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

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

والتاجر يق�سم باأغلظ الميان لكي يقنع النا�س ب�سراء ب�ساعته.
ن�شر هذا املقال بتاريخ  28 كان�ن الول 2015
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�سهر العراقيون امام �سا�سات التلفاز ملتابعة اخبار 
منح الثقة حلكومة ال�سيد عادل عبد املهدي، على 
كان  الثقة،  منح  �سهرة  �سبقت  التي  اليييام  مدى 
املالحظ اننا مل نعد ن�سمع عن كتلة املعار�سة ومل 
ن�سمع  نعد  ومل  املحا�س�سة  الغاء  عن  ن�سمع  نعد 
الييوزاري  الربنامج   تناق�س  �سيا�سية  كتلة  باأية 
ومناق�سة  املكلف،   اليييوزراء  رئي�س  من  املطلوب 
ال�سيا�سة البعيدة عن املحا�س�سة التي ا�سار اليها. 
امنا �سمعنا الكثري �سواء من خالل النواب او من 
وتلك  الكتلة  هييذه  حق  عن  الكتل  اع�ساء  خييالل 
القومي،  وال�ستحقاق  احلكومة  يف  ال�سرتاك  يف 
الييدوران  اي  املحافظات،  ا�ستحقاق  عن  ف�سال 
ابينا ولكن ب�سيغ  او  �سئنا  يف حلقة املحا�س�سة، 
والنتخابات  الدميقراطية  ان  نعرف  جييديييدة. 
تعني ان ت�سارك الكتل الفائزة يف ت�سكيل احلكومة 
من  تعلن  اخر،  او  ل�سبب  ال�سرتاك  رف�ست  وان 
تعني  التي  املعار�سة  يف  �ستكون  انها  بيان  خالل 

يف الدول الدميقراطية احلقيقية انها حكومة ظل 
جيدا  كان  ان  التنفيذي  احلكومي  الداء  تراقب 
او متلكئا لتقوم بالتعاون ودعمها او حما�سبتها . 
وعودة اىل بدء، نقول ان العراقيني ي�سعون الكثري 
الف�ساد  على  بال�سيطرة  والبدء  التغيري  امال  من 
ت�سع  املحا�س�سة،  عن  بعيدة  حكومة  خالل  من 
كي  اعمالها  على جدول  �سيء  كل  قبل  اخلدمات 
يف  �سواء  وم�ساكلها،  الب�سرة  ماأ�ساة  تتكرر  ل 
وت�سع  اخرى  اية حمافظة  او يف  نف�سها  الب�سرة 
ان  يوميا،  عينيها  امييام  وم�ستقبله  العراق  واقييع 
اي خلل تت�سبب به الكتل ال�سيا�سية، يعني فقدان 
الثقة ال�سعبية بها وباحلكومة والق�ساء على المل 
العراقية  الرا�سي  حترير  مع  وا�سحا  بدا  الذي 
ت�سع  ان  ال�سيا�سية  للكتل  لبييد  الظالميني.  من 

امل�سلحة العامة قبل اية م�سلحة اخرى.  
من جهة اخرى وب�سبب تاأخر الك�سف عن اجلناة 
يف ق�سية تارا فار�س وغريها، ا�سبح )التهديد( 

على  احل�سول  او  لل�سهرة  اما  و�سيلة  املوثق  غري 
جليييوء يف الييييدول الييغييربييييية بيي�ييسييرعيية. فييقييد تعمد 
عر�س  يف  يعملون  و�ييسييابييات(  )�سباب  البع�س 
عن  باختالفهم  ويتميزون  كموديل  او  الزيييياء 
والوانها  �سعرهم  وت�سريحات  باأزيائهم  الخرين 
يف  اخلا�سة  �سفحاتهم  على  بيانات  ا�سدار  من 
مواقع التوا�سل الجتماعي باأنهم غادروا العراق 
التهديدات  ب�سبب  غالبا،  لبنان  عربية،  دول  اىل 
التي و�سلت اىل �سناديقهم الربيدية، خا�سة على 
للتهديد  �سورة  اية  ن�سر  دون  ولكن  الفي�سبوك، 
وبداأ  حقيقية،  او  وهمية  �سفحة  من  اأكييان  �سواء 
الذين يف ال�سا�س لجئني يف دول اوربية باحلديث 
ا�ستمرارهم  يف  وان  اليهم  تهديدات و�سلت  عن 
يف  م�ساركة  او  موديل  او  ازييياء  )عر�س  مهنتهم 
افييراد  �سيعر�س  العامل(  جمال  ملك  م�سابقات 

عائلته/ عائلتها يف العراق اىل القتل.
احلق  ال�سباب،  من  خا�سة  ان�سان،  لكل  بييدءا، 

فيما يختاره من عمل او فيما يرتديه من زي ويف 
الك�سف  تاأخري  ولكن  ل�سعره،  يختاره  الذي  اللون 
القب�س  القاء  عن  العييالن  حتى  او  اجلناة  عن 
يجعالن  الييتيياأخيير،  هييذا  ا�ستغالل  ومييع  عليهم، 
العراق يبدو وكاأن الو�سع المني مل يتغري فيه عما 
و�سنوات  الطائفية   �سنوات احلرب  عليه يف  كان 
العنف والتفجريات الظالمية. ل نريد القول باأن 
يدعي ل غري،  بانه  التهديد  اىل  ا�سار  جميع من 
قد يكون �سادقا، ولبد ان تقوم الجهزة المنية 
بحمايتهم بدون ا�سطرارهم اىل مغادرة العراق. 
ان هذه ال�سجة، ل ن�ستطيع ان نقول انها مفتعلة 
من  ولبد  اليه  ا�سرنا  الذي  التاأخر  ب�سبب  متاما 
الو�ساع  حت�سن  مع  والعراق  لها.  احللول  ايجاد 
ملا  ي�سدقه،  العامل  يجعل  ان  يريد  فيها،  المنية 
لهذا الت�سديق من تاأثري على قدوم ال�ستثمارات 
اىل  بحاجة  دائييمييا  الميينييي  الو�سع  ان  العاملية. 

متابعة ودائما بحاجة اىل ادلة للت�سديق.

احلقيقة التي ا�سبحت جلية 
بعد النتخابات العامة يف ظل 
مقاطعة وا�سحة لها هي ان 
الناخبني، املقاطعني وامل�ساركني، 
يريدون تغيريا يف احلكومة 
اجلديدة بعد كل الزمات 
وامل�ساكل التي مر بها العراق 
وت�سببت بخ�سائرعلى خمتلف 
ال�سعد،  ل نريد ال�سارة اليها، 
لنها معروفة للجميع. 

متطلبات امل�شلحة العامة

رئي�س التحرير



اآية من�ش�ر � ذوالفقار ي��شف - اإيفان حكمت
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يف ظل غياب خطط التنمية الب�شرية وا�شتفحال ظاهرة الزواج املبكر..

العراق
معدلت  يف  ال��ع��امل  يتقدم 

الزيادة ال�شكانية

على �لرغم من �نخفا�ض معدل �الجناب 
يف �لعر�ق من �ستة �أطفال للمر�أة يف �سن 

�الإجناب �ىل �أربعة �أطفال، فاإن �لعر�ق من 
�سمن �لدول �العلى يف معدل �الجناب.

ورغم �نت�سار و�سائل منع �حلمل، وتفكري 
�الأ�سر �لعر�قية بتح�سني نوعية �حلياة 

وتعزيز �أو�ساعها ملا له من تاأثري على 
رفاهيتها وتنمية �ملجتمع وتطويره،�إال �ن 

ذلك مل ي�ساهم يف �حلد متامًا من �رتفاع من 
�ملعدالت �لعالية يف �الإجناب.



بح�شب تقديرات �شابقة لل�زارة فاإن عدد 
�شكان العراق يبلغ 37.7 ملي�ن ن�شمة ي�شكل 
الذك�ر منهم 51 % فيما تراجع عدد الإناث 

اإىل 49 %

تختلف نظرة املجتمعات اىل حتديد 
الإجناب، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بال�اقع 

اخلدمي، اذ لبد اأن يك�ن هناك تخطيط  
يح�ل دون الت�شخم ال�شكاين.
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عبئًا ثقياًل على املجتمع، ل �سيما عندما تكون 
الأ�سرة غري م�ستعدة لتحمل النفقات املالية او 
ال�سحية وبالتايل اإجناب عدد كبري من الأطفال 

دون حتّمل م�سوؤولياتهم املالية والقت�سادية.

�الإجناب يف �لعر�ق 
تختلف نظرة املجتمعات اىل حتديد الإجناب، 
وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالواقع اخلدمي، اذ لبد 
الت�سخم  دون  يحول  تخطيط   هناك  يكون  اأن 
ال�سكاين املرافق لنعدام تنظيمه، والذي يجب 
م�ستقبل  يجعل  حيث  �سحيحة،  ب�سورة  توافره 
العمل  فر�س  انعدام  من  خاليًا  و�ساكنيه  البلد 
وال�سكن واخلدمات التي هي حق من حقوق كل 

ان�سان عراقي.

�الإجناب باملعايري
 تييقييول الييدكييتييورة زييينييب هييا�ييسييم )45 عييامييًا( 
"يتخذ  الن�ساء وتوليدهن:  املتخ�س�سة يف طب 
واملعتقدات  الأفكار  بع�س  الأزواج  من  العديد 
بخ�سو�س  اأواجتماعية  منها  دينية  الكثرية، 
ق�سية الإجناب وخ�سو�سًا الرجل، فقد ل متر 
على زواجه �سوى ايام عدة قبل اأن يربز ال�سوؤال 
ا�سمك،  يحمل  بطفل،  �سرتزق  متى  التقليدي: 

ويعينك عند الكرب؟
تكوين  هو  الييزواج  اأن هدف  من  الرغم  وعلى   
التكامل  حتقيق  هييو  اخيير  جانب  وميين  اأ�ييسييرة، 
الجتماعي، فاإن هناك عدة جوانب من الناحية 
اأمرًا  النف�سية تعترب مو�سوع الإجناب للزوجني 
يف  رجولته  يثبت  اأن  يجب  فالرجل  منه،  لبييد 
اأحييد يف  هذا الإطييار، واملييراأة ليجب ان ي�سك 
الأحيييييان  بع�س  ويف  الإجنييياب.  على  مقدرتها 
وكرثتهم،  اولده  بعدد  يتباهى  البع�س  اأن  جتد 
قد  الن�ساء  بع�س  اإن  لك  قلت  اأن  تتعجب  فال 
الن�ساء،   من  اقرانهن  من  الغرية  ب�سبب  يلدن 
حيث جند اأن اأغلب هذه الأ�سر ت�سكن املناطق 
الأطفال  عدد  يكون  حيث  البلد،  من  ال�سعبية 
اأطفال   اليييي)6(  تعدى  قد  الييواحييدة  الأ�ييسييرة  يف 
يعي�سونها،  التي  ال�سعبة  احلياة  من  بالرغم 
وامل�ستقبل املبهم الذي ل يبتغونه، لهذا يجب ان 

يكون الإجناب �سمن معايري الظروف املعي�سية 
لأبنائهما،  الييزوجييان  يوفرها  ان  يجب  الييتييي 
ولأطفالهما  لهما  يحقق  الييذي  الإطييار  و�سمن 

التنمية الجتماعية ال�سحيحة".

نزعة قبلية
بييدون رقييابيية ول  الييزيييادة يف الإجنييياب  ت�ستمر 
باتت  الأ�سرة  لتنظيم  ال�سحيحة  فالآلية  قيود، 
هي  الغائبة  الب�سرية  التنمية  وخطط  معدومة، 
على  الييعييراقييي  ال�سكاين  الت�سخم  جعلت  مييا 
امل�سبب  هي  لي�ست  املعنية  اجلهات  لكن  اأ�سده، 
من  التخطيط  فعدم  التخبط،  هذا  يف  الوحيد 
قبل الزوجني له �سلبياته، مثل عدم وجود ثقافة 
العراقي،  املجتمع  عند  اليييزواج  م�سوؤولية  يف 
القبلية،  اىل  مييل  اليييذي  النف�سي  والتكوين 
والتح�س�س الكبري من مو�سوع حتديد الإجناب 
وتقييده، مثل حتديد الن�سل، حيث تكون هناك 
رغبة كبرية يف اإجناب الذكور اأكرث من الإناث 
الييعييراق  حمييافييظييات  ت�سكن  الييتييي  الأ�ييسيير  عند 

هناك  كييان  فقد  اخيييرى  ناحية  ميين  واأرييييافيييه. 
باعطاء  قام  الذي  ال�سابق  النظام  من  ت�سجيع 
م�ساعدات مالية لكل من ينجب طفاًل، وح�سل 
ايران  مع  احلييرب  النتهاء من  بعد  الميير  هذا 
عام 1988، التي راح �سحيتها اكرث من مليوين 

ان�سان .
خ�سو�سًا  اليييييوم،  �سباب  ميين  البع�س  اأن  اإل   
راأي  لهم  املدن،  ي�سكنون  الذين  منهم  املثقفني 
اآخر بهذا اخل�سو�س، فاأغلب املتزوجني حديثًا 
والذين عا�سروا املفخخات والعبوات النا�سفة، 
عند  مبكر  وقييت  يف  الإجنييياب  فكرة  يرف�سون 
�سظايا  ت�سيبهم  اأن  ميين  وخوفهم  زواجييهييم، 
اأبنائهم،  يتم  يف  �سببًا  تكون  قييد  التي  الييغييدر 
لهذا فهم قد يكتفون بطفل واحد او اثنني، مع 
مراعاة الظروف التي يعي�سها البلد من ازمات 

مالية.

�لرغبة يف �الإجناب
بعد اأن �سار العراق من الوائل عربيًا يف م�ستوى 
زييييييادة الجنيييياب، 
جعل  المييييير  هييييذا 
من  حم�سوداأً  البلد 
اليييدول  بع�س  قييبييل 
بالرغم من املاأ�ساة 
اليييييتيييييي يييعييييي�ييسييهييا  ف�ساًل عن  العراق حتديات كربى  يواجه  بينما 

يواجه  فانه  م�سلحة،  نزاعات  منطقة  يف  كونه 
ازمة �سكن حادة ونق�س يف املياه العذبة وعدم 
معدل  تزال  ما  وغريها  املحلية  الزراعة  كفاية 
القت�سادية  الأو�ييسيياع  وتنظيم  عيياًل  الجنيياب 
مزيد  واىل  الإجنييياب  عملية  تنظيم  ي�ستدعي 
وال�سيطرة  الجنييياب  لتنظيم  الييدرا�ييسييات  ميين 
عليه رغم ان الح�سائيات ت�سري اىل انخفا�س 
ن�سبة النمو ال�سكاين ال انه ما زال �سمن العلى 

عامليا. 
 

�إح�سائيات
التخطيط   لييوزارة  مييوؤخييرًا  جييرى  ك�سف  اأو�سح 
اىل  ُت�سري  احلديثة  ال�سكانية  "التقديرات  اأن 
نحو  اجته  العراق  يف  ال�سكاين  النمو  معدل  اأن 

خالل  النخفا�س 
اليييعيييقيييود الييثييالثيية 
املا�سية وهذا ناجت 
عييين النييخييفييا�ييس 
احلييييييا�ييييييسييييييل يف 
معدلت اخل�سوبة 
الييتييي  اليييعيييراق  يف 
اأحياء  مواليد   6 من  وا�سحًا  انخفا�سًا  �سهدت 
اإىل  لكل امراأة يف �سن الإجناب يف الثمانينات 

اأربعة مواليد يف عام 2017".
وبلغ معدل انت�سار ا�ستخدام و�سائل منع احلمل 
ن�سبة  اأما  الإجنيياب،  �سن  الن�ساء يف  لدى   %60
منع  و�سائل  ل�ستخدام  امللباة  غييري  احليياجيية 
والراغبات يف  الإجناب  �سن  للن�ساء يف  احلمل 
وقف الإجناب ولكنهن ل ي�ستخدمن و�سائل منع 
احلمل فقد بلغت يف نف�س الوقت 8% اأما ن�سبة 
احلمل املبكر للن�ساء يف �سن الجناب فقد بلغت 
2%، يف حني بلغ معدل الولدة لدى اليافعات يف 
من  األييف  لكل   1982 19" �سنة   -15" الأعمار 

الن�ساء يف �سن الإجناب.
بييداأت  العراقية  الأ�ييسيير  ميين  "العديد  اإن  كما 
احلياة  نوعية  بتح�سني  والهييتييمييام  بالتفكري 

تاأثري  من  لذلك  ملا  او�ساعها  وتعزيز  الأ�سرية 
على رفاهيتها وتنمية املجتمع وتطويره".

عديد  فيياإن  لييلييوزارة  �سابقة  تقديرات  وبح�سب 
ي�سكل  ن�سمة  مليون   37.7 بلغ  الييعييراق  �سكان 
عدد  تييراجييع  فيما  منهم   %  51 منهم  الييذكييور 

الإناث اإىل %49 .
العراق  �سكاين جرى يف  اإح�ساء  اأول  اأن  يذكر 
كان عام 1934 حيث بلغ عدد ال�سكان حينها 3 
ماليني و380 األف ن�سمة بينما اأ�سار اآخر تعداد 
قد  ال�سكان  عديد  اأّن  اإىل   1997 عييام  اجييري 

ارتفع اإىل 22 مليون و170 األف ن�سمة.
ر�سمي  �سكاين  تييعييداد  اي  الييعييراق  ي�سهد  ومل 
ب�سبب   2003 عام  ال�سابق  النظام  �سقوط  بعد 
بغداد  يف  املييركييزييية  احلكومة  بييني  اخلييالفييات 
على  حييول  اأربيل  يف  كرد�ستان  اقليم  وحكومة 
ا�سافة  التعداد  با�ستمارة  املواد اخلا�سة  بع�س 
ت�سهدها  التي  املتدهورة  الأمنية  الأو�ساع  اإىل 

البالد منذ ذلك الوقت.
املهمة  الأ�سباب  اأحد  املبكر  الزواج  ويعد عامل 
يف ارتفاع معدلت الجناب اذا مل يعد اكرثها 
تاأثريًا يف العوامل الكمية لل�سكان، اذ كلما كان 
عالية،  الإجنيياب  معدلت  كانت  مبكرًا  الييزواج 
وكييلييمييا كيييان الييييزواج مييتيياخييرًا كييانييت مييعييدلت 

الإجناب واطئة. 
يعتمد على  املجتمع  املبكر يف  الزواج  باأن  علمًا 
ال�ساب  ا�ستعداد  اهمها  ومعطيات  عوامل  عدة 
الإمكانات  وتوفر  املبكر  الزواج  على  ال�سابة  او 
املادية التي تتيح املجال لل�سباب للزواج ووجود 
وال�سكنية  وال�سحية  الجتماعية  اخلييدمييات 
واملادية التي ت�سجع ال�سباب على الزواج، وهذا 
عك�س ما يحدث داخل العراق، اذ يتزوج ال�سباب 
الييظييروف  يف ظييل ظيييروف قيياهييرة، تبتعد عيين 
وانييعييدام  الييبييطيياليية،  تتكاثر  كييياأن  الطبيعية، 
والجتماعية،  ال�سحية  او  املادية  المكانيات 
كاأن متنف�س ال�سباب الوحيد الذي ي�سبح حتت 

هذه ال�سغوط، هو الزواج. 
ويرتك الإجناب م�سوؤولياته الثقيلة على الأ�سرة 
حتمل  على  لها  قيييدرة  ل  ال�ييسييرة  اأن  لييدرجيية 
الإجناب  لي�سبح  الأ�سرية.  الواجبات  �سخامة 

م��ل��ف ال��ع��دد
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اسمه الثالثي "سالم ياقو جرجيس"، مواطن مسيحي من مواليد 
"أربيل-عينكاوه" 1967، انتقل مع أسرته الى مدينة السماوة بحكم 

وظيفة والده، وهو يومها في سن الرابعة، وكان قدر األسرة أن تستقر 
في هذه المدينة التي أحبتها بعمق مثلما أحبتهم واحتضنتهم، واستمرت 

الحال كذلك حتى بعد إحالة األب إلى التقاعد..
تشير السيرة الذاتية الى أن جرجيساً أكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة 

واإلعدادية في السماوة، وحصل على وظيفة في إحدى دوائرها 
الرسمية وتزوج من فتاة مسيحية من مدينة عينكاوه التي لم ينقطع هو 

وال أسرته عن زيارتها حيث يقطن أقاربهم هناك، واستطاع أن يشتري 
بيتاً صغيراً وينشئ "عائلة" صغيرة..

قبل عدة سنوات، تعرض هذا المواطن البسيط الى عارض صحي 
طارئ، لم يُعره اهتماماً، واكتفى –كما يفعل فقراء العراق- بتناول 

بضعة أقراص طبية وصفها الصيدلي، وتماثل للشفاء، غير ان 
العارض الصحي نفسه داهمه بعد اسبوع واحد، ولم تنفع هذه المرة 

"وصفة" الصيدلي، ولهذا قصد المستشفى وحصل على عالج جديد، 
لكنه لم يشعر بأي تحسن، فالدوخة ووجع الرأس وفقدان الشهية ظلت 

تالزمه وهي آخذة بالتفاقم، وما هي اال أيام قالئل حتى استضاف جسده 
ألماً خفيفاً في المعدة لم يلبث أْن اشتّد وتفاقم، وهكذا بدأ الرجل رحلة 

مكوكية طويلة بين المؤسسات الصحية الرسمية وعيادات األطباء 
الخاصة، وبين دكاكين األعشاب الطبيّة، وأصبحت لديه إضبارة كبيرة 

من األشعات وتحاليل الدم والسونارات والنواظير والفحوصات، 
وخزانة أكبر من شتى العالجات والمسكنات، ولكن من دون فائدة، 

فصحته تسوء وألمه يتعاظم.. وأخيراً تشّكلت لجنة طبية، وكتبت تقريراً 
مفصالً أوصت فيه بضرورة عالج المواطن سالم ياقو جرجيس خارج 

العراق، وبذلك أخلت اللجنة مسؤوليتها..

أخذ الرجل التقرير وهو في غاية األمل والتفاؤل، وعرضه على 
"الحكومة المحلية" في السماوة وقد تعاطفت معه، ولكنها اعتذرت له، 

ألن قضية العالج في خارج العراق هي من اختصاص او صالحية 
"حكومة التوافق" المركزية في بغداد، وتوجه الرجل الى العاصمة، 

وتعاطفت معه حكومة التوافق، ولكنها اعتذرت له، ألن بطاقة أحواله 
الشخصية تشير الى أنه من مواليد أربيل، وبالتالي فإن "حكومة االقليم" 

هناك هي المسؤولة، وقرار العالج في الخارج ضمن صالحياتها 
الحصرية. وباع جرجيس آخر قطعة ذهب تمتلكها زوجته وتوجه الى 
كردستان، وقد تعاطفت معه حكومة اإلقليم، ولكنها اعتذرت له، ألنه 

موظف في حكومة المثنى المحلية، وحين قصدها كونها المسؤولة عن 
رعاية موظفيها، كما أفهمته حكومة االقليم، أكدت الحكومة المحلية 
له بأنها متعاطفة جداً معه، ولكن الصالحية الحصرية بيد "حكومة 
الشراكة" المركزية، وبعد ان باع بيته قصد حكومة الشراكة التي 

تعاطفت معه جداً ولكنها اوضحت له ]مع انك عراقي، ولكن انتماءك 
الرسمي الى حكومة االقليم بناء على مسقط رأسك[، فلما ذهب الى 

حكومة اإلقليم قالت له بصريح العبارة ]من غير المعقول أن تعمل في 
حكومة المثنى وأنت معافى، وحين تمرض يكون عالجك على حساب 

اإلقليم[، وعاد الى حكومته المحلية التي أكدت له وأقسمْت، ان الحكومة 
االتحادية هي صاحبة الصالحية، وتوجه الى المركز وسأل عن الحل 

فقالوا له: هذا األمر يمكن ان تبُّت فيه، عن قريب، حكومة األغلبية 
والفضاء الوطني، وتساءل جرجيس عن طبيعة هذه األغلبية فأخبروه: 

أنها تضم جميع األطياف الدينية والمذهبية والعرقية، ومن ال يكون 
معها فباب المعارضة مفتوح أمامه على مصراعيه، وأراد ان يسأل 

سؤاالً أخيراً.. لكنه مات من القهر قبل أن يرى الفضاء الوطني!!

ح�شن العاين 

ن�اعم
م�اطن وحك�مات!

ت�شري ال�شرية الذاتية اىل اأن جرجي�شًا اأكمل درا�شته البتدائية 
واملت��شطة والإعدادية يف ال�شماوة، وح�شل على وظيفة يف اإحدى 

دوائرها الر�شمية وتزوج من فتاة م�شيحية من مدينة عينكاوه التي 
مل ينقطع ه� ول اأ�شرته عن زيارتها حيث يقطن اأقاربهم هناك، 

وا�شتطاع اأن ي�شرتي بيتًا �شغرياً وين�شئ "عائلة" �شغرية..

ابناوؤه، ففي ايطاليا مثال قامت احلكومة بو�سع 
اعالنات ت�سجع على الإجناب، ويف الدمنارك 
كل  م�ستلزمات  بتوفري  طييريان  �سركة  قامت 
رو�سيا  يف  اما  �سنوات،  ثالث  ملدة  يولد  طفل 
وقد  وطنية،  عطلة  اأيييلييول  ميين   12 بييات  فقد 
حكومة  اأما  لالإجناب،  الر�سمي  باليوم  �سمي 
مليار   1.6 الي  مايقارب  تنفق  فهي  �سنغافورة 
ت�سجع  بييرامييج  على  �سنويًا  ا�سرتليني  جنيه 
النا�س على الإجناب، اإل اأن العراق قد ا�سبح 
يف �سدارة هذه الدول بالزيادة ل بالنق�سان، 
ح�سب ت�سريحات وزراة التخطيط، فقد ن�سر 
اجلهاز املركزي لالإح�ساء يف وزارة التخطيط 
جديدة  اإح�سائية  �سحفية،  و�سيلة  خالل  من 
احلايل،   2018 لعام  العراق  يف  ال�سكان  لعدد 

م�سريًا اىل ن�سبة الذكور والإناث يف البالد.
�سكان  "عدد  اإن  اح�سائياته  يف  اجلهاز  وقال 
ن�سمة  و182  األفا  و124  مليونا   38 بلغ  العراق 
 ،"2018 لعام  التقديرية  الح�سائيات  ح�سب 
لفتًا اإىل اأن "عدد الذكور منهم بلغ 19 مليونًا 
بلغ  فيما  بن�سبة %51،  ن�سمة  و253  األفًا  و261 
األفًا و929 ن�سمة  عدد الإناث 18 مليونًا و862 

وبن�سبة 49% من جمموع ال�سكان."
اأعييلييى  �سكلت  بييغييداد  "حمافظة  اأن  وذكيييير 
عدد  بلغ  حيث  ال�سكان  عييدد  يف  املحافظات 

ن�سمة  و755  األييفييًا  و126  ميياليييني   8 �سكانها 
�سكان  جمييمييوع  ميين   %21 مييقييدارهييا  وبن�سبة 

املحافظات."
ح�سن جبار )36 عامًا( يعزو رغبته بالإجناب 
ظروفه  من  بالرغم  اأطييفييال،   )7( من  لأكييرث 
ال�سعبة، والتي كان اأولها �سكنه يف نف�س البيت 
")الطفل  بابت�سامه:  اأجابنا  واإخوته،  اأهله  مع 
اأخيياف عليهم من  وييياه( ول  يجي ويجي رزقه 
باأن يجعلهم  اجلوع لأن اهلل موجود وهو كفيل 
يعي�سون كما كنا نحن قبل ذلك، وان احلروب 
التي اخذت من العراق �سبابه، هانحن الآن قد 
انتجنا له �سبابًا اآخرين ليدافعوا عنه كما دافع 
اأعانوا  قد  واإخوته  باأنه  م�سيفًا  قبلهم،  الذين 
الأطفال  اأجنب  ل  فلماذا  كربه،  عند  والدهم 

ليعينوين عند الكرب.

عاد�ت ومفاهيم 
اأن  اىل  القا�سم  نوال  املجتمعية  الباحثة  ت�سري 
الكثري من الأزواج قد ل يرغبون حقًا يف طفل 
اآخر، او اأن الأمر موؤجل بعد حني، لكن العراق 
تغيب  اذ  كبري،  حلد  اجلن�سية  الثقافة  يفتقد 
الدرا�سية  احل�س�س  عن  املدار�س  يف  البنات 
الناحية  العملية من  املناهج  فيها  تدر�س  التي 
الإحيائية العلمية لأن يف ذلك "عيب" بح�سب 

العادات واملفاهيم يف اغلب مفا�سل املجتمع.
املييدر�ييسييني  اأغييلييب  اأن  اإىل  الييقييا�ييسييم  وتييلييفييت 
من  الأجيييزاء  هييذه  يييغييادرون  باتوا  واملدر�سات 
التالميذ  مييع  الإحييييراج  ت�سبب  كونها  املنهج 

وذويهم وحتى بع�س ادارات املدار�س.
وتوؤكد القا�سم اأنه لو كانت هناك اح�سائيات 
بييلييدان  اأقيييل  ميين  الييعييراق  اأن  لتبني  حقيقية 
وحتى،  اجلن�سية  للواقيات  ا�ستهالكًا  العامل 
وغري  ال�سيدليات  على  مقت�سر  مبيعها  اأن 
دول  غييرار  على  العامة  الأ�ييسييواق  يف  متوافرة 
العامل، مو�سحة اأن ن�سبة غري هينة من الذين 
تابعت معهم الأمر ل يعرفون كيفية ا�ستخدام 
يعرف  ل  البع�س  اأن هناك  بل  الواقيات،  هذه 

بوجودها اأ�سا�سًا.
ت�سيف القا�سم اأن الكثري من الأطفال وجدوا 
بال�سدفة ولي�س عن تخطيط ودراية ما ت�سبب 
ال�سائقات  ب�سبب  العائلية  املاآ�سي  من  بالكثري 
غرفة  يف  كبرية  عائلة  وانح�سار  القت�سادية 
وتزيد  فقط.  لييزوجييني  ال  تكفي  ل  عائلة  مييع 
بالواقيات  ي�ستهينون  الأزواج  من  الكثري  اأن 
مي�سون  احلمل  حييدوث  بعد  وانهم  اجلن�سية 
التي  املوانع  الكثري من  اأن هناك  اإذ  الأميير  يف 
الدينية  خا�سة  الأجنة،  اإجها�س  بوجه  تقف 

والجتماعية والإن�سانية.
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د�خل �أزقة �سارع �ملتنبي، وبني رو�ئح �لكتب، يندفع يا�سر بروح متوهجة كي يقاوم �الأمل 
ولي�سنع منه ق�سة جناح. مل يدرك يا�سر �أن ذلك �النفجار �لهائل يف �سارع �ملتنبي و�لذي 
�سرق و�لده منه، و�أوقع مكتبتهم حتى �الأر�ض، �أنه �سيجعله متحديًا بهذه �لطريقة، بنى 

نف�سه ومكتبته. 

ب������ص������م������ة

�نفجار �لروح 
�سارع  انفجار  يف  واليييده  ا�ست�سهد   2007 عييام  يف 
وقتها  كان  بداخلها،  وما  املكتبة  واحرتقت  املتنبي 
طالبًا يف املرحلة الأوىل ولعبًا لكرة القدم يف نادي 
اجلوية. اإ�سبح خمرّيًا بني اإكمال م�سواره الريا�سي 
او العودة اىل املكتبة، خ�سو�سًا واأن اأخاه كان �سغري 

ال�سن، فعاد لبناء املكتبة واإكمال م�سرية والده.
اإعادة ترميم مكتبة عدنان ب�سكل  يا�سر على  عمل 
جديد، ثم لتتحول هذه املكتبة من حافظة وحاملة 
للكتب اىل دار ن�سر حتمل ال�سم ذاته وت�سدر اوىل 

مطبوعاتها عام2011 .
الدور  اأوائييل  من  والن�سر  للطباعة  عدنان  دار  كان 
يف  �ييسييارك  ميين  واأول   ،2003 بييعييد  مييا  الييعييراقييييية 
افتتاحًا  ظبي  ابييو  ومعر�س  خارجية،  مهرجانات 
م�سر  ال�سارقة،  �سمنها  ومن  التالية  للم�ساركات 
الدولية  املحافل  النخراط يف  وبريوت، وحماولت 

م�ستمرة رغم �سعوبة الفيزا.
د�ر ن�سر للعر�قيني

هييذه  خيييالل  لي�سل  الييكييتييب  بن�سر  يييا�ييسيير  ا�ستمر 
ال�سنوات ال�سبع، اىل اكرث من 600 منجز، �سارك 
الوطن  يف  الكتب  معار�س  من  العديد  يف  خاللها 
اأ�سباب  اأهييم  اأحييد  قييولييه،  وذلييك ح�سب  الييعييربييي، 

ان�سائه الدار .
للم�ساركة، مل نكن  والدي  اأ�سافر مع  "حينما كنت 
جند اأي دار ن�سر عراقية م�ساركة، كما اأن العديد 
الن�سر  دور  �سعوبة  يعانون  العراقيني،  الأدبيياء  من 
اخلارجية يف عملية الطباعة والتكاليف والتو�سيل، 

كان من ال�سعب جدًا الن�سر لكاتب عراقي."

اأ�ييسييبييح فيير�ييس الييكييتيياب والأديييييب الييعييراقييي داخييل 
ليا�سر،  حتديًا  احلييدود  وخييارج  الدولية  املعار�س 
من  العديد  يف  كذلك  �سارك  كما  فيه،  جنح  لكنه 
توفري  اأجييل  من  العراقية  اجلامعات  يف  املعار�س 
ب�سبب  قييولييه،  ح�سب  وذلييييك،  للطالب  امليي�ييسييادر 
تتمكن  ومل   2014 عام  البالد  لح  الييذي  التق�سف 
الكتابية  امليي�ييسييادر  تييوفييري  ميين  اجلييامييعييات  حينها 
للطلبة، كما حدث تراجع كبري يف م�ستوى القراءة، 
اجلمعة  وهو  ال�سبوع  واحد يف  بيوم  انح�سرت  اذ 

ويف املتنبي.
ح�س�ض �الأحالم

اأثناء هذه الأعا�سري –املحببة- التي متر يف حياة 
يا�سر، يخربين اأن اأخاه قد ن�سج واأ�سبح قادرًا على 
امل�ساعدة ومراقبة املكتبة، فيما يكمل يا�سر درا�سته 
اليابانية،  العراقية  الييعييالقييات  عيين  للماج�ستري 
بلقاء  رحلته  مكماًل  اليابان  يف  يومًا   21 ليعي�س 

ال�سيا�سني والنواب اليابانيني.
"ح�سلت على درجة المتياز، الأمر الذي فتح يل 
التدري�س  وهي  الأزل  منذ  اليها  اأطمح  كنت  اأبوابًا 
الإ�سراء/  جامعة  يف  اأ�ستاذًا  اأ�سبحت  اجلامعي، 

ق�سم القانون."
كهوة وكتاب

هذا كله مل مينع يا�سر من تزويد مدينته وحمبوبته 
الثقافة  ملحبي  مغناطي�سًا  �ييسييار  مبقهى  بييغييداد 
لواحد  اأ�س�سه  وا�سعًا  الييبييالد،  هييذه  يف  واجلييمييال 
"كهوة  الثقافية،  بغداد  مقاهي  واأهييم  اأجمل  من 
الن�ساطات  جلذب  مركزًا  اأ�سبح  الييذي  وكتاب"، 

الثقافية والأدبية يف بغداد.

املكتبة،  لفتتاح  دفعتني  التي  الأ�ييسييبيياب  "اأحد 
اذ  الييييدوام،  نهاية  بعد  املكتبات  تييوفيير  عييدم  هييي 
ي�سطرهم  ما  للم�سادر،  والأ�ساتذة  الطلبة  يحتاج 
�ساعة  على  احل�سول  اجل  من  التزاماتهم  لإلغاء 
املكتبة  لتكون  وكتاب(  )كهوة  اأن�ساأت  الأ�سبوع،  يف 
دون  املتنبي  خيييارج  الييعييراقييي  للمثقف  واملتنف�س 

انح�ساره يف مكان واحد، وبوقت مفتوح."
اي،  واملقهى،  املكتبة  يف  عديدة  جل�سات  اأقيمت 
توقيع  وحفالت  ال�سعر  ت�سمل  جل�سة   70 يقارب  ما 
امل�سرحيني  واجنييازات  املو�سيقية  واحلفالت  كتب 
والأدباء، كما �سملت تاأبينًا ل�سماء معروفة وغريها. 
الثقافة  وزارة  دور  وكييتيياب(  )كييهييوة  "ت�سلمت 
بوقت  حمييددة  غري  جل�ساتها  الآخييرييين،  ب�سهادة 
ل  مييا  اإقيياميية  على  جدولنا  يف  نعتمد  لكننا  معني 

يقل عن اأربع جل�سات �سهريًا مبختلف املوا�سيع."
على  يييا�ييسيير  �ييسيياعييدت  املييقييهييى  زوار  اأفييعييال  ردود 
متنعه  مل  بالطبع  لكنها  ن�ساطاته،  يف  ال�ستمرار 
ملادة  جامعي  كاأ�ستاذ  اجلديدة  مهنته  مزاولة  من 

البحث يف جامعة الإ�سراء وا�ستمراره بدرا�سته.
اأجل  من  دقيق  ب�سكل  وقتي  تنظيم  "ا�ستطعت 
اأ�سبح  اأن  اأحييالمييي  اأحيييد  كييان  اأهييييدايف،  حتقيق 
اأجييل  ميين  املتنبي  يف  انيييا  جمعة  وكيييل  تييدرييي�ييسيييييًا، 
املكتبة والتوا�سل هنالك، اأعود بعدها اىل املقهى، 

واراقب طلبتي."
يطمح  متلمل،  او  هييوادة  دون  هذا  كل  يا�سر  يفعل 

لدرا�سة الدكتوراه، لإكمال م�سروع الدار واملكتبة.

ق�شة حزن اأ�شبحت اإرادة جناح
يا�شر..

اآية من�ش�ر
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)اأحالم  ا�سم  حملت  ان�سانية  جمعية  اأ�س�ست  ثم  من 
العربي،  العامل  يف  الأيتام  مب�ساعدة  تعنى  الطفولة( 
التعامل  اأن  باأن اجلمال لي�س �سكاًل فح�سب بل  توؤمن 

بروح اإن�سانية يعد جماًل اي�سا. 
والنا�سطة  الإعييالمييييية  الييتييقييت  اليي�ييسييبييكيية(  )جمييليية 
املغربية  الأو�سط  ال�سرق  جمال  وملكة  الإن�سانية 
اىل  الثانية  زيييارتييهييا  خييالل  حجي"  "اأحالم 
العراق التي حتمل يف طياتها م�ساريع ان�سانية 

وخططًا م�ستقبلية. 
ال�شرب والق�ة

* اأنت من اأم عراقية واأب مغربي، ماذا 
اكت�سبِت من هذا التنوع؟ 

- اكييتيي�ييسييبييت مييين اأميييييي اليي�ييسييرب 
واحلنان، فاملراأة العراقية معروفة 
لذا  وحنانها،  وقوتها  ب�سربها 
العراقية،  باأمي  حمظوظة  كنت 
واي�سا والدي تعلمت منه الكثري 

يف جمالت احلياة. 
جمال  مللكة  اختيارك  كييان  كيف   *

ال�سرق الأو�سط عام 2011؟ 
- مت اختياري وتوجت ملكة جمال ال�سرق الأو�سط يف 

ان  بعد  اأقيمت يف بريوت عام 2011،  م�سابقة كبرية 
ح�سلت على ثقة اجلمهور العربي بت�سويته يل باأعلى 
بهذا  وبتتويجي  الإنييرتنييت،  خالل  من  ت�سويت  ن�سبة 
اللقب وقعت على عاتقي م�سوؤولية كبرية والتزام جتاه 
العربي ومن وقف معي ومنحني �سوته، وكنت  العامل 
نظرًا  اتوقعه  اكن  مل  الييذي  الفوز  بهذا  جييدًا  �سعيدة 
لوجود مر�سحات اخريات جميالت، واحلمد هلل فزت 
الأ�سواء  عامل  دخلت  اللحظة  تلك  ومنذ  اللقب  بهذا 

وال�سهرة.
لذا  اجلمال،  ملكة  مو�سوع  يف  جتربة  لديك  كونك   *
يف  اجلييمييال  ملكات  اختيار  م�سابقات  تقّيمني  كيف 

العامل العربي؟ 
اأن  بل  فقط  ال�سكل  يف  لي�س  لدي  اجلمال  مفهوم    -
جمال الروح هو الأهم من كل العتبارات، ون�سيحتي 
ان�سانية  بروح  يتعاملن  ان  اجلمال  ملكات  لزميالتي 
اجلمال  هو  هذا  وبب�ساطة،  الغرور  عن  بعيدًا  عالية 
احلقيقي واملعيار الذي يجب اأن تن�ساأ علية اأية منظمة 
او موؤ�س�سة تعنى باجلمال واختيار ملكات اجلمال يف 

العامل العربي. 
التي  الييطييفييوليية(  )اأحييييالم  منظمة  عيين  حدثيني   *

ترتاأ�سينها؟ 

ازدادت  الأو�سط  ال�سرق  جمال  ملكة  اختياري  بعد   -
احتييرك  كيف  وفييكييرت  كبرية  ب�سورة  بنف�سي  ثقتي 
بخطوات �سحيحة ومدرو�سة واعمل �سيئًا يفيد النا�س 
واملجتمع العربي لأن ملكة اجلمال لي�س ا�سمًا او تاجًا 
على  وم�ساريع  عمل  اأنييه  بل  فقط  الراأ�س  على  يو�سع 
ار�س الواقع، لذا اأن�ساأت منظمة ان�سانية خريية تعنى 
)اأحالم  ا�سمها  العربي  العامل  يف  امل�سردين  بالأيتام 
وبريوت،  واملغرب،  م�سر،  يف  مكاتب  ولها  الطفولة( 
تعنى  الييعييراق،  يف  فييرع  لها  �سيكون  وقريبا  وفرن�سا، 
واملعاجلة  الدرا�سة  الأيتام من حيث  الأطفال  برعاية 
من  بالعديد  اقوم  املوؤ�س�سة  هذه  خالل  ومن  الطبية، 
البع�س  كييثييرية،  خريية  م�ساعدات  واقيييدم  الأعييمييال 
عن  بييعيييييدًا  اأبييقيييييه  الآخييير  والبع�س  لييالإعييالم  يظهر 
الإعالم، واأق�سد ما اأظهره يف الإعالم حلث الكثريين 
ولهم  املال  ميتلكون  ممن  اخلري  باأعمال  القيام  على 
اإبداء امل�ساعدة، من خالل هذه املنظمة  القدرة على 
وتقدمي  الأيتام  اأحوال  للتعرف على  العامل  دول  جبت 

كل العون وامل�ساعدة لهم. 
فتاة م��شلية

* حال و�سولك العراق ذهبت لزيارة املو�سل.. مَل هذه 
العجلة؟

ملكة جمال ال�شرق الأو�شط الإعالمية املغربية 

ل��� )ال�شبك��ة(: اأحالم حجي
حّذروين من زيارة امل��شل 

ح�ار: اأحمد �شمي�شمفذهبت!

فتاة مغربية تتمتع بقوة وجاذبية كبريتني، حفرت بال�سخر طريق جناحها، تنحدر من �أ�سول عر�قية فو�لدتها 
عر�قية �الأ�سل وو�لدها مغربي، بد�أت رحلتها �لفنية يف جمال عرو�ض �الأزياء يف باري�ض حيث �سكن �أ�سرتها فكانت 
وجهًا �إعالميًا لكثري من �ملاركات �لعاملية �ملعروفة، �إال �أن �سهرتها �حلقيقية �لو��سعة كانت عند تتويجها بلقب ملكة 

جمال �ل�سرق �الأو�سط عام 2011 لتنطلق بعدها عربيًا يف �سماء �لفن لريتبط ��سمها يف جماالت فنية كثرية فعملت 
يف جمال �الإعالم.



نرمني املفتي

ال�شحافة املقروءة بخري

رغم كل ما قيل ويقال عن هيمنة الصحافة المرئية وااللكترونية على الصحافة المقروءة، بقيت منحازة اليها، ليس 
الن تاريخ الصحافة في العالم بدأ ورقيا، وليس للسبب الرومانسي الذي به حنين الى الماضي وهو ان للورق رائحة 
مميزة، انما الن الصحافة المقروءة ما تزال تحتفظ باهم االسماء الصحفية سواء في العراق او في الخارج وما يزال 

كل الصحفيين في الوسائل المرئية والمسموعة وااللكترونية يبحثون عن الفرص للكتابة في الصحافة المقروءة والنه 
ما تزال الصحيفة الورقية لوحدها قادرة على كشف المستور والبدء بحمالت ضغط وتشاركها بنسبة ما مواقع التواصل 

االجتماعي.
ان مستقبل الصحافة الورقية ليس سوداويا حتى ان توقفت صحف معروفة عربيا عن الصدور الورقي واكتفت بموقع 
الكتروني اي بنسخة الكترونية، غالبا االسباب مادية ما يستدعي االستغناء عن عدد من العاملين وعدم التمكن من دفع 
اجور المطابع وتكاليفها، بينما النسخة االلكترونية ال تكلف الكثير ماديا. في الصحافة العراقية، اصرار شبكة االعالم 

العراقي على مشروعها )صحف المحافظات( مثال واضح ، اذ ان هناك صحفاً اسبوعية تقريبا لكل محافظات العراق، 
توزع في المحافظات المعنية وتغطي اخبارها ونشاطاتها والتجربة تبدو ناجحة، خاصة وانها تمكنت من كشف الكثير 

مما يحدث في المحافظات وتمكنت من جذب الرأي العام لحل القضايا او تأشير الحاالت المميزة سواء في العمل او 
انسانيا. . اما في الصحافة العالمية، فإن الصحف وعلى رأسها الواشنطن بوست تمكنت من تحويل اختفاء الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي الى قضية دولية، والواشنطن بوست التي كان يكتب بها عمود رأي اسبوعي تمكنت من 
الضغط حتى على الرئيس ترامب وتغيير رأيه، بل وجعلت منه )بطال(، وجملة اعتراضية هنا:  البد من القول ان 
الصحافة العربية تعاملت مع القضية كل من وجهة نظرها بماضي خاشقجي او بمدى قربها او بعدها من السعودية 

وتعاملت الصحافة العراقية معها باتزان واضح دون ضجة وابتكار بطل.
ومالحظة اخرى مهمة، ايضا من قضية خاشقجي، اذ اشارت )كارين عطية( محررة قسم االراء في واشنطن بوست 

مع نشر اخر مقال كان قد كتبه قبيل مقتله، بأن "هذا هو المقال االخير الي تحرره لخاشقجي"، ونحن في المجلة، مثال، 
ال ندفع مادة الى النشر بدون اعادة صياغتها او تعديلها او قبل مرورها من شعبة التصحيح اللغوي، هذا قانون البد منه 

في الصحافة المقروءة، بينما في الوسائل االخرى ال اعادة صياغة وال تعديل او تصحيح وتكثر االخطاء فيها، لغويا 
وصياغة والخلط بين اللغة النحوية واللهجات المحلية.

