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

وعلب  �لورود  يقدمون  �لنا�س  �سار  ودولر�ت،  يتدفق ذهبًا  �لنفط  بد�أ 
قيمة  رفع من  �أما �سد�م ح�سني فقد  �ملنا�سبات،  �حللويات كهد�يا يف 
�لعر�قيون  ويتذكر  �أر�س.  قطعة  �أو  مر�سيد�س  �سيارة  ف�سارت  �لهدية 
�آخر �بتكار ل�سد�م، على هذ� �ل�سعيد، وهو تقدمي بر�ميل نفط كهد�يا 

لزو�ر �لعر�ق، ممن ياأتون للت�سامن مع �ل�سعب �لعر�قي .. 
ن�شر هذا املقال بتاريخ  30 اآذار 2015
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من  �بنائها  ت�سحيات  �ل�سبكة  ��ستذكرت  و�ذ 
�لإع��الم��ي��ني �ل��ذي��ن �م��ت��زج��ت دم��اوؤه��م بدماء 
و�حل�سد  و�ل�سرطة  �جلي�س  من  �لوطن  �سهد�ء 
�ل�سعبي �لذي �ن�سوت حتت ر�يته قو�ت �لرتكمان 
و�حل�سد  و�ل�����س��ب��ك  و�لإي��زي��دي��ني  و�مل�سيحيني 
�ملحررة،  �مل��دن  و�بناء  و�لبي�سمركة  �لع�سائري 
غالبيتها  ت�سجل  مل  �لتي  مو�قفهم  ثمنت  فاإنها 
من  و�نقاذهم  �لعو�ئل  م�ساعدة  من  �لكامري�ت 
�لق�سف و�ي�سالهم �ىل مناطق �آمنة وغريها من 

�ملو�قف �لإن�سانية.
و�لت�سحيات  �ملو�قف  بكل  �ل�سبكة  �أ�سادت  كما 
وهي  �لعر�قية  �لإع���الم  و�سائل  �سطرتها  �لتي 
�لإع��الم��ي��ة  وتر�سانتها  م��و�ق��ع��ه��ا  م��ن  ت�����س��ارك 
�لتي  �لو�سائل  ل�سيما  �لن�سر  �سناعة  �جل  من 
�لوطني" �لذي  �لإع��الم  "حتالف  حتت  �ن�سوت 
جتربة  يف  �خ���رى  وموؤ�س�سات  �ل�سبكة  �أعلنته 
تو�جه  �ن  ��ستطاعت  نوعها  من  فريدة  وطنية 
�لإع���الم  �سموم  وت�سقط  وتكذبها  �ل�سائعات 
�لأ�سفر �لذي و�كب �ملعركة �ملقد�سة ب�سكل �سلبي 

�لتي  �لعر�ق وحماولتهم  �نت�سار�ت  للتقليل من 
�لعر�ق.  �بناء  همة  لك�سر  �لتحالف  هذ�  �أف�سلها 
كافة  بت�سخري  كامل  ��سبوع  ملدة  �ل�سبكة  وقامت 
و�مل�سموعة  �مل��ق��روءة  �لإع��الم��ي��ة،  موؤ�س�ساتها 
و�لكردية  �لعربية  وباللغات  و�ملرئية و�للكرتونية 
�لن�سر  بهذ�  لالحتفال  و�لنكليزية  و�لرتكمانية 
�لوطنية  �مل��و�ق��ف  ك��اف��ة  على  �ل�����س��وء  وت�سليط 
خ�سو�سا �لفتوى �لتاريخية للمرجع �لأعلى �ل�سيد 
حكومة  �لعر�قيني  وب��ط��ولت  �ل�سي�ستاين  علي 

و�أفر�دً� �لتي �سنعت هذ� �لن�سر �لتاريخي.
�حلربيني  و�مل�سورين  �ملر��سلني  م�ساركة  �ن 
�لظالميني  على  �لق�ساء  معارك  يف  �لعر�قيني 
دليل و��سح على قدرة �لإعالم �لعر�قي على �سنع 
�خلرب �ل�سادق ون�سره ما جعل �لإعالم  �لعربي 
وبعد  و�لن،  تقاريرهم..  على  يعتمد  و�لأجنبي 
عام من �لن�سر �ملبني ، لبد من �لتفكري �جلاد 
باإ�سد�ر مطبوع باللغة �لنكليزية و�لبدء بالتفكري 
بالنكليزية  ناطقة  ف�سائية  بقناة  �ي�سا  �جل��اد 
تتح�سن  �لتي  للعر�ق  �حلقيقية  �ل�سورة  لعك�س 

ومو�جهة �لنمطية �لتي يتعامل بها �لإعالم غري 
�ىل  لفتقارنا  �ل��ع��ر�ق  يف  �لو�سع  م��ع  �ل��ع��ر�ق��ي 

و�سيلة �إعالمية باللغة �لنكليزية.
ومنها  ع��دي��دة  �م��ور  على  ت��وؤث��ر  �لنمطية  وه��ذه 
عن  و�سركات،  �سخ�سيات  �مل�ستثمرين،  �بتعاد 

�لعمل يف �لعر�ق.
�خل��ارج  �ىل  موجهة  عر�قية  �إع��الم  و�سائل  �إن 
م�ساركة  كاأهمية  ج��د�  مهمة  عربية  غ��ري  بلغة 
�لإعالم �لعر�قي يف تغطية معارك �لن�سر، فهي 
حتاول  �لتي  �لكاذبة  و�لتقارير  �لأخبار  �ستوقف 
وت�سر  ي�ستحقها  �لتي  مكانته  عن  �لعر�ق  �بعاد 
و�ست�ساهم  بالع�سل  �ل�سم  ي��دوف  ما  ن�سر  على 
كذلك يف �رغام �ملر��سلني �لذين يحاولون ك�سب 
خالل  من  فيها  يعملون  �لتي  �ل�سبكات  "ود" 
�أ�سحابها  يريدها  كما  وتقارير  �خ��ب��ار  فربكة 

و�أجند�تهم.
بالن�سر  �لحتفال  مع  وتز�منا  �خرى،  جهة  من 
�مل��ب��ني، مت �ف��ت��ت��اح �مل��ن��ط��ق��ة �خل�����س��ر�ء �م��ام 
كتجربة  �ل���دو�م،  �ساعات  بعد  و�ن  �مل��و�ط��ن��ني، 

نتمناها �ن تنجح لت�ستمر هذه �خلطوة �ملهمة يف 
عك�س �لو�سع �لأمني �ملطمئن و�لأمان.

�ملغلقة  و�ل�����س��و�رع  �مل��ن��اط��ق  جميع  �ف��ت��ت��اح  �إن 
من  �لكثري  مينح  �لكونكريتية،  �حل��و�ج��ز  ورف��ع 
�لطمئنان للمو�طنني ويوؤكد على ��ستتباب �لأمن 
وكذلك يزرع �لكثري من �خلوف لدى �لإرهابيني 
�ل��ذي��ن ���س��ريدع��ه��م �ط��م��ئ��ن��ان �ل��ع��ر�ق��ي��ني �ىل 
�جهزتهم �لأمنية عن �لتفكري باأية عملية �رهابية 

و�سيوقف �عمال �لعنف.
بني  م�سرتكة  و�لأم��ان عملية  �لأم��ن  ��ستمر�ر  �ن 
�جلهات �لر�سمية �ملخت�سة و�ملو�طن، وبعد �عادة 
ي�ستمر  �ن  �مل��و�ط��ن  على  �لأج��ه��زة،  بهذه  �لثقة 
�ساعدها  �ل��ذي  �لتعاون  ذل��ك  معها،  تعاونه  يف 
تعاون  فقد  �لظالميني،  على  �لق�ساء  معارك  يف 
�ملو�طنون بالإبالغ عن �لإرهابيني و�لماكن �لتي 

كانو� يختبئون بها.
بخري  بتنوعه  �ل��ري  و�سعبه  و�ل��ع��ر�ق  ع��ام  وك��ل 
و�مان و�لعمل على حت�سني �لو�قع وهم يرنون �ىل 

�مل�ستقبل مطمئنني �آمنني.

�حتفت �سبكة �لإعالم 
�لعر�قي بالن�سر �لعر�قي 
�لكبري و�أ�سادت بتجربة 
حتالف �لإعالم �لوطني
مبنا�سبة �لذكرى �لأوىل 
للن�سر �لعر�قي �لكبري 
على �لظالميني ودولتهم 
�ملزعومة. 

اإعالمي� الن�شر
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اأخطر تنظيم
يعترب تنظيم د�ع�س و�حدً� من �أخطر �ملجاميع 
�لن�سان،  حلقوق  �نتهاكًا  و�أ�سدها  �لإرهابية 
قام ون�ساأ على �لرعب و�إرهاب �لنا�س و�لقتل 
�ملدنّية  تعرف  ومل  و�لأط��ف��ال،  �لن�ساء  و�سبي 
�حلديثة �بتالًء �أ�سد من د�ع�س، فحتى تنظيم 
�لقاعدة �لإرهابي �لذي كان نو�ًة لد�ع�س قطع  
�لإج��ر�م��ي،  �لتنظيم  ه��ذ�  مع  �لعالقات  كل 
تنظيمًا  د�ع�������س  �ل��ق��اع��دة  �ع���ت���ربت  ح��ي��ث 
"وح�سيًا" وما قيل عنه �إنه "�ل�ستع�ساء �سيئ 
�ل�سمعة." بالرغم من ذلك �نت�سرت �لإر�دة 
و�لعزمية �لعر�قية لتعلنه ن�سرً� �سعبيًا وطنيًا.

تدن�س  �أن  ير�س  �ل��ذي مل  �لعر�قي  �إن��ه �حل��ّر 
�أر�سه �لأيدي �ل�سود، فقد لّف �ل�سو�د يوميات 
م���دن ع��ر�ق��ي��ة ب��اح��ت��الل د�ع�����س لأر����س��ي��ه��ا 
من  �لعديد  و�ُسطر  و٢٠١٧   ٢٠١٤ عامي  بني 
�لبيوتات  نالت  �لتي  و�لفجيعة  �لأمل  ق�س�س 
عن  �لأمهات  وتفريق  بناتهن  باأ�سر  �لعر�قية 

�أبنائهن وبناتهن.
�لأر����س��ي  ف��وق  �لعر�قي  �لعلم  رف��ع  ي��وم  ك��ان 
عر�قي  كل  به  يفتخر  يومًا  حقًا  هو  �ملحررة 

وطني حمب لأر�سه.
حلظتها، دقت نو�قي�س �لكنائ�س و�رتفع �لأذ�ن 
�لعر�ق وخال�سه  من كل جامع معلنني وحدة 

من �سرطان د�ع�س.
ل  ب��اإر�دت��ه��م،  للعر�قيني  �لأول  �لن�سر  �إن��ه 
ب�سطوة �أحد، فالكل هّب من موقعه للدفاع عن 
�إنقاذ ج�سد  �أجل  من  هّب  و�لكل  �لأر���س  �أّمه 

�لعر�ق من �سرطان د�ع�س.
مل تكتِف �لب�سرة باإر�سال �أبنائها بل �سارعت 
ل�ستقبال �لعديد من �أهايل �لرمادي و�ملو�سل 
��ستقبلت مي�سان جماميع من  �لنازحني، كما 
مهرجان  يف  و��ست�سافتهم  �ملو�سل  �سباب 

�ل�سالم و�لوحدة لتثبت �ن �لعر�ق و�حد و�لكل 
يقد�س تر�به.

عبا�س  بكر  و�أب���و  �ل��ع��ذ�ري  م�سطفى  ���س��ار 
�ل�سامر�ئي رمزين للوحدة �لعر�قية، كالهما 
وكالهما  �ل��ع��ر�ق،  �أج��ل  م��ن  بدمائه  �سحى 
نف�سه  له  �سّولت  من  وكل  د�ع�س  بوجه  ب�سق 

لتق�سيم �لعر�ق.

فرح عراقي
�ل��ذي  م��ا  ع��ر�ق��ي،  م��دون  م�سطفى،  �ساألت 
�لتحرير؟  لبيان  �سماعك  حلظة  لك  ت��ر�ءى 
�ستكون  بغد�د  �أن  "�سعرت  مبت�سم  وهو  فقال 
دبي يومًا ما، لأن �لإرهاب �ألهانا عن �لإعمار."
نهل ريا�س قا�سم تقول: "خرجت لل�سارع بعد 
�أن �ت�سلت ب�سديقاتي و�حتفلنا فهو يوم فرح 
من  �لكم  هذ�  �أَر  مل  حقيقي،  عر�قي  وعر�س 
�ملنتخب،  فوز  حني  �إل  �ل�سارع  يف  �جلماهري 
�أب��ي  ك��ان  ل��و  متنيت  �لعر�قية،  �ل��وح��دة  �إن��ه��ا 
دخول  قلبه  �أتعب  فقد  حلظتها  معنا  حا�سرً� 

د�ع�س للعر�ق."
�لطبيب،  ع��ن��د  "كنت  ت��ق��ول:  ع��زي��ز  م��ي��ن��ا 
حلظتها �أخربين �أنني يجب �أن �إجري جر�حة 
�ساحة  �ىل  ومبا�سرة  حلظتها  خرجت  ثالثة، 
فن�سيت  بكثري  �أك���رب  �ل��ف��رح  ك��ان  �لتحرير، 

�أملي."
نظرَتي  �أتذكر  و�أنا  عيناي  "دمعت  مثنى:  �أم 
م�سطفى �لعذ�ري و�أبو بكرعبا�س �ل�سامر�ئي 

ودعوت �ل�سماء �أن ترفق بقلبي �أمهاتهم."
�لثمانني  ح��رب  يف  "�ساركت  �سلمان:  �سعيد 
وحرب �خلليج، جمرٌب �أخوك ل بطل، ومتنيت 
يف  �للحظة  ه��ذه  يف  �لآن  �بني  مع  �أك��ون  �أن 
�جلي�س  يف  �أول  م���الزم  �إن���ه  ح��ي��ث  �مل��و���س��ل 

�لعر�قي �لبطل."

حتررت ي�م احتفل العراقي�ن  بالن�شر على "داع�س" قد  اأر�شكم  اإن  العراقيون  "اأيها 
بالكامل وحلم الن�شر اأ�شبح حقيقة."

بهذه اجلملة افتتح رئي�ض الوزراء ال�شابق حيدر العبادي بيانه معلنًا 
انتهاء العمليات الع�شكرية، داعيًا للبقاء على اأهبة اال�شتعداد الأن 

املعركة م�شتمرة مع االإرهاب، مطالبًا ال�شيا�شيني بتجنب خطاب 
ريا عا�شيالتحري�ض الطائفي ملنع عودة االإرهاب.  

ارتفع الأذان يف كل جامع
ودّقت ن�اقي�س الكنائ�س



حا�شرة ال�شحراء

هناك مايبعث على التفاوؤل 
مب�شتقبل اأف�شل

ال�ّشماوة.. 

على الرغم من اأن هذه االر�ض قد �شهدت قيام اأوىل مدن التاريخ "الوركاء"، وكانت 
مركزًا الإلهة احلب واحلرب )ع�شتار( حيث مازالت �شحراوؤها ال�شا�شعة حتت�شن 

اآثار تللك املدينة ال�شومرية العريقة، فاإن ال�شماوة تظل مدينة غام�شة بالن�شبة 
اىل الكثري من العراقيني الذين الميكنهم تخيلها اإال بتذكر �شجنها املرعب"نكرة 
ال�شلمان"، اأوكممر �شهري لتجارة املخدرات، ويف اأح�شن االأحوال ا�شتذكار بحريتها 

ال�شهرية )�شاوة(، لكن ال�شماوة مثل اأية مدينة عراقية متثل خزانًا للطاقات 
الب�شرية اخلالقة مبوازاة ثرواتها الطبيعية الكبرية التي مل ت�شتغل بعد.

اإياد عطية اخلالدي
ت�ش�ير - ح�شني طالب

تبدو بحرية �شاوة يف حال يرثى له، اإذ تعر�شت االأماكن 
والكازينوهات التي اأقيمت عليها اإىل اخلراب، لكن اإعادتها 

برونق جميل اليتطلب الكثري من اجلهود.
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تاريخ من املعاناة
عانت �ملحافظة �لإهمال على كل �مل�ستويات يف 
�لعهود �ل�سابقة، ولهذ� كان من �ملتوقع �أن جتري 
عملية بنائها من جديد وفق خطط ومرتكز�ت 
�سو�رع  �إن�ساء  �أن �جلهود �جليدة يف  بيد  قوية، 
�ملدينة  م��دخ��ل  يف  ل�سيما  وو����س��ع��ة،  منظمة 
�ىل  ي�سقها  �ل���ذي  �ل��ف��ر�ت  نهر  �ساحل  وع��ل��ى 
ن�سفني، ليظهر �أن تلك �جلهود مكتملة وجرى 
و�جهت  �أن  فبمجرد  علمي،  ب�سكل  تخطيطها 
�لعديد  �لأوح���ال  غطت  �أم��ط��ار  موجة  �ملدينة 
يف  و��سح  نق�س  عن  يك�سف  ما  �ل�سو�رع،  من 
مياه  ت�سريف  منظومة  ل�سيما  �لتحتية،  �لبنى 

�ل�سرف �ل�سحي ومياه �لأمطار.
لقد ر�أينا �ل�سيار�ت �لغاط�سة يف مناطق تر�بية 
�ىل  تنتقل  �ملطر  بفعل  طينية  �أ�سبحت  و�لتي 
وت��خ��رب  �لأوح�����ال  ل��ت��زي��د  �لرئي�سة  �ل�����س��و�رع 

�جلهود �لتي تظهرها بلدية �ل�سماوة.

وقد  مدينتهم  لروؤية  متحم�سون  �ملو�طنني  لكن 
على  وي��ع��ول  ت�ستحقها،  �لتي  مكانتها  �أخ���ذت 
�أن يرتقو� �ىل تلك �ملطالب  م�سوؤويل �ملحافظة 

و�ىل ��ستثمار �لأمل لتحقيق طموحات �لنا�س.

ف�شل وجناح 
�ل�سرت�تيجية،  �مل�ساريع  بناء  تو��سل  �ل�سماوة 
�سيدت  �خلم�سة  ج�سورها  �أه���م  م��ن  وث��الث��ة 
�أحدث  ل�سيما  �لأخ��رية،  �أع��و�م  �لع�سرة  خالل 
موؤخرً�  �فتتح  �لذي  �ملحافظة  �سمايل  ج�سورها 
وبني مبنحة يابانية غّطت ٧5 باملائة من كلفته 
وتعر ل�سنو�ت عدة ب�سبب تاأخر وز�رة �لإ�سكان 
و�لإعمار يف دفع ح�ستها �لبالغة ٢5 باملائة من 

تكلفة �جل�سر.
بناء  يف  �ساهمو�  �لذين  �ملهند�سني  �أح��د  يقول 
م�سروعك  تنجز  �أن  �ل�سعب  من  �إن��ه  �جل�سر 
ت��دخ��الت  وم���ن دون  ت��ع��ق��ي��د�ت  م��ن دون  ه��ن��ا 

م��ن خم��ت��ل��ف �جل��ه��ات �ل��ن��اف��ذة وب��ع�����س��ه��ا ل 
يخيف  �أم��ر  وه��و  بامل�سروع،  لها  مبا�سرة  �سلة 
على  حتافظ  �أن  تريد  �لتي  �لر�سينة  �ل�سركات 
�سمعتها وجودة �أعمالها، وبالتايل فاإن �ملحافظة 
لن جتد �إل �سركات ومقاولني ليهتمون مب�ستوى 

�لإجناز �أكر من �إر�ساء تلك �جلهات.
جمموعة  لبناء  عمالق  م�سروع  �ىل  بيده  ي�سري 
جم�سر�ت متقاطعة و�سط �ملدينة وقد ترك بعد 
وبدًل من حتوله  �أمو�ل طائلة،  عليه  �أنفقت  �أن 
جممعًا  �سار  �ملدينة  و�سط  يف  كبري  �سرح  �ىل 
�لت�سدعات  �ىل  رك��ائ��زه  وتتعر�س  للنفايات 
و�لأ�سر�ر بفعل تركها على و�سعها كل هذه �ملدة 

�لطويلة.
�مل�سروع �ملهمل هذ� ميثل دلياًل على �سوء �إد�رة 
�مل�ساريع يف �لبالد وعلى غياب �لتخطيط، وهو 
غري  وهدر  وف�ساد  ف�سل  ق�سة  �لنهاية  يف  ميثل 

مربر للمال �لعام.



�شهدت املحافظة نحو اأربعة ع�شر م�شروعًا ا�شتثماريًا يف جمال 
االإ�شكان، لكن العديد من امل�شاريع يفتقر اىل البنى التحتية.
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�شرح علمي
�لعلمية  �ل�����س��روح  �أح��د  �ملثنى  جامعة  ت�سكل 
دورها  وف�ساًل عن  �ملحافظة،  و�لقت�سادية يف 
و�جتماعيًا  �قت�ساديًا  تاأثريً�  متثل  فهي  �لعلمي 

يف �ملحافظة.
يف �لو�قع، جنحت وز�رة �لتعليم �لعايل يف �إن�ساء 
�حلديثة  �لعر�قية  �جل��ام��ع��ات  �أف�سل  �إح���دى 
�لتي  �جلامعات  مع  باملقارنة  �ملحافظة  �سمايل 
فقد  �لفائتة،  �لع�سر  �ل�سنو�ت  يف  تاأ�س�ست 
�جلميلة  وحد�ئقها  �حلديثة  ببناياتها  متيزت 

�ملتنا�سقة.
�جلامعة بكلياتها �ل�ست ع�سرة ومر�كز �أبحاثها 
يف  در�ست  �لتي  �لعلمية،  ومبالكاتها  �ملتنوعة 
و�ساركت يف موؤمتر�ت علمية  جامعات متطورة 
حكومة  لأي���ة  ميكن  علمية  ق��وة  متثل  ك��ب��رية، 
�لتنمية  و�إ�سر�كها يف خطط  ��ستثمارها  حملية 
�إح����د�ث نقلة ه��ائ��ل��ة يف  و�لإع���م���ار وب��ال��ت��ايل 

�ملحافظة على �ستى �مل�ستويات.
�لدكتور حارث �خل�سري، مدير �إعالم �جلامعة 
�لتي ت�سم نحو ١٤ �ألف طالب وطالبة، �أكد على 
مركز  خ��الل  من  �جلامعة  يف  �لتعليم  ر�سانة 

يهتم بجودته، م�سيدً� مب�ساعي رئي�س �جلامعة 
مكانتها  ورف���ع  ت��ط��وي��ره��ا  يف  �ل��غ��امن��ي  ح�سن 

�لعلمية.
ولفت �ىل �أن �جلامعة جتري بحوثًا مهمة ت�سهم 
بدفع عملية �لبناء يف �ملحافظة وتهتم مبعاجلة 
حققت  �جلامعة  �أن  على  م�سددً�  م�سكالتها، 
مرموقة  عاملية  جامعات  مع  علمية  �تفاقيات 
لإكمال در��ستهم يف  باإر�سال مالكاتها  �سمحت 
�لعاملية، ف�ساًل عن م�ساهمتها  �أهم �جلامعات 
�لعلمية يف �ملوؤمتر�ت �لدولية �لعلمية يف �ملنطقة 

و�لعامل.

انحدار يف اخلدمات ال�شحية
�مل�ست�سفيات  �أك��رب  من  و�ح���دً�  �ل�سماوة  ت�سم 
�حل�سني  م�ست�سفى  هو  �ل�سحة  ل��وز�رة  �لتابعة 
ببناياته  ���س��اخم��ًا  ينت�سب  �ل���ذي  �لتعليمي 
حتقق  مل  �لكبرية  �ملباين  تلك  لكن  �حلديثة، 
�لر�سا،  م��ن  منا�سبًا  ق���درً�  �ل�سماوة  لأه���ايل 
�سخطهم  عن  �ملر�جعني  من  �لكثري  ع��رّب  فقد 
ب�سكل  وتر�جعها  �ل�سحية  �خلدمات  �سوء  من 

خا�س خالل �ل�سنو�ت �لأربع �لفائتة، �إذ يفتقر 
�مل�سفى �ىل �لأدوية و�لعالجات، ما دعا �ملر�سى 
يف �ملحافظة �ىل �لبحث عن �خلدمات �ل�سحية 

خارج �لبالد.

ال�شياحة
بحاجة  �ملدينة  �أن  باملحافظة  �مل�سوؤولون  يوؤمن 
�ىل مر�كز ثقافية و�سياحية توفر فر�سة للعو�ئل 
للخروج من عزلة مل تعد جمدية، ولي�س بو�سع 
حلوًل  توفر  �أن  �سغرية  حد�ئق  ب�سع  �و  �ملولت 
حلاجة �إن�سانية ملّحة مل يعد بالإمكان جتاهلها.
وعلى �لرغم من �أن �ملدينة ظلت بال فندق، لأن 
بيوتهم،  منزله  �ل�سيف  �أن  يعتقدون  �لأه��ايل 
�مل��دن  م��ن  ع��دد  م��ع  �ل��ن��ظ��رة  تلك  يف  تت�ساوق 
�جلهات  لكن  �أهلها،  بكرم  �ملعروفة  �لعر�قية 
�حلكومية قبل �سو�ها �أدركت �حلاجة �ىل وجود 
فنادق ملدينة ت�سعى �ىل و�سع قدمها على طريق 
لعل  ف��ن��ادق  ب�سعة  �أن�����س��اأت  �أن  فكان  �لتقدم، 
ناديًا  �لذي كان  �لغدير(  �أبرزها فندق )ق�سر 
ترفيهيًا قبل �أن يخ�سع لعمليات �سيانة وترميم 
�ل�سماوة،  و�سط  يف  �مل��ر�ف��ق  �أب���رز  م��ن  جعلته 
�ملدينة  لأبناء  �سياحيًا  متنف�سًا  �ي�سًا  مثل  كما 
�لرتفيهية  �مل��ر�ف��ق  م��ن  �مل��زي��د  �ىل  �ملتطلعة 
على  ب�سدة  �لإه��م��ال  يطبق  بينما  و�لثقافية، 
�ل�سهرية )�ساوة( وتتقاذف م�سريها  بحريتها 

�خلالفات بني �لوز�رة و�حلكومة �ملحلية.
تعر�ست  �إذ  له،  يرثى  حال  يف  �لبحرية  وتبدو 
�ىل  عليها  �أقيمت  �لتي  و�لكازينوهات  �لأماكن 
ليتطلب  جميل  برونق  �إعادتها  لكن  �خل��ر�ب، 

�لكثري من �جلهود.
�إن م�ستثمرً� عر�قيًا قدم  تقول هيئة �ل�ستثمار 
كبري  فندق  بناء  يت�سمن  ل�ستثمارها  عر�سًا 
خمتلفة  ومالعب  وحد�ئق  ومطاعم  و�ساليهات 

وم�سمار ل�سباق �ل�سيار�ت ومر�سى للزور�ق .
وكانت �لبحرية قد تاأثرت باجلفاف �لذي �سرب 

�أجز�ء و��سعة من �لعر�ق، لكن موجات �لأمطار 
�جلنوبية  �ملناطق  على  ن��زل��ت  �ل��ت��ي  �لأخ���رية 
رفعت م�ستوى �ملياه يف �لبحرية و�أز�لت �ملخاوف 

من �ندثارها.
اال�شتثمار

�ملثنى  ��ستثمار  هيئة  مدير  حتدث  و�ثقة  وبلغة 
�مل�ساريع  م��ئ��ات  ع��ن  �ل��ي��ا���س��ري  د�خ���ل  ع���ادل 
و�سعت  �لقطاعات  خمتلف  يف  �ل�ستثمارية 
ح�سب  �لإن�سائية،  لل�سناعة  كعا�سمة  �ل�سماوة 
تعبريه، وكل ذلك ياأتي يف نطاق �سعي �ملحافظة 
�ملقومات  على  بالعتماد  �سناعية  هوية  لر�سم 

�لتي متتلكها وتوؤهلها لأخذ دور �لريادة ووجود 
ل�سيما  �ل�سناعات،  من  للعديد  �لأولية  �مل��و�د 
ن�سبة  �نتاجها  غطى  �لتي  �لإ�سمنت  �سناعة 

عالية من �حتياجات �ل�سوق �لعر�قية.
نحو  �ملحافظة  �سهدت  �لإ���س��ك��ان  جم��ال  ويف   
�لعديد  لكن  ��ستثماريًا،  م�سروعًا  ع�سر  �أربعة 
من �مل�ساريع �ل�سكنية يفتقر �ىل �لبنى �لتحتية، 
و�لبلدية  �ل�ستثمار  هيئة  م��ر�رً�  �سكانها  ودعا 
�ىل و�سع حد ملعاناتهم يف ت�سريف �ملياه وتعبيد 

�لطرق و�إي�سال باقي �خلدمات �لأ�سا�سية.
�ل�سحر�ء  وبيادر  �ساوة  لوؤلوة  م�ساريع   وتعد 

و�لدوح �ل�سكني �ملنّفذ من قبل �ل�سركة �لعر�قية 
�لقطرية للمقاولت من �أهم �مل�ساريع �لإ�سكانية 
�ستوفر  �ل��ت��ي  �لأخ����رى  �مل�����س��اري��ع  �ىل  �إ���س��اف��ة 
مبجملها نحو ع�سرة �آلف وحدة �سكنية لتغطية 

حاجة �ملحافظة للوحد�ت �ل�سكنية.
�ل�سركات   جميع  �إن  �ل�ستثمار  هيئة  وت��ق��ول 
ملتزمة  �لإ���س��ك��ان  م�ساريع  جم��ال  يف  �لعاملة 
وهناك  و�لبناء  للت�سميم  �لعر�قية  باملعايري 
على  يومية  ب�سورة  ي�سرف  ��ست�ساري  مكتب 

مر�حل �لبناء.

البادية
حمافظة  م��ن  و��سعة  م�ساحة  �ل��ب��ادي��ة  ت�سكل 
�لتي  �ملنب�سطة  �ل�سهلة  �أر��سيها  ومتثل  �ملثنى 
�جلوفية  �ملياه  من  كبري  خم��زون  على  حتتوي 
ما يجعلها �أر�سًا زر�عية بامتياز. كل ذلك دفع 
�ملحافظة �ىل فتح �آفاق �ل�ستثمار �لزر�عي، كما 
دفع مديرية زر�عة �ملثنى �ىل توجيه �هتمامها 
�جلوفية  �ملياه  وج��ود  �أن  �إذ  �لبادية،  باأر��سي 
�ملياه  ونق�س  �ملائية  �مل��و�رد  �سحة  م�سكلة  يحل 

�لذي يعاين منه نهر �لفر�ت.
ويتوقع �أن تتوجه �جلهود لإنعا�س زر�عة �لنخيل 
ومتورها،  نخيلها  بجودة  عرفت  حمافظة  يف 
�ل�سرت�تيجية  �ملحا�سيل  زر�ع���ة  �ىل  �إ���س��اف��ة 

وحما�سيل علف �حليو�نات.
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ح�شن العاين 

ن�اعم
اخلليفة والقا�شي

رواية تراثية من مئات مثلها، حتدثنا عن �شخ�شية القا�شي 
حممد الذهبي، وكنيته )اأب� العلياء(، فقد اأجمع كّتاب ال�شرة 

على اأنه كان �شيد ع�شره علمًا يف الكتاب الكرمي، وعلى علم ل 
ُي�شاهى بالأحاديث النب�ية ال�شريفة، وبعل�م الفقه وال�شريعة 

واللغة العربية

كويتية  ���س��رك��ات  �أظ���ه���رت  �لجت�����اه  ه���ذ�  يف 
�ل��زر�ع��ي.  �لقطاع  يف  بال�ستثمار  �هتمامها 
كان  �لعر�ق  نخيل  م�سروع  �إن  �ليا�سري  ويقول 
بد�ية �نطالق �لعمل لزر�عة �آلف �لدومنات يف 

بادية �ل�سماوة لال�ستفادة منها �قت�ساديًا.
�مل�ساريع  �أن   �ل�ستثمار  هيئة  رئي�س  ويعتقد 
بادية  لإنعا�س  �ملثلى  بالفائدة  جاءت  �لزر�عية 
�ل�سماوة كم�سروع �ل�سفا �لزر�عي ومزرعة ربوع 
لإنعا�سها  �ل�ستعد�د  و�لتي هي يف طور  �لبادية 

بوجود كو�در حملية للق�ساء على �لبطالة.
بينما تتحم�س �لريا�س لدخول �لعر�ق من عدة 

بو�بات، �أبرزها �ل�سيا�سة و�لقت�ساد.
�مل�سرتك  �لتن�سيقي  �ملجل�س  �ل��ب��ل��د�ن   و�سكل 
يدر�س  �أنه  ك�سف  �لذي  و�ل�سعودية  �لعر�ق  بني 
�ل���س��ت��ث��م��ار يف م��ل��ي��ون ه��ك��ت��ار م��ن �لأر�����س���ي 

�لزر�عية مبحافظة �لأنبار غربي �لبالد.
�ل�سعودية  تخطط  ع��دي��دة،  م�ساريع  بني  وم��ن 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف م�����س��اح��ات و����س��ع��ة يف ب��ادي��ة 
حقول  �إىل  حتويلها  بهدف  �لعر�قية  �ل�سماوة 

لالأبقار و�ملا�سية و�لدو�جن.
يف  و�ملتخ�س�سني  �ملر�قبني  من  �لعديد  لكن 
�أهمية  على  تاأكيدهم  ورغ��م  �لزر�عي،  �ملجال 

�مل�ساريع  يف  ك��ب��رية  نقلة  �إح���د�ث  يف  �ل��ب��ادي��ة 
�مل�ساريع  باأهمية  �سككو�  و�لزر�عية،  �ل�سناعية 
�ملنفذة و�ل�سركات �لتي بد�أت �لعمل مب�ساحات 
من  بزر�عتها  �لقيام  عر�قي  ف��الح  لأي  ميكن 
دون �حلاجة �ىل �ل�ستثمار، معربني عن قلقهم 
من  �أثرياء  ينفذها  �لتي  �مل�ساريع  هذه  �أن  من 
للح�سول  عملية  ك��ون��ه��ا  ع��ن  لت��ع��دو  �خل��ل��ي��ج 
يف  �ل�سيد  يف  هو�يتهم  ملمار�سة  �أم��اك��ن  على 
يكون  ولن  �لطيور،  فيها  تكر  �سا�سعة  منطقة 
يف ح�ساباتهم تطوير تلك �مل�ساريع، خا�سة و�أن 
�و  متليكها  ج��رى  �لبادية  �أر����س��ي  من  �لعديد 
نافذين يف  مل�سوؤولني  بخ�سة  باأثمان  ��ستئجارها 
�ىل  ��ستثمارها  �إعادة  يتولون  من  �ل�سماوة هم 
ل  �ل�سيد  متعة  عن  يبحثون  �خلليج  يف  �أثرياء 

تطوير �لزر�عة.
بالقطاع  �مل��ع��ن��ي��ني  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي�سكك  ك��م��ا 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بجدّية  �ل��زر�ع��ي 
�أن  �ىل  لفتني  �لبادية  باأر��سي  �ل�ستثمار  يف 
وغري  و�سا�سعة  كبرية  �أر����سٍ  لديها  �ل�سعودية 
و�لأوىل  �لعر�قية،  �لأر��سي  م�ستثمرة مبحاذ�ة 

�أن ي�ستثمر �ل�سعوديون يف �أر��سيهم.

ال�شماوة واملخدرات!
�لتي  �ل�سحر�وية،  �حل��دودي��ة  �لأر����س��ي  ظلت 
�أكرب  فيها،  �لأكرب  �جلزء  �ل�سماوة  بادية  متثل 
معقل لتجارة �ملخدر�ت، �ذ متثل �ل�سماوة �آخر 
�لأر��سي  يف  �ملخدر�ت  م�سرية  رحلة  يف  نقطة 
�أن  وقبل  �ل�سعودية  �ىل  ت�سل  �أن  قبل  �لعر�قية 
�ىل  للمخدر�ت  مم��ر  بلد  م��ن  �ل��ع��ر�ق  يتحول 
مافيات  تنت�سر هنالك  لها، حيث  م�ستهلك  بلد 
كبرية، بيد �أن هذه �لتجارة جتري حتت رقابة 
�سغار  جتار  �أد�تها  كانت  و�إن  �لنافذة  �جلهات 
عليهم  �لقب�س  �إلقاء  و�لآخر  �حلني  بني  يجري 

لذر �لرماد يف �لعيون!
 ومع �أن �حلدود �لعر�قية �ل�سعودية جرى تعزيز 
حمايتها وتاأمينها باإ�سالك �سائكة من قبل قو�ت 
�لأمن يف �لبلدين، لكن �ملغامرين ليتوقفون عن 
�مل��خ��در�ت  لتمرير  �لأ�ساليب  خمتلف  �بتكار 
تدخل  �ل��ت��ي  �لكر�ستال  وح��ب��وب  كاحل�سي�سة 
�لعر�ق من �ملحافظات �حلدودية �ملجاورة �ىل 

�إير�ن، ل�سيما يف حمافظتي مي�سان ودياىل.
�ملخدر�ت،  جتار  مطاردة  عمليات  تتوقف  ومل 
ي�سقط  �أن  دون  م��ن  كبري  وق��ت  مي��ر  يكاد  ف��ال 
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  معهم  يحملون  م��ه��رب��ون 

�حل�سي�سة و�سو�ها من �ملخدر�ت.
وخالل �لأ�سهر �لقليلة �لفائتة جنحت �ل�سرطة 
ع�سو  و�سقيق  نقيب  برتبة  �سابط  �عتقال  يف 
مبجل�س حمافظة �ملثنى بعد �أن تورط يف عملية 

قتل وبتجارة �ملخدر�ت.
�ملحافظة،  �سمايل  �لوركاء،  ناحية  �سهدت  كما 
خم�سة  ن��ح��و  لتهريب  ك��ب��رية  عملية  �إح��ب��اط 
كيلوغر�مات من مادتي �حل�سي�سة و�لكري�ستال 
�مل��خ��درت��ني وم��الي��ني �حل��ب��وب �مل��خ��درة كانت 
بحوزة جمموعتني معروفتني بتجارة �ملخدر�ت.

ت�شكل جامعة املثنى 
اأحد ال�شروح العلمية 

واالقت�شادية يف 
املحافظة ف�شاًل عن 
تاأثريها االقت�شادي 

واالجتماعي. 

عجٌب ما بعده عجب هو أمر الدنيا، كيف يتبدل فيها كل شيء، وكأنه 
ُسنّة كونية من سنن الحياة، فبخالف ما جرى عليه العرف في العصر 

الحديث من سباق محموم للحصول على وظيفة قاٍض، أو رئيس محكمة 
مثالً، فقد كان هذا المنصب في العصور اإلسالمية األولى مدعاة 

للخوف، ويهرب منه أكبر العلماء والفقهاء، خشية الوقوع في خطأ 
يغضب هللا والناس ويعذب ضمائرهم، ولهذا لم يضع المسلمون شروطاً 
أصعب من شروِط تولي القضاء، حتى إنهم أبطلوا حكم القاضي إذا كان 

جائعاً أو متخماً أو سعيداً أو حزيناً.. الخ
رواية تراثية من مئات مثلها، تحدثنا عن شخصية القاضي محمد 

الذهبي، وكنيته )أبو العلياء(، فقد أجمع كتّاب السيرة على أنه كان سيد 
عصره علماً في الكتاب الكريم، وعلى علم ال يُضاهى باألحاديث النبوية 

الشريفة، وبعلوم الفقه والشريعة واللغة العربية، ولكن شهرته األعم 
كانت في اإلفتاء، حيث ال تُْشِكل قضيةٌ إال وحلُّها عند الذهبي.

وتمضي الرواية إلى القول بأن أحد خلفاء العصر العباسي في القرن 
الثالث الهجري، كلّف الذهبي بتولي القضاء فرفض التكليف، ولهذا 
تم استدعاؤه الى دار الخالفة، فأبى الذهاب وقال ]ليست لي حاجة 

عنده، فإن كانت به حاجة لي فليأتني[، وقصده الخليفة مضطراً وهو 
يكتم غضباً، ثم خاطبه بلهجة توحي بالعتب الذي ال يخلو من احتجاج 
]ما أبطأك يا أبا العلياء عن تلبية طلبنا في تولي المنصب، أرأيت فينا 

اعوجاجاً؟![ رّد عليه بأدٍب عاٍل ]عافاك هللا وأيدك بتوفيقه، ال هذا وال 
ذاك... بل هي بغداد أم العلماء وموطن الفقهاء وبغية الشعراء، وفيهم 
َمْن هم بالقضاء أوفق وأقدر، وبالمنصب أولى وأجدر[، هدأت نفس 

الخليفة ثم قال له ]وهللا ما اخترتك عن هوًى، إنما هي مشورة أهل العلم 
والفقه، فما رأيت أحداً ذهب برأيه الى غيرك، فهل ترى من الصواب أن 
أخرج على ما اتفقت عليه األمة؟![، أجابه الذهبي.. ]حاشاك يا موالي، 

بل الرأي ما رأت األمة، فإن كان ال مفر، وال حيلة للمضطر، فعندي 
شروط للقبول، من دون األخذ بها مالزمة بيتي[ سأله الخليفة وقد ركبه 
الغضب ]هل توجسَت فينا يداً مغلولة الى العنق، أم ذهب الظن بقاضينا 

أن عطاء الخليفة شحيح، أم رأيت تمسكنا بك فراودتك النفس األّمارة 
بالسوء إلى مزيد من العطاء[ رّد عليه أبو العلياء بهدوء ]إّن بعض الظن 

إثم، ما أحوج موالنا الخليفة الى االستغفار، ومعاذ هللا أن أكون كذلك[، 
من جديد سأله الخليفة ]وما قولك فيمن يضع شروطاً ويريد فرضها 

بالتهديد؟![، رّد عليه ]كيف يحكم موالي على خصمه، والبيّنةُ ليست في 

علمه، وهللا لو استوضحت أي أمر من أمور العباد، ألدركت المراد[، 
قال الخليفة وقد أخذه الندم على تسرعه ]أصبَت يا رجل، ولكن ما أعجل 

ابن آدم، هكذا ولدنا بالفطرة، وقد سبقني غضبي قبل سماع الشروط، 
فََضْع ما شئَت وأطلب ما أردت، وأنا راض بها، موافق عليها قبل 

سماعها!![ رّد عليه الذهبي ]بل تسمعها يا موالي، فما أحل هللا شرطاً 
من غير تراٍض، ثم ترى.. تأخذ بها أو ترفضها[، قال الخليفة ]هات ما 
عندك[ قال القاضي ]ال أريد راتباً، وال كسوة، وال عبداً يخدمني، وال 
حماراً يقلني، وأن ال تسألني عن سبب ذلك!![، كانت الدهشة قد بلغت 

أعلى مدياتها، بحيث لم يتفوه الخليفة إال بهذه العبارة: لقد رأيُت منك 
أكثر مما سمعُت عنك!

، وإذا الناس تلهج  تولى الرجل أمر القضاء عاماً كامالً، فإذا المظالم تُردُّ
بعدله. وفي العام التالي حصل أن اشتكى رجل بسيط على رجل متنفذ 

هو صهر الخليفة، ألنه استولى على بستانه غصباً، ودفع لها ثمناً ال 
يساوي ربع سعرها، فما كان من الذهبي إال أن أعاد البستان الى مالكها، 
وأمر بسجِن المغتصب سنة )في تلك األيام كان القاضي قادراً على سجن 

الُمعتدي ولو كان ابن الخليفة(، وسرعان ما وصل الخبُر الى رئيس 
السلطة التنفيذية الذي استشاط غضباً وسأل القاضي ]أما كنت تدري 
أن السجين صهري؟[، أجابه ]نعم.. ولن يغادر سجنه إال بعد انقضاء 

المدة[ قال الخليفة ]أية جرأة دفعتك إلى اإلتيان بهذا الفعل؟![ رّد عليه 
]وهل كنت سأملك هذه الجرأة لو قبلت عطاياك؟![ عندها بكى الخليفة 

وقال ]أصبَت يا رجل، فما شيء يفسد الذمة مثل عطايا الخلفاء في غير 
وجوهها.. امِض في حدود هللا ولو كانت في شأن من شؤون الخليفة!![ 

ويروى ان الذهبي يوم توفي بعد عشر سنوات من توليه القضاء، 
خرجت بغداد عن بكرة أبيها وهي تبكي في وداع رجل –حماها 

وأنصفها- الى مثواه األخير..
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�نطلق حفل نوبل من مقر ق�سر بلدية �لعا�سمة 
�لرنويجية �أو�سلو عند �ل�ساعة �لو�حدة بعد �لظهر 
�ل�سخ�سيات  باأهِم  �حلفِل  قاعة  �متالأت  حيث 
وزر�ء  رئي�سة  بينهم  وم��ن  �ل��ب��ارزة  �ل�سيا�سية 
�أع�ساء  من  وع��دد  �سولبارغ"  "�آيرنا  �ل��رنوي��ج 
و�لربملانيني،  �لر�سمية  و�ل�سخ�سيات  �حلكومة 
�سخ�س.  �لأل���ف  �حلا�سرين  ع��دد  ناهز  حيث 
ق�سر  مقر  �إىل  �جلائزة  على  �حل��ائ��زون  و�سل 
بعد  �مللكي  �لق�سر  مبا�سرة من  قادمني  �لبلدية 
�جتماع ق�سري مع ملك وملكة �لرنويج حيث كان 
جلائزة  �لرنويجية  �للجنة  رئي�س  ��ستقبالهم  يف 
على  �حلائزين  من  وع��دد  �لعام  وكاتبها  نوبل 
�لبلدي  و�أع�ساء من �ملجل�س  جائزة نوبل �سابقًا 
لأو���س��ل��و، ث��م وّق��ع �حل��ائ��زون على ج��ائ��زة نوبل 

لل�سالم على �ل�سجل �لذهبي لق�سر بلدية �أو�سلو. 
بعدها و�سل �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لرنويجية �إىل 
�خلام�س  هار�ل  �مللك  وهم:  �أو�سلو  بلدية  ق�سر 
و�مللكة �سونيا وويل �لعهد �لأمري هوكون وزوجته 
رئي�س  ��ستقبالهم  وكان يف  ماري،  ميت  �لأمرية 

موؤ�س�سة جائزة نوبل وكاتبها �لعام.
ق�سر  جر�س  قرع  مت  �ملالكة  �لعائلة  و�سول  ومع 
�أفر�د من  �أربعة  من  فرقة  قامت  �لبلدية، حيث 
�مل�ساحب  �ل�سالم  بعزف  �لرنويجية  �لبحرية 
لل�سالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على  �حل��ائ��زي��ن  ل��دخ��ول 
�أو�سلو،  بلدية  ق�سر  ملبنى  �لو�سطى  �لباحة  �إىل 
�لرنويجية  �للجنة  �أع�ساء  من  ع��دد  ير�فقهم 
�لعائلة  �أف���ر�د  �لقاعة  دخ��ل  ثم  نوبل،  جلائزة 
حيث  �مللكي  �ل�سريف  �ل�سالم  �أنغام  على  �ملالكة 

�نطلق �حلفل مبعزوفة فنية. بعدها �فتتح رئي�س 
و�ألقى  �حلفل  نوبل  جلائزة  �لرنويجية  �للجنة 
جلائزة  �لرنويجية  �للجنة  رئي�س  قام  ثم  كلمة، 
نوبل بدعوة �حلائزين على جائزة نوبل لل�سالم 
�إىل �للتحاق به على �ملن�سة �ل�سرفية ليح�سلو� 
على �سهادة جائزة نوبل لل�سالم وعلى �مليد�لية. 
ت�سكيلي  فنان  �إىل  يعهد  �سنة  كل  يف  �أن��ه  يذكر 

نرويجي بت�سميم �سهادة �جلائزة.
الفتاة االأخرية

يف  �إيزيدية  عر�قية  لأ���س��رٍة  م��ر�د  نادية  ول��دت 
قرية كوجو ق�ساء �سنجار عام ١993، ويف عام 
�سيطرو�  �أن  بعد  د�ع�س  تنظيم  �ختطفها   ٢٠١٤
حيث  �أ�سقائها  م��ن  �ستة  وق��ت��ل��و�  قريتها  على 
كثري  ومعها  لالغت�ساب،  �أيديهم  على  تعر�ست 

من  لل�سبي  قريتها  يف  �لأخ��ري��ات  �لفتيات  من 
ك�سبايا  باعوهن  �ل��ذي��ن  د�ع�����س  جم��رم��ي  قبل 
�لتي  �لرقيق  جتارة  �سمن  �لأخ��رى  تلو  �لو�حدة 
لكنها  و�سلوكًا.  فكرً�  �لإرهابي  �لتنظيم  مار�سها 
�أ�سرة  مب�ساعدة  �لهرِب  من  متكنت  �لنهاية  يف 
مد�فعة  ذلك  بعد  و�سارت  �ملو�سل  من  م�سلمة 
�أنحاء �لعامل.  عن حقوق �لإيزيديني يف خمتلف 
عن  مذكر�تها  جمموعة  ن�سرت   ٢٠١٧ عام  ويف 
�ملحنة �لتي تعر�ست لها يف كتاب بعنو�ن "�لفتاة 
�لأخرية"، حيث كتبت يف �ملذكر�ت كّل �لتفا�سيل 
�ملروعة لل�سهور �لتي ق�ستها يف �ل�سبي وهروبها، 

ومن ثم رحلتها كنا�سطة عاملية.
جراأة عاملية

يف �أيلول عام ٢٠١6 عينتها �لأمم �ملتحدة �سفرية 

و�جلرمية،  �ملخدر�ت  ملكافحة  �حل�سنة  للنو�يا 
وقالت �ملنظمة �لأممية �إن تعيينها هو "�لأول من 
نوعه لو�حدة من �لناجيات من تلك �ملجازر �لتي 
�إن  �ملتحدة  �لأمم  قالت  كما  �لعر�ق"،  �سهدها 
مر�د ركزت يف هذ� �ملن�سب على دعم �ملبادر�ت 
مبخاطر  و�ل��ت��وع��ي��ة  عنها،  و�ل��دف��اع  �جل��دي��دة 
و�لالجئني،  و�لفتيات  و�لن�ساء  �لب�سر،  تهريب 
وكانت مر�د قد فازت يف ت�سرين �لأول عام ٢٠١6 
بجائزة �سخاروف، وهي �أرقى جائزة �أوروبية يف 
نادية  �لنا�سطة  ومتكنت  �لإن�سان.  حقوق  جمال 
ديني�س  �لكونغويل  �لطبيب  ج��ان��ب  �ىل  م���ر�د 
موكويغي من �حل�سول على جائزة نوبل لل�سالم 
من  ت��زوج��ت   ٢٠١8 ع��ام  �آب  ويف   ،٢٠١8 لعام 

�لعر�قي عابد �سمدين يف مدينة توتغاد باأملانيا.

