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تخليدا لذكراه �شتحتفظ جملة ال�شبكة العراقية باأ�شم 
الراحل جمعة احللفي رئي�شا لتحريرها و�شت�شتمر بن�شر 
مقتطفات من مقالته التي كانت تن�شر يف املجلة.
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يف عام 1979، ت�سّلم العراق 5 جوائز من منظمة الأمم املتحدة، للرتبية 

والعلم والثقافة، اليون�سكو، بعد اأن ا�ستطاع خف�ض ن�سبة الأمية دون 
10%. اأما اليوم، فاآخر اإح�سائية ن�سرتها وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي 
للإح�ساء، بّينت اأن ن�سبة الأمية بني ال�سباب للفئة العمرية بني 15 و 29 

�سنة خلل عام 2017 بلغت 8.3%، كانت ح�سة الذكور منها 6.5% فيما 
�سكلت ح�سة الإناث منها %10.2،
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دينا القي�شي
د تغييب  مل اأتق�شّ

ل�حاتي "الرجل" يف 

الكاريزما هي اجلاذبية ال�شخ�شية، واجلاذبية �شرط من �شروط جناح 
فلي�س  والفن.  واملجتمع  ال�شيا�شة  و�شواهم من جنوم  والزعماء  القادة 
اأو ذاك من هذه  اأو قائد حزب ال يتمتع بهذا القدر  هناك زعيم دولة 
اأو  اأناقته  اأو  و�شامته  اخلارجّي،  ب�شكله  االأم��ر  تعلق  �شواء  الكاريزما، 
والرحمة  كالعدل  االأخرى  �شفاته  عدا  واالإقناع،  اخلطابة  على  قدرته 

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 
رديئًا،  اأم  جيدًا  زعيمًا  كان  �شواء  بالكاريزما،  يتمتع  ملن  اإال  اأ�شواتهم 
فاملهم هو اأن يكون و�شيمًا وحمبوبًا وخطيبًا مفّوهًا ويعرف كيف يدخل 

اإىل قلوب الناخبني. 
وقبل �شنوات قراأت مقااًل ل�شحفي اأوروبي كان يف زيارة للعراق اأجرى 
املنا�شبة  وكانت  العراقيني  اأو���ش��اط  يف  اال�شتفتاء  ي�شبه  ما  خاللها 
ا�شتعداد ال�شا�شة وزعماء االأحزاب خلو�س االنتخابات النيابية املا�شية. 

ن�شر هذا املقال بتاريخ  9 مت�ز 2017

تاريخ ورمزّية
خاتم الزواج

الراحل�ن
يف2018



اأوىل
كلمٌة

من غري املنطق ان ل 
يقبل الهايل التط�ر 

وان يطالب بع�س الكادر 
التعليمي باإلغاء املناهج 

اجلديدة, لبد من ايجاد 
حل مع وج�ب التعامل مع 

التط�ر ال�شريع الذي ل 
مهرب منه 
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دون  بعيد  بتاريخ  الفخر  ه��ذا  يكفينا  ه��ل  ولكن 
ي��دور يف  ما  اىل  ن�شري  لن  ب��ه..  نكون جديرين  ان 
مثال  النظافة  التح�شر،  بعيدة عن  امور  البلد من 
واالأمثال  املعمارية مثال  بال�شواهد  االهتمام  وعدم 
كثرية جدا، لكن النقا�شات حول املناهج الدرا�شية 
وتغيريها ونقدها يف ال�شحف والف�شائيات ومواقع 
غري  اننا  جدا  وا�شح  مثال  االجتماعي،  التوا�شل 
جديرين بتاريخنا. هناك اخطاء، كما قال البع�س 
وكانت  ق��ال��وا.  للبع�س،  ت�شيء  اإ���ش��ارات  وه��ن��اك 
بالعودة  واملطالبات  املناق�شات  �شيدة  الريا�شيات 
التطور  نلغي  بب�شاطة  هكذا  القدمي!  املنهاج  اىل 
غوغول  وجعل  امل��ري��خ  اىل  اإن�شايت  اأو���ش��ل  ال��ذي 
تفكر  �شوؤال  اي  على  الثانية  ع�شر  من  باإقل  يجيب 
به،  ولوال الريا�شيات ملا كان االنرتنت والكمبيوتر 

وحتى بوبجي.
املنهاج، قطعا، امنا اخللل  لي�س يف حتديث  اخللل 
املعلمني  ادخ���ال  وع���دم  عليه  ال�شيطرة  ع��دم  يف 
واملدر�شني ليم�شكوا باملفاتيح اال�شا�شية للريا�شيات 

احلديثة.
 يف من�شور على الفي�شبوك، قراأنا التايل "ومناهج 

الريا�شيات يف دول العامل ت�شهد تطورًا كبريًا وهي 
العلوم  يف  امل�شتمر  التغرّي  مع  ديناميكية  مناهج 
وال��ه��ن��د���ش��ة، ل��درج��ة اأن ت��الم��ي��ذ م��رح��ل��ة ال��ث��اين 
االإبتدائي يف مدر�شة مبنهاج اأمريكي يف بلد عربي 
يدر�شون املاتريك�س - امل�شفوفة، بينما �شمعُت يوم 
ي�شرخ  وه��و  ال��ع��راق  الطالب يف  اأح��د  وال��د  اأم�س 
اأمام الكامريا الأن هناك �شوؤااًل يف منهاج ريا�شيات 
لو�شع  فيه  الطالب  يحتاج  املتو�شط  الثالث  ال�شف 
نام  �شاعة  كم  ملعرفة  االأوىل  الدرجة  من  معادلة 
فيها مازن! " واملن�شور ي�شرح نف�شه وال يحتاج اىل 
يدر�شون  الذين  االبتدائية  تالميذ  ان  بل  تعليق، 
برامج  البتكار  م�شابقات  يف  ي�شاركون  امل�شفوفة 
يبداأون  املتو�شطة  ويف  ب�شيطة  جديدة  الكرتونية 
م�شابقات  يف  ويناف�شون  جديدة  روبوتات  بابتكار 

دولية ودائما بينهم عراقيون يعي�شون يف اخلارج. 
الريا�شيات  مدر�شة  زميلتها  ب��اأن  مدّر�شة  اأك��دت 
باأن  وقالت  النت!  املنهاج من  ا�شطرت اىل �شحب 
ريا�شية  م�شاألة  حلل  اليوتيوب  اىل  جل��اأت  معلمة 
دورة  تدخل  مل  انها  وال�شبب  االبتدائية  للدرا�شة 
هذه  وكانت  تعليمها،  لكيفية  عمل  وور�شة  تدريبية 

على  دارت  ال��ت��ي  املناق�شات  �شمن  م��ن  امل�شاألة 
الف�شائيات.

طبعا ال نريد ان نقول باأن �شبب التغيري يف املناهج 
ال��دوالرات  ماليني  يكلف  الذي  ال�شنوي  الطبع  هو 
ومبا  تغيري  من  البد  امنا  التكاليف،  وراء هذه  وما 
اجليل  ليكون  املت�شارع  العلمي  التطور  ينا�شب 
القادم بحجم حتديات الغد، ولكن االهايل يف واد 
ثالث،  واد  يف  والتطور  اآخر  واد  يف  الرتبية  ووزارة 

ويبدو ان ال طرق �شالكة بينهم.
وان  التطور  االأه���ايل  يقبل  ال  ان  املنطق  غري  من 
املناهج  ب��اإل��غ��اء  التعليمي  ال��ك��ادر  بع�س  يطالب 
اجلديدة، البد من ايجاد حل مع وجوب التعامل مع 
التطور ال�شريع الذي ال مهرب منه اال اذا قررنا ان 

ن�شتمر متخلفني عن العامل لعقود. 
الف�شائيات  تتوقف  ان  نتمنى  اجلديد،  العام  يف  و 
مطلوب  النقد  قطعا  قّبة،  احلّبة  جعل  �شيا�شة  عن 
االحباط  اىل  ي��وؤدي  ال��ذي  النقد  لي�س  ولكن  ج��دا 
�ِشر واحيانا الرتاجع متخلفني عن  والبقاء مكانك 
اأينما  اخللل  عن  البحث  يف  معها  نحن  االخرين، 
تكون  فكرة  تعطي  ورمبا  باإ�شالحه  واملطالبة  كان 

�شببا لالإ�شالح، ال ان تكون الوقود الذي يزيد النار 
ا�شتعاال.

وزارة الرتبية واحدة من اهم الوزارات ان مل تكن 
البلد من  مل�شوؤوليتها عن غد  االإط��الق  اهمها على 
العمرية  امل��راح��ل   اخطر  ع��ن  م�شوؤوليتها  خ��الل 
�شخ�شية  ت�شكل  ال��ت��ي  امل��راح��ل  وه���ي  ل��الإن�����ش��ان 
امل�شوؤولية  ه��ذه  يف  خلل  واأي  الغد  و�شنع  االن�شان 

�شيت�شبب بكارثة م�شتقبلية.
على الوزارة يف احلكومة اجلديدة ان تعيد النظر يف 
املناهج لتطويرها ولي�س العودة اىل القدمية، عليها 
بذريعة  هدمها  مت  التي  امل��دار���س  ب��اآالف  تفكر  ان 
اإعمارها وجتديدها منذ ٢٠١٢ ومل يتحقق االعمار! 
اي  وجبات  ثالث  ت�شتقبل  االأبنية  بع�س  وا�شبحت 
انها ا�شبحت مبنى لثالث مدار�س، عليها ان تعيد 
املكتظة  ال�شفوف  يف  التالميذ  اع��داد  يف  النظر 
قانون  تنفيذ  على  وج��ادة  جاهدة  تعمل  ان  وعليها 
اىل  فيه  الت�شاهل  ت�شبب  ال��ذي  االل��زام��ي  التعليم 

ت�شرب ع�شرات اآالف ال�شغار من املدار�س..
لنعترب هذه املطالب امنيات العام اجلديد ولناأمل 

ان تتحقق، لناأمل.

لوال اجدادنا ال�شومريون الذين 
ا�ش�شوا حل�شارة العامل من 
خالل ابتكارهم الول حرف 
الذي بداأت به الكتابة وابتكار 
اول رقم الذي اأ�ش�س لكل التطور 
التقني املوجود حاليا، الن ذلك 
الرقم كان ا�شا�س الريا�شيات 
واول عجلة التي لوالها ملا و�شل 
االن�شان قبل عقود اىل القمر وملا 
و�شل امل�شبار اإن�شايت اىل املريخ 
قبل ا�شابيع قليلة.

جديرون بتاريخنا
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تاأريخ �سجاع
كانون   6 يف  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  تاأ�ش�س 
الثاين من العام ١9٢١م من فوٍج مو�شى 
�شباط  جمموعة  �شم  ال���ذي  ال��ك��اظ��م 
عراقيني كانوا �شمن اجلي�س العثمايّن، 
هوؤالء  التحق  العربية  الثورة  قيام  وبعد 
معاركها  يف  و�شاركوا  بالثورة  ال�شباط 

�شد اجليو�س العثمانّية.
ِقَبل  من  العثمانية  الدولة  تفكيك  وبعد 
العاملية  احل��رب  اإث��ر  على  احللفاء  دول 
على  العراقّي  اجلي�س  ت�شكيل  مّت  االأوىل 
م�شتعينا  الع�شكري،  جعفر  ال�شابط  يد 
يف  �شاعده  ال��ذي  ال�شعيد  ن��وري  بقريبه  

جمع ال�شباط. 
امل�شلحة  القوات  وَح��دات  اأوىل  وتاأ�َش�شت 
للعراق،  الربيطاين  االن��ت��داب  عهد  خ��الل 
لتت�شكل بعدها وزارة الدفاع العراقية التي 
والتي  الع�شكري  جعفر  الفريق  تراأ�شها 
باالعتماد  الع�شكرية  الفرق  بت�شكيل  بداأت 
مو�شى  االإمام  فوج  ف�شكل  املتطوعني،  على 
امل�شلحة  القوات  قيادة  واتخذت  الكاظم، 
�شكلت  وك��ذل��ك  ب��غ��داد،  يف  ال��ع��ام  مقرها 
والفرقة  الديوانية  يف  م�شاة  االأوىل  الفرقة 
ت�شكيل  ذلك  تبع  كركوك  يف  م�شاة  الثانية 
القوة اجلوية العراقية عام ١93١ ثم القوة 

البحرية العراقية عام ١937.  
واحدة  العراقية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  وتعد 
كما  املنطقة،  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأع���رق  م��ن 
االأ�شعب  ه��ي  العراقية  االأرك����ان  كلية  اأن 
واالأكفاأ واالأكرث مهنية يف تخريج القيادات 
العراقي  اجلي�س  نف  �شُ حيث  الع�شكرية، 

من �شمن اقوى اجليو�س يف العامل.
احلروب �سنعت اجلنود

اأن  النا�شر  �شليم  املتقاعد  العميد  يوؤكد 
ي���زال االأك��رث  ال��ع��راق��ي ك��ان وم��ا  اجلي�س 
�شرامة وق��وة مل��ا واج��ه��ه م��ن ح��روب على 
اأجيال  خلق  نتائجها،  وكانت  ال�شنني،  مر 
على  تدربنا  لقد  وي��ق��ول:   ال�شجعان،  من 

�شارمة  تدريبات  اخل���وف،  وع��دم  ال��ق��وة، 
اأي  اخ��رتاق  رج��ااًل ميكنهم  وقا�شية خلقت 
التي  اأن احلروب  اأي زمان، كما  مكان ويف 
كافية  كانت  قد  بالقليلة،  لي�شت  �شادفتنا 
والدفاع  اأج�شادنا  يف  الوطن  لرت�شيخ  جدًا 

عنه دون تردد.
ل فراق مع اجلبهات

اأح���د اب��ط��ال اجلي�س،  اأح��م��د ال�����ش��اع��دي، 
اأن قدرة اجلنود على فراق عوائلهم،  يرى 
بواجبهم  قيامهم  اأم���ام  طويلة  ل��ف��رتات 
وممتنني  فخورين  اجلميع  جتعل  املقد�س، 
ل��ه��م مل��ا ع��م��ل��وه ك����دروع ب�����ش��ري��ة حلماية 

املواطنني وال�شهر الأجل اأمانهم.
اأيام  اأرى عائلتي ع�شرة  ي�شيف ال�شاعدي: 
فقط يف ال�شهر، واق�شي ايامي املتبقية يف 
اجلبهات، ينتقل ف�شيلنا من مكان اآخر، يف 
اأ�شعر  الظالميني كنت  فرتة احل��رب  �شد 
هذا  ���ش��ع��وري  لكن  الأط��ف��ايل  كبري  ب�شوق 
يتال�شى وانا اأدرك متامًا اأن هنالك عوائل 

اخرى حتت الق�شف واخلوف.
وزعوا احللوى لهم

هذه  اأن  فتجد  اأحمد،  �شناء  املواطنة  اأم��ا 
العراقيني  ق��ل��وب  ع��ل��ى  ع��زي��زة  املنا�شبة 
جميعا، وان هذا اليوم هو من اجل االمتنان 
جلميع اجلنود الذي افنوا �شبابهم يف �شبيل 

البالد. 
والتباهي  االع��ت��زاز  عراقي  كل  حق  من   -
بهذه  ال��زه��و  حقنا  م��ن  ال��ق��وي،  بجي�شه 
املوؤ�ش�شة العريقة التي قدمت دماءها دفاعًا 

عنا جميعًا. 
وتقوم �شناء بتوزيع احللوى على اجلنود يف 
به  ي�شعر  الذي  االمتنان  من  كجزء  يومهم 

كل عراقي نحوهم.
ي�شحون  التي  باأوقاتهم  نفكر  ليتنا  وتقول: 
التهنئة  ي�شتحقون  انهم  اأج��ل��ن��ا،  م��ن  بها 
وال�شكر يف يومهم الذي نحظى به جميعنا 
بعطلة، اأما هم في�شتمرون يف مهامهم، اي 

حمايتنا.

يحتفل العراقيون بذكرى تاأ�سي�ض اجلي�ض العراقي 
يف ال�ساد�ض من كانون الثاين من كل عام بفرح 

وامتنان �سديدين. 

اجلي�س العراقي..
ال�شجاعة  م��ن  ت��اأري��خ   

والبط�لت

 اآية من�ش�ر



وراء ات�شاع الأمّية يف البالد
احلروب والفقر

يف عام 1979، ت�سّلم العراق 5 جوائز من 
منظمة الأمم املتحدة، للرتبية والعلم 
والثقافة، اليون�سكو، بعد اأن ا�ستطاع خف�ض 
ن�سبة الأمية دون %10. اأما اليوم، فاآخر 
اإح�سائية ن�سرتها وزارة التخطيط، اجلهاز 
املركزي للإح�ساء، بّينت اأن ن�سبة الأمية 
بني ال�سباب للفئة العمرية بني 15 و 29 
�سنة خلل عام 2017 بلغت %8.3، كانت 
ح�سة الذكور منها %6.5 فيما �سكلت ح�سة 
الإناث منها 10.2%، 

اإيفان حكمت � اآية من�ش�ر�
 ريا عا�شي - ذو الفقار ي��شف
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من   %3٢.5 ن�شبة  اأن  اىل  االإح�شائية  ولفتت 
�شنة   ٢9 اإىل   ١5 العمرية  الفئة  م��ن  ال�شباب 
ملتحقون بالتعليم حاليًا، و�شكلت ن�شبة االلتحاق 
من الذكور 35.9%، مقابل ٢8.8% من االإناث. 
حلقوق  العليا  املفو�شية  ح���ذرت  جانبها  م��ن 
و�شط  ال�شباب،  بني  االأمية  ات�شاع  من  االإن�شان 

حتذيرات من ات�شاع ظاهرة االأمية عمومًا.
فاتن  ع�شوتها  ل�شان  على  املفو�شية،  واأك���دت 
النزوح  مناطق  يف  تركزت  االأمية  اأن  احللفي، 
وامل��ح��اف��ظ��ات امل���ح���ررة ح��دي��ًث��ًا م���ن داع�����س 
ت�شرب  املناطق  تلك  ت�شهد  حيث  االإره���اب���ي، 
للعمل  ملحوظ  ب�شكل  امل��دار���س  م��ن  ال��ط��الب 

وتوفري لقمة العي�س.

قانون ملحو الأمية
�شلطان  حممد  االجتماعي  ال�شاأن  يف  الباحث 
"العراق  اأن  "لل�شبكة"،  اأكد يف حديث  الركابي 
بعد عام ٢٠٠3 اأوجد الهيئة العليا ملحو االأمية، 
كما اأق��ر ال��ربمل��ان ق��ان��ون حم��و االأم��ي��ة يف عام 
يف  الطموح  تلبيا  مل  احلالتني  اأن  اإال   ،٢٠١١
كالنار  تنت�شر  التي  االأمية  ظاهرة  على  الق�شاء 

يف اله�شيم".
االأمية  يف  االأول  "ال�شبب  اأن  الركابي  وي�شيف 
املدار�س يف  الوا�شح يف عدد  النق�س  اىل  يعود 
مدر�شة"،  اآالف  الع�شرة  تعدى  ال��ذي  ال��ع��راق، 
من  بد  ال  الفقر  معدالت  "ازدياد  اأن  اىل  الفتًا 
يف�شل  اإذ  االأمية،  ازدي��اد  معدالت  ترافقها  اأن 
عن  ب���داًل  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  اىل  ال��ت��وج��ه  التلميذ 

املدر�شة، ل�شد م�شتلزمات العي�س".
ي�شيف الركابي اأن "الكثري من االأهايل يعانون 
جراء  والياأ�س  الدائم،  املناهج  تغيري  من  اأي�شًا 
الدائم:  الت�شاوؤل  يطلق  الذي  املعي�شي،  الو�شع 
وماذا ك�شب من ح�شل على �شهادة عليا؟ حيث 
اأ�شحاب  على  املهن  اأ���ش��ح��اب  ال�شوق  يف�شل 
التخ�ش�شات العلمية، وهو ما ي�شكل دافعًا اآخرًا 

لي�شرب االأهايل اأبناءهم من املدار�س".
مهند اأمني، �شاب خط �شوارب ب�شيط يعلو �شفته 
العليا، يبدو يل يف ال�شاد�شة ع�شرة اأو اأكرث بقليل، 
التقيناه يف اأحد التقاطعات املرورية يحمل مر�س 
مياه وما�شحة، وميتهن تنظيف زجاج ال�شيارات 
اإنه ال يعرف عمره  "لل�شبكة"،  يقول، يف حديثه 

ب�شكل دقيق، واإنه يعيل والدته واإخوته ال�شغار.

ي�شيف مهند، يف وقت بدت على وجهه ابت�شامه 
مربكة: اإن "والدي فقد يف عام ٢٠١4 بالتزامن 
ن�شكن  وكنا  للعراق،  االإرهابي  داع�س  مع دخول 
انتقلنا  لكننا  ب��غ��داد،  ع��ن  بعيدة  منطقة  يف 

هاربني اىل بغداد من بط�س االإرهابيني." 
املدر�شة  اىل  يذهب  "مل  اأن��ه  اىل  مهند  ويلفت 
يعي�س كطفل طبيعي،  اأن  اأمنيته  يف حياته رغم 
حقيبة  ويحمل  االأبي�س  قمي�شه  يوميًا  يلب�س 
مليئة بالكتب، اإال اأن و�شعهم املعقد منعهم من 
ذلك، حيث ال ميتلكون االأوراق الر�شمية الكاملة 
اأن  كما  ال�شكن،  كبطاقة  باملدر�شة  لاللتحاق 
واآخ��رون  داع�س،  مع  باأنه  البع�س  يتهمه  وال��ده 
يقولون اإنه يف اأحد ال�شجون، فيما يقول اآخرون 

اإنه قد مات يف احلرب."
"و�شعنا االجتماعي معقد  اأن  وي�شري مهند اىل 
فيما  حالتنا،  مع  الكثري  يتعاطف  حيث  ج��دًا، 
اأن  مبجرد  جدًا  حقرية  باألفاظ  البع�س  ينعتنا 
على  م�شبقة  اأحكامًا  هناك  الأن  حالتنا،  ي�شمع 

و�شعنا"..
" مدير املدر�شة القريبة من  اأن  اأكد مهند  كما 
اأن  بعد  بتعاٍل  والدتي  مع  تعامل  �شكننا،  مكان 

�شرحت له احلالة وطلبت منه اأن اأكون م�شتمعًا 
فقط، لكنه رف�س دخويل اىل املدر�شة، وا�شرتط 
اأمرًا  تعد  التي  الر�شمية،  االأوراق  كافة  اإكمال 

م�شتحياًل مع و�شعنا احلايل"..
ويقول مهند اإن "والدتي حتاول تعليمي االأحرف 
اأ�شتطيع  حتى  والريا�شيات  الكلمات  وتهجئة 

التعامل مع االأمور احلياتية الب�شيطة".
  

اإغلق املراكز الرتكمانية
ملحو  الرتكمانية  الدرا�شات  عام  مدير  يو�شح 
االأم��ي��ة، جتني عبد ال��ك��رمي، ح��ول االت��ف��اق مع 
اجلهاز التنفيذي لفتح مراكز حمو االأمية للغة 
فتح  ا�شتطاعوا  ب��غ��داد  يف  اأن��ه��م  الرتكمانية، 
 ٢٠١6 ع��ام  الرتكمانية  للغة  م��رك��زًا   ٢٠/١5
اأن  اإذ  التايل،  العام  يف  فعالياتهم  تو�شيع  ليتم 
قبل  من  مقررة  الرتكمانية  الدرا�شة  مناهج 
الرتكمانية  اىل  ترجمتها  ومتت  الرتبية،  وزارة 
العوائق  لكن  للدار�شني  وتوزيعها  وطباعتها 

املالية حالت دون اإمتام هذا امل�شروع اذ يوؤكد:
-مع عدم وجود الدعم املايل، اعتمدت املديرية 
على طباعة املناهج على �شكل مالزم ملونة على 
ا�شتمرت،  املالية  االأزمة  لكن  املديرية،  ح�شاب 
هذه  امل��راك��ز  الإغ���الق  ا�شطرنا  ال���ذي  االأم���ر 
روات��ب  توفري  على  االت��ف��اق  ك��ان  حيث  ال�شنة، 
مببلغ  ال��دار���ش��ون،  فيهم  مبن  للجميع  �شهرية 

توقف  لكن كل �شيء  �شهريًا،  األف دينار  اأربعني 
موؤقتًا. 

العربية  امل���راك���ز  ب��ني  ال��ف��رق  اأن  ي��وؤك��د  ك��م��ا 
الرتكمانية  للغة  ال��دار���ش��ني  اأن  والرتكمانية، 
اللغة  تعلم  االأهم  اأميني،  يكونوا  اأن  �شرطًا  لي�س 
اأميًا باللغة الرتكمانية  الرتكمانية، اأي اأن يكون 
حاملي  من  هم  امللتحقني  اأغلب  اأن  اإذ  فقط، 
اإمت��ام  يتاأملون  ك��ان��وا  وق��د  العليا،  ال�شهادات 
تعليم  يف  اأ���ش��واط��ًا  ق��ط��ع��وا  اأن  ب��ع��د  تعليمهم 

اأ�شا�شيات اللغة.
اإعادة  وينتظرون  بغداد  يف  حم��دودة  اأعدادهم 

االفتتاح.

الأمية تختفي بعد احلرب
حفظي  الدكتور  التنفيذي،  اجلهاز  رئي�س  اأم��ا 
للهيئة  التنفيذي  اجلهاز  اأن  فيوؤكد  احللبو�شي، 
وكل  مديريات  �شت  ميتلك  االأم��ي��ة  ملحو  العليا 
م��دي��ري��ة حت��وي ال��ع��دي��د م��ن االق�����ش��ام، وتكون 
واالآن  بغداد،  ونواحي  اأق�شية  يف  موزعة  اأغلبها 
من  ال��ع��دي��د  وحت���وي  ال�شابعة  ال��دف��ع��ة  ب����داأت 
لعدم  –باملجان-  حما�شرين  مع  ال��دار���ش��ني، 

كفاية املالكات التدري�شية.
وظيفية،  درج��ات  على  ٢٠١١ ح�شلنا  عام  -يف 
االأع�����داد  وك���ان���ت   ٢٠١٢ ع���ام  تعيينهم  ومت 
نعاين  اأ�شبحنا  املدار�س  تو�شع  وعند  حمدودة، 

من  اأك��رث  اليوم  منلك  اإذ  ال��ك��وادر،  يف  النق�س 
اأكرث  على  موزعني  املكلفني  غري  منت�شب   6٠٠٠

من خم�شني مركزًا يف بغداد وحدها. 
من  هم  للمراكز  الوافدين  اأك��رث  اأن  وي�شيف: 
اإ�شافة  ال�شرطة،  او  اجلنود  الدفاعي،  ال�شلك 
ال�شهادة  اأ�شبحت  اأن  بعد  التاك�شي،  ل�شائقي 
�شرورة لرتفيع املوظف، االأمر الذي عاد بنفعه 
التي  الدورات  العديد من  اإ�شافة اىل  للمراكز، 

اأقيمت حتى يف ال�شجون. 
االأمية مير مبرحلتني هما  اأن مركز حمو  يذكر 
االأ�شا�س  مرحلة  تكون  اإذ  والتكميل،  االأ�شا�س 
وبعدها  يومًا   ١5 من  عطلة  تليها  اأ�شهر  ب�شبعة 
�شهادة  على  يح�شل  ثم  اأخ���رى،  اأ�شهر  �شبعة 
الرابع االبتدائي، ليدر�س مناهج تعادل ال�شاد�س 
�شهادة  على  يح�شل  ث��م  وميتحن،  االب��ت��دائ��ي 

االبتدائية. 
وي�شيف اأن املناطق التي ا�شتولت عليها احلرب 
مت اإغالق املراكز داخلها ب�شبب الو�شع االأمني. 
املو�شل  يف  امل��راك��ز  اف��ت��ت��اح  مت  التحرير  بعد 
من  هائاًل  االإقبال  كان  االأخ��رى،  واملحافظات 
وذلك  االأميني،  اأعداد  ازدياد  ب�شبب  الوافدين، 
من  تتمكن  مل  ُهجرت  التي  العوائل  اأغلب  الأن 

اإر�شال اأطفالها اىل ملدار�س يف احلرب. 
الوطن  يف  لليوني�شكو  اإح�شائية  اأح���دث  ويف 
العربي، تبني اأن العراق يقع يف املرتبة احلادية 
لبنان  منها  دول  عدة  بعد  االأمية،  ملحو  ع�شرة 
و�شوريا، وقطر، متقدمًا على االمارات، اجلزائر 

وتون�س، ودول اخرى.

 الإنفاق على احلروب
واملاآ�شي  احل��روب  من  الكثري  ال��ع��راق  على  مر 
العديد منهم  بنيته، وجعلت  التي نخرت عظام 
يتكئ على �شّبارة اجلهل، م�شرّيين الخمرّيين، 
فاحلرب لها رجالها ليدافعوا عن وطنهم مهما 
اآلت  احل��روب  اأن خملفات هذه  اإال  الثمن،  كان 
اىل معركة اخرى، اأال وهي املعركة �شد اجلهل، 
بها  ت�شبب  التي  النتائج  من  العديد  اأظهر  فقد 
جهل العديد من اأبناء العراق للقراءة والكتابة، 
من اإرهاب وعنف ونزعات قبلية ومذهبية وياأ�س 
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ح�شن العاين 

ن�اعم
النكتة ال�شيا�شية

 اأن م�شكلة النكتة ال�شيا�شية تكمن يف بقائها بعيدة عن 
الت�ثيق, لأنها من دون مرجعيات معروفة بخالف و�شائل 
الن�شال الأخرى كالق�شيدة والرواية وامل�شرحية واملقالة 

واملن�ش�ر والتظاهرة وال�شجن واملحاكمة..

من احلياة، واأي�شًا انعدام التوا�شل ال�شحيح مع 
اأقرانهم من املتعلمني.

العراق  اإمكانات  كل  املتعاقبة  احل��روب  التهمت 
كامل،  جيل  لتعليم  ي�شرف  كان  فالذي  املادية، 
بات االآن ي�شرف على �شراء االأ�شلحة واملتطلبات 
االأك��رب  اجل��زء  تاأخذ  �شارت  والتي  الع�شكرية، 
الع�شكري  لالإنفاق  واأ�شبحت  البلد،  ميزانية  من 
ميزانية  تعاين  وبهذا  احلكومة،  عند  االأول��وي��ة 

التعليم من عجز كبري ووا�شح.

نه�سة الأمم
ال�شناعية  النه�شة  يف  ال��رئ��ي�����س  ال�شبب  اإن 
تعليم  يف  يكمن  لالأمم  واالقت�شادية  والتجارية 
واحلداثة،  لالإعالم  ومعرفتهم  اأبنائها،  وتنمية 
حتى يكون لهم دور يف الق�شايا االجتماعية التي 

تخ�س بلدهم.
غالبية  معرفة  اإىل  ذل��ك  ي��رج��ع  ال�شني  ففي   
والكتابة  ال��ق��راءة  واملدينة  ال��ري��ف  يف  ال�شكان 
اأدوات  مع  يتعاملوا  اأن  ي�شتطيعون  اأنهم  بحيث 
تف�شل  االأمية  العمالة  بينما  �شيانتها  و  االإن��ت��اج 
االأط��ف��ال يف  ثلثا  ك��ان  اآخ��ر  يف ذل��ك، ويف مثال 
وجرت  االبتدائية،  درا�شتهم  يكملون  ال  كمبوديا 

درا�شة امل�شكلة، وتبني اأن من اأهم اأ�شبابها عمالة 
راتب  �شرف  فتقرر  ذويهم،  مل�شاعدة  االأط��ف��ال 
ما  الدرا�شة،  اإىل مقاعد  يعودوا  لهم كي  �شهري 

جعل االأمية تنخف�س اإىل 7% فقط.

الأمية واحلرب
اأم��ي��ة بني  ال��ب��ل��دان امل��ورث��ة للقالقل ه��ي االأك���رث 
غريها، كون عدم اال�شتقرار يجعل التعليم اأمرا 
ثانويًا مكلفًا ال ميكن اعتباره حاجة ملحة. لكن لو 
اأخذنا بعني االعتبار مثاًل للتقدم من خالل العلم 
واالجتهاد والعمل لوجدنا اإندوني�شيا التي انهارت 
اقت�شاديًا عام ١997 وقد حتولت اىل رابع اأف�شل 
على  ج��اه��دة  عملت  اأن  بعد  اآ�شيا  يف  اقت�شاد 
ومن  معريف  اقت�شادي  تنموي  نظام  خطة  و�شع 
اإندوني�شيا  اأن  من  بالرغم  لالأمية  حموها  خالل 
تنمية  اإن  خمتلفة،  لغة  بثالثني  �شعبها  يتحدث 
ورفع م�شتوى االإن�شان هما املورد االأكرب لطاقة اأي 
بلد، فاإندوني�شيا حتولت من م�شّدرة للبرتول اىل 
تعليم  خالل  من  تكريره  يف  وم�شاهمه  م�شتوردة 
اليوم  الذي يعد  االإندوني�شي  الفرد  ورفع م�شتوى 

من خرية اخلربات والقدرات اال�شيوية .
لبنة البناء

االأ�شرة املتعلمة هي االأ�شرة املتجنبة للعديد من 
املخاطر، اإن اال�شتهانة بقدرات العائلة واملراأة 
البناء  اأ�شا�س  لبنة  جتعل  م��ن  ه��ي  باالأخ�س 

للمجتمع وهي العائلة يف مهب الريح.
وه��ذه  ت��ق��راأ  ال  اأم  م��ن  تتكون  عائلة  اأن  تخيل 
اأبنائها اال انها اأعطت  االأم رغم حر�شها على 
دواء باخلطاأ البنها كونها ال تقراأ.. الي�س ذلك 

واردًا؟؟ 
الأنها  التعليم  نظام  يف  بلد  اأف�شل  تعد  فنلندا 
فيه  االأم��ي��ة  ن�شبة  متعلم  جمتمع  م��ن  تتكون 
لها  الالجئني  على  حتى  تفر�س  اأنها  اإذ  �شفر 
التعليم  قانون  متعلمة  غري  فقرية  بلدان  من 
تعترب  عامًا  خم�شني  منذ  فهي  لذلك  للجميع، 
تتخذ من منهج  فيها �شفرًا وهي  االأمية  ن�شبة 
املنزلية.  للواجبات  ال  وامل���رح  للعب  التعليم 
يف  ال�شعوب  اأ�شعد  من  مواطنوها  يعد  لذلك 
ويتعلموه،  به  يعملون  ما  يحبون  الأنهم  العامل 
ومازالت تعترب، هي واليابان، من اأكرث ال�شعوب 
تف�شل  الأنها  اليومية  ال�شحف  لورق  امل�شتهلكة 
قراءة املطبوع ورقيًا بالرغم من اأنهما من اأكرث 

البلدان املنتجة لالألواح الرقمية.

تفيد المعلومات الشفاهية التي تقرب صحتها من المستمسكات أو 
الوثائق المكتوبة، ألنَّ أحداثها قريبة العهد، وعمرها أقل من عقدين، 
وألن شهودها، أو النسبة الغالبة منهم مازالوا أحياء.. تفيد بأن النكتة 

السياسية الشعبية في العراق، استطاعت هّز النظام الدكتاتوري 
بطريقة خادشة ومؤذية عندما جعلته )أضحوكة(، ولذلك لم يكتِف 

بالعقوبات االستثنائية الصارمة التي بلغت حّد اإلعدام، بل عمد 
كذلك في محاولة يائسة الى مواجهتها بالمثيل أو المشابه لها، 

فطرح ما يمكن أن نطلق عليه اسم )النكتة المضادة(، هدفها إشغال 
المواطنين من ناحية، وتحويل الصراع بين الحكومة والشعب، الى 

صراع بين مكونات الشعب نفسه من ناحية أخرى. ومن هنا شاعت 
عدة أنواع من الطرائف أو النكات، ربما كان أشهرها ذلك النوع 

الذي انضوى تحت تعبير أو مصطلح )أكو فد واحد(، على غرار 
)أكو فد واحد مصالوي.. أو فد واحد دليمي.. أو فد واحد كردي.. 
أو فد واحد من أهل الناصرية(. والغريب أنهم وزعوا شخصيات 

النكتة على عموم خارطة العراق، واألغرب أنهم ابتدعوا )لكل 
واحد( خصلة، كالبخل أو الجهل أو الغفلة أوالخبث. ولكن تلك 

المحاولة فشلت في مواجهة النكتة السياسية الشعبية، ألن أحداً لم 
يلتفت اليها.. وألنها لم تثر حساسية أحد لكونها نكاتاً عابرة ال تتعدى 

حدود الضحك، بغض النظر عن كونهم عرفوا أو لم يعرفوا من 
يقف وراءها!!

على أن مشكلة النكتة السياسية تكمن في بقائها بعيدة عن التوثيق، 
ألنها من دون مرجعيات معروفة بخالف وسائل النضال األخرى 

كالقصيدة والرواية والمسرحية والمقالة والمنشور والتظاهرة 
والسجن والمحاكمة.. الخ، فكل هذه العناوين والمسميات أرشفتها 

ذاكرة التاريخ الكتابية والمعنوية، في حين تنسب النكتة الى 
ملثّم مجهول، ألنها من صناعة شعب بأكمله، ولهذا طالها الظلم 
والتهميش. ومع ذلك يجب االعتراف بأن المؤرخين والموثقين 

العراقيين لم يكونوا ميالين الى مثل هذا الجهد كما هي الحال عند 
المصريين مثالً، فحين نطالع كتاب )دولة الظرفاء( أنموذجاً، 

وكيف تم جمع عشرات الطرائف التي كان يمكن أن يطويها الزمن 

والنسيان، ندرك كم ربحوا وكم كانت خسارتنا كبيرة..
لعل واحدة من قضايا كثيرة طرحتها النكتة للنيل من النظام السابق، 

م النخبة السلطوية بمقدرات البالد االقتصادية.. وفي  هي تحكُّ
هذا المجال تفيد إحدى النكات، أن صحفياً أجنبياً سأل )خير هللا 

طلفاح- خال صدام ووالد زوجته(: يُشاع أن جنابكم استولى على 
مئات األراضي السكنية في بغداد.. فكيف تردون على ذلك؟! أجابه 
طلفاح: هذه شائعة مغرضة، فأنا ال أملك سوى قطعتين فقط، األولى 

اسمها )الكرخ( والثانية تدعى )الرصافة(!! هذه الطرفة الساخرة 
وغيرها كثير، كانت تعّري النظام ورجاالته بطريقة أتعبِت السلطة 

كثيراً، لكونها تعتمد على ما يعرف بالكوميديا السوداء، وهذا  النمط 
من الكوميديا يتميز بسرعة االنتشار والتداول. ولكن الغريب أن 

قضايا الفساد المالي والعبث بمقدرات البالد االقتصادية التي شاعت 
في ظل النظام السابق، سرعان ما تضاعف حجمها بعد سقوط 

النظام، حتى باتت حديث الجميع، ومن أجل ذلك انبثقت هيأة نزاهة 
ولجان رقابة ودوائر المفتشين العامين.. ومع ذلك تتسع رقعة الفساد 
بحيث أصبح النزيه عملة نادرة، ومن هنا استعادت النكات السياسية 

عافيتها.
تقول إحدى النكات: إن الشيطان غضب وقرر مغادرة العراق، ألنه 

بعد الجهود المضنية التي بذلها لتعليم السياسيين الحرامية أحدث 
الطرق القانونية لتزوير شهاداتهم وتواريخهم وسرقة المال العام، 

إلى أن فاضت خزائنهم بالدوالرات، الحظ بأن الواحد منهم إذا بنى 
قصراً فخماً، كتب على واجهته: هذا من فضل ربي!!

تنويه: الفرق الوحيد بين فاسدي المرحلتين، يكمن في أّن فاسدي 
األمس كانوا يتسترون على سرقاتهم، أما اليوم فيجاهرون بها، وهم 

في قمة االطمئنان!! 
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املتواجدة  الوحيدة  العربية  النجمة  * كنت 
يف اأيام قرطاج ال�شينمائية، وبالتايل ال�شوء 
كّله عليك وحمّبة النا�س واهتمام ال�شحافة 

واالإعالم بك، كيف جتدين كل هذا؟
ال�شينما  واأحب  للمهرجانات  عا�شقة  اأنا   -
ب�شكل كبري جدًا، وعلى مدى �شنوات اأ�شارك 
يف هذه الفعاليات التي تدمي التوا�شل بيني 
وبني اجلمهور، واحمد اهلل كثريًا على نعمته 

املتمثلة بحب النا�س يل واهتمامهم بي.

* كيف وجدِت اجواء املهرجان؟
ملدة  ال�شينمائّية  قرطاج  اأي��ام  عن  غبت   -
اأتابعه  كنت  لكني  �شنوات  اأرب���ع  اأو  ث��الث 
دائمًا ويل الفخر اأن اأكون �شيفة �شرف يف 
االأ�شتاذ  لتكرمي  وانها  خا�شة  ال��دورة  هذه 

يو�شف �شاهني واإحياء ذكراه.
* كيف كانت بداياتك يف قرطاج؟

ال�شينمائي  قرطاج  مهرجان  �شاركت يف   -
الأّول مرة بفيلم "خرج ومل يعد" �شنة ١984 
الكبري يحيى  وللفنان  للمخرج حممد خان 
الفخراين الذي ح�شل على اجلائزة وقتها، 
منها  فيلم  م��ن  ب��اأك��رث  بعدها  �شاركت  ث��م 
"امل�شري" و"اإنذار  غرامي" و  يا  دنيا  "يا 
بالطاعة"، يف احلقيقة اأ�شعر ب�شعادة كبرية 
و�شداه  ممّيز  التون�شي  اجلمهور  ذوق  الأّن 

يكون مهمًا جدًا للفنان.

هذه  حتتفي  ال�شينمائّية  ق��رط��اج  اأي���ام   *
ال��ذي  �شاهني  يو�شف  بالعمالق  ال����دورة 
قدمك ب�شكل كبري يف ال�شينما.. كيف ترين 

ذلك؟
ي�شتحق  �شاهني  يو�شف  االأ�شتاذ  اأّن  اأرى   -
ك��ل ه���ذه ال��ت��ك��رمي��ات، ه���ذه ال�����ش��ن��ة هي 
حا�شر  لكنه  لرحيله  ال��ع��ا���ش��رة  ال��ذك��رى 

باأعماله واإبداعاته، وكل مهرجانات العامل  
وقد  اأف��الم��ه،  ترميم  مت  كما  ب��ه،  حتتفي 
ح�شرت هذه ال�شنة تكرميه واالحتفاء به يف 
مهرجان "كان"، كما ح�شرت عر�س فيلم 
غابي  الفنانني  مبعية  وقّدمته  "امل�شري" 
خوري وماريان خوري، كما قّدمته يف هذه 

الدورة من اأيام قرطاج ال�شينمائّية.

 * يو�شف �شاهني حمّطة هاّمة يف م�شريتك، 
كيف ت�شفينها؟

- تعاملت مع كّل  املخرجني تقريبًا، وكنت 
اأرغب يف العمل مع االأ�شتاذ يو�شف �شاهني، 
الذي اقرتح علّي دورًا مميزًا جدًا وج�شدت 
"الغجرّية" يف فيلم امل�شري وهي �شخ�شية 
اأع�شقها منذ �شغري، ومو�شوع الفيلم كان 
مبثابة  وك��ان  العربي،  لوطننا  ج��دًا  مهّمًا 

االحتفاء بابن ر�شد.

ل�" ال�شبكة":ليلى عل�ي:

ل���ل���ف���ن  ج����ن���������ش����ّي����ة  ل 

مازالت بنف�ض الألق اأينما حّلت، فح�سورها بهّي، وابت�سامتها يحّبها 
اجلميع، عام 2018 كان عامها بامتياز حيث اأطّلت على اأكرث من 

مهرجان وكّرمت على م�ستويات عالية.
تفاحة ال�سينما امل�سرية ليلى علوي تواجدت يف قرطاج تون�ض حيث 

تون�ض : حيدر النعيمي خطفنا منها حديثًا �سريعًا ملجلة "ال�سبكة العراقية".

