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يف �لأربعينيات و�خلم�سينيات، كانت حالنة �لتمر �أح�سن هدية، �أما تنكة 
�لدهن �حلر فتهي بهي.. وكان �لعر�قي �إذ� ذهب للتعزية بوفاة �أو للتهنئة 
بزو�ج، ياأخذ معه �حلالنة �أو تنكة �لدهن، و�إذ� كان ممن “�هلل منطيهم” 
ياأخذ معه خروفًا يجرجره �لق�ساب حتى باب �لد�ر ثم ينحره عند �لدكة 
لنفظ  حيث  �لفقر  �أي��ام  يف  كان  )ه��ذ�  �لعر�س.  �أو  �لفاحتة  �ساحة  يف  �أو 
يتدفق  �لنفط  ب��د�أ  عندما  �ل�سبعينيات،  ويف  بعد(.  مكت�سفة  خ��ر�ت  ول 

يف  كهد�يا  �حللويات  وعلب  �لورود  يقدمون  �لنا�س  �سار  ودولر�ت،  ذهبًا 
�سيارة  ف�سارت  �لهدية  قيمة  من  رفع  فقد  ح�سني  �سد�م  �أما  �ملنا�سبات، 
على  ل�سد�م،  �بتكار  �آخر  �لعر�قيون  ويتذكر  �أر���س.  قطعة  �أو  مر�سيد�س 
هذ� �ل�سعيد، وهو تقدمي بر�ميل نفط كهد�يا لزو�ر �لعر�ق، ممن ياأتون 
للت�سامن مع �ل�سعب �لعر�قي يف حمنة �حل�سار فيعودون وهم ي�سعرون ب� 

�لرب�ميل. هذه  “حمنة” بيع 
ن�صر هذا املقال بتاريخ  30 اآذار 2017
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حيدر  �ل��دك��ت��ور  �سجل  ن��ف�����س��ه،   �ل��ي��وم  يف  و 
ولي��ت��ه،   �ملنتهية  �حلكومة  رئي�س  �ل��ع��ب��ادي، 
�حلكومة  رئي�س  �ملهدي،  عبد  عادل  و�لدكتور 
�لعبادي  �ر���س��ل  فقد  �خ���رى،  نقطة  �ملكلف، 
ر�سالة تهنئة ر�قية  لعبد �ملهدي �لذي جاوبه 

بر�سالة ر�قية �ي�سا.
مل يكن �لعبادي مت�سنجًا ول غا�سبًا ول متِهمًا 
�ملهدي  عبد  يكن  ومل  ذ�ك،  �و  �لطرف  لهذ� 
مبا  )معًا(  �لتعاون  �ىل  �أ�سار  �إمن��ا  متعاليًا، 

يخدم �لعر�ق.
نعلم �أن �ملهام �لتي �ستو�جه �حلكومة �جلديدة 
ج�سيمة جدً�، بعد �أن �أجنزت حكومة �لعبادي 
�لأر��سي  بينها حترير  مهام �سعبة جدً� ومن 
و�إع��ادة  �لظالميني  �سيطرة  حتت  كانت  �لتي 

فر�س �ل�سلطة �لحتادية و�لقانون.
خطوتها  تبد�أ  �أن  نتمنى  �لتي  �ملهام  بني  من 

�ىل   حتتاج  لأن��ه��ا  �جل��دي��دة  �حلكومة  �لأه���م 
يف  طبعًا  منها،  لالنتهاء  ق��ادم��ة  ح��ك��وم��ات 
لبد  لأن��ه  �ليه  ن�سر  �ل��ذي  �لف�ساد  مقدمتها 
منه، �منا �سن�سر �ىل �لتخطيط �ل�سكاين يف 
ظل �ملتغر�ت �لقت�سادية �لعاملية و�سّح �ملياه 
موثوق  م�سدر  �كد  لقد  �ي�سًا،  عامليًا  �لعذبة 
يف وز�رة �لتخطيط �أن �سكان �لعر�ق يزد�دون 
800 �ألف فرد �سنويًا، وهذ� رقم كبر جدً�، �إن 
�ل�سيطرة على �لولد�ت مهمة وطنية وخطوتها 
�سيا�سة كهذه حتتاج  �أ�سلفنا، لن  �لوىل، كما 

ل�سنو�ت لتثبيتها و�لعمل بها.
تقوم  �أن  �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة  م��ن  �مل��ط��ل��وب 
�لتي  �لأهلية  �جلامعات  لو�قع  جدية  بدر��سة 
تتكاثر ب�سورة غر منطقية، و�أن تدر�س مدى 
جدو�ها يف ظل �لت�سخم غر �ملنطقي �ي�سًا يف 
ن�سبة  رو�تبهم  ت�ستهلك  �لذين  �ملوظفني  عدد 

وظيفي  �نتاج  مع  �ل�سنوية  �ملو�زنة  من  كبرة 
ل يرقى �بدً� �ىل حجم �ملبالغ �مل�سروفة لهم.

�أن هذه �جلامعات ل ت�ساهم �سوى بزيادة عدد 
�إذ� بد�أت  �إل  �خلريجني �لعاطلني عن �لعمل، 
و�مل�سانع  بال�سركات  �لعمل  باإعادة  �حلكومة 
 %51 ن�سبة  ر�ساميلها  تت�سكل  و�لتي  �مل�ساهمة 
على  ت�سغط  وب����د�أت  خ��ا���س  و%49  حكومي 
يف  تعمل  �لتي  �لعاملية  �ل�ستثمارية  �ل�سركات 
ت�ستوعب  �سغرة  ل�سركات  توؤ�س�س  �أن  �لعر�ق 
�ل�سابة،  �لعر�قية  �لعاملة  �لأي��دي  من  ج��زءً� 
لب��د من  �مل��ق��رح��ات،  ه��ذه  تنفيذ  م��ع  وحتى 
�إعادة �لنظر بعدد هذه �جلامعات، خا�سة و�أن 
وفنية  و�سطية  �لبلد بحاجة �ىل �خت�سا�سات 

�ي�سًا. 
و�ل�سرورية،  �ملهمة  �لأخ��رى  �ملهام  بني  ومن 
ت��غ��ي��ر ق���ان���ون �لن��ت��خ��اب��ات �أ���س��ب��ح وج��وب��ًا 

�ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  مو�قع  يف  �مل���ر�أة  وم�ساركة 
�ملر�أة،  وز�رة  و�إعادة  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 
بها  وت��ل��ح��ق  بحقيبة  وز�رة  ت��ع��ود  �أن  ع��ل��ى 
بها  و�لنهو�س  ب��امل��ر�أة  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سات 
بها  �لأمم��ي��ة �خلا�سة  ب��ال��ق��ر�ر�ت  و�لل��ت��ز�م 
و�لهتمام  بالطفل  �خلا�سة  و�ملوؤ�س�سات  فعليًا 
بو�قعه وتطويره، وطبعا هناك مهمام �سرورية 
�خلا�سة  بالقو�نني  �لعمل  �عادة  ومنها  �خرى 

بال�سارع ، لن �ل�سارع يعك�س �ملجتمع وقيمه.
و يف �لأخر، فقرة خا�سة بنا، مبجلة "�ل�سبكة 
�لعدد ��سد�ر  �لعر�قية" �لتي �ستبد�أ من هذ� 
ملحق خا�س باملر�أة ��سميناه )خاتون(، فاملر�أة 
�لعر�قية �ينما تكون هي )خاتون(، هذه �ملر�أة 
�لتي  �لإيزيدية  �لعر�قية  م��ر�د،  نادية  تهنئ 
جائزة  وخطفت  �نت�سار  �ىل  عذ�بها  حولت 

نوبل لل�سالم.

كان �نتخاب �لدكتور  
برهم �سالح رئي�سًا 
للجمهورية نقطة 
ل�سالح �لنو�ب �لذين 
�نحازو� لقر�رهم ومل 
ير�سخو� لل�سغوط 
�لد�خلية و�خلارجية، 
هذ� �لنحياز �لذي �أنع�س 
لدى �لعر�قيني حلمًا 
باأننا رغم �ملحا�س�سة 
�لتي �أ�سبح ��سمها منذ 
�لأ�سبوع �ملا�سي )عرفًا 
عر�قيًا( باأن م�سار 
�لقر�ر �ل�سيا�سي �سُي�سِبح 
عر�قيًا بحتًا.

مهام �صرورية مطلوبة

رئي�س التحرير



ت�صري

املو�صلعملية اإعمار
!  كـال�صلحفــــاة

ـــاد يـــرتبـــ�ـــس بــهــا ـــص ـــ� ـــف ــة وال ــل ــي ــل ــــــــــوال ق الأم

اإياد عطية اخلالدي
ت�صوير كنان احللفي

بعد عام ون�صف العام على حتريرها من تنظيم "داع�ش" االرهابي تبدو 
املو�صل القدمية خا�صة مدينة اأ�صباح، يخيم على احيائها املوح�صة 

�صكون خميف وتغلق ازقتها ال�صيقة اأنقا�ش مبانيها املحطمة التي ت�صكل 
لوحة �صريالية ملدينة خرجت من ظلمات التاأريخ اىل عامل خمتلف، 

فيما ت�صري جهود اإعادة االإعمار كال�صلحفاة بالقيا�ش اىل حجم اخلراب 
الكبريالذي طال كل �صيء يف املدينة
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 �بتد�ء من بناها �لتحتية حتى ج�سورها و�سروحها 
و�أ�سو�قها  وج�سورها  �لعريقة  و�آث��اره��ا  �لعمر�نية 
�لم�����و�ل  �أن  م���ن  �مل���خ���اوف  وت������زد�د  �ل���ق���دمي���ة، 
يف  ت�سيع  قد  قلتها  على  �ملدينة  لإعمار  �ملخ�س�سة 
مناخ �لف�ساد و�سوء �لإد�ر�ت وتعددها. مل يتبق من 
�سوق �ل�سرجخانة، �حد �أقدم ��سو�ق �ملو�سل �لكبرة 
�سوى  �ملتب�سعني،  وحركة  باحلياة  ت�سج  كانت  �لتي 
�طالل، فقد �سهد �ل�سوق �عنف �ملعارك بني �لقو�ت 
هي  �خل��ر�ب  �سورة  "د�ع�س".  وتنظيم  �لعر�قية 
�لقدمية  �ملدينة  يف  ل�سيما  و�سوحًا  �لأكرث  �ل�سورة 
مبانيها،  كل  �حلرب  من  �سهور  ت�سعة  حطمت  �لتي 
لبث  كبرة  رغبة  تدفعهم  �ل�سكان  ف��اإن  ه��ذ�  وم��ع 
تعّمر هنا  �أيٍد  �حلياة من جديد يف مدينتهم، فثمة 
�نه  �لركام..  وبيوت من بني  فتنه�س حمال  وهناك 
�لتحدي �لذي عرف به �أهايل هذه �ملدينة �لتي متتد 

يف  �سمعة  ي�سعل  وكمن  �لتاأريخ،  يف  عميقا  جذورها 
�لعطار(  و)علي  �لعطار(  )�سهيب  ب��ادر  �لظالم 
�ىل ترميم حمالهم و�سبغها، فظهرت كلوحة باألو�ن 
منافذ  ت�سد  �لتي  �لأنقا�س  من  ت��الل  بني  م�سرقة 

�سو�رع �سوق �ل�سرجخانة.
م�صكلة الأنقا�س

ركائز  فقدت  مدينة  �طالل  بني  فانت  جولة  لتبدو 
كل  ز�ه���رة،  ولحديقة  ع��ام��رً�  مبنى  ف��ال  متدنها، 
�جلديد  �ملحافظة  مبنى  حتى  حمطمة  �سروحها 
ي بالأر�س ومل تتبق منه �سوى كومة حديد، حتول  �سوِّ
من  فهناك  �لعاطلني،  من  ع��ددً�  �سغلت  �ىل جت��ارة 
مدينة  يف  معامل  �ىل  ودفعها  جمعها  عملية  ت��وىل 
�ربيل �ملجاورة حيث �سار مادة �ولية لت�سغيل معامل 
�حلديد �لتي �نتع�س عملها يف �ربيل، وحتى �ل�سبية 
وج���دو� يف جمع خملفات  �مل��در���س��ة  ت��رك��و�  �ل��ذي��ن 

باأ�سعار  وبيعه  �لنحا�س  جلمع  عمل  فر�سة  �ملباين 
بخ�سة تكفل لهم رغيف �خلبز.

�سهرة  نال  �لذي  �ملباين  باك( �حد  مبنى )�ورزدي 
يف زمن بهاء �ملو�سل حيث �لذكريات �جلميلة، وعاد 
لكنها  �ك��رب  �سهرة  لينال  تنظيم"د�ع�س"  زم��ن  يف 
�سهرة معجونة بالدم و�جلرمية، فهنا كان �لتنظيم 
يعدم معار�سيه برميهم من �أعلى �لبناية �ىل �لأر�س 
فتتحول �لبناية بعد كل حفلة �عد�م �ىل م�ستنقع دم.
توفيق(  ل�)حممد  �وحت  باملباين  �مللت�سقة  عيوننا 
�ساحب �حد �ملحال باأننا م�سوؤولون يف �لبلدية �و عن 
تناثرت من  �لتي  �لأنقا�س  باإز�حة  �لإعمار فطالبنا 
عمارة بجو�ر حمله كي تتيح �حلركة لزبائن قليلني 
وحمدودين يف �أحياء هجرها �أهلها وفقدت مقومات 

�لعي�س �لطبيعي.
وثمة  جهودً�  تبذل  وبلدياتها  �ملحافظة  �أن  �لو�قع 

�حياء  وتنظف  �لنقا�س  ترفع  كانت  قليلة  جر�فات 
و�لبدن،  و�ل�ساعة  و�ل�سعاريني  �لطوب  وباب  خزرج 
وه��ول  وليتنا�سب  بالبطء  يت�سم  ك��ان  �لعمل  لكن 

�خلر�ب �لكبر.
يوؤكد حمافظ �ملو�سل )نوفل �لعاكوب( �أن �ملحافظة 
لرفع  ح��م��الت  ب��ع��دة  �ملو�سل  حت��ري��ر  منذ  �سرعت 
�ل��دم��ار  حجم  لكن  �مل��دي��ن��ة،  وتنظيف  �لأن��ق��ا���س 
للغاية  كبرة  �حل��رب  بعد  حدثت  �لتي  و�ملخلفات 
بلدية  جهود  عن  وف�ساًل  ب�سهولة،  رفعها  ميكن  ول 
�حلكومية  �سبه  و�ملنظمات  �ملتطوعني  فاإن  �ملو�سل 
�ساركت يف �أكرث من حملة لرفع �لأنقا�س وخملفات 
�حلرب، وقد �سجعت تلك �جلهود �لعديد من �لعو�ئل 

�لنازحة على �لعودة �ىل �ملو�سل.
)جمال  �ملحلية  �لإد�رة  هند�سة  ق�سم  مدير  يقول 
�ملدينة  وتنظيف  �لأنقا�س  رف��ع  حمالت  �إن  �سلو( 

 300 من  باأكرث  دفعنا  حملة  �آخ��ر  ففي  تتوقف،  لن 
�سيارة حمل لرفعها وفتح �ل�سو�رع يف �أحياء �ملنطقة 

�لقدمية.
وعلى �لرغم من مرور عام ون�سف �لعام على حترير 
�ملدينة يبدو �جلهد �حلكومي يف رفع �لأنقا�س بطيئًا 
ويرجع )�سلو( �أ�سباب تاأخر عملية رفع �لنقا�س �إىل 
للقيام  �لالزمة  �ملالية  �لتخ�سي�سات  و�سول  عدم 
�سرف  �نتظار  �لعمال يف  مئات  �ن  �ىل  ويلفت  بها، 
م�ستحقاتهم �ملالية �لتي خ�س�ستها بغد�د ومل ت�سل 

بعد.
مياه ال�صرب

يوؤكد علي �لعطار �أن �ملياه و�سلت قبل مدة قليلة �ىل 
�لقدمية،  �ملدينة  يف  �لرئي�سية  �ل�سو�رع  من  �لعديد 
و�سع  يف  هنا  �ل�سكان  من  تبقى  من  عا�س  �ن  بعد 
لي�ست  مياه  على  للح�سول  يكابدون  وهم  ماأ�ساوي 
�لرتو�زية.  �لآب��ار  حفر  خالل  من  لل�سرب  �ساحلة 
�لفقر�ء  لل�سكان  مكلفة  تعد  �لعملية  ه��ذه  وحتى 
�لذين عاد �غلبهم للمخيمات حيث تقدم �ملنظمات 
�لإغاثية هناك لهم �لدعم وتوفر لهم �ملياه �ل�ساحلة 

لل�سرب.
�ملياه  نق�س  �أ�سباب  �ملحافظة  يف  �مل�سوؤولون  ويعزو 
�ىل تك�سر �نابيب نقله، ولهذ� تعمد مديرية �ملاء يف 
�ملحافظة �ىل توزيعه عن طريق �آليات �ملديرية بني 
�ملنازل و�لأحياء، مع م�ساهد خز�نات �ملاء �ملختلفة 
�لأحجام �لتي وفرتها �ملنظمات �لإغاثية تنت�سب يف 
كل زقاق لتوفر �ملياه ل�سكانه، بيد �ن عودة �ل�سكان 
لن  حاجة  وه��ي  �ملياه  �ىل  �حلاجة  م�ساعفة  تعني 

تغطيها تلك �خلز�نات �ل�سغرة.
عاطلون

فر�س  وخلق  �لبطالة،  يعانون  هنا  �ل�سباب  �أغلب 
عمل �مر خارج قدرة �حلكومة �ملحلية يف �ملحافظة، 
وب�سطات  �ل�ساي  لبيع  ب�سطات  ي�سنعون  �ل�سباب 
من  لكن  �لط��ف��ال،  وح��ل��وى  �ل�سكائر  لبيع  �سغرة 
وماز�لت  ببطء  حياتها  ت�ستعيد  مدينة  يف  ي�سري؟ 

تئن من جر�حها.
وحتى �لعو�ئل �لتي نكبت يف �حلرب وذهب �سكانها 
�سحايا للحرب ماز�لت تنتظر تعوي�سات ت�سكل لها 
�أماًل لبدء حياة جديدة، فعائلة )�بو �بر�هيم( مثل 
مئات �لعو�ئل �لتي فقدت �فر�دها يف �حلرب لكنها 
نفق  دخلت  �نها  رغم  �لنتظار  قائمة  على  ماز�لت 

�لروتني منذ �كرث من عام.
اجلثث املتف�صخة

و�لتجهيز�ت  �ملعد�ت  �فتقارها �ىل  �لرغم من  على 
فرق  تبذلها  �لتي  �جلهود  ف��اإن  �حلديثة،  و�لآل��ي��ات 
تلقى  �ل�سحايا   جثث  ل�ستخر�ج  �مل���دين  �ل��دف��اع 
�أن رو�ئح  �إل  �لإ�سادة من مو�طني �ملدينة �لقدمية، 
�جلثث �ملتف�سخة ماز�لت تنبعث من حتت �لأنقا�س 
�ىل  �ل�سكان  حولها  �لتي  و�ل�ساحات  �حلد�ئق  ومن 
ويذكر  و�لتفجر�ت،  �حلرب  لقتلى  جماعية  مقابر 
�ل�سكان �ن �حلرب ق�ست على عو�ئل بكاملها، فعائلة 

)لزم حممد يون�س( لقي 12 فردً� منها حتوفهم.
عا�س  فقرة،  عائلة  يعيل  �ل��ذي  �ح��م��د(،  )���س��د�م 
حما�سرة  عو�ئل  مع  جمعه  �سرد�ب  يف  �أ�سهر  لعدة 
�لرحمن  عبد  �بنه  وكان  و�لعط�س  �جلوع  منها  نال 
تق�سي  �أن  قبل  قريبة  بئر  من  �مل��اء  ليجلب  يت�سلل 

قذيفة �سقطت بالقرب منه على حياته.
 كما لقيت عائلة )علي �سلو( و)لزم �بو �سعد( حتفها 
بالكامل بعد �ن فجرت �نتحارية تون�سية نف�سها بني 
�لعو�ئل وقو�ت �ل�سرطة �لحتادية بالقرب من جامع 

�لنوري.
ت�سر تقارير ملنظمات حملية ودولية غلى �أن �أعد�د 
�لقدمية  �ملو�سل  �أحياء  من  تنت�سل  مل  �لتي  �جلثث 
مفزعة للغاية، و�ن �ملحافظة ل متتلك ت�سورً� كاماًل 
ت��زد�د  بينما  �رق��ام��ه��ا،  ع��ن  ولتعلن  حقيقتها  ع��ن 
�نت�سار  �ىل  �جلثث  تف�سخ  ي��وؤدي  �أن  من  �مل��خ��اوف 
بنيتها �خلدمية  تعاين  و�لأمر��س يف مدينة  �لأوبئة 
بو�سعها  ولي�س  كبرة  وتهروؤ�ت  عجز  من  و�ل�سحية 

�ن تو�جه تلك �ملخاطر �ملحدقة بال�سكان.
�ملحافظة لي�سعون  �مل�سوؤولني يف  فاإن  مايبدو  وعلى 
�ل�سكان  وي�سخ�س  �ولوياتهم،  قائمة  يف  �مللف  هذ� 
جثث  �ن��ت�����س��ال  عملية  يف  و����س��ح  تق�سر  وج����ود 
فرق  �لتق�سر  هذ�  ب�سبب  تتولها  �لتي  �ل�سحايا، 
تطوعية ل متتلك �خلربة �لكافية يف طريقة �نت�سال 

�جلثث و�لتعامل معها.
�صارع الأ�صدي

يف و�سط �ملدينة �لقدمية ن�سبت خيمة، مثلت مركزً� 
يهدف �ىل جمع �لتربعات من جتار �ملحافظة بهدف 
�لذين حتتاج منازلهم �ىل  للمو�طنني  �لعون  تقدمي 
�مل��ب��ادرة  ه��ذه  على  �لقائمني  ترميمات.وبح�سب 
فاإنها  �لعاكوب  نوفل  �ملو�سل  حمافظ  �طلقها  �لتي 
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اذا لم تخذلني الذاكرة، فهو العام 1983 حين ركب صديقي 
حمدان الدليمي رأسه وقرر الزواج ولم يلتفت الى نصائح 

المتزوجين.. وكانت الفتاة التي وقع اختياره عليها من مدينة 
حديثة )أعالي الفرات(، وقد تعرف عليها في أثناء دراسته 

الجامعية، حيث تخرجا معاً في السنة ذاتها.. أما حمدان فينحدر 
من الفلوجة، ولكنه منذ السبعينات استقر مع أسرته في بغداد.
لعلها مفاجأة تدعو الى الضحك لم أتحسب لها، عندما دعاني 

الى ان أكون ضمن وفد "الخطّابه" المؤلف من العريس ووالده 
وشقيقيه وعّمه، فأنا أجهل حتى يومنا هذا التقاليد المتبعة في 

"الخطبة" وأصولها، وما يجب ان يقال وال يقال، فقد كنت طوال 
عمري حماراً وحشياً في كل ما يتعلق بلغاوي الخطوبة ومجالس 

العزاء والفصول العشائرية.. على أن المفاجأة األعظم تمثلت 
في إصرار الدليمي على دعوة صديقنا الشاعر الميساني عيسى 
حسن الياسري لمرافقه الوفد، ذلك ألن الرجل القادم من العمارة 
غريب على تشكيلة الوفد التي تنتمي بكامل اعضائها الى اإلخوة 

العرب السنّة/ فرع األنبار!!
لم يمانع الياسري او يعترض، فقد كانت تربطه بحمدان صداقة 

وطيدة، وبقدر ما أذهلتني المفاجأة بقدر ما اسعدتني، ألن عيسى 
يحتل منزلة استثنائية من بين أصدقائي، وهو رفيق سفر وطريق 

ال تُمّل صحبته.. و.. وهكذا غادرنا بغداد في وقت مبكر من 
الصباح، ووصلنا مدينة حديثة قرابة العاشرة، واستقبلنا أهل 
الدار، الذين كانوا على علم مسبق بمقدم الوفد، استقباالً يليق 

بالملوك والمنتصرين والحبايب!! وفيما كانت غرفة االستقبال 
الواسعة تضج بأصول الضيافة الكريمة وعبارات المجاملة 
وكلمات الترحيب، كنت أفكُر بأفضل طريقة يمكن أن أزكي 

بها العريس، وأبتدع له صورة مالئكية، ومحاسن ال تتوفر فيه. 
كان حمدان قد بدأ أولى المهمات، وهي تقديمنا الى أهل الدار، 

والتعريف بأسمائنا وشخصياتنا واحداً واحداً، وما أن انتهى حتى 
تولى والد العروس مهمة مماثلة، وبعد أن هدأ الجو قليالً، تحدث 

عم العروس، وهو األكبر عمراً، رّحب بنا مجدداً، ثم قال عبارة 
مازلت أحفظ مضمونها، ومازالت راسخة في ذهني، ومفادها 

على النحو التالي ]أنتم جماعة األنبار كلكم على العين والراس.. 
إنتو أهلنا وعمامنا، ولكن األخ عيسى الياسري صاحب خطوة، 

وصاحب حق علينا هو وأهل العمارة، وعليه فال كلمه ألي واحد 
منا، القرار قراره، واللي يريده يصير، هو يؤمر وإحنه نطيع 

ونّفْذ[، وتصبب الياسري عرقاً، وارتبك وتلعثم فما يدري كيف 
يرد.. وكان الناس حقاً عند كلمتهم..

في عام 1991 عزم صديقي الفنان أحمد هاتف على الزواج 
من فتاة كربالئية، وقام بتشكيل  وفد من أدباء العمارة يضم 

)عبد الرزاق المطلبي وعيسى الياسري وعبدعون الروضان(، 
وكانت المفاجأة ان يصّر على حضوري ضمن تشكيلة الوفد 

التي تنتمي بكامل أعضائها الى "اإلخوة العرب الشيعة"/ فرع 
ميسان، ولم أكن قادراً على رفض طلب لهذا الفتى الجميل 

الموشوم بالغرابة.. وفي كربالء كنا موضع حفاوة كذلك، وتكرر 
مشهد االستقبال والتعارف والحديثة بطريقة ذاتها ]أهل ميسان 

على العين والراس، ولكن األخ حسن العاني صاحب خطوة 
وصاحب حق علينا، هو وأهل األنبار، وعليه فال كلمه لنا، 

القرار قراره.. اللي يؤمر بي أحنه حاضرين[ ولو لم يحدث 
لي ما حدث للياسري لطلبت منهم عدم الموافقة ألن هللا خلق 

صديقي حّراً فلماذا تستعبده امرأة.. وكان الناس عند كلمتهم.. 
وأنا أستذكر هاتين الحادثتين، فكرت بتشكيل وفد من وجهاء 

كربالء واألنبار والعمارة، يخطبون وّد )الكتل السياسية(، لعل 
هذا الوفد يكون صاحب خطوة عندها، فتتوقف اسطوانة السنّة 

والشيعة عن عزفها السخيف، وتعاود األعراس سيرتها الجميلة 
من النجف الى سامراء، ومن األعظمية الى الكوفة.. محفوفة 

بالزغاريد العراقية.. بغض النظر عن كوني أجهل معنى 
)صاحب خطوة(!!

ح�صن العاين 

نواعم
�صاحب خطوة

مل ميانع اليا�صري او يعرت�س، فقد كانت تربطه بحمدان 
�صداقة وطيدة، وبقدر ما اأذهلتني املفاجاأة بقدر ما 

ا�صعدتني، لأن عي�صى يحتل منزلة ا�صتثنائية من بني 
اأ�صدقائي، وهو رفيق �صفر وطريق ل ُتّل �صحبته..

�ملنطقة  يف  �سغرة  د�ر   400 نحو  برميم  ��سهمت 
�كماله  �لرغم من  وعلى  ذنون  لكن عامر  �لقدمية. 
من  يتمكن  مل  �ملبادرة  تطلبها  �لتي  �لج��ر�ء�ت  كل 
بناء د�ره،  �عادة  �حل�سول على ماي�ساعده يف على 
ويوؤكد �نه ي�سكن منذ حترير �ملدينة يف بيت �سغر 
لاليجار باجلانب �لأي�سر يكلفه ن�سف ر�تبه تقريبًا.

وهو  �حليايل(،  جرب  )فدعم  �خليمة  على  �مل�سرف 
طلبات  ي�ستقبل  نينوى،  يف  �ل�سعر�ء  جمعية  رئي�س 
م�ساعده  يقول  �ل�سو�ء.  على  و�ملتربعني  �ملو�طنني 
ن�ستقبل  �سعبي:  �ساعر  وه��و  ع��ري��ب��ي(،  )ري��ا���س 
مبينًا  و���س��ك��او�ه��م،  �مل��و�ط��ن��ني  طلبات  �خليمة  يف 
على  للح�سول  فقط  ي�سعون  مو�طنني  هنالك  �ن 
تر�وح  �لتي  �ل�سغرة  دوره��م  لرميم  �لبناء  مو�د 
م�ساحتها مابني خم�سني �ىل خم�سة و�سبعني مرً� �و 

نوفر متربعًا يتكفل ببناء عدد من �لدور.
�لعريبي ن�سح ذنون و�ملو�طنني �لقريبني من جامع 
باملنحة  م�سمولون  لأنهم  و�لنتظار  بال�سرب  �لنوري 
�لنوري  جامع  بناء  لإع��ادة  �ملخ�س�سة  �لإمار�تية 

و�لدور �ملحيطة به.
وكانت دولة �لمار�ت �لعربية قد وقعت عقد �سر�كة 
و�لثقافة  و�لعلم  للربية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  مع 
م�سجد  وترميم  بناء  �إعادة  يت�سمن  "�ليوني�سكو"، 
خم�سني  بكلفة  �حل��دب��اء  ومئذنته  �لكبر  �ل��ن��وري 
ترميم  على  و��ستملت  دولر،  �ألف  و�أربعمئة  مليونًا 

�لدور �ملحيطة باجلامع.
ذاكرة

"فديو"  بت�سجيل  �ل�����س��وي��د�ين(  )ع��ام��ر  ويحتفظ 
يقومون  وه��م  د�ع�����س  ج��ر�ئ��م  �ب�سع  �ح��دى  ي�سور 
بعملية نحر ل�سقيقه حامد �أمام جمع من �لأهايل يف 
للمو�سل  د�ع�س  �حتالل  من  �يام  بعد  �لزهر�ء  حي 
بقتل  و�تهامه  �لعر�قية  �حلكومة  مع  �لتعاون  بتهمة 

18 من عنا�سر �لتنظيم �لإرهابي .
و�لعرفان  �لمتنان  من  بكثر  �ملو�سل  �سكان  ي�سعر 
و�ل�سرطة  �جلي�س  م��ن  �لعر�قية  �لأم��ن��ي��ة  للقو�ت 
حتظى  �لره����اب  مكافحة  ق���و�ت  ول��ك��ن  و�حل�����س��د 
بتقدير كبر، ويحتفظ �ل�سكان ب�سور مع قادة جهاز 
ومعن  �ل�ساعدي  �لوهاب  كعبد  �لإره���اب  مكافحة 
�ل�سعدي وعبد �لغني �ل�سدي �لذي �طلق ��سمه على 
�حد �سو�رع �ملو�سل �لذي كان تنظيم د�ع�س ي�سميه 
�ملو�سل من  �نقاذ  لدوره يف  تقديرً�  ب�سارع �خلالفة 

بر�ثن �لتنظيم �لوح�سي.
مطارق احلّدادين

�حلياة تدب يف �سوق �حلد�دين، فقد عاد ��سحاب 
�ملحال يف �ل�سوق �ىل �لعمل حيث ي�سنعون هنا عدد 
تعر�س  �لقدمية  �ملدينة  يف  منطقة  وك��اأي��ة  �لبناء، 
هذ�  يف  �لعاملون  يفاخر  و����س��ع،  دم��ار  �ىل  �ل�سوق 
نز�ر  �حل�سون(  )عائلة  من  �لعر�ق  باأبطال  �ل�سوق 
وطالل وعدنان حيث كانو� �بطال �لعر�ق على نطاق 

�آ�سيا حيث نال نز�ر و�ساما يف بطولة �وملبياد �آ�سيا. 
على  و�لبحوث  لال�ست�سار�ت  نينوى  مركز  وي�سعى 
ووفقًا  مت�ساعدة  بوترة  �لإعمار  عملية  جتري  �أن 
�ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  �ملركز  نظم  وقد  لالولويات 
باإعمار  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  جمعته  �ل��ه��دف  لهذ� 

�ملو�سل وبينها �ملوؤمتر مع �سندوق �عمار �ملو�سل.
رغم  �ل�سندوق  �ن  �ك��د  �مل��و���س��ل  ���س��ن��دوق  رئي�س 
�لتحديات �لتي يو�جهها قد جنح باعادة �عمار 19 
م�سروعًا ت�سغيليًا و14 م�سروعًا ��ستثماريًا بكلفة 25 

مليار دينار عر�قي.
بدعم  �لع��م��ار  م�ساريع  من  �لعديد  تنفيذ  وج��رى 
�لذي  �ل��دويل  �لبنك  مقدمتها  يف  لعل  دولية  جهات 

قدم قر�سًا لإعمار �جل�سر �لقدمي وج�سر 
�ملثنى �لثاين و�جل�سر �لر�بع وبكلفة �ربعة 

نفذتهما  دولر  �لف  و�سبعني  وت�سعة  ومئتني  ماليني 
وز�رة �لإعمار و�لإ�سكان.

متنقلة  حمطات  جتهيز  جرى  �لكهرباء  قطاع  ويف 
دينار،   )7.531.894( مببلغ  �أخرى  وم�ستلزمات 
و�لنبار  نينوى  لكهرباء  م�سرك  م�سروع  يوجد  كما 
مببلغ  وجتهيز�ت  كهرباء  حمطات  تاأهيل  لإع���ادة 
وعلى  ع��ر�ق��ي.  دي��ن��ار   )17.819.812( �ج��م��ايل 
نف�س �لقر�س مت تخ�سي�س مبلغ )20( مليون دولر 

خم�س�س للبلدية.
خماوف 

وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ن �لأم�����و�ل �ل��ت��ي ت��ت��دف��ق �ىل 
�ملخاوف  لكن  �لتوقعات،  بحجم  لي�ست  �ملحافظة 
ي�ست�سري  مناخ  يف  و�سياعها  ه��دره��ا  م��ن  ت���زد�د 
بلدية  مدير  �عرف  �ل�سياق  هذ�  ويف  �لف�ساد.  فيه 
�ملو�سل، )عبد �ل�ستار �حلبو(، بوجود حالت ف�ساد 
�لذي  للمدينة  �لأي�سر  �ل�ساحل  تنظيف  م�سروع  يف 

متوله منظمة تابعة لالأمم �ملتحدة.
تخ�سي�سها  ج��رى  �لتي  �لأم���و�ل  �أن  من  قلق  وثمة 
�لف�ساد  يد  و�أن  فيها،  مبالغ  نفذت  �لتي  للم�ساريع 
يطرح،  م�سروع  ك��ل  يف  �ل��ط��وىل  �ليد  ه��ي  م��از�ل��ت 
من  يقلل  �لأعرجي  �ملو�سل زهر  قائممقام  �أن  بيد 
�مل�سرفة  �لقنو�ت  تعدد  �آلية  عن  ويتحدث  �ملخاوف 
يف  �ملتربعة  �جلهات  م�ساركة  و�ىل  �لع��م��ال  على 
�ف�سل  م��اي��ب��دو  على  وه��و  عملها،  �ن��ف��اق  م��ر�ق��ب��ة 
�لجر�ء�ت �لتي �عتاد �لفا�سدون على �لتالعب بها.

�حلد  يف  مفيدة  �لآليات  هذه  ف��اإن  ح��ال،  �ية  وعلى 
فيه،  و�ملبالغ  �ملفيد  غر  �لنفاق  ومن  �لف�ساد  من 
ول�سوء  �ل��روت��ني.  من  �ستزيد  �أنها  من  �لرغم  على 
مالية  باأزمة  و�ملنطقة مير�ن  �لبلد  �ن  �ملو�سل  حظ 
و�ن �لف�ساد ي�سرب بقوة يف موؤ�س�سات �لدولة وكلها 
جديدة  ملو�سل  متحم�سني  �لأه��ايل  لجتعل  عو�مل 
لتحتل موقعها �حل�ساري بني  �لركام  تقوم من بني 

مدن �لعر�ق و�ملنطقة.
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�ملوؤ�س�سة م�سجلة يف د�ئرة �ملنظمات غر �حلكومية 
وحا�سلة على �سفة �لنفع �لعام من رئا�سة �لوزر�ء، 

و�سفة �ل�ست�سارية من �لأمم �ملتحدة.     
تخويل ديني 

 �فتتحت �ملوؤ�س�سة عام 2006 بتاأ�سي�س ر�سمي، كانت  
�لعر�ق  �بناء  مظلومية  توثيق  هي  �ملوؤ�س�سة  غاية 
�ل�س�سي�ستاين  علي  �ل�سيد  �سماحة  م��ن  بتكليف 
لالنتهاك  تعر�سو�  مم��ن  �ل�سباب  م��ن  ملجموعة 
حتفظ  مل  �لعو�ئل  من  فالعديد  و�لقتل،  �لطائفي 
توثق  ومل  �ل�����س��وء،  عليهم  ي�سلط  ومل  حقوقهم، 
مظلوميتهم، فكانت لهم هذه �ملوؤ�س�سة �لدليل على 
�حل����ادث.        لحظ   وم��ك��ان  زم���ان  يف  مظلوميتهم، 
�أن  عملهم،  �أث��ن��اء  �ملكلفني،  م��ن  �ملوؤ�س�سة  ك���و�در 
�لإرهاب،  �سحايا  و�أ�سر  عو�ئل  من  �ل�سهد�ء  �أغلب 
تقاعدية  رو�ت��ب  ميلكون  ل  ممن  �لك�سبة،  من  هم 
مب�ساعدتهم.      وبد�أ   للتفكر  دفعهم  ما  �لدولة،  من 
�خلا�سة  جيوبهم  م��ن  �لأم���و�ل  بتجميع  �ملكلفون 
�ملو�سوع على  �لعو�ئل، ثم جرى طرح  ودفعها لهذه 
جميع  مب�ساعدة  رغبته  فاأبدى  �ل�سي�ستاين  �ل�سيد 

�ملوؤ�س�سة  �ملوثقني وتكفلهم، حتى �سار عمل  �لأيتام 
توثيقيًا ��سافة �ىل رعاية �لأيتام.  

    الفقر هو ال�صبب
�ملوؤ�س�سة،   �ع�ساء  �حد  وهو  �ل�سويف،  يا�سر   يوؤكد 
�أن �حل�سة �لأوىل و�لتي مت توزيعها من �لتربعات، 
عام  �لإرهابية  �لعمليات  �سحايا  ن�سيب  من  كانت 
�سغر   ب��ك��ادر  ب���د�أت  �ملوؤ�س�سة  �أن  2006.      ويو�سح 
�لي���ام كرب  م��رور  م��ع  للم�ساعدة،  �أم���و�ًل  ووزع���ت 
�ل��ي��وم �ك��رث م��ن 1250  ك��ادره��ا حتى بلغ ع��دده��م 
بني  موزعني  متطوع  لألف  ��سافة  يعملون،  �سخ�سًا 
جميع �ملحافظات، و�كرث من 58 �ألف يتيم، يتلقون 

�لرعاية �لكاملة ب�سكل �سهري.      
�ملوؤ�س�سة   لهذه  �ملرجعية  دع��م  �إن  �ل�سويف   وق��ال 
و�جلهود  �لعالية  للهمة  ��سافة  بانت�سارها،  �ساهم 
�حلقيقية للو�سول �ىل كل فقر ولو كان يف �سحر�ء 
من  �لعني  متكنت  �لذين  عدد  �ليوم  نائية.           جتاوز 
�ألف  �حت�سانهم، بعينها �لتي ل تنام، �أكرث من 82 
يتيم، وذلك نتيجة توقف �مل�ساعدة �ملالية عند بلوغ 
�لأيتام، ومن ليز�ل غر ر��سد، فعددهم 58 �ألف، 

يت�سلم كل منهم ر�تبًا �سهريًا يقدر ب� 75 �ألف دينار، 
��سافة �ىل مبلغ للعائلة، مع �سلة غذ�ئية �سهرية، مع 
و�ل�ستاء،  �ل�سيف  يف  �مللّحة  ولو�زمه  �ل�سكن  توفر 
كما وتوفر ترميمات �ل�سكن �ذ تطلب �لأمر، ��سافة 
مبالغ  وحتى  �ل��ع��الج  و���س��رف  �ل�سحي  �مللف  �ىل 
�أن  �ىل  ولفت  و�أك���رث،  ه��ذ�  تطلبت،  �إن  �لعمليات 
�سهريًا، من  دينار  ملياري  نحو  �ملوؤ�س�سة خ�س�ست 

�أجل �مللف �ل�سحي فقط.    
 ال�صحة  النف�صية

 ويوؤكد �ل�سويف �أن �مللف �لآخر، و�لذي مت ��ستحد�ثه  
يف �لعني، هو ملف �ل�سحة �لنف�سية �خلا�سة بالأيتام 
�ل��ذي  �مل��ف��اج��ئ  �ل��ف��ق��د�ن  ل��ذل��ك  تاأهيلهم  ب��ه��دف 
يتعر�سون له بعد موت �آبائهم، �إذ �أن �أغلبهم يقوم 
ما  �ل�سدمة،  نتيجة هذه  متوقعة  �فعال غيو  بردود 

ي�سبب لهم �لكثر من �مل�ساكل �لنف�سية و�ل�سحية.     
 -�حدى هذه �حلالت �لتي �ساهمت بفتح هذ� �مللف،  
�أجل  من  منزلها  باب  لفتح  متجهة  كانت  فتاة  هي 
�لذهاب �ىل �ملدر�سة فاإذ� بجثة و�لدها مقتوًل �أمام 
عزل  �سوى  �سيئًا  تفعل  ومل  �ملدر�سة،  تركت  �لباب، 

نف�سها يف �لغرفة، حتى وجدوها منتحرة حرقًا.      
  الأجنم الزهراء   

بالتن�سيق  هذ�  �لتاأهيل  مركز  �ن�ساء  بذرة  و�سعت 
طريق  عن  �لعر�ق  خارج  من  نف�سانيني  �أطباء  مع 
جل�سات  لبدء  �لأخ���رى،  �لتطبيقات  �و  �ل�سكايب 
من  �لكثر  معاجلة  ومت��ت  ل��الأط��ف��ال،  توجيهية 
�أن تكمل �لعالج،  �حلالت، فاأ�سبح د�فع �ملوؤ�س�سة 
�لز�هرة"  "�لأجنم  �فتتاح مركز  حتى متكنو� من 

للرعاية �لنف�سية و�لتدريب �ملهني لالأيتام.    
هم   �ملركز  ه��ذ�  د�خ��ل  �ملوجودين  �أغلب  �أن    كما 
�لتطوعية  �جلهود  �ساهمت  حيث  �ملتطوعني،  من 
من  �ل�سحي  باجلانب  �لأط��ب��اء-  من  -خ�سو�سا 
�لعالج  و���س��رف  �لأي��ت��ام  ع��و�ئ��ل  ��ستقبال  خ��الل 
و�إقامة �لعمليات �جلر�حية جمانًا، كما �أن �لعديد 
مع  بتعاونها  �ساهمت  �لأهلية  �مل�ست�سفيات  م��ن 

�لعني.     
�د�ري   وق�سم  للفح�س  ومر�كز  عياد�ت    -هنالك 
�سجاًل  وي��ك��ون  لليتيم  �سحية  حالة  ك��ل  ي��وؤر���س��ف 

د�ئميًا لكل طفل. 

 احلر�س الذي ل ينتهي
�لكاظمية  منطقة  يف  �خلرية  �ملوؤ�س�سة  مقر   يقع 
فرعًا  و20  بغد�د،  يف  �آخرين  لفرعني  بالإ�سافة 
فيها  وي�ساهم  �ملحافظات  جميع  على  م��وزع��ة 
�و  د�خ��ل  فرد  �ي  لها  �لتربع  وي�ستطيع  �جلميع، 
�د�رة  حت��ت  �ملوؤ�س�سة  تعمل  �ذ  �ل��ع��ر�ق،  خ��ارج 
�آخر  بالأمو�ل لأي ظرف  �لت�سرف  حمكمة متنع 
منظمة   م��ن  وف��د  �ملوؤ�س�سة  �لأي��ت��ام.  -ز�ر  غ��ر 
ومنح  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لعاملية  �ل�سفافية 
�لعمل  نتيجة  �لعاملية  �ل�سفافية  �سفة  �ملوؤ�س�سة 
�ملتقن  �ملايل  �لنظام  ر�قبو�  �ذ  �ملحكم،  �لد�ري 
�لأم���ر مل يحدث  �أن ه��ذ�  و�أخ��ربون��ا  و�حل���ريف، 
�لتالعب  "�لنزيهة" �ذ مينع  �ل��دول  يف كثر من 

�ملوؤ�س�سة،  بنظام  �لإح��ك��ام  نتيجة  و�ح��د  بدينار 
�لأ�سخا�س  �إل  كان،  �ي  و�دخ��ال  ��سافة  �ذ متنع 
�ملعروفني بنز�هتهم. وجميع �لكو�در لديهم �ميان 
بق�سيتهم، بع�سهم عر�س عليهم �لعمل يف �ماكن 

�خرى لكنهم رف�سو�.     
 �صندوق ال�صدقات   

�لآخرين  تربع  وكيفية  �ل�سدقات  �سندوق  وعن 
للموؤ�س�سة وكيفية �حلفاظ على �مو�لهم بكل �مانة 
�سندوقًا  �ملتربعني  ن�سلم  يا�سر:  يقول  و�سدق،    
�ىل  ي��ع��اد  ث��م  �سدقاتهم،  ي�سعون  لل�سدقات، 
�ملوؤ�س�سة، ويفتح حتت يد �أمينة، مع وجود كامر� 
بعد من �جل  للتوثيق ي�سبح قر�سًا مدجمًا فيما 

حماية �لأمو�ل و�سمانها.              

تتكفل 58 األف يتيم وتقدم لهم 
الرعاية ال�صحية والنف�صية 

"عني"
ب�صمة يف العمل اخلريي وال�صفافية 

خلية كبرية من املوؤمنني 
بق�صيتهم، يعملون دومنا 

هوادة ب�صكل م�صتمر 
ويومي، من اجل م�صاعدة 

االأيتام وتوفري االأمان 
لهم، ي�صكلون جمموعة 

)موؤ�ص�صة العني( لرعاية 
االأيتام   من ابناء اجلي�ش 

واحل�صد ال�صعبي و�صحايا 
االأعمال االإرهابية، ومن 

عوائل الفقراء.

اآية من�صور

ت�صوير: علي قا�صم



السنة الثالثة عشرة العدد )323( 15 تشرين االول 2018 وفنون ثقافة  alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

17 16

اأفظع اجلرائم
�ىل  تعر�سن  �لالئي  �لإي��زي��دي��ات  �لن�ساء  �آلف  ومثل 
�ل�سبي وحتولن �ىل غنائم تباع يف �سوق �لنخا�سة، ميكن 
تتعر�س  �ن  �سر�وؤها، وميكن  �لتنظيم  عنا�سر  لأي من 

لالغت�ساب �جلماعي.
كانت نادية �ساهدة عيان على و�حدة من �أفظع �جلر�ئم 
يف �لتاأريخ، وحاولت �لفر�ر �أكرث من مرة، حتى جنحت 
�ذ  �لهرب،  �أخرً� مب�ساعدة عائلة عمر عبد�جلبار يف 
لها  و��ستخرجت  يومًا،  ع�سر  �سبعة  ملدة  �لعائلة  �آوتها 
هوية مزورة. وخا�س عمر مغامرة كادت تودي بحياته 
حينما جنح بتهريبها �ىل كركوك وت�سليمها �ىل �أخيها.

�ختارت نادية �أن تو�جه �لعامل وهي تروي �جلرمية �لتي 
تعر�س لها �لإيزيديون على يد تنظيم �إرهابي ل يتو�ين 

عن ��ستخد�م �أكرث �لو�سائل �نحطاطًا لتحقيق
 غاياته.

رعب داع�صي
روت نادية مر�د ق�سة �ملعاملة �ملرعبة �لتي مرت بها: 
وقامو�  �سنو�ت  ت�سع  عمر  فوق  �لإناث  كل  عزلو�  "لقد 
با�سرقاقهن، و�أجربوهن على تغير دينهن، وفعلو� كل 

�سيء يرغبون فيه معنا."  
على  �جل��ر�ئ��م  م��ن  للعديد  تعر�ست  "لقد  وق��ال��ت: 

�أيديهم.. ي�سعب لأحد �أن يذكرها �أو يعيد �سردها".
�ق��ت��ي��اده��ن  ي��ت��م  ���س��غ��ر�ت  ف��ت��ي��ات  ر�أت  �أن��ه��ا  وروت 

�غت�سابهن  وي��ت��م  �جل��ن�����س،  مل��م��ار���س��ة  ك��م�����س��رق��ات 
وتعذيبهن يوميًا.

ملكافحة  �سفرة  �ملتحدة  �لأمم  عينتها   2016 عام  يف 
�ملخدر�ت و�جلرمية للنو�يا �حل�سنة، حيث ركزت مر�د 
يف هذ� �ملن�سب على دعم �ملبادر�ت �جلديدة و�لدفاع 
و�لن�ساء  �لب�سر،  تهريب  مبخاطر  و�لتوعية  عنها، 

و�لفتيات و�لالجئني.
تزوجت نادية يف عام 2018 من �لعر�قي عابد �سمدين، 

يف مدينة توتغاد باأملانيا.
وكانت مر�د قد فازت يف عام 2016 بجائزة �سخاروف، 
وهي �أرقى جائزة �أوروبية يف جمال حقوق �لإن�سان، قبل 
�ن تتوج �خرً� بجائزة نوبل لل�سالم لتكون �أول عر�قية 

تفوز بهذه �جلائزة.
يف بغد�د، �عترب رئي�س �جلمهورية، برهم �أحمد �سالح، 
لكفاح  تكرميًا  لل�سالم  نوبل  بجائزة  م��ر�د  نادية  ف��وز 

�لعر�قيني بوجه �لإرهاب.
هاتفيًا  �ت�ساًل  �أج��رى  "�لرئي�س  �إن  ملكتبه  بيان  وق��ال 
لل�سالم"،  نوبل  جائزة  نيلها  مبنا�سبة  مر�د،  نادية  مع 
ونقل عن �سالح قوله "حتدثت هاتفيا مع �لعزيزة نادية 

مر�د، وباركت لها نيلها جائزة نوبل لل�سالم."
�لعامل  �إق��ر�ر  يج�سد  نادية  "تكرمي  �أن  �سالح  و�أ�ساف 
يف  و�لتكفر  �لإره��اب  �سحايا  وكل  �لإيزيديني  مباأ�ساة 
�لعر�ق، وهو تقدير ل�سجاعتها ومثابرتها يف �لدفاع عن 

�حلقوق �ملغت�سبة."

من �صبّية يف اأقبية داع�س 
اإىل  ف�صاءات نوبل

ناديا.. 

نوبل.. 
تتويج لت�صحيات العراقيني 

يف مواجهة الإرهاب

يف عام 2014 اقتحمت عنا�صر 
تنظيم"داع�ش" االإرهابي قرية 
كوجو، واقتادت مئات الن�صاء منها 
بعد اأن قتلت الرجال وبينهم �صتة 
من اأ�صقاء نادية مراد مع اأمها. 
كما اختطفت ناديا وتعر�صت اىل 
االغت�صاب على اأيدي تلك العنا�صر 
املجرمة.

