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وآثاره المذهلة

�أكتبه يف �سبيل  �أحب حقًا وبع�سها �لآخر كنت  �أر�سله ملن  بع�سها كنت 
هذه  من  ثالثًا  بع�سًا  لكن  لأح��د.  �أر�سله  ومل  �لوقت  وق�ساء  �لت�سلية 
�لر�سائل كنت �أكتبه نيابة عن �أ�سدقاء ع�ساق لكنهم ل يجيدون كتابة 
ر�سائل �حلب. وكان هذ� من �أطرف و�أ�سعب �لو�جبات، �إذ كان علّي �أن 
�أتقم�ص دور �لعا�سق �لولهان من دون �أن �أرى �أو �أعرف من هو �ملع�سوق 

بالتحديد.
وكنا يف تلك �لأيام �خلو�يل نكتب هذه �لر�سائل على �أنو�ع خا�سة من 
�لورق جميلة و�أنيقة، منها ما هو ملّون وم�سقول ومنها ما كان يحمل 
�سورً� ور�سوم طيور وزهور. وكان �أكرثها تف�سياًل و��ستعماًل �لورق �لذي 

يحمل �سورة قلبني تخرتقهما �سهام �لع�سق.
ن�شر هذا املقال بتاريخ  28 �شباط 2017



وجوه ت�سرخ، وجوه تبكي، �لقدر، غ�ساء بكارة، مالب�ص د�خلية باألو�ن �لإ�سار�ت 
�ملرورية، وعباءة �سرى ت�سرب كل �حلو�جز وتو�جهها.

العباءة تنتف�ص!
توؤكد �سرى �أنها من جمتمع ع�سائري حمافظ يف ق�ساء �ل�سامية ، ل حتبه كثريً�، 
�لديو�نية،  �جلميلة يف  �لفنون  �أكادميية  دخولها  �أجل  من  كافحت  هذ�،  ورغم 

وتخرجت منها.
�أ�سرخ  �أن  للثورة و�لحتجاج بطريقتي، كان يجب  �لو�قع �لجتماعي  - دفعني 
للتاأثري باملتلقي و�إر�سال �لر�سالة بو�سوح لكي  بطريقتي �لتي ل ت�سبه �لخرين 

ت�سل جلميع �أفر�د �ملجتمع.
القما�ص ل�ضان الحتجاج!

زوجية  وتعددية  تهمي�ص  من  �مل��ر�أة  له  ماتتعر�ص  �سد  ث��ورة  مبثابة  �أعمالها 
تخيط  وهي  و�لدتها  تر�قب  �مل�سروعة،  باحلقوق  للمطالبة  ث��ورة  و�غت�ساب، 

�لثياب، تاأخذ بقايا �لقما�ص، وت�سنع خملوقاتها �خلا�سة! 
�مر�أة  كوين  ذ�تي  و�لتعبري عن  �حلرية،  �أحب  كنت  �خلياطة،  �أحب  �أكن  - مل 
م�سطهدة، ومل �أجد و�سيلة للتعبري عن مطاردتي للحرية بغري �لقما�ص �لفائ�ص 

من �أمي كان و�سيلتي �لوحيدة. 
اأرواحنا، وجوه م�ضوهة!

تعلمت �خلياطة من �أمها، لأجل غايتها باحلديث عما ل ت�ستطيع �لتحدث عنه 
بل�سانها. لي�ص لديها حد لت�سل ملا حتب، تعمل و�ستبقى.. �نت�سارها هو تغيري 

فكر �أي فرد، تود �إكمال در��سة �ملاج�ستري و�لدكتور�ه.

م��ع��ار���س��ًا  �لأه����ل  ر�أي  -ك����ان 
�لتي  �لبيئة  لأن  �ل��ب��د�ي��ة،  يف 
ج��ر�أة  مع  لتتنا�سب  �أعي�سها 
�أعمايل حتى �أن هناك �أعماًل 
لكن  عر�سها.  من  �أمتكن  مل 

بع�سهم  و�سل  �أن  �إىل  و�ملقاومة  �ل�ستمر�ر  هي  فعلي  ردة 
تقوم  �لتي  �مل�سّوهة،  �لوجوه  هذه  �أن  �سرى  وتوؤكد  �أق��دم.  فيما  �لقناعة  �ىل 
يف  لي�ست  �ملمّزقة  �أرو�حنا  وج��وه  جميعًا،  �أرو�حنا  يف  موجودة  بخياطتها، 

�خليال، �إنها موجودة على �أر�ص �لو�قع.
ن�ضائح للم�ضتقبل

عن  �أبحث  كنت  �لقاد�سية،  جامعة   / �جلميلة  �لفنون  كلية  دخلت  -عندما 
�لتعبري مما �أعانيه كفتاة يف تلك �ملنطقة، بد�أت �أر�سم �أقر�ين ثم �أنحت �أكرث 

منهم �أي�سًا ثم �أحببت �مل�سرح، ومثلت بع�ص �مل�سرحيات..
كان �أ�ستاذها �لدكتور حممد علو�ن �ساهدً� على ما تبحث عنه �أو رمبا ر�أى 
�لفنية  �ملد�ر�ص  عن  معها  فتحدث  �لأ�ساتذة،  من  غريه  �أح��د  يره  مل  �سيئًا 
�حلد�ثة  مابعد  مرحلة  يف  نحن  و�لآن  وقتها  �نتهى  قد  �أنها  وكيف  �لقدمية 

و�سرح لها بع�ص �لأمور �لتي تخ�ص �لفن. 
-�أكد يل باأنني يجب �أن �أ�ستخدم خامة خمتلفة عن بقية �خلامات وهو يعرف 
�أن �لو�لدة خياطة فقال �نحتي �لقما�ص يا �سرى، �أنا نفذت �أفكاري وجتاربي 

�ليومية وجتارب بع�ص �لن�ساء بهذه �لأعمال، ومازلت م�ستمرة.

فتاة تبتكر ع�شافرَي جريئة
من قما�س فائ�س

من ابت�ضامتها تدرك القوة التي تختبئ خلف عباءتها التي ترتديها، لكنها تخرج وبكل ثقة، 
لتحدث العامل من خالل قطع قما�ص حم�ضوة بالقطن، خملوقات ت�ضف لنا الكثري من البوؤ�ص 

والوجع الذي يرافق الإن�ضان العراقي عامة واملراأة العراقية خا�ضة ويلت�ضق بهما منذ �ضنني. 
من يراها، ل ي�ضدق اأن هذه الأعمال هي خليقتها، فكيف ا�ضتطاعت �ضرى تخطي جميع تلك 

احلواجز؟ حتدثنا:
اآية من�شور

�شرى..
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التجاوزات والروتني و�شوء 
الإدارة يف مقدمة الأ�شباب

خروج ع�شرات املواقع ال�شياحية 
من اخلدمة!

ع�ضرات املواقع ال�ضياحية تعر�ضت اىل التخريب والإهمال والتجاوز،بدل من تطويرها 
وا�ضتثمارها، يف بلد يغ�ص بكل عوامل اجلذب ال�ضياحي.

وميكن القول اإن �ضوء الإدارة والروتني والو�ضع الأمني الذي مرت به البالد كلها عوامل اأدت 
اىل هذا اخلراب الكبري.

ريا عا�شي �اأحمد �شمي�شم �� اإيفان حكمت �� 
ذو الفقار يو�شف ت�شوير / ح�شني طالب

ومع ذلك توؤكد �جلهات �ملعنية �أنها ب�سدد �إعادة 
قدرتها  عن  وتعرب  �مل�ساريع،  من  للعديد  �حلياة 
على جتاوز �ملعوقات لتعيد لهذه �لأماكن مكانتها 

�لالئقة.
بحرية �ضاوة

�سقطت يف  �لتي  و�ل�سيول  �لأمطار  موجة  بددت 
�ملناطق �جلنوبية ومنها بادية �ل�سماوة �ملخاوف 
�لعامل  بحري�ت  �أغ��رب  من  و�ح��دة  �ختفاء  من 
�لبحرية  ه��ي  ���س��اوة  فبحرية  ف���ر�دة،  و�أك��رثه��ا 
بل  جارية  مياه  لتغذيها  �لتي  �ملغلقة  �لوحيدة 
تعتمد على �ملياه �جلوفية �لتي تغذيها من خالل 
�ل�سقوق و�لت�سدعات �و مايطلق عليه"�لعيون".

�سادت خماوف لدى �ملعنيني من �حتمال �ختفاء 
�أن تناق�ص من�سوب مياهها ب�سكل  �لبحرية بعد 
و�نخفا�ص  و�لأم��ط��ار  �ملياه  �سح  ب�سبب  خطري 

من�سوب نهر �لفر�ت.

ملف  ج��دي��د  م��ن  ح��رك  �مل��ائ��ي  ���س��اوة  �نتعا�ص 
هي  منطقة  يف  تقع  �لتي  �لبحرية  هذه  ��ستثمار 
باأم�ص �حلاجة �ىل �ملر�فق �ل�سياحية، �ذ ت�سيق 
ف�سحة �لتنزه و�لرتفيه �أمام �لعو�ئل و�ل�سباب يف 
مدينة �ل�سماوة �لتي لتبعد �أكرث من 23 كم عن 

�لبحرية.
روتني

حائاًل  يقف  �لإد�ري  �لروتني  فاإن  مايبدو  وعلى 
�مل�ستثمرين  �ح��د  قدمه  �سياحي  م�سروع  �أم��ام 
�سياحية  و�ساليهات  فندق  لإن�ساء  �لعر�قيني 
و�لغط�ص  �ل����زور�ق  ل�سباق  ومر�سى  ومطاعم 
و�سو�ها من �ملر�فق �ل�سياحية، لكن عدم ح�سم 
�ل�سياحة  ل��وز�رة  �لآن  �لعائدة  �لبحرية  تابعية 
�إقناع  يف  �ملحافظة  تنجح  ومل  �مل�سروع،  يعيق 
بهدف  ل�ساحلها  �لبحرية  عن  بالتخلي  �لوز�رة 

�إن�ساء هذ� �مل�سروع �لذي يو�جه عقبات �إد�رية.

لل�سياح  جاذبة  منطقة  �ساوة  بحرية  �أن  و�حل��ق 
وجرى �إن�ساء عدد من �ملر�فق �ل�سياحية فيها �ذ 
فيها  �مللوحة  ن�سبة  ترتفع  �لتي  �لبحري�ت  تتميز 
مقارنة بباقي �لبحري�ت و�لأنهار يف �لعر�ق حيث 
تبلغ هذه �لن�سبة 1500 باملليون وهي ن�سبة عالية 
�خلليج  مياه  من  ملوحة  �أعلى  �أنها  حيث  ج��دً� 

�لعربي مبرة ون�سف. 
حتتوي  �لبحرية  فمياه  مهمل،  لكنه  مهم  مرفق 
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وبلغت  �مل��ذ�ب��ة.  �لأم���الح  من  عالية  ن�سبة  على 
�لتو�سيلة لهذه �ملياه 18 �ألفًا و455، وعند مرور 
�أج��ز�ء  بني  �مل��وج��ودة  �مل�سامات  بني  �ملياه  ه��ذه 
من  �لأم���الح  بع�ص  ترت�سب  �ملفككة،  �لأج�سام 
على  فتعمل  �لأج����ز�ء  ب��ني  وت�ستقر  حماليلها، 

متا�سكها كمادة ل�سقة قوية.
وت��ع��د ب��ح��رية ����س���اوة حم��ط��ة ل��ل��خ��ط �مل��الح��ي 
�جل��و�ر  دول  م��ن  و�ل��ق��ادم��ة  �مل��ه��اج��رة،  للطيور 
�ل�سغري،  "�لغطا�ص  منها  �لأخ���رى  و�ل��ب��ل��د�ن 
�أبو  �لأبي�ص،  �للقلق  قرد�ن،  �أبو  �لأبي�ص،  �لبجع 
منجل �لأ�سود، �أبو ملعقة، �لنحام �لكبري، �سياد 
من  به  تتميز  ملا  �ل�سنونو"،  �لهدهد،  �ل�سمك، 
�لطيور،  لهذه  �لأ�سا�سي  �لغذ�ء  �لأ�سماك،  وفرة 

وخمتلف �حل�سر�ت �لق�سرية.
�ملهند�ص  �ل�سياحة  �مل��ر�ف��ق  ع��ام  مدير  وي��وؤك��د 
�سمن  ���س��اوة(  )ب��ح��رية  �أن  ���س��دخ��ان  حم�سن 
�خلطة �ل�ستثمارية وحماله �ىل �أحد �مل�ستثمرين 
و�ل�سروط  �ل�سو�بط  �سمن  بها  ج��اٍر  و�لعمل 

�ملتبعة.

جزيرة الأعرا�ص                                                                                            
بغد�د  يف  لل�سياحة  منوذجيًا  مرفقًا  تعد  كانت 
�خل�سر�ء  �مل�ساحات  حيث  ل��الأه��ايل  ومتنف�سًا 
دومن��ًا،   ٦8٧ �لكلية  م�ساحتها  تبلغ  �ذ  �لو��سعة 
مدينة  �لنهرية يف  �جلزر  و�أه��م  �أكرب  من  كانت 
تقع يف  �لطبيعي.  بالنبات  كثافة  و�أكرثها  بغد�د 
و�سط نهر دجلة بني منطقتي �جلادرية بالكر�دة 
�ل�سرقية، وحي �لقاد�سية بجانب �لكرخ، وترتبط 
)يقع  حديدي  ج�سر  بو��سطة  �لقاد�سية  بحي 

حتت ج�سر �جلادرية حاليا(.
�لأعر��ص  جممع  �أولهما  جممعني  على  وحتتوي   
�لذي ي�سم 40 �سقة، كل �سقة عبارة عن غرفة 
مرت   100 منها  �لو�حدة  م�ساحة  تقدر  مزدوجة 

مربع مع ملحقاتها.
�ل��ق��و�ت �لأم��ريك��ي��ة  �ت��خ��ذت  ب��ع��د ع���ام 2003 
ملوقعها  ل��ه��ا،  ع�����س��ك��ري��ة  ك��ق��اع��دة  �جل���زي���رة 
�ل�سرت�تيجي مقابل �ملنطقة �خل�سر�ء حتى عام 

2010حني �سلمتها للحكومة �لعر�قية.
قامو�  مائتا متجاوز  �ليوم فيقطن �جلزيرة  �ما 
ع�سو�ئية،  م�ساكن  وبناء  �لأر����س��ي  با�ستغالل 

�أن هيئة �ل�ستثمار قدمت م�سروعًا لإقامة  علمًا 
�لعر�ق،  يف  غولف  ملعب  و�أول  �سياحية  مدينة 
وقد متت مو�فقة رئا�سة جمل�ص �لوزر�ء يف بيان 
�أ�سدرته عام 201٧ و�لذي ن�ص على �أن "�ملجل�ص 
�لأعر��ص  جزيرة  ��ستثمار  يف  �مل�سي  على  و�فق 
�للجنة  وتخويل  �مل��ج��اورة  و�لبحرية  �ل�سياحية 
يف  �ملو�سوع  يف  �لبّت  و�لإعمار  لال�ستثمار  �لعليا 
�سوء �سيغة حتدد م�سار ح�سم ملكية �لر�ص دون 

تاأخري �جر�ء�ت ��ستثمار �ملوقعني �ملذكورين."
عائلية  رح����الت  ت�����س��ه��د  �جل���زي���رة  �أن  ع��ل��م��ًا 
بها  ي�ستهر  �لتي  �لطعام  م��و�ئ��د  خاللها  تقام 
�لبغد�ديون عند �ل�سفر�ت ما بني قدور �لدوملة �و 
�إقامة مناقل �ل�سو�ء، �ذ توجد يف حد�ئقها بع�ص 
مر�فق  فيها  تتوفر  ل  لكن  �لقدمية  �مل�سطبات 
�سحية �و بر�ميل للقمامة وكل ما عليك دفعه هو 
دينار  و�ألفا  للدخول  �سخ�ص  كل  دينار عن  �ألف 

لت�سّف �سيارتك.
اآثار بال متحف!

�أغلق منذ عام 1991م،  �لديو�نية �لذي  متحف 
فال تكاد تخلو حمافظة من متحف يعترب و�جهة 

ح�سارية لتلك �ملدينة، ولأن حمافظة �لقاد�سية 
من  �أث���ري  موقع   2000 م��ن  ب��اأك��رث  تغ�ص  �لتي 
عن  �لتنقيب  ولي��ز�ل  ونفر،  نيبور  �آث��ار  �أهمها 
باقي �ملو�قع جاريًا، وت�سم �أي�سا �سبع مدن �أثرية 
�مل�سحك  �أن  �إل   ،%1٦ �لعر�ق  �آث��ار  من  وت�سكل 
�ملبكي هو عدم وجود مكان لعر�ص هذه �لآثار، 
وعدم ��ستغالل هذ� �لإرث كاأد�ة جلذب �ل�سّياح 

من كل بقاع �لأر�ص.
غري  لأ�سباب  �ل�سغري  �ملتحف  هذ�  �أغلق  لقد   
بع�ص  ت�سريحات  خ��الل  م��ن  ج��اءت  منطقية 
�مل�سوؤولني، وهو ماي�سيف للم�سكلة هّمًا جديدً�، 
ب�سبب  مغلق  �ملتحف  ب��اأن  ي�سرح  م��ن  فمنهم 
�إغالقه  ق�سية  �إن  يقول  و�آخ��ر  بنايته،  تهالك 
�لتي  �لأر�ص  ب�سبب خالف حول عائدية  جاءت 
�لعديدة  �ملنا�سد�ت  من  وبالرغم  عليها.  �إقيم 
هو  �لوحيد  �جل���و�ب  �أن  �إل  �لأه���ايل  قبل  م��ن 
�لإهمال �مل�ستمر لهذ� �ملكان �لذي قد يدر على 
فر�ص  وخلق  ك��ب��ريً�،  م��ادي��ًا  م���ردودً�  �ملحافظة 
يف  �لقت�سادي  �لو�قع  وتعزيز  �لبطالة  ملحاربة 
هذه �ملدينة �لتي تعترب من �أقدم ح�سار�ت بالد 

�لر�فدين.
احلبانية ال�ضائعة..! 

منتجع �حلبانية �ل�سياحي غرب �لعا�سمة بغد�د 
�جل��دد  �لأزو�ج  ك��ان  �إذ  ل��ه��ا،  �سياحية  كقبلة 
كانت  فيما  �لع�سل،  �سهر  لتم�سية  يق�سدونه 
من  �لبحرية  مبياه  وتلوذ  ت�سطاف  �لعائالت 

�سيف �لبالد �حلارق.
فيه  ت��ت��وزع  وك��ان��ت   ،19٧9 ع��ام  �فتتح  �ملنتجع 
وم�سابح،  وفنادق  و�ساليهات  وم�ساكن  حد�ئق 
�مللك  عهد  يف   195٦ عام  بحريته  �أن�سئت  فيما 

في�سل �لثاين.
�ملدينة �سهدت حتولت كثرية، فبعد �أن �أ�سبحت 
�إ�ستعادت   ،200٧ ع��ام  يف  لالإرهابيني  مرتعًا 
لت�سرع   2012 ع��ام  يف  عليها  �ل�سيطرة  �لدولة 
�ل�سياح،  �أم��ام  �أبو�بها  وفتح  �إعمارها  ب��اإع��ادة 
على  م��ّرت  �لتي  �لإرهابي  د�ع�ص  غمامة  ولكن 
�سيء  كل  على  �أث��رت  كما  عليها،  �أث��رت  �لبالد 
و��ستخدمت  �ل�سياحية،  هويتها  فغادرت  �آخ��ر، 
�سكنية  وحدة   500 ت�سم  �لتي  من�ساآتها  �ملدينة 
ت�سم غرف نوم و�سالة جلو�ص وملحقات �أخرى، 

غرفة   2٦5 ي�سم  �ل��ذي  �لفندق  �إىل  بالإ�سافة 
لإي��و�ء  ريا�سية،  وم��الع��ب  وم�سابح  ومطاعم 

�لنازحني من حمافظة �لأنبار.
تاأهيل  تعيد  �ن  �ملفرت�ص  من  كان  تركية  �سركة 
�إن�سحبت يف ظروف  �أنها  �إل  �ل�سياحية،  �ملدينة 

غري معلومة بعد �أ�سهر من �ل�سروع يف �لعمل. 
�حلبانية  طرحت  لال�ستثمار  �لوطنية  �لهيئة 
مليون   25 ب�  ق��درت  بكلفة  ��ستثماري  كم�سروع 
و�ل�ستثمار،  لالإعمار  �لكويت  موؤمتر  يف  دولر 
تاأهيل  �آن��ذ�ك �ن �مل�سروع هو  بيانها  و�أك��دت يف 
وبناء  �حلبانية  يف  �ل�سياحية  �ملدينة  وتطوير 
�ل��رز�زة  بحرية  على  متطورة  �سياحية  مدينة 
�ألف دومن على  ��ستثمارية مب�ساحة 1٦  كفر�سة 
تاأهيل  ي�سمل  ومب��ا  �حلبانية  ب��ح��رية  �سفاف 
وفق  �ل�سياحية  و�ل�سقق  �ل�سياحي،  �ل��ف��ن��دق 
�ملو��سفات �ملتطورة وبناء مدينة �ألعاب متكاملة 
وخيمة  فخمة،  وم��ط��اع��م  ل���ل���زو�رق،  وم��ر���س��ى 
�أن يكون �ساطئ  كربى، فيما كان من �ملفرت�ص 

�لبحرية �أ�سبه بال�سو�طئ �لعاملية �ل�سياحية.
عبد �لبا�سط خ�سر يقول يف حديثه ل�"�ل�سبكة" 
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يف مطلع خم�شينات القرن املا�شي، حني بلغُت ال�شاد�شة من 
العمر وبداأت رحلتي الأوىل مع املدر�شة البتدائية، قامت 
اأ�شرتي بتطوير "جهاز التخويف" وحتويله من كائن اأنثوي 

)�شعلوة( اإىل كائن ذكوري يدعى "الطنطل"، وبحكم �شفاته 
الذكورية، كان ل يظهر اإل لياًل ومع حلول الظالم.

من المعلوم أن لكل أسرة عراقية أسلوبها الخاص في تربية أبنائها، على وفق ثقافتها ووضعها االقتصادي وبيئتها. وأعترُف 
بدءاً أن منهجي التربوي مع أبنائي كان قائماً على قدر كبير من العنف والتخويف، وهذا بالتأكيد أمٌر سيئ خاصة لرجل 

مثلي أمضى حياته الوظيفية في ميدان التربية والتعليم، ولكن ما باليد حيلة حيث نشأُت وترعرعت على هذه األساليب. ففي 
طفولتي المبكرة كان والداي رحمهما هللا –وبالذات والدتي- يواجهان شقاوتي عبر تخويفي بمخلوقة عراقية غريبة اسمها 

)السعلّوة(، ومع أن ذاكرتي الطفولية ال تحتفظ بأوصاف محددة لها، ولكن كثرة الحكايات المفبركة التي يرويها الكبار عنها 
سّممت أفكاري وجعلتني أرتجف ذعراً بمجرد تهديدي بها إذا لم أخلد الى النوم مثالً، وال غرابة أن تزورني السعلوة اللعينة 

في أحالمي بأشكال وصور شتى بناء على ما يرسمه العقل الباطن لها من هيأة مخيفة، أما المرة الوحيدة التي رأيت فيها 
تلك المخلوقة على حقيقتها، وأثارت دهشتي حقاً، فكانت وأنا ابن عشرين سنة حين وصفْت جارتنا أم إبراهيم زوجة ابنها 

بالسعلوة، مع أن تلك الزوجة كانت آية من آيات الجمال!!
في مطلع خمسينات القرن الماضي، حين بلغُت السادسة من العمر وبدأت رحلتي األولى مع المدرسة االبتدائية، قامت 

أسرتي بتطوير "جهاز التخويف" وتحويله من كائن أنثوي )سعلوة( إلى كائن ذكوري يدعى "الطنطل"، وبحكم صفاته 
الذكورية، كان ال يظهر إال ليالً ومع حلول الظالم، مثلما كان على أتم االستعداد لمداهمتي في اللحظة التي أتهرب فيها من 
إنجاز واجباتي المدرسية، أو محاولة الهروب من المنزل بعد الغروب لاللتحاق بصغار محلة "النّواب" في مدينة الكاظمية!

إذن كانت الطناطل والسعلوات أو السعالي )ربما هذا هو الجمع الصحيح للسعلوة(، هي أهم وسائل التربية المتاحة التي 
تفتقت عنها أذهان أمهاتنا الطيبات قبل أكثر من خمسين سنة، وهي الوسائل المالئمة يومها لطبيعة الظروف ومستوى 

التعليم، فلماذا أرُث عنهم هذا الميراث الثقيل المتعب وقد تغير كل شيء، الظروف واألفكار وأحوال الدنيا؟!
من دون حرج وال حياء، أعترف للمرة الثانية، أنه خطأ فادح أتحمل مسؤوليته وحدي عندما لجأت إلى تخويف ابني البكر 

عمار بشخصية قاتلة غريبة السلوك كنيتها )أبو طبر(، ظهرت في السبعينات وأشاعت الذعر بين العراقيين، وكان ابني في 
الرابعة من العمر أو دون ذلك. وفي السنوات الالحقة عمدت إلى تخويف األطفال من أبنائي بالحرب وصدام والصواريخ.. 
بل كنُت على الدوام أتفنن بابتكار وسائل ترهيب شملت حتى الكبار، فهل كنُت في ذلك كله أسير ذلك التراث )العائلي( الذي 

رسم أفكاري وقناعاتي وشخصيتي؟!
الغريب في عموم هذا المشهد، أن أوالدي وبناتي بعد أن تزوجوا وأنجبوا، أصبحوا أفضل مني في أساليبهم التربوية، حيث 

تخلوا بصورة نهائية عن منهج التخويف، وقد لمسُت ذلك بنفسي، فمنذ سقوط الدكتاتور صار األطفال المسلحون الذين 
يسببون الخوف للكبار!!

�إن "مدينة �حلبانية �ل�سياحية تعني يل ولعائلتي 
�لكثري، فقد تزوجت فيها منت�سف �لت�سعينات، 
�أرى  ل  �ليوم  ولكن  �جلمال،  يف  قمة  كانت  وقد 
مطعم  يوجد  فال  �سياحية،  مدينة  �أط��الل  �إل 
�مل�سافة  بعد  ت�ستغل  �أك�ساك  بل  و�ح��د،  حقيقي 
يف  �أ�سعافه  بع�سرة  �لطعام  تبيع  رقابة  ودون 
تعد  ل  �لنقو�سات  فيما  لل�سياح،  �لأحيان  بع�ص 

ول حت�سى."
ف��ت��ق��ول يف حديثها  �ل��ك��رمي  ع��ب��د  �إمي����ان  �أم���ا 
ل�"�ل�سبكة": "ل ميكننا �مل�سي على �ل�ساحل دون 
و�ملخلفات  فالأو�ساخ  �لقدمني،  يف  �سيء  �رتد�ء 
�أما  �ملك�سور يف كل �سرب منه،  �لزجاج  و�أنقا�ص 

�لرمال فهي �أقل ما موجود."
�لأط��ف��ال  �ن"�ألعاب  �ل��ك��رمي  ع��ب��د  وت�����س��ي��ف 
وهي  للعب  ت�سلح  ول  متامًا  مك�سرة  �مل��وج��ودة 
�سيانتها  ب�ساطة  م��ن  �ل��رغ��م  على  �آم��ن��ة،  غ��ري 

كونها �لعاب �أجيال قدمية."
املتجاوزون

�ملهند�ص  �ل�سياحة  �مل��ر�ف��ق  ع��ام  مدير  وي�سري 
يعيق  ج��دً�  مهم  مو�سوع  �ىل  �سدخان  حم�سن 

على  وه��و)�مل��ت��ج��اوزون(  �أل  �لإ�ستثمار  عملية 
بغد�د  يف  �ملنت�سرة  �ل�سياحية  �مل��ر�ف��ق  �أم��اك��ن 
و�مل��ح��اف��ظ��ات، م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك م��رف��ق )ع��ني 
�لتمر( يف كربالء �ملقد�سة �ملتجاوز عليه، وعند 
مالية  مبالغ  �ملتجاوزون  يطلب  �مل�ستثمر  قدوم 
�ل�سياحي،  �ملرفق  من  خروجهم  مقابل  طائلة 
)�ل�سندباد(  جزيرة  يف  �ي�سًا  معنا  حدث  كما 
يف �لب�سرة ما �أدى �ىل �نخف�ص مبلغ �ل�ستثمار 
هناك  و�ي�سا  للمتجاوزين،  �لأم��و�ل  دفع  ب�سبب 
م�سكلة �خرى حتول دون متكني �مل�ستثمرين من 
حيث  �ل�ساخنة  �ملناطق  يف  ل�سيما  �ل�ستثمار 
كانت �أغلب مر�فقها �ل�سياحية م�ستغلة كثكنات 
بها،  �ل�ستثمار  عملية  �ي�سا  �أخ��ر  ما  ع�سكرية 
لالأر��سي  �مللكية  ق�سايا  �زدو�ج  م�ساألة  وكذلك 
توؤثر  كلها  �لأمني  �لو�سع  و�ي�سا  للدولة  �لتابعة 
وتطوير  �ل�ستثمار  عملية  على  باآخر  �و  ب�سكل 

�ملر�فق �ل�سياحية.
جزيرة بغداد

عملية  كانت  بغد�د  جزيرة  �إن  �سدخان  ويقول 
�لثقافة  وز�رة  قبل  من  فيها  و�لتاأهيل  �لتطوير 

ولي�ص من هياأة �ل�سياحة كبناء �ملطاعم وغريها، 
�سحيح   ب�سكل  عملهم  ينفذو�  مل  �ملقاولني  لكن 
وبات �لعمل فيه ��سكاليات كثرية، لذ� عند �إبر�م 
عقد جديد من قبلنا مع م�ستثمر للجزيرة �سمن 
�مل�ستثمر  قبول  بعدم  فوجئنا  جديدة  �سو�بط 
ت�سلم بع�ص �ملر�فق يف �جلزيرة ب�سبب �مل�ساكل 
�لقانونية �لعالقة بني �ملقاولني �ل�سابقني ووز�رة 

�لثقافة.  
و�أمكنة  �سياحية  مر�فق  هناك  �أن  عن  ف�سال 
طلبًا  قدمنا  ل��ذ�  �ل�سياحة،  لهياأة  تابعة  غ��ري 
و�سيانتها  لتاأهيلها  لنا  ل�سمها  �حلكومة  �ىل 
�لنا�ص،  ع��ام��ة  م��ن  مل��رت��ادي��ه��ا  �ساحلة  لتكون 
حتويلها  �ىل  نطمح  �لرئا�سية(  )�لق�سور  مثاًل 
�حلبانية  كذلك  متاحف،  �و  �سياحية  ملنتجعات 
عليها  معرت�ص  و�أن���ا  خا�سة(  )م��دي��ري��ة  فهي 
�لثقافة  وزي���ر  �ل�سيد  �ىل  م��ق��رتح��ًا  وق��دم��ت 
ق�سر  كذلك  �ل�سياحة،  هياأة  �ىل  تابعة  جلعلها 
�ملوؤمتر�ت، وناأمل �أن جند �آذ�نًا �ساغية من قبل 
�جلهات �ملعنية لطلبنا لتجتمع تلك �ملر�فق حتت 

خيمة و�هتمام هياأة �ل�سياحة. 



جمال  )ملكة  لقب  على  ح�سولها  عند  �سيما  ل 
�لقرن  ت�سعينات  نهايات  يف  �إيطاليا  يف  �لربيع( 
عام  �سينمائية  ممثلة  كاأف�سل  وفوزها  �ملن�سرم، 
�لقوة(، و�ف�سل ممثلة  198٧ عن فلم )�سيء من 
يف  �ل��ع��ر�ق(  )دزدم��ون��ة  م�سرحية  ع��ن  م�سرحية 
�لو�حدة  �لنجاحات  لتتو�ىل   ،1988 عام  قرطاج 
تلو �لأخرى. توؤمن �أن �لرق�ص لي�ص مبعناه �ملعروف 
ف ب�سكل  عند �لنا�ص بل هو )حركة( تعبريية توظَّ

لئق و�سحيح.
�لدكتورة  �لفنانة  �لعر�قية" �لتقت  �ل�سبكة  "جملة 
"ليلى حممد" يف حو�ر �سريح بعد غيابها �لطويل 

عن �ل�سحافة:
معهد  يف  ك��ان��ت  �ل��ف��ن��ي��ة  ب��د�ي��ات��ك  �أن  رغ���م   *  
�لدر��سات �ملو�سيقية ولديك جتارب يف �لغناء، �إل 
�ل�سعبي،  �لرق�ص  و�حرتفت  �ملو�سيقى  تركت  �أنك 
ويف خامتة �مل�سو�ر �أ�سبحت )ممثلة(.. كيف مرت 

هذه �ملحطات يف حياتك؟
�لفنية  �ملحطات  �سعيدة عندما مرت هذه  - كنت 
عن  تختلف  حمطة  كل  �أن  مع  حياتي،  يف  �ملهمة 
فاأنا  ل��ذ�  كفنون،  تقاربها  م��ن  بالرغم  �لأخ���رى 

حم��ظ��وظ��ة ج�����دً� ك����وين در���س��ت 
�لفن  يف  لمعة  �أ�سماء  �أي��دي  على 
ج��الل  �ل�سيخ  �أم��ث��ال  �مل��و���س��ي��ق��ي 
�حلنفي، و�سعوبي �بر�هيم، ومنري 

ب�سري، و�آخرين، و�أي�سًا �أ�سماء كبرية من �لأ�ساتذة 
�لأوروب���ي���ني يف جم���ال �ل��رق�����ص �ل�����س��ع��ب��ي، ه��ذ� 
�ساعدين  و�ملهنية  �لعلمية  �لتجارب  من  �خلزين 
عند �نتقايل �ىل جمال �لتمثيل، لذ� جتدين �أ�سرك 
�مل�سرحية  �أعمايل  �ملحطات يف  �و  �لفنون  تلك  كل 

و�لدر�مية و�أوظفها ب�سكل جيد. 
* ر�سالتك يف �لدكتور�ه كانت يف )�لكريوكر�فيا( 

فماذ� تعني؟
ب��ال��ي��اء  نلفظها  ول��ك��ن��ن��ا  �ل��ك��وروك��ر�ف��ي��ا  ه���ي   -
)�إغريقية(،  مفردة  ��ساًل  لأنها  �لكريوكر�فيا 
ي�ستخدم،  �لذي  يختلف عن  �نا  �خذته  �لذي  لكن 
على  �ملمثل  ج�سد  "حركة  يعني   �ل��ك��ريوك��ر�ف 
حتى  متكلما،  �و  �سامتًا  �أك���ان  ���س��و�ء  �مل�سرح" 
و�أي�سًا  ك��ريوك��ر�ف،  ه��ي  �لريا�سية  �لح��ت��ف��الت 
�مل�سرح  ع��م��ادة  �أي  �جل��وق��ة،  �ىل  �مل��ف��ردة  ت��رم��ز 
يعربون  �لقدماء  �ليونانيون  كان  حيث  �لأغريقي، 
�أول من كتب عن هذ�  و�أنا  عن �لفكرة  باحلركة، 

�مل�سطلح ووظفته يف ر�سالة �لدكتور�ه.
 * متى رق�سِت �آخر مرة؟

لإح��دى  ع��ر���ص(  )ح��ف��ل  �ملنا�سبات  �إح���دى  يف   -

�سديقاتي.
�لآن �ىل ما يقدم من )رق�ص(   * كيف تنظرين 
�مل�سرحيات  يف  �لر�ق�سات  �و  �ملمثالت  بع�ص  من 

�ل�سعبية؟
- ل �أعتقد �أن لدينا من �ملمثالت من جتيد �لرق�ص 
م�سرحية  ��ساهد  مل  �أين  رغ��م  �ح���رت�يف،  ب�سكل 

�سعبية منذ عام 2000 لكرثة �رتباطاتي.
* كيف تنظرين �ىل مبادرة دعم �لدر�ما �لعر�قية 
لك  وهل  �لعر�قي؟  �لإع��الم  �سبكة  �أطلقتها  �لتي 

م�ساركة فيها؟
�أن  �أمت��ن��ى  ر�ئ��ع��ة، لكن  م��ب��ادرة جيدة وخ��ط��وة   -
كثرية  در�مية  �أعماًل  لت�سم  �ملبادرة  تلك  تتو�سع 
�أم���ا عن  �لأع��م��ال،  ب��ع��دد قليل م��ن  ��م  �أن حت��جَّ ل 
مفاحتتي يف  فقد متت  �ملبادرة  تلك  م�ساركتي يف 
عمل در�مي كوميدي بال�سرت�ك مع �لفنان �لكبري 
�أعلم متى ينفذ، رغم �أين ل  قا�سم �ملالك لكن ل 
�لتلفزيون لأين �عتربه م�سيعة جلهودي  �أميل �ىل 

وي�ستهلكني و�منا �أف�سل �ل�سينما و�مل�سرح.  
 * ما �لذي �أخذه �لفن منك وما منحه لك؟

ومل  ب��اإر�دت��ي  �خرتته  لأين  �سيئًا  مني  ياأخذ  مل   -
منحني  �إن��ه  بل  علّي،  يفر�ص 
�سخ�سية  جعلني  م��ا  �لكثري 
�لطاقات  لدي  وفّجر  متو�زنة 
و�مل�����س��اع��ر ف�����س��اًل ع���ن �أن���ه 

ليلى
ل�" ال�شبكة":حممد

�شارع الر�شيد 
جعلني اأحب الفن

ر�ضيدها الفني حافل بالإجنازات 
املبهرة �ضواء اأكانت على ال�ضعيد امل�ضرح، 

اأوالتلفزيون، اأوال�ضينما. دخلت جمال 
الفن يف وقت مبكر وعمرها )12( عامًا 

فجابت معظم فنونه الإبداعية، بدءًا من 
املو�ضيقى، والرق�ص ال�ضعبي ال�ضتعرا�ضي 

الذي متيزت به، ومن ثم احرتافها التمثيل، 
ما جعل جنمها ي�ضطع لتكون حمط اإعجاب 

الكثريين عراقيًا وعربيًا.

حوار: اأحمد �ضمي�ضم
ت�ضوير واأزياء ومكياج : دار �ضبعاد

* مل اأندم على الأدوار التي خ�ضرتها 
ب�ضبب "احلجاب"
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�أ�ساف يل �لإح�سا�ص بالآخر. 
�مل�سرحية،  �لكتابة  * كانت لك جتارب ناجحة يف 
)نورية(،  تاأليفك:  من  م�سرحيات  ثالث  فقدمت 
و)لعبة �لبوح و�جلنون(، وم�سرحية )حرير( �لتي 
عر�ست يف تون�ص، كيف �أخذت موقع �لتاأليف وما 

تقييمك له عنما يكون �ملمثل موؤديًا وكاتبًا؟
على  حمرتفة،  م�سرحية  كاتبة  نف�سي  �عترب  ل   -
�لتي كان لها �سدى  �لرغم من جناح م�سرحياتي 
�لأكادميية  توجهاتي  �أن  ورغ��م  وع��رب��ي،  عر�قي 
علمية ولي�ست �أدبية �إل �أنني �أغو�ص يف بحر �لكتابة 
�مل�سرحية، �لآن توؤرقني فكرة م�سرحية �أود كتابتها 
عن ق�سة �غت�ساب )�لإيزيديات(، ل �أريد كتابتها 
بالطريقة �ملاألوفة �و �لو�قعية �إمنا بطريقة �أخرى 
فل�سفية فنطازية مغايرة لأنني ل �أحبذ �لو�قعية يف 

�لكتابة �مل�سرحية.
�لربيع( يف  بلقب )ملكة جمال   * هل كان فوزك 
ب�سكل  �ل�سهرة  نحو  مرورك  جو�ز  مبثابة  �إيطاليا 

لفت للنظر؟
�ل�سوء  �للقب �سلط علي  �أن  بل  �ل�سهرة،  لي�ست   -
وعّرفني بالنا�ص وقتئذ، فقد كان حدثا مهما و كان 
�لعر�قي  �مل�ستويني  على  �لوىل  للمرة  مينح  لقبا 
كان  باللقب  تّوجت  عندما  �أنني  خا�سة  و�لعربي، 
باللغة  معرفتي  ولعدم  تقريبًا  عامًا   )1٦( عمري 
كنت  لكني  �ل��ف��ائ��زة  �نني  �ع��رف  مل  �لإي��ط��ال��ي��ة، 
�أر�هم من�سغلني بالنظر �إيل ويلتقطون �ل�سور ، و 
�ساألت مرتجما عما يجري ؟ قال يل: مت �ختيارك 
�لوقت  يف  وفرحت  ففوجئت  �لربيع  جمال  ملكة 
ذ�ته لأين كنت �أعتقد �أن �جلائزة للفرقة �ل�سعبية 

ولي�ست يل.  
 * �سنة 2018.. هل كانت بالن�سبة لك �سنة خ�سارة 

�أم ربح؟
- �أكيد كانت �سنة ربح ، على �ل�سعيد �لعملي ربحت 
يف  و�خر�جي  تاأليفي  من  م�سرحية  �ف�سل  جائزة 
�لقاهرة عن م�سرحية )حلم �لغفيلة( يف مهرجان 
ها�سم  حممد  �لفنان  مع  بال�سرت�ك  )ب��ادي��ب(، 
د�ئ��رة  و�إن��ت��اج  �ل�سخ�سية  وب��ج��ه��ودي  و�آخ��ري��ن، 
)�سكرً�(  كلمة  لنا  تقل  �لتي مل  �مل�سرح  و  �ل�سينما 
وكثري من �لفنانني وقفو� �سدي يف هذه �مل�سرحية 

لأ�سباب �أجهلها!!
 

كان  لو  �سنو�ت..  خم�ص  وعمرك  و�ل��دك  ت��ويف   *
�أمامك �لآن فماذ� كنت �ستقولني له؟

و�ل��دي، رحمه �هلل،  بكلمة عن  �أع��رّب  �أن  - �سعب 
لكوين مل �أعرف �أح�سا�ص �لبن على �لو�لد لأين ل 
�تذكره، تويف وعمري خم�ص �سنو�ت، �أمتنى لوكان 
لكي  عامًا  ع�سرين  قبل  �حلياة  قيد  على  و�ل��دي 

نكون �أ�سدقاء ونتحدث ون�سافر معًا.
 

�أنت بال حجاب، هل  * كنت حمّجبة �سابقًا و�لآن 
عالقة  له  وه��ل  معينة؟  �أدو�رً�  �حلجاب  خ�ّسرك 

ب�سياع �لفر�ص؟
بعيد،  زم��ن  منذ  �متدت  �حلجاب  مع  بد�ياتي   -
فاأنا �أول فنانة عر�قية ترتدي �حلجاب عام 1999 
وكنت يف قمة عطائي �لفني، ومل يفر�ص علّي من 
�سو�ء  �ل�سخ�سية  قناعتي  نابعًا من  �إمنا كان  �أحد 
عند �رتد�ئي �و خلعي له، نعم، �حلجاب خ�ّسرين 
عن  �أتخلى  �أن  �أرف�ص  وكنت  وكبرية  كثرية  �أدو�رً� 
حجابي مقابل دور ما، لكنني غري نادمة على تلك 

�لأدو�ر �إطالقًا.
 

* لكنك يف م�سل�سل )�ملالذ �آمن( مثلت دورً� وكنت 
ترق�سني و�أنت حمجبة!

- هذ� �سحيح، حينها ��سطدمت مع �ملخرج لأنه 
جعلت  بل  ورف�ست،  �حلجاب  �أخلع  �أن  مني  طلب 
مرتدية  ك��ان��ت  حممد  ليلى  �أن  ين�سى  �جلمهور 
�حلجاب �أم ل! وجعلتهم ين�سّدون �ىل �لدور �لذي 

لعبته ولي�ص ل�سكلي. 
 * من زرع لديك حب �لفن؟

معينة  ف��رتة  يف  ن�سكن  كنا  طفلة  كنت  عندما   -
حينها  �أت�سلل  وكنت  ببغد�د،  �لر�سيد  �سارع  يف 
�ل�سينما  دور  �ىل  ب�سوق  و�أذهب  �ملنزل  من  خل�سة 
�ملنت�سرة هناك و�أتطلع بده�سة يف �ل�سا�سة �لكبرية 
ب�سحرها وجمالها، حيث مل يكن لدينا جهاز تلفاز 
وكنت �أدخل �ل�سينما جمانًا، �سارع �لر�سيد زرع يف 
د�خلي حب �لفن و�ملو�سيقى �لذي بد�أ ينمو بتطور 

�ل�سنو�ت.

*الكثري من الفنانني وقفوا �ضدي 
لأ�ضباب اأجهلها 
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نرمني املفتي

بسبب التنوع اإلثني والديني الذي منح العراق ثقافته وحضاراته المتميزة، فإن التراث المعماري العراقي ثرٌّ جداً، وقلّما نجد 
عمارة متطابقة في كل التفاصيل، ليس بين مدينة وأخرى، إنما حتى بين قرية  وأخرى.. وبدءاً المفروض أن ال ننسى أن 

العراق ليس صاحب أول حرف وعجلة فحسب، إنما هو صاحب أول عمارة أيضاً ألنه، حسب وثائق، كان تاريخياً صاحب 
أول قرية، أو أول مجّمع سكني في العالم، ويشار اليها كأول مجتمع زراعي، وأقصد بها قرية جرمو )شمال شرقي كركوك( 
التي تعود الى ٧٠٠٠ سنة قبل الميالد والتي اكتشفت في ١٩٤٠ وكانت تتكون من ٢٥ بيتاً، بنيت جدرانها من اللِّبن وسقوفها 

من اللّبن المجفف ووجدت لها أساسات من الحجر.
ورغم الظروف الجوية والبيئية ونوعية مواد البناء، فإن التاريخ حفظ لنا شواخص معمارية من كل الحضارات العراقية، 

تمكنا من المحافظة على بعضها، فقد نهبت بعثات التنقيب التي بدأت مع نهايات القرن الثامن عشر بعضاً منها، ودمر الجهل 
بعضاً آخر ودمر الجشع البعض الثالث.

أما العمارة التراثية الثّرة فقد تضررت كثيراً وفقدنا الكثير، بدءاً من نهاية الثمانينات، خاصة في شارع الرشيد، وما أزال 
أذكر حواري مع المعاون الفني ألمانة بغداد في ذلك التاريخ حول التصميم األساسي لبغداد سنة ٢٠٠٠ حين سألته عن عدم 

االهتمام ببعض الشواخص المعمارية وفجعني جوابه بأنها طرز عمارة عثمانية او فيكتورية، ولم أتمكن من إقناعه بأنها 
بعض تاريخ بغداد والعراق، مهما كانت األسباب.

ورغم هذا، تمكنت دائرة اآلثار والتراث من استمالك بيوت تراثية بعمارة مميزة بغدادية وغيرها وحافظت عليها، خاصة في 
شارع حيفا والكاظمية وباب الشيخ وفي المتنبي.

في سنوات الحصار وبتغاض واضح من أمانة بغداد، بدأ أصحاب البيوت التراثية ببيعها، خاصة في منطقة شارع الرشيد، 
وجاء االحتالل والفساد ليتم غض النظر عما تبقى، ليس في بغداد فقط، فللمثال وليس للحصر، أشير الى ٤٣ بيتاً بطرز 

معمارية كركوكلية وغيرها على قلعة كركوك تم استمالكها من قبل دائرة اآلثار والتراث، لم يتبق منها سوى ٤ او ٦ في 
أحسن األحوال..

وإذ يطلق وزير الثقافة الحملة الوطنية لحماية التراث العمراني في بغداد، في مبادرة مباركة لم تحدث منذ ١٩٩٠، نأمل أن 
تشمل الحملة كل المحافظات العراقية ونتمنى أن يبدأ العمل سريعاً خاصة في منطقة شارع الرشيد الممتدة من باب المعظم 
الى ساحة التحرير، ليست ألنها المنطقة التي شهدت صبا بغداد، إنما لوجود مئات البيوت والعمارات بعمارة متميزة، وهذه 
المنطقة ال تختلف عن منطقة باب توما في الشام او شارع طلعت حرب في القاهرة او روما القديمة او المدينة المسّورة في 

باكو و التي تحولت الى مناطق سياحية بامتياز ..

فنجان حمبة

رغم الظروف اجلوية والبيئية ونوعية مواد البناء، فاإن التاريخ 
حفظ لنا �شواخ�س معمارية من كل احل�شارات العراقية، متكنا من 

املحافظة على بع�شها، فقد نهبت بعثات التنقيب التي بداأت مع 
نهايات القرن الثامن ع�شر بع�شًا منها، ودمر اجلهل بع�شًا اآخر ودمر 

اجل�شع البع�س الثالث.