كنت خمتفية عن ال�ساحة 
الفنية طوال الفرتة التي م�ست  
بعد الظروف ال�سعبة التي 
مررت بها جّراء وفاة والدتي
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نرمني املفتي

ال اعرف كيف اصف شعوري وانا اشاهد لقاء مواطني 
بوب الشام مع السيد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، 
حين قال والد شاب بأن حلمه هوالتبليط، ليضيف رجل 

كهل  "التبليط حلمنا كلنا".. ماذا جرى لنا ، كيف 
اختصرنا الحلم في حق من الحقوق االساسية لحياة كريمة 

وهوالتبليط.
مرغمة اتذكر نكتة سوداء تقول: سأل اوربي عراقيا ما هي 
أحالمك؟ وكان جوابه ان أعيش بأمان ويكون عندي دخل 

شهري ومسكن وتيار كهربائي مستمر، ليعلق االوربي 
قائال بأنه سأله عن احالمه وليس حقوقه كمواطن! في 

الدول التي يدفع فيها المواطن ضريبة، الدولة توفر رغما 
عنها حقوقه ويخاطبه الشرطي في الشارع سابقا اسمه 
بالسيد اوسيدي، وفي حال اي خلل بسيط في حقوقه او 
في تعامل شرطي المرور معه، فانه يحذره بأنه دافع 

ضرائب.. وبالحجة نفسها، يحق ألي مواطن هناك ان 
يحاسب الحكومة اذا ما تلكأت في مشروع اوفي وعد اوفي 
صرفيات غير مجدية ويسأل اين ذهبت اموال الضرائب، 

علما ان في تلك الدول هناك ضمان صحي وضمان 
اجتماعي ورواتب تخصص شهريا للعاطلين عن العمل، 

وغالبا تزيد هذه الرواتب عن االجور الدنيا التي سيستلمها 
العاطل في حال عمله، فضال عن ان في تلك الدول 

مشاريع اسكان حكومية لذوي الدخل المحدود وبإيجارات 
قليلة، فقط لتوفير عيش كريم لإلنسان الذي يعتبرونه قيمة 

عليا..
ان يكون التبليط حلما، فانه حلم ناقص، الحلم الكامل 

هوالتبليط الحقيقي.. اي التبليط على أسس هندسية ومهنية 
تامة. طريق بغداد- كركوك، للمثال وليس الحصر، شاهد 

على التبليط غير الهندسي، دون تسليح ومواد تستخدم 
بحساب الكميات، خاصة وان الشاحنات تستخدمه على 

مدار اليوم، الطريق هذا يبدوفي بعض أجزائه وكأنه سكك 
حديدية! بسبب ثقل الشاحنات الذي تتسبب في تخسفات 

وارتفاعات، والسائق الذي ال يحفظ أماكن هذه التخسفات 
يواجه الحوادث، وبعضها خطيرة جدا.

طبعا من البطر ان أطالب بالتحقيق عن المتسبب اوالمنفذ 
لهذا التبليط السيئ الذي اذا سألنا سنكتشف ان تكاليفها 

بمئات الماليين، وهناك في اآلونة االخيرة من يدفع 
الستخدامه هذا الشارع. مرة اخرى، في الدول التي 

يدفع فيها السائق اجور استخدام الطريق والذي يسمى 
)toll road( اي طريق برسوم مرور، يكون طريقا َذا 

تبليط ممتاز وال يشكوالزحام وقسم من رسوم المرور 
تستخدم يوميا الدامة الطريق..قطعا هذه رفاهية ال يحلم 

دافعوالرسوم هنا.
وجع ان يختصر التبليط احالم اآلالف من ساكني منطقة 

سكنية، علما بأن بوب الشام والحسينية ليستا بمنطقتين 
جديدتين، وال نعتقد ان فيهما الكثير من العشوائيات 
المنتشرة ليست في بغداد انما في كافة المحافظات، 

واتساءل كيف هي شوارع هذه العشوائيات؟ والحلم، 
قطعا هوالجواب.. واكرر سؤالي ماذا حدث معنا؟ هل 

نحن من يرضى بأحالم صغيرة، ام أن هناك من أرغمنا 
ان نصغرها؟ 

فنجان حمبة

وجع ان يخت�شر التبليط احالم الآلف من 
�شاكني منطقة �شكنية, علما باأن ب�ب ال�شام 

واحل�شينية لي�شتا مبنطقتني جديدتني

م�������ق�������االت

احللم:تبليط

وكان الفيلم حمّطة مهّمة بالن�شبة يل، اأواًل 
من حيث عالقتي ب�شاهني والن�شائح الفنية 
واالإن�شانّية التي اكت�شبتها منه ثّم اال�شرتاك 
فنانني  مع  "امل�شري"  مثل  عاملي  عمل  يف 
وعر�س  العربي  وال��وط��ن  م�شر  م��ن  كبار 
ال�شينما  ق��اع��ات  خمتلف  يف  الفيلم  ه��ذا 
بالعامل، وكان ذلك مك�شبًا لنا جميعًا وكنت 
�شعيدة به جدًا، ورغم مرور ٢١ عامًا على 
لدى  مطلوبًا  م���ازال  لكنه  ل��ه  عر�س  اأول 
يف  معه  اأتعامل  مل  اأّنني  �شحيح  اجلمهور، 
على  دائ��م��ًا  كنا  لكن  ذل��ك  بعد  اآخ��ر  عمل 

توا�شل، واأنا بكّل �شراحة اأع�شقه جدًا. 
اأي�����ام ق���رط���اج يف و���ش��ط  * ك��ي��ف ت��ري��ن 

املهرجانات العربية؟
كبري  تاأريخ  وله  عريق  مهرجان  قرطاج   -
ويختار  ج��ي��دًا  وي�شّوقها  بال�شينما  يهتم 

التنظيم  نن�شى  وال  جيد،  ب�شكل  اأف��الم��ه 
والرتحيب بالوفود من جميع البلدان واإقبال 
ال�شعب التون�شي على ال�شينما يعطيك دافعًا 
واإيجابية  تدفق  فيها  وندواته  كبريًا  معنويًا 
جتد فيها املنتج واملمثل وال�شيناري�شت واأي 
اأنه   معناه  التون�شي  اجلمهور  يعجب  فلم 

جيد جدًا.

 ٢٠١8 ع��ام  ان  ن��ق��ول  ان   ن�شتطيع  ه��ل   *
كرمت  حيث  بامتياز،  علوي  ليلى  عام  هو 
بالقاهرة  العربية  ال�شينما  مهرجان  يف 
اجلونة  مهرجان  يف  اجلميلة  واإط��الل��ت��ك 
كنجمة  تتواجدين  االآن  واأن��ت  ال�شينمائي 

وحيدة من اأيام قرطاج ال�شينمائية؟
- هلل احلمد لقد كنت خمتفية عن ال�شاحة 
بعد  م�����ش��ت   ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ط���وال  الفنية 

الظروف ال�شعبة التي مررت بها بعد وفاة 
والدتي، وابعدين احلزن عن ال�شاحة الفنية 
ومكثت يف البيت لعام كامل ومل اح�شر اية 

مهرجانات.

* هل توؤثر فيك كفنانة االأو�شاع ال�شيا�شية 
واالأمنية يف الوطن العربي؟ 

- ن���ح���ن، ك���وط���ن ع���رب���ي، ن��ع��ي�����س ف��رتة 
بالفنانني  اأ�شيد  اأن  واأحب  بال�شهلة  لي�شت 
امل�شريني الذين قاموا باأعمال فنية ت�شخر 
من االإرهاب بعد اأول حادثة اإرهابية مب�شر 

عام ١99٢ .
م�شل�شل  ه��ن��اك  ك���ان   ١994 ع���ام  ف��ف��ي 
امل�شري  املجتمع  اأف��اد  ال��ذي  "العائلة" 
اأفالم  هنالك  كانت  كذلك  جدًا،  والعربي 
مثل "االإرهابي" وفيلم "االإرهاب والكباب" 
ن��ح��ن ك��ف��ن��ان��ني ن����وؤدي دورن����ا امل�����ش��وؤول��ني 
مع  فنحن  ذلك  مواجهة  علينا  يجب  عنه، 
تنادي  االأدي��ان  كل  الأن  والرحمة  االإن�شانية 

باخلري وال�شالم لالإن�شانية.

لالأعمال  بالن�شبة  حت�شرياتك  ماهي   *
الرم�شانية املقبلة؟

�شاء  واإن  ق��راءة عملني  زلت يف طور  ما   -
اهلل �شوف اأكون متواجدة يف �شهر رم�شان 
املقبل، ون�شاطي الفني االآخر هو التح�شري 
ي�شري  املخرج  مع  جديد  �شينمائي  لعمل 

ن�شراهلل.
* اأخريًا.. هل من املمكن اأن نراك يف بغداد 

قريبًا؟
بالتحديد  وب��غ��داد  ال��ع��راق  اأع�����ش��ق  اأن���ا   -
اأزره���ا من قبل،  اأزوره���ا الأين مل  وي��اري��ت 
و�شوف  ت�شلني  دعوة  اأية  لتلبية  وم�شتعدة 

ي�شرفني ذلك.

علوي مع املحرر



اأبياته ال�شعرية ف�شاًل عن مالم�شته الواقع دون اأي 
تكلف، يغزل من �شوف املفردة ف�شيف�شاء اجلمال، 
هي  �شعريه  ل��وح��ات  ال�شعرية  بري�شته  وي��ر���ش��م 
اأ�شطورة حلمه تتنقل به اىل ح�شرة ال�شعر املقد�س 
وقيمه  جماله  بكل  ال�شعر  لرو�شة  �شادنًا  لي�شبح 
اأ�شبه  �شعرية هي  القلوب �شرية  اأوتار  ولريّتل على 
ب�شالة �شاعر مت�شوف وعا�شق مم�شو�س بال�شعر. 
االأول  االأربعاء يف اخلام�س من كانون  رحل �شباح 

 .٢٠١8
 رحيل البت�شامة

اأ���ش��دق��اوؤه  ي�شميه  ك��ان  هكذا  ال��ف��ق��راء..  �شديق 
ورفقاء دربه، كانت ق�شائده �شببًا يف حب النا�س، 
وانعكا�شًا  ملعاناتهم  ���ش��دى  فيها  وج���دوا  الأن��ه��م 
حّية  �شخرية  الوادي  ريا�س  �شخرية  لطموحاتهم. 
وامل�شتمع  فقارئ ق�شائده  الواقع.  ولدت من رحم 
التي  وتعابريه  و�شوره  معانيه  بو�شوح  يلم�س  لها 
وجتربته  املعا�س  امل��ادي  واقعه  �شلب  من  ج��اءت 
 5٠( ال���وادي  ريا�س  ا�شتهر  اخلا�شة.  ال�شعرية 
عامًا(، احلا�شل على بكالوريو�س تاريخ من جامعة 
بغداد، بال�شعر ال�شعبي ال�شاخر وانتقاد العديد من 
بطريقة  وال�شيا�شية وغريها  االجتماعية  الظواهر 
�شاخرة القت ا�شتقبااًل وا�شعًا لدى اجلمهور، وذاع 
لتميزه  العراقية  االأو���ش��اط  يف  كبري  ب�شكل  �شيته 
بهذا اللون من ال�شعر. رحل يوم ال�شبت االأول من 

كانون االأول ٢٠١8.
ايق�نة الغناء العراقي

هي �شرب حمام يحلق فوق اأزقة بغداد و�شنا�شيلها، 
باالأمل  املمزوج  االإن�شاين  وباحل�س  باحلب  ت�شدو 
قلوب  اىل  اأدخلها  وحنون  عذب  �شوت  والتفاوؤل، 
حياتها  العراقي  الغناء  �شندريال  عا�شت  املاليني، 
موؤثرة  فنية  بقدرات  متتعت  باحلب،  تتغنى  وهي 
يف اأدائها، ليت�شدر ا�شمها قائمة الطرب العراقي 
عام  بغداد  من  الكرخ  جانب  يف  ول��دت  االأ�شيل، 
١937، ون�شاأت وتعلمت يف مدار�شه، فبعد اأن ختمت 
القراآن، انتقلت اإىل املدر�شة االبتدائية حيث برزت 
مواهبها الغنائية منذ الطفولة عندما كانت حتفظ 
وتردد اأغنيات اأم كلثوم وفريد االأطر�س واأ�شمهان 
وليلى مراد. تقدمت الختبار االإذاعة يف بغداد عام 
اأ�شهر  من  بعد  فيما  وغ��دت  فيِه،  وجنحت   ١95٠
تلك  يف  �شجلت  وقد  العراقية،  االإذاع��ة  مطربات 

الفرتة عددًا من االأغاين، وعندما بداأ بث حمطة 
تلفاز بغداد كاأول بث تلفزيوين يف العامل العربي، 
اللواتي  املطربات  اأوائ��ل  من  نزهت  مائدة  كانت 
ُعرفت   .١956 ع��ام  التلفاز  �شا�شة  على  ظهرن 
الغنائية،  للن�شو�س  الدقيق  باختيارها  م��ائ��دة 
العراقيني  واملو�شيقيني  امللحنني  اأ�شهر  لها  حلن 
وعالء  اخلليل،  واأحمد  غويل،  القره  طالب  اأمثال 
كامل، ور�شا علي، وعبا�س جميل، وفاروق هالل. 
مائدة  اعلنت  املا�شي  القرن  ثمانينات  اأواخ��ر  يف 
نزهت اعتزالها الغناء وهي يف اأوج عطائها لتتجه 
احلج  فري�شة  اأداء  من  عودتها  اإث��ر  العبادة  اإىل 
يف  رحلت  االأخ��رية.  حمطتها  هي  القاهرة  لتكون 
اأربعني  بعد  اإال  وفاتها  بخرب  اأحد  يعلم  ومل  �شمت 
يومًا، مثرية الكثري من االأ�شئلة حول رحيل مبدعي 

العراق دون خرب يذكر.  
اأمرية الق�شة الق�شرية

ديزي االأمري.. تعرف قيمة احلرف جيدًا، وتدرك 
وهمومهم  النا�س  بحياة  املت�شلة  الكلمة  قيمة 
الظاهرة واملكبوتة. تلتقطها مبوهبة نا�شجة، فتنقل 
املقهورة  االأنثى  وعذابات  االإن�شاين،  االأمل  للقارئ 
وتقاليدها،  املتخلفة  االجتماعية  العالقات  وق�شوة 
تتميز ق�ش�شها عن �شواها من الكتابات الن�شائية 
العجب.  تثري  وال  غرابة  حت��وي  ال  التي  بطريقتها 
ك��ل ���ش��يء يف ح��ي��ات��ه��ا وك��ت��اب��ت��ه��ا ط��ب��ي��ع��ي. ول��دت 
عام  ال��ع��راق يف  الب�شرة جنوب  االأم��ري يف  دي��زي 
واأم  االأم��ري  م��ريزا  الطبيب  هو  عراقي  الأب   ١935
تب�شراين".  "وداد  هي  ال�شوير  �شهور  من  لبنانية 
يف  البتاوين  مدر�شة  يف  االإبتدائية  درا�شتها  تلقت 
املركزية  املدر�شة  يف  والثانوية  واالإع��دادي��ة  بغداد 

البكالوريو�س  �شهادة  على  ح�شولها  بعد  للبنات. 
ع��ام ١955  ب��غ��داد  م��ن  املعلمني  ت��دري��ب  كلية  م��ن 
لدرا�شة  ك��ام��ربي��دج  جامعة  اإىل  دي���زي  �شافرت 
وكتابة اأطروحتها عن االأدب العربي. رف�س والدها 
دفع الر�شوم الدرا�شية وعادت للعراق. عملت بعد 
تخرجها يف التعليم فدّر�شت ع�شر �شنوات يف اإحدى 
املعلمات  دار  يف  ثم  للبنات  االإع��دادي��ة  امل��دار���س 
وظيفة  وج��دت  ب��ريوت  اإىل  انتقلت  وملا  بالب�شرة، 
نهاية  يف  رقيت  العراقية.  ال�شفارة  يف  ك�شكرترية 
يف  ال�شحفي.  امللحق  م�شاعد  وظيفة  اإىل  املطاف 
عام ١975 عندما اندلعت احلرب االأهلية يف لبنان 
اإىل  العراقي. عادت  الثقايف  للمركز  عينت مديرة 
االإ�شرائيلي  االجتياح  بعد   ١98٢ ع��ام  يف  العراق 
اأثناء  الن�شاء  جت��ارب  ق�ش�شها  تعك�س  للبنان. 
االأو�شط مبا يف ذلك  ال�شرق  الع�شيبة يف  االأوقات 
االأم��ري  دي���زي  اللبنانية.  االأه��ل��ي��ة  احل���رب  خ��الل 
ذل��ك:  يف  مب��ا  من�شورة  م�شنفات  خم�شة  اأّل��ف��ت 
تعود  و)ثم  الذي حتب( عام ١964  البعيد  )البلد 
املوجة( عام ١969 و)يف دوامة احلب والكراهية( 
عام ١979 و)وعود للبيع( عام ١98١ عن احلرب 
عام  االن��ت��ظ��ار(  الئحة  و)ع��ل��ى  اللبنانية  االأهلية 
 .١996 ع��ام  ال��زم��ن(  لتجميل  و)ج��راح��ة   ١988
�شمت  يف  االأم��ري  دي��زي  العراقية  الكاتبة  عا�شت 
ورحلت مبنتهى الهدوء. ومل تتداول و�شائل االإعالم 
يوم  رحلت  التي  وهي  اأي��ام  بعد  �شوى  رحيلها  خرب 
يف   ٢٠١8 ال��ث��اين  ت�شرين  م��ن  والع�شرين  ال��ث��اين 

مدينة هيو�شنت االأمريكية.

 
م�ت �شاعر

وخ�شو�شيتها  الكلمة،  تتجلى  �شاعر  يولد  ح��ني 
فالكلمة  الكلمة  تبقى  مي��وت  وح��ني  وخ�شوبتها، 
روح ال�شاعر، والأن روح ال�شعر هي الكلمة، فال�شعر 
جبل  عنا  رحل   ٢٠١8 عام  يف  خالدان.  وال�شاعر 
ال�شاعرعريان  الق�شيدة،  اأرك���ان  واأح���د  ال�شعر 
يف  ق���ار  ذي  حم��اف��ظ��ة  يف  امل��ول��ود  خ��ل��ف،  ال�شيد 
وعلى  �شكر  قلعة  يف  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  اأرب��ع��ي��ن��ات 
�شعرًا  تتنف�س  بيئة  يف  ولد  الغراف.  نهر  �شفاف 
ناي  نغم  على  احلزن  اأبيات  يرّتل  جنوبيًا،  وه��واًء 
�شاعرًا،  يكون  ب��اأن  اأح���دًا  يِعد  مل  فهو  الق�شب، 
لكنه ولد هكذا، رمبا هو القدر الذي خّط م�شريته 
والدته،  حني  عليه  اأطلق  الذي  املميز  ا�شمه  وحتى 
فيحّول  ال�شامقة،  وروحه  الذاتي  باأ�شلوبه  لي�شفي 
الوجود وكل ما حوله اأحرفًا �شعرية، تعيد لنا جذوة 
باأجنحة  بنا  متنقاًل  الق�شيدة،  ووهج  الرومان�شية 
يف  اأب��ح��ر  ال�شعري،  ال���دفء  ج��زر  اىل  حنني  م��ن 
مطلع  ق�شائده  بن�شر  وب��داأ  ال�شعبي  ال�شعر  بحور 
ق�شائده  وباتت  �شعرية،  ظاهرة  �شكل  ال�شتينات، 
ال�شعبية.  الق�شيدة  �شكل  يف  ج��دي��دًا  نوعًا  متثل 
يف  املتدفق  امل�شاعر  �شدق  كمية  ق�شائده  ميزت 

الراحل�ن
2018

يف حلظة ما، تكتفي احلياة مبا قدمته لفنان ما اأو �ساعر ما، 
وكم يكون موؤملًا امل�سهد الأخري يف حياة الفنانني وال�سعراء الذين 
اأثروا ال�ساحة الفنية وال�سعرية باأعمال مميزة ماتزال باقية 
يف الذاكرة. �سعراء مازالت كلماتهم تطرق م�سامعنا، وفنانون 

اأثروا وجداننا ببديع اأ�سواتهم، رحلوا، لكن ماتركوه من اأرث فني 
�سيبقى خالدًا يف وجدان حمبيهم.

حم�شن ابراهيم

يف
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االأل��وان  مع  لتمتزج  اأوانها  قبل  موهبتها  ا�شتنفرت 
يف تكوين لوحاتها يف املدر�شة التعبريية، تطمح الأن 
تدخل مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية من خالل 
 4٠٠ بحجم  م�شتقباًل  اإن�شاءها  تعتزم  التي  لوحتها 

مرت مربع. 
"دينا  الت�شكيلية  الفنانة  التقت  ال�شبكة"  "جملة 
يف  الفتية  الفنية  جتربتها  عن  للحديث  القي�شي" 

عامل الفن الت�شكيلي:     
* كيف ا�شتطعِت اقتحام ف�شاء الفن الت�شكيلي رغم 
اأن درا�شتك االأكادميية كانت يف ادارة االأعمال ولي�س 

الفن الت�شكيلي؟ 
والهو�س  الطفولة  منذ  معي  كانت  الر�شم  موهبة    -
يف االألوان والفر�شاة، اأما ب�شاأن تخ�ش�شي الدرا�شي 
فقد كان بعيدًا عن موهبتي التي اأدخلتني عامل الفن 

الن الفن ال يعلَّم بل هو موهبة من عند اهلل. 
* اآخر معار�شك الفنية ال�شخ�شية حمل ا�شم )�شقط 

�شهوًا(.. ما الذي �شقط �شهوًا؟ 
دون  حقيقية  هذه  نعم  �شهوًا!  "الرباءة" �شقطت   -
اأية مبالغة، فعندما يكرب االإن�شان يبداأ تدريجيًا بفقد 
براءته دون وعي وتبداأ �شفة االأنانية تتمّلكه وت�شيطر 
الآخ��ر  �شخ�س  م��ن  تختلف  لكنها  ت�شرفاته،  على 
لذا حاولت  اليها،  ينتمي  التي  والبيئة  تكوينه  ح�شب 
اأن �شلط ال�شوء يف معر�شي على هذا املو�شوع املهم 
االجتماعي  الت�شويه  من  ال��رباءة  النت�شال  الواقعي 
تبقى  النقية  الطفولة  اأن  اإال  احلياة،  �شعوبات  رغم 

قابعة يف عمق روحنا.  
* اأرى اأن معار�شك الفنية ظّلت حبي�شة داخل اأ�شوار 
تلك  يف  موظفة  لكونك  هل  مل��اذا؟  الثقافة..  وزارة 

الوزارة اأم ماذا؟    
اأقيم فيه معار�شي  - وزارة الثقافة وّفرت يل مكانًا 
ال�شخ�شية واحت�شنت جميع ن�شاطاتي منذ معر�شي 
لذا  �شهوًا(،  باالنتظار( واىل )�شقط  االأول )اأحالم 
اعترب اأن الوزارة هي نقطة انطالقي االأوىل يف الفن 
فيها،  موظفة  كوين  ذلك  االأولوية يف  ولها  الت�شكيلي 
فقد تبّنت اعمايل وعّرفتني باجلمهور، لكني عازمة، 
خ��ارج  ال��راب��ع  معر�شي  اإق��ام��ة  على  اهلل،  ���ش��اء  اإن 

الوزارة ليكون له ف�شاء اأو�شع. 
جت�شيد  غ��ي��اب  اأرى  للوحاتك  تتبعي  خ��الل  م��ن   *

الرجل يف اأعمالك الفنية.. ملاذا؟  
د غياب جت�شيد الرجل يف لوحاتي،  - مل اأكن اأتق�شّ

بل كنت اأنفذ ما يدور من اأفكار بداخلي، ومل اأخطط 
لتجنب موا�شيع معينة بل اأطلق العنان جلميع االأفكار 

واالجتاهات يف الر�شم. 
* هل اأنت مع الفنان الذي مييل اىل جميع املدار�س 
واحدة  مدر�شة  يف  التخ�ش�س  اأم  لوحاته  يف  الفنية 

فقط؟ 
- نعم، جميل جدًا اأن مييل الفنان اىل جميع املدار�س 
الفنية ويعك�شها يف لوحاته، لكنه باملقابل يحتاج اىل 
اإمكانية عالية ومهارة يف االأداء، اأما بالن�شبة يل فاأنا 
اأنتمي اىل املدر�شة التعبريية التي اأجد نف�شي فيها.  

انفعاالت  من  داخلك  يف  ما  لوحاتك  تعك�س  هل   *
و�شغوط؟ 

عن  تعرب  التي  "اأنا"  هي  لوحاتي  بالتاأكيد،  نعم   -
ذاتي من انفعاالت و�شغوط واأفكار، لذا فاإن لوحاتي 

لي�شت بعيدة عني. 
* براأيك.. هل الر�شم موهبة اأم مهنة؟

- االثنان معًا، فال �شري على الفنان الت�شكيلي يف اأن 
يك�شب رزقه من خالل موهبته التي هي ثمرة جهده 

اليومي. 
امل��راأة  اأم��ام  عائقًا  املجتمع  حمظورات  وقفت  هل   *

الر�شامة؟ 
- نعم، كثري من الر�شامات ير�شمن بطريقة مبهرة، 
خارج  واح��دة  لوحة  يخرجن  اأن  ي�شتطعن  ال  لكنهن 
من  تفر�س  التي  والتقاليد  ال��ع��ادات  ب�شبب  البيت 
االأن��اث  ن�شبة  جتد  لذا  العراقية،  االأ�شر  بع�س  قبل 

م����ن ال���ر����ش���ام���ات 
ال���ع���راق���ي���ات 
ق����������الئ����������ل 

مع  باملقارنة 

الر�شامني الرجال. 
* ما احللم الذي �شاع منك؟

اأن  اأمتنى  كنت  مني،  �شاعت  االأح��الم  من  كثري   -
ع�شتها  التي  م��ن  اأف�شل  ظ��روف  يف  اأي��ام��ي  اأق�شي 
من  كثريًا  �شرقت  التي  ال��ظ��روف  ه��ذه  ال��ع��راق،  يف 

االأحالم والطموح يف حياة الكثريين. 
لوحاتك  يرى  اأن  على  حتر�شني  �شخ�س  اأول  من   *

حال اإكمالها؟ 
فنية  نظرة  ل��ه  ال��ذي  ال��ع��زاوي(  )ح�شان  زوج��ي   -
يف  ب��راأي��ه  واآخ��ذ  اليه  األتجئ  ما  كثريًا  ل��ذا  عميقة، 
لوحاتي، فهو �شندي و�شجعني كثريًا يف دخويل الفن، 

فلواله رمبا مل اأ�شبح فنانة ت�شكيلية. 

* لو اأعطيت لك لوحة جت�شد االأمل "�شوء يف نهاية 
النفق".. فماذا �شرت�شمني بجانب ذلك ال�شوء؟

العلم  اللحظة  ه��ذه  يف  يل  ي��رتاءى  مل��اذا  اأعلم  ال   -
ذلك  بجانب  اأر�شمه  اأن  املمكن  من  ال��ذي  العراقي 

ال�شوء. 
يف  ال�شيما  باإطاللتك،  ك��ث��ريًا  تهتمني  اأن��ك  اأرى   *

املنا�شبات، من وراء تلك االإطاللة؟
- هذا �شحيح، لدي اهتمام كبري باإطاللتي، والف�شل 
اخلياط  الفنية  اللم�شات  �شاحب  الفنان  اىل  يعود 

)�شفاء( الذي ي�شمم ف�شاتيني بطريقة مبهرة.    
* كم مرة ر�شمِت وجهك؟

* مرتني 
* وزوجك؟
* وال مرة ! 

* ملاذا؟
* ال اأعلم، رمبا اأرى اأنه اأكرب من 
يف  اأجمل  الأن��ه  لوحة  يف  اأر�شمه 

الواقع. 

دي��ن��ا
 القي�شي

فنانة �سابة طموح اتخذت 
من موهبتها الفنية يف الر�سم 

الت�سكيلي ملذًا لها يف جت�سيد 
كل ما يدور من حولها من 

موا�سيع �ستى لتنرثها على 
الورق من خلل هم�سها مع 

فر�ساتها التي تلبي لها ما تريد 
وتعربعن خلجاتها. تع�سق 

التحدي ما جعلها تخو�ض غمار 
عامل الفن الت�سكيلي رغم اأنها 

مل تدر�سه.
ح�ار: اأحمد �شمي�شم

ت�ش�ير: ح�شني طالب 

د تغييب   مل اأتق�شّ
ل�حاتي "الرجل" يف 

الفّنانة الت�شكيلية

ل� )ال�شبكة(
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 اأطلق العنان جلميع 
الأفكار والجتاهات 

يف الر�شم  

ل�حاتي هي 
"اأنا" 



العراقي  االإع��الم  �شبكة  رئي�س  املهرجان  ح�شر 
معن  �شعد  الدكتور  وال��ل��واء  الهيل،  اأب��و  جماهد 
مدير عام العالقات واالإعالم يف وزارة الداخلية، 
واللواء عامر العزاوي مدير املرور العام، ف�شاًل 
عن عدد من الفنانني  واالإعالميني العرب . وقد 
من  اجل��م��ه��وري  ال�شالم  بعزف  امل��ه��رج��ان  ب��داأ 
الفاحتة  �شورة  ق��راءة  ثم  املو�شيقي  اجل��وق  قبل 
ترحمًا على اأرواح �شهداء العراق، فاالإيذان ببدء 
�شّناع  "املبدعون  عنوان  حمل  ال��ذي  املهرجان 

احلياة وجمد الوطن". 
روح املناف�شة

كلمة  ويف  اخل��ف��اج��ي،  عبا�س  امل��ه��رج��ان  رئي�س 
"موؤ�ش�شة  اإن  ق��ال  االحتفالية،  هام�س  على  له 
بهدف  ال�شنوية  االإب���داع  جائزة  اأطلقت  عيون" 
ت�شجيع وخلق روح املناف�شة يف االأو�شاط الثقافية 
والفنية واالإعالمية بعدما اأ�شبحت "جائزة عيون 
لالإبداع" تقليدًا �شنويًا منذ اأحد ع�شرعامًا حتتفي 
على  امل�شرفة  اللجنة  اأن  واأ���ش��اف  باملبدعني. 

اجلائزة قررت اأن تقدم جائزتها لالخت�شا�شات 
امل�شرحية  والفنون  وال��درام��ا  االإع��الم  جمال  يف 
والفنون  والغنائية  واملو�شيقية  وال�شينمائية 
جلائزة  املنظمة  اللجنة  كرمت  كما  الت�شكيلية، 
عيون لالإبداع بن�شختها ال� ١١ دورة الفنان القدير 
هدى  القديرة  االإماراتية  والفنانة  خ�شر،  يا�س 
عبد  ال�شعودي  النجم  اىل  باالإ�شافة  اخلطيب، 
العراقي  اجلمهور  ا�شتقبله  الذي  النمر  املح�شن 
ا�شتقبااًل حارًا يف زيارته االأوىل اىل بغداد، والذي 

بدوره �شكر 
اجلمهور العراقي متحدثًا نيابة عن الوفود 
اأيام  تو�شف، ثالثه  قائاًل: م�شاعري  ال  العربية 
الطيب،  �شعبها  و�شط  االآمنه  بغداد  يف  ق�شيتها 
بعواطف  اأكرمونا  الذين  واأهلها  بغداد  اأ�شكر 
ف��ي��ا���ش��ه. و����ش���ارك يف امل��ه��رج��ان ال��ع��دي��د من 
من  النمر  احل�شن  عبد  منهم:  العرب  الفنانني 
ومنال  الكويت،  من  الربيكي  اأحمد  ال�شعوديه، 
اليمن،  من  اليميني  وبلقي�س  لبنان،  من  عبا�س 
حمادي  و�شناء  االإم���ارات،  من  اخلطيب  وه��دى 
من  �شليمان  وحنان  ال�شيخ  و�شناء  تون�س،  من 
م�شر،  واأمانه وايل  ور�شوان عقيلي من �شوريا، 

وخدوجة �شربي من ليبيا.  
ن�شر الإبداع

العراقي  االإع���الم  �شبكه  رئي�س  احلفل  ح�شر 
األقيت  كلمة  ويف  الهيل.  اأب��و  جماهد  االأ���ش��ت��اذ 
فتحت  عيون"  "موؤ�ش�شة  اإن  ق���ال  باملنا�شبة 
امل��ه��رج��ان  ه���ذا  ج��دي��د يف  ع���راق  ع��ل��ى  عيوننا 
هذه  وتكاد  الن�شر،  اأ�شبوع  مع  املتزامن  الرائع 
املبدعني  دع��م  يف  الوحيدة  تكون  اأن  املوؤ�ش�شة 

هذا  على  عيوننا  تفتح  وال��ع��رب،  العراقيني 
ح�شارة،  ح�شارة  ت�شكل  ال��ذي  اجلميل  العراق 
دم��اء  م��ن  ق��ط��رة،  وق��ط��رة  ق�شيدة،  وق�شيدة 
ودموع االأمهات اللواتي وّدعن اأكباد فلذاتهن كي 
ننعم بهذا الن�شر الكبري. ونحن نحتفل  باأ�شبوع 
هو  جديدًا  ن�شرًا  لن�شجل  اليوم  نقف  الن�شر، 
الهيل:  اب��و  اأ���ش��اف  وامل��ب��دع��ني.  االإب����داع  ن�شر 
م�شتمرًا  م��ازال  االأوىل  احل�شارات  بلد  العراق 
اجلمال  �شروح  ت�شييد  على  يواظب  بالعطاء، 
حياة"  "الدرما  م�شروع  اأن  واأ���ش��اف  والتقدم. 
اأعوام   العراقي قبل  اأطلقته �شبكة االإعالم  الذي 
مع رابطة امل�شارف اخلا�شة العراقية هو  واحد 
من مظاهر العمق الفاعل للم�شتقبل الفني الذي 
اأن  اىل  الهيل  اأبو  واأ�شار  دعائمه.  الإر�شاء  ن�شعى 
حديقة الرواد يف �شبكة االإعالم العراقي �شت�شم 
متاثياًل لكل من اأ�شهم يف تر�شيخ الروؤى الوطنية 

يف تاريخ االإعالم واالأدب والفن.
فعاليات متن�عة

عديدة  منوعة  فنية  فعاليات  املهرجان  ت�شمن 
من  ل��ع��دد  ت�شكيلية  وم��ع��ار���س  ب����ازارات  بينها 
العنبكي  ومنري  البكري  ب�شمة  ومنهم  الفانني 

وكرمي كل�س، واإقامة معر�س للكتاب لدار املاأمون 
للرتجمة والن�شر، كما قدمت لوحة ا�شتعرا�شية 
الفرقة  منت�شبو  اأداه����ا  "الفر�شان"  ب��ع��ن��وان 
لفرقة  اأخ��رى  ولوحة  ال�شعبية  للفنون  الوطنية 
الرق�س اال�شتعرا�شي، ثم ُقدم عدد من االأغاين 
بداأها الفنان الكبري يا�س خ�شر وعدد اآخر من 
ال�شامر  اأداه��ا كل من املطربني حممد  االأغ��اين 
وك���رمي ح�شني وع��ام��ر ال��ع��ل��ي وامل��ط��رب��ة غ��ادة 
اأنغام فرقة املاي�شرتو  واملطرب عمر هادي على 

علي خ�شاف.
الفنانني  من  ع��دد  تكرمي  مت  املهرجان  ختم  يف 
الفنان  منهم  وال��ع��رب،  العراقيني  واالإع��الم��ني 
علي  والفنان  الهيل،  اأب��و  وجماهد  خ�شر  يا�س 
فلك  عبد  واملطرب  طالب  اإينا�س  واملمثلة  جابر 
اأحمد  وعلي اخلالدي وب�شمة البكري واالإعالمي 
من  اآخ��ر  وع��دد  فهمي  جن��الء  والفنانة  احل�شن 
والفنانني  وال�شحفيني،  واالإعالميني  الفنانني 
العرب اأمانه وايل من لبنان وعبد املح�شن النمر 
ومنال  م�شر  من  �شليمان  وحنان  ال�شعودية  من 
عبا�س من لبنان وال�شاعرة بلقي�س اليميني و�شناء 

ال�شيخ من م�شر وهدى اخلطيب من االإمارات.

املبدع�ن �شّناع احلياة
وجمد ال�طن

حتت �سعار )املبدعون �سّناع احلياة وجمد الوطن( اأقامت "موؤ�س�سة عيون للثقافة والفنون" مهرجانها 
ال�سنوي احلادي ع�سر للإبداع، دورة الفنان الكبري يا�ض خ�سر، للحتفاء باملبدعني العراقيني 

والعرب على امل�سرح الوطني ببغداد 

يف مهرجان "عي�ن" للثقافة والفن�ن:

السنة الرابعة عشرة العدد )328( 7 كانون الثاني 2019 وفنون ثقافة  alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

25 24

متابعة ال�شبكة - ت�ش�ير:�شباح المارة



هذا الت�شوير الذي يجعل امل�شاهد يظن يف بع�س 
االأحيان اأن الفيلم مت ت�شويره يف االأ�شا�س باالأبي�س 
واالأ�شود ثم مت تلوينه تلوينًا �شيئًا؛ االأمر الذي اأدى 
لونية  بدرجة  الفيلم  ك��ادرات  جميع  �شحوب  اإىل 
اأقرب اإىل املوت، اأو دالة على املوت؛ وهو ما انعك�س 

بدوره على امل�شاهد احلميمة العديدة يف الفيلم.
الإح�شا�س الثلجي

ينقل  اأن  على  ُي�شّر  الفيلم  ب��داي��ة  منذ  امل��خ��رج 
يف  كان  �شواء  فيلمه  ط��وال  الثلجي  االإح�شا�س  لنا 
امل�شاعر- وهو ما راأيناه على مالمح جميع املمثلني 

الباردة امليتة.
اأن  يرغب  مبا  الناطقة  ال�شينمائية  ال�شورة  هذه 

التف�شيالت  من  العديد  يف  نلمحها  املخرج  يقوله 
من  العديد  عليها  ي�شتحق  كان  التي  الت�شويرية 
مثاًل  راأي��ن��اه  ما  وه��و  لتعبرييتها،  نظرًا  اجل��وائ��ز 
اخللفية  امل�شاهد  من  الكثري  ي�شتخدم  كان  حينما 
لل�شخ�شيات الن�شائية؛ حيث تهتم الكامريا بالكثري 
من التفا�شيل التي تبني لنا مزاج كل �شخ�شية من 
اللقطات  هذه  يف  فنالحظ  الن�شائية؛  �شخ�شياته 
ال�شعر  ت�شفيف  كيفية  على  كثريًا  يركز  كان  اأن��ه 

الدالة على مزاج كل �شخ�شية من ال�شخ�شيات. 
ال�شرقية  والكتلة  بولندا  فا�شيل�شكي  توما�س  ُيقدم 
متت  ال��ذي  الوقت  يف  الت�شعينات  يف  اأوروب���ا  من 
اجلمهوريتني  بني  الفا�شل  برلني  �شور  اإزال��ة  فيه 

االأملانيتني وبداية انهيار االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق 
ال�شيما  اأوروب����ا،  �شرق  دول  على  ذل��ك  وانعكا�س 
خالل  م��ن  فيها  حت��دث  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ريات  بولندا 
يفتقدن  ن�شاء  الأرب��ع  ق�ش�س  اأرب��ع  على  الرتكيز 
الذي  اإىل احلب  اأو هن يف حاجة حقيقية  احلب، 
ال يتحقق يف احلياة الواقعية، وهو ما انعك�س على 
ال��ذي  ال��دائ��م  وال��ب��وؤ���س  ب��احل��زن  جميعًا  حياتهن 
اأدين  الالتي  املمثالت  جميع  وج��وه  على  نالحظه 

اأدوارهن برباعة يف هذا الفيلم.
حفل ع�شاء

يبداأ املخرج فيلمه بحفل ع�شاء يجمع فيه جميع 
ال��ذي  ال��غ��ائ��ب  ال���زوج  حتى  الفيلم  �شخ�شيات 

لأوروب�������������ا ال�������ش���رق���ي���ة

ولي����ات احل���ب امل��ت��ح��دة
ف����ي����ل����م

ال�جه البارد

رمبا كان اأهم ما مييز الفيلم الب�لندي United States of Love اأو "وليات احلب 
 Olegت�ما�س فا�شيل�شكي ه� ت�ش�ير امل�ش�ر Tomasz Wasilewski املتحدة" للمخرج

امل�شاهد بال�شقيع احلقيقي الذي قد  ُت�شعر  التي  الباردة  Mutuاأوجلم�ت� والكادرات 
ُي��شله اإىل الرعدة 

حمم�د الغيطاين

املايل،  و�شعه  حت�شني  اأج��ل  من  اأملانيا  يف  يعمل 
اأث��ن��اء  تليفونيًا  زوج��ت��ه  ي��ح��ادث  يجعله  وال���ذي 
مبدى  ت��خ��ربه  حيث  عليها  لالطمئنان  احل��ف��ل 
احلا�شرين  باقي  ين�شحه  بينما  ل��ه،  حاجتها 
اإىل بولندا حيث الفقر  اأخرى  بعدم العودة مرة 
ُي�شور  اأن  اأراد  املخرج  ولعل  ال�شعبة،  واملعي�شة 
لنا �شعوبة احلياة يف بولندا يف هذه الفرتة من 
خالل تركيزه يف العديد من امل�شاهد على املباين 
متامًا  منف�شل  جمتمع  وكاأنه  املنعزلة  ال�شماء 
التي  ال�شاحبة  ب��االأل��وان  م�شحوبًا  احلياة،  عن 
اإىل  و�شواًل  االأول،  امل�شهد  منذ  عليها  ُي�شّر  كان 
من  كانت  التي  واالكتئاب  والبوؤ�س  احلزن  ملحة 
اأهم ما مييز وجوه الن�شاء يف الفيلم؛ ليدلل لنا 
اأن احلياة يف بولندا تكاد تكون قاتلة وم�شتحيلة، 
وال ميكن اأن ي�شل اأي �شخ�س فيها اإىل ال�شعادة 

التي يبتغيها. 
التي  اأجاتا   Agata الفيلم  بداية  منذ  نلمح 
املتزوجة   Julia Kijowska دروه��ا  اأدت 
عمر  يف  فتاة  ولديها  ع��ام��ًا  ع�شر  خم�شة  منذ 
املراهقة، ونعرف اأن اأجاتا تعمل يف حمل لتاأجري 
يف  زوجها  يعمل  بينما  كا�شيت  الفيديو  �شرائط 

امل�شنع الكبري يف املدينة.
ت�ٌق اىل احلب

من  العديد  يف  م��رة  غ��ري  يف  امل��خ��رج  لنا  ي��وؤك��د 
مع  جمعها  الذي  االإفطار  م�شهد  منها  امل�شاهد، 
يف  الذهاب  عليها  اق��رتح  حينما  واالبنة  ال��زوج 
االإجازة اإىل ت�شيكو�شلوفاكيا لكنها ترف�س وتف�شل 
البقاء يف البيت، وحينما يحاول مل�س يدها تنهره 
العالقة  الربود يف  هذا  يلم�شها.  اأال  منه  وتطلب 

والتوق ال�شديد اإىل احلب الذي تفتقده.

