أل نقلق جتاه �مل�ستقبل.
عرب  تعلمت  فاإنني  مني  �سماء  تعلمت  ومثلما   -
تنفيذ  بتاأجيل  قمُت  وق��د  حياتي.  يف  وج��وده��ا 
وبف�سل  مل�ساريعها هي.  م�ساريع كتب يل لتفرغ 
�ت�سور  مل  ع��و�مل  �ىل  �سماء  �أخذتني  موهبتها 
�سابقا �أنني �ساقرتب منها بال�سكل �لذي وجدت 
تقدم  تطوعية  فنية  �سبكة  كتاأ�سي�سي  فيه  نف�سي 
خدماتها جمانا هي )�حلياة لوحة ر�سم( لدعم 

�لتفكري �ليجابي و�لطاقات و�ملو�هب  .
 اآفاق ومواهب ل تنتهي

�أ�س�ست ��سماء هذ� �مل�سروع �لذي يعنى بالتفكري 
�لإيجابي ودعم �لطاقات و�ملو�هب مع مع �سماء 
جن��اح  م��ن  ب��اإل��ه��ام   2017 �سنة  ن��ه��اي��ة  �لأم����ري 
�خلا�س  لو�سعها  وحتديها  �لفنية  معار�سها 
لنف�سها  رفعته  ب�سعار  �حل��ي��اة   �ىل  و�نطالقها 

)�أعيد تدوير نف�سي(. 
بيني  لي�س  عر�قية  �سيدة  �ن  هو  �فرحني  -م��ا 
عرب  �طلعت  لندن  ت�سكن  معرفة  �سابق  وبينها 
يف  �أق��ي��م  �ل��ذي  �بنتي  معر�س  على  �لفي�سبوك 

اآية من�صور

اأمٌّ تر�صم يف روح ابنتها احلياة

اأ�سماء حممد م�سطفى، كاتبة و�سحفية واأم متفانية، اأ�س�ست �سبكة تطوعية 
الكرتونية ا�سمها )احلياة لوحة ر�سم( وجملة )م�سرقات( اللكرتونية التي 

تعنى باإجنازات املراأة العراقية والعربية والعاملية وق�ساياها، كما اأ�س�ست 
واأدارت حترير جملة الكرتونية متخ�س�سة باملوروث العراقي

يف  م�ساعدتها  مني  وطلبت  ب��غ��د�د، 
تعاين  �لتي  ماريا  �بنتها  موهبة  رعاية 

�مل�ست�سفى  تدخل  يجعلها  مزمنا  مر�سا 
�إ���س��ر�ك��ه��ا يف  وت��ول��ي��ُت مهمة  ���س��ه��ري��ا، 

معر�سني لل�سبكة و�لن�سر عن موهبتها يف 
�لجتماعي،  �لتو��سل  و�سبكات  �ل�سحف 

وكانت �للحظة �حلا�سمة لأن �أقرر �نا و�بنتي 
)�حلياة  م�سروع   فكرة  تنفيذ  نهائي  ب�سكل 

�أن  �ل�سيدة  هذه  �أخربتني  حني  ر�سم(  لوحة 
�بنتها ماريا مل تدخل �مل�ست�سفى يف ذلك �ل�سهر 
ل�سدة فرحتها بالدعم �لذي نالته من �ل�سبكة.  

�أقامت �ل�سبكة عدة معار�س لالأطفال و�ل�سباب 
عنو�ن  حتت  جمانية  ور�س  جمموعة  جانب  �ىل 
بالكلمات(،  و�لر�سم  �حلياة  )�سجرة  هو  رئي�س 
و�لإب��د�ع  �لتفكري  ربط  حول  م�سامينها  وت��دور 
وكيف  �ليجابية،  و�لطاقة  و�لإر�دة  بالخالق 
نعيد بناء �لوطن بالخالق، وكان ل�سماء �لمري 
دورها يف تبني مو�سوع �حدى �لور�س وهي ور�سة 
)�حلب �أف�سل دو�ء للج�سد و�لروح( حيث كانت 
مبثابة �إطالق دعوة للمحبة و�لتعاي�س و�لت�سامح. 
خدمات  تقدمي  يف  م�ستمرة  �ل�سبكة  وم��از�ل��ت 
جمانية �عالمية وتدريبية للم�سجلني فيها، وقد 
مت ت�سكيل فريق عمل لل�سبكة حتت ��سم )�سماء 
�ملدحتي  �سبيب  �لفنانني  �أي�سا  وي�سم  �أ�سماء( 
مبو�سوع  يعنيان  �للذين  �خلفاجي  و�بت�سام 
مكتبة  مر�سم  يف  �لر�سم  على  �ملو�هب  تدريب 
�لجيال �لتابعة �ىل د�ر �لكتب و�لوثائق �لوطنية 

 .
  ثم ياأتي النجاح 

� �أقامت �سماء معر�سني يف د�ر �لكتب و�لوثائق  
ب�سبب  �لول  حت�سر  مل  �ل�سبكة،  تاأ�سي�س  قبل 
متخوفة  �ل��ث��اين  وح�سرت   ، �ل�سحي  و�سعها 
لأن��ه��ا مل ت��ك��ن ق��د �ح��ت��ك��ت ق��ب��ل ذل���ك ب��اأن��ا���س 
�أن يغلب عليها  �سوى عائلتها، لذ� كانت تخ�سى 
�خلجل، فطلبُت منها �أل تخ�سى �سيئا و�أكدُت لها 
�أنها �ستكون قادرة على �لكالم و�إظهار �أفكارها 
�سبكة  تاأ�سي�س  وب��ع��د  �جلميلة.  و�سخ�سيتها 
معر�سني  �سماء  �أقامت  ر�سم(  لوحة  )�حلياة 
ثقافة  ود�ر  و�ل��وث��ائ��ق  �لكتب  د�ر  يف  �آخ��ري��ن 
كانت  مما  �أك��رب  بثقة  فيهما  ظهرت  �لأط��ف��ال 

عليه يف �ل�سابق.

 وجدت يف 
لبتوبها ايقونة 

حتمل رموزا 
معينة اأثارت 

ف�صولها فنقرت 
عليها ووجدت 

اأنه برنامج ر�صم 
فعلمت نف�صها 

بنف�صها.
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�إنه �لفنان حممود �أنور، �أحد �كت�سافات �لفنان 
فكان  �لنغمية،  �لفرقة  يف  هالل  فاروق  �لقدير 
م�سريته  يف  له  �لأك��رب  و�ل��د�ع��م  �لروحي  �لأب 

�ملميزة. 
�لأه��ل  ل��زي��ارة  رحلة  يف  ببغد�د  بيننا  يتو�جد 
�لفر�سة  فانتهزنا  و�لأح��ّب��ة،  �لأ�سدقاء  ولقاء 

ليكون معه هذ� �حلو�ر :
* تتو�جد يف بغد�د قادمًا من غربتك �لأمريكية، 

فماهي طبيعة هذه �لزيارة؟ 
- جاءت هذه �لزيارة لعدة �أ�سباب �أهمها مر�س 
و�لدتي، �أحببت �أن �أطمئن عليها وكذلك كانت 

فر�سة لروؤية بقية �أفر�د �لعائلة و�لأقارب.
قبل  من  تكرميي  مع  �أي�سا  زي��ارت��ي  وتز�منت 
�جلو�هري"،  "درع  ب�  بغد�د  يف  �لأدب��اء  �حت��اد 
�حلفالت  م��ن  جمموعة  على  �لت��ف��اق  وك��ذل��ك 
و�لأن�����س��ط��ة �ل��ف��ن��ي��ة، وه���ي ف��ر���س��ة لأط���ل على 
جمهوري �حلبيب من خالل �لذ�عات و�سا�سات 
كبري  �إقبال  هنالك  �حلمد  وهلل  �لف�سائيات، 
�قدم  �هلل  �ساء  و�إن  �لذ�كرة  يف  زلت  وما  علّي 

جلمهوري �حلبيب بع�س �لأعمال �جلديدة.
�صبكة الإعالم

* 25 �سنة �غرت�ب كيف حتافظ على جنوميتك؟
"نوعية  ب���  وت��ت��ل��خ�����س  م��ع��روف��ة  �لأ���س��ب��اب   -
�لنا�س،  ذ�ك���رة  يف  م��از�ل��ت  �ل��ت��ي  �لأعمال" 
وكذلك �لهوية �ل�سوتية و�حل�س وعطاء �لفنان 
عنه،  �لنا�س  و�نطباعات  جمهوره  مع  ومعاملته 
��ستقبلني  لأن��ه  �حلبيب  جلمهوري  ممنت  و�أن��ا 
حمبته  على  يدل  وهذ�  وكبريً�،  ر�ئعًا  ��ستقباًل 

يل وحمبتي له.
�ل���زي���ارة حت��م��ل �ل��ك��ث��ري من  �أن ه���ذه  ي��ب��دو   *

�لأن�سطة فهل هنالك �سيء قريب؟
- �لن�ساط موجود ولكن لالأ�سف �خللل بالإعالم 

معينة  لفئة  �لف�سائية  �لقنو�ت  �حتكار  وكذلك 
عن  �لنظر  يغ�سون  بينما  �لفنانني،  من  فقط 
من  م��وؤخ��ر�،  �سورتها  �لتي  �حلديثة  �لأغ���اين 
ل�سالح  وطني  عمل  ل��دي  �سيكون  �آخ��ر  جانب 
�سبكة �لإعالم �لعر�قي بعد �جتماعي مع رئي�س 
�سبكة �لإعالم �لعر�قي و�لتباحث حوله، وحاليا 
�أفكر باإطالق عمل عاطفي �أنا و�لفنان علي بدر 

كدويتو �سيكون من �أحلانه.
حكايتي مع ماجد املهند�س

* كثري من �لفنانني �لعرب �أعادو� غناء �أعمالك 
�لفنية فمن منهم �أ�ستاذن منك؟

�ملاجد  ر��سد  من  باأعمايل  تغنى  من  جميع   -
وملحم زين وديانا حد�د و�سارية �ل�سو��س وزين 
�أو  بي  �لت�سال  �ىل  يبادرو�  �لعمر وغريهم مل 
�لفنان  وهو  فقط  و�حد  �سوى  مني،  �ل�ستئذ�ن 
��ستعد�ده  عن  �أخ��ربين  �ل��ذي  �ملهند�س  ماجد 
ولكني  منه،  �أطلبها  �ن  ممكن  حقوق  �أية  لدفع 
عدة  منه  طلبت  لكوين  �لعر�س،  ه��ذ�  رف�ست 
عليها،  حينها  �تفاق  �ىل  نتو�سل  فلم  �سروط 
�أعماله  بعدها حاول �ملهند�س عن طريق مدير 
�ىل  يتو�سل  �أن  ح�سن  فائق  و�ل�ساعر  �ملخرج 

�أر�سائي بطريقة �أخرى فرف�ست.
* هل مازلت حتتفظ باأغنيات قدمية لك مل تَر 

�لنور �ىل �لآن؟
- ن��ع��م ه��ن��ال��ك خ��زي��ن ك��ب��ري ع��ن��دي م��ن ه��ذه 
�لأعمال، مل �أنفذها لأين ل �أرى �أن وقتها حان 

�لآن فلكل �أغنية وقت معني، �أتذكر 
ج���اءين  ي����وم  ذ�ت  �ن����ه 
�مل��ل��ح��ن ع��ل��ي ���س��رح��ان 

ب��ع��دم��ا �أو����س���اه �ل��ف��ن��ان �ل��ق��دي��ر 
ف�����اروق ه���الل ب��ال��ذه��اب 
�غنية  بلحن  فجاء يل  �يل 

اأغنيته القادمة وطنية ل�صالح �صبكة الإعالم 

اأنور:
النجومية رهٌن 
بجودة العمل

الفتى اجلميل الذي ترعرع يف اأحد اأزقة منطقة الكرخ 
حيث عالوي احللة، وبالتحديد حملة الدوريني، مل يكن 
يعرف اأنه �سي�سبح النجم الأوحد يف الثمانينات ولي�ستطيع 
حتى اخلروج اأمام املالأ.

حوار : حيدر النعيمي

ت�صوير : حمزة هادي

حممود

را�صد املاجد وملحم زين 
وديانا حداد و�صارية ال�صوا�س 
وزين العمر اأعادوا غناء 
اأعمايل ومل ي�صتاأذنوا مني!!



نرمني املفتي

ن�صيُت اأن اأن�صاه! 

ضرغام هاشم، لو كنّا احتفلنا بعيد ميالده األخير الذي 
مّر قبل أيام، لكان اآلن في الخامسة والستين، وأجزم 
لكان استمر كما أحببته، مشاكساً أحياناً ومشاغباً في 
أخرى. لكنه، أبداً، جريٌء في الحق، وأجزم أنه كان 
قد حقّق وعداً قطعه لي يوماً أن يفكر فيه بعد خمس 

وعشرين سنة، ومرت عليه اآلن تسع وعشرون 
سنة.. يؤلمني أن ينساه كثيرون من الذين تم تغييبه 

قسرياً ألجلهم..كان أول المغيَّبين الذين وقفوا ويقفون 
ضد الطائفية وضد أن يسيء عراقي الى آخر.

كان في الثامنة والثالثين، حين قرر أن يقول كلمة 
حق في زمن كانت هذه الكلمة فيه تكلف حياة بأكملها، 

وإن كان بعض ذلك الزمن مستمر لحد اآلن.. أذكر 
أنني قررت أن أنساه بعد أن أصبحت هدفاً، كنا عدداً 

محدوداً من الصحفيين المجتمعين في النقابة بعد 
خطفه واقترحت أن نعلن إضرابنا لنعرف مصيره، 

وكان بينهم من أوصل اقتراحي حالماً أن يحظى بربع 
ابتسامة، والذي لم أعرف من كان. وتعرضت الى 

حملة تشويه تاريخ وسمعة وافتتاحية ضدي في جريدة 
بابل كتبها رئيس تحريرها ومالكها بسبب مقال نشرته 

رداً على الدعي نفسه الذي كتب افتتاحية في بابل 
تجاوز فيه على العراقيين جميعاً.. ومرت السنوات 
ونسيت أن أنساه، لكن الكثيرين، كما أسلفت، نسيوه 
او تناسوه.. ويوم أعلنت األكاديمية العربية لحقوق 

االنسان في لندن أن تؤسس جائزة سنوية للصحفيين 
المدافعين عن حقوق اإلنسان، قررت الشاعرة 

والناشطة ومديرة األكاديمية أمل الجبوري أن تمنح 
اسمه للجائزة السنوية. ومنحته، وإياي، األكاديمية 

درعاً وشهادة، ضرغام لقوله الحق وأنا لكوني"بطلة 

في زمن كانت البطولة فيه ممنوعة." ومع إعالن 
الجائزة، أصبحنا، ضرغام وأنا، أليام فقط، محور 

لقاءات صحفية وحوارات تلفزيونية، تحدث عنّا من لم 
يعرفنا او بالكاد كان يعرفنا..ومنحتنا احدى المنظمات 

)اإلعالمية( درعين، له ولي، ال يحمالن اسمينا، 
انما جملة واحدة، ال اتذكرها تماما وربما كانت )نجم 

٢٠١٤( ..ومنح الدرع بالجملة نفسها لنحو ١٠٠ 
شخصية، بينهم شيوخ وسياسيون ونائبة، أصبحت 

اآلن تحمل صفة سابقة.. لم تكلف تلك المنظمة نفسها 
أن تمنح ضرغام المغيَّب منذ أيار ١٩٩١ درعاً خالياً 

من اإلشارة الى سنة لتشعرنا بتقديره..
ضرغام الذي نسيت أن أنساه، ما رضيت يوماً أن 
يسبقوا اسمه بصفة )شهيد(، ربما تمكن أن يخرج 
من محبسه االنفرادي ذات يوم بعد نيسان ٢٠٠٣، 
لكنه َضلَّ الطريق الى بيته، او بيتي، بسبب أطنان 

األسالك الشائكة وعوارض الكونكريت، لكنه سيعود 
يوما.. قد يقرأ أنني ما أزال أذكر عيد ميالده، لكنه 

إن عاد، سيقرر أن يرجع الى حيث ال أعرف هارباً 
من المحاصصة والمكونات، وربما نادماً، لم تكن 

تضحيته سوى قبض ريح، نادماً أنه تسبّب بكل هذا 
الوجع واألسى لنا، البنه الوحيد ولوالده الذي توفي 

وهو ينتظره، لعائلته، ألصدقائه، ولي.. لو عرف كم 
نفتقده، لخجل من غيابه.. حتى إن كان قسرياً.

فنجان حمبة

�صرغام الذي ن�صيت اأن اأن�صاه، ما ر�صيت يومًا اأن ي�صبقوا 
ا�صمه ب�صفة )�صهيد(، رمبا متكن اأن يخرج من حمب�صه 

لَّ الطريق  النفرادي ذات يوم بعد ني�صان ٢٠٠٣، لكنه �صَ
اىل بيته، او بيتي، ب�صبب اأطنان الأ�صالك ال�صائكة 

وعوار�س الكونكريت، لكنه �صيعود يوما..

�لعمل  هذ�  لي�س  له  فقلت  ياحبيبي"،  "تعال 
�أمل  �لفنانة  عني  بدل  فغنتها  �سنطرحه  �لذي 
�آخر  بعمل  ج��اءين  لفرتة  غيابه  وبعد  خ�سري، 
وياله"  يا  "وياله  وك��ان  �أي�سا  �أحلانه  من  وهو 

فو�فقت عليه فور�. 
يف كركوك حملوا �صيارتي

* �سابقًا كانت �ل�ساحة �لفنية تعتمد على �لنجم 
�لأوحد، حاليًا يف ع�سرنا مل يعد لدينا جنم بل 
"م�سهور" لكون لديه �غنية �ساربة، ملاذ� �ختفى 

�لنجم وظهر بدًل عنه م�ساهري ؟
و��ستبدلت  م��وج��ودة،  غري  �لنجم  لغة  �لآن   -

و�ل�سبب  بال�سهرة، 
يعود �ىل �لبث �ملكثف 

من خالل قنو�ت �ل�سركات 
�لغنية  �أن  ف��ت��الح��ظ  ل��ه��م،  �مل��ح��ت��ك��رة 

�ملتلقي �سعيفا ولفرتة   ��سبح بقاوؤها يف ذ�كرة 
ق�سرية.

* غري متزيق بدلة "�ل�سموكن" يف �لب�سرة عند 
حتتفظ  هل  �ملعجبات  قبل  من  حفلتك  �نتهاء 

ذ�كرتك بحو�دث م�سابهة؟
كركوك  ملعب  ويف  كركوك  نعم يف حمافظة   -
بالتحديد عام 1990 كان لدي حفل جماهريي 

مر�سيد�س  �سيارة  �أمتلك  وقتها  وكنت  هناك 
جد�  �لوزن  ثقيلة  تعرفون  كما  وهي  "جامبو" 
من  �ل�سيارة  رفع  مت  �لعظيم  باهلل  �أق�سم   ....

�لأر�س من قبل �جلمهور �حتفاًء بي.
* هل �لآن ي�سادفك من جمهورك �لثمانيني يف 

هذه �لزيارة؟
فاأثناء  �ل�ساأن  بهذ�  طريف  موقف  هنالك   -
�ل���زور�ء  �مل��ح��اذي ملتنزه  �ل�����س��ارع  جت��و�يل يف 
بها  و�ذ�  �سابتني  �ب��ن��ت��ني  م��ع  �م����ر�أة  ج���اءت 
حت�سنني بقوة وتقبلني �أمام بناتها  فت�سورو� 
.... هو  من   : لها  فقالو�  �أقاربها  �أح��د  �أنني 
�أنور �لذي كان  �إنه �لفنان حممود   : قالت لهم 
�ل  �ل�����س��ارع  يف  �خل���روج  لي�ستطيع 
�أح���الم  ف��ت��ى  وك���ان  ب�سعوبة 
ث��ورة  يعمل  وك��ان  �لفتيات 
ك����ب����رية ع����ن����د جم��ي��ئ��ه 
لإحدى �جلامعات حيث 
عليه  �لفتيات  ترت�ك�س 

ب�سكل ه�ستريي .
�لأغنية  ينق�س  م��اذ�   *

�لعر�قية �لآن؟
�مللحنني  - هنالك م�سكلة عند 
�أن��ه��م م��ت��اأث��رون ب��ال��ذوق �ل��ع��ام لدى 
لالأغاين  رجوعهم  لعدم  يعود  وه��ذ�  �ل�سارع، 

�لقدمية نوعيًا وحلنيًا.
* ماذ� تود قوله جلمهورك؟

- حقيقة �أ�سكر هذ� �جلمهور �لويف �لذو�ق �لذي 
لحظت لهفته و�سوقه يل موؤخر� �أثناء �طاللتي 
�لع��الم��ي��ة، و�أن���ا �أك���ّن ل��ه ك��ل حمبة و�ح��رت�م 
بتو��سل  �لدين  له  �أرد  �هلل  �ساء  و�أن  وتقدير 

�لعطاء لهم مع جزيل حمبتي وتقديري. 

 لغة النجم غري موجودة، 
وا�صتبدلت بال�صهرة، وال�صبب يعود 

اىل البث املكثف من خالل قنوات 
ال�صركات املحتكرة لهم. 
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 وكان �ملو�سيقار ن�سري �سمة قد �علن يف 13 
"�ألق  مب�سروع  �لعمل  بدء  عن   2017/ /�ب 
بغد�د" بدعم عدد من �مل�سارف �حلكومية 
�لإع���الم  �سبكة  م��ع  بالتن�سيق  و�خل��ا���س��ة 
�لعر�قي كر�عية ر�سمية لهذ� �مل�سروع، و�لتي 
�مل�سروع  وت�سويق  لدعم  جمياًل  وعاًء  وفرت 

ب�سكل مميز. 
اإ�صادة

وقال رئي�س �سبكة �لإعالم �لعر�قي جماهد 
�أبو �لهيل، يف كلمة له خالل �فتتاح م�سروع 
�لأوىل  �ملرحلة  �فتتاح  "�أبارك  بغد�د:  �أل��ق 
مل�����س��روع �أل���ق ب��غ��د�د، ب��غ��د�د �ل��ي��وم تتزين 
وت�ستعيد �ألقها وجمالها بافتتاح هذ� �مل�سروع 
�لإع��الم  �سبكة  ك���و�در  فيه  �ساهمت  �ل��ذي 
و�ل��ت�����س��وي��ق  �ل���رتوي���ج  عملية  يف  �ل��ع��ر�ق��ي 
�خلا�س  �لقطاع  ت�سجيع  يف  �ي�سا  و�ساهمت 
وموؤ�س�سات �لدولة على رعاية هذه �ملبادرة."
بني  جميلة  ت��و�أم��ة  ه��ن��اك  �ن  �ىل  م�����س��ريً� 
قطاعي �لإعالم و�لفن ليكونا ر�سل �ملجتمع 
موؤكد�  �لإن�سان،  بناء  يف  ودورهما  و�لوطن 
مفتوحة  �ستكون  �ل�سبكة  �أب����و�ب  �أن  على 
�مام جميع �ملبادر�ت �لتي من �ساأنها �عادة 

�جلمال ورونقه لبغد�د.   
ن�سري  �ملو�سيقار  مببادرة  �لهيل  �أبو  و��ساد 
مبادرة  �جنحت  �لتي  �جلهود  وجميع  �سمة 
بناء  يف  و�هميته  �لفنان  ودور  بغد�د،  �أل��ق 

�ملجتمع. 
�صركات ر�صينة

��سار �ملو�سيقار ن�سري �سمة �ىل  من جهته، 
�ن م�سروع �لق  بغد�د  مبادرة  مهمة  ذ�ت 
�بعاد  ح�سارية  وثقافية  وعمر�نية  و�سياحية 
و ترفيهية  �طلقناها  بالتز�من  مع �لحتفال  

بيوم  �ل�سالم  �لعاملي لعام 2016.
و��ساف �ن “هذه  �ملبادرة  ما كان لها  �ن 
لول   �لو�قع   �ر���س  وتكون على  �لنور   ت��رى  
دع��م ر�أ�����س  �مل���ال  �ل��وط��ن��ي  �ل���ذي �لتزم  
�لذي   �لكبري   �لعر�قي   بتنفيذ هذ� �حللم  
ووطني”،  ��سيل  عر�قي   ك��ل   �ليه   يطمح 
�ملركزي  �لبنك   “وعن طريق   �ن��ه   مبينًا  
�مل�سارف  ر�ب��ط��ة   و  �ل��ع��ر�ق��ي  وحمافظه  
�لعر�قية  مت  �لتفاق  مع جميع  �مل�سارف 
مبالغ   جمع  �جل   من  و�خلا�سة  �حلكومية  

للبدء بهذه  �ملبادرة”.
و�ع��ل��ن ع��ن ” ج��م��ع  م��ب��ل��غ  8 م��ل��ي��ار�ت و 

تتزّين بـ  العا�صمة
�صاحة تلب�س حّلة جديدة
21
�صبكة الإعالم العراقي ترعى "األق بغداد" 

برعاية اإعالمية من �سبكة الإعالم العراقي، انطلقت منت�سف ال�سهر املا�سي 
فعاليات افتتاح �ساحة وهران ببغداد �سمن املرحلة الأوىل من م�سروع "األق 

بغداد"، الذي يت�سمن تطوير وتاأهيل 21 �ساحة يف العا�سمة بغداد، بح�سور عدد 
من امل�سوؤولني ف�ساًل عن فنانني وجمهور غفري. 

اأحمد �صمي�صم / ت�صوير: �صباح الإمارة
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باملبادرة   �لفعلي   للبدء   200 مليون  دينار، 
باعتماد  كل �لو�سائل  و �لو�سايا  و �لتقنيات  
وكما هي  �لفنية عامليا  �لت�ساميم   و�حدث  
�عتماد   بعد   ، �ل��دويل  �لبنك   لدى  معتمدة  

�لوثيقة  �لدولية  يف تنفيذ �مل�ساريع .
�مل��ب��ادرة  حتتوي  على كل   �أك��د  �سّمة  �ن  و 

�لت�ساميم و بالتفا�سيل  �لدقيقة  �لتي  بد�أت 
�أم��ان��ة  م��ع  ب��الت��ف��اق   �لأوىل   منذ �خل��ط��وة 
�لت�ساميم،  تلك  �لتي �سادقت  على  بغد�د  
وعلى �أ�سا�س ذلك  مت  �لتعاقد  مع �ل�سركات 
�لر�سينة  وفق  �حدث  �ملو��سفات  و �لبتعاد  
عن كل  �ل�سركات  �ملتلكئة  �و �لفا�سدة  �لتي  

�ىل  لفتا   �ل�سود�ء.   �لالئحة  حتت  و�سعت 
�لفنية   �لتفا�سيل   بكل   �ل�سركات   �ل��ت��ز�م 
�لدقيقة  �لتي  ت�سمل  لي�س  �لإعمار �ل�سكلي  
و�ل�سطحي  لهذه  �ل�ساحات  و�منا  �عتمدت  
لهذه   �لتف�سيلية   �لتحتية  �لبنى  �ي�����س��ا  
على  حتتوي   �لآن   �أنها  بحيث   �ل�ساحات، 

�ف�سل  و �أرق��ى  �ل��ن��اف��ور�ت  �حل��اوي��ة  على 
�حلركات  و  �ملو�سيقى  و  �لليزر  ����س��اء�ت  
�لر�ق�سة  �لتي ن�ساهدها يف عو��سم  �لعامل  
�لخرى  و�لتي �ست�سهدها  بغد�د يف �ساحتها 

�ملختلفة. 
كما �علن �سّمة �ن هناك م�ساريع كثرية على 
�إن  قريبًا  �ستنفذ  بغد�د  �ألق  م�سروع  �ساكلة 
�ألق  وم�سروع  بابل،  �أل��ق  كم�سروع  �هلل  �ساء 

�ملو�سل، وتاأهيل �أبو�ب بغد�د.   
و�عرب �سمة عن �سكره جلهود �ل�سيد جماهد 
ولطاقاته  �مل�����س��روع   �جن���اح  يف  �لهيل  �ب��و 

�لكبرية خدمة للعر�ق.
ثقافة جمتمعية

مل مت�ِس �سوى �أياٍم قليلٍة على �فتتاح م�سروع 
)�ألق بغد�د( �لذي �سرع �أبو�به �ماَم �لعائالِت 
و�لتخريِب  �لعبِث  يُد  �متدت  �لبغد�دية حتى 
�أدى �ىل  م��ا  ب��غ��د�د  �أل��ق  ���س��اح��اِت  بع�س  يف 
وتخريب  �ل��ن��اف��ور�ت  م��ن  �ج����ز�ء  تك�سري 
عند  �لإجتماعية  �لثقافة  فغياُب  �ل�ساحات، 
�ساحاِت  من  عدٍد  تخريِب  يف  �أ�سهَم  �لبع�ِس 
من  رف�سًا  وج��َد  ما  وهو  بغد�د  �لق  م�سروِع 
�حلكومية،  �ملوؤ�س�سات  ومن  �لعر�قي  �ل�سارع 
�ملنطقة  يف  �ل��ب��ل��دي��ة  �ل�����س��ل��ط��ات  دف���ع  م���ا 
�ل�ساحات  �أمنية حلماية  بعنا�سر  لال�ستعانة 
�لأ�سخا�س  من  عدد  و�أع��رب  �لتخريب،  من 
هذه  من  �متعا�سهم  عن  �لتقيناهم  �لذين 

و��سفني  �ل��ع��ام،  ل��ل��ذوق  �مل�سيئة  �ل��ظ��اه��رة 
�لذين �قدمو� على هذه �لفعال ب� )�لنفو�س 
�ل�ساحات  �أن هذه  �ل�سعيفة(، م�سريين �ىل 
كونها  �لعامة  �ملتنزهات  على  �أهمية  تقل  ل 
ومن  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  ل��الأ���س��ر  متنف�سًا  ��سبحت 
�لو�جب �ملحافظة عليها من قبل �جلميع.        

"�ألق  م��ب��ادرة  من  �لأوىل  �ملرحلة  �ن  يذكر 
���س��اح��ات يف  ع�����س��ر  ت��ط��وي��ر  بغد�د" ت�����س��م 
و�لر�سافة وهي  �لكرخ  تقع يف جانبي  بغد�د 
)�لفار�س �لعربي، �ل�سيخ معروف، �لطري�ن، 
�ل��ن��و�ب،  مظفر  وه���ر�ن،  �لن�سور،  �ل��و�ث��ق، 

�ملثنى، �لأئمة، جدة(. 
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25 وفنون24 ثقافة 

�أن  �لعر�قي  �ل�سباب  حاول  �لأخ��رية،  �لآون��ة  يف 
�أفالم  �سينمائي من خالل  يخلقو� حالة حر�ك 
عملو�  ومد�ر�سها  �أ�ساليبها  يف  خمتلفة  ق�سرية 
�حل�سول  دون  جهودهم  بتكاتف  تنفيذها  على 
على دع��م م����ادي،�إل �أن��ه��م �أث��ب��ت��و� ج���ودة هذه 
مهرجانات  يف  م�ساركاتهم  خالل  من  �لأعمال 
يف  و�سمنتها  باأعمالهم  �عرتفت  وعاملية  عربية 

بر�جمها.
 بعد مرحلة �لركود و�لتهمي�س للفن �ل�سينمائي 
بفعل �لظروف �لتي مرت بها �لبالد عادت عجلة 
جديد  جيل  يد  على  للدور�ن  �لعر�قية  �ل�سينما 
�عمالهم  تركت  �لذين  �ملوهوبني  �ل�سباب  من 
و�لعاملية  �لعربية  �مل�ساركات  يف  و��سحة  ب�سمة 
ف�سال عن ح�سدها جو�ئز عدة برغم �لظروف 
وغ��ي��اب �لم��ك��ان��ات �مل��ادي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة. جملة 
�ملخرجني  من  عدد  �آر�ء  ��ستطلعت  "�ل�سبكة" 

حول �حلركة �ل�سينمائية �ل�سبابية يف �لعر�ق: 
بنى حتتية

يقول �ملخرج �ل�سينمائي ب�سري �ملاجد: يف �لبدء 
لل�سينما،  �لنا�س  ذ�ئقة  ترتيب  نعيد  �ن  يجب 
�لأجيال  من  �ه��م  �ل�سينمائية  �لتحتية  �لبنى 

على  تبنى  �ل�سينمائية  �لأج��ي��ال  �ل�سينمائية، 
��س�س وثو�بت عاملية م�سرتكة، �ق�سد بها �لبنى 
لي�ست  �ل�سبابية  �ل�سينما  وم�سكلة  �لتحتية، 
نتاجاتهم  عر�س  يتم  �ين  و�من��ا  فقط  �لأم��و�ل 
�نتجو�  جيدون  خمرجون  لدينا  �ل�سينمائية، 
لعر�س  �لوحيدة  فر�ستهم  كانت  جيدة  �فالما 
تلك �لفالم هي �ملهرجانات �لعربية و�لدولية، 
م���ا ح���رم �جل��م��ه��ور �ل��ع��ر�ق��ي م���ن م�����س��اه��دة 
منا�سبة،  عر�س  دور  توفر  لعدم  �لأف��الم  ه��ذه 
تقيم  �ن  و�مل�سرح  �ل�سينما  د�ئرة  على  �قرتحت 
عام  منذ  �لق�سرية  بالفالم  يخت�س  مهرجانا 
من  �لهائل  �لكم  وه��ذ�   2018 ع��ام  �ىل   2003
�لفالم يعر�س للجمهور،هذ� �ملهرجان �سريوج 
هناك  و�سيكون  �لعر�قي  �ل�سينمائي  للمنتج 
قيا�س حقيقي لالبد�ع و�لنجاح من خالل تطور 

ه�����ذه �لأفالم و�لتطور �لتقني �حلا�سل  يف 
عة �ل��ف��رتة �ل����ذي ���س��اه��م يف  �سنا
�أط���ر  ذ�ت  ج��ي��دة  �ف����الم 
لها  �سمح  متكاملة  فنية 
�ملهرجانات  يف  بامل�ساركة 
وح�سل  و�لدولية  �لعربية 

�ل��ع��دي��د م��ن��ه��ا ع��ل��ى ج��و�ئ��ز 
هو  �لآن  �ل�سينمائي  �ل�سباب  مايحتاجه  مهمة. 
�لهتمام به من قبل �جلهات �لر�سمية، و�لنقطة 
�لأهم هي ت�سليط �ل�سوء من قبل �لإعالم على 

نتاجات هوؤلء �ل�سباب. 
�ما �ملخرج باقر �لربيعي برورة فاأكد �أن �لعر�ق 
كان ميتلك ��سخم و�أجمل دور �سينما يف �ل�سرق 
�لأو�سط و�سل عددها �كرث من 240 د�ر �سينما 
يف �سبعينات �لقرن �ملا�سي و�لتي كان لها �لدور 
على  و�لتعرف  �لثقايف  �لوعي  ن�سر  يف  �لكبري 
خالل  م��ن  �لخ���رى  �ل�سعوب  وتقاليد  ثقافات 
ماتتناولته �لفالم �ل�سينمائية من �همية و�لتي 
�لكبرية  و�ل��ط��و�ب��ري  باحل�سور  مكتظة  ك��ان��ت 
حينها، وبعد فرتة �لفتور �لتي ��سابت �ل�سينما 
�لعر�قية ب�سبب �حلروب و�حل�سار �لقت�سادي، 
تعود �لن �ل�سينما �لعر�قية بعد 2003 مع ظهور 
�لذين  �لعر�قيني  �ل�سينمائيني  من  جديد  جيل 
حاولو� �حياء �ل�سينما مرة �أخرى بعد �أن �هملت 

ل�سنني ما�سية لتعرب عن �لو�قع 

يف العراق...
ال�صينما ال�صبابّية

م�صاركات عاملّية 
بجهود فردّية 

قد يرى البع�ش اأن ا�ستخدام و�سف احلركة ال�سينمائية العراقية مبالغ به يف اأجواء لتهتم 
ب�سناعة ال�سينما، ويعتمد الفنانون ال�سينمائيون على املجهود الفردي يف انتاج واخراج 
اأعمالهم جلمهور ل يتجاوز النخبة وح�سور املهرجانات ال�سنوية. 

حم�صن ابراهيم

باقر الربيعي 

مهند ال�صوداين

ب�صري املاجد

فوؤاد امل�صمم

بعد مرحلة الركود والتهمي�س للفن 
ال�صينمائي بفعل الظروف التي مرت بها 

البالد عادت عجلة ال�صينما العراقية للدوران 
على يد جيل جديد من ال�صباب املوهوبني 

الذين تركت اعمالهم ب�صمة وا�صحة يف 
امل�صاركات العربية والعاملية



جمعة الالمي

"يمكن القول، إنَّ السفينة، غرقت.. اآلن"
) كوكتو(

كما يعتبر راهب بوذي، أن تعليمات بوذا موجهة إليه شخصياً، كذلك انا الفقير إلى هللا، أقول أن السيدة أم 
كلثوم، في كل أغانيها تخاطبني وحدي.  وفي اليوم الذي علمت فيه بنبأ موتها، في ٣ شباط ١٩75، تذكرت 

العبارة الضخمة، التي أطلقها جان كوكتو، بعدما عرف بموت صديقته المغنية الفرنسية إديث بياف، حين 
قال: "يمكن القول، إن السفينة غرقت اآلن!"

وكانت بياف توفيت في ١١ تشرين األول ١٩6٣، وبعدها توفى جان كوكتو بأيام معدودات، وهو في الرابعة 
والسبعين من عمره.  وفي هذا اليوم الذي أكتب هذه الكلمات، أسيُر قدماً نحو نهاية عامي الرابع والسبعين، 

، من خارج عائلتي : أم كلثوم، بياف، وجان كوكتو. محاطاً بثالثة من أقرب الناس إليَّ
وبعد إنتهاء العملية الثالثة في "تنقية دمي" في نهاية كل أسبوع، تقودني ابنتي الوحيدة إلى دارتنا التي نقطنها 
أنا وأمها وشابة أثيوبية تساعدنا في الشعور بأننا ما نزال على "قيد التنفس"، أهرع إلى "أم كلثوم"، ألتنفس 

حياة جديدة، في أسبوع جديد من عمري.
سألني أحد زمالئي الصحفيين في حوار سجالي سيصدر في كتاب قريباً : "من توصي أن يسير خلف نعشك 

عندما تموت؟" وكان جوابي : "كل عاشق عشق المعشوق لذاته فقط، كما في أغنية: رق الحبيب، ألم كلثوم."  
وكاتب كلمات هذه األغنية هو الشاعر أحمد رامي، الذي كلف بأم كلثوم وُجنَّ فيها، وغنتها "كوكب الشرق" 

بالنادي األهلي بالقاهرة في ١7 أيلول ١٩٤٤ .
كثيرون عن وعي، أو ترديداً ألقوال مأثورة  يقولون: "ذهبت أم كلثوم إلى دار الحق"، بينما أنا أُصرُّ على 

القول : ال تزال أم كلثوم حيّة، باقية، وستبقى في دار الحق، حيث الفن الذي هو خالص الذين يعرفون الخير 
والحب والجمال والعدل، كما قال تولستوي!" 