احتفال ملكي مبنح

جائزة ن�بل لل�شالم

اأثبتت �شجاعة املراأة العراقية 
عاب وقدرتها على م�اجهة ال�شّ

ت�شلمت النا�شطة نادية مراد اىل جانب الطبيب الكونغويل ديني�ض 
موكويغي جائزة نوبل لل�شالم لعام 2018 ، حيث مت ت�شليمهما اجلائزة 

يف حفل ملكي كبري، بالعا�شمة الرنويجية"او�شلو".
الرنويج / علي م��شى امل��ش�ي

نادية مراد
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"�ملقروءة  �ل�سحفية  �لفنون  جميع  مار�ست   *
هذه  تتو�جد  م��ا  ون����ادرً�  و�ملرئية"  و�مل�سموعة 
�ل�سا�سة  على  تطل  �سابة  �إعالمية  يف  �خل��ربة 

حاليًا فهل ت�سعرين بهذ� �لفرق؟
�أن  �أح��دً�  �أري��د  ول  �أحبها  "�إعالمية" ل  كلمة   -
�أخبار  ن�سرة  مذيعة  �لآن  �أعمل  �أنا  بها،  يناديني 
بعملي  �أن���ادى  �أن  �أح���ب  �أن���ا  بالتايل  ريا�سية، 
�أخبار  مر��سلة  كنت  �سابقًا  "�ملذيعة".  �حلايل  
كبرية  م�سوؤولية  وكانت  �لعر�ق  لإذ�عة جمهورية 
على عاتقي خ�سو�سًا عندما كان مديرها �آنذ�ك 
باأي  ليقتنع  ك��ان  �ل��ذي  حمادي  ك��رمي  �لأ�ستاذ 
ما  كل  �أظهر  �أن  �أح��اول  بد�يتي  وكنت يف  تقرير 

لدي.
يف  �لف�سل  خلف  حممد  لالأ�ستاذ  ك��ان  بعدها 
للقناة  م��دي��رً�  ك��ان  عندما  �لتلفزيوين  ظهوري 
�لريا�سية يف وقتها وبدون �أن �أعمل �أي )تي�ست( 
عن  ليف  برنامج  بتقدمي  يل  �إناطته  خالل  من 

�لن�ساطات �لريا�سية �لن�سوية.
لربنامج  وتقدمي  باإعد�د  �لتجارب  هذه  وتكللت 
�لعامة،  �لعر�قية  �لقناة  �سينما على 
ل��الأف��الم  �ل�سديد  حبي  ب�سبب 
و�ل�سخ�سيات  �ل�سينمائية 

�لفنية �لعاملية.   
 *

د�ئمًا  �لنتباه  تثري  �لتي  �ل�سخ�سيات  من  �أن��ت 
�للوك  يقرتب من  �لذي  بك  �للوك �خلا�س  عرب 

�لأوروبي، هل هو تاأثر؟
- قد يكون تاأثر، ولكن طبيعة �سخ�سيتي و�سكلي 
"�لناعم" ولون ب�سرتي هو �ل�سبب �أي�سا، فالبنات 
هذه �لأيام يتجهن للميك �أب و�ل�سعر �لأ�سطناعي 
يل،  بالن�سبة  مرفو�س  وه��ذ�  "�لك�ستين�سن"، 
�أو  �لإخبارية  �لن�سرة  على  ظهوري  عند  فحتى 
�أن  �أح��اول  ل  �أو مهرجان  كعريفة حفل  �إطاللتي 
�أركز على �مليك �أب �أو �لأمور �لأخرى لأنه �أ�سبح 
هنالك �إ�سباع عند �لنا�س من هذه �ملو��سيع، لذ� 
�أن��ا، حتى يف طريقة �ل�سوت ل  �أك��ون  �أح��اول �أن 
�أحبذ تغيريها يف �لن�سرة عك�س زمالئي �لباقني.

* �أي �سخ�سية فنية عاملية ت�سبهك؟
كيدمان  نيكول  وه���دوء  تفكري  طريقة  �أح��ب   -

و�أجدها ت�سبهني من نو�ٍح كثرية.
* يعتربك �لبع�س �سخ�سية غام�سة لديك عاملك 
بال�سفر  م�سغولة  منك،  يقرتب  �أحد  ول  �خلا�س 
يف  �حل��ب  هو  �أي��ن  ���س��وؤ�ل  ل��دي  فيثار  و�ل�سينما، 

عاملك؟ 
ف�سلت يف كذ� جتربة، خطبت  �أك��ون  قد  يعني   -
بد�ية  يف  وكانتا  معا  تز�منتا  تنجحا،  مل  مرتني 
حياتي يف �أول �سنو�ت عملي عامي ٢٠٠9 و٢٠١١ 
خارج  ومن  ج��دً�  تقليدية  كانت  �لأوىل  �خلطبة 

�لو�سط و�خلطبة �لثانية كانت غري تقليدية ومن 
و�خلربة  �حلياة  ونتيجة  بعدها،  �لو�سط،  د�خل 
�أوؤم��ن  �أع��د  مل  �لنا�س  مع  و�لت�سادم  و�مل��و�ق��ف 
خاطئة  فهي  �لزو�ج"،  بعد  ياأتي  "�حلب  مبقولة 
جتربة  ويف  �لأوىل،  �لنظرة  من  ياأتي  �حلب  لأن 
حب  ق�سة  �أعي�س  �أكن  مل  �ل�سابقتني  �خلطبتني 

معهما.
�سبع  قبل  �آخرها  �نتهت  جتربة  عن  تتكلمني   *

�سنو�ت هل من �ملعقول �أن قلبك ما ز�ل مقفاًل ؟
- حاليًا قلبي مفتوح و�أنا يف طور عالقة �أمتنى �أن 
�أنها عالقة حياتي، وهو بعيد  �أ�سعر  ت�ستمر لأين 
�لعمر،  فارق  �سيكون  فيها  و�لتحدي  �لو�سط  عن 
�أنا  و�لتحديات،  �ملغامرة  �أح��ب  �أين  فبطبيعتي 
كال�ساعر نز�ر قباين ل �أحب �ملو�جهات �ل�سهلة، 
لي�س لدي خوف، وهذ�  و�لح��رت�ق،  �لغرق  �أحب 
ميكن له عالقة بال�سفر وحدي �ىل �ل�سني و�ىل 
ماليزيا كذلك، وهذ� �سعب على �ملجتمع تقبله، 
بالوحدة  ت�سعرين  �ل  لك  يقول  �لآخ��ر  و�لبع�س 
حتى �أن �آخر رحالتي ك�سرت فيها �لقو�نني حيث 
�حتفلت مبيالدي �لثالثني مع �أنا�س من جن�سيات 
خمتلفة ل �أعرفهم لين مل �أحب �أن �أكون تقليدية.

* ماهو تعريف �حلب بالن�سبة لك؟
�ساأين  ويعلي  �سخ�سيتي  يكّون  ممكن  �حل��ب   -

وممكن �أن ينهيني بلحظة.

 اإعالمية �شابة متيزت يف جميع االأماكن التي تواجدت فيها، هادئة متميزة بطّلتها االأنيقة، مل يكن �شعودها 
اإىل �شا�شة التلفزيون �شهاًل، فقد تتلمذت على الفنون ال�شحفية و�شربت اأغوارها وهي يف عمر �شغري مل يتعّد 

الع�شرين عامًا، بعد ع�شر �شنوات اأ�شبحت تدرك ما تريد وتختار مايالئم تطلعاتها.
�شيفة جملة "ال�شبكة العراقية" لهذا العدد مذيعة ن�شرة االأخبار الريا�شية نربا�ض نائل التي فتحت لنا 

قلبها وف�شف�شت باحلديث دون حواجز:

نربا�س نائل:
امل�اجهات ال�شهلة

الإعالمية

ل اأحب

حاورها: حيدر النعيمي  --- االزياء واملكياج: دار �شبعاد
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نرمني املفتي

صباحاً، أي صباح، كي يصل الشخص، أي شخص، الى دائرته او مكتبه او مكان عمله في بغداد، يحتاج 
الى صبر يفوق الصبر و الى برودة اعصاب أبرد من أسفل الِحب )بكسر الباء(، زحام ال يطاق وأنانية 

بعض السّواق ال تطاق.. ال أعرف من كان المسؤول الذي وافق على نصب المجسرات في بغداد بـ 
)هدف( تخفيف الزحام وصوالً الى انسيابية سير ال تؤثر على األعصاب، لكنه أخطأ الهدف قطعاً، مثال، 

المجسر في العالوي، فالمعروف أن الزحام في هذه المنطقة هو في الشارعين المتوازيين )شارع المحطة 
العالمية وشارع جامع بنية( والمجسر بدل أن يخفف الزحام على الشارعين، يزيده ألنه يصب فيهما.. 

الحال نفسه في مجسر شارع حيفا، الشواكة. اما مجسر الشعب فحدث وال حرج اكثر سوءاً من المجسرين 
المشار إليهما. اذ لم يحل مشكلة الزحام انما زادها، وكلما نسافر الى كركوك او نعود منها، البد من التأخر 
في الزحام الكثر من ربع ساعة في احسن األحوال.. و أحيانا في ساعات الذروة، يطول التوقف الى اكثر 

من نصف ساعة.
قبل أسبوع، وانا في طريقي الى البيت، تذكرت أن خادم مرقد الحالج الضرير كان قد قال لي بأن الذين 
يزورونه قليلون.. قلت ربما ال يعرفون مكانه وربما هناك من صدق الوزير العباسي حامد وهو يصدر 

عليه حكماً بإعدامه بتهمة الكفر.. وددت زيارته، لكن الشارع كان مقفالً بسبب الزحام... واي حالج 
مهندس او مخطط للمدن يستطيع ان يواجه ازمة تخطيط المدن العراقية، وخاصة بغداد التي تشكل 

العشوائيات أصغر مشاكلها! لكن اذا نظرنا الى عشوائية مواقع المجسرات، تكون العشوائية اكبر ما 
تواجهه مدننا كلها التي غاب عنها التخطيط المهني والذي يؤدي الى فضاء صالح للعيش المريح.

طبعاً استخدام المنبهات التي تلوث السمع والتي تعودنا عليها مرغمين، بدأ يصاحبها البعض الذين 
يستمعون الى أغان كلها نشاز، لحناً و كلمات، بصوت عال، يكون صوت المنبه الهوائي أرحم منها واقل 

تلوثا.. ويطول التوقف. 
بعد اكثر من ساعة ونصف الساعة أصل، بينما لو كانت الطرق سالكة، فإن هذا الطريق ال يأخذ سوى 20 

دقيقة سيراً.. 
وكأن عشوائية التخطيط تصر على إدامة الزحام، اي إدامة الفوضى في الشارع، وبالتالي إدامتها في كل 

مفاصل الحياة بسبب تأثير الشارع الكبير على نفسية اإلنسان..

فنجان حمبة

انا يف طريقي اىل البيت، تذكرت اأن خادم مرقد احلالج 
ال�شرير كان قد قال يل باأن الذين يزورونه قليل�ن.. قلت 

رمبا ل يعرف�ن مكانه ورمبا هناك من �شدق ال�زير العبا�شي 
حامد وه� ي�شدر عليه حكمًا باإعدامه بتهمة الكفر.. وددت 

زيارته، لكن ال�شارع كان مقفاًل ب�شبب الزحام... 

م�������ق�������االت

تخطيٌط ع�ش�ائي

* ت�سعريني �أنك يف عامل غري عاملك؟
�أع��رف  �أن��ا  ه��ذ�،  يل  يقول  �لكثري   -

نف�سي ماذ� �أحب وماذ� �أكره.
* �أنت تكتبني �خلو�طر؟

- نعم، ولكن �أكتب باللغة �لإنكليزية 
بحالة  �أ�سعر  عندما  �إل  �أك��ت��ب  ول 

معينة.
* متى يحني موعد دموعك؟

�لبكاء،  ع��ل��ّي  �سعبًا  ك��ان  �سابقًا   -
جدً�  ح�سا�سة  �أ�سبحت  حاليًا  ولكن 
�أو  فاأي �سيء مي�س كر�متي يف �لعمل، 

�أفكر بكمية  �أكون معطاءه ل�سخ�س ما ل  عندما 
�سيء  باأب�سط  �ملقابل  �ذ� خد�سها  ولكن  �لعطاء، 
�سيكون وقعها �أكرب علي وهذ� ما يجعلني �أحزن، 
قليلون  عندي  مكانة  لديهم  �لذين  فالأ�سخا�س 

جدً� قد ل يتعدون �أ�سابع �ليد �لو�حدة.
خ�سو�سًا  �أي���ن؟  �لإع���الم  ع��امل  يف  *طموحك 
�ل�سحفية  �ل��ف��ن��ون  �أن����و�ع  ك��ل  ق��دم��ت  و�أن���ك 

وجتولت يف عامل �لرب�مج و�لأخبار ؟
مرة  ترجع  فر�سة  �أنتظر  �أين  طموحي   -
فيها  ت��ك��ون  �سينمائي  برنامج  يف  ثانية 

و�ل��ه��ن��دي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�سينما  �أخ���ب���ار 
وهذ�  �لرتكية،  �لأعمال  حتى  و�لعاملية 

�أكر  يف  ومر��سلني  و�إع���د�د  جهد  �ىل  يحتاج 
على  وفنانني  �سخ�سيات  مع  و�للقاء  دولة  من 

م�ستوى عاملي.
* ماذ� حتبني �أن توجهي يف ر�سالة �ىل �سخ�س 

ما؟
�أن  وه��ي  ثالثة  �و  ل�سخ�سني  ر�سالتي   -
�لإن�سان د�ئمًا ما يحتاج �ىل طاقة، وهذه 
لميكن �أن ي�سنعها �أو يختلقها من ذ�ته، 
خمتلفة  هي  ذ�ت��ه  من  ي�سنعها  فالذي 
من  ي�ستمدها  �لتي  �لطاقة  عن  متامًا 
�لقريب  فال�سخ�س  له،  قريب  �سخ�س 
�أ�سياء  لتفعل  �أن يعطيك طاقة  ممكن 
قد تكون مل تفكر �أنك تفعلها، فطاقة 
ج��دً�،  مهمة  منك  �لقريب  �لإن�سان 
على  تكون  �أن  ممكن  �لطاقة  وه��ذه 
�أفكار وممكن  �أو  ثقة  �أو  �سكل حب 
مبت�سمًا  �أن����ت  جم���رد  ت��ك��ون  �أن 
و�سعيدً�، هذه بحد ذ�تها طاقة، 
�أنا�س  م��ن  �لإيجابية  فالطاقة 
ق��ري��ب��ني م��ن��ك ه���ي �أه�����م من 
�لإن�سان  ي�سنعها  �لتي  �لطاقة 

لنف�سه.
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�شبكة الإعالم العراقي
تقيم جمل�س عزاء الي�م ال�شابع 
لرحيل �شاعر الرافدين

����ش���ي�������ش���ت���م���ّر �����ش����ع����ُره امل���������رتُع ب���ال���ع���راق

عريان ال�شيد خلف

خاطر الق�شيدة
 و�أ�ساف �بو �لهيل:

"و�إننا �إذ نوؤبن �لر�حل �لكبري، نعترب رحيله 
و�نك�سارً�  �لعر�قية  للثقافة  كبرية  خ�سارة 
�ساعرنا  �ساهم  �لتي  �لق�سيدة  خاطر  يف 
بالذ�ئقة  و�لرت���ق���اء  بتجديدها  �ل��ك��ب��ري 
�سلبية  �إ�سقاطات  من  وتخلي�سها  �لعر�قية 
تعر�ست  �ل��ذي  �لت�سويه  نتيجة  بها  علقت 

له."
�أعلنت  قد  �لعر�قي  �لإع��الم  �سبكة  كانت 
قبل �أ�سهر عن �إقامة ن�سب تذكاري للر�حل 
قبل رحيله يف حديقة �لرو�د يف �ل�سبكة مع 
تركت  و�سخ�سيات  �أ�سماء  من  مهمة  نخبة 
وذ�ك��رت��ه  �ل��وط��ن  ج��ب��ني  ع��ل��ى  ب�سماتها 
�مل��ك��ت��ن��زة ب��امل��ب��دع��ني،  ل��ك��ن رح��ي��ل��ه �سبق 

وعدها. 

ال�شوت النظيف
�أج���و�ء  �ل��ع��ر�ق��ي، وو���س��ط  �سبكة �لإع���الم 
�أق��ام��ت جمل�س  و�لأ���س��ى،  ب��احل��زن  مرتعة 
�ل�����س��اب��ع ع��ل��ى وف���اة �لقامة  �ل��ي��وم  ع���ز�ء 
�ل�سعرية �لكبرية و�ل�سوت �لوطني �لنظيف 
بّنية(  )بيت  جامع  يف  خلف  �ل�سيد  عريان 
�لإع��الم  �سبكة  رئي�س  ح�سره  ب��غ��د�د،  يف 
�ل�سبكة  �لهيل ومدر�ء  �أبو  �لعر�قي جماهد 
�ل�سعر�ء  من  كبري  وع��دد  فيها،  و�لعاملون 
وحمبي  و�لإع��الم��ي��ني  و�لفنانني  و�لأدب����اء 

و�أ�سدقاء �لفقيد �لر�حل. 

�لعز�ء  جمل�س  ح�سرت  �ل�سبكة"  "جملة 
وكانت لها وقفات مع عدد من �ل�سخ�سيات 
ن��ع��وه بهذه  �ل��ر�ح��ل حيث  �ل��ت��ي ع��ا���س��رت 

�لكلمات :
�لعر�قيني  �ل�سعبيني  �لأدب��اء  �حت��اد  رئي�س 

و�لعرب �لدكتور جبار فرحان �لعكيلي:
�ل�سعبيني  �ل�سعر�ء  �حت��اد  وبا�سم  با�سمي 
�لعر�قي  �لأدب��ي  �لو�سط  نعزي  �لعر�قيني 
عريان  �لكبري  �ل�ساعر  بفقد�ن  و�لعربي 
�ل�سيد خلف �لذي ي�سكل خ�سارة كبرية لأنه 

 "تلقينا بحزن كبري رحيل �شاعر الرافدين 
عريان ال�شيد خلف الذي يعد واحدًا من 
االأ�شماء ال�شعرية الكبرية التي تركت ب�شماتها 
ال�شعرية العراقية ب�شكل خا�ض وال�شعر 
ال�شعبي يف العامل العربي ب�شكل عام.
بهذه  الكلمات احلزينة، نعى رئي�ض �شبكة 
االإعالم العراقي ال�شاعر جماهد اأبو الهيل 
رحيل جبل ال�شعر ال�شعبي العراقي الراحل 
عريان ال�شيد خلف الذي تويف اإثر نوبة قلبية 
مفاجئة، تاركًا وراءه اإرثًا زاخرًا من االإبداع 
االأدبي واأ�شًى وغ�شًة كبريين يف نفو�ض حمبيه 
ومتابعيه.

اأحمد �شمي�شم

ت�ش�ير: ح�شني طالب

عريان �شاعر 
الفقراء و�شاعر 
الق�شيدة ال�شجاعة، 
ال�شاعر الذي 
ا�شتطاع اأن يج�شد 
العراق بكل اأطيافه 
ونخيله وق�شبه 
وجباله



عامر بدر ح�ش�ن

وفي العام 1978جلست، وحيداً في مقهى في "كازابالنكا" وطلبت الشاي 
األخضر، ومقاهي المغرب هي مقاه على الطريقة الباريسية، فهي بار 

على مقهى على كافتيريا اضافة لوجود كراٍس على الرصيف.
كانت هناك مجموعة من الشباب يلعبون الورق، وناس يتناولون اكالت 

خفيفة.. ولم يكن وحيداً إال أنا.. وفي اول ايام المنفى، وكنت انظر الى 
باب المقهى والى ساعتي وكأنني انتظر احداً، فبهذه الحركة البائسة 

كنت أوحي لآلخرين وكأنني لست وحيداً! يعني شيء من حيل الشباب 
وارتباكاته.

***
ودخل المقهى متسول أنيق يحمل عوداً، وسحب كرسياً وجلس بين 

الشباب وبين جهاز األغاني، الذي تضع فيه بضعة قروش وتشغل األغنية 
التي تختارها.. وبدأ يدوزن عوده ويدندن.

***
المتسولون في المغرب هم، غالباً، هكذا: عازف او مغّن يتنقل بين 

المقاهى ويغني، او مؤّد أللعاب أكروباتيكية، او مقدم لعرض بانتوميم 
)التمثيل الصامت(.. وعندما ينتهي يحمل صحناً صغيراً يضع الزبائن فيه 

المقسوم.
بعد الدوزنة والدندنة انطلق المغني الكهل، بمواويل واغنيات لمحمد عبد 

الوهاب، وتعرفون اصوات المغرب العربي في الغناء وما تفعله بابن البلد 
فكيف بالغريب؟ وجاءت األغنية وكأنها تخاطبني:

"لما انت ناوي تغيب على طول
مش كنت اخر مرة تقول"؟

غناؤه كان في غاية الروعة، لم ينشز ولم يخرج على اللحن، وال داعي 
ألن اخبركم بالشريط الذي مر في بالي عن الغربة والتساؤل عما اذا كنت 

سأغيب على طول أم سأرجع لبلدي بعد شهور؟!
***

ولعذوبة صوته ساد الصمت في المقهى، لكن احد الشباب الذين كانوا 
يلعبون الورق انزعج منه واعتبره فأل سوء! فنهض بسرعة ووضع 

قطعة نقدية في آلة األغاني، فانطلقت اغنية شبابية )بمقاييس تلك األيام( 
لكن صاحبنا الذي كان يغني استمر في غنائه.. ورفع قليال من نبرة 
صوته، وأسرنا صوته بقدر ما ازعجتنا األغنية الشبابية، وكان من 

المفروض ان ينسحب المغني أمام هذا االستقبال، وأمام اآللة.. لكنه شيئا 
فشيئا بدأ يغني لوحده ولم يعد ينظر الينا. 

***
كنت أراقب معركة شرسة تجري أمامي، بين المغني القديم واآللة 

الحديثة، وللحظات تصورتها معركة دموية.. وهي كانت كذلك بالفعل!
وانتصر المغني األربعيني بالصدفة، اذ عندما فتش الشاب جيوبه وهو في 
الطريق الى اآللة ليلقمها بقطعة نقدية، لم يجد شيئاً، فعاد الى مكانه متأففا.. 
وفي هذه اللحظة انبعث المغني من جديد: لقد هدأ بعد انتصاره، وبدأ يغني 

كما لو لنفسه! لم يعد ينظر الينا او الى الشاب.. ولو كانت لنا اعين تنظر 
بعمق، لشهدنا روحه وهي تنبعث مع اللحن فتردد في المقهى الصامت 

والمنذهل اغنية انتصاره الحزين!
***

عندما توقف عن الغناء، وقف ونظر في وجوه الجميع، ونظر للشاب 
ثم الى اآللة، وخرج من المقهى، رافعا رأسه، دون ان يحمل الصحن 

ويطوف به علينا.. لم يعد متسوالً..وال مغنياً جواالً: لقد غنى كما لو كان 
يغني اغنيته األخيرة!

***
اشعر األن وانا استذكر تلك "الحادثة" أنني أريد أن أكون مثل ذاك 

المغني، فأكتب كل كلمة وكل سطر وكأنني اكتب الكلمة االخيرة في 
السطر االخير من األغنية األخيرة لمقاومة اليأس والصراع مع أفكار 

ليس فيها سوى الصخب الشديد! 

اأما بعد

املت�ش�ل�ن يف املغرب هم، غالبًا، هكذا: عازف او مغّن يتنقل بني 
املقاهى ويغني، او م�ؤّد لألعاب اأكروباتيكية، او مقدم لعر�س 

بانت�ميم )التمثيل ال�شامت(.. وعندما ينتهي يحمل �شحنًا �شغراً 
ي�شع الزبائن فيه املق�ش�م.

اغنيته الخرة ..�شطري الخر!

كان ��سمًا لمعًا يف خارطة �ل�سعر �ل�سعبي 
�لعر�قيني  ذ�ك��رة  من  ين�سى  �أن  ميكن  ل 
و�ساعر  �ل��ف��ق��ر�ء  �ساعر  ع��ري��ان  جميعًا، 
�لق�سيدة �ل�سجاعة، �ل�ساعر �لذي ��ستطاع 
ونخيله  �أط��ي��اف��ه  بكل  �ل��ع��ر�ق  يج�سد  �أن 
�أن  �ل�سهل  من  لي�س  لذ�  وجباله،  وق�سبه 
متر فاجعة وفاته ب�سهولة علينا وعلى جميع 
منهم  �ل�سعر�ء  ل�سيما  وحمبيه  ��سدقائه 
كونه كان حري�سًا على �ل�سعر و�لكلمة �ىل 
ما  �أين  حتى  �أيدينا،  على  وي�سد  كبري  حد 
زلت �تذكر موقفه جتاهي حني منعني من 
�ل�ستقالة من �لحتاد، رحمه �هلل برحمته.   

�ل�ساعر كرمي ر��سي �لعماري:
�لعر�ق  يف  �ل�سعبيني  �ل�سعر�ء  جميع  نعزي 

ب���وف���اة �ل�����س��اع��ر ع��ري��ان 
�ل�������س���ي���د 

�و  ب��دق��ائ��ق  �أحت����دث  �أن  خ��ل��ف، ل مي��ك��ن 
لأنه  �لكبري  �لهرم  هذ�  عن  ب�ساعات  حتى 
�لعر�قيني  ق��ل��وب  �ىل  ي�سل  �أن  ��ستطاع 
يف  ع��ام��ًا  خم�سني  د�م  ح�����س��ورً�  وي�سجل 
�لفكرية  م�ستوياته  بكل  �جلمهور  �أذه���ان 
و�لثقافية، �ل�ساعر كتب جميع �ألو�ن �ل�سعر 
وي�ساعد  �جلميع  �سديق  وك���ان  �ل�سعبي 
كبار  معطفه  م��ن  وخ��رج  ق�سده،  م��ن  ك��ل 
�أهله  و�لهم  �لفقيد  �هلل  رحمه  �ل�سعر�ء، 

�ل�سرب و�ل�سلون.     

�سكرتري �للجنة �ملركزية للحزب �ل�سيوعي 
�لعر�قي ر�ئد فهمي:

فقدنا �سديقًا ومنا�ساًل و�ساعرً� �قرتب من 
م�ساعر �لنا�س وهمومهم  وعرّبعنهما �أدق 
�لوطن  بحب  ي�سدح  �سوته  كان  �لتعابري، 
حمفورة  �ل�سعرية  �سوره  وبقيت 
�ل��ن��ا���س،  وج������د�ن  يف 

و�ل�سيء �لالفت للنظر �أن عريان �تفق عليه 
�لكثري من �لقوى و�ل�سخ�سيات �ملت�سارعة 
�ل��ذي  ع��ري��ان  �سعر  وجمعهم  بينهم  فيما 
و�سوت  �ل��ع��ر�ق  ���س��وت  ي�سبح  �أن  متكن 
�لفكرية  وبالآفاق  بالعطاء  �ملتجدد  �لأديب 
�ملتعددة. �سيبقى عريان موجودً� يف ذ�كرة 
�لأجيال وعابرً� للمكان و�لزمان و�سخ�سية 

وطنية كبرية جدً�. 
وقد ثّمنت �أ�سرة �لفقيد دور �سبكة �لإعالم 
�لإع��الم��ي��ة  من�ساتها  بجميع  �ل��ع��ر�ق��ي 
�ل�ساعر  رحيل  بتغطية  �لكبري  باهتمامها 
�لر�حل  جنل  ل�سيما  خلف،  �ل�سيد  عريان 
�لذي  خلف  �ل�سيد  عريان  خلدون  �لدكتور 
�أبو  جماهد  ورئي�سها  لل�سبكة  �ساكرً�  كان 
ب�سبب  حيًا  �سيبقى  و�لده  �أن  معتربً�  �لهيل 
ه���ذ� �حل���ب �ل��ك��ب��ري �مل��ح��اط ب��ه م��ن قبل 

�أ�سدقائه وحمبيه.        

ال�شيء الالفت للنظر اأن عريان اتفق 
عليه الكثري من القوى وال�شخ�شيات 
املت�شارعة فيما بينهم وجمعهم 
�شعر عريان الذي متكن اأن ي�شبح 
�شوت العراق و�شوت االأديب املتجدد 
بالعطاء وباالآفاق الفكرية املتعددة.

ال ميكن التحدث بدقائق او حتى 
ب�شاعات عن هذا الهرم الكبري الأنه 
ا�شتطاع اأن ي�شل اىل قلوب العراقيني 
وي�شجل ح�شورًا دام خم�شني عامًا 
يف اأذهان اجلمهور بكل م�شتوياته 
الفكرية والثقافية
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يكون  �أن  ف��ي��ه  تفكر  ه��ل  ج��دي��د  ع��م��ل  ك��ل  يف   *
بنجومية عملك �لغنائي �لأ�سهر " �أخري� كالها" ؟ 
- �أكيد طبعا كل عمل �أطمح �أن يكون بنجومية " 

�أخري� كالها ".
ر�أى  �مل�ساهد  كالها"  "�أخري�  عن  �حلديث  يف   *
مع  �ملتناغمة  �حلركات  بع�س  ت��وؤدي  و�أن��ت  فيك 
منذ  ���س��ن��و�ت  ط���و�ل  نفتقده  ك��ن��ا  م��ا  �ملو�سيقى 
ظهورك يف �لكليبات هل طلب منك �ملخرج ذلك ؟
كانت  ولال�سف  مني،  عفوية  حركات  كانت  ل،   -
حركة �لدور�ن مع �لغنية غري جميلة ومل تعجبني 
�ستتغري  �ل���دور�ن  �ث��ن��اء  �أن  ق��ال يل  �مل��خ��رج  لأن 
ومل  لال�سف  �سيئا  كان  �لتنفيذ  ولكن  �ل�سخ�سية 
�لعاملي  للنجم  تقليد  هي  بل  جديدة  �لفكرة  تكن 
�آدم ليفني ملخرج لبناين و�كت�سفت ذلك من خالل 
لهذ�  جد�  فزعلت  جاءتني  �لتي  "�لكومنتات" 
�أن  �أح��ب  وهنا  عليه  �ملخرج  �أع��ات��ب  ومل  �ملوقف 

�أعتذر جلمهوري على هذ� �ملو�سوع .
* عملك �لوطني مع �لفنان قي�س ه�سام "يا حبنه 
�ل�سر�رة �لأوىل ملعرفة �جلمهور  �لأكرب" هل كان 

�لعر�قي بك؟
- نعم، عرفني على �جلمهور �لعر�قي  ب�سكل كبري 
خالل  من  �ملتابعة  ببع�س  �أحظى  كنت  �أنني  مع 
�غنية �سابقة وهي "�خاف ي�سيدوك"، وباملنا�سبة 
به  �أ�سعر  م��امل  وطني  عمل  �أي  غناء  ��ستطيع  ل 

و�أح�سه يف �أعماقي.
كان  كيف  �ملو�سل  من  �أن��ك  على  ي��دل  ��سمك   *
�سعورك و�نت يف �لغربة منذ �سنو�ت طويلة و�نت 
ت�ساهد ع�سابات د�ع�س �لجر�مية حتتل مدينتك 

لأربع �سنو�ت؟
- مثل �سعور �ي مو�طن ياأتيه �أنا�س ويهدون بيته.. 
�ق�سى �سعور مر علّي عندما مت تهجري �لإيزيديات 
�لآث��ار  وتهدمي  �لتاريخية  �ملو�سل  منارة  وتفجري 

وقتل �لن�ساء و�لطفال.
��ستقر�رها  فور  للمو�سل  زيارتك  لك  حت�سب   *

�أمنيا، هذه �لزيارة بعد فر�ق كم �سنة ؟
- جاءت بعد فر�ق ١٢ �سنة، �آملني �جلانب �لأمين 
�أهم  ولكن  �أط��الل،  جمرد  ��سبح  �ل��ذي  للمو�سل 
�سيء هو رجوع �ملو�سل بعزمية �لأبطال �لعر�قيني 
و�لرحمة ل�سهد�ئنا �لذين �سحو� باأنف�سهم ونحن 

ندين لهم طو�ل عمرنا.
"حمب  ��سم  هنالك  �أعمالك  جميع  يف  تقريبا   *
و�حل��ف��الت  �ل���س��ت��دي��و  يف  فهو  ك��م��وزع  �لر�وي" 

و�ملطعم وجميع �لأماكن  معك فما هي ق�سته؟
- ل �أعرف كيف �أ�سف �لعالقة مع حمب �لر�وي 

�سر�حة فهو �أقرب �سديق يل و�خ حقيقي فهو 
يف م�سريتي مهم جد� و�سندوق �أ�سر�ري.

* متى غادرت �لعر�ق؟
�ملرحلة  يف  ك��ن��ت  ح��ني   ٢٠٠٢ ع���ام   -

و�لقت�ساد  �لد�رة  �در���س  �جلامعة  من  �لأخ��رية 
�سوب  و�سافرت  �لدر��سة  فرتكت  �ملو�سل  بجامعة 
�غني  �سنو�ت  ثماين  تقريبا  هناك  وبقيت  �سوريا 
يف مطاعمها، ومنذ �لأحد�ث يف �سوريا جئت �ىل 

بريوت وما زلت فيها.
* هل مررت بفرت�ت �سعبة 

يف �لغربة ؟
- ما زلت �أتذكر �أنه كان معي �ملوزع زيد ندمي يف 
منطقة  �أ�سكن  وكنت  ب�سوريا  �لغربة  م�سو�ر  �أول 
�ملزة وكان هناك مطعم فالفل ��سمه "على كيفك" 
مرت �يام مل نكن منتلك ثمن 
لأن  �لفالفل  �سندوي�س 
�للون �لعر�قي مل 

يكن مطلوبا يف �ملطاعم �ل�سورية.
�أع��ت��ربه  �سديق  ع��ن��دي  م���از�ل  وقتها  هلل  �حل��م��د 
�سند� يل وهو �لذي �ساعدين باخلروج من �ملو�سل 
و��ستخر�ج جو�ز �سفر ��سمه عقبة عبد �لنافع قال 
يل حينها �أي �سيء حتتاجه يف �سوريا �ت�سل بي وملا 
و�سلت ملثل هكذ� مرحلة �ت�سلت به  مل يكن عندي 
مبلغ �ليجار ول ��ستطيع حتى �سر�ء �لأكل فحول 

يل مبلغا جيد� من �ملال و��ستمرت حياتي بعدها.
* ما �لذي مينعك من زيارة بغد�د؟

وفور  �أحيي حفال هناك  دعوة يل حتى  - لتوجد 
توفر �لدعوة �ساآتي و�ألبي �لدعو�ت، لي�س عندي �أي 

مانع بالعك�س من ل يتمنى ذلك.
���س��وؤ�ل يطرحه  �مل�����س��الوي  �أح��م��د  ي��ت��زوج  * متى 

�لكثري؟
"بكيف �مي"  - �إن �ساء �هلل قريبا جد� جد� .... 

.... " �سحكة طويلة" ... خل�س قررت.
* ماهو �ل�سيء �لذي يقتل �ملطرب ؟

- عندما ي�ستغل على عمل جميل ويهتم به ول ي�سل 
للنا�س ب�سورة �سحيحة وكذلك �لردود �ل�سلبية.

* �أ�سو�أ ما فيك؟
- �ختيار�تي �سعبة.
* حلم �ساع منك؟

- �أن �أتكون جنوميتي يف بلدي.

اأحمد امل�شالوي:
متنيت اأن اأك�ن جنمًا

يف بلدي

يع�شق الغناء منذ ال�شغر وكان يعي�ض مع النغم يف عامل ثاٍن.
بداأ يجرب �شوته يف املدر�شة فا�شتهوى االأمر، ليتجه بعدها اىل مركز 
�شباب املو�شل ب�شبب جاره املو�شيقي وعازف االأكورديون االأ�شتاذ منيب 

ال�شامر ومنه تعلم اأ�شول الغناء واملقامات، واأخذ جراأته فغنى يف االأعرا�ض 
املو�شلية ومنها انطلق اىل عامل الغناء.. اإنه الفنان اأحمد امل�شالوي .

حاوره : حيدر النعيمي
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�لكالم و�للحن و�لأد�ء وعدم �لإ�ساءة �إليها عرب 
ما ي�سمى بالتجديد �أو �لتحديث، علمًا �أن غالبية 
�أنف�سهم  �أغنياتي مل يكلفو�  باإعادة  �لذين قامو� 
على  دليل  وه��ذ�  مو�فقتي،  على  �حل�سول  يف 
�إ�سافة  يف  �لقدرة  �متالكهم  وع��دم  �إفال�سهم 
�أعمال غنائية جديدة حت�سب لهم، لذلك �جتهو� 
تعب  �لتي  �جلميلة  �لعر�قية  �لأغاين  �سرقة  �إىل 
عليها �ل�سعر�ء و�مللحنون و�ملطربون و�ملو�سيقيون 
وهذ�  �لنا�س،  ذ�ك��رة  يف  تخلد  حتى  و�لفنيون 
�أمر موؤ�سف حقًا، فاملطرب �جليد هو من يرتك 
�أن يعي�س على جناحات وتر�ث  ب�سمة خلفه، ل 

وتاريخ �لآخرين.
اأزمة اخالق 

فيما عرّب �لفنان �لكبري ح�سني نعمة عن ��ستيائه 
غدت  �لتي  �لأغ��اين  �سرقة  ظاهرة  من  �لعميق 
بع�س  قبل  ل�سيما من  �لفني  �لو�سط  ماألوفة يف 
�أخالق(،  ب� )�أزمة  �إياها  �ملغنني �جلدد، و��سفًا 
�لعر�قيني  للمطربني  غنى  ح��ني  �أن��ه  مو�سحًا 
�أب���و عزيز  وح�����س��ريي  د�خ���ل ح�سن  �ل��ر�ح��ل��ني 

��ستاأذن منهما ف�سمحا له �أن يغني �أغانيهما.
دون  من  �أغنياتي  يغني  من  �أم��ا  نعمة:  ي�سيف 
ولالأ�سف  �أخالقيًا،  جتاوزً�  �أعده  فهذ�  ��ستئذ�ن 
�إىل ظ���اه���رة ع��ن��د �لأج���ي���ال  �ل�����س��دي��د حت���ول 
�جلديدة، وحتى حني غنى �إلهام �ملدفعي �أغنيتي 
بحالتني:  علّي  جت��اوز  بال�سوك(  �سغل  )م��ايل 
عندما  و�لثانية  مني،  ي�ستاأذن  مل  كونه  �لأوىل 
قال �إن هذه �لأغنية هي من �لرت�ث �لعر�قي ومل 
يقل غناها قبلي ح�سني نعمة وهي للملحن حممد 
جو�د �أموري و�أنا �سجلتها و�سّورتها يف منت�سف 
�سبعينات �لقرن �ملن�سرم يف �لتلفزيون �لعر�قي.  

دور نقابة الفنانني العراقيني
�جلهات  �إحدى  �لعر�قيني  �لفنانني  نقابة  تعترب 
�مل�سوؤولة عن حماية حقوق �لفنانني من �ل�سياع 
جمل�س  ع�سو  مع  حديث  لنا  كان  لذ�  و�ل�سرقة، 
هادي  حممد  �مللحن  �لعر�قيني  �لفنانني  نقابة 
�لأغ���اين  �سرقة  م��و���س��وع  ق��ائ��اًل:  حدثنا  �ل���ذي 
بني  كبري  ب�سكل  منت�سرً�  �أ�سبح  يبدو  ما  على 
يف  حتى  بل  فح�سب  �لعر�ق  يف  لي�س  �لفنانني، 
ما  فنان  يقوم  فعندما  �لعربية،  �لفنية  �ل�ساحة 
بغناء �أغنية معينة لفنان �سبقه باأجيال متعددة، 

و�إيجابي،  �سلبي  جانبان:  للمو�سوع  يكون  هنا 
�لأغنية  عن  �لغبار  �إز�حة  هو  �لإيجابي  �جلانب 
وتقدميها ب�سكل جديد وجميل و��ستذكار للفنان 
�ل�سلبي  �جلانب  �أما  �ل�سرعي،  �لأغنية  �ساحب 
تلك  بتجيري  نف�سه  �مل��ط��رب  يقوم  عندما  فهو 
لفنان  ولي�س  �أغنيته  ويعتربها  ل�ساحله  �لأغنية 
ليكون حتت  �ل�ستئذ�ن من مطربها  وعدم  �آخر 
ف�ساًل  موؤديها،  ولي�س  �لأغنية(  )�سارق  م�سمى 
ب�سوت  �لأغنية  �ىل  ينجذب  �جلمهور  �أن  عن 
يقوم  �آخ��ر  فنان  �أي  من  �أك��ر  �لأ�سلي  مطربها 

بغنائها.
�مللكية  �حل��ق��وق  غياب  ظ��ل  يف  ه���ادي:  ي�سيف 
ي�سجع  ما  هناك  ع��ام،  ب�سكل  �لعر�ق  يف  �لفنية 
بع�س �ملطربني �لعرب على �سرقة �أغان عر�قية 
ون�سبها �ىل �لرت�ث �و �لفلوكلور �لعر�قي يف حني 
نقابة  دور  �أم��ا  ي��رزق،  حيًا  م��از�ل  مطربها  �أن 
ببعيدين  ل�سنا  فنحن  �ملو�سوع  هذ�  يف  �لفنانني 
عنه، لكن كما تعلم نحن �لآن م�سغولون بالرتكة 
�لقدمية للنقابة عند ت�سلمنا مهامها موؤخرً�، لكن 

ذلك ل مينع �أن نبد�أ بخطو�ت �سحيحة و�سارمة 
يف قادم �لأيام للحد من �سرقة تر�ثنا �لفني، لذ� 
�لرو�د  �لفنانني  جميع  ندعو  �لر�هن  �لوقت  يف 
بع�س  قبل  م��ن  �لفنية  �أعمالهم  �سرقت  مم��ن 
نقابة  �ىل  �سكوى  يقدمو�  �أن  �ل�سباب  �ملطربني 
�لفنانني �لعر�قيني ويف �سوء ذلك جتري مقابلة 
بينهما لالتفاق على �سيغة حل ير�سي �لطرفني 
�ل�ساب  �لفنان  معرفة  و�ي�سا  بال�سلح،  ويق�سي 
من هو �ساحب �لأغنية �ل�سرعي و�ل�ستئذ�ن منه 

�سخ�سيًا. 
تفعيل قانون احلقوق امللكية 

�لفنان عبد فلك ل يختلف ر�أيه عن �آر�ء زمالئه 
�أغنياته ملر�ت  لنا �سرقة  �أنه �سكا  �لفنانني، كما 
�إليه  �ل��رج��وع  دون  �ملطربني  بع�س  من  عديدة 
�أي  مينع  ل  �أن��ه  �ىل  م�سريً�  منه،  �ل�ستئذ�ن  �و 
��سمه،  ذكر  ب�سرط  �أغنايته  ب��اأد�ء  يرغب  فنان 
من حقوق  كحق  �لأول  �ىل مطربها  �لإ�سارة  �أي 
�أغنيته  غ��ن��اء  ج��رى  ق��د  �أن���ه  مو�سحًا  �ل��ف��ن��ان. 
�لفنان  قبل  من  ك��ول(  مرتيدين  )�ذ�  �ملعروفة 
�أن  ذكر  دون  له  ن�سبها  �ل��ذي  �لأ�سيل(  )موؤيد 
كذلك  �لأ�سلي،  مطربها  هو  فلك  عبد  �لفنان 
ح�سام  غناها  �لتي  ي��دق(  قلبي  د�م  )ما  �أغنية 
عبد  للفنان  �أي�سًا  تعود  وهي  و�سجلها  �لر�سام 
ل  �أن��ه  على  موؤكدً�  �لأغ��اين،  من  وغريها  فلك، 
�إل  �لأغ��اين  �سرقة  ظاهرة  من  �لتخل�س  ميكن 
بتفعيل قانون �حلماية �مللكية وتن�سيط دور نقابة 

�لفنانني �لعر�قيني. 
�شرقة فنية علنية

يف  ر�أي  له  كان  �أي�سًا،  �ل�سلطان،  قا�سم  �لفنان 
من  �لكثري  �إن  قائاًل:  حدثنا  حني  �ملو�سوع  هذ� 
�أمثال  �آخرين  ملطربني  �أغنيات  غنو�  �لفنانني 
�حلليم،  لعبد  غنى  �لذي  و�سوف  جورج  �لفنان 
و�لفنان ف�سل �ساكر �لذي غنى لوردة �جلز�ئرية، 
و�لفنان ح�سني �جل�سمي حني غنى لفريوز، و�أنا 
مثل  �آخرين   لفنانني  غنيت  �لفنانني  من  و�حد 
)رحلة مع �أم كلثوم(، و�أغنية )فر�كهم بجاين( 
�سري  ول  �لقدمية،  �لأغاين  �إحياء  حاولت  حيث 
�أغنية  ب�سرقه  ما  فنان  يقوم  �أن  لكن  ذل��ك،  يف 
علنية ل  فنية  �سرقة  فاإن هذه  له  ون�سبها  معينة 

ميكن �ل�سكوت عنها. 

الفني  علىالرتاث  �شطٌ� 
العراقي

يف مهّب ال�شرقة الفنية الفنانني
اأغاين

قد تبدو مفردة )�شرقة( وكاأنها ت�شمل فقط االأ�شياء املادية 
املح�شو�شة، االإ اأنها ميكن ان تتعدى اىل اأبعد من ذلك الت�شور، فعندما 

نطرب ل�شماع اأغنية معينة ل�شنوات طوال ب�شوت اأحد الفنانني 
املعروفني، وفجاأة نكت�شف اأن هذه االأغنية م�شروقة!!