 ال�حدة 
"اإيزا" اأن ت�شرح االأمر البنة حبيبها  االأم  حتاول 
منطقة  اإىل  ب�شيارتها  تاأخذها  حينما  الطبيب 
غا�شبة  ال�شيارة  من  تخرج  البنت  لكن  منعزلة 
اإحدى  يف  تقع  ما  و�شرعان  املتجمد  النهر  لتعرب 
"اإيزا" يف  تقف  بينما  منه  وال تخرج  النهر  حفر 
املعاناة  اإنقاذها.  الرغبة يف  لي�شت لديها  مكانها 
والبحث عن احلب امل�شتحيل، اأو احلب املفقود هو 
ما نراه مع Marzena "مارزينا" التي قامت 
بدورها Marta Nieradkiewicz حيث 
وتعمل  "اإيزا"،  املدر�شة  م��دي��رة  �شقيقة  كانت 
كمدربة ريا�شية وتعليم الرق�س وال�شباحة بينما 
حبيبها  ابتعاد  ب�شبب  ال�شديدة  ال��وح��دة  تعاين 
قوته،  اكت�شاب  اأجل  من  الغربية  اأملانيا  يف  عنها 
ورغم  مودياًل،  تكون  اأن  تاأمل  كانت  اأنها  ورغ��م 
ق�شمات  يف  نلمح  اأننا  اإال  و�شبابها  عمرها  �شغر 
جميع  على  امل�شيطر  احل��زن  من  الكثري  وجهها 
قد  اأننا  حتى  الفيلم؛  يف  الن�شائية  ال�شخ�شيات 
العامل  ه��ذا  �شخ�شيات  ب��اأن  االإح�شا�س  ينتابنا 
جميعا جمرد موتى يتحركون من دون اأية م�شاعر 
يحاولن  موتى  الن�شاء  بينما  للرجال،  بالن�شبة 
اإل��ي��ه، واإن ك��ن ال  احل��ي��اة م��ن خ��الل ح��ب يتقن 

ي�شتطعن حتقيقه يف الواقع.
احلرمان

املهمة  االأف��الم  من  املتحدة"  احلب  "واليات  فيلم 
واحل��رم��ان  الفقد،  مو�شوع  معاجلة  حت��اول  التي 
احلزينات  الن�شاء  من  مناذج  اأربعة  لدى  العاطفي 
متاما؛  ك��اأم��وات  حياتهن  يحيني  الالتي  املكتئبات 
الذي  امل�شتحيل  احلب  حتقيق  على  قدرتهن  لعدم 
يرغبنه، وهو ما عرب عنه املخرج توما�شفا�شيل�شكي 
ب�شكل بارع �شواء على م�شتوى ال�شيناريو، اأو امل�شتوى 
الذي  البارع  الت�شوير  ذلك  �شاعده يف  االإخراجي، 
وال�شبابية  وال�شقيع  الثلجية  من  الكثري  اأ�شفى 
الثلجية  ه��ذه  كانت  �شواء  الفيلم،  م�شاهد  كل  يف 
ال�شخ�شيات  جميع  وج��وه  يف  اأو  املكان،  �شورة  يف 
واالإ�شاءة  الت�شوير  اإىل  ذلك  ملتجئًا يف  الن�شائية، 
عاليًا،  �شحوبًا  امل�شاهد  على  اأ�شفت  التي  ال�شديدة 
اإي�شال  يف  مهمة  عنا�شر  كانت  التي  واملالب�س 

الر�شالة التي يرغبها املخرج.
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من  بالتناف�س  خ�شو�شًا  والغنائي  عمومًا  الفني  الو�شط  يتميز  ما  غالبًا 
اأجل ك�شب ود امل�شتمعني من خالل اختيار االأغاين التي تالم�س اإح�شا�س 
وامللحن  الكاتب  الثالثة:  االأغنية  ركائز  على  ترتكز  والتي  امل�شتمع، 
يتال�شى  تراث  وبني  والفو�شى  الغنائية  ال�شاحة  ازدحام  ومع  واملطرب. 
الكثري.  العراقية  الغنائية  ال�شاحة  عانت  هوية،  بال  مو�شيقي  وواق��ع 
اأم�شت  واللحن،  ال�شعري  الن�س  مراقبة  عن  املراقبة  جلان  توقف  فبعد 
اىل  الذي اليرقى  نتاجه  لتقدمي  ودّب  لكل من هّب  ميدانًا  ال�شاحة  هذه 
م�شتوى االأغنية العراقية بكل ماحتمل من رقي يف الكالم واالأداء واللحن. 
اأ�شول  وبعد ت�شيد االأغاين الركيكة وت�شلق الكثري ممن اليفقه �شيئًا من 
الغناء على جدار امل�شهد الغنائي، بتنا نت�شاءل بكل مرارة: ملاذا ف�شلنا يف 
الت�شدي لهذه املوجة واحلد من ظاهرة التدهور والت�شويه املتعمد لرتاثنا 

الغنائي؟ 
مع  خا�شة  الفن،  يف  الراغبني  من  اأك��رث  ال�شهرة  يف  الراغبون  اأ�شبح 
الفر�س التي اأ�شبحت متاحة ب�شكل اأكرب للو�شول ال�شريع، بف�شل مواقع 
ح�شاب  على  امل��ادي  للربح  االإنتاج  �شركات  و�شعي  االجتماعي  التوا�شل 
رواج  يف  �شاهم  �شريعًا  انت�شر  الذي  االأخالقي  االنفالت  الفنية.  القيمة 
واإي��ح��اءات  األفاظًا  كلماتها  حتمل  التي  )الطاكة(  ب��االأغ��اين  ي�شمى  ما 
غري الئقة، مزيجًا من كلمات بذيئة وتعبريات �شاقطة توؤذي م�شاعر من 
ي�شمعها، المنا�س للمواطن الب�شيط من �شماع هذه االأغاين الذي ت�شطره 
ظروفه اليومية لركوب �شيارات النقل اخلا�س حيث يكون فري�شة �شهلة 

لتلك االأغاين.
العراقية،  االأغنية  على  للدخالء  مرتعًا  ال�شاحة  جعل  الفني  االنفالت 
الذين اقتحموها باأ�شلوب فو�شوي. �شرح االأغنية يتهاوى اأمام اأعيننا بعد 
غزو زومبيات االأغنية احلديثة، الكم الهائل من الندوات واملقاالت ف�شلت 
�شباكه حول  ين�شج  الهابط  الغناء  عنكبوت  وبات  الزحف،  وقف هذا  يف 
تاريخنا الغنائي، ويفر�س نف�شه �شاربًا بعر�س احلائط ذائقتنا الفنية، 
بيوتنا  اقتحم  الذي  بالواقع  القبول  اإال  االأم��ر  هذا  حيال  منلك  ال  ونحن 
هذه  كل  وبعد  االآن  الفنية.  الذائقة  لهدم  ممنهج  عمل  يف  وف�شائياتنا 
الفو�شى الغنائية و�شيادة الع�شوائيات الفنية، كدنا نفقد ذوقنا ال�شليم يف 
اال�شتماع، وبات يحق لنا اأن نت�شاءل ملاذا ف�شلنا يف الت�شدي لغزو االأغاين 

الهابطة ومن يتغنون بها وي�شيغون حلنها وكلماتها ؟!!

حم�شن ابراهيم

ها�شتاك
�شفِّ النية وا�شمع 
الأغنية!

مع ازدحام ال�شاحة الغنائية والف��شى وبني 
تراث يتال�شى وواقع م��شيقي بال ه�ية, 

عانت ال�شاحة الغنائية العراقية الكثري. فبعد ت�قف 
جلان املراقبة عن مراقبة الن�س ال�شعري واللحن

املنتقم�ن: حرب الالنهاية 
ب�شكل  فيه  مبالغ  الفيلم  وهذا  االإط��الق.  على  العلمي  اخليال  اأفالم  اأف�شل  من  واحد 
امل�شورة  مارفل  ق�ش�س  �شخ�شيات  من  م�شتوحى  وهو  ت�شدق  ال  وعوائده  ي�شدق  ال 
اإيفانز  )املنتقمون(.وهو من بطولة روبرت داوين جونري، كري�س هيم�شوورث ،كري�س 

�شكارليت جوهان�شون.
اخلارق�ن 2 

فيلم )املنتقمون( والذي يعد واحدًا من اأف�شل اأفالم الر�شوم املتحركة ثالثية االأبعاد 
واملغامرة والكوميديا، ، هو الفيلم الثاين يف �شل�شلة )اخلارقون( �شارك البطولة كل من 

كريج ت. نيل�شون،هويل هنرت، اخراج براد بريد
الفهد الأ�ش�د 

من اأفالم االأك�شن املبالغ فيها كثريًا ولكنها رائعة وق�شته تدور حول النمر االأ�شود، من 
اإخراج راين كوغلر وبطولة ت�شادويك بو�شمان ومايكل بكاري جون�شون ولوبيتا نيونقو 

وداناي غورورا .
ديدب�ل ت�  

والفيلم  والفكاهة..  ال�شحر  والكثري من  ي�شم �شخ�شيات حمبوبة  فيلم ممتع وخارق 
مبني على �شخ�شية ديدبول املوجودة يف ق�ش�س مارفل امل�شورة، من اخراج ديفيد 

ليت�س وبطولة رايان رينولدز وجو�س برولني.
املهمة امل�شتحيلة – ال�شق�ط  

ال�شابقة له ومن االأعمال  الن�شخ  الفيلم )املهمة امل�شتحيلة( هو االأف�شل من  يعد هذا 
كري�شتوفر  وكتابة  اإخ��راج  من  التج�ش�س،  ح��ول  ت��دور  التي  لالهتمام  املثرية  الفنية 
ماكويري وهو اجلزء ال�شاد�س من �شل�شلة اأفالم )مهمة م�شتحيلة( والثاين من اإخراج 

ماكويري ومن بطولة النجم توم كروز وريبيكا فريغ�شون.
جاهز لعب واحد  

يعترب هذا الفيلم من اأكرث افالم �شتيفن �شبيلبريغ مثالية، اإنه ممتلئ بتاأثريات خا�شة 
�شرييدان  تاي  بطولة  من  والفيلم   ، واملغامرة  العلمي  اخليال  افالم  من  وهو  مذهلة 

واأوليفيا كوك وبن مندل�شون و�شاميون بيج وتي جاي ميلر. 
مكان هادئ 

جون  بطولة  ومن  كرا�شين�شكي  جون  اإخ��راج  من  للطبيعة  خ��ارق  اأمريكي  رعب  فيلم 
كرا�شين�شكي واإمييلي. حظي الفيلم باهتمام كبري من قبل النقاد.

الرجل النملة والدب�ر
رجل النملة والدبور هو فيلم بطل اأمريكي خارق مبني على �شخ�شيتي مارفل كوميك�س 
�شكوت النغ/الرجل النملة وهوب فان داين/الدبور. بطولة اإيفاجنلني ليلي و بول رود.

)ب�هيميان راب�ش�دي(
تونتيث  بني  م�شرتك  اإنتاج  )كوين(.  الربيطانية  ال��روك  فرقة  عن  ذاتية  �شرية  فيلم 
وكوين  لالإنتاج  تريبيكا  لالأفالم،  كي  جي  اإنرتبرايز،  ريجن�شيز  فوك�س،  �شينت�شوري 

لالأفالم ومن بطولة رامي مالك وبن هاردي.
العامل اجل�را�شي: اململكة ال�شاقطة

هو فيلم خيال علمي ومغامرة اأمريكي من اإخراج خوان اأنطونيو بايونا وكتابة ديريك 
كونويل وكولن تريفورو. الفيلم هو االإ�شدار اخلام�س �شمن �شل�شلة احلديقة اجلورا�شية 
والثاين �شمن الثالثية اجلديدة التي بداأت مع العامل ومن بطولة براي�س داال�س هوارد  

وكري�س برات.

ظهر الكثري من الأفلم املثرية 
وامل�سوقة واملختلفة التي 
ت�ستحق امل�ساهدة من قبل 
ع�ساق وحمبي ال�سينما خلل 
العام 2018 والتي حققت 
اأرقامًا جمنونة يف �سباك 
التذاكر متفوقة على اأرباح عام 
 2017
قائمة جديدة ظهرت موؤخرًا 
جمعت و�سّنفت اأكرب عدد من 
امل�ساهدين ال�سينمائيني يف عام 
2018 و�سعت اأف�سل 10 اأفلم 
�سمن قائمة الأف�سل خلل 
ال�سنة:

تن�عت بني الر�ش�م املتحركة 
والإثارة واخليال العلمي 

اأفالم �شينمائية يف 
العام 2018

ثريا ج�اد

10اأف�شل  



ثمانينات  يف  تاأ�ش�س  ال���ذي  امل��ن�����ش��ور،  م�شرح 
القرن املا�شي يت�شع ل�)35٠( كر�شيًا، خم�ش�س 
واملوؤمترات  واملهرجانات  الفعاليات  ال�شت�شافة 
الر�شمية، قدمت على خ�شبة هذا امل�شرح العديد 
ليو�شف  "العودة"  منها:  امل�شرحية  االأعمال  من 
 ،١986 ع��ام  اأي��ل��ول  يف  عر�شت  ال��ت��ي  ال�شائغ 
الراحل  اإخ���راج  من  اأي�شًا  لل�شائغ  "الباب"  و 
"بيت وخم�س  ال�شعبية  وامل�شرحية  قا�شم حممد، 
حم�شن  واإخ����راج   حممد  ف���اروق  تاأليف  بيبان" 
العلي  و�شارك يف متثيلها بهجت اجلبوري، �شليمة 
ا�شماعيل،  ب�شرى  الرحمن،  عبد  �شناء  خ�شري، 

جا�شم �شرف، �شامي حممود، مكي عواد. 
الفتتاح امل�ؤجل

بحجة  مغلق  املن�شور  وجممع   ٢٠٠3 ع��ام  منذ 
خ�شو�شية املنطقة اأمنيًا، كان هناك �شعي دائم 
ال�شرح  ه��ذا  ال�شتعادة  امل��ح��اوالت  من  والكثري 
الثقايف املهم رغم انه يتمتع بجاهزية عالية ومل 
الثقافية  املعامل  طالت  كما  التخريب  يد  تطله 
ودائ��رة  الثقافة  وزارة  ا�شتعداد  ورغ��م  االخ��رى. 
ال�شينما وامل�شرح واكمالها جميع اجلوانب الفنية 
اجتماع  ورغ���م  ال�����ش��رح،  ه��ذا  هيبة  ال�شتعادة 
ال�شوارع  بفتح  والوعود  والفنية  االأمنية  اللجان 
تذهب  كانت  الوعود  اأن  اإال  امل�شرح،  اىل  املوؤدية 

اأدراج الرياح كل مرة.
طماطم عدي!!

قبل  واإبداعية  ثقافية  �شرورة  امل�شرح  يبقى 
العرو�س  حتت�شن  خ�شبة  جمرد  يكون  اأن 

واملخرجني  املمثلني  واإب���داع  امل�شرحية 
اخل�شبة  ه����ذه  اإه���م���ال  وامل���وؤل���ف���ني، 
واال�شتهزاء بها �شيفقد وظيفة امل�شرح 

وا�شتثمار  احت�شان  يف  ور�شالته 
والفكرية  االإب��داع��ي��ة  اجل��وان��ب 

حتول  ال��ف��رتات  م��ن  ف��رتة  يف  ال�شعوب.  وتوعية 
بح�شور  واملرج  للهرج  قاعة  اىل  املن�شور  م�شرح 
رئي�شًا  نف�شه  ن�شب  قد  ك��ان  ال��ذي  �شدام  ع��دي 
يروي  ال�شبع  �شعدي  ال�شحفي  الثقايف.  للتجمع 
تفا�شيل هذه احلادثة: "يف ظهرية اأحد اأيام عام 
١99٢ غادر ال�شحفيون مقار عملهم للذهاب اإىل 
قاعة م�شرح املن�شور يف �شاحة االحتفاالت دون اأن 
تكون لهم دراية م�شبقة باأمر �شدر اليهم واخلوف 
�شيحدث،  ما  الحتمال  اجلميع  ي�شاوران  والقلق 
خا�شة لعدم وجود اأية منا�شبة ت�شتدعي ذلك االأمر 
املباغت." ي�شيف ال�شبع اأنه "عرف مبا �شيجري 
حني دعاه اأحد زمالئه اإىل غرفة �شغي������رة وجد 
فيها اأحد املقربني من عدي و اأمامه على من�شدة  
فاجاأين  وق��د  التالفة."  الطماطم  م��ن  كي�شان 
�شيقف  من  برمي  الفا�شل  االأ�شتاذ  "اأمر  بالقول 
ال�شبع،  بها." يقول  بعد قليل  امل�شرح  على خ�شبة 
اأرب��ع  يت�شلم  وه��و  بالرهبة  �شاعتئذ  �شعر  ال��ذي 
بنطاله،:  جيب  يف  اأخفاها  الطماطم  من  حبات 

ع��دت  ال��ق��اع��ة "وحني  اإىل 
الح��ظ��ت 

عالمات الده�شة والوجوم على وجوه ال�شحفيني 
اخل��ي��اط  لطفي  ال��زم��ي��ل��ني  اإىل  ي��ن��ظ��رون  وه���م 
مبودة  يحظيان  كان����ا  اللذين  �شربي،  واحمد 
ال�ش����حفيني واحرتامهم، على امل�شرح، مل اأجتراأ 
ان اأمد يدي املرتع�شة اإىل جيب بنطايل والميكن 
باأي حال اأن اأفعل ذلك بحق زميلني عزيزين مهما 
امل�شرحية  تلك  يف  اأ���ش��ارك  فلم  العواقب،  كانت 
جيبي  يف  الطماطم  تاركًا  فقط  متفرجًا  وبقيت 

حتى نهاية ف�شول امل�شرحية."
منام ال�زير!

بغداد  "مهرجان  ي��ك��ون  اأن  املفرت�س  م��ن  ك��ان 
االن��ط��الق  ن��ق��ط��ة  العربية"  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ا���ش��م��ة 
جميع  ت�شمل  �شاملة  ثقافية  بنه�شة  واالإي����ذان 
ودور  م�����ش��ارح  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  الثقافة  مفا�شل 
االأوبرا  دار  م�شروع  ف�شاًل عن  �شينمائي،  عر�س 
العراقية، االأموال التي اأنفقت والتي جتاوزت اأكرث 
على  معظمها  �شرف  دوالر  ماليني  �شبعمئة  من 
خيمة افتتاح م�شروع بغداد عا�شمة الثقافة، ودفع 
تكاليف اإقامة ال�شيوف العرب يف فنادق الدرجة 
االوىل، وحتويل م�شرح املن�شور اىل مكتب لوزير 

االأ�شبق ومنامه!ال���ث���ق���اف���ة 

بني طماطم عدي وغرفة 
منام ال�زير!

م�شرح املن�ش�ر

�سرٌح فنّي كان متنف�سًا للجمهور، ت�ستمر �ستارته م�سدلة ومقاعده خالية وخ�سبته ت�سكو هجر 
العرو�ض امل�سرحية. خلف اأبوابه املغلقة الكثري من احلكايا والأ�سرار، حاله كحال م�سارح العراق 
التي مل تعد تنب�ض باحلياة رغم املليارات التي �سرفتها وزارة الثقافة على م�سروع بغداد عا�سمة 

الثقافة العربية.
حم�شن ابراهيم
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خيال.. 
 Milkman بائع احلليب -

لهذا  العاملية  االأدبية  بوكر(  )مان  بجائزة  الفائزة 
عامًا(   56 برينز-  )اآنا  الربيطانية  الروائية  العام 
�شيا�شيًا  كتابًا  وتعد  احلليب(.  )بائع  روايتها  عن 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  فوزها  اأدى  والتي  عميقًا، 
هي   برينز   اآنا  اخليال.  و�شعوبة  الطبقات  ق�شايا 
الدام�س  امل�شحك  امل��ون��ول��وج  لل�شوت..  انت�شار 
ال��ق��رن  �شبعينات  يف  بلفا�شت  يف  ���ش��اب��ة  الم����راأة 
الع�شرين التي يالحقها �شخ�س �شبه ع�شكري كبري 
جمتمع  يف  تعي�س  احلليب(،  )بائع  وه��و  ال�شن  يف 
ق�شة  اإنها  اللطيف.  والتعبري  ال�شديد  العنف  من 
واملقاومة مطعمة  الوح�شية واالعتداء اجلن�شي  عن 
بدعابة الذعة، ف�شاًل عن البحث يف التاريخ املوؤمل 

واملتنازع عليه بني بريطانيا واآيرلندا.
للكاتبة  ال��ط��ريان(  )رح���الت  كتاب  اي�شا  هناك 
بجائزة  الفائزة  ت��وك��ارك��زوك(  )اأول��غ��ا  البولندية 
ي��دور ح��ول مو�شوع  ال��دول��ي��ة( وال���ذي  )م��ان بوكر 

ال�شفر وت�شريح االن�شان.

رواية    -Never Anyone But You
ل��ل��ك��ات��ب روب����رت ط��وم�����ش��ون وه���ي م�����ش��ت��وح��اة من 
بني  العاطفية  العالقة  حول  ت��دور  حقيقية  اأح��داث 
ومار�شل  كاهون  كلود  الفرن�شي  ال�شوريايل  الفنان 

مور. 

املوؤلفني  م��ن  العديد  ع��ودة  ال��ع��ام  ه��ذا  �شهد  كما 
اأتكين�شون  كيت  مثل  جديدة  كتب  مع  املحبوبني، 
وهاروكي  كاري  وبيرت  بارنز  وجوليان  بويد  وويليام 
و�شارة بريي يف حني عاد حممد حنيف  موراكامي 
اخلارجية  ال�شيا�شة  من  وح�شية  هجائية  ب�شخرية 

االأمريكية من خالل كتابه )الطيور احلمراء(.
اجلرمية والإثارة

كان  واالإث���ارة  ح��ول اجلرمية  كثرية  ورواي���ات  كتب 
مبيعات  وحققت  القراء  قبل  من  كبري  ن�شيب  لها 
الإيفلني  ال�شبع  )امليتات  كتاب  اأبرزها  ولعل  كثرية، 
 The Seven Deaths by هاردكا�شل( 
�شتيوارت  للكاتب   Evelyn Hardcastle

تورتون وهو االول له يف م�شريته االدبية.
للكاتب   Chalk Man ال��ط��ب�����ش��ور(  )رج���ل 
والت�شويق  االإثارة  كتب  وهو من  تودور(  )�شي جاي 
ين عامي ٢٠٠6 - ٢٠١6   اأحداثه  وتدور  والغمو�س 
ماأ�شاوي  ب�شكل  اأطفال  خم�شة  حياة  تغريت  عندما 

وحدوث اأخطاء ب�شيطة قادتهم اإىل نتائج وخيمة. 
 BROTHERS IN ال�����دم  يف  -اإخ������وة   

 BLOOD
اأن��ور  للكاتب عامر  ال��دم(  )اإخ��وة يف  رواي��ة  تعترب 
العام  هذا  �شدرت  التي  الكتب  اأف�شل  من  واح��دة 
وهي من كتب الدراما، خيال، اأدب غمو�س، اإثارة، 
زاك  �شل�شلة  يف  واالأوىل  االأوىل  روايته  هي  ت�شويق، 
قلب  ح��ول اجلرمية  يف  اأحداثها  ت��دور     Jags و 

جمتمع غربي لندن. 
الروايات امل�ش�رة

�شمن  امل�����ش��ورة  ال��رواي��ة  كتب  وج���ود  اأن  �شك  ال 
االأدب��ي��ة  ب��وك��ر(    )م��ان  الطويلة جل��ائ��زة  القائمة 
اأخبار  مبثابة  تاريخها  يف  االأوىل  وللمرة  الطويلة 

ولعل  التفاوؤل  على  وتبعث  العام  ه��ذا  بها  مرحب 
 Sabrina( )غرانتا(  �شابرينا  رواي��ة  اأبرزها 
درن�شو(  )نيك  االمريكي  كتبها  التي   )Granta
وهي ثاين عمل اأدبي م�شور له وتبحث يف نظريات 
ال�شدمة واحلزن والتاآمر يف الع�شر الرقمي وتدور 
حول اختفاء امراأة �شابة يف ظروف غام�شة، ب�شبب 
املرئية  االإع���الم  و�شائل  لبع�س  الكاذبة  االأخ��ب��ار 
وكذلك مواقع التوا�شل االجتماعي، ولكن ما يبقى 
لطقو�س  املذهلة  )درن�شو(  �شورة  هو  القارئ  مع 
احلياة اليومية، واالألوان الهادئة الألواحه الب�شيطة.

اأطفال ومراهق�ن
التو�شيحية  وال��ر���ش��وم  امل�����ش��ورة  االأط��ف��ال  كتب 
ال��ق��راء  م��ن  ن�شيب  ل��ه��ا  ك���ان  امل��ل��ون��ة  الهند�شية 
الدب  اأب��رزه��ا   ولعل  اجلن�شني  كال  من  املراهقني 

القطبي، قزم ، �شانتا - ومراآة 
كاتي فلينت وامل�شورة من قبل )جي�شيكا كورتني( 
الكال�شيكية  الباليه  ق�شة  من  مذهلة  رواي��ة  وهي 
الباليه  ق�شة  تربز  باملو�شيقى!  احلياة  اإىل  جلبت 
االأ���ش��ل��ي��ة  امل��و���ش��ي��ق��ى  ���ش��وت  ع��ل��ى  ه���ذه  املف�شلة 
لت�شايكوف�شكي واملناظر الطبيعية اجلذابة واالأبواب 
احللوين  الوجهني  ذات  والبطلة  البارعة  املق�ّشمة 
خ�شو�شًا  ال���دفء،  على  يبعث  م�شور  كتاب  على 

للعائالت بعيدًا عن اأعياد امليالد.
اخليال العلمي

من  ظهر  العلمي  واخليال  اخليال  من  خمتلف  نوع 
للكاتب  ب��غ��داد(  يف  )فرانك�شتاين  رواي���ة  خ��الل 
رايت.  جوناثان  وترجمة  �شعداوي  اأحمد  العراقي 
الدعابة  ب���روح  ال�شاخر  رع��ب��ه  ���ش��ع��داوي  ويتخيل 

ويخاطب يف روايته مع نف�س احليوية املريرة كج�شد 
�شخ�شيته الوح�شية ال�شتح�شار بلده املمزق.

ال�شعر
اأهمها   وم��ن  العام  ه��ذا  مميزة  كانت  ال�شعر  كتب 
للكاتبة  احل��ي��اة(  بقاء  اأج��ل  من  )�شالة  ق�شيدة 
كاريبية  اأم��ريك��ي��ة  ���ش��اع��رة  وه��ي  ل���ورد(  )اأودري 
مميزة ونا�شطة يف حركة احلقوق املدنية ومدافعة 
عن حقوق الن�شاء لها العديد من املوؤلفات ال�شعرية 

والفكرية واالأدبية.
تتحدث كتبها �شد الظلم والتمييز والعرق والعنف 

بني اجلن�شني اأو ت�شو�س التعاطف.
 Who Is Mary Sue  من هي مرمي �شو؟-
للكاتبة �شويف كولينز والتي غالبًا ما يتم اخللط بني 

املوؤلفات االإناث واأبطالها يف اخليال. 
ت�شوبها  ال  مثالية  �شخ�شية  ���ش��و(  )م���اري  تعترب 
اجلماهري  ُيغ�شب  اأن  ميكن  اأنثوي  منوذج  �شائبة، 

ب�شبب نرج�شيتها املت�شورة. 
عن الغارديان

2018 ل���ل���ع���ام  ال���ك���ت���ب  اأف�������ش���ل 

اخليال وال�شيا�شة والغذاء 

ن�سرت �سحيفة اجلارديان الربيطانية قائمة باأف�سل الكتب 
والروايات التي حققت مبيعات كثرية خلل العام 2018 ونالت 
ا�ستح�سان الكتاب والقراء يف اآن واحد. وت�سدرت كتب اخليال 

والغذاء واخليال العلمي واجلرمية والإثارة الرتتيب الأول تليها 
موا�سيع اأخرى حلت باملرتبة الثانية. 

ترجمة: ثريا ج�اد

الأكث�ر مبيعًا
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*عن منجزه يف حقل االإعالم كان لنا معه هذا 
احلوار الذي ال يخلو من م�شداقية املثقف الذي 
امل�شي�س  االإع���الم  يف  هواج�شنا  عن  وال  نعرفه 

الذي تعي�شه اغلب الف�شائيات:   
-من يتابعك عن كثب يجدك متنوعًا يف حقول 
..الدرا�شة  )ال�شعر..الرواية  االإن�شاين  االإب��داع 
اأن  بودي  التلفزيوين(،  العمل  اىل  ..باالإ�شافة 
اأت�شاءل اأي احلقول اأقرب اإليك بعد هذا اجلهد 
الثقايف؟    -اأقرب احلقول دون تردد هو ال�شعر، 

لكن العامل اليوم اأ�شبح غري ذلك، العامل الذي 
واالأجنا�س  الت�شنيف  وفق  واالآداب  الفنون  قدم 
تدخل  الرواية  يف  اأن��ك  ت�شعر  و�شرَت  االأدب��ي��ة، 
فجاأة يف غاللة من ال�شعر، اأو يف الفيلم الوثائقي 
ت�شتمع بالق�س، اأو يف الدرا�شات تقدم لغة اأدب 
ال�شا�شة  على  احل��وار  يف  وح�شب،  بحث  لغة  ال 
امل�شاهدين  مع  العالقة  يف  اأ�شرار  هناك  اأي�شًا 
اإلقاء الق�شيدة، دون  اإثارة عن حلظات  ال تقل 
بكل  حمّماًل  نف�شك  جتد  تكلف،  ودون  افتعال 
اأن  املهم  تعمل.  واأن��ت  واالأذواق  املعرفة  �شالل 
تعمل با�شتمتاع، ولكن غالبية االأ�شياء من حولك 

حتاول حرمانك من تلك املتعة.   

*ك���ي���ف ب����دت ل���ك ���ش��اح��ة االإع������الم وال��ع��م��ل 
التلفزيوين؟ وهل وجدت ما كنت تطمح اإليه؟

واالإثارة،  بالت�شويق  مليء  وا�شع  عامل  -االإعالم 
بحقول  حم��ف��وف  واالأدوات،  ب��امل��ع��ارف  زاخ���ر 
ف��وق ذل��ك كله  امل�شمومة، وه��و  وامل��ي��اه  االأل��غ��ام 
جم���ال ت��ن��اف�����س ك��ب��ري ع��ل�����ي م�����ش��ت��وى ال��ع��امل، 
العربي  العامل  يف  وب�شريًا.  ولغويًا  تكنولوجيًا 
االإعالمي،  الرتفيه  اكت�شاف  زلنا يف مرحلة  ما 
لل�شا�شات  الوحيدة  الوظيفة  هي  ه��ذه  لي�شت 
واالإذاعات، هناك مهمة اإي�شال الوعي والتدخل 
يف �شناعته، وهذه مهمة مرفو�شة كليًا من قبل 
هناك  ال�شيا�شة،  عن  بعيدًا  العربية.  االأنظمة 

فهم  االإع��الم،  ل��دور  االأنظمة  بهذه  خا�س  فهم 
بقيات  اأدوار  تعك�س  م��راآة  جمرد  اأن��ه  يعتقدون 
قائمة  موؤ�ش�شة  االإع��الم  لكن  املجتمع،  موؤ�ش�شة 
اأخطر  لها  لنقل حزمة موؤ�ش�شات  اأو  بحد ذاتها 
االأدوار واأكرثها فعالية يف هذه اللحظة، وجدت 
اأبحث عنه، وحققت فيها جناحًا  نعم بع�س ما 
ك��ب��ريًا وف��ق م��ا تقوله االإح�����ش��اءات وم��ع��دالت 
لالدعاء  جمااًل  اليوم  هذا  يعد  فلم  امل�شاهدة، 
التقنية  االأج��ه��زة  حت�شيه  اأم��ر  هو  والتفاخر، 
وعلى  ب��ه،  وتهتم  االإع��الن  �شركات  فيه  وتنظر 
�شبيل املثال مل يكن عاديًا على ال�شا�شة الر�شمية 
كوكاكوال  مثل  كربى  �شركات  تقبل  اأن  ال�شورية 

و���ش��وين وغ��ريه��ا 
و�شع اإعالناتها يف 
احلواري  برناجمي 
فارقة"،  "عالمة 
ن�شبة  ك��ان��ت  بحيث 

االإع��الن��ات تفوق ال��� ١٠ دق��ائ��ق م��ن اأ���ش��ل 5٠ 
اإجن���ازًا، يف  يعترب  ه��ذا  كل حلقة،  زم��ن  دقيقة 
اأوقفوا  الر�شمية؟  االإدارات  فعلت  ماذا  املقابل 
ال�شا�شة  على  الظهور  من  ومنعوين  الربنامج 
ال  اأنهم  لك  يعك�س  ه��ذا  راأي���ت؟  هل  ال�شورية، 

يدركون معنى املهمة االإعالمية وال جدواها.  
* هل هذا الو�شع م�شابه لبع�س القنوات العربية 

عملت  ال��ت��ي 
معها؟ 

ن����ع����م   -
ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
ال ا�شتثناءات عربية اإال ما ندر، 
غري اأن ما يدفع لالأمل وجود اإدارات هنا وهناك 
اإع��الم  نحو  وتتجه  القاعدة  تخرق  اأن  حت��اول 
االإعالم  خارج  معهم  عملت  من  ومتطور.  ذكي 
وي��ري��دون  خا�شة،  حمطات  ميلكون  الر�شمي 
وي�شيبون  يجتهدون  قد  تنجح،  اأن  ملوؤ�ش�شاتهم 
الوعي  متامًا  يعك�شون  ال  لكنهم  يخطئون،  اأو 
ال�شائد لدى االإعالم الر�شمي، اأنظر اإىل العراق 

اإبراهيم اجلبني  
الإعالم �شلطة رابعة ولميكن 

جتاهله اأبداً

الإع����الم����ي والأدي������ب

ل� "ال�شبكة":  

اإبراهيم اجلبني كاتب واإعلمي �سوري يقيم يف اأملانيا. عمل يف حقول 
ال�سحافة والإعلم واأجنز العديد من الربامج الوثائقية منها "اأ�سامة بن 
لدن يف �سوريا" اإخراج نبيل املالح ـ 2002 "مطمورًا حتت غبار الآخرين" 
ـ اإخراج علي �سفر2008 " "الأمري عبد القادر اجلزائري يف دم�سق"ـ اإنتاج 

اليوروميد" 2009 اأهل الراأي"ـ قناة الراأي 2007 "علمة فارقة"ـ  
الف�سائية ال�سورية " 2008 با�سم ال�سعب"ـ  قناة اأورينت" 2011 الطريق 

اإىل دم�سق"ـ قناة اأورينت" 2012 اأبو القعقاع ال�سوري"ـ  قناة اجلزيرة ـ 
م�ساركة.

 حاوره : خ�شري الزيدي    
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اأو لبنان اليوم، اأو حتى م�شر، انفجار اإعالمي 
وع�شرات املحطات التلفزيونية، لكن هل هناك 
واأن��ا  ج��دًا،  �شحيح  ولكنه  موجود  حقًا؟  جديد 
معهم،  عملت  من  لكل  الكبري  باالمتنان  اأ�شعر 
حتى اأولئك الذين ينتمون اإىل الذهنية امل�شادة 
اأنت تتعلم الكثري من كل تلك  للتطور واحلرية، 

املختربات.    
*اأال جتد اأن اخلطاب االإعالمي العربي م�شّي�س 
ال�شلطة  ملعايري  ب��راجم��ه  تخ�شع  وبالنتيجة 
تقدم  ج���راأة  اأي��ة  م��ن  يحد  م��ا  وه��ذا  ورقابتها 

كاإعداد تلفزيوين؟ 
يف  ت�شتثمر  ال�شيا�شة  حتى  لكن  م�شّي�س،  -نعم 
االإع���الم، اأ���ش��األ��ك ب��اهلل؟ م��ن ه��و ال��ع��دو االأول 
لالأنظمة العربية؟ األي�س اإعالمها الذي يظهرها 
باأغبى �شورة؟ يفهمون اجلراأة يف احلديث عن 
اجلن�س وال�شذوذ وجرائم املجتمع، لكن اجلراأة 
تغيري  يف  بل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  فقط  لي�شت  هي 
وا�شتفزاز  احل���وارات  وفتح  قلنا،  كما  ال��وع��ي 
البريوقراطية  ال��ع��دي��دة،  مبعانيها  ال�شلطات 
والدينية والرتبوية والع�شائرية وغري ذلك، لكن 
الرئي�س  واج��ه  كيف  تر  اأمل  االإع��الم،  قدر  هذا 
اأن  اأن  ال�شي  �شحفي  ترامب  دونالد  االأمريكي 
توجيه  من  ومنعه  وقحة،  بطريقة  اأكو�شتا  جيم 
ثم  االأبي�س،  البيت  دخ��ول  من  ومنعه  االأ�شئلة 
الرئي�س  باإجبار  اأمريكية  حمكمة  حكمت  كيف 
اأكو�شتا  ترخي�س  جتديد  على  االأبي�س  والبيت 
االإع��الم  اإن  لنا  تقول  جتربة  ه��ذه  جديد؟  من 
اأي  يف  جتاهله  ميكن  وال  رابعة،  �شلطة  بالفعل 

مكان على الكوكب.   
بركب  �شتلتحق  العربية  ال��دول  اأن  تتوقع  هل   *
هذه االأنظمة وقوانينها لتنت�شر الإرادة ال�شلطة 

الرابعة؟ 
احلياة  يف  التطور  مثل  االإع���الم  يف  التطور   -
هناك  بالطبع  يحدث،  اأن  والبد  حتمي  العامة، 
ينفع،  لن  لكن هذا  �شر�شتان،  مقاومة وممانعة 
فالقادم قادم، لكن علينا اأن ننتظر، ورمبا نعمل 

وننتظر وال نقف جانبًا.  
*�شاهمت يف اإحياء برامج متنوعة لكن يبدو اأن 
الوثائقيات ت�شتهويك، هل هذا نابع من جذرك 

الثقايف ومرجعيتك االأدبية؟  
ق��ادرة  وه��ي  ب��واب��ة،  الثقافة  ح��ق،  معك  نعم   -
وحدها على جعلك تفتح كل ال�شجاالت يف كافة 
االإعالم  يف  وجودي  اأفهم  مازلت  واأنا  احلقول، 
كقادم من االأدب ولي�س من ا�شتوديو االأخبار وال 

من �شفحات ال�شيا�شة.   
تبدو �شورة  الغرب منذ زمن فكيف  *تعي�س يف 
العربي يف االإعالم الغربي هل وفرت االأجواء لك 

فر�شة اأن تعك�س �شخ�شيتك؟   
هنا  والتناف�س  كثرية،  فر�س  هناك  -حقيقة 
ال�شاحات يف  تناف�س  مثل  بذيئًا  لي�س  اأوروب��ا  يف 
اأجد نف�شي  اأنا �شخ�شيًا مل  عاملنا العربي، لكن 
ال�شا�شة،  على  للعمل  الفرتة  هذه  يف  متحم�شًا 
اإن اعتذرت عن الظهور ك�شيف يف مرات  حتى 
عديدة، ال�شبب اأن هناك فو�شى كبرية ت�شرب 
التلقي والبث عندنا يف الوقت ذاته، هكذا اأنت 
اأو  للتهريج  يخرجون  كثريين  مثل  مثلك  ت�شبح 
اأو عن�شرية اأو غريها،  الإي�شال ر�شائل طائفية 
واأنا ال اأرغب بلعب هذا الدور. يف الوقت ذاته، 
يف  العمل  فر�شة  يل  تتاح  اأن  فكرة  اأتقبل  مل 
كقادم  معي  التعاطف  باب  من  الغربي  االإعالم 
اأن  ف�شلت  لذلك  املحرتق،  االأو�شط  ال�شرق  من 
اأبقى يف طابق االأدب والكتابة ال�شحفية يف هذه 

املرحلة.  

اأكرث من ف�شائية  واأع��ددت برامج  * عملت يف 
وقدمتها، اأي من تلك الربامج بقيت يف ذاكرتك 

ووجدانك؟ 
امل�شاريع من  اأ�شتغل على م�شروع من تلك  - مل 
اأجد  لذلك  كبري،  وحما�س  عالية،  �شهية  دون 
اأجد  بل  فقط  هذا  لي�س  مني،  قريبة  كلها  اأنها 
فيها  حقيقية،  برحلة  اأ�شبه  منها  جتربة  كل  اأن 
ومتع  هائلة  وم�شاق  وت�شاري�س  ونهاية  بداية 
واإجن�����ازات، وح��ت��ى ح��ني ال ت��ك��ون ك��ذل��ك كنت 
رفع عيار  ال�شكل عرب  بهذا  اأحر�س على جعلها 
ردود  هناك  لتكون  امل��ح��ظ��ورات،  مع  املواجهة 
وهذا  الق�ش�س،  فتن�شاأ  وهناك،  هنا  من  فعل 
اإن  املتوا�شعة،  نظري  وجهة  م��ن  االإع���الم  ه��و 
�شئت "عالمة فارقة" كان برناجمًا مميزًا على 
تقدير  �شهادات  ح�شد  وقد  ال�شورية،  ال�شا�شة 
القاهرة  مهرجان  مثل  عربية  مهرجانات  من 
دم�شق  اإىل  )ال��ط��ري��ق  والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة 
انت�شرت  التي  والروح  والثورات  العربي  والربيع 
االآخرين"  غبار  حتت  "مطمورًا  النا�س(.  بني 
عجوز  ن��رث  ق�شيدة  ���ش��اع��ر  ع��ن  ب�شيط  فيلم 
رائد وجمدد، لكنه بات مغمورًا من�شيًا يف بلدة 
"اأ�شامة  جديد.  من  وقدمناه  اأظهرناه  قدمية، 
الكثري،  له  بن الدن يف �شوريا" فيلم منُعه قدم 
يتعامل معه النا�س كما لو اأنه عر�س حقًا، لكن 
الغالبية مل تره ب�شبب منعه وم�شادرته من قبل 
اأجهزة االأمن، قدم حقائق ا�شتغلت عليها مراكز 
اأبحاث الحقًا، حول هوية والدة بن الدن ال�شورية 
وزوجته االأوىل وحياته للع�شرين عامًا االأوىل من 
"اأبو  فيلم  وعيه.  وتاأثري ذلك على  عمره هناك 
و�شلتني  حقيقية،  مغامرة  ال�شوري"  القعقاع 
التهديدات من االإ�شالميني الذين  بعدها مئات 
العربية  اأزّور عالقتهم مع املخابرات  اعتربوين 
وما  ع�شته  ما  وثقت  اأين  واحلقيقة  والدولية، 
�شهدته، خا�شة يف دور تلك االأجهزة يف �شناعة 
م��ا عرف  م�شروع  وب��ن��اء  ال��ع��راق  االإره����اب يف 
بالدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام مبكرًا. مع 
ذلك اأجد اأين مل اأفعل �شيئًا بعد، واأمتنى اأن تاأتي 
الفر�شة لنقدم ما ن�شعر بالر�شا عنها ولكنها قد 

ال تاأتي اأبدًا من يدري!.  

عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

لقد اكت�شفنا اننا ا�شدقاء واإخ�ة ون�شعر بالألفة ل�ج�دنا مع 
بع�شنا, وكانت ال�شيدة ال�شبانية تتلقى عناقاتنا املتكررة 

بحب�ر فقد جنحت خطتها يف تذكرينا ان للغرباء ح�شة يف 
الفرح!

م�������ق�������االت

الليل"! يف  "غرباء 

اخر ليلة في العام 1978 )وهو عام هجرتي من العراق( قضيتها في 
مدينة اسبانية )سبتة او مليلية لم اعد اذكر(.

كنت مضطرا لقضاء تلك الليلة خارج المغرب كي استطيع تجديد 
اقامتي فيه.

وصلت في النصف الثاني من النهار ولم يكن من السهل الحصول 
على غرفة في فندق، فحصلت على غرفة في بنسيون تديره سيدة 

اسبانية.
كان الليل قد اقترب وانا في سنوات الشباب واشعر بالغربة، وكان 

الناس في احتفال صاخب وقد اصابني فيض الفرح في الشارع بموجة 
حزن ووحدة ال مثيل لهما. 

)وعندما تكون وحيدا في االعياد تظن ان كل الناس في دفء وفرح 
والفة(!

***
سالتني السيدة ان كنت ساحتفل براس السنة هنا ام مع اصدقاء اخرين؟ 
لم تكن بي طاقة على التظاهر بانني اقل وحدة ووحشة مما ابدو عليه، 

فقلت لها انني وحيد وسأعود بعد قيامي بجول في المدينة.
عدت من جولتي وانا اكثر كآبة.. فقد كان كل من حولي "اثنين اثنين". 

كنا تسعة غرباء.. وقد حرمنا جميعا من الصحبة وااللفة.
كنا تسعة: انا العراقي ومغربي وبرتغالي وفرنسيان وايرلندي 

ونايجيري وهولندي والماني وباعمار مختلفة.. وكان التفاهم عسيرا 
في "برج بابل" هذا لكن السيدة االسبانية كانت خبيرة في معالجة 

غربة سكان بنسيونها:
كان كل ما تقدمه مدروسا: الطعام والشراب وكمياته وحتى افتعال 

انخاب كي يتقيد الغرباء بكمية المشروب!
بعد الكاس االولى طلبت منا ان نقدم انفسنا لبعضنا ومن أي بلد نحن.. 

خرجت اصواتنا هامسة.. خجولة، وحين انتهينا من التعريف هجم 
الصمت علينا بوطأة اثقل من السابق فوقفت وقلت شيئا من قبيل اننا 

هنا اشبه بهيئة امم مصغرة وان هذا البنسيون الذي ال مكان لنا في هذه 
اللحظة خارجه هو نموذج لكوكبنا االرضي..

حصلت على ابتسامة هنا وهزة راس هناك وهمهمات وعدم اكتراث 
من البعض بعد تعدد الترجمات )االنكليزية والفرنسية والعربية كانت 

لغة كوكبنا المتداولة للتفاهم(.
كنا اسرى اسرارنا ووحدتنا في تلك الليلة الصاخبة.. لكن السيدة 

االسبانية استلمت هذه الحركة ببراعة وقالت:
- لكن الموسيقى سيدة لغات العالم وعلى هذا سأبدأ الغناء بلغتي 

وسيغني كل واحد اغنية من بلده وبلغته!
ادارت الكؤوس قبل ان تغني كي تضمن انطالق االرواح المحبوسة 

من عزلتها.. وهو ما حصل!
***

بعد اقل من ساعتين كنا قد بدأنا بمغادرة الطاولة والوقوف اثنين اثنين 
او ثالثة ثالثة، وتحطمت الحواجز بيننا بما فيها حاجز اللغة! فقد كان 

واضحا ان البعض كان يتحدث بلغته بفرح دون ان يكترث لوجود 
مترجم وسيط!

المهم انه غادر صمته وحذره من االخرين.
لقد اكتشفنا اننا اصدقاء وإخوة ونشعر باأللفة لوجودنا مع بعضنا، 
وكانت السيدة االسبانية تتلقى عناقاتنا المتكررة بحبور فقد نجحت 

خطتها في تذكيرنا ان للغرباء حصة في الفرح!
***

وكلما عصفت بي الوحشة واإلحساس العميق بالوحدة تذكرت تلك 
الليلة.

لم اعد شابا كما في تلك الليلة ولم اعد امتلك تلك القدرة على مقاومة 
االحساس بالوحدة.. 