بغداد / ال�صبكة



 توؤمن باأن �لأناقة و�ملو�سة �أ�سبحتا من حاجات 
�ملجتمع �ل�سرورية �لتي ل بد للمر�أة من �أن تلجاأ 

�ليها ح�سب �لذ�ئقة و�لختيار.
�للبنانية  �لفا�سوني�ستا  �لتقت  �ل�سبكة(  )جملة 
عامل  يف  جتربتها  عن  للحديث  غ�سان"  "�سونا 

�ملو�سة و�جلمال: 
مفهوم جديد

* بر�أيك هل مفردة )فا�سوني�ستا( معروفة لعامة 
�لنا�س �م لفئة معينة؟

بد�أ  حيث  يعتربجديدً�  )فا�سوني�ستا(  مفهوم   -
�نت�ساره موؤخرً� يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، �إذ 
هو كمفهوم لي�س منت�سرً� بني �لكثر من �لنا�س، 
وبات  �ملهنة  هذه  ميتهنون  �لكثرون  ��سبح  لكن 

�نت�سارها عامليًا وعربيًا.  
هنالك  ه��ل   *
بني  ف����رق 

�سة  ر عا
�لأزي������������اء 
و�لفا�سوني�ستا 
�حل����ال  �أن  �أم 

متطابق؟
ك��ب��ر  ف�����رق  ه���ن���ال���ك   -
�لأزي���اء  ب��ني عمل ع��ار���س��ة 
�أن  ح��ي��ث  و�ل��ف��ا���س��ون��ي�����س��ت��ا، 
تعر�س  من  هي  �لأزي���اء  عار�سة 
�لأزي��اء  دور  من  �لأزي���اء  ت�ساميم 
�لل���ت���ز�م  وع��ل��ي��ه��ا  �مل�����س��م��م��ني  �و 
�ما  بهم،  �خلا�سة  �لت�ساميم  بعر�س 
وتن�سيق  باختيار  تقوم  من  فهي  �لفا�سوني�ستا 
مبا  �لعاملية  �ملاركات  جميع  من  بنف�سها  �أزيائها 
وعلى  ج�سمها  وق���و�م  �سخ�سيتها  م��ع  يتنا�سب 

ذوقها �خلا�س. 
* ما �لذي دفعك لدخول عامل �لأزياء و�ملو�سة؟

- �أنا بطبيعتي حمّبة للمو�سة ومتابعة لكل ما هو 

�إحدى هو�ياتي  �لتي هي  �لأزي��اء  جديد يف عامل 
�أزيائي �ليومية  منذ �ل�سغر، حيث بد�أت بعر�س 
�ملاركات  من  �لعديد  من  �ل�سخ�سي  باختياري 
�ملحبني  من  بكثر  وحظيت  و�لعربية،  �لعاملية 
�متهان  يف  رحلتي  ب���د�أت  هنا  وم��ن  و�ملتابعني، 

�ملو�سة.
حافز املناف�صة

عامل  د�خ��ل  ج��دً�  �سر�سة  �ملناف�سة  �إن  يقال   *
تعتربين  وهل  و�ملو�سة هل هذ� �سحيح؟  �لأزياء 

نف�سك مناف�سة وموؤّثرة يف جمالك؟
- ل بد من �ملناف�سة يف �أي جمال كان للو�سول �ىل 
للنجاح،  �لرئي�س  �حلافز  هي  فاملناف�سة  �لقمة، 
ويف جمال �ملو�سة، كما يف �أي جمال �آخر، هناك 
موؤثرة  نف�سي  و�عترب  مناف�سات،  ول��دّي  مناف�سة 
بالن�سبة للبع�س بدليل �ن عدد متابعّي يف تز�يد 

ملحوظ و��سكر �هلل على ذلك. 
* ما �حللم �لذي ير�ودك د�ئمًا؟

- ير�ودين منذ دخويل هذ� �ملجال حلم �لو�سول 
�ىل �لقمة بحيث �أ�سبح من رموز �ملو�سة و�لأزياء 
هذ�  حتقيق  �ىل  و�ساأ�سعى  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  يف 

�حللم. 
* هل ت�سعني لأن ت�سبحي جنمة عاملية كنجمات 

هوليوود مثاًل؟
- نعم، مَل ل، �ن حلم كل فا�سني�ستا هو �لو�سول 
�ىل �لنجومية عامليًا، و�ساأعمل على حتقيق ذلك. 
يجب  معينة  و���س��روط  مو��سفات  هناك  ه��ل   *

توفرها يف )�لفا�سوني�ستا(؟
ت��ت��وف��ر  �ن  ي��ج��ب  ����س���روط  ه��ن��ال��ك  - ط��ب��ع��ًا، 
من  تكون  �أن  �ملثال  �سبيل  فعلى  بالفا�سيني�ستا، 
تفا�سيلها،  بكل  لها  و�ملتابعات  �ملو�سة  ر�ئ��د�ت 
كما يجب �ي�سا �ن تتحلى بقو�م ر�سيق وذوق عاٍل 

يف �ختيار �ملالب�س. 
* هل كانت لك م�ساركات يف عرو�س فنية عربية؟

- نعم، كانت يل م�ساركات يف �غلب �ملهرجانات 
�لعربية: يف دبي، و�لقاهرة، وبروت، وعّمان. 

موديل
)موديل(  كفتاة  تظهري  �ن  عليك  عر�س  لو   *
يف فيديو كليب مع �أحد �ملطربني �مل�سهورين هل 

�ستو�فقني؟

بداأت موهبتها يف عامل املو�صة واالأزياء منذ الطفولة عندما كانت 
ت�صتعر�ش قوامها اأمام املراآة كما لو اأنها اأمام جمهور، �صاركت يف اأغلب 

املهرجانات والعرو�ش الفنية يف الدول العربية كالقاهرة ودبي، 
وبريوت، وعّمان، وجنحت بت�صكيل ح�صور وا�صع وب�صمة مميزة بني 

قريناتها من )الفا�صني�صتات(،
حوار: اأحمد �صمي�صم

�صونا 
اأ�صعى للو�صول اإىل القّمة 

يف عامل املو�صة 

لـ)ال�صبكة(:غ�صان 

الفا�صوني�صتا اللبنانية

ر�صالتي الأ�صا�صية 
اإر�صاد املراأة العربية 
اىل قواعد املو�صة 
والأناقة
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نرمني املفتي

ت�صرفات غري تربوية

صديقتي المتقاعدة حاليا، كانت مديرة مدرسة ابتدائية وحاولت كثيراً أن تقنع المعلمات بالتأني حين 
يدق جرس الدرس األخير لتعليم الصغار كيفية الخروج من المدرسة بنظام، كان هدفها ان تعلم النظام 

لساكني المنطقة كلها من خالل تقليد الصغار.
 لكنها فشلت، ليس مع التالميذ والتلميذات، انما مع المعلمات الالتي كانت غالبيتهن يأخذن حقائب اليد 

معهن في الدرس األخير ويهرعن الى البوابة قبل الصغار وبدون انتظام ما أن يدق الجرس.
ولم يكن أمام صديقتي التي تقاعدت في ٢٠11، إال أن تقف عند بوابة المدرسة وعلمت الصغار 

والمعلمات االنتظام والنظام.. وحين تعود وتسأل من تبقى من معلماتها الشابات في المدرسة 
الملتزمات بالنظام، تشعر باألسى بسبب أن عددهن ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

تذكرت صديقتي وانا اقرأ في مواقع إخبارية عديدة توجيه وزير التربية بتحقيق فوري بقضية ريماس 
مصعب الجنابي، تلميذة االبتدائية ذات السنوات السبع، اي هي في االول االبتدائي والتي اثناء انتهاء 

الدوام وتدافع الصغار تعثرت بمعلمة كان ردها ان ضربتها بعنف ووحشية، وصورها التي تم تداولها 
على مواقع التواصل االجتماعي كانت مفجعة بوجهها المحمر والمتورم..

ليست المرة االولى التي يتعرض بها تلميذ/ة الى عنف غير مبرر في المدارس العراقية، خاصة 
االبتدائية منها، الحكومية واألهلية، العقاب ليس ضرباً وحشياً، ولنتذكر تلميذ االبتدائية الذي كسر 

ساعده وفقد سناً في مدرسة اهلية في بغداد العام الماضي، وإن كان عالج األذى الجسدي ممكناً لكن 
األذى النفسي سيرافق التلميذ طوال عمره، خاصة في ظل غياب االهتمام الصحي الرسمي بنفسية 

الصغار. ..
لغاية كتابة هذا المقال، لم نقرأ نتيجة التحقيق العاجل الذي أمر به الوزير قبل أربعة أيام! والمفروض 
أن تنشر التربية العقوبة التي ستوجه الى المعلمة لتكون رادعاً أمام تصرفات غير تربوية كهذه والتي 

اذا حدثت في دولة اخرى، فإن الوزير نفسه سيكون محل تحقيق وربما يرغم على االستقالة وأن 
حدثت في اليابان، فإن الوزير سوف يستقيل حتى قبل التحقيق.

البد من اخضاع كوادر الدراسة االبتدائية الى اختبارات نفسية قبل التعيين والبد من إعادة العمل 
الفعلي بصفة ) مرشد/ة الصف ( والذي كان، خاصة في االول االبتدائي، معيناً للتلميذ على تعلم 

النظام وااللتزام به، وهذا أضعف اإليمان.

فنجان حمبة

- م�ساركتي يف عمل فني لت�سوير فيديو كليب مع 
�لعمل  نوع  وعلى  نف�سه  �لفنان  على  يعتمد  فنان 

و�ل�سركة �ملنتجة. 
* بعيدً� عن �لأزياء هل لديك مو�هب �أخرى؟

- نعم، لدي مو�هب يف ممار�سة �لريا�سة، �إحدى 
�أهم هو�ياتي، و�ل�سفر لكت�ساف ح�سار�ت بلد�ن 

�لعامل. 
لك  قال  لو  له  ت�ستجيبني  �ل��ذي  �ل�سخ�س  من   *

�تركي عملك يف �حلال؟
- �ل�سخ�س �لوحيد �لذي من �ملمكن �أن �أنفذ له 
بدعمه على  �أحظى  �لذي  و�لدي  �لطلب هو  هذ� 

كافة �ل�سعد. 
بلدك  وت��رك��ت  دب��ي  �ل�سكن يف  �خ��رت  مل��اذ�   *

لبنان؟
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لعاملية  �مل��دن  من  دب��ي  �أ�سبحت   -
و�ملاركات،  �ملو�سة  عامل  ومنها  �ملجالت  جميع 
لكن برغم �قامتي يف دبي �إل �أين متو�جدة ب�سكل 

دوري يف بلدي �لأم لبنان. 
�إع��ج��اب��ه  ل��ك  يظهر  م��ن  م��ع  تتعاملني  ك��ي��ف   *

بطريقة فّظة؟
- �أحاول �للتز�م باملعاير �لأخالقية، ل�سيما يف 
�لبتعاد  �ف�سل  لذ�  كهوؤلء،  مع معجبني  �لتعامل 

عنهم و�لتعامل معهم ب�سكل خمت�سر. 
* ما �ملوقف �لذي �أحرجك ب�سور كبرة؟

لن  لكني  �ملحرجة،  �ملو�قف  من  كثر  هناك   -
�أن�سى ذلك �ملوقف �لذي ح�سل معي عندما كنت 
بجانب  �أم��ر  كنت  فبينما  للمو�سة،  مهرجان  يف 
�لأمر  �لباب  بجانب  �لطويل  ف�ستاين  علق  �لباب 

�لذي �أحرجني كثرً�. 
* هل �أنت من �أ�سرة فنية؟

�أ�سرة  �لفن،  �أج���و�ء  عن  بعيدة  �أ�سرتي  ك��ال،   -
عملية تعي�س �سمن �ملجتمع �للبناين. 

رو�جًا  �أكرث  تكون  �لفا�سوني�ستا  �ملر�أة  �أن  يقال   *
هل  �لعربية  للمنطقة  خالفًا  �لغرب  يف  وتاأثرً� 

توؤيدين ذلك؟  
�آخر،  زمن  يف  كان  لو  �لقول  هذ�  ي�سح  رمبا   -
لكن يف ع�سرنا �حلا�سر فاإن ر�ئد�ت �ملو�سة يف 
�لعامل �لعربي يف تز�يد وتناف�س، لذ� �توقع زيادة 
�نت�سار  مع  خا�سة  �لقريب  �مل�ستقبل  يف  �ملو�سة 

و�سائل �لتو��سل �لإجتماعي. 
مهنة  "�إن  يقول  من  على  تعلقني  مب��اذ�  �إذن   *

�لفا�سوني�ستا م�سَيعة للوقت ول �أهمية لها"؟ 
و�ملو�سة  فالأناقة  �سحيح،  غر  ه��ذ�  بالطبع   -
ودور  م�سممي  جند  �أننا  بل  �ليوم  وليدة  لي�ست 
وهذ�  �ل�ستينات  ف��رة  يف  منت�سرة  كانت  �أزي���اء 
يوؤكد حاجة �ملجتمع �ىل �ر�ساد�ت يف عامل �لأناقة 

و�ملو�سة ل�سيما للن�ساء. 
�لتي  ر�سالتك  ما  و�أه���د�ف،  ر�سالة  عمل  لكل   *

ت�سعني لتو�سيلها للنا�س من خالل عملك؟
�مل��ر�أة  �إر���س��اد  يف  تتمحور  �لأ�سا�سية  ر�سالتي   -
�لعربية �ىل �أب�سط قو�عد �ملو�سة و�لأناقة وتقدمي 

�لن�سائح لهن يف هذ� �ملجال. 
قي�صر الأغنية العربية

�لزمن  يف  �ل��ع��ودة  فر�سة  ل��ك  ت�سّنت  م��ا  �ذ�   *
و�ختيار مهنة من جديد فماذ� �ستختارين؟

�إطار �ملو�سة،  �أتخيل نف�سي خارج  - رغم �ين ل 
لكن لو عاد بي �لزمن للور�ء قد �ختار مهنة طب 

�لتجميل. 
فنان  وهل هناك  �لعر�قي؟  �لفن  تتذوقني  * هل 

عر�قي يجذبك؟
�ل�سوت  �لعر�قي، خا�سة  �لفن  �نا من حمبي   -
�لأ���س��و�ت  م��ن  كثر  وه��ن��ال��ك  �ملميز  �ل��ع��ر�ق��ي 
لكن  �لفنية،  �ل�ساحة  يف  �لن  �جلميلة  �لعر�قية 
�لفنان  �لعربية  �لأغنية  لقي�سر  �ل�ستماع  �حب 

كاظم �ل�ساهر. 
�ملنزل  تغادرين  ل  �ل��ذي  �لوحيد  �ل�سيء  م��ا   *

بدونه؟
- هاتفي، لأنني �عتمد عليه يف عملي ل�سيما يف 

�لت�سوير ب�سكل ��سا�سي. 
* �أخرً�، ما م�ساريعك �ملقبلة؟

بي  خا�س  مركز  �فتتاح  هو  �ملقبل  م�سروعي   -
و�لتجميل  و�لتن�سيق  �مل��و���س��ة  ����س��ت�����س��ار�ت  يف 

 . )styling relooking(

لي�صت املرة الأوىل التي يتعر�س بها تلميذ/ة اىل عنف 
غري مربر يف املدار�س العراقية، خا�صة البتدائية منها، 
احلكومية والأهلية، العقاب لي�س �صربًا وح�صيًا ولنتذكر 

تلميذ البتدائية الذي ك�صر �صاعده وفقد �صنًا  يف مدر�صة 
اهلية يف بغداد العام املا�صي
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وحركتها  بن�ساطها  ت��زه��و  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ف��رق��ة 
�لدوؤوبة ي�سود �ل�سمت يف �أروقتها ويخّيم �حلزن 
على وجوه من تبقى، لي�سل �ىل حد �لبكاء، فهي 

�ليوم تعي�س على �لأطالل.
يتدربون  �سباب  وب�سعة  هنا  يرق�سن  بنات  ب�سع 
يف  �سديد  �سّح  ب�سبب  تناق�س  يف  و�لعدد  هناك 
ما  لأ�سهر،  �لأج��ور  �إعطاء  وع��دم  �ملالية  �مل��و�رد 
�جليل  من  يتبق  فلم  جماعية،  هجرة  يف  ت�سبب 
�ل�سابق �سوى �أربعة �أ�سخا�س فقط يت�سبثون بحلم 

�لعودة من جديد.
" جملة �ل�سبكة �لعر�قية" حاولت معرفة �أ�سباب 
خفوت ن�ساط �لفرقة، �إل مب�ساركات خجولة هنا 

وهناك، فكانت لها هذه �جلولة مع �أع�ساء فرقة 
�لفنون �ل�سعبية:

معاناة مادية
فوؤ�د  �لرق�سات  وم�سمم  �مل��درب  �لفرقة  مدير 
�سيئة،  حالة  يف  حاليًا  مت��ر  �لفرقة  ق��ال:  ذن��ون 
نحاول �أن نفعل ما باإمكاننا لدميومة هذه �لفرقة 
�ملادي ومو�سوع  �لو�سع  ب�سبب  �لكثر  �لتي عانت 
يف  ج��دً�  قا�سية  و�أنظمة  قو�نني  ب�سبب  �ل��رو�ت��ب 
ما  و�لثقافية،  �لفنية  �لدو�ئر  على  �ملالية  وز�رة 
ت�سبب يف تر�جع �لأمو�ل، وبالتايل تاأثرت �لفرقة 
�ملالية  بني  وكتابكم  كتابنا  بني  فما  وم�ستو�ها، 
ود�ئرة �ل�سينما و�مل�سرح نحاول �أن جند خمرجًا 

يف  لال�ستمر�ر  �لفرقة   لأع�ساء  رو�ت��ب  لإعطاء 
تقدمي �للوحات و�لفعاليات د�خليًا، �أما �لفعاليات 
فقر  ب�سبب  نلبيها  �أن  ن�ستطيع  ف��ال  �خلارجية 
�لثقافة،  وز�رة  ميز�نية  �ىل  يعود  وهذ�  �لتمويل، 
ولهذ�  �لأخ��رى  للوز�ر�ت  قيا�سًا  ج��دً�  قليلة  فهي 

يكون �لدعم �سحيحًا لنا.
�لذ�تي  �لتمويل  بنظام  تعمل  دو�ئر  هنالك ثالث 
�لت�سكيلية  �لفنون  د�ئ��رة  هي  �لثقافة  وز�رة  يف 
ود�ئرة �ل�سوؤون �لثقافية ود�ئرة �ل�سينما و�مل�سرح.  
متويلها  بتحويل  ت�سريع  ي�سدر  �أن  ن��اأم��ل  كنا 
�ل��وزر�ء  رئي�س  ل  لالأ�سف  ولكن  مركزيًا،  وجعله 
عنها  بعيدون  فهم  بالثقافة  يهتمون  �حلكومة  ول 

فكاأنك  م��ر�رً�  لو حتدثت معهم  �لبعد، وحتى  كل 
تنفخ يف قربة مقطوعة، لن يفعلو� �أي �سيء �سوى 
�ل�ستماع فقط بدون تنفيذ ولي�ست لهم عالقة ل 
�سو�ء  �هتمام  �أي  لهم  ولي�س  بالثقافة،  ول  بالفن 

تقدمت �لفرقة �أم ل.
لغاية   1971 منذ  �لفرقة  لهذه  �ملوؤ�س�سني  نحن 
ولكون  ك��ث��رة،  وك��ب��و�ت  ب��ظ��روف  م��ررن��ا   2018
تاأريخنا مع هذه �لفرقة ميتد لأكرث من 40 عامًا 
نلق  مل  و�إذ�  �مل�ستطاع،  قدر  عليها  حافظنا  فقد 

�لدعم �أخ�سى على �لفرقة من �لزو�ل.
م���ايل خا�س  ن��ظ��ام  ل��ل��ف��رق��ة  ي��ك��ون  �أن  �أمت��ن��ى   
�لفرقة  ح���ال  ح��ال��ن��ا  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ط��ري��ق  ع��ن 

مبلغ  بتخ�سي�س  وذل��ك  �لوطنية،  �ل�سمفونية 
و�لنتاج  و�لت�سميم  و�لأزي��اء  للرو�تب  لها  �سنوي 
و�لأك�����س�����س��و�ر�ت و�مل�����س��ارك��ات �خل��ارج��ي��ة حتى 
هذ�  لهم  وتقول  للعامل  ر�سالتها  تقدمي  ت�ستطيع 

�لعر�ق وهذ� تر�ثه وفنه وتاريخه وثقافته.

حتقيق  �جلديدة  �لعر�قية  �حلكومة  على  �أمتنى 
مطالب �ل�سعب وبالأخ�س �أهل �لب�سرة، فو�سعهم 
يدمي �لقلب و�أنا �قدم مطالب �أهل �لب�سرة على 

مطالب فرقتي ف�سعب �لب�سرة �سعب عظيم.
دعم خا�س

طالبوا وزارة املالية بتخلي�صهم من التمويل الذاتي 

فرقة الفنون ال�صعبية حتلم 
با�صتعادة جمدها

فرقة الفنون ال�صعبية التي تاأ�ص�صت عام 1971 كانت خري �صفري للعراق 
يف خمتلف دول العامل التي ا�صتقبلتها، وحازت على اأرفع اجلوائز العاملية، 

هي وجه العراق الفني وخري من اأظهر اجلمال والرتاث والفولكلور 
العراقي للعامل.

بغداد – حيدر النعيمي 
ت�صوير : ح�صني طالب / �صباح المارة

فوؤاد ذنون : الفرقة تّر بحالة �صيئة، ونحاول اأن 
نفعل ما باإمكاننا لدميومتها، ب�صبب الو�صع املادي 

ومو�صوع الرواتب وب�صبب القوانني والأنظمة 
القا�صية جداً يف وزارة املالية على الدوائر الفنية 

والثقافية
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�لثقافة  ي��ر�ع��و�  �أن  �مل�سوؤولني  ذن��ون  طالب  كما 
وفن  ثقافة  تكن هنالك  فاإذ� مل  �لبلد،  و�لفن يف 
يف �لبلد لتوجد هنالك بلد�ن، و�أطلب من �لوزير 
لها  وي�سع  خا�سًا  دعمًا  �لفرقة  يدعم  �أن  �ملقبل 
�أن  �ملعقول  من  لي�س  لأنه  جيدً�  ماليًا  تخ�سي�سًا 
دينار  �ألف   500-300 بني  �لفرقة  رو�تب  تر�وح 
نظرة  ب�سبب  ب�سمعتهن  �سّحني  �سابات  وهناك 
�ملجتمع لهن على �أنهن ر�ق�سات يف فرقة �لفنون 
يتاأخر �سرف  و�لتدريب  �لتعب  كل  وبعد  �ل�سعبية 
�أجورهن خلم�سة �أو �ستة �أ�سهر ما يدفعهن لرك 
�لفرقة، وهذ� يحتم علينا �إيجاد عنا�سر جديدة 

و�لبدء معهن من �ل�سفر.
بكاء مرير

علي  مت��ر  �هلل:   عبد  هناء  �لفنانة  تقول  فيما 
على  عامًا   53 م��رور  فرغم  فيها،  �أبكي  �أوق���ات 
ماز�لت  فهي  �ل�سعبية،  �لفنون  فرقة  خدمتها يف 
�لرق�سات.  وم�سّممة  و�مل��دّرب��ة  �لفرقة  عّر�بة 
هناء عبد �هلل تتو�جد وبن�ساطها �ملعهود وعيناها 
تدربهن على  �لالتي  �لفتيات �جلدد  ترنو �سوب 
�أن  يجد  �ملتمعن  ولكن  جديدة،  ر�ق�سة  لوحات 
مالمح هناء ي�سوبها بع�س �حلزن. عن هذ� �لأمر 
حدثتنا: نعم �أنا حزينة على حال �لفرقة �حلايل، 
حني   1963 عام  منذ  فيها  عمري  �أفنيت  و�لتي 
�لبد�ية  كانت  عامًا حيث   12 �آنذ�ك  كان عمري 
مع فرقة �لر�سيد ملوؤ�س�سها �لأ�ستاذ �لر�حل حقي 

�ل�سبلي.

لقد حكم �جلانب �ملادي حكمه �جلائر يف جميع 
فمثاًل  فقط،  �لفني  �ملجال  يف  ولي�س  �ملجالت، 
فالبنت  �ل��ر�ق�����س��ات،  ت��و�ف��د  م��ن جانب  �أع���اين 
�ملجتمع  نظرة  ب�سبب  ت�سحي  للفرقة  تاأتي  �لتي 
مقابل �كتفائها ماديًا على �لأقل من خالل توفر 
ر�تب لها، وهذ� نظر جهدها من تعب �لتدريب 

و�جتيازها �لظروف غر �ملالئمة للعمل.
�لبنات  �أج��ور  �سرف  يتاأخر  �أن  �ملعقول  غر  من 
�أ�سهر،      �سابقًا كنا ن�سربهن  �أو �ستة  خلم�سة 
من خالل �ل�سفر خارج �لعر�ق وتقدمي �لعرو�س 
�أما  لهن،  جيد  متنف�س  ذل��ك  فيكون  �خلارجية 

�لآن، كل �سيء �نقطع عنا.
تتبقى  وفجاأة  بنات  ت�سع  مثال  لدي  تكون  �أحيانا 

لديك بنتان فقط، ماذ� تفعل حينها؟ 

هذ�  هل  و�أت�ساءل:  فيها  �أبكي  �أوق��ات  علي  مت��ّر 
معقول؟ هل هذه هي فرقة �لفنون �ل�سعبية �لتي 
باأبهى  �ل��ع��ر�ق  وق��دم��ت  �ل��ع��امل  و�سالت  ج��ال��ت 
�سورة؟ لقد �سافرت �ىل مملكة �ل�سويد و�أ�س�ست 
وطالبوين  تكرميي  ومت  ه��ن��اك،  �ن��ك��ي��دو  ف��رق��ة 

بالبقاء، ولكني مل ��ستطع.
الإح�صا�س اأ�صا�س عملنا 

من مّنا مل ي�ساهد �بت�سامته �لعري�سة وهو يطر 
من  فهو  و�لدركة"،  "�ل�سيف  حاماًل  �لهو�ء  يف 
ت�سدرت �سورته �سحف ووكالت �لعامل برق�سة 
�للوحات �ملذهلة... حديثنا  �جلوبي وغرها من 
كان مع �آخر �ملتحدثني �ملدرب عادل لعيبي �أحد 
�أع�ساء �لفرقة منذ �أكرث من ثالثني عامًا تقريبًا 

وحاليًا م�سوؤول عن تدريب �ل�سباب.  
فقط،  ريا�سيًا  لي�س  عملنا  قائاًل:  لعيبي  حتدث 
فالعمل عبارة عن �إح�سا�س، هو �أ�سا�س كل �سيء، 
فعندما نتعامل باإح�سا�س �سادق فاإنه �سي�سل �ىل 
�جلمهور، وقمة �حلرفية و�ملهنية هي كيف تنقل 

�إح�سا�سك لالآخر.
من  �لفرقة  على  �أث��ر  �لعام  �لبلد  و�سع  لالأ�سف 
ت�ستطيع  ل  ب��ات��ت  حتى  �مل���ادي  �جل��ان��ب  ناحية 
�ل�سينما  د�ئرة  لنلوم  هنا  نحن  �لدعو�ت،  تلبية 
وز�رة  نطالب  ب��ل  �لثقافة،  وز�رة  ول  و�مل�سرح 
�ل�سعبية  �لفنون  فرقة  تخ�سي�س  بجعل  �ملالية 
�أ�سحاب  فنحن  خا�سًا،  تخ�سي�سًا  و�ل�سمفونية 

ر�سالة جمال.
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يرحل اسماعيل فهد اسماعيل عن عالمنا تاركاً لنا أُفقاً مفتوحاً، 
وسماًء كان يظنّها زرقاء دائما، وكأن هذا الرحيل هو احتجاجه 
السردي على ما يجري في عالمنا من حروب وبشاعات أخذت 

االنسان الى اقصى الوجع، ولم تترك له سوى فصوٍل دامية مسكونة 
باألسئلة والمرائر والجغرافيا التي باتت اقرب للفخاخ منها الى 

)المستنقعات الضوئية(.
لقد حاول الراحل أْن يسرِدن العالم من حوله، وأْن يمنح الرواية طاقة 
الكشف، وشغف الوعي، ُمثيراً لألسئلة االنطولوجية الكبرى، ونابشاً 

في ذاكرة المكان، وربما في  التاريخ، إذ كالهما يضّج بفنطازيا 
البطل الموهوم، والحالم والمطارد، لكنه أيضا الباحث عن حريته 

وهويته،وعن)خلّه الوفي(.
روايات اسماعيل فهد اسماعيل هي سيرة وعيه، وسيرة وجوده، 

إذ حاول أن يخرج عن رتابة الواقع الى حركة الوجود، حيث 
تشتبك األشياء من حوله، اللغة بالفكرة، الحضور بالغياب، الحرية 

بالقمع،الوهم بالحقيقة، وحيث تبدو لعبة السرد وكأنها مغامرة للقبض 
على هذه الثنائيات، بما فيها ثنائية التاريخ والسرد، حيث مغامرة 

السرد، في مواجهة التاريخ، بما فيه تاريخ األمكنة التي عاش فقرها، 
وتحولها واحتاللها وحريتها، مثلما هو انشغاله بسردية الزمن بوصفه 

مجاالً لرصد حركة الناس، والجسد، والستعادة الغائب من الطفولة 
والمعنى، وهو ما ألقى بظالله على اغلب رواياته وقصصه، تلك 

التي ظلت تمور بالتوتر، وبالتوريات واللمحات، واالسئلة العميقة..

أسئلة الحياة..أسئلة الموت
انشغاالت اسماعيل فهد اسماعيل بأسئلة الحياة لم تكن بعيدة عن 

قلقه الوجودي، وال عن رغبته الحميمة في أْن تكون تلك الحياة أكثر 
تحفيزا للكشف عن ما هو مضمر، أو تقريبا لما هو بعيد، فهو كان 
يكتب لكي يعيش لذة ذلك الكشف، ولكي يصطاد من الحياة سنوات 

أخر، اليعنيه ايقاعها السريع قدر مايكون حاضرا فيها بوصفه السارد 
الرائي، لكن اسئلة الموت كانت تدفعه الى التأمل، والصمت، والى 

المراجعة احيانا، حيث يراقب مايجري أمامه مدهوشاً، مفجوعاً، 
باحثاً عن)سمائه النائية( تلك التي ساكنتها العواصف، والحروب، 

والتلوثات والغزوات، وهو ما يدفعه للبحث دائما، عن مكانه القديم، 
عن هويته الخبيئة، عن اخيه المعتقل، عن ذاكرته المحشوة بالرماد..

ثيمة البحث عن األشياء هي الثيمة الرئيسة في اغلب روايات 
وقصص اسماعيل فهد اسماعيل، إذ تتلبسه رؤيا البطل الذي يجد في 
هذه الثيمة هاجس المغامر والسفّان الذي يسعى الى أنسنة االشياء من 

حوله، تلك التي تدور حول اسئلة الحياة بوصفها جوهر المغامرة، 
وأسئلة الموت بوصفها متافيزيقيا الكائن الذي يتقّمصه بالحكمة، 

والرؤيا والعرفان..

الرحيل الى سماء ما
منذ أن كتب الراحل روايته االولى)كانت السماء زرقاء( وهو ينشّد 

الى لعبة البحث، والى استجالء كينونة الوجود، يستلهم من خالله 
توقاً خفياً للمواجهة، والصطناع ما يشبه البطولة حيث سرديات) 

الحبل( و )المستنقعات الضوئية( و)خطوة في الحلم( و ) النيل يجري 
شماال( وروايته السباعية )احداثيات زمن العزلة( و)االبابيليون( 

و)الكائن والظل( وليس انتهاء بـ)السبيليات(.
الرحيل في هذه السرديات هو هاجس من يبحث عن معنى ما، النظير 

لولعه بفكرة الرحيل الى سماء ما، في داللتها أو في ايحاءاتها، 
أو بعالقته مع فكرة الخالص الوجودي، ذلك الذي عاش فصوله 

وتحوالته عبر اللغة، اللغة بوصفها الخطابي والعالماتي، أو بوصفها 
)الهيدغري( حيث هي البيت والمالذ والزي والفكرة والتعويذة..

رحيل اسماعيل فهد اسماعيل لحظة فاجعة الستعادة واحد من أهم 
مدوني الوجع العربي الذي مازال يقترح لنا سردياته الفارقة والقاتلة 

والواهمة، وربما هي دعوة العادة قراءته ألنه ظل يحرضنا على 
البحث عن شيء ما..  دائما. 

علي ح�صن الفواز

روؤى

روايات ا�صماعيل فهد ا�صماعيل هي �صرية وعيه، و�صرية 
وجوده، اإذ حاول اأن يخرج عن رتابة الواقع اىل حركة الوجود، 

حيث ت�صتبك الأ�صياء من حوله، اللغة بالفكرة، احل�صور 
بالغياب، احلرية بالقمع،الوهم باحلقيقة

ا�صماعيل فهد ا�صماعيل.. الرحيل اىل �صيء ما



وق�سة  م�سرحية  مئة  م�سرة  وخ��ط��وة  خ��ط��وة  وب��ني 
حزينة، هنا بلغ �لإبد�ع �سن �حللم و�سكت بني �أروقته 
�سوت مبحوح. طرقات �سامته وخ�سبة تت�سح بال�سو�د، 
�حلنني،  عامل  �ىل  لن�سافر  ب�سمت  حقائبنا  فنحزم 
وحميي  �ل�سائغ  ويو�سف  �سك�سبر  م�سرحيات  �ىل 
�لدين زنكنة، وهذيان عدنان �ل�سائغ �لذي ظل يقظًا، 
�لقلب( و )�جلّنة  وم�سرحيات )�مللك لر( و )تفاحة 

تفتح �أبو�بها متاأخرة( و )روميو وجولييت( و )خمفر 
�ملو�سيقية  �لأم�سيات  عن  ف�ساًل  �ل��ق��دمي(.  �ل�سرطة 
ومعزوفات جايكوف�سكي وبتهوفن وباخ، مل تبق من هذ� 
وجدر�ن  مهرئ،  وخ�سب  مقاعد  بقايا  �سوى  �ل�سرح 
م�سرحي  عر�س  و�سدى  و�ل��دخ��ان  بالرماد  �ت�سحت 
ي�سري بني �أروقته، ي�ستغيث �سخو�س �لعر�س مبن يفك 

طّل�سم هذ� �مل�سرح ويعيد له �حلياة. 
حتفة فنية

يف �لعام 1981 وبت�سميم �سركة فرن�سية �رتفع �سرح 
حينها  وك��ان  �لت�سعة،  بطو�بقه  �لر�سيد  م�سرح  مبنى 

�أك��رب حتفة  وث��اين  و�أك��رب م�سارح بغد�د  �أه��م  يعد من 
�لر�سيد  م�سرح  يحتوي  �لأو�سط.  �ل�سرق  يف  معمارية 
ف�ساًل  م�ساهد،   700 لنحو  تت�سع  كبرة  �سالة  على 

و�لإك�س�سو�ر�ت  لالإزياء  كبرة  قاعات  عن 
ومعد�ت  للممثلني  �ملخ�س�سة  و�ملالب�س 

تقدم  �لتي  �مل�سرحية  باحليل  خا�سة 
�أكرث من مئتني من �ملوؤثر�ت �ل�سوتية 

جميعها  دم��رت  وق��د  و�لب�سرية. 
ب�����س��ك��ل ت����ام ب��ف��ع��ل �ل��ق�����س��ف 

�ل�سلب  و�أع���م���ال  �لأم���رك���ي 

م�سرحي  عر�س  �ول  �لر�سيد  م�سرح  �سهد  و�لنهب. 
تاأليف  و�لإن�سان(  و�لعط�س  )�لأر���س  م�سرحية   وهو 
كان  م�سرحي  عر�س  و�آخ���ر  حممد،  قا�سم  و�إخ���ر�ج 
و�إخر�ج  كرمي  عبد�خلالق  تاأليف  من  بقية(  )وللحب 
وع�سرين  ثالثة  م��دى  وعلى  �لن�سار.  كاظم  �لفنان 
عامًا ��ست�سافت خ�سبة �مل�سرح �لعديد من رو�ئع �لأدب 
�لعر�قي و�لعاملي، ف�ساًل عن �ملهرجانات. حيث �سهد 
�فتتاح �أربع دور�ت ملهرجان �مل�سرح �لعربي، ف�ساًل عن 

خم�س دور�ت ملهرجان �مل�سرح �لعر�قي. 
يعد م�سرح �لر�سيد و�حدً� من �ل�سروح �لثقافية �ملهمة 
�مل�سرحية،  �لعرو�س  ع�سر�ت  �سهد  فقد  ب��غ��د�د،  يف 
�سو�ء �ملحلية منها �لتي قدمتها �لفرقة �لقومية للتمثيل 
�لعر�قية، �أو �لعرو�س �لعربية �لتي قدمت يف �لثمانينات 
ووقف  �لعربي،  �مل�سرح  مهرجانات  عرب  و�لت�سعينات 
وتون�س  م�سر  من  �لعرب  �لفنانني  كبار  خ�سبته  على 
و�سوريا ولبنان و�لإمار�ت: �أمثال فريد �سوقي وح�سني 
ف��ه��م��ي ون��ور 
�ل�����س��ري��ف 
وحم�����س��ن��ة 

توفيق، و�لطيب �ل�سديقي، كما �سّيف �مل�سرح �ملخرج 
�أه��م  فيه  وعر�ست  �ساهني  يو�سف  �لكبر  �لعربي 

�أعماله، مثل فيلم )�إ�سكندرية ليه(.
نور ال�صريف وم�صرح الر�صيد

�مل�ساركة  �لعربية  للوفود  �لفنية  �لزيار�ت  �إح��دى  يف 
�لفنان  ك��ان  ب��غ��د�د،  يف  �لعربي  �مل�سرح  مهرجان  يف 
�مل�سري.  �لوفد  �ع�ساء  �سمن  �ل�سريف  نور  �مل�سري 
وقد  �جلميع  وقف  �لر�سيد  مل�سرح  �لوفد  زي��ارة  وحني 
يف   : قائاًل  �ل�سريف  �ن��ربى  حينها  �لذهول  �أ�سابهم 
�ستينات �لقرن �ملا�سي كانت �ل�سينما �مل�سرية تو�زي 
لكن  و�لتقنيات،  �لإنتاج  حيث  من  �لأمركية  �ل�سينما 
قدم  لها  جعل  �لأمركي  �جلانب  لدى  �لتقنية  جتدد 
كنا منتلك �سرحًا  ولو  �مل�سرية،  �ل�سينما  �ل�سبق على 
فنيًا مثل م�سرح �لر�سيد ومايحتويه من ��ستوديوهات 
�ل�سينما  لتفوقنا على  ثقة،  وبكل  �أقولها،  متخ�س�سة، 

�لأمركية باأ�سو�ط عدة.
 مل يدر يف خلد �لفنان �لر�حل نور �ل�سريف و�لفنانني 

�لعرب �أن تلك �لتحفة �لفنية �ستوؤول �ىل خر�ب.  
امل�صرح حياة

م��ن ل ي��ح��ب �مل�����س��رح ل ي��ح��ب �حل��ي��اة، 
كلمات حتمل بني طياتها �لكثر، �مل�سرح 

و�حل���ي���اة وج���ه���ان ل��ع��م��ل��ة و�ح���دة 

ووحدتهما هي �لتي توؤدي �إىل وجود فن م�سرحي ينب�س 
باحلياة، فالأعمال �مل�سرحية تولد من �لفكر و�لعاطفة 
�مل�سرح  يوم  مع  وبالتز�من  �ملنطلق  هذ�  من  و�لو�قع. 
�لعاملي قامت جمموعة من �ل�سباب �مل�سرحي مبحاولة 
�لإمكانيات  ب�ساطة  ورغ��م  �لر�سيد،  م�سرح  تاأهيل 
��ستطاعت �ن تقوم  �أنها  �إل  �لدعم �حلكومي،  وغياب 
�مل�سرح  بتنظيف  فقامو�  �مل�سرح،  لرئة  �نعا�س  بعملية 
وغلق  �لو�جهة،  ترميم  و��ستطاعو�  �خل�سبة،  و�إع��ادة 
�لفجو�ت، و�إعادة �لتيار �لكهربائي ومنظومة �ل�سوت، 
ليتبع ذلك تقدمي عرو�س م�سرحية ق�سرة، وقر�ء�ت 
�لعمل  هذ�  يف  �ساركتهم  �لعود.  على  وعزف  �سعرية، 
�لر�ئد  مقدمتهم  يف  �مل�سرحيني  �لفنانني  من  نخبة 
ب�ساط  على  حملقًا  �حلميد  عبد  �سامي  �مل�سرحي 
م��از�ل��ت  م�سرحية  لأع��م��ال  مقاطع  ليقدم  �ل��ذ�ك��رة 
�بو�بها  �مل�ساهد منها )�جلنة تفتح  ر��سخة يف ذ�كرة 
متاأخرة( و )�مللك لر( و )تفاحة �لقلب(، و�أدى �أدو�ر 
�سامل  �سهى  �لفنانني  من  كل  �مل�سرحية  �ملقاطع  تلك 
و�سذى  جا�سم  وحكيم  حم�سن  ور�ئ��د  د�ود  ومنا�سل 
تلك  كل  �أن  �إل  �إبر�هيم،  ويحيى  ح�سني  و�آلء  �سامل 
�إن مل يكن هناك دعم  �جلهود تبقى موتورة وب�سيطة 
حكومي وتخ�سي�س مبالغ مالية من �أجل �إعادة �إعمار 

م�سرح �لر�سيد ب�سكل كامل ليعود ناب�سا باحلياة.

منعطفًا من ج�صر ال�صنك ويف منطقة ال�صاحلية على مقربة من فندق املن�صور ميليا، وما بني مبنى حمافظة بغداد 
و�صبكة االإعالم العراقي، هو الطريق الذي اأ�صلكه يوميًا للو�صول اىل مقر عملي، هي ذات االلتفاته اىل الي�صار كل 

يوم الأقراأ تراتيل احل�صرات على اأطالل م�صرح الر�صيد.

اللغُز الذي مل حُتل طال�صُمه بعد!

حلٌم يّت�صُح بال�صواد

م�صرح الر�صيد:

حم�صن ابراهيم
ت�صوير/ ح�صني طالب
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تلك  �أو  �لعامل،  يف  �ملوجودة  و�ملجالت  �لكتب 
�لتي ت�سله على �لأقل، فبقيت خيبة �أمل لهما 
ولكل معلمّي �لذين كانو� يتو�سمون يّف خر� يف 
�لتي �ستنتهي بعالمات  �ل�سنة �لدر��سية  بد�ية 
نتائجي  على  يّطلعون  وهم  و�لتعجب  �لده�سة 

�ملخيبة فيها!
�لإد�رة  كلية  يف  �جلامعية  در����س��ت��ي  �أنهيت 
�مل�ستن�سرية،  للجامعة  �لتابعة  و�لقت�ساد 
من  ك��ان  م��ا  ك��ان  ث��م  م��رغ��م��ًا،  كنت  ولكنني 
�خل��دم��ة �لإل��ز�م��ي��ة و�جل��ي�����س و�حل���رب �لتي 

��ستمرت لقرون.

* �سدرت لك 8 رو�يات و�حدة ل ت�سبه �لأخرى! 
ملول،  فاأنا  نف�سي،  �أكرر  ل  �أن  على  �أحر�س   -
�أكرر جتربة خ�ستها ومنحتني  �ن  ول ميكنني 
رغبت  �إن  وحتى  منها،  توخيته  �لذي  �لإ�سباع 
كتبته،  و�أن  �سبق  م��و���س��وع  ع��ن  �أك��ت��ب  ب���اأن 
لكي  �أخ��رى  ز�وي��ة  من  تناوله  على  �ساأحر�س 

�أجد �لد�فع �لالزم لإعادة طرحه.
�ل��رو�ي��ة كفنٍّ  �سعة  �أن  �أوؤم��ن  فاأنا  ورغ��م ه��ذ� 
�أن  �أردت  ف��اإن  كلها،  �حل��ي��اة  ت�سمل  �إن�����س��ايٍن 

�أحتدث عن �حلياة كما �أفهمها 
�نطالقا من ز�وية ووجهة نظر 
و�ح����دة، ف��م��اذ� ع��ن م��ل��ي��ار�ت 

�لأ�سياء �لأخرى؟!

�آيديولوجيتك  * هل تتجرد من 

وهموم وطنك عندما تكتب؟ 
ولكننا  بنعم،  �لإج��اب��ة  ��ستطيع  ل��و  �أمت��ن��ى   -
م�ستحيل،  �سبه  �أم��ر  ذل��ك  ب��اأن  جميعًا  نعرف 
لأننا وليدو ظروفنا ونتاج بيئاتنا، ولي�س �سهال 
�أبدً� �أن نتخل�س من م�سّلمات تعّودناها و�أفكار 
�أّطرت حدود ن�سجنا، كما �أن �لتجرد �لتام من 
ل  و�أن��ا  جامدة،  ن�سو�سًا  �إل  يلد  لن  �لعاطفة 
�أعترب �أن ذلك عيب، لأن �لرو�ية لي�ست در�سًا 
�جتماعي،  لإ���س��الح  م�سروعًا  �أو  �لربية  يف 
يجب  �أن��ه  �أي  �أوًل،  بال�سدق  مطالب  وكاتبها 
يجتنب  و�أن  يعرفها،  كما  �حلقيقة  يكتب  �أن 
�أو  قر�ء�ته  من  ��ستقاها  نظرية  �أفكار  �إي��ر�د 
من بطون �لكتب.. هو مطالب �أول و�أخر� باأن 
تكون مرجعيته جتاربه �ل�سخ�سية هو و�أفكاره 

�لتي تعرّب ب�سدق عن نف�سه.

يف  �لب�سيطان  �ل�سرد  و�أ���س��ل��وب  �للغة  ه��ل   *
�لرو�ية، ��ستهد�ف لفئة معينة من �لقر�ء؟ 

- �أنا كاتٌب �أ�ستهدف بالأ�سا�س �لفئة �لأهم يف 
ملحاولة  تقوم  ل  �لذين  �ل�سباب،  �أي  �ملجتمع 
تنويرية قائمة معهم، �إل �إن �أّثرت بهم بالدرجة 

باأن  ملزم  فاأنا  عملي،  �أتقن  ولكي  �لأ�سا�س، 
�أجذبهم ملنطقتي ل�سمان  �لتاأثر �ملطلوب.

�إل  للرو�ية،  وعاء  �أنها  فربغم  �للغة،  عن  �أما 
هي  �لرو�ية  فلغة  نف�سها،  �لرو�ية  لي�ست  �أنها 
�ل�سرد، ولل�سرد �سروط ومو��سفات لكي يرتقي 
�أرى  و�نا  �جلمالية،  و�أولها  فنًا،  يكون  �أن  �إىل 
تكون  �أن  �للغة ل ميكن  �لإمعان يف توعر  باأن 
�للغة  جمالية  �أبخ�س  �أن  طبعا  �أريد  ول  جماًل 
كالذهب  �لعظيمة  �للغة  فهذه  ثمنها،  �لعربية 
�لتي  هي  �ل�سليمة  �ل�سياغة  ولكن  �خلال�س، 
�أ�سا�سي  ���س��رط  و�ل��و���س��وح  ج��م��اًل،  ت��زي��ده��ا 
م��ن ���س��روط �لعمل �لأدب����ي، رغ��م �مل��ح��اولت 
�حلثيثة �لتي قام بها بع�سهم لإ�ساعة �لغمو�س 
قمة  ب��اأن  �أوؤم��ن  كاتٌب  �أن��ا  حتديثية،  كمحاولة 

�لأدب و�لفنون كلها، هو �ل�سهل �ملمتنع.

*  يف "فرجو�لية" حتدثت عن معاناة �لإن�سان 
مع �ل�سو�سيل ميديا وف�سائحها، ما �لذي تريد 

�أن تو�سله للمتلقي؟
�سد  حتذير  �سرخة  "فرجو�لية"  رو�ي���ة   -
خطر مفر�س �إن ��ستحال و�قعًا، فاإنه �سيكون 
�خلطر �لأ�سّد على م�ستقبل �لب�سرية، و�أق�سد 
�إر�دت���ه  ميتلك  ح��ني  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  ب��ه 
وي�ستطيع �أن يفكر حل�سابة �خلا�س. فالب�سرية 
�لتي تعودت على معاد�ة نف�سها و�عتادت على 
�جلانب  مل�سلحة  منها  �خلا�سر  �جلانب  �إد�نة 
مثل  ع��دوً�  و�جهت  �أن  لها  ي�سبق  مل  �ل��ر�ب��ح، 

مل يكن يحلم اأبدًا، اأنه �صي�صبح روائيًا يومًا ما، لكنه منذ 
�صغره اختار الرواية جن�صًا مف�صاًل للقراءة من بني كتب 
مكتبة منزلهم، واأُرغم �صغريًا اأن يعي�ش ع�صرات ق�ص�ش 
احلب، مرتجمًا الأ�صدقائه م�صاعرهم بكلماٍت ور�صائل 

حلبيباِتهم، كانت بداية جتربته بالكتابة نتيجة وعٍد 
قطعه حلبيبته باأنه �صيكتب روايًة يوما مًا من اأجلها، 
وحتقق الوعد بعد �صنني عدة، فانهمرت من خميلته 

الكلمات مثل �صيل جارف اكت�صح به عامل الكتابة، اإنه 
الروائي �صعد �صعيد.

�صعد �صعيد:
الروائي

ل ميكن للرواية اأن ت�صل اىل 
غاياتها بال ر�صائل م�صمرة

* بد�يًة حدثنا عن ن�ساأتك؟ 
عبء  جم��رد  كبرة،  عر�قية  لعائلة  ول��دت   -
م�ساف على كاهل جنار طيب ينا�سل لإعا�سة 
�آية  ولكن  ف��ردً�،  ع�سر  �ثني  من  مكونة  عائلة 
�ل��ق��ر�ءة،  تهوى  �لعائلة  تلك  �أن  كانت  حظي 
ف��وج��دت �أم���ام���ي و�أن����ا �أك���رب ك��ت��ب��ًا وجم��الت 
�لبالغ يف  �لأث���ر  لها  وك���ان  خ��ي��الت��ي،  ح��ف��زت 
و�أم��ي،  �لعاطفي  و�ل��دي  �تفق  �ملبكر..  وعيي 
�لدر��سة  تكون  �أن  �لطموح،  �لتفكر،  �لعملية 
لهما  يخطر  ومل  �أولدهما،  م�ستقبل  و�ل�سهادة 
يتعلم  ب��اأن  �سيكتفي  �أولده��م��ا  �أح��د  �أن  ببال 
�لقر�ءة ويتقنها، ل لنيل �سهادة، بل ليقر�أ كل 

اغتنمت املنت لإلقاء املزيد من ال�صوء 
على خفايا ما ميكن اأن يحدث يف 
اأعماق هذا العامل الغريب امل�صمى 
بالإنرتنيت

حوار: جواد �صليم
ت�صوير/ ح�صني طالب
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لأنه عدو بال م�ساعر  �أ�سبح حقيقية،  �إن  هذ� 
�أقا�سيها  �إىل  بالأمور  ي�ستكني حتى ي�سل  ولن 
جمعاء..  �لب�سرية  �إب��ادة  �لنتيجة  كانت  و�إن 
�غتنمت  فقد  فقط،  رو�ي��ة  �أكتب  لأنني  ولكن 
ما  خفايا  على  �ل�سوء  من  �ملزيد  لإلقاء  �ملنت 
ميكن �أن يحدث يف �أعماق هذ� �لعامل �لغريب 
�مل�سمى بالإنرنيت، وتر�بط ذلك مع تطور�ت 

�لأمور على �أر�س �لو�قع.

