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وال�شجاعة واحلزم ..الخ.

واإذا كنا هنا يف دول العامل الثالث اأو )الدول املتخلفة حديثًا(، ح�شب 
والقادة  الزعماء  لكاريزما  اعتبارًا كبريًا  نقيم  ال  تعبري �شديق قدمي، 
الأنهم يتزعموننا ويحكموننا غ�شبًا علينا وعلى اأجداد اأجدادنا، فهناك 
اأوروبا والعامل االآخر، قطاعات وا�شعة من الناخبني ال يعطون  يف دول 

اأ�شواتهم اإال ملن يتمتع بالكاريزما،
ن�شر هذا املقال بتاريخ  9  مت�ز  2017
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العمل لتقليل �شعر 

الربميل وهناك دول 
منتجة ت�شتجيب 

ل�شغ�طها ما ي�ؤثر على 
الدول املنتجة الخرى 

والتي تعتمد على 
النفط فقط.
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لن ندخل يف تفا�شيل هذه املعركة، خا�شة وان 
العديد من الدول املنتجة متكنت من ان تعتمد 
تذبذب  لتواجه  النفط  غري  اخ��رى  م��وارد  على 
معتمدا  ال��ع��راق  ا�شتمر  بينما  النفط  اأ���ش��ع��ار 
اخرى غري  موارد  توفر  النفط وحده رغم  على 
م�شتغلة ومنها الغاز الطبيعي وال�شياحة الدينية 
اخلفيفة  وال�����ش��ن��اع��ات  وال���زراع���ة  واالآث���اري���ة 

والثقيلة.
الغاز الطبيعي مثال، ثروة هائلة حترق منذ ان 
العراق بينما هناك دول  مت اكت�شاف النفط يف 
املوجودة يف  ا�شغر من  الغاز من حقول  انتجت 
العراق وا�شبح واردًا اقت�شاديًا وا�شحًا، وللغاز 
الداخل  يف  امنا  للت�شدير  فقط  لي�شت  اأهميته 
عن  ف�شال  الكهرباء،  حمطات  لت�شغيل  اي�شا 
ا�شتخداماتها االخرى. اما ال�شناعة والزراعة، 
ف��م��ا ي����زال ال���ع���راق ي��ع��ت��م��د يف ال��غ��ال��ب على 
اال�شترياد ومل يتم توفري احللول لالأ�شرار التي 
وان  خا�شة  احليويني،  احلقلني  هذين  ا�شابت 

وال�شناعات  بالزراعة  مكتٍف  �شبه  كان  العراق 
النظام  بها  ت�شبب  التي  احل��روب  لوال  اخلفيفة 
ني�شان  بعد  اإليهما  االلتفات  يتم  ومل  ال�شابق 
اال�شتثمار  اأب��واب  ان  ياأمل  اجلميع  وكان   ٢٠٠٣
الر�شاميل  ام��ام  ال��ع��راق  فتحها  التي  الهائلة 
للم�شانع واحلقول  تعيد  ان  واالأجنبية  العراقية 
حيويتها ولوال، هذه املرة، االرهاب االأ�شود الذي 

ا�شتهدف العراق.
االن وقد متكن العراق من طرد االرهاب واعادة 
بعدم  التفكري اجلدي  البد من  واالأم��ان،  االأمن 
ال  مورد  ال�شياحة  وح��ده،  النفط  على  االعتماد 
ايٍد  وبت�شغيل  املالية  بعائداته  النفط  عن  يقل 
عاملة ومن�شاآت و�شركات �شياحية عامة وخا�شة، 
م��راق��د  ف��ي��ه  ب��ام��ت��ي��از،  �شياحي  ب��ل��د  وال���ع���راق 
اال�شالمية  ولي�شت  ع��دي��دة  الأدي���ان  وم����زارات 
اثرية  ومواقع  مهمة  �شياحية  ومواقع  وحدها، 
وم��دن  وج��ب��ال  و�شحراء  معمارية  و�شواخ�س 
كانت  ال��ت��ي  مثل  اإع��م��ار  اىل  بحاجة  �شياحية 

الذي  واملنتجع  واحلبانية،  املدائن  يف  موجودة 
نوعها  الفريدة من  �شاوة  كان يطل على بحرية 

يف العامل.
وقبل كل هذه املوارد لدينا االن�شان العراقي وكفاءاته 
مهما كان العمل الذي ميار�شه، فهومعروف بجديته 
به  يفكر  ما  اخر  باأن  اأخطائه  من  ورمبا  واإخال�شه 
كانت  اأينما  املهاجرة  العراقية  والكفاءات  االجور، 
تبدع وتبتكر وغالبا تكون اجورهم ورواتبهم اقل من 
الكفاءات  هذه  تتمنى  وقطعا  االخ��رى،  اجلن�شيات 
يواجهه  ملا  حلول  وايجاد  للعمل  العراق  اىل  العودة 

وطنهم من م�شاكل ويف مقدمتها االقت�شادية.
العمل  ع��ن  تكف  ال  للنفط  امل�شتهلكة  ال���دول  اإن 
ت�شتجيب  منتجة  دول  وهناك  الربميل  �شعر  لتقليل 
ل�شغوطها ما يوؤثر على الدول املنتجة االخرى والتي 

تعتمد على النفط فقط.
هيكلة  يف  للنظر  مهم  عامل  االأمني  اال�شتقرار  ان 
الوقت  من  مت�شع  هناك  ودائما  العراقي  االقت�شاد 

للبدء من جديد.

�شيقلل  اجلديد  هذا  فاإن  البداية،  يف  اأ�شلفنا  وكما 
بالتوقف  و�شي�شاهم  جهة  من  البطالة  ن�شبة  من 
ت�شتنفذ  والتي  العامة  الوظائف  على  االعتماد  على 
ن�شبة كبرية من املوازنة العامة، وال تفوتنا االإ�شارة 
خمتلف  يف  املوظفني  عدد  يف  الكبري  الت�شخم  اىل 

الدوائر حتى غري املنتجة.
امل�شوؤولني  ام���ام  ال��ع��راق  خ��ارط��ة  و���ش��ع  امل��ط��ل��وب 
البداية،  وتاأ�شري  االخت�شا�س  ذوي  ومن  والعقول 
�شناعية  فر�شة  ام��ا  عراقية  مدينة  كل  يف  اأن  اذ 
اوزراعية او�شياحية، والبدء بهمة واحدة �شواء من 
خالل  من  او  اخلارجي  او  املحلي  اال�شتثمار  خالل 

من�شاآت عامة.
ا�شارة اخرية مهمة، ان هذه اخلطوة �شت�شهم قطعًا 
يف اإدامة اال�شتقرار االأمني و�شتكون عاماًل مهما يف 
معاجلة الف�شاد املايل واالإداري ولي�س بالنفط وحده 

تت�شكل االقت�شاديات واملوازنات،
وليربهن العراق ان جناحه يف هذه املواجهة ال يقل 

عن جناحه يف مواجهة االرهاب.

يبدو اأن )معركة( �شعر 
برميل النفط م�شتمرة ولكن 
لي�س ل�شالح الدول املنتجة 
امنا ل�شالح امل�شتهلكة والتي 
حتتاج حلد االن ورمبا لعقدين 
قادمني اىل النفط ال�شتمرار 
رفاهيتها.

لي�س بالنفط وحده



 جرائُم عامة بجلباٍب 
خا�س

غ�شل العار

!

اإيفان حكمت يي ريا عا�شي يي اآية من�ش�ريي ذو الفقار ي��شف

على الرغم من غياب الإح�ساءات الدقيقة، وعدم وج�د درا�سات ت�ثق وت�ؤ�سر ظاهرة غ�سل 
العار، اإل اأن كل املعطيات ت�ؤ�سر ات�ساع نطاقها واأنها باتت ت�سكل م�سكلة اجتماعية لها تبعاتها 
التي جتعل املراأة �سحيتها. وعلى مايبدو فاإن الق�انني التي حتمي اجلناة لها دورها يف تنامي 

هذه الظاهرة. 

ب����اأمل م��ك��ب��وت، حت���دث ال��ي��ن��ا ع����واد ع��ا���ش��ور 
وزوج��ت��ه  حبيبته  اأف��ق��دت��ه  ال��ت��ي  فجيعته  ع��ن 
حاقدة  متخلفة  وتقاليد  ع��ادات  �شغط  حتت 
ع��واد يف حديث  يقول  واجل��م��ال.  احل��ب  على 
عا�شفة  حب  ق�شة  بيننا  ن�شاأت  ل�"ال�شبكة": 
�شعبية.  منطقة  يف  الزقاق  ذات  ن�شكن  لكوننا 
واالبت�شامة، وفور ح�شويل  النظرة  ن�شرق  كنا 
على  اأه��ل��ي  م��ع  اتفقت  ب�شيطة  وظيفة  على 
التقدم خلطبة حبيبتي، لكن ابن عمها العاطل 

عن العمل وقف لنا باملر�شاد وعرقل خطوبتنا 
م�شتعينا بعرف ما ي�شمى ب�"النهوة". 

يتابع: مل يكن اأمامنا �شوى ان نتزوج ون�شعهم 
اأمام االأمر الواقع، غري اأن التخلف الحقنا حتى 
اأمام �شرع اهلل، اإذ اأن ابن العم اعترب زواجنا 
اأخ  جتاوزًا له وتقلياًل من قيمته، لذا اتفق مع 
بالتن�شيق  ال�شتدراجها  �شيناريو  على  زوجتي 
ومن  زواجنا  مباركة  بذريعة  اأخيها  زوجة  مع 
ثم اأجهزا على زوجتي وقتالها "غ�شاًل للعار".

غ�شل عار الكرتوين! 
مت����ارا، وه���و ا���ش��م م�����ش��ت��ع��ار، وق��ع��ت يف فخ 
الكرتوين ن�شبه لها �شاب اعتقدت انه يحبها. 

انها  ل�"ال�شبكة"،  ح��دي��ث  يف  مت����ارا،  ت��ق��ول 
متادت بثقتها بحبيبها، وحتدثت معه بال�شوت 
االجتماعي.  التوا�شل  برامج  عرب  وال�شورة 

اليه  بعثت  حني  اأخ��ط��اأت  اأنها  مت��ارا  وتعرتف 
اأو�شاع غري الئقة، وفوجئت  ب�شورها وهي يف 
الذي  اأ�شدقائه  اأمام  ال�شور  بهذه  تباهى  انه 
كان اأحد اأبناء عمومتها اأحدهم دون ان يدري 
االأخبار  و�شلت  ال�شلة.  بهذه  اخلائن  العا�شق 
اىل  ���ش��ارع  ال��ذي  الع�شرية  �شيخ  اىل  ب�شرعة 
على  بقتلها  اإي��اه  مطالبًا  متارا  والد  ا�شتدعاء 
ال��وال��د  ح��اج��ج  الع�شرية.  ل��ع��ار  غ�شاًل  ال��ف��ور 
�شيخه ب�شرورة اإن�شاف ابنته من هذا ال�شاب 

املتهور، غري اأن ال�شيخ اأخربه اأن هذه اخلطوة 
تاأتي بعد قتل الفتاة. والأن الوالد يتمتع ب�شىء 
ارتكبت  الأن��ه��ا  اإب��ن��ت��ه  قتل  رف�����س  ال��وع��ي  م��ن 
حماقة "الكرتونية" ال ترقى اىل امل�س ب�شرفها. 
االأب  "ك�شر"  وق��رر  ال�شيخ  ث��ائ��رة  ث��ارت  هنا 
"اإجالئه"  اأي  ف�شله، و�شرورة  من الع�شرية، 
االأب هذه  نفذ  �شكناه.  انتقاله من منطقة  اأي 
املطالب مقابل احلفاظ على حياة ابنته ومللمة 

ف�شيحتها االلكرتونية.
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ذرائع.. وتع�شف اجتماعي
اتخاذ  عن  يتحدث  الدراجي  خ�شر  املحامي 
الت�شهيالت القانونية يف عقوبات جرائم غ�شل 
الن�شاء،  لت�شفية  البع�س  عند  كذريعة  العار 
خ�شو�شا يف حاالت االإرث واخلالفات العائلية 
اإمراأة  ل�"ال�شبكة" اإن  االخرى، يقول الدراجي 
ثالثينية جلاأت اليه حلمايتها مبوجب القانون 
من تهديدات اأخيها يف حال مل تتنازل له عن 
مبوجب  ي��وزع  اأن  يجب  ك��ان  ال��ذي  اأبيها  اإرث 
تخل�س  التي  اأختهما  وبني  وبينه  بينها  ال�شرع 
منها االأخ فاقد ال�شمري بالتن�شيق مع ابن عمها 
ظلمًا بدعوى غ�شل العار. وي�شيف الدراجي اأن 
مل  ح��ال  يف  امل�شري  ب��ذات  موكلته  يهدد  االأخ 

تتنازل له عن ح�شتها من االإرث.
قانون  م��ن   4٠9 امل���ادة  اأن  ال��دراج��ي  وي��وؤك��د 
 ،1969 ل�شنة   111 رق��م  العراقي،  العقوبات 
بنف�شه  القانون  بتطبيق  للرجل  احلق  منحت 
يعاقب  وق��د  للعقوبة  خمففًا  ع��ذرًا  منحه  مع 
ملدة �شنة مع وقف التنفيذ. وتن�س املادة 4٠9، 
على انه يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن ثالث 
�شنوات من فاجاأ زوجته اأو اإحدى حمارمه يف 
حالة تلب�شها بالزنى اأو وجودها يف فرا�س واحد 
مع �شريكها فقتلهما يف احلال اأو قتل احدهما 
اع��ت��داًء  احدهما  على  اأو  عليهما  اع��ت��دى  اأو 

اأف�شى اإىل املوت اأو اإىل عاهة م�شتدمية.
ويطالب الدراجي املنظومة القانونية العراقية 
االجتماعي  التع�شف  ه��ذا  من  امل��راأة  بحماية 
الذي بداأ يتزايد يف الفرتة االخرية يف معظم 
اللجوء  دول  اىل  وام��ت��د  ال��ع��راق،  حمافظات 
على  اال�شكندنافية  وال���دول  ال�شويد  ال�شيما 
االجتماعية  واالأعراف  الت�شريعات  من  الرغم 

التي حتمي املراأة هناك.
اأ�شباب واهية.. ول عزاء للن�شاء

تقع  امل���راأة  اأن  اإىل  ت�شري  الدولية  املنظمات 
�شحية ما ي�شمى "جرائم ال�شرف" التي يقوم 
قريبات  بقتل  االأ���ش��رة  اأف���راد  من  ذك��ور  فيها 
لهم بذريعة رد "�شرف" االأ�شرة، وعادة ينجو 

مرتكبو هذه االأعمال من العقاب. 
االإن�شان  حقوق  مراقبة  منظمة  حتدثت  فقد 
)ه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�������س( يف ت��ق��اري��ر ع��دة 

اأنحاء  �شتى  يف  امل���راأة  تعر�س  عن  اأ�شدرتها 
�شوى  ل�شيء  ال  حقوقها،  النتقا�س  املنطقة 
من  بالغة  ���ش��ور  م��ن  وع��ان��ت  ام����راأة،  لكونها 
مناحي  كل  يف  واملجتمعي  املوؤ�ش�شي  التمييز 

حياتها تقريبًا. 
ان  ذك���رت  فقد  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  اأم���ا 
الن�شاء  ال�شرف" من  "جرائم  �شحايا  معظم 
ال��ذك��ور  اأق��ارب��ه��ن  يعتقد  ال��الئ��ي  وال��ف��ت��ي��ات 
وغريهم اأنهن جلنب "العار" لعائالتهن ب�شبب 
�شلوكهن غري االأخالقي، وكثريًا ما تكون هذه 
تكون  اأن  تعدو  وال  واهية  الأ�شباب  االتهامات 
ُيقدم  االأحيان  من  كثري  ويف  �شائعات.  جمرد 
من  ذك���ور  ال�شرف"  "جرائم  ارت��ك��اب  على 
اأفراد العائالت التي تنتمي اإليها ال�شحايا من 
الن�شاء والفتيات، اعتقادًا منهم باأن مثل هذه 

اجلرائم ت�شرتد �شرفهم و�شرف عائالتهم.
٢٠٠9ع��دم  عام  اأ�شرت  االإن�شان  حقوق  وزارة 
القتل  اأو  ال�شرف،  جرائم  يف  انخفا�س  وجود 
واأع��راف  تقاليد  تر�شخ  نتيجة  للعار،  غ�شاًل 
تقرير  وك�شف  وم�شتمرة.  ثابتة  اعتربتها 
ع��ام ٢٠٠9،  ام���راأة يف   84 قتل  ع��ن  ل��ل��وزارة 

مقارنة مع 87 حالة قتل يف عام ٢٠٠8. 
اإح�شائيات

قائمة  ق��ار  وذي  ب��غ��داد  حمافظتا  وت�شدرت 
ام���راأة   15 ب��واق��ع  ال�����ش��رف  ج��رائ��م  �شحايا 
ن�شاء،   9 وا�شط  تلتهما  املحافظتني  من  لكل 
 ،٣ ومي�شان   ،٣ وبابل   ،4 واالنبار   ،8 والنجف 
يف  ومثلها  الديوانية  يف  واح��دة  قتل  وجرمية 

املثنى. وذكر التقرير ان االإح�شائية مل ت�شمل 
"عدم  وا�شاراىل  كرد�شتان،  اإقليم  حمافظات 
معه  ميكن  املجتمع  يف  ايجابي  تطور  ح�شول 
ال�شرف."  بدافع  امل��راأة  قتل  اإىل  اللجوء  عدم 
غري اأن منظمات ن�شوية ذكرت اأن جرائم قتل 
الن�شاء غ�شاًل للعار اأ�شبحت يومية، واأن غياب 
اإح�شاءات دقيقة، وعدم وجود درا�شات توثق 
عدم  على  دليل  اأك��رب  الظاهرة،  لهذه  وتوؤ�شر 
اجلدية يف التعامل مع هذا املو�شوع، وو�شفت 

املراأة العراقية باأنها �شحية جلرائم ال�شرف.
غ�شل العار يف املهجر

تعاين الدول اال�شكندنافية من ظاهرة جرائم 
غ�شل العار وهو اأمر يعترب دخياًل على املجتمع 
االأعلى  الرقم  ال�شويد  و�شجلت  اال�شكندنايف، 
ب�شبب  التي حدثت  االأ�شري  العنف  يف حوادث 
تقتل خم�س  اأن  اإذ يحدث  العار،  مفهوم غ�شل 
حم��اوالت  عن  ويبلغ  ال��واح��د،  العام  يف  ن�شاء 
�شرب مربح ي�شل حد ال� 5٠٠ حالة يف ال�شنة، 

وحماوالت ال�شروع يف القتل.
�شمال  اوب�����ش��اال  م��دي��ن��ة  يف   ،٢٠٠٢ ع���ام  يف 

ال�شويد، وجه والد فادمية م�شد�شه على راأ�س 
و�شلم  قتيلة  فاأرداها  الر�شا�س  واأطلق  ابنته 
ل�شرف  غ�شاًل  قتلها  انه  وقال  لل�شلطات  نف�شه 
العائلة، الأنها كانت على عالقة ب�شاب �شويدي. 
يف العام نف�شه اأقامت ال�شلطات جمعية تدعى 
بدرا�شة  تعنى  والتي  وفادميا(  بيال  تن�شوا  )ال 
امل�شاكل االأ�شرية القائمة يف جمتمع املهاجرين 
ذك��رت  وق��د  االأو���ش��ط،  ال�شرق  م��ن  القادمني 
البيانات اأن اأغلب احلاالت ح�شلت ملهاجرات  
قادمات من اأفغان�شتان، تركيا ،العراق، ايران، 

والباك�شتان.  
وف��ادمي��ا(  بيال  تن�شوا  )ال  جمعية  وق��دم��ت 
درا�شات وبيانات اأو�شحت فيها اأن اأغلب اأهايل 
الفتيات القادمني من ال�شرق االأو�شط يحاولون 
اإجبار بناتهن للزواج من اقاربهن يف بلدانهم 
على  ي��ج��ربوه��ن  اأن  بعد  منها،  ق��دم��وا  ال��ت��ي 

ال�شفر اىل هذه البلدان ويتم تزويجهن 
االأول  بطفلها  حتمل  ان  وبعد  هناك 

ويقومون  ال�شويد  اىل  ي�شطحبوهن 
باإجراء معامالت مل ال�شمل لوالد الطفل 

يقبل  ال  ال�شويدي  القانون  كون  وذلك  القادم، 
ذل��ك،  على  اج��ب��اره��ن  او  القا�شرات  ب���زواج 
الطهور يف  افريقيا يجربوهن على  �شمال  ويف 

اأعمار �شغرية.
القتل  فعل  وي��ت��ك��رر  ي��ح��دث  امل��و���ش��وع  م���ازال 
ال������زواج، ويف حم���اول���ة من  واالإج����ب����ار ع��ل��ى 
ال�شلطات  عممت  ذلك  حدوث  ملنع  ال�شلطات 

ل��ل��ف��ت��ي��ات  ت���وع���وي���ة  دورات 

حقائبهن  يف  طعام  ملعقة  حلمل  و�شجعتهن 
عند اجبارهن على ال�شفر، اذ �شيقوم موظف 
االأمن امل�شرف على عر�س احلقائب يف جهاز 
باالت�شال  ملعقة طعام  وجد  ال�شونار يف حال 
بال�شلطات املحلية التي �شتقوم باعتقال االأبوين 
من  حلمايتها  مراكز  اىل  القا�شر  وبرتحيل 
الزواج املبكر او القتل يف بلدان 
يبيح قانونها قتل الن�شاء حتت 

بند غ�شل العار.
ب�����ش��ام ب����غ����دادي ه���و من 
تن�شوا  "ال  جمعية  يرتاأ�س 
ان  وفاطمة" يقول:  بيال 
القادمة  االأ���ش��ر  تقوقع 
من بلدان تبيح جرمية 
غ�شل  ب��ا���ش��م  ال��ق��ت��ل 
ال��ع��ار ه��و م��ا �شجع 
ه���وؤالء االآب����اء على 
ببناتهن  ال�����ش��ف��ر 
او  لقتلهن  ام��ا  االأ�شلية  لبلدانهم 
التطور  ي��واك��ب��ون  ال  ان��ه��م  علمًا  لتزويجهن، 

احلادث فية وال حماٍم يدافع عنها.
قاتل غر مذنب

كرثت ال�شكوك عند �شماعنا باأن بنت اجلريان 
حتفها  لقيت  قد  واخ��رى  نف�شها،  اأحرقت  قد 
رمت  ق��د  وث��ال��ث��ة  الكهربائي،  ال��ت��ي��ار  ب�شبب 
بنف�شها منتحرة من اأعلى املنزل. اإال اأن ال�شبب 
ما  العار، هذا  ب�شبب غ�شل  امل��وت  هو  االأوح��د 
بحكم  جليل"  "مروة  القا�شية  لنا  اأو�شحته 
عملها يف هذه الق�شايا، معللة ذلك باأن العديد 
من هذه الق�شايا قد ازداد يف االآونه االأخرية 
غري  ال�شيا�شية  واالأو�شاع  االأمن  غياب  ب�شبب 
املنا�شبة، ما جعل احلكومة غري مبالية بحقوق 

على  املنظ�مة القان�نية العراقية بحماية املراأة من هذا التع�شف 
الجتماعي الذي بداأ يتزايد يف الفرتة الخرة يف معظم 

حمافظات العراق، وامتد اىل دول اللج�ء ل�شيما ال�ش�يد والدول 
ال�شكندنافية على الرغم من الت�شريعات والأعراف الجتماعية 

التي حتمي املراأة هناك
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ما بين النصف االول من ستينات القرن الماضي، وحتى احتالل العراق 
في أوائل األلفية الثالثة، فاصلة تمتد الى أربعة عقود، كنت في أثنائها 

قلماً عاش العملية الصحفية بعمق، وعاصر مرحلة التكريمات الصّدامية 
السخية، وما زلت مندهشاً ألن صدام حسين لم يغفل إعالمياً واحداً، 

حتى الذي ال يحسن كتابة اسمه، إال وشمله بالتكريم، ابتداء من )مثقالي( 
ذهب، عيار )18( صعوداً الى كيلوين عيار )21(، ومعظم تلك 

التكريمات )المالية خاصة( ال تعتمد على كفاءة اإلعالمي، وإنما على 
نسبِة النفاق في قلمه وكريّات دمه!!

غريب أمر )الريس(، فأنا االعالمي الوحيد الذي لم يتم تكريمه ولو 
بمثقال ذهب عيار )14(، مع إنني أحسن كتابة اسمي، واألغرب 
إنه أصدر فرماناً في عام 1999 يقضي بمنعي عن الكتابة مدى 

العمر. ولكن انصافاً للحقيقة أعترف بأن فخامته كّرمني مّرة واحدة 
بمبلغ )250( ألف دينار، وأرجو أن ال يتهمني أحد بالتضليل، فهناك 

مفارقتان، األولى: أن تكريمي جاء في عام )2001( أي وأنا ممنوع من 
الكتابة، والثانية: أن الموضوع المنشور كان باسم صديقي الرائع )جواد 

الحطاب( وليس باسمي الممنوع من الظهور!!
بعد خسارة اإلعالميين للرجل الذي ينثر )أموال الخزينة( بدون حساب، 
دخل العراق مرحلةً جديدة من التكريمات لها وجهان، أولهما: أن الدرع 

أصبح هو البديل عن الذهب أو الشقة السكنية أو المركبة أو المال أو 
المنصب الوظيفي. والدرع كما هو معروف ال يمتلك أية ميزة اقتصادية، 

وال يمثل قوة شرائية، ألنه بدعة رمزية معنوية ظريفة، يمكن أن نزيّن 
به غرفة الضيوف ألغراض التباهي وإبراز العضالت، وهو كما وصفه 
أحد أصدقائي الخبثاء أشبه بكتاب الشكر أيام زمان، ولكنه بالتأكيد أفضل 

من كتاب العقوبة!!
بتاريخ 2018/11/9 تم تكريمي بدرع وضعته الى جانب الصف 

الطويل من دروعي القديمة، وهو ليس أحلى منها وال أفضل بالضرورة، 
ولكنه ارتبط بجملة اعتبارات، في مقدمتها أنه جاء ضمن ]مهرجان 

)طريق الشعب( السادس[، وقد اختار المشرفون على المهرجان، 
جزاهم هللا خيراً، حسن العاني ليحظى بجائزة )شمران الياسري للعمود 

الصحفي(، وواضح من سياق كالمي، أن الجائزة درع أنيق!
وأنا أحتمي برفيق عمري خضير الحميري )طوال جلوسنا بين جماهير 
المهرجان الغفيرة كان يخاطبني وأخاطبه بمفردة رفيق( لكي أسأله كيف 

أتصرف إزاء أي أتيكيت من أتيكات المهرجانات التي ال أحضرها أبداً 
بسبب القليل من انطوائيتي والكثير من بداوتي التي مازلت أعتُز بها 
وأتمسك، فوجئت بأن ابن األجاويد –المدعو عبد الزهرة زكي، الذي 

تخطى مفردات المدائح الشعرية على مّر التاريخ العربي، فأسميته 
قبل اليوم )الكبير( صفةً تليق به موقفاً وإبداعاً وإنسانية- يجبرني على 
البكاء، مع أن الحزن العراقي ما أبقى في العين متسعاً لدمعة جديدة.. 
زكي يكرر اسمي في كلمة االحتفاء بي، والتي تُليت نيابة عنه لتعذر 

حضوره أمام ظرف طارئ، )18 مرة(، وكأنه يود تكريسه أو فرضه 
على الجمهور من باب التحبيب به أو التعريف.. زكي يرتضي لنفسه 

وأنا ال أرتضي له أن يكون قارئاً ليهبني موقع الكاتب.. زكي يدفعني الى 
الضوء ليقف هو في الظل، زكي..زكي.. وكأنني أحاول تقليده وأكرر 
اسمه هيبة واحتراماً. كلمة زكي التي أنعشت روحي بنقاوتها في زمن 

الغش والضاللة كانت موشومة بالدالالت االخالقية.. وحين نودي على 
اسمي لتسلم الدرع من األستاذ رائد فهمي، كنت مسكوناً ببضعة أفكار 

أودُّ قولها على المنصة: أن أشكر استاذي عبد الزهرة، وأشكر أصدقائي 
الشيوعيين وفي مقدمتهم )مفيد الجزائري وإبراهيم الخياط( وأستفسر 
منهم عن سبب اختيار رجل مثلي ال يميز بين دكتاتورية البروليتاريا 

ويين ودكتاتورية مزبان خضر هادي، وكنت أتمنى لو طلب مني الرفيق 
فهمي أن أنتمي الى الحزب الشيوعي فأعتذر منه قائالً ]ذلك يسعدني 

ولكنني كما تعلم عضو عامل في حزب العمال البريطاني[، غير أنني 
ما إن وصلت الى المنصة، ووجدت نفسي بعيداً، ووحيداً من دون 

الحميري، وفي مواجهة خلق عظيم، وأمام شيخ الطريقة الشيوعية رائد 
فهمي، حتى ارتبك البدوي في أعماقي فنسيُت أفكاري وأمنياتي، ولم تبق 
سوى دعوات حالمة صامتة مكبوتة في الصدر لعراق العراقيين، ووطن 

الحب والمحبة.. 

ح�شن العاين 

ن�اعم
درٌع �شي�عي!!

بعد خ�شارة الإعالميني للرجل الذي ينرث )اأم�ال اخلزينة( 
بدون ح�شاب، دخل العراق مرحلًة جديدة من التكرميات 

لها وجهان، اأولهما: اأن الدرع اأ�شبح ه� البديل عن الذهب اأو 
ال�شقة ال�شكنية اأو املركبة اأو املال اأو املن�شب ال�ظيفي.

الظاهرة،  وايجاد طرق حتد من هذه  امل��راأة، 
اعمارهن  ت��رتاوح  الفتيات  اغلب  اأن  م�شيفة 
اإم��ا عن  وج��دن مقتوالت  ب����ني)16-٣5(، قد 
ط��ري��ق ع��ي��ار ن���اري يف ال��راأ���س او احل���رق او 
املناطق  يف  ومرميات  جارحة،  ب��اآالت  الطعن 
التي تغيب عنها ال�شلطات خوفًا من امل�شاءلة، 
الذي  بال�شخ�س  املتمثل  القانون  باأن  مو�شحة 
العار،  غ�شل  م�شمى  حتت  قتل  جرمية  يرتكب 
املرقم  العراقي  العقوبات  قانون  وفق  يحاكم 
111 ال�شادر �شنة 1969 يف املادة 4٠9 والذي 
تزيد على  ال  باحلب�س مدة  )يعاقب  انه  ين�س 
ثالث �شنوات من فاجاأ زوجته او اأحد حمارمه 
فرا�س  وجودها يف  او  بالزنى  تلب�شها  يف حالة 
قتل  او  احلال  يف  فقتلهما  ع�شيقها،  مع  واحد 
احدهما  على  او  عليهما  اعتدى  او  احدهما 
اعتداًء اف�شى اىل املوت او اىل عاهة م�شتدمية 
�شد  ال�شرعي  الدفاع  حق  ا�شتعمال  يجوز  وال 
�شده  تطبق  وال  ال��ع��ذر  ه��ذا  م��ن  ي�شتفيد  م��ن 

احكام الظروف امل�شددة(.
احلق  اعطت  امل��ادة  "هذه  ان  اي�شًا  وا�شافت 
ت�شاويهما  رغم  على  بالقتل  املراأة  دون  للرجل 
يف احلقوق والواجبات يف الد�شتور العراقي."

ع�شائر الدم
يف  �شطوتها  للع�شائر  اأن  اجلميع  يعرفه  مما 
منه،  اجلنوبية  املناطق  يف  وخ�شو�شًا  العراق 
هو  الع�شرية  رجل  ويكون  وحتا�شب  تقتل  فقد 

والأن  قومه،  م�شاكل  جلميع  والناهي  القا�شي 
معظم العوائل اجلنوبية قد نزحت نحو بغداد 
لت�شكنها بعد عام ٢٠٠٣، وخ�شو�شًا يف املناطق 
�شطوة  ذات  الع�شائر  ه��ذه  ا�شحت  الفقرية، 
احلد  تقيم  جعلها  ما  القانون،  اأم��ام  مرعبة 
هذا  من  يحدثنا  ذلك.  ي�شتحق  تراه  من  على 
االإطار ال�شيخ "حيدر البخيتاوي" )55 عامًا( 
اأن احلكمة من تطبيق احلد على مرتكبة الزنا 
هو  القانون  هذا  وغياب  فيه،  امر الجدال  هو 
مايجعل مثل هكذا ممار�شة غري مقيدة، وقد 
ب��اأن  مو�شحًا  ال���زاين،  قتل  اىل  غالبًا  ت�شل 
ت�شل  قد  التي  املقتولة  ذوي  �شمعة  "هناك 
فنحن يف  الع�شرية،  من  وطردهم  نبذهم  اىل 
ال  عربي  وكبلد  القبلي  العرف  فيه  ي�شود  بلد 
يرف�س التطور امنا نحن �شد الف�شاد والفجور 
فيها  تكون  الزنا  ح��االت  اغلب  واأن  خ�شو�شًا 
ك�شيوخ ع�شائر  الوحيد  وهمنا  املراة متزوجة، 
�شائدة  اخلاطئة  املمار�شات  هذه  تكون  ال  ان 
م�شاكل  من  لها  ملا  االأوروب��ي��ة،  ال��دول  يف  كما 
لل�شباب  تتيح  وق��د  ك��ام��اًل،  ج��ي��اًل  ت��ه��دم  ق��د 

ممار�شات خاطئة اخرى"، م�شيفًا "اأن هناك 
عدة عوائل رف�شت اأن تقتل ابنتهم بتهمة غ�شل 
العار، خ�شو�شًا ال�شاكنني يف املدينة، لبعدهم 
النائية  املناطق  وان  الع�شائري،  العرف  عن 
تطبيق  يف  االوىل  املرتبة  احتلت  قد  والفقرية 
العقوبات �شد مرتكبي الزنا من ذويهم خوفًا 

من مالحقة العار لهم."
الوفيات  اأن���واع  من  ن��وع  ب��اأي  تغطى  اجلرمية 
قلبية،  �شكتة  دم��اغ��ي��ة،  جلطة  االع��ت��ي��ادي��ة: 
ال��ق��ت��ل غري  ه���ذا  مفاجئة مم��ي��ت��ة.  ان��ف��ل��ون��زا 
املربر، هذا القتل الوح�شي، يرمى بظالله نحو 
"االأقدار". خالة املتحدثة )�س( التي رف�شت، 
احلقيقي  با�شمها  ال��ن��ط��ق  ق��اط��ع��ًا،  رف�����ش��ًا 
وريبة،  بخوف  الق�شة  تخربنا  اأمامنا،  حتى 
من  خ�شية  وه��ن��اك،  هنا  متلفتة  وب��ن��ظ��رات 

الف�شيحة: 
-اأخ�شى اأن يقتلوين اذا ما علموا بحديثي هذا، 
لكن، الق�ش�س هنا كثرية وتت�شابه، وكرث هم 
من قتلوا اأخواتهم دفاعًا عن ال�شرف، ال�شرف 

الذي مل يفهموا معناه حتى اليوم.

اجلميع يعرف اأن للع�شائر �شط�تها يف العراق وخ�ش��شًا يف 
املناطق اجلن�بية منه، فقد تقتل وحتا�شب ويك�ن رجل 

الع�شرة ه� القا�شي والناهي جلميع م�شاكل ق�مه



النموذج  ا�شتعمل هذا  لنا حيث عاد كل من 
ال�شابونة،  من  االأكرب  القطعة  ب�شراء  وقام 
لدينا زبائن ال ي�شتغنون عن اأنواع معينة من 
�شابون ع�شتار منذ اأربع �شنوات، ولهذا نقوم 
باإعادة ت�شنيع كل ال�شوابني االأكرث طلبًا من 

قبل الزبائن.

ع�ستار لكل العراقيات
ب��دوام  ام���راأة   1٢ تعمل  ع�شتار  م�شروع  يف 
دوام  بن�شف  ام����راأة   4٠ م��ن  واأك���رث  ك��ام��ل 
العراق،  اأن��ح��اء  كل  يف  مبيعات  كمندوبات 
عملية  وحتتاج  ور�شة  داخل  املنتجات  ت�شنع 
نوع  ح�شب  اأ�شهر   6 اىل  �شهر  من  الت�شبني 
ال�شابونة، تكون العملية �شعبة اأحيانًا ب�شبب 
من  اأك��رث  ع�شتار  منتجات  على  الطلب  اأن 
العمل الإ�شالحه  العر�س، وهذا ما يحاولون 
كبرية  ور�شة  بتاأجري  املقبلة  االأ�شهر  خالل 

وزي���ادة االإن��ت��اج واالأي��دي 
العاملة.

من  اأك��رث  حاليًا  -ي��وج��د 
ال�شابون  م��ن  ن��وع��ًا   6٠
اال�شتحمام  مواد  وكذلك 
االأخ���������رى ك��ال�����ش��ام��ب��و 
وامل��رط��ب��ات وامل��ن��ت��ج��ات 
االأكزميا  بعالج  اخلا�شة 

وم�شاكل اجللد. 

اأحب ت�فري فر�ص 
عمل للن�ساء 

مركز  يف  ال��رتك��ي��ز  ي��ت��م 
ع�����ش��ت��ار ع���ل���ى ت�����ش��غ��ي��ل 
ال���ن�������ش���اء امل���ح���ت���اج���ات 
هوؤالء  روؤي��ة  فقط،  للعمل 
حلم  حققن  وقد  الن�شاء 
وظيفة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
تغري حياتهن هي م�شدر 
����ش���ع���ادة ل���زي���ن���ة، ك��م��ا 

تخربنا: 
-اب���ت���داأت ل��وح��دي واأن���ا 

االآن مع فريق كامل يحب عمله و�شغوف بكل 
اأكرث  ور���ش��ات  فتح  يف  اأطمح  يقدمه،  �شيء 
لت�شغيل عدد اأكرب من الن�شاء حيث اأن لدينا 
حمتاجات  ن�شاء  باأ�شماء  طويلة  قائمة  االآن 
فعاًل للعمل، وتوفري فر�شة لهن داخل م�شروع 
ع�شتار هو �شيء اأطمح له، كذلك طموحي يف 
م�شبقًا  فعلته  �شيئًا  كان  عامليًا  العراق  متثيل 
واأطمح باال�شتمرار فيه لكي يعلم اجلميع اأن 
على  وق���ادرات  خاّلقات  العراقيات  الن�شاء 

�شناعة الفر�س لهن وللغري.
واجهت زينة الكثري من العقبات خالل هذه 
التي  امل�شاكل  كانت  اأبرزها  لكن  ال�شنوات، 
اأمريكا  من  االأولية  املواد  �شحن  يف  تواجهها 
اىل العراق، ففي العراق ال تتوفر ن�شبة كبرية 
من املواد االأولية الأين اأحتاج على �شبيل املثال 
خ�شي�شًا  م�شتخل�شة  وع��ط��ور  األ���وان  اىل 

ل�شناعة ال�شابون.  
�شحنات  ب�شبب  االأموال  الكثري من  -خ�شرنا 
املواد االأولية التي عادت اىل اأمريكا ومل يكن 
نواجه  اللحظة  هذه  حتى  ت�شلمها،  باإمكاننا 
واالأوراق  املراجعات  من  بكثري  امل�شاكل  هذه 

الر�شمية لغر�س حل هذه امل�شكلة.

من  ج��دًا  وب�شيطة  حم��دودة  قدراتي  -كانت 
لالأهل  واإه��دائ��ه  ال�شابون  �شناعتي  خ��الل 
كانت  االأ�شا�شية  غايتي  لكن  واالأ���ش��دق��اء، 
اإن�شاء م�شروع لعملي وعمل عدد من الن�شاء، 
�شوى  احلياة  اأعمله يف  �شيئًا  اأع��رف  اأكن  مل 

�شناعة ال�شابون.

ال�ظيفة منعتني من ال�ساب�ن!
اإح��دى  يف  كموظفة  تعمل  كانت  التي  زينة، 
لها  جتلب  مل  املهنة  اأن  توؤكد  الدولة،  دوائ��ر 
�شوى التعا�شة، ت�شتيقظ عند اخلام�شة فجرًا 
وتعود يف اخلام�شة ع�شرًا منهكة ومتعبة، مل 
عمل  يف  هوايتها  لتطوير  الوقت  متتلك  تكن 

ال�شابون.

-كنت اأت�شاءل: هل هذه هي احلياة؟ وظيفة 
�شاأقوم  متى  م��روري؟  وزح��ام  ومكتب  مملة 
بتقدمي  تفكري  وبدون  قمت  هوايتي،  بتطوير 
وب���داأت  امل��وظ��ف��ني،  ذه���ول  اأم���ام  ا�شتقالتي 

بعملي الذي اأحب! 
والدها  كان  ال�شابون،  �شناعة  زينة  ب��داأت 
االأول��ي��ة  امل����واد  م��ل��ل،  ل��ه��ا، ودومن����ا  يح�شر 
ل�شناعة ال�شابون، فيما مل تعرت�س والدتها 
جميع  وحتميل  للمطبخ  زينة  ا�شتغالل  على 
ذل��ك  ت��ق��ول  ال�����ش��اب��ون!  بنكهة  ال��ط��ب��خ��ات 

وت�شحك فيما تكمل:
منظمة  م��ن  تدريبية  منحة  على  -ق��دم��ت   
ومت  اأع��م��ال(  رائ���دة  )ه��ي  ا�شمها  �شويدية 
وتعلمت  كاملة،  مبنحة  قبويل  احلظ  حل�شن 

اأب�����داأ مب�����ش��روع ع�شتار  م��ن خ��الل��ه��ا ك��ي��ف 
لل�شابون، ا�شمه ع�شتار الأن هذا امل�شروع هو 
ن�شائي بحت واأنا اأوؤمن اأن كل امراأة عراقية 

هي اإلهة للحب واجلمال.

�ساب�نة الأكزميا هي الأف�سل
كانت  ب�شناعتها  زينة  قامت  �شابونة  اول 
�شابونة  �شناعة  ق��ررت  حني   ٢٠1٣ عام  يف 
وفعاًل  االأكزميا،  من  تعاين  ل�شديقة  خا�شة 
جنحت ب�شناعة �شابونة زيت الزيتون وحتى 
مبيعًا يف  االأكرث  ال�شابونة  اللحظة هي  هذه 

ع�شتار، ح�شب قولها: 
-اعتمد على توزيع مناذج جمانية لكل اأنواع 
ال�شابون، هذه الطريقة كانت م�شاعدة جدًا 

اآية من�ش�ر زينة

زينة، فتاة تلتهم باأحالمها ال�ساب�ن كما ل� اأنه طعامها 
املف�سل، يداهم طم�حها واأفكارها.

بداأ كفكرة، ه�اية، او حتى حلم م�سح�ب بتجارب ع�سيبة 
وع�سية، مئات التجارب لت�سنع �ساب�نة، تنتهي باأن متتلك 

الي�م حماًل كبريًا، تعمل داخله العديد من الن�ساء، زينة 
التي حتب ال�ساب�ن، حتدثنا عن ق�ستها معه:

حاولت مئات املرات
والي�م  �شاب�نة،  ت�شنع  اأن 

متلك متجراً

اإ�شرارها على النجاح خزينة
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بداأت مرا�ساًل
الواقع حيث تطل  اأم�شيت �شنوات يف برامج   *

بني النا�س يوميًا على اجلو مبا�شرة،
فكيف كانت بداية دخولك هذا العامل؟

ويف  اجتماعية  لربامج  مرا�شاًل  اأ�شاًل  بداأت   -
االأخ��ب��ار،  وغ��رف  ميدانية  وتغطيات  االإع���داد 
امل�شاهدين  على  اأط��ل  اأع��وام  �شتة  منذ  ولكني 

على الهواء مبا�شرة يف برامج الواقع.
 ٢٠11 عام  "البغدادية" منذ  مع  كانت  بدايتي 
حيث كنت املرا�شل الوحيد، يف وقتها، لربنامج  
  ٢٠1٣ عام  ياعراق."  بداية  �شباحك  "ي�شعد 
"البغدادية  لربنامج  مبا�شر  اأول حلقة  بثت يل 
 9٠٠ ال�����  ح���اج���ز  ف��ي��ه��ا  ت��خ��ط��ي��ت  والنا�س" 
جميع  فيها  غطيت  اجل��و  على  مبا�شرة  حلقة 
بعدها  �شماله جلنوبه.  العراق من  حمافظات 
انتقلت اىل ف�شائية "ال�شومرية" ولغاية االآن 
بثت يل 5٠٠ حلقة مبا�شرة لربناجمي "نا�س 
بالبث  ظ��ه��وري  ف��اإن  وباملنا�شبة  ونا�س". 
املبا�شر اليومي لي�س �شاعة تلفزيونية ل�45 

دقيقة بل هي تتعدى ال� 6٠ دقيقة.

برامج ال�اقع
* هل اأنك ال ت�شتطيع اخلروج من جلباب برامج 

الواقع اليومية اىل برامج اال�شتديوهات؟
- ال، هذا كالم غري �شحيح، والدليل اأنني حاليا 
من  اأقدمها  ا�شبوعية  حلقة  لدي  ال�شومرية  يف 
ا�شتديوهات ال�شومرية، والأكرث من مرة ترف�س 
وت�شر  املبا�شر  الربنامج  ترك  الف�شائية  اإدارة 
ال��ذي  الكبري  النجاح  ب�شبب  تقدميه  يف  علّي 
امل�شاهدة  ون�شب  ال�شارع  م�شتوى  على  يحققه 

العالية عليه.
رمبا قريبًا �شاأطوي �شفحة هذا الربنامج ب�شبب 
من  الكثري  هناك  فاليوم  يل،  املقلدين  ك��رثة 
الربيعي"  "م�شطفى  طريقة  يقلدون  الربامج 
ف�شائية  كل  ففي  ال��واق��ع،  لربامج  التقدمي  يف 
عراقية هناك برنامج ي�شبه برناجمي حتى يف 

ت�شابه اال�شم.
* تكلمت عن بداياتك يف ف�شائية "البغدادية"، 
وهذا يقودين اىل �شوؤالك: تعر�شت اأثناء عملك 
انفجار  اىل  اأدى  ما  اغتيال  حماولة  اىل  فيها 
اأي  منك  ن�شاهد  مل  ال�شقة،  بعبوة  �شيارتك 

منذ �سن�ات وه� يطل على امل�ساهدين عرب برنامج ينقل واقع العراقيني وهم�مهم، وقد يك�ن متفردًا بني 
اأقرانه يف هذا ال�ساأن من خالل ح�سده ملقب�لية وحمبة ال�سارع العراقي.

