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�لقَدر �لذي غري 
حياتها 

اليييليييغيييم الييييييذي غييييري جميييرى 
يومًا،  عائلتها  وجدته  حياتها، 
وقييييييرروا الحييتييفيياظ بيييه دون 
وبقي  �سياأخذهم،  ملييا  علمهم 
قرر  حتى  �سنوات،  ل�سبع  معهم  اللغم  هذا 
النفجار بيد والد زينب، يف حديقة املنزل، 

ليق�سي على يد والدها، و�ساقها. 
قدمي  تغليف  عييلييى  الطبيب  اأ�ييسيير  زييينييب:  تييقييول 
اىل  والييدي  حاجة  لكن  ال�سظايا،  من  وتخلي�سها 
الأوك�سجني اأجربتنا على النتقال مل�سفى اآخر، كانت 
والته�سم  ج�سدي  مبفارقة  بداأت  قد  قدمي  خاللها 
ال�ساق:  تلوث  بخرب  طبيب  ليفاجئني  ف�سيئًا،  �سيئًا 
يجب اأن تبرت!  فغدت زينب ذات ال�سبعة اأعوام، يف 
من  اأقاربها،  يراها  وكما  قدم.  بدون  التايل،  اليوم 
على  التاأقلم  مبحاولت  زينب  بداأت  الإعاقة!   ذوي 
عكاز،  بييدون  طويلة  مل�سافات  وال�سري  وحيدة،  قدم 
ال�سفقة  واأحيياديييث  نظرات  طييوال  ل�سنوات  حتملت 

التي حتوم حولها.
�إعد�م �لوعي!

بجزء  مغطاة  كانت  التي  �ساقها  اأن  زينب  تييوؤكييد 

علمًا  زدت  عندما  اأحزنني  عامًا:   ١٧ ملدة  جتميلي 
وزاد وعيي باأن ذاك اجلزء هو جمرد جزء جتميلي، 
للمجتمع،  �سعادة  �سوى  التجميلي  اجلزء  يف  اأَر  ومل 
تعويد للمجتمع على الكمال، على تقبل منط معني ل 
غري، وجدت يف اجلزء التجميلي اإعدامًا للوعي مبا 
جامعية  طالبة  كنت   حينما  الكوالي�س،  خلف  يدور 
ي�سعرون  اجلميع  كييان  بييرت،  عيينييدي  ان  واأخييربهييم 
اإفهام  اأجييل  ميين  لل�سرح  فاأ�سطر  علي!  بال�سفقة 
القدم  تعني  ومييا  البرت  يعني  ما  املقابل  ال�سخ�س 

ال�سناعية.
�لتخل�ض من �لأمل 

قررت  طويل  تفكري  وبعد  زينب،  م�سوؤولية  ازدادت 
حتى.  اأهلها  اإخبار  دون  من  التجميلي،  اجلزء  رفع 
واأبقت  رفعها،  منه  وطلبت  الطبيب،  نحو  توجهت 
الأن�سب  الطريقة  كانت  للعامة،  مك�سوفة  �ساقها 
للطلب من الآخرين تقبل ذوي الحتياجات اخلا�سة 

والتعامل معهم بطريقة طبيعية. 
مراكز  اأحيييد  اىل  خييرجييت  يل،  الأول  اليييييوم  يف   -
اأ�سئلتهم،  على  واأجبت  نظراتهم،  تقبلت  الت�سوق، 
حتى  الوقت  بع�س  فاحتجت  واأقيياربييي  عائلتي  اأمييا 
بقطعة  لهم  اأخييرج  اأن  فكرة  ا�ستيعاب  ا�ستطاعوا 

احلديد تلك. 

معاق و�أفتخر
التوا�سل  مييواقييع  على  �سفحة  زييينييب  ا�ستحدثت 
ترحيبًا  واأفتخر" ولقت  "معاق  بعنوان  الجتماعي 
اخلا�سة،  الحييتييييياجييات  ذوي  جمتمع  ميين  هييائيياًل 
وحيييافيييزًا كييبييريًا لييهييا ميين خيييالل مييا تيينيي�ييسييره لهم، 
دومنا  اإعاقته  اإظهار  الكثري  ا�ستطاع  وبت�سجيعها 

خجل او خوف. 
خالل  من  الإعيياقيية  ذوي  من  العديد  اآراء  -تغريت 
حتفيزهم، رغم تعر�سهم ل�سيل من التحطيم داخل 
جمتمعاتهم، ليزال البع�س ي�ستهجن ذلك، لكن يف 
احلقيقة من الطبيعي جدًا عدم ر�سا اجلميع طاملا 
اأين قد ُوفقت يف تغيري راأي الكثريين.. فكلي اأمل يف 

تغيري راأي الآخرين مع مرور الزمن.
�شفرية �لنو�يا �حل�شنة

اأدوييية  ل�سركة  الرتخي�س  ق�سم  يف  العقابي  تعمل 
ق�سم  ال�سارقة  جامعة  يف  تخرجت  اأن  بعد  عاملية، 
ال�سيدلة بامتياز مع مرتبة ال�سرف، و من ثم توجهت 
تخ�س�س  وحتديدًا  انكلرتا  يف  املاج�ستري  لدرا�سة 
�سوؤون اجتماعية دولية وتطوير جمتمع. كما �ساركت 
يف ماراثون حول الإمارات العربية ال�سبع بالتعاون مع 
موؤ�س�سة اجلليلة وا�ستمر ملدة ١2 يومًا لقطع م�سافة 
5٧5 كيلومرتًا، وكان عائد املارثون اخلريي ل�سالح 

تاأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة.
�سركتي  مع  بتوقيع عقد  قامت  عام 20١5  يف 
اأوتو-بوك وليمبتي�س اأكرب ال�سركات يف جمال 
الأطراف ال�سناعية، لتكون اأول �سفرية عربية 
الحتياجات  لييذوي  العامل  يف  عراقية 
اخلا�سة. وبذلك تكون زينب اأول 
عربية تتبواأ هذا املوقع وتوقيع 
لقب  على  واحل�سول  العقد 

�سفرية: 
كيييان  واإن  حيييييييدث،  ليييكيييل 
يف  عييظيييييم  دور  �يييسيييغيييريًا، 
تقدير  يف  ا�ستمتع  حياتي، 
اأب�سط التفا�سيل والأحداث، 
تيي�ييسييعييرين بييعييظييميية اليينييَعييم 
بقوة  لال�ستمرار  وتدفعني 

اكرث.

اأول �شفرية عربية يف العامل لذوي الحتياجات اخلا�شة

اآية من�ش�ر

اإعاقتها دفعتها 
لتحقيق النجاحات

زينب العقابي..

لنا  ياأتي  قد  �لقدر  باأن  "نوؤمن 
باأمر حمزن للغاية لكنه قد 
ي�شبح فيما بعد كتلة من �لقوة 
تدفعنا لتحقيق �لنجاح"، هكذ� 
ت�شتهل زينب �لعقابي حديثها 
وهي تقف على �شاق و�حدة بعد 
�أن خ�شرت �شاقها �لأخرى منذ 
�شغرها بانفجار لغم، لكنها �شرعان 
ماحولت ذلك �حلدث �حلزين �ىل 
م�شدر كبري من �لإلهام و�لت�شجيع 
لالآخرين. 
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– الييتييي حييّلييت فيها  اليييييدورة  وتييعييتييرب هيييذه 
ال�سعودية ك�سيف �سرف - هي الأكرب مقارنة 
بجميع الدورات ال�سابقة يف تاأريخ املعر�س، اإذ 
ا�سطرت اللجنة التنظيمية اىل تو�سيع القاعة 
مب�ساحة  جديدة  قاعة  باإ�سافة  فيه  الرئي�سية 
١000 مرت من اأجل توفري م�ساحة جلميع دور 

الن�سر امل�ساركة.
�نفتاح على �لعامل

رئي�س  الييرا�ييسييي(،  الييوهيياب  )عييبييد  ال�سيد 
احتيياد  ورئييييي�ييس  للمعر�س،  مة  املنظِّ اللجنة 
)ال�سبكة(  ملجلة  حتدث  العراقيني  النا�سرين 
الأجنييح  اليييدورة هي  هييذه  اأن  "اأجزم  قييائيياًل: 
كبرية  قفزة  وتعد  الكتاب،  معر�س  تاأريخ  يف 
الأرا�سي  كامل  وحترير  الأميين  ا�ستتباب  بعد 
اإليها  ت�ساف  الإرهيياب،  براثن  من  املغت�سبة 

على  لالنفتاح  العربية  الن�سر  دور  حميياولت 
�سمعة  من  القارئ  لهذا  ملا  العراقي  القارئ 

طيبة بني قراء العامل." 
اأمييا الييروائييي )اأحييمييد �ييسييعييداوي(، وهييو اأحييد 
فقد  للمعر�س،  التنظيمية  اللجنة  اأعيي�ييسيياء 
عقدوا  الييذييين  املنظمني  جييهييود  عيين  حتييدث 
الفتتاح،  قبل  مبكر  وقييت  يف  اجتماعاتهم 
عن  املاأخوذة  املالحظات  جميع  بو�سع  وذلك 
واإخييفيياقييات،  هييفييوات  ميين  ال�سابقة  ال�سنوات 

وحماولة اإ�سالحها.
"الدعم  �سعداوي:  قال  املييادي،  الدعم  وعن 
اأهمية بال �سك  اأكرث  املادي مهم، لكن ما هو 
هذا  يكون  اأن  متمنيًا  املعنوي"،  الييدعييم  هييو 
العراق  من  انفتاح  اإ�ييسييارة  وجناحه  املعر�س 

للعامل.

�شهَد ع�شرات اجلل�شات والندوات 
واحل�ارات الثقافية والعلمية 

اإقباٌل جماهريّي وح�ش�ٌر عربّي 
غري م�شب�ق

حتت عنو�ن )كتاب و�حد �أكرث من حياة(، ومب�شاركة �أكرث من ٧٠٠ 
د�ر ن�شر عر�قية وعربية وعاملية، وح�شور ح�شد غفري من �جلمهور، 

�ختتمت موؤخرً� فعاليات معر�ض بغد�د �لدويل للكتاب، بدورته 
�ل�شاد�شة و�لأربعني، �لتي �أطلق عليها وزير �لثقافة �لدكتور عبد 

�لأمري �حلمد�ين ��شم �لرو�ئي �ل�شهيد عالء م�شذوب، �لذي �غتيل 
قبيل �نطالق �ملعر�ض باأيام. وحتدث رئي�ض �جلمهورية برهم �شالح، 

يف كلمته بعد �فتتاحه للمعر�ض، عن �أهمية �لكتاب و�ملعرفة و�أثرهما 
يف رقي �ملجتمعات. 

 معر�س بغداد الدويل للكتاب...

علي ال�ش�مري ��  اآية من�ش�ر - ت�ش�ير – �شباح الربيعي
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فيما اأو�سحت الكاتبة )�سمم بريم(، ع�سو يف 
اللجنة املنظمة، اأن هذه الدورة كانت خمتلفة 
عن �سابقاتها، من جميع النواحي، واأن اغلب 
ميين احليي�ييسييور،  كييانييت متخوفة  الييتييي  الييييدور 
كوكالت  اإ�سداراتها  باإر�سال  �سابقًا  واكتفت 

مع دور اأخرى، �ساركت هذه املرة بنف�سها.
عمٌل تركيبي

امتاز معر�س بغداد للكتاب بباحته الواقعة يف 
مركزه، وما جعلها اأكرث متيزًا هذه ال�سنة، هو 
للفنان  النور(  )انبثاق  بعنوان  تركيبي  عمل 
خالل  من  ج�ّسده  نعمة(،  )�ستار  الت�سكيلي 
�ستِّ دمًى باحلجم الب�سري لرجال ون�ساء على 
قواعد من الكتب، مت تغليفهن باأوراق انتزعت 

مرايا  �سكل  على  وبروؤو�س  الكتب،  بطون  من 
نف�سه  ليجد  اإليها!  ينظر  من  كل  وجه  تعك�س 
داخل العمل، يقول )نعمة( عن عمله: "ركزت 
يف عملي على اأن تكون مادة املعر�س هي مادة 
عملي الفني، وهي الكتاب، واأي�سا على م�ساألة 
التفاعل، من اأجل اأن ي�سعر امل�ساهد باأنه جزء 
الفكرة  ب�ساطة  على  فيه  معتمدًا  العمل،  من 

وعمقها."
حفالت توقيع

�سك  بال  �ستثريك  املعر�س  يف  تتجول  اأن  ما 
اأ�ييسييافييت جلو  الييتييي  الييكييتييب،  توقيع  حييفييالت 
الكّتاب  لييقيياء  ميين  نيياجتيية  حميمية  املييعيير�ييس 
منها  الع�سرات  املعر�س  �سهد  اإذ  وقرائهم، 

لييروائيييييني و�ييسييعييراء ونييقيياد وبيياحييثييني، منهم 
عبا�س،  حمزة  لييوؤي  د.  الييغييامنييي،  �سعيد  د. 
اأحمد  اأنطون،  �سنان  د.  زكييي،  الزهرة  عبد 
غازي  وحممد  ال�ستار،  عبد  نييزار  �سعداوي، 
الأخر�س، د. عبد اجلبار الرفاعي، د. �سلمان 
ورود  �سادق،  واثييق  جرجي�س،  اأزهيير  كيو�س، 
وجيه،  علي  اجلييبييار،  عبد  ميثم  املييو�ييسييوي، 

وغريهم الكثري.
�شارع �أ�شود

اأبرز حفالت التوقيع املقامة كانت حفلة توقيع 
الذي  م�سذوب،  عييالء  املييغييدور  ال�سهيد  كتب 
هذا  يف  ال�سهيد  يوقعها  اأن  املزمع  من  كييان 
املعر�س قبل اغتياله، اإذ جتمع الع�سرات من 

روايته  وبالأخ�س  كتبه  لقتناء  املعر�س  زوار 
الأخرية )�سارع اأ�سود( كفعل احتجاجي على 
هذه اجلرمية املروعة بحق كاتب وطني طاملا 

نادى بحقوق العراقيني.
معرفة وترجمة و�شعر

الذي  املعر�س،  ن�ساطات  �سمن  واأقيمت  كما 
الثقافية  ال�سخ�سيات  ميين  العديد  ح�سره 
ع�سرات  والأجيينييبييييية،  العربية  والإعييالمييييية 
�سعرية  وجل�سات  واملعرفية  الثقافية  الندوات 
الأهييلييي(  والعنف  )الييرواييية  منها  ونييقييدييية، 
واأحمد  اإبراهيم،  الدكتور عبد اهلل  للروائيني 
�سعداوي، و )العراق يف كتابات امل�ست�سرقني( 
خليل  اإبييراهيييييم  د.  ميين:  كييل  فيها  وحييا�ييسيير 
د.  و  جييا�ييسييم،  امليييال  نييا�ييسيير  د.  و  اليييعيييالف، 
من  للعديد  اإ�سافة  اجلميلي،  اهلل  عبد  عامر 
احلوارات الثقافية والعلمية، ف�ساًل عن اأكرث 
والإعييالم،  الرتجمة،  عن  جل�سات،  ع�سر  من 
واليي�ييسييرد،  الإرهييابييييية،  التنظيمات  ونيي�ييسييوء 
املثقفني  من  العديد  فيها  وحا�سر  والفل�سفة، 
اللبناين  بينهم الإعالمي  العراقيني والعرب، 
زاهي وهبي، د. ح�سن ناظم، د. علي حاكم، 
د.  حامد،  خالدة  املرتجمة  خليف،  هناء  د. 
مهنانة  اإ�سماعيل  ود.  املحمداوي،  عبود  علي 

)اجلزائر(، اإ�سافة جلل�سات ت�سمنت قراءات 
عبد  ال�ساعرين  جمعت  منها  واحدة  �سعرية، 

الزهرة زكي، وطالب عبد العزيز. 
�آر�ء يف �ملعر�ض

بع�س  حتييدث  )ال�سبكة(  ملجلة  حييديييث  ويف 
اللبناين  الإعييالمييي  منهم  املعر�س،  �سيوف 
جييدًا  "�سعيد  قيييال:  اليييذي  وهييبييي(  )زاهييييي 
�ساألني  وقييد  بييغييداد،  يف  مييرة  لأول  لييوجييودي 
مل  واأنييت  بغداد  ق�سيدة  كتبت  كيف  كثريون 
اأعييرف  بيياأين  فاأجبتهم  العا�سمة،  هييذه  تييزر 
روحي  يف  زرعته  ما  خييالل  من  جيدًا  بغداد 
والروايات  الق�سائد  عرب  وعيي،  ويف  وفكري 
ومن  املختلفة،  الفكر  وكتب  الفل�سفة  وكتب 
خالل اللوحات الت�سكيلية والأغنيات وع�سرات 

املبدعني العراقيني."
اأما الدكتور )�سعيد الغامني( فتحدث قائاًل: 
"املعر�س مهرجان ثقايف كبري، وجهد وا�سح 
اجلمهور  اأن  واأعتقد  واحل�سور،  التنظيم  يف 
النييفييتيياح  بييهييذا  ويييرحييب  فيييييه  متنف�سًا  يييجييد 
الثقايف احلا�سل، واظن اأن اجلميع م�سرورون 

يف هذا الحتفال الكبري."
"اإن تطور  بدر(:  الروائي )علي  قال  يف حني 
وجود  يوؤكد  العام  هذا  حدث  الييذي  التنظيم 

واليييذي  الييتييفييكييري،  ميين  عقلية ومنيييط جييديييد 
املجتمع  داخيييل  ال�ييسييرتخيياء  تف�سي  ي�سمن 
احلييروب  نتيجة  كثريا  عانى  الييذي  العراقي 
وال�سراعات"، موؤكدًا قدرة الثقافة على بناء 

�سلم اأهلي يف املجتمع العراقي. 
�أمٌل جديد

لي  حديثه  يف  قييال  اأنييطييون(  )�سنان  الييروائييي 
وهناك  جيييييدًا  يييبييدو  "املعر�س  )ال�سبكة(: 
هناك  طبعًا  ممييتيياز،  وتنظيم  قييوي  ح�سور 
فعالية  يف  طبيعي  هذا  ولكن  الهفوات  بع�س 
بهذا احلجم ويف ظل هذه ال�سياقات ال�سعبة 
اأي�سًا، وكما نرى فاإن هناك اأقباًل جماهرييًا 
مهم  وهيييذا  ال�سباب  ميين  وبييالأخيي�ييس  جيييييدًا 
وهو  املنّظمني  الإخوة  تفاٍن من  وهناك  جدًا، 
بيياأن  متاأكد  واأنيييا  بييالأمييل،  اأ�سعر  مايجعلني 

الدورات املقبلة �ستنجح اأكرث."
فيييييمييا حتييدثييت الييكيياتييبيية امليي�ييسييرييية )�ييسييميياح 
"كانت  قائلًة:  املعر�س  هييذا  عيين  اجلييّمييال( 
فكرتي عن العراق مغايرة ب�سبب الإعالم، مل 
ال�سباب  من  الهائل  الكم  هذا  اأجد  اأن  اتوقع 
لكن  ومتخوفة،  قلقة  كنت  للقراءة،  املتعط�س 
وكاأنه  يوم  واملعر�س مزدحم كل  رائعة  بغداد 

اليوم الأول."
فتحدث  وهبة(  )علي  اللبناين  النا�سر  اأمييا 
عن �سحة مقولة )م�سر تكتب، ولبنان تطبع 
املعر�س  هذا  اأن  اإىل  م�سريًا  يقراأ(،  والعراق 
اأثبت دقة هذه العبارة، من خالل تزايد ن�سب 
امل�ساركني يف املعر�س مقارنة بالدول العربية 
القارئ  بالطبع  يت�سدرها  والييتييي  الأخيييرى، 

العراقي.
وحتدثت الُكتبية )براء البياتي(، �ساحبة دار 
مو�سحًة  املعر�س،  عن  والتوزيع،  للن�سر  براء 
باأن هذه الدورة �سهدت م�ساركة اأكرث بثالثني 
فاقت  م�ساركة  ال�سابقة،  اليييدورة  عن  باملئة 
التوقعات بح�سبها، م�سريًة اإىل اأن واحدًا من 
الذي  توقيته  هو  الييدورة  هييذه  جنيياح  اأ�سباب 
يتمتع  حيث  الربيعية،  العطلة  يف  �ييسييادف 

الطلبة بعطلتهم الربيعية. 
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ح�شن العاين 

ن�اعم
تطّ�ر الأمثال

معل�م اأن الكتاب الكرمي ي�شم العديد من التعابري التي جرت 
جمرى املثل، يف حني اأطلق�ا ا�شم )امل�لَّدة( على كل ما �شدر من 
اأمثال يف الع�ش�ر الالحقة، فلم يعتّدوا بها، اإذا �شّح التعبري، اأو 

يحمل�ها حممل اجلد.

يقول التاريخ: إن شعوب العالم، بدون استناء، عرفت "األمثال" –جمع مثل- 
كٌل حسب بيئته وطبيعته والوقائع التي مّر بها، ولم يكن العرب بمعزل عن 

ذلك، فقد وظفوا أمثالهم كاآلخرين في شتّى المناحي االجتماعية والحياتية، مع 
مالحظة أنها احتلت مساحة عريضة من تراثهم األدبي، ربما يفوق ما توفرت 

عليه األمم األخرى، بدليل أنها وقفت على قدم المساواة مع علوم النحو 
والبالغة والصرف. ولو كان في مجال النشر متسٌع ألتينا على ذكر العشرات 
من البحوث والتآليف التي تناولت األمثال سواء بالجمع أم بالشرح والدراسة.

كان األقدمون ينظرون إليها بقدر كبير من االعتزاز، ويولونها ما تستحق من 
العناية والمكانة الرفيعة، ألن األمثال في جوهرها تمثل ذاكرة األمة الواقعية، 

حكايةً وروايةً وحدثاً، وقد بلغ تشددهم مبلغاً عظيماً من التطرف لهذا الفن 
األدبي، عندما أنكروا أي مثل ال ينتمي إلى العصر الجاهلي، ألن هذا العصر 
كان يمثل الفطرة والسالمة اللغوية ونقاوة اللسان الفصيح، واألهم من ذلك أن 
قيام الدول وحضارة المدن ومستجداتها وما تبعها من والدة جيل يعتاش على 
خياله الخصب في فبركة قصص وحكايات لقيت رواجاً بين العامة والزعماء 

والوجهاء واألثرياء على حد سواء، ولم يكن عصياً على تلك الخياالت أن 
تصل الى األمثال. وهكذا كان التعصب للعصر الجاهلي، من دون أن نغفل 

هنا، نباهة الدارسين القدامى في استثناء األمثال القرآنية، كونها موثقة ربانياً، 
وقائمة على قصص واقعية.

ومعلوم أن الكتاب الكريم يضم العديد من التعابير التي جرت مجرى المثل، 
في حين أطلقوا اسم )المولَّدة( على كل ما صدر من أمثال في العصور 

الالحقة، فلم يعتّدوا بها، إذا صّح التعبير، أو يحملوها محمل الجد.
لم يكتِف القدامى بهذا الحد، بل وضعوا شروطاً للمثل ال يستقيم من دونها، 
كأن يكون له )أصل(، أي وجود حكاية، والحكاية وقعت فعالً وليست من 

نسج الخيال، وأي مثل بال حكاية يعد )موضوعاً( أو يُنسب الى خانة )األقوال 
المأثورة(. ومن تلك الشروط أن يؤخذ النص الحرفي للمثل كما قيل على لسان 
صاحبه، ال يجوز تقديم مفردة على مفردة، أو التصرف في الصياغة، كما ال 

يجوز تصويبه حتى وإن َوَرَد فيه خطأ نحوي أو لغوي، مع أن عرب الجاهلية 
كانوا قبل 1400 سنة أبعد ما يكون عن الخطأ، تماماً كما نحن اليوم بعد 

1400 سنة بعيدون عن الخطأ في لهجتنا المحلية.. ألنها لغتنا وتلك لغتهم!!
بعد الذي مضى ومضى، ما عدنا نستعين باألمثال األصيلة وال المولَّدة، وال 

نعير باالً لهذه المسميات العتيقة منذ انغمسنا بأمثالنا العامية، سواء أكانت 
قائمة على حكاية واقعية أم لم تكن، ورحنا نبتكر أمثاالً جديدة نستنبطها من 

موقف هنا وواقعة هناك، وكثير مما نبتكر ليس طويل األمد، فثمة أمثال 
تتواصل الى بضعة أجيال، أما غيرها فابن جيله أو أعوامه األولى، وهي 

التي تطلق عليها أمثال المرحلة، وفي األحوال كلها فإن أمثالنا الشعبية 
تتغير أحياناً أو تتطور أو تأتي بجديد على وفق معطيات العصر والوعي 

الجماهيري والثقافة العامة.. دعونا نالحظ كيف بدأنا بعد 2003 نقول عن أي 
صديقين يتطاوالن على بعضهما البعض الى حد الشتائم في مشهد صاخب 

من مشاهد العراك، ولكنهما بعد خمس دقائق يعودان الى صفائهما ومزاحهما 
بأن هذه )معركة نّواب(، حيث أصبحت هذه العبارة بمنزلة المثل الذي ما إن 
نسمعه حتى نعرف داللته والمقصود منه.. كنا نقول عن أية قضية تتعرض 
الى العرقلة والتأخير )التفّْت عليها حيّة(، ولكن هذا القول أخذ بالتراجع في 

األشهر األخيرة ألن مواطناً معه الشهادة الجامعية تقدم للتعيين بصفة شرطي، 
فأتعبوه وهو يراجع شهوراً طويلة من غير الحصول على الوظيفة، ولذلك 

دفعه انزعاجه وغضبه الى مقابلة المسؤول األكبر في الدائرة وقال له]ستاد.. 
هللا يحفظك، تره آني أريد أتعين شرطي مو وزير داخلية[، ولعل عبارة )أريد 

أتعين شرطي مو وزير داخلية(، واضحة القصد والداللة، وتناسب مرحلتنا 
الراهنة منذ نهايات 2018 صعوداً، وقال لي من أثق بروايته، إن هذه العبارة 
جرت مجرى المثل، وأدت الغرض المطلوب من )التفّْت عليها الحيّة( بصورة 
أجمل وأكثر واقعية، وسوف تستمر على مدى األربع سنوات المقبلة، إلى أن 

يظهر قول أو مثل جديد يناسب كابينة 2022 الوزارية!! 

�أنا عر�قي �أنا �قر�أ
التي  اقييراأ(  انا  عراقي  )اأنييا  ملبادرة  وكانت 
�سالح  بييرهييم  اجلييمييهييورييية  رئي�س  ذكييرهييا 
من  واحيييدة  باعتبارها  الفييتييتيياح،  كلمة  يف 
اأثبتت  والييتييي  املهمة،  الثقافية  الفعاليات 
ح�سة  �ييسيينييوي،  ثييقييايف  كن�ساط  ح�سورها 
برئي�س  التقينا  حيث  الكتاب،  معر�س  يف 
الزميل  لييلييمييبييادرة،  التح�سريية  اللجنة 
رفاقه  مع  يقف  كان  والذي  موؤيد(،  )عامر 
قال:  موؤيد  املبادرة،  تربعات  �سندوق  قرب 
الكتب  تربعات  جمع  اأجل  من  هنا  "نقف 
التي يقدمها زوار املعر�س للمبادرة، وذلك 
من اأجل توزيعها جمانًا يف مهرجان القراءة 
)اأنا عراقي اأنا اقراأ( املزمع عقده منت�سف 

�سهر ني�سان املقبل على حدائق اأبي نوا�س"، 
ي�سل  اأن  اإىل  يطمحون  اأنهم  اإىل  م�سريًا 
اأكرث  اىل  للمهرجان  املهداة  الكتب  جمموع 
الييدور  بع�س  اأن  مبينًا  كتاب،  األييف   25 من 
كثرية  بن�سخ  تربعت  املعر�س  يف  امل�ساركة 
ومكتبة  ودار  �سعودية،  دار  منها  للمبادرة، 
ا�ستثمار وجود  باألف عنوان، متمنيًا  عدنان 
الييرقييم املييطييلييوب،  لييلييو�ييسييول اإىل  املييعيير�ييس 
ن�سخة   500 طباعة  �ستتم  "كما  م�سيفًا: 
�سعد  الراحل  للروائي  الأخييرية  الرواية  من 
حا�سوبه  يف  وجيييدت  والييتييي  رحيييييم،  حممد 
ال�سخ�سي بعد وفاته، اإ�سافة لكتب ال�سهيد 
توزيع جميع  و�سيتم  املغدور عالء م�سذوب، 

هذه الكتب يف يوم املهرجان."

بيياأمييور كييثييرية،  امييتييازت دورة هيييذا الييعييام 
واأجانب،  وعرب  عراقيون  جنوم  وح�سرها 
لييكيين اليينييجييم الأبييييييرز لييهييذا احلييييدث كييان 
العوائل  توافدت  حيث  العراقي،  اجلمهور 
الييعييراقييييية بييزخييم كييبييري عييليييييه، جييمييهييور مل 
الكتب  لقتناء  واإمنيييا  فقط،  للفرجة  يييياأِت 
ُكّتابهم  مع  واللقاء  الندوات  يف  وامل�ساركة 
املف�سلني، وهو ما جعل اأغلب �سيوف العراق 
العراق،  ينده�سون من كّم احلفاوة بهم يف 
العراق الذي حاول الإعالم املعادي ت�سدير 
وذبح،  وقتل  حروب  اأر�ييس  اأنه  على  �سورته 
هو  العراق،  ل�سيوف  ال�سورة  هذه  وتغيري 
عليه  للقائمني  بالن�سبة  الأ�ييسييمييى  الييهييدف 

وللعراقيني جميعًا.



 
انك�شار خاطر الق�شيدة

الييكييذب  بيينييفييايييات  يت�سخ  مل  نييبيييييل،  قييلييم  "جمعة 
الإعييالم  �سبكة  عام  مدير  بييداأ  هكذا  والتزييف".. 
احللفي  عيين  حديثه  الهيل  ابييو  جميياهييد  الييعييراقييي 
"اأن �ييسييوتييه ظييل حمييافييظييًا على  ورحيييييلييه، ميييوؤكيييدًا 
�سفاء بحثه عن احلقيقة، لذا يعد خ�سارة كبرية لن 

تعو�سها الدموع."
-هذا الرجل ظلت عباءته نقية ونا�سعة مثل روحه، 
واأ�ستاذ  �سديق  عن  اأحتييدث  فاإمنا  حتدثت  اإن  واأنييا 
ك�ساعر  ك�سحفي،  منه  تعلمنا  جميعا،  منه  تعلمنا 
مظفر  بعد  ال�سعرية  الأ�ييسييميياء  اأهييم  ميين  بييل  مهم، 

النواب وجيله.
ويرى ابو الهيل اأن احللفي كتب باأمل وحزن �سديدين، 

وهو ل يكتب لأحد، بل للجميع. 
ل  عنه  احلديث  والوطن،  بالق�سيدة  متقدًا  -كييان 
يخلو من مرارة وحزن، هذا الرجل فلت من اأيدينا 

ولن يعو�سه احد.
اأخلف ال�عد!

وال�سديقة  ال�سبكة"،  "جملة  حترير  رئي�سة  اأمييا 
ال�سدوق جلمعة احللفي، فتوؤكد وبح�سرة "اأن جمعة 
مو�سدة  غرفة  يف  فخمًا  مكتبًا  ميلك  مل  احللفي 
الأبواب، امنا كان اأخًا قريبًا من اجلميع يف عالقاته 

الإن�سانية، لذا اأحبه واحرتمه كافة العاملني."
يحاول  مل  وكييرامييتييه،  بنف�سه  مييعييتييزًا  جمعة  -كيييان 
بقلمه  منا�ساًل  اأم�ساها  التي  بال�سنوات  املتاجرة 
جيوبه  ينفخ  اأن  يحاول  مل  الييعييراق،  خييارج  و�سعره 
اأفييواه  وميين  العامة  املييوازنيية  ميين  ت�ستقطع  بيياأمييوال 

الفقراء حتت م�سميات مبتكرة. 
على  املتدافعني  ميين  يكن  مل  احللفي  اأن  تييرى  كما 
م�سوؤول  باب  اأمام  يقف  اأن  يومًا  يفكر  ومل  املن�سب 

ليطالب بحقوقه بل ا�ستمر دفاعه عن غريه.
كانت  مهما  ال�سديق  عيين  للدفاع  م�ستعدًا  -كييان 
النتائج، ي�سبه األوان قم�سانه الزاهية، �سديقًا نبياًل 
وم�ستمعًا جيدًا، كثري احلكايات احللوة وكثري الوجع.
يومًا، �سوى وعده  باأنه مل يخلف وعدًا  وتختم قولها 
الأخري، اذ وعد جميع حمبيه بالن�سر على اخلبيث 

والعودة لهم.
-كانت ر�سالته الق�سرية التي اأر�سلها يف منت�سف 

كان �ش�تًا نقيًا مثل روحه.. 

جمعة احللفي
يف رحيلِه انك�شَر خاطُر الق�شيدِة 
وغاب عطُرها الأثري

وكاأنه �لأم�ض، هذ� �لرحيل �ملفاجئ و�ل�شريع و�ل�شادم، م�شى 
�شريعًا نحو �ل�شماء، وترك حمبيه يف �شدمة هائلة ما ز�ل �شد�ها 
حتى �ليوم. 
جمعة �حللفي، �ل�شاعر و�ملعّلم ورئي�ض حترير "جملة �ل�شبكة 
�لعر�قية" �ل�شابق، مير بطيفه �لينا كل يوم، فيما نتمنى له 
�لر�حة �لأبدية �أينما حّطت روحه.

اآية من�ش�ر

يف ذكراه ال�شن�ية الأوىل
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الراأ�س  يف  الييورم  على  انت�ساره  بعد  الأول  كانون 
ليكون  بغداد  يف  اياما  ليم�سي  جاء  جييدا،  م�سجعة 
ن�ستوعب  اأن  �سعب  كثريًا.  �سنفتقدك  اجلميع،  بني 

رحيلك املفاجئ كما مل ت�ستوعبه اأنت. 
رحلَت لكن عطرك باق

اخلالدي  عطية  اإياد  وال�سحفي  الكاتب  يقول  فيما 
الذي عمل مع الراحل يف جملة "ال�سبكة" : ل اأريد 
لكن  تغيب  فالأج�ساد  غيابك،  واأبييكييي  اأرثيييييك  اأن 
حا�سرة،  تظل  الأرواح 

اأّي جرح  والقيم،  للمعاين  واأنت كما عهدناك روحًا 
لأن  اآثيياره،  تختفي  لن  كربالئي  حزن  وم�سرية  واأمل 
من  لها  فيا  نقي،  �سمري  وانتماءك  ر�سالة  اأ�سلك 
الوطن  يفقد  اأن  اخل�سارات  واأق�سى  كربى  خ�سارة 

اأبناءه الربرة.
بكل  واجهتهم  الذين  الطغاة  اأن  اأعييرف  واأ�ييسيياف: 
الغربة،  منايف  اإىل  ودفعوك  اأحالمك  �سلبوا  اقتدار 
الكربياء،  بوطن  املفجوع  العا�سق  اأيها  اأنك  واأعلم 
هناك  وو�سعت  الوطن  هذا  اأ�سوار  ترميم  حاولت 
طابوقة مع البناة واأ�سهرت هنا �سيفًا مع املنا�سلني 
حتلم  كنت  لأنييك  خ�ستها  معركة  من  وكييم 
بوطن مر�سوم يف قلبك ل على خرائط 

واقع األيم.
اأميينييييياتييك  اأن  اأعيييييرف  وتيييابيييع: 
الكبرية مل تتحقق لكن نبتتها 
�سيهطل  مييا  فيييييومييًا  بيياقييييية، 
امليييطييير اليييييذي �يييسيييارك يف 
يرافق  اأن  واأ�ييسيير  وداعييك 
ميييوكيييب تيي�ييسييييييييعييك حييتييى 
ي�سقيها  كي  الأخييري  مثواك 
فتزهر وطنًا حرًا يليق ب�سعب 
اأبيينيياء  خييذلييه  معطاء،  م�سحٍّ 
وخذله  وجييريانييه  جلدته 
الييقييدر اليييذي اخييتييار من 
كبريًا  يييريييده  وميين  يحبه 
الأوطييان  اأجمل  و�ساخمًا، 
تاريخه  هييو  كما  واأقييواهييا 

املوغل يف الأعماق.
وداعًا ايها 
النظيف..

اأن  يجد  ح�سون،  بدر  عامر  الكاتب 
غري  يييرتك  ومل  فييقييريًا،  مييات  احللفي 

�سمعته ونظافة كلماته:
به  جيياء  عندما  جثمانه  على  وقفت  -لقد 
انتباهي  ولفت  واملييعييارف  والييزمييالء  الأ�ييسييدقيياء 
اأيها  يييرددون: وداعييًا  وّدعييوه كانوا  اأن غالبية من 
النظيف. هل ثمة اأعظم من هذه ال�سفة والتحية 
كانت  وميي�ييسييوؤول  ملثقف  هييذه  اييياميينييا  يف 
ت�سرفه  حتت  الدولة  اأمييوال 
فيي�ييسييانييهييا 

كما �سان كلمته واأمانته. 
ويوؤكد اأن احللفي مل يكن حلزب اأحد، بل كان مثقفًا 
�سيا�سي  مبوقف  يتاجر  ومل  ا�ستقالله  على  حري�سًا 
يومًا، كما ومل  يغ�سب اأحدًا ومل يحقد ، بل كان يجد 

العذر للجميع وي�سامح كل من اآذاه.
الرجل الذي ا�شتقبله امل�ت بحفاوة!

"اإنه ال�سيء الذي ل ي�سبه ال نف�سه".. هكذا، بغزل 
ي�سرتجع  وهييو  العاين  ح�سن  الكاتب  ي�سفه  وحييب، 
ذاكرته عن احللفي –بحزن وندم- لكونه مل يدون 
تاأريخ لقائه به لأنه، وح�سبما يقول، لي�س متنبئًا ول 

قارئ كف ليعرف حكاية رحيله.
غييادرت  يومها  اأعييميياقييي،  هييز  مييا  للحلفي  -�سمعت 
يدي،  اأمد  اأن  وقبل  من�سدته،  نحو  م�ستاأذنًا  مكاين 
كان قد وقف بقامته املديدة و�سافحني بحرارة، مل 
وددت  ما  له  قلت  معرفة،  او  لقاء  �سابق  بيننا  يكن 
اأن اأقوله من دون اأن يفوتني تقدمي نف�سي ثم عدت 

ادراجي.
مبعرفته  كييان  الأعظم  الكت�ساف  اأن  العاين  يوؤكد 
للحلفي، حينما اكت�سف لأول مرة، انه يحاور مثقفًا 
مو�سوعيًا، ي�سغي اىل الآخر وكاأنه تلميذ يف ح�سرة 

مدير املدر�سة. 
-ثم اكت�سفت لحقًا اأن هذا الكائن ل يباهي بغزارة 
التوا�سع  معلوماته ول يح�سن الرتويج لنف�سه، ولعل 
الكبري –كما يق�سي الواقع وتقت�سي الوقائع- انتباه 
الرفيعة،  والإعالمية  الثقافية  قامته  اىل  الآخرين 
دون  ومن  ب�سمت  بناه  الييذي  امل�سّرف  ن�ساله  واىل 

جلجلة او جعجعة.
اأخفاه  الذي  ال�سر  بعتب حمب عن  العاين  ويت�ساءل 
الأبيييدي،  موطنه  اىل  وي�سبقه  العمر  ي�سابق  وهييو 
يتوقع  ممييا  اأ�ييسييرع  كييان  احللفي  قيييرار  اأن  م�سيفًا 

اجلميع:
من  القادم  املوت  ل�ستقبال  مبت�سمًا  ذراعيه  فتح   -

غري ا�ستئذان ول موعد!
عالمة يف ال�شعر العراقي

الناقد ال�سوري نبيل �سليمان يرى اأن جمعة احللفي 
كان يف طليعة من اأخذ �سعرهم ال�سعبي ينازع تراث 
اليينييواب على اليي�ييسييدارة وهييو اليييرتاث الييذي مل تنل 

ال�سنون من اأغلبه:
ال�سعر  لتاريخية  احلييلييفييي  جمعة  قييييراءة  -ميييكيين 
ال�سعبي العراقي، ولعل التقدمي لذلك مبا �ساق �سواه 

اأ�ساف جمعة  لقد  بعامة،  العربي  ال�سعر  يف جتديد 
ال�سعر  ينظم  الييذي  العقد  يف  فارقة  عالمة  الغايب 

ال�سعبي. 
ويكلي انت �سبيك حمتار 

الكرب ب�سمي م�سجل و�سار 
واول �سهر ما ادفع ايجار 

ما تفرح انته ي�سري يل دار 
واللوز والزيتون ازرعه

نقاء ال�شمري مبرتبة القلق 
الكاتب علي عبد الأمري عجام، الذي عرف ال�ساعر 
املا�سي،  القرن  �سبيعنات  اوا�سط  جمعة احللفي يف 
امل�سرتك يف حترير  عملهما  اكرث خالل  لكنه عرفه 
رحلة  اأن  يرى  املعار�سة،  الثقافية"  "امل�سلة  جملة 
الطاغية  يقارع  قرن  ربع  فيها  ق�سى  التي  احللفي، 
�سدام، كانت مليئة بالأحالم بوطن اأف�سل مل يتحقق 

بعد 2003:
 2003 الق�سري  ربيعها  يف  بغداد  اىل  العودة  -بعد 
باح بالكثري من جوهره الإن�ساين والثقايف عن بغداد 
من  قرن  ربع  نحو  وبعد  اذ  جديد،  من  عرفها  التي 
بغداد  اأق�سد  اأجد بغداد لالأ�سف..  فراقها قال: مل 

التي احتفظت ب�سورتها يف ذهني.
ويرى عجام اأن احللفي كان متوا�سعًا للدرجة التي ل 
ميكن تخيلها، لأنه يجد اأن كتابته لل�سعر او الق�سة 
ما هي ال ترويح للنف�س عدا ال�سحافة لأنها مهنته: 
او  �ساعرًا  ليكون  يومًا  قوله،  ح�سب  يخطط،  -مل 
عن  بحث  وعملية  الداخلي  اإح�سا�سه  اإنييه  قا�سًا، 

الهوية. 
امتنان حتى الأبد

يقول الكاتب وال�سحفي ابراهيم ال�ساعدي: كنت قد 
�سعرت بالياأ�س من فكرة اإيجاد مكان يوؤويني للعمل 
الأ�ستاذ  اىل  للكتابه  قييادين  الييذي  ما  اأعلم  ل  فيه، 
حماولتي  عن  بحرقة  له  وال�سكوى  احللفي  جمعة 
وملهمًا  �سريعًا  جوابه  كييان  مطلقًا،  تنجح  مل  التي 
بعد  منه،  بطلب  كتبتها  قييد  كنت  امليييواد،  لإر�ييسييال 
مو�سوع  بكتابة  اأ�سرع  اأن  اأخييربين  لبع�سها  قراءته 
�سعبيات  ن�ساء  عن  املو�سوع  كان  لقد  له،  وار�ساله 
اأحبه  ب�سيطة،  منزلية  مهنًا  وبفطرتهن  ميتلكن 
الأول يل يف هذه املجلة:  املو�سوع  كثريًا، فكان هذا 
ترقد  ان  واأرجو  دائمًا،  احللفي  جمعة  العم  "افتقد 

روحه ب�سالم."