مرحباً أيها العشاق المجانين!!

ذاكرة امل�صتقبل

بعد اإنتهاء العملية الثالثة يف "تنقية دمي" يف 
نهاية كل اأ�صبوع، تقودين ابنتي الوحيدة اإىل 

دارتنا التي نقطنها اأنا واأمها و�صابة اأثيوبية 
ت�صاعدنا يف ال�صعور باأننا ما نزال على "قيد 

التنف�س"، اأهرع اإىل "اأم كلثوم"، لأتنف�س حياة 
جديدة، يف اأ�صبوع جديد من عمري.

اأم كلثوم.. مرحبًا اأيها الع�ّصاق ... !!
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وحالة  وفو�سى  �أزم��ات  من  �لبلد  به  مير  �ل��ذي 
�لرباك �ل�سيا�سي �لذي يعي�سه، وبظروف �أمنية 
�حلكومي.  �لدعم  وغياب  �سعبة  و�قت�سادية 
"فيلم  �سناعة  متت  �لظروف  ه��ذه  كل  وبرغم 
ر�سيد  ع���دي  للمخرج  للعر�س"  ���س��ال��ح  غ��ري 
تلته  �لدر�جي  حممد  للمخرج  "�أحالم"  وفيلم 
به  �ل��ذي متر  �لو�قع  تتناول  �أخ��رى  �أف��الم  عدة 
�لبو�ب  لتفتح  �لأمريكية  �حلرب  مابعد  �لبالد 
للمخرجني �ل�سباب وتكون حافز� ل�سناعة �أفالم 
عر�قية خال�سة وعودة �حلياة لها بعد ماعانته 
من خمول كبري. من �لتحديات �ملهمة �لتي متر 
بها �ل�سينما هي عدم وجود جهات �نتاج ودعم 
حكومي و��سح حتى يف �أكادميية �لفنون �جلميلة 
�لأماكن  يف  �لت�سوير  �سعوبة  �ل�سينما  ق�سم  يف 
�لعامة وعدم وجود ��ستوديوهات ومدن للت�سوير 
خا�سة لت�سوير �لأفالم جعلت من �سّناع �لفالم 
يو�جهون �سعوبات كبرية يف �سناعة �ي م�سهد، 
وكل هذه �لفالم و�لتجارب بقيت مركونة لعدم 
�لأفالم  �سوى  �سحيح  ب�سكل  وتوزيعها  ترويجها 
�لتي كان خمرجوها من �ملغرتبني يف دول �أخرى 
و�ملعا�سرة  �حلديثة  �ل�سينما  على  لطالعهم 
و�مل��ه��رج��ان��ات �ل��ك��ربى يف �ل��ع��امل و�ل��ق��و�ن��ني 
�جلو�نب  كل  من  �لح��رت�يف  للفيلم  �ل�سحيحة 
�لفنية و�لتقنية، نحتاج �ىل مت�سع من �لوقت من 
�جل �سناعة �سينما عر�قية، وهذه مهمة د�ئرة 
نحو �سناعة �سندوق  و�ل�سعي  و�مل�سرح  �ل�سينما 
ب�سكل  �لعر�قية  �لف��الم  لإن��ت��اج  �لأف���الم  دع��م 
نقاد  من  متخ�س�سة  جلنة  هناك  وتكون  دوري 
�رجاع  على  جاهدة  تعمل  عر�قيني  وخمرجني 

�لروح �ىل �ل�سينما �لعر�قية .
هوية �صينمائية

�ل�سينما  ���س��دى  م��وق��ع  م��دي��ر  �مل�سمم،  ف���وؤ�د 

�ملتعاقبة  �لأجيال  قائاًل:  بدلوه  �أدىل  و�مل�سرح، 
هوية  تقدم  يف  �سركاء  هم  �ل�سينما  �سناعة  يف 
للحدث  متابعتي  خالل  ومن  �لعر�قية،  �ل�سينما 
�لأخ���رية  �ل�����ث��الث  �ل�����س��ن��و�ت  يف  �ل�سينمائي 
لحظت �ن �ل�سباب ي�سنعون �لفالم �لق�سرية 
وينقدون  ويتابعون  ي�سنعون  و�ل��رو�د  و�لطويلة 
وكان  �ل�سباب،  جهد  على  ويثنون  �لبناء  �لنقد 
�ل�سينما وفو�رق  هناك تقدم وخطوة ذهبية يف 
كبرية عن �سابقتها من �ل�سنو�ت من حيث �لكم 
و�لنوع لنتاج �لفيلم �لق�سري وبد�ية �لتطور يف 
عدد  يف  وتطور  �لطويل  �لرو�ئي  �لفيلم  �سناعة 
متابعة  تطور  وحتى  �ل�سينمائية  �ملهرجانات 
�ل�سينمائي  و�ملو�سوع  �لإعالمية للخرب  �لو�سائل 
و�سبابًا  �سيبًا  جميعنا  �لتحديات  �ه��م  ،وم��ن 
ليكون  جتمعنا  �لتي  �لأك��رب  �لكتلة  وجود  نفتقد 
منهجية  خطة  �سمن  وو��سحًا  م��وؤط��رً�  عملنا 
�لكتلة  هذه  ت�سم  بحيث  �لع�سو�ئية  عن  بعيدة 
و�ل�سرورة  �ل�سينما  ينتمني �ىل �سناعة  كل من 
نعرف  و�لب��د�ع،  �لعطاء  وفق  نتعامل  �أن  �ملا�سة 
�ل�سينما  ب�سانع  ي�سمى  �ل�سينما  يف  �ملبدع  باأن 

و�ملبدع يف �خر�ج �لأفالم ي�سمى �سانع 
�أن  توؤكد  �لت�سميات  هذه   ... فيلم 

و�ل�سناعة  �سناعة  �ل�سينما 
وعقول  �م���و�ل  �ىل  حت��ت��اج 
وتقنية  ب�����س��ري��ة  وط���اق���ات 
قانون  �سن  �ل�سروري  فمن 

�سناعة  �ل�سينما  ب��اأن  يعرف 
�سناع  مع  �لتعامل  ويتم 

�ل�����س��ي��ن��م��ا ب��ه��ذ� 
�ل�����ق�����ان�����ون 

لرفد �حلركة �ل�سينمائية بقانون د�عم وحمفز 
للطاقات .

�لتجربة  �ن  �ل�سود�ين  مهند  �ملخرج  �أكد  فيما 
�ل�سبابية تفتقر �ىل وجود موؤ�س�سة ترعى طموح 
�ل�سباب بطريقة حديثة ومعا�سرة حتى ن�ستطيع 
م��ن خ��الل��ه��ا م�����س��اه��دة جت���ارب �ع��م��ق و�أك���رث 
ت�سقل  �لتجريب  يف  �ل�ستمر�رية  و�ن  ن�سجًا 
�حلقيقي  �لطريق  نحو  �مل�سار  وت�سحح  �ملوهبة 
�آخ��ر  ج��ان��ب  وم��ن  و�ل��ط��م��وح.  �ملهتم  لل�سباب 
هناك جتارب عربت مرحلتها وهي بحاجة �ىل 
ت�ساهي  وجعلها  عام  ب�سكل  ودعمها  تطويرها 
�لأعمال �لعربية و�لدولية من خالل �قامة ور�س    

متطورة.
�أغلب �لتجارب فتية وحتتاج �ىل وعي �سينمائي 
حتى يكون �ل�ساب متمكنًا من �دو�ته يف �سناعة 
�لأفالم �ل�سينمائية، وهذ� عائق �آخر، �ما جانب 
�لنتاج فهو لي�س عائقًا حقيقيًا لأن �لعمل �لفني 
يف �سناعة �لفيلم بحاجة �ىل ق�سة جيدة تتحول 
�ىل �سيناريو جيد، غياب �ل�سيناريو وور�س تعليم 
كتابة �ل�سيناريو هي �هم 
�ملعوقات.



نعومة  منذ  ي�سكنه  �ل��ذي  ذل��ك  �لأه��م  �لوجع  ولعل 
�أل وهو وجع عامل �ل�سرد �لذي يوؤر�سف كل  �أظفاره، 

تلك �ملحطات �ملرت�بطة..
عن  لنحاوره  "�ل�سبكة"  جملة  �سيف  �سريف  نعيم 

�لذ�ت و�ل�سرد و�لوطن:
حياته،  م��ن  مبكرة  �سن  وم��ن��ذ  م��ب��دع،  ك��ل  ل��دى   *
�لتعبري عنه بو�سيلة و�أخرى، ترى  هاج�س ما يحاول 
كيف �أح�س �لقا�س نعيم �سريف بهذ� �لهاج�س وكيف 

�هتدى �ىل �أد�ة تعبريه –�لق�سة-؟
�لذي تق�سده  �لهاج�س  لعلي وعيت هذ�  �أدري،  - ل 
منذ �سن مبكرة، منذ تفتحت عيناي على هذ� �للغز 
كنت  �لعامل،  ي�سمونه  و�ل��ذي  يحتوينا  �ل��ذي  �لكبري 
و�إن  �أخ��ط��اهء،  يت�سيد  كمن  �لعامل  ه��ذ�  يف  �أعي�س 
كانت  م��ا،  ب�سكل  منظمة  غري  �لو�قع  ه��ذ�  تفا�سيل 
ُتلقي  �لبعثي  �حلكم  وفرتة  �ل�سبعينات  �سنو�ت  تلك 
بظاللها على طفولتنا، كنت �أ�سمع �حلكايا كاأقر�ين، 

�لتعبري  طريقة  �أن  و�أهج�س  �أت�سربها  كنت  لكنني 
فاجاأنا  م��ا  �إع���ادة  يف  وذك���اًء  �سحرً�  �أك��رث  باحلكي 
ب��ه �ل��و�ق��ع، ك��ان ذل��ك زم��ن ع��ث��وري على �لق�سة.. 

�لهاج�س �لذي لزمني �ىل �لآن.
* �ذن هكذ� توقدت لديك �سر�رة �لإبد�ع، لكن عندما 
ن�سجت �لتجربة جيدً�، لبد من هموم تظل تفر�س 
�لتجربة  هي  هل  ترى  لنتاجاتك،  مالزمًا  ح�سورً� 

وحدها، �أم قناعاتك، �أم هي جممل حياتك؟
�لتجربة  �أن  تدرك  �أظنك  جمتمعًا،  ذلك  كل  هي   -
هي يف كثري من �حلالت مادة �لكاتب، �أما �أن بع�س 
تعرث  مل  فالأنها  �لوقت  من  بع�سًا  تر�فقنا  �لهموم 
على �أ�سكالها �لإبد�عية �لنهائية بعد –رمبا هنا �أود 
�لكتابة  عماد  �أح�سبها  و�لتي  �ملخيلة،  �ىل  �لإ�سارة 
�ملوهبة  �أما  �لتجربة،  بئر  وهي متتاح من  �لإبد�عية 
�لتي  �لن�سيحة  تلك  فهي عندي  �أنت  ق�سدتها  �لتي 
�ىل  فلوبري(  )غو�ستاف  �لفرن�سي  �لكاتب  وجهها 

"�إعمل..  موب�سان(  دي  )غي  وقتها  �ل�ساب  �لكاتب 
�إعمل فاملوهبة �سرب طويل"، �أما ما ذكرته �نت عن 
بح�سب  �ملتحول  وفيها  �لثابت  فيها  فتلك  �لقناعات 
هذ�  لنا  يخبئها  �لتي  �ل�سارة  غري  �ملفاجاآت  ج��دول 
�لو�قع �لذي يلفنا بعباءته وبحنان م�سكوك بنز�هته.

بوتقة  مبدع  كل  ل��دى  �إن  ونقول  �لإب���د�ع،  يف  *نظل 
�ن�سهار لأفكاره وروؤ�ه ومتبنياته، رمبا نتفق على �أنها 
�ملوهبة، لكن هل �حللم له دور يف نتاجاتك �لإبد�عية 

ين�سهر هو �لآخر يف تلك �لبوتقة؟
- هل تق�سد �حللم بو�سفه �ملالذ، �أم �أحالمنا �لتي 
من  وم�سمع  م��ر�أى  على  �لطريق  قارعة  على  ذبحت 
�هلل و�لعامل، �ذ� كنت تق�سد �حللم ذلك �ملالذ �لذي 
�أن  يحاول �ن ي�سحح �لو�قع، فنعم، لبد للحلم من 
�جلهد  هذ�  �لكتابة،  فعملية  و�لد�فع،  �ملحرك  يكون 
بوتقتها  يف  بو�سعه  كفيلة  و�جلميل،  و�ملعّذب  �لهائل 

ل�سك، �نه جزء �أ�سيل يف كل �إبد�ع.
* رمبا يكون �لرمز �كرث �ت�ساعًا من �حللم يف جتربة 
�لإبد�ع، فهل �أخذ هو �لآخر حيزً� يف عملية �إبد�عك؟

يتعرث  �لكاتب  �ن  و�أح�سب  بالرموز،  معباأ  �لعامل   -
�ل��دو�م، ولعلها هي من ي�ستحثه على دو�م  بها على 
لكن  �ل��رم��ز،  ق�سدت  ب��د�ي��ات��ي  يف  رمب��ا  �لكتابة، 
�لدكتاتورية  �ل�سلطة  هاج�س  تاأثري  حتت  كان  ذلك 
من  ب��ال��رم��ز  نحتمي  �أن  م��ن  لب��د  ك��ان  �لغا�سمة، 
�لرقيب، كّنا وقتها نعي�س هاج�س �لعتقال و�لغياب 
�أن ن�سري �ىل و�قع منفر  �لأبدي، فكان لبد لنا من 
وقميء �أنتجته لنا �ل�سلطة �آنذ�ك. وبالتايل �حتمينا 
�لآن  �أم���ا  �ملظلمة،  �لأق��ب��ي��ة  يف  �مل���وت  م��ن  بالرمز 
فالكتابة عندي تنتج رموزها �خلا�سة دون �أن يكون 

يل ق�سد يف ذلك.
* ترى، ماذ� عن عاملك �ل�سفلي، جمموعتك �لأوىل؟

- �لعامل �ل�سفلي هو م�سرينا �لذي ل �نفكاك منه، 
�لعامل  مر�سية،  بلذة  �أرو�حنا  ي�سحق  �ل��ذي  قدرنا 
عامل  هو  �لقدمية  �لعر�قية  �لأ�ساطري  يف  �ل�سفلي 
�ملوت و�لغياب، نزول ع�ستار بحثًا عن حبيبها دموزي 
�لذي �ختفى يف �لعامل �ل�سفلي، موت �نكيدو ولوعة 
كلكام�س، هو هذ� �لذ�ت �ملت�سل �لذي ير�فقنا كما 
هذ�  يف  غارقني  مازلنا  لنا،  مو�سوفًا  دو�ًء  كان  لو 

�لعامل �ل�سفلي بف�سل �سادة �لظالم.
* ح�سنًا، نعود لتجربة �لإبد�ع لديك، و�أ�ساألك مبن 
تاأثرت من كّتاب �لق�سة و�لرو�ية، �أي مبعنى هل ثمة 

ب�سمات لالآخر ظلت تالزم نتاجك �لق�س�سي؟
�لتعقيد  يف  غ��اي��ة  و�ل��ت��اأث��ري  �ل��ت��اأث��ر  �آل��ي��ة  ل��ع��ل   -
�لعمر  مقتبل  يف  معينًا  كاتبًا  تقر�أ  فقد  و�لغمو�س، 
وت�سعر ب�سبب غام�س �أنه  �لكاتب �لذي يتكلم عنك، 
�أن  تريد  ورمبا  �لكتابي  �أ�سلوبه  حب  يف  تقع  ولعلك 
مغاليق  تتفتح  حني  تكت�سف  لكنك  خطاه،  ترت�سم 
�لكاتب  يقول  �لهاج�س،  ذلك  �سذ�جة  مدى  وعيك 
�لأملاين "غوته" "ركن رجاًل ول تتبع خطو�تي". يف 
�أن  �لغرب، �أق�سد �لكتابة هناك، لي�ست مبناأى عن 
يتاأثرو� ببع�سهم، لكنه �سرب من �لتاأثري �ملغاير، �أي 
مبعنى �أن يتمثل �أ�سلوب �لآخر و�لإفادة منه، فالرجل 
�و �لكاتب، �إن �أردت، هو �لأ�سلوب كما يذكر "توما�س 
ق�سده  ما  �ي�سًا  وه��ذ�  �لأم��ريك��ي  �ل�ساعر  �ليوت" 

"غوته".
لكنني  و�أجانب،  عرب  كثريين،  بكّتاب  �أعجبت  �نا 
�أزعم �ن كتاباتي لها �سكل �لرمال على �ساطئ نهر 
و�سباي  طفولتي  رعت  �لتي  �ملدينة  تلك  �لديو�نية، 
وبالتايل  و�سورها،  ب�سو�رعها  وحمت�سدة  و�سبابي، 

ماء  يديه  على  �سربت  �ل��ذي  �لأول  �لكاتب  هي 
�حلكايا، ومن ثم فاإن لكتاباتي ب�سمة �لطني 

و�لد�ر�سني  �لنقاد  من  كثري  ر�أي  وه��ذ�  �لعر�قي.. 
�لذين كتبو� عني.

* م���اذ� ع��ن �ل���رو�ي���ة ع��امل��ك �لآخ����ر ب��ع��د �لق�سة 
�لق�سرية؟

- لقد بد�أت كتابة �لرو�ية قبل �أن �ألج عامل �لق�سة 
�إبان فرتة �عتقايل يف �سجن  �لق�سرية، وكان ذلك 
�أبو غريب، وكتبت رو�يتي �لأوىل "بيوت �لعنكبوت" 
�لق�سف  �أث��ن��اء  لكن  فيها،  طوياًل  �سوطًا  وقطعت 
توقفت  بتاريخ 1991/1/17  �لعر�ق  �لأمريكي على 
�ل�سجن  يف  �لأم����ن  �سلطات  د�ه��م��ت��ن��ا  �ن  وح���دث 
حاولت  �ملد�همة  و�أثناء  �لطعام،  عن  �أ�سربنا  لأننا 
لكنها  �لإع��د�م،  قاطع  �ىل  �ر�سل  �أن  قبل  �خفاءها 
كان  �لغربة  خ��الل  ذه��ب��ت.  �أي���ن  �أدري  ول  ف��ق��دت 
�هتمامي ين�سب يف كتابة بع�س �ملقالت �ل�سيا�سية 
�لق�سية  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �لن�سو�س  بع�س  وت��رج��م��ة 
لكني  �ل��رو�ي��ة،  كتابة  عن  حينها  ف�سغلت  �لعر�قية 
�سرعت منذ 2010 بكتابة رو�ية جديدة عندما كنت 

يف �أمريكا، ومل تر �لنور �ىل �لآن لظروف خا�سة.

القا�س نعيم �صريف:
ب�صمة الطني العراقي على كتاباتي

العامل معباأ بالرموز، واأح�صب ان الكاتب يتعرث بها على الدوام، ولعلها 
هي من ي�صتحثه على دوام الكتابة، رمبا يف بداياتي ق�صدت الرمز، 

لكن ذلك كان حتت تاأثري هاج�س ال�صلطة الدكتاتورية الغا�صمة، 
كان لبد من اأن نحتمي بالرمز من الرقيب، كّنا وقتها نعي�س هاج�س 

العتقال والغياب الأبدي

حاوره: عبد العزيز النا�صري

ل اأدري كيف ابداأ، ومن اأين اأبداأ، فمحطات الوجع يف حياة الكاتب 
القا�ش نعيم �سريف كثرية وذات حلقات يرتبط بع�سها ببع�ش، 

تبداأ من معاناة ال�سراع لأجل رغيف اخلبز، مرورًا بزنزانات البعث 
املرعبة وانتهاًء بالغربة وتداعياتها، 
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�لت�سوير  حم���اور  م��ن  حم��ور  م��ن  �أك���رث  على  عمل 
�حلربي  �لت�سوير  بني  بعد�سته  وتنقل  �لفوتوغر�يف 
و�ل�سحفي . فهو يعترب �ل�سورة �لفوتوغر�فية ر�سالة 
مر�حلها  جميع  يف  للحياة  وتوثيقا  و�سالم،  حمبة 
�لرت�ثية و�لتاريخية، وثيقة حية ل�سهادة �لتاريخ. مع 
�مل�سور �لفوتوغر�يف زهري �ل�سود�ين كانت لنا هذه 

�لرحلة:
�صغف الت�صوير

ليتجه  �ملو�سيقى  هو�يته  ك��ان��ت  �ل�سبعينات  منذ 
�لبطل  بتاأثري  �لج�سام  كمال  ريا�سة  �ىل  ذلك  بعد 
"هيلني  فيلم  ريفز" عند متثيله يف  "�ستيف  �لعاملي 
بطلة طرو�دة". ح�سل على �ملرتبة �لوىل للنا�سئني 
�آنذ�ك.عن  �ملعظم  باب  منطقة  يف  �لهو�ة  نادي  يف 
بفن  �سغفت  ق��ال:  �لفوتوغر�يف  بالت�سوير  �سغفه 
�لت�سوير �لفوتوغر�يف لأنه �نعكا�س جلمال �لطبيعة 
من  كامريتي  خالل  من  �لرغبة  هذه  �مار�س  وكنت 
كنت  �لبد�ية  ويف  )6×6(ملم،  قيا�س  بوك�س  ن��وع 
ومن  و�لأ�سدقاء  �لأه��ل  ت�سوير  يف  هو�يتي  �رو���س 
كرثة �ملمار�سة تر�سخت فكرة �لت�سوير �لفوتوغر�يف 
يف  تخرجي  وبعد  �جلميل.  �لفن  ه��ذ�  يف  و�لتعمق 
تعييني  مت   1968-1967 عام  �لإع��د�دي��ة  �لدر��سة 
خالل  وم��ن  كم�سور.  �لعلمية  �لرعاية  مديرية  يف 
عملي يف ق�سم �لت�سوير وتوفري م�ستلزمات �لت�سوير 
وهم  �لعمل  يف  زم��الئ��ي  م��ع  �مل��وه��ب��ة  ه��ذه  �سقلت 
دورة يف  دخلت  ثم  �هلل ح�سون،  وعبد  �سر�سم  د�ود 

و�لتلفزيون  �لذ�عة  موؤ�س�سة  �لخباري يف  �لت�سوير 
كل  تلفزيوين  برنامج  لوجود  وذلك  �لد�ئرة  حلاجة 
يقدمه  للجميع"  "�لعلم  ��سمه  �ل�سبوع  من  �ربعاء 
�ملرحوم �لأ�ستاذ كامل �لدباغ حيث كان �ملدير �لعام 
للرعاية �لعلمية ��سافة �ىل عملي �لفوتوغر�يف ومن 
كم�سور  و�حلياة"  "�لعلم  جملة  يف  عملي  خ��الل 
فوتوغر�يف �نتميت �ىل نقابة �ل�سحفيني وكنت معد� 

وم�سور� لالأخبار �لعلمية .
عودة اأ�صري

عام )1983( �نتمى �ىل �جلمعية �لعر�قية 
كانت  �ملهنية  م�سريته  للت�سوير، 

حت���ت �����س���ر�ف �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 
"�سامي  �مل����رح����وم  �ل���ك���ب���ري 
�جلمعية  رئي�س  �لن�سر�وي" 

�أخ��ذ  �ل���ذى  للت�سوير  �لعر�قية 
�قامة  على  وي�سجعه  يدعمه 

و�مل�ساركة  �ملعار�س 
م�����س��اب��ق��ات  يف 

�جل���م���ع���ي���ة. 

�ل�سو�د�ين عن رحلته يف تلك �لفرتة  يتحدث زهري 
وعربية  حملية  ج��و�ئ��ز  ع��دة  على  ح�سلت  ق��ائ��ال: 
وعاملية �برزها ح�سويل على �ف�سل �سورة �ن�سانية 
لعام 1999 من قبل جلنة �ل�سليب �لأحمر �لدويل، 
هذه  مثل  م�سورعلى  �ي  يح�سل  مل  �لن  وح��ت��ى 
�جلائزة ، هذه �ل�سورة كان عنو�نها "عودة �أ�سري" 
معرو�سة �لن يف جنيف لل�سور �لن�سانية وبعد ذلك 
وكان معي  فيها  �ل�سباب كم�سور  �نتقلت �ىل جملة 
ويا�سني  د�ود  ح�سن  و�سحر  �سعبان  �أدي��ب  �لزمالء 
وبعد  �لها�سمي  وم��ازن  �لربيعي  و�سباح  �لعبيدي 
فرتة مت تر�سيحي �ىل �ملانيا �لغربية �أنا و�أديب 
�سعبان للتدريب على �لت�سوير �مللون وجلب 
جهاز تكبري لل�سور �مللونة، وبعد عودتنا من 
�لدورة �نطلقت م�سريتي يف �قامة �ملعار�س 
�ىل ذلك عملت  ��سافة  تكبري  لوجود جهاز 
زمالئي  م��ع  �لطلبة  جملة  يف 
ج���ب���ار ف�����رج و���س��م��ري 
مزبان وهذه ��سافة 
ج���دي���دة ل��زي��ادة 
�مل��ع��رف��ة يف فن 
�ل���ت�������س���وي���ر 
�ل�������س���ح���ف���ي 
و�ل��ف��ن��ي لأن��ه 
ف����ن �حل���ي���اة 

و�جلمال.

ر�صالة �صالم

من  تختلف  ع��دة  مفاهيم  �لفوتغر�فية  لل�سورة 
�للقطات،  ت�سوير  يف  خا�سة  وروؤي���ة  لآخ��ر  م�سور 

ولزهري �ل�سو�دين مفهوم معني حتدث عنه قائال:
�ل�سورة �لفوتوغر�فية �عتربها ر�سالة حمبة و�سالم، 
وتوثيق �حلياة يف جميع مر�حلها �لرت�ثية و�لتاريخية 
وهي وثيقة حية ل�سهادة �لتاريخ ملا فيها من تاأثري�ت 
على م�ساعر و�حا�سي�س �ملجتمع وميكن لل�سورة �ن 
تغري جمتمعا بكامله من خالل نقل �حلقيقة وو�سوح 
"�ل�سورة  �ل�سيني  �ملثل  يقول  و�هد�فها،  تفا�سيلها 
�نها لوحة فنية  تعادل �لف كلمة". ��سف �ىل ذلك 
وجمالية  وح�سارية  �ن�سانية  �ب��ع��اد  ذ�ت  ناطقة 
بتاأثريها �ملبا�سر على طبقات �ملجتمع وتوؤدي و�جبها 
يف م�ساركة �لنا�س �فر�حهم ،وخري مثال على ذلك 
حينما �ندلعت �حلرب �لمريكية على فيتنام �لتقط 
يف  فيتنامي  مو�طن  �ع��د�م  حلظة  �مل�سورين  �حد 
�ل�سورة  ه��ذه  �ث��رت  لقد  �ملو�طنني،  �م��ام  �ل�سارع 
على �ملجتمع �لعاملي يف �لحتجاجات على �ل�سيا�سة 
�ق�سام وب�سورة عامة  لها عدة  �ل�سورة  �لأمريكية، 
�مل�سرتك يف  �ل�سيء  �ن  لقطة �سحفية ولقطة فنية، 
�ملطروقة  غري  �لز�وية  هي  لقطاتي  �كرث  �و  جميع 
�ي �لنادرة ودر��سة مو�سوع �لت�سوير قبل �لت�سوير 
و�خ�س  �لكبري  �لثر  لهما  و�لزمان  للمكان  وفهمي 
هو  وم��ا  وغروبها  �ل�سم�س  �سروق  معرفة  ذل��ك  يف 
وكذلك  �ل�سورة  للتقاط  �ملنا�سب  �لذهبي  �لوقت 
ت��و�زن  وكيفية  �ل��ك��ام��ري�  يف  �ل��ي��دوي��ة  �لع�����د�د�ت 
يقف  �عمايل  �كرث  و  و�حل�سا�سية  و�ل�سرعة  �لفتحة 
و�لب��د�ع يف  �ملتابع ويالحظ مدى �جلمالية  عندها 
م�ساهدة  يف  و�ملتعة  �لفوتوغر�فية  �للوحة  �لتقاط 

�ل�سور و�لهدف ور�ء ذلك.
 م�صور حربي

�لتقاط  ي��ك��ون  رمب��ا  �ل�سعبة  �ل��ظ��روف  بع�س  يف 
بهذه  م��ر  �ل�����س��ود�ين   ، م�ستحيالً  �م���رً�  �ل�����س��ورة 
فيها  كان  جتربة  خ�ست  لقد  :نعم،  وقال  �لتجربة 
�لثمانينات  يف   . م�ستحياًل  �م��ر�  �ل�سورة  �لتقاط 
فيها  كنت  �لي��ر�ن��ي��ة   - �لعر�قية  �حل���رب  ن�سبت 
توفر  لعدم  �سعبة  مرحلة  وه��ذه  حربيًا  م�����س��ورً� 
�خل���ربة �ل��ك��اف��ي��ة  يف ه��ذ� �مل��ج��ال وم��ن �ل�سعب 
خالل  من  ناجحة  �سحفية  �سورة  على  ح�سولك 
�ل��ق�����س��ف �مل��دف��ع��ي و�ج�����و�ء �مل���ع���ارك رغ���م تلك 
وج��ود  رغ��م  بنجاح  عملي  �و����س��ل  كنت  �ل��ظ��روف 

م�سورين عر�قيني يف �ل�سحف و�ملجالت لنتناف�س 
يف  �كرثهم  �ب��دع  ولقد  هادفة  م��وؤث��رة  �سورة  على 

�نا  وكنت  �ملتميزة  �ل�سورة  �قتنا�س 
من �سمنهم، وجتدر �ل�سارة هنا 

�نني �ختلفت مع زمالئي يف 
�حلربية  �ل�سورة  تكوين 
عدة  بان�ساء  قمت  حيث 
�ملعركة  د�خ��ل  من  �سور 
ب��ت��ك��وي��ن ف��ن��ي م��درو���س 
يف  �لب�سمة  ل��ه��ا  ك��ان��ت 
خالل  ومن  �ملرحلة  تلك 

ل�ستمر�ر  �لطويلة  �مل���دة 
�مل�سورين  من   �أ�سبحت  �ملعركة 

بالبنان،  �إليهم  ي�سار  �لذين  �حلربيني 
تلك �لفرتة جعلت مني م�سور� حربيا 

على  �ق��دم  ومل  �ق��ر�ين  مع  متميز� 
ذلك لكنها كانت مرحلة ��سافية 

حلياتي �لفنية و�ل�سحفية.
معار�س وجوائز

ل��ل��م�����س��ور زه�����ري �ل�������س���ود�ين 
م���ع���ار����س ع������دة ف�������س���ال ع��ن 
م��ن  �ل���ع���دي���د  م�����س��ارك��ت��ه يف 
�مل�����س��اب��ق��ات �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة 

وح�����س��ول��ه ع��ل��ى ج��و�ئ��ز ك��ث��رية. 
وم��ن��ه��ا �أق����ام����ة م��ع��ر���س ل��ل�����س��ورة 

�لعر�ق  �أطفال  معاناة  عن  �لفوتوغر�فية 
له  �ملوجهة  �لدعوة  على  بناء  و�سيوخها 

من قبل �جلمعية �لردنية للت�سوير 
يف عام 2000 يف عمان، ومعر�س 

�آخر عن �حل�سار يف �لعام ذ�ته 
يف حم��اف��ظ��ة �ل��ب�����س��رة. ف��از 
 ،1986 ع��ام  ���س��ورة  باأف�سل 

�لثانية  �جل��ائ��زة  على  وح�سل 
يف معر�س )�نرتبري�س فوتو( عام 

�لريا�سية  �ل�����س��ورة  حم��ور  يف   1987
 1999 لعام  �ن�سانية  �سورة  باف�سل  فاز  كما 

على  ح�سل  �لح��م��ر.  �ل�سليب  جلنة  قبل  م��ن 
�جلائزة �لذهبية يف مهرجان بغد�د �لدويل �لثاين 
وفاز  �لفنية،  �ل�سورة  حمور  يف   2002 لعام  ع�سر 
بال�سورة  �خلا�س  �ملعر�س  يف  �لذهبية  باجلائزة 

�لفوتوغر�فية ملنا�سبة يوم �لفن عام 2002.

احلا�صل على اأف�صل �صورة اإن�صانية من قبل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

زهريال�صوداين:
ال�صورة ر�صالة حمبة و�صالم

ــــــــور  املــــــــ�ــــــــص

م�سور مبدع باأعماله واأفكاره وفنان فوتوغرايف ع�سقت اأنامله مداعبة الكامريا ليلتقط اأجمل 
ال�سور واأروعها، والتي اأظهرت لنا يف زواياها الكفاءة والإبداع ، �سجله حافل بامل�ساركات 

داخل العراق وخارجه،
حم�صن اإبراهيم
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خ����������ي����������ال

�لذين  وكذلك  �لأ�سد�ء،  �لنا�س 
�و  رخ���اوة  عقولهم  يف  يحملون 
يوميًا،  بهم  منر  نكاد  تدلي�سًا، 
�ل��ب��الد ع���دًل هنا  فهم مي���الأون 
و�بتذ�ًل هناك، لكن �لعجيب يف 
نن�ساهم،  ما  �سرعان  �أننا  �لأمر 
يف  ل  ن��ر�ه��م  ل  نكاد  �أن��ن��ا  حتى 
�أحالمنا ول يف  �لكو�بي�س، �أجزم 
�أن ذلك وحده كاٍف ل�سنع �سينما 
م�ستقباًل  �أ�سحابها  �سي�سعها 

فوق �لرف للذكرى.  

هال �سينما

مقداد عبد الر�صا

املخرج البيطاين 
مايك يل يعد 

الأكرث اإثارة للجدل 
واخلالف على م�ستوى 

اد وخالل  النقرّ
املهرجانات، فالذين 

يتفقون معه جتدهم 
يتحدثون باإ�سهاب 

عن لغته الآ�سرة وهي 
تلقي ال�سوء على 

روح "جارل�ش دكنز" 
ال�سارمة والر�سينة 

واملفعمة بروح 
ة  الرومنا�سية الطريرّ
والتي ا�ستطاع الع�سر 

رها ويطوح  اأن يدمرّ
بها بعيدًا.