ان ما قامت به الواشنطن بوست عالميا، وتجربتنا المحلية في شبكة االعالم العراقي دليالن على ان الصحافة المقروءة 
بخير وان اية وسيلة اعالمية لن تقدر على الهيمنة عليها او تجاوزها.

فنجان حمبة

ان م�شتقبل ال�شحافة ال�رقية لي�س �ش�داويا حتى ان ت�قفت �شحف 
معروفة عربيا عن ال�شدور ال�رقي واكتفت مب�قع الكرتوين اي 

بن�شخة الكرتونية، غالبا ال�شباب مادية ما ي�شتدعي ال�شتغناء عن 
عدد من العاملني و عدم التمكن من دفع اج�ر املطابع و تكاليفها، 

بينما الن�شخة اللكرتونية ل تكلف الكثري ماديا.
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كّم  رغييم  املييو�ييسييل  مدينة  زييييارة  اىل  ذهييبييت  نعم   -
املو�سل  اىل  اذهييب  ل  بيياأن  و�سلتني  التي  التحذيرات 
من  الييذهيياب  على  ا�ييسييررت  لكنني  اأمنية،  لأ�سباب 
العزيزة  املو�سل  اأطييفييال  اأحيييوال  على  الييوقييوف  اأجييل 
راأيت  املدينة  و�سويل  وعند   ، لهم  الدعم  كل  وتقدمي 
كم الدمار الذي عا�سته هذه املدينة على اأيدي داع�س 
الإرهابي، وكان ا�ستقبال املحافظ والنا�س يل بحفاوة 
واأماًل  فرحة  الدمار،  رغم  اأعينهم،  وراأيييت يف  كبرية 
كبريين، واأكرث م�سهد اأحزنني اأن هناك فتاة مو�سلية 
لذا  يديها،  يف  حروقًا  تعاين  بالكامل  اأ�سرتها  فقدت 
قررت اأن اأتكفل بعالجها خارج العراق لكي تعود كما 
�سركة  هناك  اأن  عن  ف�سال  اهلل،  من  والتوفيق  كانت 
معينة قدمت دعمها للمنظمة ووفرت 20 �سقة للعوائل 
املت�سررة يف املو�سل، وهلل احلمد ا�ستطعت اأن اأر�سم 
لهم  الألعاب  تقدمي  عند  الأطفال  جوه  على  الفرحة 
والقادم  الييعييراق  اأقييدميية لأطييفييال  ب�سيط  وهييذا جييزء 

اأجمل باإذن اهلل.    
جمال ال�شرق

* مغربية الأ�سل وجميلة لكنك مل ت�سرتكي يف م�سابقة 
ملكة جمال املغرب مثاًل؟

اأنييا يف الأ�ييسييا�ييس مل يكن يف بييايل ال�ييسييرتاك حتى   -
مبلكة جمال ال�سرق الأو�سط لأنني بعيدة كل البعد عن 
اي  دون  ومن  بال�سدفة  جاء  فا�سرتاكي  العامل،  هذا 
تخطيط م�سبق ففزت باللقب واحلمد هلل، املغربيات 
اّما  حلوين"،  "كثري  اي�سًا  واللبنانيات  جدًا  جميالت 
م�سابقة ملكة جمال املغرب فهي مل تقم ال ملرة واحدة 

فقط ل غري وامتنى لو انها تكررت.
اأّن  على  املغربية  الربامج  اأحييد  يف  نف�سك  قّدمت   *  

ا�سمك اأحالم ال�سامي ولي�س اأحالم حجي ملاذا؟
-  ا�سمي اأحالم حّجي. لكن عائلة اأمي ُتدعى ال�سامي، 

لذلك مّتت ال�ستعانة بتلك الكنية يف املغرب.
* كيف تقّيمني جتربتك يف تقدمي الربامج التلفزيونية، 

هل كانت ناجحة؟ 
- اأعيييد جتييربييتييي يف تييقييدمي اليييرباميييج نيياجييحيية جييدا 
يهتم  منوع  برنامج  بتقدمي  وقمت  الكثريين،  ب�سهادة 
باملو�سة واجلمال ا�سمه )فا�سن درمي( ا�ست�سفت فيه 
عربية  بلدان  يف  ر  و�سوِّ العامل  يف  ال�سخ�سيات  كبار 
جناحًا  ولقى  واملغرب  وم�سر،  واأربيل،  لبنان،  عدة: 
وقبوًل كبريين من قبل النا�س، واي�سا قدمت برنامج  

"فيزا"، وهو منوع  ومت ت�سويره يف اكرث من دولة حول 
�سجلت  وقييد  م�ستهلكة  غري  الفكرة  ان  حيث  العامل، 
حقوقها يف لبنان كي ل تتم �سرقتها من قبل البع�س، 
و�سملت عملية الت�سوير بع�س البلدان العربية باجتاه 
يعي�سون  الغرب، كما �سم حوارات مع مبدعني عرب 
من  عليهم  ال�سوء  ت�سليط  يتم  واأمريكا مل  اأوروبييا  يف 
يف  �ستنفذ  برنامج  فكرة  هناك  اأن  عن  ف�ساًل  قبل، 

امل�ستقبل يف قناة عراقية.   
* ما حلمك على امل�ستويني ال�سخ�سي والعملي؟ 

- حلمي العملي اأن اأطور عملي ب�سكل اأو�سع واأن اأ�سل 
من  نقطة  اأبعد  اىل  الإن�سانية  منظمتي  بن�ساطات 
العامل، اأما حلمي ال�سخ�سي فرياودين حلم "الأمومة" 

م�ستقباًل واأن اأكّون ا�سرة.
* اإذن، هل هناك م�سروع زواج قريب؟ 

بيد  والن�سيب  الق�سمة  يقال  فكما  اأعلم،  ل  رمبييا،   -
اهلل.  

جتربة الغناء
* ما اأكرث �سيء يزعجك؟ 

لهاتني  تعر�ست  قييد  ولييالأ�ييسييف  واخليييييانيية،  الييغييدر   -
يف  حذرة  جعلني  ما  يل،  النا�س  اأقييرب  من  ال�سفتني 
التعمل مع الآخرين واأ�سبحت الثقة �سبه معدومة لدي.

تكرري  ومل  واحييدة  اأغنية  يف  الغناء  جتربة  خ�ست   *
تلك التجربة ثانية.. ملاذا؟ 

كانت  والوحيدة  واحييدة  مغربية  اأغنية  قدمت  نعم   -
موجهة اىل الرجال قدمتها للت�سلية ل اكرث، ومل اجد 
جمال  يف  اأخو�س  اأن  اأحييب  ل  لأنني  الغناء  يف  نف�سي 
الغناء  لذا تركت  يكون جناحه غري م�سمون  ما رمبا 

لأ�سحاب ال�ساأن يف الغناء. 
هذا  ي�ستهويك  هييل  التمثيل  جمييال  ميين  اأنييت  اأييين   *

اجلانب؟ 
احل�سري  املو�سوع  هذا  عن  مرة،  لأول  �ساأ�سرح،   -
�سخم  درامي  لعمل  عقدًا  وقعت  ال�سبكة(:  )جملة  لي 
م�سرتك بني املغرب وفرن�سا �سينتج قريبًا، اإن �ساء اهلل 

�سينال اعجاب اجلمهور.  

لهذه الأ�شاب تركت الغناء وهذه 
ن�شيحتي مللكات جمال العامل



حاوره : حيدر النعيمي

مل اأَر كرك�ك لأربعة ع�شر عامًا، لكنها لي�شت 
بعيدة عني، اإنها يف اأعماق قلبي، اإنها حلمي 

وافتخاري، اأ�شعر باأنني ل �شيء من دونها، لذا 
كتبت وحلنت وغنيت لها كثرياً.

السنة الثالثة عشرة العدد )324( 30 تشرين االول 2018 وفنون ثقافة  alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

21 20

  �أ�سباب �لغياب
* غائب عن الظهور.. ملاذا؟

واأهله،  اأبويه  من  مدلاًل  الفرد  يكون  عندما   -
الأم والأهل يغادرون  وفجاأًة ميوت الأب وتلحقه 
)بيت  اأبيييواب  وُتغلق  م�سريه،  مييالقيياة  اإىل  كييٌل 
العيلة(، كما يقال، ويف الوقت الذي هو بحاجة 
امل�سكني  هييذا  من  تنتظر  فماذا  اإليهم،  ما�سة 
ويبداأ حياته  لوحده  اأ�سبح يالقي م�سريه  الذي 
يف اأر�ٍس لي�ست باأر�سه واأنا�س ل يرى فيهم حنانًا 
وطيبة واهتمام اأهله واأحبته، فماذا ي�سيب هذا 
وال�ست�سالم  نف�سه  على  النطواء  �سوى  امل�سكني 
لالأمر الواقع ..اأنا موجود، لكنني غري متواجد !!

* هل �سرقت منك الغربة الكثري؟
- نعم، الغربة اللعينة �سرقت مني كل ما عندي 
حبيبتي  ذكرياتي،  اأهلي،  وطني،  كياين،   ...!!
واأولدي وامالكي واأحالمي وووو كل �سيء، لعن 

اهلل الغربة .
* ماذا تعني لك مدينة كركوك ومتى كانت اآخر 

زيارة لها؟
- مل اأَر كركوك لأربعة ع�سر عامًا، لكنها لي�ست 
حلمي  اإنها  قلبي،  اأعماق  يف  اإنها  عني،  بعيدة 
لذا  دونها،  �سيء من  ل  باأنني  اأ�سعر  وافتخاري، 

كتبت وحلنت وغنيت لها كثريًا.
فبعد اأربعة ع�سر عامًا زرتها ليومني فقط ب�سبب 
رحيل ابن اأخي الغايل وزرت حملتي )برييادي( 
اجلبهة  وزرت  اأهييلييي  ومييييزار  الييقييدمي  وبيييييتيينييا 
واأعتز  اأفتخر  لها مكانة خا�سة  التي  الرتكمانية 

بها .
ال�سمفونية  )الفرقة  مع  مرحلتك  تقيم  كيف    *
املف�سل  عاملك  كانت  وهييل  العراقية(  الوطنية 

حينها؟
منا  لكل  حلمًا  كانت  ال�سيمفونية  الفرقة   -   
كوني�سريتات  نح�سر  كنا  الدرا�سة،  مرحلة  يف 
الفرقة يف قاعة اخللد حينها ونخرج متحم�سني 

�سرف  نيل  لغر�س  يوميًا  �ساعة   12 للتدريب 
اإىل  ان�سممت   1977 عام  ويف  اإليها،  الن�سمام 
اآلة  على  كعازف  العراقية  ال�سيمفونية  الفرقة 
الفيولون�سيل )الت�سيللو(، ميكن اأنها كانت معنى 

ال�سعادة احلقيقية التي مل اأ�سعر به للحني .
�لتوزيع �ملو�سيقي

  1973 �سنة  والييتييلييفييزيييون  الإذاعييييية  دخييولييك   *
جتابه  واأنت  مت  كيف  وملحنًا  مطربًا  واعتمادك 

عمالقة الطرب اآنذاك وجلنة اختبار مرعبة؟
الفرقة  يف  ع�سوًا  كنت  الإذاعييية  دخييويل  قبل   -
الكبري  الف�سل  لها  التي  الرتكمانية  القومية 
يف  غنائية  اأعماًل  و�سجلنا  الفنية،  م�سريتي  يف 
كان  حينها   1970 عييام  منذ  كييركييوك  تلفزيون 
عدة  على  العزف  اأجيد  وكنت  عامًا   13 عمري 
اأحتّلى  وكنت  املو�سيقية،  النوتة  وقيييراءة  اآلت 

بثقافة مو�سيقية جيدة بالرغم من �سغر �سني .
عيد  ي�سادف  والييذي   1973  /  7  /  23 بتاأريخ 

ميالدي واجهت جلنة الختبار املكونة من:
ووديييع  نعيم،  وناظم  حمدي،  يحيى  الأ�ييسيياتييذة 
اأمييوري،  جواد  وحممد  اخلليل،  واأحمد  خوندة، 
اأ�ساتذة  اأنهم  و علي مردان. ومع  وفوؤاد عثمان، 
كبار لكنني مل اأفاجاأ ومل اأرتبك اإطالقًا، عزفت 
كلمات  ميين  كمر(  )اآلييتييون  اأغنية  لهم  وغنيت 
باأدائي  وفوجئوا  واأحليياين،  �سن  جمال  ال�ساعر 
وعزيف واأ�سلوب اللحن، فقررت اللجنة بالإجماع 
 1977 عيييام  ويف  مييبييا�ييسييرًة.  الأغيينييييية  ت�سجيل 
الإذاعيية  يف  املو�سيقية  للفرقة  رئي�سًا  اأ�سبحت 

وبداأت م�سريتي ال�ساقة .
املو�سيقي  الييتييوزيييع  يوؤ�س�س  عييراقييي  اول  تعد   *
جاءت  اين  من  العراق..  م�ستوى  على  لالأغنية 

لك فكرة التوزيع؟
من  ب�سيطة  حميياولت  هناك  كانت  لقد  نعم،   -
جعلته  لكنني  املو�سيقي  التوزيع  يف  البع�س  قبل 
مهنة وعن�سرًا ثابتًا ي�ساف اإىل عنا�سر الأغنية 
وامللحن  )ال�ساعر  الثالثة 
كانت  حينها  وامليييطيييرب(. 
الأغييينييييييية فييقييرية والييفييرقيية 
يكن  مل  اأغلبها  املو�سيقية 
فيها من يجيد قراءة النوتة 
انهم  من  بالرغم  املو�سيقية 

ال�سباب  جمعنا  اأن  وبعد  جيدين،  عازفني  كانوا 
بعد  خا�سة  بنا،  خا�سة  فرقة  �سكلنا  املعهد  من 
ظهور الأ�ستوديوهات اخلا�سة لالإنتاج املو�سيقي 
اإىل  احليياجيية  اأ�سبحت  الإذاعيييية،  نطاق  خييارج 
اإثراء اجلانب اجلمايل لالأغنية باإ�سافة التوزيع 

املو�سيقي لها.
ح�سن ح�سني وكاظم �ل�ساهر!!

* مازال غناء تايتل  م�سل�سل "الأماين ال�سالة" 
ذاكييرة  يف  ب�سوتك  غنيتها   والتي   1988 عييام 

النا�س ملاذا اخرتت هذا العمل بالذات؟
- عند ذكرنا مل�سل�سل )الأماين ال�سالة( لبد لنا 
ح�سني،  ح�سن  املخرج  اجلميل  الفنان  نذكر  اأن 
به  روؤى خا�سة  وله  يزال جمددًا  وما  كان  الذي 
نف�س  يف  معًا  ن�سكن  كنا  والتمثيل،  الييدرامييا  يف 
العمارة، اأعجبت به واأعجب بي واختارين لعمل 
التايتل واملو�سيقى الت�سويرية للم�سل�سل، وزودين 
بالن�س لتايتل البداية والنهاية لل�ساعر اجلميل 
احلما�س  غاية  يف  كنت  واأنا  اخلزاعي(  )ح�سن 
للعمل، وبعد التلحني والت�سجيل طلب مني الفنان 
اأطلبه  ما  مقابل  يغنيهما  اأن  ال�ساهر(  )كاظم 
واأنا �سراحًة وافقت، يف يوم تركيب  دون نقا�س 
ح�سن  دخييل  ال�ساهر(  )كاظم  للفنان  ال�سوت 
 : يل  قال   )  !!! َتَعفَرت   ( و  لالأ�ستوديو  ح�سني  
نحن اتفقنا اأن تغنيها ب�سوتك لذلك خال�س اأنا 

لغيت املو�سوع ما اأريد وخرج وهو  زعالن .
هناك  يكن  فلم  اأفعل؟  ماذا  بقيت حمرجًا  فاأنا 
�سيء غري قول احلقيقة، فتقبله اأبو و�سام بروح 
وغنيتهما  اأنا  ودخلت  الأ�ستوديو  وغادر  ريا�سية 

ب�سوتي.
وبع�س  ا�سمها،  ن�سيت  املخرج،  م�ساعدة  اأتذكر 
جناحك  )مد  �سماعهم  عند  بكوا  العاملني  من 
قلت  واأنا  وحلم..(  جمنونة  )�سرخة  و  ياهوى( 

يالال .. وان�سممت اإليهم0
يف  النغمية  الييدرا�ييسييات  ملعهد  عميدًا  عينت   *  
بغداد �سنة 1999 وتخرج على يديك الكثري من 
مهجور  �سبه  نراه  اليوم  واملو�سيقيني،  الفنانني 

ملاذا براأيك؟
- غادرت العراق متجهًا اإىل الأردن للتدري�س يف 
واحدًا  عامًا  ومكثت  باأربد(  )الريموك   جامعة 
يف  ال�ساهر(  )كاظم  الفنان  رافقت  ثم   ، فقط 

��سم المع يف عامل �لفن وطاقة فنية 
مبهرة، مالأ �لعامل �لعربي مبتعة 
�لقيادة لفرقة كاظم �ل�ساهر و�لتوزيع 
الأهم �أعماله �لكبرية مثل �أنا وليلى 
وزيديني ع�سقا وغريها �لع�سر�ت.
�إنه �لدكتور فتح �هلل �أحمد �لذي نر�ه 
�ليوم منعزاًل معتكفًا يف دولة �الإمار�ت 
مبتعدً� عن �الختالط، لكنه ماز�ل 
بنف�ض �لهّمة يف �لعمل، و�ن ب�سمت.
��ستقنا له ولظهورة والأعماله 
�جلميلة. عن هذ� وعن حنيته لبغد�د 
ومدينته كركوك ومعهد �لدر��سات 
�ملو�سيقية �لذي كان يومًا عميدً� له، 
ك�سرنا هدوءه يف حو�ر جملة "�ل�سبكة 
�لعر�قية" معه: 

ي�ؤلف عماًلً م��شيقيًا كبرياً عن كرك�ك

امل��شيقار فتح اهلل اأحمد:
و�شاية كادت ت��شلني

اىل حبل امل�شنقة
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اأراد  داخلُه  كان  ومن  دخ�له،  اأراد  خارجه  كان  من  ُح�شن،  "الزواُج 
مغادرته"
) اإمير�ش�ن( 

حدثتني امرأة عراقية بلغت من العمر عتياً، أنها كادت أن تتزوج من رجل عراقي، لكنها 
حين اتخذت قرارها بعدم الزواج منه، كانت تناصر المسرحي البريطاني وليم شكسبير 
الذي قال ذات يوم بلسان شخصية إحدى مسرحياته: "قلما تنتهي الَعجلةُ في الزواج إلى 

َخير." تفكرت في قول شكسبير، ورجعت الى رأي الشاعر األلماني فردريك تشيللر، بأن 
"الزوج قوام العالم: إنه يبني المدن والقرى، ويمأل البيوت والمعابد" لمزيد من االطمئنان..

وعلقت تلك السيدة على قولي قائلة: ها. اتفقنا. ها هو صاحبك تشيللر يقول أيضاً، إن 
الزواج حصن ولكن بلغته هو، وكأنه يقترب من إيمرسون، ذلك األميركي الوفّي لخطاب 
"الفلسفة المتعالية." ثم قلّبنا تجاريب التاريخ في شأن الزواج، لذلك يتوجب على كل من 
يقدم على هذه التجربة المصيرية، أن يقلب األمور الخاصة بفكرة زواجه، على خامس 

وسادس ومئة، قبل أن يتخذ قراره األخير.
وسبق لي أن سجلت، هنا، في مقال سابق، أن الشاعر األلماني األشهر: غوته، تزوج من 

طفلة عمرها اثنتي عشرة )12( سنة، وهو في السنة الخامسة والثمانين من عمره، كان قد 
هام بها، حتى أنه كان ينيمها على كتفه، بينما كان يقرأ عليها شذرات من كتاب "ألف ليلة 

وليلة."
وكتاب "الف ليلة وليلة" هذا سفر ضخم في "حصن الزواج" من حيث باب الدخول إليه، 

وباب الخروج منه." وإذا ما أردت في ذلك مزيداً من الشرح واالختصار ، فتوجه إليه، ثم 
تفكر في أمر شهريار وشهرزاد، والظروف التاريخية التي التقى عندها هذان الشخصان.

ولكن، بعيداً عن "ألف ليلة وليلة" وكذلك بعيداً عن صاحبي الكاتب الفرنسي دي 
مونترالن، في كتابه الشهير "عدو النساء" فإن الزواج، كما حّدد شروطه الحقة،غيُر 

عربي، ال يتم إال بين روحين سكنتا بدناً واحداً.
وذاك هو القرار األخطر حقاً.

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل

�شبق يل اأن �شجلت، هنا، يف مقال �شابق، اأن ال�شاعر الأملاين 
الأ�شهر: غ�ته، تزوج من طفلة عمرها اثنتي ع�شرة )12( �شنة، 

وه� يف ال�شنة اخلام�شة والثمانني من عمره، كان قد هام بها، 
حتى اأنه كان ينيمها على كتفه، بينما كان يقراأ عليها �شذرات 

من كتاب "األف ليلة وليلة."

القرار الأخطر !

رائعًا  ثالثيًا  و�سكلنا  و�سفراته،  حفالته  جميع 
مكونًا من )كاظم و كرمي العراقي واأنا( وكانت 
الروح ال�سائدة بيننا هي اإثبات هويتنا العراقية، 
لخييرتاق  اجليياد  والعمل  �سعبنا  ماأ�ساة  وحتمل 
كانت  التي  العوائق  من  بالرغم  الفني  الو�سط 
تظهر  وبداأت  �سمدنا  لكننا  كعراقيني،  تواجهنا 

ثمرات جهودنا .
خييييييييييييييييييييييييالل 

ال�سنوات الت�سع متكنت من اإكمال درا�ستي العليا 
وحتقيق احللم الذي وعدته لنف�سي منذ �سغري، 
بعدها قررت ترك عمل القيادة املو�سيقية وكرثة 
الأ�سفار مع كاظم، وكان �سعوري دائمًا باأن بلدي 
بتكليفي  قبلت  لييذا  بخربتي،  اأوىل  )الييعييراق( 
وعند  املو�سيقية،  الدرا�سات  ملعهد  عميدًا  لأكون 
فقررت  مزريًا،  احلال  كان  املعهد  اإدارة  ت�سلمي 
اأن اأعمل على الرتقاء  بهذا املعهد وجعله ل يقل 

م�ستوًى عن اأي معهد يف العامل.
وو�ساية  الكثري  قبل  من  وحوربت  الكثري  عملت 
كادت تو�سلني  اإىل حبل امل�سنقة بتهمة تخريب 
وما  اخلييوف  ينتبني  ومل  العراقية،  املو�سيقى 
كانت  الييتييي  الآلت  بع�س  اأ�ييسييفييت  تييراجييعييت، 
و  والت�سيللو  :البيانو  مثل  املعهد  يف  حمييرميية 
و  والييفييلييوت  والفايولني  والييفيييييول  الكونرتبا�س 
املو�سيقي  والتاأليف  النظريات  علوم  درا�ييسيية 
ا�ستياء  اإىل  اأدى  الذي  الأميير  الهارموين،  وعلم 
ي�سلحون  ل  اأ�ساًل  كانوا  الذين  املدر�سني  بع�س 
فرحني  الطلبة  كيييان  وبعك�سهم  لييلييتييدرييي�ييس، 
و�سعروا باأنهم بداأوا يدر�سون بجد، ومن 
وا�ستقطاب  امل�ستمرة  املتابعة  خييالل 
الكفوئني  الأ�ساتذة  من  اأ�سدقائي 
متكنا من عمل انقالب يف املعهد، 
بييدوري ومن خالل عالقاتي  واأنييا 
املوافقة  على  ح�سلت  اخلا�سة 
ميين رئييا�ييسيية اجلييمييهييورييية عييام 
اإىل  املعهد  لتحويل   )2000(
�ساندين  ميين  و�ييسييانييدين  كلية 
وعيييار�يييسييينيييي ميييين تيي�ييسييررت 
ويف  ال�سخ�سية،  ميي�ييسيياحلييه 
 )2002  /  4  /  24( تيياأريييخ 
تعر�ست اإىل جلطة يف الدماغ 
 20( بتاأريخ  العراق  فغادرت 
اإىل  متجهُا   )2002  /  7  /
القاهرة ومن ثم اإىل دبي دون 

عودة .
عن  �ييسيييييئييًا  اأعييييييرف  ل 
امليييعيييهيييد ليييكييين بييعيي�ييس 

به مع  التي حلت  باملاأ�ساة  من طلبتي يخربونني 
الأ�سف .

ملحمة كلكام�ض
 * اأهييييم حمييطيياتييك هيييي اأعييمييالييك ميييع كيياظييم 
تيي�ييسييارك يف  اأنيييك كنت  هييل �سحيح  اليي�ييسيياهيير.. 
اأحلان اأعماله الكبرية مثل مدر�سة احلب؟ وملاذا 
اأ�سبحت ملحمة  التعامل معه؟  و اين  غبت عن 

كلكام�س؟
- بدون �سك هناك ب�سمات وا�سحة يل يف كل 
هو  وال�سبب  بتوزيعها  قمت  التي  ال�ساهر  اأعمال 
حبي واإخال�سي لفني وال�سعور بامل�سوؤولية امللقاة 

على عاتقي كمو�سيقي اأكادميي .
املوزع املو�سيقي احلقيقي، ولي�س املوزع باملفهوم 
راأيييي  ح�سب  التجارية،  ال�سبغة  ذي  املعا�سر 
ينبغي اأن ي�سيف �سيئًا من اجلمالية على العمل، 
فاأنا هكذا ل اأحب اأن اأعمل ب�سكل �سطحي لذلك 
النا�س  تلقى ر�سا  اأعمايل  باأن جميع  اأحمد اهلل 

وا�ستح�سانهم .
اأغلب  اأكملت  اأنييا  )كلكام�س(،  ملحمة  عن  اأمييا 
يرمي  ال�ساهر  كاظم  بيياأن  و�سمعت  لوحاتها، 
الكرة يف ملعبي، ولكن العك�س هو ال�سحيح اإذا 
لكنني  امل�ستجيب،  فاأنا  لتنفيذها  متحم�سًا  كان 
لتكلفة  املا�سي  اأ�سبحت يف ذكريات  انها  اأعتقد 

تنفيذها .
 * ماهو جديد فتح اهلل احمد لل�ساحة الفنية؟ 

تدريب  اأ�ييسييول  عيين  كييتيياب  يل  ي�سدر  -�ييسييوف 
وقمت   ، والييرتكييييية  العربية  باللغتني  اليي�ييسييوت 
بتاأليف ثالث �سيمفونيات، اثنتان منها لالإمارات 
)كييركييوك(،  عيين حبيبتي  فييهييي  الييثييالييثيية  واأمييييا 

والن�ساطات م�ستمرة واحلمد هلل.
* هل هناك نية لزيارة بغداد قريبًا؟

- العراق هو وطني ومالذي الآمن وهويتي التي 
من  وبالرغم  اأبيييدًا،  غريها  اكت�ساب  اأر�يييس  مل 
وجود فر�س عديدة لكنني ولدت عراقيًا واأعي�س 
باإذنه تعاىل، واإن كنت  عراقيًا و�ساأموت عراقيًا 
مل اأزر بغداد منذ )16( عامًا لكن م�سريي هو 
اأن اأُحَمل على الأكتاف لأنعَم مبثواي الأخري، اإن 

اأراد اهلل .



كيييييوميييييييييييديييييية 
�ييسيييييا�ييسييييية اآخيييرهيييا 

احللقة كييييييان مييييين بيييطيييوليييتيييي، ا�يييسيييم 
)باربي مالذي عملناه لك (.

التمثيل  اأعطاك  ميياذا  ممثاًل؟  ا�سبحت  مليياذا    *
وماذا اأخذ منك؟

-مل اأطرح على نف�سي يومًا مثل هذا ال�سوؤال: ملاذا 
ا�سبحت ممثاًل، لميكنتي اأن اأرى نف�سي بغري هذه 

املهنة اللذيذة والعذبة واملمتعة واملوؤملة والأخاذة.
حكايات وق�س�ض

اأخذه  ومالذي  والتمثيل  امل�سرح  اأعطاك  *مالذي 
منك؟  

-امل�سرح ي�سمح لك اأوًل اأن تفكر ويعطيك اإمكانية 

املتفرج  مع  والتوا�سل  والحتكاك،  الكالم  على 
يعطيك اإمكانية اأن ت�سرد حكايات وق�س�سًا تعرب 
واأفكارك.  وم�ساعرك  عواطفك  عن  خاللها  من 
فقد  وامليي�ييسييرح،  التمثيل  مني  اأخيييذه  مييالييذي  اأمييا 
اأخييذ كييل وجيييودي وميييييزاتييي وعيياداتييي وتقاليدي 
واملييوروث  امليزوبوتامي  م�سادرها  التي  ومعاريف 
فرديتي  مني  اأخذ  والكربالئي،  العراقي  ال�سعبي 

ونرج�سيتي.
�سينية �لقهوة

*هل تولد الكوميديا من رحم الرتاجيديا؟ 
جدًا،  ومهم  اخلطورة  غاية  يف  -�سوؤالك 
الرتاجيديا،  رحم  من  تولد  الكوميديا 
ميين املييوقييف واحليياليية الييدرامييييية، اإذ 
ي�سحكنا  كوميدي  ممثل  هناك  لي�س 
اإن مل يكن ممثاًل  بعمق حتى الهذيان 
تراجيديًا، لأن درامية املمثل وتراجيديته 
تك�سريات  ولي�س  ن�سحك  جتعلنا  التي  هي 
هذا  اوعينيه،  حواجبه  حركة  او  وجهه  ع�سالت 
الكوميديا  ممثلي  ميين  الكثري  عليه  يييقييوم  املييبييداأ 
�سابلن  ت�ساريل  النكليزي  العبقري  مثل  العامليني 
عادل  امل�سري  واملمثل  دفوني�س  لوي  الفرن�سي  اأو 
الدفاع عن  الكوميديا هي  ل�سوؤالك هل  اأعود  اإمام. 
النف�س والوجود؟ اأقول: هي نوع من التحرر ومتنف�س 
وخال�س من �سغط العامل النف�سي الداخلي والذي 
اأ�سا�سي  كمبداأ  تعمل  التي  )الطاقة(  بف�سل  ياأخذ 
اأفعاله  وخييلييق  ج�سده  ر�ييسييم  يف  للممثل  وجييوهييري 
الف�ساء  يف  ح�سور  لها  الييطيياقيية  هييذه  وحييركيياتييه، 
يهدرها  ول  فيها  يقت�سد  ان  املمثل  وعلى  والزمن 

ر الكبري واملخرج يوجينو باربا. مثلما يقول املنظِّ

�لفنان �خلالق
�سعرت  هل  ال�سوربون،  يف  درا�ستك  بييداأت  *حني 
حممد  لقا�سم  كييان  اأم  ال�سفر  من  بييداأت  باأنك 
تربيتك  يف  اأثر  ببغداد  اجلميلة  الفنون  معهد  يف 

امل�سرحية؟
مطيعًا  تلميذًا  اأكيييون  اأن  تعلمت  ال�سوربون  -يف 
والنظرية  العملية  الدرو�س  ملتابعة  يوميًا  يذهب 
وعييمييل درا�ييسيية وبييحييث ولييكيين حل�سن حييظييي، اأنييا 
امليال دائمًا اىل اجلانب التطبيقي والعملي، كنت 
اأقدم درا�ستي كم�سروع عملي، �سينمائيًا ا�سرتيت 
كامريا )8مليم( مع اأدوات مونتاج، وطيلة �سنواتي 
روائية  اأفييالم  بيياإخييراج  اأقييوم  كنت  ال�سوربون  يف 
بها.  وحمتفظ  موجودة  مازالت  وطويلة  ق�سرية 
التاأثري  هو  حممد  قا�سم  ا�ستاذي  من  ومانعلمته 
يف الإ�ييسييرارعييلييى احللم وامليي�ييسييرح، الإ�ييسييرار يف 
ال�ساعة  انتظر  درو�سي  اأنهي  كنت حني  اأكون،  اأن 
طريقة  واأ�ساهد  امل�سرح  اىل  اأدخييل  لكي  الثامنة 
الإخراج واأ�سلوب التمثيل، ال�سوربون علمني املنهج 
ال�سحيح يف التلمذة واحل�سول على ال�سهادة، اما 
قا�سم حممد فقد كان هو املوديل احلقيقي للفنان 

اخلالق. 
مابعد �حلد�ثة

مابعد  بتجربة  بييغييداد  يف  الأكييادمييييييون  *ين�سغل 
احلداثة كثريًا، هل لك اأن حتدثنا عنها؟

فا�سل  وهييروب  فنية  مراهقة  هي  احلداثة  -مابعد 
يف عدم مواجهة الواقع واأزماته، اجلمهور ياأتي اىل 
بال�ستيكية  او  كولج  يرى  اأن  اأجل  من  لي�س  امل�سرح 
ج�سد واأج�ساد املمثلني لهثني يف خلق �سور ل معنى 
املخرج  ح�سرة  لأن  فقط،  يفقهونها  ل  وهييم  لها 
اخلييارج،  من  عليهم  فر�سها  احلييداثييوي(  )مابعد 
املتفرج  على  والتجاوز  والتعايل  الحتقار  هذا  ملاذا 
�ساق  عمل  بعد  عمله  او  بيته  تييرك  الييذي  امل�سكني 
تذكرة  وا�سرتى  تك�سيات  واأّجيير  م�سافات  واخييرتق 
عنها  يتحدث  او  همومه  ين�سيه  عر�س  مل�ساهدة 
عر�س ي�سور له كيف ي�سقط الثلج على روؤ�س ع�ساق 
او على رجل غريب او فقري ي�سرد له حكاية ب�سيطة 
مت�ّسه  درامية  ق�سة  او  عمقها  يف  ودافئة  اإن�سانية 
مابعد  اأن  �سخ�سيًا  يل  بالن�سبة  وت�سحكه،  وتبكيه 
فا�سل يف عدم  وهروب  فنية  مراهقة  احلداثة هي 

مواجهة الواقع واأزماته.

جتربة هذا املمثل الراهب �سمري عبد اجلبار تعد 
درو�سًا يتعلم منها طالب امل�سرح.. 

كربالء … بغد�د 
* ماذا تعني لك كربالء؟

ترزح  كانت  عائلة  يف  كربالء  مدينة  يف  ولييدت   -
حتت طائلة الفقر، فتحت عيوين ون�ساأت مع جدة 
ايام  )ماليل(  احل�سينية  القراءات  جتيدان  واأم 
عا�سوراء، كربت يف هذا املناخ يف بيتنا املكون من 
غرفتني والذي لي�سع اىل ثالثة ع�سر طفاًل والذي 
اىل  قا�سم  الييكييرمي  عبد  الزعيم  ميين  هدية  كييان 
فقراء كربالء.  واأنا �سبي كنت ا�ساهد واأ�سارك يف 
طقو�س دراما اأهل البيت، كان يوؤملني موت القا�سم 
بعد زّفة العر�س وموت علي الأكرب، اأحيانا اأ�سارك 

يف  راك�سًا  اأو  اخليم  حرق  طق�س  يف  ككومبار�س 
الييالوعييي ميلي  عييزاء طييوريييج، كل هييذا �سكل يف 

وحبي اىل امل�سرح الفطري.
رحلة باري�ض

يف  )متفوق(  بدرجة  املعهد  يف  درا�ستي  اأنهيت 
الإخراج عام 1975، يف مدينتي كربالء، مار�ست 
والإخييراج  التمثيل  بني  ترتاوح  فنية  اأن�سطة  عدت 
غييادرت  ثم  واحلكومية  الأهلية  الفرق  بع�س  مع 
على  احل�سول  اأجييل  من  فرن�سا  اىل   1981 عييام 
�سهادتي  عادلت  امل�سرح،  يف  الييدكييتييوراه  �سهادة 
واملخت�سة  واحييد   1 ال�سربون  جامعة  يف  وقبلت 
املدر�سة  مع  درو�سها  ومرتبطة  وال�سينما  بامل�سرح 
�سهادة  على  ح�سلت  الفنية،  للتطبيقات  العليا 

�سنتني  معمق  ودبييلييوم  �سنوات  خم�س  اللي�سان�س 
اأطروحتي  وكانت  الدكتوراه  على  احل�سول  لأجل 
)التاأثري امل�سرحي يف ال�سينما الأملانية اجلديدة(، 
ومن اأجل لقمة العي�س عملت خالل ع�سر �سنوات 
واأ�س�ست  ا�ستقالتي،  قدمت  بعدها  ايفل.  برج  يف 
)قو�س  ا�ييسييم  اأعطيتها  الييتييي  امل�سرحية  فرقتي 
)الغائب(  م�سرحية  الول  عملي  وقدمت  قييزح( 
الأ�سيقر  العراقي حميي  الكاتب  رواية  اإعداد عن 
)اأ�سوات حمذوفة( وق�سة الكاتب العراقي جبار 
يا�سني )�سماء مكفهرة( ثم امتدت قائمة الأعمال 
امل�سرحية. اأما يف ال�سينما، فقد قدمت اأدوارًا عدة 
يف اأفالم متنوعة ترتاوح بني �سغرية و�سلويت، يف 
ا�سكيجات  زائييد  قناة  يف  كثريا  عملت  التلفزيون 

�شمري عبد اجلبار:
مابعد احلداثة هروب من م�اجهة 

ال�اقع واأزماته

من ك�مبار�س يف طق��س عا�ش�راء اىل بطل يف امل�شرح العاملي

املمثل واملخرج امل�شرحي

ب�شيط وعميق، حديثه ي�شبه الرّحالة الذين اأفن�ا اأعمارهم وهم يج�ب�ن 
اأرا�شي بالد اهلل ال�ا�شعة بحثًا عن لذة الكت�شاف لكل ماه� جديد للعني والفكر 

والروح، للعني ماي�شتطيع اأن ميح� اأمّيتها، وللفكر مايقلقه ويكرث من ا�شئلته، 
منا�شل داوودوللروح اأن ت�شتعيد طف�لتها كل حلظة.
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يف اإطار فعالياته الثقافية املتنوعة، وبح�سور جمهور 
من املهتمني بالفن الت�سكيلي، اأقام منتدى العراقية 
ت�سكيليًا  معر�سًا  الثقايف 
للفنان اأجمد الكعبي �سّم 
اللوحات  ميين  جمموعة 
الييييتييييي جتييي�يييسيييد واقيييعييية 
الطف بح�سور نخبة من 
بالفن  املثقفني واملهتمني 

الت�سيكيلي.
مو�سيقى  اأنيييغيييام  وعييلييى 
حيييييييزيييييييينييييييية متييييياهيييييى 
اللوحات  مع  احلا�سرون 
الأليمة،  للواقعة  املوؤثرة 
جت�سد  ليييوحييية  ل�ييسيييييمييا 
احل�سني  الإميييييام  راأ�ييييس 
ميي�ييسييمييخييمييًا بييياليييدمييياء 

ومرفوعًا على الرمح.
العراقية"  "ال�سبكة 
الفعالية  هييذه  ح�سرت 
التقرير  بهذا  وخييرجييت 

عن هذا املعر�س .  
تييقييول جنييياة عييبييد اهلل، 
العراقية  منتدى  رئي�سة 
املييعيير�ييس  اإن  الييثييقييايف، 
اأجمد  للفنان  الت�سكيلي 
ييد ميياأ�ييسيياة  الييكييعييبييي جيي�ييسّ
كيييربيييالء وميي�ييسيياهييد من 
هذا  ويعد  الطف.  واقعة 
يف  والنادرة  املتميزة  املعار�س  من  واحييدًا  املعر�س 
طريقة تناوله ملاأ�ساة واقعة كربالء، حيث مل ت�سبقه 

جتربة اأخرى يف منتدى العراقية الثقايف.
بتبنى  الأولييوييية  للمنتدى  اأن   اىل  عييبييداهلل  ولفتت 
اأعمال فنان غري تابع ملوؤ�س�سة اأخرى جنح يف جت�سيد 

م�سائب اآل بيت الر�سول.
وبينت اأن هناك م�ساهد دقيقة وموؤملة نقلت الواقعة 
اهلل  ر�سول  بيت  اآل  لبنات  ال�ّسبي  م�ساهد  من  بدءًا 
عن   تعرب  ومتيزًا  تعبريًا  الأكييرث  اللوحة  اىل  )�ييس( 
م�سهد  يف  بالدم  وخم�سبًا  مقطوعًا  احل�سني  راأ�ييس 

حي لرجل ا�ست�سهد ومازال يفكر يف واقع اأمته. 
اأن  الفنانني  على  نتمنى  اهلل:  عبد  جناة  واأ�سافت 
يحذوا بهذه اخلطوة يف تناول هذه املاأثرة احل�سينية 
الكبرية والتاريخ املهم الذي ينبغى ان يكون حا�سرَا 
الفن  يف  كما  والرواية  والق�سة  ال�سعر  يف  وجم�سدًا 

الت�سكيلي.
لوحات واقعية

الفنان  لييوحييات  اإن  قييا�ييسييم  ح�سن  د.  يييقييول  فيما 
الت�سكيلي اأجمد الكعبي متيزت بالت�ساقها ال�سديد 
عليه  احل�سني  الإميييام  مل�سرية  املعروفة  بامل�ساهد 

ال�سالم من املدينة املنورة اىل كربالء املقد�سة.
 وقد حاول الفنان من خالل هذا املعر�س اأن يكون 
بالرغم  امل�ساهد  تلك  ي�ستح�سر  وهو  متامًا  واقعيًا 
ومن  الر�سم  يف  ال�سريع  التكنيك  ا�ستخدامه  من 
وكذلك  م�سبقة،  تخطيطات  على  العييتييميياد  دون 
اخل�سن  ال�سطح  على  البا�ستيل  األيييوان  ا�ستخدام 
�سخ�سيات  من  بع�سًا  راأينا  وقد  الأ�سود،  للقما�س 
وال�سالة  والرايات  كاخليام  الطف  واقعة  وم�ساهد 
بني ال�سهام والراأ�س املقد�س مرفوعًا على الرماح يف 

واحدة من اأجمل لوحات املعر�س.
العالقة  تييرمم  اللوحات  هييذه  لعل  قا�سم:  اأ�ييسيياف 
اإذ  العراقي،  والت�سكيل  الطف  واقعة  بني  املقطوعة 
عادة ماكان بع�س الفنون والثقافة العراقية حت�سب 
عن  الت�سكيليون  ابتعد  وبذلك  الي�سار،  اأو�ساط  على 
متنا�سني  الديني  بعدها  ب�سبب  الواقعة  تلك  تناول 
الأبعاد الإن�سانية والثورية لواقعة كربالء وارتباطها 
بالثورة �سد الظلم كاأيقونة اإن�سانية عابرة لكل اأنواع 

التاأطريات الدينية واملذهبية والعرقية.
جمهوره  له  ثقافيًا  مركزًا  اأ�سبح  املنتدى  اأن  يذكر 
اليييذي ييياأتييي اإليييييه ميين املييحييافيياظييات لييالطييالع على 
والتاريخية  والرتاثية  والفنية  الثقافية  ن�ساطاته 
املتنوعه. وقد مت بث برمو�سن للتعريف باملنتدى يف 
قناتي العراقية imn والعراقية الإخبارية، كذلك 
الإلييكييرتوين اخلا�س  املييوقييع  رابييط يف  لييه  خ�س�س 
التوا�سل  مييواقييع  عييرب  ر�سمية  و�سفحة  بال�سبكة 
تدوين  ومت  الر�سمي  الإكييرتوين  والربيد  الجتماعي 
وتلفزيون  ال�سباح  �سحيفة  قبل  من  ن�ساطاتة  كافة 

العراقية.