يتجدد حزين كلما مرت �سورته بخاطري.. كان رحيله متعجاًل  وموجعًا؟! لأنني عرفت 
�سحيفة  يف  ال�سحفي  العمل  من  اأعييوام  مدى  على  احللفي  جمعة  وال�سحفي  ال�ساعر 
ال�سباح، ثم يف جملة ال�سبكة العراقية، مثال نادرًا وفريدًا لالإن�سان واملثقف وال�ساعر 

والفنان.
الناعم  �سوته  يكاد  ثناء،  كلمة  �سمع  ما  اإذا  خجاًل  وجهه  يحمّر  رقيقًا،  هادئًا،  عرفته 
كل  وبعد  واملجامالت.  الظهور  يحب  ل   ، اأكرث  منه  اقرتبَت  اإذا  اإل  ُي�سمع  ل  اخلفي�س 
هذا في )اأبو كنان( قلب طّيب يغر�س يف النفو�س املحّبة، م�سكون باحلّب يف �ستى األوانه 
ومظاهره،  ويد �سخية تعطي با�ستمرار وتاأبى اأن تاأخذ نظري ما تعطي. يعمل ب�سمت، 
ل  جريئًا  وتييراه  منتظم،  �سياق  وترية  على  مي�سي  فالعمل  حوله،  من  هادئ  �سيء  وكل 
يخفي راأيًا �سريحًا، ول ي�ساوم يف العمل، جريء برف�سه منحة رئي�س اجلمهورية، جريء 
بتحّدي �سرا�سة  ال�سرطان الذي اأن�سب خمالبه يف ج�سده. . ول يكفي اأن نقول اإنه �سادق 
وعافيته  وي�سحي بجهده  يبذل كل طاقته  وهو  اأ�سابعه،  اأطراف  لأنه �سادق حًقًا حتى 
بالتعب،  يعرتف  اأو  ي�سرتيح  اأن  يرف�س  وظهورها.  تطورها  ا�ستمرار  للمجلة  لي�سمن 
ومل تهزمه املتناق�سات املثرية التي نعي�سها. كنت اأمل�س كل ذلك واأنا اأ�ساركه يف العمل 
م�سرًفًا على ال�سفحات الثقافية للمجلة.   جمعة احللفي ظل اأبيًا غنيًا قويًا، عا�س حياته 
منا�ساًل مطاردًا، ثم منفيًا مغرتبًا، يكتب عن الغربة والوطن واحلنني، وكاأن املتناق�سات 
اجتمعت يف اإن�سان واحد، فهو هادئ، رقيق، يكاد يذوب من رقته، ويخفي كل ما اأ�سابه 
من نكبات، وقوي حتّدى الطاغوت ف�ُسجن ثم اأطلق �سراحه ليعي�س حرًا كرميًا باحًثًا عن 
احلرية وعن ال�سفاء والنقاء، كاأنه يقول يل لي�س اأمامنا يا �سديقي ونحن يف غمرة هذا 
ال�سقاء كله �سوى النت�سار على ال�سقاء، وهو ينف�س عنه زحف اأنياب ال�سرطان وي�سحق 

�سلطانه ليعود اإلينا حني كان يتلقى العالج يف بريوت مبت�سمًا زاخرًا باحلياة.. 
لغة  والعمق،  بالب�ساطة  املت�سمة  اخلا�سة  لغته  احللفي  جلمعة  الكتابة  ويف 

هي  اخلا�س،  ومذاقها  تاأثريها  لها  لغة  الإيحائية،  طاقتها  حتمل  و�سطية 
الييروح  تالم�س  مفردة  ليمنحنا  املعا�سة،  واللغة  الف�سحى  جزالة  بني 
يف  فال�سعر  النا�س،  كل  النا�س،  نوافذ  على  يحّط   الذي  الع�سفور  كاأنها 
مفهومه خبز يومي وقما�س �سعبي يلب�سه اجلميع، وع�سق ل ين�سب للوطن 
والأفكار  الكاذبة  املوؤ�س�سات  رف�س  كتاباته  يف  نتلم�س  كلها،  والإن�سانية 

بطعم  كتاباته،  اأي  فيها،  ون�سعر  والييرييياء  والييزيييف  واخلييرافييات  البالية 
التوا�سع والكربياء وف�سح الأخالق التقليدية والتابوات والزدواجية. يطرح 

كل ذلك على الورق من دون تكلف ول اأقنعة اأو زيف. اإنه يكتب باإخال�س 
لي�سرقه  املر�س اخلبيث   لكن مل ميهله   .. باإخال�س.  يعي�س  مثلما 

بغفلة من اأحبته واأنا�سه واأ�سدقائه..  وداعًا )اأبا  كنان( 
قلوبنا  يف  م�سيئًا  دومًا  �ستظل  النبيل..  العذب..  

ببهاء �سخ�سيتك الباهرة. ..

لرحيل جمعة احللفي 
يف الذكرى ال�شن�ية الأوىل

كاظم ح�ش�ين
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فاجاأت �لفنانة 
�لت�شكيلية برتان عبد 

�لقادر �جلمهور بعمل 
�شارخ وخارج عن �إطار 

�للوحة مبجموعة 
قم�شان �شكلت تكوينًا 
تعبرييًا هائاًل قو�مه 

�للون �لأ�شود يف تركيبة 
خارج �إطار �للوحة 

�ملعتادة، لي�شعد ب�شرخة 
مكتومة �ىل �أعايل 

�لف�شاء.
فاجعة  حجم  يك�سف  مذهل  عمل 
من غادرونا دون �ساهد ودون قرب: 
واملفقودين  الراحلني  اأولئك  )لكل 
مبقربة  اإمييا  املتتالية  حيواتنا  يف 
اأو  طييائييفييييية  بييحييرب  اأو  جييميياعييييية 
باإرهاب ملّفع بالدم او حتى مبن مل 
فقدوا  اأنهم  لتبلغنا  الأيام  تدركهم 
هييم وعييوائييلييهييم حتييت ركيييام مييدن 
حمررة من اإجرام داع�س(.. هكذا 
فمن  برتان،  الفنانة  العمل  اأهييدت 

هي برتان؟
"ال�سبكة" التقت �ساحبة العمل الكبري يف هذا 

احلوار اخلا�س:
*من هي برتان؟

الفنون  كلية  خييريييجيية  چقماقچي  بييرتييان   -

عرفت  عييييييام١٩٩3،  بييغييداد  جييامييعيية  اجلميلة 
باعثة  واأليييوان  باأ�سكال  للفرا�سات  بر�سومها 
للحياة والأمل ت�سبه ابت�ساماتها و�سحكتها التي 
ل تفارقها بالرغم من كل املحن التي مرت بها 
حالها حال كل العراقيني الذين مّروا بال�سدائد 

الواحدة تلو الأخرى ليخرجوا منها 
راأ�سها  ترفع  دومييًا  العنقاء  وكاأنهم 

من حتت الرماد.
تكنيكات

جتربتك  على  العائلة  تيياأثييري  *مييا 
الإبداعية؟

فريال  الر�سامة  والييدتييي  كانت   -
حييدود  ل  اأن  دوميييًا  تعّلمني  عييزت 
حب  تعلمت  منها  والييلييون.  للطموح 
تع�سق  كييانييت  لأنيييهيييا  الييفييرا�ييسييات 
خا�سة(  الييربييية  )زهيييور  الطبيعة 
فك�سبت اللون واحلب منها ور�سمت 
الييتييزم  ومل  و�ييسييغييف،  بلهفة  دومييييًا 
ومازلت،  كنت،  بل  بالفر�ساة  فقط 
اأخرى  اوتكنيكات  اأ�سابعي  ا�ستعمل 
يف  تلوين لوحاتي لأنني اأتفاعل مع 
اأر�سم واأجتلى داخل  املو�سوع  حني 
بني  فرا�سة  كجناحي  لأنطلق  اللون 
الأزهار والألوان، لأن اأف�سل الألوان 

عندي هي كل الألوان.
جذوري الذهبية

اأن  بعد  بغداد  �سبب عودتك اىل  *ما 
ع�ست �سنوات طوال خارج البالد؟

ل  واأنييا  بغداد،  يف  را�سخة  الذهبية  جييذوري   -
اأحب البتعاد عن اجلذور.

* ماذا عن اأبرز م�ساركاتِك خارج العراق؟

املحلية  املييعييار�ييس  ميين  الييعييديييد  �ييسيياركييت يف   -
واأنا  عامًا   ١3 عمري  كان  اأن  فمنذ  والدولية.. 
�سخ�سي  مبعر�س  او  فني  بعمل  �سنويًا  اأ�سارك 
من مكان لآخر. لكن اأقرب الأماكن لقلبي هي 
زمالء  مع  دومييًا  اأعمايل  اأعر�س  لأنني  بغداد 
علوم  نهلنا  حيث  فيها  در�ييسييت  الييتييي  الكلية 
وا�ستعمال  واخليال  الر�سم  وفن  واللوحة  الفن 
اخلييامييات ميين اأ�ييسيياتييذة كييبييار اأمييثييال الييراحييل 
حكمت  ونعمت  عبا�س  و�سعدي  الهنداوي  نزار 
الكبري  الدور  لالأخري  كان  طبعًا  كل�س،  و�سبيح 
يف توجيهي لتكوين اللوحة، ومنهم تعلمت حبي 
جلواد �سليم فهو الذي مت�سك مبدينته واأحبها 

وعرب عنها بلوحاته.

*كيف تر�سم برتان عبد القادر لوحتها؟
فكل  احلييييياة،  عيين  مبييعييزل  لي�س  الفنان  اإن   -
حدث مير به العراق تراه منعك�سًا يف اأعمايل. 
اأح�س�ست حقًا باليتم بعد  يف ال�سنوات الأخرية 
غياب والدتي من حياتي فكان طعم الفقد مّرًا 
لكني تعلمت من غيابها، كما ح�سورها، معنى 
اأن تخلق الفرح من احلزن واأن تر�سم ابت�سامة 

اأف�سل  قادم  بغد  حتلم  واأنييت  �سفتيك  على 
من الذي م�سى، لذلك اأ�سعى ل�سرب 

قّدَمت عماًل مذهاًل اأثار اهتمام النقاد 

بغداد مدينة اأحالمي

الت�شكيلية

عبد القادر:برتان
ح�ار/ ريا عا�شي

ت�ش�ير / حمزة هادي
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

كنت اقراأ جملة نا�شي�نال جي�غرافيك بده�شة 
والن اتابع قن�اتها بانبهار، هناك وثائقيات ي�شتمر 

العمل بها ل�شن�ات، اربع �شن�ات، مثال، ل�ثائقية 
ط�لها �شاعة تلفزي�نية.. طبعا الت�ش�ير والإخراج 

وامل�نتاج والإعداد وال�شيناري� يف�ق اخليال.

م�������ق�������االت

العام ملي�ن!

ُسئلت في حوار  صحفي عما يجذبني في الرواية، اسم الروائي او اُسلوب الكتابة؟ كان جوابي أن ما يجذبني هو الخيال الذي 
يكشف عن نفسه في صفحات الرواية االولى .. وهذا الخيال هو ما يجذبني ايضا الى األفالم الروائية وبعض الوثائقيات ومن 

بينها السلسلة الوثائقية )العام مليون( التي أنتجتها ناشيونال جيوغرافيك وموجودة على اليوتيوب مدبلجة الى العربية، كما 
تعرضها فضائية ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي، وموجودة  باللغة االنكيليزية على موقعها على النت واكيد تعرضها قنواتها 

المشفرة.
عام مليون، عمل مذهل، الخيال الذي كتب لهذه السلسلة القصة والسيناريو ال يوصف إال بأنه يفوق الخيال، عمل ال نستطيع 

حتى ان نفكر به في منطقتنا او في معظم الدول التي كانت توصف بالنامية واصبحت دوالً في الحالة اإلنباتية المستديمة وهي 
مرض يختلف عن الغيبوبة )كوما(، ففي المرض الثاني ال يشعر المريض بأي شيء وال يستجيب نهائيا، بينما في الحالة االولى 

يغمض عينيه ويفتحهما ويصرخ بكلمات غير مفهومة.
نحن،"الدول في الحالة اإلنباتية المستديمة وهو مرض عصي على العالج"، ال نتمكن من التنبؤ بالساعة القادمة وفي هذه 

السلسلة )عام مليون( تتوالى التنبؤات عن الحياة في العام مليون..هذا هو العالم المرفّه والمسترخي جدا، وليس ذنبهم انهم دفعوا 
بنا الى المرض، انما هناك من تعاون، منا، معهم لنصل الى هذه الحالة المستعصية التي بالكاد تصل الى مستوى التخلف..
كنت اقرأ مجلة ناشيونال جيوغرافيك بدهشة واالن اتابع قنواتها بانبهار، هناك وثائقيات يستمر العمل بها لسنوات، اربع 

سنوات، مثال، لوثائقية طولها ساعة تلفزيونية.. طبعا التصوير واإلخراج والمونتاج واإلعداد والسيناريو يفوق الخيال.
السلسلة التي تتخللها مشاهد تمثيلية " تكشف عما ستكون عليه الحياة بعد مليون سنة قادمة، يقدم أبرز المتطلعين للمستقبل، 
والعلماء، والدارسون، وأبرز الُكتاب في مجال الخيال العلمي من خالل هذه الحلقات للمشاهدين األفكاَر واالبتكارات التي 

من المحتمل أن تُعزز من تطور ساللتنا البشرية باستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنيات ومن خالل سرد القصص الدرامية 
واستخدام الرسوم.." بهذا النص قدمت ناشيونال جيوغرافيك هذه السلسلة.

الخيال متعة، لكن الخيال في هذه السلسلة، كما اسلفت، يفوق الخيال وهو جريء لحد الرعب، خاصة حين يتحدث عن الذكاء 
الصناعي.

 ميتشينو كاكو، عالم الفيزياء والمستقبليات، األميركي من اصل ياباني، الشخصية األبرز في هذه السلسلة يتحدث خاللها عن 
العام مليون وكأنه يوم غد،  يروي تفاصيَل وكأنه يعيشها، ولَم ال وهو القائل "من الممكن خالل دقائق، اآلن، اختزال مئات 

ماليين السنين من التطور وخلق أصناف جديدة كاملة من حيوانات )مخلّطة جينياً( لم تمش من قبل على سطح االرض ."

�سيئًا جديدًا  يوم  كل  اأتعلم يف  واأن  الفن  اأغوار 
لأن من الأف�سل اأن نخرج بحرية من لوحة اىل 
وحلم  وخا�سيه  لييون  مرحلة  فاللوحة  اأخيييرى، 

�سيتحقق وحلم اآخر تعرّث.
حمطات

*ما اأهم حمطات برتان؟
اأقمت  كانت يف كركوك حيث  املحطات  -اأحلى 
فقط  ١3عامًا  اآنذاك  عمري  وكان  معر�س  اأول 
عام  ال�سنوي  املعر�س  يف  ا�ييسييرتاكييي  وثانيها 
بناية  يف  ومعر�سي   بييغييداد١٩٩3،  يف  تخرجي 
powerhouse يف �سيدين با�سرتاليا، ثم 
ا�سرتكت يف معر�س مع اجلمعية الإ�سالمية يف 
كامبريا عام 2005، بعدها �ساركت يف معر�س 
)لييالأتييراك ميين جميع الييعييامل( الييذي اأقيييييم يف 
م�ساركتي  واأخييييريًا  الأ�يييسيييود..  البحر  منطقة 
كالريي  يف  بييغييداد(  يف  )جتييليييييات  معر�س  يف 

مدارات.
*حلم برتان؟

لكوين  بالإ�سافة  لأنيينييي  لييه  حييدود  ل  حلمي   -
حيث  يف  اأي�سًا،  ونّحاتة  م�سممة  فاأنا  ر�سامة 
بالطبا�سري  النحت  بفن  �سغري  يف  بداأت  اأنني 
وفن اخلطابة، واأعلم جيدًا اأنني �ساأحقق حلمي 
اأعر�س عملي  اأن  وهو  الأخري حتقق  لأن حلمي 

هذا يف بغداد.
*معنى ا�سم برتان

اهلل(  من  الوحيد  )ال�سوء  هو  بالرتكمانية   -
وكان يل ن�سيب من متيز هذا ال�سم باأن انعك�س 

هذا على �سخ�سيتي اإيجابيًا واحلمد هلل.
)ب�سحكة رقراقه من القلب ودمعة على اخلد( 
باأن  ومتنياتها  للعراق  حبّها  عن  برتان  عربّت 
يحظى الفن مبكانة اأو�سع يف العراق لأنه الوحيد 
الذي يجمعنا دون اأي حت�س�س من الآخر وهو من 
وطن  بناء  وبالتايل يف  بالآخر  للقبول  �سيقودنا 

من املحبة ت�سكنه الفرا�سات.
جدير بالذكر اأن برتان اجتمعت بزمالء الكلية 
للفنون يف  مييدارات  اأقيم على قاعة  يف معر�س 
فنانًا   ١٩ فيه  ا�ييسييرتك  مبعر�س  حيفا  �ييسييارع 
اأعمالهم بني نحت ور�سم، وكان عملها  تباينت 
�ساخ�سًا يف قلب القاعة يحيل من ي�ساهده اىل 

فاجعة الفقد.
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حظَي با�شتقباٍل ر�شمّي من قبِل رئي�شها 

العراقي” حتتفي  العالم  “�شبكة 
بع�دِة الطرِي املهاجر حامت العراقي 

بغداد/حيدر النعيمي

��شتقبل رئي�ض �شبكة �لإعالم �لعر�قي جماهد �أبو �لهيل �لفنان �لعر�قي حامت 
�لعر�قي �لعائد �ىل �أر�ض �لوطن بعد غياب 15 عامًا.

وحظي العراقي با�ستقبال ر�سمي من قبل رئي�س 
يف  الهيل  اأبييو  جماهد  العراقي  الإعييالم  �سبكة 
اإعالمي وا�سع  مطار بغداد الدويل و�سط ح�سد 

وح�سور بع�س اأ�سدقاء الفنان.
 وعرّب الفنان حامت العراقي عن �سعادته الكبرية 
بهذا الهتمام الذي يبعث بر�سائل مهمة وكبرية 
وا�سحة  ر�ساله  هي  وكذلك  املغرتبني  للفنانني 
الفن  جنوم  يحت�سن  العراق  باأن  العامل  جلميع 
ويحتفي بهم ويقّدر جمهودهم وعملهم، واأبدى 
يعم  اأن  داعيًا  املقبلة  بالفرتة  تفاوؤله   العراقي 

الأمن وال�سالم اأنحاء العراق.
من  العراقي  حامت  و�سيافة  ا�ستقبال  ومت  هذا 
قبل رئي�س ال�سبكة يف مبنى الإذاعة والتلفزيون 
حديقة  وزار  ال�سبكة  اأروقيييية  يف  جتيييّول  حيث 
الزعيم وامل�سرح املك�سوف وا�ستديو املو�سيقى يف 
اإذاعة بغداد وف�سائية الآي اأم اأن لالطالع على 

العمل وال�ستديوهات.
مبدئي  اتفاق  وجود  العراقي عن  وحتدث حامت 
القريب  يف  “العراقية”  لييي  عمل  اإنييتيياج  على 
اأبييواب  فتح  على  الهيل  اأبييو  �سدد  فيما  العاجل، 
يرغبون  ممن  واملبدعني  الفنانني  لكل  ال�سبكة 
وت�سوير  وت�سجيل  ال�سبكة  يف  والعمل  باملجيء 
اأعمالهم من دون مقابل، دعمًا للفن يف العراق.

جناحات  الييفييرتة  هييذه  خييالل  يعي�س  الييعييراقييي 
غربته  ك�سر  اىل  فاأ�سافة  كييبييرية،  وتييعيياونييات 
عربي  جمهور  مع  موعد  على  كان  فاأنه  للعراق 
كبري عندما حل �سيفًا على احللقة الرابعة من 
الق�سيد"  "فر�سان  لربنامج  املبا�سرة  العرو�س 
الذي  ال�سعبي  لالأدب  العزيز  عبد  امللك  جائزة 
يعر�س على قناة mbc١ وقدم خالل اإطاللته 
والأغنيات،  املواويل  من  جمموعة  الربنامج  يف 
جلنة  واإعجاب  وتفاعل  حما�سية  اأجييواء  و�سط 
تفاعل  الييذي  اجلمهور  من  واحل�سور  التحكيم 

ب�سكل كبري.
اجلمهور  بلقاء  �سعادته  العراقي  حامت  واأبييدى 
الق�سيد"،  "فر�سان  بييرنييامييج  يف  اليي�ييسييعييودي 
والكلمة  وال�سعر  الق�سيد  اأهييل  بني  وامل�ساركة 
اجلميلة، موؤكدًا حر�سه دائمًا التواجد واحل�سور 
بني اأهله وجمهوره يف اململكة العربية ال�سعودية.

وعلى �سعيد احلفالت الغنائية، فقد اأحيى حفل 

احلب"   عيد   " الع�ساق  يييوم  يف  ببغداد 
نادي  م�سرح  على  وذلييك  الفالنتاين،  
موؤكدًا  بغداد،  يف  الرتفيهي  الريموك 
حر�سه على جتهيز وحت�سري حفالت 
حيث  املقبلة،  الييفييرتة  خييالل  اأخيييرى 
اأمييام  بوقوف  كبرية  "�سعادتي  قييال: 

اجلييمييهييور الييعييراقييي يف بييغييداد احلييب 
عامًا،   ١5 عنهم  غيابي  بعد  واليي�ييسييالم، 

تكون  اأن  املقبلة  بييالييفييرتة  كييبييري  وتيييفييياوؤيل 
الأيام املقبلة جميلة و�سعيدة يف جميع 

اأنحاء العراق ليعم الأمن 
واملحبة  واليي�ييسييالم 

دائمًا".



بغداد  مقاهي  اأ�سهر  م�سور  الييربزجنييي..  رزكيييار 
)مقهى ال�سابندر( الرتاثي القدمي يف �سارع الثقافة 
جمال  يف  امل�سورين  اأ�سهر  اأحد  و  )املتنبي(  والفن 
توثيق املكتبة الفنية من خالل الت�سوير الفوتوغرايف 
واملو�سيقي لمتالكه اأكرب اآر�سيف غنائي واأكرب مكتبة 
)١5000(عييمييل  الييي  يقارب  ما  على  حتتوي  �سوتية 
تراثي من �سور و�سوتيات )تيب، كا�سيت، ا�سطوانة، 
القدمي،  العراقي  الغناء  ونيييوادر  �سور(  دي،   �سي 
لفنانني يعدون النواة الأوىل يف تاأ�سي�س الفن العراقي 
الأ�سيل البع�س منها يعود اإىل ع�سرينات واأربعينات 
وخم�سينات القرن املا�سي، ويف كل الأطوار: الريفي 
الغزايل،  )ناظم  متعاقبة  ولأجيال  وغريها  واملقام 
ح�سني  �سراد،  ال�ساحب  عبد  عزيز،  ابييو  ح�سريي 

نعمة،  فا�سل عواد، يا�س خ�سر  وغريهم( .
احلفاظ على الرتاث

يقول الربزجني: يف عام 200٧ وبعد النفجار الذي 
املعامل  اأ�سهر  يعد  اليييذي  املتنبي  �ييسييارع  ا�ستهدف 
كل  حمييو  وبييهييدف  بييغييداد  يف  والثقافية  احل�سارية 
تفجري  مت  فيه   والرتاثية  والفنية  احل�سارية  املعامل 

�سيارة مفخخة راح �سحيتها الكثري من رواده ومنهم  
الذي  املقهى  واأحفاد �ساحب  اأولد  �سهداء من   )5(
�سنوي  تاأبينني  باإقامة حفل  ا�ستذكارهم  على  اعتاد 
يح�سره الكثري من ال�سخ�سيات وال�سفراء والهيئات 
ن�ساطاته  ال�سارع  ا�ستعاد  اأن  وبعد  الدبلوما�سية، 
 ) )ال�سنا�سيل  قاعة  بتاأ�سي�س  قمنا  وبحّلته اجلديدة 
يف املركز الثقايف البغدادي كوين �ساحب اأكرب مكتبة 
تراثية  يف بغداد، اإ�سافة اإىل تاأ�سي�س مكتبة �سوتية 
الثقافة  لييوزارة  التابع  الرتاثي  الق�سلة  مبنى  داخييل 
وال�سياحة والآثار تباع فيها ا�سبوعيًا  كل يوم جمعة 
اجلميل  الييزميين  لفناين  و�سوتية   غنائية  اأ�سرطة 
وجاء  العراقي(،  الفن  لعمالقة  واملقامات  )األغاين 
تاأ�سي�س هاتني املكتبتني من اجل الحتفاظ  بالرتاث 
واحلفاظ  ل ميييوت(   )لكي  �سياعه  وعييدم  العراقي 
العراقية،  ي�سكل جزءًا من هويتنا  الذي  تراثنا  على 
وطموحي اأن يخلدين التاريخ كي اأحافظ على تراث 

املطربني القدامى .
م�ش�ر خا�س

ي�سيف رزكار: منذ ما يقارب الأربع �سنوات وخالل 

على  اعتدت  الييذي  ال�سابندر  ملقهى  زياراتي  اإحييدى 
اخل�سايل  حممد  احليياج  مني  طلب  دائييمييًا   زيييارتييه 
اخلا�س  املقهى  م�سور  اأكيييون  اأن  املقهى  �ساحب 
متوا�سل  ب�سكل  عملي  خييالل  من  هييذا  طلبه  وجيياء 
فوافقت  املقهى،  مرتادي  �سور  وتكبري  بت�سوير  فيه 
مقابل  دون  وب�سورة جمانية  اخل�سايل  بطلب  فرحًا 
واحد هو احلفاظ على هوية  الطرفني، فهدفنا  من 
ال�سارع الثقايف، وحر�ست اأن اأتواجد فيه اأيام اجلمع 
والعطل الر�سمية حيث يكتظ ال�سارع برواده وزائريه 
وال�سخ�سيات  والعراقيني  والأجييانييب  والييعييرب  من 
وال�سفراء  واليييوزراء  اجلمهورية  رئي�س  من  املهمة  
والوفود والفنانني واملثقفني، وبدوري اأوثق زياراتهم 
تاريخية  �سورية  وثائق  تعد  التي  ال�سور  بالتقاط 
الذي لبد للزائر اأن يلتقط �سورة فيه، حيث يوثقها 
ي�سجل  حيث  الييزيييارات،  �سجل  يف  اخل�سايل  احليياج 
كلمات  بب�سع  واإعجابهم  انطباعاتهم  فيه  الزائرون 
مذيلة باأ�سمائهم  وتواقيعهم مرفقة مع ال�سور التي 
التقطها لهم، فلدى احلاج اخل�سايل كتاب كبري جدًا 

ي�سم اأكرث من) 200( �سفحة يعمل على توثيقها 

�قرتن ��شم مقهى �ل�شابندر با�شم �شارع �ملتنبي، فهما �شنو�ن 
متالزمان. ولبد لز�ئر �ملتنبي من �لدخول ملقهى �ل�شابندر 
و�حت�شاء �ل�شاي �لبغد�دي و�ل�شتماع �إىل �لأغاين �لعر�قية 
�خلالدة  مع تدوين كلماته يف �شجل �شاحب �ملقهى �حلاج 
حممد �خل�شايل و�لتقاط �شورة تذكارية بعد�شة م�شور �ملقهى 
رزكار �لربزجني .

م�����������ش�����ّ�ر ال���������ش����اب����ن����در

رزكار الربزجني:
اأ�شعى للحفاظ على الذاكرة 
الفنية 

رجاء حميد ر�شيد- ت�ش�ير/ �شباح الإمارة

الزوار يف  الكتاب من خالل تدوين ما كتبه  يف هذا 
اإكمال  وبعد  �سورهم،  مع  مرفقة  الييزيييارات  �سجل 
الكتاب وطبعه يوزع جمانًا لكل من �سجل زيارته من 

خالل ح�سوره و�سيوفه من كل دول العامل .
 ب�شمة خا�شة

وعن �سبب اهتمامه وان�سمامه للعمل يف املقهى يقول 
اخل�سايل  احلييياج  يف  اأرى  رزكييييار: 

�ييسييورة اأبييي 

مثايل  ومنييوذج  وقييوي  �سهم  اإن�سان  لأنييه  اهلل  رحمه 
لل�سخ�سية البغدادية الأ�سيلة بزّيه البغدادي القدمي 
باأنني  معه  بعملي  واأح�س  )ابو اجلراوية(  و  ال�ساية 
الفنية  الذاكرة  حفظ  يف  ب�سيط  بجزء  ولو  �ساهمت 
والفنانني وتلك احلقبة اجلميلة اأيام الأ�سالة والذوق 

الرفيع.
 ثقة وت�ثيق

وعن �سبب اختياره رزكار الربزجني 
ال�سابندر  ملقهى  خا�سًا  م�سورًا 
قيييال احلييياج حمييمييد اخليي�ييسييايل: 
املقهى  يييرتيياد  احليييال  بطبيعة 
توثيق  على  يحر�سون  كثريون 
ال�سور  بييالييتييقيياط  زيييارتييهييم 
الييتييذكييارييية فيييييه، واخيييرتت 
كم�سور  الييربزجنييي  رزكييييار 
من  بييالييرغييم  للمقهى  خييا�ييس 
الكثري من امل�سورين الذين ميثلون 
ميكن  ول  اأمانة  فال�سورة  املقهى،  رواد 
على  حييفيياظييًا  اأعييرفييه  ل  م�سور  بييياأي  اأثيييق  اأن 

خ�سو�سية الزائر وخ�سية من البع�س الآخر الذي قد 
ي�ستغل ال�سورة لتحقيق ماآرب اأخرى كقنا�س ولي�س 

كم�سور.
مكتبة تراثية

اأكرث  الربزجني:  قال  ومقتنياته  اأعماله  اأهييم  وعن 
الكرمي  عبد  خطابات  منها  )نييوادر(  هي  مقتنياتي 
قا�سم، وناظم الغزايل وح�سريي اأبو عزيز والقبنجي 
ويو�سف عمر وغريهم، ومن اأهمها )�سورة الإ�سراء( 
ا�سطوانة  على  م�سجلة  املو�سلي  عثمان  مال  للقارئ 
�سعد  املو�سيقي  الييبيياحييث  اإييياهييا  اأهييييداين  �سمعية 
ال�سعدي يف عام 200٩ لكوين حمتفظًا بكنوز الثقافة 
معار�س  عدة  اإقامة  هي  اأعمايل  واهييم  والأ�سالة،  
الرتاث  يف  نييادرة  ب�سمة  تركوا  لفنانني  ا�ستذكارية 
العراقي، واأنا اأحببتهم دون اأن اأزامنهم فاأحببت اأن 
اأقدم لهم �سيئًا يخلدهم، وبهذا اأ�سبح كل العازفني 
والأكادمييني والباحثني واملدر�سني ومعهد الدرا�سات 
حملي  رواد  هم  اجلميلة  الفنون  واأكادميية  النغمية 
وهم اأ�سدقائي فيح�سلون على مبتغاهم من الأغاين 
ت�سجيل  اإعييادة  على  فعملت  املطربني،  لكل  النادرة 
و�سعبيتها،  جمهورها  لها   التي  اخلييالييدة   الأغييياين 
جلنة  مع  منها  املعار�س  من  كثري  يف  �ساركت  كما 
و�سوتي  فوتوغرايف  الثقافة مبعر�س  وزارة  املراأة يف 
ا�سكندر،  عفيفة  ميييراد،  )�سليمة  بييغييداد  ملطربات 
نرج�س  جييورج،  زكية  ح�سني،  زهور  الهوزوز،  منرية 
نزهت،  مائدة  وهبي،  اأحالم  خليل،  وحيدة  �سوقي، 
خ�سري(  وامل  هاكوبيان،  �سيتا  عبدالوهاب،  انييوار 
وذلك  احياًء  لذكراهم ولتعريف الأجيال اجلديدة 
ال�سوتية  املكتبة  به  وماتزخر  الفني  الثقايف  باإرثنا 
واليي�ييسييورييية ميين عييمييالييقيية الييفيين اجلييميييييل، واأ�ييسييار 
الربزجني: اآخر ن�ساطاتي  كانت م�ساركتي يف جائزة 
الإبداع العراقية يف وزارة الثقافة يف حقل الت�سوير 
رجل  عن  عبارة  فوتوغرافية  ب�سورة  الفوتوغرايف، 
تك�سو  الرجل  لأن  الييعييراق  اأ�سميتها  ال�سن  يف  كبري 
مالحمه احلزن والتعب وهو يف خريف العمر يرتدي 
)د�سدا�سة ممزقة( تعك�س حالته التي يرثى لها فهو 
بنظري ي�سبه بلدنا احلبيب املتعب . رزكار الربزجني 
مواليد ١٩66 ال�سليمانية �سهادته هي احلياة، ع�سو 
امل�سورين  جمعية  وع�سو  العراقيني  الفنانني  نقابة 
رواد  ع�سو  املو�سيقيني،  جمعية  ع�سو  العراقيني، 
حقوق  جمعية  ع�سو  الييعييراق،  يف  املالكمة  واأبييطييال  

الإن�سان، موظف يف وزارة الثقافة.
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الفنانني  من  كبرية  نخبة  العمل  يف  ت�سرتك 
العراقيني منهم: خليل ابراهيم، �سبا ابراهيم 
نييافييع، ف�ساًل عن  عيياميير  �ييسييروق احليي�ييسيين،   ،
عبد  ح�سني  حممد  النجوم:  ال�سرف  �سيوف 
الرحيم، لوؤي اأحمد، �سعد خليفة، علي داخل، 
نزار علوان واآخرين، ومن املوؤمل عر�سه عرب 

�سا�سة  قناة العراقية يف رم�سان املقبل. 
ت�سوير  كوالي�س  ح�سرت  ال�سبكة"  "جملة 
امل�سل�سل فكانت لها هذه احلوارات مع ابطال 

العمل: 
م�شل�شل ك�ميدي

م�سل�سل  اإن  �ييسيييييف  اأبييييو  عييلييي  املييخييرج  قيييال 

كوميدي  م�سل�سل  هو  التغطية(  خارج  )عائلة 
غري  اجلييادييين  املمثلني  ميين  �سخو�سه  اأن  اإل 
من  ال�سرف  �سيوف  فيياإن  لييذا  الكوميديني، 
الفنانني هم من ي�سنعون البهجة يف )البيت( 
الذي يكون خارج التغطية من و�سائل الت�سال 
احلديثة كاملوبايل والإنرتنت وو�سائل الت�سال 
يفر�سها  ال�سارمة  القيود  تلك  كل  الأخييرى، 
على  الأ�ييسييرة(  )رب  ابراهيم  خليل  الفنان 

اأفراد اأ�سرته للحفاظ عليهم.
�ساأن  له  �سيكون  رمبا  امل�سل�سل  هذا  واأ�ساف: 
خمتلف عما �سبقه من امل�سل�سالت لأنه ميتاز 
بق�سة غريبة وجديدة يف ذات الوقت، ف�ساًل 

امل�سل�سل  تيي�ييسييوييير  عيين 
)يف  واحيييييد  ميييكيييان  يف 

اأحيييد الييبيييييوت الييرتاثييييية يف بيييغيييداد(، وهنا 
عدم  حيث  ميين  املييخييرج  عمل  �سعوبة  تكمن 
بامللل عند  املتلقي  لكي لي�سعر  امل�ساهد  تكرر 

م�ساهدته امل�سل�سل. 

تفاوؤل
مهدي  الفنان  الإنييتيياج  مدير  قييال  جهته،  من 
العمل  هييذا  يف  ممثاًل  ل�ست  اأنيييا   احل�سيني: 
الذي  لالإنتاج  مدير  بل  اجلمهور  عرفني  كما 
كممثل،  الييفيينييي   عملي  عيين  كييثييريًا  يبتعد  ل 
والتجربة  امل�سل�سل  هذا  بتجربة  متفائل  وانا 
والالحقة  قلبي(  )ي�سكن  م�سل�سل  ال�سابقة 
)جفن الردى(، كل هذه الأعمال جاءت نتاج 
برئا�سة  العراقية  الدراما  دعم  جلنة  اأعمال 
الأ�ستاذ جماهد اأبو الهيل وعدد من الفنانني 
اأن  اهلل  اأ�ساأل  الفني،  بال�ساأن  املهتمني  ومن 
يوفقنا يف هذه الأعمال الفنية التي من �ساأنها 

اجلمهور  اإ�سعاد 
العراقي املحب للدراما العراقية. 

الييفيينييان خييليييييل ابييراهيييييم حتيييدث ليييي )جمييليية 
مب�ساركتي  تغمرين  ال�سعادة  قائاًل:  ال�سبكة( 
خارج  )عائلة  اجلميل  الكوميدي  امل�سل�سل  يف 
اأوؤدها  العمل مل  التغطية( كون �سخ�سيتي يف 
عملي  عن  ف�ساًل  درامييي  عمل  اي  يف  �سابقا 
الواعدين،  املمثلني  من  ال�سابة  الطاقات  مع 
)رب  عيين  تتحدث  امل�سل�سل  يف  �سخ�سيتي 
تعليماته ب�سرامة  ا�سرة( كبري يحاول فر�س 
فعله  ما  يطبق  اأن  اي�سا  ويحاول  اأ�سرته،  على 
اأن  اأرييييد  ول  ال�سباب،  اأولده  على  الأجيييداد 
اأتعمق كثريًا يف ال�سخ�سية لكي ل اأف�سد متعة 

امل�ساهدة عند عر�س امل�سل�سل. 

عمل هادف
لأول  اأنها  اىل  اإبراهيم  �سبا  الفنانة  واأ�سارت 

مرة توؤدي �سخ�سية الأم بدور 
معربة  امل�سل�سل  يف  )غنية( 
الكوميدية  لالأعمال  عن حبها 
مع  عديدة  جتييارب  لها  كانت  حيث  اخلفيفة 
تلك الأعمال الهادفة )كوميديا املوقف( التي 
لطيفة،  مهذبة  بطريقة  كثرية  ق�سايا  تعالج 
كما انها حتاول فر�س التعليمات يف )البيت( 
وحجب  التكنولوجي  التطور  معامل  عن  بعيدًا 
ا�سوار ذلك  يييدور خييارج  اأولدهييا عن ما  عن 

البيت! 
بيياأن  احل�سن  �ييسييروق  الفنانة  اأو�سحت  فيما 
البنت  بيييدور  يتج�سد  امل�سل�سل  يف  دورهييييا 
�سغوط  من  تعاين  جامعية  طالبة  )�سفية(، 
لأ�سرته،  خا�سة  قوانني  يفر�س  الذي  والدها 
عن  بعيدة  كال�سيكية  اجيييواء  يف  تعي�س  لييذا 
اإقناع  يف  امل�ستمرة  حماولتها  رغم  احلداثة، 
واليييدهيييا لييدخييولييه عيييامل الييتييطييور واحلييداثيية 
والتخلي  بارتداء مالب�س حديثة  لها  وال�سماح 

عن زيها القدمي )ال�سبعيني( !! 

الثان������ي عمله����ا  تطل����ق  الدرام�����ا"  "دع������م 

 )عائلة خارج التغطية(
"ال�شبكة"

امل�شل�شل الك�ميدي
حت�شر ك�الي�س ت�ش�ير

�نطلق مطلع �ل�شهر �جلاري 
ت�شويرم�شاهد �مل�شل�شل �لكوميدي 
�جلديد )عائلة خارج �لتغطية( من 
تاأليف �لفنان قحطان زغري و�إخر�ج 
علي �أبو �شيف، وهو �لعمل �لثاين 
للجنة �لعليا ملبادرة دعم �لدر�ما 
�لعر�قية �لتي �طلقها رئي�ض �شبكة 
�لإعالم �لعر�قي جماهد �أبو �لهيل، 
بعد �أن مت موؤخرً� ت�شوير �مل�شل�شل 
�لجتماعي )ي�شكن قلبي(.  

اأحمد �شمي�شم

ت�ش�ير: �شباح الربيعي
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ب�سكل قاطع  با�سم املجموعة  وا�ستبعد املتحدث 
امل�سرح مرة  الأربعة على  توحيد  اإعادة  اإمكانية 
اأن )جييوليية الآفيييات  الييرغييم ميين  اأخيييرى - على 

الرقمية( مازالت يف طور الإعداد.
تقنية جديدة

 ABBA( جولة مّل ال�سمل لفرقة الروك )اآبا
يف كيييل اأنيييحييياء اليييعيييامل  �ييسييتييكييون مييين خييالل 
 Abba الفرتا�سية   الهولوغرامية  العربات 
Abbatar حيث �سيظهر الرباعي ال�سويدي 
ال�سهري كمجاملة افرتا�سية له منذ جولة الفرقة 
الوىل يف العام ١٩٧٩ يف  كل من اأوروبا وكندا 
بطريقة  ولكن  الأمييريكييييية  املتحدة  والييوليييات 
ظهرت  اأن  لييهييا  ي�سبق  مل  جييديييدة  فيييييزيييائييييية 
املج�سمة.  ال�سور  خييالل  ميين  وذليييك  قبل  ميين 
و�سيظهر الفريق كاإ�سدارات ثالثية الأبعاد ملدة 
�سّنًا يف  اأ�سغر  الفرقة  اأع�ساء  و�سيبدو  �ساعتني 
ال�سبعينات  فرتة  يف  كانوا  كما  �سهرتهم  ذروة 
الت�سوير  مييعييدات  بف�سل  وذلييك  والثمانينات 
بث  و�سيتم  العالية،  بالتكنولوجيا  اخلييا�ييسيية 

العر�س يف اململكة املتحدة  مع جولة حول العامل 
يتم التخطيط لها يف عام 20١٩ اأو 2020.

امل�شي قدمًا 
ن�سرت فرقة اآبا ABBA  بيانًا على موقعهم 
على الإنرتنت: اأن قرار امل�سي قدمًا يف م�سروع 
مرور  وبعد  جميعًا  ن�سعر  جعلنا  جديدة  جولة 
اأكرث من 35 عامًا منذ انف�سالنا تقريبًا يف العام 
١٩83، قد يكون من املمتع م�ساركتنا مرة اأخرى 
والدخول اىل ا�ستوديوهات الت�سجيل معا.. هكذا 
فعلنا وكاأن الأمر كما لو كان الوقت قد توقف ومل 
تكن �سوى عطلة ق�سرية وجتربة ممتعة للغاية. 
وقال ع�سو الفرقة بيورن اولفايو�س )٧2 عامًا( 
اإن الفرقة لن توؤدي مبا�سرة معًا ب�سكل �سخ�سي 
يف جولة ال�سور املج�سمة، لقد �سورونا من جميع 
اأمام الكامريات  الزوايا املمكنة وجعلونا جنهد 
روؤو�سنا  وقا�سوا  وجوهنا  على  النقاط  ور�سموا 
وعلى ما يبدو فاإن �سكل اجلمجمة ل يتغري رغم 
اأن  جييدًا  �سعيد  اأنييه  اأي�سا  وذكيير  بال�سن  التقدم 
جنتمع مع كل من )اأجنيتا اآ�سي( و )اآين فريد 

جديدة  اأغنية  يف  الفرقة  مطربتي  لينج�ستاد( 
فيها الإثارة رغم اأنها حزينة تثري ال�سجون. 

�شهرة وا�شعة
وا�سعة  اآبا وحققت �سهرة عاملية  انت�سرت فرقة 
اإثر م�ساركتها يف م�سابقة  ال�سبعينات  اأوائل  يف 
يف   Eurovision الأوروبييييييييية  الأغييييياين 
)واترلو(  اأغنيتهم   حينها  وفييازت   ١٩٧4 عام 
املرتبة  اىل  اأو�سلتهم  التي   Waterloo
يف  النظري  منقطعة  جناحات  وحققوا  الوىل 
العام  يف  انق�سامهم  حتى  العامل  اأنييحيياء  كافة 
اأي�سًا  املجموعة  تقوم  اأن  املقرر  وميين   .١٩83
باإ�سدار برنامج تلفزيوين خا�س بعنوان )�سكرًا 

لك على املو�سيقى(.
اآبا تخرج  اأ�سوات  واأ�ساف بيورن: �سوف ت�سمع 
لي�سوا  اأنهم  روؤييية  من  تتمكن  وليين  الأفيييواه  من 
اأنا  ولكن  بالطبع  خميفًا  ذلييك  �سيكون  ب�سرًا، 
حا�سرة  �ستكون  الرائعة  املتعة  اأن  لكم  اأوؤكيييد 

وهذا ما مل يفعله اأحد من قبل.
عن الندبندنت

الرباعي الأيق�ين وع�دة
من جديد بتقنية حديثة

ABBA اآباف������رق������ة

 ABBA بعد �نقطاع د�م ل�شنو�ت طو�ل تعود فرقة �آبا
�ل�شويدية �لتي نالت �شهرة و��شعة خالل فرتتي �ل�شبعينات 

و�لثمانيات للظهور مرة �أخرى باأغنيتني جديدتني كتبتها 
 I still faith in )لفرقة �إحد�هما بعنو�ن )ما زلت �أوؤمن بك�

ترفيهي  م�شروع  يف  �ملقبل  �ل�شيف  يف   2٠19 �لعام  خالل    you
رقمي جديد. 

ترجمة: ثريا ج�اد
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يهتم �لكثري من �لنقاد بجو�نب م�شيئة من علم �جلمال فما يتحقق جّر�ءه يعطي 
�ملتلقي در�شًا بليغًا يف �لتو�زن �لنف�شي و�ل�شلوكي. لهذ� �ن�شب جهد �لكثري من 

�لفال�شفة �لإغريق و�لرومان و�ملفكرين �ملعا�شرين  حيال �جلمالية �لفنية وما 
ترتكه من نتائج موؤثرة يف �لإن�شان وذ�ئقته. 