م�������ق�������االت

الرتاث املعماري العراقي



 جاء ذلك بجهود نخبة من �لفنانني �لعر�قيني 
و���س��ب��ك��ة �لإع�����الم �ل��ع��ر�ق��ي وب���دع���م ر�ب��ط��ة 
و�آ�سيا�سيل  زين  و�سركتي  �لعر�قية  �مل�سارف 
لدعم  وطنية  م��ب��ادرة  يف  �مل��رك��زي،  و�ل��ب��ن��ك 
�مل�سل�سل  حقيقة.  �ىل  �حللم  ليتحول  �لدر�ما، 
�ل��ع��ر�ق��ي:  �ل��ف��ن  م��ن جن��وم  نخبة  م��ن متثيل 
�لعبا�ص،  �أب��و  حممود  �سامل،  �سذى  �لدكتورة 
بتول  �لب�سري،  �ل�ستار  عبد  �لربيعي،  فاطمة 
جنم  حميد،علي  غ��امن  د�ود،  منا�سل  عزيز، 

�لدين، و�آخرين. 
كو�لي�ص  ت�سوير  ح�سرت  �ل�سبكة"  "جملة 
م�����س��ل�����س��ل )ي�����س��ك��ن ق��ل��ب��ي( ف��خ��رج��ت ب��ه��ذه 

�للقاء�ت �حل�سرية مع �أبطال �لعمل: 
عودة الدراما اىل بريقها

خمرج �لعمل �أكرم كامل حدثنا قائاًل: م�سل�سل 

)ي�سكن قلبي( ق�سة �جتماعية من رحم �لو�قع 
�لعر�قي، يقع �لعمل يف ثالثني حلقة تلفزيونية 
وي�سم عددً� كبريً� من �لفنانني توزعت �أدو�رهم 
كل ح�سب �سخ�سيته و�لكاركرت �خلا�ص به، مت 
حي  يف  �مل�سل�سل  من  �لأوىل  �حللقات  ت�سوير 
نظرً�  ب�سار(  )�ل�سيخ  ي�سمى  ق��دمي  ب��غ��د�دي 
�سعبية  ب��اأح��د�ث  �ملرتبطة  �مل�سل�سل  لق�سة 
قدمية، ومتت �ل�ستعانة ببيت قدمي )�حلو�ص( 
تلك  طر�ز  يف  معروف  هو  كما  �لطابقني،  ذي 
�لبيوتات �لبغد�دية، وهناك �نتقالت يف مو�قع 
يف  م�سهدً�  خم�سني  �سن�سور  حيث  �لت�سوير 

تركيا ح�سب ت�سل�سل �أحد�ث �مل�سل�سل. 
فاطمة  �ل��ر�ئ��دة  �لفنانة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
�إع���ادة  يف  كفنانني  ���س��ع��د�ء  ن��ح��ن  �ل��رب��ي��ع��ي: 
عن  توقفها  بعد  بريقها  �ىل  �لعر�قية  �لدر�ما 

�لإنتاج ل�سنو�ت عديدة، �سعادتنا هذه تاأتي من 
�سعادة �جلمهور �ملتعط�ص للدر�ما، �لذي �نتظر 
طوياًل، و�لذي بات ي�ساألنا عن ما حل بالدر�ما 
�لعر�قية، �أج�سد يف �لعمل �سخ�سية )جنيبة(، 
�أن توفق  �إيجابية حتاول  �مر�أة �سعبية بغد�دية 
نز�عات،  يدور من  ما  �لأ�سرة يف  �أط��ر�ف  بني 
ق�سة  �أن  كما  �لكثرية.  بالأحد�ث  مليء  �لعمل 

�مل�سل�سل خليط بني �لرت�ث و�ملعا�سرة.     
روؤى جديدة 

كما كان لنا لقاء مع �لفنان �لكبري عبد �ل�ستار 
�لب�سري �لذي حدثنا عن دوره يف �لعمل قائاًل: 
�سخ�سية  �أج�سد  قلبي(  )ي�سكن  م�سل�سل  يف 
)�ساكر( �ل�سرير �ملوؤمتن على �لبيت و�لأ�سرة 
من �ل�سياع، و�أعتقد �أن �لعمل �سيكون له �سدى 
كبري بف�سل �جلهود �لتي بذلت من جلنة دعم 

�لدر�ما �لعر�قية وعلى ر�أ�سها �لأ�ستاذ جماهد 
من  وك��ل  �لكرمية  �مل��ب��ادرة  �ساحب  �لهيل  �أب��و 
�ساهم يف �إجناح هذ� �مل�سروع �لذي من خالله 
جديدة  روؤى  على  �لعر�قية  �لدر�ما  �ست�ستفيق 

و�آفاق و��سعة �إن �ساء �هلل. 
�أنها  �سامل  �سذى  �لفنانة  �لدكتورة  و�أو�سحت 
�ل�سخ�سيات  من  وهي  )ماجدة(،  دور  جت�سد 
�لرئي�سة و�ملحورية، تدور �أغلب �أحد�ث �مل�سل�سل 
�لويالت  عانت  ب�سيطة  عر�قية  �م��ر�أة  حولها، 
كرمية،  بحياة  �لعي�ص  وحتاول  �لظروف  جر�ء 
�أنها  �إل  و�ملعنوي  �ملادي  �جلانب  �سعف  ورغم 
تقف بوجه من ظلمها بكل حتدٍّ و�سموخ، معربة 
رغم  �لعمل  ه��ذ�  يف  توفق  ب��اأن  �أمنياتها  ع��ن 
�ل�ساد�سة  �ل�ساعة  يبد�أ من  �لذي  �لتمثيل  عناء 
�إ�سعاد  �أجل  من  م�ساًء  �ل�سابعة  وحتى  �سباحًا 

�جلمهور �ملرتقب ب�سوق للدر�ما �لعر�قية.   
�شدًى كبري

يف  دوره  �ىل  خ�سري  �ستار  �لفنان  �أ�سار  فيما 
م�سل�سل )ي�سكن قلبي( حيث يج�سد �سخ�سية 
)�سهاب كلبجة( وهي من �ل�سخ�سيات �ملهمة 
يف �لعمل، مو�سحًا باأن �لعمل يحاكي �مل�ساكل 
�ملختلفة �لتي ت�سود �ملجتمع �لعر�قي بطريقة 
مبينًا  و�لتجريح،  �ل�سذ�جة  عن  بعيدً�  مهذبة 
�أن هذ� �مل�سل�سل يعترب مبثابة فاحتة خري على 
�لدر�ما �لعر�قية بعد توقفها، ومن �ملوؤمل �أن 

يعر�ص يف رم�سان �ملقبل. 
دوري  �ل�سوك:  حقي  �لفنان  ق��ال  ذل��ك،  �ىل 
�ىل  �ملنتمني  �لنا�ص  من  قريب  �مل�سل�سل  يف 
�سخ�سية  ه��ي  �ل��ك��ادح��ة،  �ل��ف��ق��رية  �لطبقة 
ب�سيطة  �يجابية  �سخ�سية  �حلّمال(،  )عطية 
حتب �خلري وتك�سب رزقها باحلالل، و�عتقد 
�أن �لعمل �سيكون له �سدى كبري حال عر�سه 
يالم�ص  لأن��ه  �لعر�قية  قناة  �سا�سة  على  من 
تفا�سيله  بكل  �لعر�قي  �ملجتمع  حياة  و�ق��ع 

وتغري�ته.

ي�شكُن قلبي
هل يحافظ عبد ال�شتار الب�شري

على "احلو�س البغدادي" من ال�شياع

ت�����ش��وي��ر ك����وال����ي���������س  يف 

بعد توقف عجلة الدراما العراقية ملا يقارب اخلم�ص �ضنوات، بداأت 
مبادرة دعم الدراما العراقية التي اأطلقها رئي�ص �ضبكة الإعالم 

العراقي جماهد اأبو الهيل يف ت�ضرين الأول عام 2016 بت�ضوير اأوىل 
حلقات م�ضل�ضل )ي�ضكن قلبي( للكاتب با�ضل ال�ضبيب واإخراج اأكرم 

كامل، الذي يعد باكورة اأعمال جلنة دعم الدراما على اأر�ص الواقع 
باإنتاج عمل درامي عراقي متكامل

اأحمد �شمي�شم- ت�شوير: �شباح الربيعي
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مهرجان �شوق واقف..

تتزين طربًا باألوان غنائية متعددة 
و�شط ح�شور جماهريي

الدوحة

ازدانت العا�ضمة القطرية الدوحة بح�ضور فنانني من 
دول عدة للم�ضاركة يف مهرجان الربيع او ما ي�ضمى 

بحفالت "�ضوق واقف" الذي تقيمه اإذاعة �ضوت الرّيان 
�ضنويًا، حيث يدخل عامه العا�ضر بنجاح متوا�ضل.

�جلاليات  مللمة  ��ستطاع  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان  ه��ذ� 
يف  ع��دة  خليجية  دول  مو�طني  وك��ذل��ك  �لعربية 
و�سط  و�قف  �سوق  بها  �كتظ  مميزة  طربية  لياٍل 
�أجيال من  �ل�سنة مب�ساركة  �لدوحة. وجاءت هذه 
�لفنانني تالئم جميع �لأذو�ق و�لأعمار يف خطوة 
ذكية من �ملنظمني، �لذين مل يربعو� يف �لتنظيم 
فقط بل ��ستطاعو� �أن يخرجو� باملهرجان وهم يف 
�أعلى درجات �لنجاح حيث مل يبخلو� بجهدهم يف 
يف  �ل�سيوف  و��ستقبال  �حلفالت  تنظيم  عملية 
�سر�حة  لهم  حت�سب  �لتي  �لتفا�سيل  و�أ�سغر  �أدق 

وعلى ر�أ�سهم �مل�سرف �لعام حممد �حلنيتم .
�أق��ام��و�  فنانًا    23 ���س��ارك  ي��وم��ًا   14 م��د�ر  فعلى 
يف  �ملغلق  نا�سر  �لعزيز  عبد  م�سرح  يف  حفالتهم 
و�لفنانون هم كل من: غامن �ساهني  �سوق و�قف، 
�لكبي�سي  وعي�سى  جا�سم  و�سعود  �لفهد  و�سعد 
عبد  وع��ل��ي  �لكبي�سي  وف��ه��د  �مل��ه��ن��دي  ومن�سور 
�لعر�ق  م�ساركة  وج��اءت  قطر،  دول��ة  من  �ل�ستار 
�ستار  و�أور��ص  �أ�سيل هميم  باأربعة مطربني وهم: 
ون�سر �لبحار ورحمة ريا�ص، فيما جاءت م�ساركة 
وعبد�لعزيز  �لر��سد  في�سل  م��ن:  بكل  �لكويت 

وجا�سم  �لقطان  وحمد  �مل��رزوق  وعي�سى  �لوي�ص 
حممد ، كما �سارك �أي�سا جنوم لبنان هذ� �حلدث 
عرب: با�سكال م�سعالين وزياد برجي وو�ئل ج�سار، 
ومن تون�ص �سارك �ملطرب �ل�سعبي �سمري لو�سيف 
�سوقي  �أح��م��د  �ل�ساب  �لفنان  �مل��غ��رب  م��ن  وج��اء 
ومن  مدين  �إن�ساف  بالفنانة  �ل�سود�ن  و�ساركت 

�ليمن ويحي عنبه .

امل�ضاركة العراقية ناجحة 
مقدرتهم  �إث��ب��ات  يف  �لعر�قيون  �لفنانون  جن��ح 
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على جناح حفالتهم مع �جلمهور 
ثبت  ما  وه��و  و�خلليجي،  �لعربي 
�ل��ت��ي  �حل���ف���الت  �أوىل  يف  ج��ل��ي��ًا 
�أ�سيل  �لفنانة  ن�سيب  من  كانت 
ه��م��ي��م �ل��ت��ي �أ���س��ب��ع��ت �جل��م��ه��ور 
ط��رب��ًا م��ن خ���الل غ��ن��ائ��ه��ا لعدة 
مثل  وفلكورية  �سخ�سية  �أع��م��ال 
بحر،  خلك   ، �ل�سود  �لعيون  "�أم 
�سلون �أن�ساك، �أوف منه، �ح�سبها 
علي، �ليوم �له يومني، عمي يابياع 

كبري  ب�سكل  �جلمهور  معها  فتفاعل  �لورد"، 
و��ستمتع معها .

وناجحة  جميلة  �ستار  �أور����ص  ليلة  جاءت  فيما 
تورط،  "مانام،  لهم  فغنى  �أعماله  جناح  مثل 
�أوف  غ�����ريي،  �خ���ت���اري���ت  ي���اج���م���ال���ك،  �هلل 
ياح�سنك،  �ست�سوي �سوي، د�خو، و�حد و�حد، 
�لأغ���اين  بع�ص  ك��ذل��ك  بهو�ه"،  حم��ت��ار  جنت 
خلي  حب،  ��سبعك  "تعال  مثل  لغريه  �ملعروفة 

حممد  هلي،  ي�سمعوين 
وردد  حممد"،  ب��وي��ه 
�جل��م��ه��ور م��ع��ه �أغ��ل��ب 
م���ا ج����اء يف م��ن��ه��اج��ه 
وهو مايدل على و�سول 

�أغانيه �ليهم.
�أور����ص يف حديث  و�أكد 
�لأغ��ن��ي��ات  �أن  �سحفي 
�لتي �ختار تقدميها يف 
�حلفل تعترب قريبة �إىل 
قلبه ولذلك قام باختيارها، وعرّب عن �سعادته 

�لكبرية بهذه �مل�ساركة .
باأغانيه  �لبحار  ن�سر  م�ساركة  ج��اءت  فيما 
ب�ص  "�لأيام،  مثل  منه  �جلمهور  �نتظرها  �لتي 
تعال، ما رد �إيل، �س�سويله، �سارن عليك هو�ي، 
�سهرة  �أن  �إىل  �لبحار  و�أ���س��ار  عمر"،  وع�سرة 
�لفنان �لآن �أ�سبحت بيد �لأغنية �ل�ساربة عند 

�مل�ستمع وبالتايل هو يهتم جدً� باختيارته .

رحمة.. جناح �ضاحق
�أحيت �لنجمة �لعر�قية رحمة ريا�ص و�حدة من 
�جلمهور  عليها  تز�حم  �لتي  �حلفالت  �أجن��ح 
�لقن�سل  تو�جد  �حل�سور  و�سهد  لها.  �ملحب 
�ملنتخب  م���ن لع��ب��ي  ك��ب��ري  وع����دد  �ل��ع��ر�ق��ي 
�لوطني، وقدمت رحمة �أغاين عدة خا�سة بها 
�جلمهور  لدى  �ملعروفة  �لأغ��اين  بع�ص  وكذلك 
وعد  ك��رمي،  �هلل  �أكللهم،  "�إل  وهي  �خلليجي، 
مني، �ليوم �له يومني، هي وهاي وهو، لت�سوفني 

تعبان، ل حتجى، عربت �ل�سط، جنة جنة".
�سعيدة  �إنها  �سحفية  �أحاديث  يف  رحمة  وق��ال 
بهذ� �لنجاح �لكبري و�أكدت �أنها كانت قريبة من 
�لبكاء �أثناء ت�سلمها �لعلم �لعر�قي على 
�مل�سرح، و�سعيدة جد� لأن �جلمهور ردد 

معي عملي �لناجح "وعد مني. "
"عربت  غ��ن��اءه��ا  �أن  �ىل  و�أ�����س����ارت 
لأنها  ج��اء  �ل�ساهر  لكاظم  �ل�سط" 
تربت على فنه وهو �ساحب ف�سل على 
و�أ�سفت  و�نت�سارها،  �لعر�قية  �لأغنية 
�إحدى  غناء  على  مقدرتها  لعدم  �أي�سا 
ريا�ص  �لر�حل  �لفنان  و�لدها  �أغ��اين 

�أحمد ب�سبب �سيق �لوقت.

فواز مزهر جنم مهرجان الربيع 
وماركتها امل�ضجلة 

�ل�23  �حلفالت  عريف  مزهر  ف��و�ز  �لأعالمي 
ت��ق��دمي حفالت  و�ل����ذي م����از�ل م��ت��و����س��ال يف 
مهرجان �لربيع يف �سوق و�قف لل�سنة �لعا�سرة 
على �لتو�يل كان كالعادة هو جنم هذه �لليايل 
ملقدمات  ت��ق��دمي��ة  خ���الل  م��ن  ع�سر  �لرب���ع���ة 
�ىل  كبري  ب�سكل  �ساهم  مما  بعناية  م�سوغة 
حما�ص �جلمهور �حلا�سر و�عطاء زخم معنوي 

كبري للفنان قبل �سعوده ملن�سة �مل�سرح .
من  حقه  فنان  كل  �عطاء  يف  موفقا  كان  ف��و�ز 
�كرث  طلب  �ىل  �أدى  ما  وهو  و�لو�سف  �لكلمات 
لتقدميه  �سخ�سيا  لنفاحتته  عربي  فنان  من 
به من ح�سور  ملا متتع  خ��ارج قطر  يف حفالت 
و�لو�سط  �لفنانني  �أع��ج��اب  نالت  وت��ق��دمي��ات 

�لأعالمي �لعربي و�خلليجي .

با�ضكال م�ضعالين ت�ضعل اجلو طربًا 
ورق�ضًا

بعد  م�سعالين  با�سكال  �للبنانية  �لنجمة  �أطلت 
ب�سبب  �سنو�ت  ث��الث  مل��دة  �ل�ساحة  عن  غياب 
�لزو�ج و�لإجناب، ولكنها فوجئت بح�سور غفري 
حيث ��ستقبلها �جلمهور بعا�سفة من �لت�سفيق 

�حلار و�حلفاوة �ملنقطعة �لنظري .
خفيفة  �أن��ي��ق��ة  مطربة  م��ع  ممتعة  ليلة  ك��ان��ت 
تفا�سيلها  بكل  �حلا�سرون  معها  ��ستمتع  �لظل 
�أعمالها  من  بع�سًا  بذكاء  م�سعالين  فاختارت 
ماز�ل  و�لتي  �لكبري  �لنجاح  فيها  حققت  �لتي 
"نور  م��ث��ل  �للحظة  ل��غ��اي��ة  ح��ا���س��رً�  ���س��د�ه��ا 
�ل�سم�ص"،  ف�سال عن �أن �أعمالها كان لها وقع 

جميل يف نفو�ص �حلا�سرين. 

تاألق تون�ضي
من  للتاألق  كبريً�  عنو�نًا  �لتون�سية  �لليلة  كانت 
حيث �حل�سور �لكبري للجالية �لتون�سية �ملقيمة يف 
دولة قطر من �أجل �ل�ستمتاع مبا �سيقدمه �لفنان 
�للون  يف  ي��ربع  �ل��ذي  لو�سيف"  �لتون�سي"�سمري 

�ل�سعبي �ملعروف با�سم "�ملزود".
�إيقاع  على  و�لرق�ص  بالغناء  �حل�سور  وتفاعل 
"�ملزود".  �لنفخ  و�ىل  و"�لبندير"،  "�لدربوكة" 
�لقدمية  �أعماله  �أغنيات من  لو�سيف  �سمري  غنى 
ف��رت�ت  يف  تون�ص  يف  �نت�سرت  �ل��ت��ي  و�جل��دي��دة 
�أ�سهرها  نذكر  �جلمهور،  و�أحبها  خمتلفة  زمنية 
وجد�نية  حالة  عن  تعرّب  �لغالية" �لتي  "ياميمتي 

تفاعل  �لأم، لذلك  �ل�سوق �ىل  م�سرتكة هي حالة 
يعيدها  �أن  �لفنان  م��ن  وط��ل��ب  �جل��م��ه��ور،  معها 

فاأعادها يف نهاية �حلفل.

لياٍل قطرية مميزة بقيادة فهد 
وعي�ضى الكبي�ضي

حقيقيًا  �ختبارً�  �لربيع  مهرجان  ليايل  �سهدت 
وعي�سى  فهد  �لفنانني  مثل  �لقطرية  لالأ�سو�ت 
�لكبي�سي فكان �ختبارً� موفقًا من حيث متعة �لأد�ء 
�لأ�سو�ت  �أن  على  يدل  ما  وهو  �لختيار  وجمالية 
بهويتها  �خلليجية  �ل�ساحة  يف  ماز�لت  �لقطرية 
ولكنها حتتاج لالنت�سار خليجيًا وعربيًا  �ملعروفة، 
�أكرث فال ينق�سها �سوى �لإنتاج �مل�ستمر لالأعمال 
�لركون  �مل�ستمعني دون  ليالئم  ما يطرح  ومو�كبة 
�لعربية  �لغنائية  فال�ساحة  �سابقة،  لنجاحات 
�جلميلة  �لأ���س��و�ت  بع�سر�ت  تكتظ  و�خلليجية 

و�ملناف�سة على �أ�سدها يف ظل �لإنتاج �ملتو��سل. 

ختامها م�ضك
و�أروعها  �حلفالت  �أجمل  من  �خلتام  حفلة  كانت 
�لأ�سيل  �لقطري  �لفن  ب��ني  خليطًا  كانت  حيث 
كاًل  جمعت  فقد  �لر�ئع،  �لطربي  �للبناين  و�لفن 
من �لفنان �لكبري علي عبد �ل�ستار و�لفنان �ملبهر 
و�ئل ج�سار حيث �كتظ �مل�سرح منذ �ساعات قبيل 
�لبدء باجلمهور �لذي عا�ص ن�سوة �لفن �ل�سحيح 
باتت  �لتي  �ل�سريعة  �لأغ��اين  �سجيج  عن  بعيدً� 

�لعالمة �لبارزة لأغنية �ليوم .
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�سعد �لفهد�ور��ص �ستار��سيل هميم

�سمري لو�سيف

با�سكال م�سعالين

ن�سر �لبحار

�لعالمي فو�ز مزهرعي�سى �ملرزوق



وع��ر���ص �جل��م��ايل ���س��ورً� ع��دي��دة جميلة وم��وؤث��رة 
قدمها  �لتي  و�ل��ف��د�ء  �لبطولة  مالحم  كل  ج�سدت 
�أبناوؤنا و�إخو�ننا من �حل�سد �ل�سعبي و�لقو�ت �لأمنية 
�لبطلة �لذين قدمو� �لغايل و�لنفي�ص من �أجل وطننا 

�لغايل.
�لقيادية يف  ح�سر �ملعر�ص �لعديد من �ل�سخ�سيات 
�جلمهور.  من  وجمع  �لفنان  و�أ�سدقاء  �حل�سد  هيئة 
هذ�  يف  حا�سرة  كانت  �لعر�قية"  "�ل�سبكة  جملة 

�لن�ساط.
عني الن�شر

عامًا(:  عبا�ص �جلمايل )25  �مل�سور �حلربي  يقول 
)منتدى  يف  �لأول  �ل�سخ�سي  معر�سي  ه��و  ه���ذ� 
�ل��ث��ق��ايف( حت��ت ع��ن��و�ن )ع��ني �لن�سر(  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�ساركت فيه ب�نحو 41 �سورة فوتوغر�فية وكل �سورة 
�حل�سد  مقاتلي  ب��ط��ولت  ع��ن  وحكاية  ق�سة  فيها 
�جلمايل:  ي�سيف  �ملغو�ر.  �لبا�سل  وجي�سنا  �ل�سعبي 
�لفوتوغر�يف منذ عام 2012  بالت�سوير  كنت مهتمًا 
و�لغاية منه هو توثيق حياة �لنا�ص ك�نا�سط مدين من 
�لتحقت  خالل مو�قع )�ل�سو�سيل ميديا( وبعد ذلك 
بعد  حربي  كم�سور  �ل�سعبي  �حل�سد  �سفوف  �سمن 
�لعليا يف  �لفتوى �جلهادية من قبل �ملرجعية  �سدور 
�لتي  �مل��ع��ارك  جميع  يف  �ساركت  �لأ���س��رف،  �لنجف 
خا�ستها �لقو�ت �لأمنية و�حل�سد �ل�سعبي مع �لفرقة 
و�ل�سرطة  �لإرهاب  �ملدرعة وجهاز مكافحة  �لتا�سعة 
�ل�����س��ري��ع ���س��د تنظيمات  �ل���رد  وق����و�ت  �لحت���ادي���ة 
بطولت  يوثق  حربي  كم�سور  �لإره��اب��ي  )د�ع�����ص( 
معر�سه  �أن  )�جلمايل(  وذكر  ورجولتهم.  �ملقاتلني 
هذ� �سي�سارك يف جميع �ملحافظات �لعر�قية وعمله 
�ل�سهد�ء  عو�ئل  عن  وثائقية  �أفالمًا  �سيكون  �ملقبل 
و�أمنيته  �أعناقنا  يف  كبري  دور  من  لهم  ملا  بالتحديد 
�سوره  خالل  من  هذه  ر�سالته  ت�سل  �أن  �ل�سخ�سية 

�لفوتوغر�فية �ىل كل �أنحاء �لعامل.

احلمامة

جميل  "
�أن  ج�����������دً� 

�ل�سور  تكون 
�لفوتوغر�فية 

حا�سرة من خالل �ملعر�ص �لأول لل�سباب �لإعالمي 
�حلربي"، هذ� ما ذكره �ملر��سل �حلربي )مرت�سى 
�لتي  و�للحظات  �مل�ساهد  �لنا�ص  يرى  كي  �ملو�سوي( 
�ل�سعبي  �حل�سد  �أبناء  من  �لأ�سد�ء  مقاتلونا  بها  مر 
�لإرهابي،  )د�ع�ص(  تنظيم  �سد  �لأمنية  و�لقو�ت 
ووثقت هذه �ل�سور كيفية تعامل مقاتلينا مع �إبنائنا 
هذه  �مل��ح��ررة.  �ملناطق  يف  �لنازحني  من  و�إخو�ننا 
�سورة  �أبرزها  ولعل  حكاية  وور�ءه��ا  معربة  �ل�سور 
�لأبطال  مقاتلينا  �أحد  يربيها  كان  �لتي  )�حلمامة( 
��سمه )علي( �لذي ��ست�سهد على �أر�ص �ملعركة، كان 
حتلق  كانت  ��ست�سهاده  وبعد  �حلمامة  بهذه  يعتني 
يناديها �سديقه  �أن  ما  �خرى  وتعود مرة  �ل�سماء  يف 
�لتي  هي  روحه  وكاأنها  �ل�سهيد  با�سم  �لآخر  �ملقاتل 
تناديها، وغريها من �لق�س�ص �لتي تبني �سور �لإيثار 
وثائقية   �أف��الم  لدينا  �جل��م��ايل:  و�أ���س��اف  و�ملحبة. 
�لذي  )م��رمي(  فيلم  من  �لنتهاء  مت  وبالفعل  قادمة 
يتحدث عن عملية �إنقاذ عائلة من حتت �لركام، وقد 
�أن يكون  �للغة �لإجنليزية و�أمتنى  متت ترجمته �ىل 

له �سدى دويل.     
تنمية قدرات ال�شباب

مثل  باإقامه  �سعادته  عن  قا�سم  ح�سن  �لدكتور  عرّب 
هذه �ملعار�ص يف منتدى �لعر�قية �لثقايف بالتعاون مع 
�ل�سباب  قدر�ت  لتنمية  وذلك  �ل�سعبي  �حل�سد  هيئة 
وت�سحيات  وب��ط��ولت  �لإن�سانية  �جل��و�ن��ب  لتبيان 
�أبنائنا من �حل�سد و�جلي�ص و�أن يكون هذ� �ملعر�ص 
�أخ���رى يف  معار�ص  لإق��ام��ة  �لأ���س��ا���ص  ه��و �حلجر 

�مل�ستقبل. 

�شرية 
ذاتية

-ع��ب��ا���ص �جل��م��ايل، من 
م�سور   ،1994 م��و�ل��ي��د 
�ل�سعبي  �حل�سد  ب�سفوف  �لتحق  بغد�د  من  حربي 
كم�سور حربي لتوثيق �ملعارك �لتي خا�ستها �لقو�ت 
د�ع�ص  تنظيمات  �سد  �ل�سعبي  و�حل�سد  �لأم��ن��ي��ة 
بغد�د-  �لعر�قية  �ملحافظات  كافة  يف  �لإره��اب��ي 

�لنبار- �سالح �لدين-دياىل-كركوك- �ملو�سل.
-تعر�ص �ىل �لإ�سابة يف �لعام 2015 حز�م 

بغد�د –�لنباعي بقذيفة هاون.
-�سّور �حلياة �ملدنية يف �ملحافظات 

�لب�سرة-�لنا�سرية- �جلنوبية 
�ملقد�سة-�لنجف  مي�سان-كربالء 

�ل�سرف وبغد�د و�حلياة �ل�سعبة 
يف باقي �ملحافظات.

-ق����ام ب��ت��وث��ي��ق �ل��ب��ي��ئ��ة وح��ي��اة 
مبحور  و�لهتمام  �لعامة  �لنا�ص 

�لت�سوير �ل�سحفي.

للم�شوراحلربي معر�شًا  العراقية" يقيم  "منتدى 

عبا�س اجلمايل

�ضمن ن�ضاطاته املتعددة واملتنوعة اأقام منتدى العراقية 
الثقايف وبرعاية هيئة احل�ضد ال�ضعبي معر�ضًا لل�ضور 
الفوتوغرافية للم�ضور احلربي )عبا�ص اجلمايل( ..

ثريا جواد- ت�شوير: �شباح الإمارة

عني الن�شر.. �شور تروي 
بطولت رجال احل�شد 
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�ملدفاأة  نار  حول  جمتمعني  ونحن  بعيدً�  �لأح��الم  تاأخذنا  كّنا،  �سغارً� 
وليلة  ليلة  �ألف  �سماء  يف  �لريح  ب�ساط  على  نحّلق  �أمهاتنا.  وحكايات 
�ىل  �لبحري  �ل�سندباد  بنا  يبحر  ح�سن،  و�ل�ساطر  �خليال  وق�س�ص 
جزر �ساحرة، نهيم يف هذ� �لعامل �ل�ساحر وف�ساء �حلكايات، حني كان 
�لف�ساء ليت�سع �إل حلكايات �لأمهات، ��ستمعنا للق�س�ص منذ ولدتنا، 

وتو�سعت مَلكة �خليال لدينا حتى ن�ساأنا على حب �لكتاب و�لنهل منه.
�أنه  �لأ�سياء �خليالية، وعرفنا  �أعيننا على عامل ل متناٍه من   فتحنا 
خمّباأ يف بطون �لكتب. متر �لأيام �سريعًا وماز�لت حكايات �لطفولة 
على  �ل��ب��اب  لنا   فتحت  �لتي  �حل��ك��اي��ات  تلك  �أذه��ان��ن��ا،  يف  عالقة 
م�سر�عيه للبحث عن �آفاق جديدة وحكايات جديدة، �كت�سفنا برب�ءة 
�لأطفال �أن �لكتاب �سريوي ظماأ عط�سنا للحكاية. مكتبة �لأب �لعامرة 
�إل  ولي�سعنا  �إليها  �لو�سول  �سعب  حمظورة  منطقة  يف  تقع  بالكتب 
�حل�سول على �إ�سد�ر�ت تهتم بالطفل و�لطفولة، "جملتي و�ملزمار" 
�لقر�ءة  عود  ��ستد  �أن  وبعد  �ملرحلة.  تلك  يف  �لوحيد  �لأني�ص  كانت 
لعامل  �كت�ساف  هذ�  �أن  �سعرنا  �ملكتبة،  من  بالتقرب  لنا  �ُسمح  لدينا 
همنغو�ي  �ملكتبة:  رف��وف  بني  جتولنا  بحذر،  ندخله  �أن  بد  ل  جديد 
�سيا�سية  عناوين  وكتب حتمل  تول�ستوي،  دو�ستويف�سكي،  و�ملنفلوطي، 
�سغر  ب�سبب  هو  �لق�سرية  للق�سة  �لجنذ�ب  كان  رمبا  و�جتماعية، 
حجمها و�سهولة مطالعتها، رمبا �أوىل �لقر�ء�ت يف تلك �ل�سن �ملبكرة 
فللطفولة  �لكثريون  �أمرً� ميار�سه  تكن  �لقر�ءة مل  لأن  نادرة،  م�ساألة 
يف ذلك �لوقت هو�يات �أخرى. هكذ� كانت �لن�ساأة �لأوىل جليل ترّبى 
و�أهميتها ودورها يف  �لقر�ءة  �لكتب و�ملكتبات، يبحث يف ماهّية  بني 
بناء �لذ�ت �لإن�سانية بعيدً� عن كل ماي�سّطح �لعقل �لب�سري من بر�مج 
ف�سائية وهاتف جو�ل يحمل بني ثناياه خطرً� يهدد مفاهيم �لأطفال 
و�لقر�ءة.  �لكتب  من  نافرة  �سخ�سية  ذو  جيل  ين�ساأ  حتى  م�ستقباًل، 
ي�ستمدون منها  �لكتاب حياة،  حياة  و�أن يف  �لقر�ءة  �أولدك��م  عّلمو� 
�سخ�سية مليئة بالأفكار �لبّناءة و�حلاملة، و�أن �لكتاب �و �لق�سة �لتي 
وعجيبًا.  و��سعًا  عاملًا  نظرهم  �ستكون يف  يقر�أوها  �أو  عليهم  �ست�سرد 
يجب �أن ل نرتك �أطفالنا عر�سة لل�سياع يف عتمة هذ� �لع�سر �ملادي 
وجلاذبية �لتكنولوجيا، لنجعلهم يتفاخرون �أمام �لآخرين �أن يف بيتنا 

كتاب.  

حم�شن ابراهيم

ها�شتاك

يف بيتنا كتاب

فتحنا اأعيننا على عامل ل متناٍه من الأ�شياء 
اخليالية، وعرفنا اأنه خمّباأ يف بطون 

الكتب. متر الأيام �شريعًا ومازالت حكايات الطفولة 
عالقة يف اأذهاننا، تلك احلكايات التي فتحت لنا  

الباب على م�شراعيه للبحث عن اآفاق جديدة 
وحكايات جديدة

و�أقالمًا من �سجن
يورثون تاريخًا قدميًا من �لهم
يطلقون على �ملدى هزًل ��سوَد

م�ّسهم من �جلوع جوعًايبيعون �ذ� 
كتبًا ل ت�سرتى

وياأكلون من �لأر�سفة خطو�تهم
منقبة  �لكعبة،  ج��وف  يف  �لإم���ام  ب���ولدة  –علي–  �ل��ب��اذخ  ن�سه  ويف 
و�لزهد،  و�لفل�سفة،  و�لفكر،  �لعلم،  م�سرية  �ختزل  منقبة،  لت�ساهيها 

و�أحلق بب�سع كلمات نور�نية من ديو�ن قرط �لنعا�ص �ص 4٦
علي 

مل تدركه
�لعقول

فكان
�لإدر�ك

عقله
علي 

تر�ب �حلياه
و�حلياه

تر�به
علي 

 ف�ساًل عن تكوينه �لثقايف من بيئة �لطني و�لق�سب يف �لعمارة، وظالل 
ترددها  و�أنا�سيد  وع�سق،  و�سجون،  و�أغنيات،  للتاأمل،  نكهة  �لنخيل، 
�لتجربة  �سعة  مع  �ل�ساحرة  �لطبيعة  تاأثري�ت  �جتمعت  �لولهى،  �لقلوب 
تتاأثر  قطعًا   �ل�سعرية،  هويته  تعك�ص  �لتي  �لذ�تية  و�ملوهبة  بالقر�ءة 
�لتجربة بتجارب �سعرية �سابقة �أو جمايلة  لل�ساعر عبد �حل�سني بري�سم،  

يرتمن، وي�سدو برب�ءة  وبوعي عميق لالنتماء لالأر�ص.
ق�شائد للوطن

  فالوطن هو �لهوية �لتي و�سمها على قلب �ل�ساعر عبد �حل�سني بري�سم 
يف دو�وينه �ل�سعرية �لتي تربز �لعالمات �لتي تنز�ح  بدللتها، ورمزيتها، 
على ت�سكيل لوحات، ولفتات عر�قية �لهوى، و�ملحتوى كخيط ر�بط بني 
�ملجاميع �ل�سعرية �لتي تنب�ص بحر�رة حب �لوطن، ورموزه، وح�سارته، 
�لأقنعة،  �ل��رم��وز،  ثناياها،  يف  ن�سو�سه  ببع�ص  بال�سعر  �ل�سرد  يلتقي 
مبجاميعه  �ل�سعري  �لبناء  يف  �لدينية  و�حلقيقة  �لتاريخية  �لأ�سطورة 

�ملختلفه.  ديو�ن �لربي�سم – قرط �لنعا�ص – عر�قي 
جماميع  فلديه  عليها  �طلعت  �لتي  �سريته  يكتب 
ب�سفحته  ي��دون��ه��ا  �ل��ت��ي  بالن�سو�ص  �أو  �أخ����رى، 

مع  ومنفعاًل  متفاعاًل،  ت��ر�ه  �لجتماعي  بالتو��سل 
�لهم �جلمعي،  يحا�سره �لوطن من كل �لجتاهات، 

مع  بالتفعيله  �و  �ل��ن��رثي  ه  ن�سّ خ��الل  م��ن  ليتفاعل 
عن  �لدفاع  �أو  لالإرهاب،  بالت�سدي  �ليومية  �ملعطيات 

�لكونية  رموزنا  �لهدى،  �أئمة  عن  �لكتابة  �أو  �حلقوق، 

�ملقد�سة.
يف ديوان الربي�شم 

يف ديو�ن �ل�ساعر بري�سم فدر�لية �لقلب، ملحمة وطن، بانور�ما �ساملة 
ل�سرية �لبالد:

 وحمنة �لوطن دّونها  بري�سم
تو�ساأ بحفنة �سوء.. 

و��ستقام 
وعلى جبهته 
ي�سع وطن.. 

ويرفل يف قلبه 
ع�سق �ر�ص عجنت بالدماء.. 

ال�شعراء يتبعهم الغاوون 
�ل�ساعر عبد�حل�سني بري�سم ذلك يف ن�ص  ترجم 

مميز من ديو�نه �ل�سادر عام 2009 

�لو�رثون من �لأنبياء حكمتهم
�ملالكون من �ملالئكة �أجنحتهم

�ملا�سون بال ز�د �ىل حتفهم
ميرون خفافًا على �لطريق

�أور�قا من تعب

ق�شائُد برائحة الطني 
والق�شب 

عبد احل�شني بري�شم

لكل �ضاعر قامو�ضه اللغوي الذي ميتح منه معظم ق�ضائده،  
كب�ضتان الورد الذي مييز كل وردة باأريجها، ولونها اجلذاب، 
و�ضوعها الذي يعطر الوجود ملن يقتنيها.  يح�ضن ا�ضتخدام اللغة، 
وذخريتها، فيلب�ص الق�ضيدة ك�ضاًء جمياًل،

�شباح حم�شن كاظم 
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جند  م��ا،  مو�سيقيه  مقطوعة  �سماعنا  فعند 
و�لنغمات  �لأحل����ان  م��ع  من�سجمني  �أنف�سنا 
عامل  �ىل  تنقلنا  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �ملختلفة 
�لقوه  ث���و�ٍن، ه��ذه ه��ي  م��ن  �ق��ل  �فرت��سي يف 
�خلفية للمو�سيقى، وقدرتها �لهائلة على تنمية 

�لإح�سا�ص باجلمال.
لغة موحدة

�لتي  و�جلميلة  �لوحيدة  �للغة  هي  �ملو�سيقى 
تطرق  فهي  و�سرح،  تعلم  بدون  �لب�سر  يفهمها 
عن  للتعبري  ر�ئ��ع��ه  وو�سيلة  �مل�ساعر  �أب���و�ب 
دورً�  وتلعب  و�جل�سد  �ل��روح  وتغذية  �لنف�ص 
�أكانت  �سو�ء  مز�جنا  على  �لتاأثري  يف  كبريً� 
�سعيدة.  �أم  حزينة  بنا  �ملحيطة  �ل��ظ��روف 
و�ملو�سيقى هي لون من �ألو�ن �لتعبري �لإن�ساين، 
فقد يتم �لتعبري فيها وبها عن خلجات �لقلب 
�ملرحة  �لنف�ص  عن  وكذلك  �حل��زي��ن،  �مل��ت��اأمل 
�ملرتاحة، ويف �ملو�سيقى قد ياأتي �ملرء ب�سحنة 
من �لنفعالت �لتي فيها ما فيها من �لرموز 
�لتعبريية �ملتنا�سقة يف مقاطع معزوفة 
يح�ص بها مرهُف �حل�ص 

�سماعيًا  ويتفاعل  ينفعل  متذوقًا،  كان  من  �أو 
عميقًا  �إح�سا�سًا  بها  يح�ص  وفكريًا،  ووجد�نيًا 
�أي من  وينفعل بها �نفعاًل متجاوبًا، مثله مثل 
علّو  يف  ت�سهم  فاملو�سيقى  �حل��ي��ة،  �لكائنات 

�لروح.
و�شيلة توا�شل

و�سيلة  هي  بل  �أنغام،  جمرد  لي�ست  �ملو�سيقى 
�ل�سخ�ص  عند  و�ل��روح  �لذهن  للتقاء  تو��سل 
�جتماعية  فاعلة  و�سيلة  �أي�سًا  وهي  �لو�حد، 
تنمية  �لتفاهم ويف  ت�سهم يف عمليات  وتربوية 
�لبهجة  �إدخ��ال  على  وتعمل  �ل�سخ�سي  �حل�ص 
�أو  على �لنفو�ص ويف جتميل �لعامل من حولنا، 
كما جاء يف �إحدى مقطوعات �لفنانة �للبنانية 
، فالِغناء  "�أعطني �لناَي وغ�َنِّ �ل�سهرية فريوز 
�لتي  �لوحيدة  �لعامل  لغة  هي  �لوجود."  �ِس�رُّ 
من  �لكثري  عّرفها  �ل�سمع،  خ��الل  م��ن  تفهم 
و�سفها  يف  و�أج���ادو�  بها،  و�ملهتمني  �لعباقرة 
مبا متنحه لالإن�سان، وخري قول هو ل� )جرب�ن 
�ل�سامتة،  �ملالمح  �بنة  �إنها  ج��رب�ن(  خليل 
ووليدة �لعو�طف �لكا�سفة عن نف�سّية �لإن�سان، 
�لو�عي حلقيقة ما، و�حلياة بال مو�سيقى خطاأ 
للهو  �أد�ة  تكون  �أن  �أ�سمى من  ف��ادح، هي 
ور�ح��ة  للنفو�ص  تطهري  فهي  و�ل�سرور، 

للقلوب. 
حياتنا واملو�شيقى

للمو�سيقى �أهمية وفو�ئد كثرية وكبرية 
�ل�سروري  وم��ن  �ليومية،  حياتنا  يف 
و�ملهم �لتعرف عليها ولو ب�سيء ب�سيط، 
على  �ل��ق��درة  تعزيز  يف  ت�سهم  فهي 
�لدر��سات  �ح��دى  �لأم��ر����ص.  عالج 
�إن  تقول  �لعاملية يف هذ� �خل�سو�ص 

جر�حية  عمليات  لهم  �أجريت  �لذين  �ملر�سى 
ممن ��ستمعو� للمو�سيقى قّلت لديهم م�ستويات 
لديهم  و�نتظمت  و�لقلق  ب���الأمل  �لإح�����س��ا���ص 
�لدم  �سغط  م�ستوى  و�نخف�ص  �لقلب  �سربات 
وتزد�د  للمو�سيقى.  ي�ستمعو�  �إىل من مل  ن�سبة 
يختار  عندما  �ملو�سيقى  �إىل  �ل�ستماع  فو�ئد 
�إليهم                                                                                     �ملحببة  �ملو�سيقية  �مل��وؤل��ف��ات  �ملر�سى 
هو�تفهم  يحملون  �ملر�سى  م��ن  �لكثري  و�ن 
�لذكية �مل�سجلة عليها �لأغاين �لتي يف�سلونها، 
ب�سكل عام يف  �ملو�سيقى  �إىل  �ل�ستماع  و�أ�سهم 
و�نخفا�ص  و�لقلق  ب���الأمل  �لإح�سا�ص  ت��ر�ج��ع 

��ستخد�م م�سكنات �لأمل. 
�مل�ست�سفيات  بع�ص  يف  �ملو�سيقى  �دخلت  كما 
تهدئتهم  يف  ت�سهم  حيث  بالأطفال  �خلا�سة 
وت�سهل  �ل�سمعية  �ل��ذ�ك��رة  وتقوي  وعالجهم 
�لتعلم لديهم  كما جتعل �لأطفال �كرث  تو�زنًا 

وتقوي  ثقتهم باأنف�سهم.
اأداة توا�شل

�لتو��سل  لغة  هي  �ملو�سيقى  �أن  �لعلماء  برهن 
جميع  ت��وّح��د  �لتي  و�ل��وح��ي��دة  �لأوىل  �لعاملية 
م�ساهمتها  عن  ف�ساًل  �لأر�سية.  �لكرة  �سكان 
�جلماعي  فالغناء  �لثقافات،  بني  �لتو��سل  يف 
ي�سهم يف تعزيز �جلهاز �ملناعي للج�سم وتنظيم 
�ل�سحة  على  ت��اأث��ريه  يجعل  م��ا  �لقلب  دق��ات 
م�سابهًا لتاأثري �ليوغا. كما �أن �ملو�سيقى تعطي 
خلجات  عن  وتعرب  �لروحية  بالن�سوة  �سعورً� 
م�ساعر�حلب،  من  �ي�ساله  نريد  وعما  �لروح 
لغة  فهي  �ل�سوي،  �ل�سلوك  م�ستوى  عن  ف�ساًل 
لكل �لأزمنة نعرّب بها عما نريد ونتو��سل بلغتها 
كانت  فهي  �لآخ��ري��ن  م��ع  و�جلميلة  �ل�سل�سة 

و�ستبقى �أدق لغة للتو��سل بني �ل�سعوب.

ت�شاعد يف معاجلة اأمرا�س �شغط الدم 
وتقّوي جهاز املناعة..

ا�شتمعوا اإىل
املو�شيقى

ملاذا تثري املو�ضيقى 
انتباهنا وم�ضاعرنا اإىل 
تلك الدرجة؟ اإن طفال 

يف ال�ضهور الأوىل من 
عمره �ضوف ي�ضتجيب 

للمو�ضيقى ك�ضخ�ص كبري، 
�ضوف يتاأهب ويرتاق�ص 

مع بع�ضها، ثم مع البع�ص 
الآخر احلزين منها 

�ضريكن اإىل كتفي اأمه 
ليهداأ قلياًل، ونحن نفعل 

نف�ص ال�ضيء، 
عامر كاظم
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وم�سّلمات.

*هل ُيعنى �لتجمع بفكر ُمعني �أم �أن �لإن�سان 
قبل كل �سيء؟

�أ�سلفت  كما  معني..  بفكر  �لتجمع  يعنى  -ل 
يعنى �لتجمع على �لعك�ص متامًا باخلروج من 
و��ستعبادها..  �لآيديولوجيات  �سقف  حتت 
�نحياز  وهو  باملجمل  لالإن�سان  �لنحياز  هو 
يف  معتربة  منهجية  ل  بب�ساطة..  ل��ل��ذ�ت 
جت��م��ع��ن��ا ���س��وى ن��ق��د �مل��ن��اه��ج �مل��ح�����س��وم��ة 
��ستبد�دها  من  و�لنفالت  و�لآيديولوجيات 
كل  قبل  �لإن�سان  نعم  لال�ستالب.  �ملف�سي 
ت�سور  كل  على  �لتمرد  بهذ�  ونعني  �سيء.. 
عن  �لإف�ساح  عن  �لإن�سان  بق�سور  يق�سي 
�أي�سًا  ويعني  و�لعامل..  �لوجود  �أمام  موقفه 
بها  يحيا  �لتي  �لنظم  �ختيار  يف  ج��د�رت��ه 

حياته دون و�ساية.