منتدى العراقية الثقايف يقيم معر�شًا ت�شكيليًا

اأجمد الكعبي
ل����ل����ف����ن����ان

ل�حاٌت م�ؤثرة 
جت�ّشد ماأ�شاة واقعة 

الطّف

بي لبنات اآل بيت الر�ش�ل  ل�حات تنطق بالمل  نقلت م�شاهد ال�شَّ
ول�حة هي  الأكث�ر تعبرياً ومتيزاً وتعرب عن  راأ�س احل�شني 

بًا بالدم .. مقط�عًا وخم�شّ

ثريا ج�اد
ت�ش�ير/ �شباح الإمارة
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حم�شن ابراهيم

كان �سالحه اآلة الت�سوير، وعلى مدى 25 عامًا كانت 
احلرية،  اأجييل  ميين  ال�سعوب  ن�سال  وت�سهد  تر�سد 
حكايا  هييي  بييل  فنية،  لييوحيية  جمييرد  لي�ست  لقطاته 
فارقة  وعييالميية  قيد،  دون  ب�سدق  تتكلم  اإن�سانية 
واأر�سيف  الييفييوتييوغييراف،  تيياريييخ  يف  م�سجلة  عميقة 

لالأجيال املقبلة.
كامري� ون�سال

ولد الراحل "جا�سم الزبيدي" يف مدينة بغداد عام 
والتقيا  العمارة  مدينة  من  نزحا  اأبوين  من   1940
و�سط عائلة  الييزبيييييدي  تييرعييرع  وتييزوجييا،  بييغييداد  يف 
بالت�سوير  مغرمًا  كييان  �سبابه  مطلع  ويف  مكافحة، 
الفوتوغرايف، �سانده يف ذلك �سقيقيه الأكرب �سعيد، 

كان يتطلع ب�سغف لتلك ال�سور املعرو�سة يف واجهة 
ان  النف�س  ميني  وكييان  الأمييامييييية،  ال�ستوديوهات 
ي�ستطيع يف يوم ما ان ينقل الواقع املعا�س على الورق، 
افتتح "ا�ستوديو" للت�سوير يف مدينته. ايقن الزبيدي 
اأن  له  الآخرين فالبد  يتميز عن  ان  اأراد  اإذا ما  اأنه 
يخرج عن املاألوف يف فن الت�سوير، فانتقل بكامريته 
ليوثق  والكادحني  امل�سحوقني  ال�سارع واجته اىل  اىل 
حياتهم اليومية ويجعل من جدران ال�ستوديو اخلا�س 
ويف  اآنييذاك.  املرير  الإن�ساين  الواقع  حتكي  لوحة  به 
مطلع ال�ستينات اكت�سف بع�س  ال�سحفيني اإمكانات 
فعر�سوا  ال�سحفي  للم�سهد  وروؤيته  الزبيدي  جا�سم 
ق�سم  واأ�س�س  فعمل  ال�سحافة،  العمل يف  فكرة  عليه 

واتخذ  بيياء(.  )األييف  جملة  يف  ال�سحفي  الت�سوير 
و�سيلة  الييفييوتييوغييراف  مهنة  ميين  الييزبيييييدي  جا�سم 
اأنواع  للتعبري عن انتمائه الثوري والتحرري �سد كل 
ال�ستعمار وال�سطهاد التي كان يعاين منها ال�سعب 
يف  وحتى  وال�سبعينات  ال�ستينات  اعييوام  يف  العربي 
اأول م�سور  اعوام الثمانينات �سد الدكتاتورية، فهو 
من  عدد  اىل  العراق  خييارج  كامريته  يحمل  عراقي 
 ،1979 عام  حتى   1967 العام  منذ  العربية  البلدان 
عملياتهم  ليوثق  الفل�سطينيني  الفدائيني  مع  �سارك 
ليمنح  العقارب"،  "اأم  عملية   واآخييرهييا  القتالية 
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  قبل  من  "منا�سل"  �سفة 
م�سريتهم  الأريييرتيييني  الييثييوار  �سارك  ثم  فل�سطني، 

اأحد  اأن يطلق ا�سمه على  املوؤمل  الن�سالية وكان من 
�سوارع مدينة ا�سمرة العا�سمة الأريتريية بعد حترير 
تعر�ست   ،1970 عام  الأثيوبي  الحتالل  من  البالد 
تلك  يف  وجييوده  ب�سبب  مييرة  من  اأكييرث  للموت  حياته 
البلدان وبفعل احلروب، اأ�سبحت �سوره وثيقة اإدانة 

�سد ا�سطهاد ال�سعوب.
رحلة �الإبد�ع

الييكييثييري من  الييزبيييييدي  اأقييييام  املهنية  حييييياتييه  طيييوال 
املعار�س الفوتوغرافية جال بها بقاع العامل، يف لندن 
بلوحاته  لييريوي  العربية.  والبلدان  ورومييا   وباري�س 
ومن  احلرية.  ع�سقت  �سعوب  ق�سة  الفوتوغرافية 

اأهم اجنازاته ومعار�سه الفنية:

للفن احلديث  1964 موؤ�س�س وم�سارك جماعة متوز 
يف بغداد، ويف عام 1967�سارك يف معر�س )املعركة 
معر�سه  ،واقيييام  الفل�سطيني  ال�سعب  عن  الأوىل( 
وال�سعب  الثورة  �سعب( عن  الأول )ق�سة  ال�سخ�سي 
املوؤ�س�سني  اأحييد  وكييان  بييعييام،  بعدها  الفل�سطيني، 

جلمعية امل�سورين العراقيني.
معار�ض

كييان معر�س  عييام 1979  عييدة معار�س، ففي  اأقييام   
و�سعب  الييعييراقييي  ال�سعب  عيين  اليي�ييسييداقيية(  )وثيقة 
جمهورية املانيا الدميقراطية، ويف عام 1974معر�س 
والإن�سان  الزعرت(، ومعر�س )عمان  تل  )وثيقة من 
كما   ،1976 عييام  يف  العماين  ال�سعب  عن  والييثييورة( 

اقام معر�س )اأطفال بال طفولة( يف عام 1980.
جائزة �أف�سل م�سور

حاز جائزة اأف�سل �سورة عن احلرب من قبل احتاد 
ال�سحفيني العامليني عام 1990.

واأقام يف عام 1991 معر�س مل�سقات لكل املعار�س 
الييتييي اقييامييهييا مليييدة 25 عييامييًا دفييياعيييًا عيين الييعييراق 

وفل�سطني.
خالل  احلياة  عن  و�سورًا  مل�سقًا  اأ�سدر  يف1991  
جريدة  يف  ن�سر  الييعييراق  على  الأمييريكييييية  احليييرب 
يف  والبيئة  اليوني�سيف  مكتب  مع  عمل  اجلمهورية، 
اأطفال  له م�سروع فوتوغرايف كبري عن  الأردن، كان 

الوطن العربي.. لكن املوت حال دون حتقيق ذلك.

جتوب كامريته �أتون �حلروب، 
م�ستك�سفة �حلياة هناك، تبحث عما 
اليعر�سه �الإعالم �أو يخفيه ق�سدً�، 
�سور ملعاناة �أطفال خائفني يهرعون 
بحثًا عن ملجاأ ما يقيهم فتك ر�سا�سة 
�أو قذيفة، �أمهات ت�سمرت عيونهن 
على �لطريق تنتظر عودة �لغائب، 
�سور تتكلم عن �سعوب وعما خ�سروه 
وربحوه يف معارك �حلرية، فهو يوؤمن 
�ن �ل�سورة تعرب �أف�سل من �ألف كلمة، 
وحني تكون �لكامري� عني �لو�قع، 
حتمًا �ستوؤطر م�ساهد عن وجع 
�الإن�سان وحترك �ل�سمري يف عامل بات 
يفقد �لكثري من �إن�سانيته.

جا�شم
الزبيدي

الف�ت�غرايف

امل�ش�ر �شاهداً على الع�شر

العراق 1985

ظفار 1971
اريرتيا 1970

فل�شطني 1968



 وتركته م�سمخًا باأ�سئلة الهزمية، الأ�سئلة التي 
منر  فاجعة  هزمية  عيين  ال�ساعر  روؤى  تطرح 
هذا  املريرة،  احلياة  كابو�س  جّراء  جميعًا  بها 
ال�سعر  قاعة  لنجد  عليه  اأفقنا  الذي  الكابو�س 
قيييارورة  يك�سر  اأن  يييحيياول  وال�ساعر  مقفرة، 

الأ�سئلة يف ظل ال�سويف: 
اأنا هذا الباحث الواجُد يف املاء فرادي�َس

ويف العقل متاري�َس
ويف لوؤلوؤة الإن�سان معنى

من  اأ�سمل  )والروؤيا  روؤيييا  يحمل  الباحث  فهذا 
الق�سيدة( متتد جذورها فهمًا وعمقًا يف اأر�س 
يتاأرجح فيها ال�ساعر بني بني ل ميلك فيها حتى 
التي حتبط كل  بالأقفال  فيها  نف�سه، ي�سطدم 

الروؤى:
الفكرة مفتاح الفكرة
والأقفال هي الأقفال

اخلليقة  روعيية  الكلمة  يف  يجد  الييذي  ال�ساعر 
الييذي  ال�ساعر  نف�سه  هييو  احلييييياة،  �سر  وتفتق 
ي�سارع ظل الظل ليهرب من �سبابية امل�ستقبل، 

اأمام هذه ال�سيطرة لليل والظلمة والفزع: 
لي�س يف اجلبهة اإل الظلُّ
والظلمُة .. والعقُل املقنْع
فاحرت�س من وهج الريح

ولون العطر
ديباج احلكايات
وفريوز النبّوات

غدا موتك ي�سطْع
اإنييه املييوت الييذي ل ينقذنا منه اإل احلييب، لكن 
ن�سل  اأن  ن�ستطيع  مما  غييورًا  اأبعد  احلب  هذا 
للنجاة  واملق�سد  الغاية  هييو  اأنيييه  رغييم  اإليييييه 
وللهرب من كل الظالل لكنه رغم �سعبيته يف 
كتاب "الظالل" حيث مي�سي فتتبعه احل�سود 

لي�س �سوى ظل خفيف: 
هو لوثة الإن�سان

�سندوق الأ�ساطري العظيمة
لوُن كل ولدة

وبريُق كل عبادة
هو ما نريد ... ول من�س

هو ما نح�س .. ول نح�س 
وهو الوجود بكل بهجته

تناق�سه .. تقلبه
هو املوت املخباأ يف حياته

يوا�سل ال�ساعر رحلته مع الظالل، يدخل عامل 
واأغرقه  البحر  ظل  غمار  خا�س  اأن  بعد  اللغة 
مطر الأ�سئلة، يتلم�س امل�سكوت عنه، ي�سري اإليه، 
على  تييدل  التي  معانيه  اإىل  ال�سمت  فيت�سرب 
هوية مبدعها عرب �سياق �سعري متنا�سق متاما 
ال�ساعر  اإدراك  مع  من�سجمة  ر�سينة  لغة  مع 
الظالل  دوائر  اإليه  ترمي  الذي  الدليل  للحقل 

الن�سية لأكرث الأ�سياء هالمية وه�سا�سة: 
ظٌل ت�سرب يف الزمان
وفا�س لياًل يف املكان

هو ما �سكتنا عنه
ل ما قيل

ما ا�ستع�سى على التاأويل
اأو ما قد تطاير يف ظالم القول

من �سرر املعاين
اأن  احلييييياة  كييبييوات  كييل  رغييم  ال�ساعر  يييحيياول 
قييوة  احلييييياة  لتمنحه  اليييرمييياد  عييلييى  يييرقيي�ييس 
جديد  من  لينه�س  الفينيق  كطائر  اأ�سطورية 
لالأمام يف حماولة  بنف�سه  دافعًا  معاناته  تاركًا 
للو�سول اإىل نهاية �سعيدة لرحلة الأمل الطويلة 
ظل  لكن  املييوت،  على  واحلياة  اخل�سب  ولغلبة 
احلياة ياأخذه من عذاب اىل عذاب واإىل عتمة 

غالبة ي�سفها فيقول: 
هي عتمة يف ال�سوء

ييياأ�ييٌس 

اآمٌل
وعمى يكابد لوعة الإب�سار مثخنة بكل احلزن

ترفُل يف احل�سوِر
                    ويف الغياب

من  ال�ساعر  يقرتب  حني  التجربة  حتتدم  هنا 
�سعري  قوام  عنده يف  تت�سكل  وهي  املوت  فكرة 

يعتمد على كثافة املعنى يف قبول فكرة املوت: 
متلفع بثياب خمرب

ظل نراه ول نراه
وعيونه الذوؤبان

تقبل كل ثانية .. وتدبر
ل�ٌس نبٌي

حار�ٌس لل�سجن
�سياد دوؤوب

ل خال�س ملن رماه
احلرية  وظل  احلييرب  لظل  حلوح  اأ�سئلة  وبني   
البهية  املرغوبة  العا�سقة  ال�سهية  الثمرة  تلك 
ينزف  وتركته  ال�ساعر  غييادرت  التي  الر�سيقة 

الأ�سئلة: 
هل �سرنقب مطلعها من جديد؟

اأم �سرن�سل بيعتنا بالربيد؟
كي تعود اأمريتنا الغائبة؟  

اأ�سوَد يدّخن اأعمارنا  ينزوي ظل احلرب ثقيال 
ويح�سدها في�سرخ فيها ال�ساعر: 

قلت : يا اأمنا احلرب
اأر�سعِتنا القطراَن طوياًل

فهل من فطاٍم لهذا ال�سواد
مل جتبني

وراحت تلوُن بالأحمر الدموي البيوَت
ال�سوارَع

�سوَر املحطة
مدر�سة احلي
�سوَق ال�سراي

وكّل البالد .. وكّل البالْد
ال�ساعر  ييياأخييذنييا  والطريقة  الييطييريييق  بييني 
غوايته  يف  نتبعه  حتى  ال�سعر  بفتنة  م�سكونًا 
كلماته  �سدى  ليرتدد  ب�سدة  ن�سفق  اجلميلة 
يف مقدمة الكتاب وهو ي�سيح بنا لقد اأقفرت 
القاعة فهل ن�سدقه ونغادر اأم نرق�س للرماد 

كي نحيا بال�سعر من جديد.  

تتدفق الروؤى ال�شعرية 
يف كتاب الظالل، عرب 
�شرتاتيجية �شعرية حتمل 
ثيمة الظل منذ العن�ان 
حتى اأعماق الن�س، ظل 
م�شح�ن بالأمل والقلق، 
القلق الذي اأ�شعل الأ�شئلة 
وعّمقها يف قلب ال�شاعر 
الذي كلما نظر اإىل القاعة 
وجدها مقفرة، ال�شاعر 
الذي يكتب ال�شعر ظالًل 
م�جعة، ظاًل اإثر ظل، 
ليحتمي به من �شم�س 
مهلكة اأحرقت بداخله كل 
خ�شار،

اأ�شئلة ال�ج�د 
واملعنىيف
كتاب "الظالل"

لل�شاعر

فاطمة حم�شن / البحرين

 ح�شن عبد 
را�شي
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انيينييا يف منتهى  المييير،اظييين  نيي�ييسيييييان  الفيي�ييسييل  ميين 
اخلييلييف،ان  ميين  انف�سنا  اىل  لننظر  لنيينييا  ال�سعادة 
املراآة يف احلقيقة رزينة ولتتاثر ب�سىء،هي مو�سوعية 
ننظر اىل  اننا  ال�سامية وهي  بطبيعتها،توجد اخلدعة 
انف�سنا من المام فقط ،، بني املوت غري املوؤكد واحلياة 
امل�سكوك بامرها يتبادل ع�ساق ال�سينما ال�سباب،ابناء 
الطبقة  الو�سطى  املهم�سة، يتبادلون اقرا�سا مدجمة 
متاهة  تاركوف�سكي،يدخلون يف  ال�سينما  �ساعر  لفالم 
ماهو  لديهم  الت�ساوؤل  ،يظل  تلك  امل�سنية  اجلييمييال 
الجمل؟اين هو املعنى؟مل فعل ذلك؟قبلهم كان هناك 
اجيال نظروا اىل ال�سوفيت باعتبارهم،الذين اكت�سفوا 
طريقة اخرى لل�سعادة، كما يقول ال�ساعر ماياكوف�سكي 

قلت لها : هل ترين، مكتوب هنا يجب ان تبكي 
-انا لابكي يف امل�ساهد 

-كيف لتبكني 
- انا لابكي ول حتى اعرف �سكل البكاء 

�ستبكني،اللعنة  ا�سرخ،هل  مرعبا،بداأت  الو�سع  كان 
على امك،اخذ وجهها يحتقن،�سفاهها ترجتف ،احمر 
احلوار،ت�سوير،�سورنا  ليبداأ  انفها،�سرخت،احلوار 
جيد  �ييسييىء  كييل  الثالثة  ثييم  والثانية  اولىل،  اللقطة 
اخلدعة  كتاب  الن،ينق�سم  الييغييداء  تناول  بالمكان 
ال�سامية للمخرج كان�سلوف�سكي اىل اق�سام ثالثة،الول 
احلييييييياة وامليييهييينييية،اليييثييياين،عيييامل الخيييراج،اليييثييياليييث 
انا  احلقيقة  يف  نف�سي،لكن  احييب  انييا  العييييرتاف) 
من  اجلييينيييون،مل؟لاعيييرف،ليييكييين  حييد  نف�سي  اعيي�ييسييق 
تقول  ال�سحف  وجميل،  ذكي،موهوب  لنني  املرجح 
 ، بنف�سه  يييرتمن  هوليودية،هكذا  ابت�سامة  ذو  انيينييي 
بعد  �سي�سيخ  املييراآة  من  املقابل يعرف خدعة  لكنه يف 
اليها  يتطلع  الييذي  املخدوع  ام  املييراآة  ت�سيخ  حني،هل 
ال  معهد  يف  الدرا�سة  البداية  اىل  با�ستمرار؟،لنعد 
ولي�ست  عقيمة  منها،مواد  كان�سلوف�سكي  فيكك،ميل 
لنتاج  �ساحة  يف  قييتييال  ترجى،،ال�سينما  فييائييدة  ذو 
الحد،يوم  وكل  ال�سبت  يوم  من  كبري،جزء  حب،حب 
ون�سف اليوم،كنت احب هذه ال�ساعات لنها ت�سعرين 
ما  يطلب مني  الذي  الخر،الخر  �سطوة  بالتحرر من 
لاراه نافعا،القاعة تكون مظلمة وهدوء يقطعه �سوت 
وحينما  حتلم،  وتغفوا،رمبا  عيناك  العر�س،تغلق  الة 
ت�ستفيق جتد ان احدهم يحرك �سفتاه بالية قاتلة،انه 
ال�ستاذ املحا�سر الذي كان يدفع بنا اىل �سبات طويل 
عليه  الميير  هييون  الييذي  املحببة،لكن  الظلمة  تلك  يف 

اىل  التعارف  فيها  التي مت  اللحظة  تلك  لقاوؤه هي  هو 
�ساعر ال�سينما اندريه تاركوف�سكي،كانت حلظة �سخب 
وحياة،احرتاف عال، حركني لن ابداأ معه بكتابة عدة 
اطالقا،وهذا  لتتوقف  خميلته  كانت  �سيناريوهات، 
مع  ال�سعادات،العمل  تغادرنا  تكن  مل  اليه،  ماقربني 
دون  اخرى،كنا  متعة  لت�سهايها  متعة  تاركوف�سكي 
بقدر  �سعداء  نكن  لنا،مل  يدفعون  بييداأوا  وعندما  مال، 
تلك الرفقة الكبرية والنافعة،حينما ا�ستقام له احلال 
بداأ وكانه يتبع خطوات الرميني �سرجييه بارداجانف 
، فلقد اهتم بلقطات كبرية ومهمة للحلي واملنمنمات 
الف�سة وا�ساه  ، حزن معدن  باليد  املنقو�سة  النحا�سية 
، كنت �سغوفا لدرجة كبرية ، حتى انني اردت ت�سوير 
حقيقية  وحييلييي  مبييجييوهييرات  بياتاتي�سكيفيت�س  فلم 
والييدتييي  ميين  طلبت  ذلييك  اجييل  ميين   ، مزيفة  ولي�ست 
�سندوق  يف  ظلت  التي  ال�سياء   ، العائلة  جموهرات 
انا  انتبهت  التي  الفرتة  اىل  حتى  �سحيق  زميين  ومنذ 
لوجودها،ي�ساب كان�سلوف�سكي بحزن �سديد لن  ذلك 
دبابي�س  الملا�س  اقييراط   ، �سرق  قد  الذهبي  التاريخ 
النبالء  ع�س  الييكييبييرية،يف  الييزمييرد  باحجار  مر�سعة 
الذي كان ينوي ت�سويره بهذه القطع اجلميلة ظهرت 
يف  نق�س،وهناك  فيها  كثرية،اماكن  اربيياكييات  لديه 
ابدى  تاركوف�سكي  ان  جند  زيادات،لذلك  اخر  مكان 
حتقيق  با�ستحالة  املييرء  يفكر  منه،احينا  امتعا�سا 
فانيا  اخلييال  التوقع،عن  خالف  تاتي  لكنها  احالمه، 
رواية ت�سيخف والتي اراد كان�سلوف�سكي ان يحولها اىل 
خمططات  اية  لدى  طائر،لتوجد  مثل  حرا  فلم،كنت 

مل�ساريع افالم،التقيت �سمكتنوف�سكي الذي كانت لدي 
مقهى  ىل  كثرية،دخلنا  وخالفات  كبرية  �سداقة  معه 
يقدمون  كانو  هناك   ، بو�سكن  �ساحة  يف  ماروجني 

اف�سل انواع البوظا يف العامل قلت له : 
- ماراأيك ان ن�سنع فلما �سوية ؟

بربوفات  حاليا  اقوم  انا   ، ح�سن،اجابني،وا�ساف   -
القي�سر فيودور على امل�سرح ، من املمكن ان، اى فلم؟

- اخلال فانيا 
فانيا،رائع،احت�سينا  اخلييال  ن�سور  ان  الف�سل  من   -
جهة  اىل  وانعطفت  املقهى  من  انا  ال�سمبانيا،خرجت 
اليمني باجتاه مبنى موؤ�س�سة ال�سينما احلكومية،لاذكر 
اريد  له  كاكاريفوي،قلت  للقاء  ،رمبا  من  ملقابلة  جيدا 

ت�سوير ت�سيخف 
- ماذا بالتحديد ؟

- اخلال فانيا 
- رائع 

؟  الطريقة  بهذه  حلها  مت  المييور  ان  املعقول  من  هل 
رمبا مل يكن المر هكذا ابدا ، ولكني اعتقدت الن بان 

القرار اتخذ حقا بكل ب�ساطة .
مبا  اليي�ييسييىء  بع�س  يطيح  ان  كان�سلوف�سكي  يييحيياول 
 ، فانيا  للخال  اخييرى  قييراءة  له  لتكون  ت�سيخف  يييراه 
ال�سىء  باملر�ساد،ممنوع،لكن  كانت  املوؤ�س�سة  لكن 
للكثري  تركه  هو  منه  ينفذ  ان  ا�ستطاع  الييذي  الوحيد 
معاناة  ي�سري،وبعد  جزء  على  والبقاء  احلييوارات  من 
معروفة،امل�سكلة  وهي  احلكومية  املوؤ�س�سة  مع  ع�سيبة 
باندرت�سوك  �سرغييه  واملخرج  املمثل  مع  كانت  الكرب 
حيث وقع يف �سوء فهم ال�سخ�سية،اراد ان يظهر مبظهر 
ار�ستقراطي،لقد ف�سل لنف�سه يف ايطاليا بدلة فاخرة 
تنا�سبه جدا و�سار يدخن �سجائر ايطالية،الدولة وبعد 
اجناز الفلم تر�سله اىل مهرجان �سان �سب�ستيان لكنهم 
الفلم  الفلم،فاز  مع  املخرج  ذهيياب  على  يوافقوا  مل 
باجلائزة الف�سية ،بعد �سنوات التقيت باندرت�سوك يف 

مهرجان �سوت�سي و�سالته 
انت  وذهبت  بي  و�سيت  عندما  تذكر  �سرييوجا،هل   -
ا�سور  بانني  واخربتهم  لل�سينما  املركزية  اللجنة  اىل 

فلما �سد رو�سيا ؟ ابت�سم بحزن وقال 
- لقد كنت احمقا 

مع معاناة مع موؤوؤ�سة ال�سينما احلكومية والديولوجيات 
التي كنت تطبق عى البع�س ، يغادر كان�سلوف�سكي اىل 

امريكا،وي�ساب بالحباط الكبري 

خ����������ي����������ال

من يقود من ، انت تقود اجلمهور ام ان الفعل 
معكو�س ؟ تلك معادلة غاية يف التعقيد،حينما 
 ( بيياب  من  اجلمهور  �سرنقة  يف  نف�سك  ت�سع 
اجلمهور عاوز كده ( �سينتك�س عندك هاج�س 
موؤثر  غييري  مكانك  يف  تيييراوح  وتييظييل  املييعييرفيية 
ان  وحيياولييت  العك�س  حييدث  ان  امييا   ، معلم  ول 
نرفع  معلما  وتكون  املتلقي  �ساأن  من  من  ترفع 
من  واحيييدا  انييت  تكون  ذاك  عند   ، القبعة  لييه 
امل�ساهمني يف خدمة البالد ، كل البالد ، اعني 
والحتجاج  بال�سفري  للنظارة  املجال  �ستف�سح 

على الردىء يف ال�سورة ..

هال �سينما

مقداد عبد الر�شا

خدعة يف خيال املخرج 
اندريه كان�شل�ف�شكي 

كتب يتحدث عن و�حد من �عمدة �ل�سينما �لرو�سية 
�حلديثة،كتاب عن �ل�سينما،عن �سحرها،�ملر�آة الترينا 

كل �سىء،�نك ترى نف�سك من �المام فقط،لكنك �ن نظرت 
�ىل �ملر�ة �لتي ي�سعها لك �حلالق لرييك كيف تبدو من 

�خللف،�سيظهر بها وب�سكل و��سح بد�ية �ل�سلع �ملخادع �لذي بد�أ 
ي�سري خلف ر��سك،هذ� يعني عليك �لبدء باطالة �سعرك قليال حتى 
يتم �خفاء تلك �لبقعة �لتي بد�ت تت�سح
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قبل  من  كبريًا  اقييبيياًل  حييازت  التي  وال�ييسييود  البي�س  تلفزيون  برامج  هي  كثرية 
مثال،  نذكر  الييربامييج  هييذه  من  اجلمعية،  الييذاكييرة  يف  عالقة  وظلت  امل�ساهدين 
برنامج �سندوق ال�سعادة الذي كان يجلب ال�سعادة لروح امل�ساهد ملا يحمله الفنان 
الربامج  من  والدعابة،  املييرح  روح  من  الربنامج  مقدم  الزبيدي  فخري  الراحل 
الخرى اي�سا، الندوة الثقافية وابطالها العارفون ، الراحل �سامل ح�سني ، والراحل 
الدكتور ح�سني امني واخريا الراحل الكبري الدكتور م�سطفى جواد ، اي�سا هناك 
برنامج ال�سرطة يف خدمة ال�سعب والذي كان ملقدمته املو�سيقية اثر كبري يف روحي 
)كارمن( للمو�سقار بيزيه ، هناك اي�سا الربنامج الريفي ، وعد�سة الفن واملتالقة 
الكبرية ال�سيدة خريية حبيب ، وال�سينما والنا�س الذي كانت تقدمه باقتدار عال 
ال�سبعينات،  فرتة  كبرية  �سينمائية  ثقافة  ا�ساع  والييذي  الطائي  اعتقال  الفنانة 
الراحل كامل الدباغ و�سهولة ماكان يقدمه من العلم للجميع، واخريا ولي�س اخرا 
الربنامج الذي ظل حمفورا يف ذاكرة البالد والذي كان يقدمه ال�ستاذ الكبري موؤيد 
البدري اطال اهلل يف عمره ، برنامج الريا�سة يف ا�سبوع ومو�سيقى حالق ا�سبيلية 
لرو�سيني، اجزم ان كل من ي�سمع حالق ا�سبيلية الن �سيعود اىل برنامج الريا�سة 
العناية  برامج  وقتها هي  التلفزيون  بها  اهتم  التي  الربامج  ا�سبوع، من �سمن  يف 
ال�سورة  هذه  يف  يبدو  وكما   ، معا  واملتعة  املعرفة  خالل  من  واملوهوبني  بال�سباب 
وامل�سابقة   ،  ) املدر�سية  الثقافية  امل�سابقات  برنامج   ( اعالها  يف  واللوح  املرفقة 
بني مدر�ستني ، متو�سطة النعمان ومتو�سطة الكرخ ، يف ال�سورة اي�سا يبدو مقدم 
الربنامج املذيع الراحل عادل نور�س واىل ي�ساره واحدا من اكفاأ املذيعني يف تاريخ 

الذاعة والتلفزيون هو الراحل قا�سم نعمان ال�سعدي . 

كانت جريدة الندمي يف اخلم�سينات هي اجلريدة التي ت�سدر ا�سبوعيا بانتظام ودون توقف عن 
التي يتعذر بوا�سطتها ال�سحفيون عن ا�سدار �سحفهم  ال�سدور ل�سباب فنية ، وهي ال�سباب 
التي  العراق  الوحيدة يف  الندمي اجلريدة  ، وكانت  البيع والعالن  املادة وواردات  حني تعوزهم 
الزمالء  احد  من  خربا  يوما  ا�ستلمت  وقد   ، انييذاك  وال�سينما  والذاعيية  امل�سرح  ق�سايا  تعالج 
ن�سر اخلرب  وقد   ، العاين  يو�سف  ا�سم  انذاك  وبرز   ، الكليات  مل�سرح  فني  ن�ساط  املحررين عن 
احلقوق،  كلية  قاعة  يف  الطلبة  يقدمها  �سمر  حفلة  عن  كان  انه  واتذكر   ، احد  اليه  يلتفت  ومل 
لقد �سهدت الكليات انذاك ن�ساطا فنيا ملمو�سا ، كان يف دار املعلمني البتدائية املرحوم �سهاب 
الق�سب ، وكانت يف دار املعلمني العالية جمعية جحا التي كان يرا�سها عبدالواحد طه ، وكانت يف 
كلية احلقوق جمعية جرب اخلواطر التي كان يرا�سها يو�سف العاين ، وكانت حفالتها تلقى النجاح 
، وقد تا�س�ست فيما بعد فرقة امل�سرح  الكليات  والقبال من اجلمهور الذي يرتدد على حفالت 
) الفني اجلديث ( قبيل ثورة الرابع ع�سر من متوز 1958 وا�ستقطبت العنا�سر الفنية الواعية 
وقدمت م�سرحيات �سعبية تعتمد الرمز احيانا والنقد املبا�سر با�سلوب من الفكاهة والنكتة، وهنا 
اما حكاية   ، للم�سرح  والكتابة  التمثيل  تفر�س وجودها يف  العاين  يو�سف  الفنان  اخذت مواهب 
هذه ال�سورة فهي تعود اىل عام 1955 ويبدو فيها ع�سوان مهمان من اع�ساء الفرقة ، والطريف 
يف ال�سورة ان يو�سف و�سامي كانا قد تخرجا يف كلية احلقوق يف عام واحد، ويكادان يكونان يف 
عمر واحد ، ال ان يو�سف العاين ميثل دور الب و�سامي ميثل دور البن، وكما يقول الفنان يو�سف 
العاين ، انه ظل مغدورا منذ بداية عمله يف امل�سرح ، فرغم �سبابه كان ميثل دور الب واحيانا دور 
اجلد ، واخريا فان ال�سورة متثل م�سهدا من م�سرحية ايراد وم�سرف ، وقد التقطت قبل ثمانية 
ع�سر عاما ، ا�ستطاع خاللها يو�سف العاين ان يحتل هذا املكان املرموق يف احلركة امل�سرحية 

وال�سينمائية والتلفزيونية 
حافظ القباين/ جملة الذاعة والتلفزيون 1973

يف العام 1952 وبعد ان انهى ال�ساب في�سل الثاين تعليمه 
يف بريطانيا )كلية هارو(، عاد اىل العراق وا�ستقر فيه، 
ان  بعد  للعراق  ملكا  تن�سيبه  على  معقودة  المييال  ظلت 
الزمن  من  فييرتة  البالد  على  و�سايته  عبدالله  ق�سى 
اثر م�سرع امللك غازي بحادث العمود ، يف العام 1954 
اكتمل عود امللك في�سل الثاين عمرا ومقدرة ، فقد توج 
يف الثاين ع�سر من �سهر اذار من العام 1954 ، احتفلت 
يتو�سم  اجلميع  وكان  املنا�سبة  بهذه  احتفال  اميا  البالد 
ان  للجي�س  لبييد  وكييان   ، وللملك  لها  والرفاهية  اخلييري 

هذه  وكانت  املنا�سبة  وهييذه  الحتفال  هييذا  يف  ي�سارك 
الذين  ال�سباط  من  كبرية  كوكبة  ت�سم  والتي  ال�سورة 
ق�سما  ان  بعد  فيما  و�سنعرف  الحتفال  هذا  �ساهموا يف 
منهم اطاح بامللك يف الرابع ع�سر من متوز 1958، وكما 
الركن  اللواء   ، اليمني  من  الول  ال�سف  يف  فيها  يبدو 
حممود امل�سهداين ، العميد الركن ناجي �ساكر ، العميد 
ح�سيب  الركن  العميد   ، الربيعي  جنيب  حممد  الركن 
الطيار  العقيد   ، اليمني  من  الثاين  ال�سف   ، الربيعي 
مو�سى علي ، النقيب الطيار بهجت روؤوف ، العقيد الركن 

العقيد   ، عزيز  غالب  علي  الركن  العقيد   ، �سالح  عطا 
الركن  العقيد   ، ميينا  الثالث  ال�سف   ، بهجت  حممود 
الركن حم�سن حممد علي ،  العقيد   ، عبدالكرمي قا�سم 
العقيد الركن نوري جميل ، العقيد نائل حممود الب�سري 
، العقيد الركن عبدالكرمي حمي الدين ، ال�سف الخري 
ميينا ، العقيد الركن عبدالوهاب �ساكر ، العقيد الركن 
العقيد   ، اجلنابي  �سالح  العقيد   ، الداغ�ستاين  غييازي 
العقيد   ، هندو  افرام  العقيد   ، حممود  ا�سماعيل  ر�سيد 

الركن �سبيح عبدالرزاق الهاليل . 

الراحل الكاتب واملوؤرخ جميل الطائي يكتب عن احد البوا�سل 
كان  ملا  ملتفت  غري  حديد  من  بيييارادة  املجتمع  واجييه  الييذي 
ي�سمع من تعليقات نابية وجارحة،)ن�سعها هنا بت�سرف( انه 
ح�سون المريكي او ح�سون كاظم عي�سى العبيدي الذي ولد يف 
بغداد عام 1929 يف حملة ال�سليخ القدمي،  كان ح�سون يعد 
من اهم الظواهر التي اجتاحت بغداد فرتة اخلم�سينيات،  مل 
التلفزيون  يكن  ارتييداه،  ومل  او  احدا قد عرف اجلينز  يكن 
يجد  يكن  ومل  م�سهورا  يكون  ان  اراد  بعد،   البيوت  دخل  قد 
وت�سرفهم  لب�سا�سهم  يف  الخييرييين  ملخالفته  �سبيال  امامه 
كانت  الفرتة،   تلك  بغداد يف  اهل  التي عهدها  بطريقته  ال 
واملعكوفة  املرتفعة  املقدمة  بدايته مع حذاء )اجلمجم( ذي 
يف  )بايونري(  حمل  من  ا�سرتاه  قد  كييان  والييذي  اخللف  اىل 
�سارع الر�سيد، ، ومما �ساعده يف احل�سول على تلك املالب�س 
م�سفى  يف  عمله  نتيجة  هييو  انيييذاك  والغريبة  )املييزركيي�ييسيية( 
الطباء  مييع  احلميمة  و�سداقته  )ال�سماعية(  العيي�ييسيياب 

من  مايحاجته  ويجلبون  اخلييارج  اىل  ي�سافرون  كانوا  الذين 
يوما  يكرتث  يكن  مل  و�ييسييرور،   مبييودة  عليه  يغدقونها  هدايا 
ما بنظرات النا�س وتعليقاتهم،  كان عادة ماي�سطحب معه 
كلبا حينما يخرج للتنزه وهو ليعود له ا�سال بل كان ي�ستعريه 
من احد معارفه الطباء،  يف امل�ساء يختلف ح�سون من حيث 
ملب�سه فرتاه يرتدي بذائقة رفيعة بدلة انيقة تن�سجم الوانها 
مع �سكل قمي�سه وربطة العنق واحلذاء،  مل يكن على الطالق 
يكرتث لتعليقات ال�سخرية وال�ستهجان ابدا بل يعتربها نوعا 
من انواع ال�سهرة،  �سافر كثريا خارج البالد ومتتع ال امريكا 
ممثال  عمل  انه  الالفت  من  ال�سينما،   يف  ال  يرها  مل  التي 
اواخر  يف  التمثيليات،   بع�س  معهم  وقدم  الزبانية  فرقة  مع 
اقعدته  بجلطة  ا�سيب   1985 العام  يف  بعيدا،   انزوى  حياته 
حتى غادر يف 28-7-1985،  لو ان ح�سون ظهر لنا الن مرة 
اخرى،  هل �سينده�س مما يراه من ازياء املو�سة ام �سيطلب 
العودة اىل قربه لريتاح؟ رحم اهلل ح�سون المريكي ال�سجاع.

مهم جدا 
)مقداد عبدالر�شا (

 ليحق لى �شخ�س او م�ؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او م�اقع 
الكرتونية واية و�شيلة اعالمية اخرى ا�شتعمال هذه 
ال�ش�ر  ) هي ار�شيفي ال�شخ�شي ومعي عقد �شرائها(  ، 

جملة ال�شبكة العراقية ال�حيدة لها  احلق بذلك وبعك�شه 
�شتك�ن املحاكم هي الف�شل.
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ُم�ستهلكة  حكاية  من  جنعل  اأن  املمكن  من  فهل   
كاأ�سا�س لل�سرد الروائي بحيث ينبني عليها معمار 
روائي كامل؛ لتظل �ساحلة لإثارة الده�سة والتاأمل 

بالن�سبة للمتلقي؟
الت�ساوؤلت  هذه  مثل  اأذهاننا  اإىل  �سرتد  بالتاأكيد 
"ماري  لرواية  قراءتنا  حني  الأ�سئلة  من  وغريها 
قا�سم  الأردين  ال�سم�س" للروائي  روز تعرب مدينة 
توفيق؛ فاحلكاية التي اعتمد عليها الروائي كمنت 
اأوطاننا  يف  تكرارها  لفرط  باتت  ال�سردي  لعمله 
العديد  يف  عليها  العتماد  مت  ما  ولكرثة  العربية، 
اأم  �سردية  اأكييانييت  �ييسييواء  الفنية-  الأعييمييال  ميين 
اإليها  يلتفت  ل  عادية  حكاية  جمييرد  �سينمائية- 
اأحد اإذا ما حدثت اأمامه؛ لذلك ُيعد العتماد على 
حكاية- تكاد تكون مملة لفرط تكرارها- مثل هذه 
الروائي  ال�سرد  تن�سف  قد  التي  املغامرة  قبل  من 
بالكامل، اأي اأن الروائي هنا ُيغامر مغامرة حقيقية 

بروايته التي �ستكون على املحك.
يف  وم�سيحية  م�سلم  بييني  املييعييتييادة  احلييب  ق�سة 
وعيياداتييه،  تقاليده  ب�سبب  بائ�س  عييربييي  جمتمع 

اأعمى  ب�سكل  الدين  خلف  ان�سياقه  بوؤ�سا  ويزيده 
ومن دون اأي فهم؛ ما ُينذر يف نهاية الأمر بالكثري 
الذي مينع  الإله  با�سم  والقتل  والنتقام  الدم  من 
هذه العالقة من احلب بني اثنني من الب�سر ملجرد 
رّبييًا  يعبدان  اأنهما  رغييم  الديانة  يف  اختالفهما 

واحدًا.
العربية  جمتمعاتنا  يف  تكررت  التي  احلكاية  هذه 
عليها  يعتمد  وباأ�سكال وجتليات خمتلفة  مرة  غري 
لروايته  كمنت  كليا  اعتمادا  توفيق  قا�سم  الروائي 
وكاأنها حتدث لأول مرة؛ لذا مل يكن اأمام الروائي 
�سوى اللعب بتقنيات ال�سرد؛ كي ُتخرجه من ماأزق 
العادية والتكرار، اأي اعتبار ال�سرد الروائي جمرد 
لعبة يلعبها الروائي، مُيار�س فيها الكثري من املتعة؛ 
احلكاية  ت�سبح  ثم  وميين  معه،  املتلقي  مُيتع  كي 
من  النهاية  حتى  للمتابعة  قابلة  ممتعة،  العادية 

قبل املتلقي.
بداية ال�شرد

اأحمد  الييراوي/  اأن  ال�سرد  بداية  منذ  نلحظ  رمبا 
واملواجهة  بها،  وال�ستمتاع  للحياة  بحبه  يتميز 

بدل من التخفي ودفن راأ�سه يف الرتاب، وهذا ما 
اأحب  "كنت  ال�سرد حينما نقراأ:  يوؤكده منذ بداية 
فعل ذلك يف و�سح النهار، اأكره الليل كثريا، األي�س 
يف الروؤيا قدر عظيم من املتعة؟ ملعون من ابتكر 
هذه الأ�سياء، الأ�سواء القبيحة اخلافتة، اأو العتمة 
التي تخفي املراأة اللدنة وهي �ساكنة بني يدي"، اأي 
اأن الراوي يف�سل دائما احلياة يف املواجهة والنور 
الظالم  يف  �سيئا  يفعل  اأن  يحب  ول  والييو�ييسييوح، 
واخلفية حتى لو كان هذا الفعل هو فعل املتعة، اأي 
الفعل اجلن�سي؛ لذلك يكون حري�سا دائما على اأن 
يكون هذا الفعل يف ال�سوء ولي�س يف العتمة، ولعل 
مثل هذا القتبا�س يعطينا من اخل�سائ�س النف�سية 
لبطل الرواية منذ البداية ما يجعلنا قادرين على 
روؤية البطل وفهم �سيكولوجيته، وهذا ما يعود اإىل 
التاأكيد عليه بعد هذا القتبا�س ب�سفحتني حينما 
يتحدث مع حبيبته هيام قائال: "ملعون هذا الذي 
يريده؟  الذي  ما  الظلمة،  يف  ذلك  يكون  باأن  فكر 
تراه ي�سري قبيحا عندما يرجع لإن�سانيته؟ عندما 
مل  طفال  كائنا  ويرجع  تعلمه  ما  كل  عن  ين�سطر 

فيخاف  م�سحكا  مظهره  اأويييكييون  احلياة؟  تلوثه 
اللحظة  اأنها  اأح�سب  معه؟  التي  املييراأة  ترتكه  اأن 
فقط  الإن�سان  فينا،  الإن�سان  ل�ستعال  العظيمة 
دون الأ�سياء الكثرية القبيحة التي تعلمها منذ يوم 
ولدته، هل تتخيلني اأحدا ميار�سها بوقار واأدب؟!"

اإذن فمن خالل مقطعني يف بداية �سفحات الرواية 
ال�سيكولوجية  املفاتيح  يعطينا  اأن  الروائي  يرغب 
على  القادر  اجلريء،  املواجه،  الراوي  ل�سخ�سية 
تواجهه  حينما  يييهييرب  ل  اليييذي  الييقييرار،  اتييخيياذ 
الأزمات، ولعل تاأكيده على فعل كل �سيء يف النور هو 
دليل على هذه ال�سيكولوجية التي ل حتب التخفي، 
اللذين حر�س عليهما  لعل هذين القتبا�سني  لكن 
الروائي منذ البداية لتحديد ال�سمات الرئي�سية يف 
�سخ�سية الراوي كانا من اأهم عوامل ال�سعف يف 
ال�سرد؛ فلقد كان هذان القتبا�سان �سببني يف وقوع 
اأن  اأي  الييرواييية،  طييول  على  التناق�س  الييروائييي يف 
اأن  على  وقدرته  ال�سردية،  �سال�ستها  الرواية رغم 
اآليات ال�سرد،  يتالعب بها، وي�ستخدم العديد من 
يف  ليوظفها  ال�سينما  اآليييييات  من  وال�ستعارة  بل 
ال�سرد الروائي، اإل اأنه اأوقع نف�سه يف التناق�س منذ 
بداية العمل حينما اأ�سر على اأن يكون البطل مبثل 
هذه ال�سيكولوجية؛ لأننا �سرناه فيما بعد متناق�سا 
املقطعني  هذين  يف  قراأناه  اأن  �سبق  ما  مع  متاما 
عالقته  اإخييفيياء  ويييحيياول  هيام  منه  حتمل  حينما 

اإجها�سها  على  وُي�سّر  بييل  م�سيحية،  لأنييهييا  بها 
بدعوى خوفه عليها من اأهلها وخ�سية قتلهم لها: 
"الأر�س �سغرية �سيقة، وعمان اأقل من اأن تت�سع 
حيث  وهنا  متقابلة  ال�سبعة  جبالها  �سغري.  لطفل 
وقفنا نحن ننتظر و�سيلة القفز من العامل ال�سرقي 
املعتم فيها اإىل الغرب املبهج وامل�سيء، هنا يقبع 
و�سيقها،  البيوت،  فقر  كلها،  عمان  وتعب  حزن 
طني الزقاق، �سراخ الأطفال، العالمة التي جتمع 
الإح�سا�س  تعطي  النا�س.  كل  وتوحد  النا�س  كل 
اإىل  ب�سرعة  الييذهيياب  نييود  كنا  بالألفة.  الأعييظييم 
تنقلنا  اأن  ميكن  �سيارة  انتظرنا  الطبيب،  حيث 
اإىل حيث هنا"، هنا يحاول الراوي- رغم ع�سقه 
الكبري لهيام- اأن يتخل�س من جنينهما، ورغم اأن 
عملية الإجها�س قد توؤدي اإىل موتها اإل اأنه يبدو 
ُم�سّرا على الفعل يف الوقت الذي ت�سعر فيه هيام 
الذي  جنينها  �ستفقد  لأنها  احلييزن؛  من  بالكثري 
على  تبدو  لكنها  منه،  التخل�س  تريد  ول  ترغبه 
طول الرواية م�ست�سلمة وكاأنها ل راأي لها، فتفعل 
ما يرغبه اأحمد حتى لو مل تكن موافقة عليه، وهذا 
من  للتخل�س  الطبيب  اإىل  معه  تذهب  يجعلها  ما 

اجلنني فعليا.
اإذن فقا�سم توفيق يقع يف خطاأ يكاد ين�سف ال�سرد 
برمته منذ بداية روايته، و�سبب هذا اخلطاأ الفادح 

الذي اأدى به اإىل مثل هذا التناق�س ال�سردي.

