
يف امليزان80

الفاجعة

alshabaka aliraqya

جملة ا�شب�عية عامة ت�شدر "ن�شف �شهرية م�ؤقتا" 
عن �شبكة الإعالم العراقي

alshabaka aliraqya 
magazine.imn.iq

ال�شاحلية/ �شبكة العالم العراقي للم�شاهمة عرب النرتنيت:
editor@magazine.imn.iq

العالن:
Adver@magazine.imn.iq2006 رقم اليداع يف دار الكتب وال�ثائق ببغداد 895  ل�شنة

ال�شنة الرابعة ع�شرة/ العدد

)330( 
2019 �شباط   4

رئي�س التحرير
الراحل جمعة احللفي

تخليدا لذكراه �شتحتفظ جملة ال�شبكة العراقية باأ�شم 
الراحل جمعة احللفي رئي�شا لتحريرها و�شت�شتمر بن�شر 
مقتطفات من مقالته التي كانت تن�شر يف املجلة.

ح�شن العاين
اأخر�س اأطر�س 

اأعمى!!

نرمني املفتي
جيجان..  جنم 
الراحل ب�شمت

جمعة الالمي
املالُك النيجريي

عامر بدر ح�ش�ن
���ش��دي��ق��ي رج���ل 

الأمن!

علي ال�شاله
العراقية  الثقافة 
م����ع����ر�����س  يف 
ال��ق��اه��رة ال��دويل 

اخلم�شني للكتاب

كاريكاتير العدد

26

42

22

18
اأنغمار بريغمان..

حياة ف��ش�ية ملخرج �شحري

غالف العدد

ملف العدد

فيلم م�شري بروؤية عراقية .. 122
يحقق جناحًا �شاحقًا اأينما ُعر�س

امل�ش�ر الف�ت�غرايف حممد كل�س:
ال�ش�رة حلظة زمن م�شتمر

روما..
رحلة اىل التطهري

فن�ن

ثقافة وفن�ن

84فن�ن

8
تو�جه �لعملية �لرتبوية م�شاكل حقيقية، وبداًل من �إيجاد حلول 

لوقفها فاإنها تتفاقم لت�شكل حتديًا حقيقيًا مل�شتقبل �لبالد.
وتعد م�شكلة �لت�شرب �لدر��شي من �أهم هذه �مل�شكالت �لتي حتتاج 

�ىل وقفة كبرية وعالج فعال و�شامل بدءً� من جذور �لعملية 
�لرتبوية �شعودً� للقمة. �لعملية �لرتبوية يف �لعر�ق حتتاج �ىل 
�إعادة تاأهيل و�إعادة تكوين كامل يف جميع مفا�شلها وتفرعاتها.

رئي�س التحرير
الراحل

املدير الفني
م�شطفى الربيعي

مدير التحرير
اياد عطية   

رئي�س التحرير

نرمني املفتي

السنة الرابعة عشرة
العدد )330( 4 شباط 2019

العراقية

�آالء
ح�سني:

منَجزي يتحدث عني
وال �أنتظر جو�ئز �ملجامالت

�لت�سّرب �ملدر�سي
ملف �لعدد

معدالت خميفة وحلول
التتعدى �الأمنيات!

خروٌج حزين
من كاأ�س �الأمم �الآ�سيوية 

مدن فرن�سية حتتفي 
�لعر�قي ب��االإب��د�ع 

مهرجان بغد�د

خيال

32
�ختتم يف �الأر��شي �لفرن�شية �ل�شوي�شرية، 

موؤخرً�، مهرجان "بغد�د/بيز�ن�شون" 
�لثقايف مب�شاركة عدد من �لفنانني 

�لعر�قيني، حاملني معهم �أوجاع �لعر�ق 
وحكاياته.

46

60

76

62

�شلمان املحمدي 
الباحث عن احلقيقة

نخيل الب�شرة
حبٌّ ومالئكة و�شياطني

اخلطيبة ال�شابقة ل�يل عهد العراق:
متنياتي له بال�شعادة

فن القباب املخروطية
تاريخ من الأ�شالة واجلمال

ح�ار

حتقيق

�شبكة اليام

تراث

66

حمادي اأحمد:
اأنا �شريح جداً..

التزّين والماكياج
في الحضارات 

القديمة

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

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

لزو�ر �لعر�ق، ممن ياأتون للت�سامن مع �ل�سعب �لعر�قي .. 
ن�شر هذا املقال بتاريخ  30 اآذار 2015

مدن فرن�شية 
حتتفي بالإبداع 

العراقي

مهرجان بغداد



السنة الرابعة عشرة العدد )330( 4 شباط 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

7 ب������ص������م������ة6

يقر�أها  كتبًا  �سيارته  يف  يحمل  �أن  ق��رر  قا�سم 
�أثناء  �أو  �لزحام  ب�سبب  �ملركبات  �سري  توقف  عند 
�إىل  بعدئذ  فكرته  وحتولت  زبائنه.  �أحد  �نتظاره 
قا�سم  م��ر  حيث  �ل��ك��ت��ب.  ق���ر�ءة  مل�ساركة  حملة 
ره وهو طالب يف �ملدر�سة  بظروف �سعبة، ما ��سطُّ
�لثانوية للعمل �سائقًا ل�سيارة �أُجرة من �أجل توفري 
�إحتياجات �أُ�سرته، فيما يحاول من خالل مبادرته 

�أن يحافظ على هو�يته �ملتمثلة بُحب �لقر�ءة.
عمله  �إن  يقول  ربيعًا،  �لع�سرين  �بن  قا�سم،  علي 
�لتي  �لقيود،  بع�س  عليه  و�سع  �لأج��رة  �سيارة  يف 
باتت تبعده حينًا بعد حني عن �لقر�ءة و�لكتب، ما 
"دفعني �ىل حمل �لكتب معي يف �ل�سيارة و��ستغالل 

�أوقات �لفر�غ للقر�ءة، ثم حتول �لأمر �أن �أعر�س 
�لكتب على زبائني، حتى حتولت �إىل مبادرة".

�خلا�سة،  بكتبه  ع��ام  منذ  مبادرته  �أطلق  قا�سم 
�لن�سر  دور  �أ�سحاب  �نتباه  لفت  ما  �سرعان  لكنه 
للرتويج  كطريقة  جمانًا  كتبًا  عليه  عر�سو�  �لذين 
ع�سرين  نحو  �ليوم  �سيارته  وحتمل  لإ�سد�ر�تهم. 
�أدبية  �أعمال  بينها  خمتلفة  مو�سوعات  يف  كتابًا 

وفل�سفة وعلوم و�سيا�سة و�سعر وغريها.
�لركاب هم من كانو�  �لكثري من  �أن  ويوؤكد قا�سم 
يف  �ملوجودة  �لكتب  ماهية  عن  بال�سوؤ�ل  يبادرون 
وهو  م��ب��ادرة،  �ىل  �لأم��ر  يتحول  �أن  قبل  �ل�سيارة 
�سيئًا  ث��م  و�ل��ق��ر�ءة،  للمطالعة  وح��ب  وع��ي  دليل 

�ملهم  من  �لتي  م��ب��ادرة،  �ىل  �لأم��ر  حت��ول  ف�سيئًا 
جدً� �ن تبعد �لنا�س ولو لربهة عن مو�قع �لتو��سل 
�لج��ت��م��اع��ي وغ��ريه��ا م��ن �لأم����ور �ل��ط��ارئ��ة على 

حياتنا.
حول  �لب�سريني  �أفعال  ردود  تابعت  "�ل�سبكة" 
بدير(  )ح�سن  قال  �إذ  �حل�سارية،  �لظاهرة  هذه 
ب�سائق  فوجئ  �نه  �لنفط،  �سركة  يف  موظف  وهو 
لقر�ءتها  �لكتب  بع�س  عليه  عر�س  حني  �لتك�سي 
�أثناء نقله �ىل مكان عمله، وي�سيف يف حديث  يف 
ل�"�ل�سبكة": �نها ظاهرة ح�سارية حقًا، خ�سو�سًا 
هو  ذلك  و�لأه��م من  متنوعة،  �لكتب  عناوين  و�أن 
��ستمرت  ح��ال  يف  هدية  للكتاب  �ل�سائق  تقدمي 

�لهاتف  �ىل  �للتفات  دون  دقائق  لع�سر  �لقر�ءة 
هذه  �أن  ح�سن  وي�سيف  جيبي.  يف  �ملوجود  �لنقال 
�لقر�ءة  �أج��و�ء  �ىل  �أعادتني  �جلميلة  �مل�سادفة 
جمددً�، حيث توقفت عنها طيلة �أعو�م ب�سبب قلة 
�سو�رع  جميع  يف  منت�سرة  كانت  �أن  بعد  �ملكتبات 
�لب�سرة، �إ�سافة �ىل �لوقت �لذي ت�ستهلكه �ملتابعة 

على �لهاتف �لنقال.
�لنقل  �مل��ه��ن��د���س يف جم���ال  ع�����س��ك��ر(،  )ي��ق��ظ��ان 
عا�سمة  �أزور  ح��ني  ل�"�ل�سبكة":  يقول  �لبحري 
�أو  �ل�سحف  يقر�أون  هناك  �لنا�س  و�أرى  �أوروبية 
�لنقل يف �ملحطات،  �لكتب وهم ينتظرون و�سائط 
وهم جال�سون يف و�سائط �لنقل �لعام كاحلافالت 

كنت  �مل��رتو،  وقطار�ت 
جمتمعنا،  �ىل  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه  تنتقل  �ن  �أمت��ن��ى 
�لعر�قيني،  �أذه���ان  يف  و�لثقافة  �لوعي  لرت�سيخ 
�أو  �لثقافة  وز�رة  تاأِت من  �ملبادرة مل  �أن  وفوجئت 
تك�سي  �سائق  بل من  �لدولة،  موؤ�س�سات  �إحدى  من 
���س��اب وه���و ي��ع��ر���س ع��ل��ّي جم��م��وع��ة م��ن عناوين 
�لو�سول  �لوقت �لذي ي�ستغرقه  �أم�سي  �لكتب لكي 
�لقر�ءة  مبتعة  �أق�سده  �لذي  �ملكان  �ىل  بال�سيارة 
�أنه  وفائدتها، و�لأجمل من ذلك، ي�سيف يقظان، 
عر�س علّي �أن �أح�سل على �لكتاب جمانًا يف حال 
�أن  دون  دقائق  ع�سر  ملدة  �لقر�ءة  يف  ��ستمر�ري 

بني  للمقارنة  دفعني  ما  �ل�سخ�سي،  موبايلي  �أفتح 
�لتي �سيح�سل عليها  �لكتاب و�أجرة تو�سيلي  ثمن 
�سعفي  ميثل  �لثمن  �أن  كانت  و�ملفارقة   ، �ل�سائق 
�أجرة �لتو�سيل، وهنا كان لبد يل من �سوؤ�له: ماذ� 
يقل  ل  رده  وكان  �سيح�سل مقابل هذه �خل�سارة؟ 
قارئ  ك�سب  �إن  يقول  حيث  مبادرته،  عن  ح�سارة 
وحتفيزه لبناء عالقة وطيدة مع �لكتاب هي �لربح 
بع�سها  �إن  قال  �لكتب فقد  �أما بخ�سو�س  �لأكرب، 
عليها  �لآخر يح�سل  وبع�سها  من مكتبته �خلا�س 
ترويجًا  �ملبادرة  باعتبار  ثمن  بال  �لن�سر  دور  من 

لقر�ءة ما ي�سدرون من كتب. 
�لأمر لي�س جديدً� على مدينة �لب�سرة �لتي بناها 
حمورً�  كانت  و�لتي  �ل�سابع،  �لقرن  يف  �لعبا�سيون 
للتجارة و�ل�سياحة يف يوم من �لأيام. و�أ�سبحت بعد 
ذلك مركزً� فكريًا ومعروفة بعمارتها وم�ساجدها 
ومفكرون  كبار  مفكرون  منها  وخ��رج  ومكتباتها، 
�أن تتحول �إىل و�جهة �سياحية يف  �إ�سالميون، قبل 

�ل�سبعينات و�أو�ئل �لثمانينات.
وتعزيزً� للحياة �لثقافية يف �ملدينة، �فُتتح يف عام 
2015 �سارع للكتب م�سابه ل�سارع �ملتنبي يف بغد�د. 
ويرتاد بائعو كتب و�أ�سخا�س �ل�سارع �مل�سمى �سارع 
مرتفعًا  يز�ل  ل  �لطلب  �أن  يوحي  مبا  �لفر�هيدي 

على �لكتب �لورقية.
ومنظمات  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  �مل��ط��ل��وب 
�أن تدعم  �لب�سرية  بالتنمية  �ملعنية  �ملجتمع �ملدين 
خالل  من  ظاهرة  لتغدو  �حل�سارية  �حلالة  هذه 

ت�سجيعها وتعميمها.

مبادرة ح�شارية فردية 
بحاجة اىل الدعم والرعاية

ت��ك�����ش��ي يف

بعيدً� عن �ل�شيا�شة وهمومها وبابت�شامة ب�شرية �شّيابية، 
يعر�ض علي موؤيد قا�شم، �شائق �شيارة �أجرة يف مدينة 

�لب�شرة، كتابًا جمانيًا على ر�كب �شيارته ليقر�أ فيه 
وب�شرط و�حد فقط: �أال ي�شتخدم هاتفه �لذكي �أثناء 

وجوده يف �ل�شيارة لع�شر دقائق مت�شلة، �ملبادرة �لتي 
�أ�شبحت تعرف بـ "تك�شي �لقر�ءة".

اإيفان حكمت

كتاب
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�لتعليم،  قطاع  يف  �لكبري�ن  و�لتدهور  �ملعاناة 
مر�حلهم  خمتلف  يف  �لطالب  له  يتعر�س  وما 
بعد.  عليها  �لق�ساء  يتم  مل  ظاهرة  �أ�سبحت 
فقد ك�سفت م�سادر تعليمية عن �زدياد ظاهرة 
�لت�سرب من �ملد�ر�س ب�سبب �لإهمال �لكبري يف 
�ل�سيئ �لذي  �لعر�ق و�لتعامل  �لتعليم يف  نظام 
يتعر�س له �لطلبة، خا�سة يف مد�ر�س �لعا�سمة 
�ملد�ر�س  من  �لطالب  ه��روب  ظاهرة  ب��غ��د�د. 
باتت ت�سهد �رتفاعًا ملحوظًا يف �لآونة �لأخرية 
وتقت�سر على  �لثانوية،  �ملد�ر�س  وخ�سو�سًا يف 
�لكثري  يرجعه  ما  �لطالبات،  دون  من  �لطالب 
غري  �لأج��و�ء  �ىل  و�ملتخ�س�سني  �خل��رب�ء  من 
�ملالئمة وغري �ملريحة للطالب، �إ�سافة �إىل �مللل 
�لإد�ر�ت  عناية  و�سعف  �لرقابة  وج��ود  وع��دم 
و�أي�سًا  �لطالب،  مع  �لتعامل  وكيفية  و�لأه��ل، 
لها  يتعر�س  �لتي  و�لإه��ان��ة  �مل��در���س��ي  �لعنف 

من  و�لتي  �لتدري�سية  �لكو�در  قبل  من  �لطالب 
�ملمكن جدً� �أن تكون �ل�سبب �لرئي�س يف �زدياد 

هذه �لظاهرة.
اأ�شباب

عبد  )زي��ن��ة  �لرتبية  ���س��ووؤن  يف  �خل��ب��رية  تقول 
علي( يف حديثها "لل�سبكة" �إن "م�سكلة �لت�سرب 
�أ�سبابها  �أهم  و�ن  قدمية،  م�سكلة  �ملد�ر�س  من 
يعي�سها  �ل��ت��ي  �ل�سعبة  �مل��ادي��ة  �ل��ظ��روف  ه��ي 
�أغلب �لأهايل، وعدم رغبة �لأ�سرة �و �هتمامها 
حالت  �ىل  �إ�سافة  در��ستهم،  �أولده��ا  باإكمال 
�أ�سبابًا  هناك  �أن  كما  �ملبكر،  �ل��زو�ج  من  عدة 
تتعلق بال�سك يف قيمة �لعملية �لتعليمية نف�سها، 
�أن  �ملنطقي  من  فاإن  �لبطالة  �نت�سار  �سوء  ويف 

�أية �أ�سرة فقرية ت�ساأل ما جدوى �لتعليم؟"
وت�سيف عبد علي �أن "�ملدر�سة نف�سها غري قادرة 
على �أن جتذب �لطلبة لرتيادها، لعدة �أ�سباب، 

منها �أن �ملعلمني �أنف�سهم 
مز�ج  ميتلكون  ي��ع��ودو�  مل 

�ل���رتح���ي���ب ب��ال��ط��الب 
ل����ظ����روف ن��ف�����س��ي��ة 
�أن  ك���م���ا  ���س��ع��ب��ة، 

ذ�ت  �ل�سفوف  �أغلب 
ك��ث��اف��ة ط��الب��ي��ة ك��ب��رية، 

�ل��دول  يف  �لتعليمية  �لنظم  ويف 
�لظاهرة  هذه  تقل  �أن  �ملفرت�س  من  �ملتقدمة 
حتى تنتهي، لكن يف �لعر�ق، فاإن �لأعد�د تزيد 
�لدر��سة  وم�سروفات  �ملتز�يد  �لفقر  �سوء  يف 

�ملرتفعة و�لتدهور يف �ملنظومة �لتعليمية."
باحث  �للطيف(،  عبد  )حارث  �أكد  جانبه  من 
"عالج  �أن  "لل�سبكة"  �لب�سرية،  �لتنمية  يف 
حقيقية  لتنمية  �لتخطيط  يف  يكمن  �مل�سكلة 
وتوعوية  تثقيفية  ب��ر�م��ج  خ��الل  م��ن  وناجحة 

تهديٌد حقيقي مل�شتقبل العملية 
الرتب�ية يف البالد

معدلت خميفة وحل�ل
لتتعدى الأمنيات!

تو�جه �لعملية �لرتبوية م�شاكل حقيقية، وبداًل من �إيجاد حلول لوقفها فاإنها 
تتفاقم لت�شكل حتديًا حقيقيًا مل�شتقبل �لبالد.

وتعد م�شكلة �لت�شرب �لدر��شي من �أهم هذه �مل�شكالت �لتي حتتاج �ىل وقفة كبرية 
وعالج فعال و�شامل بدءً� من جذور �لعملية �لرتبوية �شعودً� للقمة. �لعملية 

�لرتبوية يف �لعر�ق حتتاج �ىل �إعادة تاأهيل و�إعادة تكوين كامل يف جميع مفا�شلها 
وتفرعاتها وبر�جمها وحتى مناهجها.

الت�شّرب املدر�شي

ريا عا�شي �� ذوالفقار ي��شف �� اإيفان حكمت 
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�ملد�ر�س  �ىل  �لطالب  جلذب  �أي�سًا  وترفيهية 
وترغيبهم بالدر��سة وجدو�ها بامل�ستقبل، على 
�أن تنت�سر هذه �لرب�مج يف خمتلف �ملحافظات، 
خللق  �ل�ستثمار  دع��م  �سرورة  �إىل  بالإ�سافة 
�لبطالة،  على  و�لق�ساء  لل�سباب  عمل  فر�س 
و�أنهم  �لتعليم،  بجدوى  �لطالب  ي�سعر  حتى 
م�سيفًا  �مل�ستقبل"،  يف  عمل  فر�س  �سيجدون 
خالل  من  جذ�بة  تكون  �أن  يجب  "�ملدر�سة  �أن 
توفر �لأن�سطة �لريا�سية و�لفنية، بالإ�سافة �إىل 
دون  �لطرق  باأب�سط  �لعلمية  �ل�ستفادة  حتقيق 

�للجوء �ىل �لدرو�س �خل�سو�سية."
�لت�سرب  "م�سكلة  �أن  �ىل  �للطيف  عبد  و�أ�سار 

من �لتعليم تعترب م�سوؤولية �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
و�لثقافة  �لتخطيط  ووز�ر�ت  و�مل��ح��اف��ظ��ات 
�أنهم جميعا  �إذ  �لطالب،  بيئة  وقبل  �لبيت  قبل 
خطة  وج��ود  لعدم  �مل�سكلة  ه��ذه  يف  ي�سرتكون 

و��سحة للتعليم وم�ستقبل للخريجني."
�ملتخ�س�س  �ل���دل���ي���م���ي(،  )���س��ن��ان  وي���ق���ول 
بع�س  يف  �ل��ب��ن��ات  "ت�سرب  �إن  �لج��ت��م��اع��ي، 
يعود  وهذ�  �ملبكر،  �لزو�ج  ب�سبب  ياأتي  �لبيئات 
لالأ�سر،  �لجتماعي  للعوز  �أو  ثقافية  لأ�سباب 
وهناك �أ�سباب �أخرى للت�سرب ترجع �إىل �لطفل 
و�لذي  �لفقر،  ب�سبب  �لتعليم  من  لنفوره  ذ�ته 
هزيلة  مناهج  مع  �لتغذية،  �سوء  عليه  يرتتب 

ومعلمني يف �أغلب حالتهم غري موؤهلني �أو غري 
جادين، ما ينعك�س على �ملناخ �لتعليمي."

�أن  "لل�سبكة"،  حديثه  يف  �لدليمي،  ي�سيف 
�لت�سرب  ظ��اه��رة  م��ن  تزيد  �أ�سبابًا  "هناك 
�حلقيقي  �ل����دور  ف��ق��د�ن  وم��ن��ه��ا  �مل��در���س��ي، 
و�خللط  و�لنف�سي،  �لجتماعي  لالخت�سا�سيني 
مع  ن�سبهما  ت��و�ف��ق  وع��دم  منهما  ك��ل  دور  ب��ني 
�ملعدل �لعاملي بالن�سبة لعدد �لتالميذ، و�نت�سار 
وك��ذل��ك  �مل��در���س��ي،  و�ل��ع��ن��ف  �لتنمر  ظ��اه��رة 
�لجتماعي  �لظهري  وغياب  �لأ���س��ري،  �لتفكك 
يف  �لأط��ف��ال  حتمي  �لتي  �ملعنية  للموؤ�س�سات 

حالت �لتفكك �لأ�سري."
�لت�سرب  "ظاهرة  �أن  �ىل  �ل��دل��ي��م��ي  وي��ل��ف��ت 
�مل�سكالت  من  �لعديد  عنها  ينتج  �لتعليم  من 
�ملجتمعية منها �نت�سار �لبطالة، حيث لن يتمكن 
ع�سوً�  في�سبح  بالعمل،  �للتحاق  من  �ملت�سرب 
يقع  وبالتايل  �ملجتمع،  يف  وفاعل  ه��ادف  غري 
ت�ستقطبه  �أن  �ملمكن  من  حيث  �لفقر،  �سحية 
�لتهريب  وع�سابات  �لإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات 
و�مل����خ����در�ت وغ���ريه���ا، م���ا ي��زي��د م���ن م��ع��دل 

�جلرمية."
الأمية 

����س���اه���م �ل��ع��دي��د 
م������ن �مل�������س���اك���ل 
�ل��ت��ي ط���ر�أت على 
�لتعليمي  �ل��و�ق��ع 
يف �لعر�ق برت�جع ملحوظ يف �لنمو �ملعريف عند 
متامًا  م�سيطرة  �لأمية  �أ�سبحت  حيث  �أبنائه، 
�لتي  �ل�سعوب  �و�ئ��ل  من  يعترب  كان  �سعب  على 
�مل�ساكل  هذه  ومن  و�لقر�ءة،  �لكتابة  �بتدعت 
�لت�سرب من �ملدر�سة و�لنقطاع عنها. ولأن لكل 
هذه  عن  نبحث  �أن  لبد  كان  �أ�سبابها،  م�سكلة 
�مل�سببات �لتي يعاين منها نا�سئة �لعر�ق ملعاجلة 
هذه �لظاهرة �لتي هدفها �لق�ساء على م�ستقبل 

�لعر�ق و�أبنائه، وبالتايل �إرباك بنية �ملجتمع.
انت�شاراملغريات

تو�سح لنا ��ستاذة �للغة �لعربية )ر�وية حممد( 
بع�س م�سببات هذه �لظاهرة فتقول: "�إن بع�س 

اجلهاز املركزي لالإح�شاء: العام الدرا�شي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
ه� اأكث�ر الأع�ام ت�شربًا لطلبة  املرحلة الإبتدائية

�لطالب تكون قر�ر�تهم حمدودة، فلي�س لديهم 
باأنظمة  �هتمام  لهم  ولي�س  للتعلم،  ��ستعد�د 
�أعمال  لديهم  منهم  �لعديد  �أن  حتى  �ملدر�سة، 
يف�سل  �لآخ��ر  و�لبع�س  �ملدر�سة،  خ��ارج  �أخ��رى 
و�إن  �لدر��سي،  �لدخول �ىل �ل�سف  �للعب على 
�لإلكرتونية  �لألعاب  وقاعات  �لإنرتنت،  ظهور 
فكرثة  للت�سرب،  �أخ��رى  �أ�سباب  هي  و�ملقاهي، 
دمية  �لطالب  جعلت  هذ�  ع�سرنا  يف  �ملغريات 
�لنفو�س، فال  قبل �سعاف  بها من  �لتحكم  يتم 
�ملتكررة  �لأزمة  �لت�سرف حلل هذه  لنا من  بد 
على  و�لعمل  �لتوعية،  بر�مج  كبث  و�خلطرية، 
تنبيه �أولياء �أمور �لطلبة يف هذ� �ملجال، وو�سع 
�مل��د�ر���س،  �إد�ر�ت  قبل  من  �ملنا�سبة  �خلطط 
وحت�سني  م�ستمرة،  ب�����س��ورة  �ل��ط��الب  ك��ج��رد 
من  للطلبة  �حل��و�ف��ز  و�إ�سافة  �ملدر�سني  �أد�ء 
لت�سويق  وم�سابقات  ن���دو�ت  و�إق��ام��ة  قبلهم، 
�لطالب، وو�سع قاعدة معلومات �إح�سائية عن 
و�إ�سافة  در��سية،  �سنة  كل  يف  �لت�سرب  ن�سب 
للعودة  �ملت�سربني  للطالب  �لت�سجيعية  �خلطط 
من  دقيق  ب�سكل  ومتابعتهم  مد�ر�سهم،  �ىل 
لأنهم  �مورهم،  و�أولياء  و�ملدر�سني  �لإدر�ة  قبل 
وم�ستقبله،  �لعر�ق  وجيل  �ملجتمع،  يف  فئة  �أهم 

و�سياعهم يعني �سياع م�ستقبل هذ� �لبلد."
�ملت�سرب من �ملدر�سة �لبتد�ئية ...�ل�سجن لويل 

�أمره
عق�بات

ول  دي��ن��ار،  مئة  ع��ن  تزيد  ل  بغر�مة  )يعاقب 
تزيد  �و باحلب�س ملدة ل  و�ح��د،  دينار  تقل عن 
�و  و�ح��د،  ��سبوع  تقل عن  و�ح��د، ول  �سهر  عن 
�إذ�  برتبيته،  فعال  �ملتكفل  �لولد  ويل  بكلتيهما، 

خالف �أيًا من �حكام هذ� �لقانون(.
هذ� ما ن�س عليه قانون �لتعليم �لإلز�مي رقم 

11٨ ل�سنة 1٩٧٦
وهي �ملادة �لأوىل من قانون رقم 1٣.

�لعر�قي  �لفرد  يتعلم  �أن  �لقانون  هذ�  يلزم  �ذ 
تعليمًا جمانيًا و�إلز�ميًا حتى عمر 15 �سنة. �أي 
�لطفل  به  وملزم  و�ج��ب  �لبتد�ئي  �لتعليم  �أن 
و�لعائلة. وكذلك يعاقب �لقانون من يتخلف عن 
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ح�شن العاين 

ن�اعم
اأخر�س اأطر�س اأعمى!!

زلزال من العيار الثقيل ه� الذي حدث يف ني�شان 2003، 
فاذا الدنيا غري الدنيا، والعراق غري العراق، ا�شتعاد امل�اطن 

بني  ال�شرية  الهم�شة  حتى  يلتقط  بات  حتى  "الأ�شم" �شمعة 
�شيا�شي و�شيا�شي يف قاعة حمكمة الأب�اب وال�شبابيك واملنافذ، 

وا�شتعاد "نطقه" وحريته اىل اأبعد من اأبعد مدياتها.

لعل العناية الواضحة التي يوليها عدد كبير من الكتّاب والمحللين 
السياسيين في ميدان المقارنة، وأحياناً المفاضلة بين قادة العراق وكبار 

مسؤوليه منذ قيام الدولة العراقية الحديثة قبل مئة سنة تقريباً، تستحق 
االحترام والتقدير كلما اتسمت بمزيد من الحيادية والموضوعية، بغض 
النظر عمن يقول بأن الدافع الرئيس وراء تلك البحوث والدراسات قد ال 

يخلو عند بعض الكتاب من دوافع آيديولوجية، أو وسيلة للعيش ولقمة 
الخبز.. ومن هنا يطلع علينا أحدهم بمقارنة تجمع الملك فيصل األول 

وعبد الرحمن محمد عارف في كفّة، بينما تضع رعيل القادة األوائل في 
كفّة أخرى. وهكذا تدخل المقارنة او المفاضلة، ونقاط االلتقاء واالختالف 

عشرات األسماء والعناوين البارزة على غرار )نوري السعيد، الملك 
غازي، ياسين الهاشمي، جعفر العسكري، أحمد حسن البكر، صدام 

حسين، عبد الرحمن البزاز، ناجي طالب، عبد الرزاق النايف، رشيد 
عالي، سعدون حمادي( وغيرهم.

 بعيداً عن ذلك كله، ومن وجهة نظر شخصية، فإن واقع األمر في 
العراق، والمشهد العام لألحداث، يفيد بأن القضية أكبر بكثير من أن تكون 

نتاج هذه الشخصية او تلك، وأن هذه سيئة وتلك جيدة، على الرغم من 
اإلقرار بوجود الفروق وصحة المفاضالت ولو بصورة نسبية. وبالتالي 

فالحكم للتاريخ، ألنه الوحيد القادرة بملء إرادته أن ينصف فالناً أو يلعن 
فالناً أو يحدد دوره وتأثيره على وفق سلوكه وسيرته الذاتية..

الخالصة التي يمكن الركون اليها باطمئنان: أنها قضية )أنظمة( توالت 
على حكم البلد منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي 
حتى عام )2003(. وعلى الرغم من أننا ال نختلف مع القائلين بأن هذا 

النظام )نسبياً( أفضل من ذاك، وهذه الشخصية أقدر من تلك، ولكن هذا ال 
يغيّر من الحقيقة األكبر، او الكلية التي تذهب الى أن هذه )الحقبة الزمنية( 

التي امتدت الى أكثر من ثمانين سنة، قد انجبت أنظمة اتفقت فيما بينها، 
عن غير قصد، على تكبيل الشعب وإيذائه حتى أصبح )ال يسمح وال 

ينطق وال يرى( وكأنه مصاب )بالصمم والخرس والعمى( -وهي أسوأ 
ثالثية يمكن أن تمر بها الشعوب، بغض النظر عن كون المرحلة التي 

قادها صدام حسين ما بين 1979/7/17 لغاية 2003/4/9 ألنها األكثر 

سوداوية وألن الرجل لم يكتف بمثلث الرعب )السمع والنطق والرؤية(، 
بعد أن رفع الفتة )ممنوع( في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق، وفي 

الداخل والخارج على حّد سواء.. ممنوع على العراقي الكتاب والستاليت 
واالنترنت والموبايل والتفكير وحرية التعبير والرأي والمعتقد والتظاهر 

واالعتصام والسفر واإلبداع و)الرسم والشعر والغناء-اال في تمجيده( 
وتمادى في ممنوعاته، حتى بات )التأفّف والتأّوه( من حّر الصيف أو كثرة 

الحروب جرائم ترقى الى مستوى الخيانة العظمى يعاقب عليها القانون 
باإلعدام!!

إنها، بأكثر العبارات إيجازاً، قطيعة تامة عن حركة العالم والعلم 
والحضارة والتطور، وإنها األبواب الموصدة عما يجري في غرف النظام 
وفي زنزاناته االنفرادية ودهاليزه المظلمة، وبذلك فَقََد الشعب حاسة السمع 

وقدرة النطق، وقبل ذلك أصيب بالعمى التام حيث ال مسرب نور وال 
بصيص ضوء..

زلزال من العيار الثقيل هو الذي حدث في نيسان 2003، فاذا الدنيا غير 
الدنيا، والعراق غير العراق، استعاد المواطن "األصم" سمعة حتى بات 
يلتقط حتى الهمسة السرية بين سياسي وسياسي في قاعة محكمة األبواب 
والشبابيك والمنافذ، واستعاد "نطقه" وحريته الى أبعد من أبعد مدياتها، 

فاذا به يتظاهر ويهتف ويعتصم ويبكي بمرارة ويضحك بسفاهة ويسرق 
ويقبل ويرفض ويعترض من دون رقيب يحصي عليه أنفاسه، أو سكين 

تقطع لسانه، إال أن معاناته الوحيدة واألشد مرارة، حتى هذه اللحظة 
المباركة من عامنا المبارك، مستمرة مع )العمى( وفقدان البصر، ولهذا 

مازال ينادي في أوقات الصالة وفي الليل والنهار، بأعلى صوته: يا أولياء 
أمورنا إذا أكلتم مع )العميان( فكلوا بإنصاف!!

ذلك.
هذ� �لقانون �ساري �ملفعول حتى يومنا هذ�، �إل 
�أن �ل�سلطات �لتنفيذية غري قادرة على تطبيقه 
ت�سرب  من  �حلكومية  �مل��د�ر���س  وتعاين  �لآن، 
طلبتها من �ملقاعد �لدر��سية يف عمر مبكر غري 
وتدّن  جتاهل  من  �سينالونه  ما  نتيجة  مقدرين 

ب�سبب عدم قدرتهم على �لعطاء و�لتاأقلم.
الت�شرب يف ارتفاع

لالإح�ساء  �مل��رك��زي  �جل��ه��از  ن�سره  بيان  يف 
بتاريخ 20 كانون �لثاين 201٩ �أو�سح فيه من 
بالأرقام،  �ملعلومات  د�خله  يبني  خالل جدول 
 201٨  -  201٧ �لدر��سي  �لعام  �أن  تبني  �إذ 
�ملرحلة  من  للطلبة  ت�سربًا  �لأع���و�م  �أك��رث  هو 
�إح�سائية  ح�سب  �لبيان  ذكر  كما  �لبتد�ئية. 
�لكردية  �أجر�ها على جميع �ملحافظات، عد� 
م��ن��ه��ا، �أن �غ��ل��ب �مل��ت�����س��رب��ني م��ن �مل��د�ر���س 

من  ت�سربو�  قد  �سنة   15 �سن  دون  �لبتد�ئية 
�ملد�ر�س �حلكومية فقط ومل يت�سرب �لأطفال 

من �ملد�ر�س �لهلية.
عدد �لطالب �ملقبولني للعام �لدر��سي 201٧-

201٨ هو11٧٧٣٤٣
عدد �ملتو�جدين من �لطلبة هو ٦1٩٧٨٧٦

�ما عدد �ملت�سربني فهو 1٣1٣٦٨ علمًا �أن ن�سبة 
�لإناث �سكلت ٤٧٪ 

-201٦ �ملا�سي  �لعام  يف  عددهن  كان  بينما 
201٧ قد بلغ 12٦٦٩٤ 

حماولت

يقول:  �ملجتمعية  �ل�سرطة  مدير  خالد  �لعميد 
تنفيذ  ج��اه��دة  �لتنفيذية  �ل�سلطات  حت��اول 
�لت�سريعية  �ل�سلطات  �سرعتها  �لتي  �لقو�نني 
من  بالغًا  نتلق  مل  ه��ذ�  يومنا  حتى  �أننا  ،�إل 
�بنه  �لو�لد  باإجبار  يبلغ  �لأه��ايل  �و  �ملد�ر�س 

على ترك �ملدر�سة، علمًا باأننا نتلقى �ت�سالت 
تبلغنا بالعديد من �خلروقات لكن لي�س ببالغ 
�ملتدهور  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ظ��رف  �إن  ر���س��م��ي، 
جعلنا  ونا�سها  و�أع��د�ده��ا  �لهجرة  و�زدي���اد 
�أن  �إل  �ل��ت��ج��اوز�ت،  بع�س  عن  �لب�سر  نغ�س 
�ل�سرطة �ملجتمعية تعمل جاهدة لرفع �حليف 

عن كاهل �ملو�طن �لعر�قي.
�أعد�د  �إن  يقول  م��رور،  �سرطي  �سلمان،  �سعد 
�لطرقات  تقاطع  يف  و�مل�����س��ردي��ن  �ملت�سولني 
�إذن  �أور�ق،  بال  و�أغلبهم  وتت�ساعف  تتز�يد 
فاإن �ملت�سربني غري �مل�سجلني هم �أعد�د تذهل 

ما �إن ت�سجل.
تقول  بغد�د،  يف  معلمة  قا�سم(،  )نهلة  �ل�ست 
ذويهم  جتد  �ملد�ر�س  من  �ملت�سربني  �أغلب  �إن 
�أنف�سهم ل يقر�أون �و يكتبون، �و لعو�ئل مفككة 

�و مرّحلة.



اآلء
ح�شني:

منَجزي يتحدث عني
ول اأنتظر ج�ائز املجامالت

 * برناجمك �جلديد "ماما لوله"، و�لذي 
مالذي  �ل�سرقية،  ف�سائية  على  �سيعر�س 

جعلك تتخذين قر�ر تنفيذه؟
�أقدم فيها  �لتي  �لأوىل  لي�ست �ملرة  - هذه 
وخ�سو�سًا  ل��الأط��ف��ال،  خ��ا���س��ًا  ب��رن��اجم��ًا 
�لإره����اب،  ب�سبب  ذوي��ه��م  ف��ق��دو�  �ل��ذي��ن 
لالأطفال  برنامج  �أول  �سابقًا  يل  كان  فقد 
"عيد  عنو�ن  حمل  �لعر�قية  ف�سائية  على 

ميالد".
وبالن�سبة ل�"ماما لوله" فاإنه �سياأتي ب�سكل 
�أن  و�أعتقد  �لنجاح،  له  و�أمتنى  خمتلف، 
قليلة  �لعر�ق  يف  �لطفولة  بر�مج  م�ساحة 
يخ�س  �سيئًا  �أق����دم  �أن  ف��اأح��ب��ب��ت  ج����دً�، 
�لطفولة وكذلك �لأطفال "�لأيتام" �لذين 
يوؤثر  �سيئًا  �أعمل  �أن  يهمني  فقدو� ذويهم، 
�لتجربة  ليعي�سو�  ج��اءو�  �لذين  بالأطفال 
"ماما لوله" حيث �سنكون يف بيت  يف بيت 

ونزرع  �لتجارب  ونخو�س  معًا  نعي�س  و�حد 
وننّمي  بامل�ستقبل  �ل��وع��ي  تخ�س  �أ���س��ي��اء 

�لأفكار وطريقة �لتفكري.
�لربنامج  بهذ�  �خلا�س  �لربومو  خالل   *
�لأطفال.. هل  مع  منطلقة جدً�  لحظناِك 
هي حلظة تعوي�س ما لطفولة �سائعة مثاًل، 

�أم �أنها تعبري ملكنونات خا�سة بك؟
- ممكن �لثنني معًا لأن يف د�خل كل منا 
طفاًل �سغريً� ليكرب، فكان ذلك مربرً� يل 

�أنني �أعي�س معهم هذه �للحظات.
�أما �جلانب �لثاين من �جلو�ب فهو يخ�س 
�مل��ج��ت��م��ع �ل����ذي ي��ح��ب �ل���س��ت��ن��ت��اج ك��ث��ريً� 
�لآخ���رون،  بها  يعتقد  حقائق  و��ستخر�ج 
فمو�سوع �لطفولة و�لأمومة هو قر�ر لي�ست 
لدي �أزمة جتاهه ولكن هذ� ليعني �أنني ل 

�أحب �لأطفال.
لندن  �ىل  ذهبت  �ملا�سي  �ل��ع��ام  خ��الل   *

مرتني.. هل تخفني �سيئًا ما هناك؟
تخطيط  طويلة"..  "�سحكة   .. ن��ع��م   -
�أعياد  لأ�سياء كثرية ��ستغلت قرب مو�عيد 
من  لكثري  ت�سوقًا  عملت  وك��ذل��ك  �مل��ي��الد 

�حلاجيات.
* ماطبيعة �لعمل �لذي تخفينه يف لندن؟

- خليط بني �لفني و�لإن�ساين.
�ل��ف��رتة  ت��وج��ه��ك خ���الل  �أن   �مل��الح��ظ   *
�لإن�سانية  �ملنظمات  خماطبة  هو  �لأخ��رية 
هل  �إن�سانية..  باأن�سطة  و�لقيام  �لعاملية 
ك�سفرية  تتويجك   201٩ ع���ام  �سي�سهد 
لإح����دى ه���ذه �مل��ن��ظ��م��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل��الأمم 

�ملتحدة؟
- ل �أعرف.. هذ� �لأمر تابع لهم، حتركاتي 
�لأيام  ويف  متامًا  فردية  مبجهود�ت  كانت 
�مل��ر�أة  يخ�س  فيما  تعاون  هنالك  �ملقبلة 

و�لطفولة و�لتعليم.

جنمة �شاطعة جتمع يف �أد�ئها �ملتعة و�لذهول لقدرتها �لعالية يف جت�شيد ما ي�شند 
لها.. تبكيك تارة وت�شقطك �أر�شًا من �ل�شحك تارة �أخرى.

��شتغلت �شهرتها �لفنية للقيام بو�جبات �إن�شانية مهمة، فكانت �شوتًا عاليًا ومهمًا 
للنا�ض �ملهّم�شة.  �إنها �لفنانة �لعر�قية �ملمّيزة �آالء ح�شني.

حاورها : حيدر �لنعيمي -  ت�شوير  : حمزة هادي

م�شتعدٌة لدعم ال�شينما واأمامي م�شروعان لعملني كبريين
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* هل هناك مو�سم خام�س ل� "زرق ورق"؟
هنالك  كان  �إن  �لنتائج  بانتظار  مازلت   -

�سيء �أم ل بهذ� �خل�سو�س.
هل  �ملقبل  �لرم�ساين  للمو�سم  بالن�سبة   *

هنالك �سيء ما؟
غري  �هلل..  من  خري  طويلة"..  "�سحكة   -
ح يل بالكالم، ولكن لنقول �أكرث من  م�سرَّ
كوميدية  در�م��ي��ة  وطبيعتهما  برناجمني 

�إن�سانية.
* على �سعيد �ل�سينما.. هل هناك م�ساركة 

قريبة لك؟
مل�سروعني  جهتني  م��ن  مفاحتتي  مت��ت   -
�سينمائيني، �لفيلم �لأول �سيكون من �إنتاج 
�سيف عريبي و�إخر�ج يا�سر �ليا�سري، و�أنا 
�خلطوة  هذه  لدعم  م�ستعدة  باأين  �أعلنها 
بو�قع  للنهو�س  و�ح���د  مب�سهد  ول��و  حتى 

�ل�سينما �لعر�قية.
"�لنوتة  �لثاين ف�سيكون عنو�نه  �لفيلم  �أما 
و�ل�سكني" من كتابة و�إخر�ج رعد م�ستت، 
عن  يتحدث  طوياًل  رو�ئيًا  فيلمًا  و�سيكون 
ومعي  بطولتي  من  وه��و  �ملو�سل،  �أح���د�ث 
�لفنان جو�د �لأ�سدي، و�لفيلم ماأخوذ عن 
ق�سة ق�سرية حل�سن بال�سم من جمموعته 
�لت�سوير  و�سيكون   "٩٩ "�هلل  �لق�س�سية 

يف �ملو�سل و�أملانيا وبغد�د.
* ما خططك �ملقبلة؟

للجانب  تطوير  هنالك  يكون  �أن  يجب   -
�لإن�ساين و�ملهني، و�نا بانتظار قفزة كبرية 

�أحققها هذ� �لعام و�ستكون خمتلفة جدً�.
* مل���اذ� مل ن��الح��ظ وج���ودك يف �لأع��م��ال 
�إحياء  مبادرة  �سمن  �لعام  لهذ�  �لدر�مية 

�لدر�ما �لعر�قية؟
طويلة"..  "�سحكة  �سر�حة  �أع��رف  ل   -
�ملوؤمنني  من  و�أن��ا  كروبات  �سمن  و�لعمل 

بهذه �لكروبات.
* �أك�����رث م���ن جن���م ع���رب���ي دخ����ل جم��ال 

�لإعالن.. كيف بد�أت هذه �خلطوة؟
تعامل  كيفية  تبقى  ولكن  خطاأً،  لي�ست   -
�لنجم معها وكيف يقدم نف�سه ب�سكل لئق.

و�خل���روج  �مل�سمون  ه��و  ل���دّي  ���س��يء  �أه���م 

"�لكو�لتي"،  عالية  ج���ودة  ذي  بت�سوير 
وهلل �حلمد كانت ردود �لفعل على ظهوري 

�لإعالين �أكرث من ممتازة.
�لو�سط  يف  �لأ���س��خ��ا���س  بع�س  ن��الح��ظ   *
و�حد  �لرقم  �أنه  على  لنف�سه  ي�سّوق  �لفني 
�أي  ب��دون  بال�ستفتاء�ت  ف��وزه  خ��الل  من 
لي�س  ه��و  فئة  على  وتكرميه  ب��ه  ق��ام  عمل 

منها؟
- باإمكان �أي �سخ�س �أن ي�سّرح عن حاله، 
فالت�سريحات  م�ستويات،  �ملحافل  ولكن 
�أكرث  �ملجانية  و�لتكرميات  كثرية  و�ملحافل 
يفهم"،  ب��الإ���س��ارة  "و�للبيب  �أي�سًا  منها 
تقم  ناجحًا ومل  ول�سَت  تعمل  ل  ف��اإذ� كنت 
بجهد فني خالل �ل�سنة، ومع هذ� ت�ستقبل 
�لتكرميات؟ فلي�س كل من �ت�سل بي �أذهب 

�إليه، �أعتقد �أن �ملنجز هو من يتحدث. 
* ملاذ� مل تفوزي باأي ��ستفتاء؟

�لفني؟  �لو�سط  عن  متاأخرة  �أن��ا  ميكن   -
منجزي يتحدث عني وهذ� يكفي، ول�ست �أنا 
�لوحيدة بل حتى �لنجم �إياد ر��سي كذلك، 
ويبدو �أننا مل نعمل ومل نكن موؤثرين.. فاإذ� 
كنت �أنا و�إياد ر��سي غري متو�جدين، �إذن 
و�لتكرميات  �ل�ستفتاء�ت  لهذه  فالنو�يا 
وحتى  �خل��و�ط��ر،  وتعتمد  �سحيحة  غ��ري 
ل �أن�����س��ى ف��ق��د مت �خ��ت��ي��اري �لأف�����س��ل يف 
��ستفتاء و�حد وكان "�إلكرتونيًا" عرب جملة 
�لإن�ستغر�م  موقع  يف  �لعر�ق(  )م�ساهري 

فقط.
لك  �ملحبني  من  �لكثري  هناك  �أخ���ريً�..   *

ماذ� تقولني لهم؟
�أ�سياء  �سعبيتنا يف  ن�ستثمر  �هلل  �ساء  �إن   -
للنا�س  جيدة  خطوة  تقدم  مهمة  مفيدة 
�أزم���ات  يف  م��ادم��ن��ا  بحاجتنا  ه��م  �ل��ذي��ن 
�حل���الت  وم���اد�م���ت  وم��ت��و�ل��ي��ة،  متتالية 
و�لتي  و�أخ��رى  ف��رتة  بني  تظهر  �لإن�سانية 
نكون �سوت  �أن  م�ساندة. يجب  حتتاج �ىل 
و�ىل  وثالثًا  وثانيًا  �أوًل  و�ل�سعب  �لنا�س 
لديها  فلي�س  �ملجامالت  �أم��ا  �آخرعمرنا، 
وجود يف قامو�سي.. نحن �أبناء هذ� �ل�سعب 

و�سنبقى �أبناءه �لباّرين.
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

ل ت�جد اإل ر�شالة وداع واحدة له من فنانة 
اأمريكية، ت�ّدعه قائلة باأنه كان اأكرب من احلياة.. 

ل اأعرف ماذا اأق�ل، عا�س جنم ب�شمت ورحل ب�شمت 
ودفن ب�شمت و�شيك�ن ذكرى �شامتة غري معروفة يف 
بلده، وتبقى اأعماله يتيمة يف الغربة ول عمل له يف 

وطنه.. �شالمًا جنم..