كنت يومها اتخيل العالم بأكمله بيتي والبشر كلهم اخوتي )وما زلت 
الى حد ما( لكنني عرفت قوة الشر والجهل وقدرته على زرع الخوف 

واإلحساس بالعزلة عند افراد ومجموعات كبيرة وصغيرة..
صرت أتمنى عاما اثر عام، ان اوصل فكرة بسيطة لآلخرين:

ان لم يكن هذا الكوكب هو بيتنا.. فلنعامله كما لو كان بيتنا!
اقول هذا واعرف ان الجدران قد ارتفعت حتى في البيت الواحد، 

والوطن الواحد!
لكنني اكرر االمنية فالعام الجديد هو مناسبة لتجديد االمال.
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)١(
ال�شحراء  اأن  اإىل  االن��ت��ب��اه  م��ن  ب��د  ال  ول��ك��ن 
اأن  اأي  ال��ع��رب،  ج��زي��رة  �شبه  يف  تقع  العربية 
هذه ال�شحراء حماطة من اأكرث جهاتها باملاء. 
حيث يحدها البحر االأحمر، واملحيط الهندي، 
يفوق  املائي  ال�شريط  اأن  اأي  العربي.  واخلليج 
العربية  اجل��زي��رة  �شبه  ح��ول  الياب�شة  �شريط 
ومنهم  ال��ع��رب،  ال�شعراء  ف��ح��ول  ع��ا���س  حيث 

اأ�شحاب املعلقات.

ما ورد اآنفًا �شيء يعرفه الدار�شون كافة، ونحن 
نريد اأن نتناول يف بحثنا هذا مو�شوعًا مل ياأخذ 
تواجد  واأعني  اأهميته،  على  البحث  من  حقه 

عوامل البحر يف ال�شعر العربي القدمي.

له،  م��ربر  ال  الطرح  ه��ذا  املعرت�شون  يجد  قد 
فاملو�شوع مل ياأخذ حقه من البحث الأن ال�شعراء 
مل يذكروا البحر يف ق�شائدهم الأنهم عا�شوا يف 
عمق ال�شحراء، ومل يوؤموا �شواطئها، الأ�شباب ال 

جمال للخو�س فيها هنا.

ولكن  فيه،  خ��الف  ال  ال��رد  ه��ذا  اأن  يف  ال�شك 
ال�شحراء  �شعراء  راأى  كيف  هو  هنا  يعنينا  ما 

البحر الذي يحاذيهم واإن ناأوا عنه بعيدا.

العرب -وال�شيما  ال�شعراء  يقراأ دواوين  اإن من 
قلة  ل��دى  اإال  البحر  على  يعرث  ال  اجلاهليني- 
ن��ادرًا ما تذكره ملرات  القلة  منهم، وحتى هذه 
ورود  اأن  علمًا  ال��واح��دة.  اليد  اأ�شابع  تتجاوز 
بذاته  يق�شد  ال  ال�شعراء  ه���وؤالء  ل��دى  البحر 
�شيء  اإىل  لالإ�شارة  ياأتي  بل  االأحيان،  اأغلب  يف 
الت�شبيه،  م�شتلزمات  من  البحر  فيكون  �شواه، 

واال�شتعارة، والكناية.

اأما اإذا اأمعّنا النظر والتاأمل يف دواوين ال�شعراء 
اجلاهليني فاإننا نكت�شف اأن اأكرث ال�شعراء الذين 
ذكروا البحر يف ق�شائدهم هو ال�شاعر )عنرتة 
بن �شداد( واأعتقد اأن دار�شيه -على كرثتهم- 
اإنه  اأقول  اأو للدقة  مل يلتفتوا اإىل هذه الناحية، 

مل ي�شلني من در�س عالقة )عنرتة( بالبحر. 

اأح����اول �شرب ج��ان��ب خفي  ه��ذه  درا���ش��ت��ي  ويف 
يف ���ش��ع��ر و����ش���رية )ع���ن���رتة( ال����ذي ي��ع��د من 
علقت  الذين  اأح��د  فهو  العرب  ال�شعراء  كبار 

ق�شائدهم يف اجلاهلية على جدران الكعبة.
***

ورد ذكر البحر يف ديوان )عنرتة بن �شداد( يف 
اأحد ع�شر بيتا، وحتديدًا يف ت�شع ق�شائد. ويف 
البحر  مفهوم  لك�شف  حماولة  التالية  ال�شطور 
وان  بامتياز،  ال�شحراوي  ال�شاعر  ذل��ك  ل��دى 

ال�سحراء برمالها وكثبانها لها احل�سور الطاغي يف ال�سعر العربي عامة، واجلاهلي خا�سة. 
فال�سعراء العرب هم اأبناء ال�سحراء املرتامية الأطراف دون �سواهم من �سعراء العامل. لهذا 

يعترب ورود مفردة ال�سحراء وما يرادفها ومياثلها يف الق�سيدة العربية -ول�سيما اجلاهلية- من 
م�ستلزمات اأغرا�ض تلك الق�سيدة، خ�سو�سًا اإذا كانت الق�سيدة تبتدئ بالوقوف على الأطلل.

�شامر اأن�ر ال�شمايل

البحُر يف ق�شائِد فر�شاِن ال�شحارى

)عنرتُة بن �شّداد( من�ذجًا

مواجهة  يف  رطب  مائي  كمكان  البحر  يعنه  مل 
البحر  ي�شتح�شر  كان  بل  وجفافها،  ال�شحراء 
البيانية  �شوره  معر�س  به يف  اال�شتعانة  بق�شد 
ال غري، فقدما )عنرتة( منغر�شتان يف الرمال، 
وب�شره يحدق نحو الكثبان البعيدة التي حتجب 
قامو�شه  ع��ن  حجبه  يف  تفلح  مل  واإن  البحر، 

ال�شعري الفيا�س بدالالته.

ت��رد م��ف��ردة )ب��ح��ر( ث��م��اين م���رات يف �شيغة 
هو  واحد  تركيب  ن�شفها يف  والكناية،  الت�شبيه 

)بحر املنايا(.

ويرد البحر معرفًا ب� )ال التعريف( ثالث مرات 
اجلمع،  �شيغة  يف  ومرة  اإليه،  امل�شاف  ب�شيغة 

وجميعها يف �شيغة الت�شبيه اأي�شا.

غري  والبالغية  النحوية  ال�شيغة  على  والتاأكيد 
مق�شود لذاتها، بل اأن لها دالالتها التي ال تخفى 

على املتاأمل. 

)٢(
احتفاء  االأك��رث  �شداد(  بن  )عنرتة  ق�شيدة  يف 
بالبحر، يرد ذكر البحر مرتني، وهذا ما حدث 

ملرتني اأي�شا يف ديوان )عنرتة( كله.
امَلنايا        َب��ح��َر  هَجتي  مِبُ َفُخ�شُت   ((  

َو�ِشرُت اإِىل الِعراِق ِبال ِرفاِق ((
 

يبداأ )عنرتة( الق�شيدة بالت�شاوؤل ما اإذا كانت 
عبلة قد و�شلها خرب ما يالقيه يف اأر�س العراق 
من �شعاب بعدما طلب والدها مهرًا باهظًا من 
اأن  وه��و يحاول  وم��ا الق��اه من خماطر  ال��ن��وق، 
ال ميلك  الذي  بال�شيف  املهر  هذا  على  يح�شل 

�شواه، اإ�شافة اإىل �شجاعته بالطبع.
 

وهنا يرى )عنرتة( اأن املعركة التي خا�شها يف 
ماتوا  الذين  لكرثة  املنايا(  )بحر  هي  العراق 
هذا  خو�س  عن  يحجم  مل  هو  ذلك  ومع  فيها، 
البحر، بل خا�شه بروحه وحيدًا غري هياب من 

املنية.

ويف الق�شيدة ذاتها يرد البحر مرة ثانية دون 
ال�شابق.  البيت  الوارد يف  الت�شور  اخلروج عن 
يذكر  مل  واإن  املنايا(  )بحر  هو  اأي�شا  فالبحر 
قد  الأن��ه  كذلك  اأن��ه  املوؤكد  فمن  �شراحة،  ذلك 
فا�س على )عنرتة( باأمواج من ال�شيوف تدعوه 

اإىل اال�شت�شالم للموت، واإن مل ي�شت�شلم.
)) َوف��ا���سَ َع��ل��يَّ َب��ح��ٌر ِم��ن ِرج���اٍل         

ِباأَمواٍج ِمَن ال�ُشمِر الِدقاِق ((
 

ويف الق�شيدة يبدو البحر جبارًا، ال يقوى اأ�شجع 
الرجال على قهره، لهذا يربر )عنرتة( وقوعه 
جلجه  يف  البحر  هذا  اأغرقه  بعدما  االأ�شر  يف 
فلم  ح�شنًا،  ب��الًء  اأبلى  بعدما  ولكن  العظيمة، 
جماح  كبح  على  �شموده،  من  الرغم  على  يقو، 

هذا البحر الثائر واالنت�شار عليه.
***

هَجتي َبحَر امَلنايا       َوناُر  )) َوُخ�شُت مِبُ
قادا (( ِقُد ِاتِّ احَلرِب َتتَّ

ال�شطر  اأن  فنالحظ  الق�شيدة  ه��ذه  يف  اأم��ا 
من  االأول  ال�شطر  م��ع  مت��ام��ًا  يتطابق  االأول 
الواو  حرف  ا�شتبدال  لوال  ال�شابقة،  الق�شيدة 

البحر  من  اأي�شا  والق�شيدتان  الفاء،  بحرف 
بن  )عنرتة  فيه  كتب  ال��ذي  البحر  وهو  الوافر 

�شداد( اأربع ق�شائد ورد فيها ذكر البحر.
 

ويف هذه الق�شيدة ي�شتهل )عنرتة( خطابه 
بالتوجه اإىل عبلة، ولكنه هنا ال ي�شاألها 
اإذا و�شلتها اأخبار معاركه وانت�شاراته، 
بل يح�شها على ال�شوؤال بنف�شها لتعرف 

واإن  فهو  بها،  يقوم  التي  امل�شّرفة  اأعماله 
ك����ان اأ����ش���ود 

اللون ف�شنائعه بي�شاء. 
 

على  الق�شيدة  ه��ذه  يف  )ع��ن��رتة(  ي��ع��رج  ث��م 
واإن  لقبيلته،  ووف��ائ��ه  اإخ��ال���ش��ه  ع��ن  احل��دي��ث 
اإليه يف  تنكرت قبيلته له، وهذا كثريًا ما ي�شري 

ق�شائد اأخرى.
***
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خ����������ي����������ال

كنت  )بينما  نورما جني  كتبت  الكتاب  يف ظهر 
االطفال  عن  خمتلفة  انني  ادرك  كنت  اك��رب، 
مواعيد  وال  قبالت  هناك  تكن  مل  االخ��ري��ن، 
وحيدة  ا�شعراين  كنت  ما  دائما  حياتي،  يف 
وانني اريد ان ام��وت، كنت اح��اول ان ا�شري 
احلم  اك��ن  مل  اليقظة،  ب��اح��الم  نف�شي  ع��ن 
ارى  كنت  مثلما  يع�شقني  �شخ�س  ب��اي  اب��دا 
مع  م�شكلتي  ان  اظن  يع�شقون،  اطفاالاخرين 
داخل  ا�شبح  اك��د  مل  االح���اد،  اي��ام  الكني�شة 
املق�شورة اثناء عزف االورغن واجلميع ين�شد 
الرتنيمة حتى تاتيني الرغبة يف ان اتخلى عن 
يت�شم  نحو  على  اري��د  كنت    ، جميع مالب�شي 
الرب والجل  ان اقف عارية من اجل  بالتهور 
اظهر  بان  نزوتي  يرونني،  كي  اي�شا  اجلميع 

اى  تت�شمن  مل  ذلك  عن  واحالمي  عارية 
بالنا�س  احللم  الذنب،  او  باخلزي  �شعور 
انني  اظن  وحدة،  اقل  انني  ا�شعر  جعلني 
اردت ان يرونني عارية النني كنت اخجل 
ف�شتان  ارتديها،  كنت  التي  مالب�شي  من 
الفقر االزرق الباهت الذي ابدا اليتغري، 
مثل  اك��ون  فانا  عارية  اك��ون  ام��ا حينما 
�شخ�س  مثل  ولي�س  االخريات  الفتيات 
هوليوود  لاليتام،  املوحد  الزي  يرتدي 
الف�شل  ه��ول��وود  ك��ان��ت  عرفتها  ال��ت��ي 
يعاين  كان  تقريبا  قابلته  �شخ�س  كل 
�شوء املاكل او لديه نزوات لالنتحار، 
هوليوود مكان حيث يدفعون لك االف 
الدوالرات مقابل قبلة وخم�شني �شنتا 
من اجل روحك،  كانت مكانا ب�شريا 

اكرث منه فردو�س( 

ن�رما جني
عرب املراآة

مقداد عبد الر�شا

كتاب مارلني مونرو وبن هاكت اخذين بعيدا حتى انني قراته دفعة واحدة دون توقف، مل 
ت�شدين فيه ا�شواء هوليوود وال افالم مونرو التي اح�شب انني �شاهدتها جميعا، مل تكن 
ممثلة متمكنة بل  كانت خياال جاحما، فطنتها التفا�شيل التي روتها عن حياتها، االمل 

الذي ف�شلته على مقاي�س العامل، هذا االحتجاج البارع جعلني اقتنع انها ممثلة يف مكان 
واحد يوم ان احتجت و�شرخت بكل قوتها )قتلة( ل�شيادي اخليول يف فيلم املتنافرون الذي 
كتبه زوجها او رمبا ابيها ارثر ميللر واخرجه جون هيو�شنت، كانت تلك اخر �شرخة احتجاج لها  

كانت  املن�شرم  ال��ق��رن  �شتينيات  نهاية  عند 
�شينما  وعند  جنة  �شينما  ع��ن  ع��ب��ارة  احل��ي��اة 
الن�شر حتديدا و�شع اعالن ب�شيط بورق ابي�س 
خمطط وخط احمر،  كتب فيه )ال�شادة ادارة 
�شينما الن�شر مع التقدير، نحن جمموعة طلبة 
الرتبية فرع  كلية  عددنا 55 طالبة وطالب من 
 Bus  اللغة االنكليزية، كنتم قد عر�شتم فيلم
stop  موقف البا�س ملارلني مونرو وكنا نحن يف 
فرتة امتحانات وفاتنا ان نح�شرعر�س الفيلم، 
،  هال تف�شلتم بعر�شه مرة اخرى ليت�شنى لنا 
م�شاهدته؟ لكم فائق ال�شكر والتقدير،  �شينما 
الن�شر وبكل احرتام مل�شاهديها قدمت عر�شا 
خا�شا لهوؤالء الطلبة مل�شاهدة الفيلم،  مل تكن 
مارلني مونرو تلك املمثلة البارعة بقدر ماكانت 
املوهبة  تنق�شها  كانت  احل��الوة  ه��ذه  ح��ل��وة،  
والوجه الفوتوجونيك على الرغم من انها كانت 
واحدة من تالمذة يل �شرتا�شبورغ وايليا كازان 
الكتاب  هذا  اقتنيت  بتوج�س  املمثل،  �شتديو  يف 
برتجمته  وق��ام  امل��دى  موؤ�ش�شة  ا�شدرته  ال��ذي 
عن  ويتحدث  حممود،  با�شم  اال�شتاذ  له  وقدم 
جزء من حياة مارلني مونرو، �شوف لن احتدث 
عنها كممثلة بل كخيال بارع)نورما جني جتل�س 
متمددة بغنج، تقرا وعلى وجهها امارات ده�شة 
طفل ،  رفعت ب�شرها ونطقت ا�شمي، تعجبت، 
كتاب  يديها  بني  النظر،  ودققت  منها  اقرتبت 

ا�شمه يول�شي�س(
م��ارل��ني م��ون��رو ابنة ال��ه��واء واجل����راة،  م�شح 
لالأم، االنتحارات ترتى،  االم،  العمة،  اخلال، 
ثم لك ياحلوة ب�شع حبات و�شرير ونوم هادىء 
الذي  هو  الرتاجيدي  امل��وت  يظل  اب��دا  وطويل، 
ي�شغل العامل، هاهو همنغواي وذاك خليل حاوي 

وروبن ويليامز، فرجينيا وولف ومايكل جاك�شن 
ثم هيث ليدجر 

اجزاء منا �شوف تلم�س
اجزاء فقط من االخرين 

حقيقة املرء وا�شحة بهذا القدر
ميكننا ان نت�شارك يف اجلزء املفهوم لدى االخر

فهمنا ي�شعى نحو عزلة االخرين 
وحيدون نظل 

اىل  معلقة  تظلني  م��ا  بطريقة  احل��ي��اة  ايتها 
اال�شفل 

ماحلاجة اىل ان تنام حتت �شقف، الي�س الف�شاء 
اكرث رحابة ؟ الدموع تن�شكب، البيت يكتمل وله 
فناء خلفي، وتختفي امي االب ال�شبح، ياتي يف 
احلم  املدر�شة،  العودة من  يقظة،  احللم، حلم 
)ابي يف انتظاري، ا�شعر باال�شتياء اثماء املطر 
النني مل انتعل احلذاء املطاطي، �شيوبخني هذا 
وال  املطاطي  احل��ذاء  الامتلك  ا�شال  انا  االب، 
املكان الذي ا�شري اليه كان بيتا من اى نوع، كان 
مكانا حيث كنت اعمل فيه على نحو ما كطفلة 
االر�شيات،   املالب�س،  االطباق،  تغ�شل  خادمة، 
الده�شة  متعة  االكت�شاف  ال�شمت(،  وتلتزم 
حلجرتي  جاء  )حني  املتعة  امنحت  ده�شت  ان 
واخذين بني ذراعيه تال�شت كل متاعبي ،  حتى 
اين  ام��ر  ن�شيت  وعيناها  ج��ني  ن��ورم��ا  ق��د  اين 
بزغت  قد  جديدة  ان��ا  )فوتوجونيك(،   ل�شت 
ولي�شت  انا جديدة  لي�شت ممثلة    ، فوق جلدي 
براقة،   ال��وان  من  عامل  نحو  يتطلع  ما  �شخ�شا 
حني قال احبك كانت اكرب من ان يتحدث عني 
الف ناقد ويقولون اين جنمة عظيمة ، االوراق 
بها اىل  والتي خطتها مل ت�شل  الق�شوة  البالغة 
ايامها مع ارثر ميللر لذا فهي ظلت نورما جني 

ومل ت�شل اىل مارلني مونرو ،  تلك القبلة التي 
طبعها ميللر على جبينها تذكر بابيها، تتارجح 
، هي ، ال�شورة ام الكر�شي؟)هناك �شىء واحد 
عند احلائط يف حجرة امي كان دائما يفتتني، 
ك��ان��ت ���ش��ورة ف��وق اجل���دا، مل تكن ه��ن��اك اى 
�شورة اخرى عداها، ال�شورة الوحيدة املوؤطرة، 
حينما كنت ازور امي كنت اقف حمدقة يف تلك 
ال�شورة واكتم نف�شي خ�شية ان تامرين امي ان 
كانوا  النا�س  ان  اكت�شفت  النظر،   عن  اتوقف 
دائما يامرونني ان اتوقف عن فعل ا�شياء احب 
ان افعلها، هذا ابوك  هكذا قالت يل، اح�ش�شت 
بحما�س �شديدوكدت ان اقع من فوق الكر�شي، 
اب  يل  يكون  ان  ال�شعادة  على  باعثا  االمر  بدا 
ويكون بامكاين ان اتطلع اىل �شورته واعلم انني 
اليه انتمي، كنت ا�شال امي ماذا كان ا�شمه ؟ مل 
النوم  تكن جتيب لكن كانت تذهب اىل حجرة 
وتغلق على نف�شها بالداخل ، الحقا بعد �شنوات 
اكت�شفت ماذا كان ا�شمه واي�شا اكت�شفت ا�شياء 

كثرية عنه(
احلقيقة ميكن ان يعاد قولها فقط لكن الميكن 
التعذيب،   العطاء،  مطلقا،  اخرتاعها  يعاد  ان 
اىل  تلمح  ال�شظايا  يف  الن�شو�س  التفكري، 
تزوجت  الذي  ميللر  ارثر  بروكلن  من  الروائي 
بالتاكيد من  مونرو منه يف نهاية املطاف وهي 
انها    ، ما  يوما  عنها  ق��ال  عندما  يق�شد  ك��ان 
متلك غريزة وردود افعال ال�شاعر لكنها تفتقر 
اىل ال�شيطرة يف ال�شفحة ٢5١ واالخرية يكتب 
ملتون غرين )اىل هنا ينتهي خمطوط مارلني 
اىل  تتطرق  مل  اذا  فهي  اي��اه(  اعطتني  ال��ذي 
ارثر ميللر واىل القتيل جون كنيدي، اخذت كل 
بعيدا،  واجتهت  ال�شرير  ذلك  عند  معها  �شىء 
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كان ومايزال هاج�س النا�س يف اوقات جزعهم وتوتراتهم ونق�شان الوعي وربكة 
اقت�شادهم ) فتاح الفال ( وظل اي�شا يف املقابل م�شدر انتقاد و�شخرية ، حينما 
ت�شعر املجتمعات بالالجدوى والفقر املعريف فانها تبحث عن خمل�س لها وهذا 
املخل�س اما ان يكون بطال �شنديدا يخل�شهم ويظلون حتت رحمته او يلجاأون 
اىل ال�شحر وال�شحرة يف البحث عن اخلال�س ، ولقد داأبت جملة اال�شبوع التي 
كانت ت�شدر يف بغداد فرتة اخلم�شينيات من القرن املا�شي والتي كان يراأ�شها 
اال�شتاذ يحيى قا�شم ، داأبت على ن�شر يف كل عدد من اعدادها لوحة كاركتريية 
فيها  والتي  الكاركرتية  ال�شورة  اعلى  يف  مبني  هو  وكما  اال�شبوع  لوحة  �شمتها 
يديها  م�شلمة  مطواعة  جتل�س  التي  احللوة  ه��ذه  يغري  ان  الفال  فتاح  يحاول 
ر�شم  الراحل  اال�شتاذ  كان   ، ما  ازمة  للخال�س من  يديه حماولة  اىل  احللوات 
الكاركتري غازي هو من يقوم بابتكار املوا�شيع وير�شم لها ال�شخ�شيات ، وعن 
وحياة   ، خاتون  �شويف   ، الهائم  الفال  فتاح   ( يقول  تعليق  هناك  هذهال�شورة 
عر�شي وعر�شج ونامو�شي ونامو�شج ، هاي الق�شية ماحتتاج كل دجاجة �شودة 
ب�س خلي عينج بعيني وه�شه ت�شوفني فد رجال عفيف و�شريف خفيف لطيف ، 
وجهه نوراين كاعد بالطريق يريد خاطرج وم�شتعد للت�شحية يف �شبيل هلق�شية 

او واكف ، اعتمدي على وكويل نعم وه�شه ت�شوفني !!!! ( 

يف  ال���رواد  املذيعني  كبار  اح��د  في�شل  غ��ازي  وال�شديق  احل��اج  اال�شتاذ 
تلفزيون واذاعة بغداد ويف لقاء له حتدث عن �شاعة االذاعة قائال ، بلبل 
اذ  ادامته  انني حر�شت على  االذاع��ة حتى  كان يف مكتب مدير  االذاع��ة 
بعثت على احد ال�شنايعية املتمكنني ) ا�شطوات ( و�شاحب �شاعات يعمل 
هي  والتي  الدقاقة  ال�شاعة  ويدمي  البلبل  يدمي  عادة  كان   ، االعظمية  يف 
االذاعة  اىل  غازي  امللك  اهداها   ، اي�شا  البلبل  وحتى  غازي  امللك  هدية 
بعد ان اغلق اذاعة ق�شر الزهور ، وعن عملها يقول اال�شتاذ غازي في�شل 
ت�شحب من االعلى  بال�شال�شل  ت�شغيلها  اى  تكويكها (  ، هي عادة يكون ) 
اىل اال�شفل ، وغالبا مايقوم البع�س من املذيعني باذاعة الن�شرة االخبارية 
اال�شتديو  يف  املايكرفون  يتعطل  حينما  بالقراءة  ويبدا  بابها  يفتح   ، منها 
الن هذا ) املايك ( املوجود داخل ال�شاعة هو الذي ينقل �شوتها ودقاتها 
اىل النا�س ، بقي ان نعرف ان هذه ال�شاعة كانت تعلن عن الوقت يف نف�س 

الوقت الذي كانت تعلن فيه اذاعة بكك بن يف لندن  

الذي  يو�شف  روميو  العزيز  وا�شتاذي  �شديقي 
هو   ١978 العام  منذ  مغرتبا  رومانيا  يف  يعي�س 
اجلال�س  فهو  ال�شورة  ه��ذه  اب��ط��ال  م��ن  واح��د 
لقطة  ه��ي  ال�����ش��ورة  ه��ذه   ، اليمني  م��ن  االول 
يف  قدمت  التي  ك��ودو  انتظار  يف  م�شرحية  من 
والنني   ،  ١967 العام  يف  البغدادية  اجلمعية 
افتقر اىل املعلومة الدقيقة كتبت اىل ال�شديق 
فكتب  العر�س  يتذكر كيف مت  ان  يو�شف  روميو 
اجلمعية  يف  امل�شرح  جلنة   ، التايل  م�شكورا  يل 
البغدادية والتي كان مقرها يف منطقة ال�شليخ 
قبالة نهر دجلة تقريبا من �شمنها كان اال�شتاذ 
جربا  اال���ش��ت��اذ  وال��راح��ل  عبداحلميد  �شامي 
ابراهيم جربا وكان من بني اهدافها الرئي�شية 
م�شرحيات  عدة  عر�س  مت  وقد  امل�شرح  ت�شجيع 
للكاتب  ك���ودو  ان��ت��ظ��ار  يف  �شمنها  م��ن  فيها 
برتجمتها  قام  التي  بيكت  �شموئيل  االيرلندي 
اب��راه��ي��م ج��ربا خ�شي�شا كي  اال���ش��ت��اذ ج��ربا 
لال�شتاذ  ك��ان  االخ���راج   ، اجلمعية  يف  تعر�س 

�شادق   ، للفنانني  والتمثيل  عبداحلميد  �شامي 
يو�شف  روميو   ، ال�شراج  �شامي   ، �شاهني  علي 
وها�شم ال�شامرائي ، ادارة امل�شرح كانت لكاظم 
الزيدي واملكياج ليو�شف �شلمان ، يقول روميو ، 
كان العمل على درجة كبرية من االتقان واالبداع 
�شاهده  ح�شبما  الغربي  امل�شتوى  ع��ن  اليقل   ،
ح�شروا  حينما  انف�شهم  االنكليز  له  وانده�س 
احلجم  املتو�شط  اجلمعية  قاعة  على  العر�س 
وا�شتدعوا �شحفيني من الق�شم العربي يف اذاعة 
ال ) BBC  ( كانوا متواجدين يف بغداد انذاك 
، وجد هوؤوالء انها التقل من حيث امل�شتوى عما 
يحدث يف بريطانيا واجروا احاديث مع اال�شتاذ 
جربا ابراهيم جربا واال�شتاذ �شامي عبداحلميد 
و�شجلوا مقاطع �شوتية من العر�س اذيعت فيما 
بعد من االذاعة يف الق�شم العربي ، عن التمثيل 
عبداحلميد  ���ش��ام��ي  اال���ش��ت��اذ  وق��ت��ه��ا  اخ��ربن��ا 
وماتوحيه  ح��ر  ان��ه   ، االداء  ع��ن  العمل  خم��رج 
حر  التمثيل  كلمة   ، واحل��دث  ال�شخ�شية  لكم 

مانريد يف  نوؤدي  بان  اعطتنا احلرية الول مرة 
�شامي  اال�شتاذ  ومراقبة  طبعا  امل�شرحية  �شياق 
الدقيقة ، لقد كنا نراقب احدنا االخر ال اليجاد 
حتى  االخر  به  ما�شيقوم  ملعرفة  وامنا  االخطاء 
يكون االيقاع متزن و�شحيح ، وعن هذه ال�شورة 
وحكايتها يقول روميو ، طبعا هذه ا�شهر �شورة 
يرتديه  الذي  املعطف  باملنا�شبة   ، العر�س  من 
�شادق علي �شاهني هو ) قبوطي االنكليزي ابو 
الدكم واخل�شبة ( الذي قلبه �شادق على بطانته 
وكانت م�شالة رائعة بعدها الاعرف اين اختفى 
القبوط ، وال�شخ�شيات التي تظهر يف ال�شورة 
هم ، روميو يو�شف اجلال�س بدور بوزو ، ويقربه 
فالدميري  ب��دور  ال�شراج  �شامي  اجلال�س  اي�شا 
وخلفه وقف �شادق علي �شاهني بدور �شرتاكون 
ال�شامرائي  ها�شم  احلقائب  يحمل  ال��ذي  ثم 
بدور لكي ، �شكرا جزيال لل�شديق العزيز روميو 

يو�شف على هذه املعلومات القيمة

مهم جدا 
 ليحق لى �سخ�ض او موؤ�س�سة او جملة او �سا�سة او مواقع الكرتونية 

واية و�سيلة اعلمية اخرى ا�ستعمال هذه ال�سور  ) هي ار�سيفي 
ال�سخ�سي ومعي عقد �سرائها(  ، جملة ال�سبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�سه �ستكون املحاكم هي الف�سل.
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اأم�����ن�����ي�����ات  ع����ل����ى اأب�������������اب ال�����ع�����ام اجل����دي����د

عراق اأكث�ر اإ�شراقًا

تتواىل الأعوام والأحلم، حم�ض اأمنيات بع�سها 
يتحقق وبع�سها الآخر يف مهب الريح، او �سعب 
املنال، اإل اأن الأمل هو اجلوهر احلقيقي لروح 
الن�سان ووجوده، مابني رحلة خ�سارات 
وانت�سارات وحلظات مرارة وفرح و�سل�سلة 
ظروف ا�ستثنائية ع�سناها بكل 
تفا�سيلها.

رجاء ال�شجريي

ماذا نريد من العام االآتي؟ اىل ماذا ن�شعى، وكيف 
"جملة  اجل��دي��د..  للعام  واأمنياتنا  ق��راءات��ن��ا  ه��ي 
ال�شبكة" يف ا�شتطالع لكوكبة من الفنانني واملثقفني 

واملبدعني كانت اأمنياتهم كاالآتي:
اأمنيات

اأبو العبا�س يقول: �شنة طيبة للعراق  الفنان حممود 
اأن  اأمتنى  للجميع..  بالتوفيق  واأمنيات  والعراقيني.. 
اأمنيات  ال�شعد..  كل  يف  خمتلفًا  العام  ه��ذا  يكون 
بيوتهم  اىل  النازحون  ويعود  اأف�شل  احلال  يكون  اأن 
وياأخذ املثقفون دورهم احلقيقي يف احلياة بعيدًا عن 
اأن  موقف املتفرج واأن تاأخذ احلكومة بعني االعتبار 
هذا البلد لي�س ملكًا الأحد معني ولي�س ملكًا لعائلة او 

طائفة او حزب. 
كرنفال فرح

ه��داب��ي:  �شعد  امل�شرحي  وال��ك��ات��ب  ال�شيناري�شت 
من  متحرر  عام  باملتغريات..  مفعم  بعام  اأمنياتي 
�شعيد  على  امل�شروعة  االأمنيات  من  يتقاطع  ما  كل 
اأمنيات تت�شل  الدراما التي غيبت للعام اخلام�س.. 
وتاأكيد  الظهور  اأحقية  ال��ع��راق��ي  ال��ف��رد  مينح  مب��ا 
الذات... اأمنيات التقت�شر على الوعود الكاذبة اإمنا 
حاجات  تلبي  اأمنيات  واالنتماء..  بال�شدق  تتو�شح 
يكون  واأن  احلقوق...  �شعيد  على  االن�شانية  الفرد 
لو�شع  احلقيقي  الفرح  من  كرنفااًل  اجلديد  العام 
ال�شيا�شة هوؤالء  واأن يزاح من خارطة  اآمن وم�شتتب 

الذين يقتاتون على ن�شغ حياتنا.
دولة الإن�شان

املقبل  لعامنا  اأمنياتي  جابر:  خليفة  جابر  الروائي 
كافة  بطبقاته  العراقي  املجتمع  يرتقي  اأن  بعده  وما 
االإن�����ش��ان؛  دول���ة  فيه  تتحقق  ال���ذي  امل�شتوى  اىل 
القوانني  ب��دول��ة  ت��ن��ادي  �شعارات  م��ن  رف��ع  فما 
ي��رت��ق  مل  اإن  ت��ك��ف��ي  ال  وح���ده���ا  وامل����واط����ن 

اأخالقية  مل�شتويات  االإن�شان 
لتطبيق  لي�س  ت��وؤه��ل��ه  ع��ال��ي��ة 
فقط  وطنه  واح��رتام  القانون 
وامن�����ا الح�����رتام اإن�����ش��ان��ي��ت��ه 
له  امل�شارك  االآخ��ر  واإن�شانية 
احرتام  وحتى  بل  الوطن،  يف 
والطبيعة،  االأخ��رى  الكائنات 
خطوات  ينتظر  كهذا  وتنظري 

اأرى،  اأهمها، كما  ال�شري عليها ومن  ينبغي  مر�شومة 
الوعي  تنمية  من  تت�شمنه  مبا  الثقافة  ملف  فتح  هو 
هذا  يحظى  واأن  املواهب  ورعاية  الكربى  واالأخ��الق 
االقت�شاد  مبلفات  لالهتمام  معادل  باهتمام  امللف 
وبجهد  الرتكيز  يتم  واأن  وغريها.  والف�شاد  واالأم��ن 
وطني �شادق على اإعادة وزارة الرتبية والتعليم ملعنى 
تربية  وامنا  تعليم فقط  وزارة  تكون  اال  اأي  م�شماها 
وتعليم، وذلك من خالل اإعادة تاأهيل املعلم مبختلف 
م�شتوياته من الرو�شة اىل درجة الربوفي�شور علميًا 
اعتماد  هو  هذا  لتحقيق  االوىل  واخلطوة  وتربويًا، 
ملعاهد  املتقدمني  الطلبة  قبول  يف  اأخالقية  معايري 
للمعلمني  الذاتية  ال�شري  ومراجعة  وكلياته  التعليم 
منهم  وعلميًا  اأخالقيًا  املوؤهلني  غري  ونقل  احلاليني 
اىل وظائف اخرى، ومع ما قد يراه بع�شهم من ق�شوة 

بهذه اخلطوة لكن الدواء غالبًا ما يكون مّرًا!
ومن اخلطوات املهمة االأخرى لبناء االإن�شان العراقي 
ال�شعور  در���س  مثل  ج��دي��دة  درو����س  ا�شتحداث  ه��ي 
م�شتوى  اىل  العراقية  بالنا�شئة  لرنتقي  بامل�شوؤولية 
بيك  كلي  علي  �شالل  قرب  ماء  قطرات  هدر  ي��رون 
بيوتهم  يف  زائ��د  م�شباح  اإطفاء  ع��دم  وي��رون  عيبًا 
عيبًا، وهكذا البد من االإرادة اأواًل ثم التخطيط ، هذا 

اأهم ما اأمتناه ل�شعبنا العراقي الكرمي.
كل عام وال�شعب العراقي نحو رحاب اخلري وال�شالم.

ال�شاعرة ميمي 
اأودي�ش�:

ت�شفعنا  ال�شنوات  �شتظل 
در����س  اخل���د  ي��ع��ي  اأن  اإىل 

الوجع 
�شيظل الزمن يركلنا اإىل اأن 

تعي اخلطوة در�س التقدم 
�شيظل الفكر اأكرب من الفعل 
در����س  امل����رء  ي��ع��ي  اأن  اإىل 

التنفيذ 
احلامل  يعي  اأن  اإىل  الواقع  من  اأكرب  اخليال  �شيظل 

در�س العمل 
�شترتاكم  االأمنيات يف وطني 

مامل ن�شَع لتحقيقها 
ليلة راأ�س ال�شنة ككفِّ حمارب 
ي�شفع املتخاذل ويهّنئ املتمّيز 

وال�شوؤال لي�س من املتمّيز بل 
من ا�شتثمر متّيزه

 ومن بحث عن �شماعة لتربير تخاذله 
جمموعتي ال�شعرية الثانية تفتح ذراعيها قريبا ب� ٢8 

حرفًا 
اإما اأن اأُرَجم بها 

اأو اأكّون واإياها  لوحة ف�شيف�شاء ت�شتحق القراءة
كتلة بل هي جلميع العراقيني منذ االأزل..

ثقافة الإخ�انيات
من  اأمنياتي  ان��ت��اج  �شاأعيد  ح�شني:  وليد  ال�شاعر 
جديد مع يقيني باأن املوا�شم التبعث يّف االأمل، وتبقى 
اأمنياتي املوؤجلة عالقة يف ذهني.. ولطاملا متنيت اأن 
نتخل�س من اخلراب الذي يتلّبد امل�شهد الثقايف، واأن 
تناأى وزارة الثقافة بنف�شها عن املحا�ش�شة املقيتة، 
واأن ي�شتمر بنا العمر الأرى ثقافة خال�شة بعيدة عن 
االإخوانيات، وكذلك ما زالت الثقافة العراقية عاجزة 
لبناء  الهمم  �شحذ  اأج��ل  من  املتلقي  يف  التاأثري  عن 
عاجزون  اأننا  وح�شبنا  اخل��راب،  هذا  و�شط  الوطن 
بات  الذي  الثقايف  امل�شهد  الطارئني عن  اإزاح��ة  عن 
وا�شحًا، واأن تتبنى الدولة دعم املبدعني وت�شجيعهم 
وتوفري الفر�س لهم، الأّنهم الوجه العراقي احلقيقي 
لبلد طاعن باحل�شارة واالب��داع، فلنعمل �شوية على 
عام  وك��ل  البيا�س،  نا�شعة  لثقافة  دع��ائ��م  اإر���ش��اء 

والعراق احلبيب باألف خري واأمان و�شالم،
 وما اخلري اإال من عند اهلل
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يف كتابه )ناجح املعموري .. غواية االأ�شطورة و�شحر 
تقدمي  اىل  الناجي  احمد  الكاتب  مييل  ال��ك��الم(، 
قراءة �شريية حلياة املعموري، وحتوالته االجتماعية 
وانتهاء  الطفولة،  ا�شتذكارات  من  بدءًا  والثقافية، 
بن�شجه الثقايف من خالل املكابدات اال�شرتجاعية،  
وح�شور  احلياتية،  املعموري  حمطات  وا�شتنطاق  
ال�شرية يف ف�شاءات الن�س االأدبي، حيث جتلى هذا 
و  )البحر(  وروايتيه  املبكرة  ق�ش�شه  يف  احل�شور 
)مدينة البحر(، اإذ يتبني من هذه املدونات الوقوف 

على م�شروعه الثقايف وبدايات م�شواره مع الكتابة.
الكاتب  بخط  تكون  ما  غالبا  ال�شريية  الكتابة  اإن 
نف�شه، لكونها كتابة متنح القارئ ملحات ا�شتثنائية 
تعرية  خ��الل  من  املتلقي  ذه��ن  يف  �شخ�شيته  عن 
الذات واملكا�شفة وال�شراحة يف �شرد االأحداث، واأن 
تاأتي على كل ما هو م�شيء اأو معتم يف تلك ال�شرية، 
اإىل وثيقة تاريخية  اأن تتحول مبرور الزمن  وميكن 

يتداخل يف م�شمونها الواقعي باحللمي.
ا�شتدعاء التاريخ

اإن ثقافتنا العربية تنتظم يف جتارب �شريية مبكرة 
لبع�س الرواد واالأدباء االأوائل كاأحمد اأمني والعقاد 

وتوفيق احلكيم وجنيب حمفوظ وحنا  وطه ح�شني 
مينا وحممد �شكري وب�شيغ اأخرى، كمذكرات عبد 
مكتوبة  ذاتية  �شري  وهي  وغريهم،  عزام  الرحمن 
باأنامل منتجيها حيث تختلف اإىل حد كبري مع هذه 
الناجي  اأحمد  الكاتب  من�شئها  ق��ام  التي  ال�شرية 
باإخراجها من خالل اال�شتمالء ال�شفوي للمعموري 
ن��ف�����ش��ه، ف�����ش��ال ع��ن احل��ف��ر يف ال��ت��اري��خ ال�����ش��ري 
مفردات  مالحقة  يف  ال�شخ�شي  اأر�شيفه  وتوظيف 
املا�شي، وجرى ا�شتدعاء التاريخ كمرجع يحدد فيه 
العائلية  ومتظهراتها  ال�شرية  هذه  مالمح  املوؤلف 
واالجتماعية والثقافية وال�شيا�شية.  فالكاتب احمد 
من  الوقائع  من  الكثري  ينتزع  ان  ا�شتطاع  الناجي 
وهو  مغاليقها،  ويفت�س  املعموري،  ذاك��رة  اأخاديد 
والبد  الن�شيان،  زوايا  من  ودقائقها  �شورها  ينت�شل 
له ان ي�شرع يف هذا االجتاه من الطفولة التي انبنت 
كوير�س  اإىل مدر�شة  الطريق  تلم�س  على  تفا�شيلها 
التي  واخلطوة  االأول،  االختيار  بو�شفها  االبتدائية، 
واالن��دراج يف  املعرفة،  ارتياد  اأترابه يف  يغاير فيها 
م�شامري التعلم، حيث اقرتنت رحلته تلك باملخاوف 
ينتمي  ال��ذي  املكان  خ��ارج  رحلة  لكونها  والرتقب، 

اإليه املعموري، حيث تقع  هذه املدر�شة على اجلانب 
القارب  اتخاذ  اإىل  يلجاأ  اإذ  �شط احللة،  االآخر من 
كل  اإليها  الو�شول  بغية  و�شيلة  بنف�شه  يديره  الذي 

�شباح. 
اعرتافات وتدوينات

التي  االجتماعية  امل��ح��ذورات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   
ف��اإن  واأع��راف��ه��ا،  ال��ق��ري��ة  ن��وام��ي�����س  ب��ه��ا  انطبعت 
ج��راأت��ه  تلخ�س  واأف��ع��اال  ا���ش��ت��ذك��ارات  للمعموري 
بالقدي�شة  ي�شفها  والتي  الأمه،  جدته  من  ومواقفه 
لديه  كانت  التي  امل��راأة  تلك  خ�شري(،  بنت  )هيلة 
على  تاأثريها  ي�شت�شعر  وهو  االأوىل،  معلمته  مبنزلة 
وجدانه.  على  االأب��وي  و�شلطانها  الفردي،  �شلوكه 
عن  واال���ش��ت��ف��ا���ش��ة  ال��ب��وح  يخ�شى  ال  جن���ده  فيما 
انتمائه  اإىل  انتبه  عندما  اأبيه  من  املختلف  موقفه 
ما  مبكرة  �شن  يف  العراقي  ال�شيوعي  احل��زب  اىل 
جلوئه  اأو  العائلة  اإم��الءات  من  طرده  اإىل  ي�شطره 

اىل املالذات ال�شرية بني اأخواله ومريديه.
احلرية  الناجي  اأحمد  للكاتب  املعموري  اأت��اح  لقد 
بكل  �شريته  وت��ن��اول  املعلومات  اللتقاط  الكاملة 
التاريخ(  اأخ�شى من  يقول )اإين ال  و�شوح وهو كما 

وهج ال�شرية وت�شكالت 
ال�عي الثقايف 

ناجح املعم�ري 

لقد اقرتح جورج ماي لكتابة ال�سرية نزعات اأربع تتلخ�ض يف 
النزوع اإىل الكتابة النرثية وا�ستغراق فرتة طويلة من حياة 
الفرد، واحلقبة الزمنية التي و�سفها ب�سن الن�سج او ال�سيخوخة، 
وال�سدق يف تناول الأحداث. 