كتاب 
اخليال:

البحث يف خيال 
املخرج )مايك يل( 
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روح��ًا  له  ب��اأن  يتهمه  �ملقابل هناك من       يف 
�سائكة  بطريقة  يحاول  وه��و  ومرتبكة  ع�سّية 
وقف  لقد  �أفالمه.  �أح��د�ث  جمريات  يف�سر  �أن 
يف مهرجان فيني�سيا بعد �أن منح جائزة �لدب 
رف�سه  و�ل����ذي  "عري"  فيلمه  ع��ن  �ل��ذه��ب��ي 
�لعميق  بال�سكر  �أتوجه  �أن  �أحب  كان:  مهرجان 
�ل�سينمائي  ك���ان  م��ه��رج��ان  ع��ل��ى  للم�سرفني 

لرف�سهم هذ� �لفلم ..
مقاطعة  بريطانيا،  يف  يل  مايك  �ملخرج  ول��د 
�ساليفورد يف �لع�سرين من �سباط للعام 1943، 

�أبوه طبيب من �أ�سل رو�سي و�أمه قابلة. 
من  �خلام�س  �لعقد  يف  طفاًل  كنت  "حينما 
ير�سلوين  �أن  �أه��ل��ي  �ع��ت��اد  �ملن�سرم،  �ل��ق��رن 
لأعي�س مع جدي لأمي. ذ�ت �ستاء مات جدي، 
يجهدون  �لأ�سخا�س  بع�س  �سميكًا،  �لثلج  كان 
�لكفن، كان  �لتعامل مع  �ل�سفلي يف  �لطابق  يف 
وعلى  مميز  نحو  وعلى  طويل  �أن��ف  لأح��ده��م 
ذلك  يف  وقفت  �أن��ن��ي  �أت��ذك��ر  ق��ط��ر�ت،  حافته 

�ملكان �أفكر، �أن هذه مادة لفلم عظيم." 
جملة )�ل�سوت و�ل�سورة( ت�سع �إ�سارة لإجناز 
�أفالم  �أنتقد  د�ئمًا  كنت  طويل  وقت  "منذ  يل 
كافية،  بدرجة  �سينمائيًا  لي�س  �أن��ه  بحجة  يل 
و�حدً�  �أ�سبح   ،1993 )عري(  فلمه  وبعد  لكنه 
�إثارة للجدل ولديه روؤية  من �أكرث �ل�سينمائيني 
عالمة  وي�سكل  هام  �إن��ه  به،  خا�سة  �سينمائية 

مهمة يف �ل�سينما �لربيطانية." 
هو  �أف��الم��ك  �سنع  مفاتيح  �أح���د  �أن  ي��ب��دو   -
قدرتك على �إبقاء �لتقم�س �لعاطفي م�ستمرً�، 
ت�سببه  �ل��ذي  �لإحباط  مدى  عن  �لنظر  بغ�ّس 

�ل�سخ�سيات و�سعوبة �لإعجاب بها.
�لنحو،  هذ�  على  باملو�سوع  �أفكر  ل   -
للو�سول  �خليار�ت  جميع  و�سع  هو  مايحفزين 
�ىل حلظة �لتوتر �ل�سديدة على �ل�سا�سة، 
ق��ط��ع��ًا ه����ذ� ه���و �ل����ذي يثري 

�لت�سويق، وميكن �أن يكون ذلك ملجموعة كاملة 
�لفل�سفة  �أج��ز�ء  و�أح��د  �لأ�سباب،  من  متنوعة 
يثري  �سخ�س  كل  �أن  هو  لأف��الم��ي،  �جلوهرية 
�حل��ال  ه��و  كما  �سخ�سية،  ك��ل  و�أن  �لت�سويق 
�جلو�نب  ومكتملة  �لأب��ع��اد  ثالثية  �ل��و�ق��ع،  يف 
وتتحرك يف فلكها، لذلك وعلى �لرغم مما قاله 
منطية  �سخ�سية  �أية  لتوجد  �ل�سخفاء،  بع�س 
�و �سيفر�ت، �إنني �أريد من كل �ل�سخ�سيات �أن 
تكون و��سحة، على �أ�سا�س هذ� �ملبد�أ، فاإن كون 
�إحدى �ل�سخ�سيات مزعجة وي�سعب �لتعاطف 
�أخفقت يف  �إذ�  �إل  �أبدً�،  يكون م�سكلة  لن  معها 

�إجناحها �و جعلها غري ثالثية �لأبعاد.. 
على �لرغم من �أن �ملخرج مايك يل ليتطرق يف 
�أفالمه �ىل �ل�سيا�سة كمو�طنه كني لوت�س، لكنه 
برمته  زمنًا  ير�سد  �أن  ي�ستطيع  ثاقبة  بنظرة 
يف  "لتبتعد  و�ل���وج���ودي،  �لنف�سي  �لقلق  م��ن 
�إنه يعالج تلك �مل�ساكل  بحثك �أكرث من ذلك"، 
لل�سيا�سيني،  �خلاطئة  �لقيا�سات  ت�سببها  �لتي 
مو��سيع �ل�سباب يف �جلامعة، �لإجناب وعدمه، 
�نتهاء عالقات طيبة ب�سبب �لربكة �لقت�سادية 
�لعائلية  �لأ�سر�ر  وف�سح  فك  �ليومي،  و�جل��زع 
�ىل  �أع��ود  �أنني  "�أعرف  وذكية،  ف��ذة  بطريقة 
�لأ�سياء نف�سها �لتي ت�سغلني عودة ل نهاية لها، 

�أنا ل �أعي ذلك د�ئما يف �لبد�ية."
  ينق�سم �لكتاب �ىل عدة �أق�سام �أغلبها يتحدث 
�إجن��ازه��ا،  �ىل  �ل��و���س��ول  وكيفية  �أف��الم��ه  ع��ن 
مع  ر�فائيل  �إمي��ي  حققتها  ل��ق��اء�ت  جمموعة 
هملت  ج��م��ل��ة  ت�����س��ع  �مل��ق��دم��ة  يف  يل.  م��اي��ك 
ليخلو  لكنه  جنون،  هذ�  �أن  "رغم  �سيك�سبري 
�لكتاب  يف  يطرح  كما  يل  يعي�س  منهج."  من 
حالة من �لتوتر �مل�ستدمي منذ طفولته مع �أبيه، 
يعي�س مر�هقة �سعبة وتعي�سة، وهذ� ما دفع به 
�ىل �لغ�سب و�لعنف و�سدة �ل�سوء، حتى �أن �أباه 
ول�سّدة �لتوتر �حلا�سل بينهما �أر�سله �ىل طبيب 
نف�سي ليعاجله، لكن هذه �لتجربة �أحبطت نو�يا 
تقريره  �أر�سل  �لطبيب  لأن  و�أف�سلته  �لأب 
وليعاين  معافى  �ل��ول��د  �أن  ليقول 
�لكتاب  يتحدث  ���س��يء،  م��ن 
ك��ذل��ك ع���ن ع��الق��ة يل 

�أفالمه،  �أي�سًا وكذلك �ملو�سيقى يف  مع ممثليه 
"كنا يف �لطائرة �أنا وماريان نتجه �ىل �لوليات 
)�أ�سر�ر  لفيلم  ترويجية  بجولة  نقوم  �ملتحدة، 
توؤلف مو�سيقى  �ن  تود  و�أكاذيب(، وذكرت كم 
لالأفالم ، لذلك �أتيت بها لتقوم بذلك �لفيلم، 
مو�سيقى  ع��ن  مت��ام��ا  خمتلفة  هنا  �ملو�سيقى 
�أفالمي �لأخرى، لقد بد� يل هذ� منا�سبًا جدً�، 
�جل��از  مو�سيقى  وخا�سة  �ملو�سيقى  �أح��ب  �أن��ا 

وهذ� �لنوع ينا�سب �لفيلم متاما." 
كتاب �ملخرج مايك يل جدير بالقر�ءة و�ملتابعة، 
يقع يف 576 �سفحة من �حلجم �لكبري، �أ�سدرته 
وز�رة �لثقافة �ل�سورية، )�سل�سلة �لفن �ل�سابع(.
ل��ق��د ط��ل��ب م���ن مم��ث��ل��ي��ه �أ���س��ي��اء   -
قبل  �رجتاليًا  �أد�ًء  عليهم  فار�سًا  ��ستثنائية 
جو�نب  لهم  مظهرً�  و�لت�سوير،  بالن�س  �لبدء 
�ل�سخ�سيات �حلّية �لأخرى لي�سعوها �أ�سا�سًا يف 
عملهم ، �إن �لعمل مع يل �سنيع ومرعب ومبهج 
�أ�سبه  �إنه  �لأف�سل يف حياتي،  �لعمل  ،�إنه  �أي�سًا 
بال�سقوط من طائرة دون مظّلة �أثناء �لربوفة، 
هذ� ما �أكدته �ملمثلة �ستاوننت �أثناء حديثها عن 

�ملخرج وعملها يف فيلمه "عري" 1993 .



كانت بغد�د تعج بالعافية و�ل�سالم ، فلو �ننا تابعنا �يامها لوجدنا �لكثري 
من �دباء وفناين �لبالن �لعربية �قامو فيها زمنا طويال ، مثل فائزة �حمد 
�ي�سا  فيها  �قمن  بغد�د  �للو�تي ح�سرن �ىل  ، من �سمن  �سوقي  نرج�س   ،
�ملطربة �للبناينة نهاوند و��سمها �حلقيقي لوريت كريوز ، ولدت يف �لعام 
لقد   ، بامللحن ر�سا على  ��سمها  ، �قرتن  بغد�د  ، وحني جاءت �ىل   1933
حلن لها �لكثري من �لغاين ظلت عالقة يف �لذ�كرة �جلمعية �ىل �لن ، مثل 
�غنية �تدلل عليه �تدلل ، يابا يابا �سلون عيون عندك يابا ، وغريها �لكثري 
، لكن �ف�سل �غانيها على �لطالق هي ق�سيدة مل يعرف �ىل �لن من هو 

�لكتاب ول �مللحن ، هي ق�سيدة �ين ياليل . 

يف تاريخ البالد املعا�صر ظهرت ا�صماء ن�صائية كثرية جلهن با�صالت يف 
اجنازهن وخدمتهن للوطن وبناء املجتمع ويف �صتى املجالت ، هناك 
كتابات ا�صتغلن بالتعليم اي�صا مثل ، امنة الرحال وح�صيبة الزهاوي 
وخريية نوري والكثري الكثري ، ومن الوائل هناك �صبيحة ال�صيخ 
داود اول حمامية يف تاريخ البالد ) اذكر ان بداأ ال�صتاذ املذيع الراحل 
حافظ القباين بكتابة م�صل�صل تلفزيوين عن حياتها ، حدثني عن 
تفا�صيل كثرية عنه وعنها ( و�صاحبة كتاب اول الطريق اىل النه�صة 
الن�صوية ، هناك اي�صا بياتري�س اوهان�صيان رائدة العزف على البيانو 
وحا�صلة على املاج�صتري يف املو�صقى من الوليات املحتدة ، عذرا 
فاملجال ليت�صع لذكرهن جميعا ،، وحكاية هذه ال�صورة تعود اىل 
اول جملة ن�صوية اخذت ال�صيدة بولينا ح�صون احدى رائات النه�صة 
الن�صوية يف البالد على عاتقها ا�صدرها ، كانت حتمل ا�صم ليلى ، �صدرت 
يف اخلام�س ع�صر من �صهر ت�صرين الول للعام 1923 ، احلظ مل يحالف 
ا�صتمرارها فتوقفت بعد �صنتني من ال�صدور .

�جلمهورية   ( م�سر  وم��ن   1964 �ل��ع��ام  يف 
كبري  فني  وفد  �لبالد  ز�ر   ) �ملتحدة  �لعربية 
و�ملطربني  و�ملمثالت  �ملمثلني  من  ع��دد  �سم 
�ملطرب  ك��ان  �لوفد  �سمن  من   ، و�ملطربات 
يا�سني  ��سماعيل  و�ملمثل  حافظ  عبد�حلليم 
 ، ح�سن  ف��وؤ�د  �حمد  بقيادة  �ملا�سية  و�لفرقة 
وقد ز�ر �لبع�س منهم د�ر �لذ�عة و�لتلفزيون 

و���س��ج��ل��و� ح����و�ر�ت ك��ث��رية ، م��ن ب��ني �ل��ذي��ن 
ح�سرو��ىل �لد�ر �لفنانة مها �سربي و�لفنان 
�لذي  �ن  �لمر  �ملثري يف  لكن   ، �ساهني  يحيى 
مقدما  ول  مذيعا  يكن  مل  وحاورهما  قدمهما 
�لفنان  هو   ، وفذ�  بارعا  ممثال  �منا  للرب�مج 
حكاية  يف  يظهر  كما  �لب�سري  �سليم  �لكبري 
هذه �ل�سورة ، يف هذه �لندوة �و �حلو�ر طلب 

�لفنان �سليم �لب�سري من �لفناة مها �سربي 
�ن تغني �غنيتها �لريا�سية �لذ�ئعة ) فيها كول 
�سمعتوين  لقد   ،، وقالت  �عتذرت  لكنها   ،  )
�غ��ن��ي ك��ث��ري� لكني �ري���د �ن �حت���دث ع��ن كل 
�ساهني  يحيى  �لفنان  لكن   ،، به  ماترغبوةن 
فيلم  من  م�سهد�  ق��دم  �لب�سري  من  وبطلب 

جمنون ليلى .  

مرت �ول يف �لجو�ء �لعر�قية ) �لبغد�دية ( يف ع�سر �خلام�س من ت�سرين �لثاين للعام 1951 
ف�ساع �خلوف  مرعبا  �زيز�  تئز  �لبعيدة  �ل�سماء  �سود�ء حملقة يف  نقطة  �لنا�س  �ساهد  �ذ   ،

و��سبحت حديث �لنا�س يف كل مكان وقالو� فيها ) هو�سات ( لي�سع �ملجال لذكرها هنا  .

 ليحق لى �صخ�س او موؤ�ص�صة او جملة او �صا�صة او مواقع 
الكرتونية واية و�صيلة اعالمية اخرى ا�صتعمال هذه 
ال�صور  ) هي ار�صيفي ال�صخ�صي ومعي عقد �صراوؤها(  ، 

جملة ال�صبكة العراقية الوحيدة لها  احلق بذلك وبعك�صه 
�صتكون املحاكم هي الف�صل.

هام جدا 

)مقداد عبدالر�صا (
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دم�صق / مهدي مراد/ خا�س ملجلة "ال�صبكة العراقية" 

وق��ر�أت  و�ملتنبي..  مت��ام  �أب��ا  �أحببت  ك��ث��ريً�..  ق���ر�أت 
�ل�سعر �جلاهلي.. ل �أدعي �أنني �أحفظ �سعرهم، فاأنا 
بال ذ�كرة حفظية لكني كنت حري�سًا، وما زلت، على 
�ل�ستينات،  جيل  �سعر�ء  جتربة  �أحب  �جلميع،  قر�ءة 
ت��ز�ل  وم��ا  ك��ث��ريً�  فيها  وق���ر�أت  مثمرة  �لتجربة  ه��ذه 
�ألغيت  بعدها  �ل�سبعينات،  جيل  ومثلهم  تده�سني، 
فكرة �لأجيال �ل�سعرية، �أر�د �ل�سعر�ء �أن يتفردو� و�أن 
ل يكونو� حزمة و�حدة.. �حلقيقة �أن �ل�سيا�سة جنحت 
مت���زي���ق���ه���م  يف 
دوره��م..  ومتزيق 
ه���ن���اك  ت���ع���د  مل 
�أ���س��م��اء لم��ع��ة ول 
جت������ارب لم���ع���ة. 
�لكثري  �أق��ر�أ  �ليوم 
م��ن �لإ����س���د�ر�ت 
�جل���دي���دة.. و�أن���ا 
خمطئًا  وكنت  �جلديد،  �ل�سعر  ق��ر�ءة  على  حري�س 
�لتو��سل  و�سائل  على  ين�سر  ما  �أق���ر�أ  قاطعته.  حني 
�أم��ام��ي..  تعرب  ق�سيدة  �أي��ة  �أه��م��ل  ل  �لج��ت��م��اع��ي.. 
�أنني  �أنّوه  �أن  لبد  ولكن  بال�سعر..  متحر�س جيد  فاأنا 
و�أعتربه  بركات..  �سليم  �لكبري  �ل�ساعر  جتربة  �أحب 
�ل�سعرية  عدو�ن  ممدوح  فكر  وجتربة  �ل�سعر�ء،  �أهم 
يتعلم  �أن  �إن�سان  لكل  ميكن  ما  �أجمل  من  و�لفكرية 

منها.
الق�صيدة ال�صورية ومواجهة احلرب 

ن�سو�س  �أو  كتب  جتميع  عن  �ملحاولت  ببع�س  ��سمع 
د�خل �سوريا وخارجها حتكي عن �حلرب.. ل �أعرتف 
بهذه �حلالة.. �حلقيقة ما هو �ملعيار.. هل توقيع ن�س 
�نتهاء  �إع��الن  يوم  �إىل   2011 بني  تو�ريخ  من  بتاريخ 
يتحدث  �أو  مو�جهة �حلرب..  ن�سًا يف  يجعله  �حلرب 
عنها؟ وهل �لن�سو�س �لتي كتبت عام 2010 وما قبله 
لي�ست ن�سو�سًا فيها نبوءة حرب؟.. �أقر�أ ن�سو�سًا من 
�لثمانينات ت�ست�سرف حلروب، ل حلرب... �إذ� كتبت 
جمموعًة بعد نهاية �حلرب، هل هذ� �سيجعلها خارج 
�ل�سعر  ل..  �حل���رب؟..  مو�جهة  يف  �ل�سعر  م�سطلح 
�ل�سياق  خارج  �سار  �ل�سعر  �ليوم  حروبًا...  يو�جه  ل 
�لنقدي و�لأر�سيفي حتى.. كثريون خجلو� مما كتبوه.. 
و�أ�سماء  ب��ارزة.  جتارب  لكنها  �أ�سماء..  لك  �أذك��ر  لن 

معروفة منها من �عرتف ومنها من �لتزم �ل�سمت.

تاأثري مدينة �ل�سلمية يف جعل �ل�سّح �ساعرً�
�لإرث  يف  �خلطورة  تكمن  �ل�سلمية،  ملدينة  بالن�سبة 
مدينة  هذه  �ملدينة،  لهذه  �لقدمي  و�لتاريخي  �ملعريف 
�لأ�سئلة يف ذهنك مع بدء  تبد�أ بتحري�س  �لت�ساوؤلت، 
�لعقول  تكون  عندما  يحدث  وه��ذ�  �ل��ف��ك��ري،  من��وك 
و�لتيار�ت �لفكرية مفتوحة، و�ل�سلمية متلك �سيئًا من 
�أننا ل  هذ� �لإرث �لفكري و�ل�سيا�سي، مع �أنني �أعترب 
يجب علينا، ل يف �ل�سلمية ول يف غريها، �أن نرتكن �إىل 
و�ل�ستغال  عليه  �ملحافظة  يجب  بل  فقط،  �لإرث  هذ� 
على تناميه، مع �لتنامي �ملعريف، يظهر �لفن و�ل�سعر 
و�لأدب و�أنا جزء من �أبناء هذه �ملدينة �لتي �أفتخر بها.
�لق�سيدة:  عن  �ل�سّح  �أحمد  �ل�ساعر  "�ل�سبكة" ت�ساأل 
�لق�سيدة هي عملية ع�سف ذهني قادر على حتريك 
وب��ال��ت��ايل تع�سف  ل��الإن�����س��ان،  �ل��دم��اغ��ي��ة  �خل��الي��ا 
مب�ساعره، يرف�سها، يحّبها يكرهها، لكنها تتم دورها 
�أو  عقولنا،  يف  و�جلنون  و�لأ�سئلة،  �لغ�سب  تثري  حني 
�أن  يعترب  �ل��ذي  �مل�ستكني،  �لهادئ  هو  �ل�سعر:  �أن��و�ع 
�مل�ساعر هي جمرد مال�سنات غر�مية تنبع من تغري�ت 

يف �حلالة �لهرمونية لدى كاتبها فال ت�سل �إىل �لقارئ. 
�أنا  �لأم��ر...  �أب�سط  فدعني  ق�سائدي،  كتابة  عن  �أما 
�لنرث، وهذ�  �أكتب ق�سيدة  �لتفعيلة ول  �أكتب ق�سيدة 
�سار نادرً� �ليوم، معظم من يكتبون �ل�سعر ل يعرفون 
على  نف�سي  �أجرب  ل  �أنا  �ل�سعرية،  �لعرو�س  ول  �لوزن 
كتابة ن�س، و�أنا بطيء يف كتابة �ل�سعر، �أكتب و�أن�سى، 
وحني �أعود �إىل دفاتري، يكون معياري لقبول ق�سيدة 
فم�سريها  و�إل  كاتبها،  ل�ست  كاأنني  تده�سني  �أن  هو 

�لتمزيق كاأية ورقة عادية.
�أكون من حمبي �لت�سنيفات و�لإغر�ق فيها...   قد ل 
�أنا �أكتب �لق�سيدة �لتي تفتح �لنار على جميع �جلبهات 
�أو  رمزيًا  ل�ست  �ل�سعر،  يف  متنوعة..  تقنيات  وتدخل 
�ملذ�هب،  �أو غريها من  �سورياليًا  �أو  غنائيًا  �أو  و�قعيًا 
قد يحتوي �لن�س عددً� من �لتيار�ت �لفكرية.. �أعترب 
يف  نحن  �نتهى..  و�ملوجهة  �ملحددة  �ملدر��س  زمن  �أن 
طريق  هو  فال�سدق  �ل�سادقة،  �لكتابة  �سرورة  زمن 

�ل�سعر �لأ�سلم.
القراءات الأوىل 

مدينة )ال�سلمية( يف حمافظة حماة تعتب الكنز الأزيل لوجود 
كل ماهو مده�ش وحمريرّ من خلقها واإجنابها ملبدعني تركوا 
ب�سمتهم يف الأدب العربي وال�ساحة الثقافية اأمثال حممد 

املاغوط وغريه.
يف ال�سلمية، املدينة الغنية عن التعريف الأدبي والثقايف، �سرخ 
حممد اأحمد ال�سحرّ �سرخته الأوىل �سنة 1987، وتخرج يف كلية 

الهند�سة ق�سم احلا�سبات، وبداأ الن�سر �سنة 2008 يف ال�سحف 
ال�سورية.

حممد اأحمد ال�صّح: 
تاأثرُت بتجربَتي احليدري 

وال�صّياب الغنّيتني 

 اأنا اأكتب ق�صيدة التفعيلة ول اأكتب ال�صاعر ال�صوري
ق�صيدة النرث، وهذا �صار نادراً اليوم، 

معظم من يكتبون ال�صعر ل يعرفون 
الوزن ول العرو�س ال�صعرية
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�صريعة �صليم حديد

وجود  من  لب��د  �لفن  بهذ�  �لرت��ق��اء  علي  وللعمل   �
يف  �لدمى  عر�ئ�س  فن  تتبنى  حقيقية  عربية  مظلة 
�لفنية  �مل�سطلحات  بتوحيد  وتهتم  �لعربي،  �لوطن 
وتقدمي  �أي�����س��ًا،  �مل��ه��رج��ان��ات  و�إق��ام��ة  �لعر�ئ�سية 
�أن  �لعربية..�آملني  �لدول  ور�سات فنية متبادلة بني 
للطفل  حقيقية  ثقافية  منارة  �لعر�ئ�س  فن  يبقى 
�لعربي فهو �أمل �مل�ستقبل وي�ستاأهل منا كل �هتمام 

وعناية.
�لطفل  م�سرح  مدير  نا�سر.  ب�سام  و�لأدي��ب  �لفنان 

و�لعر�ئ�س يف �سوريا: 
مما ل �سك فيه �أن عامل �لعر�ئ�س هو �لعامل �حلقيقي 
فالدمية  عو�ئق،  �أية  دون  بطريقته  يحاوره  للطفل، 
باألو�نها ومرونة حركتها هي بالن�سبة له كائن ميكن 
�لفن  هذ�  توجه  لذلك  معه..  و�لن�سجام  �لتجان�س 
له.. ف�سيغت حكايات �لدمى و�سر�عاتها.. و�عتنق 
منرب  على  من  روها  و�سدَّ و�سماتها  �ألو�نها  �ملمثلون 
�مل�سرح �ملتخ�س�س �لذي ي�سمى م�سرح �لعر�ئ�س �أو 
�لآونة  �لفن يف  �نح�سر هذ�  .. لكن لالأ�سف  �لدمى 
�لأخرية وذلك لأ�سباب عدة منها: ��ست�سهال �إقامة 
�لنظر  د حتريك دمى بغ�س  �لعر�س و�عتباره جمرَّ
��ست�سهال  كذلك  ومدلولتها..  �حلركة  در��سة  عن 
و�سياغتها  �حلكايات  ��ستجر�ر  خالل  من  �لن�س 
�لعر�س  �سانعي  قبل  من  للطفل  �ملبا�سر  و�لتوجه 
و�قت�سار هذ� �لفن على �لرتبية و�لتعليم من خالل 

تلك �لدمى.

� �أما �ل�سعوبات �لتي يو�حهها هذ� �لفن على �سعيد 
فيه،  �ملتخ�س�س  �لكاتب  لدينا  يوجد  فال  �لكتابة، 
معروفة  حكايات  �إع��د�د  �إىل  منا  كثري  يلجاأ  لذلك 

لدى �لطفل ب�سكل عام كحكايات �جلدة مثاَل.
من  �لنوع  ه��ذ�  فيعترب  �لإن��ت��اج،  �سعيد  على  �أم��ا   �
يبقى  لذلك  ل�سانعيه  بالن�سبة  مربح  غري  �مل�سرح 
�لإنتاج حم�سورً� يف �جلهات �لر�سمية �لتي ل تهتم 
مبا يعطيه �سباك �لتذ�كر وهذ� ما يحدث فقط من 
م�سرح  ومديرية  و�ملو�سيقا  �مل�سارح  مديرية  خالل 

�لطفل و�لعر�ئ�س.
�أما �لإخر�ج، فيغيب �لتخ�س�س فيه باملطلق، وذلك 
ميكن  وما  عليه،  �لكبار  م�سرح  عامل  هيمنة  ب�سبب 
هذ�  ي�ستجري  لذلك  وم��ال..  ح�سور  من  يحققه  �أن 

�مل�سرح مبن لديهم �خلربة و�لهتمام به.
ار من �لعر�ق: � �لأديب �مل�سرحي عبد �ل�سادة جبَّ

م�سرح �لدمى فن متميز له تاأثري كبري على �لأطفال 
ونحن  لنا  بالن�سبة  حم��رك��ًا  وك���ان   خ��ا���س.  ب�سكل 
ذ�كرتنا  ز�ل��ت  وم��ا  و�لإب����د�ع،  �لفن  لع�سق  �سغار 
حتمل معامل هذ� �لفن �لر�قي، فقد �ساهدنا �لعمل  
فرقة  باإ�سر�ف  �لكبرية(  �لليلة   ( �لر�ئع  �مل�سري 
�لعر�ق  �سالح جاهني و�سيد مكاوي، وعلى م�ستوى 
تاأثرنا كثري� يف طفولتنا بربنامج �أ�سبوعي ثابت بد�أ 
عام 1960على وجه �لتحديد با�سم )قر�قوز( كان 
يقدمه �لفنانان �لكبري�ن: )�أنور حري�ن( و )طارق 
هذ�  يع�سقون  و�لكبار  �لأط��ف��ال  وك��ان  �لربيعي(، 

15�سنة  من  لأك��رث  ��ستمر  �ل��ذي  �لناجح  �لربنامج 
�لفن  ولهذ�  للتلفزيون  ع�سقنا  يف  كثريً�  و�ساهم 
�لربنامج  تقدمي  من  �لفنانان  متكن  فقد  �ملتميز، 
فيه  يحركان  كانا  �نهما  بحيث  وجناح،  �إتقان  بكل 

�أكرث من �ست دمى و�ستة �أ�سو�ت رئي�سية.
�لأطفال  كًا خليال  م�سرحًا حمرِّ �لدمى  م�سرح  يعد 
و�جلمال  �لغر�بة  يحمل  �إذ  لهم،  و�ليافعني وممتعًا 
�إعادة  �ملهم  فمن  و�لغناء..  و�ملو�سيقا  و�لكوميديا 
هذ� �لفن و�إحياوؤه وتطويره، من خالل تدري�سه يف 
�ملعاهد و�لكليات �لفنية �ملتخ�س�سة لتخريج كو�در 
بر�مج  تخ�سي�س  ميكن  كذلك  جيد.  ب�سكل  تتقنه 
�لبتد�ئية  �ملد�ر�س  يف  عرو�س  وتقدمي  تلفزيونية 
�لتحديد، وفتح دور�ت د�خل  و�لرو�سات على وجه 
�لعر�ق وخارجه  لتعليم �لر�غبني بهذ� �لفن �جلميل 
و�حل�سول على كو�در �خت�سا�سية تطور هذ� �للون 

من �لفن �ملمتع.
�لأطفال  تدريب  من  متكّنا  لو  ر�ئ��ع��ًا  �سيكون  كم   
لي�سعرو�  �ل��ف��ن  ب��ه��ذ�  �مل�����س��اه��م��ة  ع��ل��ى  و�ل��ف��ت��ي��ان 
باألعاب  �هتمامهم  م��ن  ب��دًل  �جلميلة  بقدر�تهم 

�حلروب و�لقتال!  
جناحات  �سدى  نلم�س  �ل�سابقة  �لآر�ء  خالل  من   �
فن �لعر�ئ�س �ملحدود و�لذي ميكن له �أن يرى �لنور 
على  �جل��اد  و�لعمل  يعانيه  م��ا  �إىل  �لعناية  بلفت 
�إنعا�سه قدر �لإمكان لأن دوره يف بناء �لطفل نف�سيًا 

وفنيًا وم�سرحيًا ل ي�ستهان به.

هناك من يرى �أن �أزمة �مل�سرح يف �لعديد من �لدول 
�لعربية لها عالقة بقلَّة �لعرو�س �مل�سرحية �ملوجهة 
للطفل ب�سكل خا�س، ففي هذه �حلالة يفقد �لطفل 
يف  �لرغبة  وبالتايل  �مل�سرح  ح�سور  على  �ل��درب��ة 
�مل�ساركة و�لتفاعل  وهذ� ما يوؤثر عليه عندما يكرب، 
مفهوم  �إدر�ك  عن  روي���دً�  روي���دً�  يبتعد  يجعله  ما 

�لدر�ما و�كت�ساف �سحرها.
�إىل  �س  تعرَّ �ل�سعبي  �مل�سرحي  �لفن  ه��ذ�  �أن  غري 
فبات  �لأخ��رية،  �ل�سنو�ت  يف  و�إهمال  كبري  تر�جع 
�لثقافية  و�لتظاهر�ت  �لهو�ة  بع�س  على  يقت�سر 
خالل  م��ن  ي��ح��اول  م��ن  ه��ن��اك  �أن  علمًا  فح�سب، 

مديريات �مل�سرح �لنهو�س به قدر �لإمكان..
من هنا، من عامل عر�ئ�س �ل�سغار، وجدنا �حلاجة 
�أ�سباب  ي�سيء  خمت�سر  با�ستطالع  للقيام  ة  ملحَّ

ح  �ل�سعوبات �لتي تو�جهه  �نح�سار هذ� �لفن ويو�سِّ
�لإخ��ر�ج،  �أو  �لإنتاج  �أم  �لكتابة  �سعيد  على  �سو�ء 
ويلقي �ل�سوء على �ل�سبل �لتي من �ساأنها �أن ت�ساهم 
م هذ� �لفن وجعله يعود �إىل �ألقه من جديد؟ يف تقدُّ

ن�سائم  م�سرح  مدير  طلعت  �أحمد  ه�سام  �لأ�ستاذ   �
�لغد  جمعية  يف  �ل��ث��ق��ايف  �لن�ساط  وم��دي��ر  �ل��ف��ن، 

�لعربي يف �لقاهرة.. �أبدى ر�أيه قائاًل:
تو�جه عرو�س م�سرح عر�ئ�س �لدمى م�سكلة كبرية 
�أن يكون على در�ية  يف �لق�سة، فالبد للموؤلِّف من 
كافية ملعرفة تقنيات �لعر�ئ�س كي يت�سنى له ت�سور 
�لعر�ئ�سي  �مل�سرح  ل�سكل  فهمه  ح�سب  م�سهد  كل 
وير�عي  ق�س�س �لأطفال �لتي لها دور كبري يف بناء 
�سخ�سية �لطفل و حت�سني م�ستوى �للغة  و�لهتمام 
�ملنا�سبة  �لقيم  علي  �لتي حتث  �لهادفة  بالق�س�س 

للمجتمع.
�لفنية  �لأعمال  �إث��ر�ء  كبري يف  دور  فله  �لإنتاج  �أما 
�لإن��ت��اج  ع��ن  نتحدث  وعندما  للطفل،  تقدم  �لتي 
جيدً�  ومدرو�سة  خمتارة  عرو�س  �إنتاج  من  بد  فال 
و�لإنفاق علي �لعرو�س ب�سكل كبري ومنا�سب، وتوفري 
كل �لحتياجات �لفنية �ملطلوبة مع توفري مناخ �آمن 

وم�سارح جمهزة لتقدمي �لعرو�س ب�سكل جيد.
لالأ�سف تر�جع هذ� �لفن يف �ل�سنو�ت �لأخرية لعدم 
ولكن  �ملجال،  �أكادمييات متخ�س�سة يف هذ�  توفر 
لفن  ب�سيطة  ف��روع  فيها  �جلامعات  بع�س  هناك 
�لعر�ئ�س، كما �أن  بع�س �لهو�ة ميار�سون هذ� �لفن 
و�أي�سا هناك بع�س  له،  �ل�سليمة  �لقو�عد  دون فهم 
تاأثري  دون  ولكن  حاليًا،  م  تقدَّ �جليدة  �مل��ح��اولت 

حقيقي يخدم �لطفولة يف عامل �لعر�ئ�س.

يعتب فن م�سرح عرائ�ش الدمى من الفنون امل�سرحية املتعلِّقة بعامل الأطفال والفتيان بالدرجة الأوىل. فقد 
د العديد من الباحثني واملهتمني بالطفل العالقة الروحية املميَّزة بينه وبني الدمى، خا�سة اأنه يعتب  اأكَّ

ه لها،  ًا ي�سعر بها، وت�سعر به، فهو ينجذب اإليها بلهفة لأنه يجد نف�سه فيها، وهذا ما يبر حبُّ الدمية كائنًا حيَّ
وهو يراها ت�سنع اأمام عينيه.

�صعوبات على م�صتوى الإنتاج

م�صرح العرائ�س..
هل بداأ ينح�صر؟
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متكن �ل�سبك من �مت�سا�س �ل�سغط �لقومي 
�سالم  يف  �لأخ��رى  �لقوميات  مع  وتعاي�سو� 
مع  �ملريرة  وجتاربهم  معاناتهم  رغم  ووئام 
�لعر�ق  حكم  على  تعاقبت  �لتي  �حلكومات 

وحماولتها يف طم�س هويتهم.
و��ستكماًل مل�سروع "جملة �ل�سبكة �لعر�قية" 
بالتعريف بتنوع �ملجتمع �لعر�قي كان لنا هذ� 
�سلطان(  �سامل  )�سعد  �لأ�ستاذ  �حل��و�رم��ع 
يف  و�مل�ست�سار  �ملو�سل  جامعة  يف  �لتدري�سي 
�لذي  فيه  �ل�سبك  وممثل  �لأقليات  حتالف 

حتدث عن �ل�سبك كقومية:
 

�سيد امللوك
* ما �أ�سل ت�سمية �ل�سبك؟

- كلمة �ل�سبك تعني )�سيد �مللوك( وجاءت 
�سيد  �أي  )���س��اه(  �لأول  مقطعني  دم��ج   من 

و�لثاين )بك( �أي �مللك.
�سمن  مميزة  قومية  �ل�سبك  �ن  وي�سيف 
منذ  �ملو�سل  مدينة  �سكنت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق 
مئات �ل�سنني، فهم يقطنون يف �أكرث من 70 
قرية منت�سرة يف مناطق متنوعة من �سمال 

�لعر�ق وبالتحديد يف حمافظة نينوى )�سهل 
نينوى(.

تبلغ نفو�س �ل�سبك يف �لوقت �حلا�سر زهاء 
خم�سمئة �ألف ن�سمة ي�سكن جزء مهم منهم 
يف �ل�ساحل �لأي�سر ملدينة �ملو�سل يف �أحياء) 
و�جلز�ئر  �ل�سمالية  ونينوى  �ل�سرقية  نينوى 
و�لنعمانية و�لتاأميم وعدن و�ل�سهد�ء و �لبكر 

و�لكر�مة و�لقد�س( و�أحياء �أخرى عديدة.
�آخر منهم يف قرى ممتدة ما  وينت�سر جزء 
نهر  �إىل  نهر دجلة  �لأي�سر من  �ل�ساحل  بني 
�إىل  �سماًل  �ل��ن��ور�ن  وجبل  �سرقًا  �خل���ازر 
منب�سطة  �أر���س  يف  جنوبًا،  �لنمرود  ناحية 
نينوى،  �أر��سي حمافظة  �أخ�سب  تعترب من 
�سكنت  منهم  كبرية  �أع��د�دً�  �أن  �إىل  �إ�سافة 
قو�س  وق��رة  برطّلة  ونو�حي  �أق�سية  مر�كز 

و�لنمرود وبع�سيقة.

* ماهي لغة �ل�سبك �لأ�سلية؟
مبفرد�تها  تتميز  خ��ا���س��ة  ل��غ��ة  لل�سبك   -
مع  وت�����س��رتك  ل��ف��ظ��ه��ا،  وط��ري��ق��ة  ونغمتها 
�للغات �لأخرى بعدد من �ملفرد�ت، وظاهرة 

�ل���س��رت�ك م��ت��وف��رة يف ك��ل �ل��ل��غ��ات ب�سبب 
وعالقات  و�مل�ساهرة  �لجتماعي  �لتو��سل 
وتنتمي  �لأخ������رى،  �مل��ك��ون��ات  م��ع  �جل����رية 
ه���ذه �ل��ل��غ��ة �ىل جم��م��وع��ة �ل��ل��غ��ات �لآري���ة 

�لهندو�أوروبية.
وعمومًا تتحدث �لغالبية من �ل�سبك �للهجة 
�للهجة  من  �لقريبة  �لباجالنية  �ل�سبكية 

�لكور�نية.

احلاج بكتا�ش
* ماهي معتقد�تهم �لدينية؟

و�لن�سبة  �مل�سلمني  من  جميعهم  �ل�سبك   -
�ملذهب  على   )%70( نحو  منهم  �لغالبة 
تاأثر  وق��د  �ل�سّنة،  من  و�لباقون  �جلعفري 
ومنها  �ملختلفة  �ل�سوفية  بالطرق  بع�سهم 
�حل��اج  �ىل  ن�سبة  )�لبكتا�سية(  �لطريقة 
باإبر�هيم  و�مللقب  حممد  �ل�سيد  بن  بكتا�س 
�إب��ر�ه��ي��م  �ل�سيد  �أح��ف��اد  م��ن  وه��و  �ل��ث��اين 

�ملجاب بن �لإمام مو�سى �لكاظم )ع(.
��لعرب  مع  �ل�سلمي  بالتعاي�س  �ل�سبك  �متاز 
و�مل�سيحيني  و�لإيزيديني  و�لرتكمان  و�لكرد 

عامر جليل ابراهيم 

ميدحون اآل البيت بـ)دعاء الورد(

"ال�صبك"..
 عراقّيون قاوموا عملّيات طم�س هوّيتهم 
القومّية وخ�صو�صّيتهم الدينّية

لهم عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم 
ولغة خا�سة بهم متيزهم  والتي 
حافظوا عليها دون اأن يفقدوا 
خ�سو�سيتهم وهويتهم اإل يف حدود 
خ�سو�سية املجتمع العراقي.

ال�سبك اأقوام قدموا من امل�سرق 
وا�ستوطنوا منطقة �سهل املو�سل، 
اختلطوا وت�ساهروا مع بع�ش 
الع�سائر العربية والكردية 
والرتكمانية.
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وعنو�نه  "�لكلنبك"  ك��ت��اب  �ي�سا  وه��ن��اك 
�لورد  وتعني  )ك��ل(  هما  كلمتني  من  مركب 
وتعني �سوت  �لكردية و)نبك(  �لزهر يف  �و 
يف �للغة �لفار�سية وهو يف ترجمته �حلرفية 
)�سوت �لورد( و�ملعنوية )دعاء �لورد(، وقد 
كتاب  وه��و  )كلبند(،  �ىل  �لعرب  �سحفها 
�ل�سبك  �سعر�ء  نظمها  �لتي  �لق�سائد  ي�سم 
باللغة  وكذلك  �لقومية  بلغتهم  و�سيوخهم 
)�آل  مدح  وقو�مها  �جلفلكانية  �لرتكمانية 

�لبيت(.