م�������ق�������االت

جنم جيجان.. الراحل ب�شمت 

طوال سنوات الحصار، كان نجم الدين جيجان ينظّم معارض ينحت فيها أمام الحضور تماثيل 
صغيرة من الطين لنساء عراقيات يرتدين العبادة وعلى وجوههن تعابير وجع الحصار، 
صرخة او آهة ، "إنهن النساء التي عرفتهن في حياتي، أمي وأخواتي، خاالتي وعماتي، 

جاراتي وصديقات أمي"، هكذا كان يقدم تلك التماثيل الصغيرة.
وألهمية اسمه واحداً من أفضل النحاتين في أميركا، كان نجم يبيعها ويرسل األموال، مهما 

كان حجمها، الى عائلته وجيرانه في كركوك، حيث ولد ودرس وعمل لفترة محدودة مدرساً 
للتربية الفنية. كان نجم، واستناداً الى النحات الكبير محمد غني حكمت، واحداً من أفضل طلبته 
في أكاديمية الفنون الجميلة، ولذا اختاره أن يكون مساعده في مشغله وهو ينفذ نُُصبَه المعروفة 
في بغداد.. هاجر نجم الى أميركا ودرس الماجستير وأسس مشغله الخاص في نيويورك، الذي 
أصبح واحداً من أهم مدارس النحت في الواليات المتحدة األميركية، وكان يقول بفخر وسعادة 
إنه دّرس فيه اكثر من 2٥0 ألف طالب من هواة النحت، ومع استمراره بالتدريس، استمر في 

أبحاثه للتوصل الى تقنيات نحت جديدة باستخدام مواد وخامات مختلفة.. زرع نجم منحوتاته 
في ساحات وحدائق غالبية الواليات األميركية والمدن األوروبية، وتقتني متاحف أميركية 

وعالمية العشرات من أعماله،  كلما جاء الى العراق، كان يعبّر عن أمنيته في أن يرى عمالً له 
في إحدى ساحات بغداد او كركوك. وقدم مشروعاً الى وزارة التعليم العالي في 200٨، إذا لم 
تخنّي الذاكرة، لتنفيذ نصب لجامعة بغداد، لكنه لم يسمع جواباً وإن كان بالنفي.. واستمر يحلم 
بأن ينفذ مشروعه )الساز األسود( الذي انتهى من مصّغره وأن يهديه الى الشهداء التركمان 
خاصة والعراقيين عامة، ولم يتمكن من تنفيذه.. كان، رغم شهرته أميركياً وأوروبياً، حزيناً 

لغربته ولعدم معرفة العراقيين به.. وكأي مبدع عراقي مغترب، سمعت برحيله بعد وفاته 
بشهر.. رحل بصمت، على صفحته على الفيس، ال توجد إال رسالة وداع واحدة له من فنانة 

أميركية، توّدعه قائلة بأنه كان أكبر من الحياة.. ال أعرف ماذا أقول، عاش نجم بصمت ورحل 
بصمت ودفن بصمت وسيكون ذكرى صامتة غير معروفة في بلده، وتبقى أعماله يتيمة في 

الغربة وال عمل له في وطنه.. سالماً نجم..



اإدمان ال�شينما

)ج��ورج  �لنجمني  �ساهد  �أن  بعد  بريغمان  وق��ف 
�إلفن  �أو���س��ن  فيلم  يف  روب��رت�����س(  وجوليا  ك��ل��وين 
�لعام  يف  �سدر  �لذي    Ocean's Eleven
عليهما  يجب  �أن��ه  بحما�سة  عائلته  لإخبار   2001
تناق�سًا  �أق��ل  وه��ذ�  �أخ��رى.  مرة  �لفيلم  م�ساهدة 
باأن ما يدعى )�ل�سويدي �لقامت( ملدة  عندما نقّر 
به  يعرتف  �ل�سينما  على  مدمنًا  كان  عقود  ثمانية 
ذ�تيا وقد ��ستحوذت عليه �ل�سينما منذ روؤية فيلمه 

�لأول وهو يف �ل�ساد�سة من عمره.
�سنع  )بريغمان( �أكرث من 55 فيلمًا مبا يف ذلك 
�لرو�ئع مثل )�خلتم �ل�سابع( عام 1٩٧5 و)�لتوت 
�ل�ستاء(  )���س��وء  مظلم(  زج���اج  )ع��رب  �ل���ربي( 
�لعام  يف  )غمو�س(   1٩٦٣ �لعام   يف  )�ل�سمت( 
)م�ساهد  �لعام 1٩٧2  وهم�س( يف  1٩٦٦ )�سياح 

من �حلياة �لزوجية( وغريها من �لرو�ئع. 
طف�لة مقفرة

كان بريغمان يعاين، ول�سنو�ت عديدة، من ندوب 
وم�سيئة  مقفرة  طفولة  من  �حلياة  م��دى  ذهنية 
وقد  �ل�سويدية.  )�أوب�����س��ال(  مدينة  يف  ج�سديًا 
و�سف و�لدته كارين باأنها )باردة( للغاية. ويذكر 
�أن و�لده كان متقلبًا وعنيفًا ود�ئمًا ما ي�سربه هو 
و�أخاه لأكرب )د�غ( و�سقيقته �لأ�سغر )مارغريتا( 
ما  ود�ئمًا  حب�سهما يف خز�ئن مظلمة،  ما  وكثريً� 
كان ي�سف نف�سه باأنه )طفل خائف( وهو يف �سن 
ل�سديقه  )بريغمان(  وذك��ر  و�خلم�سني.  �لثالثة 
تربطه  �لذي  كهفيت(  )ديك  �لتلفزيوين  �ملخرج 

�لتي  �مل�ساعر  �أق���وى  �أح���د  �أن  وط��ي��دة  ع��الق��ة  ب��ه 
�أباه  و��سفًا  )�لإذلل(  هو  طفولته  منذ  يتذكرها 
جدً�  و�سعبًا  للغاية  قا�سيًا  كان  لأنه  ب�)�ملتحذلق( 
عليه، وذكر له �ي�سًا �أنه مل يتحدث �إىل �أحد و�لديه 

ملدة خم�س �سنو�ت.
كذاب م�ه�ب

و�أثناء  ماجنو�سون(  )جني  �لفيلم  خمرجة  تقول 
)ب��ريغ��م��ان(  ت��الع��ب  ك��م  ن��ع��رف  "ل  ت�سويرها 
بق�سة طفولته وعلينا �أن نكون حذرين من �لوثوق 
�ل��ت��اأث��ر ب��احل��ك��اي��ات �خلر�فية  ب��رج��ل ك��ان د�ئ���م 
�لقا�سية و�لذي و�سف نف�سه باأنه )كذ�ب موهوب( 
ويبدو �أن )�إرن�ست �إنغمار بريغمان( �ملولود يف 1٤ 
متوز 1٩1٨  بنى �أ�ساطريه �خلا�سة، ومن �ل�سعب 
معرفة م��ا �ذ� ك��ان )ب��ريغ��م��ان( غ��ري ���س��ادق يف 
طفولته و�أن �لأحد�ث �لتي ذكرها عن �أخيه �لأكرب 
تختلف قلياًل. ويبدو �أنه ��ستعار ق�س�سًا عن �أخيه 
�سقيقه  ك��ان  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف  لنف�سه.  وع��ز�ه��ا 
عندما  �لأ�سغر  �أخاه  ويعذب  �ل�سمعة  �سيئ  �ساديًا 
حتى  �لعملية  هذه  يف  ��ستمر  ورمبا  �أطفاًل،  كانو� 

وقت متاأخر من حياته."  
�شانع اأفالم

�ملبالة  بعدم  )بريغمان(  �لأف��الم  �سانع  �عرتف 
�أن  يعتقد  وك��ان  وممار�ساته  �لدينية  بالطقو�س 

)لنظام  يروجون  �ل�سويد  يف  �لدين  رج��ال 
يف  �هلل  وج��ود  مع  مطيعني  عبيد  خلق 

�ستوكهومل  جامعة  يف  �ل��ق��م��ة(. 
�لفن  در����س )ب��ريج��م��ان( 

و�لأدب و�أم�سى معظم وقته حول �مل�سرح �لطالبي، 
وبعد �أن غادر �جلامعة بد�أ م�سريته �لفنية بجدية 
يف  �ملكتوبة  �لن�سو�س  بع�س  م��ع   1٩٤1 ع��ام  يف 
�لعمل وكان عقد �خلم�سينات هو �ملميز بالن�سبة له 
وعام �لتحول هو 1٩5٧ وهو �سلب �لفيلم �لوثائقي.

عالقاته مع الن�شاء

�أن  يبدو  )ماجنو�سون(:  �لفيلم  خمرجة  تقول 
�لن�ساء تتناق�س  عالقات بريغمان �ل�سخ�سية مع 
�لأ�سخا�س  وبع�س  �ل�سا�سة  لهن على  مع �حرت�مه 
�أفالمي يقولون يل كيف ميكنك  �لذين ي�ساهدون 
وم�سيء  خمل�س  غ��ري  �سخ�س  ع��ن  فيلم  �سنع 
تفكر  بالتاأكيد نقطة �ساحلة عندما  للمر�أة؟ هذه 
حقًا  �لغريب  وم��ن  �خلا�سة،  بريغمان  حياة  يف 
�أدو�رً� مذهلة  �أعطى ممثليه  �أنه  يف �لوقت نف�سه 
يف �أفالم عديدة، لدينا قيادتان ن�سائيتان و�أحياًنا 

�أكرث يف هذ� �جلانب. 
عندما تويف يف ٣0 متوز 200٧، عن عمر ناهز ٨٩ 
عامًا، ترك بريجمان ور�ءه ثمانية �أطفال، وكانت 

لديه ع�سر�ت �لع�سيقات. 
عن الإندبندنت

اأنغمار بريغمان..
حياة ف��ش�ية ملخرج �شحري

�شدر موؤخرً� فيلم وثائقي جديد عن حياة �الأ�شطورة �لر�حل �ملخرج �ل�شينمائي �لعاملي )�نغمار بريغمان( 
بعنو�ن )بريغمان:عام يف �حلياة(Bergman: A Year in a Life  وهو من �إخر�ج �ل�شويدية )جني 

ماجنو�شون(. ومت ت�شوير �أكرث من 400 �شاعة من �ملقابالت ولقطات من ور�ء �لكو�لي�ض. مت عر�شه من على 
�شا�شات �ل�شينما �ل�شويدية و�أ�شرفت عليه �ل�شحافية )ماري نريورود(، ويعك�ض �لفيلم �لطريقة �لتي كانت 

ور�ء جنون �شانع �الأفالم �الإ�شكندنايف �ل�شديد. 
ترجمة: ثريا جو�د
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بد�يات �ل�شويف يف �لغناء 
ريفية  بلدة  �سلخد..  يف  وت��رع��رت  ن�ساأت 
منذ  �جل��ب��ل��ي��ة،  بطبيعتها  مت��ت��از  و�أث���ري���ة 
كنت  و�سغفي،  هاج�سي  و�لغناء  طفولتي 
�أتخيل  �أمام �ملر�آة  �أقف يف طفولتي و�أغني 
كبري  جمهور  و�أم��ام  م�سهورً�  فنانًا  نف�سي 
�لفنان  ب�سوت  كثريً�  تاأثرت  يل،  ي�سفق 
فهد بالن لكني مل �أحاول تقليده حلد كبري 
ول��وين  ب�سمتي  يل  ت��ك��ون  �أن  �أردت  لأين 
مدر�سة  ب��الن  فهد  �أعترب  لكني  �خل��ا���س. 

مازلنا نتعلم منها �إىل �ليوم. 

تاأثري حمافظة �ل�شويد�ء 
بال�شويف 

حم��اف��ظ��ت��ي �ل�����س��وي��د�ء �أث����رت ك��ث��ريً� يف 
يعلم  ك��م��ا  لأن���ه���ا،  �ل��غ��ن��ائ��ي��ة  �سخ�سيتي 
�لفنانني  م��ن  �ل��ع��دي��د  ���س��ّدرت  �جل��م��ي��ع، 
�لعامل  م�ستوى  على  �مل�سهورة  و�لأ���س��م��اء 
�ل��ع��رب��ي ك��ف��ه��د ب���الن وف���ري���د �لأط���ر����س 
و�أ�سمهان وغريهم، وتر�ث �ملحافظة غني 
ومميز وغناه فنانون كرث،  وبر�أيي هو دور 
�لزمن  ه��ذ�  يف  �ل�سوريني  للفنانني  مهم 
�حلفاظ على تر�ثهم من �لأغاين �ل�سعبية 
حمتو�ها  على  و�حلفاظ  �حيائها  باإعادة 

�لن�سي و�للحني و�لغنائي. 

�الأغنية �ل�شورية يف ظل 
�حلرب و�الأزمة 

�بن  و�أنا  �أهلها  كل  �آملت  �سورية  �حلرب يف 
هذ� �لبلد �لذي كرب وتعلم وعا�س فيها فلم 
يكن من �ملعقول �أن �أكون بعيدً� عنها، كنت 
للخطف على  وتعر�ست  �ل�سرطة  �أخدم يف 
مهماتنا  تاأديتنا  �أث��ن��اء  �مل�سلحني  ي��د 
�أنه  �لأي���ام  تلك  من  �أ�ستذكره  وم��ا 
رغم كل �خلطر �لذي نتعر�س له 

رفاق  مع  �مل�ساء  جل�سة  على  حري�سًا  كنت 
�ل�سالح و�خلدمة لأغني لهم �أغاين للوطن 

ولل�سهد�ء وللبطولت.

من مفارقات �حلرب و�لغناء 
كريدي  �أده��م  �ل�سهيد  �سديقي  ق�سة  هي 
يل"قم  قال  له،  لأغني  لياًل  �أيقظني  �لذي 
رمزي غنيلي طالع مهمة بلكي مارجعت"، 
��ستهرت  �لتي  �لأغنية  له  غنيت  وبالفعل 
�ل�سالمة  "مع  �لعربي  �لعامل  م�ستوى  على 
�أجهزة  على  تد�ولها  ومت  تروح"  نويت  لو 
هذه  غنى  من  �أن  �لنا�س  فاعتقد  �ملوبايل 
�أن خرجت  بعد  ولكن  �ل�سهيد،  �لأغنية هو 
ب�"�ل�سهيد  لقبت  �لق�سة   وروي���ت  للعامل 

�حلي."

�الأغنية �لتي يتم ت�شديرها 
)�سرقة(  م�سطلح  �أ�ستخدم  �أن  �أري���د  ل 
لأننا يف �لفن يجب �أن منثل تربيتنا وبلدنا، 
فكل مهنة وجمال يجب �أن ترتبط باأخالق، 
لذلك مل �آخذ �أو �أن�سب �أغنية يل وهي لفنان 
�آخر، لكني تعر�ست لأن توؤخذ �أغنيتي "مع 
�ليوم  لكن  �آخر،  لفنان  وتن�سب  �ل�سالمة" 
ع����ادت �ل��ن��ا���س ت��ب��ح��ث ع��ن �أ���س��ا���س ه��ذه 
�لأغنية و�أول من غناها و�أعاد �إحيائها فهي 

من تر�ث �ل�سويد�ء.

�للهجة �لعر�قية يف �لغناء 
�ل�شوري

�أغ���اين  و�أدي����ت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �للهجة  �أح���ب   
ملطربني عر�قيني لقت ��ستح�سان و�إعجاب 
�جلمهور و�سارت تطلب مني يف �حلفالت، 
خمارج  على  تعتمد  �لعر�قية  �للهجة  لأن 
�حلروف �ل�سحيحية متامًا كما هي لهجة 

حمافظتي وهو ما�ساعدين على ذلك.

و�أت�سرف بحديثي هذ� لو�سيلة �إعالمية مثل 
ي�سدرها  �لتي  �لعر�قية"  �ل�سبكة  "جملة 
م��ن��رب ملخاطبة  لأن��ه��ا  �ل��ع��ر�ق��ي  �لإع����الم 
ويف  �ل�سقيق  �لعر�ق  يف  و�إخوتي  جمهوري 
�أن ت�سمح يل  �أمتنى  �لعربي كما  �لعامل  كل 
�لظروف ليكون يل مع "�ل�سبكة" عمل فني 

�إعالمي م�سرتك.

�أغاٍن ومهرجانات 
�ل���ع���دي���د م����ن �حل���ف���الت  ����س���ارك���ت يف 
و�مل��ه��رج��ان��ات �ل�����س��وري��ة ك���ان �آخ��ره��ا يف 
�ل��دويل  دم�سق  ملعر�س  �لفني  �مل��ه��رج��ان 
لعام 201٨ و�لأغنية �لأكرث حمببة �إىل قلب 
خيي"  "كيفك  �أغنية  ه��ي  �ل�سويف  رم��زي 
�لتي تعرب عن عالقة �لأخوة بالدم و�لوطن 
و�لق�سية وتوؤكد على �أهمية �لنتماء للوطن 
و�جلذور و�لأهل. هذه �لأغنية لقت رو�جًا 

كبريً� لدى جمهوري �لعر�قي. 

�آخر �أعمال �ل�شويف 
و�خلليجي  �ل�����س��ع��ب��ي  ب��ني  �أغ��ن��ي��ة   11 يل 
بطريقة  م�سورة  �أغ��ان   ٤ و  و�لرومان�سي 
�ل��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب م��ن��ه��ا: م���ع �ل�����س��الم��ة 
ولت�سميني و�سرع �لهوى وزعلت مني، كما 

�أح�سر حاليا لت�سجيل ٨ �أغان.

كلمة �أخرية 
�لتي  �ل�سعبة  �لظروف  نف�س  و�جه  �لعر�ق 
و�سورية  �ل��ع��ر�ق  لذلك  �سورية،  و�جهتها 
�سعب و�حد يجمعهم �لتاريخ و�لأحد�ث كما 
يجمعهم �لفن و�لأدب و�لثقافة لأنها جت�سد 
كل ذلك، ومن خاللكم �تقدم بال�سكر لكل 
�لعاملني يف "جملة �ل�سبكة" و�أوجه حتياتي 
�لعر�قي  �لإع��الم  �سبكة  يف  �لعاملني  لكل 

وجمهوري يف �لعر�ق �حلبيب. 

اأطمح اىل  تقدمي عمل غنائي
ل�شبكة الإعالم العراقي

املطرب ال�ش�ري
رمزي ال�ش�يف:

يف مدينة 
)�شلخد(، تلك 
�ملدينة �لرومانية 
�الأيوبية يف 
حمافظة 
�ل�شويد�ء 
�ل�شورية 
�أطلق �شرخته 
�الأوىل 
وترعرع فيها.. 
�لفنان �ل�شوري 
رمزي �ل�شويف 
من تلك �ملدينة 
�جلبلية، ومنذ 
�لطفولة ع�شق 
�لغناء وطمح �أن 
يكون مطربًا يف 
�مل�شتقبل. 

دم�شق – مهدي مراد 
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�سجله  �أن  �إل  �لق�سري  �لفوتوغر�يف  تاريخه  ورغم 
حافل بامل�ساركات و�جلو�ئز. �مل�سور �ل�ساب حممد 

كل�س كان يف �سيافة "جملة �ل�سبكة �لعر�قية".
هو�ية  كانت  �أنها  �أم  �لت�سوير؟  فن  تعلمت  �أي��ن 

وتطورت يف ما بعد؟
مر�فقة  �ثناء  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  فن  تعلمت 
و�لدي �لذي كان يعمل م�سورً� �سحفيًا يف جريدة 
�ملتنبي  ���س��ارع  �ىل  برفقته  وذه��اب��ي  �جلمهورية، 
�أعرف  �أكن  ومل  �سغري،  و�أن��ا  �لكامري�  �أحمل  كنت 
بها  يتحكم  �لتي  �مليكانيكية  �لكامري�  �أ�سا�سيات 
مثل فتحة �لعد�سة و�سرعة �لغالق، ويف ذلك �لوقت 
�أحببت �لكامري� كثريً� ووجدتها �أد�ة عظمية لنقل 
من  ب�سيطة  كامري�  �قتنيت  بد�ياتي  يف  �حلقيقة. 
�لنوع �جلديد )�لديجتال(، نا�سلت كثريً� من �أجل 
�ل�سعبة  �لظروف  ورغ��م  كامري�،  على  �حل�سول 
ك���ان �لأم����ل ي��ت��ج��دد يف د�خ��ل��ي م��ن �أج���ل حتقيق 
�لت�سوير.  نحو  �إيجابية  و�نتقالت  جميلة  �أه��د�ف 

وحتققت �أمنيتي يف �سر�ء كامر� �حرت�فيه من نوع 
)جريدة  يف  وعملت  حلمي  وكرب  كربت  )كانون(. 
م�سريتي  لتبد�أ   ،200٩ ع��ام  �لرتكمانية  �لقلعة( 

�لفوتوغر�فية فيما بعد.
من هم �مل�سورون �لذين لفتو� نظرك يف بد�يتك؟

و�لدي  ظل  �مل�سو�ر  بد�ية  يف  قدمي  و�سعت  بعدما 
وتعليمي  توجيهاته  خ��الل  م��ن  �لأول  معلمي  ه��و 
�لأ�سا�سيات �لفنية للت�سوير، �ساهد �أعمايل �لعديد 
منهم  باأعمايل،  �إعجابهم  و�أب��دو�  �مل�سورين  من 
قا�سم  عادل  و�لر�حل  �ساكر  فوؤ�د  �لر�حل  �مل�سور 
وعبد علي مناحي و�سباح �جلما�سي ونبيل �ل�ساوي، 
وتاأثرت  يل  ق��دوة  كانو�  من  هم  �مل�سورون  ه��وؤلء 

باأعمالهم كثريً�. 
هل تفوقت على و�لدك؟

�لآباء هم مد�ر�س �لفن �لفوتوغر�يف، وكما �أ�سلفت 
يف بد�ية حديثي فقد كنت هاويًا للفن �لفوتوغر�يف 
كان  �لذي  و�لدي  من  �لأمر  بد�ية  تعلمت يف  حيث 

و  �ملفيدة  ن�سائحه  على  وح�سلت  معروفًا  م�سورً� 
و�سلت  حتى  عبدً�((،  ملكني  حرفًا  علمني  ))من 
مل  �مل�سورين،  كبار  ب�سهادة  �لتفوق  درج��ة  �ىل 
يف  �لتكنولوجي  �لتطور  كان  لكن  �أب��ي  على  �تفوق 
هما  موهبتي  وتطور  ومعاجلتها  �حلديثة  �ل�سورة 
فارق  هو  �حلكم  �لآن،  عليه  �أن��ا  ملا  �أو�سلني   من 
�لوقت و�لزمن فال �أقول �أنا متفوق على �أبي ول على 
�أي �سخ�س من �مل�سورين �لرو�د و�ل�سباب ومازلت 
�أتعلم من رو�د �لت�سوير �لفوتوغر�يف ومن �أقر�ين 

�ل�سباب. 
�أفكار  هناك  هل  �للقطة..  �أخ��ذ  يف  �ل�سروع  قبل 

معّدة م�سبقًا؟
تاأتي  �ل�سحفي  �لخت�سا�س  جم��ال  يف  �للقطة 
عند  فال�سورة  تاريخية،  حلظة  تكون  �و  �سدفة 
وتاريخ  �ل��زم��ن  م��ن  حلظة  �ي��ق��اف  ه��ي  �لتقاطها 
ي�سجل لكن يف �لفن �لفوتوغر�يف لبد من �لتخطيط 
كتقنية وبناء،  وحني �فكر يف مو�سوع ما �ذهب �ىل 

ال�ش�رة حلظة
زمن م�شتمر

امل�����������ش������ر ال�����ف������ت������غ�����رايف

حممد كل�س:
و�نتظر  �لظل  وكتلة  �ل�سوء  و�در�س م�ساقط  �ملكان 
و�جلميع  متكاملة،  لقطة  �سنع  يحدد  �لذي  �لزمن 
�أن �ل�سورة �لفوتوغر�فية بنت �لو�قع ولكن  يعرف 
يكون  قد  �كت�سبت،  وم��ا  عني  وك��ل  �أل��و�ن��ًا،  للعيون 
يف  ومهمني  م�ساعدين  عاملني  و�مل��ك��ان  �ل��زم��ان 
للم�سور  �لفنية وهي حالة �سعبة  �ل�سورة  �سناعة 

�لذي يتمنى �يقاف �لزمن يف تلك �للحظة. 
من �ملوؤكد �أن جميع �سورك حمّببة �إىل قلبك، فما 

هي �ل�سورة �لأقرب لك ؟
هي  �سوري  �أغلب  و�من��ا  و�ح��دة  �سورة  لي�ست  هي 
�أرفع  وحني  جدً�  �عمايل  �حب  لذلك  مني،  قريبة 
يف  ق�ستها  تتكون  �ل�سورة  �لتقط  ك��ي  �لكامري� 

د�خلي ولكل �سورة لها ق�سة ما.
يف  ت��رغ��ب  ت��ك��ن  ومل  �لتقطتها  ���س��ور  ه��ن��اك  ه��ل 

ن�سرها؟
هي  �ل�سورة  �ن  حديثي  يف  ذك��رت  �نا  بالعك�س  ل 
�سوري  ل��ذل��ك جميع  �ل��زم��ن   م��ن  �ي��ق��اف حلظة 
حمببة �ىل قلبي و�ىل �مل�ستطلعني و�ملتابعني وهناك 
�لعديد من �ل�سور قريبة مني جد� مثل �سور �لو�قع 
�ملحاور.  و�لعديد من  و�لظل  �ل�سوء  �و  �لو�قعية  �و 
تكون  �لتقطتها  �لتي  �ل�سور  جميع  �ن  �متنى  كنت 
من�سورة لأن لكل �سورة حكاية ينقلها �مل�سور تعرب 

عن �سيء ما للعامل.

لالإنرتنت دور كبري يف �نت�سار �ل�سورة.. كم �ساهم 
ذلك يف �نت�سار �أعمالك؟

�نت�سار  يف  و��سا�سي  مهم  دور  لالإنرتنيت  �أك��ي��د 
�ل�سور �إىل �لعامل �أجمع فعندما تنقل �سورة وتبث 
�لجتماعي،  �لتو��سل  م��و�ق��ع  على  ���س��و�ء  ���س��ورة 
فالعديد من �ملتلقني يف �لعامل �و يف �لوطن �لعربي 

�سوف ي�ساهدون ما تن�سر وما تنقل عد�ستك. 
�ل�سباب،  بالكثري من  �لفوتوغر�فية تزخر  �ل�ساحة 

ما �لذي مييز �أعمالك عن �لآخرين؟
من  منهم  �ل�سباب  �مل�سورين  من  �لعديد  هناك 
ومنهم  ع��دة  حم���اور  �أو  و�ح���د  حم��ور  يف  �خت�س 
مل  نف�سي  عن  �نا  �لت�سوير،  بجل�سات  �خت�س  من 
�خت�س يف جمال و�حد بل �أحببت �لت�سوير ب�سورة 
�ل�سحفي  و�لت�سوير  �مل��ج��الت  جميع  يف  ع��ام��ة 
تنقل  �أعمايل  كانت  لذلك  نف�سي  �ىل  �لأق��رب  هو 
بقية  ع��ن  متيزت  وب��ذل��ك  �ل�سحف  ب��ني  وت��ت��د�ول 

�أقر�ين �مل�سورين.
م�ساركات وجو�ئز

عمل  يف جريدة �لقلعة �لرتكمانية عام 200٩
عام  لل�سيار�ت   Geely �سركة  مع  م�سورً�  عمل 

2011
عمل يف جريدة �لعرب �ليوم عام 201٣

عمل يف جريدة عني �ل�سحافة عام 201٤

عمل م�سورً� مع 
�ئ��ت��الف �ل��ع��ر�ق 

عام 201٤
ع���������س����و �حت������اد 

�مل�سورين �لعرب
ع�������س���و �جل��م��ع��ي��ة 

للت�سوير  �لعر�قية 
�ملركزي �لعام 

�ل�����ف�����وت�����وغ�����ر�يف ع�����س��و �حت����اد �مل��رك��ز 
�لعر�قي

ع�سو �حتاد IPU للت�سوير �لفوتوغر�يف
�لعر�قية  �جلمعية  معار�س  من  �لعديد  يف  �سارك 

للت�سوير
�جلائزة  على  وحاز  �لعر�ق  �نباء  �سبكة  يف  �سارك 

�لثانية عام 2012
وحاز  و�لإب���د�ع  للتنمية  �لوطني  �ملركز  يف  �سارك 

على �سهادة تقديرية عام 2015
ح�سل على �سهادة تقديرية من �سبكة �نباء �لعر�ق 

عام 201٤
بغد�د  حمافظة  من  تقديرية  �سهادة  على  ح�سل 

عام 2015
نيوز  �جلورنال  ووكالة  �جلورنال  جريدة  يف  عمل 

�لخبارية عام 201٦

يف وقت ق�شري جدً� ��شتطاع �مل�شور حممد كل�ض �أن ي�شنع له 
��شمًا يف عامل �لت�شوير، فهو م�شور جمتهد باأعماله و�أفكاره، 
ع�شقت �أنامله �لكامري� ليلتقط �أجمل �ل�شور يف حماور عدة، 
يعتقد �أن م�شاركة �لنا�ض و�قعهم هو جزء من روح �ل�شورة. 

حم�شن ابراهيم
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�لعر�ق  د�خ��ل  بالتميز  لها  م�سهود  �ملدر�سة   
وخارجه، طالبها  �أ�سبحو� يف م�ستوى مرموق 
ب��ني �أو����س���اط �مل��ج��ت��م��ع �ل��ع��ر�ق��ي م��ن �أط��ب��اء 
�جلي�س  مو�سيقى  يف  و���س��ب��اط  وم��ه��ن��د���س��ني 
�لعر�قي  �ل�سرح  هذ�  �إىل  توجهنا  و�ل�سرطة. 
�ل��ع��ر�ق  يف  �ل��وح��ي��دة  �مل��در���س��ة  كونها  �ملتميز 
بهذه  وخ��رج��ن��ا  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  يف  و�لأوىل 

�حل�سيلة: 
مدر�شة �ملو�شيقى

�سليم  )�أح��م��د  �لأ�ستاذ  �ملدر�سه  مدير  يقول 
و�لثقافة  غني( وهو من ذوي �خلربة و�ملوهبة 
و�ملهنية �لتي �أّهلته لك�سب ثقة و�حرت�م زمالئه:
تاأ�س�ست �ملدر�سة عام 1٩5٨ حيث كانت ت�سمى 
 1٩٦٩ ع��ام  ويف  لالأطفال،  �ملو�سيقى  مدر�سة 

 1٩٧0 عام  يف  ثم  �لباليه.  ق�سم  �إليها  �أ�سيف 
�أ�سيف �إليها �لق�سم �ل�سرقي مع �لق�سم �لغربي 
لتدري�س �لآلت  �ل�سرقية مثل �جلورة و�ل�سنطور 
عليها  �أ�سرفو�  �لذين  �لأ�ساتذة  �أول  و�لقانون. 
هم �لأ�ستاذ �لفنان �لر�حل عزيز علي و�لأ�ستاذ 
�لر�حل �لفنان �سعد حممد حكمت و�لكثري من 
�ل�ساتذة، مع �ل�ستعانة بكادر عر�قي و�أجنبي 

�لآلت  ق�سم  على  و�لإ�سر�ف  للتدري�س  رو�سي 
�لرو�سي  و�لكال�سيكي  �لباليه  وق�سم  �لغربية 
دويل  م�ستوى  على  ويدر�س  مهم  منهاج  وه��و 
تخرج  وبعد  و�أم��ريك��ا.  �أوروب��ا  وعاملي حتى يف 
تكليف  �ن��ت��ه��ى  �مل��در���س��ة  م���ن  دور�ت  ع���دة 
�لكادر  و�أ�سبح   1٩٩0 ع��ام  �لأجنبي  �ل��ك��ادر 
�أن  مفرح  �سيء  وه��ذ�  فقط،  �لعر�قيني  م��ن 
و�لكليات  و�ملعاهد  �ملدر�سة  تلك  يكون خريجو 

�لعر�قية هم من يكملون �مل�سرية.
�أق�شام �ملدر�شة

مدر�سة   �أن  غني  �أو�سح  �ملدر�سة  �أق�سام  وعن 
�ملو�سيقى و�لباليه ت�سم عدة �أق�سام مثل ق�سم 
�لغربي  �ملو�سقى  وق�سم  �ل�سرقي  �ملو�سيقى 
�ل�سرقية  �ملو�سيقى  ق�سم  �ل��ب��ال��ي��ه.  وق�����س��م 
�جلوزة  مثل  �ل�سرقية   �لآلت   بتدري�س  يعنى 
و�لآلت  و�ل��ن��اي  و�ل��ع��ود  و�لقانون  و�ل�سنطور 
�ملو�سيقى  نظريات  �ىل  بالإ�سافة  �لإيقاعية 
�ل�����س��رق��ي��ة ودر������س ت��رب��ي��ة �ل�����س��وت وت��اري��خ 
وح�سب  لمنهجية  وم���و�د  �لعربية  �ملو�سيقى 
بتدري�س  يعنى  �ل��غ��رب��ي  و�ل��ق�����س��م  �مل���ر�ح���ل، 

�ملو�سيقى �لعاملية.
 �إ�سافة �ىل نظريات �ملو�سيقى �لعاملية وتاريخ 
�ل�سوت،  تربية  ودر����س  �لعاملية  �ملو�سيقى 
وهناك فرقة �ورك�سرت� وكور�ل، بينما يخت�س 
�لكال�سيكي  �لباليه  بتدري�س فن  �لباليه   ق�سم 

�لرو�سي.
�لبتد�ئي  �لأول  �ل�سف  من  �لتدري�س  يبد�أ    
�أي من عمر ٦ �سنو�ت �ىل �ل�ساد�س �لإعد�دي 
�أ�سيف للمدر�سة ق�سم  �أي بعمر 1٨ �سنة، كما 
�لتي  �ل�����س��الم  �ألط��ف��ال ورو���س��ة د�ر  ري��ا���س 
وباإ�سر�ف  �أي�سًا  و�لباليه   �ملو�سيقى  تدر�س 
�ملدر�سة من عمر ٤ �سنو�ت �ىل �لأول �لبتد�ئي 
ولدينا كو�در متخ�س�سة باجلانب �لرتبوي يف 
�ملدر�سة لكل �ملر�حل ف�ساًل عن �لكو�در �لفنية  
�لكادر  قلة  رغم  �لفني  باجلانب  �ملتخ�س�سة  

�ملو�سيقي. 
م�شاكل ومعوقات

�أبرز �مل�ساكل و�ملعوقات �لتي تعاين منها  وعن 
�ملدر�سة حتدث غني قائاًل:

�لتدري�سي  �ل���ك���ادر  ���س��ح��ة  م��ن  ن��ع��اين  ن��ح��ن 

حيث  �لغربية  �ملو�سيقى  ق�سم  يف  وخ�سو�سًا 
ط��ال��ب��ًا،   5٦0 م��ن  �أك���رث  �لق�سم  ه���ذ�  ي��ح��وي 
ل���ذ ن���ح���اول �مل���ن���اورة ب�����س��ت��ى �ل���ط���رق، وه��ن��ا 
عقود  �نتهاء  بعد  خ�سو�سًا  �ل�سعوبة  تكمن 
مت   200٣ ع��ام  وبعد  �لأج��ان��ب،  �ملحا�سرين 
توحيد �لعقود ليكون �لعقد ملكان و�حد مبعنى 
�أن دفعات �لطو�رئ متنح  لالأ�ساتذة  ح�سرً�، 
�لفنون  معهد  يف  يعمل  �ل��ذي  �لأ�ستاذ  �أن  �أي 
�أن ي�ستحق منحة �أخرى ما  �جلميلة ليحق له 
�ل�ستعانة  �ىل  �ل�سابقة  �ملدر�سة  �إد�رة  ��سطر 
حاليًا  �ملدر�سة  ت�ستوعب  �ملحا�سر�ت.  بنظام 
هناك  ب�سر�حة  لكن  حما�سرً�،   2٤ من  �أكرث 
�إجر�ءت معقدة ويكاد �ملحا�سر ليت�سلم �أجوره 
لأكرث من �سنة رغم �لأجور �ملتدنية و�لتي تبلغ 
للمحا�سرة،  دينار   2500 �لأح��و�ل  �أح�سن  يف 
ل��ك��ن د�ف����ع �حل���ب ل��ل��م��در���س��ة ه��و م��ن يدفع 
خ�سو�سًا  بالعطاء  لال�ستمر�ر  �ملحا�سرين 
وبع�سهم  �ملدر�سة  وخريجي  طالب  من  �أنهم 
متربع، نطمح ونتو�سم بوز�رة �لثقافة �أن حتل 
�إمكانية  �و  للمو�سيقى  �ملحا�سرين  �إ�سكالية 

�إعطائهم  على  م�سى  �لذين  �خلرجني  تعيني 
�ملحا�سر�ت �أكرثمن ع�سر �سنو�ت.
حرق وتخريب!

 وعن �لأحد�ث و�لتخريب �لذي طال �ملدر�سة 
�أجاب  ر�سالتها   ��ستمر�ر  على  تاأثريها  ومدى 

قائاًل:
بالإ�سافة  �ل�سرقة  �ىل  �ملدر�سة  تعر�ست  نعم 
�ملوؤ�س�سات  ح��ال  حالها  بالكامل  حرقها  �ىل 
�لتي مل ت�سلم من �ل�سرقة و�لنهب بعد �سقوط 
�لنظام، كانت حملة ظالمية لتخريب �لذ�ئقة 
و�لثقافة �لعر�قية بدليل �أن هناك �آلت لميكن 
و�لته�سيم،  للك�سر  تعر�ست  �لبيانو  مثل  نقلها 
على  �مللقاة  �مل�سوؤولية  وبحكم  و�جبنا  من  كان 
عهدها  �سابق  �ىل  �ملدر�سة  نعيد  �أن  عاتقنا 
حيث متت �ل�ستعانة بعدة موؤ�س�سات ومنظمات 
منها منظمة �ليون�سكو، وبذلك ��ستطعنا �إعادة 

�لآلت وتهيئة �لكو�در و��ستمر�ر �لدو�م.  
حاجة ما�شة

في�سي(  �أك���رم  )زي��ن��ه  حتدثت  جانبها،  م��ن 
�خلا�سة  �لقاعات  عن   �لباليه  ق�سم  م�سوؤولة 
بالتدريب وحاجتها لل�سيانة لعدم ��ستخد�مها 
يف �لوقت �حلا�سر وبالأخ�س �لأر�سيات وذلك 
حلاجتهم �ملا�سة �إليها يف عملهم، فق�سم �لباليه 
�إل  لت�ستخدم  قاعات  �أرب��ع  على  يحتوي  �لذي 
و�حدة  لتدريب �أكرث من 10٦ طالب من �لأول 
�بتد�ئي �ىل �ل�ساد�س �لإعد�دي. ومن �ملعوقات 
مثل  �لباليه  بطلبة  �خلا�سة  �لتجهيز�ت  �أي�سًا 
�أ�سعاره،  لرتفاع  و�لكو�نتي  و�لبدلت  �ملالب�س 
وعلى ذوي �لطالب �أن يوفرو� هذه �لحتياجات 
حيث لت�ستطيع �إد�رة �ملدر�سة توفريها ب�سبب 

�ل�سحة �ملالية. 
�شكر وتقدير

بجهود  و�لباليه  �ملو�سيقى  مدر�سة  مدير  �أ�ساد 
"�سبكة �لإعالم �لعر�قي" بوقوفها مع �ملدر�سة، 
�ل�سبكة"  و"جملة  �لعر�قية"  "قناة  وخا�سة 
للمهرجانات  وتغطيتها  ومتابعتها  لنقلها 
بثها  و  �مل��در���س��ة  تقيمها  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
باملجان، وهذ� لي�س باجلديد على �ل�سبكة فهي 
�سّباقة د�ئمًا لدعم كل �جلهود �لتي من �ساأنها  

رفع ��سم �لعر�ق عالياآ  يف كل �ملحافل  .

�لكثري منا كان يحلم �أن يكون يف يوم من �الأيام �أحد طلبة مدر�شة �ملو�شيقى و�لباليه، �ذ يتميز 
طلبتها عن غريهم باملوهبة �لتي توؤهله ليكون طالبًا يف هذه �ملدر�شة �لتي ي�شتمر فيها �لتعليم حتى 

�لدر��شة �الإعد�دية، فيتخرج �لطالب مت�شلحًا بالعلم  و�لفن  ويحمل �شهادة دبلوم فن.

مدر�شة امل��شيقى والباليه
عامر كاظم



ومنهم:  �لعربي  �لفن  جن��وم  من  نخبة  متثيل 
�لفنان طارق لطفي، �أمينة خليل، �أحمد د�ود، 
�أح��م��د �ل��ف��ي�����س��اوي، حم��م��د مم����دوح، جيهان 
�خلليلي، �أ�سماء �أبو زيد، و�آخرون. ويعد �لفيلم 
حيث  من  �لعربية  �ل�سينما  تاريخ  يف  �لأول  هو 
 DX( عر�سه  يف  �مل�ستخدمة  �لفنية  �لتقنية 
�أج��و�ء  يعي�س  ب��اأن  للم�ساهد  ت�سمح  �لتي   )٤
�لعر�س ب�سورة عميقة وحقيقية وجتعله ي�سعر 

كما لو �أنه �أحد �أبطال �لفلم.
وت�سّدر  ك��ب��رية  مالية  �إي����ر�د�ت  حقق  �لفلم 
خالل  من  �لعربية  �ل��دول  يف  �لتذ�كر  �سّباك 
�أكرث  يف  �سينمائية  عر�س  د�ر   ٧0 يف  عر�سه 
من دولة عربية منها م�سر، ودبي، و�لإمار�ت، 
و�لكويت،  و�لبحرين،  و�ل��ع��ر�ق،  و�ل�سعودية، 
�للغة  �ىل  �لفيلم  دبلجة  مت��ت  كما  وع��م��ان. 
�لهندية �لتي يتحدث بها �أكرث من مليار �سخ�س 
يف دولة مثل �لهند، كما �أنه يعد �لإجناز �لأول 
من نوعه على م�ستوى �لوطن �لعربي يف جمال 

�ل�سينما �لعربية.
كان �لتفاعل مع �لفيلم من قبل �جلمهور كبريً� 
�نفا�سهم  ويحب�س  �إعجابهم  يثري  �أن  و��ستطاع 
�لبالغ  �لفلم  وقت  ط��و�ل  �لعر�س  قاعة  د�خ��ل 
)٩5( دقيقة من �لإثارة و�لت�سويق. ��سم �لفيلم 

 ،)122( �ل��ط��و�رئ  �سرطة  رق��م  م��ن  م��اأخ��وذ 
�إط��ار ق�سة حب بني �ساب  �أح��د�ث��ه يف  وت��دور 
و�لبكم،  �ل�سّم  وفتاة من  �ل�سعبية  �لطبقة  من 
تقودهما ظروف �حلياة �ل�سعبة �ىل �لدخول يف 
عامل من �لعمليات �مل�سبوهة، �إل �أنهما ي�سابان 
عقب  على  ر�أ�سًا  حياتهما  يقلب  �سري  بحادث 
مو�جهة  يف  ليبد�آ  �مل�ست�سفى  �ىل  نقلهما  ليتم 
�أ�سو�أ كابو�س يف حياتهما: �ملتاجرة )بالأع�ساء 
�لب�سرية( من قبل طبيب ي�ستغل نفوذه وتاأثريه 
قام  )نبيل(  دكتور  )�سخ�سية  �مل�ست�سفى،  يف 
بتج�سيدها �لفنان طارق لطفي( ليق�سيا �أوقاتًا 

مفزعة ومثرية بني �أروقة �مل�ست�سفى. 
 )122( فيلم  عر�س  �ل�سبكة" ح�سرت  "جملة 
حيث  �لعمل  �أب��ط��ال  م��ع  ل��ق��اء�ت  لها  وك��ان��ت 

��ستطلعت �آر�ء �حلا�سرين من �لفنانني: 
ل �أخ�سى �ملجازفة!

"طارق  �مل�سري  �لنجم   )122( فيلم  بطل 
�خل��ا���س  �ل��ع��ر���س  يف  ح��ا���س��رً�  لطفي" ك���ان 
�أن��ا  ق��ائ��اًل:  )�ل�سبكة(  ل���  وحت���دث  ب��غ��د�د  يف 
بغد�د،  يف  �لفلم  عر�س  بح�سوري  جدً�  �سعيد 
وكرم  �لإ�ستقبال  بحفاوة  كثريً�  فوجئت  وق��د 
�لعر�قيني منذ وطئت قدمي �أر�س �لعر�ق، كما 
قلقًا  وكنت  بغد�د،  و�أ�سو�ق  �سو�رع  يف  جتولت 

�لإع��الم عن  �أ�سمعه من بع�س و�سائل  ملا كنت 
�ل�سكينة  مل�ست  لكنني  �لأمنية،  �لعر�ق  �أو�ساع 
ت�سج  �لتي  بغد�د  مدينة  يف  و�لأم��ان  و�لهدوء 
باحلياة و�لإبد�ع، ل�سيما ونحن نحتفل بعر�س 
فلم )122( يف بغد�د من �إخر�ج و�نتاج عر�قي 

مميز. 
وردً� على �سوؤ�لنا: بعد توقف عن �ل�سينما د�م 
وب�سخ�سية  خمتلف  بفلم  عدت  �سنو�ت  ثماين 

خمتلفة.. �أل تخ�سى �ملجازفة؟
�لفلم  �ملجازفة مع هذ�  �أخ�سى  �أكيد ل  �أجاب: 
ت�ستهلك  فكرة جديدة ومميزة مل  يتناول  لأنه 
من قبل، وهذ� ما �سجعني لأعود �ىل �ل�سينما 
بكل ثقة وبال تردد، ف�ساًل عن �أنه مت �إخر�جه 
و�إنتاجه وكتابته من قبل �أ�سخا�س حمرتفني يف 
جمال �ل�سينما و�أخ�س بالذكر �ملخرج �لعر�قي 
�لكبري يا�سر �ليا�سري �لذي ��ستطاع �أن يخرج 
ما  وه��ذ�  تقليدية،  غري  مبهرة  بطريقة  �لفلم 
�ملنتج  �إليه، ول نن�سى دور  �نتباه �جلمهور  �سد 
و�سع  �ل���ذي  عريبي  �سيف  �جلميل  �ل��ع��ر�ق��ي 
م�سوقة  ب�سورة  للفيلم  �لت�سويرية  �ملو�سيقى 
وجميلة، وبكل ثقة ر�هنت على هذ �لعمل منذ 
�لبد�ية وك�سبت �لرهان من خالل ما حققه من 
�ل��دول  خمتلف  يف  عر�سه  و�أ���س��د�ء  جناحات 
منطقيًا  �سيئًا  يتناول  �لفلم  �أن  كما  �لعربية، 
بعيدً� عن �ملبالغة بحيث �أن �ملتلقي 
ي�������س���ّدق ك��ل 
م���ا ي�����س��اه��دة 
ه����������ذ�  يف 
�ل���ف���ل���م �ل����ذي 
����س���ي���ق���ل���د م��ن 
ق��ب��ل �ل��ك��ث��ريي��ن 
من��وذج��ًا  وي�سبح 
ل��ل��ف��ي��ل��م �ل��ع��رب��ي 

�لناجح .
كما �ساألناه عن دوره 
�لذي ج�سده يف �لفلم 
���س��خ�����س��ي��ة )دك���ت���ور 
نبيل(، �سخ�سية قا�سية جدً� ومرعبة 
�أح��ب��ه وع��رف��ه  �أن �جل��م��ه��ور  رغ���م 

باأدو�ره �لرومان�سية و�لجتماعية .