تكتيك روائي
تاأثر  اأميييا  متاأثرا  كثرية  موا�سع  يف  ال�سرد  يبدو 
الييروائييي  ي�ستخدم  حيث  ال�سينمائي  بالتكنيك 
 Flash باك  والفال�س   ،Cut القطع  تقنيات 
ال�سرد  نقطة  اإىل  العودة  يلبث  ل  ثم   ،Back
اأن  و�سبق  منها  ينطلق  الييتييي  الآنييييية  الأ�سا�سية 
التقنيات  هييذه  ا�ييسييتييخييدام  ولييعييل  عيينييدهييا،  قطع 
اإىل قارئ  اأنها حتتاج  اإل  اأهميتها يف ال�سرد  رغم 
املفاجئ،  القطع  يييكييون  حيث  الييرتكيييييز؛  �سديد 
ي�ستدعي  ما  املفاجئ؛  الذهني  ال�سرتجاع  كذلك 
القارئ غري اجلاد اإىل اإعادة القراءة مرة اأخرى 
ا�ستخدام  نتيجة  عليه  �سيلتب�س  ال�سرد  لأن  نتيجة 
ال�سرد  بداية  منذ  ذلييك  نالحظ  التقنيات،  هييذه 
اأحمد  بعالقة  تبداأ  الييرواييية  اأن  فرغم  الييروائييي، 
معرفتنا  بعد  اأنه  اإل  مبا�سرة،  هيام  مع  اجلن�سية 
بعالقتيهما، وكيف اأنهما يلتقيان معا يف بيته حتت 
وبعد  اجلامعة،  يف  زميلته  باعتبارها  اأمييه  نظر 
نقا�سه مع اأمه يف اأنه ل بد من اإغالق باب الغرفة 
عليه  تعرت�س  ما  وهو  يدخالنها-  حينما  عليهما 
اأن  دون  من  بهدوء  اجللو�س  يف  لرغبتهما  الأم-؛ 
يقاطعهما اأحد، يقطع فجاأة م�سرتجعا ال�سرد؛ كي 
الأوىل  املرة  "كانت  بينهما:  العالقة  فحوى  نفهم 
يف يوم ماطر، انهمر فيه املطر منذ ال�سباح لكنه 
طويل  �سارع  يف  معها  م�سيت  توقف،  الع�سر  عند 
ل توجد فيه غري عتمة الغيم الأ�سود. كنا نتحدث 
عن املو�سيقى، وهي تفهم املو�سيقى تلك الأغنيات 
قد  كنت  وقتها  اأنييا  خ�سرها.  وتهز  تطربها  التي 
بيتهوفن  يقوله  ممييا  ب�سيطا  �سيئا  اأفييهييم  بيييداأت 
البجع  اأحب كثريا بحرية  ومييوزارت، وكنت  وباخ، 

لت�سايكوف�سكي."

هل ت�شلح احلكايات الي�مية 
واملُكررة والتي باتت 

ُمعتادة- ل ميكن لها اأن ُتثري 
الده�شة اأو ت�شت�قفنا اأمامها 

للحظة؛ لفرط تكرارها 
وعاديتها- اأن تك�ن من�ذجا 
�شاحلا لل�شرد الروائي؟ واإذا 

كان الفن يف مفه�مه الأعمق 
والأ�شمل يحتمل يف معناه 
اإثارة الده�شة اأ�شا�شا؛ ومن 

ثم الت�قف اأمامه لتاأمله،
القاهرة �� حمم�د الغيطاين

تن�شج رواية 
!من حكاية ي�مية

اأنماري روز تعرب مدينة ال�شم�س.. 

هل ميكن اأن جنعل من حكاية ُم�شتهلكة اأ�شا�شًا ل�شرد 
روائي كي نبني عليها معماراً روائيًا كاماًل؛ وتظل �شاحلة 

لإثارة الده�شة والتاأمل بالن�شبة للمتلقي؟
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تاأثريًا  اجلميل  القمر  لهذا  ان   �سحيح  فهل 
�سلبيًا علينا؟ وهل تقع، يف هذه الفرتة، اأمور مل 

تكن باحل�سبان اأو قد ل نعلم عنها؟
للقمر تاأثري مهم علينا مثله مثل ال�سم�س منذ 
عندما  خا�سة  �سووؤه،  فيزيد  الع�سور.  اأقييدم 
يكون بدرًا، من ن�ساط املخلوقات الليلية كالبوم 
ت�ساعد  اإ�ييسييراقييًا  الأكيييرث  فال�سماء  والييذئيياب. 
�سوءه  لأن  ال�سيد  اأثناء  املفرت�سة  احليوانات 

الف�سي ال�ساطع ي�سهل الروؤية لديهم.
الب�سر  على  تييوؤثيير  الييبييدر  مرحلة  اأن  �سك  ل 
اأن  اخلرباء  معظم  ويتفق  احليوانات.  وكذلك 
القمر يوؤثر على منط نوم الفرد. فالأ�سخا�س 
�سيجدون �سعوبة يف  لياًل  الأرق  يعانون  الذين 
النوم عندما يكون القمر بدرًا، واحلرمان من 

النوم ميكن ان يجعل بع�سهم يهلو�سون!
مراحل خمتلفة

القمر،  يعبدون  ال�سنني  اآلف  منذ  الب�سر  كان 
ي�سمون  كييانييوا  الييقييدامييى  امل�سريني  اأن  حتى 
الآلهة با�سم القمر، هذا اجلرم الغام�س الذي 
يتحكم بال�سماء الأبدّية. لكن عبادة القمر هذه 
الكبري  بييروزًا، فهذا  اجل�سم  اأقييل  الأيييام هي 
ي�سيطر على  يزال  ال�سماء ما  العائم يف عنان 
النا�س  بع�س  يعتقد  الواقع،  يف  كثرية.  اأ�سياء 
اأن مراحل خمتلفة من القمر ميكن اأن توؤثر يف 

الواقع على نف�سية العقل الب�سري.
اأن  الب�سر  اعتقد  عييديييدة،  قيييرون  مييدى  على 

جنون  يف  يت�سبب  بيييدرًا  يكون  عندما  القمر 
بالبلدان  النا�س  العديد من  يزال  فما  النا�س. 
الغربية يطلقون على املجانني لقب "لونتك�س- 
الكلمة  من  م�ستقة  كلمة  وهي   ،"lunatics

الالتينية "لونا-luna" التي تعني القمر.
ال�سحفيون  كتب  ع�سر،  التا�سع  الييقييرن  يف 
قتلوا  الييذييين  املييجييانييني  عيين  �ييسييتييى  ق�س�سًا 
القمر.  اكتمال  مرحلة  خييالل  النا�س  و�سلبوا 
بي  اأي�سا  واملعروف  اأن جاك  املعروف جدًا  من 
"The Ripper" كان ي�ستنري ب�سوء القمر 

اأثناء مطاردته لالأرواح الربيئة.
خرافات اأم حقائق؟

كل تلك الأفكار توارثناها من اخلرافات التي 
البع�س  مييازال  والتي  اأ�سالفنا  بها  يوؤمن  كان 
يوؤمن بها حتى يومنا هذا. فروؤية قطة �سوداء 
مت�سي حتت ال�سلم اأو ك�سر زجاج املراآة ميكن 
قد  اأنها  لدرجة  �سلبيًا  بع�سنا  تفكري  يجعل  اأن 
توهمنا بجلب احلظ ال�سيئ لعدة �سنوات.  يف 
حني اأننا جميعا نعلم مدى عدم �سحة خرافات 

كهذه، غري اأن كثريًا منا يعتقد بها.
النا�س  جنون  تزعم  التي  النظرية  اأن  �سحيح 
اأثناء اكتمال القمر هي لي�ست اأكرث من خرافة، 
التي  اجليدة  بع�س احلجج  فهنالك  ذلك،  مع 
تدعم هذه النظرية. اأوًل: حقيقة اأن اأج�سادنا 
املاء �ستقود  باملئة من  اأكرث من 50  تتكون من 
جاذبية  من  املتولد  ال�سد  باأن  لالعتقاد  املرء 

ي�سيطر  حيث  علينا،  تاأثري  له  �سيكون  القمر 
باملحيطات،  احلا�سلة  املد  حركة  على  القمر 
املحيطات  مياه  القمر  جاذبية  قييوة  فت�سحب 
نيييحيييوه، وييييحيييدث املييييد يف اجلييهيية املييواجييهيية 
للقمر، و�سبب حدوث هذا هو دوران  واملقابلة 
القمر حول الأر�س، حيث ي�ستغرق دورانه 12 
املدن  كَلّ  اأّن  يعني  وهذا  الأر�ييس،  حول  �ساعة 
و25  �ساعة   12 كل  للمد  �ستتعر�س  ال�ساحلية 

دقيقة تقريبًا. 
تكون جاذبية القمر على اأ�سّدها يف طور البدر 
واملحاق كون القمر وال�سم�س موجودين بنف�س 
للقمر  الأر�س فتجتمع قوة اجلذب  اجلهة من 
وال�سم�س معًا، مّما يوؤّدي لرتفاع من�سوب املياه 
يف ال�سواطئ واملحيطات فتن�ساأ هذه الظاهرة، 
الطاقة  توليد  يف  منها  ال�ستفادة  ميكن  التي 

الكهربائية. 
زيادة ح�ش�ل احل�ادث 

�سّدق اأو ل ت�سّدق اأن النفعالت النف�سية لدى 
البع�س قد ترتفع خالل مرحلة اكتمال القمر، 
لدى  الدم  �سغط  معدلت  يرفع  بدرًا  فالقمر 
احلوادث،  وقوع  لزيادة  يوؤدي  قد  ما  النا�س، 
بني  ال�سجارات  ون�سوب  ال�سيارات  كت�سادم 

النا�س.
التي قام بها  من الطريف ذكر تلك املحاولة 
اأحد الأطباء يف مدينة ميامي باأمريكا، حيث 
اأو�سح اأن هناك ارتباطًا قويًا بني اكتمال دورة 

القمر واأعمال العنف لدى الب�سر، فات�سح له 
التي  البيانية  والإح�سائيات  التحليالت  من 
�سجالت  ميين  عليها  ح�سل  والييتييي  بها  قييام 
ال�سرطة،  ومراكز  امل�ست�سفيات  يف  احلييوادث 

اأن  الييقييمييرييية،  بييالأيييام  تييواريييخييهييا  بعد ربييط 
وحوادث  النتحار  وحالت  اجلرائم  معدلت 
ال�سيارة املهلكة مرتبطة باكتمال دورة القمر.

يف  خا�سة  الفرتة،  هذه  يف  النتباه  يلفت  ما 

اأملانيا وبريطانيا واأمريكا كرثة تواجد النا�س 
يف البارات واأماكن �سرب اخلمر، وان النا�س 
الغريبة،  وت�سرفاتهم  همجيتهم  تييييزداد 
اأكرث  الأيييام  بهذه  ت�ستعد  ال�سرطة  فاأ�سبحت 

من غريها حت�سبًا لوقوع م�سكلة ما.
يعانون  الييذييين  الأفيييييراد  اأن  لييوحييظ  كييمييا 
ال�ييييسييييطييييرابييييات اليينييفيي�ييسييييية وعييييدم 
ال�ستقرار النف�سي، ومر�سى ازدواج 
ال�سخ�سية وامل�سنني يكونون اأكرث 
القمر،  ب�سوء  للتاأثر  عر�سة 
واأ�سارت الدرا�سات اإىل اأن اأكرب 
واملخا�سمات  لييلييطييالق  ن�سبة 
يف  تييكييون  ميييدن  بييعييدة  العنيفة 
عند  اأي  اليي�ييسييهيير،  ميينييتيي�ييسييف 

اكتمال القمر.
كيييميييا يييييتييييفييييادى اليييكيييثيييري ميين 
اجليييراحيييني اإجييييييراء الييعييمييليييييات 
الليايل  هييذه  يف  املعقدة  اجلراحية 
لتاأجيل  امل�ست�سفيات  بع�س  تعمد  حيث 
هذه العمليات ب�سبب احلالة النف�سية الهائجة 
للمري�س والطبيب واملمر�سني اأي�سا. وقد داأب 
اإنتاج  خمرجو الأفالم وكّتاب ال�سيناريو على 
بكثافة  امللحوظات  هييذه  على  حتتوي  افييالم 
كبرية جدا كاأفالم داركول وافالم م�سا�سي 
الدماء وغريها، معتربين  ان ن�ساط الإن�سان 

باإيذاء الب�سر يزداد مع دورة القمر!
لكن العتقاد  للغاية،  العتقاد هو �سيء قوي 
اأن يجعل  القمر عندما يكون بدرًا ميكن  باأن 
باملرة.  �سيء غري �سحيح  النا�س جمانني هو 
حول  وجمهول  �سحري  �سيء  ثمة  ذلييك،  مع 
البدر. فالكثري وقعوا حتت تاأثري غ�سل الدماغ 
عندما فكروا باأن القمر هو �سبب جنون بع�س 

النا�س. 
يذكر العلماء اأن الذئاب ل تعوي فقط عندما 
العديد  اأظهرته  ما  وهذا  بييدرًا،  القمر  يكون 
من الأفالم ال�سينمائية، لكن الكثري منا تقبل 
يقوله  عما  النظر  بغ�س  ال�سائع.  اخلطاأ  هذا 
اخلرباء، فاإن بع�س النا�س ما زالوا م�ستمرين 

بالعتقاد باخلرافات والأ�ساطري.

هليت�شبب باجلن�ن
عندما يك�ن القمر بدراً.. 

عن م�قع/ فاكت هاكر
ترجمة: اآلء فائق

رغم جمال القمر عندما يقبل علينا لياًل ب�ش�ئه الف�شي الهادئ الذي 
يخطف الأب�شار، لكن  ثمة ق�ل ماأث�ر يردده البع�س "عندما يك�ن 

القمر بدرا يك�ن املجانني يف كل مكان". 
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

�سوق �ال�سرتبادي
يقول كاظم جواد )55 عامًا(، اأحد اأقدم احلرفيني 
هذه  "تعلمت  الكاظمية:  يف  العقال  �سناعة  يف 
احلرفة قبل اأكرث من 35 عامًا من اأحد رّواد �سناعة 
اكت�ساح  من  بالرغم  فيها  اأعمل  ومازلت  العقال، 
بع�س  يرحم  ل  فامل�ستورد  املتنوعة،  الراأ�س  اأغطية 
ال�سناعات املحلية، خ�سو�سًا احلرف اليدوية التي 

حتمل تراث العراق وعراقته.
ي�سيف جواد: اأن �سناعة العقال دقيقة جدًا، حيث 
تعتمد جودتها على املواد الأولية التي ي�سنع منها، 
اإل اأن التطور الذي �سمل �سناعة املن�سوجات جعل 
امل�ستورد،  نحو  يتوجهون  �سناعته  يف  احلرفيني 
فاأغلب اخليوط التي تدخل يف �سناعته هي خيوط 
رديئة وغري طبيعية، بعد اأن كانت ت�سنع من �سوف 
تدخل  التي  املكائن  اىل  ا�سافة  احليوانات،  ووبيير 
اأيام  موجودة  تكن  مل  والتي  حاليًا،  العقال  لّف  يف 
احلرفيني الأوائل امثال: علي الالمي وعبد الأمري 
خرية  فهم  وابييراهيييييم،  �سليم  وحجي  العقل،  اأبييو 

�سناع العقال يف تلك الأيام يف مدينة الكاظمية.
مر�حل ن�سج �لعقال

حرفته  انح�سار  على  ح�سراته  جييواد  كاظم  اأطلق 
ت�ستغرق  العقال  �سناعة  اأن  موؤكدًا  وا�سمحاللها، 
التي  امليياعييز  خيييييوط  تييبييداأ بجلب  عييييّدة،  مييراحييل 
غزل  طييريييق  عيين  تنتج  الييتييي  بييي)املييرعييز(  ت�سمى 
خيوط  اىل  ويحول  يغزل  حيث  املاعز،  �سوف  جز 
اخليوط،  لربم  ي�ستخدم  الذي  )املييربم(  بوا�سطة 
التي  )الت�ساءة(،  بوا�سطة  فت�سنع  )البطانة(  اأما 
مب�سندين  �سم  بييطييول150  خ�سبة  عن  عبارة  هي 
ت�ستعمل  بحيث  العقال،  وجه  ولف  البطانة  ل�سنع 

تتكون  التي  العقال،  بطانة  لتغليف  اخليوط  هذه 
�سبغ  يتم  بعدها  القطن،  او  ال�سوف  خيوط  من 
خيوط �سعر املاعز باللون الأ�سود، بعد اأن يتم و�سع 
قطر  ل�سبط  بي)القالب(،  مامي�سى  حييول  العقال 
العقال، ومن ثم تعديله واإحكام ا�ستدارته بوا�سطة 
ولّفه عن طريق  امل�سنوعة من اخل�سب،  )املدقة( 
لتم�سيط  الفر�ساة  ن�ستخدم  واأخييريًا  جهتيه،  ربط 
املاء  من  قطرات  عييدة  نرث  بعد  وترتيبه،  العقال 
وهذه  جميلة،  ب�سورة  ال�سعرات  من  القليل  لإبراز 
العملية ت�ستغرق اأكرث من �ساعة كاملة لإنتاج عقال 

واحد.
�لعقال و�الأندل�ض

الع�سر  يف  الييلييون  اأبي�س  كييان  العقال  اأن  يحكى 
العبا�سي، لكنه حتول اىل اللون الأ�سود بعد �سقوط 
الندل�س، تعبريًا عن احلزن، وكعهد وتذكري بهذه 

احلادثة. 
وقد عرف لب�س العقال يف اجلزيرة العربية وال�سام 
والعراق والأردن وبادية �سيناء مب�سر، خ�سو�سًا يف 
املناطق ال�سحراوية التي يكرث فيها البدو اآنذاك، 
اخلا�س  العقال  من  بنوع  ت�ستهر  عربية  دولة  وكل 
�سناعته  يف  الأوائيييل  هم  اخلليج  �سكان  لكن  بها، 

وارتدائه كموروث لهم يذكرهم بعروبتهم. 
منها  �سنع  الييتييي  وخامته  العقال  نوعية  وحتيييدد 
اي�سًا،  تختلف  املقا�سات فقد  اأما  باأ�سول مرتديه، 
مبقدار110  دائرته  حميط  يكون  اأن  الأغلب  لكن 
حيث  بالنكليزي   8 رقم  �سكل  على  لّفه  عند  �سم 
اثنتني مت�ساويتني يف املحيط،  الدائرة اىل  تنق�سم 

وبهذا ياأخذ �سكله النهائي.
)�لطم�ض( و)�ملق�سب(

ين�شج من �شعر املاعز اأو من احلرير

الع�قال..
رمز الأ�شالة العربية!

تتباين �لرو�يات حول �أ�سل ت�سمية �لعقال، لكن �أ�سهرها ترجع ت�سميته 
�ىل �حلبل �لذي تعقل به �لناقة. ويرتبط "�لعقال" �رتباطًا وثيقًا 
بلبا�ض �آخر هو )�لي�سماغ(، وهو قطعة من �لقما�ض يغطى بها �لر�أ�ض.

يختلف �سكل �لعقال ونوعه ولونه و�أحجامه ح�سب �لبيئة �ملحيطة، 
فقد تر�ه مربعًا �أود�ئريًا، وقد يكون رفيعًا �أوغليظًا، و�أحيانًا مر�سعًا 
بالذهب و�آخر لونه �أبي�ض �و رماديًا، �إال �أن �ملتعارف عليه يف �أيامنا 
هذه هو �لعقال �لد�ئري �الأ�سود.

ذوالفقار ي��شف
ت�ش�ير- �شباح المارة
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يرتدي الرجال العقال كل ح�سب احتياجه ورغبته، 
كييالييزواج  املنا�سبات  يف  كحّلة  يرتديه  فالبع�س 
للوجاهة  كعنوان  يرتدونه  واآخييرون  القران،  وعقد 
والنفوذ، اإل اأن هناك �سكاًل لكل نوع، ن�ستطيع من 
خالله معرفة انتماء مرتديه، واملدينة او الدولة او 

القبيلة التي ينت�سب اليها.
ابراهيم  الإطار يحدثنا احلريف جميل  �سمن هذا 
)50 عامًا( فيقول "هناك عدة اأنواع للعقال، وكل 
العقال  فهناك  اخلا�س،  بعقالها  متتاز  حمافظة 
حجمه،  و�ييسييغيير  بغالظته  ميييتيياز  اليييذي  الييفييراتييي 
العقال  اأما  الأو�سط،  الفرات  �ساكنو  يرتديه  حيث 
الفراتي  العقال  من  اأرفييع  يكون  الييذي  احلييمييزاوي 
واأ�سغر حجمًا فيتحدر مرتديه من منطقة احلمزة 
اجلنوبية  املناطق  �ساكنو  مايرتديه  اأما  ال�سرقي، 
من العراق، كالنا�سرية و�سوق ال�سيوخ ومي�سان فهو 
العقال اجلنوبي، الذي ميتاز بكرب قطره وغالظته، 
وكذلك احلال بالن�سبة ل�سكنة بغداد، فهناك العقال 
املاعز  "الكظماوي" الذي يدخل يف �سناعته �سعر 
يعرف  "الزبريي" والذي  العقال  واي�سًا  العراقي، 

املربع  )املق�سب(  بعقال" الطم�س" وعقال  اي�سًا 
ال�سكل الذي �سمي بهذا ال�سم لأنه يق�سب بخيوط 
من الذهب واحلرير، وهذان النوعان ي�ستهران يف 
اأ�سكال  على  يكون  حيث  العربي،  اخلليج  مناطق 
والأبي�س،  الفاحت  البني  فمنها  خمتلفة،  واأليييوان 
او  الإمارة،  كعقال  والوجهاء  الأمراء  يرتديه  الذي 
اأن يكون رمزًا لتمييز امل�سلمني القادمني من احلج، 
فن�ساء  فقط،  الرجال  ح�سة  من  العقال  يكن  ومل 
يتم  واأحيانا  العقال،  ارتدين  قد  ال�سرقي  احلمزة 
ارتداوؤه من قبلهن للتقليل من اآلم الراأ�س فت�سمى 
فقد  املجاورة  للدول  بالن�سبة  اما  بي)الع�سابة(، 
متيزت اي�سًا بنوع عقالها، فهناك العقال ال�سعودي 
والعقال الفل�سطيني الذي يزين بالكوفية، والعقال 
الأردين الذي يثبت به الي�سماغ الأردين، وكل ح�سب 

تعريفهم له.
�لذهب و�لنار

ي�سيف ابراهيم اأن هناك العديد من الدخالء على 
حرفة �سناعة العقال، ما �سّبب انتاجًا رديء ال�سنع 
واجلودة، لأن اأغلب التجار كانوا ي�ستوردون اخليوط 

الزمة  اأن  اإل  �سوريا،  من  �سناعته  يف  امل�ستخدمة 
وبني جودة اخليوط  بيننا  التي حالت  الأخييرية هي 
فاأغلبها تكون رديئة، واإذا اأردت معرفة نوع العقال 
بوا�سطة  ال�سعر  بحرق  تقوم  اأن  فيجب  وجييودتييه، 
ت�ستطيع  منه  املنبعثة  الرائحة  خييالل  وميين  النار، 
رائحة  تفوح  حيث  منها،  امل�سنوع  امليييادة  معرفة 
ورائحة  الطبيعي،  ال�سوف  ميين  املييحييروق  ال�سعر 
ورائحة  بالقطن،  امل�سنوع  من  املحروق  القما�س 
النايلون،  من  امل�سنوع  من  املييحييروق  البال�ستيك 
وهناك اي�سا من يحاول ان يغري �سكل ونوع العقال، 
فبع�سهم من يجعله �سغري احلجم والآخر يبالغ يف 

غالظته.
ي�سيف ابراهيم اأن اأ�سعار العقال تختلف من عقال 
اىل اآخر، وكل ح�سب جودته واملادة اخلام امل�سنوع 
ميينييهييا، فييقييد جتييد الييييرديء اليييذي ليييتييعييدى �سعره 
اليييي)20( األييف دييينييار، واآخيير ذا جييودة ممتازة قد 
ي�سل �سعره اىل الي)300( الف دينار، وهذا ال�سعر 
العقال  اىل  ت�ساف  التي  الإ�سافات  بع�س  ب�سبب 

كخيوط الذهب والف�سة واحلرير.
"�لتفريعة"

للرجل  النتماء  رمييز  هييو  العقال  اأن  ميين  بالرغم 
يف  التطور  رغم  يندثر  مل  تقليدي  ولبا�س  العربي، 

الأزياء والأذواق، اإل اأنه مل يكن فقط كذلك.
وجهاء  اأحييد  عييامييًا(  اخلليفاوي)50  فالح  ال�سيخ 
الأ�سود  بالعقال  راأ�سه  زّييين  وقد  يحدثنا  ع�سريته 
"اإن الي)الغرتة( والعباءة والعقال، هي من  فيقول: 
اأ�سا�سيات ما اأرتديه خارج اإطار عملي، وهي مامييز 
كافة  يف  بكالمه  ييياأخييذ  واليييذي  املييتييزن  ال�سخ�س 
واحيانًا  العزاء  منا�سبات  يف  وخ�سو�سًا  املنا�سبات 
يف النزاعات وحلها بوا�سطة وجهاء الع�سائر، فرتى 
كرمز  ويقد�سونه  العقال  يرتدون  ال�سن  كبار  اأغلب 
ب�سكل  الييرا�ييس  عن  اإزاحييتييه  واأن  مرتديه،  لكرامة 
بي)التفريعة(،  وت�سمى  اإهانة ملرتديه،  تعترب  متعمد 
الوجهاء،  قبل  من  حكم  فاعلها  على  يرتتب  حيث 
اىل  اإمالته  اي  العقال،  )تنكي�س(  هناك  واي�سًا 
يعرب ذلك عن احلييزن على �سخ�س  الأمييام، حيث 
او ح�سول فاجعة كبرية، اأما من يرمي العقال فهو 
يعرب عن مطلب يجب اأن ينفذ او يعمل به، خ�سو�سًا 

من قبل �سخ�س ذي وجاهه عند النا�س.

رحل حنّا مينة مطفئاً قناديله الزرق، رحل الرجل الشجاع بعد 
أن كتب كل حكايات البحر والبّحارة، تاركاً كل ذكرياته في 

مرفأ بعيد، رافضاً في وصيته التي كتبها منذ فترة أن يذكر خبر 
موته في أية وسيلة إعالمية أو أن يجرى له تأبين، فهو يريد 

لعظامه الراحة وكل ما يريد سماعه من شكر وتقدير سمعه في 
حياته:"عندما ألفظ النفس األخير آمل وأشدد على هذه الكلمة أال 
يذاع خبر موتي في أية وسيلة إعالمية، مقروءة أو مسموعة أو 
مرئية، فقد كنت بسيطاً في حياتي وأرغب في أن أكون بسيطاً 

في مماتي."
ولد حنّا مينة عام 1924 في مدينة الالذقية وعاش مكافحاً 

حيث تنقل بين أعمال كثيرة إلى أن استقر أخيراً في الكتابة. في 
كل أعماله يُظهر في البطل جوانب كثيرة من ظروف عاشها 

وكابدها, دعَي مينة إلى المؤتمر األول لألدباء العرب عام 
1954الذي شارك فيه الكثير من األدباء أهمهم مارون عبود، 

وعنه انبثقت رابطة الكتّاب العرب التي انتسب اليها الكثيرون، 
منهم الباحث حسين مروة إلى القاص يوسف إدريس إلى الشاعر 

عبد الوهاب البياتي. في عام 1968 أسس، مع مجموعة من 
األدباء، اتحاد الكتاب العرب في سورية وصدر له أربعون عمالً 

روائياً.
حضر البحر في أدب حنا مينة بطالً جغرافياً لم ينازعه أحد على 

هذه البطولة، وال ينكر حنا مينة، الذي عاش في الالذقية أغلب 
فترات حياته عشقه الملتهب للبحر، الذي كان مصدر إلهامة 

دائما. 
يقول مينة: "البحر دائماً كان مصدر إلهامي، حتى أن معظم 

أعمالي مبللة بموجه الصاخب، وأسأل هل قصدت ذلك متعمداً؟ 

في الجواب أقول: في البدء لم أقصد شيئاً، لحمي سمك البحر، 
دمي ماؤه المالح، صراعي مع القروش كان صراع حياة، أما 

العواصف، فقد نقشت وشماً على جلدي، إذا نادوا يا بحر أجبت 
أنا البحر، فيه ولدت، وفيه أرغب أن أموت."

أعماله التي تركز على مزج الواقع بالرمز، والذاتي 
بالموضوعي، والفطري بالعقالني، لم تحد يوماً عن هدفها في 

طرحها قضايا المسحوقين والمهمشين والفقراء والمستضعفين، 
فرواياته وإن انتمت إلى التيار الواقعي، فهي ال توغل في 

التسجيلية، فتفقد إخالصها للفن وال تنحاز إلى السياسي على 
حساب الفن، بل لطالما تميز أسلوبه بالرشاقة والسالسة والخفة، 

التي لم تفقد القوة الممزوجة بالشاعرية.
جّسد حنا مينة مواقفه السياسية عبر أعماله الروائية، ولعل 

روايته )نهاية رجل شجاع( التي حولها الكاتب السوري حسن 
يوسف إلى عمل درامي تلفزيوني، وأخرجها المخرج السوري 

نجدت أنزور من أهم الروايات العربية التي نقلت ببساطة 
مدهشة، وسالسة فريدة، الواقع المرير والمؤلم الذي كرسه 

االستعمار الفرنسي في المجتمع السوري. وإذا كانت الكتابة 
أقصر طريق إلى التعاسة، على حد قوله، فقد فعل مينة ذلك وهو 
يزيح األقنعة ويحكي عن المسكوت عنه ويضيء حياة المهمشين 

والمتعبين.
 مضى حنا مينة الذي كان واحداً من أهم رواد التيار الواقعي في 
الرواية العربية، تاركاً بصمته الخاصة فيها، بعد رحلة طويلة لم 
تكن سهلة على اإلطالق غلب فيها العاصفة وبقي شراعه عالياً.

رول ح�شن

روؤى

ح�شر البحر يف اأدب حنا مينة بطاًل جغرافيًا مل ينازعه اأحد 
على هذه البط�لة، ول ينكر حنا مينة، الذي عا�س يف الالذقية 

اأغلب فرتات حياته ع�شقه امللتهب للبحر، الذي كان م�شدر 
اإلهامة دائما.

حّنا مينة.. �ش�ت املهّم�شني 

السنة الثالثة عشرة العدد )324( 30 تشرين االول 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

43 ت������رج������م������ة42



وانطالقًا من رغبة العراق يف حتقيق النه�سة 
ال�ساملة يف خمتلف املجالت وتعزيز الأوا�سر 
والنفتاح على دول العامل من خالل ال�سراكة 
يف  ت�سهم  وطيدة  اقت�سادية  عالقات  وبناء 
املحافظة على تعاون متكافئ على ال�سعيدين 

الإقليمي والدويل.
��ستعد�د�ت

املعر�س  لإقيياميية  النهائية  ال�ستعدادات  عن 
املهند�س  العراقية"  "ال�سبكة  جملة  التقت 
ها�سم حممد حامت مدير عام ال�سركة العامة 
يف  العراقية  التجارية  واخلدمات  للمعار�س 
با�سرت  قييائيياًل:  بييادرنييا  الييذي  التجارة  وزارة 
ال�سركة العامة للمعار�س واخلدمات التجارية 
العراقية يف وزارة التجارة بال�ستعداد مبكرًا 
دورتييه  يف  اليييدويل  بييغييداد  معر�س  لفعاليات 
من  للفرتة  �ستقام  التي  والأربييعييني  اخلام�سة 
وو�سع   ،2018 الييثيياين  ت�سرين   )19-  10(
كامل  بيياإ�ييسييراف  الأمييير  لييهييذا  متكاملة  خطة 
و�سملت  الييدويل،  بغداد  معر�س  مالكات  من 
ال�ستعدادات اأعمال ال�سيانة والإدامة وتاأهيل 
املييعيير�ييس والإنيييييارة وترميم  قيياعييات  واإداميييية 
واحلدائق  املعر�س  واأروقيية  املمرات  و�سيانة 
التحتية  البنى  توفري  ا�سافة اىل  والنافورات، 
من ماء وكهرباء والتربيد يف القاعات والتاأكد 
وخربات  بجهود  يتم  هذا  كل  جاهزيتها،  من 
املييهيينييد�ييسييني والييفيينيييييني وعييمييال اخلييدميية يف 

املعر�س.
�سركات متخ�س�سة

الدولية  الييدورة  اأن  اأو�ييسييح:  ها�سم  املهند�س 
رئي�س  برعاية  �ستقام  بغداد  ملعر�س   )45(
عاملية  ل�سركات  وا�سعة  ومب�ساركة  اليييوزراء 
الرعايات  عن  ف�ساًل  واجنبية،  عربية  ودول 
وا�سحة  �ستكون  كييبييرية  ل�سركات  اخلييا�ييسيية 
يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  كربيات  و�ست�سمل 
اإ�سافة  واملقاولت،  والإعمار  البناء  جمالت 
اىل قييطيياعييات الييكييهييربيياء وامليييياء واليييزراعييية 
والت�سالت، وكذلك م�ساركة للقطاع اخلا�س 
العراقي  القت�ساد  مبجل�س  متمثاًل  العراقي 
باأجنحتها  الييعييراقييييية  اليييييوزارات  وميي�ييسيياركيية 

والنقل  الزراعة  كييوزارات  املعر�س  يف  الثابتة 
م�ساركة  اىل  ا�ييسييافيية  واليينييفييط  واليي�ييسيينيياعيية 
ودوائييرهييا  ب�سركاتها  متمثلة  التجارة  وزارة 

املتخ�س�سة.
واأكد املدير العام اأن الدورة اجلديدة ملعر�س 
بغداد تتميز مب�ساركة دول لها ثقل اقت�سادي 
على م�ستوى العامل مثل اأمريكا ورو�سيا واأملانيا 
بغداد  قيياعيية  تخ�سي�س  وكييذلييك  واليييييابييان، 
الكربى للدول وال�سركات الر�سينة وال�سركات 
الراعية للدورة ح�سرًا وذلك للزخم احلا�سل 
لها  التي  ال�سركات  وخا�سة  احلجوزات  على 

ا�سغال  مت  حيث  الكبري،  القت�سادي  الثقل 
ال�سابقة  الييييدورات  كييانييت يف  الييتييي  الييقيياعييات 

�ساغرة.
وا�ساف املهند�س ها�سم: �ست�سهد الدورة)45( 
هام�س  على  ونييييدوات  اأم�سيات  عييدة  اإقيياميية 
والزراعة  ال�سناعة  تطوير  جمال  يف  الييدورة 
والت�سدير  ال�سترياد  عن  ف�ساًل  والكهرباء 
وكذلك اإقامة اأم�سيات غنائية و�سعرية واأدبية 

خالل فرتة الدورة.  
م�ساركة �سعودية

اأن  اىل  العراقية  املعار�س  عييام  مدير  ولفت 
تت�سدر،  مازالت  ال�سعودية  العربية  اململكة 
امليي�ييسيياركيية مب�ساحة  الييييدول  اليييثييياين،  لييلييعييام 
املتنوعة  �سركاتها  وبكربى  مربع  )2000(م 
لدولة  خم�س�سة  عر�س  م�ساحة  اكييرب  وهييي 
م�ساركة.) بعد هذا احلوار ان�سحبت ال�سعودية  

من دون �سبب معروف(! 
الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  اأن  وا�ساف 
)1000(م  مب�ساحة  الييثيياين  املييركييز  يف  تيياأتييي 
مربع واي�سا بكربى �سركاتها املتنوعة ومن ثم 
ثم  ومن  مربعًا  مرتًا   )996( مب�ساحة  �سوريا 

اليابان وم�سر.

تت�ساعد وترية �ال�ستعد�د للدورة �لـ 45 مع �قرت�ب �الفتتاح �لر�سمي 
حتت �سعار)عازمون على �لبناء و�الإعمار كما �لتحرير و�النت�سار(، 
�لتي تاأتي يف �إطار �جلهود �حلثيثة �لتي يبذلها �لعر�ق ملد ج�سور 
�لتعاون �القت�سادي و�لتبادل �لتجاري مع دول �لعامل يف ظل مرحلة 
�لبناء و�الإعمار �لتي يعي�سها بعد �النت�سار�ت �ملتحققة على �الإرهاب 
وحترير كامل �أر��سيه.

مب�شاركة اأكث�ر من 750 �شركة حملية وعربية واأجنبية

)عازم�ن على البناء والإعمار 
كما التحرير والنت�شار(

معر�س بغداد الدويل يطلق دورته ال� 45

عامر جليل ابراهيم 

ت�ش�ير ح�شني طالب
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م�������ق�������االت

يتبادل كل من الرجل والمرأة االتهامات بشأن الوفاء بعهد العالقة 
الحميمية بينهما، فنلحظ الرجل يتّهم محبوبته بأنها أقّل وفاًء وتضحيةً؛ 
إذ تقول قصة شائعة إن حبيبين اتفقا على إنهاء حياتهما انتحاراً بعد ان 
ُسّدت كل أبواب األمل بينهما لالقتران، فوقفا على أحد الجسور ليرميا 
نفسيهما في الماء غرقاً وكان الرجل هو األسبق فرمى بنفسه وغرق؛ 

لكن المرأة لم تفعل مافعله حبيبها فتراجعت وعادت الى بيتها سالمة 
غير عابئة برحيل حبيبها، لهذا شاعت المقولة: النساء أوالً، وال يخفى 
على ما في هذه الجملة من وخزة مؤلمة تفوق التنّدر والسخرية المّرة.   

لكن المرأة هي األخرى تتهم الرجل بانعدام وفائه وكثيراً ما كان 
حبيبها يتنقل من قلب امراة الى اخرى وقصة الفتاة الصربية المعلمة 

الجميلة "نَدي" مع حبيبها الضابط "ريليا" ليست قصة اسطورية، 
اذ كانا يلتقيان على الجسر القائم في ضواحي مدينتهما الصغيرة  
"فرنياتشكا" بشكٍل دائم ويقضيان مشوارهما هناك، لكن الحرب 

العالمية االولى – وما أقساها – قد اندلعت حيث استدعي الضابط 
الشاب العاشق "ريليا" للقتال في احدى الجزر اليونانية تاركاً عشيقته 

تهيم كل يوم على الجسر وحدها وتذرعه طوالً وعرضاً انتظاراً 
لحبيبها دون ان تيأس، لكن العاشق المارق خذلَها وأحّب فتاة يونانية 

وأرسل الى حبيبته األولى بالغاً بفسخ الخطوبة؛ وما أن صدمت بهذا 
الخبر حتى امتألت بالحسرة واألسى وأخذت تذبل وتنحل تدريجياً الى 

أن ماتت حزناً وكَمداً .
بعد هذه المأساة التي حلّت بالعاشقة "ندي" ومرور سنوات حتى كادت 
ان تُنسى؛ كتبت الشاعرة الصربية "ديسانكا" قصيدة )صالة من اجل 

الحب( للتذكير بحادثة العاشقَين "ندي و ريليا" وفيها مقطع مؤثر 
تقول فيه :

تعاال ؛ ايها العاشقان 

أقيما برهةً في هذا المكان 
قفا على الجسر 

انه مرتع الهوى المذبوح
هنا نحبْت مشاويُر الحب 

ارميا مفتاح الحب في الماء ليخلد في قعر النهر
ديسانكا الشاعرة هي وحدها من خلّدت هذه المأساة التي حاقت 

بالحبيبين، وعلى اثر هذه الحادثة المؤسفة توسعت عادة غلق األقفال 
على مفاصل الجسور ورمي مفاتيحها في النهر كما تفعل الفتيات 

والفتيان حالياً على جسر الفنون في باريس األشهر عالمياً في رصف 
األقفال وتراكمها باعتبارها عاصمة للرومانسية والحب ومدينة النور 

واألضواء الدائمة، رغم توجيهات بلدية مدينة النور بالتخفيف منها 
خوفاً من ثقل األقفال الحديدية والتي قد يصل الى نحو مليون قطعة، 

ولم تنفع توسالت البلدية للحّد من هذه الظاهرة والتعبير بطريقة اخرى 
إلبراز الحب بتقليعة جديدة غير األقفال وذلك من خالل الالفتات التي 
تمنع وضع القفل ولكن بطريقة مهذبة، كأن تقول )باريس تشكركم لو 
امتنعتم عن وضع االقفال( أو )هال عبّرتم عن حبكم بطرائق اخرى 
دون ان ترهقوا الجسر( وتلجأ الحكومة الى قطعها بمناشير حديدية 

بين آونة واخرى، فهذه العادة ليست فرنسية أصالً كما يخيّل الى 
البعض مع أنه الجسر األشهر في إحكام األقفال ورمي مفاتيحها في 
نهر السين، انما هي مستوحاة من اإلرث الصربي مثلما هي خالدة 

عندنا في قصة قيس وليلى عند العرب وروميو وجوليت لدى االنجليز 
وقصة شيرين وفرهاد في التراث التركي .

ج�اد غّل�م 

روؤى

بع�س �شفحات الفي�شب�ك ت�شتقطب قراًء اأ�شعاف اأ�شعاف ما 
ت�شتقطبه ال�شحف ال�رقية، �شحيح لي�س كل ال�شفحات على 

الفي�شب�ك يحررها �شحفي�ن، لكن هناك �شحفي�ن اأع�شاء يف 
نقابة ال�شحفيني يحررون م�اد �شحفية ممتازة على �شفحات 

الفي�شب�ك وت�شتقطب قراء متفاعلني وحتقق الغاية من العمل 
ال�شحفي.

الق�شيدة التي جعلْت الع�ّشاق يغلق�ن اأقفالهم على اجل�ش�ر

منها  مرة  لأول  ت�سارك  دوًل  هناك  اأن  واأكييد 
مييرتًا   590 مب�ساحة  �ست�سارك  التي  فرن�سا 
مربعًا بعد انقطاع دام ل�سنوات، واي�سا اململكة 
لأول  �ستكون موجودة  التي  الها�سمية  الأردنية 
ل�سنوات مب�ساحة 414 مرتًا  انقطاع  بعد  مرة 

مربعًا.
امل�ساركة  الييدول  عييدد  ي�سل  ان  املتوقع  وميين 
اليي�ييسييركييات  اكيييرث ميين 20 دولييية وعييديييد  اىل 
امل�ساركة يف املعر�س نحو اكرث من 750 �سركة 
واملحلية  احلكومية  القطاعات  خمتلف  ميين 
�سمن  امل�ساركة  ال�سركات  ب�سمنها  والأجنبية 
معر�س  ار�ييس  على  املقامة  الثابتة  الأجنحة 

بغداد الدويل.
امل�سقفة  امل�ساحة  اإن  ها�سم:  املهند�س  ويقول 
للعر�س لدورة معر�س بغداد الدويل 13،669م 
امل�ساحة  اما  5000م  هي  املك�سوفة  وامل�ساحة 
اخل�سراء فهي بحدود 4000م وامل�ساركة حتى 

الن بحدود 85% من امل�ساحات املتاحة.

�سركات عمالقة

واو�يييسيييح املييدييير الييعييام هيينيياك الييعييديييد من 
متخ�س�سة  عمالقة  ل�سركات  امليي�ييسيياركييات 
�سركات  منها  واملكائن  ال�سيارات  جتييارة  يف 
تويوتا وني�سان اليابانية وكيا موتورز وهيونداي 
جاكوار  و�سركة  ال�سينية  وهييافييال  الكورية 
النكليزية لل�سيارات بال�سافة اىل �سركة مان 
ومار�سيد�س الأملانية حيث �سي�سغلون م�ساحات 
مك�سوفة، و�ست�سارك بال�سافة اىل ما ذكرت 
الييعييديييد ميين اليي�ييسييركييات املييحييلييييية والييعييربييييية 

والأجنبية.
العديد من  العام مت جذب  اأنييه يف هذا  واأكييد 
الدويل  بغداد  ملعر�س   45/ للدورة  الرعايات 
راعيييييًا مق�سمة  الييرعيياة 33  عيييدد  بييلييغ  حيييييث 
ح�سب الفئات املا�سية والذهبية والف�سية ومت 
 2 رقييم  القاعة  يف  مميزة  م�ساحات  منحهم 
ار�س  وخارج  داخل  اعالنية مهمة  وامتيازات 
املعر�س ويف جميع ال�سا�سات العمالقة التابعة 

هذا  املعر�س  فعاليات  اأن  واأ�ساف  ل�سركتنا. 
وا�سعة  اقت�سادية  فعاليات  �ست�سهد  الييعييام 
واقامة ور�سات عمل وموؤمترات لعقد �سراكات 
حقيقية بني القطاع اخلا�س العراقي ومثيله يف 
العامل الأخرى ف�ساًل عن ال�ستفادة من  دول 
اخلربات العربية والدولية يف جمالت الإعمار 
وال�سناعه  والييتييجييارة  والتيي�ييسييالت  والييبيينيياء 
والزراعة ف�سال عن امكانية دخول ال�سركات 
القطاع  مييع  ا�ستثمارية  م�ساريع  يف  واليييدول 
اخلا�س العراقي يف املحافظات املحررة التي 
الأ�ييسييرار  نتيجة  التحتية  البنى  اىل  تفتقد 
والتخريب الذي اأحلقته اجلماعات الإرهابية.

يييكييمييل املييهيينييد�ييس هييا�ييسييم: �ييسييتييكييون �ييسيياعييات  
حتى  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة  من  الفتتاح  
بيع  هنالك  �سيكون  وكييذلييك  لييييياًل،  التا�سعة 
مبا�سر للجمهور ويف قاعات خم�س�سة لذلك.