�سابق، حيث  وقت  قد غناها يف  �آخر  فنان   من 
ي�ستغل �لفنان )�ل�سارق(، �إن �سح هذ� �لتعبري، 
فنيًا  �سهرتها  وعدم  �لأغنية  تلك  �إنتاج  ظروف 
�أن��ه  معلنًا  �لأ���س��ب��اب  تلك  على  ليتعكز  حينها 
�ساحب �لأغنية �ل�سرعي بكل ثقة وتبجح، وعدم 
حتى  �و  �لأغنية  م�سدر  لذكر  �كرت�ثه 
�لأ�سلي،  مطربها  �ىل  �لإ���س��ارة 
�مللكية  حقوق  مر�عاة  ع��دم  مع 
قد  ب��ل  و�لإب��د�ع��ي��ة،  �لفكرية 
�لفنانني  ببع�س  �لأم��ر  ي�سل 
�أ����س���م���اء  �����س���ت���غ���الل  �ىل  
�ل��ف��ن��ان��ني مم��ن رح��ل��و� عن 
هذه �لدنيا و�سرقة �عمالهم 
�سطوعلى  عملية  يف  �لفنية 

�لفني  �لرت�ث 

�أو ع��دم  �ل�����س��م��ائ��ر  غ��ي��اب  �ل��ر���س��ني يف ظ���ّل 
�ل�ساحة  و�زدح�����ام  و�مل��ه��ن��ة  ل��ل��ف��ّن  �ح��رت�م��ه��م 
غياب  و�أي�سًا  تطولها،  �لتي  و�لفو�سى  �لفنية 
�لر�سمية  �جلهات  من  و�لرقيب  �حل�سيب  دور 
)وز�رة  و  �لعر�قيني(  �لفنانني  )بنقابة  متمثلة 
حماية  �ساأنهما  من  �للتني  �لعر�قية(  �لثقافة 
ب�سكل  �لإبد�عية  �لفنانني  وحقوق  �ملوؤلف  حقوق 
�جليل  وجن��وم  �ل��رت�ث  د�ئمًا  و�ل�سحية  فعال، 
يتّم  ن�ساهدها  �لتي  �ل�سرقات  وك��ّل  �ل�سابق، 
ر�سمية  جهة  عرب  ولي�س  فردية  بطريقة  ك�سفها 

تت�سّدى لذلك. 
)�سرقة  ملف  �لعر�قية" فتحت  �ل�سبكة  "جملة 
من  ع���دد  �آر�ء  ����س��ت��ط��الع��ه��ا  ع��رب  �لأغ�����اين( 
�لخت�سا�س  ذوي  وم��ن  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  �لفنانني 

وحتديد �مل�سببات وحلولها: 
اإفال�ض فني 

حتدث  خ�سر  ي��ا���س  �لكبري  �ل��ف��ن��ان 
ع���ن ه���ذ� �مل��و���س��وع ق���ائ���اًل: �إن 
من  �لأغ��اين(  )�سرقة  مو�سوع 
ول  ج��دً�  معيب  �أم��ر  �لفناين 
�لعر�قي،  �لفن  ل�سم  يرتقي 
جميع  م��ن  م���ر�رً�  طلبت  ل��ذ� 
�لفنانني �لذين يرغبون باإعادة 
�أن  �أغ��ن��ي��ات��ي  غ��ن��اء  �أو  ت�سجيل 
حيث  م��ن  جوهرها  على  يحافظو� 

اأحمد �شمي�شم 
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ت�سّد �نتباه �لنقاد وتنال �إعجاب �لقّر�ء، قلم �سفاف 
�لقارئ،  �سفاه  على  �لب�سمة  ير�سم  �ساخر،  �ساحك 
��ستطاعت �أن تنقل �أوجاع �لذ�ت �لإن�سانية وهمومها 
بلباقة �ساحرة، �إّنها بلقي�س خليفة �لقا�سة �لتون�سية 
�لتي حاولنا �لتعرف على جتربتها �لإبد�عية يف هذ� 

�حلو�ر. 
ة �لتون�سية بلقي�س خليفة نف�سها  ف �لقا�سّ  كيف تعرِّ

للقارئ �لعربي؟ 
يف  و�لأدب  �لعربية  �للغة  م��دّر���س��ة  خليفة  بلقي�س 
�مل��ع��اه��د �ل��ث��ان��وي��ة.. ت��ك��ت��ب �ل��ق�����س��ة م��ن��ذ �أو�خ����ر 
لها جمموعتان ق�س�سيتان من�سورتان،  �لت�سعينات. 
ورو�ي��ة  ق�س�س  ب��ني  �لأخ���رى  �ملخطوطات  وبع�س 
وتطمح �ىل �أن حتتل مكانتها يف �لإبد�ع �لعربي مبا 

يليق بالأدب �لتون�سي.
مد�ر�س  وك��رة  تعدد  ظ��ّل  يف  نف�سك  ت�سنفني  �أي��ن 

�لق�سة �لق�سرية؟ 
�سمن كّتاب �لق�سة �ل�ساخرة �إىل حد �لآن، ول �أدري 
�لكتابة عندي �سوى  �لقادم، فلي�ست  ماذ� يحمل يل 
لبنية  �لأمر عائد  نف�سية، متغرية. وطبعًا هذ�  حالة 
و�أنت  وم�سامينها،  �لن�سو�س  و�أبعاد  ودللته  �لن�س 
ولهذ�  ��سرت�طاته  له  �لق�س�سي  �لن�س  �أن  تعرفني 
�أ�سعى جاهدة �ىل �أن �لتزم مبعايري كتابة ق�سة لها 

عمقها �ملعريف. 

خليفة  بلقي�س  �لقا�سة  عرفت 
باأ�سلوبها �ل�ساخر يف كتاباتها، فهل تعمدت �أن تكوين 
�لق�سة  �أ�سلوب  على  معني  �ن��ق��الب  �أّن���ه  �أو  كذلك 

�لق�سرية يف تون�س و�أي�سا يف �لعامل �لعربي؟ 
�مللمح  لعلها  �أو  �سخ�سيتي،  من  جزء  هي  �ل�سخرية 
�لكتابة  �ل�سخرية يف  �أخرت  �سخ�سيتي. مل  �لبارز يف 
ب�سكل م�سبق، لكن �لذ�تي عند حلظة �لكتابة فر�س 
�أ�سخر من كل �سيء حتى من �لوجع،  نف�سه وجعلني 
لك  �أوؤك��د  �إمن��ا  ه�س،  ب�سكل  هنا  �ل�سخرية  ولي�ست 
�ملثقف  يعيها  �أري��ده �سخرية  ما  �أن  عرب هذ� �حلو�ر 
ومدلوًل  حّية  دللة  حتمل  لأنها  �لب�سيط  و�ل�سخ�س 

تعبرييًا.
م�ستقباًل  �لق�سرية  للق�سة  باأن  توؤمنني  مازلت  هل 
نزوع  ظّل  يف  �لتقليدية  مكانتها  على  �ستحافظ  وهل 

�لكّتاب و�لقّر�ء نحو �لرو�ية؟ 
�لهام�س  �أن �لق�سة ظلت على  �أظن  �لو�قع  يف 
مركزية  من  �لرو�ية  حتتله  ما  مقابل  يف  د�ئمًا 
�أرى  لكني  �سو�ء،  حد  على  و�لقر�ء  �لنقاد  لدى 
من  قريب  مكان  �قتالع  على  ق��ادرة  �لق�سة  �أن 
�ل�سعر،  تر�جع  مقابل  يف  �ملقبلة  �لأي��ام  يف  �ملركز 
وذلك لقدرتها بحكم ق�سرها وتكثيفها على �لتعبري 
�ملت�سارع  و�لن�سق  �ملتحول،  �ل��و�ق��ع  مقت�سيات  عن 
ميولت  يف  ب��اآخ��ر  �أو  ب�سكل  �أث��ر  �ل��ذي  ل��الأح��د�ث، 
�ملتلقي، و�لقارئ �سيوؤثر بدورة يف �هتمامات �لناقد 

ومتابعاته.
وم�سامني  تقنيات  جتديد  مع  �أن��ِت  هل  ب�سر�حة.. 
�لق�سة �لق�سرية، ل �سّيما وقد عرف بع�س �لكتاب 
ميكن  فهل  �لق�سرية،  �لق�سة  �سعر�ء  مثل  باألقاب 
يتعلق  فيما  �ل��رو�ي��ة  �لق�سرية  �لق�سة  تناف�س  �أن 

بالتخييل و�ل�سعرية؟ 
 �سخ�سيًا �أنا مع جتديد �لبنية �ل�سردية للق�سة، مع 
�لتالعب  مع  �ل�سرد،  خطية  ته�سيم  مع  �لتجريب، 
مع  ل�ست  ب��ال��ق��ارئ..ل��ك��ن��ي  وح��ت��ى  بال�سخ�سيات 
بني  �ل��و����س��ح  �لتمايز  �ل��ق�����س،�أح��ب  يف  �ل�سعرية 
هو  �لق�سة  مييز  فما  �لكتابة،  و�أمن���اط  �لأج��ن��ا���س 
تقنياتها �لفنية �ملختلفة عن �ل�سعر و�لرو�ية، لهذ� ل، 
�أرى من د�ع ل�ستعارة �ل�سعرية و��ستح�سارها  ل�ست 

�لتبئري  و����س��ح  يكون  �أن  يفرت�س  �ل��ذي  �ل�سرد  يف 
�فق  �جتاه خرق  بو�سوح يف  �سهمه  و�لروؤية، م�سوبًا 

�نتظار �لقارئ �لالهث �سعودً� نحو تاأزم �لأحد�ث.
ويف  تون�س  يف  �لق�سرية  للق�سة  تقييمك  ما  طيب 

�لعامل �لعربي �ليوم؟ 
�أما  �ل��رو�ي��ة،  وخا�سة  بخري  عمومًا  �ل�سرد  �أن  �أرى 
لها  تقتلع  �أن  �أجل  من  ب�سر��سة  تقاتل  فهي  �لق�سة 
�لنقاد،  ل��دى  �أه��م  وحيزً�  �ل�سوء  حتت  �أك��رب  مكانًا 
�لق�سة  يوؤمن كّتاب  �أن  وهي قادرة على ذلك �سرط 
�لرو�ية  وكتابة  عنها  �لتخلي  �إىل  ي�سارعون  ول  بهذ� 
كما لو �أن كتابة �لق�سة هي �خلطوة �ل�سردية �لأوىل 

�لتي ت�سبق كتابة �لرو�ية.
و�لإب����د�ع،  �لكتابة  جم��ال  يف  جتربتك  خ��الل  م��ن 
ي�سارية وعرفت  فاأنت ذ�ت ميولت  �لن�سال،  و�أي�سًا 
بن�سالك يف �سفوف �لي�سار منذ در��ستك �جلامعية، 
�أي  �لن�س  �لنظرية يف  �خللفية  باأهمية  توؤمنني  فهل 
�أن �لن�س يحمل ر�سالة �سيا�سية و��سحة �أو بالإبد�ع 

فح�سب؟ 
بكثري  �أب��ك��ر  ب���د�أت  �لي�سارية  ميولتي  �حلقيقة  يف 
�أغنى  وقد  �لثانوية،  منذ  �نطلقت  فهي  من �جلامعة 
�لي�سار جتربتي يف �حلياة ويف  ن�ساطي �ملبكر �سمن 
�لكّتاب  جت��ارب  على  �طالعي  بحكم  �أي�سًا  �لأدب 
�أفادين  وقد  �لعامل،  يف  �لي�سار  كّتاب  و�أغلب  �لرو�س 

هذ� لحقًا يف جتربة �لكتابة بعد �أن مت ه�سمه وع�سره 
وت�سفيته، و�إن كنت قد تخليت عن �لآيديولوجيا ومل 
�لفني  و�للتز�م  �لهادفة  �لكتابات  �أن�سار  من  �أعد 
�أكر يف �جتاه �لذ�ت �لب�سرية بكل  و�سوبت بو�سلتي 
�أبعادها وتناق�ساتها، نحو �لإن�سان حيثما كان و�أينما 
عند  ج��دً�  مهمة  �لفكرية  �خللفية  �أن  �أعتقد  ك��ان. 
�لكاتب، ورغم �أنها قد ل تطفو ب�سكل جلي على �سطح 
جملة  من  فكم  ج��دً�،  �سروري  وجودها  ف��اإن  �لن�س 
�سردية تختزل ح�سارة وتاريخًا، وكم من عبارة تقول 
نظرة  تختزل  �أو  جماعية  ملحمة  �أو  باأ�سرها  حقبة 

للوجود، �أو ن�سقًا فل�سفيًا برمته.
  طيب كيف حتكمني على �لقارئ �لتون�سي و�لعربي، 

وهل متنيت قارئًا خمتلفًاعن �لقارئ �ملوجود؟ 
�لقارئ �لتون�سي ك�سول جدً� ول يقر�أ �إل ما ذ�ع �سيته، 
مهما بلغت تفاهة �لكتاب ومهما كانت �لطريقة �لتي 
لهذ�  و��سحة،  ذ�ئقة  له  لي�ست  �ساحبه،  بها  ��ستهر 
ل ميكن �حلديث �أ�ساًل عن �سوق للكتاب �لتون�سي �أو 
لن  زمن  م�سارف  على  �أننا  �أظن  باملنا�سبة  ت�سويق، 
جند فيه قر�ء يف تون�س، فاجلميع �سارو� يكتبون، ل 
�أن هناك قارئًا عربيًا مبالمح م�سرتكة، و�إمنا  �أظن 
هناك قر�ء عرب مبالمح خمتلفة، يحاول �لفي�سبوك 
كاتب  نحو  كالقطعان  لتوجيههم  �أحيانًا  تدجينهم 
قر�ء  دوم��ًا  هناك  يوجد  �حل��ظ  حل�سن  لكن  بعينه. 
�لظاهرة  بني  �لتمييز  على  قادرون  فطنون  منفلتون 

�لوقتية و�لكاتب �لأ�سيل.
نرتك لِك كلمة �خلتام يف نهاية هذ� �حلو�ر. 

�أ�سكر �ل�سحفية خولة �لفر�سي�سي على عمق �لأ�سئلة 
وفطنتها و�أ�سكر "جملة �ل�سبكة" �لتي �أتاحت تقدمينا 
�لقارئ  و�إىل  �سفحاتها  ع��رب  �لعربي  �ل��ق��ارئ  �إىل 
�لعر�قي حتديدً�، �لقارئ �لعر�قي �لذي يذكرين مبا 
قيل عنه طيلة عقود، عندما كانت م�سر تكتب ولبنان 
تطبع كان �لعر�ق يقر�أ، مع متنياتنا �لقلبية �لعميقة 

للعر�ق با�ستعادة عافيته ودو�م جمده وعزه.

بلقي�س 

ابت�شم
اإّنها متطر

خليفة:

ة القا�شّ
ة  عرفت القا�شّ

والكاتبة التون�شية 
بلقي�ض خليفة 

ب�شخريتها الالذعة يف 
ن�شو�شها الق�ش�شية، 

ما جعلها �شوتًا متفردًا 
وخمتلفًا عن بقّية 
االأدباء يف تون�ض. 

�شنعت �شاحبة 
متطر"  اإّنها  "ابت�شم 

مكانة متفردة لنف�شها، 

حاورتها : خ�لة الفر�شي�شي خا�س ب� "ال�شبكة"
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جبال  �إىل  و�لت�سّكع  و�لفقر  �جل��وع  �أر���س  غ��ادَر 
جتربته  وي��دي��ه  باأ�سنانه  ليحفر  �ل��وع��رة  �ل��ف��ّن 
�لفريدة نحتًا ور�سمًا وليبقي مناَرَته م�ساءًة يف 
عامل �لفّن �ل�سوري و�لعاملي. يقول عن �لتجربة 
�لعر�قية يف �لفن باأنها �أّثرت يف وجد�ن �جلميع. 
وي��ج��ب �أن ن��ع��رتف ب���اأن �ل��ع��ر�ق م��ن �مل��د�ر���س 
�لفنانني  و�أن  �ل��ع��امل  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لت�سكيلية 
لكن  �ل��رف��ي��ع،  �ل��ط��ر�ز  م��ن  ن��ون  م��ل��وِّ �لعر�قيني 
لالأ�سف كلما دخلت ماأ�ساٌة �إىل بلٍد ما َدَخَل �لفنُّ 
وي�سبح  كئيبة  ومناخاٍت  �سود�وّية  م�سارَب  يف 
مقفلة  د�ئ��رة  من  نوعًا  عندنا  �أ�سبح  كما  �لفن 
و�أجو�ء معتمة. �إنه �لنّحات �سهيل بدور �ساحب 
35 معر�سًا فرديًا و ٤5 معر�سًا جماعيًا عربيًا 

وعامليًا، َمْن يقيم "مرحتاًل" بني دم�سق ودبي. 
�ل��ب��وح  ه���ذ�  "�ل�سبكة" وك���ان  جم��ل��ة  ح��اورت��ه 

�لوجد�ين:

�سرٌط  وه��و  قِلقًا  �أبقى  �أن  "مهّمتي  م��رة:  قلَت 
بخوٍف  "م�سكوٌن  و�إن���ك  حّريتي"  ���س��روط  م��ن 
�سامل"... كيف ت�ستطيع �أن حتافظ على حريتك 
نف�سك  تنقذ  وكيف  هذ�؟  �خلوف  �سرط  �سمن 

من جنوٍن يكت�سح �لعامل؟
قبٍح  �أجنو من  كفنان كي  ح�سوري على �حلياة 
�َس  كرَّ وجمتمع  �ل��زم��ن  بفعل  ذ�ت��ي  يف  ت��ر�ك��م 
�لب�ساعة باأ�سكال متعددة. منذ �أن بد�أت �أتلم�س 
�إل  �أن��ام  �أع��رف كيف  �لوعي كنت قلقًا ل  ب��ذور 
بالأغر��س من حويل مثل  و�أعبث  �ألعب  �أن  بعد 
�لتوتر.  على  د�ئمة  قدرة  يختزن  �لذي  �لناب�س 
رمبا عززت ذلك ب�سكل نبيل لأن هناك نوعًا من 
ُنبل ما يف د�خلي. كربت وو�جهت �خلوف من �أن 
�أو رق�سة  �أغنية جميلة  �أفقد  �أن  �أفقد طفولتي، 
جميلة �أو نقا�سًا حّيًا مع حبيبتي. �لب�ساعة باتت 
بع�سهم  مع  �لنا�س  تعامل  من  ب��دءً�  تدمريّية 

لكنني  يخو�سونها  �لتي  �ل�سر�سة  و�حل����و�رت 
��ستنه�س "�ُسهياًل" �لقدمي يف د�خلي لأبقى حّيًا 

ومتو�زنًا.
ودفئها  �ألو�نك  بعذوبة  للمتفّرج  �إدها�ُسك  وهل 

ورْق�سها �ملفرح هو فل�سفتك �خلا�سة يف �لفن؟
ل لوحتي دفئًا �إن�سانيًا، لأن  من �ملهم يل �أن �أُحمِّ
�لعني �لب�سرية مّيالة �إىل �لطز�جة و�لدفء وقد 
�أدركت من خالل جتربتي �لنحتية و�لت�سويرية 
وهذ�  بلمحة  �لقلب  تدخل  �لطاهرة  �لأل��و�ن  �أن 
ما جعلني �أر�سم دون َمْزج، دون معاجلة لونية. 
��ستخد�م  دون  �للون  �أنبوب  من  غالبًا  �أر�سم 
�سيء  وب���اأي  وي���دّي  باأ�سابعي  �أع��م��ل  �مل��ّز�ج��ة. 
دهان  بفر�ساة  �سجرة،  بغ�سن  �لإط��الق؛  على 
�سخمة، بقطعة حذ�ء مهرتئة وهذ� ما �أعلُِّمه يف 
�إليها عامليًا وعربيًا.  �أدعى  �لتي  ور�سات �لر�سم 
�سعبة  خ��ام��اٍت  على  �أ�ستغل  �لنحت  يف  حتى 

�أبني  م�شاغٌب  �أنا  �لثمانينيات،  منذ  وم�شاك�شة 
يجروؤ  ال  حركّية  �إح��ر�ج��ات  فيه  نحتيًا  معمارً� 
و�ل�شبب  بها.  �لقيام  على  �لنحاتني  من  �لكثري 
فالكتلة   . �أب���ديٌّ رق�ٌص  بنظري  �لنحت  �أن  هو 
�أ�شعر معها  �مل�شِمتة غري موجودة بالن�شبة يل. 

�أنني �أختنق �أو �أنني �أغتاُل �أعمايل!.
�ل�شخو�ص  معظم  لوجدنا  لوحاتك  يف  تاأملنا  لو 
ُرهّن متلّب�شاٍت يف حاالت �شعورية  هن ن�شاء ُت�شوِّ
�آل��ة  على  يعزفن  �النتظار"  "�شوناتا  تدعوها 
مو�شيقية.. يجعلني ذلك �أت�شاءل: هل تخاف من 
�لزمن؟ وكيف تتعامل مع نهره �لهادر �جلريان؟
نعم �أخ��اف، �أن��ا �ب��ن قرية وم��ا ت��ز�ل هناك يف 
�ل�شيعة  وطيبة  نبالة  من  جميلة  �أث���اٌر  د�خلي 
�أح��ّن  �لطويلة.  وغربتي  �مل�شتمر  جت��و�يل  رغ��م 
�إىل �أماكني �الأوىل. �أنا ملت�شق بوجد�ن �الأماكن 
�لوجد�نية تعنيني وتوؤثر  �لكلمات  �أن  �إىل درجة 
يقدر  وال  عمري  من  �مللكية  �ملرحلة  يف  �أنا  بي. 
ال  ق��ر�رً�  علّي  بفر�ص  �أن  �لعامل  �شخ�ص يف  �أي 
على  تعبُت  ب��ه.  �أقتنع  ال  خ��ي��ارً�  �أو  عليه  �أو�ف���ق 
ح�شانتي  حّيز  �شمن  �أرت��اح  �أن  وحّقي  جتربتي 
هناك  �شيكون  ذل��ك  غ��ري  كنت  ول��و  �ل��روح��ي��ة. 

م�شكلة حقيقية. 
�أعمالك  يف  و�لد�ئم  �لكثيف  �الأنثى  وجود  ك��اأّن 
مب��ث��اب��ة ب��ح��ث ع��ن ���ش��يٍء ت��ف��ت��ق��ده ع��م��ي��ق��ًا يف 
روحك... رمبا فردو�ٍص مفقود �أو ُح�شٍن غائب؟

�أهلنا  �أن  ب��ج��ر�أة  �شاأعرتف  باملطلق،  �شحيح 
�أي�شًا  يح�شنوها  مل  لكنهم  تربيتنا  ي�شيئو�  مل 
جعلني  فعاًل  وهذ�  �الأوالد.  وكرثة  �لفقر  ب�شبب 
�أوّفق  �لزوجية مل  منقو�َص �حلنان. يف جتربتي 
بامر�أة تكون �متد�دً� لروحي �جلّو�نية رغم �أنني 
�أعترب نف�شي �شخ�شًا حمظوظًا مع �لن�شاء. كنُت 
وتعطيني  جيدً�  حت�شنني  �م��ر�أة  �إىل  حمتاجًا 
حني  �أملانية  متحٍف  م��دي��رُة  يل  قالت  �الأم���ان. 
�شاهدْت �أعمايل: "بني كلِّ ن�شائك هناك �مر�أٌة 
من  �أول  وكانت   – ذل��ك  قالْت  حني  مفقودٌة"! 
عنيف  عاطفي   �شعوٌر  ه��ّزين  ي��وم��ًا-  يل  قالها 
يف  متلب�شًا  �شبطتني  كاأنها  فعاًل  �أبكي  وك��دُت 

�أ�شعف حاالتي �جلّو�نية. 
�ملهزومة يف  �ملك�شورة لكن غري  �لوجوه  جتعلني 
طفل  بقلِب  حزين  �إن�شاٌن  باأنك  �أح�صُّ  لوحاتك 

فعاًل  هل  نا�شج...  رجٍل  وعقِل  ج�شِد  يف  حنون 
�أنت هكذ�؟

مع  و�أل��ع��ب  �أرق�����ص  �أن  ميكن  بب�شاطة  ف��ع��اًل. 
�الأطفال يف �ل�شارع. ولو تركتني يف حمل �ألعاب 
�نتباه  دون  �ألعب  طويلة  �شاعات  لبقيُت  �أطفال 
�أبالغ  وال  �لو�قع  ل  �أجمِّ ال  لكي  لكن  �لوقت.  �إىل 
يف  معهم  م�شرتكة  قو��شم  ل��دّي  �أن��ا���ٌص  هناك 
�تهامك  يريدون  �آخرون  وهناك  �جلزئية،  هذه 
بق�شد  �أو  عنهم  خمتلٌف  بكونك  بك  و�لت�شهري 
�أرّد  ال  وغالبًا  �لبلبلة.  و�إثارة  و�لت�شّفي  �النتقام 

على تلك �ملهاتر�ت.
�أال تهتم للنقد �إذً�؟ و�أين هي مر�آتك؟

�الأمام  �إىل  �أنظر  لكنني  �الآر�ء.  كل  �إىل  �أ�شتمع 
د�ئمًا. �أدخل �إىل مر�شمي و�أعمل ع�شر �شاعات 
متو��شلة. و�أهتّم ملن ينتقدين باحرت�م جلهدي 

وجتربتي �لطويلة.
يف  يتيهون  عندما  �لفينيقيون  �ل��ب��ح��ارة  ك��ان 
�لغرق  على  ويو�شكون  �ملاحلة  �لتيار�ت  �أع��ايل 
�أنا �أعيُد  �أّم قرطاج..ها  يتلون �شالًة تقول: "يا 
بل  كاإلْه  علّي  حتكمي  ال  �الآلهة  �أيتها  جم��ذ�يف/ 
حياتك  تت�شور  هل  �ملحيط"...  ك�َشَرُه  كاإن�شاٍن 
�لذي  ما  �لنحت؟  و�أز�ميل  �الأل��و�ن  بحر  خ��ارج 
وم��اذ�  جم��ذ�ف��ك  ت��رك  على  يجربك  �أن  ميكن 

ميكن �أن تكون �شالتك �الأخرية؟
�شّباُح  باملنا�شبة  )و�أن��ا  َنَف�ٍص  �آخ��ر  �إىل  �شاأبقى 
�أن  تعلم  هل  لطيفًا.  مناكفًا  طويلة(  م�شافاٍت 
�أ�شتطيع  وال  م��ت��اأذي��ة  ي��دي  �أ���ش��اب��ع  م��ن  ع���ددً� 
خطرية  �إ�شابات  نتيجة  بها  �لعمل  �أو  حتريكها 
�أتوقف  �أز�ميل ومنا�شري �لنحت!؟. لكن لن  من 
فرتة  منذ  �أ�شبت  �أن��ن��ي  رغ��م  فنانًا  ك��وين  ع��ن 
الأنني  ورعب  بحرقٍة  بكيُت  وقتها  قلبية.  باأزمة 
�لتي  و�لر�شم  �لنحت  ع��و�مل  ك��ل  ��شتح�شرُت 
�شاأفتقدها فيما لو مل �أعْد للحياة. ح�شوري على 
من  ولي�ص  باملطلق.  به  �أوؤم��ن  ما  كل  هو  �حلياة 
�شالة �أ�شّليها �إال �أْن متهلني �حلياة الأجنز ما هو 
"جد�رية حممود دروي�ص  مثاًل:  ومنه  يف روحي 
يف دبي". كما �أرغب ب�شّدة ومن �أعماق روحي �أن 
�حلرب  �شنني  من  م�شتوحًى  لبلدي  �شيئًا  �أجنز 
مبا  �شاأجنزها  �شالم  م�شحَة  �شيحمل  �ملوجعة 

تبقى يل من �أنفا�ص.

م�شاغب يبني عمارة نحتية ليجروؤ عليها الكثر

�شهيل بدور 
ب�شبب  مقلقة  دائ��رة  دخ��ل  الفن 

اأو�شاع املنطقة

ل� "ال�شبكة": الفنان

يحلم منذ �شغره باأن يجعَل من النجمة حليًة المراأٍة اأثرية. ي�شاك�ُض بعفوية 
طفل ويتاأمل بعينني من فرٍح وحزٍن وجوَه الب�شر واأج�شادهم كاأنهم كائناته 

املقّد�شة التي ينحاز لها دائمًا. 
خا�س ب� "ال�شبكة" / ج�اد دي�ب



على  عمل  فل�سطيني  �سينمائي  �أول  وم�سهر�وي 
�إجناز �سينما د�خل �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة، 
�أولها  ك��ان  �لتي  �لأف���الم  م��ن  �لعديد  �أجن��ز  فقد 
)جو�ز �سفر( ١986 �أي قبل �لنتفا�سة �لأوىل ، ثم 
)�مللجاأ( عام ١989، و)د�ر ودور( ١99٠، و)�أيام 
طويلة يف غزة( ١99١. وبعد �أن �أ�س�س �سركة )�أيلول 
قدم   ١99٢ عام  و�ل�سينمائي(  �لتلفزيوين  لالإنتاج 
 ،١993 �آخ��ر(  �إ�سعار  )حتى  �لأول  �لرو�ئي  فيلمه 
عام  )حيفا(  �ل��ث��اين  �لطويل  �ل��رو�ئ��ي  فيلمه  ث��م 
١996، �لذي كان �أول فيلم فل�سطيني يعر�س ب�سكل 
ر�سمي يف مهرجان كان �ل�سينمائي منذ �أن تاأ�س�س 
�ملهرجان، كما �أن �أعماله تدر�س يف هارفارد ولو�س 
�أعمال  �أح���دث  �لثلج(  على  )�لكتابة  �أجن��ل��و���س. 
�ملخرج ر�سيد م�سهر�وي، يتناول حادثة �جتماع عدد 
�أحد �ملنازل هربًا من  �لفل�سطينيني �سدفة يف  من 
�لق�سف �ل�سر�ئيلي، ومن خالل حو�ر�تهم نكت�سف 
يف  �سارك  �لد�خلي.  �لفل�سطيني  �لنق�سام  عمق 
�لفيلم �لنجم �مل�سري عمرو و�كد و�ل�سوري غ�سان 
يف  موؤخرً�  بح�سوره،  �لفيلم،  عر�س  وقد  م�سعود. 
عّمان،  يف  �لثانية  بدورته  �لعربي  �لفيلم  مهرجان 

وعلى هام�س �ملهرجان كان لنا معه ذلك �حلو�ر: 
** ُتخ�س�س فيلمك �جلديد )�لكتابة على �لثلج( 
�ملجتمع  يف  �حل��ا���س��ل  �لن��ق�����س��ام  ق�سية  ل��ط��رح 
ملاذ�  �لد�خلي،  �لفل�سطينيني  و�سر�ع  �لفل�سطيني، 
�لفل�سطينيني  و�ملبدعني  �ملثقفني  من  �لكثري  يبتعد 

عن مناق�سة تلك �لق�سية بر�أيك؟
 يف �حلقيقة �أنا بت �أميل لتناول تلك �لق�سية خالل 

من  ��سبحت  �أنها  بل  ل  �ملا�سية،  �لقليلة  �ل�سنو�ت 
�أن  ميكن  ل  �أننا  حقيقة  من  �نطالقًا  �أول��وي��ات��ي، 
وننتقد  �أوًل  �أنف�سنا  نو�جه  �أن  دون  �لعدو  نو�جه 
وقد  تفكرينا،  و�أ�ساليب  وت�سرفاتنا  �سلوكياتنا 
تناولته يف �ل�سابق جزئيًا وب�سورة غري مبا�سرة يف 
�لآن  له  �أخ�س�س  لكني  فل�سطني(،  )�ستوديو  فيلم 
ليقني  و�سلت  لأنني  مرة،  �أول  وهذه  كاماًل،  فيلمًا 
�أن  دون  �لح��ت��الل  عن  نتحدث  �أن  ميكن  ل  باأننا 
�لد�خلية،  �نق�ساماتنا  ك�سف  على  �جل��ر�أة  منتلك 
ل  لذع  بنقد  عليه  ون�سد  جرحنا  نلم�س  �أن  يجب 
فل�سطيني  كمو�طن  نف�سي  �أنا  حتى  �أحدً�،  ي�ستثني 
وكاإن�سان �أرى �أن من و�جبي �أوًل �أن �أنظر �ىل نف�سي 
وعيوبي و�أخطائي و�أن �أنتقدها. �أما ملاذ� تغيب تلك 
�لق�سية عن �لفن �لفل�سطيني بالعموم، فاإنني �أرى 
)�لعيب(،  لفكرة  كبرية  ب�سورة  عائد  �ل�سبب  �أن 
و�أولوية مهاجمة �لحتالل �لإ�سر�ئيلي د�ئمًا و�أبدً�، 
على �عتبار �أننا ل منتلك ترف �نتقاد �أنف�سنا، وهذ� 
وك�سف  �نف�سنا  �نتقاد  �أن  حيث  متامًا،  �أرف�سه  ما 

عيوبنا �أحد �سرور�ت �ملقاومة �ي�سًا.
�ىل  �لفل�سطيني،  �لد�خل  ومبدعو  مثقفو  �أنتم   **
�أي مدى �ساهمت �ل�سينما بانفتاحكم وتو��سلكم مع 
�لعامل �لعربي �لذي قاطعكم طوياًل ب�سبب ظروف 
بع�سكم  كون  �لتطبيع  تهم  من  خوفًا  �أو  �لحتالل، 

يحمل �جلن�سية �لإ�سر�ئيلية؟
فيلم  كل  ب��اأن  قناعتي  �ىل  �أ�سري  �أن  بد  ل  ب��د�ي��ًة   
�لفل�سطينية  �لق�سية  عن  فل�سطيني  خمرج  �أجنزه 
ب�سورة  �لفل�سطينيني  يعك�س طبيعة حياة  فيلم  هو 

�أو باأخرى دون متييز بني من هم بال�سفة �لغربية 
�أو غزة �أو �ملناطق �ملحتلة عام ١9٤8 �أو يف �ل�ستات، 
�لحتالل،  يو�جه  �سعب  جميعًا  نحن  �لنهاية  يف 
�خل��ارط��ة  ت�سبه  �لفل�سطينية  �لأف����الم  وخ��ارط��ة 
جنحت  ل��ذ�  لفل�سطني،  و�لإن�����س��ان��ي��ة  �جلغر�فية 
�سوتهم  و�إي�����س��ال  �لفل�سطينيني  ع��ن  بالتعبري 
�سنويًا  ن�سارك  ونحن  �أجمع  و�لعامل  �لعربي  للعامل 
مع  ونتفاعل  عربية  مدن  يف  كربى  مهرجانات  يف 
يعود  ذلك  يف  و�لف�سل  و�أجانب،  عرب  �سينمائيني 
ملجهودنا ولالأفالم �لتي ن�سنعها. �أما عن �لأفالم 
فاأنا  �إ�سر�ئيلي  وينتجها  فل�سطيني  يخرجها  �لتي 
منعها  مع  ل�ست  لكن  �لظاهرة،  تلك  �سد  بالتاأكيد 

ومناق�ستها. 
�لفل�سطيني  �ل�سينمائي  للمنتج  تقييمك  م��ا   **
ظل  يف  ل���س��ي��م��ا  للم�ستقبل  وت��وق��ع��ات��ك  ح��ال��ي��ًا، 

�لتحديات �لكبرية �لتي تو�جه �لفل�سطينيني؟
�لفل�سطينية بخري، وهي جنحت  �ل�سينما  �أن  �أرى   
�إبد�عي  ومب�ستوى  ر�قية  بلغة  �لعامل  خماطبة  يف 
فريد رغم �أنها تقوم على مبادر�ت فردية ملبدعني 
و�لتقنيات  و�لت�سوير  �لإخ���ر�ج  يف  متخ�س�سني 
تنوع  هو  �لفل�سطينية  �ل�سينما  يغني  وما  �ملختلفة، 
يحاول  وبالتايل  مبدع  كل  يعي�سها  �لتي  �لظروف 
عك�س ذلك يف �أعماله، فمنتج �ل�سفة يختلف �سيئًا 
ما عن منتج �بن غزة، وهكذ� مع فل�سطينيي �لعام 
١9٤8، وفل�سطينيي �ل�ستات �سو�ء يف �لعامل �لعربي 

�أو �لدول �لأجنبية، فلكل منهم ز�وية يعرب منها 
�ل�سينما  �أن  ثم  �أعماله،  بها  تتاأثر  وخلفية 

�لفل�سطينية باتت تناف�س �لآن يف مهرجانات عاملية 
و"�لبندقية"  "كان"  يف  مهمة  ج��و�ئ��ز  وحت�سد 
و"برلني" و"�لقاهرة" و"�ل�سكندرية" وغريها من 
عدد  �لآن  لدينا  بات  �لعاملية،  �ل�سينمائية  �ملحافل 
كبري من �ملخرجني بينما قبل ب�سعة عقود مل يكن 

خ��ل��ي��ف��ة، ه����ذ� ل على �ل�ساحة غريي �أنا ومي�سيل 
ول  مثايل  �لو�سع  �أن  يعني 

ت��وج��د م��ع��وق��ات �أم��ام��ن��ا، 
كل  منتلك  ل  �لآن  حلد  فنحن 

بقوة،  �ل�سينمائية  �ل�سناعة  عنا�سر 
و�لأهم  و�لتوزيع  و�لرتويج  �لتمويل  و�أهمها 

تر�سيخ �لثقافة �ل�سينمائية يف �ملجتمع. 
�مل�ستقلة"  "�ل�سينما  ب��ظ��اه��رة  ر�أي�����ك  **م����ا 

و�لنجاحات �لتي حتققها عربيًا؟ 
يطلق  و�لذي  �ل�سينمائي،  �ل�سكل  هذ�  �حلقيقة  يف 
ومهم،  �يجابي  �ملوؤلف" �أي�سا،  "�سينما  لقب  عليه 
خلطاب  بحاجة  وفل�سطينيني(  )ك��ع��رب  فنحن 
ل���س��رت�ط��ات  يخ�سع  ل  وم�ستقل  ح��ر  �سينمائي 
�أو  حكومية  كانت  �سو�ء  �لكربى  �لنتاج  �سركات 
و�لت�سويق،  �لتوزيع  موؤ�س�سات  �سروط  �أو  خا�سة، 
كل  رغ��م  جناحه  �أث��ب��ت  �ل�سينمائي  �ل�سكل  ه��ذ� 
�لثلج"  على  "�لكتابة  فيلمي  �أن  و�لدليل  �لظروف 
�لذي ينتمي لتلك �ل�سينما قد عر�س يف مهرجانات 
�أو  �أو فرن�سا  �أمريكا  �سو�ء يف  عاملية وعربية مهمة 
على  فيها  حاز  �لتي  عمان  و�سلطنة  و�أملانيا  كند� 
جائزة �خلنجر �لربونزي لأف�سل فيلم يف م�سابقة 
"�أ�سو�ت من �لعامل" يف  �لأفالم �لرو�ئية �لطويلة 
�لنهاية  يف  �ل��دويل.  �ل�سينمائي  م�سقط  مهرجان 
�مل�ستقلة  �ل�سينما  ملوجة  �نتمى  �سو�ء  �لفيلم  ف��اإن 
�أو لعامل �لأفالم �ملنتجة من �ل�سركات �ل�سينمائية 
�لكربى تقدر �أهميته مب�ستو�ه �لفني، ومدى �لتز�مه 

بال�سروط �لإبد�عية.

ر�شيد م�شهراوي، اأحد اأبرز ال�شينمائيني الفل�شطينيني الرواد، فقد حازت اأفالمه على اهتمام عربي وعاملي 
وا�شع، وح�شل على جوائز فنية رفيعة، ذلك اأن اأعماله منفذة بح�شا�شية اإبداعية عالية، وتربز تفا�شيل 

اإن�شانية من�شّية يف حياة الفل�شطينيني، كما اأنها تبتعد عن اخلطابة واملبا�شرة
 عّمان- خالد �شامح

ر�شيد م�شهراوي:
نحتاج خطابًا �شينمائيًا حراً وم�شتقاًل

املخرج الفل�شطيني

السنة الثالثة عشرة العدد )327( 20 كانون االول 2018 وفنون ثقافة  alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

35 34



اأرباح خيالية
ذكرت جملة )فورب�س( �أن ملك �لبوب �لر�حل 
�أك���ر �لنجوم  )م��اي��ك��ل ج��اك�����س��ون( ه��و م��ن 
�سمن  وفاتهم  بعد  لالأرباح  حتقيقًا  �لعامليني 
قائمة �سمت ١١ جنمًا عامليًا، �إذ بلغت ملكيته 
�لعام  خ��الل  ��سرتليني  جنيه  مليون   3١3
�ملا�سي وحقق �أرباحًا بقيمة ١.8 مليار جنيه 

��سرتليني منذ وفاته.
�ل�سهري  �لإخ��ب��اري   Mirror م��وق��ع  ون�سر   
تقريرً� ر�سد فيه �أن جنم �لبوب يحقق �أمو�ًل 

طائلة بعد موته �أكر مما كان يحقق وهو على 
مدينًا  جاك�سون  ك��ان  �أن  فبعد  �حل��ي��اة،  قيد 
مببلغ قدره 5٠٠ مليون قبل وفاته عام ٢٠٠9 
، حققت موؤ�س�سته ثروة قدرها ٧٤ مليون دولر 
�ألبوماته  ن�سر  حقوق  وح�سدت   ٢٠١5 ع��ام 
دولر هذ�  مليون  يقرب من 5.٢  ما  �لغنائية 

�لعام.
الفي�ض بري�شلي

ياأتي �ملغني  �إلفي�س بري�سلي �لذي ملع ��سمه يف  
�لقائمة،  يف  �لثاين  باملركز  �ملو�سيقى   جنوم 

 3١ �ل�سر�ئب  قبل  �أرب��اح��ه  حجم  بلغ  حيث 
مليون جنيه �إ�سرتليني يف �لفرتة ما بني �لأول 
من �سهر ت�سرين �لأول  من �لعام ٢٠١٧ لغاية 

.٢٠١8
حقق �ملغني �لر�حل �لذي تويف يف �لعام ١9٧٧ 
وفاته  بعد  �ل�سخمة  �ملبالغ  عامًا   ٤٢ �سن  يف 
غري�سالند  وتذ�كر  �ملو�سيقى  مبيعات  بف�سل 
)ممفي�س(  ����س��م��ه  ج��دي��د  ترفيهي  وجم��م��ع 
�إن  �لإح�ساء�ت  تقول  بري�سلي.  �إلفي�س  برفقة 
ي��زورون قرب ومنزل  �ألف �سخ�س  هناك 6٠٠ 

 ترجمة: ثريا ج�اد 

مت اختيار جنم البوب الفنان الراحل االأ�شطورة مايكل جاك�شون كاأف�شل �شخ�شية متوفاة لل�شنة 
ال�شاد�شة على التوايل للعام 2018 مت�شدرًا قائمة الت�شنيف ال�شنوي للم�شاهري االأكرث جنيًا 

لالأرباح بعد وفاتهم. على الرغم من مرور 9 �شنوات على وفاته وهو يف اخلم�شني من عمره اإثر 
جرعة زائدة من الربوبوفول املخدر يف العام 2009 ظل النجم مايكل جاك�شون مرتبعًا على عر�ض 

النجومية الأكرث من اربعة عقود يف اأمريكا والعامل اجمع.

يف ذكرى ميالده ال�60
امل�شاهر  قائمة  يت�شدر  جاك�ش�ن  مايكل 

يف العام 2018

)�لفي�س بري�سلي( �سنويًا يف مدينة )ممفي�س( 
�لأمريكية وجتني نحو ١5٠ مليون دولر.

جنوم اآخرون
وجاء "جولفر �أرنولد" وهو من �أف�سل �لالعبني 
�ملحرتفني يف ريا�سة �جلولف يف �ملركز �لثالث 
مبجموع ٢٧ مليون جنيه �إ�سرتليني، بينما حل 
)ت�ساريل �سولز( ر�سام �لكاريكاتري �لأمريكي 
)�ل��ف��ول  �ل��ه��زل��ي��ة  �ل��ر���س��وم  �سل�سلة  وم��وؤل��ف 
�ل�سود�ين( يف �ملركز �لر�بع مبجموع ٢6 مليون 
جنيه �إ�سرتليني، وحل �ملغني �جلامايكي )بوب 
ماريل(  وهو من �أ�سهر مطربي �ل�)ريغي( يف 
مليون   ١8 �ملركز �خلام�س مبجموع  �لعامل يف 

جنيه �إ�سرتليني.
وح���ل �مل��وؤل��ف )���س��و���س ج��ي��زل( وه���و رو�ئ���ي 
مليون   ١٢ ب���  �ل�����س��اد���س  �مل��رك��ز  �أم��ريك��ي يف 
�ملوؤ�س�س  على  قلياًل  متقدمًا  �إ�سرتليني،  جنيه 
�لإباحية   ب��وي(  �ل���)ب��الي  مل�ساريع  �لرئي�سي 
ب�)١١.٧ مليون جنيه ��سرتليني(  هيو هيفرن 
و�لذي تويف يف �لعام �ملا�سي عن عمر ناهز 9١ 

عامًا.
�لنجمة �لر�حلة ملكة �لإغر�ء )مارلني مونرو( 
�أرباحها  بلغت  حيث  �لثامن  �ملركز  يف  جاءت 
ل�سفقات  نتيجة  �إ�سرتليني  جنيه  مليون   ١١
جديدة، مبا يف ذلك و�حدة مع �أقالم �لكتابة 
�إلهامها من �لأناقة  )مون بالن( �لتي ت�ستمد 
يف  فاتنة  لأج��م��ل  �لناب�سة  و�ل���روح  �لطاغية 

�لقرن �لع�سرين.
فورب�س  قائمة  لينون( يف  �لبيتلز )جون  جنم 
هو �لآخر حيث بلغت �أرباحه ١٠ ماليني جنيه 
على  �إ�سرتليني  جنيه  ماليني  و9  �إ�سرتليني 

�لتو�يل.
 ثم مغني �لر�ب XXXTentacion )�إك�س 
قتل  �ل��ذي  عامًا(   ٢٠( تنتي�سن(  �إك�س  �إك�س 
يف  جاء  �ذ  �لعام  هذ�  فلوريد�  يف  بالر�سا�س 
�أرباحه 8.5  �ملركز �حلادي ع�سر حيث بلغت 
مليون جنيه ��سرتليني يف �لعام �ملا�سي. و�آخر 
�لقائمة كانت من ن�سيب �ملالكم حممد علي 
)6 ماليني جنيه �إ�سرتليني( وعار�سة �لأزياء 

)بيتي بايج( 5 ماليني جنيه �إ�سرتليني.
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و�أخباره  �ل�سبكة" ملنجزه  "جملة  متابعة  خالل  ومن 
�لفائزين  �لثالثة  من  و�حد  �نه  منه  عرفنا  �لأخ��رية 

بجائزة �ل�سارقة للبحث �لنقدي..
عن �خلطو�ت �لأوىل مل�سروع كتابه �لفائز و�سعوره بعد 

�سماع �خلرب يجيبنا نوير عرب هذ� �حلو�ر: 
بجائزة  تفوز  و�أن��ت  �سعورك  يل  ت�سف  �أن  �أود   **

�لبحث �لنقد �لت�سكيلي، كيف تلقيت خرب �جلائزة؟ 
-ب��ال��ت��اأك��ي��د ك��ان خ���ربً� م��ف��رح��ًا و���س��ع��ي��دً� وي�ستحق 
�لحتفاء، كنت �نتظره و�أتوقعه ومتاأكد منه، و�عرف 
�خلرب  ر�سمي.  ب�سكل  �جلو�ئز  �إعالن  �إل  يبق  مل  �نه 
بعد �إر�سال �لبحوث تطّلب �سنتني لتعلن �لنتائج، وهو 
هكذ�  مثل  �أن  تعرف  ومثلما  لالنتظار.  طويل  وق��ت 
م�ساريع تتبناها موؤ�س�سة ثقافية مرموقة يف �ل�سارقة 

بالتاأكيد �سيكون لها �سدى و��سع ملا تتمتع به �ملناف�سة 
من جمال حيوي جر�ء �أهمية هكذ� بحوث تعزز و�قع 

�لرتبية �لفنية تطبيقا وتنظري�. 
** ما �لذي �أردت �أن تبينه من بحثك �لنقدي لتجد 

�لعالقة قائمة بني �لفن و�أ�س�س �لرتبية؟ 
لي�س  �لبحث  مو�سوع  �أن  �ىل  �لإ�سارة  �أود  �لبدء  -يف 
�لكبرية  �لتحولت  �إ�سكالية  يف  يقع  فالباحث  ي�سريً�، 
مثل  من  �أخ��رى  ومفاهيم  �لفن  ومفهوم  �لفنون  يف 
�ملرحوم  �لناقد  بي  �ت�سل  عندما  و�جلميل،  �جلمال 
على  �مل�سابقة  يف  لال�سرت�ك  ودعاين  �لهجول  حممد 
لأفكر  �نتظرت  ك��اف،  وق��ت  وج��ود  ع��دم  من  �لرغم 
و�إ�سكاليًا  ي�سريً�  لي�س  فاملو�سوع  مليًا،  �ملو�سوع  يف 
�لعربية  �لدول  �غلب  بع�س جو�نبه، ويف  وغام�سًا يف 
�لفنية، كون  �لرتبية  ل توجد �سرت�تيجية و��سحة يف 
ح�سارة  م��ن  م�ستوردة  ه��ي  �ملعتمدة  �لأ���س�����س  �أه��م 
وثقافة �أخرى، يف حلظة، وبعد �عتذ�ري من �ل�سديق 
حممد �لهجول و�ن �لوقت لي�س كافيًا، قررت �مل�سي 
يف هذ� �مل�سروع �لذي �خذ كل وقتي لأ�سابيع، فقررت 
كل  ومالحقة  �ملعا�سرة،  و�أ�س�سه  �ملفهوم  يف  �لدخول 
منه  �نطلق  �لذي  �لهدف  يحقق  �ملختلفة مبا  جو�نبه 
وبلغة  �ملنا�سب  �ملنهج  ��ستعمال  �لبحث، مع مالحظة 
علمية و��سحة وبتطبيقات و��سحة ويف �غلب �ملر�حل 
�لفن  بني  يتحرك  �لبحث  كان  و�لعمرية.  �لدر��سية 

و�لرتبية، �أو بني �لرتبية و�لفن، ليحقق �ملرجو منه.