برجال  خا�سة  دينية  ت�سميات  لديكم  هل   *
�لدين؟

وهو  �ل�سيخ،  �أي   � �لبابا  �لبري  لدينا  نعم   -
�أدنى  وحكمه  �لدليل  وهو  و�لرهرب  �لر�أ�س، 

من �لبري، و�ملريد.
* ما �أبرز �لطقو�س �لجتماعية لل�سبك؟

�لتقاليد  ع��ن  تختلف  ل  �ل�سبك  تقاليد   -
بع�س  يف  �إل  تو�جدهم،  مناطق  يف  �ملتبعة 
�ل��زو�ج  مر��سم  ففي  �ل�سغرية،  �لتفا�سيل 
م��ث��اًل ف���اإن �ل��ب��اب��ا ه��و �ل���ذي ي��ت��وىل �لعقد 
حيث  �ل��ع��رو���س  بيت  يف  �لأف����ر�ح  ويح�سر 
على  �ملجتمعون  ويرق�س  �لدفوف  ت�سرب 
�سكل حلقة وت�سمى حمليًا رق�سة )�جلوبي( 
و�لأع��ر�ف يف  �لتقاليد  وبقية  �و )�لدبكة(، 
�ملجتمع  يف  عنها  تختلف  ل  �ل�سبكي  زو�ج 
�خلطوبة  ح��ي��ث  م��ن  �ل���ك���ردي  �و  �ل��ع��رب��ي 
�أن  وي��ن��در  و�ل�سبعة،  و�ل��زف��اف  و�لني�سان 
يطّلق �ل�سبكي زوجته حتى لو �بتليت مبر�س 
مالزمًا  يبقى  فهو  �سفاوؤه،  يرجى  ل  ع�سال 
�سريكة حياته، ويندر كذلك �أن يتزوج �مر�أة 
�خرى، ويف حالت �لوفاة يح�سر �لبابا �ىل 
�مليت،  بتغ�سيل  بنف�سه  ويقوم  �ل�سبكي  د�ر 
وبعد دفنه يف مقربة �لقرية يطبخ �أهل �مليت 
و�أغنيائها  �لقرية  فقر�ء  على  ي��وزع  طعامًا 
على �ل�سو�ء، ويقام جمل�س عز�ء يف �سرد�ق 
تتوزعها �ملقاعد و�ملو�ئد ويقدم فيها �لطعام 
�مل�سلمني  ع��ادة  على  و�ل�سجائر،  و�ل�سر�ب 

عربًا و�أكر�دً�.

ما هو ن�ساط �ل�سبك �لقت�سادي؟
�ل�سبك  ��ستهر  �لقت�سادي،  �ملجال  يف   -
�لنقل  ومبهنتي  �ملو��سي  وتربية  بالزر�عة 
و�لتجارة، حيث ميتلكون �أكرب �أ�سطول للنقل 
من  و�ملتكون  وخارجه   �لعر�ق  د�خل  �لربي 
و�ملنتوجات  �لب�سائع  لنقل  �ل�ساحنات  �آلف 
وقد  )ب��ازو�ي��ا(،  قرية  يف  خا�سة  �لنفطية 
ق��وة  ب��ق�����س��رية  لي�ست  ف���رتة  م��ن��ذ  ���س��ك��ل��و� 

�قت�سادية على م�ستوى �لعر�ق. 

*وما هو ن�ساطكم يف �حلكومة و�لربملان؟
- �ل�سبك باعتبارهم �أقلية متميزة يف �لعر�ق 
يجب �أن يتمتعو� باحلقوق �لعامة �لتي �أقرها 
�خلا�سة  �حلقوق  وكذلك  �ل��دويل  �لقانون 
�لهوية  على  و�حل��ف��اظ  �لتمييز  منع  مثل 
وتويل �لوظائف �لعامة و�لتي ت�سمى بالتمييز 

�لإيجابي. 
من  باعتباره  �لكوتا  مقعد  يخ�س  فيما  �أم��ا 
منحهم  مت  فقد  لل�سبك  �ل�سيا�سية  �حلقوق 
هذ� �حلق مبوجب قانون �لنتخابات رقم 36 

�ملنا�سبة  �لآليات  يوفر  مل  لكنه   2008 ل�سنة 
�ىل  �أدى  ما  �حلق  هذ�  من  �ل�سبك  لتمكني 
حق  وجه  دون  و�سلبه  عليه  �لأغلبية  تناف�س 
�ل��الزم��ة  �حلماية  �ل��ق��ان��ون  ي��وف��ر  مل  حيث 
مناطق  ج��ع��ل  م��ن  �ل�سيا�سي  �حل���ق  ل��ه��ذ� 
ل�سمان  و�ح���دة  �نتخابية  د�ئ���رة  �لأق��ل��ي��ات 
عدم ت�سويت �لغري على �ملقاعد �ملخ�س�سة 
�لنتخابي  فالقانون  وم�سادرتها،  لالأقليات 
ب�سناعة  �مل�ساركة  يف  �ل�سبك  بحق  يعرتف 
لهم  ممثل  وجود  خالل  من  �لوطني  �لقر�ر 
�لبيئة  يوفر  مل  لكنه  �لت�سريعية  �ل�سلطة  يف 
كذ�لك  �حلق،  هذ�  من  لتمكينهم  �ملنا�سبة 
ن�سمة  �ألف   500 يتجاوز  �ل�سبك  عديد  فاإن 
فال ميكن �ختز�ل متثيلهم �لنيابي يف مقعد 
�لتي  �ل�سيا�سية  �ملحا�س�سة  ظل  يف  و�ح��د 

هّم�ست �لأقليات و�سادرت حقوقها.

و�ل�����س��اب��ئ��ة و�لأرم�����ن و�ل��ك��اك��ائ��ي��ة، ول��ه��ذ� 
�أ�سبحو� حمل �عتبار و�حرت�م لديهم.

يتكون   : �سلطان  يقول  �ل�سبك  ع�سائر  وعن 
لها  �أغلبها  م��ت��ع��ددة  ع�سائر  م��ن  �ل�سبك 
وكركوك  �أربيل  من  �أخ��رى  مناطق  يف  فروع 
غرب  يف  وكرمان�ساه  �ل��ع��ر�ق  يف  وخانقني 
�لع�سائرية  �ل�سبك  مكونات  و�أب��رز  �إي���ر�ن، 
�لزنكنة  و�ل����د�ودي  و�ل����زر�ري  �ل��ب��اج��الن  

و�لروزبياين.

* هل �أنتم �سحية �لتجاذبات؟
حكمت  �لتي  �لأنظمة  حاولت  فقد  نعم،   -
تهمي�س   �لطويلة  �لعقود  م��دى  على  �لعر�ق 
و�سيا�سية  خا�سة  وم�سالح  لأهد�ف  �ل�سبك 
وجعلت �ملجتمع �لعر�قي يتمزق وي�سبح ه�سًا 

من �لد�خل.
ت���اأث���ر و�ل�����س��ب��ك مب��ح��ي��ط��ه��م �لج��ت��م��اع��ي 
و�جلغر�يف  و�لديني فدخل بع�سهم يف �لتكايا 

و�لطرق �ل�سوفية و�لبع�س �لآخر تكلم �للغة 
�لأم،  لغته  على  حافظ  وبع�سهم  �لكردية 
مناطق  تعريب  �ملباد  �لنظام  حاول  وعندما 
ق��اوم  نينوى  و�سهل  كرد�ستان  يف   �ل��ع��ر�ق 
تلك  و�أدت  �ملحاولت،  تلك  و�لأكر�د  �ل�سبك 
�ملقاومة �ىل قيام �لنظام �ل�سابق مبمار�سات 
تع�سفية كتهجري ق�سم من �لعائالت �ل�سبكية 
�إىل  �ل��ق��رى  بع�س  تهجري  ث��م  1975م  ع��ام 
عامي  يف  نف�سه  للغر�س  ق�سرية  جممعات 
ج��زء  تهجري  مت  ول��ق��د   ،)1989-1988(
�سبب  وكان  باأكملها  قرى  ولي�س  �لعو�ئل  من 
من  �أن��ه��ا  �دع��ت  �لعو�ئل  ه��ذه  �أن  �لتهجري 
1977م،  ع��ام  ت��ع��د�د  يف  �لعربية   �لقومية 
يف  �لكردية  �لقومية  �إىل  قوميتها  غريت  ثم 
تعد�د عام 1987 لتجنب �لتجنيد يف �جلي�س 
�أفو�ج  �إىل  �لن�سمام  لها  ولي�سهل  �لعر�قي  
�لدولة  قامت  لذ�  �لكردية،  �لوطني  �لدفاع 
كمنطقة  ك��ردي��ة  م��ن��اط��ق  �إىل  بتهجريهم 
كما  �أكر�د  �أنهم  �عتبار  على  حرير(  )�سهل 

يّدعون، ثم قامت بعد ذلك بالعفو عنهم عام 
1991م و�سمحت لهم بالعودة �إىل منازلهم. 
وقبل ذلك كانت �ل�سلطة قد �سجلتهم خالل 
ت��ع��د�د ع���ام 1977ع���رب���ًا وم���ن ق��ب��ل كانت 
لذ�  �لإيزيديني،  مع  جتمعهم  �لإح�ساء�ت 
مل ي�سر تقرير مديرية �لأمن �لعامة �خلا�س 
�أو  �إليهم  بالتوزيع �لديني لل�سكان �لعر�قيني 
ذكرهم جمعًا مع �لإيزيديني  كما ح�سل يف 

�لإح�ساء�ت �ل�سابقة. 

اإح�ساءات
* هل ذكر �ل�سبك يف �لإح�ساء�ت �لر�سمية 

�سابقًا؟
�لتقدير�ت  تتفاوت  �ل�سبك  فنفو�س  نعم،   -
و�لإح�����������س�����اء�ت ح�����ول ع����دده����م وم��ن��ه��ا 
�لتقدير�ت �لإنكليزية �لقدمية  �لتي عّدتهم 
�لعر�قي  �لإح�ساء  ويف  ن�سمة،  �آلف  بع�سرة 
�لإي��زي��دي��ني  م��ع  ج��م��ي��ع��ًا  ع����ّدو�   )1947(
�إح�ساء  ويف  ن�سمة،  �أل��ف  وث��الث��ني  بثالثة 
)1977( بلغت نفو�سهم تقريبًا بني 58-57 
�لدليل  �أن  للنظر  �لالفت  ومن  ن�سمة.  �ألف 
�أخرى  و�إح�ساء�ت   )1936( لعام  �لعر�قي 
�أنهم  �عتبار  على  بال�سم  �ل�سبك  تذكر  مل 
�إح�ساء  يف  جمعو�  لكن  م�سلمون،  �أك���ر�د 
�ل���ر�أي  وي��وؤك��د  �لإي��زي��دي��ني.  م��ع   )1947(
و�لدر��سات  �لبحوث  على  �ملعتمد  �لر�سمي 
عن  منف�سلون  �أن��ه��م  على  �سلفًا  �مل��ذك��ورة 
�لأكر�د. ويف �إح�ساء )1977( هناك �إ�سارة 
�إىل �أنهم عرب  ح�سب �لدعاء �لر�سمي، �أما 

�لآن فهم يتجاوزون 500،000 �ألف ن�سمة.

* ن�سمع كثريً� عن كتب �ل�سبك �ملقد�سة، ما 
هي هذه �لكتب؟

- �أق��د���س ك��ت��اب دي��ن��ي ع��ن��د �ل�����س��ب��ك، هو 
)بويورق(  ي�سمى  بالرتكية  خمطوط  كتاب 
وت��رج��م��ت��ه �ل��ع��رب��ي��ة )�لأو�م�������ر( وي��ح��ت��وي 
و�ل�سيخ  �لدين  �سدر  �ل�سيخ  بني  ح��و�ر  على 
�لقزلبا�سية  �لطريقة  �آد�ب  يف  �لدين  �سفي 
�لروؤو�س �حلمر(،  )و�لقزلبا�سية تعني ذوي 

ميتلكون اأكرب اأ�صطول للنقل 
الربي داخل وخارج العراق لنقل 

الب�صائع واملنتوجات النفطية



عامر بدر ح�صون

 القائد العظيم!

يتفق غالبية المفكرين )في بالد بّره( على أن الحاجة الى قائد عظيم او 
بطل منقذ تمثل مرحلة من طفولة وسذاجة أية مجموعة بشرية.

وتعبير الطفولة هنا هو تعبير مخفّف لوصف الجهل والعجز والحيرة 
والحاجة الى راٍع وموّجه.

الكثير من الشعوب مّرت بهذه المرحلة او أرغمت عليها، لكنها 
تجاوزتها بعد أن تخلصت من حاميها.. الذي هو حراميها وجاّلدها في 

الواقع! 
***

ما هي أبرز صفات هذا القائد المنتظر؟
اوالً هي امتالك القدرة على البطش والقتل دون تردد او تأنيب 

ضمير!
)هو يبدأ القتل بقسوة وترويع عادة بالخارجين على القانون و"الخونة" 

وبمجموعات منبوذة اجتماعياً ال تجد من يدافع عنها، ثم يصل به 
األمر الى قتل أعوان له بال تردد او سبب واضح.. المهم ان قدرته 

على القتل ال ينبغي اختبارها او الشك فيها(.
بعد استكمال القائد ألدوات ومنظومة البطش يخضع المجتمع ألفكار 

منحطة منها:
- أنه يفعل هذه األشياء من أجلنا.. ولو تركنا نتصرف بحريتنا ألكلنا 

بعضنا البعض!
- نحن نفكر كأفراد بأشياء تافهة، لكنه يفكر بأشياء كبيرة جداً: 

الوطن.. األمة.. األمجاد والخ!
وحتى عندما يشمل القتل األبرياء ترّد المجموعة على من يسأل 

لماذا؟: 
- ولماذا لم يسجنك أنت او يقتلك؟! ال بد من أنهم فعلوا أشياء ال 

نعرفها نحن لكنه يعرف!
 ولو تم التأكد أن من تم قتلهم هم أبرياء فعال يأتي التبرير:

- ال بد في معركة كبيرة كـ "معركتنا" من وقوع ضحايا او أخطاء!
المهم أن القائد اليخطئ وحتى إن أخطأ فان الخطأ مبرر سلفاً.

***
ليس مهماً )بعد حصول هذا( ما يقوله القائد المنقذ، فهو نفسه لم يعد 

يكترث بالقول او بالتبرير ألفعاله.
بل أن ثرثرته وتناقضاته في المواقف واألقوال تتحول الى منظومة 

"فكرية راقية" تُدّرس في كل محفل حتى تغطي منافذ العقل.
من يقوم بتسويق هذه القيم والثوابت؟

هناك جيش من الكتّاب والفنانين وعموم المؤثرين في المجتمع، 
يقومون بتسويق وتسويغ هذا، وهو جيش ال يقل إرهاباً عن إرهاب 

القوى المسلحة للقائد.
لم يعد ثّمة منفذ او مهرب للمجتمع المعزول والمحاصر.. المجتمع 
الذي يردد كثير من أفراده آيات التسبيح بحزم وعدالة القائد الوحيد.
ويختفي الفاصل بين الحب والخوف.. ويشعر البعض بالحب للقائد 

ألنه لم يشمله بالقتل وحسب!
***

بمضّي الوقت يصاب المجتمع بالشلل العقلي والفكري وتتوقف فيه 
روح اإلبداع..

وحتى هذه اللحظة يبدو أن ال مشكلة، فالحياة بهذه الطريقة تشبه القدر 
المحتوم!

لكن دوام الحال من المحال.. ومن رضي بـ "البين" سيجد أن البين ال 
يرضى به!

ففي لحظة النهاية المحتمة لهذا القائد سيكتشف الجميع أن وجوده كان 
كارثة وأن رحيله هو أيضاً كارثة!

لقد كان القائد يمسك بكل الخيوط، وعندما شلّت يده وافلتت الخيوط 
منها تفرق الجميع أيدي سبأ! وبدا المجتمع وكأنه يريد أن يأكل 

بعضه.. وكل مجموعة تظن أن فيها المنقذ فتحاول اقتفاء خطى من 
تخلصت منه!

لن تصبح قائداً إن لم تستخدم أساليب وأدوات المنقذ او الجاّلد القديم!
هل رأيت الدوامة المهلكة؟!

مع التحية والمواساة للحالمين بمنقذ ومخلص وهم ال يعرفون أنه 
سيقودهم للحفرة المهينة من جديد!

اأما بعد

مل يعد ثّمة منفذ او مهرب للمجتمع املعزول واملحا�صر.. 
املجتمع الذي يردد كثري من اأفراده اآيات الت�صبيح بحزم 

وعدالة القائد الوحيد.
ويختفي الفا�صل بني احلب واخلوف.. وي�صعر البع�س باحلب 

للقائد لأنه مل ي�صمله بالقتل وح�صب!
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�أ�سو�أ �لفرت��سات لدينا ب�ساأن �لأغنياء و�لطاقة 
�ملُف�ِسدة للرثوة.

بالتمركز يف  �لباحثان  قام  �لتجارب،  �إحدى  يف 
توقف  �إ�سار�ت  ذي  مزدحم  طرق  مرور  تقاطع 
�سائقها  قام  �سيارة  كل  موديل  وتتبعا  رباعية، 
كان  دوره.  �نتظار  م��ن  ب��دًل  �لآخ��ري��ن  بتجاوز 
�لأ�سخا�س �لذين يقودون �سيار�ت باهظة �لثمن 
)مثل �سيار�ت �ملر�سيد�س ذ�ت �ملاركة �جلديدة( 
من  �مل��رور  �أولوية  قو�نني  لتجاهل  �حتماًل  �أكرث 
�أولئك �لذين يقودون �سيار�ت رخي�سة، ك�سيارة 

هوند� قدمية مطعجة.
بالرثوة  يتعلق  ما  �سيء  ثمة  باأن  يخربنا  "هذ� 
ما  �لقانون،  فوق  باأنك  ت�سعر  يجعلك  و�لمتياز 
�أنهم  لو  كما  �لآخ��ري��ن  مع  بالتعامل  لك  ي�سمح 

غري موجودين"، يقول كيلترن.
�أح��د  دور  لعب  ب��اح��ث  لديهم  ك��ان  ذل���ك،  بعد 
�مل�ساة  معرب  �جتياز  يحاولون  �لذين  �ل�سابلة 

نوعية  توقفت وتتبع  �لتي  �ل�سيار�ت 
ك��م��ا ي��ت��ط��ل��ب �ل��ق��ان��ون، 
وتلك �لتي جتاوزته �ساربة 
ب��ال��ق��ان��ون ع��ر���س �حل��ائ��ط. 

�لنتيجة كانت �أ�سّد و�سوحًا.
كل �سيارة من تلك �ل�سيار�ت �لأرخ�س 
�ل�����س��ي��ار�ت  ن�سف  جت��اه��ل��ت  فيما  ت��وق��ف��ت، 
�لباهظة �لثمن �ل�سابلة يف معرب �مل�ساة، �لعديد 

منهم فعل ذلك حتى بعد تالقي �لعيون.
ب�ساأن  �لع�سور  عرب  حتذير�ت  ثمة  كانت 
�لآثار �ملف�سدة للرثوة و�ل�سلطة. بوذ�، 
عن  تخلى  �مل��ث��ال،  �سبيل  على 
�أمريً�  ليكون  �لغنى  حياة 
ل��ل��ت��ن��وي��ر. �ل�����س��ي��د 

يف  �جلمل  "مرور  �أن  من  حو�رييه  حّذر  �مل�سيح 
ملكوت  يف  �لغنّي  دخ��ول  من  �أي�سر  �لإب��رة  ثقب 
�سمولز"  "بيغي  �ل��ر�ب  مغني  تو�سل  كما  �هلل". 
"ل  �ملفاجئة:  وفاته  قبيل  مماثل  ��ستنتاج  �إىل 

مال، ل م�ساكل".
نا�سئة  هيئة  حاولت  �ملا�سية  �لقليلة  �لعقود  يف 
وقيا�س  �لتقاط  �ل�سيكولوجيني  �لباحثني  م��ن 
�ل���ت���اأث���ري�ت �ل��دق��ي��ق��ة ل���ل���رثوة ع��ل��ى �ل�����س��ل��وك 

و�لأخالق.
يف  �أك���رث  يغ�ّسون  �لأغ��ن��ي��اء  �أن  �لبحث  �أظ��ه��ر 
�سر�ئبهم، يغ�سون �أكرث يف عالقاتهم �لعاطفية. 
جنوحًا  �لأكرث  هم  تعليمًا  و�لأف�سل  �لأغنياء  �أن 
للغ�س يف  �لأكرث مياًل  �ملتاجر، وهم  لل�سرقة من 
�ألعاب �لقمار، وغالبًا ما يكونون �أقل تعاطفًا مع 
غالبًا  �خل��ريي،  �لتربع  در����س��ات  �لآخ��ري��ن. يف 
�لتي  �ملنخف�س هي  �لدخل  �لأُ�َسر ذ�ت  تكون  ما 
به  تتربع  مم��ا  �أع��ل��ى  دخلها  م��ن  بِن�َسٍب  تتربع 
ذوي  من  �لنا�س  من  و�لعديد  �ملتو�سطة  �لطبقة 

�لدخل �ملرتفع.
يف  للده�سة  �إث��ارة  �لنتائج  �أ�سّد  من  و�ح��دة  يف 
�أن �لأغنياء  بحوث 2015، �كت�سف كيلترن وبيف 
�أكرث مياًل ل�سرقة �حللوى )حرفيًا( من �لأطفال. 
 129 م��ن  �ل��ب��د�ي��ة  يف  طلبا  �ل��ت��ج��رب��ة  ت��ل��ك  يف 
�لأ�سخا�س  مع  �ملالية  مو�ردهم  مقارنة  �سخ�سًا 
قّدما  بعدها  �أق��ل.  �أو  �أكرث  �أم��و�ل  لديهم  �لذين 
باحللوى  مليئًا  وع��اء  لالختبار  �خلا�سعني  �إىل 
تلك �حللويات كانت خم�س�سة  باأن  و�أخربوهم 
�أخذ  ميكنهم  لكن  قريب،  خمترب  يف  لالأطفال 
باأنهم  �سعرو�  �لذين  �أولئك  �ساوؤو�.  �إذ�  بع�سها 
�لأ�سخا�س  مع  دخلهم  مقارنة  بعد  ث��ر�ء  �أك��رث 
�أكرث  حلوى  كبري  حد  �إىل  �أخ��ذو�  فقرً�،  �لأك��رث 

لأنف�سهم.                   
يف  مماثلة  �أب��ح��اث  على  �ملبنية  �لنتائج  ت�سري 
�أن  �إىل  �لأخ������رية  �ل�����س��ن��و�ت 
�لرثوة و�ل�سلطة جتّرد �لنا�س 
م���ن ح��ي��ائ��ه��م، وت���زي���د من 
�ل�ستحقاق  وم�ساعر  �ملجازفة  تقّبل 
�ل�سلطة  جتعل  نف�سه،  �لوقت  ويف  و�حل�سانة. 
من �لنا�س �أقل تعاطفًا وقدرة على روؤية وجهات 

نظر �لآخرين.

للقوة  �آل���ي���ة  ه���ي  �لأ����س���ا����س  يف  �ل�����رثوة  "�إن 
ر على  و�ل�����س��ل��ط��ة، و�ل�����س��ل��ط��ة ل��ه��ا ت��اأث��ري حم���رِّ
�لنا�س  وتدفع  �ملجتمع  قيود  تزيل  �إنها  �لنا�س. 
�آدم  يقول  كما  �ملهيمنة"،  لرغباتهم  وفقًا  للعمل 
�لكولومبية،  �لأعمال  �إد�رة  كلية  من  جالين�سكي 
�لتي ��ستك�سفت جتاربها كيف �أن �ل�سلطة غالبًا 
قد  �حل��الت،  بع�س  يف  �لنا�س.  �أفعال  ت�سرّي  ما 
للمجتمع،  �أو مفيدة  �إيثارّية  �لرغبات  تكون هذه 
�لأه��د�ف  تلك  من  تقّوي  �ل�سلطة  فاإن  وبالتايل 
حيث ميكن �أن توؤدي �إىل بروز كرماء حقيقيني. 
�إىل  �ل�سلطة  ت���وؤدي  �لأح��ي��ان،  �أغ��ل��ب  يف  ل��ك��ن، 
باملخاوف  م�ستهرتة  ذ�ت��ي��ة  خ��دم��ة  �سلوكيات 
على  ذل��ك  ع��و�ق��ب  �أو  �لقو�نني  ب�ساأن  �ملعتادة 

�لآخرين.
�ل�سيكولوجية  �لبحوث  من  �لعديد  كون  ب�سبب 
�لعديد  فاإن  ن�سبيًا،  حديثة  و�ل�سلطة  �لرثوة  عن 
وحتتاج  �لختبار  طور  يف  ز�ل��ت  ما  �لنتائج  من 
�لباحثون.  يقول  كما  بالتكر�ر،  توكيدها  �إىل 
�لبّت  مت  قد  �مل�سائل  هذه  �إن  �لقول  ميكنني  "ل 
فيها نهائيًا. فثمة خالفات ب�ساأن �لتاأثري �لدقيق 
�لتاأثري"،  ذل��ك  حجم  وم��دى  و�لأخ���الق  للرثوة 
�لنف�س  علم  �أخ�سائي  ك��ر�و���س،  مايكل  يقول 
�لجتماعي يف كلية "يال" لالإد�رة. لكن �لبحث 
�مل��زده��ر  �له��ت��م��ام  ه���ذ�  م��ث��ل  �أب����دً�  ي�سهد  مل 
�أمريكا  يف  �لطبقي  �لتفاوت  تنامي  مع  و�لزخم 
ووجود مليونري كبري، ولد يف ح�سن �لغنى، على 

ر�أ�س �ل�سلطة يف �لبيت �لأبي�س. 
علينا  توجب  �لتي  �لأ�سباب  �لعديد من  "هنالك 
ك��ر�و���س.  يقول  �لأثرياء"،  ب��اأخ��الق  �له��ت��م��ام 
"حتى لو �كت�سف �لباحثون باأنهم مل يكونو� �أكرث 
تاأثريهم  فاإن  �آخر،  �سخ�س  �أي  من  �أخالقية  ل 
قام  �إذ�  بكثري.  ذل��ك  م��ن  �أع��ظ��م  �ل��ع��امل  على 
فقط  يوؤثر  فاإنه  ما،  �سيء  ب�سرقة  مثلي  �سخ�س 
�إذ� كان �سخ�س ما  على حفنة من �لنا�س. لكن 
يوؤثر  فاإنه  ويغ�س،  ويكذب  ي�سرق  مانافورت  مثل 
على عدد كبري من �لنا�س. ثمة حكومات �أجنبية 
وبنوك متورطة. حينها �سيبد�أ �ملرء بالولوج �إىل 
وعلى  باأكمله  �لبلد  على  توؤثر  �أن  ميكن  منطقة 

م�سار �لدميقر�طية فيه".
The Washington Post 

الأغنياء اأكثـر كذبًا وخداعًا 

يبدو هذا ال�سوؤال عقالنيًا حينما تهمني على الأخبار جرائم الأغنياء 
واأ�سحاب النفوذ. حماكمة بول مانافورت، التي تدخل الآن اأ�سبوعها 

الثالث، ك�سفت تفا�سيل جرائمه املزعومة: الحتيال على البنوك بع�سرات املاليني 
من الدولرات،

ول�صو�صيةهل
ما هو �صر املال الذي يجعل النا�س 

يفعلون اأموراً �صيئة؟
 �لتهرب من �ل�سر�ئب بتخبئة مبالغ �سخمة يف 
مكت�سبة  ث��رو�ت  و��ستخد�م  خارجية،  ح�سابات 
�لأجنبية  للحكومات  م�سجلة  غ��ري  �أع��م��ال  م��ن 
وجلود  �لنعام  ري�س  من  �سرتة   15.000 ل�سر�ء 

�لثعابني.
قّدم ريك غيت�س، نائب مانافورت، �سهادته حول 
على  و�أنفقها  �ختل�سها  �لتي  �ل�سغرية  �ل��رثوة 
�لأ�سبوع  يف  كذلك  �ملتنّقلة.  �لزوجية  خياناته 
كولينز  كري�س  �جلمهوري  �لنائب  �أدين  �ملا�سي 
عامة.  �سركة  لأ�سهم  �لد�خلي  �ل��ت��د�ول  بتهمة 
تر�مب  ط��اق��م  �أع�����س��اء  �أن  �أظ��ه��رت  �لف�سائح 
�ل�سفر  و�أخ��الق��ي��ات  �حلكومة  ق��و�ع��د  ينتهكون 
ملجموعة  دولر   31.000 �خلا�سة،  بالطائر�ت 
عازلة  ملق�سور�ت  دولر   43.000 طعام،  مو�ئد 

لل�سوت ورحالت عمل مريبة �إىل �خلارج.
طبيعة  ي��در���س��ون  �ل��ذي��ن  للباحثني  "بالن�سبة 
�لرثوة و�ل�سلطة فاإنه �أمر مثري للجزع لكنه لي�س 
�لبحث  نتائج  مع  متامًا  يتطابق  لأن��ه  مفاجئًا، 
�لتي تو�سلنا �إليها. �إن تاأثري �ل�سلطة هو لالأ�سف 
�أحد �أكرث �لقو�نني �سدقية يف �ل�سلوك �لب�سري"، 
يقول د��سر كيلترن، �أحد علماء �لنف�س يف جامعة 
�أم�سى  و�ل��ذي  بريكيلي،  مدينة  يف  كاليفورنيا 

عقودً� يف در��سة �لرثوة و�ل�سلطة و�لمتياز.
�لذي  بيف،  وبول  كيلترن  ن�سر  �سنو�ت  �ست  قبل 
�لعليا يف خمتربه  �ل��در����س��ات  �أح��د ط��الب  ك��ان 
�آنذ�ك، جتارب �بتكارية فّعالة �أكدت �لعديد من 

ويليام وان

ترجمة: جمال جمعة
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كفاءات وطنية وخبات عاملية
�لكثري  م�����س��اع��دة  �إىل  �لكفيل  م�ست�سفى  ي��ه��دف 
�أجانب  �أط��ب��اء  ب��اأي��دي  �ل��ع��الج  على  �لعر�قيني  م��ن 
دون  عالجها  �طبائنا  على  ي�سعب  �لتي  لالأمر��س 
وكلفة  معاناة  م��ن  ير�فقه  وم��ا  �ل�سفر  عناء  تكبد 
�لكفاء�ت  �إرج��اع  �مل�ست�سفى  يحاول  كذلك  عالية، 
�لعر�ق  �إىل  و�لعودة  هاجرت  �لتي  �لوطنية  �لطبية 

للعمل يف �مل�ست�سفى.
�ملعايري  �أحدث  وفق  على  وجهز  �مل�ست�سفى  بني  فقد 
�لكبري  �لتطور  يو�كب  �إد�ري  بنظام  ويتمتع  �لدولية 
خدمة  يف  ي�سب  �ل��ذي  �مل�ست�سفيات  �إد�رة  علم  يف 
�مل��ر���س��ى، وك���ان �ل�����س��ب��اق يف ����س��ت��ع��م��ال �لأر���س��ف��ة 
تعريفية  بطاقة  مري�س  لكل  فخ�س�س  �لإلكرتونية 
من  �إلكرتونيًا  بياناته  جميع  بها  موثقة  به  خا�سة 

ناحية �لفحو�سات و�لتحاليل وغريها. 
و�ع��الم  ع��الق��ات  م��دي��ر  �ل��ع��ار���س��ي،  ح�سني  ح�سن 
خدماته  �مل�ست�سفى  يقّدم  يقول:  �لكفيل،  م�ست�سفى 
مبا�سرة  ب�����س��ورٍة  للمو�طنني  و�ل�سّحية  �لطبية 
مع  تفرقة،  دون  �ملجتمع  وطبقات  ف��ئ��ات  وجلميع 
ة للحالت �ل�ستثنائية و�لإن�سانية  �إعطاء �أولوية خا�سّ
�ملقّد�س  �ل�سعبّي  و�حل�سد  �لأمنّية  �لقّو�ت  كجرحى 
�إد�رة  تر�ها  �لتي  �لأخ��رى  �حل��الت  وبع�س  و�لطلبة 
�لتاأمني  خدمة  تقدمي  على  يعمل  كذلك  �مل�ست�سفى، 
لقو�نني  تبعًا  بذلك  ترغب  �لتي  للفئات  �ل�سّحي 
�إد�رة �مل�ست�سفى �لنافذة، وقد حر�س �مل�ست�سفى على 
�خلدمات  جودة  ت�سمن  �لتي  �ملعايري  �أف�سل  تطبيق 
نوعية  تطوير  يف  فّعال  ب�سكٍل  ُت�ساهم  و�لتي  مة  �ملقدَّ

تلك �خلدمات.. 
�مل�ست�سفى  �سيا�سة  �ساهمت  �لعار�سي:  وي�سيف 
�لكفاء�ت  لتطوير  �لأجانب  بالأطباء  �ل�ستعانة  يف 
خالل  من  وممر�سني  �أطباء  من  �لعر�قية  �لطبية 
�لعمليات  غرف  يف  �لأجنبية  �لكو�در  مع  �لحتكاك 

و�لإنعا�س.
دعم العتبة العبا�سية

ويوؤكد �لعار�سي �أن م�ست�سفى �لكفيل �لتخ�س�سي هو 
�أحد موؤ�س�سات �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة وجاء ليكون 
دعمًا من �لعتبة �ملقد�سة للقطاع �ل�سحي يف �لعر�ق 
خ�سو�سًا،  �ملقد�سة  ك��رب��الء  وحم��اف��ظ��ة  ع��م��وم��ًا، 
جزء  �سد  يف  �ملقد�سة  كربالء  عتبات  من  وم�ساهمة 
من �لنق�س �ملذكور يف �ملجال �ل�سّحي �لذي يعاين 

من تدهور ملحوظ، فقد مّولت �لعتبة �لعبا�سية  بناء 
هذ� �ل�سرح �لطبي �لعمالق من �مو�لها �ملخ�س�سة 
�لأول  �لخ��ت��ي��ار  ه��و  يكون  �أن  ونطمح  لال�ستثمار، 
ذ�ت  �آمنة  �سفاء  بيئة  يف  يرغبون  �لذين  للمر�سى 
يبحثون  �لذين  و�لعاملني  ولالأطباء  عالية،  ج��ودة 
تقدمي  بهدف  م�ستمر  وتعليم  حمفزة  عمل  بيئة  عن 
�خلدمات �لطبية �ملتقدمة و�ملتميزة باأ�سعار معقولة.

اخت�سا�سات نادرة
ي�سم  �ل��ع��ار���س��ي:  ق���ال  �مل�ست�سفى  �أق�����س��ام  وع���ن 
قلبية  من  �لطبية  �لخت�سا�سات  كافة  �مل�ست�سفى 
و�لأمر��س  و�لعيون  �لأ�سرة  وطب  وك�سور  وباطنية 
�لطبيعي  و�لعالج  �لطبي  للتاأهيل  ومركز  �جللدية 
وطب �لأ�سنان. وعمومًا يحتوي �مل�ست�سفى على �كرث 
ق�سمًا  موؤخرً�  و�فتتحنا  طبيًا،  �خت�سا�سًا   25 من 
�لعمود  وج��ر�ح��ة  �لكلى  وزر�ع���ة  �لتجميل  لعمليات 
�لدماغ  وج��ر�ح��ة  �ملفتوح  �لقلب  وعمليات  �لفقري 
�جلذعية  �خلاليا  لزر�عة  و�سعبة  �ل�سوكي  و�حلبل 
وتتم  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل��ن��ادرة  �لخت�سا�سات  من  وه��ي 
عمليات  �دخ��ل��ن��ا  وك��ذل��ك  ع��ر�ق��ي��ة،  ب��ك��و�در  حاليا 
 48 �ىل   24 من  ت�ستغرق  �لعمليات  وهذه  �لكبد  زرع 
،وحاليا  �لكبد  لزر�عة  كامل،  وبكادر �مريكي  �ساعة 
نقوم بالتهيوؤ ل�ستخد�م �لروبوت يف �سالة �لعمليات 
و�سل  �ل��روب��وت  وه���ذ�  �ل��ك��ربى  �لعمليات  لإج����ر�ء 
�مل�ست�سفى موؤخرً� وبقيت تفا�سيل فنية فقط لإدخاله 

�خلدمة.
و�ملختربية  �ل�سريرية  للفحو�سات  بالن�سبة  �م��ا 
�لأط��ب��اء  �لعار�سي:  فيقول  �لإد�ري����ة  و�لإج����ر�ء�ت 
�مل�ست�سفى على م�ستوى عال من �ملهنية  �ملقيمون يف 
من  �ك��رث  وب��ع��دد  �لطبية  �لخت�سا�سات  وب��ك��اف��ة 
�حتياج �مل�ست�سفى لكي يق�سي �لطبيب وقتًا �طول مع 
�لعالج  بعد  ما  و�لإر�ساد  و�لعالج  للفح�س  �ملري�س 
ول�سرح �حلالة للمري�س، كذلك يتوفر يف �مل�ست�سفى 
على  قائم  و�سريع  �سل�س  نظام فح�س خمتربي  �ول 
�مل�ست�سفى  �ل��ع��الج يف  غ��رف  ك��اف��ة  �ن��اب��ي��ب يف  م��د 
ت�ستعمل تقنية �ل�سفط يف �ر�سال �لعينات �ىل �ملخترب 
يتدخلون  ل  مر�فقوه  �و  فاملري�س  و�د�ريا  وبالعك�س، 
�د�ريًا  ك��ادرً�  وفر  �مل�ست�سفى  لأن  �ملعامالت  هذه  يف 
وحتى  �ل��ط��ب��الت  وت�سفية  ب��احل��ج��ز  ي��ق��وم  ك��ام��اًل 
�ىل  حتتاج  و�لتي  �لكلى  بزر�عة  �خلا�سة  �ملعامالت 

مو�فقات قانونية نحن نقوم بها.

اأربع �سنوات و120 مليار دينار 
عراقي كانت كافية لتحويل 
ع�سرة اآلف مرت مربع من منطقة 
رملية مهملة اىل �سرح كبري من 
�ستة طوابق وغرف طبية ب�سعة 
200 �سرير و12 �سالة للعمليات 
الكبى وع�سرات الغرف اخلدمية 
التي ا�ستمل عليها م�ست�سفى 
الكفيل الذي يعد واحدًا من اهم 
امل�ست�سفيات يف العراق وكربالء، 
اذ ما احتوته اأحدث واكب 
م�ست�سفيات كربالء"
ال�سبكة العراقية" وقفت اأمام هذا 
ال�سرح الذي يعد خمفرة وطنية 
كبرية وخرجت بهذه املو�سوع ...

كربالء- عامر جليل 
مازن رحيم
ت�صوير: حممد علي

اأجرى اأطباوؤه 200 عملية قلب مفتوح تكّللت بالنجاح 

م�صت�صفى الكفيل
�صرٌح طبّي بخرباٍت عاملية



د. كرمي �صغيدل

هوؤلء علموين

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 
كتّاب 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 لّخص 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 كتّابنا 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 
يستدرجان القارئ للمسارات الثقافية المختلفة، نحتاج 

أيضاً إلى قارئ من عامة الناس، يقرأ من دون أن 
تكون لديه نيّة مسبقة للكتابة، فغالبية القراء اليوم 

هم شعراء وكتّاب وفنانون، ليست لدينا أيضاً كتب 
موجهة للعامة إال القليل، ومنها كتب علي حسين 

)سؤال الحب، وفي صحبة الكتب، ودعونا نتفلسف( 
التي رفد بها المكتبة العراقية دفعة واحدة واستعادت 

في ذهني كتاب سالمة موسى)هؤالء علموني(.
عندما كنت صبياً كانت تلفت 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(، 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، وعموماً نحتاج 
إلى كتّاب تنويريين سلسين وقّراَء منفتحين لكي 

تصبح الثقافة سلعة أسوة ببقية السلع التي يقتنيها الفرد 
ألسرته.