اأن  بييداييية مييعيير�ييس بييغييداد  جييدييير بييالييذكيير 
الدويل كانت عام 1956 عندما اقيم املعر�س 
عليه  ا�ييسييرفييت  اليييذي  واليييزراعيييي  ال�سناعي 
بغداد  معر�س  ويعترب  بغداد،  لواء  مت�سرفية 

الدويل امتدادًا للمعر�س اعاله .
 1964 عام  للمعر�س  الوىل  الييدورة  انعقدت   
ملعر�س  احلقيقية  الييبييداييية  هييي  هييذه  وكييانييت 
بغداد الدويل وكانت امل�ساركة متوا�سعة حيث 

�ساركت فيها خم�س دول عربية فقط.
 وتوا�سلت الدورات ب�سكل �سنوي واخذت تتميز 
كمًا ونوعًا وبتو�سع حجم القاعات وامل�ساركات 
امل�ستويني  عييلييى  املييعيير�ييس  اهييمييييية  ازدادت 
واجهة ح�سارية  ملا ميثله من  والدويل  املحلي 

واإعالمية واقت�سادية للعراق .
الحتيياد  اىل  اليييدويل  بييغييداد  معر�س  وان�سم 
الدويل للمعار�س UFI الذي مقره يف باري�س 
الثامنة  الدورة  اثناء  الدولية  ليكت�سب ال�سفة 
وا�سبح ع�سوًا فيه ا�ستنادًا اىل القرار املتخذ 
يف  مالطا  يف  عقد  الييذي  الحتيياد  اجتماع  يف 

ت�سرين الول من العام 1971 .
مييعيير�ييس بييغييداد الييييدويل هييو اأحييييد اأعيي�ييسيياء 
للمعار�س  العربي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 

واملوؤمترات الدولية الذي مقره يف القاهرة.
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يذكر اأن عديد ذوي الحتياجات يف العراق جتاوز 
اإيييران حتى  مع  احلييرب  بدء  منذ  الثالثة ماليني 
دولية  منظمات  لح�سائيات  وفقًا  هييذا،  يومنا 

وحملية معنية بهم. 
حقوقنا وقت �النتخابات

يقول �سعد ال�ساعدي اإن الإهمال الذي يطول هذه 
ليتقل�س  ال�سنوات،  مييدار  على  يكون  ال�سريحة 
ويييتيي�ييسيياءل مييع قيييرب النييتييخييابييات حيييييث تنهال 
ان  بعد  و�سوب  حدب  كل  من  عليهم  الت�سالت 
وت�سلم  و�ييسييور  وعييود  النتخابية:  الييربامييج  تييبييداأ 
بعد  لتختفي  تييعييود  ثييم  والييكييفيياءات،  لل�سهادات 

الت�سويت، فال نعرف اأحدًا ول يعرفنا احد. 
يوؤكد ال�ساعدي قوله اإن احلكومة مل تكلف نف�سها 
اأماكن  اأو  لهم،  خم�س�سة  اأر�ييسييفيية  بناء  عناء 
من  �ستتمكن  فكيف   ، اليي�ييسييالمل  مثل  اإ�ييسييافييييية، 

توظيفهم؟ 
اىل  ي�سطر  متحرك  كر�سي  على  املقعد  فمازال 
الأخرى  ال�سفة  اىل  كر�سيه  لرفع  امل�ساعدة  طلب 
عنها  تغفل  كثرية  اأمييور  وهنالك  الر�سيف،  من 

وكاأننا غري موجودين. 
ن�سعر بالظلم

حممد عبا�س )33عامًا(، اأ�سيب بك�سر يف ظهره 
بعمر احلادية ع�سرة، ما  ال�سلم  �سقوطه من  بعد 
ج�سده،  من  متامًا  ال�سفلي  اجلييزء  ب�سلل  ت�سبب 

حيث بداأت املعاناة:
من  لأكييرث  درا�ستي  وتاأجيل  لتاأخري  -ا�سطررت 
العالج،  وفييرتة  العمليات  ب�سبب  �سنوات  ثييالث 
املعلمني،  من  املعاملة  اأتخيل  مل  عييدت،  وحينما 
كانوا جمحفني حقًا وبطرق غري مبا�سرة يتمنون 
الكر�سي  وخالل  ا�ستطعت  لكني  لف�سلي،  تغيبي 

املتحرك، ان اكمل درا�ستي.
من  وكيييان  امليكانيكية  الهند�سة  حمييمييد  در�يييس 
لكن  جيد،  مبعدل  وتخرج  دفعته،  على  املتميزين 

ال�سدمة، اأن ل اأحد يقبل توظيفه، ب�سبب حالته.
الوىل،  اللحظات  منذ  انتهت  للعمل  مقابلة  -يف 
معوق  احلييديييد:  �ييسييركييات  اإحيييدى  مييدييير  �ساألني 
وترغب بالعمل؟ ثم رف�سني مبا�سرة. يف كل مرة 
واأعود  وا�سحة،  بطريقة  لالإهانات  اأتعر�س  كنت 
اأتخطى  اليوم  واأنييا  واأف�سل،  العمل  على  للتقدمي 

الثالثني ول عمل يل، ول ذنب يل �سوى اأنني وقعت 
يومًا ما، من ال�سلم!

�إعاقة �لعقل ال �جل�سد 
اأن  )39عييياميييًا(،  ال�ساعدي  انت�سار  تييرى  فيما 
م�ساألة  يف  كييبييريًا  دورًا  يلعب  املجتمعي  اجلييانييب 
اجلانب  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  انخراط 
املهني عن عدمه، لكن املجتمع يرى انهم ناق�سون 
ول ي�ستطيعون فعل �سيء، اإذ اأن النا�س يروننا عالة 
لتحملهم  اأهالينا  على  بال�سفقة  وي�سعرون  عليهم 
موؤهالتنا  يطلبوا  اأن  منهم  ننتظر  كيف  اإيييانييا، 
نحتاج  اأن  يخ�سون  لعلهم  للعمل؟  �سهاداتنا  او 

م�ساعدتهم يومًا!
ب�سلل  ولدت  التي  انت�سار  وت�سحك،  ذلك  تقول 
قدمها،  اىل  الو�سول  من  ايعازاته  منع  دماغي، 
ورغم العمليات، اإل اأن قدمها كانت ترتاجع يومًا 

بعد يوم:
املعلمات،  اإعيييداد  معهد  يف  الدرا�سة  "اكملت 
على  معلمة  اأكييون  اأن  ا�ستطيع  لن  بالطبع  لكني 
الإجنيياز  بهذا  تقوم  لن  الرتبية  وزارة  كر�سي، 

وت�سلمني حقي بالعمل."
بيجات  احييدى  يف  م�سوؤولة  اليوم  انت�سار  تعمل 
الت�سوق عن طريق الإنرتنيت بعد اأن ف�سلت جميع 

حماولتها للعمل بال�سلك الرتبوي او غريه.
اأهلية،  مييدار�ييس  اأطييرقييه،  مل  بييابييًا  اتيييرك  "مل 
غالبًا  جمييانييًا،  العمل  حتى  احلكومي،  التعيني 

قبل  املتحرك،  كر�سي  نحو  النظرات  تكون  ما 
وقتها  فييياأدرك  مييعييديل،  او  �سهادتي  اىل  النظر 
ال�سعور  اليييييوم،  انت�سار  ت�ستطيع  رف�سهم." 
عدد  ك�سب  من  اأن متكنت  بعد  النت�سار  ببع�س 
من العمالء ل�سفحتها الفرتا�سية: "الرزق على 
اهلل، وحني تغلق النوافذ بوجهنا، يبقى باب اهلل 

الذي لن يغلق اأبدًا."
قدمي ال تتحرك، ور�أ�سي؟

فيما ي�سعر ايهاب حممد )44عامًا(، وهو كا�سب، 
كيفية  ومن  لهم  املجتمع  نظرة  من  بال�ستغراب 
الحتياج  ذي  بثقل  الدائم  و�سعورهم  معاملتهم 
وكاأنه يجل�س على كتفه، كما يقول حممد، لي�سرد 
يل حادثة مليئة بالكوميديا ال�سوداء: "مرة اردت 
اخلروج واجللو�س اأمام املنزل، انها عادة عراقية 
يتقدم  برجل  فيياذا  الهواء،  ل�ستن�ساق  طبيعية، 
اأين مت�سول، يف  الأمييوال يل، ظانًا  ويقدم  نحوي 
ا�ستغربت  لكني  الرجل  من  اأغ�سب  مل  احلقيقة 

نظرة ال�سفقة هذه علينا."
يجرب  مل  لييلييخيي�ييسييراوات،  بييائييعييًا  حمييمييد  يعمل 
"�سيتعر�س  يرى،  وكما  لأنه،  الدوائر  يف   العمل 

لالإذلل."
متنيت  قدمي،  عوق  ب�سبب  درا�ستي  اأكمل  "مل 
حديدية  �سناعية  �ساقًا  حملها  واأ�سع  اأبرتها  اأن 
لكن الأمييير ميييييوؤو�ييس ميينييه، عييامل اخليي�ييسييراوات 

والفواكه كان اأكرث ا�ستقباًل يل من الدوائر." 

ال ت�ستقبلهم �ملد�ر�ض �إال ما ندر،ال يتعامل معهم 
�الآخرون ب�سورة طبيعية، هنالك حاجز كبري 
�سنعه �ملجتمع نحوهم، وحتى �إن �أكملو� در��ستهم، 
فلي�ض هنالك من يوظفهم، مبو��سفات مثالية 
وخيالية للمظهر، تبتعد �لدو�ئر و�ل�سركات عن 
�لتفكري بذوي �الحتياجات �خلا�سة، وتعيينهم.

جتاوز عددهم الثالثة ماليني
ذوو  الحتياجات 
اخلا�شة
ل دوائر ت�شتقبلهم
ول مدار�س

اآية من�ش�ر
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يحمل  مراهق  �سفافة،  بالونات  يبيع  طفل 
يت�سابقون  �سبيان  للبيع،  طبيعية  زهييورًا 
يبيعون  واآخيييرون  �سيارتك  زجيياج  لغ�سل 
املييياء الييبييارد وعييلييب امليينيياديييل الييورقييييية 
بالرغم من اأنهم مي�سحون اأنوفهم بكّم 
بلوزاتهم واآخرون بعلب العلكة ..هذا 
اأي  عند  وقوفك  عند  �ست�ساهده  ما 
من  غريها  اأو  بغداد  يف  تقاطع 
املدن العراقية ..بل اأ�سبح 
عييالمييه ميي�ييسييرتكيية يف 
كيييل املييحييافييظييات 
بييييياخيييييتيييييالف 
اأو  فيييييييقيييييييرة 
فيييقيييرتيييني ميين 
املييييبيييييييييعييييات، 
مو�سم  كل  وعند 
ومنا�سبة  وف�سل 
الب�ساعة،  �ستفرق 
ن�سميهم  ميييا  وهييييم 

باأطفال ال�سوارع.

ت�سنيفات 
ال�سوارع، وفق  اأطفال  العراقي  القانون  �سّنف 
 1983 ل�سنة   76 رقم  الأحييداث  رعاية  قانون 
بالت�سول  و25،   24 املييادتييني  يف  تعديالته  ثم 
�سنة   15 �سن  دون  املتجولة  املهن  ممار�سة  اأو 
اأو اأعييمييال الييدعييارة و�ييسييرب اخلييميير وتيينيياول 
الييوالييدييين،  �سلطة  عيين  امليييروق  اأو  املييخييدرات 
للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  تق�سم  فيما 
)اليوني�سف( اأطفال ال�سوارع اإىل ثالث فئات 
اأو  دائيييم  ب�سكل  اليي�ييسييارع  يف  املقيمون  وهيييم: 
اإما  الأ�سلية  باأ�سرهم  وعالقاتهم  دائم،  �سبه 
منقطعة اأو �سعيفة جدًا، والعاملون يف ال�سارع، 
يوميا  طويلة  �ساعات  يق�سون  الييذييين  وهييم 
تندرج  غالبا  خمتلفة  اأعييمييال  يف  ال�سارع  يف 
لق�ساء  ويعودون  والت�سول  املتجول  البيع  حتت 
الليل مع اأ�سرهم غالبا وقد يق�سون ليلهم يف 
الذين  الأطفال  وهم  ال�سوارع،  واأ�سر  ال�سارع، 

يعي�سون مع عوائلهم الأ�سلية يف ال�سارع.
اأطفال  فت�سنف  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأما 
ال�سوارع اإىل اأربعة اأق�سام هم: الأطفال الذين 
تركوا  الذين  والأطفال  ال�سوارع،  يف  يعي�سون 

�أطفال �ل�سو�رع، ظاهرة باتت ت�سكل عالمة م�سرتكة يف �أغلب حمافظات �لعر�ق 
وتتنامى ب�سكل خميف و�سريع...من هم �أطفال �ل�سو�رع �ليوم؟ ومن هم م�ستقباًل؟ 
ماهي م�سكالتهم؟ من �مل�سوؤول؟ ما �حللول؟

م�ؤ�ش�شات الدولة  املعنّية لتتعامل مع التحدي بجدّية

�شيٌد �شهٌل لع�شابات 
الجتار بالب�شر

اأطفال ال�ش�ارع..

ريا عا�شي

AFP:ال�ش�ر

اأو دور  الفنادق  اأو  ال�سوارع  و�سكنوا يف  اأهلهم 
الإيواء اأو الأماكن املهجورة، واأطفال املالجئ 
ي�سبحوا  اأن  خلطر  املعر�سون  الأيتام  دور  اأو 
عالقاتهم  تكون  الذين  والأطفال  ميياأوى،  بال 
وت�سطرهم  واهييييية  اأو  �سعيفة  بيياأ�ييسييرهييم 

الظروف اإىل ق�ساء الليل خارج املنزل.
اأطفال ال�سوارع �سحايا لظروف قاهرة خارجة 
عن اإرادتهم وتتعدى حدود قدرتهم ملواجهتها، 
ان ظييييروف حييييياة اليي�ييسييارع الييتييي يييواجييهييهييا 
ال�سحايا متثل خرقًا �سارخًا لن�سو�س اتفاقية 

حقوق الطفل ال�سادرة عام 1989.
حتى  وح�سابها  تعدادها  ميكن  ل  الفئة  هييذه 
عنوان  دون  كونهم  اعتباطي  او  تقريبي  برقم 
او هوية ميكن من خاللها اح�ساوؤهم وعّدهم.
غياب القانون وعدم وجود حلول جذرية ودور 
اأيتام عديدة توازي الرقم املوجود حاليًا يزيد 

من انت�سارهم يف �سوارع العراق.
طفل �ل�سارع 

ا�ستجواب  يل  يبيح  ل  اأخالقي  التزام  يوجد 
الأطفال يف ال�سارع بدون اخذ موافقة ذويهم، 
لكني فعاًل من �سدة اأملي ملنظرهم وتواجدهم 
ليي�ييسيياعييات مييتيياأخييرة ميين الييليييييل وبييعييد �ييسييوؤايل 
التا�سعة  دون  عمره  يبدو  ممن  منهم  العديد 
ذكورًا واإناثًا عند تقاطع امل�سبح، باب املعظم، 
الإ�سكان،  الن�سور،  �ساحة  العالوي،  ال�سنك، 
ذويهم  برفقة  لي�سوا  اأغلبهم  اأن  يل  تبني 
واأغلبهم يروي رواية م�سابهة: يتيم وعليه جمع 
بائعة  ووالدته  معوق  اأبييوه  اأهله،  لإعانة  مبلغ 
طفل  اأنييه  يدعي  منهم  كبري  وق�سم  متجولة، 
نازح اإما من الأنبار او املو�سل او �سوريا، علمًا 
اأن لهجاتهم ل تدل على ذلك، وانهم قدموا مع 

اأخيهم الكبري، واأخوهم بائع متجول كذلك.
ذلك،  يتمنون  لكنهم  للمدار�س،  يذهبون  ل 
وهم  اأطفال  لعب  يبيعون  منهم  الكثري  يوجد 

اأحق باللعب بها.
ر�سل، حمامية عراقية �سابة، تعمل لدى احدى 
ال�سابة  هييذه  تلزم  والتي  الدولية  املنظمات 
اأية دعوة  بعدم الإف�ساح عن الأعداد او ن�سر 
ما  بن�سر  يل  �سمحت  لكنها  فيها  هييي  تقوم 

�ستقوله هنا:
م�ستقبل �أطفال �ل�سو�رع

مديرة  اجللبي،  مهدي  عبري  الدكتورة  تقول 
وزارة  يف  الطفولة  رعاية  هيئة  رئي�س  مكتب 
الكثري  :ميييازال  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل 
ظاهرة  اأ�سباب  يجهلون  املجتمع  افييراد  من 
بجدية  معها  يتعاملون  ول  اليي�ييسييوارع  اأطييفييال 
الطفولة،  على هذه  ال�سارع  ويجهلون خماطر 
املبذولة  وال�سعبية  احلكومية  اجلهود  ان  كما 
امل�سردة  الطفولة  م�سار  ت�سحيح  اجييل  ميين 
مازالت �سحيحة وغري مدرو�سة درا�سة كافية، 
وهي �سئيلة ماديًا وحجمًا  مقارنة مع الأعداد 

املتزايدة والرهيبة املت�سربة يف ال�سوارع.
وت�سيف: يجب رفع وعي ال�سارع بعدم ت�سجيع 
انك  اذ  ال�ييسييتييجييداء  على  اليي�ييسييوارع  اأطييفييال 
الأمييوال  باإعطائه  مبا�سرة  م�ساهمة  ت�ساهم 
هناك  فييبييالييتييايل  قييليييييليية،  كييانييت  مهما  بيييييده 
بت�سغيلهم  الطفولة  لت�ستغل  ت�سكلت  ع�سابات 
وتعطيهم  اأموالهم  تاأخذ  ان  مقابل  الطرق  يف 
من  ا�ستخدامهم  لذلك  اأ�سف  وماأكاًل،  �سكنًا 
قبل ع�سابات الجتار بالب�سر والدعارة ون�سر 
املخدرات، هذه امل�ساكل تتفاقم يومًا بعد اآخر 
با�ست�سهالهم جني الأموال عن طريق ا�ستدرار 

عطف املواطن. 
بيياإمييكييانيييييات  جييياهيييدة،  تييعييمييل  الييعييمييل  وزارة 
املعي�سي  امل�ستوى  رفييع  اجييل  ميين  حمييييدودة، 
حلياة الفقراء والعاطلني عن العمل عن طريق 
العمل  العاطل عن  تاأهيليه متكن  عمل دورات 
ان  امل�سكلة  كييرمي،  عي�س  م�سدر  اإيييجيياد  من 
قبل  من  كبري  ك�سل  ويوجد  قليلة  الإمكانيات 
اجلدي  والبحث  ال�سعاب  تخطي  يف  املواطن 

عن عمل.
ي�سار  اإن�سانية  عراقية  توجد جتربة  انه  يذكر 
لها بالنجاح دومًا حني ذكر الأيتام او امل�سردين 
ال�سيد ه�سام  وهي جتربة البيت الآمن. يقول 
ال�سبكة معه: يوجد  اأجرته  الذهبي يف حديث 
وم�سرد،  يتيم  بني  طفاًل   55 الآميين  البيت  يف 
كبري  وق�سم  امل�سردين  من  العدد  هذا  ن�سف 
منهم جاء مبح�س ارادته وق�سم اآخر ا�ستقبله 

الييبيييييت الآميييين بييعييد ميينييا�ييسييدات عييرب مييواقييع 
التوا�سل الجتماعي او بالبحث الدوري الذي 
نقوم به اأنا ومن اأبناء هذا البيت الرا�سدين، 
امل�سردين  من  العديد  يوميًا  ن�ستقبل  اأننا  كما 
نظيف  ملب�س  على  للح�سول  ييياأتييون  الييذييين 
منهم  البع�س  اأن  اإل  اآميين،  �سقف  او  او طعام 
بعد  املراهقني،  خا�سة  لل�سارع،  يعود  لالأ�سف 
يحبون  ل  وا�سبحوا  �سيئة  عييادات  اعتادوا  ان 
تقت�سي  التي  الآميين  البيت  بقواعد  اللييتييزام 
اليي�ييسييحيية واليي�ييسييالميية، حيييييث ييينييام الأطييفييال 
بنظافة  ويهتمون  باكرًا  وي�ستيقظون  مبكرًا 
من  يومياتهم  ويتابعون  ومنزلهم  اأج�سامهم 
درا�سة وواجبات منزلية ، كما يزورنا عدد من 

امل�سردين من بقية املحافظات.
القول  يف  ت�ساندين  الدولة  الذهبي:  ي�سيف 
بطيئًا،  ييياأتييي  احلقيقي  دعمها  لكن  كييثييريًا 
لكنني اأحمد اهلل اأن اأحالمي الكربى يومًا ما 
عامة  العراقي  الطفل  بحفظ حقوق  �ستتحقق 

واليتيم وامل�سرد خا�سة.
ادعو اجلميع للمثابرة وال�سرب وفتح دور اآمنه 
لأطفال ال�سوارع لأننا بذلك �سن�سمن امل�ستقبل 
يرمي  ل  نف�سيًا  املعافى  املجتمع  لأن  لأبنائنا 

اأبناءه او اأفراد عائلته يف ال�سارع.
م�سروع  مييديييرة  اإبييراهيييييم،  اآمييييال  اليي�ييسيييييدة 
اأطفال  املتنبي ال�سغري، تقوم طوعيًا بتدريب 
ال�سوارع على الر�سم واملو�سيقى وباقي الفنون 
اأنها تقوم بدورات تعليمية مثل  بالإ�سافة اىل 
والريا�سيات  والعربية  الإنكليزية  تدري�س 
العديد  ت�ستقبل  انها  وعلوم احلا�سوب. وتقول 
من اأطفال ال�سوارع من الباعة املتجولني وهم 
من  هروبًا  منهم  وق�سم  الف�سول  بحب  ياأتون 
احلر وق�سم اآخر لولعه بالفن وبع�سهم حلبهم 
فهناك  امل�سروع  يف  وحييدي  ول�ست  التعلم  يف 
ياأتون  وال�سابات  ال�سباب  من  متطوعون  معي 

اأ�سبوعيا لتقدمي امل�ساعدة.
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كبرية ت�سم العديد من املوؤلفات بالإ�سافة للرقم 
كتب  ت�سم  اأنها  حمتوياتها  على  وغلب  الطينية 
الدرا�سات  والقانون. وت�سري  والريا�سيات  التاريخ 
التي وثقتها البعثات يف القرن الثامن ع�سر اإىل اأن 
يف معبد الألواح عرفوا ما مييز الألفاظ املرتادفة 
قوائم  ووجييييدوا  الريا�سية  والييرقييم  غييريهييا  عيين 
لتاريخ  وحييوادث  وجبال  واأحييجييار  بلدان  باأ�سماء 
عنها  نتج  ملا  كقراء  لنا  التنقيبات  وتو�سح  قدمي. 
باأن اإ�سفار التدري�س يومذاك كانت تتاألف من طني 
غري مطبوخ مو�سوعة على اخل�سب وتغطى بالقار 
تلك  كل  تختلف  ول  الرطوبة،  اإليها  ت�سل  ل  لكي 
وهي  القدمي  العراق  يف  مدينة  اأهم  عن  املدار�س 

اأو  فييي)اأرك(  املقد�سة  ومكانتها  وقالعها  )اأرك( 
فيها  حافرين  كثريا  املنقبون  عليها  مر  الوركاء 
 loftus(( طويال ومن اأ�سهرهم املنقب لوفت�س
�سنة 1854 كا�سفًا النقاب عن هيكل تاريخي لإلهة 
حتى  الوركاء  يف  التنقيب  وا�ستمر  ع�ستار،  احلب 
عام 1939 لت�سل اإىل اأهمية مدار�س تلك املدينة 
املتنوعة  الإن�سانية  العلوم  ن�سو�س  عند  متوقفني 

والكهنوت معًا. 
تاريخ مد�ر�ض �ليهود   

ل  التي  املدينة  تلك  بابل،  ار�س  اليهود  ا�ستوطن 
وتعدد  والفلك  والعلوم  الثقافة  معامل  من  تخلو 
التاريخ  لنا  يدونه  ما  ولكن  اأرجائها.  بني  املعابد 
بكثافة  اليهود  فيها  ظهر  التي  العراقية  املدن  اأن 
معروفة  والكلمة  دعيية(  )نهر  مدينة  يف  تتجلى 
نهر  تعني  كلمتني  من  تتكون  اإذ  العربية  اللغة  يف 
)فومبديثة(  ومدينة  احلكمة،  نييور  اأو  احلكمة 
يخ�س  فيما  وامل�سهور  )�ييسييورا(،  مدينة  وكذلك 
مدر�سة نهر دعة القريبة من عانة انها مل ت�ستمر 
طويال لوجود التخريب يف تلك املرحلة من تاريخ 
العراق، وفيما يخ�س نظامها التعليمي فنجد اأنها 
اأعالمها  مدر�سة دينية لها �سهرة وا�سعة برز من 
احلرب �سموئيل الفلكي الذي اأر�سا تعاليم �سارمة 
يف و�سع العلوم الدينية والطبيعية ول تختلف هذه 
مدر�سة   يف  التدري�س  وطريقة  من�ساأ  عن  املدر�سة 
من  الأخيييرى  هي  تعد  التي  الأنييبييار  يف  فومبديثة 
التلمود  درا�سة  تبنت  التي  العلمية  ال�سروح  اأهم 

يف العراق.
وكتاب  امل�ستاق(   )نزهة  كتاب  �ساحب  ويذكر   
�سيجا  بيين  يو�سف  احلييرب  بيياأن  بنيامني(  )رحييليية 
اآخر  اأمييا  امليالدي.  الرابع  القرن  يف  تراأ�سها  قد 
روؤ�ساء تلك املدر�سة وح�سب ما متواجد يف م�سادر 
 1034 �سنة  املتوفى  �سريرا  بن  هاي  فهو  التاريخ 
مدينة  مركز  باجتاه  بعيدا  ذهبنا  واإذا  ميالدية. 
بابل الأثرية ف�سنتوقف عند مدينة )�سورا(، فعند 
هذا املكان عمل اليهود على اإحياء تراثهم وتعاليم 
تلك  واأقطاب  اأ�سماء  بني  من  املميز  ولعل  دينهم 
املدر�سة هو احلرب ابا اريخا املتوفى 247 ميالدي 
نحمن  بيين  الب�سري  ويييهييوداي  الفيومي  ويو�سف 
وتذكر امل�سادر ومعامل التنقيبات الأثرية لنا بان 

اآخر  املتوفى �سنة 1034  كان  �سموئيل بن حفني 
دون  كافة  بالعلوم  مهتما  املدر�سة  تلك  اأدار  من 

التاأكيد على اجلوانب الدينية.   
مد�ر�ض �مل�سيحيني يف �لعر�ق 

مل تخُل ثقافة وعلوم امل�سيحيني من اإحياء املدار�س 
الرتبوية فقد عرف عنهم التفقه يف اللغة الآرامية 
القرن  فمنذ  بها،  تتلى  ادعيتهم  كانت  ما  وغالبا 
املدار�س  لتطوير  الدعائم  اأر�سوا  للميالد  الرابع 
ولعل  بال�سارمة.  قوانينهم  وعرفت  الالهوتية 
اإىل طريقة الكتاتيب التي  من ال�سروري الإ�سارة 
اغلب  بينت  وقد  التدري�س.  يف  امل�سيحيون  لزمها 
عمل  ملييا  متعددة  اهتمام  دوائييير  عيين  التنقيبات 
والطب  التجارة  مادة  اإ�سفاء  امل�سيحيون يف  عليه 
لتفا�سري  بالإ�سافة  الطبيعي  الييتيياريييخ  ومتابعة 
الكتب املقد�سة والالهوت. وتعد مدار�س الكنائ�س 
اأمكنة  تعدد  لنا  تبني  التي  املكت�سفات  اأقييدم  من 
الك�سكري  اإبراهيم  ا�سم  اإىل  هنا  وي�سار  العلوم 
املتوفى 120 للميالد كاأول �سخ�سية اأ�س�ست لبناء 
املدر�سة يف الكني�سة و�سار على منهجه مار ميخا 
مدر�سة  وتعد  كيوركي�س.  والراهب  البانوهدري 
مار ماري من اأو�سعها ح�سورا وقد مر ذكرها يف 
كتاب معجم البلدان وتقع على م�سافة ت�سعني كيلو 
مرتًا جنوب بغداد وحتديدًا يف منطقة العزيزية. 
ومن بني اأهم ال�سخ�سيات التي در�ست فيها زهاء 
يون�س.  بن  متى  ب�سر  اأبو  العامل  هو   عاما  اأربعني 
دير  مدر�سة  ي�سمى  اآخر  علمي  �سرح  عند  ونقف 
فقد  املو�سل  مدينة  غرب  الواقعة  ميخائيل  مار 
خّرجت علماء يف اللغة والنحو والالهوت وكل هذه 
املوؤ�سرات اإمنا تنبهنا اإىل اأن ار�س الرافدين كانت 
معطاء متتلك زمام العلوم الإن�سانية وت�سعى لن�سر 
دول  بني  العراق  مكانة  على  داليية  حقيقية  ثقافة 
العامل القدمي، لهذا ل غرابة حني نقراأ يف �سجل 
التاريخ باأن املوؤرخ ال�سهري توينبي يقول عن العراق 
انه مركز الأر�س ويجدد تاأكيدها وزير اخلارجية 
بقعة  اخطر  العراق  باأن  دال�س  فو�سرت  الأمريكي 
الأر�ييس، ل غرابة يف كل ذلك، وقد �سبقهم  على 
املوؤرخ امل�سعودي بجملته ال�سهرية "اأن من ي�ستحق 
كان  اإمرباطورًا  ليكون  الأربييع  اجلهات  ملك  لقب 

عليه اأن يحتل العراق."

التي  واحلفريات  الآثييارييية  املكت�سفات  دلتنا  وقد 
منت�سف  يف  الييغييربييييية  الييبييعييثييات  عليها  عييمييلييت 
اأهمية ل تقل  نتائج ذات  اإىل  الثامن ع�سر  القرن 
بالر�سوم  املك�سوة  واجليييدران  املعابد  وجييود  عن 
واملنحوتات فهناك ما هو اأكرث اأهمية من كل ذلك 
وتكمن منزلته يف تعدد املدار�س ون�ساأتها وطريقة 
الفلك  اإىل درا�سة علوم  التي ت�سري  الألييواح  حفظ 
بقواعد  الهتمام  مع  والنجوم  الكواكب  وحركة 

ونحو لغات تلك الأقوام املندثرة. 
�ملكت�سفات توثق �إحياء �لتاريخ

اأوىل املدار�س التي اأعطى لها الآثاريون مكانة تكمن 
النكليزية  البعثة  قبل  من  املكت�سفة  )�سبار(  يف 

)1878 / 1879( برئا�سة هرمزد ر�سام املو�سلي 
يديه مع  فعلى  ليييارد،  او�سنت هرني  برفقة  وكان 
الطينية  الأليييواح  مئات  اكت�ساف  مت  عمله  فريق 
الآثييارييية وقييد وجييدوا يف متنها عالمات  والييرقييم 
الأفييعييال  مييوازييين  تبني  لغوية  ومييقيياطييع  الكتابة 
ما  الألييواح  بع�س  يف  اكت�سفوا  واأي�سا  وت�سريفها. 
ي�سري ملقايي�س جدول ال�سرب وعلوم الريا�سيات. 
وقاَد اكت�ساف هذه املدر�سة اإىل معرفة عدد غرف 
امل�ستطيلة.  اأو  املربعة  �ساحتها  ومالحق  الطالب 
يعود  �سبار  مدر�سة  تاريخ  اأن  هنا  بالذكر  جدير 
رابي  حمو  عهد  وحتديدا  البابلي  الع�سر  ملرحلة 
تقدم  يييوؤكييد  مييا  امليييييالد  قييبييل   )1750/1792(

احلملة  اأمييا  اململكة.  تلك  يف  الإن�سانية  العلوم 
برئا�سة  �سنة 1853  الفرن�سية  البعثة  قادتها  التي 
تو�سلت  فقد   )   )jules porter اوبيير  جول 
قدمية  مدر�سة  فيها  وجييدوا  التي  )كي�س(  ملدينة 
والع�سر  )اأ�س�سن(  لع�سر  ن�ساأتها  تاريخ  يف  تعود 
البابلي اجلديد. ومن اأُ�س�س وقواعد تلك املدر�سة 
وقد  ومعارفها،  بتعاليمها  ملزمًا  التلميذ  يكون  اأن 
اأن من مواد تلك الألواح ما ي�سري  ميزت البعثات 
اإىل الطرق الدينية والأدبية والنحوية، اأما البعثة 
فقد  برت�س  ال�سهري  الآثييياري  بزعامة  الأمريكية 
حفرت عام 1889 يف خربة من ار�س نّبور الواقعة 
مكتبة  واكت�سفت  بابل  جنوب  ميل  مئة  نحو  على 

ما �أن يذكر �لعر�ق �لقدمي حتى تتناهى لذ�كرتنا �أر�ض �سومر وبابل و�أكد 
ودولة �الآ�سوريني ومنجز�ت بعثت تلك �حل�سارة �لعريقة حيث �الألو�ح 

و�للقى وقطع �لفخار و�الأ�سكال �لقر�سية باالإ�سافة �إىل كرثة �ملعابد و�لقالع 
و�ملنحوتات �لتي تدل على ملوك تلك �حلقب وتاأثريها يف �الأمم �الأخرى.

تدّر�س الطب والفلك والريا�شيات

مدار�س وادي الرافدين..
 من هنا بداأ تقدم العل�م الإن�شانية

خ�شري الزيدي
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املييواجييع،  تقليب  اأوان  لي�س  فهذا  ذلييك،  مييع 
تخلي  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  البحث عن  ول 
البلدان  �سلم  يف  الييدويل  ت�سل�سله  عن  العراق 
الييتييي تييييزرع اليينييخيييييل وتيي�ييسييدر الييتييمييور، من 
املرتبة الأوىل اىل الثامنة.. واإذن فهي العودة 
بالذاكرة ب�سعة عقود اىل اأحلى اأيام الب�سرة 

وتراثها وحكاياتها مع عمتنا املباركة..
حبٌّ وزواج

الأجدر اأن ن�سميه )حب �سري وزواج علني(، 

)مواليد  جييواد  كاظم  احليياج  عنه  عييرّب  كما 
مو�سم  يعدُّ  يييقييول:  حيث   ،)1942 الب�سرة 
الأكييرث  هو  التمور،  قطف  اأي  )الق�سا�س(، 
رواجًا حلالت احلب والزواج، ذلك لأن املدينة 
املحافظات  القادمة من  الأ�سر  ت�ستقبل مئات 
الييبيي�ييسييرييية(  الأ�يييسييير  الييقييريييبيية )اىل جييانييب 
موؤقتني،  ب�سفة عمال  الب�ساتني  لال�ستغال يف 
وكانت وظيفة املراأة جمع التمور وتهيئتها للبيع 
يف الأ�سواق املحلية العراقية، اأو ملقاي�ستها مع 
البحارة القادمني من اخلليج العربي او الهند، 

وهيييييييييييييم 
هييوؤلء  على  ويطلق  ال�سلع..  �ستى  يحملون 
الييرجييال  اأميييا  )الييطييوا�ييسييات(،  ا�ييسييم  الن�سوة 
النهار  وكييري  العذوق  ق�س  اىل  فين�سرفون 
وتيي�ييسييويييق احلييا�ييسييل، وكييانييت تييلييك الييلييقيياءات 
لالإعجاب  ج�سورًا  متدُّ  اجلن�سني  بني  اليومية 
ينتقل من  ان  يلبث  ل  ومييزارعيية،  مييزارع  بني 
قلب  خفق  لو  ميياذا  ولكن  القلب..  اىل  العني 
اجلبار  عبد  الييراحييل  الأدييييب  اوًل؟  الفالحة 
عرب  ال�سوؤال  هذا  على  يرّد   ، الب�سري  داوود 
بحثه الظريف عن متور الب�سرة ))لأن املراأة 

الفالحة ل جتروؤ على امل�سارحة خوفًا وحياء، 
)حيي�ييسييري(،  او  )مييهييفيية(  حييييياكيية  اىل  تعمد 
امل�ساعر  يبادلها  كان  فاإن  له،  هدية  وتقدمها 
�سارع اىل اإح�سار عذق من )الربحي( واأهداه 
اليها((، وهكذا تبداأ عالقات احلب احلقلية، 
�سامتة �سرية حذرة.. وما مّر مو�سم كما يذكر 
حييالت  ميين  العديد  و�سهد  ال  كاظم  احليياج 
بينهم  اأم  الب�سرة،  اأهييل  بني  �سواء  اليييزواج، 

وبني الوافدين...
عادات وتقاليد

عييّزهييا،  اأييييام  يف  للنخيل  املطلقة  اليي�ييسيييييادة 

فر�ست �سطوتها على حياة املدينة القت�سادية 
واملعي�سية والجتماعية، وعلى اأعرافها ولغتها، 
اأ�سحاب  اأن  الدكتور هادي عبداملجيد،  يذكر 
بطريقتني:  متورهم  يبيعون  كانوا  الب�ساتني 
الوىل بيعه وهو معلق يف ال�سجرة، وتتم هذه 
ين�سج،  اأن  قبل  )املح�سول(  ببيع  العملية 
ا�سم  يتوىل �سخ�س خبري يطلقون عليه  حيث 
وار�ييسيياء  )الييتييقييدييير(  مهمة  )اخليييارو�يييس( 
الباحث  يييقييول  كييمييا  الييعييادة  ويف  الييطييرفييني، 
ال�سعر  يكون  عبداملجيد،  الدكتور  الييرتاثييي، 
يتحمل  امل�سرتي  لأن  ما،  حد  اىل  )رخي�سًا( 
اأي �سرر غري متوقع قد يح�سل، ويطلق على 

البيع  اأ�سلوب 
الثانية  الطريقة  اما  )ال�سمان(،  ا�سم  هذا 
ال�سعر  يكون  مييا  وعيييادة  بييالآجييل،  البيع  فهي 
الطريقة  يف�سلون  الب�ساتني  واأهل  )غاليًا(.. 
الوىل، لأن ا�سلوب )الآجل( ترافقه يف الغالب 

م�سكالت مالية بني الطرفني.
ميين طييريييف مييا ي�سري اليييييه الأديييييب الييراحييل 
اخلطوبة  مرا�سم  اأن  الب�سري،  عبداجلبار 
اىل  الييولييد(  )اأم  ذهيياب  عييل  جييرت  القدمية 
)اأهل البنت( جل�ّس النب�س، فتقول لهم )جئُت 
اأطلب منكم ما هو اأعلى من النخل واأحلى من 
البنت  منزلة  اىل  بالغية  اإ�سارة  يف  التمر(، 
الزميل  وحدثني  الأخييياذ،  وجمالها  الرفيعة 

نخيل الب�شرة ... 
حبٌّ ومالئكٌة و�شياطني

يف خم�سينات �لقرن �ملا�سي كان عدد �سكان �لعر�ق يقلُّ عن )6( ماليني ن�سمة، فيما كان عدد 
�لنخيل يزيد على )35( مليون نخلة، �أي �أن لكل مو�طن )6( نخالت، وكانت �لب�سرة حتتل 

�ملركز �الول... تر�جع �لعدد يف منت�سف �لثمانينات �ىل )16( مليونًا، وهبط يف �لت�سعينات 
�ىل ن�سف هذ� �لعدد، �أما يف �الألفية �لثالثة فاأ�سبحنا ن�ستورد �لتمور من �إير�ن!

ح�شن العاين 
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يف  ال�سباب  اأن  عبداحل�سني  علي  ال�سحفي 
اأرادوا  اأو  بفتاة  )حتر�سوا(  اإذا  كانوا  ال�سابق 
مغازلتها قالوا )يابه �سنو هاي.. طعم برحي 
لو حالوة خ�ستاوي(، او عبارات بهذا املعنى، 
الرجل  اأن  اىل  اجلبار  عبد  الأ�ستاذ  وي�سري 
عن  كناية  )مترة(  مفردة  ي�ستعمل  الب�سري 
)القبلة( ومفردة )الرطبة( كناية عن املراأة 

الرقيقة!!
مالئكة و�سياطني!

ل �سك باأن تلك املاليني من النخيل اإذا ما حّل 
الليل والظالم، تبعُث رهبًة يف النف�س، خا�سة 
يف  مترٌة  �سقطت  او  بجناحيه  طائر  خفق  اذا 
�ساقية او اخت�سْت �سعفاٌت حتت وطاأة ريح اأو 
... ومن هنا توهم �سكان الب�ساتني والعاملون 
فيها، اأن ال�سياطني واجلن الطالح والطناطلة 

ن�سجت )العجائز(  وقد  ال�سكن،  ي�ساطرونهم 
من هذا الوهم حكايات يعجز عن الإتيان بها 
خيال اأعظم املبدعني، وقد ا�ستثمرت الأمهات 
هذه احلكايات لإخافة �سغارهن اذا ما اأرادوا 
املجال  هييذا  ويف  لييييياًل..  املنزل  خييارج  اللعب 
كانوا  الب�سريني  اأن  هيييادي:  الدكتور  يذكر 
يتجنبون ثمار النخلة ذات الراأ�سني، ويعتقدون 
اأنها م�سمومة( لكونها تنتمي اىل الأفاعي ذات 
اأهل  اأن  اىل  كاظم  احليياج  ويذهب  الراأ�سني، 
الب�سرة كانوا يطلقون ا�سم )النخلة املجنونة 
كان  اذا  نخالتهم  بع�س  على  امل�سكونة(  اأو 
النخلة  اأمييا  ينبغي،  مما  اكرث  مائاًل  جذعها  
املفرطة يف الطول، وجذعها نحيف، فيتهيبون 
لأن  جّمارتها  اىل  ال�سعود  او  تلقيحها  ميين 
يف  اولدهييييا  مييع  ت�ستقر  ال�سيطان(  )زوجييية 

التمر  عيي�ييسييارة  ميين  تر�سعهم  وهييي  الييقييميية، 
الأمر  اأن  على  عافيتها!!  النخلة  تفقد  ولذلك 
اآخر  معتقد  فثمة  النحو،  هذا  على  كله  لي�س 
اأن  ومفاده  كاظم،  احليياج  اليه  ي�سري  بال�سد 
ب�ساتني )النخيل( حتديدًا هي املكان املف�سل 
والأرواح  ال�سالح  واجلييين  املييالئييكيية  ل�سكن 
مباركة  اليي�ييسييجييرة  هيييذه  اأن  بحكم  اخلييييرية، 
وورد ذكييرهييا يف الييقييراآن الييكييرمي والأدبيييييات 
ذاته  وباملعنى  واملديح،  الثناء  بلغة  الإ�سالمية 
يقول الأ�ستاذ عبداجلبار: اإن النظرة املقد�سة 
يخ�س�سون  الب�سريني  جعلت  ال�سجرة  لهذه 
النخالت القريبة من ال�سياج )وقفًا( للفقراء 
منها  اآخر  عددًا  نذروا  مثلما  ال�سبيل،  واأبناء 
من  واأخرجوها  واملت�سوفة،  وال�سيوخ  لالأئمة 

ح�سابات البيع وال�سراء...

في واحد عشرة عام 1978، اي قبل 40 عاماً 
صحوت مبكراً لتنفيذ القرار الذي سيؤثر في حياتي 

الى األبد.
كان موعد رحيلي من العراق هو فجر اليوم التالي. 

***
- كنت أحمل في أعماقي ثقل سري الكبير: مغادرة 

العراق بجواز سفر نصف مزور! 
- لم استطع أن أخبر أحداً.. فاأليام كانت أيام شك 

بأقرب الناس.
وبدالً من التشكي قلت: ألمأل عيني بما أستطيع من 

بغداد.
سرت في السعدون وبدأت أعد المكتبات، ثم بدأت 
أعد دور السينما والمسرح التي استمتعت بها طيلة 

سنوات:
هنا سينما السندباد.. هنا النجوم.. هنا أطلس.. سمير 

اميس.. النصر .. وأخيراً سينما بابل. ستة دور 
سينما في شارع واحد وعشر مكتبات.. اضافة الى 
مسرح "الستين كرسياً" والمسرح الفني الحديث..
وأحصيت ثالثة مطاعم راقية تقدم كل يوم خميس 

فرقة تعزف الموسيقى الساحرة!
هل يمكن مفارقة هذا؟

***
عرجت على شارع "أبو نواس"، الشارع األغرب 

واألجمل في العالم: 
مطاعم وبارات ومقاٍه تمتد على ضفة دجلة مباشرة 
ولمسافة تصل الى عشرة كيلو مترات. كان الشارع 

لما يزل غافياً فهو ينتعش ويضيء في الليل.
- اقتربت من نهر دجلة وأردت أن أشرب من 

مائه مباشرة.. لكنني خجلت من تنفيذ ذلك الفعل 
الطفولي!

غير أنني دخلت الى مقهى كنا نجلس فيه بطريقة 
ساحرة..

كنا نسحب الكراسي الخفيفة ونجلس فتنغرز في 
طين النهر وتغوص بنا شيئاً فشيئاً، ونقضي الوقت 

في القراءة او الدردشة او أحالم اليقظة!
انسحبت بعد أن مألت صدري برائحة النهر.

- لم أكن صغيراً )28 عاماً( لكنني كنت على يقين 
أنني بالنظر والشم واللمس سأحتفظ بتلك األشياء 

زاداً ومتاعاً لسفري الطويل!
وفي الخلفية كانت أغنية محمد عبد الوهاب "مسافر 

زاُدهُ الخيال" تدور وتحدد إيقاعي!
***

عندما حل الظهر كنت في المحمودية عند أهلي..
ثم أنني قمت بجولة في مدينتي.. لم أسمح ألحد 

بمرافقتي. كنت أريد أن أحصل على )وقتي 
الخاص فيها(.. وقتي الذي أزعم أنني أستطيع فيه 

ضم كل ما أراه وأشمه وأسمعه في روحي!
ذهبت الى البيت القديم الذي ولدت فيه، الى مدرسة 

المحمودية االبتدائية الثانية التي ذهبت إليها أول 
مرة في طفولتي عام 1956 متّبعاً نفس الطريق 

والخطوات القديمة!
***

في الليل جاءت عائلتي الى بغداد بسيارة كبيرة 
ليودعوني سراً!

جلسنا لساعتين ولم يكن ثمة ما يقال.. فكل واحد 
فينا كان يطوي في قلبه كلمات ومخاوف مبهمة، 

لكنني في النهاية عانقتهم وقبلت يدي أبي وأمي 
وهي تردد: "سعيد وبعيد" و"بالعربان وال 

بالتربان" )مشرد عند العرب وال مدفون تحت 
التراب!(.

***
- نمت تلك الليلة على السطح.. ومألت عيني 

بالنجوم وأماكنها التي أعرفها جيداً وكان أملي أن 
أعود وأراها كما تركتها!

- هل نمت تلك الليلة؟ ال أدري!
فقد كنت أنهيت قبل أسبوع عالقة عاطفية وودعنا 
بعضنا دون أمل باللقاء او وعد بالمراسلة فالحياة 

والموت أقوى من الحب!
وكنت نهباً ألفراح وأحزان مختلطة.. فرحة 

الخالص من الموت والتعذيب أو أن أكون بعثياً. 
والخوف من أن يكون اسمي قد وصل الى المطار! 