�حللو  مبيثم  ح���دت  �ل��ت��ي  �ل�����س��رورة  م��ا   *
ورفاقه للبدء بتجمعهم؟

بالعر�ق  مرت  �لتي  �لع�سيبة  �لفرتة  -بعد 
و�سنو�ت �لعنف �لطائفي وخطاب �لكر�هية؛ 
كنا على يقني �أن خلف هذه �حلرب �مل�ستعرة 
�أ�سباب  تكمن  �حلا�سل  �ملجتمعي  و�لنق�سام 
�لتوجه  دون  حاًل  نت�سور  نكن  مل  معرفية.. 
و�لطائفية  ل��الإره��اب  �ملعرفية  �لأ�س�ص  �إىل 
متوجهًا  �ملعريف  جتمعنا  يكن  مل  و�لتخلف.. 
للجميع  بل  �ملغلقة  �لقاعات  يف  �لنخب  �إىل 
يف �لهو�ء �لطلق يف مكان مفتوح.. ميكن لأي 
وحم��اورً�  م�ستمعًا  فيه  مكانه  يجد  �أن  �أح��د 
وم�ساهمًا. من هناك يف ذلك �لأفق �مل�سحون 
�لأوىل  خطو�تنا  بد�أنا  و�لكر�هية  بالتع�سب 
ومل تكن �لطريق معبدة �أبدً�.. لكنها �أثمرت 
ثقافة  تر�سيخ  يف  �أ�سهمت  �أن��ه��ا  �لأق���ل  يف 
�ملو�طنة  فكرة  وتغليب  �لآخر  لقبول  جديدة 

على بقية �لنتماء�ت.

* هل نحتاج �إىل �أمناط جديدة من �لقر�ءة 
�لتطور  ملو�كبة  و�لتاأريخ  �لديني  للفكر 

�حل�ساري؟
وعلميًا  ح�ساريًا  نتخلف  عندما  -بالتاأكيد.. 
من  بد  ل  و�أخالقيًا..  و�قت�ساديًا  ومعرفيًا 
تلقي  ل  قدمية  لقر�ءة  �ل�ست�سالم  مر�جعة. 
موت  �لإن�سان  حقوق  �أو  �حلد�ثة  لقيم  ب��اًل 
و�إ�سالمية  عربية  كح�سارة  نحن  م��وؤك��د.. 
جند �أن لدينا ما نقوله للعامل.. نحن ن�ستند 
لنا  ميكن  مذهل  وح�ساري  معريف  �إرث  �إىل 
�لفهم  يف  فقط  �مل�سكلة  للعامل..  نقدمه  �أن 
ي�سمونه  �ل��ذي  �لن�ص  للن�سو�ص..  �جلامد 
ل��ق��ر�ءة  وق��اب��ل  ل��ل��ق��ر�ء�ت  منفتح  مقد�سًا 
منتجات  م��ع  مطلقًا  تتعار�ص  ل  �إن�سانية 
لقر�ءة  �لر�سوخ  �لإن�سان..  وحقوق  �حلد�ثة 
و�مل�سلمني  للعرب  للذ�ت..  خيانة  �لقد�مى 
�إ�سافات جوهرية للمنجز �حل�ساري �لعاملي 

وميكننا قطعا �أن نو��سل من حيث �نتهو�. 
�ملقد�ص  �لن�ص  بني  �ملقاربة  حماولة  ميكننا 
�لأخالقية  و�ملكا�سب  �حل�����س��اري  و�ملنجز 
خالل  م��ن  �إل  يتم  ل  وه���ذ�  و�لإن�����س��ان��ي��ة.. 
�إعادة �لقر�ءة وفق هذه �ملعايري.. وقد ُتفاجاأ 
�لعلم  �سو�بط  يتقبل  �أن  للن�ص  ميكن  كيف 
و�لإن�سانية لو حتررت من �لفهم �لذي فر�سه 

�لقد�مى على �لن�ص.

�آيديولوجية  وف��ق  و�ل��ف��رد  �لعقل  قولبة   *
يف  وفاعلني  مبدعني  �أف���ر�دً�  تنتج  ل  معينة 
�مل��ج��ت��م��ع، م��ا �ل����ذي ي��ح��اول )مل��ن 

�أم  �أخ��رى  قو�لب  تنتجون  �أل  فعله؟  يجروؤ( 
حمدوديته  من  �لفرد  لإخ��ر�ج  حماولة  هي 

�لفكرية؟
يف  حتمل  �آيديولوجيا،  �أي��ة  -�لآيديولوجيا، 
حل  ت��ق��دمي  جم��رد  فنائها..  ب���ذرة  د�خ��ل��ه��ا 
كبري  قدر  على  يحتوي  �ملع�سالت  لكل  كامل 
�لف�سل  ويجعل  بل  و�لعجرفة..  �لغباء  من 
على  و�لإ�سر�ر  متغري  فالكون  حتميًا..  �أمرً� 
�لن�����س��و�ء حت��ت ر�ي���ة �لآي��دي��ول��وج��ي��ا خيار 

خا�سر.
كنا  لكننا  ���س��ح��ري��ًا..  ح���اًل  ن��ق��دم  مل  ن��ح��ن 
ن�ساغب د�ئمًا �حللول �جلاهزة و�ملطلقة. كنا 
د�ئمًا نف�سح �ملجال لهذه �حللول لأن تف�سح 
عن ه�سا�ستها ونق�سها وف�سلها. �أحيانًا، كنا 
منار�ص ذلك دون تدخل.. رمبا فقط يف تبيني 
و�ل�سماح  بها  و�لتعريف  و�سرحها  �ملطالب 
�إىل  طريقها  جت��د  �أن  �حل��رج��ة  لالأ�سئلة 
�ملناطق �ملحرمة. كان �لقر�آن ي�ستجيب كثريً� 
يقول  �ل��ت�����س��اوؤلت..  يجيب  ك��ان  لالأ�سئلة.. 
نتوقف؟  �أن  �لآن  علينا  ملاذ�  ي�ساألونك عن.. 
يقول  �حل�����و�ر..  ع��ل��ى  ي�سجع  �ل��ن�����ص  ك���ان 
و�لآيديولوجيا  برهانكم..  هاتو�  قل  بثقة: 
باًل  تلقي  ول  �لأ�سئلة  تقمع  �حلالية  �لدينية 
بني  ح��و�رً�  �لقر�آين  �لن�ص  يذكر  للرب�هني. 
هذ�  يف  �لإن�سان..  خلق  حول  و�ملالئكة  �هلل 
�لن�ص تو�جه �ملالئكة �لقر�ر �لإلهي باأريحية 
�إذ يقولون: قالو� �أجتعل فيها من يف�سد فيها 
هذ�  نفتقد  �لآن  نحن  �ل��دم��اء؟!..  وي�سفك 
�أنف�سهم  �مل�ستوى من �حلرية مع من ن�سبو� 
متحدثني با�سم �هلل.. �لن�ص تاريخي وقابل 
يكاد  �لذي  �سبيلنا  هي  �لفكرة  وهذه  للحو�ر 
�حل�سارة  ب��رك��ب  للحاق  وح��ي��دً�  ي��ك��ون  �أن 

و�لعلم و�لإن�سانية.

* يف �إحدى مقالتك ذكرت �أن �لدين يوؤ�س�ص 
ل�سمو �لأخالق و�لذ�ئقة و�ملروءة؟ لكن؟

�ملعنى..  تنتج  ذ�تية  جتربة  �لدين  -نعم.. 
م��ع��ن��ى �جل���م���ال و�مل�������روءة و�لأخ�����الق 
و�لإن�سانية.. ل يفرت�ص بالدين �أن يقف 

فقر�أ  �ل�سغر  منذ  �ل��ق��ر�ءة  ع�سق 
و�لتاأريخ  و�لعربي  �لعاملي  �لأدب��ني 
و�ل�سعر،  و�لفل�سفة  �لنف�ص  وعلم 
ل��ت��اأت��ي ث���م���رُة م�����س��ريت��ه �لأخ����رية 
ب��اإن�����س��اء جت��م��ع )مل���ن ي��ج��روؤ على 
خيمة  يف  �ل��ف��ك��ري  �ل��ع��ق��الن��ي��ة( 
�إن��ه   �ملتنبي.  ���س��ارع  يف  بالق�سلة 
�ل��ط��ب��ي��ب و�ل����رو�ئ����ي و�ل��ك��ات��ب 
�لدكتور ميثم �حللو �لذي كان لنا 

معه هذ� �للقاء:

بد�يًة حدثنا عن جتمع )ملن   *
�ىل  �ل��ع��ق��الن��ي��ة(،  على  ي��ج��روؤ 
)ملن  لأن  ت�سري،  �أن  تريد  م��اذ� 
ي���ج���روؤ( ب��ح��د ذ�ت��ه��ا ق��د تعد 

��ستفز�زً�؟! 

-�ل�ستفز�ز مطلوب �أحيانًا.. ل �أفَق مت�سورً� 
للتغيري دون ��ستفز�ز �لأ�سئلة وحتريك �لر�كد 
و�لر��سخ يف �لقلوب و�لأذهان دون مر�جعة.. 
�لآيديولوجيات  ��ستعباد  �ىل  �إىل  �ل��رك��ون 
للتفاو�ص  �ل��ق��اب��ل��ة  غ��ري  �ل��ك��ام��ل��ة  و�حل��ل��ول 
�ل�ست�سالم  ع��ن  �آخ���ر  تعبري  ه��و  و�ل��ن��ق��ا���ص 
�ملناطق  من  بالنقد  �لق��رت�ب  و�ل�ستالب.. 
�ملحظورة ي�ستدعي بالتاأكيد قدرً� من �جلر�أة.
على  يعتمد  �حل���ايل  �حل�����س��اري  �ملنجز  ك��ل 
�لعلمية  �لعقالنية  �أ���س��ا���س��ي��ت��ني؛  رك��ي��زت��ني 
ومدونة حقوق �لإن�سان.. ودون مقاربة هاتني 
�لأف��ق  �ن��غ��الق  م��ن  لنا  منفذ  ل  �ل��رك��ي��زت��ني 
�لأخ��الق��ي..  وحتى  ب��ل  و�حل�����س��اري  �لعلمي 
وم�سروعنا  جن��روؤ..  �أن  بالتاأكيد  علينا  هنا 
�حلقيقة  �إىل  ينتمي  �أن  فقط  يجروؤ  ملن  كان 
و�ملعرفة و�أن ياأتي �إليها حمايدً� دون م�سبقات 

الدكتور ميثم احللو:

�شبيلنا اىل اخلال�س
يرى اأن ا�ضتمرار احلياة وتطور املجتمعات يحتاُج اىل روؤية معا�ضرة وقراءٍة 

خمتلفٍة للتاأريخ والفكر الديني تتما�ضى مع احلا�ضر ومتطلباته. ولد يف 
قرية )الرغيلة( قرب طويريج. اأكمل درا�ضته البتدائية والإعدادية يف 

احللة واجلامعية يف بغداد متخرجًا يف كلية الطب - جامعة بغداد متخ�ض�ضًا 
بالمرا�ص اجللدية.

حوار اأجراه: جواد �شليم- ت�شوير:�شباح المارة

العقالنية
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معها  ي�سري  ب��ل  �حل��ي��اة..  ط��ري��ق  يف  عائقًا 
�لدين..  وظيفة  عليها.. هذه  �ملعنى  وي�سفي 
لي�ست  �أر���ص  �إىل  �لدين  يجّرون  �لذين  �أم��ا 
�سيا�سي..  كخيار  تقدميه  وحم��اول��ة  �أر���س��ه 
هوؤلء هم من يرومون �ندحار �ملعنى �لعظيم 

فيه دون �أن ي�سعرو�.

تفر�ص  �أن  �ل��ت��اأري��خ  لكتب  مي��ك��ن  ك��ي��ف   *
هيمنتها و�سيطرتها على �ملجتمعات وتتحكم 
يف �إجناز�تها وتطورها وتبقيها رهينة وتابعة 
ترت�جع  ق��د  ب��ل  �ساكنًا  حت��رك  ل  للما�سي 
تو�سف  م��ا  �أق��ل  ك���و�رث  وترتكب  وتت�ساءل 

بالكارثية )د�ع�ص( مثاًل؟
باملرة..  منطقي  غري  ل�سبب  حا�سل  -ه��ذ� 
ح�ساب  ع��ل��ى  ت��و���س��ع��ت  �مل��ق��د���ص  فم�ساحة 
�لإن�����س��ان.. ف��ا���ص �مل��ق��د���ص زم��ان��ًا وم��ك��ان��ًا 
باهلل  متعلق  ما  يعد  مل  �لإن�سان..  و�نح�سر 
وح�سب..  مقد�سًا  و�لأنبياء  �ملقد�ص  و�لن�ص 
�أنا�ص  كتبها  ق��ر�ء�ت  �إىل  �لتقدي�ص  �متد  بل 
و�لتاريخ  مقد�سة  �أ�سحت  �للغة  ع��ادي��ون.. 
�حل�سارة  ن��و�ك��ب  �أن  ميكن  كيف  �أي�����س��ا.. 

ونحن م�سجونون د�خل كل هذ�؟

* �سدرت لك رو�يتان هما )�خلفافي�ص تر�ود 
�ل�سياء( و)�ل�سعيد يف كابو�سه �لأق�سى( هل 
لهما ظروفًا  �أن  �أم  �لتجمع  لفكرة  نو�ة  كانتا 

خمتلفة؟ وهل نعاين فعاًل من �أزمة هوية؟
-رو�ي���ت���ا )�خل��ف��اف��ي�����ص ت�����ر�ود �ل�����س��ي��اء( 

تكونا  مل  �لأق�سى(  كابو�سه  يف  و)�ل�سعيد 
ت�ساير�ن  لكنهما  �لتجمع  عن  مبا�سرً�  نتاجًا 
ب��ال�����س��رورة ن��ف�����ص �ل��ن�����س��ق �ل��ف��ك��ري �ل��ذي 
كانت  �ل��ه��وي��ة  �أزم���ة  �مل��ج��م��وع��ة..  �نتهجته 
حا�سرة بكثافة يف رو�ية) �ل�سعيد يف كابو�سه 
�لأق�سى(.. كانت هذه �لرو�ية مقاربة �أدبية 
يف  غابت  �لتي  �لهوية  ملفهوم  �ل��روح  لإع��ادة 

زحمة �ل�سر�ع و�لدماء.
نعم يف كتابي �لآخر �لذي حمل عنو�ن نف�ص 
كانت  �لعقالنية(  يجروؤ على  �ملجموعة )ملن 
فالكتاب  ذه��ن��ي..  يف  ح��ا���س��رة  �مل��ج��م��وع��ة 
�لديني  �خلطاب  نقد  يف  مقالت  جمموعة 
�ل�سائد وحماولة تقدمي قر�ءة �إن�سانية للن�ص 
كانت  �لتي  �ملو��سيع  ذ�ت  وه��ي  �ل��دي��ن��ي.. 

�أخرى  مو��سيع  �سمن  �ملجموعة  يف  تناق�ص 
�ستى يف جميع �ملجالت.

* هل تطمحون لتو�سعة �لتجمع وفعالياته �أم 
�أنه حم�سور يف نطاق خيمة �لق�سلة؟

فهي  بالق�سلة  حم���دودة  لي�ست  -�ملجموعة 
�لثقافية  �لفعاليات  كل  يف  ونا�سطة  فاعلة 
و�مل���دن���ي���ة وح���ت���ى �لح��ت��ج��اج��ي��ة ل��غ��ر���ص 
يف  موؤثرة  م�ساهمة  للمجموعة  �لإ���س��الح.. 
�ل��ع��ر�ق..  وخ���ارج  د�خ��ل  ثقافية  منا�سبات 
�إث�����ر�ء �مل��ج��م��وع��ة وم�����س��اح��ة  ون��ط��م��ح �ىل 

فاعليتها يف �مل�ستقبل.

كل  �أن  �أم  �لتجمع  يف  حماذير  هناك  *ه��ل 
�سيء قابٌل للنقا�ص؟

�سيء  كل  �ملجموعة..  -ل خطوط حمر�ء يف 
قابل للحو�ر و�لنقا�ص.. ��ست�سافت �ملجموعة 
�أ���س��خ��ا���س��ًا م���ن م�����س��ارب خم��ت��ل��ف��ة فتجد 
و�لي�ساري  و�لليرب�يل  و�ليميني  �لإ�سالمي 
و�ل�����س��ي��وع��ي.. ك��ل �لأف��ك��ار حم��رتم��ة بعيدة 
منذ  ر�ّسخنا  وقد  و�ل�سخ�سنة،  �لإ�ساءة  عن 
و�ل���ر�أي  �حل���و�ر  مفهوم  �ملجموعة  تاأ�سي�ص 
�ل�سعوبات  بع�ص  هناك  نعم  �لآخر.  و�لر�أي 
و�ملحاذير �لتي و�جهتنا.. لكنها مل تكن كافية 

لإعاقة م�سروعنا حلد �لآن و�حلمد هلل.

* هال حدثتنا عن كتابك �لأخري )�خلال�ص 
و�ل��ت��اري��خ.. ح��ف��ري��ات يف  �للغة  ���س��رك  م��ن 

�مل�سكوت عنه( باخت�سار؟
-كتاب )�خلال�ص من �سرك �للغة و�لتاريخ.. 
خطري..  كتاب  عنه(  �مل�سكوت  يف  حفريات 
�ل�سمري  يف  ح�سا�سة  منطقة  مي�����ص  ف��ه��و 
و�لتاريخ  �للغة  �أ�سل  �إىل  يتطرق  �جلمعي.. 
�لن�ص  فهم  يف  �حل��زب��ي  �ملثقف  وت��اأث��ري   .
من  لكثري  ممنهج  ه��دم  وف��ي��ه  و�ل��ت��اري��خ.. 
ت�سديرها  على  �لبع�ص  د�أب  �لتي  �مل�سّلمات 
ف�سول  �ل��ك��ت��اب  يف  حم�����س��وم��ة..  كحقائق 
تطبيقية عن ت�سريح �لتاريخ وما ينتج عنه.. 
و�أنا �أعتربه كتابًا من جمموعة كتب �ست�سدر 

لحقًا ل�ستكمال �لبحث يف هذ� �ل�سياق.

�لفنان  �ل��ع��ر�ق��ي��ة(ع��ن  �لأن��ب��اء  )وك��ال��ة  نقلت  
�للبناين زياد رحباين قوله �إن �ملقابلة �لتي �أجرتها 
معه قناة �لعر�قية، هي "�أف�سل مقابلة يف حياته" 
و�إن حديثه خالل �للقاء "�متاز بالتدفق و�لعفوية 

ب�سبب حبه للعر�ق و�لعر�قيني وعاد�تهم".

وبح�سب �لوكالة، فقد جاء كالم �لرحباين خالل 
مقابلة معه على �إحدى حمطات �لإذ�عة �للبنانية 
وتابعتها )و�ع(، حيث �أ�ساف �أنه "ز�ر �لعر�ق يف 
�أوقات �سابقة مع �لفنانة فريوز، و�أعجب باملز�يا 
�لطيبة و�لعاد�ت �لتي ميتاز بها �ل�سعب �لعر�قي 

�أن  �إىل  �ل�سيافة"، لفتًا  بالكرم وح�سن  �ملعروف 
حفل  �ملقابلة  خالل  له  �أقامت  �لعر�قية  "قناة 
عيد ميالد على �لهو�ء، مايدل على وعي ومتابعة 
�ل�سيل  للفن  و�إد�رتها،  �لعر�قي  �لإع��الم  �سبكة 

و�مللتزم".

مقابلتي مع "العراقية" "الأف�شل يف حياتي"

زياد الرحباين:

قد ُتفاجاأ كيف ميكن للن�ص اأن 
يتقبل �ضوابط العلم والإن�ضانية 
لو حتررت من الفهم الذي فر�ضه 

القدامى على الن�ص.
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ز�رت رن��ا ���س��وري��ا خ��الل �لأح�����د�ث، و�أق��ام��ت 
معر�سًا لفتًا يف قاعة �لآرت هاو�ص يف دم�سق. 
ل�"�ل�سبكة"  ك��ان  �أخ��رى  و�سجون  جتربتها  عن 

معها هذ� �حلو�ر:
بد�ية كيف تقدم رنا لطفي نف�سها

�أ�سلوبها  عن  تبحث  ت�سكيلية  فنانة  لطفي  رن��ا 
هذ�  �أج��ل  وم��ن  �للوحة،  لبناء  �خلا�سة  ولغتها 
من  �ل�ستفادة  �أحاول  نهمة  قارئة  نف�سي  �أعترب 

جتارب �لآخرين.

يف معر�سك �لذي �أقمِته موؤخرً� يف دم�سق ر�فقت 
�ل  عليها،  كتبت  �سعرية  جمل  �لفنية  �للوحات 
ويغلق  �للوحة  قيمة  من  يقلل  ذلك  �أن  تعتقدين 

جمالت �لتخييل �ملفتوحة �مامها؟
ومتطورة  �أ�سيلة  جمتمعاتنا  يف  �للغوية  �لثقافة 
�لت�سكيلية  ثقافتنا  من  �لعربي  و�قعنا  يف  �أك��رث 
�لتي �أعتقد �أنها ما ز�لت يف طور �لت�سكيل، ففي 
جمتمعاتنا �ل�سرقية عمومًا و�لعربية خ�سو�سًا، 
�أكرث مما هو متفرج، فما  قارئًا  �ملتلقي  ما ز�ل 

�أجل  من  �ل��ق��ر�ءة  عتبات  ��ستخد�م  من  �ملانع 
ت�سكيل عتبات ثقافية ب�سرية.

من  �سو�ء  �ل�سوفية  نحو  لوحاتك  �أغلب  تنحو 
�أو �جلمل �ل�سعرية هل  �أو �لفكرة  خالل �لألو�ن 

تق�سدِت ذلك.. وملاذ�؟
رمبا يختلط �لأمر بالن�سبة لقارئ �للوحة وتوحي 
يل  حماولة  فيها  �لتي  بال�سوفية  �للوحات  له 
مل�ستها  �إن  �ل��ت��ي  �ل��ت��اري��خ  م��ف��رد�ت  يف  للبحث 
�لديانات  �أو  بال�سوفية  ما  حلد  عالقة  وج��دت 
�لقدمية، ت�سوري �خلا�ص و�أ�سلوبي يقرتب من 
�لهوية  عن  بحث  باعتقادي  هو  �لذي  �ل�سوفية 

وللهوية.
لدرجة  لوحاتك  �لأق��وى يف  لها �حل�سور  �لأنثى 
�أنك عنونِت �أحد معار�سك و�لذي �أقمِته موؤخرً� 

يف دم�سق بعنو�ن "وطن يف �مر�أة"
منطقتنا  يف  �لهوية  ع��ن  للبحث  طريقي  -يف 
طوياًل  ���س��ادت  �ل��ذك��وري��ة  �لهوية  �أن  �كت�سفت 
ودخلت يف دو�مة قاتلة بعد حموها للهوية �لأوىل 
حيث قبلها كانت �ملر�أة �آلهة، قائدة ورمز، لدينا 
من  و�لعديد  زنوبيا  �سمري�مي�ص،  �إنانا،  ع�ستار 
�مللكات و�ملفكر�ت و�لكاتبات �حلاكمات �لأو�ئل 
هذ�  وم��ن  جميعًا،  ذك��ره��ن  �أ�ستطيع  وليتني 
وكوطن  كاأم  وجودها  �أوؤك��د  �أن  حاولت  �ملنطلق 

ووووو�إلخ.
تكتبني �ل�سعر �إىل جانب كونك فنانة ت�سكيلية.. 

�أيهما �لأقرب �إليك ومل حتاولني �ملزج بينهما؟
رمبا �ل�سعر هو �لأقرب �إيّل، هو حريتي بق�سا�سة 
ورق يف جيبي �أخرجها متى �أح�س�ست برغبة يف 

و�إح�سا�سي  كلمتي  حرية  متامًا  �أملك  �لكتابة، 
وفكري، ترجمة فورية �أحيانًا دون تنقيح مل�ساعر 
�ل��ورق  على  در����س��ة  دون  م��ن  ت��ت��ه��اوى  عميقة 
�أكرث  مدرو�ص  ب�سكل  لحقًا  ياأتي  رمبا  �لر�سم، 
لتلك �مل�ساعر وتو�سيحها �أكرث عن طريق �للون 
�أو �لت�سكيل، غالبًا يكون �لر�سم حمددً� يف مكان 

معني مع �لكثري من �لأدو�ت لتنفيذه.
 يف �أحد حو�ر�تك قلت �إن �ملر�أة هي �لوطن ول 
كتلة  فهي  �لوطن  عن  �مل���ر�أة  جن��زئ  �أن  ميكن 
كيف  حولها،  ما  تثبت  �لتي  و�لقاعدة  �مل�ساعر 

حت�سر �ملر�أة يف �أعمالك وفق هذ� �لت�سور؟
حل�سن  �نتمائي  ك���)رن��ا(  يل  بالن�سبة  �لوطن 
�أمي، هو �نتمائي لوطني، �لوطن بالن�سبة للفنان 
وثقافة،  وهوية  �إن�سان  بناء  هو  �ملكان،  يتجاوز 

بالتعبري  وقدرته  �لإن�سان  بناء  يف  ننجح  عندما 
ك�سبنا  نكون  وجميلة  نبيلة  بطرق  نف�سه  ع��ن 

وطنًا.
�لفنانني  من  �لكثري  �سوريا  على  �حلرب  �أثناء   
ع��ادو�  �ل��ذي��ن  م��ن  كنت  بينما  دم�سق  غ���ادرو� 
عن  تقولني  م��اذ�  فيها..  معار�سهم  و�أق��ام��و� 

ذلك؟
كلنا  �سخ�ص،  لأي  ف��ع��ل  �أي  تقييم  �أح���ب  ل   
حمكومون بظروف �حلياة �لقا�سية جدً�، عودتي 
يف ذلك �لوقت عمل ��ستطعت �أن �أعمله يف وقته 
بوجوب  �ل�سخ�سي  �إح�سا�سي  فيه  وترجمت 
تقدمي �سيء لوطني، و�أنا متاأكدة �أن �لكثريين يف 
�خلارج يقدمون من دون ح�ساب للوطن وعندما 

ي�ستطيعون �سوف يقومون باملجيء �أي�سًا.

رنا لطفي:
ال�����ت�����������ش�����ك�����ي�����ل�����ي�����ة

اأ�شلوبي يقرتب من ال�شوفّية

رنا لطفي.. فنانة ت�شكيلية �شورية خريجة كلية الفنون اجلميلة دم�شق 2000 
اخت�شا�س ات�شالت ب�شرية. اأقامت العديد من املعار�س كان اآخرها يف دم�شق عام 

للعي�س  انتقالها  القدمية قبل  واأ�شود"، تناولت فيه معامل دم�شق  "اأبي�س  2001 بعنوان 
يف الوليات املتحدة الأمريكية وتاأ�شي�شها ل�شركة داما�شك للفن والت�شميم. 

حاورتها: رول ح�شن 



من  كبري  ل��ع��دد  �مل��ع��روف  �ملو�سيقي  و�مل��وؤل��ف 
و�مل�سرحية،  و�ل�سينمائية  �لتلفزيونية  �لأعمال 

وموؤ�س�ص �أورك�سرت� ماري يف عام 200٦. 
ال�شكل وامل�شمون

�لكمان،  �آل��ة  على  منفرد  �سولو  بعزف  قمت   *
لأورك�سرت�  وقائد  كموؤ�س�ص  جتربتك  تقّيم  كيف 
ماري بعد مرور 12 عامًا على تاأ�سي�سها؟ وملاذ� 

ماري موؤلفة من �لعازفات فقط؟
�أورك�سرت�  تاأ�سي�ص  مب�سروع  فكرت  عندما   -
ماري كان �لهدف  �أن �أ�سل بهذه �لأورك�سرت� �إىل 
�سكاًل  نقدم  و�أن  �ليوم،  عليها  هي  �لتي  �ل�سوّية 
�لذي  �ملو�سيقي  �لنمط  لهذ�  خا�سًا  وم�سمونًا 
�لفتيات  من  �ملوؤلفة  �لأورك�سرت�  هذه  �ستقدمه 
فقط، لكننا  ��ستطعنا خالل 12 عامًا �أن ن�سل 
�إىل هذ� �مل�ستوى �مل�سهود له من �جلمهور ومن 
�لرب�مج  من  جمموعة  قدمنا  �أن  بعد  �ملتابعني، 
ومو��سيع  عناوين  حت��ت  �لناجحة  �ملو�سيقية 
جيدً�  وتقديرً�  �إعجابًا  لقت  ومتنوعة  خمتلفة 
من �جلمهور �ملو�سيقي.  و�أورك�سرت� ماري تعترب 
�سيئًا نادرً� على �سعيد �ملنطقة حتى تكاد تكون 
موؤلفة  هي  ومل��اذ�  �لعاملي،  �ل�سعيد  على  ن��ادرة 
�أد�ف��ع عن  �أن  �أود  لأنني كنت  فتيات فقط،  من 
�أد�فع عن ح�سارتنا وثقافتنا  هذ� �ملو�سوع و�أن 
 2005 يف  �لوقت  ذلك  يف  �ملجتمع.  عن  و�أد�ف��ع 
�سيحدث  ما  بكل  فكر  قد  �أح��د  يكن  مل  و200٦ 
باملنطقة لحقًا،  لكن يف �حلقيقة كانت �لفكرة 
منذ �لبد�ية هي �لدفاع عن جمتمعنا، فتاأ�سي�ص 
باخت�سا�سات  �ليوم  فتاة  ب�سبعني  �أورك�سرت� 
كبرية  دلل��ة  له  �أم��ر  �ملو�سيقي  �لفن  يف  عالية 
و�لجتماعي،  �لقت�سادي،  �ملجتمع  تطور  على 
هي  طبعًا  و�ل�سيا�سي.  و�ل��ث��ق��ايف،  و�ل��ف��ك��ري، 
�لأزمة  �سنو�ت  كثريً�   �أثرت  وقد  مهمة،  جتربة 
فكثري  �لورك�سرت�  ه��ذه  تطور  على  و�لنقطاع 
م��ن �ل��ع��ازف��ات ���س��اف��رن م��ث��ل م��ع��ظ��م �لنخب 
لكننا  �ل��ب��الد،  يف  �لأخ���رى  �لخت�سا�سات  من 
و201٦   2015 �لأخ���رية  �لأع���و�م  يف  ��ستطعنا 
�لأورك�سرت�  �إحياء هذه  نعيد  �أن  و201٧ و2018 
رغم  ثانية  مرة  �ل�سيد�ت  �أجمع  �أن  و��ستطعُت 
�لظروف �لقا�سية �لتي كانت  متر بها  دم�سق، 

�لفتيات  قبل  من  كبري  ن�سال  هناك  كان  ولكن 
ل���س��ت��م��ر�ري��ة �ل��ف��رق��ة و�إي���ج���اد ح��ل��ول لتقدمي 

حفالتها يف �أكرث من مكان.
جتربتكم   مع  �جلمهور  جت��اوب  وج��دت  كيف   *

�لتقنية �ل�سمعية و�لب�سرية يف ق�سر �لعظم؟
- يف كل حفل �أحاول �أن �قدم �سيئًا جديدً�، لي�ص 
على  �أي�سًا  لكن  فقط  �ملو�سيقي  �ل�سعيد  على 
�ل�سعيد �لتقني بهدف مو�كبة تطور�ت �لعرو�ص 
�ملو�سيقية يف �لعامل، قدمنا يف هذ� �حلفل مادة 
مو�سيقية م�سجلة مع �لعزف �حلي �ملبا�سر وقمنا 
و�ملو�سيقا  �لإلكرتونية  �ملو�سيقا  بني  �ملزج  بهذ� 

�حلّية لتقدمي حالة ثقافية جديدة.
ماري

* ملاذ� �رتاأيت ��سم "ماري" لت�سمية �لأورك�سرت� 
�لتي قمت بتاأ�سي�سها عام 200٦؟

ولتد�عيات  �سبية،  ��سم  ماري  ��سم  لأن  �وًل   -
هذ� �ل�سم كا�سم مرمي وتردد�ته، وهو منا�سب 
ثانيًا  �لفتيات،  من  عازفيها  جميع  لأورك�سرت� 
وهو �لأهم ح�سارة ماري �ل�سورية حتديدً� �لتي 
��ستهرت فيها �ملو�سيقا و�لعازفات ويقال �إنه كان 
موجودين  وعازفة  عازف   400 من  �أكرث  هناك 
يف هذه �ملدينة، وكان هناك مو�سيقيون جو�لون 
ي��ت��ج��ول��ون يف �مل��دي��ن��ة وي��ق��وم��ون ب��احل��ف��الت 
�لإفر�دية و�جلماعية، من هنا �أتت ت�سمية ماري 

ل�سورية �لأورك�سرت� ولكل هذه �ل�سباب.
* ق��دم��ت م��ع �أورك�����س��رت� م���اري ع���دة ب��ر�م��ج 
 201٦ يف  لكن  ���س��ن��و�ت،  م��د�ر  على  مو�سيقية 
�حل�����س��ار�ت  مو�سيقا  ح��ول  م�سروعًا  ق��دم��ت  
بالزمن؟  �ملو�سيقا  عالقة  ترى  كيف  �لقدمية، 

وهل هناك جانب توثيقي يف عملك هذ�؟
كانت  كيف  لدي هاج�ص حول  كان  لأنه  نعم،   -
�ملو�سيقا يف �ملا�سي،  فلقد وجدنا ر�سومات على 
�جلدر�ن و�آثارً� من ح�سار�تنا �لقدمية، تاأثر بها 
�لت�سكيليون لأن �ل�سورة كانت �سريحة وو��سحة 
وبالتايل ��ستنطاق هذ� �ملو�سوع كان ممكنًا �أي�سا 
وكانت هناك �أي�سًا �لتماثيل و�ملنحوتات و�لبناء 
�ل�ستك�سافات  �تتبع  و�أن��ا  �ملعمارية،  و�لهند�سة 
�مل��ادة  �إل  �حل�سارة،  ه��ذه  طبيعة  ملعرفة  كلها 
�ل�سمعية فنحن ل نعرف عنها �إل �لقليل، وجدنا 

�ملر�سومة  �ل�سور  وبع�ص  �ملعلومات  بع�ص  فقط 
على �جلدر�ن �لتي متثل عازيف �لقيثارة و�سور 
بع�ص �لأدو�ت �ملو�سيقية، �أما ماذ� كانو� يغنون؟ 
وكيف كانو� يغنون؟ وما هو �لأ�سلوب �لذي كانو� 
يغنون به؟ فلم نتمكن من معرفة ذلك �أو معرفة 
هذه  كل  يف  �أبحث  كنت  فاأنا  �ليقاعي،  �لنمط 
�ملجالت بدءً� من �ل�سورة �إىل متابعة �لبحوث 
�أجر�ها  �لتي  و�لبحوث  مناطقنا  يف  �ملن�سورة 
و�أبد�أ بالرجوع تباعًا  �لأوروبيون على ح�سارتنا 
كان  �سمعية  ح��ال��ة  ��ستنطاق  ��ستطيع  حتى 
�لوقت،  ذلك  يف  موجودة  تكون  �أن  �ملمكن  من 
�حلالة  هذه  يف  معي  �جلمهور  و�أ�سرك  �أتخيلها 
للطبيعة  معينة  ما  �سيغة  جند  لعلنا  �حل�سية 
�لوقت  ذلك  يف  موجودة   كانت  �لتي  �ملو�سيقية 
�إن كان على �ل�سعيد �لإيقاعي �أو على �ل�سعيد 
على  نطورها  وطبعًا  �ملو�سيقي  و�لنمط  �للحني 

�ل�سكل 

 رعد خلف 

قائد وموؤ�ش�س 
ماري" "اأورك�شرتا 

ا�شتنطقنا احل�شارات
يف اأعمالنا  املو�شيقية

�شهد "ق�شر العظم" الأثري 
يف دم�شق القدمية عر�شًا 
�شمعيًا ب�شريًا جديداً ل� 
ماري" بعنوان  "اأورك�شرتا 
)روح الفرح( قدمت فيه 
متتاليات لالأوك�شرتا 
ال�شيمفوين، من تاأليف 
موؤ�ش�س وقائد "اأورك�شرتا 
ماري" رعد خلف، الأ�شتاذ 
ورئي�س ق�شم الآلت 
الوترية يف املعهد العايل 
للمو�شيقا بدم�شق

ل�"ال�شبكة":

�شوزان املحمود
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�لأورك�سرت�يل بهدف تقدميها للم�ساهدين.
�ملقطوعات  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ب��ت��األ��ي��ف  ق��م��ت   *
و�ل�سينما  للتلفزيون  �لت�سويرية  �ملو�سيقية 
�ملو�سيقي  �ل��ت��األ��ي��ف  يختلف  مب���اذ�  و�مل�����س��رح، 
�ليوم  �أننا  �لأخرى، خا�سة  �لأنو�ع  للم�سرح عن 
نادرً� ما جند عر�سًا م�سرحيًا ي�ستعني مبقطوعة 

مو�سيقية موؤلفة خ�سي�سُا له؟  
�لعن�سر  �مل�سرح هي  �ملو�سيقا يف عامل  تبقى   - 
�لأهم على �لرغم من عدم �لهتمام �لكبري بها 
�مل�سرح  عن  �أحت��دث  �مل�سرحية،  �ملهرجانات  يف 
�ملو�سيقي.  �مل�����س��رح  ع��ن  ولي�ص  هنا  �ل��در�م��ي 
مالم�ستها  ب�سبب  فقط  مهمة  لي�ست  �ملو�سيقا 
�أن تكون مكونًا  للعر�ص �لدر�مي �حلي بل يجب 
�أ�سا�سيًا من مكونات �لعر�ص �مل�سرحي، وهي هنا 
خمتلفة متامًا عن ما يقدم يف �لعرو�ص �ملجهزة 
يف  وت��ك��ر�رً�  م��ر�رً�  نر�ها  �لتي  �ل�سنع  �مل�سبقة 
هنا  �ل�سينمائية،  و�لأعمال  �لتلفزيونية  �لأعمال 
تكون مدرو�سة  �أن  قلياًل يجب  تختلف  �حليثيات 
ت�سل  �أن  يجب  لأنها  �ملو�سيقي  �ملوؤلف  قبل  من 
�ملتلقي �لذي ي�ستمع ويتفاعل معها مبا�سرة  �ىل 
على مد�ر �أيام  �لعر�ص �مل�سرحي، فكما يح�سر 
�أن  يجب  حّية  �مل�سرح  على  �ل��در�م��ا  �مل�ساهد 
خا�سيات  يف  �لبحث  حّية،  �أي�سًا  �ملو�سيقا  تكون 

�لعرو�ص �مل�سرحية مو�سوع  �سعب جدً�.
املو�شيقى الت�شويرية

* حول �ملو�سيقا �لت�سويرية لل�سا�سة هناك �أفالم 
�لت�سويرية  �ملو�سيقا  �أ�سبحت  م�سهورة  عاملية 
وتقدم  منها  �سهرة  �أك��رث  �لزمن  مع  لها  �ملوؤلفة 

من  ع���دد  م��ع  �أي�����س��ًا  م�ستقلة،  ك��م��ق��ط��وع��ات 
�مل�سل�سالت �لعربية حدث �لأمر نف�سه، هل حدث 
قمت  �لتي  �ملو�سيقية  �ملقطوعات  مع  �لأمر  هذ� 
بتاأليفها لل�سينما وللتلفزيون؟ وكيف ترى �مل�سهد 

�ملو�سيقي يف �سوريا و�لعامل �لعربي �ليوم؟
�أن  �أردن��ا  �ذ�  �ملو�سيقي  بامل�سهد  يتعلق  فيما   -
و�حلفالت  �لت�سويرية  �ملو�سيقا  ع��ن  نتحدث 
منذ ب��د�ي��ة م��ا ي��ع��رف ب��اخل��ري��ف �ل��ع��رب��ي، كل 
جتربة  �أي���ة  ��ستثناء،  دون  ت��ر�ج��ع��ت  �ل��ب��ل��د�ن 
�سيء  كل  �سخ�سية،  فردية  جت��ارب  هي  نر�ها 
تر�جع: �حلفالت �ملو�سيقية، �لعرو�ص، �لأفالم، 
�لتلفزيون كله تر�جع �إىل م�ستويات �حل�سي�ص، 
�لعربي عندها  �خل��ري��ف  م��ن  ع��ان��ت  دول���ة  �أي���ة 
�لو�سع  قلياًل،  ن�ساطها  ت�ستعيد  �أن  �لآن  حتاول 
�نتاج رغم وجود جتارب كثرية،   �سيئ، ل يوجد 
�ملميز  ومنهم  جدً�  �ل�سيئ  منهم  �أ�سخا�ص  برز 
جدً� يف �ل�ساحة يف �سوريا، ويف لبنان، يف �لعر�ق، 
لكنها تبقى جتارب فردية �سخ�سية ل توؤثر كثريً� 
�أن  ناأمل  ع��ام،  ب�سكل  �ل��در�م��ا  تطور  �سياق  يف 
ترتاح بلد�ننا قليال حتى يتطور هذ� �مل�سهد لأنه 

تر�جع كثري�.
* هل قمت بتاأليف �ملو�سيقى لأغاٍن م�ستقلة؟

- �أنا مقل بها لكن كانت يل جتارب عديدة �إن كان 
�أوؤلف  كنت  و�حيانًا  م�سل�سالت  �سارة  مقدمة  يف 
بالعك�ص،  يعني  �مل�سل�سل  بنهاية  �أغنية  مو�سيقا 
�لطريقة  بهذه  �لأغ��اين  من  �لكثري  على  عملت 
�لب�سري،  ب��ي��در  �مل��ع��روف��ة  �ملغنية  م��ع  وم��ن��ه��ا 
��ستغلنا جمموعة من �لأغاين �لعر�قية و�سدرت 

مقل  ولكنني  جيد،  ب�سكل  و�نت�سرت  �سيدي  على 
هذ�  خ��ارج  �لت�سويرية  �ملو�سيقا  �ف�سل  لأنني 
�خلال�سة  �ملو�سيقا  �أق��دم  �أن  �أح���اول  �ل�سياق، 
و�أن تقوم �ملو�سيقا باإعطاء �لتاأثري �لالزم ولي�ص 

�ملغني �و �ملغنية �و طبيعة �لكلمات.
موؤ�س�سة  م��ع  �ل�����س��ر�ك��ة  ع��ق��د  بتوقيع  ق��م��ت    *
�لفكرية  �مللكية  �لعاملية حلماية  �ستيمر�(  )بوما 
جلميع �أعمالك �ملو�سيقية يف �مل�سرح و�لتلفزيون 
�لفكرية  �مللكية  ح���ال  ت���رى  ك��ي��ف  و�ل�سينما، 

لالأعمال �لإبد�عية يف بلد�ننا �ليوم؟
يف  فكرية،  ملكية  حقوق  �أي��ة  توجد  ل  -طبعا   
�أن ي�سرق تعب  �أحد  �أي  بلد�ننا �لعربية ي�ستطيع 
�سرقة  �لفكرة فقط  لي�ست  ب�ساطة،  بكل  حياتك 
قريب  �سيء  يوؤلف  قد  بعينها،  �لفكرية  �مل��ادة 
�أتت فكرة توقيع هذ� �لعقد  منها، رمبا من هنا 
مع موؤ�س�سة "بوما �سنرت�" حلفظ كامل �حلقوق 
يف مناطقنا ويف �لعامل ويف �أوروبا، و�أي�سًا هو �أمر 
مهم من �أجل �لأر�سفة ولي�ص حلفظ هذه �مللكية 

فقط.
تلوث �شمعي 

�ليوم،  �ل�سمعي  �لتلوث  من  هائل  كم  هناك   *
بو�سفك موؤلفًا وباحثًا وعازفًا وموؤ�س�سًا لعدة فرق 
مو�سيقية، ما �لذي تقرتحه ملو�جهة هذ� �لتلوث؟ 
�ملو�سيقا  عن  ند�فع  من  قّلة  �أّننا  �لإ�سكالية   -
�جل����ي����دة، و�مل���ث���ق���ف ي���دع���ى يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا 
�لإع��الم  يدعمها  �مللوثة  و�ملو�سيقا  بالنخبوي، 
�لعربي  �لر�سمي و�خلا�ص بالكامل، كل �لإعالم 
م�ستعد  �خلا�ص  �لقطاع  �ل�سمعي،  �لتلوث  يدعم 
�ملاليني على حفلة ملطرب معني  لي�سع ع�سر�ت 
لكنه غري م�ستعد لي�سع فرنكًا و�حدً� على حفل 
كل  و�ملجتمع،  �لإن�سان  يحرتم  حقيقي  مو�سيقي 
بلد�ننا �لعربية ول ��ستثني �ي بلد تدعم �لتلوث 
�أعرف هل  ل  �لثقافة،  �أكرث مما تدعم  �ل�سمعي 
جتارة  جم��رد  هي  �أم  ع��ادة  هي  هل  �لطبع،  هو 
جلني �لأمو�ل من هذ� �لنمط من �لأغاين حتى 
�أ�سبحنا،  ثقافية حقيقية،  بر�مج  تعد هناك  مل 
�لقادمة  �ل�سنو�ت  م��د�ر  وعلى  قالئل  �لنخبة، 

�أخاف من �لنقر��ص على كل �ل�سعد.
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عامر بدر ح�شون

اأما بعد

هل كان ما ح�شل يل جنونا موؤقتا، كما ظنت 
امي دون �شك؟ 

هل راأيت "حقا" جنمة خمادعة وجميلة 
ا�شتمتعت باللعب معي وتركتني حائرا حتى 

اليوم؟!

م�������ق�������االت

�شخبطة عن جنمتي اللعوب!

كنت في الرابعة من عمري* يوم طاردت، من "كل عقلي"، نجمة 
حقيقية في السماء!

كنت في الغروب.. واصوات االمهات تنادي على االطفال في 
الدربونة:

 - ولكم طبوا.. صار دنيا الليل )والحظ براعة الوصف: "ُدنيا الليل" 
مقابل دنيا النهار(!

في ذلك الغروب رفعت راسي للسماء ووجدت نجمة قريبة مني جدا، 
فمددت يدي المسك بها فلم اطلها.. فقفزت وقفزت وبقيت اقفز وانا 

احاول الوصول اليها فاسقط ارضا ثم انهض.. الى ان صحوت على 
صوت السيد طه )امام الجامع المجاور لنا( وهو يمسك يدي ويقول:

- شبيك ابني..شبيك؟!
***

كان منظري جنونيا: طفل في الرابعة يقفز الى السماء في ذلك 
الغروب الرائع ويريد ان يقطف شيئا مبهما.

تَفلُّت من يده دون ان اجيبه وانا حريص على ان ال يرى هو او غيره 
ما اراه انا!

 ***
ركضت الى بيتنا وصعدت الى السطح مسرعا.. وواصلت القفز فلم 
انجح رغم قربها مني، فصعدت على السرير، وكنا ننام وقتها على 

السطوح صيفا، وحاولت ان امسكها ولكن دون جدوى! 
كانت قريبة وبمتناول يدي.. لكنني كلما حاولت امساكها لم اصل!
نزلت من السطح الهثا وبدات افتش عن شيء.. ووجدت محراث 

التنور* فجررته الى السطح وبدات المحاولة وانا اكاد ابكي من اليأس 
واالمل!

***
واقتربت مني امي، التي كانت تراقبني فيما يبدو، واحتضنتني 

بذراعيها بقوة فوقعت في حضنها يائسا ومرهقا..ولم يكن ثمة صوت 
في ذلك الغروب سوى صوتها وهي تردد:

اسم هللا.. اسم هللا!
***

كان حضنها هو الحد االقصى من االمن والدفء في الكون.. ولم 
تنزعج من منظر الشراشف البيضاء بعد ان لوثتها برماد التنور واثار 

اقدامي، ولم تسالني عما بي ابدا.. لذلك كان سهال علي ان اغفو في 
حضنها فيما نجمتي تواصل خديعتها لي: 
- انا قريبة جدا منك.. فلم ال تمسك بيدي؟!

في الحضن الدافئ محاطا بذراعيها وصوتها وعيني على النجمة 
تمنيت لو توقف الزمن.. 

لكنني غفوت!
***

هل كان ما حصل لي جنونا مؤقتا، كما ظنت امي دون شك؟ 
هل رأيت "حقا" نجمة مخادعة وجميلة استمتعت باللعب معي 

وتركتني حائرا حتى اليوم؟!
لم اتوقف عن متابعة النجوم حتى وانا في هذا العمر.. واشعر يوما 

اثر يوم ان الحديث بيقين عن االشياء واالفكار وقاحة ما بعدها وقاحة 
مادمت، وانا في الـ ٦٩ من العمر، لم اتاكد بعد من حقيقة تلك النجمة 

اللعوب!
لكن "اليقين" المسيطر علي حتى اليوم يقول:

لقد رايتها! ورايتها لسبب!
هل ساعرف السبب يوما؟ وهل فات االوان؟ ال ادري!