�حل��و�ر�ت  "�ن�سانزم"،  رو�ي��ة  �إىل  لننتقل   *
�ملوت،  �ل��ولدة،  �لوجود،  �سخو�سها، حول  بني 
ر�سائل  �أنها  �أم  و�أجوبة  �أ�سئلة  جمرد  هي  هل 

م�سترة؟ 
غاياتها  �ىل  ت�سل  �أن  ل��ل��رو�ي��ة  مي��ك��ن  ل   -
كاملة بال ر�سائل م�سمرة تفر�س كل م�ساحة 
باأنه  �أوؤم��ن  فاأنا  ثانيا  و�أما  �أول،  هذ�  �لن�س.. 
�أجوبة،  �أن تبحث عن  لي�س من و�جب �لرو�ية 
�سيا�سيني  �أويل �لخت�سا�س من  فذلك و�جب 
و�قت�سادين وعلماء نف�س و�جتماع وغرهم.. 
و�جب �لرو�ية �لأول و�لأ�سا�س هو �إثارة �لأ�سئلة 
بنف�سه  �لأجوبة  عن  يبحث  قارئها  جتعل  �لتي 

وتعطيه �لدفع �ملعنوي �لالزم لفعل ذلك.

* كُل رو�يٍة حتمل ق�سية يريد �لكاتب �إي�سالها 
للمتلقي، هل �أثارت ق�سايا رو�ياتك �سجًة؟ 

�لقر�ء،  �إىل  �إي�ساله  �أريد  �لكثر مما  لدي   -
لفعل  ك��اٍف  من عمري  �ملتبقي  ب��اأن  �أعتقد  ول 
ث��الث  �ل���و�ح���دة  �ل�سنة  يف  كتبت  و�إن  ذل���ك 
رو�يات، ولكن من �أين لق�سايا رو�ياتي �أن تثر 
�أحد خارج  �نتباه  ت�سرعي  �أن  �أو حتى  �سجة، 
نطاق �لع�سر�ت �ملعدودين من قر�ئي، �إن كانت 

�لأغلبية يف بلدي ل تعرفني؟!
وم��ع ذل��ك ف��اأن��ا ك��ات��ٌب، ول ميكن 
�لكتابة،  ح��دود  تتعدى  �أن  ملهمتي 
�ل�سهرة  �أن���ال  �أل  ق��دري  ك��ان  و�إن 
ر��ٍس  فاأنا  �أمتناه،  �ل��ذي  و�لتاأثر 

مبا �سيتهياأ يل يف �لنهاية.

* هل ق�سدت يف مو��سيع رو�ياتك 

ك�سر "�لتابو"؟ 
- و�جب كل كاتب يحرم نف�سه �أن يحاول ك�سر 
�لتابو كلما تهياأت له �لفر�سة، على �أن ل يوؤثر 
نعم،  �سلبية..  بطريقة  �ل��ق��ر�ء  م�ساعر  على 
كلما  و�ساأفعل  �لتابو،  ه��ذ�  ك�سرت  و�أن  �سبق 

�سنحت يل �لفر�سة.

رو�يٍة  لقر�ءة  �ملتلقي  �لرو�ئي  يجذب  كيف   *
ورقيٍة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي؟ 

- �ل��رو�ي��ة �جل��ي��دة جتتذب �ل��ق��ارئ وجت��ربه 
�أن  �أح��ر���س على  ك��ات��ٌب  و�أن���ا  ق��ر�ءت��ه��ا،  على 
�لطريقة،  �لنظر عن  بغ�س  �لآخ��رون  يقر�أين 
فاحلر�س على توزيع �لكتاب �ساأن دور �لن�سر، 
د�ر  ق��ررت  �إذ�  �إل  �سيئًا  �أفعل  �أن  ي�سعني  ول 
ق�سيتنا  �أج��ل  م��ن  جهودنا  نوحد  �أن  �لن�سر 
تويل  عربية  ن�سر  د�ر  ك��م  ولكن  �مل�سركة، 

�لكتاب �لهتمام �لالزم؟!
و�أف�سلها  ك��ث��رً�،  �لورقية  �ل��ق��ر�ءة  �أح��ب  �أن��ا 
بد�أت  �لتي  �لطريقة  لأنها  �لإلكرونية،  على 
�ل��ق��ر�ءة  �ساأرف�س  �أن��ن��ي  يعني  ل  وه��ذ�  بها، 
فال  �ل�سائدة،  هي  �أ�سبحت  �إن  �لإلكرونية 
كل  على  بظالله  يلقي  �أن  �لعلمي  للتطور  بد 

مناحي �حلياة.

* كيف تختار عناوين رو�ياتك؟ 
فبع�س  عناوينها!  مع  �أح��ت��ار  كيف  ُق��ل  بل   -
�أغلبها  ولكن  معها،  عنو�نها  يولد  �ل��رو�ي��ات 
ي�ستع�سي عنو�نها حتى بعد �أكمالها.. �لكاتب 
يبقى  فهو  ل��ذ�  بن�سِه،  معرفًة  �لنا�ِس  �أك��رُث 
يكون  ل  �أن  عنو�نًا خ�سية  �ختار  كلما  مرددً� 
عناوين  مع  كثرً�  �أع��اين  رو�يته،  عن  معربً� 

رو�ياتي، رغم معرفتي �أن �لعنو�ن ُين�سى حال 
�لرغبة  لكن  �مل��نت،  يف  باخلو�س  �لقارئ  بدء 

بالكمال حاكمة.

* م���ا ه���ي �أ����س���د�ء رو�ي���ات���ك ع��ن��د �ل��ُن��ق��اد 
�لعر�قيني؟ 

- حقيقة ل �أعرف �سيئًا عن �أ�سد�ئها لديهم، 
بال�سمت  رو�ياتي  تو�جه  �أن  تعّودت على  فقد 
�لأخرة،  �سبقتا  �للتان  �لرو�يتان  و�لتجاهل.. 
منهما،  ك��ل  ع��ن  و�ح���دة  مقالة  ن��اق��د�ن  كتب 
�ل�سمت  �أعماق  يف  تقبع  ز�ل��ت  ما  و�لأخ���رة 

�ملعتاد!
* كيف ترى �لو�سع �لر�هن للرو�ية �لعر�قية، 

وما هي �لتحديات �لتي تو�جهها؟ 
هم  و�لذين  �ملعروفة،  �لأ�سماء  �إطار  خارج   -
قّلة يف �لد�خل و�خلارج، فاإنها م�سابٌة مبر�ٍس 
على  �ملتهافتني  لكرثة  �لّدع���اء  ��سمه  خطٍر 
عن  �لنظر  بغ�س   2003 بعد  خا�سة  كتابتها، 
يتحدثون  هم  �حلقيقية..  �ملوهبة  �متالكهم 
ولكن  �لنهاية،  يف  �لنوع  يولد  �لذي  �لكّم  عن 
�أن  لنا  �ستوؤكد  فاح�سة  نظرة  �لكم؟  هو  �أين 
ن�سخ  �إل  ه��و  م��ا  كتب  مم��ا  �لعظمى  �لغالبية 

متعددة لفكرة و�حدة.
�سيغ�سب �لكثر مني، ولكنني �أرى �أن �لرو�ية 
�ختفت  �إن  خطر  م��اأزق  يف  �ستكون  �لعر�قية 
�لأ�سماء �لقليلة �لتي جتعلها على قيد �لذكر، 
�لتي  �ملعاير  غياب  ظّل  يف  طبيعي  �أم��ر  وهو 
وك��رثة  ت��ط��وره��ا،  ودو�م  متيزها  لها  حتفظ 
�لقيم  وطغيان  �لنقد  جمال  يف  حتى  �ملّدعني 
نعرف  ونحن  �ملتخلفة،  و�ملفاهيم  �لع�سائرية 
هناك  يكون  لن  �حلقيقي  �لنقد  بغياب  �ن��ه 
�أب��ع��د،  �آف����اق  �ىل  يو�سلها  ت��ط��ور 

فالتحديات د�خلية بحتة. 

* هل �ستفاجئ قر�ئك بعمل رو�ئي 
جديد قريبًا؟

- عندي �أعمال قادمة بكل تاأكيد، 
هذ�  �ل��ق��ر�ء،  �ستفاجئ  هل  ولكن 

�أمر مروك للتجربة.
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عامر بدر ح�صون

اأما بعد

كانت املتحدثة ال�صيدة اجلميلة التي �صلمتني البطاقة اأم�س ولي�صت 
زوجتي!

وبني العتذار وال�صحك والتفتي�س يف البطاقة وجدت اأن ال�صيدة 
احل�صناء ل ت�صدق اأن زوجًا عراقيًا بعمري يخاطب زوجته بلغة 

الأفالم والأغاين القدمية.. ولعلها يف النهاية ح�صبتني على املتحر�صني 
الظرفاء واعتربتها فاأل خري يف �صباحها الباكر!

عندما يكون العتذار.. ذنبًا!

بعد دخول داعش الى الموصل كان علّي أن أسرع بالعودة من بغداد الى 
أربيل ألكون مع زوجتي.

لم تكن هناك بطاقات في الطائرة وقد وصل سعرها في السوق السوداء الى 
أكثر من 3٠٠ دوالر.. وتدّخل صديق فحجز لي من خالل صديقته التي تعمل 

في المطار، وقد جاءتني بالبطاقة عند نهاية الدوام تقديراً لذلك الصديق.
تسلمت البطاقة وأخبرتني أن علّي أن استيقظ مبكراً أللحق بموعد الطائرة. 
شكرتها واتصلت بزوجتي وأخبرتها، زيادة في االطمئنان، أن توقظني قبل 

الثامنة صباحاً بالتلفون.
***

في الصباح استيقظت على رنين التلفون، وعندما سمعت كلمة "صباح الخير" 
انهالت رحمة هللا!

- صباح النور.. صباح الفل والياسمين حبيبتي! 
وقد أنعشتني ضحكاتها عبر الهاتف فواصلت هجمة الغزل الصباحي لكنها 

قطعت ضحكتها فجاة وسألت:
- هل بطاقتك قريبة منك؟

- نعم حبيبتي..
- أريدك أن تتاكد من الموعد المكتوب فيها..

- حبيبتي تأكدت أمس فلماذا اإللحاح؟
- رجاء أستاذ راجع البطاقة!

***
أستاذ؟!

البد من وجود خطأ شنيع!
كانت المتحدثة السيدة الجميلة التي سلمتني البطاقة أمس وليست زوجتي!
وبين االعتذار والضحك والتفتيش في البطاقة وجدت أن السيدة الحسناء 

ال تصدق أن زوجاً عراقياً بعمري يخاطب زوجته بلغة األفالم واألغاني 
القديمة.. ولعلها في النهاية حسبتني على المتحرشين الظرفاء واعتبرتها فأل 

خير في صباحها الباكر!
قالت لي:

- سانتظرك في المطار لتصحيح البطاقة!
***

كان الموقف محرجاً جداً.. فاتصلت بكل من يعنيه األمر: زوجتي والصديق 
الذي دبّر لي البطاقة!

وكان الصديق بحاجة لثقة كبيرة بي كي يصدق أن زوجاً عراقياً في الرابعة 
والستين من العمر يقول كل ذلك الغزل صباحاً لزوجته! أما زوجتي فقد 

صدقتني على طول الخط وضحكت وهي تسألني:
- هل هي جميلة؟

- جداً جداً! فقالت لي:

- هي تستاهل إذن! وال جدوى من اإليغال في إصالح الموقف الذي ال يحتاج 
الى إصالح!

***
في المطار كانت السيدة في انتظاري وقد أخذت بطاقتي وصححتها وأكملت 
اإلجراءات بأريحية وكرم وأنا أتحين الفرصة كي أكرر اعتذاري وإيضاحي 

دون أن يبدو عليها اإلصغاء النشغالها!
هنا خطرت ببالي فكرة فاتصلت بزوجتي وطلبت منها أن تتحدث للسيدة 

وتشكرها على جهودها وتوضح الموقف، ثم أخذت هاتفي وأعطيته للسيدة:
- من؟

- زوجتي تريد أن تشكرك!
تسلمت الهاتف وسط الضجيج وأعادته لي قائلة:

- الصوت غير واضح!
في النهاية وقفت أمامها وأخبرتها قبل الوداع أنها جميلة وتستحق أفضل 

الكلمات ولكن من شخص آخر غيري! 
كان الموقف وكأنني أنهي عالقة ال تنفع كل الكلمات في تخفيف آثارها! 

وانصرفت ملوحاً بيدي دون أن ألتفت!
***

ال أعرف ما هي الظنون التي دارت في ذهنها عني؟
ولم أجد فرصة ألوفيها حقها من الكلمات التي تستحقها بفعلها اللطيف 

وبطلعتها البهية وضحكتها التي تشبه الموسيقى.
أنا قلت كلمات ليست لها..

وهي ضحكت لشخص ليس أنا! 
لكن كلماتي ذهبت اليها في ذلك الصباح الجميل.. وعادت لي على شكل 

ضحكات صافية وساحرة.
هل كان علي الصمت؟ ال أدري..

لكن العبرة الواضحة:
ال تعتذر عن كلمات جميلة قلتها لسيدة غريبة وجميلة!

و.. ضع السّكر في فمك لتكون كلماتك حلوة.. فمن يدري كيف ومتى تصل 
لمن يستحقها ويحتاجها؟.. والدنيا أرزاق!



لكن كيف ميكن �ن يتحول هذ� �لتطابق �ىل ��ستفز�ز 
�ىل  �للجوء  من  كهذه  حالة  يف  لمنا�س  �سدمة؟  �و 
تدوين  بكل  يع�سف  �ل��ذي  ه��و  �ذ  �مل��ع��رف��ة،  م�سل 
��سوق  �ل��ذ�ك��رة.  ل��وح  يف  �ملالحظة  �سجلته  باهت 
هذه �ملقدمة �لب�سيطة بعد م�ساهدة ممتعة ل�سريط 
غابريل  �سنو�ت  قبل  ق�سته  كتب  �ل��ذي  )�رن��دي��ر�( 
يف  غر�.  روي  �لربتغايل  و�خرجه  ماركيز  كار�سيا 
كتاب )�سينما �حلقيقة( يذكر �ملوؤلف �ن هذ� �لفلم 
يكت�سب �هميته من موؤلف �لرو�ية وو��سع �ل�سيناريو 
له، لكني هنا �ختلف مع �لكاتب، �سحيح لي�س هناك 
فلم �رتقى �ىل م�ستوى رو�ية �ل ماندر، و�ن �لأفالم 
لكن  �ل�سينما،  �ىل  مبا�سرة  تكتب  �لتي  هي  �لكبرة 
هنا ��ستطاع �ملخرج �ن يت�سدى للكاتب ويعيد قر�ءة 
�لرو�ية بطريقة تختلف متاما عن �ل�سورة �ل�سردية 
يف  ثانيًا  �ساحرً�  ك��ان  لقد  ماركيز.  �جنزها  �لتي 
�متاعنا ب�سريًا، لمنلك �إل �أن ن�سفق لهذه �لب�ساطة 
�ل�سعبة يف حركة �لكامر� وروح �ملمثلني بتج�سيدهم 
 ،  ، �لأر�ذل  ق�سوة  �م���ام  �ل���س��وي��اء  �ل��ن��ا���س  حمنة 
�لبيت  لن�ساهد  �ل��ن��ار،  تلتهمه  �لبيت  �لب�ساطة، 
لهيب  يالم�سها  �ستارة  �لنتيجة،  نرى  لكننا  يحرق 
�سمعة، يغلق �ملخرج �لعد�سة ثم يفتحها على ه�سيم، 
ب�ساطة  بكامله،  �حرق،  �لبيت  �لنار على  �أتت  لقد 
كثرة  �حايني  يف  �ملعنى،،  عميق  عال،  وح�س  كبرة 
يهز  ببديل  �ل�ستعا�سة  �لبد�ع،  تقودنا �حلاجة �ىل 
معرفتنا، هذه هي �سفة هذ� �لفيلم، فتكاليف �جنازه 
خمرج  خلفه  يقف  �ملقابل  يف  لكن  مت��ام��ًا،  ب�سيطة 
معروفة  �لربتغالية  �ل�سينما  تكن  مل  �ساعر،  بر�أ�س 
من قبل �لعامل، لكن �لإ�سر�ر جعلها حمط ترحاب، 
وهاهو �ملخرج )روي كر�( يدخل بقوة يف �لكثر من 
�ملهرجانات عرب هذ� �لفيلم،، يفتتح �لفيلم مب�سهد 
�لكامر�  تن�سحب  �سحر�ء،  و�سط  قربين  فيه  نرى 
)�يرين  �م���ر�ة  قفا  �ىل  �سريع  بقطع  �خل��ل��ف،  �ىل 
حفيدتها  ر�حتها  على  ت�سهر  حيث  ت�ستحم  بابا�س( 
كنت  �لليايل  �ح��دى  يف  ماركيز:  يقول  �ل�سغرة،، 
بطلفة  و�لتقيت  �لكاريبي،  يف  مهجورة  جزيرة  يف 
رمبا  �م��ر�ة،  ومعها  عمرها  من  ع�سرة  �حلادية  يف 
ممار�سة  على  جت��ربه��ا  ك��ان��ت  لقد  جدتها،  ك��ان��ت 
قرية  لكل  �لدينية  �لعياد  تتبعان  كانتا  �ل��دع��ارة، 
�خليمة  ين�سبون  �حتفالتها،  �ثناء  �ليها  وتذهبان 
�ل�سر�ب، ظلت هذه  و�لكثر من  �ملو�سيقيون  ومعهم 

�ل�سورة عالقة يف ذهني، �لفتاة بقيت تطاردين، لقد 
جمربة  رقيقة  خملوقة  �نها  �لع��م��اق،،  من  هزتني 
ب�سكل كبر،  موؤثث  �ل��دع��ارة،  ق�سر  �ح��ر�ف  على 
�سوى  لمتلك  �حلفيدة  عجوز،  �م��ر�ة  عليه  ت�سيطر 
�ثناء  حتى  �لرف�س  ممنوع  ت��اأت��ي،  �و�م��ر  تلبي،  �ن 
�لع�سفورة  �مام هذه  �لعجوز كثرة  �لرقاد، طلبات 
�نكفاأت   ، م�ساء،  ذ�ت  �لتعب  ��سناها  �ل�سغرة، 
حتملها  �لتي  �ل�سمعة  �نكفاأت  ونامت،  وجهها  على 
 ، �لق�سر،  �ح��رق  �ملعلقة،  �ل�ستارة  لم�ست  بيدها 
�حلر�ئق  �ك��و�م  و�سط  جتل�س  لت��ز�ل  �لعجوز  لكن 
من  �لبيت  خ�سائر  كل  تدفعي  �ن  عليك  و�لنفايات، 
رخي�سًا،  ثمنًا  لها  يحدد  �لبقال،   يزنها  ج�سدك، 
�لكثر،  ت�ساوي  بكارتها  مع  �نها  �لعجوز،  ت�سرخ 
 ، ل�ساحله،  �لبقال  يح�سمها  م�ساومة  يف  يدخالن 
يطرح �لفتاة، ت�سرخ، ت�سرخ، تظل ت�سرخ، ثم تهد�أ 
حيث لمقاومة ول �نفعال، لقد ق�سي �لمر، هاهي 
مفتوحة �لعينني لكل قادم �آخر، ت�ست�سلم بربود قاتل، 
�لزبائن،  يزد�د عدد  لي�س مع ج�سدها،  �لمر  وكاأن 
يتحول �ىل طابور،، من �ل�سباح وحتى وقت متاخر، 
�ىل  يت�سلل  �ن  �لفتاة  بعمر  �سبي  متكن  �لليلة  هذه 
خيمتها، �ىل قلبها، �ىل عمق رقتها و�ن�سانيتها، �نه 
�حلب. و�سط هذ� �جلدب، ت�ست�سلم له متاما، ولول 
مرة تتحدث هذه �لفتاة، هذ� �ل�سبي �مللهوف �وجد 
�لدين  رجال  ياتي  �لباكر  �ل�سباح  يف  �آدميتها،  لها 

وياخذون �لفتاة لتعي�س يف دير، تبقى �لعجوز وحيدة 
تتو�سط  تتو�سل،  �ل�سحر�ء،،  و�سط وهج  يف خيمتها 
يف ��ستعادة �لفتاة وتفلح، وت�ستلقي �لفتاة مرة �خرى 
فوق �ل�سرير وتخمد جذوتها، يحاول �لفتى �ن يقنعها 
بالف�سل،  تبوء  �ملحاولة  لكن  يحاولن،  معه،  بالهرب 
�ل�سم  يتفتق عن �جر�ء ر�ئع، لقد و�سع بع�س  عقله 
باكمله،  عليه  تاتي  للعجوز،  �ملعد  �حللوى  طبق  يف 
�خ��ت��ز�ًل  و�أرق��اه��ا  �مل�ساهد  �أع���ذب  م��ن  م�سهد  ويف 
دقيقة  يف  باكمله  �ليوم  يختزل  �ن  �ملخرج  ��ستطاع 
 ، �حل��ل��وى،  تاكل  �لعجوز  و�ح���دة،  وبلقطة  و�ح���دة 
باجتاه  تتحرك  كر�سيها،  من  تقوم  بالغثيان،  ت�سعر 
ب�سعوبة  ت�سعد   ، �لكامر�،  معها  تتحرك  �ل�سلم، 
�لإنارة،  تخفت  �ل�سرير،  فوق  وت�ستلقي  تدمدم  وهي 
جديد،  يوم  لياأتي  �خ��رى  مرة  �لإن��ارة  تتوهج  تنام، 
تنزل  �ل�سفل،  �ىل  تنزل  ت�سحو،  متت،  مل  �لعجوز 
معها �لكامر�، هاهو �ل�سباح مرة �خرى، �نه م�سهد 
�آ�سر نفذه �ملخرج بطريقة ذكية معتمد� على �لنارة 
�لعجوز، لكن �سعرها بد�  �لكامر�، مل متت  وحركة 
وت�ستعل  ديامنايت  يفجر  �ل�سبي،  يجن  يت�ساقط، 
�ل�سرور  �خليمة، و�لعجوز لتز�ل على قيد �حلياة،، 
ب�سكني،  ويطعنها  عليها  ينق�س  ب�سهولة،،  لتغادر 
تنظر  �لفتاة  �زرق،  لونه  دم  ب��غ��ز�رة،  �ل��دم  يتدفق 
�ىل  وتتحول  وتكرب  تتو�سع  �لكف  خطوط  كفها،  يف 
وتنزع  �لفتاة  جت��ري  �لط���ر�ف،  مر�مية  �سحر�ء 
قوتها  بكل  جت��ري   ، �ل��ذه��ب،  قطع  كل  �لعجوز  عن 
و�سط �ل�سحر�ء، �سحر�ء يجاورها بحر، �نها ت�سر 
�ثار  تتحول  �ل�سحر�ء،،  �ىل  �ملعاك�س،  �لجت��اه  يف 
�قد�مها على �لرمل �ىل �للون �لزرق، �ل�سبي ينادي 
وكامنا  تتال�سى  �لفتاة  لت�سمع،  �لفتاة  �لفتاة،  على 
�لنعتاق،  �ىل  �ي��ن؟  �ىل  �بتلعتها،  ق��د  �ل�سحر�ء 
ر�حة  فيه  �خر جتد  �خر، عامل  �حلرية، �ىل ف�ساء 
�جل�سد، �ن �هم مامييز �لفيلم هو �ساعرية �لكامر� 
�لتي  و�لن���ارة  �مل�سور  وب��ر�ع��ة  �ملن�سابة  وحركتها 
كانت تناف�س حتى �د�ء �ملمثلني، �عتمد �ملخرج على 
حركة )�ل�ساريو( كثر� وقد تفوق وي�سعب �ن جتده 
�جلدة  بدور  بابا�س  �يرين  برعت  �خ��رى،  �فالم  يف 
هذ�  �وه��ان��ا،  كاليدبا  �حلفيدة  وكذلك  �ملت�سلطة، 
فيها  �لتي حرك  �لرب�عة  على  بليغ  در�س  هو  �لفيلم 
ماركيز  �سرد  عن  بعيد�  ون��اأى  لعبته  خيوط  �ملخرج 

للرو�ية.

خ����������ي����������ال

فيما  ق�س�سه  �ح����دى  يف  ب��ورخ�����س  ي��ق��ول 
يرغب  من  هما  �ملت�سارعان  يكن  مل  معناه: 
�لتي كانت  يف �لقتتال، بل �ن �خلناجر هي 
تندفع لاللتحام. يف �ل�سينما، ونحن ن�ساهد 
ننده�س  �لف��الم،  بع�س  من  �ملقاطع  بع�س 
وكانها  بها  ن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �لآ���س��رة  للطريقة 
فيلم  يف  �ملثال  �سبيل  على  �سحرة.  فعل  من 
)�ماديو�س( للمخرج ميلو�س فورمن، وحينما 
يكن  مل  �لبيانو،  على  �لعزف  م�ساهد  تاأتي 
تعزف،  �لتي  هي  �لأ�سابع  باأن  �سعور  ينتابنا 
تر�ق�س  لأن  لهفة  يف  �لبيانو  �أ�سابع  �أن  بل 

ب�سر عجيب، ذلك فن، فن �آ�سر.

هال �صينما

مقداد عبد الر�صا

واحدة من ق�صور 
معرفتنا بخارطة 

العامل هي قّلة الهّمة 
لدينا يف ت�صفح هذه 

اخلرائط، هناك 
من ا�صتطاع ان 

ير�صم حدود بالده 
باالخال�ش واملقدرة 

الفائقة، فبدون ذلك 
)الميكن العبور اىل 

اجلهة الثانية من 
الطريق(، متعددة 
هي طرق االبداع، 

وواحد من هذه 
الطرق هو طريق 

ال�صينما، التي يقول 
عنها اندريه بازان 

اب�صارنا  حمل  "حتل 
عن طريق يتطابق مع 

رغباتنا."

اأرنديرا الطيبة
التعوي�س باجل�صد
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افتتاح �صارع امللكة عالية ) اجلمهورية (

�ساحة �مللكة عالية كما يبدو جزء منها يف �ل�سورة وهي �لن ت�سمى 
�فتتاح  يوم  هو  �ل�سارع  يف  و�لمتد�د  �جلزء  هذ�  �لتحرير،  �ساحة 
�سارع �مللكة عالية )�جلمهورية فيما بعد( حيث �ل�سر�دق �مللكي كما 
هو و��سح يف �ل�ساحة، وكما يبدو �ن هذ� �ل�سارع �جلديد بد�أ خمرقا 
�لثاين من  �لق�سم  �ما  كيلومرين،  �لقدمية �ىل م�سافة  بغد�د  قلب 
�لذي  �لر�بع  �ل�سارع  �ملعظم وبذلك يكون  �لباب  �ل�سارع فيمتد �ىل 
�لحتفال  هذ�  �ن  يذكر  �ل�سمال،  �ىل  �جلنوب  من  بغد�د  يخرق 
ح�سره جاللة �مللك في�سل �لثاين وقام بافتتاحه يف �حتفال كبر.  

الثلج ياتي من كرد�صتان العراق: الطبيعة يف اجمل �صورها وعطائها، 
الطبيعة يف غزلها، يف �صوقها، يف �صوقنا نحن، الطبيعة حينما ت�صتقر 
وترتاح وتغازل، حينما ترق�س ويبتهج القلب، الطبيعة حينما تنح 
المن والمان، ، قد يت�صور البع�س من النظارة ان هذه ال�صورة هي 
قطعة من �صوي�صرا او احدى الدول الوربية، ابدا، هي قطعة من 
قلب بالدنا يف خم�صينيات القرن املا�صي، هي منطقة حاج عمران يف 
كرد�صتان العراق و�صيدة يف جبالها تتزلج على جليدنا يوم كانت البالد 
تعج باللفة والبهجة، يوم كان العامل كله يعرف العراق امل�صتقر، 
�صخ�صيا حينما اتطلع اىل هكذا �صور ي�صيبني غم �صديد، اين ذهب 
كل هذا اجلمال ال�صر ؟ احب البالد واتنى ان يهبط الثلج مرة اخرى 
ليغطي ويثلج قلب الدماء ويرتفع علم املحبة كي نبني حمالت تزلج 
من جديد، من الذي قال ان اجلبال لي�س لها قلوب ؟  

�ملطلبي  مالك  �لدكتور  كتب  �ملقهى  غريزة  يف 
و�ملقاهي  دجلة  بني  �لعالقة  كانت  عقدين  )قبل 
�لرب  �سكان  من  ح�سدين  بني  تباديل  طابع  ذ�ت 
تتخلله  بحو�ر  ��سبه  �لعالقة  كانت  �ملاء،  و�سكان 
�حتجاجا  ظهره  دجلة  �د�ر  فقد  �لن  �ما  �بنية، 
ع��ل��ى جم����ازر �حل���ي���و�ن �ل��ن��ق��دي��ة )�مل��ط��اع��م( 
�لتي  �لهرج  �سوق  موبليات  �لرطوبة،  وخم��ازن 
فنحن  لال�سف  وي��ا  �مل��ق��اه��ي،  ب��ه��ذه  ��ستبدلت 

�و  ���س��اخ  �و  م��ات  �ك��رثه��ا  ك��ائ��ن��ات  نتحدث ع��ن 
حي  و�ل��زه��اوي  ع��ج��وز�،  �لبلدية  م��ات  �ختفى، 
وح�سن  مقهى،  �ىل  منه  مومياء  �ىل  �قرب  لكنه 
عجمي ك�سف ر��سه، و�لربملان �نتحر و�لرب�زيلية 
تقاعد، �ما مقهى �لبي�ساء فكان موته عبارة عن 
)موت غام�س(، يف هذه �ل�سورة مقهى عز�وي 
�لول من  �لن�سف  بد�ية  تاريخه �ىل  يعود  �لذي 
�لقرن �ملا�سي، هذ� �ملقهى ��ستهرباغنية بغد�دية 

�حلنني،  ه��اج  كلما  �لكثر  بها  ي�سدح  لي���ز�ل 
"ياكهوتك عز�وي بيها �ملدلل زعالن"، يقع هذ� 
يف  �لحمدية  جامع  من  بالقرب  حتديد�  �ملقهى 
�لقي�سي،  حميد  �ساحبه  ويدعى  �مليد�ن  منطقة 
لكن �ملقهى ��ستهر با�سم كهوة عز�وي ن�سبة �ىل 
عز�وي،  ��سمه  �سار  وتدليال  عزيز،  ��سمه  �ساب 
عز�وي كان يجيد �سنع �ل�ساي وحديثه حلو مثل 

طلته، لذلك ��ستهر و��ستهر �ملقهى با�سمه.

خمار الب�صراويات الأ�صود

مابال �لن�سوة �لب�سر�ويات �ن�سرفن عن �سر�ء �لخمرة �ل�سود�ء؟ هذه 
�ل�سورة هي جزء من م�سرحية بعنو�ن �خلمار �ل�سود، قدمتها مدر�سة 
�حدى  هي  �لبيتية  و�لفنون   ،1956 عام  �لب�سرة  يف  �لبيتية  �لفنون 
وكان  �لعر�ق،  �لوية  �لتعليم يف معظم  وز�رة  �ن�ساتها  �لفنون  مد�ر�س 
و�لتطريز  �خلياطة  فنون  �لطالبات  تدري�س  هو  �ن�سائها  من  �لغر�س 
�ل�سا�سية،  �ل��درو���س  �ىل  بال�سافة  و�ملو�سيقى  و�ل��ر���س��م  و�لطبخ 
كان  ع��ام1955،  �و�ئ��ل  �لب�سرة  يف  �ملنزلية  �لفنون  مدر�سة  �فتتحت 
عدد �لطالبات خم�س و�سبعون طالبة موزعات على �سفني �لول عدد 
منذ  فعاليتها  يف  ناجحة  �ملدر�سة  �عتربت   ،26 و�لثاين   49 طالباته 
دليل  خر  �ل�سديد  وتز�حمهن  عليها  �لطالبات  �قبال  و�ن  �لتاأ�سي�س، 
على �همية هذه �ملدر�سة بالن�سبة �ىل لو�ء �لب�سرة، �ننا نرقب ذلك 
�ليوم �ل�سعيد �لذي �ستتخرج فيه �لوجبة �لوىل من طالبات �لب�سرة 

بفخر ليدر�سن �لفن �جلميل يف �للو�ء �جلميل.

 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 (

كهوة عزاوي

قلوب اجلبال
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ـــرّي  ـــع ـــص ـــــني مـــــــفـــــــرداِت نــــ�ــــسٍّ � ــــٌة ب ــــل ــــئ ــــص اأ�

ق�صيدُة النثـر
 ت�صميٌة دقيقة اأم �صكٌل عجز 

النقاد عن تعريفه

وهذ�  بالنرث،  �و  ن��رثً�  �لق�سيدة  تغدو  ع�سر"، 
�ل�سم مل يغلب بالعربية بقدر ما غلب م�سطلح 
ق�سيدة �لنرث �لذي هو �أقل دقة، لكن مهما يكن 
و��ستمر�ره  �لنرث  ق�سيدة  م�سطلح  ت��و�رث  فاإن 

كافيان لإقر�ره و�لعر�ف به.
-�أظُن �أن ق�سيدة �لنرث نوع �آخر من �أنو�ع �لأدب، 
فهي لي�ست بدياًل عن ق�سيدة �ل�سعر، �إنها مو�زية 
ت�ستوجب  �لنرث ل  لها ول حتل حملها؛ فق�سيدة 
زو�ل ق�سيدة �ل�سعر ول ��ستبد�لها، يبقى �ل�سعر 
�سعرً�، وتبقى ق�سيدة �لنرث ق�سيدة نرث بدون �أن 

مكان  �أح��ده��م��ا  �لآخر.يحل 
ق�������س���ي���دة ع����ن����دم����ا ن���ق���ول 

ن��رث ف���اإن �ل���س��م 
ي��ق��ع مت��ام��ًا 

�لنرث  عن  ت�سدر  �لنرث  ق�سيدة  م�سمونه،  على 
وبالنرث، بينما ق�سيدة �ل�سعر هي ق�سيدة �سعر 
ق�سيدة  بني  لي�ست  و�لقافية.  �ل��وزن  يعني  مبا 
�لنرث وق�سيدة �ل�سعر مبار�ة �و مو�زنة، كلتاهما 
يف مكانها ومطرحِها وكلتاهما م�سروطة بنف�سها 

ومقوماتها.
�ل�ساعر �للبناين عبا�س بي�سون.

كنا  كلما  بالتعميم  �حلديث  متعذرً�  يكون  -قد 
ب�سدد �أي حتديد جنا�س. �ل�سعر نف�سه كان وما 
بالتعميمات.  �لقبول  على  يتمّنع  �لآخ��ر  هو  ز�ل 
موؤلفيه  قبل  من  به  �لقبول  يجري  مما  فالكثر 
على �أنه �سعر ي�سادف �أن ل ير�سي كثرين من 

قر�ئه ممن ل يرونه �سعرً�.
فيها  ي�سهم  ع��ام��ة(،  )�ت��ف��اق��ات  ه��ن��اك  ل��ك��ن 
�سفة  لأية  )معينة(  حدود  بو�سع  ت�سمح  �لنقد، 
)�لتفاقات(  بهذه  بالقبول  باأ�س  ل  جتني�سية. 
ل  كال�سعر،  كتابي،  �أمر  ب�ساأن  للتفاهم  كمنطلق 
يقبل ب� )�لتفاقات(، ويّدعي، �أو يعمل فعاًل، على 

�لتمرد عليها.
ك��ث��رً� مم��ا يكتب يف  �إن  �ل��ق��ول  يعد ج��دي��دً�  مل 
ل  نرث(  )ق�سيدة  ت�سمية  حتت  �لعربية  �لثقافة 
تر�سخت  كما  �لت�سمية،  هذه  ملتطلبات  يت�سجيب 
هذ�  يف  نق�سًا  هذ�  ولي�س  �لغربية.  مهادها  يف 
�مل��ك��ت��وب ع��رب��ي��ًا ول ه��و ب��الم��ت��ي��از ل��ه، 

�لنق�س �أو �لمتياز يتقرر�ن ن�سيًا.
كل �سعر يكتب بتاأثر، ب�سكل ما، من لغته 
�لغربية  �لنرث  ق�سيدة  �لثقايف.  وتاريخه 
ميكن  ول  �لتاأثر،  بهذ�  وتر�كمت  �أنتجت 
و�لتز�م  بان�سباط  �لعربية  للثقافة  نقلها 
تاّمني بالتقاليد �لفنية �لتي �أن�ساأتها هناك يف 

�لغرب.

كما  �مل�سطلح  ��ستخد�م  يف  �أي�سا  باأ�س  ل  لكن 
��ستقر، �إمنا �أح�سب �أننا بحاجة �إىل جهود نقدية 
تر�كمات  من  )مو��سفات(  ل�ستخال�س  وبحثية 
�لن�سو�س �جليدة �لتي كتبت خالل هذه �لعقود، 
ب�  تناأى  قد  �سبطها،  حتقق  �إن  مو��سفات،  وهي 
)ق�سيدة �لنرث( �لعربية عن قرينتها �لفرن�سية. 
يف �أمركا ح�سل ويح�سل �سيء قريب هذ�، كثر 
�لتو�سيفات �لتي عملت عليها ق�سيدة �لنرث  من 
�لأمركية باأطو�رها �لأخرة، ل تبتعد كثر� عما 

يح�سل عندنا.
-ل �أح�سب �أن �ل�سعر ناأى كثرً� عن )�أغر��سه( 
و�ل��غ��زل  و�ل��ه��ج��اء  ك��امل��دي��ح  �ل��ع��ام��ة،  �لتقليدية 
نقدنا  �لزمان. يف  و�ل�سكوى من  و�لفخر  و�لرثاء 
�أغ��ر����س  �ل��ق��دمي ه��ن��اك م��ن يح�سر  �ل��ع��رب��ي 
و�لرثاء،  �لغزل  فقط،  و�لهجاء  باملديح  �ل�سعر 
كاأغر��س  �إليها  ينظر  ل  �لطبيعة،  و�سف  وحتى 
�لغر�سني  يف  �إدر�ج��ه��ا  ميكن  مو�سوعات  و�إمن��ا 
�لرئي�سني: �ملديح و�لهجاء. كل ما ُكتب، مبنظور 

هذ� �لت�سور هو �إما مديح �أو هجاء.
�لت�سميتان  مبوجب ذ�ئقتنا ووعينا �لآن قد تبدو 
نافرتني، مبوجب ما تر�كم عنهما من ت�سور�ت. 
لكن و�قعًا فاإن ما نكتبه من �سعر يظل قريبا من 
هذه �لأغر��س، لكن �ملو�سوعات تنوعت وحتدثت 

فتغرت.
�ل�سعر  مو�سوعات  �أك��رث  مع  حتى  ه��ذ�  ي�سدق 
بالعو�مل  �هتماما  �أ���س��ّده��ا  م��ع  وحتى  جت��ري��دً�، 
مبا  نن�سغل  ون��ح��ن  وح��ت��ى  لل�ساعر،  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
من  به  نن�سغل  عما  ناهيك  وك��وين،  وج��ودي  هو 

تفا�سيل يومياتنا و�أعباء حياتنا.
هي  ب����روؤ�ه،  ممتزجًة  وخ��رب�ت��ه  �ل�ساعر  ح��ي��اة 
�سو�ها.  وت��اأخ��ر  مو�سوعات  تقدمي  يف  معينه 
حياة �لإن�سان باتت �أكرث تنوعا من تلك �لطبيعة 
�ملحدودة �لتي كانت عليها حياة �ل�ساعر �لقدمي، 
�لتوفر  يف  �لع�سر  هذ�  �ساعر  ي�ساعد  ما  وه��ذ� 
�لفلك  لكن  مبعانيها،  غزيرة  مو�سوعات  على 
�لأخر قابال  �ملو�سوعات يظل مباآله  لهذه  �لعام 
لتحديده بتلك �ملو�سوعات �لتقليدية �لتي �ساغها 
تر�كم  من  و��ستخل�سها  �لقدمي  �لعربي  �لنقد 

ن�سو�س ع�سورنا �ل�سعرية �لعربية �ملتقدمة.
�ل�ساعر عبد �لزهرة زكي

اإذا عدنا اإىل املرجع الفرن�صي بودلري، "ق�صيدة النرث الفرن�صية يف 
القرن الثامن ع�صر"، تغدو الق�صيدة نرثاً او بالنرث، وهذا ال�صم مل يغلب 

بالعربية بقدر ما غلب م�صطلح ق�صيدة النرث الذي هو اأقل دّقة،
ثائر عبا�س

لكن مهما يكن فاإن تو�رث م�سطلح ق�سيدة �لنرث 
و��ستمر�ره كافيان لإقر�ره و�لعر�ف به.

ر�أ�س �ل�ساعر كي�س كبر ي�سع فيه �أفكاره وروؤ�ه، 
�لعموم  وج��ه  على  �لأدب  يتطلبه  م��ا  حتى  ب��ل 
بني  �أ�سر  و�أن��ا  �خل�سو�س.  وج��ه  على  و�ل�سعر 
مفرد�ت �لق�سيدة و�أقفز من ن�س لآخر �سقطت 
من ر�أ�سي بع�س �لأ�سئلة فالتقطتها ورحت �أبحث 
عن �إجاباتها، فمررت ب�سعر�ء لهم باع طويل يف 

�ل�سعر و�ل�سحافة و�لإعالم:
هو  �ل��ن��رث  ق�سيدة  م�سطلح  �أن  ت���رى  •هل 
�ل�سعري  �ل�سكل  لهذ�  و�لأدق  �لأ�سح  �ل�سطالح 
جوهرها  يحتويه  م��ا  م��ع  يتو�فق  وه��ل  �حل��دي��ث 

وطّيها؟
�ل�سعري �حلديث -ق�سيدة  �ل�سكل  •�ذ� ما كان 
�ل��ن��رث- ه��و �لأح�����دث، ك��ي��ف مي��ك��ن �ن ُي��ح��دث 
�أهم  من  �لق�سيدة  ج��ردت  �ن  بعد  �أخ��رى  م��رة 
وحتى  بل  و�لقافية-  -�ل��وزن  �لقدمية:  ركائزها 

من �ملو�سوعات �لقدمية كاملدح و�لرثاء �لخ؟
�حلال  هذ�  يف  يكون  �أن  �ل�سم  يف  ي�سرط  ل   -
مطابًقا مل�سماه؛ يكفي �لعرف و�ل�سطالح و�لعادة 
و�لتقليد ليلبث �ل�سم م�سمونه وليعرب عنه، ��سم 
�لفرن�سي  �ملرجع  �إىل  عدنا  �إذ�  �لنرث  ق�سيدة 
عبا�س بي�صونعبد الزهرة زكيبودلر"ق�سيدة �لنرث �لفرن�سية يف �لقرن �لثامن 
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لإ����س���ف���اء م��ه��اب��ة 
كاذبة على قائمة �ملوتى". فاحتمالت 

�مل���وت وت��ن��وي��ع��ات��ه وغ���ز�رت���ه ت��رب�����س ب��ن��ا يف كل 
مرو�ن"  و"نايا  بغد�دي"  "يار�  كانتحار  مكان 
من  �ل��ب��الد  تعي�سه  م��ا  على  �لح��ت��ج��اج  ب��اب  م��ن 
"فتاة  وموت  �سخ�سية،  وفجائع  و�نتهاكات  مذ�بح 
�لوحدة  �ل�سعالن" �لتي عا�ست وحيدة وماتت من 
�إىل عزلة  يلتفت  فيها ل  �لإن�سان  �أ�سبح  يف مدينة 
ر�ئحة جيفة جثة  توقظه، عنوًة،  �أن  �إىل  �آخر  فرٍد 

مهملة منذ �أ�سبوعني!.
و���س��ط ك��ل ذل���ك �خل�����س��ر�ن وخ������رد�و�ت �ل���روح 
ت�سلح  ل  هو�ئية  عجلة  مثل  �ملعطوبة  و"�لأج�ساد 
بها  يدغدغنا  �سخرية  ن�سمة  ت��ب��زغ  للنزهات"، 

�ساحب "قانون حر��سة �ل�سهوة" كمن مينح جلي�سه 
له جرعة من م�سارحات  يقدم  �أن  قبل  ماء  كاأ�س 
وبوح ثقيل، �إذ بخربة قارئي �ملخطوطات وجملد�ت 
�لتي  �لفكرّية  �ملحمولت  بع�س  يعّري  �لتاريخ  كتب 
ُبني عليها جمتمٌع يعتقد بيقنٍي مطلق �أن ما �بتدعه 
هو �ل�سو�ب وما عد� ذلك هرطقٌة فل�سفية ت�ستحق 
�لرجم كاأية �مر�أة هي �سلفًا مذنبة وحّمالة خطايا 

حتى يثبت �لعك�س!. 
وعفونتها  رو�ئحها  بقوة  حا�سرٌة  �لأماكن  �أن  كما 
يغطي  �ملر�كمة مثل �سد�أ  �لتاريخية  �أو بطبقاتها 
حتفًا فّنية.. �إذ جتعلنا �لت�سميات �حلقيقية نتخيل 
ذهبنا  لو  فيما  �ل�سخو�س  بتلك  �للتقاء  �إمكانية 
�ساحة  �أو  �لوطني  �ملتحف  حديقة  �إىل  وف��ورً�  �لآن 
بكامل  �لبطل  �سنجد  و�أن��ن��ا  دم�سق..  يف  �مل��رج��ة 
�مل��ع��ت��ادة يف  ط��اول��ت��ه  على  ه��ن��اك  ون��دم��ه  خيباته 
"�أ�سمهان" بكامل  معه  و�سننتظر  �لرو�سة،  مقهى 
�لغريبة  �لنباتية  وو�سفاتها  م�سم�سها 
بها  ت���د�وي  �أن  �ل��ت��ي حت���اول 
كاأنثى مطّلقة حمّطمة  روحها 
مهجورة  �سبه  قرية  يف  تعي�س 
"مثل طائر م�سامل خّرب  ع�ّسه 
حطام  مللمة  ي��ح��اول  �لأ����س���ر�ر، 
"نارجن  �أو  �ملك�سورة"،  �لبيو�س 
ور�سة  يف  �مل��ت��دّرب��ة  �حلميد"  عبد 
متحو  �أن  حت���اول  وه���ي  �ل�����س��ي��ن��اري��و 
باأذٍن  وتركها  نه�سها  ب�سرّي  ذئٍب  �آثار 
رو�ي��ات  كل  معه  تقدر  ل  وقهٍر  و�ح��دة 
�لعامل وم�ساريع كتابة �ل�سيناريو �أن تزيل 
ذوبان  و�سنخترب  فيه.  �ملخزونة  �لإهانة 
�لفوتوغر�فية  �مل�سورة  �سلوم  جمانة  مع  �لزمن 
بها  "تكتب  �سوٍر/تعويذ�ٍت  من  تلتقطه  ما  عرب 
تاريخًا م�سادً� للحرب، كاأق�سى ما ميكن عمله يف 
�إذ  �لكر�هية"،  مر�س  من  لل�سفاء  �جلحيم  �أزمنة 
�جتهت بعد�ستها من �لتقاط �لأع�ساء �ملبتورة �إىل 
�كت�ساف كنوز �جل�سد �ملتعّرق من فائ�س �للذة يف 
َخَفٍر �إيروتيكيٍّ ومفرد�ٍت حميمٍة تزيُح عن �لعينني 

�أهو�ل ما �ختزنته من �سور ُمفِزعة.
�خل�سر�ء،  �ملا�سنجر  ونقطة  �لعنكبوتية،  �ل�سبكة 
بو�سفها  �أي�سًا  �لإلكرونية حا�سرة  �لر�سائل  ورّنة 
�مل�����س��ه��د ك��ب��ّو�ب��ات جهنمية  �أ���س��ي��اًل م��ن  ج����زءً� 

ونحن  �ل��ر�وي/�ل��ب��ط��ل،  يدخلها  معًا  وفردو�سية 
معه، وت�سله عربها �ملباهج و�ملحفز�ت ومتّممات 
من  �أ�سبحت  ليلية  درد���س��ات  �سكل  على  �خليال 
لزوميات حياته و�حلياة �لناق�سة لتلك �لبطالت، 
ما  تكون  �أن  لها  ميكن  ل  �ل�سخ�سيات  تلك  وك��اأن 
وجودها  ن�سّدق  مل  �إن  ودم  حل��م  م��ن  عليه  ه��ي 
مل  �إن  �أو  �لأخ�سر  �لدرد�سة  مربع  على  بال�سغط 
عامل  يف  ونغو�س  �لل��ك��روين  �لربيد  رزم��ة  نفتح 
من  قو�فل �حلمقى  بعيدً� عن  لكن  �لأزرق  �لغب�س 
لإفناء  ي�سّنون حروبًا  �لذين  �لكائنات �لفر��سية 
ركامهم  ويتقا�سمون  وهمية،  بطولت  عرب  �لآخ��ر 
و�سور  �لكاذبة  وح�سمتهم  �لعاطفية  وركاكتهم 

�ل�سيلفي بالبيجامات!.
عندنا،  �لالوعي  تد�عب  رو�ي��ة  �إنها  �لقول  ميكن 
يكون  �أن  �مل�ستهاة يف  �لذكورة  وتر  تنقر على  فهي 
�أحدنا مالذً� لتلك �لفتيات، وتغري يف نف�س �لوقت 
رغم كل �خليبات �أحالَم �لقارئات باأن يكّن و�حدة 
�ساحب  فلك  يف  يدرن  �للو�تي  �لبطالت  تلك  من 
�أي  دون  تروى  حكايتهن  لعل  �ل�سينمائية  �لور�سة 
م�سائي  مب�سو�ر  يحظني  �أو  م�سّور،  ك�سريٍط  ندٍم 
يف �سو�رع دم�سق �ملر�سومة يف عقل �لكاتب بعناية 
�خليال. ومبجرد �أن ندخل معه يف �للعبة �لتخييلّية 
باأن  ليذكرنا  �لتغريب  بحيلة  �سويلح  لنا  يخرج 
وبالتايل  حقيقيًا،  و�قعًا  ولي�ست  رو�ية  جمرد  هذه 
و�لفانتازية  �ل�سحرية  �لإ�سافات  كل  حتتمل  فهي 
جلعلها تبدو �أقرب �إىل �لو�قع، وندرك �أنها وخزة 
لن�ستمر يف �إعمال �لعقل ومنطقه، بدًل من �لكتفاء 
�مل�سم�سّية  �لق�ّس  متعة  يف  �لعماء  حتى  بالغو�س 

و�لكرزية �حللوة!
�أن ت�سعر بطعنة �لندم يعني �أنك مل متت بعد. قد 
موتنا �حلقيقي. منوت  زمٍن طويل من  قبل  منوت 
حني ت�سبح �لبالدة وعدم �لإح�سا�س باأي معنى �أو 
خوف �أو خطر ما يحدث يف هذي �لبالد هو �ل�سيء 
تعيدنا  �سفعٌة  �لندم"  "�ختبار  و�ملعتاد.  �لطبيعي 
�إىل حالة �لنتباه، �إىل حالة عدم �ل�ستخفاف من 
وهام�سية،  قيمة  ذ�ت  غر  نعتقدها  �لتي  �لأم��ور 

فيما هي من دون �أن ندري ت�سكل حياة باأكملها.
باأن  ج��دي��رٌة  رو�ي��ة  هي  ما  رو�ي���ًة  �أن  تعرف  كيف 
من  �لنتهاء  بعد  ذلك حني حتزن  تعرف  ُتقر�أ؟.. 

قر�ءتها.. كاأنك فارقَت عزيزً�.