عبد الأمري خليل مراد 

حقيقية  تبقى  ان  ال�شرية  لهذه  يريد  لكونه   35 �س 
اعرتافا  مبثابة  جاءت  وكانها  النا�س،  بني  وماألوفة 
ولي�شت  )ه���و(  ال���  ب�شمري  مكتوبة  وت��دوي��ن��ات  ت 
االأح��داث،  ت�شظي  ينمذجها  هروبية  ا�شتجوابات 
وان��ط��ف��اوؤه��ا ب��ت��ق��ادم ال��زم��ن، غ��ري اأن امل��ع��م��وري 
ممن  الكثريين  باأ�شماء  وي�شرح  حوا�شه  ي�شتنفر 
كمعلمه  و�شيخوخته  ويفاعته  طفولته  يف  التقاهم 
الثقايف  تكوينه  ير�شم مالمح  ال�شالمي، وهو  مبدر 
منذ ال�شغر من خالل تروي�شه وت�شجيعه ال�شتقبال 
احل�شا�شية اجلديدة للدرا�شة، وكذلك قريبه ناظم 
البكري الذي يدفعه اىل تلقي هذه احل�شا�شية بحب 
و�شغف، وهو مينحه العديد من املراجع واالإ�شدارات 

اجلديدة. 
املهمل واملكب�ت

لقد ا�شتعا�س املوؤلف عن االأ�شئلة  التي ميليها على 
واأجوبتها  املعموري  ناجح  امل�����ش��رودة  ال�شخ�شية 
واالإ�شارات  املرويات  ال�شردي، ومنوه عرب  باالإيقاع  
ال�شردية،  احلكاية  نب�شات  اىل  واالرت��داد  الزمنية 
وت�شاركها يف نب�س الذاكرة، وا�شتح�شار ما فيها من 
اأطياف  ترحيل  ا�شرت�شل يف  وقد  مكبوت،  اأو  مهمل 
مرحلة  اإىل  عنوان  من  اأك��رث  يف  وال�شباب  ال�شبا 
القرية،  ع��امل  غ��ادر  اأن  بعد  واالك��ت��م��ال،  الن�شج 
وهو  املدينة،  اأزق��ة  يف  خطاه  يتلم�س  يافعا  واأ�شبح 
م�شكون  عامل  وانفعاالته،  عنفوانه  يف  مغاير  عامل 
باحلركة، واالرتباك اليومي، وان م�شار هذه الرحلة 
قريته  من  خ�شمها  يف  نف�شه  املعموري  وجد  ال��ذي 
تقاليد  فر�شته  ا�شطراري  م�شار  هو  املدينة،  اإىل 
الواقع  لفجاءات  املقلق  والت�شليم  العلمي  التح�شيل 
الواقع  بهذا  ناجح  الفتى  انبهار  ولعل  اجل��دي��د، 
امل�شروطة  احلرية  ف�شاءات  يف  تبدد  ما  �شرعان 
عبد  املدر�شة  مدير  يلتقي  وه��و  االكت�شاف  وح��ب 
ا�شتقبال  يف  اجلاد  الرتبوي  ذلك  حبانة،  احل�شني 
طلبته، حيث يحقق له الفر�شة املالئمة لقطع طريق 
م�شاحبته  وكذلك  ال��داب��ة،  على  البعيد  املدر�شة 
الذي  علو�س،  �شعدي  املتميز  العربية  اللغة  الأ�شتاذ 
يدرك يف تلميذه النابه  موثبات االنفتاح، والنموذج 
تلقي اخلطاب  باالختالف عن جمابليه يف  املفتون 
الثقايف واالن�شداد النوعي اإىل املمار�شات الال�شفية 

بني حيطان املدر�شة. 
ونرى علو�س قد وقع على �شالته يف تلميذه، اإذ ابتداأ 
والق�ش�س  الهالل  رواي���ات  ق��راءة  على  بتحفيزه 
وبع�س  حمفوظ  جنيب  واأدب  العاملية  الق�شرية 
مع  والتاأقلم  موهبته  تنمي  التي  املهمة  العنوانات 
ال  الذي  باأ�شتاذه  اال�شتنجاد  يف  وتوجيهه  الكتاب، 
يتوانى عن ترغيبه يف التعلق بالقراءة واالن�شراف 
اإىل معانقة االأجنا�س االأدبية املختلفة، حيث ت�شكل 
مدة املمار�شات مفاتيح وعيه الثقايف، ورغبته امللحة 
بو�شفها  الق�شرية  الق�شة  كتابة  التجريب يف  على 
الفن،  اإىل م�شمار هذا  يلج من خاللها  اأوىل  عتبه 
لق�شته  �شناعته  يف  واملك�شوف  املخفي  وانتهاج 
ناجح  قادت  التي  الق�شة  تلك  )املكرود(،  املبكرة 
ب�شراحتها وجراأتها اإىل اأبواب املحاكم اأو االحتكام 
اإىل اأعراف الع�شرية، بعد ان تبدت لبطلها �شريورة 
الق�شة التي تتغري يف رمزيتها احباطاته ال�شخ�شية.

امل�شارات اجلديدة
ل��ق��د م���رت ه���ذه ال�����ش��رية ب��ت��ح��والت وارحت�����االت 
عن  باحثا  املعموري  فيها  كان  �شريعة  دراماتيكية 
اال�شتقرار واال�شتجابة التلقائية اإىل متون الثقافات 

يوميات  م��غ��ادرة  اإىل  ي��ل��ج��اأ  ح��ي��ث   ، امل��ت�����ش��ارع��ة 
اجل��دي��دة،   م�����ش��ارات��ه  وت��اأك��ي��د  الرتيبة  ال��ه��وام�����س 
يف  احلفر  و   ، االأ�شطورة  نق�شي  يف  وخ�شو�شيته 
اأن�شاقها الغام�شة ، اإذ يعمد اإىل االنتظام يف درا�شة 
االآثار واللغات ال�شومرية ب�شورة اأكادميية يف اإحدى 
الدرا�شة  ه��ذه  ف��ان  وبالتايل  العراقية  اجلامعات 
ق��راءة  يف  الذاتية  قناعاته  م��ن  الكثري  غ��ريت  ق��د 
تراثنا القدمي، حيث ا�شتطاع اأن ي�شدر العديد من 
املوؤلفات يف قراءته مللحمة كلكام�س ، والنبي مو�شى 
 ، البابلية  واالأ�شاطري   ، اللفاح  و�شجرة   ، وع�شتار   ،
وغريها ، وكانت مو�شوعاتها اأطروحات مغايرة ملا 
داأب عليه الباحثان فرا�س ال�شواح والطيب تيزيني .
)ناجح  كتابه  يف  الناجي  احمد  الكاتب  اأراد  لقد 
قارئه  منح   ، الكالم(  و�شحر  االأ�شطورة  املعموري 
ك�شوفات تنبوؤية و�شورة واقعية عن املعموري بو�شفه 
�شكك  قلبه  مب��داد  اختط   ، واإن�شانا  وباحثا  مفكرا 
الثقافة  يف  عنه  امل�شكوت  عن  والبحث   ، ال��دراي��ة 
االإن�شانية ، وجعل هذه ال�شرية ال�شاجة مبفرداتها ، 
ومهيمناتها ال�شاغطة ، رواية حية مل�شتقبل حمت�شد 

باالأحالم واالآمال وامل�شائر .  
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كموروث  عميقًا  العراقية  العباءة  ج��ذور  متتد 
منا�شباتهم  يف  العراقيون  يرتديه  وزي  �شعبي 
واأف���راح���ه���م، ف��ق��د ارت��ب��ط��ت ب����رتاث ال��ع��راق 
ب�شناعة  خمت�شة  ي��دوي��ة  كحرفة  وح�شارته 
الزي العربي ب�شكل عام، والعراق ب�شكل خا�س. 
خياطتها،  اإتقان  يف  �شّناعها  اأغلب  تفنن  وقد 
واأن  مرتديها،  ووق���ار  لهيبة  م�����ش��درًا  لتكون 
فال  النا�س،  عند  ووجاهه  خا�شًا  رونقًا  تعطيه 
تقل هذه احلرفة عن باقي احلرف اليدوية من 

حيث الفن واإتقان و�شعوبة �شناعتها. 
يف  احلرفيني  اأق��دم  بع�س  التقت  "ال�شبكة" 
هذه  وادي  يف  لتغور  العراقية  العباءة  �شناعة 

ال�شناعة الرتاثية.

والب��شريي" "عباث� 
الزي  ثاين حلقة يف  التي هي  العباءة  ا�شتهرت 
العقال،  ع��ن  �شابقًا  حتدثنا  اأن  بعد  العربي 
من  والو�شطى  اجلنوبية  املناطق  يف  وانت�شرت 
العراق، وخ�شو�شًا يف االأرياف ومناطق الفرات 
االأو�شط مثل "العمارة والنجف وكربالء واحللة 
والنا�شرية"، وقد نفاجاأ بارتداء الفئة ال�شبابية 
ل��ه��ا ه��ن��اك ف�����ش��اًل ع��ن ك��ب��ار ال�����ش��ن ووج��ه��اء 

الع�شائر الذين يعتربونها لبا�شهم التقليدي.
واالأزي��اء  الفلكور  ع��امل  يف  الباحثون  اأك��د  وق��د 
من  قدمية  حقبات  اىل  يعود  العباءة  تاريخ  اأن 
زمن  اىل  يعود  اأن��ه  بع�شهم  رجح  فقد  الزمن، 
الر�شول حممد)�س( حيث كان يرتدي العباءة، 
وقد كانت ت�شمى "الربدة" يف ذلك الوقت، وقد 

ال�شاعر  دخلت هذه املفردة يف ق�شيدة نظمها 
البو�شريي ميدح فيها الر�شول.

يقال اإن هناك بع�س املنحوتات التي توؤكد لنا اأن 
العباءة قد تعود لع�شور ماقبل االإ�شالم، حيث 
تعترب زيًا من الطراز االآ�شوري، وكانوا يطلقون 
وترجمتها  االآ���ش��وري��ة  "عباثو"  م��ف��ردة  عليها 
باللغة العربية "الغطاء" بحيث األزم بارتدائها 
القانون االآ�شوري يف املرافق العامة، واي�شًا عند 

النبالء والوجهاء يف ذلك الع�شر.
زي الهيبة

للزي  واملكمل  الرئي�س  اجل��زء  العباءة  تعترب 
الوقار  مرتديها  على  ت�شفي  حيث  العراقي، 
وان��ح��داره،  اأ�شوله  مع  يتنا�شب  مبا  والهيبة، 
والأن اأغلب من يرتدونها هم من �شيوخ ع�شائر 
اأ�شا�شيات حياتهم كلبا�س  ووجهاء، �شارت من 
مهم يف اجلل�شات الع�شائرية ومنا�شبات الفرح 
واحلزن، وحتى يف موا�شم حفالت التنكر عند 

طالب اجلامعات.
يف  وبالتحديد  النهر،  ���ش��ارع  يف  جتوالنا  بعد 
احل��اج  التقينا  والعبايجية،  اخلفافني  �شوق 
عقيل ال�شمري)63 عامًا( اأحد حرفيي �شناعة 
منذ  اأ�شبح  الزي  هذا  "اإن  قال  الذي  العباءة، 
جلودة  النا�س،  اأنظار  حمط  االأوىل  �شناعاته 
و�شعوبة �شناعته، والأننا نريد االأف�شل لزبائننا 
فقد احرتفنا خياطته وتطريزه ب�شعوبة كبرية، 
ال�شمري  مزعل  احلاج  وال��دي  من  تعلمت  فقد 
املعا�شرين  من  فنحن  والده،  من  تعلمها  الذي 
اأنا  اأكرث من مئتي عام، وها  لهذه احلرفة منذ 

ما  مزاولتها،  يف  عامًا  خم�شني  اأكملت  قد  االآن 
واأر���ش��ي  اأن��واع��ه��ا  اأج���ود  خياطة  اأج��ي��د  جعلني 

جميع زبائني.
على  يحتوي  ك��ان  ال�شوق  اأن  ال�شمري  ي�شيف 
اأن  اإال  العباءة،  خلياطة  حمال  ع�شرة  من  اكرث 
حمال  ثالثة  يف  االآن  انح�شرت  ال�شناعة  هذه 
فقط واأخرى يف �شوق اال�شرتبادي يف الكاظمية، 
�شناعتنا  على  الطلب  واختفاء  االإهمال  ب�شبب 

يومًا بعد اآخر.
الغازل واحلائك واخلياط 

كان  مهما  مم��ت��ازة،  ع��ب��اءة  �شناعة  "تعتمد 
بخياطتها  ي��ق��وم  ال���ذي  احل���ريف  على  ن��وع��ه��ا، 
عقيل  احل��اج  به  اب��ت��داأ  ما  ه��ذا  مراحل"،  على 
جيدة  ع��ب��اءة  خياطة  "اأن  م�شيفًا  ال�شمري 
ماهرة  يد  من  اكرث  اىل  وحتتاج  املنزل،  كبناء 
ال�شرب  لكل مرحلة من مراحل اخلياطة، واىل 
فهناك  ال��زب��ون،  م��ع  اجليد  والتعامل  وال��دق��ة 
الغازل واحلائك واخلياط، كل واحد من هوؤالء 

له دور يف اكمال العباءة."
اختيار  خ��الل  من  اخلياطة  مراحل  اوىل  تتم 
وح�شب  منه،  العباءة  �شنع  امل��راد  اخليط  ن��وع 
خيط  مثل  خيوط  ع��دة  فهناك  ال��زب��ون،  طلب 
مابني  اأ�شعاره  ترتاوح  الذي  ال�شيني،  الربي�شم 
الواحد،  للكيلو غرام  دينار  األف  ٢٠٠ اىل 3٠٠ 
حيث يكفي ل�شناعة ٢٠ عباءة. اما النوع الثاين 
بعده  ومن  املن�شاأ،  الرتكي  النايلون  خيط  فهو 
يق�شم اىل كل من اخليط  الذي  الكليتون  خيط 
حيث  من  والهندي)البكر(  والياباين  الفرن�شي 
العباءة امل�شنعة من  املن�شاأ، حيث يرتاوح �شعر 
األف   ١5٠-75 مابني  اخليوط  من  االأن��واع  هذه 
دينار، بينما هناك نوعيات خا�شة للخياطة منها 
اأهل اجلنوب، والتحرير  االإبرة والتي ميتاز بها 
التي يخت�س بها اأهل النجف، اأما النوع االأخري 
الذي يعترب فنًا اليجيده اإال اأهل كربالء املقد�شة 

فهو اخلياطة على طريقة الكرماين.
اأما عن مراحل �شناعتها، فلكل عباءة مو�شمها، 
اإال  اي�شًا،  والربيعية  وال�شتوية  ال�شيفية  فهناك 
اأخفها وزنًا، حيث كانت ت�شنع  اأجودها هي  اأن 
قبل عدة �شنني من �شوف االأغنام، فبعد )جز( 
لتخلي�شه  التنظيف  مرحلة  اىل  يحال  ال�شوف 

مهنة عريقة ت�ارثتها الأجيال 
العبايجي...

متتد جذور العباءة العراقية عميقًا كموروث �سعبي وزي يرتديه العراقيون يف منا�سباتهم 
واأفراحهم، فقد ارتبطت برتاث العراق وح�سارته كحرفة يدوية خمت�سة ب�سناعة الزي 

العربي ب�سكل عام، 
ذوالفقار ي��شف

ت�ش�ير- ح�شني طالب
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جمعة الالمي 

ال�شمري املخيف!

قصدت – وبإصرار- إلى تسجيل هذا المجتزأ غير القصير، في ثريا نّص هذا العدد من  "ذاكرة المستقبل"، 
ألن مضمونه يتعلق بنا، نحن عّمال الثقافة واإلعالم، وال أقول سدنة الفكر والعلوم اإلنسانية أيضاً.

أقول بهذا، ألن "ذاكرة المستقبل" تطرح واحداً، بل أسوأ ما فينا، حين يتعلق األمر بالفساد: فساد الضمير، 
وفساد االخالق، وفساد الطويّات اإلنسانية الطبيعية، عندما يراد لإلنسان أن يتخلى عن أخالقه ونظافته 

الروحية، ويتحول إلى مزّور، وكذاب، مع نفسه أوالً، وبنفسه أوالً أيضاً، وعلى الناس، ليس آخراً.
الصحافي األلماني بمجلة "شبيغل" الشهيرة، المدعو: كالس ريلوتيوس، هو أسوأ صورة، من بين صور 

أخرى، بشعة وكريهة، في فساد الضمير واألخالق والسريرة. وأتصور أن الكاتب الفرنسي أبيل آرمان في 
نّصه الشهير: "البرجوازي" كان يشير إلى نماذج ريلوتيوس، حتى العرب منهم، حين قال ذات يوم: "ال 

ادري ما يمكن أن يكون ضمير النذل، ولكنني أدري ما ضمير الشخص النزيه الصادق: إنه مخيف"!
سأعود إلى النزيه.

ولكن ضمير النذل، السيما عندما يكون صاحبه صحافياً، او كاتباً، او فناناً، فإنه يقترف جريمة بحق وطنه، 
قبل أن يسيء إلى نفسه، وهذا ما اقترفه كالس ريلوتيوس بحق منارات الفكر والشعر والموسيقا في ألمانيا، 
ألنه اقترف جرائم ضمير وكذب بحق عشرات الرجال والنساء الذين زّور أسماءهم، وكذب عليهم، فتحدث 
بأسمائهم من دون علمهم، ونال جوائز عالمية في مجال الصحافة االستقصائية، منها ما كان في شأن أطفال 

من سورية واليمن.
قبل أن ينتهي العام 2018، وقع ريلوتيوس في مصيدة "الضمير المخيف" الذي أشار إليه الفرنسي آرمان، 

في شخص أحد أصدقائه وزمالئه في "شبيغل" ذاتها، هو : خوان مورينو. لقد فضح هذا األخير، خيانات 
صديقه في "عمل استقصائي" أدى إلى هذه الفضيحة التي هزت اإلعالم األوروبي.

هذا هو النزيه: خوان مورينو.
وفي غير ألمانيا كثير من "نماذجه المخيفة"، وآن لهم ان يتكلموا .. !

ذاكرة امل�شتقبل

�شمري النذل, ل�شيما عندما 
يك�ن �شاحبه �شحافيًا, او 

كاتبًا, او فنانًا, فاإنه يقرتف 
جرمية بحق وطنه, قبل اأن 

ي�شيء اإىل نف�شه

يعرفه، ل  مما  ي�سّل  ل  والإن�سان   ، ال�ّسر  اإىل  يقود  الذي  وحده  هو  لل  "ال�سَّ
  واإمنا مما يظن اأنه يعرفه"
                          )رو�سو(

من ال�شوائب واالأو�شاخ العالقة به، ثم تبداأ بعد 
ذلك عملية الغزل، حيث ُيربم ال�شوف بوا�شطة 
رفيعة  بعد ذلك خيوطًا  لي�شبح  مغازل خا�شة 
جاهزة للحياكة. ولهذه املرحلة �شّناعها املهرة 
تاأتي  االآن  اخليوط  اأن  اإال  اخلا�شة،  واأدوات��ه��ا 
جاهزة. وبعد عملية الغزل تاأتي عملية احلياكة 
بع�س  بوا�شطة  الغزل  ُيحاك  حيث  )اجلومة(، 
تعرف  واحدة  قطعة  عن  عبارة  لت�شبح  االآالت 
با�شم )الدرج( وهذه املرحلة اأي�شا حتتاج اإىل 
فرتة  ت�شل  حيث  ومتخ�ش�شني،  مهرة  اأنا�س 
يومًا  العباءة اىل خم�شة ع�شر  واإمتام  احلياكة 

تقريبًا.
الأمين والأي�شر 

حتتاج هذه ال�شناعة اىل مهارة ودقة فنية يف 
اأنا�س من ذوي اخلربة  العمل، كما حتتاج اىل 

مرحلة  فلكل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  واالخت�شا�س 
هذا  من  يف  يحدثنا  وحرفيون.  متخ�ش�شون 
وهو  ع��ام��ًا(   4٠( ح�شني  علي  احل���اج  االإط���ار 
فيقول  ال��ع��ب��اءة  �شناعة  يف  احل��رف��ي��ني  اأح���د 
و�شكلها  وزنها  على  العباءة  �شناعة  "تعتمد 
ولونها واخليوط امل�شنعة منها، فهناك العديد 
م��ن االأ����ش���رار يف ه���ذه احل��رف��ة الي��ع��رف��ه��ا اال 
املخ�شرمون االأوائل يف �شناعتها، ومنها اإمرار 
اخليط املغزول من خالل ثقب معد م�شبقًا يف 
بنوعية  خا�س  خيط  على  للح�شول  اليد  اإظفر 
بهذه  املحاكة  �شعرالعباءة  ي�شل  حيث  جيدة، 
الطريقة اىل 7٠٠ األف دينار واأكرث، بينما هناك 
األوان كثرية للعباءة منها االأ�شفر، واخل�شتاوي، 
واالأ�شود، وال�شاجي، واالأبي�س. واأف�شل االألوان 

التي يرغبها امل�شرتي هما االأ�شفر واالأ�شود."
العباءة،  حلياكة  طريقتني  هناك  "اأن  م�شيفًا 
ا�شتخرج  ال���ذي  ن���وع اخل��ي��ط  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��دان 
ب�  االأوىل  الطريقة  ت�شمى  الغنم،  �شوف  م��ن 
)االأمين( وتعني اأن اخليوط ماخوذة من �شوف 
على  تعتا�س  خا�س،  اهتمام  ذات  مدللة  اأغنام 
اع�شاب املناطق الزراعية، وهذا النوع مرغوب 
من  احلياكة  فيه  وتكون  خيوطه،  جل��ودة  ج��دًا 
ب�  في�شمى  ال��ث��اين  ال��ن��وع  اأم���ا  اليمنى.  اجل��ه��ة 
اجلهة  من  حياكتها  طريقة  وتكون  )االأي�شر( 
اأغنام  �شوف  من  ماأخوذة  وخيوطها  الي�شرى، 
على  تعتا�س  ال��ت��ي  ال�شكنية  امل��ن��اط��ق  ت�شكن 
وعدم  ب�شربها  مربوها  يقوم  حيث  النفايات، 
رديئة  خيوطها  نوعية  يجعل  ما  بها،  االهتمام 
طريقة  بوا�شطة  نعيدها  اأننا  اإال  التلف،  و�شهلة 
نقوم  واأح��ي��ان��ًا  )ال��ن��وال��ة(  ت�شمى  الكي  ت�شبه 
باإرجاعها اىل �شابق عهدها وخ�شو�شًا اذا كان 

التلف ب�شيطًا.
املجراوية الأف�شل

يو�شح لنا احلريف علي ح�شني اأن هناك اأنواعًا 
وم�شميات عدة للعباءة، تختلف طريقة �شنعها 
مو�شم عباءته،  ولكل  اأخرى،  اىل  من حمافظة 
فمنها ال�شتوية التي تنق�شم اىل اأنواع منها: الوبر 
املن�شاأ  االإي��راين  �شهر  واأب��و  ال�شوري،  والهربد، 
والربي�شم،  احلرير  بخيوط  خياطته  تتم  الذي 
حيث  وكربالء،  النجف  حمافظتي  يف  وت�شنع 

ووزنها،  قما�شها  بلم�س  جودتها  م��دى  تعرف 
يف  وامل�شحك  واخلاجية(.  )اجلا�شبي  وهناك 
االمر اأن اأغلب الزبائن يعتربون هذين النوعني 
للحياكة،  ن��وع��ان  اأن��ه��م��ا  غ��ري  واح�����دًا،  ن��وع��ًا 
وبلون  بتطريز  العباءة  خياطة  هي  فاجلا�شبي 
عن  ام��ا  )الكليتون(،  عندنا  وامل�شمى  اأ�شفر 
للغزل  اليدوية  احلياكة  طريقة  فهي  اخلاجية 

حتى ي�شبح )درج(.
ي�شيف علي "عملنا اليقت�شر فقط على العراق، 
خ��ارج��ه،  اىل  ال��ع��ب��اءة  بت�شدير  ن��ق��وم  فنحن 
وخ�شو�شًا دول اخلليج التي تف�شل نوعًا خا�شًا 
اأف�شل  وه��ي  )امل��ج��راوي��ة(  ي�شمى  العباءة  من 
اأنواع احلياكة التي يدخل فيها الذهب والف�شة 
بالنقو�س  يو�شى  ال��ذي  )الكلبدون(  حياكة  يف 
اجلميلة، وت�شنع يف ق�شاء املجر الكبري التابع 
وجمال  خا�س  برونق  وتتميز  مي�شان  ملحافظة 

مميز عند ارتدائها.
بحالنة" "حّمد 

ت��ع��ت��رب ���ش��ن��اع��ة ال���ع���ب���اءة ال���رج���ال���ي���ة من 
حمافظات  يف  ان��ت�����ش��رت  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��اع��ات 
خم�شينات  يف  بغداد  اإىل  وانتقلت  اجلنوب، 
اغلق  قد  املحال  بع�س  اأن  اإال  املا�شي،  القرن 
امل��ادي��ة  منها  ال��ع��وام��ل،  م��ن  ال��ع��دي��د  ب�شبب 
واملعنوية، كاحلروب واالقتتال الطائفي الذي 
يف  خا�شة  �شناعتها،  على  كبري  ب�شكل  اأّث��ر 
�شيوخ  من  لكثري  مق�شدًا  كانت  التي  بغداد، 
الدين،  و�شالح  االأن��ب��ار  حمافظتي  ووج��ه��اء 
وال�����ش��ي��اح م��ن ب��اق��ي ال�����دول، ي��ق��ول احل��اج 
ال�شفراء املتواجدين  ال�شمري"اإن العديد من 
يف العراق كانوا يق�شدون حمالنا، حتى انني 
عباءة  اهلل(  زايد)رحمه  لل�شيخ  �شنعت  قد 
الت�شعني  يف  عقدت  التي  العربية  القمة  اأثناء 
العراقية  بالعباءة  مولعًا  ك��ان  فقد  اآن���ذاك، 

وطريقة �شناعتها. 
للموروث  و�شّناع  كحرفيني  احلكومة،  ننا�شد 
بهذه  تهتم  اأن  العراقي،  والفلكلوري  ال�شعبي 
ال�شناعات املهمة التي اآلت اىل االندثار يومًا 
املعي�شة،  وغ��الء  االإه��م��ال،  ب�شبب  اآخ��ر  بعد 
اليدوية  �شناعتنا  على  امل�شتورد  و�شيطرة 

واملحلية، التي تعترب تراث العراق االأ�شيل.
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ت��ح��ق��ي��ق��ات
 

اأول الفي�س قطرة
مدينة  اجل��م��ي��ل��ة يف  ال��ف��ن��ون  م��ع��ه��د  اف��ت��ت��ح 
كاإ�شافة   ،٢٠١٢ ع��ام  املقد�شة  الكاظمية 
لباقي معاهد العا�شمة، مزينًا املدينة بجانبه 
الثقايف والفني، وكالتفاته ملكان مقد�س كهذا 
ملا يحمله من والدة للعديد من الفنانني على 

كافة امل�شتويات.
مدير  ب��ه  اب��ت��داأ  م��ا  ه��ذا  احللم"،  "حتقق 
م��ع��ه��د ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة االأ����ش���ت���اذ حممد 
افتتاح  "مت  ق���ااًل:  حديثه  احل��ي��دري  �شعيد 
جانبيه،  على  الواقعة  املناطق  خلدمة  املعهد 
والغريب يف االأمر هو اأن اأ�شل بناية املعهد هي 
امل�شتحيل  جتاوزنا  اأننا  اإال  ابتدائية،  مدر�شة 
مكانًا  وخلقنا  البلد،  بها  التي مير  والظروف 
اأرب��ع��ة  املعهد  ي�شم  حيث  امل�شتقبل،  جليل 
الداخلي  بفرعيه  الت�شميم  ق�شم  اأق�����ش��ام: 
والطباعي، وق�شم الفنون الت�شكيلية بفرعيها 
امل�شرحية  الفنون  ق�شم  اما  والنحت،  الر�شم 
واآخرها  واالإخ���راج،  التمثيل  من  كاًل  في�شم 
ق�شم اخلط والزخرفة. وما يحزننا هو عدم 
واملرئي  ال�شمعي  باأق�شام  يخت�س  ق�شم  وجود 
م�شاحة  �شغر  ب�شبب  وذل���ك  وامل��و���ش��ي��ق��ى، 
البناية وعدم توفر املكان وكادر لتدري�س هذه 
النق�س احلا�شل يف ميزانيات  املواد وب�شبب 
طلب  اىل  نذهب  اأن  من  منعنا  ما  ال���وزارة، 

تبديل البناية."
اأف�شل  ي�شم  "املعهد  احل���ي���دري:  اأ���ش��اف 
ال�شهادات  حملة  من  وغالبيتهم  االأ���ش��ات��ذة 
تربويني  اأم  كانوا  فنانني  والكفاءات،  العليا 
وجلميع االخت�شا�شات، وفظاًل عن التدري�س 
فاأنهم يقومون بالتعاون مع الطلبة على لتنفيذ 

الن�شاطات ب�شبب نق�س التمويل، ا�شافة اىل 
ال�شحيحة  ال��ت��دري�����س  وو���ش��ائ��ل  اخل��دم��ات 
واملبتكرة، حيث كانت اوىل حماوالتنا يف جعل 
نق�شم  فتارة  االأق�شام،  مع  تتنا�شب  ال�شفوف 
نقوم  اخ��رى  وت��ارة  النق�س،  ل�شد  ال�شفوف 
مع  �شفني  دمج  خالل  من  ال�شفوف  بتكبري 
هذا  وكل  الق�شم،  مع  تتنا�شب  حتى  بع�شهما 

مبوارد االأ�شاتذة والطلبة الذاتية."

املعهد الفتي
مت تاأ�شي�س املعهد من قبل رجل الدين ال�شيد 
حممد  وال�����ش��ي��د  ال�����ش��در  ا�شماعيل  ح�شني 
املو�شوي مدير معهد التدريب والتطوير، حيث 
كان يرتاأ�س ادارة املعهد اآنذاك الدكتور حمد 
لهذا  االول  املوؤ�ش�س  يعترب  وال��ذي  ال�شاوي، 

املعهد.
وي��و���ش��ح احل��ي��دري: ال��ف��ك��رة اخل��اط��ئ��ة عند 
للفنون  معهد  وجود  بخ�شو�س  النا�س  اأغلب 
حيث  امل��ق��د���ش��ة،  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  يف  اجلميلة 
والفن  اجلمال،  يحب  جميل  اهلل  "اإن  يقول: 
هو عبارة عن ابتكار للجمال، حيث توجد يف 
لالأنا�شيد  بها  خا�شة  فرقة  الكاظمية  العتبة 

والرتاتيل ت�شاحبها املو�شيقى."
م�شيفًا: "ان جميع االأق�شام مرتبطة ارتباطًا 
والنحت  فالر�شم  الديني،  باجلانب  جزئيًا 
ل��ه��ا جانبها  وال��زخ��رف��ة  واخل����ط  وامل�����ش��رح 
بتقييد  نهائيًا  ملزمني  غري  ونحن  الديني، 
وما�شابه  دي��ن��ي  بطابع  واق�شامها  ال��ف��ن��ون 

ذلك."
اأما من ناحية القبوالت في�شري احليدري باأن 
والديانات  الطوائف  لكل  مفتوحة  "ابوابنا 

العديد  املعهد  ي�شم  حيث  املناطق،  وجلميع 
والفلوجة  راوة  مدينة  �شكنة  من  الطلبة  من 
كاالأعظمية  القريبة  امل��ن��اط��ق  م��ن  وه��ن��اك 

وال�شعلة."
مقاعد ذكرى

يتمثل يف  الذي  امل�شرحي  الفن  اأ�ش�س  اأول  اإن 
يعترب  وال��ذي  امل�شرح،  هو  والتمثيل  االإخ��راج 
والهيكل  للممثل،  بالن�شبة  املقد�س  امل��ك��ان 

الالنهائي جلمال التقم�س.
تطل علينا من هذا االإطار رئي�شة ق�شم امل�شرح 
"اإن  ت��ق��ول:  ك��اظ��م حيث  االأ���ش��ت��اذة ذك���رى 
ماجعلنا  هو  املكان  يف  الفنية  اللم�شة  انعدام 
بداية  يف  ال�شفوف،  هياأة  تغيري  نحو  نخطو 
االأمر كان الو�شع اأ�شهل ب�شبب املراحل االوىل 
فقط  منهم  تتطلب  التي  الطلبة،  ل��درا���ش��ة 
ولكن  تطبيقي،  وغ��ري  ع��ام  ب�شكل  ال��درا���ش��ة 
والثانية،  االأوىل  املرحلتني  اجتيازهم  عند 

مدر�شة ابتدائية يف حّي 
�شناعي!

حا�شنة اإبداع حتتاج اىل الهتمام والدعم

معهد الفن�ن اجلميلة 
يف الكاظمية:

يقع معهد الفنون اجلميلة داخل 
حملة مليكانيكيي ال�سيارات، ميتد 
منها �سارع مزدحم بحافلت النقل 
ومنه اىل جامع كبري يف اجلهة 
املقابلة وتف�سله عنه ب�سعة اأمتار 
فقط. الغريب يف الأمر اأن مبنى 
املعهد ماهو اإل مدر�سة ابتدائية 
قد ر�سمت على جدرانها لوحات 
فنية ور�سومات ولوحة تعريف 
بهذا ال�سرح الفني!

ذوالفقار ي��شف

ت�ش�ير- �شباح الإمارة
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علي ح�شن الف�از

حماولة يف التعّرف على الكتابة

روؤى

 يف الظهرية كان عدنان بانتظارنا وكان دلياًل لنا يف 
هذا املتحف العريق يعرفنا باأق�شامه وي�شرح لنا تاريخ 

الفن بكل دقة وعناية وه� ي�شري باإ�شبعه اخلج�ل كاأي 
�شاعر عذب لتلك الل�حة اأو غريها من فن�ن العامل التي 

تت��شط القاعات ال�شخمة.

عليهم  ت��وج��ب 
وهذا  وتطبيقي،  عملي  ب�شكل  الدرا�شة 

ملثل  م��ه��ي��اأة  ام��اك��ن  ع��ن  نبحث  ماجعلنا 
م�شرحي  م�شهد  كتطبيق  درا���ش��ات،  هكذا 

لباقي  زي��ارت��ن��ا  وع��ن��د  ذل���ك،  م��ا���ش��اب��ه  او 
جميع  بتوفر  الطلبة  يفاجاأ  االأخ��رى  املعاهد 
م�شتلزمات الدرا�شة هناك، وات�شاع االأماكن، 
وللزخرفة  للر�شم  وق��اع��ات  ك��ب��ري  م�����ش��رح 
ينتف�شون  جعلهم  ما  اجلميلة،  وديكوراتها 
بعد عودتهم ب�شبب عدم توفرها يف معهدنا، 
املعاهد  اىل  انتقل  قد  البع�س منهم  اأن  حتى 
االأخ��رى، فقد كانت اول خطوة لنا بعد ذلك 
وطلبتنا،  مبعهدنا  يليق  م�����ش��رح  ب��ن��اء  ه��ي 
بالتعاون  واي�شا  كاأ�شاتذة،  اخلا�س  ومبالنا 
بتغليف  االأمر  بادئ  الطلبة، فقد قمنا يف  مع 
���ش��وداء،  اأقم�شة  بوا�شطة  ال�شف  ج���دران 
مقاعد  خ���الل  م��ن  امل�����ش��رح  من�شة  وب��ن��اء 
الدرا�شة التالفة، وجمعناها بع�شها مع بع�س 
االإ�شاءة  اما  ب�شيطًا،  م�شرحًا  بذلك  مكونني 
من  فكانت  للم�شاهد  امل�شاحبة  واملو�شيقى 
خالل اأجهزة املوبايل اخلا�شة بالطالب. بعد 
يبدع يف  العديد منهم �شار  اأن  ذلك الحظنا 
متثيله مل�شهد ما، او جت�شيده ل�شخ�شية، وكل 
هذا ب�شبب هذا التحفيز الب�شيط، فكيف اذا 
من  وبالرغم  لهم.  متكامل  م�شرح  بناء  مت 
املخاطبات العديدة التي يكون الرد عليها باأن 
املوافقة  مينع  للوزارة  املايل  التخ�شي�س  قلة 

على احتياجات املعهد."
املخت�س  اأحمد وحيد  االأ�شتاذ حممد  ي�شيف 
قدمنا  "لقد  للطلبة:  التمثيل  م��ادة  بتدري�س 

م�شرحيات  ع��دة 
و�شاركنا يف الكثري من املهرجانات كمهرجان 
احد  فيه  حاز  وال��ذي  ال�شنوي،  ال�شبلي  حقي 
متكامل،  م�شرحي  عر�س  اف�شل  على  طلبتنا 
واي�شًا كاأف�شل ممثل م�شرحي واف�شل خمرج 
با�شتقطاب  ذل��ك  بعد  قمنا  حيث  م�شرحي، 
عدة  وقدمنا  االبتدائية  املدرا�س  من  العديد 
ذلك  بعد  جعلنا  م��ا  ل��الأط��ف��ال،  م�شرحيات 
بتو�شيع  بعدها  قمنا  االأف�����ش��ل،  نحو  ن�شبو 
ال�شفني  بني  اجل��دران  اأح��د  بهدمنا  امل�شرح 
وغرفة  كوالي�س  ي�شم  �شخم  م�شرح  لعمل 
باإ�شراف  العمل  مت  حيث  الق�شم،  لرئا�شة 
ن��ه��ار مبجهودهم  ل��ي��ل  وال��ط��ل��ب��ة  االأ���ش��ات��ذة 

ومالهم اخلا�س.
بيكا�ش� يف احلّمام

نهائيًا  منا�شبة  غ��ري  واأخ���رى  �شغرية  غ��رف 
لتدري�س املواد، كل هذا نراه يف معهد الفنون 
الزمتنا  حيث  الكاظمية  مدينة  يف  اجلميلة 

احل�شرات طوال جتولنا داخل هذا املكان.
اال���ش��ت��اذ ي��ا���ش��ر ع��ل��ي، رئ��ي�����س ق�����ش��م اخل��ط 

حيث  التمويل،  ان��ع��دام  ي�شكو  وال��زخ��رف��ة، 
خمطوطاتهم  مع  ا�شتندوا  وقد  طلبته  يجل�س 
"ال�شبورات" جاعلني منها طاولة  على احدى 
لر�شم اخلط والزخرفة وقد غلفت بقطعة من 

النايلون العطائها مل�شة فنية.
االأ�شتاذ  الت�شكيلية  الفنون  ق�شم  رئي�س  اأم��ا 
ار�شية  لوحاته  افرت�شت  فقد  عبا�س  فا�شل 
اأم��ا  ال�شف،  م�شاحة  �شيق  ب�شبب  احل��ّم��ام 
اىل  حت��ول��ت  فقد  ال�شحية  امل��راف��ق 
وم�شتلزمات  اللوحات  خلزن  اأماكن 
والطلبة  االأ�شاتذة  جعل  ما  الق�شم، 
ال�شحية  امل���راف���ق  اىل  ي��ذه��ب��ون 
للمعهد  امل��ق��اب��ل  للجامع  التابعة 

لق�شاء حاجتهم!
غرفة  يف  ك��ان��ت  لنا  ج��ول��ة  اآخ���ر 
م�شاحتها  الت��ت��ج��اوز  ���ش��غ��رية 
�شمت  مربعة،  اأم��ت��ار  اخلم�شة 
واأعمال  املنحوتات  من  العديد 
االأ���ش��ت��اذ  ي��رتاأ���ش��ه��م  ال��ن��ح��ت،  ق�شم  ط���الب 
قال  والذي  النحت،  فنون  لق�شم  الرواد  ميثم 
يف  االأولية  امل��واد  تكاليف  "اإن  واأمل:  بح�شرة 
العديد  وهناك  الطلبة،  كاهل  اأثقلت  النحت 
من النحاتني الذين طلبوا امل�شاعدة كمدر�شني 
اأن  اإال  تعيني،  وب��دون  رمزي  ومببلغ  املعهد  يف 

طلبهم قد قوبل بالرف�س من قبل الوزارة."
العديد  خّرجت  التي  كالكاظمية  مدينة  اإن 
جعفر  اأم��ث��ال  من  والت�شكيليني  الفنانني  من 
حممد  والنحات  االأن�شاري،  وعلي  ال�شعدي، 
ال���وردي  خليل  والت�شكيلي  ح��ك��م��ت،   غ��ن��ي 
ب�شمة  تركوا  الذين  الفنانني  من  وغريهم 
هذا  ينا�شدون  اأبناوؤها  �شار  الفن،  عامل  يف 
ال�شرح الفني والثقايف بح�شرة وهم يرددون 
املح�شن  عبد  ال�شاعر  مدينتهم  اب��ن  ماقاله 

الكاظمي:
عائُد الدهر  من  ما�ٍس  اإىل  هل  "اأال 

وهل يل اإىل ما �شّيع القلب نا�شُد
فمايَل فيها من يجيب �شوى ال�شدى

وال غري دمع العني فيها م�شاعُد"

المعرفة تبدأ بالخط، والجمال يبدأ باللون، وكالهما يحمالن عبر شفرتيهما المتوهجتين او الغائمتين مسارات 
الحركة الى االتجاه، والى تعرية المعنى أو فضحه، بوصفهما ممارسة ثقافية  في التعّرف، والتوصيف، أوفي 
المعاينة والكشف، وفي اإليضاح والتعمية، وربما في ترسيم حدود المرئي، أو التحفيز على تفكيك الطلسمي، 
فالكتابة تستدعي التعّرف، والقراءة هي من يقود هذا التعّرف الى الفهم، فال يوجد شيء خارج الفهم والمعنى..
يأخذنا خليل شكري هياس الى غواية ما يمكن أْن تُثيره ثنائية الخط واللون من هواجس، ومن أسئلة وحدوٍس، 

حيث يتالمس فيهما المعرفي والجنسي، وحيث يحضران في لعبة صناعة العتبات عبر تعاليات العناوين 
واإلشارات، وكأنهما لعبة المثقف/ المؤلف في مواجهة المحو والزوال، وفي استكناه سرائر كينونة الوجود 

المقدسة، وفي البحث عن الفراديس الضائعة..
عتبة الغالف، عتبة اللون، عتبة العنوان هي نصوص موازية كما يقول جيرار جينيت، لها تعالقها النصي، ولها 

طاقة الحضور االستعاري، على مستوى إبراز هوية الكتاب، والتعريف به، وعلى مستوى المقاربة الجمالية 
التي يفترض وجودها في أّي كتاب، وعلى مستوى أن يكون هذا االنوجاد تعبيراً عن أهمية )المناصصات( في 

الكتاب، بدءاً من الغالف والعنوان وانتهاء باإلشارات واأللوان، والخطوط، وصوالً الى الهوامش..
أطروحة الدكتور الهياس للكتاب لها تمثلها التوصيفي، ولها مقاربتها البنائية، والتي تعتمد على تكوين العتبات، 

عبر عتبة النص/ الجسد/ اللوحة، أو عبر عتبة العنوان، أو عبر عتبة الغالف. وهي في هذا السياق تمثيٌل 
للهاجس البصري الذي يتوخاه الكاتب، في استدعاء الغواية والجذب، وفي ترسيمهما، وبهدف التأثير على 

القّراء، أو بهدف السعي نحو المغايرة واالختالف، مثلما هو تمثيلها لخيار الكاتب الشخصي في أنسنة الخطاب، 
وفي مشاهرة رسالته كلذة ُمتخيَّلة الى اآلخر القارئ، اآلخر المتلقي، وهو ما دأب عليه الهياس في تلوين مباهج 

كتاباته، إذ يمارس وظيفة اإلشهار عن الكاتب البصري، بوصفه مغامرة جمالية، ووظيفة اشكالية ومعرفية 
للناقد الذي تشتبك في نصوصه فضاءات اللغة المفتوحة، لغة السيمياء، واأللوان، والخطوط، والتي تختصر في 

جوهرها رغبة اإلنسان األزلية في الخلود.
يكتب الناقد خليل شكري الهيّاس كتاب السيرة، وكتاب االعتراف، وكأنه يسعى الى توسيع مديات الكتابة، 

تنويعاً، وتأثيراً، وباتجاه تحويل الكتاب الى قوة رمزية، لها أثرها النفسي، واإلحالي، ولها هدفها في 
األنثربولوجيا الثقافية، حيث التعّرف على المواد المؤثِثة للنص، وعلى تعالقاته في اللغة والتاريخ والعادات 
والقيم واألزياء واالجتماع، وهي مصادر فاعلة في تشكيل هوية الكتاب، وفي تنشيط التجربة النصية ذاتها، 
بوصف الكتاب هو اإلطار، هو الميدان المفتوح، والذي يضعه الكاتب كأفق تأليفي، لخوض مغامرة الكتابة، 
وبمقاصد وأهداف معروفة، أو بنوايا قد يكتشفها القارئ الفاعل، فماعاد القارئ خارج التأليف والتلقي، إذ أّن 

القراءة هي مجال آخر لتفكيك مركزية التأليف، ولتنشيط مخيلة القارئ واستنفار طاقته.
فاعلية التأليف والقراءة تشتبك مع النص في ُكليته.
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متيزت  ال�شديد  االأ���ش��ف  م��ع  ال��ف��رتة  تلك  اأن  اإال 
ب��ه��ج��وم ع�����ش��اب��ات ال��ل�����ش��و���س وال�������ش���ّراق على 
اقتحام  ث��م  وم��ن  ال��ع��ام  وامل���ال  ال��دول��ة  ممتلكات 
بيوت املواطنني و�شرقة �شياراتهم واأموالهم. حيث 
جتوب  بامل�شلحني  املحملة  ال�شيارات  نالحظ  كنا 
ال�شوارع لل�شيطرة على �شيارات الدولة املخباأة يف 

البيوت واملرائب. 
املارقني،  الأولئك  االأه��داف  اأول  كانت  وامل�شارف 
�شوى  احلرامية  اأي��دي  تنله  مل  م�شرف  يبق  فلم 
م�شرف الرافدين واإن اأخذوا اأثاثه وكل ما موجود 
يف �شاالته من كرا�شي ومنا�شد وحتى التاأ�شي�شات 

الكهربائية واملائية بل حتى ال�شقوف الثانوية. 
الغرفة  بوابة  لفتح  اإدخال )الولدن(  لياًل  وحاولوا 
احل�شينة اإال اأن جهودهم باءت بالف�شل وهذا لطف 
اإىل اهلل عز وجل  يعود  والف�شل  العاملني،  رب  من 

مدير  اجلبري  اإبراهيم  علي  حممد  االأ�شتاذ  واىل 
االأمور  هذه  املوظفني.   من  خرّية  وثّلة  امل�شرف، 
٢٠١3م  عام  اأ�شدره  كتاب  بدقة  يف  املدير  دّونها 
)م�شرف الرافدين العمارة رقم 9( تقع يف )44( 
�شفحة حتت الف�شل الثالث من الكتاب، تبداأ من 
يوم ٢٠٠3/4/7 اإىل يوم ٢٠٠3/١٠/٢7، و�شاأقف 
عند بع�س االأيام ال�شعبة التي تبداأ يف ٢٠٠3/4/7 
عبد  بقيادة  املدينة  املعار�شة  ق��وات  دخ��ول  حيث 
 ٢٠٠3/4/8 يوم  كان  فيما  املحمداوي.    الكرمي 
وتبني  ب�شدة  النار  اإطالق  فيه  ابتداأ  ع�شيبًا  يومًا 
البيوت،  واأ�شحاب  ال�شراق  بني  معارك  هناك  اأن 
وم�شاهدة  لل�شرقة  يتعر�س  يزال  ال  امل�شرف  وان 
امل�شرف  ب��اب  م��ن  وخ���ارج  داخ��ل  ب��ني  الل�شو�س 
الذي فتحوه عنوة  دون اأن يكون هناك من مينعهم 
اأب��واب  اأقفلت  يوم ٢٠٠3/4/9  ال��دخ��ول.  يف  من 
امل�شرف من جديد بو�شاطة �شال�شل واأقفال عادية 
ال�شعبة.   االأيام  تلك  املدير يف  لدى  املتوفرة  وهي 
ال��دب��اب��ات  اأوىل  ظ��ه��رت   ٢٠٠3  /4/١٠ ي��وم  يف 
التيار  "عوا�شة"، وما يزال  الربيطانية يف منطقة 
التيار  اأعيد   4/١٢ يوم  ويف  منقطعًا،  الكهربائي 
باب  ك�شر   ٢٠٠3/4  /١3 يوم  يف  �شاعة.  ربع  ملدة 
ال�شقة يف امل�شرف و�شرقت ماطورات املاء واأعيد 
قفل ال�شقة مرة اأخرى من قبل موظفي امل�شرف.  