عن  تتحدث  خمتلفة  ف�سول  ثالثة  كتابك  ي�سم   **
تنمية �ملهار�ت و�ملوهبة �لفنية و�لقدر�ت �لإبد�عية.. 
بت�سورك هل هذه �لطروحات �لتنظريية تن�سجم مع 

معاهد �لعامل �لعربي؟
هذ�  يف  �عمل  كوين  بنعم،  �سيكون  �جلو�ب  -بالطبع 
وباحثًا،  تدري�سيًا،  عامًا،  ع�سرين  من  لأكر  �ملجال 
وم�سرفًا، وهذه �لطروحات تن�سجم مع كل �مل�ستويات 
لأنها  ب�سهولة  تطبيقها  وميكن  و�لعلمية،  �لرتبوية 
قابلة للتطبيق يف بيئتنا �لعربية و�لثقافية، وهي �أي�سًا 
ومعلمي  و�مل�سرفني  �ملجال  هذ�  يف  للباحثني  مفيدة 
�لعملية  عنا�سر  كل  �أخ��ذت  لأنها  �لفنون،  و�أ�ساتذة 
�لتعليمية يف جمال �لفنون �جلميلة، و�عتقد �أن كثري� 
مما طرح يف �لبحث هو جديد يف جمال �خت�سا�س 

�لرتبية �لفنية ومبني على بحوث علمية.
** من خالل عملك كاأ�ستاذ يف كلية �لفنون �جلميلة 
طالبك  عقلية  مع  ين�سجم  تنظري  من  تقدمه  ما  هل 
�لكتاب  خ��الل  م��ن  وط��رح��ك  تنظريك  �ق�سد  و�أن���ا 

�لفائز باجلائزة؟
�أن  ممكن  �لكلية  يف  تدر�س  �لتي  �مل��و�د  �غلب  -نعم، 
ت�ستوعب �ملعلومات �ملطروحة يف �لدر��سات �لأولية �أو 
�لعليا يف مرحلتي �ملاج�ستري و�لدكتور�ه، لقد حاولت 
�أجريت يف جمال  �لإفادة من كثري من �لبحوث �لتي 
�لفنون  كلية  يف  �لتدري�سي  ي�ستطيع  �لخت�سا�س. 
يف  �لفنية  �لرتبية  معلم  �أو  مدر�س  حتى  �أو  �جلميلة 

النقدي للبحث  ال�شارقة  بجائزة  الفائز 

كاظم ن�ير: الفنان

تخ�س  وا�شحة  �شرتاتيجية  ت�جد  ل 
الرتبية الفنية

حقق الفنان كاظم نوير ال�شمه مكانة بني االآخرين منذ اأن بداأت خطواته يف الر�شم تت�شارع نحو 
حتقيق االأهداف املر�شومة لها يف تعزيز خطاب الفن الت�شكيلي العراقي. ومن ح�شن حظ هذا 

الفنان انه مل يكتف بالر�شم بل ي�شجعنا على االهتمام بالدر�ض النظري. 
حاوره : خ�شر الزيدي 

مر�حل در��سة خمتلفة �لإفادة منها يف تدري�س طلبته 
وفهم جمموعة من �لعو�مل �لتي تتحكم بعملية تعليم 
يريد  �لتي  �خل��رب�ت  �أو  بتدري�سها  يقوم  �لتي  �مل��ادة 

�إي�سالها �إىل طلبته.
**�إذ� كنا نعي�س ع�سر �ل�سورة ح�سب مقولة رولن 
بارت فكيف لنا نحن �لعرب �أن نعزز قدر�ت �لطالب 
ونرعى موهبته وننمي �لوعي لديه.. ما �ملطلوب من 
�أن  و�ملعاهد  �لكليات  و�أ�ساتذة  �لعربية  �حلكومات 

يقدموه من و�سايا و�إر�ساد�ت؟
-علينا �أن نفهم �ملو�سوع �لذي نريد �إي�ساله للطالب 
�إخال�س  بكل  نقدمه  و�ن  �سيكولوجيته  نفهم  �أن  بعد 
عن  بعيدً�  تنمو  ل  �جلمالية  �لقيم  �أن  معرفة  بعد 
فكل  �ملفهوم،  بنية  تكوين  يف  تتدخل  �أخ��رى  عو�مل 
عزل  ميكن  ل  �أي  ثقايف،  مفهوم  هو  جمايل  مفهوم 
و�جهته،  �أهم من  فيه  فامل�سمر  �لثقايف عنه،  �لن�سق 
فاحلقيقة تكمن يف تلك �لأن�ساق �لتي تعطيه حقيقته 
�أن  علينا  و�لجتماعية،  �لثقافية  وفعاليته  و�سالبته 
نعي �أن هذ� �ملفهوم �سيغري كثري� من �لعالقات �لقارئة 
�جتماعيًا وذوقيًا وثقافيًا... عندما تقدم �حلكومات 
�لأجو�ء �ملنا�سبة �سينمو �ملفهوم ب�سكل حقيقي ولي�س 
ثنايا  يف  لذلك  �أ�سرت  وق��د  مزيف،  �أو  خ��ادع  ب�سكل 
يتابعون  متخ�س�سني  وج��ود  من  بد  ل  لكن  �لبحث، 
�ملتخ�س�سني  وح��ده  لأنهم  عليه  وي�سرفون  �ملو�سوع 
�أ�سرت يف  يف ذلك، فاملو�سوع يف غاية �لأهمية، وقد 
�لندوة �لتي �أقيمت �أثناء �حتفالية توزيع �جلو�ئز �إىل 
�لفنية  �لرتبية  يف  متخ�س�س  بحوث  مركز  تاأ�سي�س 
ملتابعة �لبحث يف هذ� �ملجال ومالحقة �ملتغري�ت �لتي 
�أور�ق  حتدث تربويًا وثقافيًا وفنيًا، وقد قمت بكتابة 
مقرتحة لهذ� �ملركز ليكون �لأول عربيًا يف هذ� �ملجال 
�حليوي و�ملهم، كونه يوؤ�س�س لثقافة م�ستقبلية جديدة 

�ستكون موؤثرة يف �مليادين كافة.
تنظرييًا  �لقائم  �لخ��ت��الف  م��ا  يل  تبني  �أن  **�أود 
و�لرتبية(  �لفن  )ب��ني  �ملعنون  كتابك  ب��ني  ون��ق��دي��ًا 
بالقيا�س �إىل كتاب �لأ�ستاذ يو�سف �لريحاين و�لناقد 

مو�سى �خلمي�سي.
قدمه  م��ا  ع��ن  كليًا  يختلف  قدمته  �ل���ذي  -�لبحث 
�لدكتور يو�سف �لريحاين و�لأ�ستاذ مو�سى �خلمي�سي، 
�لتي  و�ملو�سوعات  �لبحث  يف  �ملعتد  �ملنهج  حيث  من 
تعليمية  م�ستويات  على  تطبيقها  و�إمكانية  ناق�سها، 
و�لنف�سية  �لرتبوية  �لنظريات  وظفت  حيث  خمتلفة، 

لبع�س  �متد�ده  عن  ف�ساًل  �ملو�سوع  يف  تبحث  �لتي 
بع�س  بالبحث  تناولت  �لتي  �لفل�سفية  �لتوجهات 
من  تطبيقها  ميكن  لذلك  بها،  �ملتعلقة  �ملو�سوعات 
�لنف�س  وعلم  �لرتبية  جم��ال  يف  �ملتخ�س�سني  قبل 
جمال  يف  و�ملعلمني  و�ملدر�سني  �لأ�ساتذة  عن  ف�ساًل 

�لفن و�لرتبية �لفنية.
يف  و�لإع���الم  �لثقافة  د�ئ��رة  �أن  جتد  �أل   **

�لعربية قد قدمت منجزً�  دولة �لإم��ار�ت 
�إل��ي��ه..�أن��ت  ن�سري  يجعلنا  م��ع��رف��ي��ًا 

تقيم  كيف  معروف  وفنان  كاأ�ستاذ 
دورها �لثقايف و�لإعالمي؟

يف  مد�خلتي  يف  �أ�سرت  قد  -كنت 
مبنا�سبة  �أقيمت  �ل��ت��ي  �لحتفالية 

ما  �إن  وتوزيعها  �جل��و�ئ��ز  عن  �لإع���الن 
ن�ساط  و�لإعالم هو  �لثقافة  به د�ئرة  تقوم 

كبري  تاأثري  وله  وحقيقي  و�إبد�عي  جد�  متميز 
�غلب  ول��ذل��ك  �لعربية،  �لثقافية  �ل�ساحة  على 

�ل��د�ئ��رة  ه��ذه  �أن�سطة  يتابعون  �ل��ع��رب  �ملثقفني 
�أمتنى  �لر�سينة،  مبنجز�تها  ويثقون  باهتمام 

و�لتميز  �لنجاح  �ملوؤ�س�سة  تلك  على  للقائمني 
و�أن�سطتها  فعاليتها  وننظر  �ل��د�ئ��م، 

�لثقافية  �مل��ج��الت  يف  �مل�ستمرة 
و�ل��ف��ن��ي��ة ك���اف���ة ومب��خ��ت��ل��ف 

�لخ��ت�����س��ا���س��ات، وك��اأن��ه��ا 
�أخذت على عاتقها تطوير 
�ل��دول  يف  �مل��ج��الت  تلك 

�لعربية كافة...
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رقيق  لكنه  �جل��ث��ة  �سخم  ع��ام��ل  على  فتتعرف 
ومتو��سع يدعى "مالثي" يعي�س حتت �لر�س 

ي�ستطيع  �ل��ق��ذرة،  �لت�سريف  م��ي��اه  يف 
فيحولها  �ميا  يغريحياة  �ن  �لفتى  هذ� 

غاية  ف��ت��اة  �ىل  متعجرفة  ف��ت��اة  م��ن 
�لفيلم  ليخلو  و�حل��ن��ان،  �لرقة  يف 
تقوم  حيث  �لت�سويق  عن�سر  م��ن 
�لذي  "مالثي"  باعتقال  �ل�سرطة 
�ل�سو�بق  �رباب  �نه من  لنا  يت�سح 
ي�سل  حوله،  حتوم  �ل�سبهات  و�ن 
روؤي��ا  خلق  يف  ذروت���ه  �ىل  �لفيلم 
�ملطاردة  وبخا�سة  ر�ئعة  ب�سرية 
�لتي تتم يف مياه �لت�سريف �ىل �ن 

يتم �خري� �لتقاء �لعائلة ب�سكل حميم 
وودي، من خالل تلك �لفرتة �لعظيمة 

�لتي عا�ستها كوبنهاكن و�لتمثيل �لبارع 
لينا  و�مل��وه��وب��ة  �جل��دي��دة  �ملمثلة  قبل  م��ن 

كر�و�س، فاإن �لفيلم كما و�سفه �لنقاد يعد و�حد� 
من �هم �لفالم �لتي ت�سور �لب�ساطة و�لعالقات 
فيلم  �لعاملة،  �لطبقة  بها  تتمتع  �لتي  �حلميمة 
�لتايل  �لجن���از  ه��و  بيرت"  �سانت  م��ن  "�ولد 
�نها ق�سة خيالية قائمة على حقيقة  لياكوب�سن، 
و�حدة  حيث  للدمنارك،  �لنازي  �لحتالل  خالل 
"نادي  با�سم  �ملعروفة  �ملقاومة  جماميع  �ول  من 
يف  يتعرون  �سباب  ق�سة  �لكني�سة" �نها  ناقو�س 
ي�ستقبل  مل  �لقطار�ت،  �ح��د  تفجري  حماولتهم 
�عتربو�  �ذ  �سديد  بحما�س  �لفيلم  ه��ذ�  �لنقاد 
�ف�سل مما قدمها  كانت  �لح��د�ث �حلقيقية  �ن 
�لفيلم مع ذلك ��ستقبل �لفيلم من قبل �جلمهور 

ب�سكل طيب.

�ش�رين
كرا ياك�ب�شن 

مقداد عبد الر�شا

كل �ن�سان يف �لعامل يجيد لعبة �و حرفة يف حماولة للو�سول �ىل غاية ما،�لبحث يف 
�ملعنى،هذه �لكلمات من فيلم ،طرز�ن مطاطي، و�لتي هي �سعار ملجمل �عمال ياكوب�سن،�نه 

يروي ب�سكل �خاذ ق�س�سا حول �ولئك �لذين يبدون يف �ول �لمر �نهم جاءو� �ىل �لعامل 
يحملون معهم خ�سار�تهم،لكن �سرعان ماتكت�سف �ن لديهم قوى خفية تظهرفجاأة ويف وقت 

�لزمات و�ملحنة لتوؤكد �نت�سارهم،�نها لعبة �ملر�وغة و�لوقت فقط.

�ل�سخ�سيات �لأ�سا�سية بدءً� من فيلمه �لول "�ريد 
"�ساعة  �فالمه  �آخر  �جلميلة" �ىل  �سرتي  �رى  �ن 
�لطائر"، حتاول د�ئما �ن توؤكد ح�سورها يف �حلياة 
ب�سكل فاعل، نكت�سف خ�سائ�سها �خلفية من خالل 
�حلب و�ل�سد�قات.. تتحول من �سخ�سيات تعي�س 
حتقق  �سخ�سيات  �ىل  خائفة  من�سحبة  �لظل  يف 
يف  مرموقا  مكانا  لها  وجتد  بل  وفعاليتها  ن�سجها 
�لد�ئرة �لتي ت�سرتك فيها، يف مهرجان �فالم برلني 
�لدب  "مفيوين" جائزة  لعام ١999 مل مينح فيلم 
يتقاتلون  و�أمنا ح�سل على موزعني  �لف�سي فقط، 
لكل  وتوزيعه  �سر�ئه  حقوق  �سمان  على  للح�سول 
�لدوغما،  تعاليم  ياكوب�سن  �تبع  لقد  �لعامل،  �نحاء 
هذ� �ل�سلوب �لذي ر�سحه لن يقتحم �لعامل، ولد 
�سنة١9٤٧ون�ساأ  كوبنهاكن  كر�ياكوب�سن يف  �سورين 
�كمال  بعد  �لو�سطى،  �لطبقة  من  متينة  عائلة  يف 
�لب�سيطة  �لع��م��ال  من  ع��دد  على  ح�سل  در��سته 
و�ملهمة يف حياته، لقد علمتني هذه �لتجارب �ل�سيء 
�لكثري من �سمنها حب �لتعاون �جلماعي و�لتي هي 
مطاطي" وكان  "طرز�ن  فيلم  ظهور  ��سباب  �حد 
لالفالم  خمرجا  يكون  �ن  �لبد�ية  منذ  طموحه 
يف  در����س   ١9١_٧٠969 ع��ام  م��ن  �ل��وث��ائ��ق��ي��ة، 
و�لتي  ب��ر�غ  يف  لالفالم  )�ف.�ى.�م.ي����و(  مدر�سة 

يعتربها �هم حمطة يف حياته.
ومقدما  مذيعا  عمل  فر�سة  منحه  مت  ذل��ك  بعد 
منذ  �لدمناركي  و�لتلفزيون  �ل��ر�دي��و  يف  للرب�مج 
�لرب�مج  من  �لعديد  قدم  حيث   ١983-١9٧٠ عام 
نف�س  يف  و�ل�سباب،  �لطفال  مايخ�س  خ�سو�سا 

�لفرتة كان يعمل مغنيا وكاتبا لالغاين.
�لف��الم  �سناع  جيل  نف�س  �ىل  ياكوب�سن  ينتمي   
�سرتي"  �رى  �ن  "�ريد  له  فيلم  �ول  �لدمناركيني، 
يروي  هان�سن،  هان�س  �لكاتب  رو�ي��ة  من  �قتب�سه 

رحلة  يف  يلتقون  �لذين  �ملر�هقني  �وؤلئك  خجل  لنا 
مدر�سية ملدة ��سبوع يف كوخ بعيد عن �لنظارد�خل 
�حدى �لغابات �ل�سويدية، ��ستقبل �جلمهور و�لنقاد 
�لفيلم بحما�س بالغ، �عتربوه نقلة، على �لرغم من 
عالقا  يبقى  �لفيلم  فاإن  ب�سريا  �لو��سح  �لرجتال 
يف �لذهن و�لف�سل يف ذلك يعود �ىل �لو�قعية �لتي 
�لفتيات  �ن  على  ملاحة  �سورة  و�عطائه  بها  يتمتع 

�كر ن�سجا من �ل�سبيان.
�لثاين �لذي �خرجه ياكوب�سن كان"طرز�ن  �لفيلم 
باأنه �ف�سل فيلم قدم  �لنقاد  مطاطي" لقد و�سفه 
كريكيكارد  لأوليلند  رو�ي��ة  عن  ماأخوذ  لالطفال، 
و�لتي حتكي ق�سة �لطفل �يفان �ول�سن بعمر ثماين 
متفوق  وغري  �ملدر�سة  �ىل  �لذهاب  ميقت  �سنو�ت 
حيث  نف�سه  لياكوب�سن  �لذ�تية  �ل�سرية  ميثل  فيها، 
و�ل��ده  يلقبه  �مل��در���س��ة،  يف  ��سطهاد�  يعاين  ك��ان 
�يفان  �بنه  ف�سل  �سخرية منه يف  بطرز�ن مطاطي 
�لب  يلتقي  �ل���س��ج��ار،  ت�سلق  على  ق��درت��ه  ل��ع��دم 
ياخذ على  له يدعى"�ويل" قوي �جل�سد،  ب�سديق 
عاتقه تعليم �يفان تذليل كل ما هو �سعب وم�ستحيل 
ودفعه لن يحرك ويديرر�فعة �سخمة ما �ساعده �ن 
�ن�سان  �لفيلم، كل  �لتي ي�ستند عليها  يردد �جلملة 
حماولة  رمب��ا  �و  ح��رف��ة  �و  لعبة  يجيد  �ل��ع��امل  يف 
�ل��رو�ي��ة  �ن  م��ن  �ل��رغ��م  على  غ��اي��ة،  �ىل  للو�سول 
ياكوب�سن  �ن  �ل  ���س��ود�وي  ب�سكل  نهايتها  مكتوبة 
مينحها بعد� �آخر �كر ��سر�قا وحيوية، حاز �لفيلم 
�لدمناركي،  ب��ودل  مهرجان  يف  جو�ئز  ثالث  على 

كذلك منح جائزة �ليوني�سيف  يف مهرجان برلني.
نف�سه  يتحدى  �ن  ياكوب�سن  �ر�د   ١983 �لعام  يف 
على  �مل��ق��درة  ل��ه  ب��ان  ويثبت  للكبار  عمال  وي��ق��دم 
"طائر  فيلم  ج��اء  فقد  �ملغامرة  ه��ذه  يف  �ل��دخ��ول 
هان�سن،  هان�س  مع  �لن�س  بكتابة  قام  �لرعد" �ذ 

قوي  عامل  �لرئي�س،   �ملحور  هي  ج��ون  �سخ�سية 
ماز�ل يعي�س مع و�لدته، تتبدل حياته حينما يلتقي 
مبجرم متهور و�سلب، ي�سر جون على م�ساحبته، 
من  و��ستغالله  �لغني  و�ل��ده  ب��اإره��اب  ج��ون  يقوم 
�ل�سبب  ك��ان  �ن��ه  له من  يوجهه  �ل��ذي  �للوم  خ��الل 
كبري،  ب�سكل  يحبها  �لتي  �مه  �نتحار  ور�ء  �لرئي�س 
يف �لنهاية تهور يكلفه حياته لكنه مينح جون حياة 
�كر ��سر�قا من خالل �ل�سد�قة �جلميلة �لتي منت 
من  �لالحق"حمام  فيلمه  بينهما،  �ن�ساين  ب�سكل 
ذهب" متعة كوميدية خفيفة، �نه ن�سخة معدة عن 
م�سل�سل تلفزيوين قدم يف �لعام ١986 ب�ستة �جز�ء 
كتاب  ��سهر  من  و�حد  كتبه  ن�س  على  ي�ستند  وهو 
�لثارة �ل�سعبية �ندريه بدل�سن، يتحدث �لفيلم عن 
�ملال  من  كبري�  مبلغا  وجدو�  ر�ئعني  �طفال  �ربعة 
�مل�سروق مدفونا يف غابة �سمال كوبنهاكن، يخطط 
جتري  حيث  ثمن  ب��اي  �ملبلغ  ل�ستعادة  �لل�سو�س 
ب�سكل  جت�سيدها  يف  �ملخرج  برع  مثرية  مطارد�ت 
�لفيلم  هذ�  بعد  ياكوب�سن  قرر  لقد  وم��رح،  �ساخر 
�بطالها �سغار حيث  يكون  �لتخلي عن عمل �فالم 
�سرح: لميكن �ن تتنباأ مبا �سيحدث لك و�نت تقود 
�طفال �سغار�، �نه �سيء خطر ي�سبه �سحب م�سمار 
بعد ذلك،  �سيحدث  ماذ�  وتنتظر  يدوية  قنبلة  من 
�لفيلم �لتايل �جنز بطلب وموؤ�زرة موؤ�س�سة �سندوق 
�لفيلم �لدمناركي لفالم �لطفال، وبدون حما�سة  
"ظل �ميا"، �ميا  فيلم  بتنفيذ  ياكوب�سن  قام  تذكر 
مهملة  باأنها  ت�سعر  ١٢عاما،  �لعمر  من  تبلغ  طفلة 
من قبل و�لديها �لغنياء، قد تاثرت يوما ما بق�سة 
 ١93٢ �ل��ع��ام  يف  ح��دث��ت  و�ل��ت��ي  �ملخطوفني  �ح��د 
و�لبتعاد  نف�سها  خلطف  م�سطنعة  عملية  فرتبت 
ي�سكنها  منطقة  �ىل  ت��ه��رب  و�ل��دي��ه��ا،  ع��امل  ع��ن 
و�خل��وف  بالوحدة  ت�سعر  كوبنهاكن،  يف  �لعمال 
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�ُسّكل �أول برملان عر�قي منتخب بعد �إقامة نظام ملكي د�ستوري يف �سنة 
جمل�س  هما  جمل�سني  من  برملان  �إىل   ١9٢5 �سنة  د�ستور  ودعا   ،١9٢5
�لنو�ب وجمل�س �ل�سيوخ. وينتخب جمل�س �لنو�ب بناء على حق �لإقرت�ع 
للموؤهلني. ويعني جمل�س �ل�سيوخ )جمل�س �لأعيان( من قبل �مللك. وقد 
�أجريت مابني عام ١9٢5 و�نقالب �سنة ١958 ع�سر �نتخابات ت�سريعية 
�أي�سا  )�ملعروف  �لنو�ب  جمل�س  �نتخابات  جرت   ١953 يناير،   ١٧ يف 
با�سم �جلمعية �لوطنية(. بعد �جلدل حول تنفيذ ما ي�سمى حلف بغد�د 
، دعا رئي�س �لوزر�ء نوري �ل�سعيد �إىل �إجر�ء �نتخابات يف �ل�سنة �لتالية، 
يف عام ١95٤ يف وقت مبكر. كما مّت حل �لربملان بعد ذلك بوقت ق�سري، 
ثالث  عقد  على  �أجربته  �ملعار�سة  ولكن  مر�سوم،  مبوجب  يحكم  وبد�أ 
فا�سدة  �نتخابات   ١95٤ و�لثاين  �سنو�ت.  ثالث  غ�سون  يف  �نتخابات 
�لنتخابات،  خو�س  من  حمظورة  �سيا�سية  -�سعيد  �أع��د�ء  مع  ج��د�، 
ويف  �أخ��رى،  مرة  �جلمعية  ُعلقت  �لناخبني.  لإك��ر�ه  و��سع  نطاق  وعلى 
على  عمل  و�لتي  متوز   ١٤ بقيام  �جلمهوري  �لنظام  �أعلن   ١958 عام 
جاء  ثم  حقيقية،  دميقر�طية  لبناء  متهيدً�  �نتقالية  لفرتة  �لإع���د�د 
�نقالب �سنة ١963 بعدها تعر طريق �لربملان وبد�أ يتو�سح بعد �لعام 
٢٠٠3، حكاية هذه �ل�سورة هي لع�ساء �لربملان يف �حدى دور�ته وهم، 

�ل�سف �لول جلو�سا من �ليمني، حجي ر�سيد بك �آل تاتار خان بك من 
�ملو�سل، �حلاج ناجي رئي�س بلدية �لكر�دة من بغد�د، د�ر� بك رئي�س 
ع�سائر �لد�رون كركوك، ��سحق �فندي �فر�مي من كركوك، �سيخ حبيب 

�ف��ن��دي �ل��ط��ال��ب��اين من 
�حمد  �سيخ  �ل�سليمانية، 
من  د�ود  �ل�سيخ  �فندي 
�ل�سيد  ن��ق��ي��ب  ب���غ���د�د، 
من  �ف��ن��دي  عبد�لغني 
�فندي  �لياهو  �ملو�سل، 
�حمد  بغد�د،  من  عاين 
�ف����ن����دي م����ن ب���غ���د�د، 
ع��ب��ود ب���ك �مل����الك من 
�لب�سرة، �ل�سف �لثاين 
د�ود  �ل��دك��ت��ور  وق��وف��ا، 
�جل��ل��ب��ي م��ن �مل��و���س��ل، 

حجي ح�سن جلبي �سبوط من �لكوت، جميد بك �ل�ساوي من �لدليم 
�ل�سورة للم�سور �ى كرمي

يف قاعة �ل�سعب ببغد�د عقد يف �لثامن و�لع�سرين من �سهر 
�لثاين  �لعربية  �ملو�سيقى  موؤمتر   ١96٤ للعام  �لثاين  ت�سرين 
و��ستمر ملدة ��سبوع وحتت رعاية منظمة �ليون�سكو بالتعاون 
�لثاين  هو  �ملوؤمتر  هذ�  يعترب  و�لر���س��اد،  �لثقافة  وز�رة  مع 
وكان   ١93٢ عام  �لقاهرة  يف  عقد  �ل��ذي  �لول  �ملوؤمتر  بعد 
�ملوؤمتر  �لقباجني، يف  �لر�حل حممد  �ل�ستاذ  �لكبري  جنمه 
�سوريا،  �ل�سود�ن،  �جلز�ئر،  تون�س،  من،  كل  �ساركت  �لثاين 
ليبيا، م�سر، �ملغرب، بال�سافة �ىل �لعر�ق و�لذي هو �لبلد 
�مل�سيف، يف �حدى �لندو�ت �لتي �قيمت �قرتح �ل�ستاذ زكريا 
�قرتح  �ملرفقة،  �ل�سورة  من  �ليمني  �ىل  �لول  وهو  يو�سف 
به،  نظام خا�س  و��ستحد�ث  للمو�سيقى  �ن�ساء جممع عربي 
وحكاية هذه �ل�سورة هي لحدى �لندو�ت �لتي �قيمت يف هذ� 
�لدكتور  يو�سف،  زكريا  �ل�ستاذ  ميينا،  فيها  يظهر  �ملوؤمتر، 
بعد  �خلما�س،  روحي  �ملو�سيقي  �ل�ستاذ  ثم  جو�د  م�سطفى 

هذ� �ملوؤمتر تو�لت �لكثري من �ملوؤمتر�ت.

جمانا  �حل�سول  على  بغد�د  يف  �ل�سينمات  زهو  �يام  �ل�سينما  رو�د  �عتاد 
و�لكافية عن  �لكاملة  �ملعلومات  فيه   )Press book( ل� ماي�سمى  على 
"كربياء  �لفيلم وحكايته و�ل�سور كما هو مبني يف هذ� �لبو�سرت عن فيلم 
وهوى" للكاتبة جني �و�سنت و�لتي تكرر �نتاجها �ىل يومنا هذ� و�خرها يف 
�لعام ٢٠٠5 �جنزها �ملخرج جو ر�يت ومثل  �لبطولة، كري� نايتلي ومكاو 
وكما  وهوى"  "كربياء  �لفيلم  هذ�  عر�ست  �لتي  �ل�سينما  وعن  مكفيدن، 
�ل�سينمات  �رق��ى  من  تعترب  كانت  �لر�سيد،  �سينما  �لع��الن،  يف  مبني  هو 
تغطي  �سخمة  بناية  �ملا�سي،  �لقرن  من  و�خلم�سينيات  �لربعينيات  فرتة 
�لد�خل و�خلارج زخارف من �جمل ما �جنزه بناءو بغد�د،  جدر�نها من 
وكان هناك �سلم يقود �ىل ردهة �سغرية لال�سرت�حة ثم �لكالريي و�سالمل 
جانبية طويلة تنتهي �ىل �ملق�سور�ت )�للوج( �خللفية ثم تنتهي �ىل حجرة 
�لكالريي  على  يحتوي  كالعادة  فكان  �ل�سفل  �لطابق  �ما  �لعر�س،  ماكنة 
�لر�سي ثم مقاعد )�بو �لربعني(، ويف بد�ية �لربعينيات �فتتحت بجانب 
�ل�سينما �ل�ستوي د�ر� �سيفية با�سم �لر�سيد �ل�سيفي، وكانت وكما ��سلفنا 
كل �سينما توزع �لعالنات �لتي حتمل كل �ملعلومات مع �سور لبطال �لفيلم 

ونبذة عنه. 

رفيع  ١93٤وف����د  �ل��ع��ام  يف  �ل��ب��الد  ز�ر  م�سر  م��ن 
�مل�ستوى برئا�سة ��سهر �قت�سادي م�سري هو �ل�ستاذ 
طلعت حرب با�سا رد� على �لزيارة �لتي قام بها وفد 
�لعام،   نف�س  يف  م�سر  �ىل  �هلي  عر�قي  �قت�سادي 
�لتقطت هذه �ل�سورة ��سافة �ىل �سور �خرى يف د�ر 
�ل�سيد ر�سيد عايل �لكيالين لدعوة قام بها للوفد مع 

بع�س �ل�سخ�سيات �لعر�قية ويظهر فيها من �ليمني 
كل من، يون�س بحري �ل�سائح �لعر�قي �ملثري للجدل، 
�لدينية،  �لعلوم  د�ر  مدير  �لعظمي  نعمان  �حل��اج 
�لدفرتي،  �سبحي  حممود  �ل�سهيل،  ح�سن  �ل�سيخ 
�سدقي  �لها�سمي،  با�سا  يا�سني  با�سا،  حرب  طلعت 
بغد�د،  يف  �مل�سري  �ل�سفري  خا�س،  طيار  وهو  بيك 

�ملعروف  �ل�سحفي  �مل�سرية،  �ل�سفارة  موظفي  من 
�بر�هيم حلمي �لعمر مدير �لدعاية و�لعالن .

�لف�سل  ل��ه  با�سا  ح��رب  طلعت  �ل���س��ت��اذ  �ن  ي��ذك��ر 
م�سر  �سركة  م�سر،  يف  �ل�سينما  �سناعة  خلق  يف 
قدره  بر�أ�سمال  م�سر(  )�ستديو  �ل�سينما  ل�سناعة 

)١5٠٠٠(  جنيه م�سري عام ١9٢5. 

مهم جدا 
 اليحق الى �شخ�ض او موؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او مواقع الكرتونية 

واية و�شيلة اعالمية اخرى ا�شتعمال هذه ال�شور  ) هي ار�شيفي 
ال�شخ�شي ومعي عقد �شرائها(  ، جملة ال�شبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�شه �شتكون املحاكم هي الف�شل.
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�ل�سيا�سيني  من  وعدد  عويد  علي  �لدكتور  �لوز�رة  يف 
�لفن  ب�سوؤون  �ملهتمني  ومن  و�لأكادمييني  و�لفنانني 

�لت�سكيلي. 
اأجرا�ض الثقافة

حتدث �لوكيل �لأقدم لوز�رة �لثقافة و�ل�سياحة و�لآثار 
�ملهرجان  �فتتاح  خ��الل  له  كلمة  يف  �جلابري  جابر 
�ل�سنوية  �لذكرى  �إعالن  و�حد  من  يوم  "بعد  قائاًل: 
د�ع�س  دن�س  على  �لكبري  �ل��ع��ر�ق  لنت�سار  �لأوىل 
�لإرهابي، وتز�منًا مع هذه �لفرحة �لعر�قية، �فتتحنا 

مهرجان �لو��سطي للفن �لت�سكيلي 
لنثبت  ع�����س��رة  �ل��ث��ان��ي��ة  ب���دورت���ه 
�لعر�قيني  عطاء  �أن  �أجمع  للعامل 
و�إبد�عهم لي�س بالدم وحده و�إمنا 
بالفن �لذي يبهر �لذوق �لإن�ساين 
كل  يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  ع��ط��اء  ويثبت 
�مليادين و�حلقول �لإبد�عية. كما 
د�سنها  �لتي  �لأوىل  �ملرحلة  �أن 
برهم  �لدكتور  �جلمهورية  رئي�س 
�سالح متثلت يف جتو�له ب�سارع �ملتنبي �إمنا هي موؤ�سر 
عمر  من  مبكر  وق��ت  يف  �لثقافة  �أج��ر����س  �إق���ر�ع  يف 
�ملهرجان  ه��ذ�  �أن  �ىل  م�سري�  �جل��دي��دة،  �حلكومة 
�لفنانني  جميع  مب�ساركة  �ل���وز�رة  �حت�سنته  �ل��ذي 
ونو�حي  وق�سبات  وم��دن  حمافظات  من  �لعر�قيني 
يف  �ساركو�  �لذين  �لفنانني  مئات  ومب�ساركة  �لعر�ق 
ع�سارة  ميثل  �إمن��ا  �بد�عي،  وعمل  فنية  لوحة   ٢6١
قو�لب  يف  �لإبد�عية  و�ملهارة  �خل��ربة  من  فني  جهد 

�لفن �لت�سكيلي �ملختلفة." 
قيم جمالية الفن الت�شكيلي

وز�رة  يف  �لعامة  �لفنون  د�ئ���رة  م��دي��رع��ام  و�أ���س��ار 
مهرجان  �إقامة  "�أن  �ىل  عويد  علي  �لدكتور  �لثقافة 
قيم  م��ن  يختزله  مل��ا  ك��ب��رية  ف��رح��ة  يعد  �ل��و����س��ط��ي 
جلنة  �سكلنا  حيث  �لعر�قي،  �لت�سكيلي  للفن  جمالية 
�ملهرجان  هذ�  يف  �مل�ساركة  �لفنية  �لأعمال  لختيار 
منها ٢6١  �ختري  �ل� ٤٠٠ عمل  يقارب  ما  بلغت  �لتي 
و�خلط." موؤكدً�  و�خلزف  و�لنحت  �لر�سم  يف  عماًل 
"�أن كل عمل م�سارك ميثل ر�سالة يف �لقيم �لإن�سانية 
مهرجان  "�أن  مو�سحًا   و�لرقي"،  و�ل�سالم  و�ملحبة 
�لعر�قي،  بالفنان  للتعريف  كبرية  و�جهة  �لو��سطي 
وبالجتاهات �لفنية و�لأ�ساليب �ل�سائدة على �ل�ساحة 
�لفنية يف �ملرحلة �حلالية، كما �أن �لكثري من �لفنانني 
يف  و�لأب��ه��ى  �لأف�سل  لتقدمي  كبرية  حم��اولت  بذلو� 
ومن  ك��ب��ريً�،  فنيًا  كرنفاًل  تعد  �لتي  �لفعالية  ه��ذه 
جلنة  ت�سكيل  يف  �أهميته  �ملهرجان  لهذ�  �أن  �مل��وؤك��د 
�لأعمال  و�ختيار  فح�س،  وجل��ان  للمهرجان،  عليا 
�مل�ساركة." كما �سكر عويد جميع �لفنانني �مل�ساركني 
وغري �مل�ساركني �لذين مل تتح لهم �لفر�سة بامل�ساركة 
�أعمالهم يف دورة �ملهرجان لهذ� �لعام معلنًا  لعر�س 
�أن �بو�ب �لوز�رة مفتوحة لهم ولإبد�عهم متى �ساءو�. 

نقطة �لتقاء �لفنانني 

د�ئرة  يف  و�لإع��الم  �لعالقات  مدير  قال  جهته،  من 
�لو��سطي  "�إن مهرجان  �لعامة حممد دريول  �لفنون 
�ملعروفني  �لعر�قيني  �لفنانني  �لتقاء  نقطة  ميثل 
على  معظمهم  حر�س  �لذين  �لالمعة  �لأ�سماء  من 
�مل�ساركة يف هذ� �ملهرجان �لكرنفايل، وكانت �لأعمال 
وتنوعت  �لفنية  و�مل��د�ر���س  �لأ�ساليب  خمتلف  متثل 
�ملعر�س  �أن  كما  �ل�ساحة،   على  �ملطروحة  �ملو��سيع 
عن  تختلف  �لفنية  �لنتاجات  يف  نوعية  طفرة  ميثل 

�لعديد من �ملعار�س �ل�سابقة." 
�ل��وز�رة  يف  �لتخطيط  ق�سم  مدير  عرّب�لفنان  فيما 
�لو��سطي  "مهرجان  قائاًل:  ر�أي��ه  عن  ق�سي  ح�سان 
�جل�سد  �لتقاء  متثل  �لتي  �ملهمة  �لب�سمات  �أحد  هو 
�للوحات  هذه  لرت�سم  و�ألو�نه  �أطيافه  بكل  �لت�سكيلي 
�ملثقف  ق��وة  من  قوتها  ت�ستمد  �لتي  �جلميلة  �لفنية 

�لعر�قي �لذي يدعمها باإبد�عه �مل�ستمر." 
�لذين  �لفنانني  من  ع��دد  )�ل�سبكة(  ل�  حت��دث  كما 
مهرجان  يف  �ملختلفة   �لفنية  باأعمالهم  ���س��ارك��و� 

�لو��سطي. 
�لطائي:  علي  �ل��ر�ئ��د  �لت�سكيلي  �لفنان  ق��ال  فقد 
قيا�س  فنية  بلوحة  �مل��ه��رج��ان  ه��ذ�  يف  "�ساركت 
)و�سط( جت�سد ذكريات مدينة بعقوبة، م�ستغاًل فيها 
على �ملدر�سة �لو�قعية �حلديثة، وتاأتي م�ساركتي هذه 
وما  �ملهرجان،  �ل�سابقة يف هذ�  مل�ساركاتي  ��ستكماًل 
مل�سته خالل هذه �لدورة هو �مل�ساركة �لكبرية من قبل 
�لفنانني وح�سن �لتنظيم وفكرة �لأعمال �لفنية ذ�ت 
�ىل  �لفنية  �لأعمال  �إخ�ساع  و�أي�سا  �ملتقدم  �مل�ستوى 
لالأعمال  قيمة  �إعطاء  �ساأنها  من  متخ�س�سة  جلان 
�ىل  بالدخول  ودّب  ه��ّب  ملن  �ل�سماح  وع��دم  �لفنية 

�لو�سط �لفني �لت�سكيلي."  
وعربت �لفنانة �لت�سكيلية دينا �لقي�سي عن �سعادتها 
للفن  �ل��و����س��ط��ي  م��ه��رج��ان  يف  �لثانية  مب�ساركتها 
يج�سد  فني  بعمل  م�ساركتها  خ��الل  م��ن  �لت�سكيلي 

�لفر�غ �لذي مير به �لإن�سان يف مر�حله �ملختلفة. 
و�أ�سافت: "جميل جدً� �أن نلتقي بهذ� �لكّم �لهائل من 
فنان  وكل  �لعر�ق،  حمافظات  خمتلف  من  �لفنانني 
وبع�س  و�لأد�ء  �لقابلية  ح�سب  جميلة  ب�سمة  ت��رك 
�لأعمال كان �أقوى من �لأخرى يف جمال فن �حلد�ثة 

�و �لتعبريي �و �لنحت �و �خلط �لعربي و�خلزف." 
للفن  �لو��سطي  ملهرجان  �أقيمت  دورة  �أول  �أن  يذكر 

�لت�سكيلي كانت يف عام ١9٧٢ يف بغد�د. 

 مب�ساركة مئات �لفنانني �لت�سكيليني توزعت �أعمالهم 
�لتي  و�خلط  و�لنحت  و�خلزف  �لر�سم  بني  �مل�ساركة 
�أن  بعد  �ملتعددة،  باأروقته  �ملعار�س  ق�سم  بها  �كتظ 
فنية  جلنة  �ىل  �أحيلت  قد  �مل�ساركة  �لأع��م��ال  كانت 

من خارج د�ئرة �لفنون �لت�سكيلية مكونة من فنانني 
وتعمل  فنية.  �خت�سا�سات  ومن  جامعات  و�أ�ساتذة 
هذه �للجنة �سمن �سروط منها �أن ل يكون �لعمل قد 
مب�ستوى  يكون  و�أن  �سابقة،  فنية  معار�س  يف  �سارك 

فني يرتقي �ىل م�ستوى �ملهرجان.
�لثقافة  ل��وز�رة  �لأق��دم  �لوكيل  �ملهرجان  �فتتح  وقد 
و�ل�سياحة و�لآثار جابر �جلابري ووكيل �لوز�رة فوزي 
�لأترو�سي بح�سور مدير عام د�ئرة �لفنون �لت�سكيلية 

ف���ن���ي���ًا  ع�����م�����اًل   261 مب���������ش����ارك����ة 

وزارة الثقافة وال�شياحة والآثار تفتتح

اأحمد �شمي�شم- ت�ش�ير:�شباح الربيعي

تقديرًا وا�شتذكارًا للفنان )الوا�شطي( الذي يعد من رواد ال�شورة امل�شغرة 
يف احل�شارة العربية االإ�شالمية ورمزًا من رموز النه�شة الفنية  يف العراق، 

افتتحت وزارة الثقافة وال�شياحة واالآثار بداية ال�شهر احلايل مهرجان 
الوا�شطي الثاين ع�شر للفن الت�شكيلي 

مهرجان ال�ا�شطي الثاين ع�شر للفن الت�شكيلي
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�لعديد  "عدم جن��اح  �ن  ق���ال:  �ل���ذي  �ل��ب��ري  ح��ي��در 
�لمر��س  من  �ل�سفاء  �و  �جلر�حية  �لعمليات  من 
وتغييب  �لطبيعي،  بالعالج  �ملتابعة  عدم  نتيجة  هو 
�و  �لطبيعي  "�لعالج  و����س��اف  �لبالد".  يف  دوره 
من  �لكثري  ل��ع��الج  مكمل  ج��زء  �ل��ف��ي��زي��اوي  �ل��ط��ب 
يف  روتيني  ب�سكل  م�ستخدم  وهو  �ل�سعبة،  �حلالت 
�لعالج".  من  ج��زء�  باعتباره  �لعر�ق  خ��ارج  �لطب 
�لطبيعي  �ل��ع��الج  �ن  "تخيلو�  بالقول  �لبري  وب��نّي 
�لطبيعية  �ل���ولدة  عمليات  جن��اح  يف  رئي�س  �سبب 
�لع�ساء  وبرت  �حل��روق  من  و�لت�سايف  و�لقي�سرية 
فما  �لرئة،  باأمر��س  �ل�سابة  بعد  �ملري�س  وتاأهيل 
بالك بال�سابات �لع�سبية و�ل�سوكية و�ملفا�سل �لتي 
من  �ملر�سى  ويعاين  �لعر�ق  يف  بكرة  �ليوم  تنت�سر 

عدم �سفائهم".
اأين هم؟

وب�����س��ري��ح �ل���ع���ب���ارة، ي��ج��ه��ل �غ��ل��ب 
�لعر�قيني دور �لعالج �لطبيعي يف 
�ل�سفاء من �لمر��س، وخ�سو�سا 

�ملفا�سل و�لعظام، بل �نهم يعتقدون 
�ن �لطبيب حينما ي�سل �ىل مرحلة عدم 

قدرته على �سفاء �ملري�س، ين�سحه بتجربة �لطب 
�لفيزيائي �و �لعالج �لطبيعي.

لكن هل �ساهدنا هذ� �لهتمام بالعالج �لطبيعي يف 
�مل�ست�سفيات، �م �نه مغّيب؟

�خ�سائي يف �لعالج �لطبيعي ف�سل عدم ذكر 
�لعر�قية"  ل�"�ل�سبكة  حت��دث  ��سمه 
وقال: "نعم �ملعاجلون �لطبيون 
ل��ك��ن ٧٠%  م����وج����ودون، 
م��ن��ه��م ي���ز�ول���ون 
�ع�����م�����ال 

�خرى، فرن�هم يعملون كاد�ريني �و يف �ل�ستعالمات، 
�ملدين  �ل��دف��اع  ب��وح��د�ت  �لعمل  �ىل  �حل��ال  وي�سل 

و�للجان �لطبية، فهل هذ� �خت�سا�سهم؟"
�حدى  زي��ارة  تكفي  �ملعالج،  ت�ساوؤل  على  ولالجابة 
�ملعاجلني،  عمل  طبيعة  و��ستك�ساف  �مل�ست�سفيات 
ورمبا يكون عملهم حت�سيل حا�سل نتيجة �لنق�س يف 
لكنه  �لخت�سا�سات،  ومبختلف  �مل�ست�سفيات  مالك 
لي�س عذرً� مقبوًل، فما يريده �ملري�س �ل�سفاء �لتام 
�لت�سخي�س  من  ب��دءً�  عالجه  وتكامل  مر�سه،  من 
�ل�سحيح و�سرف �لدو�ء وتاأهيله بالطب �لفيزيائي.

نتائج غري متوقعة
�ساعات  �غلب  يق�سي  موظفا  ويعمل  �سعود،  ع��ادل 
�سنة  قبل  ��سيب  وقوفا،  دو�م��ه 
مف�سل  رب��اط  يف  بالتهاب 
�سّخ�س  وق���د  ق���دم���ه، 
ح����ال����ت����ه ط��ب��ي��ب 
�مل���ف���ا����س���ل، 
وك����ن����وع 
من 

�لعالج قام بزرق 
قدمه بالبر، لكن دون 

ل�"�ل�سبكة  حتدث  حت�سن، 
�لعر�قية" عن طريقة تعافيه، 

وقال "جربت �نو�ع �لدو�ء و�لبر 
�ل�ستعانة  ف��ق��ررت  ج����دوى،  دون 

جلل�سات  و�خل�سوع  �لفيزياء  بطب 
�ل����ع����الج �ل��ط��ب��ي��ع��ي ف��ك��ان��ت 

�لنتيجة مذهلة، 
ك��ن��ت 

�ظن �ن �حلل يكمن يف �لعالج بامل�ست�سفيات خارج 
�لعر�ق، لكني حالتي �ليوم حت�سنت ب�سكل كبري".

�ن  �ملر�سى  من  �لكثريين  مثل  "�عتقدت  و��ساف 
باأمور ب�سيطة،  عياد�ت �لعالج �لطبيعي ل تقوم �ل 
لكن ما وجدته كان غري ما �عتقدته، فهناك �جهزة 
من  للعديد  وب��دن��ي��ة  نف�سية  ع��الج  وط���رق  حديثة 
�لمر��س، فما �حوجنا �ليوم �ىل �لهتمام باملري�س 

بالو�سائل كافة".

درا�شات عليا
�ن  �أك��د  �لبري  حيدر  �لطبيعي  �لعالج  �خت�سا�سي 
�لهتمام بهذ� �لخت�سا�س له �همية كربى يف عالج 
"تهتم  وق��ال  بنجاح،  �لعر�ق  يف  �ملر�سية  �حل��الت 
دول �جلو�ر و�لكثري من كليات �لطب و�مل�ست�سفيات 
ومتنح  بل  �لفيزياوي،  �لطب  باخت�سا�س  �لعربية 
لكن  �لخت�سا�س،  بهذ�  عليا  �سهاد�ت  �جلامعات 
�ملجال"،  بهذ�  عليا  در����س��ات  تتوفر  ل  �ل��ع��ر�ق  يف 
وز�رت��ي  ب��ني  �لن  �ل��ك��رة  "لذ�،  بالقول  و����س��ت��درك 
لالهتمام  لعلمي  و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  �ل�سحة 
بهذ�  عليا  در��سات  مقاعد  وتوفري  �لفيزياء  بطب 
ور�سائل  علمية  �طاريح  �ىل  للو�سول  �لخت�سا�س، 
ل  �لتي  لالمر��س  جديد  عالج  �يجاد  يف  ت�ساهم 

ي�سفى منها �ملر�سى بال�سرعة �ملطلوبة". 

املت�شرر الكبري..
ون�ساأل �ي�سا، ملاذ� ل يهتم �لعر�ق 
نطرح  وهنا  �لفيزياء؟،  بطب 
ف��ر���س��ي��ات ت��ت��ق��ب��ل �ل�����س��ح 
و�خل����ط����اأ، وم���ف���اده���ا �ن 
�ل�سخمة  �ل��دو�ء  �سركات 
ت�سيطر على �لمر��س على 
وخ�سو�سا  �ل��ع��امل،  م�ستوى 
م�ساكل  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ل�����دول  يف 
فلو  �ل�سحي،  نظامها  يف  وخلال  د�خلية 
�مل�ست�سفيات،  �أمر� طبيعيا يف  �لطبيعي  �لعالج  كان 
وثقافته �سائعة يف �ملجتمع، فاإن �لكثري من �لوظائف 
�ملتد�خلة مع �ملر�س وجتارة �لدوية وتوزيعها وحتى 
�لكثري  يت�سرر  قد  نعم  �سيتوقف..  �لعالج  تهريب 
من �ملتنفذين و�مل�ستفيدين، لكن على ح�ساب �سفاء 

�ملري�س د�خل �لعر�ق.

هل يجهل املر�شى
اأهمية العالج الطبيعي

�شوؤال كبري ال مير على بال املر�شى يف العراق "ملاذا ال ي�شفون من االمرا�ض؟"، 
على الرغم من مراجعتهم لالطباء االخت�شا�ض وتناولهم دواًء من منا�شئ 

عاملية، ومع هذا ت�شتمر االمرا�ض على ما هي عليها لفرتات طويلة، وبح�شب 
ب�شر الأعرجيحالة املري�ض ونوع املر�ض الذي يعانيه.

ل �شيما اأمرا�س املفا�شل والأع�شاب

؟
احللقة املفقودة

�سقم  يف  ون��ر�ه��م  �ملر�سى،  من  �لكثري  بنا  يحيط 
د�ئم، فت�ستمر ح�سانة �ملر�س يف �ج�سادهم لفرت�ت 
مل��اذ�  ونت�ساءل،  ت��ام،  �سفاء  ب��دون  �عتيادية  غ��ري 
يتعافون �ذ� ما عاجلو� �نف�سهم خارج �لعر�ق، وهنا 
يف �لغلب جند �ن �أمرً� غري طبيعي يحدث، فما هو؟

بعيد� عن نوعيات �لعالج �و جناح �و ف�سل �لعمليات 
�جلر�حية، هنالك حلقة مفقودة ل يعرفها �ملر�سى، 
د�خل  بها  يليق  �هتماما  �حللقة  ه��ذه  جتد  مل  كما 
�ل��ع��الج  وه���ي  �ل���ع���ر�ق،  يف  �ل�سحية  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�لعمليات �جلر�حية،  �لطبيعي، خ�سو�سا قبل وبعد 
�غلب  ل�سفاء  �حلقيقي  �ل�سبب  هو  هذ�  يكون  ورمبا 

�ملر�سى خارج �لعر�ق ب�سورة ��سرع من د�خله.