جاب املدن والقرى والق�سبات يف اأنحاء العراق ينقل ما يدور بجعبتهم من مطالبات واأمنيات.. اإنه 
الإعالمي م�سطفى الربيعي الذي حل �سيفًا على جملة "ال�سبكة العراقية" يف هذا احل�ار: 

م�شطفى الربيعي:
الإعالمي

حاوره : حيدر النعيمي 
ت�ش�ير : حمزة هادي      

اأدارت وجهها"البغدادّية"
اغتيايلعني يف حادثة
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نرمني املفتي

 ذات حرب، غادرت ديزي االمير بغداد التي تحب الى بيروت وتركت فيها شقتها ومكتبتها وسيارته
قالت انها لن تتأخر وليست بحاجة ان تترك مفتاح سيارتها عند الصديقة التي ستحتفظ بها في مرآب مؤسستها الدامة 

بطاريتها.. ولم تعد، وانقطع االتصال بها..
ما نعرفه انها كانت في بيروت وتعاني من متاعب صحية واخرى نفسية بعد رحيل شقيقتها التي كانت تعيش معها، فضال 
عن انها حين اكتشفت فقدانها لغالبية ممتلكاتها في لبنان وال مجال لذكر األسباب لعدم تمكننا من اخذ موافقتها قبل النشر، 

النها قضية شخصية جدا.. 
اختفت ديزي مع أخبارها ولم نعد نسمع منها اوعنها في بغداد وبيروت، العاصمتين اللتين احبتهما جدا وهي البصرية 

 المولودة في االسكندرية.. وتوقفنا عن السوال عنها منذ سنوات بعد ان يأسنا من العثور عليها..
في 29 تشرين الثاني، سمعنا عنها، اخيرا، في جريدة النهار البيروتية في خبر عنها عن انه  ) رحيل " اميرة " القصة 

القصيرة ديزي االمير( وفي مقدمته نقرأ انها رحلت في 22 من الشهر نفسه في هيوستن االمريكية.. ولم اسمع لغاية كتابة 
هذا المقال اي نعي رسمي عراقي لرحيلها،  وكل ما نشر على مواقع التواصل االجتماعي من نعي واستذكارات انما من قبل 

 أصدقائها وصديقاتها..
ديزي اواالقحوانة بالعربية، والتي كانت بأناقتها وهدوئها تبدوكأميرة، عرفتها من خالل المركز الثقافي العراقي في بيروت 

حين كانت مديرته في 1981 واصبحت صديقة بعد عودتها الى العراق في منتصف ثمانينات القرن الماضي. هذه السيدة 
التي بدت قوية بمالمحها، كانت هشة من الداخل، بسبب تعنت والدها وظلمه والوفاة المبكرة لوالدتها ومن ثم معاناتها من 

زوجة ابيها، هذه الهشاشة التي جعلت منها أديبة متميزة وقبلها مربية قريبة من االخرين ومن المتلقي.. وهي الهشاشة نفسها 
التي أوقعتها في القضية التي أفقدتها أمالكها او اوصلت بزواجها الى الطالق بعد سنتين فقط وأنهت خطوبتها من الشاعر 

 اللبناني خليل حاوي الذي مات منتحرا في 1982.
حين عادت الى بغداد بعد سنوات ، كانت قد قررت ان ال تغادرها ثانية، ولكنها غادرتها في 1991، ليس خوفا من حرب 

 قادمة، انما النها ملت الحروب وهي التي شهدت الحرب اللبنانية منذ بدايتها.. 
طالما تغزلت بذلك البلد البعيد،حين كانت بعيدة عنه وتمنت حين اصبحت به ان تدفن فيه، فقد كانت الموجة التي عادت الى 

بحرها، لكن قدرها كان ان ترحل في بلد بعيد اخر لم تكن تفكر حتى في العيش فيه،  رحلت وتركت رسائل خليل حاوي 
اليها التي حين نشرت بعضها في كتاب، انتقدت كثيرا النها مسحت اسمها في بعضها ورسائل من اخرين اليها لم تضعها في 

كتاب، رحلت دون ان يودعها االصدقاء ودون ان يحضروا جنازتها.

فنجان حمبة

اختفت ديزي مع اأخبارها ومل نعد ن�شمع 
منها اوعنها يف بغداد وبروت، العا�شمتني 

اللتني احبتهما جدا وهي الب�شرية امل�ل�دة يف 
ال�شكندرية.. وت�قفنا عن ال�ش�ال عنها منذ 

�شن�ات بعد ان ياأ�شنا من العث�ر عليها..

م�������ق�������االت

وال  التحقيق  نتائج  وال  احل��ادث  ح��ول  ت�شريح 
حتى تعوي�شك ماديا من قبل "البغدادية" فما 

الذي حدث؟
-   التحقيق والدعوة ما زاال يف مركز ال�شرطة 
ومدونان "�شد جمهول"، اأما ال�شق الثاين فيما 
وباالأخ�س  لهم  يوجه  فهذا  البغدادية  يخ�س 

مدراء مكتب بغداد.
* هل مت تعوي�شك معنويًا من قبل الف�شائية؟

- اأبدًا، مل اأعّو�س من قبل اأية جهة، ال حكومية 
وال نقابية وال حتى مكان عملي لالأ�شف، ولكني 
هم  القناة  مالك  بطانة  اأن  بعد  فيما  عرفت 
ال�شبب يف ذلك، وهذا الفعل لي�س معي فقط بل 
مع اجلميع فهم كحّجاب امللك من يتوددون اليه 

يعطونه وغري ذلك يحرم من كل �شيء.  
* هل تعر�شت يومًا ما للتهديد؟

من  مبا�شر  وغري  مبا�شر  ب�شكل  كثريًا  نعم،   -
مع  يقف  م��ن  اأن  م��وؤم��ن  اأن���ا  اجل��ه��ات،  بع�س 

الفقراء يكون اهلل حاميه الوحيد.
طاقة �سلبية

القلب  ت��دم��ي  اإن�شانية  ح���االت  عليك  مت��ر   *
يتفاعل معها النا�س بالبكاء اإال اأنت فهل حتّجر 

قلبك من هول ما�شمعت وراأيت؟
دمعتي  ولكن  اأبكي  االأحيان  بع�س  يف  رمب��ا،   -
وقت  يف  يوميًا  اأن��ا  ن��زول��ه��ا،  ال�شهل  م��ن  لي�س 
االإفطار ال�شباحي اأغرق يف �شاعة من الطاقة 
ال�شلبية ب�شبب معاناة النا�س وهمومهم، اأ�شف 
حالتي مثل الق�شاب الذي ميكن اأن يراأف قلبه 

بالذبيحة ولكنه باملمار�شة يعتاد هذا ال�شيء. 
* كم مرة اهتز قلبك من احلب؟

-  يوميًا يهتز.
* هل اأنت كثري العالقات الن�شائية؟

القلب  اأن  بل  كهذا  م�شطلح  مبثل  لي�س  ال،   -
بدون حب هو عبارة عن �شحراء قاحلة.

* اإذن ملاذا متيل اىل االنعزال؟
- بعد جتربتي يف تكوين العالقات مع خمتلف 
من  له  تعر�شت  ما  وب�شبب  املجتمع،  �شرائح 
اأكون  اأن  اأح��ب  اليوم  واإحباطات،  اأم��ل  خيبات 
االأ�شخا�س  بع�س  من  اإال  اجلميع  مع  �شطحيًا 

فلهم خ�شو�شية يف حياتي.
اىل  االأل���ف  م��ن  متثلك  التي  االأغنية  ماهي   *

الياء؟
والدي��رة  بيها  مي��ر  طيفك  ال  ال���روح  غريبة    -

تلفيها ... للقدير الفنان ح�شني نعمة.
كاظم  للراحل  وحتفظ  ال�شعبي  ال�شعر  جتيد   *
ا�شماعيل الكاطع الكثري من �شعره، ماهو البيت 

الذي تردده دائما مع نف�شك؟
-  الكاطع يف بداية �شبابي هذبني كثريًا وجعل 
لدي ح�شًا �شعريًا، واأ�شعاره بع�شها حكم ود�شتور 
يف احلياة، اأردد دائما مع نف�شي اأبيات له تقول:  

الغفه بفي النخل يرتجه متره اأطيح
م� مثل الت�سلبه وجابها بذراعه 

* ما�شر حمبة الفتيات لك وخ�شو�شا االأمهات؟
"اأمي  دائمًا  تقول  متابع  اأي  من  ر�شاله  اأي��ة   -
وكانت  اأدمتني  ر�شالة  وهناك  هواية"  حتبك 
اأحبك  اأن��ا  "م�شطفى  يل  ق��ال  املتابعني  الأح��د 
فاأنا  توفيت  والأنها  حتبك  كل�س  اأمي  الأن  هواية 
اآذتني  الر�شاىل  ه��ذه  حمبتها"  على  اأحببتك 
غادرن  فهن  �شدقًا  االأك��رث  هن  االأمهات  ج��دًا. 
املوؤدلج،  والتعليق  والدعاية  امل�شلحة  مو�شوعة 
فهذه  يل  وتدعو  تقبلني  وال��دة  يل  تاأتي  عندما 
اأك���رب ���ش��ه��ادة وه��ي ت��ع��ادل م��الي��ني ال��ف��ان��زات 
على ال�شو�شيل ميديا لبع�س امل�شاهري فهذا هو 

جمهوري احلقيقي واأنا اأقبل ايديهن. 
الوقت املنا�شب.
* متى تتزوج ؟

ال�شخ�س  اأج���د  مل  االآن  فلغاية  اأع���رف،  ال   -
املنا�شب وال الوقت املنا�شب.

*   كيف نحّت طريقك؟
- بتعب ومناف�شة و�شهر و�شفر، ولكن اىل االآن 

مل اأكتِف.
* اىل ماذا تفتقد؟

- للنوايا ال�شادقة.
* ختامًا الكلمة لك؟

- اأقول للنا�س وجلميع العراقيني: اليوم نحن يف 
حمنه دائمة ومتكررة ومتجذرة، يجب اأن يرتفع 
موؤمنني  اأن��ا���ش��ًا  لنكون  احل��ي  ال�شمري  �شوت 
بقدراتنا وال نكتفي فقط بالتغني بالتاريخ. على 
النا�س اأن ال يتخلون عن اأخالقهم فنحن اليوم 

نعي�س اأزمة كبرية وهي االأخالق.    

 ديزي المر يف البلد البعيد 



تفتح م�شروعها الروائي 
على املعرفة امل�ّثقة

ه�يان احل�شن
لينا

هناك يف تلك الأر�ص املت�رطة �سلفًا بلعب التاريخ، حيث ال�سراب ه� احلاكم الذي دا�ص 
على رفات املا�سي فيما الفراغ مثل �سباب ل مرئي مي�سي ويت�سابك مع الدروب لي�سنع حرية 
الإن�سان، هناك متامًا حيث غافلت الروائية لينا ه�يان احل�سن الن�سيان يف رواحه وجميئه 

واند�ست بني اخلرافات، ومع الزمن اأ�سبحت اخلرافة اأ�سط�رة وحكايا، 

رول ح�شن 

يف "�شلطانات الرمل"

تكتبها  حني  احلياة  لها  تعيد  كيف  لينا  عرفت 
و�شرن  ال�شحراء  ب��رم��ال  �شغلن  ن�شاء  حكايا 
جزءًا ال يتجزاأ من تاريخها ومفا�شل هامة فيها 
طوياًل  اأغفل  الذي  االأنثوي  اجلانب  بهذا  مهتمة 
وذلك بغية اإظهار �شورة اأخرى للبادية التي هي 
املمتدة  الع�شائر  اأغ��وار  فت�شرب  ال�شحراء  اأخت 
امل�شنوعات  ن�شائها  خالل  من  ال�شام  بادية  يف 
من و�شوح البادية وغمو�س ال�شراب وتهيوؤاته يف 
ورّد  البادية  لتلك  الذاكرة  الإعادة  جادة  حماولة 

تاريخًا  واأزمنة �شنعت بجدليتها  اجلميل الأمكنة 
ال ي�شتهان به، ثمة عوامل انزاحت عن املعروف، 
بخياراتهّن،  ح��رات  كّن  االآن،  جندهن  ال  ن�شاء 
باحلرية،   ممتلئات  بهن  النازل  الظلم  راف�شات 
االأقل  على  قمعهّن  وال  ت�ُشيوؤهن،  يقبلن  مل  ن�شاء 
ن�شاء  بهّن،  املحاطة  املعرفية  املنظومة  �شمن 
جئن من التاريخ وّثقت لهّن لينا من كتب معروفة 
كتاب  مثل  ف�شل  ك��ل  مقدمة  يف  بها  ا�شتعانت 
ولفريد  بلنت،  اآن  لليدي  الفرات(  بدو  )قبائل 

اأخرى  وكتب  العربية(  )الرمال  كتابه  ت�شيغر يف 
كاأوبنهامي،  ال�شحراء  عرفوا  م�شت�شرقني  عن 
"حمرا املوت" ابنة �شيخ ع�شرية طي،  وغريه. ف� 
وحكاية ع�شقها الأحمد بيك اأبو ري�شة اأمري قبيلة 
الن�شف  يف  ال�شحراء  حماربي  اأ�شهر  امل��وايل، 
الثاين من القرن التا�شع ع�شر، كذلك قطنة بنت 
بن�شوء  ت�شببت  التي  ال�شردية  عرب  �شيخ  الكنج 
حرب بني ع�شرية الروال من العنزة وبني �شخر، 

يف ال�شحراء "ذلك املكان الذي يعطيك حرية 
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تكن خرافة،  الظباء مل  الع�شيان حيث  اإىل حد 
ومل تكن ال�شحارى م�شقوقة باإ�شفلت الطرقات، 
البدو  هناك  كان  الكهرباء  باأعمدة  م�شوهة  اأو 
يلعبوا  مل  الذين  البدو  اخل��ام،  ال�شحراء  اأبناء 
فقط:  واحدة  لعبة  ثمة  البلياردو،  وال  ال�شطرجن 
اأحمد  طلب  يف  حمرا  اأر�شلت  هناك  القدر.." 
�شد  جفن  لها  ي��رف  اأن  دون  ري�شة  االأب���و  بيك 
"كانت  يهم  وال  ف��رق  ال  امل��ن��ط��ق،  �شد  ال��ق��در، 
وثبات  وم��ك��ر  �شغف  م��ن  اأوت��ي��ت  م��ا  بكل  ت��ري��ده 
اأع�شاب.."ن�شاء كثريات عجنتهن لينا من رمال 
ال�شحراء، ا�شتح�شرت ق�شمًا منهن من التاريخ 
اجلانب  مزجت  ث��م  ال�شحراء  لهذه  احلقيقي 
التوثيقي باجلانب التخييلي لتخرج املراأة البدوية 
مقتن�شًة  لها،  واملغلوطة  ال�شائدة  ال�شورة  من 
لتوظفه  ال�شحراوي  احلكائي  ال�شفاهي  املوروث 
جانبها  يف  التوثيق  اآي��دي��ول��وج��ي��ة  وف��ق  ب��رباع��ة 
والثقايف  التاريخي  الواقع  من  متخذة  احل�شري 
ال��روائ��ي،  عاملها  بوا�شطتها  تبني  تخيلية  م��ادة 
تعرف  ام��راأة  برباعة  ا�شتغلته  الذي  العامل  ذلك 
لينا  تق�ّشم  خا�شتها.  "الكرو�شيه"  حتيك  كيف 
االأول  الق�شم  ق�شمني:  اإىل  ال��رم��ل  �شلطانات 
مراية،  امل��وت،  حمرا  بال�شلطانات:  يحفل  الذي 
وحياتهن  الكنج،  قطنا  ليز"  عنقا-  "�شم�س- 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  االأح���داث  خلفية  على 
ن�شل  ب��ع��ن��وان  ال��ث��اين  الق�شم  امل��رح��ل��ة.  تلك  يف 
منوى..  �شكرى،  لورن�س،  ط��راد،   : ال�شلطانات 
التي  واحل��ي��اة  ال�شلطانات  خلفته  ال��ذي  اجليل 
اندماجهم  ورغ��م  خمتلفة.  ع��وامل  يف  اختاروها 
يف ح��ي��اة ال���ت���م���دن، ل��ك��ن ال��ب��ح��ث ع���ن ع���وامل 
ال�شحراء واجلري اإثر روائحها ظل هاج�شًا كما 
اآخ��ره..  اإىل  ومنوى  و�شكرى،  ط��راد،  مع  ح�شل 
االحتفاظ  على  ال�شحراوي  املكان  �شاعد  وق��د 
حيث  ونباتية،  وحيوانية  ب�شرية  حياة  ب��اأمن��اط 
وعادات  ولغة  ثقافية،  بهوية  البدو  قبائل  متيزت 
خ�شائ�س  عن  تك�شف  خا�شة  وطقو�س  وتقاليد 
تختزن  حيث  الرواية،  تو�شح  كما  ومركبة  غنية 
حت��والت  وت��ر���ش��د  متعاقبة  ح�����ش��اري��ة  م��راح��ل 
اإذ  التمدن،  مراحل  اإىل  و�شواًل  البدوي  املجتمع 
فيظهر  ال�شلطانات  ن�شل  يف  وا�شحًا  ذلك  يظهر 
اأ�شخا�شه  على  وانعكا�شه  املجتمع  هذا  حت��والت 

و�شكرى..  ومنوى،  ط��راد،  الع�شرين:  القرن  يف 
قانون  النا�شر  الرئي�س جمال عبد  باإلغاء  مرورًا 
حياة  ع��ل��ى  واأث����ره   1958 ع���ام  الع�شائر  ح��ك��م 
القبائل يف البادية. هكذا تقدم الروائية املجتمع 
من  اإي���اه  منقذًة  عليه  ال�شوء  فت�شلط  ال��ب��دوي 
يف  جراأتها  لها  وحت�شب  و�شفاهي،  تدويني  ظلم 
وتلك  ال�شحراء،  يف  الع�شائر  �شراعات  تقدمي 
احلنكة الروائية التي تدير بها العقل الع�شائري 
والقبلي، الذي قطن بالد ال�شام من عنزة، و�شمر 
خلفية  التاريخي  الواقع  من  متخذًة  و..امل��وايل، 
اأنثى  البادية  التخيلية فتبدو  تلتقط منها مادتها 
وب��وؤرة  احل�شن  هويان  لينا  ع��امل  يف  وخ��ام  اأوىل 
وتعود  ال�شخو�س  منها  تنطلق  التي  ل��الأح��داث 
خرج  ال�شلطانات  فن�شل  دائ��ري،  زمن  يف  اإليها 
يبحثون  بقوا  لكنهم  املدينة  اإىل  ال�شحراء  من 
احلرية  تلك  تعطيهم  ب���وادي  ع��ن  دواخلهم  يف 

بها جداتهم وذلك وفق م�شتويات  التي متتعت 
زمنية عدة، يتقاطع عربها نظام احلياة 

البدوي القائم على الرتحال الدائم، 
والغزو  القبلي،  ال�����ش��راع  ووق��ائ��ع 

وطقو�شه، اإذ تك�شف دوائر ال�شرد 
يتمثل يف طبيعة  اآخ��ر  عن جانب 

املزاج البدوي الالئذ بالنهايات 
الق�شوى للحياة، غواية الرثوة، 

وال�����ش��ل��ط��ة، و����ش���ه���وة اجل�����ش��د 
واملوت  احلياة  درام��ا  عن  ف�شاًل 
واملتالحقة.  امل�شتمرة  والع�شق 

بوظيفة  الروائية  تقوم 
فتتماهى  مزدوجة 

م��������ن ن����اح����ي����ة 
م���������ع ������ش�����وت 
ال�������ش���ل���ط���ان���ات 
ك���لُّ ع��ل��ى ح��دة، 

وت���������ش����ّك����ل م��ن 
دوائر  ثانية  ناحية 

ال�شرد املرتبطة بتلك 
فتقودها  ال�����ش��خ��و���س، 
ع��ل��ى ن��ح��و ت��ك�����ش��ف يف 
عن  احلياة  دورة  بداية 

ي�ش�شكن  ن��ه��اي��ت��ه��ا. 

الثقافية  الهوية  تلك  البحث عن  الكاتبة هاج�س 
املجهول  التاريخ  ذلك  وا�شتعادة  للبدو،  املهم�شة 
يف  املوغلة  ال��ذاك��رة  تلك  وامل��ح��و،  الن�شيان  من 
ال��ق��دم وامل��رت��ب��ط��ة يف ال��وق��ت ذات���ه ب��ت��اأث��ريات 
قام  فقد  ال�شحراء،  ع��رب  املتناثرة  االأ���ش��الف 
عنه  امل�شكوت  ع��ن  الك�شف  على  ال��رواي��ة  بناء 
 – املكان  عزلة  يف  ويتمثل  نف�شه  العامل  هذا  يف 
كي  الزمن  ا�شتدارة  مع  تتظافر  – التي  البادية 
الروائية  ال�شخو�س  حيوات  على  الدائرة  تكتمل 
مبا يف�شي على نهاية العامل نف�شه، ودخول نظام 
احلياة املرتبطة به ب�شقيه املعي�شي، واملعريف اإىل 
زوال..اإن جتاور املقتب�شات من كتب اال�شت�شراق 
الروائي  م�شروعها  يفتح  اإذ  الكاتبة  خطة  خدم 
املوثقة،  االإن�شانية  املعرفة  على  الطريقة  بهذه 
الروائية،  الروؤية  مع  ثانية  ناحية  من  ويتفاعل 
ويربطها ب�شياق الرواية العربية املعا�شرة، وهذا 
يف  خ�شو�شية  الكاتبة  مينح 
ط���رق اب��ت��ك��ار ال��ق�����س، 
اإم��ك��ان��ات  تك�شف 
ك��ت��اب��ة م��غ��اي��رة، 
بلورة  وت�شهم يف 
خ�����ش��و���ش��ي��ة 
اأك�����������������������رث 
ات�������ش���اع���ًا يف 
العربي  ال�����ش��رد 

احلديث..

عبد احلليم الرهيمي

ابني.. �شار يعرف الدرب!

لم يتمكن وفد أهالي البلدة – بعد جهود مضنية في الوصول الى مكتبه – من مقابلة محافظ 
محافظتهم التي تعود إليها إدارياً بلدتهم وسط العراق وذلك لـ )انشغاله باجتماعات مهمة(، كما 
أبلغ ذلك، او برر ذلك، الى الوفد أحد مستشاري السيد المحافظ لغياب مدير مكتبه وسكرتيره 

الخاص إليفادهما لمدة شهر الى إحدى الدول األوروبية لالطالع على تجربتها في بناء وإدارة 
مدنها! وبعد أن يئس الوفد وخاب ظنه بإمكانية مقابلة المحافظ اقترح أحدهم التوجه الى والده 

ونقل شكاواهم ومطالبهم إليه عسى أن يستمع اليهم وينقلها الى ولده ويعد بتنفيذها.
وبصعوبات عديدة من كثرة السيطرات في طريق الوصول الى منزل والد المحافظ والتي 
خفف من وطأتها استقبالهم بالترحاب واالهتمام بضيافتهم، وبعد السالم والدعاء بالصحة 

وطول العمر للسيد المحافظ ووالده، طرح الوفد شكاواهم ومعاناتهم وأهل بلدتهم من قلة، بل 
انعدام أبسط الخدمات للبلدة وتفشي البطالة بين شبابها وخاصة خريجي الجامعات والحاجة 

الى توفير فرص عمل لهم.
وأكد الوفد لوالد السيد المحافظ بأنهم سبق لهم أن طرحوا معاناتهم وطلباتهم مباشرة الى 

المحافظ عندما زار بلدتهم أكثر من مرة قبيل انتخاب مجلس المحافظ حيث وعد بتحقيقها 
وتحويل البلدة الى مثال يحتذى به من بقية البلدات في العراق، لكن لألسف – والكالم للوفد 
موجهاً لوالد المحافظ – لم يتحقق شيء من تلك الوعود حتى االن. وقد أجابهم والد المحافظ 
بكل هدوء ووقار: سأنقل ما طلبتم وما تعانون منه الى ولدنا السيد المحافظ عسى ان يتمكن 

من تحقيق ما تريدون إذا لم تسرق ميزانية المحافظة من اللصوص الذين تعرفونهم.
وقبل أن يغادر الوفد منزل والد المحافظ أكدوا له بصراحة : وهللا يا حاج اذا لم تتحقق مطالبنا 
ويستمع الى شكاوانا فإننا سوف لن ننتخب نجلكم السيد المحافظ في الدورة المقبلة النتخابات 

مجالس المحافظات.. وهنا انتفض والد السيد المحافظ وخرج قليالً عن هدوئه ووقاره 
وخاطبهم بلهجة حازمة: شوفوا يا إخوان إذا صوتّم أم لم تصوتوا البني في المرة القادمة فهو 

ال يحتاج الى اصواتكم )لقد صار ابني، وليدي يعرف الدرب .. نعم عرف ابني الطريق( .. 
فغادروا وهم يفركون كفوفهم ندماً على انتخابه في المرة الماضية.. والوعد بعدم انتخابه في 

الدورة التالية، إن لم تطله العدالة ويوضع وراء القضبان!! 

ا�شتذكار

انتف�س والد ال�شيد املحافظ وخرج قلياًل عن هدوئه 
ووقاره وخاطبهم بلهجة حازمة: �ش�ف�ا يا اإخ�ان اإذا 

�ش�ّت اأم مل ت�ش�ت�ا لبني يف املرة القادمة فه� ل يحتاج 
اىل ا�ش�اتكم )لقد �شار ابني، وليدي يعرف الدرب .. نعم 

عرف ابني الطريق( ..
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الداعمة للفنان العراقي. 
كرمي  عزيز  الفنان  قال  جهته  من 
اأحد  "ا�شعر ب�شعادة كبرية بت�شمية 
العراقي  االإعالم  �شبكة  �شتديوهات 
�شيء  ع��ل��ى  دل  ان  وه���ذا  ب��ا���ش��م��ي، 
فامنا يدل على اهتمام �شبكة االعالم 
الهيل  اب���و  جم��اه��د  رئي�شها  ال�شيما 
على  م�شكورا  واف��ق  وال���ذي  بالفنانني 

منح وت�شمية هذه االأ�شتديو با�شم "�شتديو عزيز 
كرمي" ليكون من�شة ابداعية تبث اجلمال لنعيد 
من خالله تقدمي الربامج االإذاعية املخ�ش�شة 

لالأطفال وبرامج اجتماعية وثقافية.  
كما قدم عدد من الفنانني ممن عملوا مع الفنان 
عزيز كرمي ا�شتذكاراتهم و�شهاداتهم ومواقفهم 
الفنية الذي ال تخلو من البهجة متمنني للفنان 

عزيز العمر املديد والتاألق الدائم. 
�شانع الفرحة 

يذكر ان الفنان عزيز كرمي ا�ش�س ق�شم برامج 
االأطفال عام 197٢، وقدم العديد من االعمال 
الدراما  وكذلك  وامل�شرحية  ال�شينمائية  الفنية 
يدخل  ان  ك���رمي  ا���ش��ت��ط��اع  ك��م��ا  التلفزيونية، 
من  ط��وال  ل�شنوات  اجلمهور  قلوب  يف  الفرحة 
اذهان  يف  الرا�شخة  الكوميدية  اعماله  خالل 
املتلقي ال�شيما م�شرحية )اخليط والع�شفور(، 
من  وع���دد  )ال�شينما(  ال��ع��راق��ي��ة  والتمثيلية 
ب�شهرة  حظي  كما  االخ���رى،  الفنية  االأع��م��ال 
وا�شعة يف ال�شارع العراقي بعد اأول ظهور له يف 
)نارك  هي  واحدة  عبارة  خالل  من  التلفزيون 
قلبي نارك( اإذ ان هذه العبارة ال تزال ترافقه 
ثالثني  م��ن  اك��رث  م��رور  رغ��م  وترحاله  حله  يف 
التلفزيون  يف  م��رة  الأول  اطالقها  على  ع��ام��ا 
كما  والعفوية  بالب�شاطة  فنه  ات�شم  العراقي، 
م��ار���س االخ����راج وت��ق��دمي ال��ربام��ج االذاع��ي��ة 

املخ�ش�شة لالأطفال. 

الفنانني  اح���د  ب��ا���ش��م  اال���ش��ت��دي��و  وت�����ش��م��ي��ة 
�شبكة  اإدارة  من  �شباقة  خطوة  تعد  ال���رواد  
الهيل  اأبو  جماهد  ورئي�شها  العراقي  االإعالم 
العراقيني  الفنانني  م��ن  امل��ب��دع��ني  لتكرمي 
بتلك  لي�شعروا  احلياة  قيد  على  وهم  ال��رواد 
االهتمام  كل  مينحون  وهم  وال�شعادة  الن�شوة 

والرعاية.
اهتمام

العراقيني  الفنانني  نقيب  االفتتاح  حفل  ح�شر 
ج��ب��ار ج����ودي ون��خ��ب��ة م���ن ال��ف��ن��ان��ني ال����رواد 
االإذاع���ي  بال�شاأن  املهتمني  وم��ن  واالإذاع���ي���ني 

والفني.

واأعرب نقيب الفنانني العراقيني يف كلمة له عن 
�شكره العميق ل�شبكة االإعالم العراقي ملا توليه 
من اهتمام للفنان العراقي على كافة ال�شعد، 
موؤكدا على ان هذه املبادرة اجلميلة تعد حافزًا 
واجتماعي  نف�شي  وقع  من  لها  ملا  للفنان  مهمًا 
امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  تتكرر  ان  متمنيا  عليه، 

و�ييييشييييط اأجييييييييي�اء مييفييعييميية بيييياحلييييب والييييفييييرح

العراقييي الإعييالم  �شبكيية 

 عزيز كرمي
تفتتح �شتدي� اإذاعيًا با�شم الفنان

احمد �شمي�شم 
ت�ش�ير:�شباح الربيعي

و�سط اأج�اء مفعمة باحلب 
والفرح اأفتتحت �سبكة الإعالم 
العراقي نهاية ال�سهر املا�سي 
اأحد الإ�ستدي�هات الإذاعية 
يف رادي� العراقية با�سم 
الفنان الك�ميدي )عزيز 
كرمي( وذلك تخليدًا ملنجزه 
الفني الرّث على مدى عق�د من 
الزمن.
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اهم  العبيدي  امل��خ��رج  وث��ق  الفلم  ه��ذا  يف 
حققها  التي  والنجاحات  العراقية  االف��الم 
التقى  حيث  الطويل،  ال��روائ��ي  الفيلم  رواد 
كما  العراقيني  اأبرزال�شينمائيني  من  نخبة 
على مراحل  ال�شوء  الوثائقي  فلمه  �شلط يف 
بداياتها  منذ  العراقية  ال�شينما  واقع  تطور 
الت�شعينات  االإنتاج مطلع  توقف عجلة  وحتى 
على  االق��ت�����ش��ادي  احل�����ش��ار  ف��ر���س  ب�شبب 
ولكن   ٢٠٠٣ ع��ام  بعد  ال��ع��ودة  ث��م  ال��ع��راق 
�شينمائيني  ل�شباب  ق�شرية  وثائقية  باأفالم 
معهد  يف  والتلفزيون  ال�شينما  ق�شمي  م��ن 

الفنون اجلميلة وكلية الفنون اجلميلة. 
جتارب واعدة

يف  الواعدة  ال�شبابية  التجارب  هذه  ج��اءت 
م�شيئة  عالمات  لت�شجل  الوثائقية  ال�شينما 
العراقية،  لل�شينما  طيب  مب�شتقبل   تب�شر 
االأمر الذي �شجع هوؤالء ال�شباب على موا�شلة 
واإن���ت���اج ملحوظ   وب��ح��رف��ي��ه ع��ال��ي��ة  ال��ع��م��ل 
العديد  مكانها يف  اأعمالهم   معظم  فاحتلت 
من املهرجانات املحلية والعربية وا�شتطاعت 
الطاقه  ترجم  وكبريًا  باهرًا  فوزًا  حتقق  اأن 
ال�شباب  ه����وؤالء  ل���دى  االح�����رتايف  وال���وع���ي 
العراقيني  من  الرواد  ال�شينمائيني  وب�شهادة 

والعرب واالجانب.
حمور    +1٠٠ �شينما  فلم 
التي  امل��ن��ت��دى  اأ���ش��ب��وح��ة 
احلوارية   جل�شتها  اأدار 
العراقية  القناة  مدير 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ال��ب��اح��ث 
ح�شن  د.  واالإع��الم��ي 
ق��ا���ش��م ال����ذي اأ���ش��اد 
ب��ال��ف��ل��م م��ب��ي��ن��ًا ان��ه 
وف�شاًل عن التكنيك 
احلديث يف طريقة 
�شرد املادة الفلمية 
توثيقيًا  فلمًا  ك��ان 
م����ه����م����ًا ر����ش���د 
الطويلة  امل�شرية 
العراقي   للفلم 

بنمطيه الروائي الطويل والوثائقي الق�شري.
الفلم  ان  اأو�شح املخرج جمال:   من جانبه، 
يف  وال��ب��اح��ث  للمتتبع  ج��دي��دة  ا�شافة  يعد 
وحتى  بدايتها  منذ  العراقية  ال�شينما  حركة 
يف  مهمة  ا�شافة  يعد  كما  احلا�شر  وقتنا 

اأر�شيف ال�شينما العراقية.
طم�ح م�سروع

العبيدي  اأن  القارئ  عزيزي  نعرف  اأن  بقي 
هو خريج كلية الفنون اجلميلة ق�شم ال�شينما  
والتلفزيون فرع االإخراج واالأول على دفعته، 
و�شبق اأن قدم العديد من االأفالم  الوثائقية 
منها:  هنا  احلديث  حم��ور  فلمه  جانب  اىل 
)�شعور م�شبق( و)على قيد احلياة( و)�شدح 
احلناجر( و)�شل�شلة ارث(، وقد نال جوائز 

عدة منها :
اجلائزة االوىل يف مهرجان دياىل ال�شينمائي 
الأف�شل  الربونزية  ٢٠17واجل��ائ��زة  ال��دويل 

فلم يف مهرجان كليته عام ٢٠17 
ليعر�س   +1٠٠ �شينما  فيلم  اختيار  مت  كما 
قرطاج  اي��ام  مهرجان  افتتاح  فعاليات  يف 
ال�شينمائي يف دورته التا�شعة والع�شرين، كما 
جرى عر�س خا�س للفيلم على قناة العربية 

.alive وقناة ال� بي بي �شي
املخرج  رفيق  مازال  الطموح  اإن 

لتوفر  ي��ق��ول،  كما  و�شيظل،  جمال  ال�شاب 
ال�شينما  مبجال  العمل  يف  الرغبة  عن�شر 
اأن  ا�شتطاع  ملا  )الرغبة(  ولوالها  حتديدًا 
يبني  حيث  وا�شحة  ب�شمة  اأعماله  يف  يرتك 
اأن هذه الرغبة تدفع �شاحبها اىل اأن يكابد 
ال�شعاب التي تعرت�س وال�شك عمله او عمل 
املطاف  نهاية  يف  لكنه  االآخ��ري��ن،  زم��الئ��ه 

يقطف ثمار رغبته وتعبه و�شربه فيه .
�شينما  االأخ�����ري  ف��ل��م��ه  ع���ر����س  ج����اء  وق����د 
يلتقي  اأ�شباب �شعادته وهو  1٠٠+كواحد من 
العراقية  منتدى  اأروق��ة  يف  ال�شينما  حمبي 
الثقايف لي�شكل عر�س فلمه بداية لن�شاطات 

مقبلة ل�شينمائيني �شباب اآخرين .
فعاليات متن�عة

تقول ال�شاعرة مديرة املنتدى ال�شيدة جناة 
جلمهور  يقدم  اأن  املنتدى  اعتاد  اهلل:  عبد 
وجديد  متميز  هو  ما  كل  العراقية  الثقافة 
رغم حداثة ن�شوئه ورغم امكانياته املحدودة 
.. فقد اأقام مهرجانًا مهمًا للطفولة ومعار�س 
ت�شكيلية لكبار الفنانني واأ�شبوحات مو�شيقية 
وفنية،  وتاريخية  و�شعرية  ونقدية  وتراثية 
اأجنبية.  �شحافية  �شخ�شيات  وا�شت�شاف 
الثقافية  االأح���داث  كافة  بتغطية  ق��ام  كما 
واالجتماعية العراقية. وفيما يخ�س  فعالية 
االأف��الم  اح��د  بعر�س  املتمثلة  االأ�شبوع  ه��ذا 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة امل��ه��م��ة وال����ذي ن��ال 
�شجعنا  فقد  اجل��م��ه��ور  ور���ش��ا  ا�شتح�شان 
فلم  لعر�س  لل�شينما  ناٍد  تاأ�شي�س  على  للعمل 
�شهري، واحلديث عنه من قبل خمرج الفلم 
الثقافية  املراكز  �شوى  به  التقوم  تقليد  وهو 

الكبرية.
تختتم مديرة املنتدى قائلة: 

احلركة  ب�شاأن  للمهتمني  ميكن  باملنا�شبة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���دخ���ول ع��ل��ى م��وق��ع امل��ن��ت��دى 
االإل����ك����رتوين ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ه��ذه 
يف  وح�شورها  اقامتها  ومواعيد  الن�شاطات 
فندق  ق��رب  ال�شاحلية  يف  ال��واق��ع  املنتدى 

من�شور ميليا.

منتدى العراقية الثقايف ي�شت�شيف
املخرج جمال العبيدي 

�شينما ال�شباب
بني ال�اقع والطم�ح

فيييييييييييييييائيييييييييييييييدة كييييييييامييييييييل 

�سمن م��سمه الثقايف الأخري للعام اجلاري 
اأقام منتدى العراقية الثقايف يف �سبكة 
الإعالم العراقي اأ�سب�حة عن �سينما ال�سباب 
بني ال�اقع والطم�ح حيث مت عر�ص الفلم 
ال�ثائقي )�سينما١٠٠( للمخرج ال�ساب جمال 
العبيدي. تناول الفلم املذك�ر الذي ا�ستغرق 
عر�سه ٥٥ دقيقة تاريخ  ال�سينما العراقية 
منذ بداياتها اأواخر الأربعينات وحتى الن.
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و�شهد االحتفال عر�س فيلم وثائقي ي�شرد ف�شول تاريخ ال�شينما العراقية 
على ل�شان موؤرخيها و مبدعيها من اإنتاج �شبكة االإعالم العراقي.

خ�شبة  العبيدي  احمد  وكالة  الثقافة  وزي��ر  اعتالء  االحتفال  �شهد  كما 
�شالة العر�س كي يتقدم بال�شكر والتقدير لتون�س ووزارة الثقافة التون�شية 
واإدارة املهرجان على هذه اال�شت�شافة التي جاءت بعد انقطاع فني طويل.

ثم توجه بتقدمي درع ال�شينما العراقية اإىل ال�شيد وزير الثقافة التون�شي 
و ال�شيد مدير املهرجان و �شفري العراق يف تون�س لدورهم الكبري يف �شم 

ال�شينما العراقية مرة اأخرى اإىل احلا�شنة الفنية العربية و الدولية. 
 ليلة ب�سراوية ت�سعل �سارع احلبيب ب�رقيبة فرحًا 

كان مل�شاركة الفرقة ال�شعبية الب�شرية وفرقة اخل�شابة من الب�شرة اثر 
جميل يف ا�شعال اجلو البارد دفئا ملا قدموه من لوحات جميلة تفاعل معها 

اجلمهور احلا�شر و�شفق طويال جلمال ما قدم.
معر�ص للب��سرت ال�سينمائي العراقي 

اأقام الوفد العراقي من خالل ق�شم العالقات واالإعالم معر�شا للبو�شرت 
ال�شينمائي العراقي مت االإعداد له يف بغداد بتظافر جهود ق�شم العالقات 

ال�شينما  وق�شم  واالع��الم 
املل�شقات  من  عددا  �شم 
ال��دع��ائ��ي��ة مل��ج��م��وع��ة من 
االأف��������الم ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
ال��ق��دمي��ة واحل��دي��ث��ة اإىل 
ج��ان��ب م��ع��ر���س ال�����ش��ور 
توثق  التي  الفوتوغرافية 
العراقية  ال�شينما  تاريخ 
���ش��واخ�����ش��ه��ا،  و  ب�����ش��خ��و���ش��ه��ا 
ومت ت��وزي��ع ع���دد ك��ب��ري م��ن ه��ذه 
يف  وتثبيتها  الدعائية  املل�شقات 
�شارع  يف  التون�شية  ال�شينما  دور 
يت�شنى  ك���ي  رق��ي��ب��ة  ب���و  احل��ب��ي��ب 
من  ج��زء  على  االط��الع  للجمهور 
تاريخ ال�شينما العراقية ونتاجاتها 
ح��ي��ث ���ش��ك��ل��ت ت��ظ��اه��رة دع��ائ��ي��ة 

التفت لها جمهور املهرجان.

 �سارع حيفا يف�ز 
ح�شل الفيلم الروائي العراقي )�شارع حيفا( للمخرج ال�شينمائي مهند 
جائزة  تت�شمن  التي   ٢٠18 )تكميل(  قرطاج  اأي��ام  جائزة  على  حيال 
البو�شت برودك�شن و جائزة التوزيع التون�شية )هكا للتوزيع ال�شينمائي(، 
وعرب حيال  عن �شعادته وفرحة فريق عمل الفيلم بهذا التميز العراقي 
جميع  يف  ال�شابة  العراقية  ال�شينمائية  العرو�س  م�شتقبل  ي�شتجلي  الذي 

دور و�شاالت العرو�س ال�شينمائية العربية والعاملية.
واكد اأنه ي�شعر ب�شعادة كبرية جدا فقد اأعطتنا هذه اجلائزة دفعة معنوية 
مهمة لكون اجلائزة مقدمة من قبل �شركة الزر االيطالية املعروفة يف اأوربا 
)�شورنتينو(  امل�شهور  العاملي  االيطايل  للمخرج  اأفالما  تنتج  انها  ويكفي 
وهي اي�شا تنتج اأفالما لنجوم ال�شف االأول يف اأوربا ما جعل الفيلم يدخل 
حقل التناف�س يف قرطاج ٢٠19.. اما اجلائزة الثانية فهي توزيع الفيلم 
يف جميع دور ال�شينما التون�شية كي ي�شاهده اجلمهور  ومن ثم �شن�شارك 

يف مهرجانات اأوربية اأخرى حتى ياأخذ الفيلم م�شاحته العاملية.
واأو�شح حيال اأن الفيلم يعد من االفالم الروائية الطويلة حيث يبلغ زمن 
وال�شيناريو  الق�شة  كتب  وكذلك  اخراجه  من  وهو  دقيقة  عر�شه)76( 
ال�شلمان،  وهال  رحيم  علي  اإنتاج  من  و�شيكون  ال�شلمان،  هال  مب�شاركة 
�شالم  الت�شوير:  واأدار  خلف  رعد  واملو�شيقى:  رحيم،  علي  واملونتاج: 
 ، لبنان  ، مينا مروان من  ثامر  : علي  الفيلم فهم  اأبطال  اما   .. �شلمان 

ر�شاب احمد ، اميان اللعيبي ، علي الكرخي و و�شام عدنان .

وجاء االحتفاء باأبهى �شوره خ�شو�شا عندما ا�شر مدير املهرجان املنتج 
التون�شي املعروف جنيب عياد على افتتاح املهرجان بالوفد العراقي الذي 
العا�شمة  بتون�س  الثقافة  مدينة  يف  االحتفال  قاعة  ي�شل  وفد  اأول  كان 
والذي �شهد ح�شورًا ر�شميًا رفيعًا متثل برئا�شتي جمل�س الوزراء والنواب 

التون�شيني ووزراء ثقافة الدول امل�شاركة يف املهرجان .
كما �شهد عر�س االفتتاح تقدمي لوحة راق�شة من فرقة الفنون ال�شعبية 
التحكيم  العراق حا�شرا يف جلان  كان  بل  لي�س هذا فح�شب  الب�شرية، 
من خالل اختيار املخرج ال�شينمائي ه�شام زمان يف جلنة حتكيم االفالم 

الروائية الق�شرية .
 ال�سفارة العراقية يف ت�ن�ص.. تكرمي وحفل ا�ستقبال رائع

بالوفد  لالحتفاء  جهدها  ق�شارى  تون�س  يف  العراقية  ال�شفارة  بذلت 
ا�شتقبال كبري  اإقامة حفل  الفنية احلا�شرة من خالل  العراقي والرموز 
للوفد العراقي الر�شمي والفني امل�شارك يف مهرجان قرطاج ال�شينمائي 
العبيدي.  احمد  وكالة  واالآث��ار  وال�شياحة  الثقافة  وزير  بح�شور  ال��دويل 
وال�شيد جنيب عياد مدير  التون�شي  الثقافة  �شهد االحتفال ح�شور وزير 

املهرجان و ممثل اخلارجية التون�شية ال�شيد توفيق جابر وعدد كبري من 
ال�شخ�شيات الفنية واإالعالمية العربية.