م��شى اخلمي�شي:
الرتبية الفنية و�شيلة لتهذيب 

ال�شل�ك الإن�شاين 
الفنية  والأ�ساليب  املناهج  تاأثري  معرفة  اجل  ومن 
واجلييمييال  والييقييبييح  واليي�ييسيير  اخليييري  ثنائية  وتييييالزم 
حتاورنا مع �ساحب كتاب الرتبية اجلمالية يف الفكر 
الفنان مو�سى اخلمي�سي لنتحدث  الدكتور  املعا�سر 
ي�سبقهما من تنظري يف  والتهذيب وما  الذائقة  عن 

املناهج: 
يف  جناحًا  حققت  تراها  التي  املهمة  املناهج  *ما 

تر�سيخ ذائقة اجلمال؟
ل�سك اأن الرتبية اجلمالية لها التاأثري املبا�سر على 
النهو�س بالفنون ومبحبتها والتجاوب معها لت�سبح 
والأخالقية  الرتبوية  القيم  يف  وحيويًا  مهمًا  جزءًا 
ومناهج  مقوماِت  اإىل  ا�ستنادًا  لالإن�سان،  واملعرفية 
دعائم  من  حتمله  ومييا  الفنية،  الرتبية  واأ�ساليب 
�سكاًل  وفنيًا  تقنيًا  والكبار  والنا�سئة  ال�سغار  تفيد 
وال�سرح  والتو�سيف  املييالحييظيية  عييرب  وم�سمونًا، 
والتحليل، حيث يخل�س الأ�ستاذ والناقد اإىل اإ�سدار 
اأحكام توؤخذ بعني العتبار، فتكون م�سجعة اأو منبهة 
هذا  يخو�س  حيث  اجلميل،  لالإيجابي  حمييددة  اأو 
جتربة  املبدعون  ومنهم  املتلقني  �سائر  مع  الكادر 
الأحكام.   واإ�ييسييدار  والتحليل  والك�سف  ال�ستمتاع 
اجلمالية  الرتبية  جمال  يف  ي�ساهم  الييذي  والكادر 
وحتلياًل  مالحظة  واأدق  ثقافة  اأكرث  يكون  اأن  عليه 
�سكاًل  والدفني  الكامن  ا�ستنباط  يحاول  من غريه، 
اجلمال  اأ�ييسييرار  اكت�ساف  على  ُمعينًا  وم�سمونًا، 

ومكامنه يف احلياة اليومية لأي جتمع ب�سري يف ما 
تثري  فنية  اأعمال  من  وي�ساهده  اإليه  وي�سري  يتناوله 

الإعجاب والده�سة.
الرتبية  اأهمية  تتجلى  اأييين  هنا  اأت�ساءل  اأن  اأود   *

الفنية؟ 
الإن�سان  الرتبية اجلمالية يف توجيه  اأهمية  تتجلى   
اإىل اخلري احلقيقي، وتنحو بذائقة الفرد اجلمالية 
ا�ستخال�س  على  قيييادرة  فت�سبح  ال�سمو،  �سطر 
يجلب  وممييا  امل�ّسوه  القبيح  من  اجلميل  الطبيعي 
باجلميل  التنعم  ل  الرئي�س  هدفها  ويكون  الأذى، 
فح�سب، بل وحت�سيل طهارة النف�س الب�سرية اأي�سا، 
كي تبعد قلب الإن�سان عن كل ما هو رديء و�سيئ. 
و�سيلة  الفن  طريق  عن  الرتبية  اأن  اأخييرى  بعبارة 
ال�سلوك  وتهذب  تّقيم  التي  الرتبوية  الو�سائل  من 
الإن�ساين، لأن الفن بطبيعته وعرب م�ساره التاريخي 
مل  الب�سرية،  والييديييانييات  للح�سارات  امل�ساحب 
مل  ما  واحلييق  اخلري  جلانب  ومنحازًا  مالزمًا  يزل 
والنظام،  الدقة  اإىل  يرمز  فالفن  الفطرة.  تف�سده 
على  م�ساعدًا  كونه  مقوماته،  من  ال�سفات  وهييذه 
اجلمايل  الييرِقييّي  مييواطيين  عيين  والإبييانيية  ال�ستنارة 
عالوة  عامة،  الإبداعية  الفنية  الأعمال  يف  والفني 
الت�سكيلية  الييفيينييون  تيييذوق  على  معينًا  كييونييه  على 
باختالف فروعها، وعاماًل دافعًا اإىل بلورة وجتديد 
الفنون الت�سكيلية، م�ساهمًا يف اإر�ساء قواعد واأ�س�س 

الناقد

حاوره : خ�شري الزيدي 

تتجلى اأهمية الرتبية اجلمالية 
يف ت�جيه الإن�شان اإىل اخلري 
احلقيقي، وتنح� بذائقة الفرد 
اجلمالية �شطر ال�شم�

الفن، فه� ابن احلياة ورفيق 
الإن�شان منذ وجد على الأر�س، 
حتى واإن كانت تلك اخلط�ات متر 
مبخاطر و�شع�بات وانتكا�شات
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ب�سر اجلمال  والتعريف  تطويرها  ت�ساهم يف  متينة 
والثغرات  الهّنات  اكت�ساف  على  ي�ساعد  كما  فيها، 

التي ميكن اأن تعرتي املنجز الإبداعي.
* ملاذا حينما نتحدث عن الذائقة الفنية، لبد من 

اأن ن�ستح�سر العامل الثقايف؟ 
على  املتلقي  وقيييدرة  بالوعي  ترتبط  الذائقة  لأن 
الفهم، فما يرتكه العمل الفني بكل اأ�سكاله املتنوعة 
ر�سيدًا  بالنتيجة  ي�سّكل  ونف�سي  فييكييري  اثيير  ميين 
وينفعل  اإليه  ينجذب  الييذي  الإن�سان  لييدى  معرفيًا 
قد  النا�س  من  الكثري  اأن  من  بالرغم  ويتذوقه  به 
احلديث  ميكن  هنا  ومن  اأحيانًا.  به  جاهاًل  يكون 
لالرتقاء  فر�س  توفري  يف  الجتماعية  الرتبية  عن 
بالذائقة اجلمالية داخل اأي جمتمع ب�سري، من اأجل 
وفتح  باأحا�سي�سهم  والرتقاء  النا�س  طباع  تهذيب 
بالأمل،  ينب�س  م�ستقبل  روؤييية  على  جمالية  نوافذ 
م�سدودًا  املن�سود  امل�ستقبل  ذلييك  كييان  اإذا  ل�سيما 
مبا�ٍس خالد وتليد وم�سهود باأ�سالته، واإبعاد النا�س 
وفظاظة  و�سواده  القبح  بدخان  ممتلئة  اأجييواء  عن 
بلغة  الإن�سانية  ملعاين  القاتل  العنف  وظلمة  وغلظة 
ابن خلدون. ل ميكن لأي جهد ثقايف ان يرت�سخ يف 
اأُكله ما مل يرتدي ثوبًا فنيًا  اأي جمتمع ول اأن ياأتي 
جماليًا. الفن ي�سري يف حياة الإن�سان منذ طفولته 
الأوىل، كما ي�سري الدم يف ج�سده، اإنه اأ�سبه بعروق 
وتييراب  ال�سخر  يف  ت�سكيالتها  جند  التي  الذهب 
على  الوقوف  اإىل  بحاجة  فهو  ذلك  لأجل  الأر�ييس. 
الييقييدرة على احلييفيير، ل يف  اإىل  اأو  قييوانييني دورتيييه 

اإىل  الهادية  املعرفة،  توفر  من  لبد  بل  مكان،  كل 
مبعنى  ل�ستنباطه  املالئمة  الأدوات  ومن  مكامنه، 

تفعيل النبط)ل ال�ستن�ساخ(.
* ما الذي يتوجب اأن تو�سي به كناقد وفنان؟

بلد  لييكييل  املحلية  اخليييربة  نييحييو  بييالييتييوجييه  نييو�ييسييي   
جديدة  تربوية  عالقات  خلق  على  حمفزًا  لتكون 
من عنا�سر م�ستمدة من احلياة الجتماعية، ومن 
جييانييب اآخييير العييتييميياد على اخليييربات والييتييجييارب 
تلك  واأهمها  واملتجددة  املتقدمة  العاملية  الرتبوية 
كان  فقد  ديييوي،  جون  الرتبوي  العامل  قدمها  التي 
عنا�سرها  متتلك  خربة،  ي�سكل  اإليه  بالن�سبة  الفن 
جمربًا  يكون  اأن  واملييرّبييي  الفنان  وعلى  الييعييادييية، 
تت�سف  فردي  ذات طابع  يعرب عن خربة  باعتباره 
الفن  يييربييط  دييييوي  والإبيييييداع. جنييد جييون  بالعمق 
"واقعية"  نظرية   قدم  فقد  اخلييربة،  اأو  بالتجربة 
للفن من خالل كتابه الّقيم ) الفن كخربة( مبينًا 
الفعاليات  بجوانب  وربييطييه  بالواقع  الفن  عالقة 
الإن�سانية الأخرى. فالأ�سا�س الذي يبني عليه ديوي 
نظريته يف الفن هو تعريفه للفن باأنه خربة، حماوًل 
القرتاب من الواقع من خالل ربط الفن بالتجربة 
العملية  النفعية  �سفة  عليه  فخلع  بيياخلييربات،  او 
ب�سفة  الإن�سانية  اخلييربات  على  و�سبغ  الوظيفية، 
مف�سل  ب�سكل  عالج  اأنه  كما  جماليًا،  طابعًا  عامة 
وانف�سال  الفن  ومتحفية  الفنان  انعزالية  ظاهرة 
الفنون عن اخلربة العادية، حيث راأى باأن اخلربة 
الأمزجة  باأ�سحاب  فقط  خا�سة  لي�ست  اجلمالية 

الر�ستقراطية الراقية يف املجتمع دون غريهم من 
ذات  اجلمالية  جتربته  �سخ�س  لكل  اإن  بل  النا�س، 
اللون اخلا�س ب�سرط جميئها ب�سكل متنا�سق وم�سبع 
وباعث عن الر�سا والتذوق نتيجة ملا ي�ساحبها من 
بل  الواقع متامًا،  لي�س  فهو  وبالتايل  تفاعل حيوي، 

ح�سيلة التقاء املبدع بالواقع وتفاعله معه.
تنطبق  هيييل  لأتييي�يييسييياءل  ييييدعيييوين  اليييكيييالم  هيييذا   *
تنظرياتك نحو اجلمال حيال الإن�سان العربي وهو 

يعي�س �سراعًا نف�سيًا واقت�ساديًا؟
عن  بالبحث  ال�سروع  يف  تتمثل  الفن  اإىل  احلاجة 
عوامل اإ�سباعها لترتاءى لنا بلونها و�سفاتها، كذلك 
الفن، فهو ابن احلياة ورفيق الإن�سان منذ وجد على 
الأر�س، حتى واإن كانت تلك اخلطوات متر مبخاطر 
هو  والييفيين  وانييكيي�ييسييارات،  وانتكا�سات  و�ييسييعييوبييات 
ال�ساحب يف كفاح اليوم اجلبار من اأجل النت�سار 
والتخلف  والعبودية  الظلم  على  الإن�سان  و�سيادة 
امل�ساوئ  كل  وعلى  وقيمها،  اأ�سكالها  بكل  وال�سلفية 
الأطوار  كل  ويف  الإن�سانية  املجتمعات  تفرزها  التي 
زالت،  ما  الفن  فوظيفة  تعي�سها.  التي  والظروف 
واىل يومنا هذا، تعوي�سًا لنعدام التوازن يف واقعنا، 
الوظيفة.  هذه  يف  الختزال  يقبل  ل  الفن  كان  واإن 
وكلما ازداد هذا الواقع ا�سطرابًا، ازدادت احلاجة 
املطلوب،  التوازن  خللق  �سرورة  لت�سبح  الفن  اإىل 
وهو  الإن�سان،  حياة  يف  ومهم  كبري  تعوي�س  فالفن 
لآفيياق  فاحتة  ي  و�ييسييرورة  غاية  ي  تكون  تكاد  و�سيلة 
الذي  والعامل  الإن�سان  بني  التوازن  لإيجاد  احلرية 
اأكرث  يكون  لأن  ي�سعى  الإن�سان  اأن  فيه، ذلك  يعي�س 
اكتماًل، فهو ل يكتفي اأن يكون فردًا منعزًل وخائفًا، 
بل ي�سعى اإىل اخلروج من جزئية حياته الفردية اإىل 
كلية يرجوها ويتطلبها، اإىل كلية اأكرث عدًل، واأقرب 
والدميم،  القبيح  عن  واأنييياأى  واملنطق،  العقل  اإىل 

واأقرب اإىل الأح�سن والأجمل.
* هل تعتقد اأنه بهذا يريد احتواء العامل؟ 

من  يحيطه،  الييذي  العامل  احتواء  يريد  اإنييه  نعم    
خالل العلم والفن، ليجعل فرديته اجتماعية متاآن�سة 
ل�سيما  واكتماله،  ن�سجه  زيييادة  يف  الرغبة  حتدوه 
قيام،  وذا  املطلق  اإىل  وم�سدودًا  مت�سوقًا  كان  اإذا 
للرعاية  واإقامة  املنافع،  ل�سهود  طلبًا  �سامية،  بقيم 
واحلماية، غري مقيم �سكون كامليت ول قاعد خائف 

ولهث من الإرهاب الذي يحيطه ويحبط عزائمه.

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 

قبل اأكرث من  خم�شني �شنة، قراأت �شيئًا يف املعارف 
الك�نية، وت�قفت عند اآين�شتاين، ولكنني حني قراأت 

الق�ش�س العلمي، ول�شيما عند: اأت�س � جي ويلز، 
�شتيفن كينج، فيليب ديك، دوغال�س اآدم، وغريهم، 

ازدادت حريتي.

م�������ق�������االت

حياتنا ... !

�حلياة" قيد  على  تكون  �أن  هي  و�إثارًة،  وبهجًة  ر�شًا  �لأوقات  �أكرث  "�إن 
) كارل �شاغان( 

الحديث في شأن العالم األميركي كارل ساغان هو حوار مع ذواتنا، ومع معضالت أسئلة وجودنا.
 دعونا نؤجل، للحظات فقط، حديثنا بصدد كارل ساغان، ونتمعن في التقارير العلمية المطروحة 

حالياً بصدد المسبار )نيوهورايزونز( الذي أطلقته وكالة )ناسا( إلى أبعد نقطة في المجموعة 
الشمسية، إذ ورد أن هذا المسبار مّر بالقرب من ُجرم ثلجي يبعد عنا )6( مليارات و)500( ألف 

سنة ضوئية!
إنها مسافة أكثر من شاسعة، حقاً،  إذا ما عرفنا أن سرعة الضوء تساوي )300( ألف كيلومتر في 

الثانية الواحدة.  هنا نقع في حيرة فكرية عظمى ال حدود لنهاياتها، لكونها تكشف عجزنا في هذا 
الكون الشاسع،  والممتد أبداً، مثلما تشير أيضاً، ولو بقدر ضئيل، إلى شجاعتنا في البقاء على قدر 

ضئيل من الصبر، وليس الشجاعة فقط.
قبل أكثر من  خمسين سنة، قرأت شيئاً في المعارف الكونية، وتوقفت عند آينشتاين، ولكنني حين 
قرأت القصص العلمي، والسيما عند: أتش ـ جي ويلز، ستيفن كينج، فيليب ديك، دوغالس آدم، 

وغيرهم، ازدادت حيرتي، فلم أجد سلوى، وطمأنينة مؤقتة، سوى في الدين، غير أن هذا "الرضا 
المؤقت"، سرعان ما يهتز عندما يتيسر إلنسان رصين تحليل علمي للدين ذاته.

من المؤكد أن كارل ساغان، أحد أفضل الذين كتبوا في ضرورة إحالة معارفنا كلها، بما فيها الدين 
ذاته، إلى التحليل العلمي، أي إخضاع أي شيء يخص اإلنسان إلى ما نسميه "العلم الحديث". إن 

العلوم الحديثة، ومن ضمنها كشوفات كارل ساغان، تحرضنا على أن نكون أكثر جرأة في فحص 
حياتنا بالعقل والعلم. لكننا ما أن نكتشف، أو ما نحسبه اكتشافاً في العلم، يأخذ بأيدينا إلى غموض 

جديد، تماماً كما حدث لنا مع المسبار األميركي الذي وضعنا أمام ُجرم يبعد عنا )6.5( مليار سنة 
ضوئية.

ومع هذا أقول: حياتنا جديرة بأن تعاش بشرف وكرامة ومسؤولية، بناًء على العقل اإلنساني.
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واأنا اأ�ساهد تلك ال�سهرة ذهب خيايل بعيدًا م�ستعيدًا 
�سالة  اإىل  ميييرة  لأول  ذهييابييي  عيين  خييلييت  ذكييريييات 
واأنا  ال�سينما  عامل  اكت�سفت  حني  �سينمائي.  عر�س 
اأفييالم  ت�سدين  كانت  ما  كثريًا  �سنوات،  الت�سع  ابيين 
عاملًا  يل  بالن�سبة  كان  الهندية،  والأفييالم  الكاوبوي 
اأتخطى يف بع�س الأحيان عامل اخليال  خياليًا، وقد 
واأتقم�س �سخ�سية اأحد الأبطال اأمثال رنكو و�سامي 
ذهابي  حني  كان  املثري  اكت�سايف  مندرا.  ودار  كابو 
اإىل الباب ال�سرقي، حيث �ساهدت الكم الهائل لدور 
اأكرث ن�سجًا  ال�سنون وباتت امل�ساهدة  العر�س. مرت 
و�سرت اأبحث عن الأفالم العاملية بعيدًا عن الآك�سن 
واحلركات البهلوانية. يف عمر الت�سع �سنوت اكت�سفت 
ال�سينما وتابعت الأفالم حني كانت بغداد تزخر بدور 
خا�سة  نوعية  عر�س  دار  ولكل  ال�سينمائي،  العر�س 
حتولت  ماح�سل  وبعد  تعر�سها،  التي  الأفييالم  من 
دور العر�س اإىل خمازن للب�سائع، بعد اأن فقد �سارع 
ال�سعدون والباب ال�سرقي رونقهما، ما اأحزنني فعال 
كيف  احلا�سر)  الوقت  يف  ال�سبية  اأحييد  �سوؤال  هو 

يكون �سكل ال�سينما( ؟!!!
الخرتاع العجيب

 ١٩0٩ عييام  متييوز  من  والع�سرين  ال�ساد�س  ليلة  يف 
العجيب:  الخيييرتاع  هييذا  مل�ساهدة  النا�س  جتمهر 
بي�ساء،  �ستارة  على  ي�سقط  �سوئيًا  اإ�سعاعًا  تبث  اآلة 
من  منهم  املتجمهرون  بالتحرك،  ال�سخو�س  ويبداأ 
لذ بالفرار ومنهم من ا�ستعاذ باهلل ومنهم من وقف 
بغداد  يف  �سينمائي  عر�س  اول  هذا  كان  منده�سًا،، 
يف دار ال�سفاء الواقعة يف اجلانب الغربي يف بغداد. 
منذ ذلك احلني  ال�سينمائية  العرو�س  بعدها  توالت 
اكرث  اىل  بغداد  يف  العر�س  دور  عديد  و�سل  حتى 

امل�ساهد  كان  حيث  �سينمائي  عر�س  دار   )٧0( من 
العراقي يف منت�سف الثمانينات هو من اكرث مرتادي 
عام  بعد  الأو�سط.  ال�سرق  نطاق  على  ال�سينما  دور 
2003 ت�ساءل هذا العدد حتى و�سل اىل خم�س دور 
فقط، وحتييول معظمها اىل خمييازن وور�ييس جنييارة، 
وحتولت معظم واجهاتها اىل حمال لبيع امل�سروبات 
الت�ساوؤل  هييذا  اأ�ييسييبيياب  على  ولييلييوقييوف  الييروحييييية. 
وعزوف النا�س عن ارتياد �سالت ال�سينما كانت لنا 

هذه اجلولة:
دور مزدهرة

جولتنا الأوىل كانت بالقرب من �سينما غرناطة حيث 
حتول املكان اىل مكب للنفايات و�سوق لبيع املالب�س 
امل�ستعملة و�ساعت معامل ال�سالة و�سط هذا الزخم  
الكبري من الباعة واملت�سوقني، هناك التقيت امل�سوؤول 
حتدث  الذي  غرناطة  �سينما  يف  العر�س  �سالة  عن 

قائاًل:
تعج  ال�سالة  كانت هذه  الأيام حني  على  اأحت�سر  اأنا 
العر�س  دور  كانت  حني  الثمانينات  يف  باملتفرجني 
العراقية يف العر�س  العائلة  مزدهرة، وحتى ح�سور 
عرو�سنا  بيييداأت  جيييدًا،  طبيعيًا  اأميييرًا  كييان  امل�سائي 
حيث  الت�سعينات  يف  احل�سار  اأيييام  منذ  بالنح�سار 
والتي  عراقية  اأفييالم  عر�س  اىل  حينها  ا�سطررنا 
اأطلق عليها يف حينها اأفالم ال�سكرين، اأما الآن وكما 
حمدود  عدد  اإل  العر�س  �سالة  اىل  ليدخل  ت�ساهد 
اأن نرمم هذه  اأردنا  ولو  اليد،  اأ�سابع  يعد على  يكاد 
ال�سالة او ن�ستورد اأفالمًا حديثة �سيكلفنا ذلك مبالغ 
مع  ح�سابية  بطريقة  الأميير  اىل  نظرنا  ولييو  طائلة، 
عدم وجود مرتادين لهذه ال�سالة فالنتيجة �ستكون 

كارثية!

تركت �سينما غرناطة.. واأخذتني قدماي لي�س ببعيد 
اأده�سني  وكم  الأثاث،  ل�سناعة  الور�س  احدى  حيث 
اأن هييذه الور�سة  اأحييدهييم  اأخييربين  هييذا الأميير حني 
التي  �سينما اخليام  هي ماتبقى من 
وكانت  اخلم�سينات  مطلع  اأن�سئت 
�سرحًا متطورًا اآنذاك، مل اأجد اأحدًا 
هييذه  حتييولييت  ملييياذا  ليحدثني  هيينيياك 
الأيييام  من  يوم  يف  كانت  التي  ال�سالة 
الأو�سط اىل  ال�سرق  اأحدث �سالت  من 
املارة  اأحد  لكن  الأثيياث،  ل�سناعة  ور�سة 
قد  الييعييراق  يف  ال�سينما  بييياأن  يل  هم�س 
انتهت وليوجد الآن من يفكر يف اأن يرتاد 
ال�سيئة  لل�سمعة  وذلييك  ال�سينما،  �ييسييالت 
التي تنال مرتادي دور العر�س، فيما انربى 
من  العراقي  "ال�سعب  قييائيياًل:  اآخيير  �سخ�س 
اأثقف �سعوب املنطقة �سينمائيًا وما اإن ت�ساأل اأحدهم 
حتى يحدثك عن ممثلني عامليني اأمثال انتوين كوين 
التي مر بها  ال�سعبة  لورين، لكن الظروف  و�سوفيا 
العراقية  والييعييوائييل  النا�س  جعلت  ميين  هييي  الييعييراق 
تعزف عن ارتياد دور العر�س واأنا اأوؤكد لك اأن الأيام 
اأن  �سرط  جديد  من  �ستعود  العر�س  لدور  الزاهرة 
العر�س  دور  لإحياء  امللف  هذا  امل�سوؤولون عن  ينتبه 
احلكومية على اأقل تقدير." غادرتهم وانا على يقني 
�سيتحول من بعدي اىل مناق�سة حادة  الأمر  اأن  تام 

وقد ي�سل اىل العراك.
ثقافة �شينمائية

اأكملت جتوايل و�سوًل اىل �سينما اطل�س حيث حدثنا 
اأحد م�سوؤويل ال�سالة قائاًل:

كانوا  الييذييين  الييعييراقيييييني  اأن  ال�سديد  الأ�ييسييف  مييع 
ال�سينمائي  العر�س  دور  رواد  اأكرث  من  م�سى  فيما 
اآنييذاك  العر�س  دور  وكييانييت  الأو�ييسييط،  ال�سرق  يف 
خمت�سة، فلكل دار عر�س نوعية من الأفالم تعر�س 
على �سا�ساتها منها ماهو خمت�س بالأفالم الهندية 
لكن  وهكذا،  الآك�سن  باأفالم  خمت�س  ماهو  ومنها 
الآن مل يعد يفهم العراقييون ما هي ال�سينما.. ت�سور 
اكرث من ع�سرين  اىل  ي�سل  ملم  الفيلم35  �سعر  اأن 
ل�سرائه وحتى  الثمن  األف دولر ونحن ل منلك هذا 
لو ح�سلنا على هذا املبلغ فالنتيجة وا�سحة فاإننا لن 
نك�سب �سيئا. يجب اأن تر�سخ ثقافة �سينمائية جديدة 

لدى النا�س.

عل��ى دور العر�س ال�شينمائي
اأطلق ر�شا�شة الرحمة من

)نارك قلبي نارك(، تلك �لالزمة �لتي ��شتهر بها �لفنان عزيز كرمي 
يف �ل�شهرة �لتلفزيونية )�شينما(، حكاية من و�قع �لعائلة �لعر�قية 

و��شتعد�دها للذهاب �إىل د�ر �ل�شينما وماير�فق تلك �لأم�شية من مو�قف 
حم�شن ابراهيمطريفة وحمرجة.

ت�ش�ير/ �شباح الإمارة
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عربية  ا�سماء  املييجييال  هييذا  يف  بيييرزت  لقد 
الرقمية  يف  بييالييبييحييث  ومييرتييبييطيية  مييتييعييددة 
هييذه  ثيمته يف  وميييدى  ييي  اليينيي�ييسّ واليييرتابيييط 
املرحلة بالذات، لكن تظل الكثري من الأوهام 
البحث يف  العقد الأخري من  مرت�سبة خالل 
الأدب الرقمي خ�سو�سًا يف جن�سه ال�سعري، 
وهذا ما ا�سار اليه د.عبد الفتاح �سهيد عند 

تناوله للق�سيدة العربية يف اأفقها الرقمي.
غريبة  ظاهرة  اىل  ي�سري  ال�سياق  هييذا  ويف 
وهيييي ريييييادة اليينييقييد و�ييسييبييقييه عييلييى طريق 

تكون  ان  انتظار  يف  الرقمي"  "الإبداع 
لل�سعر  جمالية  اأبييعيياد  الإبييداعييييية  للتجارب 
وال�ساعر  الروائي  جتربتي  ولعل  الرقمي،  
العراقي  وال�ساعر  �سناجلة  حممد  الأردين 
رواد  من  وغريهما  معن  عبا�س  م�ستاق  د. 
الإ�سكالت  الرقمية حجبتا نقا�س  الق�سيدة 
ا�سحابها  وانيي�ييسييغييال  بيي�ييسيياأنييهييا،  احلقيقية 
بالريادة والأ�سبقية دون ان نغبط حقها من 

الإبداع وال�سعرية.

العمل  وهيييي  "�سقيع"،  رواييييية  ف�ساحب   
الييثييالييث اليي�ييسييردي ليي�ييسيينيياجييليية �ييسييّميين فيه 
ال�ساأن  هذا  يف  ويقول  رقميتني،  ق�سيدتني 
اأن  اأردت  لكني  الأوىل،  بالدرجة  �سارد  "انا 
ال�سعرية  للكتابة  اآخر  واأفقًا  منوذجًا  اأقييدم 
من  فقط  جيييزءًا  فيها  الكلمات  تغدو  التي 
بنية الق�سيدة." وبقطع النظر عن جمهوده 
الإبداعي واملتواتر على م�ستوى الرواية فاإنه 

ال�سعراء حول  اعتمد ملء فراغ خلفه توايل 
ق�سائدهم الورقية او املرقمنة. 

والإبيييداع  الفراغات  مييلء  �سرتاتيجية  انها 
احلديث عن جتربة  ي�سُعب  ولكن  بالنيابة، 
يف  وجمالية  ابداعية  باآفاق  رقمية،  �سعرية 
فاغلب  الواعية.  الييقييراءة  تطلعات  م�ستوى 
جتارب اجليل اجلديد من ال�سعراء ترعرعت 
الذكية والو�سائط  بني احلوا�سيب والهواتف 
املتعددة من و�سائل الت�سال الجتماعي مثل 

الفي�سبوك والتوتري واليوتيوب.
يحتاج  الرقمية  الكتابة  الإبييداع يف  اأن  حيث 
وُمواكبة  البداعية  املوهبة  اىل  بال�سافة 
والوعي  التقنية  �سبط  اىل  الثقايف،  امل�سهد 
للمبدع  متنحها  التي  الآفيياق  يف  والثقة  بها 

واملُتلقي معا يف عالقة جدلية.
و املطبوع  الأدبي املخطوط  الن�س  ويت�سمن 
معا، اأوىل اإرها�سات الرواية الرقمية  ح�سب 
اأن  ذلييك  حليفي،  �سعيب  والييروائييي  الناقد 
الن�س ينطوي، كما يرى، على اآفاق جتريبية 
الكتابة  طييرائييق  وتييعييّدد  ال�سكل  حيث  ميين 

والييييتييييلييييقييييي، 

تعبري  اأن )�سرديات احلا�سوب( ح�سب  كما 
اإدماج  على  الروائية  الكتابة  ُت�ساعد  حليفي 
دائييرة  وُتو�سع  الراهنة  الرقمية  التطورات 
تت�سع  ومنها  والقارئ  الكاتب  بني  التفاعل 

اآفاق الن�س املرتابط. 
ويري احلليفي اأن )احلوامل الرقمية( بداأت 
ت�ساعد الرواية خ�سو�سًا من م�ستوى التداول 

التقليدي اىل م�ستوى التداول التفاعلي.

لكن اي م�ستقبل للثقافة الرقمية والأدبية يف 
الع�سر املعلوماتي؟

املُيييدوي  ال�سيت  عيين  يبحث  الكثري  �ييسييار 
الرقمي  الو�سيط  اىل  الجتييياه  خييالل  ميين 
الربيق  هييذا  م�سروعية  اىل  اللتفات  دون 
ومفهومية  كّمي  تراكم  ظل  يف  الإلييكييرتوين 
مثلما  مييعييريف  �سياق  يف  تيينييدرج  ل  خا�سة 
هذا  يف  املُتقدم  الغربي  املُنجز  يف  رائج  هو 

املجال.  
الرقمي  بالن�س  ننه�س  اأن  ميكن  فكيف 

الريادة  بهّم  ان�سغال  دون  �سردًا  او  �سعرًا 
الأغلبية  واأن  خ�سو�سًا  الإبيييداع،  قلق  وعن 
ترى يف هذه التقنية و�سائط حُمايدة ُتلهمها 
يف حتقيق جماهريية و�سهرة وهمية. والواقع 
عدد  بال�سرورة  تعني  ل  الأدبية  اجلودة  اأن 
القراءات مثلما هو �سائد يف و�سائل الت�سال 
التعليقات  او  اليينييقيير  مبعنى  الجييتييميياعييي 
الأ�سدقاء  مع  وامل�ساركات  الت�سّفح  وعييدد 
اعتبارات  اأن  ذلييك  الأدبييييية،  واملجموعات 
كثرية حتكم على هكذا تفاعل. فهذا املوؤ�سر 
�س واملوؤ�س�سات  يتجاوز  النقد الدبي املُتخ�سّ

الثقافية املُعرتف بها.
معلوماتي  ع�سر  يف  ال�ستهالكي  املنطق  اإن 
ثقافتنا  يف  التقنية  مع  التعامل  يف  ُمت�سارع 
يظل يوؤثر يف نوعية الإبداع الرقمي خ�سو�سًا 
اىل عمق  بييدوره يف حاجة  الييذي  ال�سعر  يف 
الميير  بييادئ  ُمييتييجييّذرة  لغة  وتييدوييين  معريف 
تقليدي،  غري  وقامو�س  والعقل  الذاكرة  من 
الرثاء  وذلك  البداعية  الطاقة  اىل  ا�سافة 

اجلمايل اخل�سب.
�سهيد،  الفتاح  د.عبد  راأي  على  وبناء 
فيياجلييميياهييريييية مييطييلييب بييعيييييد عن 
الييقيي�ييسيييييدة الييعييربييييية يف اإبييدالييهييا 
بالذات،  الرقمي يف هذه املرحلة 
املعرفية  ال�سروط  عن  وبعيدًا 
واجلمالية والتقنية التي يجب 
اأن تتوفر لها ب�سيغة نوعية.

وبييييييالييييييتييييييايل يييي�يييسيييعيييب 
فيييعييياًل تيييقيييدمي مييفييهييوم 
حُمييييدّد لييييالأدب الييذي 
�سبكة  عييلييى  يييعييتييمييد 
ويتخذ  الإنيييرتنيييت، 
التكنولوجيا  ميين 
للتوا�سل  و�سيلة 

 امتداد لرهانات خلقت دينامية اإبداعية
الرقمية يف الأدب العربي..

ُطرح مو�شوع �لرقمية يف �لأدب �لعربي على �أكرث من م�شتوى و�شار ي�شّج بالتطلعات �لنقدية 
ي و�ملتابعة عرب  �ملتو�ردة، وذلك عرب �شريورة �لبحث يف ُم�شتجد�ت له. وموؤّخرً� �ز�دن بالتق�شّ
�مللتقيات و�ملوؤمتر�ت �لدولية، �لتي تردد �شد�ها يف �لكثري من �ملو�قع عرب �ل�شحافة �ملكتوبة 
و�ملنابر �لإلكرتونية، فهل ُيعّد هذ� �لو�فد �لرقمي �متد�دً� لرهانات خلقت دينامية �إبد�عية 
وبثّت �وىل �إرها�شات �لن�ض �لأدبي �لرقمي بعد �إدماج �لتطور�ت �لتكنولوجية �حلديثة؟  

هدى الهرمي 
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والنت�سار. 
 هل ميكن اعتبار التجربة الإبداعية الرقمية 
نعي�سها  التي  الفرتة  وليد  لأنييه  كونيًا  اأدبييا 

والتي ت�سمى )ما بعد-بعد( احلداثة؟
ل ميكن اأن ننكر اأن ال�ساحة الأدبية الرقمية 
حركة  الأخييييرية  الآونيييية  يف  ت�سهد  العربية 
دينامية  يف  �سي�سهم  املُوؤ�سر  وهييذا  ن�سيطة، 
التنظري لالأدب الرقمي، رغم الختالف يف 
الأدب  الت�سمية:  يف  ال�ستات  وذلك  املفاهيم 
الأدب  الرقمي_  الأدب  اللييكييرتوين_ 
تكنولوجي  ف�ساء  اإطييار  يف  وذلييك  ال�سبكي، 
والتحّول  التنوع  الأ�سا�سية هي  �ِسمته  حديث 
واآليييييات   املعلومة  اأ�سبحت  حيث  ال�سريع. 
يف  الأزرق،  الف�ساء  عرب  ون�سرها  تداولها 
من  عليه  املُييتييداول  عك�س  اجلميع،  ُمتناول 
الورقية، ا�سافة طبعًا اىل  املن�سورات  خالل 

�سرعة التفاعل لدى املتلقي ب�ستى اأنواعه. 
وي�سري الناقد �سرف الدين جمدولني اىل اأن 
لتنتقل  العربية  للرواية  وا�سعة  اآفاقًا  هناك 

اىل  احل�ّسي  وميين  الرقمي  اىل  الييورقييي  من 
بال�سياء  مكتوبًا  ن�سًا  لت�سبح  املفرت�س، 
بعد اأن كان حربًا على الورق. وهذا يعني اأن 
الكتابة الرقمية فتحت اأمام الرواية العربية 

الثورة التقنية و التكولوجية.
يقطني"  "�سعيد  اليينيياقييد  ييير�ييسييد  وهيينييا 
الكتابتني، املطبوعة والرقمية،  خ�سو�سيات 
حيث يرى انه اذا مل تتم الإجابة عن �سوؤال 
فهم  ياأتي  لن  الطباعة،  دخول ع�سر  كيفية 

النتقال اجلاري اىل الع�سر الرقمي. 
وح�سب املخت�سني ل ميكننا اأن نعترب الكتابة 
الأدب  �سمن  الييعييربييي  الييعييامل  يف  الرقمية 
"ادب  م�سطلح  �سمن  بالأحرى  او  الكوين، 
خالل  ميين  مييوؤخييرًا  ُطيييرح  الكوزمو" اليييذي 
التاأ�سيل  بني  )الن�س  ويعني  دولية  ملتقيات 
وذلييك  الييرقييمييي(  والييتييجييريييب  الكال�سيكي 
وحتقيق  اخييرى  لغات  اىل  الرتجمة  لغياب 

العاملية. 
قد  الجتماعي  الت�سال  و�سائل  اأن  فرغم 

يجمع  جديدًا  عامليًا  خطابًا  لييالأدب  منحت 
الوطن  يف  خ�سو�سًا  ال�سعوب  خمتلف  بني 
الرقمية،  املوا�سفات  تنق�سه  لكن  العربي 
الأ�سا�سية  البوابة  هي  الرتجمة  لأن  نظرًا 
الكونية" لالأدب  "النظرة  لتحقيق  والفاعلة 
بني  الإن�ساين  للم�سرتك  غياب  غيابها  ويف 

الأمم.
ما�سة  حاجة  يف  العربية  فاللغة  وبييالييتييايل 
او  ال�سعر  بوا�سطة  �سواء  التقنية  لقتحام 
هذا  مع  للتاأقلم  ووعييي  بثبات  لكن  ال�سرد، 
اليييوافيييد اجلييديييد و النيييخيييراط يف عييواملييه 
ال�ستهالكي"  "املفهوم  وجتيياوز  البداعية 
هذه  ا�ستغالل  اجل  من  الوهمية،  واملعايري 
الكون  هييذا  يف  بجودة  املعا�سرة  الو�سائط 

الرقمي الف�سيح.
الف�ساء  ي�ستوعب  اأن  بعد  نت�ساءل  اأن  ولنا 
الرقمي ومعطياته، هل  الأدب  اأبعاد  الثقايف 
حتقيق  م�ستوى  على  التحول  هييذا  ي�ساهم 

اجلودة  للن�س الأدبي يف ع�سر العوملة؟
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عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

من يكتب ُيعترب عاجزاً ول مكان له بني الرجال.. وكان 
الحتقار وال�شت�شغار اأكث�ر لكل من كتب كتابًا بالطبع.

كان احلفظ عندهم ه� الأ�شا�س، والكث�ر حفظًا ه� الكث�ر علمًا 
ومعرفة وجمه�راً.

م�������ق�������االت

كتاب! بال  �شنة   200

لم يؤلف العرب كتابا في الجاهلية او االسالم اال بعد مضي مئتي 
سنة تقريبا على وفاة النبي محمد )ص(.

لم يكن ذلك التخلف عن التأليف بسبب كثرة االمية، فقد قام الرسول 
باطالق سراح األسرى مقابل قيامهم بتعليم المسلمين القراءة 

والكتابة، وهي حادثة ربما كانت غير مسبوقة في التاريخ، والمعرفة 
تحرر االسير من عبوديته كما حررته من جهله.

لكن اعالء االسالم لشأن الكتابة والقراءة هُزم لفترة غير قصيرة 
امام قيمة جاهلية بقيت سائدة ومؤثرة لوقت غير قليل.

***
هذه القيمة تمثلت باحتقار العرب لكل من يكتب على ورقة بدال من 

االعتماد على ذاكرته!
فمن يكتب يُعتبر عاجزاً وال مكان له بين الرجال.. وكان االحتقار 

واالستصغار أكثر لكل من كتب كتاباً بالطبع.
كان الحفظ عندهم هو األساس، واالكثر حفظاً هو االكثر علماً 

ومعرفة وجمهوراً.
***

وكان للشعراء الكبار حفّاظهم ورواة اشعارهم، وقد امتد هذا االمر 
في الشعر لعهود متاخرة حتى بعد التدوين، لذلك تجد في دواوين 
الشعراء القدامى، التي تم جمعها فيما بعد، الكثير من االضافات 

والتحريف والنسيان.. االمر الذي يحيلنا الى ما لحق الحديث النبوي 
)الذي بقي دون كتاب لمئتي سنة( من تحريف واضافات.

والواقع ان العرب لم ينتجوا ويحفظوا لوقت طويل جدا شيئا مثل 
الشعر الذي كان يعتمد على الرواة في حفظه وتذّكره.. واغلبه يشبه 

بعضه في الفخر والمباهاة والمبالغة و التبجح فيهما، والغريب ان 
بعض هذا التبجح منه وصل الى المناهج المدرسية كما في هذا  

البيت "اذا بلغ الفطام لنا صبي/ تخر له الجبابر ساجدينا"!
***

االمر االكثر تدميراً حصل في التدوين والتأليف الديني، فكله منقول 

شفوياً، واغلب التدمير والجرائم التي ارتكبتها داعش استندت في 
ارتكابها لروايات واحاديث نسبت للنبي والسند لها سوى ان الراوي 

فالن عن فالن. 
لقد اعتمد المسلمون في احكامهم وفقههم )بعد ان تركوا القرأن 

وجعلوا قراءته للبركة فقط( على اوائل الكتب التي أُلفت في العصر 
العباسي، وهي كتب الصحاح والتفاسير وسيرة ابن هشام، وهي 

بالمناسبة ال نملك نسخة اصلية منها.
***

وفي العصر العباسي بدأت حركة الترجمة عن كتب اجنبية )وهي 
بالمناسبة الحل االفضل الذي تحتاجه ثقافتنا خالل العشرين سنة 
القادمة، واال سنبقى نلوك الهواء والكلمات القديمة، او ما يسمى 

الكالم الفارغ(!
وانعكست حركة الترجمة على التآليف العربية في العصر الذهبي 

لبغداد، وتم وضع كتب في الطب والفلك والصناعات والعلوم 
االخرى، لكنها كتب قليلة جدا قياسا الى كتب االحاديث والتفاسير 

واللغة ورواية الشعر.
وحتى هذه الكتب حوربت بمختلف االشكال فقد وقفت المدرسة التي 
تقول بتفضيل النقل على العقل في وجه اي جديد او مبتكر ووصل 

االمر بها الى التعامل مع علوم كالكيمياء باعتبارها نوعا من السحر 
واالستعانة بالجان! ونال اصحابها القتل او السجن ومعاملتهم 

كمشتغلين بالسحر.
***

واذا كنت ترى ثقافتنا السائدة وكانها خالية من االبتكار واالفكار 
الجديدة فربما كان السبب هو انتصار الثقافة الشفوية وثقافة تفضيل 

النقل على تفكير وابتكار العقل.



خ����������ي����������ال

للخال�س  حماولة  يف  هل  مل؟  الخيير،  الطرف 
والبعث من جديد ب�سيغة اخرى ام هو التطهري، 
كثريون حاولوا العبور لكنهم ف�سلوا، ي�سع جاك 
لكنه يف  العبور  "فريج" مودعا، يحاول  بيد  يده 
النهاية ي�سقط يف اجلحيم، برع املخرج والكاتب 
"لر�س فون تريير" يف ت�سليط ال�سوء على عاملنا 
امل�سطرب هذا، اننا بلذة متناهية نراقب النا�س 
وهم يتعذبون، "مات ديلون" )جاك( برع كثريا 
بقلقها  ال�سايكوباثية  ال�سخ�سية  جت�سيد  يف 
ادواره  اف�سل  ميين  واحييد  انييه  اظيين  وتوتراتها، 
اخلييوف  امليييوت،  لمييتنا  رمبييا  الطييييالق،  على 
والفزع هما ا�سا�س الدمار، املوت، من هو جاك 
التهور،  ال�سوقية،  اغلبنا،الغرور،  النهاية؟  يف 
واجلرمية،  اجلمال  الذكاء،  النانية،  الوقاحة، 
العامل بحاجة اىل اعادة تاهيل، رمبا اىل حرب 

كونية ثالثة.

ما�شر البيت الذي 
مقداد عبد الر�شاابتناه جاك؟

بداية �سبعينات القرن املن�سرم منعت الرقابة يف ال�سينما والتلفزيون عر�س الفالم التي حتتوي 
الق�س�س فيها على اجلرمية والقتل، واتذكر ان التلفزيون منع عر�س الفيلم الرو�سي "اجلرمية 
والعقاب" امل�ستل من رواية دو�ستويف�سكي بنف�س ال�سم، الكثري من النا�س رحبت بهذا املنع، كان 

ع�سرا رومان�سيا بامتياز لتتالءم معه �سور العنف، لو حاولنا الن ان مننع افالم العنف واجلرمية 
فماذا �سيظل للم�ساهد من متعة؟ الدم هو الفار�س الول يف زماننا هذا، نحن بحاجة اىل جرعة من 

الرومان�سية، اح�سب ان البع�س من القراء �سي�سحك من طلبي هذا، لباأ�س من ان نحلم.