   كوادر عراقية
عن كو�در �مل�ست�سفى من �لعر�قيني يقول �لعار�سي: 
�لأط��ب��اء  م��ن  منهم  فالغالبية  ل��الأط��ب��اء  بالن�سبة 
�مل�ست�سفى  ��ستقطب  حيث  �ل��ع��ر�ق  يف  �مل�سهورين 
ب�سبب  �لذين هاجرو�  �لعر�قيني  �لأطباء  �لكثري من 
�لكثري  �مل�ست�سفى بتطوير  �لأمنية، و�ساهم  �لظروف 
�لأجنبية  �لكو�در  مع  زّجهم  خالل  من  �لأطباء  من 
�لتي تعمل ب�سكل د�ئم يف �مل�ست�سفى �و �لذين ياأتون 

�لينا من خالل عقود موؤقتة.
لدينا  فنحن  �لتمري�سية  ل��ل��ك��و�در  بالن�سبة  �م���ا 
�خلا�س  �لتمري�سي  �لكادر  لتخريج  خا�سة  مدر�سة 
بامل�ست�سفى فقط نقوم بتدري�سهم على �على م�ستوى 

مهني و�جتماعي و�ن�ساين.
اأطباء واأدوية

و�أ����س���اف �ل��ع��ار���س��ي: �لأط���ب���اء �لج���ان���ب �ل��ذي��ن 
�لطبية  �ملهارة  �أعلى درجة من  ن�ستقدمهم هم على 
بالطبيب  ون�سرتط  �لطب  ر�ئدة يف جمال  دول  ومن 
و�ن  بلده  يف  �لول  �لت�سنيف  على  حا�ساًل  يكون  �ن 
�ما  �لعر�قية،  �ل�سحة  وز�رة  مو�فقة  على  يح�سل 
�لدوية فنحن نقوم با�ستري�دها مبا�سرة من �ل�سركة 
�و  و�سطاء  دون  وم��ن  و�سوي�سر�  بريطانيا  يف  �لأم 

�سركات �لمتياز.
اأ�سعار معقولة

�لعار�سي:  �جابنا  �لطبية  �خل��دم��ات  ��سعار  وع��ن 
��سعارنا  تعترب  كم�ست�سفى  نحن  منطقية،  ��سعارنا 

د�خل  �لهلية   �مل�ست�سفيات  مع  باملقارنة  �رخ�س 
�لعر�ق فمثال يف بغد�د ترت�وح �لك�سفية بني  25 و 30 
�لطبيب  فك�سفية  �مل�ست�سفى  نحن يف  �ما  دينار  �ألف 
للطبيب  دينار  �أل��ف  15و20  ب��ني   ت��رت�وح  �لعر�قي 
 30 �لك�سفية  فتكون  �لأجنبي  �لطبيب  �ما  �لعر�قي، 

�ألف دينار وهذ� نظام ثابت ل ميكن �لتالعب به.
�مل�ست�سفى �حلكومي �خلا�س   �ل��ولدة يف  �آخر  مثال   
650 �ألف دينار عد� �لأجور و�لأدوية نحن ناأخذ 700 
�أجور  وت�سمل  �ألفًا   650 ��سبحت  وحاليًا  دينار  �ألف 

�لطبيب وم�ستلزمات �لعملية.
اأرقام

وعن جودة �لعالج يف �مل�ست�سفى قال �لعار�سي: يزور 
للعالج  �ملر�جعني  من  �لع�سر�ت  يوميا  �مل�ست�سفى 

�لعالية  �لثقة  ولول  تز�يد م�ستمر،  و�لأعد�د يف  فيها 
تتحدث  و�لأرق��ام  هنا  للعالج  قدمو�  ملا  مب�ست�سفانا 
فمثاًل �جرى �طباء �مل�ست�سفى نحو 200 عملية قلب 
�ألفي  من  �أك��رث  �ج��ر�ء  وكذلك  ناجحة  كلها  مفتوح 
�حلبل  مل�سابي  حتفيز  وعملية  �لأمل  لعالج  تد�خل 
�ل�سوكي يف مركز طب �لأمل �لتابع له خالل �لعامني 
مو�سعي  تخدير  عملية   2500 وق��ر�ب��ة  �ملا�سيني 
دللة  با�ستخد�م  �لعام  للتخدير  لئقني  ملر�سى غري 

جهاز �ل�سونار لالأع�ساب �ملحيطية. 
اخت�سار الروتني

وعن كيفية �حلجز يقول ح�سن ح�سني �لعار�سي: كان 
�ل�سركات  �ل�سابق عن طريق مكاتب  يتم يف  �حلجز 
�رق��ام  توجد  وك��ان��ت  �لأج��ان��ب  ل��الأط��ب��اء  �لو�سيطة 
�لآن  �أما  �حلجز  لغر�س  �ملري�س  بها  يت�سل  هو�تف 
فقد �خذنا على عاتقنا هذه �لعملية لت�سهيل �لتفاهم 
بالطريق  �ملري�س  وتوجيه  �لأجنبية  �ل��ك��و�در  م��ع 
وقت  با�سرع  �لفح�س  على  يح�سل  حتى  �ل�سحيح 

ممكن.
مهنية وان�سانية

عالج  يف  كبري  وب�سكل  �لكفيل  م�ست�سفى  ��سهم 
�و  �لعبا�سية  �لعتبة  طريق  عن  �ملتعففني  من  �لكثري 
منظمات �ملجتمع �ملدين. عن ذلك يقول �لعار�سي: 
قابلة  دينار عر�قي  مليار�ت   3 مبلغ   لقد خ�س�سنا 
و�ب��و�ب  �ملتعففة،  و�لعو�ئل  �حل�سد  لعالج  للزيادة 
�لعتبة و�بو�بنا مفتوحة لهم، و�لتخفي�سات تبد�أ من 
م�ساريف  من   %30 تخفي�س  فلهم  �ل�سعبي  �حل�سد 
��سابته  به  يذكر  ر�سمي  بكتاب  ويعالج   �مل�ست�سفى 
من  جزء�  نحن  فنتحمل  �لتخفي�س  له  يجرى  حيث 
م�ساريف �لعالج وجزء �خر يتحمله �لف�سيل �لتابع 

له و�لعتبة تتحمل �جلزء �لأكرب.
�ما �لعو�ئل �ملتعففة فاإن ملعتمد �ملرجعية يف �ملناطق 
�سالحية تزويدهم بكتاب تزكية منه لتخفي�س �جور 
�لعالج بن�سبة 30% على �قل تقدير، كذلك موؤ�س�سات 
�م  وموؤ�س�سة  �لرحيم  �لرب  موؤ�س�سة  �مل��دين  �ملجتمع 

�ليتيم وموؤ�س�سة �لعني.
خا�سة  وهي  �ملدعومة  �لقائمة  لدينا  توجد  كذلك   
بالأطباء ففي حال تنازل �لطبيب عن �جور �لك�سف  
�لتخفي�س  وي�سل  �سرفياته،  عن  �مل�ست�سفى  يتنازل 
ت�ستقبل  جمعة  ك��ل  يف  �لفح�س  هنالك   %75 �ىل 

�ل�ست�سارية �ملر�سى جمانا.

قريبًا من..

�س ملا تغذى عليه من اأفكار تنويرية اأثناء  كان اأ�صبه بامللخَّ
وجوده ودرا�صته يف فرن�صا واإجنلرتا، فقد خّل�س نوعًا ما 

اأفكار مارك�س وال�صرتاكيني ونظريات علم النف�س احلديث 
وجتاربه، واأنا واحد من الذين تتلمذوا على كتبه يف البدايات 

الأوىل.
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عند دخولنا قّلبنا ب�سرنا يف ما حولنا مقيدين 
مبكان ليتعدى عر�سه �ملرت �لو�حد، وطوله �قل 
من خم�سة �أمتار، حيث وجدنا يف نهايته �سخ�سًا 
وت�سمرت  �لرتكيز،  عليه  هيمن  وق��د  ليتحرك 

عيناه يف �حدى �ل�ساعات.
�لآلت  �ن����و�ع  ت��ع��ددت  و�إن  �ل��وق��ت  �ه��م��ي��ة  �إن 

يحكم  �ل��ذي  �لأب��دي  �لعن�سر  �أن��ه  يف  حل�سابه، 
و�يامهم،  �عمالهم  ويحدد  و�ساكنيها،  �لدنيا 
ف��ك��م��ا �ن ل��ل��ح��ي��اة وق��ت��ا حم����دد� ف��ه��ن��اك وق��ت 
على  �لوحيد  �ملهيمن  �نه  و�لفناء،  للموت  يقابله 
للجمال  �لالمنتهي  �ل�سالح  و�مللوك،  �ل�سالطني 
بثو�نيه  ويدحر  ويخلق  يفني  و�لتكرب،  و�ل�سلطة 

وتقدمه.
قيمة ال�صاعة

عامًا(   85( �ل�ساعاتي  �سربي  �ل�سيد  وجدنا 
�ل�ساعات  �ح��دى  تاأهيل  ليعيد  بهدوء  وي��ح��اول 

ولأن  �لثابتة،  باأنامله  �لوقت  حم��اورً�  �لقدمية، 
�جلر�حني  بعمليات  �سبيهة  �ل�ساعات  حرفة 
ترك  متناهية،  دق��ة  وذ�ت  ثابته  ي���دً�  تتطلب 
�لعم �سربي ما يف يديه لي�ستقبلنا هو و�ساعاته 
"لقد  وق��ال:  �مل��ك��ان،  تزين  كانت  �لتي  �لث��ري��ة 
�ل��ذي ورث��ه من  تعلمت هذه �حلرفة من و�ل��دي 
�نها  ل�سببني:  �ي�سًا،  لأبنائي  وعلمتها  و�ل���ده، 
عمل فني بحت، ولأنها مرتبطة بحياة �لن�سان، 
�لب�سر،  بني  وقيمتها  هيبتها  لل�ساعة  كانت  فقد 
�آنذ�ك  ثمنها  ولغالء  كان،  �حد  �ي  يحملها  فال 
و�ي�سًا جلهل �ملجتمع، فالكثري من �لنا�س كانو� 
ليعرفون ح�ساب �لوقت يف تلك �ليام، ف�ساعات 
�جليب قد تغلبت على �ساعات �ليد، فال يحملها 
�سوى ��سحاب �لنفوذ، وكنا نالحظ �حدهم عند 
جيبه  من  �ساعته  �خ��رج  قد  �لوقت  عن  �سوؤ�له 
لها،  و�حرت�مه  �ل�ساعة  �همية  عن  تعرب  بحركة 
و�ي�سا للتفاخر بانه ي�ستخدم مثل هذه �ل�ساعات 

�لر�قية و�ملميزة.
�صاعات ولكن 

حل�ساب  بانو�عها  �ل�ساعات  �ل��ع��امل  ��ستخدم 
�لتطور  طغى  وق��د  �آخ���ر،  �ىل  جيل  م��ن  �ل��وق��ت 
فقد  كبري،  ب�سكل  �لآلت  هذه  على  �لتكنولوجي 
منذ  و��سكالها  با�ساليبها  تتنوع  �ل�ساعات  كانت 
و�لرملية  �ملائية  كال�ساعات  �لقدمية  �لع�سور 
�ليابانيون  ��ستخدم  و�ي�سًا  و�لفلكية  و�ل�سم�سية 
�ل�ساعة �ل�سمعية، �إل �أن �ل�سومريني هم �ول من 
�كت�سف ح�ساب �لزمن يف �سكل �ساعة ح�سب ما 
�لعثور  مت  �لتي  �لطينية  �لرقم  من  �كت�سافه  مت 
عليها، �ىل �ن تطورت �ىل �ل�ساعات �مليكانيكية 

�لتي هي �ف�سل �نو�ع �ل�ساعات.
فيقول  �لط��ار  هذ�  من  �سربي  �ل�سيد  يحدثنا   
"كانت �ل�ساعات �مليكانيكية هي �ملهيمنة �نذ�ك 
يف عملنا وجلودتها كانت ��سعب �نو�ع �ل�ساعات 
وقتا  عملنا  يف  ت��اخ��ذ  فقد  حرفتنا،  �ط���ار  يف 
�أننا نرى  �إل  طويال لت�سليحها و�عادة ت�سغيلها، 
�لبطارية  على  تعمل  �لتي  �ل�ساعات  هيمنة  �لن 
)�ساعات �لباتري( و�لتي تكون يف �غلب �لحيان 
م�سنوعة  ت��ك��ون  �ملجمل  ففي  �ل�سنع،  ردي��ئ��ة 
بو��سطة �لآلت و�ملكائن، وقد تعلمنا ت�سليحها، 
�أن �ل�ساعة �مليكانيكية هي �لأف�سل و�لأجود،  �إل 
مرت  ق��د  ق��دمي��ة  �ساعات  ه��ن��اك  �ن  ت��رى  فقد 
عليها ع�سر�ت �ل�سنني وماز�لت تعمل، ويوؤ�سفني 
هذه  على  �مل�ستورد  ��ستحوذ  وق��د  �لأن  �رى  �أن 

�حلرفة، فقد ت�سرتي �حدى هذه �ل�ساعات 
�لتي ليتعدى عملها �ل�سهر، حيث ترمى 

�مكانية  لعدم  �لنفايات  يف  ذلك  بعد 
��سالحها.

ال�صوي�صرية هي الأف�صل
هذ� ماقاله �ل�ساعاتي �سربي مو�سحًا 
"�ن �ل�ساعات �ل�سوي�سرية هي �لأجود 

نوعية من �ل�ساعات �لخرى، و�نا ��ستمتع عندما 
يف  حتى  لت�سليحها  �لزبائن  �ح��د  بها  ياأتيني 
بع�س �لأحيان ل �آخذ �جرتي ملا �أتعلمه من �عادة 
تاهيلها، وهناك �ي�سا بالن�سبة ل�ساعات �جليب 
�ساعات رو�سكوف و�سرك�سوف �لرو�سيتان، و�لتي 
ي��ز�ل  ول   ،)1941( ع��ام  �ل��ع��ر�ق  �ىل  دخ��ل��ت 
هناك  �ن  �ل  بها،  يحتفظون  ��سخا�س  هناك 
وباتيك  �لوري��ن��ت  مثل  عليها  لغ��ب��ار  م��ارك��ات 
فيليب وهوبلت وهناك ��سماء �خرى قد �حتكرت 
جمال �سناعة �ل�ساعات �ليدوية �مثال: بريجو، 
و�ودميار�س بيجيه، وكارتييه، وتي�سو، وبريتلنج، 
تالحظ  وق���د  ول��وجن��ني،  و�أوم��ي��غ��ا،  �ور،  وت���اج 
�ل�سوي�سرية  وب���ني  بينها  �مل��ت��ف��اوت��ة  ����س��ع��اره��ا 
�لغالبة يف �لنوعية و�جلودة، و�ذكر 
ي��وم��ا  ����س��ت��ب��دل��ت  �ين 
�ح����دى ���س��اع��ات 
�ل���رول���ك�������س 

حتت ا�سعة ال�سم�ش الالهبة، يف اأزقة حافظ القا�سي بالعا�سمة بغداد، ا�ستعجلنا 
امل�سري انا والزميل �سباح، علرّنا نتغلب على الوقت للو�سول اىل حمل عمل احد قدماء 

احلرفيني يف جمال �سناعة ال�ساعات، توقفنا امام حمل هادئ بع�ش ال�سيء.
ذوالفقار يو�صف

ت�صوير- �صباح الإمارة

حرفٌة تواجه التكنلوجيا 
وتقاوم الزمن

ال�صاعاتي..
يتمتع بالدّقة والرتكيز

لقد كانت هذه احلرفة انذاك حمرتمة من قبل 
النا�س، وحتى يف تعاملهم معنا كان هناك تقدير ملا 

لهذه احلرفة من اهمية يف حياتهم، اما من الناحية 
املادية فقد كانت تختلف عن الن، ومما رايت باأن هذه 

احلرفة معنوية ل مادية
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�لقرن  ثمانييات  يف  "�سوبر"  ن��وع  من  ب�سيارة 
�أن  �لآن  نالحظ  �ل�سف  مع  �ننا  �ل  �ملن�سرم، 
متدنية  مببالغ  �ل�سوق  يف  تباع  �ساعات  هناك 
�ل���)10( �لف دينار، ب�سبب �سوء  قد ت�سل �ىل 
بيد حريف، ما  �و لنها غري م�سنوعة  �سناعتها 

يجعل عملها غري جيد.
ع�صق احلرفة

فوجئنا �نا و�لزميل �سباح بدموع �ل�سيد �سربي 
ع��ن��دم��ا ���س��األ��ن��اه ع��ن ���س��ب��ب ����س��م��ح��الل ه��ذه 
�ل�سوق  يوما بعد �خر، و�غر�ق  �لقدمية  �حلرفة 
بال�ساعات رديئة �ل�سنع، �جابنا بح�سرة عا�سق 
للحرفة "لقد كانت هذه �حلرفة �نذ�ك حمرتمة 
من  �حل��رف��ة  لهذه  مل��ا  ت��ق��دي��رً�  �لنا�س  قبل  م��ن 
�ملادية فقد  �لناحية  �ما من  �همية يف حياتهم، 
هذه  ب��اأن  ر�ي��ت  ومم��ا  �لن،  ع��ن  تختلف  كانت 
تتطلب  �حلرفة  وه��ذه  مادية  ل  معنوية  �حلرفة 
ب�ساعة  ي��اأت��ي  �ل��زب��ون  ك��ان  ح��ني  �م��ان��ة خا�سة 
�ق��وم  كنت  وبامانه  �ل��ذه��ب  م��ن  �نها  يعرف  ل 
من  بانها  علمه  وعند  له،  و�رجاعها  بت�سليحها 
ومرة  عملي  على  م��رة  مبكافاأتي  يقوم  �لذهب 
�حلرفة  لهذه  ع�سقي  ف�سدة  �مانتي،  على  ثانية 
هي كاحتياجي لالوك�سجني، �ل �ن مايوؤملني هو 
�حرت�م  وعدم  وت�سغري  �لن،  يل  �لنا�س  تعامل 
باأنها حرفة ب�سيطة وغري  هذه �حلرفة، وقولهم 

ذ�ت �همية.

�ع��ادة  ك��ان  و�جهته يف عملي  ما  �ط��رف  وع��ن   
له  ��سلحتها  قد  �لتي كنت  �ساعته  �لزبائن  �حد 
بعد خم�سة �يام، وحتريت ل�سبب توقفها وفكرت 
كثري� ووجدت �سعرة �ن�سان ملتفة على ماكنتها، 
ما �عطتني معلومة بان كل �سيء ممكن يف هذه 

�ل�سروط  �ول  و�ل�سرب هما  و�ن �حللم  �حلرفة، 
للعمل فيها.

لنهاية للوقت
�سربي  �ل�ساعاتي  مع  �لذكريات  ن�سارع  ونحن 
توقف  م��ن  �ساكيا  �ل��زب��ائ��ن  �ح���د  �مل��ح��ل  دخ���ل 
�ل�سيد  ف��اج��اأن��ا  ذل��ك  بعد  �لعمل،  ع��ن  �ساعته 
عمل  يجهلون  �لزبائن  من  �لعديد  ب��اأن  �سربي 
فعل  م��اذ�  عن  للزبون  �سوؤ�له  وعند  �ساعاتهم، 
على  و�سعها  بانه  �جابه  ل�ساعته،  ��سالحه  بعد 
�ملكتب ومل يقم بارتد�ئها، ما جعل �ل�سيد يبت�سم 
ويجيبه باأن �ساعته �وتوماتيكية �لعمل، ول تعمل 
بو��سطة  حتريكها  يجب  ل��ذ�  �ساكنة  كانت  �ن 
�لتفت  �لزبون  ل�ساعة  ت�سغيله  وبعد  �رتد�ئها، 
�لينا قائاًل "باأن هناك �لبع�س من مز�ويل هذه 
تخ�س  �لتي  �لمور  من  �لعديد  يجهلون  �حلرفة 
�ل�سماء  بع�س  هناك  "�ن  مو�سحًا  �ل�ساعات"، 
�ملهمة يف هذ� �ملجال بع�سهم يز�ولها حتى �لن 
�ملحامي  منهم  �لجل،  و�فاه  قد  �لخر  و�لبع�س 
فخري  و�خ���وه  �لر�سيد،  ���س��ارع  يف  ج��و�د  ناجي 
�ل�ساعاتي  ح�سني  وعلي  �بر�هيم  و�حلاج  جو�د، 
وحم��م��د �م���ني �ل��ه��ادي م��ت��م��رك��زون يف حافظ 
�لقا�سي، و�ليهودي يو�سف �يليا �لذي كان يعمل 
�ملركزي،  �لبنك  قرب  �لوميغا  ل�ساعات  كوكيل 
ل�ساعات  وكيل  �حليدر  د�وود  و�سلمان  و�رت��ني 
�لنيفاد� وهو �ول من ��ستورد �ل�ساعات �ليابانية 
�لعويناتي  �ل��رز�ق  عبد  و�ي�سًا  �ستزن،  نوع  من 
وك��الء  �ملتحدة  وح�سو  فينو�س،  �ساعات  وكيل 
ذلك  ويف  �لر�سيد،  ���س��ارع  يف  رولك�س  �ساعات 
�ل�ساعات  ي�ستوردون  �لوكالء  �غلب  كان  �لوقت 
�ل�ساعة  قيمة  ب�سبب  وذل��ك  ب�سيطة،  بكميات 
�ل�ساعة  ب��اأن  بالقول  و�فاجئكم  �لثمن،  �لغالية 
�لرولك�س �لقدمية و�لتي لتز�ل تعمل حلد �لن قد 
ي�سل �سعرها �ىل �ل�)100( �لف دولر �مريكي، 
مو�سحا بانه لي�س �سد �لتقدم و�لتطور، ب�سرط 
�ن  فرغم  للبلد،  ومفيد�  جيد�  �لتقدم  يكون  �ن 
�ل  �لخ��رية  �نفا�سها  تلفظ  باتت  �حلرفة  ه��ذه 
لهذ�  ي��وم��ا،  رحمها  ق��د  ك��ان  زمنا  لت���ز�ل  �نها 
قمت بتعليمها لبنائي ��سافة لعمالهم �لخرى، 
وحتى لتندثر هذه �حلرفة فقد جعلتهم يعدونني 

بتعليمها لولدهم من بعدهم.

حدثني ال�ساعر عي�سى ح�سن اليا�سري عن اليوم املميز من حياته والذي 
مازال على طرف من ذاكرته امل�سار اليه بعام 1960، فقال: كان والدي، 

رحمه اهلل، قد علمني القراءة والكتابة وحفظ ال�سعر ويل من العمر اربع 
�سنوات.

عبد الجبار خلفعي�صى ح�صن اليا�صري : 

�لقرية  مدر�سة  يف  �لر�بعة  �ل�سنة  �أنهيت  �أن  بعد   
�أغلقت �ملدر�سة، فاأر�سلني و�لدي �إىل مدر�سة )ناحية 
�سديقة  عائلة  عند  �أ�سكن  �أن  علّي  كان  �لكميت(. 
بت  �سنو�ت..  ع�سر  �آن���ذ�ك  عمري  ك��ان  لعائلتنا.. 
عندهم ليلة و�حدة مل �من فيها حتى �ل�سباح.. كنت 
وحكايات  �أهلي..  عن  �بتعدت  لأنني  ب�سمت  �أبكي 
جدتي �لتي ترويها يل قبل �لنوم.. يف �ل�سباح حملت 
�أدرت  لكنني  �مل��در���س��ة..  �إىل  ذ�ه��ب  وكاأنني  كتبي 

وجهي للمدينة.. وعدت ر�ك�سا �إىل قريتي.
�ملدر�سة  �إىل  يعيدين  �أن  و�ل���دي  ح���اول  و����س��اف: 
�أن  �أ�ستطيع  ل  لأنني  �إليها  �لعودة  رف�ست  ولكنني 
�أخذ  لذ�  �لطفولة..  و�أ�سدقاء  وقريتي  �أهلي  �أف��ارق 
�سيما يف  ل  بتدري�سي..  يقوم  �أن  عاتقه  على  و�لدي 
بثمن  لديه مكتبة لتقدر  كانت  �لعربية.  �للغة  مادة 
 .. و�أك��و�خ��ن��ا  �لقرية  حريق  بعد  �ل��ن��ار  عليها  �أت��ت 
معظمها  يف  تتكون  جديدة  مكتبة  ين�سئ  �أن  فحاول 
م��ن �ل��ك��ت��ب �حل��دي��ث��ة.. وق���د خ�سني مب��ا ي��ت��الءم 
ومرحلتي �لعمرية، فكان يجلب يل ق�س�س �لطفال، 
و�ملقد�د  و�مليا�سة  وليلة  ليلة  �لف  ق�س�س  ثم  ومن 
ورو�ي����ات )ج��رج��ي زي���د�ن( ورو�ي����ات  �ملنفلوطي 
�ل�سعر  �أبيات  من  بع�سا  يل  يختار  و�خذ  �ملرتجمة، 
من �ملعلقات.. وع�سور �ل�سعر �لعربي �ملختلفة.. كما 
�أنه كان م�سرتكًا يف �أكرث من جملة �أدبية من بينها - 
جملة �لآد�ب - �لتي كان ير�سلها له �ساحب �ملكتبة 
�لع�سرية يف �لعمارة )عبد �لرحيم �لرحماين( �إىل  
 .. �لآد�ب  �قر�أ ق�س�س جملة  كنت  �لكميت،  ناحية 
و�لق�سائد �لتي تن�سر فيها.. وعندما تعجبني �إحدى 

��سمي  و�أكتب  �ل�ساعر  ��سم  على  �أ�سطب  �لق�سائد 
بدل منه.. لقد حفظت �لكثري من ق�سائد �ل�سعر.. 
وبد�أت �أحلم �أن �أكتبه يف يوم ما.. وبد�أت حماولتي 
يف كتابته يف �سن مبكرة.. ومبا �أنني حفظت �لكثري 
 - �لق�سيدة  بكتابة  بد�أت  لذ�  �لرت�ثي..  �ل�سعر  من 
�لعمودية - .. وكنت �أعر�س هذه �ملحاولت �لب�سيطة 
�لعرو�سية  �ن��ك�����س��ار�ت��ه��ا  يل  لي�سحح  �أب���ي  ع��ل��ى 
على  �أ�سيطر  �أن  ��ستطعت  حتى  �للغوية..  و�أخطائي 

�أد�تي �لكتابية.
للمدر�سة  ت��رك��ي  م��ن  ���س��ن��و�ت  �سبع  بعد   : وت��اب��ع 
�خلام�س  و�كملت  �مل�سادفة..  بطريق  �إليها  عدت 
ثانوية   - دخلت  ثم  بتفوق..  �لبتد�ئي  و�ل�ساد�س 
هذه  ويف  �ملتو�سطة..  در��ستي  لكمل   - �لعمارة 
و�ل��رو�ي��ات..  �ل�سعر  ق��ر�ءة  �أو����س��ل  كنت  �ملرحلة 
من  بت�سجيع  وذل��ك  �لعمودية..  ق�سائدي  و�أكتب 
�لثقافة  من  كبري  قدر  على  كانو�  �لذين  ��ساتذتي 
من�سورة  ق�سيدتي  �أجد  �أن  �أحلم  وبد�أت  �لأدبية.. 
ذ�ت يوم يف جملة �أو �سفحة ثقافية يف جريدة ما..

و��ستطرد : يف �لعام 1960 �غتيل �ملنا�سل �لفريقي 
- باتري�س لومومبا - فرثيته يف ق�سيدة.. و�أر�سلتها 
 - ت�سمى  عر�قية  ج��ري��دة  �إىل  �ل��ربي��د  خ��الل  م��ن 
يوم  وذ�ت   .. �ملو�سوع  ون�سيت   ..  - �ملنار  جريدة 
�إىل  ع��ائ��د�  كنت  ب��ال��غ��ي��وم..  وملبد  ب���ارد  �ستائي 
��ستقبلني   ..  - �ملعلمني  ل��د�ر   - �لد�خلي  �لق�سم 
�لكميت  �أب��ن��اء مدينتي  �ل��ط��الب وك���ان  م��ن  �أح��د 
و��سمه - عبد �لوهب حممد �ل�سمد - وهو يحمل 
يجمع  و�خ��ذ  مهنئا..  عانقني  وقد  بيده..  جريدة 

عليهم  ويقر�أ  �لد�خلي..  �لق�سم  باحة  يف  �لطالب 
ق�سيدتي.. �سفق يل طالب �لق�سم �لد�خلي.. ثم 
حملني �أحدهم على كتفيه.. ور�حو� يدورون بي يف 
وكاأنني  وي�سفقون..  يغنون  وهم  �لد�خلي  �لق�سم 

بطل ريا�سي حقق فوز� يف مبار�ة ريا�سية مهمة.
هذي  حلظتي  وحتى  ظ��ل  �ل��ي��وم  ذ�ك   : و�أو���س��ح   
فيه  �لذي جعلني  �ليوم  فهو  ذ�كرتي..  حا�سر� يف 
كم  �أ�سعر  �لد�خلي  �لق�سم  طالب  زمالئي  ت�سجيع 
كان  �أنه  كما  �ساعر�..  �لإن�سان  يكون  �أن  مهم  هو 
رحلتي  يف  طريقي  �أو��سل  جعلني  �ل��ذي  �ليوم  هو 
�ل�ساقة مع �ل�سعر و�لتي �متدت لأكرث من خم�سني 
من  ي�سري�  �سيئا  فيها  حققت  �أنني  �أعتقد  عاما.. 
�لأكرب  �لق�سم  غطت  �لتي  �ل�سا�سعة  �لأح��الم  تلك 
تتكئ  �لتي  وحتى هذه �جلهة  و�سباي  من طفولتي 

على عكازة �سيخوختي.

يوم اغتيل باتري�س لومومبا فرثيته 
بق�صيدة اأفرحتني
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عر�ست  �ل��ف��رتة  تلك  ويف   .  1963 ع��ام  منه  و�نتهت   1957 ع��ام 
و�لثانية  �لأوىل  �لقاعات  لرتتيب  وفقًا  منظم  ب�سكل  �ملنحوتات 
ب�سكل  و�لثالثة وكل قاعة حتتوي على خز�نات مرقمة هي �لأخرى 
�ل�سياق  �بتد�أ  حيث  مرحلة،  لكل  �لنماذج  و�سع  فيها  يتم  ت�سل�سلي 
ويتابع  �لتاريخ،  قبل  ما  وع�سور  �لع�سور �حلجرية  بح�سارة  �لأول 
منت�سف  متثل  �لتي  �لعر�ق  مدن  ح�سار�ت  من  خمتار�ت  �لز�ئر 

�لألف �لر�بع قبل �مليالد.
فخاريات  �سمت  خز�نة  وع�سرون  �ثنتان  �لقاعة  هذه  يف  وج��دت   
من  و�أدو�ت  عظمية  وهياكل  �لعبيد  ع�سر  وفخار  �لوركاء  ع�سر 
كاملناجل  خ�سبية  ومقاب�س  ملونة  هند�سية  وزخ��ارف  ح�ّسونة  دور 
و�لأدو�ت �لبتد�ئية ومن ح�سارة �لع�سر �ل�سومري، فاملتحف كان 
حافاًل مبا يحتويه من �آثار ر��سخة يف �لقدم مثلما هي عطاء فني 
وجمايل من متاثيل و�ألو�ح وحلي من �لذهب و�لف�سة مع وجود وجه 

لمر�أة �سومرية من �لرخام �لأبي�س وقطع من نفائ�س ثمينة.
�إىل  يرتقي  منها  �لغالب  ب��اأن  �ملتحف  على  �لقائمون  �أ���س��ار  وق��د   
�لأكدية  �لع�سور  ح�سارة  �أما  �مليالد،  قبل   )3000( زمن  مرحلة 
�إىل  فيها  �لتق�سيم  مت  لفت  ب�سكل  رتبت  فقد  و�لكي�سية  و�لبابلية 
معرو�سات �لقاعة �لبابلية �ملحتوية على ثمان وع�سرين خز�نة من 
ي�ساف  بالدقة  متيزت  �لتي  و�ل�سور  �ل�سطو�نية  و�لختام  �لفخار 
لها �لكت�ساف �ملهم للم�سلة من �لرخام �ل�سمعي ومتاثيل من �لعاج 

وفخار مزجج ب�سكل فني و�ألو�ح تعود للعهد �لكي�سي. 
امل�صكوكات الإ�صالمية

 2350( �إىل  زمنها  يرجع  �خلز�نات  تلك  �غلب  �أن  بالذكر  جدير 
_2159 ( قبل �مليالد. وفيما يخ�س �مل�سكوكات �لإ�سالمية فقد 
و�ل�سالطني  �خللفاء  حكم  زمن  مر�عاة  مع  نو�درها  �إىل  �سنفت 
�ل�سا�ساين  �لطر�ز  على  �مل�سروبة  للم�سكوكات  كانت  وقد  و�مللوك، 
ومنها  �لعر�قي،  �ملتحف  �سمن  كبرية  �أهمية   )  651_  226(
درهم �حلجاج بن يو�سف �لثقفي �لذي �سرب يف ني�سابور �سنة )78 
هجرية (، �أما عن �لطر�ز �لبيزنطي فهناك فل�س با�سم عبد �مللك 
بن مرو�ن �سرب يف حم�س وكان رقمه يف �سجل �ملتحف. )10 _ 

�س (.
 مل يقت�سر �لأمر على هذ� �لرتتيب بل توجد در�هم �خلليفة هارون 
�لر�سيد و�ملعتمد باهلل وجماميع من م�سكوكات ذهبية وف�سية ترجع 

�لإيليخانية،  و�لدولة  �لطولونية  للدولة 
وه���ك���ذ� ح��ت��ى ي��ت��وق��ف �ل����ز�ئ����ر عند 
م�سكوكات �لدولة �لعثمانية و�لتي ت�سكل 
�أهمية كبرية فيما لو قورنت مبحتويات 
يد  فيه  عبثت  �ل��ذي  �لعر�قي  �ملتحف 
وخا�سة  ممتلكاته،  و�سرقت  �لحتالل 

�لأر�سيف �ليهودي.

�إن�ساء ذلك �ملتحف �لذي بلغت م�ساحته  و�ساعدت هذه �ملر�أة على 
45 �ألف مرت مربع ليتكون فيما بعد من �أق�سام متنوعة ت�سم مكتبة 
�لحتفاظ  لأج��ل  ل��الآث��ار  وخم��ازن  للمحا�سر�ت  قاعة  من  تتاألف 
و�حد  كل  ي�سغل  طو�بق  ثالثة  يف  �ملخازن  تلك  نظمت  باملنحوتات. 
�لأثرية  �ملكت�سفات  �أن  حيث  م��رتً�،   )  28  ×  140( م�ساحة  منها 
�ل�سومرية  للع�سور  تعود  قطعة  �ألف  �ملئة  �لفرتة  تلك  يف  جت��اوزت 
�مل�سكوكات  �إىل  بالإ�سافة  �حل�سرية  �لفرثية  و�حل�سارة  و�لبابلية 

و�لنقو�س �لعائدة للح�سارة �لإ�سالمية.
خزانات اأملانية

�لأ�ساليب  يتوّخو�  �أن  �ملتحف  �لقائمني على  �لآثارية  دفعت  �لكنوز 
خز�نات  جلب  ��ستوجب  ما  عر�سها،  يف  �حلديثة  و�لفنية  �لعلمية 
�أملانية �ل�سنع ملتانتها وت�سميمها وفق �أحدث �لطرق، وكانت مرّكبة 
من قو�عد معادن مع زجاج خا�س، وبعد ذلك مت تنظيم �لآثار يف 

تلك �لقاعات �سمن ت�سل�سلها �لزمني )�لكرونولوجي(.
 وفقًا لهذ� �لرتتيب، �قت�سى �لأمر �أن ت�سنف �ملعرو�سات من �لّلقى 
�سمن  جماميع  �إىل  و�ل�سغرية  �لكبرية  �أحجامها  بكل  و�ملنحوتات 
ع�سرون  �ملقت�سى  لهذ�  توفرت  فقد  وعليه  �لتاريخية.  مر�حلها 
غرفة �بتد�ًء من �لع�سور �لأوىل يف �لطابق �لعلوي تليها �حل�سارة 

�ل�سومرية فالبابلية ومتبقيات �حل�سار�ت �لالحقة.   
امل�صنفات الآثارية 

من  �لتا�سع  يف  �لعر�قي  للمتحف  �لر�سمي  �لفتتاح  بغد�د  �سهدت   
ت�سرين �لثاين عام 1966 بعد �أن �ساق مو�سعه �لأول بكرثة �لكنوز 
�لأثرية �ملكت�سفة ما جعل �لتفكري قائمًا بتو�سيعه و�إيجاد مكان بديل 
وهو �ملتعارف عليه �ليوم، فقد و�سع ت�سميم �ملتحف �حد �ملهند�سني 
�لأملان، بينما نفذته �إحدى �ل�سركات �للبنانية �لتي بد�أت خطو�تها 

انطلقت فكرة تاأ�سي�ش املتحف العراقي عام 1923، ويعود الف�سل الأول 
يف الهتمام بالآثار واللرّقى واملنحوتات القدمية اإىل ال�سيدة بيل الباحثة 
الآثارية البيطانية التي اأثارت اهتمامًا كبريًا عند تواجدها يف العراق 

اإبان ت�سكيل احلكومة العراقية، فقد اأ�سدر امللك في�سل الأول قرارًا 
بتعيينها ُمديرة فخرية لالآثار القدمية ب�سورة موؤقتة. 