122
فيلم م�شري بروؤية عراقية 

يحقق جناحًا �شاحقًا 
اأينما ُعر�س

بح�شور جماهريي وفني و�إعالمي كبري، �شهد د�ر �لعر�ض �ل�شينمائي يف 
)مول بغد�د( �لعر�ض �ل�شينمائي �خلا�ض �الأول للفيلم �لعربي �لذي حمل 

عنو�ن)122(، من �إخر�ج �ملخرج �لعر�قي يا�شر �ليا�شري و�إنتاج �ملنتج 
�لعر�قي �شيف عريبي، ومن تاأليف �شالح �جلهيني،

اأحمد �شمي�شم- عد�شة : ح�شني طالب

اأول فيلم يف تاريخ 
ال�شينما العربية يعر�س 
)4DX(  بتقنية
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)�ل�سريرة(  �لأدو�ر  �أح��ب  �أن��ا  لطفي:  �أج��اب 
يف  ك��ب��رية  م�ساحة  تعطيني  لأن��ه��ا  �لقا�سية 
�لأخ��رى  �لأدو�ر  من  �أك��رث  قيود،  دون  �لتمثيل 
يف  �ملغامرة  �أح��ب  �أين  عن  ف�ساًل  �لب�سيطة، 
�أدو�ري  عن  ومغايرة  ومميزة  جديدة  �أدو�ر 
�ل�سابقة يف �لدر�ما �لتي عرفني �جلمهور بها، 
تاأريخي  يف  كثريً�  يل  �أ�ساف  �لفيلم  هذ�  لذ� 

�ل�سينمائي. 
م�سيفًا: �لفيلم �سور يف �أجو�ء باردة لذ� بع�س 
�أ�سابهم �ملر�س من �سدة �لربد،  �أبطال �لعمل 
طوياًل  وقتًا  منا  �أخذت  م�ساهد  هناك  �أن  كما 
ون�سف  يومًا  ��ستغرق  فبع�سها  ت�سويرها،  يف 
�ليوم وبع�سها 26 �ساعة متو��سلة من �لعمل، 
كبرية  مبتعة  ن�سعر  �أننا  �إل  �لعناء  ذلك  رغم 
ونحن نقدم �سيئًا خمتلفًا يف �ل�سينما �لعربية. 
�سيوف  حتى  �لفيلم  ه��ذ�  يف  �سارك  من  وك��ل 

�ل�سرف هم جنوم ومبدعون. 
�أ�سعب  من  هي  �لتمثيل  مهنة  �أن  على  موؤكدً� 

للعمل  طويل  وق��ت  �ىل  وحتتاج  تكون  ما 
و�لإجهاد �لع�سبي و�لبدين، كما �نها 

مهنة  �أ�سعب  كثاين  عامليًا  م�سنفة 
يف �لعامل بعد مهنة عمال �ملناجم!  

حتدٍّ كبري
�لفيلم  ق���ال خم���رج  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

عر�س  �إن  �ليا�سري  يا�سر  �لفنان 
فيلم )122( بهذه �ل�سورة �عتربه 

فيلم  �أول  لأن���ه  ك��ب��ريً�  حت��دي��ًا 
ع�����رب�����ي ي���ع���ر����س 

ب��ت��ق��ن��ي��ة 

)4DX(، وحقق �إير�د�ت عالية خالل ع�سرة 
عن  ف�ساًل  م�سر،  يف  �لأول  عر�سه  من  �أي��ام 
�أول  وهو  �لعربية،  �ل��دول  من  عدد  يف  عر�سه 
فخور  و�أن��ا  عر�قي  �إخ���ر�ج  من  م�سري  فيلم 
جدً� بهذ� �لعمل كوين مثلت �لعر�ق يف �أكرث من 
�لعر�ق  �سورة  �إي�سال  و��ستطعت  عربية  دول 
�لفنية �ىل �لعامل رغم غياب �ل�سينما �لعر�قية 
يعود  �أن  ن��اأم��ل  �أن��ن��ا  �إل  �لفنية  �ل�ساحة  ع��ن 
بقوة  �لعر�قية  �لأف���الم  �إن��ت��اج 
لأن  �ل�سابق  يف  كانت  كما 
�لكاملة  �لأر���س��ي��ة  لدينا 
وخمرجني،  ممثلني،  من 

وكّتاب، ومنتجني. 
جتربة جديدة

و�أع�������رب م��ن��ت��ج �ل��ف��ي��ل��م 
عن  ع��ري��ب��ي  �سيف  �ل��ف��ن��ان 
خالل  م��ن  �لكبرية  �سعادته 
�إن���ت���اج���ه �ل��ف��ي��ل��م 
بتقنية 

)4DX(، قال عريبي: ن�سعى لتقدمي جتربة 
جديدة للجمهور تزيد من �رتباطهم وتفاعلهم 
تقدم  �لتي  �جلديدة  �لتقنية  ذ�ت  �لأف��الم  مع 
تقنية  وه��ي  �لعربية،  �ل�سينما  يف  م��رة  لأول 
قاعة  يف  بامل�ساهدين  �ملحيطة  �لبيئة  لتعزيز 
باأحد�ث  تتاأثر  بعنا�سر  �ل�سينمائي  �لعر�س 
�لفيلم، مثل �لرياح، �ل�سوء، �لرو�ئح، �لأمطار 

وحركة مقاعد �ل�سينما. 
عجلة ال�شينما العراقية

فرحته  عن  ر��سي  �إي��اد  �لفنان  ع��رّب  حني  يف 
و���س��ع��وره ب��ال��غ��ب��ط��ة م��ن خ���الل ع��ر���س فيلم 
�ملبدعني  �لعر�قيني  �ل�سابني  بجهود   )122(
عريبي،  �سيف  و�ملنتج  �ليا�سري  يا�سر  �ملخرج 
ن�سعر  ع��ر�ق��ي��ني  ك��ف��ن��ان��ني  ن��ح��ن   : م�����س��ي��ف��ًا 
عربية  �أف���الم  �إن��ت��اج  ن��رى  عندما  بال�سعادة 
م�سرتكة بهذ� �مل�ستوى لأن هذه �لتجارب �سوف 
�لتي غادرناها  �ل�سينما �لعر�قية  حترك عجلة 

منذ زمن طويل. 
مفخرة العراق

حا�سرً�  ك��ان  �ل�سلطان  قا�سم  �لكبري  �لفنان 
عر�س �لفيلم حيث حدثنا عن ر�أيه فيه قائاًل: 
للعر�ق  م��ف��خ��رة   )122( فيلم  �أع��ت��رب  �أن���ا 
�ليوم  �ساهدته  ما  �لر�سينة،  �لعربية  ولل�سينما 
من م�ساهد �أثار �إعجابي كثريً� ل�سيما �لأك�سن 
منها �لتي عّدت بطريقة �حرت�فية عالية، كما 
�أبهرتني بالدرجة �لأوىل �ملو�سيقى �لت�سويرية 
للفلم، كانت حقًا ر�ئعة جدً�، لكنني كنت �أمتنى 
�أن �أرى م�ساركة ممثلني عر�قيني يف �لفلم على 

�لرغم من �أن �ملخرج و�ملنتج عر�قيان.   

 الفنان طارق لطفي : 
ف�جئت بحفاوة ال�شتقبال 
يف بغداد
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جمعة الالمي 

املالُك النيجريي

كلنا نعرف المال ونحّب المال. وكل واحد من بني البشر على سطح هذا الكوكب عنده قصة مع المال، ومآسي 
كوكبنا سببها المال، من حيث احتكاره من قبل شخص أو طبقة. ومن أجل الحصول على المال قامت الحروب 
ونشبت النزاعات. والمال أحد أسباب الدعوات االجتماعية اإلنسانية، وال يخلو أي دين من ستراتيجية لتوزيع 

المال بين الناس.
وبسبب سوء توزيع الثروة بين الناس يزداد عدد المرضى، حتى في أغنى البلدان مثل أميركا. بل المفارقة 

المشخصة أن الفقراء يكثرون في بلدان ذات ثروة نفطية هائلة، مثل العراق ونيجيريا. ولكن دعونا من 
العراق، وخلونا نذهب إلى نيجيريا، لنتحدث في شأن "المالك النيجيري" الذي بات حديث الراجلين والركبان 

في بالده.
تقف سيارة "مرسيدس" فارهة جداً، عند بوابة مشفى نيجيري في وقت من الصباح، فيهرع أفراد من 

االختصاصيين نحو قائد السيارة، الشاب األسود، الذي يعرفه موظفو المستشفيات باسم "المالك السري" 
ويقوده مجموعة منهم إلى قسم الحسابات بالمستشفى.

 في هذا القسم يتابع "المالك السري" والذي يحمل اسم "زيل اكرا يو آي" قائمة بأسماء مرضى ال يستطيعون 
دفع أجور عالجهم، وبينهم مرضى في حالة ميئوس منها، أحدهم ال يقدر على تأمين 2٥0 دوالراً فقط، وآخر 
تربو تكلفة عالجه على 400 دوالر. ومع ذلك ال يتردد "زيل" الذي يتجاوز السنوات األربعين من عمره، في 

دفع أجور استشفاء أشخاص آخرين، بأثمان أدنى من 300 دوالر على سبيل المثال.
بات أصحاب المستشفيات النيجيريون يعرفون هذا الشاب، أما المرضى فبعضهم يعرفه، لكن بعد أن لم يفت 
األوان. فهو يزور المستشفى، ثم يعكف على معرفة نوع مرض المريض، والثمن المطلوب للعالج، ويدفع 

ثمن العالج، ثم يغادر المشفى، لكنه يقول "بدون وجود التأمين الصحي ال نستطيع مقاومة المرض."
في بلد ، غير العراق )!( ، يكثر "سراق" المال العام  و"تجار" السياسة والدين. وفي بلد غير"بالد السواد" 

)!( ، ال تجد أمثال "المالك زيل" ، بل ان "المالك زيل" متوفر في العراق كثيراً. بل كثيراً جدا )!(ً.

ذاكرة امل�شتقبل

تقف �شيارة "مر�شيد�س" فارهة جداً، عند ب�ابة 
م�شفى نيجريي يف وقت من ال�شباح، فيهرع اأفراد من 

الخت�شا�شيني نح� قائد ال�شيارة، ال�شاب الأ�ش�د، 
الذي يعرفه م�ظف� امل�شت�شفيات با�شم "املالك 

ال�شري" ويق�ده جمم�عة منهم اإىل ق�شم احل�شابات 
بامل�شت�شفى.

�لف�شيلة"  من  ياأتي  �ملال  �ملال،  من  تاأتي  ال  "�لف�شيلة 
)�شقر�ط(



للمو�سيقا  ك��ر�ك��وف  �أك��ادمي��ي��ة  �إىل  و�نت�سبت 
و�لتمثيل  �لأوب��ر�يل  �لغناء  ق�سم  من  وتخرجت 
�لغناء  يف  ماج�ستري  در����س��ة  �أن��ه��ت  ث��م   201٦
 EWA �أ�ستاذتها  باإ�سر�ف  و�لتمثيل  �لأوبر�يل 

.WOLAK
*�ل�سوت �لب�سري يف غناء �لأوبر� �آلة مو�سيقية 

ما ر�أيك بهذ� �مل�سطلح ؟
-�ل�سوت �لب�سري فعاًل هو �آله �ملغني، �أ�ستطيع 
�ملو�سيقية  بالأوتار  �ل�سوتية  �حلبال  �أ�سبه  �أن 
�ملو�سوعة يف علبة هي �حلنجرة �لتي هي قالب 
مو�سولة  �لآل���ة  ه��ذه  �أن  نن�سى  ل  لكننا  �لآل���ة، 
وبباقي  ب��الأك��ت��اف  مو�سولة  و�لرقبة  بالرقبة 
لي�ست  كمغنية  �آلتي  �أن  �لقول  �أ�ستطيع  �جل�سد، 
مف�سوًل  لي�س  و�سوتي  حرفيًا  �ل�سوتية  حبايل 
حالتي  عن  مف�سوًل  لي�س  وج�سمي  ج�سمي  عن 
�لنف�سية، �لكل مرتبط بالكل ول ميكن �حلديث 
�لأ�سياء  بباقي  �رتباطه  عن  مف�سول  جزء  عن 
مغني  يكفي  ل   . �لأد�ء  يف  �ل�سحر  يكمن  وهنا  
�لتقنية  تلزمه  �أن يكون �سوته عذبًا، بل  �لأوبر� 
عن  حتدثنا  �أن  لكري�ستينا  ميكن  كيف  �أي�سا، 

ذلك من خالل جتربتها �لفنية؟
*ميكنني �أن �أ�سبه �ل�سوت بقطعة �لذهب �خلام 
�لتي حتتاج لل�سقل، وحتى �أ�سقل قطعة �لذهب 
�أدو�ت��ي  �أمتلك  �أن  علي  جميل  ب�سكل  و�أنحتها 
لأ�سنع منها �سيئًا جمياًل ومده�سًا دون �أن �أ�سبب 
�لذهب  وقطعة  ت�سوي�س  �أي  �أح��دث  �أو  �سرر  �أي 
هنا، كما �أ�سرت �سابقًا، هي كناية عن �ل�سوت، 
�أود �لإ�سارة هنا �ىل �أن �لتكنيك �سروري جدً� يف 
�لغناء، هو ما ميكن �لإ�سارة �ليه عرب �حلديث 
عن �لتقنية �لتي يجب �أن ميتلكها �ملغني لي�سبح 

�أكرث حرية.
*ماذ� يعني لكري�ستينا وقوفها على �مل�سرح وهي 

تغني؟
�لتمثيل  �أع�سقها:  �أ�سياء  ثالثة  جمعت  �لأوب��ر� 
�مل�سرح  �أع�سق  �سخ�سيًا  �أنا  و�ملو�سيقا،  و�لأدب 
�مل�سرح  خ�سبة  على  و�ل��وق��وف  �أ�سكاله  بجميع 
�أعي�سها  �لتي  و�للحظات  �ملطلقة  �حلرية  تعني 
على �مل�سرح هي حياتي �حلقيقية �لتي �ختربت 

من خاللها حلمي على �لو�قع.
بذ�ئقته  م��ت��خ��م  ���س��رق��ي  م��ن جم��ت��م��ع  *ج��ئ��ت 

�ل�سرقية �لتي تخاطب وت�سل �إىل متلقني من كل 
�لتي  �لأوب��ر�  �إىل  �نتقلت  �ملجتمع، كيف  �سر�ئح 

تتوجه، �إن �سح �لتعبري، �إىل �لنخبة فقط؟
بب�ساطة ميكنني �لقول �إين تربيت على �ملو�سيقا 
تعلمت  �أين  �سيما  ول  �سغري  منذ  �لكال�سيكية 
�لبيانو  على  �ل��ع��زف  �ملبكر  �ل��وق��ت  ذل��ك  منذ 
�لذي مّنى عندي �لفهم لهذ� �لنوع من �ملو�سيقا 
يف  و�لأوب��ر�  بد�ية  �لكال�سيكية  �ملو�سيقا  �سو�ء 
لي�ست  للجميع لكنها  �لأوبر� فن موجه  �لنهاية، 
للجميع وهذ� �لفن �أو هذ� �لنوع من �ملو�سيقا له 
جمهوره �لذي يوؤمن به ويع�سقه، كما توجد فئة 
�أو  �ل�سرقية وتع�سقها  �ملو�سيقا  �لنا�س تهوى  من 
�ل�سعبية �أو �جلاز، كذلك �لأمر مع �لأوبر�. �أديت 
لك  كان  قريبة  ومن فرتة  �سوريا  �لأوب��ر� خارج 
يف د�ر �لأوبر� بدم�سق عمل م�سرتك مع �لفرقة 
�ل�سمفونية �لوطنية، بر�أيك ماذ� حتتاج �لأوبر� 

يف �ل�سرق لت�سل �إىل �سويتها يف �لغرب؟
�ملجتمع، هنا  ثقافة  �لغرب جزء من  �لأوبر� يف 
يف  نحتاج  �ملو�زنة،  من  نوع  عن  �حلديث  ميكن 
جمتمعاتنا �ل�سرقية �إىل وقت لن�سل �إىل م�ستوى 
بحاجة  باملقابل  هم  كما  �لأوب��ر�  فن  �لغرب يف 
�إىل وقت لي�سلو� �إىل م�ستوى �ملو�سيقى �ل�سرقية 

كما نتقنها ونفهمها ونوؤديها بحرفية عالية.
*�نتقلت من در��سة �لآد�ب �إىل �لغناء �لأوبر�يل، 

ما هي دو�فعك لهذ� �لقر�ر؟
منذ �سغري كنت �أحلم بدر��سة �لأدب �لإنكليزي 

�للغة  بدر��سة  حلمي  حققت  بد�ية  و�ملو�سيقا، 
�لتي  �ملو�سيقا  ���س��وب  وب��ج��د  �جت��ه��ت  ث��م  وم��ن 
�أعتربها حجر �لز�وية يف حياتي ووجودي وتاأكيد 
وهذ�  و�ملو�سيقا  �لأدب  بني  ر�بط  ثمة  كينونتي، 
�سيما  ل  �لأوب��ر�،  و��سح يف  ب�سكل  نلم�سه  �سيء 
و�أن �لأوبر� �أ�ساًل ماأخوذة من رو�يات ون�سو�س 
ماكبث،  وجولييت،  روميو  مثل  عاملية  م�سرحية 
هاملت، �أنا �سخ�سيًا �أحب �لأدب و�أع�سق حتليل 
�لأعمال �لأدبية ويف �لوقت ذ�ته �أع�سق �ملو�سيقا 
�أحب  ما  �أعي�س  �أين  ج��دً�  ممتنة  فاأنا  وعو�ملها 
و�أع�سق، و�حلقيقة �أن هذ� ما ي�سعرين بوجودي 

�لإن�ساين.
*�لأوبر� فن �لنخبة كما يقال فهل وجدت لدى 

عودتك �إىل �سوريا نخبة ت�ستقبل هذ� �لفن؟
قدمنا  عندما  �أن���ه  ب��ر�أي��ي  ذل��ك  على  �ل��دل��ي��ل 
�لوطنية  �ل�سيمفونية  �لفرقة  مع  حفاًل  موؤخرً�  
�لثاين  �ليوم  �لبطاقات من  نفدت  �لأوب��ر�  بد�ر 
�سعرت  لأين  رمبا  جدً�  �سعيدة  جعلني  ما  وهذ� 
�لقا�سية  �أنه رغم  ظروف �حلرب  وبطريقة ما 
�لنا�س تنتظر �ملو�سيقا، قد يعني ذلك نوعًا من 

�خلال�س �لروحي، �إن �سح �لتعبري.
* مع تطور �لأوبر� مل يعد �ل�سوت، رغم �أهميته، 
بل  �لفني  �لعمل  ينجح  �ل��ذي  �لوحيد  �لعن�سر 
ما  ذلك  يف  رئي�سيًا  دورً�  �أخ��رى  عنا�سر  لعبت 

ر�أيك؟
و�لغناء  �لتمثيل  يت�سمن  �سامل  فن  هي  �لأوب��ر� 
�مل�سرح  على  و�ل�سخ�سية  و�ل��رق�����س  �لتمثيل 
و�لأورك�سرت� و�ل�سينوغر�فيا و�لإ�ساءة و�لإخر�ج 
وغريها، كل عن�سر من هذه �لعنا�سر هو قطعة 
من �لعمل، علينا �أن نخلق تكاماًل و�ن�سجامًا بني 
عماًل  ننتج  �أن  ن�ستطيع  حتى  �لعنا�سر  هذه  كل 

فنيًا متكاماًل ومده�سًا.
يف  �إ�سحاق  كري�ستينا  �سوت  ت�سنيف  هو  ما   *

�لغناء �لأوبر�يل؟
�ل�سوت  وه��و  �سوبر�نو  ه��و  ت�سنيفًا،  �سوتي، 
لأن  �لن�ساء،   �أ���س��و�ت  ب��ني  �لأع��ل��ى  �لأوك��ت��اف 
�لأ�سو�ت تنق�سم �إىل �سوبر�نو وميت�سو �سوبر�نو 
�إىل  ي�سل  �لذي  �ل�سوت  هو  فال�سوبر�نو  و�آلتو، 

�لطبقات �لأعلى بني باقي �لأ�سو�ت.

كري�شتينا اإ�شحاق:
الأوبرا جتمع التمثيل 

والأدب وامل��شيقا

ال���������ش�����ب����ران�����

حاورتها ل� "ال�شبكة" رول ح�شن 

�شوت �أوبر�يل 
�شوري مفعم بع�شق 
�ملو�شيقا و�مل�شرح، 
كري�شتينا �إ�شحاق، 
خريجة كلية 
�الآد�ب ق�شم �للغة 
�الإنكليزية جامعة 
ت�شرين، در�شت 
�لغناء �الأوبر�يل 
باإ�شر�ف مارينا 
بوغايت�شوك ثم 
تابعت در��شتها 
�الأكادميية يف �ملعهد 
�لعايل للمو�شيقا 
عام 2009 وبعدها 
يف بولند� منذ �لعام 
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عمر  حم��م��د  �مل��م��ث��ل  زم��ي��ل��ه  م��ع  مم��ث��اًل  �ل�سمد 
مقرتنًا  �مل�����س��رح،  و�سط  بطائرتني  باإم�سكاهما 
ب�سوت �لإقالع و�لهبوط، مع عدد من �ل�سناديق 
�لورقية �لتي �زدحمت بها من�سة �مل�سرح، تخللتها 
عالية،  بحرفة  �أدي��اه��ا  و��سطر�ب  قلق  م�ساهد 
�مل�سرح  عمق  يف  �ل�سمد(  )عبد  بعدها  ليبتعد 
�أ�سو�ت  ر�أ�سه يف قف�س، �ساحبتها  �أدخل  �أن  بعد 
عال،  ب�سوت  ت��دق  وه��ي  �ل�ساعة  عقارب  حلركة 
و�سوت  بيكيت  ل�ساموئيل  �سورة  بعدها  لتخرج 
له وهو يردد: "�أين، �أين �أين" في�سربانه بالبي�س 
و�سط  �أر�سًا  ب�سقوطهما  �لعر�س  لينتهي  بغ�سب، 
و�سوت  ورق��ي��ة  �سناديق  ب��ني  �سائعني  �مل�����س��رح، 

بيكيت.
ب��ع��د �ن���ت���ه���اء �ل���ع���ر����س حت��دث 
"�مل�سرح  ف��رق��ة  وم��دي��ر  �مل��خ��رج 
�ل�سمد  عبد  �أن�����س  �مل�ستحيل" 
ملجلة "�ل�سبكة" عن �إ�سر�ره على 
"قد ل  �لأع��م��ال:  �لنوع من  ه��ذ� 
وهذه  �أعنيه،  ما  �لكثريون  يفهم 
م�ساهد  ك��ل  يف�سر  �أن  غ��اي��ت��ي، 
�خلا�سة،  روؤيته  ح�سب  للعر�س 
وم��ا  ���س��ك،  ب��ال  �حل����رب  لكنها 

و�خل���وف،  �لقلق  ذل��ك  بكل  نفو�سنا،  يف  تركته 
مب�ساحبة غودو �لذي جعلنا ننتظر و�سنبقى."

�ل�شاعة �ل�شود�ء
)نعم  بعر�س  "متفاجئني"  �حل�سور  خ��روج  بعد 
�أخ��رى  م��رة  �مل�سرح  �ىل  �حل�سور  ع��اد  غ���ودو(، 
مل�ساهدة �لعر�س �مل�سرحي �لعر�قي �لآخر )�ل�ساعة 
�ل�سود�ء( للمخرج �لعر�قي �سنان �لعز�وي، �لعمل 
بعد  وح���و�ء(  )�آدم  ت��ورط  حتاكي  فر�سية  تناول 
هبوطهما �ىل �لأر�س وحماولتهما �حلثيثة للعودة 

�ىل �جلنة.
بد�أ �لعر�س با�ستلقاء �آدم، و�لذي ج�سد �سخ�سيته 
ج�سدت  �لتي  وح��و�ء  �بر�هيم(،  )يحيى  �لفنان 
���س��خ�����س��ي��ت��ه��ا �ل��ف��ن��ان��ة 
)����س���ي���م���اء ج���ع���ف���ر(، 
ع��ل��ى �ل�����س��ري��ر، وم���ا �أن 
"�هلل"  ����س���وت  ي����اأت����ي 
ح��ت��ى ي��ن��ه�����س��ان وه��م��ا 
م���ف���زوع���ني ي��رجت��ف��ان 
بعدها  ليت�ساجر�  خوفًا، 
ب�سبب  ب��ي��ن��ه��م��ا  ف��ي��م��ا 
نزولهما �إىل �لأر�س، ول 
بينهما،  �حل��رب  تنتهي 
يف  ��ستثمر  )�لعز�وي( 
�لذي  �ل�سرير  �لعر�س، 
يتحول خلز�نة مالب�س، 
�لثياب  لتبديل  كمكان 
و�ن����ت����ق����ال �لأزم����ن����ة، 
ح��و�ر�ت��ه  يف  م�ستثمرً� 
بعدً� فل�سفيًا عن �حلياة 

و�لإن�سان.
ي����ق����ول )�ل������ع������ز�وي( 
مل��ج��ل��ة  ح����دي����ث����ه  يف 
"�إن  "�ل�سبكة": 
غا�سبًا  ك��ان  �لإن�����س��ان 
�إىل  لهبوطه  وح��زي��ن��ًا 
�لأر�س، لكنه مل ي�ستغل 
ب�سالم،  عليها  وج���وده 
كل  لقتل  م�ستعدً�  وكان 
من  �أبنائه  حتى  �سيء 
�أجل نرج�سيته وطبيعته 

�لب�سرية". 

وحدها تغني
كان  بيز�ن�سون  ب��غ��د�د/  ملهرجان  �خلتام  م�سك 
من�سور،  �آي��ة  �لعر�قية   لل�ساعرة  �سعرية  جل�سة 
�إىل  تغني(  )وحدها  �ل�سعري  كتابها  ترجم  و�لتي 
�ملمثلة  مع  عر�سًا  قدمت  حيث  �لفرن�سية،  �للغة 
�لفرن�سي  و�لعازف  موري�سيو(  �لفرن�سية )جوديت 
�مل�سرح  ق����ر�ء�ت على  م��ن خ��الل  �ي��ربت��و(،  )ل��و 
من  غفري  جمع  بح�سور  بيز�ن�سون،  يف  �لوطني 

�جلمهور �لفرن�سي.
قر�أت )من�سور( ق�سائدها باللغة �لعربية، وقامت 
�لفرن�سية،  باللغة  باإلقائها  )جوديت(  �ملرتجمة 
قر�ء�ت تخللها تقدمي مقطوعات مو�سيقية و�أغان 
�آلت��ه  �ب��ريت��و( و�ل��ذي �سنع  �ل��ع��ازف )ل��و  ب�سوت 
�ملو�سيقية بنف�سه، لينتهي �لعر�س بتوقيع �ل�ساعرة 

كتابها للجمهور. 
تلت  جل�سة  يف  من�سور  �آي���ة  �ل�ساعرة  وحت��دث��ت 
مبدعيه  و����س��ت��م��ر�ر  و�أدب���ه  �ل��ع��ر�ق  ع��ن  �لعر�س 
باإنتاج ثقافتهم بالرغم من �لظروف �ملحيطة بهم، 
بو�سوح  موجودة  كانت  �لتي  �حلرب  ثيمة  متناولة 
للتخل�س من  منها  �ل�سعرية كمحاولة  يف جتربتها 
يف  ت�سادفها  كانت  �لتي  �جلثث  و�سور  همومها 

�لعر�ق جر�ء �حلروب �خلارجية و�لد�خلية.
تقول )من�سور(: "كانت �حلرب موؤذية لدرجة �أين 
مل �أمتكن من روؤية بالدي ومدينتي بالطريقة �لتي 
�أريد، كانت غايتي �لوحيدة بطردها من ر�أ�سي من 

خالل �لكتابة و�ل�سعر." 
كانت  و�ل��ت��ي  لعبيز،  �سعاد  �لكتاب  مرتجمة  �م��ا 
من�سور  �آي���ة  جل�سة  حل�سور  خ�سي�سًا  م��دع��وة 
�ل�سعرية، فتحدثت عن �سعادتها ب�سمت �جلمهور 
وده�ستهم طو�ل �لفرتة �لتي �ألقت فيها )من�سور( 
من  لأك���رث  ��ستمرت  و�ل��ت��ي  بح�سرتهم،  �ل�سعر 

�أربعني دقيقة.
يف حني �أعربت مديرة �مل�سرح �لوطني يف بيز�ن�سون 
�ملهرجان  �سكر  عن  �جلمهور  بوث" �أمام  "�سيلي 
عّرفت  �لتي  �لرتجمة  لهذه  و�ملرتجمة  للنا�سرة 
فرن�سا بن�سو�س �آية من�سور، كما �أكدت �سعادتها 
ل�ست�سافة �ملهرجان هذه �لوجوه �لعر�قية �ل�سابة 

�لتي تعد باملزيد من �لإبد�ع �لعر�قي.

لطيف �لعاين �أواًل
مبعر�س   ، بيز�ن�سون"  "بغد�د/  مهرجان  �فتتح 
"لطيف  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  �مل�����س��وري��ن  ل�سيخ  �سخ�سي 
�لعاين"، فعلى �متد�د جدر�ن �مل�سرح �لوطني ملدينة 
�لعاين  �آر�سيف  من  خمتلفة  �سور  علقت  بيز�ن�سون، 
عن �لعر�ق و�أزقته �لقدمية، و�سور جلو�د �سليم قبيل 
وفاته بيومني، و�سور جلنازته، ول�ساحة �لتحرير قبل 
وبعد �إن�سائها مع ن�سبها �خلالد، �إ�سافة �ىل م�ساهد 
كثرية عن �لعر�ق ومدنه ون�سائه �جلميالت، �ملعر�س 
�لذي �سهد ح�سورً� متميزً� �أثار �نبهار وده�سة زو�ره. 
تقول "كاترين" �إحدى �لز�ئر�ت: "لقد �نبهرت حقًا 
�جلمال،  بهذ�  �ت�سورها  �أك��ن  مل  �لقدمية،  ببغد�د 

�أمتنى �أنها ما ز�لت كذلك."
�قيمت بعدها على هام�س �ملعر�س جل�سة حتدث فيها 

�مل�سور )�لعاين( �سيخ �مل�سورين، �لذي عا�سر تاأريخ 
�لثاين  في�سل  �مللك  مع  ذكرياته  من  ب��دءً�  �لعر�ق 
حتى يومنا هذ�، عن حياته يف �لعر�ق وذكرياته مع 
"كانت �لكامري�  �ل�سور، م�سرتجعًا بد�ياته �ذ قال: 
�ليهودي  ج��اري  وك��ان  ج��دً�،  قدمية  بها  �أ�سور  �لتي 
جتريبها  طريقه  عن  و��ستطعت  منها  و�ح��دة  ميلك 
و�لتقاط �ل�سور بها، بعدها ��سرتى يل �أخي و�حدة، 
للت�سوير  متدربني  �ل��ع��ر�ق،  نفط  �سركة  طلبت  ثم 
و�لذين  �أجانب  م�سورين  قبل  من  بتدريبي  فقامو� 
بعدها  �ل�سركة  �أقامت  ثم  معهم،  بالعمل  �لتحقت 
في�سل  �مللك  قبل  من  �فتتاحه  مت  خا�سًا  معر�سًا 
بت�سوير �حلدث،  �لعام 1٩5٤، وحينها قمت  �لثاين 
وكانت تلك �أوىل �ل�سور يل كفوتوغر�يف حمرتف."

�ل�سور  �أر�سيف  عن  ة  بغ�سّ �أي�سًا  حتدث  )�لعاين( 

 200٣ �لعام  و�حل��رق  و�ل�سرقة  للنهب  تعر�س  �لذي 
طو�ل  للعر�ق  وثقها  �لتي  �ل�سور  من  �لآلف  ليفقد 
باإر�سال  نقوم  كنا  "�سابقًا  م�سيفًا:  �حرت�فه،  �سنّي 
�أجل  من  �لعر�ق  خارج  �لعر�قية  لل�سفار�ت  �ل�سور 
�سهرية  لوجود جملة  بالإ�سافة  �أروقتها،  عر�سها يف 
تطبع باأربع لغات وتوزع يف �لعامل يف �ستينات �لقرن 

�ملا�سي."
نعم غودو

ك��ان  بيز�ن�سون"  "بغد�د/  م��ن  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  يف 
�لعر�س  متميز، من خالل  �لعر�قي ح�سور  للم�سرح 
�لعر�قي  للمخرج  غ��ودو(  )نعم  �ل�سامت  �مل�سرحي 
�مل�سرح  مدرجات  �متالأت  حيث  �ل�سمد،  عبد  �أن�س 

بامل�ساهدين.
عبد  �أن�س  �ملخرج  فيه  �سارك  �ل��ذي  �لعر�س،  �بتد�أ 

�ختتم يف �الأر��شي �لفرن�شية �ل�شوي�شرية، موؤخرً�، مهرجان 
�لعر�قيني،  �لفنانني  من  عدد  مب�شاركة  "بغد�د/بيز�ن�شون" �لثقايف 

حاملني معهم �أوجاع �لعر�ق وحكاياته.

مدن فرن�شية حتتفي بالإبداع العراقي
مهرجان بغداد
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الكتاب ي�ؤر�شف حياة العا�شمة يف مراحلها املختلفة

و�ل�سياحة  �لثقافة  وزي���ر�  �حلفل  ح�سر  كما 
�جل��ز�ئ��ري  )مفيد  و�حل���ايل  �لأ�سبق  و�لآث���ار 
�مل��و�ف��ق��ات  �أن  �إذ  �لأم���ري �حل��م��د�ين(  وع��ب��د 
ت�سّنم  �لتي  �لفرتة  يف  متت  قد  كانت  �لأول��ي��ة 
وقد  �ل���وز�رة،  من�سب  �جل��ز�ئ��ري  مفيد  فيها 
من  كثرية  وتاأجيالت  عدة  بعرث�ت  �لكتاب  مر 
قبل �لوزر�ء �لقائمني على �لوز�رة حتى و�سول 
�لكتاب �سمن  �لذي و�سع  �لأمري  �لدكتور عبد 
�أولوياته خالل �لفرتة �لب�سيطة �لتي ت�سّنم بها 

�ملن�سب.
يبني مر�حل  وثائقي  فلم  تخلل �حلفل عر�س   
جملد�ته  يف  �ل��ك��ت��اب  وط��ب��اع��ة  �ل�����س��ور  جمع 
�لت�سعة وعن �لفريق �لفني �مل�ساهم يف �لبحث 
جمموعة  �ألقيت  كما  للعلن.  �لكتاب  �إبر�ز  ويف 
من �لكلمات يف �حلفل من قبل �لدكتور توفيق 
بالنيابة  كلمة  و�ألقيت  �لفو�ز  وعلي  �لتميمي 
�ملهند�سني  �سيخ  �ملدفعي  ه�سام  �لدكتور  عن 
�لعر�قيني و�ل�سيد وزير �لثقافة. وكانت �لكلمة 
كفاح  �ل�سيد  �لكتاب  وحمرر  للباحث  �لأخ��رية 

�لأمني.
ب��ع��ده��ا ج���رى ت��ق��دمي و���س��ل��ة غ��ن��ائ��ي��ة لفرقة 
قبل  من  �لكتاب  توقيع  ثم  �لثالثية(،  )بغد�د 
�ل�سيوف  من  عدد  على  وتوزيعه  �لثقافة  وزير 

�حلا�سرين.
متحف متنقل

مدير عام د�ئرة �لعالقات �لثقافية 
�ل���ع���ام���ة ف�����الح �ل����ع����اين حت���دث 

ل�"�ل�سبكة" قائاًل:
�لثقافية  �لعالقات  د�ئ��رة  حتر�س 
�ل��ث��ق��ايف  �مل��ح��ف��ل  ت��دع��م  �أن  ع��ل��ى 
و�لعر�قي  خا�س  ب�سكل  �لبغد�دي 
على  حري�سون  فنحن  ع��ام  ب�سكل 
باإقامة  �لأجمل  بغد�د  وج��ه  �إب��ر�ز 
عر�س  يتخللها  ثقافية  �حتفالت 
ر�سينة،  وبغد�دية  عر�قية  لفنون 
ن���ح���اول ب��ذل��ك �ب�����ر�ز �ل��ع��ن��ا���س��ر 
�ل�سعب  فمن   ، ل��ل��وز�رة  �ملنتمية 
وخ�سو�سًا  �ل��ف��ن��ان  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
فقط،  موظف  �نه  على  منه  �ملبدع 

ت�ستغل  �ق�سام ودو�ئر فنية عديدة مل  فللوز�رة 
ب�سكل �سحيح ومل يربز �لوجه �حلقيقي للمثقف 
�لعر�قي كما ينبغي، لذلك �أحاول بجهود فردية 
لد�ئرة  تابع  مبدع  فني  بفريق  وبا�ستعانتي 
�لعالقات من �أن نربز �ملثقف �لعر�قي ونحاول 

�لحتفاء مبنجزه ب�سورة تليق به ومبنجزه.
�لأم��ني  كفاح  �لأ�ستاذ  ق��ائ��اًل:  �لعاين  �أ���س��اف 
���س��ورً�  ب��غ��د�دي��ة  ي��وم��ي��ات  ع��ن  للباحث  ق���دم 
�لت�سعة  وجملد�ته  كتابه  من  جتعل  بحق  ف��ذة 
�قتناوؤه  بغد�دي  بيت  لكل  متحفًا متنقاًل ميكن 
وعر�سه على �لأجيال �حلالية للتعريف مبر�حل 
وحقب وعقود زمنية متعددة من حياة �ملجتمع 
�لبغد�دي فالكتاب يبد�أ من فرتة 1٩10 لذلك 
��سعاع  وم�سدر  قبلة  ب��غ��د�د  تبقى  �ن  نتمنى 

وتنوير لكل من يطلب �لعلم و�ملعرفة. 
من بني �حلا�سرين كان �ل�سيد حممد �خل�سايل 
�ل�سهري  �ل��ب��غ��د�دي  �ل��ث��ق��ايف  �ملقهى  �ساحب 
فرحت  لل�سبكة:  ق��ال  �ل�ساهبندر(  )مقهى 
لأين  �لأمني  كفاح  �لأ�ستاذ  دعاين  عندما  جد� 
لقاء�ته  �ثناء  للكتاب  جمعه  على  �ساهدً�  كنت 
�لبغد�ديني يف �ملقهى وبحثه هذ�  مع جمع من 
لأنه كر�س  �أي�سا  �أع��و�م، وفرحتي  ��ستمر ملدى 
ر�سني  بكتاب  �ل�سورة  �إع��ادة  �جل  من  جهده 
مكتبته  يف  ي�سمه  �أن  �ل��ع��ر�ق��ي  للبيت  ميكن 

لالأجيال �لقادمة.

  
اآر�شيف �ش�ري

وقال وزير �لثقافة �لدكتور عبد �لأمري لل�سبكة: 
�إن كتاب )يوميات بغد�د( �سرية ثقافية عطرة 
و�أر�سيف �سوري كامل للحياة وللعائلة �لبغد�دية، 
وقد عمل �ملوؤلف عمل �ملنقب �لآثاري فنقب يف 
مبر�حلها  بغد�د  لنا  لي�سور  �لبغد�دي  �لرت�ث 
للباحثني يف  �لكتاب مادة خام  ليكون  �ملختلفة 
قيمة. معلومات  من  �حتو�ه  ملا  �ل��رت�ث   جمال 
�ل�سلمي  �ملكان  هي  بغد�د  �أن  �لوزير:  و�أ�ساف 
و�لأدي����ان،  �ل��ط��و�ئ��ف  لكافة  و�لأم  �حل��ا���س��ن 
�لعطاء.  م���ن  �مل���زي���د  م��ن��ا  ب���غ���د�د   ت�ستحق 

فوتوغر�يف  بافتتاح متحف  �لثقافة  وزير  ووعد 
بذله  �ل���ذي  �لكبري  باجلهد  م�سيدً�  ل��ب��غ��د�د 

�ملوؤلف.
وع��ن منجزه ه��ذ� ق��ال �مل��وؤل��ف ك��ف��اح �لأم��ني 
بغد�دية(  )يوميات  كتاب  يف  عك�ست  لل�سبكة: 
�سنة من حياة مدينة  مئة  ملدة  �ملدين  �جلانب 
و�لعمل  بالبحث  قمت  حيث  �ملتطورة،  بغد�د 
متكون  جماعي  عمل  فريق  مب�ساركة  �ملتو��سل 
وم�سور  باحث  بني  �سخ�سًا  ع�سر  ثالثة  من 
�أربع  مدة  �لعمل  و��ستغرق  ومدقق،  وم�سمم 
يف  �لبغد�دي  �ل��رت�ث  يف  �لبحث  من  �سنو�ت 
�و�لثقافية  �ل�سيا�سية  ���س��و�ء  جو�نبه  جميع 
من  كان  جماعي.  �إجن��از  وهو  �و�لقت�سادية، 
غياهب  يف  �سياعه  �ملمكن 
وز�رة  ل��دى  �ملعقد  �ل��روت��ني 
�لثقافة لول �جلهود �حلقيقية 
و�حلثيثة للدكتور عبد �لأمري 
�حل��م��د�ين ل��ذل��ك �أمت��ن��ى له 

�لتوفيق يف عمله. 
�لأ�ستاذ ه�سام �ملدفعي �أ�ساد 
بالكتاب وذكر �أن على �لدولة 
تبّني م�ساريع ثقافية و�إمنائية 
وت��ع��زز  �مل��و�ط��ن  روح  حت��ي��ي 
م��و�ط��ن��ت��ه ل��ت��ج��ع��ل��ه ف��خ��ورً� 
�أن  ميكنه  بحيث  بلده  بثقافة 
فاملو�طنه  بعر�قيته،  يتباهى 

هي من تبني وطنًا ر�سينًا.

الثقافة تنّظم حفَل ت�قيع لكتاب
الأمني كفاح  بغدادية" للباحث  "ي�ميات 

�أقامت د�ئرة �لعالقات �لثقافية �لعامة يف وز�رة �لثقافة و�ل�شياحة و�الآثار �لعر�قية حفاًل 
لتوقيع كتاب )يوميات بغد�دية( للكاتب و�ملوؤرخ  كفاح �الأمني يوم �الأربعاء 23 كانون �لثاين 

2019، وح�شرت �حلفل جمموعة كبرية من �لوجوه �لبغد�دية �ملهتمة باالإرث �لثقايف 
�لبغد�دي باالإ�شافة لعدد من �ل�شفر�ء وممثليهم يف بغد�د

ريا عا�شي

ث������ق������اف������ة



ول بد ملن يكتبون عن تفا�سيل �ملعي�سة �ليومية من 
�لكافية  �لعناية  ومنحها  �لتفا�سيل  بتلك  �لهتمام 
يف حال �لرغبة يف تقدمي �سور حّية عن �حلياة بكل 

ما فيها من �أ�سياء و�أحا�سي�س.
لكن تلك �لتفا�سيل �مل�سغول عليها يف �سياق �ل�سرد 
مركزي  حدث  فيها  ق�سة  عن  بال�سرورة  تعرب  ل 
�لكال�سيكي  فالق�س  �ل�سرد،  باقي عنا�سر  تخدمه 
منفي يف �سرد هذ� �لقا�س �ملختلف و�ملخالف عن 
�أقر�نه من كّتاب �لق�سة. وهنا نت�ساءل مع )�إيكو( 
هناك  كانت  )�إذ�  �ملربك:  �ملاكر  �ل�سوؤ�ل  �ساحب 
ن�سو�س متتلك حكايات ول متتلك حبكة، فهل من 
�ملمكن �أن تكون هناك ن�سو�س لها فقط حبكة دون 

�أن تكون هناك حكاية؟(. 
تفتقر  �ل��ت��ي  �لق�س�س  ه��ذه  يف  �ستكون  �لإج��اب��ة 
�حلبكة  ولتكون  �لتقليدي،  باملعنى  �حلكاية  �إىل 
�سردي  ن�سق  وفق  م�ساهد  جتميع  هي  �لفرت��سية 

خا�س.
***

�أنه  نكت�سف  �مل�ساء(   )بحرية  ق�س�س  ق��ر�ءة  بعد 
�لتي  بالز�وية  بل  �لأفكار،  عن  بالبحث  معني  غري 
�ملعاين  �أن  مفرت�سًا  �ل�سردية،  �سوره  منها  يلتقط 
تتو�لد من تلقاء ذ�تها نتيجة تعاقب �ل�سور �سمن 

�لركائز  من  �ملو�سوع  َيعد  ل  لهذ�  �لق�س،  �سياق 
بع�س  يف  ماهيته  تبيان  دون  يغيبه  �أو  �لأ�سا�سية، 

ق�س�سه.
خا�سة  �أف��ك��ارً�  �ل�سخ�سيات  حتمل  ل  وبالنتيجة، 
�لوحيد  وموؤهلها  �لبطولة،  ب��دور  �لقيام  لت�ستحق 
يف  جنح  �ل��ذي  �لكاتب  عد�سة  جمال  يف  ح�سورها 
�لتقاط �سور مبا�سرة يف حلظة مفعمة باحلياة من 
�ل�سارع �أو �ملقهى �أو �أحد �ملنازل. ورمبا كان �لبطل 
جمرد مر�قب ل ي�سارك يف �حلدث، ويكتفي بدور 

�لر�وي، وبر�سد �لأحد�ث من �خلارج:
و�أن��ا  �ل��درج��ات  �أه��ب��ط  كنت  بقليل،  �لفجر  )قبل 
�أحمل حقيبتي، وعند �نحناءة �ل�سلم وجدت حجرة 
�ل�سرير يف مو�جهتي و�لباب ن�سف مغلق. كان يف 

�لفر��س مع زوجته. وكانت هي عارية متامًا، �أما هو 
فقد كان يرتدي فانيلة ق�سرية على ج�سده �ل�سخم 
�خلارجي  �ل�سطح  تتح�س�سان  يد�ه  كانت  �لأ�سعر. 
�لعام  تكوينه  يف  عليه  وت��ت��ع��رف��ان  �مل����ر�أة  جل�سد 
مكاين  يف  توقفت  مذهلة.  ودودة  بدربة  وتفا�سيله 
وخذلتني  و�أ�سابعه.  وكفيه  ذر�عيه  �أتابع  ورح��ت 

قدماي ومل تعد بذر�عي قوة( �س111.
حم���دود،  �لق�س�س  زم���ن  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�لكاتب  ي�ستغرق ب�سع دقائق، يجد  فاحلدث قد ل 
ومالمح  �ملكان،  تفا�سيل  لإظهار  كافية  �مل��دة  �أن 

�لوجوه، وحركات �جل�سد، وحتى �ملالب�س:
�لناحية  �إىل  وملت  �لأعلى  ن�سفي  �أن��ا  )�أخ��رج��ت 
ثم  �ملنحدر،  �لطويل  �ل�سلم  بد�ية  ور�أيت  �لي�سرى، 
ثنيت  �أخ��رى  م��رة  مكاين.  �إىل  و�جتهت  �عتدلت 
�ساقي حتت �ملائدة �خل�سبية و�أنا �أعود �إىل مقعدي. 
عينّي  وجففت  منديلي  و�أخرجت  �لقلم،  وو�سعت 
�ملجهدتني، و�أم�سكت حافة �ملائدة �خل�سبية ودفعت 
نف�سي �إىل �لور�ء. وعندما مال مقعدي على قائمتيه 
�لنافذة،  قاعدة  �لأمي��ن  كتفي  ولم�س  �خللفيتني، 

نظرت �إىل هناك( �س11٦.
***

هذه �لطريقة يف �لكتابة تنعك�س على جممل عنا�سر 

يت�سكل  �حلدث  جند  لهذ�  )�أ�سالن(  لدى  �لق�س 
�حلبكة  ترتيبها  ي�سكل  �لتي  �ل�سور  تعاقب  م��ن 
من  م�سكلة  �سغرية،  ف�سيف�سائية  كلوحة  �ملركبة 
كلمات  يف  و�لأ�سياء  �مل�ساعر  تختزل  ملونة  �سطور 
مربر  ل  �إ�سافية  تفا�سيل  ثمة  ذلك  ورغ��م  قليلة، 
لها مقحمة بني �ل�سطور، ل�سيما �أن �لق�س�س غري 
كثرية �ل�سفحات لتتحمل �لإ�سهاب �ملفرط �أحيانا.