ق�سرا  فيها  ابتعد  �سبع  )عجاف(  �سنوات  بعد 
الدوكما  جمموعة  ورئي�س  الدمناركي  املخرج 
الالذعة  كلماته  ب�سبب  كان  )١٩٩5(،البتعاد 
التي �سرح بها �سد ال�سامية، عاد يف اخر دورة 
واحدا  معه  حامال   20١8 املهرجان  دورات  من 
من اهم افالمه جزعا واملا، فيلم دفع بالقاعة 
وثانيا  للرتحيب  اول  كثريا  وت�سفق  تقف  ان 
لفيلمه )البيت الذي ابتناه جاك(، لكن احلذر 
خارج  الفيلم  املهرجان  و�سع  حيث  قائما  ظل 
النقاد  يثن  مل  ذلييك  لكن  الر�سمبة،  امل�سابقة 
واملتابعني من النتظار، انتظار الفيلم واحل�سور 
خيال  بييه  ميياجيياد  مل�ساهدة  القاعة  يف  املكثف 
ن�سميه املخرج  ان  لنا  والذي يجيز  هذا املخرج 
الدم  هاج�س  ظل  افالمه  اغلب  ففي  الدموي، 

والقتل يالزم كل ما اجنز 
-هل ت�سمح ب�سوؤال؟

-ا�سك يف انني �ساجيب
-وهذا ماكنت افكر فيه

-هل ي�سمح لك بالتحدث ؟
-اثناء الطريق ؟

-كنت افكر قد تكون هناك قواعد
-دعني اقول لك �سىء 

ان  دون  الطريق  يقطع  ان  ميكن  جدا  -القليل 
يتفوه بكلمة 

عن  لنا  يتحدثوا  ان  احيانا  للنا�س  -لحيياجيية 
الدقة،  منتهى  يف  يكون  رمبييا  وهييذا  رحالتهم 
هكذا تو�سع ال�سعادة يف الطريق ال�سحيح، لي�س 

هناك من حاجة ان تتحدث احيانا.
�سا�سة  على  احلييوار  تبدا يف هذا  الفيلم  بداية   
الذي  ان  الفيلم  نهاية  عند  �سوداء،�سنكت�سف 

يحاور جاك هو فريج، من هو هذا الفريج، هل 
جاك  منه  يعاين  الذي  ال�سطراب  �سيطان  هو 
ام انه مالك اجلمال الذي ي�سعى اليه من خالل 
قتله ل�سحاياه؟ هل هو فريجيل دانتي يف جحيم 

�سفره؟.
دم  بالنظافة،يزيح  ومهوو�س  ومهند�س  قاتل 
ذلك  هييو  هييل  متناهية،  وبييدقيية  بلذة  �سحاياه 
بلذة  البط  الذي بداأ بقطع ارجل �سغري  الطفل 
عن  بعيدا  له  بيت  ببناء  جاك  يحلم  متناهية؟ 
البناء،  ويعيد  مايقو�سه  �سرعان  لكنه  النا�س 
يف  �سرناه  اخيير  �سكل  انييه  البيت،  هو  هييذا  لي�س 
والييذي،  ال�سحايا  جثث  ميين  م�سنوع  النهاية 
اىل  جييياك  مييعييه  وي�سطحب  "فريج"  يييدخييلييه 
�سحاياه  ي�سور  دانتي  جحيم  اذا  هو  اجلحيم، 
حينما  لكنه  وال�ييسييود  البي�س  ب�سالب  ويتلذ 
اجلثث  ي�ستخرج  ال�سور  بع�س  عيين  لير�سى 
من الثالجة ويعيد الت�سوير مرة اخرى، هو�س 
مفزع، يق�ّسم املخرج الفيلم اىل خم�س ق�س�س 
طرق  لنا  تو�سح  التعيني  على  ل  جرائم  خم�س 
ا�ييسييم جاك  ولييعييل  جييياك،  بها  قييام  الييتييي  القتل 
ماخوذ من ذلك ال�سفاح الذي روع مدينة لندن 

بقتله للن�ساء بداية القرن املا�سي 
هل ميكن لفيلم ان يكون جزعا و�سرا يف اآن؟ 

احد الطرق النائية توقف اميا ثورمن )لحتمل 
ا�سما يف الفيلم( جاك كي ي�ساعدها يف ت�سليح 
الطار )اجلك(  برافع  املثقوب،  �سيارتها  اطار 
كلري  املجمدة،  حا�سنته  اىل  ويقودها  يلطمها 
وي�سحلها  قلبها  يثقب  ناء  مكان  يف  تعي�س  التي 
من  ي�سكل خطا  ال�سحل  ذلك  الغرفة،  تلك  اىل 

الدم مي�سحه املطر العظيم. 

اثييار  يغ�سل  متناهية  بييلييذة  العظيم  -"املطر 
هروبي  طريق  يغ�سل  بييه،  قمت  الييذي  اجلييمييال 
اىل  بي  يدفع  انه  بركة  العظيم  املطر  الطويل، 
يف  احللم  التحرر،  انييواع  من  نوع  القتل  القتل، 

العايل".
القتل الثالث، زوجته وطفاله يف نزهة ق�سرية، 

يوجه لهما بندقيته ويتم القتل.
-لي�س ال�سكل هو املهم بل الجناز 

يعرتف جاك جلاكلني بانه قام بذبح 60 �سخ�سا 
وبعد دقائق �سيكون 6١، يطلب جاك من جاكلني 
وي�سرخ  ت�سرخ  نف�سها،  تنقذ  حتى  ت�سرخ  ان 
عليه  القب�س  يلقى  ان  يريد  وكامنا  هو  كذلك 
ويتخل�س من هذا الدم الذي ي�سيل بني يديه، يف 
هذا العامل املوبوء ل احد ميد يد العون، ير�سم 
جاك بالقلم الحمر خطني دائريني حول ثديي 
جاكلني، ي�سع الول فوق زجاج �سيارة ال�سرطة 
من  جمموعة  نقود،  كمحفظة  ي�ستعمله  والثاين 
معدنية  بر�سا�سة  املييوت  ينتظرون  ال�سحايا 
واحييييدة، جيياك يييهييدف حييول اليييروؤو�يييس، يظهر 
اجلحيم  اىل  ليقوده  القاعة  يف  فجاة  "فريج" 
دهليز  بييه،  جيياك  الييذي حلم  البيت  خييالل  من 
بوابته ال�سحايا و�سعت وكانها لوحة من لوحات 
كان  بانه  جاك  يخرب  "فريج"  النه�سة،  ع�سر 
تلك  لي�ستعيد جاك  بها  قام  معه يف كل جرمية 
"فريج"،اجلحيم،  وجيييود  مو�سحا  اجلييرائييم 
تدجني  ال�سنني  الف  ومنذ  الب�سر  حيياول  لقد 
ال�سراخ  انييتييزاع  املييرء  على  لينبغي  اجلحيم، 
ي�سمع  ما  كل  تعادل  املاليني  امل  �سرخات  لن 
انه الطنني الذي يقود اىل الدمار، املوت  الن، 
اىل  اجلحيم  من  العبور  يحاول  جيياك  واليييدم، 

هال �شينما
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فوؤاد  الراحل  ال�ستاذ  الثاين ١٩56 كتب  كانون  العدد 65  النفط  اهل  يف جملة 
القرية على اهازيج الطري  التايل)نقتطع جزءا مما كتبه(: وا�ستيقظت  جميل 
يف غرة الفجر وتالألأت تبا�سريه على �سفحة القناة وهي جتري منها مباء فرات 
عذب املذاق غري بعيد،ان بواكري الربيع ذات رواء وعبق فالغريد يتنزى وميالأ 
الف�ساء الطلق �سدوا و�سدى، وهذه فاختة ن�سرت جناحيها ن�سوى لتطري، وبكر 
الراعي وهو يف ريق ال�سبا ون�سرة ال�سباب بقطيعه ي�سري على الطريق امللتوية 
بني احلقول وهي مبعاملها البي�ساء كحية عرماء، وعلى حفايف القناة كل مائ�سة 
من ال�سجر ونا�سرة من الزهر والن�سيم العليل يحمل نفحات عطرات م�سمخات 
واملورد  القناة  من  لتنهل  متزاحمة  تت�ساقط  الطري  من  ع�سابة  وهذه  بالعبري، 
العذب كثري الزحام فتقع النهلة منها موقع املاء ذي الغلة ال�سادي، وهذه ريفية 
الوفا�س  ن�سرت  واخرى  الالهث  الوهج  ارتفع منه  وقد  تنورها  لتحطب  نه�ست 
واختلطت اغنيتهما العذبة العفوية ب�سوت الرحى، وهذه جماعة نا�سطة من اهل 
و�سيلة ك�سب  زالت  وتعاون رفيق، فما  ب�سواعد مفتولة  ت�سري اىل احلقل  القرية 
الرزق لدى الفالح العراقي موفورة يف �ساعده)كانت( ليثنيه القيظ حني ي�ستد 
ال�ستاء حني يداهم بقره وزمهريره، يعمل منذ ان ي�سفر ال�سبح اىل  او  اتقاده 
وحكاية  الليل،  نوم  اىل  نهاره  كد  من  في�سرتيح  الغروب  اىل  ال�سم�س  جتنح  ان 
هذه ال�سورة انها ن�سرت مع جمموعة �سور حول املو�سوع،تقول: در�س عملي يف 
املحاويل  الريفي يف  النعا�س  م�سروع  واملر�سدات يف  الباحثات  تقدمه  اخلياطة 

ويبدو ال�سغف والهتمام على القرويات.

البالد، فقد حلن  تاأثري كبري يف مو�سيقى  ب�سري  الراحل منري  الكبري  الفذ  للفنان 
الكثري وعزف الكثري و�سافر واقام يف بريوت وتعاون مع فريوز يف الكثري من العمال 
حيث كانت تذاع من اذاعة ال�سرق الدنى، فريوز مع عود منري ب�سري ومنذ ذلك 
الوقت ا�سبح العود مرافقا للغناء، كانت ا�سطنبول وبريوت حمطات راحة للفنان 
العامل ليعرفهم فيها على موهبته وطريقته  اي�سا يقوم بزيارات اىل  ب�سري، وكان 
عبدالوهاب  انوار  بالفنانة  ب�سري  التقى  املانيا  ويف  العود،  على  العزف  يف  الرائعة 
العام  الذي ذبح يف  املنا�سل  ابنة ذلك  وهبي  نادية عبداجلبار  وا�سمها احلقيقي 
١٩63 يف مدينة احلرية على يد ال�سرار، كانت ال�سيدة الفنانة انوار عبدالوهاب 
تقيم يف املانيا حيث در�ست فن الوبرا، التقاها ب�سري هناك، لكن تعاونا فنيا مل 
اغاٍن  عبدالوهاب،  لنييوار  الوقت  ذلك  يف  قدمت  التي  الما�سي  بع�س  فقط  يتم، 
حفرت يف الذاكرة اجلمعية وقد حلن لها الكبار امثال الراحل ال�ستاذ حممد جواد 
اموري وجعفر ح�سن، قراأت يف بع�س املواقع ان ق�سيدة "اغ�سب" لنزار قباين مل 
تر النور وهذا غري �سحيح فالغنية ظلت تذاع اىل فرتة طويلة لكنها فقدت كما 
فقد الكثري من تراث البالد، وهذه ال�سورة جتمع بني الفنان منري ب�سري والفنانة 

انوار عبدالوهاب يف املانيا.
مهم جد� 

 ليحق لى �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.

البالد يف 2٩- يزور  ال�سوري  الربملان  وفد من 
اآذار-١٩56، �سم الوفد اكرث من ثالثني �سخ�سا 
برئا�سة  الالمعة  ال�سخ�سيات  بع�س  بينهم 
منابع  الييوفييد  زار  اجلييابييري،  احيي�ييسييان  ال�سيد 
م�سروعي  وتفقد  واملو�سل  كركوك  يف  النفط 
كما  والرمادي،  �سامراء  يف  واحلبانية  الرثثار 
ال�سرف  النجف  يف  املقد�سة  ال�ييسييرحيية  زار 

على  اقيمت  والعظمية،  والكاظمية  وكربالء 
�سرف الوفد ماآدب كثرية كما دعا رئي�س جمل�س 
مرجان  عبدالوهاب  ال�سيد  العراقي  الربملان 
الربملان  اجتماع  يف  للم�ساركة  ال�سوري  الوفد 

العراقي الذي انعقد يف 3١ اذار ١٩56. 
والتفاق  املييودة  روح  الجتماع  هذا  يف  �سادت 
على التعاون يف كافة املجالت، كما قام الوفد 

العراقية  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  لبع�س  بزيارة 
ملواجهة  وال�ستعدادات  المكانات  على  واطلع 
العربي،  الوطن  من  بقعة  اى  يهدد  خطر  اى 
غادر الوفد البالد يف يف العا�سر من ني�سان يف 
يبدو  ال�سورة  ، يف هذه  اى ١٩56  نف�سه  العام 
ال�سوري  الربملاين  الوفد  اع�ساء  من  البع�س 

اثناء زيارته البالد.

ال�سنوات البعيدات املا�سيات كانت البالد تنعم باقت�ساد كبري، ت�سدر اىل 
العامل بثقة عالية احلنطة وال�سعري والتمر واجللود وامل�سارين، وكان حلقول 
الرتبية واملوا�سي الدور الكبري يف ا�ستقرار القت�ساد، يف العام ١٩36 تاأ�س�س 
البان وزارة الزراعة  اول معمل حكومي لتح�سري احلليب املعقم وهو معمل 
الذي كان مكانه يف العيوا�سية، وقد بداأ بانتاج ١50 لرتا من احلليب يوميا 
على  الطلب  ازداد   ١٩45 والعام  املعمل  تا�سي�س  بني  املمتدة  الفرتة  وخالل 
احلليب حتى بلغ عدد امل�سرتكني 300 م�سرتك يت�سلمون احلليب مبا�سرة من 
املعمل وا�ستمرت الزيادة، هذا يذكر مبعمل البان )ابوغريب( اين انتهى به 
القناين  تلك  يتذكر  كلنا  ال�سترياد؟  عجالت  حتت  �سحقه  مت  ومل  احلييال؟ 
والكثري  والربتقال  باملوز  والحجام، حليب مطعم  اللوان  املختلفة  اجلميلة 
منه كان يوزع جمانا على اطفال املدار�س، اين ذهب هذا كله؟ كان من اجود 
ي�سد  كان  الذي  غريب  ابو  البان  معمل  عن  ابحث  ت�سفحت  ام�س  اللبان، 
حاجات النا�س وي�سدر منه اىل اخلارج ، وجدت ان هذا املعمل يعمل الن 
بالتمويل الذاتي، غذاء بالتمويل الذاتي؟ !!!!!!!، وحكاية هذه ال�سورة تعود 
البقرة  بحلب  تقوم  ونظيفة  حلوة  لفتاة   ١٩58 العام  من  الثاين  ال�سهر  اىل 

للح�سول على نتاج نظيف ومعقم، اين ذهب كل هذا؟
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عندما يتعرف في�سبوك اأو جوجل على �سورٍة لك 
ي�ستخدم  فاإنه  فيها  نف�سك  و�سم  عليك  ويقرتح 
التعلم  ذاتية  �سيارٌة  تقطع  عندما  الآيل.  التعلم 
اأثناء  الآيل  التعلم  هييو  فهذا  مزدحمًا  تقاطعًا 

الأداء.
لقراءة  الآيل  التعلم  الأع�ساب  علماء  ي�ستخدم 
اإن الأمر املتعلق بالتعلم الآيل  اأفكار �سخ�س ما. 
لذلك  ونتيجًة  الريا�سيات.  على  يعتمد  اأنييه  هو 
على  وفهمه  درا�سته  الريا�سيات  علماء  ي�ستطيع 
امل�ستوى النظري حيث ميكنهم اأن يكتبوا براهني 

كيفية  عييين  جيييازمييية 
التعلم  عمل 

يل  لآ ا

وتطبيقها يف كل حالة.
الريا�سيات  يف هذه احلالة قام فريٌق من علماء 
"تقدير  تييدعييى  اآيل  تييعييلييم  ميي�ييسيياأليية  بت�سميم 
 estimating the الأعيييييليييييى  احلييييييد 
."EMX اك�س  ام  "اأي  maximum" اأو 

"اأي ام اك�س" تخيل ما  لفهم كيفية عمل م�ساألة 
ويب  موقع  على  اإعييالنييات  و�سع  تريد  اأنييت  يلي: 
ت�ستهدفهم  �سوف  الذين  امل�ساهدين  وزيادة عدد 
تييروج لع�ساق  اإعييالنيياٌت  الإعييالنييات، لديك  هييذه 
ال�سيارات  ومتع�سبي  القطط  وملحبي  الريا�سة 
ل  لكنك  ذلييك،  اإىل  ومييا  البدنية  اللياقة  وهييواة 
املوقع.  بت�سفح  يقوم  �سوف  من  م�سبقًا  تعرف 
�سوف  التي  الإعالنات  باختيار  �ستقوم  كيف 
تزيد عدد امل�ساهدين الذين ت�ستهدفهم؟ 
يجب على "اأي ام اك�س" اأن جتد احلل 
�سغرية  كمية  على  احل�سول  مبجرد 
من البيانات حول من يت�سفح املوقع.

متى  �سوؤال:  بطرح  الباحثون  قام  ثم 
"اأي ام اك�س" اأن حتل م�ساألًة  ميكن لي 

ما؟
بخ�سو�س م�سائل التعلم الآيل الأخرى عادًة 
ما ميكن لعلماء الريا�سيات اأن يقولوا فيما اإذا 
كان ميكن حل م�ساألة التعلم يف حالٍة معينة بناًء 
على جمموعة البيانات التي ميلكونها. هل ميكن 
تطبيق الطريقة الأ�سا�سية التي ي�ستخدمها جوجل 
من  الأ�سهم؟  ب�سوق  للتنبوؤ  وجهك  على  للتعرف 
رمبا.  اآخر  �سخ�سًا  لكن  اأعلم  ل  اأنا  جهتي 

ما.  نوعًا  معطلة  الريا�سيات  اأن  هي  ال�سعوبة 
املنطقي  قام  عندما   ١٩3١ عام  منذ  كذلك  اإنها 
نظريات  بن�سر   Kurt Gödel جودل  كورت 
النظريات  هذه  اأظهرت  خا�سته.  الكتمال  عدم 
ل  معينة  م�سائل  هناك  ريا�سي  نظاٍم  اأي  يف  اأنه 
ميكن الإجابة عليها. اإنها لي�ست �سعبًة حقًا ولكن 

ل �سبيل ملعرفة الإجابة عليها.
فهم  على  قدرتهم  اأن  الريا�سيات  علماء  عرف 
الييكييون حمييييدودة بييالأ�ييسييا�ييس حيييييث وجيييد جييودل 
 Paul كوهن  بول  يدعى  اآخر  ريا�سياٍت  وعامل 

ال�ستمرارية. فر�سية  وهو  مثاًل   Cohen
يعرف  كييالييتييايل:  هييي  ال�ييسييتييمييرارييية  نظرية  اإن 
مالنهايات  هناك  اأن  بالفعل  الريا�سيات  علماء 
هناك  املييثييال،  �سبيل  على  خمتلفة.  اأحييجييام  من 
 ،١ مثل  )اأرقييام  نهائي  ل  ب�سكل  اأعييداد �سحيحة 
2، 3، 4، 5 وهكذا( وهناك اأعداد حقيقية ب�سكل 
 3  ،2  ،١ مثل  اأرقييامييًا  تت�سمن  )والييتييي  نهائي  ل 
و   ١،8 مثل  اأرقامًا  اأي�سًا  تت�سمن  لكنها  وهكذا، 
5،222،٧ والثابت باي(. ولكن على الرغم من اأن 
والأعداد احلقيقية  نهائية  ال�سحيحة ل  الأعداد 
اأي�سًا كذلك اإل اأنه من الوا�سح اأن هناك اأعدادًا 
الأمر  وهو  ال�سحيحة  الأعييداد  من  اأكرث  حقيقيًة 
الذي يثري ال�سوؤال، هل هناك اأي مالنهايات اأكرب 
اأ�سغر  ولكن  ال�سحيحة  الأعيييداد  جمموعة  من 
نظرية  تقول  احلقيقية؟  الأعيييداد  جمموعة  من 

ال�ستمرارية، كال، ل يوجد.
اإثبات  امل�ستحيل  ميين  اأنييه  وكييوهيين  جييودل  اأظييهيير 

امل�ستحيل  من  ولكن  ال�ستمرارية  نظرية  �سحة 
نظرية  "هل  �سوؤال  اإن  خاطئة.  اأنها  اإثبات  اأي�سًا 

ال�ستمرارية �سحيحة؟ " هو �سوؤاٌل بال اإجابة.
يناير  من  ال�سابع  الثنني  يوم  ن�سرت  درا�سٍة  يف 
 Nature انتليجن�س  ما�سني  نيت�سر  جملة  يف 
اأظييهيير    Machine Intelligence
الباحثون اأن "اأي ام اك�س" يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

بنظرية ال�ستمرارية.
ات�سح اأن "اأي ام اك�س" ميكنها حل م�ساألة فقط 
يف حال كانت نظرية ال�ستمرارية �سحيحة. ولكن 
اإن مل تكن نظرية ال�ستمرارية �سحيحة فاإن "اأي 
اأنه  يعني  هييذا  م�ساألة.  حل  ميكنها  ل  اك�س"  ام 
تتعلم  اأن  اك�س"  ام  "اأي  لي  ميكن  "هل  لل�سوؤال، 
حل هذه امل�ساألة؟" اإجابة وهي اأنه ل �سبيل ملعرفة 
الإجابة على ذلك مثل نظرية ال�ستمرارية ذاتها.
اخلرب ال�سار هو اأن حل نظرية ال�ستمرارية لي�س 
مهمًا جدًا ملعظم علماء الريا�سيات. وباملثل قد ل 
التعلم  اأمام  الدائم عقبًة كبرية  اللغز  يخلق هذا 

الآيل.
التعلم  ام اك�س" هو منط جديد يف  "اأي  الي  ولأن 
تطوير  يف  فييائييدتييه  بييعييد  نييعييرف  ل  فيياإنيينييا  الآيل 
ريزين  ليف  "قام  احلقيقي،  العامل  خوارزميات 
يف  الريا�سيات  ا�ستاٌذ  وهو   Lev Reyzin
على  يعمل  مل  والذي  �سيكاغو  يف  اإلينوي  جامعية 
  Nature مبوقع  ملحق  مقاٍل  بكتابة  الدرا�سة 
فيه  قييال   News & Views ق�سم   �سمن 
عملية".  اأهمية  النتائج  لهذه  تكون  ل  قد  "اإذًا 
الآيل  التعلم  يف  الباحثني  "يكفي  اأي�سًا  ويقول 
فخرًا اأنهم يواجهون م�ساألًة غري قابلٍة للحل". اإن 
ذلك دليٌل على اأن التعلم الآيل "قد ن�سج كنظاٍم 
ريا�سي" اأي�سًا. ريزين هو الذي كتب ذلك ويقول 
العديد  اإىل  الآن  "ين�سم  الآيل  التعلم  اأن  اأي�سًا 
من جمالت الريا�سيات الفرعية التي تتعامل مع 
الرتياح  عدم  وحالة  الإثبات  اإمكانية  عدم  عبء 

التي تنجم عن ذلك".
من  جيدًة  جرعًة  جتلب  �سوف  كهذه  نتائج  لعل 
التوا�سع اإىل جمال التعلم الآيل حتى مع ا�ستمرار 
حول  ثييورة  اإحييداث  يف  الآيل  التعلم  خوارزميات 

العامل الذي نعي�س فيه".

يكت�شف�ن م�شاألة يف احلا�ش�ب
ل ميكن حّلها على الإطالق

علماء الريا�شيات

�كت�شف علماء �لريا�شيات م�شاألًة ل ي�شتطيعون حّلها. ولي�ض �لأمر �أنهم لي�شو� �أذكياء مبا فيه �لكفاية 
بل بب�شاطة لكونها ل توجد �إجابة لها.  تتعلق �مل�شاألة بقدرة �لآلة على �لتعلم )�لتعلم �لآيل( – منط 

�لذكاء �ل�شناعي �لذي ت�شتخدمه بع�ض �حلو��شيب يف "تعلم" كيفية �لقيام مبهمة حمددة.

بقلم رايف لتزتر - ترجمة حممد الف�شتكي

 https://www.livescience.com
64469-unsolvable-math-problem.html

امل�سدر
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فقد اتخذ امللوك والأباطرة النحا�س اآنذاك زينة 
لق�سورهم وعرو�سهم، اأما الن�ساء فقد جتّملن به 
وارتدين ما ي�سنع منه من اأقراط وقالئد واأ�ساور 

ذات نقو�س وزخارف مميزة.
غاندي واملل�ية

وتييرى  اإل  املتالألئة،  البقعة  هييذه  تدخل  اإن  مييا 
اليي�ييسييروح والأ�ييسيياطييري وحييكييايييات الأبييطييال قد 
النظر  تطيل  املعدن،  هييذا  �سفائح  على  نق�ست 
لهذه النقو�س التي حتكي ق�س�سًا وروايات تنبثق 
فمن  و�سروحه،  العراق  ح�سارات  زخارفها  من 
اىل  كلكام�س  ملحمة  اىل  بابل،  اأ�سد  اىل  امللوية 
ب�سكل متقن، ما يجذب كل  املنقو�سة  احليوانات 
العديد من  ال�سوق، جعلت  يدخل اىل هذا  ناظر 
لقتناء  يتوافدون  وخارجه  العراق  داخل  ال�سّياح 
وادي  ح�سارة  متثل  التي  امل�سنوعة  املييواد  هذه 
ولإتقان احلرفيني عملهم، جعل هذا  الرافدين، 
من  غريه  دون  ال�سناعات  لهذه  م�سدرًا  ال�سوق 
الأ�سواق، ليرتبع على قائمة الرتاث يف كل اأنحاء 
من  العديد  ال�سوق  هييذا  ا�ستقبل  حيث  الييعييامل، 

الفرن�سي  الرئي�س  امثال  العاملية  ال�سخ�سيات 
جيياك �ييسييرياك، واإنيييدييييرا غييانييدي، والإ�ييسييبيياين 
جائزة  على  احلييائييز  وطيياغييور  �سولنا،  خافيري 
نوبل، بعد اأن دعاه امللك في�سل الأول اىل بغداد 
الأخييرى  ال�سخ�سيات  من  والعديد   ،١٩3١ عام 
الييتييي كييان اأحيييد اأحييالمييهييم زييييارة هييذا ال�سوق، 
والتب�سع من �سناعاته، وما من �سائح اإل وحمل 
اليدوية  ال�سناعة  جمال  عن  يعرب  تذكارًا  معه 

العراقية.
الر�شيد والفراهيدي

هذه  نتاج  فقط  هي  املزخرفة  الأواين  تكن  مل 
الأواين  على  الييطييرق  األييهييم  فقد  اليي�ييسيينيياعييات، 
العامل  طييرقيية،  كييل  عند  املتناغمة  والأ�يييسيييوات 
اخلليل  العرو�س  علم  ومكت�سف  الكبري  اللغوي 
ال�سوق  بهذا  مروره  فعند  الفراهيدي،  اأحمد  بن 
كاإيقاع  مطرقة  �سربة  كل  �سوت  �سمع  وعندما 
لفكرة  وليدة  الإيقاعات  هييذه  من  جعل  مميز، 

�سروب ال�سعر يف اأوزانه املختلفة.
اأما موقعه الفريد و�سط العا�سمة بغداد فكان لها 

اآخر، لكونه يقع يف اأحد اأهم �سوارع بغداد  طعم 
كال�سيكيًا  رمييزًا  متثل  التي  وحاراتها  القدمية 
لهوية العا�سمة، وهو �سارع الر�سيد، الذي يعترب 
اأقدم �سوارع بغداد، وبالرغم من تواجده يف زقاق 
اأعطاه  بع�سها  قرب  املحال  ترا�س  اأن  اإل  �سيق، 
رونقًا مميزًا، حيث يعترب اأحد الدروب البغدادية 
ت�سمى  وكانت  العبا�سي،  الع�سر  اأُ�س�ست يف  التي 
كانت  املحلة  وهذه  الثالثاء،  �سوق  مبحلة  اآنذاك 
بها  وحتيط  العبا�سية،  اخلالفة  دار  من  قريبة 
معاهد ومدار�س دينية، حيث يقول اأحد �سّناعها 
القدماء اإن كتيبة اخلّيالة امللكية التابعة حلكومة 
ول�سبب  ال�سوق  هذا  تق�سد  كانت  غييازي،  امللك 
�سجيج  على  اخليييييول  تتعود  لكي  وهييو  طييريييف، 
ال�سوت ال�سادر من طرق الأواين، وحتى لجتفل 
ا�ستدعوا  اإن  ما  امر طارئ،  لأي  ال�ستعداد  عند 

هذه الكتيبة.
يال�ز" ل  "م�َشكَّ

احليي�ييسييني)6٧  عبد  عييميياد  ل�سان  رّدده  مييا  هييذا 
يقول  ال�سناعات حيث  عامًا(، احد قدماء هذه 
هذا  من  اختفت  القدماء  احلرفيني  رائحة  "اإن 
ال�سوق، ومن بعدها اختفت معامله التي تعترب من 
تراث العراق القدمي، وبالرغم من و�سع احلكومة 
او  او �سوق  باأن اي �سارع  ال�سابقة قانونًا يقت�سي 
اإرثييًا  يعترب  عييام  مئة  من  اكييرث  عليه  م�سى  بناء 
تراثيًا ليجوز الت�سرف به، او هدمه او امل�سا�س 
به وتغيري �سكله، ويجب املحافظة على خ�سو�سيته 
القدمية، اإل اأن الأحوال تغريت بعد عام 2003، 
فبعد اأن كان ي�سم اكرث من ١00 حمل للحرفني 
لهذه ال�سناعات، مل تبَق اإل ١0 حمال، واأقل منها 
من احلرفيني الذين ما زالوا يقاومون الظروف 

حتى يبقى هذا ال�سرح قائمًا."
اأحييد  هييو  الأميينييي  الو�سع  "باأن  عييميياد  وي�سيف 
قد  فال�سياحة  ال�سنعة،  هييذه  انح�سار  اأ�سباب 
دخول  من  اخلييوف  ب�سبب  �سيئًا  منعطفًا  اأخييذت 
ياأتون  وال�سّياح  الييوفييود  كانت  اأن  بعد  الييعييراق، 
انح�سار  ذلييك  اىل  اإ�سافة  العامل،  بقاع  كل  من 
غالية  لكونها  ال�سناعات  هذه  باقتناء  الراغبني 
اخلام  النحا�س  مادة  توفري  عدم  ب�سبب  الثمن، 
العديد  منا�سبة، جعل  باأ�سعار  قبل احلكومة  من 

منهم يلتفتون اىل امل�ستورد واجلاهز منها، 

مل يحدد تاأريخ لولدة حرفة �ل�شفافري �لعريقة، �إل �أنها مّرت مبر�حل ومو�قف جعلت 
منها �شاهدً� حيًا جلميع �لع�شور. فمنذ �ل�شومريني ومنحوتاتهم على مادة �لنحا�ض يف �لألف 
�ل�شاد�ض قبل �مليالد، �ىل �لأبحاث �لتنقيبية �لتي تبني �أن هذه �حلرفة موجودة قبل �كرث 

من ثمانية �آلف �شنة قبل �مليالد، 

ذوالفقار ي��شف / ت�ش�ير- �شباح الإمارة

�ش�ق
ال�شفافري

تراٌث تغزوه الأتربة 

الأق���م�������ش���ة غ������رّيت م����الحَم����ه ال��ع��ت��ي��ق��ة 

انح�شار الراغبني باقتناء هذه 
ال�شناعات لك�نها غالية الثمن، ب�شبب 
عدم ت�فري مادة النحا�س اخلام 
باأ�شعار منا�شبة

من املل�ية اىل اأ�شد بابل، اىل ملحمة 
كلكام�س اىل احلي�انات املنق��شة ب�شكل 
متقن، ما يجذب كل ناظر يدخل اىل 
هذا ال�ش�ق
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يف  املبدعني  احلرفيني  جعلت  الأ�ييسييبيياب  هييذه 
وجعلت  اخرى،  �سناعة  ال�سناعة ميتهنون  هذه 
العديد من احلرفيني الي)م�سّكل يالوز( ينتجون 
ف�ساع  حمييرتف،  غري  وب�سكل  رديئة  �سناعات 
حمالهم  يبيعون  جعلهم  ما  والبتكار،  الإبيييداع 
هذا  مالمح  غييريوا  الذين  القما�س،  بائعي  اىل 

ال�سوق."
العلم" "خرخا�شة   

ن�سبة  ال�ييسييم  بهذا  ال�سوق  هييذا  �ُسمي 
التي ت�سنع منها احلاجات  اىل املادة 
وعند  )ال�سفر(  النحا�س  مادة  وهي 
ت�سمى  فيها  احلرفيني  اىل  ن�سبها 
او  بي)ال�سفارين  العراقية  باللهجة 
لون  اىل  تعود  والتي  ال�سفافري(، 
حيث  ال�سفراء،  النحا�سية  املادة 
اآنذاك  اليدوية  ال�سناعات  كانت 

متعددة ومتنوعة.
عامر  احليياج  احلييريف  يحدثنا   
هذا  عن  عامًا(  ال�سفار)44 

الأمر بحرقة لتخلو من ال�سوق لتلك اليام 
كبريًا  منتجاتنا  على  الطلب  كييان  ويقول"لقد 
تبقى  املحال  اأغلب  كانت  حيث  الوقت،  ذلك  يف 
فاحتة اأبوابها اىل امل�ساء، لكرثة الطلبات وتواجد 
ال�سناعات،  هييذه  اقتناء  يف  ورغبتهم  ال�سياح 
ومنها ال�سحون والط�سوت واملالعق وال�سماورات 
ذات  النحا�سية  والييفييوانييييي�ييس  اليي�ييسيياي  واأبيييارييييق 
واي�سا  اليي�ييسييور،  واطييييارات  اجلميلة  النقو�س 
اأن  حتى  الطلب،  ح�سب  ت�سنع  التي  املنتجات 
ل�سراء  طلبات  تر�سل  كييانييت  اآنيييذاك  احلكومة 
فقد  الآن  اأمييا  ال�سناعات،  هييذه  ميين  ماننتجه 
ل  اليييييوم،  طيييوال  اجلييلييو�ييس  على  عملنا  متييحييور 
ن�سمع تلك الأ�سوات اجلميلة التي اعتاد مرتادو 
ال�سناعات  واأ�سحت  �سماعها،  ال�سوق على  هذه 
بدياًل  والهند  ال�سني  من  وامل�ستوردة  اجلاهزة 
لبع�س  طلب  للمحل  ياأتي  ما  ونييادرًا  ملنتوجاتنا، 
التي  العلم(  )خرخا�سة  ك�سناعة  احليياجييات 
تو�سع فوق رايات الع�سائر، و)الدلل( التي تزين 
اخرى  واأحيانا  ال�سيوخ،  عند  العراقية  امل�سايف 

يطلب منا زخرفة اإطارات ال�سور."
العديد من احلرفيني حاولوا  اأن  ال�سفار  ويوؤكد 

اأن يعّلموا الأجيال هذه ال�سناعة، 
حتى لتندثر وتهمل، اإل اأن �سعوبة املعي�سة وغالء 
اأ�سعار النحا�س اخلام، وقلة الطلب، و�سدة حرارة 
النار التي يواجهها ال�سناع ب�سبب )الكور( التي 
العديد  قبل طرقه، جعلت  النحا�س  فيها  ي�سخن 
واأن  احلرفة،  هييذه  تعّلم  يرف�سون  ال�سباب  من 
اأغلبهم يواجهون �سعوبة يف تعلمها. ولأنها مهنة 
مل  والبتكار،  والفن  والدقة  ال�سرب  اىل  حتتاج 
يكن من ال�سهولة تعلمها وهي تواجه هذا الركود 
جعلهم  ما  احلرفة،  لهذه  الإهمال  يرافقه  الذي 

يلجاأون اىل �سناعات ومهن اخرى.
�شرخة و�شايعة ب�ش�ك ال�شفافري!!

بهما  تهتم  الييلييذان  وتراثها  ح�سارتها  دوليية  لكل 
وحتافظ عليهما من الندثار، اإل اأن بلد احل�سارات 
يخلو من اأي اهتمام مبوروثاته و�سروحه الرتاثية. 
عامًا(  النقا�س )58  �سلمان  احلاج  الأقم�سة  بائع 
وفنون  النحا�سية  ال�سناعات  ميتهن  كان  ان  بعد 
املتعاقبة  احلكومات  يعاتب  والنق�س  الزخرفة 
النحا�س  �سناعة  يف  حييريّف  من  "حتولُت  ويقول: 
ا�ستطيع  حتى  اأقم�سة  بييائييع  اىل  عليه  والنق�س 

عليها  بييان  قييد  احلييرفيية  هييذه  ولأن  اأعييييي�ييس،  اأن 
ولكن  تغيريها،  على  عزمت  فقد  ال�سمحالل، 
مع ح�سرة كبرية مل تزل قابعة يف داخلي، ولأنها 
ي�سري يف  وتييراث مهم  واأجييييدادي،  اآبييائييي  حرفة 

عروقي، فقد عزمت على عدم مغادرة ال�سوق."
اأن هناك مثاًل �سائعًا ميثل هوية  النقا�س  ي�سيف 
عطاء  مدى  مبينًا  ال�سفارين،  �سوق  هويات  من 
الطرق ل  اأ�سوات  كانت  اآنذاك، فقد  ال�سوق  هذا 
و�سايعة  قيل )�سرخة  واحييدة، حيث  تكّف حلظة 
غري  �سرخاتك  ان  مبينًا  ال�سفافري(،  ب�سوك 
م�سموعة يف هذا ال�سوق لكرثة ال�سجيج وا�سوات 
�سرب املطارق للنحا�س يف ذلك الوقت، واأن من 
ذلك  يف  جائرة  حكومة  عن  التحدث  يريد  كييان 
ليتفادى  �سوق"ال�سفافري"  اىل  فليذهب  الوقت، 
نواجه  الأن  اأننا  اإل  يتحدث،  مبا  احلكومة  �سماع 
اختفاء  من  فبالرغم  املثل،  هييذا  ميثل  ما  عك�س 
قد  األييف �سرخة  ول  الأ�ييسييوات، فال �سرخة  هذه 
الدولة تنتبه ملثل هكذا معَلم تاريخي ميثل  جتعل 
ت�سمع  منا�سدات  فال  وتاريخها،  العراق  ح�سارة 
وحتمي  تهتم  املعنية  اجلهات  جتعل  تو�سالت  ول 
هذا املوروث ال�سعبي الأ�سيل من الندثار، ولكننا 
بيياأن  رجيياءنييا،  نييكييرر  هييذه احلييرفيية  خلوفنا على 
اليدوية  ال�سناعات  دعييم  يف  احلكومة  ت�ساهم 
تاريخ  ت�سكل  الييتييي  الأ�يييسيييواق  ومنها  ال�سعبية، 
وح�سارة  العراق، لكونها هوية البلد التي يتميز 

بها.
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هل يقتصر تعريف مفهوم األسرة على الزواج والتبني والتربية 
الستمرار النوع البشري كوسيلة للدفاع عن الوجود..؟

ال أظن ذلك، فمفهوم األسرة أوسع من أن يعرف ضمن 
مفردات صغيرة تستطيع توصيف هذا التشكيل االجتماعي الذي 

يشكل حجر أساس في تكوين المجتمع.
ال يقتصر بناء أسرة على الزواج وإنجاب األطفال والسعي 

لتحريك عجلة االقتصاد السريعة في ظل تطور العلوم قاطبة 
حولنا. أفكر بنا جديا، نحن أبناء الزمن الرقمي الذي بات وسيلة 

للتطور والتقدم، أبناء األزرار السريعة إن كانت على أجهزة 
الكومبيوترات أو خلف شاشات المونيتور أو أمام شاشات 

التلفاز.
أحدق بطفلي طويالً، وأعلم بأن مهمتي كأم لم تعد تقتصر على 

تربيته وتعليمه واحتوائه عاطفياً، إنما أصبحت المهمة أكثر 
صعوبة مع هذا التدفق الغزير في التطور التكنولوجي الذي 

يحيطنا كيفما التفتنا. 
لربما من الذكاء أن نتعامل مع هذا الفارق بين جيلين بحذر. 

جيالن أحدهما أدهشته التكنولوجيا واآلخر يتعامل معها كأنها 
من البديهيات اليومية.

إلى أية درجة نستطيع التحكم في سلوك الطفل وأخالقياته 
وانفعاالته في زمن بات يحدد معظم قيمه بتوصيات نتأت عن 

ضغط األصابع على األزرار.
ربما علينا بالضرورة أن نسأل هل نحن خائفون من هذه الفجوة 

بين زمنين متباعدين في تعاطي التكنولوجيا؟
وهل علينا أن نتحول إلى مراقبين لتصرفات أطفالنا على مدار 

الساعة خوفاً من الوقوع في خطأ نجهل مصدره؟
كيف نصنع التوازن الذي قد يقينا ويقي أطفالنا من فجوة فكرية 

علمية تجعل المسافة بيننا أطول بأشواط كبيرة.
لربما تنقذنا األغنيات، حكايات الورق، ملمس الكتب، صوت 
المذيع في الحاكي، إعادة تلقيب التلفاز بالرائي، تعليق ربابة 
على الحائط، حياكة الجوارب بالمخارز، وفقء عين الفجوة 

بتقريب الماضي إلى الحاضر.
أضع كل ما سبق من تفاصيل حياة عتيقة وأكثر أمام طفلي 

الذي أجعله يقارن بين زمنين باللمس والسمع وتحسس الفوارق 
بين لحن قديم ولحن جديد، بين لطخات الحبر على رؤوس 

األصابع واصفرارها من ضغط األزرار الجافة.

ال رغبة لي في إبعاده عن الجينات المصطنعة التي راح العالم 
يزرعها في تكوينه، غير أني حريصة على جعله ممسكاً حبل 

الزمان من المنتصف. ليحمل في رأسه الصغير صورة عن 
العالم الذي بدأ بالتبدل من وجه أصيل موشوم بتجاعيد حسن 

وبهجة إلى وجه انتفخ بإبر البوتكس لشد الترهل السريع الذي 
أصابه.

إن كنا نثق بماضينا الذي صنعناه كأفراد يؤمنون بجمال 
التفاصيل البسيطة، وكنا على يقين بأننا نستطيع استيعاب 

التطور المفاجئ الذي غزانا دون سابق إنذار، سنصبح قادرين 
على جعل صفة التوازن إحدى صفات أوالدنا، تاركين القلق 

مع القليل من الرقابة البعيدة جانبا. 
ليست األسرة مكاناً للنشأة فقط، إنما هي المصنع األول للكتاب 
والعلماء والمفكرين والمبدعين والمثقفين، هي المصدر األول 

لنخبة المجتمع.
)يقتصر دور األسرة( جملة خاطئة بالمطلق، من قال إن هذا 
الدور يقف عند حد معين، من قال إن الحب والتربية وتلقين 

الثقافة واإلشارة إلى جماليات الحياة وتعليم تذوق الفنون وتنمية 
المواهب لها عمر زمني يقاس بتاريخ محبوس بين قوسين.

إنها مهمة غير قابلة لالنتهاء، لها صفة االستدامة، فطالما نحن 
على قيد الحياة، سنظل قادرين على التربية والتوجيه والتعليم 

وصقل أرواح أوالدنا، قادرين على رسم مالمح عامة لمستقبل 
مغاير لمخاوفنا، مستقبل ال يمحو زمناً على حساب آخر، 

مستقبل يجمع األزمنة كافة في رأس شخص واحد كفيل بتغيير 
العالم على مبدأ أثر الفراشة.

نحن من نصنع األثر في هذا العالم، نحن األسر التي تتقن 
تقطيب هذا الرتق بين الماضي والحاضر لخلق زمن حقيقي 

يليق بأطفالنا.