***
ولطالما اعتقدت اننا كبشر نتسلم رسائل عديدة، في طفولتنا كما حصل 

معي، او في عمر مختلف كما حصل معكم مرة ان كنتم تتذكرون.. 
لكن هل تتذكرون؟!

تذكروا رجاء فالعالم ضيق وصغير وخانق بحدوده المعروفة!
============================

* كنت في الرابعة بالتاكيد الن ذلك كان في فيضان دجلة عام ١٩٥٤ 
ولي فيه اطياف من الذكريات.

** محراث التنور عصا تستخدم لتحريك النار في التنور.



خ����������ي����������ال

يعاين  وت��رك��وه  و�ساقه  وذر�ع��ي��ه  �لتنا�سلية  عمها 
دون موت، �غت�سبوها وتركوها مقيدة �ىل �سجرة،  
فجاأة �سقط ر��ص عمها فوقه، بد�ت بال�سر�خ �ىل 

�ن جاء �جلنود �لطيبون و�نقذوها.
�لتي  �ل�سر�ع  م��ع��ادن  بيع  ع��ن  �مل��ر�ج��ع��ات  بع�ص 
�لور�ق  جل��ن��ة  �ن  بينت   2012 �ل��ع��ام  يف  مت��ت 
�ملالية و�لبور�سة �لمريكية تفر�ص على �ل�سركات 
وكميتها  �مل��ع��ادن  ه��ذه  ��ستخد�م  ع��ن  �لف�����س��اح 

بذلك،  تقرير�  تقدم  �ن  �سركة  كل  على  وك��ان 
�لعفو  م��ن��ظ��م��ة  ن�����س��رت   201٦ �ل���ع���ام  يف 

�لعديد  �ن  �ىل  خل�ست  در����س��ة  �لدولية 
لتز�ل  لالبالغ  �خلا�سعة  �ل�سركات  من 

�مل�سلحة  �جل��م��اع��ات  مت��وي��ل  يف  ت�ساهم 
يف  نية  هناك  لي�ست  �نتهاكاتها،  وتغذي 

يف  �ل�ستمر�ر  يريدون  هم  �لتغيري، 
�لدكتور  ���س��ه��ود،  دون  �ل��ع��امل  نهب 

يتوقف ذهني عن  يقول،  موكوجي 
من  �لبع�ص  ��ساهد  حينما  �لعمل 

�لن�سوة وقد تعر�سن �ىل هذ� �لعنف 
غري �ملعقول، مل �عد قادر� على �لنوم، 

هي؟  �ين  �بنتي،  تذكرت  فجاة  كو�بي�ص،  ر�ودتني 
وقبل �ن �ر�ها بد�ت بالرتعا�ص، ماذ� لو حدث كل 
هذ� لها؟ ماذ� �سيحدث يل؟ ل �حد كان ي�ستمع يل 
حينما قلت �نني �رى �ع�ساء تنا�سلية �نثوية خمربة 
�سخرو�  جننت،  �نني  ظ��ن  �جلميع  �ل��ن��وم،  �ث��ن��اء 
فكرت  لكني  �لكونغو،  عن  بالرحيل  فكرت  مني،  
بابا،  يل  ف�سيفتح  �لرب  م�سيئة  �سمن  �نا  كنت  لو 
وكان هذ� �لباب، باب مدينة �ل�سعادة، بعد �لغد�ء 
�لن�ساء  �ساألت  للتو،  و�سلت  قد  �ن�سلر  �يف  وكانت 
باأن  �سعرت  بالرق�ص،  بد�أنا  بعدها  حياتهن،  عن 
�لرق�ص �ر�حهن ب�سكل ر�ئع ،  كان �سيئًا لي�سدق، 

غري معقول من �لعالج �لنف�سي، كانت تلك �ول مرة 
بعمق،  ومنت  �لبيت  �ىل  ذهبت  كلها،  �ملرحلة  من 
علّي �ل�ستمر�ر وعدم �لتوقف ومن �جل �ن يذهب 
حبات  ويجمع  ويرق�ص  ليغني  �خرى  مرة  �جلميع 

�لرمل لي�سنع منها �قر�طا للجميالت.

من دخل مدينة 
مقداد عبد الر�شاال�شعادة فهو اآمن

ولو �نني �عرف �ن كل جهاتنا تنت�سر لل�سوت دون �ل�سورة و�ن �لعامل ينت�سر لل�سورة ل 
لل�سوت منذ �خلليقة ودبيب �لن�سان فوق �لر�ص، لذ� جند �ن �لفرق �سا�سع، كمية �ل�سرور 
�لتي مرت ومتر كل يوم على هذه �لبالد �ل ميكن لها �ن تقول �سيئا مهما للعامل من خالل 

�ل�سورة، �لوثيقة؟ لكن حينما تبادر برغبتك للتوثيق ينربي لك �جلميع بانهم يعرفون 
وبامكانهم �ن ي�سنعو� هم هذه �لوثيقة وتظل �لعجلة يف �لوحل تدور وتظل �لبالد دون 

�سهادة �و وثيقة. حرية كما �ح�سب 

و�لعنف  للالغت�ساب  تعر�ست  �لتي  �لفتاة  تقول 
�سرق  يف  بريئة  لطفولة  لقطات  جمموعة  على 
�لهو  كنت  قريتنا،  يف  ب�سالم  نعي�ص  كنا  �لكونغو: 
مع ��سحابي،  نذهب مبكرين �سباحا �ىل �حلقول 
�لنهر  كان  نعود  وحينما  �لطيبة،  �لبطاطا  لقطف 
ير�فق لهونا، نلعب يف �ملاء دون وجل من �لتما�سيح،  
وحينما يهطل �ملطر نت�سابق يف �ل�سو�رع �لعري�سة 
�لتي لحدود لها، نبحث يف �لرمل، نغ�سله وحينما 
نعرث على �لذهب نعود م�سرعني فرحني �ىل �هلنا 
�لدكتور  �لكنغويل  ح�سل  فرتة  قبل  نغني،   ونحن 
دين�ص موكوجي على جائزة نوبل لل�سالم لت�سديه 
وج��ه��ده �ل��ك��ب��ري يف م��ك��اف��ح��ة �ل��ع��ن��ف �جل�����س��دي 
�لكونغو  جمهورية  يف  للحرب  ك�سالح  و�جلن�سي 
تاثري  ل��ه  �لبا�سل  �ل��رج��ل  ه��ذ�  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  
)مدينة  �لوثائقي  �لفيلم  ه��ذ�  �جن��از  يف  و��سح 
كل  ت�ساركه  �ل�سجعان  �بطاله  �حد  فهو  �ل�سعادة( 
�ن�سلر  �يف  �مل��ر�ة  حلقوق  �ملتطرفة  �لنا�سطة  من 
و�لنا�سطة كر�ستني �سولر، يف حماولة ليجاد و�سيلة 
تعر�سن  �للو�تي  �لن�ساء  مئات  حلياة  معنى  خللق 

لالغت�ساب.

 مت �ن�ساء هذه �ملدينة يف �لعام 2011 يف �ملنطقة 
�لدميوقر�طية،  �لكونغو  جمهورية  من  �ل�سرقية 
�لتعدين  ل�سر�عات  �سحية  وقعن  �للو�تي  �لن�ساء 
�جلارية يف �ملنطقة،  يقول �لدكتور موكوجي وهو 
يقود �سيارته: نحن �لن يف مدينة بوكافو �لتي من 
�ل�سعب �لو�سول �ليها،  لكن �لعنف يدفع بالكثري 
تهرب  �لعو�ئل  من  �لكثري  �لو�سول،   يف  للمغامرة 
من قر�ها لت�ستقر يف هذه �ملدينة بحثا عن �لمان، 
��سبح  و�لن  �لفًا  خم�سني  �لعدد  كان  �لبد�ية  يف 
�كرث من مليون،  �لنا�ص يهربون من قر�هم ب�سبب 
ترتقرق  �لن�ساء،  على  �جل�سدي  و�لعنف  �حل��رب 
�لدموع يف عيون �لن�ساء �للو�تي و�سلن �ىل مدينة 
لكن  �لعنف،  كابو�ص  يحملن  وه��ن  ت��و�  �ل�سعادة 
�ساقاتل  و�نا  نحبك،  �ننا  �نت جميلة،  مثل  كلمات 
حلم،  متاما،  �لح�سا�ص  فيها  يتبدل  �جلك،  من 
�نا  �لفرح،  بحر�رة  �لدموع  تنهمر  معنى،  وج��ود، 
�ن�سانة، �نا موجودة يف هذ� �لعامل حتى ��ساهم يف 
تربيته ل �ن ي�ساهم هو يف دمار روحي، هنا ��سبح 
�جل  من  وهمة  ق��وة  بكل  �لنهو�ص  معنى،  للحياة 

�حلياة، كل �حلياة وكل معناها �لثري.

منطقة  �لدميقر�طية  �لكونغو  جمهورية  ���س��رق 
�لك��رث  وه��ي  لل�سر�عات  �لرب��ع��ة  باملعادن  غنية 
�لق�سدير،  �ل��ك��ول��ت��ان،   ل��ل��ع��امل،  وطلبا  �سيوعا 
�حل�����س��ول  ي��ت��م  �ن  ب��ع��د  و�ل���ذه���ب،   �لتنك�سنت 
�نحاء  جميع  يف  �ل�سركات  �ىل  بيعها  يتم  عليها 
�لهو�تف  مثل  ��ستهالكية  منتجات  ل�سنع  �لعامل 
�لذ�تية  و�ل�سيار�ت  �ملحمول  �لكومبيوتر  و�جهزة 
�ىل  �مل��و�د  هذه  �دت  وقد  و�للكرتونيات،  �حلركة 
على  �ل�سيطرة  �جل  من  �مللي�سيات  من  عدد  خلق 
�ل�سر�عات فظائع لتو�سف  �ملناجم وخلقت هذه 
�جلن�سي  �لعنفي  ومنها  بها  �ملحيطة  �ملناطق  يف 
�لكارثة  �مل�ستحيل ح�سر حجم  �لن�ساء،  من  �سد 
لل�سحة  �مريكية  در����س��ة  لكن  ب��دق��ة،  �لن�سانية 
�غت�سابهن  يتم  �مر�ة  �ن حو�يل 48  تقدر  �لعامة 
�لدكتور  �ج��رى  ب��ان��زي  م�سفى  يف  �ساعة.  ك��ل  يف 
�لف  �ربعني  من  لكرث  جتميلية  جر�حة  موكوجي 
من  وح�سي  ب�سكل  �جلن�سي  للعنف  تعر�سن  �مر�ة 
ي�سفه  �لعنف  ه��ذ�  �ل��ق��رى،   على  �ل�سيطرة  �ج��ل 
�سىء  تغري  هل  لكن  �لقرن،   فظاعة  بانه  �لدكتور 
�مام كل مايحدث؟ �لعامل ير�قب بل هو ��سال غري 
مبال ملا يحدث من جمازر من �لن�سان �سد �خيه 
دم  ج��رن  عن  عبارة  ��سبحت  �حلياة  �لن�����س��ان،  
�ل�سعوب،  مقدر�ت  على  �ملهيمنون  �ل�سا�سة  يلعقه 
�لنف�ص  ع��ن  �ل��دف��اع  م��دي��رة  تقول   ، يهتم  �ح��د  ل 
�و�ملدر�ص  عمك  �و  و�ل��دك،  ك��ان  �ن  يانغو:  ويني 
�سبب  هناك  لي�ص  �لكاهن،  حتى  �و  مدر�ستك  يف 
لل�سمت، كل ماميكن �ن يظل يف �لذهن هو عدم 
عنف  م��ن  ل��ه  تعر�سنت  عما  و�لف�����س��اح  �خل���وف 
بلوعة  لخ��ري��ات،  ليحدث  حتى  جن�سي  و�ع��ت��د�ء 
نائمة يف منزلها حينما  �نها كانت  تقول �حد�هن 
�ع�ساء  قطعو�  �لغابة،   يف  بيتها  على  �لهجوم  مت 

هال �ضينما

c i t y  o f  j o y
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�ل�ستاذ  �ىل  تعود  وه��ي  ب��اء  �ل��ف  �ع��د�د جملة  �ح��د  وجدتها يف  �ل�سورة  ه��ذه 
عبد�لقادر �حمد �ملكنى بعبد�لقادر مطبوعات،  ومطبوعات كنية �طلقت عليه 
لنه كان يعمل يف جريدة �لوقائع �لعر�قية ل�سنو�ت طو�ل ومما يقال عنه �نه �بد� 
ي�سرف على ت�سحيحها فقد كان عارفا  �لتي كان  �ملو�د  �و يخطئ يف  مل يلحن 
�للقب، لكن �حلكاية لتتوقف عند هذ� �حلد بل  �للغة ومن هنا جاء  دقيقا يف 
ول  �ل�سدقاء  �حد  يل  روى  فلقد  عجبا،  و�كرث  طر�فة  �كرث  حكاية  �ىل  تتعد�ه 
�م  �سهرية  �ىل  ي�ستمع  مطبوعات  �ل�سيد  كان  �لتي  �لطريقة  عن  هو  من  �تذكر 
�لهو�ء  على  حفلة  هناك  كانت  هذ�  يعرف  و�لكثري  �سهر  كل  بد�ية  ففي  كلثوم، 
مبا�سرة حتيها �ل�سيدة،  �ل�سيد عبد�لقادر �حمد كان لديه ر�ديو ليفتحه على 
�لطالق �ل يف �ل�سهر مرة و�حدة وهي حفلة �م كلثوم ،  لكن �لعجيب يف �لمر 
طريقة �ل�سماع،  كان �لرجل ي�سكن يف �لعظمية وما �ن تبد� �حلفلة حتى يحمل 
�لر�ديو من بيته �ىل �ل�سارع يجل�ص عند �لر�سيف وحينما يبد� �لغناء ي�سع ر��سه 
بيته  �ىل  يعود  ذ�ك  عند  �ل�سهرة،   تنتهي  �ن  �ىل  هكذ�  ي�ستمع  �لر�سيف  فوق 
ويغلف �لر�ديو وينتظر �ىل �ل�سهر �لقادم،  وحينما �نتهت طقو�ص �م كلثوم ومل 
�لر�ديو،  فتح كوة يف  �ل�سيد عبد�لقادر �حمد  ر��ص �سهر،  حمل  تغني كل  تعد 
�جلد�ر دفع �ليها �لر�ديو  وبنى عليه و�نتهى �لمر.�ن كانت �حلكاية �لتي رو�ها 
يل �ساحب �سحيحة ف�سكر� له �ما �ن كانت من ن�سج �خليال ف�سالم على هكذ� 

خيال و�لرحمة لال�ستاذ عبد�لقادر �حمد �ملكنى مبطبوعات. 

يف �لثاين ع�سر من �سهر �ب للعام 1928 وعلى يد جمموعة خرية من �هايل 
بغد�د مت �ن�ساء جمعية حماية �لطفال و�ل�سبب يف ذلك كان من �جل �لخذ 
منهج  تر�سيخ  يف  �لم��ام  �ىل  ومنظم  �سحيح  ب�سكل  ودفعهم  �ل�سغار  بيد 
)خذوهم �سغار�( خلدمة �لبالد و�ل�سري به نحو �فاق م�ستقبلية كبرية، مت 
يف �لبد�ية �ن�ساء م�ستو�سف يف بغد�د �تخذ على عاتقه معاجلة �لطفال دون 
�لنظر �ىل �لعتبار�ت �لغنى و�لفقر، �لكل مت�ساو ولفرق، و�ملهمة �لخرى 
�قت�ساديا  وم�ساعدتهم  �لطفال  �ىل  �خلدمات  كل  تقدمي  �جلمعية  لهذه 
وحكاية  �لطفال،  بهوؤلء  �لعناية  كيفية  �لمهات  لتنبيه  �ر�ساد  دور  وفتح 
�ملوؤ�س�سة �لوىل حلماية �لطفال يف بغد�د و�لتي  للهيئة  هذه �ل�سورة هي 
�ملحامي  جلو�سا  �ليمني  من  �ل�سادة  وهم   1928-3-20 يف  ن�ساطها  بد�ت 
ح�سن ر�سا، �لدكتور �سامي �سلمان، يا�سني �خل�سريي، حممد طاهر �سليم 
�لر��سي، �لو�قفون من �ليمني، �بر�هيم حممود �ل�سابندر، �لدكتور �سائب 

�سوكة، �لدكتور �بر�هيم عاكف �للو�سي، عبد�حلميد �لباجه جي 

مهم جدا 
 ليحق لى �ضخ�ص او موؤ�ض�ضة او جملة او �ضا�ضة او مواقع الكرتونية 

واية و�ضيلة اعالمية اخرى ا�ضتعمال هذه ال�ضور  ) هي ار�ضيفي 
ال�ضخ�ضي ومعي عقد �ضرائها(  ، جملة ال�ضبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�ضه �ضتكون املحاكم هي الف�ضل.

هذه  يف  �ملوجودة  �ل�سخ�سيات  مالمح  لتبدو  قد 
�ل�سورة و��سحة �ملعامل لكن لو دققنا �لنظر �ليها 
بعد �سرح حكايتها ف�سوف ن�ستطيع �ن نحدد �لبع�ص 
يعود  حقا  ن���ادرة  ���س��ورة  �نها  �ل�سخ�سيات،   م��ن 
وجد   : خلفها  كتب  1951وق���د  �لعام  �ىل  تاريخها 
جتمعهم  ر�بطة  �يجاد  �سرورة  و�لفنانون  �لدب��اء 
�لر�بطة  هذه  تكونت  �ن  وك��ان  �لبع�ص،   لبع�سهم 

وعقدت �وىل جل�ساتها �سيف عام 1951 على �سطح 
ي�سم  �لتجمع  ذل��ك  وك��ان  �حليدرخانة،   يف  بيت 
من  �جلال�سون  �ل��ن��ادرة،   �ل�سورة  يف  يظهر  م��ن 
عناية  �لفنانون  وهيب،   �ح�سان  �ل�سحفي  �ليمني 
�لقباجني،   حممد  �ل�سبلي،   حقي  �خليايل،   �هلل 
�ملال،  حممد عبد�ملح�سن،  حممد  �ل�ساعر جميد 
كرمي،  �لو�قفون من �لي�سار خال�ص عزمي،  يحيى 

�حمد  �سلمان،   �حمد  �ل��غ��ز�يل،   ناظم  ح��م��دي،  
و�جد  �خلليل،   �حمد  �لهرمزي،   �سعاد  حمدي،  
�ده��م،  حميد �خلليل و�ح�سان �ده��م،  لكل هوؤلء 
�ل�سد�ء �لبو��سل نرفع يدنا بالتحية و�لعرفان لتلك 
��س�ست فنا كان بالمكان  �لتي  �لبد�يات �حلقيقية 
�ن يكون له �سان كبري يف م�ستقبل هذه �لبالد،  رحم 

�هلل �جلميع .

على  من  رزوق  مبارك  �سامي  �ملدعو  �لليلة  لكم  �سيتحدث 
رحلته  عن  �لن�سر  �سينما  خلف  �لكائنة  بغد�د  م�سرح  خ�سبة 
على  و�سيعرفكم  �ل��ط��ائ��رة،   �ل�سحون  يف  رح��ل��ة  �مل��وه��وم��ة 
�لدكتور �سعيد �لعائد من �حلرب ب�ساق مك�سورة لي�سري رغما 
عنه خالد �لعبود ومن ثم ي�سبح هدهد �ملهرب ليعود نزيال يف 
م�سح لالمر��ص �لعقلية ليجلب �حلليب فجر كل يوم للم�سح،  
ما  رغم  �ملمتعة  رحلته  عن  حديثا  �لنزلء  �يها  لكم  و�سيقدم 
فيها من مر�رة وتعا�سة ومفارقة لكي ي�سري �ن�سانا من خالل 
هذه �لرحلة �لتي يبحث فيها عن �دميته �مل�ستلبة وعن م�ستقبله 
�ملجهول،  فهو �ملحكوم مع وقف �لتنفيذ وهو يكره �لدخول من 
�لبو�ب لنها يف عامله لتف�سي �ل �ىل �بو�ب �خرى مو�سدة،  
�نه لينطق لكنه يدين في�سرخ،  ل�ست خالد �لعبود،  �ريد �ن 
لكنه يعرف  يعلن ملاذ�،   �نه ليدين ويدين،   �ن�سانا،   ��سبح 
�لجابة،  �نها ما�ساة رجل عائد من �حلرب يبحث عن طفولته 
وحبه و�مه و�ر�سه فال يجد كل ذلك،  يبحث عن �ن�سانيته من 
�جل بيت ب�سيط و�طفال وزوجة طيبة وحياة م�ستقرة،  يكون 
لكل  �ملو�سوعي  �ملعادل  �ل�سرتد�د  هذ�  يف  ومثابرته  ��سر�ره 

�لفنان  ماكتبه  هذ�  طريقه،   يف  �نت�سبت  �لتي  �ملوت  �ع��و�د 
�لعدد 301  �لفكر �جلديد  �لبدري يف جريدة  �ملغرتب �سالح 
�لكرمي  للجمهور  حتية  يقول،   �لنهاية  ويف   19٧8-٧-29 يف 
وحكاية  �لالهبة،   مت��وز  ب��ح��ر�رة  عابئ  غري  يتقاطر  �ل��ذي 
�ل�سحون  يف  رحلة  م�سرحية  م��ن  لقطة  ه��ي  �ل�سورة  ه��ذه 

فرقة  تقدمي  �ل��ط��ائ��رة،  
�حلديث،   �لفني  �مل�سرح 
فيتلنغر،   ك���ارل  ت��ال��ي��ف 
في�سل  �ل�ستاذ  �قتبا�ص 
�ل���ي���ا����س���ري،  �ل��دي��ك��ور 
�خ��ر�ج  �ل��ع��الق،   �سلمى 
�ب���ر�ه���ي���م ج������الل،  يف 
�سامي  �ل�ستاذ  �ل�سورة 
و�ل���س��ت��اذ  عبد�حلميد 
من  فهما  حممد  قا�سم 
ب��رب�ع��ة  �ل��ع��ر���ص  ج�سد 

متناهية.
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عودة اجلمال
من يتجّول يف بغد�د �ليوم، يرى �لبنايات �لر�سمية 
�ليومي  �مل�سهد  �ىل  ع��ادت  قد  �لدولة  ملوؤ�س�سات 
بجمال منظرها، وكانت قبل �سنو�ت حتتمي خلف 
�ل�سو�رع  باتت  حتى  �لعالية،  �لكونكريتية  �لقطع 
مبمر�ت  تكون  ما  ��سبه  �لبنايات  بتلك  �ملحيطة 
بوجود �خلطر يف كل مكان، على  توحي  خمتنقة 
�لرغم من �ن �لكثري من تلك �جلدر�ن قد غطتها 
�للو�ن و�ل�سور �لتي حاول �لبع�ص تزيينها، لكنها 
مالأت  �سّماء  كونكريتية  قطع  ه��ي..  كما  بقيت 
��ستثنائية  حالة  مّثل  قامت،  ب�سري  بتلوث  �ملكان 
ي�سرب  �لرهاب  بد�أ  �أن  منذ  �لعا�سمة  بها  مّرت 
�سلة  له  ما  كل  �ملفخخة  ومركباته  بانتحارييه 
بحياة �لعر�قيني. نقطة مهمة يف كل يوم، تطالعنا 
�سنو�ت،  ع�سر  منذ  مغلق  ���س��ارع  بفتح  �لخ��ب��ار 
و�خبار �خرى ت�سري �ىل رفع �لكتل �لكونكريتية من 
�مام وز�رة �و موؤ�س�سة حكومية، ومتر تلك �لخبار 

مرور �لكر�م على ��سماع �لعر�قيني، غري �نها يف 
�حلقيقة، نقطة مهمة يجب �لتوقف عندها، لنها 
�حلالة  على  ينعك�ص  مهمًا  �يجابيًا  و�سعًا  متثل 
�لنف�سية ل�سكان �لعا�سمة من ناحية �لتاأكيد على 
�ل�ستقر�ر �لمني من جهة، وحتديا لالرهاب من 
قد  �لعر�قيون  منه  يخ�سى  كان  فما  �خ��رى،  جهة 
جدر�ن  تبت�سم  �آمنة  عا�سمتهم  و��سبحت  وىّل، 
للروؤية،  دون �حلاجة �ىل حاجب  للمارة  بناياتها 
ل�"�ل�سبكة  �كدت  بغد�د  �مانة  قطعة..  �آخر  حتى 
�لكتل  برفع  قر�رها  �حلكومة  �تخاذ  �لعر�قية" 
وفتح  �ل��دول��ة  موؤ�س�سات  �م��ام  م��ن  �لكونكريتية 
�لم��ان��ة  با�سم  �ملتحدث  وق���ال  ك��اف��ة.  �ل�����س��و�رع 
تدريجيا  �سيكون  "�لرفع  �ن  �لزهرة  عبد  حكيم 
�لكتل  ورفع  بغد�د،  عمليات  قيادة  مع  وبالتن�سيق 
م�ستمر حتى �آخر قطعة كونكريتية يف �لعا�سمة". 
و��ساف عبد �لزهرة "مل تكن هناك م�ساعب يف 
من  �رتياحا  نرى  �لعك�ص  على  بل  �ل�سبات،  رفع 

كونكريتية  قطعة  كل  مغادرة  مع  �لبغد�ديني  قبل 
هي  نعم  و�ل�سو�رع،  و�لبنايات  �ل�سو�ق  �مام  من 
�ل�سو�رع  �غلقت  لكنها  �لمن  تدعيم  يف  �ساهمت 
وت�سببت بازعاج للمو�طنني، وهذ� �حلال �سيتغري 

تدريجيًا".
عمل ب�ضمت

للكتل  �ل��ت��دري��ج��ي  ب��ال��رف��ع  �خل��ط��ة  �ن  وي��ب��دو   
�لعا�سمة  ت�سهد  فلم  ثمارها،  �أت��ت  �لكونكريتية 
�غالقا لل�سو�رع ب�سبب �عمال �لرفع، ومل تت�سبب 
�لليات �ل�سخمة �لتي تنقل تلك �لقطع مبز�حمة 
�ل��ع��م��ل ب�سمت  ب��ل ج���رى  �مل����ارة،  �و  �مل��رك��ب��ات 
مع  تعاي�ست  �لتي  �لكونكريت  قطع  �سمت  حتدى 
حتى  ون�سف  عقد  لنحو  حر�ك  دون  �لبغد�ديني 
��سبحت بع�ص �جلدر�ن �خلر�سانية نقاطًا ي�ستّدل 
يحب  ل  �سعب  تاريخ  من  وج���زءً�  �لتائهون  بها 
�لعر�قيون ��ستذكار �يامه، فقد كانت �لعديد من 
كونكريتية  ج��در�ن  خلف  تقبع  �لعا�سمة  مناطق 

رفعها  وو�سف  �لربعة،  �جتاهاتها  من  �حاطتها 
�لركن  �للو�ء  بغد�د  عمليات  قيادة  �ركان  رئي�ص 
�سارع   1000 فتح  �عالنه  خالل  �هلل  جار  حامد 
�ملو�طن،  �سدر  نرفعها عن  "كاأمنا  �سنتني  خالل 
حيث �ستخفف عليه و�ستفتح �ل�سو�رع". لكن �ين 
رفعها  بعد  �لكونكريتة  �لقطع  هذه  كل  �ستذهب 

بالكامل ومن �سي�ستفيد منها؟
2.5 مليون قطعة كونكريت

�للو�ء  و�لمنية  �لع�سكرية  �ل�سوؤون  يف  �خلبري 
ل�"�ل�سبكة  حت���دث  خ��ل��ف  �ل��ك��رمي  ع��ب��د  �ل��رك��ن 
�لكونكريتية  �لكتل  تلك  وجهة  ع��ن  �لعر�قية" 
هناك  "كانت  وق��ال  �ل�سخمة،  �لع���د�د  وبهذه 
لي�سل  �سعفا   30 عددها  و�زد�د  �سبة،  �لف   85
كونكريتية  كتلة  �ملليون  ون�سف  مليونني  نحو  �ىل 
�متار،  ثالثة  �ىل  ت�سل  و�رتفاعات  مرت  بعر�ص 
و�ستتوجه نحو �إكمال طوق بغد�د �لمني �لذي بد�أ 

�لعمل به منذ مدة لي�ست بالق�سرية".

منها  �ل���س��ت��ف��ادة  �ستتم  �لكتل  "هذه  و����س��اف 
�لو�سع  حت�سني  على  تعمل  لنها  د�ئ���م،  ب�سكل 
�لتي  �لعا�سمة  �ط��ر�ف  على  وخ�سو�سا  �لمني 
�سيكون لها 18 منفذً� موؤمنًا من باقي �ملحافظات 

لت�ساهم با�ستتباب �لمن يف �لعا�سمة".
الرحلة من املهد..

ن�سب  عمليات  ي�ساهدون  �لعا�سمة  �ه��ايل  ب��د�أ 
وحتى  �لعامة  �لطرقات  على  �لكونكريتية  �لقطع 
�ل��ف��رع��ي��ة و�م����ام م��وؤ���س�����س��ات �ل��دول��ة ب��ع��د نحو 
مع  وحت��دي��د�  �مل��ب��اد،  �لنظام  تغيري  م��ن  �سنتني 
تالها من عنف يف  وما  �لرهابية  �لعمليات  بدء 
غريبة  �لكتل  تلك  وكانت  بغد�د،  مناطق  بع�ص 
بالتنا�سل  ب���د�أت  لكنها  �لعر�قيني  �ن��ظ��ار  ع��ن 
�لروتني  من  ج��زء�  ��سبحت  حتى  ف�سيئا  �سيئا 
�خل��ن��اق.  عليهم  و�سيقت  للمو�طنني  �ل��ي��وم��ي 
�ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ع��ب��د �ل��ك��رمي خ��ل��ف حت���دث ب��اأن 
"عدد �لقو�ت �لمنية يف ذلك �لوقت قليل جد�، 

ومتت �ل�ستعا�سة عن ذلك �لنق�ص بقر�ر �مني 
وح�سابات هند�سية بو�سع �لكتل �لكونكريتية ملنع 
�ملناطق  بع�ص  بني  و�لتما�ص  �لنار  �طالق  تبادل 
لتلك  �ملهم  �لدور  م�ستذكر�  و��ساف  �ل�ساخنة"، 
بالقول  وتابع  ذلك".  يف  جنحت  �ل�سبات" لقد 
�طالق  �و  �لنز�ع  يتخللها  مناطق  �لآن  توجد  "ل 
�لنار �ملتبادل، ��سافة �ىل �ن عدد �لقو�ت �لمنية 
كبري جد� ومت تفعيل �جلهد �ل�ستخباري، ناهيك 
عن �ن وجود تلك �لكتل �لكونكريتية �ستعمل على 
م�سايقة �ملو�طنني يف حياتهم �ليومية، لذ� جاء 
قر�ر رفع �لكتل عن �ل�سو�رع ومن �مام �لبنايات 

�لر�سمية".
"ع�سابات  �ن  �ىل  �لم���ن���ي  �خل��ب��ري  و�����س���ار 
مينع  م��ا  ل��ك��ن  ك��ام��ل،  ب�سكل  ت��ن��ت��ِه  مل  د�ع�����ص 
�منا  فح�سب،  �ل�سبات  لي�ص  �لرهابية  �لعمليات 
�ل�ستباقية،  �لمنية  و�ملعلومات  �ل�ستخبار�ت 

وهو ما نلم�سه �ليوم على �ر�ص �لو�قع".

اآلف ال�شبات تغادر �شوارع بغداد دون رجعة

الكتل الكونكريتية..
وداعًا

 ب�ضعة اأ�ضهر، هي الفارق الزمني بني وجه بغداد احلايل وال�ضابق، اإذ كانت الكتل الكونكريتية 
الرمادية تخفي وراءها الوجه اجلميل لبغداد، ببناياتها و�ضوارعها التي اإختباأت حفاظًا على 

وجودها من فو�ضى الرهاب ودماره ل�ضنوات م�ضت. كتل كونكريتية بلغ عددها نحو مليونني ون�ضف 
املليون قطعة، اثقلت ظهر العا�ضمة، لكنها اليوم بداأت تتناق�ص �ضيئا ف�ضيئا لت�ضرق ال�ضم�ص على 

قامات بنايات بغداد، ويعك�ص �ضووؤها عهدًا جديدًا بنكهة ال�ضتقرار المني وهزمية الرهاب، ليقول 
البغداديون لتلك الكتل: وداعًا ل نريد عودتك.

ب�شري العرجي
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ال�شترياد الع�شوائي م�شتمر 
واأبوابه م�شرعة

تغ�ّس بال�شيارات

 بغداد����ش���وارع

�أن �لبالد م�سرعة �لأبو�ب   ومن �ل�سهل �كت�ساف 
من  �لعر�ق  �ىل  �ل�سيار�ت  بجلب  �لر�غبني  لكل 

دون معايري وقو�نني تنظم عملية �ل�ستري�د.
فاأغلب �ل�سيار�ت تفتقد �ىل �ملتانة وغري م�سموح 
لها بالعمل فيجري حتويلها �ىل �لعر�ق عرب دول 
�جلو�ر �لعر�قي، وكاأن جتارتها �سارت �قرب �ىل 
حمرقة ملاليني �لدولر�ت، ف�ساًل عما ترتكه من 
�آثار �سحية ومات�سببه من تلوث.. ترى من �مل�سوؤول 
لنفايات  مهمالت  �سلة  �ىل  �ل��ع��ر�ق  حتويل  ع��ن 

�لعامل؟
البيئة والن�شيابية

��ستري�د  م�ساألة  �أن  �لزيدي  �سامل  �ملو�طن  يوؤكد 
�لبلد  �ىل  بالن�سبة  مهمة  م�����س��األ��ة  �ل�����س��ي��ار�ت 
ب�ساأن  دقيقة  �ملعلومات  تكون  �أن  ينبغي  ولكن 
�قت�ساديًا  وتاثريها  �مل�ستوردة  �ل�سيار�ت  عديد 
زيادة عدد  �أن  وتربويًا. كما  و�سيا�سيًا  و�جتماعيًا 
�لبيئة  على  وتاثريها  �ملدن  يف  �لعاملة  �ل�سيار�ت 
مع  �لأمنية  �لإج���ر�ء�ت  وتقاطع  �لنا�ص  وحركة 
�لزخم �ملروري و�لختناقات ب�سبب �سيق �ل�سو�رع 
�ل�ساحات و�لتقاطعات  وعدم وجود جم�سر�ت يف 
�ل�ساحنات  حركة  �أن  ع��ن  ف�سال  �ل�����س��و�رع،  يف 
توؤثر  �لتي  �لنفط  نقل  و��ساطيل  للنقل  �لكبرية 
�سلبًا على حركة �لنقل �لد�خلي وتت�سبب يف زيادة 

ن�سب �حلو�دث. 
مبالغ �شخمة

من �جل معرفة حقيقة �مل�سكلة لبد من �ملرور على 
�مل�سوؤولني وعلى جهة �قت�سادية متتلك �ملعلومات 
وهناك  �ل�ستري�د،  على  �سرفت  �لتي  �ملبالغ  عن 
لأن  �لحتياطية  �ملهربة  �ل�سيار�ت  دخول  م�سكلة 
هناك �سيار�ت ت�ستورد وهي م�ستخدمة وقد تكون 
�لقيا�سات  بكل  �سلبية  �مل�ساألة  ح��ادث،  لها  وق��ع 
و�ملجتمعي  �لقت�سادي  �لو�قع  على  �سلبًا  وتوؤثر 
دول  جميع  من  يتم  �ل�ستري�د  �أن  كما  و�لبيئي، 
�لعامل ولبد من �أخذ ر�أي وز�رة �لبئية وما تاأثري 
هناك  �ن  كما  ذل��ك،  على  �مل��رور  حركة  فو�سى 
قو�نني  وجود  عدم  ب�سبب  ومثرية  كثرية  ح��و�دث 
حممود  �ملو�طن  يقول  �لظاهرة.   هذه  من  حتد 
ح�سام �إن ��ستري�د �ل�سيار�ت ب�سكل كبري هو فوق 
�لقائمني  ج�سع  ب�سبب  وهذ�  بلدنا،  �سو�رع  قدرة 

على عملية �ل�ستري�د. خا�سة و�أن �لبلديات 

ماعادت �شوارع بغداد قادرة على ا�شتيعاب الأعداد 
الهائلة من ال�شيارات التي ترد البالد من منا�شئ �شتى، 
وتت�شبب باختناقات مرورية نغ�شت حياة مرتادي 
ال�شوارع، حتى اأن املوظفني واأ�شحاب الأعمال ماعادوا 
ي�شلون اىل اأماكن عملهم ال ب�شق الأنف�س.

كرمية الربيعي
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�ل�سو�رع  و�سيانة  بتطوير  مهتمة  غري  و�ل��ط��رق 
�ملهمة  �لتقاطعات  يف  و�جل�سور  �لأن��ف��اق  وعمل 
وفوق  بغد�د.  �حياء  ومر�كز  مناطق  يف  وخا�سة 
هذ� هناك من هو م�ستفيد من �سفقات �ل�ستري�د 
من �لتجار و��سحاب �لعمولت ...�لخ. علمًا �أن يف 
بلد�ننا  من  بكثري  �كرث  �ل�سيار�ت  عديد  �وروب��ا 
ومتكيفة،  مالئمة  �مل��رور  ونظم  �سو�رعهم  ولكن 
على  �خلدمات  بتح�سني  �ل  بلدنا  يف  معاجلة  ل 
وكذلك  و�مل���رور  �لطرق  وتنظيم  �لأك��م��ل  �لوجه 
يتنا�سب  ومبا  �ل�سيار�ت  ونوعية  �ل�ستري�د  كمية 

وحاجة �لبلد.
ا�شتيعاب ال�شوارع 

بع�ص  �أن  �ل��رك��اب��ي  عبا�ص  �مل��و�ط��ن  ي��رى  فيما 
�ل�سناعية  بالعيوب  مليئة  �مل�ستوردة  �ل�سيار�ت 
ومل حت�سل على مو�فقات �و �متياز�ت �ل�سركات 
لكن �لن�سان �لعر�قي �ملغلوب على �مره من خالل 
ل�سيار�ت ي�سطر �ىل  بالتق�سيط  بال�سر�ء  �غر�ئه 

�سر�ئها وهي ل ت�ساوي ربع �سعرها �ملعرو�ص..
عملية  ماد�مت  �ملرورمعطلة  قو�نني  جند  فيما 
هناك  لتكون  كاف  وهذ�  �أرباحًا،  تدر  �ل�ستري�د 
ب�سبب  �سور�عنا  يف  لل�سيار�ت  ع��ارم��ة  فو�سى 
غياب �لقو�نني وغياب �لتن�سيق بني دو�ئر �لدولة 

ووز�ر�تها من �جل منهجة �لأمر برمته.
 هو�س

يرى  فهو  �لق�سية،  يف  ر�أي  ج��و�د  ن��و�ر  للمو�طن 
�ل�سيار�ت  غريب  ب�سكل  تهوى  �لنا�ص  �أغلب  �ن 
خا�سة  �قت�سادية،  ل��دو�ف��ع  نوعها  يكون  مهما 
وحتى  و�لك�سبة  �لعمل  عن  و�لعاطلني  �ملر�هقني 
�لرديئة  �ل�سيار�ت  ي�سرتون  �أغلبهم  �ملوظفني 
من من�ساأ �سيني �و �ير�ين ويف�سلونها لأ�سعارها 
عليهم  وتدر  و�قت�سادية  منا�سبة  يعتربونها  �لتي 

�لكم  ه��ذ�  وج��ود  ت��وؤي��د  �لأغلبية  يعني  �رب��اح��ًا، 
للتك�سب  �ملن�ساأ  �لرديئة  �ل�سيار�ت  من  �لهائل 
قدرة  ول  �ملرورية   �لختناقات  ولتهمهم  �مل��ادي 
�ل�سارع على ��ستيعاب �لكم �لهائل من �ل�سيار�ت 
�لطويلة  باأذرعها  �لدولة  �أن  و�لأهم من كل ذلك 

ت�سجع على �ل�ستري�د �ملنفلت لل�سيار�ت.
  زحام زحام

طويل  �ملو�سوع  ت��ق��ول:  �ل��ب��غ��د�دي  مها  �ملو�طنة 
�ل�سيار�ت  زحام  م�ساكل  عن  وحتدثت  ومت�سعب. 
ب�سكل رهيب وعدم �لو�سول �ىل مكان عملها لذ� 
�ل�سيار�ت  �لق��د�م.  على  م�سيًا  للذهاب  ت�سطر 
من  قليلة  فئة  منها  �مل�ستفيد  �ملن�ساأ   �ل��ردي��ئ��ة 
�لتجار، وم�سائب قوم عند قوم فو�ئد. وبالتايل 
�لب�سيط  �مل��و�ط��ن  يعني  �مل�ستهلك  ه��و  �ملت�سرر 
�حلديثه  �ل�سيار�ت  ���س��ر�ء  م��ن  يتمكن  ل  �ل��ذي 
و�ل��ك��ام��ل��ة �مل��و����س��ف��ات م��ا ي��دف��ع ه���ذ� �مل��و�ط��ن 
�لتجارية  �لأ�سو�ق  ل�سر�ء قطع غيار من  �لب�سيط 
من  كله  وه��ذ�  ��ستبد�لها  يتم  قليلة  ف��رتة  وك��ل 
�مل�ستفيد جتار قطع  وهنا  �لب�سيط  �ملو�طن  جيب 
و�جلانب  جانب  من  كله  ه��ذ�  �ل�سيار�ت.  غيار 
�لذي  �لبيئي  �لتلوث  هي  �لكربى  و�لطامة  �لأكرب 
وهذ�  �ملن�ساأ  �لرديئة  �ل�سيار�ت  ه��ذه  من  ياأتي 
مثل  و��ستري�د  �لب�سيطة  �ل�سعوب  على  ينعك�ص 
هذه �ل�سيار�ت وبكرثة و�عد�د غري معقوله ت�سبب 
�لزحامات غري �ملدرو�سة و�سو�رعنا هي  لنا هذه 
مرة  مئة  من  �كرث  ت�ساعفت  و�ل�سيار�ت  نف�سها 
�ملو�طن  على  �ثرت  �لزحامات  �ل�سابق. هذه  عن 
طريقي  موظفه  �ن��ا  و�لطالب،  و�لعامل  �ملوظف 
يتجاوز  ل  �ل�سياره  يف  عبوره  �جلادريه  ج�سر  هو 
عودة  عند  �ما  �لعتياديه  �حل��الت  يف  دقائق   4
طالب �لكلية فهذه هي �مل�سكله حيث ي�سبح عبور 

�جل�سر �كرث من �ساعه �ي ٦0 دقيقه  ما يوؤثر على 
�ين  هو  مثال  و�ك��رب  و�جل�سدية  �لنف�سية  �حلاله 
�جربت على عبوره �سري� على �لأقد�م وطبعا �كون 
للوز�ره  �لو�سول  ��ستطيع  لكي  �ل�سياره  من  ��سرع 
خ�س�ست  و�لب�سمة  �لب�سمة،  تفوتني  ل  ك��ي 
�لعر�ق  مثل  لدولة  �مل�ستقرة ومل تخ�س�ص  للدول 
ل  تعقيد�  �كرث  مو�سوع  وهذ�  بعد  ي�ستقر  لأنه مل 
�ثر  �جلادريه  ج�سر  وعبور  فيه  بالكالم  نخو�ص 

علي �سلبيًا ب�سوفان �لركبتني و�حلمد هلل.
 القوانني النافذة

ولنا هذه �لوقفة مع عميد �ملرور عمار وليد �لذي 
�ملروري  و�لزخم  �ل�سيار�ت  ��ستري�د  �جابنا حول 
�ليومي: نعم هناك ��ستري�د وفق قر�ر�ت �ل�سركة 
�لعامة ل�سناعة �ل�سيار�ت �ومقابل ت�سقيط مركبة 
ويجب �ن مت�سي على �سناعتها مدة �سنتني وهذه 
قر�ر�ت ت�سدر من �لأمانة �لعامة ورئا�سة �لوزر�ء 
و�مل�سوؤولة على دخول �ملركبات من �لهيئة �لعامة 
للكمارك ولي�ص �ملرور �لعامة �لتي و�جبها تنظيم 
�لقو�نني  وف��ق  �مل�سمولة  �ملركبات  ه��ذه  ت�سجيل 
�ل��دو�ئ��ر ذ�ت  �ل��ن��اف��ذة فقط وه��ن��اك جل��ان يف 
�لكمركية  �لر�سوم  حتديد  و�ي�سا  �لخت�سا�ص 
كما  للعر�ق  دخلت  �لتي  �ملركبات  عدد  لتحديد 
نحتاج �ىل خطط جديدة ملعاجلة �لزخم �حلا�سل. 
و��سار وليد: هناك مقرتح من قبل �لمانة �لعامة  
�ك��رث  �ل��ث��ق��ل  �ل��در����س��ي  �سيكون  �ل��ع��ام  ب���دء  يف 
و�مل�سائية  �ل�سباحية  �لذروتني  يف  فقط  و�لزخم 
�لعمل  �ساعات  تغيري  �و  �ل�سيفية  �لعطلة  ب�سبب 
�لد�خلية و�جلامعات  �ملائية  �ملو�رد  للوز�رت مثل 
و�لنفط و�لنقل ومت �لتفاق على �للتز�م لأنهم يف 
�لدو�م  وقت  بتغيري  �ملعنية  و�لدو�ئر  و�حد  مربع 

�سباحا لتقليل �لزخم �ملروري.
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جمعة الالمي 

َح�شينة وخالدة.. ببغداد!

ال السيد "بُتبُت" وال صديقه السيد "أمان" يتفقان مع الروائي الفرنسي أناتول فرانس حول السعادة. فلكل واحد 
منهما أحالمه حول السعادة: سعادته الشخصية، وسعادة وطنه.

قبل ذلك، دعوني أخبركم أن "بُتبُت" مواطن بنغالي، أطلقنا عليه اسمه هذا، تيمناً بشخصية الفنان الراحل 
الراحل عبد الحسين عبد الرضا، في مسلسل "العافور"، بمشاركة الممثلة العراقية َميس ُكَمر، أما "أمان"  

فهو "أمانة هللا" وهو شاب َأَريش العينين، خفيف الحركة، لذلك تغرم به الفتيات المراهقات، السيما 
الباكستانيات، المتزوجات من عجائز بلغوا أرذل العمر، من سالالت آسيوية وأفريقية "تعّربت" بمنطقة 

الخليج العربي!
"بُتبُت" و"أمانة هللا" يعمالن بوظيفة "منظف" بالمشفى الذي يعالجني أطباؤه من مرض "الفشل الكلوي" 

المستعصي، وعملهما هو تنظيف الحّمامات، ومسح أرضيات غرف المرضى، وغير ذلك من  أشغال متعددة. 
وهناك نكتة سمجة، ملخصها أن "بُتبُت" و "أمانة هللا" يتقاضى كل واحد منهما ما يساوي مئة وخمسين 

)١٥٠( دوالراً شهرياً يصرفانها على أجرة السكن، ومآرب أُخرى بينها، ثمن تذكرة السفر إلى بلدهما في 
أوقات االنتخابات التشريعية، حيث ذروة الصراع بين زعيمتي بنغالدش: الشيخة خالدة، والشيخة حسينة.
وهنا يكمن شقاء "بُتبُت" ورفيقه "أمانة هللا": األول يوالي الشيخة حسينة، والثاني يناصر الشيخة خالدة،  
اللتين هما من طائفة واحدة، وطبقة واحدة، وبلد واحد، لكن الصراع بين الشيختين ال عالقة له بالمصالح 

البنغالية الوطنية على اإلطالق.
بعد أن رجعت من زيارة بغداد، قبل نحو سنتين، استقبلني "بُتبُت" هاشاً باشاً وقال لي "أرباب.. نحن  نُعجب 

بالعراق، ألنه ال يوجد فيه صراع بين "نَفَر" و"نَفَر" آخر، كما هو الحال  ببنغالديش، بين الشيخة خالدة 
والشيخة حسينة. "

قلت له: "وهللا... خوش إعجاب هذا، بابا .!"

ذاكرة امل�شتقبل

"منظف"  بوظيفة  اهلل" يعمالن  "ُبتُبت" و"اأمانة 
بامل�شفى الذي يعاجلني اأطباوؤه من مر�س "الف�شل 

الكلوي" امل�شتع�شي، وعملهما هو تنظيف احلّمامات، 
وم�شح اأر�شيات غرف املر�شى، وغري ذلك من  اأ�شغال 

متعددة.