اأوىل الع�سابات
يف ليلة ٢٠٠3/4/١4 ُطرق باب بيت مدير امل�شرف 
هناك  اأن  واأع��ل��م��ه  ال��ط��ارق  ملعرفة  ول���ده  وخ���رج 

بدون  اآب  بيك  �شيارة  االأ�شخا�س يف  جمموعة من 
رقم ويبدو اأنها من �شيارات الدولة امل�شروقة وفيها 
�شيارة  منها  مقربة  على  وتقف  حماية  حوله  رجل 
املدير  الرجل من  بامل�شلحني. طلب  اأخرى حمملة 
اأن يفتح باب امل�شرف مدعيًا اأن النا�س )جوعانة( 
ويريدون الرواتب، واأن امل�شرف فيه �شبعة مليارات 
دينار وان القا�شة فتحت )بالولدن( فاأخرب املديُر 
الرجَل باأن امل�شرف �شرقت كل موجوداته مبا يف 
القا�شة  مفاتيح  وفيها  ال�شغرية  القا�شات  ذلك 
اإىل  الرواتب وعاد  الكبرية ومل يحن موعد تقدمي 
�شيفعل  م��اذا  تعبريه،  حد  على  خائف  وه��و  بيته 
ورمبا �شياأتون مرة اأخرى وياأخذون مفتاح القا�شة 
املفتاح،  ي�شلم  وال  �شيموت  �شيفعل،  وم��اذا  بالقوة 

انها �شاعات متر اأثقل من كل الزمن. 
بعد �شاعتني ُطرق الباب مرة اأخرى وتهياأ الرجل 
اأماكن  يف  اأوالده  وق��ف  فيما  ال��ط��ارق  ال�شتقبال 
 .. القا�شة  ومفتاح  والدهم  عن  للدفاع  خمتلفة 
الباب:ا�شمع  خلف  ومن  الرجل  �شاح  )منهو(؟؟ 
ح��ج��ي ان���اأ اأ���ش��ت��اذ ل��ي��ث م��دي��ر ال��رتب��ي��ة.. ع��رف 
من  جمموعة  ومعه  وا�شتقبله  الباب  وفتح  �شوته 
اإىل  باحل�شور  اأبلغوه  جميعا  يعرفهم  االأ�شخا�س 
�شباحًا  التايل  اليوم  �شباح  يف  املحافظة  دي��وان 

ويكون االجتماع يف امل�شت�شفى العام.  
اجتماع يوم اجلمعة

يف يوم ٢٠٠3/4/١5 ح�شر لالجتماع ومل يتو�شل 
اجلمعة  ي��وم  يف  ايجابية.   نتيجة  اإىل  املجتمعون 

ومعه  امل��دي��ر  ح�شر   ٢٠٠3/4/١8 امل�����ش��ادف 
ح�شر  قليل  وبعد  املدينة،  يف  امل�شارف  م���دراء 
ال�شيخ عبد الكرمي املحمداوي اأبو حامت وا�شتقبله 
فيها  دعا  كلمة  والقى  حارًا  ا�شتقبااًل  احلا�شرون 
امل�شادف  االث��ن��ني  ي��وم  حتديد  اإىل  احلا�شرين 
املحافظة  ل��دوائ��ر  ر�شمي  ك��دوام   ٢٠٠3  /4/٢٠
الرافدين طلب من  اأن مدير م�شرف  كافة. غري 
م�شددة  حماية  حتت  امل�شرف  و�شع  املحمداوي 
امل�شرف  خزانة  يف  كبرية  مبالغ  بوجود  وابلغه 
اأبو حامت بحماية امل�شرف خا�شة واأن  فيما تكفل 
من  االأمي��ن  اجلانب  يف  امل�شرف  قبالة  يقع  بيته 
نهر دجلة وامل�شرف يقع اأمام عينيه.  وفعال فتَح 
املديُر امل�شرَف معلنًا الدوام الر�شمي وقد ح�شر 
تنظيف  بحملة  وقاموا  البناية  اإىل  كافة  املوظفون 

ا�شتغرقت عدة �شاعات.
ال�سرطة الربيطانية

امل�شرف  زار   ٢٠٠3  /4/٢4 اخلمي�س  ي��وم  يف 
الربيطانية  ال�شرطة  من  جورج(  )مار�س  الرائد 
ومعه مرتجم واخرب الرائُد  املديَر اأن واجبه حفظ 
االأموال التي تودع يف امل�شرف. فاأخربه املدير اأن 
فاأبدى  فتحه  ميكن  وال  حمفور)بالولدن(  الباب 
يطلع  اأن  بعد  الباب  ت�شليح  يف  ا�شتعداده  الرائد 
احل�شينة  الغرفة  اإىل  ال��ن��زول  يف  ورغ��ب  عليه، 
واأخربه املدير اأن ال مانع لديهم ولكن بدون �شالح، 
يف  انتظره  الذي  مرافقه  اإىل  �شالحه  �َشلََّم  وفعاًل 
موظفي  من  وع��دد  واملدير  الرائد  ون��زل  االإدارة 
مكان  اأي  ويف  املفاتيح  �شاأل عن  وهناك  امل�شرف 
عن  امل�شوؤول  الوحيد  انه  املدير  له  فقال  حتفظ! 
اأن  اإال  حفظها  مكان  تعيني  منه   وطلب  حفظها.. 
ال�شبت  يوم  وعاد  فذهب  عنها..  يخربه  مل  املدير 
٢٠٠3/4/٢6 ومعه الع�شكري الفني الذي ا�شتطاع 
جرد  اإىل  املوظفون  وتوجه  احل�شينة  الغرفة  فتح 
املدير  من  ج��ورج  مار�س  الرائد  وطلب  االأم���وال، 

نقل االأموال اإىل مع�شكر)اأبو ناجي( يف مقر 
الطلب  رف�س  املدير  اأن  اإال  الرابع،  الفيلق 
اإىل  املفاتيح  ت�شليم  طلب  واأخ��ريا  ب�شدة، 
ي�شلمها،  ومل  الربيطانية  ال�شرطة  ق��وات 
وطلب منه فقط توفري احلماية للم�شرف 
يقتنع  مل  ال��رائ��د  لكن  والنهار،  الليل  يف 
وت�شليم  االأم���وال  نقل  على  م�شرًا  بذلك 

مدير  اأر�شل  ذلك  على  الإحلاحه  ونتيجة  املفاتيح. 
)اللجنة  اإىل  ب�شرعة  امل��وظ��ف��ني  اح��د  امل�����ش��رف 
امل�شرفة على املحافظة( واأخربهم  باالأمر فجاءوا 
مار�س  ال��رائ��د  مع  واجتمعوا  امل�شرف  اإىل  ف��ورًا 
امل�شوؤولون  وهم  امل�شرف  بحماية  واأبلغوه  ج��ورج 
غريهم  اأح��د  ميلك  وال  ب��االأم��وال  الت�شرف  ع��ن 
على  يرتدد  جورج  مار�س  الرائد  ظل  ال�شالحية. 
ال�شرطة  اثنان من  قبله  امل�شرف وكان قد ح�شر 
الربيطانية. والرائد مار�س فظ غليظ ال يتفاهم، 
وي�شيح  و���ش��دة  بغلظة  اجلميع  م��ع  يتعامل  اخ��ذ 
ب��راأي��ه.  امل�شتبد  املحتل  وبخ�شونة  ع��ال،  ب�شوت 
طلب مار�س من اإدارة امل�شرف �شرف مبلغ )٢٠( 
يف  ال��دول��ة  دوائ���ر  يف  وع��ام��ل  موظف  لكل  دوالرًا 
املحافظة ح�شب اأمر الرئي�س االأمريكي بو�س. ويف 
باإدارة  االت�شال  امل�شرف  �شوء ذلك حاول مدير 
يف  العامة  واالإدارة  الب�شرة  يف  اجلنوبية  املنطقة 
بغداد ومل ي�شتطع وظل يواجه االأمور ب�شكل مبا�شر 
ومتادى  التحالف(.  )�شلطة  املحتلة  ال�شلطة  مع 
الرائد مار�س بطلب �شحب مبالغ لرواتب العاملني 
اأن  اإال  املرتجمني،  والعراقيني  العرب  من  معهم 
ي�شيح  و�شار  الرائد  فغ�شب  ذل��ك،  رف�س  املدير 
وكلماته،  انفعاالته  ينقل  وامل��رتج��م  ع��ال  ب�شوت 
اإىل  تعود  امل�شرف  يف  االأم��وال  اأن  املدير  فاأخربه 
املواطنني ولي�س للدولة، وهذا عذر من قبل املدير 

فطلب  ال��ع��ام،  امل���ال  على  للمحافظة 
مار�س اإجراء موازنة ملعرفة اأموال 

ال���دول���ة وامل���واط���ن���ني وت���رك 
امل�شرف غا�شبًا وجاء يف 

اليوم التايل بكتاب من 
الع�شكرية  ال��ق��ي��ادة 

نية  يطا لرب ا

بطلب �شحب مبلغ )خم�شمئة مليون دينار( لغر�س 
دفع رواتب العاملني معهم من العرب والعراقيني، 
وهذا  العمارة  يف  احلاكمة  ال�شلطة  نحن  وق��ال: 
املدير  ف��اأخ��ذ  باال�شتالم،   يخولنا  ر�شمي  كتاب 
وطلب  نقدي  �شرف  م�شتند  تنظيم  ومت  الكتاب 
منه التوقيع يف بداية االأمر. رف�س التوقيع فاأخربه 
له!  واح��د  فل�س  ُي�شرف  ل��ن  توقع  مل  اإذا  امل��دي��ر 
التوقيع وثبت هويته ح�شب  ا�شتح�شال  واأخريًا مت 
مار�س  الرائد  ان�شحب  ذلك  اثر  وعلى  االأ���ش��ول. 
يقل  ال  وه��و  )�شيل(  ال�شابط  وَخ��لَّ��َف��ُه  و�شرطته 
العمارة  �شرطة  مدير  وا�شتلم  �شلفه  عن  حماقة 
العميد �شبيح كايد حماية امل�شرف و�شارت االأمور 
ورواتب  اإكرامية  وقد �شرفت  ب�شورة �شحيحة.   
املوظفني يف حمافظة مي�شان  يف �شهر ني�شان من 

عام ٢٠٠3م. 
العراق   يف  حمافظة  اأول  هي  مي�شان  وحمافظة 
ت�شرف رواتب املوظفني واالإكراميات بعد �شقوط 
النظام مبا�شرة وبفرتة قيا�شية، والف�شل يعود اإىل 
حر�س واأمانة هذا الرجل االأمني وموظفيه املتفانني 
خلدمة اأبناء مدينتهم وهم: علي ح�شني عبد اهلل 
عبد  وبا�شم  خليفة  وحممد  اخلالق  عبد  و�شالح 
علي يو�شف وكاظم عبد علي وعبا�س وحيد وحممد 
علي حلو وق�شي ظاهر حم�شن الرم�شان وحممد 
جا�شم ها�شم وحميد عبد احل�شني علوان ورحيم 

ح�شني ر�شن.   

حممد علي اإبراهيم اجلبري 
مدير م�شرف الرافدين يف العمارة

حافظ على ) 12( مليار دينار عراقي و ماليني 
الدولرات من ال�شط� امل�شلح عام 2003

 مل يكن هذا اخلرب من بنات اأفكاري واإمنا هو حقيقة وقعت بعد اأن �سقط النظام وعّمت 
الفو�سى كل املحافظات العراقية، وكانت مي�سان اأوىل املدن التي حتررت يف 6 ني�سان  
2003 قبل العا�سمة بغداد عندما هرَب امل�سوؤولون حتت جنح الليل وتركوا كل �سيء 

وراءهم  لينجوا بجلودهم خوفًا من غ�سب ال�سعب  

  جبار عبد اهلل اجل�يرباوي
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ي�شرح الدكتور حمزه اخلالدي، مدير املتحف، 
١895م.  �شنة  افتتح  حيث  تاريخه  من  جوانَب 
وكانت فكرة بنائه اقت�شادية من اأجل اإيواء زوار 
مرقد االإمام علي )ع( ومدينة النجف االأ�شرف 
وال�شيالن  ال��ع��ث��م��اين،  ال��زم��ن  يف  كفندق  اي 
االإيرانيون  ا�شتخدمها  قوقازية  كلمة  باالأ�شل 
الفندق،  تعني  ال�شيافة وخان  وتعني  واالأت��راك 
وبالتايل بجمع الكلمتني )خان وال�شيالن( يعني 

دار ال�شيافه او امل�شيف .
واخل��ان��ات ن��وع��ان: خ���ارج امل���دن وه��ي خانات 
القوافل مثل خان الربع وخان النخيلة، وخانات 

داخل املدن مثل خان ال�شيالن. 
اأحداث مهمة

الغر�س  اخلان  يوؤد  مل  حديثه:  اخلالدي  يتابع 
الذي بني من اأجله وهو اقت�شادي وذلك ب�شبب 
االأحداث املهمة التي وقعت يف النجف والعراق 
ح�شلت  الربيطاين  االح��ت��الل  فمنذ  عمومًا. 
ا���ش��ط��راب��ات يف ال��ن��ج��ف، وم���ن ���ش��م��ن ه��ذه 

يف  العثماين  احلاكم  م�شايقة  وبعد  االأح��داث 
الق�شلة اإبان حركة ال�شمرت والزكرت جلاأ اىل 
١5٠٠م  م�شاحتها  كبرية  قلعه  وهو  املكان  هذا 
وبناوؤه جديد و�شكن احلاكم العثماين مع مئتني 
وخم�شني )�شرطيًا( وعوائلهم حيث اأ�شبح مقر 

احلكومه العثمانية. 
وبالتايل  املحلية  احلكومه  مقر  اأ�شبح  ثم  ومن 
مقر احلكومة الربيطانية بعد احتاللها العراق 
حيث  ١9٢٠م  �شنة  الع�شرين  ث��ورة  ان��دالع  بعد 
جلب الثوار مئة و�شبعة و�شتني اأ�شريًا بريطانيًا 
من �شمنهم اثنني من ال�شباط ومت و�شع هوؤالء 
االأ���ش��رى يف ه��ذا اخل���ان، وم��ازال��ت م��وج��ودة 
وعناوينهم.  كتاباتهم وخمطوطاتهم  االآن  حلد 
احلامية  اىل  ت�شليمهم  مت  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  وبعد 
جزءًا  املكان  هذا  وميثل  بالكوفة.  الربيطانية 
تاريخ  بل من  االأو�شط  الفرات  تاريخ  مهمًا من 
العراق، ومن هذا املكان كانت ت�شدر للمراجع 
الوثائق  م��ن  الكثري  وت��وج��د  اجل��ه��اد،  ف��ت��اوى 

امل�شرفة، واغلبها عن معارك ثورة الع�شرين .
جمعية رعاية الأ�شرى

تاأ�ش�شت اجلمعية وهي )جمعية رعاية االأ�شرى 
االأمم  قبل  وحتى   ١9٢٠ ع��ام   ) الربيطانيني 
النجفي  املثقف  ال�شباب  اأ�ش�شها  وقد  املتحدة، 
�شال�س،  حم�شن  ع��دوة،  ال��رزاق  )عبد  ومنهم 
م�شلم جلو، وعلى راأ�شهم حممد باقر ال�شبيبي، 
تخ�شي�س  ومت  االأ�شفهاين(  ال�شريعة  و�شيخ 
هوؤالء  اأ�شاد  بحيث  ورعايتهم  لعالجهم  طبيب 
االأ����ش���رى ب��رع��اي��ة اأه����ايل ال��ن��ج��ف االأ���ش��رف 
والعراقيني لهم اأكرث مما اهتم بهم وبرعايتهم 
من قبل االأوربيني اإبان احلرب العاملية االوىل. 

متحف متكامل
املتحف  مدير  اخلالدي  حمزة  الدكتور  يوا�شل 
 ٢٠١٠ لغاية   ١9٢٠ �شنة  من  املتحف  حديثه: 
الحدى  ومكانًا  خمزنًا  ا�شبح  بل  مهماًل،  بقى 
املقد�شة  العلوية  العتبة  ت��زود  التي  امل��ول��دات 
النظام  زمن  يف  اما  ١933م.  �شنة  بالكهرباء 

ال�شابق فقد اتلف هذا املكان وا�شبح عبارة عن 
�شنة ٢٠١٠  قبلنا  من  املكان  ا�شتالم  خربه. مت 

وهو عبارة عن مكان لالأنقا�س. 
حتول  املدينة  ه��ذه  واأب��ن��اء  العراقيني  وبجهود 
يعترب  متكامل  متحف  اىل  لالأنقا�س  مكان  من 
هو  الوقت  وبنف�س  الرتاثية،  االأماكن  اأه��م  من 
وفيه  االأر���ش��ي  ال��ط��اب��ق  م��ن ط��اب��ق��ني:  متحف 
�شاركت  التي  االأ�شلحة  وبع�س  تراثية  مقتنيات 
بع�س  وكذلك  ١9١5م  وثورة  الع�شرين  ثورة  يف 
احللي، وهناك جناح خا�س هو بانوراما مللحمة 
فيحتوي  العلوي  الطابق  ام��ا  الع�شرين.  ث��ورة 
والتماثيل  ال��وث��ائ��ق  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  على 
ا�شافة  اإعدامهم  الذين مت  ثورة ١9١8م  لقادة 
االأ�شرى  وذكريات  ومرا�شالت  خمطوطات  اىل 
الربيطانيني. اليوم ي�شتقبل املتحف الكثري من 
اهميتان:فهو  وله  العامل  انحاء  كل  ومن  الزوار 
العمارة  لتاريخ  وحامل  مهم  تراثي  كمبنى  اأواًل 
على  يحتوي  مهم  كمتحف  وثانيًا  االإ�شالمية، 
ل��ل��رتاث  م���رك���زًا  ف��اأ���ش��ب��ح  ت��راث��ي��ة،  مقتنيات 
يف  املعامل  اأهم  من  ويعترب  والنجفي،  العراقي 
املدار�س  من  وف��ود  له  وتاأتي  االأ���ش��رف  النجف 

واملعاهد والكليات واالأهايل واالأجانب .
وعند �شوؤالنا عن م�شادر احل�شول على الوثائق 
الرافد  اأن  اأجابنا اخلالدي  الرتاثية  واملقتنيات 

الرئي�س لنا هو املتحف العراقي واالأهايل .
املتحف  هذا  زيارة  جملتنا  لقراء  نتمنى  اأخريًا 

ليطلعوا وي�شتمتعوا بتاريخ وتراث اأجدادهم. 

يعترب متحف تراث 
النجف الأ�شرف وث�رة 

الع�شرين "خان ال�شيالن" 
من اأهم املعامل الرتاثية 

يف املحافظة واملتحف 
الر�شمي ال�حيد 

واملتكامل من ناحية 
املبنى الرتاثي وعدد 

واأن�اع املقتنيات اإ�شافة 
للتاريخ والأحداث 

املهمة التي ح�شلت لهذا 
املتحف. 

َمعلٌم يظهر فن�ن العمارة الإ�شالمية

خان ال�شيالن
من فندق �شّيده العثماني�ن

اىل متحف تراثي

�شادق العزاوي/ النجف الأ�شرف
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جملة "ال�شبكة العراقية"، ويف �شعيها للتعريف 
زارت  و�شماله،  العراق  جنوب  م��دن  بحا�شر 
امل�شجد وخرجت بهذه احل�شيلة من املعلومات:

بناء اجلامع
�شرد  ال��ذي  اأم��ني  حممد  الفتاح  عبد  احل��اج 
هذا  تخ�س  التي  املعلومات  من  ميلكه  ما  لنا 
اجل��ام��ع ال��ك��ب��ري: اإن���ه ج��ام��ع امل��رح��وم احل��اج 
اأثرياء  اأح��د  ك��ان  وال��ذي  اخلياط  خليل  جليل 
يف  ال�شتني  ���ش��ارع  يف  يقع  وامل�شجد  امل��دي��ن��ة. 
معَلمًا  ويعد  العراق-  كرد�شتان  اقليم  اربيل- 
اأربعة  اأهم  من  وواح��دًا  املدينة  لهذه  اأ�شا�شيًا 
م�شاحة  حيث  من  االأو�شط  ال�شرق  يف  جوامع 
االأر�س والبناء املعماري وكرثة قبابه ومناراته. 
و�شمي  �شنوات،  ع�شر  اجلامع  بناء  ا�شتغرق 
با�شم �شاحبه ال�شيخ جليل اخلياط الذي �شيده 
وانتهى  ١997م  العام  يف  اخلا�شة  نفقته  على 
اأنيطت  ٢٠٠7م.  عام  لل�شالة  وافتتح  البناء 
اإدارة اجلامع اىل اأوالد ال�شيخ جليل الذي تويف 
عبد  احل��اج  يقول  بقليل.  اجلامع  افتتاح  قبل 
الفتاح: عندما كنا ن�شاأل املرحوم اخلياط عن 
تكلفة بناء اجلامع واملبلغ االإجمايل قبل وفاته 
كان يجيبهم: مل اح�شب وال اأريد اأن اعرف كم 
�شرفت، اأخاف اأن تقول يل نف�شي كفى �شرفًا 
اأح�شب. وكان  ولن  لهذا مل  على هذا اجلامع، 

احل�شاب مفتوحًا.
ت�شميم امل�شجد

بقية  عن  ميزته  التي  القباب  متعدد  اجلامع 
اجلوامع االخرى، ففيه )63( قبة ج�شدت عدد 
ي�شتدرك  )���س(.  حممد  الر�شول  عمر  �شني 
باجلوامع  مولعًا  امل��رح��وم  ك��ان  بالقول:  ام��ني 
فكان هذا  والقباب،  املاآذن  املتعددة  العثمانية 
العمارة  لهكذا  حبه  نتاج  املعماري  ال�شرح 
القباب،  على  يعتمد  ال��ذي  الرتكي  وال��ط��راز 
واملدن  وانقرة  ا�شطنبول  جوامع  يف  ون�شاهده 
الرتكية وكذلك اجلوامع الفاطمية والعبا�شية. 
واملرحوم اأحب هذا الطراز كثريا ولهذا قرر ان 

يبني هذا اجلامع بهذا ال�شكل.
وف�د اإ�شالمية

 ويقول امني اإن وفودًا كثرية م�شلمة ومن اقطار 
عدة زارت هذا اجلامع ملا له من طراز فريد 

مييزه عن جوامع العراق كافة، ويوؤكد اأن خطبة 
اجلمعة تتلى فيه باللغتني العربية والكردية.

بناء  يف  ا�شتخدمت  التي  االإن�شائية  امل��واد  اما 
واالآخ��ر  حمليًا  منها  ج��زء  ك��ان  فقد  اجل��ام��ع 
ا�شتريادها  مت  وامل�شابيح  والزجاج  كاالأبواب 
لرتكيا  وكانت  وغريها.  و�شوي�شرا  ايطاليا  من 

احل�شة االأكرب يف البناء.
الزهرية  واالأمن��اط  االإ�شالمية  الزخارف  اما 
الذين   الزخرفة  فناين  كبار  جهد  نتاج  فهي 
هذا  الإتقانهم  وامل��غ��رب  م�شر  من  بهم  ج��يء 
الفن واحرتافهم للنقو�س االإ�شالمية الفريدة.

الأكرث من  يت�شع  كبري  يتكون اجلامع من حرم 
األفي م�شٍل، ال يفتح اال يف اأوقات اجلمع و�شالة 
العيدين واملنا�شبات الدينية، وي�شم حرمًا اآخر 
ف�شاًل  لل�شلوات اخلم�س  ي�شتخدم  منه  اأ�شغر 
معار�س  الإق��ام��ة  وق��اع��ة  للن�شاء  م�شلى  ع��ن 

الكتب واخلط العربي.
م�شاحة امل�شجد

تبلغ م�شاحة امل�شجد االجمالية نحو )٠٠٠،١5( 
مرت مربع وهو ذو مئذنتني يبلغ ارتفاع الواحدة 
فيبلغ  الو�شطية  القبة  ام��ا  م���رتًا،   73 منها 

ارتفاعها 45 مرتًا.
وا�شافة اىل ذلك هنالك عدة غرف ت�شتخدم 
لالدارة واحلر�س وخلدم امل�شجد ت�شاف اليها 
وموقف  وال��ن��اف��ورة  احل��دي��ق��ة  م��ن  امللحقات 

ال�شيارات.
بي�ت اهلل

وتركع  ا�شمه  فيها  يرفع  التي  اهلل  بيوت  اإنها 
اهلل  اإىل  القلوب  فيها  وت�شجد  االأج�شاد  فيها 
اب��دع  فقد  بنيت هلل  والأن��ه��ا  ال��ق��ه��ار.  ال��واح��د 
ادرك  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ال�شانعون،  فيها 
الإب��راز  مكان  خ��ري  امل�شجد  ان  الفن  �شانعو 
جهودهم  فان�شّبت  واالإب��داع  والعبقرية  الفن 
اهلل  بر�شوان  للفوز  ذال��ك  على  واهتمامهم 

تعاىل.
�شبيل  اأموالهم يف  ينفقون  الذين  املال  ومالكو 
بناء وتعمري وجتميل بيوت اهلل، وبالتايل التقى 
اىل  للو�شول  البناء  يف  والفن  امل��ال  ا�شحاب 
املرتبة االأف�شل وهي اعلى �شلم اجلمال يف بناء 

امل�شاجد.

حتفة معمارية على 
الطراز العثماين

جليل خليل اخلياط 
ج�������ام�������ع احل�������������اج امل�������رح��������م 

اأرب��ي��ل  يف 

بناء م�سمم على الطراز 
القدمي ممتزجًا بالطراز 
احلديث، اأ�سحى اأحد 
معامل اأربيل البارزة. 
يتاألف من 63 قبة وهو 
عمر الر�سول الأعظم 
)�ض(، اإنه م�سجد املرحوم 
جليل اخلياط.

عامر جليل ابراهيم- ت�ش�ير/ معد اجلب�ري 

من اأكرب امل�شاجد يف 
العراق والرابع يف ال�شرق 
الأو�شط

�شاحب ال�  63 قبة وه� 
عمر الر�ش�ل الأعظم 
)�س(

مكان ذاك��رة 



63السنة الثالثة عشرة العدد )324( 30 تشرين االول 2018

لعب الأندية الزوراء وال�شرطة ثم انتقل لنادي اخلليج 
ف�شخ  ومت  اأ���ش��ي��ب  لكنه   ٢٠١5 �شيف  يف  ال�شعودي 
ال�شرطة يف فرتة  نادي  لتمثيل  فعاد  بالرتا�شي  عقده 
�شباهان  ن��ادي  مع   ٢٠١7 اتفق  ال�شتوية،  االنتقاالت 
االإيراين لتمثيل الفريق ملو�شمني، وهذا املو�شم ان�شم 
ل�شفوف فريق نادي الطلبة. "ال�شبكة" التقت مروان 

ح�شني فكان معه هذا احلوار: 
*جتربتك مع االحرتاف؟

اإليه  يطمح  الع��ب  وك��ل  جميل،  ���ش��يء  االح����رتاف   -
يف  االحرتافية  وجتربتي  الريا�شية.  م�شريته  ليعزز 
نادي �شباهان االإيراين ونادي اخلليج ال�شعودي كانت 
متو�شطة احلظوظ، لكنها اأ�شافت يل خربة واحتكاكًا 

مع ثقافات كروية خمتلفة. 
*من اأين بداأت؟ 

�شاحب  وه��و  املدر�شة،  ال���زوراء  مع  كانت  بدايتي   -
الذي  لل�شرطة  انتقلت  بعدها  م���روان،  على  الف�شل 
الالعبني  خ��ربة  خ��الل  من  الكثري  يل  اأ�شاف  ب��دوره 
الكبار واكت�شاب اخلربة وزيادة الطموح واالأداء، هذا 
املو�شم اأنا مع الطلبة واأطمح اأن اقدم م�شتويات عالية 
باإذن  عهده  �شابق  اىل  عودته  يف  واأ�شاعد  االأنيق  مع 

اهلل. 
*كيف ت�شف جتربتك مع املنتخب االأوملبي؟

- جتربتي مع االأوملبي بقيادة املدرب حكيم �شاكر من 
وبرزت  ا�شمي  ملع  حيت  الكروية،  حياتي  اأي��ام  اأجمل 

 اأحب الهدوء وال�شتقرار 
ومتابعة املبارايات املهمة 
واحلر�س على ح�ش�ر 
ال�حدات التدريبية

 ال�شهرة واملحبة هما 
نعمتان من اهلل. اأت�ا�شل مع 
املعجبني بكل حب واحرتام 
واأقدرهم جميعًا

ري��������اض��������ة

وتركت ب�شمتي فيه، فقد كنت االأقرب اىل احل�شول 
بعد ذلك  االآ�شيوية حينها،  البطولة  لقب هداف  على 
عقود  جاءتني  كما  الوطني،  املنتخب  اىل  ان�شممت 

احرتافية كثرية. 
*هل اأنت مع الالعب الذي يعتزل وهو يف قمه عطائه؟

اإذا كان عمره كبريًا،  الالعب حتى  اأنا مع م�شتوى   -
ولكن لديه قوة وطاقة بدنية عالية جتعله يعطي داخل 

امللعب، لكن اإذا كان ال يعطي فاالعتزال اأف�شل له. 
*كيف وجدت التحكيم هذا املو�شم؟ 

ب�شر  واحل��ك��ام  املو�شم  ه��ذا  ج���دًا  جيد  التحكيم   -
ومعر�شون لالأخطاء. 

*ما تقييمك للدوري هذا املو�شم؟
قوية  مناف�شه  فيه  املو�شم  ه��ذا  ال��ك��روي  ال���دوري   -

وكبرية و�شعبة، الفرق فيه اأكرثها تطمح لل�شدارة. 
*اأين ت�شع الطلبة يف ترتيب الدوري؟ 

بهّمة  لكن  قلياًل،  تعرث  مو�شمه  ب��داي��ة  يف  الطلبة   -
الكادر التدريبي والهيئة االإدارية لالأنيق بداأ يعود اىل 

م�شاره ال�شحيح ويقدم م�شتويات رائعة.
*ماذا ينق�س االأنيق كي ينه�س من جديد؟ 

- اجلميع يف النادي كعائلة واحدة من جمهور واإدارة 
االأنيق يف  اأن جنعل  هدفنا  وكالعبني  تدريبي،  وكادر 
ال�شدارة، وقد حتقق ذلك من خالل العرو�س املميزة 

والنتائج الرائعة التي حتققت يف مباريات الدوري.
* اأبرز حمطاتك الكروية؟

وتركت  الكروية جميلة يف ذاكرتي  - جميع حمطاتي 
فيها ب�شمة، �شواء مع الزوراء ل���6 موا�شم و35 هدفًا 
مع  وحاليًا  هدفًا  و34  ون�شف  مو�شمني  ال�شرطة  ومع 

االأنيق اأكمل م�شريتي. 
*اأجمل هدف ومباراة؟ 

- مباراة املنتخب العراقي �شد اإيران والتي فزنا فيها 
مباراة  وكانت   ٢٠١5 اآ�شيا  بكاأ�س  اجل��زاء  ب�شربات 
االأوملبي  املنتخب  مع  ال�شعودية  على  واأهدايف  جمنونه 

يف بطولة اآ�شيا حتت ٢3 �شنة. 
* ماذا ميثل لك امل�شجع واجلمهور الريا�شي؟ 

حافزًا  ويعطي  املبارة  متعة  هو  الريا�شي  اجلمهور   -
لالعبني لتاأدية واجبهم يف امللعب. 

*هل حققت طموحك الريا�شي؟ 
عند  اأق��ف  وال  الريا�شية  م�شريتي  يف  م�شتمر  اأن��ا   -
اأكون  اأن  اأطمح  لغاية اعتزايل،  حد وطموحي م�شتمر 

هدافًا للدوري مرة اخرى.

مع  اأنك  اأم  االأجنبي  اأم  املحلي  امل��درب  مع  اأنت  *هل 
االأف�شل؟ 

وملمو�شة  جيدة  نتائج  يقدم  الذي  االأف�شل  مع  اأنا   -
على ال�شاحة. 

لالأندية  فنيًا  فارقًا  املحرتفون  الالعبون  اأحدث  *هل 
العراقية؟

م�شتواهم  يكون  قد  العراقي  الدوري  املحرتفون يف   -
مب�شتوى الالعب املحلي او اأقل، هناك حمرتفون مثل 
ديالو ومعروف  زاهر ميداين وح�شني جويد واجل�شن 
االأ�شماء قد تكون مب�شتوى العبنا  يو�شف، وحتى هذه 
املحلي. هناك العبون �شنعوا الفارق، وهناك العبون 
املحلي،  الالعب  من  بكثري  اأقل  الفني  م�شتواهم  كان 
املحرتفني،  م��ع  التعاقد  يف  االإدارات  ت�شرع  ب�شبب 
ال  املحلية  لالأندية  املالية  امليزانية  اأن  اإىل  باالإ�شافة 
ت�شمح لها بالتعاقد مع العبني حمرتفني على م�شتوى 

عال.
*هل نفتقر للمهاجم الهداف؟  

- بالفعل.. لكن العامل كله يعاين من غياب الهداف، 
وعندما اعتزل الهداف يون�س حممود، الحظنا وجود 
فراغ كبري يف هذا املركز، وما حدث يف نهائيات دورة 
على  دليل  اأك��رب  جانريو  ري��ودي  يف  االأوملبية  االأل��ع��اب 
ذلك، ولو تواجد الالعب الهداف لكنا حققنا م�شتوى 
اأف�شل بكثري وح�شلنا على ميدالية بداًل من اخلروج 
من الدور االأول. نعم يوجد العبون مميزون يف الدوري 
اأحمد  وح��م��ادي  عبدالرحيم  مهند  اأم��ث��ال  العراقي 
ح�شني،  واأمي���ن  عبدالزهرة  وع��الء  حممد  وجا�شم 

لكنهم يحتاجون لل�شرب من االإعالم واجلماهري.
*من الذي اكت�شف مروان ح�شني؟

وهم  اكت�شفوين  م���روان  على  اأ���ش��رف��وا  ال��ذي��ن  -ك��ل 
ورا�شي  �شاكر  حكيم  وهم  علي  كبري  ف�شل  اأ�شحاب 
كل  لهم  اأك��ّن  ع��ل��وان،  ويحيى  �شاكر  وناظم  �شني�شل 
االحرتام والتقدير.* هل تتابع وت�شجع الفرق العاملية؟
نادي  ومنها  العاملية  والفرق  ال��دوري��ات  اأتابع  نعم   -

يوفنتو�س واالأهلي امل�شري. 
*كيف جتد حظوظ منتخبنا الوطني يف اأمم اآ�شيا؟ 

- هم اأ�شود الرافدين، اأمتنى التوفيق لهم يف مهمتهم 
التي هي بالتاأكيد لي�شت باملهمة ال�شهلة. 

العراقية"  "ال�شبكة  وملجلة  حل�شرتك  �شكرًا  *اأخ��ريا 
ال��ت��ي ت��دع��م ال��ري��ا���ش��ة وال��ري��ا���ش��ي��ني، وي����ارب ن��رى 

الريا�شة العراقية باأح�شن واأف�شل حال. 
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اأجمل اأيام حياتي الكروية 
كانت مع حكيم �شاكر

كان ومازال من اأبرز املهاجمني العراقيني، ملع جنمه يف اأول م�ساركاته 
الدولية، عندما اأحرز اأربعة اأهداف وقاد املنتخب العراقي الأوملبي للفوز 
بالبطولة الآ�سيوية الوىل للمنتخبات دون 22 �سنة التي نظمتها �سلطنة 

عمان 2014، بل كان قريبًا من احل�سول على لقب هداف البطولة.
حاورته / اأمرية حم�شن 

لع��������������ب ن�����������������ادي ال�����ط�����ل�����ب�����ة

مروان ح�شني:



تاألقه  بعدها لعب مع املنتخب الوطني ووا�شل 
الكبري  ال��دور  له  كان  حيث  االأول  املنتخب  مع 
العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  ال��ع��راق  و�شول  يف 
بف�شل اأهدافه الرائعة، خمتتمًا هديته للعراق 
ال��ع��راق  ب��ه��دف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  مب�شاركته 
الكبرية،  البطولة  هذه  يف  االآن  لغاية  الوحيد 
كما كان له الدور الكبري يف فوز العراق ببطولة 
كاأ�س اخلليج خا�شًة عام ١988 حيث ح�شل 
على لقب هداف البطولة. كما اختري 
كاأف�شل العب يف  العام  يف هذا 
اآ���ش��ي��ا، كما ك��ان ل��ه ال��دور 
يف  املنتخب  مع  الكبري 
ف����رتة ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، 
مباراة  اآخ��ر  وكانت 
ل����ه م����ع امل��ن��ت��خ��ب 
يف   ١997 ع������ام 
اأم��ام  الت�شفيات 

باك�شتان.
اأم������ا م�����ش��ريت��ه 
امل���ح���ل���ي���ه ف��ق��د 
نادي  مع  ب��داأت 

جميلة  مباريات  له  ولعب   ١98٢ عام  ال��زوراء 
حتى عام ١985 حني لعب مع الر�شيد ووا�شل 
ع��ام ١989 عندما  ال��ن��ادي حتى  م��ع  اإب��داع��ه 
ال��ذي ظل  ال���زوراء  اإىل  ع��ائ��دًا  الر�شيد  ت��رك 
معه حتى عام ١993 وقدم خالل هذه الفرتة 
اأف�����ش��ل م��وا���ش��م��ه واأج��م��ل اأه���داف���ه م��ا جعله 
موا�شم   6 ل�  حملي  العب  اأف�شل  لقب  ي�شتحق 
مع  حقق  حيث   ١993 اإىل   ١987 من  متتالية 
الزوراء االإجنازات وفاز معه بلقب الدوري يف 
مو�شم ١99٠-١99١ وكان ذلك بف�شل اأهدافه 
ح�شل  ال��ذي  ال��زوراء  االأم  ناديه  مع  اجلميلة 
-١99٢ ملو�شم  ال��دوري  هداف  لقب  على  معه 

. ١993
را�شي  اأحمد  غ��ادر   ١994-١993 مو�شم  يف 
القطري  ل��ل��دوري  متوجهًا  العراقي  ال���دوري 
لثالثة  ال��وك��رة  ن��ادي  ب�شفوف  التحق  حيث 
وقدم   ١996 عام  اإىل   ١993 عام  من  موا�شم 
وتاألق  رائعة  عراقية  كرة  القطري  النادي  مع 
هناك كثريًا. بعدها عاد اإىل ناديه االأم الزوراء 
ليلعب مو�شمني حتى عام ١998 لينهي م�شريته 

املحلية التي كانت مليئة بالتالق.

 لعب اأحمد را�شي خالل م�شريته املحلية ١٢5 
ه��دف.  مئة  م��ن  اأك��رث  خاللها  �شجل  م��ب��اراة 
اإىل  اجت��ه  ودول��ي��ًا  حمليًا  اللعب  اعتزاله  بعد 
التدريب عندما درب نادي ال�شرطة كما درب 
نادي القوة اجلوية لفرتة ب�شيطة، كذلك درب 

منتخب النا�شئني ونادي الزوراء.
اأحمد را�شي واأهدافه مع 

املنتخبات ال�طنية
يعد احمد را�شي ثاين هدايف العراق بالن�شبة 
ملنتخبنا االأول حيث �شجل معه 65 هدفًا وياأتي 
بعد النجم ح�شني �شعيد الذي �شجل 73 هدفًا 
ملنتخبنا العراقي. اأما بالن�شبة ملنتخبنا االأولبي 
االآن  حلد  ه��داف  ثالث  يعترب  را�شي  فاأحمد 
حيث �شجل 9 اأهداف مع منتخبنا وبالتايل هو 
هدفًا   ١٢ �شجل  الذي  �شعيد  ح�شني  بعد  ياأتي 

ويون�س حممود الذي �شجل 9 اأهداف.
اأما بالن�شبة ملنتخب ال�شباب فهو يعترب هدافه 
حمافل  يف  ه��دف��ًا   ١7 معه  �شجل  حيث  االأول 
خمتلفة ومتعددة. كل هذه االأهداف جعلت من 
اأحمد را�شي بالفعل جنمًا لن يتكرر يف �شماء 
النور�س حمل  اأن جنمنا  علمًا  العراقية  الكرة 

�شارة كابنت املنتخب الوطني يف عام ١99٢.
اأ�شراره الكروية

الكبري  جنمنا  ح��ي��اة  يف  اأي����ام   4 اج��م��ل  اإن 
القرن  العب  لقب  نيله  يوم  هي  را�شي  اأحمد 
كاأف�شل الع��ب يف  اخ��ت��ي��اره  وي���وم  ال��ع��راق  يف 
املباراة  �شوريا يف  ويوم فزنا على  اآ�شيا ١988 
يف  العامل  كا�س  لت�شفيات  املوؤهلة  احلا�شمة 
اليوم  اإىل  اإ�شافًة   ١-3 انتهت  والتي  املك�شيك 
الذي اأحرز فيه هدف منتخبنا الوحيد يف كاأ�س 

العامل عام ١986.
اإن املباراة االأكرث حبًا الأحمد را�شي يف الدوري 
ال��زوراء �شد  التي جمعت فريقه  العراقي هي 
نادي الطلبة وانتهت بنتيجة 3-١ للزوراء الأنها 

كانت بداية انطالق ال�شهرة والنجومية له.
اإن اأغلى االأهداف واجملها لدى اأحمد را�شي 
بلجيكا  �شد  هدفه  هي  بت�شجيلها  قام  والتي 
يف كاأ�س العامل عام ١986 وحمليًا هدفه �شد 

ال�شناعة يف الدوري العراقي.

يف الذاكرة
جن�م

كاأ�س فل�شطني لل�شباب كانت بداية �شهرته العربية

�شاحب الهدف العراقي 
ال�حيد يف كاأ�س العامل  

اأحمد را�شي

ولد اأحمد را�سي عام 1964، برزت موهبته يف �سن مبكرة مع نادي 
الزوراء الذي �سهد تاألقه معه، فجمع �سفات املهاجم الع�سري. بعدها 
تاألق اأحمد را�سي يف كاأ�ض فل�سطني لل�سباب التي كانت بداية �سهرته 

العربية والتي اأقيمت يف املغرب عام 1983. 