***
فجر الغد سأكون في المطار واختبر الخوف 

والفرح دفعة واحدة.. فهذه المشاعر اعتاد العراق 
أن يقدمها الى أبنائه مختلطة ببعضها.. 

والمحظوظ والحكيم من يستطيع فرزها ليأخذ 
حصته منها صافية!

عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

كنا ن�شحب الكرا�شي اخلفيفة وجنل�س 
فتنغرز يف طني النهر وتغ��س بنا �شيئًا 

ف�شيئًا، ونق�شي ال�قت يف القراءة او 
الدرد�شة او اأحالم اليقظة!

ان�شحبت بعد اأن مالأت �شدري برائحة 
النهر

م�شافٌر زاُده اخليال!
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هذا  يف  العي�س  لقمة  لك�سب  م�سطر  لكنني 
�سيء  كييل  فيه  بييات  اليييذي  ال�سعب  الييوقييت 

ُيح�سب باملال فقط.
دراجة لكافة الفئات العمرية

على)التكتك(  الييعييمييل  اأن  لييلييغييرابيية  املييثييري 
ليقت�سر على عمر معني ول �سوابط حُتدد 
اإذا كان �سائقها  الفئة العمرية لقيادتها وما 
ُيجيد قيادة ال�سيارة لتاليف الوقوع يف الأخطاء 
يف  مروعة  حييوادث  ُت�سبب  قد  التي  املرورية 
ال�سارع. يقول ح�سني، الفتى ال�سغري الطالب 
بعد  )تكتك(  ا�سرتيت   : املتو�سط  الثاين  يف 
العطلة  فييرتة  اأ�ستغل  اأن  اأبييي  مني  طلب  اأن 
ل�سراء  يكفي  املال  من  مبلغ  جلمع  ال�سيفية 

اليييييدرا�يييييسييييييييييية يف متطلباتي 

يعرف  واجلميع  اجلديد  الدرا�سي  الف�سل 
غالء القرطا�سية والثياب اإ�سافة اىل �سراء 
زحام  ب�ساأن  معه  حتدثنا  وامليييالزم.  الكتب 
من  يتمكن  اأن  له  وكيف  بال�سيارت  ال�سارع 
الييعييمييل واإزاحييييية اخليييوف وهيييو بييهييذا العمر 
ال�سغري .. فاأجاب: "مرة مرتني تتعود وايل 

يخاف من ال�سارع راح ي�سوي حادث." 
 اأثناء انتقالنا اىل �سوق اآخر يعج باملت�سوقني 
الذين يقفون يف  ب�سائقي )التكتك(  وكذلك 
ينتظرون  وهييم  انتظام  دومنييا  مبعرث  �سف 
الركاب اخلارجني للتو من �سوق �سالل )حي 
بالب�سائع،  مملوءة  باأكيا�س  حمملني  اأور( 
التك�سي  �سائق  مع  احلديث  اأطييراف  تبادلنا 
فا�سل اإبراهيم، ال�ساب الثالثيني، لأ�سراكه 
�سائقي  راأي  ولنعرف  مو�سوعنا  حمييور  يف 
)التكتك(  ت�سونامي  موجات  بعد  التك�سي 
التي �سربت البالد. اأطلق ح�سرًة قبل اأن 
يقول: هذه كارثة قد حلت علينا فلم يعد 
الآن  ال�سابق،  كان يف  كما  اليومي  دخلنا 
اأن  دون  وحتى  الركاب  يف  نتو�سل  نحن 
لنريدهم  الأجييرة  على  معهم  نتعامل 
مدلل(  اليوم  ينزعجوا)العربي  اأن 

ب�سبب هذا الغ�سب )التكتك(.
"ال�سبكة"  ملجلة  فا�سل  واأو�سح 
�ييسيير�ييسييني  جُتييييييارًا  هييينييياك  اأن 
ال�سوق  على  ُي�سيطر  ميين  هييم 
من  فهم  البلد،  يف  القت�سادية 
يييغييرق اليي�ييسييوارع بييهييذا اليينييوع من 
وب�سعر  خيالية  وبارقام  الدراجات 
ملن  او  العمل  عن  للعاطل  منا�سب 
اغراء  على  باملناف�سة  يرغب 
الدراجة  هذه  )العربية(، 

�شائق� الدراجات يف بغداد ل يلتزم�ن مبعايري الأمان وال�شالمة يف 
حني يق�ل ه�اة قيادة الدراجات ومالك�ها اإن الأ�شباب احلقيقية 

لهذه احل�ادث تع�د اإىل افتقاد العا�شمة العراقية اإىل اأماكن و�شاحات 
خم�ش�شة لقيادة الدراجات ..!

�شالم احل�شيني

ت�ش�ير: �شباح المارة

ف��شى بال رقيب 

ح�ادث مرّوعة ح�شدت اأرواح الكثريين 

دّراجات )التكتك(

يحدث اأن ُت�ساب بالده�سة ويتملكك اخلوف 
واأنت تتجول يف اأحد الأ�سواق ال�سعبية املكتظة 
بالدراجات النارية ) التكتك (، ُيخيل اليك 
اأو  كالهند  اآ�سيوية  بييالد  يف  وكيياأنييك  المييير 
باك�ستان ول�ست يف بغداد. يف الآونة الأخرية 
بكثافة  اليييدراجيييات  ميين  اليينييوع  هييذا  انت�سر 
غريبة ومرعبة فاأخذت تغزو �سوارع العا�سمة 
وحتديدًا الأحياء الفقرية ) مدينة ال�سدر - 
ال�سعب - احل�سينية - حي اأور - البلديات ( 

وغريها من املناطق .
وغا�ست  الأميير  ال�سبكة"  "جملة  ا�ستطلعت 
ال�سدر(  م.  )الكيارة  �سوق  يف  حيثياته  يف 
حيث �ساألت ال�ساب حممد، البالغ من العمر 
25 عامًا خريج بكالوريو�س علم النف�س، وهو 
فقال:  له  اقتنائه  �سبب  عن  )تكتك(  ميلك 
اأنا �ساب ولدي الكثري من املتطلبات اليومية 
اأب  ف�ساًل عن كوين معياًل لعائلة تتكون من 
م�سلول واأم متار�س اخلياطة واأختني طالبتني 
اأن  بعد  جميعًا  الأبييواب  طرقت  الثانوية،  يف 
اأح�سل  ح�سلت على ال�سهادة اجلامعية ومل 
اىل  �سهادتي  و�سعت  ذلك  بعد  وظيفة،  على 
جانب الأحالم املوؤجلة، ومااأكرثها. واأ�ساف 
را�سيًا عن عملي  ل�ست  "ال�سبكة":  لي  حممد 

الدراجة )التكتك( اأم�شت كاب��شًا يطاردنا لأنها 
�شغرية و�شريعة واأجرتها قليلة لذلك �شارت مف�شلة 

لكثري من النا�س الذين يريدون اإنهاء ت�ش�قهم 
بال�شرعة املمكنة وب�شعر اأجر زهيد

السنة الثالثة عشرة العدد )324( 30 تشرين االول 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

59 ت��ح��ق��ي��ق��ات58



لأنها  يطاردنا  كابو�سًا  اأم�ست  )التكتك( 
�سغرية و�سريعة واأجرتها قليلة لذلك �سارت 
يييريييدون  الييذييين  النا�س  ميين  لكثري  مف�سلة 
اأجر  اإنهاء ت�سوقهم بال�سرعة املمكنة وب�سعر 
والأدهى من  فا�سل ملجلتنا:  واأ�ساف  زهيد. 
ذلك كله اأنها بال اأرقام م�سجلة لدى مديرية 
املرور لذلك فهي لتلتزم بال�سارات املرورية 
اأثناء القيادة وكثريًا من  اإرباكًا لنا  ماي�سبب 

احلوادث الفظيعة.
عجالت بال رقيب

عند  فتوقفنا  املييرور؟  يف  ت�سجل  ل  حقا  هل 
ال�سدر  مدينة  مدخل  مظفر  �ساحة  تقاطع 
لن�ساأل املالزم �سياء دارم عن عدم ت�سجيل 
ملجلة  �سرح  )التكتك(،الذي  لهذا  لوحات 
والعمل  متابعة  هيينيياك  بيييان  "ال�سبكة"، 
كرثتها  ب�سبب  لكن  جميعًا  لت�سجيلها  جيياٍر 
وجبات  ودخول  املدن  يف  ال�سريع  وانت�سارها 
مديرية  لت�ستطيع  للعراق  يوميًا  بيييالآلف 
عن  ف�ساًل  �سحري  ب�سكل  امتامها  امليييرور 
املركبات.  لوحات  املتعارف عليه يف  الروتني 

من  جييدًا  منزعجون  �سرًا  اأُخفيكم  ول  نحن 
قانونية  �سلطة  لمنييلييك  لكننا  )الييتييكييتييك( 
لوحات  عليها  وتو�سع  ُت�سجل  مييامل  لردعها 
و�سغار  مراهقون  �سائقيها  الرقييام،اأغييلييب 
وليحرتمون رجال املرور وليعرفون �سوابط 
توجهت جملة  اليي�ييسييارع.  واحيييرتام  الييقييانييون 
�سياء  للمالزم  والمتنان  "ال�سبكة" بال�سكر 
عند  املو�سوع  لهذا  حتقيقنا  مهمة  تنتِه  وملا 

هذا احلد.
خطر اأمني

جملة  اطلعت  جانبهم،  من  ال�سرطة،  رجال 
ال�سبكة على اآراء بع�سهم حيث بداأوا يف منع 
ال�سوارع  يف  والبطيئة  ال�سغرية  الدراجات 
اإنها غري اآمنة فيما تت�ساعد حوادث  قائلني 

الدراجات النارية با�ستمرار.
النييتييحيياريييني  اإن  اأميينيييييون  وييييقيييول خييييرباء 
يف  الييدراجييات  ا�ستخدام  اإىل  عييادة  يلجاأون 
عمليات التفجري الأمر الذي بداأ يدفع رجال 
اإىل توقيف وتفتي�س بع�س  ال�سرطة واجلي�س 
اأن  اإىل  واأ�ييسيياروا   .. و�سائقيها  الييدراجييات 

اجلماعات الإرهابية ا�ستغلت فو�سى امتالك 
يف  لها  العددية  والكثافة  النارية  الدراجات 
انتحارية  بعمليات  للقيام  العراقي  ال�سارع 
اإىل  املييرور  و�سرطة  الأميين  ا�سطر مفارز  ما 
كرثت  بعدما  الدراجات  راكبي  من  احليطة 

التفجريات �سابقًا.
حتذير اجلهات املخت�شة

ي�سكل  النارية  الدراجات  انت�سار  بات  بعدما 
ح�سدت  �سيئة  ومرورية  اجتماعية  ظاهرة 
حوادثها اأرواح الكثريين وت�سببت يف اإعاقات 
اجلييهييات  وقييييدرت  الآخيييير  للبع�س  مييتييفيياوتيية 
"ال�سبكة" اأن عدد احلوادث  املخت�سة ملجلة 
على  يتوفى  �سنويا  بيييالآلف  يقدر  امل�سجلة 
راجييع  وذلييك  الأ�سخا�س  ميين  املييئييات  اإثييرهييا 
يف  الدراجات  �سائقي  اأن  اإىل  راأيهم  ح�سب 
وال�سالمة  الأمان  مبعايري  يلتزمون  ل  بغداد 
يف حني يقول هواة قيادة الدراجات ومالكوها 
تعود  احلييوادث  لهذه  احلقيقية  الأ�سباب  اإن 
اأماكن  اإىل  العراقية  العا�سمة  افتقاد  اإىل 

و�ساحات خم�س�سة لقيادة الدراجات ..!!
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املقبل  الوطني  منتخبنا  متثيل  يف  يبدو  كما 
مطلع  اآ�سيا  نهائيات  يف  املهمة  امل�ساركة  على 
خال�سة  وتكمن  الإميييييارات،  يف  املقبل  الييعييام 
التي  والنطباعات  املالحظات  تلك  اأن  امل�سكلة 
ترتكز على واقع فني مرير ت�سكل امتدادا اأكرث 
مرارة ملحطات �سابقة يف م�سرية املنتخب، ويف 
اخلال�سة انها اأ�سحت م�ساكل مزمنة ت�ساحب 
والر�سمية،  منها  الودية  ومبارياتنا  م�ساركاتنا 
منا�سبة  من  اأكييرث  يف  اأكييد  كاتانيت�س  فاملدرب 
املوؤمل  واقعها  من  العراقية  الكرة  �سينت�سل  انه 
ويعيدها اىل الأجماد، اإل اأن الو�سط الريا�سي 
مييدى جناح  عيين  ذلييك،  يقول عك�س  الييعييراقييي 
اخرى  وامييور  العراقي  املنتخب  مع  كاتانيت�س 
حدثنا عنها بع�س املخت�سني يف ال�ساأن الكروي، 
احمد  ال�سابق  الكرة  جنم  مع  البداية  فكانت 

كاظم قائاًل:
دوري �سعيف

ان  كاتانيت�س  املدرب  على  ال�سعب  من  حقيقة 
يدخل فل�سفته يف الداء خالل الفرتة الق�سرية 
ملا  بالن�سبة  وحييتييى  املييهييميية،  فيها  ت�سلم  الييتييي 
الوقت  فيياإن  اآ�سيا  امم  نهائيات  عيين  يف�سلنا 
لي�س طوياًل اذا ما اخذنا باحل�سبان ان املدرب 
يف  �سهر  كل  من  ا�سبوع  على  �سوى  يح�سل  لن 

وهو  �سعيف  دورييينييا  ان  كما  دي،  الفيفا  ايييام 
للمنتخب  متميزين  لعبني  لتجهيز  موؤهل  غري 
الوطني، فالبطولة الرباعية ك�سفت العديد من 
املباراة  التي وقع فيها املدرب ل�سيما  الخطاء 
حت�سنًا  �ساهدنا  لكن  الرجنتني،  اأمييام  الوىل 
ال�سعودية  مواجهة  خييالل  الداء  م�ستوى  يف 
لذلك  و�سعبة،  حما�سية  تكون  ما  غالبًا  التي 
مباراة  على  القيا�س  ميكن  ل  انه  القول  ميكن 
مع  كاتانيت�س  ينجح  ان  نتمنى  الرجيينييتييني، 
اآ�سيا..  امم  لبطولة  املقبلة  مهمته  يف  الأ�سود 

نتمنى ذلك .
�الإ�سناد �ملعنوي

�سرورة  اىل:  علي  حممد  الييدويل  اأ�ييسييار  فيما 
التعامل مع معطيات الأمر الواقع ولي�س تقليب 
الذين  وحتى  الأميي�ييس،  ذميية  يف  �ييسييارت  اأوراق 
كاتانيت�س،  مع  بالتعاقد  قناعتهم  عدم  اأعلنوا 
اأعلنوا  قييد  الييكييرة  احتييياد  يف  اأعيي�ييسيياء  ومنهم 
م�ساندتهم له رمبا لي�س حبًا ب�سخ�سه اأو تغيريا 
التغيري  هييذا  يعك�س  مييا  بييقييدر  قناعاتهم،  يف 
جميعًا  علينا  الواجب  بامل�سوؤولية  عاليًا  �سعورًا 
ال�سابقة  النظر عن قناعاتنا  بها بغ�س  التحلي 
بيياأي  تعني  ل  التي  املعار�سة  نظرنا  ووجييهييات 
التخلي عن قول كلمة احلق،  الأحوال  حال من 

املعنوي  الإ�سناد  توفري  تتطلب  الواقعية  لكن 
للمنتخب الوطني بالعبيه ومالكه التدريبي مع 
والتنبيه  الإ�سارة  على  ذاته  الوقت  احلر�س يف 
العواطف  عيين  متجردة  بروحية  اخلييطيياأ  اىل 
لأننا  امل�سبقة،  والأحكام  ال�سخ�سية  والنوازع 
املييدرب  عليها  يقدم  خطوة  كل  نرتقب  جميعا 
اأفكار  من  يختزنه  وما  وعييوده  ترجمة  وننتظر 
ومعاجلات على اأر�س الواقع ولي�س ن�سرها على 

حبال التمنيات هنا وهناك. 
معاجلة �الأخطاء

اأن  اىل  اأ�سار  حاجم  نعيم  الريا�سي  ال�سحفي 
التح�سري  طييور  يف  زال  ما  العراقي  املنتخب  
املييدرب  مييع   2019 اآ�سيا  لنهائيات  والإعييييداد 
احلكم  ال�سعب  من  حقيقة  وقييال:  كاتانيت�س، 
على املنتخب خالل الفرتة القليلة املا�سية لأنه 
يف مرحلة الإعييداد من خالل خو�س املباريات 
اإىل  الذهاب  الفيفا دي قبل  اأيام  الودية خالل 
الوقت  من  مت�سع  لديه   ،2019 اآ�سيا  نهائيات 

لييكييي يييتييطييور اأكييييرث قييبييل اليييدخيييول يف 
ا�ستفاد  لقد  البطولة،  مناف�سات 

منتخبنا كثريًا من مباراتي 
الأرجييييييينيييييييتيييييييني 

يريد  املييدرب  ان  اعتقد  الوديتني،  وال�سعودية 
التعرف على م�ستوى الالعبني وخا�سة اجلدد، 
ومنتخبنا بداأ يتطور �سيئًا ف�سيئًا مع كاتانيت�س، 
وعييدم  املنتخب  نتائج  على  ال�سرب  يجب  اإذ 
انتقاد الالعبني خالل املرحلة املقبلة، فاملدرب 
الأيييام،  مقبل  يف  الأخطاء  �سيعالج  �سك  بييدون 
نهائيات  يف  �سعبًا  رقمًا  الأ�سود  يكون  و�سوف 

اآ�سيا 2019.
غربلة بع�ض �لالعبني 

حممد  كييرمي  ال�سابق  العراقي  املنتخب  لعييب 
املنتخب  مع  ينجح  الأجنبي مل  املييدرب  اإن  قال 
مباراة  ل�سيما  الرباعية  البطولة  يف  العراقي 
املنتخب اأمام الرجنتني واخلطة غري املعروفة 
التي لعب بها، حيث ظهر الالعبون داخل امللعب 
لعب  خطة  اية  وفق  ولنييدري  وكاأنهم)اأ�سباح( 
الفريق. وحتى املباراة الثانية امام ال�سعودية مل 
يظهر الفريق ب�سكل جيد بالن�سبة لل�سوط الول 
لكنه حت�سن اداوؤه يف ال�سوط الثاين بعد تراجع 
غربلة  ميين  لبييد  عموما  اليي�ييسييعييودي،  املنتخب 

للعب  لي�سلحون  كونهم  الييالعييبييني  بع�س 
�سمن �سفوف املنتخب وهناك 

الف�سل منهم يلعبون يف الدوري.
هو�ء يف �سبك

اأعتقد  فقال:  �سامل  با�سم  الريا�سي  املتابع  اأما 
من  �سبك  يف  هواء  كاتانيت�س  املييدرب  وعود  ان 
والدليل  الفنية  للخطط  امتالكه  عييدم  حيث 
امام  مباراته  يف  للمنتخب  امل�ستوى)التعبان( 
�سيتح�سن  املنتخب  ان  اعتقد  ل  الرجيينييتييني، 
بييالمييارات  املقبلة  اآ�سيا  اأمم  بطولة  يف  اداوؤه 
يف  املتواجدين  الالعبني  بع�س  تواجد  ظل  يف 
مع  للعب  ي�سلحون  ل  والذين  الوطنية  القائمة 
والإخوانيات  العالقات  تدخلت  حيث  املنتخب، 
يف ا�ييسييتييدعيياء الييكييثييري ميين الييالعييبييني الييذييين 
ي�سعى  ان  امتنى  لالأ�سود،  اللعب  لي�ستحقون 
العراقي  الييدوري  متابعة  اىل  الأجنبي  املييدرب 
من  الأنييدييية  يف  املتواجده  املواهب  وا�ستدعاء 
يف  امل�ساركة  لأن  املنتخب  �سفوف  تقوية  اجييل 
جيدين  لعبني  اىل  حتتاج  اآ�سيا  اأمم  بطولة 
ب�سبب  الييعييايل  امل�ستوى  تييقييدمي  على  قييادرييين 

تواجد منتخبات قوية يف البطولة القارية.

الكرة العراقية يف �شالة الإنعا�س

كاتانيت�س....
 وع�ٌد مفرطة!

مل يبق على �نطالق نهائيات �أمم �آ�سيا لكرة �لقدم �إال �سهر�ن لدخول �ملنتخب �لعر�قي غمار �ملناف�سات حتت 
�إ�سر�ف �ملدرب �جلديد كاتانيت�ض، �إذ هناك بع�ض �ملالحظات و�النطباعات بع�سها موؤمل و�لبع�ض �الآخر منها 
متفائل وحتمل �سمة �الإيجاب لكنها تكاد ت�سكل �سورة و�قعية عن م�ستوى منتخبنا �لوطني خالل م�ساركته 
�ملفيدة جد� يف �لبطولة �لرباعية ومو�جهتي �الأرجنتني و�ل�سعودية كاختبارين مهمني للمدير �لفني 
كاتانيت�ض وجمموعة �لالعبني �لذين وقع عليهم �الختيار �سبه �لنهائي

كتب/ اأحمد رحيم نعمة
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معظم  مييع  كبري  ب�سكل  اأحييمييد  ح�سن  نحج 
الأندية الريا�سية التي ا�سرف على تدريبها 
النفط  فريق  مع  النتائج  يف  تاألقه  واآخرها 
وو�سوله بالفريق اىل مقربة من درع الدوري 
امل�ساركة  الأندية  وقوة  املطبات  من  بالرغم 

يف دورينا )العجيب(!!
املدرب ح�سن احمد  ي�سعى  املو�سم  ويف هذا 
اىل خطف الدوري املمتاز مع فريق النفط، 
ف�سال عن تقدميه امل�ستوى العايل يف البطولة 
العربية التي تاألق يف معظم مبارياتها.. عن 
مع  اخرى حتدث  وامييور  النفط  مع  م�سريته 

)جملة ال�سبكة العراقية( يف هذا احلوار:
نييادي  انييت را�يييسٍ عيين م�سريتك مييع  * هييل 

النفط؟

- هذا مو�سمي الرابع على التوايل مع نادي 
النفط، حققنا املركز الرابع يف اول مو�سم، 
واملو�سم الثاين كنت اناف�س على املركز الول 
لكننا ح�سلنا على املركز الثاين ويف املو�سم 
الييدوري  يف  الثالث  املييركييز  حققنا  املا�سي 
بييرغييم قيييوة الييفييرق امليي�ييسيياركيية، وانيييا اراهيييا 
موا�سم ناجحة ن�سبة لالمكانيات املتاحة لنا. 

* ما �سر تاألق فريق النفط؟
حدد  قد  كييان  املو�سم  بداية  منذ  فريقنا   -
اىل  التاأهل  هو  الأول  عليها،  ي�سري  اأهييدافييًا 
البطولة العربية، وقد ح�سل، وننتظر حتقيق 
الهدف، والثاين كاأ�س العراق والهدف الثالث 

خطف الدوري الكروي.
 * نعرف اأن املدرب لي�ستمر لأكرث من مو�سم 

مع الفريق ما ال�سر وراء بقائك يف النفط؟ 
حققتها  التي  النجاحات  خييالل  من  -اكيد 
الهيئة الدارية لنادي  ارتاأت  النادي لذا  مع 
العرو�س  برغم  بخدماتي  التم�سك  النفط 
والعقود التي قدمت يل من نواد جماهريية 
خمتلفة لتدريبها اإل اين رف�ستها وف�سلت ان 
الذي  النادي  هذا  مع  الناجح  امل�سوار  اكمل 
الييدوري  يف  نتائج  وحققنا  فيه  اهلل   وفقني 
مراحل  اىل  العربية  اليييدورة  يف  وو�سولنا 

متقدمة.
نَر لعبًا واحييدًا من املحرتفني يف  *ملاذا مل 

�سفوف فريق النفط؟ 
الييدوري  املييحييرتف يف  الييالعييب  - ل�ست مييع 
العراقي، اقول اإن اأغلب الالعبني املحرتفني 

ح�شن اأحمد
مدرب فريق النفط

ل��)جملة ال�شبكة العراقية(..

البط�لت اخلارجية تعطي 
دافعًا ق�يًا للمناف�شة

�جمع �لكثري من �لريا�سيني �لعر�قيني و�لعرب على �الإمكانية �لتدريبية �لفنية 
�لعالية �لتي يتحلى بها �ملدرب �ملميز ح�سن �حمد، �لذي ��ستطاع خالل �لفرت�ت �ملا�سية 
�ن يعد ويهيئ جياًل كاماًل من �ملو�هب �لكروية رفد بهم �ملنتخبات �لوطنية �لعر�قية، 
��سرف يف �سنو�ت �سابقة على منتخبات �الأ�سبال و�لنا�سئني و�ل�سباب وجنح يف قيادتها.

ح�ار / اأمرية حم�شن 

على  ثقاًل  او  عبئًا  وي�سكلون  جيدين  غييري 
الأندية، هي عقود و�سفقات، فعندما تتعاقد 
مع حمرتف يجب ان ي�سيف للفريق ويتفوق 
هو  مان�سهده  لكن  املييحييلييي،  الييالعييب  على 
ونحن  املحلي  الالعب  اف�سل  فانا  العك�س، 
فيه  لي�س  الييذي  الييدوري  يف  الوحيد  الفريق 

لعب حمرتف. 
*ما حكايه الالعب اأمين ح�سني مع الفريق؟

-اأمييييين حيي�ييسييني لعيييب جيييييد وطييمييوح وهييو 
الييذي اأراد اخليييروج ميين اليينييادي والييذهيياب 
النادي  التون�سي،  ال�سفاق�سي  النادي  اىل 
لدينا  فنحن  مهاجم  لعييب  على  ليتوقف 

لعبون جيدون وي�سغلون مكانه برباعة.
البطولت  يف  ممتاز  ب�سكل  يلعب  *الفريق 
املحلي  اليييدوري  يف  يتلكاأ  بينما  اخلارجية 

ما�سر ذلك؟ 
تعطي  اخلارجية  البطولت  �سحيح  -نعم 
ورفع  للفوز  وطنيًا  وح�سًا  للمناف�سة  دافعًا 
العراقي  البلد عاليًا، بينما يف الدوري  ا�سم 

تكون املناف�سة متقاربة عند كل الفرق.
*هل يف نيتكم الفوز بالدوري؟ 

فالنفط  الييييييدوري،  عييلييى  نح�سل  ل  مل   -
املو�سم  هيييذا  الييلييقييب  عييلييى  بييقييوة  �سيناف�س 
ال�ستقرار  ب�سبب  �سر�سًا  مناف�سًا  ،�سيكون 
الفني ونحن امامنا اهداف الدوري والكاأ�س 
العاملني  رب  من  والتوفيق  العربية  والبطولة 

وبجهود الالعبني والكادر والهيئة الدارية.
 *ماذا قدمت لكم ادارة النفط؟

وفيييرت جميع  بييل مميييييزة،  جيييييدة،  ادارة   -
مهمة  جنيياح  يف  �ساهمت  التي  امل�ستلزمات 
من  الدائمة  متابعتها  عن  ف�سال  الفريق، 
ووقوفها  الالعبني  احتياجات  توفري  خالل 
بال�سكل  عييلييى كييل �ييسييغييرية وكييبييرية وحييلييهييا 
اليجابي وهذا هو ا�سا�س جناح الفريق هذا 

املو�سم.
املنتخبات  اغلب  مع  طيبة  نتائج  *حققت 
عن  مبتعد  اأنييت  مليياذا  العراقية..  والأنييدييية 

تدريب املنتخب؟

-بكل ب�ساطة ان املعايري يف احتاد كرة القدم 
وتخ�سع  فنية  غييري  هييي  املنتخبات  وجليينيية 
لل�سغوطات ا�سافة اىل العالقات ال�سخ�سية 
وامييييور اخييييرى، الآن الييكييثييري ميين املييدربييني 
من  والييكييثييري  املنتخب  تييدريييب  ي�ستحقون 
مع  يتواجدوا  ان  ي�ستحقون  اي�سا  الالعبني 

املنتخب الوطني لكن امور كثرية تبعدهم.
الأجنبي  املييدرب  عن  يبحثون  ملاذا  *برايك 
واأمييامييهييم خيييييارات ميين املييدربييني املحلني 

الأكفاء؟ 
-ان عقد املدرب الجني تكون فيه اتفاقات 
ومبالغ وو�ساطات وكثري من الأمور، والأجنبي 
ليعمر كثريا مع منتخبنا من اقل الأ�سباب، 
الأجنبي  املييدرب  مع  النوادي  جتربة  وحتى 
يغادر  اثنتني  او  مييبيياراة  فبعد  تنجح،  مل 
فدورينا  املحلي،  املدرب  اىل  ويعودون  لبلده 
�سعب وانا ل اميل للمدرب الأجنبي فاملدرب 
املحلي هو اعرف بالالعبني والقرب اليهم 
ول اعرف ملاذا يف�سل املدرب الجنبي على 

مدربنا املحلي.
الوطني  اأداء منتخبنا  تقّيم   *كمدرب كيف 
على  قيييادر  هييو  وهييل  الرباعية  البطولة  يف 

خو�س بطولة اآ�سيا املقبلة؟ 
-لحظت من خالل هذه البطولة ومباراتنا 
مع املنتخبني الأرجنتيني وال�سعودي ان فكر 
منتخبًا  ي�سنع  الذي  بامل�ستوى  لي�س  املدرب 
قويًا والو�سول به اىل كاأ�س اآ�سيا وحتى ا�سم 
الأجنبي  املدرب  ا�سم  يفوق  العراق  منتخب 
من  ي�ستعد  اأن  اإل  العراقي  الفريق  على  وما 
ب�سكل  القوية  القارية  البطولة  لهذه  الن 
مكثف لأن املنتخبات امل�ساركة يف بطولة اآ�سيا 
تطورت كثريا وا�سبحت تناف�س بقوة ل�سيما 
حمطات  كانت  التي  اآ�سيا  �سرق  منتخبات 
الن  لكنها  �سابقة  �سنوات  ملنتخبنا يف  عبور 

ا�سبحت تناف�سنا بقوة يف املباريات. 
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عن توجهات الحتاد املقبلة وامل�ساركات وامور اخرى حدثنا عنها امني 
�سر الحتاد احمد �سربي يف هذا احلوار: 

*قبل ان تتجه نحو العمل الإدراي اأي الأندية مثلت وملاذا مل ت�ستمر؟
*  يف عام 1980 كنت امار�س لعبة الدراجات يف نادي ال�سباب الريا�سي 
اللعبة  للنادي لكني تركت  نتائج جيدة  الفرتة  تلك  حيث حققت خالل 
عام 1987 ب�سبب حادث مروع حدث يل ولبع�س الالعبني، فقد كنا يف 
وقتها جنري التمارين على طريق الرا�سدية وكنا اكرث من 15 لعبًا من 
النادي، عندما كان املدرب �سهيل جنم، حيث تعر�سنا اىل حادث �سري 
وا�سيب اربعة لعبني ولعب اآخر ا�سبح حتت احلافلة وتويف على اثرها 
وا�سيب الالعبون الخرون بك�سور بليغة فكانت �سدمة �سدمة بالن�سبة 

يل بعدها تركت اللعبة ب�سبب تلك ال�سدمة فاجتهت للعمل الداري.
* �سبب اختيارك للعمل الداري؟ 

معرفة  ويل  واملدربني  الالعبني  مع  متوا�ساًل  كنت  احلييادث  بعد   _
اخلا�سة  النتخابات  يف  لييالدارة  ر�سحت  لذلك  اللعبة  باأ�سول  كاملة 

باحتاد الدراجات ومتكنت من الفوز واحل�سول على من�سب امني �سر 
الحتاد.

* كيف جتد عمل الهيئة الدارية لحتاد الدراجات؟
_ الهيئة الدارية لحتاد الدراجات متمكنة ولها باع طويل يف جمال 
التي  تكاتف جهود اجلميع  نتيجة  اللعبة واحلمد هلل جنحت يف عملها 
اجل  متوا�سل من  والعمل  اي خالف  يوجد  ول  اللعبة  ت�سب يف خدمة 
الرتقاء بواقع الدراجات العراقية والظهور بال�سكل المثل يف البطولت 
كل  على  يقف  اجلميع  ان  الحتاد  عمل  يف  املتميز  وال�سيء  اخلارجية، 

�سغرية وكبرية ومعاجلة المور بالطرق ال�سحيحة.
*هل هناك تدنٍّ يف م�ستوى اللعبة؟ 

البطولت  يف  جيدة  م�ساركاتنا  كانت  واحلييايل  املا�سي  العام  يف   _
النا�سئني  فئتي  يف  ل�سيما  كثرية  اأو�سمة  على  ح�سلنا  حيث  اخلارجية 
الظروف غري  ان  ال  �سليم ومدرو�س،  ت�سري بخط  اللعبة  املتقدمني،  او 
الطبيعية التي تواجه م�ساركتنا الخرية جعلتنا نبتعد عن املراكز الوىل  

وال�سبب الرئي�س هي جلنة احلكام التي تتحكم بالنتائج، مع كل ال�سف 
جتامل اللجنة بع�س الدول على ح�ساب املنتخب العراقي وهذه المور 

دائما ما تكون مق�سودة دون �سك.
* ملاذا يتق�سدون ابعاد املنتخب العراقي؟

مواهب  ميتلك  يعي�سها،  التي  ال�سعبة  الظروف  ورغييم  _الييعييراق، 
العراقي  املنتخب  تدريبات  وان  خا�سة  الجنيياز،  حتقيق  با�ستطاعتها 
من  وبالرغم  بغداد،  يف  الطرق  اغييالق  ب�سبب  املحافظات  يف  جتري 
ذلك نحن متفوقون على املنتخبات الخرى يف اكرث البطولت مع العلم 
انهم ميتلكون خرية الدراجات املتطورة احلديثة جدا والطرق املفتوحة 
وملعب امل�سمار الذي يتمرنون عليه ودائما نحن املتفوقون عليهم لهذا 
ي�ساعدهم  الذي  التحكيم  ي�سعون اىل حماربتنا فيتجهون نحو  ال�سبب 
يف هذه احلالت، رغم التجهيز املميز للبلدان الخرى ال ان ابطالنا 
املركز  يف  مع�سكرتها  تكون  الدول  اغلبية  ان  العلم  مع  دائما  يتفوقون 

الوملبي الدويل يف �سوي�سرا بينما نحن نع�سكر يف اجلنوب او ال�سمال.
* هل تفي ميزانية الحتاد  بالغر�س؟ 

_ امليزانية لتكفي لأن �سعر الدراجة الواحدة اكرث من 4000 دولر 
الثمن  غالية  الخرى  التجهيزات  اىل  بال�سافة  ا�ستريادها  يتم  حيث 
مبعدل الواقية للفرقي �سد ال�ساعة 250 للواحدة ف�سال عن امل�ستلزمات 

الغالية الثمن  لهذا فاإن امليزانية لتكفي.
* ما دعمكم  لالحتادات الفرعية؟

الحتييادات  ونييزود  املحافظات  معظم  يف  فرعية  احتييادات  لدينا   _
امليزانية  لقلة  الييذاتييي  اكتفاءهم  ي�سد  ل  ب�سيط  ومببلغ  بييالييرواتييب 
املخ�س�سة، نتمنى ان نزيد الدعم لحتاداتنا الفرعية من اجل تطوير 

اللعبة واملنا كبري يف زيادة امليزانية.
* اهم البطولت التي تقيمونها؟

_ دوري العراق الذي يقام كل مو�سم والذي يتكون من اربعة مراحل 
ويف منطقتني ال�سمالية واملنطقة الو�سطى واجلنوبية لكل واحدة منها 
امل�سد�س  اندية من كل منطقة ويكون  تتاهل ثالثة  ثالث مراحل حيث 
الذهبي لحراز من يكون بطل الدوري العراقي بالن�سبة لفئة النا�سئني 
وال�سباب واملتقدمني والن�ساء كما ان هناك بطولة اجلمهورية وبنف�س 

الطريقة.
* هل هناك اندية حتت�سن فئة الن�ساء؟

الندية  فاكرث  اجنييازاتييه  يف  مميز  لدينا  الن�سوي  العن�سر  نعم   _
ال�سمالية حتت�سن العن�سر الن�سوي وت�سعى اىل توفري كافة امل�ستلزمات 
التي ت�ساهم يف احل�سول على الجناز كما حتت�سن الندية اجلنوبية 
ب  و  اأ  النجف  وفييتيياة  وعفك  الديوانية  انييدييية  يف  الن�سوي  العن�سر 
ان  نتمنى  انديتها،  يف  اللعبة  ادخال  حتاول  بغداد  اندية  بع�س  كذلك 
تعود انديتنا العزيزة جميعها اىل احت�سان العن�سر الن�سوي من اجل 

الرتقاء بالريا�سة الن�سوية والنجاح يف البطولت اخلارجية.

احلركة  وتطوير  بدعم  الييعييامل  دول  ميين  العديد  يف  الريا�سية  القاعدة  �ساهمت   
الريا�سية يف البلدان من خالل الإهتمام بها وتقدمي كافة امل�ستلزمات ال�سرورية التي 
ت�سهل عملها وو�سولها اإىل امل�ستوى املطلوب الذي يوؤمن لها حتقيق النتائج املتقدمة 
ورفد املنتخبات الوطنية بالالعبني ال�سباب واملتميزين. وهذا ياأتي من خالل العمل 
على احت�سان املواهب ال�سغرية والهتمام بالريا�سة املدر�سية التي لها الدور الكبري 
يف تاأهيل واإعداد الالعبني ومن ثم رعايتهم واإدخالهم مع�سكرات تدريبية طويلة الأمد 
اأمل  على  املتقدمة  البطولت  يف  م�ساركتهم  لأجل  واخلربة  الفائدة  اكت�ساب  لغر�س 
حتقيق اأف�سل النتائج، اإذ اأوىل العديد من البلدان العاملية اهتمامًا خا�سًا بالقاعدة 
الريا�سية للفئات العمرية من خالل توفري الدعم والرعاية والإهتمام لها باعتبارها 
القادرين  املتميزين  ال�سباب  بالالعبني  الوطنية  املنتخبات  لدعم  الأ�سا�سية  الركيزة 
على حتقيق النتائج املتميزة يف البطولت اخلارجية واعتالء من�سات التتويج وح�سد 
العربية  البلدان  من  فالعديد  والربونزية،  والف�سية  الذهبية  الأو�سمة  من  املزيد 
والآ�سيوية والعاملية �سهدت األعابها الريا�سية كافة تقدمًا كبريًا، وبدا التناف�س وا�سحًا 
عن  ناجت  وهذا  الريا�سية،  الألعاب  وملختلف  العاملية  البطولت  جميع  يف  بينها  فيما 
التطور ال�سريع الذي �سهدته الريا�سة العاملية بف�سل اهتمامها ودعمها الكبري لفرق 
الفئات العمرية، والتي اأ�سبحت فيما بعد عماد املنتخبات الوطنية، واأ�سبح الرتكيز 
واهتمام  اأنظار  حمط  واأ�سبحت  للبلد،  احلقيقي  الوجه  متثل  كونها  كبريًا  عليها 
الكبرية  والنتائج  التي حتققها  النجاحات  بف�سل  املختلفة  الإعالم  وو�سائل  املتابعني 
الو�سع متامًا حيث كانت مدر�سة املرحوم  بلدنا يختلف  التي حت�سل عليها. لكن يف 
عمو بابا تزود منتخبات الفئات العمرية بالالعبني، لذلك كانت منتخباتنا تتاألق يف 
البطولت اخلارجية، ف�ساًل عن اإقامة الدوري اخلا�س بجميع الفئات، اإل اأن ال�سنوات 

القليلة املا�سية مل يَقم الدوري لأ�سباب احتادية!! 
الحتييادات  اعتماد  حيث  من  املختلفة  الريا�سية  الألعاب  على  ينطبق  نف�سه  احلال 
للريا�سة  بالن�سبة  على الالعب اجلاهز دون النظر اىل تدرجه!! والنتيجة يف الآخر 
العراقية النك�سار يف امل�سابقات اخلارجية والدليل ابتعادنا عن من�سات التتويج �سواء 
على ال�سعيد العربي او الآ�سيوي بحيث اأ�سبحت منتخباتنا جلميع الفئات ت�سارك يف 
البطولت اخلارجية ملجرد امل�ساركة، وحجة القائمني عليها اننا نبحث عن الحتكاك، 

ولندري متى تنتهي فرتة ماي�سمى )بالحتكاك(. 
الفرتة  هذه  تنتهي  اأن  نتمنى  حتتك،  العراقية  واملنتخبات  كثرية  �سنوات  مرت  لقد 
وتبحث احتاداتنا الريا�سية عن النتائج لأن ريا�ستنا العراقية اأ�سبحت يف ال�سنوات 

القليلة املا�سية يف عداد املوتى وال�سبب التخطيط غري ال�سحيح للقائمني عليها. 

اأحمد رحيم نعمة  

القاعدة الريا�شية
يف خطر!

يف بلدنا يختلف �لو�سع متامًا حيث كانت مدر�سة �ملرحوم عمو بابا 
تزود منتخبات �لفئات �لعمرية بالالعبني، لذلك كانت منتخباتنا 
تتاألق يف �لبطوالت �خلارجية، ف�ساًل عن �إقامة �لدوري �خلا�ض بجميع �لفئات، 
�إال �أن �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية مل يَقم �لدوري الأ�سباب �حتادية!! 

احتاد الدراجات.. خطٌة مدرو�شٌة 
والنتائج خري دليل

رغم تو��سع �لتجهيز�ت وقلة �مل�ستلزمات، �إال �أن �ملنتخب �لعر�قي بالدر�جات متكن من 
�حل�سول على �الأو�سمة يف �كرث �لبطوالت �لتي �سارك فيها ال�سيما و�ن �بطال �للعبة 

ي�سرفون على هذ� �الحتاد �لذي �عترب منوذجيا يف �لعمل �الد�ري و�لفني. 

اأحمد �شربي:

حاوره /  اأحمد رحيم نعمة

السنة الثالثة عشرة العدد )324( 30 تشرين االول 2018 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

67 ري��������اض��������ة66



قبل �أيام ��ستطاعت �ل�سقيقتان 
�لرو�سيتان دينا و�أرينا �أفريينا 
تقدمي �أروع �لعرو�ض يف بطولة 
�لعامل باجلمباز �الإيقاعي �لتي 
�قيمت يف �لعا�سمة �لبلغارية 
�سوفيا، حيث  فازت دينا �أفريينا، 
بامليد�لية �لذهبية، و��ستطاعت 
ت�سدر �لقائمة بعد جتاوزها 
�ملت�سابقات �الأخريات، فقد ح�سلت 
على 20.850 نقطة، فيما ح�سلت 
�أختها، �أرينا �أفريينا، على �ملركز 
�لثالث بعد ح�سولها على 19.700 
نقطة.

وهذه امليدالية الذهبية هي الثانية لأفريينا يف 
بذهبية  �سابق  وقت  يف  تتويجها  بعد  البطولة 
العامل  الطوق، واخلام�سة يف بطولت  م�سابقة 
ببطولة  ميييرات  ثييالث  تييّوجييت  كما  للجمباز، 

اأوروبا للعبة.
طفولة

دينا وارينا اأفريينا، الأختان التواأمان ولدتا يف 
عائلة عادية يف بلدة �سغرية من نوفوغورولدت 
مواهبهما  اأظهرتا   .1998 اأغ�سط�س   13 يف 
�سن  احليييازمييية يف  و�ييسييخيي�ييسيييييتييهييمييا  الييفيينييييية 
دينا  والدا  منح  �سنوات،   4 يف  لذلك،  مبكرة، 
وكانت  الفني  للجمباز  ابنتيهما  اأفرين  واأرينا 

الفتاتان   كانت  فيكتوروفا.  لري�سا  مدربتهما 
تع�سقان اجلمباز ومنا هذا ال�سعور لديهما كل 
مدر�سة  يف  در�ستا  عاًما   12 بلغتا  وحني  عام. 
عليهما  ال�سعب  من  كييان  ذلييك،  ومييع  عادية، 
واجهتا  لذلك  والتدريب،  الدرا�سة  بني  اجلمع 
خطوة  الفتاتان  اتخذت  حني  جدي  خيار  اأول 

حا�سمة نحو الريا�سة. 
مهنة مبكرة

كان والدا دينا واأرينا  يوؤمنان مبوهبة ابنتيهما، 
لذلك مل يفوتا الفر�سة لإر�سالهما يف م�سابقات 

اجلمباز لل�سغار من م�ستويات خمتلفة. 
العبة �جلمباز لل�سباب 

جمباز  م�سابقة  يف   ،2011 يف  البداية  كانت 
بداأت مرحلة جديدة يف  وبعد ذلك   ال�سباب، 
اأكرث  ملناف�سات  بالتح�سري  وارينا  دينا  حياة 
كاأ�س  رو�سيا،  بطولة  مو�سكو،  بطولة  جدية: 

العامل.
فرتة �لكبار

م�ستوى  على  كانتا  واأرييينييا  دينا   ،2015 عييام   
امل�سوؤولية واكرث جدية حني بداأت فرتة حياتهما 
املهنية مع الكبار. كانت الفتاتان تعمالن ببطء 
مو�سكو  بييطييولت  يف   و�ساركتا  بثبات  ولييكيين 
ورو�ييسيييييا ثييم يف كيياأ�ييس الييعييامل واأوروبيييييا حتت 

ا�سراف املدربة ايرينا ويرن.
�سر �لنجاح

اإن احلييب والعييتييزاز من  تييقييول  دينا واأرييينييا 

ي�سعرنا  واملييدربييني  الأقيييارب  ودعييم  امل�سجعني 
بامل�سوؤولية ول ننوي التوقف عند هذا احلد.