ال�شيد  تون�س  يف  العراق  �شفري  برعاية  ك��ان  الر�شمي  اال�شتقبال  حفل 
ماجد اللجماوي  الذي كانت له كلمة ترحيب وا�شتعرا�س تاريخ ال�شينما 
العراقية، كما ت�شمن احلفل اإقامة معر�س للكتاب والبو�شرت ال�شينمائي 
حتمل  احل�شور  على  العراقية  الرتاثية  الهدايا  من  جمموعة  وت��وزي��ع 
تهيئتها من قبل ق�شمي  العراقية مت  ال�شينما  اأيقونة  املجنح  الثور  عنوان 

)العالقات واالإعالم وال�شينما( يف دائرة ال�شينما وامل�شرح .

 بكاء حممد �سكري جميل 
جميل  �شكري  حممد  الكبري  العراقي  ال�شينمائي  املخرج  يتمالك  مل 
م�شاعره فنزلت دموعه اأثناء تكرميه على املن�شه من قبل اإدارة مهرجان 
الذين ميتلكون  العراقيني  اأحد اهم املخرجني  لكونه  ال�شينمائي  قرطاج 
باعًا طوياًل من اخلربة املو�شحة باأو�شمة االإبداع، ما جعل اجلميع يتاأثر 

بكلماته وم�شاعره الكبرية حني اكد ان العراق ي�شتحق كل ماهو جميل.

ت�ن�س حتتفي بالعراق �شينمائيًا

عر�س قرطاج
�سهدت ايام قرطاج 
ال�سينمائية بدورتها "29" 
هذا العام حدثًا جمياًل 
متثل يف الحتفاء بالعراق 
�سينمائيا عندما ا�ست�ساف 
وفدًا �سم اأحمد العبيدي 
وزير الثقافة وكالة ومدير 
عام دائرة ال�سينما وامل�سرح 
الدكت�رة اإقبال نعيم وعددًا 
من ال�سينمائيني واملنتجني 
واملخرجني والنقاد.

الي"29"
ت�ن�س : حيدر النعيمي 
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دار الأزياء العراقية حا�سرة
اأقامتها  كان لدار االأزياء العراقية ح�شور فعال من خالل الفعالية التي 
خاللها  ا�شتعر�شت  ح�شارية  بلوحات  بورقيبة  احلبيب  �شارع  و�شط 
العار�شات تاريخ العراق عرب مالب�س حتكي جمال وعظمة وادي الرافدين.

 
الفالم املتّ�جة يف مهرجان قرطاج ال�سينمائي 2018

 امل�سابقة الر�سمية لالأفالم الروائية الط�يلة
- جائزة التانيت الذهبي: فيلم "فتوى" ملحمود بن حممود )تون�س(

- جائزة التانيت الف�شي: فيلم "يوم الدين" البو بكر �شوقي )م�شر(
�شعيد  جل��ود  احلرب"  "م�شافرو  فيلم  ال��ربون��زي:  التانيت  ج��ائ��زة   -

)�شوريا(
- جائزة اأف�شل اأداء رجايل: احمد حفيان / فيلم "فتوى" )تون�س(

- جائزة اأف�شل اأداء ن�شائي: �شامنتا موكا�شيا / فيلم" رفيقي" )كينيا(
- جائزة اأف�شل �شيناريو: فيلم "�شوبا مودو" )كينيا(

- جائزة اأف�شل مو�شيقى: فيلم "رفيقي" )كينيا(
- جائزة اأف�شل �شورة: فيلم "م�شافرو احلرب" )�شوريا(

- تنويه خا�س : فيلم "�شوفية" ملرمي بن مبارك )املغرب(
- تنويه خا�س: فيلم "ماكيال" ملا�شريي اكوا )الكونغو الدميقراطية(

امل�سابقة الر�سمية لالأفالم الروائية الق�سرية:
- التانيت الذهبي: فيلم "اخوان" ملرمي جوبار )تون�س(
- التانيت الف�شي: فيلم "بيت اللو" لكلي كايل )بنني(

- التانيت الربونزي: فيلم "ا�شرتا" لن�شال قيقة )تون�س(
- تنويه خا�س: فيلم "بائع الزهور" ل�شامخ بو�شالمة )تون�س(

 جائزة اجلمه�ر: فيلم "م�سافرو احلرب" جل�د �سعيد )�س�ريا(

 امل�سابقة الر�سمية لالأفالم ال�ثائقية الط�يلة:
- جائزة التانيت الذهبي: فيلم "امل" ملحمد �شيام )م�شر(

- جائزة التانيت الف�شي: فيلم "تاأتون من بعيد" الأمل رم�شي�س )م�شر(
املرئي"  اىل  ال�شعود  رحلة  "طر�س،  فيلم  الربونزي:  التانيت  جائزة   -

لغ�شان حلواين )لبنان(

امل�سابقة الر�سمية لالأفالم ال�ثائقية الق�سرية
- جائزة التانيت الذهبي: فيلم " ا�شداء" لنيكوال خوري )لبنان(

 I SIGNED THE PETITION فيلم  الف�شي:  التانيت  جائزة   -
ملهدي فليفل )فل�شطني(

/ التانيت الربونزي: فيلم "كيدوغو" ملامادو خما غي )�شنيغال(

 ج�ائز العمل الول
جائزة قناة تي يف 5 موند : - 

-فيلم "�شوفية" )روائي طويل( ملرمي بن مبارك )املغرب(
- جائزة الطاهر �شريعة: فيلم "�شوفية" ملرمي بن مبارك )املغرب(

كليمون  مل���اري  ط��وي��ل(  )وث��ائ��ق��ي  "فاهافالو"  فيلم  خ��ا���س:  تنويه   -
)مدغ�شقر(
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 “اأ�ستطيع اأن اأخدم وطني مرتفعًا،
 وباأن اأُوا�سل الكتابة مرتفعًا”
)ماركيز(  

 لم أندهش عندما سمعت أخبار أحد المثقفين، من حيث تورطه في قضية "فساد" ذمة              
وظيفية، ألنه كان يُعلن ما ال يُبطن، ويُخفي أمراً ويجاهر بآخر. وهذه ُسنّة المنافقين، كما هو 

معروف في ثقافتنا العراقية. و"المفتاح" الذي "يركب" على هذا النمط من المثقفين هو المال، 
السيما في أوضاع مرتبكة سياسياً وإجتماعياً، فعندها يحصل الكثير من التبجح، والحديث عن 

المآثر، بينما تكون الرخاوة الداخلية، والهشاشة الجّوانية، قد استكملت شروطها من أجل السقوط في 
رذائل"فساد" الذمة والضمير.

ومهما كان هذا "المثقف" بارعاً في "التكيّف" مع األوضاع المتغيرة، فإن مسيرته في مفصل منها، 
تنتظرها هفوة بسيطة لكي يقع في مصيدة الضمير، ليس أقلها تغيير "المقهى" الذي كان يرتاده، 

أو "تبديل" سيارته بأخرى مناسبة، أو "استبدال" زوجته الوفية بـ "أخرى" تليق بمنصبه الجديد! 
وهذه "تجارب" المثقفين  في البالد، تقدم للناس "نماذج" فالن وفالنة، أمثلة  "واقعية" و "وحيّة"، 

صارت حديث الغادي والرائح.
في المقابل، هناك نماذج عراقية قلباً وقالباً، في السّر كما في العلن، تطابقت مع ضميرها، وسلوكها 

في بيت األسرة كما في مجال العمل، حتى تحولت إلى رموز شفافة جداً في عمل الخير والحق 
والصواب، ولو اّدى بها ذلك إلى الفاقة والعوز، واحياناً القتل. ويعرف الشارع الثقافي العراقي هذه 

النماذج بأسماء أصحابها، وبعنوانات منجزاتهم اإلبداعية في مجاالت الفنون والعلوم واآلداب.
هنا تظهر الخيمتان العراقيتان، خيمة القابل للفساد والمفسد، وخيمة األمين الكريم والوطني 

الغيورعلى أبناء وطنه وثقافته، وهنا أيضاً يشير الناس إلى هذه النماذج العراقية، في هذه األيام،  
كما احترموا أصحابها في األزمنة السابقة.

جوهر الحكاية ولبُّها، أن المثقف الحقيقي، يحترم وطنه، عندما يخدمه بترفعه وإبداعه، حتى لو أدى 
به ذلك إلى السجن والنفي والتشريد.. أو االستشهاد!

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل

مهما كان هذا "املثقف" بارعًا يف "التكّيف" مع الأو�شاع املتغرة، 
فاإن م�شرته يف مف�شل منها، تنتظرها هف�ة ب�شيطة لكي 

يقع يف م�شيدة ال�شمر، لي�س اأقلها تغير "املقهى" الذي كان 
يرتاده، اأو "تبديل" �شيارته باأخرى منا�شبة، اأو "ا�شتبدال" 

زوجته ال�فية بي "اأخرى" تليق مبن�شبه اجلديد! 

الفا�شد مثقفًا ..!!



ال�شورة اجليدة موجودة لكن ت�شويقها معدوم
طبيعية  مل�شاهد  كثرية  فوتوغرافية  ���ش��ورًا  يلتقط 
اأو  جتارية  لي�شت  �شور  العراق،  داخل  اأنها  نتوقع  ال 
لهذه  االنتماء  روح  فيها  �شور  هي  اجلمال،  عنوانها 
على  �شيفًا  اجل��اف  عزيز  حممد  امل�شور  االأر����س. 

جملة "ال�شبكة العراقية":
بداية  عن  ثنا  حدِّ والتميز..  بالعطاء  حافل  م�شوار 

امل�شوار؟
مدينة  يف  ول��دت  حني  الطفولة  منذ  كانت  البداية 
تلك  اأث���رت  حيث  اخل��الب��ة،  الطبيعة  ذات  حلبجة 
يف  افرتا�شية  �شور  تكوين  على  الطبيعية  املناظر 
�شتينات  يف  كانت  احلقيقية  البداية  لكن  خيايل. 
القرن املا�شي عندما كنت عاماًل يف حمل ت�شويرمع 
الزميل املرحوم فوؤاد �شاكر، يف تلك الفرتة اكت�شبت 
اخلربة، ثم عملت بعدها يف عدة موؤ�ش�شات اإعالمية 

مثل "جملة الزراعة" ودخلت دورات عديدة يف وكالة 
االأنباء العراقية. 

متى اأح�ش�شَت اأن لقطاتك بداأت تاأخذ منحًى اآخر؟
عندما عملت يف وزارة احلكم املحلي، حيث توفرت 
االأدوات واملعدات الالزمة وخربة الزمالء واملوا�شيع 
امل�شتهدفة للت�شوير وال�شالحيات لتوثيق كافة املدن 

العراقية.  
كيف تفهم الت�شوير الفوتوغرايف؟

املحبة  لن�شر  لالآخرين  نو�شلها  اأن  يجب  كر�شاله 
عرب  للمتلقي  ور�شالتك  هدفك  واإي�شال  وال�شالم 

اإيقاف هذة اللحظة من الزمن. 
متى تتولد فكرة التقاط ال�شورة؟

كل حمور يف الت�شوير الفوتوغرايف له فكرة وهدف، 
لكل  ا�شتعداد  يكون على  اأن  ال�شحفي يجب  امل�شور 
اطالع  على  يكون  اأن  يجب  الطبيعة  وم�شور  حدث، 

امل�ش�ر الف�ت�غرايف 

حممد عزيز اجلاف:
�ش�ري تنتمي اىل هذه 

الر�س

نحتاج اىل ثقافة ف�ت�غرافية 
وفهم تقنيات الت�ش�ير 

يعد من اأبرز م�س�ري 
الطبيعة يف العراق، فقد 
كانت الطبيعة مالذه 
ال�حيد. 
يحمل كامريته ويج�ل 
يف �سه�ل العراق وجباله 
ليعطي بعد�سته اأبعادًا 
اأكرث جماًل للطبيعة 
ومظاهرها. �سّ�ر مئات، 
بل اآلف ال�س�ر للطبيعة، 
ففي كل �س�رة ق�سة 
وحكاية وتفا�سيل تنم 
عن عالقة حميمة بينه 
وبني هذه املناطق.

حم�شن ابراهيم

عام  وب�شكل  املنا�شب،  وال��وق��ت  الطق�س  ب��اأح��وال 
الفكرة تتولد قبل احلدث املعني بثواٍن ماعدا حمور 
فاالأفكار  ال�شامتة،  واحلياة  االإع��الين  البورتريت 

تولد قبل زمن بعيد.  
عن  ال��ف��وت��وغ��رايف  امل�����ش��ور  ن��ظ��رة  تختلف  ك��ي��ف 

ال�شخ�س العادي؟
لكل م�شور روؤية وموهبة، فاملوهبة تربز لدى امل�شور 
ال�شحيحة،  والزاوية  املنا�شبة  اللحظة  اختيار  عند 
ال�شورة  وه��دف  معنى  اإي�شال  عند  ت��ربز  وال��روؤي��ة 
العادي  ال�شخ�س  على  ي�شعب  االأمور  للمتلقي، هذه 
اأف�شل  لدية  كانت  اإن  حتى  ال�شورة،  يف  اإب��رازه��ا 
املعدات للت�شوير، واحيانًا اال�شتمرارية يف الت�شوير 
لل�شخ�س العادي تظهر القليل من االإبداع لكن تبقى 

الروؤية تختلف. 
الثقافة  ع��ن  بعيدون  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  ال��ك��ث��ريون 
هذا  اىل  اجلميع  توجه  ك��رثة  رغ��م  الفوتوغرافية 

امل�����ج�����ال، امل�������ش���ور م����اذا 
فنانًا  ي��ك��ون  حتى  يحتاج 

ف��وت��وغ��راف��ي��ًا ب��ع��ي��دًا عن 
االأخطاء؟

يحتاج اىل ثقافة فوتوغرافية 
وفهم اأحدث تقنيات الت�شوير 

التطور،  ليواكب  الفوتوغرايف 
وتغذية ب�شرية عن طريق متابعة 

اأعمال اأف�شل امل�شورين والرتكيز 
الت�شوير.  يف  واح���د  حم���ور  ع��ل��ى 

ف�شاًل عن ترك التقليد احلريف و االهتمام باالطالع 
يجهدون  ال  ال�شباب  امل�شورين  الكثري من  والبحث. 
الت�شوير  يف  النجاح  مكامن  عن  بالبحث  اأنف�شهم 
�شيء  التدريبية  ال��دورات  يف  والدخول  الفوتغرايف، 
ما مت  وتطبيق  الذاتي  التطوير  هو  االأه��م  لكن  مهم 

تعلمه.
التهمي�س  يقابلهما  وج��ه��ود  م��ع��ان��اة  ب��ني  امل�����ش��ور 
واالإ همال واحياناأ م�شادرة حقوقة؟ هل نعي�س زمن 

اإعالن وفاة ال�شورة اجليدة؟
ت�شويقها  لكن  ال�شورة اجليدة موجودة  بالعك�س،  ال 
من  الكثري  فهناك  م��ع��دوم،  �شبة  �شحيح  ب�شكل 
االإع��الم  لكن  العراق،  يف  املمتازة  الفنية  التجارب 
نف�شها  �شوقت  التجارب  وال  عليها  ال�شوء  ي�شلط  مل 
يف  تق�شريًا  هناك  ان  اأنكر  ال  لكن  �شحيح،  ب�شكل 
التجارب  الفوتوغراف لدعم  املوؤ�ش�شات املعنية بفن 
املميزة او على االأقل التذكري بهم 

يف املحافل الفوتوغرافية. 
ما ال�شيء امل�شرتك الذي يربط 

جميع لقطاتك؟
اإب�����راز ج��م��ال ال���ع���راق من 
وط��ف��ول��ة،  وم��ع��امل  طبيعة 
معامله  يف  ثّر  بلد  فالعراق 
والطبيعية  احل�����ش��اري��ة 
وي���ك���اد ي��ك��ون ح��ل��م كل 

م�شور. 
هل خ�شت جتربة كان 

فيها التقاط ال�شورة اأمرًا م�شتحياًل؟
نوعًا ما، يف عهد النظام ال�شابق كانت هناك �شوابط 
متعن  لكنك  ما  لقطة  ت�شادفك  رمبا  امل�شور.  تقيد 
التفكري كثريا قبل التقاطها حت�شبًا للقيود وال�شوابط 

التي و�شعت اآنذاك.  
هذة  ممار�شة  على  يومًا  ندمت  وهل  ك�شبتة  مالذي 

الهواية؟
التوتر  م�شتوى  تقلل  ما  ن�شاط  اأو  هواية  ممار�شة 
وعليك  كثريون،  عنها  يبحث  التي  ال�شعادة  وجتلب 
اأن تعي�س اللحظة فال�شعادة احلقيقية هي التي تاأتي 
ال�شخ�س،  يحبه  �شيء  عمل  يف  اال�شتغراق  ج��راء 
ت�شرف  ف��اإن��ك  املف�شلة  ه��واي��ت��ك  مت��ار���س  عندما 
هموم  م��ن  نف�شك  ي�شغل  عما  وتفكريك  انتباهك 
على  ه��ذا  م��ن  ب���داًل  وت��رك��ز  وت���وت���رات،  وم�شكالت 
اللحظة احلالية فت�شعد بها. ك�شبت من هذه الهواية 
طريق   وعن  العراق،  جمال  بّرزت  كوين  النا�س  حب 
تعليم اأوالدي هذا الفن اجلميل ك�شبت ر�شاَي عليهم 

فاأكملوا م�شرتي الفنية. 
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راقيي�ييشيية الييبيياليييييه اليي�ييشيي�رييية

يارا

*  عند البدايات مع الباليه 
منٌذ  بداياتي  كانت  "ال�شبكة":  ل�  ي��ارا  اأجابت 
عمر الع�شر �شنوات، اإذ دخلت النادي العربي يف 
اجلمباز االإيقاعي كونه قريبًا من الباليه وعملت 
عدة،  بطوالت  يف  و�شاركت  ذات��ي  تطوير  على 
كذلك يف �شنة ٢٠11 �شاركت يف بطولة املنتخب 
توقفت  لكني  الثاين،  املركز  واأح��رزت  ال�شوري 

عن النادي واملنتخب ب�شبب االأزمة ال�شورية.

*  من اجلمباز االإيقاعي اإىل الباليه 
نعم، الباليه قريب من اجلمباز االإيقاعي، ولكني 
عدت اإىل تطوير هوايتي يف رق�س الباليه التي 
كانت تالزمني منذ طفولتي و�شاهمت فيما بعد 
بتقدمي عرو�س يف امل�شارح ال�شورية و�شاهمت يف 
الدويل  دم�شق  معر�س  افتتاح  املا�شي يف  العام 

بفقرة رق�س باليه.  

* رق�س الزوبيا واالإيروبيك؟
حتكيم  دورات  على  االأخ��رية  الفرتة  يف  عملت 
االإي��روب��ي��ك،  ري��ا���ش��ة  دورات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
باالإ�شافة  ذلك  تدريب  يف  خربة  �شهادة  ول��دّي 
االحت��اد  من  ومعتمدة  االإيقاعي  اجلمباز  اىل 

الريا�شي.

*  من هاوية للباليه اإىل معهد للباليه 
هواية  لديها  كانت  طاملا  التي  ي��ارا  هي  هكذا 
التعلم فاأ�شبح لها طموح مبعهد فقامت بافتتاح 
الباليه  لتعليم  �شنة  م��ن��ذ  ب��ه��ا  خ��ا���س  معهد 
و�شاهمت يف ن�شر رق�س الباليه بني اأطفال قرى 
اخلا�س  للمعهد  فتحها  قبل  ال�شويداء  حمافظة 

بها.
*  حماوالت وطموحات يارا خ�شري 

يف  درا�شتي  بني  التوفيق  االإم��ك��ان  ق��در  اأح���اول 
اأزرع  اأن  رق�س الباليه، وبني درا�شتي وطموحي 
ول��دوا  الذين  �شوريا  اأطفال  كل  بني  الفن  ه��ذا 
يف احل��رب ومل ي��روا غري اإف��رازات احل��رب من 
رق�س  يف  اأن  اأرى  نف�شية،  واآث���ار  ودم��ار  عنف 
على  واأع��م��ل  خمتلفة  ال�شورة  �شتكون  الباليه 
ذلك بالرغم من ال�شعوبة يف االإمكانات املادية 

االأخ��رى، كذلك طموحي يف  ال�شعوبات  وبع�س 
تعلم رق�س الباليه االحرتايف يف الدول االأم مثل 
طموح  يل  وكذلك  اإيطاليا،  وفرن�شا  بريطانيا 
ب�شكل  الباليه  رق�س  لتعلم  اأكادميية  بتاأ�شي�س 

منهجي واحرتايف.
* الرق�س يف �شوارع وحارات دم�شق القدمية؟

اأرق�س يف هذه االأماكن اإميانَا مني باأن احل�شارة 
والفن انطلقا من هذة االأزقة، ولذلك من خالل 
وكل  القدمية  دم�شق  �شوارع  يف  للباليه  رق�شي 
لكل  اأو�شلها  اأن  اأري��د  �شالم  ر�شالة  هي  ال�شام 
العامل، اأن احلياة والفن وال�شالم مازالت ت�شرق 

من دم�شق اليا�شمني.
*  اأخرية 

العاملني  لكل  والعرفان  اجلزيل  بال�شكر  اأتقدم 
"ال�شبكة العراقية" ومن خاللكم لكل  يف جملة 
ر�شالتي  ت�شل  ان  واأمتنى  الغراء  جملتكم  قراء 

للعامل من خاللكم. 

اأرق�س
من اأجل ال�شالم 

يف قرية الكفر التابعة 
ملحافظة ال�س�يداء 
ال�س�رية كانت ال�سرخة 
الأوىل ليارا خ�سري يف 
اأوخر ت�سعينات القرن 
املا�سي، وا�ستطاعت منذ 
ال�سغر �سقل ه�ايتها 
يف رق�ص الباليه. تعمل 
معلمة �سف وتدر�ص 
الإعالم وترق�ص 
الباليه ولها طم�حاتها. 

خيي�ييشيير:

دم�شق / مهدي مراد / خا�س 
مبجلة "ال�شبكة العراقية" 
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ن�ساأته
 ولد عثمان املو�شلي عام 1854م، وكان والده 
احلاج عبد اهلل �شقاًء توارث املهنة عن اأجداده، 
تويف والده وهو يف ال�شابعة من عمره، وما لبث 
الذي  اجل��دري  مبر�س  متاأثرًا  ب�شره  فقد  اأن 
�شليمان  بن  حممود  ج��اره  لي�شمه  به  اأ�شيب 
وع��نّي  عناية،  مو�شع  يف  اأوالده  اإىل  العمري 
حممود  اأعجب  وقد  القراآن.  حّفظه  معلمًا  لُه 
معلمًا  ل��ه  فخ�ش�س  عثمان  ب�شوت  اأف��ن��دي 
وحفظ  فيها  فنبغ  واالأحل��ان،  املو�شيقى  يعلمه 
تعلم  يف  عثمان  و���ش��رع  والق�شائد،  االأ���ش��ع��ار 
ع�شره  علماء  اأي��دي  على  العربية  اللغة  علوم 
وعبد  اخلطيب  و�شالح  االأربيلي  عمر  كال�شيخ 
اهلل في�شي وغريهم. وكان مولده يف حملة باب 
العراق باملو�شل. وكان يجيد اللغتني الفار�شية 
والرتكية. وعندما تويف حممود اأفندي العمري 
واجته  املو�شل  مدينة  عثمان  ترك   1865 عام 
عمره،  من  الثالث  العقد  يف  وكان  بغداد،  اإىل 
العمري  با�شا  عزة  اأحمد  بالتكرمي  تلقاه  حيث 
وا�شتهر  عنده  واأ�شكنه  اأف��ن��دي،  حممود  اب��ن 
وذهب  النا�س،  به  فحّف  املولد  بقراءة  هناك 
 ،1886 ع��ام  املو�شل  اإىل  ع��اد  ث��م  احل��ج  اإىل 
بن  ال�شيخ حممد  يد  على  فيها  الدرا�شة  وتابع 
واأخ��ذ  ب��ال��ن��وري،  ال�شهري  املو�شلي  جرجي�س 
الطرق  اإح��دى  وه��ي  القادرية،  الطريقة  عنه 

ال�شوفية ال�شهرية يف املو�شل.
عزة  اأحمد  تلقاه  حيث  اإ�شطنبول  اإىل  �شافر 
النا�س  م�شاهري  على  وع��ّرف��ه  العمري،  با�شا 
اأف��ن��دي  خمفي  ال�شيخ  ع��ن  واأخ���ذ  وعلمائهم 
فيها،  واأج���ازه  والتكبريات  الع�شر  ال��ق��راءات 
وراأى املال عثمان اأن يو�شع معارفه ف�شافر اإىل 
اإم��ام  عجور  يو�شف  ال�شيخ  ع��ن  واأخ���ذ  م�شر 
والتهليل  للقراآن  الع�شر  ال��ق��راءات  ال�شافعية 
واأ�شدر وهو يف م�شر  فيها.  واأجازه  والتحميد 
جملة �شماها ))املعارف((، در�س على يد املال 
وحممد  احل��ام��ويل  عبده  من  كل  القاهرة  يف 
مل  مقامات  خالله  من  فعربت  اخللعي،  كامل 
واحلجاز  كالنهاوند  م�شر،  يف  معروفة  تكن 
كار. وت�شري درا�شات عديدة اإىل الفرق النوعي 

لقائه  بعد  دروي�س  �شّيد  نتاج  يف  ح�شل  ال��ذي 
باملو�شلي.

تراث ثر
واأغ��اٍن  مو�شحات  من  املو�شلي  اأنتجه  ما  اإن 
الميكن ح�شرها نذكر منها: )زوروين بال�شنة 
اأبو  )اأ�شمر  ن��وره��ا(  حملى  يا  )طلعت  م��رة( 
املو�شلي  لعثمان  اأخذ من مو�شح  الذي  �شامة( 
)فوق  �شبانا(  بح�شنه  اأت��ان��ا  )اأح��م��د  بعنوان 
لعثمان  مو�شح  م��ن  اأخ��ذ  ال��ذي  ف��وق(  النخل 
فوق()ربيتك  العر�س  )ف��وق  بعنوان  املو�شلي 
لعثمان  اأخذ من مو�شح  الذي  زغريون ح�شن( 
املو�شلي بعنوان )يا �شفوة الرحمن �شكن( )لغة 
العراقي  التي غناها املطرب  العرب اذكرينا( 
ال�شهري املرحوم يو�شف عمر واقتب�شها فنانون 
لبنانيون وهنود حتت عناوين خمتلفة، )يا نا�س 
دلوين( الذي اأخذ من قبل حممد العا�شق من 
مو�شح لعثمان املو�شلي بعنوان )�شلوا على خري 
م�شر(، )يا اأم العيون ال�شود( )يا من لعبت(، 

)قوموا �شلوا( غناها ناظم الغزايل.

الظلم مرتني
مازال تراث املو�شلي واىل هذه اللحظة ين�شب 
االأثري  عرب  تبث  مو�شحاته  ومازالت  غريه  اىل 
والف�شائيات ويدعى اأنها من موؤلفات املو�شيقي 
امل�شري �شيد دروي�س، حتى اأن تلك املو�شحات 
ال���رتاث امل�شري وع��د �شيد  ع��دت م��ن روائ���ع 

دروي�س من عباقرة املو�شيقى.
يعلمون  املوؤرخني  من  الكثري  اأن  تكمن  امل�شكلة 
من  اقتب�س  ق��د  دروي�����س  �شيد  اأن  اليقني  علم 
)زر  ال�شويف  املو�شح  املو�شلي  عثمان  اأ�شتاذه 
)زوروين  بعد  م��ا  يف  لت�شبح  احلبيب(  ق��رب 
الوحيد  املو�شح  ه��ذا  يكن  مل  م��رة(،  �شنة  كل 
ويف  املو�شلي  عثمان  توقيع  يحمل  مل  ال���ذي 
املو�شيقار.  لهذا  كبريين  وظلم  اإجحاف  ذلك 
اأخرى من قبل  املو�شلي ظلم مرة  املال عثمان 
التخلف  مبعول  هدموا  حني  الظالم  خفافي�س 
متثاله ال�شهري يف مدينة املو�شل، مل يوقنوا ان 
املو�شلي تراث حي عا�س و�شيعي�س يف كل حرف 

من حروف املو�شيقى العربية. 

امل��شيقار
 الذي ُظلم مرتني!!

لعل البائ�سني خري من كان التفاوؤل 
ميالأ نف��سهم، ويف�سح اأمامهم �سبل 
التطلع اىل م�ستقبل اأف�سل. ومن 
اأولئك ال�ساعر وامل��سيقار عثمان 
امل��سلي الذي ابتلي يف �سباه 
باليتم والفقر والعمى فلقي األ�انًا 
من ال�سقاء، لكنه ظل متفائاًل 
مرحًا حا�سر البديهة والنكتة، 
فاأحبه النا�ص، ووجد من اإعجابهم 
ب�سخ�سيته واإبداعه امل��سيقي 
ماجعل ال�سعادة ت�اري معاناته، 
لي�سبح فيما بعد ا�سمًا لمعًا يف 
تاريخ امل��سيقى العربية، ولي�ؤ�س�ص 
ثقافة م��سيقية معرفية نهل منها 
اأغلب امل��سيقيني يف بغداد وم�سر 
وتركيا وبريوت.

عثمان
امل��شلي

مازال تراث امل��سلي واىل 
هذه اللحظة ين�سب اىل غريه 
ومازالت م��سحاته تبث عرب 
الأثري والف�سائيات ويدعى 
اأنها من م�ؤلفات امل��سيقي 
امل�سري �سيد دروي�ص، حتى 
اأن تلك امل��سحات عدت من 
روائع الرتاث امل�سري وعد �سيد 
دروي�ص من عباقرة امل��سيقى.

حم�شن ابراهيم
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 اإّن مثل هذه االأ�شئلة، هي اأ�شئلة اآلّية ودراماتيكّية 
م��ف��اج��ئ��ة، اأو اأّن��ه��ا اأ���ش��ئ��ل��ة اع��ت��ب��ارّي��ة حت��اول 
افت�شا�س االأغطية ال�شرية يف جتربة ال�ّشنجري 
يف  االإج��اب��ة  نعدم  ال  هنا،  ولعّلنا  االإب��داع��ّي��ة. 
لوحاته،  من  واالقرتابات  املعاينات  من  العديد 
��ادم��ة،  وامل��ف��ارق��ات  وه��ي جت�ّشد ال����ّروؤى ال�����شّ
هذا  ا�شتقراء  ي��ح��اول  فال�ّشنجري  امل��غ��اي��رة، 
وحرارة  بع�شقه،  املاأخوذ  العا�شق  بلهفة  العامل 
املاأ�شور بفّنه، وهو يلتقط ملء �شمريه  الولهان 
من هذا املنظور  االإن�شايّن الهادر، تلك الذات 

املعّذبة، وامل�شاعر املتوّهجة.
عّدة  ق��راءات  ي�شتجلي  اأن  للمتلّقي       وميكن 
يف جتربة ماجد ال�ّشنجرّي الفنية، حيث حتتدم 
الّت�شكيلّية  الّلوحات  من  الكثري  وتتبني  االأفكار 
املوؤ�ّش�شة على الوعي االإن�شايّن والّتاريخّي، حيث 
الع�شور  اإىل  الّت�شكيلّية  الّنماذج  هذه  تاأخذنا 
�شرباتها،  يف  وت�شتغرق  وال�ّشومرّية  البابلّية 
املا�شي،  حم��ّط��ات  تلك،  الالمعة  واأ�شطحها 
والّتكوينات  ال��ق��دمي��ة،  ال��ّت��ج��ارب  وا�شتثمار 
االأ���ش��ط��ورّي��ة امل��ده�����ش��ة يف ف�����ش��اءات ال��ّر���ش��م 

املعا�شر.
يف  االأ�شخا�س  ر�شم  اإىل   ال�ّشنجرّي  مييل  كما 
لوحة  خالية من هذا  ون��ادرًا ما جند  لوحاته، 
االمتياز، وهذا براأيي ي�شري اإىل اهتمام الفّنان 
باالإن�شان بو�شفه ق�شّية،  وهذه الق�شّية هي التي 
ت�شتوعب مبراميها حتّوالته الت�شكيلّية اجلديدة، 
وع�شرنتها عرب االإحاالت الوجدانّية، وتوظيفها 
ل��الإب��داع،  م�����ش��درًا  املقهور  االإن�����ش��ان  جعل  يف 
واجلثث  امل�شّوهة،  والوجوه  املقّطعة،  فالّروؤو�س 

وا�شحة  نتلم�شها  املجذوذة  واالأ�شابع  الطافية، 
يف لوحات ال�ّشنجرّي، وهي اإ�شارات، واإمياءات 
اإن�شانية مبكرة، ا�شتطاع الفّنان اأن يجعلها هّمًا 
ومعاناته  تفكريه،  على  ي�شيطر  وهاج�شًا  ذاتيًا، 

اليومّية.
لفّنه  خمل�س  مبدع  فّنان  ال�ّشنجري  اإّن        
واأدواته، وهو يبحث عن الّروئ  املغايرة يف اإنتاج 
الّلوحة، حيث نراه متوّترا، م�شدودا اإىل ري�شته 
لقراءة  يت�شّدى  وهو  البي�شاء،  القما�شة  اأمام 
الّلوحة، وهو بكّل هذا يجاهد  الواقع، و�شناعة 

وخلق  اجل��دي��دة،  الفنّية  الّلحظة  اب��ت��ك��ار  يف 
عنا�شر ب�شرّية غاية يف التجّدد والتكوين.

جتربته  اإىل  ال�شنجرّي  الفّنان  ان�شداد  اإّن       
الف�شاءات  اإىل  انحيازه  ع��رب  اأدائ��ه��ا  وتثوير 
ان�شداد  ه��و  ال�شاّجة  وامل����الذات  اخبة،  ال�شّ
واالإخ��ال���س  الفّني  ال��وع��ي  على  قائم  مطلق، 
ه��ذا  ي����وؤّرق  ح��ي��ث  ��ادم��ة،  ال�����شّ تلقائّيته  اإىل 
وتوتراته  الالفتة،  بانزياحاته  الفّنان  العامل 
وتوّج�شاته واأحزانه. وهنا يكون ال�شنجرّي اأمام 
وتتكّون  اخلواطر،  خطوطها  بني  تتداعى  لوحة 
امل�شاعر والعواطف بطرق خمتلفة، وهو يحاول 
جم�ّشات  واعتماد  وامل��األ��وف،  ال�ّشائد  اخ��رتاق 
مرهونة بحاالت االكت�شاف، والّنب�س يف ال�شّري 

واملكبوت. 
الذي  واالأمل(       ففي معر�شه )ثنائّية احلب 
�شخو�شًا  ن��رى  ال�ّشم�س(  )اأب��ن��اء  لوحة  ي�شّم 
االأع��ايل  تلك  االأع���ايل،  اإىل  باأعناقهم  مي��ّدون 
املغرقة بنور ال�ّشم�س الغاط�شة يف ال�ّشواد ميينًا 
ن��وع��ًا من  االأع���ايل  وي�����ش��ارًا، حيث متثل ه��ذه 
ن�شدان اخلال�س، والبحث عن االآمال املطمورة 
بعامل  تغرق  فالّلوحة  اليومّية،  احلياة  رتابة  يف 
طوفان  اأمام  بالّت�شاوؤم،  ي�شي  وهو  ال�ّشواد،  من 
من االآمال واالأحالم الّطافية على �شطح احلياة. 
فيحاول  لوحة )حماكاة عراقّية(،  اأّم��ا يف       
الفّنان ال�شنجرّي قراءة حا�شر حياتنا اليومّية 
الب�شرّية،  الّنف�س  ق��راءة  خالل  من  كعراقيني 
تلك النف�س املجبولة على حّب احلياة، وانتظار 
النفو�س وه��ي يف حالة  ن��رى ه��ذه  االآت��ي، حيث 
يريد  اأنف�س  اإّنها  حا�شرها،  مع  اال�شتباك  من 

لها الفّنان اأن تتمّرد على ال�ّشقاء والبوؤ�س اّلذي 
يتناهبها من كّل جانب، فهذه االأنف�س يف حرية 
اأمرها )وجوه موؤتلفة وقلوب خمتلفة( كما  من 
)عليه  طالب  اأب��ي  بن  علي  االإم��ام  عنها  يقول 
ال�ّشالم(، وهذه التمردات املعكو�شة بني الوجوه 
املتنافرة، هي وجوهنا نحن العراقيني الباحثني 
والقتل  العنف  دوام��ة  يف  واأحالمنا  اآمالنا  عن 
املجايّن اّلذي اأ�شبح عالمة من وجودنا اليومّي، 
هذه،  لوحته  يف  يج�ّشد  ال�شنجري  ن��رى  حيث 
تلك االأرواح املعّذبة وهي تريد اأن تنتف�س على 

اأج�شادها وهموم احلياة اليومّية الّثقيلة. 
يحاول  امل��ج��د(،  اإىل  )�شائرون  لوحة  ويف       
الفّنان الرّتكيز على الّلون االأ�شفر، اّلذي ينبثق 
التفاوؤل، واالحتفاء  ال�شم�س وهي حالة من  من 
باالنت�شار، حيث يج�ّشد هذه ال�شخو�س احلاملة 
وهي تغادر الظالم املطبق نحو بوابات ال�شم�س 
هم  وال�شائرون  االأمثل.  الف�شاء  على  املفتوحة 
وال�ّشمو  بالعطاء  مليئة  اأخرى  حياة  يف  االآملون 
تلك  ال�شماء،  يف  يحدقون  اأنهم  غري  االإن�شايّن 
تت�شكل  وهنا  املطر،  بزخات  اململوءة  ال�شماء 
احلياة  مينح  وه��و  املطر،  رم��زّي��ة  على  اللوحة 
تذكرنا  ال��ّل��وح��ة  م��ف��ردات  اأّن  كما  ل��الإن�����ش��ان، 
بكلكام�س، ذلك البطل االأ�شطوري، وهو يبحث 
عن اخللود، خلود املرء يف عامل مل يقم اإاّل على 
ال�ّشنجرّي  واملوت، حيث يحاول ماجد  اخلراب 

املزواجة بني البقاء واالنطفاء. 
     يف اأكرث من ثالثني لوحة فنية يقدم ال�شنجري 
حيث  اللوحة،  �شناعة  يف  جديدة  فنية  جتربة 
التجربة  ه��ذه  1995م  ال��ع��ام  منذ  ا�شتخدم 
با�شتعمال )ال�شمع ودخانه(، وهذه، كما اأعلم، 
وهي  فنان،  اأي  اإليها  ي�شبقه  مل  جديدة  جتربة 
الفنية،  االأعمال  وتنفيذ  للر�شم  اأ�شا�شية  مادة 
وهذا التوجه يعّد اكت�شافًا جديدًا ميّكن الفنان 
واالأل���وان  التقليدّية  امل��واد  عن  اال�شتغناء  من 

اجلاهزة يف العملية الفنية. 
     ومن اإحدى جتاربه لوحة )ال�ّشماء اخلر�شاء( 
اإليها  اأ�شرنا  التي  بالطريقة  نفذها  لوحة  وهي 
احلرية  طائر  الطائر،  ي��ح��اول  حيث  �شابقًا، 
احلامل، بالطماأنينة، اأن يخرتق العامل والوجود 
غري  حياتّية  و�شماوات  جديدة  اأمكنة  عن  بحثًا 

فيه  حتتدم  ف�شاء  م�شطربًا،   ف�شاء  يجد  اأّن��ه 
الّنريان وتتعاىل يف هديره اأ�شباب الّدمار، لكّنه 
االأهوال  الّرغم من هذه  يجّدف بجناحيه على 
وعن  ال�ّشحرّي  ف�شائه  عن  ثنيه  حت��اول  اّلتي 

عامله املتخم باحلّب والرباءة.
���ل ه����ذا امل��ن��ح��ى يف       ك��م��ا جن����ده ي���وؤ����شّ
با�شتعمال  ت��اأك��ي��ده  اجل��دي��د، حم��اوال  ال��ّر���ش��م 
���م���ع ودخ����ان����ه يف ل���وح���ة اأخ�������رى حت��ت  ال�������شّ
مدر�شة  اإىل  ت�شري  وه��ي  ع��ن��وان)ح��روف��ّي��ات( 
ومنحنياته،  احل��رف  توظيف  يف  العربّي  الفّن 
يف  تكوينيا  وم�شطلحا  مهّمة  عالمة  بو�شفه 
اإنتاج الّلوحات، واإن مّت ا�شتخدامه �شابقا ب�شيغ 
وغالب  الفّنانني جميل حمودي  قبل  اأخرى من 
االجتاه  هذا  يف  ال�ّشنجري  اأّن  غري  امل�شعودّي، 
روحّية  ورم���وزا  لونّية  ت�شّكالت  احل��رف  مينح 
روؤيته  خالل  من  خ�شو�شا  جديدة،  وت�شّورات 
الّلوين  ال��ّت��دّرج  يف  املتمّثلة  وتنّوعاته  ال��ّرائ��دة 
ب�شيغ  الّلوحة  حروفّيات  الإب��راز  )الهارموين( 
فّنّية اآ�شرة، خ�شو�شا تلك الّلوحات اّلتي تقّدم 
جتارب ا�شتثنائّية مبهرة، وهي ت�شتفز كّل متتّبع 
ال�ّشنجرّي  ماجد  الّت�شكيلّي  الفّنان  لتجربة 
املختلفة  اجلمالّية  وتقنياتها  بخ�شائ�شها 
وهي  الوا�شحة،  الب�شرّية  لغتها  اإىل  باالإ�شافة 

تف�شح عن فّنان ت�شكيلّي متمّكن 
م��ن اأدوات���ه يف 
االإي���������ق���������اع 

وال��������ّت��������وازن 
وال������������ّل������������ون 

والفكرة، وقدرته 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ي��ع��اب 

ال��������ت��������دّرج��������ات 
ال�����ه�����ن�����د������ش�����ّي�����ة، 

الّت�شويرّية  واالأ�شكال 
ف�����ش��اء  يف  امل���ع���ّق���دة 

الّلوحة.
ال��ق��ول،  م��ن ه��ن��ا، ميكن 

اإّن  غ����وت����ه:   ق������ّرر  ك���م���ا 
ك�������ت�������اأوي�������ل ال�����ش��ن��ج��رّي مي���ار����س ال��ف��ّن 

واالأف��ك��ار  ب��ال��ّروؤى  بل  باملفاهيم  لي�س  للواقع، 
واحلدو�س.

 ملاذا يختزل الفنان الت�سكيلي من خالل فر�ساته، روؤيته لل�ج�د الإن�سايّن؟ �س�ؤال ي�ؤّرقني كثريا، واأنا اأقف اأمام 
ل�حات الفّنان الّت�سكيلّي ماجد ال�ّسنجرّي، اإّنه �س�ؤال يخت�سر الكثري من املحددات الّثقافّية، واحلدو�ص الإجرائّية 

اّلتي تدفع املتاأّمل اإىل قراءة ه�اج�ص الفّنان، والبحث عن ارتباطه ببيئته ال�ّسعبّية، وعامله الإن�سايّن.