رنا �شفك�ين

روؤى
جينات احلداثة

اأحدق بطفلي ط�ياًل، واأعلم باأن مهمتي كاأم مل تعد 
تقت�شر على تربيته وتعليمه واحت�ائه عاطفيًا، اإمنا 

اأ�شبحت املهمة اأكرث �شع�بة مع هذا التدفق الغزير يف 
التط�ر التكن�ل�جي الذي يحيطنا كيفما التفتنا. 



جتارة  ا�سبحت   احلا�سر  الوقت   يف  انها  غري 
املري�س،  املواطن  من  املال  ا�ستح�سال  هدفها 
عييلييى ح�ساب  كييانييت  وان  حييتييى  طييريييقيية،  بيياأييية 

ان�سانية  الطبيب! 
فالطب يف البالد اقرتب يف كونه جتارة مادية، 
ومل يعد خدمة ان�سانية وعالجية، واغلب الأطباء 

ا�سبحوا جتارًا و�سلعتهم املواطن املري�س .
عيينييد جتييوالييك  ليييك  تييييروى  الييقيي�ييسيي�ييس  اآلف   
على  يحر�سون  الييذييين  الأطييبيياء  عيييييادات  بييني 
ا�سمائهم  اىل  ت�سري  ولوحات  اعالناتهم  و�سع  
مبنطقة  )الكندي(  �سارع  يف  واخت�سا�ساتهم 
احلارثية   وغريها من املجمعات الطبية. فو�سى  
العيادات  تلك  مراجعو  يرويها  ال�سحي  الواقع 
يذهب  ايييين  اىل  مييتيي�ييسييائييلييني:  واأمل،  مبيييييرارة  
املر�سى اذا  كان  الكثري  من الأطباء ُيجربونهم 
ب�سلوكهم  املتعمد اىل اللجوء لعياداتهم اخلا�سة 
بعد  فيها  يعملون  التي  الهلية  وامل�ست�سفيات 
اعييارة اي  العطل، ب�سبب عييدم  واييييام   اليييدوام 
اهتمام  لهم  يف امل�ست�سفيات احلكومية ا�سافة 

اىل عدم توفر الكثري من الأدوية. 
ملجلة  ييييقيييول  حيييميييد(  اهلل   )عيييبيييد   امليييواطييين 
"ال�سبكة": ان م�ستوى تقدمي اخلدمات ال�سحية 
الأطباء  من  الكثري  �سيا�سات  وب�سبب  البالد  يف 
الالاإن�سانية التي ات�سعت وانت�سرت يف ال�سنوات 
يحتاج   حيث   جييدًا،  منخف�سًا  ا�سبح  الخييرية، 
املراجع  للعيادات اخلا�سة كحد ادنى اىل ١00 
و�سراء  والفحو�سات  الك�سفية  بني  دينار  الييف 

الييدواء، وهذا ما ل يقدر عليه  الفقري )مثلي( 
 ، ، الذي  يح�سل  يوميًا على ١0 الف  دينار! 
ما ي�سطرين اىل مراجعة )م�سمد( لديه  حمل 
حيث  عائلتي،  وافيييراد  انييا  منطقتنا  يف  �سحي 

يفح�سنا ويكتب لنا الدواء!  
�شبكات جتارية

ُتدار غالبية  العيادات وال�سيدليات عرب �سبكة 
من العالقات املبطنة ، فلكل طبيب  معامالته  
اخلييا�ييسيية مييع �ييسيييييدليييييات وخميييتيييربات معينة 
التي   الأهييم   وامل�سكلة   اي�سا   والعك�س �سحيح  
يعانيها  الفقراء  وا�سحاب  الدخل املحدود  هي 
الرتفاع امل�ستمر يف  اجور الفحو�سات  والدوية  
ب�سكل  يبعث على القلق، بحيث ا�سبح  الأطباء  

يتناف�سون فيما بينهم  يف ارتفاع الأجور.
املري�س  )احمد  جا�سم( ، التقيناه  يف احدى 
العيادات يف �سارع  الكندي بعد انتهاء مراجعته 

ملجلة  فييتييحييدث   )�يييس(   الباطنية  لطبيب 
الك�سفية   اجييور   دفعت   : "ال�سبكة" 

ار�سلني  ثم     ، دينار  الييف    25
الييييطييييبيييييييييب  لإجييييييييييراء  
من  خمتربية   فحو�سات 

بال�سم،  يل  حييدده  خمترب  
كلفتني  30 األف دينار، وبعدها  
كتب  يل الدواء من ال�سيدلية 

)اأكييد   العمارة  بييوابيية   عند 
مني   وطلب   عليها(،  يل 
�سراء  بعد   اليه   الرجوع 

الدواء ، فا�سرتيته  بي 60 الف  دينار من �ساحب 
ييييعيييرف عيينييه انييييه يييدفييع ال�سيدلية  الذي 

اليييجييارات 

خا�س _ "جملة ال�شبكة" - حتقيق : ح�شني  حممد الفيحان _ بغداد  

 َهٌم يثقل كاهل �ملو�طن �لعر�قي، ز�د على �أحماله حماًل جديدً�، وهي �ملبالغ  �لكبرية  
�لتي  يح�شب ح�شابها �ملري�ض  قبل مر�جعته لأ�شخا�ض كانت مهنتهم  متثل �لإن�شانية 

�ملطلقة، 

املجمع   يف  الأطييبيياء   بع�س  لعيادات  ال�سهرية 
مقابل  �سراء مر�سى اأولئك الأطباء الدواء منه 
باإيجاد  ال�سحة   وزارة   انا�سد  وهنا  حتديدا. 
حل لهذه  ال�سعار التي تثقل كاهل الب�سطاء يف 

م�ستواهم املعي�سي.
ملجلة  حمييمييد(   )هييا�ييسييم   املييواطيين  وبح�سب 
"ال�سبكة": فاإن الكثري من الأطباء يهمهم جمع 
املال والتناف�س ماديا فيما بينهم ، بارتفاع  اجور 
الطبيب  بيياأن  املر�سى   موهمني    ، الك�سفيات 
�ساحب الك�سفية  الأغلى هو الأف�سل، غري اآبهني  
ومهتمني ملظهر عيادتهم الرثة واملتهالكة  طاملا 

ان ا�سماءهم  باتت م�سهورة ومعروفة. 
جهات رقابية 

هذا  الواقع املرير  الذي  يعي�سه املواطن العراقي  
نتيجة  ج�سع  بع�س الأطباء  الذين  ا�سحوا  من 
ب�سبب غياب   والتجار   الأمييوال  روؤو�س  ا�سحاب 
رقييابيية  الييدوليية  وعييدم ت�سريع  قييوانييني  رادعيية 
املر�سى   مع  وعالقتهم   عياداتهم   عمل  تنظم 

وعملهم يف  امل�ست�سفيات. 
مييراقييبييون  اأكييييدوا اأهييمييييية  دور الييرقييابيية  على 
تتباين   والتي  وال�سيدليات  الأطييبيياء  عيييييادات 
ا�سعار  الأدوية  فيها  بفروقات  كبرية بني مكان 
واآخر، رغم  انها تبيع  الدواء نف�سه ومن نف�س 
البديري(،  حممد   )عييالء  احلقوقي  املن�ساأ.   
وال�سيادلة  الأطباء  لنقابات  يكون  باأن  طالب  
اجور  بتحديد  الرقابة  يف  دور  الأ�سنان  واأطباء 
ك�سفيات الأطباء وا�سعار الدوية يف ال�سيدليات 
مبييييا يييييتييييالءم وا�يييسيييعيييارهيييا 
الييير�يييسيييمييييييية  )اليييعييياملييييييية 
والدولية(  التي تتنا�سب 
وامل�ستوى املعي�سي لأغلب 
املييواطيينييني  وبييالأخيي�ييس 
حمدودي الدخل ، مبينا 
ا�سبحت   ال�ييسييعييار  ان 
كبري  ب�سكل   خيالية  
اىل   م�سريا   جييدا. 

 ، ان�سانيًا  الطبيب   دور  كييان  ال�سابق   يف  انييه 
وجتاري  ان�ساين   غري  ا�سبح   فقد   اليوم   اما 
بحت لدى اغلب الطباء، فاأجور ك�سفيات بع�س 
الأطباء  ت�سل اىل  ١00 دولر،  ا�سافة اىل انه 
احلكومية   والطبية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  حتى 
ا�سبحت مراجعتها مادية، فعند ذهاب املري�س 
والتحاليل  البا�س  اجرة   بني   فما  للم�ست�سفى، 
يكلفه  ذلييك  فيياإن  وغييريهييا،  وال�سونار  والأ�سعة 
األف  دينار يف اقل الأحوال ما ي�سطره اىل   30

مراجعة الطباء يف عياداتهم  اخلا�سة. 
وحول  الرتفاع  الكبري يف اجور الأطباء ات�سلنا  
احتاد   عييام  امييني  احلييداد(  )�سالح   بالدكتور 
اطباء العراق ، فبني يف حديثه  ملجلة "ال�سبكة": 
العراق هو قطاع  الطبي اخلا�س يف  القطاع  اأن 
طفيلي على القطاع الطبي وال�سحي احلكومي، 
ول  التحتية   والبنى  الركائز   ثابت   غري   فهو 
يحتوي على فكر موؤ�س�سة  �سحية  خا�سة  كما 
يف  دول اجلوار والعامل التي فيها القطاع الطبي 
بالتفاق  وال�ييسييعييار   الدوار   يييحييدد  اخلييا�ييس 
والتن�سيق  مع وزارة  ال�سحة، وهذا يف العراق 
اتاح  لالأطباء حتويل  مهنة الطب من ان�سانية  

اىل جتارية.  
اجلهات امل�ش�ؤولة

 املتحدث با�سم  وزارة  ال�سحة  الدكتور )�سيف  
وزييير  ان   : "ال�سبكة"  ملجلة  ك�سف   الييبييدر(  
العلوان  يحمل  الدكتور عالء  ال�سحة اجلديد  

م�سروعًا، وهو من اوائل اهتماماته  باإلغاء جميع  
الت�سعريات  املادية التي  حددت يف  عهد الوزيرة  
ال�سابقة ، كنتيجة  لالأزمة املالية  واتباع  �سيا�سة 
التق�سف واملعمول  بها  حتى الن  لدى مراجعة 
املواطنني  للم�ست�سفيات  واملوؤ�س�سات  ال�سحية  
والطبية  احلكومية  واعادتها رمزية  كما كانت 
الدوييية  كافة   لتوفري  خطة  و�سع   مع  �سابقا، 
الييالزميية  اليي�ييسييرورييية، لإميييانييه بيياأن اخلدمات 
املواطن  حقوق  من  حق  والعالجية  ال�سحية  

العراقي. 
الييعييراق   اطييبيياء   نقابة   اىل   ذهبنا   كما   _
)عبد  الدكتور  نقيبها  والتقينا   العام   املركز  
المري حم�سن( حول  ذات  املو�سوع ، فاأو�سح  
األزمت  جميع  الأطباء   لنا:  ان نقابة  الطباء 
با�ستخدام    ، العام  اجليياري  20١٩  وبييدءًا من 
بييرنييامييج  اليييكيييرتوين  خييا�ييس يف الييتييعييامييل  مع 
جميع  املر�سى، والذي يعتمد فيه ا�سلوب  كتابة 
 ، الكرتونيا  الطبية  والر�ييسييالت  الك�سفيات  
الدواء   �سراء   من   ) )املراجع  املواطن  ليتمكن 
او خمترب   �سيدلية  اية  الفحو�سات من  واجراء 
معه،  يتنا�سب  الييذي  بال�سعر  �سونار  عيادة  او 
وهذا  مينع  التفاقات  بني  الطباء  وا�سحاب 
ا�سدرت   انها  كما  املختربات.  و  ال�سيدليات 
العام  الفائت ت�سعريات خا�سة  حددت بها   يف 
 ، دينار  الييف    ١5 بي  املمار�س  الطبيب  ك�سفية  
والخت�سا�س بي 25 الف  دينار، وال�ست�ساري بي 
الن�سباط  يف   ان جلنة  مبينا  دينار،  الف    40
النقابة  تزاول عملها ب�سكل م�ستمر  يف املركز  
العام  والفروع  يف املحافظات  بك�سف الطباء  
مع  ال�سرية   والعالقات  التييفيياقييات   ا�سحاب  
الك�سفيات،   لت�سعري  املخالفني   و   ، ال�سيدليات 
الجيييراءات   واتييخيياذ  الع�سرات   �سبط  مت  وقييد 
وفق   عياداتهم   باإغالق  بحقهم   الن�سباطية 

قانون النقابة.  
حالت  ان�شانية

ك�سفية  اجييور  تييزال  ما   ، امل�سهد  عتمة  و�سط    
الطبيب  )عدنان ها�سم(  اخت�سا�سي  )الأنف  
والذن و احلنجرة (، 4 اآلف  دينار  فقط ، مع 
والذين  ل  للفقراء   يوم  )جمانًا(   تخ�سي�س 

يقدرون  على دفع  اجور الك�سفية.      

�شبكة من العالقات املبّطنة تربط الأطباء بال�شيدليات واملختربات

املر�شى ي�شتك�ن 
تبحث عن حل�لو"ال�شحة"   
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اأن حّركت مياهها  الن�سيان اىل  لذا فقد طواها   
اأرادت ال�ستيالء عليها بطريقة  الراكدة عنا�سر 

التزوير.
خم�شة اآلف دومن

بل  اأمتار،  ب�سعة  ملكية  بتزوير  تتعلق  ل  الق�سية 
ال�سرح  يواجه  الييذي  العقار  من  كبرية  اأجيييزاء 
ومب�ساحة  �سامراء  ملوية  وهو  العامل  يف  الفريد 
م�ساحة  يييوازي  مبا  اأي  دومن،   )5000( جتيياوزت 
الإملام  ال�سعب  من  حيث  ببغداد  ال�سدر  مدينة 
يعلمون  معهم  �ساهم  ومن  املزوين  لكن  بحدوده، 
منه  اأجيييزاء  بق�سم  الييبييدء  وكيفية  قيمته  جيييييدًا 
وهنا  فيه،  مييرت  كييل  على  ال�ستيالء  اىل  و�ييسييوًل 
اخلطر الكامن يف اكت�ساف تزوير باأر�س يت�سابق 
الكثري  يفعلون  وقد  عليها،  لال�ستيالء  املجرمون 

وغري املتوقع لتمرير عمليات التزوير تلك.
كتب متليك مزورة

وبح�سب املفت�س العام لوزارة العدل كرمي الغّزي 
عملية  خيوط  تتبع  مكتبه  من  فريق  تييوىل  الييذي 
ناحية  ميين  اأهييمييييية  ذو  "العقار  فييياإن  الييتييزوييير، 
لي"ال�سبكة  الغّزي  وقييال  واملوقع".  امل�ساحة  كرب 
املفت�س  مكتب  اىل  معلومات  "و�سلت  العراقية": 
اأر�س  قطعة  من  اأجييزاء  حتويل  بخ�سو�س  العام 
اأ�سخا�س  باأ�سماء  دومنًا   )52٩8( م�ساحتها  تبلغ 
من�سوب  ميييزورة  متليك  كتب  على  وبييالعييتييميياد 
�سالح  فرع  الدولة  عقارات  دائرة  اىل  اإ�سدارها 

الكتب  تلك  على  "اعتمادًا  واأ�ييسيياف  الدين". 
الت�سجيل  مالحظية  يف  اأطييييراف  مييع  وبييتييعيياون 
العقاري يف �سامراء فقد مت التالعب يف �سفحات 
اأ�سماء  ثمانية  واإ�سافة  بالعقار  اخلا�س  ال�سجل 
لأ�ييسييخييا�ييس بييهييدف ال�ييسييتيييييالء على اأجييييزاء من 
اأن  اأي  املالية،  لييوزارة  ملكيته  تعود  الييذي  العقار 
عن  والك�سف  وقفها  ينبغي  تزوير  عمليات  هناك 

املت�سببني بها."
م�قع اأثري

الق�سية،  بهذه  العمل اخلا�س  ت�سكيل فريق  وفور 
انتقل اأفراده ميدانيًا اىل العقار الذي ي�سرف على 
ملوية �سامراء ومواقع اأخرى بح�سب ما حتدث به 
املحقق )ث.�س( وهو اأحد اأفراد الفريق لي"ال�سبكة 
العراقية"، وقال اأن "املوقع اأثري، وميتد مل�ساحات 
قد  املييزورييين  اأن  من  القلق  وكييان  جييدًا،  �سا�سعة 
الت�سجيل  مالحظية  يف  الييعييقييار  ب�سجل  عبثوا 
العقاري بطرق ي�سعب ك�سفها، لأن قيمة الدومن 
الواحد تقدر بع�سرات املاليني." واأ�ساف "توجه 
على  الك�سف  ومت  املييذكييورة  الييدائييرة  اىل  الفريق 
اىل  والعودة  حمتوياتها،  وتدقيق  العقار  اإ�سبارة 
ال�سجالت لغر�س املطابقة بني الإ�سبارة وال�سجل 
اآخر قيد مطابق وهو ما زاد من �سعوبة  ووجدنا 
املهمة." وتابع بالقول "اأردنا معرفة كيفية اإ�سافة 
اأ�سماء املزورين بالتتابع على ملكية العقار، فعدنا 
اآلت  كيف  وتتبعنا  الأ�سا�س  ال�سجل  �سفحات  اىل 

عقارات  من  بال�سراء  هل  العقارات  تلك  اليهم 
حد�سنا  كان  هذا  ومع  اأخييرى،  بطرق  اأم  الدولة 
على  اأتى  تزوير �سخم  فر�سية حدوث  نحو  يقود 

قطعة الأر�س الكبرية تلك."
ثمانية مزورين

وي�سري )�س.م( وهو ع�سو اآخر يف الفريق اىل اأنه 
"بعد �ساعات من البحث يف ال�سجالت والأ�سابري 
لعمليات  قييانييوين  �سند  يوجد  ل  بيياأنييه  التاأكد  مت 
ال�ستمالك، وتثبتنا من اأن الأ�سماء الثمانية متت 
بالعقار  اخلا�سة  ال�سجل  �سفحة  اىل  اإ�سافتها 
�سوابق  له  مع موظف  بتعاون  تزويرها  وقد جرى 
بعمليات التزوير وهو يق�سي الآن عقوبة ال�سجن 

عن ق�سايا �سابقة."
العراقية"  لي"ال�سبكة  حديثه  )�س(  املحقق  وتابع 
اأن "التزوير مت ك�سفه، لكن لو م�سى ب�سمت دون 
هدر  هناك  لكان  العام  املفت�س  مبكتب  ال�ستعانة 
الأخرى  القيمة  ناهيك عن  مايل كبري �سيحدث، 
للعقار الواقع �سمن املناطق الأثرية املحددة من 
القيمة  يعلمون  املزورين  اأن  اأي  اليون�سكو،  قبل 
الفر�سة  وينتظرون  الييعييقييار،  لييذلييك  احلقيقية 

املنا�سبة لتزوير كامل م�ساحته."
�شجالت ورقية

يف  التزوير  عملية  وراء  عديدة  اأ�سبابًا  اأن  ويبدو 
هذا العقار وغريه من العقارات التي مت ال�ستيالء 
عليها خالل ال�سنوات املا�سية، اإذ ت�سري املعلومات 
تزوير  مت  قد  الدولة  عقارات  من  العديد  اأن  اىل 
ملكيتها باأ�سماء مزورين ملنافع �سخ�سية وبتواطوؤ 

بالعبث  وقييامييوا  الأمييييوال  اأغييرتييهييم  موظفني  ميين 
املزورين  اغلب  اأن  اجليد  الأميير  لكن  بعائديتها، 
اإدانييتييهييم واأودعيييييوا اليي�ييسييجيين، فيما هييرب  متييت 

الآخرون لكن الق�ساء ل يزال يتابعهم. 
التزوير ا�ستمرار العمل  ومما ي�سهل من عمليات 
بالوثائق الورقية وال�سجالت، اأي اأن بع�س اأوليات 
يتم  مل  ما  والتزوير،  للتحريف  عر�سة  الأمييالك 
الإلكرتونية  بييالجييراءات  جدية  ب�سورة  ال�سروع 
واإيجاد اأنظمة متطورة ت�ساهم يف تقليل ا�ستخدام 
اإحدى  الورق وال�سجالت والكتابة باليد التي تعّد 
يف  ي�ساعدهم  وميين  للمزورين  ال�سهلة  الييطييرق 

ال�ستيالء على العقارات.
مليارات...

اأقيام  ترتفع  التي  املناطق  يف  التزوير  ويتفاقم 
عقاراتها، كما اأنه يزداد اأي�سًا يف العقارات ذات 
امل�ساحات ال�سا�سعة. واطلعت "ال�سبكة العراقية" 
على قيمة الدومن الواحد للعقار الذي مت الك�سف 
ملوية  قييرب  اأولييييياتييه  يف  الييتييزوييير  عمليات  عيين 
العقاري  الت�سجيل  دائييرة  كتاب  ووفييق  �سامراء، 
فاإن قيمة الدومن الواحد ح�سب ال�سوابط املعمول 
بها مع مديرية �سريبة �سامراء ترتاوح بني )١8-
20( مليون دينار، فيما يبلغ �سعر الدومن ال�سائد 
ولنرتك  دييينييار..  مليون   )60-50( ال�سوق  يف 
خميلة القارئ حل�ساب قيمة العقار الذي جتاوزت 

م�ساحته خم�سة اآلف دومن.
امل�اجهة م�شتمرة

املفت�س العام لوزارة العدل اأكد "اأن ملف الق�سية 
احيل اىل هياأة النزاهة، ومت اإعالم وزارة املالية 
ب�سرورة حتريك دعوى جزائية �سد امل�ستفيدين 
من عملية التزوير، اإ�سافة اىل معاجلة �سفحات 
"ق�سية  بالقول  وتييابييع  بها."  املتالعب  ال�سجل 
من  واحييدة  �سامراء  ملوية  قييرب  الييواقييع  العقار 
جمموعة ملفات ف�ساد عملنا على حلها بال�سرعة 
مع  م�ستمرة  مييواجييهييات  فبانتظارنا  املمكنة، 
ب�ستى  التحايل  يييحيياول  ميييزور  وكييل  املف�سدين، 
القانون  �سلطة  لكن  الفو�سى،  يريدون  الطرق.. 

�ستقول كلمتها الف�سل يف النهاية." 

اإنقاذ اأرا�ٍس تابعة ملل�ية �شامراء من ع�شابة 
حاولت ال�شتيالء عليها بالتزوير

بالقرب من ملوية �شامر�ء، �أر��ٍض �شا�شعة على مد �لب�شر، جزء منها جرد�ء ل حياة فيها، 
لكنها مع ذلك ذ�ت قيمة كبرية، فهي مبو�جهة �آثار نادرة �شاخ�شة لالأب�شار منذ نحو �ثني 

ع�شر قرنًا، و�عتربتها منظمة �ليون�شكو مناطق �أثرية من �ل�شعب �لت�شرف بها بيعًا و�شر�ًء،

اإنعام العامري

"اأثري"  ال��ي���ن�����ش��ك���  ���ش��ّن��ف��ت��ه  ال���ع���ق���ارال���ذي 
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ش���خ���ص���ي���ات

بن  احل�سني  ال�سيخ  بعد  ال�سفارة  اأعباء  حتّمل   
والميييان،  التقوى  �ساحب  فهو  النوبختي،  روح 
وهو ال�سفري الرابع من ال�سفراء الأربعة يف ع�سر 

الغيبة ال�سغرى لالإمام املهدي)عج(.
اختاره  اأن  مكانته  وعظيم  �ساأنه  �سمّو  يف  ويكفي 
الإمام عليه ال�سالم �سفريًا عنه مع وجود كوكبة 

من علماء ال�سيعة.
جملة "ال�سبكة العراقية" زارت مرقد ال�سيخ اأبي 
ثراه(  )طيياب  ال�ّسمري  حممد  بن  علي  احل�سن 
الأمييني  الكعبي  ريا�س  ال�سيخ  �سماحة  والتقت 

اخلا�س للمرقد ال�سريف واطلعت على اأ�سراره.

يييييقييييول اليي�ييسيييييخ 
املرقد  هذا  الكعبي: 

هيييو ِحيييجيييرة �ييسييغييرية بني 
من  بالقرب  القبالين  جامع  يف  عييديييدة  حمييال 
بجانب  ال�سهداء  وج�سر  امل�ستن�سرية  املدر�سة 

الر�سافة يف �سوق التجار.
�شريته 

املرقد  �ساحب  الكعبي:  ريا�س  ال�سيخ  ي�سيف 
َمري  ال�سَّ بن حممد  علي  ابو احل�سن  ال�سيخ   هو 
الأول  هو  وامل�سهور  ال�سيمري   او  ال�سيمري  او 
قيل  ورمبيييا  مييعييًا  وامليييييم  ال�سني  بفتح  م�سبوطًا 

بال�سيمري  الييبييعيي�ييس  ودعيييياه  اييي�ييسييًا،  بيياليي�ييسييم 
ملدينة  التابعة  القرى  اإحييدى  �سيمر،  اىل  ن�سبة 
تقيم فيها  ال�ّسمري  اأ�سرة  والتي كانت  الب�سرة، 
كما هو موجود يف كتب التاريخ الإ�سالمي، واأحد 
وقام  ال�سالم،  عليه  الع�سكري  الإمييام  ا�سحاب 
مبهام ال�سفارة املهدوية ببغداد بعد ال�سيخ ح�سني 

بن روح ال�سفري الثالث. 
ال�ّسمري  حممد  بن  علي  الرابع  ال�سفري  عا�سر 
�سنوات  ثييالث  امتدت  التي  �سفارته  مييدة  خييالل 
اثنني من خلفاء بني العبا�س هما الرا�سي باهلل 
املتقي  واخلليفة  328هي  حتى  حكم  الذي 

هلل ملدة خم�سة ا�سهر.
اأ�شرته  

الكثري  التاريخ  كتب  وذكيييرت 
يقول  كما  اأ�سرته  اأخبار  من 
ولد  م�سيفًا:  الكعبي  ال�سيخ 
متدينة،  عائلة  من  ال�ّسمري 
اأئمة  خدمة  يف  �سيته  ذاع  وقد 
اأبييعييد عنه  مييا  الييبيييييت )ع(  اأهيييل 
اخلا�سة  النيابة  بتوّليه  العييرتا�ييس 
اأ�سرة  كانت  )عيييج(.   ع�سر  الثاين  لييالإمييام 
ال�ّسمري متلك الكثري من العقارات يف الب�سرة  
ور�سدت ن�سف ما يرد منها وقفًا لالإمام احلادي 
)عييج(  ع�سر  الييثيياين  الإميييام  فكان  )ع(   ع�سر 
ومن  عليها،  ويكاتبهم  منهم  �سنويًا  ذلك  يت�سلم 
اأبرز اأرحام ال�ّسمري هو علي بن حممد بن زياد 
عليهما  الع�سكريني  لالإمامني  وكياًل  كان  الييذي 
)ع(.  الع�سكري  الإمييام  مع  توا�سله  وله  ال�سالم 
ويعد ال�سيخ الطو�سي علي بن حممد ال�ّسمري من 

اأ�سحاب الإمام احل�سن الع�سكري )ع( وذكره يف 
مع  مكاتبات  له  وكانت  ال�سمريي  با�سم  رجاله 

الإمام الع�سكري )ع(.
وفاته 

تويف  الكعبي:  ريييا�ييس  ال�سيخ  يقول  وفيياتييه  وعيين 
�سنة  �سعبان  �سهر  ميين  الن�سف  يف  اليي�ييّسييمييري 
باهلل  الرا�سي  فيه  الذي مات  العام  هي  يف   32٩
بغداد.  من  الر�سافة  جانب  يف  ودفيين  العبا�سي 
الغيبة  وبييداأت  اخلا�سة  النيابة  انتهت  وبوفاته 

الكربى التي ت�ستمر اىل يومنا هذا.
 عهد �شفارته 

ا�ستهر يف ع�سره �سغط العبا�سيني على املوالني 
لأهل البيت عليهم ال�سالم ومتابعة حتركاتهم ما 
ا�سطر ال�سيخ ال�ّسمري اىل العمل بحذر و�سرية، 
و�سفك  واجلييور  الظلم  ا�ستد  �سفارته  زميين  ويف 

الدماء ما اأدى اىل انح�سار ن�ساط هذا ال�سفري.
النيابة  زميين  انتهاء  اأن  الباحثني  بع�س  ويييرى 
املفرو�س  واخلناق  الت�سييق  ب�سبب  هو  اخلا�سة 
وتييوىل  احليياكييميية  العبا�سية  ال�سلطة  قييبييل  ميين 
ال�ّسمري النيابة اخلا�سة ملدة ل تزيد عن ثالث 
�سنوات بعد رحيل احل�سني بن روح �سنة  326 هي 
اجلليل  ال�سفري  هييذا  وبوفاة  هييي.   32٩ �سنة  اىل 
�سنة   6٩ ا�ستمرت  التي  ال�سغرى  الغيبة  انتهت 

وبداأت الغيبة الكربى.
وثاقته

يقول ال�سيخ الكعبي: من خالل ما قراأناه يف كتب 
كان  ال�ّسمري  ال�سيخ  اأن  جند  الإ�سالمي  التاريخ 
رجاًل ثقة، فاأورد بع�س العلماء يف وثاقته و�ساأنه 
من  اأ�سهر  البهبهاين"جاللته  الوحيد  كال�سيخ 
الكنى  القمي يف  ال�سيخ عبا�س  ونعته  اأن يذكر". 
النيابة"  باأمر  "معّظم وجليل قام  باأنه  والألقاب 

ال�ساهرودي يف  ال�سيخ علي  وو�سفه 
اأ�سهر  وجاللته  وثاقته  "اأن  رجاله 
من اأن يذكر واأظهر من اأن يحرر 

وهو كال�سم�س يف رابعة النهار."
 ا�شطهاده 

ال�ّسمري  ال�سيخ  ا�سطهاد  وعن 
للمرقد  اخلا�س  الأمييني  يقول 
ال�سيخ  عانى  لقد  ال�سريف: 
يييميييري خيييييالل حييييياتييه  الييي�يييسّ

و�ييسيينييوات �ييسييفييارتييه الأميييّريييين ميين قييبييل الييدوليية 
يومنا  حتى  معاناته  وا�ستمرت  اآنييذاك  العبا�سية 
هذا، فقد كانت م�ساحة هذا املرقد ١٧25م حيث 
والقبب  ال�سيخ اجلليل  با�سم هذا  املزينة  املنارة 
هذا  معامل  ولطم�س  قبة،   65 وعددها  ال�سغرية 
املقبورة  البعثية  ال�سلطة  قامت  ال�سريف  املرقد 
يبلغ  واليوم  حمال،  وجعله  وبيعه  املرقد  بتقطيع 
عددها ١30 حماًل ومل تبَق من مرقده ال�سريف 
�سوى غرفة �سغرية م�ساحتها ل تتعدى  ١5م من 
العقاري  ال�سند  ح�سب  الأ�سلية  امل�ساحة  اأ�سل 
وعندما  ال�سيعي،  الييوقييف  دييييوان  لييدى  امل�سجل 
�سابقًا  عليه  كييان  مييا  اىل  املييرقييد  اإرجييياع  اأردنيييا 
عر�سنا الأمر على املرجعية فاأجابتنا باأن للوقف 
هذا  اإظهار  على  يعمل  من  وهو  رئي�سًا  ال�سيعي 
املرقد بدون اإيذاء اأي طرف من الذين ا�ستملكوا 
يكون  واأن  منه  ي�سرتزق  رزق  له  اأ�سبح  او  املكان 

اإرجاع الأر�س بالتفاق والرت�سية.  
راأي ال�قف ال�شيعي 

نائب رئي�س الوقف ال�سيعي يقول: نحن جادون يف 
اإظهار وا�سرتجاع م�ساحة هذا املرقد بالتعاون مع 
الأمانة العامة للمزارات ول نريد اإيذاء اأ�سحاب 
هذا  ا�ستملكوا  او  �سكنوا  الذين  واملهن  املحال 
املكان من �سنة ١٩80 وهي �سنة بداية اإخفاء هذا 
تعليمات  ح�سب  بالرتا�سي  التفاق  ويكون  املزار 
والآن  لنا،  املتوفرة  الإمكانيات  وح�سب  املرجعية 
يريد  اآخر فقط ومن  اإ�سعار  املو�سوع موؤجل اىل 

البيع ن�سرتي منه ح�سب الإمكانية املتوفرة.
يوجد  الكعبي:  ريا�س  ال�سيخ  �سماحة  وي�سيف 
من  واملي�سورين  التجار  ميين  متربعون  هنالك 
ل�سراء  بييالأمييوال   تربعوا  العامل  ودول  الييعييراق 
من  اقتطعت  التي   ١30 الي  املحال  من  حمل  اأي 

م�ساحة املزار ال�سريف.

عامر جليل- ت�ش�ير: ح�شني طالب

�����ف�����راء �����ش����ي����خ ال�����������شّ
َمري  اأب� احل�شن علي بن حممد ال�شَّ

مل حتدد لنا �مل�شادر تاريخ ولدته على وجه �لتحديد �لإ �أنه ولد يف �لقرن 
�لثالث �لهجري، كان مو�شع �أ�شر�ر �لإمام �ملهدي )عج( و�لقائم باأعماله 

و�شفريه.
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تاأ�سي�س  قييادر على  الييدائييرة   اأ�ييسييرار  وميين يعرف 
احل�سارة الكونية، وقد كان العراقيون �سادة هذا 
الربية  "العجلة"  اخرتعوا  يوم  الهند�سي  ال�سكل 
اىل  العلمية  معارفهم  اأربيياع  اأربعة  عربها  ونقلوا 
ال�سنني  اآلف  قبل  ابييتييكييروا  ثييم  الييقييدمي،  الييعييامل 
اول  الب�سرية  فعلموا  )الييدائييرييية(  امليياء  نيياعييورة 
حقًا  طريفة  ملفارقة  واأنها  وارقاها،  الري  و�سائل 
األ ت�سمد اعظم منجزات الثورة ال�سناعية اأمام 
ب�سعة  �سوى  ال�ستهالك  ومتاعب  الدهر  عاديات 
عملها  الييفييرات  نييواعييري  توا�سل  حييني  يف  عييقييود، 
الييذي ل يتوقف منذ اكرث من  الييدوؤوب ودورانييهييا 
3600 �سنة من دون اأن ت�سكو وهنًا او اآلم مفا�سل 
ومن غري اأن تكلف ا�سحابها زيتًا او وقودًا او مواد 
منظمات  من  اأيييًا  اأن  ذلك  من  واأهييم  احتياطية. 
ال�سحة او البيئة مل ت�سهر يف وجهها يومًا بطاقة 

�سفراء.

يف ما رواه احلاج حمدي عفتان احد الفولكلوريني 
املعنيني بالنواعري ويف ما كتبه احلاج جناح الهيتي 
يف موؤلفه املو�سوم )�سذرات من تراث هيت(، ويف 
الرتاث  اإحياء  مركز  يف  العاملون  عليه  اأجمع  ما 
مع  وبالتعاون  بغداد،  جامعة  يف  العربي  العلمي 
اىل  الطمئنان  ميكن  الأنييبييار،  جامعة  ا�ييسيياتييذة 
القدمية  واللغات  اجلغرافية  بالأدلة  احتجاجهم 
البنة  هي  الدالية،  اأن  على  الآثارية  واملكت�سفات 
م�سدرها  وان  الرافدين،  وادي  ل�سكان  ال�سرعية 

حقًا ذاكرة التاريخ البعيد. 
املنطقة  بيياأن  الييقييول  اىل  الييروايييات  اوىل  تذهب 
موطنًا  كييانييت  وعيينييه  هيت  مدينتي  بييني  الييواقييعيية 
جلّنة عدن يوم كان نهر الفرات اأعلى من الأر�س 
املحيطة به كما تدل على ذلك الطبقات الر�سوبية 
اأي اأن ال�سقي كان يتم �سيحًا، ولكن انخفا�س املاء 
التدريجي خالل اخلم�سة اآلف �سنة الأخرية اأدى 

"اجلّنة"  �سكان  دفعت  جّمة،  اإروائية  متاعب  اىل 
اأ�سلوب  ابييتييكييار  اىل  الييقييدميياء،  ال�ساميون  وهييم 
اإروائي ينا�سب الو�سع اجلديد، اي ارتفاع م�ستوى 
الأر�يييس عيين الييفييرات، ومتييثييل البييتييكييار باملحطة 
ودائرتها اخل�سبية  )الدالية(  العمالقة  احلجرية 
هنا  نف�سه  يفر�س  �ييسييوؤاًل  اأن  اإل  )اليينيياعييورة(، 
هذا  اىل  تو�سلوا  قد  القدامى  اأن  يثبت  من  وهو: 
على  ومتقدمًا  لع�سره  �سابقًا  يعد  الذي  الخرتاع 

ما بلغته علوم الهند�سة؟
هنا تبداأ الرواية الثانية امل�ستمدة من لغة قدامى 
"ناعورة"  كلمة  لأن  ذلييك  انف�سهم،  العراقيني 
والفعل  نعارو"   " او  نئارو"   " الفعل  من  م�ستقة 
"نعر"  معناه  القدمية  العراقية  اللغة  "نئارو" يف 
والناعور م�ستق من لفظة "نعر" التي يراد بها يف 
اللغة العربية "ال�سوت العايل"، ومن املعروف اأن 
اهم  من  هو  بال�سجن  امل�سحوب  العايل  ال�سوت 

الدليل  هييذا  اإن  تقول  وحييني  الناعورة،  مميزات 
الإجنيياز  هييذا  على  حجة  يكفي  ل  وحييده  اللغوي 
الهند�سي، تبداأ الرواية الثالثة التي ل يرقى اليها 
اجريت  التي  الإنقاذية  التنقيبات  لأن  العرتا�س 
بالقرب من مدينة  ببناء �سد حديثة  ال�سروع  قبل 
حديثة  بني  امل�سافة  منت�سف  يف  "الفحيمي"، 
العديد  على  العثور  من  املنقبني  مّكنت  قد  وعنه، 
من الك�سر الفخارية التي يعود تاريخها اىل الألف 
الأول قبل امليالد. وهذه املكت�سفات الفخارية هي 
الأواين  نف�سها  هي  ا�سطوانية  اأوان  عن  عبارة 
اليوم من  اىل  م�ستعملة  تزال  التي ل  الأ�سطوانية 
حيث  حتوير،  او  تغيري  اي  عليها  يطراأ  اأن  دون 
هنا  التنويه  ويجدر  الناعورة،  حميط  على  تربط 
القدرة  مع  وزنها  يتنا�سب  الأواين  هييذه  اأن  اىل 
اجل�سدية للناعور على رفع الأثقال الإ�سافية فوق 

حميطه الوا�سع.
رحلة حول �لعامل

ت�سري الأبحاث التاريخية والآثارية اىل اأن العراق 

مدن  اىل  انتقل  ومنه  الأول،  النواعري  موطن  هو 
ب�سبب  الييري  م�سكلة  تعاين  التي  الأخييرى  العامل 
ارتفاع ارا�سيها ن�سبة اىل الأنهار، ذلك لأن نظام 
باأنه الأمثل كونها، على حد  الدالية العراقية اكد 
بطريقة  �سممت  �سو�سة،  اأحمد  العاّلمة  تعبري 
من  احلييديييث  العلم  يتمكن  مل  بييارعيية  هند�سية 
تطويرها اىل �سكل اف�سل. يقطع الفرات اكرث من 
١200 كيلومرت عرب جريانه يف الأرا�سي العراقية 
ومع ذلك فاإن منطقة النواعري حم�سورة مب�سافة 
املعروفة  وهييي  تقريبًا،  كيلومرت(   200( قدرها 
�سعودًا  هيت  بييني  مييا  الفرات"  "اأعايل  با�سم 
املتقابلني، ولعل طوبوغرافية  ومدينتي عنه وراوة 
اعايل  منطقة  يف  به  املحيطة  والأرا�ييسييي  النهر 
النواعري،  قيام  اأ�سباب  تف�سر  التي  هي  الفرات 
التيارات  فاإن  الأر�س  م�ستوى  ارتفاع  على  وزيادة 
يف هذا اجلزء من الفرات �سريعة وقوية وهو اأمر 

بالغ الأهمية لتدوير عجلة الناعورة الثقيلة.
الأر�ييس  تكوين  عن  الناجمة  الإرواء  متاعب  مع 

بالدالية،  التفكري  اىل  قييادت  والييتييي  النهر   –
املكان  هييذا  اخييتيياروا  الذين  املنطقة  �سكان  فيياإن 
الرقعة  فهذه  اأخييرى،  زاوية  من  الأمر  اىل  نظروا 
الفي�سانات  اأعلى  م�ستوى  فييوق  تقع  اجلغرافية 
مهما  اجلزء  هذا  يف  الفرات  منا�سيب  اأن  مبعنى 

ارتفعت ل تهدد بالغرق.
�شرية ذ�تية 

اروائييي  م�سروع  اأي  عيين  الدالية  بناء  يختلف  ل 
من  ام  املتبعة  اخلطوات  حيث  من  �سواء  حديث 
حيث اجلهود وتوفري املواد الولية، ومن هنا ت�سبق 
يراعى  ان  الذي يجب  املكان  البناء مهمة حتديد 
خطوة  وتبداأ  ال�سكانية،  للتجمعات  تو�سطه  فيه 
الكل�س  احجار  من  اأطيينييان  بتوفري  الوىل  العمل 
ال�سمنت  عيين  الييقييدمي  – البديل  اليينييورة  وميييادة 
املقاوم- وتتوقف كمية الحجار كما يذكر احلاج 
خم�س�سة  كانت  اذا  ومييا  الييدالييييية  على  حمدي 
لناعور واحد او اكرث )قد ي�سل عدد النواعري يف 
ع�سرة  اىل  الزراعية  ال�سكانية  التجمعات  بع�س 

�لإي�شاح �لأويل مطلوب للتمييز بني مفردتني، �لأوىل هي �لد�لية وير�د بها �لبناء �حلجري 
�لذي يقام يف �ملاء على �شفة �لنهر، مهمته حمل �لناعورة، و�لثانية هي �لناعورة وير�د بها 
�لعجلة �خل�شبية �ملزودة باأو�ٍن فخارية ومهمتها رفع �ملاء من �لنهر و�ي�شاله �ىل �لب�شاتني 
و�لأر��شي �لزر�عية لأغر��ض �ل�شقي، ولكن �ملالحظ �أن ��شم �لناعورة قد ت�شّدر �لو�جهة، 

و�أ�شبح يعني �ملفردتني وبذلك تر�جع ��شم �لد�لية حتى كاد ين�شى. 