خــــــــزائــــــــن املـــــتـــــحـــــف الـــــعـــــراقـــــي

اآثار خّلدها التاريخ 
و�صرقها الأوبا�س

خ�صري الزيدي 
ت�صوير: ح�صني طالب

�صهدت بغداد الفتتاح الر�صمي للمتحف 
العراقي يف التا�صع من ت�صرين الثاين عام 1966 

بعد اأن �صاق مو�صعه الأول بكثـرة الكنوز 
الآثارية املكت�صفة
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

 �أنا �لتي ما زلت �أحاول �لنمو تدريجيًا وببطء 
تلو  حلظة  ب��ه،  �ل�سعور  من  لأمتكن  ملحوظ، 

�أخرى، و�لنجاة بقدٍر كاٍف من �لر�سا عنه.
ع��دد من  ح��اول��ت مقابلة  �مل��و���س��وع،  ه��ذ�  يف 
�ل�سوؤ�ل  و�سوؤ�لهن  �أجيالهن،  مبختلف  �لن�ساء 
هذ�، وهنا حتديدً�: كيف ت�سعر �ملر�أة �لعر�قية 

بعمرها؟ ومتى؟ لرَن!
 اأمومتي هي بداية حياتي

و�لأربعني  �لثالثة  تبلغ  �لتي  �لبادي(،  )�إمي��ان 
قد  �حلقيقي  ع��م��ره��ا  �أن  ت���رى  �ل��ع��م��ر،  م��ن 
و�لنتظار،  �مل�سّقات  م��ن  �سنو�ت  بعد  �ب��ت��د�أ 
ختمت بق�سة غري متوقعة مطلقًا، �أحدثت لها 

�ل�سعادة �ملنتظرة.
-�بلغني �لأطباء بحقيقة عدم �إمكانية �إجنابي، 
هذ� �لأمر �أحدث �سدمة لروحي، حتى �أ�سبت 
زوج��ي،  حتى  �سيء  كل  جتنبت  لقد  بالياأ�س، 
ومل  حاولت،  طو�ل  ول�سنو�ت  نف�سي،  وكرهت 
وهميًا،  حماًل  كان  لو  حتى  �سيء  على  �أح�سل 

ع�ست يف كابو�س لثتني ع�سرة �سنة .
بعد مئات �ملحاولت ومر�جعات �لأطباء، كانت 
لق�ساء  ما  بلد  �ىل  �سافر�  قد  وزوجها  �إمي��ان 

�لعطلة وحدث ما مل يكن متوقعًا!
وعيي،  وف��ق��دت  �ل�سديد  ب��الإع��ي��اء  -�أ���س��ب��ت 
ملر�عاة  �مل�ست�سفيات  �أح��د  �ىل  زوج��ي  �أخ��ذين 
حالتي وقد كان يظن �أنني مل �أحتمل جو �لبالد 

�جلديدة، �أخربته �ملمر�سة 
�حلمل  ب�سبب  جمهدة  باأنني 

يعتد  �ل��ذي مل  �لأم��ر  �جلديد، 
زوج���ي ���س��م��اع��ه، و�ل����ذي دفعه 

روؤي��ة  حتى  ت�سديقها  ع��دم  �إىل 
باكيًا،  فانخرط  بنف�سه،  �لتحاليل 

�أما �أنا، فحكايتي عند ��ستقبال �خلرب 
كانت حكاية!! 

�بنتها  ت��ن��ج��ب  �أن  �إمي����ان  ����س��ت��ط��اع��ت 
�أ�سهر  �سبعة  �ليوم  تبلغ  و�لتي  "ليليان" 

من �ل�سعادة، كما ت�سفها و�لدتها.
-��سمي �إميان، ولإمياين باهلل �أعطاين هذه 

�لهبة، �لتي �ساأ�سعها يف قلب روحي ما حييت، 
ماهو �لعمر؟ �إنه حلظة �ل�سعادة �لأبدية، هكذ� 

تقول �إميان وتبت�سم. 
علبة حلوى تفرحني

فيما تخت�سر )�أ�سماء �لبكر( �حلكاية، موؤكدة 
�إح�سا�سها بالعمر كل حلظة متر خاللها:

-ملجرد �أن �أرى وجهي يف �ملر�آة �أ�سعر بعمري، 
ر�سمت  �لتي  �لتجاعيد  خ��الل  من  �أحت�س�سه 
طريقها فيه دومنا ر�دع وتقبلي �إياها برحابة 
�سدر، �لعمر هو �أن �أحب تلك �لتجاعيد لأنها 

�ساهمت بن�سج روحي. 
يف  �أكربهم  �أولد،  �أربعة  ولها  �أرملة  �أ�سماء 
��ستطاعت،  �جل��ام��ع��ة،  م��ن  �لثانية  �ملرحلة 

تلم  �أن  زوجها،  مقتل  بعد 
�سظّية  تلو  �سظّية  روح��ه��ا 
وت��ع��ي��د ت��رم��ي��م �أج��ز�ئ��ه��ا 
تربية  �أج����ل  م��ن  �مل��ك�����س��ورة 

�أولدها، لوحدها:
ب��ن��ه��اي��ة  ���س��ع��رت  �ل���ب���دء  -يف 
�أربعة  ل��وح��دي  �أرب���ي  �أن  �حل��ي��اة، 
مهمة  كانت  �أن��ا،  وخام�ستهم  �أولد، 
�لقدرة  يل  لي�ست  و�ختبارً�  م�ستحيلة، 
�أ�سبحت  �ل��وق��ت،  ومب���رور  لكن  عليه، 
علّي  �ل��ت��ي  حياتي  م��ن  ج���زءً�  �لأزم����ات 
جتاوزها، وهذ� ما حدث، �أو�سلت �سغاري 
تعليمهم،  �أك��م��ل��و�  ح��ي��ث  م��د�ر���س��ه��م  �ىل 

و�أكملت عملي يف وز�رة �ل�سحة.
اأين العمر؟ 

�سحكتها  ورغ��م  فهي  مغاير،  ر�أي  ل�)نهى( 
�سردت  �أنها  �إل  �لأرج��اء،  �لتي متالأ  �ل�ساحرة 
طوياًل يف ذهنها حينما �ساألتها، متى ت�سعرين 

بعمرك؟ لياأتي �جلو�ب قا�سيًا نوعًا ما:
�لوقت  �أمهلتنا  �حل���روب  �أن  ت�سعرين  -ه��ل 
ونخرج  حربًا  ندخل  باأعمارنا؟  لن�سعر  �لكايف 
من ثانية، وجنري �سريعًا وكاأننا يف حالة �سباق 
مع �حلروب و�جلوع و�حل�سار، �أّي عمر هذ�؟ 
مل �أ�سعر يومًا بعمري ول �أظن �أن �ملتبقي منه 

�سيجعلني �أ�سعر به. 

لعّل نظرة نهى �ملت�سائمة نوعًا ما، كما ن�سميها، 
معلمة  نهى  تعمل  �ذ  ه��ي،  بطريقتها  و�قعية 
�لعمر  تنكر  وماز�لت  وحفيدة!  �بنتان  ولديها 

�لذي ت�سعر به كلما حاولت معرفة �ل�سبب.
فيها  �سعرت  �لتي  تلك  حلظاتي،  �أجمل  -لعل 
حتى  لكن  لفتاتّي،  ولدت��ي  عند  هي  بوجودي، 
�أمللم  و�أن��ا  تدريجيًا  فقد  �لر�ئع  �ل�سعور  ذلك 
�أجل  ر�تبي، من  �لثالثة، وهي جمموع  �لآلف 
�إعالتهن وتوفري �أف�سل �لطعام لهن، حتى هذ� 

�لعمر �لذي ق�سي بامل�سّقات، كيف ن�سعر به؟
الوقت مير والعمر ينتظر

طالبة  وه��ي  �لها�سمي(،  )ل��ب��وة  ت�سعر  فيما 
بلحظات  منا  مير  �ل��ذي  �لعمر  ب��اأن  جامعية، 

غري معدودة، ي�ستحق �لفرح يف كل وقت.
�ساأ�سعر  �ل��ت��ي  �للحظة  تلك  �أن��ت��ظ��ر  ل  -�أن���ا 
�حلياة،  قيد  على  �أنا  حلظة  كل  بعمري،  فيها 
وعائلتي و�أ�سدقائي بقربي وب�سحة جيدة، هو 
�للحظات  هذه  �قتنا�س  �أح��اول  بذ�ته،  �لعمر 
مير  لئال  كبريين  وف��رح  ب�سعادة  �أعي�سها  و�أن 
�لوقت، مَل ل ن�سعر باأعمارنا كل حلظة وكاأنها 
هبة من �ل�سماء؟ مَل ننتظر حدوث �أمر مفاجئ 
تنتظر  �مل�سكينة  �أعمارنا  باأعمارنا؟  لن�سعر 
لنكافئ  �أي�سًا فقط  �سيئًا �سعيدً� ونحن ننتظر 
جميع  يف  للمكافاآت  بحاجة  �لعمر  �ل��ع��م��ر، 

�لأوقات.

متى ت�سعر املراأة بعمرها؟ �سوؤال طرحته رئي�سة التقدم يف العمر .. 
التحرير العزيزة نرمني املفتي، اأردت اأن اأ�سم 

الأفكار املتطايرة من راأ�سي وهي تتحدث عن هذا 
ال�سوؤال، اأثار �سوؤالها يف نف�سي الكثري من اللقطات 
املتحركة مثل �سريط فيديو، ورحت ا�ساأل نف�سي 

يف الوقت ذاته: متى كانت اآخر مرة �سعرت 
بعمري؟

هليخيف املراأة
ــاب الــنــ�ــصــاء ــت ــن ــر خمــتــلــفــة ت ــاع ــص ــ� م

اآية من�صور
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و�لنتائج  �لعربية  و�ل��دول  �لعر�ق  ومتيز  تاي  �ملو�ي 
�لكبرية �لتي ح�سلنا عليها يف �لبطولت �لخرية ، 
حيث حقق �بطالنا �لأو�سمة �لذهبية و�لف�سية بكل 

��ستحقاق حتى لقب �حتادنا بالحتاد �لذهبي.
دورات حتكيمية

وكم  �لتحكيمية؟  �ل���دور�ت  �أقمت  �ل��دول  �ي  *يف 
حكما تخرج من هذه �لدور�ت؟

�ىل زجهم يف  وعمدنا  �لعر�ق  �أهلنا حكام  -بعدما 
�لذي  �لر�ئع  و�مل�ستوى  و�لدولية  �لعربية  �لبطولت 
من  كلفنا  �لدولية،  �حلكام  جلنة  ��ستح�سان  ن��ال 
و�قامة  بالعطاء  بال�ستمر�ر  �ل��دويل  �لحت��اد  قبل 
��ست�سافة  توجيه دعوة  للحكام. وفعال مت  �لدور�ت 
من قبل �لحتاد �للبناين وبا�سرنا باوىل �خلطو�ت 
�لعرب  �حلكام  قابليات  تطوير  �سانها  من  و�لتي 
تقام على  �ل��دور�ت  �لبطولت كون  و�ل�سر�ف على 
�حلكام  م��ن  ع��دد  �ك��رب  وت��و�ج��د  �لبطولة  هام�س 
�لعرب وبعدها دعوة من �ململكة �لردنية �لها�سمية 
على  و�ل�سر�ف  حتكيمية  دورة  �قامة  متت  و�ي�سا 
ت�ساهي  �لتي  �لبطولت  �جمل  من  وه��ي  �لبطولة 
بطولت �لعامل ولقبت فيها باحلكم �لذهبي. بعدها 
�لوملبية  �للجنة  من  بدعوة  �حلبيبة  فل�سطني  �ىل 

�لفل�سطينية.. 
و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  �ىل  بعدها 
تناف�س  قوية  تاي  م��و�ي  ريا�سة  �ن�ساء  �ىل  عمدت 

دول �لعامل وفعال جنحت .. 
وعودة �خرى ودعوة  من �ململكة �لردنية �لها�سمية 
يف �قوى بطولت �لعرب و�لتي نظمها مركز �حلز�م 
�حل�سني  بنت  �مي��ان  �لم��رية  �سمو  برعاية  �ل�سود 
حيث وجهت يل دعوة م�سيفة من مدير عام �لبطولة 
�لغر�ند ما�سرت خالد وليد زقزوق م�سكور وفعال كان 
عمال ر�ئعا تكلل بالنجاح �لكبري يف �لدورة و�لبطولة 
من  ت��خ��رج��و�  �ل��ذي��ن  �حل��ك��ام  ع��دد  �ىل  بالن�سبة 
 200 من  �كرث  فيها  حما�سر�  كنت  �لتي  �ل��دور�ت 
ونحن  ع��ر�ق��ي��ا  حكما   30 م��ن  و�ك���رث  ع��رب��ي  حكم 
يكون  �سوف  �لعر�ق  �قامة دورة مركزية يف  ب�سدد 

قو�مها 120 حكما باذن �هلل .
الحتاد الدويل

*ما هو دور �للجنة �لأوملبية �لعر�قية يف ما تقدمه 
للعبة؟

لحتادنا  �لرئي�س  �ل��د�ع��م  هي  �لأوملبية  -�للجنة 

ولطاما بذلت ما بو�سعها لدعمنا يف م�سو�رنا �لعربي 
و�لدويل .

�ل��دور�ت  �قامة  �جل  من  حاليا  دعوتك  متت  *هل 
و�ل�سر�ف على �لبطولت؟

�لحت��اد  قبل  م��ن  ترقيتي  بعد  خ�سو�سا  -ن��ع��م، 
�لدويل حيث ��سبحت �حد م�سوؤويل �للجنان �لعليا 
�لوطن  يف  للعبة  ن�سري  وكذلك  �ل��دويل  للتحكيم 
�لعربي عرب تهيئة وزج �حلكام �لعرب يف �لبطولت 
تقدم  �لعربية  �ل��دول  من  �لكثري  جعل  ما  �لدولية 
�ىل  بحكامها  ترتقي  لكي  يل  �ملتتالية  �ل��دع��و�ت 
�لعاملية ،حيث قدمت يل �خرى من �ململكة �لردنية 
�لها�سمية منت�سف �سهر ت�سرين �ول وكذلك دعوة 
من  ودع��وة  ثاين  ت�سرين  �سهر  مطلع  فل�سطني  من 
م�سر  م��ن  ودع���وة  �لول  ك��ان��ون  �سهر  مطلع  ليبيا 
�لم���ار�ت  م��ن  ودع���وة  �لول  ك��ان��ون  �سهر  �و�خ���ر 
�لعربية �ملتحدة منت�سف �سهر كانون �لثاين ودعوة 
ت�سرين  �سهر  �و�خر  �ل�سعودية   �لعربية  �ململكة  من 
�لثاين ودعوة من �جلز�ئر وتون�س مطلع �سهر �سباط 
على  �ل���س��ر�ف  �ىل  �لتوفيق.بال�سافة  �هلل  .وم��ن 

�لبطولت �ملقامة هناك..
امنيات

*م�ستقبل �لعر�ق يف ريا�سة �ملو�ي تاي؟
ملا  �ل��ع��ر�ق  م�ستقبل  جت��اه  كبرية  تطلعات  -لدينا 
ميتلكه �لعر�ق من طاقات �سبابية و�لتي ن�ستطيع من 
وهناك  �حلبيب،  لبلدنا  �لجناز�ت  حتقيق  خاللها 
كي  �ملحافظات  جميع  من  �لت�سالت  من  �لكثري 
ونحن عازمون على  تاي  �ملو�ي  ين�سمو� �يل �حتاد 
ن�سرها  عرب  لريا�ستنا  �جلغر�فية  �لرقعة  تو�سيع 
با�سد�ر  قمنا  فكما  بلدنا �حلبيب  �أرج��اء  يف جميع 
با�سبورت �ختبار لالعبي ومدربي حمافظات �لعر�ق 
يف بغد�د و�لب�سرة ومي�سان و�لنجف وكربالء وبابل 
�لدور�ت  يف  مدربينا  و��سر�ك  و�ل�سليمانية  و�ربيل 
�ل��دول��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة و�خ��ره��ا �ل����دورة �ل��دول��ي��ة يف 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �لد�عم �لرئي�سي لريا�سة 

�ملو�ي تاي مب�ساركة 10 مدربني من �لعر�ق .
*ماذ� تتمنى؟

يف  معافى  �آم��ن��ا  يكون  �ن  �ل��ع��ر�ق  لبلدي  -�مت��ن��ى 
جميع مفا�سله و�ن يكون �مل�سوؤولون همهم �لأكرب هو 
بالعر�ق �ىل م�ساف  �ن ن�سل  ن�ستطيع  �لعر�ق كي 

�لدول �ملتقدمة ويعود �لعر�ق مثال يحتذى به.

�لعربية،  �ل��دول  جميع  يف  �حلكام  بتطوير  �ساهم 
�لدور�ت  لإقامة   2010 عام  منذ  دعو�ت  له  وجهت 
وم�سر  وفل�سطني  و�لردن  لبنان  يف  �لتحكيمية 
من  �لكثري  خ��ّرج  �لعربية،  �لم����ار�ت  �ىل  و���س��ول 
�حلكام �لعرب وتابعهم حثيثا لي�سلو� �ىل �لبطولت 
به يف  ��سما مرحبا  �ل�سود�ين  ��سبح  �لدولية، حتى 

جميع بلد�ن �لعامل �لتي متار�س هذه �للعبة. 
عن �سريته يف ريا�سة �ملو�ي تاي و�مور �خرى حدثنا 
�ل�سبكة  �أج��رت��ه جملة  �ل��ذي  ه��ذ� �حل��و�ر  عنها يف 

�لعر�قية:
ع�صقت هذه الريا�صة

*منذ متى و�أنت حكم يف ريا�سة �ملو�ي تاي؟
-هذه �لريا�سة ع�سقي �لذي ل ينتهي، فمنذ تا�سي�س 
منها،  �تعلم  زل��ت  م��ا  �للحظة  ه��ذه  و�ىل  �لحت���اد 
يف  و�ساركت  بالتف�سيل  قو�نينها  وتعلمت  در�ستها 
معظم �لدور�ت �لدولية بال�سافة �ىل م�ساركتي يف 
�لبطولت  وجميع  �لدولية  �لبطولت  معظم  حتكيم 
حكام  �ف�سل  من  و�حد�  �ختياري  مت  وقد  �لعربية، 
�لعامل ل�سبع �سنو�ت متتالية. مت منحي �لثقة �لكاملة 
من قبل �لحتاد �لدويل باقامة �لدور�ت �لتحكيمية 
�لعامل  بطولة  و�آخ��ره��ا  �لبطولت  على  و�ل���س��ر�ف 
بي  و����س��اد  �ل���دويل،  للتحكيم  �لعليا  �لهيئة  �سمن 
و�لمني  �سكو�ساي  �لدكتور  �ل��دويل  �لحت��اد  رئي�س 
موقع  عرب  فوك�س  �ستيفن  �ل��دويل  لالحتاد  �لعام 
�لعر�ق  يف  تاي  للمو�ي  قدمناه  مبا  �لدويل  �لحتاد 
لريا�سة  �لكبري  �لتطور  خالل  من  �لعربي  و�لوطن 

تاي  املـــواي  بريا�صة  الـــدويل  واحلــكــم  اخلــبــري 

حــ�ــصــن 
ــوداين:  ــص ــ� ال

اأ�صهمت بتطوير حّكام 
اللعبة العرب 

ُلقب احتادنا بالذهبي 
نتيجة الأو�صمة 
الذهبية التي خطفها يف 
البطولت اخلارجية

اجتهد حتى نال لقب اف�سل 
حكم يف العامل،عمل لأبناء 
بلدته واأ�سهم ب�سقل مهارة 
العديد من احلكام الذين 
ا�سبحوا اليوم م�سنفني دوليا 
وعربيا واخرين حمليا، 
بعدما نظم جميع بطولت 
العراق والعرب والدورات 
املحلية والعربية. تاألق 
جنمه يف �سماء ريا�سة املواي 
تاي وخطف الأ�سواء من 
احلكام الأجانب ملا ميتلكه 
من خبة كبرية يف اللعبة.

حاوره / احمد رحيم نعمة 
عد�صة /�صباح المارة
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�جلديد  �لكروي  للمو�سم  �لأندية  ��ستعد�د  عن 
وم����دى ����س��ت��ف��ادت��ه��ا م��ن �مل��ع�����س��ك��ر �خل��ارج��ي 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة( ج��ول��ة يف  �ل�سبكة  ل���)جم��ل��ة  ك��ان��ت 
�ملدربني  من  �لتقت عددً�  �لندية، حيث  �أروق��ة 
غمار  خلو�س  ��ستعد�د�تهم  عن  حتدثو�  �لذين 

مناف�سات �لدوري �لكروي �ملمتاز. م
رحلة م�ستقرة 

�إن  قا�سم  با�سم  �جل��وي��ة  �ل��ق��وة  م���درب  ي��ق��ول 
فريقه دخل مع�سكرً� تدريبيًا يف تركيا ��ستعد�دً� 
للبطولة �لعر�قية �ملقبلة، ��سافة �ىل ��ستعد�ده 

للدوري �لكروي �لعر�قي �جلديد.
 و��ساف: خ�سع �لفريق لتدريبات مكّثفة وقمنا 

بالرتكيز على �لأد�ء �جلماعي، ولعب �لفريق 
�أكرث من مبار�ة جتريبية ملعرفة �لأخطاء ليمكن 

لنا تفاديها يف مباريات �لدوري.
مبرحلة  مير  �جلوي  �لفريق  �أن   قا�سم  �أ�ساف 
�أمل يف  وكلنا  �ل�سفوف  �كتمال  نتيجة  م�ستقرة 

تقدمي �مل�ستوى �لعايل يف �ملباريات.
جاهزية كاملة

يحيى  �لطلبة  نادي  فريق  مدرب  يتحدث  فيما 
فريقه  و��ستعد�د  �لتدريبي  �ملع�سكر  عن  علو�ن 
ملباريات �لدوري: دخل فريقنا مع�سكرً� تدريبيًا 
يف �لعا�سمة �لأردنية عّمان، ��ستعد�دً� ملناف�سات 
�لدوري �لعر�قي يف �ملو�سم �جلديد، و�أ�ساف �أن 
�لأنيق ��ستفاد من مع�سكره �لتدريبي يف �لأردن 
بعد �أن خا�س �لعديد من �ملباريات مع فرق قوية 
من �أجل رفع جاهزية �لالعبني �لبدنية و�لفنية. 
منهاجًا  و�لتدريبي  �لفني  �جلهاز  و�سع  وق��د 
�أندية  مع  ودي��ة  مبار�ة  �إقامة  ت�سمن  تدريبيًا 
وكذلك  و�لأه��ل��ي  و�جل��زي��رة  �لأردين  �ل�سباب 
لتهيئة  وم�سائية  �سباحية  ت��دري��ب��ات  ت�سمن 
�لالعبني ملو�سم كروي جديد وكلنا �إ�سر�ر على 
�لأنيق  ك��رة  ب�سمعة  يليق  ع��اٍل  م�ستوى  تقدمي 
بوجود لعبني �سباب وحمرتفني يف �لنادي هذ� 

�ملو�سم.
�أما مدرب نادي �حلدود عادل نعمه فقال حول 
فريقنا  �أقام  �جلديد:  للمو�سم  فريقه  ��ستعد�د 
ت�سّمن  �أرب��ي��ل  حمافظة  يف  تدريبيًا  مع�سكرً� 
بع�س  خ��و���س  م��ع  وم�سائية  �سباحية  مت��اري��ن 
�سم  فريقنا  �إن  و�أ�ساف:  �لتجريبية،  �ملباريات 

�لذين  �ل�سباب  �لالعبني  من  جيدة  جمموعة 
قدمو� م�ستوًى جيدً� يف �ملو�سم �ملا�سي، �ملع�سكر 
تعاون  بف�سل  ناجحًا  ك��ان  للفريق  �لتدريبي 

�جلميع. 
ان�سجام الالعبني

�أحمد  �ل�سناعات  ن��ادي  فريق  م��درب  م�ساعد 
دخوله  بعد  �لفريق  جاهزية  �أك��د  عبد�جلبار 
مع�سكرً� تدريبيًا يف تركيا. �أ�ساف عبد �جلبار: 
�سو�ء  �لتدريبي  �ملع�سكر  �إق��ام��ة  م��ن  �ل��ه��دف 
�لن�سجام  �أجل  من  �أوًل  هو  خارجيًا  �و  د�خليًا 
لعبون  هناك  ك��ان  �إذ�  خا�سة  �لالعبني  ب��ني 
�خلارجي  �ملع�سكر  يكون  وقد  �لفريق  يف  جدد 
لتوجد  قد  مميز�ت  من  له  مبا  للفريق  �أف�سل 
�لذي  �ملنتجع  )تخّيلي(!!  �لد�خلي  �ملع�سكر  يف 
نحن فيه ي�سم مر�فق ريا�سية وقاعات للحديد 
مالعب  �ىل  �إ�سافة  ج��اك��وزي  �ساونا  وم�سابح 
�جلو  تغيري  �ىل  بالإ�سافة  جدً�  جيدة  للتدريب 
و�أمورً� كثرية  �إيجابية،  و�إعطاء �لالعبني طاقة 
جتعل �لالعب يقدم ما لديه وهذ� ما كنا نطمح 
�لتدريبي �لذي كان منوذجيًا  �ليه يف مع�سكرنا 

مبعنى �لكلمة. 
برنامج مكثف

بينما كان ملدرب فريق نادي �لنفط ح�سن �حمد 
حديث ق�سري معنا عندما قال وب�سر�حة: �كيد 
�ملع�سكر�ت �خلارجية �لتدريبية مهّمة جدً� لي 
و�ملالعب  �لتحتية  �لبنى  ل��وج��ود  وذل��ك  فريق 
�ىل  �إ�سافة  غذ�ئي  ونظام  تدريب  وم�ستلزمات 
�إجر�ء مبار�ة تكون على م�ستوى عال، وهنا ميكن 
للمدرب و�سع برنامج تدريبي مكثف لال�ستفادة 
من �ملع�سكر. �أ�ساف �حمد: لقد ��ستفاد فريقنا 
من مع�سكره �لتدريبي يف تركيا من حيث زيادة 
بع�س  معرفة  ع��ن  ف�ساًل  �لالعبني،  �ن�سجام 
للفريق،  �ن�سمامها  مت  �لتي  �جلديدة  �ملو�هب 
غمار  ل��دخ��ول  �ل�ستعد�د  �أمت  على  �لآن  نحن 
�مل�ستوى  نقدم  �ساء �هلل  �إن  �ل��دوري،  مناف�سات 

�لر�قي، نتمنى ذلك.  
�ل��زور�ء،  لنادي  �مل��درب  م�ساعد  لعيبي،  با�سم 
قال �إن �أجو�ء مثالية كانت يف �ملع�سكر �لتدريبي 
و�سل  حيث  �لرتكية  �أن��ق��ره  يف  �أق��م��ن��اه   �ل���ذي 
من  �ملطلوبة  �جل��اه��زي��ة  مرحلة  �ىل  �ل��ف��ري��ق 

خالل �لوحد�ت �لتدريبية �ل�سباحية و�مل�سائية 
تدريباتنا  يف  نحاول  وكنا  ودية،  مبار�ة  و�إقامة 
�لنادي  من  خرج  فقد  �لالعبني  بني  �لن�سجام 
و�ن  جديدة،  ��سافات  وهناك  لعب  من  �كرث 
�ساء هلل �سنكون مناف�سًا قويًا للدفاع عن �للقب 

للمو�سم �جلديد.
النتائج التجريبية ل تهمنا

�أما مدرب نادي �حل�سني عادل عجر فقال : كان 
مع�سكرنا �لتدريبي يف حمافظة �ل�سليمانية جيدً� 
�إذ  تو�سحت  من حيث توفر كافة �مل�ستلزمات، 
�لالعبني  نوعية  عن  �لتدريبي  للكادر  �ل�سورة 
م�ستوى  ومعرفة  �لفريق  �ملتو�جدين يف �سفوف 
�آ�ستي،  �أقمنا مبار�ة مع فريق  كل لعب منهم، 
و�لتي  �لكرد�ستاين،  �ملمتاز  �ل��دوري  فرق  �حد 
�نتهت بالتعادل �ل�سلبي، و�لتي متكنا خاللها من 
للوقوف  �لالعبني  �كرب عدد ممكن من  جتربة 
خا�سة  �مكانياتهم  ومعرفة  جاهزيتهم  على 
�ملو�سوعة  �لالعبني �جلدد ف�ساًل عن �خلطط 
�مل��ب��ار�ة  فنتائج  �ل��ت��دري��ب��ي،  �ل��ك��ادر  قبل  م��ن 
عن  نبحث  نحن  ك��ث��ريً�،  لتهمنا  �لتجريبية 
�لفائدة �لفنية و�لتي من خاللها ن�سخ�س نقاط 
قوتنا وندعمها ونحدد مكان �خللل ونعمل على 
�لفريق مب�ستوى  �إن �ساء �هلل يظهر  ت�سحيحه، 

جيد هذ� �ملو�سم بتو�جد �لالعبني �ل�سباب.  
�أك��د  نيبوت�سا  �ل�����س��رط��ة   ن���ادي  ف��ري��ق  م���درب 
مع�سكرً�  دخوله  بعد  �لقيثارة  فريق  جاهزية 
�لفريق  �إن  نيبوت�سا  وق��ال   �لقاهرة،  يف  تدريبًا 
بع�س  خا�س  �أن  بعد  �ل�ستعد�د  مرحلة  �أكمل 
�لدوري، فقد  �لتجريبية قبل �نطالق  �ملباريات 
�لوحد�ت  ب�سكل جيد من خالل  �لفريق  ��ستعد 
وجبات  �ىل  ق�سمت  �ل��ت��ي  �ملكثفة  �لتدريبية 
�لن�سجام  ذلك  عن  ف�ساًل  وم�سائية،  �سباحية 

�لكامل للفريق وهو ما خططنا له.   
�أما مدرب نفط �جلنوب عادل نا�سر فقال عن 
مع�سكر فريقه �لذي �أقيم يف �أنطاليا �إن �لفريق 
��ستفاد كثريً� من �ملع�سكر �لتدريبي �لذي �قمناه 
ومن جميع �لنو�حي �أبرزها �ن�سجام �لالعبني، 
على  م�سمم  �ملو�سم  ه��ذ�  �لفريق  و�أ���س��اف: 
حتقيق نتائج جيدة و�ملناف�سة بقوة على �ملر�كز 

�لوىل �إن �ساء �هلل. 

مع�صكرات خارجية لأغلب الأندية امل�صاركة

لفرق  مــكــّثــفــة  ــدادات  ــع ــت ــص ا�
الدوري قبل خو�س غماره

اأيام قليلة وينطلق الدوري 
العراقي املمتاز لكرة القدم، 
اإذ دخلت الفرق العراقية 
مع�سكرات تدريبية خارجية 
من اأجل التهيوؤ خلو�ش مباريات 
الدوري اجلديد، ل�سيما واأن 
اأغلب الأندية حاليًا تعي�ش 
حالة مادية م�ستقرة من ناحية 
امليزانية اجليدة التي جعلت 
اأغلبها تدخل فرقها يف مع�سكر 
خارجي.. 

 امرية حم�صن 
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تّوجته �ل�سحافة �لإنكليزية بلقب "�لأمري"
هاري كني..هد�ف كاأ�س �لعامل 2018 

�أعد�د/ �مرية حم�سن 
�لنكليزي  �ملنتخب  لعبي  �أحد  �إدو�رد،  هاري 
نادي  مع  �لهجوم  مركز  يف  يلعب   ،1993 تولد 
�أول  كني  لعب  �لإجنليزي.  هوت�سربز  توتنهام 
مبار�ة له مع توتنهام 2011 يف �لدوري �لأوروبي 
�سد نادي هارت�س قبل �أن يثبت نف�سه يف �لفريق 
�لأول لتوتنهام. ق�سى بع�س �ملو��سم على �سبيل 
�لأوىل  �لدرجة  �لإجنليزي  �ل��دوري  �لإع��ارة يف 
�لبطولة  دوري  يف  �أوري��ن��ت،  ليتون  م��ع  ول��ع��ب 
�سيتي  ولي�سرت  ميلوول  مع  لعب  ثم  �لإجنليزية 
ويف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لعب مع نورويت�س 

�سيتي.
�كادميية �ر�سنال

ري��دج��و�ي  �ملحلي  �ل��ن��ادي  يف  يلعب  ك��ني  ك��ان 
لل�سباب  �أر�سنال  �أكادميية  �إىل  و�ن�سم  روفرز، 
عنه  وتخلو�  عمره.  من  �لثامنة  يف  كان  عندما 
�آنذ�ك  بعد مو�سم و�حد. �سرح �ملدرب للنادي 
�أمل  بخيبة  �سعر  �أن��ه   2015 يف  فينغر  �أر���س��ني 

ب�سبب تخليهم عن كني. 
هوت�سبريز  توتنهام  يف  جتربة  لديه  كانت  كما 
بعدها  ع��اد  �لبد�ية.  يف  ناجحا  يكن  مل  لكنه 
�إىل  �ن�سم  �لقدمي، ويف عام 2004،  ناديه  �إىل 
�أ�سابيع  ملدة 4–6  و�تفورد يف جتربة  �أكادميية 

على  يح�سل  �أن  ف������ر�������س������ة قبل 
�أخ����������������رى يف 

توتنهام يف �سن �حلادية ع�سرة. لعب لأول مرة 
خط  كالعب  ث��م  و���س��ط،  خ��ط  يف  توتنهام  م��ع 

�لو�سط �ملهاجم.
ي��ربز كالعب  �ل��ن��ادي، مل  �لأوىل يف  �أيامه   يف 
لأنه مل يكن كبريً� ومل يكن �سريعا، ولكن �لذين 
�مل�ستمرة  رغبته  لحظو�  �لنادي  يف  معه  عملو� 

يف حت�سني م�ستو�ه يف خمتلف �جلو�نب.
توتنهام  فريق  يف  لعب   ،09–2008 مو�سم  يف 
كوبا  بطولة  يف  تناف�س  �ل���ذي  �سنة   16 حت��ت 
يف  بيلينزونا  وبطولة  �ملك�سيك،  يف  �سيفا�س 
يوليو  يف  �أه����د�ف.   ث��الث��ة  و�سجل  �سوي�سر�، 
ع�سر،  �ل�ساد�س  ميالده  عيد  ي��وم  ويف   ،2009
 ،10–2009 مو�سم  يف  توتنهام.  مع  عقد�  وقع 
لعب كني 22 مبار�ة مع فريق توتنهام حتت 18 
و�سجل 18 هدفا. ظهر كني على مقاعد  �سنة، 
مو�سم  خالل  مرتني  �لأول  �لفريق  يف  �لبدلء 

.10–2009
وفاز �لفريق يف كلتا �ملبار�تني وكانتا يف �لكوؤو�س 
�ملحلية: �حدى �ملباريات كانت يف كاأ�س ر�بطة 
يف  �إيفرتون  �سد  �ملحرتفة  �لإجنليزية  �لأندية 

.2009
توتنهام .

مو�سم  يف  توتنهام  يف  �أ�سا�سيا  لعبا  �أ�سبح 
�ملو�سم،  يف  هدفا   31 �سجل  حيث   ،15–2014
21 منها يف �لدوري، ومت �ختياره كاأف�سل لعب 
�ساب يف �إجنلرت�. �أنهى كني مو�سم 2015–16 
�لإجنليزي  للدوري  كاأف�سل لعب  و2016–17 
ل��دوري  �ل��ت��اأه��ل  يف  توتنهام  و�ساعد  �مل��م��ت��از، 
ح�سل  وقد  �ملنا�سبتني.  كلتا  يف  �أوروب��ا  �أبطال 
على جائزة لعب �ل�سهر يف �لدوري �لإجنليزي 
�ملمتاز �ست مر�ت، ومت �ختياره يف فريق �لعام 
من  ك��ل  يف  �لإجنليزية  �ملحرتفني  ر�ب��ط��ة  م��ن 
 100 من  �أكرث  �سجل  �ملا�سية.  �لأربعة  �ملو��سم 
هدف لتوتنهام، وهو �لآن يف �ملركز �لتا�سع يف 

قائمة �أف�سل هد�يف �لفريق عرب �لتاريخ.
على �مل�ستوى �لدويل، مّثل �إجنلرت� على م�ستوى 
�ل�سباب، حيث لعب مع �إجنلرت� حتت 17 وحتت 
�سجل هدفا يف  �سنة.  19 وحتت 20 وحتت 21 
يف  �سمه  ومت   2015 يف  له  دولية  م�ساركة  �أول 
�أوروب��ا 2016.  �أمم  بطولة  �مل�سارك يف  �لفريق 

ق�سى بع�س �ملو��سم على �سبيل �لإعارة يف �لدوري 
�لإجنليزي �لدرجة �لأوىل ولعب مع ليتون �أورينت، 
ميلوول  مع  لعب  ثم  �لإجنليزية  �لبطولة  دوري  يف 
لعب  �ملمتاز  �لإجنليزي  �لدوري  �سيتي ويف  ولي�سرت 

مع نورويت�س �سيتي.
اكادميية ار�صنال

كان كني يلعب يف �لنادي �ملحلي ريدجو�ي روفرز، 
لل�سباب عندما كان  �أر�سنال  �أكادميية  �إىل  و�ن�سم 
يف �لثامنة من عمره. وتخلو� عنه بعد مو�سم و�حد. 
�سرح �ملدرب للنادي �آنذ�ك �أر�سني فينغر يف 2015 

�أنه �سعر بخيبة �أمل ب�سبب تخليهم عن كني. 
كما كانت لديه جتربة يف توتنهام هوت�سبريز لكنه 
ناديه  �إىل  بعدها  عاد  �لبد�ية.  يف  ناجحا  يكن  مل 
�أكادميية  �إىل  �ن�سم   ،2004 ع��ام  ويف  �ل��ق��دمي، 
و�تفورد يف جتربة ملدة 4–6 �أ�سابيع قبل �أن يح�سل 
�حلادية  �سن  يف  توتنهام  يف  �أخ���رى  فر�سة  على 
ع�����س��رة. ل��ع��ب لأول م���رة م��ع ت��وت��ن��ه��ام يف 
�لو�سط  خط  كالعب  ثم  و�سط،  خط 

�ملهاجم.
�ل���ن���ادي،  يف  �لأوىل  �أي���ام���ه  يف   
لأن���ه مل يكن  ك��الع��ب  ي���ربز  مل 
ولكن  �سريعا،  يكن  ومل  كبريً� 
�لذين عملو� معه يف �لنادي 
�مل�ستمرة  رغبته  لحظو� 
يف حت�سني م�ستو�ه يف 
خمتلف �جلو�نب.