 ي�سّدنا �لرو�ئي يف كل ما يكتبه بحد�سه "�لبدوّي" 
�لقّر�ء �ملهّيئني  �لذي ميكنه من �سيد طر�ئده من 
�أول��ئ��ك  حتى  �أو  �ل��رو�ئ��ي��ة،  م�سائده  يف  ليقعو� 
�لو�قفني على تخوم �لغو�ية مرددين وخائفني من 

�لغو�س يف متاهات �لقر�ءة �للذيذة!
"�ختبار  �سويلح  خليل  لرو�ية  �لأوىل  �جلملة  من 
�لندم/د�ر ها�سيت �أنطو�ن"، و�لتي حاز بها جائزَة 
�إ�سكايل  �سوؤ�ل  �أم��ام  ي�سعنا  للكتاب،  ز�يد  �ل�سيخ 
�لندم؟!.. لكن، ليخفف عنا جحيم  ُمربك: ما هو 
لكثافة  كتمهيٍد  �لأويّل  تعريفه  لنا  يقول  �لإج��اب��ة 
�ل��ّروي:  تدفق  مع  لحقًا  �سنختربها  �لتي  �مل�ساعر 
"�لندم هو �عتذ�ر متاأخر عن �أفعال كنا نظّن �أننا 
على �سو�ب حلظة �رتكابها �أو عدم حتقيقها حلظة 

ع�سر  بذر�عّي  خ�سَرك  �أحيُط  كاأْن  بها،  �لتفكر 
حميمية  ي�ستدعي  �ملطر  �أن  بذريعة  �ل��ي��وم  ذ�ك 

م�سابهة ملا يحدث يف �لأفالم".
حيلة روائية

لوهلة �إذً�، نظّن �أنها حكاية عن حبٍّ �سبق لوّر�قه �أن 
نرث ند�ه علينا  يف كتابه "وّر�ق �حلب" �أو عن ندم 
عا�سٍق مل يعرف كيف يقول قلبه وعو�طفه ملحبوبته 
فوقع يف �سرك �لند�مة... لكنها كعادة �سويلح، هي 
حيلة رو�ئية، ُطْعٌم جاذٌب و�ساحر ير�سم به م�ساهد 
�سريطه �لرو�ئي بعني مدّربة على روؤية �حلياة من 
�أفكاره  لتندغم  فقط  لي�س  كامر�،  عد�سة  خلف 
تعليم  ور�سة  يف  ب  و�مل��درِّ �لبطل/�لكاتب  �أفكار  مع 
ي�ستعني بكل  �أملعّي  �ل�سيناريو.. بل لأنه مثل خمرٍج 

�لأدو�ت و�حليل �ل�سينمائية ليغني �سرورة ق�سته/
ق�س�س �سخو�سه، فهو ي�ستعر دّقة �ملوؤرخ، وحيوية 
لزم  و�إن  �ليوميات،  ويوّثق  ير�سد  �لذي  �ل�سحفي 
بخربته  ي�سيء  نف�س  عامل  �سخ�سية  ينتحل  �لأمر 
بطالته..  نف�سيات  من  �ملعتمة  �ملجاهل  �لك�سفّية 
�آلمنا  �أكرث حني نقارن  �أنف�سنا  لنتمكن من معرفة 

�ل�سخ�سية ونقي�سها على �آلم ومعاناة �لآخرين!.
�سردياٌت تتخللها وقفات تاأمل ذ�تي وتق�سٌر لطبقات 
يقتلهم  �لتي  �لب�سر  متاهات  يف  حفٌر  �أو  �ملجتمع 
�ل�سجر، و"ثقل ه�سا�ستهم": "�أياٌم مكرورة ت�سلح 
لال�ستخد�م مرة و�حدة مثل �سفر�ت �حلالقة، وما 
ت�سفي  �أن  و�أن��ت حتاول  �أكرث  ل  فائ�سة  رغوة  بقي 
�أو  �لالمعنى..  متاهة  يف  ل��وج��ودك  معنى  عليها 

متاهات الرواية .. والقراءة اللذيذة

الندم "اختبار 

بِحيل روائية ي�صطاد طرائده من القراء املهّيئني 
ليقعوا يف م�صائده، ويغوي حتى اأولئك الواقفني على 

التخوم مرتددين وخائفني من الغو�س يف متاهات 
القراءة اللذيذة!

جواد ديوب

 هكذا ي�صطاد الروائيون 
!قّراءهم

لوهلة اإذاً، نظّن اأنها 
حكاية عن حبٍّ �صبق 
لوّراقه اأن نرث نداه 
علينا  يف كتابه "وّراق 
احلب" اأو عن ندم 
عا�صٍق مل يعرف كيف 
يقول قلبه وعواطفه 
ملحبوبته فوقع يف 
�صرك الندامة...



يف �أن يرك �بنها �لبكر �سجاد در��سته يف �ل�ساد�س مع بداية العام الدرا�صي اجلديد
�لبتد�ئي لهذ� �لعام من �أجل �أن يعينها على توفر 
لقمة �لعي�س و�سر�ء �مل�ستلزمات �لدر��سية ل�سقائه 

�لثالثة.
�لنو�ق�س  عن  تتحدث  غ��ازي(  )�ساجدة  �ملعلمة 
هذه  �ن  ل�"�ل�سبكة"،  وتقول  �ملدر�سية،  �لأبنية  يف 
�مل�سكلة تتكرر يف مد�ر�سنا كل عام، خ�سو�سا فيما 
يتعلق بزجاج �ل�سبابيك �ملك�سور وترميم �لرحالت 
وجدر�ن �ل�سفوف وتوفر و�سائل �لتدفئة ��ستعد�د� 
لف�سل �ل�ستاء �لقار�س. ت�سيف �ساجدة: �ن معظم 
من  تاأتي  �لنو�ق�س  هذه  على  ت�سرف  �لتي  �ملبالغ 
�أغلب  �ن  غر  �لطلبة،  �أمور  �أولياء  تربعات  خالل 
�أولياء �لأمور هم من �لعو�ئل �لفقرة غر �لقادرة 
على �ل�سهام بتلك �لتربعات. غر �ن عادل �ساجت 
يفّند مثل هذه �لآر�ء، ويوؤكد ل�"�ل�سبكة" �أن �إد�ر�ت 
معينة  مبالغ  �لتالميذ  على  تفر�س  �ملد�ر�س  بع�س 

يف بد�ية �لعام �لدر��سي لإجر�ء بع�س �لت�سليحات 
عو�ئل  ق��درة  عند  �لد�ر�ت  تلك  تتوقف  �ن  دون 
�لذي  �بنه  �ن  �ساجت:  وي�سيف  �ملالية،  �لتالميذ 
�للغة  م��ادة  يف  �لثاين  �ل��دور  �متحانات  يف  �سارك 
تعر�س  �لب��ت��د�ئ��ي  �خل��ام�����س  لل�سف  �ل��ع��رب��ي��ة 
للم�ساومة من قبل �أحد �ملعلمني يف مدر�سته بتقدمي 
�لمتحان،  يف  جناحه  مقابل  بال�ستيكية  كر��سي 
ل  �نهم  �سر�حة  �أبلغوه  �ملدر�سة  �إد�رة  ر�جع  وحني 
�ملحطم  �لأث��اث  يف  �لنق�س  ل�سد  نرثيات  ميلكون 
ل  �نهم  م�ستدركني  �لتالميذ،  �ىل  �للجوء  �سوى 
على  يحثونه  لكنهم  �لتلميذ،  على  �لأم��ر  يفر�سون 
�إعمار مدر�سته. ويطالب �ساجت عرب  �مل�ساركة يف 
مفرد�ت جمانية  بتطبيق  �لربية  "�ل�سبكة" وز�رة 
�لتعليم، باعتبارها حق كل عر�قي يف �لتعليم، عرب 
توفر �لقرطا�سية و�لكتب �ملدر�سية و�لقيام برميم 
معقولة  نرثيات  و�سرف  �مل��د�ر���س  و�أث���اث  بنايات 

لد�ر�ت �ملد�ر�س.

املدار�ش االأهلية.. ت�صويق الوهم
معاناة �أولياء �أمور �لتالميذ مل تتوقف عند �ملد�ر�س 
�لتي  �لأهلية  �ملد�ر�س  �ىل  تتعد�ها  بل  �حلكومية، 
بد�أ  ب�سكل  �لأخ��رة  �لآون��ة  يف  �لعر�ق  يف  تنا�سلت 
�ملناطق  يف  خ�سو�سًا  �حلكومية  �ملد�ر�س  يناف�س 
�لر�قية من بغد�د، و�متد �ىل مناطق �أطر�ف بغد�د 
و�ملدن �لخرى. زيادة �أعد�د �ملد�ر�س �لأهلية خلق 
�نخفا�س  �ىل  �أدى  بينها  فيما  �لتناف�س  من  حالة 

�لجور �ل�سنوية �ىل حد كبر. 
يف  �بنها  ت�سجيل  على  حر�ست  �أم  فالح(،  )�سارة 
حديث  يف  ���س��ارة  تقول  �لهلية،  �مل��د�ر���س  �إح���دى 
�لرف  باب  من  لي�س  �خليار  هذ�  �إن  ل�"�ل�سبكة" 
در��سة  نتيجة  ج��اء  بل  �لجتماعية،  �لوجاهة  �أو 
�لعامة،  و�ملدر�سة  �خلا�سة  �ملدر�سة  بني  �ملفا�سلة 
ح��ي��ث ت��ق��دم �مل��در���س��ة �خل��ا���س��ة �ل���زي �مل��در���س��ي 
و�لقرطا�سية وكتب �ملنهج من �سمن �لق�سط �ملايل 
�لذي هبط �ىل �لن�سف هذ� �لعام نتيجة �ملناف�سة 
دفعت  �نها  �سارة،  ت�سيف  �لهلية.  �مل��د�ر���س  بني 
�لعام �ملا�سي ما يعادل �ملليون ون�سف �ملليون دينار 
يف  �لول  �ل�سف  يف  �لتلميذ  لبنها  �سنوي  كق�سط 
حني �نها دفعت هذ� �لعام ن�سف هذ� �ملبلغ فقط 

وتوؤكد  لبنها.  �لدر��سية  �للتز�مات  كافة  مقابل 
�سارة �أن �ملد�ر�س �خلا�سة حتر�س على �أن ل يتعدى 
تلميذً�  �لع�سرين  �لو�حد  �ل�سف  �لتالميذ يف  عدد 
يدر�سون يف قاعات نظيفة ومكّيفة وتقدم لهم وجبة 
غذ�ء يومية. لكن �سارة توؤ�سرعدة مالحظات على 
ل  �ملدر�سة  �د�رة  �أن  منها  �لهلية،  �ملد�ر�س  عمل 
كانت  مهما  �سلوكياتهم  على  �لتالميذ  حتا�سب 
�لق�سط  فقد�ن  وبالتايل  فقد�نهم  من  خوفًا  �سيئة 
ت�سويق  �أخرى هي  حالة  �سارة  توؤ�سر  كما  �ل�سنوي، 
وهم تفوق �لتلميذ �أمام �أهله مبا ل ين�سجم حقيقة 
�أي�سا  تهدف  �حلالة  وه��ذه  �حلقيقي،  م�ستو�ه  مع 
�ىل ��ستمر�ر بقاء �لتلميذ يف �ملدر�سة طاملا يت�سور 
�لأهل �نه من �ملتفوقني و�ن �ملدر�سة حري�سة على 

هذ� �لتفوق.

�صرائب متعددة
�إد�ر�ت �ملد�ر�س �لأهلية تنظر �ىل �ل�سورة من ز�وية 
�حدى  مديرة  �سباح(،  )علياء  تقول  �إذ  خمتلفة، 
بعد  �لتناف�س  �إن حدة  �لأهلية،  �لبتد�ئية  �ملد�ر�س 
�ل�سر�ئب  وتعدد  �لهلية  �ملد�ر�س  ظاهرة  �نت�سار 
�أمرين:  من  و�ح��د  �ىل  �ملطاف  نهاية  يف  �سيوؤدي 
فاإما �لتق�سف يف تقدمي �خلدمات �لعلمية و�لربوية 
يف  علياء  ت�سيف  �مل��د�ر���س.  هذه  من  عدد  غلق  �أو 
حديث ل�" �ل�سبكة": �ن �ملد�ر�س تدفع �سريبة مهنة 
ي�سرطون  �لعقار�ت  �أ�سحاب  لأن  عقار،  و�سريبة 
علينا دفع �سريبة �لعقار لكي يوقعو� عقد �لإيجار 
�لذي ل ميكن �حل�سول على �إجازة �ملدر�سة بدونه، 
مبليون  وحمددة  مقطوعة  نفايات  �سريبة  وكذلك 
ر�سوم  �ىل  بال�سافة  �سهريا  دينار  �ملليون  ون�سف 
�حت�ساب  وفق  �لكهرباء  ومبالغ  �لإعالنية  �للوحات 
�لجتماعي  �ل�سمان  ودفع  جتارية،  �ملد�ر�س  هذه 
�ملبالغ  ه���ذه  وم��ع��ل��م��ني،  م��وظ��ف��ني  م��ن  للمن�سبني 
تعمد  �لتي  �ملد�ر�س  �د�ر�ت  كاهل  تثقل  �ل�سريبية 

�ىل ��سرجاعها من �أولياء �لأمور بطرق خمتلفة.
�هتمام  من  �ملزيد  �ىل  بحاجة  �حلكومية  �ملد�ر�س 
فيما  خ�سو�سا  �ل�سعد،  جميع  على  �حل��ك��وم��ة 
�ملد�ر�س  و�لقرطا�سية، وكذلك  بالكتب  يتعلق منها 
ل  لكي  �ل��دول��ة  رق��اب��ة  �ىل  حتتاج  فهي  �خل��ا���س��ة، 

تتحول �ىل جمرد دكاكني تعليم جتارية.

�ساق  مبجهود  تعيل  �أربعينية  �أرملة  �سجاد(،  )�أم 
�أربعة �أطفال موزعني در��سيا بني �لثاين و�ل�ساد�س 
بخرب  �سعقت  �نها  ل�"�ل�سبكة"،  تقول  �لبتد�ئي، 
عدم توزيع �لقرطا�سية هذ� �لعام �إل لطلبة �ل�سف 
�لزي  �سر�ء  �ن  وت�سيف:  فقط،  �لبتد�ئي  �لول 
�أمام  وي�سعها  كاهلها  يثقل  و�لقرطا�سية  �ملدر�سي 
�لعي�س،  لقمة  و�سر�ء  �سر�ئها  بني  م��رة،  مفا�سلة 
و�نها تقف عاجزة بني �خليارين. وتفكر �أم �سجاد 

املدار�ُس احلكوميُة مهملٌة والأهليُة 
تغايل يف الأجور

الزي املدر�صي، القرطا�صية، احلقائب، مفردات تتقافز على األ�صنة 
اأولياء اأمور الطلبة مع بداية العام الدرا�صي اجلديد. فيما العوائل 
الفقرية تقف حائرة اأمام عدة خيارات بينها مغادرة اأبنائها ملقاعد 

الدرا�صة حتت �صغط الفاقة وعدم القدرة على توفري م�صتلزمات 
الدرا�صة اأو الزج بهم يف اأعمال ومهن �صاقة من اأجل امل�صاعدة على 

�صراء تلك امل�صتلزمات الدرا�صية.
اإيفان حكمت
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كرنفال
�ملكتبة  و�ساحب  للمبادرة  �لرئي�س  �ملن�سق   
و�لكتبي ح�سنني  �لنا�سط  مي�سان  �ملتنقلة يف 
�لثقافية  �لفعالية  ه��ذه  ع��ن  حت��دث  حممد 
�لر�سيف  و�أروق����ة  ح��د�ئ��ق  "على  �ل��ك��ب��رة 
من  �لتا�سع  ويف  �لعمارة  مدينة  يف  �ملعريف 

ت�سمن  ب��ه��ي  ك��رن��ف��ال  �ق��ي��م   ،2018 �ي��ل��ول 
م��ب��ادرة )�أن���ا ع��ر�ق��ي...�أن��ا �أق����ر�أ(، و�لتي 
تز�من �نطالقها يف ثالث حمافظات عر�قية 
مي�سان(،  بغد�د،  )�ملو�سل،  هي  بالتز�من 

وعلى �سفاف دجلة." 
�سم �لكرنفال فعاليات عدة منها توزيع �أكرث 

من ع�سرة �لآف كتاب جمانًا، وعر�سًا لهو�ة 
مع  للر�سم،  ومعر�سًا  و�لعمالت،  �لطو�بع 
عزف مو�سيقي، ومعر�سًا لالأعمال �ليدوية... 
كما �سهد �لكرنفال ح�سورً� منقطع �لنظر، 
�ملو�طن  حياة  يف  �لكتاب  لأهمية  ��سارة  يف 
�مل�سوؤولة  �جلهات  �ىل  ر�سالة  يف  �لعر�قي، 

ليت�سنى  وطباعته  �ل��ك��ت��اب  دع��م  ب�����س��رورة 
يقابله من غالء  بي�سر، ومبا  عليه  �حل�سول 

�لكتب يف �ملعار�س و�ملكتبات.
����� ي���رى �لإع���الم���ي ح��ي��در �حل�����س��ن��ي  "�ن 
قبل  تاأتي  �أن  يجب  كهذه  ثقافية  تظاهر�ت 
فيها  تتو�جد  مي�سان  لأن  ذلك  �لوقت،  هذ� 
مقومات �إقامة مثل هذه �لتظاهرة، ون�ساهد 
و�ح���دة  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  �ل�����س��ع��وب  �ن  جميعا 
و�عتقد  �لثقافة..  هي  نهو�سها  ركائز  من 
)�نا  فعالية  يف  �ل�سبابي  �حل�سور  ه��ذ�  �ن 
باخلر من حيث  يب�سر  �قر�أ(  �نا  عر�قي... 
�لتجمع �لنوعي و�لإقبال من قبل رو�د �لكتاب 
ومتابعي �ل�ساأن �لثقايف، و�ن بناء �لأن�سان هو 

��سمى غاية لتعايف �ملجتمعات �حلديثة."
خارطة جديدة

"�ن  ج���و�د(  )ر���س��ل  �لكاتبة  ت��وؤك��د  يف ح��ني 
لو�سع  متقدمة  خطوة  تعترب  كهذه  فعاليات 
�لأ�سلح،  نحو  �ل�سباب  خلطى  جديد  م�سار 

ي�سكل  جمتمعيًا  وتو�جده  �لكتاب  ومو�سوع 
�لكتاب  هيبة  �إع���ادة  ب��اجت��اه  كبرة  �همية 
�ل�سو�سيل  م��ع  حا�سمة  ومبو�جهة  وق��ر�ئ��ه، 

ميديا،
�أقر�أ(  )�نا عر�قي..�نا  فعالية  فاأن  هنا  من 
وما  �لكتاب،  بقيمة  للتعريف  م��ب��ادرة  ه��ي 
توزيعه من قبل �لنا�سطني و�ملعنيني باملبادرة 
للتو��سل  ج��دي��دة  خ��ارط��ة  ر�سم  ه��و  جمانا 

�لثقايف و�ملجتمعي."
للتفاعل  وت�سكل هذه �ملبادرة فعالية جديدة 
للعلوم  ك��م�����س��در  �ل��ك��ت��اب  م���ع  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
يف  �ل��دور  لها  ويبقى  و�لثقافات،  و�مل��ع��ارف 
تر�سيخ  ثم  ومن  �لوعي �جلمعي،  ��ستنها�س 
ودوره��ا  �لعر�قية  للثقافة  ج��دي��دة  مالمح 

�ملتميز و�سط قطاعات �ل�سباب.
من هنا يرى �لر�سام حممد علي حميي �لذي 
�سارك بلوحاته على رو�ق �ملعر�س، "�ن هذه  
�ملبادرة كان ميكن �ن تكون على وفق منهاج 
)�لر�سيف  �مل��ك��ان  ه��ذ�  ي��ك��ون  و�ن  ث��اب��ت، 
�ملعريف( هو مكان ثابت لإقامة هذه �لفعالية 
�ملبادرة  على  �لقائمني  على  و�متنى  دوري��ًا، 
�لعلم  لطالب  ليت�سنى  ثابته  مكتبة  �إن�ساء 

و�لقر�ء ��ستعارة ماي�ساءون من �لكتب."
لوحة الوطن

و�لفن  للثقافة  ف�ساء�ت  عن  �لبحث  يظل 
بل وحتى فرديًا،  �إن�سانيًا وجماهريًا  مطلبًا 
�سباح  �مل��دين  و�لنا�سط  �لفنان  يرى  هكذ� 
مبادر�ت  "�ن  �لثقافية  �لفعالية  �سغيت هذه 
�لثقايف  �حل��ر�ك  تن�سيط  �ساأنها  من  كهذه 
و�لتي  خا�سة،  �ل�سبابية  �لتجمعات  و�سط 
يعقد عليها �لعزم يف م�سرة �لبناء و�لتقدم، 

كي نر�سم جميعا لوحة �لوطن �لأغلى."
فيما ترى �ل�ساعرة �ل�سابة فرح �ن: "مبادرة 
وتبدو  ر�ئعة  �أقر�أ..فعالية  �أنا  عر�قي..  �أنا 
ولأننا  �ملي�ساين،  للجمهور  بالن�سبة  جديدة 
بحاجة �ىل �جو�ء كهذه تنع�س �جلو �لثقايف 
للتعريف  حافزً�  تعطي  �نها  كما  للمدينة. 
حياتنا،  يف  �لكتاب  و�أهمية  �ل��ق��ر�ءة  ب��دور 
مل  للذين  �لكتاب  لأهمية  �ل�سوء  وت�سلط 
باملجان  �لكتب  توزيع  وم��ا  كتابًا..  يتعاطو� 

للدخول �ىل عامل  �ل دعوة  �ملبادرة  يف هذه 
�لقر�ءة وبالتايل �لرهان على �ت�ساع �لقاعدة 
�لثقافة..لذ�  ومتذوقي  للقر�ء  �جلماهرية 

نتمنى �ملزيد من هذه �ملبادر�ت."
  من هنا ياتي دور �لكتاب و�أهميته يف بناء 
وتنعك�س  ���س��و�ء،  ح��د  على  و�ملجتمع  �ل��ف��رد 
ر�سم  يف  �ملجتمعية  �ل��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  �أف���ك���اره 
م�سارها �حل�ساري باعتماد �لثقافة و�ملعرفة 
ت�سدعات  ترميم  يف  لالنطالق  كاأ�سا�س 
وجود  عن  �لثقايف..ناهيك  و�لفقر  �حلروب 
�ل�سو�سيل ميديا  �لإلكرونية وح�سور  �ملو�قع 

كرو�فد ت�سخ كل ما هو جديد ومبتكر...
ف��ه��ل �أ����س���اب���ت �مل��ي��دي��ا �جل�����د�ر �ل��ث��ق��ايف 
عليه  وتركت  �ل�سباب،  لقطاعات  و�لبنيوي 
هنا  م��ن  حم��وه��ا،  �ل�سعب  م��ن  ت�سدعات 
عرب  �لذهبي  خمل�س  �ل�سحفي  ر�أي  ك��ان 
�أنا �قر�أ،  �أنا عر�قي...  "ت�سكل مبادرة  قوله 
ما،  �سيئا  يعيد  ورمبا  �لو�قع  يالم�س  حر�كًا 
لدور �لكتاب و�همية �لقر�ءة يف حياة �لفرد، 
هذه  يف  جمانا  �لكتاب  توزيع  ياأتي  هنا  من 
�ملبادرة له �نعكا�ساته على قطاعات �ل�سباب 
�أور�قهم  وترتيب  �أفكارهم  برجمة  و�ع��ادة 
نحو �أهمية �لكتاب على مر �لأزمنة، ناهيك 
و�مل�ساركني  للمبادرة  للمنظمني  عما يح�سب 
فيها و�مل�ساهمني باإجناحها على �نها عر�قية 

خال�سة ت�سيع �همية وجود �لكتاب."
هذه �لفعاليات �لثقافية هل �ستاأتي �أُكلها يف 
�إعادة قطاعات �ل�سباب �أوًل و�لفرد �لعر�قي 
�لتثقيفي  ودوره  �لكتاب  حا�سرة  �ىل  ثانيًا 

و�لأدبي و�لربوي؟
على  �ل�سبعينات  �أجيال  نحن  ن�ساأنا  مثلما   
رغم  كتابًا،  تقتني  �ن  ومعنى  �لقر�ءة  حب 
متامًا  يتطابق  �لكالم  ه��ذ�  �لذ�ئقة،  تبدل 
و�لذي  �لنوري  �إي��اد  �لربوي  نظر  وجهة  مع 
لتكون  �ن  ن��ود  "�ننا  �ىل  كالمه  يف  خل�س 
ظاهرة  ت�سكل  فعالية  ه��ي  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه 
هنا  من  �لإعالمي،  �حل�سور  يغلفها  عابرة 
بال�سباب �ن تكون مبادرة  �أملنا كبرً�  يكون 
�ق��ر�أ..دل��ي��اًل خلطو�تهم  �أن��ا ع��ر�ق��ي...�أن��ا 

�مل�ستقبلية.

تكمن اهمية الكتاب يف بناء الفرد واملجتمع على حد �صواء، ومبا تنعك�ش افكاره على البنية املجتمعية يف ر�صم 
م�صارها احل�صاري باعتماد الثقافة واملعرفة كاأ�صا�صني لالنطالق يف ترميم ت�صدعات احلروب والفقر الثقايف..

ناهيك عن وجود املواقع االإلكرتونية وح�صور ال�صو�صيل ميديا كروافد ت�صخ كل ما هو جديد ومبتكر...ومبادرة 
)اأنا عراقي...اأنا اأقراأ( التي اقامها عدد من النا�صطني املدنيني و�صركاء م�صاهمني رفدوا هذه املبادرة بالكتب جمانًا 

لتوزيعها بني احل�صور، اقيمت على اأروقة الر�صيف املعريف يف مدينة العمارة...

 مبادرة )اأنا عراقي.. اأنا اأقراأ(

ف�صاٌء اأعاد للكتاب هيبَته

ن�صري ال�صيخ / ار�صيف: عامر ال�صاعدي
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اأ�صباب ب�صيطة
جتعلك  �صعيداً 

قطعًا، فاإن الفوز بجائزة االأو�صكار قد يجعل كاًل من 
املمثل �صون بني واملمثلتني كيت وين�صلت وبينيلوبي 
كروز �صعداء، لكن هل من طريقة اأ�صهل لت�صبح �صعيدا؟

هل اأنت �صعيد؟ �صوؤال ب�صيط، لكن العديد من املتغريات 
تقوم عليه. ما الذي يجعل �صخ�ش ما �صعيدًا؟ هل هناك 
اأكرث من طريق للو�صول اإىل ال�صعادة واأكرث من طريقة 
لقيا�صها؟

يعقوب �صلفرمان / ترجمة: اآلء فائق

�جتماع،  عامل  �أو  �قت�ساديًا  خبرً�  كنت  �إذ� 
ملحاولة  علمية  م�سوحات  �إج���ر�ء  فيمكنك 
قيا�س م�ستويات �لر�سا �أو �لرتياح.. �إذ� كنت 
�إذ� كان �سخ�س  تت�ساءل عما  رجل دين، قد 
بني  وي���و�زن  �ل��روح��اين،  بالر�سا  ي�سعر  م��ا 

تو��سله مع جمتمعه ومع عبادته.
�أو��سر  يعزز  �لأحيان،  من  كثر  يف  �ل��زو�ج، 
�لأ�س�س  ت�ساهم  حيث  �مل��رء،  ل��دى  �ل�سعادة 
�جلينية بجعل مز�جك وميولك �أكرث �إ�سر�قًا. 
من  �سعادة  �أق��ل  ي�سبحن  �مل�سّنات  �لن�ساء 
م�ستويات  يبلغون  �لذين  �لذكور،  نظر�ئهن 

متز�يدة من �ل�سعادة كلما تقدم بهن �لعمر.
مل�سطلح  بعينه  تعريف  حتديد  �سعوبة  رغم 
تكون  قد  �لغام�س،  �ل�سبابي-  "�ل�سعادة" 
�ل�سعادة يف نهاية �لأمر هي ما تبحث عنه من 
�ملجتمعات  خمتلف  ففي  حياتك.  يف  �هد�ف 
للحظ  م�ساوية  �ل�سعادة  كانت  �لتاريخ،  عرب 
�ملطلق �أو �ليقني باملعتقد �لديني. يرى �آخرون 
�أن �ل�سعادة تعني �أن تكون �سخ�سًا �ساحلًا �أو 
�أن تكون قادرً� على �أن حتيا حياة مليئة باملتعة 

و�لرفيه.
تتغر  كذلك  �ل�سعادة،  تعريفات  تتغر  مثلما 
يوجد  �ل�����س��د�ئ��د.  م��ع  �لتعامل  على  قدرتنا 
عليهم  م��ّرت  لأن��ا���س  �لق�س�س  م��ن  �لعديد 
بال�سرطان،  ك��الإ���س��اب��ة  ج�سيمة  م�ساعب 
لكنهم  مفاجئ،  مايل  �نهيار  وظيفة،  فقد�ن 
�أكرث  �أو  �سعد�ء  �أنف�سهم  وج��دو�  �لنهاية  يف 

�سعادة من �أي وقت م�سى. 
لل�سعادة  معني  تعريف  حتديد  �سعوبة  رغ��م 
وكيفية حتقيقها، هناك عدة تقاليد �أ�سا�سية 

للو�سول �ليها.
فح�س �لعديد من �لدر��سات مفهوم �ل�سعادة 
على  �عتمادً�  �لعامل،  بلد�ن  من  جمموعة  يف 
�لبلد�ن  ه��ذه  ل�سكان  �ساملة  ��ستطالعات 
ك��ان  �أول��ه��ا  ل��ل�����س��ع��ادة.  �لعلني  وم�����س��ت��و�ه��م 
موؤ�سر �لكوكب �ل�سعيد، �لذي يعترب �ل�سعادة 
و�لب�سمة  للبلد  �لبيئي  �لتاأثر  مع  مر�دفة 

�لكربونية.
من  دقة  �أكرث  تكون  �أن  �خرى هدفت  در��سة 
�سابقاتها عن طريق �لتما�س �لآر�ء حول حياة 
�أح��د�ث  �أعقاب  يف  مبا�سرة  �ليومية  �لنا�س 
وطويلة  �ساملة  نظرة  �أخ��ذ  من  ب��دًل  معينة، 
ي�ستخدم  ع���ام.  ب�سكل  ر�ساهم  ع��ن  �مل���دى 
موؤ�سر �لتنمية �لب�سرية �لتابع لالأمم �ملتحدة 
�لناجت  �إج��م��ايل  ح��ول  �لبيانات  م��ن  خليطًا 
لإنتاج  و�ل�سحة  و�لتعليم   GDP �ملحلي 

مقيا�س لنجاح �لبالد.
�لتي  �ل��در����س��ات  �أغ��ل��ب  ف���اإن  �حل���ظ،  ل�سوء 
جترى حول �ل�سعادة �ملجتمعية تكون م�سحونة 
بامل�سكالت. من �سياغة �لأ�سئلة �إىل �لطق�س 
�مل�سح )يكون  �إج��ر�ء  فيه  يتم  �لذي  �ليوم  يف 
�مل�ستجيبون لال�ستطالع عمومًا �أكرث تفاوؤًل يف 
تف�سر  ي�سعب  مما  �إ�سر�قًا(،  �لأكرث  �لأي��ام 

�لعديد من �ملتغر�ت.
كالوليات  ن�سبيًا،  �ل�سعيد  �لبلد  د�خل  حتى 
عاٍل  م�ستوى  لديك  يكون  �أن  ميكن  �ملتحدة، 
من "عدم �مل�ساو�ة يف �ل�سعادة" بني  خمتلف 
�لفئات �لجتماعية. مع ذلك، �أظهرت در��سة 
�لتفاوت  فجوة  �أن   ،2008 مت��وز  يف  ُن�سرت 
�سملهم  �لذين  �لأ�سخا�س  بني  �ل�سعادة  يف 

�ل�ستطالع يف �لوليات �ملتحدة قد �نخف�ست 
من  ل��ك��ن  �مل��ا���س��ي��ة،  �لقليلة  �ل��ع��ق��ود  خ���الل 
على  �ل�سعادة  يف  �لتفاوت  تز�يد  �خرى  جهة 
�لدر��سة  �أف��ادت  �لتعليمي.  �مل�ستوى  �أ�سا�س 
�أن �ملجموعات ذ�ت �مل�ستوى �لتعليمي �لعايل 
�ظهرت معدلت �أعلى من �ل�سعادة عن �أولئك 
مع  تز�منت  و�لتي  تعليما،  �أق��ل  كانو�  �لذين 
تز�يد �لتفاوت بالدخل بالبالد. كما خل�ست 
بني  �ل�سعادة  يف  �لتفاوت  �أن  �إىل  �لدر��سة 
�ل��رج��ل و�مل���ر�أة وب��ني خمتلف �لأج��ن��ا���س قد 

�نخف�س �أي�سًا.

مقاليد ال�صعادة حل امل�صكالت
موقع  ت��دي��ر  �ل��ت��ي  روب���ن  غريت�سن  �ل�سيدة 
 happiness-project .com
كو�حدة  �درج��ت  �ل�سعادة،  عن  كتابًا  كتبت 
من "�لو�سايا �لثنتي ع�سرة" �سعار "حتديد 
�مل�سكلة". قد تبدو فكرة �أ�سا�سية، لكن غالبًا 
مل  مل�سكالت  �إحباطاتنا  تعزى  �أن  ميكن  ما 
�مل�سكلة  حتديد  كامل.  ب�سكل  معها  نتعامل 
ميكن �أن يوؤدي يف كثر من �لأحيان �إىل حل 
و��سح، وقد تت�ساءل ملاذ� مل تتناول �حلالة يف 

وقت �سابق.
كما ي�سمح فهم �مل�سكلة لالأ�سخا�س للمحافظة 
على �لأمور يف ن�سابها �ل�سحيح وفهم ما �إذ� 
بالفعل.  �لنزعاج  ي�ستحق  �سيء  هناك  كان 
لل�سفقة  �ل�ست�سالم  �مل�سكلة  فهم  مينع  كما 
�أكرث  نهجًا  ذلك  بدًل من  وميثل  �لنف�س  على 
��ستباقية ي�سمح باإيجاد حل و�لنتقال ملخاوف 
�أخرى تدعو للقلق. و�إذ� كنت ت�سعر بالإرهاق 

من �ملخاوف، �خر م�سكلة ما وعاجلها، فهذ� 
بالإمكان  ويجعل  �لتوتر  من  �لتقليل  باإمكانه 

�لتغلب على �لتحديات �ملروعة.
اأبِق النا�ش ال�صعداء حولك

معدية.  �ل�����س��ع��ادة  �أن  �ل��در����س��ات  �أظ��ه��رت 
�أو ج��ر�ن��ك  �أ����س���دق���اوؤك  ي�����س��ع��ر  ف��ع��ن��دم��ا 
بال�سعادة �أو �حلظ �ل�سعيد، فاإن هذه �مل�ساعر 
�لإيجابية غالبًا ما تنتقل �إىل ما حولهم من 
�أي�سًا  يتجمعون  �ل�سعد�ء  فالنا�س  �لنا�س. 

مبجموعات �جتماعية.

ب�صط حياتك
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  خا�سة  م��ي��ل،  ه��ن��اك 
ممكن  قدر  باأكرب  �لقيام  ملحاولة  �لأمركية 
مبهام  نقوم  نحن  و�ح���د.  �آن  يف  �مل��ه��ام  م��ن 
�لكثر  هو�س  ذلك  مثال  با�ستمر�ر،  متعددة 
�ثناء  حتى  �لنقالة  بهو�تفهم  �ل�سباب  من 

قيادة �ل�سيارة.
على �ملرء �ن يب�سط كل جو�نب حياته، منها 
مبعاير  و�لتم�سك  �ملثالية  فكرة  تبني  عدم 
و�لخرين. جتنب  نف�سك  مع  بالتعامل  عالية 
�لفارغة  �سبه  فاملعدة  �لأك���ل،  يف  �لأف���ر�ط 
حياتك  ب�سط  ب��ك��ف��اءة،  يعمل  �لعقل  جتعل 
�أك��ل  �مل���اء و�لإك���ث���ار م��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ب�سرب 

ول  منزلك  مب�ساحات  تبالغ  ل  �لفو�كه. 
�أقل  لكلفة  �أدعى  فذلك  يف عدد غرفه 

و�سيطرة �أقوى.
happiness- م��وق��ع   يو�سي 
بالركيز   oriented Web
على عمل �سيء و�حد يف كل مرة. 
فيلم  م�ساهدة  ق��ررت  �إذ�  مثال، 
كال�سيكي و�م�سيت �ل�ساعة �لأوىل 
��سدقائك  مبر��سلة  �لفيلم  م��ن 

حلول  مع  �لإل��ك��روين،  �لربيد  عرب 
�نتهيت  قد  تكون  رمب��ا  �لفيلم  نهاية 

لكنك هل من  �أ�سدقائك،  من مر��سلة 
مب�ساهدة  ��ستمتعت  قد  تكون  �أن  �ملمكن 

�لفيلم �أو فهمه؟
تقّبل �لعو�طف �لإيجابية �أو �ل�سلبية

يقول لعب كرة �لقدم �ل�سهر ديفيد بيكهام: 
�م�ٍس قدما وتقبل �لإحباط �لذي ي�سيبك من 
عدم ت�سديدك ركلة حرة، وعلى زمالئك يف 
�إحباطهم  وقبول  كذلك  قدمًا  �مل�سي  �لفريق 

�أي�سًا.

ام�ِش بع�صًا من وقتك مع 
الطبيعة

جاذبية  لديهم  �أن  يّدعون  �لنا�س  من  �لكثر 
فطرية للطبيعة ورغبة باحلفاظ عليها. كلنا 
تنظيف  �مل��ط��رة،  �ل��غ��اب��ات  بحماية  ن��رغ��ب 
�لتلوث، و�إن �أمكن حتى �لعي�س بجو�ر �لبحر 
على  �جلميلة.  �مل��ت��ن��زه��ات  يف  �جل��ل��و���س  �أو 
�لرغم من �أن معظم �سكان �لعامل يعي�سون يف 
مناطق ح�سرية، غر �ننا نتفاعل مع �لطبيعة 
�حليو�نات  خ��الل  من  �سو�ء  عديدة،  بطرق 

�لتخييم  �إىل  �لذهاب  خالل  من  �أو  �لأليفة 
�أو �ل�سيد.

����س��ِر �ل�����س��ع��ادة - 
�إذ� كان هذ� 

ممكنًا

ي��ق��ول �لق��ت�����س��ادي وب���اح���ث �ل��ت��ن��اق�����س��ات 
ما  ع��ادة  �لأغ��ن��ي��اء  �إن  �إي�سرلني  ريت�سارد 
وجد  لكن  �لفقر�ء.  من  �سعادة  �أكرث  يكونون 
�ل�سعادة  ُتظهر  ل  ثر�ًء  �لأكرث  �ملجتمعات  �أن 
�أن  كما  �لفقرة،  �ملجتمعات  من  �أكرث  عليها 
حت�سن �لو�سع �لقت�سادي لبلد ما ل يح�ّسن 

من �سعادته.
قام  در��سات  عن  �إي�سرلني  مفارقة  ن�ساأت 
م�ستوًى  �أن  وج��د  �ل�سبعينات.  �أو�ئ��ل  يف  بها 
بني  �ل�سعادة  ع��ّزز  �لدخل  زي��ادة  من  معينًا 
بعد  فقط.  معينة  درج��ة  �إىل  لكن  �لفقر�ء، 
�لنا�س  �أ�سبح مقد�ر �ملال �لذي قدمه  ذلك، 
�أكرث  �لن�سبي  �لدخل  �أو  باأقر�نهم،  مقارنة 
دخلهم  م��ن  �أك��رث  �ل�سعادة  بتحديد  �أهمية 
�لفردي. بعبارة �أخرى، �لنا�س كانو� يريدون 

ما يريدوه �لآخرون.

!اأكثـر من طريقة للو�صول اإليها
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فن " ال�ّصراير"
"�ل�ّسر�ير" هي  �سناعة  �أن  �إىل  ن�سر  �ن  لنا  ولبد 
"�خلو�س"،  بحرفة  وثيقًا  �رتباطًا  مرتبطة  حرفة 
فقد  �لنخيل.  �سعف  من  هي  �لأول��ي��ة  م��و�ده��ا  لأن 
ل�سناعاتها،  �ل�سعفة  من  جانبًا  حرفة  كل  �تخذت 
مايحتاجه  �سنع  يف  وطرقها  �أ�سلوبها  حرفة  ولكل 
�لإن�سان، �إل �أنها تبقى �سناعة يدوية بحته، لتدخل 

يف �سناعتها �ية مو�د �خرى غر �ل�سعف فقط.
 يف هذ� �لطار، يحدثنا �سانع �ل�ّسر�ير ح�سن ر�سيد 
على  بالعمل  ي�ستمر  بينما  لنا  فيقول  عامًا(   55  (
و�لدي  من  �حلرفة  هذه  تعلمت   " �لكر��سي:  �حد 
"م�سلحة  �نها  موؤكد�  عامًا("،   40( من  �كرث  قبل 
�لر�فدين  ب��الد  يف  ظهورها  ب��د�ي��ة  و�ن  تر�ثية"، 
وهي  �لنخيل،  فيها  يكرث  �لتي  باملناطق  مرتبطة 
وحتديدً�  �ل��ع��ر�ق  من  �لو�سطى  باملناطق  تخت�س 
�أم��ا يف  ب��غ��د�د ودي���اىل و�حل��ل��ة وك��رب��الء �ملقد�سة، 
ب�سبب  �ملهنة  لهذه  وجود  فال  �جلنوبية  �ملحافظات 
�سعف تكوين �ل�سعف وقلة مقاومته يف �لعمل جر�ء 
ملوحة �لأر�س،  و�ن هذه �حلرفة لي�ست فقط عماًل 
تتميز  حيث  �لفرد،  بها  يقوم  �لتي  �لأعمال  كباقي 
�أية  �ليد  حمل  حتل  ومل  بّالة،  مرتبطة  غر  باأنها 
�لتي تطورت مع تطور  ّ�لة كهربائية كبقية �حلرف 
�ن  فنية، حيث يجب  تر�ثية  �أنها حرفة  بل  �لزمن، 
ليتقنها  ومعرفة  وفطنة  ذكاء  ذ�  يز�ولها  من  يكون 
جتعلها  �لتي  �ل�سباب  �أح��د  وه��ذ�  �سورة،  باح�سن 
متو�رثة من جيل �ىل �آخر، فحب هذ� �لفن، وهو �ن 
ت�سنع �سيئًا مفيدً� جمياًل وفنيًا لالن�سان من مادة 
يتقبلونها  �بناءنا  ماجعل  وه��و  كال�سعفة،  ب�سيطة 
بحب ور�سى، ويتعلمونها ب�سرعة ليعلموها بعد ذلك 

لأولدهم من بعدهم.
يف �صوق امللحاين

�إن �لأ�سو�ق �ل�سعبية �لتي متيز بغد�د وتعطيها رونقًا 
و�ن  لبد  �ل�سنني،  مر  على  ليندثر،  و�إرث��ًا  خا�سًا، 
يف  مار�أيناه  هذ�  �ل�سعبية،  �حلرف  �حدى  حتتويها 
�حد �لأ�سو�ق �ل�سعبية يف مدينة �لكاظمية �ملقد�سة، 
ح��دوده  تنهتي  �ل���ذي  �مل��ل��ح��اين(  )���س��وق  وه��و  �أل 
ح�سن  تو�سط  هناك  "�خلّو��سة"،  ب�سارع  �خللفية 
�حلرفة  هذه  �رث  عن  ليحدثنا  �ملحال  �حد  ر�سيد 
وقال: "�ن هذ� �ل�سارع يتميز ب�سناعة هذه �لأثاث، 
�ليوم  �أن��ه  �إل  بقليل  لي�س  مز�وليها  عدد  كان  فقد 

وبعد �أن و�جهت �ل�سناعة بع�س �لظروف �ل�سعبة، 
بقي عدد قليل من �حلرفيني، و�ن �لذين يتو�جدون 
ت��و�رث �حلرفة  ب��اأن  ذل��ك  �ق��ارب، معلاًل  �لآن هم 
قبيلتني  �و  و�ح��دة  قبيلة  يف  تنح�سر  ماجعلها  هو 
�أن هناك �سببًا �آخر، هو  �أي�سًا  كاأق�سى حد، وذكر 
عدم وجود م�ساعد �و )�سانع( لهذه �حلرفة، �ي �ن 
ويتقنون  �ملحال،  ��سحاب  من  هم  �لعاملني  جميع 
ت�سميتها  �أن  م�سيفًا:   جيدة،  ب�سورة  �ل�سناعة 
فيها،  �ل�سرير  �سناعة  لأهمية  هي  ب�"�ل�سّر�ير" 

ول�سعوبة �تقان �سناعته ب�سورة حمرفة.
اآلية احلرفة

تعد عملية �سناعة �لأثاث من مادة "�جلريد"، وهو 
�جلزء �ملتبقي من �ل�سعفة بعد �إز�لة �خلو�س عنها، 
عملية �سعبة تاأخذ �لكثر من �لوقت، ح�سبما �أو�سحه 
لنا �حلريف حيدر ح�سني )46 عامًا( م�سيفًا: "�ننا 
ب��اد�ة  وتقطيعها  بتف�سيلها  ونقوم  بال�سعفة  ناأتي 
خمتلفة،  و�ح��ج��ام  بقيا�سات  )�ل�ساطور(  ت�سمى 
متر  ثم  ومن  �سناعتها،  �مل��ر�د  �حلاجة  ح�سب  كل 
باملرحلة �لثانية وهي �لت�سريح بال�سكني وتق�سرها، 
"�ملعلم"  ن�سميها  �أد�ة  دور  ياأتي  ذلك  بعد  ثم  ومن 
نقوم  خ�سبة،  على  حممول  م�سمار  عن  عبارة  وهي 
ذلك  بعد  تثقيبها  ليتم  �ل�سعفة  بتاأ�سر  بو��سطته 
بو��سطة �د�ة ت�سمى )�ل�ّسمبة(  ومن ثم نقوم بدقها 
ون�سبها بو��سطة )�ساطور �سغر( لتقوم بعد ذلك 
من  بع�س  مع  بع�سه  �خل�سب  بتجميع  بعملها  �ليد 
�سناعتها،  �مل��ر�د  �حلاجة  وتكوين  �لثقوب،  خالل 
حتمل  �لتي  و�لأقفا�س  و�لبالبل،  �لدجاج  كاأقفا�س 
�لفاكهة، كمو�د ب�سيطة �ل�سنع، �أما �لأ�ِسرة �لكبرة 
و�ل�سغرة،  منها  �لكبرة  و�لكر��سي  و�ل�سغرة، 
�أحيانًا  تاأخذ  و�ملكاتب، فهي �لأ�سعب �سناعة، فقد 

يومًا كاماًل ل�سناعة قطعة و�حدة منها.
جتار ال�صعف

"�بو  وك��م��ا �ن حل��رف��ة  م��و���س��م��ه��ا،  ل��ك��ل ���س��ن��اع��ة 
�ل�سيف،  بد�ية  وهو  �ل  �جليد  �ل�ّسر�ير" مو�سمها 
�حلرفة،  لهذه  بالن�سبة  رك��ود  مو�سم  هناك  ف��اإن 
و�ي�سًا هناك �لعديد من �ملعوقات �لتي حتاول طمر 
يف  يحدثنا  �لن�سيان.  طي  يف  وجعلها  �حلرفة  هذه 
 25 مل��دة)  �أ�سّرة  �سانع  ح�سني،  حيدر  �لإط��ار  هذ� 
�لأ�سو�أ  هو  �ل�ستاء  مو�سم  قال:"�ن  حيث  عاما(، 
�لتمور  وق�س  ح�ساد  فمو�سم  �لوحيد،  لي�س  ولكنه 

بالرغم من املاأ�صاة التي متر بها عمتنا 
النخلة وما تالقيه من اإهمال وقطع 
وحرق وامرا�ش، اإال اأنها ظلت تعطي، 
بالحدود، مترًا وع�صاًل وخريات.

و�صكلت النخلة مادة ا�صا�صية يف تراثنا 
ال�صعبي ويف تفا�صيل حياتنا، ولعل 
�صناعة "ال�ّصراير" واحدة من قطاف 
النخلة. وكاأي من احلرف ال�صعبية 
القدمية يف بالد الرافدين، وكرتاث 
اتخذ له مكانًا يف قائمة احلرف التي 
تاأبى االندثار، اإال اأن ارتباطه بالنخلة 
العراقية كمواد اولية، وتفاوت وجود 
هذه ال�صناعات اليدوية تبعًا لكثافة 
النخيل يف البلد وزراعته، بقيت �صناعة 
ال�ّصراير تقاوم االندثار.

راير" " ال�صَّ
حرفٌة ارتبطت بالنخلة واتخذت 

من �صعفها مادة اأولية

ذوالفقار يو�صف
ت�صوير �صباح الربيعي
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م�������ق�������االت

�ل�سعف،  قلة  ب�سبب  معدومًا،  رزقنا  مايجعل  هو 
�حل�ساد،  عند  �لتمر  بق�س  يهتم  �ل�سّعاف  ولأن 
عنده،  �لوقت  ل�سيق  �ل�سعف،  تقطيع  يهمل  فاإنه 
لعملنا  منا�سب  غ��ر  �سعر�ل�سعف  ي��ك��ون  وب��ذل��ًك 
لكل  دينار  �لف  �للقاح )60  مو�سم  يبلغ يف  فبعدما 
1000 جريدة( فاإنه يف مو�سم ح�ساد �لتمور يتعدى 
�ل�)90 �لف دينار لكل �ألف جريدة(، وهذ� مايجعل 
�لربح غر جيد �و �سبه معدوم، وهناك �ي�سًا عدم 
ما  �لتي  �ملناطق  بع�س  �ىل  �ل�سعف  جت��ار  دخ��ول 
تز�ل غر �آمنة، كمنطقة �لطارمية �لتي يكرث فيها 
�ل�سعفة،   تكوين  ناحية  من  �ملعوقات  �ما  �لنخيل، 
نخلة"�لتربزل"  ك�سعف  �ل���رديء  �ل�سعف  فهناك 
نقوم  �ملر�س  من  نوع  هناك  و�ي�سا  "و�لربحي" 
"�لدوبا�س"  ي�سمى  بالغ�سل،  ذل��ك  بعد  مبعاجلته 
�لذي يجعل �ل�سعفة �سعيفة، وتكون �سناعة �ل�سرير 
�مرً� م�ستحياًل، ما يجعلنا نقوم بدمج  من خاللها 
قطعتني من "�جلريد" بدل �لو�حدة لتقوية �حلاجة 

�ملر�د �سناعتها.
عبا�ش واالأمم املتحدة!!