ماجد ال�ّشنجري
والروؤى الّت�شكيلّية املغايرة

عبد الأمر خليل مراد

مبنا�شبة معر�شه الفني الأخر
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خ����������ي����������ال

ال�شرطة  تزور مكان احلادث مثال، تذهب اىل 
ت��زورامل��ق��ربة،  احل���ادث،  مو�شوع  يف  للتحقيق 
عيناها  وت��رتق��رق  ق��دمي  �شور  ال��ب��وم  يف  تنظر 
ما�س،  هناك  لي�س  الفيلم  ه��ذا  يف  بالدموع. 
لقد قررت جويل ان تقفز فوق ما�شيها وتعربه 
اىل اجلهة االخرى، اليوم التايل، حياة اخرى، 
مايقيدها مبا  كل  وراءها  اآخر خملفة  م�شتقبل 
عن  ي��اأت��ي  باملا�شي  اح�شا�شها  احل���ادث،  قبل 
طريق املو�شيقى فقط، ما ان ت�شتمع جويل اىل 
الهائلة  متثيلها  ب��اأدوات  حتيلنا  حتى  املو�شيقى 
اىل املا�شي، لكن هل باالإمكان ك�شر قيود املا�شي 
ميكن  وال  عالقة  تبقى  روا�شب  هناك  جميعا؟ 
ابدا  يقود  بالوحدة  ال�شعور  ان  منها،  التخل�س 
اىل املا�شي، كذلك يفعل اخلوف. ت�شعر جويل 
ف�شتخدع  باملا�شي  متعلقة  بقيت  لو  انها  لوهلة 
وانت  قيدًا؟  احلب  يكون  ان  ميكن  هل  نف�شها، 
ماأخوذ ب�شا�شة التلفزيون، ماذا يعني لك ذلك؟ 
انت حر ام �شجني التلفزيون؟ اذا امتلكت جهاز 
حمطات  معظم  م�شاهدة  فبامكانك  �شتاليت 
االأدوات  ت�شرتي  ان  عليك  يتوجب  لكن  العامل، 
واالأجهزة املتعلقة به لتتمكن من امل�شاهدة وان 
اأى خلل يحدث قد يقودك للذهاب اىل املهند�س 
ان�شان  اىل  �شتتحول  لذلك  ا�شافة  الإ�شالحه، 
انت  اجلهاز،  ه��ذا  عرب  وي��رى  ي�شمع  ملا  ينقاد 
حر يف اختيارك ملا ترى من خالل تلك املفاهيم 
�شغط  حت��ت  واق���ع  املقابل  يف  لكن  النظرية، 
يف  منها  الفكاك  الميكن  والتي  واجزائها  االآلة 
على  ين�شحب  كذلك  االأم���ر  احلا�شر،  ال��وق��ت 
العواطف، هل انت حر حينما تقع يف احلب كما 

هو  �شجن  احلب  هل  احل��ب(؟  يف  تت�شور)تقع 
االخر؟ اأنت اأ�شريملن حتب، دفعة واحدة ت�شبح 
منفذا لرغبات من حتب ولي�س رغباتك، تتذمر 
تف�شح  ان  لك  هيهات  لكن  وحتتج  داخلك  يف 
عما يجول يف خاطرك من احتجاج، انت تعي�س 
من اجل ا�شعاد االآخر، اذا انت �شجينه، ت�شعد 
لكن  م��ن حت��ب،  م��ع  تق�شيه  ال���ذي  ال��زم��ن  يف 
مزاجك  او  العفوية  ميولك  مع  �شعيد  انت  هل 
ال�شخ�شي؟ هي ذي خال�شة مفهوم احلرية يف 
االأفالم الثالثة التي اأحاول اأن اأجنزها: اأزرق، 
اوامر  العواطف،  بفعل  تت�شاعد  فيه  الهيمنة 
القلب، املا�شي، الذكريات. حتاول جويل دحر 
املا�شي، انطلقت تعي�س بحرية، ب�شالم، انتوين 
يجعلها  مفاجئ  ب�شكل  حياتها  على  ال��داخ��ل 
طويلة،  لفرتات  ت�شري  اعماقها،  من  ت�شحك 
فجاأة  املعرفة.  التطلع،  احللم،  مينحها  ال�شري 
يربز �شيء مل يكن باحل�شبان، الغرية التي بداأت 
ت�شيطر عليها وتفقدها حريتها، المنا�س منها، 
انه حقا ل�شيء يبعث على الغثيان والقرف وانت 
وفاته  على  م�شت  ان�شان  ح��ول  بالغرية  ت�شعر 
وهي  ال��غ��رية  حا�شرتها  ا�شهر،  �شتة  اك��رثم��ن 
�شيء  اأي  فعل  الميكنها  م�شتلبة  تقف  ازاءه���ا 
ان  الت�شتطيع  ميت  ان��ه  االق��ت��ح��ام،  ه��ذا  ازاء 
تقول له انني اأحبك او اأكرهك، ل�شعتها الغرية 
الفخ،  انه  قيد احلياة،  زوجها على  كان  حينما 
وال  ن�شبت  فخاخ  ال�شداقة،  ال�شفقة،  احل��ب، 
كيف  كثريا  فكرُت  "لقد  منها.  التخل�س  ميكن 
مملة.  م�شجرة،  قلقة،  جويل  حياة  من  اأجعل 
ما  وهذا  مثال،  الزمن  باإيقاف  تفكر  ان  عليك 

ذهبت اليه فعال، اوقفت حركة الزمن بوا�شطة 
ال�شورة  اختفاء  اأي  و)الفيداوت(  ان(  )الفيد 
اىل  االنتقال  يعني  ال�شورة  اختفاء  وظهورها، 
زمن اآخر اأو مكان اآخر، هذا ماهو معمول به يف 
ال�شائد،  هذا  عن  الأنحرف  قلت  لكن  ال�شينما، 
جويل." يقول  اأم��ام  يتوقف  الزمن  ب��دا  وفعال 
امل�شت�شفى:  يف  ع��اوده��ا  ال��ذي  ال�شحفي  لها 
جويل  لرتد  تظهر  ثم  ال�شورة  تختفي  مرحبا، 
بان  ا�شارة  هنا  مرحبا،  بكلمة  ال�شحفي  على 
ال�شيء  نف�س  لها،  بالن�شبة  توقف  قد  الزمن 
يحدث حينما تاأتي الراق�شة جارتها اىل حو�س 
ال�شباحة وت�شاأل جويل: هل اأنت تبكني؟ يتوقف 
لرنى  وظهورها  ال�شورة  باختفاء  هنا  الزمن 
اخر،  �شيء  هناك  فعال،  تبكي  كانت  جويل  ان 
ي�شالها انتوين: هل ترغبني يف معرفة �شيء ما؟ 
عليه:  ترد  حلظات،  بعد  ال�شيارة  اىل  �شاذهب 
كال، وفجاأة يتوقف الزمن باالختفاء والظهور، 
انتوين �شخ�شية مهمة جدا لي�س فقط بالن�شبة 
جلويل، بل لنا اي�شا نحن النّظارة، انه �شخ�س 
با�شياء  يخربنا  ت�شاهده جويل،  اكرث مما  يرى 
نعرف  ماذا  زوجها،  حياة  عن  نعرفها  نكن  مل 
ي�شكت  ان��ت��وين  ا���ش��ي��اء،  ب�شعة  زوج��ه��ا؟  ع��ن 
�شنعرف  زوجها.  الكثريعن  مبعرفته  ف�شولنا 
انه من ذلك النوع الذي يكرر الدعابة، ينبهنا 
االأمر  ت�شحك،  بدات  باأنها  انتوين  مع  لقاوؤها 
هو  اذن  ب��ه،  لقائها  قبل  تفعله  تكن  مل  ال��ذي 
م�شدر �شعادتها ومرحها لذلك كانت حري�شة 
على موا�شلة جوالتها معه، لكن ما ان يغادرها 

حتى تغادرها االبت�شامة. يتبع اجلزء الثاين

ك�شالف�شكي
مقداد عبد الر�شا

من يقود من، اأنت تقود اجلمهور اأم اأن الفعل معكو�س؟ تلك معادلة غاية يف التعقيد. حينما ت�شع نف�شك يف 
�شرنقة اجلمهور من باب )اجلمهور عاوز كده(، �شينتك�س عندك هاج�س املعرفة وتظل تراوح يف مكانك غري 
موؤّثر وال معّلم، اأما اإن حدث العك�س وحاولت اأن ترفع من �شاأن املتلقي وتكون معّلمًا نرفع له القبعة، عند ذاك 

تكون اأنت واحدًا من امل�شاهمني يف خدمة البالد، كل البالد، اأعني اأنك �شتف�شح املجال للنّظارة بال�شفري 
واالحتجاج على الرديء يف ال�شورة ..                                                                                                  يقابل ك�شالف�شكي

يف كتاب يقع يف٢7٠ �شفحة)ك�شالف�شكي يقابل 
نف�س  يف  �شتوك  دنا�شيا  اأجنزته  ك�شالف�شكي( 
ثالثيته  ك�شالف�شكي  فيه  اأجن��ز  ال��ذي  الوقت 
على  )اأزرق(ح�����ش��ل  االول  فيلمه  االخ��رية، 
اجل���ائ���زة ال��ك��ربى مل��ه��رج��ان ك���ان، ام��ا 
ك��ان��ا يف مرحلة  ف��ق��د  واأح��م��ر  اأب��ي�����س 
�شرح  لقد  االخ���رية،  اللم�شات  و�شع 
باأنه �شيعتزل ال�شينما بعد هذا االإجناز 
ك��ث��ريا،  اب��ت��ع��د  لكنه  وي��ب��ت��ع��د، 
ن����راه اال م��ن خ��الل  ن��ع��د  مل 
هي  ج��ويل  وحياته.  اأف��الم��ه 
الفيلم  يف  العن�شرالرئي�س 
)اأدته برباعة فائقة جوليت 
نف�شها  وج���دت  ب��ي��ن��و���س(، 
ما  ك��ل  م��ن  متحررة مت��ام��ًا 
املا�شي،  يف  ب�شلة  لها  ميت 
ومعه  زوجها  �شيارة  ترتطم 
راأينا  اأن  بعد  ب�شجرة  ابنتهما 
�شمام  يف  احل��ا���ش��ل  ال��ن�����ش��ح 
ال��ك��اب��ح، مي���وت ال����زوج ومت��وت 
االب���ن���ة، حت���زن ج����ويل، ل��ك��ن هل 
�شيبقى حزنها طويال وتظل ا�شرية له؟ 
لديها املال وال م�شوؤوليات تقف عائقا يف 
طريقها. هنا يربز �شوؤال: هل ال�شخ�س الذي يف 
مثل و�شع جويل يعد �شخ�شا حرا؟ الندري ملاذا 
انها  ب�شبب  هل  طليقة،  ا�شبحت  انها  اعتقدت 
القوة،  هذه  �شر  متابعة  من  اذا  لنا  البد  قوية، 
لتوقعاتنا.  متاما  مغايرة  حياتها  تكون  ان  البد 
كان من املمكن ان تظهر جويل يف م�شاهد عدة، 

هال �شينما
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كان الو�شي عبداالله هو الذي طور فكرة التلفزيون يف بغداد ، فقد اقرتح 
كان  حيث  لندن،  يف  كان  عندما  مرة  الول  للتلفزيون  حمطة  ان�شاء  عليه 
تلك  يف  اليه  ماالتفت  و�شرعان  )بوزيرو(،  اللورد  اقامها  حفلة  ح�شر  قد 
احلفلة و�شالني عما اذا كنت ال اعترب الفكرة فاخرة وهو يقول )ان قومنا 
وراح  ا�شتدعى م�شاوره حت�شني قدري  بعدها  تعلم(.  بعيونهم كما  يفكرون 

بني الفينة والفينة يرتب اجتماعا لبحث مو�شوع التلفزيون وملعرفة النفقات 
التي يتطلبها ان�شاء حمطة تلفزيون، كان يرى ان يف اال�شتطاعة ا�شتخدام 
التلفزيون لتدريب اجلي�س ولغر�س الرخاء االجتماعي والتعليم وكل املوا�شيع 
امل�شتح�شن  الت�شلية وحدها، ذلك النه من  لغر�س  ولي�س  يراها مهمة  التي 
ان يراه وهو يتحدث اليهم وان ي�شتطيع رئي�س الوزراء ا�شتعماله هو االخر 
لتو�شيح �شيا�شته وميكن اختيار ا�شرطة من لندن على ايدي اولئك الذين 
يعرفون حاجات البالد، كما انه و�شع خطة الدخال التلفزيون و�شيانته على 
ا�ش�س �شائبة، ا�شبحت لبغداد حمطة تلفزيون قبل اية امة �شرقية اخرى 
ولو  املحطة،  هذه  لقيمة  الو�شي  ابداه  الذي  ال�شريع  التفهم  بف�شل  وذلك 
ان نوري ال�شعيد قد اخفق يف ا�شتعماله لالغرا�س ال�شيا�شية بالقدر الذي 
املذياع  ي�شتخدموا  ان احلاكمني مل  كما  االغرا�س،  تلك  به  ت�شتعمل  كانت 
بال�شفة التي ميكن ا�شتخدامه بها، فقد كان في�شل الثاين اليذيع �شيئا من 
اذاعة لندن وبغداد اال ب�شفة عر�شية كما كان نوري ال�شعيد اليقدم على 
ا�شتخدامه اال نادرا، وحكاية هذه ال�شورة هي ح�شور امللك في�شل الثاين 
والو�شي عبداالله ونوري ال�شعيد افتتاح حمطة التلفزيون يوم  1956-5-8

طه  �شليم  ترجمة  غ��وري،  ج��ريال��دي   / بغداد  يف  ملوك  ثالثة   : امل�شدر 
التكريتي.

امتلكها،  التي  ال�شور  بني  من 
تاريخ  لها  الكثري اليوجد  هناك 
وتلك  لل�شخ�شيات  تو�شيح  او 
ال��ذي��ن  ف��ال��ن��ا���س  م�شكلة  ب��ح��ق 
لعلهم  ال�شباب  مرحلة  يف  هم 
بعيد  زم��ن  منذ  البالد  غ��ادورا 
او انهم رحلوا بعيدا جدا لذلك 
اج���د م��ن ال�����ش��ع��وب��ة ال��ت��ع��رف 
ا�شتعني  احيانا  لكني  عليهم، 
ليعاونونني  اال���ش��دق��اء  ببع�س 
مل  ال�شورة  هذه  التو�شيح،  يف 
ا�شتاذنا  اال  فيها  م��ن  اع���رف 

يافعا  �شابا  الورد  الكبري ال�شحفي املرموق حم�شن ح�شني جواد وهو بعمر 
ال�شورة،  و�شط  يقف  وال��ذي  ال�شحافة  عامل  نحو  االوىل  خطواته  يخطو 
ا�شتعنت به على معرفة من فيها، وندق على اخل�شب للذاكرة الطيبة التي 
ايام جاء اجلواب، يقول  ا�شتاذنا حم�شن، ار�شلت ال�شورة وبعد  يتمتع بها 
ال�شيدة  فيها  تظهر  عراقية  عائلة  مع  )ال�شورة  عنها  حم�شن  اال�شتاذ 
قدموا  ا�شهر من  �شتار عبدالرزاق  ام  �شتوري، هي  ام  نعرفها  التي  مهدية 
امللكي  العهد  برنامج قره قوز وزوجها مهند�س كهرباء كان يف وقته اي يف 
�شتار  اما  �شنوات،  قبل  توفيت  �شتار  ام  للق�شر،  الكهرباء  بن�شب  يقوم 
ال�شورة  يف  له،  ماح�شل  اعرف  وال  البتاويني  يف  ي�شكن  وكان  �شابط  فهو 

بنات مهدية اخوات �شتار، الواقفة كوكب عبدالرزاق تزوجت من طيار يف 
العراق  تبق يف  انها مل  واظن  �شاكر  وليد  ا�شمه  العراقية  اخلطوط اجلوية 
وكانت  امللكي  العهد  يف  امريكا  اىل  �شافرا  اللذين  باخويها  التحقت  ورمبا 
لها بنت خريجة حقوق يف وزارة العدل، البنت اجلال�شة هي االخت االخرى 
وا�شمها "ليلة" تزوجت من موظف يف الربيد ال اذكر ا�شمه، ال�شاب اجلال�س 

اىل اليمني الاعرفه او رمبا ن�شيته.
 حتياتي اخ مقداد وانا حا�شر الى ا�شتف�شار من �شور حازم باك فقد كنا معا 
لعدة �شنوات من 1956،، ال�شكر اجلزيل لال�شتاذ ال�شحفي الكبري حم�شن 

ح�شني جواد، له ال�شحة املوفورة والعمر املديد 

اليرغب  امل�شوؤول  هذا  ان  ادركنا  االمر  دققنا 
علمنا  ثم  امل�شرحية،  مل�شاهدة  املجال  ف�شح  يف 
وان  ا���ش��ال  امل�����ش��رح��ي��ة مم��ن��وع��ة  ان  ك��ذل��ك 
ا�شدقائنا  بكل  ات�شلنا  ممنوع،  كله  )بر�شت( 
من  معهم  ويح�شروا  ليح�شروا  الفنانني  من 
باب  يف  ال�شحفي  امل�شت�شار  وق��ف  ي��ري��دون، 
امل�شرح ي�شتقبل القادمني دون احلاجة اىل قطع 
تذاكر الدخول  وت�شلم ابراهيم جالل مفاتيح 
)االلواج( وتقاطر النا�س وامتالأ امل�شرح وجل�س 
امل�شرحية عر�شا  املمرات، وعر�شت  املئات يف 
املغلوطة  للمواقف  التحدي  روح  يحمل  فريدا 
امل�شرحية  وظلت  العراقي  امل�شرح  جتاه حقيقة 
وال��ع��امل  م�شر  يف  امل��ث��ل  م�شرب  ال��ي��وم  حتى 
اال�شتاذ  الراحل  الفنان  ال�شورة،  العربي،، يف 
حممد  قا�شم  الفنان  اال�شتاذ  العاين،  يو�شف 

عن  املعدة   197٣ وال�شايق  البيك  م�شرحية  يف 
م�شرحية ال�شيد بونتال وتابعه ماتي والتي قام 
ال�شائغ  ���ش��ادق  اال���ش��ت��اذ  ال�شاعر  بتعريقها 

ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان  القومية  للفرقة  واخ��رج��ه��ا 
خ�شبة  على  وعر�شت  جالل  ابراهيم  اال�شتاذ 

امل�شرح القومي يف كرادة مرمي.

كتب الفنان الراحل اال�شتاذ يو�شف العاين على 
احد املواقع يقول حول م�شرحية البيك وال�شايق 
ال�شائغ  �شادق  اال�شتاذ  ال�شاعر  اعدها  التي 
والتي  وتابعه ماتي  بونتال  ال�شيد  عن م�شرحية 
الفنان  الراحل  العام 197٣  قام باخراجها يف 
انعطافة  اب��راه��ي��م ج��الل واح��دث��ت  اال���ش��ت��اذ 
اال�شتاذ  ال��ع��راق��ي،  امل�شرح  ت��اري��خ  يف  ك��ب��رية 
القاهرة  يف  العر�س  جتربة  عن  حكى  يو�شف 
يقول:  منها  ج���زءا  نقتطف   1974 ال��ع��ام  يف 
م�شر  م�شرحيو  ظل  الزمن  من  طويلة  لفرتة 
ال�شقيقة يظنون ان امل�شرح امل�شري الي�شاهيه 
يقف  العراقي  امل�شرح  وان  اخر،  عربي  م�شرح 
العربي،  للم�شرح  االبداعي  املطاف  نهاية  يف 
امل�شرحيني  اىل  منه  بع�س  يعود  ه��ذا  و�شبب 
العراقيني انف�شهم، وبكلمة ادق اىل امل�شوؤولني 

العراقي  للم�شرح  اوج���دوا  الذين  الر�شميني 
يف  التواجد  او  الظهور  عن  االمد  طويلة  عزلة 
هذه  مقدمة  ويف  العربية  امل�شرحية  املحافل 
امل�شارح امل�شرح امل�شري، اقيم اال�شبوع الثقايف 
العراقي يف القاهرة يف العام 1974 واختريت 
م�شرحية البيك وال�شايق وهي – بونتال وتابعه 
ماتي-التي قدمتها الفرقة القومية عام 197٣ 
ال��ع��زاوي  وحم�شن  حممد  وقا�شم  ان��ا  وك��ن��ت 
�شدى  على  امل�شرحية  حازت  الفرقة،  �شيوف 
وا�شع عند عر�شها يف بغداد، كنت ا�شافة اىل 
الهيئة  يف  يف  ع�شوا  امل�شرحية  يف  م�شاركتي 
القاهرة  �شافرنا اىل  املهرجان،  لتنظيم  العليا 
العراقي  الثقايف  اال���ش��ب��وع  متطلبات  لتهيئة 
الفرتة ع�شيبة من فرتات حكم  هناك، كانت 
لها  الح�شر  املمنوعة  وامل�شرحيات  ال�شادات 

ومل نكن ندري موقع )برتولد بر�شت( يف ت�شور 
ت�شاءل  االول  االجتماع  مت  وح��ني  امل�شوؤولني، 
التي  امل�شرحية  ع��ن  امل�شري  ال����وزارة  وك��ي��ل 
�شنقدمها، قلت انها م�شرحية )بونتال وتابعه( 
وتابعه  قائال:  هو  اكمل  بل  اكمل  يرتكني  ومل 
قفة، قلت ال تلك م�شرحية علي جناح التربيزي 
وتابعه قفة اللفريد فرج، هذه امل�شرحية معرقة 
ع��ن امل�����ش��رح االمل����اين، ظ��ل ال��وك��ي��ل ي�شحك 
امل�شرحية،  وين�شى  اخ��ر  مو�شوع  اىل  لينتقل 
االزبكية  حديقة  م�شرح  يف  العر�س  ي��وم  حل 
ايرادا  التذاكر  يبيع  ان  امل�شرح  حق  من  وكان 
جالل  واب��راه��ي��م  ان��ا  م��ررن��ا  وبامل�شادفة  ل��ه، 
من مكان �شباك التذاكر ف�شمعنا امل�شوؤول عن 
ياتي لقطع تذكرة،  البيع يرد على كل م�شاهد 
وحني  مملوء،  امل�شرح  وان  نافذة  التذاكر  ان 
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 ه�اية وجتارة رائجة

امل�شبحة
 ذكر اهلل
ورائحة جّدي 

الي�سر وال�سندل�ص والعقيق والفريوز والكهرب والكهرمان والنارجني 
واملرجان والعاج، تلك هي اأ�سهر ان�اع ال�سبح التي تتمايل بني اأ�سابع ه�اة 
امل�سبحات املنق�سمني بني من تتحكم بهم عادة الت�سبيح بديناميكية، وبني 
من هم ي�ستخدم�نها بعد ال�سالة للت�سبيح بحمد اهلل وبني من يعتربونها 
وجاهة، وه�ؤلء يحر�س�ن على اقتناء الأغلى ثمنًا منها، وبني من يرثها 

عادة عن اأبيه وجّده لتاريخها وقيمتها يف الإ�سالم وما قبله.

اإيفان حكمت

يعتربونها وجاهة، وهوؤالء يحر�شون   وبني من 
يرثها  من  وبني  منها،  ثمنًا  االأغلى  اقتناء  على 
يف  وقيمتها  لتاريخها  وج���ّده  اأب��ي��ه  ع��ن  ع���ادة 

االإ�شالم وما قبله. 
من ا�شترياد املعادن التي ت�شنع منها امل�شبحة 
ال�شَبح  اىل ا�شتريادها جاهزة، تو�شك �شناعة 
ثامر  ب��داأ  هكذا  ال��ع��راق.  يف  االن��ق��را���س  على 
اخلفاجي، �شاحب حمل لبيع و�شراء ال�شبح يف 
اأن  واأ�شاف  ل�"ال�شبكة".  حديثه  امليدان،  �شوق 
مادة الكهرمان ت�شتورد من ايران والباك�شتان، 
فت�شتورد  بحرية  اخ�شاب  الي�شر وهي  مادة  اأما 
ت�ش�تورد  حني  يف  وم�شر  وال�شعودية  اليمن  من 
الكهرب  م��ادة  اأم��ا  اأفريقيا،  م��ن  ال��ع��اج  م��ادة 
فت�شتورد اإما من املانيا وهي االأكرث جودة واإما 

من بولندا.
زينة و..خزينة

قيمة  حول  العراقيون  يتداوله  الذي  املثل  هذا 
امل�شوغات الذهبية، يتداوله هواة جمع ال�شَبح 
اأي�شا. اإذ يقول �شعد املدفعي، اإنه ورث عن اأبيه 
وي�شيف  بثمن،  تقدر  ال  التي  ال�شبح  من  ع��ددًا 
اأي�شًا،  والهواية  ال��رثوة  ورث  اأن��ه  ل�"ال�شبكة" 
ويوؤكد ان "اأ�شعار ال�شبح تبداأ باألف دينار لذلك 
النوع امل�شنوع من مادة البال�شتك امل�شنوع يف 
دينار.  مليون  ع�شر  بخم�شة  وتنتهي  ال�شني، 
ذات  االأمل��اين  الكهرب  �شبحة  قيمة  ت�شل  فيما 
اآالف دوالر.  اأكرث من ع�شرة  الثقيل اىل  الوزن 
النماذج االأكرث تداواًل وفقًا الأ�شعارها فهي  اأما 
اأ�شعارها بني املئتني  التي ترتاوح  الي�شر  �شبحة 
واخلم�شمئة األف دينار، تليها ال�شبح امل�شنوعة 

من اخل�شبيات ومن العاجيات." 
يقتنيها،  "ال�شبحية" التي  للرثوة  تقديره  وعن 
يقول املدفعي انها "تتجاوز الربع مليون دوالر، 
النادرة  االأن���واع  خ��الل  من  القيمة  ه��ذه  وتاأتي 

وقدم بع�شها باالإ�شافة اىل �شبح كانت قد 
اقتنتها �شخ�شيات �شيا�شية واجتماعية 

باأنه  القول  املدفعي  ويختم  كبرية"، 
يفكر "بان�شاء متحف خا�س لل�شبح 
التعاون  يتم  اأن  �شريطة  واأنواعها 

معه من قبل اجلهات املعنية بالرتاث 
والفلكلور العراقي." 

 قرو�س وف�ائد �شحية
علي موؤيد العكيلي، �شاحب حمل لبيع االنتيكات 
الر�شيد  �شارع  بوابة  املمتد عرب  املدلل  يف خان 
من جهة الباب املعظم، يقول اإن "هناك فائدة 
وهي  كثريا،  ال�شوء  عليها  يلق  مل  الت�شبيح  يف 
حديث  يف  العكيلي،  ال�شحية." ويوؤكد  الفائدة 
ل�"ال�شبكة"، اأن"�شبح الي�شر توؤدي اىل التخفيف 
من اآثار الكاآبة كما انها توؤدي اىل تهدئة القلب 
الكهرب  النف�شية، فيما يعرف  وعالج احلاالت 
ال���دورة  وتنظيم  املفا�شل  ع��الج  يف  ب��ف��وائ��ده 
اأن" بع�س  ب��اأمل،  العكيلي،  الدموية." وي�شيف 
لل�شبحة،  احلقيقية  القيمة  يعرفون  ال  ال�شباب 
اأو  االآباء  عن  يرثونها  الذين  اولئك  وخ�شو�شًا 
االأجداد، حيث تعر�س اأحيانًا يف ال�شوق �شبحة 
ال  بخ�س  ب�شعر  ال���دوالرات  اآالف  ثمنها  يعادل 
ويطالب  دينار"،  ال��ف  املئتي  اأو  املئة  يتجاوز 
امل�شرفية،  بالعلوم  متخ�ش�س  وهو  العكيلي، 
امل�شارف العراقية بالتعامل مع ال�شبح الثمينة 
ال�شاعات  مع  االأوروبية  امل�شارف  تتعامل  كما 
التي  للقرو�س  كرهن  قبولها  حيث  من  الثمينة 

تقارب اأثمانها. 
تراب واأحجار كرمية

اهلل  حمد  عدنان  وال��رتاث  الفلكلور  يف  اخلبري 
اىل  باال�شافة  "ال�شبحة  اإن  ل�"ال�شبكة"  يقول 
اختالف اأنواع املواد التي ت�شنع منها، تختلف 

اأي�شًا من حيث عدد اخلرز التي حتتويها، 
وثالثني  ال��ث��الث  ذات  ال�شبحة  فهناك 

اإذ  �شيوعًا،  االأك���رث  تعترب  وال��ت��ي  خ���رزة 
ت�شتخدم الأغرا�س الزينة والت�شلية وهي مطلوبة 
وهناك  واالأج���ان���ب،  ال��ع��رب  ال�شّياح  قبل  م��ن 

وخ��رزة  خ���رزة  امل��ئ��ة  ذات  ال�شبح 
وال��������ت��������ي 

الت�شبيح با�شم اهلل جّل وعلى بعد  ت�شتخدم يف 
عند  هجينة  تعترب  �شبح  وه��ن��اك  ال�شلوات، 
املخت�شني واملتابعني وهي ذات اأطوال بني املئتي 
خرزة وهناك �شبح ذات احدى و�شتني خرزة." 
اأما عن تطور �شناعات ال�شبح واملواد امل�شتخدمة 
فيها، يقول حمد اهلل اإن بداية ت�شنيع ال�شبحة 
كان من مادة الرتاب املعجون املجفف، ال�شيما 
القريبة من  املناطق  املاأخوذ من تراب  الرتاب 
االأ�شرحة املقد�شة، ومن ثم تطور اىل ا�شتخدام 
مواد اأخرى، ثم تطور االأمر اىل �شناعتها عرب 
�شّي الطني وحتويله اىل �شرياميك بعد اأن تطلى 
مواد  دخلت  ثم  من  زجاجية،  اأو  كل�شية  مب��واد 
املرمر والرخام واجلرانيت يف �شناعة ال�شبح. 

اإال ان الثورة احلقيقية التي دخلت على �شناعة 
ت�شنيع  ك��م��ادة  ال��زج��اج  دخ���ول  ه��ي  ال�شبح 
متعددة  واألوانًا  جمالية  م�شحات  عليها  اأ�شفت 
وبثمن رخي�س لالقتناء. باال�شافة اىل �شناعة 
ال�شبح من االأحجار الكرمية وهي غالية الثمن 
واالأحجار �شبه الكرمية كالياقوت واالأم�ش�شت."
ويبقى ح�شور ال�شبحة، اأو امل�شبحة كما ي�شميها 
والع�شائر  املتدينني  اأو�شاط  يف  �شائعًا  البع�س، 
لهو  الذين يرون فيها وجاهة وو�شيلة  وال�شباب 

متنع اأو تقلل عادة تدخني ال�شكائر.  
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

اأن التقومي مل يجده الرومان ويجعلوا من  تخيل 
اأعوام احليوات  ميالد امل�شيح عالمة فارقة لعد 
اأع��وام  عدد  �شتح�شي  كنت  كيف  االأر���س،  على 

عمرك وعمر ابنك؟
تعرف  كنت  كيف  هجري،  تقومي  بال  اأننا  تخيل 

االأعياد واأيام رم�شان؟
بنزين،  ك��ه��رب��اء،  م�شباح،  ب��ال  ال��ع��امل  تخيل 

ثالجة، تلفاز!!!
هاتفك  ب��ال  ال��ع��امل  تتخيل  اأن  ي�شعك  ه��ل  لكن 

املحمول؟؟
تهافت الب�سر على اجلديد

اخرتاعات  واأ�شخم  اأكرب  الع�شرون  القرن  �شهد 
العنكبوتية  ال�شبكة  وتعد  الب�شرية،  وجه  غريت 
اأحدثت  التي  االخ��رتاع��ات  واأ�شخم  اأه��م  اأح��د 
مفا�شل  من  مف�شل  كل  يف  التغريات  يف  ث��ورة 
يوميات ال�شعوب، فاليوم توجد العديد من الدول 
ال�شبكة  ه��ذه  على  الكلي  االعتماد  تعتمد  التي 
كذلك،  وحمايتهم  االأف��راد  معامالت  ت�شيري  يف 
يحمل  ال  اال�شكندنايف  الفرد  املثال،  �شبيل  فعلى 
الكرتونية  ببطاقة  وي�شتعي�س عنه  مااًل يف جيبه 
وللمقهى  يذهب  اينما  للبا�س  خاللها  من  يدفع 
عمله،  بناية  باب  بها  ويفتح  قهوته  ي�شرب  حيث 
و�شفة  ب��ي��ده  يحمل  ال  للطبيب  زي��ارت��ه  وع��ن��د 
حتفظ  التي  لل�شيدلية  مبا�شرة  يذهب  بل  ورقة 
�شجله االلكرتوين وتعرف ماذا كتب له الطبيب 
ر�شوم حياته  كافة  يدفع  اإي��اه،  وت�شلمه  دواء  من 
او  تلفاز  كمتابعة  ومتعه  ونقل  وت�شوق  ايجار  من 
الذهاب لل�شينما، كل هذه االأمور ي�شتعا�س عنها 
بطريقة دفع الكرتونية جتعل منه كتابا مفتوحا 
يعرفون  فهم   ، �شيء  ح��دوث  حال  يف  لل�شلطات 
واي  و�شرب  اأكل  وماذا  وامرا�شه  ميالده  تاريخ 
وتنقل  و�شافر  تعالج  ومتى  ا�شابته  االأم��را���س 
ال��الزم.  م��ن  اك��رث  �شيارته  �شرعة  كانت  ومتى 
بهاتف  ذل��ك  ك��ل  ع��ن  اال�شتيعا�س  مت  واآخ��ره��ا 
�شيء  كل  فعل  من  متكنه  برامج  يحمل  حممول 

دون العودة للكارت االلكرتوين.
التي  بلداننا  وت��راج��ع  حولك  م��ن  الفو�شى  ان 
نعي�س يف داخلها جتعلك ت�شعر باأنك اأكرث حرية 
مكاملاته  حتى  ت�شجل  ال��ذي  اال�شكندنايف  م��ن 
اىل  النظر  ال��ع��ام  للمدعي  وميكن  ال�شخ�شية 

�شفحة الفي�س بوك خا�شتك واال�شتماع ملكاملاتك 
امل�شجلة ان خرقت نظامًا ما.

الهاتف الذكي يف بغداد
الع�شرينات  �شابة يف  "لل�شبكة" وهي  لندا  تقول 
ذوي  لالأطفال  ر�شم  مدر�شة  تعمل  عمرها  من 
اأحب  والبكم": ال  "ال�شم  االحتياجات اخلا�شة 
الهاتف  دخ���ول  ح��ني  لكن  املحمولة،  ال��ه��وات��ف 
التي ال  اأختي  الذكي �شارعت القتنائه الأنه مّكن 
ر�شائل  لنا  تر�شل  اليوم  وهي  اقتنائه  من  ت�شمع 
وت�شتطيع  معرفة  ور�شوما  ن�شيه حتّملها زهورا 
انني ات�شل بها عن طريق الرجاج وال�شوء الذي 
ينتج عن و�شول ر�شائلي لها للهاتف يف حني انها 
يلبي  ال  كان  كونه  قبل  املحمول من  ت�شتخدم  مل 

حاجتها.
بيت  ربة  اربعينية  مي�س(،  )اأم  اإ�شراء  ال�شيدة 
"لل�شبكة": كان للهاتف املحمول دور مهم  قالت 
يف حياتي اثناء اأعوام الطائفية فكنت من خالله 
اطمئن على زوجي اىل حني عودته للمنزل، لكن 
بعد ظهور الهواتف الذكية مل يعد زوجي يت�شل 
ب��ي ك��ث��ريا وه��و خ���ارج امل��ن��زل ب��ل ي��ق��وم برف�س 
او  يعمل  م��ازال  بانه  تبني  �شور  وار�شال  املكاملة 
يف اجتماع، وحني عودته للمنزل يرافقه الهاتف 
حتى يف حمامه. حدثت الكثري من امل�شاكل ب�شبب 
الهاتف، انا ال ا�شك بزوجي لكنني مل اعد احظى 
بتعليقات  عنها  وا�شتعا�س  احاديث  او  بنقا�شات 
ار�شل  للع�شاء  اناديه  حني  انني  حتى  الكرتونية 
لكن  ليح�شر  املائدة  �شورة  او  ن�شية  ر�شالة  له 
ابيهم،  طبع  لهم  واوالدي  طبعا.  الهاتف  برفقة 

افتقد زوجي وعائلتي ب�شببه.
من  ال��ث��الث��ني  ب��داي��ة  يف  ���ش��اب��ة  �شبيح،  رغ���دة 
عمرها، قالت "لل�شبكة “: الهاتف الذكي �شاهم 
اأ�شغر  ثالث  االأخ��وات  من  يل  حياتي،  تطور  يف 
من  نتمكن  ومل  اجلامعي  تعليمنا  اأكملنا  مني 
يقبل  ال  الكبري  واخ��ي  وظ��ائ��ف،  على  احل�شول 
قد  كنت  اخل��ا���س،  القطاع  جم��ال  يف  نعمل  ان 
اأعوام الطائفية، قتلتها  فقدت اختي الكربى يف 
امليلي�شيات االإ�شالمية يف حينها كونها عملت يف 
�شركة ات�شاالت كربى. من يومها واخي يرف�س 
وقتنا ب�شناعة  ن�شغل  نعمل يف قطاع خا�س،  ان 
باإن�شاء  وقمت  القطنية  االألعاب  وخياطة  احللي 

خاللها  من  نبيع  االن�شتغرام  موقع  يف  �شفحة 
اعمالنا من خالل الهاتف.

تعلمت طرق  االن��رتن��ت  م��ن خ��الل  واأ���ش��اف��ت: 
�شفحات  بها  تقوم  الكرتونية  ب��دورات  الت�شويق 
البع�س منها جماين واالآخر مقابل مبالغ زهيدة، 

لذلك انا مدمنة على الهاتف واخواتي كذلك.
 ثم اردفت تقول: ننظم اوقاتنا ونتقا�شم املهام، 
وانا  باأيدييهن  االأ�شياء  ي�شنعن  اخواتي  اغلب 
اأقوم بالبيع والت�شوير والت�شويق لذلك انا االأكرث 

ا�شتخداما بينهن.
ال�سباب وال�قت والتعليم

علي ال�شريفي، طالب كلية االإعالم مرحلة رابعة 
يقول: منذ دخول الهاتف اللوحي وانا اقتني دوما 
كل ما هو حديث من االأجهزة التي تعمل بنظام 
االندرويد الأن له برامج كبرية ومو�شعة ت�شاعدين 
يف حت�شري موادي الدرا�شية، اليوم انا اقدم بحثًا 
عن �شحافة املواطن والهواتف الذكية، درا�شتي 
يع�شن  اللواتي  االأربعينيات  الن�شاء  بفئة  تخت�س 
غري  وامل���دن  املخيمات  مثل  التوتر  مناطق  يف 
خميم  يف  ن�شوة  جمموعة  بتدريب  قمت  االآمنة، 
بكم  وفوجئت  و٢٠17   ٢٠16 عامي  يف  ديبكة 
املعلومات التي قدمنها عن حياتهن هناك وكيف 
عربن عن طريق ال�شور والت�شجيل ال�شوتي عن 

املحن التي مررن بها.
حيث   مغايرًا  راأي���ه  ك��ان  �شيف  حممد  الطالب 
اجد  وال  جي  البوب  يف  كبرية  متعة  اجد  يقول: 
اأن الهاتف �شيعو�س يوما عن مهنة احدهم فانا 
احلدث  �شاأنقل  انني  واعلم  ال�شحافة  ادر���س 
اف�شل من املواطن والهاتف لالت�شال واالألعاب 

االلكرتونية للعب فقط يف الهاتف.
حممود  ح�شني  االأ�شتاذ  العربية  اللغة  مدر�س 
العربية  لغتنا  على  ال��ذك��ي  الهاتف  اث��ر  ي��ق��ول: 
امالئية  اأخطاء  لديهم  طالبي  اغلب  اجلميلة، 
على  الكتابة  يف  يعتمدون  انهم  �شببها  رهيبة 
اإ�شافية  بالف  اللكن  يكتبون  املحمولة  هواتفهم 
ويحركون بالواو بدال عن ال�شمة، باالإ�شافة اىل 
ب�شبب  املحا�شرة  اثناء  جدا  قليل  تركيزهم  ان 

ادمانهم على الهواتف.
علم الجتماع والل�ح الذكي

الباحثة هدى مزعل تقول: من خالل عملي كنت 

تعتمد ال�سع�ب يف ذاكرتها اجلمعية على اأحداث بارزة 
او اخرتاعات �سنعت فارقًا يف عاداتها او اأحدثت تغريًا 

مميزًا،
 تخيل معي اأن ال�س�مريني مل يخرتع�ا الكتابة.. كيف 

كنت �ستقراأ مقايل هذا؟
او اأنهم مل يجدوا العجلة.. كيف كنت �ست�سل لعملك 

الي�م يف ال�سيارة التي ت�سري على اأربع عجالت!؟
تخيل اأن البابليني مل يكت�سف�ا نظام العد ال�ستيني، كيف 

كنت �ستح�سي راتبك ال�سهري؟ 

حني ي�شبح الهاتف 
حم�ر حياة

هل التقيت بجميع اأفراد اأ�شرتك هذا الأ�شب�ع؟
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ج�اد غل�م

اخل�شام العائلي الإيجابي 

اذا كانت الخصومات العائلية تمثل لحظات انفجار التراكمات غير 
المستساغة في مسار الحياة الزوجية ورفع مستوى الشجار الى درجات 

مخيفة وصحوة الخالفات في نفس الزوجين وظهورها للعيان بكل 
مخاطرها لمجرد إشعال عود ثقاب صغير او شرارة عابرة فقد تحرق 
كل هذه األكوام من األشياء القابلة لالشتعال وربما تكون هذه الحرائق 

بداية النفصال الزوجين واتخاذ قرار الطالق الى غير رجعة.
غير أن العقل الراجح والتأني العميق والمراجعة اإليجابية يمكنها أن 
تعيد تدوير تلك المعركة الظالمة الى معركة عادلة وتحويل االشتباك 

الى اتفاق والشقاق الى عناق وتطويع الخصام الى وئام، مما يسمى في 
علم النفس التربوي )االشتباك من اجل االتفاق(.

فال شيء ضمن الخالفات التي يسببها الشجار يصعب حلّه لو تم إحكام 
العقل والعاطفة المتّزنة وتسييرها صوب التوافق والتواد، فالحرائق 

الكبيرة الممتدة يمكن إطفاؤها لو خلصت النوايا الطيبة واتجهت نحو 
اللحمة واآلصرة السليمة، فما بالك لو انبعثت شرارة صغيرة هنا 

وهناك، اذ تكفيها قطعة منديل صغيرة مبللة بالمسامحة والغفران وإحكام 
العقل وترطيب العاطفة واألحاسيس لسحقها حتى تنطفئ.

وكم من المالسنات والعويل والصراخ وتبادل األصوات والزعيق بين 
زوجين اثنين اختلفا في أمر ما، لكنها سرعان ما هدأت وتيرتها ألن 
الحب دخل بينهما فجأة وأغلق األفواه بغمضة عين مستعيناً بمراقبة 

العقل وشّد وثاق االنفالت اللساني والتحّكم العقالني وإطفاء ثورة 
الغضب ببلل القلب ومائه الرطيب، وتتجّسد المصالحة أمامهما كائناً 
ضاحكاً مستبشراً غاية في اللطف واضعاً يداً بيد في مصافحة حارة 

ينبعث منها دفء التواّد ومالمسة الوداد.
ويبدو لنا أن كل المعارك والخصومات كريهةٌ وممقوتةٌ باستثناء 

معركة الحبيبين من أجل معالجة الهفوات والمشاكل التي يسهل عالجها 
وتعديل المسار، وهذه يمكن أن نسميها المعركة العادلة الجميلة بين 

األزواج المتخاصمين ولو ارتفعت لغة الكالم والمالسنة وتعالى منسوب 
الغضب وزاد من حّده، ألنها بالنتيجة ستؤدي في نهايتها الى المصالحة 

والتراضي طالما كان ذلك الخصام محصوراً بالتحّكم واالستماع الفّعال 
لوجهات النظر حتى ولو ارتفع الصوت ونحا نحو الصراخ والزعيق 

والتشنج، فمثل تلك الخالفات تعّد إيجابية وفرصة لمراجعة النفس 
وطرح المقترحات اإليجابية لطمر المشاكل وإسكات االهتزازات 

اللسانية وطلب الهدأة بعد النزاع كأن تقول لخصمك: انا أنهيت كالمي 
فابتعد عني ودعني اآلن وحدي أفكر فيما قلَت وتخاصمَت من أجله 

وأعرف مدى فائدته او ضرره.
تلك المساحة الزمنية لفّك االشتباك والخلوة مع النفس بعيداً عن الطرف 

الخصم كفيلة بمراجعة ما قال وما رّد الطرف اآلخر وفرز الهذر والقذع 
من الكالم، والتبصر بالنافع والمجدي والمصيب ليكون مفتاحاً لفّك كل 

مغاليق األبواب الموصدة والنوافذ المغلقة إلعادة تهوية البيت رياحاً 
منعشة مبللة بالنسائم العليلة بدالً من الخناق والوخمة وضيق األنفاس 

وخلق أجواء صحية من المناخات األسرية الرائعة.
ليت الزوجين اللذين يواجهان بعضهما كخصمين أن يدعا جانباً كلمة 

"انت فعلت كذا"  و"أنت أسأت التصرف وأنت تصرفَت عكس ما 
نريد" حينما يشتّد هياج الخصام وتتصاعد وتيرة المواجهة وليقوال بدلها 
"أنا فعلُت كذا وأنا أقدمُت كذا من أفعال وسلوكيات وأنا من يؤّمن ترتيب 

حالة معينة"، ولنجعل من المشاعر الغاضبة الى أدوات من الرجاء 
والسماح والعفو والغفران عن سلوك شاذ وغريب يخدش العالقات 

الحميمة بين الزوجين، فإن لغة المخاصمة والمعاتبة ضمن هذا اإلطار 
برفع سبابة أصابع االتهام  "أنت" قد تشعل اليانع واليابس بينما تكون 

لغة "األنا" اثناء المواجهة هي إشارة للبناء ومراجعة النفس والثقة 
بإعادة المسار الى جاّدة الصواب والصلح.

ف�شاء

ل �شيء �شمن اخلالفات التي ي�شببها ال�شجار ي�شعب 
حّله ل� ت اإحكام العقل والعاطفة املّتزنة وت�شيرها 

�ش�ب الت�افق والت�اد، فاحلرائق الكبرة املمتدة ميكن 
اإطفاوؤها ل� خل�شت الن�ايا الطيبة واجتهت نح� اللحمة 

والآ�شرة ال�شليمة.