اإعداد / اأمرية حم�شن 
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كاتانتي�س اأكد من جانبه ويف اأكرث من منا�شبة 
خو�س  على  ق���ادر  منتخب  اإع����داد  ي��ن��وي  اأن���ه 
 ،٢٠٢٢ ق��ط��ر  مل��ون��دي��ال  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات 
اآ�شيا،  اأمم  بطولة  يف  اإيجابية  نتائج  وحتقيق 

فهل يحقق كاتانيت�س اإجناز فيريا؟
املناف�شه على اللقب

ع�شو االحتاد العراقي لكرة القدم فالح مو�شى 
قال اإن منتخبنا الوطني ذهب اىل نهائيات اآ�شيا 
يف االإمارات للمناف�شة، ولي�س امل�شاركة فح�شب، 
غريه،  قبل  كاتانيت�س  امل��درب  يدركه  اأم��ر  وهو 
لكن توقع ما ميكن اأن نح�شل عليه يف البطولة 
اأمر �شعب، والميكن التكهن به، نتمنى اأن يقدم 
من  املباريات  يف  والفوز  عاليًا  م�شتوى  االأ�شود 

اأجل اإ�شعاد اجلماهري العراقية.. نتمنى ذلك.
لن نحقق نتائج مر�شية!

ح�شن اأحمد، مدرب فريق نادي النفط،  حتدث 
لن  كاتانتي�س  اإن  ق��ائ��اًل:  االأ���ش��ود  حظوظ  عن 
يحقق نتائج مر�شية يف اأمم اآ�شيا لعدم و�شوح 
على  ك��ب��ريًا  عماًل  منه  نلم�س  مل  حيث  عمله، 
ت�شكيلة  على  الثبات  عدم  مع  الفريق،  اأ�شلوب 
متذبذبة،  الفريق  نتائج  تكون  و�شوف  ثابتة، 
ظل  بحيث  اجل��دي��د  ال�����ش��يء  منه  جن��د  مل  اإذ 
مل  ال��ق��دمي.  باأ�شلوبه  يلعب  ال��ع��راق��ي  الفريق 
يغري املدرب من طريقته، اأعتقد اأن االأ�شود لن 
يف  الريا�شي  لل�شارع  املر�شي  ال�شيء  يقدموا 
فاملدرب وحده  والأ�شباب عديدة،  البطولة  هذه 
غري قادر على تغيري امل�شتوى العام، واحللقات 
واالإدارة  الالعبني  من  كل  وهو  باملثلث،  تكتمل 
واملدرب، لكي تكون النتائج مر�شية، اأعتقد اأن 
الالعبني  على  للتعرف  وقتًا جيدًا  اأخذ  املدرب 
اإذا ما اأخفق يف هذه  وم�شتوياتهم، وال عذر له 
اأفراح  ويعيد  فريقنا  ينجح  اأن  اأمتنى  البطولة، 

٢٠٠7، اأمتنى ذلك.
مهمه لي�شت بال�شهلة

ف��ي��م��ا ق���ال امل����درب علي 
حم����������م����������د: 

يف  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  مهمة  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
لن  فاإنها  بال�شهلة،  لي�شت  اآ�شيا  اأمم  نهائيات 
تكون ع�شرية او م�شتحيلة، �شرط توفر الظروف 
او   4 اىل  االأق��ل  على  نحتاج  كنا  لقد  املالئمة، 
غري  االحتاد  خطط  لكن  جتريبية،  مباريات   5
جتريبية  مباريات  لعب  دون  حالت  املدرو�شة 
يف  ثبات  اىل  يحتاج  املنتخب   كان  لقد  كثرية. 
حقيقة  على  للوقوف  العام  والتكتيك  الت�شكيلة 
م��اذا  لكن  الر�شمية،  املناف�شة  قبل  امل�شتوى 
نقول. عمومًا نتمنى كل املوفقية لالأ�شود يف هذه 

البطولة والعودة اىل �شكة االنت�شارات.
ع�دة الإجنازات

جنم الكرة علي كرمي حتدث عن حظوظ االأ�شود 
يف نهائيات اآ�شيا قائاًل: جميعنا يتذكر االإجناز 
الكبري الذي حققه املنتخب العراقي عندما توج 
فاإن اجلميع  لذلك  اآ�شيا عام ٢٠٠7،  بنهائيات 
يتمنى اأن ينجح منتخبنا يف تعزيز ذلك االإجناز 
يف  متقدمة  مرحلة  بلوغ  االأق��ل  على  او  الالفت 
البطولة، اإن املهمة لي�شت �شهلة، ولكنها لي�شت 
م�شتحيلة، فمنتخب اإيران هو املنتخب املتمر�س 
واليمن  وف��ي��ت��ن��ام  جم��م��وع��ت��ن��ا،  ت�شمه  ال���ذي 
لذلك  احل�شابات،  اإرب��اك  باإمكانهما  منتخبان 
فاإننا نتمنى اأن ت�شل ا�شتعدادات منتخبنا اىل 
اإيجابية  بنتائج  للخروج  توؤهله  التي  ال��درج��ة 
تقوده للتاأهل عن املجموعة كمرحلة اأوىل، ومن 

ثم حتقيق النجاح تلو النجاح..
م�شكلتنا لي�شت باملدرب

وجهة  ل��ه  فكانت  ها�شم  حممد  امل���درب  اأم���ا 
حيث  ال��ع��ام،  ال�شعيد  ع��ل��ى  �شخ�شية  ن��ظ��ر 
االحتاد  او  باملدرب  لي�شت  م�شكلتنا  اإن  اأو�شح: 
لو�شع  القوي  التاأثري  يف  م�شكلتنا  الالعبني،  او 
البلد وتخلفه عن العامل يف اجلانب الريا�شي، 
وتطرق  ال��ق��دم.  بكرة  اخل��ا���س  اجل��ان��ب  ومنه 
بكاأ�س  فرن�شا  ف��ازت  هل  يت�شاءل:  وه��و  قائاًل 
من  البلد  تقدم  هي  امل�شاألة  بال�شدفة،  العامل 
وال�شحية  واالأمنية  الثقافية  النواحي،  جميع 
معايري،  له  النجاح  راأيي،  وهذا  واالقت�شادية، 
داخليًا  امل�شائب،  عليه  تكالبت  لبلد  وال ميكن 

الحتملوا  كبرية،  ب�شرعة  النهو�س  وخارجيًا، 
طاقة  ال  ما  االحت��اد  وال  املدربني  وال  الالعبني 
من  البد  البناء،  ثم   ... البناء  البناء...  لهم، 
قيادة  القدم،  بكرة  اخلا�س  اجلانب  يف  البدء 
ننجح  وكيف  وتثقيفًا،  مالية  وموارد  وتخطيطًا 
احلياة،  مفا�شل  من  مف�شل  كل  يف  والف�شاد 

عمومًا اأمتنى النجاح لالأ�شود برغم العراقيل.
حمطة اإعدادية

واأكد الالعب الدويل ال�شابق �شليم 
اآ�شيا  اأمم  بطولة  اأن  ك��اظ��م 

وعلى  مهمة،  بطولة  تعد 
يعرف  اأن  امل���درب 

ذلك الأنها من 

البطوالت 
املهمة  القارية 

ال����ت����ي ي���ه���ت���م ب��ه��ا 
لذلك  العراقي،  ال�شارع 

لي�شت  اأن��ه��ا  ي��ع��رف  اأن  عليه 
حمطة لالختبار او حمطة اإعدادية 

اذا  اأن���ه  نعتقد  نحن  ل��ذل��ك  ذك���ر،  كما 
االأ�شلح  اختيار  العقلية فالبد من  بهذه  ذهب 

ليكون لنا ح�شور مميز يف البطولة، مع االأخذ 
ا�شعف  الأنه  الدفاع  خط  ترميم  االعتبار  بعني 
قد  يكون  اأن  هنا  امل��درب  الب��د من  اخل��ط��وط، 
خو�س  قبل  متكاماًل  اإع��دادي��ًا  برناجمًا  و�شع 

املباريات.
املرحلة الثانية �شعبة

فيما قال الالعب الدويل ال�شابق مهدي كاظم: 
اي  بدون  الثانية  املرحلة  اىل  �شينتقل  املنتخب 
على  �شعبة  �شتكون  الثانية  املرحلة  لكن  �شك، 
فرقها  اأع���دت  املنتخبات  اأغ��ل��ب  ك��ون  االأ���ش��ود 
هذه  منتخبنا  يجتاز  اأن  اأمتنى  مميز،  ب�شكل 
الذهبي،  املربع  اىل  الو�شول  اأجل  من  املرحلة 
فاملنتخب  اآخ���ر،  ك��الم  ه��ن��اك  �شيكون  يومها 
اأوق��ات  يف  �شاربة  قوة  �شاحب  يكون  العراقي 
ال�شدة. اإن �شاء اهلل يفرحون ال�شارع الريا�شي 

العراقي ويعيدون اأفراح عام ٢٠٠7. 

اآ���ش��ي��ا اأمم  ن��ه��ائ��ي��ات  ان��ط��الق  م��ع 

كاتانيت�س 
ب�������ش���اأن ق���درة ب���غ���داد  ج����دل يف 

على خطف لقب البط�لة

مع انطلق بطولة اأمم اآ�سيا يف 
الإمارات، حيث ي�سعى املنتخب 
العراقي لتكرار اإجنازه عندما 

خطف لقب البطولة عام 
2007، يزداد اجلدل يف بغداد 

ب�ساأن اإمكانية املدرب اجلديد 
للمنتخب العراقي كاتاني�ض، 

وما اذا كانت قدراته 
التدريبية توؤهله لبناء فريق 

مناف�ض على كاأ�ض البطولة.

كتب/ اأحمد رحيم نعمة
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هنا  "اأتيت  )اإيف(  مع  مقابلة  يف  مارتا  واأو�شحت 
يف ٢٠٠4 )بعقد مع فريق اأوميا(. اأمتمت ١8 عامًا 
لقدومي  االأ�شا�س  ال�شبب  باأ�شبوعني.  و�شويل  بعد 
مل  الربازيل.  يف  قابلتها  التي  ال�شعوبات  كان  هنا 
اأكن ا�شتطيع التدريب كل يوم، ثالث مرات فح�شب 
كانت  �شئيلة،  م�شاعدات  على  وح�شلت  اأ�شبوعيا. 

تكفي بالكاد لال�شتمرار ."
فر�شة الظه�ر

كريا�شية  التطور  فر�شة  يل  �شنحت  "لقد  وقالت: 

يف دولة اأكرث تنظيمًا. �شمح يل القدوم اإىل ال�شويد 
القرار  هذا  اتخذت  حقًا،  للعامل.  م�شتواي  باإظهار 
مفكرة يف امل�شتقبل الذي مل يكن ليتاح يف الربازيل."

اأملك  ال  اأنني  رغم  �شويدية  اأنني  "اأ�شعر  وتابعت: 
فاحتة  ع��ي��ون��ًا  اأو  بي�شاء  ب�شرة  اأو  اأ���ش��ق��َر  ���ش��ع��رًا 
منذ  هنا  ع�شت  الأنني  �شويدية  اأنني  اأ�شعر  اللون. 
يف  ق�شرية  اإق��ام��ة  ف��رتات  )با�شتثناء  اأع���وام  ع��دة 
الواليات املتحدة( وب�شبب كل ما تعلمته من النا�س 
اأنني تطورت كثريا كريا�شية  اأ�شعر  يف هذه البالد. 

وكاإن�شانة."
بداية �شعبة 

اأيامها االأوىل يف الربازيل قائلة:  وا�شرتجعت مارتا 
ب�شكل  األعب  كنت  للغاية.  �شعبة  بدايتي  "كانت 
اأف�شل من الفتية، وهذا ت�شبب بطريقة ما يف توليد 
داأب��وا  ذل��ك،  الفتية  يقبل  مل  واخل���الف.  الكراهية 
على اإثارة ا�شتيائي، كانوا يقولون يل اإنه ينبغي علي 

التوقف عن اللعب."
وتابعت: "فلنقل اإن كرة القدم يف تلك الفرتة كانت 
ملدينة  انتمي  الرجال.  على عامل  مقت�شرة  ريا�شية 
�شغرية جدًا وهذا ما كان يوؤدي للت�شارب. اجلميع، 

بطريقة  عني  يتحدثون  كانوا  اأ�شقائي،  فيهم  مبن 
اأن  اأريد  وكنت  ال�شعوبة  يف  غاية  االأمر  كان  �شيئة. 
جتعلني  كانت  النا�س  تعليقات  فح�شب!  معهم  األعب 
حزينة حقا، لكنها مل تثنني عن لعب الكرة مطلقًا."

لكن الالعبة الربازيلية اأعربت يف اأن الو�شع �شيتغري 
حيث  الن�شائية  القدم  لكرة  بالن�شبة  ال��ربازي��ل  يف 
االأمور كثريًا مقارنة مبا كانت عليه  "تغريت  قالت: 
قبل اأعوام. هناك بطولة دوري وكاأ�س ليربتادوري�س 
اأكرث، لكن  اأن تنت�شر اللعبة  لل�شيدات. ينق�س فقط 

هناك قفزة كبرية حدثت."
ميكنك  بكثري.  اأف�شل  اأ�شبح  �شيء  "كل  وحللت: 
الن�شائية  القدم  لكرة  �شغرية  مدار�س  على  العثور 
وهي حتظى بالقبول �شيئًا ف�شيئًا. من كل ١٠ اأو ٢٠ 
�شخ�شًا رمبا جتد �شخ�شًا اأو اثنني يتحدثان ب�شكل 

�شيئ، لكن القبول اأكرب."
واأ�شافت: "اأعتقد اأن هذا ناجت عن جناحات منتخب 
االأوملبياد  ذهبية  نح�شد  مل  اأننا  رغ��م  ال��ربازي��ل. 
الطريقة  راأت  النا�س  لكن  الرابع،  املركز  يف  وجئنا 
لعبنا  ���ش��يء.  ك��ل  قدمنا  بعملنا.  بها  ن��ق��وم  ال��ت��ي 
يف  للنا�س  جائزة  اأعظم  هذه  وكانت  واإرادة،  بحب 

االأوليمبياد".
عادت  االأم��ريك��ي  برايد  اأورالن���دو  فريق  جنمة  لكن 
على  تفوقت  حيث  جم��ددًا،  التتويج  من�شة  لتعتلي 
االأملانية دجينفر ماروجان العبة فريق ليون الفرن�شي 
وزميلتها الرنويجية اأدا هيجربرج اللتني �شاهمتا يف 
اأوروبا لل�شيدات  اأبطال  تتويج فريقيهما بلقب دوري 

يف العام احلايل."
وناطحت مارتا بتتويجاتها االأرجنتيني ليونيل مي�شي 
والربتغايل كري�شتيانو رونالدو اأ�شطورتي كرة القدم 
القيا�شي  ال��رق��م  يف  يت�شاركان  واللذين  للرجال، 
العامل،  يف  الع��ب  الأف�شل  الذهبية  بالكرة  للتتويج 

بواقع خم�س مرات لكل منهما.
املنتخب الربازيلي

القدم  ك��رة  جنمات  ك��اأب��رز  نف�شها  مارتا  وفر�شت 
فوز  يف  �شاهمت  بعدما  تاريخها،  ع��رب  الن�شائية 
كما  لقبًا،  ع�شر  بثالثة  لها  لعبت  التي  االأن��دي��ة 
األقاب..  قادت منتخب بالدها للتتويج بخم�شة 
ح�شول  يف  الربازيلية  النجمة  �شاهمت  كما 
العامل  كاأ�س  املنتخب الربازيلي على ف�شية 
بامليداليتني  وف��وزه   ،٢٠٠7 ع��ام  لل�شيدات 
االأوليمبية  االأل��ع��اب  دورت���ي  يف  الف�شيتني 
مارتا  ومتتعت   .٢٠٠8 وبكني   ٢٠٠4 اأثينا  يف 
هدًفًا   375 �شجلت  حيث  مذهل،  تهديفي  ب�شجل 
 ١١٠ �شجلت  بينما  االأن��دي��ة،  م��ع  م�شوارها  خ��الل 
املنتخب  لعبتها بقمي�س  اأهداف خالل ١33 مباراة 
 .٢٠٠٢ ع��ام  ال��دول��ي��ة  انطالقتها  منذ  ال��ربازي��ل��ي 
ال��ع��م��ر 3٢ ع��ام��ًا  ال��ت��ي تبلغ م��ن  وب����داأت م��ارت��ا 
م�شوارها االحرتايف يف عمر مبكر للغاية، حيث 
وملّا  االأول  جاما  دي  فا�شكو  لفريق  لعبت 
قبل   ،٢٠٠٠ �شنة  يف  عامًا   ١4 تتجاوز 
اأن تتنقل بني عدة اأندية، كان اآخرها 
اأورالن����دو ب��راي��د ال��ذي ارت��دت 

قمي�شه عام ٢٠١7.

اأ�����ش����ط�����رة ال����ك����رة ال���ن�������ش���ائ���ي���ة.. 

الرجال كره�ين لأنني 
لعبت اأف�شل منهم 

فيريا دا �شيلفا:

ال���ربازي���ل���ي���ة

مارتا
اإعداد / اأمرية حم�شن 

اأكدت الربازيلية مارتا فيريا دا �سيلفا، اأف�سل لعبة كرة قدم يف العامل خم�ض مرات، 
اأنها �سعيدة يف �سفوف فريق روزجنارد ال�سويدي. ورغم ملعب الفريق املتوا�سع الذي 

ي�سع بالكاد ل�ستة اآلف م�سجع يف مدينة ماملو، لكن مارتا قالت مبت�سمة "اأ�سعر بال�سعادة 
البالغة هنا." 

السنة الرابعة عشرة العدد )328( 7 كانون الثاني 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

69 ري��������اض��������ة68



ي�م كانت ال�شينما املكان املف�شل !ال�شيطان ما �شي�شت
ملعارك الفتّ�ات!

من م�شلحة العراق والعرب اإقامة حتالف 
مع ال�ش�فييت والأمريكان والإنكليز

كامل اجلادرجي :

!

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



 كان حار�س الرت�شو ب�شينما اوليمبيا حني كانت 
الفتوات من  للقتال بني  ال�شينما حماًل خمتارًا 
ذكرياته  بع�س  يروي  ذا  هو  وها  البلد..  ابناء 
مرتحمًا على عهد ما�شي�شت اجلبار الذي ترى 

�شورته هنا!
ميدان القتال!

كان اأغلب رواد �شينما اوليبميا من اأبناء البلد، 
القاهرة  اأنحاء  خمتلف  من  اليها  ياأتون  وكانوا 

!ال�شيطان ما �شي�شت
ي�م كانت ال�شينما املكان املف�شل ملعارك الفتّ�ات!

وما اأدراك من هو ال�سيطان ما �سي�ست؟ لعلك حت�سب انه ذلك املمثل 
ال�سينمائي الذي ا�ستهر بقوته وجربوته يف عهد ال�سينما ال�سامتة، 

ولكن الذي نق�سده هنا هو ما�سي�ست اآخر من م�سر، وهو "احمد علي" 
فتوة �سارع عبد العزيز بالقاهرة منذ ثلثني �سنة،

ا���ش��ت��ع��دادًا  وال�����ش��ك��اك��ني  بالع�شي  م�شلحني 
ال�شينما  ي��ت��خ��ذون  ك��ان��وا  فقد  للم�شاك�شات، 
يتوعدون  حي  كل  فتوات  وك��ان  للقتال،  ميدانًا 
اأعداءهم وير�شلون اليهم اإنذارًا باأن يتقابلوا يف 
ال�شينما ليقتتلوا بداخلها وكانت هذه طريقتهم 

يف جر ال�شلل!
جتل�س كل �شلة يف �شف، ثم توفد اأحد اأفرادها 
ملحاولة اجللو�س يف �شف ال�شلة االأخرى، فتعترب 

يف  نفوذها  منطقة  على  اع��ت��داء  ه��ذا  الثانية 
ال�شينما وتقوم املعركة.

ال�شلح.. ك�شري!
بالدماء  تنتهي  املعارك  هذه  كانت  ما  وغالبًا 
حنفيات  و�شياع  ال�شينما  كرا�شي  وبتحطيم 
اأح��ي��ان��ًا  تنتهي  ك��ان��ت  كما  ذل���ك،  وغ��ري  امل��ي��اه 
املتخا�شمتني  ال�شلتني  افراد  فيتبادل  بال�شلح، 
وك��ان  بع�شهما،  ح�شاب  على  الك�شري  اأك���ل 
الك�شري يباع داخل ال�شينما كو�شيلة من و�شائل 
البلد  ابناء  متاأ�شلة عند  وكانت عادة  الت�شلية، 

اأن ياأكلوا كلما جاءوا اىل ال�شينما.
حار�س الرت�ش�!

وملا كانت يف هذه االأيام فتوة ي�شار اليه بالع�شي 
اتفق  فقد  كلها  العزيز  عبد  �شارع  منطقة  يف 
حرا�شة  اأت��وىل  اأن  على  ال�شينما  �شاحب  معي 
بع�شا   اأت�شلح  فكنت  �شخي،  اأجر  نظري  الرت�شو 
عن  الأذود  ليلة  كل  هناك  اىل  واأذه��ب  و�شكني 
كرا�شي ال�شينما وممتلكاتها كلما قامت خناقه، 
حتى اأظهرت هّمة فائقة و�شار اأبطال امل�شاك�شة 
من الرواد يخ�شونني خ�شية ال�شول "لل�شجيع" 
واأطلقوا على ا�شم "ال�شيطان ما�شي�شت".. كما 
اليوم  يف  جنيها  احلرا�شة  هذه  عن  اأج��ري  بلغ 

الواحد.
ك�نرتول ختم!

كانوا  املتفرجني  م��ن  ك��ث��ريًا  اأن  نظري  ولفت 
اىل  يعودون  ثم  اال�شرتاحة،  وقت  يف  يخرجون 
ممن  كثري  معهم  فيدخل  رقابة  دون  الدخول 
طريقة  يف  اأف��ك��ر  ف��اأخ��ذت  ت��ذاك��ر،  يقطعوا  مل 
بختم  وجئت  الدخول،  املزوغني من  هوؤالء  ملنع 
وخ��ت��ام��ة، وك��ن��ت ك��ل��م��ا خ���رج واح����د يف ف��رتة 
عاد  اذا  حتى  ذراع��ه،  على  اأختمه  اال�شرتاحة 
للدخول كان عليه اأن يربز اخلتم واإال منعناه من 
الدخول، وظللنا نتبع هذه الطريقة حتى ات�شح 
لنا اأن �شخ�شًا زور هذا اخلتم، وكان يجل�س كل 
به طالب  ال�شينما فيختم  ليلة على مقربة من 

التزويغ مقابل مليم واحد عن كل مرة، وكانت 
�شفقة رابحة لهم اذ كان اجر الدخول وقتئذ 8 

مليمات.
عمال  م��ن  عامل  تخ�شي�س  اىل  فا�شطررنا 
اأيدي اخلارجني بداًل من  الباب لالإم�شاء على 
من  كثريًا  ن�شبط  كنا  ذلك  مع  ولكننا  اخلتم، 

التزويرات املتقنة.
عجائب الرت�ش�!

وكان رواد الرت�شو يت�شابقون للجلو�س يف اأقرب 
يف�شل  ك��ان  بع�شهم  اأن  حتى  لل�شا�شة  مكان 
اجللو�س على االأر�س –حتت ال�شا�شة مبا�شرة-
ظ��ن��ًا منه ان��ه ب��ه��ذا ي��رى اك��رث م��ن غ��ريه من 
املعارك  من  كثري  تقوم  كانت  كما  املتفرجني.. 
بع�شهم  حتم�س  ب�شبب  ال���رواد  ب��ني  العجيبة 
لبطل  اآخ��ري��ن  وحتم�س  االأب���ط���ال،  م��ن  لبطل 
م�شهد  ال�شا�شة  على  عر�س  اذا  وكانوا  اآخ��ر.. 
له جامد..  "ادي  يهتفون:  املعارك  من م�شاهد 
الهتافات..  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  قلبه"  اقطع  و.. 
وكانوا اذا �شرب ال�شجيع الل�س �شربة يهللون 
الت�شجيع  على  الل�س  اعتدى  واذا  وي�شفقون، 
"ما هو جاي  قائلهم:  وقال  انفا�شهم  احتب�شت 

له على غفلة!"
اأفالم املتفرجني!

بدون  التزويغ  ال�شبية يحاولون  وكان كثري من 
للدخول،  غريبة  طرقًا  يبتدعون  وكانوا  تذاكر، 
عن  للبحث  �شيدخل  ان��ه  يدعي  ك��ان  فبع�شهم 
االأرجل  بني  يفلت  كان  وبع�شهم  اأخيه،  او  اأبيه 
بالزوغان بني  الزحام، فاذا ملحناه �شارع  وقت 
–يلب�س  تغيري مظهره  املتفرجني، ثم عمد اىل 
ن�شتطيع  ال  كي  اخوانه-  اأحد  طاقية  او  جاكته 

التعرف عليه..
وعلى اجلملة..  فقد كانت الفرجة يف ال�شينما 
اكرث منها على  املتفرجني  –فيما م�شى- على 
املتفرجني  ي��دور بني ه��وؤالء  االأف��الم، فقد كان 

عدة افالم عجيبة كل ليلة..
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ربط الدول العربية
ب�شراحة  نظري  وجهة  االآن  اأب��ني  اأن  ي�شرين 
تقوم  التي  اخلفية  وغري  اخلفية  املحاوالت  يف 
-لربط  اأمريكا  ورائها  وم��ن   – بريطانيا  بها 
او  انفراد  على  واحدة  واحدة  العربية-  الدول 
مبا  حمكمًا  رب��ط��ًا  اإقليمية  ككتلة  مبجموعها 

ي�شمونه بالكتلة الغربية.
م�شروع دفاعي للدول العربية

واإذا مل يكن هناك من خالف جوهري –على 
ما يظهر- بني اأكرث الفئات احلاكمة يف البالد 
ف��اإن  امل��و���ش��وع  العربية واالإجن��ل��ي��ز ح��ول ه��ذا 
اختالف  على  ال��ع��رب  م��ن  ال��واع��ني  املثقفني 
االأمة  اأن  اإذ  ال��وادي،  هذا  يف  لي�شوا  طبقاتهم 
خطر  االإدراك  ك��ل  ت���درك  اأ�شبحت  العربية 
كما  دمار وخراب،  �شي�شيبها من  وما  احلرب 
لها  ي��ربر  ما  هناك  لي�س  اأن��ه  ت��درك  اأ�شبحت 
اال�شت�شالم لالإجنليز واالأمريكيني كي يفر�شوا 
عليها ماي�شاءون فر�شه من م�شروعات م�شرة 
بكيانها. وملا كانت الفئات احلاكمة من جهتها 
من  ي�شعف  اال�شت�شالم  ه��ذا  اأن  اي�شًا  تعلم 
مركزها، فلي�س من املحتمل اأن تقدم على عقد 
واالأمريكيني،  االإجنليز  مع  انفرادية  اتفاقيات 
الق�شية  ه���ذه  ت��ع��ال��ج  اأن  ي�شتبعد  ال  ول��ذل��ك 
م�شروع  اأ�شا�س  على  االأم��ر  بداية  يف  اخلطرية 
دفاعي ترتبط فيه الدول العربية بع�شها باالآخر 
ثم  ومن  مرحلة،  ك��اأول  اإقليمية  كتلة  بو�شفها 
ربط هذه الكتلة باإحدى حلقات الدفاع التابعة 
للكتلة الغربية كمرحلة ثانية، ويف اعتقادي اأن 
حماوالت االإجنليز واالأمريكان منح�شرة االآن 
اأنها اذا  يف حتقيق املرحلة االأوىل التي يظنون 

امل�شلحة  حتقيق  عليهم  �شهل  حتقيقها  مت  ما 
ال��ث��ان��ي��ة وه���ي ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ه���ذا اجل���زء 

ال�شرتاتيجي املهم يف ال�شرق االو�شط.
واجب العرب

ولذلك اأ�شبح من واجب الدول العربية اأن تعمل 
يورطها  اأن  �شاأنه  ارتباط من  على اجتناب كل 
بها  وي��زج  كانت  �شفة  باأية  التكتالت  ه��ذه  يف 
التي  الغاية  اأن تكون  واأرج��و  اأت��ون احل��رب،  يف 
يجب اأن يهدف اليها ميثاق ال�شمان اجلماعي 
العربي هي الوقوف موقف احلياد يف ال�شراع 

القائم بني املع�شكرين.
معاهدات �شداقة مع الكتلتني

وملا كانت م�شلحة ال�شعوب العربية تتطلب هذا 
احلياد فيجب اأال تقت�شر عالقاتنا الدولية على 
دولة معينة او كتلة معينة وامنا يجب اأن ن�شعى 
على  الكتلتني  دول  مع  �شداقة  معاهدات  لعقد 
ال�شواء بحيث ن�شمن عدم قيام اعتداء ما على 
ال�شمان  يكون  اأن  ميكن  وال  العربية،  البالد 
اجلماعي املن�شود ذا فائدة لل�شعوب العربية اإال 

اإذا ا�شتهدف هذه الغاية.
وهنا �شئل معاليه عما اذا كان يوؤيد فكرة عقد 

معاهدات �شداقة بني الدول العربية واالحتاد 
كالمي  اإن  وق���ال:  ب��االإي��ج��اب  ف��رّد  ال�شوفيتي 

وا�شح و�شريح يف هذا ال�شاأن.
ق�شية م�شر

وحتدث معاليه بعد ذلك عن الق�شية امل�شرية 
فقال:

اأقرر حقيقة ال اأظنها خافية على  اأن  اأود  واإين 
اإخواننا امل�شريني، وهي اأن مل�شر مكانة رفيعة 
مل  املكانة  وه��ذه  قاطبة،  العراقيني  نفو�س  يف 
اكت�شبتها  واإمن��ا  احل��ال  بطبيعة  عفوًا  تكت�شب 
اال���ش��ت��ع��م��ار  ���ش��د  ال��ط��وي��ل  بن�شالها  م�����ش��ر 
ومبوافقها الوطنية الرائعة، وكل ما نرجوه هو 
التي هي خري  الثقة  نفو�شنا هذه  تزداد يف  اأن 
العربية يف  وال��دول  بني م�شر  للتعاون  وا�شطة 

امل�شتقبل اإن �شاء اهلل.
على م�شر اأن ت�شلك الطريق

م�شر  ملطالب  بريطانيا  ت�شتجب  مل  اإذا  اأم��ا 
ت�شلك  اأن  م�شر  فعلى  امل�����ش��روع��ة،  القومية 
الطريق الذي ت�شلكه ال�شعوب احلرة يف �شبيل 
بالنه�شة  تعترب  واأن  اال�شتعمار  من  التخل�س 

العظيمة القائمة يف ال�شرق.

من م�شلحة العراق والعرب اإقامة حتالف 
مع ال�ش�فييت والأمريكان والإنكليز

كامل اجلادرجي :

!

حتدث معايل الأ�ستاذ كامل 
اجلادرجي رئي�ض احلزب 
الوطني الدميقراطي 
العراقي عن راأيه يف املوقف 
الذي يجب اأن يقفه العرب 
من التكتلت الدولية وعما 
اذا كان يوؤيد فكرة احلياد 
وعقد معاهدة �سداقة بني 
الدول العربية والحتاد 
ال�سوفيتي فقال:

رئي�س احلزب 
ال�طني 
العراقي 
يتحدث عن 
العراق وم�شر 
واحلرب 
والدول 
العربية
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تت�شارع االأ�شوات يف داخلي، ال اأعرُف من اأ�شدق ومن ال، 
�شنينًا  مع�شوقِه  فراق  على  يقوى  ال  كعا�شق  الزمني  فالتيه 
�شاأغادرها  باأنني  واثقة  واأن��ا  معها...  احللُم  يكرب  عجافًا 
يقراأها  ومل  قلم  يخطها  مل  ذكريات  �شمت  لتبقى  عاجاًل 
مْن  اأف��ارق  اأن  علّي  وحكمت  �شبقتني  االأق��دار  الأن  ان�شان، 
كانوا �شبب وجودي يف هذه احلياة و�شببًا لفراق كل من يف 

احلياة. 

ق�شية هذا العدد حدثت يف اإحدى القرى يف حمافظة )!( 
اأج�شادهم،  الندم  ينخُر  �شخو�شها  بع�س  يحيا  االآن  واىل 

ولكن الت حني  مندم. 
يف  اأم��ه��ا  لت�شاعد  درا�شتها  تركت  �شمراء  نحيلة  �شبية 
اأعمال البيت ورعاية اإخوتها الثمانية، فهم هناك يع�شقون 
االإجناب، وحينما تنتهي من اأعمال البيت ياأمرها والدها 
اأن ت�شرح بالبقرة وبع�س االأغنام لتعود وقت الغروب منهكة 
اأمام  القوى، تنام ويف فمها لقمة الطعام. كل هذا يحدث 
االأم��وم��ة  �شمري  يتحرك  اأن  يجب  ك��ان  التي  االأم  اأن��ظ��ار 
االأمومة  م�شاعر  لكن  ابنتها،  تالقيه  ما  بتعب  واإح�شا�شها 

وحنانها ناما يف �شبات. 
ا�شافة اىل كل ماتنجزه كان عليها رعاية اإخوتها ال�شغار 

اأن  دون  ومعاناتها  �شقيقتهم  بتعب  ي�شعرون  ب��داأوا  الذين 
يعاملون  ملاذا  والدته:  ي�شاأل  اأن  �شقيقها  تتكلم، ما ا�شطر 
من  ج��زءًا  تعتربه  كانت  بل  االأم،  جتب  مل  ه��ك��ذا؟   اأخته 
والعون  امل�شاعدة  يقدموا  اأن  االأب��ن��اء  فعلى  م�شوؤولياتها، 
اأن ا�شاعدكم اي�شًا. �شرخت  اإذن علّي  اأجابها  لوالديهما، 
وت��وف��ري  خ��دم��ت��ك  �شقيقاتك  وع��ل��ى  رج���ل  اأن����ت  ب��وج��ه��ه 

ماحتتاجُه. 
ب���ط���ل���ة ال���ق�������ش���ي���ة ���ش��م��ع��ت 
اإذن  وفكرت:  هذا،  حوارهما 
يعي�س  وال��ول��د  ت��خ��دم  البنت 
احلياة  من��ط  ه��و  ه��ذا  ملكًا، 

هنا،  الأ�شكت!
اأوج��اع واالآم يف بطنها،  فما  ال�شبية من  ا�شتكت  يف مرة 
والتحجج  بالك�شل  وت�شفها  تنهرها  اأن  اإال  االأم  من  كان 

باملر�س كي ال تعمل. 
كان  االآن،   بعد  والدتها  تفاحت  ال  اأن  �شممت  نف�شها  ومع 
�شقيقها يراقبها من بعيد، وبطلب من والدهما كانت بريئة 
ونزيهة من كل مايدور بفكر الوالد. ويف يوم �شاحب والده 
والده  الطريق طلب من  منا�شبة عند اجل��ريان،  ويف  اىل 
والدُه  فاأ�شكته  وتتوجع،  مري�شة  فعاًل  الأنها  اأخته  م�شاعدة 
اذا  �شتتمرد  الأنها  هكذا  عطوفًا  يكون  ال  ان  منه  وطلب 

عرفت دفاعه الدائم عنها. 
جميع  اأداء  عن  تنقطع  مل  جميلة،  �شابة  واأ�شبحت  كربت 
الطريق  يف  عمها  �شاهدها  امل��رات  اإح��دى  ويف  واجباتها، 
ا�شتاط غ�شبًا  ناعمًا،  ي�شمعونها كالمًا  �شبانًا  وراأى خلفها 
وحّدث والدها باأن ال يدعها تخرج بعد االآن الأنها ا�شبحت 
مل  كثرية.  لتحر�شات  �شتتعر�س  وبالتاأكيد  جميلة،  �شابة 
يقتنع والدها بن�شائح �شقيقه، بل اأكد له بانهم ال ي�شتغنون 

عن اأعمالها اليومية!
املوقف،  يت�شرف مع هذا  العم حزينًا اليعرف كيف  خرج 
اليها  اأ�شرع  �شجرة،  حتت  جال�شة  �شادفها  عودته  وعند 
االأمل  من  تتلوى  ذابلة  �شفراء  كانت  بها،  اأمّل  عما  و�شاألها 
ف�شرحت له ما تعانيه ومنذ مدة، احت�شنها عمها واأخذها 
اىل البيت  واأعاد احلديث مع �شقيقه الذي اأ�شر على موقفِه. 
وهكذا عادت اىل اعمالها يف ال�شباح الباكر، بعد اأن بكت 

يف اأح�شان اأمها من االأمل، ولكن االأم اعتربته دالاًل. 
مكان  اأي  اىل  خطواتها  يتتبع  لهم  جار  �شاب  هناك  كان 
تعمل فيه، ولكنه يراقبها عن ُبعد فقط ومل يحدثها يومًا. 
�شاهدته هي وعرفت مع االأيام انها املق�شودة بهذه املتابعة، 
ولكنها ال ت�شتطيع فعل اي �شيء لئال يكون ن�شيبها القتل! 

واأَدَت اإح�شا�شها ونب�س قلبها قبل اأن يولد احلب. 
زادت معاناتها من املر�س. ويف اأحد ال�شباحات مل ت�شتطع 
يف  بثقل  �شعرت  اأمها  اإيقاظ  رغم  فرا�شها  من  النهو�س 
تاأخرت،  ومل��اذا  بها  ما  لرتى  االأم  ج��اءت  وانتفاخ،  بطنها 
فاأ�شارت اىل بطنها وحينما راأت انتفاخ بطنها لطمت على 
خديها وبداأت بال�شب والتوبيخ وال�شرب، وال�شابة ال تعرف 
فعل  مْن  ي�شاأالنها  والدها  مع  وعادت  اأمها  خرجت  ملاذا؟ 

بك هذا؟
ده�شت وخافت كثريًا: انا ال اأفهم ماذا تق�شدين يا اأمي!

اأجابتها بعد اأن �شربتها ب�شدة على بطنها لت�شرخ عاليًا من 
�شدة االأمل، بكت وتو�شلت بهما اأن يفهماها ماذا يق�شدان،  
فانهاال  �شربًا عليها اىل اأن اغمي عليها، لتفيق على نداء 
باأن  والدُه  اإفهام  وحاول  البيت،  خارج  كان  الذي  �شقيقها 
اختُه مل تعمل �شيئًا مما يفكران به،  اإال اأن االأم اأ�شرت على 
التخل�س منها قبل اأن ينت�شر اخلرب. وحينما �شمعت ذلك 
الت�شقت ب�شقيقها وهي تق�شم له باأنها مل تفعل �شيئًا مما 

يفكران به!!
هم�س  وت�شمع  ت��رى  وه��ي  عليها  ج��دًا  �شعبة  اي��ام  م�شت 

والديها كيف يتخل�شون منها بهدوء ودون ان ي�شعر اأحد. 
حنونة  رقيقة  عادتها  غري  على  والدتها  بدت  ال�شباح  يف 
اقتنعا  باأنهما  طوياًل  وحدثتها  واالأك��ل  ال�شاي  معها  جلبت 
مبر�شها وقد ذهب والدها لي�شاأل عن طبيب جيد يف مركز 

املحافظة. 
عجبت مما �شمعتُه هل يعقل اأن يتغريا بني ليلة و�شحاها 

هكذا؟ 
يف  ورغبت  اإقناعهما  يف  الف�شل  له  �شقيقها  ب��اأن  فكرت 
وت�شكره  تقبله  ان  و�شممت  املدر�شة  يف  ولكنه  ت�شكره،  اأن 
ذكرت  حتبه،  ال  الأنها  ال�شاي  �شرب  رف�شت  يعود.  حينما 
ذلك الأمها ولكنها )االأم( اجربتها على �شربه الأنه �شيعالج 
تعرف  ومل  ونامت،  و�شربته  �شدقتها  بطنها،  اأمل  وي�شكن 

حينها اأن نومها هذا اأبدي، مِلا يحتويه على كمية كبرية من 
ال�شم القاتل. 

بعد  نائمة  انها  االأم  له  فقالت  عنها  و�شاأل  �شقيقها  عاد 
بني  مم��ددة  لرياها  غرفتها  باب  فتح  ال�شاي،  �شربت  اأن 
بها؟  باأمه ماذا فعلت  والباب بال حراك لي�شرخ  فرا�شها 
واين اأبي الفاعل انتما قتلتماها، اأنا �شاأبلغ عنكما ال�شرطة 
واالأم ت�شكته لئال ي�شمع اجلريان، فخرج ي�شرخ وي�شتغيث 
مبن حوله. نقلوها اىل امل�شت�شفى دون موافقه اأمها، وهناك 
�شالمة عذريتها  والتاأكد من  عليها  الك�شف  �شقيقها  طلب 

وما �شبب انتفاخ بطنها، واي�شًا �شبب وفاتها.
وجتمع اأقاربها وح�شر والدها الذي حاول التاأثريعلى ولده 
ليكف عما طلب من الطبيب، لكنه مل يوافق، و�شرخ اأريد 
اأن تاأخذ العدالة  اأختي حتى واإن كانت ميتة، واأريد  براءة 

جمراها.
طال االنتظار �شاعات طوال، واجلميع ينتظر بلهفة وخوف 

من النتيجة، التي كان �شقيقها فقط متاكدًا منها. 
منه  فطلب  حلالتها  الكامل  التقرير  وبيِده  الطبيب  خرج 
�شقيقها اأن يقراأه وب�شوت ي�شمعه اجلميع، واأمام ه�شترييا 
�شقيقها وحالته ا�شتجاب له الطبيب وقراأ: انها بنت باكر 
قدمي  خبيث  ورم  �شببُه  بطنها  وانتفاخ  اأح��د،  مي�شها  مل 
مهمل وقد تفاقم عليها يف الفرتة االأخرية واأن �شبب وفاتها 
هو ال�شم. هنا اندفع �شقيقها نحو والديهما ودفعهما بقوة 
خارج امل�شت�شفى وطلب من �شيارة النجدة اأن تاأخذهما اىل 
ال�شرطة الأنهما �شريكان يف د�س ال�شم لها يف قدح ال�شاي 

ليتخل�شا منها. 
بكى اجلميع على �شراخ �شقيقها وحزنه على �شقيقته التي 

قتلها اجلهل والتخلف وهي يف ريعان �شبابها. 

اأّمي وقدح ال�شاي 
املميت 

كان عليها رعاية اإخ�تها ال�شغار الذين بداأوا 
ي�شعرون بتعب �شقيقتهم ومعاناتها دون اأن تتكلم, 

ما ا�شطر �شقيقها اأن ي�شاأل والدته: ملاذا يعامل�ن 
اأخته هكذا؟  مل جتب الأم, بل كانت تعتربه 

جزءاً من م�ش�ؤولياتها, فعلى الأبناء اأن يقدم�ا 
امل�شاعدة والع�ن ل�الديهما

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري
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ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جمـال جمعة

تاريخ ورمزّية
خاتم الزواج



تاريخ ورمزّية

تبادل خاتم الزواج هو تقليد عريق وقديم يعود 
تأريخه إلى قرون سابقة ليصبح تقليدًا متعارف عليه 

في العديد من ثقافات الشعوب.
فقد عرفت أغلب شعوب العالم أن الحلقة الذهبية 

في البنصر األيسر تعني زواج المرء. 

كلمة
جمال

ي�ستيقظن كل �سباح، يغت�سلَن
ويرتدين اأجمَل ثيابهن،

ثم ي�سعن زينتهن
ويخرجن اإىل ال�سارع مبت�سمات…

هكذا تفعل الن�ساُء كل يوم
ليجعلن العامل اأجمل."

امليالد  اأعياد  مبنا�سبة  اأقوله  ما  ل��دي  لي�س 
وراأ�س ال�سنة.

�سمعتها  التي  الليتوانية  الأغنية  ه��ذه  غري 
من زميلتي امل�ست�سرقة يف جامعة فيلنيو�س..
اللواتي  العراق  خاتونات  اإىل  حتية 

يجعلن عاملنا اأجمل كل يوم!

إعداد: ثريا جواد 
ـــــــا عـــاصـــي ري

تصوير/
دار شبعاد

جمال جمعة
jamaljuma@gmail.com

خاتم الزواج
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تباينت طريقة لب�س اخلوامت بني �شعب واآخر، لكنها 
يف  اخلطوبة  خامت  املخطوبة  ت�شع  اأن  على  اتفقت 
خن�شرها االأمين، ويحتوي هذا اخلامت على حجر 
واحد من االأحجار الكرمية اأو اثنني اأو ثالثة، ح�شب 
الواحد  فاحلجر  اخل��اط��ب،  قوله  يريد  م��ا  رغبة 
يعنى: اأنت احلبيبة الوحيدة، وحجرين يعني: اأنت 

يل، وثالثة اأحجار: اأنا اأحبك اأنت.

الطقوس العراقية
ي��ق��ول م��ث��ّم��ن اجل���واه���ر ن����زار احل���ي���در: »اع��ت��اد 
املندائيون يف طقو�س زواجهم اأن يرتدوا حلقة من 
العماد  واأثناء  االأمي��ن،  اليد  بن�شر  االآ���س يف  نبات 
د  يقوم ال�شيخ بحمل اخلامت وو�شعه على راأ�س املعمَّ
هذه  يف  املتعمدين  كل  ع��ادة  لكنها  الربطة.  حتت 
الديانة«.  واأ�شاف اأن »امل�شلمني العراقيني اعتادوا 
الذهب،  من  للعرو�س  حلقتني  العري�شان  يلب�س  اأن 
بيد  خ��امت  مع  الف�شة،  اأو  البالتني  من  والعري�س 
العرو�س مع احللقة، ويتم حتويله من اليمني للي�شار 
عند الزواج«. وقال اأي�شًا: »اأما امل�شيحيون واليهود 
خامتًا  العرو�س  يلب�شوا  اأن  اعتادوا  فقد  العراقيون 
من املا�س، وحلقة من املا�س كذلك، ثم يتم حتويلها 

اأي�شًا اإىل الي�شار عند الزواج«.

