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

يف  كهد�يا  �حللويات  وعلب  �لورود  يقدمون  �لنا�س  �سار  ودولر�ت،  ذهبًا 
�سيارة  ف�سارت  �لهدية  قيمة  من  رفع  فقد  ح�سني  �سد�م  �أما  �ملنا�سبات، 
على  ل�سد�م،  �بتكار  �آخر  �لعر�قيون  ويتذكر  �أر���س.  قطعة  �أو  مر�سيد�س 
هذ� �ل�سعيد، وهو تقدمي بر�ميل نفط كهد�يا لزو�ر �لعر�ق، ممن ياأتون 
للت�سامن مع �ل�سعب �لعر�قي يف حمنة �حل�سار فيعودون وهم ي�سعرون ب� 

�لرب�ميل.  هذه  "حمنة" بيع 
ن�شر هذا املقال بتاريخ  30 اآذار 2015
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عظيمًا،  تخ�س�سًا  �لطب  هند�سة  زينة  تعّد 
تكنلوجيا  م��ن  فيها  م��ا  بكل  �لهند�سة  ي�سّخر 
�لتي  �حللول  وتقدمي  �مل�ساب  مل�ساندة  متطورة 

متكنه من ��ستعادة حياته �لطبيعية.
امل�سروع اجلديد

زم��الوؤه��ا  ك��ان  وفيما  لها،  �لأخ���رة  �ل�سنة  يف 
زينة  كانت  �لتخرج،  م�سروع  باختيار  م�سغولني 
قد وقع �ختيارها على م�سروعها قبل �سنة، �أثناء 
�لو�سائل  �لإنرتنيت عن  و�إبحار يف  بحث مطول 
�أن �حللول �ملتعارف  �حلديثة يف �لطب، وجدت 

مثالية،  غ��ر  ح��ل��وًل  و�ل��ع��ك��از،  كامل�ساند  عليها 
لأنها ل حترك �لع�سالت ول تن�سط �لأع�ساب، 
�أع�ساء  �ل�سلل يف  وتن�سر  �سوءً�  تزيد �حلالة  بل 

�جل�سد.
-كان �حلل �لأمثل هو جهاز لتحفيز �لع�سالت 
�لوظيفي للم�سابني ب�سلل �سقوط �لقدم �و �سعف 
�جلهاز  ه��ذ�  ��ستخد�م  ويتم  �ل�ساق،  يف  ع��ام 
�ينما كان  بجعله �سغر �حلجم خفيف �لوزن، 
وميكن �رتد�وؤه حتت �ملالب�س و��ستخد�مه �أثناء 
يحفز  حيث  �ليومية  حلياته  �مل�ساب  ممار�سة 

�مل�سي  �أثناء  "�مل�سابة"  �لقدم  ويرفع  �لع�سلة 
لتبدو خطو�ته طبيعية متامًا.

العالج ال�سحري
�حلالت،  بع�س  �أن  "�ل�سبكة"  ل�  �سهاب  وتوؤكد 
�لأ�سابع  �أطر�ف  من  تبد�أ  �لأع�ساب،  كت�سلب 
�مل�ساب  ي�سبح  ث��م  كله  �جل�سم  يف  وتنت�سر 
�أي�سًا ميكن  م�سلوًل ب�سكل كامل، وهذ� �ملري�س 

معاجلته ح�سب روؤية زينة وقولها:
-ع���ن ط��ري��ق ج��ه��از �ل��ت��ح��ف��ي��ز �ل����ذي ي��ح��رك 
�نت�سار  مينع  ما  �لأع�ساب،  وين�سط  �لع�سالت 

�لع�سالت  يعالج  �أنه  كما  �حلالة،  و�سوء  �ل�سلل 
حتريكها،  ع���دم  ب�سبب  ب��ال�����س��م��ور  �مل�����س��اب��ة 
وميكن ��ستخد�مه ب�سكل يومي ليغني عن زيارة 
مر�كز �لعالج �لطبيعي، فيمنح �مل�ساب فر�سة 
يف  وه��و  مكثف  طبيعي  ع��الج  م��ن  لال�ستفادة 

منزله وي�سهل عالجه.
بدءً�  �لتحفيز هذ�  ��ستخد�م جهاز  كما وميكن 
كاجللطة  حالت،  ولعدة  �سنو�ت  �أربع  عمر  من 
�ل�سوكي،  و�لنخاع  �لر�أ�س،  �إ�سابات  �لدماغية، 