�شتكون  الذكية  الهواتف  ه��ذه  ان  من  متيقنة 
ا�شرارها اأكرب من فوائدها يف جمتمعاتنا، ان 
املجتمع العراقي يعاين م�شاكل اجتماعية جمة 
ان  اال�شتقرار.  وعدم  والنزوح  احلروب  نتيجة 
الذي  امل�شتقرة هو  البلدان  القوانني يف  تطبيق 
يقلل امل�شاكل احلالية والقادمة الأنه متمكن من 

ادواته.
القانون  فقرات  جميع  يطبق  ال  العراق  اأن  اإال 
ب�شبب الف�شاد االداري. فعلى �شبيل املثال يوجد 

قانون مينع ا�شتخدام 
ا�شتخدام ال� الهورن )املنبه ال�شوتي( لل�شيارة 
ويغرم  امل�شت�شفى  قرب  او  ال�شكنية  االأحياء  يف 
التطبيق  لكن  القانون،  ح�شب  ذلك  يفعل  من 
العراقي  مل يح�شل ومل حت�س ملفات الق�شاء 
ارتفاع  ب�شبب  ق�شائية  دع���وات  او  ب��غ��رام��ات 
ال�شوت علما ان ال�شيارات واملذياع هي اأجهزة 
فما  العراق،  يف  قدمية  عقود  منذ  م�شتخدمة 
بعد  درا�شته  لنا  تت�شنَّ  مل  جديد  مبنتج  بالك 
بها  العمل  امل��وؤم��ل  م��ن  تخ�شه،  ق��وان��ني  ل�شن 

والعمل بقوانني مل تطبق بعد يف العراق.
ال�شيدة مليعة �شامي باحثة اجتماعية يف حمكمة 
املحمول  الهاتف  تقول:  ال�شخ�شية  االأح���وال 
الذكي يقف وراء 9٠٠ حالة طالق حدثت بني 
الفرقاء  اخل�شوم  اغلب   ،٢٠18-٢٠16 عامي 

واالأربعني  واخلام�شة  الع�شرين  بني  اعمار  من 
ومن بيئات خمتلفة قا�شمهم امل�شرتك اخليانة 

الزوجية عرب الهواتف املحمولة.
الطب النف�سي والل�ح الذكي

وه��و  ج��دي��د  م�شطلح  ظ��ه��ر   ٢٠1٣ ع���ام  يف 
لنف�شه  يلتقط  كيف  تعلم  والكل  )ال�شيلفي( 
الهاتف  االأمامية يف  الكامريا  �شورة ذاتية من 
امل�شابني مبر�س  اول  واعترب  الذكي،  املحمول 
ال�شابق  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ه��و  ال�شيلفي 
جمموعة  لياأخذ  ال��وق��ت  وج��د  ان  بعد  اأوب��ام��ا 
بريطانيا  وزراء  ولرئي�شي  له  )�شيلفي(  �شور 
مانديال  جنازة  توديع  حفل  اثناء  والدمنارك 
مبر�س  اأ�شيب  ال�شابق.  افريقيا  جنوب  رئي�س 
ال�شخ�شيات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأوب���ام���ا  �شيلفي 
اجتماعات  على  ال�شيلفي  اثر  التي  ال�شيا�شية 

وموؤمترات كبرية و�شخمة جدا.
يقول الدكتور حيدر طيف وهو املخت�س بالطب 
النف�شية  االمرا�س  من  العديد  توجد  النف�شي: 
الهاتف  ا�شتخدام  ا�شافها  التي  العامل  ح��ول 
مر�س  ان  واأ���ش��اف  فيه.  مبالغ  ب�شكل  الذكي 
ق�شاء  من  باخلوف  ال�شعور  وهو  النوموفوبيا، 
يعطي  م��ن  ه��و  الهاتف  وان  ه��ات��ف،  دون  ي��وم 

االإح�شا�س باالأمان. 
االأم��را���س  بع�س  م��ن  زاد  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف 

اذ  الكاآبة  مر�س  مثل  وخطورة  حدة  النف�شية 
عن  الر�شى  بعدم  �شعوره  من  امل�شاب  يبدء 
نف�شه بعد متابعته ل�شور و�شفحات نا�س رمبا 

ح�شب اعتقاده جنحوا وهو مل ينجح.
ال��رتددات  من  احل�شا�شية  الع�شبي،  الهيجان 
اغلب  ال�شابة  باالإ�شافة  الكهرومغناطي�شية، 
امل��دم��ن��ني على ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ب��اوج��اع يف 

الرا�س والرقبة والعمود الفقري والكوع.
احل����ل ب���راأي���ي ���ش��ع��ب ج����دا الأن خ��ف��ة وزن���ه 
ولتعدد  �شحنه  اإع��ادة  واإمكانية  حمله  و�شهولة 
ا�شتخداماته وبراجمه يحول دون االإدمان عليه 
لذا ان�شح بان ال تفتح هاتفك املحمول اال ان 
حولك  ما  لكل  االنتباه  اعر  حقا،  وحيدا  كنت 
وفقدته بدخول الهاتف مثل التمتع باخلروج مع 
االهل واالأ�شدقاء دون الهاتف، ان تق�شم يومك 
ب�شكل مينح االخرين من حولك الوقت وال�شعور 

بالر�شى عنك وعن من حولك.
اأ�شياء فقدناها بظهور الهاتف

�شاعة اليد وال�شاعة املن�شدية ذات املنبه،
الكامريا الفوتوغرافية والفديوية

جهاز الراديو وجهاز الت�شجيل
الاليت اليدوي املحمول

او  احلائط  على  نعلقه  ال��ذي  ال�شنوي  التقومي 
ن�شعه على املكتب
دفرت املالحظات

البوم ال�شور املطبوعة
�شندوق الربيد

جتمع العائلة يف �شالة املنزل حول التلفزيون
بااللعاب االلكرتونية عن ممار�شة  اال�شتعا�شة 
ال�شطرجن،  ال��ق��دم،  ك��رة  مثل  نف�شها  اللعبة 

الطاويل، واالألعاب الورقية.
كلمة اخرية

من  فانت  �شعب  التطبيق  لكن  �شهل  ال��ك��الم 
من  ه��ذه  كلماتي  ق��رات  ق��د  تكون  اأن  املمكن 
جمعت  اين  كبري  واح��ت��م��ال  املحمول  هاتفك 
الهاتف  طريق  عن  النا�س  و�شاألت  املعلومات 
املحمول ومن املحتمل انني اأر�شلت مقايل هذا 

ملدير التحرير عن طريق الهاتف. 
على  مدمنون  باأننا  جميعا  نقر  ان  علينا  اذن 

ا�شتخدام الهاتف الذكي.
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)الغارديان(  �شحيفة  ن�شرتها  جديدة  درا�شة 
ال�شلبية  واالآث��ار  االأرق  مو�شوع  عن  الربيطانية 
املرتتبة عليه واأ�شبابه وطرق معاجلته بدءًا من 

غرف النوم وانتهاًء ب�شماع املو�شيقى:
الهدوء والظالم

احلفاظ  �شرورة  اىل  اجلديدة  الدرا�شة  دعت 
النوم  غرف  داخل  والظالم  التام  الهدوء  على 
امللّحة  اجل�شم  حلاجة  باالأ�شخا�س  اخلا�شة 

الإطالق هرمون )امليالتونني(   
ال��غ��دة  ت���ف���رزه  ال�����ذي   Melatonin
كعالج  وي�شتعمل  املخ  يف  املوجودة  ال�شنوبرية 
على  وي�شاعد  االأرق  يعاين  مل��ن  االأم���د  ق�شري 
ال���ن���وم، وم���ن ال�������ش���روري ج����دًا و���ش��ع 
ال�شتائر  واإ���ش��دال  العينني  على  قناع 
اإيقاف  اىل  اإ�شافة  ال��ت��ام  والتعتيم 
و�شا�شات  املحمولة  الهواتف  ت�شغيل 
االأزرق  ال�شوء  الأن  نظرا  الكمبيوتر، 
اإن��ت��اج  يف  ي�شاعد  ال   LED ل�شا�شة 

هرمون )امليالتونني( ب�شكل خا�س.
الروتني املعتاد قبل الن�م

)االأرق(  مو�شوع  على  اأجريت  التي  االأب��ح��اث 
اليوم  خالل  �شيء  ب��اأي  القيام  عدم  اىل  ت�شري 
وقته،   ويبطئ  الح��ق  وق��ت  يف  ال��ن��وم  مينع  ق��د 
للنوم  وال��ذه��اب  القيلولة  جتنب  ينبغي  ل��ذا 
وحماولة  تقريبًا  الوقت  نف�س  يف  واال�شتيقاظ 
اال�شتمتاع بالروتني الليلي اخلا�س باالأ�شخا�س 
)فهو  �شاخن  حّمام  على  احل�شول  و���ش��رورة 
الدرا�شة  ودعت  اجل�شم(،  حرارة  درجة  يرفع 
املوبايل  اأجهزة  ت�شغيل  الإيقاف  احلاجة  اي�شا 
اأو  كتاب،  قراءة  اأو  االأق��ل،  دقيقة على  ملدة 4٠ 

ت�شغيل املو�شيقى الهادئة املريحة.
الكح�ل والكافيني

الكافيني  اأن   ٢٠17 العام  اأجري يف  بحث  وجد 
يقلل من وقت النوم ونوعيته وميكن للكحول اأن 

يتداخل مع دورة النوم  فهو ي�شاعد على النوم 
ب�شع  بعد  االإن�����ش��ان  يوقظ  ولكنه  ال��ب��داي��ة،  يف 
الكبرية  الوجبات  املف�شل جتنب  �شاعات، ومن 
الثقيلة  اأو  الغنية  االأطعمة  خا�شة  امل�شاء،  يف 
املعدة  حرقة  ت�شبب  اأن  ميكن  التي  احل��ارة  اأو 

وجتنب �شرب القهوة بعد وقت الغداء.
ذكريات �شعيدة

يف  م�شتيقظني  االأ�شخا�س  يبقي  ما  من  ج��زء 
الليل هو الت�شديد على اال�شتيقاظ،  لذلك يجب 
مقاومة االإغراء على مدار ال�شاعة، الذي ميكن 
اأن يجعل االإن�شان قلقًا، وبداًل من ذلك �شرورة 
وال��دفء  واالأم���ان  بالراحة  ال�شعور  يف  ال��رف��اه 
النف�س  واإخ��ب��ار  �شعيدة  ذك��ري��ات  يف  والتفكري 

باأننا �شنظل نعمل ب�شكل جيد غدًا.
Sleepio تطبيق

العالج  يعتمد  رقمي  برنامج  هو   Sleepio
اكت�شاف  على  ي�شاعد  ال��ذي  املعريف  ال�شلوكي 
�شممت  وق��د  امل��ث��ايل،  ال�شخ�شي  ال��ي��وم  من��ط 
على  االعتماد  تقليل  يف  للم�شاعدة  االأب��ح��اث 
اأنها ت�شاعد اأكرث من  احلبوب املنومة واأظهرت 
على  االأرق  يعانون  الذين  االأ�شخا�س  من   ٪75

النوم بال�شكل الطبيعي.
مذكرات الن�م

عند الذهاب اإىل ال�شرير يف�شل ت�شجيل عادات 
الوقت  م��ن  وك��م  اأ�شبوعني  م��دة  خ��الل  ال��ن��وم 
االأ�شخا�س  ا�شتيقظ   �شواء  النوم  يف  ن�شتغرق 
ب�شكل  االإن�����ش��ان  ي�شعر  رمب��ا  ال،  ام  الليل  يف 
اأف�شل عندما ميار�س الريا�شة، وميكن ملذكرة 
ااملخت�س  الطبيب  م�شاعدة  اأي�شا  هذه  النوم 
اآخر  �شيء  كل  ف�شل  حال  يف  اخلطاأ  حتديد  يف 
والتاأكد من اأن  )االأرق(  بالن�شبة لبع�س النا�س 
)ا�شطراب النوم( هو عالمة مبكرة لالكتئاب.
عن الغارديان

يعاين البع�ص من )الأرق( وال�سهر ل�ساعات ط�ال، والرق ميثل عدم الأرق
القدرة على الن�م رغم احلاجة املا�سة له، وقد ي�سبب العديد من امل�ساكل 

املر�سية اخلطرة التي قد تزيد من احتمالية تط�ره.

ترجمة: ثريا ج�اد

ومعاناة الليايل الط�ال
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تفا�شيل

وم�����ع ذل�������ك، ي��ب��دو 
ح��ال��ه��ا   � ال��ن��ه��وة  اأن 
ح�������������ال ال������ع������دي������د 

� م����ن االأع����������راف وال��ت��ق��ال��ي��د 
تن�شط وت�شعف ح�شب اأحوال البالد الثقافية 
والتعليمية، وعمومًا فاإنها اليوم ت�شهد تراجعًا 
ورف�شًا تدريجيًا، ال �شيما بعد ازدياد م�شتوى 
الن�شاء التعليمي والوظيفي. ومع امتالك ابن 
العم ل�شلطة النهوة، اإال اأنها بداأت باالنح�شار، 

اأخ��رى  ب��دائ��ل  ي��ج��دون  النا�س  واأخ���ذ 
حلل نزاعاتهم بعيدًا عن املراأة.

اخلري"،  �شان  من  مو  "النهوة 
اأي لي�شت من �شاأن االإن�شان 
حديث  اول  هذا  املحرتم، 
يواجهك حني تفتح هذا 
الأنها  وال�شبب  املو�شوع، 
للم�شاكل  بابًا  �شتفتح 
يغلق،  اأن  ال�شعب  من 
�شيوع  اىل  و���ش��ت��وؤدي 
ال��ف��رق��ة وال��ب��غ�����ش��اء 
ب���ني اأب���ن���اء ال��ع��ائ��ل��ة 

الواحدة.
العرف  ي�شت�شيغ  وال 
"الناهي"  ي��ب��ّل��غ  اأن 
دفعًا  بنف�شه،  امل���راأة  اأه��ل 
وامنا  واأزم��ات،  م�شاكل  حل�شول 
او  عنهما،  غريبًا  �شخ�شًا  يكلف 
رج���اًل و���ش��ط��ًا. وي��ح��ق ل��الأق��رب اأن 
الع�شرية  اب��ن  ومينع  االأب��ع��د،  ينهى 
وه��ذا  االأخ���رى،  الع�شائر  م��ن  غ��ريه 
للع�شرية.  ع��ام  حق  النهوة  اأن  يعني 
اىل  ال�شادة  مثل  اأخرى  ع�شائر  وتلجاأ 
ال�شيد،  بغري  ال���زواج  من  بناتهن  منع 
اأ�شر  اأن  كما  النهوة.  اأن��واع  من  نوع  وهو 
ال���زواج  م��ن  بناتها  متنع  االإق��ط��اع��ي��ني 
الع�شرية، وتوافق فقط  برجل من خارج 
اذا كان الرجل "�شيدًا" من ذرية ر�شول 

اهلل )�س(.
تعد  اإذ  النهوة م�شكلة عوي�شة،  وجتاهل 
يتقدم  اأن  فيجب  وعليه،  لل�شيادة،  خرقًا 
على  وه��و  ير�شيها،  مب��ا  الع�شرية  تلك  اىل 
العموم امراأة اخرى حتدد باال�شم وتقدم لهم 
وقت  يف  نقدًا  بدلها  يدفع  اأن  ميكن  كزوجة، 
من  واختالفها  التفا�شيل  عن  وبعيدًا  اآخ��ر، 
متجاهل  تغرمي  فيجري  اخ��رى،  اىل  ع�شرية 
تتطور  مل  اذا  ه��ذا  االأح����وال،  ك��ل  يف  النهوة 
تاأخذ  عقباه، عندها  ما ال حتمد  اىل  االأم��ور 

االأمور منحى اكرث خطورة.
املحامية والنا�شطة الن�شوية ع�شو جلنة املراأة 
"قانون  اأن  تو�شح  اجلبوري  انت�شار  النيابية 
تعني  التي  النهوة  منع  ال�شخ�شية  االأح���وال 
حياتها،  �شريك  باختيار  امل���راأة  ارادة  �شلب 
وجترب على الزواج من ابن العم بغ�س النظر 
عن حالته االجتماعية او ترتك من دون زواج، 
اأن  ان�شانية." وا�شافت  جرمية  هذه  وبالتايل 
"هذا متييز بني املراأة والرجل، فهل ي�شتطيع 
الرجل ينهى الرجل؟ يجب النظر اىل ان�شانية 
املراأة." وبينت ان "الد�شتور اكد يف املادة 14 
على امل�شاواة بني املراأة والرجل امام القانون 
ال�شماح  يتم  فكيف  وال��واج��ب��ات،  احلقوق  يف 
ب�شخ�س ترغب  الزواج  امراأة من  ارادة  مبنع 
به؟ هذا �شلب حق الأب�شط حقوق االن�شان وهو 
اأن  اجلبوري  وك�شفت  باختياره."  العي�س  حق 
من  كم  ولكن  القانون  يف  موجودة  "العقوبة 
الن�شاء ذهنب اىل املحكمة �شاكيات؟ ال يوجد"، 
وتابعت ان "امل�شكلة تكمن يف ان املراأة ت�شطر 
لل�شكوت الأنها ال تعرف حقوقها واذا ما عرفت 
املخت�شة،  اجلهات  اىل  الو�شول  ت�شتطيع  ال 
ا�شافة اىل تاأثري االأ�شرة والتقاليد واالأعراف 
التي تفر�س نف�شها وتعترب ان �شكوى املراأة قّلة 
ادب"، ولفتت اىل ان "جمتمعنا يعترب العادات 
والقانون،  ال�شريعة  من  �شاأنًا  اعلى  والتقاليد 

واملت�شرر االأكرب هو املراأة."
اآثار

اأن  ومع  ح�شرًا،  امل��راأة  على  النهوة  اآث��ار  تقع 
الدنيا  يف  الذمة  م�شكول  يظل  الناهي  الرجل 
واحل��ي��اة  ال���زواج  م��ن حقه  اأن  اإال  واالآخ����رة، 
امل���راأة  تظل  ح��ني  يف  ج���دًا،  طبيعية  ب�شورة 
عنه  تنتج  وه��ذا  القطار،  يفوتها  حتى  عزباء 
نف�شية  ان  ذلك  واجتماعية.  اخالقية  مفا�شد 
ت�شطر  ثم  ت�شطرب،  ج��دًا  احل�شا�شة  امل��راأة 
مع مرور الزمن اىل الر�شا باأي رجل يف حال 
او  ثانية،  زوجة  تكون  وقد  بالزواج،  لها  �شمح 
تزويجه  مت  وقد  ال�شن  يف  كبريًا  ال��زوج  يكون 

لغر�س االعتناء به.

العم  اب��ن��ة  زواج  وال�شرقي  العربي  ويف�شل 
ثم  القبيلة،  دعم  على  حفاظًا  العم،  ابن  من 
تتحول هذه الرغبة اىل �شلطة تفّو�س ابن العم 

ال�شيطرة على م�شري بنات عمه.
النه�ة

"نهى"،  "َفعلة" من اجلذر  وزن  والنهوة على 
بابن  ح�شري  حق  هو  وا�شطالحًا  املنع،  وهو 
العم، الذي هو االأوىل بالزواج من ابنة عمه، 
يعرف  وال  التعليم.  او  العمر  فارق  كان  مهما 
على وجه الدقة تاريخ �شيوع هذا العرف، فلم 
ت�شجل كتب التاريخ او االأدب العربي مثل هذه 
اأبناء  بني  والع�شق  الغرام  �شاع  واإْن  احلالة، 
وتطورت  تر�شخت  انها  ويبدو  العم.  وبنات 
من  العربية  القبائل  هجرة  مع  الزمن  عرب 
العهد  يف  العراق  اىل  العربية  اجلزيرة  �شبه 
ال��ري��ف  يف  ع��م��وم��ًا  ت�شيع  وه���ي  ال��ع��ث��م��اين. 
اأنها  كما  امل���دن،  اىل  ت�شربت  ث��م  وال��ب��ادي��ة، 

موجودة لدى القبائل الكردية والرتكمانية.
ق�ش�س حزينة

النهوة ف�شنحتاج  ت�شجيل حاالت  اأردنا  اإذا ما 
ق�ش�شًا  ت�شّجل  اأج����زاء،  م��ن  مو�شوعة  اىل 

تروي  �شديدة احلزن.  الق�شوة،  بالغة  حقيقية 
زواجها  اإلغاء  اأكرث من عرو�س مت  اأن  االأخبار 
العم  اب��ن  من  الرغم  على  العم،  اب��ن  بنهوة 
ويف  مدة،  قبل  اأوالد.  وله  متزوج  "الناهي" 
اإحدى حمافظات العراق، متت اإعادة عرو�س 
اأن  بعد  اأهلها،  بيت  اىل  ال��زواج  من  يوم  بعد 
ليتم  النارية،  باالأ�شلحة  عمها  ابن  هاجمهم 
احلديث  ويطول  بعد.  فيما  ع�شائريًا  اإر�شاوؤه 
التي  النهوة  ب�شبب  القطار  فاتهن  ن�شاء  عن 
الأح��ك��ام  �شديد  اح���رتام  و���ش��ط  لها  تعر�شن 

الع�شائر وجتاهل الأحكام الدين والقانون.
الدين والقان�ن

االأديان  بقية  كذلك  االإ�شالمي،  الدين  ي�شدد 

اأن يتم بر�شى  اأن الزواج يجب  االخرى، على 
ال  واأن  اإغ����راءات،  او  �شغوط  ب��ال  الطرفني، 
اأي  ويرف�س  م�شريهما.  بتقرير  اأحد  يتدخل 
تاأثري على م�شري الرجل واملراأة، الأنه  اأو  منع 
�شيت�شبب يف انت�شار املفا�شد. ويحدد االإ�شالم 
يفو�س  فيما  البنت،  على  اجلد  او  االأب  والية 
على  ف�شاًل  نف�شها،  اىل  الر�شيد  البكر  اأم��ر 

الثّيب � املطلقة او االأرملة. 
عليها  يحا�شب  جرمية  النهوة  تعد  ق��ان��ون��ًا، 
قانون  من  و4٣٠   4٣1 امل��واد  اأن  اإذ  القانون، 
الع�شائرية  النهوة  تكّيف  العراقي  العقوبات 
ت��ه��دي��د وي��ع��اق��ب عليها  اأن��ه��ا ج��رمي��ة  ع��ل��ى 

باحلب�س.

تقاليد واأعراف قا�شية تقف ب�جه 
ال�شريعة والقان�ن

النه�ة
امليييييييييييراأة هيييييي الييي�يييشيييحييييييية الييي�حيييييييدة

تتمظهر عملية ا�سطهاد الن�ساء يف املجتمعات ال�سرقية يف عدة مظاهر، منها منعها من العمل، اىل 
املنع من الدرا�سة، و�س�ًل اىل الإجبار على الرتباط برجل ما برباط الزوجية، الذي ي�سرتط 

فيه الإيجاب والقب�ل من دون �سغ�ط. ثم ي�سل ال�سطهاد اىل منع املراأة من الزواج، وه� ما 
ُيعرف بـ"النه�ة".

حيدر اجلابر

امل�شكلة تكمن يف ان املراأة ت�شطر لل�شك�ت لأنها ل تعرف 
حق�قها واذا ما عرفت ل ت�شتطيع ال��ش�ل اىل اجلهات 

املخت�شة، ا�شافة اىل تاأثر الأ�شرة والتقاليد والأعراف التي 
تفر�س نف�شها وتعترب ان �شك�ى املراأة قّلة ادب"
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يف  وانواعها  ومعانيها  الكرمية  االح��ج��ار  عن 
وهو  ال��ظ��امل��ي  ك���رمي   ال�شيد  التقينا  ال��ع��راق 
ع�شرات  منذ  بها  ويعمل  كرمية  اأحجار  تاجر 

ال�شنني...
حت��دث ق��ائ��اًل:  االأح��ج��ار الكرمية ع��امل وا�شع 
�شابقًا  امل��ل��وك  ك��ان  حيث  وج��م��ي��ل،  ومت�شعب 
و�شناديقهم  وخناجرهم  �شيوفهم  ير�شعون 
تتميز  ملا  للزينة،  الكرميه  باالأحجار  وتيجانهم 
جميلة.  واأل���وان  اأ�شكال  من  االأح��ج��ار  ه��ذه  به 
ين�شئون  ال��ن��ا���س  ب��ع�����س  اإن  ق��ائ��اًل  واأ����ش���اف 
اأن��ا  الأم���ور  واالأح���ادي���ث  والق�ش�س  ال��رواي��ات 

اأعتقد �شخ�شيًا، بل اأجزم 
اأنها لي�شت لها اأية �شحة وامنا هو لي�س اكرث من 

كالم لرتويج ب�شاعتهم.
فهناك من يقول اإن هذا احلجر �شد االإطالقات 

النارية واأخرى للرزق واأخرى للمحبة وهكذا.
وعند �شوؤالنا عن منابع هذه االأحجار 

ومازال احلديث لكرمي الظاملي اأجابنا:
ان الكثري من البلدان فيها اأحجار كرمية، مثاًل 
مرقد  من  لقربه  النجفي  بالدر  يتميز  العراق 
ب�شكل  ورواده  خ�شو�شية  وله  )ع(  علي  االإم��ام 
خا�س  من العراق ودول اخلليج ولبنان وايران، 
وال��زم��رد  اليمن  م��ن  اليماين  العقيق  وه��ن��اك 

الكوملبي وهكذا.
بعدها التقينا حريف االأحجار الكرمية ال�شائغ  
ذو الفقار حمودي جالب الذي حدثنا : االأحجار 

الكرمية تق�شم اىل ثالثة انواع :
للربكة  ك��رمي��ة  اأح��ج��ار 

مثل العقيق اليماين ودر النجف.
الطبية  الكرمية  االأح��ج��ار  ه��ي  ال��ث��اين  ال��ن��وع 
وهو  ال�شرتين  للعالج مثل حجر  ت�شتخدم  التي 
وي�شاعد  املتاعب  يقلل  الذي  االأ�شفر  الياقوت 

على �شفاء الروح.
وهناك اي�شا حجر التوباز وهو الياقوت االأبي�س 
الذي ي�شتخدم للوقايه من الغرق وكذلك هناك 
درع  مبثابة  للحفظ  وي�شتخدم  الفريوز  حجر 

وغريها من االأحجار .
اأم����ا ال��ن��وع ال��ث��ال��ث ف��ه��ي االأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة 

ال��روح��ان��ي��ة، وه��ذا 

�شيقودنا  الأنه  عنه  احلديث  يف  نرغب  ال  النوع 
ال�شلبية  ال��ط��اق��ة  ع���امل  ع���ن  احل���دي���ث  اإىل 
وااليجابية حيث ت�شتمد روحانيته من ال�شخ�س 
نف�شه الذي يحمله،  فمثال نوع من انواع العقيق 
باألف  عليه  حت�شل  ممكن  العطف  ال�شليماين 
 . اآخر نف�شه �شعره مليون دينار  دينار وموجود 

طبعا �شت�شاأل ماهو ال�شبب؟
اجلواب هو ان الذي يرتدي احلجر ال�شليماين 
االإيجابيه  الطاقة  مع  اليتالءم  ممكن  العطف 
�شريتفع  تالءم  ف��اإذا  اآخر  �شخ�س  مع  ويتالءم 

�شعره كثريًا..
االأحجار   اأ�شهر  اأن  بحديثه  الفقار  ذو  ي�شتمر 
التي لها طابع  الروحانيه هو العقيق ال�شليماين 
واجلم�شت   القلب  لتقوية  ال�شيني  واحل��دي��د 
لهذا  بيعنا  واك���رث  وال��ذك��اء  ال��ذاك��رة  لتقوية 

احلجر يف اأيام االمتحانات.  
اأكد  الذي  جنف  و�شام  ال�شايغ  التقينا  بعدها 
اأن النق�س والكتابه على احلجر هو الذي يعطي 
خ�شو�شية حيث يعتقد اغلب النا�س ان الكثري 

من االأمرا�س يتم عالجها بالقراآن الكرمي، 
من  و���ش��ور  اآي���ات  نق�س  منا  يطلب  لذلك 

ال��ق��ران ال��ك��رمي وع��ب��ارات 

العقيق   على  وخا�شة  اح��ج��اره��م   على  دينية 
النا�س  فاأغلب  ال�شيني  احلجر  اما  اليماين، 
ال�شبعة  اجل��الالت  رج��ب   ٢7 ي��وم  عليه  تنق�س 

املباركة للحفظ .
االأح��ج��ار  اأن  يعتقد  الكثري  اأن  حديثه  وت��اب��ع 
الكرمية مفيدة وتخدمه ولها قوى خارقة وغري 

ذلك من اخليال وهذا ال�شيء غري موجود. 
التقينا كذلك عددًا من املواطنني  ق�شم منهم 
كثرية  ق��درات  لها  الكرمية  االأح��ج��ار  اأن  يوؤيد 
من  ج���زءًا  اع��ت��ربه��ا  االآخ���ر  والق�شم  وك��ب��رية 

اك�ش�شوارا ت ال�شخ�س للزينة ال اأكرث.
على  امل�شلحة  ه��ذه  ا�شحاب  اأغلب  اتفق  كما 

اأنهم يتمتعون كثريًا بعملهم هذا 
وي�شعرون بالراحة الكبرية عندما ينظرون اىل 

هذه االحجار.
طالبونا اأن نطرح و 

واح�����دة 

من اهم امل�شكالت التي تهدد مهنتهم بالزوال 
وهي دخول ومناف�شة �شديدة لهم من الب�شاعة 
ع�شوائي   ب�شكل  البلد  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ال�شينية 
وباأ�شعار واطئة دون و�شع �شوابط لدخول هذه 
الب�شاعة بحيث هناك اأحجار در جنف �شيني 

والكثري من االأحجار.  

النجف الأ�شرف / �شادق العزاوي

من منا ل يع�سق الأحجار الكرمية؟ تلك الرثوة الربانية التي مّن بها اهلل �سبحانه وتعاىل على 
الطبيعة لتحملها باأل�انها اجلميلة واخلالبة واأ�سكالها الرائعة التي يقع يف ع�سقها الرجال 

والن�ساء على حد �س�اء، والأحجار الكرمية ل تنب�ص فقط باأل�ان جميلة وجذابة بل تخبئ 
يف اأعماقها اأ�سرارًا دفينة امتدت عرب الأزمان واختزلت ق�س�سًا ومعتقدات حتكي عن ح�سارات 

و�سع�ب.

الأحجار  الكرمية ..
اأ�شراٌر  اختزلت ح�شاراٍت و�شع�بًا
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الربامج واالأغاين.
*كيف ميكن 
�سبط وعالج 

حالة الت�حد؟
التنويه  - هنا البد من 
اإىل اأن الوالدين والعائلة 
يف  اأ�شا�شيًا  دورًا  يلعبون 
وزيادة  التوحد  تطور طفل 
الفكرية  للمهارات  اكت�شابه 
وال�����ش��ل��وك��ي��ة، ف��ال��ع��ائ��ل��ة هي 
تدريبه  يف  الرئي�شة  املدر�شة 
وتعليمه، حيث يحتاج الوالدان 
ل��ل��دع��م وامل�����ش��ان��دة وال��ت��وع��ي��ة 
ال�شلوكي  العالج  برامج  اأن  كما 
ت�شتكمل باملنزل، لذا فهما بحاجة 

لتغيري  ال��ط��ف��ل  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب 
العالج  هناك  اأن  امل�شطربة.كما  �شلوكياته 
الدوائي حيث يقوم الطبيب النف�شي بو�شف 
على  االيجابي  التاثري  ذات  االأودي���ة  بع�س 
احلركة  فرط  مثل  ال�شلوكية  اال�شطرابات 

واإيذاء الذات.
االأهم  وهو  ال�شلوكي  العالج  هناك  واأخ��ريًا 
املتخ�ش�س  يقوم  حيث  الطويل  امل��دى  على 
مهارات  الطفل  بتعليم  ال�شلوكي  العالج  يف 
والعناية  االجتماعي  والتفاعل  التوا�شل 

بالذات باالإ�شافة اإىل املهارات اللغوية.
*كيف ميكن لالأ�سرة التخفيف من 

اأعرا�ص ت�حد طفلها؟
اأعرا�س  التخفيف من  التاأكيد على  - يجب 
منا�شبة،  تعليمية  برامج  طريق  عن  التوحد 

يراعي  اأن  يجب  ال��ربام��ج  ه��ذه  وت�شميم 
من  واأي�شا  ت��وح��دي،  طفل  ك��ل  خ�شو�شية 
ال�شروري جدًا اأن يكون هناك  مدرب واحد 

لكل طفل كي نح�شل على نتائج اإيجابية.
* ما هي ال�سبل التي ميكن اتباعها 

من اأجل تثقيف ذوي الطفل يف هذا 
املجال؟

قد  التوحد  اأط��ف��ال  ع��وائ��ل  بع�س  هناك   -
بها،  ي�شتهان  ال  خ���ربات  متتلك  اأ�شبحت 
ه��وؤالء  اال�شتفادة من خ��ربات  ل��ذا الب��د من 
ل��الرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم لطفل 
بع�س  م��ن  احل���ذر  علينا  اأن  كما  ال��ت��وح��د، 
امل���راك���ز ال��ت��ي ت��دع��ي ال���ق���درة ع��ل��ى ع��الج 
اأب�شع  التوحد  اأطفال  عوائل  وت�شتغل  التوحد 

اال�شتغالل.

ويتهم البع�س التكنلوجيا احلديثة مثل الهواتف 
بانها  لالطفال  املخ�ش�شة  والقنوات  الذكية 
هنا وجب  التوحد من  م�شكلة مر�س  جزء من 
التوحد  م��ر���س  اأع���را����س  ع��ن  ال��ب��ح��ث  علينا 
العالج  طرق  هي  وما  وم�شبباته،  دقيق  ب�شكل 
االأ�شر  توجه  اأن  �شاأنها  من  التي  واالإر���ش��ادات 
نحو طريقة التعامل ال�شحيحة حيال اأطفالهم.
 لهذا كان لنا احلوار التايل مع االأ�شتاذ كرمي 
النف�شي  التعايف  الفار�س، وهو مدرب دويل يف 

واالجتماعي:
* ما ه� تعريف  الت�حد؟

ورف�س  النف�س  على  االن��ط��واء  ه��و  التوحد   -
اأ�شرته  ���ش��واء  االآخ��ري��ن  م��ع  التعامل  الطفل 
ا���ش��ت��ح��واذي��ًا   ي��ك��ون  م��ا  وع����ادة  جمتمعه،  اأم 
باأنه:  فه  يعرِّ النف�شي  فالطب  م��ك��ررًا.  منطيًا 
وهو  االأط��ف��ال،  ي�شيب  انفعايل(  )ا�شطراب 

اأحد ا�شطرابات ال�شلوك. 
* ما هي الأ�سباب احلقيقية التي ت�ؤدي 

اإىل حالة الت�حد عند الأطفال؟ 
ما  ع��ادة  بالنمو  متعلقة  اإع��اق��ة  هو  التوحد   -
االأوىل من عمر  الثالث  ال�شنوات  تظهر خالل 
الطفل ناجتة عن ا�شطراب يف اجلهاز الع�شبي 
للمخ ووظائفه يف  الطبيعي  النمو  يوؤثر على  ما 
التوا�شل  وم��ه��ارات  الطبيعية  احل��ي��اة  جم��ال 

اللفظي وغري اللفظي والتفاعل االجتماعي.
التوحد بال جن�شية، فهو ي�شيب البي�س وال�شود، 
على  واجلنوب  ال�شمال  يف  والفقراء،  االأغنياء 

حد �شواء. 

اأن  يف وقت من االأوقات كان االعتقاد  ال�شائد 
التوحد رد فعل نف�شي لت�شرفات اأحد الوالدين 
ال��وال��دان  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  خ��ا���ش��ة  كليهما،  اأو 
ودوَدين  غري  منعزَلني  اأو  تعاملهما  يف  بارَدين 
لكن احلقيقة  نف�شية،  م�شاكل  لديهما  كانت  اأو 
الطفل  مع  تعاملهما  اأ�شا�س  هما  الوالدين  اأن 
ومهما كانت حالتهما النف�شية فهما لي�شا �شببًا 

يف حدوث التوحد.
* مبا اأن الطفل الآن قد اأ�سبح اأمام 

متغريات كثرية خا�سة فيما يتعلَّق 
بالتكن�ل�جيا فحتمًا �سي�ؤثر ذلك على 

ت�سرفاته �سل�كيًا، فما هي اأعرا�ص 
الت�حد التي تظهر على الطفل وتثري 

انتباه الآخرين اإليه؟
بالنقاط  التوحد  اأع��را���س  تلخي�س  ميكن   -

التاليه:
وغري  لغويًا  املجتمع  مع  التوا�شل  ا�شطراب 
ل���غ���وي، ك��ذل��ك ي��ت��ب��ع��ه ا���ش��ط��راب ال��ت��ف��اع��ل 
االجتماعي، وعدم  القدرة االإبداعية والتمكن 
وعدم  الرتابة  ذل��ك  اإىل  اأ�شف  التخيل،  من 
التكرار  على  يعتمد  فلعبه  االبتكاري،  اللعب 
حالة  الأي��ة  الطفل  رف�س  والنمطية،  والرتابة 
�س اإىل حماولة  من حاالت التغري، فعندما يتعرَّ
تغيري اللعب النمطي لديه اأو توجيهه فاإنه يثور 

ب�شدة.
وحده  اللعب  على  املثابرة  هو  االأعرا�س  واأهم 
وعدم الرغبة يف اللعب مع اأقرانه، اإ�شافة اإىل 
اخلمول التام اأو احلركة امل�شتمرة بدون هدف. 

يتجاهل  اأنه  اأي�شًا  حالته  يف  النظر  يلفت  وما 
بال�شمم.  م�شاب  اأن��ه  يظنون  حتى  االآخرين 
اأو  التام  ال�شمت  هو  كثريًا  االأه��ل  يزعج  وم��ا 
وع��دم  �شبب،  ب��ال  امل�شتمر  ال��دائ��م  ال�����ش��راخ 

الرتكيز بالنظر ملا حوله.
* متى ميكن اأخذ الطفل اإىل مراكز 

عالج الت�حد، وهل براأيك ما تق�م به 
ن حقيقة من و�سع  تلك املراكز يح�سِّ

الطفل نف�سيًا؟
التوحد  اأع���را����س  االأه����ل  يكت�شف  ع��ن��دم��ا   -
املركز  اإىل  اإر�شال طفلهم  لهم  املذكورة ميكن 
اأن  من  له  بدَّ  فال  اإقامتهم،  مكان  يف  املوجود 
القائمون  كان  حال  يف  املطلوبة  الرعاية  يجد 
على املركز ذوي خربة جيدة. ولالأ�شف هناك 
االأه��ل  واج��ب  من  لذلك  لها  يوؤمتن  ال  مراكز 
االنتباه واحلذر من ا�شتغالل تلك املراكز لهم.

*ما هي الطرق الناجحة يف الت�جه 
نح� م�ساهدة التلفاز، خا�سة اأن هناك 
قن�ات تبث برامج الأطفال على مدى 

الي�م بكامله؟
يت�شنى  حتى  الطفل  مراقبة  م��ن  ب��دَّ  ال  -هنا 
فالقنوات  �شحيح.  ب�شكل  توجيهه  ل��الأه��ل 
وع�شرين  اأرب��ع  مدى  على  براجمها  تبث  التي 
وتلهيه  اإليها  الطفل  جت��ذب  بالتاأكيد  �شاعة 
عن واجباته املدر�شية وغريها، كما اأنها تثبط 
اإبداعه وتخيله، كذلك حتجز حريته،  عمليات 
فهي تقيده اأمام التلفاز ل�شاعات طوال. واالأم ال 
تنتبه اإىل ما يحدث لطفها من جراء تكرار تلك 

ا�شطراٌب �شل�كّي ومعاناٌة من ن�ٍعٍ اآخر
الت�ّحد.. 

�شريعة �شليم حديد
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مر�ص الت�حد )اأو الذات�ية( هي اأحد ال�سطرابات التابعة ملجم�عة من ا�سطرابات التط�ر 
امل�سماة باللغة الطبية "ا�سطرابات يف الطيف الذات�ّي" تظهر يف �سن الر�ساعة، قبل بل�غ الطفل 

�سن الثالث �سن�ات على الأغلب.
بالرغم من اختالف خط�رة واأعرا�ص مر�ص الت�حد من حالة اإىل اأخرى، اإل اأن جميع ا�سطرابات 
الذات�ية ت�ؤثر على قدرة الطفل على الت�سال مع املحيطني به وتط�ير عالقات متبادلة معهم.                   



لييهييا تيي�ييشييميييييات عييييدة اأ�ييشييهييرهييا
مقربة ال�ش�نيزية

اجلنيد البغدادي

مقربة ال�س�نيزية بال�سم ثم ال�سك�ن ثم ن�ن مك�س�رة، وهي من اأ�سهر مقابر بغداد تقع يف 
اجلانب الغربي من جهة الكرخ، وتق�سم اإىل �سغرى هي مقابر قري�ص التي فيها مرقد الإمام 

الكاظم عليه ال�سالم، وكربى التي فيها مرقد الإمام اجلنيد قد�ص �سره.

م��ق��ربة اجل��ن��ي��د ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى م�شجد 
ودفن  امل��وؤرخ��ون  ذكر  كما  لل�شوفية  وخانقاه 
فيها اأعالم كرث كاخلوا�س واأبي نوا�س وال�شري 
املعروف  و�شمنون  ال��ك��ويف  وبهلول  ال�شقطي 
ميكن  ال  ج��دا  كثري  وغريهم  املحب  ب�شمنون 
عدد  در�س  كما  ولكرثتهم،  لقدمها  ح�شرهم 
ال�شيد  العاّلمة  قرب  اأي�شا  وفيها  قبورها  من 
الطرق  اإن�شاء  وبعد  االآلو�شي...  احلميد  عبد 
تقع  اليوم  وهي  املقربة  اأج��زاء  كثري من  قطع 
املثنى  ال�شاجلية قرب �شارع مطار  يف منطقة 
ويتوافد عليها الزائرون من �شتى الدول، كما 
واالأذك��ار  فيه �شالة اجلمعة  تقام  امل�شجد  اأن 
اإع��م��ار  ح��م��الت  وج���رت  العلمية  وال���درو����س 

للم�شجد واملراقد.
يف  جولة  لها  العراقية" كانت  ال�شبكة  "جملة 
تاريخ  على  النا�س  تعّرف  حتى  املقربة  ه��ذه 
فيها،  دفنت  التي  وال�شخ�شيات  املقربة  هذه 
اأبو  بنى  عندما  املقابر  اأق��دم  من  تعد  والتي 
ذلك  يف  املدورة  بغداد  مدينة  املن�شور  جعفر 
احمد  ال�شيد  هو  املتحدثني  اول  وكان  الوقت. 
احل�شيني  امل�شايخي  م��ردا���س  ال��غ��ف��ور  عبد 

م�شوؤول املراقد يف اجلنيد البغدادي.

يحدثنا ال�شيد املردا�س: 
�شرة الإمام اجلنيد

االإمام اجُلنيد .. ن�شبه ون�شاأتهٍ: هو اجلنيد بن 
البغدادي،  ثم  النهاوندي،  اجلنيد  بن  حممد 
نعيم:  اأب��و  قال  ٢٢٠ه���.  �شنة  بعد  ببغداد  ولد 

ثور"، اأبي  مذهب  على  "كان 
"ثم ا�شتغل بالعبادة والزمها حتى علت �ِشّنه، 
علم  يف  ع�شره  وف��ري��د  وق��ت��ه،  �شيخ  و���ش��ار 

االأحوال والكالم واأفتى وعمره ع�شرون عامًا.
الثناء على االإمام اجلنيد

واأطبق علماء الرتاجم على الثناء عليه، وعلى 
ف�شله وزهده، فمن ذلك: قال اأبو نعيم: "كان 
اجُلنيد رحمه اهلل ممن اأحكم علم ال�شريعة." 
وقال ال�شلمي: "وهو من اأئمة القوم و�شادتهم، 
مقبوٌل على جميع االأل�شنة." وقال ابن تيمية: 
"اأحد االأئمة العارفني." وقال ال�شبكي: "�شيد 
الذهبي:  وق��ال  اجلماعة."  م  ومقدَّ الطائفة 
وَعَلم  ال�شائرين  وُقدوة  العارفني  �شيخ  "كان 

االأولياء يف زمانه".
و�شفات  ال��ط��ري��ق  ل���وازم  يف  اجلنيد  اأق����وال 

ال�شالكني:
على  م�����ش��دودٌة  كلها  "الطرق  اجلنيد:  ق��ال 
اخل��ل��ق، اإال ع��ل��ى م��ن اق��ت��ف��ى اأث���ر ال��ر���ش��ول 
ولزم  �شّنته،  واتبع  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 

طريقته، فاإن طرق اخلريات كلها مفتوحة 
يحفظ  مل  "من  اجلنيد:  وق��ال  عليه."  

يف  به  ُيقتدى  ال  احلديث  يكتب  ومل  ال��ق��راآن، 
بالكتاب  مقّيد  ه��ذا  علمنا  الأن  االأم���ر؛  ه��ذا 
غري  قال  ب�شنده:  احللية  يف  و�شاق  وال�شّنة"، 
مرة: "علمنا م�شبوٌط: الكتاب وال�شّنة، من مل 
يتفقه  القراآن ومل يكتب احلديث، ومل  يحفظ 

ال يقتدى به".
و�شئل عن اأول مقام التوحيد فقال: قول ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "كاأنك تراه".
وهذه الن�شو�س تنبه على اأنهم كانوا جممعني 
على تعظيم ال�شريعة، مت�شفني ب�شلوك طريقة 
غري  ال�شّنة،  متابعة  على  متفقني  الريا�شة، 

خملِّني ب�شيء من اآداب الديانة.
وفاة المام اجلنيد

يوم اجلمعة  �شنة ٢98ه�  االإم��ام اجلنيد  تويف 
الكرخ  يف  م�شهورة  مقربته  واليوم  بغداد.  يف 

دفن فيها اأعالم كرث ومنهم:
اأبو احل�شن �شرى الدين بن املغل�س ال�شقطي، 
اأهل ال�شّنة واجلماعة ومن اأعالم  اأحد علماء 
القرن  يف  ال�شّني  الت�شوف 
واأول  الهجري  الثالث 
م�����ن ت���ك���ل���م يف 

بغداد يف التوحيد وحقائق االأحوال، يقول عنه 
اأبو عبد الرحمن ال�شلمي اإنه »اإمام البغداديني 
و�شيخهم يف وقته« وكان تلميذ معروف الكرخي 
وخال اجلنيد واأ�شتاذه، ولد يف حدود ال�شتني 
ومئة. اجلنيد: ما راأيت اأعبد من خايل!. اإين 
م�شطجعًا  روؤي  ما  �شنة  و�شبعون  ثمان  عليه 
اإال يف علة املوت تويف يف بغداد ودفن بجانب 
الكرخ مبقربة ال�شوينزي ودفن بجواره اجلنيد 

البغدادي الذي ا�شتهرت املقربة با�شمه.