ال�ضعادة" �ضرُّ  هو  اأحالم،  دون  العي�ص  "اإن 
)اأناتول فران�ص(

م�������ق�������االت



من بني هذه �حللول م�سروع �سرت�تيجي وحيوي 
كاأحد   �ملائية،  �مل��و�رد  وز�رة  تبنته  جد�،  مهم  
خلية  خالل  من  �قرت  �لتي  �ملهمة  �لج��ر�ء�ت 
�ل���وزر�ء،  جمل�ص  مبو�فقة  �مل��رك��زي��ة،  �لأزم���ة 
فكانت �لبد�ية حيث �ملرحلة �لوىل من م�سروع 
بحرية  على  وعمودية  عائمة  م�سخات  ن�سب 

�لرثثار  )�ملحطة �لعائمة(.
  اخلزين املائي

يهدف �مل�سروع �ىل �سحب �خلزين  �مليت  من 
مرت   مليار    40 �ىل   ي�سل   و�ل���ذي   �لبحرية  
منها   10 م�����س��خ��ة،   21 ط��ري��ق   ع��ن  م��ك��ع��ب، 
تعمل  بالديزل،  و 11  م�سخة  تعمل  بالطاقة  
�لكهربائية، تقوم  هذه �مل�سخات ب�سحب �ملياه  
من �لبحرية  عرب ممر�ت، قامت  �لهيئة  �لعامة 
وه��ي  �جلهة  و�لبزل   �ل��ري   م�ساريع   لت�سغيل 
�ملنفذة  للم�سروع  بحفرها، لتو�سل  �ملياه  �ىل  

ناظم  �لرثثار، ومن ثم  �ىل  ناظم  �لتق�سيم، 
و�لذي  يقوم  بتوزيع  �ملياه على نهري دجلة  و 
�ملجهزة   �ملائية   �لط��الق��ات   وتعزيز   �لفر�ت 
تنفيذ   ع��ل��ى  �ي��ج��اب��ا  ينعك�ص   م��ا  ل��ل��ن��ه��ري��ن، 
�خلطط  �لزر�عية  وتاأمني  �حل�س�ص  �ملائية  
لعموم  حمافظات �لقطر وبالأخ�ص حمافظات  
�لذنائب )�جلنوبية( ومنها �لب�سرة  وذي  قار 
، �لتي  تعد  �لكرث  ت�سرر� من �سحة   ومي�سان 
�ملياه. �ما �ملرحلة �لثانية من �مل�سروع  فتت�سمن  
و�سعها   على  يعمل   عمودية   حمطات  �ن�ساء  
للهيئة   �لتابع   و�لت�ساميم   �لدر��سات  مركز  
لت�سغيل  م�ساريع  �لري  و�لبزل، تزيد  �لعامة  

من �هد�ف  �مل�سروع.    
�مل�سروع �ىل ٦5%،  ن�سبة  �لجناز يف   وو�سلت 
خالل   م��ن  و���س��اق  ق��دم   على  دوؤوب  عمل  بعد 
�ملائية   �مل�����و�رد   وز�رة   يف   خمت�سة   جل���ان 

وبقدر�ت ذ�تية عر�قية متثلت  بالكو�در  �لفنية  
و �لهند�سية  و�حلرفية  للهيئة  �لعامة  لت�سغيل  
م�ساريع  �لري  و�لبزل بعد  �ن �ثبتت جد�رتها  
�مل�ساريع  م��ن  �لعديد   �ن��ت��اج  م��ن  �لعديد   يف  

�لناجحة. 
 تعوي�س مياه دجلة والفرات

_ وزير  �ملو�رد  �ملائية  جمال  �لعاديل �لذي  
ز�ر  �مل�سروع  قبل  ��سابيع  قليلة، يقول  ملجلة 
)�ل�سبكة(: �ن هدف هذ�  �مل�سروع  هو تعوي�ص  
نهري  دجلة  و�لفر�ت  باملياه  من خز�ن  �لعر�ق  
�لرئي�سي  و�لكرب )خز�ن �لرثثار( عند ح�سول  
�لعام   �سيف   يف   ح�سل   كما  م��ائ��ي��ة   �سحة 
�ملا�سي و�لذي  �سبقه، مبينًا �ن ن�سبة  �لجناز  
�أن  موؤكد�     ،  %  ٦5 �ىل  و�سلت  قد  �لن   حتى 
�لت�سريف �لجمايل  للمحطة �لعائمة  يقدر ب�  

٧5  مرت� مكعبا يف �لثانية  �لو�حدة .

بامل�سروع   �لعمل   بدء  على  ��سهر  ثالثة 
�حلالية،  �ملتقدمة   مر�حله  �ىل  لي�سل 
�ملختلفة    21 �ل�����   م�����س��خ��ات��ه  مب��ج��م��وع  
منها   م�سخات    8 تعومي  بعد  �لت�ساريف 
حتى �لن، وبقاء 13 م�سخة ، منها  ٧ يف  
مرحلة  �جلمع  و ٦ بانتظار  �لتعومي   كما يبني  
ذلك �ملهند�ص علي ر��سي �ملحمد�وي مدير 
عام  هيئة  ت�سغيل  م�ساريع  �لري  و�لبزل ، 
�لذي حتدث  ملجلة )�ل�سبكة( قائاًل: �ن تنفيذ 

�مل�سروع  مل  يخُل من معوقات  �ل  �نها ذللت  
�مل�سوؤولة عن  �لع�سكرية   �لقطاعات   قبل   من 
منطقة  �لرثثار بت�سهيل  �لج��ر�ء�ت  و�ي�سال  
�حلماية   وتوفري   �لتخ�س�سية   �لآليات   كافة  
للكو�در  �لعاملة  قرب  بحرية  �لرثثار، ��سافة 
�ىل �ن �لهيئة  �لعامة  لت�سغيل  م�ساريع  �لري  
و �لبزل  كان مبقدورها  وباإمكانياتها �ن تعلن 
كانون   �سهر   يف   �لعمل   �ىل  �مل�سروع   دخ��ول 
�ل��ع��ام  2019م، غ��ري  �ن  بع�ص   �ل��ث��اين  م��ن 
�لعر�ق   خ��ارج   من  �ل�ستري�دية   �مل�ستلزمات 
�لتي  تعاقدت عليها  �لهيئة مع وز�رة  �ل�سناعة 
�سهر   تاأجيل  ذلك حتى  ت�سببت  يف   و�ملعادن  

�ذ�ر  من �لعام  2019م.   
�مل�سروع  ��سوة  ببقية  �مل�ساريع  �لناجحة  حتوم 
�لقائمون  ُ�تهم   فقد  �لت�سليل،  ��ساعات  عليه 
�ل   �لرثثار،  بحرية   لتجفيف  مبحاولت  عليه  
�ن �لو�قع  يقول  عك�ص  ذلك، ف�سحب  �خلزين  
�مليت  لن  ي�سر  بالبحرية  ح�سب  �ملهند�ص  علي  

ر��سي ، �لذي  يو�سح : �ن �لرثثار بحرية 
وبالتايل   �حلبانية   بحرية   كما  �ملياه   خل��زن  
نحن  ن�سعى  لال�ستفادة  من ذلك  �خلزين  بعد  
�لوفرة  �ملائية  �لتي  حتققت  ب�سبب  �لمطار  
و�ل�سيول  و�ملنخف�سات �جلوية  لتعزيز  �خلزين  

�سو�ء  يف  �لبحري�ت  �و  �ل�سدود .  
م�شروع عراقي

�ما �ملهند�ص  با�سم  عبد  عطية  رئي�ص  جلنة 
�لع��م��ال  �مل��دن��ي��ة  يف  �مل�����س��روع، ف��ي��وؤك��د  ل�) 
�مل�ساريع   م��ن  و�ح���د  �مل�����س��روع   �ن  �ل�سبكة(: 
�لكربى  �لتي  تعمل  عليها  وز�رة  �ملو�رد  �ملائية  
لال�ستفادة  من خزين �لبحرية  �مليت  و�ملقدر 
�أن  �ىل  لفتا  مكعب،  مرت  مليار   45_40 من 
�لكهربائية   مر�حلها   وبكل   �مل�سخات  �ن�ساء  
و�مليكانيكية  باأيد عر�قية  من مهند�سني  وكو�در  
�خرى  ،و �لتي  �سيكون  دورها )�مل�سخات(  هو 
تعوي�ص  ما يكفي  من �ملياه على حو�سي  دجلة  

يف   �ل������ف������ر�ت   و 
نق�سانها  ح���ال  
ب�سبب �ل�سحة �و 
�ملائية  �لزم��ات 
يتكرر   ل  ح��ت��ى 
م���ا ح����دث  يف  
���س��ي��ف �ل��ع��ام  
�مل������ا�������س������ي  
م����ن ���س��ع��ود  
�لل�سان  �مللحي  من �لبحر  �ىل  �سط  
بعيدة.  مب�سافة   �ل��ب�����س��رة   جت���اوز  و  �ل��ع��رب 
وي�سيف �أن �لعمل  متو��سل  و�ن  كو�در  �لوز�رة 
بكافة   �لتي  قامت   و�لهند�سية    هي   �لفنية  
ت�سكيالت   من  ت�سكيلني   با�سرت�ك   �لع��م��ال  
�لوز�رة  هما  �لهيئة  �لعامة  لت�سغيل  م�ساريع  
�لري  و�لبزل، و�لتي كانت م�سوؤولة  عن ن�سب  
�ملحطات  �لكهربائية  و �لديزل  وكافة  �لعمال  
�لكهربائية  و�مليكانيكية  و�ملدنية  ود�ئرة  كري 
�لنهر  وكانت م�سوؤولة  عن حفريات  �حلو�ص  
�ل��ذر�ع  �لناقل   �لناقلة  وكذلك  كري   و�لقناة 

باجتاه  ناظم �لرثثار.        
مولد�ت جهزت لتجهيز  �مل�سخات  �لكهربائية  
و�خريات  يف  طور  �لعمل، �ما خز�نات �لوقود  
فهي  �لخرى  جاهزة للعمل، و�لعمال  �لرت�بية   
خالل   من  �لعمل   يبد�   فبها   تقف،  تكاد   ل 
�حلفر  وبها  ينتهي  عن طريق  طمر �لأنابيب  

بكميات  من �لأتربة.  

يف  الث�رثار ..
م�شروٌع  لتعزيز تدفق املياه 

اإىل اجلنوب 

املحطة  العائمة  

بعد اأزمة اجلفاف و�شح املياه التي �شربت العراق وباخل�شو�س مناطقه 
اجلنوبية والو�شطى  خالل العامني املا�شيني، ورغم اأن الأزمة كانت خارجًة 

عن كل المكانيات والتوقعات، اإل اأنها خرجت بحلول تعد فريدة وفقًا 
لمكانات البالد بح�شب خمت�شني.

ح�شني  حممد  الفيحان  
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ت��ح��ق��ي��ق��ات

لتغطية  �سعيها  ويف  �لعر�قية"،  �ل�سبكة  "جملة 
�لتقت  و�ل��دي��ن��ي��ة،  و�لفنية  �لثقافية  �لن�ساطات 
�لعام  �لأمني  معاون  �ل�سيخ خليفة �جلوهر  �سماحة 

للمز�ر�ت �ل�سيعية يف �لعر�ق.
املزارات ال�شيعية:

للمز�ر�ت  �لعامة  �لأمانة  �أن  �ل�سيخ �جلوهر  �أو�سح 
كل  على  �مل�سرفة  �جل��ه��ة  ه��ي  �ل�سريفة  �ل�سيعية 
باملز�ر  و�ملق�سود  �ل��ع��ر�ق.  يف  �ل�سيعية  �مل���ز�ر�ت 
�ملكان �لذي يوجد فيه ج�سد، كل مكان فيه ج�سد، 
و�إم��ا  عليهم،  �هلل  ���س��الم  �لبيت  �آل  ل���ذر�ري  �إم���ا 
�ل�سريفة  �مل����ز�ر�ت  مهمة  ه��ي  ه��ذه  لأ�سحابهم. 
لالإ�سر�ف عليها، �لإ�سر�ف مبعنى �لهتمام باملكان 
وبناء هذ� �ملكان وترميمه وتقدمي �خلدمات للز�ئر 
�لكرمي �لذي يزور هذ� �ملكان، كذلك �نا �أقول �إننا 
�لإن�سان،  لبناء  مقدمة  لتكون  �جل��در�ن  هذه  نبني 
لهد�ية  م�سعاًل  تكون  �أن  �مل��ز�ر�ت  هذه  نريد  نحن 
�أي�سا لربط عبيد �هلل  �لأمة و�لنا�ص وتكون م�سعاًل 
نريدها  ل  هذه  مز�ر�تنا  فبالنتيجة  وع��ال(،  )جّل 
�أن  هو  فالأهم من ذلك  �لروتينية،  للزيار�ت  فقط 

ياأتي �لز�ئر للح�سول على �لأجر و�لثو�ب، لكن نحن 
نريد �أن جن�سد فكرة �ساحب �ملز�ر، نريد �أن نرى 
�ساحب �ملز�ر من �أجل ماذ� ��ست�سهد وقّدم و�سّحى. 
مثل  �ل�سريفة  مز�ر�تنا  �أحد  �ىل  نتوجه  �لآن  مثاًل 
وم��ز�ر  جعفر  بن  مو�سى  �لإم��ام  بن  �لقا�سم  م��ز�ر 
�سيد حممد �سبع �لدجيل، نرى �ساحب �ملز�ر ملاذ� 
هاجر وجاء �ىل هذ� �ملكان وملاذ� ��ست�سهد يف هذ� 
�ملكان، كذ�لك �ىل �لقا�سم ملاذ� هاجر مدينة جده 
ر�سول �هلل من �ملدينة وجاء �ىل �لعر�ق. �ذن عندنا 
هدف هو �ل�سالح �لذي لبد �ن يكون هدف �ملز�ر 
�ليوم وخ��د�م هذ� �مل��ز�ر وخ��د�م �مل��ز�ر�ت ب�سورة 
�هلل  عبيد  ربط  مبعنى  �ل�سالح  يكون  �ي�سا  عامة 
)جّل وعال(، باهلل وهد�يتهم �ىل �لطريق �مل�ستقيم.

اإ�شراف
�لآن  هي  �لتي  �مل���ز�ر�ت،  �أن  �ل�سيخ  �سماحة  يوؤكد 
حتت �لإ�سر�ف، �أكرث من 1٧0 مز�رً�، هذه �ملز�ر�ت 
يعني  �لعزيز،  �لبلد  بقاع هذ�  منت�سرة جغر�فيًا يف 
�ملو�سل  ويف  كركوك  ويف  �ربيل  يف  م��ز�ر�ت  توجد 
كانت  �لتي  �ملناطق  كل  �لنبار، ويف  ويف  دياىل  ويف 
منطقة  وهي  �ل  �لعر�ق  �أر���ص  �آخ��ر  و�ىل  �ساخنة، 
�جلمل  معركة  �سهد�ء  م���ز�ر�ت  عندنا  �ل�سيبة. 
وعبد  عقيل  بنت  وفاطمة  �سوحان  بن  زيد  ومنهم 
�هلل بن عقيل، هوؤلء �سهد�ء معركة �جلمل دفنو� يف 
ذلك �ملكان �لذي يقع يف نهاية �لعر�ق. هذه �ملز�ر�ت 
�أولت �لأمانة �لعامة �لهتمام بها من ناحية �لبناء 
و�لن�ساط  و�لقر�آنية  �لثقافية  �لق�سايا  ناحية  ومن 
�لبناء  مو�سوع  على  ونقف  �ليوم  ناأتي  لو  �لقر�آين، 
لهذه �ملز�ر�ت، �أنا تبنيت عمل �خلدمة لهذ� �ملكان 
توليت  منذ  و�سادف  بقليل،  �سنة  من  �كرث  بحدود 
��سبوع  بعد  �ملو�سل  �ملكان كان مو�سوع حترير  هذ� 
من �لتحرير نحن دخلنا �ملو�سل فوجدنا مز�ر�تنا يف 
�ملو�سل جميعها مهدمة، �أخذت �لأمانة على عاتقها 
�إعادة بناء هذه �ملز�ر�ت حيث بد�أنا مبز�ر �ل�سيدة 
زينب �ل�سغرى بنت �لإمام �ل�سجاد �سالم �هلل عليها 
يف منطقة �سنجار قرب �حلدود �ل�سورية بحدود 50 
�كرث ذهبنا �ىل  �و  �سهر  قبل  كيلومرتً� و�حلمد هلل 
مقام  �ي�سا  و�ملز�ر  و�فتتحناه،  بناوؤه  �ملز�ر مت  هذ� 
لل�سيدة زينب �لكربى. و�سرعنا قبل فرتة ببناء مز�ر 
ر�أ�ص �حل�سني �سالم �هلل عليه  �لذي غ�سل  �لر�هب 
�ي�سا يف �سنجار و�ليوم �لأ�س�ص �كتملت و�ن �ساء �هلل 

ال�شيخ 

هدمنا ع�شرات املزارات 
الوهمية 

معاون الأمني العام للمزارات ال�شيعية

ل�"ال�شبكة":خليفة اجلوهر

اأكد �ضماحة ال�ضيخ خليفة اجلوهر، معاون الأمني العام 
للمزارات ال�ضيعية يف العراق، اأن الأمانة �ضكلت ح�ضدًا 

لبناء املزارات ال�ضيعية، وهي ت�ضرف على نحو 170 مزارًا 
من اأ�ضل 3000 مزار يف العراق.

عامر جليل ابراهيم -  ت�شوير/ ح�شني طالب

اأكث�ر من 170 مزاراً، منت�شرة 
جغرافيًا يف بقاع بلدنا العزيز  
وهي حتت اإ�شراف  المانة 
العامة للمزارات

هدمنا اربعة مزارات 
وهميةمت التاأكد من انها 
مزارات كاذبة مبنية على 
الطيف والروؤيا
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�سيتم �جناز هذ� �ل�سرح �لعظيم ملز�ر هذ� �لرجل 
�لذي دخل �لإ�سالم و�سحى من �أجل �لإمام �حل�سني 
عليه �ل�سالم. ويوجد مز�ر �آخر وهو �سعد بن عقيل 
مكانه تلعفر، هذ� �ملز�ر �ي�سا هدم لالأخري و�ليوم 

وجهنا بع�ص �ل�سركات �ىل بناء هذ� �ملكان.
ي�سيف �سماحته: ل نعطي  مقاولت لل�سركات و�منا 
عملنا كله يقت�سر على تنفيذ �لأمانة �لعامة، وّجهنا 
�أهل �خلربة  مهند�سينا وكو�درنا لال�ستعانة ببع�ص 
مز�ر  كذ�لك  ي��ر�م،  ما  �أمت  على  �مل��ز�ر  ه��ذ�  لبناء 
�سرعنا  هلل  �حلمد  �ي�سًا،  �ملو�سل  يف  علي  �أولد 

ببنائه و�ىل مز�ر�ت �خرى.
تربعات

كانت  �ملن�سرم  �لعام  يف  بالقول:  �ل�سيخ  ي�ستدرك 
ت�سلمنا 200 مليون  تكفي حيث  ول  �ملو�زنة �سعيفة 
�لعمل  و�أردن��ا  �ملو�سل  م��ز�ر�ت  �ىل  ذهبنا  وعندما 

و�ذ� بهذ� �ملبلغ ليكفي للم�سقفات!
�لآن  هلل  و�حل��م��د  �ل��ت��ربع��ات  نحو  توجهنا  لكننا 
�نا  �ملو�سل،  �ىل  توجهو�  �ل�سعب  هذ�  من  �لغيارى 
ب�سماحة  �ملتمثلة  �لعليا  �ملرجعية  �إن  هناك  قلت 
�لوجوب  �ىل  دعت  �هلل  حفظه  �ل�سي�ستاين  �ل�سيد 
�لإخوة  و�ليوم ندعو  للدفاع عن �ملقد�سات  �لكفائي 
�سكلنا  �أننا  كما  �ملقد�سات،  هذه  لإعمار  �ملوؤمنني 
�أي�سا  و�سكلنا  �ملقد�سات  عن  �لدفاع  لأج��ل  ح�سدً� 
عدت  عندما  لذلك  �ملقد�سات،  هذه  لإعمار  ح�سدً� 
هذه  ووجدنا  �لأم��ان��ة  يف  عندنا  ور���ص  �رب��ع  �سكلت 
و�لبع�ص  تعمري  �ىل  بع�سها  يحتاج  �ي�سا  �مل��ز�ر�ت 
تنظيم  �أن  يعرف  �لكل  طبعًا  ترميم.  �ىل  �لآخ���ر 
2014م  ع��ام  �مل���ز�ر�ت  تهدمي  على  عمل  �لقاعدة 
دياىل  وم���ز�ر�ت  �لدين  �سالح  م��ز�ر�ت  2015م  و 
غالبيتها هدمت �نذ�ك يف تلك �لأعو�م، لكن �ليوم 
�لأمانة �لعامة �ي�سا بربكة �لإخوة �لأخيار �ملوؤمنني 
�سو�ء من د�خل �لعر�ق �و من خارجه ��ستطعنا �ن 

جنمع بع�ص هذه �لتربعات. 
املزارات الوهمية!

يف  �سماحته:  ق��ال  �لوهمية  �مل���ز�ر�ت  وبخ�سو�ص 
�لعر�ق هناك بحدود �كرث من 3000 �آلف مز�ر. هذه 
�لثالثة �آلف موزعة يف كل حمافظات بلدنا �لعزيز. 
�ما  مز�رً� ح�سرً�،  �لإ�سر�ف 1٧0  و�لتي هي حتت 
�لإمكانية  ن�سبيًا لتتوفر  ثابتة  لو كانت  �لبقية حتى 
�ملالية لحتو�ء هذ� �لعدد يف �لوقت �حلا�سر. بع�ص 

تظهر  �خذت  جديد،  وبع�سها  قدمي  �مل��ز�ر�ت  هذه 
�جلهات  تقارير  ننتظر  ونحن  �ملوهومة  �جلديدة 
�لأمنية لرتفع لنا �لتقارير، هذه �لتقارير ترفع �ىل 
�جلهات �لق�سائية �لتي بدورها تنا�سدنا وت�ستف�سر 
كل  على  �مل�سرفة  �لوحيدة  �جلهة  باعتبارنا  منا 
�ملز�ر�ت �سو�ء �لتي كانت حتت �ل�سر�ف �و �لتي مل 
�ىل  ذلك  نحول  بدورنا  ونحن  �ل�سر�ف  تكن حتت 
جلنة م�سّكلة لغر�ص در��سة ن�سب هذ� �ملز�ر فرنى 
ونتاأكد هل ن�سبه ثابت و�ذ� مل يثبت �ل�سحيح بدورنا 
نعطي �جلو�ب �ىل �لق�ساء باأن هذ� �ملز�ر غري ثابت 
وم�سكوك به و�إمكانكم �أن ت�سدرو� �لأو�مر بهدمه، 
هدمنا  �كرث  �و  �سهرين  خالل  تقريبا  نحن  وفعال 
�ربعة مز�ر�ت وهمية يف كربالء مت �لتاأكد من �نها 
�لطيف  م�ستوى  على  منها  ق�سم  موهومة  م��ز�ر�ت 
�مل��ز�ر�ت  �ح��د  و�ل��روؤي��ا وق�سم منها دع��و�ت، مثال 
�ملليار  ون�سف  مليار  من  �كرث  عليه  وخ�سرو�  بني 
ببناء ح�سرة  �سبيهًا  فيه  �لعمل  وكان  دينار عر�قي 
ل�سخ�ص  �مل��ز�ر  �ن هذ�  بدعوة  ر�سول �هلل )���ص(، 
�لزهر�ء  فاطمة  و�ب��ن  �ملوؤمنني  �مري  �بن  �ملح�سن 
ومدفون  �سقط  �ملح�سن  لهم  نقول  �ل�سالم،  عليهما 
يف �ملدينة، كانو� ي�سرون ويقولون نحن متيقنني �أن 

هذ� مكانه. مثل هذه �ملز�ر�ت نقوم بدورنا ونعطي 
مبثل  ن�سمح  ول  بهدمها.  �لأخ�سر  �ل�سوء  للق�ساء 

هكذ� �عمال بتوهيم �لنا�ص. 
ل تقاطعات

�ما بالن�سبة لعمل �ملز�ر�ت وهل يتقاطع مع �لعتبات 
�ملقد�سة،

�لعمل  يف  تقاطع  �ي  ليوجد  �نه  �سماحته  لنا  فاأكد 
للمز�ر�ت  �لعامة  �لأمانة  بني  تام  تعاون  هناك  بل 
�لعبا�سية  �لعتبات  وبني  �ل�سيعي  �لوقف  ديو�ن  وبني 
�سامر�ء  وعتبة  و�لكاظمية  و�لعلوية  و�حل�سينية 

ب�سورة عامة ومل يق�سرو� يف �سيء معنا. 
2018م  ل�سنة  بالن�سبة  �جماًل  هذ�  �ل�سيخ:  ي�سيف 
�لعامة  �لأم��ان��ة  دخلت  مز�ر�تنا  من   11٦ بحدود 
ورممتها. بحدود �ربعة �و خم�سة مز�ر�ت مت هدمها 
�سمنها  من  هلل  و�حلمد  و�لن  جديد  من  وبناوؤها 
ب��و�ب��ة كربالء  ب��د�ي��ة  �ب��ن عبد �هلل يف  م��ز�ر ع��ون 
ومز�ر �ل�سيدة خديجة بنت �مري �ملوؤمنني يف �لنجف 
ومز�ر  �ملو�سل  يف  �ل�سغرى  زينب  �ل�سيدة  وم��ز�ر 
�ي�سا ومز�ر ر�سيد �لهجري يف  �لر�هب يف �ملو�سل 
بابل ومز�ر عون بن علي بن �بي طالب يف بابل �ي�سا 
ومز�ر ماجد �بو �سدرة يف مي�سان، هذه �لتي يف بايل 
هدهما.  ج��رى  م��ز�ر�ت  �سبعة  �و  ثمانية  من  �ك��رث 
يف  �لتثقيفي  �ل��ربن��ام��ج  هناك  ل��ل��م��ز�ر�ت  ��سافة 
هذه �لماكن نحن �سرعنا بفتح 55 مركزً� قر�آنيًا، 
هذه �ملر�كز يوميا �نا �طلع على �عمالها ويجب �ن 
ير�سلو� كل �لأعمال �لتي يقومون بها من �لن�ساطات 
�ل��ق��ر�آن��ي��ة ���س��و�ء ع��ل��ى م�����س��ت��وى �حل��ف��ظ �و على 
�لخرى.  �مل�ستويات  على  �و  �لأحكام  تعليم  م�ستوى 
على  �لول  �لفائز  عن  �ثمرت  �لقر�آنية  �لن�ساطات 
م�ستوى �لعر�ق يف �مل�سابقة �لقر�آنية وهو من �لمانة 
�لثالث عامليًا،  �ملركز  �خذ  و�لذي  للمز�ر�ت  �لعامة 
�لعر�ق.  �لر�بع يف  هو �ي�سا من �ملز�ر�ت و�مل�ستوى 
كذلك �مل�سابقات �لن�سوية و�لتي ح�سلت على �ملركز 
�لعامة  �لمانة  من  هي  �لعر�ق  يف  و�لر�بع  �لثالث 
وهنالك  و��سح  ق��ر�آين  ن�ساط  فهنالك  للمز�ر�ت، 

نتائج �ي�سا.
فنحن  �لخ��رى  �لثقافية  �لعمال  �ىل  بالن�سبة  �ما 
ن�سدر جملتني: �لوىل "مز�ر�تنا" و�لثانية "ح�ساد 
هذه  بها  تقوم  �لتي  بالن�ساطات  تعنى  �ملز�ر�ت"، 

�ملز�ر�ت، ��سافة �ىل �لكر�ري�ص و�لفولدر�ت.

عبد احلليم الرهيمي

الأهم .. دفع اخلطر عنك !

عرضت قناة الـ BBC في ٥ أيلول الماضي مقابلة مع طبيب األمراض السرطانية اللبناني المشهور والمدير 
الفخري لمجلس أبحاث السرطان الدكتور فيليب سالم والذي كان مرشحاً لتولي منصب وزير الخارجية اللبنانية في 

الثمانينات. 
تناولت المقابلة في برنامج )المشهد( مواضيع وحكايا وذكريات عدة وكذلك أهم جهوده المتميزة في أبحاث 

السرطان والتي قربته لشهرتها وأهميتها من الرئيس األميركي جيمي كارتر الذي كلفه بمسوؤلية الشؤون الطبية 
في الواليات المتحدة. ومن بين حكايا ذكرياته تحدث عن واحدة أرغمته على مغادرة لبنان والهجرة الى أميركا التي 

درس فيها الطب أساساً.
وملخص الحكاية التي تحدث عنها هي محاولة اختطافه وربما قتله في بداية الثمانينات عندما كان يعمل في بيروت.

وعن كيفية حدوث ذلك قال الدكتور فيليب: عندما كنت في منزلي الريفي في جبل لبنان لقضاء عطلة نهاية األسبوع 
طرق الباب علّي في المساء رجل ال أعرفه، وحين فتحت له الباب قال: أنا فالن الذي عالجته من السرطان وشفيت 
قبل عشر سنوات، وبعد أن تذكرته جيداً دعوته للدخول والحديث عن سبب مجيئه الى هنا وفي الليل معرضاً نفسه 
للخطر قال: أجابني الضيف أنه مكلف مع مجموعة بخطفي حين أنزل الى بيروت يوم اإلثنين لتسليمك الى جماعة 

مسلحة في المنطقة الغربية وأنا منهم، أما سبب الخطف فهو المساومة عليك مع الحكومة اللبنانية والرئيس أمين 
الجميل صديقك إلطالق سراح عدد من األشخاص اختطفتهم مجموعة مسلحة من المنطقة الشرقية دون وجه حق.

وحين كلفت، من قيادة المجموعة، بالقيام بمهمة خطفك عند نزولك لبيروت قررت، وأنا الذي أعرفك جيداً، أن 
أخبرك، دون علمهم بالطبع، وأدفع الخطر عنك، وها أني جئت اليك كي اقترح عليك عدم النزول لبيروت يوم 

االثنين موعد اختطافك! وحين سألت الضيف، قال الدكتور فيليب، كيف ولماذا تعرض نفسك للخطر، أجاب 
بصدق: دكتور إن رفع الخطر عنك وضمان سالمتك أهم من دفعه عني فأنت ثروة وطنية وإنسانية شفي وسيشفى 

إن شاء هللا علي يديك مئات وآالف المرضى بالسرطان.
وهنا غادر )الضيف( بعد عناق، وذهبت أنا للرئيس الجميل فأخبرته بما حصل وأستأذنته بمغادرة لبنان والهجرة 
الى الواليات المتحدة. وأنا أستأذن القارئ هنا ألتساءل: كم يحمل هذا الرجل من روح إنسانية ووطنية عالية ومن 

الوفاء، للحفاظ على حياة إنسان ذي كفاءة مهمة ومميزة ويمثل كذلك ثروة وطنية لبلده ولإلنسانية!

ا�شتذكار

حني كلفت، من قيادة املجموعة، بالقيام مبهمة 
خطفك عند نزولك لبريوت قررت، واأنا الذي اأعرفك 

جيداً، اأن اأخربك، دون علمهم بالطبع، واأدفع اخلطر 
عنك، وها اأين جئت اليك كي اقرتح عليك عدم 

النزول لبريوت يوم الثنني موعد اختطافك!
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و�سعبة  و�خل����دج  �ل�����ولدة  ح���الت  �ىل   ����س��اف��ة 
�لدم  وم�سرف  �ل�ست�سارية  و�لعيادة  �ل��ط��و�رئ 
كما  �ملهمة  �لق�سام  من  وغريها  و�سونار  وخمترب 

�نه مركز تدريبي معتمد ومعرتف به دوليا. 
ردهة الوحدة الوىل

�ملري�سات  بع�ص  وجدنا  �لوىل  �لوحدة  ردهة  يف 
فوجدنا �ن �لأفر�سة و�ل�سر��سف كانت غري نظيفة 
�سينية  يف  �لفطور  طعام  بع�ص  بقايا  وجدنا  كما 
حتت �ل�سرير، م�سوؤولة �لوحدة �ملمر�سة رقية د�ود 
"�ل�سبكة"  �سلمان )ممر�سة فنية( حتدثت ملجلة 
قائلة: �ن �لردهة ت�ستقبل يوميا من 50-٦0 حالة 
ولدة و�كرث �حلالت تكون  طبيعية و�حيانا هناك 
حالت ولدة قي�سرية، مبينة �ن �ملري�سة تق�سدنا 
�ل��ذي  �ل�ست�سارية  ق�سم  يف  عليها  �لك�سف  بعد 
يحدد نوع �لولدة طبيعية كانت �م قي�سرية، ويتم 
�دخال �ملر�فقة مع �ملري�سة يف �حلالت �حلرجة. 

�أكدت �ن ذلك من �خت�سا�ص  وعن �جور �لولدة 
�ن  �ك��دت  �مل��ر�ف��ق��ات  �أح���دى  �ن  �إل  �حل�سابات، 
دي��ن��ار  �ل���ف   )25( �سعرها  �لطبيعية  �ل����ولدة 
و�لقي�سرية )250( �لف دينار ويف �سالة �خلدج 
فبقاء �لطفل �خلديج يف �حلا�سنة لكل ليلة )50( 
متوفرة،  �لدوي��ة  �ن  �مل�سوؤولة  و�كدت  دينار،  �لف 
��ستنجدت  �نها  �ملر�فقات  �ح��دى  �لينا  وحتدثت 
بزوج �ملري�سة  بعد �ن تركتها وهي يف حالة حرجة 
كي ي�سرتي قنينة �ملغذي من خارج �مل�ست�سفى لأن 
ما متوفر قد نفد، فيما �كدت �حدى �ملر�فقات �ن 
�بنتها يف حالة ولدة وحتتاج �ىل قنينتي دم غري 
متوفرتني يف ق�سم �مل�سرف ما جعلهم يطالبوننا 
دمه  يكون  �ن  �ملري�سة على  �قرباء  �حد  باح�سار 
للبحث  �ملري�سة  �سقيق  ذهب  وقد  �سالب(   O(
عن مثل هذ� �ل�سخ�ص وتت�ساءل ما هو دور ق�سم 

م�سرف �لدم �ذن؟ 

طفاًل  ول��دت  قريبتها  �ن  �ملر�فقات  �ح��دى  قالت 
تطالب  �لردهة  �مل�سوؤولة عن  �ملمر�سة  ولكن  ميتًا 
ذوي �ملري�سة ب�)�لإكر�مية( مع �ن �لأم قد فقدت 
�سالمتها هي  هنا عن  �لكر�مية  �ن  �ل   .. طفلها 
وكانت  وق��در�(  )ق�ساء  مات  قد  فهو  طفلها  �ما 
زوج  ح�سور  حل��ني  �مهالها  يف  تتو�سل  �ملر�فقة 
�ن�سانية  غري  حالت   ، )بالدفع(  ليقوم  �ملري�سة 
وجدناها توؤكد ج�سع �لعاملني يف �مل�ست�سفى وغياب 
غياب  مع  �ملمر�سات  بع�ص  لدى  �لن�ساين  �حل�ص 

�ملتابعة من قبل �د�رة �مل�ست�سفى .
ممر�سات  وج��ود  �ىل  ��سارت  �ملمر�سات  �ح��دى 
ول  �سهر  ر��ص  كل  �لرو�تب  يت�سلمن  )ف�سائيات( 
قريبات  بع�سهن  �ن  وتوؤكد  تذكر  باعمال  يقمن 

�مل�سوؤولني يف �لوز�رة .. 
حالة  يف  �مل�ست�سفى  �ر�سية  وجدنا  �حلقيقة  يف 
كانو�  �لتنظيف  ع��م��ال  لأن  ذل��ك  ك��ب��رية  نظافة 

�ل�سفة  هذه  تكون  وقد  �لآ�سيوية(  )�لعمالة  من 
�ليجابية �لوحيدة يف هذ� �مل�ست�سفى. 

ق�شم ال�شت�شارية
�حلو�مل  بالن�ساء  مكتظة  �سغرية  غرقة  دخلنا 
مبر�فقتنا  �ل�ستعانة  وبعد  و�لفو�سى  �لتد�فع  بعد 
يف �جلولة  �لتقينا �خلبرية �ل�ست�سارية �لدكتورة 
وبرغم  �لن�سائية   ق�سم  رئي�سة  �حلمد�ين  �ينا�ص 
حيث  تبت�سم  �ل��دك��ت��ورة  كانت  �ل��زح��ام  ذل��ك  ك��ل 
هذه  �مل�ست�سفى  يف  �ل�ست�ساريات  كل  يف  قالت: 
يتم ��ستقبال من 150�200 مري�سة يوميا �ي نحو 
500 مر�جعة يوميا، وهذ� �مل�ست�سفى تعليمي وفيه 
كو�در متقدمة كمًا ونوعًا وبالتاكيد يقدمون خدمة 
عالمة  يعد  �لزخم  هذ�  �ن  �إىل  م�سرية  متقدمة 
�يجابية و�ن معدل �لولد�ت يوميا )80( ولدة و�ن 
بلدنا حيث ت�سكل )3و%4(  �خل�سوبة معروفة يف 
وهي ن�سبة مو�زية للدول �ملجاورة موؤكدة �ن هذ� 

�مل�ست�سفى يغطي ما ن�سبته 25- 30% من ولد�ت 
�لر�سافة وي�ستقبل �حلالت �حلرجة و�لعادية على 
مدى 24�ساعة وحالت �لوفيات تكاد تكون �سفر�. 
وب�سعوبة ��ستطعنا �ن ن�سق ذلك �لزحام ونخرج 
�ن  بالتو�سل  �ل�سيد�ت  تلقفتنا  حيث  �لغرفة  من 
�ينا�ص  �ل��دك��ت��ورة  �ىل  �ل��و���س��ول  يف  ن�ساعدهن 
بالدعاء �ن هذه �ملري�سة قريبتي �و حتى )عرف( 

عمت  قد  فالو��سطة   .. و�سلنا  )هكذ�  و��سطة  �و 
 ) نعرفهم  ل  �ل��ذي��ن  لال�سخا�ص  حتى  �جلميع 
ملاذ� ل جتري �لفحو�سات ب�سكل نظامي و�لوقوف 
�لن�سوة  على  ت��وزع  �لتي  بالرقام  �و  �ل��دور  ح�سب 
�لتد�فع   .. �حل�ساري  غري  �ل�سكل  ه��ذ�  مل��اذ�   ..
هذه  لإن��ه��اء  طريقة  �ي��ة  ع��ن  و�لبحث  و�لتو�سل 
�ملهمة؟ �ل �ن �لن�سوة تفرقن ب�سكل كبري ومفاجئ 
�سور  بالتقاط  يهم  �مل�سور  زميلي  وجدنا  عندما 

لذلك �لتز�حم ..
ق�شم ال�شونار

�ل�سونار  ق�سم  من  حميدة  �لدكتورة  �لينا  حتدثت 
قائلة : مع �ن يوم �ل�سبت ي�سهد �مل�ست�سفى �لهدوء 
وقلة يف �ملر�جعات ومع ذلك فاننا ��ستقبلنا حتى 
�لن 80 مري�سة ويف �ليام �لخرى ن�ستقبل 120-

على  توؤثر  �لكبرية  �لأع���د�د  وه��ذه  مري�سة   130
كفاءة �جلهاز، ولدينا جهاز�ن فقط ونحن �ثنتان 

م�شت�شفى 
افتتح م�شت�شفى العلوية ب�شكل ر�شمي عام 1969 بعيادة �شغرية العلوية..

واأربع ردهات وبطاقة 180 �شريراً ثم تو�شع وفتحت اق�شام جديدة 
فيه ف�شاًل عن ادخال الطرق احلديثة بالطفل يف اثناء الولدة 

وتو�شع يف ال�شعة ال�شريرية حتى ا�شبحت )322( �شريراً وبواقع �شت 
بغداد / �شها ال�شيخلي وحدات لكل وحدة 20 �شريراً

ت�شوير / ح�شني طالب نق�ٌس يف الأجهزة واملالكات 
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مرهقات،  دوما  فنحن  لذلك  عليهما  نعمل  فقط 
وقد �قرتح �ملدير زيادة يف �عد�د �لطباء و�جهزة 
�ل�سونار ولكن ل جو�ب و�ل�سبب يكمن يف تخطيط 
�لد�ئرة و�ننا مل نتحدد بالرقعة �جلغر�فية فدوما 
تردنا حالت طارئة ل ن�ستطيع �رجاعها ول �حد 
�خر  بطبيب  رفدنا  �قرتحنا  فقد  طلباتنا  يلبي 

وبجهاز �سونار �خر فال �حد ي�سمعنا. 
ق�شم املخترب

و�كد م�سوؤول �ملخترب نعيم �سلمان )رئي�ص كيمياوي 
حيث  �لعمل  زخ��م  م��ن  يعاين  �لق�سم  �ن  �ق���دم( 
وح��دة  م��ن  وه��م  مر�جعا   )50( يوميا  ير�جعنا 
ووحدة  �لدم  �مر��ص  ووحدة  �ل�سريرية  �لكيمياء 
�لحياء �ملجهرية وح�سل خمتربنا عام 201٧على 
بان  توثيقية  �سهادة  وهي  �لعاملي  �لعتماد  نظام 

نتائج �ملخترب معرتف بها دوليا.
مدير امل�شت�شفى 

طلب  )ومثلما  �مل�ست�سفى  يف  جولتنا  �نتهاء  وبعد 
علي  حممد  �أل��ف��ت  �ل��دك��ت��ور  �لتقينا   ) م��دي��ره��ا 
�ن  �ل�سبكة  ملجلة  حديثه  يف  لفت  �ل��ذي  �لنقا�ص 
لو�قع  يعتمد على توفري �خلدمة  �لنظام �ل�سحي 
معني فعندما تن�ساأ �ملر�كز �ل�سحية يتم �حت�ساب 
�خلدمات  لها  �ستقدم  �لتي  �ملنطقة  نفو�ص  عدد 
�و  و�ح��د  �ىل  و�ح��د  �ملقدم من  �لو�قع  يكون  فاما 
من و�حد �ىل �ثنني �و من و�حد �ىل �ربعة ح�سب 
�لكو�در �لطبية  �ملتوفره مقابل عدد �ملر�سى فكلما 
ذلك  ينعك�ص  مركز  ب�سكل  �ملقدمة  �خلدمة  تكون 
�لو�حد  �لطبيب  فان  وعامليا  �خلدمة،  جودة  على 
عليه معاجلة )10( مر�سى ولكن يف �لعر�ق فكل 
طبيب عليه �ن يعالج من )1000-2000( مري�ص 
يعرفه  ل  و�ل���ذي   ، للطرفني  مزعج  �لم��ر  وه��ذ� 
بل   ت�سوقا  لي�ست  هي  �لطبية  �ملر�جعة  �ن  �لنا�ص 
ت�ستدعي �لتفكري بالن�سبة للطبيب لكي يتو�سل �ىل 
وم�ستلزمات  وحتاليل  دقيقني  وفح�ص  ت�سخي�ص 
ما  خ��الل  م��ن  �لنتيجة  �ىل  يتو�سل  لكي  ك��ث��رية 
تعلمه وهذ� ل يح�سل لدينا ب�سبب كرثة �ملر�سى 
�لذي يجعل �لطبيب يفكر ب�سرعة. �ما عن عديد 
فاكد  �مل�ست�سفى  يف  فح�سهم  يتم  �لذين  �ملر�سى 
�لعدد يرت�وح بني 300-200  �ن  �لنقا�ص  �لدكتور 
مري�ص فقط يف �ل�سباح وخالل 24�ساعة �سيكون 
400-500مري�ص،  من  �لعدد  لي�سل  �كرب  �لعدد 

ب��ني٧0- ي���رت�وح  فالعدد  �مل�ست�سفى  دخ���ول  �م��ا 
90مري�سة يوميا بني عمليات ن�سائية وجر�حة ثدي 
�مل�ست�سفى  �ىل ولد�ت لذ� نقدم خدمات عدة يف 
�جل��ه��ود  وك��ذل��ك  �ك���رث  ج��ه��ود�  ت�ستدعي  و�ل��ت��ي 
متري�سي  ك��ادر  ولدينا  �ك��رث  تكون  �لتمري�سية 
نحو )200( ممر�سة وهذ� ل يكفي حيث يحتاج 
�ملر�سى يف �لردهات �ىل �كرث من )4( ممر�سات 
�لطبية  �ل��ك��و�در  �ن  �لنقا�ص  و�ك���د  رده���ة،  لكل 
و�لتمري�سية قليلة جد� ول ممكن توفريها ب�سهولة 
كون �لبلد بحاجة ما�سة �ىل �خلدمات �لطبية وعن 
�لأجهزة �كد �نها متوفرة ،�ل �ن كل �لأجهزة لها 
عمر حمدد ويجب ��ستبد�لها، وعن �لدوية ��سار 
�إىل �نه يعمل على توفري قدر �حلاجة حيث لدينا 
�لعالج عند  له  و�ملري�ص ي�سرف  �سر�ء  �سالحية 
�لبيت  �ىل  ولكن عند ذهابه  �مل�ست�سفى  رقوده يف 
يكتب له �لعالج �لذي لي�ص من م�سوؤولية �مل�ست�سفى 
لذ� عليه �ل�سر�ء ، �ما بع�ص �لطباء فيكتب �لعالج 
�ن  فال�سبب  ر�ق��د  و�ملري�ص  �خل��ارج  من  لل�سر�ء 
من  موجود  ما  معرفة  يف  نف�سه  يتعب  ل  �لطبيب 
�لدوية يف �سيدلية �مل�ست�سفى، وعن ��سعار �لولدة 
فهي )25( �لف دينار و�لعملية )50( �لف دينار.

اجلناح اخلا�س
�مل��م��ر���س��ات �سمرية  ب��رئ��ي�����س��ة  �مل��ج��ل��ة  �ل��ت��ق��ت 
�ن  لفتت  �لتي  �خل��ا���ص  �جل��ن��اح  م�سوؤولة  فليح 
خا�سة  وغ���رف  ب���)���س��وي��ت��ات(  يتميز  �جل��ن��اح 
ويدفع  �ملري�ص  م��ع  ومبيت  ومر�فقه  باملري�ص 

�لعمليات  �ج��ور  �سمنها  من  تامينات  �ملري�ص 
�لغرفة  �جور  ت�سمل  دينار  �لو�سطى )300(�ل��ف 
فيدفع  �لكربى  �لعمليات  �أما   ، و�لعالج  و�لعملية 
�ل��ف دي��ن��ار و�ل����ولدة �لبكرية  �مل��ري�����ص)500( 
�ىل  ��سافة  دينار  �ل��ف   )300-250( �ج��وره��ا 
و�ل��ط��ع��ام  و�مل�����س��ت��ل��زم��ات  �لفندقية  �خل��دم��ات 
�جلناح  �ن  وت��وؤك��د  و�لتخدير،  �لدوي���ة  وك��ذل��ك 
غادرنا  ذلك  بعد  �خلدمات،  م�ستكمل  �خلا�ص 
و�لنظافة  بالناقة  متيز  �ل��ذي  �خلا�ص  �جلناح 

ورقة م�سوؤولة �جلناح.
مهمة

�سحة  د�ئ��رة  من  مهمة  ت�سهيل  كتاب  نحمل  كنا 
�لبو�ب  كل  �ننا وجدنا  �ل  يبني عملنا  �لر�سافة 
مو�سدة بوجهنا، فم�سوؤول �لإعالم كان يف مهمة 
و�خذتنا  جن��ده  فلم  رديفه  عن  وبحثنا  ر�سمية 
�مل�ست�سفى  مدير  غرفة  �ىل  و�لتد�فع  �لفو�سى 
�ن  �خربنا  كتابنا  مكتبه  مدير  له  �ن حمل  وبعد 
�لعالم  ول  �ل�سحافة  لقاء  يف  يرغب  ل  �ملدير 
ننتظر  وبقينا  �جتماع،  ولديه  �لن  م�سغول  وهو 
فخرج رجل و�حد فقط من �لجتماع ، وقال لنا 
�مل�سوؤولني  نقابل  �ن  يقرتح  �ملدير  �ن  �ل�سكرتري 
يف  لينظر  �ليه،  نعود  ثم  و�لردهات  �لق�سام  يف 
يلتق  مل  �مل��دي��ر  �ن  �ل�سكرتري  تاكيد  م��ع  طلبنا 
 .. يرغب يف ذلك، جترعنا  ول  بال�سحافة  �بد� 
ذلك لكي ل تذهب مهمتنا هباء وقمنا بجولة يف 

�مل�ست�سفى.