��سافة لت�سلب �لأع�ساب و�ل�سلل �لدماغي:
-عزمت �أن �أفهم كيف يعمل �جلهاز و�أن �أجعله 
م�سروع تخرجي ثم ��ستعنت بزميل يل، وعملنا 

معًا لفهم مبد�أ عمل �جلهاز، وبعد جهد بليغ، 
خرجنا بت�سميم جديد وبتكلفة �أقل وبنف�س 

�لكفاءة.
براءة الخرتاع

تخربنا زينة �أن �لتجربة �لأوىل للجهاز كانت 
�ل�سعادة  مالمح  بدت  حيث  للغاية،  عاطفية 
و��سحة على �مل�سابة حينما حتركت قدمها 

بال�سلل ومب�ساعدة �جلهاز  �مل�سابة 
وكانت كلمات �مل�سابة "كنت 

م�����س��ت�����س��ل��م��ة وف���اق���دة 
ل����الأم����ل و�أ����س���ع���ر 

�أنكم، كغركم، 
ل��ن ت��غ��رو� 

�سيئًا."
ك��ل��م��ات �مل�����س��اب��ة ���س��اع��دت زي��ن��ة يف حم��اول��ة 
ب���ر�ءة �خ���رت�ع وجن��ح��ت تلك  �حل�����س��ول على 
تعديالت  ��سافة  بعد   ٢٠١٧ ع��ام  �مل��ح��اولت 
على �جلهاز وجعله منا�سبًا و�سهاًل لال�ستخد�م 

�ليومي.
-��ستطعنا بعدها ��ستقبال �مل�سابني وفح�سهم 
�لعالج  و�خت�سا�سيي  �أط��ب��اء  �إ���س��ر�ف  حت��ت 
�لطبيعي، ثم بد�أنا 

�لجتماعي،  �لتو��سل  م��و�ق��ع  على  با�ستمارة 
مو�عيد  حتديد  ويتم  مبلئها  �مل�سابون  يقوم 

��ستقبالهم وجتريبهم �جلهاز.
 اأجهزة جلميع احلالت

�أف�سل  �سيخرج  �ل�سخ�س  ب���اأن  زي��ن��ة  وت��وؤم��ن 
وبعد  متعاون.  فريق  �سمن  ك��ان  �إذ�  لديه  م��ا 
ح�سولها على بر�ءة �لخرت�ع �أ�س�ست زينة فريق 
 ”intelligent healthcare IHC"
و�أخ��ذ  عديدون  طب  مهند�سو  للفريق  و�ن�سم 
هذ� �لفريق على عاتقه �إدخال تكنولوجيا �لطب 
�حلديث �ىل �لعر�ق مل�ساعدة ذوي �لحتياجات 
من  ك��ب��رة  ن�سبة  ي�سكلون  �ل��ذي��ن  �خل��ا���س��ة 

جمتمعنا يف �لوقت �حلايل.
-م�سروعنا �ملقبل هو �لذر�ع �لذكي لالأ�سخا�س 
�لطرف  ه��ذ�  يعمل  حيث  ب��ال��ب��رت،  �مل�سابني 
باإر�دة �مل�ساب وحتت �سيطرته بدًل من �لذر�ع 
�مليكانيكي �و �لتجميلي �لذي ل يعو�س �لوظيفة 

�ملفقودة لدى �مل�ساب.
�سنع يف العراق

كما يتم ت�سنيع جميع هذه �لأجهزة يف �لعر�ق 
من �ل�سفر، حيث ت�سميم �لدو�ئر �لإلكرتونية 
با�ستخد�م  �جلهاز  علبة  وت�سنيع  وحتويلها 
ط��اب��ع��ات ث��الث��ي��ة �لأب���ع���اد يف ور���س��ت��ه��م 
�أي  �خلا�سة ومن مالهم �خلا�س بدون 

دعم خارجي.
�ل�ستمارة  م��الأ  �للحظة  ه��ذه  وحتى 
�أكرث من ٥٠٠ �سخ�س، وماز�لت زينة 
ويفح�سون  ي�ستقبلون  وزم��الوؤه��ا 
د.  دور  زينة  تنكر  ول  �مل�سابني. 
�أ���س��ت��اذه��ا يف  ع��ل��ي،  ع��ل��ي ح�سني 
هند�سه  ق�����س��م  ب���غ���د�د/  ج��ام��ع��ه 
�لطب �حلياتي، يف ت�سجيعه ودعمه 
للفريق  ��سافة  لهم،  �مل�ستمرين 
بدونهم  �ل��ذي��ن  �ملتكامل  �لطبي 

توؤكد زينة �نها لن حتقق �سيئًا.