تق�شم اىل مقربه 
�شغرى وفيها 

مرقد الإمام م��شى 
الكاظم )ع( وكربى 
وفيها مرقد ال�شيخ 

اجلنيد والنبي ي��شع 
والبهل�ل 

عامر جليل ابراهيم 

من اأ�شهر مقابر بغداد ت�ش�ير ح�شني طالب
تقع يف اجلانب الغربي 

من جهة الكرخ
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التي الحتها يد االإرهاب يف االآونة االأخرية.
ه��ذه  يف  ي��ن��ت��ه��ي  ل���ن  اأن"م�شرينا  م�����ش��ي��ف��ًا 
ال��زوارق  على  الطلب  قلة  اأن  غري  ال�شناعة، 
تغيري م�شارنا  اخل�شبية جعلتنا جمربين على 
اخل�شب  با�شتبدال  نقوم  واأن  امل�شتورد،  نحو 
مبادة الفايرب كال�س، والتي تكون فيها �شناعة 
بالن�شبة  ���ش��ع��رًا  واأرخ�����س  اأ���ش��ه��ل  ال����زوارق 
ل�شناعتها باخل�شب، عازيًا ذلك اىل اأن وجود 
ب�شبب  م�شتحيل  �شبه  اأم��رًا  بات  االآن  اخل�شب 

اأ�شعاره الباهظة وقلة الطلب عليه.
عامل جديد

�شكنة  م��ن  وغ��ريه��م  االأه����وار،  �شكان  ات��خ��ذ 
ال��زوارق  االأن��ه��ر،  من  القريبة  وامل��دن  القرى 
اخل�شبية يف عملهم ونزهاتهم ونقل حيواناتهم 
اىل يومنا هذا، ومل يتغري هذا االأمر منذ اآالف 
يف  هو  ح�شل  ال��ذي  التغيري  اأن  اإال  ال�شنني، 

املواد امل�شنوعة منها هذه الزوارق.
اح���د �شّناع  ع��ام��ًا(  اب���راه���ي���م)5٠  ع��دن��ان 
االن��ت��ق��ال��ة يف �شناعة  ل��ن��ا  ي��و���ش��ح  ال�����زوارق 
الزوارق ويف قلبه ح�شرة كبرية على ذكريات 
تال�شت مع الزمن فيقول"اإن هذه احلرفة قد 
انعدام اخل�شب،  ب�شبب  تغيريًا جذريًا  تغريت 
منذ  االأرز  خ�شب  م��ن  ت�شنع  كانت  فبعدما 
ال�شومريون  ك��ان  عندما  القدمية،  الع�شور 
يجلبونه من لبنان، ومن ثم ياأتي خ�شب التوت 
امل�شامري  �شناعة  يف  ال��غ��ار  وخ�شب 
لالألواح  املثبتة 

التي  القار  اخل�شبية، وبعد ذلك طالوؤه مبادة 
ي��ك��ون م�����ش��دره��ا م��دي��ن��ة ه��ي��ت يف حمافظة 
�شناعة  اقت�شرت  فقد  االآن  اأم���ا  االأن���ب���ار، 
العراق  حمافظات  على  اخل�شبية  ال����زوارق 
اجل��ن��وب��ي��ة، ك��م��ح��اف��ظ��ات ال��ب�����ش��رة وب��اب��ل 

والنا�شرية ومي�شان.
دخلت  بغداد  حمافظة  اأن  ابراهيم  ي�شيف 
ع��امل��ًا ج���دي���دًا يف ���ش��ن��اع��ة ال������زوارق، حيث 
عن  ب��دي��اًل  الكال�س  الفايرب  م��ادة  اأ�شبحت 
اىل  ذل��ك  يعزى  ال�شناعة،  ه��ذه  يف  اخل�شب 
�شناعة  عند  اإمت��ام��ه  و�شرعة  العمل  �شهولة 
الزورق من األواح هذه املادة، ومن ثم معاجلته 
القار،  من  بداًل  الكيميائية  املحاليل  بوا�شطة 
لنا  يو�شح  بينما  اليه،  املياه  التت�شرب  حتى 
اخل�شب،  بوا�شطة  ال��زورق  �شناعة  عند  اأن��ه 
قد ت�شل مدة عمل زورق واحد اىل ال�شهرين، 
كال�س  الفايرب  باأن  م�شيفًا  عالية،  وبتكاليف 
التي تقوم  والبكترييا  واالأمالح  لل�شداأ  مقاوم 
ناحية  م��ن  اأم��ا  اخل�شبية،  ال���زوارق  ب��اإت��الف 
الوزن فاخل�شب اأثقل وزنًا، ب�شبب جتان�س املاء 
مع اخل�شب، اإال اأن �شائدي االأ�شماك يف�شلون 
املياه  يف  حركته  لبطء  غ��ريه،  عن  النوع  هذا 

وعدم اإخافة االأ�شماك عند ال�شيد.
انعدام الفن

خ�شو�شًا  وم�شمموها،  فنانوها  حرفة  لكل 
يف  الهند�شة  تتطلب  ال��ت��ي  ال��ي��دوي��ة  احل���رف 
الت�شميم واالبتكار، اأما االآن فقد انعدم الفن 

والت�شميم يف �شناعة القوارب.
هذه  امتهن  )7٠عامًا(  بكة  �شلمان  احلاج 
ع��ام��ًا،  خم�شني  م��ن  الأك���رث  احل��رف��ة 
كانت  ويقول"لقد  يحدثنا 
وعلى  ال��زوارق،  �شناعة 
ك������اف������ة 

ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  م��ن  واأن��واع��ه��ا،  اأ�شكالها 
القدمية، والميكن الأي كان اأن يتقنها يف مدة 
مدينة  يف  وال��دي  من  تعلمتها  فقد  ق�شرية، 
اآن��ذاك  وقمنا  الب�شرة،  حمافظة  يف  الهوير 
ننتقل  ان  قبل  ال��زوارق  من  العديد  ب�شناعة 

اىل العا�شمة."
االآن  احل��رف��ي��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  "اأن  م��و���ش��ح��ًا 
اقت�شرت �شناعتهم على �شكل واحد او اثنني 
من اأنواع الزوارق، وجعل القالب اأ�شا�س عملهم 
والذي يكون م�شنوعًا من مادة الفايرب كال�س، 
وبهذا ينعدم الفن واالبتكار والت�شميم يف هذه 
من  الكثري  ب�شناعة  نقوم  كنا  بعدما  احلرفة 
الزوارق املتعددة املهام، كال� "املويطري" الذي 
ل�شخ�س  ويت�شع  الطيور  �شيد  يف  ي�شتخدم 
ي�شتخدمه  الذي  وامل�شحوف  وبندقيته،  واحد 
االأع�شاب حليواناتهم  االأهوار يف جلب  �شكان 
التي  "الطّرادة"  هناك  واي�شًا  ب��ه،  والتنقل 
يكون  حيث  وال�شيد  االأع��را���س  يف  ت�شتعمل 
ينقل  و"البلم" ال��ذي  ال��وزن،  خفيف  خ�شبها 
ل�شيد  ت�شتخدم  ال��ت��ي  و"الكعدة"  ال�شلب، 
وهي  ال�شراعية"  "العانية  واخ��ريًا  ال�شمك، 
�شفينة كبرية لنقل احليوانات وال�شيد اي�شًا، 
حيث ت�شري هذه الزوارق بوا�شطة ع�شا كبرية 
احلجم وطويلة من ق�شب الربدي تخرتق مياه 
االأولية  موادها  تكون  والتي  واالأنهر،  االأه��وار 
املقاومة  وال�شدر  اجل��اوي  التوت  اأخ�شاب  من 
االأه����وار  يف  تنمو  ال��ت��ي  وملحقاتها  ل��ل��م��اء، 

كق�شب الربدي.

جعل  االخ��رية،  االآون��ة  يف  املياه  انح�شار  لكن 
هاوية  نحو  تنجرف  التاأريخية  احلرفة  هذه 
االندثار، اإال اأن البع�س من �شّناعها يقاومون 
رغم  ال��رتاث��ي��ة،  ال�شناعة  ه��ذه  ا�شمحالل 

عددهم الذي بات ينح�شر يومًا بعد اآخر.
كلكام�س ون�ح

واأح��ج��ام��ه��ا،  اأ�شكالها  يف  ال����زوارق  تختلف 
واي�شًا يف ا�شتعماالتها واملواد امل�شنوعة منها، 
بداية  مع  ب��داأت  كاملة  ح�شارة  هناك  اأن  اإال 
منها  انحدرت  التي  واالأحداث  العراق،  تاأريخ 

هذه احلرفة.
والعديد  التوراتية،  الن�شو�س  اأظهرت  فقد 
منحوتة  وجدت  التي  ال�شومرية  النقو�س  من 
على الرقم الطينية، اأن امل�شحوف كان اإحدى 
و�شائل تنقل امللك كلكام�س يف رحلته عند بحثه 
ق�شب  من  قاربًا  �شنع  قد  واأن��ه  اخللود،  عن 
ال��زوارق  نوع من  وهو  بالقار،  ال��ربدي وطاله 
ي�شتخدمه �شكنة االأهوار يف حمافظات العراق 
النوع  اأم��ا  االآن.  ح��د  اىل  اجلنوبية 

االآخر من الزوارق الكبرية، ومنه �شفينة نبي 
اهلل نوح، الذي اأمره اهلل باأن ي�شنعها لتحمل 
الطوفان  م��ن  للنجاة  اث��ن��ني  زوج���ني  ك��ل  م��ن 
العظيم، فقد اأو�شحت الرقم الطينية لكل من 
احل�شارات ال�شومرية والبابلية، واي�شًا الكتب 
مدينة  يف  ر�شّوها  ع��ن  وحت��دث��ت  ال�شماوية، 

اجلودي، اإحدى قرى املو�شل القدمية.
الباّلمة

�شناعة  حرفة  االأج��ي��ال  م��ن  العديد  ت���وارث 
حياة  يف  كبرية  اأهمية  من  لها  ملا  ال���زوارق، 
يف  خ�شو�شًا  معي�شتهم،  ومتطلبات  النا�س 
والفرات،  دجلة  نهري  من  القريبة  املناطق 

فقد جتد اأغلب حمال احلرفيني يف هذا املجال 
قرب االأنهار، وكان االأوائل يف �شناعة الزوارق 
البلد،  يف  والو�شطى  اجلنوبية  املناطق  م��ن 
والنا�شرية  والب�شرة  مي�شان  كمحافظات 

وبابل على وجه اخل�شو�س.
اأحمد  احل���ريف  االإط����ار  ه��ذا  �شمن  يحدثنا 
هذه  توارثنا  فيقول"لقد  ع��ام��ًا(  ن���وري)55 
اآبائنا واأجدادنا الباّلمة االأوائل،  احلرفة عن 

وقد امتزجت مع دمائنا، ملا فيها من موروث 
عراقي، فمنطقة ال�شواكة يف بغداد هي املكان 
تتم�شك  م��ات��زال  التي  العا�شمة  يف  الوحيد 
تواجهنا،  التي  احلواجز  رغم  احلرفة،  بهذه 
وال��ف��رات  دج��ل��ة  ن��ه��ري  م��ي��اه  من�شوب  كقّلة 
واي�شًا  املتعاقبة،  واحل��روب  االأزم��ات،  ب�شبب 
ال��ق��وارب،  امل��واد االأول��ي��ة يف �شناعة  ان��ع��دام 
املناطق  يف  يتواجد  ال���ذي  ك��ال��ق��ار)اجل��ري( 
حمافظة  يف  وخ�شو�شُا  البلد،  من  الغربية 
االأن�������ب�������ار 

�شناعة 
الزوارق

مهنة ع�ش�ر م�غلة 
يف القدم

كال�س الييفييايييرب  اىل  اليي�ييشيي�مييري  امليي�ييشييحيي�ف  ميين 

ارتبطت �سناعة الق�ارب يف العراق ارتباطًا وثيقًا مبياه كل من نهري دجلة والفرات، حيث 
تعترب ال��سيلة الوىل لتنقل �سكان العراق قبل خم�سة اآلف عام قبل امليالد، فكرثة املياه يف 

هذين النهرين جعلت الزوارق و�سائط ل�سيد الأ�سماك والطي�ر  والتنقل بني �سفاف الأنهار او 
التنزه ب�ا�سطتها.

ذوالفقار ي��شف

ت�ش�ير- ح�شني طالب
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كا�س  يف  لالأ�شود  وتوقعاته  الكروية  م�شريته  عن 
احلوار  هذا  يف  عنها  حدثنا  اأخ��رى  واأم��ور  اآ�شيا 

الذي اأجرته معه "جملة ال�شبكة العراقية":
بكاأ�س االحتاد  *اأواًل، ماذا يعني لك فوز اجلوية 

االآ�شيوي للمرة الثالثة؟ 
ال��ذي حتقق على  -ب��ال �شك االإجن���از االآ���ش��ي��وي 
ح�شاب "التني ا�شري" الرتكمان�شتاين يف املواجهة 
النهائية لكا�س االحتاد االآ�شيوي يعد رقمًا قيا�شيًا 
م�شجاًل با�شم الكرة العراقية، االأمر الذي �شيكون 
القوة  لنادي  ولي�س  للجميع  واعتزاز  فخر  مدعاة 

اجلوية فقط.
املنتخب  ل�شفوف  ا�شتدعاءك  تتوقع  كنت  *هل 

الوطني؟ 
لكل  �شرف  الوطني  املنتخب  قمي�س  ارتداء  -اإن 
العب، خ�شو�شًا واأن هذا املو�شوع يعد هدفًا لكل 
العب، حيث يحاول الالعبون جاهدين اأن يقدموا 
ق�شارى جهودهم يف اأنديتهم لك�شب ثقة االأجهزة 
للجميع  قدرتي  اأثبت  اأن  جاهدًا  واأح��اول  الفنية، 

باأين جدير باللعب للمنتخب الوطني. 
*ما �شبب ا�شتغناء النادي العربي عن خدماتك؟

واالأخري  االأول  القرار  يبقى  االحرتاف  -يف عامل 
اأنا  اخرى  نظر  وجهة  له  كانت  الذي  املدرب  بيد 
قدمته  ال��ذي  الكبري  املجهود  ورغ��م  احرتمها، 
طيلة مو�شم كامل مع الفريق اإال اأن اجلهاز الفني 
يل  بالن�شبة  اآخ��ر.  راأي  لهما  كان  العربي  واإدارة 
ناجحة  ك��ان��ت  ال��ف��ري��ق  م��ع  جتربتي  اأن  اأرى 

للغاية. 
*ماذا حققت يف جتربتك االحرتافية؟

العب  كل  به  يحلم  �شيء  -االح���رتاف 
ط��م��وح، واأن����ا اأط��م��ح ل��ل��ك��ث��ري، فهو 
يدخلك يف مدار�س كروية وثقافات 
وك�����ش��ب خ���ربات عاملية  ع��دي��دة 
من خالل مدربني لهم خربات 
خربة  من  يزيد  وه��ذا  عاملية 

الالعب املحرتف.
ل��ك عرو�س  *ه��ل ق��دم��ت 

عربية جديدة؟
بعقد  مرتبط  االآن  -انا 
م����ع اجل�����وي�����ة، ه��ن��اك 
ق��دم��ت يل من  ع���رو����س 

اأندية عربية لكن كما قلت انا مرتبط حاليا بعقد 
مع اجلوية.  

*مَب تن�شح الالعبني الذين تقدم لهم عقود من 
دول عربية؟ 

ال  واأن  اال�شتعجال  وع��دم  بالرتيث  ان�شحهم   -
الدوري  يف  م�شتواهم  من  اقل  م�شتوى  يف  يكونوا 
العراقي، واأن ال يذهبوا اىل ناٍد مهدد بالنزول اىل 

الدرجة الثانية. 
*اأين وجدت نف�شك: النجف، امل�شايف، اجلوية؟ 

يل  واأ�شاف  عندي  خا�شة  مكانة  له  فريق  كل   -
�شيئًا.

* رايك يف التحكيم هذا املو�شم؟ 
اإن  يخطئ،  الكل  احلكام،  نظلم  ان  -الن�شتطيع 
كان الالعب او احلكم، م�شتوى التحكيم احلايل 

جيد نوعًا ما. 
*ماتقييمك للدوري الكروي العراقي؟ 

املناف�شة  و�شديد  وقوي  ممتاز  العراقي  -الدوري 
وي�شهد له اجلميع، لكن ينق�شه النظام والرتتيب 
والدقة يف مواعيد املباريات ا�شافه اىل �شوء حال 

بع�س املالعب التي تقام عليها بع�س املباريات.
*كيف جتد حظوظ منتخبنا الوطني يف ت�شفيات 

اآ�شيا؟
نهائيات  يف  نقطه  اأب��ع��د  اىل  للو�شول  -نطمح 
كاأ�س اآ�شيا، كلنا ثقة بالهيئة التدريبية والالعبني 
فعلها  كما  عاليًا  العراق  ا�شم  لرفع  املتحم�شني 

اأبطال ٢٠٠7 والتوفيق من اهلل. 
*رايك باملنتخبات يف جمموعتنا؟ 

منتخبنا  فيها  وق��ع  التي  االآ�شيوية  -املجموعة 
الوطني اىل جانب كل من اإيران وفيتنام واليمن 
التاأهل  اواًل  ي�شمن  اأن  للوطني  الفر�شة  �شتوفر 
املناف�شة  يجعل  ال��ذي  االأم��ر  ال��ت��ايل،  ال��دور  اىل 
الرغم  على  امل�شتحيل  باالأمر  لي�شت  اللقب  على 
من �شعوبة املناف�شة بوجود كبار القارة االآ�شيوية 
باجلاهزية  البطولة  اىل  �شيح�شرون  ال��ذي��ن 
التامة، لكن كل ذلك لن يقف حائاًل اأمام االأ�شود 
يف حتقيق حلم ال�شعب العراقي بتكرار اإجناز عام 

 .٢٠٠7
* هل اأنت مع املدرب املحلي اأم االأجنبي؟ 

يعرف  املحلي  امل���درب  اأ���ش��ل��وب��ه،  م���درب  لكل   -
العراقية،  الكرة  تفا�شيل  بكل  خربة  وله  اجلميع 

اأما املدرب االأجنبي فله خربات وثقافات جديدة  
يف  مايريده،  اىل  للو�شول  وقت  اىل  يحتاج  لكن 
اخلا�س  اأ�شلوبه  منهم  ولكل  مدربون  النهايه هم 
يف التدريب واأكيد نحن مع االأف�شل والذي يحقق 

نتائج تر�شي جميع االأطراف. 
* اأبرز حمطاتك الكروية؟ 

- كثرية هي املحطات الكروية لكن اأبرزها كانت 
يف نادي اجلوية وح�شويل على االألقاب معه.

*هدف ومباراة تعتز بهما؟
-اأجمل اأهدايف كانت يف مباراة اجلوية والزوراء 

عندما �شجلت هدفني فيها. 
* هل ت�شجع فرقًا عاملية؟

ونادي  االنكليزي  والدوري  العاملية  الفرق  -اأتابع 
ليفربول. 

*ماذا ميثل لك اجلمهور وامل�شجع الريا�شي؟ 
دور  ول��ه  امللعب  يف   1٢ رق��م  الالعب  -اجلمهور 
يزيدنا  م��ا  امللعب،  يف  وك��ب��ريان  مهمان  وت��اأث��ري 
حيوية واللعب بحما�س، لكنا نرجو منهم الت�شجيع 

بروح ريا�شية واالبتعاد عن التع�شب. 
قمة  يف  وهو  يعتزل  ال��ذي  الالعب  مع  اأن��ت  *هل 

عطائه؟
يعتزل وهو  الذي  الالعب  اأنا مع  نعم  -ب�شراحة 
اجلمهور  ذاك���رة  يف  يبقى  لكي  عطائه  قمة  يف 

الريا�شي.
*من الذي اكت�شف �شعد ناطق؟

وال  تدريبي  الف�شل يف  لهم  املدربني  -الكثري من 
اأريد اأن اأعطي ا�شمًا معينًا الأن كل مدرب اأعطاين 

�شيئًا من مدر�شته. 
* براأيك من يتناف�س على اللقب هذا املو�شم؟ 

قوية  جميعها  املو�شم  ه��ذا  ال���دوري  يف  -ال��ف��رق 
املناف�شة  روح  ولديهم  ج��ي��دون  الع��ب��ون  ولديها 

واحل�شول على اللقب يف الدوري. 
*هواياتك غري الكرة؟

_اأحب ال�شيد. 
*كلمه جلمهورك؟ 

العراقية"  "ال�شبكة  وملجلة  ل��ك  ���ش��ك��رًا  -اأواًل 
واأ�شكر  الريا�شي،  احل��دث  مواكبة  يف  ال�شّباقة 
جمهوري العزيز لدعمه يل يف املباريات، اإن �شاء 
العراقية  اجلماهري  ظن  ح�شن  عند  �شنكون  اهلل 

يف بطولة اأمم اآ�شيا.

�شعد ناطق:
ن�شعى اإىل خطف كاأ�س 
اآ�شيا للمرة الثانية

جنيييم دفييييياع الأُ�يييشييي�د 

من الالعبني املميزين يف خط دفاع املنتخب ال�طني العراقي 
ونادي الق�ة اجل�ية، اعترب �سمام اأمان الفريق ملا ميتلكه من 

ق�ة ج�سمانية عاليةقدم عرو�سًا جيدة مع ناديه هذا امل��سم 
ما دفع املدرب الأجنبي كاتانتي�ص ل�ستداعه اىل �سف�ف 

املنتخب الذي ي�ستعد لدخ�ل مناف�سات اأمم اآ�سيا.  

حاورته / اأمرة حم�شن 
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من  االأن���دي���ة  طليعة  يف  اجلن�شية  ن���ادي  وي��ق��ف 
فرقه  حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  االإجن����ازات  حيث 
اآخرها  وك��ان  واخلارجية،  املحلية  البطوالت  يف 
بريوت  ماراثون  يف  الثالث  املركز  على  احل�شول 
املركز  اجلن�شية  �شابات  خطفت  عندما  ال��دويل، 
م�شرية  عن  م�شاركة..  دول   1٠8 بني  من  الثالث 
الهيئة  رئي�س  عنها  حدثنا  اأخ��رى  واأم��ور  النادي 
هذا  معه  دار  حيث  الكعبي  علي  حميد  االإداري���ة 

احلوار:
*هل النادي �شمن ك�شوفات االأندية التابعة لوزارة 

ال�شباب والريا�شة؟
الريا�شية  االأندية  من  اجلن�شية  ن��ادي  _نعم، 
على  العراقية  للريا�شة  النجوم  خ��ّرج  املعروفة، 
وم��ازال  احلالية  وحتى  ال�شابقة  ال�شنوات  م��دى 
يف  بالالعبني،  االأل��ع��اب  ولكافة  املنتخبات  يرفد 
اجلن�شية  ل��ن��ادي  ك��ان  املا�شي  ال��ق��رن  �شبعينات 
ف��ري��ق ك���روي ق���وي ج���دًا ���ش��م نخبة م��ن جن��وم 
الكرة العراقية، ويف عام ٢٠٠6 بداأ اللواء يا�شني 
 ٢٠14 عام  ويف  جديدة.  فرق  بت�شكيل  اليا�شري 
االإج���ازة  على  واحل�����ش��ول  تاأ�شي�شه  اإع���ادة  مت��ت 
�شمن  اأ�شبحنا  حني   ٢٠14/8/17 يف  ال�شادرة 
االأندية التابعة لوزارة ال�شباب والريا�شة، �شاركنا 
ولالألعاب  اأقيمت  التي  البطوالت  من  الكثري  يف 

الريا�شة املختلفة.
*اأي االألعاب ي�شم النادي؟

النادي  الريا�شية متواجدة يف  االألعاب  _اأغلب 
لعبة  مقدمتها  يف  ت��اأت��ي  ع���ادي،  ب�شكل  ومت��ار���س 
لدينا  ب��ل  ال��ع��م��ري��ة،  فئاتها  بكافة  ال��ق��دم  ك��رة 
ال��درج��ة  م�����ش��ارك يف دوري  ق���وي  ك���روي  ف��ري��ق 
وهم  املمتاز،  ال��دوري  اىل  للتاأهل  وي�شعى  االوىل 
املميز  التدريبي  الكادر  بف�شل  ذلك  على  قادرون 
ال�شاالت  كرة  فريق  ولدينا  اجليدين،  والالعبني 
الذي حقق نتائج جيدة يف الدوري املمتاز ويحتل 
األعاب  اأي�شًا  النادي  وي�شم  حاليًا،  الثاين  املركز 
خالله  من  حققنا  والتايكوندو،  وامليدان  ال�شاحة 
ن��ادي  ال��ع��راق بعد  اأن��دي��ة  ال��ث��اين لبطولة  امل��رك��ز 
ال�شباحة  ويف  االول،  باملركز  جاء  الذي  ال�شرطة 
منتلك ثالث فرق للنا�شئني وال�شباب واملتقدمني، 
حققت فرقنا نتائج رائعة يف الدوري الذي يقيمه 
احتاد ال�شباحة، بل كان املركز الثاين من ن�شيب 
لدينا  اأن  كما  واملتقدمني،  وال�شباب  النا�شئني 
ال��دوري  يف  وحاليا  ال�شطرجن،  جن��وم  م��ن  نخبة 
رائعة  نتائج  حققت  امل�شارعة  اي�شا  امل��م��ت��از. 
يف  الثالث  املركز  احتالل  خ��الل  من  ال��دوري  يف 
بطولة اجلائزة الكربى، اأما فريق املواي تاي فقد 
�شارك هو االآخر يف البطوالت املحلية وحقق نتائج 
جيدة بف�شل الالعبني الذين يلعب اغلبهم �شمن 
املبارزة  العاب  اي�شا  ولدينا  العراقي،  املنتخب 
اأن  احلقيقة  اخ���رى،  واأل��ع��اب��ًا  والكيوكو�شنكاي 
غايتنا لي�س الكرثة وامنا اأهم �شيء لدينا ون�شعى 

اليه دائما هو االإجناز من اأجل م�شلحة الريا�شة 
العراقية.

*ماذا عن امل�شاركة الن�شوية االأخرية يف ماراثون 
بريوت الدويل؟

ب��ريوت  م��اراث��ون  يف  ن��ادي��ن��ا  م�شاركة  _خ���الل 
مب�شاركة  النتائج،  اأروع  �شاباتنا  حققت  ال��دويل، 
امل��اراث��ون  يف  املت�شابقني  ع��دد  وك���ان  دول   1٠8
اأ�شعب  يف  �شاركنا  ومت�شابقة،  مت�شابقًا   478٣1
وحققت  ك��م   4٢ مب�شافة  تتابع  ب��ري��د  ه��و  �شباق 
لفريق  م�شاركة  اأول  وهي  الثالث  املركز  العباتنا 
اإجن��ازًا  ك��ان  هلل  واحلمد  بالتتابع  عراقي  ن�شوي 
ك��ان��ت العباتنا  ح��ي��ث  ق��ي��ا���ش��ي،  وب��زم��ن  رائ���ع���ًا 

احل�شان اال�شود لهذا التجمع الكبري. 
*من يدعم النادي؟

فامل�شوؤول  االأل���ع���اب،  لكافة  ذات���ي  التمويل   _
دعم  يف  الكبري  ال���دور  ل��ه  وم���ازال  ك��ان  االإداري 
الذي  ال��رزاق  عبد  حت�شني  اللواء  ال�شيما  النادي، 
الدعم  وحاليًا  ال��ن��ادي،  ك��ب��ريًا جت��اه  ج��ه��دًا  ب��ذل 
اللواء  قبل  من  انقطاع  دون  متوا�شللن  واالإ�شناد 
هيثم الغرباوي، من خالل الدعم واالإ�شناد جلميع 
ال�شكر  عليه  ي�شتحق  �شيئًا  عمل  كما  النادي،  فرق 
التي  ال�شعاب  جميع  بتذليل  موؤخرًا  اأم��ر  عندما 
تهيئة  يف  املغرتبني  العراقيني  الالعبني  ت��واج��ه 
الوطني  املنتخب  مع  امل�شاركة  اأجل  من  جوازتهم 

العراقي لكرة القدم.
*ماذا يحتاج النادي؟

ن��وؤج��ر  م��ل��ع��ب،  اأي  المي��ت��ل��ك  ال��ن��ادي  _حقيقة 
نبني  لكي  ار�س  نحتاج اىل قطعة  دائمًا،  املالعب 
عليها املالعب، لكن مل تخ�ش�س لنا االأر�س برغم 
االأر�س  لنا  اأن تخ�ش�س  نتمنى  االأمانة.  مطالبتنا 

من اأجل بناء ملعب يحت�شن العاب النادي.
كهيئة  قبلكم  م��ن  للم�شتقبل  يخطط  ال��ذي  *م��ا 

اإدارية؟
االداري����ة  الهئية  واأع�����ش��اء  ن��ح��ن  _ب�����ش��راح��ة 
على  االإجن��از  حتقيق  اجل  من  بجد  نعمل  للنادي 
�شان  اإع��الء  على  متفقون  اجلميع  ال�شعد،  جميع 
النادي والتاألق، ال�شيما واأن نادينا ميتلك القاعدة 
الر�شينه للفئات العمرية جميعًا وهذا ما تعمل عليه 
�شاأن  اإعالء  املتطورة، غايتنا  العاملية  االأندية  اأكرث 

الريا�شة العراقية والعودة بها اىل االإجنازات.

لي"ال�شبكة":الكعبي

حميد علي

اإجنازاتنا الريا�شية كثرة 
وباإمكانيات ب�شيطة جداً

تاألقت الريا�سة الع�سكرية ب�سكل غري اعتيادي يف ال�سن�ات املا�سية 
وجلميع اللعاب الريا�سية، بل اإنها مازالت تقدم وتخّرج امل�اهب 

الريا�سية، برغم الإمكانيات الب�سيطة. 
حاوره / اأحمد رحيم نعمة
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ا�ستعداد مبكر
 ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات ب��اأ���ش��ه��ر، ا���ش��ت��ع��دت جميع 
طريقته،  ح�شب  ك��ل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  االحت�����ادات 
االإجراءات  اأكمل جميع  االحتادات  من  البع�س 
العامة،  الهيئة  اأع�شاء  نف�س  اختيار  حيث  من 
هيئاتها  م��ع  االحت���ادات  اأدارات  دخلت  حيث 
العامة عملية تطييب اخلواطر وار�شاء البع�س 
واأن  ال�شيما  الكرا�شي،  ل�شمان  املعار�شني  من 
الفرتات املا�شية كان العمل من قبل االحتادات 
فاالأ�شخا�س  العامة،  الهيئة  ود  لك�شب  ي�شري 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ح��اول��ون االإط���اح���ة ب��روؤ���ش��اء 
الهيئة  عن  االإبعاد  كان  ومعاونيهم  االحت��ادات 
املكلفة عن  اللجنة  �شاءت  ن�شيبهم  العامة من 
ال�شابقة  القيادات  اأن  اأي  اأبت،  اأم  االنتخابات 

خططت للبقاء يف اأماكنها واإبعاد كل من يريد 
احتالل مراكزها. 

)ب�سم بالع�سرة(!
الكثري من الروؤ�شاء �شجلت االحتادات باأ�شمائم 
ووقعت هيئاتها العامة بالع�شرة! على بقائهم يف 
ال�شلطة احلاكمة بعد اأن قاموا ب��� )دهن زردوم 
الأرب��ع  للحكم  ال��ع��ودة  كانت  لذلك  االأغلبية(، 
الحتادات  بالن�شبة  )م�شوكرة(  اأخرى  �شنوات 

كثرية.
و�سام اأوملبي حزين!

اأكرث من ن�شف قرن انق�شى والريا�شة العراقية 
تعاين االأمّرين، فهي مل حت�شل �شوى على و�شام 
امل��رح��وم  با�شم  �شجل  واح���د  اومل��ب��ي  ب��رون��زي 

الرباع عبد الواحد عزيز الذي ح�شل عليه يف 
اوملبياد روما 196٠، رغم الدعم املايل ال�شحيح 
حينها، فمنذ ذلك احلني ولغاية ال�شاعة دخلت 
كثرية  تدريبية  مع�شكرات  الوطنية  منتخباتنا 

تعدت احلد املعقول مع �شرف مايل كبري.

لوج�د للدميقراطية!
ال�شلة  احت���اد  رئي�س  العميدي،  ح�شني  ي��ق��ول 
انتخابات االحت��ادات: حقيقة مل  العراقي، عن 
ن�شل اىل م�شتوى عاٍل من الثقافة الدميقراطية 
االنتخابية، اإذ مل يح�شل كل ذي حق على حقة 
وابتعدت  البع�س  ظلم  واإمن��ا  االنتخابات،  يف 
دورًا  ت��وؤدي  اأن  املمكن  من  التي  الوجوه  بع�س 
وذلك  االحت��ادي،  الريا�شي  العمل  يف  اإيجابيًا 

املناطقية  والعن�شرية  الطائفية  اأمرا�س  بفعل 
اجليدة  اخل��دم��ة  تقدمي  م�شتوى  على  اأث��ر  م��ا 

للو�شط الريا�شي.

مرحله جديدة
الرماية  احت��اد  رئي�س  ن��وري،  زاه��د  ق��ال  فيما 
العراقي: برغم ما �شاحب االنتخابات االخرية 
االأخطاء  من  العديد  هناك  اأن  اإال  تلكوؤ،  من 
التي وقعت، لكنها كانت �شروريه من اأجل بدء 
مرحله ريا�شيه جديدة ت�شرع من خاللها قوانني 

ريا�شية جديدة تتواكب مع املرحلة احلالية.

�سفافية عالية
رئي�س االحتاد العراقي لل�شراع واالألعاب املائية 
االن��ت��خ��اب��ات  اإن  ق���ال  احل�����ش��ون  ع��ل��ي  حت�شني 

االأخرية جرت يف اأجواء  دميقراطية وب�شفافية 
ي��ب��دو ف���اإن اخل��ا���ش��ر يف  ع��ال��ي��ة، لكن على م��ا 
االنتخابات دائمًا ي�شكك بنزاهتها، ولو كان قد 

فاز فاإنه ميتدح وهذه حقيقة الغبار عليها.

املح�س�بية واملن�س�بية
العاملي  التحكيم  خبري  ال�شوداين،  ح�شن  اأم��ا 
القانون  يطبق  عندما  فقال:  تاي،  املواي  للعبة 
املح�شوبية  ع��ن  وب��ع��ي��دًا  �شحيحة  ب�����ش��ورة 
نتمنى  كنا  وا�شيلك(،  و)�شيلني  واملن�شوبية 
م�شتوى  اىل  الريا�شية  االنتخابات  ترتقي  اأن 

الطموح.. لكن! 

الد�سائ�ص  وامل�ؤامرات
عن  حت��دث  فعل  يو�شف  الريا�شي  ال�شحفي 
طرحه  ما  غريب  قائاًل:  االأخ��رية  االنتخابات 
حمودي  رعد  الوطنية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س 
بطريقة  ع��ن��دم��ا حت���دث  ال��ق��ن��وات  اإح����دى  يف 
االأ���ش��ود،  اىل  االأبي�س  وقلب  للده�شة،  مثرية 
والتالعب  التزوير  وج��ود  حالة  يف  حتى  ب��اأن��ه 
فاإنها  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  االحت����ادات  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
اىل  االلتفات  دون  امل�شوار  نهاية  اىل  ما�شية 
واأ�شاف  املعرت�شني.  اىل  اال�شتماع  او  ال��وراء 
اأ�شاب  حمودي،  من  اخلطري  الت�شريح  فعل: 
برئي�س  فكيف  والتعجب،  باال�شتغراب  املاليني 
يبيح  اأن  حمودي  رع��د  بقامة  االأوملبية  اللجنة 
التزوير، وي�شجع على ارتكابه، من دون اأن يعلن 
يروم  من  كل  بوجه  الغليظة  الع�شا  رف��ع  عن 
التالعب يف االنتخابات، واأن من يقوم بالتزوير 
فت�شجيع  االأوملبية،  اأ�شوار  خارج  نف�شه  ف�شيجد 
اأن  ات�شح  اذ  ال�شلطة،  حب  على  دليل  حمودي 
املزورين،  اأم��ام  البي�شاء  الراية  رف��ع  حمودي 
م�شوارهم  لتكملة  االأخ�شر  ال�شوء  واعطائهم 
املليء بالد�شائ�س  واملوؤامرات، مبا يجعل مركب 
االومل��ب��ي��ة م��ن��خ��ورًا وي��ع��اين ال��ث��غ��رات واخ��ت��الل 
املال  وتبديد  الفني  والف�شل  االداري  ال��ت��وازن 
الريا�شي،  الواقع  تخ�س  ال  ق�شايا  على  العام 
االحت���ادات  يف  امل��زوري��ن  مت���ادي  يف  فال�شبب 
املكتب  انتخابات  ق��رب  اىل  ي��ع��ود  الريا�شية 

التنفيذي ورئا�شة اللجنة االوملبية التي اجربت 
باأريحية،  التالعب  �شم  جت��رع  على  ح��م��ودي 
يف  ف��وزه  لنيل  ال�شايف  العالج  له  وج��دوا  ال��ذي 
من  باف�شل  تكون  لن  التي  املقبلة  االنتخابات 
الهرج  �شادها  التي  الريا�شية  االحت��ادات  حال 
واملرج والفو�شى واالتهامات املتبادلة واملحاكم، 
اىل  �شينحدر  الريا�شة  م�شتقبل  ف��اإن  لذلك 
بالف�شل  املقبلة م�شبعة  الفرتة  و�شتكون  االأ�شواأ، 
االنتخابية  االأ�شوات  فك�شب  العام،  املال  وهدر 
ورغبة  واحدة،  وكتيبته يف خانة  يجعل حمودي 
الرغم  على  الريا�شي،  امل�شهد  لت�شيد  جاحمة 
من عدم حتقيق النتائج، او العمل على تطوير 
كل  تعطي  وحمرتمة  ر�شينة  بطريقة  الريا�شة 
مقدرات  على  اال�شتيالء  يتم  ال  واأن  حقه،  ذي 
الريا�شة باأب�شع �شورة ت�شعر من اأ�شلوبها وكاأننا 
يف �شوق للبيع وال�شراء، ولي�شت يف ف�شاء رحب 
االأوملبية  احلركة  مبادئ  لتطبيق  و�شعي  و�شمح 
حل�شد  ال�شفراء،  القارة  يف  الكبار  ومقارعة 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  اأن  هو  واخللل  االأو�شمة 
�شجع على اكمال االنتخابات باأية طريقة ومهما 

كانت النتائج .

م�سالح �سخ�سية
له  فكان  حاجم  نعيم  الريا�شي  ال�شحفي  اأما 
اجللو�س  يريدون  االأغلبية  اإن  قال  عندما  راأي 
�شخ�شية،  م�شالح  اأج��ل  م��ن  الكرا�شي  على 
باتت معروفة للجميع، دون ان تكون لديهم اأية 
نتحدث  تطور  اأي  عن  للتطور،  ت�شور  اأو  روؤي��ة 
اأف��راد  عدد  يبلغ  الريا�شية  االحت��ادات  وبع�س 
اأقل من ع�شرين �شخ�شًا ورمبا  هيئاتها العامة 
هذا  اأن  تتخيلوا  اأن  ولكم  العدد!  هذا  من  اأق��ل 
لعبة  اأية  ال�شئيل هو من يتحكم مب�شري  العدد 
ولفرقها  ميزانية  لها  تخ�ش�س  االأل��ع��اب  من 
امل�شيبة  خارجية!  م�شاركات  عدة  ومنتخباتها 
مفرو�س  غ��ري  االنتخابات  طريق  اأن  االأع��ظ��م 
على  قائمة  وال�شكاوى  فاالعرتا�شات  بالورود 
قدم و�شاق وهنالك احتادات لن تقام انتخاباتها 
يف الوقت احلايل ب�شبب امل�شاكل القانونية التي 

تعرتي عملها منذ فرتة طويلة.

اأخريا اأ�سدل ال�ستار على انتخابات الحتادات الريا�سية 
العراقية، حيث مل يكن هناك تغيري لروؤ�ساء الحتادات 
واع�سائهم اإل ماندر!! وظلت ال�سلطات ال�سابقة حتكم 
ل�لية رمبا تبدو العا�سرة لأغلب الحتادات، اإذ ا�ستطاع 
اأغلب روؤ�ساء الحتادات ون�ابهم واأع�سائهم البقاء يف 
مراكزهم الرئا�سية لأربع �سن�ات اأخرى. 

 اأحمد رحيم نعمة

بني رف�س وقب�ل ال�شارع الريا�شي
انتخابات الحتادات الريا�شية.. 



اأ�شبح  بحيث  الريا�شّية  املواقع  عديد  ح�شب 
م�شتقبلها مهّددا لي�س ب�شبب عدم براعتها بل 

ب�شبب جمالها !!
ويت�شّدر ا�شم الالعبة الكازاخ�شتانية �شاحبة 
ال��ك��ارت��ون  ل�شخ�شيات  امل�����ش��اب��ه��ة  امل��الم��ح 
اليابانية بعد م�شاركة منتخبها يف بطولة دولية 
اجلميع  من  متابعة  حمّل  لت�شبح  تايوان،  يف 
حّتى اأّن مدرب املنتخب الكازاخ�شتاين ا�شتكى 
يف اأكرث من منا�شبة من عجزهم عن موا�شلة 
التمارين ب�شبب الزحام اجلماهريي اللتقاط 

ال�شور مع الالعبة اجلميلة. 
ا�شمها  ت�����ش��در  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��ان��ي��ة  ال��الع��ب��ة 
م��وؤ���ش��رات ال��ب��ح��ث يف حم���رك ج��وج��ل ه��ذا 
بالدها  منتخب  مع  �شافرت  اأن  بعد  ال�شهر 
واحتل  بتايوان  دول��ي��ة  بطولة  يف  للم�شاركة 
م��ن��ت��خ��ب ك��ازاخ�����ش��ت��ان امل���رك���ز ال�����ش��اب��ع يف 
م���درب  اأن  االأم�����ر  ال��ط��ري��ف يف  ال��ب��ط��ول��ة. 
اأكرث من مرة  انزعج  الكازاخ�شتاين  املنتخب 

اليومي  مرانه  يكمل  اأن  الي�شتطيع  الفريق  اأن 
ال�شور  اللتقاط  اجلماهريي  الزحام  ب�شبب 
الالعبة  �شرحت  وقد  اجلميلة.  الالعبة  مع 
البداية  يف  �شعيدة  كنت  لقد  قائلة:  �شابينا 
كل  من  واملعجبات  املعجبني  من  الكم  بهذا 
�شيء  وكل  وبلعبي  ب�شخ�شيتي  العامل  بلدان 
علي  االأم��ر  انقلب  ذلك  بعد  ولكن  بي،  يتعلق 

واأ�شبح جمايل و�شخ�شيتي نقمه ولي�س نعمة، 
فقد اأ�شبح  االأمر مبالغًا فيه بع�س ال�شيء الأن 
كل �شيء يزيد عن حّده ينقلب اىل ال�شد. اأنا 
كنت  ملا  ول��واله��م  واملعجبني  جمهوري  اأح��ب 
على  ج��دًا  اأ�شكرهم  الفريق،  ه��ذا  يف  العبة 
ثقتهم واإعجابهم بي، ولكن اأريد فقط اأن اأركز 
يف لعبتي املف�شلة والتي اأحبها كثريًا وهي لعبة 
الكرة الطائرة، اأنا اأ�شتمتع واأنا يف ملعب هذه 

الكرة مع زميالتي الالعبات الرائعات.
ويتزايد معجبوها كل يوم على مواقع التوا�شل 
للعمل  عرو�س  ع��دة  تتلقى  كما  االجتماعي، 
احل�شناء  ال��الع��ب��ة  اأزي�����اء. حت��ب  ك��ع��ار���ش��ة 
الطائرة  الكرة  ريا�شة  التينبيكوفا  �شابينا 
كثريًا، وتلعب حاليًا مع اأحد الفرق يف بطولة 
ال�شديد  اجلمهور  اإعجاب  لكن  كازاخ�شتان، 

ب�شكلها يوؤثر على �شري املباريات.
م����درب امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين ق���ال اإّن 
التينبيكوفا  �شابينا  وك��اأّن  يت�شّرف  اجلميع 

للمنتخب  امل��م��ث��ّل��ة  ال��وح��ي��دة  ال��الع��ب��ة  ه��ي 
ما  وهو  البطولة  يف  امل�شارك  الكازاخ�شتاين 
يوؤّثر على معنوّيات زمالئها وقد يخلق اإ�شكااًل 
يف ما بعد، موؤّكدا اأّنه من امل�شتحيل العمل يف 

مثل هذه الظروف.
من جهتها، �شّرحت الالعبة اأّنها كانت �شعيدة 
واالهتمام  البداية  يف  تلقته  ال��ذي  ب��االإط��راء 
الذي حظيت به لكن �شرعان ما اأ�شبح االأمر 
مبالغًا فيه، م�شرية اإىل اأّنها ترغب يف الرتكيز 
على م�شوارها الريا�شي والنجاح كالعبة كرة 
�شابينا  اأن  يذكر  بالدها.  منتخب  مع  طائرة 
التينبيكوفا حتظى مبتابعة اأكرث من ٢٣5 األف 

متابع على موقع االأن�شتغرام.
جمال  اأن  اأك���دت  العاملية  ال�شحف  اإح���دى 
م�شريتها  ي��ه��دد  الكازاخ�شتانية  ال��الع��ب��ة 
احل�شناء  الالعبة  اأن  اىل  م�شرية  الريا�شية، 
ال��ك��رة  ري��ا���ش��ة  حت��ب  التينبيكوفا  �شابينا 
الفرق  اأحد  مع  حاليا  وتلعب  كثريًا،  الطائرة 
يف بطولة كازاخ�شتان، لكن اإعجاب اجلمهور 

ال�شديد ب�شكلها يوؤثر على �شري املباريات.
وحتظى الفتاة ذات االأ�شول التايوانية اإ�شافة 
مبيزة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وموهبتها  جمالها  اإىل 
للمتفوقني  موؤ�ش�شة  يف  تدر�س  حيث  الذكاء، 
ولها متابعون  ملا تتمتع به من مالمح مالئكية 
وقوام مثايل. وكان عدد متابعي احل�شناء على 

موقع انغ�شرتام قد ارتفع ب�شكل ملحوظ.

الييكييازاخيي�ييشييتييانييييية 

جمايل اأ�شبح نقمة �شابينا:
على فريقي 

مييييالئييييُح ميييالئيييكييييييية وقييييييييي�اٌم رييييا�يييشيييي

اأ�شبحت الكازاخ�شتانية �شابينا البالغة من العمر 17 �شنة حتظى 
مبتابعة كبرة على الإنرتنت ب�شبب مالحمها املالئكية وق�امها 

الريا�شي املثايل )ط�لها 182 �شنتيمرتاً وط�ل �شاقيها 120 �شنتيمرتاً(، 
حّتى اأّنها ّت اختيارها كاأجمل لعبة كرة طائرة

اإعداد / اأمرة حم�شن 
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ق�شتها قدمية.. 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل

جداً
العرب �شنع�ا الط�ربيد 

قبل 750 �شنة!!