�لذي وجد  )�أ�سالن( �خلروج من عامله  يحاول  ل 
يعي�سون  �ل��ذي��ن  �لب�سطاء  ع��امل  وه��و  نف�سه،  فيه 
ي�سعون  ل  بل  �آخ��ر،  خيار  لديهم  لي�س  �إذ  بت�سليم 
�أف�سل،  معي�سة  عن  �لبحث  �أو  م�سائرهم،  لتغيري 
متو��سعة.  �أمنيات  جم��رد  وج��دت  �إن  و�أحالمهم 
و�لرتيبة  �لهادئة،  �حلدث  حركة  مع  ين�ساق  وهذ� 
يجري  م��ا  ترتيب  تعيد  �مل�سادفة  وك���اأن  �أي�����س��ا، 

بالطريقة ذ�تها كل مرة.
ترثي  �سردية  ���س��ورً�  ق�سة  ك��ل  يف  �ل��ق��ارئ  وي��رى 
�أكرث  وجتعله  م�ساعره،  وتثري  �لب�سرية،  خميلته 
وحتثه  بل  حوله.  من  �لأ�سياء  تاأمل  عند  ح�سا�سية 
على �إمعان �لتحديق ليكت�سف بنف�سه �سورً� ما كان 
ليعريها �أية �أهمية من قبل، رغم �أنه كان مير بها 
�ساحب  �لقا�س  نظره  لفت  بعدما  وذل��ك   يوميًا. 
�لنظرة �لثاقبة �إىل طرق جديدة لروؤية �لعامل من 

حوله.
خطوطها  يف  )�أ����س���الن(  ق�س�س  ت�سابه  ورغ���م 
ملتقطًا  قلمه  عد�سة  بتحريك  يتفوق  �لعري�سة 
على  ولكن  ح��اذق،  فنان  بعد�سة  �ل�سردية  �ل�سور 
�أفكار معقدة كما يف ق�س�س  �أل يبحث عن  قارئه 
للحياة  عميقة  ن��ظ��رة  ع��ن  �أو  حم��ف��وظ(  )جن��ي��ب 
غري  �أح��د�ث  على  �أو  �إدري�����س(  )يو�سف  كق�س�س 
مطروقة بطريقة )غابرييل غارثيا ماركيز( وهذه 
�ملقارنات ل تدين �لكاتب �لذي له �أ�سلوبه �خلا�س، 
�أن تكون لكل كاتب طريقته يف  فاجلميل يف �لأدب 
�لأدبية كقيمة  �أهمية جتربته  تفاوتت  و�إن  �لكتابة، 

�أدبية وفنية وفكرية.
)�إب��ر�ه��ي��م  �ل��ب��ارع  للم�سور  �ملبتكر  و�لأ���س��ل��وب 
�إىل  ينبههم  لأن��ه  �لق�سة  لكّتاب  مفيد  �أ���س��الن( 
�أهمية ت�سكيالت �ل�سور يف �لق�س، ومدى قدرتها 
لهذ�  �سناعة �حلدث،  �أو  �ل�سخ�سيات  تقدمي  على 
لغاية  و�سيلة  �لق�س  يف  �لب�سرية  �لروؤية  ت�سبح  ل 
م�سمرة، بل هي غاية بذ�تها، وهذ� ما مييز كّتابًا 
)�ل�سرد  �لكتابة  يف  �أ�سلوبهم  على  �لنقاد  �أطلق 
�ل�سور  ر�سم  جمالية  ك�سبو�  لأنهم  �ل�سينمائي( 
يف  �لغو�س  ح�ساب  على  و�إن  باأقالمهم،  �حل�سية 
)فالقلم  �لأح���د�ث:  و�أب��ع��اد  �ل�سخ�سيات  �أع��م��اق 

�سطح  �قتنا�س  على  يقت�سر  �إذن  �ل�سينمائي 
�لأ�سياء(  وهذ� ل يعني �إد�نة هذ� �خليار يف �لكتابة 
�ل�سردية، فتنوع �لأ�ساليب يف �سالح �لإبد�ع �ملتنوع 

بطبيعته.
�أننا يف ح�سرة كتابات )�أ�سالن( نتعرف  وح�سبنا 
وح�سبه  و�أجاد،  فيها  تفّرد  تقنيات  على هويته من 
�أنه و�سع ب�سمة خا�سة يف �سجل �ل�سرد �لعربي، بل 

�مل�سري على �لأقل!.
***

هي  �مل�ساء(  )بحرية  �أن  بالذكر  �جلدير  من  لعل 
م�سر،  يف  �لأدب��ي  �مل�سهد  �إىل  كاتبها  قدمت  �لتي 

وعدها د�ر�سوه من �أهم �أعماله. 
نادرة  فهي  عليها  ��ستغلت  �لتي  �لكتاب  ن�سخة  �أما 
يده،  بخط  �ملطبعية  �لأخ��ط��اء  �سحح  �مل��وؤل��ف  لأن 
�إىل  نظرته  فهم  على  �أف�سل  ب�سكل  ي�ساعد  وه��ذ� 
�أح���رف  م��ن  ح���ذف  �أو  �أ���س��اف  م��ا  بتعقب  ن�سه 
�إليها  ينتبه  ل  وق��د  �ل�سرد،  على  توؤثر  ل  وكلمات 
�لعلم  مع  �خلبري.  �لناقد  حتى  �أو  �لفطن،  �لقارئ 
�لدقيقة  �ملفرد�ت  �ختيار  يف  د�ئما  موفق  غري  �أنه 
�أو تركيب �جلمل �ملنا�سبة، ويعود �ل�سبب ملحدودية 
�ملكتوبة، مقارنة  �للغة  �للغوي ومتكنه من  قامو�سه 

مع �إجادته توظيف �للغة �لب�سرية!.

يتميز �الأديب �مل�شري �ملعروف )�إبر�هيم �أ�شالن 1935-2012( باأ�شلوبه �ملعتمد على ن�شج �شور 
ب�شرية من خيوط �ل�شرد، وقد تده�ض �لقارئ بدقتها يف �لرتكيز على �ملهمل و�ملن�شّي يف زحمة 

�حلياة و�شخبها. 

قا�ّس ال�ش�ِر ال�ّشردية
اإب��راه��ي��م اأ���ش��الن

�شامر اأن�ر ال�شمايل 
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دور  ياأتي  و�لبتكار�ت،  �ملنجز�ت  حقوق  ول�سمان 
�لفكرية  �مللكية  بحماية  �ملخت�س  �لقانوين  �ملركز 
يف وز�رة �لثقافة كجهة خمت�سة باإ�سد�ر �لقو�نني 
�لفكرية  للنتاجات  �لفرد  ملكية  حق  ت�سبط  �لتي 
وما  �لفنية  �مل�سنفات  �أو  �لأدبية  �سو�ء  و�لثقافية 

يتبعها من حتديثات �لكرتونية. 
�مللكية  ق�سم  رئي�سة  م��ع  ح��و�ر  ل�"�ل�سبكة"  ك��ان 

�لفكرية �لأ�ستاذة هند �حلديثي:
قانون �إخ�شاع

*لنتكلم �وًل عن ماهية �مللكية �لفكرية يف �لعر�ق؟ 
وماهو دورها للحماية من �ل�ستغالل �لفكري؟

�ملمنوحة  �حلقوق  من  حق  هي  �لفكرية  �مللكية   -
�لفكري  نتاجهم  مقابل  لهم  تعطى  و�لتي  للب�سر 
�لكثريون  عرفها  وقد  و�لعلمي"،  و�لفني  "�لأدبي 
�ي�سًا على �أنها كل ماينتجه ويبدعه �لعقل و�لذهن 
تتج�سد  �و  تتحول  �لتي  �لأف��ك��ار  وه��ي  �لإن�ساين، 
يف  وتتمثل  حمايتها  ميكن  ملمو�سة  �أ���س��ك��ال  يف 

�لإبد�عات �لفكرية و�لعقلية.
للحماية اأ�شكال

* �مللكية �لفكرية ج�سر حيوي للحفاظ على حقوق 
من  �حلد  كمخت�سني،  ميكنكم،  كيف  �ملبدعني.. 

�لتجاوز�ت يف هذ� �ملجال؟
�جلانب  على  باملحافظة  �حلماية  �أهمية  تكمن   -
�لعمل  ل�ساحب  �ملعنوي  �ىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل���ادي 
من  �مل�ستهلك  حتمي  ب��ال��ت��ايل  وه��ي  و�لب��ت��ك��ار، 

دورها  يكمن  حيث  �لتجاري،  و�لتقليد  �لغ�س 
�أي�����س��َا ب��احل��د م��ن �ن��ت�����س��ار �لأع��م��ال 

�مل��ق��ّل��دة و�مل��ن�����س��وخ��ة �ل��ت��ي ت��رد 
وب��ال��ت��ايل  �لأ����س���و�ق،  �ىل 

لأ�سحاب  خ�سائر  ت�سبب 

بطريقتني:  تتم  �حلماية  وهذه  �لفكرية،  �لأعمال 
�حلماية �لوقائية و�لتي �أهد�فها منع ن�سر �مل�سنف 
�ملقّلد �و �سناعته �و ن�سخه، وحجز �مل�سنف �ملقّلد، 
ح�سر  وبالتايل  �لع��ت��د�ء،  و�قعة  �إثبات  ثم  وم��ن 
�لإير�د �لناجت عن ��ستغالل �ملوؤلف وتوقيع �حلجز 

على هذ� �لإير�د.
�حلماية  وهي  �حلماية  من  �آخر  نوع  �أي�سا  هناك 
�ملعتدى  �ل�سخ�س  حماية  تخ�س  �لتي   �لعالجية 
�إما  يكون  �لذي  �إما باجلز�ء �جلنائي  وتكون  عليه 
حدد  حيث  معًا،  �لثنني  �و  �حلب�س  �و  بالغر�مة 
�لقانون �لعر�قي �خلا�س بحق �ملوؤلف ل�سنة 1٩٧1 
و�ملعدل يف200٤ باأن �لغر�مة لتقل عن 5 ماليني 
دي��ن��ار ولت��زي��د ع��ن 10 م��الي��ني دي��ن��ار ع��ر�ق��ي، 
باحلب�س  يعاقب  �لثانية،  للمرة  �لإد�ن��ة  حالة  ويف 
ع�سر  عن  ولتزيد  �سنو�ت،  خم�س  عن  لتقل  مدة 
���س��ن��و�ت، وب��غ��ر�م��ة لت��ق��ل ع��ن 100م��ل��ي��ون دينار 
�و  عر�قي  دينار  مليون   200 عن  ولتزيد  عر�قي 
�سالحيات  وللمحكمة  �لعقوبتني،  هاتني  باإحدى 

�خرى.
حيث  بالتعوي�س  فيتمثل  منها  �مل��دين  �جل��زء  �أم��ا 
مرتكب  �و  �مل��وؤل��ف  ح��ق  على  �مل��ع��ت��دي  ب��ه  يلتزم 

خمالفة ين�س عليها �لقانون.
�لفكرية  �مللكية  �حل��ق��وق  حماية  مفهوم  ب���د�أ   *
و�لفكرية،  �لأدبية  �لأعمال  موؤلفي  حقوق  بحماية 

لكنه �لآن ي�ستوعب جمالت �أخرى.. فما هي هذه 
�ملجالت؟

حتمي  �لفكرية  �مللكية  ب��اأن  نذّكر  �أن  يجب  �وًل   -
و�لأدب��ي��ة  �لعلمية  �لأع��م��ال  جم��الت  م��ن  �لعديد 
�أ�سا�سيني  �سقني  من  تتكون  بالأ�سا�س  �أنها  حيث 
هما حق �ملوؤلف و�حلقوق �ملجاورة، وحقوق �مللكية 
�لخ����رت�ع،  ب����ر�ء�ت  ت�سمل:  ح��ي��ث  �ل�سناعية، 
�جلغر�فية  و�مل��وؤ���س��ر�ت  �ل��ت��ج��اري��ة،  و�ل��ع��الم��ات 
ماذكر  وك��ل  �لنباتية،  �لأ���س��ن��اف  �ىل  بال�سافة 

يندرج حتت م�سمى "�مللكية �لفكرية".
للحفاظ  مهم  �سالح  و�لإع���الم  �لتوعية  *بر�مج 
على �مللكية �لفكرية وحق �ملبتكر و�ملبدع، فما هي 

بر�مج �لتوعية �مل�ستخدمة من قبلكم؟
- �إن مركزنا يقوم بن�سر ثقافة �مللكية �لفكرية من 
�قامة ندو�ت، وور�س عمل، ودور�ت خا�سة  خالل 
�ملرئية  �للقاء�ت  �إج��ر�ء  و�ي�سًا  �ملجال،  ه��ذ�  يف 

و�مل�سموعة و�ملقروءة للتعريف باأهميتها. 
خرباء امللكية

* بعد �نطالق �ل�سبكة �لعنكبوتية يف �لعر�ق ومو�قع 
�لتو��سل �لتي ت�سهل عملية �لن�سخ و�لن�سر ب�سورة 
وهل  �مل�سكلة؟  هذه  تعاجلون  كيف  م�سروعة،  غري 

هناك قو�نني بهذ� �خل�سو�س؟
- حقيقة �لأمر �أنه لميكن ولي�س من �ل�سالحيات 
�و  �عتد�ء�ت  �إيقاف مثل هكذ�  للمركز،  �ملمنوحة 

جت��اوز�ت، حيث يجب يف 

ت�شمنت �لعالقات �لتي تنح�شر بني دور �لن�شر و�ملوؤلفني و�ملبتكرين �ل�شناعيني 
وغريهم من �ملبدعني، �لعديد من �مل�شاكل ب�شبب قلة معرفتهم بقو�نني حتمي 
�إجناز�تهم �لفكرية، فال�شرقة و�لن�شخ و��شتقاق �لن�ض وجتزئته وغريها من 

�العتد�ء�ت، جعلت �لعديد من �الإجناز�ت تهدر وتختفي وتندثر حتت م�شمى �خلوف 
من �ل�شرقة.

جداٌر حلماية حق�ِق املبدعني
ق����ان�����ُن امل���ل���ك���ي���ِة ال��ف��ك��ري��ة

ح�ار – ذو الفقار ي��شف

حّدد القان�ن 
العراقي اخلا�س 

بحق امل�ؤلف ل�شنة 
واملعدل   1971

يف2004 اأن الغرامة 
لتقل عن 5 ماليني 
دينار ولتزيد عن 

دينار  ماليني   10
عراقي
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�أن يقوم �ساحب �لعمل و�ملعتدى عليه  بادئ �لأمر 
�أما دور �ملركز  باجلوء �ىل �لقانون لإثبات �حلق، 
�ملعتدى  �أحقية  يثبت  ق�سائي  كخبري  فقط   فهو 
�ملجال،  بهذ�  �خلا�سة  �لقو�نني  طريق  عن  عليه، 
حيث ت�سري عليه ويطّبق قانون حق �ملوؤلف باملو�د 

)٤٤-٤5�٤٦( من هذ� �لقانون.
�لفكرية  �مل��ل��ك��ي��ة  ع���دة ح��ق��وق حل��م��اي��ة  *ه��ن��اك 
هذه  تعني  ماذ�  �ملجاورة،  و�حلقوق  �ملوؤلف  كحق 

�مل�سطلحات؟
يف  �لقائمة  ر�أ���س  على  �مل�سطلحات  ه��ذه  تاأتي   -
م�سطلح  �ملوؤلف  فحق  �لفكرية،  �حلماية  قانون 
فيما  للمبدعني،  �ملمنوحة  �حلقوق  ي�سف  قانوين 
حق  وه��و  و�لفنية،  �لأدب��ي��ة  م�سنفاتهم  يخ�س 
عن  �ملبتكر  �مل�سنف  �ساحب  به  يتمتع  ��ستئثاري 
حيث  و�لرتخي�س،  �لإذن  دون  مهنته  ��ستغالل 
و�ملو�سيقية  و�مل�سرحية  �لأدبية  �مل�سنفات  ي�سمل 
و�ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة و�لأع����م����ال �مل���ع���ّدة ل���الإذ�ع���ة 
�لهند�سية،  �لأ�سكال  �ي�سًا  وي�سمل  و�لتلفزيون، 

وبر�مج �حلا�سوب، و�لت�سجيالت �ل�سوتية،
وت�سمل �حلقوق �لتي يتمتع بها فنانو �لأد�ء ومنتجو 
�لت�سجيالت �ل�سمعية و�لب�سرية و�لهيئات �لإذ�عية 

و�لتلفزيونية.
انحراف الإبداع

�لعر�ق  و�جهت  �لتي  �لعقبات  من  �لعديد  *هناك 
�أثر  فهل  �ملتعاقبة،  و�لأزم��ات  كاحلروب  ومبدعيه 
وماهي  �مللكية  حق  حماية  يف  عملكم  على  ذل��ك 

�لتجاوز�ت �لتي ح�سلت يف �لآونة �لأخرية؟
- ترتبط �مللكية �لفكرية �رتباطًا مبا�سرً� مع و�قع 
ميرعلى  �لذي  بالو�قع  وتتاأثر  تتعر�س  فهي  �لبلد، 
و�قع  �أرهقهم  �لعر�ق  مبدعي  �أغلب  و�إن  �ملجتمع، 
�حلروب و�لأزمات �لتي مر بها �لبلد، حيث حرفهم 
�ل�ساحة  وجعل  و�لب��ت��ك��ار،  �لإب���د�ع  ع��ن جم��الت 
مفتوحة ل�سعاف �لنفو�س �أن ي�ستغلو� هذه �لأوقات 
حقوق  على  و�لعتد�ء  و�لتزوير  و�لغ�س  بال�سرقة 
�ملبدعني �لفنية و�لأدبية و�لعلمية، وبالتايل فر�س 
�لثقايف،  و�مل�سهد  �ل��و�ق��ع  على  و�ل�سكون  �ل��رك��ود 
�ن�ساء  مت  وقد  �ملجال.  هذ�  يف  �لعمل  من  وقل�س 
جلنة  �سكل  على  ك��ان  بعدما   ،200٨ ع��ام  �ملركز 
معنية بحماية حق �ملوؤلف و�حلقوق �ملجاورة تابعة 
لوز�رة �لثقافة و�لإعالم قبل عام 200٣، وباإ�سر�ف 

�لوكيل �لأقدم �لدكتور جابر �جلابري.
عبث  من  �حلد  يف  �ملوؤلف  حق  �سمانات  ماهي   *

�ل�سارقني لنتاجاتهم �لفكرية و�لأدبية؟
- بالن�سبة ل�سمانات حق �ملوؤلف فهي تكون �إما عن 
طريق �لت�سجيل وتوثيق �حلقوق، �و �أن تكون حممّية 
�و  لأول مرة،  و�لبث  �لن�سر  �وتوماتيكيًا من خالل 
من خالل �لتعاقد بني �ملوؤلف و�ملجاور، على �سبيل 
�ل�ساعر  فاإن  �لغنائية،  �لأعمال  �حل�سر،  ل  �ملثال 
ه �لغنائي حمميًا من تاريخ �لن�سر، �و بث  يكون ن�سّ

�لعمل، �أما �ملوؤدي فهو من تاريخ �لتعاقد.
*هل تدخل بر�ءة �لخرت�ع يف قانون �حلماية؟ و�إن 

دخلت ما هو دوركم يف حماية ملكية �لإبد�ع؟
مفا�سل  �ح��دى  ه��ي  �لخ���رت�ع  ب���ر�ءة  �إن  نعم،   -
تدخل  بالتايل  وه��ي  �ل�سناعية،  �لفكرية  �مللكية 
حق  قانون  �سمن  لي�ست  لكنها  �ملحميات،  �سمن 
�ملوؤلف و�حلقوق �ملجاورة، حيث تتبع قانون �مللكية 
�ل�سناعية كما ذكرنا على �عتبارها تنتج مو�د �و 
��سياء م�سنعة، ت�ستخدم لغر�س �لعر�س، �و �لبيع 
وتختلف عن �لنتاج �لفكري و�لذهني �خلا�س بحق 

�ملوؤلف.
ا�شتحقاق احلماية

�لأهمية، فهل  �بتكار م�ستويات من  �و  *لكل فكرة 
هناك م�ستويات من �ل�ستحقاق حلماية �مللكية؟

وي��ن��درج  ي��دخ��ل  �أن  م��ا ميكن  ���س��روط  �أح���د  �إن   -
�سمن �حلماية �مللكية، هو �أن ميتاز �لعمل بالإبد�ع 
حقوق  �سمن  يندرج  �أن  ي�ستحق  حتى  و�لبتكار، 
لي�ستحق  فهو  ذلك  م��ادون  وكل  �لفكرية،  �مللكية 
�لفكرية،  �مللكية  حماية  �سمن  وليندرج  �حلماية 
علمًا �أن مركزنا هو �لوحيد يف �لوطن �لعربي �لتي 

يكون فيها �لت�سجيل بدون ر�سوم. 
"ال�يب�"

*هل هناك �رتباط مع مكاتبكم من حيث �ل�سياق 
و�لقو�نني مع �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية؟

- ي��رت��ب��ط �مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي حل��م��اي��ة ح��ق �مل��وؤل��ف 
و�حلقوق �ملجاورة كغريه من مكاتب و�ق�سام �مللكية 
�عتبارها  "�لويبو" على  �لعاملية  باملنظمة  �لفكرية 
منظمة  ولأن��ه��ا  �مل��ج��ال،  ه���ذ�  يف  �لأم  �ملنظمة 
�أجل  من  هو  فعملها  �ملتحدة،  لالأمم  تابعة  دولية 
�سنة 1٩٦٧  �لفكرية، ظهرت  �مللكية  حماية حقوق 
وتاأ�س�ست يف 1٩٧0 و�ن�سم لها �لعر�ق �سنة 1٩٧٦، 
�لعامل  خل�سو�سية  �لح��رت�م  فر�س  مهامها  ومن 
باأ�سره، و�ن مركزنا على تو��سل د�ئم ومبا�سر مع 

هذه �ملنظمة.
* �لتفاقيات �ملعمول بها لبد �أن تكون ملزمة بعقد 
ما ي�سمن �حلق جلميع �لأطر�ف فما �لذي مينحه 
مركزكم للمبتكر؟ ومامدة �سالحية هذه �حلماية؟
�سنغافورة  معاهدة  �ىل  �أي�سًا  �ل��ع��ر�ق  �ن�سم   -
�ل��ت��ج��اري��ة وح��ق��وق باري�س  ب��ال��ع��الم��ات  �خل��ا���س��ة 
�خلا�سة بامللكية �ل�سناعية، كذلك �تفاقية حماية 
�مللكية �لفكرية يف حالة ن�سوب �سر�ع م�سلح وحماية 
�لأعمال  حماية  على  �لتفاق  ومت  �لثقافية،  �مللكية 

طيلة حياة �ملوؤلف، وخلم�سني �سنة بعد وفاته.
و�شايا املركز

* �لإف�ساح �ملبكر عن فكرة ما يوؤدي �ىل �لإخالل 
للمبدعني  و���س��اي��اك��م  م��اه��ي  حمايتها،  ب��ح��ق��وق 

و�ملبتكرين للحد من �سرقة حقوقهم �لفكرية؟
- و�سايانا للمبدعني و�ملبتكرين ب�سورة عامة، هي 
عدم �لإف�ساح ون�سر كل مايخ�س �أعمالهم، �أدبية 
كانت �أم فنية �أم علمية، �إل بعد ت�سجيلها وتوثيقها 
من  ��ستغاللها  وع��دم  حقوقهم  ل�سمان  قانونيًا، 
قبل �سعاف �لنفو�س، كما نرجوهم عدم ��ستخد�م 
وت��ق��دمي  ن�سر  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل  م��و�ق��ع 
�يدي �جلميع،  متناول  �ستكون يف  لأنها  نتاجاتهم، 
عليها،  و�ل�����س��ي��ط��رة  حمايتها  ت�سعب  وب��ال��ت��ايل 
�خت�سا�ساتهم  بكافة  �ملبدعني  جميع  نرجو  كما 
وجمالتهم مقا�ساة �ملعتدي، لكي يكون مثاًل �أمام 
�لتقليل  �و  و�لتجاهل  �ل�ستخفاف  وعدم  �جلميع، 

من قيمة هذه �حلقوق.
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عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

كنت اأ�شعر، كلما عاد للعراق، اأن �شيئًا ما م�شك�تًا عنه مل اأعرف 
كيف اأحتدث فيه لأحرره منه، وه� م��ش�ع اإيقايف وتفتي�شي 

الذي مل نتحدث فيه اأبداً. كنت اأعّ�ل على اأن اللقاءات 
والأحاديث هي التي تن�ب عن الكالم املبا�شر يف ال�شرح من جهته 

ويف امل�شاحمة من جهتي.

م�������ق�������االت

�شديقي رجل الأمن!

في أوائل السبعينات، وما إن نزلت ليالً من السيارة التي 
نقلتني من بغداد الى المحمودية، حتى داهمني رجالن 

واقتاداني الى دربونة صغيرة ومغلقة.. وبدآ بتفتيش 
جيوبي وأوراقي وأنا ملتصق بالحائط بناء على أمرهما!

كان األول ضابط أمن قادم للوظيفة من ريف المحمودية، 
والثاني ابن مدينتي وصديق طفولتي وشبابي األول 

وجاري في السكن حتى من قبل والدتنا.. وكانت هي 
المرة األولى التي أعرف فيها أنه أصبح رجل أمن!

وعندما انتهيا من تفتيشي طلبا مني أن أرتدي حذائي 
وجواربي، فقد تم تفتيشهما أيضاً.. وأن أتقبل األمر على 
أنه اشتباه او إخبارية كاذبة.. وهكذا انتهى المشهد، وهو 

كان مألوفاً في أيامنا تلك.
لكنني بقيت أتذكر أن صديقي لم ينظر في عينّي أبداً، 

وكان من الواضح أنه أرِغم على القيام بعمله معي 
الختبار إخالصه وتخلّيه عن ماضي الجيرة والصداقات 

من أجل الحزب والثورة!
لم أنم ليلتها، فقد كنت أفكر فيه وبوظيفته الجديدة التي 

عرفتها بطريقة صادمة وقاسية. والحقيقة هي أنني 
فكرت باآلالم التي عاشها وهو يرغم على القيام بتلك 

المهمة.
لم ألتق به بعد ذلك فقد كنت أتجنبه كي ال أكلفه مشقّة 

االعتذار باألوامر، وأيضاً ألنني أصبحت مقيماً في بغداد 
وأزور أهلي وأصدقائي في عطلة نهاية األسبوع.

***
بعد سقوط النظام بعام او عامين، جاءني اتصال هاتفي 

منه، وقال إنه في دمشق مع عائلته ويريد أن يراني، 
وهجمت علّي صورة صديقي في الطفولة والمراهقة، 

وليست صورة رجل األمن الذي فتشني، فرحبت به 
بفرح، ودعوته ألكثر من مرة، ولم أخبر زوجتي وابنتّي 
بقصتي معه كي ال يبدو عليهن التحسس من رجل آذاني 

)أخبرتهم فيما بعد(. وعلى هذا كانت اللقاءات حميمة كما 
يحصل مع أصدقاء الطفولة، وبقي يزورني كل عام.

وفي كل مرة كان يلح علي في اختيار الهدية التي يأتيني 
بها من العراق، إلى أن وافقت مرة وطلبت منه كاسيتات 

تنتمي لمرحلة طفولتنا وشبابنا المشترك، وأذكر منها 
كاسيت لمنقبة نبوية كانت شائعة في زمننا بصوت 

المقرئ عبد الستار الطيار... وما زال عندي!
***

كنت أشعر، كلما عاد للعراق، أن شيئاً ما مسكوتاً عنه 
لم أعرف كيف أتحدث فيه ألحرره منه، وهو موضوع 

إيقافي وتفتيشي الذي لم نتحدث فيه أبداً. كنت أعّول 
على أن اللقاءات واألحاديث هي التي تنوب عن الكالم 
المباشر في الشرح من جهته وفي المسامحة من جهتي.
وذات عام قررت أن أفاتحه بالموضوع عندما يأتي كي 
أقول له أن مافات فات وانتهى وأنني أسامحه.. لكنه لم 
يأت في ذلك العام، فقد اتصل بي أهلي واخبروني أنه 

مات!
كان دائم الزيارة لوالدتي وعائلتي باعتبارنا جيران 

عمر، وقد حزنوا عليه كثيراً، وأنا أيضاً حزنت ألنني 
لم أتحدث معه في الموضوع كي أريحه من عبء 

اإلحساس بالذنب، فلعلّه لم يجد في ترحابي الطيب به 
وبعائلته ما يفهم منه أن المسامحة تمت.

الحقيقة أنني سامحته، لكنني شعرت أن تذكيره بالقضية 
ربما ينطوي على إذالل له ولو مؤقتاً، ولو أنه تحدث 
معي بالموضوع لكان األمر أسهل علّي وعليه.. لكنه 

مات قبل أن نحسم أمرنا، رحمك هللا يا صديقي في 
محنتك الصامتة.. وسامحني إن كنُت جزءاً من معاناتك.. 

ولو كضحية!



خ����������ي����������ال

على عدم رغبته يف �لعي�س يف هذ� �لبيت، م�سهد 
ر�ئع �لزوجة تودع �لزوج، حتت�سنه من قفاه ولي�س 
وجها لوجه لتو�سح لنا �لربكة يف �لعالقة و�لهوة 
�حلا�سلة بني �لزوج و�لزوجة و�لبيت كله، ي�ستقر 
عودة  دون  وينطلق  و�ك��ن  �لفولك�س  �سيارته  يف 
�بد� �ىل �لبيت، �ىل �ين؟ �ىل �مر�ة �خرى؟حياة 
�لبيت،  مبو�زين  يخل  �لغياب  �سخبا؟هذ�  �قل 
�لولد ي�ساألون د�ئما، �لم ترتبك حتى يف دخول 
�سيارتها �ىل �ملر�آب، ترتبك �حلياة برمتها، يف 
ب�سيط  بخيط  �ملخرج  مير  �لنهاية  قارب  م�سهد 
من �مليلودر�ما حيث �لبحر و�لعائلة ومعهم كليو 
�لبحر  �ىل  �لط��ف��ال  ينزل  �ل��ع��وم  تخاف  �لتي 
يغو�س �حدهم ويكاد �ن يغرق تغو�س كليو خلفه 
�لبع�س  بع�سها  �لعائلة  حتت�سن  بانقاذه  وتقوم 
مايوؤكده  وهو  �ملليودر�ما،  من  يقرتب  م�سهد  يف 
�ملتوقعة  غري  �لنهاية  تاأتي  حتى  �لفيلم  بو�سرت 
لديها  ب��ان  �لخ���رى  �خل��ادم��ة  تخرب  كليو  حيث 
�ل�سطح  ق�س�سا مل حتكها �ىل �لن ت�سعد �ىل 
لتقوم بن�سر �ملالب�س وكان �ملخرج يود �ن يحكي 
منهم  �ح��د�  يكن  مل  �لعمل  فريق  كل  �ك��رث،  لنا 
�لت�سوير  �ث��ن��اء  �لفيلم  يف  �لت��ي  ماهو  يعرف 
كان  �ل�سيناريو،  منهم  �ي��ا  �ملخرج  يعط  مل  �ذ 
م�سهد  ت�سوير  مت  �لعمل،  �ثناء  �جلميع  يفاجئ 
�لولدة �لطويل يف �مل�ست�سفى مرة و�حدة فقط. 
ولي�سو�  حقيقيني،  و�مل��م��ر���س��ات  �لأط��ب��اء  ك��ان 
ممثلني، وظفو� ليجعلو� �مل�سهد �أكرث و�قعية،حاز 
�لفيلم على دب فيني�سا يف �لعام �ملا�سي 201٨، 
�لعام  ه��ذ�  كلوب  �لكولدن  بجائزة  فاز�لفيلم 
كاف�سل خمرج و�ف�سل فيلم وهذ� ميهد �لطريق 
باحل�سول على �لو�سكار �سخ�سيا �ر�سحه فيلمًا 

لنيل �لو�سكار.  

روما
مقداد عبد الر�شارحلة اىل التطهري

�لعامل منتبه ملا يحدث يف بلد�نهم ونحن �ساهون و�ل من ي�سدق كل هذ� �لمل �لذي مر على 
�لبالد ومل يخرج فيلم يق�س علينا �لوجع �ملم�س، �لفقد�ن،�لربكة �حلا�سلة،�لتفا�سيل �ل�سغرية 

هي �لعني �لتي توؤ�سر �لأمل، �لفرح،�لطرق،�جلدر�ن،�لبيوت،�مل�ساعر،�للم�سات، لكن وكما قلنا 
نحن �ساهون ومتعلقون باليومي �لبائ�س و�لعي�س �مل�سطرب.

يف �لغد �سيحا�سبنا هذ� �لزمن على ما �قرتفناه من ن�سيان و�سيوقع على خمول ذ�كر�تنا.
عندها لمنا�س من �لبوؤ�س،�ظن.

�شوى  التطهره  �الإن�شان  �أن  "حقا 
�لبد�يات، لكن هذه �لبد�يات 

�شرعان مايتخذها �الن�شان ماآخذ 
�خرى"

)�لقدي�ض �وغ�شطني(

ت��ن��خ��دع فيها  ه���ن���اك ف�����رت�ت م���ن �ل���ت���اري���خ 
�مل��ج��ت��م��ع��ات ب��ال��ت��ح��ولت �ل��ت��ي ت���ط���ر�أ وت��ل��ك 
�لق�سري  �لتحول  على  جتربنا  �لتي  �للحظات 
و�مل��ك��ان  وم��ي��ت  �سنني  �ل��زم��ان  رغباتنا،  دون 
لهما  و�ملكان  �لزمان  �ى  �لثنان  وهما  مميت، 
�ين  نحن؟�ىل  من  هويتنا،  حتديد  على  �لقدرة 
وج��ودن��ا  �ز�ء  �لخ���ر  �مكانية  وم��اه��ي  من�سي 
دون  ي�سكل  �ل���ذي  و�لن�����س��اين،�لخ��ر  �ل��ك��وين 
تبنى  �ح��ي��ان��ا  ك��ب��و�ت،  �و  تعا�سد  وح���دة  �سك 
للتف�سري  قابلة  وغري  �لخر  مع  غام�سة  ر�وب��ط 
عن  �لفرت�ت(عبارة  �لتو�سيح،لكاأن)هذه  �و 
�ن  ويتهدم،لذ� جند  يهرم  ثم  يكرب  ينمو  ج�سد 
�لطفولة هي �لفرتة �لوحيدة �لتي ميكن �لرحيل 
�لطفولة،  �ل  يتزعزع  �ن  �سىء ميكن  كل  �ليها، 
على  ن�ستعني  وب��ه��ا  �ل���وز  كعني  نقي  منظارها 
�سر�لرحلة،�لرحالت، مثلما فعل فيدريكو فلليني 
�سجرة  �على  يف  يجل�س  �ح��ده��م  تذكر  حينما 
يف  تاركوف�سكي  رحلة  وما  �مر�ة،  �ريد  وي�سرخ 
رحلة  ب��د�ي��ة  �ستالكر)�لدليل(�ل  �لفذ  فيلمه 
يكن  روم��ا،مل  فيلمه  ك��ور�ن يف  �لفون�سو  �ملخرج 
به  �لزمن وجاء  �لعا�سرة حينما تخطى  �بن  �ل 
�ىل حا�سرنا �لن لي�سرد لنا جزءً� من طفولته، 
روما �سبعينيات �لقرن �ملن�سرم، ثالثة خطوط 
�لثالثة  �خل��ط��وط  وه��ذه  ك���ور�ن،  فيها  ي�سعنا 
ويظل  �لبيت  يغادر  �لعائلة  رب  �نهيار�ت،  جلها 

�ي��ن هو و�لم حت��اول �ن تربر  ���س��وؤ�ل �لط��ف��ال 
�لخ��رية  �لقبلة  وتلك  �خل��ادم��ة  �لغياب،وكليو 
يرتكها  فريميني،  حبيبها  من  �ل�سينما  د�ر  يف 
ليذهب  �ح�سائها  يف  �ل���ذي  و�جل��ن��ني  للحرية 
مقاتال يف �سفوف �لقمع، يف م�سهد لحق تكون 
فيه  كليو يف �ل�سرير مع فريميني، هو عار متاما 
بحركات  يقوم  �ل�سامور�ي  مقاتلي  ع�سا  وبيده 
�لقلقة  ح��ي��ات��ه  ع��ن  ب��احل��دي��ث  وي��ب��د�  عنيفة 
و�مل�سطربة، �نه مدين بحياته للفنون �لقتالية، 
ترعرع معدما، ماتت �مه وهو �سغري، �نتقل �ىل 
منزل عمته يف �لحياء �لفقرية،�قر�نه يو�سعونه 
بد�أ  �لقاتلة،  بالزمرة  �لتقى  مرة،  كل  �سربا يف 
�دى  �حلرمان  ه��ذ�  و�مل��خ��در�ت،  �خلمر  يعاقر 
�لبطولة،�لعنف  عن  �لبديل،  عن  �لبحث  �ىل 
تذهب  حينما  كليو  �سنجد  ل��ذ�  ���س��وره،  باب�سع 
�ل��ق��ت��ال يف  ي��ت��درب ع��ل��ى  للبحث ع��ن��ه وجت���ده 
باأن لتعاود  �ليها وينهرها  ياأتي  �سفوف �لقمع، 
�لعنف  حياته  للقمع يف  مدين  �نه  به،  �لت�سال 
بديل عن عنف �لطفولة. روما فيلم �حتفال، هو 
�ليه  و�لنظر  م�سى  زمن  �ىل  لال�سغاء  حماولة 
للت�سل�سل  ��ستك�ساف  بهدوء،  وحما�سبته  بدقة 
يتد�خل  حيث  �ملك�سيكي  �لجتماعي  �لهرمي 
�لف�سل و�لعرق ب�سكل ملتب�س ومعقد مع �لزمن، 
عن  كبري�  دور�  �حلميمية  فيه  تلعب  فيلم  روما 
�ملخرج  حياة  يف  مهمًا  دورً�  لعنب  قد  كن  ن�ساء 
ماخوذ  �لفيلم  �ح���د�ث  م��ن   ٪  ٩0 ك����ور�ن)�ن 
روما(هو حي يف  )كولونيا  روما  من طفولتي(، 
هناك  �لفيلم  ت�سوير  مت  حيث  مك�سيكو  مدينة 
�لتاريخي،  �ملدينة  و�سط  من  �لغرب  �ىل  ويقع 
وعذ�باته،  و�لبيت  و�ح��د�ث��ه  �ل�سارع  بني  نحن 
على  )للقطات  �لفيلم  من  �لوىل  �للحظة  منذ 

�لمل،  �در�ن  �ز�حة  على  تدل  و�لتي  �لعناوين( 
�لبيت  مم��ر  نظافة  على  ت�سر  �خل��ادم��ة  كليو 
�لبيت  �ل�سارع،  �لحد�ث،  وجع  تزيح  �لرئي�سي، 
�لذي �سرعان مايهجره رب �ل�سرة تاركا �حلرية 
يف �لنفو�س، كليو هي نقطة �رتكاز �سرد �لفيلم 
�ي�سا  وهي  روما  كولونيا  �ساحية  و�لح��د�ث يف 
من �سكان هنود �ملك�سيك �ل�سليني )كل �حد�ث 
�سرن�ها  لكن  بها  �لعائلة  �ع��ت��ز�ز  وم��ع  �لفيلم 
كر��سي  ف��وق  ولي�س  �لر����س  على  جتل�س  �ب��د� 
مرره  �ل��ذي  �ل�سعور  ه��ذ�  �لعائلة،  تفعل  مثلما 
ح�س  على  يوؤكد  مبا�سر  غري  ب�سكل  �ملخرج  لنا 
�لعائلة �لطبقي جتاه هنود �ملك�سيك، هذ� �ملكون 
�لب(  بفقد�ن  تدريجيا  ينهار  �ل��ذي  �لعائلي 
تنتهي من تنظيف �ملمر وتدخل �ىل �لبيت وتغلق 
�لباب لي�سود �سمت طويل نوعًا ما، ل�سىء �سوى 
للحبيب  تغني  كليو  �ملمر،  تزقزق يف  �لع�سافري 
فريميني و�لذي �سيرتكها لحقا، ي�سري �لفيلم يف 
�لبد�ية ب�سكل رتيب، حركة �لكامري� و�للقطات 
�لكبرية تو�سح هذه �لرتابة )�ل�سيارة تدخل �ىل 
�ملر�آب مثل كل يوم، حت�سري طلبات �لب، كليو 
تهدهد �لطفلة  �سويف، �يتها �ل�سغرية �لناع�سة 
نامي مع �ملالئكة، �لب يحتج ويتذمر من قذ�رة 
ي�سوده  �ليوم  نهاية  يف  �لبيت  �لكلب،  وف�سالت 
�لظالم،كليو تطفئ �خر �سوء يف �لبيت وتذهب 
للنوم( لكنه قلق، هذ� �لقلق يفجره �حد �لبناء 
وبكل  �ملدر�سة  من  و�لعائد  �لطعام  مائدة  على 
على  �مل��اء  رم��ى  �ل��ذي  �ل�ساب  �ن  يقول،  عفوية 
�لع�سكري  ن��زل  �ح��ت��ف��ال،  �لع�سكرية  �ل�سيارة 
و�سوب ر�سا�سة �ىل ر��س �ل�ساب و�رد�ه قتيال، 
هو ذ� �نهيار �ل�سارع، ثورة �لطلبة و�لقمع �لذي 
ميار�س �سدها، �لب �سامت ليتكلم كثري� دللة 

هال �شينما

السنة الرابعة عشرة العدد )330( 4 شباط 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

43 42



كان  قائال:  �لديك  عبا�س  �مل�سارع  عن  �لطائي  جميل  �لر�حل  ��ستاذنا  كتب 
على  �ملحافظني  من  وك��ان  �سبابه  يف  �ملعروفني  �ل�سقيائية  من  �لديك  عبا�س 
�مل�سلوب  جامع  منطقة  وهي  فيها  يعي�س  كان  �لتي  �ملنطقة  يف  �ل�سقاوة  مز�يا 
�لعر�ق  كرمير”�ىل  �ل�سهري”�لهر  �لمل��اين  �مل�سارع  جاء  وي��وم  �ل�سدرية،  يف 
يت�سدى  �ن  �لديك  عبا�س  �حلاج  قرر  �لعر�قيني  �مل�سارعني  من  لفيفا  و�سرع 
�جلادر  حامد  �ملرحوم  �جتمع  و�ح��دة  بليلة  �مل�سارعة  يوم  وقبل  وي�سرعه،  له 
ب�سديقه �حلاج عبا�س �لديك يف بيته.. مل يقبله ت�سجيعا له.. ومل مينه بجائزة 
كبرية ل.. �بد�.. لقد �سحب حامد م�سد�سيه �ل�سخمني وو�سع فوهاتهما يف ر�أ�س 

�سديقه �حلميم �حلاج �لديك قال له وعيناه تقدحان �سررً�.. 
د�د عبا�س �سوف، �حنه �سرفنة متعلك �ب�ساربك.. و�هلل �ذ� �سرعك كرمير �فرغ 
ومبتهجة،  مهللة  �جلماهري  وزحفت  �لديك  وفاز  بر��سك،  ر�سا�سة  �رباطع�س 
وحكاية هذه �ل�سورة يوم فاز �لديك على خ�سمه �لير�ين بعد �ن طلب �لديك 
�لرهان ب 500 روبية وقد وجه �لرهان من خالل جريدة �لعر�ق يف �لعام 1٩2٧ 
و�مل�سارع  �لديك  بني  د�ر  �ل��ذي  �ل�سجال  و�ي�سا  �ل�سورة  يف  و��سح  هو  وكما 

�لير�ين وكيف فاز �لديك يف �لنهاية. معروف  �ل�ساعر  ن�سب  و���س��ع  مت  �مل��ام��ون  �ساحة  ويف   1٩٧0 �ل��ع��ام  يف 
عبد�لغني �لر�سايف �لذي �جنزه �لفنان ��سماعيل فتاح �لرتك، ومن خالل 
ولهذ�  �لن�سب،  و�سع  فيها  مت  �لتي  �لوىل  �للحظات  تبدو  �ل�سورة  هذه 
�لن�سب حكاية طريفة ح�سبما �تذكر، حينما با�سر �لرتك بالعمل على هذ� 
�لن�سب �لعمالق يف �حد �لماكن �ل�سيقة، غرفة و��سعة، وملا �مته وجد �نه 
من �ل�سعب خروج �لن�سب من �لغرفة، لذ� �سارع �ىل ته�سيم تلك �لغرفة 
�لتمثال  هذ�  �لن،  يقف  حيث  �ملامون  �ساحة  �ىل  وجلبه  �لن�سب  و�خر�ج 
من  تعاين  بغد�د  يف  �لتماثيل  �ك��رث  بالحرى  �و  �لهمال  من  �لن  يعاين 
و��ساهد  �مر من حتت ن�سب �حلرية  �توتر حينما  �نا �سخ�سيا  �لهمال، 
�لت�سدعات �لتي طر�ت عليه، لكن �لر�سايف يعاين من �لهرج و�ملرج �لذي 
حوله بحيث حينما متر بالقرب منه لتنتبه �ليه من كرثة �لعربات و�سعوبة 
بر�حة  ون�ساهده  يتحرر  �ن  نامل  �لب�سطيات،  و��سحاب  و�ل�سر�خ  �ملرور 

حينما نعرب من جانب �لكرخ �ىل �لر�سافة، نامل كثري�

مهم جد� 
 اليحق الى �شخ�ض �و موؤ�ش�شة �و جملة �و �شا�شة �و مو�قع �لكرتونية 

و�ية و�شيلة �عالمية �خرى ��شتعمال هذه �ل�شور  ) هي �ر�شيفي 
�ل�شخ�شي ومعي عقد �شر�ئها(  ، جملة �ل�شبكة �لعر�قية �لوحيدة لها  

�حلق بذلك وبعك�شه �شتكون �ملحاكم هي �لف�شل.