عالج بال تحسن
�أ�سهر  ل��ع��دة  �لعر�قية"  "�ل�سبكة  جم��ل��ة  ت��اب��ع��ت 
�لعقد  يف  لم���ر�أة  وه��ي  �ملر�سية،  �حل���الت  �ح��دى 
وهو  �لقدم،  ��سفل  نتوء يف عظم  تعاين من  �لر�بع، 
�لبيوت  لربات  خ�سو�سا  �لعر�ق  يف  منت�سر  مر�س 
من  وغ��ريه��ا  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��الت  �و 
طويلة،  ل�ساعات  �لوقوف  ت�ستوجب  �لتي  �لعمال 
كل�سية  لطبقة  �جل�سم  �ف���ر�ز  ع��ن  ع��ب��ارة  و�مل��ر���س 
�لذي  بامل�سمار  ��سبه  لتكون  �لقدم  عظم  ��سفل  يف 
لفرت�ت  �لوقوف  بوخز�ت متنعه من  �مل�ساب  ي�سعر 

ق�سرية.
�لرغم  على  بالتفاقم  ب��د�أت  )�أ.ج(  �ملري�سة  حالة 
من  لعالج  وتناولها  طبيب  من  �كر  مر�جعتها  من 

منا�سئ عاملية معروفة، ما ��سطرها �ىل زرق ثالثة 
�بر يف مو�سع �لعظم �لناتئ لفرت�ت متباعدة من قبل 

منذ  تر�جعه  �ل��ذي  �لطبيب 
�كر من �سنة، وقالت 

�لطبيب  ه��ذ�  �ن 
�خ�����������ربه�����������ا 
ب�������������س������رورة 
عملية  �ج����ر�ء 

ل����س���ت���ئ�������س���ال 
�ل���ن���ت���وء وب��ف��ر���س 

جناح جيدة.
خو�س  ع��دم  ق���ررت  )�أ.ج( 

م�سمونة  غري  لنها  �لعملية  جتربة 
يطر�أ  مل  ح��الت  من  �سمعته  ما  وفق  �لنجاح 

لن  �لعملية،  �جر�ء  بعد  �لتح�سن  عليها 
�ل��ن��ت��وء ي��ع��ود م���رة ث��ان��ي��ة، ف��ق��ررت 

�خ�سائي  �ىل  �لطبيب  تغيري 
�آخ�����ر، �ل�����ذي ���س��رع��ان ما 

ن�����س��ح��ه��ا ب��ال��ل��ج��وء �ىل 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي، فهو  �ل��ع��الج 
حالتها  على  �أم��ن��ا  �ك��ر 
و�سيلة  و��سرع  �ل�سحية 
�سفيت  وبالفعل  للعالج. 
�مل���ري�������س���ة ب���ع���د ���س��ت 
طبيعي  ع��الج  جل�سات 
ب���ال���ل���ي���زر وحم����ف����ز�ت 
بالكهرباء  �ل��ع�����س��الت 

وريا�سة خفيفة ت�ستمر لفرتة ما بعد جل�سات �لعالج.

طريقة عالج غائبة
من  )�أ.ج(  ���س��ف��اء  �ن  ه��ل  ه��ن��ا،  �ل�����س��وؤ�ل 
بالعالج  مت  ف��ردي��ة  ح��ال��ة  مر�سها 
غابت  عامة  حالة  �م  �لطبيعي، 

عن بال جميع �ملر�س؟
ت��وج��ه��ن��ا ب��ه��ذ� �ل�����س��وؤ�ل �ىل 
لطبيعي  �لعالج  �خ�سائي 



مو�سى  بعد  ��سر�ئيل  بني  �أنبياء  نبيًا من  وكان 
يخلو�  يكاد  فال  قربه  مو�سع  �أما  �ل�سالم  عليه 
بلد من قرب ين�سب لهذ� �لنبي �لكرمي  وكذ� يف 
بغد�د له م�سهد ين�سب �ليه يف �ل�سونوزيه عليه 
�ل�سالم و�ل�سل �لعلمي �ن جميع قبور �لأنبياء 
و�ل�سر�ج  �لعظم  �لنبي  قرب  �ل  �لن�سبة  ظنيه 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممد  �سيدنا  �لأف��خ��م 
ويقع هذ� �ملرقد يف مقربة �ل�سوينزي �مل�ستهرة 
من  �لنا�س  وي��زوره  �لبغد�دي  �جلنيد  مبقربة 

�ستى �لبقاع هذ� و�هلل �علم بال�سو�ب.
البهلول 

وياأكد �حمد �ملرد��س و�حلديث عن �لبهلول �ن 
�لبهلول �لكويف من �أعالم �لإ�سالم كان ز�هد� 
�ل�سوفيه  �جلذبه  �أحو�له  على  تغلب  مت�سوفًا 
) �ل�سوفيه  عند  م�ستهر  معروف  حال  )وهي 
فيكون  �مللكوت  عامل  �سهود  يف  �لعقل  يغيب  �إذ 
لذ�لك  �لنا�س  بني  و�جل�سد  م��وله  عند  �لعقل 
ظ��ن��ه �ل��ب��ع�����س �ن���ه م��ن �مل��ج��ان��ني وك���ان كثري 
و�لباطل  �لظلم  ّعن  و�لنهي  باحلكمه  �لكالم 
حتى ��ستهر باأعقل �ملجانيني وقد ترجم له يف 
وولد  و�لرت�جم  و�سري  �ملجانيني  عقالء  تو�ريخ 
يف  ببغد�د  وت��ويف  �ليها  ين�سب  ول��ذ�  �لكوفه  يف 

ع�سر هارون �لر�سيد وقد عا�سر نهاية �لدولة 
مقابر  يف  ودف��ن  �لعبا�سيه  من  وج��ز�أً  �لمويه 
�جلنيد  مبقربة  حاليا  �ملعروفة  �ل�سنوزيه  يف 
رحمه  �ملثنى..  مطار  قرب  �لو�قعة  �لبغد�دي 

�هلل تعاىل.
وكان لنا حديث مع �ملفكر و�خلطيب �حل�سيني 

�ل�سيد عادل �ليا�سري ٍ:عن �سخ�سية �لبهلول 
�م  حقيقية  �سخ�سيه  هو  وهل  �لبهلول  هو  من 

وهميه؟
حقيقية  �سخ�سيه  �ن��ه  �ل��رو�ي��ات  يف  �ل���و�رد   

�بو وهب بهلول بن عمرو �ل�سرييف  ��سمه  و�ن 
فهي  �ل��ولده  �سنة  و�م��ا  �لكوفه  يف  ولد  �لكويف 
�ختلف  فقد  �لوفاة  �سنه  و�م��ا  تقريبا  مفقوده 
ومنهم  ه   ١9٠ �سنة  ق��ال  من  فمنهم  وفاته  يف 
ه وهناك  ه ومنهم من قال ٢٤٧  من قال ١9٢ 
كالم بانه بلغ �لثمانني من عمره وهو �سخ�سيه 
حقيقية ولي�ست وهميه وروي �نه كان من كبار 
�نه كان م�ساحبا لالمني  علماء ع�سره وروي 
�أديبا  وكان  عنهما  وروى  ع  و�لكاظم  �ل�سادق 
عا�سر من �سبعة من ملوك بني �لعبا�س ومنهم 
مو�سى �لهادي وهارون �لر�سيد وحممد �لمني 

وعبد�هلل �ملاأمون و�ملعت�سم و�لو�ثق و�ملتوكل
حتى  جمنونا  كان  �لبهلول  �ن  �لق�س�س  تروي 

�سار ��سم �لبهلول و�سفا للمجنون؟ 
يتجانًا  ك��ان  و�من���ا  جمنونا  يكن  مل  �لبهلول 
يف  وعاقال  مكان  يف  جمنونا  ُي��رى  كان  ٠حيث 
�تخذ  �لبهلول  �م  ذل��ك  يف  �ل�سبب  وك��ان  �خ��ر 
�ل�سرعي  تكليفه  ملمار�سة  ��سلوبا  �جلنون  من 
ثانيا  �ل�سلطه  بط�س  حت��ت  لي��ق��ع  وح��ت��ى  �ول 
لي�سال  طريقا  ل��ه  يفتح  �ملو�سع  ه��ذ�  وك��ان 
وحتريك  �ل�سماويه  �ملفاهيم 
�ل���ف���ط���ره م���ن خ����الل ط��رح 
�ساخر  ب��اأ���س��ل��وب  �مل��وع�����س��ة 
مطعم بال�سفاهه و�لكوميديا 

�ملن�سبطة ومنها
�جلنون  م��ن  يتخذ  ك��ان   -١
م���رك���ز� ل��ل��ن��ق��د �مل��و���س��وع��ي 
�لتذكره  و�ح����د�ث  �ل��ه��ادف 
ت�سخي�س  خالل  من  للحكام 
�مل����و�ق����ف �ل�����س��ل��ب��ي��ه �ل��ت��ي 
ومنها  �ل�سرع  م��ع  تتعار�س 
�لبيت  لأه��ل  �مل�ستمر  �لظلم 
ب��الأ���س��ال��ي��ب  وت��ع��ل��ي��ب��ه��ا  ع 

�ل�ساخره.
�جلنون  م��ن  يتخذ  ك��ان   -٢
منرب� للدعوه �ىل �هلل تعاىل 

و�لتذكري باليوم �لخر.
�جلنون  م��ن  يتخذ  ك��ان   -3

درعا حلماية نف�سهم بط�س 

البهل�ل
ال���ب���غ���دادي اجل���ن���ي���د  م����ق����ربة  يف 

خيالية  اأم  حقيقية  �شخ�شية 
نبي اهلل يو�شع بن نون وهو فتى مو�شى عليه ال�شالم وغالمه وو�شيه 

على بني ا�شرائيل بعده ذكره اهلل تعاىل يف �شورة الكهف بقوله )واإذ 
قال مو�شى لفتاه ال اأبرح حتى ابلغ جممع البحر اأو ام�شي حقبًا( 

عامر جليل ابراهيم

 ت�ش�ير: ح�شني طالب

؟
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و�سار  �ملجاذيب  �سلطان  عليه  و�أطلق  �حلكام 
��سمه فيما بعد �سفه لكل جمنون 

�س/ هل كانت له قر�بة مع هارون �لر�سيد؟ 
�أرح��ام  من  �لبهلول  �ن  �لعامه  ل��دى  �ل�ساىع 
ه��ارون و�نه عمه ويف رو�ي��ه بن عمه ورويَّ �ن 
هذه �لقر�به كانت �ل�سبب يف تورعه وخوفه من 
هارون وقد ��ستبعد هذه �لقر�به �ل�سيد حم�سن 

�لأمني يف كتاب �أعيان �ل�سيعه. 
قد يكون هناك �أ�سخا�س يحملون ��سم �لبهلول 

يف �لتاريخ ورمبا حدث �خللط بينه وبينهم؟ 
من  وخ�سو�سا  كثريه  ��سماء  هناك  كان  نعم 
�لتاريخي  بالتحقيق  ولكن  �لعلميه  �لطبقات 
و�لعلمي فان هذه �لأ�سماء تبتعد زمانا ومكانا 

�بو  فيه  عا�س  �ل��ذي  و�ملكان  �لزمام  عن 
وه���ب وم��ن��ه��م ٠ �ل��ب��ه��ل��ول بن 

ح�سان ٢٠٤ وكان من �هل �لأنبار وكذلك بهلول 
�لقمي  بابويه  بن  رو�ة  وكان هذ� من  بن متيم 

38١ يف كتابه من ليحظره.
�ن  د�ئما  نحتاج  كلمه �خريه وهي  كلمه �خريه 
�ن  حتاول  و�لتي  �ل�سيا�سات  فخ  يف  نقع  ل  بان 
بح�سب  �لخ��ر  �لبع�س  وتخف�س  �لبع�س  ترفع 
وعلينا  و�لبغ�س  و�حلب  و�لقبول  �لر�سا  درجه 
�لرو�يه  مع  �ل�سيا�سيه  �لفرته  مر�جع  �ن  هنا 
ودرجة �ملقبوليه لرنى �لبع�س كفرته �ل�سيا�سه 
وهو م�سلم و�لبع�س ��سطر �ىل �ن يتجانًا وهو 

�سيد �لعقالء.
�ما �ل�سيخ �سهاب �ل�سويلي

عن  �حلديث  �لبهلول  عن  مبعلومات  فاأرفدنا   
�سخ�سية �لبهلول هذه �ل�سخ�سة �لتي عا�سرت 
�لفرتة  تلك  �ل�سالم  عليه  �لكاظم  �لمام  فرتة 
مل  ولدت��ه  �لر�سيد  ه��ارون  دول��ة  يف  �لع�سيبة 
حتددها �مل�سادر لكنه ولد يف �لكوفه، بطاقته 
�لتعريفية يلقب �بو وهب �ل�سرييف �لكويف كان 
رجل حكيم د�ئما ما ير�سد �لنا�س ويو�سح لهم 
يف  �و  �لفقهيه  �مل�سائل  يف  �لختالفات  بع�س 
�لتي  �مل�سائل  خا�سة  �لق�ساة  م�سائل 
كان  �لر�سيد  ه���ارون  بها  يحتار  ك��ان 
ير�سل لكي يحل له بع�س �مل�سائل �لتي مل 
ي�ستطع �لق�ساة �ملوجودين عند هارون 
من  مرة  يف  لكن  بحلها  �لر�سيد 
مل��ا �درك �لم��ام  �مل���ر�ت 

�ن  �ر�د  �ل��ذي  �خلطر  �ل�سالم   عليه  �لكاظم 
ي�سيب �لبهلول قال له عليك باأن تدعي �جلنون 
�لر�سيد  لن  �لر�سيد  ظلم  من  تتخل�س  حتى 
�لتزم  لكن  �لبهلول  يقتل  �ن  �ر�د  و�سل مرحلة 
�جلنون  م�ساألة  �لبهلول  فاأدعى  �لمام  بو�سية 
�لر�ساله �ل�سالمية  فبد�أ باجلنون حتى يو�سل 
بطريقة �خلا�سة و�لبهلول لي�س مبجنون ولكن 
هو �عقل �ملجانني �ملوجودين يف ذ�لك �لزمان. 
قرب �لبهلول موجود يف �ل�ساجلية هذه �ملنطقة 
قرب  بها  يوجد  �لتي  بر�ثا  م�سجد  من  �لقريبة 
�لنبي يو�سع و�ملكان ي�سمى بت�سمية �خرى وهي 
مقربة �جلنيد �لبغد�دي. يوجد بجو�ره مدفون 
�سخ�سية من �حد �لقرى �لهندية موجود قريب 
�ملوؤمنني  م��ن  جمع  ي���زوره  �لبهلول  ق��رب  على 
�ملكان  �ل�سالم  عليهم  �لبيت  له��ل  و�مل��و�ل��ني 
دي��و�ن  يف  م�سجل  وه��و  مهمل  ك��ان  �لبد�ية  يف 
�لوقف �ل�سيعي ب�سند موجود من د�ئرة ت�سجيل 
��سم   ٢68 �لقطعة  رقم  �لكرخ  بغد�د  �لعقاري 
خريي  وقف  يعترب  و�ملكان  �لدوريني  �ملقاطعة 
جن�س �لعقار هو مقربة �ل�سيخ معروف �لكرخي 
و�مل�سجل يف �لوقف �ل�سيعي قرب �لبهلول و�لنبي 
يو�سع �سمن م�ساحة قدرها ١9 دومن و�لن هو 
�سمن حدود �لوقف �ل�سني لكن م�سجل للوقف 

�ل�سيعيٍ.

جمعة الالمي 

 ابنتك �شديقتك !

ُسئل الرئيس األميركي إبراهام لنكولين عن أعظم كتاب قرأه فقال: أمي. ولو سألني سائل ما عن أعظم ما 
سأكتبه، فإنني سوف أجيبه بجواب واضح وصريح ومفهوم، هكذا "انتظر قليالً يا فتى"! 

ال تعجل عزيزي القارئ، في معرفة جوابي على ذلك السؤال، ألني أبغي أن أحدثك في شأن العنوان الذي 
اتخذته رأساً، أو نوراً لهذه المقالة، وذاك سيكون من صميم جوابي على سؤالك، فكما تعرف، يكون الرأس 

بالنسبة إلى جسم اإلنسان، الفنار والمنارة وذروة الجبل، والنجم الذي يرقى إلى "المنتهى". 
وكانت حديقة "اتحاد األدباء العراقيين" في "ساحة األندلس" ذات سنوات، السيما ما بين 1969 – 1979، 

فضاًء لزمن عراقي مختلف، حيث تحّول االتحاد إلى مائدة عائلية، يتوزعها رجال ونساء وأوالد، تغمرهم 
السعادة، وتحيط بهم مواقف نبيلة، رغم "قرصات" ال مسؤولة من هنا ومن هناك.

وكان صديقنا الراحل الدكتور مجيد بكتاش حالة خاصة في ذلك الفضاء األدبي، إذ كان يمثل مع ابنته، التي 
سنرمز لها بحرف )ك( أنموذجاً في الصداقة بين األب وابنته، السيما وانه انفصل عن زوجته الروسية 

الجنسية، لذلك كانت )ك( الصديقة واألم وربة البيت.
كان الدكتور مجيد بكتاش راقصاً ماهراً، وكانت اآلنسة )ك( تَبّزه في مهارة رقصها، بل تتفوق عليه في 

مهارات عديدة، لعل أبرزها تلك التي تتخذ موضوعاتها اإلنسانية واألخالقية  من التراجيديات الكبرى في 
الفن العالمي.

وكنُت أحلم في أن أتخذ لي صديقاً، كما الدكتور مجيد بكتاش، من ساللتنا العائلية، فهذا أمر نادر في بيئتنا، 
ولقد بذلت جهداً كبيراً في ذلك، حتى إنني اقتربت من عوائل كثيرة، ومجموعات بشرية كثر، ألكتسب ذلك 

الشرف في أن أكون صديقاً لفتاة تكون بمثابة ابنتي.
ولم يتحقق ذلك لي، إال منذ خمس عشرة سنة، حين جمعت ابنتي الوحيدة ما بين الصداقة والبنّوة، وما بين 

األخّوة والصداقة، وتلك لعمرك، غاية األمنيات.
ولو طرح أحدهم اآلن علّي السؤال الموّجه إلى إبراهام لينكولن، ألجبته فوراً:

ــ  "ابنتي".

ذاكرة امل�شتقبل

كان الدكت�ر جميد بكتا�س راق�شًا ماهراً، وكانت الآن�شة 
)ك( َتبّزه يف مهارة رق�شها، بل تتف�ق عليه يف مهارات 

عديدة، لعل اأبرزها تلك التي تتخذ م��ش�عاتها 
الإن�شانية والأخالقية  من الرتاجيديات الكربى يف 

الفن العاملي.

االأفراد،  من  جمموعة  االأيام،  هذه  يف  "العائلة 
لديهم مفاتيح متعددة لبيت واحد"
                          )غوته(
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

ت�شريح عمال باجلملة
يف  عمله  فقده  على  نادمًا  جبار(  )ر�ف��د  يبدو  ل 
معمل �لب�سكويت، غري �أن زميليه �ل�سقيقني �أحمد 
م�سوؤولية  ج��ي  �ل��ب��وب  لعبة  حمال  ع��ادل  وحممد 

عودتهما �لق�سرية �ىل طابور �لعاطلني. 
ر�بع  زميل  �ىل  �إ�سافة  "�لثالثة  �نهم  ر�فد  يقول 
يعملون يف معمل �لب�سكويت وي�سكلون كذلك فريقًا 
مقاتاًل يف �للعبة."  وي�سيف يف حديثه ل�"�ل�سبكة": 
"�ننا �أحيانا جنتمع خلو�س معركة يف �للعبة على 
�أك��ر  �لعمل  �ساحب  نبهنا  وق��د  �لعمل،  ح�ساب 
�لأخ��رية وحني وجدنا  �ملرة  �نه يف  من مرة، غري 
جال�سني منغم�سني مع �أجهزتنا �لنقالة رغم وجود 
طلبية م�ستعجلة فا�س غيظه وطردنا نحن �لأربعة 
ما  على  نادم  غري  �أنه  ر�فد  و�حدة." ويوؤكد  مرة 
ح�سل و�أنه �سيو��سل �لقتال يف �للعبة و�لبحث يف 
�لتي  متعته  مع  يتعار�س  ل  عمل  عن  �لوقت  ذ�ت 
يق�سيها مع لعبته. غري �أن زميله �أحمد عادل يقول 
ل�"�ل�سبكة" �نهم"�أخطاأو� حني �سرقتهم �للعبة من 
مب�سح  جديًا  يفكر  �نه  و�أ�ساف  رزقهم"،  م�سدر 
�للعبة من نّقاله، لكنه غري قادر على �لتخل�س من 
حالة �لإدمان، على حد تعبريه، لكنه ي�ستدرك �نه 
�إذ� وجد عماًل جديدً� فاإنه �سيو�زن بني وقت �لعمل 

ووقت �للعبة.
العودة اىل مقاهي االألعاب  

قتال  فيها  يجري  �لتي  �للعبة  مع  �لو�قع  يتماهى 
�فرت��سي عند �لبع�س فيبحث عن �سا�سة حا�سوب 
كبرية و�سرعة فائقة يف خدمة �لنت ليقاتل ب�سكل 
ف��ا���س��ل(، �ساحب مقهى  )�أمي���ن  ي��ق��ول  �أف�����س��ل. 
�إن  ل�"�ل�سبكة"،  ح��دي��ث  يف  ب��غ��د�د،  يف  �ن��رتن��ت 
"�إنت�سار لعبة �لبوب جي �أعاد �لروح �ىل مقاهينا، 

حيث يبد�أ زبائننا من ممار�سي �للعبة يف �لتو�فد 
منذ �ساعات �ل�سباح �لأوىل، وخ�سو�سًا �لعاطلني 
متو�سطة  وم��د�ر���س  جامعات  وطلبة  �لعمل  ع��ن 
 ، �مل�ساء"  �ىل  �للعبة  يف  وي�ستمرون  و�إع��د�دي��ة، 
ويف هذ� �لوقت، يوؤكد �أمين، "تتو�فد فئات �أخرى 
يبد�أون  �ل��ذي  �ملوظفني  من  جّلهم  �ملقاتلني  من 
ممار�سة هو�يتهم فور تناول وجبة �لغد�ء يف �لبيت 
وتغيري مالب�س �لعمل، و�ن بع�س هوؤلء ي�ستمر يف 

�للعب حتى �ساعات �لفجر." 
مر�ض واإدمان ومتعة بديلة

ي�����س��ف �أح����د رج����ال �ل���دي���ن يف ���س��ف��ح��ت��ه على 
مر�س  "�أ�سو�أ  باأنها  جي  �لبوب  لعبة  �لفي�سبوك 
و�ل�سغار،  للكبار  �لإدم��ان �جلنوين  �أن��و�ع  و�أق��وى 
علماء  يجمع  فيما  و�لبنات."  �ل�سباب  ولالأ�سف 
بلد�ن  خمتلف  يف  منت�سرة  �للعبة  �أن  على  �لنف�س 
�لعامل، غري �نها ت�سبح �إدمانًا حقيقيًا يف �لبلد�ن 
�ليومية،  حياتهم  يف  �ملتعة  مو�طنوها  يفتقد  �لتي 
�إفرت��سية  متعة  لهوؤلء  توفر  جي  �لبوب  لعبة  لأن 
تعو�سهم عن �ليبا�س �لذي ي�سود حياتهم، ويحذر 
و�لألعاب  �للعبة  هذه  تكون  �أن  من  �لعلماء  ه��وؤلء 
�نت�سارها هي حياة ر��سخة  �لتي �ستولد من رحم 
ما  �حلقيقية  حيو�تهم  بعودة  ت�سمح  ل  ملمار�سيها 
و�لكفاء�ت  �ل��ق��در�ت  من  �لعديد  بلد�نهم  يفقد 
و�لزر�عي  �ل�سناعي  �لتطور  مناحي  خمتلف  يف 

وغريهما.
معارك 

�سباب  �ه��ت��م��ام��ات  ع��ل��ى  "بوبجي"  ����س��ت��ح��وذت 
ي�سارك  متعددة  معارك  عن  عبارة  وهي  �لعر�ق، 
عرب  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء  خمتلف  م��ن  لع��ب��ون  فيها 
يكون  �ل��ذي��ن  �ل��الع��ب��ون  يهبط  حيث  �لإن��رتن��ت، 

مدن  �إىل  طائرة  خ��الل  من  لع��ب   ١٠٠ عددهم 
ثم  وم��ن  �ملختلفة،  و�لأ�سلحة  ب���الأدو�ت  مملوءة 
يقاتلون بع�سهم �لبع�س حتى يبقى �لفريق �لأقوى 
�ملتكون من �أربعة �أ�سخا�س، �و ينجو �سخ�س و�حد 
من �لفريق، حيث يجب �لرتكيز كليًا يف �للعب لأن 
نظام �لفر�سة �لثانية غري موجودة يف �للعبة، لهذ� 
ما  و�قعهم،  عن  تام  �نقطاع  يف  مرتادوها  يكون 
جعل هذ� �لمر هو �ول �سيئات هذه �للعبة ولي�س 
فمن  �حلالة،  هذه  يف  خ�سر�ن  فاجلميع  �آخرها، 
و�قعه  عن  و�نقطع  حوله،  بالذي  يباِل  ومل  �أهمل 

يكون �لفائز يف �للعبة.
انتقام "براندن"

�ألعاب  Brendan Greene"" هو م�سمم 
�أنه �سيجد يف  �آيرلندي �جلن�سية، مل يخطر بباله 
�لأزو�ج،  من  �نتقامه  "بوبجي"  للعبة  ت�سميمه 
�لالزمة،  و�مل��ع��ارف  �لعالقات  يفتقد  ك��ان  ولأن��ه 
ت�سميمه  قبل  �ل�سعوبات  من  بالعديد  مر  ولأن��ه 
للعبة، فقد خ�سر حب حياته وزوجته بعد �أن بحث 
�لعالقة  �نتهت هذه  �أوروب��ا، حيث  �أنحاء  عنها يف 
يف  �لعتكاف  �ىل  دفعه  �ل��ذي  �لأم���ر  بالطالق، 

حلزونة ت�سميم �لألعاب.
�ل��ع��ز�وي  كوثر  �لجتماعية  و�لباحثة  �ل��دك��ت��ورة 
حتدثنا من هذ� �لإطار وتقول �إن "�غلب �مل�ساكل 
مو�قع  ب�سبب  ه��ي  �لخ���رية  �لآون����ة  يف  �لأ���س��ري��ة 
�لتو��سل �لجتماعي وغرف �لدرد�سة، �لتي توؤدي 
�ىل �خليانات �لزوجية ومن ثم �لطالق �و تهديد 
�لزو�ج بالنتهاء، �إل �أن هذه �للعبة جاءت �إ�سافة 
�ىل هذه �ملو�قع، فاأغلب مرتاديها يكون �ت�سالهم 
�لزوجية  �لعالقة  ولأن  م��ع��دوم،  �سبه  بو�قعهم 
هذه  �سارت  �لطرفني،  كال  من  �لهتمام  تتطلب 

اإدمان ال يقل خطورة عن 
اأي اإدمان اآخر، هذا اأقل ما 
ميكن اأن يقال عن اإدمان 
لعبة الـ"PUBG" التي 
انت�شرت كالنار يف ه�شيم 
الهواتف املحمولة واحلوا�شيب 
ال�شخ�شية، وخلفت م�شاكل 
اجتماعية كبرية بني طالق 
اأزواج وترك العمل واالإهمال 
الدرا�شي وغريها الكثري. 
وم�شطلح الـ"PUBG " هو 
اخت�شار ال�شم اللعبة الكامل 
 Player Unknown’s
 Battlegrounds
وترجمته العربية هي اأر�ض 
معركة لالعبني جمهولني.

لعبة
اأغلب لعبيها من ال�شرق الأو�شط حيث البطالة والك�شل

ار�س معركة افرتا�شية حترق ال�اقع
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ذو الفقار ي��شف



منا�شل داود

ي�ٌم يف باري�س

ف�شاء

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

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

تت��شط القاعات ال�شخمة.

�للعبة هي �لقاتل لالأ�سر �لعر�قية."
�َشم مدمن ِقّ

�أحمد �سامل )38 عامًا( تعرف على هذه �للعبة بعد 
�نت�سارها، يعمل كعن�سر �مني يف �أحد �ملولت، �إل 
مز�ولته  ب�سبب  تنتِه  مل  لحته  �لتي  �لعقوبات  �أن 

فقد لهذه �للعبة، ولأن  �للعبة  �أدمن  �أحمد 
�مل�����ول ع��ل��ى ت��ه��دي��ده ع������زم ���س��اح��ب 
�للعبة ب���ال���ط���رد، ي��ق��ول  "كانت  �أحمد 

رغم  �ليها  م��ق��اوم��ت��ي �إي��اه��ا، ت�سدين 
من  �قتطعت  �لب�سيط ول��ق��د  مرتبي 

دينار  �أل��ف   3٠ ��ستطيع مبلغ  ح��ت��ى 
�لإنرتنت  �أ�ستخدم  تو�جدي �أن  �أثناء 

ولأن  �ل���ب���ي���ت،  تتطلب خ������ارج  �للعبة 
بالإنرتنت،  ق��وي��ًا  ف��������ق��������د �ت�ساًل 

�ل�ساغل،  �سغلي  �سارت 

�سار  لهذ�  ب�سببها،  �أ�سهر  �أن  تعودت  �أين  حتى 
و�سويل لعملي متاخرً� لعدة مر�ت، فهّمي �لوحيد 
هو �أن �ألعب �للعبة و�أناف�س باقي �لفرق بتح�سيلي 
باأين  �أنني لحظت بعد ذلك  �إل  �لنجوم و�لنقط، 
على  وحتى  و�أهلي  عملي  يف  بالتق�سري  قمت  قد 
مرتبي �إر�ساء لهذه �للعبة و�إدماين 
ما  عليها، 

من  مب�سحها  �أقوم  باأن  باملقد�سات  �أق�سم  جعلني 
جهاز �ملوبايل �خلا�س بي، و�أن ل �ألعبها بعد �لآن.

�سد�قات
فقد  �لإيجابيات،  بع�س  من  �للعبة  هذه  تخُل  مل 
غريبني،  ب��ني  �ل��ت��ق��ارب  م��ن  �لكثري  ه��ن��اك  ت��رى 
و�لتعرف على �لعديد من �جلن�سيات من خاللها.

"بوبجي" "حمودي" و 
يوحنا  ب�سام  �لدكتور  �لإط���ار  ه��ذ�  م��ن  يحدثنا 
حيث  وت�سميمها  �لأل��ع��اب  برجمة  يف  �ملخت�س 
هي  �لأل��ع��اب  ه��ذه  م��ن  �لأوىل  �لفكرة  يقول"�إن 
�حتكار �ل�سباب وعزوفهم عن �ملطالعة، و�لهتمام 
بتنمية حياتهم مل�ستقبل �أف�سل، وقد �هتم �سانعو 
هذه �لألعاب بهذه �لفكرة ل�سر�ء �ألعابهم، فاأغلب 
�لبطالة  �لأو�سط، حيث  �ل�سرق  مز�وليها هم من 
هذه  م��رت��ادي  �سفات  م��ن  ه��ي  و�لك�سل  و�ل��ف��ر�غ 

�للعبة."
�حل��روب  ه��و  �للعبة  �أ�سا�س  "�إن  يوحنا  ي�سيف 
)بوبجي(  فلعبة  �لفرق،  بحرب  �ملتمثلة  �مليد�نية 
�لتنفي�س  ملرتاديها  تتيح  و�إث��ارة  �أك�سن  لعبة  هي 
ب�سبب  ج��اءت  �ل�سباب  فع�سكرة  همومهم،  ع��ن 
�ل�سر  و�إن  �لعر�ق،  عا�سها  �لتي  �حل��روب  تعاقب 
�للعب  هو  �ليها  �ل�سباب  من  �لعديد  �جن��ذ�ب  يف 
�مل�سرتك و�ل�ستماع �ىل �لآخر عن طريق �ل�سبكة 

مدينة  �و  دولة  يف  كان  و�إن  حتى  �لعنكبوتية، 
�خرى."

لم تكن زيارتي لباريس هي األولى ولكنها من األهمية التي جعلتني 
أكتب عنها، فرؤية األصدقاء من بلدي الذين يجيدون الفرنسية بطالقة 
وينتجون بها في هذا البلد الذي عرفه العالم بأنه منتج للفكر والجمال 

منذ كنا طالباً في معهد الفنون الجميلة ونحن نشحذ قراءة رامبو وبول 
اليوار وسارتر وجان جينه بعد دراستنا لراسين وموليير، المشاهدات 

الكثيرة مع القراءة تكّون لك خياالً أخاذاً عن المدينة الساحرة مدينة 
دانتون وروبسبير وتدعك ترى كومونة باريس تتجسد أمام عينيك وأنت 

تحلم بوطن حر تسوده العدالة االجتماعية. 
فرقة مسرح الشمس

باتت حلماً لنا من خالل اخبارها التي مألت الدنيا بعروضها المسرحية 
بتوقيع مخرجتها الكبيرة )إريان منوشكين(، هكذا يحق لي أن أفتخر 

بأن ممثالً عراقياً دخل الى هذه الفرقة وجسد فيها ومعها أهم العروض 
المسرحية وهو الفنان القدير سمير عبد الجبار الذي دعاني لزيارة 
باريس من أجل مشاهدة أحد عروض هذه الفرقة العالمية العريقة. 

فيسبوك
عشرون عاماً بين دمشق وبيروت وعمان والقاهرة وتونس واستوكهولم 

وروسيا ولندن وباريس لم التق بالشاعر العراقي عدنان محسن، ولكن 
حسن الشعر في الفيسبوك جعلني اطلب صداقته فكان صديقي. آتى 

الى المقهى مثل طفل يهرول نحو لعبته متأخراً فاحتضنني كما لو كنا 
نعرف بعضنا منذ قرون هو يسمع عني وأنا كذلك، انتهت الجلسة 

الحميمة بدعوتي لنا وسمير: غداً تعال أريك اللوفر فأنا أعمل رئيساً 
ألحد أقسامه.

 في الظهيرة كان عدنان بانتظارنا وكان دليالً لنا في هذا المتحف 
العريق يعرفنا بأقسامه ويشرح لنا تاريخ الفن بكل دقة وعناية وهو 

يشير بإصبعه الخجول كأي شاعر عذب لتلك اللوحة أو غيرها من فنون 
العالم التي تتوسط القاعات الضخمة.

مسرح الشمس : مصنع الرصاص
قادني سمير بعد اللوفر الى إحدى غابات باريس حيث استولت )إريان 

منوشكين( على أحد مصانع األسلحة وأسست فرقتها، هذه الفرقة 
العريقة )فرقة مسرح الشمس( ألرى كواليسها، مطبخها، عمالها، 

حراسها، بوابيها، منظفيها، لقد أدخلني هذا الممثل الكربالئي الى فرقته 
التي يعشقها وهو ويغني )األبوذية( و)المحمداوي( وكان الجميع يستقبلنا 

بابتسامة عريضة وقبالت كأنك تدخل الى بيتك بعد غياب .

العالم كله في مسرح الشمس
إريان منوشكين، مخرجة هذا المسرح كما حدثني سمير عبد الجبار 

الممثل العراقي الذي يعمل في هذه الفرقة منذ سنوات: إنها أم للجميع، 
نتمرن نأكل ننام ننظف المكان، نمزح، نرتشف الشاي ونتمرن، التمرين 

ثم التمرين ثم التمرين، إنها تعاليم المعلم األول ستانسالفسكي. شاهدت 
وتكلمت مع الكثير من الممثلين والعاملين في هذا المسرح فوجدت 
أن إريان منشوكين جاءت بالعالم كله الى مسرحها، كل األجناس 

من القوميات التي تتحدث بلغات مختلفة تجمع بين األديان واألعراق 
والمذاهب، هكذا هي أوروبا استطاعت أن تنتصر بتعدد الثقافات التي 
تنتج اإلبداع، وتلك هي أميركا التي تتسيد العالم كله والتي تكمن قوتها 

بتعدد ثقافاتها، إنها اختصار للفكر البشري وعصارته هي قصيدة عالمية 
تجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب بقانون كتبه العقل البشري 

فأضحت متسعاً للجميع بغض النظر عن سياساتها التي نختلف بشأنها، 
إنها أميركا، اريان منوشكين فهمت اللعبة وأسست فرقة عالمية تقودها 

بحنان األم ولكن بثقافة وبدراية وتجربة أن تضع العالم كله مختبراً 
للتجريب، فكان تجريباً ومازال ينحاز الى الجمال وترجمة الجمال 

يتعدد في اللغة العربية وشرحه يطول ولكنه في النهاية يعني الشمس 
أي البحث عن الحقيقة سواء أكانت مرة أو طيبة كما علمنا وأشار اليها 

غوركي .
العرض المسرحي والممثل والمخرج  العالمي سيمون ابكريان

انتهى هذا اليوم الباريسي بمشاهدة عرض مسرحي وكان بتوقيع الممثل 
والنجم العالمي سيمون ابكريان أحد أبناء هذه الفرقة والذي عمل مع 

إريان منوشكين أكثر من عشرين عاماً فوجدته يقف في باب المسرح 
يستقبل جمهوره بابتسامة حلوة، حدثته باللغة االنكليزية فقال لي تكلم 

عربي يازلمة. إنه الممثل الذي هاجرت عائلته األرمنية من لبنان بسبب 
الحروب، الحروب التي أكلت إخوتنا وطردتنا الى المنافي البعيدة .
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لندن وتخرج منها عام ١95٧، وكان من �سمن 
وعمل  عاد  �جليولوجيا.  لق�سم  �لأوىل  �لدفعة 
نفط  ب�سركة  �حل��ق��ول  �إد�رة  يف  تخرجه  بعد 
�ىل  �لهجرة  ق��رر  ثم  �لربج�سية،  يف  �لب�سرة 
�لرنويج يف عام ١968 برفقة زوجته )�سولفرد( 
�لذي  �ل�سغري،  ور�ئ��د  ون��ادي��ة  فريد  و�أولده: 
��سطر  ما  �لدماغي  بال�سلل  �سغره  يف  �أ�سيب 
و�لده �ىل مغادرة �لعر�ق للبحث يف �مل�ست�سفيات 
�لعلوم  �إل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  �آخ��ر  ع��ن  �لرنويجية 

�لطبية يف �لتغلب على هذ� �ملر�س.
جيولوجيا عاملية

و�سل مملكة �لرنويج ودخل عا�سمتها �أو�سلو يف 
مالٍذ  عن  يبحث  عر�قي  لجئ  ك��اأِي  �ل�ستينات 
�آمن، تلفه �حلرية عن ما تخبئه كهوف �لغربة. 
حم��ِل  �ىل  ليقّله  �ل��ق��ط��ار  ينتظر  ك���ان  وف��ي��م��ا 
�لرنويجية  �ل�سناعة  وز�رة  مبنى  ملح  �سكناه، 
باأكادمييتِه كمهند�س  بابها معرفًا  فنزل يطرق 
نفطي جيولوجي، وهنا جرت �لرياح مبا ت�ستهيه 

يومًا  له  ��ستقبلوه بذهوٍل وحددو�  �ل�سفن، فقد 
وبالفعل  �لنادرة،  تخ�س�ساتِه  وعر�س  للمقابلة 
�للقاء  �نتهاء  بعد  �أن��ه��م  و�مل��ف��اج��اأة  ذل��ك،  مت 
�ل�سماء،  من  علمية  بهبة  �أ�سبه  باأنه  له  ع��ربو� 
مع  �لرنويجية  �ل�سناعة  وز�رة  تعاقدت  فقد 
كانو�  �ن  بعد  لها  كم�ست�سار  �لقا�سم  ف���اروق 
بحاجة ملهند�س نفط، ومت توقيع عقد �لتوظيف 
�أ�سهر،  ثالثة  ملدة  نفطي  م�ست�سار  بدرجة  معه 
�إىل   ١968 �يلول  من  ذلك  بعد  ��ستمرت  و�لتي 
ني�سان ١9٧3 مبرتب �سهري جتاوز ر�تب رئي�س 
عام  من  ني�سان  يف  �أن��ه  حيث  �ل���وزر�ء�آن���ذ�ك، 
�لنفط  مديرية  يف  م��رة  لأول  �لعمل  ١9٧3ب���د�أ 
وعندما  "�ستافنكر"،  مدينة  يف  �لرنويجية 
ي�ستخل�س  �أن  �ملتوقع  يكن  مل  �ملديرية  با�سرت 
�كر من ١٧% من �لنفط �ملوجود يف قعر �لأر�س 
قبل  �نتهى  ق��د  �حلقل  ول��ك��ان  �لتنبوؤ،  �سح  ل��و 
�سيبقى  �حلقل  �أن  جند  ه��ذ�  من  ب��دًل  �سنني، 

منتجًا يف �خلم�سني �سنة �ملقبلة.

خمزونات عمالقة
�ملتعارف عليه يف �أ�سا�سيات �لقت�ساد �لرنويجي 
��ستثمار  ع��ل��ى  يعتمد  �أن���ه  �آن����ذ�ك  �ل�سعيف 
و�ل�سيد  �لألبان  وم�ستقات  �خل�سر،  �مل�ساحات 
�لربي، غري �ّن م�ساريع وخطط تر�كم �خلرب�ت 
وعرب  �ل�ستينات  خ��الل  و�لنفطية  �ل�سناعية 
بوجود  تنباأت  و�لتي  �ملتو��سل  �حلفر  عمليات 
�مل�سطحات  ح���دود  يف  هائلة  بكميات  �لنفط 
�لتوجهات  �نقلبت  ل��ذ�  �لرنويجية،  �لبحرية 
�لعمليات  وجت��ددت  عقب  على  ر�أ�سًا  �ملركزية 
�لأن�سطة  ق��ي��ادة  ف���اروق  ت��وىل  وهنا  �لبحرية، 
�لتنقيبية و�لإنتاجية وتفعيلها ميد�نيًا، فقد كان 
فاروق هو �لذي يدير دّفة �لتفاو�س يف �ل�سوؤون 
�لكبرية وهو �لذي ير�سم  �ل�سركات  �لتقنية مع 
�ملالية،  �لنفطية  للت�سريعات  �لعامة  �خلطوط 
برنامج  و�سع  فكرة  يف  �لف�سل  �ساحب  وه��و 
�يد�ع �إير�د�ت �لنفط �لرنويجية يف عام ١996، 
وهو �لذي �أ�س�س �للبنة �لأوىل ل�سركة �ستاتويل، 
�لنفط �لوطنية �لرنويجية و�لتي ت�سمن  �سركة 
ح�سة كل مو�طن نرويجي من عائد�ت �لنفط.

فرو�شّية ولقب
حكومية  ورق���ة  كتابة  يف  ل��ه  زم��ي��ل  م��ع  ت��ع��اوَن 
ب��خ�����س��و���س �ن���ت���اج وت�����س��وي��ق �ل��ن��ف��ط ���س��ادق 
قانونًا،  بعد  فيما  و��سبحت  �ل��ربمل��ان  عليها 
�لنفط  د�ئرة  �ن�ساء  �لعمل هذه  ورقة  و�قت�ست 
مهمة  عاتقها  على  �أخ���ذت  �ل��ت��ي  �ل��رنوي��ج��ي��ة 
تنظيم �سناعة �لنفط يف �لبالد وتاأ�سي�س �سركة 
�لرنويجية  �لوطنية  �لنفط  "statoil"�سركة 

�لتي ت�سمى �ليوم "�ستات �ويل هيدرو".
من  �لفرو�سية  و���س��ام  على  �لقا�سم  ح�سل   
ه��ار�ل،  �لرنويج  ملك  قبل  من  �لأوىل  �لدرجة 
على  عامًا  م�سرفًا  و�أ�سبح  �لرنويج  باأمري  ُلقب 
وجهده  وقته  كّر�س  �لرنويجية،  �لنفطية  �لروة 
لق�سم  كمدير  �ملا�سيني  �لعقدين  خالل  وعمله 
قال  حيث  �لرنويجية  �لنفط  د�ئ��رة  يف  �مل��و�رد 
�أف�سل مبدع  �ل�سركة: فاروق  عنه �ول�سن مدير 

حظيت به �لرنويج.

عر�قيتنا  بكامِل  نتفاخر  �أن  لنا  يحق  لذلك 
و�ملهند�س"فاروق  �خلبري  ��سم  نذكر  حينما 
�لقا�سم" و�مل�سمى نرويجيًا ب� "عني �ل�سقر" 
متييزً� لأملعيتِه �لأكادميية �لثاقبة 
نف�سه،  �لوقت  يف  و�ل�ساملة 
حيث ناف�س بخربته عناد 
�حل���ف���ري���ات �ل��ب��ح��ري��ة 
��ستخال�س  يف  �لع�سّية 
خمزونها �خلفي، لكنها 
بعد  فيما  بنبوغِه  حتولت 

�ىل �نتاجيات نفطية عمالقة توىل بنف�سِه مهمة 
�لإ�سر�ف عليها. 

النبوغ والن�شاأة
ُولد فاروق عبد �لعزيز عام ١936 يف �لب�سرة، 
فا�ساًل،  مربيًا  و�أب��وه  ماهرً�،  مالحًا  جّده  كان 
رعاية  يف  و�لإن�سانية  �لرتبوية  ن�ساطاته  كّر�س 
�لأيتام، وقد كان �أحد مدر�ء �إد�رة مربة �لبهجة 
عام  بريطانيا  �إىل  �لرحال  �سد  �لب�سرة.  يف 
�سركة  نفقة  على  �لعليا  در��سته  ملو��سلة   ١95٢
يف  �لإمرب�طورية  بالكلية  فالتحق  �لعر�ق  نفط 

حامل و�شام الفرو�شّية 
الرنويجي من الدرجة الأوىل 

فاروق �شليم 
اجلي�ل�جي العراقي املغرتب

طائٌر جنوبي فّذ، حّلق فوق �شحاب الرنويج ثم غا�ض بخزائنها النفطية 
ليتتبع بفرا�شتِه العلمّية احتياطّي الذهب االأ�شود، الذي جعل االقت�شاد 
الرنويجي االأخ�شر، يف طليعة الدول االأوروبية النفطية الناه�شة بعد 

اأن كان يحلم مبوطئ قدم نفطّي. 

الرنويج / مرا�شل "ال�شبكة" علي م��شى امل��ش�ي

تعاوَن مع زميل له يف كتابة ورقة حكومية بخ�شو�ض انتاج وت�شويق 
النفط �شادق عليها الربملان وا�شبحت فيما بعد قانونًا، واقت�شت ورقة 

العمل هذه ان�شاء دائرة النفط الرنويجية التي اأخذت على عاتقها 
مهمة تنظيم �شناعة النفط يف البالد وتاأ�شي�ض �شركة "statoil"�شركة 

النفط الوطنية الرنويجية التي ت�شمى اليوم "�شتات اويل هيدرو".
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 و�ملعاناة تختلف فمنهم من يفرت�س �لأر�س يبيع 
قاطعًا  �خل�سر  يبيع  �لأزق���ة  يلّف  وم��ن  �ل�سكائر 
�لالهبة  �ل�سم�س  ح��ر�رة  تكويه  بعيدة  م�سافات 
ملخاطر  نف�سه  يعر�س  و�آخ���ر  �ل��ن��ه��ار،  ���س��اع��ات 
�لده�س يف تقاطعات �ل�سو�رع بائعًا ملناديل �لورق 
متب�سعي  يتو�سل  م��ن  ومنهم  �مل��ي��اه،  ق��ن��اين  �أو 
يديه  تغلف  نايلون  �أكيا�س  منه  لي�سرتو�  �لأ�سو�ق 
�لذي  �لأم��ر  �لنهار  طيلة  �لرقيق  بجلده  وتلت�سق 
�سربات  ل�سيما  ل��الأم��ر����س،  ع��ر���س��ة  جعلهم 
�ل�سيف،  و�أمر��س جلدية يف  و�لتيفوئيد  �ل�سم�س 
ونزلت �لربد �أيام �ل�ستاء، ف�ساًل عن �سلب حقهم 
در��ستهم  �أهملو�  و�أغلبهم  و�لتعلم،  �لرتبية  يف 

مرغمني.
فقدنا املعيل وتركنا الدرا�شة

�ل�ساخن،  و�سط �جلو  �لثالثة ظهرً�  �ل�ساعة  بلغت 
�إر�دة )كر�ر( وهو يف  غري �أن هذ� �حلال مل يثن 
�ل�سابعة من عمره ليو��سل مكوثه على ر�سيف �حد 
كبرية  حافظة  يحت�سن  �جل��دي��دة  بغد�د  ���س��و�رع 
حت��وي م��ي��اه ���س��رب وم��رط��ب��ات. ي��ق��ول لنا ك��ر�ر: 
�ل�سارع  تقاطع  من  لتاأتي  �سارة  �سقيقتي  �نتظر 
و�لدتي  لنا  هياأته  �لذي  طعامنا  لنتناول  �لقريب 

منذ �ل�سباح.
و�أ�ساف �أن �سارة عمرها ثماين �سنو�ت تبيع مياه 
�ل�سرب �أي�سا، وقد تركنا �لدر��سة �ل�سنة �ملا�سية 
ب�سبب �لعوز وفقد�ن �ملعيل، فو�لدي �أمّل به �ملر�س 

�جلاهزة،  �لغذ�ئية  �مل��و�د  يبيع  وك��ان  �سنني  منذ 
جعلنا  ما  عي�سنا  لقمة  توفري  عن  عاجزً�  و�أ�سبح 
نخرج �إىل �ل�سو�رع بحثًا عن م�سدر رزق ب�سيط.  