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



ا�شتهرت  التي  الفوالذية  اخل��وذة  اأواًل  فلناأخذ 
احل��روب  م��ن  غ��ريه��ا  دون  العظمى  احل���رب  يف 
املتحاربون  اجلنود  لب�شها  اىل  وا�شطر  احلديثة 
من اجلهتني يف ميادين احلرب، فما هذه اخلوذة 
يف واقع االأمر اإال تقليدًا للخوذة التي كان يلب�شها 

املتحاربون يف االأجيال املا�شية.
اأعالها  يف  الواقفة  احلربة  ذات  االأمل��ان  وخ��وذة 
التي اأدخلت يف اجلي�س الرو�شي منذ عام 184٢ 
منقولة عن خوذة اجلنود االأقدمني، وقد اقتب�س 
االأملان اللون االأغرب الرمادي ملالب�شهم الع�شكرية 
وخ��وذه��م وم��داف��ع��ه��م، وه���ذا ال��ل��ون ه��و ال��ذي 
مالب�شهم  به  يلونون  االإيرانيون  املحاربون  كان 
القرن  يف  االأبي�س  و�شالحهم  احلربي  وعتادهم 
اخلام�س قبل امليالد حتى ال يراها العدو عن بعد، 

ويختفي لونها مع لون االأر�س والرتاب.
العلب  يف  املو�شوع  اللحم  اأن  الكثريون  ويظن 
واأن����واع  فيها  امل��ح��ف��وظ��ة  وامل��ق��دم��ات  ال�شفيح 
�شناديق  �شمن  تباع  التي  والفاكهة  اخل�شار 
مقفلة من املعدن هي من مبتكرات هذا الع�شر، 
منذ  يعرفونها  كانوا  الرومانيني  اأن  واحلقيقة 

العام ٢5٠ قبل امليالد.
االأمل��ان  اجلنود  جهز  ع�شر  اخلام�س  القرن  ويف 
باأرغفة من اخلبز حمفوظة �شمن �شناديق من 

ال�شفيح حمكمة االأقفال.
غزا  ال���ذي  الفرن�شاوي  اجلي�س  وك���ان 
بونابرت  نابليون  قيادة  حتت  م�شر 
املحفوظ،  اللحم  خال�شة  ي�شتعمل 
ميكن  التي  االأقرا�س  يعرفون  وكانوا 
للح�شول  ال�شاخن  امل��اء  يف  تذويبها 

على ح�شاء )�شوربا( للجنود منذ عام 1815.
املحفوظ  )اللنب(  احلليب  ا�شتعمال  يف  وب���داأوا 
منذ  الفرن�شاوي  االأ�شطول  يف  ال�شفيح  علب  يف 
عام 18٢7 كما بداأوا ي�شتعملون الب�شكويت الذي 
يف داخله اللحم املقدد والبق�شماط يف االأ�شطول 

االجنليزي منذ عام 185٠.
ويف عام 1798 �شنعوا املطابخ النقالة وهي كناية 
واحلطب  الفحم  داخلها  يف  ي�شعل  اأف���ران  ع��ن 
وتطهى فوقها االأطعمة ولها عجالت تدفع وتدرج 
الطعام  منها  ويجهز  مكان  اىل  مكان  م��ن  بها 

الالزم لتغذية 1٢٠٠ نفر.
وعرفت البنادق التي تقذف احلراب منذ التاريخ 
القدمي وكانت القوة الدافعة يف داخلها فوالذًا يف 
�شكل زنبلك، وكان الرومانيون ي�شتعملون مدافع 
القنبلة  زن��ة  احل��ج��ر  م��ن  قنابل  منها  ي��ق��ذف��ون 
بعد  عن  جرامًا  كيلو   ٢5 نحو  او  رط��اًل   5٠ منها 
بعد ذلك اىل �شنع مدافع  وتو�شلوا  ياردة،   ٢٠٠
�شخمة تقذف قنابل من احلجر او احلديد زنتها 
6٠٠ رطل )نحو ٣٠٠ كيلو جرام( وعن بعد 6٠٠ 

ياردة.
�شريع  مدفعًا  ابتكروا  اأنهم  تثبته  ما  اأغرب  ومن 
ال  وه��و  امل��ي��الد  قبل   ٢٣٠ ال��ع��ام  منذ  الطلقات 
يختلف يف كيفية مبداأ عمله عن مدافعنا احلديثة 
ب�شرعة  ال�شهام  يقذف  وكان  الطلقات  ال�شريعة 

مئة �شهم يف الدقيقة.
اأن  ال�شهري  ال��ي��ون��اين  ثو�شيد�س  امل����وؤرخ  وروى 
اخل�شب  من  موا�شري  ي�شتعملون  كانوا  اليونانيني 
مركبة على عجالت ويقذفون من داخلها قذائف 
والكربيت  والقطران  الفحم  من  مركبة  نارية 

بكثر امليييييييالد  قييبييل  ا�ييشييتييخييدامييهييا  بيييييداأ 

ق�شتها قدمية.. 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل

جداً
جداً العرب �شنع�ا الط�ربيد 

قبل 750 �شنة!!

يظن الكثريون اأن العلماء 
واملخرتعني يف هذا الع�سر هم 
اأ�سل نكبة احلروب وم�سدر الباليا 
والرزايا ملا يخرتع�نه من اآلت 
حرب ودمار جديدة مل ي�سمع بها 
اأحد من قبل ومل تخطر على بال. 
واحلقيقة اأن احلرب احلديثة 
ت�ستخدم و�سائل اأكرث اإتقانًا للقتل 
والفتك واإزهاق الأرواح او 
ل�سيانتها وحمايتها، لكنها 
لي�ست بجديدة مبتكرة 
بل قد فكر العلماء 
واملخرتع�ن يف 
ا�ستعمالها او ا�ستعمال 
اآلت على �ساكلتها منذ 
مئات ال�سنني.

الإغريق ا�شتخدم�ا ال�شالح 
الكيمياوي

والرومان ا�شتخدم�ا احلرب 
اجلرث�مية!
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وكان ذلك يف العام ٢4٢ قبل امليالد.
القذائف  تدفع  منافخ  املوا�شري  تلك  يف  وكانت 
التي  املدافع  عرفوا  اأخرى  وبعبارة  الهواء،  بقوة 
ي�شمونها اليوم بقاذفات لهب ويعتمدون عليها يف 

احلروب.
فن  لتقدم  غ��ريه  دون  ل��ل��ب��ارود  الف�شل  وي��ع��زى 
االآالت احلربية ومعداتها اجلهنمية وقد اخرتعوه 
اأوروبا يف اجليل الرابع ع�شر وكان من �شاأنه  يف 

اأن اأحدث انقالبًا عظيمًا.
امليالد  قبل  ال��ب��ارود  عرفوا  ال�شينيني  اأن  على 
ب�����٣٠٠ ع���ام وك���ان���وا ق��د ا���ش��ت��خ��دم��وه يف �شنع 
االأل���ع���اب ال��ن��اري��ة وال�����ش��ه��ام م��ن��ذ 15٠٠ ع��ام، 
الأول مرة يف عام  ي�شتعملونه يف حروبهم  وبداأوا 
قوات  �شد  بيكني  مدينة  عن  دفاعهم  يف   1٢٣٢
املغول ف�شنعوا املدافع واطلقوا بوا�شطة البارود 
قذائفها املتفجرة واأ�شهما مفرقعة. وكان اأول من 
االأمل��اين عام  اأوروب��ا اجلي�س  البارود يف  ا�شتعمل 
عامًا  ع�شرين  بعد  االإجنليز  بهم  واقتدى   1٣٢6

يف موقعة كري�شي.
وكانت املدافع التي حت�شى بها القنابل او القذائف 
ح�شوها.  ليتم  اكرث  او  �شاعة  ن�شف  اىل  حتتاج 
تركب  غريبة  ودم��ار  حرب  اآل��ة  اخرتعوا  وهكذا 
عليها جملة مدافع حول حمور وكانت الفكرة هي 
التي نبتت منها فكرة امل�شد�س االأوتوماتيكي الذي 

تدور ر�شا�شاته من نف�شها بعد كل طلقة.
ويف عام 155٠ اخرتع االيطايل ال�شهري ليوناردو 
دي فن�شي مدفعًا هائل احلجم يدور على حمور 

مكون من 64 ما�شورة.
وعرفت املدافع التي حت�شى فيها القنابل متتابعة 
اخلام�س  القرن  ويف   19٣6 عام  منذ  ح��زام  يف 
يقل  ال  مدافع  وا�شتخدام  �شنع  اأمكنهم  ع�شر 

طولها عن 15 قدمًا.
ومن اأعجب ما يقال اأن العرب عرفوا الطوربيدو 
وا�شتفادوا منه منذ عام 1٢58 وكانوا ي�شنعون 
فت�شيب  كال�شمك  املاء  ت�شبح يف  التي  القذائف 

هدفها وتفتك به حتت �شفحات املاء.
فقد  احل��ايل  �شكله  يف  احلديث  الطوربيدو  اأم��ا 
و�شماه طوربيدو  فونتانا  يدعى  ايطايل  اخرتعه 
ال�شمك الرعاف بهذا اال�شم  ن�شبة اىل نوع من 

تكمن فيه قوة كهربائية.

كانوا  التي  اليدوية  القنابل  اأن  الكثريون  ويظن 
اخ��رتاع  ه��ي  العظمى  احل���رب  يف  ي�شتعملونها 
ا�شتعملت وعرفت منذ عام ٣6٠  انها  جديد مع 
اجلمر  من  كرات  �شكل  على  وكانت  امليالد  قبل 
االأعداء حلرق خيامهم،  مع�شكرات  على  تقذف 
القنابل  يح�شون  ب���داأوا  الو�شطى  الع�شور  ويف 
االأهداف  على  األقوها  ما  فاإذا  بالبارود  اليدوية 
على  وكانت  املطلوب  الدمار  واأحدثت  انفجرت 
ي�شمونها  جعلهم  ما  وه��ذا  ال��رم��ان،  ثمر  �شكل 

با�شم "جريناد" ن�شبة اىل الرمان.
وعرف االأقدمون مزايا الغاز اخلانق يف احلروب 
القدمية  االإغ��ري��ق��ي��ة  احل���رب  يف  فا�شتعملوه 
ميزجون  ف��ك��ان��وا  البيليونيز  ب��ح��رب  امل��ع��روف��ة 
غاز  الإح���داث  ويحرقونه  الفحم  م��ع  الكربيت 
ويحمله  االأع���داء  على  فينفثونه  خانق  ودخ��ان 
ال��ه��رب خ��وف��ًا من  ه���وؤالء اىل  ال��ه��واء في�شطر 

االختناق واملوت.
مزايا  اأج��دادن��ا  اأج���داد  على  تخف  وك��ذل��ك مل 
الإماتة  كو�شائل  الفتاكة  واالوبئة  االأمرا�س  ن�شر 
احل��رب.  ح��االت  يف  واإفنائهم  االأع����داء  جنود 
انه  �شيفريو�س  ال��روم��اين  القائد  ع��ن  وي���روى 
اأم��ام  الهائلة  بجحافله  التقهقر  اىل  ا�شطر 
املاء  �شب  وه��و  اأع���داوؤه  ا�شتعمله  جديد  �شالح 
العني  تراها  ال  بح�شرات  م�شمومة  اأوع��ي��ة  من 
واملوت الحتوائها على  الهالك  فاأحلقت بجنوده 

وباء مر�شي قتال.
القرطاجني  القائد  انيبال  عن  اي�شًا  وي��روى 

البحرية  معاركه  احدى  يف  انت�شر  انه  ال�شهري 
اأع��دائ��ه  على  املائية  االأوع��ي��ة  مئات  القى  ب��اأن 
وف��ي��ه��ا االأف���اع���ي ال�����ش��ام��ة. وق���د ت��ك��ون مركبة 
"التانك�س" الدبابات اأقدم اآالت احلرب والقتال 
الأن االآ�شوريني ا�شتعملوها يف القرن التا�شع قبل 
امليالد وكانت مركبات م�شفحة باحلديد تتقدم 

جنود امل�شاة متهد الطريق قبل املعركة.
التانك�س  ي�شتخدمون  بداأوا  ولكن يف عام 1558 
عن  عبارة  وكانت  نورمربج  معركة  يف  البحرية 
ح�شن يدرج على االأر�س فوق عجالت ويخو�س 
اىل  �شفة  من  ويعرب  فيها  �شابحًا  والرتع  االأنهر 

�شفة..!
اأما الغوا�شات فهي اأي�شا غري حديثة كما يظن، 
فان  كورنيليو�س  املدعو  واح��دة  منها  �شنع  فقد 
تغو�س  وكانت   ،16٢٣ عام  يف  هولندا  يف  درب��ل 
كان  ال��ذي  ال��ه��واء  بوا�شطة  امل��اء  طبقات  حتت 
داخل  البحارة  وكان  اجللد  اكيا�شًا من  به  ميالأ 
بوا�شطة  بهم  املت�شل  الهواء  يتنف�شون  الغوا�شة 
اىل  املقفلة  ال�شفينة  ج��وف  م��ن  متتد  موا�شري 

�شطح املاء.
الهوائية من اجلو جمهولة يف  االإغ��ارة  ومل تكن 
بعيدة  اأج��ي��ال  منذ  عرفت  فقد  الغابر  ال��زم��ن 
اتقنوا  حاملا  جديًا  تنفيذها  يف  يفكرون  وب��داأوا 

�شنع املنطاد الذي يحلق يف اجلو بقوة الغاز.
يدر�س  بونابرت  نابليون  اأخ��ذ   18٠4 ع��ام  ويف 
اجنلرتا  لغزو  م�شروعًا  العمل  حيز  اىل  ويخرج 
الرحلة  اأن  وق��ت��ئ��ذ  ق���رر  وق���د  ال���ه���واء،  ب��ط��ري��ق 
ت�شتغرق 1٠ �شاعات لت�شل البالونات من فرن�شا 
 1٣٢،٠٠٠ حلمل  بالون  األفي  وقدر  اجنلرتا  اىل 

و45٠ مدفعًا و15٠٠٠ ح�شان.
وهكذا يثبت لنا التاريخ القدمي واجلديد اأن كل 
ما يف احلروب من اآالت وو�شائل للهالك والدمار 
كان مبداأه معروفًا �شائعًا يف الزمن الغابر ولكنهم 
عليه  العظيم  التح�شني  ادخلوا  الع�شر  هذا  يف 
وزادوه اتقانًا وكمااًل واإن تكن النتيجة واحدة يف 
كلتا احلالتني وهي فتك االإن�شان باأخيه االإن�شان 
اإال  االقتتال  وما  وح�شية،  واأطماع  دنيئة  لغايات 
من اآثار الوح�شية احليوانية القدمية التي كانت 
ومازالت �شائرة على �شنن الطبيعة من افرتا�س 

القوي لل�شعيف..!
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واأعانق  البحار  على  اأ�شري  و  امل�شافات  �شاأجتاز 
اىل  الأذه��ب  وبعدها   ونتعانق،  اليك  الأ�شل  الريح 

اجلحيم.. الأذهب اىل اجلحيم. 
ق�شيتنا هذه حدثت يف العا�شمة يف جانب الكرخ، 
بطلتها ت�شاهي حوريات الف ليلة وليلة يف اجلمال 
والذكاء واحلكمة رغم �شنواتها القليلة. كانت هي 
بالرغم  والديهما  اعجاب  حمط  التواأم  و�شقيقتها 
من اأنهما اأجنبا قبلهما ذكورا واإناثا، لكن اهتمام 
للعيان،  ف�شبتا تنعمان  والدهما بهما كان وا�شحًا 
بهذا االأهتمام والرعاية ال �شيما �شاحبة الق�شية. 

ب��دون  متحققة  ورغباتها  جمابة  كانت  طلباتها 
اإخوتها  بقية  يفعل  كما  والدها  المتناع  منها  عناء 
االآخرين حينما يرغبون باحل�شول على �شيء. ويف 
بني  التفرقة  هذه  مل��اذا  والدها،  اأمها  عاتبت  مرة 
ملاذا  اع��رف  ال  و�شرود:  بحزن  اجابها   ، ابنائهما 

اأح�س باأنها �شتفارقنا �شريعًا.
الرجيم  ال�شيطان  من  والدتها  ا�شتعاذت 

وقراأت املعوذتني عليها. 
ك������ربت وا����ش���ب���ح���ت ج��م��ي��ل��ة 
وب��داأ  للنظر،  الف��ت  ب�شكل 
يف  يزورونهم  اخِلطاب 
ال��ب��ي��ت وه���ي ب��ع��د يف 
امل��رح��ل��ة امل��ت��و���ش��ط��ة 
لهم  ي��ع��ت��ذر  واالأب 
بحجة اأنها ما زالت 
ي��وم  ويف  ���ش��غ��رية. 
اأ���ش��م��اع  اىل  ت��ن��اه��ى 
ف���الن���ا)!(  اأن  االأم 
لدى  املف�شل  جريانهم 
حملتهم يتبعها من واىل 
االأم  فاأ�شطرت  املدر�شة، 
وحتدثها  ب��ه��ا  ت��ن��ف��رد  اأن 
العالقات  ه��ذه  عن  طوياًل 
ال��ط��ارئ��ة واأن��ه��ا ن���زوة �شبا 
وان  الريح،  و�شباب تذهب مع 
نف�شها  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  اأن  عليها 
ف�شيغري  االأب  �شمع  ف��اإذا  و�شمعتها، 
�شيء،  كل  لها  او�شحت  لها.  معاملتُه 
فقط  �شيء،  عن  الجتيب  جامدة  وه��ي 
تبت�شم، ومل يدر يف خلد امها اأنهما عا�شق 

من  باأمر  نهايتهما  االق��دار  خطت  وقد  ومع�شوق، 
وعدها  وقد  هاتفيًا  حمادثته  عن  تنقطع  مل  اهلل. 
درا�شتها  اك��م��ال  بعد  خلطبتها  اأه��ل��ه  يتقدم  اأن 
الأنه  �شيوافق  والدها  اأن  لها  بني  وق��د  املتو�شطة، 
اأن  عليها فقط  واح��دة،  ومن منطقة  والده  �شديق 
الكبرية  �شقيقتها  الحظت  فقط!!  بدرا�شتها  تهتم 
لها  قدمت  بدرا�شتها،  اهتمامها  وع��دم  �شرودها 
�شيء  بكل  لها  وباحت  بكت  والت�شجيع،  الن�شائح 

يعذبها ويخيفها من حبها هذا!
على  �شغرية  مازلت  ان��ِت  وقالت:  اأختها  ابت�شمت 
ق�ش�س كهذه. اجابتها وب�شكل قاطع: اأنا اأحبه مذ 
ت�شدقوين.  ال  مل��اذا  االأبتدائية،   املرحلة  يف  كنت 
هذه  مب�شاعرها  البوح  ع��دم  منها  وطلبت  قبّلتها 

اأمام اي �شخ�س لئال ي�شمع والدهما!!
خروجها  من  دقائق  بعد  البيت  اىل  عادت  يوم  يف 
عما  والدهما  ف�شاألها  ترجتف  خائفة  املدر�شة  اىل 
بها، قالت ب�شوت م�شطرب: يت�شاجرون يف ال�شارع 
والدها  خرج  وب�شببي.  الغرباء  وبع�س   )!( فالن 
ف�س  يف  يتدخلون  �شارعهم  اه��ل  وجتمع  م�شرعًا 
النزاع، هداأت االأمور وتبني اأنها تعر�شت لتحر�شات 
بع�س ال�شباب فما كان من)!( اال اأن يبعدهم عنها 

ويبداأ بال�شرب. 
اأنه  له  واأك��د  هذا  موقفه  على  واأثنى  والدها  قبّلُه 
املعروفة  عائلتِه  و�شيمة  لنبل  ذلك  من  الي�شتغرب 
على  واقرتحت  املتو�شطة  يف  تخرجت  املنطقة.  يف 
والدها اأن ال تكمل درا�شتها وتبقى يف البيت ال �شيما 
واعلنت رغبتها يف  ر�شبت  التوؤام قد  �شقيقتها  واأن 
درا�شته  اكمل  فقد  هو  اأم��ا  الدرا�شة،  اكمال  عدم 

وتخرج. 
وهنا حّدث والدته عن حبه لهذه الفتاة وطلب منها 
يتدخل  اأن  قبل  والدتها  راأي  وتعرف  تزورهم  ان 
كان  وقد  ال  كيف  الفرح،  من  اأمه  طارت  الرجال، 

اختيار ولدها البكر حورية يف اجلمال واالأخالق.
فرتة ق�شرية ومتت اخلطوبة ر�شميًا، فرح اجلميع 
بهذه الزيجة ومتنوا لهما احلياة ال�شعيدة املديدة. 
ومل يعرفوا حينها انها حياة اأق�شر من حياة فرا�شة 

حتوم حول وهج �شمعة لتلفظ انفا�شها يف ثواٍن... 
اأمًا الأجمل  احلزن. م�شى اأكرث من عام وا�شبحت 
واجلاذبية  اجل��م��ال  وال��دي��ه  م��ن  اأخ���ذ  فقد  ط��ف��ِل 

وعذوبة دمِه.

�شهره  دخ��ل  وحينما  ال��ف��رح��ة،  معه  وك���ربت  ك��رب 
البيت  اىل  م�شتب�شرًا  ف��رح��ًا  وال���ده  ع��اد  الثامن 
الدوائر قد ات�شلت به تخربه  باأن احدى  يخربهم 
باأنه قد ُقبل فيها وعليه اأن ياأتي باليوم)!( الأكمال 

اإوراقه الر�شمية واملقابلة.
قلق  وال����داه يف  مغلق،  وه��ات��ف��ه  ال��ع��ودة  ت��اأخ��ر يف 
ق��ري��ب،  ع��ن  اآٍت  ب��اأن��ه  زوج��ت��ه  ي��ه��دئ��ان  ولكنهما 
يختلقون االأ�شباب واالأعذار ويف قلبيهما خوٍف اكرث 
منها. طرق بابهم ب�شكل عنيف واأتى اخلرب املوؤ�شف 
بجانب  مفخخة  �شيارة  انفجرت  طريقه  يف  اأن��ه 

�شيارته وا�شت�شهد مع الع�شرات.
بدون  خرجت  م�شت�شفى)!(  اىل  ُنقل  اأن��ه  وعرفوا 
املنطقة  ن�شوة  وبع�س  القدمني  حافية  منها  وع��ي 
�شكنهم،  م��ن  قريب  فامل�شت�شفى  معها  ي�شرعون 
واالأ�شدقاء  االأقارب  ال�شباب،  جتمهر  راأت  وهناك 
اأروقه امل�شت�شفى  واالأهل، مل تدر بااًل الأحد، دخلت 
علمت  يرقد.  حيث  اىل  الطبيبات  اأح��دى  وقادتها 
مبفارقته احلياة، اق�شمت له و اأمام م�شمع و انظار 
الكادر الطبي باأنها �شتفي بوعدها له حينما اأق�شما 

يومًا اأن يدفنا �شوية وبنف�س اللحظة.
وظنه  ال��وع��د  ه��ذا  تنفيذ  �شمعها  م��ْن  ي�شدق  مل 
الن�شوة  مع  عادت  وال�شدمة.  �شدة اجلزع  انه من 
و�شحبت  واأر�شعته  طفلها  واحت�شنت  البيت  اىل 
�شقيقتها التواأم اىل غرفتها وطلبت منها ان حتمل 
�شرتتب  الأنها  االأ�شفل،  يف  ر�شاعته  وتكمل  ابنها 
�شقيقتها  �شدقتها  ال��ن��ا���س،  جتمع  قبل  غرفتها 
الذين  اجلميع  و�شمع  دقائق  اال  هي  وم��ا  ونزلت، 
اطالقة  �شوت  البيت  اأم��ام  والتجمع  ال��داخ��ل  يف 
واولهم  ال�شوت  م�شدر  اىل  اجلميع  هرول  نارية. 
على  ممددة  اجلميع  و�شاهدها  و�شقيقتها  والدها 
ال��ذي  رقبتها  حت��ت  بامل�شد�س  مم�شكة  ال�شرير 
�شال الدم �شريعًا حمت�شنة باليد االأخرى �شورته. 
�شيارة  و�شلت  وحينما  واالأ�شتغاثة،  ال�شراخ  عال 
تاركة  احلياة  غ��ادرت  قد  باأنها  عرفوا  االإ�شعاف 
قبل  اللحد  اىل  ينِزلها  ب��اأن  و�شيتها  ينفذ  والدها 

زوجها وحبيبها.
توجع اجلميع و�شرخوا كيف فعلِت هذا؟
 وكيف ا�شتطعِت مفارقة ولدِك الوحيد؟

وا�شدل ال�شتار على ق�شة حِب خطها القدر وو�شع 
نهايتها!!

�شقطت الأم�مة
اأمام الع�شق
!

مل اأح�سب اأن اإبحارنا لن ي�ستغرق ال ثانية من الزمن الذي �سار عك�ص ما نتمناه، 
فكيف يل اأن اأط�قك باأنفا�سي، واأعيذك من �سر كل حا�سٍد. كلماتي ج�فاء خالية 
ل تغني ول تعرّب عما بي من �س�ق وهيام وانت معي،  فكيف اذا ابتعدت وا�سبحت 

يف عامل غري عاملنا؟ 
رجاء خ�شر
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ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جمـال جمعة

العالم  نساء  تغار  لماذا 
من اإلسكندنافيات؟



كلمة
العامل جمال رج  الالتينية  اأمريكا  منطقة  يف  �سيا�سي  زل��زال  ح��دث   1973 ع��ام  يف 

ب��االن��ق��الب ع��ل��ى احلكومة  اأوغ�����س��ت��و بينو�سيه  ق���ام اجل����رال  ف��ق��د  ب��اأ���س��ره. 
نف�سها  لين�سب  الليندي،  �سلفادور  برئي�سها  واأط���اح  املنتخبة  اال�سرتاكية 
حاكمًا مطلقًا على ت�سيلي حتى عام 1990. هذه الق�سة معروفة، لكن ما هو 

غري معروف ما فعله اجلرال بينو�سيه لبالده بعد ذلك.
لقد قام با�ستدعاء خرية خريجي اجلامعات االأمريكية املتاأثرين ب�سيا�سات 
ومهمة تطوير  البالد  مقادير  و�سلمهم  االقت�سادية  فريدمان”  “ميلتون 
االأع���م���ال، ال  م��ن رج���ال  اأّم����ة  ت�سيلي  امل��رتن��ح »جل��ع��ل  الت�سيلي  االق��ت�����س��اد 
معجزة  �سيكاغو«  »اأوالد  �سنع  وبالفعل  تعبريه.  حد  على  الربوليتاريني” 
اقت�سادية ال مثيل لها نقلت ت�سيلي يف غ�سون �سنني اإىل نادي الدول املتقدمة 

التي ت�سم خرية االقت�ساديات يف العامل.
�سهدت التحوالت االقت�سادية الكربى يف ت�سيلي تراجع البطالة وانخفا�ض 
م�ساهمة  وتقوية  الف�ساد  ومكافحة  الدولة  موؤ�س�سات  وتعزيز  الفقر  ن�سبة 
الزراعة يف االقت�ساد الوطني، اإ�سافة اإىل مواجهة ال�سكن الع�سوائي واالأحياء 
الفقرية، اإذ مت بناء ن�سف مليون منزل قدمت اإىل الفقراء. كما قام با�سالح 
نظام التقاعد لي�سمل ربات البيوت، وهذا ما يهمنا يف هذا املو�سوع، فح�سلت 
اأعمارهن ال�ستني عامًا رواتب تقاعدية، مع  جميع الن�سوة اللواتي جتاوزت 
اإعانات مالية لكبار ال�سن تت�سمن توفري املاء والكهرباء والرعاية ال�سحية 

ب�سكل جماين تقريبًا.
لقد بقي العمل املنزيل بالن�سبة للمراأة عماًل من�سيًا وغري منظور ال يالحظه 
اأحد منذ بدء التاريخ وكاأنه قدر اأزيل ولدت معه وعليها التعاي�ض معه مثل 
على  م�ستلقيًا  وقته  الرجل جل  يق�سي  الذي  الوقت  ففي  �سيزيف.  �سخرة 
تقوم  املقاهي  يف  االأركيلة  من  الدخان  ينفث  اأو  التلفزيون  ي�ساهد  االأري��ك��ة 
املالب�ض  وغ�سل  ال�سحون  وجلي  البيت  بتنظيف  زوجته  اأو  واأخ��ت��ه  وال��دت��ه 
اأو تقدير لهذا  اأن يتلقني حتى كلمة �سكر  واإع��داد الطعام طوال اليوم دون 

العمل الروتيني املنهك الذي ميار�سنه كل يوم. 
لقد اآن االأوان الإن�ساف ربات البيوت، ممن مل ت�سعفهن الظروف بالدخول اإىل 
�سوق العمل واحل�سول على تقاعد ر�سمي، باأن يخ�س�ض لهن راتب تقاعدي 

الكامليكفل لهن �سيخوخة مطمئنة، فقد اآن للمكافح ال�سامت اأن ي�سرتيح! التاريخ 
ألحمر الشــفاه

بقلم: افبيشا سنكوبيتا
فائق آالء  تــرجــمــة: 

جمال جمعة
jamaljuma@gmail.com

لقد آن األوان إلنصاف 
ربات البيوت، ممن لم 

تسعفهن الظروف 
بالدخول إلى سوق العمل 

والحصول على تقاعد 
رسمي، بأن يخصص لهن 
راتب تقاعدي يكفل لهن 
شيخوخة مطمئنة، فقد 
آن للمكافح الصامت أن 

يستريح!

»إذا كنِت حزينة، أضيفي المزيد من أحمر 
الشفاه واهجمي«. كوكو �شانيل

العدد )326(81
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دائًما يف احلياة اليومية للن�شاء. يف العام 1923، 
اأنبوبة  ب�شنع  جونيور  ما�شون  برو�س  جيم�س  قام 
ال�شكل  اأع��ط��ان��ا  حينها  وم��ن  حم���ور،  على  ت���دور 
كانت  اليوم.  نعرفه  كما  ال�شفاه  الأحمر  احلديث 
اأيقونات املو�شة يف تلك االأيام هن جنمات ال�شينما 
�شفاههم  جتديد  يعيدون  الذين  والنا�س  ال�شامتة 
ال��داك��ن��ة. وك���ان ال��ل��ون اخل��وخ��ي وال��ب��اذجن��اين، 
البني من  وت��درج��ات  الداكن  واالأح��م��ر  وال��ك��رزي، 
اأك���رث االأل�����وان امل��ط��ل��وب��ة يف ه���ذه احل��ق��ب��ة. كانت 
وانتجت بكميات كبرية، �شجعت املجالت  رخي�شة 
وكانت  االأنيقة  االأل��وان  و�شع  على  الن�شاء  اآن��ذاك 

الن�شاء يلتزمن بذلك يف جدية.
املميز  ال�شفاه  اأحمر  روبن�شتاين  هيلينا  اخرتعت 
التي  االإغ��ري��ق(  عند  احل��ب  )اإل���ه  كيوبيد  بقو�س 
كما  لل�شفاه،  امل��ط��ل��وب  ال�شكل  ب��اإع��ط��اء  وع���دت 
ا�شتعملت الن�شاء الورق املخرم اأي�شًا لتحقيق �شكل 

قو�س كيوبيد املطلوب لل�شفاه. 

حقبة الثالثينات
مل يثن الك�شاد االقت�شادي الذي �شرب الدول بتلك 
ك�شفت  ال�شفاه.  اأحمر  ب�شراء  الن�شاء  ولع  الفرتة 
الفتيات  من  باملائة   50 اأن  ا�شتق�شائية  درا�شة 
اأحمر  اأجل  من  والديهن  مع  تخا�شمن  املراهقات 

ال�شفاه.
بعد حقبة اأغنية »طفل اجلاز« يف ع�شرينيات القرن 
اللم�شات  ح��ول  ت��دور  الثالثينيات  كانت  املا�شي، 
فاكتور  ماك�س  �شركة  ب���داأت  االأن��ي��ق��ة.  النهائية 
بني  كبريًا  جناحًا  وحقق  منه  كبرية  كميات  ببيع 
اجلماهري، حيث كان يف وقت �شابق مقت�شرًا فقط 
االقت�شادي،  الك�شاد  على ممثالت هوليوود. رغم 
كان اأحمر ال�شفاه، ترفًا �شهل املنال للن�شاء يف ذلك 
الع�شر. كان اخلوخي الداكن والربغندي من اأكرث 

الظالالت املف�شلة يف هذه احلقبة.

حقبة األربعينات
انتقلت  الثانية،  العاملية  احل��رب  باأخطار  م��رورا 
الن�شاء يف االأربعينات من القرن الع�شرين لوظائف 
�شاقة ومرهقة مع الرجال يف حدود احلرب. كانت 
الأحمر  وبالن�شبة  ن���ادرة،  امل���واد  جميع  جتهيزات 
املعدنية  االأنابيب  ا�شتبدال  مت  فقد  ال�شفاه  اأحمر 

املواد،  لنق�س  ونظرًا  وال��ورق.  بالبال�شتيك  موؤقًتا 
روحًا  ويبعث  اإبداعي  الع�شر  هذا  يف  املكياج  كان 
من املرح. يف الواقع، مت ت�شجيع الن�شاء على و�شع 
املعنوية  ال���روح  لتعزيز  القرمزي  ال�شفاه  اأح��م��ر 
�شفاه  اأح��م��ر  وك��ان  القامتة،  ف��رتة احل��رب  خ��الل 
التابع ل�شركة Beauty االأمريكية   Besame

اأحد اأكرث الظالل �شعبية ذات اللون االأحمر.

حقبة الخمسينات
وهي الفرتة التي تاألقت فيها رموز هوليوود كغري�س 
واإليزابيث  هيبورن  اأودري  مونرو،  مارلني  كيلي، 
اأنحاء  املو�شة يف جميع  يحددن  كن  اللواتي  تايلور 
العامل. كان اأغلب الن�شاء يرغنب اأن يبدون وكاأنهن 
ممثالت هوليوود املف�شالت لديهن واأحمر ال�شفاه 

كان رائًجا اأكرث من اأي وقت م�شى.
تايلور  واإل��ي��زاب��ي��ث  م��ون��رو  م��ارل��ني  ل�شعبية  كانت 
ال�شفاه  باإ�شاعة  احلقبة  تلك  لن�شاء  قويًا  داف��ع��ًا 
�شرور  بكل  اندفعن  والن�شاء  اجلريئة،  احل��م��راء 
 Estee ماركة  كانت  لتقليدهن.  اخلم�شينات  يف 
اأحد  اأينفيو�س  �شركة  اأطلقتها  التي   Lauder
الظالل ال�شهرية. اّدعى م�شح اأُجري باخلم�شينيات 
يرغنب  كن  املراهقات  الفتيات  من  باملئة   60 اأن 

بو�شع اأحمر ال�شفاه.

حقبة الستينات والسبعينات
احلقبة  تلك  يف  ال�شفاه  اأح��م��ر  �شانعو  ا�شتلهم 
اأفكارهم من الفنون، والثقافات ال�شعبية وت�شمنت 
من  وت��ذه��ب  ت��اأت��ي  ال��ظ��الل  م��ن  متنوعة  جمموعة 
تف�شيالت  يالئم  �شيء  ثمة  ك��ان  املو�شة،  م�شهد 
اجلميع. يف العام 1973، قّدمت �شركة بوين بيل 
Smac - عليه اأطلقت  بالنكهات،  �شفاه   أأحمر 

وحققت من خالله جناحًا �شاحقًا ومبا�شرًا   ،ers
جليل كامل من املراهقات. اأحمر �شفاه بل�شم روز 
والربتقايل  اجلميل  املرجاين  اللون  ذو  اأري��ن  من 
لذلك  االأيقونية  الظالالت  من  بع�شًا  كان  اخلطري 
نكهة  كانت:  اأطلقتها  التي  النكهات  واأوىل  الزمان 
الفراولة، التفاح االأخ�شر، وال�شوكوالتة الربتقالية.

حقبة الثمانينات
الكثري  يحمل  ك��ان  الثمانينات  يف  ال�شفاه  اأح��م��ر 

مفهوم  واللمعان.  الومي�س  منها  املميزات،  من 
اأخ��رى  م��رة  للوجود  ع��اد  ال�شفاه  باأحمر  اجل���راأة 
لون  مطابقة  اأم��ر  فكان  ال��ق��اين.  االأح��م��ر  باللون 
اأحمر ال�شفاه مع املالب�س التي ترتديها املراأة اأمرًا 
�شائعًا ورائجًا. اأ�شبحت ال�شفاه الوردية املثرية اآخر 
الرق�س  ثقافة  املو�شة، حيث متا�شت مع  �شيحات 
القوطية  ال�شفاه  �شاعت  كما  الع�شر،  ذل��ك  يف 

ببع�س الثقافات البديلة.

حقبة التسعينيات
الب�شيط.  واملكياج  الغريب  الروك  ع�شر  هذا  كان 
اأ�شبح النا�س اأكرث وعيًا بالبيئة ويطالبون بالتحرر 
الطبيعية  ال�شبغ  فتنامت  الكيميائية،  امل��واد  من 
الأحمر ال�شفاه. فالو�شم اأو احل�شول على لون �شبه 
الن�شاء.  بني  اأكرث  �شائعًا  اأ�شبح  ال�شفة  على  دائم 
ولكن اإذا ما تذكرنا الت�شعينات، فهي حقبة اأقالم 
بالت�شعينيات  ي�شرخ  ���ش��يء  ال  ال�����ش��ف��اه.  حت��دي��د 
ال�شفاه  اأحمر  مع  الداكنة  ال�شفاه  اأق��الم  من  اأكرث 
مثل  جتارية  عالمات  بامل�شهد  وظهرت  اخلفيف، 

.Urban Decay و   Mac

العام 2000 فصاعدًا
بريتني  مثل  جنمات،  ت�شدرت   2000 العام  يف 
�شبريز، كري�شتينا اأغيلريا ، وباري�س هيلتون �شدارة 
اأ�شبح  ال�شفاه وملحقاته. حيث  اأحمر  الرتويج عن 
و    Shine Lipstick الالمع   ال�شفاه  اأحمر 
االأك�ش�شورات  من   Lip Gloss ال�شفاه   ملّمع 

املف�شلة لدى الكثري من الن�شاء مرة اأخرى. 
األ����وان وتركيبات  ت��ن��وع  ف���اأن  ت��ق��دي��ر،  اأق���ل  ع��ل��ى 
لدرا�شة  ووفًقا  العقل.  تهيج  املتاحة  ال�شفاه  اأحمر 
الن�شاء  اإن��ف��اق  متو�شط  اأن  وج��د  ا�شتق�شائية، 
املتحدة  بالواليات  حياتهن  يف  ال�شفاه  اأحمر  على 
االأمريكية كان اأكرث من 3500 دوالر. يف ال�شنوات 
كاردا�شيان  عائلة  من  فرد  اأ�شغر  اأطلق  االأخ��رية، 
ج��ي��رن وم��ل��ك��ة االإح�����ش��ا���س ب�����ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ش��ل 
االجتماعي، كايلي جيرن، خط اأحمر �شفاه جديد، 

رمبا كان عالمة اأخرى بتاريخ اأحمر ال�شفاه.

موقع ستايل كريز

احلديث  ملاكياجنا  نظرنا  اإذا  لالنتباه،  املثري  من 
والتقنيات  املنتجات  اأن  الرغم  على  اأن��ه  نالحظ 
الهائل، غري  التقدم  من  عديدة  قد مرت مبراحل 
ي�شتخدم  كما هي.  زالت  ما  املاكياج  اأ�شا�شيات  اإن 
الب�شر املكياج الإبراز خ�شائ�شهم الأغرا�س متعددة 
قدر ما ميكن للمرء اأن يتذكرها.  واالأمر �شحيح، 
التوت  ال�شفاه املمتد من لون  اأحمر  ال �شيما بحالة 
اإىل ت�شكيلة اأحمر ال�شفاه التي خدرت عقول اليوم. 
عمليات التحول التي خ�شع لها اأحمر ال�شفاه مبرور 
الوقت هي حكاية مثرية لالهتمام من ال�شروري اأن 

تذكر.

الحضارات القديمة
للمركز  رمًزا  القدمية  احل�شارات  يف  املكياج  كان 
والن�شاء  ال��رج��ال  م��ن  ك��ال  وانهمك  االجتماعي، 
ب��و���ش��ع��ه. وب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن اجل���م���ال، ك��ان 
اأبناء  اعتبار  ميكن  طبيًا.  طابعًا  اأي�شا  للمكياج 
له.  امل�شتخدمني  اأول  م��ن  ال�شومرية  احل�����ش��ارة 
طبيعية  مواد  جمموعة  عن  عبارة  كانت  فرتكيبته 
كالفواكه، واحلناء، وال�شداأ ال�شل�شايل، وبالطبع 
النهرين  بني  ما  بالد  الن�شوة يف  كانت  احل�شرات. 
ن�شاء  من  غريهن  من  خيااًل  واأك��رث  بهرجة  اأك��رث 
الثمينة  االأر�����س  ج��واه��ر  فا�شتخدمن  ال��ع��امل��ني، 

الإ�شافة اللون والومي�س ل�شفاههن.
ال�شفاه  اأحمر  ع�شاق  اأول  من  امل�شريون  كان  رمبا 
وال��الف��ت��ة  امل��ذه��ل��ة  ال��ظ��الل  ف��ك��ان��ت  احلقيقيني. 
اال�شتعمال.  �شائعة  واالأ�شود  كاالأرجواين  لالأنظار 
ا�شتمدوا اللون من بع�س امل�شادر املثرية لالهتمام 
ك��ال�����ش��ب��غ ال��ق��رم��زي امل�����ش��ت��م��د م���ن احل�����ش��رات 
ال�شبغ  ي��زال  ال  ال��واق��ع،  يف  امل��وؤر���ش��ة.  القرمزية 
القرمزي ي�شتخدم يف تركيبة اأحمر ال�شفاه وغريه 
من املنتجات. مع ذلك، ا�شتخدم امل�شريون موادًا 
والنيكوف  الربوم  من  وخليطًا  كالر�شا�س،  �شارة 
الأم���را����س خ��ط��رية وحتى  اأدى  ق��د  وال���ي���ود، مم��ا 

الت�شبب باملوت.
اخرتع  امليالد،  بعد  التا�شع  القرن  يف  ما  مكان  يف 
العامل العربي اأبو القا�شم الزهراوي، اأحمر ال�شفاه 
العطر  لتطبيق  خمزونًا  عمل  البداية  يف  ال�شلب. 
قالب،  يف  عليه  ال�شغط  ذل��ك  بعد  ميكن  ال���ذي 
اأحمر  واخ��رتع  االأل���وان  مع  االأ�شلوب  نف�س  وح��اول 

ال�شفاه ال�شلب.

أحمر الشفاه في العصور 
الوسطى

اأدان��ت  املتزمتة،  واملعتقدات  امل�شيحية  ظهور  مع 
مكياج،  اأي  اأو  ال�شفاه  اأحمر  ا�شتخدام  الكني�شة 
لهذا ال�شبب. كانت ال�شفاه احلمراء ترتبط بعبادة 
ال�شيطان، وكان ي�شّك بالن�شاء اللواتي ي�شعن اأحمر 
�شفاه يف كونهن م�شعوذات و�شاحرات، ناهيك عن 
ي�شعنه.  ال  ك��ن  املحرتمات  فالن�شاء  املوم�شات، 
ومقبولة،  �شائعة  ال�شفاه  دهانات  كانت  ذلك،  مع 
للدهون  �شرًا  اللون  باإ�شافة  الن�شاء  قامت  لذلك 
اأو املراهم، اأو كن يلجاأن لقر�س، اأو ع�ّس، اأو فرك 
�شفاههن مبواد خمتلفة جلعلها تبدو اأ�شد احمرارًا.

الملكة اليزابيث في القرن 
السادس عشر

اإليزابيث  امللكة  بعهد  ثانية  ال�شفاه  اأح��م��ر  ظهر 
لدى  معروفة  اإل��ي��زاب��ي��ث  امللكة  ك��ان��ت  ب��اإجن��ل��رتا. 
اأبناء ال�شعب بب�شرتها البي�شاء ال�شاحبة و�شفاهها 
كان  فقد  ال�شفاه  اأحمر  توفر  رغم  لكن  احلمراء، 
الراقية  الطبقة  �شيدات  على  مقت�شرًا  ا�شتخدامه 
يعتلون  الذين  واملمثالت  املمثلني  اأو  )النبيالت( 
ق��رون  ثالثة  م��ن  يقرب  م��ا  حتى  امل�شرح.  خ�شبة 
املمثلني  يد  مبتناول  ال�شفاه  اأحمر  بقي  ذلك  بعد 

والبغايا.

1884 بعد الميالد
امل�شماة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ع��ط��ور  ���ش��رك��ة  اأ���ش��ب��ح��ت 
ال�شفاه  اأحمر  تنتج  �شركة  اأول   Guerlain
�شحم  من  م�شنوًعا  �شفاههم  اأحمر  كان  جتارًيا. 
كان  ال��ذي  اخل���روع  وزي��ت  الع�شل  و�شمع  ال��غ��زالن 

ملفوًفا يف ورقة من احلرير.

1915
يو�شع يف  الذي  ال�شفاه  اأحمر  ليفي  اخرتع موري�س 

حاوية اأ�شطوانية.