�حلرفيني  ��سغر  عاما(  ح�سني)20  حيدر  عبا�س 
�لر�س  "�ل�سبكة" مفر�سًا  يحدث  �ملجال،  يف هذ� 
عّمي  تعلمت �حلرفة من  "لقد  ويقول:  �سبابه  بقوة 
منذ ع�سر �سنو�ت، و�لذي كان يعمل يف هذه �حلرفة 
دقة  وذ�  حمرفا  ماجعلني  عامًا(   50( من  لأك��رث 
و�سرعة يف �لعمل، م�سيفًا �ن �لعديد من �قاربه قد 
ترك هذه �حلرفة ب�سبب مو��سم �لك�ساد، ممتهنني 
عمال �خر، و�لبع�س �لآخر قد و�فاه �لأجل، فهناك 
�كرث من ع�سر حمال قد �غلقت بعد �ن كان يف هذ� 
"لقد  م�سيفًا:  حماًل،"  ع�سرين  من  �كرث  �ل�سارع 
هذه  يف  �ملهمة  �لأ�سماء  بع�س  على  عمي  �طلعني 
�حلرفة، ومز�وليها �لأو�ئل يف مدينة بغد�د، منهم 
مدينة  يف  حميد  و�ب��و  �ل�سورجة،  يف  يا�سني  ر�سيد 
عبود،  �سر�ير،وحجي  وعبد  �ملقد�سة،  �لكاظمية 
يحرفون  كانو�  فقد  �هلل،  رحمهم  ر�سيد،  وحجي 

�ل�سرير  و�ي�سًا  �ملظلة،  �ي  )�لعمارية(  �سناعة 
�مل���دور  و�ل��ك��ر���س��ي  و�ح����د،  ول�سخ�س  ل�سخ�سني 
�نعدمت  و�لتي  و�ملكتبة،  �لأطفال،  و�لهز�ز، و�سرير 
�ن  م�سيفًا:  عليها،"  �لطلب  لقلة  حاليًا  �سناعتها 
منظمة �لأمم �ملتحدة قد ز�رت حمالهم، و�حت�سبت 
هذه  على  �حلفاظ  �أج��ل  وم��ن  موؤقتة،  رو�ت��ب  لهم 
�حلرفة، �قرحت �لأمم �ملتحدة على بع�سهم �ل�سفر 
�ىل خارج �لبلد، ليقومو� بالعمل معها مبرتب خيايل 
ملدة �سنتني، يقوم فيها بتعليم 10 من �لأجانب من 
�جلن�سيتني �لهندية و�لبنغالدي�سية،ولكنهم رف�سو� 

�لعر�س ب�سبب �رتباطاتهم بعو�ئلهم.
حمود والكر�صي الهزاز

�لتي  �لنا�س  �ساألنا �حلريف حيدر ح�سني عن نوعية 
�جابنا  وق��د  م�ستمر،  ب�سكل  �سناعتهم  يف  ترغب 
لهم �حل�سة  و�ملقاهي  �لكازينوهات  ��سحاب  "باأن 
ذ�ت  �ملقاهي  وخ�سو�سًا  منتوجاتنا،  يف  �لأك���رب 
�لطابع �لر�ثي �لقدمي، و�ملحافظات �جلنوبية �لتي 
�مللوحة يف �لر�س عالية جدً�، ما  ن�سبة  تكون فيها 
ل�سناعة  �ساحلة  وغر  رديئة  �ل�سعف  نوعية  يجعل 
�لثاث منها، و�ي�سا �لدول �لتي يخلو فيها �لنخيل، 
بطلب  قامت  �لتي  �ملعروفة  �ل�سخ�سيات  من  �م��ا 
وع��رب،  عر�قيني  ومطربني  كممثلني  �سناعاتهم 
وروؤ���س��اء وم�����س��وؤول��ني فمنهم ب��ول ب��رمي��ر، وج��الل 
و�لعديد  بارز�ين  وم�سعود  �ملالكي  ونوري  طالباين، 
باب  وم��ن  و�لفنية،"  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  من 
عمومته  �بناء  لحد  مبوقف  ح�سني  حدثنا  �لطرفة 
�ليام  وقال:" جاءنا يف �حد  من مز�ويل �حلرفة، 
و�سيط يطلب �سناعة كر�سي هز�ز لعبد حمود، وبعد 
�كمال �سناعة �لكر�سي جل�س عبد حمود لتجربته ما 
جعل �لكر�سي ينقلب �ىل �خللف وقد طرحه �ر�سًا، 
�لكر�سي  ياأمر ب�سجن �سانع  ما دفع �لخر �ىل �ن 

ب�سبب عدم �تقانه �لعمل." 
هائاًل  كمًا  �حتب�س  حل�سني  �لبت�سامه  ه��ذه  خلف 
�حلرفة  ه��ذه  �أن  �سببها  و�حل�����س��ر�ت،  �حل��زن  من 
�لوحيدين  �ل�سببني  و�ن  �لن��دث��ار  على  قاربت  قد 
�ملتعاقبة  �حلكومات  �لتفات  عدم  هما  لنقر��سها 
بالنخيل  �له��ت��م��ام  وع���دم  ع��ر�ق��ي،  ك��م��وروث  لها 
طالها  �ل��ذي  و�حل��رق  �لقطع  عن  ف�سال  وزر�ع��ت��ه 
يف �لآونة �لخرة، بعد �ن �خذ �لإرهاب ح�سته يف 

تدمر موروثنا �ل�سعبي، و�إرثنا �حل�ساري.

يعَرف الصحفي حسب قانون نقابة الصحفيين بأنه كل من تفرغ للعمل الصحفي.
طيب، حتى قبل ظهور اإلنترنيت ووسائل التواصل االجتماعي،كانت وسائل اإلعالم التي يعمل 

فيها الصحفي هي الصحف الورقية والتلفزيون واإلذاعة. ظهرت الصحف اإللكترونية بعد ظهور 
اإلنترنيت وبقيت لسنوات وسيلة إعالمية اخرى تضاف للوسائل القديمة، لكن بعد ظهور مواقع 
التواصل االجتماعي واختراع التلفون الذكي، والذي اصبح متيسراَ على نطاق واسع، اصبحت 

الصحف الورقية مهددة بالغلق، بل قد أغلق الكثير منها حول العالم.
اما التلفزيون واإلذاعة فقد أصبحا يعتمدان الى حد كبير على المواد المنشورة في وسائل التواصل 

االجتماعي بوصفها مواد صحفية. 
اليوم بعض صفحات الفيسبوك تستقطب قراًء أضعاف أضعاف ما تستقطبه الصحف الورقية، صحيح 

ليس كل الصفحات على الفيسبوك يحررها صحفيون، لكن هناك صحفيون أعضاء في نقابة الصحفيين 
يحررون مواد صحفية ممتازة على صفحات الفيسبوك وتستقطب قراء متفاعلين وتحقق الغاية من 

العمل الصحفي. ميزة العمل الصحفي على صفحات الفيسبوك انه يحقق للصحفي شعار )الحرية 
والمسؤولية( الذي تنادي به نقابة الصحفيين، فالصحفي هنا يكتب بضمير حي وغير متأثر بالضغوط 

الحزبية والحكومية وسواها، يكتب ما يراه صحيحاً ويتحمل مسؤولية ما يكتب وينشر بالكامل..!!
بينما الصحفي في الصحف الورقية ووسائل األعالم األخرى، قد يضطر للرضوخ أحياناً الى توصيات 

وأوامر صاحب الصحيفة ووسيلة اإلعالم األخرى.
بعد كل ذلك، اليس من الحيف ان يعتد بالنقابة بتأييد من صحيفة ورقية غير مقروءة وال يعتد بعشرات 

المقاالت المنشورة على صفحة الصحفي في الفيسبوك!!؟
ما الذي يمنع النقابة ان تعتمد لجنة من المختصين لتقييم المقاالت الصحفية المنشورة للصحفي على 

صفحات الفيسبوك و تعتمدها لتقييم األداء ومواصلة العمل الصحفي أسوة بالمقاالت المنشورة في 
صحف إلكترونية غير مقروءة وال أحد يتابعها، ان لم يكن بعضها مشبوه التمويل ضمن أجندات 

حزبية ومخابراتية دولية تتقاطع مع شرف العمل الصحفي؟هو اقتراح أضعه أمام مجلس نقابة 
الصحفيين، وال بأس من إغنائه بالمناقشة.

اأحمد ال�صالح 

روؤى

بع�س �صفحات الفي�صبوك ت�صتقطب قراًء اأ�صعاف اأ�صعاف ما 
ت�صتقطبه ال�صحف الورقية، �صحيح لي�س كل ال�صفحات على 

الفي�صبوك يحررها �صحفيون، لكن هناك �صحفيون اأع�صاء يف 
نقابة ال�صحفيني يحررون مواد �صحفية ممتازة على �صفحات 

الفي�صبوك وت�صتقطب قراء متفاعلني وحتقق الغاية من العمل 
ال�صحفي.

العمل ال�صحفي يف ع�صر الفي�صبوك
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خطط النهو�س تواجه 
معّوقات كبرية

ال�صركة العامة ل�صكك احلديد

يوؤكد امل�صوؤولون يف �صكك احلديد اأن لديهم خططًا تهدف اىل تو�صيعها 
ت�صمل جميع  حمافظات العراق، واأخرى  للربط بني دول اجلوار مثل الكويت 

وال�صعودية واإيران والأردن، بينما اأ�صبحت خمططات وت�صاميم م�صروع مرتو 
بغداد الذي التي اأعدتها �صركة "ار�صتوم" الفرن�صية جاهزة للعمل،

عامر  جليل ابراهيم
ت�صوير ح�صني طالب

خط  على  معلق  قطار  �إن�ساء  فكرة  �أن  عن  ف�ساًل   
جنف   - كربالء  معلق  قطار  وخط  ب�سرة  بغد�د- 

خلطوط �ل�سكك معرو�سة �لآن لال�ستثمار.
وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن خ��ط��وط ���س��ك��ك �حل��دي��د 
�لحتالل  بعد  �ملا�سي  �لقرن  مطلع  �لعر�ق  دخلت 
�لكبرة  �ل�سبكة  ه��ذه  وتخدم  للعر�ق  �لربيطاين 
تو�جه  �أن��ه��ا  �إل  جنوبه،  �ىل  �سماله  م��ن  �ل��ع��ر�ق 
م�سكالت كبرة تعيق عملها وتنتظر حلوًل وقر�ر�ت 

لو�سعها على �مل�سار �ل�سحيح.
قطاع حيوي

ع��ن خ��دم��ات ه��ذ� �ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي ك��ان��ت ملجلة 
�لعريقة  �ل�سركة  �لعر�قية" وقفة مع هذه  "�ل�سبكة 
من  و�ن�سطتها  ق��ط��ار�ت��ه��ا  ح��رك��ة  على  ل��الط��الع 
�ملتحدثني  �ول  ك��ان  و�لب�سائع.  للم�سافرين  نقل 
�لذي  �سلوم(  �لعام )�ملهند�س �سالم جرب  مديرها 

�ط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى د�ئ���رت���ه ق��ائ��اًل: 
�����س����ك����ك �حل�����دي�����د 

�لعر�قية �سبكة متكاملة يبلغ طولها 2000 كيلو مر 
تقريبا تبد�أ من �سمال �لعر�ق مع �حلدود �ل�سورية 
�ىل مدينة �م ق�سر يف حمافظة �لب�سرة جنوبًا وهو 

�ملحور �لرئي�س، و�خلط �لغربي 
عكا�سات،  �لقائم  باجتاه 
�م���ا �خل��ط 

�ل�سرقي فيبد�أ من كركوك �ىل بيجي ثم حديثة.
* ما هي �لقطاعات �لتي تخدمها �سركة �ل�سكك؟

نقل  ق��ط��اع  �لأ���س��ا���س  ب��ال��درج��ة  ي��خ��دم  عملنا   -
�مل�سافرين د�خل �لعر�ق و�لب�سائع �لقادمة من دول 

�جلو�ر وبالأخ�س �سوريا وتركيا.
لدينا �ثنا ع�سر قطارً� �سينيًا و�ثنان من �لقطار�ت 
وبالن�سبة  �لقدميات.  من  ثالثة  و�أ�سلحنا  �لركية 
لنقل �مل�سافرين لدينا خط بغد�د ب�سرة �لذي يعمل 
ب�سكل �سحيح وفيه قطار�ن ينطلقان لياًل من بغد�د 
خط  �أ�سلحنا  وموؤخرً�  كربالء  بغد�د  خط  ولدينا 
يعمل  �لآن  وهو  �لذ�تية  بالإمكانات  فلوجة  بغد�د 
و�لغربي  �ل�سمايل  �خلطني  ولكن  مقبول،  ب�سكل 

ب�سبب  د�ع�س م��ع��ط��الن  تنظيم  م��ع  �حل��رب 
�لإرهابي 
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ون��ح��ن ب�سدد  و�ل��ن��ه��ب،  ل��ل�����س��رق��ة  ل��ت��ع��ر���س��ه��م��ا 
��سالحهما خالل �لأ�سهر �ملقبلة �إن �ساء �هلل. 

نقل الب�صائع
حيث  و�مل��ه��م،  �حليوي  ن�ساطنا  هو  �لب�سائع  نقل 
�لد�خلية  مثل  مهمة  وز�ر�ت  �لعر�ق  �سكك  تخدم 
و�لتجارة و�لنفط و�ل�سناعة، فنحن منتلك ��سطوًل 
من �لقاطر�ت �لخت�سا�سية مثل قاطر�ت �حلبوب 
و�لنفط و�لغاز و�ملو�د �لكيمياوية، لكنها �سبه متوقفة 
لعدة ��سباب لتخ�س د�ئرتنا، فوز�رة �لتجارة �سبه 
�أم ق�سر متوقف متامًا  متوقفة و�سايلو �حلبوب يف 

و�لنقل يف وز�رة �ل�سناعة متوقف.
قرار �صيا�صي

* خطوط �سكك �حلديد �أغلبها قدمي، هل تقومون 
باإ�سالحها �م بتحديثها؟

- غالبية خطوط �ل�سكك نقوم باإ�سالحها وتاأهيلها 
بخط  ��ستبدلناه  فقد  �لقدمي،  �لب�سرة  خط  عد� 
وه��و خط جديد  2014م،  �ل��ع��ام   �أجن��ز يف  جديد 
بجودها  �ل�سكك  ك���و�در  �جن��زت��ه  عالية  و�سرعته 

�لذ�تية.
ن�سيها  �لتي  �لقطاعات  من  �نكم  عليكم  يوؤخد   *

�ملو�طن.. ما هي �لأ�سباب؟
جزءً�  نتحمل  �ل�سحة،  من  نوع  فيه  �لكالم  هذ�   -
�لدولة  تتحمله  �لأك��رب  �جل��زء  لكن  �مل�سوؤولية،  من 
توجد  ل  وب��ال��ت��ايل  خ��ا���س��رة  �سركة  تعتربنا  �ل��ت��ي 
جديدة،   تعيينات  ول  كافية  مالية  تخ�سي�سات 
�لتقاعد  �ىل  ويحال  �لقانونية  �ل�سن  يكمل  فالذي 
مفا�سل  كل  يف  نق�س  لدينا  يعو�سه،  من  يوجد  ل 
بنا  وو�سل  و�سائقني،  و�د�ري��ني  فنيني  من  �ل�سركة 
توفر  ب�سبب عدم  كاملة  �غلقنا حمطات  �أن  �حلال 

ناظرين لتلك �ملحطات.
حتتاج  �آخ��ر  قطاع  �ي  حال  حالها  �ل�سكك  خطوط 
�ىل �إد�مة و�لإد�مة حتتاج �ىل �أمو�ل �لتي هي غر 
�إعمار  �إع��ادة  �سندوق  يف  مدرجون  ونحن  متوفرة 
�لعر�ق، لكن هنالك �ولوية للعمل كالتعليم و�ل�سحة 
من  �لتمويل  طلبنا  و�جل�سور،  و�لطرق  و�لكهرباء 
جدوى  وجود  لعدم  بالرف�س  فقوبل  �ل��دويل  �لبنك 

لأنهم يعتربونا قطاعًا بال مردود مادي.
قر�ر  �ىل  نحتاج  �ل�سحيح  �لعمل  �ىل  نعود  حتى 
�أن  ن��ح��ت��اج  ف��م��ث��اًل  �إد�ري،  م��ن��ه  �ك���رث  ���س��ي��ا���س��ي 
منتجاته،  بنقل  نقوم  حتى  بيجي  م�سفى  يعمل 

ننقل  ح��ت��ى  �لإ���س��م��ن��ت  م��ع��ام��ل  تعمل  �ن  ون��ح��ت��اج 
معمل  ك��ذل��ك  �مل��ح��اف��ظ��ات،  ب��اق��ي  �ىل  �نتاجهها 
�لفو�سفات ومعمل �لكربيت، كلها متوقفة، �لنقل بني 
�ل�سركة  ترفع  و�أن  متوقف،  و�لعر�ق  وتركيا  �سوريا 
�لكو�در  لن�ستقطب  �خلا�سرة  �ل��دو�ئ��ر  قائمة  من 
�لفنية �ملخت�سة بال�سكك من خريجي معهد �ل�سكك 
�سو�ء ناظر حمطة �و �سائق قطار �و فني قاطر�ت �و 
م�سلح �سكة �و مفت�سو �سكة لأن هذه �لتخ�س�سات 
كله  لهذ�  �لقطاع �حليوي،  بهذ�  ننه�س  نادرة حتى 
��سبحت �ل�سكك على مفرق طرق، فاإما تعمر بغ�س 
�لنظر عن وجود �مل��ردود �مل��ادي  وهذه مبالغ لي�س 
لتبقى  حالها  على  �ل�سركة  ترك  �ن  و�إم��ا  بقليلة، 

عر�سة لل�سر�ق وملن هّب ودّب.
حمطات مدمرة

د�ع�س  تنظيم  �أحلقها  �لتي  �لأ���س��ر�ر  ن�سبة  ما   *
�لإرهابي بال�سركة ومن�ساآتها؟

- �ملحطات من جهتي �لغرب و�ل�سمال كلها دمرت 
لدينا  لت��وج��د  �لرئي�سية،  �و  �لفرعية  بالكامل، 
حمطة مل يطلها �لتدمر، ��سر�ر خط بغد�د �لقائم 
حمافظات:  ثالث  ربيعة،  �ملو�سل  وخط  عكا�سات 
�سالح �لدين ونينوى و�لأنبار ن�سبة �لتدمر و�سلت 
�ىل نحو 90%، خط كركوك �سرقت غالبية خطوطه 
يف منطقة �ملعارك �ىل حدود منطقة �حلويجة، على 
�لنفق  د�ع�س  ��ستغل  �لعليل  حمام  �ملو�سل/  خط 
ومركز  �ل�سالح  وتكدي�س  �لغذ�ئية  للمو�د  كملجاأ 
تدريب وقام ب�سرقة حديد �ل�سكة، رفع حتى �ل�سكة 

�لتي د�خل �لنفق.
* هل تعانون من معوقات حتد من عملكم؟

كثرً�  نعاين  �سابقًا فنحن  ما ذكرت  ��سافة �ىل   -
�بتد�ًء  عملنا،  يعرقلون  �لذين  �ملو�طنني  بع�س  من 
من �ملعابر غر �لنظامية و�حليو�نات �ل�سائبة على 
خطوط �ل�سكك و�نتهاًء بقذف �لقطار�ت باحلجارة 
�أن  �حل��ال  بنا  وو�سل  �لزجاجية،  �لنو�فذ  وك�سر 

�سكلنا جلنة للف�سل �لع�سائري.
�ل�سكك  خطوط  ت�ساميم  ِق��دم  ه��و  �لآخ���ر  �مل��ع��وق 
�لرئي�س  �لتخطيط  �أ�سا�س  �لتي و�سعت حينها على 
حتى  �ملدن  تلك  تو�سع  باحل�سبان  تاأخذ  ومل  للمدن 
��سبحت قطار�تنا تخرق مر�كز �ملدن �لتي متر بها 
ما ي�ستدعي تخفيف �ل�سرعة وبالتايل تاأخر �لقطار 

عن موعد و�سوله.
د�خل  �ل�سكك  خطوط  تو�سيع  عن  كثر�  ن�سمع   *
�لقطار�ت  وعن  �جل��و�ر  ودول  �لعر�ق  وبني  �لعر�ق 

�ملعلقة و�ملرو.. �أين و�سلت هذه �مل�ساريع؟
- لدينا خطط لتو�سيع �ل�سكك �لد�خلية حتى 5000 
وكذلك  �لعر�ق  حمافظات  كافة  لت�سمل  مر  كيلو 
�لكويت  مثل  �جل��و�ر  دول  بني  للربط  خطط  لدينا 
�مل��رو  خ��ط  ولدينا  و�لأردن،  و�إي���ر�ن  و�ل�سعودية 
بر�ثا  جامع  �ىل  �لكاظمية  من  يبد�أ  بغد�د  د�خ��ل 
�ىل �لعالوي �ىل �أم �لطبول وهو ملك لأمانة بغد�د 
ونحن فيه م�ست�سارون فنيون وم�سغلون، وقد �عدت 

�لفرن�سية،  )�ر�ستوم(  �سركة  وت�ساميمه  در��سته 
ب�سرة  بغد�د-  خط  على  معلق  قطار  فكرة  ولدينا 
وخ���ط ق��ط��ار م��ع��ل��ق ك���رب���الء - جن���ف وه���و ملك 
خلطوط �ل�سكك كونه يربط بني حمافظتني و�أعلناه 

لال�ستثمار.
هذه �مل�ساريع كلها متوقفة على ��ستمالك �لر��سي 
لي�ست  عملية  وه��ي  �مل�ساريع  تلك  بها  مت��ر  �ل��ت��ي 

بال�سهلة رمبا متتد لأ�سهر �وحتى �سنو�ت.
�نا�سد  ق��ائ��اًل:  �سلوم  جرب  �سالم  �ملهند�س  وّدع��ن��ا 
من خالل جملتكم �لغر�ء �ملو�طنني باحلفاظ على 
ورمي  �ل�سكك  على  و�ملتجاوزين  �لعبث  من  �لقطار 
�دعو  �لتخريب. كذلك  �حلجارة وغرها من طرق 
فاأبو�بنا  خطوطنا  على  ب�سائعهم  لنقل  �لتجار 
م�ستمر  وعملنا  كبرة   ت�سهيالت  وهنالك  مفتوحة 
�ل�سكك  تفعيل  نريد  تناف�سية،  وباأ�سعار  نهار  ليل 
لالهتمام  جملتكم  ون�سكر  مانريده  هذ�  وتقويتها، 

بال�سكك ...
بادرنا  �لذي  خنجر(،  �سايل  )علي  �لتقينا  بعدها 
عامًا  ع�سرين  �حل��دي��د  �سكك  يف  خ��دم��ت  ق��ائ��اًل: 
لقد  ق���اط���ر�ت،  مفت�س  �لآن  و�أن����ا  ق��ط��ار  ك�سائق 
للغاية،  �سعبة  �ل��ق��ط��ار�ت  �سائق  مهنة  ��سبحت 
و�ملعابر  �لتجاوز�ت  عليها  تزد�د  �لقطار  �سكة  لأن 
�ح�سائية  و�آخ��ر  �لتقاطعات  وكرثة  �لنظامية  غر 
  410 ب��ح��دود  هناك  �ن  �لب�سرة  ب��غ��د�د  خ��ط  ع��ن 
تقاطعات، وهذه �لتقاطعات تت�سبب مب�ساكل كثرة 
�ل�سيار�ت  مع  �ل�سطد�مات  وبالأخ�س حو�دث  لنا 
من  خوفًا  م��ر�ت  عدت  �لقطار  نوقف  �ن  فن�سطر 
�ل�سعاب  نتحمل  عملنا،  هو  ه��ذ�  لكن  �حل���و�دث، 

و�مل�سقة من �جل �لعي�س �لكرمي.
�حمد  )�ملفو�س  �لقطار  حماية  مفرزة  م�سوؤول  �أما 
�مل��ف��رزة م��ن �ربعة  ف��ق��ال: تتكون  ���س��د�م م���وز�ن( 
�لطريق  ط��ول  على  باملفارز  ون�ستعني  ��سخا�س، 
�ملحطة  �ىل  و�سولنا  حتى  �خ��رى  �ىل  حمطة  م��ن 
يوؤمن  �ل��ذي  �لال�سلكي  جهاز  ون�ستخدم  �لنهائية، 
من بغد�د عند �سعودنا �لقطار �ىل �لب�سرة، نحن 
على �ت�سال د�ئم مع كل �ملحطات، من خالل عملنا 
يف �لقطار نعرف �ل�سر�ق و�ملخربني ولدينا �ت�سال 
�مل�سكوك  هويات  لتدقيق  �لد�خلية  وز�رة  بحا�سبة 
د�خل  �لإرهابيني  على  �لقب�س  �سلطة  ولدنيا  بهم 

�لقطار. 
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تخ�س�س  �مل��ر�أة  بحقوق  و�ملخت�سة  �لعر�قية 
حلملة  ع���ام  ك��ل  م��ن  �لأول  ت�����س��ري��ن  ���س��ه��ر 
حمالتها  خالل  من  وتدعو  �ل��وردي  �ل�سريط 

لتثقيف �ملر�أة بخ�سو�س �لك�سف �ملبكر.
ك��م��ا ت��وج��د م��ر�ك��ز ط��ب��ي��ة ع��ر�ق��ي��ة خا�سة 
�ل��ع��ر�ق  حمافظات  ك��ل  يف  �ملبكر  بالك�سف 
وتقدم خدماتها  �لذري  �لطب  ترتبط مبركز 
�لعياد�ت  تخ�س�س  كما  �ملبكر،  �لفح�س  يف 
ويف  و�لطفل  لالأ�سرة  خا�سا  ق�سما  �ل�سعبية 
كل عيادة �سعبية ميكن طلب �لفح�س �ملبكر 
ل��ل��م��ر���س وت��ق��وم �مل��خ��ت��رب�ت �ل��ت��اب��ع��ة لهذه 
�لعياد�ت باإجر�ء�ت �لالزم للمتقدمة بطلبها.

ا�صواتهن
�ساهم �لوعي �جلمعي يف �لعديد من �لبلد�ن 
حماربة  ويف  �لإ���س��اب��ات  خم��اط��ر  تقليل  يف 

�ملر�س.
وهي  ثالثينية(،  )�سابة  خالد  �سناء  تقول 
�ح����دى �مل���ح���ارب���ات: مل ي��ك��ن �ك��ت�����س��ايف 
بعمر  و�لدتي  فقدت  �ذ  �سدفة،  للمر�س 
كيفية  بتعليمنا  خالتي  قامت  لذ�  مبكر، 
ومن  �ملنزل  يف  �ليدوي  �ملبكر  �لفح�س 
�ن��ا  دوري  ب�سكل  ت��اأخ��ذن��ا  ب����د�أت  ث��م 
�لك�سف  وبعد  �لفح�س،  ملركز  و�ختي 
�ل�سعاعي  تبني �نني م�سابة و�ختي 
غر م�سابة ويف بد�ية �إ�سابتي، لذ� 
�ل��ذي  �مل��ر���س  ه��ذ�  مبحاربة  قمت 
�سرق مني و�لدتي مبكرً� و�نا �لآن 
�عرفها  �م��ر�أة  لكل  �لن�سح  �أق��دم 
تو�سح  �لكرونية  مو�قع  و�عطيهم 
لأنني  �ملنزيل،  �لك�سف  كيفية  لهم 
�ف�سل  �ملبكر  �لك�سف  �ن  متاأكدة  

�أنو�ع �حلرب �سد �ملر�س.
 28 �لعمر  من  )تبلغ  رحيم  �سعاد 
كنت  تقول:  عاما(، وهي حماربة، 

مرور  مع  تت�ساعف  �لثدي  �سرطان  خماطر 
كل عقد- ع�سر �سنو�ت- من عمر �ملر�أة حتى 
�حتمال  يكون  ذل��ك  وبعد  �لطمث،  �نقطاع 
�لإ�سابة به �سعيفا. ومع ذلك مايز�ل �سرطان 
�ل��ي��اأ���س!  �سن  بعد  �سيوعا  �أك���رث  يعد  �ل��ث��دي 
�حلياة  قيد  على  �ل��ب��ق��اء  م��ع��دلت  وتختلف 
�ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  �ل��ث��دي يف جميع  ل�����س��رط��ان 
�ل�سفاء  معدلت  �رتفعت  فقط  ع��ام  وب�سكل 
وت�سخي�س  �لن�ساء  وع��ي  زي��ادة  ب�سبب  منه، 
توفر  جانب  �إىل  مبكرة  مرحلة  يف  �ل�سرطان 
�حل�سول على �لرعاية �لطبية يف �لعديد من 
لديها  �لتي  �لبلد�ن  من  كثر  ويف  �لبلد�ن. 
رعاية طبية متقدمة ي�سل معدل �لبقاء على 
�سرطان  م��ن  مبكرة  مرحلة  يف  �حل��ي��اة  قيد 
�لثدي ملدة خم�س �سنو�ت على �لأقل هو 80-

حلالت  بالن�سبة   %24 �إىل  وينخف�س   ،%90
يف  ت�سخي�سها  يتم  �ل���ذي  �ل��ث��دي  ���س��رط��ان 

مرحلة متقدمة.

اهداف احلملة
ن�سبة  ورفع  تنبيه  �ىل  �لوردية  �حلملة  تهدف 
�ملبكر  �لك�سف  ب�سرورة  �لنا�س  بني  �لوعي 
�هم  �ح��د  �ملبكر  �لك�سف  يعد  �ذ  للمر�س، 
حماربته  تتم  �ذ  �ملر�س  هذ�  مكافحة  طرق 

و��ستئ�ساله قبل �ن ي�سبح فتاكًا. 
�لن�ساء  ت��وج��ي��ه  يف  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل����دول  د�أب����ت 
�ل�سويد  وت�سدرت  �ملبكر،  �لفح�س  ب�سرورة 
دول �لعامل بعمل فح�س كل �سنتني لكل �لن�ساء 
ب�سكل  فما فوق  �سنه  �ل�سويد من عمر 16  يف 
�سرطان  م��ر���س  م��ن  للحد  ودوري،  جم��اين 

�لثدي.
دعم  على  حر�ست  �لدولية  �ل�سحة  منظمة 
�ملنظمات �ملحلية و�ملوؤ�س�سات �لطبية بدور�ت 
طرق  تبني  �ن  ميكن  وم��ن�����س��ور�ت  تطويرية 
�لتاأكد عن  �لفح�س �ليدوي يف �ملنزل وطرق 
طريق �جهزة �ل�سعة �حلديثة وطرق �لفح�س 

�ملختربية.

ال�صالون الوردي
�لعر�قيني،  �ل�سباب  �ح��د  �رت���اأى  ب��غ��د�د،  يف 
و�لذي يعمل حالقًا، �إقامة �سالون وردي يدعم 
�لن�ساء �لناجيات من �ملر�س وي�ساهم يف جمع 
�لأمو�ل من �جل عالج �مل�سابات، و�عتمد يف 
فكرته على حلق �سعره موؤ�زرً� �مل�سابات ،�ذ 
�سعرهن،  �لعالج  �ثناء  منهن  �لعديد  يخ�سر 
�ل��وردي  بغد�د  �سالون  وتكون  �لفكرة  كربت 
�لو�عي  �ل�سباب  �لعديد من  فيه  و�لذي تطوع 
�غلبهم كانت لهم جتربة �ما بقريبة م�سابة 
�و حماربة لل�سرطان �و هم �نف�سهم، من بني 
ن�ساطا  �لأكرث  تعد  و�لتي  �ملتطوعني )�سهد(، 
بينهم �ذ تقوم بعمل دور�ت توعيه من خماطر 
�سرطان �لثدي وتدعو �لن�ساء للفح�س �ملبكر 
ل.  �م  م�سابات  كن  �ن  للك�سف  وت�سجعهن 
�ذ قامت  لل�سرطان  �سهد نف�سها هي حماربة 

بالفح�س �ملبكر و��ستطاعت �لتغلب عليه.
�مل��دين  �ملجتمع  منظمات  �غ��ل��ب  �ن  ي��ذك��ر 

ال�صريط الوردي، هي مبادرة عاملية بداأ العمل بها على امل�صتوى الدويل يف ت�صرين االأول 
من عام 2006 حيث قامت مواقع حول العامل باتخاذ اللون الوردي �صعارًا لها من اجل 

رفع التوعية والدعم وتقدمي املعلومات وامل�صاندة �صد خماطر �صرطان الثدي الذي يعد 
من اأكرث اأنواع ال�صرطانات انت�صارًا لدى الن�صاء يف جميع انحاء العامل وميثل نحو ٪12 
من جميع حاالت ال�صرطان اجلديدة و25٪ من جميع اأنواع ال�صرطان لدى الن�صاء. كما 

يعترب ال�صبب اخلام�ش االأكرث �صيوعا للوفاة من ال�صرطان لدى الن�صاء.

تهدف اىل رفع ن�صبة الوعي بني النا�س ب�صرورة الك�صف املبكر عن املر�س

احلملة الوردية ..
 العامل يقاوم �صرطان الثدي 

�صاهم الوعي اجلمعي يف العديد 
من البلدان يف تقليل خماطر 
الإ�صابات ويف حماربة املر�س.

ريا عا�صي 
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وحاولنا  �أم��ًا،  �أ�سبح  �أن  �أمتنى 
�نا وزوج��ي م��ر�رً� وكنت �ذهب 
للح�سول  للطبيب  دوري  ب�سكل 
�لتلقيح  جت��رب��ة  ف��ر���س��ة  ع��ل��ى 
�ل�����س��ن��اع��ي ل��ك��ن��ن��ي ل��الأ���س��ف 
هذه  �ث��ن��اء  �كت�سفت  �ل�سديد 
ب�سرطان  م�سابة  بانني  �لرحلة 

�لثدي، مت رفع جزء من �لثدي �لأمين و�بلغني 
بالعالج  و�لتزمت  قاومت  �ذ�  �نني  �لطبيب 
بانني �ساأمتكن من �لجناب لحقا لكنني لن 
معي  يقف  زوجي  �لطفل،  �ر�ساع  من  �أمتكن 
�لتي  �ل�سغوطات  �ع���رف  لكني  حلظة  بكل 
يو�جهها من �جلي، �مه تتخوف من �ن يكون 
�سرت يف  �لتي  �لعالجات  ب�سبب  طفلي معاقًا 
ج�سدي. وبالرغم من تطمني �لطبيب لها �ل 
م�سوهًا  �ما  �سيكن  �لطفل  �ن  ت�سر على  �نها 
�و حاماًل ملر�سي، �نا �لن ب�سحة جيدة، لكن 

كيف �أقنع �لخرين بذلك.
عاما   48 �ل��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  روؤوف،  �سلمى 
يل  ك�سف  فهو  �ملر�س  لهذ�  ممتنه  �نا  تقول: 

�م لثالثة �سبان  �نا  �لنا�س يل،  حقيقة �قرب 
ع�سرين  �لعمر  م��ن  يبلغ  ��سغرهم  ��سحاء 
عامًا ، مل �كن �هتم ب�سحتي فما دمت قادرة 
حاجات  وتلبية  ل��ل��دو�م  يوميا  �ل��ذه��اب  على 
و�لظهر هي  �ل�ساق  �وجاع  �عترب  كنت  �ملنزل 
حتى  تختفي،  �ن  لها  بد  ل  �لزكام  كاأعر��س 
فوجئت يوما بغدة كبرة حتت �سدري �لأي�سر 
وحني مر�جعتي �كت�سف �لطبيب بعد �لتحاليل 
و�لفحو�سات بانه منت�سر يف �سدري، ورفع يل 
من  و�أج��ز�ء  بالكامل  �لي�سر  �لثدي  �لطبيب 
م�سو�ر  وب��د�أ  �بطي،  حتت  من  وغ��دد  �ليمني 
�سعر  ول  ث��دي  ب��ال  نف�سي  لأج���د  �لكيمياوي 
طالباته  �ح��دى  وت��زوج  تركني  فقد  زوج،  ول 

يف �جل��ام��ع��ة ب��ح��ج��ة �ن��ن��ي ل���ن �أمت���ك���ن من 
�لجناب... �لي�س ذلك م�سحكا؟ بعد ع�سرين 
عاما يود �لجناب مرة �أخرى!! مل يقف قربي 
وقف  ب��ل  �ل��ع��الج  �و  �لعملية  �ث��ن��اء  ل  حلظة 
منظري  تطيق  عادت  ما  �ختي  �ولدي،  معي 
�حلجاب،  �ألب�س  ل  مل  وتخربين  �سعر  ب��دون 
و�خربها دوما �ن �حلجاب غطاء لل�سعر و�نا 
....�مل �قل  ل �متلكه... تركتني هي �لأخرى 

لك �ن �ل�سرطان �قل خبثا من �لب�سر.
�ربعينية،  لل�سرطان  حماربة  توفيق،  هاجر 
�خطائي  �أو�ج��ه  �أن  �ل�سرطان  علمني  تقول: 
�عد  �لب�سر كذلك، مل  �و�ج��ه  و�أن  بكل ج��ر�أة 
�ن  �كت�سفت  نف�سي لأنني  �جامل على ح�ساب 
�حلياة �جمل من �ن ��سيع �وقاتها باأ�سياء ل 
فرح  دون  �أ�سبوع  نهاية  ��سيع  ل  فاأنا  �حبها، 
كنت  �لتي  �لأه���و�ر  زرت  عائلتي،  مع  ومتعه 
باملظلة  �نني قفزت  تخيلي  ��سلها،  �ن  �أمتنى 
يف تركيا لأنه حلم ر�ودين لأعو�م عدة وكنت 
�كت�سفت  لكنني  ك��ربت  قد  باعتباري  ن�سيته 
مب���رور �ل��وق��ت �ن��ن��ا ل ن��ك��رب و�من��ا 
�حالمنا ت�سغر. ر�سالتي لكل �مر�أة: 
بخر  �سحتك  �ن  من  دوم��ا  حتققي 
لتحقيق كل �لحالم  و��سعي جاهدة 

مهما بدت �سخيفة.

حقائق عراقية
�لتمتع برعاية �سحية ومتطورة هو حق من 

حقوق �ملو�طن �لعر�قي
و�ح��دة  ت�ساب  ن�ساء  ث��م��اين  ك��ل  ب��ني  م��ن 
�للو�تي  �لن�ساء  من  �ل��ث��دي.%96  ب�سرطان 
�لثدي  �سرطان  مر�س  ويعاجلن  يكت�سفن 
خالل  نهائيا  �ملر�س  من  يتخل�سن  مبكر� 
�لثدي  �سرطان  مر�س  يعد  �أع��و�م.  خم�سة 
�لأك����رث �ن��ت�����س��ار� يف �ل�����س��رق �لأو����س���ط �ذ 
هذه  يف  �ملنت�سرة  �لمر��س  من   %  15 يبلغ 
بلد بعد م�سر  �لعر�ق يعترب ثاين  �ملنطقة، 
ب��ع��دد �لإ���س��اب��ات ب�����س��رط��ان �ل��ث��دي وبلغ 
�ح�سائيات  ح�سب   2017 ل��ع��ام  ع��دده��ن 

�للجنة �لدولية 80 �لف �إ�سابة .

منظمة ال�صحة الدولية حر�صت على 
دعم املنظمات املحلية واملوؤ�ص�صات الطبية 
بدورات تطويرية ومن�صورات ميكن ان 
تبني طرق الفح�س اليدوي يف املنزل

جبار عودة اخلطاط

ليت �صعري هل ن�صتطيع ان نتجاهل النماذج ال�صعرية الرائعة 
التي ابدعها ا�صاطني ال�صعر ال�صعبي والتي تنطوي على الكثري 

من مقاربات اخليال وال�صورة ال�صعرية اخل�صبة والرمزية 
الالفتة والتوظيف ال�صاحر ملورثات امليثولوجيا ب�صكل ذكي 

وجميل وغريها من ف�صاءات الألق ال�صعري ال�صاج باحليوية

هذا الغريب منني؟

ن�صيد الطني

للّهجة العراقية سحٌر خاّلب ال يدرك عمقه إال من يغادر العراق فتتوق روحه 
الى "شلونك" و"شكو ماكو" تخرج من ثغر عراقي يسأل عن أحواله.. يشاطره 

هّمه اليومي بدفء الحسجة العراقية اللذيذة.. 
في الضاحية الجنوبية من بيروت تجد نفسك في أيام عاشوراء إزاء شالل دافئ 
يثلج الصدر من أفانين اللهجة العراقية أينما ذهبت، فالرّدات الحسينية المؤثرة 

تدور في السيارات والمحال والحوانيت والمطاعم والبيوت في تناغم جميل 
يتماهى مع عشق أهل الضاحية لسيد الشهداء الحسين وملحمته العاشورائية 

الخالدة.. باسم الكربالئي و)رواديد( حسينيون عراقيون آخرون لعبوا بامتياز 
دور سفراء الشجن العراقي الرائع عبر اصواتهم الشجيّة التي انطلقت في رحاب 

الطفوف لترسم بعذوبة خارطة متناهية الجمال واللوعة في آن.
هذا األمر جعلني أقف بإجالل إزاء الشعر الشعبي العراقي الذي يتسم بنكهة 

خاصة ال يجرؤ على االقتراب من تخومها أي شعر عامي في البلدان األخرى. 
فمن منا ال يتذكر النماذج البهية من الشعر الشعبي العراقي التي تشكل ثروة 

ادبية كبيرة ال يمكن ألحد ان ينكر وجودها وكينونتها المتوهجة بكل ما تمور به 
من ألوان إبداعية.

فليت شعري هل نستطيع ان نتجاهل النماذج الشعرية الرائعة التي ابدعها 
اساطين الشعر الشعبي والتي تنطوي على الكثير من مقاربات الخيال والصورة 

الشعرية الخصبة والرمزية الالفتة والتوظيف الساحر لمورثات الميثولوجيا 
بشكل ذكي وجميل وغيرها من فضاءات األلق الشعري الضاج بالحيوية .. ال 
بالتأكيد.. فلو أردنا استعراض النماذج التي تؤشر تلك الحاالت المضيئة مثل 

شعر ابو معيشي والحاج زاير الدويج ومظفر النواب وغيرها لطال بنا المقام. 
ولكن يمكن اإلشارة الى مقطع بسيط مما كتبه الشاعر الحسيني الكبير الراحل 

كاظم منظور من قصيدته ذائعة الصيت "جابر يجابر ما دريت بكربال شصار" 
والتي أداها بصوته المتفرد اسطورة المنبر الحسيني الراحل حمزة الصغير.. 

يقول منظور في مطلع رائعته : 
جـابـر يجابر ما دريت بكربله شصار.... من شبوا النار والـحـرم شـاطـت 

لـلـمـعـارة تـريـد أهاليها 
مـا تـسـاعـدنـي يـجـابر على مصاب اللي دهاني

وتـنـظـر لـسـهم الشماته شلون صك عيني وعماني 

وانـظـر الگوس الـمگدر چم سـهـم مـاضي رماني 
وآنـه عـلـى فراش الولم.... 

كل ساعه وانصاب بسهم 
هللا مـن صـواب الـحـرم..... مـثـل سبيتها سباني 

جـابـر يجابر والدهر ما انصف وجار....
من شبوا النار

باهلل عليكم اي شجن مترع  بمغناطيسية عجيبة هذا الذي يتسرب من غير 
استئذان الى افئدتنا وينثر فيها السكينة والشجن معا.. ال اريد االستغراق اكثر 

واعود الى الضاحية الجنوبية من بيروت.. هذه المدينة الجميلة وأهلها الطيبين 
الحسينيين.. اذ صادف ان اشتريت فاكهة من احد باعة الخضار في أحد 

شوارعها العامرة وكان يستمع بتلذذ الى ردة باسم الكربالئي 
"هذا الغريب منين / وين أهله راحوا وين" .. 

بادرني هذا البائع الخلوق بالسؤال على استحياء: األخ من وين: فأجبته مبتسماً: 
إني ألعجب ممن يستمع الى ردة باسم الكربالئي "هذا الغريب منين / وين اهله 

راحوا وين" ! ثم يسال احد "الغرباء" العراقيين, هذا الغريب منين؟! 
ودعته معتذراً وأنا استمع الى الكربالئي وهو يرفع عقيرته منشداً عن غربة 

موسى الكاظم العراقية الممتدة منذ اكثرمن ألف وأربعمئة جرح ونيف, مرددا : 
"موسى بن جعفر تميّز.. كاظم الغيظ بصفاته.. وال سجون الطاغي ساعة بّدلت 

سيرة حياته.. دمعته ولهجة دعاءه وبقلب خاشع صفاته.. للفرج يحسب ليالي 
وبالفرج يدري مماته ..طامورة األشرار.. ظلمتها ليل نهار.. ظلمتها ليل نهار.. 

هذا الغريب امنين.. وين أهله راحوا وين.. وين أهله راحوا وين" !!
الغربة كما يبدو قدر يالزم العراقيين منذ األزمنة القديمة وطبعت بحزنها لهجتهم 

التي طالما نزفت شجناً عراقياً خالصاً.
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اإجراءات
*ماهي �إجر�ء�تكم للحد من تاأثر�ت �لأزمة؟

�لعبادي  حيدر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س  �سكل   -
وز�ر�ت  �سمت  �لأط���ر�ف  متعددة  �أزم��ة  خلية 
�ل��ب��ل��دب��ات و�لإ���س��ك��ان و�ل���زر�ع���ة و�ل��ك��ه��رب��اء 
�لإعالم  و�سبكة  و�لد�خلية  و�لدفاع  و�ل�سناعة 
�لعر�قية ممثلة بهذه �للجنة، وقد خرجت منها 
�ل��وز�رة وو�فق  نحو 24 تو�سية مهمة كلفت بها 

عليها �ل�سيد رئي�س �لوزر�ء.
ومت  �مل��ه��ام  ه��ذه  بتنفيذ  �للجنة  با�سرت  وق��د   
يف  وجنحت  منها  �ملخاطر  م��ن  �لكثر  جت��اوز 
و�ملو�سم  �حل��ايل  للمو�سم  �ل�سرب  مياه  توفر 
�ملقبل لأن مياه �ل�سرب ل ميكن �ل�ستغناء عنها. 
حديثة  �سد  يف  �ل��ك��ه��رب��اء  حم��ط��ات  �أن  وذك���ر 
مهددة  كانت  �لنا�سرية  يف  �حلر�رية  و�ملحطة 
باأن تخرج من �خلدمة، لكن �لتعاون بني وز�رة 
رئي�س  �سكلها  �لتي  �لوز�رية  و�للجنة  �لكهرباء 
�ل���وزر�ء ح��ال دون ذل��ك م��ن خ��الل جملة من 

�لإجر�ء�ت �لتي ت�سمن ��ستمر�ر عملهما.
*ماهي �أبرز �مل�ساكل �لتي تو�جهها وز�رة �ملو�رد 

�ملائية؟ 

يف  �ل���وز�رة  تو�جهها  �لتي  �لأك��رب  �مل�سكلة  �إن   �
�لوقت �حلا�سر هي �لمتد�د �مللحي من �لبحر 
باجتاه �سط �لعرب، هذ� �لمتد�د �لذي ح�سل 
يف �لوقت �حلا�سر مل ي�سبق �أن حدث �سابقًا مع 
�أن �لطالقات متت زيادتها من 68 �ىل 71 مرً� 
بزيادة  ق��ر�رً�  �تخذنا  �أن  بعد  �لثانية  يف  مكعبًا 
�أن  �مل��وؤم��ل  وم��ن  حمرين،  �سد  من  �لإط��الق��ات 

تنجح بتخفيف حدة و�أ�سر�ر �لل�سان �مللحي.
*وماذ� بخ�سو�س مياه �ل�سرب؟ 

-�إن كمية �ملياه �ملخ�س�سة لل�سرب متوفرة، �إل �أن 
�لتوزيعات فيها هي �مل�سكلة، فالكثر من حمطات 
�لإ�سالة من�ساأة على جد�ول و�أنهارفرعية، وهذه 
م�سافات  على  تقع  و�لأنهار�لفرعية  �جل��د�ول 

ب�����ع�����ي�����دة ع���ن 
م���������������س�������ادر 
�لأنهار،  �سدود 
�ي�سال  وعملية 
م���ي���اه �ل�����س��رب 
مل�������ح�������ط�������ات 
تالقي  �لإ�سالة 

م�سمولة  �أنها  �ىل  ��سافة  �ل�سعوبات،  بع�س 
تقطع  �ملياه  ه��ذه  �أن  مبعنى  �ملر��سنة،  بنظام  
لالأيام  باملياه  وجتهز  لأي��ام  �جل��د�ول  هذه  عن 

�لخرى.
�ملحطات  هذه  عن  �ملياه  قطع  عملية  �إن  وتابع: 
�لتي  �ل�سكانية  �لتجمعات  على  توؤثر  بالتاأكيد 
�لأ�سا�سية  �مل�سكلة  ه��ي  وه���ذه  عليها،  تعتمد 

فهناك مناطق تعاين من عملية �إي�سال �ملياه.

خزين �صرتاتيجي
�ألي�سو  �سد  م��لء  عملية  ت�ستغرقها  �لتي  *�مل��دة 
طويلة، فهل يكفي �خلزين �لعر�قي ملو�جهة هذه 

�ملدة �لطويلة؟ 
�ل��ع��ام��ل  وب�����س��ب  �ل�����س��ر�ت��ي��ج��ي  -�ن �خل��زي��ن 
 %50 دون   �ىل  �ملطر  ت�ساقط  وق��ّل��ة  �لطبيعي 
�خلزين  ينخف�س  �أن  �ىل  �أدى  م��ع��دلت��ه،  م��ن 
مليار�ت مر   8 �ىل  �لي�سو  �سد  �ل�سر�تيجي يف 
مكعب يف بد�ية �ملو�سم �ل�سيفي �إل �ن ذلك لي�س 
له تاثر على عمود نهر دجلة، فحتى لو �فر�سنا 
من  �ملطلق  لأن  ب���د�أت،  �ل�سد  �إم��الء  عملية  �ن 
قليل  �ملو�سل  �سد  م��ن  �ل�سر�تيجي  �خل��زي��ن 
�لي�سو �سّد توليدي  �أن �سّد  لغاية �لآن، مع �لعلم 
�لإمالء  عملية  بد�ية  عند  تبد�أ  �لعر�ق  وم�سكلة 
يبلغ  �لذي  �لتوليدي  للمن�سوب  و�سوله  �ىل حني 
نحو 3 مليار�ت كم مربع يف �سنة �سحيحة، وقد 
فال�سد  �سنو�ت،   3 �ل�سد  �مالء  عملية  ت�ستغرق 

اأكد م�صت�صار وزارة املوارد 
املائية ظافر عبد اهلل 
اأن اأزمة املياه لهذا العام 
كانت موؤ�صرة من قبل 
الوزارة منذ العام املا�صي 
و�صبق اأن اأعلنت عنها وعن 
خماطرها.

وقال امل�صت�صار يف الوزارة 
اإن نق�ش املياه �صوف 
يوؤثر على مياه ال�صرب 
واال�صتخدامات الزراعية 
وال�صناعية االأخرى.

املائية  املوارد  م�صت�صار وزارة 
ظافر عبد اهلل:

م�صكلتنا �صّح املياه
ولي�س نق�س ال�صدود

م�صكلة دول اجلوار تتعلق بعدم تطبيق 
القوانني والعراف الدولية التي تلزم 
دول املنبع باأن تعِلم دول امل�صار عن اأية 
م�صاريع اإروائية تقوم بها

حوار / اآمنة ال�صالمي
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�خلزين  لأن  �ملقبل  �ملو�سم  يف  ي��وؤث��ر  ���س��وف 
�ىل  ب��ح��اج��ة  ن��ك��ون  و���س��وف  ينخف�س  ���س��وف 
�لير�د�ت �لتي �ستنخف�س ب�سب �مالء �ل�سد، 
�ل�سد  �إمالء  عملية  �لركي  �جلانب  �أّجل  وقد 
من �آذ�ر �ىل حزير�ن، وتاأجل �لقر�ر �ىل بعد 
لن  تركيا  �جل��ارة  �ن  ونتوقع  رم�سان،  �سهر 
تبا�سر بعملية �مالء �ل�سد ب�سب قلة �لإير�د�ت 
�لو�ردة على عمود دجلة ومل تكن هناك فائدة 
قليلة  �لإي���ر�د�ت  لأن  �ل�سد  �م��الء  عملية  من 

على نهر دجلة. 
*ما هي م�سكلة �لعر�ق مع دول �جلو�ر ب�ساأن 

مو�سوعة �ملياه؟
تطبيق  بعدم  تتعلق  �جل��و�ر  دول  م�سكلة  -�ن 
دول  تلزم  �لتي  �لدولية  و�لع���ر�ف  �لقو�نني 
م�ساريع  �أي��ة  عن  �مل�سار  دول  تعِلم  ب��اأن  �ملنبع 
بحيث  حولها  معها  وتن�سق  بها  تقوم  �إرو�ئية 

لتلحق �سررً� بدول �مل�سب.
�ل�سابق كان ميتلك  �لنظام  �أن  يت�سور  و�لذي 
من �لقوة ما ي�ستطيع �ن يهدد بها هذه �لدول 
�أن  له  �أقول  �ل�سدود،  بناء  ويرغمها على عدم 
�إن�سئت  �لركية  �ل�سدود  كل  لأن  كذبة  ه��ذه 
ويف  �لي�سو،  �سد  عد�  �ل�سابق  �لنظام  زمن  يف 

وبلغت  بالكامل  �لفر�ت  نهر  جف   1975 عام 
�ير�د�ته �سفرً�. 