البقاء طوياًل يف ال�شوق
)حور�ء( بعمر)9 �سنو�ت( مّدت يدها وهي حتمل 
علبة تقول �نه "بخور عطره فو�ح و�سعره رخي�س"، 
ف�ساألتها عن م�سدره فاأجابت )ك�سمري( كما قال 
لها �ساحب متجر ��سرتته منه يف �سوق �ل�سورجة 
�ل�سوق  �ىل  "�أخرج  ح��ور�ء:  ت�سيف  بغد�د.  و�سط 
حتوي  بخور  علب  �أحمل  �لأوىل  �ل�سباح  �ساعات 
وهو  دينار  وب�سعر5٠٠  �لعطرة  �مل��ادة  تلك  �أع��و�د 
�غلب  لأن  قليل  منه  �ملباع  �أن  ،غ��ري  ب�سيط  مبلغ 
�جلملة  حم��ال  م��ن  �ل�����س��ر�ء  يف�سلون  �مل�سرتين 
�أنا،  �أبيعه  مما  �رخ�س  وباأ�سعار  كبرية  بكميات 
يف�سل  علبتني  �أو  علبة  يريد  من  فهناك  ذلك  مع 
�ساعات  �لبقاء  على  يحفزين  ما  مني،  �ل�سر�ء 
�لنهار وي�سجعني على حتمل �لعط�س و�جلوع، ولأن 
و�لدتي حتثني على �لبقاء طوياًل لبيع �كرب كمية 
و�ل�سرب  �لأكل  �لبخور، وحتا�سبني على كلفة  من 

�لذي �أتناوله طيلة فرتة بقائي يف �ل�سوق.
التحر�ض �شمة مالزمة

فاإن  معلنة،  غري  �مل�سكلة  �أط��ر�ف  تكون  وحينما 
�سمولية  �أو�سع  �لإن��اث  من  �لأط��ف��ال  على  �آث��اره��ا 
و�أك�����ر ب�����س��اع��ة، ف��ق��د حت��ول��ت ب��ع�����س �ل��ف��ت��ي��ات 
�ل�سغري�ت �إىل �سحايا للمنحرفني �لذين ي�سعون 

مبختلف �لطرق �إىل �لتحر�س �جلن�سي بهن، توؤكد 
رف�ست  �لتي  �ل�سفاف  �ل��ورق  مناديل  بائعة  ذلك 
بعمر)١٠  )���س،خ(  ب�  له  و�أ�سارت  با�سمها  �لبوح 
تقول:  �حل��ل��ة،  مدينة  ���س��و�رع  �أح��د  يف  �سنو�ت( 
"د�ئما ما �أتعر�س للتحر�س من �سباب ومر�هقني 
وهناك من ي�ساومني على �سريف، فا�سطر لإخبار 
جعلني  م��ا  بهم،  لأحتمي  �لأم���ن  دوري���ات  �أف���ر�د 
�أز�ول مهمتي قرب نقاط �لتفتي�س خوفًا من �أبناء 

�حلر�م وحفاظًا على �سريف و�سمعة �أهلي.
اأعمل �شباحًا واأدر�ض ظهرًا

�أع��و�م( يطل من بدن �سيارة لبيع  حيدر بعمر)9 
�خلام�س  �ل�سف  �إىل  جنحت  وي��ق��ول:  �ل��ف��و�ك��ه 
�جلو�ل  �ملتجر  هذ�  يف  كعامل  �سباحًا  �أعمل  و�أنا 
بغد�د، يف  �أط��ر�ف حمافظة  مناطق عدة من  يف 
�أحياء �لدورة و�ملد�ئن و�لنهرو�ن ومنطقة �ملعامل 
مع  و�أتعامل  �لكيل  بعملية  و�أق��وم  بغد�د،  �سرقي 
�مل�سرتين و�ت�سلم مبالغ �لبيع ثم �لتحق باملدر�سة 
ثم  م�ساء  و�جباتي  و�أكتب  درو�سي  و�أر�ج��ع  ظهرً� 
لتوفري  و�ل��دي  �أ�ساعد  فاأنا  للعمل،  مبكرً�  �أنه�س 

لقمة �لعي�س و�أعينه على م�ساعب �حلياة . 
خرجت اإىل ال�شارع مرغمًا

باحثا  وي�ساره  �ل�سارع  ميني  �هلل(   )عبد  ينظر 
�سنعها من  ب�سطة  �أمام  يقف مبركبته  �سائق  عن 
زي��وت  قناين  عليها  وو���س��ع  �لبال�ستك  �سناديق 
�ملحركات ع�سى �أن ي�سرتي منه ما يعر�سه. يقول 

مدينة  �سو�رع  �حد  من  �سنو�ت(   ١٠( �هلل  عبد 
بعقوبة: �أنا  يتيم �لأب �أعي�س يف بيت عمي �لذي 
عمري  وكان  باأ�سهر  �أبي  وفاة  بعد  و�لدتي  تزوج 
على  �أرغ��م��ن��ي  �حل��ني  ذل��ك  ومنذ  �أع���و�م  �سبعة 
م�سيفًا  �ملحركات،  زيوت  لبيع  �ل�سارع  يف  �لعمل 
ت�سبب يف  ما  �لعمل  ط��و�ل يف  �ساعات  يبقى  �أن��ه 
فرتكت  ل�سنتني  و�لر�سوب  بدرو�سي  تق�سريي 

�لدر��سة نهائيا.
الراأي ال�شرعي

�سماحة  �لأعلى  �لديني  �ملرجع  مكتب  عن  نقال 
حق  من  ف��اإن  بغد�د  يف  �ل�سي�ستاين  علي  �ل�سيد 
وهو  �لأ�سا�سي  بالتعليم  ملمًا  يكون  �أن  طفل  كل 
�لقر�ءة و�لكتابة على �قل تقدير، ليخرج كا�سبًا 
ونف�سيا،  �سحيا  برعايته  و�ل��د�ه  ويتكفل  للرزق، 
ف�سال عن تاأمني �لطعام و�مللب�س �ملالئم له، كما 
يجب �أن يكون �لعمل متنا�سبا و�إمكانياته �لعقلية 
وقدر�ته �جل�سدية، ليكون بعد ذلك من حق �أهله 

�أن يخرجاه للعمل.
للقانون قول ف�شل

ح�سني  علي  �ل��ق��ان��وين  و�خل��ب��ري  �ملحامي  ي��ق��ول 
رقم  �لعمل  ق��ان��ون  م��ن   95 �مل���ادة  �إن  �لد�ستكي 
ل�سنة ٢٠١5 منعت ت�سغيل �لأطفال دون �سن   3٧

�لبلوغ )١8 �سنة( ون�ست على:
موقع  دخولهم  �أو  �لأح��د�ث  ت�سغيل  يحظر  �أول: 
�لعمل �أو �لأعمال �لتي قد ت�سر طبيعتها �أو ظروف 

�لعمل بها ب�سحتهم �أو �سالمتهم �أو �أخالقهم.
ثانيا: تقوم �لوز�رة �ملعنية بالت�ساور مع منظمات 
�لعمال �أو منظمات �أ�سحاب �لعمل ذ�ت �لعالقة 
باملر�جعة �لدورية كلما دعت �حلاجة �إىل قائمة 
من  �أول  �لبند  حكم  عليها  ينطبق  �لتي  �لأعمال 
هذه �ملادة  وت�سمل هذه �لأعمال على �سبيل �ملثال 

ل �حل�سر:
�أ / �لعمل حتت �لأر�س �و حتت �سطح �ملاء �أو يف 

�ملرتفعات �خلطرة و�لأماكن �ملح�سورة.
تتطلب  �لتي  خطرة  ومعد�ت  باآليات  /�لعمل  ب 

تدخال يدويا �أو نقال لأحمال ثقيلة.
�لأحد�ث  تعر�س  �سحية  غري  بيئة  يف  �لعمل  ج/ 
غري  ح���ر�رة  ل��درج��ات  تعر�سهم  �أو  للمخاطر 
ي�سر  �ل��ذي  �له��ت��ز�ز  �أو  �ل�سجيج  �أو  �عتيادية 

ب�سحتهم.

يف  ط��و�ل  ل�ساعات  �سعبة  ظ��روف  يف  �لعمل  د/ 
بع�س ظروف �لعمل �لليلي.

ثالثا: يحظر ت�سغيل �لأحد�ث يف �لأعمال �لليلية 
�أو �ملختلطة.

دون)١8  حدث  �أي  عمل  �أن  �لد�ستكي  وي�سيف 
عاما( ذكر� كان �أم �أنثى يقع �مل�سوؤول عنه �أو من 
قانون  من   )9( �مل��ادة  طائلة  بت�سغيله حتت  قام 
�إن  ل�سنة٢٠١٢حتى  رق��م)٢8(  بالب�سر  �لجت��ار 
عليه،لأن  ولي���ة  ل��ه  م��ن  �أو  ذوي���ه  مبو�فقة  ك��ان 
ه���ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة ���س��وف ت��ب��ع��د ج��ي��ال ك��ام��ال من 
من  �ملجتمع  يف  ودوره  �لطبيعية  حياته  ممار�سة 
�لفكري  ون�سوجه  و�لثقافية  �لتعليمية  �لناحية 
و�لجتماعي لكي ي�ستطيع �أن ي�سهم يف بناء بلد 

د�عيا  �لتعليمي،  �خت�سا�سه  �سمن  مزدهر 
تلك  من  للحد  �لعر�قية  �لقو�نني  تفعيل  �إىل 

ل�سيما  �ملجتمع،  على  �خلطرية  �لظاهرة 
�ملعرتك  ه��ذ�  دخ��ل  �إذ�  �حل��دث  و�ن 

عالة  ي�سبح  �إظفاره  نعومة  منذ 
على �لأ�سرة و�ملجتمع لأنه يفقد 
�لعد�لة  م��ق��وم��ات  م��ن  �لكثري 
�لجتماعية و�لتعليم و�لتثقيف.

�ل��ر�أي  �أم��ام  �لق�سية  نطرح  �إذ  ونحن 
لفت  يف  ن�سهم  باأن  �لأم��ل  يحدونا  �لعام 

�أ���س��رة  م��ن  �لعالقة  ذ�ت  �جل��ه��ات  �نتباه 
وجمتمع وموؤ�س�سات حكومية و�أطر�ف دينية 

تفهم  على  وحثهم  وق��ان��ون��ي��ة،  و�جتماعية 
و�ل�سعي  �أطفالنا  ملعاناة  �حلقيقي  �حلجم 

للتعرف على �أ�سباب تلك �لظاهرة وو�سع 
من  و�لتقليل  لها  �لناجعة  �حل��ل��ول 
�لكارثية على م�ستقبل �جليل  �آثارها 

�لو�عد.

تتعمق معاناة االأطفال الناجمة عن ا�شتمرار فقدان الرعاية واالهتمام بهم يف 
�شور واأ�شكال من العوز واجلوع واملر�ض، فرناهم يف ال�شوارع واالأ�شواق واالأحياء 

ال�شكنية بحثًا عن رغيف اخلبز وهم بعمر الورود، ومن كال اجلن�شني.

اأغلبهم اأيتام وم�شّردون وفقراء

اأطفال
يعمل�ن حتت لهيب �شم�س حارقة

وليد خالد الزيدي

اأغلب االأطفال من الذكور 
واالإناث يتعر�شون اىل 

التحر�ض اجلن�شي، 
ويجربهم العمل على ترك 

الدرا�شة
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�م علي تقول ملجلة )�ل�سبكة �لعر�قية( :  لدي 
ثماين بنات، ول  �ملك  �ي  م�سدر  رزق  غري  
هذه  �ملهنة،  ومنذ  �كر من  خم�س  �سنو�ت  �نا  
وبناتي نز�ول  هذ�  �لعمل ، نح�سل  منه  يوميا  
على )١5( �لف  دينار  بعد  جمعنا  لأكر من 
)5٠(  كيلو غر�ما  من علب �مل�سروبات �لغازية  
و�لقناين �لبال�ستيكية ، نعطي منها )3(�لف  
لل�سيارة  �لتي  تنقل  ب�ساعتنا  لأماكن  بيعها، 
�كلهم  �ن   �لف. م�سيفة   لنا )١٢(   ويتبقى  
�ليومي لوجبات �لفطور و�لغد�ء و �لع�ساء من 
بعد  منها   مالب�سهم  وكذلك  �لنفايات  ه��ذه 

غ�سلها وعر�سها  على �ل�سم�س.
عاما   )١٢( �ل���  ذو  مهند  �ل�سبي 
�ل���ع���ودة  ملقاعد   ي��ت��م��ن��ى  

�لبتد�ئية   تركها يف  مرحلة   �لتي   �لدر��سة  
ب�سبب عمله يف  نب�س  �لنفايات، يقول: حالتنا  
فقرية جد� ، و�بي  ل يقوى  وحده  على  جمع  
)5٠( كيلو  غر�ما  من �ملو�د  �لبال�ستيكية يف  
�ليوم  �لو�حد ، لذ�  تركت در��ستي  مل�ساعدته.  

   
املوت ُيالحُق )النبا�شة(

�ل���ذي يقع   �ل��ن��ف��اي��ات  ت��الل   يف م��ك��ان جتمع 
جنوب  �سرقي  �لعا�سمة  بغد�د، ويف �سهرين، 
تويف ثالثة  �طفال  وبرتت  �ساق �مر�أة  بحثا 

�لعي�س،  ل��ق��م��ة   ُت��رم��ى  يف ذلك  ع��ن 
�أك�����و�م  من  �مل������وق������ع  

�لنفايات ، قادمة من  �أحياء  �لعا�سمة ، يقال 
�نه مكان للطمر  �ل�سحي ! 

)�ل�سبكة(  ملجلة  حتدث  حم�سن  �بو  �لنبا�س 
ع���ن ذل����ك ق���ائ���ال : 

زوج�����ت�����ي ب����رتت 
���س��اق��ه��ا ب��ع��د �ن 
�سيارة  ده�ستها 

ح��������اوي��������ة  

�ل��ن��ف��اي��ات و �ح����د  �ق���ارب���ي ت���ويف ب��ع��د نقله  
حاوية  قبل  م��ن  ده�سه  ب�سبب  للم�ست�سفى 
نفايات  �ي�سا، وطفالن  ق�سيا بنف�س �ل�سبب، 
لها  يتعر�س  �ل��ت��ي   �لده�س  ح���و�دث   م��وؤك��د� 

)�لنبا�سة( م�ستمرة. 
حممد، �ساب ع�سريني )نبا�س( كذلك، يقول 
�لده�س   ح��الت   ��سباب   �ن    : )�ل�سبكة(  ل� 
�ما  ه��ي:   �لنبا�سة  �ف��ر�د  لها  يتعر�س   �لتي  
ب�سبب �لتجمع  �لكثري لالفر�د حول  حاويات  
�لنفايات  قبل  رميها ما حتمل ، �و  ب�سبب  تعر  
�لنفايات   �كو�م  �لن�ساء  بني   وبع�س  �لطفال 

وعدم  روؤية  �ل�سائق  لهم  فيده�سهم . 
�مانة بغد�د تقول:

بدورنا  ذهبنا  �ىل  �مانة بغد�د للوقوف على 
لها  يتعر�س  �لتي   �مل�ستمرة  �حلو�دث  ��سباب 
�ولئك �لباحثون  يف �لنفايات عن م�سدر رزقهم 
حكيم  لها   �لع��الم��ي  باملتحدث   فالتقينا   ،
عبد  �لزهرة، �لذي قال ملجلة )�ل�سبكة( : �ن 
�ماكن �لطمر  �ل�سحي  غري  م�سيطر  عليها 
�لأم��اك��ن وج��دت حتى ترمى  �ن ه��ذه  ، مبينا 
�لنفايات  بها  ثم  تدفن  بالرت�ب بعد  حرقها ، 
ليكون هناك حاجز بينها و�لأوبئة ، لكن  �لذي  
يف  وه��م  �لنبا�سة  مهنة  ��سحاب  �أن  يحدث 
�زدياد مينعون  ��سحاب �ل�سفالت و�حلاويات 
�ن يردمو� هذه  �لنفايات ويدفنونها يف �لر�س 
�و يحرقونها ، �ىل  �ن  يتم  �خذ  ما يريدونه  
منها ، وت�سل  �حلالة  �ىل �ن  �ف��ر�د� منهم  
و �حلاوية  ومينعونها من  �ل�سفل  �مام  يقفون 
دفن ما حتمل وهذ�  �لذي  يوؤدي �ىل  ح�سول  
حو�دث  �لده�س . و ��ساف  عبد  �لزهرة : �نه  
�لنفايات  من  �فتتاح  معمل  تدوير   و رغ��م  
قبل  حمافظة  بغد�د  يف  منطقة  �ليو�سفية  
�سنو�ت    5 ي��ق��ارب   ما  قبل 

غ��ري  �ن���ه  لي�س  

كافيا  ملا  ينتج  من مناطق  بغد�د  من  نفايات  
يوميا.    

��سو�ق ل�سر�ء ما يجمعه )�لنبا�سة(
�م��اك��ن جتمع تالل   على �جل��ان��ب �لخ��ر م��ن 
و�ك��و�م  �لنفايات ، ��سو�ق  ل�سر�ء ما يجمعه 
�لنبا�سة ، بع�سها  متخ�س�س ب� �لعلب �ملعدنية  
�ملقوى   �لورق  ل�سر�ء  و�خرى    ، و�لبال�ستيكية 
وثالثة  ملا ميكن تدويره  من تالل  �لقمامة ، 
ب�ساعة   لت�سريف   و�ب��و�ب    ، قريبة  ��سو�ق  
ل  كادحني  قبل  من  �لنفايات   من  ت�ستخرج  

ميلكون غري  هذه  �ملهنة . 
  _ جا�سم �بو �لعتيك�  �ساحب علوة  لل�سر�ء  
من �لنبا�سة  يقول ل�) �ل�سبكة( :  كل من يعمل  
بهذه  �ملهنة  هم  مت�سررون ، ويح�سلون  يوميا 
�ل� )١٠( �لف   تتجاوز  على �جور  زهيدة  ل 
دينار، عن  عمل  ي�سل  �ىل  ١٢  �ساعة  يوميا، 
مبينا  �ن  كيلو �لعلب �ملعدنية ، ي�سرتيه منهم   
يجمعونه   ما  وباقي    ، فقط  دينار   )3٠٠( ب� 
بنف�س �لثمان  تقل  �و تزد�د ببع�س  �لدنانري. 
�لبحث  عن قانون ينت�سل هذه �لفئة من و�قعها
و�سط  �كو�م هذه �لنفايات �لكربى تعي�س  مئات  
�لعو�ئل  �ملعدمة  ب�سبب �لفقر  و�حلرمان  و �لتي  
مل  جتد  حتى  �لن  قانونا  ينت�سلهم  من هذ�  
�لو�سع  �ملاأ�ساوي ، فالكل  يبحث  يف  خملفات  
�لنفايات ، ل�سد  متطلبات  �حلياة  �ل�سعبة.                                                                                   
:  �تينا   �م  �حمد حدثتني وهي تبكي و تقول 
من �لريف  مع زوجي  �ملري�س  و �بنائي �لربعة 
لن�سكن يف  �حد �حياء  �لع�سو�ئيات ببغد�د ، 
وقد  ��سطررت �ن يرتك �ولدي من  �ملدر�سة 
، ليعملو� معي  يف  مهنة �لنبا�سة، م�سيفة  �ن 
�و �ي  �لرعاية  �لجتماعية  ل ر�تب  لهم من 
جهة �خرى  مطالبة  �جلهات �مل�سوؤولة بت�سريع  

قانون  يكفل لهم حقوقهم  �ل�سائعة 
.

ورغم  �ت�سالتنا �ملتكررة  مبجل�س  حمافظة  
بغد�د  وحكومتها �ملحلية، غري  �ن  �ملعنيني  مل  
يدلو  لنا باي ت�سريح  حول هذه  �لفئة �لتي 

تعتا�س على مهنة �لنب�س.   
 فرز �لنفايات  بالن�سبة  للنبا�سة ��سبح  مهنة  
ك�سب   يف  �ل�سبل  بهم  �ساقت   �ن  بعد  يومية  
�لعي�س  و�حل�����س��ول  ع��ل��ى  ع��م��ل  �خ���ر  �قل  

ق�ساوة.  
معظم مز�ويل هذه  �ملهنة  يعي�سون  حتت خط  
�لفقر بدرجة  كبرية  ي�سكنون  يف  �ل�سو�حي  
و �ل��ن��و�ح��ي  �ل��ف��ق��رية  )�ل��ع�����س��و�ئ��ي��ات(  من 
�لعا�سمة  بغد�د ، ويف  ظروف  ل تتوفر  فيها  
ظروف  �لعي�س  �لن�ساين ، بع�سهم  نزح  من 
�حلاجة   وط���اأة  حت��ت  �جلنوبية   �ملحافظات 
وقلة �ملو�رد ، وهي حالة  تعك�س  و�قعا  مغاير�  
ب��ال��رو�ت  �لغنية  �ل��ب��ل��د�ن   ل��ب��الد  تعد  م��ن 

�لطبيعية. 
هذه  �لزو�يا �ملظلمة  يف  حياة  هوؤلء  �لنا�س  
�ك��ر  عمقا  مع دف��ع  �طفالهم   بعد�   تاأخذ  
مل���ز�ول���ة  ن��ف�����س  �ل��ع��م��ل، �ل����ذي  ����س��ب��ح��و� ل 

يجيدون عمال  �خر  �سو�ه.
يف  هذ� �ملكان  �لذي  ي�سمى  مبكان  �لطمر  
�ل�سحي  تنطمر  حياة  �لفقر�ء  ومعها  تنطمر  
طفولة �بنائهم  �لذين  مل  يعرفو�  من �لطفولة  

�سوى علب  مرمية و�سط  �كو�م  �لقمامة.
يكفل  قانونا  لهم   ي�سرع   من  بانتظار  �نهم 
حقوقهم  كاأطفال  وكر�قيني يع�سيون  يف  بلد 

غني  بالرو�ت  �لطبيعية.    

ع�ائ�ل تعي��س حت�ت خ�ط الف�قر 

حتقيق / ح�شني حممد الفيحان

يبحث�ن عن رزقهم 
بني تالل النفايات!

الَنّبا�شة

)النّبا�شة(  اأفراد من الرجال  والن�شاء واالطفال ميتهنون البحث والتنقيب يف اماكن  جتمع  النفايات  
يف اطراف وحدود العا�شمة بغداد. ينتظرهم  كل �شباح  يوم  �شاق، ففي وقت مبكر  ياأتون اىل اماكن 

الطمر ال�شحي للنفايات، والتي يعي�ض الكثري منهم يف بيوت من ال�شفيح  بداخلها، ملزاولة عملهم املعتاد، 
ينتظرون بلهف املركبات املحملة بالنفايات ليبحثوا فيها  عما ميكن ان ينفعهم: علب فارغة، او قناين  

مياه  م�شتهلكة، يقومون بتعبئتها  باأكيا�ض  لنقلها بعد ذلك اىل حيث ميكن ان تباع.
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�أثناء در��سته �لثانوية �ن�سم للعب مع �لفريق 
هذ�  ي���درب  وك���ان  حبيب(  )�حت���اد  �ل�سعبي 
�لعالق،  حبيب  �ل�سيد  �مل��درب  حينها  �لفريق 
به  �عجب  �ل�سعبي  ناديه  مع  ر�ئ��ع  �أد�ء  وبعد 
عوف(  )�أب��و  �لقي�سي  �لرحمن  عبد  �مل��درب 
يف  يلعب  كان  �ل��ذي  �لربيد  فريق  �إىل  و�سمه 
دوري �لدرجة �لثانية، وكان فالح ح�سن حينها 
ل يتجاوز �ل� ١٧ عامًا، حيث بد�أ معه كالعب 
�حتياط. �أول مبار�ة خا�سها كانت �سد فريق 
فريقه  حينها  وخ�سر  �لعر�قي  �جلوية  �لقوة 

بهدف و�حد.
اأول هدف 

�أول هدف �سجله للربيد كان يف �سوريا عندما 
هناك  ودي��ة  مباريات  خلو�س  �لفريق  ذه��ب 
بدور  ح�سن  فالح  �ساهم  للدوري.  ��ستعد�دً� 
كبري بفوز ناديه �لربيد بدوري �لدرجة �لثانية 
ولعب يف  �ل��دوري.  لقب هد�ف  �حرز  وحينها 
 ١9٧٢ عام  يف  �ي�سر،  كجناح  �ملمتاز  �ل��دوري 
�لتحاقه  نتيجة  �لريا�سة  ح�سن  ف��الح  ت��رك 

باخلدمة �لع�سكرية �لإلز�مية.
حني عودته للمالعب لعب مو�سمًا للزور�ء ثم 
بعد  )�ل��ط��ري�ن(  �جلوية  �لقوة  لنادي  �ن�سم 
�لإله حممد  عبد  �لقدير  �ملدرب  ��ستدعاه  �أن 
�سد  �جلوية  مع  مبارياته  �أوىل  لعب  ح�سن. 
بلقب  حينها  �جلوية  بفوز  و�ساهم  �ل�سرطة 
�لدوري وبلقب دوري �جلي�س ل�سنتني متتاليتني 
وهي �ملدة �لتي ق�ساها فالح ح�سن يف �جلوية.
بعد ذلك عاد لنادي �لزور�ء ثم نادي �ل�سباب 
�لأم  لناديه  �أخ���رى  م��ره  وع��اد  و�ح��د  ملو�سم 
�عتز�له  حتى  فيه  وبقى   ١9٧6 عام  �ل��زور�ء 
للفريق  مدربًا  �أ�سبح   ١985 ع��ام  يف  �للعب. 
خلفًا للمدرب و�ثق ناجي. جاء �لختيار تثمينًا 
لدوره يف نادي �لزور�ء و�خلدمات �لتي قدمها 
رئي�س  ك��ان  حني  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  طيلة  له 
�لفريق وممثله يف جميع �ملباريات و�لبطولت 

�ملحلية و�خلارجية.
ذكريات   

�ينما يلعب فالح ح�سن تكون له مل�سة جميلة، 
�لربيد  م��ع  لعب  فعندما  ر�ئ��ع��ة،  وذك��ري��ات 
�أ�سبح هد�ف  لالأندية  �لثاين  �لدوري  وهو يف 

لهم  حقق  �جلوية  مع  لعب  وعندما  �ل��دوري، 
ل����دوري �جل��ي�����س بف�سل  �ل����دوري وب��ط��ول��ت��ني 
�هد�فه �لر�ئعة. ومع �لزور�ء كان ثالث هد�يف 
عام  ويف  هدفًا.   ١١ بر�سيد   ٧6-٧5 �ل��دوري 
٧٧-٧8 كان ثاين هد�يف �لدوري مع �لزور�ء ب�� 
١٠ �أهد�ف، ويف عام ٧8-٧9 فاز فالح ح�سن 

بلقب هد�ف �لدوري ب�� ٧ �أهد�ف.
اأف�شل العبي القرن الع�شرين

 “ �أف�سل”8  �سمن  م��ن  ح�سن  ف��الح  �خ��ت��ري 
ث��م��ان��ي��ة لع��ب��ني ع���رب يف ����س��ت��ط��الع جملة 
�عتمد  �لذي  �ل�ستطالع  هذ�  �لعربي،  �جليل 
�لإجن���از  ه��ي  رئي�سة  عنا�سر  خم�سة  ع��ل��ى 
و�لتاأثري  �لبقاء  وط���ول  و�لأ���س��ل��وب  و�ل��ت��ف��وق 
�لعرب  �لالعبني  ب��ني  وم��ن  �جلماهري.  على 
�لنجم  �ل�ستطالع  �ملجلة يف  �ختارتهم  �لذين 

من�سور  و�لقطري  ح�سن  �إبر�هيم  �مل�سري 
و�لبحريني  �سليمان  و�ئ��ل  و�لكويتي  مفتاح 
�لعوير�ن  �سعيد  و�ل�سعودي  �سلطان  حمود 

و�لتون�سي �سكري �لو�عر.
دورات اخلليج واملنتخب الوطني

يف  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  م��ع  ح�سن  ف��الح  ت��األ��ق 
بطولتي �خلليج �لر�بعة و�خلام�سة، ولعب دورً� 
و�سنعه  لالأهد�ف  ت�سجيله  خالل  من  كبريً� 
عمان  على  للعر�ق  �لأول  هدفه  وك��ان  لها، 
عندما فزنا بنتيجة ٠:٤ ثم عاد لي�سجل هدفه 
�لثاين على �لبحرين عندما فاز �لعر�ق بنتيجة 
�ل�سعودية  �سد  �لثالث  هدفه  �سجل  ثم   ،١:٤
�خلليج  بطولة  ويف   .١:٧ بنتيجة  فزنا  عندما 
يف  و�سجل  �أي�سًا  ح�سن  فالح  تاألق  �خلام�سة 
بنتيجة  �ل��ع��ر�ق  ف��از  عندما  �لكويت  م��رم��ى 
١:3، و�سجل �سد �لإمار�ت عندما فاز �لعر�ق 
�لعر�قية  �لكرة  ثعلب  و��ستمر   .٠:5 بنتيجة 
فاز  عندما  عمان  �سد  هدفني  و�سجل  بتالقه 
�لعر�ق بنتيجة ٠:٧. و��ستمر بالعطاء لي�سجل 
�آخر �هد�فه يف دور�ت �خلليج �سد �ل�سعودية 

عندما فاز �لعر�ق بنتيجة ٠:٢.
قيادة نادي الزوراء

�لد�ري��ة  �لهيئة  رئا�سة  يف  عمله  مهام  ت�سلم 
لنادي �لزور�ء  عام ٢٠١٢، ولغاية �لن، ومنذ 
�أن ترك �لتدريب و�جته �إىل �لإد�رة مل يتدخل 
على �لإطالق يف �لعمل �لفني، لأنه يحرتم �آر�ء 

�ملدربني وحريتهم يف �تخاذ �لقر�ر�ت.

من عائلة فقرية تعمل يف 
الزراعة، انتقلت اإىل بغداد 
بعد ثورة 14 متوز لي�شكن 
فالح ح�شن مع عائلته يف 
مدينة ال�شدر )الثورة يف 
حينها(،  حيث ن�شاأ فيها 
وترعرع ومار�ض لعب كرة 
القدم الأول مرة يف مالعبها 
ال�شعبية ثم يف مدر�شته 
االبتدائية وبعدها يف 
ثانوية قتيبة التي كان 
يدر�ض فيها.

فالح ح�شن

ثعلب
الكرة العراقية 

اعداد / اأمرة حم�شن 

يف الذاكرة
جن�م
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�سربي:  �إن �لريا�سة �لن�سوية مل ت�سل �ىل مرحلة 
�لأندية  قبل  من  �لهتمام  عدم  ب�سبب  �لطموح، 
و�لدولة ب�سبب �سعف �لدعم �ملادي �لذي يخ�س�س 
هناك  تكون  �ن  يجب  �إذ  و�لأن��دي��ة،  ل��الحت��اد�ت 
�ندية تخ�س�سية للن�ساء، على �لأقل ناديان يف كل 
�لدولة  مبا�سرة من  تكون مدعومة  و�ن  حمافظة، 
بالريا�سة  ننه�س  لكي  �أكفاء  مدربني  وباإ�سر�ف  
و�لثمانينات  �ل�سبعينات  يف  كانت  كما  �لن�سوية 
عندما كانت �غلب لعباتنا يقفن على من�سات 
�لتتويج يف �لبطولت  �خلارجية، لكن وبرغم 
هذ� �لتق�سري هناك لدينا حاليا لعبات 
بطالت  مثل  �ل��ذه��ب  ح�سدن  ب��ط��الت 
�لقو�س و�ل�سهم و�لرماية و�ل�سطرجن و�لعاب 
�لقوى وعدد من �ملت�سابقات �لأخريات، �قول 
�إنه يجب �أن يكون هناك �هتمام مبا�سر من قبل 
ميز�نية  تخ�سي�س  ب�سرط  �لريا�سية  �لحت��اد�ت 
لكن  �ملختلفة،  �لريا�سية  �للعاب  لبطالت  خا�سة 
ولتوجد  تدريب  وليوجد  ميز�نية،  توجد  مل  �ذ� 
�سنح�سل  كيف  م�ساركات،  ولتوجد  مع�سكر�ت، 

على �إجناز ن�سوي!! 
اليوجد اإهمال!

�لبدنية  �لرتبية  كلية  عميد  �لربيعي،  ع��دي  د. 
وعلوم �لريا�سة، قال: �إن منجز�ت �لكلية بالن�سبة 
للريا�سة �لن�سوية كثرية، فاكر لعبات �ملنتخبات 
�ل��وط��ن��ي��ة م��ن �ل��رتب��ي��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة، وق��د 
�لأن��دي��ة  م��ن  �لكثري  رف��دن��ا 
وبالتايل  بالالعبات، 
�لدعم  �ن���و�ع  ك��ل 
متوفرة 

من قبلنا يف �سبيل �لإجناز و�لتو��سل، وتوجد لدينا 
�لعديد  يف  �جن��از�ت  حققن  �لالعبات  من  �لكثري 
يف  �جلودو  بطالت  �آخرها  �لريا�سية  �حلقول  من 
بطولة �آ�سيا وح�سولهن على �مليد�ليات �لربونزية، 
�لربيعي:  ��ساف  �لقوى.  �ألعاب  بطالت  وكذلك 
�ملادي لالعبات  �ملعنوي وحتى  �لدعم  كليتنا  توفر 
كي  �مل�ستلزمات  وبع�س  �ملالعب  توفري  عن  ف�سال 
�ملخت�سة  �جلهة  كوننا  �للعبة،  مب�ستوى  ينه�سو� 

بالريا�سة. 
دعم االأوملبية والوزارة

�ل�سلة  لكرة  �لعر�قي  �ملنتخب  بينما حتدثت لعبة 
ريهام فر��س فقالت: �ملو�سوع يحتاج �ىل دعم من 
و�لريا�سة،   �ل�سباب  وز�رة  من  ودعم  �لحت��اد�ت، 
�أن  و����س��اف��ت  �لأه����ل.  قبل  م��ن  �لت�سجيع  �أي�����س��ا 
بلد  �أي  يف  �لتح�سر  �أ�س�س  �أحد  �لن�سوية  �لريا�سة 
فكلنا نطمح  �مل����ر�أة،  وي��ح��رتم  ي��ح��رتم �حل��ري��ات 
�لتي  ب��امل��ر�أة،  كبريً�  �هتمامًا  �مل�سوؤولون  يويل  �ن 
من  وطنها  يف  ف��رق  ب��اإح��د�ث  حلمها  ع��ن  تبحث 
خالل م�ساركاتها يف �مل�سابقات �لدولية، و�لألعاب 
ن�سيب يف  لها  ليكون  �لفوز  �ىل  و�سعيها  �لأوملبية، 
�هد�ء �لعر�ق �إجناز ما،  لدينا يف �لعر�ق ريا�سات 
عديدة دخلت �لن�ساء ميادينها، منها كرة �لقدم، 
�لثقال،  ورفع  و�لقو�س،  و�لرماية،  �لقوى،  و�ألعاب 
�ن  �ملعنيني  م��ن  و�ملطلوب  وغ��ريه��ا،  و�ل�سطرجن 
وجديرً�  �لعر�ق،  ب�سمعة  جديرً�  �هتمامًا  يعريو� 
�لعديد  يف  �ساركن  �للو�تي  �لعر�ق،  ن�ساء  مبكانة 
من �ملحافل، �ن �لقدر ميكن �أن ير�سخ وي�ستجيب 
ي�ستحق،  مما  ب�سيء  و�لإر�دة  �لعزمية  ل�ساحب 

وجزء من �لدين عليها. 
قّلة التخ�شي�شات املالية

�لقدم  لكرة  �ل�سابق  �لعر�قي  �ملنتخب  م��درب 
قائاًل:  �ملعاناة  عن  حتدث  �سابر  علي  �لن�سوية 
على  و�قت�سارها  �ملالعب،  �ىل  تفتقر  ريا�ستنا 
مالعب كليات �لرتبية �لريا�سية �ملغلقة لإقامة 
�لتخ�سي�سات  قلة  وكذلك  عليها،  �لتمارين 
و�لثقافة  �ملجتمعية  �لقيود  غريها  �مل��ال��ي��ة، 
و�سعا  �لن�سوية  �لريا�سة  تعي�س  �إذ  �لذكورية، 
ف�سال  لها،  �ل�سديد  �لإه��م��ال  نتيجة  ماأ�ساويا 
لتطوير  �لرئي�سية  �مل�ستلزمات  توفر  ع��دم  عن 
وتكثيف  �ملالعب  توفري  �لريا�سة، من حيث  هذه 

مبالغ  ر���س��د  �ىل  ��سافة  �ل��دول��ي��ة،  �مل�����س��ارك��ات 
ل�سيما  �مل�سووؤلني  على  ما  و��ساف:  لها.  مالية 
�ملدر�سية  بالريا�سة  �لهتمام   �إل  �لرتبية  وز�رة 
وت�سجيع  للفتيات  �لإعد�دية  �لبتد�ئية وحتى  من 
�لأندية لتدريب �لريا�سيات �ملوهوبات من خالل 
تقدمي منح �إ�سافية �إىل �لأندية �لتي متار�س فيها 
�أندية  تاأ�سي�س  على  و�لعمل  �لن�سوية  �لريا�سة 

للفتاة يف كل حمافظة �و ق�ساء �و مدينة كبرية.
احل�شة الريا�شية املدر�شية

من  �إن  فقال:  ها�سم  حممد  �لن�سوي  �ملدرب  �أما 
�لريا�سي  �لن�ساط  تو�جه  �لتي  �ملعوقات  �أه��م  
يف  �لريا�سية  �لرتبية  ح�سة  �إهمال  هو  �لن�سوي، 
�لدر��سية يف �ملحافظة ول بد من  جميع �ملر�حل 
و�عتبارها  �لريا�سية  �لرتبية  مناهج  �إىل  �لنظر 
�ملعدل  يف  عالماتها  و�حت�ساب  �أ�سا�سية  م��ادة 
�لنهائي للطالبات. و��ساف �ن �لريا�سة �لن�سوية 
على �لطالق تعاين يف كل �سيء، معوقات عديدة، 
�ىل  ��سافة  للتدريب  مالعب  وج��ود  ع��دم  منها 
�ن ه��ن��اك ق�����س��ورً� و����س��ح��ًا م��ن �لحت����اد�ت يف 
�ملنتخبات  زج  ع��دم  وك��ذل��ك  �ل��ب��ط��ولت  تنظيم 
للبطولت.  ����س��ت��ع��د�دً�  خارجية  مع�سكر�ت  يف 
�لن�سوية  للريا�سة  �جن���از�ت  هناك  �ن  لننكر 
لكنها ب�سيطة، بل خجولة، حققتها على �ل�سعيد 
�خلارجي، برغم �لدعم �ملتاأرجح �لذي يقدم لها 

من قبل �لقائمني على ريا�ستنا �لعر�قية.
الريا�شة الن�شوية معدومة

علي  هاجر  �ل�سلة  لكرة  �خل��ط��وط  ن��ادي  لعبة 
�لن�سوية يف  �لريا�سة  �أن  ر�أيى هو  قالت: كالعبة 
�أننا  ب�سبب  وذلك  معدومة وغري موجودة  �لعر�ق 
فريقًا  نكون  �لخ��رى  �ل��دول  مع  م�ساركتنا  عند 
َ�ي  لديه  لي�س  لغ��ري،  فقط!   للم�ساركه  ذ�ه��ب��ًا 
ب�سبب  وه��ذ�  �لخ��رية  باملر�كز  حتى  بالفوز  �أم��ل 
�ن  �أ�ستطيع  ل  �لن�سوية وظلمها،  �لريا�سة  �إهمال 
�أقول �ن �لريا�سة �لن�سوية مل تاأخذ حيزها و�منا 
هي من �لأ�سا�س لي�س لها حّيز يف بلدنا وكان لنا 
�ل�سابق  �ل�سباب  وزي��ر  يد  على  �عادتها  يف  �أم��ل 
ي�ستطع  �لأ�سف مل  مع  لكن  عبد �حل�سني عبطان 
�لرجل فعل �ملطلوب وذلك ب�سبب �ن�سغاله  بامور 
من  وغريها  �ملالعب  و�فتتاح  �لرجالية  �لريا�سة 

�لمور.

تعي�ض الريا�شة الن�شوية العراقية حالة من االنحدار يف امل�شتوى 
وال�شياع  نتيجة االإهمال الوا�شح من وزارة ال�شباب والريا�شة او 
اللجنة االأوملبية، وهذا االنحدار �شمل كافة الفعاليات الن�شوية.

بغداد/ اأمرة حم�شن 

يف  �لحت���اد�ت  لبع�س  �مل��ادي  �جلانب  �ساهم  كما 
بع�س  ذل��ك  يف  تبعتها  �لن�سوية  فعالياتها  �إل��غ��اء 
�لريا�سة  �ندثار  يف  �ساهم  ما  �لريا�سية،  �لأندية 
من  ف���رتة  يف  حتت�سنها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ن�����س��وي��ة  

�لفرت�ت.
وكيفية  �لن�سوية  ريا�ستنا  �أو�ساع  تردي  �سبب  عن 
جملة  ��ستطلعت  �لإجن������از�ت  �ىل  ب��ه��ا  �ل���ع���ودة 
فكانت  �لريا�سة  �أه��ل  �آر�ء  �لعر�قية(  )�ل�سبكة 
�للجنة  يف  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�سو  م��ع  �ل��ب��د�ي��ة 
ز�هد  �لرماية  �حت��اد  ورئي�س  �لعر�قية  �لأوملبية 

نوري �لذي حتدث قائال:
�شنع البطل من واجب الدولة 

�ىل  �لن�سوية  ريا�ستنا  ت�سل  �أن  يف  نطمح  نحن 
�ملادي  �لدعم  �ىل  يحتاج  �لطموح  وهذ�  �لعاملية، 
عندها  �لتدريبية،  �ملع�سكر�ت  وتوفري  و�ملعنوي 
�ستعود ريا�ستنا �لن�سوية �ىل ما كانت عليه من تاألق 
و�بد�ع، ونحن يف �للجنة �لوملبية دعمنا �لريا�سة 
من  �لوملبي  �لبطل  ف�سنع  كبري،  ب�سكل  �لن�سوية 

و�جب �لدولة ول يقت�سر على �لحتاد�ت.
عدم االهتمام

فيما قال �أمني �سر �حتاد �لدر�جات �لعر�قي �حمد 

�شبق  م���ع  اإه���م���ال 
الإ�شرار

الريا�شة الن�ش�ية العراقية
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د�خ��ل  �أخ��ط��اوؤه��م  ق��ّل��ت  �أو  ك���رت  �إن  ح��ت��ى   
�مل�ستطيل �لأخ�سر، �للوم يلقى عليهم! ل�سيما 
مهما  فريق  لأي  مييلون  ل  �حلكام  �أغلب  �أن 
�حللقة  يقولون،  كما  فهم،  كربت جماهرييته، 
�لعر�قية،  �مل�ستديرة  �لكرة  عامل  يف  �لأ�سعف 
فالظرف �ل�سعب �لذي يعي�سه عر�قنا �جلريح 
جنومًا  �لقدم  كرة  مباريات  حكام  فيه  �أ�سبح 
�لكروي  �ل��دوري  برغم  مناف�س،  �أو  منازع  بال 
حديثنا  �ليوم  عمومًا  وتنظيميًا.  فنيًا  �ملتاأرجح 
�حلكم  �لعر�قية،  �ل�سّفارة  �أب��ط��ال  �أح��د  مع 

�لدويل علي �سباح �لذي د�ر معه هذ� �حلو�ر:
*ما �سبب دخولك عامل �ل�سافرة ..�ملتِعب؟

_�أنا بال�سا�س ريا�سي، �أحببت �لريا�سة منذ 
عامل  �ىل  �جتهت  عندما  �هلل  ووفقني  �ل�سغر 
هذه  �ىل  و�سلت  ذك��رت،  كما  �ملتعب  �لتحكيم 
�ملالعب،  عناء طويل يف  بعد  �ملتقدمة  �ملرحلة 
�ملثل  بحقه  يطبق  م��ا  د�ئ��م��ًا  �لعر�قي  �حلكم 
�لقائل )ماأكول مذموم( برغم �جلهود �لكبرية 

�لتي يبذلها يف �ملباريات و�إي�سالها بّر �لأمان.
*عندما ن�سال �أيًا من �حلكام ياأتيك �لرد: نحن 

مظلومون.. ملاذ�؟!
�لعر�قي  �حلكم  جماملة،  وبدون  _-حقيقة 

يقدمه  �ل��ذي  �لعايل  �مل�ستوى  برغم  مظلوم، 
�أو  �ملحلية  ���س��و�ء  ل��ل��م��ب��اري��ات  ق��ي��ادت��ه  خ���الل 
�خلارجية، و�لدليل جناح حكامنا يف �لبطولت 
جماهرينا  �أن  �إل  �لأخ��رية،  و�لآ�سيوية  �لعربية 
�أن  و�ل�سبب  �لتحكيم  على  تر�سى  ل  �لكروية 
�أي فريق يريدون �لفوز لفريقهم مهما  �أن�سار 
فاإن �جلماهري  �لفريق  و�إذ� خ�سر  �لأم��ر،  كان 
�ملبار�ة  حكم  على  �لأوىل  بالدرجة  �للوم  ت�سع 
لتقبل  �لعر�قية  �لفرق  جماهري  ت��ردد.  دون 
على  �لإخ��ف��اق  �سماعة  وت�سع  فرقها  بخ�سارة 
�لفريق  يقدم  مل  لو  حتى  �لتحكيمي،  �جلانب 
جيد  �لعر�قي  �حلكم  �ملبار�ة.  يف  يذكر  �سيئًا 
�مل�ستويني  على  للمباريات  قيادته  يف  ومتاألق 
لأقوى  قيادته  و�لدليل  �لد�خلي،  �و  �خلارجي 
�ملباريات �خلارجية، فامل�ساكل �لتي يتعر�س لها 
ناجتة  �ملحلية  للمباريات  قيادته  خالل  �حلكم 
عن عدم فهم بع�س �إد�ر�ت �لأندية و�لالعبني 
�أن  بل  �لكروي،  للقانون  �لريا�سية  و�جلماهري 
�جلانب �لثقايف قليل لدى بع�سهم، لذلك جند 

�مل�ساكل موجودة يف �أكر �ملباريات �ملهمة.
�ملعروفة  �لندية  �أح��د  م�سجعي  �أن  فعاًل  *هل 

قامو� )بتفلي�س( �سيارتك؟

_ نعم يف �حدى مباريات �لدوري بني فريقني 
معروفني طردت �حد �لالعبني لأ�سباب قانونية 
من  ف�سمعت  �مللعب،  د�خ���ل  �ل��الع��ب  يعلمها 
و�ل�ستم(،  )�ل�سب  من  �نو�عًا  �مل�سجعني  بع�س 
وبعد �نتهاء �ملبار�ة حاولو� قلب �ل�سيارة برغم 

�ين كنت على �سو�ب يف طرد �لالعب.
*هل يخطئ �حلكم؟

يخطئ،  و�سيبقى  يخطئ  _نعم.. 
م��ا د�م��ت ك��رة �ل��ق��دم م��وج��ودة، 

�لأخطاء موجودة يف مالعب 
و�ساهدنا  كافة،  �لعامل 

�أه������د�ف������ًا دخ��ل��ت 
ومل  �مل�������رم�������ى 

كانت  حتت�سب 
ق���ب���ل دخ�����ول 
تقنية �لفيديو 
يف �ملباريات، 

رك��الت  ع��ن  ف�سال 
و�لتي  حتت�سب  مل  �لتي  �جل��ز�ء 

حتت�سب وغريها، �إنها لعبة �لأخطاء!
*ه���ل ت��ت��خ��وف م��ن ت��و�ج��د �جل��م��اه��ري ق��رب 

�ل�ساحة يف بع�س �ملالعب؟

_ه���ي ح��ال��ة غ��ري ح�����س��اري��ة، ح��ي��ث يدخل 
�لد�ري��ة  �لهيئات  �ع�ساء  مع  �مل�سجعني  بع�س 
�لإزع���اج  ببع�س  يت�سبب  م��ا  �ل�ساحة،  د�خ��ل 
لي�س  �لقر�ر  كان  ف��اإذ�  �ل�ساحة،  د�خل  للحكم 
وغريها  �ل�سياح  �ىل  ي�سعى  فريقه  �سالح  يف 
من �لأمور، �أنا مل �أتخوف من هذه �لأمور كوين 
�أدير �ملبار�ة بكل �سهولة دون حدوث �ي �سيء، 
ياأخذ هذ� �لكالم على حممل �جلد  �أن  �أمتنى 
�ىل  �لدخول  من  �ملتع�سبني  �مل�سجعني  و�إبعاد 

�أر�سية �مللعب من �أجل تفادي �مل�ساكل.  
يف  عام  ب�سكل  �لتحكيم  مل�ستوى  تنظر  *كيف 

�ملو�سم �حلايل؟
�لآن،  لغاية  ج��دً�  جيد  �أو  ممتاز  -�لتحكيم 
ح��ق��ي��ق��ة جن���ح �حل��ك��م �ل��ع��ر�ق��ي يف ق��ي��ادت��ه 
ملباريات �لدوري برغم �سعوبة �ملهمة، بل تاألق 
قيادتهم  يف  �ل�سباب  �حلكام  من  �لعديد 

لأقوى �ملباريات.
*متى ن�ساهد �حلكم �لعر�قي يف 

نهائيات كا�س �لعامل؟
جميع  وح���ل���م  ح��ل��م��ي   –
�حل�����ك�����ام ه�����و ق����ي����ادة 
�لعامل،  كاأ�س  مباريات 
وم��������ا زل�����ن�����ا ن��ع��م��ل 
ون��ط��م��ح ل��ذل��ك �لأم���ر 
يحتاج  �ل��ذي  �ل�سعب 
ح��ك��وم��ي  دع�����م  �ىل 
و���س��ي��ا���س��ي وك��ذل��ك 
�ملوؤ�س�سات  كافة  من 
�ل���ري���ا����س���ي���ة، ك���ون 
كهذ�  حمفل  يف  �ل��ت��و�ج��د 
�لقوية،  �لعالقات  على  يعتمد 
�لتي  �لكبرية  �لإمكانية  عن  ف�سال 
ميتلكها �حلكم �لعر�قي، بل با�ستطاعتنا 
قدمناه  ما  و�لدليل  �ملباريات  �أق��وى  قيادة 
قبل  من  كبرية  و�إ���س��ادة  ع��اٍل  م�ستوى  من 
قمنا  �لتي  �لآ�سيوية  �لبطولت  �ملتابعني يف 

باإد�رة مبارياتها.