جواد غلوم

عن احلقائق والأكاذيب

ف�شاء

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

الفن بكل دقة وعناية وهو ي�شري باإ�شبعه اخلجول كاأي 
�شاعر عذب لتلك اللوحة اأو غريها من فنون العامل التي 

تتو�شط القاعات ال�شخمة.

--- من يرطن بالحقيقة وال شيء غيرها ويظل يرددها مراراً بحروفها ولْكنتها وصدقها؛ فما أكثر ثرثرته بحيث ينهك 
الحقيقة نفسها!! 

--- حين تعترف وتقول: سأكون صريحاً ومحقّاً فإنك حتما تقفز الى شاطئ االعتراف بعد أن كنت قبالً في شاطئ 
إنكار الحقائق وتمرح في مالعب التمويه.

--- الحقيقة دائماً ما تكون جارحة، لكن التضليل والكذب هو أيضا مطبب، مبلسم وقتياً.
--- الحقيقة كثيراً ما تلبس قناع الصدق األبيض، وقد تبدو عاريةً مراراً؛ كما يلبس الكذب أقنعةً شتى، فهو إذاً يرتدي 

عدة وجوه ملونة ويكون أجمل إناقةً وظهوراً.
--- حينما يمّوه الطبيب مريضه ويكذب عليه يفصح المرض عن حقيقته.

--- تبقى الحقيقة سجينة النفوس العفيفة وعاجزة عن موهبة االبتكار والخلق وال تجاري الكذب في تحليقه العالي.
--- كثيرا ما تتنكر الكذبة الحاذقة وترتدي ثوب الحقيقة ناصعاً جميالً فتهواها األسماع والعقول.

--- حينما تكون الجدران تحوي آذاناً فتلك هي الحقيقة في أوضح مالمحها وأبيَن طلعتها.
--- الحدس والهاجس والظّن طرٌق وعرةٌ للوصول الى الحقيقة.

--- نعّد الحقائق ونقف على عتبات دون العشرة أرقام وكأننا ال نحسن العّد والحساب لألرقام الكبيرة.
--- اذا كانت الحقيقة عذبة الرواء وقائلها ينهل ماًء صافياً فإن البقية الباقية يترعون من مناهل المستنقعات واألسن. 

--- كثيراً ما يسترخي الكذب على أريكة الحقيقة حينما ينهك ضعفاً.
--- طبخة الحقيقة تبدو ماسخة، لذا وجب علينا أن نضيف لها ملحاً من األكاذيب الخالية من الصوديوم كي ال تمرض.

--- هناك حقيقة مهلكة وكذبة مخلّصة ونرغم على رصف كالمنا بالتمويه الكاذب خالصاً من الهالك.
--- كم صنعنا الحقائق من خالصة األكاذيب كما تصنع بعض أنواع الخمر األبيض من العنب األسود. 

--- الكذبة المزدوجة تُصنع حينما تكذب السلطة على المواطن ويرد المواطن عليها بكذبة أخرى.
--- الكاذب ال يكون مفرطاً في أكاذيبه إال عندما يسترسل في كالمه دون أن يشعر أنه كاذب وينسى أنه معبأ بعيار 

ثقيل من أكياس األكاذيب.
--- من يقتصد في قول كل الحقائق ال يعّد كاذباً بل باتراً لرأس الحقائق، تلك هي األكاذيب الذائعة الصيت.

--- تسعى الكذبة أن تصل الى ذروة التصديق حين تتنكر بزّي الحقيقة وفقا لمهارتها في التقليد.
--- ثمة كذبة مقنّعة بإتقان تنطلي حتى على قائلها.

--- أكثر الكذب مكراً حينما نكذب على ذواتنا ونَمـّوه قناعاتنا الداخلية.
--- تبدأ الكذبة األولى صغيرة ثم تتنامى مثل كرة ثلج، بعدها تغدو جبالً من جليد تصعب إزالتها من العقل.

--- ثمة من يقول: أنا ال أعرف كيف أكذب؛ وكأني به يتوعد سامعيه ليريهم براعته في اختالق األضاليل واألكاذيب..  
لو قدر عليها.

م�������ق�������االت



ن�شاأته
جديد،  عر�ق  )نحو  كتابه  من  �لأول  ف�سله  يف 
عن  كتب  و�لإع��م��ار(  �لبناء  من  عامًا  �سبعون 
"ن�ساأت  �لكلمات:  عائلته بكل �سدق وحب هذه 
يف �أ�سرة عر�قية بغد�دية عريقة، لقبت باأ�سرة 
و�ل��دي من  بعده  وم��ن  ك��ان ج��دي  �ذ  �ملدفعي، 
�سباط �سنف �ملدفعية يف �جلي�ص �لعثماين يف 
�لعر�ق.  �لعثماين يف  �لعهد  �لأخري من  �لهزيع 

و�أن  كردية،  �أ�سول  من  جدي  �أن  �عرف  وكنت 
�أدرك يف  �أين مل  �أ�سول عربية غري  زوجته من 
بها  يعج  �لتي  �لأ���س��ول  تلك  يف  ف��و�رق  ن�ساأتي 
مل  كما  طويلة.  ق��رون  منذ  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملجتمع 
يف  �إل  ذل��ك  ع��ن  يتحدث  م��ن  �أ�سرتي  يف  �أج��د 
حلظات ق�سرية وب�سورة عر�سية لي�ص �إل، فقد 
كان �لنتماء �ىل �لوطن هو �لغالب على جميع 
�و  �لأخرى، فال حديث عن عن�سر  �لنتماء�ت 
طائفة �و مذهب �ل ملامًا، ثم عرفنا تلك �لأمور 
عن  قيل  م��ا  �م��ا  �ل��ذ�ت��ي��ة.  �ملعرفة  تو�سع  بعد 
�نق�سام و��سح وحاد يف �ملجتمع �لعر�قي فلي�ص 
�لفو�رق  بهذه  تاجر  من  �ذهان  يف  �إل  موجودً� 
�و  �سيا�سية  لأه���د�ف  �لو�سول  معابر  وجعلها 

�سخ�سية." 
ترتيبه �لثاين بني �إخوته فهم: قحطان، ه�سام، 
�لتي  م��ي��ادة  ث��م  وم��ن  �إل��ه��ام  ع�سام،  �سهام، 

��سماها معروف �لر�سايف بذلك.
كل من عمل مع ه�سام �ملدفعي وكان قريبًا منه 

�أقر يف قر�رة نف�سه باأنه حقًا "عّر�ب بغد�د."
�أحياء  �ىل  �أتطلع  كبري يف جعلي  دور  لأبي  كان 
ب��غ��د�د �ل��ق��دمي��ة م��ن��ه��ا و�حل��دي��ث��ة ب��ك��ل فخر 
بجولة  ي�سحبني  ك��ان  �ل���ذي  فهو  و�ع���ت���ز�ز، 

و�حلديثة،  �لقدمية  بغد�د  على  لنتعرف  نهرية 
وهو  �ل�سجاد  ونرقب  �لنهر  يف  �لنو�ر�ص  نتابع 
�ملدر�سة  �ىل  نتطلع  دج��ل��ة،  �سفح  على  يغ�سل 
عند  �لعبا�سي  و�لق�سر  و�لق�سلة  �مل�ستن�سرية 
�لر�سافة ومنزل م�ص بيل و�ل�سفارة �لربيطانية 
حيفا  و�سارع  �ل�سمك  و�سوق  �لولدة  وم�ست�سفى 

يف �لكرخ.
د�ر  عائلة  �سمن  لأك���ون  �ل�سدفة  جمعتني   
عامي  ب��ني  �لهند�سية  لال�ست�سار�ت  �لعمارة 
تعرفت  و�خل���ر�ب،  �ل��دم  حيث   200٧ و   200٦
و�كت�سفت  ب��غ��د�د  وع���ّر�ب  �ل��روح��ي  �أب���ي  على 
�ل  بغد�د  �أرجاء  تتجول بنظرك يف  �إن  �أنك ما 
وجتد �أن له يدً� يف �أي �سرح حولك: �لعمار�ت 
�ل�سكنية يف �سارع حيفا، �لفنادق عند دجلتها، 
�لطريق  �ل�سهيد،  ن�سب  �مل���وؤمت���ر�ت،  ق�سر 
يف  �ل�سكنية  �لعمار�ت  �لقا�سم،  حممد  �ل�سريع 
بد�لة  �حلديد،  �سكك  �إعمار  خطط  �ل�سيدية، 

�ل�سنك، �خلط �ل�سريع بني �ساحة 
م��رمي،  وك���ر�دة  �لن�سور 

جزيرة بغد�د، ن�سب 
�جل���ن���دي �مل��ج��ه��ول 

جامع  �لتخطيط،  وز�رة  �لحتفالت،  و�ساحة 
من  �لعديد  وغريها  �ملايكرويف  ب��د�لت  بّنية، 
فيها  �ساهم  �لتي  �ملعمارية  و�ل�سروح  �مل�ساريع 

�إما ب�سكل مبا�سر �و كا�ست�ساري،  
�ألي�ص هو حقًا عّر�ب بغد�د؟!

تعليمه وحياته العملية 
�لهند�سة  كلية  يف   1950 ع��ام  تخرجه  منذ 
�خلام�سة.  �ل��دورة  دورته  كانت  بغد�د،  جامعة 
عمل متنقاًل بني حمافظات �لعر�ق وكانت �أول 
وظيفة ي�سغلها هي مهند�ص م�ّساح يف �لبلديات 
�لعامة �سمال �لعر�ق ومن ثم يف مطار �لغزلين 
بغد�د  �لعا�سمة  �أمانة  يف  بعدها  ومن  باملو�سل 
لينتقل بعدها �ىل �سركة نفط �لب�سرة وينتقل 
مظلوم  علي  �سعاد  زوجته  مع  �لفاو  يف  لل�سكن 
تلتحق  عر�قية  معمارية  مهند�سة  �ول  وه��ي 
غادة  له  لتلد  �لب�سرة  نفط  �سركة  يف  بالعمل 

وكميت.
�إذ  �أمانة �لعا�سمة  عمل يف مر�حل متقطعة يف 
مهند�ص  معاون  هو  فيها  ي�سغله  عمل  �ول  كان 
فرتة  خالل   1953 عام  �لكرخ  طرق  �سعبة  يف 
�ململكة  �ق��ام��ت��ه  �ل���ذي  �لإع���م���ار(،  )جم��ل�����ص 
للخزينة  �لنفط  و�رد�ت  دخ��ول  �إز�ء  �لعر�قية 
�لعر�قية وت�ساعف �مليز�نية من ٧ ماليني دينار 
 ،1952 عام  دينار  مليون  خم�سني  �ىل  عر�قي 
�ل�سبعينات  بد�ية  حتى  �ل�ستينات  يف  ثم  ومن 
�عمار  خطة  يف  �لثمانينات  يف  بعدها  ليعود 

بغد�د مع �ملعماري رفعت �جلادرجي.
عام 1955 تدرب يف �إنكلرت� على �إقامة �مل�ساريع 
�لكربى مثل �ملطار�ت و�ل�سدود و�ملدن وما �ىل 
ذل�����ك م����ن م�����س��اري��ع 
�سخمة. نتج 
ع����������ن 

�مل���دن و�مل�سايف  �غ��ل��ب  ب��ن��اء  �ل��در����س��ة  ه��ذه 
�ل�سياحية يف �سمال �لعر�ق، �ذ عمل يف م�سلحة 
�مل�سايف حينها، وع�سرون �ألف وحدة �سكنية يف 

خمتلف �نحاء �لعر�ق.
عام 19٦2 در�ص يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�سيا�سات  و�ل��دمن��ارك  و�ل��رنوي��ج  �ل�سويد  ث��م 
يف  �مل�ستخدمة  �لإن�����س��ائ��ي��ة  و�مل����و�د  �لإ���س��ك��ان 
ويكت�سف  ليعود  ع��ام  مل��دة  �لإ���س��ك��ان  م�ساريع 
�لبعث.  نظام  قبل  من  �أمو�له  حجز  مت  قد  �نه 
بالرغم من ذلك عمل على �ن�ساء مركز بحوث 
�لبناء وتطويره وبعد �أن �سعر باأنه قد �أدى و�جبه 
��ستقالته  قدم  للدر��سة  �أوفده  �لذي  بلده  جتاه 
و�جته للعمل يف �ملقاولت �لعامة وكانت �أمو�له 

ماتز�ل م�سادرة من �سلطة �لبعث.
 دار العمارة

تاأ�س�ص مكتب د�ر �لعمارة يف خم�سينات �لقرن 
�ملدفعي  قحطان  �ملعماري  يد  على  �ملن�سرم 
من  لين�سحب  �ملدفعي  ه�سام  �لأ�ستاذ  �سقيق 
�لعمل فيه لحقًا وي�ستمر �لأ�ستاذ ه�سام ليومنا 
�أ�سبوع هو  هذ� يعمل يف مكتبه، �لثنني من كل 
يف  معه  �لعاملني  �ل�ست�ساريني  �ملهند�سني  لقاء 
�خلطة  �لعمارة  د�ر  �أعمال  �آخ��ر  �لعمارة،  د�ر 

�لهيكلية لتطوير حمافظة كربالء �أمتها عام 
يوميات ه�شام املدفعي

روتينه  على  �ملدفعي  ه�سام  �لأ�ستاذ  يحافظ 
�لثامنة  بني  يوميًا  فطوره  يتناول  �ذ  �ليومي، 
عمله  بعدها  ليتابع  �سباحًا  و�لن�سف  و�لثامنة 
ثم  �لظهر،  بعد  �لو�حدة  حتى  �لعمارة  د�ر  يف 
�لبغد�دية.  ياأخذ قيلولته  يتناول غد�ءه، بعدها 
م�ساء  �ل�سابعة  وحتى  ع�سرً�  �خلام�سة  وم��ن 
يجل�ص يف مكتبة د�ره يتابع بحوثه ودر��ساته، �ذ 
يعد �ليوم بحثًا عن �أ�سل �لبيت وماهيته خالل 

وح�سب  ث��م،  وم��ن  �ل�سومرية  قبل  م��ا  �حلقبة 
)�ملعي�سة(  �لتلفزيون  غرفة  عند  يجل�ص  قوله، 
يق�سي  للمو�سيقى.  وي�ستمع  �لأخ��ب��ار  ليتابع 

�سيفه يف بغد�د ويزور �بنته عند �ل�ستاء.
كرخ  يف  يقبع  �ل��ذي  منزله  يف  �لغّناء  حديقته 
بغد�د يف مدينة �ملن�سور يحر�ص ه�سام �ملدفعي 
�أن يقدم ل�سيوفه قطعًا من �ل�سندي و)�لنومي 
�أنامل  �سنعته  عر�قي  فخار  �سحن  يف  حلو( 
منزله  يف  ركن  فكل  �لر��سي(،  )نهى  �لر�حلة 
عر�قي وكل قطعه من منزله هي لوحه عر�قية 
�ساحب  بها  يتمتع  كما  بالأ�سالة  تتمتع  غنية 

�لد�ر.
كعائلة  حياتهم،  يف  �لكبري  �لأث��ر  ل��و�ل��ده  ك��ان 
�سرقها  ب��ني  �ل���ع���ر�ق  حم��اف��ظ��ات  ب��ني  تتنقل 
وغربها و�سمالها وجنوبها، يف تعزيز �ل�سالت 
وفهم طبيعة و�مناط �حلياة �ملختلفة و�خلا�سة 
لكل منطقة من مناطق �لعر�ق ما جعله يدرك 
�أفادته  حياة  ومن��ط  حمافظة  كل  خ�سو�سية 
ملدن  خمططات  ر�سم  م��ن  ومّكنته  بحوثه  يف 
م�سرية  �أثناء  تطويرها  يف  �ساهم  وحمافظات 

عمله.
�مليالدية  �ل�سنه  ب��ر�أ���ص  دوم���ًا  يحتفل 
نهايتها  م��ن  �أي���ام  قبل  �أ���س��دق��ائ��ه  م��ع 
�أن يكون �ملقام �لعر�قي  ويحر�ص على 

�سلوتهم.
لإع��م��ار  جمل�ص  ي��ق��ام  �أن  �أم��ن��ي��ة  ل��ه 
وهو  �لر�سيد  �سارع  يعّمر  و�أن  �لعر�ق 
لأن  ��ستعد�د  على  �إين  دوم��ًا:  يقولها 
لأن  حيًا،  دم��ت  ما  ذل��ك  يف  ��ساهم 
بان  رمب��ا  �لنبالء  من  �سيد  �ل��ع��ر�ق 

عليه �لكرب لكنه يبقى عاليًا و�أبّيًا.

 �شيخ املهند�شني املدنيني وعّراب بغداد
ه�شام املدفعي..

اأمت الأ�ضتاذ ه�ضام املدفعي عامه الت�ضعني يف الثامن والع�ضرين من �ضهر 
ت�ضرين الأول للعام الفائت 2018 وهو مازال يتمتع بروح الإ�ضرار واملثابرة 
من اجل عراق جديد، فمنذ �ضروعه يف حقل العمل الهند�ضي يف اأربعينات 

القرن املن�ضرم حمل جتديد العراق هدفًا ل يتخاذل عنه للحظة برغم كل 
ال�ضعوبات واملحن التي مرت بها البالد ومر بها �ضخ�ضيًا.

ريا عا�شي
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اأتابع اأغلب الدوريات 
العاملية واأنا من م�شجعي 
النادي امللكي ريال 
مدريد الإ�شباين . 

الدوري العراقي يف 
املو�شم احلايل قوي جداً 
واأغلب الف�رق متقاربة 
يف املراكز والنقاط.  

ري��������اض��������ة

جناحًا  �لأك��رث  �لتجربة  لكن  لها،  ولعبت  مثلتها 
هي جتربة نفط �لو�سط لكوين قد ح�سلت معهم 
�ف�سل  لقب  �لدوري وح�سلت على  درع  لقب  على 
مد�فع، كذلك ح�سلت على جائزة �أجمل هدف يف 

م�سابقة �لدوري .
*ماذ� تعني لك هذه �جلو�ئز؟ 

�مللعب  يف  ح�سوري  على  تكرمي  مبثابة  _ه��ي 
�سدري  على  و�سام  و�لتكرمي  زمالئي،  مع  و�د�ئي 
يحفزين لتقدمي �ملزيد و�حلفاظ على م�ستو�ي يف 

�للعب. 
*مثلك يف �للعب؟

�لأخ���الق  يف  ق��ّم��ة  �سني�سل..  ر����س��ي  �مل���درب   -
و�للعب. 

*من �ل�سرطة �ىل �لنفط.. ماذ� ��ستفدت من هذ� 
�لنتقال؟ 

جاء  �لنفط  ن��ادي  �ىل  �ل�سرطة  م��ن  �نتقايل   -
يف  �ملتميزة  �ل��ف��رق  م��ن  و�لنفط  ت��ام��ة،  بقناعة 
مو��سم  �لأرب��ع��ة  يف  �ل��ق��وي��ة  و�ملناف�سة  �ل����دوري 
و�لهيئة  �أح��م��د  ح�سن  �ل�ساطر  بقيادة  �لأخ���رية 
�سلطان  كاظم  بالكابنت  �ملتمثلة  للنادي  �لإد�ري��ة 
��ستفدت  �لنادي،  ل�سالح  تعمل  م�ستاق  و�لكابنت 
مو�سم  �ول  يف  م��ع��ه��م،  جت��رب��ت��ي  خ���الل  �ل��ك��ث��ري 
ح�سلنا على �أف�سل دفاع و�أقل فريق عليه �أهد�ف 

ويلعب بالالعبني �ملحليني فقط. 
�ملو�سم  هذ�  �لقائمة  يف  �لنفط  فريق  ت�سع  *�ين 

وهل يناف�ص على �لدوري؟
على  �ملناف�سة  �لأوىل يف  �لأربعة  �لفرق  بني  هو   -

لقب �لدوري مع بقيه �لفرق �لكبرية �لخرى.  
*جتربتكم مع �لأندية �لأبطال.. هل كانت ناجحة؟ 
�أف�سل  لوجود  �لبطولت  و�أق��وى  �أف�سل  - هي من 
�ف�سل  م��ن  ك��ان  و�لنفط  و�فريقيا..  �آ�سيا  ف��رق 
فريق  على  تغلبنا  �أن  بعد  �لبطولة  يف  فريقًا   1٦
�لول  �ملر�سح  ك��ان  �ل��ذي  �لتون�سي  �ل�سفاق�سي 
�لكثري من خالل  �لبطولة. نعم هي ��سافت  لنيل 
خو�ص �ملباريات و�للعب مع فرق متتلك حمرتفني 

ولعبني على م�ستوى عال. 
�أنت  هل  �لنفط؟  نادي  مع  م�ستقبلك  ترى  *كيف 

مرتاح مع �لفريق؟
�لنفط  م��ع  ج��ي��دً�  م�ستوى  �أق���دم  هلل،  �حل��م��د   -
ب�سهادة �جلميع وحاليًا نحن �ف�سل خط دفاع يف 

�لنجاح متوفرة يف هذ�  �سبل  وكل  �ل��دوري  بطولة 
�لنادي �لكبري، �أكيد �أنا مرتاح مع �لنفط .

*�أبرز حمطاتك �لكروية؟
- كل �ملحطات هي يف �لذ�كرة لأنها لتن�سى و�أعتز 

بها. 
*ر�أيك باملحرتفني يف �لدوري �لعر�قي؟

�لعر�قي  �ملوجودين يف دورينا  �أغلب �ملحرتفني   -
مل ي�سيفو� �سيئًا يذكر، لكن �ملحرتف �ل�سوري هو 

�لأقرب �ىل لعبنا وهو يف نف�ص �لفورمة تقريبًا. 
* �جلمهور و�مل�سجع �لريا�سي.. ماذ� يعنيان لك؟ 
- �جلمهور هو �لالعب رقم 12 �ملوجود يف �مللعب 
د�خل  �ملوجود  �لالعب  على  كبري  تاأثري  ولوجوده 
�مللعب من خالل ت�سجيعه وح�سوره �ملتو��سل طو�ل 

وقت �ملبار�ة. 
*�لهدف و�ملبار�ة �لتي تعتز بها؟ 

-  مبار�تنا مع �لزور�ء وجاء منها هدف �لفوز. 
*كيف جتد �لدوري؟ 

�لفرق  و�أغلب  ج��دً�  ق��وي  �ملو�سم  ه��ذ�  �ل��دوري   -
متقاربة يف �ملر�كز و�لنقاط.  

* ر�أيك بالتحكيم؟ 
ق���ر�ر�ت  �أغ��ل��ب  ت��ك��ن  مل  �مل��ب��اري��ات  بع�ص  يف   -
من  غريت  �أنها  حتى  �لفريق،  �سالح  يف  �لتحكيم 
نتائج �لفرق، ولكنها مل تكن بق�سد، و�حلكم هو 

ب�سر و�سبحان من ليخطئ. 
*�أين �أنت من �ملنتخبات �لوطنية؟

- مثلت كاًل من منتخبي �ل�سباب و�ملنتخب �لوطني 
201٦، �نا �أقدم �أف�سل �مل�ستويات و�أغلب مباريات 
�لفريق �أكون فيها متميزً� و�أقدم م�ستويات كبرية 
�لأ�سماء  قائمة  ظهور  عند  لكن  �جلميع،  ب�سهادة 
يعني  �ل�سبب!!  ما  �أعرف  ول  فيها!  ��سمي  ليوجد 
للمنتخب وهناك  ولي�ستدعي  يلعب  �أن هناك من 
من ليلعب ويجل�ص على دكة �لحتياط يظهر ��سمه 

يف �لقائمة، ولنعرف كيف يتم �لتقييم؟ 

*�أمنية حتققت و�أخرى ل؟
للمنتخب  متثيلي  ه��ي  حتققت  �ل��ت��ي  �أمنيتي   -
هي  ت�ستمر  ومل  تتحقق  مل  و�ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي.. 

��ستمر�ري مع �ملنتخب!
قمة  وهو يف  يعتزل  �ل��ذي  �لالعب  �أن��ت مع  * هل 

عطائه؟
- نعم، حيث ياأتي يوم على �لالعب لي�ستطيع فيه 
�أن يقدم �سيئًا، و�لأف�سل له �لعتز�ل وهو يف �لقمة 

ويف ذ�كرة م�سجعيه. 
*من �لذي �كت�سف ع�سام؟ 

من  ه��و  عبا�ص  خ�سري  �ل�سليخ  ن��ادي  م��درب   -
�كت�سفني.

* هل تتابع وت�سجع �لفرق �لعاملية؟
و�أن���ا من  �لعاملية  �ل��دوري��ات  �أغ��ل��ب  �أت��اب��ع  نعم   -

م�سجعي �لنادي �مللكي ريال مدريد �لإ�سباين . 
*لو مل تكن لعبًا ماذ� كنت تريد �أن تكون؟ 

�أكن لعبًا لأ�سبحت  �أهوى �حلالقة.. لو مل  �أنا   -
حالقًا. 

*ماذ� تعني لك �ل�سهرة و�ملعجبني؟ 
�أقول لك  �أن  �أ�ستطيع  ل  لكني  �ل�سهرة جميلة..   -
خالل  من  هلل  و�حلمد  ولكن   ! ل  �و  م�سهور  �أين 
مع  طيبة  عالقتي  فاأنا  �ملتابع  �لريا�سي  �جلمهور 
وتو��سع  ب�ساطة  بكل  معجبّي  مع  و�أتعامل  �جلميع 

بعيدً� عن �لغرور و�لتكرب. 
* هل حققت ماتطمح؟ 

نعم، لدي �لكثري من �لطموحات، �أمتنى �أن �أحقق 
�أح�سل على  و�أن  �أمثله  لقب �لدوري مع كل فريق 
نادي  مع  طموحي  هو  وه��ذ�  مد�فع  �أف�سل  لقب 
�ملنتخب  �أم��ث��ل  �أن  و�أمت��ن��ى  �ملو�سم  لهذ�  �لنفط 

�لوطني يف �ملحافل �خلارجية.  
*ماطقو�سك قبل �ملبار�ة؟ 

و�أكون يف جّوها  �ملبار�ة فقط  �أركز يف  �أن  -�أحب 
بعيدً� عن �أية �أحاديث. 

*ع�سام.. بعيدً� جدً� عن �مل�ستديرة؟
يحب  ج���دً�  ومتو��سع  وب�سيط  ه���ادئ  �ن�سان   -

وي�ساعد �جلميع و�أحب �لنفر�د و�أكره �لتكرّب. 
*�أخريً�؟

- �سكرً� لك وملجلتكم �ملوقرة �لتي تتابع �لأحد�ث 
�لريا�سي  جلمهوري  و�سكرً�  باأول  �أوًل  �لريا�سية 

�لذي �سجعني ووقف معي. 

*جتربتك مع �لحرت�ف؟ 
- كنت مع منتخب �ل�سباب حني لعبنا مع �ملنتخب 
�لأمانة  ن��ادي  م��درب  �ساهدين  وهناك  �ل�سوري 
�ل�سوري و�أعجب مبا قدمته يف �ملبار�ة و�تفق معي 
هذه  لكن  عند ح�سن ظنهم،  وكنت  �لعقد  ووقعت 
�لتجربة مل ت�ستمر طوياًل.. على �لعموم �لحرت�ف 
ثقافات  على  يعرفك  لأن��ه  لعب  كل  يتمناه  �سيء 

كروية عديدة. 
�أين  وم��ن  �لقدم  ك��رة  يف  م�سو�رك  ب��د�أت  *كيف 

كانت �لنطالقة؟
بعده  وم��ن  �ل�سليخ،  ن���ادي  م��ع  ك��ان��ت  بد�يتي   -
و�ملحافظات،  بغد�د  يف  �لأندية  من  �لكثري  مثلت 
�لكهرباء، نفط  �أمانة بغد�د، ز�خو،  منها دهوك، 

�لو�سط، �ل�سرطة، �لنفط .
*�ين وجدت نف�سك و�سط هذ� �لكّم من �لأندية؟

�لتي  �لأن��دي��ة  ك��ل  م��ع  ق��د جنحت  نف�سي  �أج���د   -
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اأ�شتحق اأن اأكون �شمن 
قائمة املنتخب 

هو اأحد اأبرز  لعبي نادي النفط و�ضمام اأمان الفريق 
و�ضخرة دفاعه.

قّدم اأروع العرو�ص وامل�ضتويات مع فريقه يف دوري الكرة 
العراقي والبطولة العربية التي �ضارك فيها النفطيون بعد 

و�ضولهم اىل دور الــ16.
انه جنم النفط ع�ضام يا�ضني الذي حدثنا عن م�ضريته 

الكروية وبع�ص هموم الكرة التي ت�ضفحتها معه )جملة 
ال�ضبكة العراقية(، وقد دار معه هذا احلوار:

حاورته / اأمرية حم�شن 

جن�������������م دف����������������������اع ال������ن������ف������ط

 ع�شام يا�شني: 



عام 19٧٦ مت ��ستدعاوؤه لأول مرة �ىل �سفوف 
�لأوىل  �لعر�قي، لعب مبار�ته  �لوطني  �ملنتخب 
و�سجل  �لريا�ص  يف  �ل�سعودي  �ملنتخب  �أم���ام 
بالتعادل  �نتهت  �لتي  �ملبار�ة  يف  �لعر�ق  هدف 
متكن   19٧٧ ع��ام  �لفريقني.  م��ن  لكل  بهدف 
�لر�بع  �لهدف  م�سجاًل  �لتعادل  طوق  ك�سر  من 
�آ�سيا  كاأ�ص  ليعيد  �لإي���ر�ين  �لفريق  مرمى  يف 
عام  �ل��ق��دم،  ك��رة  �حت��اد  خزينة  �إىل  لل�سباب 
19٧8 متكن من ت�سجيل �لأهد�ف �لثالثة �لتي 
حالة  �أول  وه��ي  �جلز�ئر  على  �لعر�ق  بها  ف��از 
حينها  و�مل��ب��ار�ة  دوليًا  �سعيد  حل�سني  هاتريك 
يف  �لآ�سيوية  �لأل��ع��اب  ل��دورة  ��ستعد�دً�  كانت 
ع�سرة  �سعيد  ح�سني  �سجل   19٧9 تايلند.عام 
�أهد�ف يف بطولة �خلليج كانت كافية 
لأول  �ل��ك��اأ���ص  �ل���ع���ر�ق  ل��ن��ي��ل 
ب��ط��ولت  يف  �سجل  م���رة. 
�أربعة وع�سرين  �خلليج 
ه��دف��ًا... وم��ا ز�ل��ت 
ت�سكل رقمًا قيا�سيًا 

لهد�يف �لبطولة.
ت�����س��ف��ي��ات  يف 
ك���اأ����ص �ل��ع��امل 
 1985 ع������ام 
������س����ت����دع����ي 
�سعيد  ح�سني 
م���������ن ق���ب���ل 

�ملدير �لفني للمنتخب �لعر�قي و�ثق ناجي وكان 
نهائيات  �إىل  �لعر�ق  نقل  يف  �لكبري  �ل��دور  له 
�ملك�سيك  يف   198٦ �لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�ص 
�ملنتخب  �أمام  �حلا�سمة  �ملبار�ة  يف  وخ�سو�سًا 
كارلو�ص  �لرب�زيلي  �مل��درب  بقيادة  �لإم��ار�ت��ي 
و�ثق ناجي  �ألربتو بريير�، حيث �عتمد �ملدرب 
على �لثالثي ح�سني �سعيد و�أحمد ر��سي وكرمي 
�سد�م يف حتقيق �لن�سر �لكبري بتاأهل منتخب 
�إىل  تاريخه  يف  م��رة  لول  �لقدم  لكرة  �لعر�ق 
و�ث��ق  �مل���درب  ول��ع��دم ��ستطاعة  �ل��ع��امل،  ك��اأ���ص 
ذهابًا  لأخ���رية  ب��امل��ب��ار�ة  �مل�ساركة  م��ن  ناجي 
�ملدرب  �ل�سوري فقد كلف  �ملنتخب  �أمام  و�إيابًا 
خالل  فقط  �لعر�قي  �ملنتخب  بقيادة  بابا  عمو 
�ملبار�ة �لأخرية �أمام منتخب �سوريا يف مبار�ة 
كان  �ل�����س��وري  �ملنتخب  لأن  �سلفًا  حم�سومة 
بالرت�سح  �لحتفالت  �ن  لدرجة  ج��دً�  �سعيفًا 
بعد  ب��د�أت  قد  كانت  �ل��ع��ر�ق  يف  �لعامل  لكاأ�ص 
�لفوز �لكبري على منتخب �لإمار�ت وقبل خو�ص 
�ملبار�ة  هذه  ويف  �سوريا.  مع  �لنهائية  �ملبار�ة 
ت�سجيل  �سعيد  ح�سني  ��ستطاع  و�ي��اب��ًا  ذه��اب��ًا 
�لأهد�ف وكان �آخرها �لهدف �لأول �سد �سوريا 

يف �لطائف يف ت�سرين �لثاين من عام 1985.
�لأل��ع��اب  دورة  يف  �ملنتخب   م��ع  �سعيد  ���س��ارك 
�أه���د�ف  ث��الث��ة  و���س��ج��ل  �سيئول  يف  �لآ���س��ي��وي��ة 
عمان  �أم���ام  فيهما  ���س��ارك  فقط  مبار�تني  يف 
�لإم��ار�ت. يف  بهدف و�حد وبهدفني يف مرمى 

عام 1989 قاد �سعيد خط �لهجوم �لعر�قي يف 
من  �ملوؤقت  �سفائه  بعد  �لعامل  كاأ�ص  ت�سفيات 
�لإ�سابة حيث �سارك يف خم�ص مباريات ولكنه 
�أمام  �لكابو�ص  و�حد يف  �سوى هدف  ي�سجل  مل 
قطر يف �ملبار�ة �لتي تعادل فيها �ملنتخبان 2 - 
�لعر�قي  �ملنتخب  �إىل خروج  و�أدت  بغد�د  2 يف 
فيها  ي�سارك  ومل  �لعامل،  كاأ�ص  ت�سفيات  من 
�ل�سد�قة  �ملنتخب يف دورة  �لإ�سابة مع  ب�سبب 
�سفوف  �إىل  عاد   .1989 �لكويت  يف  و�ل�سالم 
�لكويت  يف  �لعا�سرة  �خلليج  دورة  يف  �ملنتخب 
ل��ي��ودع  ل��ه  منا�سبة  �آخ���ر  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي   1990

�لكرة... وحينها �ن�سحب �لعر�ق من �لبطولة.
دون  �ل��ق��دم  ك��رة  �ساحات  �سعيد  ح�سني  ودع 
نحو  توجه  بعدها  ت�سريح.  �أو  �عتز�ل  مبار�ة 
خاللها  تبو�أ  حيث  �جلديدة  �لإد�ري��ة  م�سريته 
�لقدم  ك��رة  �حت���اد  يف  �ملنا�سب  م��ن  �ل��ع��دي��د 

و�للجنة �لأوملبية �لوطنية �لعر�قية.
لعب ح�سني �سعيد 131 مبار�ة للمنتخب �لوطني 
و�حدً�  ليكون  هدفًا   84 خاللها  �سجل  �لعر�قي 

من �أ�سحاب �لأرقام �لقيا�سية يف هذ� �ملجال.
�لقرن  لعبي  من   25 رقم  �لالعب  �ختياره  مت 
 30 على  حتتوي  قائمة  �سمن  من  �آ�سيا  لقارة 
و�لدويل  �لآ�سيوي  �لحتادين  يف  �آ�سيويًا  لعبا 

لكرة �لقدم.

املنا�ضب الإدارية
�سغل ح�سني �سعيد بعد تركه �ملالعب �لعديد من 
�لعالقات  مكتب  مدير  مثل  �لإد�ري��ة  �ملنا�سب 
ونائبًا  �لعر�قية  �لأوملبية  �للجنة  يف  �خلارجية 
و�أمينًا  �لقدم  لكرة  �لعر�قي  �لحت��اد  لرئي�ص 
�لعر�قية  �لأوملبية  �للجنة  لرئي�ص  ونائبًا  لل�سر 
�للعب  قبل ع�سوً� يف جلنة  ومن  �لعام  و�أمينها 
ثم  �لقدم  لكرة  �لآ�سيوي  �لحت��اد  يف  �لنظيف 
ع�سوً� يف �ملكتب �لتنفيذي لالحتادين �لآ�سيوي 
�لإعالمية لالحتاد  �للجنة  و�لعربي وع�سوً� يف 
�لقدم  كرة  جلنة  ورئي�ص  �لقدم  لكرة  �ل��دويل 
�لن�سوية يف �لحتاد �لعربي لكرة �لقدم ورئي�ص 
�لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم.. ملا له من خربة 

يف �لتدريب و�لقيادة �لإد�رية.

يف الذاكرة
جنوم

 مرعُب احلّرا�س
ح�شني �شعيد...

ولد ح�ضني �ضعيد عام 1958، اأكمل درا�ضته العليا فح�ضل على �ضهادة 
املاج�ضتري يف الزراعة. بداأ م�ضريته الكروية من خالل املنتخب 

العراقي املدر�ضي، ثم التحق بفريق نادي الطلبة الريا�ضي وخا�ص 
اأوىل مبارياته �ضد فريق نادي ال�ضرطة التي انتهت بفوز الطلبة 

.)0-3(
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*هل �حرتفت يف بريطانيا؟
- نعم، لعبت لنادي يونيك ومن خالله حققت 
لقب بطولة بريطانيا للمحرتفني يف �سنة 2012 
�لأوروبية  ما�سرت�ص  �لرينك  بلقب  �أي�سًا  وفزت 
بعد ثالثة �نت�سار�ت يف يوم و�حد، بعدها فزت 
ثالثة  بعد   wku �ل���  لحت��اد  �ل��ع��امل  بذهبية 

�نت�سار�ت متتالية.
*ما �أبرز نز�لتك �خلارجية؟

و�آ�سيوية  عربية  دولية  بطولت  يف  �ساركت   -
وعاملية عدة مع �ملنتخب �لوطني �لعر�قي لأكرث 
�أبرزها ح�سلت على ذهبية  من  11 �سنة، ويف 
 4 �لعامل  بطولة  يف  �ساركت  و  م��ر�ت   3 �لعرب 
برونزية  على  ح�سلت  خاللها  وم��ن  م���ر�ت،  

�لعامل يف �ملغرب وذهبية يف هيرثو بريطانيا.
�لأوملبية  قبل  م��ن  مهم�سة  �للعبة  ه��ذه  *مل���اذ� 

�لعر�قية؟
للعبة  �مل��رك��زي  �لحت���اد  �أن  رغ��م  ل��الأ���س��ف   -
�لِكك بوك�سنغ من �برز �لحتاد�ت �لوملبية فهو 
يح�سد �مليد�ليات �مللونة على �ل�سعد �لعربية و 
�لآ�سيوية و�لعاملية �أي�سا لكني لالأ�سف �أكرر �نها  
غري  ريا�سة  لأنها  �ل�سبب  ويرجع  مهم�سة  لعبة 
تكون من �سمن  �سوف  لكن �حلمد هلل  �وملبية، 
�لريا�سات �لأوملبية وذلك بعد توثيقها من قبل 
�ن  ذلك  بعد  �أمتنى  �لدولية،  �لأوملبية  �للجنة 
�للعبة  هذه  جتاه  �لوملبية  طريق  خارطة  تتغري 
�أوملبيًا و�أن تدعمها ب�سكل مبا�سر كما  �ملظلومة 

تدعم �لحتاد�ت �لخرى.
*�أبرز بطولتك �ملحلية؟

عامًا   18 لفرتة  كرد�ستان  لبطولت  بطل  -�أن��ا 
�ملحلية لكرث من  �لعر�ق  �ي�سا لبطولت  وبطل 

11 عامًا.
خالل  عليها  ح�سلت  �لتي  �لأو�سمة  عدد  *ما 

م�سريتك؟
بوك�سنغ  �لِكك  بلعبة  - ح�سلت خالل م�سريتي 
على 1٧ ميد�لية دولية منها ٦ ذهبية و3 ف�سية 

و 8 برونزية.
*هل ظلمت يف بع�ص �لنز�لت �خلارجية؟

�قيمت  �لتي  �لعربية  �ل��دورة  يف  ظلمت  نعم   -
ي�سهد �لحتاد بذلك  و  يف �جلز�ئر عام 2004 
عقوبة  مت��ت  وب�سببها  ب��ي  حل��ق  �ل���ذي  �لظلم 

�إثر ردة  �لنعيمي  �لعر�قي عمار  �لدويل  �حلكم 
فعله على �نتقاد جلنة �لتحكيم �آنذ�ك، عندما 

�ساهدهم يخ�سروين علنًا.
على  بوك�سنغ  �لِكك  �حت��اد  ي�سري  هل  *ب��ر�أي��ك 

�مل�سار �ل�سليم؟
حيث  �ل�سليم،  �لطريق  يف  ي�سري  �إن��ه  نعم،   -
يف  �لعر�قي  �لريا�سي  �لو�سط  على  يخفى  ل 
من  تعترب  �لأوملبية  غري  �لريا�سية  �لألعاب  �أن 
وجود  عدم  حيث  من  عليها  �ملغ�سوب  �لألعاب 
�لدعم و�لمتياز�ت )و�لقا�سات(! �لتي متتلكها 
ما  د�ئ��م��ًا  �لتي  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  بها  وتتحلى 
حتى  كانت  بطولة  �أية  من  �ليدين  �سفر  تخرج 
ذلك  على  و�لأمثلة  �سعبية!  بطولة  كانت  و�إن 
و�سام  على  نح�سل  مل  حيث  ح��رج،  ول  ح��ّدث 
وخ�س�ست  ق��رن  ن�سف  من  �ك��رث  منذ  �وملبي 
للبطولت  ميز�نيتها  �لأومل��ب��ي��ة  �لحت�����اد�ت 
�لآ�سيوية فقط دون �لنظر  �لعربية و�مل�ساركات 
�لألعاب  ماز�لت  عمومًا  �لوملبية.  �لنتائج  �ىل 
وعددً�!  عدة  �لوملبية  غري  على  تتفوق  �لوملبية 
�لوملبية  غري  �لأل��ع��اب  حتققها  �لتي  فالنتائج 
و�لدليل  �لوملبية  �سقيقتها  على  وتتفوق  جيدة 
ع��ل��ى ذل���ك م�����س��ارك��ة �لأل���ع���اب غ��ري �لومل��ب��ي��ة 

�لأو�سمة  على  وح�سولها  �ل��ع��امل  ب��ط��ولت  يف 
حقق  �ل��ذي  ت��اي  �مل��و�ي  �حت��اد  مثاًل  �ملتنوعة، 
�لعاملي  �ل�سعيد  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��رية  �لإجن�����از�ت 
�جلوج�ستو  لحت��اد�ت  بالن�سبة  نف�سه  و�حل��ال 
و�لكيوكو�سنكاي من ناحية �لإجناز�ت �لعري�سة 
�إن  بل  �لعر�قية،  �لريا�سة  �أ�سهم  رفعت  �لتي 
�ملناف�سات  �سوح  يف  تاألق  بوك�سنغ  �لِكك  �حتاد 
�لتي  �ل��ر�ئ��ع��ة  �لنتائج  خ��الل  م��ن  �خل��ارج��ي��ة 
حققها على �ر�ص �لو�قع و�لدليل ح�سده ل���22 
�لتي  �لأخ��رية  �آ�سيا  بطولة  يف  متنوعة  ميد�لية 
�أقيمت يف قرغي�ستان، فالحتاد �لعر�قي بالِكك 
م�سبق  وخمطط  علمي  ب�سكل  ي�سري  بوك�سنغ 
�لرتكيز �كرث  لكن يحتاج �ىل  جلميع فعالياته، 
على فتح مد�ر�ص للريا�سة و�دخال كو�در علمية 
�ل�سباقون  باأنهم  علمًا  �ملدربني،  لتعزيز  �أك��رث 
�سقل  دور�ت  لفتح  �لعلمية  �لكو�در  �دخ��ال  يف 
للمدربني لكننا لن نخ�سر �ذ� ما ز�دو�، نتمنى 
�أن يدعم �لِكك بوك�سنغ من قبل �لوملبية بعد �أن 

�أ�سبح موؤخرً� �حتادً� �أوملبيًا. 
*ملاذ� �عتزلت مبكرً�؟

�لفوز  بعد   2014 ع��ام  يف  �لع��ت��ز�ل  ق��ررت   -
�لعتز�ل  ق��ررت  حني  لندن  يف  �لعامل  بذهبية 

و�نا يف قمة عطائي.
�لتي  �لأخ���رية  �لعاملية  �لبطولة  ع��ن  *حدثنا 

�أقيمت يف �ل�سليمانية ومن �أقامها؟
�بعد �ن لعبت فرتة �حرت�ف طويلة يف بريطانيا، 
بلدي  يف  هنا  مماثاًل  �سيئًا  �أحقق  �أن  متنيت 
�لعر�قي  �لحت��اد  من  كاملة  وم�ساندة  وبدعم 
�ملركزي بالِكك بوك�سنغ. من �لناحية �لتحكيمية 
و�لإد�رية ��ستطعت �أن �أقيم �أول بطولة �حرت�ف 
دولية عاملية يف �لعر�ق �سارك فيها �أبطال �لعامل 
كانت  �حلقيقة  يف  خمتلفة،  عاملية  دول  وم��ن 
بطولة وكرنفاًل عامليًا ر�ئعًا �أقيم يف �ل�سليمانية.

*ماذ� تتمنى؟
�لقائمني  بدعم  بوك�سنغ  �لِكك  لعبة  حتظى  �اأن 
حاليًا  �أ�سبحت  كونها  �لعر�قية  �لريا�سة  على 
�حلالة  وبهذه  �لأوملبية،  �لريا�سية  �لألعاب  من 
ميكن للعر�ق �أن يخطف ميد�لية �وملبية بعد �أن 
عجزت �لألعاب �لريا�سية �لوملبية من خطفها 

طو�ل ن�سف قرن.

ب��ط��ل اآ����ش���ي���ا ب���ال���ِك���ك ب��وك�����ش��ن��غ 

هاوبري عبد اهلل:
عمل الحتاد ي�شري 
وفق خط �شليم 

من �ضمالنا احلبيب انطلق بطل العراق واآ�ضيا بالفنون 
القتالية ال�ضعبة هاوبري عبد اهلل، �ضارك مع املنتخب 

الوطني العراقي يف جميع البطولت القارية، ح�ضل خالل 
م�ضاركته على جمموعة كبرية من الأو�ضمة املتنوعة اأبرزها 

برونزية العامل يف املغرب.

ال�شليمانية / اأحمد رحيم نعمة

ي�سكون  د�ئمًا  بوك�سنغ  �لِكك  لعبة  �أبطال  �أن  �إل 
من  ي�سيبهم  �لذي  و�لتهمي�ص  و�لإهمال  �لغنب 
قادة �لأوملبية �لعر�قية، بل �إنهم ن�سو� �إجناز�تهم 
�لبطولت  يف  يحققونها  �لتي  �لأو���س��م��ة  برغم 
�أغلبهم يلجاأون �ىل  �لآ�سيوية و�لعاملية، ما جعل 
�لعتز�ل ويرتكون �للعبة �ىل �لأبد.. عن م�سرية 
بطل �آ�سيا هاوبري و�أمور �خرى ت�سفحناها معه 

يف هذ� �حلو�ر:
*  متى مار�ست لعبت �لِكك بوك�سنغ ويف �أي ناٍد 

تلعب؟
�لبد�ية لعبًا يف لعبة �لكونغ فو عام  - كنت يف 
�لِكك  لعبة  ملمار�سة   �جت��ه��ت  ث��م  وم��ن   1988
بوك�سنغ يف عام 1993 يف نادي �أزمر �لريا�سي، 

كنت حينها يف �أوج قوتي.
* وملاذ� �خرتت هذه �للعبة �لعنيفة؟  

�أن  ت�ستطيع  كي  بالنف�ص  �لثقة  متنحك  لأنها   -
تد�فع عن نف�سك، هي ريا�سة جميلة جدً� رغم 

خ�سونتها وقوتها وخماطرها.
*ما �لأندية �لتي لعبت لها؟

-لعبت لأندية �أزمر ونوروز يف �ل�سليمانية ويونيك 
يف بريطانيا.
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يف  �لذهبي  �حل��ذ�ء  ت�سلمه  بعد  مي�سي  وق��ال 
�أن  فكرة  ت���ر�ودين  مل  �حلقيقة  يف  بر�سلونة: 
�للعب،  ب��د�أت  �لأمرعندما  هذ�  معي  يح�سل 
�حرت�يف  �سعيد  على  �لقدم  كرة  بلعب  حلمت 

وحتقيق �لنجاحات، �أنا �أحب �للعبة، لكني 
مل �أتخيل يوما باأين �ساأحقق هذ� �لكم من 
�جلماعي  بالعمل  �أ�ستمتع  �أنا  �جلو�ئز، 
يف  فريق  �أف�سل  يف  �أن��ا  �مللعب،  د�خ��ل 
�لزمالء يف  �أف�سل  بجانب  و�ألعب  �لعامل 

�لعامل، وبالتايل كل �سيء �أ�سهل. 
مر�ت  خم�ص  �لعامل  يف  لع��ب  �أف�سل  وتطرق 
�إىل قرعة ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا �لتي 

�أوقعت بر�سلونة يف مو�جهة ليون �لفرن�سي، 
معقدً�  خ�سمًا  �سيكون  "ليون  قائال 

بني  م��ن  ي��ك��ون��و�  مل  و�إن  ح��ت��ى 
فهم  �ل���ف���رق،  �أق������وى 

خ����ط����ريون 

مل اأتخيل يومًا اأن 
اأكون جنمًا!!