العراقية... الدالية 
اأول حمطة ري يف التاريخ

ح�شن العاين
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وهذا يتطلب عددًا مماثاًل من الدواليييييييييييييب(، 
الدكتور �سالح فليح ح�سن يف درا�سته  وي�سف 
على  البناء  عملية  الدالية  باإن�ساء  اخلا�سة 
الحجار عرب جمرى  تلك  ترمى  التييي:  النحو 
التيار  اجتاه  مع  ت�سري  اكييوام  �سكل  على  النهر 
مرتين  م�سافة  بينهما  تف�سل  مرتين  بعر�س 
امتار،   ١0-٩ بييني  مييا  ييييرتاوح  وبييطييول  اي�سًا، 
فوقها  تبنى  البناء  ا�س�س  ظهرت  ما  اذا  حتى 
فوقها  يقوم  مييرت(،   ١،5-١( عري�سة  جييدران 
ارتفاعًا، وعلى  لكنه اكرث  �سمكًا  اقل  بناء اخر 
هياأة عقود مثلثة او دائرية. ويف قمة العقود يتم 
بناء ال�ساقية التي ت�ستقبل مياه الناعورة وتتوىل 
�سديدة  تكون  ال�ساقية  ان  ويالحظ  توزيعها. 
الرتفاع يف اجلزء املحاذي للناعورة، ثم تاأخذ 
اىل  ت�سل  حتى  ابييتييعييدت  كلما  التناق�س  يف 

م�ستوى الر�س عند بلوغها املناطق الزراعية.
تت�سمن خريطة الدالية توفري فتحة يف قاعدة 
ت�ساعد  ال�سني(  )بك�سر  ال�سيب  تدعى  البناء 
على مرور املاء منها مرورًا �سريعًا وقويًا يعمل 
على تدوير الناعورة كما تت�سمن بناء ممر او 
به  ي�ستعني  �سنتمرتًا   80-60 بعر�س  مم�سى 
ال�سالحات  بع�س  واجيييراء  للوقوف  ال�سكان 
فخارية  انية  او  خ�سبة  كربط   ، الناعورة  على 

ب�سورة  عملها  الدالية  توؤدي  ولكي  ابدالها،  او 
متقنة، ي�ساف اىل معمارها اخلارجي عن�سر 
يتكون  مائي  حاجز  وهو  ال�ِسكر،  يدعى  جديد 
فوق  ال�سخور  من  املئات  ع�سرات  و�سع  من 
بع�سها البع�س يف املاء واىل ارتفاع 40 �سنتمرتًا 
فوق �سطح املاء، يبداأ من ج�سم الدالية وميتد 
ووظيفته  جيييدًا  طويلة  م�سافة  اىل  النهر  يف 
يكون  كي  ال�سيب  فتحة  اىل  ودفعه  املاء  حجب 
جريانه قويًا، وتزداد احلاجة اىل ال�سكر كلما 

انخف�ست منا�سيب املياه يف الفرات.
د�ئرة �حلياة 

وبقدر الب�ساطة التي يوحي بها م�سهد الناعورة، 
بقدر ما يت�سمن من تفا�سيل وا�سرار �سناعية 
ي�سرتعي  ما  اول  ولعل  العمل  ودقة متناهية يف 
التي  ال�سجار  من  الهائل  العدد  ذلك  النتباه 
العادة  يف  تزيد  فهي  لإجنييازه،  توفريها  يلزم 
تتميز  ملا  التوت  من  كلها  �سجرة   )١00( على 
امليياء،  مييع  التعامل  خا�سية  ميين  جييذوعييهييا  بييه 
يرتاوح قطر الناعورة بني ١0-١2 مرتًا ويتاألف 
املحيط من عجلتني او طوقني ي�سمى اخلارجي 
وتت�سل  )الييبييطييانيية(  والييداخييلييي  )الييظييهييارة( 
ت�سمى  عيدان  جمموعة  املييزدوج  الطييار  بهذا 
القطر،  ن�سف  ميثل  �سليب  كل  )ال�سلبان( 

ويتباين عددها على وفق حجم الناعورة، تلتقي 
كلها عند املحور املركزي الو�سطي، وهو عبارة 
اعييدادًا  يعد  الييتييوت(  )فحل  �سجرة  جييذع  عن 
ان  بعد  ال  يقطع  ل  فهو  الغر�س،  لهذا  خا�سًا 
يكت�سب  كي  �سنة   )20( من  اكرث  عليه  مت�سي 
اثقال  حتمل  على  والقدرة  املطلوبة  ال�سالبة 

الناعورة.
بح�سب  م�سميات عدة  املحور  على هذا  وتطلق 
وهييو  الييعييوبيير، اجلييبيية،  الييعييابيير،  مييثييل  املنطقة 
 60-50 فبني  قييطييره  امييا  اأمييتييار   6-4 بييطييول 
فتحة  الدالية عند  بناء  فوق  ويو�سع  �سنتمرتا. 
ال�سيب وي�ستند طرفاه على خ�سبتني حتته من 
خ�سبة  كل  وتدعى  التوت،  او  امل�سم�س  ا�سجار 
)اليي�ييسيينييدان( ويييجييري بييا�ييسييتييمييرار )تييزييييييت( 
ال�سندانني ملنع احتكاك اخل�سب وت�سريع دوران 

الناعورة.
واذا ما جتاوزنا الكثري من التفا�سيل كالأربطة 
وا�سح  ما هو  فان  وامل�سامري اخل�سبية  والقيود 
وهي  �سريجة  مفردها  بال�سرايج  يتمثل  للعيان 
تلحق  النخيل  �سعف  ميين  م�سنوعة  زعييانييف 
باطار الناعورة ملنحها طاقة حركية اكرب، ويبلغ 
دلء  اي�سًا  هناك  �سريجة   ١2-8 بني  عددها 
املاء الفخارية ذات ال�سكل ال�سطواين وت�سمى 
الكوز )ب�سم الكاف وفتح الواو( ومفردها كوز، 
هو  لها  ال�سائع  ال�سم  لكن  عربية،  كلمة  وهي 
القواقة )ومفردها قوق( وعددها يتوقف على 

�سعة الناعورة.  
مييييردود  ذات  الروائييييييييية  املييحييطيية  هييييذه  اإّن 
اقت�سادي كبري، فهي ل تكلف الت او معدات 
وتبقى يف اخلدمة  كهربائية  او طاقة  وقودًا  او 
تبديل خ�سبة  ال اىل  ال�سنني، ول حتتاج  مئات 
زمنية  مييدد  يف  قييوق  او  �سريجة  او  م�سمار  او 
ان  الهيتي  جنييياح  احلييياج  ويييذكيير  مييتييبيياعييدة، 
من  للزراعة  انفع  الناعورة  بوا�سطة  الرواء 
الآلت احلديثة لن مياهه ت�سل اىل املزروعات 
ب�سورة هادئة ومتزنة، ويبقى بعد ذلك ال�سوؤال 
املحطات  هييذه  احيلت  ملييياذا  ايييالمييًا:  الكيييرث 
�سبابها،  عز  يف  وهي  التقاعد  على  التاريخية 

ومل تبلغ ال�سن القانونية؟ 
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ال�ساحلية  امليييدن  اأبييييرز  اإحييييدى  طيييرابيييزون  تييعييد 
بكرثة  ومتييتيياز  الييرتكييي،  ال�سمال  يف  وال�سياحية 
املدينة،  و�سط  املنت�سرة  والتالل  اخل�سر  جبالها 
لكنه  �ييسييوفيييييا،  اآييييا  م�سجد  معاملها  اأبييييرز  ومييين 
ال�سهري يف  اآيا �سوفيا  اأ�سغر م�ساحة من م�سجد 

ا�سطنبول.
ال�سلطان  يفتحها  اأن  قبل  طرابزون  مدينة  كانت 
الكومنو�سيون،  �سيطرة  حتت  خان  الفاحت  حممد 
اجلهتني  عييلييى  "الن�سر"  �ييسييعييارهييم  و�ييسييع  ومت 

اجلنوبية وال�سرقية لآيا �سوفيا.
اليييذي ي�سم  اإقييليييييم طيييرابيييزون،  املييدييينيية يف  تقع 
مرتًا   3٩ طرابزون  وترتفع  عدة،  اإدارييية  مناطق 

فوق م�ستوى �سطح البحر، وُتعّد عا�سمة الإقليم.
الأ�ييسييود  البحر  على  يقع  ميناًء  املدينة  وت�سم 
الغذائية  املنتجات  ت�سّدر  حيث  جتاريًا،  ومركزًا 
والييتييبييغ، ومتييتييلييك املييدييينيية الييعييديييد ميين املييعييامل 

التاريخية التي مّت احلفاظ عليها.
من  بالكثري  احلديثة  طييرابييزون  مدينة  حتتفظ 

يقع  حيث  الو�سطى،  للع�سور  تعود  التي  املظاهر 
ال�سكل بني  قلب املدينة على �سهل منب�سط مثلث 
الروماين  باملرفاأ  احتفاظه  مع  عميقني،  واديييني 
توجد  اجلنوبية  نهايته  ويف  قاعدته،  يف  القدمي 
مطوق  باأّنه  املدينة  و�سط  ي�ستهر  كما  قلعة،  اآثار 
باجلدران من ال�سرق والغرب والتي يعود تاريخها 
التجاري  احلي  يوجد  كما  البيزنطية،  للع�سور 
يف  يقعان  اللذين  واملتنزه  البازار  حول  للمدينة 
قلعة  من  بالقرب  املدينة  من  ال�سرقي  اجلانب 

يورو�س القدمية.
مكتظة  وهي  الكثيفة  بالغابات  املقاطعة  وت�ستهر 
كالفواكه  املحا�سيل  من  العديد  وُتنتج  بال�سكان، 

والبندق.
ِعمارة �آيا �شوفيا

هو  طييرابييزون  يف  �سوفيا  لآيييا  املعماري  الييطييراز 
دليل على جمال  بل  البيزنطية،  للكنائ�س  امتداد 
العمارة البيزنطية، و�سمم كمربع �سليبي مع قبة 
مرتفعة كبرية وثالثة مداخل لقاعاته، فيما ت�سم 

اأقوا�س  على  وحممولة  زاوييية  ع�سرة  اثنتي  قبته 
واأربعة اأعمدة رخامية.

حتتوي قاعاته على زخارف هند�سية وفق الطراز 
اأما جهته اجلنوبية، التي تعد الأبرز  ال�سلجوقي، 
فيه، فتحوي جدرانها ق�سة خلق اآدم وحواء، وقد 

نق�ست بطريقة )بريل(.
جدران وقبة هذه اجلهة �سورت الق�سة بالكامل، 
بداية من خلق اآدم وحواء ثم عي�سهما يف اجلنة ثم 
التفاحة املمنوعة واأخريا ق�سة قتل قابيل لهابيل.
�سورة  الييداخييل  من  �سوفيا  اآيييا  قبة  على  نق�ست 
الأ�ييسييا�ييسييييية  اليي�ييسييورة  وهيييي  مييييرمي،  بيين  عي�سى 
نوافذها  وبني  للمالئكة،  �سور  وحتتها  للكني�سة، 

�سور اثني ع�سر حواريًا.
ولدة  ق�سة  اأييي�ييسييا  الييداخييل  ميين  القبة  �ييسييورت 
واأ�سيفت  القيامة،  ويوم  و�سلبه  وتعميده  امل�سيح 
١42٧م،  عام  منارة  �سوفيا  لآيا  الأ�سا�سي  للبناء 
وكانت مبثابة برج للكني�سة، ثم ا�ستخدمت كفنار 
للبحارة، كونها قريبة جدًا من ال�ساحل وتقع عند 

بعد  للم�سجد  منارة  اإىل  حتولت  ثم  التل،  نهاية 
ذلك. 

عن  ويف�سلها  الييبيينيياء،  حديقة  يف  امليينييارة  تقع 
على  يييحييتييوي  حييجييري  حييو�ييس  امل�سجد  قيياعييات 

درجات �سغرية.
وممكن  كبريًا،  �سردابًا  الأ�سا�سي  البناء  ي�سم 
مداخل  وبجانب  احلديقة  يف  اأبييوابييه  م�ساهدة 
مغطاة  �سغرية  بييوابيية  تظهر  حيث  الييقيياعييات، 
درجييات  بوا�سطة  اليها  النزول  ويتم  باحلجر، 
حمكمة  حييديييدييية  بيياأبييواب  تنتهي  �سغري  �سلم 

الإغالق.
املدخل  وعند  �سوفيا،  اآيييا  حديقة  حتتوي  كما 
الرئي�س للبناء، على قبور لرجال دين عثمانيني، 
وتنت�سر  بالعمامة،  قبورهم  �سواهد  تزين  حيث 
هيييذه الييقييبييور عييلييى طيييول اجليييزء اليي�ييسييمييايل من 

احلديقة.
مر�حل �لرتميم و�لفتتاح

احتفظت  مل�سجد،  �سوفيا  اآييييا  ُحييولييت  اأن  بعد 

الأ�سطورية  والر�سومات  الكن�سي  تاريخها  بكل 
جدرانها،  على  نق�ست  التي  الإجنيل  وق�س�س 
لكن خالل  ت�ستخدم كم�سجد،  وبقيت 500 عام 
كم�ستودع  ا�ستخدمت  الأوىل  العاملية  احلييرب 
وفتح  ترميمه من جديد  اأعيد  وم�ست�سفى، حتى 

كم�سجد وكموقع �سياحي اأي�سا.
تطل حديقة اآيا �سوفيا على البحر الأ�سود، حيث 
تقع عند حافة التل، ول يقع اأمامها �سوى اخلط 
ل�ساحل  موؤخرا، وهو حماذ  اأن�سئ  الذي  ال�سريع 

البحر.
وجممعات  �سكنية  بنايات  اليوم  امل�سجد  حتيط 
زقاق  ال�سعبية  بال�سوق  ويربطه  عييدة،  جتارية 
احلافالت  بوا�سطة  اليه  الو�سول  ويتم  طويل، 

بكل �سهولة.
عام ١868 اأعيد ترميم مبنى اآيا �سوفيا، ثم مت 
مرة  ترميمه  بعد   ١٩64 عام  كمتحف  افتتاحه 
اأخرى من قبل الإدارة العامة لالأوقاف بالتعاون 

مع جامعة اأدين بورك �سنتي الرتكية.

حتول اآيا �سوفيا اىل مق�سد مهم لل�سائحني يف 
مدينة طرابزون الرتكية، وي�ستقبل خالل ف�سل 
واإيييران  اخلليج  دول  من  ال�سّياح  اآلف  ال�سيف 
قبل  زجاجية  �سرفة  اإن�ساء  مع  خا�سة  والعراق، 
اأ�سبحت  حيث  البحر،  على  تطل  اليه  الدخول 
ف�ساًل  التذكارية،  ال�سور  للتقاط  مهمًا  مكانًا 
على  تطل  حديقته  يف  جلو�س  اأماكن  وجييود  عن 
ومميزة  قوية  اإنييارة  لوجود  بالإ�سافة  ال�ساحل، 

ليال.
اأوقييات  اأغلب  يف  �سوفا  اآيييا  م�سجد  اأبييواب  ُتغلق 
ف�سل ال�ستاء، وذلك لرتميمه وتنظيفه ا�ستعدادًا 
ل�ستقبال ال�سّياح يف ف�سل ال�سيف، حيث تعمل 
ال�ستاء  خالل  طرابزون  ملدينة  املحلية  الإدارة 
على تاأهيل الأماكن الأثرية وال�سياحية نظرًا لقلة 
الوافدين للمدينة خالل هذا الف�سل من ال�سنة.

�سياحيًا،  ومعَلمًا  م�سجدًا  �سوفيا  اآيا  بات  اليوم 
ُيرفع فيه الأذان بكل اأوقاته ومع وجود ال�سائحني، 

كما هو حال امل�ساجد الأثرية يف ا�سطنبول.

يف �أق�شى �شمال �شرقي تركيا، �أعلى تلة تطل على �لبحر 
�لأ�شود من جهة وعلى و�شط �ملدينة من جهة �أخرى، �أن�شئت 
يف عهد �لإمرب�طور �لبيزنطي مانويل كومنينو�ض كني�شة �آيا 

�شوفيا عام 12٦٣م، ثم ُحولت �ىل م�شجد يف �لعام 1٤٦1، 
عندما فتح �ل�شلطان حممد �لفاحت خان مدينة طر�بزون. 

 "اآيا �ش�فيا" 
تخت�شر الديانات 
يف متحف

�ُشّيدت يف عهد الإمرباط�ر البيزنطي ك�منين��س قبل اأكث�ر من 700 عام..    

�شام حمم�د/ تركيا
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اأمار�س التجارة والأعمال  -لأ�سبحت رجل اأعمال 
احلرة. 

*هل تطولك ال�سائعات وكيف تتعامل معها؟ 
-اأنا اكرث لعب طالته ال�سائعات ول اأعرف ملاذا، 

اأنا ل اأرد عليها لكنها توؤملني كثريًا.
 *هل هي ثقة بالنف�س اأم غرور؟

الثقة  هي  لكن  غييرور،  قامو�سي  يف  _ليييوجييد   
بنف�سي وقدراتي. 

*اآخر �سائعة و�سلتني تقول اأنك مغرور؟ 
كل  بعيد  انا  واهلل  �سائعة،  اأحييدث  هذه  يي�سحك: 
الإن�سان  يجعل  والييغييرور  الكلمة  هييذه  عيين  البعد 
�سعيفًا و�سغريًا يف عيون النا�س واجلمهور، بينما 
التوا�سع يجعل منك جنمًا يف قلوب النا�س والدليل 
�سواء  ي�سلني  ات�سال  كل  على  اأرد  اأين  ذلك  على 

اأكان على �سفحة التوا�سل او عن طريق الهاتف. 
*قالت يل الع�سفورة اإنك تلقيت عقدًا من الريال 
اأنت نادم على  بعد 200٧ . ولكنك مل تذهب! هل 

عدم ذهابك؟
اأكن  مل  ب�سراحه  ذهابي،  بعدم  اأخطاأت  نعم،   -
بداية  يف  وكنت  حقيقة  املو�سوع  يكون  اأن  اأتوقع 
هناك  وكان  �سنة   20 عمري  كان  حينها  امل�سوار، 
العربية  وف�سلت  العربية  الييعييرو�ييس  ميين  الكثري 

عليها. 
ظاهرة �شحية

*رايك بكرثة املحرتفني يف الدوري العراقي؟
اأن  على  ودليل  �سحية  ظاهرة  اأكيد  هي   -
العريقة  واأنييديييتيينييا  الييعييراقييييية  كييرتيينييا 
بني  كييبييرية  �سمعة  لييهييا  اأ�ييسييبييحييت 

الفرق العربية.  
*كرار بعيدًا عن الكرة؟ 

الييعييائييليية  مييييع  اأتيييييواجيييييد   -
واأ�سدقائي واأمار�س هواياتي، 
بالبلي  واللعب  مثاًل  ال�سيد 
اأفييكيير يف الييريييا�ييسيية، اأحييب  ول 
ال�سفر  اأحييب  كما  �ستي�سن  البلي 
الق�س�س  اأقييراأ  ما  دائمًا  والقراءة، 
لأطيييييفيييييايل، ليييكييين عييينيييدميييا اأدخيييييل 

امل�ستطيل الأخ�سر ل اأفكر بغريه. 
الحييرتاف  رحلة  من  عودتك  *بعد   

اتفقت مع الزوراء؟ وتعاقدت مع ال�سرطة؟ 
- الزوراء فريق كبري وعريق ويل ال�سرف اأن األعب 
معهم، لكن ماح�سل هو اأين طلبت مبلغًا معينًا من 
النادي ومل نتفق وانتهى املو�سوع، اأما عن تعاقدي 
مع ال�سرطة باعتقادي انهم اأف�سل ادارة حمرتفني 
ناجح  نيياٍد  �سيء،  كل  يف  �سادقون  الكلمة،  مبعنى 
مع  الييدوري  حتقيق  اأمتنى  جنومًا،  لعبني  ميتلك 

القيثارة لإفراح جماهريه املحّبة. 
*ما تقييمك للدوري هذا املو�سم؟ 

�ساحلة  غري  املالعب  لكن  تييطييور..  يف  دورييينييا   -
للعب ال ماندر! 

*املدرب كاتنيت�س دعاك لتمثيل املنتخب.. ملاذا مل 
تلتحق؟ 

-ليوجد عندي جواب لهذا ال�سوؤال!
*من الذي اكت�سف كرار؟ 

- نادي النجف هو الذي اكت�سف كرار وله الف�سل 
الكبري علي.

*ماذا ميثل لك اجلمهور وامل�سجع الريا�سي؟ 
-اأكيد لول اجلمهور واملتابعون لل�ساأن الريا�سي ملا 

كان هناك وجود لكرار. 
*هل تفكر بالعتزال؟ وهل اأنت مع الالعب الذي 

يعتزل وهو يف قمة عطائه؟ 
 - كال، ل اأفكر بالعتزال حاليًا، واأنا مع الالعب 

الذي يعتزل وهو يف قمة عطائه. 
�أهوى �ل�شيد

*حكمتك يف احلياة؟
واذا  احييتييقييروك  احرتمتهم  اذا  لييقييوٍم  عجبُت   -

احتقرتهم احرتموك .
*لك معجبون ومعجبات؟

- نعم كرث جدًا ومل اأ�سل اىل هذه املكانة لول حبهم 
يل ودعمهم وت�سجيعهم يل، حبي وتقديري لكل من 

�ساند كرار ووقف معه.
*هواياتك غري الكرة؟ 

- هوايتي املف�سلة هي ال�سيد حيث نخرج لل�سيد 
اأيام يف ال�سحراء ومن خالل ذلك  اأحيانًا لثالثة 

تعلمت الطبخ جيدًا.
* كلمة اخرية؟ 

ملجلة  واأمتيينييى  ال�ست�سافة  هييذه  على  اأ�سكرك   -
الدائم. العراقية" التاألق  "ال�سبكة 

وكان هذا الالعب اأحد العنا�سر املهمة يف الفريق 
العراقي يومها، بل كان الورقه الرابحة بيد املدرب 
بييداأ  عالية.  فنية  اإمكانية  ميين  ميتلك  ملييا  فيييييريا، 
م�سريته الكروية مع نادي النجف عام2006،  ويف 
اإىل  اإىل نادي الوكرة القطري وبعده  انتقل   200٧
الدوري الإيراين مع تركتوز �سازي تربيز، ومن ثم 
اأ�سبح اأغلى لعب يف الدوري الإيراين مع ا�ستقالل 
منها  كثرية  قدم  كرة  حمافل  يف  و�سارك  طهران 
 200٩ القارات  وكاأ�س  و20١١   200٧ اآ�سيا  كا�س 
ناديه  ومع  و20١4   20١0 العامل  كاأ�س  وت�سفيات 
اآ�سيوية،  وغييري  اآ�سيوية  عييدة  بطولت  يف  النجف 
كرار  الالعب  ال�سرطة.  نييادي  مع  اأخييريًا  لي�ستقر 
"جملة ال�سبكة" لريوي لنا  جا�سم حل �سيفًا على 
بع�سًا من م�سريته الكروية فكان معه هذا احلوار: 

*اأي الأندية احرتفت فيها وماذا تعلمت منها؟ 
م�شرية طويلة

تركتور  ونيييادي  ال�ستقالل  نييادي  يف  احييرتفييت   -
عبادان  ونفط  القطري  والوكرة  الإيرانيني  �سازي 
الإيراين، والحرتاف هو �سبب جناحي يف م�سريتي 
الكروية، والحرتاف يف الأندية طّور عندي الفكر 
الكرة يف كل احلالت، حيث لعبت  التعامل مع  يف 

نييياٍد �ساحب  يف الييييدوري الإيييييراين مييع 
ف�ساًل  كييثييرية،  وبييطييولت  كبري  تيياريييخ 

املنتخب  اأكرث لعبي  عن تواجدي مع 
عنوان  وذلييك  اإىل جانبي  الإيييراين 
فييخيير يل ولييلييكييرة الييعييراقييييية وهييي 

بخطًى  اأ�سري  اأنني  توؤكد  موؤ�سرات 
ثابتة وجيدة يف جتربة احرتايف.

*مع اأي فريق وجدت نف�سك؟
اأندية لها ا�سمها وتاريخها الكبري يف   - لعبت مع 
الدوري العراقي اأمثال نادي النجف وهو له ف�سل 
كبري علي فهو النادي الأم، بعده مع الطلبة الذي 
اأيامًا جميلة ثم مع نفط الو�سط الذي  ع�ست معه 

يعجز الل�سان عن و�سفة وكنت �سعيدًا بتواجدي 
معهم، والآن مع فريق نادي ال�سرطة.

*كيف بدات م�سريتك الكروية؟ 
يع�سق  كان  الييذي  والييدي  على  عيني  يفتحت 

كرة القدم فورثت حبها منه وكان يتمنى اأن 
اأ�سبح لعبًا فكان يدعمني وي�ساندين  يف كل 
�سيء، وبدايتي كانت مع نادي النجف للفئات 

العمرية. 
*لو مل تكن لعبًا ماذا كنت تتمنى؟ 

 كّرار جا�شم:
لت عر�شًا  نادم جداً لأين ف�شّ

عربيًا على عر�س لريال مدريد

جن����م امل���ن���ت���خ���ب ال����ط���ن���ي ال�����ش��اب��ق

حاورته / اأمرية حم�شن 

كر�ر جا�شم من �لالعبني �ملميزين �لذين مّثلو� �ملنتخب 
�لوطني �لعر�قي �ل�شابق، �شارك �لأ�شود �أفر�حهم عام 

2٠٠٧ عندما خطف �ملنتخب �لوطني كاأ�ض �آ�شيا،

اأنا اكث�ر لعب طالته 
ال�شائعات ول اأعرف ملاذا، 
اأنا ل اأرد عليها لكنها 
ت�ؤملني كثرياً
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 على اأدمي تلك املالعب التي اختفت يف ال�سنوات 
اخلما�سي  مالعب  كرثة  نتيجة  املا�سية  القليلة 
ال�سباب  وزارة  اأنيي�ييسيياأتييهييا  الييتييي  )امليي�ييسييّيييجيية(! 

والريا�سة.
من  نييهييائيييييًا  ال�سعبية  املييالعييب  اخييتييفييت  لييقييد   
وال�سيخ  وال�سعلة  ال�سدر  مدن  ل�سيما  املناطق، 
عمر والزعفرانية وحي اأور وجميع مدن العراق 
واملدار�س  اخلما�سي  مالعب  لها  البديل  لتكون 
الكروية والأكادمييات.. فهل كان ظهور املدار�س 
خا�سة  العراقية،  الكرة  على  نقمة  واخلما�سي 
يف  العراقية  الوطنية  املنتخبات  انتكا�سات  بعد 

البطولت العربية والآ�سيوية؟ 
خما�سي الكرة ق�سى على ال�ساحات ال�سعبية

حقيقة  العلواين:  حممد  النجوم  خمييرج  يقول 
تال�ست  ال�سعبية  املالعب  اإن   جماملة  وبييدون 
اىل  الأميير  ويعود  طويلة  فرتة  منذ  ف�سيئًا  �سيئًا 
طبيعة احلياة التي فر�سها الواقع العراقي منذ 
عام 2003 ولغاية يومنا هذا، بحيث اأن املتابعني 
ال�سعبية  ال�ساحات  اأن  يالحظون  الأميير  لهذا 
زحف  ب�سبب  اآخيير  بعد  يومًا  وتتال�سى  تنقر�س 
البناء الع�سوائي من قبل الدولة من خالل بناء 
املدار�س  او  الر�سمية  الييدوائيير  مثل  املوؤ�س�سات 
اأو  ح�ساب  دون  الأهييايل  قبل  من  اأو  واجلييوامييع 
اىل  اأ�سف   ، املخت�سة  اجلهات  قبل  من  رقيب 

حمافظة  قييبييل  ميين  اخليياطييئ  التخطيط  ذليييك 
بغداد من خالل بناء مالعب اخلما�سي املغطاة 
الفارغة  امل�ساحات  جميع  غزت  التي  بالتارتان 
لدى  املوهبة  روح  قتل  اىل  اأدى  ما  العا�سمة  يف 
اأخرى  هوايات  اىل  والجتاه  لعبينا  من  الكثري 
لكون هذه املالعب ل تلبي الطموح لدى ال�سباب 
ملمار�سة  لهم  الفر�سة  منح  لعدم  والنا�سئني 
لكونها  اإ�سابات  حدوث  خالل  من  اأو  هواياتهم 
بالن�سبة  الأمان  ل�سروط  م�ستوفية  غري  مالعب 

لالعبني من ناحية الأر�سية.
جن�م الفرق ال�شعبية

راأي  له  كييان  علي  كييرمي  العمرية  الفئات  خبري 
عندما قال وبحزن عميق: يف عام ١٩86 تاألقت 
الكرة العراقية ب�سكل مثري،عندما لعب منتخبنا 
يف  مرة  لول  العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  الوطني 
مراكز  اإل  الييعييراق  يف  حينها  تكن  مل  تاريخه، 
قليلة للمدار�س الكروية، بل كانت الفرق ال�سعبية 
العراقية  الوطنية  املنتخبات  متييول  التي  هييي 
بالالعبني وملختلف الأعمار، حيث كان املرحوم 
وحتى  اآبييا  الجنبي  واملييدرب  بابا،  عمو  املييدرب 
يف  الكروية  املواهب  عن  يبحثون  ماكلنن،  داين 
اأكرث  للعراق  اأ�سبح  يومها  ال�سعبية،  املالعب 
التي  املواهب  تواجد  نتيجة  كروي،  منتخب  من 
الت�سعينات  نهاية  ويف  العرو�س،  اأروع  قدمت 
كانت ملدر�سة عمو بابا احل�سة الأوفر يف تخريج 
الالعبني والزج بهم اىل املنتخبات الوطنية، لكن 
بعد وفاة عمو بابا اأهملت املدر�سة، وهجرت من 
مكانها ل�سباب خمتلفة، ويف ال�سنتني املا�سيتني 

حملة  �ساهدنا 
كييييييبييييييرية مييين 
تاأ�سي�س  اأجييييل 
امليييييييييييدار�يييييييييييس 
عددها  و�سل  حتى  القدم،  لكرة  التخ�س�سية 
خمتلفة  اأماكن  ويف  مدر�سة   ١00 من  اأكرث  اىل 
ي�سجل  املدار�س  من  الأكييرب  الق�سم  بغداد،  من 
الآبييياء  يدفعه  امليييال  ميين  مبلغ  مقابل  الييالعييب 
لغر�س التعلم، كما اأن ل�ساحات اخلما�سي اأي�سًا 
ال�سعبية..  املالعب  اختفاء  يف  الأوفيير  احل�سة 
وها هي النتيجة، اختفاء املواهب وتدهور الكرة 

العراقية بكافة منتخباتها الوطنية
غزو اأكادميي وخما�شي!!

انتهت  لقد  ح�سني:  �ييسييامل  امليييدرب  قييال  فيما 
مييالعييب اخلما�سي  بييتييواجييد  الييعييراقييييية  الييكييرة 
كرتنا  كانت  ال�سابق  يف  الكروية،  والأكادمييات 
املييالعييب  بف�سل  انييتيي�ييسيياراتييهييا  اأحييلييى  تعي�س 
اليوم  بينما  الأجيييييال،  خييّرجييت  التي  ال�سعبية 
الكرة  ا�سبحت  ال�سعبية  ال�ساحات  تال�سي  مع 
الييعييراقييييية يف حيييال يييرثييى لييه والييدليييييل خييروج 
اأية بطولة  منتخباتنا الوطنية �سفر اليدين من 
التخطيط  اأن  ح�سني  وا�ساف  فيها.  ي�ساركون 
مالعب  كرثة  بعد  خا�سة  اإطالقًا  �سحيح  غري 
يف  �ساهمتا  حيث  والأكييادمييييييات،  اخلما�سي 
العراق،  يف  كرثتها  برغم  الكرة  اأو�ساع  تدهور 
الالعب  تطور  ول  �سغرية  اخلما�سي  ف�ساحات 
املهارات كون  البدنية، وحتى  اللياقة  ناحية  من 
اإ�سابة  يف  ي�ساهم  الذي  التارتان  من  اأر�سيتها 

ال�سغري  فالالعب  الأكادمييات  اما  الالعبني، 
اليها  ين�سم  اأن  يريد  عندما  املوهبة  �ساحب 
من  الالعبني  وبع�س  ثمن  مقابل  ذلييك  يكون 
ولي�س  واحدًا  فل�سًا  لميتلكون  املواهب  اأ�سحاب 
ويف  الأكادميية،  اىل  الن�سمام  با�ستطاعتهم 
التي  هذه احلالة يذهبون اىل �ساحة اخلما�سي 
ت�سهم باإ�سابتهم وبالتايل ترك الكرة اىل الأبد..  

تخطيط غري مربمج
�سعيد  اأحييمييد  ال�سابق  اليييدويل  الييالعييب  اأميييا 
�ُسّيعت  بل  العراقية،  الكرة  انتهت  لقد  فقال:  
غري  التخطيط  نتيجة  الأخيييري  مييثييواهييا  اىل 
فاحتاد  عليها،  القائمني  قبل  ميين  املييربمييج 
يف  وا�سحة  م�ساهمته  كانت  العراقي  الكرة 
اإقامته  عدم  خالل  من  الكرة  اأو�ساع  تدهور 
لدوري الفئات العمرية، و�ساهدنا النتكا�سات 
جميعها  الوطنية  للمنتخبات  لكرتنا  املتكررة 
من  الوطني  منتخبنا  الإخفاقات خروج  واآخر 
الدوار الوىل لبطولة اآ�سيا التي خطف كاأ�سها 
اللياقة  لعبينا  امتالك  عدم  قطر..  منتخب 
اأمور  النتكا�سة...عموما  عنوان  كان  البدنية 
لكن  كرتنا  اأو�ييسيياع  تييردي  يف  �ساهمت  كثرية 
الق�سم الأكرب منها اختفاء ال�ساحات ال�سعبية 
واملدار�س  ال�سعبية  ال�ساحات  الآلف  وتواجد 
تخطيط  هناك  يكون  اأن  الييكييروييية...اأمتيينييى 
دوري  اقامة  يف  الكرة  احتاد  قبل  من  مربمج 
للفئات العمرية من اجل بروز املواهب الكروية 
وبالتايل يف نه�سة كرتنا بعد اأن غرقت يف بحر 

النتكا�سات.   

�ملالعب �ل�شعبية يف �لعر�ق.. كانت م�شنعًا لنجوم �لكرة �لعر�قية يف عقود 
ما�شية، فقد كان �لإقبال عليها من قبل �لالعبني منقطع �لنظري، بل �إنها 
كانت �ملالذ �لوحيد لأهايل �ملناطق للتجمع و�لتفاخر باأبنائهم �لذين 
يقدمون �أروع �لعرو�ض �لكروية 

يف تط�ير كرة القدم 
�شاهمت الأكادمييات الكرويةهلالعراقية

بغداد / اأحمد رحيم نعمة

ت�ش�ير: �شباح المارة

ب������ني امل����������ال وامل������ه�����ب�����ة..
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جمموعة  مب�ساركة  بها  اخلا�س  الييدوري  لينطلق 
جيدة من الأندية العراقية. 

لعبة حديثة
الكرة  جلنة  رئي�س  نائب  حييمييدان(  )علي  يقول 
ال�ساطئية اإن هذه اللعبة مور�ست يف العراق حديثًا، 
ومبجهود كبري من رئي�س واأع�ساء اللجنة، ا�ستطعنا 
البطولت  يف  املنتخبات  ونناف�س  بها  ننه�س  اأن 
اخلارجية، لدينا حاليًا جمموعة كبرية من الأندية  
و�سينطلق  اللعبة،  متار�س  واملحافظات  بغداد  يف 
الدوري مب�ساركة ١4 ناديًا ر�سميًا بن�سخته التا�سعة 
على  الييدوري  و�سيكون  الآن.  ولغاية  التاأ�سي�س  من 

ثالثة  جمموعة  كييل  ميين  تتاأهل  جمموعات  �سكل 
اأندية، وبعدها يكون هناك دوري عام، ويكون لعب 

املباريات يف بغداد واملحافظات.
مدرب اأجنبي ذو خربة

حمدان:  قييال  العراقي  املنتخب  م�ساركات  وعيين 
لقد �ساركنا يف  ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا املوؤهلة لكا�س 
العامل وهي تقام كل �سنتني منذ 20١3، وهذه ال�سنه 
املوؤهلة  الآ�سيوية  للت�سفيات  تايلند  بطولة  لدينا 
لكا�س العامل، كانت بداية نتائج املنتخب العراقي 
الو�سع  لكن  الطموح،  تلبي  ل  البطولت  هييذه  يف 
اللجنة من قبل  اأن دعمت  بعد  الوقت  تغري مبرور 

رئي�س الحتاد الكروي من خالل التعاقد 
ف�ساًل عن  املو�سم  هذا  اأجنبي  مدرب  مع 

تطور اأداء الالعبني، لقد تعاقدنا مع مدرب اأجنبي 
لديه اخلربة والطالع الكامل يف اأمور اللعبة، لأن 
ول  اللعبة  هذه  يف  اخلربة  تنق�سه  املحلي  املدرب 
�سري يف اأن يكون املدرب املحلي م�ساعدًا للمدرب 
الأجنبي لكي يك�سب اخلربة منه، لقد تعاقدنا مع 
اللعبة  الإيييراين )كييرمي  مقدام( لتطوير  املييدرب 
وهو الذي قاد منتخب اإيران للكرة ال�ساطئية اىل 
نهائيات كاأ�س العامل وحقق معهم اإجنازات كبرية 
الكويتي.  الفريق  دّرب  اآ�سيا،  كذلك  على م�ستوى 

بطولة  ت�سفيات  يف  اهلل،  �ساء  اإن  و�سن�سارك، 
�ستقام  التي  العاملية  الأوملبية  ال�ساطئية  الألعاب 
ال�سني  البطولة يف  يف امريكا، و�ستكون ت�سفيات 
بال�سهر العا�سر من هذا العام فيما تقام النهائيات 
بعثنا  وقييد  املقبل  العام  من  اخلام�س  ال�سهر  يف 
لي�س  ونحن  هذا  كل  امل�ساركة،  فيه  نطلب  بكتاب 
م�سرون  لكننا  ب�سيطة  وبامكانيات  ملعب  لدينا 

على امل�ساركة والفوز باإذن اهلل. 
وي�سيف حمدان: ل ننكر اأن لدينا جمموعة مميزة 
اأمثال  كرار علي �سابر وهو  من املدربني ال�سباب 
اللعبة  هييذه  يف  كبري  م�ستقبل  لييه  جمتهد  مييدرب 
اأحمد ح�سني يف الب�سرة وعلي جميل يف  واملدرب 
اكرث  خربة  اىل  بحاجه  لكنهم   ، الو�سط  م�سايف 

ودورات خارجية كي يكونوا ملّمني فيها باإتقان.
لعبة اأوملبية بحاجة اإىل ملعب

فيما يييتييحييدث عييلييي حييمييدان عيين مييعييانيياة الييكييرة 
املالعب  وجود  عدم  من  كثريًا  عانينا  ال�ساطئية: 
يف  يتدرب  العراقي  فاملنتخب  باللعبة،  اخلا�سة 
�ساحة خلف احتاد الكرة وهي لتفي بالغر�س وهذه 
حييدود  �سمن  الر�يييس  وجييود  رغييم  م�سكلتنا،  هييي 
تنق�سها  لكن  �ساغرة  اأر�ييس  قطعة  وهي  الحتيياد 
فقط.  والريا�سة  ال�سباب  وزييير  ال�سيد  موافقة 
وي�سيف: انهم يطالبوننا بالنتائج، الالعبون الآن 
هذا  يف  التدريبية  وحداتهم  وميار�سون  يتدربون 

امللعب املوجود قرب الحتاد، وعندما يع�سكرون يف 
اخلارج يتدربون على  مالعب نظامية. ونحن من 
خالل جملتكم الغّراء ننا�سد ال�سيد وزير ال�سباب 
هذه  ملثل  والعون  امل�ساعدة  يد  بتقدمي  والريا�سة 

الألعاب التي اأ�سبح لها �سدى كبري. ونتمنى ان 
يكون لدينا ملعب نظامي كبقية الدول املهتمة 
بالكرة ال�ساطئية كي يت�سنى لنا ان نقيم فيها 

على  او  عربية  ام  اأكانت حملية  �سواء  بطولت 
انها  �سيما  ل  العراقي،  للدوري  بطولت  القل 

اأن  ال�سروري  وميين  اوملبية  لعبة  الآن  ا�سبحت 
يكون لنا ملعب خا�س باللعبة.

واأ�سار اىل اأبرز الأندية امل�ساركة يف دوري ال�ساطئية 
ا�سبح  ال�ساطئية  للكرة  العراقي  الدوري  قائاًل: 

نتيجة  وممتعًا  قويًا  ال�سنة  هذه 
م�سايف  اندية  تواجد 

اجلنوب يف الب�سرة 
ونيييييييادي ميي�ييسييايف 
بغداد  يف  الو�سط 

واجلي�س،  املييدين  والييدفيياع  النجدة  نييادي  وكذلك 
ولعييبييني  تييدريييبييييية  كييييوادر  متتلك  فيييرق  جميعها 
ال�ساطئية  الكرة  اأن  احلقيقة  واأ�ساف:  مميزين، 
بداأت يف ال�سنوات القليلة املا�سية ت�ستهوي الكثري 
من ال�سباب الذين مت ان�سمامهم اىل الأندية، بل 
�سعت بع�س اإدارات الأندية اىل ت�سكيل فرق جديدة 
للفئات العمرية من اجل تطويرها وانت�سارها وهذا 
اأن يناف�س العراق بكل  �سيء مفرح طبعا من اجل 
الييبييطييولت  يف  قييييوة 
اخليييارجييييييية 
وهيييذا ما 
نطمح 
اليه.

علي حمدان
عدم وج�د املالعب 

اأهم معاناتنا 

ن���ائ���ب رئ��ي�����س جل��ن��ة ال���ك���رة ال�����ش��اط��ئ��ي��ة

 ل� " ال�شبكة":

لعبة �لكرة �ل�شاطئية من �لألعاب �لريا�شية حديثة �لعهد، 
�أُ�ش�شت ومور�شت يف �لعر�ق عام  2٠1٠ ، بد�يتها كانت �شعيفة، 

لكنها �أخذت تتو�شع �شيئًا ف�شيًا من خالل �لأندية �لتي �شعت �ىل 
ت�شكيل فرق للكرة �ل�شاطئية، 

اأمرية حم�شن
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الرنويجية اآدا هيغربرغ 
ت�شمع امل��شيقى وتلعب 
الكرة مع الأولد

الفائزة بالكرة الذهبية لل�شيدات..

�أ�شبحت �لرنويجية �آد� هيغربرغ، 
لعبة فريق ليون �لفرن�شي، �أول �مر�أة 

تفوز بجائزة �لكرة �لذهبية لأف�شل 
لعبة للعام �ملا�شي، بعد �أن �شاهمت 

بفوز فريقها بلقب دوري �أبطال �أوروبا 
يف �ملو��شم �لثالثة �لأخرية.

عامًا،   23 العمر  من  تبلغ  التي  هيغربرغ،  بييداأت 
بحّبها للعب كرة القدم عندما كانت ت�سارك الأولد 
هذه الريا�سة، حيث قالت الالعبة املتوجة بالكرة 
مع  األعب  واأنا  ترعرعت  لقد  ت�سريح:  الذهبية يف 
الأولد، وبداأت كرة القدم مع فريق ال�سبية وكان 
و�سلت  حتى  معًا  لعبنا  لقد  طبيعيًا،  اأميييرًا  ذلييك 
الالعبة  الأقل. وحتر�س  اأو ١4 عامًا على  اإىل ١3 
اأنها  موؤكدة  مبارياتها،  قبيل  املو�سيقى  �سماع  على 
واأ�سافت:  م�سوارها،  بداية  منذ  بذلك  ملتزمة 
لعييبييات  بقية  عيين  يختلف  املو�سيقى  يف  ذوقيييي 
بداية  منذ  التقليد  اأنا حري�سة على هذا  الفريق، 
اأول )قر�س مدمج( لدي  لعبي لكرة القدم، وكان 
هو مو�سيقى الأ�سد امللك، رمبا كنت يف ال�سابعة من 

عمري.
جلائزة  مر�سحة   ١5 �سمن  هيغربرغ  اختيار  ومت 
اأورلنييدو  فريق  جنمة  اأبييرزهيين  بالعامل،  الأف�سل 
التي  مارتا،  الربازيلي  واملنتخب  الأمريكي  برايد 
اخييتييريت لعييبيية الييعييام ميين قبل الحتييياد الييدويل 
لعبة  هيييياردر،  برينيل  والييدمنيياركييييية  "فيفا"، 
النجمة  جنييحييت  اأن  بييعييد  الأملييييياين،  فولف�سبورغ 
اإحراز  مو�سم  يف  هدفًا   ١5 ت�سجيل  يف  الرنويجية 
الأبييطييال،  دوري  يف  تييواليييييًا  الثالث  لقبه  فريقها 

اأحدها يف املباراة النهائية �سد فولف�سبورغ.
الظهور  منذ  للنجاح  هيجريبريج  اآدا  تاأهلت 
لي  الييرنويييجييي  اليييييدوري  يف  ميييرة  لأول 
 ١5 العمر  من  البالغ   Kolbotn
ذلييك احلييني حققت  ومنذ  عييامييًا، 
هييدفييًا يف  ميين 250  اأكييرث  بالفعل 
ميي�ييسييريتييهييا، مبيييا يف ذليييك رقييم 
اأبطال  دوري  بطولة  يف  قيا�سي 
اأوروبا لل�سيدات ١8/20١٧، يف 
الت�سويت  مت   ١6/20١5 عييام 
يف  ن�سائية  لعييبيية  كيياأفيي�ييسييل  لييهييا 
اأوروبا، ومع وجود الكرة الذهبية عام 
لعبة  نحيي  الآن،  حوزتها  يف   20١8
�سيكون  م�سجاًل  اأهيييداف  رقييم  حتمل 
من  اأكرث  منذ  املهاجمني  ح�سد  مو�سع 

ع�سرين عامًا.
جناحاتها 

عندما بلغت ١5 عامًا فقط ، �ساعدت 

وربية  الرنويج يف الو�سول لنهائي بطولة المراأة الأ
يف  كييان  لها  ظهور  اأول   .20١١ �سنة   ١٩ �سن  دون 
الأخبار يف بطولة  نف�سه، وت�سدرت عناوين  العام 
مت   ،20١3  UEFA حتييت  لييليي�ييسيييييدات  اأوروبيييييا 
 20١5 لل�سيدات  العامل  كاأ�س  جلائزة  تر�سيحها  
 ١0 اأ�سل  من  م�سرتكًا  هدافًا  وكانت   ،FIFA
الأوروبية  الأمم  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  يف 
يف    .FIFA UEFA  20١٧ حتت  لل�سيدات 
مذهلة  حملة  ِهجربريج  خا�ست  املا�سي،  املو�سم 
اأخرى بر�سيد 53 هدفًا، مبا يف ذلك ١5 هدفًا يف 
دوري اأبطال اأوروبا لل�سيدات )النتقال اإىل قائمة 
الع�سرة الأوائل يف قائمة هدايف امل�سابقة على مدار 
اأحرز ليون ثالثة انت�سارات يف  22 عامًا( عندما 
�سف. مددت عقدها حتى عام 202١، ويف الوقت 
 Ballon d'Or الذي ح�سلت فيه على جائزة 
الن�سائية الأوىل يف كانون الأول 20١8، كانت قريبة 

من 20 هدفًا يف املو�سم.
ما قد ل تعرفه 

اميييراأة  ثيياين  اأ�سبحت   ،20١6 الييثيياين  كييانييون  يف 
يف  قدم  كرة  لعبة  كاأف�سل  الذهبية  بالكرة  تفوز 

املتلقية  امليييراأة  كانت  اليي�ييسييابييقيية الييرنويييج. 
هيييييج رييييييز بييعييد اأن 

فييييازت الييرنويييج 
بييكيياأ�ييس الييعييامل 
لييييليييي�ييييسيييييييييدات 
عييام   FIFA

.١٩٩5
اأحب  اأنييا  تقول: 

اليييكيييتيييب، قييييراأت 
لأكييييييون   ، اليييكيييثيييري 

�يييسيييادقيييه، 

اأقراأ كل �سيء من  لدي تف�سيالت نرويجية لكنني 
ال�سري الذاتية اإىل الروايات.