ومع �إير�ن توجد لدينا �تفاقية �جلز�ئر �ملوقعة 
�ل�ساه  �ل�سابق مع  �لنظام  عام 1975 يف زمن 
وفق  على  �لعر�قية  �حلكومة  م��ن  ومطلوب 
�لتفاقية  هذه  تفعل  �ن  �لإير�نية  �لطروحات 
وه��ذ�  ب��ال��ربوت��وك��ول،  �لعمل  �ىل  نتوجه  لكي 
�و جمل�س  �لربملان  قر�ر�سيا�سي من �سالحية 

�لوزر�ء. 
تاأثرها  وم��ا  �لفر�ت  نهر  �إي���ر�د�ت  هي  *ك��م 

على �لن�ساط �لقت�سادي؟ 
ما  �ىل  �ل��ف��ر�ت  نهر  �إي�����ر�د�ت  -�نخف�ست 
يقارب �ل� 40 % من �لإير�د�ت �لطبيعية، هذ� 
�لتخفيف له تاأثر هائل على �ملو�طن �لعر�قي 
�إذ� �فر�سنا �أن مياه �ل�سرب متوفرة، لكنها ل 
من  �لكثر  �عتماد  ب�سب  �حلياة  لإد�مة  تكفي 
�سر�ئح �ملجتمع �لعر�قي حيث غالبا ما ت�سر 
�لعر�قيني  من   %60 �أن  �لإح�سائية  �لأرق���ام 
هم جمتمع فالحي يعتمد على �لزر�عة، فمياه 
�لقت�سادي،  �لن�ساط  لإد�مة  تكفي  �ل�سرب ل 
مبعنى �أن مو�رد �لتجمعات �ل�سكانية �ستزول، 

هذه هي �مل�ساكل �لأ�سا�سية �لتي نعاين منها. 

جتاوزات 
*ما هو �لو�سع �حلايل ل�سد �ملو�سل؟ 

-���س��د �مل��و���س��ل ل ي��ع��اين م��ن ���س��يء ���س��وى قلة 
نحو  يبلغ  �ملو�سل  �سد  من�سوب  فاإن  �لإي��ر�د�ت، 
يعني  ما  �لبحر،  �سطح  م�ستوى  عن  �أمتار   310
�لإي��ر�د�ت من 318 و317 �ىل هذ� �لرقم،  قّلة 
مر   200 نحو  ي�سكل  فاملر  هائل  �لفرق  وهنا 

مكعب من �ملياه.  
يتم  �مل��ي��اه وكيف  �ل��ت��ج��اوز�ت على  *م���اذ� ع��ن 

�لتعامل معها؟ 
-توجيهات �ل�سيد  �لوزير �أن تتم زر�عة 15 �ألف 
دومن للمحافظة على رز �لعنرب �ملزوع يف كربالء 
�ح�ساء  وه��ذ�  دومن  �أل��ف   37 بحدود  و�لنجف 
نهر  على  تعتمد�ن  و�لنا�سرية  �لب�سرة  �ويل. 
�نخفا�س  وتعانيان  �ل�سرب  مياه  يف  �ل��غ��ر�ف 
م��ن��ا���س��ي��ب ن��ه��ر �ل���ف���ر�ت، ل��ك��ن ه��ن��اك 3000 
ثبتت  �لنا�سرية  يف  �ل��دو�ي��ة  يف  م��زروع��ة  دومن 
وهناك  �لق�سائية  �لدعاوي  و�سجلنا  �لتجاوز�ت 
��سر�ك بالعمل بيننا وبني �لقو�ت �لآمنية لإز�لة 

هذه �لتجاوز�ت. 
يف  �جلوفية  �مل��ي��اه  م��ن  �ل�ستفادة  ميكن  *ه��ل 

�ملناطق �جلنوبية؟ 
�لإي��ر�د�ت  من   %9 نحو  ت�سكل  �جلوفية  -�ملياه 
�ملائية، و�لعر�ق لديه جتربة متتد �ىل خم�سينات 
�آخر م�سح جغر�يف ميد�ين  �لقرن �ملا�سي، ويف 
على  بئر  مائية  نقطة  �أل��ف   85 من  �كرث  هناك 
مياه  كلها  �سطحي،  بئر  �ن��ب��وب��ي،  بئر  ينبوع، 
جوفية لو �فر�سنا �أن ربع هذ� �لعدد م�ستخدم 

فاإن 20 �ألف بئر كمية من �ملياه ل باأ�س بها.
*هل يجدي نفعًا بناء بع�س �ل�سدود حلل �لأزمة 

�و �لتخفيف منها؟ 
-توجد لدينا طاقة خزنية تبلغ نحو 150 مليار 
مر مكعب، لكن �ملوجود �لآن 16%، هذ� يعني �أن 
لدينا ماء بكمية 10% من �لطاقة �خلزنية. نحن 
ومل  في�سانية،  طاقة  �ية  ن�ستقبل  �ن  م�ستعدون 
متر �سابقًا يف تاريخ �لعر�ق، لذلك ل حاجة لنا 
لبناء �سدود فاملوجودة حاليا فيها �حجام خزنية 
فارغة و�مل�سكلة لي�ست يف بناء �ل�سدود و�إمنا يف 

ملء �ل�سدود باملاء.  
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�لذي  �لإ�سباين  �إ�سبانيول  �لأندية  بني هذه  من 
نخبة من  �إ�سر�ف  كروية حتت  �أكادميية  �فتتح 
جنوم �لريا�سة �لعر�قية، وقد �سمت �لأكادميية 
�أكرث من  1000لعب موهوب وباأعمار �سغرة 
�سحيحة، وياأمل �ملر�قبون �أن تكون �ملو�هب قوة 
�ساربة للكرة �لعر�قية م�ستقباًل. وي�سرف على 
�لأكادميية �لزميل طه �أبو رغيف وجنوم �لكرة 
�لعر�قية مع �ملدربني �سعد حافظ وعبا�س عبيد 
يف  خربتهم  بف�سل  �سغرة  كل  يتابعون  �لذين 

�ملالعب.
ع��ن ع��م��ل �لأك���ادمي���ي���ة حت��ّدث��ن��ا �ىل �مل���درب 

�بر�هيم جاري يف هذ� �حلو�ر:
*متى �ن�سممت �ىل �لأكادميية �لإ�سبانية؟

� منذ �لبد�ية كنت �سمن �ملدربني، وقد �سّمت 
�لأك���ادمي���ي���ة جم��م��وع��ة مم��ي��زة م��ن �مل��درب��ني 
�ل�����س��ب��اب �مل��ع��روف��ني، ذوي م�����س��ت��وى ع���اٍل يف 
�حلميد  عبد  �سعد  �مل��درب��ون:  منهم  �لتدريب، 
و�سميح  �لغني  عبد  و���س��ف��و�ن  حبيب  وم��اه��ر 
�سبيح وفرقد ونبيل عبد �حلميد وحممد جا�سم 
عبد  وتي�سر  �حل�سني  عبد  وعمار  �سذر  ونعيم 
يعملون  �جلميع  �هلل..  ن�سر  وك��رمي  �حل�سني 

وفق خط مدرو�س و�سليم من حيث �لإر�ساد�ت 
�لآ�سيوي  و�ملحا�سر  �مل��درب  قبل  من  �لر�ئعة 

�سعد حافظ �لذي تعلمنا منه كل �سيء جديد.
*من ي�سرف على �لأكادميية ويديرها؟

وهو  رغ��ي��ف،  �أب���و  ط��ه  �ل�سيد  �مل�����س��روع  �مدير 

خالل  جبارة  جهودً�  ق��ّدم  �لتعريف،  عن  غني 
�لكرة  جنوم  قبل  من  مبا�سر  وباإ�سر�ف  عمله 
�سعد حافظ  �لآ�سيوي  �ملحا�سر  �لعر�قية منهم 
و�ملدرب عبا�س عبيد، �للذين يتابعان كل �سيء 

يف �لأكادميية .

*هل هناك �رتباط مع �جلانب �لإ�سباين؟
���ان �ف��ت��ت��اح �لأك��ادمي��ي��ة �لإ���س��ب��ان��ي��ة م��ن �أج��ل 
تطوير كرة �لقدم �لعر�قية، يعد خطوة جبارة 
لغر�س تهيئة و�إعد�د جيل جديد من �لالعبني 
ز�ه��رً�  م�ستقباًل  ير�سمون  �ل��ذي��ن  �لعر�قيني 
�ل�سفر  �لأكادميية  �فتتاح  ح�سر  وقد  لكرتنا، 
�لإ�سباين يف بغد�د وجمموعة من �ل�سخ�سيات 
من  جمموعة  ت��و�ج��د  ع��ن  ف�ساًل  �لريا�سية، 

جنوم �ملنتخب �لوطني �لعر�قي لكرة �لقدم.
*�أي �لعمار ت�ستقطبون يف �لأكادميية؟

�أكادميية  يف  موجودة  �لأعمار�ل�سغرة  �جميع 
�إ�سبانيول تبد�أ من مو�ليد 2001 وتنتهي بتولد 
يف  �لأول  ملعبني،  يف  ي��ت��درب��ون  وه���م   2012
خمت�سًا،  مدربًا   18 �إ���س��ر�ف  حتت  �جل��ادري��ة 

و�لثاين يف نادي �ل�سباب باإ�سر�ف 8 مدربني، �إذ 
ت�سم �لأكادميية �أكرث من �ألف لعب موهوب.

*هل تتو�جد �إ�سبانيول يف �لعر�ق فقط ؟
تتو�جد  �إ�سبانيول  �أكادميية  �أن  علمي  ح�سب   �
فتح  من  و�لغاية  وليبيا،  وم�سر  قطر  يف  �ي�سًا 
�لتي  �ملعلومات  جمع  ه��ي  �لأك��ادمي��ي��ات  ه��ذه 
�لعرب  �لالعبني  و�مكانية  نوعية  يعرفونها عن 
ل�سيما �لالعب �لعر�قي �لذي �أعطي �لأولولية.

*ما دور �ملدرب �لإ�سباين يف �لأكادميية؟
�الأكادميية �أر�سلت �ملدرب )ر�مون كاتال( �لذي 
و�سع منهاجًا لأربع فئات لكل مدرب مع ثالث 
وحد�ت تدريبية يف �لأ�سبوع، �لرجل بذل جهدً� 
حتّمل  �ل��ذي  لكن  �مل��درب��ني،  متابعة  يف  ك��ب��رً� 
�سعد حافظ  �مل��درب �خللوق  �لأك��رب هو  �جلهد 
�لأكادميية  يف  وكبرة  �سغرة  كل  يتابع  �ل��ذي 

ويقف عليها بجهود ر�ئعة.
�ل�سغرة  �ملو�هب  من  �لألف  �إقبال  �سر  *ما 

على �أكادميية �إ�سبانيول؟
�كل �سيء مبني على نظام ودر�ية وعمل مميز 
منظم  عملها  و�لأكادميية  مرغوبًا،  يكون  طبعًا 
عال  عليها  �لإق��ب��ال  ف��اإن  لذلك  مميز،  ب�سكل 

�لعال.
*كيف �ستعاجلون م�سالة تزوير �لأعمار؟

�لكو�در  ح�سبان  يف  و�سعت  �لتي  �لأم���ور  ���اأول 
حيث  �لالعبني،  �أعمار  م�ساألة  هي  �لتدريبية 
ج��دي  ب�سكل  �مل��ط��ل��وب��ة  �مل�ستم�سكات  ت��دق��ق 
عن  �لأكادميية  تبعد  �خرى  و�أمور  و�ل�ستف�سار 
ما يح�سل من عمليات تزوير يف �لأعمار، حيث 
يف  يوجد  ول  �لأم��ور  هذه  مبا�سر  ب�سكل  تابعنا 

�لأكادميية لعب يزور عمره �إطالقًا.
*هل هناك مع�سكر�ت خارجية لالأكادميية؟

للمو�هب  مع�سكر  م��ن  �أك���رث  ه��ن��اك  ���ط��ب��ع��ًا، 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة م��ن �أج���ل �لح��ت��ك��اك م��ع �مل��و�ه��ب 
�أولويات  من  �ملو�سوع  وهذ�  �إ�سبانيا  �لعاملية يف 

�لأكادميية.
*ما �لدور�ت �لتدريبية �لتي دخلتها؟

كانت  �لأوىل  تدريبية،  دورة  من  �أك��رث  �دخلت 
و�ملحا�سر  رووؤف  ب�سام  �ملدرب  باإ�سر�ف   D

 C دورة  دخلت  بعدها  عبا�س  ماجد 

ل��ّز�م  قا�سم  �لدكتور  �إ���س��ر�ف  حتت  �لآ�سيوية 
و�ملحا�سر �لآ�سيوي �سعد حافظ .

*كيف تقّيم عملك مع �ملدرب �سعد حافظ؟
�لعر�قيني  �مل��درب��ني  من  حافظ  �سعد  ���امل��درب 
وي�سعى  �لعمل  يف  �أح���دً�  ليجامل  �ملميزين، 
�ملدرب  �ىل  �ل�سحيحة  �مللعومة  لإي�سال  د�ئمًا 
�أن يقدم  وحتى �لالعبني، فقد ��ستطاع حافظ 
عندما  �سو�ء  للمدربني  و�لكثر  �لكبر  �ل�سيء 
حا�سر يف �لدورة �لتدريبية �لأخرة يف �إي�سال 
�ملعلومة �ل�سحيحة للمدربني ف�ساًل عن �يجاد 
على  م�سكور  وهو  للمدربني  �لتدريبية  �لفر�س 

كل ماقدمه جتاه �ملدربني �ل�سباب.
*ماذ� تتمنى؟

�اأن يكون هناك دوري خا�س لالأكادمييات من 
�ملد�ر�س  تلك  يف  �لكروية  �ملو�هب  ظهور  �أج��ل 
�لرئي�س  �لفقري  �لعمود  �سك  بال  �ستكون  �لتي 

للمنتخبات �لوطنية �لعر�قية.

اإ�صبانيول بعد انتكا�صات غري 
متوقعة للكرة العراقية 
ولفئاتها العمرية يف 
البطولت الآ�صيوية 
الأخرية، خ�صو�صًا نتيجة 
�صّح املواهب يف املالعب، 
�صعت موؤخراً بع�س اأندية 
الدول املتقدمة لكرة القدم 
اىل فتح اأكادمييات كروية 
يف العراق بهدف اكت�صاف 
املواهب التي رمبا تعيد 
كرتنا اىل اأجمادها.

من املواهب العراقية
جيل جديد

احمد رحيم نعمة
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مثلما  وقهرتها  �ل�سعاب  على  تغلبت  �أن  بعد   
باحل�سول  وتوجت �جناز�تها  قهرت �حلديد، 
�لعام  �آ�سيا  لبطولة  �لذهبية  �مليد�لية  على 
و�أم��ور  �لريا�سية  ه��دى  م�سرة  عن  �لفائت. 
�ل�سبكة  )جم��ل��ة  م��ع��ه��ا  ت�سفحتها  �أخ�����رى 

�لعر�قية( يف هذ� �حلو�ر: 
*ما �سر �ختيارك للعبة رفع �لثقال وهي �سعبة 

بالن�سبة للن�ساء؟
- �أحببت هذه �للعبة منذ �ل�سغر، كنت �متنى 
 2011 ع��ام  يف  فيها،  للعامل  بطلة  �أ�سبح  �أن 
كانت �لبد�ية من  �لقاعة �لريا�سية �لتي كان 
�لدخول يف  �أمتنى  د�رن��ا، كنت  مكانها جماور 
ويف  �لثقال،  رفع  ريا�سة  �أمار�س  كي  �لقاعة 
�ن  �أتريدين  و�ساألني:  �ملدرب  �أتى  �ليام  �أحد 
مَل  له:  فقلت  معنا،  �لثقال  رفع  لعبة  متار�سي 
دخلت  طلبه.  على  باملو�فقة  و�أ�سرعت    .. ل 
�لتدريب  م��ن  �سهر  وخ���الل  معهم  �ل��ت��دري��ب 
بطولة  يف  ��سركت  �لكبر  و�جل��ه��د  �لفعلي 
ثم  ومن  �لثالث،  �ملركز  �حرزت  حيث  �ملغرب 
�ساركت يف �لدورة �لعربية �لتي �قيمت يف قطر 
وكانت  �خلام�س  �ملركز  خاللها  من  فاحرزت 

�حرزت  حني  قطر  يف  �أي�سا  �لثالثة  م�ساركتي 
�لو�سام �لذهبي عام  2013.

*ماذ� حتقق لك يف �مل�سابقات �ملحلية؟
- ك��م��ا ق��ل��ت م�����س��ب��ق��ًا �ن �ل��ت��دري��ب �ل��ي��وم��ي 
وتوجيهات �ملدرب جعلتني �حقق �ملركز �لول 
�لنطاق  على  �و  �ملحلي  �مل�ستوى  على  ���س��و�ء 

�لآ�سيوي.
*من �كت�سف موهبتك؟

�حمد  عبا�س  �ل��ك��اب��نت  �ملعلم  �مل���درب  �إن���ه   -
�كت�سفني  يل،  بالن�سبة  �لأول  �لف�سل  �ساحب 

و�أو�سلني �ىل �على �مل�ستويات.
�مل��ج��ال  �ل��ع��ائ��ل��ة يف دخ��ول��ك ه���ذ�  *م���ا دور 

�ل�سعب؟
ويعملون يف هذ�  ريا�سيون  - عائلتي جميعهم 
�ملجال منذ زمن لي�س بالق�سر، فهم �لد�عم 
تقدمي  على  يحفزونني  د�ئما  بل  يل،  �لرئي�س 

�لأف�سل.
دورة  و�سام يف  �أي  �إح���ر�زك  ع��دم  �سبب  *م��ا 

�لألعاب �ل�سيوية �لتي �قيمت يف جاكارتا؟
�لآ�سيوية  �لأل��ع��اب  دورة  يف   2017 ع��ام  يف   -
�لتي �قيمت يف �لنيبال �حرزت �لو�سام �لذهبي 

كوريا  بطالت  من  �ل�سر�سة  �ملناف�سة  برغم 
تفوقت  �أين  �إل  وتايلند،  و�ل�سني  و�ل��ي��اب��ان 
يف  لكن  �لذهبية،  �مليد�لية  ب��اإح��ر�ز  عليهن 
يف  جاكارتا  يف  �قيمت  �لتي  �لآ�سيوية  �ل��دورة 
�إندوني�سيا 2018 ح�سلت يل ��سابة قبل دخول 
غمار �ملناف�سات وكنت �آمل �أن �أحقق �مليد�لية 
رفعت  يف  و�ساركت  �لإ�سابة  حتملت  �لذهبية، 
�خلطف وح�سلت على �ملركز �ل�سابع من �أ�سل 
11 لعبة وحققت رقما عر�قيًا باخلطف، فلول 
ل�سيما  �لذهبية،  �مليد�لية  حلققت  �لإ�سابة 
برفع  عر�قية  لعبة  �أف�سل  لقب  حققت  و�ين 
�لثقال لالأعو�م 2016و 2017، عمومًا �لقادم 

�سيكون �أف�سل �إن �ساء �هلل.
 * ما دور �لإعالم يف �للعبة؟ 

- �لإعالم د�ئمًا مل يقم  بت�سليط �ل�سوء �لكايف 
علينا، وعلى �لريا�سات �لأخرى، فهو منهمك 
يف  فهي  �لقدم  كرة  على  �ملبا�سر  �هتمامه  يف 
�حلق  ولهم.  معهم  �لإع��الم  وكل  �لأول  �ملقام 
يقال �إن بع�س �لإعالم دعمنا ب�سكل كبر بعد 
�خلارجية،  �مل�سابقات  يف  �لإجن���از  حتقيقنا 
�أمتنى �أن يزد�د ت�سليط �ل�سوء على لعبتنا �لتي 
��سبحت حتقق �لأو�سمة يف �لبطولت �لعاملية.

*ما �سبب تر�جع م�ستوى �لريا�سة �لن�سوية يف 
�ل�سنو�ت �ملا�سية؟

- �أ�سباب كثرة ور�ء تر�جع �لريا�سة �لن�سوية 
�لعر�قية �أولها غياب مدر�سة �لربية �لريا�سية 
�ملوؤهلة �ملخت�سة يف مد�ر�سنا �لبتد�ئية وعدم 
و�سالت  مالعب  من  �لأ�سا�سية  �لبنية  توفر 
من  يعترب  وهذ�  �ملد�ر�س  خمتلف  يف  ريا�سية 
�لريا�سي  �لن�ساط  تو�جه  �لتي  �ملعوقات  �أهم 
كانت  و�ن  �إم��ك��ان��ي��ات  لت��ت��وف��ر  �إذ  �ل��ن�����س��وي، 
�إىل  �لنظر  بد من  ول  �مل��د�ر���س  حم��دودة من 
م��ادة  و�عتبارها  �لريا�سية  �لربية  مناهج 
�أ�سا�سية و�حت�ساب عالماتها يف �ملعدل �لنهائي 
�ستكون  �مل��ن��و�ل  ه��ذ�  على  عملنا  فلو  للطلبة. 
�لل��ع��اب  خمتلف  ويف  مم��ي��ز�ت  لع��ب��ات  لنا 
�لن�سوية  ريا�ستنا  تعود  �ن  نتمنى  �لريا�سية، 
�سوح  يف  و�إب���د�ع  تاألق  من  عليه  كانت  ما  �ىل 

�مل�سابقات �خلارجية.. نتمنى ذلك.

مازالت الريا�صة الن�صوية يف العراق تعاين االإهمال على الرغم من وجود املواهب 
والقاعدة الكبرية التي تت�صع دون اأن حتظى بالدعم والرعاية، ومع ذلك حققت 

الريا�صيات العراقيات نتائج مبهرة لعل اآخرها فوز العبة رفع االثقال هدى �صامل 
ببطولة العرب،

حوار/ اأمرية حم�صن

ت�صوير/ ح�صني طالب بطلة اآ�صيا برفع الثقال

لـ" ال�صبكة":

هدى�صامل
الإ�صابة اأبعدتني عن ذهبية 

دورة الألعاب الآ�صيوية يف جاكارتا
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عندما  �لعام  ه��ذ�  متامًا  �ختلف  �حل��ال  �أن  �إل 
تزوير  م�سل�سل  �إنهاء  �لعر�قي  �لكرة  �حتاد  قرر 
�لأعمار  على  و�لعتماد  �لالعبني  بع�س  �أعمار 
غيبوبة  يف  ك��رت��ن��ا  دخ��ل��ت  ل��ذل��ك  �حل��ق��ي��ق��ي��ة. 
�لنتكا�سات، و�آخرها �خلروج �ملبكر من نهائيات 
�أم��ام  م��ب��ار�ت��ني  يف  فريقنا  �إخ��ف��اق  بعد  �آ���س��ي��ا 
�أ�سر�ليا وكوريا �جلنوبية. �لبع�س رحب بفكرة 
�إن�ساء جيل جديد من �ملو�هب خاٍل من �لتزوير، 
�أن كرتنا ت�سر نحو  �أما �لبع�س �لآخر فقد ر�أى 

�لهاوية.
�لأم��ور  وبع�س  �لأخ��رة  �لنا�سئني  �إخفاقة  عن   
كان  �مل��درب��ني،  م��ن  جمموعة  يحدثنا  �لأخ���رى 
قّدم  �ل��ذي  عزيز  في�سل  �لفريق  م��درب  �أولهم 
�أ�سماء جديدة للكرة �لعر�قية رمبا �ستكون �لقوة 

�ل�ساربة ملنتخباتنا م�ستقباًل.
اأروع العرو�س! 

فريقنا  ق��دم  �لنا�سئني:  منتخب  م��درب  يقول 
�لأوىل  لعبها،  �لتي  مبارياته  عرو�سًا جميلة  يف 
وق��د  �أف��غ��ان�����س��ت��ان،  منتخب  ع��ل��ى  فيها  تغلبنا 
باملقارنة  وحت�سر�تها  �لفرق  ��ستعد�د  �ساهدنا 
و�لد�ين.  �لقا�سي  يعرفها  �لتي  حت�سر�تنا  مع 
من  خاٍل  جديد  ت�سكيل  هو  فريقنا  �أن   و�أ�ساف 
لبطولة  تهيئته  وج���رت  عمرية  خم��ال��ف��ات  �ي��ة 
مل  �لزمن  ت�سابق  قيا�سية  فرة  يف  �آ�سيا  بحجم 
ملعب  يف  خاللها  مترّنا  يومًا   15 �سوى  ت�ستغرق 

خلما�سي �لكرة! �إنه �أمر �سعب للغاية.
�أ�ساف عزيز: �أن خ�سارة �للقب �ل�سابق يقابلها 
مك�سب ل�سمعة �لكرة �لعر�قية، وحتّمل �مل�سوؤولية 
ب�سرف و�أمانة بفريق يخلو من �لتزوير و�لتالعب 
بالأعمار، و�ل�سيء �مل�سرف �لآخر هو �أن لعبينا 
وكوريا  ��سر�ليا  �أمام  كبرتني  مبار�تني  قدمو� 
فريق  لأي  �سهاًل  �سيدً�  يكونو�  ومل  �جلنوبية، 
ك��وري��ا،  مثل  باللقب،  للفوز  ومر�سح  متمر�س 
قدمت  �لتي  باملهمة  �فتخر  �إنني  �أق��ول  ومازلت 
و�أق��دم  عمله،  ��ستطيع  م��ا  وك��ل  ج��ه��دي،  فيها 
���س��ك��ري و�م��ت��ن��اين مل��ن وق���ف معنا م��ن �إع���الم 

وجماهر، وتفّهم �سعوبة �ملهمة.
در�ٌس مهم 

فيما قال ع�سو �حتاد �لكرة فالح مو�سى: �حلقيقة 
�أن �حتاد �لكرة قدم كل ما ميكن تقدميه من �أجل 

�أن تكون �مل�ساركة يف نهائيات �آ�سيا للنا�سئني على 
قناعة  لدي  و�سخ�سيًا  ح�سل،  مهما  وجه  �أكمل 
ر��سخة باأن �ملنتخب ولعبيه �سغار �ل�سن قدمو� 
�مللعب،  د�خل  �أعمارهم  على  وتفوقو�  لديهم  ما 
�أك���رب بالقوى  �ل��ف��رق �لأخ���رى  ك��ان لع��ب��و  فقد 
�ي�سا!  �لأع��م��ار  ورمب��ا  و�لتح�سر،  �جل�سمانية 
�ل��دور  �ملنتخب من  ت��ربي��رً� خل��روج  لي�س  وه��ذ� 
�لأول، بل هو در�س مهم جدً� للبطولت �ملقبلة، 
م��ن حت�سر  �ملنتخب  ه��ذ�  ر�ف���ق  م��ا  ودر����س��ة 
كما  ثانية،  م��رة  فيه  نخو�س  �أن  لنريد  فقر، 
منفردً�  �لبطولة  نتيجة  �لكادر  نحّمل  �أن  لنريد 
مقبولة  و�لنتائج  لديهم  ما  قدمو�  �جلميع  لأن 
باعتماد  نهجنا  يف  و�سن�ستمر  بعيدة،  حدود  �ىل 
جيدً�  و�لتمعن  و�لتحقق  طبيعية  ب�سورة  �لفرق 
يف �أعمار �لالعبني، كما ح�سل مع هذ� �لفريق، 
من  حتى  متامًا  موقفنا  و�سالمة  �سحة  و�أثبت 

خالل �لحتاد �لآ�سيوي.
بال�صرب نحقق النت�صارات

�ل�سابق عماد  �لعر�ق  منتخب  كابنت  �أما 
منتخب  خ��روج  �إن  ق��ال:  فقد  ها�سم 

بخ�سارتني  �آ�سيا،  بطولة  من  �لنا�سئني 
وفوز وحيد، هو �أمر طبيعي بعد �تخاذ 
�إذ لب��د  �ل���ت���زوي���ر،  خ��ط��وة حم���ارب���ة 
�لنتائج  عن  �لبحث  م�سالة  ت��رك  من 
و�لعمل  �ل��ع��م��ري��ة،  �ل��ف��ئ��ات  ملنتخبات 
على خلق جيل خال من �لتزوير للعودة 

بكرتنا �ىل �سابق عهدها. 
و��ساف: �إن متابعتي مل�ستويات �ملنتخبات 

�مل�ساركة يف نهائيات �آ�سيا للنا�سئني توؤكد 
و�ل��ت��دري��ب  �ل�سرب  م��ن  للكثر  حاجتنا 
�سغرة  �أعمار  يف  وهم  �لالعبني  وتطوير 

للنتائج  ط��ل��ب��ًا  عليهم  ن�سغط  ل  و�أن 
�أطول  فر�سًا  مننحهم  و�أن  �لإيجابية، 

وعلى مديات بعيدة، حتى نتمكن من 
مقارعة فرق �سرق �آ�سيا و�أ�سر�ليا.

اإعداٌد متعرث
�ىل  علي  �مل��درب حممد  تطرق  بينما 
�لفريق  قائاًل: هذ�  �لنا�سئني  �إعد�د 
بعد  حتى  �ل�سريع،  �لإع���د�د  عانى 
�لدعم  يتلّق  مل  �لأردن  من  �لعودة 

�لكايف لإقامة مع�سكر�ت تدريبية هو �لأحوج لها 
من �ي فريق �آخر، لكن �لحتاد مل يوفر للفريق 
للبطولة مل  و�إع��د�ده  �مل��درب،  له  ما كان يطمح 
�لفريق.  بها  مر  �لتي  �لظروف  وفق  مثاليًا  يكن 
فنيًا  �لفريق  و�سع  �نعك�ست على  �لتفا�سيل  تلك 
�أبو�بها،  �أو���س��ع  من  �لبطولة  ليغادر  ومعنويًا، 
كانت  �لنهائيات  يف  �لنتائج  �أن  م��ن  بالرغم 
�أف�سل بكثر من بطولة غرب �آ�سيا، لكن �لفريق 

بالأخر غادر من �لدور �لول.
بناء جيل جديد

عملية  �أن  �أك��د  ها�سم  ك��رمي  �لريا�سي  �ملتابع 
�ملميزة  �لعالمة  كانت  �لالعبني  �أعمار  تزوير 
للمنتخبات �لعر�قية �ل�سابقة. و�أ�ساف �أن جميع 
لالأعو�م  �لعر�قية  �لعمرية  �لفئات  منتخبات 
لذلك  �لالعبني،  �أع��م��ار  ت���زّور  كانت  �ل�سابقة 
�ل�سكاوى  برغم  ب�سهولة  �لبطولت  تك�سب  كانت 
هذه  �مل�ساركة،  �ملنتخبات  من  تقّدم  كانت  �لتي 
ملنتخباتنا.  مالزمة  كانت  �لتزويرية  �لعملية 
باإيقاف  �لأخ��ر  �لكرة  �حتاد  قر�ر  وبعد  �ليوم، 
�لكثر  به  رحب  �ل��ذي  �لالعبني،  �أعمار  تزوير 
يف �لو�سط �لريا�سي و�لذي يهدف �ىل بناء جيل 
جديد من �لالعبني وباأعمار �سحيحة، لننكر �أن 
�لعمرية  للفئات  منتخباتنا 
م��ط��ّب��ات  ���س��ت��دخ��ل يف 
ك�����ث�����رة، ل���ك���ن���ن���ا يف 
لعبني  �سنك�سب  �لآخ��ر 
�أ���س��ح��اب م��و�ه��ب ميكن 
منهم  �ل����س���ت���ف���ادة 

م�ستقباًل.

قبل �صنوات، كانت منتخباتنا الوطنية للفئات العمرية بكرة القدم 
تخطف املراكز الأوىل يف البطولت الآ�صيوية والقارية ب�صبب تزوير 
اأعمار الالعبني، والدليل هو ح�صول منتخبات ال�صباب والنا�صئني 
على كاأ�س اآ�صيا لأكرث من مرة.

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة 

خ�صارة بطولة اآ�صيا لن جتعلنا نلجاأ 
اىل تزوير اأعمار الالعبني

النا�صئني
ــــق ــــري ف

نهٌج �صحيح وجتربٌة 
ناجحة ت�صتحق الدعم
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�بتهجنا معا �نا وزوجتي، كنت �سعيد� للغاية 
جيدة  ب�سحة  تظل  �أن  �أمتنى  وقال:  وبكيت. 
وتو��سل عملها �جليد، �آمل �أي�سا �أن تفوز يف 
دورة طوكيو لالألعاب �لأوملبية يف عام 2020. 
�أمركية  يابانية  ب��اأن��ه��ا  �أو���س��اك��ا  و���س��ف  مت 
وهايتية  يابانية  وهاييتية  يابانية  و�أمركية 
�ملتحدة  �لوليات  يف  ن�ساأت  حيث  �أمركية. 
�أ�سل  م��ن  و�لأب  يابانية  �لأم  كانت  بينما 
�لأع��ر�ق  �ملتعددة  �لهوية  يف  ي�سهم  هادياين 
يابانية  جن�سية  �أو�ساكا  متتلك  �أو�ساكا.  يف 
�للغة  تتحدث  ل  ولكنها  مزدوجة  و�أمركية 

�ليابانية بطالقة. 
نعومي اأو�صاكا يف بطولة 

عام 2016 الوليات املتحدة 
املفتوحة

ب���د�أت ب��ال��ت��اأرج��ح �لآ���س��ي��وي يف �خل��ري��ف يف 
 ،  2016 لل�سيد�ت  �ملفتوحة  �ليابان  بطولة 
حيث فازت ب�سكل قاطع على �أنيت كونتافييت 
يف �جلولة �لأوىل، قبل �أن ت�سقط �مام ت�سانغ 
�سو�ي يف جمموعات متتالية. و�سهد �لأ�سبوع 
ت��ور�ي  بطولة  عن  �أو�ساكا  �نف�سال  �لتايل 
على  ح�سلت  حيث  �ملفتوحة،  با�سيفيك  بان 
ميز�كي  مو�طنتها  هزمت  ث��م  ب��دل  بطاقة 
�أليك�ساندر�  �سيبولكوفا،  دومينيكا  دوي، 
�إىل  لت�سل  �سفيتولينا  و�إلينا  �سا�سنوفيت�س، 
�لنهائية،  �ملبار�ة  يف   WTA نهائيات  �أول 
كارولني  �ل�سابق   1 رقم  �لعامل  على  �سقطت 
وبهذه  متتالية.  جم��م��وع��ات  يف  ف��وزن��ي��اك��ي 
�أو�ساكا يف �ملرتبة �خلم�سني  �لنتيجة، دخلت 
�لأعلى من ت�سنيف WTA وقعت �أو�ساكا 

 IMG تفاقية ت�سويق و�إد�رة عاملية مع�
ويف وميبلدون ، هزمت �أو�ساكا �سارة �سور�بيز 
خ�سارتها  قبل  �سر�سوفوفا  وب��ارب��ور�  تورمو 

�أمام فينو�س ويليامز يف �جلولة �لثالثة.
كان  �ملفتوحة،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بطولة  يف 
لديها �أكرب فوز يف م�سرتها �إىل تلك �لنقطة، 
حيث تغلبت على حامل �للقب �أجنيليك كربر 
ثم  �لأول.  �ل��دور  يف  متتالية  جمموعات  يف 
�ألرتوفا يف ثالث جمموعات  هزمت ديني�سا 

بطولة  يف  م���ر�ت  ���س��ت  �إىل  تهبط  �أن  ق��ب��ل 
جر�ند �سالم يف ربع �لنهائي كايا كانيبي.  يف 
�أكتوبر  فازت على فينو�س ويليامز يف �لدور 
قبل  �ملفتوحة  كوجن  هوجن  بطولة  من  �لثاين 
�أن تتعر�س لل�سرب يف �لدور ربع �لنهائي من 
قبل �لفائز �لنهائي، �أن�ستازيا بافليوت�سينكوفا 

 .
  68 �ملرتبة  يف   2018 مو�سم  �أو�ساكا  دخلت 
كوجوفا  كري�ستيانا  على  �لإنت�سار�ت  بعد 
و�ل�سيدة �إيلينا في�سينينا �مل�سنفة 16، و�سلت 
�أو�ساكا �إىل �لدور �لر�بع من �لبطولت �لأربع 
على  تغلبت  عندما  �لأوىل  للمرة  �ل��ك��ربى 
بطولة  من  �لثالث  �ل��دور  يف  بارتي  �أ�سليتي 
�أ�سر�ليا �ملفتوحة. تعر�ست لل�سرب من قبل 
�سيمونا هاليب يف �جلولة �لر�بعة. وتناف�ست 
هزمت  حيث  للتن�س،  دبي  بطولة  يف  كبطلة 
كونتافييت  و�أنيت  مالدينوفيت�س  كري�ستينا 
قبل �أن تخ�سر �أمام �إلينا �سفيتولينا يف �لدور 

ربع �لنهائي. 
�لنهاية  �أو�ساكا يف  يف مار�س 2018، جنحت 
يف حتقيق هدفها �سد �مل�سنفة �لأوىل عامليًا 
�لأول  �ل��دور  يف  ويليامز،  �سرينا  �ل�سابقة 
�أو�ساكا،  كانت  �ملفتوحة   ميامي  بطولة  من 
كما  معروفة،  غر   ،22 رقم  عامليا  �مل�سنفة 
كانت وليامز �لتي كانت تلعب مبار�ة �لعودة 

�لر�بعة بعد ولدة طفلها �لأول. 
تتدرب  �أو�ساكا  كانت   ،  2018 مايو  بحلول 
 ، ر�ت��ون  بوكا  يف  للتن�س  �إيفرت  �أكادميية  يف 

فلوريد� ، بينما كانت تلعب يف �ليابان. 
�سرينا  على  �أو���س��اك��ا  ف���ازت   ، �لنهائي  يف 
لقب  لتحرز  متتالية  جمموعات  يف  وليامز 
خالل   ،2018 ع��ام  �ملفتوحة  �أمريكا  بطولة 
حفل توزيع �جلو�ئز ، قالت �أو�ساكا �أريد فقط 
كان حلمي  �ملبار�ة.  مل�ساهدة  �سكرً�  �أقول  �أن 
د�ئما �أن �ألعب �سد �سرينا يف نهائيات بطولة 
�سعيدة  �أنا  لذلك  �ملفتوحة  �ملتحدة  �لوليات 
لكم  �سكر�  ذل��ك  فعل  م��ن  �أمت��ك��ن  �أن  ح��ًق��ا 
�أ�سبحت �أول لعبة تن�س يابانية تفوز ببطولة 

كربى للتن�س.

عامني  WTبعد  نهائيات  �أول  �إىل  و�سلت 
 Toray Pan يف عام ،2016 من بطولة 
Pacific �لتي حملتها �إىل قائمة �أف�سل 50 

لعبة يف �لت�سنيف �لعاملي. 
احلياة ال�صخ�صية والعائلة

�أو�ساكا،  كو يف  ت�سو  �أو�ساكا يف  نعومي  ُولدت 
و�لدها من هايتي ، ليونارد "�سان" فر�ن�سو�، 
نعومي  �أعطيت  �أو�ساكا.  تاماكي  يابانية،  و�أم 
قبل  �أمهاتهم  ��سم  م��اري  �ل��ك��ربى  و�أخ��ت��ه��ا 

�لأ�سرة  كانت  عندما  عملية  لأ�سباب  �ل��زو�ج 
هايتي  يف  و�ل��ده��ا  ول��د  �ل��ي��اب��ان.  يف  تعي�س 
وذهب �إىل جامعة نيويورك قبل �أن ينتقل �إىل 
�ليابان ، حيث �لتقى بو�لدتها وتزوجها فيما 

بعد. 
كان   ، للعرقية  يابانية  هافو  �أو�ساكا  تعترب 
�أن  �كت�سف  عندما  غا�سبًا  �لياباين  جدها 
مع  رومان�سي  ب�سكل  مرتبطة  كانت  و�لدتها 
رجل �أ�سود. ونتيجة للعالقة بني �لأجنا�س، مل 

تكن و�لدتها على �ت�سال باأ�سرتها لأكرث من 
قالت   ،  2016 عام  مقابلة  �سنو�ت. يف  ع�سر 
يتم   ، �ليابان  �إىل  �أذه��ب  "عندما  �أو�ساكا: 
يتوقعون  ل  ��سمي،  من  �لنا�س.  بني  �خللط 

روؤية فتاة �سود�ء. 
جد  ذك��ر  ويليامز،  �سرينا  على  فوزها  بعد 
على  حفيدته  ير�قب  وه��و  بكى  �أن��ه  �أو�ساكا 
)�ن.�ت�س. لذ�ع��ة  وق��ال  �لتلفزيون.  �سا�سة 

فيها  ف��ازت  �لتي  �للحظة  يف   : �لعامة  كيه( 

ظهرت للمرة الأوىل يف �صن ال�صاد�صة ع�صرة عندما تغلبت على بطلة الوليات 
املتحدة املفتوحة ال�صابقة �صامانثا �صتو�صور يف 2014، كانت املرة الأوىل لها يف ال�صحب 

اإعداد / اأمرية حم�صن الرئي�س لبطولة احتاد لعبات التن�س املحرتفات، املفتوحة، 

 اأول لعبة تن�س 
يابانية تفوز ببطولة 
كربى 

نعومي
ــا ــاك ــص اأو�
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ناحية  "�ل�سعبة"  ق��ري��ة  يف  م�����س��ع��ودة  ول���دت 
بيت  يف  �خلدمة  مهمتها  عائلة  يف  �م�سيعيدة 
وتتوق  �ملعي�سة  تلك  ترف�س  جعلها  ما  �ل�سيخ، 
وكان  �أظفارها  نعومة  منذ  �حلرية  �ىل  نف�سها 
مالب�س  فلب�ست  لها  عون  خر  �جلميل  �سوتها 

عالمة  لها  �سارت  حتى  �لطفولة  منذ  �لأولد 
مميزة. 

م�صعود عا�صق مفتون
يتحاكون عن  �لنا�س  �لقرية وظل  تعدى �سيتها 

�سهرتها و�أغانيها �جلميلة.

ذ�ت يوم يغتنم �لو�ساة �لفر�سة للو�ساية بها عند 
�لعريبي  حممد  �ل�سيخ  زوج��ة  "فتنة"  �ل�سيخة 
متذرعني باأنها �ستكون �سببًا يف ف�سل "عالوي" 
ترك  و�ن��ه  ل�سيما  �لعريبي  حممد  �ل�سيخ  �بن 
مقاعد �لدر��سة و�لتحقق بركب م�سعودة ين�سد 

�لطرب و�لغناء.
بو�حد  م�سعودة  ت��زوي��ج  على  "فتنة"  فت�سر 
�سمع  ذلك  يطرق  منها..  للخال�س  �خلدم  من 
م�سعودة فتهرب حتت جنح �لليل طالبة �لنجاة 
يف  �أم��ه��ا  م��ع  �ل��ك��ب��ر  �مل��ج��ر  وت�سكن  بنف�سها 

�لر�ساعة.
م�صعود �صاعر غنائي

ويعجل  ب��ل  �لغنائية  موهبتها  ي��رف��د  �حل���زن 
و�لبيتني  �لبيت  فتنظم  �ل�سعري  بن�سوجها 
و�سيلة  خ��ر  �ل��غ��ن��اء  يف  فتجد  بهما،  وتتغنى 

للتنفي�س عن همومها و�أحز�نها.
وتظل �سورة "عالوي" تالحقها يف كل �لأوقات 
حبها  عن  لالإف�ساح  �لغناء  من  ب��دً�  جتد  فال 
لها  عطوفًا  �سديقًا  كان  �لذي  لعالوي  �لعميق 
يرعاها ويذود عنها ويكرمها، ل�سيما 
و�أنها فتاة، وما يفر�س على �لفتاة من 
دون  حت��ول  �سارمة  �جتماعية  ق��ي��ود 
وخا�سة  بالرجال  و�ت�سالها  حتركها 
و�ل��ل��ه��و. لذلك  �ل��ط��رب  يف جم��ال�����س 
�ىل  حت��ول��ت  �ل��ت��ي  �آم��ال��ه��ا  ن�ستقرئ 
بو�حد  بالزو�ج  تهديدها  بعد  �أح��الم 
يف  تقول  فن�سمعها  �لبيت،  خ��د�م  من 

�غنية "يا �سكينة": 

متنيتك �من �هلل ب�س �نه �وياك
خوية وننكل جدمنه ب�س �نه �وياك
��ستكفانه �لعري�سي ب�س �نه �وياك

كطع �سفنه وحتمل كل خطية
وحك �سورة �لفجر و�لن�ساين
عكب "عالو" حممد ون�ساين

�نه �بجي �على �ملفارك ون�ساين
عكب عينه �حلزن و�جب عليه

م�صعود واأبو اطويرة
ولكنها  �لقرية  �ىل  م�سعودة  تعود  �خ��رى  مرة 
يف هذه �ملرة يف حماية �ل�سيخ خزعل بن فالح 
كان  و�ل��ذي  طويرة"  ب�"�بو  �مللقب  �ل�سيهود 
�سوت  يف  يجد  حيث  و�ل��ط��رب،  للغناء  حمبًا 
من  مانعًا  يجد  ومل  وج��م��اًل  ح��الوة  م�سعودة 
�لأي��ام  لأن  طويلة  تكن  مل  م��دة  ��ست�سافتها 
�جلميلة مل تطل حيث ينتقل "�بو طويرة" �ىل 
�حلويزة، فيحدث فر�قه حزنًا عميقًا يف نف�س 
فتغني  �لعمارتلية  م�سعودة  �لكبرة  �ملطربة 
دي��اره  ��ستبكى  كما  �ل��دي��ار  وت�ستبكي  رحيله 
�غنية  يف  وذل��ك  �جلاهليون  �ل�سعر�ء  �لأحبة 
ماز�لت  �لت�سجيل  �سركات  �سجلتها  م�سهورة 
م�سعودة  حملتها  �سائعة  �ل��ي��وم  �ىل  �حلانها 

�جمل �لأبيات و�أرقها.

امراأة غريت ثيابها 
وا�صمها لتغني

العمارتلي
د م�صعــو

!

هذا امللف عن املطرب-
املطربة م�صعود- 
م�صعودة العمارتلي هو 
اأول ملف �صامل ين�صر 
عنها وعنه، وقد م�صى 
على ن�صره يف جملة فنون 
الأيام  و�صبكة  عاما   38
تعيد ن�صره ملا فيه من 
معلومات مهمة ومثرية 
وموثقة:

مبنا�صبة مرور 36 �صنة 
على وفاة م�صعودة 
بنت حمود عبود بني 
دبيخي..

ق�صتها 
هي ق�صة 

الظلم الذي 
تعر�صت 
له املراأة 
الريفية

اعداد:عامر بدر ح�صون
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خزعل يف�س �ملا�س وبهل ثنية
تبجي �لعدل �سوبني و�لعامرية

ل ذ�ري طمها �لد�ر ل زود �جاها
كلما ت�سد �لعني تذكر هو�ها

بخت �لولد �سليت ر�ويني هدمه
للمحكمه ورديت جدمي �عله جدمه

ق�صة م�صعود 
مع �صركات الت�صجيل العاملية

عي�سى  �ملعروف  �ملطرب  ي�سبح   1925 عام  يف 
�لت�سجيل  ���س��رك��ات  ل��دى  متعهدً�  �لعمارتلي 
�لعاملية، وذلك بتعاقده مع �ملطربني �مل�سهورين 

�آنذ�ك لتدريبهم يف بغد�د ملدة �سهر و�حد.
بغد�د  �ىل  معه  عي�سى  ي�سطحبه  مطرب  و�أول 
على  �ل��ع��ام،  نف�س  يف  �لعمارتلية  م�سعودة  هو 
من  جمموعة  �لقادمة  �ملر�ت  يف  ��سطحب  �نه 
عبد  و�حبيب  �سنكور  حريب  بينهم  �ملطربني 
�جلبار  وجليل  �طني�س  وح�سني  وك��ورك��و  �هلل 

و�لذين �سجلو� �غاين م�سركة مع م�سعود.
الأجرة وال�صهرة

ي�سجل م�سعود �أربع �أغان ب�)32( روبية، وما �ن 
�لإقبال  �لعر�ق حتى جتد  �ل�سركات يف  توزعها 

�ل�سديد على �سر�ئها من قبل �لنا�س.
�أخرى  �ل�سركات مرة  ت�ستدعيه  �إثر ذلك  وعلى 
وترفع �أجرة �لت�سجيل لال�سطو�نة �لو�حدة من 
�سجلت  حيث  روبية   )150( �ىل  روبيات   )8(
وذلك  روبية  ب����)1500(  �أغ��ان  ع�سر  �ملطربة 
عام 1926، و�لأعو�م �لتي تلتها 1927، 1928، 
للمطربة  و��سعة  �سهرة  �سهدت   1934  ،1930
�ل�����س��ه��رة وع��ق��دت م��ع ك��ل �ل�����س��رك��ات ع��ق��ود� 

لت�سجيل �أغان جديدة.
م�صعود وح�صريي اأبو عزيز

لت�سجيل  ح�سري  مع  �لعمارتلي  عي�سى  يتعاقد 
�أتاح  ما  �لت�سجيل  �سركات  �ىل  �لأغ��اين  بع�س 
م�سعودة  �ل�����س��ه��رة  �مل��ط��رب��ة  �م���ام  �ل��ف��ر���س��ة 
عنه  �سمعت  �لذي  �ملطرب  بح�سري  لاللتقاء 
فيلتقيان  روؤي��ت��ه��ا  �ىل  ي��ت��وق  ك��ان  �لآخ���ر  وه��و 
ويعجب �حدهما بالآخر ل�سيما و�أنهما مطربان 
حمال نقاوة �لريف و�سدقة فتن�ساأ بينهما عالقة 

حميمة ومل يعد 
�سديقه  ي���رك  �ح��ده��م��ا 

ح�سري  �سكا  م��ا  �ذ�  ح��ت��ى  ط��وي��ل��ة  ف���رة 
�ملطربة  جتد  �لنا�س  بع�س  كذب  م�سعودة  �ىل 
باأبيات  وتلحقه  �ل�سعر  من  بيتًا  تنظم  �ل�سهرة 
ت�سجيلها  �ىل  ت�سارع  جميلة  �غنية  ي�سر  حتى 

لإحدى �سركات �لت�سجيل �لعاملية:
تقول م�سعودة يف �حد�ها:

نوبه �لطم �على �جالي ونوبه على �لر��س
يح�سري ب�سك عاد من ع�سرة �لنا�س

ويت�سلل �ىل  و�لكلمات  باللحن  �بو عزيز  يعجب 
�حدى �سركات �لت�سجيل لي�سجل لنا �غنية كانت 

مبثابة �لرد على �غنية م�سعودة �ل�سالفة �لذكر

بطلنا يا م�سعود من ع�سرة �لنا�س
ما ظل �سديج �ليوم بيه ترفع �لر��س

اأ�صرار خا�صة يف حياة م�صعودة
م�سعودة �مر�أة مل تكتف بزي �لرجال فح�سب بل 

تزوجت يف �سبابها من فتاة يقال لها "��سنينة" 
م�سعودة  يف  وجدت  خمل�سة  زوجة  كانت  �لتي 
بيوت  يف  �خلدمة  من  و�خل��ال���س  �لبال  ر�ح��ة 

�لآخرين.
�ما م�سعودة فورطت نف�سها مرة �خرى بزوجة 
و�سببت  طويلة  �ل��زوج��ة  ه��ذه  وق�سة  ث��ان��ي��ة، 
كانت  ورمبا  �لكبرة  ملطربتنا  �لكثرة  �ملتاعب 
م�سعود،  وف��اة  �ي  وفاتها،  يف  مبا�سرً�  �سببًا 
�ملطرب  وعديله  م�سعود  �سديق  ذك��ره  ما  هذ� 

–كريري-.
غر �أن �ل�سيد حمد �لعالك وهو �أقدم مو�سيقي 
�أن  ي��ذك��ر  �أغ��ان��ي��ه  بع�س  وحل��ن  م�سعود  ر�ف���ق 
قد  ك��ان  بطعام  لت�سممه  نتيجة  م��ات  م�سعود 
تناوله يف �آخر حفلة �ساهم فيها، لكن 
�لذي �تهم "كاملة" 
هو ��سعيد �سقيق 
م�����س��ع��ود ط��م��ع��ًا 
على  �حل�����س��ول  يف 
وهي  �خيه  خملفات 
�ل�سيد حمد  يقول  كما 
ق����الدة ذه���ب و�رب��ع��ون 

�ملحكمة دي����ن����ار�،  ل���دى  فا�ستكى 
و�سيقت كاملة �ليها وبعد �لتحقيق �سجنت ت�سعة 
ذ�ت  �لفنانة  ه��ذه  حياة  �نتهت  وهكذ�  ��سهر 

�ل�سوت �جلميل.
املراأة يف اأغانيه

�ملتتبع لأغاين م�سعودة يجد �نها �أف�سحت عن 
من  �لفرة  تلك  يف  و�حباطاتها  �مل���ر�أة  هموم 

�لزمن.
فمن �أغاين �لفتيات �لعا�سقات وما تنطوي عليه 
تلك �لأغاين من معان جميلة يف و�سف �لفر�ق 
�لغربة يف �سائقة  تعي�س  كانت  و�لرحيل. حيث 
مالية ويرزح �أهلها حتت عبء ثقيل من �لديون 
�لباهظة لرجال �لقطاع، ومل يكن �أمام �لنا�س 
بذلك  لهم  �لفر�سة  �سنحت  كلما  �لهروب  �إل 
خوفًا من �لتعذيب و�ل�سجن يف �سجون �لقطاع.
نلم�س تلك �ملعاين يف �لكثر من �أغاين م�سعودة 
�لعمارتلية، كما يف �غنية "�سال �لعزيز �ليوم" 

و�غنية "موزر �سالحه".