�ل��وز�رة  ت�سكيل  عن  هي  �ل�سورة  ه��ذه  حكاية 
�لع�سرين  يف  ت�سكلت  �ل��ت��ي  �لوىل  �لكيالنية 
�لتا�سع من  و��ستقالت يف  �ذ�ر 1٩٣٣  من �سهر 
�لعر�ق  تاريخ  يف  جند  �ل��ع��ام،  نف�س  يف  �يلول 
حينما  ي�ستقيلون  وزر�ء  هناك  ك��ان  �حل��دي��ث 

و�د�وؤه��م  للنا�س  خدماتهم  يف  ق�سورً�  يجدون 
للذين  هي  �ل�سورة  هذه  وحكاية  مقبول،  غري 
حت�سني  �ليمني  من  وز�رت��ه،  �لكيالين  �ساركو� 
�لعدلية،  وزي��ر  �لب�سري  زك��ي  حممد  ق���دري، 
�ل�سيد عبد�ملهدي �ملنتفكي وزير �ملعارف، نوري 

رئي�س  ع��ايل  ر�سيد  �خلارجية،  وزي��ر  �ل�سعيد 
�لوزر�ء، حكمت �سليمان وزير �لد�خلية، يا�سني 
�لها�سمي وزير �ملالية، يف �خللف ميينا، ر�ستم 
حيدر وزير �لقت�ساد و�ملو��سالت، جالل بابان 

وزير �لدفاع، �ل�سورة تعود للم�سور �لوطني 

�لع��الن،  هذ�  يف  و��سح  هو  وكما  �لعر�ق  عن  فخر  بكل  يعلن  كان 
فوق  يكون  �ن  ي�ستاهل  بزهوه  �لعر�ق  وك��ان  �جلميع،  ف��وق  �لعر�ق 
عام  �ل�سادر  �لعر�قية  �ململكة  دليل  كتاب  يطالع  و�ل��ذي  �جلميع، 
تعاقب  ول��ول  �ل�����س��د�رة  يف  ك��ان  �ل��ع��ر�ق  �ن  �سيجد   1٩٣٦-1٩٣5
�لمزجة لكان هناك �ساأن �خر، ي�ستورد وي�سدر ويفتخر بب�ساعته 
ويف مقدمتها �حلنطة و�ل�سعري و�لتمر و�لحذية و�جللود، ولقد لقيت 
�لعالنات يف فرتة �خلم�سينيات و�ل�ستينيات �قبال كبري� حينما كان 
�لكثري  وحتى  �لعر�قي،  �ملجتمع  بنية  يت�سدر�ن  و�ل��ذوق  �لقت�ساد 
من �لنا�س كانو� يرددون �لكثري من كلمات و�غاين تلك �لعالنات، 
�ل�سرقية  �لدخان  �سركة  عن  لالعالن  هي  �ل�سورة  ه��ذه  وحكاية 

�لعر�ق.
 �ل�سيد حممد �سالح بحر �لعلوم

 هدية ثمينة
 عزيزة عندي هذه �ملاركة، لملجرد كونها �ح�سن �ل�سكاير�لعر�قية، 
بل لن خطيبي ��سرت�ها، �ل�سرقية لتوزع م�سنوعاتها جمانا، و�منا 

تهمهم )باعال( درجة جودة �ملنتوج.
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* من هو �سلمان �ملحمدي؟
بن  )روزب������ة  ه���و  )ع(  �مل��ح��م��دي  -���س��ل��م��ان 
خ�سبوذ�ن( من بالد فار�س من مدينة ��سفهان 
يف قرية تدعى )جي( وكان من عائلة عريقة يف 
بالد فار�س وكان و�لده من كبار دهاقنة �ير�ن 

�أي رئي�س قبيلة يتمتع بال�سلطة و�جلاه �لكبري.
* ماهي �سريته؟

حممد  �لنبي  بعث  قبل  �ملحمدي  �سلمان  -ولد 
)�س( وكان جمو�سيا عارفا، ترك مدينته �سعيا 
رجال  من  �لعديد  و�ساحب  �حلق  �لدين  ور�ء 
�لدين، و�سف له �حد �لق�ساو�سة عالمات ظهور 
نبي يف بالد �لعرب، وعند هجرة �لر�سول �ىل 
يرثب �سمع به �سلمان فذهب �ىل يرثب للتحقق 
من �لعالمات فاأيقن �أنه �لنبي �لذي يبحث عنه  
فاأ�سلم وح�سن ��سالمه وظل مالىزما للر�سول 
حتى وفاته، توىل ولية �ملد�ئن يف عهد �خلليفة 
�ل��ث��اين مب�����س��ورة �م���ري �مل��وؤم��ن��ني ع��ل��ي )ع(. 
و��سهر ماقيل عن �سلمان �ملحمدي هو و�سف 
يومًا  �سلمان  مدحت  هل  يل  قيل  �ل�ساعر:-  
قلت: مدح �لنبي يغنيه عنا مايفيد �ملديح من 

قال فيه �سيد �ملر�سلني �سلمان منا وقال �ساعر 
�آخر:- �يا �سلمان يامن حاز ف�ساًل وعمَّ �لنا�س 
وعرتته  طه  �ملختار  بخدمة  ونال  ومنًا  �ح�سانًا 
�لأكارم ما متنى لقد فقت �لورى �سرفًا وفخرً� 

بقول �مل�سطفى �سلمان منا �أهل �لبيت. 
*ولدته حتى وفاته؟

لولدته لكن وفاته  تاريخ معروف  -لي�س هناك 
�ملد�ئن  ه��( يف  عام )٣5  كانت يف )٨ �سفر( 
حيث ح�سر �مري �ملوؤمنني علي )ع( من �ملدينة 
�ىل �ملد�ئن لغ�سله وتكفينه وخط �مري �ملوؤمنني 
يف  �ملحمدي  �سلمان  دف��ن  �سلمان.  كفن  على 

�ملد�ئن لأن وفاته كانت فيها وهو و�ٍل عليها.
*ماهي �ملعارك و�حلروب �لتي ��سرتك فيها؟

-�����س���رتك ���س��ل��م��ان �مل��ح��م��دي يف 
)�س(  �هلل  ر�سول  معارك  كل 
�ل��ت��ي ح��دث��ت ب��ع��د م��ع��رك��ة 
معركة  و��سهر  �لكربى  بدر 
معركة  ه��ي  فيها  ����س��رتك 
�خلندق وهو من ��سار على 
بحفر  )���س(  �هلل  ر���س��ول 
�خل���ن���دق ح����ول �مل��دي��ن��ة 
يعرف  مل  ح��ي��ث  �مل���ن���ورة 
�ل���ع���رب ه����ذ� �لأ���س��ل��وب 

يف  ��سرتك  �هلل  ر�سول  وبعد  �لتاريخ  هذ�  قبل 
�لفتوحات �ل�سالمية �سد بالد فار�س من جهة 

�لعر�ق.
هو  وم��ن  للمرقد  �لأر�����س  م�ساحة  تبلغ  *ك��م 

مالكها؟
مربع،  م��رت   )٤000( كانت  �مل��رق��د  -م�ساحة 
و�لن بعد �سر�ء �لبيوت �ملهدمة و�لر��سي من 
قبل �ملتربعني ومي�سوري �حلال ��سبحت م�ساحة 
كلها  مربع،  مرت   )50،000( �ل�سريف  �ملرقد 
�ملرقد من �سمنها قاعة لالحتفالت  ملك �ىل 
�ىل  ��سافة  لل�سيافة  ود�ر  ومرفقاتها  �لدينية 

�شلمان املحمدي 
الباحث عن احلقيقة

قال عنه ر�ش�ل اهلل)�س( 
�شلمان منا اآل البيت

قال عنه �لنبي حممد )�ض( »�جلنة ت�شتاق �إىل ثالثة: علي وعمار 
و�شلمان،  ويف يوم �الأحز�ب، ملا حتاجج �ملهاجرون و�الأن�شار يف �شلمان، كل 

منهم يقول: »منا �شلمان«، فقال �لنبي: »�شلمان منا �أهل �لبيت«.
�نه روزبة بن خ�شبوذ�ن �و �شلمان �ملحمدي �ملولود يف قرية )جي( 

باأ�شفهان.
 "جملة �ل�شبكة �لعر�قية" ز�رت مرقد �ل�شحابي �جلليل �شلمان �ملحمدي 
و�لتقت �ملعاون �الإد�ري و�ملايل للمرقد �ل�شيد عامر حممود �لعقابي فكان 

هذ� �حلو�ر:
عامر جليل ابراهيم - ت�ش�ير ح�شني طالب
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اإح�شائيات 
و�لباحثني  �ملخت�سني  م��ن  جم��م��وع��ة  ذك���رت 
من  �لتمكن  �أن عدم  �لطرق  ح��و�دث  يف جمال 
�سببها  �لليل  �لقيادة يف  �ثناء  �لو��سحة  �لروؤية 
و�لأ���س��و�ء  �ل�ساطعة،  و�لنعكا�سات  �ل��وه��ج، 
�ل�ساطعة من حركة �ملرور �لقادمة. عالوة على 
ذلك فاإن �سعف �لروؤية يف �لليل ميكن �أن يجعل 
�لقيادة مرهقة وخطرية! و�أ�سافت �لدر��سة �أن 
�أكرث من ٤0 يف �ملئة من جميع حو�دث �ل�سيار�ت 
�ملميتة يف �لعر�ق حتدث يف �لليل حتى مع وجود 
حركة مرور �أقل بن�سبة ٦0٪ على �لطريق لياًل 
�ل�سائقون يف �لعر�ق �سعوبة بالغة  حيث يو�جه 
يف �لقيادة وبالتايل �لتعر�س للخطر و�حلو�دث 
�لقاتلة بال�سافة �ىل وجود �لكثري من �ل�سائقني 
يف  يتجولون  �لذين  �خل��ربة  عدميي  �ملر�هقني 

وقت متاأخر من �لليل.
تقنية عالية

�سنعت  �حلديثة  �لو��سحة(  )�لروؤية  نظار�ت 
�لأم��ان  �خ��رت�ق  وباإمكانها  ج��د�  عالية  بتقنية 
�إنها تقريبًا ت�سبه  �أخرى.  �لليل مرة  للقيادة يف 
ي�سعر  �رتد�ئها   ومبجرد    )X-ray( روؤي��ة 
بو�سوح   و�ل��روؤي��ة  و�أك���رث  �أك��رب  ب��ر�ح��ة  �ل�سائق 
و�إن  حتى  منه  يقرتب  وم��ا  �أم��ام��ه  ه��و  م��ا  لكل 
�ل�سعور  �أ�سافة �ىل  للغاية  كان مظلمًا وم�سلاًل 
بال�ستمتاع و�لفروق �لتي ميكن �ن حتدثها هذه 

�ليوم   �لتكنولوجيا 
ب�سبب 

�لتي  �ملتخ�س�سة  �ل�سفر�ء  �لعد�سات  وج��ود 
توفر حماية 100٪ من �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية 
�ل�سوء  ومتنع  �لعينني،  وحتمي  �لوهج  وحتجب 
�ىل  �أ�سافة  و�لو�سوح  �لتباين  وتعزز  �لأزرق، 

كونها فعالة ومقاومة للتاآكل و�لك�سر.
ع��ن��د �رت����د�ء ن��ظ��ار�ت )�ل���روؤي���ة �ل��و����س��ح��ة( 
�لوهج  يف  فوريًا  �نخفا�سًا  �ل�سائق  �سيالحظ 
�لذين  و�لأ�سخا�س  �لقادمة  �مل��رور  حركة  من 
على  و�سيتمكن  �ملرتفعة   عو�ر�سهم  يغادرون 
�لفور من روؤية �ملزيد من �ل�سور بو�سوح �أكرب، 
وت�سبح  تقريبًا  مظلمة  كانت  لو  حتى 

�لقيادة �أكرث متعة. 
عن ديلي اإك�شربي�س

نظارات الروؤية ال�ا�شحة لياًل.. 
ث�رة يف عامل التكن�ل�جيا

�أحدثت نظار�ت )�لروؤية �لو��شحة( Clear View �أثناء �لقيادة ليال ثورة 
يف عامل �لتكنولوجيا ملا لها من مميز�ت وخو��ض وتقنية عالية جعلتها �الأف�شل 
و�الأكرث حد�ثة  �إذ جتعل �لروؤية �لليلية �أكرث و�شوحًا و�أمانًا يف �لوقت نف�شه.  

ترجمة: ثريا ج�اد 

لو�وين �ملرقد و�د�رة �ملز�ر و�خلدمات كاملر�فق 
�ل�سحية وغريها من �خلدمات.

ي��زوره  �أم  �ل��ع��ر�ق فقط  م��ن  �مل��رق��د  *ز�ئ����رو 
م�سلمون من �لدول �لإ�سالمية؟

�لعامل  دول  كل  من  �ملحمدي  �سلمان  -ز�ئ���رو 
ي��وج��د �ي خ���الف ع��ل��ى ه��ذ�  �ل���س��الم��ي ول 

�ل�سحابي بل تزوره كل �لطو�ئف.
 *عالقته بك�سرى

�ملحمدي  �سلمان  ب��ني  ع��الق��ة  ه��ن��اك  -لي�ست 
وك�سرى، وي�سيف �ل�سيد �ملعاون �لد�ري و�ملايل 

للمرقد �ل�سريف:
�ىل جانب �سريح �سلمان �ملحمدي هناك ثالثة 
بن  حذيفة  �جلليل  لل�سحابي  �لول  ��سرحة 
�ليمان )ر�س( وعبد �هلل بن جابر �لن�ساري 
وكذلك �لإمام �لطاهر بن �لإمام 
�لباقر )ع(، ومن �جلدير بالذكر 
)ر���س(  �ليمان  ب��ن  حذيفة  �ن 
�لن�ساري  جابر  بن  �هلل  وعبد 
 )٨٦( قبل  جثمانيهما  نقل  مت 

�سنة �ي يف �لعام )1٩٣1م( �ىل جانب �سريح 
�بو �حل�سن  �ل�سيد  باأمر من  �ملحمدي  �سلمان 
�ل�سفهاين )قد�س( وهناك �سورة فوتغر�فية 
نقل  فتم  �ل��ط��اه��ر)ع(  �لإم���ام  �أم��ا  للحادثة. 
�لر�سيد  �سارع  من  )1٩٤٦م(  ع��ام  جثمانه 
بالقول  وي�ستدرك  �لر�سايف.  معروف  �ساحة 
�نه يوجد مكان مغت�سل �سلمان �ملحمدي حيث 
غ�سله وكفنه �مري �ملوؤمنني علي �بن �بي طالب 

)ع( بالقرب من �لقرب.
�ىل  فار�س  بالد  من  رحلته  �أ�سباب  *وماهي 

�جلزيرة �لعربية؟
-عا�س �سلمان �لفار�سي حياة قلقة �ذ مل يجد 
يف معتقد�ت قومه ما يلبي طموحه فبد�أ رحلة 
�لبحث عن �حلقيقة، تاركا ن�سيبه من �جلاه 
و�ملكانة �خلا�سة �لتي كان ينعم بها من و�لده، 
به فباعوه  �لدين مع قوم غدرو�  �سافر يطلب 
لرجل من �ليهود، ويف �ل�سام �لتقى بالرهبان 
و�لق�ساو�سة ولكن �فكارهم ودياناتهم مل تقنعه 
�أو ت�سفي تعط�سه لالميان، و��ستمر متنقال بني 

�لعربية.  �جلزيرة  و�سل  حتى  وم�سر  �ل�سام 
كان �سلمان رجاًل هادئًا وحكيمًا عاملًا ولذلك 
�مل�سوؤولية،  ويتحمل  �حل��ق  م��د�ر  ي��دور  ك��ان 
�لنبي  نبوة  على  وبر�هني  دلئل  عنده  وكانت 
وف�سل  و�سلم(  و�ل��ه  عليه  �هلل  )�سلى  حممد 
�هل بيته وهو يف بالد فار�س من قبل �ن يخلق 
وعندما  بيته  و�ه��ل  )���س(  �لأعظم  �لر�سول 
)�سلى  �لنبي  بعد  �مل�سلمني  بني  �لنز�ع  ن�سب 
�هلل عليه و�له و�سلم( وقف �سلمان �ىل جانب 
من  �ك��رث  يف  عنهم  ود�ف���ع  �لنبوة  بيت  �أه���ل 

موطن..
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 بح�شب الهيئة العامة لالأن�اء اجل�ية:

ثالثة اآلف هّزة اأر�شية 
�شربت العراق منذ عامني!

فالق جديد يف الأر�س وا�شطدام 
ال�شخ�ر ي�ؤديان اىل ا�شتمرار الزلزل

وباأعد�د  �أر�سية  ه��ز�ت  وق��وع  من  �لرغم  على   
رقم  �أّرخ���ت  ب��ل  �ملا�سية،  �لعقود  خ��الل  كبرية 
طينية �سومرية �لزلزل �لتي �سربت بالد ما بني 
يف  موجودة  كانت  �ل��زلزل  �أن  لتوؤكد  �لنهرين، 

�لعر�ق منذ �لأزل. 
�شعوبة �لتوقع

يف غ��رف��ة م�����س��وؤول �مل��ر����س��د �ل��زل��ز�ل��ي��ة بق�سم 
لالأنو�ء  �لعامة  للهيئة  �لتابع  �لزلز�يل  �لر�سد 
م�سوؤولها  يل  ق��ال  �ل��زل��ز�يل،  و�لر�سد  �جلوية 
حدث  �ليوم  "�سباح  �هلل(:  عبد  �لكرمي  )عبد 
ي�سل  "متى  ف�ساألته  �لعرب"،  بحر  يف  زل���ز�ل 
ل  "قد  به؟" فاأجاب:  ون�سعر  �لعر�ق  تاأثريه �ىل 
ر�سد  جهاز  ي�سجلها  خفيفة  هز�ت  �سوى  ت�سل 
�لزلزل فقط ول ي�سعر بها �لإن�سان، كما يحدث 
يف �لعديد من �لزلزل �لتي حتدث قرب �لبالد، 
نوعية  لكن هناك عو�مل متنع ح�سولها، ومنها 
مئات،  �أن  غ��ري  وعمقها،  ومرونتها  �ل�سخور 
�سربت  و�لرت��د�دي��ة  �لر�سية  �لهز�ت  �آلف  بل 
مبوعد  �لتنبوؤ  ن�ستطيع  ول  �سنو�ت،  منذ  �لعر�ق 
ت�ستطيع  ل  كما  �أر��سينا،  �ىل  وو�سولها  حدوثها 
�ملتحدة  �لوليات  مثل  تكنولوجيًا  متقدمة  دول 
حدوثها  �أوق��ات  توقع  بالزلزل  �ملبتالة  و�ليابان 
للوقاية منها فتلتجئ �ىل �لبناء �ملقاوم للزلزل."

�أ�شباب �لزالزل 
�لعر�قية"  ل�"�ل�سبكة  حت��دث  �ملر��سد  م�سوؤول 
وقال: "حتدث هز�ت �أر�سية باأعد�د كبرية دون 
هناك  �أن  خ�سو�سًا  �لعر�قيون،  بها  ي�سعر  �أن 
�ىل  توؤدي  �لتي  للم�سببات  كبريً�  ون�ساطًا  حركة 
�لبالد  �لزلزل يف  "�أ�سباب  و�أ�ساف:  �لزلزل". 
فعالية  �لناجمة عن  �ل�سفائح  نتيجة حركة  هي 
�لأحزمة �لزلز�لية، ومن �سمنها حز�م ز�كرو�س، 
حيث ت�سهد �لأحزمة �لزلز�لية يف �لعامل موؤخرً� 
ن�ساطًا مفرطًا، ومن �سو�هده: �لرب�كني و�لزلزل 
يف �ليونان و�إندوني�سيا و�ملك�سيك و�لقو�س �لناري 
نتيجة  حت��دث  ف��ال��ه��زة  �ل��ه��ادي،  �ملحيط  ح��ول 
�ل�سخور  يف  �ملتجمعة  للطاقة  �ملفاجئ  �لتحرر 
�لق�سرة  لأن  زلز�لية،  �أم��و�ج  �سكل  على  وتخرج 
�لأر�سية عائمة على )�جلّبة( وهي �سخور مائعة 

بدرجات حر�رة تتجاوز �آلف �لدرجات."

منذ �لزلز�ل �لذي �شرب مدينة حلبجة و�شعر به �ملو�طنون يف كل 
�ملحافظات �لعر�قية ومنها بغد�د يف 12 ت�شرين �لثاين 2017، بد�أ 
�لعر�قيون يتد�ولون �أنباء �لزالزل باهتمام كبري، فهم مل ي�شعرو� 
بها �شابقًا بهذه �ل�شّدة، بل لنقل مل يتحدث �أي �شخ�ض مهما كان 
عمره عن ذكريات جمعته حلظة وقوع �لزالزل كما يحدث �ليوم 
وبهذ� �لتكر�ر.

ب�شري الأعرجي
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خطر
خالل هذ� �حلديث �لذي ر�فقه عر�س خر�ئط 
وتاأثري�تها،  �ل���زلزل  عن  فيديوية  وجم�سمات 
على  "هل هناك خطر  �ملر��سد:  م�سوؤول  �ساألت 
ت�سرب  �لتي  �لزلز�لية  �لن�ساطات  من  بغد�د 
ف��اأج��اب:  للبالد؟"،  �ملحاذية  �لإي��ر�ن��ي��ة  �مل��دن 
ي�سلنا  فما  ب��غ��د�د،  على  خطر  ل  "�طمئن، 
عبارة عن موجات �سطحية نتيجة �لزلزل �لتي 
�ملو�طنني  على  وما  �حلدودية،  �ملناطق  ت�سرب 
�سوى �تباع �لتو�سيات �لحرت�زية �لوقائية، لكن 
للتاأثر  هناك مدنًا غالبًا ما تكون �لأكرث عر�سة 
وخانقني  ودربندخان  حلبجة  ومنها  ب��ال��زلزل، 
وعلي �لغربي ومنديل وبدرة وج�سان و�لرفاعي، 
�لأر���س��ي��ة  �ل��ه��ز�ت  �ىل  تتعر�س  �مل��ن��اط��ق  تلك 
�لقادمة من حدودها مع �إير�ن، وقد تاأّثر بع�س 
و�أوق��ع   201٧ �لثاين  ت�سرين  زل��ز�ل  خالل  منها 
كانت   فقد  وم��ن��ازل،  بنايات  وتهدمت  �سحايا 
قوته ٧.٣ درجة على مقيا�س ريخرت وهو �لأعنف 
�لقرن  ثالثينات  يف  عقرة  �سمال  زل���ز�ل  منذ 

�ملا�سي �لذي جتاوز �ل�سبع درجات."
�لوقاية من �الأ�شر�ر

�لعر�قيني غري معتادين على كيفية  �أن  �لغريب   
ى  ق�سّ وملرتني  �ل��زلزل،  وق��وع  حلظة  �لت�سرف 
بعد  �ل�����س��و�رع  يف  �لليل  �ساعات  منهم  �لكثري 
وباأوقات  �لعا�سمة  يف  �أر�سيتني  هزتني  ح��دوث 
متباعدة، لكن بع�س و�سائل �لإعالم �ساهمت يف 
�إ�سد�ر ن�سر�ت توعوية تهدف �ىل كيفية �لتعامل 
مّنا  �سخ�سًا  كم  هذ�  ومع  �ل��زلزل،  ح��الت  مع 

يتذكر �لو�سايا يف حالت �لطو�رئ؟
فريق  قام  �لزلز�يل،  �لر�سد  ق�سم  كمبادرة من 

�ملناطق  يف  تقع  �ل��ت��ي  �مل��د�ر���س  ب��زي��ارة  منهم 
ميد�نية  ممار�سات  و�أج��رو�  زلز�ليًا،  �لنا�سطة 
�إع���د�د  مت  كما  دوري،  وب�سكل  للطلبة  وقائية 
يف  �إدر�ج��ه��ا  �أج��ل  م��ن  �لرتبية  ل���وز�رة  مناهج 
من  �ل��وق��اي��ة  كيفية  وت��و���س��ح  �ملدر�سية  �لكتب 

�لهز�ت �لر�سية.
�هتمام

مل  �لعر�قيني  �أغلبية  ح��ال  هو  وكما  �سخ�سيًا، 
خالل  �ل��ب��الد  �سربت  زلزل  ع��ن  ي��وم��ًا  ن�سمع 
�لعقود �ملا�سية، على �لرغم من تاأكيد�ت �لر�سد 

�لزلز�يل وقوعها وملر�ت عديدة، لكن ملاذ�؟
يكن  "مل  �أج���اب:  �لزلز�لية  �ملر��سد  م�سوؤول 
�ملا�سية  �لعقود  خ��الل  �إع��الم��ي  ت�سليط  هناك 
�إت�سال  و�سائل  تتوفر  ومل  �ل��زلزل  مو�سوع  على 
مبا�سر،  ب�سكل  لنقلها  �ل��ي��وم  م���وج���ودة  ك��م��ا 
من  �ر�سية  ه��ز�ت  ح��دوث  توثيق  مت  وتاريخيًا، 
�لتي  �لطينية  �لرقم  خالل  من  �ل�سومريني  قبل 
�ظهرت تعر�س �لعر�ق �ىل �لزلزل منذ �لقدم." 
و��ساف: "�أغلب �لعر�قيني ل ي�سعرون بحدوثها، 
لأن �لن�سبة �لأعظم من تلك �لزلزل غري م�سعور 
هزة   1٣02 ت�سجيل  مت   201٧ عام  فخالل  بها، 
�أر�سية، �أما �لعام �ملا�سي فقد مت ت�سجيل 1٧٣٤ 
هزة، فكم من هذه �لهز�ت �لثالثة �آلف �سعرنا 

بها؟"
وتابع بالقول: "لدى ق�سم �لر�سد �لزلز�يل �ستة 
و�ملو�سل  وك��رك��وك  بغد�د  يف  زلز�لية  مر��سد 
�أح��دث  و�ل��رط��ب��ة، ومنتلك  و�ل��رف��اع��ي  وب���درة 
�لأجهزة �لتي تعمل على مد�ر �ل�ساعة لر�سد �أي 
ن�ساط زلز�يل، ومع هذ� نحن نحتاج �ىل مر��سد 
�خرى كما هو �حلال يف دول �جلو�ر �لتي متتلك 

�ملئات منها، كي توزع يف مدن �لعر�ق."
�خلليج �لعربي �شيزول!

حتتوي  غرفة  �ىل  دخلنا  �أمتار،  عّدة  عمق  على 
ع��ل��ى �لأج���ه���زة �ل��ت��ي حت����ّدث ع��ن��ه��ا م�����س��وؤول 
عامليا"  ب�"�لأحدث  وو�سفها  �لزلز�لية  �ملر��سد 
يف  �مل��دى  و��سعة  ر�سينة  �أمريكية  منا�سئ  ومن 
ومتح�س�سات  �سغرية  �آلت  ووجدنا  �لت�سجيل، 
مرتبطة بحو��سيب تظهر �لبيانات �لدقيقة دون 
تكون  قد  موؤثر�ت  من  ت�سوي�س  �أي  �ىل  �لتعر�س 
�سحة  "ما  �ساألته  وهناك،  هنا  تقع  �نفجار�ت 
�لزلزل  �أ�سباب  �أحد  �أن  �ىل  ت�سري  �لتي  �لأنباء 
لتجارب  نتيجة  هي  موؤخرً�  �لعر�ق  �سربت  �لتي 
فاأجاب:  �جلو�ر؟"،  دول  �إح��دى  �أجرتها  نووية 
منظمة �حلظر  لدى  لأن  �لأمر،  لهذه  �سحة  "ل 
��ست�سعار  �أج��ه��زة  �ل��ن��ووي��ة  لالأ�سلحة  �ل�سامل 
نووية يف  �أية جتربة  باإمكانها ر�سد  حديثة جدً� 
هو  و�ق��ع��ًا  يحدث  وم��ا  �لنائية،  �لعامل  بقاع  كل 
ب�سبب فالق جديد يف �لأر�س وزحف و��سطد�م 
بني �ل�سفيحتني �ل�سخريتني �لعربية و�لإير�نية، 
�لأر���س  على  �لياب�سة  �ل���زلزل..  ي�سبب  ما  وهو 
يف  �نفتاح  ويح�سل  م�ستمرة،  ب�سورة  تتحرك 
عر�س �لبحر �لأحمر مقابل �نح�سار يف م�ساحة 
�خلليج �لعربي مبقد�ر 2 �سنتيمرت �سنويًا.. هذه 

�لق�سة مبا فيها ول توجد عو�ر�س خارجية."
�ل�سخور  "��سطد�م  �أغ����ادر:  �أن  قبل  �ساألته 
�سكل  يف  وت��غ��رّي  �ل����زلزل  �ىل  ي����وؤدي  �مل�ستمر 
�لياب�سة، وم�ساحة �خلليج تتعر�س �ىل �لنح�سار، 
"نعم  ف��اأج��اب:  �خلارطة؟"،  م��ن  �سيزول  ه��ل 
�حلدث  ه��ذ�  ن�سهد  لن  لكن  �سيزول..  �خلليج 

حتى لو عّمرنا �آلف �ل�سنني."
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�ملتبعة يف �ملتاجر على �ر�س �لو�قع
ملنا�سئ  �لب�سائع  من  هائل  عدد  توفري  -ميكن 
ب�سبب  للزبون  ج��دً�  منا�سبة  وباأ�سعار  عاملية 
م�ساريف  باخت�سار  ت�ساهم  كما  �لعملة،  فرق 

�لإيجار وملحقاته، 
�لت�سوق  لكت�ساح  �ملهمة  �لأ�سباب  �ح��د  وه��ذ� 

�للكرتوين وتغلبه على �لت�سوق �لعادي. 
و�سعوباتها  م�ساقها  �ملهنة  لهذه  فاإن  وبالطبع 
���س��ارة  تق�سم  �ذ  �ل�سفحات  ����س��ح��اب  ع��ل��ى 
لكون  �سفحتها  تو�جه  �لعو�ئق  من  �لكثري  �أن 
حديث  )�لعر�قي(  وبالأخ�س   �ملحلي  �لزبون 
كبرية  خم��اوف  وله  �لنت  عرب  بالت�سوق  �لعهد 
ويرف�س  كما  و�لحتيال،  لل�سرقة  �لتعر�س  من 
رف�سًا قاطعًا دفع �حل�ساب قبل ت�سلم �لطلب 
عمل  من  �لرغم  على  �لحتيال  من  خوفا 

جميع مو�قع �لت�سوق بهذ� �لنظام �لعاملي.
�ل�سحن  م�ساكل  ع��ن  ���س��ارة  وت��ت��ح��دث 
�لب�ساعه  و�سول  عند  �ل��دويل 
ل����ل����ح����دود وخ�������س���وع���ه���ا 
ل��ل��ف��ح�����س و�ل��رت���س��ي��م 
�سرقة  تتم  �ذ  �لكمركي 
جزء من �لب�ساعة ول 
رو�د  �غلب  ي�ستطيع 
ه����ذه �ل�����س��ف��ح��ات 

فعل �سيء:
-ع����ن����د ح����دوث 
مثل هذه �لأمور 
ن�����س��ت��ط��ي��ع  ل 
ف���ع���ل ����س���يء، 
وج���ود  ل  �ذ 
خا�س  ملركز 
ب���ال�������س���ك���اوى، 
�سحن  ���س��رك��ات  ت��وج��د  ول 
رقم  ت�سع   PTT �و   DHL مثل  م�سمونة 
تتبع �لكرتوين للب�ساعة كما هو متعارف عليه، 
نقل  �سركات  عرب  �لب�سائع  ب�سحن  نقوم  ل��ذ� 

�مل�سافرين ومببالغ عالية جد�.

تو�سيل �ىل باب منزلك مبدة �أق�ساها ل يتعدى 
�حتلت  �مل��ن��ازل،  م��ن  ت���د�ر  �سفحات  �ل�سهر، 
-وب�سورة مكثفة وجنونية- يف �لآونة �لخرية، 
�لبديل  و��سبحت  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 

�لأن�سب لل�سوق.
حماولت خج�لة

من  �لعر�قية"  "�ل�سبكة  ل�  �ل�سامل  �حمد  يوؤكد 
د�خل متجره �ل�سغري، �لو�قع يف حي زيونة، �أن 
�ملنتجات يف �ل�سوق تبدو �كرث غالء نتيجة فر�س 

�ملحال،  ��سحاب  على  �ل�سر�ئب 

��سافة لأجور �لعاملني و�ملكان و�لكهرباء، �مور 
جتعل �ساحب �ملحل م�سطرً� للبيع ب�سعر �غلى.

�ل�سفحات  هذه  ��سحاب  �متالك  عدم  ورغم 
�خلربة �ملنا�سبة للتعامل مع �لب�سائع و�ملنتجات، 
من  �ل�سو�سيال  طريق  وع��ن  متكنو�  �أن��ه��م  �إل 

�سحب �لكثري من زبائننا.
ي�ست�سهل  ����س��ب��ح  �غلبهم  �أن  �ل�����س��امل  وي���رى 
مو�سوع �لتجارة �للكرتونية بعد ت�ساوؤل فر�سة 

�حل�سول على عمل �آخر.
م�شاريع الكرتونية

ويوؤكد تاجر �ملو�د �ملنزلية، ح�سان �لربيعي، 
 ، �لتجار  وحتى  �لأ���س��و�ق،  ��سحاب  �أن 
�نتهجو� طريق �ل�سو�سيال ميديا كطريقة 
لدخول �سر�ع �لتب�سع �للكرتوين و�عادة 
جماريها  �ىل  متاجرهم  مياه 
م���ن خ����الل �ن�����س��اء 
���س��ف��ح��ات خ��ا���س��ة 
ب���امل���ت���اج���ر ل��ع��ر���س 

ب�ساعتهم د�خلها.
�ل�����س��وق �لل���ك���رتوين 
عاجزً�  لي��ز�ل  �ملحلي 
ع����ن م��ن��اف�����س��ة ���س��وق 
�مل���و�ط���ن  لأن  �ل����و�ق����ع، 
�ل���ع���ر�ق���ي ب�����س��ك��ل ع���ام 
قبل  �لب�سائع  ملعاينة  مييل 
���س��ر�ئ��ه��ا، و�مل�����س��اوم��ة على 

ثمنها.

الزب�ن، الأكرث حظًا
وترى غفر�ن �لنا�سر )1٧عامًا( �ن �ل�سفحات 
�لختيار  حرية  للمتب�سع  �تاحت  �لفرت��سية 
دون �ن يكلف نف�سه عناء �لبحث �ملتو��سل، �ذ 
�كرث  �ملو�طن  جعل  �لت�سوق  �سفحات  تنوع  �أن 

رفاهية بالختيار:
�أخرى  �ىل  �سفحة  من  �لتنقل  -��ستطيع 

حتمل  دون  م��ن��زيل،  يف  جال�سة  و�ن���ا 
م��ز�ج��ي��ات �ل��ط��ق�����س �ل��ع��ر�ق��ي، 

ي�سلني ما �ريد وب�سعر منا�سب، 
تكون  ت��ك��اد  تو�سيل  وب��خ��دم��ة 
�سيار�ت  ��سعار  من  كلفة  �قل 
مكان  �ىل  تقلني  �لتي  �لأج��رة 

�ريد �لتب�سع به.
وت���ع���اين �ل��ن��ا���س��ر، �ح��ي��ان��ا، 
وع��دم  �مل��ن��ت��ج��ات،  رد�ءة  م��ن 

من  �ل�سفحات  بع�س  م�سد�قية 
�ملن�سورة  غري  لب�ساعة  �لرتويج  خالل 

يف �ل�سور.
�ملن�سورة  �ل�سورة  يف  ف�ستانا،  مرة  -��سرتيت 
من قبلهم، كان ر�ئعًا، لكن حني و�سلني، �سعرت 

بالذهول، مل �متكن من �رتد�ئه حتى �ليوم. 
لكل عمل م�شقاته

�سفحات  �حدى  �ساحبة  �لدو�سري،  �سارة  �ما 
�لت�سوق من تركيا، فتجد �ن هذه �ملو�قع ميكنها 
توفري م�ساحة حرة لعر�س �لب�سائع بدون دفع 
�لعر�س  و�سائل  م��ن  ومايلحقها  �مل��ك��ان  �ج��ور 

الت�ش�ق الإلكرتوين 
حتتل العال����م الفرتا�ش���ي 

وتهدد ال�ش�ق

اآية من�ش�ر���ش��ف��ح��ات

�شفحات �لكرتونية و�آالف �ملتابعني، مئات �ل�شور �مل�شتعر�شة لع�شر�ت �ملاركات: 
ثياب، عطور، مكياج، وحتى �دو�ت منزلية، �لعديد و�لعديد من �لتعليقات �لتي 

�ل�شوق �اللكرتوين تطالبهم بحجز "�الأوردر�ت" منبهرة بجمال وجودة �لب�شائع، 
�ملحلي اليز�ل عاجزً� عن 
مناف�شة �شوق �لو�قع، الأن 
�ملو�طن �لعر�قي ب�شكل 
عام مييل ملعاينة �لب�شائع 
قبل �شر�ئها، و�مل�شاومة 
على ثمنها
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يف  كة  متحرِّ �سخورً�  ن�ساهد  �أن  ًا  حقًّ مذهل  �أمر   
ى  ت�سمَّ منطقة  يف  )كاليفورنيا(  �ل�سمالية  �أمريكا 
�أ���س��م��اء متعددة  �ل��ظ��اه��رة   ول��ه��ذه  �مل���وت،  و�دي 
 .. �ملنزلقة  �ل�سخور   .. �ملتحركة  �ل�سخور  منها: 
تلك  عرب  تتحرك  فال�سخور  �حل��ي��ة..  �حل��ج��ارة 
حمددة  م�سار�ت  خملِّفة  ذ�تها  تلقاء  من  �ملنطقة 
وب�سكل جميل ومده�س، وب�سبب قاع تلك �ل�سخور 
�خل�سن، فاإنها ترتك خلفها خطوطًا �أفقية عميقة 

مل�سافة قد ت�سل �إىل 2٦0 مرتً�.
القاعدة املل�شاء

م�سار�ت  �خل�سنة  �لقاعدة  ذ�ت  �حلجارة  ترتك 
�ملل�ساء  �لقاعدة  ذ�ت  بينما  م�ستقيمة،  خمططة 
غري  ب�سكل  ك  ت��ت��ح��رَّ ف��اإن��ه��ا 

منتظم.
تختلف �لطرقات �لتي تر�سمها �ل�سخور من حيث 
�لجتاه وطول �مل�سار، فال�سخور �لتي تكون بجانب 
لبع�س  متو�ز  ب�سكل  معًا  ت�سري  قد  �لبع�س  بع�سها 
�لوقت، قبل �أن يغري �أحدها ب�سكل مفاجئ �جتاهه 
�إىل �لجتاه  �لعودة  �أو حتى  �ليمني،  �أو  �لي�سار  �إىل 
�لذي جاءت منه. قد ي�سري حجر�ن بحجم و�حد، 
�أو  �أحدها قدما  ي�ستمر  ينتقالن ب�سكل موحد، قد 

يتوقف يف م�ساره.
و�أ�سكال  و�أح��ج��ام  ثقيلة،  �أوز�ٍن  ذ�ت  و�حل��ج��ارة 
ك دون �أن يلم�سها �أحد. هذ� ما دفع  خمتلفة تتحرَّ
عدة  �إىل  لو�  فتو�سَّ ة،  بدقَّ �ملنطقة  ملر�قبة  �لعلماَء 

�حتمالٍت لهذه �لظاهرة �لغريبة.
عالية  وحمطات  )ك��ام��ري�ٍت(  �لعلماء  و�سَع  لقد 
ة يف �أماكن خمتلفة ملر�قبة �لطق�س و�ملنطقة  �لدقَّ
ور�سد هذه �لظاهرة �لغريبة. وتعددت �لتف�سري�ت 
ة �إىل درجة كبرية، وت�ساربت  لهذه �لظاهرة �ملحريِّ

�ملغلَّفة  �ل�سخور  تلك  ك  تتحرَّ �لآر�ء.. منها مثاًل: 
وتبد�أً  �لطينيَّة،  �لبحرية  فوق  فتطفو  لياًل  بالثلوج 
ر يف �لنهار حتت درجة حر�رة 50  بالذوبان و�لتك�سُّ
�لبارد  �لليل  يف  �أخ��رى  ة  مرَّ د  وتتجمَّ ة  مئويَّ درجة 
عليها  �لرياح  م��رور  مع  تتفتَّت  ثم  �سفر،  بدرجة 
ة ما يجعلها ت�سري تاركة خلفها خطوطًا و��سحة  بقوَّ

متامًا فوق �ل�سطح �لطيني �جلاف.
مغناطي�سيَّة  ة  قوَّ وجود  �ل�سبب يف  يعلِّل  من  هناك 
ر  يف�سِّ وبع�سهم  كبري،  ب�سكل  �ملنطقة  بها  تتاأثَّر 
�لظاهرة على �أنَّ �ل�سخور م�سحورة، وبالرغم من 
فاإن  جدً�  قليلة  �مليالن  ون�سبة  م�ستوية  �لأر�س  �أن 
تدفعها  ة  قوَّ فاأية  غريب،  ب�سكل  ك  تتحرَّ �ل�سخور 
ي�سل  مل  �لآن  حتى  �لغريبة؟  �حل��رك��ة  ه��ذه  �إىل 
لو�  �لعلماء �إىل نتيجة تذكر. وكل �لنتائج �لتي تو�سَّ
�إليها قابلة للجدل دون �لو�سول �إىل نتيجة حتمية 

حلل ذلك �للغز �لغريب.
وظ���ل���ت �ل���ق���وة 

منذ  �لعلماء  يحري  لغزً�  �ل�سخور  لهذه  �ملحركة 
بوكالة  �جليولوجيا  عامل  �أن  غري  ق��رن.  من  �أك��رث 
�أخريً�  تو�سل  �أنه  يعتقد  لورينز(  "نا�سا")ر�لف 

�إىل حل مقنع لالأمر.
قاع البحرية

�ل�سخور  �أن  )لورينزو(  �لربوفي�سور  �لعامل  يرى 
تتغلف بالثلج يف ف�سل �ل�ستاء. وعندما يذوب قاع 
�لبحرية وي�سبح طينيا فان �لثلج ميّكن �ل�سخور 
�لرياح  على  ي�سهل  ما  �لطني  على  تطفو  �أن  من 
لآخر.  مكان  من  حتركها  �أن  �لقوية  �ل�سحر�وية 
�لثلج حول  "تتكون طبقة �سميكة من  يتابع قائاًل: 
ف��اإن  �ل�سائل  م�ستوى  يتغري  وع��ن��دم��ا  �ل�سخرة 
�لذي  �لثلج  ويكون  �لطني.  ف��وق  تطفو  �ل�سخرة 
يحفر  نتوءً�  �ل�سخرة  من  �ل�سفلي  �جل��زء  يغلف 

�أثرً� يف �لطني �للني.
نظريته  �إىل  )لورينزو(  �لربوف�سور  ل  تو�سَّ لقد 
يف  ذها  نفَّ �لب�ساطة  يف  غاية  جتربة  على  �عتمادً� 
منزله، حيث قام بتجميد �سخرة �سغرية يف كمية 
�حلجر  من  �سغريً�  ج��زء�ً  وت��رك  �مل��اء  من  معينة 
ر�أ�سا  �لثلج. ثم قام بقلب �حلجر  يربز من طبقة 
�مل��اء  م��ن  �سغرية  ب��رك��ة  يف  وو�سعها  عقب  على 
لل�سخرة  �لثلج  و�أتاح  حتتوي على رمل يف قاعها. 
�لناتئ  طرفها  ك��ان  ذل��ك  م��ع  ولكنها  تطفو  �أن 
كان  �أنه  )لورنزو(  �لدكتور  ووجد  �لرمل.  يالم�س 
من  ب�ساطة  بكل  �ل�سخرة  حتريك  با�ستطاعته 

خالل �لنفخ عليها برفق.
وكان بع�س �لعلماء قد نّظرو� باأن كتال هائلة من 

�جلليد طوقت عدة �سخور معا وحولتها �إىل 
كتلة و�حدة قبل �أن تدفع بها عرب �ل�سحر�ء. 

�إىل  �أن عمليات ح�سابية حديثة تو�سلت  غري 
�أن قوة �ندفاع �لرياح ينبغي �أن تكون ب�سرعة 

من  تتمكن  حتى  �ل�ساعة  يف  �لأم��ي��ال  م��ئ��ات 
وت�سري نظرية  �لطريقة.  بهذه  �ل�سخور  كتل  دفع 

تكفي  �لهو�ء  من  ن�سمة  جمرد  �أن  �إىل  )لورينزو( 
لتحريك �ل�سخور يف ظل ظروف مو�تية، لأن �لثلج 
يجعلها تطفو، �لأمر �لذي يقلل من حدة �لحتكاك 

كثريً�.
تلك  حيال  �لنا�س  ت�سرف  ه��و  �أك��رث  يده�س  م��ا 
�ل�سخور، فقد قال حر��س �ملنطقة: ما يز�ل �لنا�س 
بطريقة  ك  تتحرَّ م�سحورة  �ل�سخور  باأن  يعتقدون 
غري معقولة وهذ� ما عجز �لعلم على تربيره، فلم 
يقتنع بع�س �لزو�ر بغري هذ� �أبدً�، على �لرغم من 
وجود تربير�ت حول �لقوة �ملغناطي�سية و�لكائنات 
على  تعمل  �لتي  �لغام�سة  �لطاقة  وحقول  �لغريبة 

حتريك �ل�سخور.

خا�شية 
احلركة

�أخ��ذ  �إىل  يعمدون  �ل���زو�ر  بع�س  �أن  �ل��الف��ت  م��ن 
عدد من هذه �ل�سخور �إىل منازلهم يقينًا لديهم 
د�خلها،  �ملعجزة يف  تلك  تز�ل حتمل  ما  �أنها  من 
عند  �حل��رك��ة  خا�سية  على  حمافظة  و�ستبقى 
�أن  يعلمون  ل  لكنهم  �أخ��رى.  �أماكن  �إىل  �نتقالها 
من  خروجها  فور  خا�سيتها  تفقد  �ل�سخور  هذه 
�لتي  �ملناخية  �لظروف  لتغري  وذل��ك  �مل��وت  و�دي 
�أن  �إل  ي�سعنا  ل  �ملطاف  نهاية  ويف  فيها.  كانت 
نقول: �إن �لظو�هر �ملده�سة غري غريبة عن �لقارة 
�لأمريكية �ل�سمالية حتديدً� مبا حتمل من بر�كني 
وت�سونامي وزلزل وخا�سة يف هذه �لفرتة �لزمنية 
�إن  نقول:  وختامًا  �ملنطقة.  بها  �لتي مترُّ  �حلرجة 

هلل يف خلقه ل�سوؤونًا.

قد تتحرك �الأنهار و�لبحار و�الأ�شجار ب�شكل طبيعي دون �أن يرتك هذ� �مل�شهد يف نف�شنا �أي ت�شاوؤل مثري 
ك  حول �أ�شباب تلك �حلركة، فاالأمر يبدو طبيعيًا جدً� ح�شب معلوماتنا �ملعللة علميًا، ولكن �أن تتحرَّ
�حلجارة من مكان �إىل �آخر من تلقاء نف�شها دون تدخل �الإن�شان �أو غريه وب�شكل ملحوظ فهذ� مثري 

للده�شة و�لعجب بال �شك!

ظاهرة طبيعية مده�شة

كة ال�شخ�ر املتحرِّ
يف )كاليف�رنيا(

�شريعة �شليم حديد 
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كيف نك�ن 
�شعداء

ترجمة: اآلء فائق

�لتكنولوجية،  بالتقنيات  يومهم  جل  ي�سيعون  ل 
بتفا�سيل  لال�ستمتاع  �ي�سا  ن�سيبًا  يعطون  ولكنهم 

بقية يومهم.
ال�شعداء دائم� احلركة وكثريو 

الن�شاط 
�ل�سعد�ء  ل��ي��ت��ح��رك.  �هلل  خلقه  �لإن�����س��ان  ج�سم 
بحاجة  �أج�سمانا  با�ستمر�ر.  �أج�سادهم  يحركون 
�حلركة  �أن  كما  جيدة،  ب�سحة  نبقى  كي  للحركة 
و�ل�سعادة.  بال�سحة  �ل�سعور  على  �لنا�س  ت�ساعد 
ما  �و  �لإط��ال��ة  متارين  من  تبد�أ  �أن  يجب  حركتنا 
مب��رون��ة  )�خل��ا���س��ة   ،stretching�ب ي��ع��رف 
ومن  مكثفة  فرت�ت  على  �لتدريب  �ىل  �لع�سالت( 
�مل�سي �ليومي �إىل �ليوغا، علينا �أن نحرك �أج�سامنا 

دوما لزيادة �سعورنا بال�سعادة ولتح�سني مز�جنا.
دائم� التفكري 

�ل�سعد�ء يحبون حلظاتهم �حلالية، لكنهم يخططون 
ملو�جهة  م�ستعدين  يكونو�  حتى  للم�ستقبل  ا  �أي�سً
�حل��ي��اة. تخطيطهم  و���س��ع��وب��ات  �ل��زم��ان  ن��و�ئ��ب 
�لع�سبي،  وتوترهم  �سدهم  من  �سيقلل  للم�ستقبل 
و�سي�سمح لهم بالتمتع و�لر�سا بحا�سرهم �حلايل.

�إح����دى �ل�����س��م��ات �مل���ح���ددة ل��ل�����س��ع��د�ء ه��ي �أن��ه��م 
�لتفكري  �أن  �ل�سعد�ء  يدرك  �أدمغتهم.  ي�ستخدمون 
يفكرون مبا  فهم  قوتهم،  �أعظم  م�سادر  �أحد  هو 
يفكرون  �أنهم  كما  ذل��ك.  �سيفعلون  وكيف  يفعلون 
ذلك  يعني  وماذ�  �ل�سعادة،  لختيار  وعيهم  بكامل 

لهم وكيف يفعلون ذلك.
هو  لل�سعادة  �لأ�سا�سي  �ملكون  �أن  �ل�سعد�ء  يعرف 
�لتي  بالأ�سياء  �لقيام  يف  لالنخر�ط  �لوقت  خلق 
تخ�سي�س  على  حري�سون  �إنهم  بها.  ي�ستمتعون 

�أوقات للتمتع مبا يفعلون، ما يجعلهم �سعد�ء.
لي�ست  و�ل�سعادة  �سعيد  هو  عابر  موقف  كل  لي�س 
عليها  ن�سغط  �أوتوماتيكية  �آل���ة  ه��ي  ول  تلقائية 
متامًا  ذل��ك  �ل�سعد�ء  �لأ�سخا�س  ي��درك  فتتولد. 
م��ن جميع  ����س��ت��ف��ادة  �أق�����س��ى  وي��خ��ت��ارون حتقيق 
�مل��و�ق��ف و�ل��ب��ي��ئ��ات. �ل�����س��ع��د�ء وج���دو� �ل��ف��رح يف 
�لرحلة، خربو� �حلياة بحلوها ومّرها. ينظرون �إىل 
لال�ستجابة  بالختيار  يقومون  ثم  كخيار  �ل�سعادة 

ب�سكل �إيجابي جلميع �لتجارب.

عن/ م�قع فاكت ثيكر

مديات ال�شعادة
�إحدى �خل�سائ�سِ �لأكرث �سيوعًا بني �ل�سعد�ء هي 
�ل�سعادة  يدركون مديات  فال�سعد�ء  �أنهم ممتنون، 
ملا  �متنانهم  ع��ن  دوم���ًا  وي��ع��ربون  تغمرهم  �ل��ت��ي 
حباهم �هلل من مميز�ت، كما �نهم ممتنون �أي�سا 
لالأ�سخا�س �لإيجابيني و�ملتعاونني معهم، ويحاولون 
لو  �لناجحة.  �لنا�س  جت��ارب  من  �ل�ستفادة  دوم��ًا 
حتاول  ل  فلَم  �أك��رب،  ب�سعادة  ت�سعر  �أن  تريد  كنت 
ت�سعرك  �لتي  �لأ�سياء  بع�س  �إدر�ج  �سغرية  بورقة 
بالمتنان لكل يوم، رمبا ببد�ية �ليوم �أو يف نهايته.