حقبة العشرينات
مكاًنا  ال�شفاه  اأحمر  احتل   ،1920 العام  بحلول 
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االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  االآي�شلندية  امل����راأة  ج���اءت 
ال�شحية  والرعاية  التعليم  جم��االت  يف  عامليًا 
وامل�شاركة يف احلياتني ال�شيا�شية واالقت�شادية، 
البلدان  �شقيقاتها يف  تفّوقت حتى على  وبذلك 
وال��رنوي��ج  )ال�����ش��وي��د  االأخ����رى  اال�شكندنافية 
مرتبة  يف  االأمريكيات  وج��اءت  وال��دمن��ارك(. 
وهي  والع�شرين،  الثالث  الرقم  حتمل  كئيبة 
اأن  فيها  وع��زاوؤن��ا  ال�شابق،  م��ن  اأدن���ى  مرتبة 
اليمنّيات  الن�شاء  من  اأف�شل  ح��ال  يف  ن�شاءنا 
والثالثني  ال�شاد�شة  املرتبة  يف  جئن  اللواتي 
الذهن  اإىل  يتبادر  ال��ذي  وال�شوؤال  املائة.  بعد 
هو: كيف ا�شتطاعت هذه البلدان التي اأ�ش�شتها 
امل�شاواة  معارك  تتزعم  اأن  »الفايكنغ«  قبائل 
بني اجلن�شني رغم تاريخ حافل بقمع املراأة بلغ 
حتى حّد منعها من ق�س �شعرها، واأوجب عليها 

ال�شمت يف اللقاءات التي جتمعها بالرجل؟ 
ن�شبة  ازدادت  كلما  اأن��ه  الباحثون  وج��د  لقد 
امل�شاواة  م�شتوى  ازداد  املجتمع  يف  املتعلمني 
ت�شذ  وقد  بالعك�س.  والعك�س  فيه  اجلن�شني  بني 

من  عالية  بن�شبة  تتمتع  التي  املتحدة  الواليات 
املتعلمني عن تلك القاعدة، مما يجعلنا نبحث 
اإ�شكندنافيا،  يف  للم�شاواة  اأخ��رى  اأ�شباب  عن 

ولعلنا جند �شالتنا يف العامل الديني. 
اأداروا  ال��ذي��ن  االإ�شكندنافيني  اللوثريني  اإن 
كثريًا  اهتموا  الكاثوليكية  للكني�شة  ظهرهم 
االأغنياء  بني  وخ�شو�شًا  املجتمع،  يف  بامل�شاواة 
االأفراد  جميع  اأن  اللوثريون  ويعتقد  والفقراء. 
مت�شاوون يف بع�س احلقوق الفطرية التي يجب 
اأن ال ُت�شتغل من قبل االأقوياء، وهذا ما حملهم 
الكنائ�س  وت�شم  امل��راأة.  بحقوق  املطالبة  على 
وفنلندا  وال�����ش��وي��د  ال���دمن���ارك  يف  ال��ل��وث��ري��ة 
منذ  االأن��اث  من  ق�شاو�شة  واآي�شلندا  والرنويج 
منت�شف القرن الع�شرين، واليوم ت�شم الكني�شة 

اللوثرية ال�شويدية امراأة مبرتبة مطران. 
املجتمعات  يف  امل�����ش��اواة  ���ش��ب��ب  ي��ع��ود  ورمب����ا 
فيها.  ال��دي��ن  دور  �شعف  اإىل  االإ�شكندنافية 
رواد  من  لي�شوا  بطبيعتهم  فاالإ�شكندنافيون 
زاوي��ة  من  االأخ���الق  اإىل  وينظرون  الكنائ�س، 

علمانية ال تويل اهتماما كبريًا لالأمور اجلن�شية 
وال ل�شلوك املراأة ون�شاطاتها. وتف�شل العلمانية 
االإ�شكندنافية بني ممار�شة اجلن�س واخلطيئة، 
وهذا ما ي�شب يف �شالح االإناث. وهناك يتعلم 
اجلن�شية  الثقافة  املدار�س  يف  واالأوالد  البنات 
اإ�شافة  وامل���راأة،  الرجل  بني  العالقة  وطبيعة 
اإىل اأ�شاليب منع احلمل والوقاية من االأمرا�س 

اجلن�شية. 
اإقت�شاديات البلدان اال�شكندنافية اتخذت مناٍح 
للتطور تختلف عن تلك التي اتخذتها الواليات 
ال�شيا�شات  ال��دول  تلك  هجرت  فقد  املتحدة. 
االإمربيالية املتمثلة باملغامرات الع�شكرية خارج 
تعد  ومل  النابليونية،  احل���روب  منذ  احل���دود 
اآي�شلندا،  وُتعد  نف�شها.  عن  الدفاع  بغري  تهتم 
اإنفاقًا  ال��ع��امل  ب��ل��دان  اأق��ل  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
االإ�شكندنافية  ال��ب��ل��دان  وتتبع  ال�����ش��الح.  على 
الدميقراطي،  اال���ش��رتاك��ي  االقت�شاد  من��وذج 
تقريبًا،  مت�شاٍو  ب�شكل  ال���رثوات  ت��ت��وزع  حيث 
فر�س  من  املزيد  ليوفر  العام  القطاع  ويّت�شع 

املجاين  اجلامعي  التعليم  وُيتاح  للن�شاء،  العمل 
االجتماعية  امل�شاعدات  نظام  وي�شمح  للجميع، 
للن�شاء بالعمل وتربية االأطفال يف اآن واحد. وال 
تعاين اال�شكندنافيات ب�شبب املوازنة بني العائلة 
اأن باإمكان االأزواج احل�شول على  والعمل حيث 
اإجازة مدفوعة الراتب ملدة �شنة من اأجل رعاية 
بل  الرجال من عمل كهذا  يتذّمر  وال  االأطفال، 

ي�شعدون به. 
لقد اكت�شف االإ�شكندنافيون اأن اجلميع �شيكونون 
يف حال اأف�شل حينما يتقا�شم الرجال والن�شاء 
امل��راأة  م�شاواة  اأن  واأدرك���وا  والتاأثري.  ال�شلطة 
االجتماعية  العالقات  تطور  اإىل  توؤّدي  بالرجل 
فلي�س  وعليه  الوقت.  نف�س  االقت�شاد يف  وتطور 
قائمة  ال��ب��ل��دان  تلك  تت�شدر  اأن  ال��غ��راب��ة  م��ن 
قائمة  اإىل  اإ�شافة  القوية،  العامل  اقت�شاديات 
تتقدم  مثاًل،  فال�شويد،  العلمية.  االخ��رتاع��ات 
يدح�س  وه��ذا  االخ��رتاع��ات،  اأم��ريك��ا يف  على 
واملراأة  الرجل  بني  امل�شاواة  عدم  باأن  االعتقاد 

يزيد من االخرتاعات. 
جميلة هي االأخبار التي ت�شري اإىل حت�شن اأو�شاع 
املراأة يف اأغلب دول العامل، ولكن تقرير املنتدى 
الن�شاء  اأو�شاع  اأن  يك�شف  العاملي  االقت�شادي 
يف %20 من دول العامل ما تزال دون حت�شن 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  فنحن  ���ش��وءًا.  ت���زداد  اأو 
يف  والن�شاء  الرجال  بني  ن�شاوي  اأن  ا�شتطعنا 
للن�شاء.  عمل  فر�س  نوّفر  واأن  التعليم،  قطاع 
امل��راأة  ت��زال  م��ا  املنتدى  لتقرير  وف��ق��ًا  اأن��ه  اإال 
ميادين  يف  ال��رج��ل  ع��ن  متخلفة  االأم��ريك��ي��ة 
ال�شيا�شية،  املنا�شب  وت�شّنم  ال�شحية  الرعاية 
خ�شو�شيات  يعي  ال  ال�شاي«  »ح��زب  ي��زال  وما 
من  املزيد  ندفع  اأن  من  وبداًل  االنثوي.  اجل�شد 
طعنة  وّجهنا  ال�شيا�شية،  امل�شاركة  نحو  الن�شاء 
لهن من خالل قانون الهوية االنتخابية اجلديد 
من  الوالية  ن�شاء  ثلث  ح��رم  ال��ذي  تك�شا�س  يف 
حق الت�شويت. وبهذا لن تكون اأمريكا رائدة يف 

جمال م�شاواة املراأة بالرجل. 
ولكننا  اآي�شلندا،  جتربة  ما  يوم  يف  �شنتبع  رمبا 
هو  هذا  فهل  اليمن.  باجتاه  عنها  نبتعد  اليوم 

حقًا ما نريد؟     
Rueters

لماذا تغار نساء العالم من 
اإلسكندنافيات؟

بــارامــور ــون  ل بقلم: 
ترجمة: سامي كالوي

باقي  على  ويتفوقون  و�شحة.  �شعادة  االأر���س  �شعوب  اأك��رث  بني  من  االآي�شلنديون 
ال�شعوب يف عدد الكتب التي ين�شرونها �شنويًا قيا�شًا اإىل عدد نفو�شهم، وكذلك يف 
عدد ما ميلكون من فنانني. وبلدهم، اآي�شلندا، هو اأكرث بلدان العامل اأمنًا و�شالمًا، 
حتى اأن �شرطته ال حتمل �شالحًا. وهو اأول بلد يف العامل قادته امراأة. وح�شب تقرير 

»التفاوت اجلن�شي العاملي« لعام ٢٠1٣
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التفاعالت  ه��ذه  يف  حت��دي��دًا  يح�شل  وال���ذي 
ال�شوء  وقلة  ال�شتاء  يف  الطويل  امل�شاء  اأن  هو 
توؤدي اإىل زيادة يف اإفراز هرمون »ميالتونني« 
امل�����ش��وؤول ع��ن ال�����ش��ع��ور ب��ال��ن��ع��ا���س واخل��م��ول 

وال�شجر. 
اأما ملاذا ي�شيع اكتئاب ال�شتاء بني الن�شاء فذلك 
من  ح�شا�شية  اأك��رث  تكون  امل��راأة  اأن  اإىل  يعود 
الرجل وتعّر�شها اإىل تغرّيات هرمونية، ال�شيما 
يف اأوقات الدورة ال�شهرية، ف�شاًل عن تعّر�شها 
واجتماعي  اأُ�َشري  وعنف  نف�شية  �شغوط  اإىل 

ووظيفي.
فينبغي  الن�شاء  ال�شتاء« عند  »اكتئاب  ولعالج   
هرمون  اإف��راز  من  التقليل  اأواًل  ُي�شتهدف  اأن 
هرمون  اإف��راز  وزي��ادة  )ميالتونني(،  اخلمول 
بت�شغيل  وذل���ك  )ال�����ش��ريوت��ون��ني(،  ال�����ش��ع��ادة 
البيت،  وتدفئة  االأبي�س  اللون  ذات  امل�شابيح 
وتناول القهوة واملك�شرات وال�شوكوالته، وو�شع 
العطور.. اإلخ، حيث �شتعمل هذه املواد املنّبهة 
احلالة  وحت�شني  النف�شية  ال��راح��ة  ب��ث  على 

املزاجية للوالدة اأو الزوجة اأو االأخت.
وذل��ك  كبري  دور  النف�شي  للجانب  ويبقى    
بت�شجيع املراأة على االهتمام باأناقتها وارتداء 
وجبة  اإع��داد  يف  وم�شاعدتها  ملّونة،  مالب�س 
وم�شل�شالت  اأف��الم  وم�شاهدة  مثاًل،  الع�شاء 

مريحة )لي�شت احلزينة منها فقط( . 
 كما اأن هنالك طرائق اأخرى للتعامل مع كاآبة 

ال�شتاء لدى الرجال والن�شاء، اأهمها ثالثة:
1. مم��ار���ش��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ش��ي��ة، ���ش��واء 
اأو اخلروج  الريا�شية  النوادي  اإىل  باالن�شمام 
فامل�شي  ي��وم��ي.  ب�شكل  ال��ري��ا���ش��ة  مل��م��ار���ش��ة 
والريا�شة  خا�س،  ب�شكل  للرجال  ال�شباحي، 
الطرق  اأف�شل  من  ُتعد  البيت  داخ��ل  يف  حتى 
يف  باالنقبا�س  وال�شعور  امللل   من  للتخل�س 

ال�شتاء.
الأن  الدافئة،  واالأح��ذي��ة  املالب�س  ارت��داء   .2
ال�شتاء يزيد  ال�شعور بالربودة يف ف�شل  زيادة 
اأ�شحاب  ل��دى  ال�شيما  ال��ك��اآب��ة،  م�شاعر  م��ن 
و  ال�����ش��دي��د.  ب��ال��ربد  ت�شعر  ال��ت��ي  االأج�����ش��ام 
�شيبعدهم  املالب�س  من  يدفئهم  ما  بارتدائهم 

ذلك عن ال�شعور باالكتئاب.
نوعية  الأن  �شحي،  غذائي  نظام  اتباع   .3
امل���زاج،  تقّلب  يف  ك��ب��ريا  دورًا  تلعب  ال��غ��ذاء 
يف  ت�شاهم  التي  االأغذية  من  الكثري  فهنالك 
كاخل�شراوات  للفرد  املزاجية  احلالة  حت�شني 
بالفيتامينات،  الغنية  واالأ���ش��م��اك  وال��ف��واك��ه 
ا���ش��ت��ه��الك  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  »د«،  ك��ف��ي��ت��ام��ني 

الن�شويات للحد من ال�شعور باالإكتئاب.
)خاتون(،  لك  تقدمها  جمانية  ن�شائح  هذه   
عرفت  اأن  بعد  تطبيقها  ه��و  منك  وهديتها 
كيف تعملني على تقليل هرمون ال�شجر وامللل 
ال�شعادة  ه��رم��ون  وت��زي��دي��ن  )امل��ي��الت��ون��ني( 

)ال�شريوتونني(.

النساء
واكتئاب الشتاء

 مع حلول ف�شل ال�شتاء تعاين بع�س الن�شاء من حاالت اكتئاب يطلق عليها 
ال�شتاء«.  »اكتئاب  اأو  املو�شمية  العاطفية  االإ�شطرابات  م�شطلح  الباحثون 
وتعزو  الدرا�شات اأ�شباب هذا االكتئاب اإىل اأن اأ�شعة ال�شم�س ومقدار ال�شوء 
على  توؤثر  اجلمجمة  طريق  عن  املخ  بها  وي�شعر  ال�شخ�س  لها  يتعر�س  التي 
ال�شاعة البايلوجية وحتدث فيها تفاعالت كيمياوية تكون هي ال�شبب يف تغري  

احلالة املزاجية لل�شخ�س.
د. قاسم حسين صالح 
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اأوهايو  والية  بجامعة  ال�شماء  الغدد  متخ�ش�شة  غالو(  )ماريا  تعتقد 
اأن ظننا بوجود �شلة بني احلبة وزيادة الوزن مرجعه نوع من االإيحاء، 
حتى  حولهم  االأ�شياء  بني  عالقات  اإيجاد  على  الب�شر  قدرة  اإىل  تعزيه 
مع انعدام ذلك؛ يف ظاهرة يطلق عليها )االأبوفينيا( اأو )اال�شت�شقاط( 
بني  اإيجاد عالقة  اأو حماولة  مثال  ال�شحب  وجوه يف  روؤية  اأمثلتها  ومن 

ت�شل�شل االأرقام ال�شابقة الفائزة يف اليان�شيب.
زيادة  ت�شبب  احلمل  منع  حبوب  اأن  توؤكد  اأدل��ة  على  الباحثون  يقف  مل 
املراأة ون�شبة الدهون  اأنها قد تغرّي من �شكل ج�شم  الوزن، لكن وجدوا 
فيه. ويف حالة حبوب منع احلمل، ت�شري غالو اإىل اأن ال�شخ�س العادي 

يزداد وزنه يف املتو�شط بواقع رطل )ن�شف كيلوغرام( اأو ما يزيد قلياًل 
كل عام الأغلب �شني عمره ما بعد البلوغ، وهو ما ي�شادف الفرتة التي 
تبداأ فيها اأغلب الن�شاء با�شتخدام و�شائل منع احلمل. ورغم اأن اأبحاثًا 
وا�شعة مل جتد �شلة بني حبوب منع احلمل وزيادة الوزن، فقد وِجد اأنها 
قد تغري �شكل ج�شد املراأة وتركيبه. ويرجع ذلك لثالثة اأ�شباب رئي�شية، 

ويتعلق بالع�شالت، وباالحتفاظ بال�شوائل، وبالدهون.

تجارب على األعضاء
يف عام 2009 اأخ�شع �شتيفن ريت�شمان، املتخ�ش�س يف اأثر التمرينات 

الريا�شية على وظائف االأع�شاء بجامعة تك�شا�س )اإيه اآند اإم(، جمموعة 
من الرجال والن�شاء لع�شرة اأ�شابيع من متارين املقاومة املتمثلة يف رفع 
امل�شاركني  قي�شت ع�شالت  ثم  ال�شعبة،  التمارين  من  وغريها  االأثقال 
ملعرفة ما اإذا كانت قد كربت. واأثناء حتليل النتائج، اكت�شف الباحثون اأن 
امل�شاركات اللواتي كن يتناولن حبوب منع احلمل منت لديهن الع�شالت 

بن�شبة 40 يف املئة اأقل من الال
اأن ثمة اأثرًا كبريًا للحبوب يف هذا اجلانب.

التأثيرات الخفية للدهون
اأثرها  رمبا تغرّي حبوب منع احلمل اأج�شاد الن�شاء ب�شكل اآخر بخالف 
الدهون،  على  خفية  اأخ��رى  ت��اأث��ريات  لها  ك��ان  فرمبا  الع�شالت،  على 
وباالأخ�س اأماكن تخزينها يف ج�شم املراأة وينتج القوام املعروف للمراأة 
مع جتاوب االأن�شجة الدهنية املختلفة باأ�شكال خمتلفة مع الهرمونات، 
اأن�شجة الدهون حتت اجللد، والتي تظهر يف االأرداف وال�شدر،  فمثاًل 

حتتوي على الكثري من م�شتقِبالت االإي�شرتوجني.

الشعور باالنتفاخ
تلك  ت��ن��اول  م��ن  الن�شاء  ك��ل  تخ�شاها  التي  ال�شكوى  هناك  واأخ����ريًا، 
الأن  يحدث  البغي�س  ال�شعور  وهذا  باالنتفاخ  العام  ال�شعور  وهو  احلبة، 
االإي�شرتوجني يوؤثر اأي�شًا على الطريقة التي يقوم بها اجل�شم بتمثيل املاء 
النهائية  واملح�شلة  الكلى،  يف  معينة  بروتينات  اإنتاج  على  التاأثري  عرب 
هي احتفاظ اجل�شم ب�شوائل اأكرث من املعتاد تت�شرب الحقًا اإىل اخلاليا 
الدهنية فتجعلها تنتفخ. وب�شبب اأن املراأة تخزن دهونًا اأكرث يف الثديني 
ومنطقة احلو�س واالأرداف، فاإن تلك املناطق تت�شخم اأكرث من غريها.

ومعروف اأن حبوب منع احلمل تزيد من احتمال اإ�شابة الن�شاء بفارق 
اأو بعد ع�شر  �شئيل ب�شرطان الثدي، �شواء خالل املداومة على تناولها 

�شنوات من التوقف عن تناولها. 
ورغم االآثار الب�شيطة التي ترتكها حبوب منع احلمل على الن�شاء، ترى 
موقع  م�شتخدمات  اإحدى  قالت  كما  ي�شتحق،  االأمر  اأن  منهن  املاليني 
»ريديت« اإنه ال توجد اأية و�شيلة ملنع احلمل ميكنها اأن توؤدي لزيادة وزن 

ما بني 11 و 15 كيلوغرامًا على مدار ت�شعة اأ�شهر.

 BBC

هل تسبب 
حبوب منع الحمل 

البدانة؟
بقلم: زاريا غورفيت

إعداد: ثريا جواد

كثريات يعتقدن اأن حبوب منع احلمل توؤدي بهن اإىل زيادة الوزن، فقد تو�شل باحثون اإىل اأن تلك احلبوب ميكن اأن 
تغري �شكل اجل�شم وكيفية تخزينه للدهون ب�شور غري متوقعة. وزيادة الوزن هي ال�شكوى االأكرث �شيوعًا بني الن�شاء 
هرموين  على  باحتوائه  واملعروف  انت�شارًا  االأكرث  النوع  وهو  املركب،  النوع  من  احلمل  منع  حبوب  يتناولن  اللواتي 

االإي�شرتوجني والربوجي�شتريون امل�شنعني معمليًا.
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ف�شل  اأي  م��ن  القطعة  ه���ذه  م��و���ش��ة  ت��غ��ب  مل 
خمتلفة  بتن�شيقات  دائمًا  تتميز  حيث  �شتاء، 
هذا  ويف  الإطالتنا.  ال��داف��ئ  الطابع  وت�شيف 
عرو�س  يف  بقوة  حا�شرًا  الو�شاح  كان  املو�شم 
االأزي������اء وت���ع���ددت اأق��م�����ش��ت��ه ب���ني ال�����ش��وف��ي��ة 
�شميكة  اأق��م�����ش��ة  ذات  واأخ�����رى  وال��ق��ط��ن��ي��ة، 
ال�شابقة.  ال�شتوية  املوا�شم  يف  ظهرت   والتي 
الإب���راز  ق��واع��د  ع��دة  »ال�����ش��ك��ارف«  للو�شاح  اإن 
العري�شة  الكنزات  مع  ارت��داوؤه  منها  جماليته، 
ال�شتوية  ال�شادة، اإذ من االأن�شب اختيار »البوت« 
الكنزات  اأم���ا  ال�����ش��اق.  منت�شف  حتى  معها 
فاإن  املخطط،  اأو  املنقو�س  الو�شاح  مع  ال�شيقة 
من االأجمل ارتداءه مع »بوت« طويل حتى اأعلى 
ال�شاق. وهاتان االإطاللتان �شتكونان يف متنهى 

االأناقة. 
�شرطني  له  فاإن  التنورة  مع  الو�شاح  تن�شيق  اأما 
اإذا  االول:  ال�شرط  من�ّشقًا،  مظهرًا  مينحانك 
كنِت �شرتتدينه مع التنورة الكلو�س اأو املنتفخة 
البلوزات ال�شيقة  اأن يقع اختيارك على  فيجب 
وقع  اإن  الثاين:  وال�شرط  ما.  نوعًا  املج�ّشمة  اأو 
اأو  البين�شل  التنوره  مع  ارتدائه  على  اختيارك 
اكتملت  اإذا  ج��دًا  اأنيقة  ف�شتكونني  املج�شمة 

االإطالله مع كنزات عري�شة.

اختيار الفساتين مع الوشاح
ال�شادة  الطويلة  البين�شل  الكاجوال  الف�شاتني 
ومن  املخططة.  االأو���ش��ح��ة  م��ع  ج���دًا  منا�شبة 
االأف�شل تن�شيقها مع اأحذية ريا�شية تنتهي قبل 
الق�شرية  الكلو�س  الف�شاتني  اأما  القدم.  كعب 
جدًا  مثالية  ف�شتبدو  املنقو�شة،  اأو  املخططة، 
اأي�شًا،  �شحيح  والعك�س  ال�شادة،  االأو�شحة  مع 
ال�شادة،  الف�شاتني  مع  املنقو�شة  االأو�شحه  اأي 
وهكذا. والإكمال االإطاللة ارتدي »البوت« حتى 

منت�شف ال�شاق.
واأي�شا املعاطف »الكوتات« �شتبدو رائعة جدًا مع 
الو�شاح بجميع اأنواعه واألوانه، اإذ اأن لهما رونقًا 
لّفاف  باأن  اأحيانا  لن�شعر  اأننا  خا�شًا معًا، حتى 

الرقبة قد �شنع الأجل »الكوت«. 

تسريحات الشعر
عليك  فاإن  ال�شعر مرفوعة  ت�شريحة  تكون  حني 
احلجم  الكبرية  اأو  العري�شة  االأو�شحه  اختيار 
خا�شة  واأناقة،  اأنوثة  �شتزيدك  اأنها  اإذ  ن�شبيًا، 
غري  احلجم  �شخمة  اأذن  اأق���راط  ارت���داء  م��ع 

�شتكون  املموج  ال�شعر  ت�شريحة  لكن  من�شدلة. 
لك معها حرية كبرية يف االختيار الأنها منا�شبة 
اإطاللة  وتعطي  اأنواعها  بجميع  االأو�شحة  مع 

�شتائية مثالية جدًا.
يبتعد  منهن  كثريًا  فاإن  املحجبات  الفتيات  اأما 
مالئم  غري  باأنه  العتقادهن  الرقبة  و�شاح  عن 
مع احلجاب، اإال اأنه يف احلقيقة مينح احلجاب 
دقيقة  ق��واع��د  يحتاج  ولكنه  ك��ب��رية،  جمالية 
اعتمدت  ف���اإذا  امل��ن��ا���ش��ب.  التن�شيق  الخ��ت��ي��ار 
املن�شدلة  امل��ع��ت��ادة  احل��ج��اب  ل��ّف��ات  االأن���ث���ى 
تختار  اأن  فيجب  الرقبة  تغطي  والتي  ن�شبيًا، 
اإطاللة  �شتبدو  اإذ  اأي�شًا،  من�شدلة  حجاب  لفة 
لفة  على  اختيارك  وقع  اإذا  اأم��ا  للغاية.  رقيقة 
العري�س،  الو�شاح  فاعتمدي  »التوربان«  حجاب 
و�شت�شيفني الإطاللتك جمالية اأخرى اإن ارتديِت 
اأقراطًا �شخمة، لكن غري من�شدلة، اأي م�شابهة 

الإطاللة ال�شعر املرفوع. 

القبعات الشتوية
ي�شمى  م��ا  اأو  ال�شتوية  القبعات  نختار  ح��ني 
للون  م�شابهة  ت��ك��ون  اأن  فيجب  )ال��ك��ب��و���س( 
االأنثى  ارت��دت  اإذا  اأم��ا  منه.  قريبة  اأو  الو�شاح 

بقلم: فاطمة آزاد

وشاح الرقبة
إلطاللة شتائية مفعمة باألناقة

الف�شل  هذا  اإطاللة  الأن  واالب��داع،  للتن�شيق  عالية  دقة  تتطلب  ال�شتوي  املو�شم  اأناقة 
حتوي الكثري من التفا�شيل التي حتتاج اإىل تركيز، كما اأن تداخل االألوان وكرثة القطع 
التي نرتديها متنح اأناقًة فائقة للمظهر ال�شتوي. وُيعد و�شاح الرقبة »ال�شكارف« اأحد 

اأهم القطع التي تتطلب عناية يف االختيار لكي يعطي رونقًا مميزًا الإطاللة االأنثى.

يجب  الكبو�س  تن�شيق  ف��اإن  املخطط  الو�شاح 
امل���وج���ودة  ل����ون اخل���ط���وط  ب��ن��ف�����س  ي��ك��ون  اأن 
اإطاللة  ذل��ك  �شيمنحك  حيث  ال��و���ش��اح،  على 
 ع�����ش��ري��ة وي��ظ��ه��ر م����دى دق����ة اخ��ت��ي��ارات��ك. 
االأ���ش��د يف  لها ح�شة  ال��ك��اج��وال  ال�����ش��وي��رتات 
فئة  املف�شلة عند  القطعة  ال�شتاء، فهي  اإطاللة 
ال�شابات، لذا عليك اأيتها االأنثى اأن ترتدي معه 
الأن  االأنيقة،   االإط��الل��ة  لتكتمل  رفيعًا  و�شاحًا 

ت�شميم ال�شويرت العام يكون وا�شعًا.

النظارات الشمسية
اأناقه  تعطينا  الو�شاح  مع  ال�شم�شية  النظارات 
التدقيق  االأنثى  وعلى  متكاملة.  واإطاللة  مثالية 
ذا  و�شاحًا  ن��رت��دي  فحني  م��ع��ًا،  تن�شيقهما  يف 
ق�شة عري�شة اأو كبري احلجم، فاأن من االأف�شل 
وقع  اإذا  اأم��ا  دائ��ري��ة.  نظارات  معها  نختار  اأن 
اختيارك على و�شاح رفيع فارتدي معه النظارات 
ذات ال�شكل املربع، وهذه الدقة يف اقتناء القطع 

جتعل من اإطاللتك حمط االأنظار.

أحمر الشفاه
اح��م��ر ال�����ش��ف��اه ل���ه ن�����ش��ي��ب اأي�����ش��اً م���ن ه��ذه 
االختيارات، اإذ من االأف�شل اأن يكون لون اأحمر 
جماله،  �شيربز  الأنه  الو�شاح  لون  بنف�س  ال�شفاه 
اخرتِت  واإن  الدافئة.   ال�شتوية  االأل��وان  خا�شة 
و�شاحًا ذا لون اأحمر ف�شعي اأحمر �شفاه بنف�س 
اللون. واإذا اخرتِت الوردّي اأو القرمزّي فاتبعي 
الن�شيحة ذاتها و�شتبدين يف منتهى اجلاذبية. 
رقبة  ميتلكن  ال��ل��وات��ي  للفتيات  بالن�شبة  اأم���ا 
ارتداء  ل  فيف�شّ البدينات،  الفتيات  اأو  ق�شرية، 
لفة  ملفوف  غري  اأي  من�شدلة،  بطريقه  الو�شاح 
كاملة على الرقبة و�شيعطي طّلة جمالية، وذلك 
الرقبة  على  ملفوفًا  ي��ك��ون  ح��ني  ال��و���ش��اح  الأن 

�شيجعلها تبدو اأق�شر.

91 العدد )326(90
6 كانون االول 2018



اد
بع

ش
ار 

 د
اء

زي
وا

ر 
وي

ص
ت

العدد )326(9293
6 كانون االول 2018



الكلمات املتقاطعة
1- �شاحب ال�شورة ممثل اأمريكي م�شهور، قهوة

٢- فنان م�شري
٣- هجم )م(، ادراك )م(، من احلروف االأبجدية

4- �شهادة مقرونة بق�شم
5- للتمني، من امل�شايف

6- جمع قرحة، تو�شع فية الزهور
7- جمع �شدقة

8- مدينة يف ال�شويد )م(
9- جاهل )م(، جمع ابرة

1٠- عا�شمة قرب�س

1- من ثالثية )جنيب حمفوظ(
مان�ش�شرت  ن��ادي  ق��دم اجنليزي يف  ك��رة  الع��ب   -٢

يونايتد، علم موؤنث
٣- يف الريا�شيات، من الطيور

4- فنان �شوري قدير
5- من الطيور، )ملح( باالجنليزية

6- ا�شفر باالجنليزية، �شتم )م(، والدي
7- دولة اأوربية )م(، قادم)م(

8- مت�شابهة، يف الوجه 
9- مت�شابهة

1٠- يف ال�شماء، حرف ن�شب

افقي

حل العدد ال�شابق

عم�دي

ماذا تعلم 
عن الإن�شان؟

خملوقاته.  باقي  عن  وميّزه  االإن�شان  اهلل  كّرم 
رتبة  اإىل  ت�شنيفّيًا  ينتمي  اأّنه  الّرغم من  وعلى 
اإال  الُعليا،  الِقَردة  اأي�شَا  ت�شّم  التي  الّرئي�شيات 
اأّنه يتمّيز عنها بخ�شائ�س فريدة منها القدرة 

على الكالم.
 ف��االإن�����ش��ان ه��و ال��ك��ائ��ن ال��وح��ي��د ال���ذي ميكنه 
لعّدة  وذل��ك  الّلغة؛  وتطوير  والغناء،  ال��ك��الم، 
�شندوق  اأو  احلنجرة،  وج��ود  منها:  اأ���ش��ب��اب، 
وتي،  وت يف موقع عميق داخل املجرى ال�شّ ال�شّ
هو  فقط  واحد  بعظم  الت�شاله  الّل�شان  ومرونة 
العظمي،  الهيكل  عن  املنف�شل  الاّلِمّي  العظم 
حجم  َغر  و�شِ ال�ّشفتني،  مرونة  اإىل  باالإ�شافة 

الفم ومرونته. 
االإن�شان  كتف  ع��ظ��ام  تتمّيز  الكتَفني:  ت��ط��ّور 
حجم  ب���اأّن  االإن�����ش��ان  يتمّيز  كما  باال�شتقامة، 
اأّن اأ�شبع  يديه �شغري، واأ�شابعه م�شتقيمة، كما 

االإبهام يكون مواجهَا لباقي االأ�شابع. 
اجل��ل��د ال���ع���اري: ي��ت��م��ّي��ز االإن�����ش��ان ع��ن باقي 
بال�ّشعر،  ُمغّطى  غ��ري  جلده  ب���اأّن  الّرئي�شيات 
وبذلك تزداد فعالّية الغدد العرقّية التي ت�شاهم 

يف املحافظة على ثبات درجة حرارة اجل�شم. 
على  بقدرته  االإن�شان  يتمّيز  القامة:  ا�شتقامة 

امل�شي با�شتقامة.
مقارنًة  احلجم  كبري  باأّنه  االإن�شان  دماغ  يتمّيز 

بحجم اجل�شم. 
واالإب��داع،  الّتخّيل  على  بالقدرة  االإن�شان  يتمّيز 

وباحمرار الوجه خجاَل.

توقعات االبراج االسبوعيةحّب ال�شباب

اعداد/ ثريا ج�اد

ي�شكل  قد  الت�شمية،  عن  النظر  بغ�س  البثور،  او  الُعّد  ال�شباب،  حّب 
م�شدر اإزعاج يومي دائم. ال�شفاء من حب ال�شباب يتم ببطء، فما اأن 
تبداأ البثور باالختفاء حتى تظهر اأخرى غريها كانت باالنتظار. هذه 
ومثرية  متعبة  ب�شورة  م��رارًا  تتكّرر  والالمتناهية  امل�شتمّرة  املعركة 
للياأ�س. من املرّجح اأّن للهرمونات دورًا رئي�شًا يف ظهور الُعّد وجعلها 
م�شدر اإزعاج لدى ال�شباب على وجه اخل�شو�س. مع ذلك، قد يعاين 
الّنا�س من كل الفئات العمرّية من الُعّد. كما قد تعاين بع�س الن�شاء 
من ظهور الُعّد باعتدال يف مراحل خمتلفة من التغيريات الهرمونّية 
ا�شتعمال  عند  ال�شهرية،  الدورة  تتخّلل حياتها، كفرتة احلمل،  التي 

احلبوب املانعة للحمل اأو عند التوقف عن تناولها.
فرتة عالج حّب ال�شباب

اأو  اأ�شهر  ب�شعة  بني  ترتاوح  قد  البالغني  اأو  ال�شباب  لدى  العّد  عالج 
انت�شاره  مبدى  يتعّلق  الُعّد  تاأثري  الكامل.  ال�شفاء  حتى  �شنوات  ب�شع 
ندبات  اإىل ترك  يوؤدي حتى  وقد  نف�شّية  يوّلد �شائقة  قد  اإذ  وحّدته، 
على �شطح اجللد وعندها نحتاج اىل عالج اآثار حب ال�شباب. عالج 
يكون،  )ال��ع��د(  ال�شباب  حلب  الب�شيطة  احل��االت  يف  ال�شباب  حب 
بوا�شطة  يوميًّا  اجللد  تنظيف  مثل  ب�شيطة،  بو�شائل  ع��ام،  ب�شكل 
م�شتح�شر خفيف للتنظيف وا�شتعمال مرهم ال يتطلب و�شفة طّبّية. 
يف احلاالت امل�شتع�شية، يعتمد عالج حب ال�شباب عاّمة على نوع اأو 
اأكرث من الدواء الذي ميكن احل�شول عليه فقط بو�شفة طّبّية. بع�س 
اجللد  على  احلفاظ  يف  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من  الوقائية  االإج���راءات 

وحتمي من معاودة ظهور الُعّد.
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ع����زي����زي ب�����رج احل���م���ل، 
ملواجهة  ت�شتعد  اأن  يجب 
فاالأمور  م�شكالت جديدة، 
ل��ي�����ش��ت ج���ي���دة يف م��ك��ان 
ت�شتطيع  ال  واأن����ت  ال��ع��م��ل 
اإجن����از ���ش��وى ال��ق��ل��ي��ل. ال 
فهذه  يخيفك،  ذلك  جتعل 
تذهب.  ثم  جتيء  املراحل 

يف حياتك اخلا�شة.

العقبات  التغلب على  ال ميكن 
ال����ت����ي ت����راه����ا اأم�����ام�����ك يف 
ح��اول��ت  اإذا  احل���ايل  ال��وق��ت 
اأن  ي��ج��ب  ب���ال���ط���رق.  ح��ل��ه��ا 
اإىل  والتو�شل  مدخلك  تغريِّ 
ال  واأن  ج��دي��دة  �شرتاتيجية 
راأيك  بتغيري  لالآخرين  ت�شمح 

اأو خططك كثريا. 

ي���ب���دو وك�����اأن�����ك ت���ق���ف اأم�����ام 
م�شكالت ال ميكن التغلب عليها، 
تغيري  عليك  فقط  تياأ�س!  ف��ال 
م��ن��ظ��ورك ل��الأ���ش��ي��اء وع��ن��دئ��ذ 
وا�شحة.  احل��ل��ول  ت��ب��دو  ���ش��وف 
الن�شيحة!  طلب  م��ن  تخف  ال 
ب�شدة  متقلبة  اخلا�شة  حياتك 

يف الوقت احلايل.

تقع يف مكانها  اليوم  االأمور 
ال�����ش��ل��ي��م، ف��م��ن ح��ول��ك ال 
ي�شتطيعون جتاهل حما�شك 
ال��ع��م��ل  يف  وح����ي����وي����ت����ك. 
اأن����ت ت��ن��ج��ز ك��ل م��ا حتتاج 
با�شتطاعتك  وي��ك��ون  اإل��ي��ه، 
االأف��ك��ار  م��ن  الكثري  مترير 

اجلديدة. 

باحليوية،  مفعم  اأنت  اليوم 
ه��ذا  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
اأن يدفعك  يرهقك بداًل من 
لقلقك  ن��ظ��را  االأم����ام.  اإىل 
ال����داخ����ل����ي، ي�����ش��ب��ح م��ن 
االآن  واأنت  ا�شتثارتك  ال�شهل 
يف  راأ�شك  تخبط  اأن  تف�شل 

احلائط.

اأن���ت ن��اج��ح يف ك��ل م��ا يخ�س 
التي  الهامة  والقرارات  العمل، 
لكن  �شحتها.  اأثبتت  اتخذتها 
ال��ذي  ال��وق��ت  ت��اأخ��ذ  اأن  يجب 
التفكري  عند  دائ��م��ا  حتتاجه 
مفعم  اأن���ت  امل�����ش��روع��ات.  يف 
بوقتك   فا�شتمتع  ب��احل��ي��وي��ة، 
اخرج اأو اكت�شف اأماكن جديدة 
وقم برحالت متعددة للرتفيه.

م�����ش��روع ن��اج��ح ي��ك��ون ث��م��رة 
و�شهرك  امل��ت��وا���ش��ل  ج��ه��دك 
وحر�شك على كل خطوة تقوم 
بها، فتح�شد اإعجاب الزمالء 
وت��ه��ن��ئ��ت��ه��م، ي����ح����اول اأح����د 
الت�شوي�س  ال��ي��وم  امل��غ��ر���ش��ني 
ع��ل��ى اأج����وائ����ك ال��ع��اط��ف��ي��ة 
قادر  يجعلك غري  الأن  وي�شعى 

على اتخاذ القرار.

ال��ت��ع��ام��ل  يف  ����ش���ه���ول���ة  جت����د 
االإي��ج��اب��ي م��ع االأ���ش��خ��ا���س يف 
ف��ال��ك��ل يبدو  ال��وق��ت احل����ايل، 
منجذبا اإليك، كما اأن ال�شالت 
التي قد يكون لها تاأثريا اإيجابيا 
كل  يف  تظهر  م�شتقبلك  ع��ل��ى 
مكان. تاأكد من اأنك ُتَقِدر هوؤالء 

االأ�شخا�س حق تقديرهم.

ه���ن���اك ح��ل��م ت�����ش��م��ره يف 
حقيقة  اإىل  حتوله  انتظار 
الفر�شة  انتهز  ملمو�شة. 
ل��ت��ح��ق��ي��ق احل����ل����م ال����ذي 
حياتك  م�شار  م��ن  �شيغري 
ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي ول��ف��رتة 
الأق��ارب��ك  �شيكون  ط��وي��ل��ة. 
واأ�شدقائك رد فعل اإيجابي.

ط���ري���ق���ك ي�������زداد ���ش��ع��وب��ة 
بادئ  يف  ت�شورت  مما  اأك��رث 
�شخ�س  هناك  ورمبا  االأم��ر، 
يحاول اإثناءك عن خطتك ال 
تياأ�س – انظر اإىل االأمر كاأنه 
دافع  اإرادت���ك  واخترب  عقبة 
تكييف  وح��اول  خططك  عن 

اأفكارك .

�شت�شبح �شداقاتك اأكرث عمقا 
و�شوف ت�شرتجع مع اأ�شدقائك 
ال  ما�شية  وذك��ري��ات  اأح���داث 
املجموعات  و�شط  يف  تن�شى. 
باالأخ�س،  اإليها  تنتمي  التي 
����ش���وف ت��ت�����ش��اب��ك ���ش��ل�����ش��ل��ة 
حيوية  ج��م��اع��ي��ة  اإج�������راءات 

واإيجابية جدا.

حاليا، اأنت قادر على االندماج 
بكل �شهولة �شمن فريق، دون 
تناغم  االأج��واء  وت�شود  ن��زاع، 
باإمكانك  حولك.  من  وتوافق 
التاأثري  ه��ذا  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 
االإيجابي يف ن�شاطات ترفيهية 
ل��دف��ع  ال��ع��م��ل  يف  اأو  م��ذه��ل��ة 
االأمور وتكون فرد منتج.اأبتعد 

عن تناول احللويات بكرثة.
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خ�شر احلمري

اأنت راكب يف الكيا وتردك ر�شالة خا�شة من �شديق، ت�شطر لالجابة عليها، 
اأحد  الي�شاهده  مائل  بو�شع  املوبايل  ت�شع  العيون،  و  االأكتاف  زحمة  رغم 
�شواك )اأو هكذا تظن( وت�شرع بالرد وي�شرع اجلريان بالبحلقة، وقد يتدخل 
اأحدهم مادًا ا�شبعه لي�شحح لك كلمة وردت يف ردك،  ت�شكره ومُتيل املوبايل 

اأكرث فيميل راأ�شه اأكرث.
اأنت جال�س يف كراج اأو حديقة املنزل مع عائلتك تتجاذبون اأطراف احلديث، 
وتتناق�شون حول ميزانية ال�شهر القادم، ب�شوت واطئ يليق ببنودها املتعرثة، 
و..  العائلة  �شحكات  تتعاىل  اخلارجية،  املديونية  بند  اىل  ت�شلون  وحني 

تختلط ب�شحكة قادمة من بيت اجلريان !!.. في�شود ال�شمت.. اإنف�شحنا!! 

تت�شلم راتبك من امل�شرف اأو املحا�شب وتبداأ بَعده،  ع�شرة ع�شرين ثالثني 
اأربعني، ثم تنتبه اأن اأحدهم ي�شاركك العد حمركا �شفتيه.. على ال�شامت !!

اإ�شتذكار  يف  وت�شحكان  وتتهام�شان  تتحدثان  فراق،  طول  بعد  فالنًا  تلتقي 
بعد  طريقه،  يف  ويذهب  تودعه  ثم  املوبايالت  اأرق��ام  تتبادالن  مام�شى، 

حلظات يلتقيك )عالن( وي�شاألك بال مقدمات:
 اإ�شراد منك فالن ؟، �شفتكم تت�شاورون..بلله اإ�شكلك؟، �شنطاك، و�شنطيته؟.

اإف��راز  ازداد  كلما  يديه،   من  االإف��الت  حاولت  وكلما  االأج��اب��ه،  يف  تتلعثم   
هرمون الف�شول يف وجنتيه!! 



ال�شك اأن الثقافة ب�شكل عام والثقافة العراقية ب�شكل خا�س ت�شكل عاماًل رئي�شًا 
من عوامل الوحدة الوطنية ال�شيما يف االأيام الع�شيبة و�شنوات املحنة اإذ اأنها 

تظل م�شرتكًا جامعًا ي�شعر املواطنني باالعتزاز بوطنهم ومواطنيهم.
ال�شيما  املواطنني،  ف��اإن  االجتماعي  وحتى  ال�شيا�شي   اخل��الف  يكن  ومهما 
ا�شتعر�شوا  كلما  لوطنهم  عميق  وانتماء  بعزة  ي�شعرون  منهم،  املتعلمني 

ح�شارتهم وتاريخهم وثقافتهم امل�شرتكة.
لذا فاإن املثقفني يظلون اكرب �شريحة اقرتابًا من مفهوم الوطن واأكرثها تفهمًا 
لالإ�شكاالت ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية التي  يعاين منها واأنها متيز 

بني احلكام وال�شا�شة واخطائهم وبني الوطن كحا�شنة اكرب.
فالوطن ال يخطئ يف عرف املثقفني ولكن �شا�شته و�شا�شة الدول االأخرى هم 
وقد  املواطنني،  واأبنائه  باأهله  �شائقا  يبدو  ويجعلونه  بحقه  يخطئون  الذين 
جتعل املواطنني من ناحيتهم  ي�شبون جام غ�شبهم من اجلوانب االقت�شادية 
واالإزمات ال�شخ�شية عليه، لكنهم �شرعان ما يعودون له كلما تذكروا جوانبه 

الثقافية واحل�شارية.
واذا ما عدنا لتجربة العراق فاإن كل مثقفيه يف الداخل واخلارج ومهما اختلفوا 
مع االأنظمة ال�شيا�شية املتعاقبة على حكمه يظلون مع الوطن مييزون بينه وبني 
الطغاة واحلكام فرتى ن�شو�شهم تزداد تعلقا به كلما زاد �شيم الطغاة عليهم.

االأوطان فقط، بل النها  واالإب��داع يف  لي�س الأنها �شانعة اجلمال  الثقافة مهمة 
ت�شنع االأوطان نف�شها احيانًا كما ت�شنع جمالها و اإبداعها واأهمية مواطنيها.

ا�شل من كل ذلك اإىل اأن العراق بخري الن ثقافته ومثقفيه بخري وذلك �شوت 
امل�شتقبل املختلف  الذي ي�شت�شرخنا عرب التاريخ العظيم.

د. علي ال�شاله

ال�طن ل يخطئ يف عرف املثقفني 
ولكن �شا�شته و�شا�شة الدول 

الأخرى هم الذين يخطئ�ن بحقه 
ويجعل�نه  يبدو �شائقا باأهله 

واأبنائه امل�اطنني

يف املنتهى
الثقافة يف مفرتق وطن
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