ملجلة "ال�شبكة العراقية":

ماي�شرتو ال�شافرة العراقية

علي�شباح
لعبة  يف  يخطئ  احلكم 

الأخطاء

من احلكام الدوليني املميزين يف العراق واآ�شيا، كان ومازال منوذجًا للريا�شي الذي ي�شعى اىل اإعالء 
�شاأن ريا�شة بلده واإظهارها بال�شكل املميز يف املحافل اخلارجية، لكن تبقى قرارات حكام كرة القدم يف 

العراق مثارًا جلدل كبري،
حاوره/ اأحمد رحيم نعمة
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لعب  كاأف�سل  �ختري  ب���الده،  يف  �لقومي  �لبطل 
كري�ستيانو  �ل��ربت��غ��ايل  على  متفوقًا   ٢٠١8 لعام 
رونالدو و�لأرجنتيني ليونيل مي�سي ولعبي �ملنتخب 
�ساهم  بعدما  للعامل،  �أب��ط��اًل  �ملتوجني  �لفرن�سي 
بقيادة �ملنتخب �لكرو�تي �ىل نهائي مونديال رو�سيا 

٢٠١8، للمرة �لأوىل يف تاريخه.
وختم مودريت�س باأد�ئه يف �ملونديال، مو�سمًا �ساهم 
تو�ليًا  �لثالث  بلقبه  �مللكي  بتتويج فريقه  �أي�سا  فيه 

يف دوري �أبطال �أوروبا.
وقال �لالعب �لبالغ من �لعمر 33 عامًا بعد ت�سلمه 
�ل�سعب  م��ن  �ل��ن��ج��اح؟  "مفتاح  �لذهبية:  �ل��ك��رة 
حتديد ذلك، �لعمل، �ملثابرة يف �لأوقات �ل�سعبة. 
لي�س  �لأف�سل  �لعبارة:  هذه  �أردد  �أن  د�ئما  �أح��ب 

�سهال".
مع  �للعب  كان  حلمي  نحلم.  كاأطفال  "كلنا  وتابع 
�لذهبية  �لكرة  مهمة،  باألقاب  و�لفوز  كبري  فريق 
ورفع  �إيل،  بالن�سبة  طفولة  حلم  من  �أك��ر  كانت 

اأحرز الكرواتي لوكا مودريت�ض، �شانع األعاب ريال مدريد 
االإ�شباين، اجلائزة االأغلى التي توجت م�شرية م�شنية لطفل بداأ 

كالجئ يف بالد مزقتها احلرب، مبنحه الكرة الذهبية الأف�شل 
العب كرة قدم يف العامل.

هذه �جلائزة هو فعال مدعاة فخر و�سرف بالن�سبة 
�إيل".

وت�سلم مودريت�س �ملعروف بخجله و�سوته �خلافت، 
يف  باري�س،  يف  بالنجوم  ز�خ��ر  حفل  يف  �جل��ائ��زة 
منزل  يف  �ملتو��سعة  ب��د�ي��ت��ه  م��ع  ���س��ارخ  تناق�س 
��ستحال بقايا خملعة بعدما �لتهمت �لنري�ن جزءً� 
ُدمرت خالل  �لتي  كبريً� منه، يف قرية مودريت�سي 

حرب �ل�ستقالل.
�ملطلة  فيليبيت  جبال  �سفح  على  �لقرية  هذه  وتقع 
مودريت�س  ك��ان  وق��د  �لإدري��ات��ي��ك��ي،  �لبحر  على 
يدعى  �لآخر  وهو  �ل�سيفي جلده  �ملنزل  يقطن يف 
�لقو�ت �ل�سربية يف  لوكا مودريت�س، وقتل على يد 
�لأ�سهر �لأوىل للنز�ع )١99١-١995( �لذي ح�سد 

قر�بة ٢٠ �ألف قتيل.
وما تز�ل هناك لوحة تذكر بذلك يف تلك �ملنطقة 

وتقول "خطر!�ألغام!".
هروب

عندما  عمره  من  �لعا�سرة  يف  مودريت�س  لوكا  كان 
�لتي  �ل�ساحلية  ز�د�ر  مدينة  �ىل  عائلته  مع  هرب 
و�سط  هنا،  كيلومرتً�.   ٤٠ بعد  على  تقع 
على  تت�ساقط  �لتي  �لقنابل  �سجيج 
خ�سال  تفتقت  �ل�ساحلية،  �ملدينة 
�ملعا�سرة  �مل��و�ه��ب  �أب��رز  �أح��د 
يف �ل��ق��ارة �لأوروب��ي��ة �ل��ذي 
ملنتخب  ق��ائ��دً�  �أ���س��ب��ح 

كرو�تيا.
يو�سيب  وي��ت��ذك��ر 
ب���اي���ل���و �ل�����ذي 
ك���ان م��درب��ًا 
ل����ف����ري����ق 
ن  � "
كاي 

ن�سيط  �سغري  �ساب  عن  �سمعت  قد  "كنت  ز�د�ر": 
�حد  �أروق��ة  يف  حتى  �لكرة  مد�عبة  عن  يتوقف  ل 

�لفنادق وينام معها".
�ملدرب  ل�سيما  �أح��د،  على  �لفتى  موهبة  تخف  مل 
�لذي بات حاليا يف �لعقد �ل�سابع من �لعمر، و�لذي 
"كان مثاًل لالعبي جيله، قائدً�  �أن مودريت�س  ر�أى 
حمبوبًا. كان �لأطفال يرون فيه يف تلك �لفرتة ما 

نر�ه �ليوم".
برزت  مورديت�س،  �سديق  بوليات،  ماريان  وبح�سب 
و�لنز�عات.  �حل��رب  �أج��و�ء  و�سط  �لأخ��ري  موهبة 
�لقذ�ئف حولنا مليون مرة ونحن  "ت�ساقطت  وقال 

يف طريقنا �ىل �لتدريب، كنا نهرع �ىل �ملالجئ."
حمرتف  لع��ب  وه��و  ع��ام��ًا(،   36( بوليات  و�عترب 
�ل��ت��ي خربها  �ل���ظ���روف  ه���ذه  �أن  �أي�����س��ا،  ���س��اب��ق 
مودريت�س كانت "�أحد �لعو�مل �لتي �ساهمت يف �أن 
يكون �ليوم �أحد �برز لعبي كرة �لقدم يف �لعامل".

مودريت�ض الذهبي
وفاز مودريت�س باجلائزة بعد �أن ح�سد ٧53 نقطة، 
رونالدو  �لربتغال  ومنتخب  يوفنتو�س  جنم  وج��اء 
�أنطو�ن  جاء  بينما  نقطة،   ٤٧6 بعدما ح�سد  ثانيًا 
�لفرن�سي  و�ملنتخب  مدريد  �أتلتيكو  جنم  جريزمان 

يف �ملركز �لثالث ب�٤١٤ نقطة.
وبالتاىل يجمع مودريت�س بني جائزتي �لفيفا لأف�سل 
لعب فى �لعامل "ذ� بي�ست"، وكذلك �لكرة �لذهبية 
�للذين  ورون��ال��دو  مي�سي  �لثنائى  هيمنة  ويك�سر 
�سيطر� على �جلائزة منذ عام ٢٠٠8 وتبادل �لفوز 
�أن يفوز �لكرو�تي يف  بها معًا حتى عام ٢٠١٧ قبل 

.٢٠١8

كيف يتم اختيار الفائز 
قائمة  فوتبول" �لفرن�سية  "فر�ن�س  و�ختارت جملة 
على  للت�سويت  �لعامل  حول  من  �سحفيًا   ١٧3 من 
فى  لع��ب  لأف�سل  �لذهبية  �لكرة  بجائزة  �لفائز 
�أي��ة  �أو  ت��دخ��ل م��ن ج��ان��ب �مل��درب��ني  �ل��ع��امل، دون 

��ستفتاء�ت جماهريية.
و�ختار كل �سحفى �أف�سل 3 لعبني من قائمة �ل�3٠ 
�ملر�سحني من وجهة نظره، ويح�سل �ساحب �ملركز 
�لأول فى �ختيار كل �سحفى على 5 نقاط، �لثانى 3 
نقاط و�لثالث نقطة و�حدة، ويتم ترتيب �لالعبني 

تنازليًا بعد فرز �أ�سو�ت جميع �ل�سحفيني، ويعتمد 
�لفردية  �لألقاب  على  �ختيار�تهم  فى  �ل�سحفيون 
و�جلماعية على مد�ر �ملو�سم، بجانب مهارة �لالعب 

و�حرت�مه فى �مللعب، بالإ�سافة �إىل م�سريته.
اإجنازات مودريت�ض

وح�سل لوكا مودريت�س على �لعديد من �لألقاب فى 
مو�سم ٢٠١٧ – ٢٠١8، �أبرزها دورى �أبطال �أوروبا، 
كما  مدريد،  ريال  نادى  مع  لالأندية  �لعامل  وكاأ�س 
�لثانى  �ملركز  على  للح�سول  كرو�تيا  منتخب  قاد 
بالده  تاريخ  فى  �لأوىل  للمرة  �لف�سية  و�مليد�لية 
فى  لع��ب  �أف�سل  ج��ائ��زة  على  �حل�سول  بجانب 

�لبطولة.
�أف�سل  كما مت �ختيار لوكا مودريت�س للفوز بجائزة 
هام�س  على  وذل��ك   ،٢٠١8 لعام  �أوروب���ا  يف  لع��ب 
جو�ئز  لتوزيع  �ل��ق��ارى  ل��الحت��اد  �ل�سنوى  �حل��ف��ل 
�أقيم  �ل��ذى   ٢٠١8  –  ٢٠١٧ مو�سم  ع��ن  �لأف�سل 

باإمارة "موناكو" �لفرن�سية.
لعب  �أف�سل  جائزة  على  مودريت�س  لوكا  وح�سل 
�لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  �لعامل من جانب  فى 
�مل�سري حممد �سالح  �لنجم  "فيفا" على ح�ساب 

و�لنجم �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
�أف�سح �لنجم �لكرو�تي لوكا مودريت�س، عن موقف 
حني  زي���د�ن،  �لدين  زي��ن  �ل�سابق،  مبدربه  جمعه 
مب�ستقبل  �لأ�سبق  �لفرن�سي  �لنجم  تنبوؤ  عن  ك�سف 

مودريت�س "�لذهبي".
نبوءة زيدان

ويف مقابلة مع جملة "فر�ن�س فوتبول"، �لتي قدمت 
للنجم �لكرو�تي جائزة �لكرة �لذهبية )بالون دور( 
، كاأف�سل لعب كرة قدم لعام ٢٠١8، ك�سف جنم 
قر�بة  قبل  بزيد�ن  جمعه  ح��و�ر  عن  مدريد  ري��ال 

�لثالثة �أعو�م.
م��درب��ًا  زي���د�ن  �أ�سبح  "عندما  م��ودري��ت�����س:  وق���ال 
يناير ٢٠١6، طلب مني �حل�سور  لريال مدريد يف 
�أهميتي كالعب  و�أو�سح يل  �لتدريبات،  بعد  ملكتبه 
�لكرة  �سيحرز  لعب  و�أنني  له،  بالن�سبة  قدم  كرة 

�لذهبية يوما ما."
و�أ�ساف: "لقد ر�آين )زيد�ن( م�سابهًا له، �سخ�س 
هادئ وخجول بع�س �ل�سيء، وطلب مني �لتعبري عن 

نف�سي د�خل �مللعب."

ل�كا م�دريت�س..
حامل  اىل  �شغر  لج��ئ  من   
الكرة الذهبية لأف�شل لعب
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ال جمال مع الياأ�ض 
�أن �هلل خلقك على ن�سيب  ر�أ�سك  ل ت�سعي يف 
�إن  يزيد..  ل  �جلمال  ه��ذ�  �جلمال،  من  معني 
�إن �عتنيت  �جلمال ر�أ�س �ملال، وهو يزيد حتمًا 
و�لقو�م،  �لوجه  جمال  هو  عندي  و�جلمال  به، 
بالقر�ءة  �لآن  منذ  فابدئي  �ل�سخ�سية،  وجمال 
كتب  تن�سى  ول  جديدة،  �آفاقًا  لك  تخلق  فاإنها 

�لتجميل. 
خذي من اأخطائك درو�شًا 

�إن  عليك،  تق�سي  �أد�ة هد�مه  ل جتعلي �خلطاأ 
�لدرو�س  منها  ��ستخل�سنا  �ذ�  �ملا�سي،  �أخطاء 
و��سحًا  طريقًا  لنا  تر�سم  �أن  ت�ستطيع  و�لعرب 
�لتي  ت�����س��رف��ات��ك  ك��ل  ف��ر�ج��ع��ي  للم�ستقبل، 
كل  لتفادي  جانبًا  و�طرحيها  �لنا�س..  �نتقدها 
تتعقدي من �خلطاأ  �أن  �إياك  ما يغيظهم، ولكن 

وتدعيه يهددك. 
طريقة االأداء ال نوع العمل 

ب��الن��ت��خ��اب��ات  تهتمي  �أن  ب��ه��ذ�  �أع��ن��ي  ل�����س��ت 
ل  معارك  �ن هذه  ذلك،  �ىل  وما  و�لرت�سيحات 
�ل�سيا�سة،  �ق�سد  ولكنني  بالأنوثة..  لها  دخل 
يجب �ن جتيدي معاملة �لنا�س.. فتعرفني كيف 
�لذي  هو  �لناجح  �ل�سيا�سي  �أن  �ذ  تعاملينهم، 
يعرف كيف يتفاهم مع �جلميع وهذ� هو �لنجاح. 

يجب أن تكوني سياسية! 
�إن �لذي يلفت �نظار �لنا�س �ليك لي�س نوع �لعمل 
بل  تت�سرفني،  �لذي  �لت�سرف  �و  توؤدين  �لذي 
هنا  ومن  �لعمل..  بها  توؤدين  �لتي  �لطريقة  هو 
ت�سمعني �أن فالنا �أحب فالنه من �أول نظرة.. مع 
�أن هذه �لفالنة قد تكون �قل منك جمال، ويرجع 

�سر جناحها �ىل �أنها �أجادت كيف تت�سرف..
الرجال يحبون امراأة ت�شغي 

كبار  �أطفال  �لرجال  �ن  لك  قلت  �ذ�  �سدقيني 
يحبون �ملر�أة �لتي تهتم بهم، و�ول ما يعنيهم يف 
يعتقدون  فانهم  �ليهم  �لإ�سغاء  جتيد  �ن  �ملر�أة 
د�ئما �ن ما يقولونه هو خري ما ميكن �ن يقال.. 
حتى لو كان ناطقها ل معنى له، �ن �ملر�أة �لتي 
�ىل  تت�سلل  �لتي  هي  �لرجل  �ىل  �لإ�سغاء  جتيد 

قلبه. 
رجل واحد من باب اأوىل 

�أحب �ن تكوين �سيا�سية لتجيدي �لتفاهم مع كل 

�لنا�س. �ن هذه �لن�سيحة هي طريقك �ىل قلب 
�لرجل، فاإن �ملر�أة �لتي جتيد معاملة كل �لنا�س 
�ستجيد من باب �وىل معاملة �لرجل �لو�حد يف 
نف�سه  فيجد  �أكر  �هتماما  تعطيه  لأنها  حياتها 
يبد�أ  ه��ذ�  وم��ن  �لآخ��ري��ن عندها  ع��ن  مم��ي��زً� 

�لتفاهم. 
ليكن لك مايذكر بك رجلك! 

يجب �ن تكون لك �سخ�سية حمدودة فاحر�سي 
فتاك  �و  رجلك  يذكره  �سيئا  ت�ستعملي  �أن  على 
�سحرك  تلقني  ب��ه��ذ�  ع��ن��ك..  �ب��ت��ع��د  �ذ�  ب��ك 
عليه.. �سعي عطرً� من نوع ل ين�سى و��ستعملي 
ول  تذكره بك..  �لظل يف �حلديث  كلمة خفيفة 
تعمدي �ىل �إثارة غريته كثريً�.. حتى ل يفكر يف 

�خليانه. 
اهتمي ب�شحتك جيدًا 

و�ذ�  �ملري�سة  �مل��ر�أة  من  ينفرون  �لرجال  �ن 
مر�سك  رغ���م  ي��ح��ب��ك  رج���ال  �ن  �ع��ت��ق��دت 
هو  نحوك  �ل�سعور  حقيقة  �ن  و�همة..  فاأنت 
ما  وخ��ري  �سحتك  على  فاحر�سي  �ل�سفاق، 
ت�سمن  �لتي  �لريا�سية  �لتمارين  هو  تفعلني 
لك �ل�سحة و�لر�ساقة وجتعلك تبدين ن�سرة 

م�سرقة على �لدو�م. 
اعريف نف�شك جيدًا 

بها،  �لالئق  �لو�سع  يف  ت�سعيها  حتى  وذل��ك 
فهذ�  نف�سك  ع��ن  �حل��دي��ث  يف  تبالغي  ول 
فاإن  نف�سك  قدر  من  تنق�سي  ل  ولكن  غرور، 
هذ� معناه عقدة �لح�سا�س بالنق�س، �عريف 
�ن  وح��اويل  وجمالك  وخ�سائ�سك  مز�ياك 
�لن�سيحة  و�ذك���ري  با�ستمر�ر..  بها  تعتني 
�لوىل "ل �جلمال مع �لياأ�س" فانه تكمل هذه 

�لن�سيحة. 
لتكن لك �شخ�شية م�شتقلة 

تقلد جنمة  �ل��ت��ي  �مل����ر�أة  ي��ك��ره��ون  �ل��رج��ال 
فال  �ملجتمع،  يف  ب��ارزة  �سيدة  �أو  �سينمائية 
تقلدي �أمر�ة ��ستهرت بالناقة �أو �جلمال، لن 
معرفتك بنف�سك �ستعينك على �نتز�ع �أ�سلوب 
متميز يف تكوين �ل�سورة �لتي تبدين بها �مام 
�أم��ر�أة حتى ولو  �لنا�س. وحذ�ر من تقليد �ية 

كانت .. مارلني مونرو. 
االثنين والدنيا 1957/9/16. 

اإن املمثلة الفاتنة التي �شحرت 
العامل مل تبلغ ما بلغته 
م�شادفه او اعتباطًا، فاإن 
لفتنتها الطاغية اأ�شبابها، وقد 
بلغت القمة الأنها حري�شة على 
اأن ت�شّن د�شتورًا دقيقًا يرعى 
جمالها ويثمن �شخ�شيتها.. 
ويلهب جاذبيتها.. ويف هذا 
املقال تبوح مارلني مونرو بتلك 
االأ�شرار العظيمة التي جعلت 
منها )مارلني مونرو(!..

مارلني م�نرو
من  10درو�س 
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�حل��ق��وق  "مدر�سة  يف  ط��ال��ب  وه����و  ف��و���س��ع   
�ل�سلطانية" �أربع م�سرحيات هي: خامت �سليمان، 
وعلي بابا، و�لعري�س، ثم �ملر�أة �جلديدة... وما 
مكتبًا  �فتتح  حتى  �حلقوق  باجازة  يظفر  ك��اد 
للمحاماة يف �سارع حممد علي، ولكنه بدًل من 
�لتفرغ ملهنته ��سيب بحمى �لفن، وكانت غرفته 
�لذي  �لهيكل �ملقد�س  يف مكتب �ملحاماة مبثابة 
يفزع �ليه، ومن ينبوعه ينهل �لن�ساط و�حليوية، 
وكانت �آلهة �لفن �ذ� باغتته باإلهامها، ��ستاأ�سد 
بعد دعة فو�سع مولودً� جديدً� من �لفن �لر�ئع.

 ومن �لغريب �أن توفيق �حلكيم مل تكتحل عيناه 
فقد  متثل،  �لأرب��ع  �مل�سرحيات  ه��ذه  مب�ساهدة 
�ىل  �سافر  ث��م  �لأزب��ك��ي��ة  حديقة  مل�سرح  باعها 
– و�ملفكرين  �لفنانني  حي  �سكن  حيث  باري�س 
هذه  خاللها  يف  مثلت  �سنو�ت  �ربع  مومنارتر- 

�مل�سرحيات �أكر من مرة.
كيف وضع "أهل الكهف"؟

توفيق  نف�س  يف  �لكهف"  "�أهل  م�سرحية  كتبت 
تتلى يوم �جلمعة  �ل�سورة  �أن �سمع  �حلكيم منذ 
�ل�سغري  و�ل�ساب  يرتل  �لفقيه  كان  �مل�سجد.  يف 
�لهو�ء وظلماته وفجو�ته  �سارد، يرى يف  �ساهم 
�لقرف�ساء  جال�سني  �لكهف  �أ�سحاب  ويت�سور 
عني  يت�ساطرهم  منهم  مقربة  على  وكلبهم 
تن�سج خيوطها يف  �ل�سور  تلك  �لن�سيب، كانت 
�ذ�  نف�سه يد جمهولة منذ عهد �حلد�ثة، حتى 
��ستقامت له مقومات �لتاأليف كتب �لق�سم �لأول 
�مل�سرحية عام ١9٢8 يف مقهى �سغري على  من 
يف  �لثاين  و�لق�سم  بال�سكندرية  �لبحر  �ساحل 

مقهى �سبري�نو بباري�س.
شهرزاد

وكتب م�سرحية "�سهرز�د" يف ثالثة مقاه خمتلفة 
بحي م��وم��ارت��ر ه��ي: �ل��ق��ط �لأ���س��ود، و�لأرن���ب 
�خلفيف، و�لفاأر �مليت.. وكانت �لأوقات �ملف�سلة 
�ىل  فيجل�س  �لليل  منت�سف  بعد  للكتابة  عنده 
فيظل  �لبورتو  �سر�ب  من  كا�س  و�أمامه  �ملائدة 
يكتب ويكتب �ىل �أن يدركه �ل�سباح في�سكت عن 
بقلمه  ويلقي  �أور�ق��ه  يطوي  ثم  و�لإلهام  �لكالم 

وينه�س لينام �لنهار...
يف باري�س كتب �ي�سًا: "عودة �لروح" وم�سرحية 

�ىل  نقلها  �لتذ�كر"،  �سباب  "�أمام  بالفرن�سية: 
على  ون�سرها  ب��ك  �ل�ساوي  �لأ���س��ت��اذ  �لعربية 
�سفحات "جملتي"، �ما بقية م�سرحياته ك� "�سر 
من  و"�خلروج  حتطمت"،  و"حياة  �ملنتحرة"، 
�جلنة"، و"�لزمار"، فقد كتبها حني كان وكيل 
نيابة يف �لريف، كتبها يف �أوقات �لفر�غ فجاءت 

�سورة مطابقة للجو �لذي يحيطه.
كيف يكتب..؟

يقول �لأ�ستاذ توفيق �حلكيم بك:
ف�سل  يف  �ل  و�لن��ت��اج  للتاأليف  ين�سط  ل  �إن���ه 
�لزر�عية  �ملح�سولت  مو�سم  فهو  �خل��ري��ف، 
عند �لقرويني، كما هو مو�سم �ملح�سول �لفكري 

يف  �مل��وؤل��ف  �أن  ذل��ك  يف  و�ل�سر  �مل��وؤل��ف��ني،  عند 
�لربيع يحمل �لأفكار كما حتمل �لأزهار، �ما يف 

�خلريف فتت�ساقط �لثمار فوق �لقرطا�س.
و�لو�قع �ن توفيق �حلكيم ل ي�ستطيع �لكتابة �ل 
�و  �لغد�ء  قبل  �ي  �لطعام،  من  خالية  ومعدته 
�لع�ساء ب�ساعتني، و�أح�سن �لأمكنة �ملف�سلة عنده 
و��سو�ت  �لتبغ  بر�ئحة  يعج  مقهى،  يف  للكتابة 
�لباعة، وقد يختفي عن �أ�سدقائه �أيامًا و�أ�سابيع 
مقهى،  ركن  يف  قابعًا  �ألفيته  عنه  فت�ست  ف��اذ� 

نا�سرً� على �ملن�سدة �أور�قه و�أفالمه.
وهو يف�سل عادة �ن يكتب بقلم "كوبيه"، �ما �ذ� 
كان يف منزله، فهو يعمد �ىل �سماع ��سطو�نات 
لبيتهوفن �و موز�رت حتى ي�سعر باجلو �ل�سعري 

�حلامل �لذي تبعثه �نغام �ملو�سقى.
بين الواقع والخيال

قد يتخيل �لبع�س �أن م�سرحيات �حلكيم ن�سجتها 
يد �خليال، ولكن �حلقيقة �أن �أغلبها م�ستقى من 
مثل  كتبها  �لتي  �لأ�ساطري  حتى  �لو�قع،  �سميم 
"�سهرز�د" وغريها يخ�سع �بطالها للو�قع، وقد 
و�لأحا�سي�س  �مل�ساعر  بنف�س  �سخ�سيًا  هو  مر 
�لتي �سورها بل�سان �أبطاله، وم�سرحية "�خلروج 
من �جلنة" ل يز�ل �أبطالها �أحياء يرزقون، وهو 

من �سميم �لطبقة �لر�قية.
�حتج  فقد  �لأرياف"  يف  ن��ائ��ب  "يوميات  �م��ا 
عليها �سيخ �لأزهر و�لق�ساة �ل�سرعيون وكان رد 
موؤلفها على هذ� �لحتاج �نه �سور رجال �لد�رة 
ومع  �سر�مة  �أ�سد  باأ�سلوب  �لأهليني  و�لق�ساة 

ذلك مل يتقدم و�حد منهم بالحتجاج.

يق�ل:
كتبت اأروع 
م�شرحياتي يف املقاهي

ت�فيق
احلكيم

حكم القدر على الكاتب امل�شرحي 
الفذ االأ�شتاذ توفيق احلكيم بك 
اأن ال يكون مو�شيقيًا مع ولعه 
باملو�شيقى منذ نعومة اأظفاره، 
واأن ال يكون �شاعرًا وقد غوى 
ال�شعر وعاجله منذ حداثته، 
واأن ال يكون م�شورًا وقد �شغف 
بالت�شوير ومار�شه، واذا بالقدر 
يهيئ له منذ ال�شباب اأن يكون 
كاتبًا م�شرحيًا،
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ق�سيتنا على ل�سان �لأب ...
تتمتع  �ولدي،  ت�سل�سل  يف  �لثالثة  �بنتي  كانت 
عليها  خ�سيُت  و�ح���د،  �آن  يف  وذك���اء  بجمال 
تبعد  فهي  �لقرية  مدر�سة  �ىل  �ل��ذه��اب  م��ن 
��سر�رها  ولكن  بالقليلة  لي�ست  م�سافة  عنا 
جعلني  يكربنها  �ل��الت��ي  �سقيقاتها  و����س��ر�ر 
�أذعن لرغبتها، تفوقت على �قر�نها بالدر��سة 
�لقرية  حديث  فكانت  �ل��دم،  وخفة  و�جل��م��ال 
�ّسرُه، وحدثت  �متلكني حزن ل �عرف  �آنذ�ك، 
�سقيقها �لكبري عن خماويف وباأن نقنعها لترتك 
�ملدر�سة، تو�سل بّي �أن نرتكها و�ساأنها، فهي بعد 

طفلة يف �لبتد�ئية ملاذ� كل هذه �ملخاوف ؟
�كملت �لبتد�ئية وكانت �لأوىل على جمموعتها، 
يطلبو�  �ن  عائلتي  �ف����ر�د  دف���ع  �ل���ذي  �لأم����ر 
ب�)!( �أمثلة  �ساربني  در��ستها  تكمل  �ن  مني 
حتى  �كملن  �للو�تي  �لبنات  و)!( 

در��ستهن �جلامعية! 
�أم��ه��ا  حدثتني 
وط��ل��ب��ت 
�أن  مني 

ي�سبب  �لعا�سمة  يف  عملك  هل  �حلقيقة،  �قول 
تهديدً�،  تلقيت  هل  هي،  �سيما  ل  علينا  خطرً� 

وملاذ� كل هذ� �خلوف عليها ح�سرً� !!
مل �أجب حينها، ��ستعذُت من �ل�سيطان، وتركت 
�سقيقها ي�سرف على در��ستها و�ي�سًا ير�فقها يف 

�لذهاب و�ملجيء �ىل �ملدر�سة. 
يف  ُقبل  ه��ذ�  �سقيقها  �أن  �ل�سدف  �سوء  وم��ن 
ب��غ��د�د، وه���ذ� يعني �ن  �ح���دى �جل��ام��ع��ات يف 
بع�س  مع  �و  �ملدر�سة  �ىل  مبفردها  هي  تذهب 
فتيات �لقرية �لقالئل ..... يف يوم دخلت علّي 

�بنتي �لكبرية وقالت يل ....
 )!( هي  بينما  �لدر��سة  نحن  تركنا  ملاذ�  �أبي، 
و...  �ذكياء  وكنا  بناتك  �ي�سًا  نحن  م�ستمرة 
و....، ملاذ� حرمتنا من ثقتك ومنحتها لها و.... 
مبا  تفرحي  �ن  وعليِك  �أختك،  هي   : قاطعتها 
حتققه من جناح : قاطعتني وقالت : �ذن ّحدثها 

�ن ترتك فالنة )!(، وخرجت من �لغرفة ....
قالت : وماذنبي �أنا ؟ فهي خمل�سة يل وحتبني، 

و�أنا �ي�سًا �حرتمها. 
�أن  �إما  �خربتها  للنقا�س  قابل  غري  حاد  وباأمر 
ترتك �لدر��سة �و ترتك �سديقتها ! بكت ودخلت 
وعرفت  ول�سقيقاتها   لها  �ملخ�س�سة  �لغرفة 
منهن �أنها بكت كثريً� و�خربتهن باأنها لن ترتك 

�لإثنني .
و�لدنا ت�سرف  باأن  �لكبرية  �سقيقتها  ن�سحتها 
يقول  م��اذ�   ! �أن��ت  �سيما  ل  علينا  خ�سية  هكذ� 

�لنا�س عنك و �أنت ل تفارقني هذه )!( ....
طريق  م��ن  �مل��در���س��ة  �ىل  ذه��ب��ت  �ل�سباح  يف 
ما  ه��ذ�   : �ل�سديقة  بتلك  تلتقي  ل  ك��ي  �آخ���ر 
وحمدُت  �لتايل،  �ليوم  ر�قبتها يف  حينما  ر�أيتُه 
مل  ما  حدث  ولكن  لرغبتي  ��ستجابت  �أنها  �هلل 
يكن باحل�سبان ومل يخطر على بايل ... حينما 
طريق  �ىل  �نحدر�  �سوية  �ملدر�سة  من  خرجا 

�آخر و��سرعت خلفهن ب�سكل مل يكت�سفاين ...
 و ر�أيتهما يتحدثان مع �سابني، بالتاأكيد هما من 
�لقرية ولكني ل �عرفهما ب�سبب عملي وغيابي 

عن �لقرية !!
كدُت �أهوى نحو �لأر�س، �أل �نني مت�سكُت بجذع 
�لطريق  �ىل  وعادتا  دقائق  مني،  قريبة  نخلة 

�ملعتاد ليفرتقا كل و�حدة يف �سوب . لئال ير�ها 
�أحد ويخربين ....

زوجتي  و�سطرتني  م��ب��ك��رً�،  �لبيت  �ىل  ع��دت 
مر�س  من  تعاين  هل   ! ومل��اذ�   ! مل��اذ�  با�سئلتها 

فال�سحوب و�لوهن و��سح عليك !
�لتعب : فقط �لتعب، �أريد �لنوم ! 

�كت�سفت  روؤيتها،  �أحُب  مل  �لغرفة،  باب  �غلقُت 
علينا  تكذب  �لذكية  �لهادئة  �جلميلة  �بنتي  �أن 
جميعًا، بل وتوؤكد يل �أنا و�لدها باأنها قد تركت 

�سديقتها نهائيًا:
يف �حدى �مل�ساء�ت طلبت من �سقيقتها �لكبرية 
�أن تقنعني ليذهبا �ىل �ملدر�سة لرتى �سديقاتها 
. ولكن �بنتي �لكبرية خافت مني ومل تخربين، 
�لعمل  �ىل  ذهابي  بعد  يخرجا  �أن  هي  �قنعتها 
وهكذ� ذهبا ويف �لطريق طلبت من �سقيقتها �ن 
ت�سرتي لها �ملاء من ذلك �ملحل، ذهبت وحينما 
عادت مل جتدها وجمدت يف مكانها بحثت عنها 
هنا وهناك وذهبت �ىل �ملدر�سة بدورهم �كدو� 
�أنها مل تاأِت منذ مدة ! عادت �ىل حيث تركتها 
لتجدها مع �ساب وقدمته لأختها �أنه حبيبها وهو 
�سينقذها مما هي فيه، بعد �أن يكمل �جر�ء�ت 

تعينه يف �لعا�سمة .
و�لدهما  قابال  �لطريق  ويف  �لبيت  �ىل  ع��اد� 
بهما!  ما  و�ساألهما  ��ستغرب  �لعمل،  من  عائدً� 
�فهمته �لكبرية باأنها ذهبت لت�سلم على زميالت 

�لدر��سة .
��ستاط غ�سبًا، ودخلو� لتبد�أ عا�سفة من �لكالم 
�سقيقتها  ل�سرب  ت��ق��دم  وحينما  و�ل�����س��رب، 
�لكربى حالت بينهما و�عرتفت لو�لدها بحبها 
�ل�سريف لهذ� �ل�ساب : و�أنه �سادق يف وعده لها 
بالزو�ج، مل يرتكها تكمل ... �سربها وعزلها يف 
غرفة مظلمة مبفردها وجبة �لأكل ت�سلها يوميًا 
عرب �لباب، ثم تخرج لتغت�سل وتق�سي حاجاتها، 
بالق�سرية  لي�ست  م��دة  �ل��ع��ذ�ب  ه��ذ�  ��ستمر 
�لأم  تتحجج  عنها  �لأق��ارب  �حد  �ساأل  ما  و�ذ� 

مبر�سها �أو �لنوم :
من  �خ�سى  ول��ك��ن  حلالتها  يتفطر  قلبي  ك��اد 

�لطي�س  وت�سرفاتها �ل�سبيانية،
وقد  متزوج  باأنه  �هله  �أكد  �ل�ساب،  عن  �ساألت 

ر�فق زوجته �ىل حيث عمله 
�أبي  يا  �أحبه  زلُت  ما  عنه،  �سيء  بكل  �خربتها 

�سربة مني ��سكتتها ....
بهدوء و�سمت  �لقرية  يغادرو�  �أن  �هله  �خربُت 
�أو �أن يلقى �بنهم حتفه !! بنف�س �لأ�سبوع تركو� 

�لقرية بحجة مقنعة للجميع .....
�أت�سرف معها : �نتظرُت  �حرتُت بابنتي وكيف 
زو�ج �سقيقتيها : لأحتدث معها عن �بن خالها 

�لذي تقدم خلطبتها ولكنها رف�سته وب�سدة، 
تو�سلت   : ج��دوى  دون  �قناعها  جميعًا  حاولنا 
�أمها بالقبول و�خلال�س من هذ� �لعذ�ب ولكنها 

��سرت على ر�أيها بالرف�س :
من  جمموعة  حديث  �سمعُت  �لأي���ام  �ح��د  ويف 
ب��  �ل�سابقة  ولقاء�تها  عنها  يتحدثون  �ل�سباب 

)!( ووعدوه لها بالزو�ج  و .... و..... 
مل يتعرفو� علّي من �أنا ! عدُت �ىل �لبيت وطلبت 
من زوجتي �أن تذهب لزيارة �بنتي، و�أنا �ساأبقى 
�ن  منها  وطلبت  �لغرفة  م��ن  �خرجتها  معها 
ت�سارحني ماذ� فعل بها هذ� �ل�ساب لتتعلق به 

هكذ� :
�جابت .... ل �سيء يا �أبي .... ل �سيء ....

عادت  عليها،  �لباب  و�غلقت  غرفتها  دخلت 
�لأم �ىل �لبيت . و�ت�سل بي �سقيقها من بغد�د 
 ! جدً�  عليها  قلق  باأنُه  ويخربين  عليها  يطمئن 

طماأنتُه عليها ... 
يف �ل�سباح �سمعت �سر�خ و�لدتها حينما فتحت 
�لباب وجدتها خمنوقة ومعلقة بعمود �ملروحة !!
�تهمتني  حينما  يل،  �لقا�سية  �ل�سربة  وكانت 
زوجتي باأنني فعلُت ذلك للتخل�س منها، حاولت 
�فهامهم باأنني بريء مبا يفكر �جلميع به ولكن 
وكان   .... يل  و��سحة  �د�نة  و�لحاديث  �لأدل��ة 
�لطب  �ىل  �حيلت  �ل�سخر،  يفجر  �مها  �أن��ني 
لأي  تتعر�س  ومل  عذريتها  �ثبت  �ل��ذي  �لعديل 

�أذى مما �فكر فيه !
�سدور  �نتظر   .... �لق�سبان  ور�ء  �لآن  �أن���ا 
عائلتي  بتفكك  م�سبقًا  ���س��در  �ل���ذي  �حل��ك��م، 

ودمار �لبيت.... 
                                  وما ز�لت �لق�سية قائمة 

يف
امليزان 

�شم��ت الأن�ي�ن
حينما يتحول اأنني اال�شتغاثة اىل اأمل حقيقي نابع من رحم الطبيعة ، فهو ميزُق خ�شرة 

االأر�ض و�شكون البحر ، حماواًل االم�شاك بالريح العاتيه املغادرة �شوب االأمان الذي 
تبحث عنه بطلة ق�شيتنا لهذا العدد ، والتي حدثت يف احدى القرى القريبة من مركز 
املحافظة وعلينا ان ال نطبع اجيااًل خلقوا لغري زماننا الأننا �شوف ال نح�شُد اال العذاب 

الذي نت�شاطره نحن وهم .....
رجاء خ�شر



ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جمـال جمعة

الهاشمّي
ملحمة فولكلورية 

مزخرفة بالربيع



ساحرة األرقام
حكاية أول مبرمجة كومبيوتر

في التاريخ

 The نشرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية مقاالً موسعاً عن اليوم العالمي للموهوبة آدا لوفاليس
Lovelace day، أّول مبرمجة كومبيوتر في التاريخ تصدر صفحاتها، احتفاال باليوم السنوي لالحتفال 

بانجازات المرأة في مجال )العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات( الذي ُيحتفل به كل عام في 
الثالثاء، الثاني من شهر تشرين األول، والحديث عن تجربتها الخاصة كأول امرأة تعمل في مجال 

التكنولوجيا الرقمية. 

كلمة
حني عدت من مغرتبي بعد عقود ثالثة ق�صيتها يف �لغرب كان �أول ما �صدمني جمال

�صلوك �صائق تاك�صي كنت يف �صيارته و�أن��ا يف طريقي �إىل د�ئ��رة �لبطاقة �ملوحدة 
ال�صتعادة جن�صيتي �لعر�قية. وقبل �أن ن�صل �إىل مق�صدنا مررنا مبدر�صة للبنات 
تقف �أمام بابها ثالث طالبات يتحادثن مع بع�صهن قبل �الفرت�ق. كانت �إحد�هن 
ترتدي تنورة لي�صت بالق�صرية و�لثانية بنطااًل �أنيقًا من �جلينز وما �أن حاذتهن 
�ل�صيارة �لتي تقلني حتى مّد �صائق �لتاك�صي بر�أ�صه من �لنافذة و�أطلق نحوهن 

�صتيمة وقحة، �صتيمة كنت ال �أ�صمعها ترتدد �إال هم�صًا وعلى ��صتحياء.
دهور  وكاأنها  ب��دت  دقائق  ب�صع  �الأم��ر  و��صتغرق  �الأم��ر  ب��ادئ  يف  �صدهُت  حقيقة 
له:  فقلت  بالنفي،  فاأجابني  يعرفهن؟  كان  �إن  �صاألته  ثم  على غ�صبي  لل�صيطرة 
كيف �إذن توجه لهن مثل هذه �لكلمة �لوقحة؟ فقال يل ب�صالفة: �أال ترى كيف 
�أو  �أختًا يل  �إحد�هن  كانت مالب�صهن؟! فقلت له: ماذ� �صيكون موقفك لو كانت 
وبقي  �الأخ�صر  �إىل  �الأ�صفر  من  لونه  وتبدل  �ل�صائق  فجفل  قريباتي؟  �إح��دى 

�صاكنًا فرتة طويلة قبل �أن يحاول تربير فعلته ب�صوت م�صطرب.
�ل�صعب �لعر�قي بحاجة �إىل تربية �أخالقية جذرية، �بتد�ًء من طريقته يف قيادة 
�إع��ادة تربية لي�صت على طريقة  �مل��ر�أة.  �أ�صلوب تعامله �ليومي مع  �إىل  �ل�صيار�ت 
�صنغافورة  فعلته  م��ا  غ��ر�ر  على  �الجتماعي(  )�لتحفيز  نظام  وف��ق  ب��ل  �مل��و�ع��ظ 
�قت�صادية  م�صكالت  خ�صم  يف  نف�صها  وج��دت  �أن  بعد  �ل�صعب«  �صلوك  »تغيري  يف 
و�جتماعية عميقة �إثر �إعالن ��صتقاللها عام 1965. فقد كانت �صنغافورة بال مو�رد 
طبيعية وذ�ت تعليم متدن و�صعبها يقبع يف م�صاكن ال تليق بالب�صر. وحتقيقًا لهذه 
�لغاية، �صكلت �حلكومة فريقًا م�صوؤواًل عن “�لروؤى �ل�صلوكية” للمو�طنني، �أطلق 
على �أفر�ده ��صم “وحدة �لتحفيز”، كانت معنية بتطبيق “نظرية �لتحفيز” على 
نوبل،  ثالر بجائزة  ريت�صارد  �لتي فاز عنها  �لنظرية  �ل�صيا�صات �حلكومية، وهي 
�أف�صل من  ق��ر�ر�ت  توجيههم التخاذ  �لنا�س ميكن  �أن  موؤد�ها  فكرة  على  وتقوم 
خالل �صيا�صات ب�صيطة وغري ملحوظة، دون م�صادرة حريتهم يف �الختيار. وبعد 
و�لكفاءة وغدت و�حدة  �لنظام  �ملثل يف  �صنغافورة م�صرب  �أ�صحت  خم�صني عامًا 

من �ملر�كز �ملالية يف �لعامل.
و�ملح�صوبية  �لف�صاد  �لتخل�س من  ليمكننا  �صلوكي  لتوجيه  �ليوم  بحاجة  �لعر�ق 
و�ال�صتزالم، بل وحتى عبور �ل�صارع دون خوف، عر�ق ميكن فيه الأخو�تنا وبناتنا 

�ل�صري يف �صو�رعه دون �أن ينتهكهن �أحد يف �لطريق. 

هال هاريت  كتابة: 
جواد ثريا  ترجمة: 

جمال جمعة
jamaljuma@gmail.com

الشعب العراقي بحاجة إلى 
تربية أخالقية جذرية، ابتداًء من 
طريقته في قيادة السيارات إلى 

أسلوب تعامله اليومي مع المرأة. 
إعادة تربية ليست على طريقة 

المواعظ بل وفق نظام )التحفيز 
االجتماعي( على غرار ما فعلته 

سنغافورة في »تغيير سلوك 
الشعب« 
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حكاية غير عادية
مربجمة  �أب��دً�  نن�سى  �أل  يجب  �ملقال  كاتبة  تقول 
ل��وف��الي�����س،  �آد�  �ل��ع��ب��ق��ري��ة  �لأوىل،  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 
�لعاديات  �لن�ساء  حياة  عن  لكتابتنا  و��ستمر�ًر� 
ومن  عادية،  غري  ق�س�س  ور�ءه��ن  تكمن  �للو�تي 
�أن  ميكننا  �لتاريخ،  ق�س�س  معظم  ق��ر�ءة  خالل 
نغفر عن �فرت��س �أن �لن�ساء مل يكّن من �ملحاربات 
�لذين  �لر�ئدين  �لعلماء  ول  �لعظماء،  و�ملفكرين 

�ساغو� عاملنا وغرّيوه.
�لأدب  و�أخرجو�  �لفن،  وّل��دو�  وحدهم  �لرجال  �إن 
�لن�ساء  كانت  بينما  �لقائم،  �لو�سع  بقوة  وحت��ّدو� 
ول��ك��ن على  ف��ق��ط.  �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ال  يعملن د�خ���ل 
�لرغم من �أن �لقانون �لكن�سي قد �أز�ل على �لدو�م 
�إ�سهام �لن�ساء ب�سكل كبري، �إّل �أن عملهن قد خ�سر 
وُقلِّل من قيمته و�ُسِخر  م�سد�قيته ب�سكل منهجي، 

منه و�أ�سُتهني به.

بيئة صعبة 

�سناعات  جم��ال  يف  �لعمل  �أن  ج��ي��دً�  �مل��وّث��ق  م��ن 
و�لريا�سيات(  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  )�لعلوم 
بيئة  هي  �لذكور  عليها  يهيمن  �لتي   STEM

ي�سكلن  حيث  للن�ساء،  بالن�سبة  ج��دً�  �سعبة 
�لقوة  م��ن  فقط  �مل��ائ��ة  يف   23 ح���و�يل 

قّدم  �ملا�سي  �لأ�سبوع  يف  �لعاملة. 
حما�سرة  ب��ارز  ع��امل 

وب��ن��اه��ا  �خ��رتع��ه��ا  “�لفيزياء  �أن  ف��ي��ه��ا  ي��ّدع��ي 
جتاهل  �ختار  �أن��ه  ج��دً�  �لو��سح  وم��ن  �لرجال”، 
�لعاملات �ملبدعات يف جمال �لفيزياء ومنهن ماري 
مايترن،  وليز  نوبل،  جائزة  على  �حل��ائ��زة  ك��وري 

و�سيان �سيونغ وو.

ساحرة االرقام

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة )�آد�  �ل��ري��ا���س��ي��ات  مت��ك��ن��ت ع��امل��ة 
�مل���و�د  يف  و�لتخ�س�س  �ل��ت��ع��ّل��م  م��ن  ل��وف��الي�����س( 
يف  فقط  للرجال  خم�س�سة  تكون  ما  ع��ادة  �لتي 
�لليرب�ليان  و�لد�ها  ذلك  يف  و�ساعدها  ع�سرها، 
ومّكنوها من حتقيق �أ�سياء مل ت�ستطع معظم �لن�ساء 
للم�ساهمة  �متيازها  من  و��ستفادت  بها،  �لقيام 
بالعمل �لذي كان متقدًما يف وقته، و��سعة تعليمات 
�لتا�سع  �لقرن  �أو��سط  �لأول يف  برنامج �حلا�سوب 
ي�ستغرق  فقد  �جل��دي��دة(  �حلو�سبة  )�سكل  ع�سر 
�لأمر مائة عام �أخرى حتى يتم فهمها ب�سكل كامل، 

ومنحها عملها هذ� لقب: �ساحرة �لأرقام. 