�ملنا�سب  �لوقت  يحني  متى  جيدً�  �ل�سعد�ء  يعرف 
وي�سرتيحون.  فيبطئون  �لر�حة،  من  ق�سط  لأخ��ذ 
�ملهمة  �أم��وره��م  �إجن��از  كيفية  متامًا  يعرفون  هم 
عندما  ي�سرتيحون  كيف  �أي�سًا  يعرفون  ولكنهم 
بني  يدجمون  تر�هم  لذلك  �ملنا�سب،  �لوقت  يحني 
حياتهم.  من  �إلز�مي  كجزء  و�ل�سرتخاء  �لر�حة 
�لتجديد  �أ�سا�سي من حياتهم لإعادة  �لر�حة جزء 

و�حليوية و�لن�ساط.
 من �ملعروف �أن �لأ�سخا�س �ل�سعد�ء مييلون لقر�ءة 
�لكتب �لتي تبعث فيهم روح �لإلهام. جتدهم د�ئمًا 
�أيديهم  بني  �لتي  �لق�سة  �أكانت  �سو�ء  نهمني  قر�ًء 
بكل  �ل�ستمتاع  يحبون  فهم  و�قعية،  �أم  خيالية 
حلظات حياتهم، ويو��سلون تعليمهم ليح�سنو� من 

�أنف�سهم بنيلهم �أعلى درجات �ملعرفة.
ال�شحُة اأوًل

يرتادون  �أ�سحاء  �أ�سخا�سًا  ترى  ل  بب�ساطة  �أن��ت 
مبطاعم  تعرف  ما  �و  �ل�سريعة  �لوجبات  مطاعم 
ي�سميها  كما  �و   )Fast Food( فوود  �لفا�ست 
 junk( ف���وود  ب��اجل��ان��ك  ل��ه��ا  �مل��خ��ال��ف��ني  بع�س 
بالدهون.  �مل�سبع  �ملفيد  غري  �لطعام  �و   )food
لثقافة  نتيجة  �ملطاعم  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ن�ساأ  فقد 
�لغرب ومنط عي�سهم و�نت�سر يف كل �أرجاء �ملعمورة، 
حيث يتمتع �لعاملون بال�سركات ب�ساعة و�حدة فقط 

للغد�ء ظهرً�، ليعودو� بعدها لتكملة �عمالهم.
�لإن�سان  م��ز�ج  ب��ني  �جل��دي��دة  �ل��در����س��ات  تربط   
ب�سحتهم  يهتمون  �ل�����س��ع��د�ء  فالنا�س  وغ��ذ�ئ��ه. 
بال�سرورة  يعني  ل  ذلك  غذ�ئهم،  ونوعية  �لبدنية 
�لع�سائر  �أو  �حللويات  بتذوق  ي�ستمتعون  ل  �أنهم 
�أحيانا، ل�سيما يف �ملنا�سبات �ل�سعيدة، ولكن ب�سكل 
عام �لأ�سخا�س �لذين يحر�سون على تناول �لطعام 

�جليد، ي�سعرون د�ئما بتح�سن.
ل يدمن �ل�سعد�ء على ��ستعمال هو�تفهم �ملحمولة، 
ياأخذون  فهم  �ملحمولة.  �أو  �للوحية  حو��سيبهم  �أو 
من  م��ع  بالتو��سل  لال�ستمتاع  وقتهم  م��ن  ق�سطا 
�أنهم  كما  ل��وج��ه.  وج��ه��ًا  �لأ���س��خ��ا���س  م��ن  حولهم 
مي�سون بع�س �لوقت للتمتع مبا حولهم من �لعامل، 

يف جميع اأنحاء العامل، ثمة العديد من النا�س ال�شعداء، 
اليكم اأهم ع�شرة اأ�شياء �شائعة يفعلها معظم ال�شعداء 

ب�شكل منتظم. هذه الطق��س والعادات وطرق التفكري هي 
مفاتيح لل�شع�ر ب�شعادة اأكرث وبالتايل خلق اأج�اء وحياة 

�شعيدة، لكن كم عدد الأ�شياء التي تفعلها اأنت لت�شبح 
�شعيداً اأي�شًا؟
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تر�جع �لعدد يف منت�سف �لثمانينات �ىل )1٦( 
هذ�  ن�سف  �ىل  �لت�سعينات  يف  وهبط  مليونًا، 
�لعدد، �أما يف �لألفية �لثالثة فاأ�سبحنا ن�ستورد 

�لتمور من �إير�ن!
ول  �ملو�جع،  تقليب  �أو�ن  لي�س  فهذ�  ذلك  ومع 
�لبحث عن �لأ�سباب �لتي �أدت �ىل تخلي �لعر�ق 
عن ت�سل�سله �لدويل يف �سّلم �لبلد�ن �لتي تزرع 
�لأوىل  �ملرتبة  م��ن  �لتمور،  وت�سّدر  �لنخيل 
بالذ�كرة  �ل��ع��ودة  فهي  و�إذن  �ل��ث��ام��ن��ة..  �ىل 
وتر�ثها  �لب�سرة  �أي��ام  �أحلى  �ىل  عقود  ب�سعة 

وحكاياتها مع عمتنا �ملباركة..
حبٌّ وزواج

�لأجدر �أن ن�سميه )حبٌّ �سري وزو�ٌج علني(، كما 

عرّب عنه �حلاج كاظم جو�د )مو�ليد �لب�سرة 
1٩٤2(، حيث يقول: يعّد مو�سم )�لق�سا�س(، 
حل��الت  رو�ج���ًا  �لأك���رث  ه��و  �لتمور،  قطف  �أي 
�حلب و�لزو�ج، ذلك لأن �ملدينة ت�ستقبل مئات 
)�ىل  �لقريبة  �ملحافظات  من  �لقادمة  �لأ�سر 
جانب �لأ�سر �لب�سرية( لال�ستغال يف �لب�ساتني 
�مل��ر�أة  وظيفة  وك��ان��ت  موؤقتني،  عمال  ب�سفة 
�لأ�سو�ق �ملحلية  للبيع يف  �لتمور وتهيئتها  جمع 
�لقادمني  �لبّحارة  مع  ملقاي�ستها  �أو  �لعر�قية، 
يحملون  وه��م  �لهند،  �أو  �لعربي  �خلليج  م��ن 
��سم  �لن�سوة  ه��وؤلء  على  ويطلق  �ل�سلع..  �ستى 
�ىل  فين�سرفون  �لرجال  �أما  "�لطّو��سات"، 
�حلا�سل،  وت�سويق  �لأنهار  وكري  �لغدوق  ق�س 

وكانت تلك �للقاء�ت �ليومية بني �جلن�سني متدُّ 
ج�سورً�  لالعجاب بني ُمز�رع ومز�رعة، ل يلبث 
�أن ينتقل من �لعني �ىل �لقلب.. ولكن ماذ� لو 
عبد  �لر�حل  �لأدي��ب  �أوًل؟  �لفالحة  قلب  خفق 
�ل�سوؤ�ل  هذ�  على  يرّد  �لب�سري  د�وود  �جلبار 
))لأن  �لب�سرة  متور  عن  �لظريف  بحثه  عرب 
خوفًا  �مل�سارحة  على  جتروؤ  ل  �لفالحة  �مل��ر�أة 
وحياء، تعمد �ىل حياكة )مهفة( �أو )ح�سري(، 
�مل�ساعر  يبادلها  كان  فاإن  له،  هدية  وتقدمها 
�سارع �ىل �ح�سار عذق من )�لربحي( و�أهد�ه 
�ليها((، وهكذ� تبد�أ عالقات �حلب �حلقلية، 
�سامتة �سرية حذرة.. وما مّر مو�سم كما يذكر 
م��ن ح��الت  �ل��ع��دي��د  و�سهد  �ل  ك��اظ��م  �حل���اج 

�لزو�ج، �سو�ء بني �أهل �لب�سرة، �أم بينهم وبني 
�لو�فدين..

عادات وتقاليد
ع��ّزه��ا،  �أي����ام  يف  للنخيل  �ملطلقة  �ل�����س��ي��ادة 
فر�ست �سطوتها على حياة �ملدينة �لقت�سادية 
و�ملعي�سية و�لجتماعية، وعلى �أعر�فها ولغتها. 
�أ�سحاب  �أن  �ملجيد  عبد  هادي  �لدكتور  يذكر 
بطريقتني:  متورهم  يبيعون  كانو�  �لب�ساتني 
وتتم  �ل�����س��ج��رة،  يف  معلق  وه��و  ببيعه  �لأوىل 
هذه �لعملية ببيع )�ملح�سول( قبل �أن ين�سج، 
��سم  عليه  يطلقون  خبري  �سخ�س  يتوىل  حيث 
و�إر����س���اء  )�ل��ت��ق��دي��ر(  مهمة  )�خل���ارو����س( 
�لباحث  ي��ق��ول  ،ك��م��ا  �ل��ع��ادة  ويف  �ل��ط��رف��ني، 
�ل�سعر  يكون  �ملجيد،  عبد  �ل��دك��ت��ور  �ل��رت�ث��ي 
يتحمل  �مل�سرتي  لأن  م��ا،  حد  �ىل  )رخي�سًا( 
ويطلق  ي��ح�����س��ل،  ق��د  م��ت��وق��ع  غ��ري  ���س��رر  �أي 
�أما  )�ل�سمان(،  ��سم  هذ�  �لبيع  �أ�سلوب  على 
ما  وعادة  بالآجل،  �لبيع  فهي  �لثانية  �لطريقة 
يكون �ل�سعر )عاليًا(.. و�أهل �لب�ساتني يف�سلون 
�لطريقة �لأوىل لأن �أ�سلوب )�لآجل( تر�فقه يف 

�لغالب م�سكالت مالية بني �لطرفني.
من طريف ما ي�سري �ليه �ل�سديق �لر�حل عبد 
�جلبار �لب�سري �أن مر��سم �خلطوبة �لقدمية 
جرت على ذهاب )�أم �لولد( �ىل )�أهل �لبنت( 

جل�ّس �لنب�س، فتقول لهم: "جئت �أطلب منكم 
�لتمر"،  م��ن  و�أح��ل��ى  �لنخل  م��ن  �أع��ل��ى  م��اه��و 
�لرفيعة  �لبنت  منزلة  �ىل  بالغية  ����س��ارة  يف 
�ل�سحفي  �لزميل  وحدثني  �لأخ��اذ،  وجمالها 
�ل�سابق  يف  �ل�سباب  �أن  �حل�سني  عبد  علي 
�أر�دو� مغازلتها  �أو  كانو� �ذ� )حتّر�سو�( بفتاة 
لو حالوة  برحي  �سنو هاي.. طعم  "يابه  قالو� 
وي�سري  �ملعنى.  بهذ�  ع��ب��ار�ت  �أو  خ�ستاوي"، 
�لب�سري  �لرجل  �إن  �ىل  �جلبار  عبد  �لأ�ستاذ 
)�لقبلة(  عن  كناية  )مت��رة(  مفردة  ي�ستعمل 

ومفردة )�لرطبة( كناية عن �ملر�أة �لرقيقة!!
مالئكة و�شياطني

ل �سك باأن تلك �ملاليني من �لنخيل �ذ� ما حل 
�لنف�س، خا�سة  �لليل و�لظالم، تبعث رهبة يف 
يف  مترة  �سقطت  �و  بجناحيه  طائر  خفق  �ذ� 
ريح  وط��اأة  حتت  �سعفاٌت  ت  �خت�سّ �أو  �ساقية 
�أو.. ومن هنا توهم �سكان �لب�ساتني و�لعاملون 
و�لطناطلة  �لطالح  و�جلن  �ل�سياطني  �أن  فيها 
)�لعجائز(  ن�سجت  وقد  �ل�سكن.  ي�ساطرونهم 
�لإت��ي��ان  ع��ن  يعجز  �ل��وه��م حكايات  ه��ذ�  م��ن 
��ستثمرت  وق��د  �مل��ب��دع��ني.  �أع��ظ��م  خ��ي��ال  بها 
�إذ�  �سغارهن  لإخافة  �حلكايات  هذه  �لأمهات 
هذ�  ويف  لياًل..  �ملنزل  خارج  �للعب  �أر�دو�  ما 
�ملجال يذكر �لدكتور هادي �أن �لب�سريني كانو� 

يتجنبون �لنخلة ذ�ت �لر�أ�سني، ويعتقدون �نها 
ذ�ت  �لأفاعي  �ىل  تنتمي  لكونها  )م�سمومة( 
�أهل  �أن  �ىل  كاظم  �حل��اج  ويذهب  �لر�أ�سني، 
�لب�سرة كانو� يطلقون ��سم )�لنخلة �ملجنونة �و 
�مل�سكونة( على بع�س نخالتهم �ذ� كان جذعها 
مائاًل �أكرث مما ينبغي، �أما �لنخلة �ملفرطة يف 
�لطول، وجذعها نحيف، فيتهيبون من تلقيحها 
�و �ل�سعود �ىل جمارتها لأن )زوجة �ل�سيطان( 
ت�ستقر مع �أولدها يف �لقمة، وهي تر�سعهم من 
عافيتها!!  �لنخلة  تفقد  ولذلك  �لتمر  ع�سارة 
�لنحو، فثمة  لي�س كله على هذ�  �لأمر  �أن  على 
كاظم،  �حل��اج  �ليه  ي�سري  بال�سد  �آخ��ر  معتقد 
ومفاده �أن ب�ساتني )�لنخيل( حتديدً� هي �ملكان 
�ملف�سل ل�سكن �ملالئكة و�جلّن �ل�سالح و�لأرو�ح 
وورد  مباركة  �ل�سجرة  �أن هذه  بحكم  �خل��رّية، 
ذكرها يف �لقر�آن �لكرمي و�لأدبيات �لإ�سالمية 
بلغة �لثناء و�ملديح. وباملعنى ذ�ته يقول �لأ�ستاذ 
عبد �جلبار: �إن �لنظرة �ملقد�سة لهذه �ل�سجرة 
ج��ع��ل��ت �ل��ب�����س��ري��ني ي��خ�����س�����س��ون �ل��ن��خ��الت 
و�أبناء  للفقر�ء  )وق��ف��ًا(  �ل�سياج  من  �لقريبة 
لالأئمة  منها  �آخر  ع��ددً�  ن��ذرو�  مثلما  �ل�سبيل، 
ح�سابات  من  و�أخرجوها  و�ملت�سوفة،  و�ل�سيوخ 

�لبيع و�ل�سر�ء.. 

يف خم�شينات �لقرن �ملا�شي كان عدد �شكان �لعر�ق يقل عن )6( ماليني 
ن�شمة، فيما كان عدد �لنخيل يزيد على )35( مليون نخلة، �أي �أن لكل 

مو�طن )6( نخالت، وكانت �لب�شرة حتتل �ملركز �الأول.. 

ن��خ��ي��ل
الب�شرة

حبٌّ ومالئكة و�شياطني

ح�شن العاين

 اأ�شل�ب احِلر�شة 
الب�شرّية اأيام زمان: يابه 
�شن� هاي.. برحي ل� 
خ�شتاوي

التمرة.. كناية عن 
القبلة.. و)الرطبة( 

كناية عن املراأة 
الرقيقة
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�ل��غ��رب��ي م��ن جامع  زم���رد خ��ات��ون �إىل �جل��ن��وب 
من  �لكثري  يذهب  �إذ   �لكرخي  معروف  �ل�سيخ 
�إىل  ج��و�د  م�سطفى  �لعالمة  ومنهم  �لباحثني 
�لنا�سر  �أم  هي  خاتون  زم��رد  �ل�سيدة  ن�سب  �أن 
�لر�أي  �سنة 5٩٩ هجرية وهذ�  �ملتوفاة  لدين �هلل 
�أن  م��ن  روؤي���ة هرت�سفلد  م��ع  ت��ق��ارب��ا  �لأك���رث  ه��و 
�ملعمارية  عنا�سره  يف  يعود  �ل�سريح  بناء  تاريخ 
هذه  �سيدت  �هلل.  لدين  �لنا�سر  لزمن  و�لبنائية 
�لأ�سالع  ثمانية  لقاعدة  وفقا  �ملخروطية  �لقبة 
�أ�سالعه  و�أط���و�ل  مرت   ٧/٦0 بنائها  �سعة  بلغت 
تتقارب بني 2/٧2 مرت  بينما يبلغ �سمك �جلد�ر 
�لآجر و�جل�س  تكونت من مادتي  فيها 2/5 مرت 
و�أ�سكال  جنوم  من  مكونة  �آجرية  زخارف  زينتها 
هند�سية ��ستطاع �لو�يل ناظم با�سا �سنة 1٩10 �ن 
�ملاثلة  �لقبة  وبتلك  بال�سريح  يليق  ما  فيها  يعمر 
�أن  وم��ا  و�لم��ط��ار.  �ل��ري��ح  م��ع  ت�سارع  يف  لليوم 
تخرج من هذ� �ملكان متخذ� من �ل�سرق وجهة لك 

تعلو  �أخرى وهي  بقبة خمروطية  تده�س  حتى 
تاريخ  يرجع  �ل�سهروردي  عمر  �ل�سيخ  �سريح 
بنائها ل�سنة ٩1٧ هجرية تزينها عقد مدببة 
مت  �ملقرن�سات  من  للكثري  بالإ�سافة  �ل�سكل 
�لهند�سية  �أبعادها  مربع  ب�سكل  ت�سميمها 
ج��د�ر  �سمك  يبلغ  بينما   ٤،٩0 يف   ٤،٧0
�لغرفة 1،20 مرت وقد تختلف �سورة �لقبة 
ملن  �لنباتية  و�ل��زخ��ارف  �ملقرن�سات  يف 
يتاأملها من �خلارج و�لد�خل ففي �خلارج 
ع�سر  �أح���د  �ملقرن�سات  �سفوف  ت��ك��ون 
من  تكوينات  على  زخارفها  وتقوم  �سفًا 
�لطبيعية  و�لر�سوم  �لنباتية  �لأ�سكال 
�أن تلتفت �سوب �لو�جهة �ل�سمالية  وما 
حتى جتد �لآية �لقر�آنية �أمام ناظريك 
كيف  رب��ك  رح��م��ة  �آث���ار  �إىل  )فانظر 

يحيي �لأر�س بعد موتها(.
ت��دخ��ل مدينة  �أن  ف��م��ا  �ل��ع��ر�ق  ج��ن��وب  �أم���ا يف   
ياأخذك  �لب�سرة، مدينة �حل�سن �لب�سري، حتى 
�ملتوفى  �ملت�سوف  �لعارف  ذل��ك  لزيارة  �حلنني 
�سنة 110 للهجرة وهناك �ستقف عند تلك �لقبة 
�جلميلة يف معمارها وتت�ساءل عن طريقة تكوينها 
وت�سييدها، فاملقرن�سات �لتي تر�ها ماثلة باأ�سكال 
تقوم  �لتي  �لقبة  هذه  ن�ساأة  تاريخ  ملعرفة  تدعوك 

تعلوه  �أمتار  خم�سة  �رتفاعه  يبلغ  مربع  بناء  على 
�سمن  �لقبة  ت�سييد  ومت  وج��وه  ثمانية  من  قاعدة 
�ملقرن�سات �لتي حتول �ملربع �إىل مثمن من �جل 
ملقام  يذهب  ومن  �لقبة  لبناء  �لأخ��ري  �لت�سميم 
و�سريح �ملت�سوف �حل�سن �لب�سري �سيجد �أ�سابع  
�لزمن قد تركت �آثارها على تلك �لقبة بالإ�سافة 
�لبيئة و�لطبيعة وكرثة �ل�سيانة �ملعمارية  لعو�مل 
ت�سم  �لتي  �ملخروطية  �لقبة  ه��ذه  عرفتها  �لتي 
خلكان  �بن  يذكره  �لذي  �لب�سري  �حل�سن  رفات 
يف وفيات �لأعيان باأنه ولد يف �ملدينة �سنة �إحدى 
�سنة  �لب�سرة  ملدينة  وهاجر  للهجرة  وع�سرين 
�أن تنتهي  ٣٦ وتويف فيها يف حدود �سنة 110.وما 
تويل  حتى  �لب�سري  �حل�سن  �ملت�سوف  رحلة  من 
رو�فده  �حد  �لفر�ت فتجد قرب  نهر  نحو  وجهك 
ي�سحرك  روحانيا  ومكانا  عالية  قبة  �جلنوب  يف 
باأجو�ئه وطبيعته �لغائرة يف عمق �لتاريخ وتت�ساءل 
مل��ن �مل��ك��ان وم��ن �سيده وك��ي��ف ح��اف��ظ �لإن�����س��ان 
�مل��ع��ا���س��ر ع��ل��ي��ه م���ن ت���رك���ات �ل��ري��ح 

و�أنت  �حلروب،  وويالت  �ملناخ  وتقلبات  و�لأمطار 
لفتة  �ستكت�سف  �لبناء  جمال  عن  نف�سك  حتدث 
كبرية توؤكد باأنك و�قف عند مرقد �لنبي حزقيال 
�مل�سمى بذي �لكفل. حينها �ستعرف �نك �ساخ�س  
د�خل  خطو�ت  تتقدم  �أن  وم��ا  �ملكان  ه��ذ�  ك��اإرث 
لأ�سخا�س  قاعة  جتد  حتى  �لطاهر  �ملكان  ذل��ك 
دفنو� يقال �إنهم �أ�سحاب ذي �لكفل و�ستجد عقد� 
مزخرفا باأ�سكال نباتية ملونة و�إذ� رفعت عينيك 
�إىل �لأعلى ف�ستجد تلك �لقبة �ملخروطية  مكونة 
بائكة من  مكونة من  كل طبقة  من ع�سر طبقات 
�لعقود �مل�سطحة. وقد ذكر �لباحثون �ن مرجعية 
هذه �لقبة تعود للقرن �ل�ساد�س �لهجري وهي من 
�لطر�ز �ملغويل يف ت�ساميم �لعمارة. و�إذ� �نتهيت 
من رحلة جنوب �لعر�ق و�تخذت من �ل�سمال جهة 
�ملدن  �أه��م  عند  �ستتوقف  رحلتك  �أن  فالبد  لك  
يف  �سهرة  �لأكرث  تعد  �لتي  �ملو�سل  وهي  �لعر�قية 
�لنبي  جامع  فهناك  �ملخروطية  �لقباب  ترتيب 
�ملو�سوف  �لبلد�ن  معجم  كتاب  يف  �ملذكور  يون�س 
ب��اأن��ه )م�سهد  ي��اق��وت �حل��م��وي  م��ن ق��ب��ل 
من  �ملماليك  �حد  بناه  بناوؤه  حمكم  مبني 
�سالطني �آل �سلجوق(. ولالأ�سف مل يبق من 
�آثاره �سيء بعد �ن دمره �لإرهابيون وهناك 
قبة ل�سريح �ل�سيح فتح بن حممد بن و�ساح 
�ملو�سلي. وتقوم �لنقو�س يف �لقبة على �أربعة 
تعلوها  مثمن  �إىل  �لبناء  ويتحول  مقرن�سات 
خطوط ملونة كلها متت جر�ء �لهتمام بالفن 
�ل��ي��وم من��وذج��ا جلمال  �ل��ذي يعد  �لإ���س��الم��ي 

�لتكوين �لفني �لبارع.  

ال يذكر تاريخ �لعر�ق �لقدمي �إال و�لفنون �ملعمارية حا�شرة يف �أدق تفا�شيله. 
وما �أن ت�شري �ىل تلك �حلقب ومر�حلها �إال و�أنت ماأخوذ بفتنة �لزخارف 
�الإ�شالمية و�أ�شكال �لقباب وجمال �لت�شاميم من �لبناء و�لتكوين.

ال��ق��ب��اب امل��خ��روط��ي��ة
تاريخ من الأ�شالة واجلمال

فن
خ�شري الزيدي 

فلقد �سجلت �لفنون �لعريقة يف بالد �لر�فدين منذ 
�لدول  بني  مثيله  قل  �إن�سانيًا  �إبد�عًا  �ل�سنني  مئات 
وخ�سائ�س  عنا�سر  يف  و��سحًا  جتلى  �لأخ��رى 
و�لف�سيف�ساء  و�ل���زخ���ارف  �لنقو�س  ب��ن��اء  
�إليها �لفريوز�بادي  وفنون �لآزج �لتي ي�سري 
يف  �لب�ستاين  وبطر�س  �ملحيط  قامو�س  يف 
جو�د  م�سطفى  و�لعالمة  �ملحيط  حميط 
ي�ستعمل  معماري  م�سطلح  �نه  يعني  مبا 
لكل �سقف �سيد ب�سكل مقو�س. ومن �ملوؤكد 
ن�ساأة  يف  �ساعدت  كثرية  عو�مل  ثمة  �أن 
هذ� �لفن �لعريق، ولعل �لتحكم يف مادة 
�لزر�عية  �لبيئة  �ل�سهلة وطبيعة  �لطني 
هي من �ساعدت على �إحيائه و�نت�ساره 
�سجالت  ح�سب  �م��ت��دت  م��ر�ح��ل  يف 
فرتة  �إىل  �لتنقيب  وجل���ان  �ل��ت��اري��خ 
جمدة  ع�سر  وبد�ية  �أوروك  �أو�خ��ر 
�سقوف  يف  ذل���ك  وت��ك�����س��ف  ن�����س��ر 
معقودة يف مقابر �حلكم �ل�سومري. 
هذه  م��ن  �لآ����س���وري  �لع�سر  يخلو  ول 
ومعابد  ق�سور  يف  �كت�سافه  مت  ما  وه��و  �لقباب 
�ملخروطية  �لقباب  وج��دت  �إذ  �ل�سورية  �لدولة 
م�سيدة و�أكرث ر�سوخا يف فنها وت�سميمها �لهند�سي 
وغالبا ما كانت حتتوي هذ� �لطر�ز �لبنائي بو�بة 
�لك�سف  وهذ�  خر�ساباد.  يف  �سرجون  وق�سر  �دد 
متوفر  �لآزج  فن  �أن  للد�ر�سني  يو�سحان  و�لتنقيب 
�لإ�سالمية  �ملرحلة  بدت  و�ن  �لإ�سالمي  �لفن  قبل 
�أ�سهر  ولعل  �لهند�سي.  �لفن  لهذ�  �نت�سار�  �أك��رث 
�ل�سيدة  قبة  بغد�د  يف  �سهرة  �ملخروطية  �لقباب 
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�لعر�ق  يف  �ليوم  �لعر�قيون  �ملند�ئيون  وينت�سر 
ح���ول ن��ه��ر دج��ل��ة، يف م���دن ب��غ��د�د و�ل��ع��م��ارة 
و�لبع�س  لالأنهر،  �ملجاورة  و�لبلد�ت  و�لب�سرة 
�لعرب.  �ل�سرقية من �سط  �ل�سفة  ي�سكن  منهم 
مليون  م��ن  تناق�س  �ل��ع��ر�ق  يف  ع��دده��م  لكن 
بقاع  و�لنت�سار يف  �لهجرة  ب�سبب  �ألف  �ىل مئة 
�لر�س، رغم حبهم لوطنهم و�إميانهم به.

)عليه  يحيى  بنبوة  �ملند�ئيون  يوؤمن 
�ل�����س��الم( و�آب���ائ���ه ب����دءً� من 
و�ب����ر�ه����ي����م  �آدم 
عليهما  �خلليل 

�ل�سالم.
ه����اج����ر 

�ل�������س���اب���ئ���ة 
�مل���ن���د�ئ���ي���ون، يف 
من  �لآر�ء،  �أح��د 
فل�سطني يف �لقرن 
�ىل  �مل��ي��الدي  �لأول 
��سطهاد  بعد  و�إي��ر�ن  �لعر�ق 
�ليهود لهم، حيث وجدو� �لأمان 
ل��ع��ب��ادت��ه��م �مل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ي��اه 
�جلارية حيث يقومون ب�)�لرمتا�س(، وهو و�حد 
من ممار�ساتهم �لدينية يف �لأعياد و�ملنا�سبات، 
�أي ما ي�سميه علم  و�ل��زو�ج و�لوفاة،  يف �لولدة 
�ملند�ئيون  ويعترب  �حلياة(.  �لفولكلورب�)دورة 
،�إ�سافة  به  لأنهم يرمت�سون  �ملاء �سرورة دينية 

�ىل كونه �سرورة حياتية.
)الكنزا ربا( كتابهم املقد�س مع 

كتب اأخرى
ك��ت��اب �مل��ن��د�ئ��ي��ني �لأ���س��ا���س��ي ه��و ك��ت��اب �لكنز 
لهم  لكن  �ل��رب،  كنز  �أو  ربا(  )�لكنز�  �لعظيم 
�لطقو�س  وتاأدية  و�لتعّبد  للرتتيل  �أخ��رى   كتبًا 
�لدينية ومنها-كما جاء يف كتاب ر�سيد �خليون 
�لأنف�س)�سيدرة  كتاب  و�مل��ذ�ه��ب-  �لأدي��ان  يف 
ترتيل  كتاب  وهو  )�لنياين(  وكتاب  �أدن�سماته( 
�ل��زو�ج،  �أ�سول  �أي  )�لقل�ستا(  وكتاب  و�أن�ساد 
وكتاب )تر�سو �لف �سيالة( ويعني �لعنو�ن )�ثنا 
)تعاليم  كتاب  �ىل  ��سافة   ) �سوؤ�ل  �ألف  ع�سر 

رب��ا، مع كتب  �لكنز�  �ل��ذي جمع د�خ��ل  يحيى( 
�أخرى.

       حرب الكتابة املندائي
�ملقد�سة  كتبهم  �ملند�ئية  �لديانة  كهنة  يكتب 
باللغة �لآر�مية وبحرب خا�س ومقد�س، قبيل �أن 
تقوم �ملطبعة �حلديثة بر�سمه وتكوينه طباعيًا.

كانو�  �ملند�ئي  �لدين  رجال  �إن  �أقول  ولالأهمية 
�لن�سو�س  على  بالطالع  ل�سو�هم  لي�سمحون 

�ملند�ئية �ملدونة بحربمند�ئي ي�سمى )ديوثا(،
على   يحفظ  �ل��ذي   �خلا�س  حربه  كاهن  ولكل 
�سكل بلور�ت تذ�ب يف �ملاء عند �لبدء بالكتابة، 
)�ل�سابئة  كتابه  يف  برجني  �سليم  يذكر  كما 

�ملند�ئيون(.
مبزج  تتم  �مل��ق��د���س  �حل��رب  حت�سري  وط��ري��ق��ة 
�لغر�ء �خلا�س مباء �لنهر ويرتك �ىل �أن يذوب 
فيه، ثم يغلى �ملزيج �ىل درجة �لتبخر مدة �ستة 
�ملزيج  ب�سحق  ه��ذ�  بعد  �لكاهن  ويقوم  �ي��ام. 
و�حد  مثقال  بن�سبة  �لفحم  مب�سحوق  وخلطه 
من  مثقاًل  وع�سرين  خم�سة  �ىل  �لفحم  م��ن 
�ملزيج  ي�سبح  �أن  وبعد  �أي��ام.   5-٤ ملدة  �لغر�ء 
عجينة يغلى مرة �أخرى ليتحول �ىل بلور�ت بعد 

�لتبخر،
وعند ��ستخد�م حرب �لكتابة �ملقد�س يتلى عليه 

دعاء)�أ�سوثة –ملكه( �أي )�سالة �لت�سليم(.
  من تراتيل )امل�شبتا(

د باملاء وفق  ليكون �ملند�ئي مند�ئيًا �إل �إذ� عمِّ
�أ�سول وتر�تيل خا�سة، و�لتعميد هو )�مل�سبتا( 
ب��ق��ر�ءة  وي��ت��م  –�لآر�مية،  ملند�ئية   � باللغة 
ن�سو�س من كتاب �لأنف�س )�سيدر� �أد ن�سماتا(، 
يتكون  �ل��ذي  بالتعميد  �لقيام  �لكاهن  وعلى 
وثالثة  �جل���اري،  �مل��اء  ث��الث غط�سات يف  م��ن 
تفا�سيل  مع  باملاء  �ملتعمد  جلبهة  �رمتا�سات 

�أخرى.
�نفر�دية وعامة،  �أنو�ع:  – �لتعميد،  وللم�سبتا 
حالة  ولكل  �لديانة،  باأفر�د  �أو  بالكهنة  تخت�س 
هنا  لكننا  وتر�تيلها،  �خلا�س  �لديني  طق�سها 
)�لتعميد  كتاب  يف  �ل��و�ردة  بالرت�تيل  ن�ستعني 
�ل�سيخ  �ملند�ئية  عن  ترجمه  �ل��ذي   ) �ملند�ئي 
فيها من  ملا  �ل�سيخ جنم  �ل�سيخ عبد �هلل  ر�فد 

نفحات روحية �سعرية ت�ستثري �لقارئ �لعام.

   ن�سٌّ لتطهري النف�س
�أنت �أتيت، �أنت �تيت ولي�س غريك ياأتي �أحد

وبنورك ي�سعر �لفر�سان باخلوف
وب�سيائك تتخلل �ملمالك و�لبو�بات

ومن روؤيتك يغرّي �ملاء �جلاري جمر�ه
وترجع �أمو�ج �لبحر

وجزر �لبحر تلقى �ل�سطر�ب
وين�سق �أرز لبنان

وتهتز �جلبال وتقفز مثل قفز�ت �لأّيل
++++++

عندما رفعت روح �ل�سر)روها( �سوتها
و�سرخت عاليًا

ملاذ� خلقتني يا �إلهي
ملاذ� جعلتني بعيدة وقطعتني وتركتني يف �أعماق 

�لأر�س
�لكل نه�سو� و�سّلو�

وغّنت �أ�سو�تهم للبهاء �لو��سع
و�ل�سياء �لذي يفوق كل �لأ�سو�ء

�أخذين وعّمدين باملاء �جلاري
با�سم �حلي

ما �لذي فعله �أبوك من �أجلك �أيها �لإن�سان
يف �ليوم �لعظيم �لذي به ولدت؟

�أخذين وعّمدين باملاء �جلاري
و�سعد �ىل �ل�ساطئ فقّومني

ك�سر �خلبز �ملقد�س )بهثا( و�أعطاين
وو�سعني بني ركبتيه

ونطق علي ��سم �حلي �لعظيم
وت�سّلق �جلبل �أمامي

ناد�ين ب�سوت عاٍل كي �أ�سمعه
قال

�أذ� كانت لديك قوة �أيها �لن�سان فتعال
رفعت عيني �ىل �ل�سماء وتطلعت �ىل د�ر �حلياة 

�لأبدية
وت�سّلقت �جلبل وما وقعت

و�أتيت فوجدت حقيقة ذ�تي
وبعد

بالعاطفة  غنية  �ملند�ئية  �لتعميد  ن�سو�س  �إن 
و�ل�سعي  �لنقاء  �ىل  و�لدعوة  و�حل��ب  و�خل��وف 
�ىل طماأنينة �لعامل �لذي حتر�سه �لروح �لإلهية 

�ل�سامية.

تراتيُل مندائية  

 �ملند�ئيون يف �لعر�ق �ليوم، هم معتنقو ديانة �لدين �لثالث يف �لعر�ق 
بعد  �مل�شلمني و�مل�شيحيني. وديانتهم من �أقدم �لديانات �ملوّحدة يف تاريخ 

�الأديان. هم من �أحناف �جلزيرة �لعربية قبيل ظهور�الإ�شالم ومن 
�أقطابهم )ورقة بن نوفل( و)�شلمان �لفار�شي(، قبيل �إ�شالمه.

با�شم عبد احلميد حم�دي

يكتب كهنة الديانة املندائية كتبهم املقد�شة 
باللغة الآرامية وبِحرب خا�س ومقد�س
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ري��������اض��������ة

َح�سد �لعديد من �لكوؤو�س و�لبطولت و�جلو�ئز 
�لفردية ُفُلقب بالهد�ف �لأول لل�سقور، ��ستطاع 
�ل�سقور  برفقة  و�ل�سهرة  �لأ�سو�ء  يخطف  �أن 
ونال  �لآ�سيوي،  �لحتاد  كاأ�س  بلقب  ُتّوج  بعدما 
لقبني يف �آن و�حد ليجمع �لثالثية كاأف�سل لعب 
كاأ�س  ويحمل  هدفًا   1٦ ب�  وه��د�ف  �لبطولة  يف 
�أنه �حتل �ملرتبة �لأوىل  �لآ�سيوية. كما  �لحتاد 
و�ملنتخب  �لعر�قي  للدوري  �لهد�فني  ترتيب  يف 
�لع�سكري، لي�ستمر يف عطائه مع �لفريق �لأزرق 

بكاأ�س �لحتاد  عندما �حتفظ 
�لآ���س��ي��وي ل��ث��الث م��ر�ت 

و�حدً� من  يعترب حاليًا  �أحمد  متتالية. حمادي 
�ل�سبكة  �لعر�قية.)جملة  �ل��ك��رة  جن��وم  �أه��م 
معه  لنت�سفح  �جلوية  جنم  �لتقت  �لعر�قية( 

�أور�ق م�سريته �لكروية فد�ر معه هذ� �حلو�ر: 
*كيف كانت �لبد�ية يف م�سريتك �لريا�سية؟

-كانت مع نادي �لإ�سحاقي -�لدرجة �لوىل-، 
بعدها �نتقلت �ىل نادي �سالح �لدين يف �لدوري 
�ملمتاز ملو�سم و�حد ومن ثم �ىل نادي �سامر�ء 
نادي  مع  وبعدها  �سنو�ت،  لثالث  مثلته  �ل��ذي 

�أم��ث��ل �جل������وي������ة  �لآن  ول��غ��اي��ة 
�ل�سقور.

*ملاذ� مل حترتف لغاية �لن؟
�إل �أين  �ل��ع��رو���س  -ع��ر���س ع��ل��ي �ل��ك��ث��ري م��ن 

رف�ستها.. مل �أكن م�ستعدً� لالحرت�ف. 
*ما �سر مت�سكك بال�سقور ؟

وجماهريي  عريق  فريق  �أول  هو  �جلوية  -لأن 
قدم يل عر�سًا متميزً� ..��سافة �ىل �أين �أ�سجع 

و�أع�سق �جلوية منذ طفولتي. 
*هل �نت مع  �لالعب �لذي يعتزل وهو يف قمة 

عطائه؟
ل  �حلا�سر  �لوقت  يف  لكن  نعم،  �ل�سابق  -يف 
عليه  يجب  عطاوؤه  قل  �ذ�  �لالعب  لأن  �عتقد، 
�ن يذهب �ىل ناٍد �قل م�ستوى �ذ� كان حمتاجًا 
للمادة مثال �و ي�سعر �نه ي�ستطيع �أن يقدم �سيئًا 

*ر�يك بالتحكيم يف �ملو�سم �حلايل؟
للخطاأ..  ومعر�س  �لب�سر،  من  -�حلكم 
غري  �خل��ط��اأ  ي��ك��ون  �أن  يف�سل  ل��ك��ن 
�لتحكيم  متعمد..  وغري  مق�سود 

جيد نوعًا ما. 
�ل��ع��ر�ق��ي  ل��ل��دوري  تقييمك  *م���ا 

�لكروي؟
و�لفرق جميعها  �لعر�قي �سعب جدً�  -�لدوري 
فيه  حتدث  �لتي  �لتوقفات  لكن  و�سعبة..  قوية 

ت�سيع نكهة �للعب و�ملتعة. 
*�ين ت�سع �جلوية يف ترتيب �لفرق؟

نفرح  كي  �لأول لغري  �ملركز  �هلل يف  �ساء  -�ن 
جماهرينا �ملحبة.

* هل تف�سل �ملدرب �لأجنبي على �ملحلي �أم �أنك 
مع �لأف�سل؟ 

-�أنا مع �ملدرب �لأجنبي و�مل�ساعد �لأجنبي. 
*ر�أي�����ك ب��امل��ح��رتف �ل����ذي ي��ل��ع��ب يف �ل����دوري 

�لعر�قي؟ 
لعبون  ه��ن��اك  �لخ��ت��ي��ار،  ح�سب  -ب�����س��ر�ح��ة 
و�لبع�س  للفريق..  ��سافه  يقدمون  حمرتفون 

�لآخر )ب�س خ�سارة فلو�س (! 
*هدف ومبار�ة تعتز بهما ؟

كاأ�س  ت�سفيات  يف  و�لأردن  �ل��ع��ر�ق  -م��ب��ار�ة 
�لفوز  هدف  �سجلت  حيث   0 فيها  وفزنا  �لعامل 

للعر�ق . 
*ماذ� تعني لك �لألقاب؟

�جن���از�ت  على  للح�سول  ي�سعى  لع��ب  -ك��ل 
�سخ�سية، �ف�سل لعب و�ف�سل هد�ف، ح�سلت 
عليها مر�ت عدة و�حلمدهلل.. و�أنا �أ�سعر بفخر 
وم�سوؤولية كبرية كي �قدم �ملزيد من �لعطاء يف 

�مللعب. 
و�مل�سجع  �جلمهور  ل��ك  ميثل  *م���اذ� 

�لريا�سي ؟
-�جلمهور هو نكهة كرة �لقدم، هو 
�لذي يحفزنا ويعطينا �لطاقة كي 

نلعب بهمة.
*من هو ملهمك ومثلك �لأعلى يف 

�للعب ؟
-�لأ�سطورة �بو تياكو .. مي�سي. 

*�نت ترتدي رقم 10 نف�س رقم �لذي 
يرتديه مي�سي؟ 

-�سدفة فقط .. �أمتنى �أن �أ�سل �ىل م�ستو�ه يف 
�للعب. 

*�أمنية حتققت و�خرى ل؟
�لبطولة  على  ح�سويل  ه��ي  حتققت  �ل��ت��ي   -
�لثالثة مع �جلوية يف كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي كي 
�دخل �لتاريخ.. و�لتي مل تتحقق نيل لقب �ف�سل 

لعب يف �آ�سيا. 
*هل تتابع �و ت�سجع �لفرق �لعاملية؟

ن��ادي  و�أ�سجع  �لإ���س��ب��اين  �ل���دوري  �ت��اب��ع  -نعم 
بر�سلونه. 

حمادي �أحمد مهاجم قنا�ض، قدم �أجمل ما يكون مع فريق �لقوة �جلوية خالل �ملو��شم �ملن�شرمة، 
َح�شل على جائزة �أف�شل العب و�أف�شل هد�ف من قبل �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم عام 2016.

 بد�أ م�شريته �لكروية مع نادي �شامر�ء، بعدها �نتقل �إىل نادي �لقوة �جلوية، 
حاورته / اأمرية حم�شن 

م���ي�������ش���ي امل������ل������ع������ب  يف  م����ل����ه����م����ي 

حمادي اأحمد:جنم ال�شق�ر 
اأنا �شريح جداً..

الالعب اذا 
قل عطاوؤه 
يجب عليه 
ان يذهب 
اىل ناٍد اقل 
م�شت�ى اذا 
كان حمتاجًا 
للمادة
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هذه  ممار�سة  �سولد�توفا  �لك�سندر�  �لرو�سية  �لبطلة  ب��د�أت 
على  جن��اح��ات  حققت  �سنو�ت،  �خلم�س  عمر  منذ  �لريا�سة 
�مل�ستويني �ملحلي و�لعاملي. فهي بطلة �لعامل يف ريا�سة �جلمباز 
مناف�سات  يف  مرتني  �أوروب��ا  بطلة  �أنها  كما  �حلبل،  با�ستخد�م 
بقدرة  ج�سدها  تطويع  ��ستطاعت  حيث  رو�سيا،  وبطلة  �لفرق 
كبرية للقيام بالعديد من �حلركات �ل�سعبة يف هذه �لريا�سة. 
وتبلغ �سولد�توفا من �لعمر20 عاما. وبالإ�سافة للم�ستوى �لعايل 
�لذي تقدمه يف هذه �للعبة، فاإن جمال �حل�سناء �لرو�سية �أبهر 
�لرو�سية  ��ستطاعت  حيث  �للعبة،  بهذه  �لعامل  يف  �لكثريين 
مدى  عن  يعرب  بلقب  لنف�سها  حتتفظ  �أن  �سولد�توفا  �ألك�سندر� 
�لغربية،  �ل�سحافة  لها  منحته  ج�سدها،  ور���س��اق��ة  جمالها 
و�جهة  �أنها  كما  �ل�سامل"،  �لدمار  ب�"�سالح  تلقب  فاأ�سبحت 
للتوقيع  �أخرى  وت�سعى  �لعاملية،  �ملالب�س  "ماركات"  من  للكثري 

معها لتكون و�جهة لها.
لعبة  متابعي  ب��ني  ك��ب��رية  �سعبية  لها  �سولد�توفا  �لك�سندر�   
�ملتابعني  من  كبري  بعدد  وحتظى  �لريا�سية،  �لإيقاعي  �جلمباز 
و�لفيديوهات  �ل�سور  تبادل  مبوقع  �ل�سخ�سية  �سفحتها  عرب 

"�إن�ستجر�م"، بح�سب ما نقلت وكالة "�سبوتنيك" �لرو�سية.
وتقدم �ألك�سندر� م�ستوى متقدمًا يف �جلمباز، حيث 

من  بالعديد  للقيام  ج�سدها  تطويع  ��ستطاعت 
�حلركات �ملميزة، كما �أ�سبحت وجهًا �إعالميًا 

لعدد من �ملنتجات و�ملالب�س، وت�سعى خلفها 
معها  للتوقيع  �لعاملية  �مل��ارك��ات  م��ن  ع��دد 

لتمثلها.
بطولة  يف  رو���س��ي��ا  �أل��ك�����س��ن��در�  وم��ث��ل��ت 

�لعا�سمة  �لإيقاعي يف  للجمباز  �لعامل 
خاللها  وح�سدت  �سوفيا  �لبلغارية 

�لعامل  بطلة  �أنها  كما  �لف�سية،  �مليد�لية 
يف �جلمباز با�ستخد�م �حلبل. 

الك�شندرا 
�ش�لدات�فا

اأجمل جميالت ريا�شة 
اجلمباز الرو�شية 

*من �لذي �كت�سف حمادي �أحمد؟
�لكابنت �إياد عبا�س. 

*هو�ياتك غري �لكرة؟
�أحب �لفرو�سية وركوب �خليل. 

*طقو�سك قبل بدء �ملبار�ة؟ 
قر�ءة بع�س �ل�سور �لقر�آنية و�لأدعية. 

مع  تتعامل  وكيف  �ل�سهرة؟  لك  تعني  *م��اذ� 
معجبيك وحمبيك؟

�كرث  يف  )قيد(  ولكنها  جد�  جميلة  -�ل�سهرة 
لكرثة  بحرية  تت�سرف  ولجت��ع��ل��ك  �لأوق����ات 

هلل  و�حلمد  �ليك  و�لنظر  �ل�سوؤ�ل 
�نا �سعيد ب�سهرتي ومعجبّي . 

*حمادي بعيدً� �لكرة؟ 
و�أحب م�ساعدة �جلميع  -�سريح جدً� 

�ن ��ستطعت. ل �حب �لكذب و�لنفاق �بدً� . 
*ماذ� ميثل لك �لتتويج بكاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي؟

�لحت��اد  كاأ�س  لنهائي  �لو�سول  �حلقيقة  -يف 
�سق  �أن  بعد  كبرية  بدرجة  متعبًا  كان  �لآ�سيوي 
�أن نحفر  �للقب و��ستطعنا  �لفريق طريقه نحو 
يف �ل�سخر من �أجل �لتتويج بهذ� �للقب �لغايل، 

�لبطولة  يف  كلمتنا  ن��ق��ول  �ن  ��ستطعنا  لقد 
�لآ�سيوية و�أن نتوج بلقبها لثالث مر�ت متتالية.

*لقب �لهد�ف و�لف�سل ماذ� يعني لك؟ 
كاأ�س  بطولة  يف  لع��ب  و�أف�سل  ه��د�ف  -لقب 
�لحتاد �لآ�سيوي �أمر مهم وي�سكل عالمة فارقة 
يف م�سو�ري �لكروي، ولكن �لتتويج باللقب �أهم 
لأين ر�أيت فرحة �جلماهري يف �أعينهم و�سعادة 
�أي�سا  و�مل��درب  و�مل�سوؤولني  �لالعبني  زمالئي 
به،  نعتز  �لآ�سيوي  �لحتاد  كاأ�س  لقب  وبالتايل 
فانا كقائد للفريق ح�سلت على �ربع ميد�ليات 
ذه��ب��ي��ة ق��اري��ة وع��امل��ي��ة وث����الث م��ن �لحت���اد 

وبذلك  �لع�سكري  �لعامل  وكا�س  �لآ�سيوي 

للجوية  �لتاريخي  �لهد�ف  ��سبحت 
و�ف�سل لعب يف �لفريق.