�آد� هيغربرغ يف موقف حمرج 
ب�شبب طلب مثري

اآدا  الييالعييبيية  �سولفيج  مييارتيين  املو�سيقي  و�ييسييع 
ل�سنة  الذهبية  الكرة  بجائزة  املتوجة  هيغربرغ، 
20١8، يف موقف حمرج خالل حفل ت�سليم جوائز 

باري�س. فوتبول" بالعا�سمة  "فران�س 
الفرن�سي،  ليون  فريق  هدافة  من  طلب  املو�سيقي 
برق�سة  الييقيييييام  الييذهييبييييية،  الييكييرة  ت�سلمها  بعد 
"Twerk" القائمة على حتريك مثري للموؤخرة، 
بالرف�س،  الن�سوي  الرنويجي  املنتخب  جنمة  لرتد 
وتن�سحب من املن�سة قبل اأن يعود �سولفيج لتلطيف 
لييالحييتييفييال بطريقة  الأجيييييواء ودعييوتييهييا جمييييددًا 

خمتلفة.
حفل  فييقييرات  اأهيييم  ن�سط  اليييذي  املو�سيقي  طلب 
اليييكيييرة الييذهييبييييية لييالعييبيية اأوملييبيييييك ليييييون لييكييرة 
الفعاليات  ميين  جمييمييوعيية  غ�سب  اأثييييار  اليييقيييدم، 
امل�سابقة  جمهور  واأييي�ييسييا  احلييا�ييسييرة  الريا�سية 
اعتربوا  الذين  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
للرق�سة  ملا  الأمر"مزحة" مبالغًا فيها، خ�سو�سًا 
من دللت جن�سية. �سبكة "يورو �سبورت"، تطرقت 
لواقعة حفل "فران�س فوتبول"، موؤكدة باأن الالعبة 
اختتام  بعد  �سولفيج  مييارتيين  التقت  الرنويجية 
الأخري العتذار،  لها  ليقدم  الأم�سية الحتفالية، 
ويوؤكد باأن �سوؤاله كان فقط من اأجل املزاح ولي�س 

بق�سد اإحراجها.
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ا�شتقبلت الطيارةكيفلأول مّرة

واأهل اليمن �شّل�ا �شالة ال�شراعة 
واعت�شم�ا يف البي�ت!

اجتمع رجال الدين يف ال�شع�دية واأ�شدروا فت�اهم: 
اإنها جّنية ومن عمل ال�شيطان!

عندما �شاهدوا الطائرة لأول مرة:
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لأول مّرة

عندما �شاهدوا الطائرة لأول مرة:

ا�شتقبلت الطيارةكيف

واأهل اليمن �شّل�ا �شالة ال�شراعة 
واعت�شم�ا يف البي�ت!

اجتمع رجال الدين يف ال�شع�دية واأ�شدروا فت�اهم: 
اإنها جّنية ومن عمل ال�شيطان!

عالمات القيامة
الربيطاين  اجلي�س  طييائييرات  اإحيييدى  اأن  وذليييك   
)بنها(  لي  جميياورة  قرية  يف  الهبوط  اىل  ا�سطرت 
بهذا  املدينة  اأهييل  ت�سامع  بطا"،وقد  "كفر  ت�سمى 
ووحييدانييا،  زرافيييات  القرية  �سطر  فيمموا  اخلييرب 
وتيييكييياثيييروا حيييول الييطيييييارة 
واجييٌم  وكلهم  وازدحيييميييوا 
من  الرغم  وعلى  ذاهييل. 
قد  كييانييوا  املتفرجني  اأن 
كييثييرية  طيييييييارات  راأوا 
فقد  الييهييواء،  يف  ت�سبح 
كيييييان اليييبييياعيييث عييلييى 
هيييو حجم  دهيي�ييسييتييهييم 
اليييطيييييييارة اليييييذي مل 
يييتيي�ييسييوروه ميين قبل 

بذلك الكرب.
بيياأذين  �سمعت  وقييد 

�سيخًا م�سنًا ي�سرب كفًا على كف ويقول:
واهلل  القيامة!!  عالمات  من  هن�سوف  ياما  "ول�سه 
على  ربنا  �سلطهم  اللي  الن�سارى  يييوم  ده  خلق  يا 
ا�سلح  اهلل،  �سخط  عييلييى  �ييسييالم  يييا  امليي�ييسييلييمييني!.. 

احلال يا رب وتوب علينا".
وراعني اأن ال�سيخ بكى ب�سوت مرتفع!

ترتفع  كيف  يييعييرف  اأن  الييقييرويييني  اأحيييد  اأراد  وقييد 
الطيارة وت�سق طبقات اجلو ف�ساأل �سابًا متعلمًا:

- اأين اجلناحان:
فاأ�سار اليهما، واذ ذاك ا�ستد عجب الرجل و�ساأل:

- ولكنهما ثقيالن.. واأين الري�س؟
حتى  مكانها  تييربح  ل  واقييفيية  اجلييمييوع  ظلت  وقييد 
الربيطانيان  اجلنديان  واأراد  الطيارة  خلل  اأ�سلح 
اإف�ساح الطريق لها  اأن يطريا بها، ولبد لذلك من 
اإبعاد اجلموع  –ولكن رجال ال�سرطة مل ي�ستطيعوا 
الكثرية عنها، ومل ير راكباها بدًا من اتباع و�سيلة 
اأزير مرتفع،  له  فاأدارا حمركها حتى �سمع  اخرى، 

فاذا باجلموع تعدو خائفة اأن مي�ّسهم مكروه..
عن  �ييسيييء  كييل  يييعييرفييون  كييانييوا  الكثريين  اأن  على 
روؤيتها مفاجاأة عجيبة  الطيارة، ولذا مل يجدوا يف 
تدعو اىل الده�سة وال�ستغراب، ولعل روؤية امل�سريني 
للمنطاد جراف زبلن الأملاين منذ نحو خم�سة اأعوام 

حّلقت الطيارة يف ج� م�شر –لأول مرة- يف م�شتهل ايام احلرب 
الكربى، ولكنها مل تهبط ط�ال زمن احلرب على غري الإ�شكندرية 

والقاهرة.. اإل اأننا �شاهدناها لأول عهدنا بها بالقرب من مدينة بنها 
عام 1919، 
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قد اأثارت ده�ستهم اأكرث مما اأثارتها الطيارة، فقد 
كان حتليق بيت كامل املعدات يف طبقات اجلو اأمرًا 
بعيد الت�سور، والواقع انه مل يبق يف القاهرة من مل 
ينتظر قدوم املنطاد، حتى لقد كان بع�س املارة يف 
الطرقات اذا �سمعوا اأزير املنطاد اأ�سرعوا بال�سعود 

اىل �سطح البيت الذي ي�سادفهم �سوقًا اىل روؤيته.
الطيارة يف ال�ش�دان

وق�ّس علينا �سديق حمرتم راأى اأول طيارة هبطت 
اأر�س ال�سودان فقال:

يف  امليينييادون  نييادى  وقييد   ،١٩١٧ عييام  ذلييك  "كان 
يف  �ستهبط  طيييييارة  اأن  فييذكييروا  اخلييرطييوم  مدينة 
اليوم  م�ساء  من  الرابعة  ال�ساعة  منت�سف  املدينة 
ق�سر  خلف  الييواقييع  امليييييدان  يف  نييزولييهييا  و�سيكون 
احلاكم العام وكان قائدها فرن�سيًا ل اأذكر ا�سمه، 
النا�س  احت�سد  الثالثة حتني حتى  ال�ساعة  تكد  فلم 
يف ف�ساء امليدان، واأخذ اجلنود وال�سباط الإجنليز 
يفتاأ  ل  �ساعة  �ساحب  كل  وكان  النظام،  يحفظون 
ال�ساعة  وافت  حتى  واأخييرى،  برهة  بني  فيها  ينظر 

الثالثة والن�سف ومل تاأت الطيارة فبداأ قائلهم:
على  وبين�سحك  طيارة!!..  جال  تاأتي..  ما  "واهلل 
الييهييوا..  يف  وجتييري  النا�س  حتمل  مكنه  عجولنا، 

م�ستحيل يا زول"
وبينما هم يفكرون يف الرجوع اذ �سمع اأزير الطيارة 
من بعيد، ثم بدت �سيئًا ف�سيئًا، واأخذت حتلق يف جو 
عل  ا�ستقرت  حتى  هبوطها  اثناء  وتتقلب  ال�ساحة 
الأر�س، فاذا ال�سودانيون راكعون على ركبهم والكل 
يقراأون الفاحتة وينطقون مبعاين الإميان باهلل.. ثم 
فلما  غادرها،  ان  الفرن�سي  الطيارة  قائد  يلبث  مل 
ذعروا  ومنظاره  الغريبة  مبالب�سه  ال�سودانيون  راآه 
حكمدار  اأن  غري  النجاة..  طريق  بع�سهم  والتم�س 
املييدييينيية الإجنييليييييزي طييلييب اىل ثييالثيية ميين �ييسييادة 
الع�سائر ان يتقدموا مل�سافحة الطيار.. فقبل اثنان 

منهم اأما الثالث فقد األّح يف الرف�س قائاًل:
�سيطانا،  او  ان�سانًا  الطيار  كان  اذا  اأعرف  ل  "اأنا 

ول ميكنني اأن ا�سافح ال�سيطان".
رج�ٌس من عمل ال�شيطان

وحلقت الطيارة يف جو الريا�س لأول مرة عام ١٩25، 
وكان يقودها جنديان بريطانيان. وعلى الرغم من 
اآهل  مكان  اأي  يف  النزول  من  ُحييذرا  الطيارين  اأن 
بال�سكان يف جند فقد ا�سطرا اىل الهبوط  وراأيا اأن 

يف النزول بالعا�سمة على 
مييقييربيية ميين مييقيير جاللة 
امللك ابن �سعود اأمانًا من 

العتداء.
وقيييييد ا�يييسيييتيييدت دهيي�ييسيية 
اأبييي�يييسيييروا  اذ  الأهييييلييييني 
ثم  اجلو،  يف  تئز  الطيارة 
راأوهييا  حييني  ثييار غ�سبهم 
الأر�ييييس،  عييلييى  م�ستقرة 

املدينة  حاكم  حكمة  ولول 
اجنليزية  طيارة  بيياأن  قبل  من  اأنبئ  قد  كان  الييذي 
للطيارة ول لقائديها  الريا�س، ملا ظهر  �ستمر بجو 
اأي اثر، وذلك اأن اأعراب جند ظنوها �سحرًا وظنوا 
من جرمية يف  ولي�س  ال�سيطان،  عبدة  من  راكبيها 
جند اأب�سع من ال�سحر ول من جمرم اأ�سنع اإجرامًا 
ال�سحر،  اأن يحملوا على هذا  واأرادوا  ال�ساحر،  من 
اىل  طلب  الريا�س  حاكم  ان  لييول  فاعلني  وكييانييوا 
فغادراها  احلييال  يف  املدينة  يغادرا  اأن  الطياَرين 
ناجيني بطيارتهما بعد ربع �ساعة فقط من قدومها. 
هذا  يتبينون  الريا�س  يف  الييدييين  علماء  يكد  ومل 
املو�سوع حتى اجتمعوا واأ�سدروا فتوى دينية اأر�سلوا 
بها اىل جاللة امللك عبد العزيز وهي تتلخ�س يف اأن 
الطيارة عمل من اأعمال ال�سحر الذي ي�ستعان عليه 
ولذلك كان جمرد مرورها يف جو جند  بال�سيطان 

مييدنيي�ييسييًا ليييه، واأوجييبييوا 
وهابى  م�سلم  كل  على 
اأن يغ�سب لهذه البدعة 
اأ�سول  على  اخلييارجيية 
والتي ل يقرها  الدين، 
املثل  و�سربوا  م�سلم.. 
رجل  بق�سة  للطيارة 
من اأهل جند كان يحج 
كل عام اىل مكة، غري 
انييه كييان ل يييربح جندًا 
ل  كان  الطريق  اأن  مع  بيومني  عرفة  وقفة  قبل  اإل 
قطعه  فكان  اجلييمييال،  بقوافل  ال  ذاك  اذ  يقطع 
ي�ستغرق نحو ثالثني يومًا، وكانت الأدلة ثابتة على 
بحّجاج  عرفة  على  يلتقي  كان  اذ  يحج  الرجل  اأن 
ال�سيطان!  يعبد  به  فيياذا  اأمييره  ك�سف  ثم  جنييد!.. 
اليه يف موعد احلج من كل عام على  ياأتى  ولذلك 

هيئة جمل فيمتطيه ويطري به اىل مكة!
يجدها مقل�بة!

وحدثنا تاجر م�سري ظل ي�ستغل بالتجارة يف اأدي�س 
بابا نحو خم�سة ع�سر عامًا، فلم يعد ال بعد ن�سوب 

احلرب الإيطالية احلب�سية قال:
 ،١٩2٧ عييام  ال  ابابا  اأدييي�ييس  الطيارة  تبلغ  "مل 
�ساحة  وقد كان هبوطها يف  قائدها فرن�سيًا،  وكان 
الآلف  فاجتمع  املدينة،  و�سط  باحل�سائ�س  مغطاة 

تركها  وقييد  مل�ساهدتها، 
حييرا�ييسيية  يف  �ييسيياحييبييهييا 
وبينهم  اليي�ييسييرطيية  رجيييال 
�ييسييبيياط مييين الأجيييانيييب، 
وغيييييادر امليييكيييان تييييوًا اىل 
الفندق فازدحم الأحبا�س 
يلم�سون  واأخيييذوا  حولها، 
معهم  وا�ييسييرتك  جوانبها 
الأحبا�س  ال�سرطة  رجييال 

اقييل  ييييكيييونيييوا  اليييذيييين مل 
ده�سة من �سواهم، وجتراأ البع�س فاعتلوا �سطحها 
ال�سليب  ير�سم  البع�س  كييان  بينما  وجناحيها، 
با�سبعه يف الهواء.. وعلى حني فجاأة �سرخ حب�سي 
ال  لي�ست  اأنها  النا�س  يدعو  ب�سوت جهوري  م�سن 
�سطر  وميييمييوا  اجلميع،  فابتعد  مييدبييرة،  مييوؤامييرة 
ليعرفوا  الطيار  يريدون  به  احتاطوا  حيث  الفندق 

�سر املكيدة..
اليوناين وخدمه،  الفندق  افهمهم �ساحب  وهناك 
اخييرتاع  هو  بل  �سر،  ول  مكيدة  الأميير  يف  لي�س  اأن 
ل  ظلوا  املئات  ولكن  كالقطار..  حديث  �سناعي 
�ساعات  �سبع  نحو  الفندق  حول  اماكنهم  يربحون 
العادية  املالب�س  ارتيييدى  وقييد  الطيار  خييرج  حتى 
و�سار �سكله ل يختلف عن �سكل اي اجنبي يف اأدي�س 
ابابا. بيد انه مل يكد ي�سل اىل طيارته حتى وجدها 

�سطحها!  على  مقلوبة 
ومن الطريف اأن رجال 
اليي�ييسييرطيية الأحييبييا�ييس 
يف  ا�ييسييرتكييوا  انف�سهم 
�سر  لي�ستك�سفوا  قلبها 

طريانها!
ي�شّل�ن 

ويكرّبون
الطيارة  هبطت  ولقد 
داخلية  بقرية  يف عدن 
عثمان"  "ال�سيخ  وت�سمى  ما  نوعًا  ال�سطح  م�ستوية 
وكانت  العظمى،  ايام احلرب  اوائل  وكان ذلك يف 
احدى فرق اجلي�س الإجنليزي مع�سكرة هناك، فلم 
يكد الأهايل يرون الطيارة حمّلقة يف الف�ساء حتى 
راأوها  اذا  حتى  اليها،  ينظرون  الطريق  يف  وقفوا 
تهبط �سيئًا ف�سيئًا ويكرب حجمها ا�سرع كل اىل داره 
فاأو�سد الباب خلفه وكلهم مذعور خائف اأن مت�س 
اىل  الكثريون  انطلق  بينما  ب�سوء،  القرية  الطيارة 
ال�سراعة  �سالة  ي�سلون  واأخذوا  البلدة،  م�سجدي 
واحلييرب،  الطيارة  نكبة  من  ينجيهم  اأن  اهلل  اىل 
انها  درجة  اىل  م�سموعة  باأ�سوات  يكربون  وكانوا 

اأزعجت اجلي�س الإجنليزي.
قيادة  وكلفت  الأخييبييار،  ي�ستق�سون  اجلند  فخرج 
اجلي�س موظفيها من العرب باإفهام الأهايل حقيقة 

اىل  فذهبوا  انف�سهم،  على  وتاأمينهم  الطيارة  اأمر 
اأخيييذوا  ثييم  اجلييمييوع،  و�ييسييط  وانييد�ييسييوا  امل�سجدين 
ظل  وقييد  روعييهييم،  ميين  مهدئني  النا�س  يخطبون 
راأى  ثييم  �ساعات،  اربييع  نحو  امل�ساجد  يف  النا�س 
بع�س  دعييوة  من  منا�س  ل  انه  الإجنليزي  اجلي�س 
حتى  كثب  عيين  الطيارة  لييروؤييية  البلدة  اهييل  كبار 
هذا  يتكرر  اأن  خ�سي  اذ  ملواطنيهم  نباأهم  يق�سوا 

الهرج، كلما راأى النا�س الطيارة بعد ذلك.
معب�دة يف الهند!

عام  لأول مرة  كرات�سي  ثغر  الطيارة يف  وا�ستقرت 
١٩١2، وقد كان يقودها �سابط بريطاين.

وحدث قبل يومني من و�سولها اأن اأعلنت ال�سحف 
دعت  كما  هبوطها،  ومييكييان  قييدومييهييا  مييوعييد  عيين 

احلكومة وجهاء املدينة ل�ستقبالها.
الأقل  على  �ساعات  �سبع  بنحو  املعنّي  املوعد  وقبل 
ع�سكر الآلف يف امليدان الف�سيح الذي اأعد لهبوط 
ب�سوق  قدومها  ينتظرون  الكثريون  وظل  الطيارة، 
�سديد، غري انه اأعلن بعد ذلك اأن الطيارة �ستتاأخر 
عن موعدها، و�سيكون هبوطها يف ال�سباح الباكر، 
جميئها  ير�سدون  الليل  طييول  ظلوا  النا�س  ولكن 
دون اأن يربحوا املكان، فبقوا يف العراء نحو ثماين 
رجييال  فاأقبل  اأزيييزهييا  �سمع  حتى  �ساعة،  ع�سرة 

اجلي�س الإجنليزي لإف�ساح امليدان.
الطيارة عند قدومها  به  ا�ستقبلت  ما  اأغرب  وكان 
اأن مئات من الهندو�س خّروا لها �ساجدين! وظلوا 
ذلك  خييالل  ويف  �ساعة،  ن�سف  ميين  اأكيييرث  كييذلييك 
فقراء  على  فوزعته  طعامًا  احلكومة  اأحيي�ييسييرت 
فكانوا  غ�سيتهم،  من  ا�ستيقظوا  حينما  الهندو�س 
ياأكلون وهم ينظرون اىل الطيارة ويحدث بع�سهم 

بع�سًا قائلني:
بع�سهم  وعبادته" واأخذ  تقدي�سه  يجب  اإله  "اإنها 
الر�سم!.  مو�سع  يقبل  ثييم  الأر�يييس  على  ير�سمها 
وظييييل اليييكيييثيييريون بييعييد ذلييييك يييعييبييدون ر�ييسييمييهييا، 
ما  قييدر  على  لها  م�سغرة  بيينييميياذج  ويحتفظون 
اأ�سعف كاًل منهم ت�سوره ومهارته، فاذا اأقبل امل�ساء 
اأو ا�سبح ال�سباح �سجدوا لهذه الر�سوم وال�سكال، 

وهم يطلقون عليها ا�سم "رب النوع".
ومليييا تييكيياثييرت الييطيييييارات يف جييو الييهيينييد وحيييارب 
املتنورون هذه العبادة، عادت الطيارة �سيئًا عاديًا 

ككل ما اأنتجته املدينة احلديثة.
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احليوية  يف  ترى  معًا،  والالمبالة  الذكاء  يت�ساطرها  هي 
النك�سار  يبدو عليها  واأحيانًا  والن�ساط واجلمال �سفاتها، 
واحلزن لأ�سباب تختزلها يف اعماقها خ�سية على براعمها 
ربٌّان  دفة  بال  ت�سري  التي  ايامهم  على  والقلق  احلزن  من 

مقتدر. 
لأخالقه  به  اأعجبت  لأنها  منه  بييالييزواج  قبلت  هي  نعم، 
التي يتحدث بها كل مْن يعرفه ، كيف ل تعرفه وهو قريب 

)جدًا( لها.
كانت  �سيء  وكييل  واحليينييان  احلييب  معه،  �سعادتها  وجييدت 
املنغ�سات  بع�س  اأن�ساها  ما  وهذا  بقربه،  وجدته  تفتقده 

نف�سها:  مع  تقول  ثم  واأهله.  البن  زوجة  بني  حتدث  التي 
واأعي�س  امل�ساحنات  لأتييرك  ابنتهم،  واأنييا  اقاربي،  األي�سوا 

ب�سعادة معُه. 
مل يخطر لها يومًا اأن ت�ساألُه ما �سر اخلالف بينه وبني اأهله 
تختلف  ومليياذا  دائييم،  وب�سكل 
معاملتهم  عن  له  معاملتهم 
الذي  الأميير  اولدهييم؟  لبقية 
تك�سف لها بعد �سنوات ولكن 

حني ل ينفع الندم. 
بينه  امل�ساكل  تعقدت  ومبجيئها  الأوىل،  طفلتها  اأجنبت 
مبفردِه،  وال�ستقاللية  البيت  ترك  منه  فطلبوا  اأهله  وبني 
بكت كثريًا وطلبت من اأم زوجها اأن تو�سح لها ال�سبب يف 
هذا القرار، اكتفت الأم بقولها: هو يعرف ال�سبب! وهكذا 

ا�ستاأجر بيتًا �سغريًا. 
واملعارف  الأ�سدقاء  من  اأمييواًل  ياأخذ  اأنه  اكت�سفت  بعدها 
التعيني،  بحجة  او  معامالتهم  او  اأعمالهم  ق�ساء  بحجة 
الأمر،  اأهله  اكت�سف  وقد  وملذاته،  لهوه  على  ي�سرفها  ثم 
اأن ليزورهم  وملا مل ينفع معه الُن�سح طردوه وطلبوا منه 
بيتهم  بيع  اىل  اأهله  ا�سطر  وجيزة  فييرتة  بعد  الآن.  بعد 
الكبري لت�سديد بع�س ديونِه ل �سيما اأن الدائنني ياأتون اىل 
اهله ويطالبون باإرجاع اأموالهم من ابنهم، بعدها ا�سرتوا 
اأن  اذ  ينتِه،  مل  الأميير  ولكن  بعيد،  مكان  ويف  �سغريًا  بيتًا 
ت�سرفاته ال�سيئة وعدم م�سوؤوليته جتاه زوجته واأطفاله مل 
تنتِه. بعدها اأجنبت ولدًا، رغم معار�سة اأهلها لهذا الأمر 
وخا�سة والدتها التي تقراأ يف عينيها احلرمان والذل اذا ما 

طلبت منهم �سيئًا!! 
تغريت معاملته لها.. فبعد حبه واحرتامه لها كي ت�سمت 
جتاه اعماله، بداأ ي�سربها ويكيل لها ال�ستائم وال�ّسب وهي 

�سامته ل تتكلم معه.
يف يوم دخلت �سقيقتها واأمها لي�سمعا ويب�سرا كيف يتعامل 
بيت  يف  لتعي�س  معها  ت�سطحبها  اأن  اأمها  فقررت  معها 
اأن  منها  وطلبوا  واأخذوها  منه  الأطفال  و�سحبوا  والدها 

تطلب الطالق منه و�سوف يتكفل اهلها مبعي�ستها، اعتذرت 
منهم لتفكر بالأمر.

يف امل�ساء اأخربت اأمها بقرارها، اأنها وافقت على النف�سال 
اأنه  وتو�سل  بكى  اأفكارها،  ليغرّي  لياًل  هاتفها  ولكنه  عنه، 
اأقنعت  �سباحًا  اأطفالِه،  وبدون  بدونها  العي�س  ي�ستطيع  ل 
مني  ويعتذر  �سياأتي  وباأنه  الطالق  عن  بالرتاجع  والدتها 
هذا  وتكرر  بيتهما،  اىل  واأعييادهييا  اأتييى  فعال  واأمييامييكييم. 

امل�سهد مرارًا ويف كل مرة ت�سدق اعتذاره وتعود.
يف اأحد ال�سباحات ات�سلوا باأهلها ليخربوهم باأن رجلها 
وهناك  امل�ست�سفى  اىل  ونقلوها  ال�سلم  على  من  انزلقت 
الأطفال قالت:  ال�سغرية وبرباءة  ابنتها  اأمها من  عرفت 
انكرت  هي  كثريًا،بينما  �سربها  اأن  بعد  اأمي  دفع  والييدي 
وظل �سمتها مع مواقف عدة، مرة انكفاأ قدر املاء ال�ساخن، 

ومرة انك�سر زجاج النافذة فجرح يدها و....و
اأهله  واأميييام  به  فانفجرت  نف�سها  الأم  تتمالك  مل  وهنا 
ت�سكتها  اأن  ال  والدته  من  كان  فما  ماعندها،  كل  وقالت 
بالعبارة)هما زوجان متفاهمان، لتتدخلي يف حياتهما(.

بداأ يّعلم ابنتيه على الت�سول من اأهل اأمهما ومن الأقارب 
يطلبان حاجات ونقودًا باإقناعهم باأنهم ل ميلكون لقمة يف 
البيت، واجلميع ي�ساعدون ويعطون لياأكل هو ويعي�س كما 

يحلو له. 
مر�ست مر�سًا �سديدًا وهبَّ اجلميع مل�ساعدتها يف تكاليف 
تتعالج و�سط  بالقليلة  لي�ست  وبقيت مدة  الطائلة،  العالج 

دموع اأطفالها الثالثة.
اأن ترتكُه فاأجابتها: ل  اأمها  �سفيت وتعافت لتقرتح عليها 
ميكنني تركه وحيدًا لقد ترباأ منه اأهله، من يبقى معه اذا 

اأنا تركته؟
ماذا  لها:  ليقول  عينيه  من  ينّط  وال�سر  جاءها  اأيييام  بعد 
فعلِت؟ ومع من تكلمِت؟ لقد خ�سرت ب�سببك �سفقة العمر! 
انهالت عليه بال�سرب وال�سّب بعد اأن فقدت ال�سيطرة على 
واأ�سابه الذهول من منظرها هذا وقد تعجبت  اأع�سابها 
ابنتاها اي�سًا، اما الولد ال�سغري فقد اكتفى بالبكاء بعيدًا 

عنهما. 
بعد دقائق �سمَت اجلميع لتنهار هي بالبكاء وتندب حظها 
منذ  والدتها  كالم  ت�سمع  مل  لأنها  نادمة  وباأنها  العاثر، 

البداية.
وال�سرور  الفرح  وعييالمييات  لياًل  لياأتي  البيت  من  خييرج 
لن  واأنييه  ت�ساحمه  اأن  بها  ويتو�سل  يقبلها  عليه،  وا�سحة 
الآن  من  جميعًا  بهم  يعتني  بيياأن  ووعدها  ماحدث،  يكرر 
ف�ساعدًا، �سدقتُه وابت�سمت قائلة: ما الذي جعلك تتغري 

هكذا؟
اأجاب بقلق وكاأنه مل يتوقع منها هذا ال�سوؤال: لقد تلقيت 
املال  علّي  يييدُر  عماًل  يل  وجييدوا  لأنهم  ا�سعدتني  مكاملة 
اىل  اجلميع  ذهب  بعد،  ت�ساألُه  ل  اأن  منها  وطلب  الوفري، 
النوم، ثم لي�ستيقظوا على �سوت والدهم ي�سرخ باأن اأمهم 
ماذا  يعرفون  ل  �سغار  الأخييرية، جميعهم  الأنفا�س  تنازع 
اأن  بعد  فورًا  ح�سروا  الذين  اأمهم  باأهل  ات�سلوا  يق�سد! 
الذي  الطبي  الفريق  اأخربهم  حيث  بالإ�سعاف  ات�سلوا 
ده�سة  و�سط  احلياة  فارقت  قد  باأنها  الإ�سعاف  يف  كان 
حاولوا  امل�ست�سفى  ويف  وكيف؟  ملاذا  اجلميع،  وا�ستغراب 
ذلك،  على  اعرت�سوا  اأولهم،  وهو  ولكنهم،  اجلثة  ت�سريح 
اأما والدتها فتلح وتطلب معرفة �سبب الزرقة التي اعتلت 
فجائية  قلبية  لنوبة  تعر�ست  باأنها  لها  قالوا  ابنتها،  وجه 
اإح�سا�سها  ت�سدق  اأم  الكالم  هذا  اأت�سدق  حائرة  وهي 

الذي ي�سوبه الغمو�س واحلرية؟

حت���������ت ج���ن���ح 

بعد حبه واحرتامه لها كي ت�شمت جتاه اعماله، بداأ 
ي�شربها ويكيل لها ال�شتائم وال�ّشب وهي �شامته ل 

تتكلم معه. 
يف ي�م دخلت �شقيقتها واأمها لي�شمعا ويب�شرا كيف 

يتعامل معها فقررت اأمها اأن ت�شطحبها معها لتعي�س يف 
بيت والدها و�شحب�ا الأطفال منه... 

امليزان 

امليزان 

يف

يف
رجاء خ�شري

والذي يجد  ت�سرب من بني يدي كاملاء  اأت�ساألني عن عمر 
طريقُه ب�سهولة اىل منافذ عدة ل يعلمها ال اهلل؟! هكذا 
يزهر  عود  جذر  عن  فيها  اأبحث  فبُت  �سنواتي..  انق�ست 
واتفياأ  اأجد �سالتي حتته  الربيع كي  ويكرب كلما تقدم بي 
العط�س  اأن  ون�سيُت  ال�سنني..  عجاف  لأن�سى  بحنانِه 
بني  اأ�سيع  اأن  قبل  وزهرتي  خ�سرتي  قتال  قد  واجلفاف 
اأوراق اخلريف واأترك كل �سيء ورائي ل اعرف ما �سيحل 

بي.. وما امل�سري!!!

الظالم! 
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ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جمـال جمعة

الجمال العراقي..
أيقونة مسابقات العالم



ترجمة: آالء فائق

وميييع كيييرثة اأعيييييداد غييري املييوؤميينييني بييامليي�ييسيياواة بني 
عييدد  ميين  اأحيييييانييًا  ييينييدهيي�ييسييون  لكنهم  اجليينيي�ييسييني، 
الدرا�سات التي ت�سري اىل تفوق الن�ساء على الرجال 
فيها  يبدو  مهارات   10 يلي  فيما  مهارات.  عدة  يف 

اأداء الن�ساء اأف�سل من الرجال:

1. المرأة تقود السيارة أفضل 
من الرجل!

القدمية  الجتماعية  الأ�سطورة  يعك�س  بييدوره  هذا 
�سيئات.  �سائقات  الن�ساء  اأن  اىل  ت�سري  التي 

فقد وجد باحثون من جامعة كارنيجي 
حتليل  وبعد  الأمييريكييييية  ميلون 

لييلييكييثييري مييين الييبيييييانييات 
امليييييييروريييييييية يف 

العام 

اأن   2007
 77 بن�سبة  عيير�ييسيية  اأكيييرث  الييرجييال 
باملئة للوفاة بحوادث ال�سيارات من الن�ساء، بالرغم 
فالن�ساء  ثابتة.  القيادة  اأميال  على  حفاظهم  من 
انهن  كما  ال�سيارات،  قيادة  يف  الرجال  من  اأف�سل 
واأفراد  يجنبهن  وهذا  املرور  لقواعد  احرتامًا  اأكرث 

اأ�سرتهن احلوادث املميتة.

2. المرأة تتذكر المظهر 
الخارجي أفضل من الرجل.

يولني  الن�ساء  فاأغلب  ل؟  "مل  البع�س،  يييقييول  قييد 
اهتمامًا مبالغًا به مبظهرهن اخلارجي؟" ح�سنًا، قل 
ما ت�ستطيع قوله، لكن اخلا�سر فقط هو الذي ي�ستكي 
من �سخ�س ما لكونه اأف�سل منه! وجدت باحثة علم 
الأمييريكييييية   اأوهييايييو  بجامعة  النف�س 
د.تييريييينيي�ييس هيييورغيييان مع 
جمييمييوعيية مييين الييبيياحييثييني 
امل�ساركني معها يف الدرا�سة 
بو�سف  دقيية  اأكييرث  الن�ساء  اأن 
لالأ�سخا�س  روؤيييتييهيين  بعد  املظهر 
مبجلة  الدرا�سة  ن�سرت  وقييد  مييرة.  لأول 
ب�سخ�سيات  املخت�سة   Personality

املجتمع البارزة ودورية علم النف�س الجتماعي.

3. المرأة تتعاون بشكل أفضل 
من الرجل.

زلت  ما  اذا  ولكنك  بكل مكان،  نرى هذا  اأن  ميكننا 
اأ�ييسييارت  فقد  هييو:  فهذا  بعينه،  تنويه  اىل  بحاجة 
الباحثني  اأجراها رولف كوومريل وغريه من  درا�سة 

بجامعتي اأدنربة ولوزان اإىل اأن الن�ساء يتعاوّن ب�سكل 
اأف�سل من الرجال. فمن خالل البحث، وا�ستنادًا اإىل 
�سوي�سري،  طالب   100 فيها  �سارك  التي  الألعاب 
تعاونت الن�ساء مع الآخرين مبقدار �سعف ما قام به 

الرجال.
4.النساء أكثر اهتمامًا 

بنظامهن الصحي
وهذا يقلل تعر�سهن لالأزمات ال�سحية

هذا  رمبا  الرجال.  من  اأطول  عمرًا  يع�سن  وبالتايل 
لي�س وا�سحًا جدًا، ونادرًا ما نالحظ الختالفات بني 
ك�سفت  لكن  والغذاء،  ال�سحة  عييادات  يف  اجلن�سني 
درا�سة ا�ستق�سائية �سملت 14 األف اأمريكي، اأجرتها 
جامعة ميني�سوتا الأمريكية، اأن الرجال يكونون اأكرث 
احتماًل لتناول البيتزا واللحوم املحفوظة يف الثالجة، 
يف حني اأن الن�ساء كن اأكرث مياًل لتناول اخل�سراوات 
والفواكه الطازجة. كما اأن املراأة متلك نظام مناعة 

اأقوى من الرجل ب�سبب هرمون الأ�سرتوجني.

5. أداء المرأة أفضل من الرجل 
في االختبارات المحددة بوقت 

معين.
فلو كان الوقت ثمينًا، تكون املراأة اأف�سل من الرجل 
باحثون  بها  قييام  درا�سة  وجييدت  عليه.  احلفاظ  يف 

األشياء التي تتفوق فيها 
المرأة على الرجل

كلنا نعلم مدى قدرة الرجال في التفوق على النساء بنواٍح عديدة 
وكثيرة في الحياة، فهم أقوى عضليًا وأكثر جرأة وإقدامًا، كما أن 
الرجال أقل حساسية من النساء وأكثر قدرة منهن على إدارة األمور 
بعقالنية وواقعية بعيدًا عن العواطف. 
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أنا وحفيدتي الخاتون الصغيرة 
في شارع المتنبي

زارت���ن���ي، ق��ب��ل اأم����ٍد ل��ي�����س ب��ب��ع��ي��د، ع��ائ��ل��ة اب��ن��ت��ي امل��ق��ي��م��ة يف ب���اد الثلج 
والزمهرير فهللُت فرحا بهم بعد ان وّلت الوح�شة مّنا وحزمْت حقائَبها 
ورحلت هي الأخرى لتف�شح املجال لنا لنن�شر دفء املحبة وجنتمع معًا يف 

ايام جميلة قد ل تتكرر لحقًا.
كنت على الدوام طيلة وجودهم معي يف بغداد األعب اأحفادي ال�شغار؛ 
عائلة  وي�شّيد  وينمو  يكرب  نبته  ي��رى  ان  مثلي  ه��رم  �شيخ  يت�شوق  وك��م 
كاد  لقاء،  بربيع  تنعم  يانعة  وبراعم  اأغ�شانا  الآخ��ر  هو  ويثمر  متحاّبة 
ان يكون ع�شريًا، وملّة حلوة اأو�شكت ان ت�شري حلما �شعب التحقيق، فما 
اأحلى اللعب مع ال�شغار وال�شتزادة من في�س الرباءة املائكية والطهر 

والعفوّية الكامنة فيهم حينما جتيئك حفيدتك بكل 
حمبة وتعّلق وهي ت�شدو اأمامك : جدو   جدو .

زيارتهم  وق�شاء  وج��وده��م  وخ��ال  ي��وم جمعٍة  ففي 
نهاية  يف  ك��ع��ادت��ي  اأ���ش��دق��ائ��ي  اأزور  ان  هممُت  معنا 
نلتقي  كي  بغداد  متنبي  �شارع  يف  واأ�شلهم  الأ�شبوع 
واأو���ش��اع��ن��ا  وال�شيا�شة  الأدب  يف  احل��دي��ث  ون��ت��ب��ادل 
لأ�شتاأذن  ابنتي  من  واع��ت��ذرت  املربكة  وغ��ري  املربكة 
بالرواح اىل لقاء اأ�شدقائي لأين �شاأغيب عنهم ب�شع 
�شاعات ؛ وما ان �شمعْت حفيدتي اخلاتون ال�شغرية  
ا�شم �شارع املتنبي؛ اأ�شّرت ان تكون ب�شحبتي وجتول 
معي هناك وبّررْت كامها بباغة راقت يل قائلًة : 

--- كيف ا�شمع ب�شارع املتنبي ول اأراه وهو الأقرب يل الن م�شافًة كقربه 
اىل قلبي، ف�شعرت بالفرح لأنها مل تَر مرفق بغداد اجلميل و�شوق كتب 
الكئيب  املتميز بجماله يف حالنا  الوحيد  املكان  املتنبي ويكاد يكون هذا 

املكفهّر الآين.
زادْت خاتونتي ال�شغرية من طلباتها دلًل مع جّدها وقالت انها تريد 
الذكي  بتلفونها  وحدها  لتت�شلى  الفاخر  النوع  من  نّقال  هاتف  �شماعة 
بالونًا  ت�شرتي  ان  اآخ��ر  ثالثًا  "باربي" واأ�شافت طلبًا  دمية  اجلديد مع 
ملّونا كبريا لتزهو به وهي تتمايل فرحًا يف �شوارع واأزقة بغداد فاأذعنُت 

لتلبية كّل طلباتها حال و�شولنا.
احد  ا�شتقبلني  حتى  املعتاد  املقهى  يف  جل�شت  مق�شدنا؛  و�شلنا  اإن  م��ا 
الأ�شدقاء الأدباء مرحّبًا �شعيدًا بقدومنا ؛ وفجاأة وبدون �شابق اإنذار منه 
واأعطاها حلفيدتي  اأخ��رج من جيبه �شماعة هاتف جميلة جدا وملّونة 

بكل رحابة �شدر دون ان يدري انها تت�شوق ل�شرائها.
�شديقي  اأم��ام  ده�شتي  كتمت  لكني  ال�شدفة  الهدية  لهذه  ده�شت  حقا 

وا�شتاأذنته بالن�شراف �شاكرًا �شنيعه على اأمل العودة جمددًا للمجال�شة 
معه بعد تلبية طلبات حفيدتي الأخرى.

ف��ن��ان غرافيتي  ب���ادرين �شديق  املقهى حتى  ب��اب  م��ن  خ��رج��ت  اإن  وم��ا   
بارع يف ر�شوماته على اجلدران وغري اجلدران واأعطى حفيدتي بالونًا 
ومناراتها  بغداد  مامح  بع�س  عليه  ر�شمت  اجلمال  يف  غاية  منتفخًا 
العالية واأ�شواقها العتيدة واأخذْت�ه يف يدها م�شرورة به وهو معلق بخيط 
يراوح يف الهواء حتى ن�شَيْت ان تقول له �شكرا ب�شبب �شعادتها املفرطة به 

وبر�شوماته املتقنة على �شطحه.
من  اأن��واع��ا  �شاحته  و�شط  وراأي��ن��ا  البغدادي  الثقايف  املركز  دخلنا  بعدها 
خمتلفة  الأل�����وان،  ال��زاه��ي��ة  "الباربية"  ال��دم��ى 
اأن��ظ��ار  ت�شّد  جميلة  وكلها  والأح���ج���ام  الأ���ش��ك��ال 

الفتيات مبثل عمِرها. 
ق����ررُت ان ا���ش��رتي ل��ه��ا م��ا ي��روق��ه��ا ف�����ش��األ��ت اح��د 
الواقفني جنب الدمى عن �شعر لعبة اأ�شرُت اليها 
ف��ق��ال يل  ان الأل��ع��اب هنا ل ت��ب��اع ول��ك��ن ميكنك 
بدون  القلب  الرقيقة  الفتاة  لهذه  اأخذها كهدية 
اأجْب�ت�ني على �شوؤال ُتخرجه مكتوبًا يف  مقابل لو 
منك،  القريب  ال�شندوق  ه��ذا  يف  ورق  ق�شا�شة 
�شوؤال  عليها  ُكتب  ورق��ة  وانت�شلت  ي��دي  وم���ددُت 
اأجبُت عليه عاجًا فاأعطاين الدمية التي  َي�شري 
غاية  يف  وه��و  ال�شغرية  اخل��ات��ون  حفيدتي  اأع��ج��ب��ْت 

المتنان واحلبور.
ما هذه ال�شدف الثاث ال�شعيدة التي اأبهجت �شغريتي قبل ان تبهجني 

وحفظْت نقودي يف جيبي التي خ�ش�شتها لل�شراء!!
اأية ف�شحة ممتعة واأنا اأرى كّل ما تهفو اليه خاتونتي ال�شغرية  ياأتيها 

ويغدو طوع اأمرها يف باد اأجدادها التي تطاأها اول مرة ؟؟! 
ل اأخفي اين مل اكن اأعباأ قبا مبا يقال باأن ال�شدفة خرٌي من األف ميعاد 

حتى مل�شتها بيدّي وراأيتها باأّم عينّي.
وكم كنت جذًل �شعيدًا يومها وانا اأمتّلى حفيدتي ال�شغرية تبدو عليها 
ب�شائر البهجة يف وطن اأجدادها الذي منحها كرم اأهليه النجباء واأراها 
نبل العراقيني الذي �شيْعلق بذاكرتها طوال حياتها ورمبا تق�ّس حكايتها 

على اأولدها واأحفادها كما ق�ش�شتها اأنا عليكم الآن. 