عهد الفراعنة
يعود و�شع خامت الزواج الذي يرمز اىل )الالنهاية 
يف احلب( اإىل عهد الفراعنة، وكاأول دليل م�شجل 
القدمية  امل�شرية  املخطوطات  يف  عرث  التاريخ  يف 
التي يعود تاريخها اإىل اأكرث من 3000 �شنة على 
الزواج  خامت  االأزواج  تبادل  عملية  ت�شور  كتابات 
حلقات  �شكل  على  وي��ك��ون  البع�س،  بع�شهم  م��ع 
مفرغة م�شتديرة م�شنوعة من القنب اأو الق�شب. 
الرتجمة  خ��الل  وم��ن  القدماء  امل�شريون  ويعتقد 
احلب  اإىل  ترمز  احللقات  هذه  اأن  الهريوغليفية 
بداية  لها  لي�س  الدائرة  الأن  الزوجني،  بني  االأب��دي 
وال نهاية، لكن ا�شتخدام هذه املواد مل يدم طوياًل، 
امل��واد  تلك  امل��ط��اف  نهاية  يف  االأزواج  اأب���دل  فقد 
امل�شتخدمة يف �شنع اخلوامت مبواد اأخرى م�شنوعة 
قيمة  زادت  فكلما  اجللد،  اأو  العظم  اأو  العاج  من 
اأ�شبحت  كما  املحبة(،  )دليل  زاد  وتكلفتها  املادة 
تزال  وال  املانح  ث��راء  مدى  على  تدل  اخل��امت  قيمة 

هذه العادة الرمزية �شارية حتى يومنا هذا. 

روما القديمة
يف  القدمية  االأ�شاطري  ببع�س  الزواج  خامت  ارتبط 
يقدم  العري�س  كان  حيث  القدمي،  الروماين  العهد 
لتلب�شها،  اإىل عرو�شه حلقة م�شنوعة من احلديد 
ال��روم��ان  ويعتقد  وال����دوام(.  )ال��ق��وة  اإىل  وت��رم��ز 
تقدم  التي  واحللقات  اخلوامت  نحت  من  اأول  اأنهم 
لالإغريق،  بالن�شبة  احلال  وكذلك  ال��زواج.  خالل 
الرابع من  الزواج يف االأ�شبع  فاإنهم ي�شعون خامت 
باأن هذا االإ�شبع  اليد الي�شرى العتقادهم ال�شديد 
احلب(  )وري��د  اأو  االآم���وري،  ال��وري��د  على  يحتوي 

الذي يت�شل بالقلب مبا�شرة.
قدم الرجل الروماين حلقة من املعدن تعبريًا عن 
حبه ووالئه حلبيبته التي ينوي الزواج بها، ثم قلده 
باقي الرومان و�شار من عاداتهم وعادات االغريق 
يحفر  املعدن  من  حلقة  حمبوبته  الرجل  يلب�س  اأن 
عليها ا�شم الزوج اأو الزوجة، ومن ثم انتقلت تلك 
عند  الكني�شة  قدا�س  داخ��ل  امل�شيحني  اإىل  العادة 
اأحدهما  بتلبي�س  العرو�شان  يقوم  حيث  ال���زواج، 

لالآخر حلقة الزواج.
اأ�شافوا  فقد  رو�شيا  يف  ال�شرقيون  امل�شيحيون  اأما 
خوامت  وتلبي�س  لب�س  لطريقة  الكثري  موروثهم  من 
الزواج، فعند اإقامة القدا�س يقوم الزوجان بثمان 
اخل��امت  ويلب�شان  البع�س  بع�شهما  ح��ول  دورات 
يف  م��رات  لثمان  البع�س  بع�شهما  م��ن  ويخلعانه 
جو  يف  يح�شره  من  كل  يتعب  وفخم  طويل  قدا�س 
رمزًا  وال�شموع  واملو�شيقى  الرتاتيل  من  به  مبالغ 

للرباط القد�شي االأبدي.
ال��زواج  مرا�شيم  يف  ال��زواج  خلامت  طقو�س  هناك 
امل�شيحي، فاأثناء قراءة الكاهن )با�شم االأب واالبن 
والروح القد�س( كان ياأخذ اخلامت ويلم�س االإبهام 
وال�شبابة واالإ�شبع الو�شطى، و بينما ينطق )اآمني( 

كان ي�شع اخلامت على البن�شر.

عصر النهضة
خالل القرنني ال�شاد�س ع�شر وال�شابع ع�شر ظهرت 
خوامت الزواج املعروفة با�شم Gimmel، والتي 
كانت �شائعة يف تلك الفرتة، وهي نوع من اخلوامت 
ذات القطع املتعددة املكملة لبع�شها، وبعد الزواج 
واح��ًدا  ج��زًءا  والعري�س  العرو�س  من  كل  يرتدي 

منها.

ال يزال ارتداء خامت الزواج يرمز حتى يومنا هذا 
وعلى  ك��زوج��ني،  وتعريفهم  �شخ�شني  احت��اد  اإىل 
البلدان  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  االأزواج  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
االأوروبية يلب�شون خوامتهم يف اليد اليمنى، فهناك 
الي�شرى  اليد  من  البن�شر  اإ�شبع  باأن  تقول  نظرية 
تعر�شًا من  اأقل  الأنه  ل  قد مت اختياره كخيار مف�شّ

�شواه للجروح واالأخطار.

العصر الحديث
يف العديد من الثقافات، كان من التقليدي اأن ت�شع 
ا  اأي�شً ك��ان ه��ذا متبعًا  ال��زواج فقط.  امل��راأة خ��امت 
الثانية.  العاملية  احلرب  قبل  املتحدة  الواليات  يف 
خالل احلرب، ارتدى العديد من اجلنود خوامتهم 
زوجاتهم  لتذكر  وكو�شيلة  االل��ت��زام  على  كعالمة 
هذا  ا�شتمر  القتال.  �شاحات  يف  تواجدهم  اأثناء 
التقليد خالل احلرب الكورية. بعد ذلك، اأ�شبحت 
جمموعات خوامت الزفاف اأكرث �شعبية بني املدنيني 
من  العديد  الزفاف  خ��وامت  �شعبية  جلبت  اأي�شًا. 
االأ�شاليب املتنوعة، فباالإ�شافة اإىل الذهب والف�شة 
حلقات  على  احل�شول  االآن  ميكنك  وال��ب��الت��ني، 
ل���الأزواج  مثالية  تعترب  وال��ت��ي  متينة،  �شيليكون 
اأنيق  بت�شميم  اخل���وامت  ه��ذه  تتميز  الن�شطني. 
ل��الأزواج  وعملية  ع�شرية  طريقة  وهي  وع�شري، 

لعر�س حبهم االأبدي.

الخاتم في الثقافات األخرى
ت��ب��ادل  ع��ل��ى  وال��ث��ق��اف��ات  االأدي�����ان  بع�س  ت�شجع 
ي�شع  حيث  العرو�شني،  ب��ني  االإ�شافية  احللقات 
اأ�شابع  ثاين  يف  ال��زواج  خامت  الهندو�شي  العري�س 
اإحدى قدمي خطيبته، و�شوارًا من احلديد يف والية 

البنغال الغربية.
اأما الفراعنة فقد اعتادوا على اأن يتختموا بحلقات 
من خيوط الكتان اأو القطن اأو احلرير، رمزًا لرّقة 

وقوة احلب الذي تلفهما به االآلهة والطبيعة.
االأبي�س  البحر  ح��و���س  دول  م��ن  الن�شاء  بع�س 
املتو�شط تلب�س حلقة زواج زوجها املتويف يف �شل�شلة 

معلقة يف العنق رمزًا لفقده.
التاتو   من  حلقة  احلمر  الهنود  بع�س  ير�شم  كما 

»الو�شم« حول اأ�شابع اأيديهم رمزًا لزواجهم.  
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واحلريه ال تاأتي اإال مع ثمن باهظ يتعلم منه 
االإن�شان الكثري من االأ�شياء.

وال �شك اأن هناك اختيارات خمتلفة يف هذا 
ال�شياق: 

بني االن�شهار الكامل يف منط احلياة الغربية 
دائرة  حدود  داخل  واالنكفاء  االنعزال  وبني 
املجتمع  يف  املهاجرين  اأو���ش��اط  يف  �شيقة 
الغربي لت�شعر املراأة املهاجرة اأنها تتوافق مع 

قيمها وثقافتها.  
الغربي  املجتمع  يف  االن��دم��اج  حم��اول��ة  اأو 
من  بقدر  االحتفاظ  مع  خمتلفة،  بدرجات 

اخل�شو�شية الثقافية واالجتماعية.
الثقافية  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه  ع��ل��ى  وع����الوة 
تواجه  اأخرى  حتديات  هناك  واالجتماعية، 
لتحقيق  �شعيها  يف  املهاجرة  العربية  امل��راأة 

طموحاتها العلمية واملهنية.

للدرا�شه  اأو���ش��ع  فر�شًا  هنالك  اأن  �شحيح 
واالأمريكية،  االأوربية  املجتمعات  يف  والعمل 
قا�شيًا  ع��م��اًل  تتطلب  ال��ف��ر���س  ه���ذه  ل��ك��ن 
وم�شتمرًا لتحقيق ما تتطلع اإليه املراأة، خا�شة 

مع املناف�شة احلادة يف هذه املجتمعات.
التي كثريًا  االأُ�َشرّية  ال�شغوط  اإىل  باال�شافة 
بفكرة  تهتم  اأن  العربية  املراأة  ما تطلب من 
االرتباط والزواج، وهذا بدوره يقف حاجزًا 

يف حتقيق طموحاتهن ال�شخ�شية.
امل�����ش��اواة  ع���دم  ه��و  دائ���م���ًا  يحيطني  وم���ا 
اأكرث  يف  حتى  وال��وَل��د  الفتاة  بني  احلقيقية 
هذا  على  ويرتتب  الغرب.  يف  تفتحًا  البيوت 
بالنف�س  الثقة  كعدم  كثرية،  اأ�شياء  الو�شع 
ال��ف��ت��ي��ات يف حتقيق  وف���ق���دان االأم����ل ع��ن��د 

طموحاتهن .
اأعتقد اأن على الفتيات العراقيات وال�شرقيات 

عمومًا اأن يحاربن للح�شول على اأي حق من 
حقوقهن.

اأنه ال  ال�شخ�شية عرفت  من خالل جتربتي 
اأحد مينحك حقوقك اإال اذا ثابرت لنيلها. 

اأن علّي دائمًا املثابرة  اأ�شعر  وكامراأة عاملة 
التي  احلقوق  اأن  لالآخرين  الأثبت  العمل  يف 

اأطالب بها هي لفائدتي وفائدة االآخرين.

اأحاول اأن اأثبت اأن مثل هذه احلقوق جتعلني 
ان�شانة قوية ومنتجة وواثقة من نف�شها.

اأثبت نف�شي يف املجتمع  اأن  اأن علّي  اأ�شعر  ال 
الغربي، ولكني يف حتّد مع نف�شي الأكون مثااًل 
بداأن  اللواتي  العراقيات  الن�شاء  من  جيدًا 
الظروف  تاأثري  حتت  حقوقهن  عن  بالتخلي 

اأو بداأن بفقدان االأمل.

 إيمان كاظم

الحياة في الغرب تفتح أمام اإلنسان اختيارات كثيرة 
وصعبة، سواء شخصيًا أو عمليًا، خصوصًا بالنسبة للفتاة 

الشرقية.
عندما تهاجر المرأة العربية للغرب تجد نفسها أمام 

قيم وعادات تختلف عما نشأت عليه في مجتمعاتنا 
العربية، وهنا عليها أن تختار بين الحرية الواسعة 

المتاحة في الغرب وبين اإلرث الثقافي الذي تمليه 
عليها النشأة الشرقية.

المرأة العراقية 
وتحديات االغتراب
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على  بالتدرب  ب��داأت  يدين.  �شوى  اأمتلك  ال 
اجلمباز الأنه كان م�شابهًا للبالية مع اختالف 
االأطراف. متاريني كانت يف املنزل وبوا�شطة 
يف  ك��ان��ت  غرفتي  اأن  كما  ب�شيطة،  اأ���ش��ي��اء 
الطابق الثاين، اأي اأن علّي اأن ا�شتخدم ال�شّلم 

ع�شرات املرات يف اليوم الواحد”.
ن���ور مت��ار���س هوايتها  ���ش��ن��وات ظ��ل��ت  ل��ع��دة 
ا�شابتها  ت�شخي�س  مت  حتى  اجل��م��ب��از،  يف 
بال�شّكري، وكان التعب واجلهد ي�شاعفان من 
خطر املر�س، مما ا�شطرها لرتك اجلمباز 

اأج��ل  م��ن  كاملة  �شنة 
ال���ع���الج وال�����ش��ي��ط��رة 

على املر�س.
األ���ع���ب  اأن  “اأحب 
وذات  “العقلة”، 
منع  اأ�شتطع  مل  م��رة 
ممار�شة  م��ن  نف�شي 
حتى  املف�شلة  لعبتي 
����ش���ع���رت ب���االإع���ي���اء 
قوي  ���ش��داع  والتعب، 
يومها،  كبري  واإره���اق 
اأن  ���ش��ع��رت  ل��ك��ن��ن��ي 
وبقوة  اأع���ود  اأن  علّي 
اأ���ش��ع��ر  ال��ت��ي  للعبتي 
من خاللها باأنني اأنا، 
نظامي  بتغيري  فقمت 

ال�شحي والغذائي”.
ب�������داأت ن�����ور ب��ت��غ��ي��ري 
ح��م��ي��ت��ه��ا ال��غ��ذائ��ي��ة، 
ترك  ا�شتطاعت  حتى 

ع���الج ال�����ش��ّك��ري واالع��ت��م��اد ح�����ش��ري��ًا على 
احلمية الغذائية ملوا�شلة تدريباتها:

حياتي  يف  ال�شعوبات  من  العديد  “واجهُت 
اآخر، لكن قدمّي مل تكونا عائقًا  اإن�شان  كاأّي 
بوجه اأحالمي، ومل اأر �شيئًا م�شتحياًل. القوة 
اأوؤمن  واأن��ا  بذاته،  ال�شخ�س  اإمي��ان  من  تاأتي 

بيديّ ووكذلك بقدميّ اللتني تتحركا”. 

ب�شحكة  علينا  حكايتها  ق�س  ن��ور   تبتدئ 
جميلة وقلب مليء بالتفاوؤل والبهجة:

 24 بعد  متوقعًا  موتي  ك��ان  والدت��ي  “بعد 
)الطبيبة(  جدتي  لكن  والدت���ي،  من  �شاعة 
عملية  ب��اإج��راء  االأط��ب��اء  اق��ن��اع  ا�شتطاعت 
جراحية يل، فدخلُت �شالة العمليات وعمري 
اأخ��ربوا  لكنهم  وجن��وت،  فقط  �شاعة   16
عائلتي باأنني لن اأبلغ الثالثة ع�شر من عمري 

حتى اأفارق احلياة”. 

بعد  موتها  بفكرة  علمت  اإنها  )ن��ور(  تقول 
ال�شدفة،   طريق  عن  ع�شر  الثالثة  بلغت  اأن 
االأمر الذي جعلها ت�شعر، واإن ب�شورة موؤقتة، 
املنتظر،  امل��وت  فكرة  من  والرعب  باخلوف 
ع��امل  م��ن  ب��ال��ه��روب  نف�شها  اأق��ن��ع��ت  ح��ت��ى 

الكر�شي و�شجنه احلديدي.
�شيجعلني  ال���ذي  الكر�شي  ب��ذل��ك  “فّكرت 
والتغريات  ب��وزين،  فّكرت  �شيء،  كل  حبي�شة 
التي قد حتدث مبرور الزمن. تركت الكر�شي 

ووقعت  تعرثت  ي��دي،  على  بالزحف  وب���داأت 
ع�شرات  فمي  ج��روح  خياطة  ومّت��ت  ك��ث��ريًا، 
ذلك  ت��ق��ول  راأ�شي”،  يف  اخ���رى  م��ع  امل���رات 

وت�شحك ثم تكمل:
كثرية،  �شعوبات  واجهُت  تعّلمت.  اأن  “اإىل 
وك��رة  “التوكي”  ول��ع��ب  اخل���روج  ا�شتطعت 
من  الكثري  ا�شتقبلت  اأزح����ف.  واأن���ا  ال��ق��دم 
طفلة،  واأن��ا  حالتي  ب�شاأن  ال�شيئة  العبارات 
اأع��ود  م��ا  �شرعان  لكن  ك��ث��ريًا،  اأب��ك��ي  وكنت 

بعدها الأكمل اللعب”.
ا�شتطاع اجلمباز تغيري حياة “نور” اإىل االأبد 
اإىل  تت�شلق  اأن  اأخيها  بتحدي  ب��داأت  حينما 
كتفيه وهو واقف، قدماها ال يتحركان، لكنها 
فعلت ذلك بيدها فقط لتتيقن من �شيطرتها 

التامة على ج�شدها دون احلاجة لقدميها.
يف  ان��دم��اج��ي  ق�شية  واج��ه��ُت  ذل���ك  “بعد 
املدار�س  من  العديد  ت�شتقبلني  مل  املدر�شة. 
اأنا وقدمي املتوقفة وكر�شيي  يف بادئ االأمر، 

الذي اأحتاجه يف اأوقات الدوام فقط”.
ب��ع��د ب��ل��وغ )ن����ور( ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��ر مل مت��ت، 

فاحتفلت عائلتها بذلك بطريقة جنونية.
لكن  بالية،  راق�شة  اأ�شبح  اأن  اأحلم  “كنت 
هذه املهمة ال�شاقة كانت بحاجة لقدمني واأنا 

العبة الُجمباز
التي استبدلت قدميها باألجنحة
 آية منصور

كان والداها ينتظران مجيئها سنة 1996، ينتظران ابنتهما 
األولى بعد أربعة اوالد، إاّل أنهما لم يتوقعا يومًا أنها ستأتي 

لهم بمفاجأة قد تغير مجرى حياتهم.
بعد مجيء )نور( إلى نور الحياة، اكتشف والدها أنها من 

ذوي االحتياجات الخاصة. لم يفكرا وقتها بشيء، ولم تخطر 
تلكم األسئلة في ذهنيهما: لماذا؟ كيف؟ ومتى حصل هذا؟ 

كل ما أراداه هو أن تعيش )نور(، ليغمر نورها منزلهم إلى 
األبد.
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ترجمة: ثريا جواد

نشرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية بحثًا عن »متالزمة الطفل االوسط« في العائلة 
وما يعانيه جراء كونه االوسط بين أخويه.

من المعتقدات الخاطئة أن يظن بعض اآلباء أنهم إن فعلوا كل ما هو صواب، من 
وجهة نظرهم بالطبع، فإن الفطرة كفيلة ببث روح األخوة والحب بين األشقاء 

وأنهم سيحظون بالحب األخوي الدافئ بصورة طبيعية. وهو تصور خاطئ بالطبع.

الطفل األوسط
األكثر تعاطفًا في العائلة 

واستعدادًا للحياة

متالزمة الطفل االأو�شط
الالزمة  بالعناية  االأو�شط  الطفل  يحظى  ال 
واملنا�شبة كما يحظى اأخواه االأكرب واالأ�شغر، 
يف  يقعون  الذين  االأط��ف��ال  معظم  ُيعاين  بل 
مركز الطفل االأو�شط من االإهمال بني اأفراد 
العائلة ليقعوا فري�شة حالة ا�شمها “متالزمة 

الطفل االأو�شط”.
يواجه الطفل يف الغالب م�شاعر الفراغ وعدم 
من  التقليل  من  يعاين  وقد  والغرية.  الكفاية 
�شاأن نف�شه ومن االنطواء ال�شديد، وقد يتطور 
االأمر اإىل �شلوك ذهاين. وتثري تلك امل�شاعر 
التناف�س  اإىل  م�شطًرا  فيها  نف�شه  يجد  بيئة 
للح�شول على االهتمام، اإذ اأنه من الطبيعي 
اأن ي�شعر بانعدام االأمن والغرية من االآخرين. 

اأعلى النموذج

كيفية مواجهة »متالزمة الطفل االأو�شط«
يف حني يبدو اأنه من امل�شتحيل التغلب متاًما 
اتخاذ  يجب  املتالزمة  هذه  اآث��ار  جميع  على 
�شاأنها  من  التي  ال�شرورية  اخلطوات  بع�س 

اإ�شعار الطفل باالهتمام والقبول واالأهمية يف 
و�شط العائلة:

من  طفل  كل  مع  لك  خا�شًا  موعدًا  رّتبي   �
منهم  كل  مع  تخرجي  ك��اأن  اأطفالك، 

على انفراد يف نزهة مميزة وحدكما.
� ا�شتمعي اأثناء مناق�شات االأ�شرة 

االأو����ش���ط،  ط��ف��ل��ك  راأي  اإىل 
ا�شتمعي لكل االآراء.

� تاأكدي من اأن كل طفل 
م���ن اأط���ف���ال���ك ي��ع��رف 
وكم  حتبينه،  كم  جيًدا 
ه���و مم��ي��ز و���ش��اح��ب 

���ش��خ�����ش��ي��ة ف���ري���دة 

الذات  حب  اغر�شي  اأ�شقائه.  من  غريه  عن 
قيمة كبرية وخدمة  اأنها  واعلمي  واحرتامها 
اأن ي�شلوا  جليلة تقدمينها لهم قبل 

اإىل مرحلة املراهقة.

الن�شف املليء من الكوب
يعاين  ق��د  االأو���ش��ط  االب��ن  اأن  م��ن  وبالرغم 
من االإهمال من قبل الوالدين ومن درا�شات 
اأنه  اإال  ا،  اأي�شً الباحثني الرتبويني والنف�شيني 
ي�شتفيد من هذا االأمر على املدى البعيد، فهو 
اأن  ا�شتقالاًل وي�شتطيع  اأكرث  يتمتع ب�شخ�شية 
يفكر ويبدع “خارج ال�شندوق”، الأنه يحظى 
االأب��وي��ة  ل��الأوام��ر  لالن�شياع  �شغوط  ب��اأق��ل 
ود  م�شاعر  ميتلك  ذل��ك  يف  وه��و  ال��رتب��وي��ة، 
تعاطًفا.  اأكرث  اأن ي�شبح  ي�شتطيع  اإذ  جميلة، 
يتمتع االبن االأو�شط مبهارات كبرية يف العمل 
فرًدا ممتاًزا  يكون  اأن  ي�شتطيع  اإذ  الوظيفي 
يف فريق العمل ويتمتع بروح الفريق كما اأنه 

�شريك جيد.
ويحيا االبن االأو�شط م�شتمتًعا بدوافع وحوافز 
اإذ  غالبيتنا،  يت�شور  مما  اأك��رث  رمبا  رائعة، 
يرى معظم االأ�شخا�س اأولوية الطموح واأهمية 

احلوافز االإيجابية يف حياة االإن�شان.
ميتلك االبن االأو�شط يف الغالب مبادئ وقيم 
نيل  اأو  العدالة  قيم  مثل  حتركه  ومفاهيم 
اأ�شباب  ما حُتركه  وغالًبا  الهيبة،  اأو  ال�شلطة 

وعندما يبداأ م�شروعه اخلا�س، اجتماعية. 
ي�������ش���ب���ح م�����ن اأع���ظ���م 
امل��ب��ت��ك��ري��ن وال���ق���ادة 

العظماء.
اأ�شفل النموذج

اأعلى النموذج

الذي  الطفل  فاإن  اأ�شرتالية،  درا�شة  وح�شب 
بخم�س  يتمتع  االأو���ش��ط  ال��رتت��ي��ب  يف  ي��اأت��ي 

�شفات مميزة، منها:
واالأو���ش��ط  االأخ��ط��اء،  االأك���رب يرتكب  االب���ن 
غري  ال�شغري  االب��ن  يكون  بينما  ي�شاهدها 
موجود اأو رمبا اأ�شغر من اأن يدركها. وبالتايل 
نف�شها  االأخطاء  يف  الوقوع  االأو�شط  يتجّنب 

من جديد.
االبن االأو�شط يتعّلم كيف يتفاو�س مع والديه، 
وفيما ينتحب االأكرب واالأ�شغر من اأجل تلبية 
اإقناعهم  االأو���ش��ط  االب���ن  يجيد  طلباتهم، 

والتفاو�س معهم بطريقته اخلا�شة.
يتعّلم مع الوقت كيفية عالج امل�شاكل واإر�شاء 
اجلميع مما يجعله يف وقت الحق من القادة 

العظام يف احلياة.
�شخ�شًا  االأو�شط  الطفل  يكون  اأن  النادر  من 

مغرورًا اأو اأنانيًا اأو لديه ت�شّخم يف االأنا.
اأكرث  يكون م�شتقاًل  االأو�شط غالبًا ما  الطفل 

من اإخوته.
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طريقة عمل شوربة سريعة وصحية:

شوربة الخضراوات
المكونات

حبة من: 
الطماطم.

الب�شل.
الباذجنان.

اجلزر كبري احلجم.
البطاطا.

الفلفل احللو مقطع مكعبات.
حبتا كو�شا )�شجر( متو�شطتا احلجم.

ثالثة ف�شو�س من الثوم املهرو�س.
ربع ملعقة �شغرية كمون ناعم.

ثالث مالعق �شل�شة طماطم كبرية احلجم.

ملعقتا �شعري كبريتا احلجم.
مكعبان من مرق الدجاج.

طريقة التحضير

نقِطع الب�شل، وال�شجر، والبطاطا، والطماطم، 
والباذجنان، واجلزر، والفلفل.

نقلي قطع الباذجنان ون�شعها جانبًا.
ال��زي��ت،  م��ن  القليل  ال��ن��ار  على  ق��در  يف  ن�شع 
ون�شيف اإليه الب�شل والثوم املهرو�س، ونقلبهما 

قلياًل.
والبطاطا،  اجل��زر،  القدر  اإىل  ن�شيف 

)الكو�شا(،  وال�شجر  والفلفل، 

ونقلب املكونات مع بع�شها جيدًا.
و�شل�شة  ال���دج���اج،  م���رق  م��ك��ع��ب��ات  ن�شيف 

الطماطم، والكمون، ونقلب مرًة اأخرى.
يغلي  ونرتكه  ال��ق��در،  اإىل  املغلي  امل��اء  ن�شيف 
ال�شعرية،  ن�شيف  ث��َم  دقيقة،  ع�شرة  خم�س 
ون��رتك  وال��ب��اذجن��ان،  والطماطم،  وال�شعري، 

القدر على النار مدة ع�شر دقائق.

شوربة العدس
المكونات

اأحمر. عد�س  غرام   500
اأربع جزرات.

خم�شة ف�شو�س ثوم مهرو�س.
غرامان من الب�شل املفروم ناعمًا.

م��رق  اأو  ال���دج���اج،  م���رق  م��ن  اأك����واب  ثمانية 
اخل�شار.

زبدة. غرام   250
حبتا كراث.

ملعقة كمون مطحون كبرية 
احلجم.

فلفل اأحمر 

حار جمفف ح�شب الرغبة.
ملح.

طريقة التحضير

من  للتخل�س  جيدًا  البارد  باملاء  العد�س  نغ�شل 
ال�شوائب، ثم ن�شفيه من املاء.

ونحميها،  ال��ن��ار،  على  ق��در  يف  ال��زب��دة  ن�شع 
ملح  ور�شة  اخل�شار  اإليها  ن�شيف  ثم 

لتقلى، وبعدها ن�شيف ن�شف كمية 
الكمون، والعد�س، ونقلب املكونات 

جميعها جيدًا.
اإىل  امل���رق  ن�شيف 

القدر  ون��رتك  احل��ار،  االأحمر  والفلفل  القدر، 
على نار هادئة حتى يغلي املرق وين�شج العد�س.
الفلفل  منه  ونزيل  قلياًل،  ليربد  العد�س  نرتك 
احل�شول  اأردن��ا  اإذا  نرتكه  اأن  وميكن  االأحمر، 

على �شوربة حارة.
ن�����ش��ع ���ش��ورب��ة ال��ع��د���س يف ك���اأ����س اخل���الط 
الكهربائي، ونخلطها لنح�شل على مزيج ناعم 

ومتجان�س.
نقدم ال�شوربة �شاخنة، وميكن اأن ن�شيف اإليها 

ع�شري الليمون.
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الكلمات املتقاطعة
١-�شاحب ال�شورة فنان اأمريكي

٢-م�شرحية غنائية بطولة ال�شيدة )فريوز(
3-من االألوان، يف اليد

4-مت�شابهة، يف اجل�شم
5-مو�شولة، نادم )م(

6-مغتاظ او حاقد، ماركة �شتائر
7- العب كرة قدم يف نادي ليفربول، ن�شف يعرب

8-مزمار )مبعرثة(
9-من النباتات الع�شبية

١٠-عا�شمة رومانيا

١-خمرج عراقي قدير
٢-ثلج باالجنليزية، مت�شابهة، ن�شف بو�شي

3-ظاهرة طبيعية، معبد تاريخي
ال�شاي  قوري  )م(،  الزراعية  االأرا�شي  4-لقيا�س 

)م(
5-خا�شتي )م(، بطالن

6-من البهارات، �شركة كهربائيات املانية
7-ن�شف ليلي، يف الوجه )م(

8-مدينة يف اوزبك�شتان
9-ناعم )م(

١٠-تراب

افقي

حل العدد ال�شابق

عم�دي

�شجرة امليالد

�شجرة عيد امليالد هي اإحدى اأكرث تقاليد عيد 
ما  ع��ادة  ل��ه.  الرئي�س  والرمز  انت�شارًا  امليالد 
اأو خمروطية خ�شراء  �شنوبرية  ال�شجرة  تكون 
مثل �شجرة التنوب اأوال�شنوبر اأو �شجرة �شرو اأو 
ويرتبط  ا�شطناعية من مظهر مماثل،  �شجرة 
االحتفال بعيد امليالد عادة بو�شع ال�شجرة التي 

تكون عادة داخل البيت مع تزيينها.
املاأكوالت  مع  تقليديًا  ال�شجرة  تزيني  مت  وقد 
اأو  وامل��ك�����ش��رات،  وال��ت��ف��اح  ال�شيكوالتة  مثل 
غريها من االأطعمة. يف القرن ال�١8 بداأت 
ال�شجرة تكون م�شيئة بال�شموع التي كانت 
اأ���ش��واء  حملها  وح��ّل��ت  امل��ط��اف  نهاية 
الكهرباء.  جم��يء  بعد  امل��ي��الد  عيد 
يف ال��ع�����ش��ر احل����ايل ي��ت��م ت��زي��ني 
من  وا�شعة  مبجموعة  ال�شجرة 
االأكاليل  مثل  التقليدية  احللي 
واحللي وحلوى الق�شب، ويتم 
مالك  متثال  اأو  جنمة  و�شع 
لتمثيل  ال�شجرة  اأعلى  يف 
جن��م��ة  اأو  ج���ربي���ل 
)موطن  حل��م  بيت 

ميالد امل�شيح(.

من ه� بابا ن�يل؟

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

للمرحلة  م��ه��م��ة  ع��ن��اوي��ن 
املقبلة، لكّن االإجن��ازات قد 
فال  ال��وق��ت،  بع�س  تتطلب 
الثمن  تدفع  ال  حتى  تت�شّرع 
ي�شهد  ال��ع��اط��ف��ي  ال��و���ش��ع 
اأن  يلبثان  ال  وخالفًا  ج��دااًل 
ي��زوال، وتكون االأج��واء اأكرث 
اإليك  وحتمل  معك  اإيجابية 

املفاجاآت.

ال��ظ��روف  عاك�شتك  ل��و  حتى 
البّناءة،  املحاوالت  وكّرر  ثابر 
اأّنه يوم جميل وال يجوز  تذّكر 
���ش��رب ط��م��وح��ات��ك واآم��ال��ك 
اأمرك  اأح��زم  احلائط  عر�س 
واأقدم على م�شروع االرتباط، 
واأو���ش��اع��ك  منا�شب،  ال��ي��وم 

املادية على اأف�شل ما يرام.

تكتفي  لن  الأن��ك  بالنار  تلعب  ال 
بل  فح�شب،  اأ���ش��اب��ع��ك  ب��ح��رق 
�شت�شعل اأع�شابك وا�شتقرارك، 
لكن الزمالء يقفون اإىل جانبك 
جديدًا  �شكاًل  عواطفك  تتخذ 
منتظرة،  غ��ري  م��رح��ل��ة  وت��ب��ل��غ 
امل��ث��ال��ي��ة  اإىل  اأن�����ت  ف��ت�����ش��ب��و 

وال�شفافية.

حلواًل  وجت��د  ق��درات��ك  تتعزز 
عالقة  وتبداأ  عالقة  مل�شكالت 
ج���دي���دة وت���ع���رف ات�����ش��االت 
بتنّقل  اأو  ب�شفر  تتعّلق  مهّمة 
احلبيب،  مع  ال�شكوك  من  جو 
كن عاقاًل فقد ت�شاب باخليبة 
م�شبق  غري  ت�شّرف  اأث��ر  على 

منه .

قد تتحقق من اأمر ما وتبحث 
عن حقيقة وتراقب ما يجري 
تتخذ  معينة  مبهمة  تقوم  اأو 
ك��ب��ريًا ع��ل��ي��ك تقدمي  ب��ع��دًا 
اإع���ادة  اأو  ال��ت��ن��ازالت  بع�س 
ال��ن��ظ��ر يف ب��ع�����س امل��واق��ف 
احلبيب  حتّفظ  اأث��ارت  التي 

اأو ا�شتياءه .

راحة  اإىل  ما�شة  بحاجة  اأن��ت 
روا�شب  من  والتخل�س  البال 
اإح�������دى امل�������ش���اك���ل مل���ع���اودة 
ن�����ش��اط��ك ب��ح��م��ا���ش��ة واإمت����ام 
م���ه���ام���ك حت������ّل م�����ش��اك��ل��ك 
العاطفية تدريجًا كما ترغب، 
اإىل  باحلبيب  عالقتك  وتعود 
ببع�س  ت�شعر  عهدها  �شابق 

التعب يف املعدة.

التاأخري  بعمليات  ت�شطدم 
ف���ي���ث���ور غ�����ش��ب��ك وت���ت���ذّم���ر 
وت��ت��ط��رف يف م��واق��ف��ك، لكن 
اح�����ذر ل��ئ��ال ي��ت��ف��اق��م ن���زاع 
لل�شريك  قلبك  ت�شتفزه،افتح 
نف�شيًا  ���ش��رتت��اح  اأن����ك  جت���د 
وحت�����ش��ل ع��ل��ى راح����ة ال��ب��ال 
وع��ل��ى م���ن ي��ف��ه��م��ك، ت���الزم 

الفرا�س يومني اأو ثالثة .

على  امللقاة  امل�شوؤولية  اأن  يبدو 
عاتقك تزداد ثقاًل، ال باأ�س من 
ت�شعر  الزمالء،  مع  م�شاركتها 
�شغوطًا  مي��ار���س  احلبيب  ب��اأن 
االأمور  الإ�شالح  �شارحه  عليك، 
وتنقية االأجواء، اإذا كنت تعجز 
فما  �شراهتك،  م��ن  احل��د  ع��ن 

عليك �شوى ا�شت�شارة الطبيب.

اأعد النظر يف طريقة اإ�شرافك 
للمال، فقد تقع يف ماأزق مايل 
فورًا،ا�شتمع  تت�شرف  مل  اإذا 
اإىلال�����ش��ري��ك،اإذااع��ت��م��دت 
معه  عالقتك  يف  ال�شراحة 
���ش��ي��ب��ادل��ك ب��امل��ث��ل وت��ك��ون��ان 
مرتاحني، خفف قدر االإمكان 

من رفع االأحمال الثقيلة.

اأحد  عن  كّونته  ال��ذي  االنطباع 
بحقه،  ظ��امل��ًا  ي��ك��ون  ال���زم���الء 
وتك�شف لك االأّيام مدى اخلطاأ 
ت�شغط  بحقه،ال  ارتكبته  ال��ذي 
يبحث  ف��ه��و  ال�����ش��ري��ك  ع��ل��ى 
ي�شتح�شن  ل��ذل��ك  م����رّبر،  ع��ن 
يف  ت��رتدد  �شريعًا،ال  ا�شتيعابه 

االت�شال بطبيب االأ�شنان.

ج��م��ي��ع  يف  احل�������ظ  ي����راف����ق����ك 
حت��رك��ات��ك، وي���ق���ّدم ل���ك ال��ع��ون 
اإذا  الأعمالك  واالن��ف��راج  والدعم 
كانت معّقدة،ابتعد عن ال�شطحية 
يف تعاملك مع ال�شريك، وكن اأكرث 
عمقًا معه، فهذا يفيدك اأكرث، من 
املفيد اأن تخ�ش�س �شاعة للم�شي 

اأو الهرولة �شباحًا.

ولديك  وحيوية  بن�شاط  تتمتع 
امل���ق���درة الإجن�����از ال��ك��ث��ري من 
امل���ه���ام ال�����ش��اق��ة امل��ل��ق��اة على 
�شخ�شًا  تلتقي  وتنجح  عاتقك 
م����ن ال����ط����رف االآخ��������ر ي��ث��ري 
االأم��ر  تبقي  لكنك  اإع��ج��اب��ك، 
اأكرث،  اإليه  تتعرف  ريثما  �شرًا 
قد  اليوم  اإث��ارة ع�شبيتك هذا 

ت�شبب لك انزعاجًا كبريًا.

اعداد/ ثريا ج�اد

يف ليلة عيد امليالد، يحلم االأطفال بالهدايا التي �شيجلبها لهم 
ت�شمنت  التي  لر�شائلهم  تلبية  كلوز"،  "�شانتا  اأو  نويل"،  "بابا 

الئحة مبطالبهم، وتاأكيداتهم اأّنهم اأح�شنوا الت�شّرف.
اكت�شاف اأّن بابا نويل لي�س �شخ�شًا حقيقيًا، قد يكون اأمرًا بالغ 
احلزن لبع�س االأطفال اأي�شًا. لكّن ال�شخ�شّية اخليالّية التي تعّد 
رمزًا لهذا العيد واالحتفال به، ُولدت منذ �شنوات كثرية ما�شية، 

ولي�شت من �شنع اخليال فح�شب.
نيكوالو�س  القدي�س  اإىل  تعود  ال�شخ�شية  اأّن  اإىل  البع�س  ُي�شري 
االإغريقي )٢8٠ بعد امليالد(، الذي دافع عن الديانة امل�شيحية 

اأمام ا�شطهاد الرومانيني. 
ك��ان يرتك  اإذ  بكرمه،  ُع��رف  اإّن���ه  وي��ق��ال 

ُتَعّلق  التي  اجل���وارب  داخ��ل  الذهب  من  كي�شًا 
على املدخنة لتجّف، مع حر�شه على اأن يبقى 

االأطفال باأح�شن �شلوك.
اأما بالن�شبة لّلون االأحمر للبا�س بابا نويل، فلم 

يف  لونه  تبّدل  لذلك  امليالد،  عيد  ق�ش�س  حت��ّدده 
حتى  عامًا،  ثالثني  طوال  نا�شت  توما�س  ر�شومات 

امليالد  مو�شم  اإعالنات  كوال"  "كوكا  �شركة  ب��داأت 
نا�شت  ر���ش��م  ا�شتعملت  حيث   ،١9٢٠ ال��ع��ام  ق��راب��ة 

ل�شانتا كلوز، ثم ا�شتعانت بالر�شام هادون �شاندبلوم جلعل 
الر�شومات اأكرث واقعية عام ١93١، ومنذ ذلك احلني مل يفارق 

اللون االأحمر ثياب بابا نويل.
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خ�شري احلمريي

والبهجة،  بالعافية  اأح�ش�شت  الت�شكيلية  معار�شنا  من  معر�شا  دخلت  كلما 
وتلّب�شني التفاوؤل على غري العادة، فكل ما ن�شاهده يف م�شل�شل حياتنا اليومية 
من خراب واحرتاب وغياب النظام والتع�شب واالنغالق يدعو لغري ذلك كما 
تعرفون، اال ان الفن الت�شكيلي ظل عنيدا بتفاوؤله وازدهاره وانفتاحه على كل 

ماهو جديد. 
العناد  ه��ذا  ليوؤكد  الفنانني  من  جديد  جيل  ينبثق  الزمان  من  عقد  كل  يف 
ليزرعوا  نكابده،  ال��ذي  امل�شل�شل  عن  متاما  تختلف  بحياة  واالأم��ل  العذب، 
الذوق و اجلمال يف �شاالت العر�س، ر�شما وخزفا ونحتا وخطا )وكاريكاتريا 
طبعا(، وال يغيب عن هذا الكرنفال البهيج �شوى تقاليد اقتناء العمل الفني 

الروحي  واخلواء  املادي  الرثاء  ذات  والطبقة   ، عموما  العراقية  العائلة  لدى 
الفنان  ظل  فقد   ، ال�شدفة  ومليارات  ال�شدفة،  اأثرياء  وطبقة  خ�شو�شا، 
خارج  الفنية  ال�شوق  على  الفني  انتاجه  ت�شويق  يف  يعتمد  العراقي  الت�شكيلي 

البلد. 
وال�شفارات  والرئا�شات  ال���وزارات  واأروق���ة  امل�شوؤولني  ومكاتب  بيوت  وظلت 
والدوائر الر�شمية خاوية من روح الت�شكيل العراقي ، مرتعة باالأدعية وعبارات 

احلكمة امل�شتهلكة والدعايات املجانية. 
يتعدى  ال   .. وامل�شوؤول  والتاجر،  ال��رثي،  قلب  على  االأث��ري  الفني  العمل  وظل 

تعويذة )اأم �شبع عيون(!! 
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قد نختلف طويالً في تقييم التجربة العراقية بعد سقوط الدكتاتورية  سلبا أو ايجابا 
لكننا النختلف على انها تجربة تداول سلمي للسلطة شهدت تغيير الرئاسات االولى 

لعدة مرات في سنوات قليلة وكأن العراقيين يريدون تعويض ما فاتهم زمن الدكتاتور 
اإلله.

ومن تجربتي الشخصية فقد عرفت 3 رؤساء جمهورية باستثناء اعضاء مجلس 
الحكم و5 رؤساء وزارات و5 رؤساء برلمان في 15 عاماً وهم وان كانوا اشخاصاً 

من لحم ودم فانهم يمثلون رؤى سياسية مختلفة يمكن تمييزها بسهولة كما يمكن تمييز 
الصعوبات التي رافقت ترشيحها للمناصب تلك بسهولة أيضاً.

دار ذلك كله برأسي وأنا ادخل قصر السالم دون تفتيش يذكر لمقابلة الدكتور برهم 
صالح رئيس الجمهورية والذي استقبلني كعهدي به ودوداً وأخوياً وتحدث قليال عن 
رؤيته كرئيس لكل العراقيين ومصاعب المرحلة الراهنة، قبل ان نتحدث عن الثقافة 

واالعالم العراقيين وهمومهما وألمس ان الرئيس مازال يشاركني الطموح نفسه 
بفعاليات ثقافية عراقية دولية كبرى تحدثنا عنها قبل اعوام بمنزله في السلمانية ، كما 

ذكر لي حديثه مع قداسة البابا مؤخراً )في روما( حول حضارات العراق وضروة 
العناية بها عناية استثنائية.

ولكي اليفهم انني اجامل )صديقي( الرئيس فانني اقول ان مهمته ليست سهلة وان 
المطلوب منه كثير وكثير جداًً السيما في الجانبين السياسي والثقافي وان مواطنيه 

العراقيين جميعاً بمختلف منابتهم وعقائدهم يعولون على مناخ وطني متسامح  يشيعه 
رئيس الجمهورية برمزيته الكبيرة ويمكن ان تكون رغبته بتفعيل الثقافة العراقية  
هي اولى خطوات الحل في بلد جميع مشكالته ثقافية وحضارية في جوهرها وان 

توهم بعضهم غير ذلك.
اعود الى الديمقراطية ألقول ان العراق ديمقراطي وان ارتبكت خطواته وان حرية 

التعبير والتداول السلمي للسلطة دليلي على ذلك.

قبل ان نتحدث عن الثقافة والعالم العراقيني وهم�مهما واأمل�س ان 
الرئي�س مازال ي�شاركني الطم�ح نف�شه بفعاليات ثقافية عراقية دولية 

كربى حتدثنا عنها قبل اع�ام مبنزله يف ال�شلمانية , كما ذكر يل حديثه 
مع قدا�شة البابا م�ؤخراً )يف روما( ح�ل ح�شارات العراق و�شروة العناية بها 

عناية ا�شتثنائية.

العراق دميقراطي واإن ارتبكت خط�اته 