*هل �أنت �سعيد باللقاب؟
مفاجاأة  وه��ذه  ثالثية  �لفرحة  �حلقيقة  -يف 
كربى لأن �لفوز بالكاأ�س مع �لتتويج بلقب �أف�سل 

لعب يف �لبطولة وهد�ف �لبطولة �أمر ي�سعدين 
يف  فرحة  �أعظم  بالكاأ�س  �لتتويج  ولكن  بكرثة 
بقدر  ي�سغلني  ل  �ل�سخ�سي  �للقب  لأن  حياتي 
�لغايل.  �لعر�ق  �بناء  لن�سعد  �لكاأ�س  نحرز  ما 
خا�سة و�أنها لي�ست �ملرة �لأوىل �لتي �أحرز فيها 
�إحر�ز لقب هد�ف  لقب �لهد�ف فقد �سبق يل 
وبطولة  �أذربيجان  يف  �لع�سكرية  �لعامل  بطولة 

�لدوري �لعر�قي وكنت هد�فا للدوري.
*م�سو�رك مع �ملنتخب �لعر�قي؟ 

�لقدم  لكرة  �لعر�قي  �ملنتخب  مع  �ساركت   -
ع��ام  م�سر  م��ب��ار�ة  يف  ول��ع��ب��ت   ،2012 ع���ام 
هدف  �أول  �سجلت  ويف201٦  و201٤،   ،2012
و�ساركت مع  �لأردن،  �لوطني �سد  �ملنتخب  مع 

�ملنتخب �لوطني يف بطولة كاأ�س غرب �آ�سيا.
*كلمة �أخرية؟ 

�ل�سبكة  "جملة  �أ����س���رة  و�أ���س��ك��ر  -�أ���س��ك��رك 
و�أحرتمها  با�ستمر�ر  �أتابعها  �لتي  �لعر�قية" 
كثريً� فاأنا قليل �للقاء�ت يف �ل�سحافة و�لإعالم. 
�لتاألق  لل�سبكة  �أمتنى 

�لد�ئم.

ال��ش�ل لنهائي كاأ�س الحتاد الآ�شي�ي كان متعبًا 
بدرجة كبرية بعد اأن �شق الفريق طريقه نح� 
اللقب وا�شتطعنا اأن نحفر يف ال�شخر من اأجل 
التت�يج بهذا اللقب الغايل
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عامل التدريب
ويومها  �لعر�ق  منتخب  تدريب  ذلك  بعد  ت�سّلم 
بعمر  �ل��ع��ر�ق  منتخب  دّرب  م��ن  �أ���س��غ��ر  ك���ان 
ومتثل   1٩٩2 ع��ام  ذل��ك  وك��ان  عامًا   ٣2 يقارب 
منتخب  مدربي  ��سغر فرت�ت  من  و�حدة  فرتته 
�لعر�ق �لكرويني وهي �سنة ون�سف تقريبًا �سارك 
مبار�ة   20 ي��ق��ارب  مب��ا  يومها  �ل��ع��ر�ق  منتخب 
�نتهت �ربع منها باخل�سارة وخم�س بالتعادل مع 

�أحد ع�سر فوزً�.

اجلرنال يف الأندية القطرية
�أ�سبح عدنان درجال و�حدً� من �عرق �ملدربني يف 
حققها  �لتي  �لجناز�ت  بحكم  �لقطرية  �لندية 
لالأندية �لتي قام بتدريبها �سو�ء بالنهو�س بحال 
بالبطولت.  بالفوز  �أو  مر�كزه  وت�ساعد  �لفريق 
�طلقته  �ل��ذي  )�جل��رن�ل(  لقب  ��ستحق  وبذلك 
من  �لعديد  بتدريب  قام  وقد  �ل�سحافة،  عليه 
و�لعربي  و�ل�سد  �لوكرة  ومنها  �لقطرية  �لأندية 
عن  مييزه  ك��ان  ما  و�ب��رز  و�ل�سيلية،  و�ل�سمال 
باملبالغ  ل  بالنتائج  �هتمامه  هو  �ملدربني  باقي 
�لطائلة �لتي يتقا�ساها باقي �ملدربني يف �لدوري 
�لندية  �لر�ئع مع  �إىل جمهوده  �إ�سافة  �لقطري 
ناٍد  �أي  �لتي قام بتدريبها حيث ترك ب�سمة يف 
�سا�سات  يف  �لظهور  د�ئم  و�أ�سبح  بتدريبه.  قام 
�لتلفزيون كمحلل وخبري ريا�سي يف �لعديد من 

�لقنو�ت �لريا�سية �لعربية و�لأجنبية.
الأهداف

�سجل �لنجم عدنان درجال �لكثري من �لأهد�ف، 
على  �لعر�ق  ه��دف  ك��ان  و�أميزها  �أجملها  لكن 
كاأ�س  ت�سفيات  �سمن  �ل��ري��ا���س  يف  �لبحرين 
م�سقط  يف  قطر  �سد  وهدفه   1٩٨1 �سنة  �لعامل 
هدفه  ولكن   ،1٩٨٤ �خلليج  كاأ�س  بطولة  �سمن 
�ل�ساروخية  �لت�سديده  تلك  م��ن  ك��ان  �لأ�سهر 
�لأوملبية  �لت�سفيات  �سمن  �جلنوبية  كوريا  على 
لو�س  لأوملبياد  �ملوؤهلة   1٩٨٣ عام  �سنغافورة  يف 
�جنلو�س، كذلك هدفه يف نف�س �لت�سفيات على 
وهدفه  �سنغافورة،  يف  حرة  �سربة  من  �ليابان 
�للعاب  دورة  �سمن   1٩٨٦ �سنة  تايلند  على 

�لآ�سيوية.

امل�شاركات يف دورات اخلليج
حت�سى  ول  ع��دي��دة  درج���ال  ع��دن��ان  م�ساركات 
�مل�ساركات  يف  �لقيا�سية  �لرق���ام  �ساحب  فهو 
حيث  �خلليج  ب��ط��ولت  يف  ك��ان��ت  �ب��رزه��ا  و�ن 
خليجية  دور�ت  خم�س  منتخبنا  مع  لعب  حيث 
فاز  �لتي  �ل��دورة �خلام�سة عام 1٩٧٩  بد�أت يف 
عام  �ل�ساد�سة  �ل���دورة  يف  ث��م  بلقبها،  �ل��ع��ر�ق 
�ن�سحاب  �سهدت  و�ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  يف   1٩٨2
رئا�سية،  باو�مر  �لكويت  مالقاة  لعدم  �لعر�ق 
عام  عمان  يف  �أقيمت  �لتي  �ل�سابعة  �ل��دورة  ثم 
لقاء  بعد  �لعر�ق  ن�سيب  من  كانت  �لتي   1٩٨٤
فا�سل مع منتخب قطر �نتهى ب�سربات �جلز�ء، 
مل ي�سارك درجال يف �لدورة �لثامنة عام 1٩٨٦ 
�سارك  من  هو  �ل��ردي��ف  �لعر�قي  �ملنتخب  لأن 
بالدورة  و�لفوز  للم�ساركة  عاد  وبعدها  حينها، 
�ل�سعودية،  يف  �أقيمت  �لتي   1٩٨٨ عام  �لتا�سعة 
ويف �لدورة �لعا�سرة عام 1٩٩0 بالتحديد �سارك 
�أي�سا و�سهد �ن�سحاب منتخبنا من �لبطولة �أي�سا 
ب�سبب مبار�ة �لعر�ق و�لإمار�ت �لتي طرد فيها 
عدنان درجال و�نتهت بنتيجة �لتعادل �لإيجابي 

.2/2
الدورات الأوملبية

يعترب عدنان درجال �أكرث لعب عر�قي �سارك يف 
�لدور�ت �لأوملبية، وقدم فيها م�ستويات ر�ئعة يف 
�لأوملبياد �لثالثة �لتي تاأهل لها �لعر�ق وكان له 
�إليها من خالل م�ستو�ه  �لتاأهل  �لدور �لكبري يف 
مو�سكو  �أوملبياد  يف  فاأبدع  ت�سفياتها  يف  �لطيب 
1٩٨0 من خالل مباريات �لت�سفيات مع �لكويت 
و�سوريا و�لأردن و�ليمن �سمت كند� و�لكامريون 

و�إيطاليا، وخرج �لعر�ق من �لدور �لأول.
�سيئول  �أوملبياد  يف  درجال  عدنان  �سارك  كذلك 
�جليد  �ل��دور  �أدى  �لتي  وت�سفياتها   1٩٨٨ �سنة 
جمموعة  ح�ساب  على  بالتاأهل  ف�ساهم  خاللها 
قوية يف �لت�سفيات �لتي �سمت �ل�سعودية وقطر 
و�لكويت، وجرت جميع مبارياة �لعر�ق يومها يف 
�لعا�سمة �لعمانية م�سقط. وكذلك �أدى مباريات 
�سيئول  يف  �لأوملبية  �للعاب  دورة  خ��الل  ر�ئعة 
عام 1٩٨٦ ولعب �لثالث مباريات ملنتخب �لعر�ق 
و�إيطاليا  �مام ز�مبيا وغو�تيمال  �لبطولة  خالل 

يف  تعادل  حيث  بابا.  عمو  �مل��درب  ك��ان  ويومها 
غو�تيمال  على  وف��از  ز�م��ب��ي��ا)2-2(  مع  �لأوىل 
�أيطاليا يف مبار�ة  �أمام  )٣-0( وخ�سر )2-0( 
�إىل  �أدى  م��ا   ، فقط  للتعادل  فيها  يحتاج  ك��ان 

خروجه من �لدور �لأول.
دورة الألعاب الآ�شي�ية

م�ستوى  وق��دم  �لآ�سيوية  �لألعاب  �سمن  �سارك 
ر�ئعًا و�سجل هدفًا جمياًل على تايلند.

كاأ�س العامل
ول نن�سى بالتاأكيد دوره يف ت�سفيات كاأ�س �لعامل 
�أن��ه  رغ��م  �إليها  �ل��ع��ر�ق  منتخب  وت��اأه��ل   1٩٨٦
قبل  لإ�سابته  �لكبري  �ملحفل  هذ�  يف  ي�سارك  مل 
�نطالقها، كذلك �ساهم بالنتائج �لطيبة و�لأد�ء 
مبارياته  يف  �لعر�ق  منتخب  قدمه  �لذي  �لر�ئع 

�لدولية �لودية.
الأندية

كان له دور مع �لأندية �لتي مثلها وهي �لزور�ء، 
ناديه �لأم، و�لطلبة و�لر�سيد �لتي قدم معها �أروع 
�لعرو�س ليعلن ��سمه بعدها كنجم لمع وبارز يف 

�سفوفها.

يف الذاكرة
�����ش����خ����رة ال�������دف�������اع ال����ع����راق����يجن�م

عدنان درجال  
ولد عدنان درجال عام 1960، عرف بلقبه )�شد دوكان( كالعب 

وكمدرب. ويعترب عدنان و�حدً� من �أف�شل �ملد�فعني يف �لكرة 
�لعر�قية، فعلى طول تاريخها مل ياأت مثلة ومل جند العبًا يحمل ولو 

�لقليل من مو��شفاته...
اإعداد / اأمرية حم�شن 

ومن  �ل��دف��اع  لقلب  �أم���ان  �سمام  �أف�����س��ل  فهو   
�أف�سل ��سحاب �لت�سديد�ت �لقوية، ومثل خالل 
هي  فقط  عر�قية  �ندية  ثالثة  �لكروية  م�سريته 
�لزور�ء حيث كانت بد�ياته ثم �لطلبة فالر�سيد. 
منذ  وت��و�ج��ده  بح�سوره  م��ث��ايل  لع��ب  ع��دن��ان 
�مثال  �لعر�قني  �ملدربني  جلميع  �لأوىل  �لروؤية 

عمو بابا وو�ثق ناجي و�أنور ج�سام وغريهم..
حلمنا  يف  عد�  متو��سلة  ب�سورة  منتخبنا  مّثل 
�لعاملي نهائيات كا�س �لعامل ٨٦ يف �ملك�سيك حيث 
تعر�س لالإ�سابة قبل مدة لي�ست بالبعيدة 
م����ن �ن����ط����الق ه���ذه 
�ل���ب���ط���ول���ة 
ملية  لعا �

�لكرة  ع�ساق  جميع  �إ�سابته  خرب  �أحزن  ويومها 
�لعر�قية وجماهريها.

اأرقام القيا�شية
مع  �لر�ئع  وعطائه  �ملتو��سله  مل�ساركاته  نتيجة 
�ملنتخبات �لعر�قية فهو �ساحب �لأرقام �لقيا�سية 
�لر�ئعة من حيث �مل�ساركات حيث �نه �أكرث لعب 
�ملباريات  �لأوملبية ويف جميع  �لألعاب  �سارك يف 
مر�ت  �لثالث  يف  منتخبنا  خا�سها  �لتي  �لع�سر 
�لتي تاأهلنا فيها، وهو كذلك �أكرث لعب عر�قي 
��سرتك يف دور�ت �خلليج �أعو�م ٧٩ – ٨2– ٨٤ 
�ألقاب  ثالثة  على  خاللها  ٩0وح�سل   -  ٨٨ –
و��سرتك يف 22 مبار�ة يف هذه �لبطولة �لتي لها 
كابنت  وك��ان  �خلليج...  دول  يف  �خلا�سة  نكتها 
عدنان  ��ستطاع  كذلك   .1٩٨٨ عام  يف  �ملنتخب 
مر�ت   ٦ �لعر�قي  �ل��دوري  بلقب  �لفوز  درج��ال 
)�لزور�ء 1٩٧٩ -�لطلبة 1٩٨1-1٩٨2 -�لر�سيد 
مر�ت   ٤ �لكاأ�س  (وبطولة   1٩٨٩-1٩٨٨-1٩٨٧
�لأندية  (وبطولة   1٩٨٨-1٩٨٧-1٩٨1-1٩٧٩(

�لعربية ٣ مر�ت )1٩٨٧-1٩٨٨-1٩٨٩(.
ظه�ر النجم ووداعه للمالعب

لل�سهرة  درج���ال  ع��دن��ان  جنومية  ب��د�ي��ة  كانت 
 1٩٧٩ عام  �خلام�سة  �خلليج  بطولة  يف  �لعربية 
�لتي ��ست�سافها �لعر�ق..�إ�سافة �إىل ذلك فهو 
م�ساركة  �آخ��ر  بعد  �لأخ�سر  �مل�ستطيل  ودع 
غري  وب�سورة  �خلليج  بطولة  دور�ت  يف  له 

معلنه عام 1٩٩0.
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منتخٌب واعد.. ولالإخفاق اأ�شبابه

خروٌج حزين
الآ���ش��ي���ي��ة  الأمم  ك��اأ���س  م��ن 

�ختتمت قبل �أيام بطولة 
�أمم �آ�شيا بكرة �لقدم 
بخروج حزين للمنتخب 
�لعر�قي من �الأدو�ر 
�الأوىل للبطولة، بعد �أن 
قدم م�شتوى متاأرجحًا يف 
دوري �ملجاميع ليتاأهل 
كثاين منتخب للمجموعة 
بعد �ملنتخب �الإير�ين، 
وليودع �لبطولة بعد 
�خل�شارة غري �ملتوقعة 
�أمام �ملنتخب �لقطري.

�أثارت حنق  �لبطولة جاء بطريقة  �خلروج من 
فيه  كانت  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  وحمبيه،  ع�ساقه 
�لفريق  �إمكانية  �ىل  ت�سري  �لتوقعات  بو�سلة 
مل  ذل��ك  لكن  �لبطولة،  يف  بعيدً�  يذهب  �أن  يف 
يحدث لالأ�سف �ل�سديد، فجاءت مو�جهة �لعنابي 
يف  �حل�سرة  لتزرع  و�مل�سمون  �ل�سكل  يف  حمبطة 
�لنفو�س �لتّو�قة حل�سور فاعل يعيد لكتيبة �لأ�سود 
هيبتها يف �سماء �لقارة، �لبع�س علل �أ�سباب خروج 
كاتانيت�س،  للمدرب  �لبد�ئية  باخلطط  �لأ���س��ود 
بينما �لق�سم �لآخر و�سع �للوم على مدرب �للياقة 
و�لكادر �لطبي �لذين مل يقدمو� �لتقرير �ل�سحيح 
ل�  بها  حت��دث  كثرية  �آر�ء  �لالعبني...  حالة  عن 
)جملة �ل�سبكة �لعر�قية( �ملعنيون بال�ساأن �لكروي 

عن �خلروج �ملذل لالأ�سود يف �آ�سيا 201٩ .
كاتانيت�س مل يح�شن الت�شرف

علي  �لعر�قي  �لكرة  �حتاد  لرئي�س  �لثاين  �لنائب 
�لوطني  منتخبنا  �أن  �حلقيقة  قائاًل:  جبارحتدث 
م�ستويات  تقدمي  من  �لبطولة  ه��ذه  خ��الل  متكن 
طيبة و�أد�ء ر�ئع يف مبارياته �أمام فيتنام و�ليمن 
ولكننا يف  له  نطمح  كاحتاد  كنا  ما  وهو  و�إي��ر�ن، 
كان  منتخبنا  �أن  وب��رغ��م  قطر،  �أم���ام  مبار�تنا 
�ملالك  فاإن  للت�سجيل  لنا فر�س  و�سنحت  �لأف�سل 
�لتدريبي مل يح�سن �لت�سرف يف قيادة 
�لأخ��رية،  �لدقائق  خ��الل  �مل��ب��ار�ة 
ب��ه تعزيز  ي��ف��رت���س  ك���ان  لأن����ه 
لعبني  و�إ�سر�ك  �لهجوم  خط 
�لذي  �لوقت  ففي  مهاجمني، 
كان للتبديالت �لتي �أجريناها 
�إي����ر�ن  يف م��ب��اري��ات��ن��ا م���ع 
وف��ي��ت��ن��ام و�ل��ي��م��ن �أث��ره��ا 
فارقًا  و�أح��دث��ت  �لإيجابي 
ل�سيما  �لأد�ء  يف  ك��ب��ريً� 
يف �خل���ط �ل��ه��ج��وم��ي، ك��ان 
يف  ي��زج  �أن  ب��امل��درب  يفرت�س 
ثانيًا  مهاجمًا  قطر  �أم��ام  مبار�تنا 
�أن  نعلم  ونحن  علي،  مهند  جانب  �ىل 
هناك على دكة �لحتياط �أكرث من لعب 

ميكنه �لنهو�س بهذه �ملهمة.
�شغط نف�شي مدمر

�ل��ع��ر�ق��ي  �ملنتخب  جن��م  ق���ال  فيما 
عدة  �أ�سبابًا  �إن  �ل�ساحب  عبد  مهدي  �ل�سابق 
�ليدين،  �سفر  �آ�سيا  �أمم  من  خروجنا  ور�ء  تقف 
يف مقدمتها �جلو�نب �لفنية و�لبدنية، لقد كانت 
��سطر مدربي  ما  منتخبنا ق�سرية،  �إعد�د  فرتة 
�للياقة لالعتماد على �لنظام �لالهو�ئي، و�لعمل 
مع  جتريبية  مباريات  �ست  تتخلله  عالية،  ب�سدة 
كبري،  وجهد  ع��ال  ب��رمت  تناف�سية  مباريات  �أرب��ع 
وبفرتة ق�سرية مع �سغط نف�سي مدمر، �أدى �ىل 
وبالتايل  �جل��ه��د،  لذلك  �لع�سالت  حتمل  ع��دم 

كانت �لإ�سابات عند �لالعبني.
اأنا امل�ش�وؤل الول

عندما  ب�سيط  ر�أي  ل��ه  ك��ان  كاتانيت�س  �مل���درب 
منتخبنا  خ�سارة  ع��ن  �لأول  �مل�����س��وؤول  �أن���ا  ق���ال: 
للبطولة،   وود�عه  �لقطري  �ملنتخب  �أمام  �لوطني 
�ملبار�ة، لكن  �أد�ًء جيد� خالل  فالالعبون قدمو� 
لالإ�سابة،  لعبني  ثالثة  تعر�س  هو  ف��اج��اأين  ما 
يف  كثريً�  ت�سببت  و�لتي  ل�ستبد�لهم  ��سطررت 
تغيري خطة �للعب �لتي كنت �أنوي �للعب بها لأين 
كنت �أنوي �لزج مبهاجم ثان من �أجل �ل�سغط على 
و�سط،  بالعب  �لالعبني  ودعم  �لقطري،  �لفريق 
وب�سر�حة  ذل��ك،  �أ�ستطع  مل  �حل��ظ  ل�سوء  ولكن 
هذه �أول مرة حتدث معي، و�لفريق بذل جهد� من 

�أجل �لعودة �ىل �أجو�ء �ملبار�ة.

بغداد / اأحمد رحيم نعمة



اخلطيبة ال�شابقة ل�يل عهد العراق:

متنياتي له بال�شعادة 
وبال�شفاء للملكة عالية

فايزة
الطرابل�شي:

اخل�شارة 
كانت مت�قعة

ر��سي  �ل�سابق  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملنتخب  م���درب  �أم���ا 
عن  �حلديث  فيه:  قال  ر�أي  له  كان  فقد  �سني�سل 
بطولة �آ�سيا لبد �أن يناق�س بالكثري من �جلو�نب، 
و�لتخطيط  و�ل�ستقر�ر  و�لتح�سري  �لإعد�د  منها 
جميعها  �لأخرى  �ملنتخبات  لأن  كثرية،  وتفا�سيل 
ميكن  ل  وبالتايل  �سابق،  بوقت  للبطولة  خططت 
�أن نناق�س �لأمور �لفنية دون �لوقوف على تفا�سيل 
�إعد�د �ملنتخب، فاأنا �أرى �أن عطاء �لالعبني كان 
كبرية،  �سجاعة  �أظ��ه��رو�  حيث  ومم��ي��زً�،  ك��ب��ريً� 
�لكبري  للفارق  وفقًا  �أمام قطر متوقعة  و�خل�سارة 
نغايل  ل  وبالتايل  �ملنتخبني،  وحت�سري  �إع��د�د  يف 
ونبالغ يف �لطرح، فمنتخبنا بحاجة �إىل �لكثري كي 
يكون فريقًا مناف�سًا على �ملر�كز �لأوىل. فاملدرب 
�لأخطاء  �أن  برغم  �لفريق  �إع��د�د  ماز�ل يف طور 
�أمر طبيعي كون �لتحاقه  �لتكتيكية حتدث، وهذ� 
على  يح�سل  ومل  �لعهد،  حديث  م��از�ل  باملنتخب 
فرتة �إعد�د مو�زية للمنتخبات �لأخرى �ملناف�سة، 
و��سحة  �إد�ري��ة  روؤي��ة  هناك  تكون  �أن  �ملهم  لكن 
و�للوج�ستية  �لفنية  �جلو�نب  من  �لفريق  لإع��د�د 

دون �لبحث عن نتائج �آنية، وبطريقة �مل�سادفة.
كاتانيت�س ف�شل هج�ميًا

�سلمان حت��دث عن  ع��ب��د�ل��ك��رمي  �ل��ك��رخ  م���درب 

خ����روج �لأ����س���ود ق��ائ��اًل 
بطولة  ق��دم  �لفريق  �إن 
جيدة، وهناك نو�ة جليل 
يكون  �أن  ب�����س��رط  ك����روي 
م��ع ه���ذ� �جليل  �ل��ت��ع��ام��ل 
م���ث���ايل م���ن حيث  ب�����س��ك��ل 
م�سابقات  وتنظيم  �لإع���د�د 
�أر�سية خ�سبة  وتوفري  حملية 
ي�سبقها ��ستقر�ر فني وقر�ر �سريع حل�سم م�سري 
�لبقاء عليه من عدمه،  �لإحتاد  �إن قرر  �ملدرب، 
باملنتخب،  �لتحاقه  حد�ثة  برغم  كاتانيت�س  لأن 
جن��ح دف��اع��ي��ًا وف�����س��ل ه��ج��وم��ي��ًا، وب��ال��ت��ايل من 
و�سقف  ل��ه  يخطط  م��ا  على  �ل��وق��وف  �ل�����س��روري 
�لتي  �لأخ��ط��اء  بع�س  يعالج  وك��ي��ف  ط��م��وح��ات��ه، 
حدثت يف �لبطولة، وتوفري �لدعم �لكايف للمدرب 
و�إن  �ملقبلة،  للبطولت  حت�سري�ته  منهاج  لتطبيق 
قرر �لإحتاد تغيري �ملدرب فالبد �أن يكون �خليار 
مبدرب كبري ويف وقت مبكر دون ��ستنز�ف �لوقت، 
�سماعة  ه��و  وي��ك��ون  كاتانيت�س،  م��ع  ح��دث  مثلما 

�لف�سل.
جنح كريو�س

فيما قال �ل�سحفي �لريا�سي �سالح عبد�ملهدي: 
ل �أريد �أن �أحتدث عن �أ�سباب �خلروج �ملبكر من 

مناف�سات ن�سخة �لإمار�ت �لقارية، بعد �أن �أ�سحت 
�ملحللني  مو�ئد  على  د�سمة  وجبات  �لأ�سباب  تلك 
�لجتماعي،  �لتو��سل  ومو�قع  و�لنقاد  و�ملتابعني 
حتى حفظناها عن ظهر قلب، بل وددت �لتطرق 
ملو�سوعني غاية يف �لأهمية، يجب �لنتباه لهما يف 
�ملنا�سبات �ملقبلة، �أولهما �لتخطيط بدقة لختيار 
�لأدو�ر  ب��ل��وغ  عند  �لأ���س��ه��ل  �لتناف�سي  �ل��ط��ري��ق 
�لهدف  هذ�  لتحقيق  �لعدة  و�إع��د�د  �لإق�سائية، 
وهو  جت����اوزه،  ي�سعب  مطب  يف  ل��ل��وق��وع  جتنبًا 
ماحدث ملنتخبنا يف �لإمار�ت، �إذ كان على مدربنا 
كاتانيت�س �لتفكري ب�سد�رة �ملجموعة �لر�بعة من 
�لأه��د�ف يف مرمى  �أكرب عدد من  خالل ت�سجيل 
على  �ل��ف��وز  ع��رب  �و  �مل��ت��و����س��ع  �ليمني  �ملنتخب 
�لإير�نيني،  مع  بالتعادل  �لقناعة  من  بدًل  �إي��ر�ن 
�أنه  �إجناز وطفرة كبرية برغم  �أنه  وت�سويقه على 
مو�جهة  يعني  مبا  �ملجموعة،  و�سافة  يف  و�سعنا 
�أحد  عو�سا عن مالقاة  �خلام�سة  �ملجموعة  بطل 
وجنح  كريو�س،  له  خطط  ما  غ��ر�ر  على  �لثو�لث 
ثم  عمان  طريق  �أن  يتفق  فاجلميع  تخطيطه،  يف 
�ل�سني فيما بعد هو �لأ�سهل، مقارنة بطريق قطر 
�لطريق  �ختيار  و�أن  ل�سيما  �جلنوبية،  كوريا  ثم 
�لذي  �لكرة  ع��امل  يف  �ملعيب  ب��الأم��ر  لي�س  �لأول 

�أ�سبح علمًا، ولي�س فو�سى.
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ف���ي ال��م��ي��زان

�ساعة"  "�آخر  جملة  �أجرته  معها  لقاء  وهنا   
�مل�سرية فور عودتها �ىل بيت �لعائلة:

با�سم  �مل�سري  �ملجتمع  عرفها  �لتي  �لفتاة  �إن 
�لأم��رية  با�سم  عرفها  ثم  �لطر�بل�سي  فايزة 
�لقدمي  ��سمها  ����س��رتدت  ق��د  �لعر�قية  ف��اي��زة 
وعادت �ىل وطنها بو�سفها �ل�سيدة فايزة هامن 

�لطر�بل�سي.
وهي تعي�س �ليوم حياة هادئة يف منزل و�لديها 
عائلتها..  �أف���ر�د  وب��ني  �لنيل  على  يطل  �ل��ذي 

تقاليد  من  خالية  �ليوم  تعي�سها  �لتي  و�حلياة 
�لإمارة، بل هي حياة عادية ب�سيطة.

وكل من يعرفها وقد ر�آها بعد عودتها يجد �أنها 
مل تتغري.. و�أن �بت�سامتها �لرقيقة مل تفارقها.. 
وهي تعرب عن �سفاء وهدوء.. ول يجد كل من 
ف�سوله،  على  منها  �إجابة  �أي��ة  �لف�سول  يثريه 
�لتي  �ل��ظ��روف  تف�سيالت  ع��ن  تتكلم  ل  فهي 
�أنها  هو  تقوله  ما  وكل  �لعر�ق  يف  بها  �أحاطت 
تدعو ل�سمو �لو�سي بال�سعادة، ثم تذكر ف�سائل 

�مللكة عالية، وتدعو 
و�لعمر  بال�سفاء  ل��ه��ا 
�لعر�ق  و�أن  �مل��دي��د.. 
م��از�ل  لها  بالن�سبة 

�لقطر �ل�سقيق.
وت��ل��ق��ي ف��اي��زة ه��امن 
ن��ظ��رة ط��وي��ل��ة �ىل 
�لأف�����ق �ل��ب��ع��ي��د ثم 
�لقلعة، وعلى ماآذن  على جبال �ملقطم.. وعلى 
�لقو�رب  بنظرها  تتبع  ثم  �لبعيدة،  �مل�ساجد 
باأ�سرعتها �لبي�ساء �لتي جتري على مياه �لنيل، 
عليها  تبدو  وفجاأة  �لأم�س  ذكريات  يف  وت�سبح 
�سعادة خفية، �إنها بني هذ� كله تريد �أن تعي�س 
�أيام �لغد، ثم تتنهد وهي ت�سرح بخاطرها �ىل 
�ل�سغرية  �سقيقتها  �بن  وياأتي  �ملقبلة،  حياتها 
ويقطع عليها تفكريها، ويجذبها من يدها حتى 
�أمامه ليق�س عليها نكتة �سمعها �ليوم،  جتل�س 

فت�سج �ل�سرفة ب�سحكات �سعيدة.

اخلطيبة ال�شابقة ل�يل عهد العراق:

متنياتي له بال�شعادة 
وبال�شفاء للملكة عالية

فايزة
الطرابل�شي:

عادت اىل م�شر فايزة الطرابل�شي بعد ف�شخ 
خطبتها من ويل عهد العراق الأمري عبد الإله، 
ووفقًا لالأ�ش�ل او التفاق فاإنها امتنعت عن 
الت�شريح ب�شبب ف�شخ اخلطبة و�شار مفه�مًا اأن 
اجلميع رددوا املثل القائل: الزواج ق�شمة ون�شيب.
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��سحك.. ��سحك.. در�س تعلمته بعد "مرمطة" طويلة يف �أزقة 
�حلياة �ملظلمة �لكئيبة، �ملليئة باأوحال �لهموم و"�ملقرفات" وقد 
�أنت  به  فانتفع  و�لدموع،  و�لندم  �لعرق  من  غاليًا  ثمنه  دفعت 
"�ل�سقيان" باعتبار  جمانًا لوجه �هلل، وعلى ح�ساب حم�سوبك 

ما كان!
��سحك لكل �سيء، ومن كل �سيء، وعلى كل 

�سيء..
للرجل  ��سحك  ولعدوك،  ��سحك حلبيبك، 
و�مل��ر�أة، و"مطرح ما تر�سي �لدنيا دق لها" 
فقد  غرقت  و�إن  ونعمت،  فيها  عامت  ف��اإن 

ك�سبت �ل�سحك، على �أقل تقدير!
ل ترتك �سحكة تفوتك يف حياتك، ولو على 
ت�سحك،  د�ئمًا  فالدنيا  تت�ساءم  ول  نف�سك، 
عب�سَت  و�إن  ل��ك،  �سحكت  �سحكَت  ف���اإن 

�سحكت عليك!
�جعل �سيا�ستك يف �حلياة هي �ل�سحك �أوًل، 

و�أخريً� وفيما بينهما.
خذ م�سر�ت �حلياة �أوًل باأول، فل�ست تعلم ما يخبئه �لغد، وقد 
تاأتي �لرياح مبا ل ت�ستهي �ل�سفن، فاترك �ل�سفن تتمخرت وتنعم 

مب�سافحة �لرياح، ثم ليكن بعد ذلك ما يكون!
�أمل ت�سعى لتحقيقه،  �إن كل  و�أي �سيء مينعك من �ل�سحك؟.. 
�لدنيا يف وجهك  تك�سر  قد  بل  �سيء،  منه  بال�سحك  ي�سيع  لن 

وتخيب �أملك �ذ� كنت عبو�سًا كئيبًا!
�أبطالها  �آمال  لتحقيق  تت�سع  ل  ناق�سة" قد  "رو�ية  �حلياة  �إن 
�لرو�ية  هذه  من  �خلتامي  للف�سل  مبعوثون  �مل��وت  بعد  ولعلنا 
يف  �ل��ي��وم  �أن  تن�س  ول  �لإن���رت�ك���ت..  ياأتيك  �ن  قبل  ففرف�س 
يدك، و�أن �لغد يف يد �لقدر، فال تتعلق بالأوهام و�خليالت �إل 
و�لفلقة"  �لقلب  "وجع  و�إن كنت من غو�ة  منها فقط  لت�سحك 
�أنك  ولتعلم  �ل�سحك،  من  ولكن  ت�ساء،  كما  تنفلق  �أن  فيمكنك 
�إن بكيت فلن تروق �لدنيا حلالك، بل �سرتكبك �كرث و�أكرث ومتد 

رجليها كمان!
�لنب�ساط  �أما  �حلياة،  هذه  يف  �لأ�سل  هما  و�ل�سقاء  �لتعب  �إن 
فطارئ مير م�سرعًا كالقطار، فال تدع �لقطار يفوتك من غري 

�أن تركب، ولو يف �ل�سبن�سة!

ا�شحك لكل �شيء ومن كل �شيء 
وعلى كل �شيء!ا�شحك لها!

جنيب الريحاين:
ن�����ش��ي��ح��ة ال���ف���ن���ان 

و�سبغها  لتعقيدها  �لنظريات  وي�سعون  �حلياة  يفل�سفون  �لفال�سفة  �إن 
بالطابع �لقامت �لأ�سود!

ولكن �لفال�سفة لي�سو� هم �لوحيدين �لذين يلونون �حلياة بهذه �لظالل 
�حلزينة، بل كلنا ي�سنع هذه �لظالل، غري �أن �حلياة �أجمل كثريً� مما 

نعتقد..!
نتاأمل  لكي  ل  حتبها  لكي  خلقت  �مل��ر�أة  �إن  يقولون  مثاًل  �لفال�سفة  �إن 
فيها، فاإن �لتاأمل يف �حلياة يزيد �أوجاع �حلياة كما يقول �ل�ساعر �إيليا 

�بو ما�سي..
و�أنا �أحب �حلياة..

يف  �أ�ستطرد  ول  �أعقدها  ول  �تاأملها  �أن  �أح��اول  ل  لأنني  �حلياة  �أح��ب 
متابعة تف�سيالت �أحد�ثها �حلزينة.. بل �أقبلها بكل عيوبها.. جميلة.. 

فاتنة.. ب�سيطة.. �حلياة تغري!
و�أعتقد �أن كل �لنا�س يحبون �حلياة يف �أعماقهم و�إن بدو� لها كارهني 
ومت�سخطني.. فاأنت قد ترى �سخ�سًا يف طريقه �ىل كوبري ق�سر �لنيل 
لينتحر مثاًل وبينما هو �سائر يف �لطريق يهاجمه كلب فيجري، هذ� يف 

�لوقت �لذي ي�سعى فيه �ىل �لتخل�س من حياته كلية..

 ومن مقومات حب �حلياة �لر�سا �لنف�سي و�لر�سا �لعاطفي.. و�أنا �أمتتع 
بالثنني، فاأنا ر��سية نف�سيًا لأنني �كتفي بامل�ستوى �لذي �أعي�س فيه يف 
�إن�سان  �إي��ر�د�ت  �قت�سرت  لو  بينما  �أطمع يف مزيد..  ول  حدود دخلي 

طماع على دخلي.. لكان يف ذلك كارثة حمققة له!
و�أنا ر��سية وعاطفية لأن عاطفة �ملر�أة لي�ست فقط يف حبها للرجل، بل 
يف ذلك �لدفء �للذيذ �لذي تنعم به وهي �أم يحيط بها �أبناوؤها.. ولقد 
رزقني �هلل ولدً� وبنتًا.. و�أنا �أح�س ب�سعادة جارفة عندما �أرى يف هذه 
�أنا ل �أحب  �لبنت �متد�دً� حلياتي.. ومن �أجل هذ� �لولد وهذه �لبنت 

�حلياة فقط.. بل �أت�سبث بها كل �لت�سبث..
يفي�س  �ملر�أة ل  �أن حب  �أعتقد  فاإنني  و�مل��ر�أة  �لرجل  �لعاطفة بني  �أما 
�لرجل  ينبع عن م�سلحة.. متامًا مثل حب  و�إمنا  عن عاطفة حقيقية 
ول  بينهما  متبادلة  م�سلحة  هو  و�مل��ر�أة  �لرجل  بني  فاحلب  للمر�أة.. 
ت�سدقو� غري ذلك.. �أما �حلب �حلقيقي فهو �حلب �لنابع من �لأمومة..
و�لر�سا  فيها..  �حلزين  �لتاأمل  وع��دم  للحياة..  تب�سيط  ر�أيتم؟  هل 
�لنف�سي.. و�لر�سا �لعاطفي.. وبعدها حتلو �حلياة وتع�سق ول ت�سدقو� 

�لفال�سفة!

زوزو ما�شي 
جتيب:

مل�������اذا اأح�����ب
احلياة
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هذه  على  �أهلها  �ع��رت����س  رغ��م  ج��ارف  حب  بعد  تزوجتُه 
رغبتها  �علنت  لكنها  لها،  كفء  غري  �ن�سان  وباأنه  �لزيجة، 
�قنعت  بدورها  �لتي  و�لدتها  �قنعت  وبالتايل  منه  بالزو�ج 
ل  �ن  بنات،علينا  ثماين  �أنهن  له  بينت  ثم  بالأمر،  و�لدها 

نعرت�س لأ�سباب تافِهة و�ل�سيبقني �أمامنا جميعهن...
�جابها �لو�لد: �ذ� كانت �لأ�سباب جذرية لرف�سِه ماذ� نفعل 

يف هذه �حلالة؟
�خربتها  �لذي  �ليوم  وجاء  باقناعِه،  ��ستمرت  بل  جتب  مل 
�لزو�ج مبن ترغب وطلبت منها  و�لدها على  �أمها مبو�فقة 

�خباره لكي ياأتي �أهله ويطلبوها ر�سميًا من و�لدها!!
طارت باخلرب �ل�سعيد وذهبت للقائه و�خباره مبا ح�سل يف 

بيتهم ومو�فقة �هلها. 
ويف �مل�ساء ح�سر �أهله، مل يبُد عليهم �لفرح و�ل�سرور خلطبة 
�بنهم، و�لأمر نف�سه لأهلها حينما �ساهدو� �أهله �لذين لي�س 
مب�ستو�هم يف كل �سيء ولكنهم 
تنا�سو� هذ� �لفرق �أمام فرحة 
�ل�ستعد�د�ت  �سارت  �بنتهم. 
ليوم �لزفاف ب�سرعة ومت هذ� 
لأنه  �أهلها،  ومعونة  مب�ساعدة 
وكان  �أهلها،  مب�ستوى  �ملدعوين  �أم��ام  يظهرها  ما  ميلك  ل 
�بنتي!  يا  لِك  و�أهله  ماذ� قدم هو  نف�سِه:  مع  يتمتم  و�لدها 

كي تع�سقيه هكذ�؟
نق�س  �ي  ب��دون  �أهلها  يرغبها  �لتي  بال�سورة  �ل���زو�ج  مت 

و�سافر� �سهر �لع�سل �ىل �حدى �لدول كهدية من و�لدتها. 
عاد� وهما فرحني �سعيدين يف بيت �أهله، ولكنها مل ت�ستطع 
�ل�ستمر�ر معهم لأنهم يختلفون متامًا عن معي�ستها يف بيت 
�هلها، لذ� �سرحت لو�لدتها كل معاناتها معهم �لتي وعدتها 
بدورها �أن تقنع و�لدها �أن ي�سمح لها �أن ت�سكن �حد �لبيوت 

�لتي ميلكها.
و��ستقلت يف  طلبهما  على  مكرهًا  و�لدها  �قتنع  ثانية  ومرة 
�لبيت �جلديد �ملوؤثث ح�سب ذوقها و�عترب و�لدها هذه هدية 
نباأ حملها �لأول، ومتنى �أن يكون حفيده �لأول ذكرً�، وحتقق 
�أمه يف �جلمال فرح  ي�ساهي  ولدً�  م��ا�أر�د، فقد �جنبت  له 

�جلميع مبقدمِه وتعلقو� به و�حبوه.
�أما �لزوج فقد كان يح�سر �ىل �لبيت �سيفًا عزيزً� مكرمًا 
مبا  وي�سعر  ير�قب  كان  و�لدها  ولكن  زوجته،  �هل  قبل  من 
كان ينوي هذ� �لزوج، مباذ� يتحدث ويخربها وهو ل ميلك 
�أهلها، ومع �لأيام  دلياًل على ج�سعِه وطمعِه بها ومبا ميلك 
�سد  يوؤلبها  و�أخذ  بل  تزد�د  �ملادية  وطلباته  �حلدود  جتاوز 
�أهلها ل�سيما �سد و�لدها، وكانت هي ترد على زوجها باأن 
با�ستهز�ء  قولها  من  ي�سحك  جتاهنا!  يق�سر  مل  و�لدها 

�ل  لها  و�م��و�ل، وليرمي  ويحدثها عما ميلك من عقار�ت 
�لفتات، وتنتهي �مل�ساحنة بينهما باأن يرتك �لبيت �أيامًا لكي 

يجربها �أن تلبي له مايريد.
على هذ� �ملنو�ل �سارت حياتها معه، ويف يوم ز�رتها و�لدتها 
كاملة  �لق�سة  وعرفت  مبفردهما،  وطفلها  هي  لتجدها 
فن�سحتها �ن تطرده وتعود �ليهم، �ىل بيت �أهلها، رف�ست 
ب�سدة ب�سبب حبها �ملجنون له، وهو قد �كت�سف �سعفها هذ� 

فا�ستغلُه.
ولدت طفلها �لثاين ثم طفلتها �لثالثة.

وب��د�أت  هي  تعبت  �سوءً�،  ت�سرفاته  �زد�دت  بل  يتغري  ومل 
تنهار لأتفه �لأ�سباب، لحظت �مها و�سقيقاتها ذلك وطلنب 
معها  �خالقه  يح�ّسن  مل  و�إن  معه  يتحدث  �ن  و�لدهن  من 

فعليه �أن يهدده بتفريقها عنه. 
مل ي�سدق ما �سمع، وكيف يخ�سر �لدجاجة �لتي تبي�س له 
ذهبًا، هو يعطي ر�تبه �ىل �هله، ويعي�س هو مبا حت�سل عليه 

من �هلها.
ز�رت �أهلها يومًا مبفردها وحينما �ساألتها �أمها عن �لأطفال 
�جابتها باأنهم بقو� مع و�لدهم، لأنني جئت لأمر هام �أريد 
�لتحدث به مع و�لدي، دخلت عليه و�سط ده�سة و��ستغر�ب 
من يف �لبيت، بعد دقائق �سمعو� �سياح و�لدهم وطرده لها 
من �لبيت، دخلت �مها م�سرعة ِفزعة لتعرف �ل�سبب، �كد 
لها �لو�لد باأنها تريد ح�ستها مما �أملك، ترثني و�أنا حي!! 

وهذ� كله من تدبري زوجها. 
و�أمام �سغط �جلميع �عطاه  �مل�ساكل بينهم جميعًا  تعقدت 
�بنته  �جل  من  لي�سكته  به  باأ�س  ل  �مل��ال  من  مبلغًا  و�لدها 
�سفره  خرب  �أهلها  عرف  وقد  �ي��ام  �ل  هي  وما  و�طفالها، 
باأنه �سيبعث بهم ليلحقو� به، وطال  �أملها  �أن  �ملفاجئ بعد 
�نتظار �جلميع، ومل يبعث. مرت �ل�سنون �سريعة بعدها بعث 
�أن جردها من كل ما متلك وعادت  بعد  �لطالق  ورقة  لها 
و�ملر�س  و�مل�سكنة  �ل��ذل  معها،  و�طفالها  �أهلها  بيت  �ىل 
و��سحة عليها، وبد�أت تنتابها نوبات ع�سبية لتهد�أ بعدها 

وت�سم �طفالها �لذين يبكون على �سدرها. 
لتجعلهم  لهم  �لأطفال ل ذنب  باأن  م��ر�رً�   و�لد�ها  حدّثها 
يعي�سون يف دو�مة حزنها وحريتها على زوجها �لذي تركها 

بال �سوؤ�ل ل عنها ول عن �طفاله؟
معاناتها،  عن  �سيء  بكل  تخربهم  زوجها  �هل  �ىل  ذهبت 
�جابوها بربود: �نت تعرفينه جيدً� �إنه �ن�سان بال �سمري ول 

قلب، ملاذ� ر�سيت به؟
بيتهم على غري  �أحبه. وخرجت من  �أنا �ع�سقه،  �جابتهم: 
لغياب  �طفالها  بكى  �هلها،  �ىل  �لعودة  يف  تاأخرت  هدى، 
�أمهم، وكانت و�لدتها تنتظرها عند �لباب، ثم جاءت. مل 
ترد على ��سئلة و�لدتها، �حت�سنت �طفالها ودخلت غرفتها، 
مل  �لذين  �طفالها  �جل  من  للع�ساء،  عليها  و�لدها  ن��ادى 
ياأكلو� �سيئًا من وقت خروجها، مل جتبهم فطلبت و�لدتها �أن 
يرتكهم لكي يرتاحو� وهي �ستاأخذ ع�ساءهم �ىل غرفتهم. 
�لباب  لتفتح  معها  �لأك��ل  حاملة  �أمها  �سعدت  ف��رتة  بعد 
بكل  ت�ستغيث  وبد�أت  �لأكل  �سحون  هوت  ر�أت،  مبا  وتفاجاأ 
مْن يف �لبيت هّبو� جميعًا �ىل حيث غرفتها، فوجئو� مبا ر�أو� 

�أختهم و�ولدها �لثالثة ممددين على �لأر�س بال حر�ك.
�ت�سلو� بالنجدة و�ل�سرطة و�لإ�سعاف ليعرفو� بعد �ساعات 
باأنهم قد فارقو� �حلياة بعد �أن �سربو� �ملاء �مل�سموم من قبل 
�أمهم ليتخل�سو� جميعًا من �حلياة، �ذ مل ترتكهم عالة على 

�هلها وبهذ� ماتت عائلة كاملة ليحيا و�لدهم 
�لذي بال �سمري و�لذي باعهم من �جل طمعه ونزو�تِه. 

فاأي عقاب ينتظره؟ و�ي عقاب ينتظرها؟ 
لرتفرف فر��ساتهم �لثالث بعيدً� عنهم... بعيدً� عنهم.

الفاجعة

طارت باخلرب ال�شعيد وذهبت للقائه واخباره مبا 
ح�شل يف بيتهم وم�افقة اهلها. 

ويف امل�شاء ح�شر اأهله، مل يبُد عليهم الفرح وال�شرور 
خلطبة ابنهم، والأمر نف�شه لأهلها حينما �شاهدوا اأهله 

الذين لي�س مب�شت�اهم يف كل �شيء ولكنهم تنا�ش�ا هذا 
الفرق اأمام فرحة ابنتهم. 

امليزان 

امليزان 

يف

يف
رجاء خ�شري

�لقلب  ينب�س  وبك  �لروح  ثنايا  ت�سكن  و�نت  �لغياب  عالم 
غريب،  لطارق  وح��ب  لهفة  من  به  ما  �لعقل  �نكر  �ل��ذي 
�سيقتلها  �لذي  هو  �أنه  يومها  �عرف  يّف، مل  لينبت جذورً� 
ب�سمت  ونفكر  نتحا�سب  تعال  ب��ه...  ب��د�أ  ما  �أمتمُت  و�أن��ا 
هو  مْن  ولنتقابل  �جلوفاء،  �خلر�ساء،  و�لكلمات  �حلروف 
�أعدل و�أحكم منا.. ولنذهب معًا �ىل هناك حيث �لعقاب 
لكلينا، ولرتفرف غ�سوننا �لثالثة بعيدً� عنا، بعيدً� عنا...
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ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جمـال جمعة

العباءة العراقية
ليٌل كالسيكي 
يحتضن الجمال



ريا عاصي

من  �لعديد  فخلطن  �أج�سامهن،  بيا�س  زي��ادة 
�لزهور  من  لأن��و�ع  بالإ�سافة  �حلنطة  م�ساحيق 
من  بيا�سًا  �أ���س��ّد  ب�سرة  على  للح�سول  �لبي�س 

�لرجل.
اإلغريق

ب�سرتهم  بتبيي�س  ي��ق��وم��ون  �ليونانيون  ك��ان 
�لر�سا�س،  ب���ودرة  �أو  �لطبا�سري  با�ستخد�م 
كما قامو� ب�سنع �أحمر �سفاه خام م�ستخدمني 
مزيج �لطني �لأحمر، و�لذي كان يحوي �حلديد 

�لأحمر بن�سبة كبرية.