السيرة الذاتية

ع��امل��ة   )1852  -  1815( ل��وف��ي��ال���س  �آد� 
�ل���ري���ا����س���ي���ات وم����ربجم����ة �ل��ك��وم��ب��ي��وت��ر 
�ل�ساعر  �ب��ن��ة  ه��ي  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�ل��روم��ان�����س��ي �ل���ل���ورد 
ب�������اي�������رون. 
در��������س�������ت 

مو�سوعات  وهي  و�لعلوم،  �لريا�سيات  لوفيال�س 
غالبًا ما كانت ممنوعة على �لبنات يف ذلك �لوقت 
�ل�سابعة  �سن  يف  وه��ي  و�لدتها  �إ���س��ر�ر  على  بناء 
خمرتع  باباج،  ت�سارلز  بالريا�سي  �لتقت  ع�سرة. 
�سي�سبح  ك��ان  �ل��ذي  �مليكانيكية  �حلا�سبة  �لآل���ة 

مر�سدها فيما بعد.
)حمرك  حول  فرن�سية  مقالة  برتجمة  تكليفها  مت 
�لن�س  برتجمة  تقم  مل  �أنها  �إل  �لتحليلي(  باباج 
�لآلة،  �أفكارها �خلا�سة حول  �أ�سافت  بل  فح�سب، 
وو�سل طول مالحظاتها �إىل ثالثة �أ�سعاف �ملقالة 
دوري��ة  يف   1843 ع��ام  عملها  لين�سر  �لأ�سلية، 

�لعلوم �لإنكليزية.
كانت لديها �لقدرة على ترجمة �ملو�سيقى و�ل�سور 
و�لن�س �إىل �سكل رقمي، بحيث ��ستغرق �لمر �أكر 
خو�رزمية  ك��اأول  عليها  �لتعرف  يتم  لكي  قرن  من 

كمبيوتر، وكاأول مربجمة كمبيوتر.
توفيت �آد� لوفيال�س �لبالغة من �لعمر 36 عاًما يف 
عام 1852، ومنذ ذلك �حلني منحت عدًد� كبرًي� 

من �لأو�سمة بعد وفاتها. 
�لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  �أطلقت   1980 �لعام  يف 
�إ�سم Ada على لغة برجمة حديثة �لتطوير تيّمًنا 

با�سم هذه �لعاملة.
يتم �لحتفال باليوم �لعاملي لها تقديرً� مل�ساهمتها 

�لر�ئدة يف تكنولوجيا �لكمبيوتر.

عن اإلندبندنت
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يف  ول��دت  �لتي  �ل��زب��ي��دي(  علي  )ه��ج��ر�ن  تقول 
�ملحمودية عام 1993: 

ق��رب  �مل��ح��م��ودي��ة  ق�����س��اء  يف  ط��ف��ول��ت��ي  ق�سيت 
بدر��ستي  �سعيدة  وكنت  و�ملحا�سيل،  �لب�ساتني 
على  ع�سيبة  ظروف  مّرت  حتى  ومتفوقة  هناك 
كنت  �ل�سويرة.  �إىل  للهجرة  و��سطررنا  �لبلد 
يف �ل�ساد�س �لإعد�دي حينها، وب�سبب ق�سوة تلك 
در��سة  على معدل ميكنني من  �أح�سل  �لأيام مل 
�ملادة �ملحببة لقلبي وهي )�لتحليالت �ملر�سّية(، 
لذ� قمت باإقناع �أهلي بالعودة للزر�عة و�حل�ساد 
للح�سول على �أمو�ل متكني من دفع �أق�ساط كلية 

�أهلية �أدر�س فيها )�لتحليالت �ملر�سية(.
وبالفعل عملت جنبًا �إىل جنب مع �إخوتي �لثالثة 

وو�ل����دي، �أم��ا �أم��ي و�أخ��و�ت��ي �ل��ث��الث فكن خري 
ودفعت  تعبنا  ثمر  فح�سدنا  يل،  و�ملعني  �ل�سند 

�أق�ساط كّليتي من جمهودي يف �لفالحة.

الحلم يكبر

حلمي �سار يكرب، و�ليوم بعد �أن مت تعييني »معيدًة« 
�لإ�سر�ء،  كلية  يف  �ملر�سية  �لتحليالت  ق�سم  يف 
�سار حلمي �أن �أكمل در��ستي �لعليا، فقدمت على 
لأفتح  �لدكتور�ه  على  �حل�سول  و�أنوي  �ملاج�ستري 
يومًا ما خمتربي �خلا�س. وبالرغم من ذلك فما 
زلت �أعمل يف �حلقل. فاأنا مرتبطة �رتباطًا وثيقًا 
باحلقل. فمن خالله حققت حلمي بالتعليم، وفيه 
�أح�س�ست بالر�حة �لنف�سية. ف�سعور جميل �أن ترى 

�لذي  �لثمر  تعطيك  حتى  وتزهر  تخ�سر  �لنبتة 
�أحنيت ظهرك من �أجله وتعبت حتى ح�سدته.

و�أفتخر  �ملهنتني،  �لكبري بني  بالفرق  �أ�سعر  ل  �أنا 
�أتعر�س  �أكون حمللة.  �أن  قبل  باأنني فالحة  دومًا 
�أ�سع  ل  فانا  �خ��ت��اليف،  ب�سبب  لالنتقاد  يوميًا 
�سبغ �لأظافر كما تفعل �لبنات يف جيلي، ويد�ي 
كوين  من  ي�سخر  بع�سهم  ومت�سققتان.  خ�سنتان 
فالحة وي�ساألونني عما �إذ� كنت قد حلبت �لبقر، 
لي�س  �أب��ايل.  ل  ب��د�أت  لكنني حقًا  �متع�س..  رمبا 
لأنني بال �سعور، لكنني �أ�سعر �أن مهنة �لفالحة ل 
تقل �أهميتها عن �ملحلِّل، فكالهما مينحان �حلب 
و�لفالح  للمري�س،  �ملحلل  و�لهتمام.  و�لرعاية 

لالأر�س و�ملح�سول.

سأبقى فالحة

قبل  لأنني  فالحة،  كوين  عن  �لتنازل  �أ�ستطيع  ل 
و�ملهنتان  ومازلت،  �أ�سبح معيدة كنت فالحة  �أن 
�ساأعّلم  كنت  �أّم���ًا  كنُت  ول��و  بالعطاء.  ت�سرتكان 
�أبنائي كيف يعتنون بالزرع. �لزرع يعّلمك �ل�سرب، 
�أنه يزرع �لأم��ل يف  �ل��ذ�ت، كما  و�حل��ب، ونكر�ن 

د�خلك �أي�سًا. 
كما  دمية  تكوين  ل  �لعر�قية:  للمر�أة  ن�سيحتي 
�أن  �لتي ميكنها  �ملعطاءة  �لأم  بل كوين  يرغبون، 
عن  �لنظر  وبغ�س  للجميع.  وِع��رِبً�  درو�سًا  تعطي 
ولّوين  �أماًل  لنف�سك  ��سنعي  به  �أي ظرف مترين 
�أيامك و�نتظري �لقادم بكل �سرب، ول جتعلي �أي 

عائق يقف �أمام حلمك.

حقائق

من  تعاين  �ل��ع��ر�ق  يف  �لريفية  �ملناطق  م��از�ل��ت 
وبح�سب  ه��ذ�،  يومنا  فلحد  �لت�سّحر.  �حتمالية 
در��سة ن�سرتها وز�رة �لتخطيط يف �أبريل �ملا�سي 
 71% ت�سحر  �حتمالية  توؤكد   ،2018 عام  من 
م��ن �لأر����س��ي �ل��زر�ع��ي��ة يف �ل��ع��ر�ق. ل��ذ� �أدع��و 
لكم  �أق���ول  ل  �أن��ا  ل��ل��زر�ع��ة!  �ل��ع��ودة  �إىل  �جلميع 
�زرعو� �ملحا�سيل �لكبرية، بل �زرعو� ما يكفيكم 
غنية  خ�سر  جنات  منازلنا  لتعود  بالبيئة،  ُحّبًا 

بالثمار و�حلب.
�أكر من %60 من �سكان �لريف هم من �لن�ساء، 
�ملو��سي،  ورع��اي��ة  �لفالحة  يف  يعملن  �أغلبهن 
�أعمالهن �ملنزلية من رعاية �لأطفال  �إ�سافة �إىل 

ق��وي��ات،  فنحن  ل��ذ�  �أخ����رى.  �ملنزلية  وم��ه��م��ات 
و�أمتنى لكل �لفالحات �أن يتمكّن من �لتعليم و�أن 

ل يرتكن �لأر�س.
منذ عام 2007 حددت �جلمعية �لعامة لالأمم 
كل  �لأول من  ت�سرين  �سهر  15 من  يوم  �ملتحدة 
برناجمًا  و�ت��خ��ذت  �لريفية،  للمر�أة  ي��وم��ًا  ع��ام 
�ملر�أة  مهار�ت  وتطوير  تعليم  �إىل  يهدف  �إمنائيًا 
�لريفية باعتبارها ن�سف �ملجتمع. كما �أن تعليمها 
للحياة  �ساحلة  بيئة  يخلق  �إمكانياتها  وتطوير 
يف  تتو�جد  �لتي  و�لأوب��ئ��ة  �لأم��ر����س  م��ن  خالية 
�لعامل  يف  فقرً�  �لأك��ر  لكونها  �لريفية،  �لأماكن 

ككل. و�لعامل �ليوم يحاول �لعودة للطبيعة. 

عاصي ريا  كتابة: 

مل �أقابل يف حياتي خريجة جامعة وفالحة، لكن هجر�ن، �لتي �أبهرتني 
در��سيًا،  و�ملتفوقة  �لإ���س��ر�ء،  جامعة  يف  �ملعيدة  �جلميلة،  ب�سحنتها 
و�ساحبة �لطموح لإكمال تعليمها �لعايل تعمل فالحة يف حقل كي حت�سد 
منه ثمنًا ميّكنها من �إكمال تعليمها �لعايل و�حل�سول على �لدكتور�ه، 
�إنها �مر�أة باألف حلم. وبالرغم من �ملعاَر�سات تقف يف مهب �لريح ول 
حتني ر�أ�سها للقادم بل تتلقاه بعقل متفتح، حماولة دومًا �أن تغرّي قدرها 

بيدها ول ت�ست�سلم له.

برتبة ماجستير
فاّلحة
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تنتهي  �لوردية. وحاملا  و�لأحالم  خَدر �حلب 
�لو�قع  �مللّونة يجيء  و�لأطياف  �لأحالم  تلك 
�حلفل  ب���اأن  �لث��ن��ني  ليخز  �لقلب  �لقا�سي 
�جلميل قد �نتهى وعليهما �أن يغادر� ويوّدعا 

بع�سهما. 
حالته  �أغلب  يف  �لوىل  �لنظرة  من  �حل��ب 
ميكن �أن نعّده �إثارة و�إعجابًا مفرطًا، قو�مه 
�ل�سكل �لظاهر و�لطّلة �لأوىل وما ي�ساحبها 
من �ندها�س يف �لروؤية �ل�سطحية دون �لروّية 
وتبهره  �ملاكياج  �ألعيب  تثريه  كمن  �لعقلية، 
و�ملزرك�سات  و�لألو�ن  �ل�سفاه  �أحمر  م�سحات 
�لأن��ث��وي��ة �ل��ت��ي �سرعان م��ا ت���زول م��ع م��رور 
تتوه  و�لباطن  �لأعماق  �إىل  �لزمن. فالنظرة 
وتعمى �أمام �سحر �ملر�أى �مللفت �جلميل �لذي 
ليكون  و�لأزياء  �مل�ساحيق  ��ستعار جماله من 
قو�مًا م�سَطنعًا يثري �لأنظار. �إنه فري�سة فخٍّ 
فتهناأ  �حلريرية  �سباكه  �إىل  ياأخذك  �سائد 
بنعومة ملم�سه وتن�سى �أنك معتقٌل يف د�خله.

وم�����ث�����ل ه����ذ� 
�حل���������������ب م����ن 

�لأوىل  �ل����ن����ظ����رة 
و�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �لإث�����ارة 

�ل��ر�ب��ط  يفتقد  ي��ك��اد  و�لإع���ج���اب 
�ل���زو�ج  يتطلبه  �ل���ذي  و�ل��ع��اط��ف��ي  �لعقلي 
باعتباره رباطًا مقد�سًا مباركًا ي�ساهم �لعقل 
�ملعا�سرة  كرة  وتدميه  �سنعه،  يف  و�لعاطفة 
�ملحال  من  �إذ  �لطويلة.  و�لأل��ف��ة  و�مل�ساكنة 
و�حدة  روؤية  توّكاأ على  يدوم طوياًل طاملا  �أن 
ونظرة �إعجاب متعجلة. فالعزم على �لزو�ج 
�سهور  ع��دة  ي�ستغرق  قد  �لختيار  و���س��و�ب 
فهمًا  �لآخ��ر  �أحدهما  لفهم  �سنو�ت  رمبا  �أو 
يف  �لكامنة  �جليا�سة  �مل�ساعر  فيه  تختلط 
�لقلب، وتوؤذن للعقل باأن �لقناعة قد ر�سخت 
لالرتباط بعقد حمّبة وتو�ئم و�ن�سجام وحياة 
م�سرتكة قائمة على �لر�سى بالطرف �لآخر، 
�ل��زوج  ب��ني  ي��ت��اأرج��ح  �أن  للحّب  مي��ّه��د  مم��ا 

و�ل������زوج������ة ومي����رح 
بهجة  �ل��ب��ي��ت  ومي���الأ  بينهما 
�ملعا�سرة  �سنو�ت  مب��رور  وت���زد�د  و�سعادة، 
معًا  و�لقلب  �لعقل  يتاآلف  حيث  و�مل�ساكنة، 

ويبنيا ع�ّس �لزوجية لَبنًة َلبنة كي يكتمل.
ما ز�لت كلمات �سديقي وزميلي �لذي �أحبَّ 
من  تخرجه  بعد  لها  روؤي��ت��ه  �أول  منذ  ف��ت��اًة 
يف  �لدر��سة  �سنّي  طيلة  معًا  وكنا  �جلامعة، 
�آد�ب بغد�د ثم تباعدنا بعدها. وحني �لتقيته 
موؤخرً� عن طريق �ل�سدفة �ساألته عن �أحو�ل 
زوجته ظاّنًا �أنها يف كنفِه �إىل �لآن، فقال يل 

�ساحكًا:
و�فرتقنا  ن��ظ��رة،  �أول  م��ذ  بع�سنا  �أحببنا 

مرت��سني بعد �أول �َسنة من �لِع�سرة!

ي�����س��ي��ع �ل���ب���ع�������س ف��ك��رة 
وج���ود �حل��ب م��ن �أول ن��ظ��رة وك��اأن��ه��ا و�ق��ع 
�ثنني  بني  و�لتو�د  �ملحبة  د  يع�سّ ر��سخ  فعلي 
�أعجب �أحدهما بالآخر على حني غّرة ودون 
�لنظر�ت،  تبادل  �أنهما  �سوى  معرفة،  �سابق 
م��ق��دم��ات،  دون  ب��ي��ن��ه��م��ا  �حل����ب  وت��غ��ل��غ��ل 
قبل  ع�سقت  �لعني  ب�ن  �لإح�سا�س  و�إي��ه��ام 

و�مل�ساعر،  و�لقلب  �لعقل 
ما  �ملفاجئ  �أن هذ� �حلب  وتنا�سينا 
و�سحا  نائمًا  كان  ووخزة حلبٍّ  �إث��ارة  �إل  هو 
ُيعمي  �ل���ذي  �لإب���ه���ار  ���س��وء  �سطع  �أن  ب��ع��د 
ب��دو�م  ي���وؤذن  ول  �ل��ب�����س��رية،  قبل  �لب�سر 
�حلّب �أمدً� طوياًل. وقد تكون غاية ��ستمر�ره 
ب�سعة �سهور حتى تبد�أ �ليقظة �لعقلية لتنبئ 
�أخطاآ  قد  �لو�هَمني  �لعا�ِسَقني  �أن  �لطرفني 
�لطريق �ل�سليم، و�سلكا �لعثار و�ملطّبات قفزً� 

وَمياًل غري م�ستقيم.

حلبيَبي  �لأوىل  �ل�����س��ه��ور  ت��ك��ون  ق��د 
�لنظرة �لأوىل مفعمة بالرومان�سية و�لتعّلق 
�لثنان  لكن �سرعان ما ي�سطدم  و�لنبهار، 
بو�قٍع مرير بعد يقظة من حلٍم خاطف حافٍل 
وثقيل  مرير  و�ق��ع  �إىل  و�لبهجة،  بال�سرور 
�لثنان  فيتمنى  �لطرفني،  على  وط��اأت��ه  يف 
بعد مرور زمن كاٍف  يف�سخا عقد �حلب  �أن 
�لطفرة  فرتة  خالل  عو�طفهما  فيه  �أ�سبعا 
�لعابرة �لتي عا�ساها يف م�ساعرهما، مع �أننا 
�لوىل  �لنظرة  �أن عالقة �حلب من  ننكر  ل 
وخلق  �جلّيا�سة  بامل�ساعر  مفعمة  وهي  تبد�أ 
يف  و�لتعاي�س  �ل�ساحرة  �لرومان�سية  �لأجو�ء 

خرافة الحـــّب 
من أول نظرة

كتابة: جواد غلوم
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كالوي سامي  ترجمة: 

باأن  �خلرب�ء  حتذير�ت  من  �لرغم  على  �أطفالهم  �سرب  يو��سلون  و�لمهات  �لآباء  من  كبرية  ن�سبة 
�لنقا�س على �سفحات �لإنرتنيت وخارجه حول  �أكر من فو�ئده. و�ليوم، تزد�د حدة  �أ�سر�ر �ل�سرب 
�لنظر عن عدد  وبغ�س  �لأطفال.  �سلوك  لت�سحيح  منا�سبة  و�سيلة  �لعقاب �جل�سدي ميثل  كان  �إذ�  ما 
�ملرجوة. بالنتائج  �أبدً�  ياأتي  ل  �ل�سرب  �أن  متكرر  ب�سكل  �لدر��سات  تبني  تربيره،  يحاولون  �لذين 

ضرب األطفال 
يؤدي إلى أذًى طويل األمد

ن�سرت »�ملجلة �لأمريكية ل�سيكولوجية �لعائلة« 
در��سة ��ستندت على بحث �أجري ملدة خم�سني 
طفل  �أل��ف   160 م��ن  �أك��ر  ل��ه  وخ�سع  عاما 
وجاءت �لنتيجة �أن �ل�سرب ل يالئم �لأطفال. 
ل باحثون من جامعات مي�سيغان و�أو�سنت  وتو�سّ
يتعر�سون  �لذين  �لأط��ف��ال  �أن  �إىل  وتك�سا�س 
��ستعد�دً�  �أكر  يكونون  �ل�سغر  عند  لل�سرب 
لتحّدي �آبائهم و�أمهاتهم عند �لكرب، وقد يقود 
و�لنفور  كالعدو�نية  نف�سية،  م�ساكل  �إىل  ذلك 
ذهنية  وم�ساكل  بالآخرين  �لختالط  و�سعوبة 

�أخرى. 
�لإي��ذ�ء  ب��اإن  نعتقد  ما  غالبًا  كمجتمع  ونحن 
حالتان  هما  �ل��ردف  على  و�ل�سرب  �جل�سدي 
�ل��در����س��ات  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  منف�سلتان 
نف�س  يوّلد  �ل��ردف  على  �ل�سرب  �أن  تك�سف 
�لنتائج �لعك�سية �لتي يوّلدها �لإيذ�ء �جل�سدي، 

�لنا�س  ومعظم  ح��دة.  �أخ��ف  كانت  و�إن 

�لذين يوؤيدون �ل�سرب على �لردف يزعمون �أن 
هذ� �لأ�سلوب من �لتاأديب لي�س خاطئًا، لأنهم 
هم �أنف�سهم قد تعر�سو� له وما يز�لون يف و�سع 
ح�سن! ولكن �لباحثني ي�سّرون على �أن �لو�سع 
جناحهم  ب�سبب  ه��و  �لنا�س  ل��ه��وؤلء  �حل�سن 
�ل�سرب،  على  �ملرتتبة  �ل�سلبيات  جت��اوز  يف 
وعلى  بعينه.  �ل�سرب  �أ�سلوب  جناح  يف  ولي�س 
�أن يبحث  �لأب��ّوة  ف��اإن من متطلبات  كل ح��ال، 
�لتعامل  من  متكنه  �لتي  �لأ�ساليب  عن  �مل��رء 
�أف�سل. وفيما يلي �لو�سائل  مع �لأطفال ب�سكل 
من  وغ��ريه  �ل��ردف  على  �ل�سرب  عن  �لبديلة 

�لعقوبات �جل�سدية:
حافظ على رباطة جأشك

غالبا ما يلجاأ �لآباء �أو 

يكونون يف  �أطفالهم حني  �إىل �سرب  �لأمهات 
عدم  ُيف�ّسر  ما  وه��ذ�  ع�سبي،  �نفعال  حالة 
�ملعتدل.  �مل��ز�ج  حالة  يف  �ل�سرب  �إىل  �للجوء 
يقوم  عمل  من  بالغ�سب  �سعرت  كلما  وعليه، 
به طفلك يتوجب عليك �ل�سيطرة على و�سعك 
عميقة  باأنفا�س  �لتنف�س  خ��الل  من  �لنف�سي 
�لطفل،  به  قام  عما  بالغ�سب  �سعورك  تف�سل 
�مل�سكلة  م��ع  �لتعامل  ت�ستطيع  ف��اأن��ك  وب��ه��ذ� 

بطريقة �أكر مو�سوعية ومهنية.
عّلْم طفلك

م���ع���ظ���م �لأط����ف����ال 
ي���ت���ع���ل���م���ون 

�لتام  �لنفعال  من  ب��دًل  وعليه  �سريع،  ب�سكل 
به  يقومون  ما  خطورة  لالأطفال  و��سرح  �هد�أ 

من �أخطاء. 

كْن دقيقًا  

ما  معرفة  ويودون  بطبيعتهم  ب�سطاء  �لأطفال 
تكون  �أن  عليك  لذ�  بال�سبط.  تريد  وما  تعني 
من  بدًل  فعله  يجب  ما  منهم  وتطلب  مبا�سرً� 
�إثارة �ل�سجيج عما ل يجب عليهم فعله، لأنهم 

ي�ستجيبون للمطالب �ملبا�سرة ب�سكل �أف�سل. 

أبعْد عنهم حاجياتهم

�أبعد م�سدر �مل�سكلة. فاإذ� تعّمد �لأطفال عدم 
�لعتناء بُلَعبهم، على �سبيل �ملثال، �سادْر تلك 
على  ترتتب  �لتي  بالنتائج  لإ�سعارهم  �للَُّعب 

��ستخفافهم مبا تطلبه منهم. 

 كْن مثاالً لهم

هم،  يكونوه  �أن  توّد  �لذي  �ل�سخ�س  د�ئمًا  كْن 
تقوله  مبا  ل  �أمامهم،  تفعل  مبا  يتعلق  فالأمر 
�لبيت  مبحتويات  عبثهم  تكره  كنت  فاإن  لهم. 

عليك �أن تعتني �أنت به �أّوًل. 

 

خذهْم في نزهة

�قطع  معتل  م���ز�ج  يف  �أط��ف��ال��ك  ي��ك��ون  ح��ني 
ن�ساطهم يف �حلال و�ذهب بهم يف نزهة بعيد� 

عن �ملنزل.

قْل »ال«!

�أ�سيائهم  وت��وف��ري  ��ستلطافهم  يف  تتماد  ل 
يكون من  قد  �لت�سرف.  ي�سيئون  �ملحببة حني 
�ل�سعب فعل هذ�، �إل �أنه لبد منه. لأنهم يجب 
ق�ساء  �أر�دو�  �إن  �لطاعة  عليهم  ب��اأن  يعو�  �أن 

�أوقات ممتعة.

كْن متماسكًا

لي�س من �ل�سروري �أن تعاقب على كل �إ�ساءة. 
ق��ادم��ة.  م��رة  �إىل  �ل��ع��ق��اب  ت��اأج��ي��ل  باإمكانك 
�ل�سابقة  �لتاأديبية  �لتقنيات  تطبيق  وعليك 
يرتبط  حتى  و�لعقاب(  )�لثو�ب  ديني  ب�سكل 

�ل�سلوك �حل�سن بنظامهم �حلياتي. 

APOST
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�لفا�سل  �لل��و�ن قد حتررت عند �حلد  �إن  قيل 
بني �لفرح و�حلزن، مكّونة رد�ء �لها�سمي، �لذي 
قد  كان  و�جلمال،  بالهيبة  �لعر�قية  �مل��ر�أة  ميز 
�أكمامه  �ت�سعت  ج��دً�  خفيف  قما�س  من  �سنع 
و�أطر�فه، يبدو لونه لأول وهلة باأنه �سفاف، رغم 
�ت�سحت  �لتي  �لألو�ن، وقاعدته  بباقي  �ندماجه 
ب�سو�د �لليل، تاألق فيه �جلمال ليزينه بزخارف 
�لذهب  م��ن  �أل���و�ن  �كت�سحتها  ورق��ي��ة،  نباتية 

و�لف�سة.

سومر أم هاشم

رد�ء  جذور  �أ�سل  �أن  �إىل  �مل�سادر  �أغلب  ت�سري 
فقد  �ل�سومرية.  �لع�سور  �إىل  يرجع  �لها�سمي 
�سبكة  مع  لت�سابهه  �آن��ذ�ك  بال�سيادين  �رتبط 
�لرق�س،  عند  يرتدونه  ك��ان��و�  حيث  �ل�سيد، 
فوجه  �حلزن.  عند  به  وجوههم  تغطية  عند  �أو 
من  كل  يف  �ملتو�جدة  �لفر�غات  هي  هنا  �ل�سبه 

رد�ء �لها�سمي و�سبكة �ل�سيد يف ذلك �لع�سر.
�مل�سادر،  بع�س  ح�سب  ت�سميته،  يف  �ملرجح  �أما 
باأنها متاأتية من كونه من ثياب ن�سوة بني ها�سم 
�خلا�س بهن، فقد كان من �لثياب �لغالية �لثمن 
من  تعرف  كانت  حيث  �لعبا�سي،  �لع�سر  يف 
عند  وجاٍه  �أ�سل  ذ�ت  باأنها  �لن�ساء  من  ترتديه 

�لعرب �آنذ�ك.

زي تراثي

تفنن �أمهر �حلرفيني يف خياطة �لها�سمي، ولأن 
خياطته تتطلب جهدً� و�إتقانًا ودقة بالعمل، �سار 
هذ� �لرد�ء من �لرت�ث �لفلكلوري �ل�سعبي �لذي 

يرتبط برت�ث �لعر�ق.
�إل  �سناعته،  يف  �خلليج  مناطق  ��ستهرت  وقد 
�لب�سرة  من  هي  خلياطيه  �لأوىل  �لأ�سول  �أن 
�أدق  هناك  �سّناعه  ��ستخدم  وق��د  و�ل��ن��ج��ف، 
�حل��ري��ر  ب��خ��ي��وط  �مل��ت��م��ث��ل��ة  و�خل���ي���وط  �للت 

�جلذ�بة و�مللونة، حيث �نت�سر �رتد�وؤه يف و�سط 
�أنحاء  يف  لب�سه  �أي�سًا  و�ساع  وجنوبه،  �ل��ع��ر�ق 
�نتقل  وقد  �آ�سيا،  �سرق  وجنوب  �لعربي  �لوطن 
�ملحافظة  ه��ي  �ل��ت��ي  �ل��ب�����س��رة،  حمافظة  م��ن 
�لأوىل �حلا�سنة لهذ� �لرد�ء، �إىل �لكويت، ومن 
رو�يات  يف  قيل  وقد  �خلليج،  دول  باقي  �إىل  ثم 

�أخرى �لعك�س.

رداء المناسبات

رد�ء  �إىل  تقليدي،  لبا�س  �لرد�ء من  حتّول هذ� 
يلب�س عند منا�سبات �حلزن �أو �لفرح، فالعديد 
�ل��ه��ا���س��م��ي يف �خلطبة  ي��رت��دي��ن  �ل��ن�����س��اء  م��ن 
و�لأعر��س و�لأعياد ويف حفالت �خلتان، و�أي�سًا 
تقوم بع�س �لأمهات بارتد�ئه و�لرق�س به عند 
عودة �أبنائهن و�أخوتهن من �خلدمة �لع�سكرية، 
وزخ��ارف  نقو�س  ذ�  �لها�سمي  فيه  يكون  حيث 
جميلة، يتباهني به مبختلف �لأعمار، ويكون فيه 

كتابة: ذوالفقار يوسف
تصوير وازياء: دار شبعاد

الهاشمّي
ملحمة فولكلورية مزخرفة بالربيع

هناك يف �سحوة �لليل �لأوىل، تاألقت �لن�سمات �لذهبية، لتعطي �إحدى ملكات بالد �لر�فدين رد�ًء لك�سر 
�سرنقتها، رك�س فيه تفجر �لكون، فت�سظت فوق هذ� �لرد�ء �ألف زهرة وزهرة، مل تكن قد �ختباأت حتت 
�لع�سب مرة و�حدة. رك�ست يف طرقاته �لن�سرة حكايات �لألو�ن بفرح مقّد�س، و�متزج بهذه �لنزوة �لتي 

�جتاحت زرقة �لطق�س خيط بديع من �لزمرد، ليخلق عيدً� مليئًا بال�سحر. وقد �أعطى �ل�سريط �ملائي 
�لطويل �لذي ين�ساب يف �ل�سم�س لهذ� �لرد�ء ��سم: �لها�سمي.

لون �لرد�ء �أحمر �أو �أبي�س �أو �أخ�سر عند �لفرح. 
�ل��رد�ء كذلك،  �أم��ا �حل��زن فله ن�سيب يف هذ� 
حيث يلب�س يف منا�سبات �حلزن لإظهار �لتعازي 
يكون  حيث  ميت،  �سخ�س  على  �لنو�ح  عند  �أو 

لونه �أ�سود تعبري�أ عن حجم �ملاأ�ساة و�مل�سيبة.

رداء المباهاة

نالحظ يف بع�س �أغاين �خلم�سينات و�ل�ستينات 
�لعر�ق  ومطربات  �لفنانات  من  �لعديد  �رت��د�ء 
�لريفية  �ملناطق  وخ�سو�سًا يف  �لها�سمي،  للزي 
�ل��ذي  �ل���رد�ء  ب��اأن��ه  �عتقادهن  فبح�سب  منه. 
�ل�سعود  عند  ووق��اره��ا  هيبتتها  �لفنانة  مينح 
�أو عند ت�سدر �حلفل �لذي يقمن  على �مل�سرح، 
عبيد  و�ساجدة  خليل  وحيدة  �أم��ث��ال  باإحيائه، 
ورمي، �إذ يعترب من �لأزياء �ل�سعبية �لذي تتباهى 

به �ملر�أة �لعر�قية �أمام �جلميعه.

صناعة الهاشمي

ُي�سنع هذه �لزّي �لرت�ثي من �حلرير �لطبيعي، 
�ل�سناعي،  �حل��ري��ر  م��ن  �لأح��ي��ان  بع�س  ويف 
ثم  وم���ن  �خل��ف��ي��ف،  و�جل��ورج��ي��ت  كال�سيفون 
�ملتنوعة  �لأ�سكال  من  بالعديد  وُيطرز  ُيزخرف 
�لتي ت�سيف �إىل جماله نقو�سًا ملونة، وتكون من 
نف�س �خليوط �مل�سنوع منها �لرد�ء، و�أغلبها من 
وريقات  من  و�أ�سكال  مبو��سيع  �لكلبدون  م��ادة 
نهاية خيوطه مطرزة  تكون  �للون، حيث  ذهبية 
�لف�سية،  �خليوط  مع  �مل�سرتك  �لأ�سود  باللون 
�لرد�ء، حيث تتدخل �ملو�د  مكونة بذلك قاعدة 
�لتف�سال  وط��ري��ق��ة  �لها�سمي  منها  �مل�سّنع 
بالن�سبة  و�أي�سًا  �ل���رد�ء،  ه��ذ�  بتنوع  و�لنقو�س 
من  �أك��ر  يوجد  �لب�سرة  ففي  �ل��ر�أ���س،  لفتحة 

�أربعني نوعًا للها�سمي.
ب�سنع  فقد متيزت  �لأ�سرف  �لنجف  مدينة  �ما 
�لنوع �مل�سمى )�لرتجية( وهو نوع من �لزخرفة 
دقة  �سناعتها  �إىل  يحتاج  �لتي  �لثمن  �لغالية 
وجودتها  ن���درة  وب�سبب  �ل��ع��م��ل،  يف  و�سعوبة 
�ملنا�سبات،  �لزي يف  هذ�  �لن�ساء  �أغلب  ت�ستعري 
�لعر��س  �أي��ام  خالل  ثمنه  غالء  ب�سبب  و�أي�سًا 
و�ملنا�سبات �ملفرحة، وحيث يزهو بلونه �لأحمر، 

و�لأخ�سر، و�لأرجو�ين.

91 العدد )327(90
20 كانون االول 2018



اد
بع

ش
ار 

 د
اء

زي
وا

ر 
وي

ص
ت

العدد )327(9293
20 كانون االول 2018



الكلمات املتقاطعة
١-�ساحبة �ل�سورة ممثلة �يطالية )قديرة(

٢-رئي�س وزر�ء �يطايل، )عبد �حلليم حافظ(
3-نادي كرة قدم �جنليزي، بئر

٤-ثلثا ق�ساة، عملة �وروبية
5-حرف جزم، جمع �سمعة، للتعريف

6-عك�س ميت، توقف عن �حلركة )م(، علم مذكر
٧-�ساأم، عا�سمة �ذربيجان

8-نوع من �حلرير)م(
9-ثو�ب، ثلثا يريد

١٠-قناة ف�سائية عر�قية )م(

١-فيلم من بطولة �نتوين هوبكنز
٢-مت�سابهة، وحدة قيا�س �مل�سافة، حرف �جنليزي

3-من �ملك�سر�ت، مت�سابهة
٤-فنان عربي كوميدي )ر�حل(

5-فنانة عربية
6-ثلثا ليال، لوكر)مبعرة(

متمرد   مل�سطلح  �خت�سار  ٧-ينعون)مبعرة(، 
)م(

8-�سقي
9-من �حل�سر�ت

١٠-نادي كرة قدم �يطايل

افقي

حل العدد السابق

عمودي

بيانو

�إ�سد�ر  يتم  مفاتيح  ذ�ت  وترية  �آلة  هي  �لبيانو 
�ل�سوت فيها من خالل �ملفاتيح �لتي تطرق على 
لنّي  تعني  �إيطالية  بيانو  وكلمة  �ملعدنية.  �لأوتار 
�أو رقيق. جتدر �لإ�سارة �أن �لبيانو ي�سبه �لقانون 
كل  �أن  حيث  م��ن  �ل�سرقية(  �ملو�سيقى  )�آل���ة 
�أوتار  عالمة مو�سيقية ناجتة عن �هتز�ز ثالثة 

م�سدودة على نف�س �لرتدد. 
ي��ت��األ��ف �ل��ب��ي��ان��و م��ن ���س��ن��دوق ط��ن��ني، وح��ام��ل 
ل���الأوت���ار، و�آل��ي��ة �مل���ط���ارق، ول��وح��ة �مل��الم�����س، 
�لذي  للبيانو  �خل�سبي  و�جل�سم  و�ل��دّو����س��ات، 
يثبت �لإطار �ملعدين )حامل �أوتار( هو �سندوق 
�أ�سو�ت  وت�سخيم  ق��وة  يف  ي�ساعد  كبري  طنني 
مثلث  �لأول  �سكالن:  �لأوت����ار  وحل��ام��ل  �لآل���ة. 
عمودي )كما يف �لبيانو �لقائم(، و�لثاين يتخذ 

�سكل �آلة �لهارب )كما يف �لبيانو �لأفقي(. 
خ�سبية  مطارق  ع��دة  من  �ملطارق  �آلية  تتاألف 
���س��غ��رية م��غ��ل��ف��ة ب��ال�����س��وف �ل��ل��ب��ادي ل��ط��رق 
� عامة  �أم��ا دّو����س��ات �لأرج��ل )�ثنتان  �لأوت���ار. 
�لأ���س��و�ت  رن��ني  لإ�سعاف  فهي  �أ�سا�سيتان(   �
ثالثة،  دو����س��ة  ت�ساف  وق��د  �سدتها،  تقوية  �أو 
خفوتًا  �أك��ر  �أ���س��و�ت  لإ���س��د�ر  و�سطى، 
م��ن �ل��دو����س��ة �ل��ي�����س��رى، 
�أ���س��و�ت  لإ����س���د�ر  �أو 
ب��اأ���س��و�ت  �سبيهة 
�لنقر  �آلت  بع�س 
�أو  �لقانون  مثل  �لوترية 

�لكالف�سان. 

 معلومات مو�شيقية

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

ع��ر�ق��ي��ل ت��ف��اق��م و���س��ع��ك 
�مل���ه���ن���ي، ت��ن��ه��ار �أم��ام��ه��ا 
عن  ع��اج��زً�  نف�سك  وجت���د 
�إهمالك  ب�سبب  مو�جهتها، 
�أه��م  مالحقة  يف  �ملتمادي 
جتد  ل��ن  �ملهمة ،  �لق�سايا 
ومتقباًل  �إل مطو�عًا  نف�سك 
�آر�ء  خ���اط���ر  ط��ي��ب��ة  ب��ك��ل 

�ل�سريك.

ج��ه��ز �مل���ل���ف���ات و�مل��ع��ط��ي��ات 
بتنفيذ  لتبد�أ  �ل�سامل  للدر�س 
�مل�������س���اري���ع وور��������س �ل��ع��م��ل 
�ملقّررة،  تكرتث لأمر �حلبيب 
�ل�سخ�سية  م�ساحلك  وت�سع 
�ملزيد  ل��ه  لتخ�س�س  ج��ان��ب��ًا 
و�أن��ت  و�لهتمام،  �لوقت  من 

�لر�بح يف ما تقوم به.

ل����ق����اء ع���م���ل ي����ك����ون ن���اج���ح���ًا 
ج����دً� وي��ع��ط��ي��ك ف��ر���س��ة كنت 
لتنفيذ  زم��ن  منذ  بانتظارها 
�أحد م�ساريعك، رمبا يتعّلق بك 
بحيث  وي��الح��ق��ون��ك،  بع�سهم 
وحت���اول  ل��ك  متنّف�سًا  جت��د  ل 

�لهرب.

تخو�س جماًل جديدً� يف �لعمل 
ي�سكل مغامرة، وهذ� لن يكون 
لتحديات  م�ستعدً�  فكن  �سهاًل 
ج����دي����دة، ط���ب���اع �ل�����س��ري��ك 
�حلادة رمبا ز�دت عن حدها، 
�أن تتد�رك �ملو�سوع  ي�ستح�سن 

قبل تفاقمه.

حت�����س��ل ع���ل���ى �أم���������و�ل غ��ري 
�أن��و�ع  كل  عن  وتبتعد  منتظرة 
وتكون  و�لتحديات  �مل�ساك�سات 
�لعالقة  تعزيز  متحّفظًا جّدً�،  
وهو  ج��دً�،  �سروري  �لعاطفية 
يرفع من�سوب �لثقة بينك وبني 

�ل�سريك.

�أن��ظ��ار �جلميع  �أن���ت حم��ّط 
وُت��ع��ّل��ق �آم������اًل ك��ب��رية على 
�لتي  �مل�ستقبلية  م�ساريعك 
جم���رى  ت���غ���ري  �أن  مي���ك���ن 
حياتك، �إذ� مل تكن مرتبطًا، 
جديد،  حّب  بابك  ي��دّق  فقد 
ك���ن م�����س��ت��ع��دً� ل���س��ت��ق��ب��ال��ه 

بحفاوة.

لي�ست  �لع�سو�ئية  �ل��ق��ر�ر�ت 
�إجناز  فحاول  م�سلحتك،  يف 
مرتاحًا  لتبقى  منك  �ملطلوب 
فيها،  لك  دخ��ل  ل  هموم  من 
ببع�س  �مل��ت��ز�ي��د  �ه��ت��م��ام��ك 
�ل��ت��ف��ا���س��ي��ل �مل���ه���م���ة ي��دف��ع 
مزيدً�  منحك  �إىل  �ل�سريك 

من �لثقة وحرية �لتحرك.

�لتي  �ملهنية  �مل�سائل  كل  عالج 
لأن��ك  وحكمة  بوعي  تعرت�سك 
ب��اه��رة،  نتائج  ق��ري��ب��ًا  حت�سد 
ي�سوده  يومًا  �حلبيب  مع  تعي�س 
ت�سارحتما  بعدما  �لتام  �لوفاق 
جتاه  �أح��دك��م��ا  �سعور  بحقيقة 

�لآخر.

ق��در  ع�سبيتك  م��ن  خ��ف��ف 
و�بتعد  �ليوم،  ه��ذ�  �لإم��ك��ان 
ع����ن ك����ل م����ا ي���وح���ي ب����روح 
�مل����غ����ام����رة، ي�����وم م��ن��ا���س��ب 
تعاونًا  يتطلب  بعمل  للقيام 
م��ع �ل�����س��ري��ك ف��ه��و ع��ل��ى �أمّت 
وتقدمي  للتعاون  �ل�ستعد�د 

كل ما يلزم.

متوترً�  جتعلك  مهنية  م�ساألة 
�لأم���ور  �أن  �إل  �ل�����س��يء  بع�س 
�سيء  ك��ل  وي��ع��ود  قريبًا  تنجلي 
فيك  ت��ت��ح��ّك��م  ط��ب��ي��ع��ت��ه،   �إىل 
�أمور كثرية فتتخل�س منها ولن 
�لعاطفية  تعرقل حياتك  تدعها 

�أو ت�سبب لك بع�س �مل�ساكل.

�أن  من  بّد  ول  لفت،  ح�سورك 
لكن  م��ه��ّم��ة،  �إجن����از�ت  حتقق 
بل  ب��الأح��الم،  �لوقت  ت�سّيع  ل 
ك��ن و�ق��ع��ي��ًا ورّت���ب �أول��وي��ات��ك، 
طريق  يف  �لعر�قيل  من  مزيد 
بال�سريك،  �لعالقة  ت�سحيح 
لكن �لإر�دة موجودة وهذ� مهّم 

للمحاولة جمّددً�.

رك���ز �ه��ت��م��ام��ك ع��ل��ى �إجن���از 
�أن زمالءك  مهامك، ول �سيما 
م��ع��ك،  �ل��ت��ع��اون  �إىل  مي��ي��ل��ون 
دورً�  �جليا�سة  عاطفتك  ت��وؤدي 
عالقتك  ت��ع��زي��ز  يف  �إي��ج��اب��ي��ًا 
باحلبيب وتعميقها �أكر فاأكر، 
وح��اف��اًل  م��ت��ع��رً�  ي��وم��ًا  تعي�س 

بالعالقات �ملتوترة.

اعداد/ ثريا ج�اد

ر�هب  هو  كتابتها  �خرتع  �و  �لنوتة  كتب  من  �ول  -�أن 
�يطايل مل يكن مو�سيقيًا؟

عنه  ي��ق��ول  �ل���ذي  �ل��ف��ار�ب��ي،  -�أن 
كبري  دور  ل���ه  ك����ان  �ن����ه  �ل���ت���اري���خ 
يف �خ���رت�ع �آل���ة )�ل��ق��ان��ون(، كان 

م�سيحي �لديانة؟
عربيًا  يكن  مل  زرياب  -�أن 
بل كان من �أ�سل فار�سي؟

ي�سمى  ���س��م��ة  ن�����س��ري  -�أن 
ب������ )زري�����������اب �ل��ع�����س��ر 

�حلديث(؟

-�أن حلن �أغنية )فوق �لنخل( كان مو�سحًا دينيًا؟ 
�لبعد  كل  بعيدة  �آلة قدمية  �بتكار من  �لبيانو هو  -�أن 

عن �لبيانو لكنها ت�سبهه بع�س �ل�سي يف �ل�سكل؟
-�أن �ملو�سيقى �لكال�سيكية �لتي ل حتتوي على كلمات 
�ل�ستماع  �لتي ميكنك  �ملو�سيقى  �أنو�ع  �أف�سل  من  تعد 
�إليها �أثناء �ل�ستذكار، خا�سًة �إذ� كنِت تقوم باحلفظ 

�أو حّل �مل�سائل �حل�سابية؟
-�أنه �إذ� كانت لديِك نبتة يف �ملنزل ل تنمو ب�سكل جيد، 
�أنها  و�سُتالِحظ  بجانبها،  �ملو�سيقى  ت�سّغل  �أن  جرب 

بد�أت تنمو ب�سكل �أ�سرع؟
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خ�شر احلمري

�لدكة �لع�سائرية.. كما يب�ّسطها �أحد �سيوخ �لع�سائر لربنامج تلفزيوين "عبارة 
عن �إعالن من طرف ع�سائري �سد طرف ع�سائري �آخر ُيعِلمه فيها باأن هناك 
�إ�سكاًل قد حدث بني �لطرفني ي�ستدعي تدخال من �أهل �حلل و�لربط من كال 
تغليف  عبارة عن  �لتعريف  وهذ�  �ملحمودة"،  تد�عياته غري  لتاليف  �جلانبني 
ر�سق  وماذ� عن  �ملذيع:  ي�ساأله  وحني  �لت�سويق،  بهدف  فا�سدة  لب�ساعة  بر�ق 
لأن  �لدكة،  تنفيذ  يف  وجت��اوز(  )�نحر�ف  يجيب:"هذ�  بالر�سا�س  �لبيوت 
�لد�رج يف �لعرف �لع�سائري �إطالق �لنار يف �أطر�ف �حلي نحو �ل�سماء فقط 
�لأ�سكال"،  حلل  وي�سارع  يعنيه  �لأمر  �ن  �ملعني  ليعرف  �لبيوت  باجتاه  ولي�س 

وهذ� لعمري ��ستمر�ر يف �لتغليف �لرب�ق لذ�ت �لب�ساعة �لكا�سدة.
    فالنظرية هنا رغم )ف�سادها( تختلف عن �لتطبيق �لذي �سهدناه و�رتعبنا 

منه �ختالفا جذريا، فاجلدر�ن و�لأبو�ب �لتي ثّقبها �أو�أحرقها و�أفزع �أو �سرد 
�أهلها وجري�ن جري�ن �أهلها )�لنحر�ف و�لتجاوز( يف تنفيذ �لدكة �لع�سائرية 
�أكر من �أن حت�سى، و�أب�سع من �أن ُتغلف بغالف مهلهل،  فقد �أ�سبحت �لع�سائر 
تتبارى يف عنف دكاتها �لتي تبثها على �ليوتيوب بوجوه مك�سوفة و�لتباهي يف 

عدد �لاليكات و�مل�ساهد�ت �لفلكية �لتي حتققها. 
قد  �لعالنية  �لع�سرية  )دك��ة(  ب��اأن  �لفالنية  �لع�سرية  علم  �ىل  ي�سل  وح��ني 
يف  �لقيا�سي  �لرقم  وحطمت  �خلفاقة،  و�لأع��الم  و�لعدد  �لُعدة  يف  جتاوزتها 
مبلغ �لدية، ينتف�س �سمريها وتهتز كر�متها وتبد�أ بتهيئة فريق �لدكة لديها 

وفق خطة مبتكرة للهجوم.. 
بانتظار... �أوملبياد �لدكة �لقادمة !! 



د. علي ال�شاله
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تعّد الثقافة األفق األوسع الذي يكتنف حياة البشر، أفراداً ومجتمعات. وربما 
اتسع مفهومها في بعض الدول والحضارات ليدخل في صلب السياسة 

واالقتصاد إضافة إلى المجتمع وعالقاته وأنساقه.
ولعّل الدول الحضارية العريقة تعيش الثقافة وتعانيها في الحين نفسه، وهو 

أمر يتعلق بمشاعر االعتداد بالنفس والتفوق الحضاري على اآلخر التي 
تتحكم بتصرفات العقل الجمعي التي تصدر عن تلك الدول، ويصبح األمر 

كارثياً اذا اقترن بفعل سياسي أو عسكري كما فعلت الدكتاتورية بالعراق في 
الثمانينات والتسعينات.

ولكن تلك الحالة، مضافة إليها محاولة تحويل الثقافة إلى فعل دعائي لشخص 
او حزب أو نظام، قد أسقطت المفاهيم السامية في الثقافة والحضارة وحولتها 

الى وسيلة رخيصة لربط الشعب بعجلة ال إنسانية كانت السبب في ويالت 
العراق كلها.

وبعد سقوط الدكتاتورية فقد سقطت الثقافة العراقية في المنطقة المعاكسة 
الخاطئة، فبدل االتجاه لثقافة التعدد والتنوير واالعتزاز المتسامح بحضارات 
البلد المتعددة المثرية، فقد سقطنا في مرحلة ازدراء الثقافة وتعليق األخطاء 

كلها عليها.
وتبعاً لذلك، فقد تراجعت منزلة وزارة الثقافة في السلّم السياسي والحكومي 
لتصبح هامشاً غير منظور، وهو الذي أضعف دور الثقافة وأدخل المجتمع 

في أزمات الطائفية واالنعزال وكراهية اآلخر المقترنة بالعنف.
وليس جديداً أن نقول إننا اليوم بحاجة إلى إعادة االعتبار للثقافة، وذلك يعني 
إعادة االعتبار لإلنسان العراقي وتنويره بالمشتركات اإليجابية لهذا الشعب 

بسائر مكوناته.
الثقافة العراقية أكبر من أية وزارة .. ألنها العراق نفسه.

بعد �شق�ط الدكتات�رية فقد �شقطت الثقافة العراقية يف 
املنطقة املعاك�شة اخلاطئة، فبدل الجتاه لثقافة التعدد 

والتن�ير والعتزاز املت�شامح بح�شارات البلد املتعددة 
املرثية

الثقافة العراقية اأكرب من وزارة