يف 

حتت  توتنهام  فريق  يف  لعب   ،09–2008 مو�سم 
يف  �سيفا�س  كوبا  بطولة  يف  تناف�س  �ل��ذي  �سنة   16
و�سجل  �سوي�سر�،  يف  بيلينزونا  وبطولة  �ملك�سيك، 
عيد  ي��وم  ويف   ،2009 يوليو  يف  �أه�����د�ف.   ث��الث��ة 
توتنهام. يف  مع  وقع عقد�  �ل�ساد�س ع�سر،  ميالده 
فريق  مع  مبار�ة   22 كني  لعب   ،10–2009 مو�سم 
توتنهام حتت 18 �سنة، و�سجل 18 هدفا. ظهر كني 
�لفريق �لأول مرتني خالل  �لبدلء يف  على مقاعد 

مو�سم 2009–10.
�لكوؤو�س  يف  وكانتا  �ملبار�تني  كلتا  يف  �لفريق  وفاز 
ر�بطة  كاأ�س  يف  كانت  �ملباريات  �ح��دى  �ملحلية: 
يف  �إي��ف��رت��ون  �سد  �ملحرتفة  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �لأن��دي��ة 

.2009
توتنهام .

�أ�سبح لعبا �أ�سا�سيا يف توتنهام يف مو�سم 2014–
منها   21 �ملو�سم،  يف  هدفا   31 �سجل  حيث   ،15
يف  �ساب  لع��ب  كاأف�سل  �ختياره  ومت  �ل���دوري،  يف 
�إجنلرت�. �أنهى كني مو�سم 2015–16 و2016–17 
و�ساعد  �ملمتاز،  �لإجنليزي  للدوري  لعب  كاأف�سل 
كلتا  يف  �أوروب���ا  �أبطال  ل��دوري  �لتاأهل  يف  توتنهام 
�ملنا�سبتني. وقد ح�سل على جائزة لعب �ل�سهر يف 
�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز �ست مر�ت، ومت �ختياره 
يف فريق �لعام من ر�بطة �ملحرتفني �لإجنليزية يف 
من  �أك��رث  �سجل  �ملا�سية.  �لأربعة  �ملو��سم  من  كل 
100 هدف لتوتنهام، وهو �لآن يف �ملركز �لتا�سع يف 

قائمة �أف�سل هد�يف �لفريق عرب �لتاريخ.
�ل��دويل،  �مل�ستوى  �إجنلرت� على  مّثل 

ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

وحتت   17 حتت  �إجنلرت�  مع  لعب  حيث  �ل�سباب، 
19 وحتت 20 وحتت 21 �سنة. �سجل هدفا يف �أول 
�لفريق  يف  �سمه  ومت   2015 يف  له  دولية  م�ساركة 
و�سنفته   .2016 �أوروب���ا  �أمم  بطولة  يف  �مل�سارك 
يف  قدم  كرة  لعب  �أف�سل  خام�س  باأنه  �لغارديان 

�لعامل لعام 2017.
يف كاأ�س �لعامل 2018 ت�سدر قائمة هد�يف �لبطولة؛ 
و�لذي  �إجنلرت�  �أه��د�ف مع منتخبه   6 �أحرز  حيث 

�ساعدهم للو�سول �إىل ن�سف �لنهائي.
كاأ�س العامل 2018

يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �إجن��ل��رت�  ك��ني  ق���اد   ،2017 يف 
يف  ��سكتلند�  �أم��ام   2018 �لعامل  كاأ�س  ت�سفيات 
�لوقت  يف  �لتعادل  ه��دف  و�سجل  ب��ارك،  هامبدن 
بالتعادل  �ملبار�ة  وتنتهي  منتخبه  لينقذ  �لإ�سايف 

.2–2
 يف 5 �أكتوبر، �أحرز هدًفا يف �لوقت �لإ�سايف �سد 
�سلوفينيا لياأكد تاأهل �إجنلرت� لكاأ�س �لعامل 2018.

��ستدعي كني لالن�سمام لت�سكيلة �ملنتخب �لوطني 
�لإجنليزي �ملكونة من 23 لعبًا �مل�ساركة يف كاأ�س 
وهو  للمنتخب  ككابنت  �ختياره  ومت   2018 �لعامل 

بعمر 24 عاما.
مبار�ة  �إجنلرت� يف  �سجل كني هديف  يونيو،   18 يف 
�لفوز 2–1 على تون�س، حيث جاء هدف �لفوز يف 
للمنتخب يف  �لفتتاحية  �ملبار�ة  �ل�سائع يف  �لوقت 

كاأ�س �لعامل.
يف �ملبار�ة �لتالية يف 24 يونيو، �سجل كني هاتريك 

يف مبار�ة فوز �إجنلرت� 6–1 على بنما.
ثالث  كني  �أ�سبح  بنما،  �سد  �لثالثة  �أه��د�ف��ه  مع 
لعب �إجنليزي ي�سجل هاتريك يف مبار�ة يف كاأ�س 
�لغربية  �أملانيا  �سد  هور�ست  جيوف  بعد  �لعامل، 
�سد  لينيكر  وغ��اري   1966 �لعامل  كاأ�س  نهائي  يف 

بولند� يف عام 1986.
كاأ�س  يف  �أه��د�ف��ه  �ساد�س  كني  �سجل  يوليو،   3 يف 
�لعامل من ركلة جز�ء �سد كولومبيا يف دور �ل�ستة 
بركالت  منتخبه  ب��ف��وز  �مل��ب��ار�ة  و�ن��ت��ه��ت  ع�سر. 
�لأ�سلية  �لأ���س��و�ط  �نتهت  �أن  بعد   3–4 �لرتجيح 
و�لإ�سافية بالتعادل. يعترب كني هد�ف كاأ�س �لعامل 
�لتي  و  �أهد�ف  ب� )6(  �لقائمة  بعد ت�سدره   2018
ن�سف  �إىل  �ل��و���س��ول  يف  ب��الده  منتخب  �ساعدت 

�لنهائي.

هاري اإدوارد، اأحد لعبي املنتخب النكليزي تولد 1993، يلعب يف مركز 
الهجوم مع نادي توتنهام هوت�سبز الإجنليزي. لعب كني اأول مباراة له مع 

توتنهام 2011 يف الدوري الأوروبي �سد نادي هارت�ش قبل اأن يثبت نف�سه يف 
الفريق الأول لتوتنهام. 

تّوجته ال�صحافة الإنكليزية بلقب "الأمري"

هداف كاأ�س العامل 2018 

هاريكني..

اأعداد/ امرية حم�صن 

يف اأيامه الأوىل يف 
النادي، مل يربز كالعب 
لأنه مل يكن كبرياً ومل 
يكن �صريعا، 

السنة الثالثة عشرة العدد )322( 27 ايلول 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya
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�صبيحة ال�صيخ داود ..البنت 
الوحيدة بني 200 طالب

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

لال�صتف�صار 
يرجى الت�صال على الرقم 

او الربيد اللكرتوين
07809165013
Mark@imn.iq

تدعو 

�صبكة العالم العراقي 
جميع ال�صركات التجارية لبث اعالناتها 

من خالل قنوات �صبكة العالم العراقي او 
احل�صول على الرعايات اخلا�صة بربنامج 

ال�صبكة



�إن حياتها متثل يف �لو�قع كفاح �ملر�أة �لعر�قية 
وثورتها و�نت�سارها، فقد كانت �سبيحة �ل�سيخ 
يف  �أقيمت  للبنات  مدر�سة  �أول  يف  طالبة  �أول 
و�ل��ب��الد  �لأي���ام  تلك  يف   ،1920 �سنة  �ل��ع��ر�ق 
�لرجال  ع��ار���س  �لح��ت��الل،  قيود  ت��رزح حت��ت 
و�لد �سبيحة  ولكن  �ملدر�سة،  �إن�ساء هذه  ب�سدة 
�ملوؤيدين  مقدمة  يف  كان  �ل��د�ود،  �أحمد  �ل�سيخ 
�ملعار�سني،  ق�سوة  رغم  لها  و�لد�عني  للفكرة 
�لتوقيع  من  �خلالية  �لكثرية  �لر�سائل  ورغ��م 
بالوعيد  مليئة  ي��وم  كل  �ليه  ت�سل  كانت  �لتي 
�سبيحة  تخرجت  وعندما  و�ل�سباب.  و�لتهديد 
�ىل  حاجة  يف  �ل��ب��الد  كانت  �ملدر�سة  ه��ذه  يف 
�ملعلمات، فعملت مدر�سة يف نف�س �ملدر�سة، ثم 
توىل �لعاّلمة �لعر�قي �لأ�ستاذ �ساطع �حل�سري 
للمعلمات،  مدر�سة  �أول  فاأن�ساأ  �ملعارف  وز�رة 
وكانت �سبيحة هي �لطالبة �لأوىل فيها �ي�سًا، 
وللمرة �لثانية يف حياتها مل تكد تتخرج يف هذه 

�ملدر�سة حتى ُعينت مدر�سة فيها.
العباءة والنقاب يف احلقوق

�ملد�ر�س  كانت   1935 �سنة  يف  �سبيحة:  تقول 
�لثانوية للبنات قد تعددت يف �لعر�ق، ولكن مل 
بع�س  فاأخذت  لهن،  عالية  مد�ر�س  هناك  تكن 
�ىل  وخا�سة  �خلارج،  �ىل  ي�سافرن  �خلريجات 
غري  كنت  ومل��ا  در��ستهن،  ل�ستكمال  ب���ريوت، 
قادرة على نفقات �ل�سفر و�لدر��سة يف �خلارج، 
�حلقوق،  مدر�سة  لدخول  بطلب  تقدمت  فقد 
�لكثريين،  من  و�عرت��سًا  �سجًة  طلبي  و�أث���ار 
ذل��ك،  مينع  ن�س  فيه  يكن  مل  �ل��ق��ان��ون  ولكن 
فانت�سرت يف �لنهاية وحتقق يل �أن �أكون �أي�سًا 

�أول فتاة عر�قية تدخل مدر�سة �حلقوق.
�أذهب �ىل هذه �ملدر�سة مرتدية �لعباءة  وكنت 
�لنقاب  �أخلع  �لف�سل  �أدخل  وعندما  و�لنقاب، 
و�أبقى بالعباءة وكنت �لوحيدة بني مئتي طالب 
�ل�سبورة  على  وير�سمونني  ي�سايقونني  كانو� 
"�ملحامية  �ل��ر���س��م  حت��ت  وي��ك��ت��ب��ون  ب��ع��ب��اءت��ي 
�ملر�أة  ملهاجمة  �ملناظر�ت  ويعقدون  �لفا�سلة" 

ممثلة يف �سخ�سي �ل�سعيف!
وكان  �لأ�ساتذة،  �أحد  �أن  �ملنا�سبة  بهذه  و�أذك��ر 
�سف  يف  يقف  كان  �ل��روم��اين،  �لقانون  �س  يدرِّ

�لطلبة د�ئمًا �سدي، فانتهزت فر�سة يف �إحدى 
�ملناظر�ت وقلت له: لي�س غريبًا على �لعقليات 
�ملتحجرة �لتي تعي�س يف قيود �لقانون �لروماين 

�أن تعار�س رغبة �ملر�أة يف �أن تتعلم وتتقدم.
مل�سايقات  ه��دف��ًا  �سنتني  ط���و�ل  ظللت  وق���د 
�ملر�أة يف  �لطلبة و�سخريتهم من رغبة  زمالئي 
�لتعليم و�لتحرر من قيود �حلجاب و�جلهل، ثم 
ظلو�  ولكنهم  بينهم،  وجودي  ذلك  بعد  تعودو� 

حتى �ل�سنة �لنهائية يتجمعون عند �لباب كلما 
ر�أوين مقبلة يف �ل�سباح، ثم يحيطون بي على 
�جلانبني يف موكب ير�فقني حتى �أدخل �لف�سل 

وكاأنني ز�ئر بالغ �لأهمية.
يف ذلك �لوقت كان معظم �أ�ساتذة �حلقوق من 
�لدكتور  �ملرحوم  هو  �لعميد  ك��ان  �مل�سريني، 
حممود عزمي �ل�سحفي �مل�سهور، وكان مدر�س 
مادة �لعقوبات هو �لأ�ستاذ عبد �لعزيز حممد 
رئي�س حمكمة �لنق�س يف �لقاهرة، وكنت �لأوىل 
تخرجت  حتى  ع��ام،  ك��ل  �متحانات  يف  د�ئ��م��ا 
من  منعت  ولكني  �ل�سرف  بدرجة   1941 �سنة 
بالطبع،  ر�سميا  �أمنع  مل  باملحاماة،  �ل�ستغال 
�ل��وزر�ء يف ذلك �حلني، وكان هو  ولكن رئي�س 

�صبيحة ال�صيخ داود ..البنت 
الوحيدة بني 200 طالب

ابنة رجل الدين التي اأ�صبحت اأول جامعية واأول 
قا�صية يف العراق!

اول قا�سية يف العراق، وواحدة من الرائدات هناك، يف وجهها امل�سيء 
مالحة، و�سماحة وابت�سامة تفي�ش بالرقة والتوا�سع، هذه هي �سيفة 
م�سر هذا الأ�سبوع، الآن�سة �سبيحة ال�سيخ التي �سعدت بلقائها "حواء" 

يف جل�سة ق�سرية ولكنها حافلة.

ق�صيت �صنوات 
اجلامعة بني تهديدي 
وال�صخرية مني!
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كنت ر�كبًا تر�م �لرمل وكانت جتل�س �أمامي �سيدة 
جميلة تعلقت بها �لعيون من كل �سوب وتعلقت بي 
على  "ب�س  �لر�سيد  كهارون  جل�ست  وقد  �أي�سًا  �أنا 
جريدة  �قر�أ  وكنت  �أمامي  كر�سي  تخني" وو�سعت 
يف يدي وفجاأة فتح �لباب و�ندفع تيار �لهو�ء ليطيح 

مبنديل �أبي�س يف يد �ل�سيدة على كر�سي �ملبّجل!
�أنا  �أكن  ومل  لتاأخذه  يدها  متد  �أن  �ل�سيدة  خجلت 
معريً� �لأمر �لتفاتًا، وحني �سمعت �لنا�س ي�سحكون 
نّحيت �جلريدة عن عيني ونظرت �ىل �أق�سى حدود 
قد  قمي�سي  ح�سبته  �أبي�س  �سيئًا  ووج��دت  كر�سي 
خرج من �لبنطلون ف�سارعت وح�سوته يف �لبنطلون 

و�لنا�س ي�سّجون بال�سحك!
�نكب�ست �نا فم�سيت �أطالع جريدتي �ىل �أن و�سلت 
�ملنزل وحني �سرعت �أخلع مالب�سي �سقط �ملنديل، 

وهنا فقط �أدركت ملاذ� �سحك �لنا�س.
لنا  و�أق���ام   7 �ل�ساعة  فيلم  يف  �لعمل  من  �نتهينا 

�لأ�ستاذ توجو مزر�جي حفلة بهذه �ملنا�سبة يف �أبي 
قري، ومل تكن �ملو��سالت قد �متدت �ىل هناك فكان 

علينا �ن منتطي "�سهو�ت" �حلمري �حل�ساوي.
ووجدنا  �حلمري  موقف  عند  يل  وزميل  �ن��ا  وقفت 
�سبيني مع كل منهما حمار، و "منرت" على حمار 

منهما وقلت: "�أنا �أركب ده".
و�نتف�س �لولد يقول: "ل يا عم �نا م�س م�ستغني عن 

حماري."
�لولد  فقال  �لتاين"  �حلمار  �أرك��ب  "طيب  فقلت: 
ميتة  مي��وت  حماري  ع��اوز  �ن��ا  عم  يا  "ل  �مللعون: 
ربنا." و�ساح زميلي: "�سيبه يا �بني هو يركب �سوية 

و�حلمار يركب �سوية".
�ىل  �لرمل  حمطة  من  ليو�سلني  �حلنطور  ركبت 
تعلمون-  –لو  م�سافة  وه���ي  �لز�ري���ت���ه،  حم��ط��ة 
ق�سرية ونزلت فاأعطيت �لرجل �سلنًا وجعل �لرجل 
يقلب �ل�سلن بني يديه ومي�سم�س فقلت له غا�سبا: 

�ل�سلن؟" عاجبك  م�س  "�يه 
�لأول  نف�سك  �سوف  عاجبني،  م�س  "معلوم  ق��ال 

و�تكلم!"
ف��د�ن  ل��ك  �كتب  ك���ام..  تاخد  ع��اوز  "�أمال  قلت: 

با�سمك.."
قال: "يا �فندي حر�م عليك، �نته لو ركبت ونزلت 

و�لعربية و�قفة يبقى بر�سه قليل."
�لرجل  دور  �سفايف"  "�أحمر  فيلم  يف  �أمثل  كنت 
"�لبا�ستليا" ويروح  �لكرمي �لذي ل يخلو جيبه من 
�ت�سلى"  "خد  قائاًل:  يقابله  من  كل  على  يبعرثها 
كبرية  بكميات  �لبا�ستليا  يل  يح�سر  �ملخرج  وكان 
ولكنني كنت �ثناء �لربوفات �آكل �أكرثها، وذ�ت يوم 
تاأخر �أحد �ملمثلني و�نتظرنا طوياًل، وكان �نتظاري 
فاأر�سلو�  "�لبا�ستليا"،  كل  على  �أتيت  لأنني  ممتعًا 
عامال يح�سر لنا كمية جديدة من �لبا�ستليا، وكان 
�ملرحوم �لأ�ستاذ جنيب �لريحاين معنا، ويف �ليوم 
و�أنا  �لبا�ستليا  �أق�سر  وكنت  بجو�ري  وقف  �لتايل 
حني  �ل�سحك  من  نف�سه  يتمالك  فلم  �إليه،  �أنظر 
و�سعت �لبا�ستليا يف فمي و�سغطتها باأ�سناين وتلت 

ذلك �سرخة حادة �طلقتها من فمي..
لقد كانت با�ستليا ��ستح�سرها �لأ�ستاذ جنيب من 

"ظلط" �ملقطم.
�لقاهرة  يف  �لبلدية  �لأح��ي��اء  �أح��د  يف  �أ�سري  كنت 
وكان �أحد �جلز�رين قد كون فرقة للطو�ف بعجل 
وكر�سة  حلمة  ده  من  "بكرة  ينادي  وك��ان  �سغري 
ور�ئ��ه،  من  �لند�ء  �لأط��ف��ال  �ساغ" ف��ريدد  بت�سعة 
وما  �أ�سبقه  �أن  فحاولت  بطيئًا  ي�سري  �ملوكب  وكان 
�أن ر�آين �لطفال حتى حتولت �لهتافات يل وتركو� 
�لعجل �مل�سكني بدون ت�سجيع ولن �أن�سى ك�سويف حني 

قابلني �سديق ظريف يف نف�س �ملكان �ذ قال يل:
نبقى  عل�سان  �ل��ف��روة  ع��ل��ى  ل��ن��ا  و���س��ي  "�بقى 

نفتكرك."
ويغيظني من �أ�سدقائي )�لرتيقة( �لتي يتحفونني 

بها كلما جمعني معهم جمل�س و�إليك بع�سًا منها:
* ي�سقوك �لدو� يف جردل..!

* يطلعوك �ل�سرير على مرتني..!
* يدخلوك �لبيت باللبي�سة..!

* مي�سوك يف �ل�سو�رع تر�سنها..!
* يحطو� لك �لقطرة بخرطوم..!
* ت�سلك �أ�سنانك بعرق خ�سب..!

اأوقف الريجيم وابداأ ال�صحك!
اأنا �صمني جداً لكن دمي 

�صربات!

اأيوه.. انا تخني واتخن تخني، انا تخني و�سربات وملو هدومي واللي م�ش 
عاجبه "ي�سرب من البحر" هذا هو ما قاله الأ�ستاذ علي عبد العال املمثل 

حني طلبت اإليه اأن يروي لنا متاعب "التخن" اللطيفة.. وو�سع الأ�ستاذ علي 
عبد العال يده على بطنه ي�ستوحيها، وقال: "اكتب يا �سي رفيع افندي"!!
بقلم الفنان  علي عبد العال

�أن  علي  عر�س  �لكيالين،  عايل  ر�سيد  �ل�سيد 
�أعمل مفت�سة يف وز�رة �ملعارف، فبقيت يف هذه 

�لوظيفة حتى �سنة 1956.
خالل هذه �ملدة تخرجت فتيات كثري�ت غريي 
بها  فا�ستغلت  باملحاماة،  و��ستغلن  �حلقوق  يف 
من�سب  علي  عر�س  ثم  �سهرين  مدة  �ي�سا  �نا 
قا�سية يف حمكمة �لأحد�ث وكنت وقتئذ ع�سو� 
يف �كرث �جلمعيات �لعر�قية �لن�سائية، ووجدت 
�أن جمال �خلدمة يف هذه �لوظيفة �أو�سع منه يف 

�ملحاماة، ققبلت �لوظيفة، ومازلت فيها.
اجلمعيات الن�سائية يف العراق

ع��دد  ع��ن  �سبيحة  �لآن�����س��ة  ���س��األ��ن��ا  وع��ن��دم��ا 
�جلمعيات �لن�سائية يف �لعر�ق �أجابت تقول:

�لن�سائية  �جلمعيات  م��ن  كبري  ع��دد  هناك   *
�أن�سئ  �ل��ذي  �لن�سائي  �لحت���اد  �أول��ه��ا  عندنا، 
�لهالل  جلمعية  �لن�سوي  �لفرع  ثم   1945 �سنة 

�لأحمر، وقد �ن�سئ �سنة 1933، وجمعية حماية 
�لأطفال �لتي تكون �لفرع �لن�سائي فيها يف �سنة 
�سنة  تاأ�س�ست  �لتي  �لأمة  بيوت  وجمعية   ،1945
1935، وجمعية مكافحة �لعلل �لجتماعية وقد 
�لعربي  �لبيت  وجمعية   ،1937 �سنة  �ن�سئت 
�ملاأوى  يفقدون  �لذين  و�لأطفال  �لن�ساء  لإي��و�ء 
�سنة  �ن�سئت  وق��د  و�حل���روب،  �ل��ك��و�رث  ب�سبب 
ب��د�أت  �لتي  �مل�سلمة،  �لأخ��ت  وجمعية   ،1948
�لدفاع  ر�بطة  جمعية  ثم   ،1951 �سنة  ن�ساطها 
ن�ساطها حكومة  �وقفت  وقد  �مل��ر�أة،  عن حقوق 
ظلت  ولكنها  �لبائد  �لعهد  �ل�سعيد" يف  "نوري 
�ل��ث��ورة  ق��ام��ت  ح��ت��ى  ���س��رً�   ن�ساطها  مت��ار���س 

وحتررت �لبالد.
اأول الطريق

�ل�سيخ يف هذ�  �أ�سدرته �سبيحة  �لذي  و�لكتاب 
�سورً�  يعطي  �لطريق"  "�أول  وعنو�نه  �ل��ع��ام 

�سبيحة  و�لد  �إن  �لن�سائية.  معربة عن �حلركة 
�ل�سيخ �أحمد �لد�ود، وكان مديرً� لالأوقاف يعترب 
�ل�ستعمار،  ناه�سو�  �لذين  �لأح��ر�ر  �أو�ئ��ل  من 
جزيرة  �ىل  و�لنفي  لال�سطهاد  تعر�س  وق��د 
و�لدة  ولكن  �لهندي،  �ملحيط  يف  "هنجهام" 
ورباطة  ب�سجاعة  �لكارثة  تلك  تلقت  �سبيحة 
�لوطنية  �ل��وث��ائ��ق  ب��اإخ��ف��اء  و���س��ارع��ت  ج��اأ���س، 
�لحتالل  جنود  ج��اء  و�لتي  بزوجها  �خلا�سة 
باملنزل،  ركن  كل  يف  عنها  يبحثون  �لإجنليزي 
فا�ستقبلتهم بجر�أة و��ستخفاف و��ستطاعت �ن 

ترغمهم على �لعودة خائبني.
�لتجاوب  مدى  نعرف  �لقّيم  �لكتاب  هذ�  ومن 
وقد  و�لعر�ق.  �لنه�ستني يف م�سر  �لعظيم بني 
قامت �لثورة �لعر�قية عام 1920 حيث خرجت 
�ملر�أة �لعر�قية �ىل �لطريق لأول مرة لتقف مع 
�لرجل جنبًا �ىل جنب يف كفاحه �لوطني متامًا 

كما فعلت �ختها يف م�سر.
وت���اري���خ �مل�����ر�أة �ل��ع��ر�ق��ي��ة ب��ع��د ذل����ك، ي��ك��اد 
�سقيقتها  كفاح  من  �لأ�سل  طبق  ن�سخة  يكون 
نف�س  �لعر�قية  و�جهت  فقد  �مل�سرية،  �مل���ر�أة 
وعندما  حقوقها،  على  لتح�سل  �ل�سعوبات 
 1927 �سنة  م�سر  يف  �لن�سائي  �لحت��اد  ن  تكوَّ
�لن�سائي  �لحتاد  تكون  �سعر�وي  هدى  بزعامة 
�عطت  �لأخ���رية  �مل�سرية  و�ل��ث��ورة  �ل��ع��ر�ق��ي، 
وكذلك  �ل�سيا�سية  حقوقها  �مل�سرية  �مل���ر�أة 
�لثورة �لعر�قية �لأخرية �عطت �ملر�أة �لعر�قية 

حقوقها �ل�سيا�سية.
م�ساكلهم وم�ساكلنا

بتاأليف كتابني  �لآن م�سغولة  �إنها  تقول �سبيحة 
يف  �لعر�قية  �مل��ر�أة  "دور  عن  كتاب  جديدين، 
بالثورة  وينتهي   1920 ب��ث��ورة  ي��ب��د�أ  �لثور�ت" 
"م�ساكل  ����س��م��ه  �ل��ث��اين  و�ل��ك��ت��اب  �حل��ال��ي��ة، 
�لعر�ق  يف  �لأح���د�ث  م�ساكل  �ي  �جلانحني" 
يوجد  ول  عندنا  مل�ساكلهم  م�سابهة  هي  ة�لتي 
كعالج  "�ل�سالحية"  غ��ري  ���س��يء  �لآن  حتى 
لالأحد�ث �ملنحرفني هناك، لكن �حلكومة تعمل 
بهم  �خلا�سة  و�مل��د�ر���س  �ملالجئ  لإن�ساء  �لآن 
م�سروعات  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  ُتعد  كما 

جديدة.
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�أو  �لبكر  باعتباره  �لأك��رب  �لب��ن  حتب  �لأ�سر  بع�س 
�أبويه  عيني  فتح  من  و�أول  �لعنقود  بد�ية  ي�سمى  ما 
على �خل��َل��ف، و�لب���ن �لأ���س��غ��ر ب��اع��ت��ب��اره �لأح���دث 
تلك �حلال  �أو�سطهم يف  منهما وهو)�ملدلل(، فريى 
ظاهريًا  هو  ب�سقيقيه،  خا�سًا  �هتمامًا  هناك  �أن 
مثلهما و�ن كان ل يذكر ذلك بل�سانه لكنه يرى ذلك 
بظهور  يت�سبب  �لأم��ر  وه��ذ�  م�ساو�ة  وع��دم  متييز� 
�لتعط�س  �أ�سباب  �حد  هذ�  منه.�ل�سعور  �ملخالفات 
�سريعة  �آثاره  تظهر  حيث  و�لروحي  �لعاطفي  للغذ�ء 
على �لبن �لأو�سط  د�خل �لأ�سرة من خالل حالت 
�ل�سلوكي  ب��الإط��ار  �لتقيد  وع��دم  �لنف�سي  �لهيجان 
وبلوغ  �لطغيان  �إىل  تدريجيًا  به  توؤدي  للعائلة،  �لعام 
�أبناء  على  ع��دة  در����س��ات  �لع�سيان.�أ�سارت  درج��ة 
�أن  �أفرزت  نتائج   �إىل  �لت�سرف  �سيئي  �أو  منحرفني 
�لهتمام  م�ساو�ة   فقد�ن  من  يعانون  كانو�  �غلبهم 

حينما  ل�سيما  بينهم،  �لأ�سري  و�لتمييز  لهم  �لأبوي 
و�ل�سغار  �لكبار  �أ�سقائهم  مع  �لو�سط  �لأبناء  يكون 
�أكرث، هذ�  �أو  �أبناء  �أربعة  �أو  ثالثة  ت�سم  �أ�سر  د�خل 
�لأمر ينطبق على كال �جلن�سني بنني وبنات)على حد 

�سو�ء(.
ر�صوخ فكرة "عدم امل�صاواة"

�أم �أحمد )39 عامًا( من بغد�د روت لنا كيف تعطلت 
�أن  بعد  )حممد(  �لأو�سط  لبنها  �لدر��سية  �مل�سرية 
ل  �نه  يعتقد  و�خذ  و�ل��ده  ومن  منها  �نه مهمل  �سعر 
يحظى بالهتمام نف�سه �لذي حظي به �سقيقاه �لأكرب 
تعلقًا  )�حمد(  �لأول  بابننا  تعلقنا  قائلة:  و�لأ�سغر، 
جّمًا بعد �ست �سنو�ت من �لزو�ج، ثم رزقت بابن ثاٍن 
�لبن  �أن  له، غري  قدر حمبتنا  نق�سر جتاهه يف  مل 
�لثالث جاء و�هن �لبنية �سعيف �لقو�م و�أخذ ق�سطًا 
و�فرً� من �هتمامنا بعد معاناته من �ملر�س ل�سنو�ت 

ون�سحنا  خا�س  ب�سكل  عليه  نعطف  و�أخ��ذن��ا  ع��دة، 
�لأطباء مبعاملته برّقة، حتى �أ�سبح يف حال �ف�سل، 
و�لبن �لأو�سط �خذ ينظر �إىل حبنا ل�سقيقيه �لأكرب 
و�لهتمام �خلا�س لالأ�سغر بح�سا�سية مفرطة و�خذ 
�إىل درجة  تفريقه عنهما  �إىل حالة من  �لأمور  يوؤول 
بتوجيهاتنا،  �لكرت�ث  وعدم  ن�سائحنا،  على  مترده 
ل�سيما فيما يتعلق بت�سرفاته مع �إخوته و�سلوكياته يف 
�ملدر�سة، �لأمر �لذي �نتهى به �إىل �لر�سوب �سنو�ت 
متتالية و�لنقطاع عن �لدر��سة نهائيا عك�س �سقيقيه 
�أنا وزوجي،  �أم �حمد: مل نتعمد،  �لآخرين.و�أ�سافت 
و�سول �بننا �لأو�سط �إىل �سعوره �لغريب هذ� وحاولنا 
مر�ر� �إقناعه بعدم وجود ما يح�س به �إطالقا، لكنه 
باله  يف  ور�سخت  نظرنا  لوجهة  �لإدر�ك  قليل  ك��ان 
يعاين  ز�ل  وم��ا  بالفعل،  ج��رى  ما  ه��ذ�  تلك،  فكرته 

نف�سيا من هذ� �ل�سعور.

الأم ور�صالتها اخلاطئة  
بعقوبة:  مدينة  من  )41ع��ام��ًا(  جا�سم  ل��وؤي  يقول 
�لو�سطى  �ب��ن��ت��ي  ع��ل��ى  غ��ري��ب��ة  ���س��ل��وك��ي��ات  ظ��ه��رت 
�لأ�سباب  �علم ما هي  �لثامنة، ل  �سن  )ح��ور�ء( يف 
و�أخ��و�ت��ه��ا  �أم��ه��ا  م��ن  يل  �لت�سكي  كثرية  و�أ�سبحت 
حتى �ساءت حالتها �ل�سحية )�لنف�سية و�جل�سدية( 
و�لعزلة  �مل��ن��اع��ة  �سعف  �أع��ر����س  عليها  فظهرت 
�لبيتية  �لأن�����س��ط��ة  يف  م�ساركتها  وع���دم  �لبيت  يف 
تبني  وغريها.و�أ�ساف:  �لطعام  و�إع��د�د  كالتنظيف 
فيما بعد �أن �لأمر يتعلق بتعاطي �أمها يف حل م�ساكلها 
ب�سرورة  تلزمها  فاأمها  �ملنزل،  يف  �أخو�تها  بقية  مع 
و�أهمية  �حرت�مها  ووج��وب  �لكربى،  �أختها  �إطاعة 
�لعطف على �أختها �ل�سغرى باعتبارها طفلة ل تفهم 
�إدر�ك  يف  وب�ساطة  بد�ئية  �أ�سياء  �سوى  �لأم��ور  من 
معاين �لعالقات �لأ�سرية، مبينا �إن ت�سرف زوجتي، 

�أو�سل  �نه  �إل  �لرتبوية،  �لناحية  من  �سالمته  برغم 
ر�سالة خاطئة لبنتنا جعلها ت�سعر باأنها مذمومة يف 

ت�سور�تنا، منبوذة يف نظرنا.
ممار�صات بع�س الآباء غري �صليمة 
�ل��دورة  مدينة  ي�سكن  ك��رمي)63ع��ام��ًا(  �أب��و  �حل��اج 
�أربعة  لدي  يقول:  �أحفاد،  لعدة  جد  بغد�د،  جنوبي 
بينهم  �ف���رق  مل  وب��ن��ت،  �أولد  منهم  ث��الث��ة  �أب��ن��اء، 
وقدر  و�ح��دة مبيز�ن حمبتي  كفة  و�سعتهم يف  قط، 
�هتمامي، منذ نعومة �أظافرهم، وكربو� وكونو� �أ�سرً� 
كثرية �لأبناء وهم �لآن متحابون بينهم يلتقي بع�سهم 
بع�سًا، يو��سلون �أرحامهم با�ستمر�ر، غري �أين �عتقد 
�أن ما يفكك �لرو�بط �لأ�سرية هي ممار�سات بع�س 
عن  �حدهم  بني  يفرقون  حني  �أبنائهم  جتاه  �لآب��اء 
�لآخ��ري��ن لأ���س��ب��اب غ��ري ���س��ح��ي��ح��ة.و�أ���س��اف: �أح��د 
باعتباره  �لأكرب  �بنه  ف�سل  �ملثال  �سبيل  على  �أبنائي 

�بدى �هتمامًا خا�سًا  �لبيت بعده، كما  �سيكون رجل 
�لذي  �لأمر  �أكرث،  �لأ�سغر لكونه يحتاج رعاية  بابنه 
و�حدث فجوة كبرية  �لو�سط  �بنه  �سلبًا على  �نعك�س 
يف �إطار عالقتهم �لأخوية �حلميمة �ملطلوبة، و�أتوقع 

�أن تت�سبب مب�ساكل يف م�ستقبل حياتهم.
البن الأو�صط "غري معرت�س" 

ي�سكن  متو�سطة،  طالب  ح�سون)13عامًا(  و�سام 
�أهمية تفهم �لأبناء  �مل�ستل �سرقي بغد�د، يوؤكد على 
تتعدى  ل  و�لتي  جتاههم  �لو�لدين  تعامل  لطريقة 
كل  وخ�سو�سية  لأبنائهم  �حلقيقية  �ملعرفة  ح��دود 
منهم، ويقول: ل �عتقد �أن �لآباء يفرقون بني �أبنائهم 
يكون  كاأن  نف�سه  �لبن  بطبيعة  تتعلق  �أ�س�س  على  �إل 
خا�سة  متابعة  حتتاج  �سخ�سية  ل��ه  �أن  �أو  مري�سا 
�لأو�سط بني  �لبن  �أنا  �أ�سقائه.و�أ�ساف:  تختلف عن 
لأخي  و�أم��ي  �أب��ي  معاملة  على  �عرت�س  مل  �إخ��وت��ي، 
�لأ�سغر  �أخي  معاملة  �أو  �لح��رت�م  ب�سيء من  �لأكرب 
بطريقة عاطفية �أكرث مني لي�س بال�سرورة لختالف 
بحالة  يتعلق  �لأم��ر  رمب��ا  بل  منا،  لأي  حبهم  درج��ة 
خا�سة لكل منا �أو �سمة �أخرى ير�ها �لآباء ول نر�ها 

نحن.
اأكرثهم اعتداداً بالنف�س 

د.عبري �جللبي مدير مكتب رعاية �لطفولة يف وز�رة 
�لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية ت�سع �أ�سباب تلك �مل�سكلة 
�سعور  تنامي  ل��دوره��م��ا،يف  �لأب��وي��ن  تفهم  م��دى  يف 
معهم،وتقول  �لتعامل  يف  بامل�ساو�ة  �لأ���س��رة  �أف��ر�د 
�أبناءهما  �لو�لد�ن  يرعي  �أن  �ل�سروري  �جللبي:من 
ينتظره  �لأول  �لطفل  �أن  و�لإن�ساف،مع  �لعدل  بروح 
من  �كرب  حظًا  فياأخذ  و�لعائلة  �لأم  �لأب،  �جلميع، 
�لدلل، و�لأم ت�ستفيد من جتربتها معه، فرمبا يتميز 
�لثاين  �لطفل  ياأتي  وحينما  ودلل،  ونرج�سية  بعناد 
)�لأو�سط( قد تكون رعايته لي�س ك�سقيقه �لأكرب، �إمنا 
�أخطاء �لرتبية �أو �لتعامل مع �لأول �سوف لن تكررها 
تعاملها مع  �أثناء  لتالفيها  �لثانية،وت�سعى  يف �حلالة 
�لأو�سط، و�لذي غالبا ما يكون �أكرث �عتد�د� يف ذ�ته، 
يعتمد على نف�سه، �سخ�سيته �أقوى، �سعوره بامل�سوؤولية 
�أن  �ملهم  ومن  �لعائلة،  يف  �إخوته  بني  ومميز  �أو�سع، 
لن  �سوف  �لثالث  �لطفل  �أما  نق�سها،  للعناية  يخ�سع 
�أو رعايتها  تعاملها معه  �لأم باختالف طبيعة  ت�سعر 
له فيكون مدلاًل هو �لآخر، لذ� فالأطفال ما بني �لأول 

و�لأخري �سخ�سياتهم تختلف عن �لبقية.

يعاين البن الأو�سط يف حالت كثرية من التمييز وعدم 
امل�ساواة مع �سقيقيه )الأكب والأ�سغر( داخل اأ�سرته، 
ما ي�سعره بالنق�ش العاطفي ويجعله عر�سة للمخالفة 

ولالنحراف، فالبن، مهما يكن يحتاج حب والديه وتعلقهما 
به، كبقية الأبناء.

وليد خالد الزيدي 

الآباء يهتمون بالكبري ويدّللون ال�صغري  

يعاين البن الأو�صط 
؟ملاذامن النق�س العاطفي
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و�خرتقت كل �ل�سروط و�لقو�عد بج�سم وقو�م 
مثايل وبوزن ي�سل �ىل 130 كيلوغر�مًا. 