الصين
طالء  كانت  �ل�سينيون  ��ستخدمها  مادة  �أبرز 
�حلاكمة  �لطبقة  ��ستخدمت  �إذ  �لأظ���اف���ر، 
و�لأحمر،  و�لأ�سود  و�لف�سي،  �لذهبي  �للونني 
با�ستخد�م  ي�سمح  ول  ل��ه��م.  ح��ك��رً�  وك��ان��ت 
وق��د  �ل�����س��ع��ب.  لبقية ط��ب��ق��ات  �لأل�����و�ن  ه���ذه 
و�سمع  �لعربي  �ل�سمغ  م��ن  ��ستخال�سها  مت 
�أبرز ما مّيز  �لع�سل و�لبي�س و�جلالتني. وكان 
وليومنا  �لفرتة  تلك  يف  و�ليابانيني  �ل�سينيني 
��ستعمالهم  ه��و  �لعامة  �حتفالتهم  يف  ه��ذ� 
�لأبي�س.  باللون  وجوههم  لتلوين  �لأرز  لبودرة 
�أ�سنانهم  وي�سبغون  حو�جبهم  يحلقون  وكانو� 
��ستخدمو�  كما  �لأ���س��ود.  �أو  �لذهبي  باللون 

�حلناء ل�سبغ �سعورهم.

العصر الحاضر
تطورت �سناعة �ملاكياج و��ستمرت حتى يومنا 
هذ�، وما ز�ل �لكحل و�حلناء و�لع�سل و�حلليب 
وحل����اء ���س��ج��رة �جل����وز و�ل���زع���رت و�ل��ب��اب��وجن 
�جلبل  و�إكليل  و�لنعناع  و�لزنبق  و�خل��ز�م��ى 
وزيت  �ل�سم�سم  وزيت  �لزيتون  وزيت  و�ل�سبار 

�للوز و�مل�سك و�لعنرب و�لعود و�لعديد من 
�لن�سان  ��ستخدمها  �لتي  �مل��و�د 

ت�ستخدم  للتزيني  �ل��ق��دمي 
ب�����ط�����رق ح����دي����ث����ة يف 

�سناعة �ملاكياج.

�سعوب  ه��م  و�ل��زي��ن��ة  �حل��ل��ي  ع���رف  م��ن  �أول 
�لإن�سان  ��ستخدم  فقد  �لقدمية،  �حل�سار�ت 
ليجعل  �حل��ي��و�ن  �أن��ي��اب  من  �لبدء  يف  �لقالئد 
�لغابة  وحو�س  من  حتميه  و�أيقونة  متيمة  منها 
تخّتم بخامت  ث��م  م��ن  �ل�����س��اري��ة،  و�حل��ي��و�ن��ات 
�خلتم  هو  خامته  ليكون  �لكتابة  �خرت�عه  بعد 
و�ل�سر�ء  �لبيع  عقود  خالله  م��ن  يوقع  �ل��ذي 
�مللكية  )ق��ان��ون  ب�سري  ق��ان��ون  �أول  ظهور  بعد 
�لأ�ساور  ظهرت  ثم  ق.م(.   3500 لورمن��و، 
ت��ل��ك �مل��رح��ل��ة،  ت��ع��رب ع��ن طبقية  �ل��ت��ي ك��ان��ت 
هي  و�لعبيد  للجو�ري  �لأقفال  ذ�ت  فالأ�ساور 
و�لأق��ر�ط  �لتيجان  �أم��ا  و�خلالخيل،  �حلجول 
�لقوم  علية  من  و�لرجال  �لن�ساء  يلب�سها  فكان 
�إد�ة  �حللي  �أ�سبحت  وبذلك  فقط،  و�أغنيائهم 
�لقبائل  بع�س  وماز�لت  طبقيًا،  �لب�سر  لتمييز 
و�لقالئد  باحللي  بع�سًا  بع�سها  متيز  �لإفريقية 
و�لأقر�ط، وبع�س عالمات �لكي على �لوجه حتى 

يومنا هذ�.
�حل�سار�ت  متيزت  فقد  وفنونه،  �ملاكياج  �أم��ا 
فاإن  وبالطبع  �ملختلفة،  �ملاكياج  بطرق  �لقدمية 
�ملحيطة هي من جعلها تختلف من مكان  �لبيئة 

لآخر.

الماكياج في حضارات وادي 
الرافدين 

برزت زهرة �لبابوجن ب�سكل كبري يف �حل�سار�ت 
�ملتعاقبة،  �ملمالك  باختالف  �ملتعاقبة  �لعر�قية 
�أي�سًا  ��ستخدمت  كما  لأثو�بهم،  وزينة  كحلية 
��ستخدمتها  �آ�سور  ويف  للجلد.  ومطري  كمرهم 

�لن�ساء لتغيري لون �ل�سعر و�سبغته.
 كما ��ستخدم �لرجل حلاء �ل�سجر لتلوين �ل�سفاه 
و�بر�زها ب�سكل و��سح، وماز�ل ذلك ُي�ستخدم يف 
�لن�ساء  عليه  وتطلق  �ل�سعبية،  و�ملناطق  �لأرياف 
��سم: �لديرم، وهو حلاء �سجر �جلوز ل�سبغ �للثة 

و�ل�سفة.
�أي�سًا ��ستخدم رجال و�دي �لر�فدين �لكحل ب�سكل 
و�لرقم  �ملنحوتات  يف  ب��ارزً�  ذل��ك  وجن��د  كبري، 
ب�سكل  تكحل  وق��د  �ل��رج��ل  تظهر  �لتي  �لطينية 
ذلك  كان  وقد  �أو�سع.  ب�سكل  عينيه  ليربز  ظاهر 
حكرً� على رجال �مللك وكاهن �ملعبد باعتبارهم 
خمتلف  وعند  للب�سر،  و�ملر�قبة  �حلار�سة  �لعني 
�ملمالك �ملتعاقبة يف و�دي �لر�فدين جند �أن �سور 
وكل  و�سلمن�سر  وح��م��ور�ب��ي  وك��ودي��ا  جلجام�س 
ويعتقد  تكحلو�،  قد  �ملختلفة  �حلقب  تلك  ملوك 
باأنهم قد ��ستخدمو� زيوت �لغزلن �ملحروقة مع 

م���ط���ح���ون خ�����ل�����ي�����ط م���ن 
حجر 

�لأو�سط  �ل�سرق  �سعوب  ��ستخدمته  �لذي  �لإثمد 
لكن  لحقًا،  �لعربية  و�جلزيرة  �إفريقيا  و�سمال 
يف منحوته ل�سبعاد ولبو يتبني �أنهن تزينَّ كذلك 
كما  �مل���ادة  بنف�س  حو�جبهن  ور�سمن  بالكحل 

يعتقد.

الفراعنة 
ممالكها،  وبتتابع  �لفرعونية،  �حل�سارة  متيزت 
عيونهم  بتزيني  فقط  يكتفو�  فلم  �ملاكياج.  بفن 
بالكحل بل ذهبو� لأبعد من ذلك، �إذ جند �أنهم 
با�ستخد�مهم  للماكياج  �لعني  ظالل  فن  �أ�سافو� 
عجينة  وهي  "�مللكيت"،  �مل�سمى  �لأخ�سر  للون 
�لنحا�س.  من  م�سنوعة  �للون  ز�هية  خ�سر�ء 
ك��م��ا ق��ام��و� مب���زج �ل��ل��وز �مل��ح��روق و�ل��ر���س��ا���س 
مع  خمتلفة  ب��األ��و�ن  �لنحا�س  وخامات  �ملوؤك�سد 
حيث  �لكحل،  ل�سنع  �لر�سا�س  وخامات  �لرماد 
وكانت  ل���وزة،  �سكل  على  �أعينهن  ب��ه  ي��زي��ّن  ك��ن 
�خلا�سة  �لتجميل  م�ستح�سر�ت  ي�سعن  �لن�ساء 
بهن يف �سناديق خا�سة باملاكياج وي�سعنها حتت 
�مللكة نفرتيتي بتزجيج  ��ستهرت  كر��سيهن. كما 
�لتزجيج  م�سحوق  ت�سع  ك��ان��ت  �إذ  حاجبيها، 
مبجموعه  تخلطه  �أن  بعد  بال�سري�ميك  �خلا�س 
ب�سكل  حاجبيها  ليربز  �حليو�نية  �ل�سحوم  من 

و��سح جدً� يف جبهتها.

الرومان 
لإ�سافة �حلمرة  �لرّبي  �لتوت  �لرومان  ��ستخدم 
و�لن�ساء  �لرجال  ي�ستخدمها  وك��ان  ل�سفاههم، 
حينها  �لن�سوة  وح��اول��ت  ���س��و�ء.  حد  على  منهم 

بحث اإلنسان دومًا عن التميز والجمال، نجد ذلك واضحًا جدًا في األزياء 
وتنوعها وجمالياتها من حضارة ألخرى، وكان تّواقًا ليبرز نفسه وجماله 

من خالل بهرجة أزيائه وإضافة الحلي إليها.

التزّين والماكياج
في الحضارات القديمة
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 ومل يجد هذ� �ملالك �سيئًا ليخط عليه ق�سيدته 
�لأنيقة فا�ستعان برد�ئه �لأبي�س، ليغزو كل جزء 
منه حموًل �إياه �إىل �أجنحة �سود�ء كانت مهمتها 
�أن ت�سّفق للحب و�جلمال حتى لحت له  �لأوىل 
�لأ�سجار،  ب��اأور�ق  حتتمي  �للون،  �سومرية  �مر�أة 
�لتي  �ل�����س��ود�ء  �لأجنحة  بهذه  �ك�ساءها  فقرر 

�سميت بعد ذلك: "�لعباءة".
�لرت�كمات �لثقافية متثل عن�سرً� مهمًا يف جميع 
ح�سار�ت �لر�س، كموروثات �جتماعية �رتبطت 
�حلا�سل  �لتطور  رغم  م�ستمر،  ب�سكل  بحياتنا 
�ل��رت�ث  بر�ئحة  تعبق  ز�ل��ت  م��ا  �أن��ه��ا  �إّل  فيها، 
�لكال�سيكي �ملتمثل بانتماء�ت �ل�سعوب �ملتعاقبة، 
ومن �أمثال هذه �لرت�كمات �لثقافية هي �لعباءة 

�لعر�قية.
وجاهة ورفعة

ُعرفت �لن�ساء �لعر�قيات بلب�سهن �لعباءة كرد�ء 
للوقار و�حل�سمة، وكك�ساء ير�فق �ملر�ة �لعر�قية 
ت��ر�ه يف �لأ���س��و�ق ويف  يف كل زم��ان ومكان، فقد 
وحتى  بل  �ل��دول��ة،  دو�ئ��ر  يف  و�أحيانًا  �مل��د�ر���س، 
�لذي  �ملهم  �ل�سوؤ�ل  �أن  �إل  �ل��ربمل��ان.  قبة  حتت 
هذ�  �بُتِكَر  ومل��اذ�  كيف  هو:  د�ئمًا  نف�سه  يطرح 
�لأقم�سة،  م��ن  فالعديد  �لكال�سيكي؟  �ل����رد�ء 
�لن�ساء  �رتد�ء  وطرق  و�لأن��و�ع،  �لأ�سكال  وبكافة 
�أج�سادهن.  �إك�ساء  يف  �أخرى  �أ�ساليب  تعترب  لها 
و�حل�سمة �لتي متثلت بو��سطة �لعباءة قد حت�سل 

عند �رتد�ء قما�س �آخر بطريقة �أخرى.
�لر�سول  ع�سر  �إىل  يعود  �لعباءة  تاريخ  �إن  قيل 

�آن����ذ�ك كان  �ل��ع��ب��اءة  حممد )����س(، و�رت����د�ء 
ينح�سر بالطبقة �لغنية، �ملرتفة، ذ�ت �لوجاهة 
�لكبرية عند �لعرب. �إل �أن بع�س �جلو�ري لب�سن 

�لرديء منها و�ملمزق.
 موديالت وأساليب

منها  ك��ث��رية،  "موديالت"  �ل��ع��ر�ق  يف  للعباءة 
تلب�س  و�أخ��رى  �لقدمني،  حتى  �لر�أ�س  يغطي  ما 
من  و�لعديد  �أكمام.  ذ�ت  و�لأخرى  �لكتف،  على 
�لن�ساء وخ�سو�سا كبري�ت �ل�سن يعتربن �لعباءة 
من  متنحهن  مل��ا  ل�سخ�سيتهن،  مكماًل  ج���زءً� 
وجاهة ورفعة، وعلى وجه �خل�سو�س يف �ملناطق 
�لتي  �لبيئة  ب�سبب  �لبلد،  من  و�لريفية  �جلنوبية 

تعترب منطقة ذ�ت طابع ع�سائري.
�لتغري�ت،  �لعديد من  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  �سهدت 
�ملوديالت،  وتطور  �لزي��اء  جمال  يف  وخ�سو�سًا 
�لتي  �لعر�قية  �لعباءة  �لتغري�ت  هذه  مل�ست  وقد 
تغريت من �سكل �إىل �آخر، ومن لون �إىل جمموعة 
�ألو�ن منها �لأحمر و�لأ�سفر وغريها من �لألو�ن 
�ملختلفة، وح�سب رغبة �ملر�ة �لتي ترتديها. �إل �أن 
�للون �لأ�سود يعترب �للون �ل�سائد للعباءة ملا ميثله 
من وقار وعنو�ن للهيبة، و�أحيانًا للحزن و�ملاأ�ساة.

�خل�سو�س،  بوجه  �ل�سود�ء،  �لعباءة  لب�س  يتم 
مرتديها.  حالة  ح�سب  خمتلفة،  و�أ�سكال  بطرق 
ح�سورها  عند  خ�سرها  على  تلفها  من  فمنهن 
�ل���ع���ز�ء، و�أخ�����رى ت��ل��ّوح ب��ه��ا ع��ن��د �ل��رق�����س يف 
فقد  �أخ��رى  ناحية  من  �أم��ا  �ملفرحة.  �ملنا�سبات 
�ملتوفى  �أن  على  للدللة  �مليت  تابوت  بها  يغطى 

�مر�أة.

�سو�د هولكو 
هدم  يف  �ل��دم��وي��ة  �ل�سخ�سيات  بع�س  تفننت 
حتى  ط��رق،  بعدة  �لأوط���ان  وت��ر�ث  �حل�سار�ت 
هذه  �أمثال  وم��ن  متعمد،  غري  ب�سكل  كانت  و�أن 
بغد�د يف عهد  �لذي دمر  �ل�سخ�سيات: هولكو، 
قيل  وق��د  ب��اهلل.  �مل�ستع�سم  �لعبا�سي  �خلليفة 
من  ح�سة  للعباءة  باأن  تاريخية  م�سادر  ح�سب 
على  �آن��ذ�ك  �لعباءة  تقت�سر  �إذ مل  �لدمار،  هذ� 
�للون �لأ�سود، بل على �لعك�س متامًا، �إذ كان �للون 
�ل�سائد يف تلك �حلقبة هو �للون �لأبي�س، وبعده 
تاأتي �لألو�ن �لأخرى. �إل �أن �سقوط بغد�د على يد 
�للون فقط  �لن�ساء يرتدين هذ�  �ملغول جعل من 
ملا ميثله من تعبري عن �ملاأ�ساة �لتي حلت ببلدهن 

على يد �ل�ستعمار �لهمجي.
سّن الفأر وشّدة الورد

�لبلد�ن،  باقي  �لعر�قية عنها يف  �لعباءة  تختلف 
با�سم  تعرف  �لتي  �مل�سرية  �لعباء�ت  فهنالك 
وتختلف  ق�سرية  �لعموم  يف  وه��ي  "�مَلاّلية"، 
�لعباءة  �رت��د�ء  طريقة  عن  �رتد�ئها  طريقة  يف 
�لعر�قية، �إذ ُتلب�س على �لكتفني ول تغطي �لر�أ�س، 
فقد  �خلليجية،  �أم��ا  منها.  �مل��ر�أة  �ساقا  فتظهر 
حتتوي  لأنها  �لعتيادي  �لثوب  ُيلب�س  كما  ُتلب�س 
و�ح��دة  وبقطعة  مميزة  وت��ط��ري��ز�ت  �إز�ر  على 
"�ل�سادور"  �أي�سًا  وهنالك  "�لإ�سالمية".  ت�سمى 
�لإير�ين، �لذي يكون خاليًا من �لأكمام �لطويلة 

كذلك  �أي�سًا.  و�ح��دة  كقطعة  وُيلب�س  وعري�سًا 
هناك �لعباءة �ل�سورية �مل�سماة "�ملربد". كما �أن 
�لعباء�ت�،  من  ح�ستها  لها  �لأوربية  �لدول  بع�س 
و�لفرن�سية  "�لترتون"،  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  ك��ال��ع��ب��اءة 
تقاليده  ح�سب  ن��وع  ولكل  و�ل�سينية،  و�لكورية 

وبيئته �لتي ينحدر منها.
�لعباء�ت،  باقي  عن  �لعر�قية  �لعباءة  و�ختلفت 
"�ملربد"،  و�أحيانًا  "�جلزية"،  ت�سمى  كانت  فقد 
حيث كان ي�ساحبها غطاء �لر�أ�س "�لبو�سية" �أو 
هي  �مل�سنوعة  �ملادة  �أن  من  بالرغم  "�ل�سيلة"، 

نف�سها �لتي �سنعت منها باقي �لعباء�ت.
"ذبي العباية" والزهاوي

ي��ت��م ����س���ر�ء �ل��ع��ب��اءة يف وق��ت��ن��ا �حل��ا���س��ر من 
حيث  ومي�سان،  كالب�سرة  �جلنوبية  �ملحافظات 
د�خ��ل  �إىل  �خلليج  م��ن  �لأقم�سة  ��ستري�د  يتم 
�ل��ت��ي متتهن بيع  �أغ��ل��ب �مل��ح��ال  �ل��ب��ل��د، وت��ك��ون 
�ملقد�سة،  و�لأماكن  �لأ�سرحة  قريبة من  �لعباءة 
كمدينة  �لأم��اك��ن،  تلك  يف  �للب�س  و�جبة  لأنها 
وكربالء  �لأ�سرف  �لنجف  وحمافظتي  �لكاظمية 
فريتدينها  و�لفتيات  �لن�ساء  بع�س  �أما  �ملقد�سة. 
�أ�سحت  �أن تزيَّن بخيوط ذهبية وتطريز�ت  بعد 

ب�سببها نوعًا من �ملو�سة.
�ل�����س��اع��ر �ل��ع��ر�ق��ي ج��م��ي��ل ���س��دق��ي �ل��زه��اوي 
جتارة  يخدم  مل  مبا  جاء   )1936  �  1863(
حقوق  �إىل  يدعو  ك��ان  �إذ  و�سانعيها،  �لعباءة 
�أل جتعل  �ملر�أة و�سفورها و�إظهار جمالها، و�إىل 
�لذي  �لطبيعي  �لعباءة ك�ساء يغطي جمالها  من 
له د�عيًا  منحها �هلل لها، حيث قال يف ق�سيدة 

لل�سفور:
زعمو� �أن يف �ل�سفور �نثالمًا   

كذبو�، فال�سفور طهٌر �سليُم
ل يقي عّفة �لفتاة ِحجاٌب   

بل يقيها تثقيُفها و�لعلوُم
�لعباءة  لها ح�ستها من  �لأغاين فقد كانت  �أما 
�لفنانني،  من  �لعديد  بها  تغنى  �إذ  �لعر�قية، 
"ذبي  غنى  �ل��ذي  ع��زي��ز،  �أب��و  �أم��ث��ال ح�سريي 
�لعباية"، كما �أن هناك �أغاين �أخرى من �ملوروث 
�لعر�قي متتدح وتتغزل بالعباءة �لعر�قية كاأغنية 
"يا �أم �لعباية، حلوة عباتك"، �لتي غناها يو�سف 

عمر.

ذوالفقار يوسف

َل أحد المالئكة الشعراء، وفق نوايا إلهية، أن ينغمر  قيل إنه في احدى الليالي وكِّ
في أعماق صالة غامضة، ويرسم أبياته بأنامل العشق الخالدة، مستعينًا بحبر الروح، 
يخيل لناظره ألول وهلة كأنه بخور متناثر في ليلة قداس قد امتزج بثقب سماوي 

أسود.

العباءة العراقية
ليٌل كالسيكي يحتضن الجمال
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اعداد: ثريا جواد 

اعتادت جميع النساء على ارتداء حّماالت الصدر منذ سّن 
المراهقة، فهي فكرة متجذرة في رؤوس كل النسوة بضرورة 
لبسها. ويتم تعليم النساء ضرورة ارتداء حماالت الصدر من خالل 

الدعاية والتلفزيون واإلعالن والترويج للمالبس، النها تحافظ على 
منطقة الصدر من األمراض

حّماالت الصدر 
وسرطان الثدي

�لد�خلية  �ملالب�س  قطع  �أهم  من  لكونها  �إ�سافة 
�لتي تظهر �أنوثة �ملر�أة ب�سكل جميل وجذ�ب. ول 
تكاد تخلو خز�نة ودرج كل �مر�أة من عدد كبري 

من حمالت �ل�سدر �خلا�سة بها. 
�ل�سرطان

و�لنتائج  در����س��ات��ه��م  خ��الل  م��ن  �لعلماء  دع��ا 
�جلديدة �لتي ثبتت ب�سرورة �لتوقف عن �رتد�ء 
لأ�سباب  وذل��ك  مفرط،  ب�سكل  �ل�سدر  حمالت 
�سحية قد تكون لها عالقة مبر�س �سرطان �لثدي 
�خلبيث، ورمبا مر�س �سرطان �لثدي �لليفي غري 

�خلبيث. 
باأن  ت�سعر  �مل��ر�أة  يجعل  �ل�سدر  حمالة  و�رت��د�ء 
قد  ولكنه  وجميل  ر�ئ��ع  ب�سكل  ي��ب��دو�ن  ثدييها 
لهذه  نتيجة  �سديدة  و�آلم  ناجمة  باأور�م  يت�سبب 
�ملخاطرة  �لأم��ر  ي�ستحق  ل  فلذلك  �لأم��ر����س، 
و�مل��ج��ازف��ة مل��ج��رد �ل��رغ��ب��ة يف �رت����د�ء حمالت 

�ل�سدر. 
يقول �لدكتور غريغوري هيغ �إن ٪90 من �لإناث 
ميكن �أن يكت�سفن حت�سنا كبري� يف مر�س ثديهن 
من  بالتخل�س  ي��ب��د�أن  عندما  �لليفي  �لكي�سي 
�أن  �أي�سًا  �أبحاثه  �ظهرت  وقد  �ل�سدر.  حمالت 
هناك عالقة وثيقة بني تلف �ل�سرف �لليمفاوي 

و�رتد�ء حمالة �ل�سدر. 

�جلاذبية
كما �أظهرت در��سة فرن�سية �أجر�ها �لربوفي�سور 
)جان ديني�س رويلون( لتغري�ت �لثدي عن طريق 
�أخذ قيا�سات 330 �مر�أة ترت�وح �أعمارهن بني 
18 - 35 �سنة على مدى 15 عامًا من �لزمن، 
�رتد�ء  يخرتن  �للو�تي  �أولئك  �أن  �أبحاثه  وبينت 
حمالت �ل�سدر، وحتى �ل�سابات منهن، ل تكون 
�إيجابية على �لإطالق لدعم  �أية تاأثري�ت  لديهن 
�لنتائج  �لثديني. هذه  تبلد  �أو  �آلمهن  �أو  ثدييهن 
�رت��د�ء  �أن  فهم  على  �أ�سا�سي  ب�سكل  ت�ساعدنا 
�سحتنا  على  فو�ئد  �أية  له  لي�ست  �ل�سدر  حمالة 
�لطبية �أو �لبدنية �أو �لت�سريحية ول ي�ساعد ثديينا 

على حتدي �جلاذبية.
على  ي��دل  دليل  �لآن  لدينا  يكون  قد  �ل��و�ق��ع،  يف 

تاأثري  لها  �ل�سدر  حمالت  �أن  مفادها  حقيقة 
�لن�ساء  �أن  نف�سها  �ل��در����س��ة  وت��زع��م  معاك�س. 
�ل�سدر  حمالت  �رت��د�ء  جتنب  �خ��رتن  �للو�تي 
�أظهرن �رتفاعا يف ثدييهن بقيا�س 7 ملليمرت�ت 
�رت���د�ء حمالة  �أن  يثبت  م��ا  �ل��وق��ت،  م���رور  م��ع 

�ل�سدر لي�س هو �حلل للثدي �ملرتهل.
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تحت الذراعين

�سيت�سكل لك معجون �سمعي، �سيكون فعاًل لإز�لة 
�ل�سعر غري �ملرغوب به من حتت �لإبطني وملدة 

�أق�ساها �أربعة �أ�سابيع.
�سوى  �لطريقة، ما عليك  بهذه  �إذ� كنِت مهتًمة 
كوبًا  �خلطي  �أوًل،  �لتالية:  �خل��ط��و�ت  �ت��ب��اع 
�لع�سل،  من  كوب   1/4 مع  �ل�سّكر  من  و�ح��دً� 
بعد  �لليمون.  ع�سري  من  كبريتني  ملعقتني  مع 
حتريكهما مع بع�سهما �لبع�س، �سخني �خلليط 
بامليكروويف ملدة دقيقتني. �تركيه ليربد و�سعيه 
على منطقة حتت �لإبطني. بعد �أن يجف، �رفعيه 
من  �ل�سعر  �ختفاء  �ستالحظني  ي��دك،  باأنامل 

حتت �إبطيِك.
و�لكركم  �لبابايا   .4

�أثبتت �لتجارب �أن مزج �لبابايا بالكركم ي�سكل 

تركيبة فعالة �أخرى جلعل منطقة حتت �لإبطني 
�لبابايا  فاكهة  حتتوي  حيث  كاحلرير،  ناعمني 
وهو  �لغر�ء،  "�لباباين" �أو  ي�سمى  عن�سر  على 
غري  �لبابايا  فاكهة  من  ي�ستخرج  ها�سم  �إنزمي 
�لنا�سجة وباإمكانه تدمري ب�سيالت �ل�سعر ومنع 

�إعادة منوها ثانية.
ما عليك �سوى خلط ملعقة �ىل ملعقتني كبريتني 
من �لبابايا �خلام �ملهرو�سة وخلطها مع حو�يل 
ن�سف ملعقة كبرية من م�سحوق �لكركم. �سعي 
�لعجينة على منطقة �لإبطني با�ستخد�م حركات 

د�ئرية و�بقائها ملدة 15 دقيقة قبل غ�سلها.
و�لكركم  �خلبز  �سود�   .5

�أج��ل  م��ن  �سنناق�سها  �لتي  �لأخ���رية  �لرتكيبة 
�إبطني ناعمني هي �سود� �خلبز مع �لكركم.

�بد�أي بخلط ملعقتي طعام من �سود� �خلبز مع 
ملعقة طعام من �لكركم و�أ�سيفي �ملاء تدريجيًا 
�إىل �أن تت�سكل لك عجينة رقيقة، بعدها �دعكي 
يديك  با�ستخد�م  �لإبطني  �خلليط على منطقة 
م�سح  ميكنك  ثم  ومن  جتف،  �لعجينة  و�تركي 

�لإبطني مبن�سفة نظيفة.
�لأف��ك��ار  بع�س  ل��ك  قدمنا  ق��د  ن��ك��ون  �أن  ن��اأم��ل 
دون  ناعمني  �إبطني  على  �حل�سول  كيفية  حول 
�إح���دى  با�ستخد�مك  حللقهما.  �ل���س��ط��ر�ر 
�لطرق �ل�سابقة، �ستتمكنني من جتنب �حلالقة 
بطرق  منزلية  تركيبات  با�ستعمالك  مت��اًم��ا، 
وتدوم  �أف�سل  ب�سكل  تعمل  �لطرق  هذه  �سهلة. 

لفرتة �أطول من �حلالقة.
Apost

دون �ل�سطر�ر حللقهما د�ئمًا، ما عليك �سوى 
قر�ءة هذ� �ملقال �ملت�سمن خم�س طرق ميكنك 
و�سلت  قد  �ستكونني  عندها  منزليًا،  بها  �لقيام 

للطريق �ل�سحيح.
�لذرة  ون�سا  �لبي�س  زلل   .1

�أقنعة  فيها  �أثبتت  �لتي  �لطريقة  غ��ر�ر  على 
�لوجه فعاليتها يف تق�سري و�إز�لة �لبثور �ل�سود�ء 
لإز�لة  فعال كذلك  �لقناع  فاإن هذ�  �لوجه،  من 

�ل�سعر من �لإبطني.
�حل�سول  عليك  �ل��ط��ري��ق��ة،  ه��ذه  ل���س��ت��خ��د�م 
بذلك،  وللقيام  )�لبيا�س(.  �لبي�س  زلل  على 
�سفار  و�إز�ل���ة  وع��اء  يف  بي�سة  لك�سر  حتتاجني 
�أو  �ل�����س��ف��ار مبلعقة  �إز�ل�����ة  مي��ك��ن  �ل��ب��ي�����س.  

فارغة  م��اء  زج��اج��ة  على  �ل�سغط  ط��ري��ق  ع��ن 
و�مت�سا�س �ل�سفار بهذه �لطريقة.

ن�سف  م��ع  �لبي�س  بيا�س  �خلطي  ذل��ك،  بعد 
من  كبرية  وملعقة  �ل��ذرة  ن�سا  من  كبرية  ملعقة 
�ل�سّكر. �سعي �ملزيج على �إبطك، �تركيه لي�ستقر 
ب�سرة  لك  تبدو  �ملنطقة حتى  ق�ّسري  ثم  لفرتة، 

حريرية ناعمة.
و�لكركم �حلليب   .2

 �ملزيج �لتايل �لذي ميكنه منحك �إبطني ناعمني 
هو �حلليب و�لكركم.

هذه �لطريقة فعالة يف تقليل �سرعة منو �ل�سعر 
و�أي�سا تعمل على �حلد من �سماكته.

على  �حل�سول  �سوى  عليك  ما  ل�ستخد�مها،   

�ل�سرورية، وهي ملعقة �سغرية  جميع مكوناتها 
مالعق  وث���الث  �حل��ل��ي��ب  م��ن  ���س��اي(  )ملعقة 
قومي  بعد ذلك،  �لكركم.  م�سحوق  �سغرية من 
بخلط �ملكونات حتى تت�سكل لك عجينة �سميكة، 
�سعي �لعجينة على منطقة �لإبطني ملدة ن�سف 
نظيفة  ق��م��ا���س  قطعة  ����س��ت��خ��دم��ي  ث��م  ���س��اع��ة 
�سوف  بانتظام  �لعملية  ه��ذه  تكر�ر  لإز�ل��ت��ه��ا. 

يعطيك نتائج ر�ئعة.
و�لليمون  �ل�سّكر  ع�سري   .3

�آخر  ر�ئ��ع  مزيج  هو  �لليمون  وع�سري  �ل�سّكر 
�ل�سعر  من  للتخل�س  ��ستعمالها  ميكن  ملكونات 
منا�سبة من  كمية  فلدى خلطِك  �لإبطني،  حتت 
�لليمون،  ع�سري  من  منا�سب  مقد�ر  مع  �ل�سّكر 

حرير
من األمور الصحية التي تحرص معظم النساء 

على القيام بها وبشكل روتيني هو حلق 
اإلبطين. مع ذلك، فإن نسبة كبيرة منهن 

يعرفن أن األمر ممكن أن يصبح متعبًا لو حلقن 
كل يومين أو ثالثة، حيث تصبح عملية حلق 

اإلبطين بمرور الوقت مرهقة ورتيبة. إذا كنت 
تبحثين عن طريقة بديلة تنعمين من خاللها 

بإبطين ناعمين بملمس حريري، 
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عم�دي

ال�شلغم  ماذا تعرف عن اأربعينية ال�شتاء؟

اعداد/ ثريا ج�اد

�أربعني  ملدة  وت�ستمر  �لأول  كانون  من   21 يف  �ل�ستاء  �أربعينية  تبد�أ 
�أدنى درجاتها �ل�سنوية، وغالبًا  يومًا، ت�سهد فيها �حلر�رة 
�إىل  متتد  و�أحيانًا  �ملرتفعات،  على  �لثلوج  تهطل  ما 

�ملناطق �لد�خلية.
�لربد  فيها  ي�ستد  فرتة  هي  �ل�ستاء(  )مربعانية 
�ل�سم.  �أت��ى  هنا  وم��ن  ي��وم��ًا،  �أرب��ع��ني  وت�ستمر 
وحتديدً� هي �لفرتة �ملمتدة من 22 كانون �لأول 
بع�س  يف  وت�سمى  �لثاين،  كانون   ٣1 �إىل 
�لفرتة  هذه  متتاز  �لأربعينية،  �ملناطق 
�لثلوج  ت�سقط  وق��د  �ل��ق��ار���س  ب��ال��ربد 
�أيام �ملربعانية  فيها وتقل �حلركة يف 

�لليل. وتتبع �ملربعانية مبا�سرة فرتة )�ل�سعود(، �ملفرد  وخا�سة يف 
)�سعد(، خلم�سني يومًا تبد�أ مع بد�ية �سهر �سباط، وهي مكونة من 

�أربعة �سعود مدة كل و�حد منها �ثنا ع�سر يومًا وهي: 
�سعد �لذ�بح )�لد�بح بالعامية( �أو �لذبح: و�سمي ب�سعد �لذ�بح كناية 
�لأر�س  لأن  بلع  ب�سعد  و�سمي  بلع(:  و )�سعد  عن �سدة �لربد خالله 
تبلع �ملاء خالله، �أو ل�سهولة �سرب �ملاء )برودته تقل وتبد�أ حر�رته 
بالإرتفاع( . ويف �سعد �ل�سعود يكون دخول هذه �ملرحلة مبثابة دخول 
و�إىل ما  �لأزهار  وتتفتح  تن�سج  فيه  �لأور�ق  �أن  �لربيع، حيث  ف�سل 
ب�سعد  ف�سمي  �خلبايا،  �سعد  �أما  �لربيع.  بزوغ  عالمات  من  هنالك 
تبد�أ  �ل�ستوي  �لبيات  ف��رتة  خ��الل  �ملختبئة  �ل��زو�ح��ف  لأن  �خلبايا 

بالظهور.

ت
���ا

�م
ل���
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م���

�لتي  �خل�سر�و�ت  �أح��د  هو  �للفت  �أو  �ل�سلغم 
تنتمي �إىل �لف�سيلة �ل�سليبية، وينمو يف بالد 
للنمو،  معتدل  مناٍخ  �إىل  يحتاج  حيث  �ل�سام 
و�لأبي�س،  �لد�كن،  �لبنف�سجي  بلونيه  وميتاز 
ما  �أه��ّم  ولعّل  �ل��الذع،  �مل��ّر  بطعمه  كما ميتاز 
�لعنا�سر  من  �لعديد  على  �ح��ت��و�وؤه  هو  ميّيزه 
ومنها:  �لإن�سان  ل�سّحة  �لهامة  و�لفيتامينات 
�أ،  وف��ي��ت��ام��ني  وف��ي��ت��ام��ني ب،  ه����،  ف��ي��ت��ام��ني 
و�ل�سيلينوم،  و�لزنك،  و�لف�سفور،  و�لكال�سيوم، 
فاإّنه  ذل��ك  �إىل  بالإ�سافة  وغريها.  و�حلديد 
و�ل�سلطات،  �مل��خ��ل��الت،  حت�سري  يف  ي��دخ��ل 

و�ملاأكولت �ملختلفة.
فو�ئده 

لحتو�ئه  �ل��ف��اي��رو���س��ات  م��ن  �جل�سم  يحمي 
�خلاليا  مينع  لالأك�سدة.  ُم�سادة  م��و�د  على 
ُيقلل من  �ل�سرطانية من �لنت�سار يف �جل�سم. 
�ملختلفة  �لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة  �حتمالّية 
مثل: �ل�سكتة �لقلبية وغريها، وُي�ستخدم لعالج 
�لتي ت�سيب �جل�سم مثل:  �ملختلفة  �للتهابات 
�لتهاب �ملفا�سل وغريها. يقلل من �حتمالية 
�لإ�سابة باجللطة �لدماغية. ي�سبط ن�سبة 

�لكول�سرتول �جلّيد يف �جل�سم. 
ُي�ساعد على منّو �لعظام وزيادة 
كثافتها، كما مينع �إ�سابتها 
�له�سا�سة.  �أو  بالك�سور، 
ي��ق��ل��ل م����ن �ح��ت��م��ال��ّي��ة 
بالتلف  �خل��الي��ا  �إ���س��اب��ة 
و�لتاأك�سد. ُي�ساعد على منّو 

�ل�سعر وزيادة كثافته. 

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

ع����زي����زي ب�����رج �حل���م���ل، 
ملو�جهة  ت�ستعد  �أن  يجب 
فالأمور  م�سكالت جديدة، 
ل��ي�����س��ت ج���ي���دة يف م��ك��ان 
ت�ستطيع  ل  و�أن����ت  �ل��ع��م��ل 
�إجن����از ���س��وى �ل��ق��ل��ي��ل. ل 
فهذه  يخيفك،  ذلك  جتعل 
تذهب.  ثم  جتيء  �ملر�حل 

يف حياتك �خلا�سة.

�لعقبات  �لتغلب على  ل ميكن 
�ل����ت����ي ت����ر�ه����ا �أم�����ام�����ك يف 
ح��اول��ت  �إذ�  �حل���ايل  �ل��وق��ت 
�أن  ي��ج��ب  ب���ال���ط���رق.  ح��ل��ه��ا 
�إىل  و�لتو�سل  مدخلك  تغريِّ 
ل  و�أن  ج��دي��دة  �سرت�تيجية 
ر�أيك  بتغيري  لالآخرين  ت�سمح 

�أو خططك كثري�. 

ي���ب���دو وك�����اأن�����ك ت���ق���ف �أم�����ام 
م�سكالت ل ميكن �لتغلب عليها، 
تغيري  عليك  فقط  تياأ�س!  ف��ال 
م��ن��ظ��ورك ل��الأ���س��ي��اء وع��ن��دئ��ذ 
و��سحة.  �حل��ل��ول  ت��ب��دو  ���س��وف 
�لن�سيحة!  طلب  م��ن  تخف  ل 
ب�سدة  متقلبة  �خلا�سة  حياتك 

يف �لوقت �حلايل.

تقع يف مكانها  �ليوم  �لأمور 
�ل�����س��ل��ي��م، ف��م��ن ح��ول��ك ل 
ي�ستطيعون جتاهل حما�سك 
�ل��ع��م��ل  يف  وح����ي����وي����ت����ك. 
�أن����ت ت��ن��ج��ز ك��ل م��ا حتتاج 
با�ستطاعتك  وي��ك��ون  �إل��ي��ه، 
�لأف��ك��ار  م��ن  �لكثري  مترير 

�جلديدة. 

باحليوية،  مفعم  �أنت  �ليوم 
ه��ذ�  �أن  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى 
�أن يدفعك  يرهقك بدًل من 
لقلقك  ن��ظ��ر�  �لأم����ام.  �إىل 
�ل����د�خ����ل����ي، ي�����س��ب��ح م��ن 
�لآن  و�أنت  ��ستثارتك  �ل�سهل 
يف  ر�أ�سك  تخبط  �أن  تف�سل 

�حلائط.

�أن���ت ن��اج��ح يف ك��ل م��ا يخ�س 
�لتي  �لهامة  و�لقر�ر�ت  �لعمل، 
لكن  �سحتها.  �أثبتت  �تخذتها 
�ل��ذي  �ل��وق��ت  ت��اأخ��ذ  �أن  يجب 
�لتفكري  عند  د�ئ��م��ا  حتتاجه 
مفعم  �أن���ت  �مل�����س��روع��ات.  يف 
بوقتك   فا�ستمتع  ب��احل��ي��وي��ة، 
�خرج �أو �كت�سف �أماكن جديدة 
وقم برحالت متعددة للرتفيه.

م�����س��روع ن��اج��ح ي��ك��ون ث��م��رة 
و�سهرك  �مل��ت��و����س��ل  ج��ه��دك 
وحر�سك على كل خطوة تقوم 
بها، فتح�سد �إعجاب �لزمالء 
وت��ه��ن��ئ��ت��ه��م، ي����ح����اول �أح����د 
�لت�سوي�س  �ل��ي��وم  �مل��غ��ر���س��ني 
ع��ل��ى �أج����و�ئ����ك �ل��ع��اط��ف��ي��ة 
قادر  يجعلك غري  لأن  وي�سعى 

على �تخاذ �لقر�ر.

�ل��ت��ع��ام��ل  يف  ����س���ه���ول���ة  جت����د 
�لإي��ج��اب��ي م��ع �لأ���س��خ��ا���س يف 
ف��ال��ك��ل يبدو  �ل��وق��ت �حل����ايل، 
منجذبا �إليك، كما �أن �ل�سالت 
�لتي قد يكون لها تاأثري� �إيجابيا 
كل  يف  تظهر  م�ستقبلك  ع��ل��ى 
مكان. تاأكد من �أنك ُتَقِدر هوؤلء 

�لأ�سخا�س حق تقديرهم.

ه���ن���اك ح��ل��م ت�����س��م��ره يف 
حقيقة  �إىل  حتوله  �نتظار 
�لفر�سة  �نتهز  ملمو�سة. 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �حل����ل����م �ل����ذي 
حياتك  م�سار  م��ن  �سيغري 
ب�����س��ك��ل �إي���ج���اب���ي ول��ف��رتة 
لأق��ارب��ك  �سيكون  ط��وي��ل��ة. 
و�أ�سدقائك رد فعل �إيجابي.

ط���ري���ق���ك ي�������زد�د ���س��ع��وب��ة 
بادئ  يف  ت�سورت  مما  �أك��رث 
�سخ�س  هناك  ورمبا  �لأم��ر، 
يحاول �إثناءك عن خطتك ل 
تياأ�س – �نظر �إىل �لأمر كاأنه 
د�فع  �إر�دت���ك  و�خترب  عقبة 
تكييف  وح��اول  خططك  عن 

�أفكارك .

�ست�سبح �سد�قاتك �أكرث عمقا 
و�سوف ت�سرتجع مع �أ�سدقائك 
ل  ما�سية  وذك��ري��ات  �أح���د�ث 
�ملجموعات  و�سط  يف  تن�سى. 
بالأخ�س،  �إليها  تنتمي  �لتي 
����س���وف ت��ت�����س��اب��ك ���س��ل�����س��ل��ة 
حيوية  ج��م��اع��ي��ة  �إج�������ر�ء�ت 

و�إيجابية جد�.

حاليا، �أنت قادر على �لندماج 
بكل �سهولة �سمن فريق، دون 
تناغم  �لأج��و�ء  وت�سود  ن��ز�ع، 
باإمكانك  حولك.  من  وتو�فق 
�لتاأثري  ه��ذ�  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
�لإيجابي يف ن�ساطات ترفيهية 
ل��دف��ع  �ل��ع��م��ل  يف  �أو  م��ذه��ل��ة 
�لأمور وتكون فرد منتج.�أبتعد 

عن تناول �حللويات بكرثة.

ت�قعات البراج ال�شب�عية
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خ�شري احلمريي

فهو  �لعامل،  يف  ��ستخد�ما  و�أك��رثه��ا  �لأث��اث  قطع  �أ�سهر  من  �لكر�سي  يعد 
و�لد�ئرة  و�ملدر�سة  و�ل�سالة  و�ملطبخ  و�ملطعم  و�لر�سيف  �ملقهى  يف  موجود 
و�لعيادة وغرف �لنوم وقاعة �ل�ستقبال وقاعة �ملغادرة وقاعة �لربملان، وقاعة 
هذه  من  �لأع��د�د  ع�سر�ت  له  تت�سع  ل  ما  و...  �ملحاكمة،  وقاعة  �لمتحان، 

�ملجلة لذكره! 
وكان �لكر�سي حا�سر� يف خيال �لفنانني �لت�سكيليني لأ�سباب جمالية وفل�سفية 
كما  �ملر�سومة،  �لكر��سي  بني  �لأ�سهر  هو  كوخ(  )فان  كر�سي  ويعد  عديدة، 
هو  جنيف  يف  �ملتحدة  �لأمم  مبنى  �أم��ام  �ملك�سورة  �لرجل  ذو  �لكر�سي  يعد 
�لأ�سهر بني �لكر��سي �ملنحوتة، ودخل �لكر�سي يف �أعمال �لعديد من �لفنانني 

�لآخرين كبطل للعمل �لفني �أو ب�سفة كومبار�س، كما كان حا�سر� يف �لأعمال 
�لأدبية �أي�سا )ق�س�س و�أ�سعار وم�سرحيات( بدللته �لرمزية �أو �لجتماعية 

�أو �ل�سيا�سية، ممدوحا مرة ومهجو� ع�سر�ت �ملر�ت.
وقد تطور �لكر�سي تاريخيا من حجارة كبرية طاب لأحد �أجد�دنا �لأقدمني 
�أو  �لطني  من  )م�سطبة(  �ىل  ركبتيه،  يف  باأمل  �سعر  �أن  بعد  عليها  �جللو�س 
م�سند  ول  ذر�ع��ني  بال  قو�ئم  باأربعة  فكر�سي  ف�)تخت(  )دك��ة(  ثم  �حلجر 
ظهر، ثم كر�سي مب�سند للظهر وبعد فرتة نبتت له ذرعان، ثم عرفنا �لكر�سي 
ويدور  يهتز  كر�سي  �ىل  �أخ��ري�  تطور  �لذي  �لأم��ر  �ل��دو�ر،  و�لكر�سي  �لهز�ز 

ومي�سي و.. يطري �أحيانا!!  



د. علي ال�شاله

يف املنتهى
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وصلتني قبل شهر دعوة مغرية من د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب 
للمشاركة في اليوبيل الذهبي للكتاب بعبارات تقول أنني مدعو ضمن كبار المثقفين في العالم 

فوافقت خصوصا بعد أن علمت ان عدد المدعوين العراقيين قليل جدا.
وفعال مضيت ورأيت الطبعة المصرية من كتابي البابلي علي ففرحت لكن الفرحة لم تكتمل 

نظرا لقلة دور النشر العراقية التي شاركت بهذا المعرض الهام بدورته االستثنائية وكانت اكثر 
دور النشر العراقية المشاركة هي التي في خارج الوطن وهو أمر مؤسف ومحير نظرا لكثرة 

دور النشر العراقية وكثرة إصداراتها في األعوام األخيرة بعد التطور الذي تركته حرية التعبير 
المفتوحة وغياب دائرة الرقابة التي أودت بالثقافة العراقية سنوات الدكتاتورية.

والبد لنا السيما في اتحاد الناشرين العراقيين ووزارة الثقافة  من مراجعة كل ما يتعلق بصناعة 
الكتاب وانتشاره

والقيام بمحاولة جادة للنهوض بها ودعمها وإيجاد حل لمشكلة التوزيع داخل العراق وخارجه.
ان غياب الكتاب العراقي لم يعد مبررا وال مقبوال وعلينا أن نسعى لتجاوز مشكالت حضوره 

بالمشهد العربي بعمل حكومي داعم يسهل قبول وزارات الثقافة العربية المنظمة للمعارض به أثناء 
المعارض وخارجها  وتوزيعه في بلدانها باستمرار وتواصل.

أعود لمعرض القاهرة الخمسين للقول انه كان عمال استثنائيا فعال ان يتم إنجاز مباني متكاملة 
جديدة له خارج زحمة القاهرة ومباني معارضها القديمة وقد أنشأتها القوات المصرية بمواصفات 

عالمية تذكرنا بأهم المعارض في العالم سعة وتنظيما كما أقامت صاالت متعددة للندوات 
والفعاليات حيث كان للصديق الشاعر خزعل الماجدي ولي مساهمة مثلت القصيدة العراقية 

الحديثة  بامتياز ولم تخلو مداخالتها من إيضاح صورة عراق ما بعد الدكتاتورية التي ال تخلو منها 
اي فعالية عراقية في اي مدينة عربية هذه االيام واود هنا ان اكرر ما قلته ردا على سؤال مدير 
الندوة: العراق بخير وبغداد بخير فقد صمدت أمام كل االحتالالت والغزوات  من المغول حتى 

دكتاتورية صدام وما تالها وعلى العرب ان ينظروا إلى العراق بعيون جديدة ودودة ومتسامحة.. 
العراق بخير وبغداد بخير.

ان غياب الكتاب العراقي مل يعد مربرا ول مقب�ل  وعلينا اأن ن�شعى لتجاوز 
م�شكالت ح�ش�ره بامل�شهد العربي بعمل حك�مي داعم ي�شهل قب�ل وزارات 

الثقافة العربية املنظمة للمعار�س به اأثناء املعار�س وخارجها  وت�زيعه يف 
بلدانها با�شتمرار وت�ا�شل.

الثقافة العراقية يف معر�س القاهرة الدويل اخلم�شني للكتاب