الأ������ش�����ط�����ورة

مي�شي: 
اإعداد / اأمرية حم�شن 

ت�ضلم النجم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي جائزة احلذاء الذهبي كاأف�ضل هداف 
يف اأوروبا للمرة اخلام�ضة يف م�ضريته متفوقًا على امل�ضري حممد �ضالح جنم 
ليفربول والإجنليزي هاري كني جنم توتنهام. و�ضجل مي�ضي 34 هدفًا يف 68 

مباراة خالل املو�ضم املا�ضي، حمتفظًا باجلائزة التي توج بها اأعوام 2010 
و2012 و2013 و2017،وهاهي تعود له 2018 لينفرد بعدد مرات الفوز الذي 

كان يت�ضاركه مع الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو املنتقل من ريال مدريد الإ�ضباين 
اىل يوفنتو�ص الإيطايل.

)بطل  �سيتي  مان�س�سرت  �سد  ذل��ك  و�أظ��ه��رو� 
�إنكلرت�( ، بفوزهم عليه على ملعبه 2-1 �لذي 

يعترب �أحد �أف�سل �لفرق يف �لعامل".

عّراب النت�ضارات يف بر�ضلونة 
بعدد  �لقيا�سي  �لرقم   2018 يف  مي�سي  ك�سر 
بالن�سبة  �لإ���س��ب��اين  �ل���دوري  يف  �لنت�سار�ت 
�إىل 323 فوزً�  �أن و�سل  بعد  لالعبي بر�سلونة، 
وجتاوز  �لأول،  كانون  �سهر  من  �سابق  وقت  يف 

زميله �ل�سابق ت�سايف هرينانديز.

اأهداف متوا�ضلة 

�أول  ي�سمى  كما  �لربغوث  �و  �لأ�سطورة  �أ�سبح 
لعب يف �لتاريخ ي�سجل 10 �أهد�ف �أو �أكرث يف 

13 مو�سمًا متتاليًا يف �لليغا �لإ�سبانية.
�أ�سطورة  حافظ   ،200٧-200٦ مو�سم  منذ 
�لأهد�ف  بعدد  ت�ساعدي  رقم  على  �لأرجنتني 

يف �لدوري، ول يبدو �أنه �سيتوقف قريبا.
�أع��و�م، جتاوز ر�سيد   9 �آخر  �لثامنة يف  للمرة 
�لبطولت،  جميع  يف  هدفًا  �ل�50  "�لربغوث" 
هذ� �لرقم �ملرعب مل ي�سبقه له �أي لعب، وهو 
دللة كبرية على ثبات م�ستوى هد�ف بر�سلونة 

مع مرور �لأعو�م. 
مبكرة  �سن  يف  �ل��ق��دم  ك��رة  لعب  مي�سي  ب���د�أ 
و���س��رع��ان م��ا مت �ك��ت�����س��اف ق���در�ت���ه ع��ل��ى يد 
فريق  على  �لقائمة  رو�ساريو  وغ��ادر  بر�سلونة. 
و�نتقل   2000 عام  يف  بويز  �أول��د  نيولز  �سباب 
�أوروب��ا، كما عر�ص بر�سلونة له  �إىل  مع عائلته 
له  ظهور  �أول  �لنمو.  هرمونات  لنق�ص  �لعالج 
ا  كان يف مو�سم 2004 . 2005 حطم رقمًا قيا�سًيّ
م�سجاًل با�سم فريقه لأ�سغر لعب ي�سجل هدفًا 

�لأكرب  �لتكرمي  لكن  تكرميه،  ومت  �ل��دوري.  يف 
�أول  بالدوري يف  بر�سلونة  فوز  كان  له  بالن�سبة 
�ل��دوري  كاأ�ص  على  ح�سل  �إذ  معه،  له  مو�سم 
�أبطال  دوري  وكاأ�ص  �لإ�سباين  �ل�سوبر  وكاأ�ص 
يف  �نطالقته  ب���د�أت   .200٦ �سنة  يف  �أوروب����ا 
مو�سم 2005–200٦ بان�سمامه للفريق �لأول، 
�أه��د�ف  ثالثة  �سجل   0٧–200٦ مو�سم  ويف 
�ملو�سم  و�أن��ه��ى  �لكال�سيكو،  يف  )ه��ات��ري��ك( 
كان  ورمب��ا  م��ب��ار�ة.   2٦ يف  هدفًا   14 بر�سيد 
مو�سم 2008–09 من �أجنح مو��سمه، حيث �أن 
مي�سي �سجل فيه 38 هدفًا ولعب دورً� �أ�سا�سيًا يف 
�حل�سول على �لثالثية: كاأ�ص �لدوري و�إ�سبانيا 
ودوري �لأبطال. ويف �ملو�سم �لتايل 2009–10، 
�مل�سابقات،  جميع  يف  هدفًا   4٧ مي�سي  �سجل 
مع  �ل�سابق  رونالدو  رقم  معادلة  من  ليتمكن 
بر�سلونة. وتفوق على هذ� �لرقم يف 
بثالثة   11–2010 مو�سم 
جميع  يف  هدفًا  وخم�سني 

�مل�سابقات.
�أوروب��ا كان مي�سي  بد�ية مو�سم 2015 يف  قبل 
�لدوري  يف  �ألقاب  ب�سبعة  بر�سلونة  مع  فاز  قد 
�لأبطال،  دوري  يف  �ألقاب  و�أرب��ع��ة  �لإ�سباين، 
يونايتد  مان�س�سرت  �سد  نهائيني،  يف  و�سجل 
 2009 عامي  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  نهائي  يف 
و2011. وعلى �لرغم من �أنه مل يكن متو�جدً� 
بر�سلونة  ف���از  حينما  �مل��ل��ع��ب  �أر���س��ي��ة  ع��ل��ى 
�أوروب��ا  �أبطال  دوري  نهائي  يف  �آر�سنال  على 
�لفائزين  ميد�لية  ت�سلم  �أنه  �إل   ،200٦ لعام 
دوري  يف  هدفًا   12 ت�سجيله  بعد  بالبطولة. 
�أبطال �أوروبا 2010 �أ�سبح مي�سي ثالث لعب 
يعتلي  بابان(  بيري  وج��ان  مولر  ج��ريد  )بعد 
�سد�رة �لهد�فني يف ثالثة مو��سم متتالية من 
ومع  �لبطلة.  �لأوروبية  �لأندية  كاأ�ص  حمالت 
�أول من فاز بلقب هد�ف  ُيعترب مي�سي  ذلك، 
دوري �أبطال �أوروبا ملدة ثالث �سنو�ت متتالية 

بعد تغيري دوري �لأبطال يف عام 1992.
وكان مي�سي هد�ف كاأ�ص �لعامل لل�سباب حتت 
من  �أه����د�ف،  �ستة  بر�سيد   2005 �سنة   20
ذلك  بعد  �لنهائية.  �مل��ب��ار�ة  يف  �ثنان  بينها 
بوقت ق�سري، �أ�سبح لعبًا مهمًا و�أ�سا�سيًا يف 

�أ�سبح   ،200٦ عام  يف  �لأرجنتيني.  �ملنتخب 
�لعامل  كاأ�ص  بطولة  يلعب يف  �أرجنتيني  �أ�سغر 
�لف�سية  �مليد�لية  على  وح�سل  �لقدم  لكرة 
يف ب��ط��ول��ة ك��وب��ا �أم���ريك���ا يف �ل��ع��ام �ل��ت��ايل. 
�ألقابه  ب���اأول  ف��از  ب��ك��ني،  يف   ،2008 ع��ام  يف 
مع  �لأوملبية  �لذهبية  �مليد�لية  وهي  �لدولية، 
�جنازتة  �أهم  �لأوملبي،  �لأرجنتيني  �ملنتخب 
قيادتة  �لأرجنتني  منتخب  �لأول  �ملنتخب  مع 
عام  �لعامل  كاأ�ص  بطولة  يف  �لنهائية  للمبار�ة 
�ملنتخب  لكن  �لرب�زيل  �أُقيمت يف  �لتي   2014
و�مليد�لية  �لثاين  باملركز  �كتفى  �لأرجنتيني 
�لأملاين  �ملنتخب  �أمام  �خل�سارة  بعد  �لف�سية 
�لنهائية  �ملبارة  �متدت  �أن  بعد   1–0 بنتيجة 
على  مي�سي  وح�سل  �إ�سافيني  �سوطني  �إىل 
�أو�خ��ر  يف  �لبطولة،  يف  لع��ب  �أف�سل  جائزة 
يونيو 201٦ وخالل كوبا �أمريكا �ملئوية �أ�سبح 
قبل  بالده  ملنتخب  �لتاريخي  �لهد�ف  مي�سي 
عقب  باأيام  بعدها  للمنتخب  �للعب  يعتزل  �أن 
خ�سارته للبطولة �أمام منتخب ت�سيلي بركالت 
عن  تر�جع  ثم   201٦ يونيو   2٧ يوم  �لرتجيح 

قر�ره فيما بعد.

حياته ال�ضخ�ضية
مي�سي مرتبط باأنتونيال وقد رزق منها بطفلني 
�لأول تياغو �لذي ولد عام 2012 و�لآخر ماتيو 
 .  2015 ع��ام  خريف  يف  �ل��ن��ور  �أب�سر  �ل��ذي 
ب�سديقته  ليونيل  ت��زّوج   ،201٧ يونيو   30 يف 
�أنتونيال، وقد �أقيم �لزو�ج يف فندق فاخر يف 
م�سقط ر�أ�سه رو�ساريو مع ح�سور 2٦0 �سيفًا. 
مي�سي  زوج��ة  �أعلنت   ،201٧ �أكتوبر   15 يف 
�لثالث  طفلهما  ق��دوم  يتوقعان  �أنهما  على 
 10 ويف  �لإن�ستغر�م  برنامج  على  من�سور  عرب 
يف  بر�سلونة  مبار�ة  عن  مي�سي  غ��اب  مار�ص 
�لدوري �أمام ملقا ب�سبب قدوم مولوده �جلديد 
ت�سريو. �ثنان من �أبناء عمه يلعبان كرة �لقدم 
كجناح  يلعب  �ل��ذي  ماك�سي،  وه��م��ا:  �أي�����س��ًا، 
و�إميانويل  �ل��ب��ار�غ��و�ي،  من  �أوليمبيا  لنادي 
و�سط  خط  كالعب  يلعب  �ل��ذي  بيانكوت�سي، 

للنادي �لأ�سباين جريونا.
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بعد وفاة امللك غازي امتنعت عن الأكل 
و�شارت تنام على الأر�س!

�شتها: امللكة عالية بقلم مدرِّ

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



متوثب  �سعب  تاج  مفرقها  على  ملكة..  �أ�سبحت  ثم 
�فئدته  بها  وحتف  قلوبه  حتيطها  متعال  طموح  ذي 
�ألهاها �مللك عن و�جبها يف رعاية هذ� �ل�سعب  فما 
و�حلدب عليه بل كاأنها �أح�س�ست �أن �مللك قد فر�ص 

هذه  مثل  تاأتي  كانت  �إن  و�أنها  �لو�جب  هذ�  عليها 
�لأعمال من قبل طبيعة و�سجية فقد جعله �مللك يف 
متلكئة  غري  حازمة  فم�ست  وفري�سة  و�جبًا  عنقها 
عزمية  منها  �لعاملون  فيقب�ص  وتوجه  وتوحي  تعمل 

وتوجت جهادها  و�خل��ري..  �لعلم  دور  رفع  وهّمة يف 
�خلالد  ��سمها  بحمل  تت�سرف  �لتي  بالكلية  �لعلمي 
هذ�  ليل  متزيق  يف  �ملقد�سة  ر�سالتها  على  �أمينة 
باأن  توؤمن  و�لأخ��الق، فقد كانت  �لعلم  بنور  �ل�سعب 

بعد وفاة امللك غازي امتنعت عن الأكل 
و�شارت تنام على الأر�س!

�شتها: امللكة عالية بقلم مدرِّ

كانت تلميذة مل تبطرها اأبهة 
الإمارة بل زادتها توا�ضعًا، ومل 
ي�ضرفها نعيم املجد الأثيل عن 

اإيفاء دين العلم فكانت اأحر�ص 
ما تكون على القيام بالواجب 
وحفظ الوقت وا�ضتخالفه.. 

ثم كانت اأمرية �ضابة ت�ضتقبل 
احلياة يف كثري من الثقة بها 
وامليل اليها والطمئنان لها، 

ويف بع�ص اولئك �ضارف ملثلها 
عن �ضواغل احلياة، ولكنها 

كانت اأكرب من كل اأولئك فما 
اأغفلت يدًا ت�ضتطيع اإ�ضداءها 

ول قعدت عن عمل نبيل 
ت�ضتطيع اأن تاأتيه حتى لكاأنه 

قد بات �ضغلها ال�ضاغل و�ضلوتها 
الوحيدة.

�لذي  �مل�سباح  هما  �ملتني  و�خللق  �ل�سحيح  �لعلم 
ي�سرق على طريق بعثنا �جلديد..

ثم وقعت �لو�قعة و�فتقدت �لزوج �لذي كانت ت�ستظل 
بفيئه حتى ح�سره �لدهر عنها، وها هنا يبد�أ �ل�سر�ع 
�جلديد وهنا تنك�سف �حلجب عن �جلانب �لآخر من 
�لت�ساوؤل مظهرً�  �لكبرية، وكان  �لنف�ص  جو�نب هذه 

جديدً� من مظاهر �لنبل من ذلك �لقلب �لكبري.
�مللكة ل تطاأ �ل�سرير بل تتو�سد �لأر�ص، و�مللكة متتنع 
عن �لطعام تريد �أن حترمه على نف�سها حتى يلفها 

�لليل �ل�سرمدي..
وتبكي  يبكي  ���س��دره  �ىل  في�سمها  �أخ��وه��ا  وي�سفق 
و�لغذ�ء  �ملاء  بع�ص  �إ�سابة  �ىل  �لعودة  ي�ساألها  معه، 
بل  �لكون  يف  خملوق  لأجل  ل  �حلياة  عليها  لتم�سك 

لأجل في�سل..
وهنا ي�ستيقظ �لرجاء �لعميق، ويف في�ص من �لدموع 
على  يقفا حياتيهما  �أن  على  �لأخو�ن  يتعاهد  و�لأمل 

تن�سئة في�سل و�إعد�ده.
�لقلب  ويتفتح  �جلرح  ويهد�أ  عجلى  �لأي��ام  ومت�سي 
�لكبري لأمل جديد هو في�سل.. فتجد يف هذ� �لأمل 
و�جبًا جديدً� يكر�ص جهادها، هذه �ملر�أة �لتي تاأبى 
�ملقادير �إل �أن تكون حياتها جهادً� كلها فتنفق ليلها 

ونهارها يف رعاية �أمل �سعب ورجاء �أمة.
�لغربة  دي���ار  ت��رحت��ل �ىل  ويف زح��م��ة ه��ذ� �جل��ه��اد 
بالعرب  و�ذ�  در����س��ت��ه..  يف  كبدها  فلذة  مر�فقة 
تتجه  بامللكة  و�ذ�  فل�سطني..  يف  كلهم  مُيتحنون 
بقلبها و�إح�سا�سها وفكرها و�سعورها �ىل حومة ذلك 
�جلهاد تتبع مر�حله يف نغم �ملذياع و�أمامها خارطة 

لفل�سطني.
وكان تتابع �سري �حلرب يف فل�سطني ي�سطرها �ىل 
هد�أ  فاذ�  �لليل..  منت�سف  بعد  حتى  يوميًا  �ل�سهر 
تتلو  تعاىل  �هلل  �ىل  تتوجه  ثم  تتو�ساأ  قامت  �لكون 

يف كتابه �لعزيز �سائلة �إياه �أن ين�سر حق �لعرب.

كانت  كما  مبثله  وتعتز  بالدين  تتم�سك  كانت  لقد 
تتابع �حلركة �لعلمية �حلديثة بذكاء مفرط ومنطق 
�سليم، فكاأنها �أبت �إل �أن ت�سم �لكمال من �أطر�فه 

جميعًا..
�ليانع  �ملليك  تن�سئ  �أن  وج��اه��دت  حاولت  وهكذ� 

ولدها �حلبيب.
وتزد�د  بتوجيهاتها  حلظة  كل  يف  ترعاه  كانت  لقد 
تفاوؤًل و�سرورً� كلما �ساهدت �أثر ذلك، و�أذكر �ليوم 
باأ�سابيع  مر�سها  قبل  باإجنلرت�  فيه  �سهدت  �ل��ذي 
قليلة حفاًل مدويًا كان فيه ولدها �ملليك من طالبه، 
وهي  يغمرها  �ل�سعادة  من  في�سًا  �أن  كيف  ور�أي��ت 
�أت��ر�ب��ه  م��ع  �حل��ف��ل  من�سة  يرتقي  �ملليك  تب�سر 
�لبيت  �ىل  �لعودة  عند  وحدثتني  �لفتوة..  متكامل 
بعيد  �لغور  عميق  حبًا  غد�  قد  لفي�سل  حبها  ب��اأن 
باأن في�ساًل مل يعد طفاًل  �لغاية، ففهمت ما تعنيه 
بل غد� �سابًا ورجاًل قد حتققت فيه مثلها فما حاد 

عما ر�سمته له من ُمثل و�أهد�ف..
وكان تعلقها باأخيها �سديدً� �إذ كانت ترى يف �سموه 
باأزمة  �أ�سيبت  ليلة  و�أذكر  �ل�سديق..  وخري  �لعون 
تعاودها  كانت  �لتي  �حل��ادة  �ملر�سية  �لأزم��ات  من 
�لأحباء:  �ساأفارق  قريب  "عما  متاأوهة:  يل  فقالت 

في�سل وعبد �لله.."
�إل  �أحدهما  تذكر  ل  �أحاديثها  كل  يف  كانت  وق��د 

مقرونًا بذكر �لآخر..
وقد حتققت نبوءتها ففارقت �حلبيبني في�سل وعبد 
�لذي  �لعزيز  �سعبها  وفارقت  �لأه��ل  وفارقت  �لإل��ه 
تركته د�مي �لقلب حزين �لنف�ص يذكرها باأكرم ما 

تذكر به �مللكات.
جو�نبها  �أ���س��م��ى  يف  للحياة  ن��رب����س��ًا  ك��ان��ت  فلقد 
و�أكرثها ��سر�قًا وكان فيها من كل معنى نبيل �سيء 
من  �لنبيلة  �ملعاين  لهاتيك  �سيء  كل  كانت  لأنها 
ومعنى  �لرحمة  ومعنى  �لرب  معنى  �حلياة:  معاين 
و�لأمل  �ل�سرب  معنى  ث��م  �ل��ك��رب  ومعنى  �لتو��سع 

و�جلهاد.
وكاأي ممن مير به معنى من هاتيك �ملعاين فينبثق 
نوره فيه ثم ي�ستحوذ عليه فيخلقه خلقًا جديدً� فاذ� 
�لقلوب  م��ن  قلب  يف  �مل��ع��اين  هاتيك  ك��ل  �جتمعت 
فنه�ص بها و�سرب عليها فقد �سما وت�سامى حتى ل 

يوجد بعد منزلته مرقى من مر�قي �ل�سمو.
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فقد قر�أت �أخريً� �أن عبد �لوهاب �سيلحن ويغني 
�أغنية جديدة، يقول موؤلفها مناجيًا حبيبه: بتعمل 

عمايل يا م�سوي �لهو�يل!
ولبد �أن هذه �حلبيبة �لتي يناجيها �ملوؤلف ع�سو 
يف �حتاد م�سارعة �لثري�ن �و على �لأقل يف فتّو�ت 
عائلة  خملفات  من  هي  �و  �ل�سهري�ت..  �ملدبح 
�لهو�يل"،  و�سوت  �لعمايل  "عملت  �لتي  ط��رز�ن 
�حلبيبة  هذه  تكن  مل  و�ذ�  �ل�سينما،  �سا�سة  على 
�ملخيفة �ملرعبة و�حدة من هذه �لف�سائل، فالبد 
�نها "�لو�د �ل�سجيع" متنكرً� يف زي �مر�أة خدعت 
وك��ان  �لقلب،  �لطيب  �ل�����س��اذج  �لأغ���اين  م��وؤل��ف 
طبيعيًا بعد �أن �أوقع �لقدر �ملوؤلف �لغرير، يف مثل 
منطق  مع  يتما�سى  �أن  �لفولذية،  �ملع�سوقة  هذه 
�حلبيبة  �سبح  �أمام  مت�سنجًا  في�سرخ  �لع�سالت 

�لإرهابية قائاًل: "�ساع �سبابي هدر"!
وهذه �أول مرة �أ�سمع �أغنية عاطفية ي�ستعمل فيها 
وت�سكني  و�ل��د�ل  �لهاء  بفتح  وهي  "هدر"!  لفظ 

�لر�ء.

من  خبيث  "تكتيك"  قلت-  –كما  لعله  ول��ك��ن.. 
يثبت  �أن  يريد  �لوهاب  �مللهم حممد عبد  �لفنان 
�جلميل،  و�ل�����س��وت  �ل��ر�ئ��ع��ة  �ملو�سيقى  �أن  ب��ه 
ي�ستطيعان �أن يعرب� عن معركة دموية تطلق فيها 
�لهو�يل"..  �لعمايل" و"ت�سوي  و"تعمل  �لقذ�ئف، 
�ساعرية  عليه  تفي�ص  �ل���ذي  �مل�ستمع،  فيح�ص 
�للحن، ورقة �ل�سوت، �أنه يعي�ص مع جنوى عا�سق!

كان م�سطفى �لنحا�ص، يقر�أ �خلطب �لتي تكتب 
له وكثريً� ما كان يف �أرقام �ل�سفحات، فيقر�أ من 
مبا�سرة،   10 رقم  �ل�سحيفة  بعد   34 �ل�سفحة 
�لبالد  يف  �ل�ستقبال  ع��ن  �حل��دي��ث  م��ن  وينتقل 
حمطات،  فيها  لي�ست  و�لتي  حمطات  فيها  �لتي 
�لتي  �ل��ب��الد  �ل���س��ت��ق��ب��ال يف  ع��ن  �ىل �حل��دي��ث 
�ىل  حمطات،  فيها  لي�ست  و�لتي  حمطات  فيها 
وتهتف  �لطماطم و�خلبيزة،  �أ�سعار  �حلديث عن 
ت�سفق  �أن  تعودت  �نها  �جلليل..  �لرئي�ص  با�سم 
و�أن تهتف، فهل يريد عبد �لوهاب �أن ي�سري على 

مبادئ �لنحا�ص مع ع�ساق �سوته ومو�سيقاه.
�جلديدة،  �لأغنية  مطلع  �إن  �أق��ول  �أن  ن�سيت   ...

عبقرية  �أن  �أ�سك  ل  و�أن��ا  "بتظلم"  بكلمة  يبد�أ 
تبد�أ  �أن تلحن كلمة  ت�ستطيع  �لفنية  �لوهاب  عبد 
عليها  وت�سفي  و�ل��ظ��اء..  و�ل��ت��اء  �لباء  بحروف 

بر�عة �ل�ستهالل.

فني تهرب من ذنبك!
�لعا�سق  جنوى  فيه  تلحن  �ل��ذي  �لوقت  هذ�  ويف 
كمال  حلنها  �غنية  �لإذ�عة  ترف�ص  "�لفتوة".. 
�لرف�ص  �سبب  ولي�ص  مر�د،  ليلى  وغنتها  �لطويل 
ليلى  �سوت  لأن  �و  �عرت��ص،  مو�سع  �للحن  لأن 
�لأغنية  كلمات  لأن  ولكن  مناق�سة،  مو�سع  مر�د 
غري لئقة كما قال �مل�سوؤولون عن �إجازة �لأغاين 
خليتني  "ليه  �لغنية  و����س��م  �لإذ�ع����ة،  د�ر  يف 

�أحبك".
ومطلعها:

ليه خليتني �أحبك
ل تلومني ول �أعاتبك
فني تهرب من ذنبك

ت�ساوؤل  �إن  �لأغنية  �لذين رف�سو�  �ملف�سرون  وقال 
�مل���وؤل���ف ع��ل��ى ل�����س��ان �مل��ط��رب��ة: ف��ني ت��ه��رب من 
ذنبًا  �أت��ى  قد  تناجيه  �ل��ذي  �أن  معناه  ذن��ب��ك؟.. 
�أنه كان رجاًل  �إل  يعني  �لذنب ل  خطريً�.. وهذ� 
فا�سقًا.. وهذ� ما يتنافى و�لآد�ب �لعامة.. وبناء 
عليه تقرر منع �إذ�عة �لأغنية! و�أعتقد �أن ح�ساب 
هذه  مبثل  ي��ك��ون  ل��ن  �لآخ����رة،  يف  نكري  و  ن��اك��ر 
معاين  ور�ءه��ا  تخفي  �لتي  �ل�سيطانية  �لتفا�سري 
�أرجو �أل تكون يف حاجة �ىل تف�سري، وقد �سمعت 
عبد  من  و�سمعته  م���ر�د..  ليلى  من  �للحن  ه��ذ� 
�كرث  يف  مرة،  من  �أكرث  �سمعته  حافظ..  �حلليم 
و�سيد�ت  لمعني  وكتابًا  �أدب��اء  �سم  جمتمع  من 
�سعور  �إل  منهم  و�ح��د  من  يبد  ومل  حمافظات، 
�لإعجاب باملعاين �لرقيقة �لتي عرّب عنها موؤلف 

�لأغنية..
�أل ميكن  �لأغنية:  �لذين رف�سو�  �أ�ساأل  �أن  و�أريد 
مبثل  عمايل"  "وتعمل  ع��ب��ارة  �ي�سًا  تف�سر  �أن 
من  تهرب  "فني  عبارة  به  ف�سرو�  �لذي  �لتف�سري 
"�لعمل و�لعمايل" �أقرب  ذنبك".. بل لعل عبارة 

�ىل تف�سريهم.. وهم ل يفقهون!

اأغنيات جنحت رغم توقع 
ال�شحافة بف�شلها

عبد الوهاب يغازل فتّوة من املدبح!

حممد عبد الوهاب، �ضاحب القلب القلق احلزين، وال�ضوت العا�ضق 
�ضيحدث انقالبًا خطريًا يف عامل الطرب والغناء.. لقد قرر عبد 
الوهاب اأن يتحدى الأولني والآخرين، ليثبت اأن املطرب الفنان 

ي�ضتطيع اأن يفر�ص �ضوته ومو�ضيقاه على جماهري املعجبني به، ولو 
بقلم: فرعونغنى مثاًل "اآدي البي�ضة، واآدي اللي �ضواها.. واآدي اللي ق�ضرها"!
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ل �أفقه حروف �أبجدية �حلياة، لقد باتت طال�سم ظلماء، 
لتدخل  بك  فاأ�ستغثُت  رموزها،  فك  ��ستطيع  ول  حتريين 
�أَر مثلها، ومل ��ستطع  �أه��و�ٍل مل  قلبي فقط لتخل�سني من 
جتاوزها مبفردي، وبدًل من �أن تنقذين لأرى �ل�سم�ص ثانية 
�سحبتك �ىل هاويتي لن�سبح فيها معًا ونتيه يف ظالم ل قر�ر 
نحن  �لثنان...  نحن  نهايتنا...  هي  فكانت  نهاية،  ول  له 

�لثنان....

لأ�سباب  طفولتي  منذ  �أب��ي  عن  �ملنف�سلة  �أم��ي  مع  ع�سُت 
عدة �أولها عدم �لتكافوؤ بينهما �لذي �سبب خالفات د�ئمة 
فهما  �أم��ي،  وكذلك  �أب��ي  رف�سني  �لطالق،  �ىل  �و�سلتهما 
يبحثان عن �سعادتهما بدوين، ولكن وبعد حديث �هل �أمي 
ومل  و�لدي  لي�سافر  هي  و�أخذتني  لرغبتهم  خ�سعت  معها 

نعرف له عنو�نًا...

كانت �أمي قوية �ل�سخ�سية ذ�ت جمال و��سح وب�سببه كان 
�لنا�ص،  �أقاويل  عنها  ليمنعو�  �خلروج  من  مينعونها  �أهلها 
�خل��روج  يف  مت���ادت  ب��ل  لن�سائحهم،  تر�سخ  مل  ولكنها 
وما  و�لأخ��الق.  �لأ�سل  �لالو�تي غري معروفات  وم�سادقة 

�سجعها على �سلوكها هذ� �سفر خايل �لوحيد ومر�ص جدي، 
�ما جدتي )�أمها( فكانت �أمر�أة ب�سيطة ت�سدق كل ماتقوله 
و�أمي  �لتوتر و�خلالفات  �لأج��و�ء، بني  لها، كربُت يف هذه 

و�أنا....
كيف تعتقدون �أن تكون ن�ساأتي؟؟

�لطائ�سة،  �ملدر�سة لكرثة غياباتي وت�سرفاتي  ف�سلُت من 
ومل تنفع تو�سالت جدتي باإرجاعي �ىل �ملدر�سة حيث كانت 
بقية  ع��ل��ى  تخ�سى  �لإد�رة 
�لطالبات مني. وهكذ� �سرُت 
�أمي... هي  على نهج وطريق 
تعرفت  بعدها...  و�أن��ا  تخرج 
طالب  مهذب  �ن�سان  عليه: 
يف �حدى �جلامعات �لقريبة من بيتنا، �سرحُت له ظرويف 
)بيت  �هلها  وب��ني  �أم��ي  ت�سرفات  بني  وحريتي  ومعاناتي 
باأن  فوعدين  وت�ستت  عذ�ب  من  به  �أمرُّ  ما  تفّهم  جدي(، 
بل  �ل�سليم،  �لطريق  �ىل  �أع��ود  يجعلني  و�أن  بجانبي  يقف 
ويجعلني �أوثر على و�لدتي و�أعيدها �ىل �ل�سو�ب. يف هذه 
�لفرتة �نتقل جدي)و�لد �أمي( �ىل رحمة �هلل ليبقى �لبيت 
بال رجل، ولتنفتح �بو�به م�سرعة �أمام رغبات �أمي �لتي ل 
تنتهي، ز�رنا حبيبي يف �لبيت و�لتقى بها وتكررت زيار�ته 
و�جللو�ص طوياًل بيننا، و�ذ� ما �ساألته عن دو�مه يف �لكلية 

يتذرع  باأ�سباب عدة.

مرة �أر�ه يغمرين حبًا وحنانًا، وتاره �أخرى بالربود و�لبتعاد 
�وقاتًا  ومي�سيان  بل  و��سحًا  لو�لدتي  تقربه  كان  عني... 
تخرج.  حينما  باخلروج  ي�سطحبها  بد�أ  حتى  معًا،  طويلة 
ويف �حدى �ملر�ت ��سرتقت �ل�سمع حينما كانا يهم�سان مع 
بع�سهما، بعدها خرجا �سوية بحجة ق�ساء بع�ص �لأعمال، 
بيت  �ىل  و�سال  حيث  خطو�تهما  تتبعُت  مل��اذ�  �أع��رف  ومل 
م�ست  ب�سوء،  �لنا�ص  عنها  يتحدث  �لتي  �أم��ي  �سديقة 
�لباب لتخرج  �ساعات طو�ل ومل يخرجا، جتر�أُت وطرقت 
�أمي مبالب�ص غري لئقة، دخلت و�غلقت �لباب ور�ئي لأجده 
م�ستلقيًا على �لفر��ص و.... �سرخت بهما وحتدثُت بكالم 
ل �ذكره �لآن، فقط �ذكر �أنني �سرخت باأمي و�ساألتها �أمل 
�للهو  �وق��ات  معه  لتق�سي  حبيبي  غري  �لرجال  بني  جتدي 

ر����صٍ  غري  وه��و  ج��دي  م��ات  مل��اذ�  فهمت  �لآن  و�ل�سياع؟ 
مبا�سرة  و�لدتي  بعد  عنِك  و�ل��دي  �نف�سل  ومل��اذ�  عنك، 

و...و
�نهالت علّي بال�سرب ودفعتني خارج �لبيت، �ما هو فقد 

بقي �سامتًا.
فلم  �أذه��ب  �أين  حائرة  تائهة  �ساعات  �ل�سو�رع  يف  �سرُت 
�أجد و�سيلة تنقذين مما �أنا فيه فعدُت �ىل بيت جدي لأجد 
�أمي تبكي لأن �أمها تعر�ست جللطة مفاجئة نقلها �جلري�ن 
�مل�ست�سفى لنجد �سديقاتها من �جلري�ن يبكني لأنها  �ىل 

فارقت �حلياة....

�ل�سعد�ء  �أم���ي  وتنف�ست  �سريعة  �حل���زن  �أي���ام  م�ست 
من  بت�سرفاتها  �تدخل  ل  �أن  و�أمرتني  بل  مني  وطلبت 
و�لدي يف حمافظة  �أهل  �ستبعثني �ىل  و�إل  �لآن ف�ساعدً� 

)!(.... فقد �ساقت ذرعًا بي. 
كيف �ذهب �ىل �أنا�ص مل �أرهم يف حياتي، وهل �سيقبلون 

بي؟
رجوتها �أن تعِدل عن �سلوكها �مل�سني هذ�، و�أن نتخلى عن 
هذ� �ل�ساب، لأنه �ن�سان �سيئ ورخي�ص يريد �أن يعي�ص على 

�كتافِك!
ردت وبجر�أة: �أنا ��ستعمله و�سيلة لأحقق ما �أريد!!

و�ساأتركُه  �أمي  يا  �أحبه  ولكني  جر�أتها:  بنف�ص  �سارحتها 
ب�سبب ت�سرفاته معنا، لنطرده ونرتاح. �سحكت وقاطعتني 

بالقول: �أطردِك �نِت ول �أتخلى عنه.
مل ��ستطع �ل�سكوت على ذلك فق�س�سُت ل�سديقة جدتي 
)جري�ن لنا( فن�سحتني �أن �أ�ساأل عن �أهل و�لدي و�أذهب 
وع��ن حزن  �م��ي،  ع��دة عن  ب��اأم��ور  وق��د �خربتني  �ليهم، 
تلطخت  �لتي  و�سمعتهم  �سوء ت�سرفاتها  و�أملها من  جدتي 

ب�سببها.
�مل��ر�أة  وكما ن�سحتني  و�ل���دي،  �ه��ل  ع��ن  ����س��األ  وب���د�أت 
�لكبرية، ويف �حد �لأيام جاءين �ت�سال من قريب لو�لدي 
ليخربين بتفا�سيل مهمة، و�سمعتني �أمي وع�سيقها، عفوً� 
مْن كان حبيبي، فما كان منها �ل �أن تنهار علّي بال�سرب 

و�ل�سب، وهو و�قف يتفرج علينا....
وفاة  بعد  معنا  للعي�ص  �نتقل  �أن��ه  �ق��ول  �أن  ن�سيت  لقد  �آه 

جدتي مبا�سرة....
غلت �لدماء يف عروقي، و�خربتها باأنني �ساأذهب �ىل �هل 

و�لدي ولن �عود �بدً�... �لي�ص هذ� ما تريدينُه مني!!
�أ�ستفيد  �ن  �أري��د  �أن��ا  تقول:  وهي  علّي  و�نق�ست  �سرخت 
يذهب  كله  هذ�  هل  لك!  وتربيتي  تعبي  ثمن  �أري��د  منِك! 

�ُسدًى!!

فما كان مني بعد ما تخل�ست منها �إل �أن �أذهب �ىل �ملطبخ 
طعنات،  عدة  لأطعنه  مبا�سرة  �ليه  و�أتوجه  �سكينًا  و�آخذ 
و�حدة  طعنة  ولكن  �ي�سًا  طعنتها  و�لدتي  ده�سة  وو�سط 
فقط �ذ مل ��ستطع طعنها �كرث من ذلك، لأخرج م�سرعة 
�ت�سلت  �سيء،  كل  مني  عرفت  �لتي  �لطيبة  جارتنا  �ىل 
�أما  �مل�ست�سفى،  �ىل  ونقلوهما  ح�سرو�  �لذين  بال�سرطة 
�أنا فقادوين �ىل �ملركز لياأخذو� �قو�يل، ور�فقتني جارتنا 
 ... �لقانون  هو  �لقانون  ولكن  بالتفا�سيل  معهم  وحتدثت 
هناك عرفت �أن �أمي قد ��سيبت بال�سلل، �أما هو فقد كان 
بني �حلياة و�ملوت، ومل يظهر له �أهل �و ��سدقاء.  بعدها 
عرفُت من �ل�سرطة �أنه �ن�سان ذو �سو�بق ي�سطاد �لن�ساء 
معهن مبا  ليعي�ص  و�خالق  قيم  �و  �سند  لهن  لي�ص  �للو�تي 

يك�سبه من خططِه �لقذرة.
ومل  �مل���ر�ت  مئات  لقتلِه  م�ستعدة  باأنني  �ع��رتف��ت  وهنا 

�أندم.....
وها �أنا �نتظر حكمي.....

و�نتظر ما �سي�سيب ع�سيقته، عفوً� �أمي ....
و�نتظر موته!!!

قتلُت حبيبي... 
عفواً.. ع�شيق اأمي 

�شرُت يف ال�شوارع �شاعات تائهة حائرة اأين اأذهب 
فلم اأجد و�شيلة تنقذين مما اأنا فيه فعدُت اىل 

بيت جدي لأجد اأمي تبكي لأن اأمها تعر�شت 
جللطة مفاجئة نقلها اجلريان اىل امل�شت�شفى 

لنجد �شديقاتها من اجلريان يبكني لأنها فارقت 
احلياة....

امليزان 

امليزان 

يف

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

جمالية الوشم
وآثاره المذهلة



جمالية الوشم

انتشرت منذ قديم الزمان ظاهرة الفنون 
التجميلية التي تتعلَّق بالمرأة على وجه 

التحديد، وعلى سبيل المثال فن "الوشم" 
وتوابعه. إذ كان له أثر بالغ في النفوس عند 
الناس، وأصبح غاية يسعى إليها كل من أراد 

التميز في التجميل والمباهاة أمام اآلخرين، 
فينقش الوشم على ظاهر اليد أو الذقن أو 

الساعد أو الكتف.

كلمة
جمال

غالبًا ما �أتنزه يف �سارع �لربيعي، �إنه �سارع �ساحر يذّكرين بال�سو�رع �مللونة �لأليفة �لتي �عتدت قطعها يف كوبنهاغن 
وباري�ص وفيلنيو�ص، تلك �ل�سو�رع �ل�ساّجة ببهجة �حلياة ومرحها. ول�سد ما كانت �سعادتي وده�ستي كبريتني و�أنا 
�أتطلع �إىل و�جهة كافترييا على و�سك �أن تفتح �أبو�بها حديثًا. كانت تلك �لكافترييا �أمنوذجًا ر�قيًا للنظافة وتن�سيق 
�لديكور، فعزمت على زيارتها لحقًا و�تخاذها ملتقى د�ئمًا يل هناك، لكنني )ويا للخيبة!(، مل تدم فرحتي بها 
طوياًل. فما �أن وجلت من بابها �لزجاجي �لالمع يف �ملرة �لتالية حتى ��ستقبلتني �سحابة كثيفة من �لدخان، دخان 
�لأركيلة  من  �لدخان  �سحب  ت�سفطان  وهما  طفليهما  مع  �لكافترييا  منت�سف  يف  جال�ستان  �سيدتان  تطلقه  �أبي�ص 
�ملقرقرة وتنفثانه من �أنفيهما كالتنانني يف �لأفالم �خلر�فية. كان منظرهما كفياًل بجعلي �أ�ستدير ب�سرعة باحثًا عن 
باب �خلروج، فال �أب�سع عندي من منظر �سخ�ص يدخن �لأركيلة يف مكان عام �أمامي، فكيف لو كان ذلك �ل�سخ�ص 
�مر�أة ب�سحبة �أطفالها، ناهيك عن �ملخاطر �ل�سحية �جل�سيمة على �سحتها و�سحة عائلتها برمتها، فتدخني �سي�سة 

و�حدة يعادل تدخني علبة �سجائر كاملة.
دخلت �لأركيلة �حلياة �لعر�قية، بعد �رتفاع �لدخل وحت�سن �لو�سع �ملعي�سي للعر�قيني، من �ل�سام ولبنان وتقم�سوها 
�سامية  �أكالت  �سملت  دخيلة  �أمناط حياة  من  ما دخل  مع  فدخلت  و�لتباهي،  �لغنى  �لبحث عن مظاهر  يف حمى 

ت فيها �لأنوف وُنِفخت �ل�سفاه ت�سبهًا بهيفاء وهبي! ولبنانية وعمليات جتميل ُجزَّ
�لذوق �لجتماعي �ملرتدي وقلة �لوعي �جلمايل و�ل�سحي هما �للذ�ن �سجعا مثل هذه �لظو�هر �لتي �أ�سحت تنت�سر 
كالعدوى بني ن�سائنا، ومنها �سيوع تدخني �لأركيلة. و�سخ�سيًا ل �أ�ستطيع �لبقاء قرب �مر�أة مدخنة تفوح من ثيابها 
ر�ئحة �لنيكوتني �أكرث من خم�ص دقائق، ثمة �سيء فيها يثري �أع�سابي ويدفعني لالبتعاد �سريعًا عنها، �أنا �لذي مل 
يدخن �سيجارة و�حدة يف حياته. �لذوق و�ل�سحة و�مل�سوؤولية �لعائلية حتتم على �ملر�أة ترك هذه �لعادة �ملقيتة، و�ملثل 

نة ي�سبه تقبيل منف�سة!    �لرو�سي يقول: تقبيل فم �مر�أة مدخِّ

ــم حــديــد ــي ــل ســريــعــة س

جمال جمعة
jamaljuma@gmail.com

وآثاره المذهلة

تقبيل منفضة
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�لبحث  �لتفنن يف  تك�سف عن مدى  متاهات غريبة 
عما هو جديد ومده�ص.

لقد �ختلط فن �لو�سم بفن �لر�سم، فربع عدد كبري 
على  �ملميَّزة  �إبد�عاتهم  �إظهار  يف  �لر�سامني  من 
ولونية،  فنّية  �أدو�ت  من  ميتلكون  ما  بكل  �جل�سد 
غون  بالن�سبة لهم م�ساحة حّرة يفرِّ �لو�سم  فاأ�سبح 
خا�سة  �ملميَّزة،  �لإبد�عية  طاقاتهم  خاللها  من 
�أج�ساد  على  يو�سمونها  �لتي  �لر�سومات  و�أن 
فقد  �حل���ي���اة،  م���دى  ب��اق��ي��ة  �ستظل  �ل��ن��ا���ص 
فنّية  لوحة  �إليهم  بالن�سبة  �جل�سد  �أم�سى 
كة تنب�ص باحلياة. و�لأغرب من ذلك  متحرِّ
ب�ستى  مزرك�ص  ث��وب  وك��اأن��ه  �لو�سم  يبدو 
�جل�سد،  على  مل�سق  و�لأل��و�ن  �لر�سومات 
و�لأ���س��م��اك،  و�لنباتات،  �ل��زه��ور،  ف��رنى 
و�جل����ر�ر، و�ل��ن��ج��وم، وغ��ريه��ا. وه��ذ� ما 
لكي  �لعاري  �سبه  �للبا�ص  �رت��د�ء  ع  ي�سجِّ
�لفني  �لعمل  نف�سه ذلك  و�سم  يعر�ص من 
�ملبدع �جلميل، �إىل درجة �أننا بتنا ن�ساهد 
حفالت عرو�ص عاملية ملن و�سمو� �أنف�سهم، 

ت�سبه �أجو�ء م�سارح عار�سات �لأزياء.
ل��ق��د �أ���س��ب��ح �ل��و���س��م ع��الم��ة م��ن ع��الم��ات 
�لع�سر، ومنطًا يحتذى به يف �حلياة، فيت�سابق 
�إليه لعبو �لكرة �مل�سهورون و�ملغمورون، و�أعد�د 
�ألعابهم،  �أن��و�ع  مبختلف  �لريا�سيني  من  كبرية 
و�ملمثلون و�ملمثالت، و�لفتيات مبختلف �أعمارهن، 
ر�سومات  �ل�سن، فرنى  كبار  و�ل�سباب وحتى 

خمتلفة �لأ�سكال و�لألو�ن.
�لو�سم  حل��الت  نف�سه  �ص  يعرِّ من  لكن 
وخا�سة  خطورتها،  يتجاهل  ق��د  ه��ذه 
ب��الأل��و�ن  للحقن  �ص  يتعرَّ �جل�سد  �أن 
ة  ج�سديَّ جت��رب��ة  �أم���ام  فهو  �لكيميائية، 
�أمام مغامرة بحياته  لنقل  خطرية، بل 
فقد يندم على ما فعل، وعندها لن 

تنفع لومة لئم.
حتت  حُت��ق��ن  �ل��ت��ي  �مل�����و�د  �إن   
كيميائية  �أ���س��ب��اغ  ه��ي  �جل��ل��د 
للكتابة،  لال�ستخد�م  معّدة 
ودهان  �لطابعات  و�أحبار 
�ل�������س���ي���ار�ت. وه�����ذ� ما 

يفر�ص علينا �ملقارنة بالألو�ن �أو �لأ�سبغة �لطبيعية 
�لتي كان ي�ستخدمها �لقدماء و�لتي ل ترتك �أي �أثر 

يذكر.
ثمنها  يدفع  خطرية  باأمر��ص  �ملرء  ي�ساب  فرمبا 
عليه  ك��ان  ما  �إىل  �لعودة  �إىل  يحنُّ  ورمب��ا  حياته، 
�لو�سم  ب��اإز�ل��ة  �ل�سخ�ص  ر  فكَّ و�إن  حتى  �سابقًا، 
ف�سوف  غريها  �أو  �لكيميائية  باملو�د  �أو  )بالليزر( 

�ص نف�سه من جديد �إىل �خلطر. يعرِّ
�أذو�ق  �إر���س��اء  بني  ما  يتاأرجحون  �لو�سم  اق  فع�سَّ
حياتهم.  �سالمة  وبني  �ملو�سة  على  و�ل�سري  �لنا�ص 
فهل ميكن لنا �أن نقول: �إن �لعامل يتغريَّ نحو �لأف�سل 
جل�سم  و�ل�سكلي  �ل��ل��وين  �لتبدل  ه��ذ�  ك��ل  ظ��ل  يف 
�لإن�سان؟ وهل ميكن لل�سخ�ص، حتى ير�سي �أذو�ق 
و�سكله  بلونه  �لطبيعي  جماله  يخ�سر  �أن  �لآخرين، 
ت�سرُّ  ل  قد  عرو�ص  �أم��ام  و�أن��ن��ا  خا�سة  وحيويته؟ 
حالة  �أنها  كما  ماألوفة  غري  فهي  �لناظرين،  �أعني 
ل �ل�سكلي و�للوين بج�سم �لإن�سان. من حالت �لتدخُّ
�لتجميل  عمليات  ذ�كرتنا  يف  ن�ستح�سر  هنا  ومن 
ومن  �لأم���ر،  بد�ية  يف  �لنا�ص  �إليها  ينجذب  �لتي 
�أنف�سهم  �سو�  عرَّ �أنهم  �إجر�ئها  بعد  يكت�سفون  ثم 
�أبدً�. فمن  ت�سويهية ل ميكن ترميمها  �إىل عملّيات 
�ملفرت�ص �لإملام مبعلومات و��سعة ودقيقة حيال هذه 

�لأمور، و�إل كان �لثمن غاليًا.
�للوين  �لتطور  ه��ذ�  �أم���ام  نف�سه  يفر�ص  ت�����س��اوؤل 
م �لعلمي �لإن�سان،  و�ل�سكلي: �إىل �أين �سياأخذ �لتقدُّ
هو  نر�ه  ما  به؟ هل  يقذف  �سوف  منحدر  �أي  و�إىل 
�ملنت�سرة  �له�سرتيا  حالت  من  حالة  �أم  ح�ساري، 

�لتي ل بر�ء منها؟
�إز�لته  ميكن  �للونية  كالأ�سباغ  كان  �لو�سم  �أن  لو 
�أقل م�سيبة، ولكن �لو�سم  عند �لرغبة لكان �لأمر 
ثابت يف مكانه، ولن يزول حتى ُيدفن �لإن�سان حتت 
�لرت�ب، وهنا تبد�أ عملية �لتف�سخ �لطبيعية فتبا�سر 

�لبكرتيا عملها باإز�لة �لو�سم بكل تاأٍن وهدوء.
�لو�سمي  �مل��د  ذل��ك  عن  مبناأى  بالدنا  هل  ختامًا، 
�لذي يغزو �لكثري من �لبلد�ن �لأجنبية، �أم �سي�سلنا 
جمتمعاتنا  وهل  ق�سر؟  �أو  �لزمن  طال  مهما  �لبلُّ 
ل  �ستتقبَّ و�جتماعية  فكرية  خلفيات  من  حتمل  مبا 
هذ� �لأمر ب�سهولة، �أم �سيكون �لو�سم �ساحة �سر�ع 

ل حدود لها؟  

بل  فح�سب،  �لن�ساء  على  �لأم��ر  ه��ذ�  يقت�سر  ول 
ي�ستخدم  ك��ان  ب��اأن��ه  علمًا  �أي�����س��ًا.  �ل��رج��ال  وعلى 
يو�سمون  ك��ان��و�  �إذ  �مل�ست�سفيات،  ويف  لل�سجناء 

�ملر�سى �مل�سابني باأمر��ص نف�سية.
لل�سخ�ص ح�سب �ملنطقة �ملر�د  �لو�سم ُيجرى  كان 
و�سمها، حيث ُيوؤتى بالإبر فيدقُّ بها �جللد، ومن ثم 
ُيذّر �لنيل �أو �لكحل فوقه، وير�فق هذ� بع�ص �لأمل، 
�إىل خروج  بالإ�سافة  �أبدً�،  ر  �ملخدِّ لإبر  وجود  فال 
قليل من �لدماء، ما يعطيه �للون �لأزرق، �أو �للون 

�لأخ�سر فقط.
غري  ب�سيطًا  ���س��غ��ريً�،  �ل�����س��اب��ق  يف  �ل��و���س��م  ك���ان 
هند�سية  �أ���س��ك��ال  هيئة  على  ُي��ر���س��م  منفر، 
ت�سبه  �لتي  �لر�سومات  وبع�ص  ودو�ئ��ر  وجنوم 
�لزخارف، وهو على قدر حمدود من �جلمال.