ولعل �جمل �ملعاين وردت يف و�سف حلالة فتاة 
�لرحيل  على  حبيبها  �أه��ل  ع��زم  �سمعت  وق��د 
�لق�سب  حنية  وه��ي  "�ل�سبه"  قلع  ج��ر�ء  م��ن 
�أمها  من  تطلب  حيث  �لبيت،  عليها  يقوم  �لتي 
تاأكد  ما  �ذ�  �أنينها  �ىل  "تدثرها" و�ل�ستماع 
"�ملرحال" وهو �لزورق �لكبر �لذي  لها م�سر 

يحمل �لبيت و�لعائلة معًا

من �سلعو� �ل�سبه ميه دثريني
من غرب �ملرحال �سمعي ونيني

بعد  �لفتاة  لهموم  ر�ئ��ع  �سجل  م�سعود  و�أغ��اين 
�لأب��ي��ات  �ىل  ��سافة  ه��ذ�  و�ل��ف��ر�ق،  �لرحيل 

�جلميلة يف حذر �لع�ساق من �لآخرين.
�ل��ري��ف ع���ذري وت��رف�����س �لفتاة  ب��ن��ات  وح���ب 
�نها تعيب على  باأكرث من و�حد حتى  �لق��ر�ن 
�أغاين  و�ح��دة من  يرد يف  تفعل ذلك، كما  من 
�لعي�س،  لقمة  من  �أعز  �لفتاة  وكر�مة  م�سعود، 
من  و�ح����د  م��ن  م�����س��اي��ق��ة  ل��ه��ا  ح�سلت  و�ذ� 
قوته  من  �لرغم  على  رف�سته  �لإق��ط��اع  رج��ال 
"ملو�ي"  ع�ساها  تاأخذ  فتاة  فهذه  وجربوته، 
ما حملتها  �ذ�  �لعباءة  �سد  ت�ستعملها يف  و�لتي 

باحلا�سل بعد �ن ت�سعر مب�سايقة �لرجل لها:

زرعتك ما نكل�س بيه خايل �طني ملو�ي
بالك تعود �لنوب م�سموحه �لك هاي

ومل تنح�سر �غاين م�سعودة على هموم �لفتيات 
�لتعي�سات  �لزوجات  تتعدى ذلك �ىل هموم  بل 
م�ساكل  م��ن  �ل��ه��م��وم  ت��ل��ك  عليه  ت��ن��ط��وي  وم���ا 

وتعا�سة.
فهذه فتاة تذكر �ن رفيقاتها يع�سن يف بيوتهن 
ن�سيبها  ك��ان  ح��ني  يف  �حلديثات"  "مفتول 

كبرة". وعائلة  "�سرة 

مفتول �حلديثات عايل ويبابي
طحت ب�سرج وعيال باأول �سبابي

اللحن عند م�صعود

يف ر�أيي �ن �ملتتبع لأحلان �لغاين عند م�سعودة 
يجد �ن هناك ثالثة م�سادر كانت ترفد �ملحن 

عندها:
بيئة  يف  تعي�س  وكانت  �م��ر�أة  م�سعودة  �ن  �أولها 
ريفية وما لهذه �لبيئة من طبيعة يف �لغناء عند 

�ملر�أة يف �لبيت �أو �حلقل..
ففي �لبيت متار�س �ملر�أة عملية �لطحن �أو تنومي 
و�لأجو�ء  �ملاآمت  �لأخريات يف  ت�سارك  �و  �لطفل 
�لثالثة �ل�سابقة تتيح لها فر�سة �لغناء و�لتعبر 
تلك  حت��ف��ظ  ك��ان��ت  فم�سعودة  ه��م��وم��ه��ا،  ع��ن 

�لأحلان وتعيدها ب�سكل جميل ور�ئع.
ورمبا ت�سيف عليها من موهبتها و�سعرها، وهذ� 
ما وجدناه يف �غنية "مطرب يبويه �مطرب" �لتي 
و�لتي  �لن�ساء عند طحن �حلبوب  تغنيها  كانت 
�لت�سجيل  �سركات  و�سجلتها  م�سعودة  غنتها 
ينطبق  �ل�سابقة  �لأغنية  نقوله عن  وما  �لعاملية 
"�سار  �ن�سبينه"  "�نولينه  �لأغ��اين  على  متامًا 

�لظعن و�بعد عليه".
ت�ساف �ىل تلك �لأغاين �لأغاين �لرعوية �لتي 
توؤديها �لفتيات عند نقل �حلا�سالت �و عندما 
"ي�سرحن" مع �حليو�نات يف �حلقول، ومن هذه 
�ليوم"  �لعزيز  نونة" و"�سال  "نونة مي  �لأغاين 
و"�بو طويرة �ريد �وياك" و"غريب وين �هلك".

وثانيها
�ل�سعبيون  �مللحنون  يلحنها  كان  �لتي  �لأغ��اين 

�ملعروفون كعي�سى �لعمارتلي وكوكو و�سيد حمد 
"مر  م�سعودة  �غنية  كلمات  كتب  �لذي  �لعالك 
يحبيب ��سرب جاي" و�لتي حلنها نف�س �ل�ساعر 

وغناها م�سعود.
تدفع  ك��ان��ت  �غ����اٍن  م��ن  ي�ستهر  م��ا  وث��ال��ث��ه��ا- 
�مل��ط��رب��ني مل��ج��ار�ة �ل��ل��ح��ن �ل�����س��ائ��ع وه���ذ� ما 
"ذبي  �غان غناها م�سعود منها  جنده يف عدة 
د�سرتوه"  و"طب  ع�سنك"  �سط  و"يا  �لعيابة" 
"يا  �غنية  �ساعت  عندما  م�سعود  غناها  و�لتي 
�هلل يا د�سر" و�لتي كان يغنيها "عيدو �سعاده" 

يف مالهي بغد�د �نذ�ك.
اأحلانه اأثرت يف الغناء العراقي

حفظت لنا �سركات �لت�سجيل �لعاملية جمموعة 
�لغناء  يف  �ث���رت  و�ل��ت��ي  م�سعودة  �غ���اين  م��ن 

�لعر�قي تاأثر� مبا�سرً�.
غناءها  �عاد  و�س�سوي"  ��سبيدي  "�نه  فاأغنية 
و�سميت  عزيز  �بو  وح�سري  �لعمارتلي  عي�سى 

فيما بعد �غنية "�حميد".
�أما �أغنية "يا �سكينة" فقد �سارت حلنًا �سائعًا 
�ىل  باقيا  تاأثرها  م���از�ل  �مل��ح��م��د�وي  للغناء 

يومنا هذ� يف �لغناء �جلنوبي.
و�غنية "حممد خويه حممد" �لتي غنتها �سليمة 
مر�د و�سديقة �ملالية من بعد ما �سجلها م�سعود 

ل�سركات �لت�سجيل.
"عاين يل�سمر عاين" وهي من �جلوبي  و�غنية 
غ��ن��اه��ا �ك���رث م��ن ع�����س��رة م��ط��رب��ني معروفني 

لالذ�عة �لعر�قية.

الطبلة 
الغريبة 

التي كانت 
ترافق 
م�صعود 

وم�صعودة يف 
الغناء

املراأة التي 
جمعت 

زوجتني 
يف بيت 
واحد!

الفنان ح�صريي ابو عزيز
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�صمــت

ق�سيتنا على ل�سان �لأب ...
بجمال  تتمتع  �أولدي،  ت�سل�سل  يف  �لثالثة  �بنتي  كانت 
�ىل  �لذهاب  من  عليها  خ�سيُت  و�ح��د،  �آن  يف  وذك��اء 
بالقليلة،  لي�ست  تبعد عنا م�سافة  �لقرية فهي  مدر�سة 
يكربهن  �لالتي  �سقيقاتها  و�إ���س��ر�ر  �إ�سر�رها  ولكن 
جعلني �أذعن لرغبتها، تفوقت على �أقر�نها بالدر��سة 
�آن��ذ�ك،  �لقرية  حديث  فكانت  �ل��دم،  وخفة  و�جلمال 
�متلكني حزن ل �عرف �ّسرُه، وحدثت �سقيقها �لكبر 
عن خماويف وباأن نقنعها لترك �ملدر�سة، تو�سل بي �أن 
نركها و�ساأنها، فهي بعد طفلة يف �لبتد�ئية فلماذ� كل 

هذه �ملخاوف؟
�كملت �لإبتد�ئية وكانت �لأوىل على جمموعتها، �لأمر 
تكمل  �ن  يطلبو� مني  �ن  �إىل  �فر�د عائلتي  دفع  �لذي 
�للو�تي  �لبنات   )!( و   )!( ب�  �أمثلة  �ساربني  در��ستها 

�كملن حتى در��ستهن �جلامعية! 
حدثتني �أمها وطلبت مني �أن �قول �حلقيقة، هل عملك 
تلقيت تهديدً� ،  ي�سبب خطرً� علينا، هل  �لعا�سمة  يف 

وملاذ� كل هذ� �خلوف عليها ح�سرً�!!
وتركت  �ل�سيطان،  م��ن  ����س��ت��ع��ذُت  حينها،  �أج���ب  مل 
يف  ير�فقها  و�ي�سًا  در��ستها  على  ي�سرف  �سقيقها 
�ل�سدف  �سوء  وم��ن  �ملدر�سة.  �ىل  و�ملجيء  �لذهاب 
بغد�د،   يف  �جلامعات  �حدى  يف  ُقبل  هذ�  �سقيقها  �أن 
وهذ� يعني �ن تذهب هي مبفردها �ىل �ملدر�سة �و مع 
بع�س فتيات �لقرية �لقالئل. يف يوم دخلت علّي �بنتي 
�لدر��سة  نحن  تركنا  مل��اذ�  �أب��ي،  يل:  وقالت  �لكبرة 
بينما هي )!( م�ستمرة؟ نحن �ي�سًا بناتك وكلنا �ذكياء 
و ... و.... ، ملاذ� حرمتنا من ثقتك ومنحتها لها و ....  
قاطعتها: هي �أختك، وعليِك �ن تفرحي مبا حتققه من 
فالنة  ترك  �ن  ّحدثها  �ذن  وقالت:  قاطعتني  جناح، 

)!(، وخرجت من �لغرفة. 
جتمدت �لدماء يف عروقي لأن فالنة )!( غر مريحة. 
علم من  دون  ملر�قبتها  فو�سعت خطة   ، ليلتها  �أمن  مل 
يف �لبيت، �أخذت �جازة من عملي ولكني مل �خربهم، 
كنت �أخرج �سباحًا كالعادة و�عود بنف�س �ملو�عيد �لتي 
تعودُت عليها، كنت �تخفى ور�ء �ل�سجار �ملنت�سرة على 
كانت  فقد  �لكبرة،  �بنتي  �سدقت  �ملدر�سة.  طريق 
�ىل  �لبيت  من  خروجها  بد�ية  منذ   )!( ه��ذه  ت��الزم 
وب�سر�حة  �حدثها  �أن  دفعني  ما  وبالعك�س،  �ملدر�سة 
عن فالنة،  وباأنها منفتحة جدً� وت�سرفاتها ل تتنا�سب 
 )!( ب��  عالقة  على  باأنها  و�أخربتها  قريتنا،  وظ��روف 

و�جلميع يعرف ذلك.
و�أنا  وحتبني،  يل  خمل�سة  فهي  �أنا؟  وماذنبي   : قالت 
�ي�سًا �حرمها. وباأمر حاد غر قابل للنقا�س �خربتها 
�إما �أن ترك �لدر��سة �و ترك �سديقتها! بكت ودخلت 
�لغرفة �ملخ�س�سة لها ول�سقيقاتها، وعرفت منهن �أنها 
بكت كثرً� و�خربتهن باأنها لن ترك �لثنني. ن�سحتها 
�سقيقتها �لكبرة باأن و�لدنا ت�سرف هكذ� خ�سية علينا 
ل �سيما �أنت! ماذ� يقول �لنا�س عنك و �أنت ل تفارقني 

هذه )!( ....
يف �ل�سباح ذهبت �ىل �ملدر�سة من طريق �آخر كي ل 
تلتقي بتلك �ل�سديقة، هذ� ما ر�أيتُه حينما ر�قبتها يف 
لرغبتي،  ��ستجابت  �أنها  �هلل  وحمدُت  �لتايل،  �ليوم 
ولكن حدث ما مل يكن باحل�سبان ومل يخطر على بايل، 
طريق  �ىل  �نحدرتا  معًا  �ملدر�سة  من  خرجتا  فحينما 

�آخر و��سرعت خلفهن بحيث ل يكت�سفاين. 
 ور�أيتهما تتحدثان مع �سابني، بالتاأكيد هما من �لقرية 

ولكني ل �عرفهما ب�سبب عملي وغيابي عن �لقرية!!
كدُت �أهوي نحو �لأر�س، �إل �نني مت�سكُت بجذع نخلة 
قريبة مني، دقائق وعادتا �ىل �لطريق �ملعتاد لتفرقا 
ك��ل و�ح���دة يف ���س��وب، لئال ي��ر�ه��ا �أح���د وي��خ��ربين. 
با�سئلتها  �لبيت مبكرً�، وحا�سرتني زوجتي  عدت �ىل 
و�لوهن  فال�سحوب  تعاين من مر�س  وملاذ�! هل  ملاذ�! 

و��سحان عليك! �لتعب، فقط �لتعب، �أريد �لنوم! 
�غلقُت باب �لغرفة، مل �أحُب روؤيتها، �كت�سفت �أن �بنتي 
�جلميلة �لهادئة �لذكية تكذب علينا جميعًا، بل وتوؤكد 

يل �أنا و�لدها باأنها قد تركت �سديقتها نهائيًا.
نهائيًا دون  �لدر��سة  ب�ساأنها، وهو ترك  �خذُت قر�ري 
حتى  فبّللت  وتو�سلت،  بكت  �لأ�سباب،  لهم  �أو�سح  �ن 
�لنحد�ر  بد�ية  يف  فهي  �ت��ر�ج��ع،  مل  ولكنني  قدمي 
كبقية  وباأنها  ومبفردنا  طوياًل  حدثتها  �لهاوية،  �ىل 
�سقيقاتها �ي�سًا �لالتي تركن �لدر��سة مل�ساعدة �أمهن 

و�أنِت كذلك. وحينما ر�أت قر�ري حا�سمًا ل تر�جع فيه 
�ق�سمت باأنها �سوف لن تلتقي بها �أبدً� : وهنا �نفجرت 
بها و�سربتها لكذبها علينا و�ساألتها عن �ل�سابني و ... 
قد  �حدهم  �ن  منها  ظنًا  �خلرب  وكذبت  ده�ست  و... 
�لذي  �أن��ا  �أنني  �لطفويل  خلدها  يف  يدر  ومل  �أخ��ربين 

�كت�سفت �لأمر،  ومن يومها لزمت �لغرفة.
ت��دخ��ل،  �دع��ه��ا  مل  �ل��ب��ي��ت،  �ىل  �سديقتها  ج����اءت 
منها  وطلبت  نهائيًا  �لدر��سة  تركت  باأنها  و�خربتها 
�ن تقطع عالقتها مع �بنتي، �سحكت وذهبت. �ل�سرود 
و�ل�سحوب بديا و��سحني على �بنتي، حاولت �أمها معها 
و�أن  ل�سيما  �لبيت  باعمال  وتن�سغل  �لأم��ر  تتقبل  �أن 
�سقيقتيها قد عقد قر�نهما وقريبًا �ستتزوجان وتركان 
ببنت  تنطق  مل  �أمها،  م�ساعدة  منها  وطلبت  �لبيت، 

�سفة بل و�سعت ر�أ�سها ونامت.
زو�ج  �نتظرُت  معها،  �أت�سرف  وكيف  بابنتي  �ح��رُت 
تقدم  �لذي  خالها  �بن  عن  معها  لأحت��دث  �سقيقتيها  
جميعًا  حاولنا  وب�����س��دة.   رف�سته  ولكنها  خلطبتها 
بالقبول و�خلال�س  �أمها  تو�سلت  �قناعها دون جدوى، 

من هذ� �لعذ�ب ولكنها ��سرت على ر�أيها بالرف�س.
�ل�سباب  من  ملجموعة  حديثًا  �سمعُت  �لأي��ام  �ح��د  يف 
لها  ووعوده   )!( ب��  �ل�سابقة  ولقاء�تها  عنها  يتحدثون 
بالزو�ج  و .... و.....  مل يتعرفو� علّي من �أنا ! عدُت 
�ىل �لبيت وطلبت من زوجتي �أن تذهب لزيارة �بنتي، 
و�أنا �ساأبقى معها. �خرجتها من �لغرفة وطلبت منها �ن 
ت�سارحني ماذ� فعل بها هذ� �ل�ساب لتتعلق به هكذ�، 

غرفتها  دخلت  ���س��يء.   ل  �أب���ي،  ي��ا  �سيء  ل  �ج��اب��ت: 
و�ت�سل  �لبيت،  �ىل  �لأم  عليها، عادت  �لباب  و�غلقت 
بي �سقيقها من بغد�د يطمئن عليها ويخربين باأنُه قلق 
عليها جدً�! طماأنتُه عليها.  يف �ل�سباح �سمعت �سر�خ 
ومعلقة  خمنوقة  وجدتها  �لباب  فتحت  حينما  و�لدتها 

بعمود �ملروحة!!
زوجتي  �تهمتني  حينما  يل،  �لقا�سية  �ل�سربة  وكانت 
�فهامها  حاولت  منها،  للتخل�س  ذل��ك  فعلُت  باأنني 
ب��اأن��ن��ي ب���ريء مم��ا يفكر ب��ه �جل��م��ي��ع ول��ك��ن �لأدل���ة 
�أنني �مها  �د�نة و��سحة يل،  وكان  و�لحاديث �سكلت 
�أثبت  �لذي  �لعديل  �لطب  �ىل  �أحيلت  �ل�سخر،  يفجر 

عذريتها و�نها مل تتعر�س لأي �أذى مما �فكر فيه!
�لذي  �حلكم،  �سدور  �نتظر  �لق�سبان،  ور�ء  �لآن  �أنا 

�سدر م�سبقًا بتفكك عائلتي ودمار �لبيت. 
                                  وما ز�لت �لق�سية قائمة .........

 الأنـيـن

حينما يتحول اأنني ال�صتغاثة اىل اأمل حقيقي نابع من رحم الطبيعة، فهو ميزُق 
خ�صرة الأر�س و�صكون البحر، حماوًل الإم�صاك بالريح العاتية املغادرة �صوب 

الأمان الذي تبحث عنه بطلة ق�صيتنا لهذا العدد، والتي حدثت يف احدى القرى 
القريبة من مركز املحافظة وعلينا ان ل نطّبع اجياًل خلقوا لغري زماننا لأننا 

�صوف ل نح�صُد ال العذاب الذي نت�صاطره نحن وهم .....

يف ال�صباح �صمعت 
�صراخ والدتها حينما 
فتحت الباب وجدتها 

خمنوقة ومعلقة بعمود 
املروحة!!

وكانت ال�صربة القا�صية 
يل، حينما اتهمتني زوجتي 
باأنني فعلُت ذلك للتخل�س 

منها

رجاء خ�صري
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ت����س����ل����ي����ة

الكلمات املتقاطعة
1-�ساحب �ل�سورة كاتب عر�قي

2-م�سا�س �لدماء، حرف مو�سيقي
3-للند�ء، بناء

4-مادة قاتلة، ثلثا �يام، يف �جل�سم
5-حرف تخير، �سخ�سية كارتونية

6-غروب )مبعرثة(، حلم و�سحم
7-جمع دير

8-و�لد)م(، من �لأبر�ج
9-ممثل �مركي �سهر
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1-عا�سمة �ثيوبيا
2-فيلم �مركي )قدمي(

3-مو�سولة، �سقي، ��سم ��سارة )موؤنث(
4-طاغية، للتعريف

5-دولة عربية، مطربة عربية ر�حلة )م(
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افقي

حل العدد ال�صابق

عمودي

اأقراط الأذن الأكرث رواجًا 
يف عامل املو�صة

رو�ج��ًا  �لإك�س�سو�ر�ت  قطع  �أك��رث  من  �لأق��ر�ط 
�كت�سحت  فقد  �ل��ي��وم.  �ملو�سة  ع��امل  يف  وطلبًا 
عرو�س  مم�سى  و�ل��ك��ب��رة  �ل��ب��ارزة  �لأق����ر�ط 
�ل�سيحة  ه��ذه  و�تبعت  �لأع���و�م  كل  �لأزي���اء يف 

عا�سقات �ملو�سة وعار�سات �لأزياء.
�لأذن  �أق���ر�ط  م��ودي��الت  م��ن  ب��رزت جمموعة 
و�أق���ر�ط  �ل��ك��ب��رة  �ل��د�ئ��ري��ة  �لأق����ر�ط  ومنها 
ومن  �ملتدلية.  �لطابات  و�أق���ر�ط  �ل�سر��سيب 
 Ear"�أكرث �ل�سيحات طلبًا و�نت�سارً� حلقات �ل�
�أول  من  ومتتد  �لأذن  حتت�سن  Cuffs" �لتي 
�لأذن  حتت�سن  و�أحيانًا  منت�سفها  �إىل  �لأذن 

بالكامل.
تفوح ر�ئحة مزعجة �أحيانًا من �أذنيك بعد �إز�لة 
�لق��ر�ط، وير�فق ذلك مع ظهور مادة دهنية 
�أو�سح  �أو �لأب��ي�����س. وق��د  �ل��رم��ادي  �ل��ل��ون  م��ن 
�لأطباء �أن �ل�سبب �حلقيقي ور�ء ذلك هو ناجت 
عن �لزيوت و�لدهون �لتي تنتجها �لب�سرة يوميًا، 
��سافة �ىل خاليا �جللد �مليتة.

يقّل  مكان  �أو  ثقب  وج��ود  �إن 
�لدهون  �إنتاج  �لهو�ء فيه يعزز 
�جل��ل��دي��ة وي��ع��ط��ي��ه��ا ر�ئ��ح��ة 

مزعجة جدً�.

ماذا تعرف عن احليوانات؟

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

�ملهنية  �م�����ورك  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �ل���ي���وم   
�مل�ستح�سن  �ل�سخ�سية. من  وعالقاتك 
وحماولة  ت�سرفاتك  يف  �لتطرف  عدم 
حت��ق��ي��ق �ل����ت����و�زن ب���ني �ح��ت��ي��اج��ات��ك 
�خل���ا����س���ة و �ح���ت���ي���اج���ات �لآخ���ري���ن  
..ع���اط���ف���ي���ا مي��ك��ن��ك �لق�������ر�ب من 
�ل�سريك مع �ظهار �ملزيد من �لت�سامح. 
جتاه  م�ساعرك  �أظهر  وحيد�  كنت  �إذ� 

�ل�سخ�س �لذي تهتم به.

لديك  ج��ي��د!  مب���ز�ج  ت�ستيقظ  �ل��ي��وم   
ف��ح��اول توجيه  �ل��ط��اق��ة  م��ن  �ل��ك��ث��ر 

طاقتك لالأ�سياء �لتي تعجبك..
مع  تتعامل  �أن  ميكنك  �ليوم  عاطفيا 
�سريك حياتك و�إعد�د ع�ساء رومان�سي 
كنت  �إذ�  �للطيفة!  �لأف��ك��ار  وت��ب��د�ل 
يف  تقع  جتعلك  ق��د  �ل��ظ��روف  وح��ي��د� 

�حلب! 

ول��ل��ح��و�ر�ت  لالت�سالت  جيد  �ل��ي��وم   
و�لجتماعات وحتقق �أد�ًء جيدً� ميكنك 
�لرحالت  م��ن  بالعديد  �لقيام  �أي�سا 
�ل�ستفادة  ح��اول  �لق�سرة...ماليًا 
يف  م��اأزق  �أي  من  للخروج  حد�سك  من 
�م���ورك �مل��ال��ي��ة، ه��ن��اك ف��ر���س جيدة 
�لبد�ية  يف  هناك  كانت  لو  حتى  �ليوم 

�سعوبات..

و�ليومية!  �ملهنية  بالو�جبات  يومك  ميالأ 
ح����اول �ل��ت��ع��ام��ل ب��ل��ي��ون��ة م���ع زم��الئ��ك 
جتد  �ن  وميكنك  �لعمل  يف  وروؤ���س��ائ��ك 
�لدعم من �ملقربني منك. فر�س ممتازة 
�أو  �ل��در����س��ي��ة  �أو  �لقانونية  �لأم����ور  يف 
�ليوم  �خلارج..عاطفيا  مع  �ت�سالتك 
و�سع  �لأح��ب��ة  مع  تو��سلك  يف  مرنا  كن 

غرورك جانبا حتى ل ترهق عالقاتك.

عائلتك  م��ع  ب��اأم��ورك  لالهتمام  ي��وم   
وب��اأم��ورك �ل��ع��ق��اري��ة، م��ن �مل��رج��ح �أن 
جتنب  فحاول  ح�سا�سية  بفرط  ت�سعر 
�سكاوى  �ظ��ه��ار  �أو  للفهم  �إ���س��اءة  �ي��ة 
�ليوم  عاطفيا  �م��ورع��ائ��ل��ي��ة..  ب�سبب 
بدل  حياتك  �سريك  مع  �لبقاء  تف�سل 
كن  لكن  �لنا�س  م��ع  �لجتماعات  م��ن 

حذر� يف طريقة تعاملك معه.

�لطاقة  �ملزيد من  لديك  �ليوم   
ميكنك  �لتحفيز.  م��ن  و�مل��زي��د 
ك�سب �ملزيد من �ملال �أو حل �أية 
توقف  عاطفيًا  مالية.  م�ساكل 
�أن  وح���اول  و�لقلق  �لتوتر  ع��ن 
منظور  م��ن  عالقتك  يف  تفكر 
خم��ت��ل��ف ل���رى ح���اًل و�ل�����س��ع��ي 

لتعزيز �لثقة مع �ل�سريك.

 �ل��ق��م��ر يف ب��رج��ك مي��ن��ح��ك �ل��ط��اق��ة 
يخلق  �ن  ج��دً�  �ملرجح  وم��ن  و�مل�ساعر 
مع  عالقتك  يف  عاطفية  تغير�ت  لك 
ل  ب��اأن  ت�سعر  ق��د  و�سريكك.  �ملقربني 
مهنيا ميكن  يفهمك!  �أن  ي�ستطيع  �أحد 
ولكن  �ل�سلطة  رم��وز  م��ن  ت�ستفيد  �أن 
�ل�سغف  يزيد  عاطفيًا  �لت�سرع..  جتنب 
ومي��ك��ن��ك جتديد  �حل���ب  ع��الق��ات  يف 

�لعالقة �ملتوقفة.

�ليوم �ست�سعر �أنك ت�ستطيع �أن تفعل كل 
�سيء مبفردك وحتظى بلحظات د�فئة 
مع �أحبائك و�أ�سخا�س تعرفهم وميكنك 
�ن�سطتك  ت�����زد�د  م��ع��ه��م.  �ل��ت��ح��دث 
�لجتماعية و�ت�سالتك مع �لأ�سخا�س 
�لذين لديك معهم م�سلحة م�سركة.. 
�أم�سية  تنظيم  ميكنك  �ليوم  عاطفيًا 

جميلة يف منزلك.

و�آر�ئك  �أفكارك  �لتعبر عن  ترغب يف 
�مل��ي��ز�ن  يف  �لقمر  �ل��ي��وم،  وع��رو���س��ك 
�سياأخذك بعيًد� عن �لتفكر بالو�جبات 
يرتفع  عاطفيًا  و�لفو�سى..  و�لوظائف 
ولديك  م�ساعرك  وتتح�سن  م��ز�ج��ك 
عالقتك  لتح�سني  �ملنا�سبة  �ل��ظ��روف 
تهتم  �ل��ذي  �ل�سخ�س  �و  �ل�سريك  مع 

به فقط. 

ت��ت��ج��اه��ل  ول  �ل����ت����و�زن  ع���ن  �ب���ح���ث   
بتنظيم  وق����م  �مل��ع��ل��ق��ة  �لل���ت���ز�م���ات 
متيل  �ليوم  �أف�سل.  ب�سكل  برناجمك 
وتهتم  ���س��يء  ك��ل  حتليل  يف  ل��الإف��ر�ط 
ب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل �ل�����س��غ��رة وت�����س��رج��ع 
�سريط ذكرياتك..عاطفيًا جتنب جلب 
�ملخاوف لعالقتك حتى ل تخلق مناخًا 

غريبًا بينك وبني �سريكك.

و�لوعود  باللتز�مات  للتم�سك  متيل   
�لتي تعهدت بها وترغب ببد�ية جديدة 
وتكون م�ستعد� للقيام ب�سيء جديد وقد 
�جلديدة!.. و�لتفاقيات  �لعقود  تظهر 
عاطفيًا تطور�ت �سخ�سية غر متوقعة 
�أع��م��ال��ك  ج���دول  ب�سبب  ع��الق��ت��ك  يف 
�ستف�سل  دي�سمرب  يف  ولدت  �إذ�  �ليوم، 

�لهتمام باأمورك �لعاطفية �كرث.

�أو  ما  �سيء  تفكر يف  �أن  �ليوم ميكنك   
ميكن  ذكرياتك.  يوقظ  �سخ�سًا  ت��رى 
�إذ�  خا�سة  متقلبًا  جتعلك  �أن  لأفكارك 
�لق�سايا  حول  مناق�سات  هناك  كانت 
و�ملالية..  �حليممية  و�لإث��ارة  �لعاطفية 
ت�سعر بزيادة يف رغبتك  �ليوم  عاطفيًا 
لتح�سني  كبرة  فر�سة  وهي  �حلميمية 

عالقتك مع �سريك حياتك.

اعداد/ ثريا جواد

-�لعقرب ميوت �إذ� �قرب من �لّنار؛ وذلك لأّن �حلر�رة 
تغّر من خو��س �لربوتينات �لتي يتكون منها ج�سمه وتعمل 
�جل�سم  ت�سيب  عنيفة  ت�سنجات  ي�سبب  ما  تخرثها؛  على 
خا�سًة �لّذيل، وذلك بخالف �لعتقاد �ل�ّسائع �أّن �لعقرب 

يل�سع نف�سه �إذ� حو�سر يف �لنار للتخل�س من �لأمل.
- �لّتم�ساح هو �حليو�ن �لوحيد �لذي ميكنه حتريك فّكه 

�لعلوي عند بلع طعامه بينما يبقى �لفك �ل�ّسفلي 
ثابتًا ل يتحرك.

ُوجد  حيو�ن  �أ�سخم  هو  �لأزرق  �حل��وت   -
على كوكب �لأر�س، �إذ ي�سل 

وزنه �إىل )200( طن.

 -�لأ�سماك �لتي تعي�س يف �أعماق �ملحيطات لي�ست عمياء 
�لأ�سماك  باقي  عن  تتميز  �أّنها  �إل  �لبع�س،  يعتقد  كما 
بالركيب �ملميز ل�سبكية �لعني �لتي تتكون من عدة طبقات 
وئّية، وبذلك تكون �حليو�نات �لوحيدة  من �مل�ستقبالت �ل�سّ

�لتي متتلك خمزونًا �حتياطيًا من �لأ�سباغ �لب�سرّية.
 -�حل�سان ي�ستطيع �أن يبقى و�قفًا على �أقد�مه عدة �أ�سهر 

دون �حلاجة لال�ستلقاء.
ه  تعر�سّ عند  �أذرع��ه  من  �لتخل�س  ميكنه  -�لأخطبوط 
و�لأذرع  �ملفر�سة،  �حليو�نات  ِقبل  من  للهجوم 
�لتي يفقدها تنمو جمددً� بعد �أ�سابيع 

قليلة.

ت
ـــا

وم
لـــ

عـــ
مـــ
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خ�صري احلمريي

�لن�سائح من �أرخ�س �لب�سائع �ملتد�ولة بني �لنا�س، و�أقلها منفعة، على �لأقل 
يف �ملدى �لق�سر، فهي كلمات تبدو خفيفة على �لنا�سح ثقيلة على �ملن�سوح، 
�أوغل  ومهما  تزلفًا،  و�لتجاوب  �لإ�سغاء  �إم��ار�ت  �أق�سى  �لأخ��ر  �أب��دى  و�إن 
�ملعتقة،  وحكمته  �لنا�سح  بف�ساحة  �إعجابًا  ونزوًل،  �سعودً�  �لر�أ�س  بتحريك 
فما �أن ينتهي �لعر�س ويقتنع �لنا�سح باأد�ء دوره �لإر�سادي و�إي�سال ر�سالته 
كلمات  لتتبدد  �مل��رة  هذه  و�سماًل  ميينًا  ر�أ�سه  �ملن�سوح  يهز  حتى  �لربوية 
�أقل  �سوى  بقي-  �إن  منها-  وليبقى  �ل�سمال،  وذ�ت  �ليمني  ذ�ت  �لن�سيحة 
�أٌب  �أو��سر�لعالقة بينهما،  �لقليل، مهما كان طرفا �لن�سيحة ، ومهما كانت 

خطيب  وعامل،  �أ�سطة  وموظف،  مدير  وتلميذ،  �أ�ستاذ  و�سغر،  كبر   ، و�بن 
دور  وتقم�س  �لن�سيحة،  باإ�سد�ء  ج��دً�  مولعون  �ننا  و�مل�سكلة   .. وجمهور 
�أو يف �ملقهى ، �و  �أو يجاورك يف �لكيا،  �أي رجل ي�سادفك بال�سارع  �لنا�سح، 
يف �ل�سوق وتتبادل معه كلمات �لتعارف �سرعان ما )ي�سدحك( بن�سيحة، حتى 
وكاأن  �لن�سيحة،  لغر�س  ن�سيحة  ولينفع،  لي�سر  �لذي  �لنوع  من  كانت  و�إن 
عليه  تلح  حياته  طو�ل  �ساغرً�  �سمعها  �لتي  �لن�سائح  من  �لفائ�سة  �حلمولة 

بتدويرها، ومتكينها من �لنتقال يف �أثر �لأ�سماع. 
ختاما..  خذها مني ن�سيحة ..ل ت�سمع �أية ن�سيحة!! 



منذ �سنة �حدى و�ستني للهجرة وحتى �ليوم، �رتبك عن�سر� �ملوت و�خللود �ز�ء ما فعله 
�حل�سني بن علي يف �أر�س كربالء، حني قلب �ملو�زين كلها وقال ل ل�)نعم( �ملذلة �لتي 

�أر�دها مزورو �لإ�سالم �ملحمدي ونهجه �لأ�سيل.
و�لر�أفة  و�لرحمة  و�لتو��سع  و�لإباء  و�لإيثار  و�لكر�مة  و�لعقيدة  بالكلمة  �لإمام  �حل�سني 

حتى بقاتليه.
�حل�سني �لفار�س �سجاعًة ونباًل و�أخالقًا و�نتماًء وعدًل و�سرفًا.

�حل�سني غابة �لكربياء و�ل�سوؤدد، و�لبطل �لذي لحدود لبطولته ولمعنى لبطولة �سو�ها.
�حل�سني بد�ية �لتاريخ �لذي لنهاية له، �ذ �أن �لنهايات حتم على �لبد�يات �لتي ت�سمى 
طبيعية ومعتادة يف �سفحاته �ملكررة، و�لتي غالبًا ما تر�جع هنا �أو هناك لي�ستاأثر بها 

�ملنت�سرون ماديًا ومغت�سبو� �ل�سلطات.
�حل�سني غريب بتفرده، وغريب بقد��سة دمه، وغريب بني �أعد�ئه وحمبيه معًا.. �حل�سني 

غريب لأنه غريب بكل �ملعاين.
�حل�سني منت�سر لأنه غريب وغربته متعددة، فغربة مكان وغربة �ختالف وغربة تفرد 
وغربة �سعور وغربة منوذج وغربة مقايي�س،لقد �دخل �حل�سني �ملا�سي بامل�ستقبل، فهو 
ياأتي من �مل�ستقبل مثلما جاء من �ملا�سي، وهو يتجدد مع �لأزمنة ويكت�سب معاين �أخرى 

تنا�سب �ملتغر �لزمني و�لتجدد �ملفاهيمي �لذي تعي�سه �لب�سرية.
لقرون  �سائدً�  كان  �لذي  �خلوف  مفهوم  و�لغاها،  �حل�سني  ك�سرها  �لتي  �ملفاهيم  ومن 

عديدة قبله لكنه ت�ساغر فلم يعد �سائدً� بعده.
�حل�سني فتٌح يف كل ذلك ويف رمزية �لأفكار و�لعقائد و�لأ�سخا�س و�حلو�دث، وقد خرج 
من �لديني �إىل �لأ�سطوري بكل �ملعارف �لإن�سانية، ومل يعد جمرد �سهيد يف عرف ديانة 
و�حدة �أو �أمة و�حدة �أو ثورة و�حدة. لقد وقف �حل�سني حلظة وقف، فاأوقف �لدنيا فاغرة 

فاها له منت�سرً� وغريبًا.
�ل�سالم عليك يا �مام �ل�سهادة.

د. علي ال�صاله

احل�صني منت�صر لأنه غريب وغربته متعددة، فغربة مكان 
وغربة اختالف وغربة تفرد وغربة �صعور وغربة منوذج 

وغربة مقايي�س،لقد ادخل احل�صني املا�صي بامل�صتقبل، 
فهو ياأتي من امل�صتقبل مثلما جاء من املا�صي، وهو يتجدد 
مع الأزمنة ويكت�صب معاين اأخرى تنا�صب املتغري الزمني 

والتجدد املفاهيمي الذي تعي�صه الب�صرية.

يف املنتهى
احل�صني منت�صراً .. احل�صني غريبًا
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ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جمـال جمعة

العازبات 
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كلمة
كثريٌة هي جمالت املراأة لكن قلياًل ما تقدم. لقد ارتبطت النظرة جمال

ولي�ست  للزينة  لها كدمية  بالنظرة االجتماعية  للمراأة  الثقافية 
يف  االأف�سلية  بل  امل�ساواة،  فقط  لي�س  ي�ستحق،  اخللق  يف  كنظري 
التعامل ال��ق��ان��وين واالج��ت��م��اع��ي، ل��ذا ظ��ه��رت امل��ج��الت ال��راق��ة 
لن�ساء  والتزويق  بالزينة  �سوى  تعنى  ال  جمالت  لها،  املخ�س�سة 

مرتفات، منف�سمات عن جمتمعاتهن.
وحقائب  ثمينة  و���س��اع��ات  وف�ساتني  وح��ل��ي  واأ���س��اور  �سفاه  ط��الء 
هذا  فارهة،  �سيارات  اأم��ام  يقفن  و�سعيدات  ثريات  ون�سوة  فاخرة 
ما اقت�سرت علية املجالت الن�سائية ال�سائدة وغابت عنها �سوؤون 
املتفانية. غاب عنها  البيت  وربة  املعيلة،  املكافحة،  العاملة،  امل��راأة 
لتحقيق  وحزم  و�سر  بقوة  طريقها  ت�سق  التي  بالفتاة  االهتمام 
حلمها يف اإكمال درا�ستها اأو توفري لقمة العي�س لعائلتها، بال�سابة 
ما  اأق��ل  ظ��روف  و�سط  ذات��ه��ا  توكيد  اإىل  تتطلع  التي  الطموحة 
يقال عنها اأنها ال اإن�سانية، رغم دوامة العنف، وحتّجر االأعراف، 

والظروف االجتماعية واالقت�سادية التي ال ترحم.
ي��د ال�سداقة  ال��ق��اع��دة، ج��اءت لتمد  »خ��ات��ون« ج��اءت لتك�سر ه��ذ 
والعلمية  الثقافية  املعارف  لها  وتقدم  العراقية  للمراأة  والرفقة 
واحل��ف��اظ  وم��واه��ب��ه��ا،  �سخ�سيتها  تنمية  على  �ست�ساعدها  ال��ت��ي 
م�ستفيدة  والنف�سية،  اجل�سمانية  عائلتها  و�سحة  �سحتها  على 
واملعارف  العلوم  م�ستجدات  الآخر  ومتتبعة  االآخرين  جتارب  من 
والفنية من  ذائقتها اجلمالية  تنمية  اإىل  اإ�سافة  االن�سانية، هذا 
اأجل خلق بيئة منزلية ت�ستحقها كاإن�سانة فريدة وامراأة مكافحة 

حملت النري االأعظم من عناء املجتمع العراقي على مّر التاريخ.
لقد ول���دت »خ��ات��ون« ك��ف��ك��رة، وال��ف��ك��رة اأ�سبحت ورق���ة ع��م��ل، ثم 
ال��ع��راق��ي��ة،  »ال�����س��ب��ك��ة«  اأح�����س��ان جم��ل��ة  اأ���س��ح��ت ملحقًا يحبو يف 
�سخ�سيتها، جملًة  تبلور  و�ست�سري جملة منف�سلة م�ستقباًل مع 

اأنيقًة، راقيًة، عامرًة باملعارف، تليق بخاتون العراق.

التاريخ الغريب للعطور 
من عبير األقدام الرومانية

إلى كولونيا نابليون

�إذ� كنِت من ع�ساق �لعطور، فلرمبا كنِت �ستعرفني �أ�سا�سيات عطور �لتاريخ �حلديث. فع�ساق �لعطور يعرفون 
كيف �أن »جورليان« و«كوتي« كانتا من �أو�ئل �ل�سركات �لكبرة �لتي تنتج �لعطور باجلملة، �ستعرفني كيف �أن 
عطر �سانيل رقم 5 قد حطم �أرقام �ملبيعات وخلق تاريخ �لعطور، و�ستفهمني كيف �أن �لعطور �لتي ت�سّوقها 

�لن�ساء �ل�سهر�ت، �أمثال �أليز�بيث تايلور وكيتي بري، قد حددت �سوق �لعطور لعقود.

بقلم: جي أر ثورب
فائق آالء  ترجمة: 

جمال جمعة
jamaljuma@gmail.com

جاءت »خاتون« لتكسر 
هذ القاعدة، جاءت لتمد 

يد الصداقة والرفقة 
للمرأة العراقية وتقدم 

لها المعارف الثقافية 
والعلمية التي ستساعدها 

على تنمية شخصيتها 
ومواهبها.

العدد )323( 15 
تشرين االول 2018



ب�سرية  تاريخ  جمرد  من  �أك��رث  هو  �لعطور  تاريخ 
مليء  تاريخ  �إن��ه  زكية،  ر�ئحة  ��ستن�ساق  حت��اول 
�ملكونات  و�لبتكار. لقد كانت  �لكفاح  بالكثر من 
�أهمية  ذ�ت  �ل��ع��ط��ور  ���س��ن��اع��ة  يف  �مل�ستخدمة 
ك��ان��ت عطور  �ل��ت��ج��ارة، حيث   ل��ط��رق  ت��اري��خ��ي��ة 
لتمييز  كو�سيلة  د�ئمًا  ت�ستخدم  �لعليا  �لطبقات 
طبقة �لنبالء عن طبقة �لفالحني )حيث تعطرت 
من  م�سنوع  بعطر  �لأوىل  �إليز�بيث  �نكلر�  ملكة 
ب� 50  �أمر نابليون  عبر �مل�سك وماء �لورد، بينما 
زجاجة كولونيا �سهريًا(، و�رتبط �لعطر بالتعبر 
وجهود  �ل�سحية،  و�لوقاية  �لديني،  �لتفاين  عن 

�لنظافة ملعظم تاريخ �حل�سارة �لإن�سانية. 
ها هنا بع�س من �أ�سول �لعطور �لقدمية، حاويل 
حمامك  خز�نة  �إىل  �نظري  ثم  ت�ستوعبيها،  �أن 

بارتياح.
مصر القديمة

للعطور  �ل��ع�����س��اق  �أك����رب  م���ن  �مل�����س��ري��ون  ك����ان 
و�لتجميلية،  �لحتفالية  لالأغر��س  و��ستخدموه 
رع.  �ل�سم�س  �إله  َع��َرق  هو  �لعطر  �أن  يعتقد  وكان 
�لذي  “نفرتوم” ،  �لإل��ه  عطر  حتى  لديهم  ك��ان 
كان يعتمر غطاء �لر�أ�س �مل�سنوع من زنابق �ملاء 
)كانت تعد من �أكرب مكونات �لعطور �آنذ�ك(. كما 
ك�سف علماء �لآثار �أي�سًا عن �لعديد من �لو�سفات 
�سناعة  ع��ن  متقنة  و���س��ف��ات  منها  �مل�����س��ري��ة، 
مبكانة  يتمتع  �سخ�سًا  �أو  ملكًا  كنت  �إذ�  �لعطور. 
�ملميز  �لعطر  ف��اإن  �مل�سري،  باملجتمع  مرموقة 
�سيكون جزءً� من حياتك �ليومية، ما عليك �سوى 
�أن ت�سع لطخة و�حدة منه على �سكل زيت معطر 
لإبقائك معطرً� يومًا باأكمله. )يف عاملنا �ملعا�سر، 
يعترب �لكحول هو �ملادة �لأ�سا�سية �لتي تبنى عليها 
�لعطور  �لقدمية، كانت  �لع�سور  �لعطور، لكن يف 
ت�سنع من مادة زيتية(. يف �لو�قع، حتاول جامعة 
بون �لأملانية يف �لوقت �حلايل �إعادة �إنتاج »عطر 
بالعتماد  �مليالد،  قبل   1479 ع��ام  من  فرعون« 
على �لبقايا �ملتعفنة �ملوجودة يف �لأقد�ح. هنالك 
�حتمالت من �أنها �ستكون لزجة وتقرب ر�ئحتها 
و�لبخور.  �لنهرية  �لنباتات  ر�ئ��ح��ة  م��ن  ب�سدة 

)�لفقر�ء مل يتعطرو� باأي عطر(.
مكونات  م��ن  هائلة  كميات  �مل�سريون  ����س��ت��ورد 
�ل��ع��ط��ور م���ن ب���ون���ت، وه����ي م��ن��ط��ق��ة �أف��ري��ق��ي��ة 

�مل��ر،  و�سجر  �لعطرية  ب��الأخ�����س��اب  متخ�س�سة 
لدرجة �أن جتارة �لعطور كانت حتتل جزءً� كبرً� 
ذلك  كان  �ملنطقتني.  لكال  �لدولية  �لعالقات  من 
بني  �مل��ربم��ة  �لتجارية  لل�سفقة  م��ع��ادًل  �أ�سا�سًا 
�لوليات �ملتحدة و�ل�سني و�لتي تبلغ قيمتها مليون 

دولر خل�سب �ل�سندل.
بالد فارس القديمة

�لقدمية  �لفار�سية  �مللكية  �لطبقة  ��ستثمرت 
�ل�سائع  من  كان  �أنه  لدرجة  �لعطور  حقل  بجدية 
يف  �لعطور  زج��اج��ات  مع  �مللوك  ت�سوير  يتم  �أن 
�حلاكمني  عر�س  يتم  كان  حيث  �لفار�سي،  �لفن 
جال�سان  وهما  وزيرك�سي�س  د�ريو�س  �لأ�سطوريني 
كان  باأيديهما.  �لزهور  عطور  وزجاجات  بارتياح 
هذ� هو �ملعادل �حل�ساري لالأمر وليام �لذي كان 

له عطر بربري.
مئات  منذ  �ل��ع��ط��ور  جت���ارة  على  �ل��ف��ر���س  هيمن 
عملية  �خ��رع��و�  �أنهم  كثرون  ويعتقد  �ل�سنني، 
�لكحول.  �أ�سا�س  �كت�ساف  �إىل  �أدت  �لتي  �لتقطر 
�سينا،  �ب��ن  �أن  وه��و  �أغلبنا،  يعرفه  و�ح��د  �سيء 
جرب  و�لفيل�سوف،  �لكيميائي  �لفار�سي،  �لطبيب 
�سنع  ملحاولة  �لتقطر  عملية  و��سع  نطاق  على 
عطور �أف�سل، وكان �أول من �كت�سف �لكيمياء من 
خالل �لعطور �لتي مل تكن تعتمد على �لزيوت يف 

تركيبها.
روما القديمة

�لرومانية  �ل��ع��ط��ور  و���س��ف��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د   بقي 
مت  �لتي  تلك  ذل��ك  يف  )مب��ا  �لقدمية  و�ليونانية 
ر�سمها بعناية من قبل �أ�سخا�س مثل بليني �لأكرب 
�لو�قع  يف  كنا  �أننا  لدرجة  �لطبيعي(  تاريخه  يف 
يف  �لقدمية  �لعطور  �إن��ت��اج  �إع���ادة  على  ق��ادري��ن 
ع�سرنا �حلديث. وّثق �لإغريق و�لرومان �لقدماء 
بعناية عمليات �سنع �لعطور. يف �لو�قع، ثمة لوحة 
جد�رية يف منزل م�سمم �لعطور يف بومبي توثق 
عملية �سنع �لعطور �ليونانية �لرومانية: �أوًل، يتم 
ت�ساف  ثم  �لزيتون؛  على  بال�سغط  �لزيت  �سنع 
�إىل  و�لأخ�����س��اب،  كالنباتات  �لأخ���رى،  �ملكونات 
�لو�سفة؛  يف  دقيقة  قيا�سات  با�ستخد�م  �لزيت 
ترك  �أي  “�لتنقيع”،  يف  يركونها   ، �لنهاية  يف 
بالر�ئحة  �لزيت  يت�سبع  حتى  �لزيت  يف  �ملكونات 

قبل بيعه.