بطلة  اأفريينا  دينا  اأ�سبحت   ،2014 عييام  يف 
املركز  على  الييتييواأم  اأختها  وح�سلت  مو�سكو، 
الثاين. يف م�سابقات اجلائزة الكربى يف نف�س 
العام، تبادلتا املقاعد. اليوم دينا اأفريينا هي 
ثالث  العامل  بطلة  العاملية،  فئتها  يف  اأ�ستاذة 
مرات )2017(، بطلة العامل املطلقة )2017(، 
والبطلة   )2017( مييرات  ثييالث  اأوروبيييا  بطلة 
املطلقة لرو�سيا )2017(. يف �سندوقها املايل 
لعام 2017 �سبع ميداليات ذهبية و�ستة ف�سية.
قائمة  يف  اأخييتييهييا  وراء  لي�ست  اأفييرييينييا  اأرييينييا 
خمتلف  يف  بيينييجيياح  والأداء  الإجنييييييييازات 
اللدانة  �سحذ   تقنية  على  يدل  ما  امل�سابقات، 
 ،2017 مو�سم  يف  اجلمباز.  دعائم  وامتالك 
واثنتني  ذهبية  ميداليات  ثماين  على  ح�سلتا 
به  امل�سلم  وميين  برونزيتني.  واثنتني  ف�سيتني 
البطولت  �سيدة  باعتبارها  ارييينييا  اأن  اأي�سا 
وبطلة   )2017( مرتني  العامل  بطلة  الدولية، 
اأوروبا ثالث مرات )2017(. من بني اجلوائز 
اخلا�سة لكلتا ال�سقيقتني جائزة للفن من األينا 
كاباييفا يف �سباق اجلائزة الكربى يف مو�سكو 
)2016.( بالإ�سافة اإىل ذلك يتم قبول اأخوات 
اأعيي�ييسيياء فييريييق اجلمباز  اجلييمييبيياز ميين قييبييل 
الإيييقيياعييي الييوطيينييي الييرو�ييسييي، هييم يييوؤيييدون 

فريقني: مو�سكو ومنطقة فولغا.

تت�جان بذهب  بط�لت 
اجلمباز الإيقاعي العاملي 

دينا واأرينا

اإعداد/ اأمرية حم�شن
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

لال�شتف�شار 
يرجى الت�شال على الرقم 

او الربيد اللكرتوين
07809165013
Mark@imn.iq

تدع� 

�شبكة العالم العراقي 
جميع ال�شركات التجارية لبث اعالناتها 

من خالل قن�ات �شبكة العالم العراقي او 
احل�ش�ل على الرعايات اخلا�شة بربنامج 

ال�شبكة

لكل كاتب هف�ة!

معايبي وهف�اتي ل حت�شى!
طه ح�شني: 

�ش�ؤال من جملة 
الك�اكب لك اي�شا:

هلانت حي؟!

معاقبة املراأة التي ت�شع 
العطر والتي تخرج من البيت 

دون حمرم!

وثيقة من العام 1928



من الأقوال املاأثورة: اإن "لكل عامل هفوة" وقد 
راأي  ا�ستطالع  "الثنني"  مندوبي  لأحييد  خطر 
كل  قلم  بها  زل  التي  الهفوة  يف  كتابنا  بع�س 

منهم فاأجابوا مبا يلي:
الدكتور طه ح�سني بك:

وانا  هفوة،  كتبته  �سيء  كل  تكون يف  اأن  اأخ�سى 
هفواتي  اح�سي  اأن  ا�ستطعت  اإن  النا�س  اأ�سعد 

وقد قال املتنبي:

معايبه" تعد  ان  نباًل  املرء  "كفى 
ل  فمعايبي  �ييسيييء..  يف  النبل  هييذا  من  ول�ست 

حت�سى!
الأ�ستاذ حممد فريد اأبو حديد:

لونًا  العربي  ال�سعر  على  ادخييل  اأن  مرة  فكرت 
ال�سعر  هييو  الغربي  ال�سعر  األيييوان  ميين  جييديييدًا 
بالقافية-  يتقيد  ل  الذي  ال�سعر  –اأي  املر�سل 
القيام  "�سك�سبري" وبداأت فعال يف  كاأكرث �سعر 

روايات  من  القطع  بع�س  فرتجمت  بالتجارب، 
ال�سعر  بهذا  احتدى  وبييداأت  وغريها،  �سك�سبري 
الذي اعتربت امل�سي فيه جتديدًا يروق لزعماء 
�سديقي  مع  جال�سًا  كنت  اأن  وحييدث  العربية. 
بيننا  ودار  عيينييرب،  �ييسييادق  ال�ييسييتيياذ  املييرحييوم 

احلديث عن احلرب املا�سية، فقال يل:
- لقد اأ�سرت بنا احلرب �سررًا بليغًا، واذا مل 

تكن نقلت الينا ال �سيئني لكفى..

"اخلى  فاأجاب:  ال�سيئان"؟  "وما هذان  فقلت: 
الإ�سبانيولية" و�سعرك املنثور!..

فيما  باأنني اخطاأت  �سعرت  اللحظة،  ومن هذه 
يغفرها يل  تلك هفوة مل  ان  ت�سورت، وعرفت 
اأنها  اإل  اأذكر منها  ان�ساها ول  وبداأت  الأدبيياء، 

الهفوة الكربى يف حياتي الأدبية..
الأ�ستاذ ابراهيم عبد القادر املازين:

ت�ساألني عن هفوة، فاأنا اذكر لك جناية جنيتها 

بييييالأدب،  ا�ستغلت  اين  وذليييك  نف�سي،  عييلييى 
له  واأخل�ست  عليه،  وتوفرت  اليه،  وان�سرفت 

وجعلته هّمي وكدي وغايتي يف دنياي..
اأوًل اأنظم ال�سعر و�سيعت يف هذا خري  ورحت 
�سطري عمري، ثم اأدركت حل�سن احلظ –ولو 
من  يييدي  فنف�ست  اخفقت  اين  الوان-  بعد 
هذا العبث الذي ل طائل حتته، واأردت ان اكون 
ناقدًا، كاأن الأمر بالختيار فلم افلح و�سئت اأن 
اأكون متفل�سفًا وروائيًا ول اأدري ماذا اي�سا، ويف 
اين  يف  ال�سبب  هو  وهييذا  خبت،  تكلفت  ما  كل 
كل  واخو�س  بيياب  كل  واطييرق  �سيء  كل  اأعالج 
اأهتدي،  ا�ستقر، و�سال ل  عباب، لأين حائر ل 
ال  ا�ستفد  ومل  حياتي  �سيعت  اين  ترى  وهكذا 

العناء!..
للغلطة  تبعًا  جاءت  �سخمة،  اأخطاء  كتبي  وكل 

الكربى التي مل اجد من يزجرين عنها!
واأعظم اأثر لهذه الغلطة، او اجلناية اذا �سئت، 
اين �سغلت بها عن كل ميادين احلياة التي ميكن 
ان ينزل اليها ويعمل فيها الن�سان، حتى اين ل 
ادري ماذا ا�سنع بنف�سي اذا انا ان�سرفت عن 
تعذر  حتى  الإجيييرام  اعتاد  كالذي  فانا  الدب 

ا�سالحه وانت�سخ الأمل يف تقوميه وتهذيبه!
الدكتور زكي مبارك:

مل اأكن كثري الهفوات يف حياتي الأدبية، فهفواتي 
الهفوات  ومن  الواحدة.  اليد  ا�سابع  على  تعد 
التي اجرتحها قلمي انني مل اأقم بواجب التنويه 
بعبقرية الكاتب ال�ساعر ال�ستاذ ابراهيم عبد 
مل  انني  الكربى  هفواتي  ومن  املييازين،  القادر 
"الدكاترة" زكي  ماآثر  يف  عظيما  كتابا  اأوؤلييف 

مبارك!

طه ح�شني: 
معايبي وهف�اتي ل حت�شى!

املازين:
عملي يف الكتابة ه� الهف�ة الكربى!

اأب� حديد:
�شعري مت ح�شابه من اأ�شرار احلرب على النا�س!

لكل كاتب هف�ة!

اأبو حديداملازين
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اإر�سادات هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
الأمييير  "هيئة  ت�سمى  هيئة  احلييجيياز  بيييالد  يف 
�سبه  هيئة  وهييي  املنكر"  عن  والنهي  باملعروف 
ر�سمية وافقت على ت�سكيلها احلكومة احلجازية 
اذاعت  وقد  احلجاز،  بالد  جميع  يف  فروع  ولها 

هذه الهيئة يف تلك الديار الإر�سادات التالية:
ال�سوق  اهييل  فعلى  لل�سالة  نييودي  اذا   1 امليييادة 
ومن  امل�ساجد  اىل  املبادرة  والقهاوي  والدكاكني 
تخلف عن ال�سالة بعد �سماع النداء اأدب الأدب 
ال�سرعي فاإن ال�سالة عماد الدين ومن �سيعها 

فقد �سيع الدين.
وال�سفه  الييدييين  �سبب  �ييسييرعييًا  مميينييوع   2 امليييادة 
ومن  اهلل  بغري  واحللف  الالئقة  غري  بالألفاظ 

فعل �سيئا من ذلك اأدب الأدب ال�سرعي.
املادة 3 ممنوع �سرعًا الجتماعات على املالهي 

ب�سائر انواعها.
امل�سكرات  ا�ستعمال  �ييسييرعييًا  مميينييوع   4 امليييادة 
اجري  منه  وقييع  وميين  كييان  �سكل  بيياأي  وتعاطيها 

عليه احلد ال�سرعي.
وييييوؤدي  اللحى  حلق  �ييسييرعييًا  ممنوعا   5 امليييادة 

احلالق الأدب ال�سرعي ويغلق حانوته.
املادة 6 �سرب الدخان ممنوع وينهى فاعله فاإن 

عاد يوؤدب.
املادة 7 ممنوع �سرعًا النياحة على امليت.

بعد  جتييري  التي  الجتماعات  عقد  ان   8 املييادة 
دفن امليت لأجل العزاء و�سرف الأموات يف ذلك 

ممنوع.

مميينييوع   9 املييييييييادة 
الأفيييراح  يف  بالن�ساء  الييرجييال  اخييتييالط  �سرعًا 

وغريها.
الرمل  الأثر وخط  تبني  �سرعًا  املادة 10 ممنوع 

وما ي�سبهها من اخلرافات.
بالذهب  الرجال  حتلي  �سرعًا  ممنوع   11 املادة 
اأباحه  ما  ال  اخلا�س  احلرير  ولب�س  والف�سة 

ال�سرع.
املادة 12 ممنوع �سرعًا ك�سف العورة يف الأماكن 

املعدة للغ�سل والو�سوء.
املادة 13 ممنوع �سرعًا ا�ستعمال الربا باأنواعه.

املادة 14 يجب على عموم الباعة واأهل ال�سنائع 
ان يجتنبوا الغ�س يف معاملتهم.

وبيع  الييركييبييان  تلقي  �ييسييرعييًا  15 مميينييوع  امليييادة 
حا�سر لباد "كذا".

امليييييادة 16 مميينييوع خييييروج اليينيي�ييسيياء مييزييينييات 
متعطرات وكذلك مزاحمتهم للرجال وخروجهن 

لياًل ال لل�سرورة مع حمرم.
تلقني  من  واملطوفون  امليييزورون  مينع   17 املييادة 

احلجاج والزوار الأدعية املبتدعة.
املادة 18 مينع الن�ساء من زيارة القبور ما عدا 
احلجرة ال�سريفة لل�سالم بال مكث بعد ال�سالم.
البيوت  يف  املييبييتييدع  الجييتييميياع  مينع   19 امليييادة 
وغييريهييا ممييا مل  لييالذكييار  وامل�ساجد  والييزوايييا 

ي�سرع.
يقع  عما  م�سوؤولون  احلييارات  م�سايخ   20 املييادة 
الهيئة  علمت  واذا  املنكرات  من  حاراتهم  يف 
عدته  الف�ساد  اأهل  على  يت�سرت  احلييارة  �سيخ  ان 

�سريكًا للفاعل.

من تعليمات الهيئة:
معاقبة املراأة التي ت�شع العطر والتي تخرج من البيت دون حمرم!

وثيقة من العام 1928

يف �لعام 1928 ن�سرت جملة "�لذكرى" �لعر�قية ن�ض �لتعليمات �الوىل لهيئة 
�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر يف �ل�سعودية..

وميكن �عتبار تلك �لتعليمات هي �لنو�ة �لتاأ�سي�سة للفكر �ملتطرف �لذي �ساع يف 
�لعقود �الخرية وهو يبدو وكانه ��سرت�سد يف ممنوعاته على تلك �لتعليمات.. 

و�سبكة �اليام تن�سر هذه �لوثيقة للتاأمل و�لعربة ملن �ر�د �ن يعترب.

�سوؤال وجهناه اىل طائفة من اهل الفن والأدب 
من  اأعجبنا  وقد  وعجيب،  طريف  بكل  فاجابوا 
هييذه الجييابييات مييا قييالييه عميد الييفيين املييرحييوم 
جنيب الريحاين يف احدى املنا�سبات واي�سا ما 
ال�سوؤال  على  واكيم  ب�سارة  املرحوم  الفقيد  قاله 

عندما وجهناه اليه قبل وفاته:

هل اأنت حي؟!
ل�ست ادري: احمد رامي

انت كنت تق�سد بهذا ال�سوؤال ر�سالتي يف احلياة 
فانا �سخ�سيًا ر�سالة �سرية من م�سدر ل اعرفه 
اىل هدف ل اعرفه، وانا مطوي على �سر ل ادري 

كله  طريقي  كنهه، 
جمهول، وح�سبي انني 

اقول ل ادري، ومن قال ل 
ادري فقد اجاب

معقول: ب�سارة واكيم
انا حي.. لأنني ل�ست ميتًا..

مولد عجيب: حممود ال�سيد �سعبان
بتقول يل: ليه انت حي!
يعني انت عارف ياحي

الدنيا مولد عجيب
ما اعرف�س من �سره �سي بيعيطوا عاللي رايح

ويزغرطوا للي جي
ل قا�سي: �سرفنطح

قييا�ييسييي،  ل  حييييييي..  انيييييا 
على  مييكييتييوب  فيياليي�ييسييقيياء 
جبني كل حي.. وما الدنيا 
واخرتها  �ساقة  ا�سغال  ال 

العدام. 
فائدة  عيين  نف�سي  �ساألت 
حياتي، فتجربت ومل اجد 
ووجييدتيينييي  "لزمة"  لييهييا 
غلط،  يف  غييلييط  "فلتة" 

فقد وجدتني يف هذه احلياة ا�سود 
بي  ليخوفوا  خلقت  تييراين  فهل  البي�س..  بييني 
العيال؟!.. او خلقت كمالة عدد!: العلم عند اهلل

وادخل  بالويهم..  على  النا�س  ل�سحك  خلقت 
عليهم �سرب امللح المريكاين يف ورق �سوكولته.. 

في�سحكوا �ساعات، ويبكوا من ال�سرب عربات.
هذا ما جناه علي ابي: عبد الفتاح الق�سري

او لأي �سبب جئت اىل  انا حي..  ل اعرف ملاذا 
هذه احلياة، ولكن.. كما قال املعلم ابو العال ابن 

املتمري:
هذا ما جناه ابي علي

وما جنيت على احد
اي حي: ا�سماعيل ب�س

فهذا  باخت�سي،  مبعنى  حي  اين  تعتقد  كنت  ان 
غري �سحيح، لأين ما باخت�سي�س، واللي اخت�سوا 
عاي�س  فانا  احلياة،  تق�سد  كنت  وانت  ماتوا.. 

عل�سان اآكل وا�سرب.

�ش�ؤال من جملة الك�اكب لك اي�شا:

هلانت حي؟!
اأحمد رامي: انا ر�شالة من م�شدر ل اأعرفه 

اىل هدف ل اأعرفه!

�سيد �سليمان�سرفنطح

�شرفنطح: الدنيا ا�شغال �شاقة 
نهايتها الإعدام!

�شيد �شليمان: ُخلقت كمالة عدد 
او لإخافة الأطفال!
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اأجنبتهما تواأمًا بعد اإجنابي ثالث بنات قبلهما، 
ذكور،  اإنهما  البيت،  الفرحة  عّمت  وبقدومهما 
كيف ل ي�سعد الأهل والأقارب مبجيئهما، حتى 
و اإن مل نعلن عما يف دواخلنا، فاإن للذكر فرحة 
الواقع  لكن  امل�ستوى،  بهذا  اأفكر  ل  اأنا  مميزة. 
يفكر بالتمييز بني الأبناء، ل�سيما اأهل زوجي، 
وكانوا  تربيتهما  يف  كييثييريًا  �ييسيياعييدوين  الييذييين 
لهما،  لولدتي  الأول  اليوم  منذ  التدخل  كثريي 
تتدخلي بهما،  انِت ل  هذا �سحيح وهذا خطاأ، 
هذه العبارات حفظتها عن ظهر قلب وعلي اأن 
اأطيع واأن ل اأناق�س، فرحتي بهما اأن�ستني دوري 
ل�سيما  الرتبية،  و�سالمة  عليهما  احلفاظ  يف 
واأهل  الثالث  وبناتي  البيت  اأعباء  اأحتمل  واأين 

زوجي. 
�سارت الأيام وكربا قلياًل، ولحظت اأن اأم زوجي 
متيل اىل اأحدهما اكرث من الآخر، فتنبهُت اىل 
بالتاأكيد  الكرب  ا�ستمر اىل  اذا  خطورة موقفها 
زوجييي  �ييسييارحييُت  بينهما،  اليييعيييداوة  �ستخلق 
مبخاويف وطلبت منه اأن ينبه اأمه على ت�سرفها 
الأمر  وكاأن  تتدخلي(  )ل  بكلمة  ا�سكتني  هذا، 
ل يعني ولّدي فلذتا كبدي، بداأت امل�ساكل بيني 
مل  لكنها  مرارًا  ورجوتها  نف�سُه،  لل�سبب  وبينها 
حرمان  �سبيل  على  احدهما  تدليل  عن  تكف 
اأخذتها  بلعبة  اأم�سك  ما  فيياإذا  الآخيير،  واهانة 
منه لتعطيها لأخيه وت�سوروا ما كان يجري من 
اأن  وعلّي  غ�سبي  وتثري  تقلقني  يومية  تفا�سيل 

ا�سكت واأطيع.
كيييربا ودخييييال املييدر�ييسيية، وا�ييسييرفييت اأنييييا على 
درا�ستهما واي�سًا �سقيقتهما الكبرية التي كانت 

ينجحان  كانا  قريناتها،  على  علميًا  متفوقة 
ترعاه  مْن  ليتقهقر  املتو�سطة  دخال  ثم  بتفوق 
وعملنا  اأخته  مع  الثاين، حتدثت  ويتفوق  جدتُه 
على تدري�سه وتكثيف �ساعات الدرا�سة، وكانت 
ت�سرخ بنا اأن ل ن�سايقُه، واأننا �سبب بكراهيته 
للمدر�سة، هنا ثار غ�سبي وطلبت من زوجي اأن 
وترك  بالراحة  ابني  ترغيب  عن  تكف  يجعلها 
اىل  يحتاج  وهييذا  الأمييير،  تطلب  اإن  الييدرا�ييسيية 
اأمه  وحييّدث  بكالمي  اقتنع  منه،  �سريع  تدخل 
فقد  الآخيير،  دون  ابننا  مع  ت�سرفاتها  بنتائج 
لحظ هو )الأب( ا�سلوب التمييز بني الثِنني بل 
والأق�سى انهما )ولّدي( بداآ يت�ساجران كثريًا يف 

اموٍر عدة، وهذه بادرة خطرية.
 يف يوم عدُت من ال�سوق لأ�سمع واأرى امل�ساجرة 
يبكي  والآخيير  مدللها  مع  تقف  واجلييدة  بينهما 
الذي  اجلديد  كتابُه  له  تعيد  اأن  بها  ويتو�سل 
التوؤاأم، عندها فقدت ما بقي يل  اأخذه �سقيقه 
يعذبني  ما  بكل  وامامهما  و�سارحتها  عقل  من 
ومعها  اىل غرفتها  قادته  ت�سرفاتها هذه،  من 
كتاب الآخر الذي ظل يبكي وحّدث والده حينما 
�سقيقان  انهما  اأفييهييمييه  اليييذي  عملِه  ميين  عيياد 
قلبي  يف  والغ�سة  الآخر  �سكت  بينهما،  ولفرق 
وقلبه، لكن ماذا نعمل وكيف نت�سرف، فهي اأم 

زوجي وهو ولدي، وهنا احلرية!!...
�سارت على هذا النهج وتخرجت ابنتي الكبرية 
ابنتي  حملها  فحلت  العليا،  بالدرا�سات  وقُبلت 
اأ�ساعدها  تدري�سهما  على  بالإ�سراف  الو�سطى 

اأنا يف احياٍن كثرية. 
والييذي  اأحدهما،  وقبل  الإعييدادييية  يف  تخرجا 

اأما  الأهلية،  الكليات  احييدى  يف  جدته،  حتبه 
لأن  الطبية  الكليات  اأحيييدى  يف  فقبل  الييثيياين 

معدله كان ممتازًا. 
على  وقييع  زليييزاًل  كيياأن  اجلييدة  عرفت  وحينما 
راأ�سها، وحتدثت مع والدهما اأن يحاول ويدخله 
لدفع  ا�ستعداد  على  وهييي  مرموقة  كلية  اي�سًا 
ي�سمع  ل  معدله  اأن  لها  او�ييسييح  م�ساريفها، 
بذلك. ا�ستدت اخلالفات يف بيتنا ب�سببها هي،

ذهبت  ال�سقيقني،  بني  والبتعاد  النفور  وزاد 
باإذابة  والدهما  واي�سًا  و�سقيقاتهما  حماولتي 

اجلليد بينهما دون جدوى ...
بعدها،  التي  واي�سًا  الكبرية  اختهما  تزوجت 
اي�سًا  هييو  يييتييزوج  ان  ابيينييي  علي  عيير�ييس  وهيينييا 
على  جدته  بيياأن  واأكييد  جميلة  بفتاة  تعلق  لأنييه 
اخلطوة  له  باركنا  بدايته،  منذ  باملو�سوع  علم 
�سيما  ل   ، مايريد  له  �سيتم  التخرج  بعد  ولكن 
من  ولكن  لوالده  قريبة  اأنها  عرفنا  الفتاة  واأن 
جدته  مب�ساعدة  الييزواج  على  اأ�سر  لكنه  بعيد، 
عرو�سه  لتدخل  ومعنويًا  ماديًا  �ساعدته  التي 
البيت وحتيله اىل قطعة من اجلحيم ما ا�سطر 
ابني الآخر ول�سعوبة درا�سته اأن يعي�س يف بيت 
من  وعانت  التفا�سيل  معنا  عا�ست  التي  عمته 

ت�سرفات والدتها الأمّرين. 
درا�سته  يف  احييالمييه  بفتاه  املييتييزوج  ابني  تعرث 
ليفتح  املال  مبلغًا من  فاأعطته جدته  اجلامعية 
الدرا�سة،  ترك  على  و�سجعته  ويعمل  م�سروعًا 
ان  ورجييوتييه  هي  وامامها  زوجته  اأمييام  حدثته 
حدثت  فيه،  يرغب  مييا  ويعمل  درا�سته  يكمل 
زوجته على انفراد وطلبُت منها امل�ساعدة ليعود 

اىل مقاعد الدرا�سة ففاجاأتني بكالمها: وماذا 
تفيده الدرا�سة؟؟

تفيد  ل  والدرا�سة  ال�سهادة  كانت  اذا  اجبتها: 
ليل  تدر�سني  مليياذا  اذن؟  ترتكينها  ل  فلماذا 

نهار!!
طلبت مني اأن ل احدثها بعد الآن. 

تييخييرج ابيينييي الآخييييير بييتييفييوق وتييعييني يف احييد 
امل�ست�سفيات القريبة منا!!

العمر،  تييقييدم  ب�سبب  كييثييريًا  اجليييدة  ميير�ييسييت 
فيه،  يعمل  الذي  امل�ست�سفى  اىل  ابني  فاأخذها 
الالزمة  والتحاليل  الفحو�سات  كل  لها  واجرى 
ثم اعادها اىل البيت متعجبة من مكانته وحب 
عن  اجلميع  وامام  طوياًل  حتدثت  له،  الأطباء 
اىل  انتبهُت  عمله.  جمييال  يف  وتفوقِه  براعتِه 
ولدي الآخر اأنه ت�سايق من حديثها فا�سطررت 
وجدته  )ابني  �سمعتهم  لياًل  املو�سوع،  لتغيري 
وزوجته( يتناق�سون ب�سدة، طلبت من زوجي ان 
وطلب  فرف�س  بينهم  يجري  ما  ويعرف  يدخل 
�سراخ  ا�سمع  واأنييا  ل  كيف  اأتييدخييل،  ل  ان  مني 
اأنا اأم ول افرق بني ولّدي، تو�سلت به اأن  ابني! 
ال�سبب،  وعييرف  غرفتها  فدخل  اليهم  يذهب 
ه علّي مل اأ�سدق، فابني الذي حتبه  وحينما ق�سّ
جدته بجنون يطلب منها اأن ت�سجل ما متلكه له 
فقط، وهي ل توافقه الراأي ولأول مرة تعار�سه، 
له  ترف�س  هييي  هييذا،  الغريب  ملوقفها  عجبنا 

طلبًا؟؟
فهي  الأمييير  يييرتك  ان  منه  وطلبت  اأنييا  حدثته 
امراأة كبرية ومري�سة ول يجوز اأن تتحدث معها 

باأ�سلوبك هذا، ل تغ�سب اهلل يا ولدي، 
متلكُه  ما  كل  يل  ت�سجل  اأن  اأريدها  بق�سوة:  رد 
وتفعل ما وعدتني به منذ كنت طفاًل، هي قالت 
يل هذا مرارًا وتكرارًا يا اأمي، فلماذا ل ت�سدق 
الآن معي، قلُت له: اترك الأمر يا ولدي فهناك 

قانون و�سرع وتاأخذ ن�سيبك بهما. 
ل، ل اأحد ي�ساركني فيما متلك، هي التي ربتني 

على ذلك يا اأمي. 
من  هي  زوجته  وكانت  بينهما  اخلييالف  ا�ستّد 
يئ�س  اأن  بعد  وعمُه  عمته  تدخلت  ذلييك،  وراء 
والده منُه، ولكن دون جدوى. جل�سُت معها يومًا 

وكنا مبفردنا فاإذا بها تبكي بحرقة وتعتذر مني 
ابني  وجتيياه  جتاهي  حياتها  يف  منها  بييدر  عما 
مندم،  لت  ولكن  بخطئها  واعييرتفييت  الآخييير، 
ينهار  ال�سامد  اجلبل  ذلييك  ملوقفها،  عجبُت 
وم�سحت دموعها  قبّلتها  ويبدي �سعفه،  اأمامي 
وطلبُت منها اأن ل حتزن ف�سّحتها ل تتحمل كل 

هذه املعاناة. 
اأهلها.  عند  قالت:  وزوجته،  هو  اين  و�ساألتها 
اأن  لها  واأكييد  معها  املو�سوع  ليفتح  لياًل  عييادا 
والد زوجته قد تربع بتكملة كافة الجراءات اإن 

وافقت.
الآخيير  وابني  زوجييي  وح�سره  النقا�س  وا�ستّد 
واييي�ييسييًا ابيينييتييي الييتييي كييانييت تييدر�ييس وحت�سر 
ل  اأن  ابني  من  طلبت  العيييدادي،  لمتحانات 
ولكن  املو�سوع  يف�س  والدهما  ويرتك  يتدخل، 
اأن اهل زوجته قد �ساندوه  يبدو  ابني، مدللها، 
على اخلطاأ فبداأ ي�سرخ بوجه جدته ويك�سر ما 
تقع عليه يده ونحن متعجبون من منظرِه هذا، 
جدوى،  دون  جدته  عن  يبعده  اأن  والييده  حيياول 
الثاين  ابني  ا�سرع  اأر�سًا،  ليقع  بقوه  والده  دفع 
و�ساعد اأباه على النهو�س من الأر�س، مل ي�سكت 
ياأخذ  اأن  بعد  ال  تهداأ  ل  ثييورة  واأعلنها  غ�سبه 

منها ما يريد ويخرجا هو وزوجته بال عودة.
تقدم ابني الثاين وقبل يد جدته وتو�سل اليها ان 

تعطيه ما يريد وليذهب اىل حيث يريد!
�سقيقه  بني  وحال  مدللها  وب�سدة، جاء  رف�ست 
وي�سرخ  خ�سرِه  من  م�سد�سًا  ليخرج  وجدته 
اىل  والتفت  وبينها  بيني  يقف  من  كل  �ساأقتل 

�سقيقه وي�سرخ: انت ال�سبب يف هذا كله.
�سرخت به اأن ي�سكت ويعتذر من �سقيقه الذي 
وواليييده طلبنا منه  اأنييا  وبييدورنييا  كييثييريًا،  حتمله 
كي  ليتدخال  وعمُه  عمته  ويح�سر  يذهب  اأن 
واذا  الييبيياب  نحو  اجتييه  يييراهييمييا،  حينما  يييهييداأ 
لت�ستقر  �سقيقه  م�سد�س  تخرج من  بر�سا�سات 
والده�سة  اخليييوف  ومتلكنا  بييظييهييرِه  جميعها 
ا�سرعنا  ل�سقيقه،  وكرهه  حقده  على  والتعجب 
اخربنا  حيث  الأ�ييسييعيياف  �سيارة  وطلبنا  نحوه 
فارق  قد  باأنه  معها  جاء  الييذي  الطبي  الفريق 

احلياة فورًا. 

انتقلت  وجّدته  طويلة  �سهورًا  الوعي  عن  غبُت 
اىل رحمة اهلل بعد اأيام. 

املدلل  الطفل  ب�سبب  بعائلتنا،  الدمار  حّل  لقد 
ابدًا بل كرب طمعه وب�سعه ليقتل  الذي مل يكرب 

اأخاه خ�سية ان ي�ساركه املرياث. 
هو يعي�س ظلمات املحاكم مبفرده بعد اأن طلبت 
منه،  التربئة  اعلنا  اأن  وبعد  الطالق،  زوجته 
ابني  على  واملعاناة  واحلييزن  ال�سمت  ليخيم 

الذي مل ير �سئيًا من احلياة!! قابيل وهابيل مرة اأخرى

هي �سرخة مدوية تنفجر يف �الأعماق لتزيل غبارً� قدميًا جتّمع يف �ل�سدور، 
ولتمزق �أ�سرعة �ل�سمت �لذي بقي �أخر�سًا على مدى �سنو�ت طو�ل، �ل�سرخة 
ت معه  �لتي نطقت باحلق و�لعدل، مل ي�سمعها �أحد �سوى �ساحبها �لذي قربرُ

�حلقيقة، هو مل ي�ساأ �لتحدث ومل ير�َض بقطع �سلة �لرحم، مل ... و مل، فر�ح 
هو �سحية هذه كلها ليرتك �أهلهرُ تتقاذفهم �أمو�ج �حلياة بني مّدها وجزرها!!!

رجاء خ�سري
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ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جمـال جمعة

خاتونات 
أنرن لنا الطريق



كلمة
ثّمة مقولة فرن�سية تقول �إن "ور�ء كل رجل عظيم �مر�أة عظيمة." جمال

لقد �نبثقت هذه �لعبارة من جملة وردت يف �إحدى رو�يات �ألك�سندر 
دوما�ش يقول فيها "فّت�ْش عن �ملر�أة!" وكانت تلك �جلملة تعبريً� 
عن مفهوم ن�ساأ يف �لقرن �لتا�سع ع�سر مفاده �أن �ملر�أة هي �ل�سبب 
مع  بعد،  فيما  �لعبارة  تلك  تطورت  ثم  حت��دث،  جرمية  كل  ور�ء 
�إىل ما هي عليه �لآن: ور�ء كل  تطور �ملجتمع ومتدنه، وحتولت 

رجل عظيم �مر�أة.
لكن رمبا �سيحق لنا �أن نت�ساءل: ماذ� لو كانت تلك �لإمر�أة �سيئة، 

فمن �لذي يقف ور�ءها غري �ملجتمع، و�لرجل حتديدً�؟
�لع�سور،  م��ّر  على  تبادليًا  دورً�  ب��امل��ر�أة  �لرجل  عالقة  لعبت  لقد 
رق��ّي  �زد�د  �ساأنها  م��ن  ورف���ع  ب��امل��ر�أة  �ملجتمع  �ه��ت��م��ام  ز�د  فكلما 
�ملجتمع وتطوره، و�لعك�ش بالعك�ش. لقد خلقت �لثورة �ل�سناعية 
�لقت�سادية  و��ستح�سال حقوقها  �مل��ر�أة  لتطور  ظروفًا منوذجية 
زميلها  مع  جنب  �إىل  جنبًا  �لعمل  �سوق  دخولها  بعد  و�ل�سيا�سية 
بعد  فيما  و�لجتماعي  �لقت�سادي،  ��ستقاللها  وحتقيق  �لرجل 
حمرومة  كانت  �أن  بعد  �لنتخاب  حق  على  ح�سولها  �إىل  �إ�سافة 
منه، ومل يكن ذلك �سوى نتيجة للتطور �لر�أ�سمايل �لذي حتمته 
ظروف نق�ش �ليد �لعاملة يف �مل�سانع، ما دفع باملجتمع �لرجويل 
�ملناخ  �مل��ر�أة مع �لرجل لتهيئة  �إىل ت�سريع قو�نني م�ساو�ة حقوق 

�لجتماعي و�لثقايف لدخول �ملر�أة معرتك �سوق �لعمل.
�لرخاء  و�نظرو� ماذ� حدث بعد ذلك، لقد ت�ساعف �لنتاج وعّم 
و�لزدهار جميع �أنحاء �أوروبا �لر�أ�سمالية وظهرت لنا ن�ساء نو�بغ 
يف �لعلوم و�لفنون و�لإد�رة وقيادة �ملجتمعات، �سيا�سيًا و�جتماعيًا. 

ور�ء كل جمتمع عظيم ن�ساء عظيمات.  

خاتونات أنرن لنا الطريق
طالبات كلية امللكة عالية يف بغداد يف زيرتة املن�ساآت يف طرابل�س

جمال جمعة
jamaljuma@gmail.com

لقد لعبت عالقة 
الرجل بالمرأة دورًا 

تبادليًا على مّر 
العصور، فكلما زاد 

اهتمام المجتمع 
بالمرأة ورفع من 

شأنها ازداد رقّي 
المجتمع وتطوره، 

والعكس بالعكس. 

ريا عاصي

تك�سف لنا اإحدى الرقم الطينية من مدينة نوفر الأكدية ن�سًا ُيعتقد اأنه ل�ساعر يقول فيه:  
اأنانا )ع�ستار( الآلهة ال�سبية، اجلميلة، املدللة، ابنه اإله القمر املنري )ننا(
وهي تتنّزه متزّينة يف ال�ساحة العامة ملدينة اأوروك ب�سحبة �سديقة لها، تقرر الذهاب اإىل 
حانة اأو مطعم، كان يومها �سعيدًا وهي تكت�سي باحل�سن وتزخر بفتنة الأنوثة.
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من هذه ال�سورة ال�سعرية يكتمل لدينا ن�س 
َوري يبني لنا اأن للمدينة �ساحة عامة، ويف  �سُ
هذه املدينة حانات ومطاعم، ويحّق للن�ساء 
ّن ويتجولن دون اأي عائق. كما  فيها اأن يتزيَّ
الأعمال  كافة  الرجل  قرينها  ت�سارك  اأنها 

واملهام التي تكون م�سهد احلياة اليومي.
مدن النور هذه اأ�سفت على ن�سائها العديد 
واحيييرتام  وال�ييسييتييقييالل  الييقييوة  ميين �سفات 
الرمز  كييّن  واآ�ييسييور  �سومر  ون�ساء  اليييذات، 

الأجيال من  به  الذي احتذت  الأعلى  واملثل 
بعدهن.

ُيحتفل باليوم العاملي للمعلمني يف اخلام�س 
 ،1994 عام  منذ  �سنويًا  الأول  ت�سرين  من 
التو�سية  توقيع  لذكرى  اإحياء  مبثابة  وهو 
العمل  منظمة  عيين  اليي�ييسييادرة  امليي�ييسييرتكيية 
للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة  الييدولييييية 
والعلم والثقافة )اليون�سكو( يف عام 1966 

واملتعلقة باأو�ساع املعلمني.

اململكة  تاأ�سي�س  وعند  احلديث  العراق  يف 
العراقية، برزت اأ�سماء ن�سوة عراقيات كان 
لهن الف�سل يف اإر�ساء اأ�س�س العلم واملعرفة 
وكن  القادمة،  لالأجيال  النور  اأبييواب  وفتح 
عملن  بحق.  واإينانا  ع�ستار  �سليالت  بذلك 
مع اأقرانهن من الرجال جنبًا اإىل جنب، يف 
امل�سهد،  ذكوري  الأو�سط  ال�سرق  كان  حني 
فكان  التجديد،  يتقبل  ول  الفكر  اأحيييادي 
لالأجيال  والتنوير  بالتجدد  الف�سل  لهن 

الالحقة، ومن هذه الأ�سماء:
ال�سيدة "اأمت ال�سعيد" التي تراأ�ست مديرية 
اأن  بعد  املعارف  وزارة  يف  الن�سوي  التعليم 
ثم  ومن  ل�سنوات عديدة،  كتدري�سية  عملت 
وختمت  للبنات.  املركزية  الثانوية  مديرة 
كلية  عييمييادة  بت�سنمها  العملية  م�سريتها 
عالية للبنات ملدة �ستة اأ�سهر قبل تقاعدها 
عام 1936 فكانت بذلك اأول عميدة كلية يف 

العراق.
مديحة حت�سني: يف �سنة 1936 كانت مديرة 
اأفا�سل  ميين  وهييي  بييغييداد  يف  املعلمات  دار 

املربيات والكاتبات الأديبات. 
�سنة  مواليد  ميين  رفييعييت:  ابييراهيييييم  اأديييبيية 
الييعييراق  يف  اأ�ييسيي�ييس  ميين  اأول  وهيييي   ،1925
دار  خريجة   .1956 �سنة  لالأطفال  ح�سانة 
وزارة  وعملت كمفت�سة يف  العالية،  املعلمني 
يف  الن�سوية  النه�سة  يف  يد  ولها  الرتبية، 

العراق.
باكزة رفيق حلمي: ) 1924-2003( باحثة 
وخريجة دار املعلمني العالية ببغداد. نالت 
واأ�س�ست  القاهرة  جامعة  ميين  الييدكييتييوراه 
ق�سم اللغة الكردية يف كلية الآداب، جامعة 

بغداد.
بهجة اأحمد توحلة: من مواليد عام 1926، 
منها  وكتب،  درا�سات  لها  اجتماعية  كاتبة 
الجتماعية(.  اخلدمة  اإىل  )املدخل  كتاب 
جامعة  البنات،  كلية  لعميدة  معاونة  عملت 

بغداد.
املو�سل  مواليد  من  اجللبي:  �سليم  ر�سدية 
اأدب  يف  رائييدة  وكاتبة  قا�سة   .1915 �سنة 
من  عدد  يف  معلمة  عملت  الأطفال. مربية 
اأعمالها  من  املو�سل،  يف  البنات  مييدار�ييس 
ال�ساحلة(،  )البنت  الذهبي(،  )املفتاح 

ق�س�سية  جماميع  وكلها  )اخلييريييف(،  و 
مب�سطة لالأطفال. توفيت �سنة 1990 . 

املو�سل  مواليد  من  النجم:  اأحمد  رمزية 
اأعمالها  من  تربوية،  وباحثة  كاتبة   ،1926
)تقرير عن الإدارية الرتبوية يف العراق(، و 
)م�سروع خطة ملكافحة الأمية يف اجلمهورية 
مع  بال�سرتاك  بتاأليفه  قامت  العراقية(، 

باحثني اآخرين .
رين ب�سري �سر�سم: من مواليد �سنة 1923، 
�سهادة  فتاة عراقية حت�سل على  اأول  وهي 
جامعة  ميين  الييريييا�ييسيييييات  يف  امليياجيي�ييسييتييري 
الأمييريكييييية.  املييتييحييدة  بييالييوليييات  م�سيغان 
عملت مدّر�سة يف كلية امللكة عالية ببغداد. 

�سنة  مواليد  ميين  ا�سماعيل:  خليل  �سعاد 
الرتبية  يف  الدكتوراه  �سهادة  حتمل   ،1928
املتحدة  بالوليات  كاليفورنيا  جامعة  من 
المريكية. وهي اأول وزيرة للتعليم �سالعايل 

والبحث العلمي يف العراق 1970.
الدكتور  زوجها   ، طبيبة  الييدبيياغ:  �سبيحة 
ودرا�ييسييات  مييوؤلييفييات  لها  خلو�سي.  �سفاء 
ومييييقييييالت يف جميييييالت الييييييرتاث الييطييبييي 

ال�سالمي وتنظيم الن�سل يف العراق.
 ،1997 ي   1926 اخلييزرجييي:  وهبي  عاتكة 
يف  الدكتوراه  �سهادة  حتمل  رقيقة،  �ساعرة 
الأدب العربي من جامعة ال�سوربون 1950. 
ولها دواوين كثرية منها: )اأنفا�س ال�سحر( 
، و)قوايف الزهر (، عملْت اأ�ستاذة يف كلية 

الرتبية، جامعة بغداد يف ال�ستينيات .
طبيبة   ،1920 مواليد  من  الييبييدري:  مليعة 
مبتكرة يف علم الولدة والطب الن�سائي، لها 
دور يف تاأ�سي�س )منظمة ن�ساء اجلمهورية(. 
يف  الأ�ستاذية  درجة  تنال  امييراأة  اأول  كانت 

جامعة بغداد �سنة 1962 .

جنيبة �سابر: من مواليد �سنة 1928، فنانة 
وهي خريجة  كركوك.  مواليد  من  ت�سكيلية 
اأقامت عدة معار�س،  ببغداد.  البنات  كلية 
اأول  .كانت  الزهور  لتن�سيق  معهدًا  اأ�س�ست 
عراقية حتوز على �سهادة املاج�ستري يف فن 
اأوهييارا  معهد  من  الزهور  تن�سيق  وجمالية 

باليابان، ولها كتاب عن تن�سيق الزهور .
�سنة  مييواليييييد  ميين  جيييربي:  �سليمان  األيييييزة 
تاأ�سي�س  يف  الييرائييدات  الن�سوة  من   ،1900
املدر�سة  خريجة  وهييي  الأطييفييال،  ريييا�ييس 
المريكية يف املو�سل، ق�سم ريا�س الطفال 

�سنة 1928 .
وكاتبة.  ومرتجمة  مربية  اجلومرد:  باحثة 
النكليزية  اللغة  تدري�س  جمييال  يف  رائييدة 
ومن ترجماتها كتاب )�سحافة بال دموع(.