انتقادات حادة
تعر�ست �لأمريكية  تي�س هوليد�ي، ذ�ت �لقو�م 
�ل�سديدة  �لنتقاد�ت  من  �سل�سلة  �ىل  �ملمتلئ، 
�ل��ل��ه��ج��ة ول��ل�����س��خ��ري��ة، ب��الأخ�����س م��ن �مل��ذي��ع 
وهو  مورغان(  )بري�س  �لربيطاين  و�ل�سحفي 
)�سي  �ل���  �سبكة  على  ح��و�ري  برنامج  �ساحب 
�ملجلة  غ��الف  على  ظهورها  و��سفًا  �إن(  �إن 
بريطانيا(  �خلري  )�سباح  برنامج  خالل  من 
على   Good Morning Britain
�أنه )خطري و م�سّلل(. وقد ردت هوليد�ي، يف 
تغريدة لها على توتري وح�سلت فيها على نحو 
4300 �أعجاب، على �نتقاد�ت مورغان �لقا�سية 
عبء  �إن��ن��ي  ي��ق��ول��ون  "�جلميع  ق��ائ��ل��ة: 
�ل�سحية  �لرعاية  على نظام 
 ، " ين يطا لرب �

يف  �مل�ستمرة  �ل�سمنة  �أزم���ة  خ�سم  يف  وذل��ك 
بريطانيا، �أود �أن �أذّكر �جلميع باأنني �أمريكية 

لذلك ل د�عي للقلق ب�ساأن دهوين.
كوين كما اأنت

يف  �لن�ساء  ك��ل  �ىل  ر�سالة  ه��ول��ي��د�ي  وج��ه��ت 
�لعامل قائلة )كوين كما �أنت( ول د�عي  للقلق 
يكت�سفون  عندما  �لنا�س  ي�سحك  و�خل��ج��ل. 
�ل�سكل  �لنظر عن  وبغ�س  �أزياء،  �أنني عار�سة 
نحب  �أن  يجب  عليه،  نحن  �ل��ذي  �حلجم  �أو 
تقتل  من  لكل  ور�سالتي  �لأق���ل،  على  �أنف�سنا 
نف�سها وجتعل كل �ملحيطني بها يعانون من �أجل 
�لنحافة. رف�ست هوليد�ي �خل�سوع لأية عملية 
جر�حية �أو ِحمية لإنقا�س وزنها، ويعد هذ� �أول 
عار�سة  �أول  و�أ�سبحت  �حلقيقية  �جناز�تها 
وّقعت عقد عمل مع �سركة  �أزي��اء مبقا�س 22، 
 )milk model management(
وه���ي و�ح����دة م��ن ك��ربي��ات دور �لأزي������اء يف 

�لعامل.
ان�صتغرام

وكبريً�  و��سعًا  ترحيبًا  هوليد�ي  تي�س  لق��ت 
على ح�سابها �خلا�س يف �ن�ستغر�م من قبل 
متبعيها �لبالغ عددهم نحو 660 �ألف متابع 
بالأم�س  ك��ان  �ل���ذي  حلمها  وحققت 
عارمة  ثورة  و�أحدثت  م�ستحياًل 
يف ع���امل �لأزي������اء. ف��امل��ر�أة 
ت��ك��ون  �أن  ب��ه��ا  ي��ف��رت���س 
مقايي�س  وف���ق  نحيلة 
ك�سرت  لكنها  �جلمال 
�ل���ق���و�ع���د و���س��رب��ت 
�ل���ل���و�ئ���ح و�ل��ق��و�ن��ني 

عر�س �حلائط. 
على ح�سابها �خلا�س على 
"�إن�ستغر�م" )�أكرث من 660 
هوليد�ي  ن�سرت  متابع(  �أل��ف 
���س��وره��ا، ولق���ت ت��رح��ي��ب��ًا ك��ب��ريً� 
�أنها  �عتبار  على  متابعيها،  قبل  من 
و"تتحدى  �لنف�س"  مع  "�لت�سالح  متّثل 
�لأزي���اء  �سركات  تفر�سها  �لتي  �ملقايي�س 
و�لإعالنات على �لن�ساء." �إل �أن ردود �أفعال 

�أخرى �عتربت �أن هوليد�ي ترّوج لأ�سلوب حياة 
غري �سحي، وترّوج للبد�نة و�لوزن �لز�ئد، وهي 

�أمر��س قاتلة يف �لعامل، حتديدً� يف �لغرب.
ثورة  عامًا   32 �لعمر  من  �لبالغة  تي�س  �أحدثت 
�لتي  �جلميلة  لل�سيدة  �لنمطية  �ل�سورة  على 
باأن  حلمها  وحققت  نحيلة،  تكون  �أن  ُيفرت�س 
�سورها  ت�سدرت  �سهرية  �أزي��اء  عار�سة  تكون 
وجه  وعلى  �لعاملية،  �مل��ج��الت  �أه��م  غ��الف��ات 

�لتحديد �ملخت�سة باأخبار �ملو�سة.
هو  "هوليد�":  مون�سرت  تي�س  �أو  هوليد�ي  تي�س 
متوز   5 مو�ليد  من  وهي  خطيبها  عائلة  ��سم 
1985 يف م�سي�سيبي، �لوليات �ملتحدة، عار�سة 
�إزياء ��ستهرت بوزنها �لز�ئد وقو�مها �ل�سمني.

�أزي��اء،  عار�سة  »�أ�سمن«  هي  هوليد�ي  تي�س   
�إذ يبلغ مقا�سها بني ن�ساء بريطانيا 26، بينما 
بلغت مقا�س 22 بني �لأمريكيات، وهي تزن ما 
تبدو  ُرغم ذلك  لكن  كيلو غر�مًا،  يقارب 130 
نوعًا ما.  �لز�ئد متنا�سقًا  وزنها  ويبدو  جميلة، 
»هوليد�ي« �لتي تغطي معظم ج�سدها بالو�سوم، 
تعاقدت مع �سركة �أزياء، لت�سويق خط مالب�س 
ما  عن  »تي�س«  تقول  �ملمتلئات.  للن�ساء  جديد 
لتكوين  و�ح���دة  طريقة  ُه��ن��اك  »لي�ست  تفعله 
كل  لتكوين جميلة..  و�ح��دة  �أو طريقة  �م��ر�أة، 
�مر�أة ت�ستحق مكانًا«. يف عام 2014، ��ستقالت 
طب  عيادة  يف  �ليومية  وظيفتها  من  هوليدي 
�نت�سر  �لأزي��اء.  عر�س  مهنة  ملتابعة  �لأ�سنان، 
�أبو �حل�سن  نادية  �أيار 2014 مع  فيديو يف  لها 
بيون�سيه.  �أغ��ن��ي��ة  على  بالرق�س  ت��ق��وم  وه��ي 
�لتو��سل  و�سائل  يف  و��سعًا  �سدًى  �ملقطع  لقى 
ها�ستاك  يف  ن�����س��ره  خ���الل  م��ن  �لج��ت��م��اع��ي 
يف    ،everyBODYisflawless#
�أيلول من ذلك �لعام، قابلها جاكوب �سوبوروف 

وميغان ماكني على برناجمهم �ليومي.
تي�س هوليد�ي �سربت بعر�س �حلائط كل كالم 
�لأزياء  عار�سات  �أ�سهر  من  و��سبحت  �لنا�س 
على  لها  �سورة  و�سعت  و�ل��ع��امل...  �أمريكا  يف 
حلظات  �ل  هي  وما  �لعاملي،  �ن�ستغر�م  موقع 
عرو�س  وجمالت  �سركات  عليها  تهافتت  حتى 

�لأزياء �لعاملية. 

العامل يف  الأ�ــصــمــن  ــــاء  الأزي عــار�ــصــة 

اأيقونة اجلمال اجلديد
هوليدايتي�س

ظهرت موؤخرًا، وعلى غالف جملة )كوزموبوليتان( ال�سهرية 
والالمعة، عار�سة الأزياء اجلميلة والأ�سمن يف العامل )تي�ش 

هوليداي( Tess Holliday والتي قلبت خاللها كل قيا�سات 
وموازين عار�سات الأزياء املتعارف عليها يف العامل

ترجمة: ثريا جواد



ف���ي ال��م��ي��زان

�أخ���ذ م�����س��روف��ه م��ن �أم���ه و����س��رع م��ع بقية 
�ملد�ر�س  فعطلة  ولهوه،  لعبه  ليكمل  �لأطفال 
�ل�سيفية طويلة ومملة، يق�سون �ساعاتهم يف 
ليدخل  تنادي عليه  �أخ��رى  و  �آون��ة  �للعب، بني 
ويغت�سل لأن عودة و�لده قريبة، هو يتو�سل بها 

لتمهله بع�س �لوقت ثم يدخل..
من  وطلبت  و�لطبخ  �لبيت  تنظيف  �كملت 
�سقيقته �لأ�سغر منه �أن تناديه ليدخل، عادت 
�لطفله �ىل �أمها لتخربها باأنُه غري موجود مع 
يلعب  كان  مْن  لت�ساأل  �لأم  ��سرعت  �لأطفال. 
معهم، �جلميع �كدو� لها �أنه كان يلعب معهم، 
ثم ذهب لي�سرتي من ذلك �ملحل، ذهبت �ىل 
�ملحل و�ساألت عنه، �أكد لها �ساحب �ملحل باأنه 

فعاًل ��سرتى منه وذهب!
قلبها،  يف  ووج��ع  �سدرها  يف  ب�سيق  �سعرت 
�ل��رج��ي��م... �ل�سيطان  م��ن  ب��اهلل  ����س��ت��ع��اذت 
دخلت �لبيت تنتظرُه لعّلُه ذهب �ىل مكان ما 
و�سيعود! طال �نتظارها فخرجت م�سرعة تدُق 
�جلميع  عنه!  لل�سوؤ�ل  ��سدقائه  بيوت  �ب��و�ب 
يف بيوتهم! �ذن �ين هو! �إل طفاًل و�حدً� قال 
لها... �أنا ر�أيتُه يدخل هذ� �لبيت!! ��سار �ليه 

وهرب من �مامها. 
و���س��األ��ت ع��ن��ه �جابتها  ب���اب �جل����ري�ن  دق���ت 
�ليهم  ياأت  باأنه مل  �لبيت  ت�سكن  �لتي  جارتها 

�ليوم! ومل تره �بدً�!
للبحث عنه فبحثو�  �ملنطقة  ب�سباب  ��ستغاثت 
�مللعب  فت�سو�  يجدوه،  �أزقتهم، مل  كل  عنه يف 

�لقريب منهم �أكد جميع �لأطفال باأنه مل ياأِت 
�ليوم!

�لبحث  يف  و��سرتكو�  جميعهم  �جلري�ن  خرج 
مع �لأم �لذي مل يهد�أ �سر�خها وعويلها: وجاء 
�لأب لريى جتمهر �لنا�س �أمام بابهم و�لزوجة 
تبكي وت�سرخ. عرف �لأب �لق�سية من بع�س 
كبار �ملنطقة باأ�سلوب هادئ ووعدوه �أن يبحثو� 
لتاأخذ  �ل�سرطة  يخربون  يجدوه  مل  و�ن  ثانية 

دورها يف �لبحث عنه!
�سر�خها  وب���د�أ  �لأم  جنون  وج��ّن  �لليل  ج��اء 
�لو�سع  يهدئن  �جل��ري�ن  ون�سوة  �ل�سارع  ميالأ 
�و يت�سرعن هلل �أن يعود �ل�سبي �ىل ح�سنها. 
�ل�سمت  يلزمون  و�جلميع  عليهم،  �لليل  جّن 
�ز�ء وجع �لأم و�آلم �لأب �لذي جاء �هله من 
و�علنو�  باخلرب  �سمعو�  حينما   )!( حمافظة 

عن فدية كبرية ملن يعرث عليه!! 
ومن  �جلميع  �ق��و�ل  لتاأخذ  �ل�سرطة  ح�سرت 
�أنه دخل  �ملفقود  لأم  قال  �لذي  �لطفل  بينهم 
يف  قاله  ما  �نكر  خوفه  �سدة  وم��ن   )!( بيت 
و��ستذكر  تعقيدً�،  �لق�سية  وز�دت   : �لبد�ية 
د�ئ��رة  ويف  ب��اجل��ري�ن،  عالقته  �سريط  �لأب 
يكرهُه  من  هناك  يجد  مل   ..... و....و  عملِه 
�و يت�سايق منه! كذلك �أكدت �لأم �ن عالقتها 
لي�س  و�أنها  �سيما  ل  �جل��ري�ن  كافة  مع  جيدة 
�ملفقود  �لولد  هو  فقط  كثريون  �طفال  لديها 
�لبكاء  ع��ن  تكف  مل  �ل��ت��ي  �ل�سغرية  و�خ��ت��ه 

لفتقادها �سقيقها. 

يف �ليوم �لتايل بد�أت جولة جديدة من �لبحث 
عنه يف مناطق �بعد، و��ستف�سرو� يف �ملالعب 
�أنهم مل ي�ساهدوه!  �ملجاورة و�لنتيجة و�حدة: 
يلعب  �لذين  من  �ل�سبية  �أح��د  تقدم  حينها 
ر�كبًا  �ساهده  �أنه  لهم  وقال  �مللعب  يف  معُهم 
���س��ود�ء مل  ن��ظ��ارة  يلب�س  م��ع �سخ�س  در�ج���ة 
ي�ساهده من قبل، هذ� �لقول فتح �بو�بًا جديدة 
للتحقيق يف �لق�سية، ��ستجوبو� �لأب ثانية: هل 
من �عد�ء لك؟ �أكد لهم باأن حتى عمله �د�ري 
�لآخ��ري��ن...  مع  م�ساكل  يف  يت�سبب  ل  بحث 
و�ساألو� �لأطفال �لذين يلعب معهم �كدو� لهم 
عدة  م��ر�ت  وحدثُه  �تى  �لدر�جة  �ساحب  �أن 
وقالو�: كنا نعتقد �أنه قريب له، لأنه يجلب له 
و�ساألهم  ويذهب:  ويرتكه  و�لع�سائر  �حللوى 
و�لده �أمل ت�سمعو� حديثهما! �أكد �جلميع باأنهم 

ل يعرفون ما يدور بينهما.
�لأم  ومر�ست  �أهله،  على  ثقيلة  �لأي��ام  مرت   
��سطر  ما  وعيها  لفقدها  �مل�ست�سفى  و�دخلت 
�لبيت  يف  حملها  حتل  �أن  �لأب(  )�أم  �جل��دة 
لرتعى �لطفلة و�ي�سا ولدها )�لأب( وت�ساءل 
�لأب: ت��رى م���اذ� ي��ري��د ه��ذ� �ل�����س��اب ر�ك��ب 

�لدر�جة من �بني وما �سر عالقتهما! 
��سئلة مل يجد لها جو�بًا، و��سبح فوؤ�ده خاليًا 
يف  فهي  �لأم  �ما  و�لتفكري،  �لبكاء  كرثة  من 

عامل �آخر ... 
�لباب  دق  �لت�سرينية  �ل�سباحات  �ح��د  يف 
ب�سكل عنيف، فزع كل من يف �لبيت و��سرعو� 

لأمٍر  �لو�لد  يطلبون  �ل�سرطة  ليجدو�  نحوه، 
ليفاجاأ  معهم  ذه���ب  �لق�سية:  يف  ��ستجد 
باخلرب... وجدو� طفاًل على �سفاف نهر )!( 
تنطبق �و�سافه لأبنكم �ملفقود، وطلبو� منه �ن 

يتما�سك ويتعرف عليه هل هو �م ل! 
هل  منه...  تنهمر  و�ل��دم��وع  بهم�س  و�ساألهم 
فعرف  �أح��د  يجبه  مل  �حل��ي��اة؟  قيد  على  ه��و 

�لأجابة. 
�آث��ار  ر�أى  وحينما  �جل��ث��ة  حيث  �ىل  ذه��ب��و� 
�لياب�سة  بالدماء  �مللطخة  ومالب�سه  �لتعذيب 
ووعيه  قوته  ��ستعاد  دقائق  بعد  �أر�سًا،  �نهار 
وبد�أ ينظر �ليه فطلب من �حدهم �ن يك�سف 
عن ظهرِه ، فهناك )وحمة( �سغرية يف جانبه 
ل  ولكنه  �بنه،  �أن��ه  ع��رف جيدً�  لقد  �لأمي��ن، 
يريد �لت�سديق ومت له ما �أر�د، ف�سرخ �سرخة 
ذلك  حمائم  وط��ارت  �لنهر  ن��و�ر���س  �فزعت 

�ملكان �ملليء بالأ�سجار. 
�جلثة  حول  �ملنت�سرة  �ملنكر  قناين  �ىل  ونظر 

ورماد �سو�ء و ... و....
�جر�ء  وبعد  �لعديل،  �لطب  �ىل  �جلثة  نقلو� 
كانت  ب��ه  �مل��غ��دور  للطفل  ع��دي��دة  فحو�سات 
مات  �لطبي:  �لتقرير  يف  جاء  فيما  �ملفاجاأة 
تناولِه  و  �لتعذيب  �ولها  عدة  لأ�سباب  �لطفل 
حقنه  بو��سطة  �مل��خ��در�ت  من  كبرية  جرعة 
�لأمي��ن،  جانبه  يف  عمليه  �آث��ار  وهناك  بالأبر 
�حدى  نقل  لعملية  خ�سع  باأنه  �لأطباء  وتاأكد 
يعَط  مل  �لتقرير  �لتخدير!  حتت  وهو  كليتيه 
��ستاطو�  �لذين  و�خ��و�ل��ِه  لأعمامِه  بل  ل��الأب 
�أم  �ملجرم:  هو  ومن  يحا�سبون،  غ�سبًا...مْن 
وبد�أ  �لعمليات:  ملثل هذه  هي ع�سابة منظمة 
�لبحث من جديد ��سرتك فيها �هله و�قرباوؤه 
وكلما  �أخ���رى،  جهة  من  و�ل�سرطة  جهة  من 
�جلرمية  خيط  ر�أ����س  �ىل  �ل��و���س��ول  ح��اول��و� 
هناك  �ل�سفر....ولي�س  نقطة  �ىل  ي��ع��ودون 

دليل على �جلرمية.
�بنها  مر�قبة  يف  بالتق�سري  �لأم  يتهم  �لو�لد 
وتركه  �لبيت  يف  بالعمل  د�ئ��م��ًا  و�ن�سغالها 
لبنهما  حدث  وما  �ل�سارع  يف  طويلة  �ساعات 
عدة  م��ر�ت  تبكي،  وه��ي  �أهمالها.  �سبب  هو 

�ل��و�ل��د  �أن  ع��رف��ت  حينما  �لن��ت��ح��ار  ح��اول��ت 
وم�سمع من  م��ر�أى  �أم��ام  قد طلقها  )زوجها( 
�هلها و�هلِه بل وحتى �جل��ري�ن... ما ��سطر 
حمافظتهم،  �ىل  معهم  ي�سحبوها  �ن  �هلها 

لتبقى �جلرمية غام�سة.
بعملتهم  �ل��وح��و���س  ه���وؤلء  ك�سب  م���اذ�  ت��رى 
�هلل  ف��اإن  �لآن  ُيكت�سفو�  مل  و�ن  حتى  ه��ذه؟ 
فقدت  كاملة،  عائلة  تفككت  باملر�ساد.  لهم 
وحيدها �ل�سبي، ما فعلوه بال�سبي من تعذيب 
وتخدير و�سرقة �ع�سائه �لب�سرية هي جر�ئم 
�أن  �لأوغ��اد  �يها  وتذكرو�  �جلبني،  لها  يندى 
�ولد  و�م��ه��ات  �آب��اء  عائلته،  مثل  عو�ئل  لكم 

وبنات و�هلل ميهل ول يهمل!!
وما ز�لت �لق�سية م�ستمرة !!!

كيف ال�سبيل اىل م�ساحلة الروح! الأمُر �سعب املنال ول اأدرُك �سُبله!
�سها، كيف  هيجان البحر، والرياح العاتية ومعهما ظلمة الليل �سكنت روحي ول اعرف كيف اأرورّ

وقد �سبقني الزمن بدهوٍر مل اأدركها اإل الآن وبعد ما جفت كل ينابيعي، فما ع�ساي اأن اأفعل بروٍح 
تك�سرت عند اأوىل خطوات الطريق باحثة عما افتقدُه بني كومة خ�سب ي�ستعل ب�سرعة ويبد 

ُل عليرّ لي�سكت هيجان البحر وتهداأ الرياح العاتية عندها فقط  اأ�سرع؟ انتظر معجزة من ال�سماء حترّ
نت�سالح مع الروح ... عندها فقط نت�سالح !

جرائم هذا الع�صر.. اإىل اأين ؟؟؟
رجاء خ�صري

السنة الثالثة عشرة العدد )322( 27 ايلول 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

77 76



ت����س����ل����ي����ة

الكلمات املتقاطعة
1-�ساحبة �ل�سورة مطربة عر�قية، مو�سولة

2-مت�سابهة، ثمن
3-ن�سف رتيب، ن�سف ترتر، من �أنو�ع �لن�سو�س

4-مدينة �مريكية
5-لعب كرة قدم عر�قي �سابق)م(، حمافظة م�سرية

6-�سنارة، لعب كرة قدم يف نادي ليفربول)م(
7-�سك �و و�سو��س

8-علم مذكر، ن�سف قوزي
9-رمل)مبعرثة(، من �لبقوليات

فوقه  تو�سع  �ل�سم�سي،  �لنظام  يف  يوجد  10-ج�سيم 
�لأ�سياء

1-ملك �لكوميديا �جنليزي)ر�حل(
و�لإم���رب�ط���وري���ة  �مل�سلمني  ب��ني  ب��ح��ري��ة  2-م��ع��رك��ة 

�لبيزنطية
3-ن�سف �سوري، من �مل�سايق

4-تفتح فيه �لباب)م(، ن�سف �قبل
5-نظام حمية

6-حب، من �أو�ين �لطبخ
7-مطرب وملحن بريطاين 

8-من �مل�سايف يف كرد�ستان 
9-علم مذكر، للند�ء

10-مطربة كولومبية)م(

افقي

حل العدد ال�صابق

عمودي

الأك�ص�صوارات
ترتدي �ل�سّيد�ت �لأك�س�سو�ر�ت لإبر�ز �أ�سلوبهن 
وحت��وي��ل  �سخ�سّيتهن،  ولإظ���ه���ار  �خل���ا����س، 
�أزياٍء لفتة للّنظر، فتحتاج  �لأزياء �لباهتة �إىل 
�حلقائب،  م��ن  ج��ي��دة  جمموعة  �إىل  �ل�سيدة 
ولختيار  مظهرها.  لإبر�ز  و�لقّبعات،  و�حللّي، 
�لّطق�س،  مثل  �أمور،  عّدة  مر�عاة  يجب  �لأزياء 
و�أّن  �سيقابلونها،  �لذين  و�لأ�سخا�س  و�ملنا�سبة، 
ق�سري  ف�ستاٍن  �رت��د�ء  مثل  تتجاذب،  �لأ�سد�د 
من  قطعة  و�إ�سافة  كبرية،  و�أق���ر�ٍط  مزْخرف 
�ملالب�س مل تعَتد على �رتد�ئها لالإملام باملو�سة، 
و�أ�سلوبها  �ل��ّزي،  �إىل  �خلا�س  ذوقها  و�إ�سافة 
جدً�  حتّبها  مالب�س  بقطعة  بالبدء  �ل�ّسخ�سي، 

ثّم تكملة بقّية �لّزي بناًء على �لقطعة.
كنت  فاإن  لب�سرتك،  وفًقا  �لأك�س�سو�ر�ت  �رتدي 
�لّذهبي  �لّلون  ف��اإّن  �لّد�فئة  �لب�سرة  ذوي  من 
ذوي  من  كنت  و�إن  لب�سرتك،  تاأّلقًا  �سي�سيف 
ذ�ك  �ستعطيك  ة  �لف�سّ ف��اإن  �ل��ب��اردة  �لب�سرة 
�لفر�سة  تعطيك  �لأك�س�سو�ر�ت  ولأّن  �لتاأّلق. 
بب�سرتك  يليق  ل  �ل��ذي  فالّلون  ب��الأل��و�ن،  لّلعب 
با�ستخد�م  مالب�سك  �إىل  �إ���س��اف��ت��ه  ميكنك 
�لأك�س�سو�ر، فر�سًا �لّلون �مل�سم�سي ل يليق بك، 
ع���ن���ده���ا مي��ك��ن��ك 
�رت�����د�ء ح���ذ�ٍء 
م�����س��م�����س��ي، 
ح�������ز�ٍم  �أو 

م�سم�سي.

ماذا تعرف عن الريا�صة؟

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ ثريا جواد

�ختالف  وع��ل��ى  �ل��ق��دم  منذ  �لريا�سة  �جلميع  مي��ار���س 
ريا�سة  ممار�سة  يف  ر�حته  يجد  منا  ك��اًل  لكن  �أنو�عها، 

نقدم  ل��ذ�  �لأق��ل،  على  ت�سجيعها  �أو  بعينها 
عن  �حلقائق  م��ن  جمموعة  ل��ك 

حتما  �ملختلفة،  �لريا�سات 
�ست�ستمتع مبعرفتها:

حديقة  �أن  تعلم  هل   -
�لوطنية  جر�ند كانيون 
م�ساحتها  ت��ب��ل��غ  �ل��ت��ي 

446 كم ميكنها �أن حتوي 900 تريليون كرة قدم بد�خلها.
 336 نحو  �لنتوء�ت  من  فيها  �لعادية  �جلولف  كرة  �أن   -

نتوءً�.
-- �أن �لتن�س لعبت لأول مرة بيدين عاريتني.

عام  ت�سميمه  مت  ق��د  �لأوليمبي  �لعلم  �أن   -
.1913

متابعة  �لأك��رث  �للعبة  هي  �لقدم  كرة  -�ن 
حول �لعامل.

ت
ـــا

وم
لـــ

عـــ
مـــ

ع����زي����زي ب�����رج �حل���م���ل، 
ملو�جهة  ت�ستعد  �أن  يجب 
فالأمور  م�سكالت جديدة، 
ل��ي�����س��ت ج���ي���دة يف م��ك��ان 
ت�ستطيع  ل  و�أن����ت  �ل��ع��م��ل 
�إجن����از ���س��وى �ل��ق��ل��ي��ل. ل 
فهذه  يخيفك،  ذلك  جتعل 
تذهب.  ثم  جتيء  �ملر�حل 

يف حياتك �خلا�سة.

�لعقبات  �لتغلب على  ل ميكن 
�ل����ت����ي ت����ر�ه����ا �أم�����ام�����ك يف 
ح��اول��ت  �إذ�  �حل���ايل  �ل��وق��ت 
�أن  ي��ج��ب  ب���ال���ط���رق.  ح��ل��ه��ا 
�إىل  و�لتو�سل  مدخلك  تغريِّ 
ل  و�أن  ج��دي��دة  �سرت�تيجية 
ر�أيك  بتغيري  لالآخرين  ت�سمح 

�أو خططك كثري�. 

ي���ب���دو وك�����اأن�����ك ت���ق���ف �أم�����ام 
م�سكالت ل ميكن �لتغلب عليها، 
تغيري  عليك  فقط  تياأ�س!  ف��ال 
م��ن��ظ��ورك ل��الأ���س��ي��اء وع��ن��دئ��ذ 
و��سحة.  �حل��ل��ول  ت��ب��دو  ���س��وف 
�لن�سيحة!  طلب  م��ن  تخف  ل 
ب�سدة  متقلبة  �خلا�سة  حياتك 

يف �لوقت �حلايل.

تقع يف مكانها  �ليوم  �لأمور 
�ل�����س��ل��ي��م، ف��م��ن ح��ول��ك ل 
ي�ستطيعون جتاهل حما�سك 
�ل��ع��م��ل  يف  وح����ي����وي����ت����ك. 
�أن����ت ت��ن��ج��ز ك��ل م��ا حتتاج 
با�ستطاعتك  وي��ك��ون  �إل��ي��ه، 
�لأف��ك��ار  م��ن  �لكثري  مترير 

�جلديدة. 

باحليوية،  مفعم  �أنت  �ليوم 
ه��ذ�  �أن  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى 
�أن يدفعك  يرهقك بدًل من 
لقلقك  ن��ظ��ر�  �لأم����ام.  �إىل 
�ل����د�خ����ل����ي، ي�����س��ب��ح م��ن 
�لآن  و�أنت  ��ستثارتك  �ل�سهل 
يف  ر�أ�سك  تخبط  �أن  تف�سل 

�حلائط.

�أن���ت ن��اج��ح يف ك��ل م��ا يخ�س 
�لتي  �لهامة  و�لقر�ر�ت  �لعمل، 
لكن  �سحتها.  �أثبتت  �تخذتها 
�ل��ذي  �ل��وق��ت  ت��اأخ��ذ  �أن  يجب 
�لتفكري  عند  د�ئ��م��ا  حتتاجه 
مفعم  �أن���ت  �مل�����س��روع��ات.  يف 
بوقتك   فا�ستمتع  ب��احل��ي��وي��ة، 
�خرج �أو �كت�سف �أماكن جديدة 
وقم برحالت متعددة للرتفيه.

م�����س��روع ن��اج��ح ي��ك��ون ث��م��رة 
و�سهرك  �مل��ت��و����س��ل  ج��ه��دك 
وحر�سك على كل خطوة تقوم 
بها، فتح�سد �إعجاب �لزمالء 
وت��ه��ن��ئ��ت��ه��م، ي����ح����اول �أح����د 
�لت�سوي�س  �ل��ي��وم  �مل��غ��ر���س��ني 
ع��ل��ى �أج����و�ئ����ك �ل��ع��اط��ف��ي��ة 
قادر  يجعلك غري  لأن  وي�سعى 

على �تخاذ �لقر�ر.

�ل��ت��ع��ام��ل  يف  ����س���ه���ول���ة  جت����د 
�لإي��ج��اب��ي م��ع �لأ���س��خ��ا���س يف 
ف��ال��ك��ل يبدو  �ل��وق��ت �حل����ايل، 
منجذبا �إليك، كما �أن �ل�سالت 
�لتي قد يكون لها تاأثري� �إيجابيا 
كل  يف  تظهر  م�ستقبلك  ع��ل��ى 
مكان. تاأكد من �أنك ُتَقِدر هوؤلء 

�لأ�سخا�س حق تقديرهم.

ه���ن���اك ح��ل��م ت�����س��م��ره يف 
حقيقة  �إىل  حتوله  �نتظار 
�لفر�سة  �نتهز  ملمو�سة. 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �حل����ل����م �ل����ذي 
حياتك  م�سار  م��ن  �سيغري 
ب�����س��ك��ل �إي���ج���اب���ي ول��ف��رتة 
لأق��ارب��ك  �سيكون  ط��وي��ل��ة. 
و�أ�سدقائك رد فعل �إيجابي.

ط���ري���ق���ك ي�������زد�د ���س��ع��وب��ة 
بادئ  يف  ت�سورت  مما  �أك��رث 
�سخ�س  هناك  ورمبا  �لأم��ر، 
يحاول �إثناءك عن خطتك ل 
تياأ�س – �نظر �إىل �لأمر كاأنه 
د�فع  �إر�دت���ك  و�خترب  عقبة 
تكييف  وح��اول  خططك  عن 

�أفكارك .

�ست�سبح �سد�قاتك �أكرث عمقا 
و�سوف ت�سرتجع مع �أ�سدقائك 
ل  ما�سية  وذك��ري��ات  �أح���د�ث 
�ملجموعات  و�سط  يف  تن�سى. 
بالأخ�س،  �إليها  تنتمي  �لتي 
����س���وف ت��ت�����س��اب��ك ���س��ل�����س��ل��ة 
حيوية  ج��م��اع��ي��ة  �إج�������ر�ء�ت 

و�إيجابية جد�.

حاليا، �أنت قادر على �لندماج 
بكل �سهولة �سمن فريق، دون 
تناغم  �لأج��و�ء  وت�سود  ن��ز�ع، 
باإمكانك  حولك.  من  وتو�فق 
�لتاأثري  ه��ذ�  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
�لإيجابي يف ن�ساطات ترفيهية 
ل��دف��ع  �ل��ع��م��ل  يف  �أو  م��ذه��ل��ة 
�لأمور وتكون فرد منتج.�أبتعد 

عن تناول �حللويات بكرثة.
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خ�صري احلمريي

     تتدرج حقول �لتح�سيل �لعلمي نزول.. من �لدكتور�ه، �ملاج�ستري، 
�ملتو�سطة،  �لإع���د�دي���ة،  �ل��دب��ل��وم،  �لعايل،�لبكالوريو�س،  �ل��دب��ل��وم 
م�سكوك  حقل  وهو  )يَدك�س(  مبعنى  ويكتب  يقر�أ  و�خ��ريً�  �لإبتد�ئية، 
ب�عبارة  �حلقول  وتختتم  �سدور،  �سحة  كتاب  يتطلب  ل  لأن��ه  بدقته 
يكتب يف  ول  يقر�أ  �ساحبه )ل(  ب��اأن  ي�سري  �ل��ذي  �حلقل  وهو  )ب��ال( 

جتنب ملحوظ للعبارة �لأق�سى.. وهي )�أمي(!!
ولكننا مهما جتنبنا هذه �لعبارة فهي ل تتجنبنا، ن�سادفها د�ئما يف 
�لإح�سائيات،  �أو...  �ل�سارع  �أو  �لدكان  �أو  �لد�ئرة  �أو  �ملحلة  �أو  �لبيت 

لتجنبها  �لوحيدة  �لو�سيلة  و�أن  �سلوك،  �أو  �سوؤ�ل  �أو  م�سكلة  �سكل  على 
من  حموها  يف  ون�سرع  وعميقة  كبرية  ممحاة  من�سك  �أن  يف  تكمن 
�جلذور، من �لطفولة، وبهذه �ملمحاة فقط ن�ستطيع �أن )منحو( خجلنا 
من �لإح�سائيات بعد �أن نقل�س نفوذها من 18% وهي �لن�سبة �ملخيفة 
و�ملعلنة لالأمية يف بلدنا �ىل 15% ثم 10% ثم 7% ثم 4% ثم.. نحتفل 
بعد ع�سرة �أو ع�سرين �أو ثالثني �سنة بالق�ساء على �ل� )�لبال( ولكن 
قبل كل �سيء نحن بحاجة لليد �لتي مت�سك �ملمحاة ب�سدق و�إخال�س..  

لكن... منو يقره.. منو يكتب!؟ 



�لدول  �ن  بل  �لإ�سالمي،  �لتاريخ  مثل  و�ف��رت�ء  تزوير  عمليات  �لأر���س  يف  تاريخ  ي�سهد  مل 
و�لفرت�ء  �لتزوير   رئي�سًا من عمليات  كانو� جزءً�  و�سالطينها  �لإ�سالمية  و�لإمرب�طوريات 

و�لأمر بها و�لإثابة عليها.
�إن �أخطر عمليات �لتزوير �لتاريخي جرت يف �لعقد �لأول من �لتاريخ �لإ�سالمي ومع �أخطر 
ح�سل  ما  �إىل  و�سوًل  و�أحاديثه  و�سريته  �لنبي  حياة  من  ب��دءً�  و�أهمية  قد��سة  �سخ�سياته 

ل�سبطه �حل�سني يف كربالء وتكر�ره يف �أزمنة لحقة.
ولعل �أخطر ت�سويه ح�سل يف ذلك هو يف عّد �حل�سني رمزً� ملذهب �إ�سالمي و�حد وجعل رو�ية 

�لأحاديث �لنبوية يف ف�سله �نت�سارً� لفريق من �مل�سلمني دون �لآخرين.
�ل�سهيدين �حل�سن و�حل�سني �سابقون لع�سر  باأن �لإمام علي و�لإمامني  ومع ت�سليم �جلميع 
�ملذ�هب وهم �أ�سٌل ل ينبغي �لختالف عليه ول على قد��سته فقد �أدخلهم �ل�سر�ع �لالحق 
وحماولت �دعاء �لف�سل و�لقر�بة  لر�سول �هلل �أمويًا وعبا�سيًا يف عمق �ل�سر�ع و�لختالف. 
وكما �أودى حر�س �لعبا�سيني على �إبعاد �لزهر�ء )من مري�ث �أبيها �لنبي و�إعطائه �لعبا�س 
وبنيه بعده(  �إىل حرمان �لبنات �مل�سلمات ممن ل �أخ لهن جميعا من مري�ثهن �لكامل، فقد 
�أودى �فتعال �لعد�وة لآل �لبيت بحب �مل�سلمني لنبيهم و�آله خوفًا من �ل�سلطان �إىل �لعد�و�ت 

و�لبغ�ساء ورمبا �لإ�ساءة لآل �لنبي بحجة �لختالف مع من يحبهم �سيا�سيًا.
ول ينبغي �أن نتحدث هنا كما حتدثت �لدكتاتوريات �لعربية �سنو�ت �خلم�سينات و�ل�ستينات 
عن �سرورة �إعادة كتابة �لتاريخ لأنها حماولة �أكيدة  لتزويٍر جديٍد له، وهنا يكون �ملجرمون 
و�ملهزومون �جلبناء و�لقتلة �بطاًل وتوؤخذ �لتزوير�ت �ل�سابقة على �أنها �أ�سل �لتاريخ يف حني 

ُت�سّور �حلقيقة و�لقد��سة على عك�س حقيقتها.
بني عامي 1992 و 1995 كتبت ر�سالة ماج�ستري هي �لأوىل عن كربالء يف جامعة  �لريموك 
�أن �أبحث عن �لرو�يات  �لأردنية ولأنها جديدة مو�سوعًا و�نتماًء على �جلامعة فقد علمتني 
�لتي ل ميكن �لت�سكيك بها وباأن �آتي �إليها بهدوء حتى ل �أجرح بع�س �مل�سلمني فيما �ألفوه من 

رو�يات و�أحاديث.
لقد علمتني تلك �لتجربة باأن �خلروج �إىل �حل�سني يجب �أن يكون موحدً� للم�سلمني فاإن تعذر 

ذلك فال باأ�س من �خلروج �إليه فر�دى.

د. علي ال�صاله

اإن اأخطر عمليات التزوير التاريخي جرت يف العقد الأول 
من التاريخ الإ�صالمي ومع اأخطر �صخ�صياته قدا�صة واأهمية 

بدءاً من حياة النبي و�صريته واأحاديثه و�صوًل اإىل ما ح�صل 
ل�صبطه احل�صني يف كربالء وتكراره يف اأزمنة لحقة.

يف املنتهى
اخلروج اإىل كربالء  فرادى
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