�ل��ع��امل  يف  للعطور  م�سنع  �أق����دم  �ك��ت�����س��اف  مت 
�لأ�سطوري  �مل��ن��زل  وه��و   ،2007 ع��ام  قرب�س  يف 
�إلهة �حل��ب. لكن ه��ذ� رمب��ا مل يكن  لأف��رودي��ت، 
من قبيل �مل�سادفة. حلقة �لو�سل �لثقافية �لقوية 
لأفروديت مع �لعطور تعني �أن م�سنع �لعطور هذ� 
رمبا يورد �لرو�ئح للمعابد و�مل�سلني. وكان �لعطر 
�ملجتمعات  يف  �لأح��ي��ان  م��ن  كثر  يف  ي�ستخدم 
�لعطور  �لآلهة. لكن  �ملوؤمنني من  ليقرب  �لقدمية 
مل ت�ستعمل فقط لالأغر��س �لدينية، بل كانت يف 

كل مكان.
 100 �ل��ع��ام  بحلول  تقريبي،  تخمني  خ��الل  م��ن 
ميالدي، كان �لرومان ي�ستخدمون 2800 طن من 
عمومًا  �لعطر  وك��ان  �ل�سنة،  يف  �لأفريقي  �للبان 
ي�ستخدم يف منتجات �لتجميل و�حلمامات �لعامة 

وحتى على �أخم�س �لقدمني.
من �سخرية �لقدر، �أن بلينيو�س �لأ�سغر وهو حماٍم 
�لو�سفة  �سجالت  على  بدقة  حافظ   قد  روم��اين 
�سناعة  من  يتجز�أ  ل  ج��زءً�  بالو�قع  كانت  �لتي 
�لعطور. ويف من�سور�ت جيم�س بورتر عن �جل�سم 
كان  �لو�قع  �لبع�س يف  �أن  �إىل  ي�سر  �لكال�سيكي، 
غر  ك��ون��ه  للعطور  �مل��ف��رط  لال�ستخد�م  ينظر 
�كت�ساف  طريقة  باإ�سهاب  بليني  ي��روي  روم��اين. 
�ملخباأ �لأر�ستقر�طي من خالل عطره. قطعًا كان 
يعتقد �لبع�س �أن �لرو�ئح �جلميلة يجب �أن تبقى 

حم�سورة باملعابد ل غر.
الصين القديمة

�لعالقة �ل�سينية �لقدمية مع �لعطور مل ترّكز فعاًل 
��ستفادت  �لعطور،  حمل  من  ب��دًل  �جل�سم:  على 
�لثقافة �ل�سينية �لقدمية من ر�ئحة حرق �لبخور 
و�ملو�د �لعطرية يف �لأماكن �خلا�سة. متيل تو�ريخ 
للتاأكيد  �ل�سيني  �ملجتمع  يف  �لعطور  ��ستخد�م 
على �أن �لعطور مل تكن تعترب �أ�ساًل م�ستح�سر�ت 
ت�ستخدم  ك��ان��ت  ذل����ك،  م��ن  ب����دًل  ب��ل  جت��م��ي��ل، 
للتطهر من �جلر�ثيم و�لطهارة، كما كان يعتقد 
من  �لغرف  تطهر  عملية  ي�سّهل  ��ستعمالها  �أن 
جزءً�  �ملعطرة  �لزهور  كانت  حني  يف  �لأمر��س. 
�لنبيالت  �لن�ساء  وكانت  �لتقليدية،  �حلد�ئق  من 
لتعطر  �ل���ر�رجن  �أو  �ليو�سفي  �أث��م��ار  ي�ستخدمن 
مل  �جل�سد  على  �لعطور  و�سع  �أن  يبدو  �أيديهن، 

يكن �سروريًا بال�سني.

�سد�ها  ي��ردد  �أ�سطورة  هناك  �أن  من  بالرغم 
ي�ستخدمو�  مل  �ل�سينيني  �أن  مفادها  هذ�  ليومنا 
�إل  �لقدمية،  �ل�سني  �أج�سامهم يف  �أي عطر على 
�لكيمياء  ملوؤرخي  ووفقًا  ه��ر�ء.  حم�س  ذل��ك  �أن 
�ساللة  بني  ما  �ملمتدة  �لفرة  كانت  �ل�سينيني، 
Song تعج با�ستعمال  Sui �حلاكمة و�ساللت 
للح�سول  �لنبالء  تناف�س  مع  �ل�سخ�سية،  �لعطور 
�ملكونات  و����س��ت��ر�د  �لعطور  �أن���و�ع  �أف�سل  على 
ت�سينغ  �أ�سرة  عهد  وبحلول  �حلرير.  طريق  عرب 
يحمل  كان  �لإمرب�طور  �أن  بد�   ،)1912-1644(
“كي�س عطر” على مد�ر �لعام، وهو تعديل حلقيبة 
�ل�سعيد، كما  �لتي جلبت �حلظ  �لتقليدية  �جليب 

كان كي�س عطره حم�سوً� بالأع�ساب �لعطرية. 
�لعطر  ه��ذ�  ب��ني  �سا�سعًا  �ل��ف��رق  يبقى  ذل��ك  م��ع 

وتقاليد �لعطور �لأخرى، كما مت ��ستخد�م �لكثر 
�أخرى  لأغ��ر����س   �ل�سينية  �لعطور  مكونات  من 

كثرة، مثلها مثل �لغذ�ء و�لدو�ء.
العصور الوسطى

�إىل   12 �لقرن  من  وحت��دي��دً�  �أوروب���ا،  يف  �لنا�س 
 pomander حو�يل �لقرن 17، كانو� يحملون
، وهي عطور ت�ستخدم للوقاية من �لعدوى، عبارة 
عن كرة من مو�د معطرة، يتم �لحتفاظ بها د�خل 
�لعدوى  ل��درء  وت�ستخدم  جميلة،  مفتوحة  علبة 

و�حلفاظ على �لهو�ء �ملحيط بك نظيفًا.
�لو�سطى  �لقرون  منذ  �لأوروبيون  �عتقد  و�قعيًا، 
�أن �لهو�ء �خلانق ميكن �أن يجعلك مري�سًا )يطلق 
�أن  �فر�ست  و�لتي  �خلانق«،  �جلو  »نظرية  عليها 
�لأمر��س كانت معلقة بهو�ء خانق �لر�ئحة وغر 

“�لبوماندر”  حللي  ينظر  ك��ان  كما  ���س��ح��ي(، 
نف�س  ويف  للحياة،  منقذة  �أن��ه��ا  على  �ل�سغرة 

�لوقت كماليات �ساحرة.
يبدو �أن فكرة �لعطر �ملحمول �نبثقت يف �لع�سور 
�حل��روب  من  �ل�سليبيون  ع��اد  �أن  بعد  �لو�سطى 
وجلبو�  �ل��ع��رب��ي��ة،  �جل��زي��رة  �سبه  يف  �مل��ق��د���س��ة 
�أن  من  �لرغم  على  �لعطور.  �سنع  �أ�سر�ر  معهم 
�لزيوت  �إىل  �مل�ستندة  �ل�سخ�سية  �لعطور  فكرة 
�لزباد  �أن  �كت�سفو�  �نهم  غر  بعد،  تكت�سف  مل 
و�خل��روع،  �لأفريقي  �ل��زب��اد  قط  من  �مل�ستخرج 
�مل�سك و�لعنرب وغره من �ملنتجات �مل�ستمدة من 
�حليو�نات �أ�س�ست قو�عد عظيمة للعطور، فحملو� 
�أكيا�س �لعطور لتزيني مالب�سهم. يذكر �أن  معهم 
هذه  يف  �سنع  قد  �لكحول  على  يحتوي  عطر  �أول 
هنغاريا«،  »ماء  با�سم  ُيعرف  كان  �أي�سا:  �لفرة 
�ملجر  مللكة  �سناعته  متت  قد  �أن��ه  ُيعتقد  كان  �إذ 
خالل �لقرن �لر�بع ع�سر، وي�سم  �لكحول �ملقطر 

و�لأع�ساب )رمبا �إكليل �جلبل و �لنعناع(.
إيطاليا 1400 ـ 1500

يف �إيطاليا، حدث �خر�ق خطر يف �إنتاج �لعطور 
يف �لع�سور �لو�سطى عندما �كت�سفو� كيفية �سنع

و��سحة  م��ادة  وه��ي   ،  aqua mirabilis
م�سنوعة من �لكحول بن�سبة 95 يف �ملائة وت�ستعل 
بر�ئحة قوية. وهكذ� ولد �لعطر �ل�سائل. بعد هذ� 
�إيطاليا )�لبندقية على وجه  �أ�سبحت  �لخر�ع ، 
�خل�سو�س( مركزً� لتجارة �لعطور �لعاملية لقرون 

عديدة.
�أيطاليًا على  �إن كان ثمة �سخ�س قد جلب عطرً� 
�لإطالق �إىل فرن�سا وبقية �لعامل، فقد كانت هي 
كاثرين دي ميدي�سي، �ملتزوجة من ملك فرن�سي. 
كانت لها عطورها �خلا�سة بها �لتي ي�سنعها لها 
�سانع �لعطور �لأيطايل »رينيه لو فلورنتني«، وهو 
�لربتقال.  وزهر  بالربغموت  ممزوج  معطر  ماء 
كما �بتكر لها قفافيز �مل�سك و�لزباد �ملعطر، و�لتي 
خلقت �سجة كبرة. جتد �لإ�سارة �إىل �أن كاثرين 
قد �تهمت بقتل �أ�سخا�س بقفاز�ت مملوءة بال�سم، 

وهذ� �لأمر يف �حلقيقة �ساعري للغاية.
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د�ستوري  ملكي  نظام  ظل  يف  تعي�س  �لدمنارك 
�لعجوز(  )�لمرب�طورية  عليه  �أُطلق  ع�سر  يف 
هيب�سبورغ  و�آل  فيكتوريا(،  )�مللكة  كانت  حيث 
رو���س��ي��ا  يف  روم����ان����وف(  و)�ل  ب��رو���س��ي��ا،  يف 
يطالبون بقطاعات من �أوروبا و�لهند و�ل�سرق، 
ومناف�ستهم �لكبرة على �لأر��سي يف ظل عامل 
يتجه نحو �لقرن �لع�سرين ويرغب يف �لتخل�س 

من �مَلَلكّية �ملطلقة.
إمبراطورة روسيا

تزوجت )ميني( وهي يف �سن �لتا�سعة ع�سرة من 
عمرها من قي�سر رو�سيا )�ألك�سندر  رومانوف 
وكان  رو�سيا،  يف  معه  للعي�س  وذهبت  �لثالث( 
تفي  �أن  عليها  يتوجب  عرو�س  �أي��ة  حال  حالها 
�لتكيف  و�سرورة  و�لزوجية  �مللكية  بو�جباتها 
�ملو�فقة  وك�سب  �جلديدة  �لرو�سية  �لثقافة  مع 
من  كبر  ج��زء  يف  جنحت  وبالفعل  �ل�سعبية. 
�سيا�ستها وتعاملها ب�سبب ثباتها و�أ�سر�رها على 
�لرو�سية  �للغة  تتحدث  بالكاد  كانت  �إذ  �لنجاح 
فطنتها  ت���ربز  �أن  م��ن  مينعها  مل  ه���ذ�  ول��ك��ن 
�ل�سالفية  تقاليدها  من  �لرغم  على  وذكاءها 
��ستقطبت  فقد  فيها  عا�ست  �ل��ت��ي  �ل��ق��دمي��ة 
�ل�سو�ء باإجادتها للغة �لفرن�سية وكانت �أوروبية 

يف �أدبها. 
مراكز تعليمية 

بتمويل  فيودورفنا  ماريا  �لإم��رب�ط��ورة  قامت 
�ملر�كز �لتعليمية للن�ساء، وم�ست�سفيات �ل�سليب 
�لإن�سانية  �جلمعية  من  �لأول  و�لفرع  �لأحمر، 
�لرو�سية �إىل جانب و�جباتها كاأم ترعى خم�سة 
)�آل  �سد  �مل��وج��ه  للعنف  ومو�جهتها  �أط��ف��ال 
ث��ورة  قيام  ذروت���ه يف  بلغت  �ل��ذي  روم��ان��وف( 

�أكتوبر عام 1917.
رومانوف  �ألك�سندر  �لقي�سر  زوجها  يكن  مل   
و�ل��ده  مثل  رو�سيا  و�إم��رب�ط��ور  قي�سر  �لثالث 
�ألك�سندر �لثاين �لذي قام بتحرير �لعبيد، على 
�ملثقفون  يحتقره  ك��ان  �ل��ذي  �بنه  من  �لعك�س 
)ميني(  ف�سهدت  �ل�ستبد�دي،  حكمه  ب�سبب 
�لتي  �لفا�سلة  �لثورية  و�مل��ح��اولت  �لغتيالت 
وعلى  �حل��اك��م��ة،  )روم���ان���وف(  �ساللة  ت��ه��دد 
)�آل  على  و�أن  يتغر  �لعامل  �أن  �أدرك��ت  خالفه 

رومانوف( �أن يتغرو� معه. 

امرأة ملهمة
يقول �لكاتب �إن هذه �لرو�ية هي ق�سة حتذيرية 
لالأنظمة من خماطر عدم �مل�ساو�ة، من �لرثوة 
ح�ساب  على  قليلة  فئة  �كتنفتها  �لتي  �ملفرطة 
يف  �لإلهي  باحلق  �لأعمى  و�لإمي��ان  �لكثرين، 
�حلكم. ولكنها �أي�سًا ق�سة �أ�سرة غر ر�غبة يف 
قدمية  توقعات  ح�سب  مق�سمة  �لتغير  مو�جهة 
�خرقت  )ميني(  �حل��د�ث��ة.  ظهور  يف  �لعهد 
ولدت  �إىل حد كبر.  متعار�سني  �أعتاب حقلني 
ولكن  ف��ي��ه��ا،  ج����د�ل  �ل��ت��ي ل  �لم���ت���ي���از�ت  يف 
�لجتماعي  �حلما�س  ب�سبب  حياتها  حتطمت 

لالآخرين ومع ذلك...حتّملت.
�سيجد بع�س �لقر�ء �سورة خمتلفة للرومانوف 
يف رو�يتي. كنت �أرغب يف �لو�سول �إىل ما ور�ء 
ل  �لتي  �خلفية  �ل�سر�عات  لك�سف  �لأ�ساطر 
ت�سكل عادة جزء� من �سردها. مل تكن نيتي �أن 
�أن هوؤلء  �أ�ستك�سف كيف  �أن  �أبّجل، بل  �أو  �أدين 
�لب�سر و�لدماء �لتي �أريقت وتعقيد�ت �لأحد�ث 
�لم��رب�ط��وري��ة  تفكك  �إىل  �أدت  بهم  �ملحيطة 

�لرو�سية.
�ل�سخ�سية  �لق�سة  هي  هذه  �لنهاية،  يف  لكن 
يف  بها  �لحتفاء  يتم  ل  �لتي  للمر�أة  �لعميقة 
كثر من �لأحيان: �إمرب�طورة هائلة، و�أم حمبة 

وزوجة، وقبل كل �سيء، ناجية.

Signature

صور فوتوغرافية 
�لكربى  �لبيوت �لمرب�طورية  �آل رومانوف من 
رو�سيا  حكمت  �لتي  �لأُ���س��ر  و�أق��وى  �أغنى  وم��ن 
و�أجز�ء من بولند� وفنلند� و�آ�سيا. وعلى �لرغم 
كتب  ز�لت  فما  زو�لها  على  عام  مئة  مرور  من 
�لق�سور  تلك  وت�ستح�سر  ت�ستذكرهم  �لتاريخ 
روم���ان���وف(  )�آل  فيها  ع��ا���س  �ل��ت��ي  �ل��ف��خ��م��ة 
و�ليخوت  �ل��ع��رب��ات  وت��ل��ك  �حلاكمة  و�لأ���س��رة 
وما  خا�ستهم.  �ملر�سعة  و�جل��و�ه��ر  �خلا�سة 
تز�ل �ل�سور �لفوتوغر�فية ترك لنا �نطباعات 
فيها  مت  �لتي  �ملاأ�ساوية  �لطريقة  عن  موؤ�سفة 
قتلهم يف قبو )�إباتيف(، وهو منزل �أحد �لتجار 
يف )يكاترينبورغ( و�إعد�م �لمرب�طور نيكول�س 
�لذين  و�أولده  وزوج��ت��ه  رو�سيا  قي�سر  �لثاين 

كانو� �آخر �أفر�د �أ�سرة رومانوف. 
ميني

ماريا  �لإم��رب�ط��ورة  كثرً�  �لتاريخ  كتب  ذكرت 
فيودورفنا و�لدة �آخر قيا�سرة رو�سيا )نيكول�س 
�ل���ث���اين( و�مل��ع��روف��ة ب��ا���س��م )م��ي��ن��ي(، وعلى 

�لثالثة  �لعقود  خ��الل  عا�ست  �أنها  من  �لرغم 
�متازت  فقد  رومانوف(،  )�آل  لأ�سرة  �لأخ��رة 
د�خل  فقط  لي�س  و�ملميزة،  �ملهمة  ب�سخ�سيتها 
عائلتها بل وكانت حتظى باحر�م لينني )قائد 
حا�سية  �أ�سبحت  فقد  نف�سه،  �لبل�سفية(  �لثورة 
للر�سوم  دي��زين  �أف��الم  �أح��د  وبطلة  �لتاريخ  يف 
عام  يف  �أن��ت��ج  �ل��ذي  )�أنا�ستا�سيا(  �ملتحركة 

 .1997
أميرة دنماركية

ولدت �لمرة )ماريا فيودورفنا( يف �لدمنارك 
�لقرينة  �لإمرب�طورة  وكانت  با�سم )د�غمار(، 
رو�سيا  �إم���رب�ط���ور  ق��ري��ن��ة  بو�سفها  ل��رو���س��ي��ا 
من  مولدً�  �لثانية  و�لبنة  �لثالث(  )�ألك�سندر 
تدعى  وكانت  �ل��دمن��ارك،  مللك  �أبناء  �ستة  بني 
�سغرى،  ملكية  ���س��الل��ة  م��ن  وه���ي  )م��ي��ن��ي(، 
و�أخذت حتتل مكانة بارزة عندما �أ�سبح و�لدها 
)�ألك�ساندر�(  �ل��ك��ربى  �أختها  ت��زوج��ت  ملكًا. 
وكانت  بريطانيا(  )وري��ث  �أدو�رد  �أل��ربت  من 

امرأة وراء العرش
اإلمبراطورة ماريا 

فيودورفنا رومانوف
كتابة: جورج دبليوغورتنر
ـــا جــــواد                        ـــري ـــرجـــمـــة: ث ت

كتب �لرو�ئي جورج دبليو رو�ية بعنو�ن )�مرب�طورة رومانوف( و�لتي �ألهمته 
قيا�سرة  �أ�سرة  عن  فيها  يتحدث  �لتي  فيودورفنا  ماريا  �لإمرب�طورة  ق�سة 
�لعريقة  �لعائلة  لهذه  �ملاأ�ساوية  و�لنهاية  رومانوف(  )�آل  �ملعروفة  رو�سيا 
�أفر�د  �ل�سابق نيكول�س �لثاين و�أ�سرته �إىل جانب  و�إعد�م �مرب�طور رو�سيا 

حا�سيته نتيجة للثورة �لبل�سفية و�نتهاء حكمهم يف �لعام 1917.   
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يف �لبدء �ساألتني:
بالن�ستلة،  بالبندق،  قهوة  تف�سلني،  -م���اذ�   

و�سط، “�سادة”، حلوة؟
�أنو�ع �لقهوة  لتوؤكد يل بر�عتها يف �سنع جميع 
خ�سبية  ع��رب��ة  جت��رج��ر  منها.  �ل��ب��اردة  حتى 
)كبرة و�سخمة مقارنة بج�سد حنني �لنحيل(، 
وت�سعها على �لر�سيف. تبد�أ حنني با�ستخر�ج 
مكونات �لقهوة لت�سفهن �لو�حدة قرب �لأخرى 
وتن�سق  �ل��غ��ب��ار  مت�سح  م��ل��ح��وظ��ة،  ���س��رع��ة  يف 
ثم  �ل�سعيد”،  “�لك�سك  على  �ملعلقة  �لإ�ساءة 
وت�سكت  قهوة!«،  “قهوة،  قلياًل:  بالند�ء  ت�سرع 

منتظرة جميء ع�ساق �لقهوة وحمبيها �إليها.
�سنو�ت،  خم�س  من  �أكرث  منذ  �لعمل  “بد�أُت 
�أي مذ كان عمري 15 �سنة، لأنني كنت �ملعيلة 
�لوحيدة جلدتي، ولكي �أوّفر م�ساريف وتكاليف 
�لدر��سة �ملتو�سطة و�لإعد�دية. عملُت يف بادئ 
�لأمر بائعة لالأحذية �لريا�سية، وللمالب�س، ثم 
مندوبة للمبيعات. جتّولت من حمل لآخر عدة 
�أثرً� على در��ستي يف  �سنو�ت، حتى ترك ذلك 
�ل�ساد�س  �متحان  فاأعدت  �لإعد�دي،  �ل�ساد�س 

ثالث مر�ت.«
الدراسة تنتظر

بقاء حنني لأكرث من 12 �ساعة يف �لعمل وتاأثره 
على در��ستها جعلها تفكر مب�سروعها �خلا�س.

»مل �أرد �أن �أخ�سر در��ستي، كما وددت �أن �أمتلك 
�لذهاب  من  �أمتكن  يجعلني  بي  خا�سًا  عماًل 
حياتي.  على  �لتاأثر  دون  �أري��د  وقتما  و�لعودة 
مقهى  يف  عملُت  لأن��ن��ي  بالقهوة  �أف��ك��ر  �سرت 
من  �لعديد  مب�ساعدة  متكنت،  حتى  ما  يومًا 
�لأ�سدقاء و�لديون، من �سر�ء �لعربة �خل�سبية، 
وق��ت��ه��ا ك��ن��ت ق��د جت����اوزت م��رح��ل��ة �ل�����س��اد���س 

�لإعد�دي.”
كرة قدم نسائية

تهوى حنني لعبة كرة �لقدم ومتار�سها كهو�ية، 

وجه  رك��ل  يف  فر�غها  وق��ت  بق�ساء  وت�ستمتع 
جامعة  نحو  بعدها  تتوجه  ثم  بقدمها،  �لكرة 
�لربية  ق�سم  يف  در����س��ت��ه��ا  ل��ت��و����س��ل  ب��غ��د�د 

�لريا�سية.
ك�سك  �فتتاحي  عند  كبرة  عقبات  و�ج��ه��ُت 
وو�سفوين  علّي  تنّمرو�  �جلميع،  من  �لقهوة 
)عيب(،  �أفعله  ما  �أن  �أ�ساعو�  بامل�سرجلة، 
بهم  �أعباأ  فلم  �لعيب،  هو  ما  متامًا  �أدرك  و�أنا 
ول بعبار�تهم، لكنهم كانو� د�ئمي �لت�ساوؤل عن 

كيفية قدرة فتاة على �لعمل مبهن كهذه؟
هل تكسر األعراف؟

تلك  تك�سر  �أن  جاهدة،  وحتاول،  »حنني«  تريد 
�لأعر�ف �لتي جعلت �ملر�أة حم�سورة يف ز�وية 
باب  �أي  فتح  خاللها  من  ت�ستطيع  ل  �سغرة، 
حنني  ك�سك  بعيد.  �سوء  روؤية  حتى  �أو  كّوة،  �أو 
لنتقاد�ت  عر�سها  لآخ���ر  م��ك��ان  م��ن  �ملتنقل 
�سعرها،  بق�ّس  ق��ام��ت  ف��ت��اة،  ولأن��ه��ا  ك��ث��رة، 

“حرة  و�أ�سبحت، كما تقول،  غّرت مالب�سها، 
من �جل�سد �لذي يغ�سبهم«.

�أ�سعر  و�ل�سغر،  �ملتنقل  �ملقهى  هذ�  يف  “�أنا 
وك��اأن��ن��ي يف ع��امل��ي وم��ن��زيل �خل���ا����س، �أع���ود 
�أ�ستطيع  �لك�سك،  نحو  مبا�سرة  �جلامعة  من 
�لدر��سة و�أنا يف مكان عملي. مل �أترك در��ستي 
�أف��ع��ل خ��الل عملي يف  و�ح���دً� كما كنت  ي��وم��ًا 
�لأخ�ساب  ه��ذه  حتملتني  �لأخ����رى.  �لأم��اك��ن 
ل�سعقات  حتى  �أحيانا  �أتعر�س  و�ستاء،  �سيفًا 
كهربائية خفيفة عند �سقوط �ملطر، ويف بع�س 
مكاين  �إن��ه  بذلك.  �أ�سعر  �أن  دون  �أغفو  م��ر�ت 
�لآم���ن �أك���رث م��ن �أي م��وق��ع �آخ���ر، ل �أع��ل��م مِلَ 

يحا�سبونني عليه؟«
�ملتاأخرة  عودتها  ق�سية  كذلك  »حنني«  تو�جه 
وت�����س��ّوي  ت�سحك  وه���ي  ف��ت��ق��ول،  �مل��ن��زل  �إىل 

�أ�ساورها جمددً� ثم �سعرها باليد �لخرى:
»ي�سبح عملي يف ذروة زخمه من فرة �لع�سر 
وقت  حتى  للبقاء  �أ�سطر  ل��ذل��ك  �لليل،  �إىل 
�أ�سمعوين  �جلر�ن  �أن  حتى  �لليل،  من  متاأخر 
على  �أعي�س  وكاأنني  و�أ���س��ع��روين  �سيئًا  كالمًا 
�حلر�م، لكن ما يهمني حقًا هو ��ستمر�ر عملي 

ودر��ستي«.
الرزق على اهلل

�لذين  �لزبائن  من  �لعديد  لها  �أن  حنني  توؤكد 
على  تعتمد  �لأح��ي��ان  كثر  يف  قهوتها،  يحبون 

هوؤلء �لرو�د لتنهي تعب �ليوم برزق ب�سيط:
»�أ�سبح زبائني هم �أكرث من يحملني م�سوؤولية 
من  بعيدة  مناطق  من  ياأتي  بع�سهم  بقائي، 
على  حتى  �أح�سل  ل  �لأحيان  بع�س  يف  �أجلي، 
خم�سة �آلف دينار يف �ليوم �لو�حد، وهو مبلغ ل 
يكفي ل�سر�ء �جلنب و�لبي�س، لكنني �أبتهج بها، 
�أبتهج بقدرتي على �سر�ء �سيء ما من تعبي و�أن 
كان قلياًل، قلياًل جدً�، لأن �لرزق على �هلل، ل 

على �لب�سر.«

يد للقهوة، وقدم للكرة

حنين.. فتاة تقتحم مَهن الرجال وتبتسم

بقلم: آية منصور

 ب�سحكتها �لعفوية حتت�سن قدومك �إليها، ت�ساألك بوّد عما تف�سل �أن ت�سربه، تعيد ت�سفيف �سعرها بني �حلني و�لآخر، 
وتنظر كثرً� لأ�ساورها �جللدية وتعيد تفح�س �لو�سم �لذي يحمل �سيف �لإمام علي )ع( على يدها حتى وهي تعد 
تلك �لقهوة، �لقهوة �لتي ت�سابق �لريح لي�سل عبرها �إىل �أنفك �أوًل. �إنها »حنني« وقهوتها �للذيذة، فتاة متكنت من 

�لزمن بالقهوة، وكرة �لقدم.

“

“

لــم أرد أن أخســر دراســتي، 
كمــا وددت أن أمتلــك عماًل 
خاصــًا بــي يجعلنــي أتمكن 
مــن الذهاب والعودة وقتما 
أريــد دون التأثير على حياتي

تحقيق: آية منصور
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»�لعازبات«،  �ملتزوجات  غر  �لن�ساء  �أن  �ل�ستق�سائية  �لدر��سات  �أثبتت 
�لعالقات  ب�سبب  �سريك  �أو  حبيب  ب��دون  طويلة  ف��ر�ت  يع�سن  و�للو�تي 
�لأكرث  هن  �لأحيان،  بع�س  يف  �لآخ��ر  �لطرف  مع  �جلدية  وغر  �ملربكة 
�أنف�سهن مرتفع، ول ي�سايقهن ق�ساء  �سعادة. لأن م�ستوى �لر�حة وتقبل 
يكون  ل  عندما  يظهر  ل  بالوحدة  �ل�سعور  �إح�سا�س  لأن  لوحدهن  �لليل 
وحتى  بل  ت�سوق،  جولة  يف  �لذهاب  �لن�سوة  هذه  وت�ستطيع  �أحد.  هنالك 
�أي  نتيجة عدم وجود  باحلرج  �ل�سعور  دون  �لطعام يف مطعم من  تناول 

�سخ�س ملر�فقتهن. 
مبفردهن  �لبقاء  يع�سقن  طويلة  زمنية  لفر�ت  �لعازبات  �لن�ساء  �إن 
وق�ساء �لوقت برفقة �أنف�سهن، فحني تكون هذه �ملر�أة وحيدة فاإنها ت�سع 
كل �هتمامها وتركيزها على نف�سها وحياتها وحتقيق �أهد�فها �لتي ت�سبو 
�ليها، ولهذ� جتد �ملر�أة �لعزباء �سعيدة لأنها مت�سي باجتاه ما تريده يف 
�حلياة ومتار�س حياتها ب�سكل �أكرث رفاهية لكونها تتعامل مع �لعامل بكل 
�سغف، وما عادت فكرة �لعثور على �لرجل �أو �حلب �حلقيقي هي حمور 
و�ثقة  �أ�سبحت  بل  حياتها  يف  كبرة  مع�سلة  ومتثل  لها  بالن�سبة  �حلياة 
من نف�سها، تعرف ما �لذي تريده متبعة �مل�سار �ل�سحيح جلعل �أحالمها 

حقيقة و�حل�سول على �مل�ستقبل �لأف�سل �لذي ترى نف�سها فيه. 
التعامل مع العالم بشغف

عندما تكون �لن�ساء عازبات لفرة طويلة فاإنهن يتعرفن على منط �حلياة 
وي�ستمتعن بالرحلة. كما �أن وجود عالقة توؤدي �إىل �لزو�ج لي�ست �أمرً� من 
�ساأنه �أن يخيفهن. �إنهن ي�ستمتعن متامًا بالعي�س وحدهن وي�ستلهمن من 

�ل�سمت �ملحيط بهن.
وعندما ياأتي �لذي يتوجب فيه عليهن �أن يقابلن �لإن�سان �لذي ميكن �أن 
متحديًا  �ل�سخ�س  هذ�  يكون  �أن  يجب  معه،  م�ستقبلية  بعالقة  يرتبطن 
ر�كدً�  �سخ�سًا  يكون  �أل  ينبغي  �ل�سخ�س  لالأمام.هذ�  بدفعهن  وي�ساهم 
ينبغي  ما  هو  حافلة  حياة  يف  �لعي�س  على  �ليومي  فالت�سجيع  �حلياة،  يف 
�أن ي�سدر منه. من �ل�سروري بالن�سبة لها �لعثور على �سخ�س ما يكون 
�سندً� لظهرها وقادرً� على �لعي�س معها جنبًا �إىل جنب يف �سعادة وتقدير 
لنجاحاتها، لأنه منجذب �إىل مرونتها وبغ�سها للتقليل من �ساأن نف�سها �أو 

خططها �حلياتية من �أجل �إر�سائه.
يخ�سرن  يجعلهن  ل  و�لعثور على �حلب  �لقوة،  �لن�سوة هن جوهر  هوؤلء 
�أو ين�سني من هن كاأفر�د ذو�ت �سخ�سيات مميزة. �سي�سمحن  �أنف�سهن 
ل�سوء �أحالمهن، �أخالقهن، و�آمالهن �أن تكون على قدم �مل�ساو�ة مع �سوء 

مميز�تهن �لأخرى. 
�إن�سان يثني على تفردهن فاإنهن يجلنب �ملزيد من  وبانتظار �لعثور على 
�ملتعة �إىل حياتهن. �إنهن �لأكرث �سعادة. �إنهن يردن �سخ�سًا يحبهن ويقّدر 
قوة �سخ�سيتهن عالياً، �أعلى مما هن عليه بالفعل. ما يجعلهن �سعيد�ت 
هو �لعثور على �سخ�س مكتمل معهن �أو بدونهن يف حياته، فهذ� �لنوع من 

�لعالقة ل يقدر بثمن وي�ستحق �لنتظار.     

Apost

العازبات هّن األكثر سعادة
ترجمة: خاتون
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لة” هو �أحد �أ�سهر عناوين �لف�سول يف رو�ية  “َب�سَ
ل  وه��و  كار�مازوف”،  “�لإخوة  دو�ستويف�سكي 
يحيل �إىل �لطبخ �لرو�سي، �لذي ُيعترب فيه �لب�سل 
ترويها  �لتي  �لق�سة  �إىل  بل  �أ�سا�سيًا،  عن�سرً� 
�سريرة  �مر�أة عجوز  “جرو�سنكا” عن  �سخ�سية 
مت �سحبها من نر�ن �جلحيم من خالل �لتم�سك 
بب�سلة قدمها لها حار�سها �ملالك. عا�ست �ملر�أة 
�إىل  ب�سلة  �أعطت  م��رة  ذ�ت  لكنها  �سيئة  حياة 
�لذي  �لوحيد  �لطيب  �ل�سنيع  هذ�  وكان  �سحاذ، 
�إظهار  �إىل  تهدف  �حلكاية  يخ�سلها.  �أن  ميكن 
“جرو�سنكا”  ور�وي��ت��ه��ا  �هلل،  غ��ف��ر�ن  �إمكانية 
تقول عن نف�سها يف �أحد م�ساهد �لكتاب �ملثرة: 
لة”،  َب�سَ َوهبُت  فقد  �سريرة،  �أكن  مهما  “�إنني 
بالن�سبة  )�أما  للخال�س.  ��ستعد�دها  �إىل  م�سرة 
حتاول  �لأخرى  �مللعونة  فالأرو�ح  �لعجوز،  للمر�أة 
�لأعلى  �إىل  معها  لُت�سحبها  بقدميها  �لإم�ساك 
�لب�سلة  بعيدً�.  بركلهم  تبد�أ  باأنانية  وهي  �أي�سًا، 
تتقطع، “ف�سقطت �ملر�أة يف بحرة �لنار وما ز�لت 

حترق هناك حتى يومنا هذ�”(.
�ملقام  يف  لكنه  بالكاآبة،  معروف  دو�ستويف�سكي 

ك���ار�م���ازوف  �لإخ�����وة  م�����س��ي��ح��ي.  ك��ات��ب  �لأول 
رج��ال  �ل�سقيق  غ��ر  �لآخ����ر  و�أخ���وه���م  �ل��ث��الث��ة 
و”�خل�ّسة”،  “بال�سهو�نية”  متميزون  �ساقطون، 
�لالئق  غر  “بالتعط�س  ورمبا  و”�ل�سطر�ب”، 
�أن��ه��م  ع��ل��ى  �إل��ي��ه��م  ي�����س��ار  م��ا  ك��ث��رً�  للحياة”. 
كار�مازوف  �أحدهم  قتل  عندما  “ح�سر�ت”. 
�لأب، يقرح باأننا جميعًا ميكن �أن نفعل مثل هذه 
�أن  فكرة  �لز�جرة.  �لإمي��ان  يد  دون  من  �لأفعال 
�لثيمات  �إحدى  مباح” بدون �هلل هي  �سيء  “كل 
�لرئي�سة للكتاب. �ملتع �حل�سية، ومن ثم، �جلن�س 

�لكارمازوفيني،  �إقليم  هي  و�ل�سر�ب،  و�لطعام 
�ل�سخ�سيات  متيل  ح�سن.  باأمر  لي�س  ه��ذ�  لكن 
�أو م�ستوردة  �أطعمة �سخيفة، م�سّنعة،  �إىل تناول 
 � بالأنانا�س”  “كومبوت  �أزرق”،  “زبيب   �
لي�س  كار�مازوف،  لت�ستعر�س خيالءها. دميري 
رجاًل �سيئًا لكنه �سخ�س تتحكم به عو�طفه، يهدر 
�للحم،  �ملدّخن،  �ل�سمك  �سر��سبورغ،  “فطائر 
عليه”  يح�سلون  م��ا  ك��ل  ���س��يء،  وك��ل  �لكافيار، 
�لفا�سحة.  �سر�به  حفالت  خالل  �لفالحني  على 
“حلويات،  دمي���ري  يطلب  للتحلية،  بالن�سبة 

�أربعة،  �أو  ثالثة  �أو  �ثنني  �أحمر،  بطيخًا  كمرثى، 
كاندي  و�سوكولتة،  تكفي،  و�ح��دة  بطيخة  ك��ال، 
)�أقر��س  فند�ن  ت��ويف،  ملونة(،  �سّكرية  )حلوى 
�سكرية(. و�لد �لإخوة �ل�سهو�ين و�لعجوز �لدينء 
وي�سرب  ياأكل  �ملائدة،  ُي�ساهد عند  كان  ما  كثرً� 
“خذ  قدمي”.  طر�ز  من  “باأبهة  موؤثثة  غرفة  يف 
من  ك��اأ���س  رب��ع  و�ساأ�سب  �ل��ب��اردة  �لقهوة  بع�س 
�لرب�ندي فيها. �إنه لذيذ، يا ولدي”. يقدم ذلك 
�إىل �بنه �لأ�سغر �ملرهب، �إليو�سا، يف حلظة ما، 
�سمردياكوف،  هنالك  ثم  ب�سفتيه.  يتلمظ  وه��و 
�أكرث  �إن��ه  بال�سرع.  �مل�ساب  �ل�سقيق  غر  �لأخ 
يعرف  ل  رجل  �سرً�،  دو�ستويف�سكي  �سخ�سيات 
ج��دً�  مقرف  �سمردياكوف  �لإط���الق،  على  �هلل 
يبذر  ج�سديًا،  مغرور  لكنه  �سهو�نيته،  يف  حتى 
معا�سه على “�ملالب�س، �ملر�هم، �لعطور، و�أ�سياء 
مثل هذه”. و�لغريب �أنه، بعد �أن �أر�سله �لأب �إىل 
�لدرجة  من  “طباخًا  �أ�سبح  للتدريب،  مو�سكو 
�لأوىل”. وقد ناد�ه �إيفان ذ�ت مرة بلقب “�سانع 

�حل�ساء!” كاإهانة. 
“�لأوخا”،  م��ن  ت�����س��وري��ة  ن�سخة  بعمل  ق��م��ت   

ح�ساء �ل�سمك �لذي يطبخه �سمردياكوف لو�لده 
�لعجوز. )نوع �حل�ساء يحدد باللغة �لرو�سية لكن 
باذخًا،  لي�س  �حل�ساء  وهذ�  �لرجمة(،  يف  لي�س 
لكنه �سيء ي�سنعه �ل�سيادون يف جردل من �سيد 
ب�ساطته  من  بالرغم  جمياًل  كان  ح�سائي  �ليوم. 
وباقة  �أور�ق غار، �سعر، �سمك، جزر، بطاطا،   �
�سماوي  بعبر  �سقتي  مالأ  �لكرف�س.  من  �سغرة 
جعلته  روح  فيه  حّلت  وباأخرى  وبطريقة  د�خ��ن. 
�أكرب بكثر من جمموع �أجز�ئه. ترى كيف �ستكون 
ر�ئحته �إذ� ما �سنع �أثناء جل�سة �سمر على �سفاف 

�لفولغا؟ �هلل وحده يعلم ذلك.
حساء سمردياكوف

8  اأكواب من املاء البارد.
10  حبات فلفل اأ�سود.

4  اأوراق غار.  �  3
باقتان من الكرف�س.

�سمكة نهرية كبرية يزال الراأ�س والذيل منها 
)ميكن ا�ستخدام �سمكتني �سغريتني اأو ثالث(.

حبة بطاط�س كبرية )مق�سرة ومقطعة(.
3  روؤو�س جزر )مق�سر ومقطع(.

كوب �سعري )مطبوخ(.
1/3  كوب من البقدون�س وال�سبت )مفروم 

فرمًا ناعمًا(.
ملعقتان كبريتان من الليمون املعلب )مقطع 

اإىل مربعات(.
طريقة التحضير

�لأ�سود،  �لفلفل  �ملاء مع حبات  �ل�سمك يف  يو�سع 
يرك  ثم  �ملزيج،  ي�سلق  و�لكرف�س.  �لغار،  وورق 
على نار هادئة ملدة ع�سرين دقيقة �إىل �أن ين�سج 
�ل�سمك. بعدها ُتخرج �ل�سمكة من �لقدر وتو�سع 
جانبًا لكي ير�سح �ملاء منها. وبعد �أن تربد تز�ل 

ق�سرة �ل�سمكة وعظامها.
ثم  �ل�����س��م��ك  �إىل  و�جل�����زر  �ل��ب��ط��اط��ا  ت�����س��اف 
ت�سبح  �أن  �إىل  وتطبخ  �لقدر  يف  جميعها  تو�سع 
�ل�سعر  ي�����س��اف  ب��ع��ده��ا  �خل�����س��ر�و�ت ط��ري��ة. 

�ملطبوخ ويطهى �ملزيج ملدة خم�س دقائق.
تطفاأ �لنار وي�ساف �لبقدون�س، و�ل�سبت، و�لليمون 

�إىل �حل�ساء ثم يقدم �ساخنًا.  
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جائزة  كوجو" تنال  "قرية  �بنة  �لعر�قية،  ناديا 
ن��وب��ل ل��ل�����س��الم م��ن��ا���س��ف��ة م���ع ط��ب��ي��ب �ل��ن�����س��اء 
جلهودهما  “تقديرً�  مكويغي  دني�س  �لكونغويل 
�لعنف  ��ستخد�م  على  �لق�ساء  ��ستهدفت  �لتي 
�حلروب”،  يف  ك�����س��الح  �مل����ر�أة  ���س��د  �جلن�سي 
�لعا�سمة  يف  لل�سالم  نوبل  جلنة  �أعلنته  ما  هذ� 

�لرنويجية، �أو�سلو. 
للغز�ة،  هدفًا  �مل��ر�أة  كانت  �لتاريخ  �متد�د  على 
فا�ستباحتها مقرنة با�ستباحة �لأوطان، و�نتهاك 
�قرن  ولذ�  �أر��سيها.  بانتهاك  مرتبطًا  ج�سدها 
بحرمة  وحرمته  �ل��وط��ن،  ب�سرف  �مل���ر�أة  ج�سد 
��ستبيح  فيه  �مل����ر�أة  ��ستبيحت  ف���اذ�  ح����دوده. 
ن�ساوؤه.  ��سُتبيحت  �لوطن  ��ستبيح  و�إذ�  �لوطن، 
وهكذ� كانت �ملر�أة هي �لهدف �لرخو  �لأول �لذي 

تنتهكه �لقو�ت �لغازية على مر �لع�سور.
مرفة  �أكادميية  نا�سطة  �لأيزيدية  ناديا  تكن  مل 
من خريجات جامعة يال �أو �أوك�سفورد، ول �إحدى 
�أوقات فر�غهن  جنمات هوليوود �للو�تي يق�سني 
�لكامر�ت،  �أم��ام  �لإن�سانية  �ل�ستعر��سات  يف 
يحرث  فقر  ف��الح  �بنة  ب�سيطة،  فتاة  كانت  بل 
من  �ملنبثق  �لنور  �إىل  يرنو  وهو  مو�سم  كل  حقله 
قباب معبد لل�س. ثم فجاأة، ويف غفلة من عيون 
�لزمن، ��ستُبيح �أهلوها من قبل �أب�سع �جلماعات 

وح�سية يف تاريخ �لع�سر �حلديث. ُقِتل �أخوتها مع 
�أ�سو�ق  يف  وبيعت  و��سُتعبدت  و�ُسبيت  و�لدتهم، 

�لنخا�سة كما تباع �َسو�م �لأر�س. 
كان ميكن لناديا �أن تكون كاأية �سحية من �سحايا 
ت�سمت  �جلن�سي،  و�لعنف  �لب�سري  �لتوح�س 
وت�سرب دموعها  �آلمها  وت�ست�سلم لقدرها، جتّر 
ثم  تدريجيًا  روحها  تنهزم  �أن  �إىل  �لظالم  يف 
تتال�سى، كان ميكن �أن تتغا�سى عن ذ�تها وترك 
وج�سدها  روح��ه��ا  م��ن  تبقى  م��ا  ينه�س  ج��الده��ا 
م�ستكينة مل�سرها �أ�سوة ببقية �ل�سبايا �ملن�سيات 
يف طيات �لتاريخ، لكن ناديا �نتقمت لهن جميعًا، 
�نتقمت من جالدها ب�سربها ودموعها، رف�ست 
قدرها وهربت من �سجانيها نحو ف�ساء �حلرية 
وكانت  �لعامل،  �إىل حمافل  لتحمل ق�سيتها معها 
ر�سالتها و��سحة: �أن تكون �آخر �سبّية يف �لتاريخ. 
��ستبيح  �ل��ذي  للعر�ق  جت�سيدً�  ناديا  كانت  لقد 
كانت  فانت�سر.  وق��ات��ل  وق���اوم،  فنه�س  ج�سده 
��ستلهامًا لروح �لعر�قيات �ل�سبور�ت، �لع�سّيات 
�لتي  �ل��درو���س  تلك  لكل  وجت�سيدً�  �ل���ذّل،  على 
قدمتها �لن�سوة �لعظيمات �للو�تي مررن على هذه 
�لأر�س، منذ �أيام تلك �ل�سبّية �لأوىل �لتي و�جهت 
حممول  �ل�سريف  �أخيها  ور�أ���س  �لأَُول  �لدو�ع�س 

على �أ�سّنة �لرماح...

الخاتون التي استحقت جائزة نوبل

ناديا مراد
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كنت �سغرة. ل �أذكر متى وكيف، ويف �أي �سّن 
�أن  يف  �ل�سغر  حلمي  ي���ر�ودين  ب��د�أ  حت��دي��دً� 
منا  كيف  �أع��رف  �أنني  غر  �سحافية.  �أ�سبح 

�حللم وكرب معي. 
�أ�سحاب  عليه  �أطلق  هكذ�  �لغريب«!  »�حللم 
»ماذ�  يل:  �سوؤ�لهم  عن  �أجبتهم  بعدما  و�ل��دي 
�أريد �أن �أكون حينما �أكرب؟«، وهو �سوؤ�ل تقليدي 
يطرحونه  تقريبًا،  ومكان  زم��ان  كل  يف  ود�رج 
و�ظهار  معه  �حل��و�ر  لفتح  يرونه  كل طفل  على 
رد  ينتظرون  ذلك  مقابل  ويف  جتاهه،  �للطف 
�لطفل، وعادة ما يكون هو �لآخر تقليديًا: »�أريد 

�أ�سر دكتورً�«.  
يتوقعوه  مل  ورمبا  حينها،  تقليديا  ردي  يكن  مل 
مني، لي�س فقط لأنني كنت طفلة �أو لأنني مل �أقل 
لأنني يف �حلقيقة  و�منا  دكتورة«،  �أ�سر  »�أريد 
كنت �أحمل يف ذ�ت �لوقت رغبتني متخالفتني، 
على �لأقل من وجهة نظرهم، فكان جو�بي بكل 
ب�ساطة: »�أحلم �أن �أ�سر عاملة و�سحافية«. ومن 

هنا �سرت �لطفلة �ساحبة �حللم �لغريب.
جتاهل  ثمة  كان  بال�سحافة،  �سغفي  مقابل  يف 
وكاأنهم يف  �أ�سرتي،  �هتمام من جانب  �أو عدم 
قر�رة �أنف�سهم يفكرون باأنني طفلة �أو مر�هقة 
�سوف  ه��ذ�  �سغفي  و�أن  �لرغبات،  بها  تعبث 
�آخر  �جت��اه  �إىل  �سيتحول  رمبا  �أو  ي�سمحل 
حاملا �أكرب و�أن�سج، و�أن�ساه. وهذ� ما مل 
يح�سل �أبدً�، رغم كل �لتحولت �لتي 
فعاًل  و�أبعدتني  م�سرتي  يف  �أّث��رت 
عن حتقيق حلمي، لكن �إىل حني.

ك��ن��ت �أق�����ر�أ ك���ل م���ا ي��ق��ع بني 
ي�����دي م����ن ك���ت���ب يف ���س��ت��ى 

�ملنهجية  �لكتب  حتى  �ق���ر�أ  �لخت�سا�سات، 
كتب  �أث��ارت��ن��ي  �أ���س��غ��ره��م.  كنت  �إذ  لإخ��وت��ي، 
بع�س  �أح���ف���ظ  وك��ن��ت  و�لأدب،  �ل��ن�����س��و���س 
تاأثرً�  �لأك��رث  �ل�سبب  جاء  ثم  منها،  �لق�سائد 
ونبهني  �لعربية  للغة  ع�سقي  بلور  و�ل��ذي  علّي، 
�لعربي«  �لأدب  »ت��اري��خ  كتاب  ك��ان  لتوجهي؛  
لأح��م��د ح�سن �ل��زي��ات �ل���ذي ق��ر�أت��ه و�أن����ا يف 
�ل�سف �لثالث �ملتو�سط، وكان قد وقع يف يدي 
ن�سيه  �ل��ذي  �أخ��ي  ل�سديق  ك��ان  �إذ  بال�سدفة، 
وقر�أته  �أول �سفحة  بالكتاب من  �أولعت  عندنا. 
بنهم �جلائع لوليمة �سهية. كان مبثابة كنز يل. 
ثم حدث و�أن �أهد�ين �ساحبه �إياه حينما لحظ 

ولعي بكتابه �ملن�سي.
�أخ��ذت��ن��ي ���س��ن��و�ت �ل��در����س��ة و�لن��ه��م��اك يف 
يف  در�ست  و�لمتحانات.  و�ملناهج  مقرر�تها 
�لفرع �لعلمي يف �لثانوية مع �أنني رغبت بالفرع 
ب�����س��دة، على  �أ���س��رت��ي ع��ار���س��ت  �لأدب����ي، لكن 
�عتبار �أننا من �أ�سرة علمية �لتوجه و�خت�سا�س 
�أفر�دها ينبغي �أن يتبع �لقاعدة ول ي�سذ عنها. 
كنت  فلطاملا  بتفوق،  �لثانوية  در��ستي  �أكملت 
جمتهدة ومثابرة يف �لتعلم، �جتزت �لبكالوريا 
مبعدل عاٍل، وفرحت وفرحت �أ�سرتي �أكرث. ثم 
جاءت �ساعة �لختيار، ما �لذي علّي �أن �أدرج يف 

كارت �لتقدمي للقبول يف �جلامعة؟ 
�لتكنولوجية يف ق�سم �لهند�سة  دخلت �جلامعة 
فيها  تعلمت  ج��دً�.  �لعمارة  و�أحببت  �ملعمارية 
ثم  وهند�سة.  وفل�سفة  وجمال  علم  من  �لكثر 
غر  معمارية،  مهند�سة  و�أ�سحيت  تخرجت 
مل  �لطفلة  لتلك  )�ل��غ��ري��ب(  �حل��ل��م  ذل��ك  �أن 
فتحت  ق��د  ب��غ��د�د  جامعة  كانت  عني.  ينقطع 

يرغب  ملن  �مل�سائية  �لدر��سات  يف  �لقبول  باب 
بالدر��سة خارج �إطار �إجر�ء�ت �لقبول �ملركزي 
فقدمت  �ل�سباحية.  للدر��سات  �جلامعات  يف 
للدر��سة يف ق�سم �لإعالم ودر�ست ثم تخرجت 

ونلت �سهادة �لبكالوريو�س.
�أ�سعر  مل  ذ�ت��ه��ا،  بحد  متعة  در����س��ت��ي  ك��ان��ت 
يف  �أ�ستغرق  كنت  و�ج���ب.  يف  كنت  �أن��ن��ي  �أب���دً� 
كلها  وبحو��سي  �هتمامي،  بجل  حما�سرة  كل 
و�نتباهي، و�أحر�س كل �حلر�س على ��ستيعاب 
فرحتي  كانت  و�ملعلومات.  �لعلم  من  كم  �أك��رب 
تتعاظم و�أنا �قرب من حتقيق حلمي بالدخول 
مهنة  �جل��الل��ة،  �ساحبة  ح�����س��رة  ع���امل  �إىل 
قلبتها  �لتي  �لعبارة  هذه  �ملتاعب،  عن  �لبحث 
�لبحث  مبهنة  و�أبدلتها  �ل�سخ�سي  قامو�سي  يف 

عن �ملتعة.
يف  �أك��ت��ب  ب���د�أت  تقريبًا  بعام  �ت��خ��رج  �أن  قبل 
ق�سمنا  ت�سدر عن  كانت  �لتي  �لإع��الم  جريدة 
يف  �ملاج�ستر   2003 بعد  ث��م نلت  �لكلية.  يف 
�لإعالم. مل �أترك �لعمل حتى يف خ�سم �حلرب 
وما تالها من ظروف ع�سيبة وحلظات خطرة 
�لعر�قيني،  �أقرب فيها من �ملوت ك�سائر  كدت 
ي�سرب  و�لإره��اب  و�خلطف  �لقتل  ب��د�أ  عندما 
عن  تثنيني  �أن  �لظروف  لهذه  يكن  مل  بغد�د. 
�إي�سال  هاج�س  ك��ان  �إذ  �أح���ب،  �ل���ذي  عملي 
�ل�سحافة  ع��رب  �ل�ساغل  �سغلي  ه��و  �حلقيقة 
و�لإعالم، وكان جزءً� من وفائي ملهنتي ولقيمها 

�لأخالقية �لرفيعة. 

تــجــربــتــي 
في العمل

فـــــــي حــــضــــرة 
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