جواد غلوم

زادْت خاتونتي الصغيرة من طلباتها 
دالالً مع جّدها وقالت انها تريد 

سماعة هاتف نّقال من النوع الفاخر 
لتتسلى وحدها بتلفونها الذكي 

الجديد مع دمية "باربي" وأضافت 
طلبًا ثالثًا آخر ان تشتري بالونًا ملّونا 
كبيرا لتزهو به وهي تتمايل فرحًا 
في شوارع وأزقة بغداد فأذعنُت 

لتلبية كّل طلباتها حال وصولنا.

بجامعة فاندربيلت بالعام 2006 اأن الن�ساء يحرزن 
نتائج اأف�سل يف اختبارات الذكاء املحددة بوقت معني 
I -"  ققارنة بالرجال. الدرا�سة التي ُن�سرت مبجلة

telligence"  مل جتد فرقًا كبريًا يف الختبارات 
لديها عقلية  املراأة  اأن  يعني  ما  بوقت،  املحددة  غري 

اأ�سرع يف التفكري من الرجل. 

6. النساء ينظرن لعالقاتهن 
العاطفية بشكل أفضل من 

الرجال! 
عن  التعبري  على  قييدرة  اأكييرث  بكونهن  الن�ساء  متتاز 
حتدثت  فلو  م�ساكلهن.  عن  واحلييديييث  م�ساعرهن 
الرجال  من  جمموعة  امام  العاطفية  العالقات  عن 
انك  يبدو  يعب�سون.  الرجال  معظم  �ستجد  والن�ساء، 
لأغلب  الييرجييال  جتاهل  �سبب  عيين  فكرة  كييّونييت  قييد 
اجلامعات  احد  اأجرتها  درا�سة  وجييدت  عالقاتهم! 
الوليات  يف  زوجييًا   97 اآراء  ا�ستطالع  بعد  البحثية 
بو�سف  الرجال  اإدراكييًا من  اأكرث  الن�ساء  اأن  املتحدة 
ن�سرت  التي  الدرا�سة  وذكييرت  العاطفية  عالقتهن 
كن  الن�ساء  اأن   "science daily" ب�سحيفة 
اأكرث دقة بو�سف مفهومهن عن �سركائهن مما كان 

عليه الرجال. 
7. النساء يتواصلن أفضل من 

الرجال
درا�سة  ففي  به.  واأقر  الآن  علميًا  اإثباته  ما مت  وهذا 
اأع�ساب  عاملة  بريزيندين،  لييوان  وجييدت  حديثة، 
الن�ساء  اأن  �سان فران�سي�سكو،  بجامعة كاليفورنيا يف 
الواحد،  اليوم  يف  كلمة  األييف   20 معاجلة  ميكنهن 
والبالغ  الرجال  ي�ستخدمها  التي  بالكلمات  مقارنًة 
الختالف،  وهييذا  فقط   كلمة  اآلف  �سبعة  عددها 
وفقا لدرا�سة بريزيندين، يعترب بيولوجيًا  اأكرث منه 
مراحل  من  مبكرة  مرحلة  يف  يبداأ  حيث  اجتماعيًا، 

تكون اجلنني داخل الرحم.
8. النساء يتعلمن أفضل من 

الرجال.
درجات  على  الفتيات  ح�سول  يف  ال�سبب  هو  وهييذا 
انحاء  يف  البنني  يفوق  مبعدل  املييدار�ييس  يف  اأف�سل 
من  كييروجيير  �سيمون  د.  وجييدت  الييعييامل.  ميين  كثرية 
جامعة اإيدج هيل باململكة املتحدة يف بحثها امل�ستند 
كن  املتعلمات  الن�ساء  اأن  بعد"  عن  "املتعلمني  على 
بع�سهن  مع  واخلييربات  الأفكار  بتبادل  جناحًا  اأكرث 
من  كييفيياءة  اأكيييرث  ب�سكل  تعلمن  وبييالييتييايل  البع�س، 

جدية  اأكيييرث  الييغييالييب  يف  الن�ساء  اأن  كما  الييرجييال. 
متابعة  على  حري�سات  فهن  الدرا�سي،  املجال  يف 

حت�سيلهن العلمي بنجاح اأكرث من ال�سباب.
9. المرأة تستثمر أفضل من 

الرجل.
قد ل ت�سدق ذلك، األي�س كذلك؟ كلنا نعرف اأن عددًا 
اأقل من الن�ساء ي�ستثمرن يف الأ�سهم املالية اأكرث من 
الرجال، لكن اأولئك الن�ساء القالئل اللواتي ي�ستثمرن 
يف الأ�سهم يحققن اأداء اأف�سل من نظرائهن الرجال. 
فقد وجدت درا�سة اأجرتها اجلمعية الوطنية لنقابة 
امل�ستثمرين )NAIC( ل�سالح جامعة كاليفورنيا 
من  اأكييرث  باملئة   1.4 مبتو�سط  يك�سنب  الن�ساء  اأن 
اخلا�سة  ال�ستثمارية  اأ�سهمهن  حمفظة  يف  الرجال 
يييدخييليين يف  ل  نف�سه  الييوقييت  انييهيين يف  كييمييا  بييهيين. 
جمازفات مالية كبرية وبالتايل هن اكرث قدرة على 

احلفاظ على اأموالهن.
10. النساء يتعاملن مع اإلجهاد 

بشكل أفضل من الرجال.
وجدت درا�سة قامت بها جامعة كاليفورنيا، ون�سرت 
بعدد متوز يف العام 2000 مبجلة الن�سرة النف�سية، 
فيالطرق  وال�سلوكية  البيولوجية  الختالفات  بع�س 
مع  والن�ساء  الييرجييال  بها  يتعامل  التي  والو�سائل 
للبحث  ميلَن  الن�ساء  اأن  الدرا�سة  وجييدت  الإجهاد. 
عييلييى اتيي�ييسييال دائيييم مييع الآخيييريييين وييينييا�ييسييدن من 
وهي  لالإجهاد،  تعر�سهن  لدى  اجتماعيًا  يدعمهن 
ال�سغوطات  مع  للتعامل  بكثري  اأف�سل  نف�سية  طريقة 
"قاتل اأو اهرب" التي ي�ستعملها الرجال  من مفهوم 
عادة. كما اأن الن�ساء اكرث قدرة على القيام بالأعمال 
وتقدمي  للم�ساكل  اجليييييد  ال�ييسييتييميياع  تتطلب  الييتييي 

الن�سائح واحللول.

عن موقع/ �شو�شي بريتي 
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ن�سرت  الربيطانية  )الإندبندنت(  �سحيفة 
قائمة ت�سم العديد من باقات الورود التي 
الآخيير  للطرف  وتقدميها  �سراوؤها  يف�سل 

ومنها:

الحمراء الكالسيكية 
ويف�سل  الرومان�سية  من  اأجمل  �سيء  ل   
باقات  تييقييدمي  احليييب(   )عيييييد  يف  الكثري 
الورود احلمراء الطبيعية الكال�سيكية التي 
ميكن اأن ت�ستمر حتى عام وتكون مكونة من 
لها جذع طوله  وردة حمراء   20 اأكرث من 
هدية  لتقدمي  برعم  اإىل  و�سل  �سم   50
�سديقتك  اأو  حبيبتك  لتفاجئ  عمرًا  اأطول 
حتبها  كم  حياتك  ل�سريكة  اإظييهييار  اأو  بها 
الزهور  رعاية  ال�سروري  وميين  وتع�سقها 
فييرتة  لأطييييول  تيييدوم  حييتييى  �سحيح  ب�سكل 
بالزهور  ال�ستعانة  اي�سا  وميكن  ممكنة 

غري التقليدية وحتى املحفوظة منها. 

الزهرة الغريبة
)عيد احلب( هو يوم  خا�س لييالأزواج، اإل 
يتمثل  موؤ�سف  تاأثري  له  يكون  اأن  ميكن  اأنه 
املتزوجني   غييري  الأ�ييسييخييا�ييس  ا�ستبعاد  يف 
يعرف  ما  ال�سركات  احدى  ابتكرت  ولذلك 

 The Odd) الييغييريييبيية  )اليييزهيييرة  بيييي 
Flower وهي مبثابة حل عبقري ميكن 
بغ�س  الآخيير  للطرف  او  لنف�سك  تقدميها 
النظر عما اإذا كنت عازبًا اأم متزوجًا وتكون 
هذه الباقة متكونة من حزم منف�سلة ولكن 
تعبئتها يف مربع واحد وتكون م�سنوعة من 
احلييوذان،  العميقة،  الوردية  البيانو  ورود 
اليييورود احلييمييراء، الييتييوت الييربي اليييوردي، 
الناعمة  ال�سجر  واأوراق  ال�سمع  وزهيييرة 

والباقات عطرية ب�سكل ل ي�سدق واأنثوية.

سّلة فالنتاين
)احلب(  عيد  يوم  يف  الهدايا  تقدمي  عند 
الزهور  ب�سلة  ال�سروري جدًا الهتمام  من 
الب�سيطة  اللم�سات   بع�س  مييع  اجلميلة 
ورومان�سيًا،  جمياًل  منظرًا  متنحها  التي 
وبطاقة  وردي  �سريط  مع  تقدميها  ويف�سل 
هدايا �سخ�سية حيث ميكن كتابة الر�سائل 
اخلا�سة  وحتتوي �سلة الأزهار على اأقحوان 
و�سمع  زهرية،  وورود  اللون،  وردية  زهرية 
زهرة واأوراق ال�سجر. وهناك اي�سا النمط 
الريفي للعر�س، اأي �سلة زهرة )اخلو�س( 
ذات الرائحة العطرة، وبالإمكان ا�ستخدام 
اأو  التجميل  مواد  على  للحفاظ  ال�سلة  هذه 

الزهور الأخرى يف امل�ستقبل.

سيريناتا بيال
يف  القّيمة  اخليييييارات  اأف�سل  ميين  واحيييدة 
زهور  من  )بيال(  باقة  هي  القائمة  هييذه 
وهي  الإنييرتنييت،  عييرب  فييلييورز(  )�سرييناتا 
ومفعم  رائيييع  عطرها  كييبييري،  حجم  ذات 
وردة  ميين  م�سنوعة  الييفيياحتيية،  بيييالأليييوان 
وردي،  خوخي  اأبي�س،  ليزيانثو�س  حمراء، 
اأوراق �سجر مهرو�سة واأوكاليبتو�س �سرييا، 
اأخييف  بييديييل  وهييي  رائحتني  ميين  جمموعة 
للحمرة احلمراء والوردية املعتادة. و�سواء 
اأكانت الزهور حمراء او �سفراء او بي�ساء 

او وردية اللون يبقى عيد احلب هو احلب.

 عن �لندبندنت

ترجمة: ثريا جواد

ُيحتفل سنويًا بـ)عيد الحبValentine's day( في الـ14 من شهر شباط. وهو يوم مميز 
للجميع يتبادل فيه األزواج واألصدقاء بطاقات التهنئة والهدايا وباقات الورود 

والزهور ذات اللون األحمر للتعبير عن الحب والرومانسية بين المحبين.  

رومانسية
وورود

عيد الحب
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اعداد: ثريا جواد 

يظن البعض أن تنافس ومشاركة النساء العراقيات في مسابقة 
ملكات الجمال حديث الوالدة، بل على العكس من ذلك تمامًا 

فالجمال العراقي كان حاضرًا منذ اربعينات القرن الماضي حين 
فازت )رينيه دنكور( بلقب ملكة جمال العراق في العام 1947 

وهي أول ملكة جمال في تاريخ العراق، وهناك )ناسيك شالي( 
الفائزة بمسابقة ملكة جمال بغداد و)كرجية قحطان( ملكة 

جمال بغداد  في العام  1960. 

الجمال العراقي..
 ثم بداأ انطالق العراقيات يف امل�سابقات العاملية حيث �ساركت )وجدان برهان �سليمان( يف 
م�سابقة ملكة جمال الكون ومثلت العراق يف امل�سابقة العاملية يف بورتوريكو يف العام 1974.

عر�س اجلمال يف اأمريكا
العراقية )اآية اغا( )20 عامًا( فازت باللقب للعام 2019 يف حفل ا�سطوري �سخم اقيم 
العرب(  جمال  )ملكة  م�سابقة  وتختلف  الأمريكية.  اأريزونا  بولية  الفنون  مركز  م�سرح  يف 
ترتدي  ول  للج�سد  ت�سرتط مقايي�س  امل�سابقات حيث ل  املتحدة عن غريها من  الوليات  يف 
كما  الأم  لبلدها  الوطني  الييزي  مت�سابقة  كل  تعر�س  عنه  وبدياًل  البحر  لبا�س  املت�سابقات 
يقع اختيار جلنة التحكيم على الفائزة وفق ال�سخ�سية واللباقة واملعلومات العامة والتعليم 
الأدب  عامًا  ع�سرين  العمر  من  البالغة  اآيييه  تدر�س  املجتمع.  مع  الندماج  ومييدى  واملواهب 
بداأ  الطب  لدرا�سة  تلتحق  و�سوف  العام  الثالث هذا  بال�سف  البيولوجية  والعلوم  الإجنليزي 

من العام القادم.
جمال الأر�س الأ�سرتالية

 وهي امل�سابقة العاملية الثالثة من حيث الأهمية بعد م�سابقة ملكة جمال العامل وجمال الكون.
)و�سل ال�سيفي( مهاجرة عراقية من اأبناء الطائفة املندائية ولدت يف العام 1997 وتتكلم 
اىل  و�سلت  التي  الوحيدة  العربية  بالأحرى  او  العراقية  وهي  والإجنليزية.  العربية  اللغة 
نهائيات م�سابقة ملكات جمال ا�سرتاليا )Missearthaustralia( وفازت بها. و�سل 
متار�س هواية الغناء والرق�س وكرة ال�سلة والطبخ وعر�س الأزياء، ومن اهتماماتها التاأكيد 
على تعليم الأطفال ال�سغار والعناية بهم، والعناية بالبيئة وزراعة الأ�سجار واإعادة التدوير 
وت�سجيع ت�سجري العامل ككل ولي�س فقط ا�سرتاليا ملا له من تاأثري ايجابي على احلياة لالأجيال 
القادمة وكوكب الر�س ككل.تعمل كبائعة يف حمال الذهب ومربية لالأطفال وهي حا�سلة على 

دبلوم يف العناية بالأطفال والتعليم ومازال طموحها كبريًا يف زيادة تعليمها العايل.
جمال عراقي

�ساندرا عامر )21 عامًا( فازت بلقب ملكة جمال الدمنارك لعام 2011. وتفوقت �ساندرا 
على اأكرث من 1400 فتاة ت�سابقن من اأجل احل�سول على هذا اللقب. وقد �ساركت �ساندرا 
لبيع  حمل  يف  الدمنارك  يف  املولودة  �ساندرا  العراق.وتعمل  يف  جمال  م�سابقة  من  اأكرث  يف 
الأحذية يف العا�سمة كوبنهاجن، وينحدر والدها من اأ�سول عراقية بينما تنحدر والدتها من 

اأ�سول بلغارية.
)اأمينة جول�سن( وهي ممثلة وملكة جمال تركيا ل�سنة 20١4، فنانة تركية من اأ�سول عراقية، 
ال�سويد،  يف  وترعرعت  ن�ساأت  اأزمييري.  من  تركية  واأم  كركوك  من  تركماين  عراقي  اأب  من 
العراق. ق�ست  التكلم لأنها مل تع�س يف  العربية لكنها تالقي �سعوبة يف  اللغة  جول�سن تفهم 
حياتها يف ال�سويد ويف اآخر فرتة قبل �سنة 20١4 اإنتقلت اىل تركيا و�ساركت يف م�سابقة ملكة 

جمال تركيا و كانت هذه بداية �سهرتها قبل دخولها جمال التمثيل.
اأ�سل عراقي من حمافظة مي�سان فازت كملكة  )�سارلوت منعم عبد امل�سيح( بريطانية من 
جمال جلامعة مان�س�سرت تخرجت يف كلية الطب وتاأمل ان يكون اول م�سروع لها يف الأهوار 
حول معدل ال�سعاعات فيها وتاأثريها على الت�سوهات اخللقية للمواليد اجلدد، وتعزو �سبب 

ذلك حلب جدها لالأهوار وتريد ان تقدم �سيئًا ل�سكانها وفاء لروح جدها.

أيقونة مسابقات العالم

87 العدد )331( 86
18 شباط 2019



طفولتك السعيدة 
سبيلك لصحة أفضل

في مرحلة البلوغ

كريسي سيكستون
ترجمة: آالء فائق

الرئي�سي  الييدرا�ييسيية  مييوؤلييف  �سوبك،  ويليام  د.  يقول 
نعلم  "نحن  الأمريكية:  مي�سيغان  بجامعة  وحما�سر 
اأن الذاكرة تلعب دورًا كبريًا بكيفية فهمنا لعاملنا، كما 
كيفية  وعلى  ال�سابقة  جتاربنا  تنظيم  بكيفه  ت�ساعدنا 

ت�سرفاتنا م�ستقبال."
ميكن  التي  الطرق  من  العديد  فهناك  لذلك،  ونتيجة 
"لقد  �سوبك:  يقول  ال�سابقة،  بها ذكرياتنا  توجهنا  اأن 
على  اإيجابي  تاأثري  لها  الهانئة  الذكريات  اأن  وجدنا 
ال�سحة والرفاهية وال�سعادة، رمبا من خالل الو�سائل 
على  ت�ساعدنا  التي  تلك  اأو  الإجييهيياد  ميين  تقلل  التي 

احلفاظ على خيارات �سحية اف�سل باحلياة."
الأمريكية  النف�س  علم  جمعية  اأن  �سوبان  د.  يو�سح 
الإيجابية  الذكريات  بني  �سلة  وجود  �سابقًا  اأثبتت  قد 
والتمتع ب�سحة جيدة يف مرحلة ال�سباب، مبا يف ذلك 
بناء وتر�سيخ عالقات �سخ�سية رفيعة امل�ستوى، تراجع 
وهبوط  الكتئاب  انخفا�س  املخدرات،  تعاطي  معدل 
بتحّريهم  الباحثون  ا�ستفا�س  كما  ال�سحية،  امل�ساكل 

عن العالقة بني البالغني الأكرب �سنًا.
�سمن  اأجييريييا  م�سحني  من  بيانات  الفريق  ا�ستخدم 
من  اأكييرث  جمموعه  ما  مع  الأمريكية  الييوليييات  نطاق 
حول  اأ�سئلة  امل�سح  عمليات  �سملت  م�سارك.  األييف   22
الأمرا�س  العامة،  ال�سحة  الأبييوييية،  املحبة  مفاهيم 

املزمنة واأعرا�س الكتئاب.
كلتا  يف  امل�ساركني  اأن  الدرا�سة  على  القائمون  وجييد 
امهاتهم   غمرتهم  الييذييين  خ�سو�سا  املييجييمييوعييتييني، 
الطفولة  واملودة مبرحلة  العاطفة  اأعلى من  مب�ستويات 
اأقل  وكييانييوا  اأف�سل  بدنية  ب�سحة  متتعوا  قد  املبكرة 
عر�سة لالكتئاب يف وقت لحق من حياتهم. كما اأفاد 
امل�ساركون الذين دعمهم اآباوؤهم معنويا انهم كانوا اقل 

عر�سة لالكتئاب يف مرحلة ال�سباب.
للده�سة  اإثييارة  الأكرث  النتيجة  "كانت  �سوبان:  د.  قال 
لأن  الزمن  مبييرور  �ستتال�سى  الآثييار  اأن  اعتقدنا  اأننا 
حدثت  التي  الأ�سياء  تذكر  يحاولون  كانوا  امل�ساركني 
يف بع�س الأحيان قبل اأكرث من 50 عاما"، م�سيفا "قد 
مع  اأهمية  يقل  الطفولة  ذكريات  تاأثري  اأن  املرء  يتوقع 
مرور الوقت، لكن هذه الذكريات ل تزال تتنباأ ب�سحة 
ج�سدية وعقلية اأف�سل عندما يكون النا�س يف منت�سف 

العمر وكبارًا بال�سن".
ن�شرت هذه �لدر��شة مبجلة هيلث 

�شيكولوجي.

أفادت دراسة جديدة نشرتها جمعية علم النفس األميركية 
أن ذكريات الطفولة اإليجابية هي عصاك السحرية لحياة 

زاخرة بالصحة في وقت الحق من حياتك. فقد وجد الباحثون 
أن األفراد الذين باستطاعتهم استرجاع ذكريات طفولتهم 
المفعمة بمحبة ودالل والديهم، خصوصًا من تمتع منهم 

بأواصر متينة مع آبائهم سيكونون اقل عرضة لإلصابة 
باألمراض المزمنة وأقل اكتئابًا لدى سن البلوغ.
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أسباب إلحساسِك الدائم بالبرد

ب�سكل معتدل من اجل تنظيم حرارة اجل�سم. ول 
�سري يف تناول كميات كبرية من الدهون ال�سحية 

املتوفرة يف املك�سرات والفوكادو. 
B12 6. نقص في فيتامين

ان العنا�سر الغذائية يف اجل�سم م�سممة على نحو 
ي�ساعد اجل�سم على تنظيم حرارته واأداء وظائفه 
 B12 ب�سكل منا�سب. وي�ستخدم اجل�سم فيتامني
عن  الطاقة  وتوليد  احلمر  الييدم  كييريييات  لإنييتيياج 
هذا  يف  النق�س  وي�سبب  الغذائي.  التمثيل  طريق 
الفيتامني الإح�سا�س بالربد. وميكن احل�سول على 
ما يحتاجه اجل�سم من هذا الفيتامني من اللبان 
نق�س  ان  ورغييم  وال�ييسييميياك.  والييدجيياج  والبي�س 
ال  بالربد  نادرة لالإح�سا�س  B12 حالة  فيتامني 

انه �سبب حمتمل.
7. أعراض رايناود

رايناود"  "اأعرا�س  بيييييي  املييييعييييروف  املييير�يييس 

)Raynaud's syndrome( ، الذي ينتج 
ال�سرايني،  يف  الدم  ان�سياب  معدل  انخفا�س  عن 
ي�سبب ال�سعور بالربد يف اأ�سابع اليدين والقدمني. 
ولن ال�سرايني تزداد �سيقا يف الأطراف مينع هذا 
لذا  �سحيح.  ب�سكل  الن�سياب  من  الييدم  املر�س 
يتوجب الذهاب اىل الطبيب للفح�س والعالج يف 

حال العتقاد بوجود هذا املر�س. 
8. الحاجة الى بروتينات

احليييرارة.  لإنييتيياج  الييربوتييني  اىل  اجل�سم  يحتاج 
وعند تناول الطعام الغني بالربوتني ترتفع درجة 
"عملية  حرارة اجل�سم من خالل ردة فعل ُتدعى 
التوليد احلراري". وتكون ردة الفعل هذه قوية بعد 
وجبة غنية بالربوتني، لذا ل بد من اخذ ما يكفي 

اجل�سم من الربوتينات. 
9. قلة النوم

اآخر لالإح�سا�س بالربد. وعدم  النوم �سبب  نق�س 

اخذ الق�سط الكايف من النوم يوؤثر على ما ُيعرف 
امل�سوؤول  هو  املييخ  من  اجلييزء  وهييذا  املييخ  ب�سرير 
عن تنظيم درجة حييرارة اجل�سم. وعييالوة على 
على  النوم  قلة  عن  الناجت  الإعييييياء  يوؤثر  ذلييك، 
عملية الي�س وكلتا امل�سكلتني ت�سببان الإح�سا�س 

بالربد. 

10. الحاجة الى كميات أكبر 
من الماء

وهو  �سليم،  ب�سكل  يعمل  جل�سم  جدا  مهم  امليياء 
�سروري جدا للدورة الدموية. ويف حال اجلفاف 
ينخف�س �سغط الدم ب�سدة. وهذا يبطئ الدورة 
اجل�سم  يفقد  وبذلك  الأييي�ييس  وعملية  الدموية 

حرارته مبعدلت اأ�سرع من املعتاد.  

ويف حني ان جلن�س الن�سان دور يف ال�سعور بالربد، 
ت�سعر  فعندما  ذلييك.  وراء  اأخييرى  اأ�سباب  هناك 
تكون  قد  فانك  اآخيير  ان�سان  اأي  من  اأكييرث  بالربد 
م�سابًا مبر�س ما اأو ب�سبب النظام الغذائي الذي 

تتبعه اأو اأ�سلوب نومك. 
1. ضعف الدورة الدموية

يدور الدم يف ج�سمك ليحمل الغذاء للخاليا ويزيح 
لعدد  الدم  يفتقر  الأحيان  بع�س  ويف  الف�سالت. 
كاف من اخلاليا احلمراء التي تنقل الوك�سجني. 
اأو  ال�سرايني  ان�سداد  يييوؤدي  اأخيييرى،  حييالت  ويف 
ب�سكل  الييدوران  الدم من  اأخييرى اىل منع  م�ساكل 
طبيعي. عندها ي�سل الدم اىل اأجزاء من اجل�سم 
)كالقلب والدماغ( على نحو اف�سل من و�سوله اىل 
اجزاء اأخرى كالقدمني واليدين. وهذا هو ال�سبب 
يف  وقدميك  يديك  بتجمد  اح�سا�سك  يف  الرئي�س 
اأجييزاء  باقي  ان  فيه  ت�سعرين  الييذي  الوقت  ذات 

ج�سمك ما تزال دافئة. 
2. مستويات منخفضة من 

الحديد
لأنه  اجلريان  على  الدم  احلديد  عن�سر  ي�ساعد 
ي�ساعد خاليا الدم احلمراء على نقل الوك�سجني. 
وحني تقل كمية احلديد يف اجل�سم يكون الن�سان 
الغدة  ن�ساط  وفييرط  كالأنيميا  لأمييرا�ييس  عر�سة 
الدرقية. وهذا ميكن ان يوؤدي اأي�سا اىل اإح�سا�س 

دائم بالربد. 
3. مشاكل في الغدة الدرقية

تعاين  الدرقية،  للغدة  الأمريكية  للجمعية  وفقا 
عدم  من  العامل  يف  ن�ساء  ثماين  كل  من  واحييدة 
الييدرقييييية خيييالل حياتها.  الييغييدة  عييمييل  انييتييظييام 
ل  امل�سابات  ميين   60% ن�سبة  فييان  ولييالأ�ييسييف، 
ن�ساط  فرط  ت�سخي�س  ويتم  باإ�ساباتهن.  يعلمن 
انتاج  عيين  اجل�سم  يتوقف  حييني  الييدرقييييية  الييغييدة 

اىل  يييوؤدي  وهييذا  الكافية،  الدرقية  الهورمونات 
قييدرة  ُي�سعف  وبييالييتييايل  الأييي�ييس،  عملية  تباطوؤ 
من  لبد  وعليه  بحرارته.  الحتفاظ  على  البدن 
عند  الدرقية  للغدة  الالزمة  الفحو�سات  اإجييراء 

ال�سعور بربد متوا�سل.    
4. انخفاض الوزن

ت�ساعده  فهي  اجل�سم  يحويها  التي  ال�سحوم  اأمييا 
عند  بالربد  الإح�سا�س  ويزداد  دافئا.  البقاء  على 
الوزن  وفقدان  اجل�سم.  يف  ال�سحوم  كمية  نق�س 
يزيد من تباطوؤ عملية الأي�س لأن اجل�سم يحاول 
احلرارية،  بال�سعرات  الحتفاظ  احلييال  هذا  يف 
اىل  احلاجة   .5 بالربد.  اإح�سا�سًا  هييذا  وي�سبب 

دهون اأكرث
من  كميات  تناول  الغذائية،  احلميات  كل  رغييم 
جيدة.  ب�سحة  للتمتع  �سك  بال  �سروري  الدهون 
وكما هو احلال مع كل �سيء، يجب تناول الدهون 

عشرة
هل تشعرين بالبرد بشكل مستمر في مكتب 

عملك؟ ربما يكون هناك سبب مدهش لرعشتك. 
وُيعتقد ان النساء يشعرن بالبرد بنسبة 3 الى %10 
أكثر من الرجال. ويعزو علماء من مركز األبحاث 
التقنية في فنلندا سبب ذلك الى ان جسم الرجل 
يحرق سعرات حرارية أكثر من تلك التي يحرقها 

جسم المرأة. وهذا يعود بدوره الى ان جسم 
الرجل يحتوي على كتل عضلية أكثر.

Apost
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الكلمات املتقاطعة
١-�ساحب ال�سورة مطرب عراقي، قادم

2-من م�سرحيات �سك�سبري
3-ثلثا ر�سام،  اخالق، ن�سف ف�ستق

4-لتزيني الغرفة )م(، قاهر)مبعرثة(
5-ا�ييسييكييت بييالييعييامييييية، حيييييييوان مييفييرت�ييس، رجييل 

بالجنليزية
6-يف الل�سان، بدينة

٧-ود، يف اجل�سم
8-علم مذكر، ما يكتم

٩-حرف جر)م(
١0-عملة ورقية )م(

١-من اغاين ال�سيدة ام كلثوم
2-فنان عربي قدير

3-علم مذكر، قاع
4-غري نا�سج، رجل اآيل )م(

5-مدينة يف املانيا، قهوة
6-ي�ستم، رجل دين

٧-من الطيور، عا�سمة ا�سبانيا
8-قذف

٩-مدينة ايرانية
خائر ١0-م�ستودع لالأَ�سلحة والذَّ

افقي

حل العددال�شابق

عم�دي

ال�ش�ندر

عيد احلب 

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ ثريا ج�اد

ي�سادف يوم الرابع ع�سر من �سهر �سباط اليوم العاملي لعيد احلب، والذي يعرف 
مهرجان  اإىل  العيد  هذا  ن�ساأة  يف  الأ�سل  ويرجع  الفالنتاين.  عيد  با�سم  اأي�سًا 
مهرجان  با�سم  يعرف  �سباط  من  ع�سر  اخلام�س  يف  يقام  كييان  قييدمي  رومييايّن 
لوبركاليا؛ حيث كان الرومانيون يحتفلون بقدوم الربيع يف هذا 
اليوم، وميار�سون العديد من الطقو�س املقرتنة باخل�سوبة، 

بالإ�سافة اإىل تزويج الأفراد من خالل عمل القرعة بني الن�ساء والرجال، ثم يف 
نهاية القرن اخلام�س حّول البابا جيال�سيو�س الأول مهرجان لوبركاليا اإىل عيد 
به  يحتفل  رومان�سي  احتفال  اليوم  مثل هذا  ُيقام يف  واأ�سبح  فالنتاين،  القدي�س 
النا�س يف كل عام منذ القرن الرابع ع�سر. ويرجع ال�سبب يف الحتفال بعيد احلب 
اإىل اإحياء ذكرى القدي�س فالنتاين، حيث يعتقد اأن القدي�س فالنتني عا�س يف عهد 
الإمرباطور كلوديو�س، وقد �ُسجن واأُعدم ب�سبب ع�سيانه لأوامر الإمرباطور التي 
تتمثل مبنع زواج ال�سباب حتى يتفرغوا للعمل ب�سكل كامل يف اخلدمة الع�سكرية، 
مرا�سم  واإقامة  ال�سباب  تزويج  على  وعمل  الأواميير  لهذه  فالنتاين  ي�ستجب  فلم 
بالعديد من  الأفييراد  يتم �سنويًا من خالل قيام  الزفاف.  الحتفال بعيد احلب 
اإر�سال  اإىل  بالإ�سافة  يحبون،  ملن  وال�سوكولتة  الأزهييار  اإر�سال  مثل  املمار�سات 
البطاقات املختلفة للتعبري عن احلب؛ حيث يقّدر عدد البطاقات املتبادلة �سنويًا 

ما يقارب من ١4١ مليون بطاقة.

وعلى  عليه،  نطلق  كما  ال�سوندر  او  ال�سمندر، 
ن�سبيًا  �سعيف  ا�ييسييتييهييالكييه  اأن  ميين  الييرغييم 
باملقارنة مع باقي اخل�سراوات، غري اأنه مينح 
ا�ستخدامه  ميكن  كما  عديدة.  فوائد  اجل�سم 
لدى  مثاًل  يعترب  اإذ  لييذيييذة.  وجييبييات  لإعيييداد 
ل  "اململة" التي  نوعًا من اخل�سراوات  الأملان 
عن  تغيب  وبالتايل  املنزل،  مطبخ  يف  تتواجد 
وتناولها  طهوها  يتم  التي  اخل�سراوات  قائمة 
من  النوع  هييذا  اأن  بيد  بلد.  كل  مطبخ  ح�سب 
فوائد  اجل�سم  مينح  "اململة"  اخليي�ييسييراوات 

جمة.
كريات  تكوين  على  تعمل  ال�سمندر  �سَلطة 
باملعادن  غني  ال�سمندر  اأن  اإذ  احلمراء،  الدم 
والفيتامينات وحم�س الفوليك واأي�سا فيتامني 
)ب( الذي له دور اأ�سا�سي يف تكوين كريات الدم 
احلمراء وهو م�ساد لالأك�سدة ويحمي اخلاليا 
مركبات  على  ويحتوي  ال�سارة،  املوؤثرات  من 
ع�سوية تقي من الإ�سابة بال�سرطان وتقلل 

من الإ�سابة باأمرا�س القلب.
عيي�ييسييري  ميييين  لييييرت  نيي�ييسييف  اإن 
�سغط  ميين  يخف�س  ال�سمندر 
تناوله  �ساعة من  بعد ن�سف  الدم 
العديد  اإعييداد  يف  ال�سمندر  وي�ستخدم 
احل�ساء  واأنييواع  الوجبات  من 
املختلفة، خا�سة ح�ساء 
اخليي�ييسييار الييرو�ييسييي 
ال�سهري )بور�ست(. 
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الجديالسرطان

لك مركزك اجلديد  ي�سمح 
واإعييادة  اجتاهاتك  بتحديد 
امل�ساريع،  بع�س  يف  النظر 
م�ساكل  حييل  اإىل  وتتو�سل 
وجهات  يف  .التقارب  عالقة 
ال�سريك  وبني  بينك  النظر 
الت�سنج،  حييدة  ميين  يخفف 
على  جيدة  اأ�ييسييداوؤه  وتكون 

العالقة.

اإذا واجهتك م�سكالت م�ستجدة 
مع الزمالء يف العمل، فاإّن ذلك 
يفر�س عليك مزيدًا من اجلهد 
يخ�سعك  الييعييقييبييات.  لييتييجيياوز 
اليي�ييسييريييك لخييتييبييار قييا�ييس يف 
وخ�سو�سًا  امل�ساعر،  حقيقة 
يف  نيتك  عن  اأخبارًا  تلقيه  بعد 

تركه ب�سورة مفاجئة.

اأزميية  اليييييوم عيين  يتحدث هييذا 
تيي�ييسييتييجييد يف جميييال  طييييارئيييية 
الإرباك  يليها حالة من  عملك، 
الييذات  اىل  والييعييودة  والتحّفظ 
واليييعيييالقيييات غيييري املييتييكييافييئيية.

الإمييييكييييانييييات اليييتيييي متييتييلييكييهييا 
تيي�ييسيياعييدك عييلييى مييواجييهيية اأي 

عائق.

ت�ستجد م�سكلة اإدارية مل تكن 
تتمكن  لكنك  احل�سبان،  يف 
بحكمتك  منها  التخل�س  من 
مع  تعاطيك  وح�سن  وذكائك 
عن  امتنع  احل�سا�سة.  الأمور 
الغ�سب  وطيياأة  حتت  الكالم 
عن  قلياًل  وابتعد  والنفعال 

ال�سريك.

م�ستقبلك  لتحديد  حا�سم  يوم 
تخطيت  حييييال  ويف  املييهيينييي، 
الأيام  من  املقبل  فاإن  املو�سوع 
مهمة  اإ�ييسييراقييًا.  اأكييرث  �سيكون 
بال�سري  ال�سريك  لإقناع  �سعبة 
النهاية، وخ�سو�سًا  معك حتى 
غري  مع  ال�سابقة  جتاربك  اأن 

م�سجعة.

جتيييد نييفيي�ييسييك مييتييفييوقييًا على 
الأمييور  وتكون  الآخرين  اآراء 
تقدمًا  وحتيييرز  مل�سلحتك، 
جتريها  �ساقة  مفاو�سات  يف 
غ�سيل  هو  العتاب  مدة.  منذ 
اأن  وييي�ييسييتييحيي�ييسيين  اليييقيييليييوب، 
اأوراقيييييييك على  تييكيي�ييسييف كيييل 
مع  احلييلييول  لإيييجيياد  الطاولة 

ال�سريك.

تيي�ييسييلييط هيييذا اليييييييوم اليي�ييسييوء 
ملّحة،  مهنية  اأو�يييسييياع  عييلييى 
واحلييذر  النتباه  عليك  ولكن 
والييييتيييي�ييييسييييّرف بييا�ييسييتييقيياميية 
ببع�س  اهتمامك  و�سفافية. 
الييتييفييا�ييسيييييل امليييهيييمييية يييدفييع 
مزيدًا  منحك  اإىل  ال�سريك 
الييتييحييّرك،  وحييرييية  الثقة  ميين 

فرتتاح اإىل ذلك .

تييكييون الآفيييياق وا�ييسييعيية اأمييامييك 
وتييخييو�ييس حمييادثييات ممييتييازة، 
يح�سل  لإ�ييسييكييال  انييتييبييه  فييقييط 
على �سعيد �سراكة ما. اإذا كنت 
الأوقات  ال�سريك يف  اإىل جانب 
اليي�ييسييعييبيية، فييياإنيييك جتييييده اإىل 
�سعب  اختبار  اأول  عند  جانبك 

تواجهه.

حييذار الأحيييالم والأوهيييام اأو 
اأ�سحابها،  بها  يفي  ل  وعودًا 
اأو  النيات  بع�س  يف  ت�سكك 
تيي�ييسييعيير بيياليي�ييسيييييق واحلييييرج. 
حييييافييييظ عيييليييى اأ�يييييسيييييرارك 
وعيييييالقييييياتيييييك، وامليييعييياميييلييية 
اخلييا�ييسيية الييتييي ميييّيييزك بها 

ال�سريك خالفًا لالآخرين.

هائلة  وقيييييدرات  قييوييية  طيياقيية 
اليييتيييوا�يييسيييل  يف  متيييار�يييسيييهيييا 
وتبّني  النا�س  على  والنفتاح 
ق�سية عامة، وت�سارك بع�سهم 
كاريزما  ومتار�س  ق�ساياهم 
بالدعم  حظيت  اإذا  كييبييرية. 
املطلوب فاإّنك حتقق انطالقة 

ثابتة وناجحة.

ت�سمع كلمات الإطراء وياأتيك 
ويغمرك  املييطييلييوب،  الييدعييم 
هييييييذا اليييييييييوم بييياجلييياذبييييييية 
ويجعلك حمط الأنظار طوال 
ال�سريك  اليي�ييسييهيير.حميياولت 
لكّنك  متوا�سلة،  لإر�سائك 
يقّدمه  مبا  مقتنعًا  تكون  لن 

من حلول.

يفتح لييك هييذا اليييييوم اأبييوابييًا 
طويلة  مييدة  ت�ستمر  مالئمة 
يييع الآفييييييييياق، فييتييعييقييد  وتيييو�يييسّ
بع�س  جييييديييييدة.  �ييسييفييقييات 
جتعلك  املييربييكيية  الأحييييييداث 
مرتبطة  دقيقة  جتربة  تعي�س 
جاهزًا  فكن  العمل،  بظروف 

لذلك.
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خ�شري احلمريي

كتاب  ان  لو  الأعييدادييية  الدرا�سة  مرحلة  يف  طالب  واأنييا  تخيلت  لطاملا   
ابتلعها  كب�سولة  اىل  حتييول  ندر�سه  كنا  الييذي  )النبات(  اأو  )احليييييوان( 
وتعليالت  وفييروقييات  وتفا�سيل  ور�سوم  �سروحات  من  مافيه  كل  واحفظ 
ع�سري  اىل  تتحول  الن�سو�س  كتاب  ق�سائد  ان  اأو  وهوام�س،  وتعدادات 
ذاته  والأميير  كالبلبل،  املدر�س  اأمام  بالتغريد  واأبييداأ  واحدة  جرعة  اأ�سربه 
والأ�سعار  الروايات  كل  قييراءة  ميكن  كيف  واإل  املنهجية،  غري  الكتب  مع 
التاريخ  وكتب  وال�سري  واملو�سوعات  الفل�سفة  وكتب  والأ�ساطري  واملالحم 
دفعة  هكذا  ن�سربها  اأن  دون  من  النف�س،  وعلم  والآثييار  والفن  والجتماع 

واحدة مع .. القليل من املاء!!
اأ�سارحكم اأن هذا اخليال ما زال يرافقني كلما دخلت معر�سا للكتاب، اأو 

من  مبا�سرة  الكتب  بالأمكان )حتميل(  كان  لو  اأمتنى  املتنبي  �سارع  زرت 
بع�س  �سطب  عناء  با�ستثناء  رمبا  عناء،  دون  الدماغ  تالفيف  اىل  الرف 

الرفوف وال�سنوف التي قد تلوث الدماغ مب�سامينها املتهالكة واملهلكة. 
 والآن مالذي حتقق من هذا احللم؟ 

ان  يكفي   ، )الكب�سول(  اأو  )الع�سري(  مبرحلة  يب�سر  حتقق  ما  ان  اأظيين 
الكتاب الفرتا�سي بات حا�سرا بقوة، وان معدل ما نقراأه الكرتونيا بات 
جيبي  يف  احملها  قد  �سغرية  فال�سة  واأن  بكثري،  الورقية  قراءاتنا  يفوق 

حتوي اأ�سعاف مات�سم اأكرب املكتبات.. 
اأنتظر...  مازلت  الكتب  ماليني  ورمبا  اآلف  اأو  مئات  فهناك  ذلك..  ومع 

لأ�سربها ع�سريا !!



د. علي ال�شاله

يف املنتهى
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ألول مرة يحصل شاعر عراقي على جائزة كاثاك العالمية لآلداب والتي تشكل جائزة رئيسة في 

المناخ اآلسيوي الناطق باللغات االوردية البنغالية وصوال إلى لغات ماليزيا واندونيسيا.

تبدء قصتي مع الجائزة باتصال الشاعر األلماني توبياس بورغارت قبل شهرين وقال لي ان لجنة 

جائزة كاثاك قد اختارت نصوصاً من ديوانك "غروب بابلي" الصادر باللغات األلمانية واألسبانية 

والفرنسية والصربية اضافة للعربية لتكون ضمن أنطولوجيا الشعر العالمي ويطلبون موافقتك 

الخطية فوافقت على الطلب وأرسلت الرسالة على عنوانهم الذي وصلني منه.

بعد اسبوعين تلقيت منهم رسالة بالبريد االلكتروني باللغة االنجليزية يطلب موافقتي على الترشح 

للجائزة التي تمنحها األكاديمية الوطنية للفنون الجميلة البنغالديشية تزامناً مع انعقاد مهرجان 

الشعر العالمي في دكا وضمن فعالية ثقافية كبيرة تسمى قمة الشعر العالمي، وان موعدها الثابت 

سنويا هو 31 كانون الثاني وألنني سبق وأن وافقت على حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب 

بدورته الخمسين االستثنائية فقد ترددت بادىء االمر إال انني عدت ووافقت بعد ان رأيت االسماء 

العالمية التي نالت الجائزة في الدورات السابقة.

وهكذا اختصرت زيارتي للقاهرة وانطلقت بعد ندوتي في اليوبيل الذهبي للمعرض بيوم واحد الى 

دكا في رحلة زادت عن 10 ساعات مع تغيير الطائرة في الشارقة.

وصلت صباح الخميس 29 كانون الثاني ألجد صورتي بالمطار معلقة في عدة اماكن مع ادباء 

اخرين.

وحين وصلت مركز العاصمة دكا شعرت بأن معلوماتنا عن بنغالدش والباكستان وباقي القارة 

الهندية ساذجة وبدائية وان هناك ثقافات عظيمة فيها لم نحسن الدخول إليها رغم أنها ثقافات جارة 

وقريبة لثقافتنا.

اخت�شرت زيارتي للقاهرة وانطلقت 
بعد ندوتي يف الي�بيل الذهبي 
للمعر�س بي�م واحد اىل دكا يف 

رحلة زادت عن 10 �شاعات مع تغيري 
الطائرة يف ال�شارقة.

جائزة كاثاك العاملية ل�شاعر عراقي