�سنة  الييعييمييارة  مواليد  ميين  ميييراين:  ناجية 
 . ومرتجمة  باحثة،  كاتبة،  اأديبة،   ،1918
 .1935 �سنة  ببغداد  املعلمات  دار  خريجة 
�سهادة  بعد، وحتمل  اأكملت درا�ستها يف ما 
املقارن من  الإنكليزي  الأدب  املاج�ستري يف 
موؤلفات  لها   . ببريوت  الأمريكية  اجلامعة 
من  اأي�سًا.  ترجمات  لها  اأن  كما   . من�سورة 
موؤلفاتها )مفاهيم �سابئية مندائية(، ومن 

ترجماتها كتاب �سموئيل كرمير 
)هنا بداأ التاريخ (، هذا ف�ساًل عن ع�سرات 

املقالت املن�سورة .
يف  الأبيييرز  بل  اجلميع،  هنا  نذكر  مل  نحن 
وجه  غييرين  اللواتي  من  العراقية  ال�ساحة 
الذاكرة  يف  وبقني  الطريق  واأنييرن  العراق 

كاأمثلة يحتذى بها .
اإن الأوطان تبنيها ال�سعوب، وهذه ال�سعوب 
يوؤ�س�س  ميين  هيين  والن�ساء  ن�ساء،  ن�سفها 

للنور.
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الهواتف النقالة

درا�سة  اأول  وهييي  والييدرا�ييسييات  الأبييحيياث  ك�سفت 
الفتيات  حييول  تييدور  �ساملة  عاملية  متخ�س�سة 
على  وركييزت  املتنقلة  والتكنولوجيا  املراهقات 
النامية،  الييدول  وخ�سو�سًا  البلدان  من  العديد 
ونيجرييا  اأفريقيا  وجنوب  وتنزانيا  الهند  ومنها 
اأخرى، و�سدر  وبنغالدي�س ومالوي من بني دول 
احلياة  احلقيقيات،  )الفتيات  بعنوان  تقرير 
املنظمة  نييّفييذتييه  الييييذي  املييتيي�ييسييليية(  احلييقيييييقييييية 
وموؤ�س�سة   Girl Effect احلييكييومييييية  غييري 
Vodafone Foundation اإذ لحظت 
من  اليييدول  هييذه  الفتيات يف  امييتيينيياع  الييدرا�ييسيية 

ب�سبب  الذكية  والهواتف  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
ا�ستخدام  ميين  واخليييوف  اجلن�سية(  )املييواقييف 
بني  الت�سال  اإىل  توؤدي  لأنها  املحمولة  الهواتف 
اإىل حدوث حالة  يوؤدي  والأناث( ورمبا  )الذكور 
بني  املييطيياف  نهاية  يف  فيه  مييرغييوب  غييري  حمل 
الطرفني وقيام الآباء والأمهات مبنع الفتيات من 
وحتى  بال�سرب  اأو  بالتوبيخ  تارة  القواعد،  خرق 

بالزواج املبكر.
وصمة عار

بالعار  للو�سم  تعر�سن  الفتيات  ميين  الييعييديييد 
بب�ساطة،  املتنقلة  التكنولوجيا  ل�ستخدامهن 
ترتاوح  �ساب   3000 اجلديدة  الدرا�سة  و�سملت 

اأعمارهم بني 13 و 19 يف 25 دولة معظمهم من 
الأولد  اأن  الدرا�سة  وجييدت  اإذ  النامية،  الييدول 
على م�ستوى العامل اأكرث عر�سة بن�سبة 1.5 مرة 
لأن  بالفتيات،  مقارنة  الذكي  الهاتف  لمتالك 
التكنولوجيا  و�سول  من  كبري  ب�سكل  يحد  العار 
عر�سة  اأكيييرث  الن�ساء  اأن  يعني  وهيييذا  للفتيات 
للجوء اإىل �سلوكيات غري اآمنة و�سّرية يف حماولة 

للو�سول اإىل التكنولوجيا.
فاسدات أخالقيًا

يف  الفتيات  من  بالكثري  الدرا�سة  مقدمو  التقى 
بنغالدي�س اللواتي ذكرن اأن النا�س يف جمتمعاتهن 
الفتيات  وي�سفون  �سلبية  نظرة  اإليهن  ينظرون 

النقالة هن )فتيات  الهواتف  ي�ستخدمن  اللواتي 
الفتيات  اإن  نيجرييا  يف  النا�س  ويقول  �سيئات(، 
اللواتي لديهن  هواتف ذكية )فا�سدات اأخالقيًا( 
يف  الأدلييية  مدير  ديييب(  )زوي  ذكييره  مييا  ح�سب 
الذي  ربحية(  غري  )موؤ�س�سة   Girl Effect
اإىل  الفتيات  يدفع  والعار  الو�سم  هييذا  اإن  قييال 
اأنه  يعني  وهذا  �سرًا  الذكية  الهواتف  ا�ستخدام 
اإذا واجهن اأية خماطر على الإنرتنت اأو تعر�سن 
للم�سايقة يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، فاإنهن 

ل يعرفن اأي �سخ�س يلجاأن اليه مل�ساعدتهن. 
وهي  البحث  امل�ساركات يف  الفتيات  اإحدى  تقول 
 15 العمر  من  تبلغ  عندما  الفتاة  اإن  الهند:  من 
ويتم  منزلها  من  باخلروج  لها  ُي�سمح  لن  �سنة 
وميكن  منها  التعليمية  امتيازاتها  واأخذ  �سربها 
اأن يحدث هذا المر حتى مع املتزوجات. واحلال 
نيجرييا حيث  �سمال  فتيات من  يتكرر مع  نف�سه 
يتم �سربهن واإخراجهن من ال�سف واإخ�ساعهن 
اإىل قيود ثقافية يف حني نرى اأن الأولد ل يتلقون 

مثل تلك العقوبات. 
منازل األصدقاء

حتتفظ الييفييتيييييات عيييادة بييالييهييواتييف الييذكييييية يف 

ليمكن  حمددة  اأوقات  وترتيب  الأ�سدقاء  منازل 
اإىل  الأبحاث  وخل�ست  بهن.  الت�سال  لييالأولد 
اأن تكنولوجيا الهاتف املحمول ت�ستخدم يف كثري 
نف�س  على  الفتيات  ح�سول  لتقييد  الأحيان  من 

التعليم والت�سال كنظرائهن من الذكور.
الهواتف  و�سول  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  كما 
من  اأعلى  النامية  البلدان  يف  للبنات  املحمولة 
من  اأكييرث   ،)%  44( ن�سبة  اإىل  وت�سل  املتوقع  
ن�سفهن )52 %( يح�سلن على هواتف ذكية من 

خالل القرتا�س من الآخرين.
اإن الفتيات اللواتي ل ميتلكن هواتف ذكية يُقلن 
الفتيات  تقول  بينما  للخطر،  يتعر�سن  اإنييهيين 
اللواتي يعرفن القراءة والكتابة اإنهن �سيحتفظن 

بها يف اأمان خارج املنازل.
واتس أب وفيسبوك

بني  املييوجييودة  الفجوة  على  اأي�سًا  البحث  ركييز 
اجلن�سني وخا�سة يف جمال حمو الأمية الرقمية 
اأن  يف بلدان مثل نيجرييا ومالوي، ومن املرجح 
ي�ستخدم الأولد هاتفًا ملجموعة متنوعة، خمتلفة 
الأن�سطة اأكرث من الفتيات كتطبيقات الوات�س اأب  
والفي�سبوك والبحث يف  الإنرتنت عن الأخبار اأو 

اإيجاد فر�س العمل.
تقت�سر  اأن  الأرجييييح  ميين  �ييسييارخ،  تناق�س  ويف 
الهواتف  ا�ستخدام  على  املواقع  هذه  يف  الفتيات 
يف املهام اليومية الأ�سا�سية التي تتطلب م�ستويات 
اأقل من املعرفة التقنية مثل رنة هواتف والديهم 
الأولد  اأن  حني  يف  احلا�سبة،  الآلة  ا�ستخدام  اأو 
الهاتف  يوفرها  التي  الرتفيه  لفر�س  متحم�سون 
على العك�س متامًا من الفتيات اللواتي ل يعرفن 

كيفية ا�ستخدام في�سبوك اأو وات�س اآب. 
التطوير  جمتمعات  اإىل  اأييي�ييسييًا  البحث  يييدعييو 
وخدمات  منتجات  ت�سميم  من  للتاأكد  والتقنية 
املحمول التي تلبي متطلبات الفتيات ال�سعيفات. 
للبحوث  الفنية  املديرة  بريمتان،   كي�سا  وقالت 
اإن عدم   ،Girl Effect موؤ�س�سة  الرقمية يف 
جمال  هو  التكنولوجيا  جمال  يف  الفر�س  تكافوؤ 
يتم  ما  عادة  الفتيات  لكن  الأبحاث،  من  متنام 
ت�سنيفهن �سمن الفئة الأو�سع من الن�ساء اللواتي 
عن  الدرا�سة  وك�سفت  فريدة.  حتديات  لديهن 
من  اخللفي  اجلييزء  يف  ومكانتهن  الفتيات  واقييع 
ال�سف عندما يتعلق الأمر بالو�سول اإىل الهاتف 

املحمول.

ترجمة: ثريا جواد

احتفل العامل خالل هذا ال�سهر باليوم العاملي للفتاة وهو احتفال اأعلنته الأمم املتحدة يف احلادي ع�سر من 
ت�سرين الول عام 2012 من اأجل حماية حقوق الفتيات يف جميع اأنحاء العامل و�سمان حقوقهن يف خمتلف 

املجالت، مثل احلقوق القانونية والرعاية ال�سحية واحلق يف الزواج والتعليم ومنع زواج الأطفال والزواج املبكر.

المراهقات والتكنولوجيا المتنقلة
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رحلة كفاح
لتبعث  الك�ستناء  نبتة  الآن  كييربت  قييد  *هييا    
الكفاح  م�سرية  بييداأت  فمتى  والأميييل،  الأحييالم 

الر�سني ملاغي؟
منذ  بييداأ  الكفاح  بيياأن  اعترب  يل  بالن�سبة    •
اجتزت  عندما  كييان  الأول  فكفاحي  ولدتيييي، 
البتدائية،  املرحلة  يف  الريا�سيات  امتحان 
والأخري  الأول  هديف  اأ�سحى  الفرتة  تلك  ومنذ 
لنني  عقبات،  من  يواجهني  ما  كل  اجتياز  هو 
العامل  اعييتيياد  كما  عييراقييييية  امييييراأة  ذلييك  قبل 
ومنا�سلة،  مكافحة  اميييراأة  وهييي  ي�سميها،  اأن 
املييراأة  اأقييوى من  امييراة  اأن هنالك  اأت�سور  فال 

العراقية.  
الثقة الملكية

دوليييييًا يف  للعراق  لييك متثيلك  اأ�ييسيياف  ميياذا   *
برنامج "امللكة"؟

جناح  يف  كبريًا  "امللكة" �سببًا  برنامج  •  كان 
دعم  على  النا�س  واإقييبييال  اإعييالميييييًا،  مبادرتي 
طريق  عيين  التحفيز  خييالل  ميين  املييبييادرة  تلك 
بع�س  ان�سمام  اأو  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
الثقة  اآخرًا،  ولي�س  واأخريًا  كادرنا،  اإىل  الن�ساء 
التي اكت�سبتها املبادرة. لقد كان متثيلي للعراق 
جميع  على  كبرية  اإ�سافة  "امللكة"  برنامج  يف 
الأ�سعدة التي تخ�س عملي ومبادرتي، واأهمها 
الكبرية  املن�سة  ا�ستطعت من خالل هذه  اأنني 

اإي�سال �سوت املراأة العراقية للعامل.
*  اإن النفو�س احلرة الوديعة الراف�سة للغ�سب 
يد  طالته  بلد  لبناء  الأ�ييسييول  هييي  والكراهية 
اخلراب، ما هي طموحاتك يف بناء البلد واأنِت 
مرموقة،  جامعة  ميين  ب�سرية  تنمية  خريجة 

كجامعة كامربيدج الربيطانية؟
اأهمية  تعريف  علينا  المر  بادئ  يف  •  طبعا 
النا�س  التي هي عملية تعليم  الب�سرية،  التنمية 
تو�سعة  طريق  عيين  خياراتهم،  تو�سيع  كيفية 
التنمية  م�ستويات  كافة  على  الب�سرية  قدراتهم 
اأطمح  الخت�سا�س  هذا  خالل  ومن  الب�سرية، 
اأحقق بع�س اهدافها يف املجتمع العراقي،  باأن 
بحياة  العراقي  الفرد  يتمتع  ان  اهمها  والتي 
جيدة و�سحية، وان نوفر له طرق معرفة احلياة 
املنا�سبة التي يحتاجها، وكيف ي�ستطيع ان يتمتع 

مب�ستوى لئق من احلياة.
ت�سعرين  هل  امريكا،  يف  مهاجرة  كعراقية   *

انك مدينة لبلدك ب�سيء؟
يف  بقعة  اطييهيير  يف  وليييدت  وقييد  ل،  كيف    •
الييعييامل، مهد احليي�ييسييارات، واأر�ييييس النييبييييياء، 
فيها  واخيييرتعيييت  د�ييسييتييور،  اول  فيييييهييا  وخيييط 
اأبي  فيه  ولد  الذي  بلدي  انه  وال�سطور،  الكتابة 
واأجدادي، ومهما مرت به ال�سعاب من حروب 
بيياأن  انيينييي متيقنة متييامييًا،  ال  وازمييييات،  وقييتييل 
�سيخلق  ال�سباب  وبهمة  موجودًا،  مايزال  الأمل 
البلد من جديد، و�سيزهر العراق، و�سيعود كما 
كعراقية  وانييا  الطيبني،  اهله  ب�سواعد  عهدناه 
�سابقى اخدم العراق واهله مبا ا�ستطيع، لنني 

منهم وهم مني.
نساء الغد

*  مبادرة "ن�ساء الغد" لي�ست اوىل اجنازاتك، 

فهل �ستكون اآخر قطبة يف ن�سيج طموحاتك؟
روحي  وهيجان  كثرية،  طموحاتي  طبعا،  •  ل 
مل يربد ابدًا، فاخلنوع واخل�سوع اىل الال�سيء 
طالت  وكلما  قييامييو�ييسييي،  يف  حمييل  لهما  لي�س 
وحييزمييًا،  قييوة  اكييرث  ا�سبحت  احلييييياة  معركة 
وادعو اهلل ان يوفقنا يف "ن�ساء الغد" لكي نكون 
للغد ن�ساءه، وان يكون منجزنا ب�سمة يف تاريخ 
العراق وم�ستقبله، وان ننتقل اىل مراحل اخرى 

من بناء الوطن، بحب و�سالم وامان.
املراأة  الرجال، وجعل من  فيه  ي�سود  بلد  *  يف 
التي  الييعييوائييق  ماهي  و�سعيفة،  كئيبة  �ييسييورة 

واجهت ن�ساء الغد؟
بالزوابع  يكرب  الكبري،  كالبحر  طموحي  •  ان 
ينابيع  ميين  ال�سئيل  بالعطاء  يكرب  ممييا  اأكييرث 
كرثة  فيياإن  وب�سراحة،  وال�سعوبات،  العوائق 
وواجييهييت  واجهتني  الييتييي  والييعييوائييق  امل�ساكل 
م�سروعي قد جعلتني اأقوى من ذي قبل، فمنها 
طرق  الغد" يف  "ن�ساء  ا�سم  ا�ستخدام  حماولة 
غري �سليمة لت�سويه �سمعة املبادرة، ولكن فريقنا 
الور�س  خالل  من  وم�سداقيته  جدارته  اثبت 
املجانية التعليمية التي نقدمها بثقة وم�سداقية 
الكثري من اعداء  ملمو�سة، وبالرغم من وجود 
النجاح، لكننا اعتدنا األ ننظر للخلف اطالقا، 
ر�سينة  اأنها  اإّل  بطيئة،  خطواتنا  كانت  فمهما 

وحم�سوبة ودقيقة.
يف  ماغي،  �ستكون  اييين  العا�سفة  تييزاأر  حني   *

بلدها ام يف املهجر؟
العوا�سف  خارج  اأين  يومًا  نف�سي  اعترب  •  مل 
التي مير بها بلدي العراق، بل وانني يف و�سط 
هذه العوا�سف، فالظروف التي مير بها العراق 
جتعلني ا�سرخ كاأمراأة فقدت زوجها يف احدى 
احلروب، او كطفل لحه اليتم، او فتاة قد تخلت 
عن درا�ستها ب�سبب ظروفها املادية، اإل اأنني مل 
وال�ست�سالم،  اخلييوف  اعمدة  على  ابييدًا  اتكئ 
�سهابًا  عراقية  كيياأمييراأة  قوتي  من  جعلت  وقييد 
منريًا يعلو على الرماد املت�ساعد من احلروب 
والنتكا�سات التي متر بها بالد الرافدين، وان 
ويف  اهلي  و�سط  يف  زاهيًا  مكانًا  لنف�سي  اجعل 
متكاتفني  جنتاز  لكي  باأجياله  للنه�سة  وطني 

هذه الأزمات مهما كانت �سعوبتها. 

عادت الى العراق وهي 
في أوج عطائها

ماغي رياض

بعد ان احرتفت اللغة الأر�سية ت�سوير مالحمها وطموحها، 
اتخذت املراأة العراقية موقعها بني قطع الأملا�س، م�ستمدة 
القوة التي جتتاز م�ساهد العوز واحلرمان."ماغي ريا�س"، 
لتخلق  العراق،  ن�ساء  والقوة جلميع  بال�سالم  تب�سر  امراأة 
حلمًا ورديًا يبث الأمل الذي �سنعه �سرب امراأة، وكربياء 

حاملة ببلد مل يفقد الأمل يف ا�ستعادة عظمته بعد.
حوار: ذو الفقار يوسف

علينا تعريف أهمية 
التنمية البشرية، 
التي هي عملية 

تعليم الناس كيفية 
توسيع خياراتهم، 
عن طريق توسعة 
قدراتهم البشرية
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و�سكلها  وزنييهييا  يف  ملحوظه  تييغييريات  اإىل  تيييوؤدي  الييفييرتة  هييذه  لأن 
اخلارجي. لكننا ميكن اأن ن�سع ب�سع خطوات ب�سيطة وخم�س�سة 

لأناقة احلوامل. 
اإن ارتداء الألوان املريحة، كاللون الأبي�س، واللون الوردي، والوان 
النيود وتدرجاته، اإذ تزداد الراحة النف�سية مع هذه الألوان وتربز 

جمال ورقة الأنثى ب�سكل عام.
اأما األوان الأحمر وال�سمائي واحلربي فهي األوان مثالية لها، وخا�سة 
اأثناء العمل اأو خالل الجتماعات الر�سمية، لأن هذه الألوان األوان 

مفعمة بالثقة وتوحي باأناقة املراأه احلامل.
الكنزات العري�سة من ناحية البطن، �سواء كانت طويلة اأو ق�سرية، 

مع بناطيل اجلينز منا�سبة جدًا لالإطاللت اليومية واأثناء الت�سوق، 
اأو حتى اأثناء فرتة ال�سفر، فهي مفيدة جدًا و�سريعة التن�سيق كما اأن 
ارتداءها مريح جدًا للحامل. وميكنها اأي�سا ال�ستعانة باجلاكيتات 
الطويلة والعري�سة لتن�سيقاتها اليومية مع بناطيل اجلينز اأو الكتان. 
لأنها  القما�سية،  البناطيل  عن  كليًا  البتعاد  حماولة  عليها  يجب 
تظهر تفا�سيل ج�سم احلامل وت�سعرها بعدم الراحة التي حتتاجها.

الف�ساتني الكاجوال بجميع األوانها جتعل الأنثى احلامل تتمتع مبظهر 
اأنيق وجذاب، خا�سة حني يتم تن�سيقها مع الأحذية الريا�سية مع 
اأك�س�سوارات حركية. اإن الف�ستان الكاجوال ذا الق�سة الكلو�س من 
نهايته هو منا�سب جدًا للمراأة احلامل ول يحتاج اإىل اإ�سافات اأخرى 
بين�سل  كاجوال  ف�ستان  على  اختيارك  وقع  اإذا  اأما  اأناقته.  لبييراز 
فيجب عليك ارتداوؤه مع جاكيت اأو �سرتة كاجوال تليق بت�سميمه، 
لأن طبيعة هذا النوع من الف�ساتني تقوم باظهار ديفوهات اجل�سم، 
الناجمة عن  الديفوهات  بع�س  الفرته  املييراأه يف هذه  حيث متتلك 

التغريات اجل�سمية.
 اأقم�سه ال�سيفون بنقو�ساتها املختلفه لف�ساتني احلوامل هي اختيار 

رائع جدًا، وي�سيف اإليها حيوية فائقة.
اجلالبيات اخلليجية هي من اأن�سب القطع التي ميكن اأن ترتديها 
احلامل اأثناء ا�ستقبال �سيوفها اأو حتى حني تذهب يف زيارة معينة.
احلفالت،  اأثناء  الأناقه  �سيدة  ف�ستجعلها  املغربية  القفاطني  اأما 
معها  وميكن  عائلية.  حفالت  اأو  ر�سمية  حفالت  تلك  كانت  �سواء 
�سعر  ت�سريحة  مييع  اأو  للمحجبة،  الييتييوربييان  حجاب  لفة  اعتماد 

مرفوعة.
اإن رغبِت باختيار ف�ساتني �سهرة للحفالت فاختاريها باألوان غامقة 
اأو مع لفات حجاب  وجذابة، مع ت�سريحات �سعر ناعمة من�سدلة، 

من�سدلة واأحذيه فيها نوع من الرتفاع.
اأك�س�سوارات  كانت  �سواء  بالإك�س�سوارات،  دائمًا  احلامل  لت�ستعن 
�سعر اأو اأ�ساور اأو قالئد رقبة. ولتحر�س دائمًا على ارتداء الأقراط 

الكبرية احلجم.
خالل  املييراأة  لأناقة  جدًا  مف�سلة  تكون  العنق  ربطات  فاإن  واأي�سًا 
فرتة احلمل، حيث �ستبدو رائعة حني ترتديها مع جاكيتات اجلينز 
اأو حتى مع ال�سرتات الر�سمية، وهي مثالية جدًا مع لفة احلجاب 

التوربان، لأنها �ست�سيف اأناقه ل متناهيه اإىل مظهر احلامل.
عند  جييدًا  رائييع  مبظهر  احلوامل  �ستبدو  هذا  ال�ستاء  مو�سم  ويف 
مع  الطويلة  اجلاكيتات  اأو  العري�سة  ال�ستوية  الكنزات  ارتيييداء 
بنطال اجلينز اأو مع البنطال الأبي�س، واحلر�س يف هذه الإطاللة 
ولالأنثى  الطويلة،  للمراأه  الركبة  فوق  الطويل  البوت  ارتييداء  على 
باف�سل  احلامل  �ستبدو  اإذ  الركبة  حتت  يكون  اأن  يجب  الق�سرية 

اطاللتها بهذا التن�سيق.
املراأة  احلامل،  اأي�سًا مثالية بالحدود لإطاللة  تكون  ال�سكارفات 

�سواء كانت حمجبة اأم ل.

أناقتك أثناء الحمل
بقلم: فاطمة آزاد

يف كل مو�سم تطل علينا عرو�س الأزياء و�سيحات املو�سة حاملة كل ما هو جديد واأنيق فرنتديه تعبريًا عن ذوقنا 
واأفكارنا جتاه الأزياء، فانتقاء الثياب ح�سب الدرا�سات التي اأجريت ت�سعر الأنثى بالراحه النف�سية. هنالك فئات 
عديدة من الن�ساء، لكن فئة احلوامل هي باأم�س احلاجة اإىل هذا اجلزء، فغالبًا ما ت�سعر املراأة احلامل بتقلبات 
نف�سية وف�سيوجلية حتتاج اإىل وعي اأكرب من ناحية انتقاء الثياب.
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الذي  املزارعني،  �سوق  مو�سم  اأخييريًا  حّل  قد  ها 
"بطن  رواييية  من  ن�سختي  يف  اأنييّقييب  اأن  األهمني 
اإميل زول )1902-1840(،  باري�س" التي كتبها 
لل�سوق  تو�سيفه  يييكييون  قييد  رمبييا  اليييذي  الكتاب 
يف  وهو   Les Halles يف  املركزي  الباري�سي 
اأوجه، من اأعظم م�ساهد ال�سوق يف الأدب. كان 
زول �سديقًا للر�سام النطباعي بول �سيزان، وقد 
اأو�ساف ت�سويرية  اأنفق �سفحات كثرية جدًا يف 
ل�سوق Les Halles، حيث عند الفجر، على 
�سبيل املثال، "كانت اأكوام اخل�سار ت�سبه الأمواج، 
الطريق  امييتييداد  على  يتدفق  اخل�سرة  من  نهر 
الكرنب  يحّول  وكيياأنييه  "يبدو  وال�سوء  املعّبد"، 
اإىل زهور رائعة بتدرجات لون النبيذ، مر�سو�سة 
بعد،  فيما  ثم  الغامق.  والأرجيييواين  بالقرمزي 
"قلوب اخل�س املنتفخة كانت قد اتقدت، الظالل 
 ، احلياة  اإىل  بروعة  تدفقت  لالأخ�سر  املتنوعة 
توهج اجلزر القرمزي بلون الدم، واللِّفت اأ�سبح 

�ساطًعا يف �سعاع ال�سم�س املنت�سر."
قمت  املده�سة،  املحا�سيل  هذه  كل  �سرف  على 

م�ستلة  الغالب،  يف  نباتية  طعام  قائمة  بيياإعييداد 
الفرن�سيني،  الطبخ  عيين  مف�سلني  كتابني  ميين 
كتبته  الييذي  اجليدة"  للمراأة  الطبخ  "كتاب 
حب  ق�سة  باري�س:  يف  و"غداء  مورانفيل،  ويني 
وكلتاهما  بييارد،  اإليزابيث  تاأليف   و�سفات"  مع 
كيفية  مواطنيهما  تعليم  حتييياولن  اأمريكيتان 
املنزيل  املطبخ  من  ومريحة  �سهية  وجبات  طهو 
وجبات  ل�سنع  رائع  م�سدر  وكالهما  الفرن�سي، 
الأ�ييسييبييوع.  ليييييايل  ميين  ليلة  اأيييية  �سهلة يف  طييعييام 

والقرنبيط،  للجزر  اإعييداداتييي  ا  اأي�سً �سّمنتها 
لدرجة  جيييييدة  لكنها  م�سجرة  تييبييدو  قييد  والييتييي 
الطاولة.  اإىل  اأن ت�سل  تنتهي قبل  اأنها غالًبا ما 
كّراث  مع  امل�سلوق  ال�سلمون  �سمك  �سنعت  كما 
من  مقتب�س  ال�سنع،  منزيل  ومايونيز  حمّم�س 
"زول"  روايييية  بطل  فيه  يح�سل  الييذي  امل�سهد 
�سمعة  ذات  امراأة  كاملة من  �سلمون  �سمكة  على 
يف  معه  يحملها  اأن  بعدها  عليه  ويتوّجب  �سيئة، 
العثور على �سخ�س  اأرجاء املدينة حماوًل  جميع 

ما يطهوها له.
مع�سلة �سمك ال�سلمون تك�سف عن بع�س الفكاهة 
باري�س".  "بطن  كتاب  من  املقتب�س  الطبخ  يف 
بقعة   Les Halles اأن منطقة  زول  راأى  لقد 
لل�سهية،  القاطعة  وفرتها  واأن  الب�ساعة  �سديدة 
عالمة على �سرور الربجوازية والعامل ال�سناعي. 
كان البناء احلديدي والزجاجي يف القرن التا�سع 
"اآلة  باأنه  ع�سر جديدا يف وقته، والكتاب ي�سفه 
ميّون  مرجل  اأو  بخارية،  قاطرة  جبارة،  حديثة 
يكن  باأكمله." مل  لل�سعب  اله�سمية  الحتياجات 
 Les Halles �سوق  بيياأن  يعرف  اأن  باإمكانه 
�سوف يتم تدمريه ب�سكل تراجيدي يف ال�سبعينات 
املحلية  الييظييروف  اأن  اأو  تيي�ييسييوق،  مييركييز  لبناء 
والع�سوية، وغري ذلك من �سروط احلياة يف زمنه 
ل�ستعادته،  لحق  وقت  يف  نكافح  �سيئًا  �ستكون 

�سوق خ�سار يف كل مرة.
سمك سلمون مسلوق

مع الكراث
باقة اأع�ساب )خليط من الأع�ساب الطازجة، 

بقدون�س، كزبرة، اأوراق غار، زعرت، �سبت ي ل 
تزال على ال�ساق، مربوطة اأو منفو�سة(

ب�سع حبات من الفلفل الأ�سود
ملح البحر اخل�سن

منزوعة  َمك  ال�سَّ �سرائح  من  ون�سف  رطييل 
العظام، على الأقل ب�ُسْمك بو�سة.

كانت  كلما  ال�سغري،  الكراث  من  �سيقان   6
اأنحف تكون اأف�سل.

3 مالعق �ساي من زيت الزيتون
ملح البحر اخل�سن

طريقة حت�سري ال�سمك:
مبا  الييبييارد  باملاء  كبرية  مقالة  جزئيًا  مُتييالأ 
مريح  ب�سكل  ال�سمك  �سرائح  لحتواء  يكفي 
قدر  مييع  الفلفل  وحييبييات  الأعيي�ييسيياب  وت�ساف 
تييذوقييه،  ثييم ميكنك  وميين  املييلييح  ميين  منا�سب 

اتركيه يغلي.
وُيطهى  ال�سمك  ُي�ساف  احلييرارة.  ِاخف�سي   
ال�سمك  حلم  ي�سبح  اأن  اإىل  خفيفة  نار  على 

�سلبًا، نحو 8 دقائق لكل بو�سة من ال�سمك.

تخل�سي من الأع�ساب. ارفعي ال�سمك مبلعقة 
م�سبكة و�سعيه يف طبق التقدمي. ُيقّدم �ساخنًا 

اأو بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة حت�سري الكراث:

�سّخني الفرن اإىل درجة 400 مئوي.
ي اجلذور امل�سعرة وقطعي الأوراق اخل�سر  ق�سّ
ال�ساق  لديك  تتبقى  بحيث  ال�سلبة،  الغامقة 

البي�ساء فقط مع اخ�سرار باهت يف القمة. 
من  بو�سات  ب�سع  م�سافة  بعد  بت�سريحه  يبداأ 
من  وعميق  عييمييودي  ب�سكل  الييعييلييوي،  اجليييزء 

الو�سط.
افيي�ييسييلييي الييطييبييقييات الييداخييلييييية بيياأ�ييسييابييعييك 

واغ�سليها جيدًا.
ال�سيلوفني ورتبيه  الفرن فوق طبقة  �سعيه يف 

على طبقة واحدة.
ر�سي فوقه زيت الزيتون ودعيه يف الفرن ملدة 

30 دقيقة.
بعد النتهاء من الطهو ير�س عليه ملح البحر 

ويقدم �ساخنًا مع �سمك ال�سلمون.

فـــــي مــطــبــخ

زوال  أمــيــــــــــــــل 
ستيفرز فالري  بقلم: 
ـــرجـــمـــة: خـــاتـــون  ت
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غريهن؟  من  مرحًا  اأكييرث  ال�سقراوات  اأن  حقًا  هل 
باأمزجة  الأحمر  ال�سعر  اأ�سحاب  جميع  يولد  وهييل 
ال�سمات  ن�سمع عن بع�س  حادة ومتفجرة؟ غالبًا ما 
املرتبطة بالأ�سخا�س ذوي األوان ال�سعر املختلفة، وقد 
منيل لت�سكيل اآرائنا واأحكامنا عن جميع الأفراد ممن 

لديهم لون �سعر معني بناًء على هذه النطباعات. 
دعونا ن�ستك�سف ما هو العتقاد ال�سائع عن لون �سعر 
احلقيقة  كانت  اإذا  ما  ونييرى  الطبيعي،  الأ�سخا�س 
ما  مناق�سة  ميكننا  ثم  النطباعات.  بهذه  مرتبطة 

ميكن اأن يدل عليه لون ال�سعر املختار.
 ذوات الشعر األحمر

ال�سعر  اأ�سحاب  جتيياه  املجتمع  نظر  وجهة  تتباين 
يكون  اأوروبييا،  ففي  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  الأحمر 
اأ�سحاب ال�سعر الأحمر ذوي منزلة عالية ويحرتمهم 

اجلميع ومييلون لتبّوء منزلة مرموقة بني  النا�س.
ي�سكل  وا�سكتلندا،  املتحدة  اململكة  ففي  ذلييك،  مع 
اأ�سحاب ال�سعر الأحمر ن�سبة 10 باملائة من ال�سكان، 
منهم  الآخيييييرون  ي�سخر  الأحيييييييان  بييعيي�ييس  يف  لييكيين 
لو  كما  و�سخرية  ا�ست�سغار  نظرة  اإليهم  وينظرون 

انهم كانوا نبات الزجنبيل.
اأ�سيع  �ييسييوءًا، حيث  اأكيييرث  الأمييير  يييبييدو  اأملييانيييييا،  يف 
لل�سحر  ممار�ستهم  الأحييميير  ال�سعر  اأ�سحاب  عيين 
املعروف  من  �سياطني.  بب�ساطة  انهم  اأو  وال�سعوذة، 
عدد  لديهم  باك�ستان  مثل  اأخييرى  مبناطق  حتى  اأنييه 

قليل من ال�سكان من اأ�سحاب ال�سعر الأحمر.
طريق  عن  فهو  اأحمر  ب�سعر  البع�س  يولد  كيف  اأمييا 
من   .16 رقييم  بالكرومو�سوم  جينية  طفرة  ح�سول 
الأحمر  ال�سعر  اأ�سحاب  فاإن  الطبية،  النظر  وجهة 
ونتيجة  للتوتر،  امل�ساد  الهورمون  انتاج  لديهم  يقل 
�سخ�سياتهم  بكونهم  عنهم  يعرف  مييا  فيياإن  لذلك 

عجولة ومتهورة، و�سريعة التهيج والنفعال قد يكون 
عنهم  ُيعرف  كما  ال�سحة.  من  الأ�سا�س  بع�س  لها 

انهم اأ�سخا�س عاطفيون، ورومان�سيون، وغام�سون.
ال�سقراوات

يف الوقت الذي تعترب فيه ال�سقراوات حالة غري نادرة 
يف كل من اأمريكا ال�سمالية وجزء كبري من اأوروبا، اإّل 
اأن هذه الظاهرة نادرة على م�ستوى العامل . حقيقة 
من  باملائة   10 ي   5 اأن  وهييي  مييعييروفيية،  غييري  واحيييدة 
املحيط  بجنوب  �سليمان  جزر  يف  الأ�سليني  ال�سكان 
�سمراء  ب�سرتهم  اأن  من  بالرغم  �سقر  هم  الهادئ 
جدًا. وقد يعزى ذلك لتباع نظام غذائي عال قوامه 
الأ�سماك، ناهيك عن اأ�سعة ال�سم�س ال�ساطعة، وتوفر 
جني منفرد يوجد فقط يف ال�سقر فقط دون غريهم.

جميع الدرا�سات التي مرت علينا مل تثبت ول واحدة 
»ال�سقراء  ق�سة  حول  طرحت  التي  النظريات  منها 
البلهاء« التي اأثرت على تفكرينا. ال�سقراوات عمومًا 
النكتة  بييروح  لتمتعهن  وطلب  اإعجاب  حمل  يف  هن 
ثمة حقيقة مثرية لالهتمام وهي  واملييرح. مع ذلك، 
اأن ال�سقراوات اأكرث حتديًا باإقامة عالقات اأطول من 
غريهن من ذوات تدرجات األوان ال�سعر الأخرى، كما 
اأحيان  لديهن، ويف  الطالق  ارتفاع مبعدلت  ثمة  اأن 

اأخرى جتدهن زوجات �ساحلات و�سبورات جدًا.
ذوات الشعر البني الداكن

وانت�سارًا يف  �سيوعًا  الأكرث  ال�سعر هو  النوع من  هذا 
وكذلك  والآ�سيوية،  والإفريقية  الأوروبييييية  ال�سعوب 
بجميع اأنحاء اأوروبا وهو مرغوب فيه جدًا، لذا متيل 
اللون.  بهذا  �سعرهن  �سبغ  اإىل  الن�سوة  من  العديد 
عملهن  يف  جناحُا  اأكييرث  يكن  ال�سعر  هذا  �ساحبات 
ُينظر  كما  الجتماعية،  العالقات  باإقامة  ويربعن 
وجديرات  وجييذابييات،  ودودات  كونهن  على  اإليهن 

بالثقة، وذكيات وجمتهدات.
مييعييظييم احلييييائييييزات عييلييى جيييائيييزة نيييوبيييل هييين من 
املزيد  حتقيق  يطمحن  اللواتي  وميين  ال�سمراوات، 
من الإثبات يف عملهن الحرتايف. كما ُيعرف عنهن 
ولكن من  تلني.  ل  التي  العزمية  وقوة  اجلاد  عملهن 
ب�سكل  اأحيانا  الهدف  عن  تخليهن  اأي�سًا  املعروف 
لدى  الوحيد  البدين  اأو  الطبي  القلق  متوقع.  غري 
بال�سلع،  اإ�سابتهن  احتمال  زيييادة  هو  ال�سمراوات 

وفقدان ال�سعر مقارنة بغريهن.
 ذوات الشعر األسود

كال�سيكيا، يف�سل الرجال ال�سقراوات، وعلى العك�س 
ذوي  من   للرجال  كثريا  الن�ساء  ينجذب  ذلييك  من 
على  الأ�سود  ال�سعر  لأ�سحاب  ينظر  الأ�سود.  ال�سعر 
اأنهم مييلون للتفكري العميق والتاأمل مع امليل لبع�س 
الإ�سابة  لديهم  تتطور  اأن  ُيحتمل  طبيًا،  الييكيياآبيية. 
احلم�س  لتكويد  نتيجة  »الليمفوما«  الدم  بي�سرطان 

النووي امل�سوؤول عن هذا املر�س.
الهتمام  اإىل  الأ�سود  ال�سعر  ذوي  من  النا�س  مييل 
ي�سبحون  وقد  الروحية،  الأمور  اأو  الدين،  بال�سعر، 
باأنف�سهم.  الثقة  من عدم  امل�ستنزفني  من  ذلك  بعد 
لكنهم  ذواتهم،  حول  كمتمحورين  اإليهم  ينظر  كما 
وظائف  بع�س  يف  متامًا  ناجحني  يكونوا  اأن  ميكن 

امل�ساعدة، كالطبيب النف�سي اأو املعالج النف�ساين.
مزج األلوان

التي حتدثنا  التدرجات  من  مزيجًا  �سعرك  كان  اإذا 
من  ال�سفات  ا�ستخال�س  فيمكنك  اأعييياله،  عنها 
اإذا  ما  �سعر، كما ميكنك معرفة  لون  خ�سائ�س كل 
لكن  لك.  منا�سبًا  املختلطة  ال�سخ�سية  و�سف  كان 
التي  اجلينات  اأن  اعتبارنا  يف  ن�سع  اأن  علينا  يجب 
منا،  كل  �سخ�سيات  على  كبري  تاأثري  لها  اأعطيناها 
ل  التي  والظروف  البيئة  على  ينطبق  نف�سه  وال�سيء 

ميكن قيا�سها.
الشعر األبيض أو الرمادي

الرمادي،  اأو  الأبي�س  اإىل  عندما يتحول لون �سعرك 
�سبغته،  فقد  قييد  �سعرك  اأن  بب�ساطة  يعني  فهذا 
يظل  �سعرك  لييون  لل�سيخوخة.  نتيجة  هييذا  ويحدث 
نف�سه كما كان، لكنه فقط ل يوّلد اللون ب�سبب فقدان 

ال�سباغ.

 Fact Hacker

ماذا يقول لون 
شعرك عنِك؟

ترجمة: آالء فائق
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عم�دي

ة ال�شعر الق�شري  َق�شّ

عامل  غييزت  مو�سة  هي  الق�سري،  ال�سعر  ات  ق�سّ
فاأقبلت  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  يف  الت�سريحات 
عليها اأكرث الن�ساء جراأة لُتَبلور �سخ�سيتهّن الواثقة 

ة تربز مالحمهّن. من خالل َق�سّ
ات ال�سعر الق�سري مو�سة رائجة كما يف  مل تكن ق�سّ
مثل هذه الأيام، اإذ اأ�سبحت املراأة تبحث عن ق�سة 
ة  ق�سّ فاأّية  الت�سفيف،  عناء  عنها  تخفف  مريحة 

اأف�سل من الق�سري؟
اأجدد ت�سريحات البيك�سي

لو �ساألنا جمموعة من الن�ساء عن الق�سة املريحة 
ال�سعر  ق�سات  بالطبع  اجليييواب  ف�سيكون  لييهيين، 

الق�سري. اليك بع�س التفا�سيل حول ذلك اللوك:
منها:  عييّدة  مبوديالت  ق�سري  �سعر  ق�سات  توجد 
ال�سعر  Volume، وفيها يكون  �سعر ق�سري مع 
اأما  اخل�سل.  حجم  اإبييراز  على  الرتكيز  مع  حييّرًا 
ال�سعر الق�سري الأفريقي، فهي ت�سريحة م�ستوحاة 
من املراأة الأفريقية التي تتمتع ب�سعر كثيف وجمّعد.

يعّد ال�سعر البّني من اأكرث الألوان التي يليق 
وميكن  الق�سري.  ال�سعر  بها 
تلك  تعتمد  اأن  للمراأة 
يية ميييع غيييّرة  الييقيي�ييسّ
طويلة  اأو  ق�سرية 
�سكل  ح�سب  وذلييك 
كان  فيياإذا  جبينها، 
تنفيذ  ميكن  عري�سًا 
والعك�س  كثيفة  غيييّرة 

�سحيح.

الزعفران

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ ثريا ج�اد

نكهة  ي�سيف  اللون  زاهي  اأ�سفر  �سبغ  هو  الزعفران 
طيبة للطعام، ينتج عن طريق جتفيف ميا�سم وجزء من 
البنف�سجي،  نبات زعفران اخلريف  الأقالم يف زهرة 

الذي يعرف علميًا با�سم زعفران ال�سو�سنيز. 
مر،  مييذاقييه  لكن  طيبة،  رائييحيية  لييلييزعييفييران 
الطعام  ليك�سب  الطهو  يف  ي�ستخدم 
تلوين  يف  ُي�ستخدم  كما  طيبة،  نكهة 
احليييليييوى، وييي�ييسييتييخييدمييه اليينييا�ييس يف 
من  اأنييييواع  لتتبيل  والييهيينييد  اأوروبيييييا 

الطعام.
فوائده

1. للوقاية من الأمرا�س
 واحدة من فوائد الزعفران الرئي�سة انه ي�ستخدم فى 
لأنه يحتوى على  الأمرا�س،  للوقاية من  البديل  الطب 
النبات  من  امل�ستمدة  الكيميائية  املكونات  من  العديد 
ال�سموم،  واإزاليية  الأمرا�س  من  العديد  مبنع  املعروفة 

وهو ي�ستخدم حاليًا  يف املنتجعات ال�سحية.
2. لعالج اأمرا�س القلب واإنتاج خاليا الدم

باحلفاظ  الزعفران  فى  املوجود  البوتا�سيوم  ي�ساعد   
كما  القلب،  واأمييرا�ييس  اليييدم  �سغط  م�ستويات  على 
ي�ساعد فى اإنتاج خاليا الدم احلمراء اأي�سًا، والالزم 

لتكوين احلديد فى اجل�سم.

ت
���ا
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ل���
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م���

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

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

مبا ت�سعر،

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

عادية اإىل مرحلة ا�ستثنائية.

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

عقباه

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

يف نوعها لكل ما يقلقك

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

للح�سول على احلل املقبول

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

جماريها الطبيعية.

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

ب�سرا�ستك املعهودة وال�سلبة

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

العالقة بطريقة �سيئة

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

اأحاديث �سيقة ورومان�سية

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

الظرف

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

الوزن
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خ�شري احلمريي

هكذا  )اأو  املدر�سة  جييدار  من  يقفز  اأو  منزله،  من  املتحر�س  يخرج 
اأتخيل( ويف ذهنه اخَلرب �سورة واحدة لكل فتاة يلتقيها، تتطابق مع 
خياله الذي �سحنه مطول بالأفالم والفديوهات املاجنة، �سورة الفتاة 
)املمكنة( الراغبة، املتلهفة، امل�ستجيبة لفتنته الطاغية ول�سانه الذرب.
مبا  مدججا  منتفخا،  الدائرة  يدخل  اأو  ال�سوق  اأو  ال�سارع  يف  مي�سي    
الإطالق  �سريعة  البذيئة،  الكالم واحلركات  )�سذ وخاب( من منبوذ 
الفتاة  تطالب  كذلك،  والعرف  واملجتمع،  العائلة  ولأن  احلاجة،  عن 
بال�سرت وعدم ال�سو�سرة، فاإن اأغلب الفتيات يرّكن يف مثل هذه املواقف 

ولكن  عام،  مكان  كانت يف  اإذا  وخا�سة  اأو خجال  ال�سمت، خوفا  اىل 
باأنه  اخلجل  اأو  اخلوف  هذا  يف�سر  بالدناءة  املنقوع  بخياله  �ساحبنا 
القطاف  بانتظار  البذاءة،  عيار  من  يزيد  ولذلك  ال�ستجابة  من  نوع 
ال�سهل، ولنف�س حيثيات )ال�سرت( فاإن الفتاة نادرا ما تلجاأ اىل القانون 
تخ�سى  كما   ، �سمعتها  تخد�س  اأن  تخ�سى  الت�سرفات،  هذه  مثل  للجم 
اأو جمالها،  اأو م�سيتها  لب�سها  ب�سبب  امل�سوؤولية عما حدث،  اأن نحملها 

ولذلك حني ت�ستق�سي عن اإح�سائيات التحر�س �ستجدها متدنية..  
و�ستجد نف�سك متجنيا على اأخالقيات املجتمع القومي! 



عديدة.  اإخفاقات   العراقية  الدميقراطية  التجربة  يف  ال�سابقة  احلكومات  وزارات  �سهدت 
املتعلقة  اليييوزارات  تلك  ل�سيما  �سعبيا  العلى  ال�سوت  اليييوزارات  بع�س  لخفاقات  وكييان 
باخلدمات واملوارد الوطنية العلى يف اجلوانب  املالية  ويف ت�سدير النفط والرثوات الأخرى.

اإل اأن وزارات ا�ستثنائية يف التجربة العراقية.. كوزارة الثقافة وال�سياحة والثار ..اعتمادا 
على  بقيت  النهرين  بني  ما  لبالد  وال�سياحي  والثقايف  والتاريخي  احل�ساري  املييوروث  على 
هام�س الأحداث وبعيدة عن لعب دورها املفرت�س، ناهيك عن التق�سري يف  تطوير خدماتها 

للمثقفني واملبدعني والتعريف باملعطى الثقايف والأدبي والفني للم�سهد العراقي احلديث .
)الربوبوغاندا(  الدعاية  مفهوم  من  يقرتب  تقليدي  فهم  اأ�سرية  الثقافة  وزارة  بقيت  لقد 
ومل تتجاوز ق�سور الأفكار والفعاليات املعرفية والإبداعية  اإىل جوهرها. وظل العتذار بقلة 
املوارد ل�سيما يف ال�سنوات الأربع الأخرية هو العذر امل�سهور بوجه اي نقد وحماولة لتقييم 
المور يقدم عليها الأدباء والفنانون و�سائر املواطنني، وهو عذر يحمل جانبا من ال�سواب 
مادية  الإتيان مبوارد  الذاتية يف  قدراتها  وتفعيل  مواردها  تنمية  الييوزارة عن  ل مينع  لكنه 

وحتريك امل�سهد الثقايف الآثاري ال�سياحي يف احلني نف�سه.
ان العمل املكتبي مطلوب رمبا يف املوؤ�س�سات الثقافية ذات الهتمامات التاأليفية والرتجمية 
والطباعية لكن املوؤ�س�سات الت�سكيلية وامل�سرحية وال�سينمائية وقبلها الآثارية وبعدها ال�سياحية 
حتتاج عمال ميدانيا حقيقيا لإ�سالح املن�ساآت واملباين وامل�سارح ومقرتبات الآثار وال�سياحة 
من خالل منت�سبي الوزارة الأكرث اهتماما واخت�سا�سا يف هذه اجلوانب والذين يعانون اليوم 
الفنية الالمعة  اأ�سمائهم  يتنا�سب مع  ان يقدموا ما  والتهمي�س ويحاولون جاهدين  الإهمال 

وامل�سار اإىل بع�سها عربيا وعامليا.
ومن هنا فاإن اإعادة العتبار لكوادر الوزارة ينبغي اأن يكون اأول اأولويات وزير الثقافة القادم 
املبدعني  ت�ستحق نظرا لدورها وملنت�سبيها  الذي  الوزارة الهتمام  ان نعطي لهذه  اردنا  اذا 

ال�ستثنائيني.

د. علي ال�شاله

ان العمل املكتبي مطل�ب رمبا يف امل�ؤ�ش�شات الثقافية 
ذات الهتمامات التاأليفية والرتجمية والطباعية لكن 

امل�ؤ�ش�شات الت�شكيلية وامل�شرحية وال�شينمائية وقبلها 
الآثارية وبعدها ال�شياحية حتتاج عمال ميدانيا حقيقيا 

لإ�شالح املن�شاآت واملباين وامل�شارح ومقرتبات الآثار 
وال�شياحة

يف املنتهى
املطل�ب من وزير الثقافة القادم
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