 وقد �نت�سر فن �لو�سم على نطاق و��سع يف �لكثري 
�أي  يحدث  �أن  دون  وغريها  �لعربية  �لبلد�ن  من 
برحابة  لونه  يتقبَّ فالنا�ص  يذكر،  �جتماعي  خلل 
ب�ساطة  بكل  �لتقليد  عدوى  بينهم  وت�سري  �سدر، 

وي�سر.
�لتقليدي  �لو�سم  ظاهرة  تدريجيًا  �نح�سرت  لقد 
علما  �لإط��الق  على  فيها  مرغوب  غري  و�أ�سبحت 

�أنها ل حتمل �أية خماطر تذكر. 
وبطرق  �لو�سوم  من  جديدة  �أن��و�ع  �نت�سرت  حاليًا 
يتعر�ص  �لتي  �ملخاطر  من  �لرغم  وعلى  خمتلفة. 
بني  رو�ج��ًا  جتد  ز�ل��ت  فما  �لو�سم،  �ساحب  �إليها 

�لنا�ص.
فقد  �حلايل  �لوقت  يف  خطورة  �لأك��رث  �لو�سم  �أما 
�أخذ �أبعادً� خمتلفة متامًا من حيث �ل�سكل و�للون 
و�مل�ساحة، فاأ�سبح يو�سم على كافة �أنحاء �جل�سم، 
فيبدو �ملنظر كر�سوم )�لغر�فيك(. من هنا �أ�سبح 
بج�سد  �لت�سّرف  يف  �مل��غ��الة  نحو  يجنح  �لأم���ر 

�لإن�سان.
ولو تتبعنا قلياًل تطّور هذ� �لفن لوجدناه يدخل يف 
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هذه  تقوى  لكي  �لأزو�ج،  عن  �لنظر  ب�سرف 
على  مو�فقني  �لأزو�ج  يكون  �أن  يجب  �لعالقة، 

�لعمل لأجل ذلك ويبذلون �جلهد من �أجله. 
ذو  نف�ساين  طبيب  ه��و  جول�ستون  م���ارك  د. 
متحدث  �أنه  كما  �لعالقة،  بديناميات  �هتمام 
دويل وبائع �سهري للكتب. حاليًا، �أكرث من ن�سف 
مليون �سخ�ص قد ��سرتو� وقر�أو� كتابه �ملعنون 
كتابة هذ�،  �سعد�ء". ويف  لأزو�ج  عاد�ت   10"
�أن  قام بتقدمي نظرة ثاقبة لالأزو�ج من �ساأنها 
و�حلفاظ  �لعالقة  �سحر  زيادة  على  ت�ساعدهم 

على ��ستمر�رها:
�إىل  �لذهاب  حماولة  �لأزو�ج  على  يجب   .1
�ل�سعيد�ن  �لزوجان  �لوقت.  نف�ص  يف  �ل�سرير 
�أن  يعني  ل  ه��ذ�  ولكن  مًعا،  لل�سرير  يذهبان 
�ل�سريك قد ل ي�ستيقظ فيما بعد للقيام مبهام 

�أخرى بعد نوم �سريكه. 
�أن  ي��ع��ل��م��ا  �أن  �ل���زوج���ني  ع��ل��ى  ي��ج��ب   .  .2
بتجربة  �لزوجان  يقوم  م�سرتكة.  م�ساحلهما 
وعمل �لأ�سياء �لتي ي�ستمتعان بعملها معًا. هذ� 

يعزز �هتماماتهم �لعامة.

بيد،  يدً�  معًا  �ل�سري  �لزوجني  على  يجب   .  .3
�أو على �لأقل بجانب بع�سهما �لبع�ص. يحر�ص 
�إىل  جنبًا  معًا  �ل�سري  على  �ل�سعيد�ن  �لزوجان 
و�لثقة يف  بيد، مما يظهر �حلب  يدً�  �أو  جنب، 

كونهما �سوية.
4.  يجب على �لزوجني د�ئمًا تركيز مز�جيهما 
�ل�سعد�ء  �لأزو�ج  حتى  و�مل�ساحمة.  �لثقة  على 
مع  ويت�ساحمون  يثقون  ولكنهم  يختلفون،  قد 

بع�سهم �لبع�ص، فتقوى �أو��سر عالقتهم.
5.  يجب على �لزوجني �لرتكيز على ما يفعله 

�ل�سريك �سائبًا، بدًل مما يخطئون فيه. يجب 
�لإيجابية  �ل�سفات  �إبر�ز  �لأزو�ج حماولة  على 
�ل�سفات  م��ن  ب���دًل  �ل��ب��ع�����ص  بع�سهما  جت���اه 

�ل�سلبية يف عالقتهما. 
عند  ف���وًر�  �ملعانقة  �لأزو�ج  على  يجب   .6
على  ويجب  �لعمل.  بعد  �لبع�ص  بع�سهما  روؤي��ة 
بع�سهما  ب�سرتهما  تاألف  حتى  �لعناق  �لأزو�ج 

�لبع�ص فتظل يف ذ�كرتهما بدًل من �لتجاهل.
"�أحبك"،  د�ئمًا  �لأزو�ج  يقول  �أن  يجب   .7
ر�ئع!" كل �سباح. هذه طريقة  بيوم  و"��ستمتع 
ر�ئعة لبدء �ليوم وم�ساعدة �لآخر على �لتعامل 

مع ما ي�سايقه يف �ليوم.
د�ئ��م��ًا  يقولو�  �أن  �لأزو�ج  على  يجب   .  .8
عما  �لنظر  ب�سرف  خري"،  على  "ت�سبح 
�أثناء  يحدث  عما  �لنظر  ب�سرف  به.  ي�سعرون 
"ت�سبح  يقولو�  �أن  �لأزو�ج  على  يجب  �لنهار، 
كانو�  �إن  حتى  �لبع�ص  لبع�سهما  خري"  على 

ي�سعرو� بال�سيق من �ل�سباح.
"طق�ص"  فح�ص  عمل  �لأزو�ج  على  يجب   .9  
�لت�����س��ال  �لأزو�ج  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �ل��ي��وم.  ط���و�ل 
للتحقق  �ل��ي��وم  خ��الل  م��ا  وق���ٍت  يف  ببع�سهما 
�سوف  ه���ذ�  �لأم�����ور.  ت�سري  ك��ي��ف  وم�����س��اه��دة 

�لأ�سياء  مز�منة  يف  �أك���رب  ب�سكل  ي�ساعدهم 
عندما يرون بع�سهم بعد �لعمل.

بروؤية  �لفخر  د�ئما  �لأزو�ج  على  يجب   .10
ي�سعدون  �ل�سعد�ء  �لأزو�ج  �لبع�ص.  بع�سهم 
فهم  لذلك،  �لبع�ص.  بع�سهم  مع  بتو�جدهم 
يظهرو�  و�أن  معًا  �جلميع  ير�هم  ب��اأن  �سعد�ء 

نوعًا من �حلب.

Apost

إعداد: خاتون

كل عالقة في العالم هي مختلفة، لكن كل عالقة تتطلب 
عمال شاًقا ومجهوًدا ألجل جعلها ناجحة. لذلك، ما الذي 

يحقق عالقة سعيدة؟ حسًنا، اإلجابة على هذا السؤال تختلف، 
ألن كل شخصين مختلفان. لذلك فما يصلح لزوج ال يصلح 

لآلخر. ومع ذلك، هناك شيء واحد ال يتغير.

العادات التي تصنع 
أزواجًا سعداء
وجهة نظر طبيب النفس
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تلك �لتي �سارت �أ�سلوبًا للتعارف فيما بيننا!
نلقي  �سرنا  بع�سنا،  على  �لتحية  نلقي  نعد  مل 
�أغنيات  و�ل��ود�ع،  �لرتحيب  من  بدًل  �لأغنيات 
مبقامات  يفي�ص  ع���ر�ق  م��ن  ن�سبها  ي��ن��ح��در 
نرفع  ث��م  ���س��وري��ة،  بحناجر  ن��ردده��ا  �حل���ب، 
�لغز�يل،  ناظم  �إىل  بال�ستماع  �لده�سة  �سقف 
فوؤ�د �سامل، مليعة توفيق، زهور ح�سني، �سعدون 
بها  تاهت  كثرية  و�أ�سماء  با�سا،  �سليمة  جابر، 

ذ�كرة �لزمان و�ملكان.
من  جتعل  مقامات  م��ن  �أم���نت  ق��ر�ب��ة  �أج���د  مل 

�للحن  جريان  على  معتادتني  �سفتني 
�أكرث من �سورية و�لعر�ق.

بنينا  كلما  مل��اذ�  يومًا:  �أ�ساأل  ومل 
ومل��اذ�  بو�بته؟  �لنخل  ك��ان  بيتًا 
ك��ل��م��ا ب��ك��ى ���س��اع��ر يف �ل��ع��ر�ق 
�سوريا؟  من  قارئ  دمعه  كفكف 
�لدم�سقي  ي��ذه��ب  ح��ني  ومل����اذ� 
حمماًل  يعود  قلبه  ف��ر�غ  حاماًل 

بالبلح.
وقلت يف نف�سي، �إذ� �أ�ساع �ملحب فينا 

من  �أو  �لنوى  من  عليه  خمافة  ل  خّله، 
 " �أغنية  ي�ستح�سر  �أن  يكفي  �لغياب،  �أثر 

�لبارحة" ل�سعدون، �أو "يا �م �لعيون �ل�سود" 
لناظم"، �أو رمبا تكفي تلك �ملولّية �لتي جاءت 

ق�سى  ب�ساعر  وتزوجت  بدوية  �م��ر�أة  ن�سل  من 
�لعمل بالتقاط �لبلح.

كيف �أهوى دون �أن �أ�سع يف جيب �حلبيب �أغنية 
تدغدغ �لقلب حتت �جليب، كيف ل �أهم�ص له:

جابك"؟ �هلل  �ين  من  حلو  يا  يل  "قل 
بهذ�  يطيح  بوجد  ه��ذ�  مقايل  �أختم  ل  وكيف 

�لقلب مدندنة:
عنرب و�ل�سامة  نا�ص،  يا  �سذر  "دّقت 

و�لوجه مبعث نور، و�ل�سدر مرمر
خايف عليها..

وتلفان بيها
�سامة ودقة باحلنك

من ي�سرتيها".

�أدندن بها دون �أن �أدرك باأنني �أمّرن روحي على 
�لطو�ف حول �ملقام �ملو�سيقي.

بل  متعمدً�،  منزلنا  �لأغنية يف  يكن ح�سور  مل 
كان م�سادفة �أ�سبه بفخ يحمل نية ��سطيادي.

�أبي  �أد�ر  كلما  مل��اذ�  كثريً�،  بامل�سادفة  فكرت 
�إبرة �حلاكي �لقدمي ت�سدح منه نف�ص �لأغنية؟

ملاذ� ل �أكف عن �لنظر �إىل �ل�سقيفة؟
ه�������������������ذه ومل�������اذ� حت���ّول���ت 

خاللها  من  �أعرب  مو�سيقية  بو�بة  �إىل  �لأغنية 
باجتاه باقي �ملقامات.

مل تكن لدي من �إجابة تف�سي �إىل حقيقة ومنبع 
تلك �مل�سادفة، ومل تكن لدي رغبة يف مطاردة 
نف�سي  وتركت  ل�ساأنها،  �لأ�سئلة  تركت  �ل�سوؤ�ل، 
يف  �لوقوع  يل  �أت��اح  �لذي  �ملو�سيقي  �لغزو  لهذ� 
�أغنية  �أول  مع  ذلك  �أخ��رى، حدث  مرة  �لغر�م 

مولّية �سمعتها. 
�أغنية على قدر ب�ساطة كلماتها، وخفة حلنها، 
يل  ب��اأن  �عتقاد  �إىل  حملتني  �أبياتها،  ور�ساقة 
بني  ينام  �ل��ذي  �مل��اء  �مل���اء،  يف  طاعن  ن�سب 
عر�قية،  و�أخرى  �سورية،  �سفة  �سفتني، 
�سفة حملت �للحن و�لأخرى حملت 

�لق�سيدة.
�أن���ا  �أك�����ن ع��ل��ى خ���ط���اأ،  مل 
ب��ني �سفتني ل  ول���دت  �ل��ت��ي 
ي��ب��ع��ده��م��ا ����س���وى جم��رى 
�إىل  ��ستحال  �لذي  �لدمع 

مورد ل �أكف عن �لورود �إليه.
ولدت على يد بدوية �سورية تزوجت من �ساعر 
�ساق  ومغازلة  �لبلح  �لتقاط  يف  �لعمر  ق�سى 

نخلة.
ثم رحت �أفت�ص يف ج�سدي عن عالمة فارقة �إىل 
�أن وجدت �سلمًا متو�سعت عليه �سبع حبات بلح 

كعالمات مو�سيقية منحتني �سفة "�ل�سّميعة".
مت�سي  كما  �للحن  خلف  �أم�سي  جعلتني  �سفة 

�خلر�ف خلف ناي ر�عيها.
ح�سد  و�سط  �أكرث  كربت  ثم  كربت،  ثم  كربت، 
جعل  ع��ن  ينفكون  ل  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���ص  م��ن 
وتكحيل  �لطويل،  ل�سهرهم  ليل  قناديل  �لنجوم 

ب���الأغ���ن���ي���ات، و�أي����ة �أ���س��و�ت��ه��م 
�أغ��ن��ي��ات 

على ضفة الهوى
رنا سفكوني

في سالف هذا العمر ظننت بأني من أب عراقي وأم سورية، 
كنت في غالب نعاسي أميل نحو غفوتي بعد أغنية أو اثنتين 
على مقام الحجاز، كانت عيناي تتعلقان في سقيفة الغرفة 

الصغيرة وأنا أسمع أبي يدير إبرة الحاكي ثم يتوقف عند أغنية 
"فوق النخل"، وكنت أبحث عن "الخل" في سقيفة منزلنا لربما 

أستطيع تبيان مالمحه أو هيئته، التي أثارت حفيظة الشاعر 
فخلده بأغنية تكاد تنغرز في ذاكرتي كوريد ال يكف عن 

تغذيتي بلحن األغنية.
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آية منصور

محمود فهمي، رافديني يحب النهر والطين. ببساطة يعشق محابس الشذر في 
أنامل الصبايا الذاهبات إلى المدرسة. هذا المشهد يجعله يشعر بالسالم، أو مشهد 
بنت الريف الفرحة بثوبها الجديد وهي تستمتع بمغازلة جارها بجمال عينيها اللتين 

تشبهان زهرة النارنج. يحب الصباحات في آذار على حافة نهر بأطراف المدينة وقبل 
أن تبزغ الشمس، وهو يحاول تجسيد كل تلك المفردات.

رسام الخاتونات

لعامل  ت�سرقه  غالبًا،  �جلميلة  �ل��وج��وه  تخطفه 
يف  �حل��ا���س��ر�ت  �لن�ساء  �لأل����و�ن.  م��ن  م�سنوع 
يتحدثن  فهمي  حممود  �لعر�قي  �لر�سام  لوحات 
نيابة عنه بحب، يتّوجن �إطار�ت روحه وفر�ساته 

دون �لبقية. 
ي��ح��دث��ن��ا ع��ن ن�سائه  ف��ه��م��ي  �ل��ر���س��ام حم��م��ود 
ياأخذن  �للو�تي  �لن�ساء  عن  يحدثنا  �خلياليات، 
د�ئمًا حيزً� كبريً� من �أعمال �لكثري من �لفنانني 
يف �لعامل، �أو لرمبا لكونه رجاًل مييل للمر�أة �أكرث، 
�ملديات  من  �لكثري  فيها  �مل���ر�أة  رمزية  �أن  كما 

�لتعبريية و�أهمها هي: �لأم.

و�لأيقونات  �لفنية  �لأعمال  يف  حا�سرة  "�ملر�أة 
و�مل�سريني  �لبابليني  منحوتات  عند  �ل�سابق  يف 
كانت  حينما  �آل��ه��ة  فهي  و�ل���روم���ان،  و�ل��ي��ون��ان 
وخ�سو�سًا  �أك��رث،  �أمومية  و�ملجتمعات  �لأدي��ان 
مثل  نحتية  ب��اأع��م��ال  جت�����س��دت  �لإغ���ري���ق  ع��ن��د 
عند  و"فينو�ص"  �لإغ��ري��ق،  عند  "�أفروديت" 
"�إينانا".  �أو  �لبابليني  �لرومان، و"ع�ستار" عند 
�لإيطاليني  عند  �لنه�سة  ع�سر  يف  و��ستمرت 
"مرمي  ب�سخ�ص  حا�سرة  فهي  باخل�سو�ص، 
من  و�ل��ك��ث��ري  �ملجدلية"  و"مرمي  �لعذر�ء" 
ر�سوماتها  يف  �ملر�أة  خلدت  �لإجنيلية  �لق�س�ص 

و�أيقوناتها". 
من  وم�ساحة  جل��زء  طبيعي  ن��ت��اج  ه��ي  "�إذن 
�لإن�ساين  و�لوجد�ن  بالعاطفة  �رتبطت  �ملجتمع 
�ل�ستمر�رية  ومانحة  للحياة  �ملدمية  هي  لأنها 
لذلك  دو�خ��ل��ن��ا  يف  �جل��م��ال  روح  تبعث  ف��ي��ن��ا، 
ما  و�لأعمال"، هذ�  �للوحات  �أجمل  منا  ت�ستحق 
يوؤكده لنا حممود فهمي وهو يوؤكد على حماولته 

يف ر�سم �ملر�أة باأجمل �سورها.
�لت�سكيل  يف  �لنمطية  عن  خ��ارج��ات  "ن�سائي 
يف  �سابحات  �أح��ي��ان��ًا  �ل�����س��يء،  بع�ص  �ل��ع��ر�ق��ي 
يفتقدن  باأنهن  �أق���ول  �أن  �أردت  رمب��ا  �لف�ساء. 
�لكثري  فيها  بنظرة  ينظرن  و�أح��ي��ان��ا  للحرية، 
�لأولية.  قر�ءتها  يف  �ل�سكون  برغم  �حلرية  من 
�إىل �حلب  �مل��ر�أة حتتاج  �إن  �أق��ول  �أن  �أري��د  رمبا 
تقتل  �لتي  و�لتفا�سيل  �مل��ادة  حتكمه  جمتمع  يف 

�ل�سر�كة بينها وبني من حتب." 
يف  جمالها  لإب���ر�ز  يتفرغ  جميلة،  عنده  �مل���ر�أة   
وقو�لب  مقا�سات  وفق  بال�سرورة  لي�ص  �أعماله. 
هي  ير�سمها  لم��ر�أة  حالة  كل  للجمال،  منطية 
و��ستمرت تد�عب  يومًا ما،  �مر�أة كانت يف قلبه 
�إذن،  و�ملو��سم.  �لف�سول  كل  يف  لري�سمها  يده 
ر�سام  يحدثنا  ب��غ��د�دي��ات؟  ن�سائه  جميع  ه��ل 
كل  يف  بغد�د  روح  �نبثاق  كيفية  عن  �خلاتونات 

لوحة من لوحاته:
�لعر�قية  �ملدن  كل  رمزية  حتمل  مدينة  "بغد�د 
مدينة  يف  �لأوىل  ن�ساأتي  �لأن��ه��ار.  على  �لغافية 
�لكثري  حتمل  جميلة  فر�تية  مدينة  وهي  �حللة، 
من �لبغد�دية يف مفرد�تها وخميالها، لكن تبقى 
بغد�د مدينة �لع�سق مبظهرها �ملعماري و�أحيائها 
و�أزقتها �لتي �أع�سقها، وتظل تالزم رمزية �ملدينة 

�لعر�قية وخال�ستها. �جل�سر و�حلارة و�لأطفال 
�أج�سدها  �أن  �أح��ب  قلبي.  �إىل  �أق��رب  و�سخبها 
و�لأغاين  �خل�سبية،  و�لأب��و�ب  �لطابوق  كمدينة 
موغلة  ومو�سيقى  بكلمات  �ملعّتقة  �لبغد�دية 
للفنان  فاكهة  بالعاطفة، وهي يف كل مفرد�تها 
وتناولها  ل�ستلهامها  خياله  عنان  تطلق  �ل��ذي 
يف �لعمل �لفني، فهي خ�سبة بتاريخها ونا�سها 

وتنوعها".
�أت��اح��ت ب��غ��د�د ل��ه �لكثري م��ن �حل��ري��ة لإجن��از 
�أعماله با�سمها. بحد�ئقها �لبغد�دية، ون�سائها، 
�أعمال  باإجناز  �لآن  يفكر  وهو  بيوتها،  وجمال 
�أخرى حتمل مو��سيعها  فنية عن مدن عر�قية 
خ�سو�سية تلك �ملدن، و�لأحد�ث �لتي مرت بها 

ت�ستحق �أن جت�ّسد يف عمل فني. 
يبحث فهمي عن فنتازيا تليق ببغد�د، فهي كانت 
فق�س�ص  له.  بالن�سبة  و�خليال  �ل�سحرية  مولد 
"�ألف ليلة وليلة" كانت حكايات بغد�دية، وهي 
�لبابلية  و�ل�سوريالية  للخيال  �ل�سرعي  �لب��ن 
�لبابلية �لأ�سطورية  باأ�سكال �لآلهات  و�لآ�سورية 
هي  و�خللود،  �خللق  يف  �لتكوينية  و�مليثولوجيا 

�متد�د لتلك �لأ�ساطري. 
وحينما �أردنا معرفة تف�سريه للوحاته، �أو�سح لنا 
�أنها م�سروع د�ئم يتغري با�ستمر�ر، فهي �سريته 
�لذ�تية �لتي يكتبها بالر�سم. ي�سطر ما يريد �أن 
و�لتناول  �ل��ق��ر�ءة  �سهل  ب�سري  مبنجز  يقوله 

لأكرب �سريحة ممكنة من �لطبقات.
ل  معينة.  لنخبة  للطرح  ب  تع�سّ لدي  "لي�ص 
نخبوية  كانت  �إذ�  وخ�سو�سًا  �لنخبوية  �أح��ب 
�لناجح هو �جلماهريي  �لفن  ومتعالية.  مزيفة 
ق��ر�ءة  يف  �لنخبوية  �إىل  �ملتلقي  ينقل  �ل���ذي 

�ملفاهيم". 
فائقة،  بعناية  جميالته  ير�سم  �أن  فهمي  يحب 
فعندما  مع�سوقاته.  لأنهن  بوجوههن  يعتني  �أن 
ينجز ر�سم �مر�أة ل ير�سى �إل �أن تكون جميلة، 
بعمر  لفتاة  حاجب  جتميل،  بال  عيون  بريئة، 
�ملر�هقة، نقية ب�سفاه دون �أحمر �ل�سفاه، �أ�سابع 
ت�سبه  �أق��ر�ط  لها  �أو  �سذر،  فيها حمب�ص  نحيفة 

�أقر�ط �أمهاتنا عند زفافهن.
لأنهن  مل��اذ�؟  �أع��م��ايل،  يف  ن�سائي  هي  "تلك 

يبدون �أجمل و�أنا �أحبهن هكذ�".
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من َسَلطة الفواكه �لكثري  حتوي  �لتي  �ل�سهية  �لأطباق  من  �لفو�كه  �سلطة 
متتاز  كما  للج�سم،  �لكاملة  �لغذ�ئية  و�لعنا�سر  �لفو�ئد 
��ستثناء،  �لأ�سخا�ص دون  �للذيذ �ملحبب عند جميع  بطعمها 
�سلطة  على  �لعتماد  وميكن  �سغارً�.  �أم  كبارً�  �أكانو�  �سو�ء 
�لفو�كه كوجبة غذ�ئية متكاملة لالأطفال؛ لأن �سلطة �لفو�كه 
من �لأطباق �لغنية بالفيتامينات و�لألياف، لهذ� يعتمد عليها 
�لأ�سخا�ص �لذين يتبعون �حلميات �لغذ�ئية خل�سارة �لوزن، 

وهنا �سوف نقدم طريقة حت�سري �سلطة �لفو�كه.
�أن  ب�سرط  �لفو�كة  �أ�سناف  من  �لعديد  ن�ستخدم  �أن  ميكن 
عن  و�لبتعاد  بع�سها،  مع  تتجان�ص  �لتي  �لأطعمة  نختار 
مثل:  �مل��اء  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  �لتي  �لفاكهة 
�لنوعني ميتلكان  �أن هذين  و�لبطيخ؛ حيث  �لرقي 
�أنو�ع  طعما ور�ئحة قوية قد تطغي على جميع 
�لفاكهة، وكذلك يجب �لبتعاد عن �لرمان 

لعدم جتان�سه مع �ل�سلطة.

إعداد السلطة 

المكونات

خلم�سة  يكفي  طبق  لإع����د�د 
�أ�سخا�ص يجب توفري:

�مل��وز  م��ن  ح��ب��ات  • ث��الث 
�ل���ن���ا����س���ج �جل����ي����د غ��ري 

�لطري.
�ل��ت��ف��اح  م����ن  ح���ب���ت���ان   •

متو�سطتا �حلجم.
�ل������در�ق  م����ن  ح���ب���ت���ان   •

متو�سطتا �حلجم.
من  متو�سطتان  ح��ب��ت��ان   •

�لنكرتين.
كيوي. حبات  • ثالث 
فر�ولة. حبات  • خم�ص 

�حلجم  متو�سطة  حبات  ث��الث   •
من �لإجا�ص.

�لعنب. حبات  • بع�ص 
م�سم�ص. حبات  • ثالث 

طبيعي. برتقال  ع�سري  • كاأ�ص 

طبيعي. ليمون  ع�سري  كاأ�ص  • ن�سف 
�لرغبة. ح�سب  كرمي  �آي�ص  • كاأ�ص 

طريقة التحضير

يف �لبد�ية يجب تقطيع �لفاكهة �لتي ل تتفاعل مع �لهو�ء ول 
يتاأثر لونها بعد �لتقطيع.

نعد ع�سري �لربتقال �لطبيعي وع�سري �لليمون، ويتم خلطهما 
وعاء كبري  بو�سعهما يف  نقوم  ثم  ومن  �لبع�ص،  بع�سهما  مع 

على حجم �لفاكهة.
نح�سر �لعنب، ومن ثم نقوم بتقطيعه �إىل �أن�ساف مع �إز�لة 

�لبذور �إن وجدت، من ثم ن�سعه بخليط �لع�سري.
مربعات  �سكل  على  بتقطيعه  نقوم  ثم  ومن  �ل��در�ق،  نح�سر 
متو�سطة �حلجم، ويف�سل �أن تكون جميع �أنو�ع �لفاكهة �سلبة، 

وتتحمل �لتقطيع و�خللط.
مع  بالتقطيع  نقوم  ث��م  وم��ن  و�مل�سم�ص،  �لنكرتين  نح�سر 
على  ن�سيفهم  ثم  ومن  لل�سلطة،  موحد  �سكل  على  �ملحافظة 

�لعنب مع ع�سري �لربتقال و�لليمون.
باقي  عن  خمتلف  ب�سكل  ونقطعها  �لفر�ولة  حبات  نح�سر 
ثم  وم��ن  �أن�ساف،  �إىل  �ل�سلطة  يف  �سكلها  جلمال  �لفاكهة 

ترتك جانبًا.
نح�سر �لكيوي، ويتم تقطيعه ولكن �إىل مربعات كبرية، وذلك 

ل�سهولة ذوبانه يف �ل�سلطة.
يبقى  �لآخر  و�جلزء  منه،  تق�سري جزء  ويتم  �لتفاح،  نح�سر 
مربعات  �إىل  وتقطيعه  �لبذور  بنزع  نقوم  ثم  ومن  ق�سره،  يف 
�سغرية �حلجم، ُنخرج �لفاكهة �ملوجودة يف �لع�سري ون�سعها 
دون  و�لكيوي  �لفر�ولة  عليها  ن�سيف  ثم  ومن  �آخر،  وعاء  يف 

�لتحريك.
ويتم  �مل��وز،  تقطيع  يتم  حتى  �لع�سري  بخليط  �لتفاح  نرتك 
تقطيعه على �سكل حلقات د�ئرية �أو �أن�ساف، ومن ثم ن�سيفه 

فورً� �إىل �لع�سري؛ وذلك كي ل يتفاعل مع �لهو�ء �ملوؤك�سد.
نح�سر �لفاكهة �ملوجودة يف �لوعاء �لآخر، ومن ثم ن�سيفها 
ب�سكل  بالتحريك  نقوم  ثم  �لفاكهة، ومن  �أ�سناف  باقي  على 

هادئ.
وميكن  حت�سريها،  ف��ور  ب���اردة  �لفو�كه  �سلطة  تقدمي  يتم 

تغليفها بورق �لتغليف �خلا�ص بالأطعمة.
تقدم �سلطة �لفو�كه بالأطباق �خلا�سة، ومن ثم نقوم باإ�سافة 
ملعقة كبرية من �لآي�ص كرمي على كل طبق مع بع�ص �ملك�سر�ت 

ح�سب �لرغبة.
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الكلمات املتقاطعة
1-�ساحبة �ل�سورة مطربة عر�قية )قديرة(، بيت 

�لدجاج
2-نتغطى به، علم مذكر

3-علقم )م(، من �لألو�ن )م(، مادة قاتلة )م(
4-مطرب عربي

5-مطربة عر�قية
٦-من �لأبر�ج، من �أفالم عادل �إمام )م(

٧-مايا )مبعرثة(، ن�سف حترق
8-علم موؤنث

9-جهاز لوحي
10-حزور�ت و�أحجية

1-مدينة عر�قية غرب بغد�د، من �لأوز�ن
2-لعب كرة قدم عربي يف نادي ليفربول

3-ناهية، جمع حيو�ن
4-يلب�ص يف �لِرجل، مرتفع �أر�سي، مي�سي)مبعرثة(

5-�سوت �حل�سان )فعل(، جنل )م(
٦-عملة �إير�نية )م( للتعريف

٧-ملحن عربي )ر�حل(
8-من �لأبر�ج
9-يف �جل�سم

10-من �لأ�سهر �مليالدية

افقي

حل العدد ال�شابق

عمودي

القيلولة  معلومات غريبة عن الريا�شيات! 

اعداد/ ثريا جواد

�أ�ساف �لعدد �سفر �إىل جمموعة �لأع��د�د 1 ،2 ، 3، .....  �أول من 
لتكوين �لأعد�د �لطبيعية هو �خلو�رزمي.

ثابت  �بو �حل�سن  �ل�سم�سية هو  �ل�سنة  �أول من تو�سل حل�ساب طول 
بن قرة. ولدعام 83٦ م يف حر�ن وهو وثني من عبدة �لنجوم. حدد 

�ل�سنة �ل�سم�سية ب� 3٦0 يومًا و ٦ �ساعات و 9 دقائق و 10 ثو�ن.
�أول من �خرتع �لن�سب �ملثلثية هو �أبو جابر �لبتاين حممد بن �سنان 

�حلر�ين، ولد ببتان 850 م.
�لع�سري  �لك�سر  ع��الم��ة  �أدخ���ل  م��ن  �أول 

م�سعود  ب���ن  حم��م��ود  ب���ن  جم�سيد  ه���و 
�مل��ل��ق��ب ب��غ��ي��اث �ل��دي��ن 

كا�سان  مبدينة  ول��د 

ولذلك يعرف بالكا�سي.
�أبو �حل�سن علي بن  �أول من بنّي طريقة �إيجاد �جلذر �لتكعيبي هو 

�أحمد �لن�سوي.
�أول من و�سع نظرية �لزمر هو �لفرن�سي �إيفاري�ست غالو� ) 1811 

 .) م   1832 –
�أول من �خرتع �لآلة �حلا�سبة هو �لفرن�سي بليز با�سكال عام 1٦42 م 
لإجر�ء عمليات �ل�سرب و�لق�سمة بو��سطة عجالت حتمل �لأرقام . 

ك�سور  �إىل  �لعادّية  �لك�سور  ح��ّول  من  �أّول 
ع�����س��رّي��ة يف ع��ل��م �حل�����س��اب ه���و غ��ي��اث 
 840 ع��ام  قبل  �لكا�سي  جم�سيد  �ل��دي��ن 

هجرية/143٦ م.

ت
���ا

وم
ل���

ع���
م���

تعمل  حيث  لالإن�سان  �سرورة  �لقيلولة  تعترب 
�لأمثل  �لطريقة  تعد  كما   ، �جل�سم  ر�حة  على 
�أن ل  �ليوم ولكن يف�سل  ل�سحن �لطاقة خالل 

تتجاوز 25 دقيقة.
للقيلولة  �لأم��ث��ل  �مل��دة  جديدة  در����س��ة  وبينت 
 25 تتجاوز  �أن  يجب  ل  و�ل��ت��ي  �ل��ي��وم،  خ��الل 
تاأثريها  ك��ان  �أق�����س��ر،  ك��ان��ت  وكلما  دق��ي��ق��ة، 

�أف�سل.
�لأف�سل،  �لطريقة  �أن  نيوز  �سكاي  موقع  وذكر 
ل�سحن ط��اق��ة �جل�����س��م، ه��ي ���س��رب ك��وب من 
�ل��ق��ه��وة و�ل��ن��وم مل��دة 10 دق��ائ��ق ف��ق��ط، حيث 
فور  �جل�سم  بتن�سيط  �لكافايني  مفعول  يبد�أ 

��ستيقاظ �ل�سخ�ص من �لقيلولة.
�لنوم،  علوم  خبري  �إي��دو�رد���ص،  مايكل  وق��ال 
تعر�ص  دقيقة،   25 تزيد عن  �لتي  �لقيلولة  �إن 
�ل�سخ�ص لعو�ر�ص نوم "حركة �لعني �ل�سريعة"، 
وهي �ملرحلة �لثانية عند �ل�ستغر�ق يف �لنوم، 
وعادة ما تكون عميقة، وي�سبب �ل�ستيقاظ يف 

و�سطها �لإرهاق، بح�سب موقع �سم�ص.
�لل��ت��ز�م  ت�ستطع  مل  �إذ�  �إي���دو�رد����ص:  وت��اب��ع 
�ساعة  �ل��ن��وم  فعليك  �ل��ق�����س��رية،  بالقيلولة 
�لنوم  مرحلة  نهاية  حتى  �لأق��ل،  على  ون�سف 
�لنوم  �ل�سريعة" و�لعودة حلالة  �لعني  "بحركة 

�لطبيعية.

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

 م��ه��ن��ي��ًا: ت��غ��ي��ري�ت ج��ذري��ة 
حولك  حت�سل  ج��دً�  ومهمة 
وت����ك����ون ع���ل���ى م���وع���د م��ع 
�لبد�ية  يف  يفاجئك  تغيري 
م�سلحتك.  يف  ي��اأت��ي  لكنه 
من  �ل��ي��وم  �إح���ذر  عاطفيًا: 
�لزوجية،  �مل�ساكل  ح��دوث 
قلبك  و�فتح  منعزًل  تكن  ل 

للحبيب من جديد.

م��ه��ن��ي��ًا: حم��ط��ة ج���دي���دة يف 
�أن  ت���اأم���ل  �مل��ه��ن��ي��ة  ح��ي��ات��ك 
من  �لكثري  خاللها  من  حتقق 
و�لإق�������د�م على  �ل��ن��ج��اح��ات 
يوم  عاطفيًا:  مهمة.  خطو�ت 
عاطفي مليء بالوعود �لوردية 
تفوح  جديدة  ر�سائل  ويحمل 

منها ر�ئحة �لرومان�سية.

م�سطرً�  نف�سك  جت��د  مهنيًا: 
م�سى  وقت  �أي  من  �أك��رث  �ليوم 
ومتّر  نف�سك،  عن  �ل��دف��اع  �إىل 
بعالقة �سخ�سية مهّددة وتو�جه 
ب��ع�����ص �ل���ن���ز�ع���ات. ع��اط��ف��ي��ًا: 
�لقلب،  ف��اأن��ت ط��ّي��ب  ل حت��ق��د، 
�سامح �حلبيب �إذ� �قرتف خطاأ 

ما بحقك.

م��ه��ن��ي��ًا: ي��ك��ون ه���ذ� �ل��ي��وم 
�لف�سائح  ببع�ص  م���ن���ذرً� 
وك�سف  �حل��ادة  و�لنز�عات 
�خل��ب��اي��ا �ل��ت��ي ت��رب��ك��ك يف 
�أّن  ت�سعر  عاطفيًا:  �لعمل. 
�حلبيب يفر�ص عليك �أمورً� 
لكنك  تنفذها،  �أن  حتب  ل 

تعده بتنفيذها.

مهنيًا  و���س��ع��ًا  ت��ع��ال��ج  م��ه��ن��ي��ًا: 
ي��ت��م��ث��ل يف ����س��ت��ق��ال��ة  ط���ارئ���ًا 
م��ف��اج��ئ��ة لأح�����د �مل�����س��وؤول��ني 
عن  فتتخلى  �لعمل،  يف  �لكبار 
�لفر�غ.  بع�ص �لرتباطات مللء 
ع��اط��ف��ي��ًا: ك��ن �أك���رث ل��ب��اق��ه يف 

طريقة كالمك مع �حلبيب.

كبريً�  �ت��ف��اق��ًا  توقع  مهنيًا:   
غاية  يف  مفاو�سات  وخو�ص 
�لأهمية تخرج يف نهايتها وقد 
ك�سبت م�سروعًا مل تكن حتلم 
ب��ال��ف��وز ب��ه. ع��اط��ف��ي��ًا: يجب 
و�لإمي��ان  بال�سرب  تت�سلح  �أن 
و�ل��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ص مل��و�ج��ه��ة 
بع�ص �مل�ستجد�ت و�لذبذبات 

�ل�سغرية �لآتية من هنا.

�إىل  �ليوم  ه��ذ�  ي�سري  مهنيًا: 
�إىل خرب مفجع  �أو  �أمر طارئ 
�أو  �لأحو�ل  بع�ص  و�نقالب يف 
�إىل بع�ص �ملفاجاآت. عاطفيًا: 
تعي�ص �أ�سر�رً� يف حياتك �لتي 
�لغمو�ص،  بع�ص  بها  يحيط 
ملو�جهة  خطري  ���س��الح  وه���ذ� 
�ل�سريك. �سحيًا: �أنت �ساحب 

نخوة وعزمية ل تلني.

ويولد  معاك�ص  �جل��و  مهنيًا:   
بع�ص �لحتكاكات بني �لزمالء، 
م����ا ي��ت��ط��ل��ب م���ن���ك �مل��ع��اجل��ة 
�لأو�ن.  ف���و�ت  ق��ب��ل  �ل�سريعة 
مع  وقت  ق�ساء  تعتزم  عاطفيًا: 
بعيدً�  ه��ادئ  مكان  يف  �حلبيب 
ع���ن ���س��ج��ة �ل��ع��م��ل وم�����س��اغ��ل 

�حلياة.

م��ه��ن��ي��ًا: ي�����س��ري ه���ذ� �ل��ي��وم 
�إىل  �إو  ج���دي���د  ن���ظ���ام  �إىل 
ن�سابها.  �إىل  �لأم��ور  �إع��ادة 
ع���اط���ف���ي���ًا: ت���اأت���ي �أح�����د�ث 
�نعكا�سات جيدة على  لترتك 
وترت�سخ  �لعاطفية  عالقتك 
وجهات  وت��ت��ق��ارب  �ل�سالت 

�لنظر بينك وبني �ل�سريك.

�إىل  �ل��ي��وم  ه��ذ�  ي�سري  مهنيًا:   
حياتك  يف  �مل���ف���اج���اآت  ب��ع�����ص 
على  ق��ادرً�  وتكون  �لجتماعية، 
عاطفيًا:  �ن��ف��ع��الت��ك.  �سبط 
ت����زول �خل���الف���ات ت��دري��ج��ي��ًا، 
وت�سبح قادرً� على فر�ص وجهة 
بع�ص  على  فتنت�سر  ن��ظ��رك، 

�ملناف�سة.

مهنيًا: يكون هذ� �ليوم منطلقًا 
�لنجاح.  قمم  تت�سلق  لكي  لك 
بال�سريك  جت��ت��م��ع  ع��اط��ف��ي��ًا: 
وت��ن��اق�����ص م��ع��ه م��و���س��وع��ات 
م��ت��ن��وع��ة وم�������س���ائ���ل ع��ال��ق��ة 
لبع�ص  ح��ل��ول  ع���ن  وت��ب��ح��ث��ان 

�مل�سكالت �ل�سغرية.

مهنيًا: تربز مو�هبك وكفاءتك 
يف �ل��ع��م��ل وي���وف���ر ل���ك �حل��ظ 
فتتقدم  ج��دً�  م�ساعدة  ظروفًا 
�لأم����ام.  �إىل  م��ه��م��ة  خ��ط��و�ت 
تقدمي  �ىل  �أدع����وك  ع��اط��ف��ي��ًا: 
بع�ص �لتنازلت يف �سبيل تهدئة 
�ل�سريك.  وبني  بينك  �لأو�ساع 
�لأوز�ن  رفع  من  خفف  �سحيًا: 

�لثقيلة.
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خ�شري احلمريي

مع �ن �حلد �لفا�سل بني �مل�سلحتني بنّي، ل لب�ص ول غمو�ص فيه، �لأوىل تعني 
�ملنفعة �لعامة بكل ما يت�سل )بالعامة( من قو�نني وقر�ر�ت و�أنظمة وتعليمات 
وتخ�سي�سات  ومنافع  وم��و�زن��ات  وميز�نيات  وخ��دم��ات  وهيئات  ودو�ئ���ر 
و�لك�سب  و�لنفع �خلا�ص  تعني �جليب �خلا�ص  و�لثانية  وتعيينات،  و�إيفاد�ت 
وكل  �خلا�سة  و�لر���س��دة  �خلا�سة  و�لعمولت  �خلا�سة  و�لهد�يا  �خلا�ص 
مايت�سل باخلا�ص و�خلا�سة من طمع وج�سع و�سر�هة تعرف كيف تبتدئ ول 

تعرف �أين تنتهي. 
"�لثانية"وهذ�  على  بالنفع  يعود  �أن  "�لأوىل"ميكن  يف  �لنخر�ط   �ن  ورغم 
�سيء طبيعي يف جمال تبادل �ملنفعة، �ل �ن حماولت طم�ص �حلدود �لفا�سلة 

ثانية  �لأوىل  مبوجبها  ت�سبح  �ندماجية"  "فورية  وح��دة  وحتقيق  بينهما، 
و�لثانية �أوىل، جتري غالبا ب�سعي �أفعو�ين حثيث من �لثانية  بحجة �لتفاين 
يف خدمة �لأوىل، على كرثة �لع�سافري �لتي ت�سربها وتطيح بها �لثانية من 

�سجرة �لأوىل. 
�لندماج يح�سل  �ن هذ�  �لفلم(  تكر�ر عر�ص  )ب�سبب  نعرف طبعا  ونحن   
�لأوىل،  و�إفقار  �لثانية  ت�سمني  �لأوىل،  وخر�ب  �لثانية  لإنعا�ص  و�أب��د�  د�ئما 

تكدي�ص �لأر�سدة يف ح�ساب �لثانية، وتكر�ر �لعجز يف ح�ساب �لأوىل.. 
�ىل  �لبطلني  بني  �لعالقة  تنتهي  حني  غر�بة  )�لفلم(  م�ساهد  �أك��رث  وم��ن 

�لتفريق )بالتغا�سي(!!
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سألني إعالمي مشاكس، ماذا انجزتم في لجنة الثقافة واإلعالم البرلمانية 
أثناء رئاستكم لها غير قانون حقوق الصحفيين؟ 

فأجبته: ان المنجز الذي نفخر به  اضافة الى ما ذكرت هو قانون اللغات 
العراقية وقوانين أخرى عدة، لكن األهم من كل ذلك هو منعنا لمشاريع 

قوانين سيئة اريد لها ان تمر دون تأخير وأولها قانون جرائم المعلوماتية.
فقد جاء مشروع هذا القانون في ظروف أمنية بالغة التعقيد، حيث كان 
اإلرهاب يضرب الوطن بقوة وكانت عمليات تجنيد اإلرهابيين تجري 

عبر مواقع التواصل االجتماعي إضافة إلى استخدام تلك المواقع للترويج 
للتنظيم اإلرهابي وبث إعالمه ودعاياته المضللة.

لذا فقد جاء مشروع القانون قاسياً وبعقوبات مشددة ولغة أضافت 
جوانب من المشكالت اإللكترونية التي يقع فيها بعض مستخدمي الشبكة 

العنكبوتية بحسن نية وسوئها لكنها ال تستدعي عقوبات صارمة.
والن جوهر الديمقراطية يكمن في حرية التعبيرالتي تقترب من المقدس 

لدى الشعوب المتحضرة وان اكبر ماحقفه العراق اليوم يقع في هذا 
الجانب، فقد وقفنا ضد مشروع القانون بصرامة وطلبنا إعادته للحكومة 

وحلنا دون عرضه على التصويت.
اقول ذلك الن هذا المشروع عاد اليوم إلى الظهور في أروقة التشريع في مجلس 
النواب وأصبح محل انتقاد لدى المثقفين والمؤسسات المحلية والدولية، فعلينا ان 

نطلب إعادة النظر فيه بشكل جذري وان يعاد الى الحكومة لتقوم بذلك.
ان القوانين الدائمة ال ينبغي أن تشرع في ظروف استثنائية ألنك في هذه  

الظروف غير االعتيادية تركزعلى حلول لمشكلة بعينها وقد تتسامح في أضرار 
جسيمة قد تحدثها تلك الحلول اآلنية مستقبال وهذا ما ال ينبغي في تشريع هذا 

القانون.

جاء م�شروع القانون قا�شيًا وبعقوبات م�شددة 
ولغة اأ�شافت جوانب من امل�شكالت الإلكرتونية 

التي يقع فيها بع�س م�شتخدمي ال�شبكة 
العنكبوتية بح�شن نية و�شوئها لكنها ل ت�شتدعي 

عقوبات �شارمة.

قانون جرائم املعلوماتية ..الدواء بداء اأكرب 