يحتاج املاليني من املر�سى اىل العالج الطبيعي، يحتاجه الطفل كي يتمكن من اللعب 
مع اأقرانه، ويحتاجه ال�ساب كي ميار�س حياته ب�سكل طبيعي ويح�سل على وظيفة 
لإعالة عائلته. ولأن زينة �سهاب، املهند�سة الطبية، تدرك اأهمية العالج الطبيعي، 
فاإنها اأحبت مهنتها و�ساعدها �سغفها على �سنع جهاز ي�ساعد امل�سلولني على ال�سري.
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 وحتى بعد �سدور قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية رقم 
�مل��ر�أة  منح  هدفه  ك��ان  �ل��ذي   ،١9٥9 ل�سنة   ١88
بع�س �لمتياز�ت �أ�سوة بالرجل، حيث جعلت منها 
�لكرمي،  �لعي�س  لنيل  عاجزة  و�لظروف  �لأو�ساع 
و�سارت �لعازبة و�ملطلقة و�لأرملة منهن، فري�سة 
�سهلة �أمام �جلوع و�حلرمان و�ل�ستغالل �جلن�سي 
من  بحقهن  �جلر�ئم  ن�سبة  و�رتفاع  و�ملتاجرة، 

�بتز�ز وخطف و�غت�ساب وتعنيف.
خط الفقر

بالرغم من ت�سارب �لتقارير �لعاملية يف عددهن 
�لأر�م��ل  ن�سب  �أن  يعرف  �جلميع  �أن  �إل  �لفعلي، 
�لتي  �أ�سبحت تتز�يد بزيادة �حلروب  و�ملطلقات 
عاناها �لعر�ق منذ حرب ثمان �سنو�ت و�سوًل �ىل 
فاأعد�د  بد�ع�س،  �ملتمثل  �لإره��اب  �سد  �حل��رب 
�ل�سعبي  و�حل�سد  �لأمنية  �لقو�ت  من  �ل�سهد�ء 
�إ�سافة �ىل �ل�سحايا من �ملدنيني ب�سبب  تتز�يد، 
�لن�ساء  من  �لعديد  جعل  ما  و�لتفجر�ت،  �لقتل 
بال معيل، و�أغلبهن من �لأ�سر �لتي تتكون من �أم 

هذه  مو�جهة  �ل�سروري  من  �سار  لذ�  و�طفال، 
�مل�سكلة �خلطرة على �ملجتمع �لعر�قي.

)هنادي  �لأ�ستاذة  �لإط��ار  هذ�  من  علينا  تطل   
يف  و�ملتابعة  �لدميوغر�يف  �مل�سح  م�سوؤولة  علي( 
�لجتماعية،  للرعاية  �لتابعة  �مل��ر�أة  حماية  هيئة 
�سنويًا  �ل��دمي��وغ��ر�يف  �مل�سح  "يتم  ت��ق��ول:  حيث 
�أحقية  ملعرفة  �ل�سهرية،  بالإعانة  للم�سمولت 
�مل�����س��م��ولت ب��ه��ا، ح��ي��ث ك��ان��ت ق��ب��ل ذل���ك على 
�أ�سا�س �لفئة وت�سمل جميع �لفئات �لن�سوية مهما 
بدون  تكون  �أن  ب�سرط  ولكن  �أو�ساعهن،  كانت 
ويتم  �ملادية جيدة،  و�إن كانت حالتها  معيل حتى 
ذلك من خالل ت�سجيلها هي و�أطفالها يف بيانات 
�لوز�رة، �إل �أنه بعد �إقر�ر �لقانون رقم )١١( لعام 
٢٠١6، �أ�سبح �ل�ستحقاق على �أ�سا�س خط �لفقر، 
ومت توجيه �أكرث من مئة باحث �جتماعي يقومون 
�لإعانة  ت�ستحق  �لتي  �لعو�ئل  وم�سح  بالك�سف 
�لجتماعية، ويتم طلبها عن طريق ملء �ل�ستمارة 
و�أم��الك��ه��م،  �مل��ح��ت��اج��ة  �ل��ع��ائ��ل��ة  ع��ن  للتعريف 

هذه  �إر�سال  ثم  ومن  يو�جهونها،  �لتي  وللظروف 
يكون  بعدها  �لتخطيط،  وز�رة  �ىل  �ل�ستمارة 
�لقر�ر بيد هذه �لوز�رة لتحديد م�ستوى ��ستحقاق 
�لعائلة بتحديد م�ستوى خط �لفقر، �إل �أن �لغريب 
يف �لأمر �أن هناك �سعف عدد �لن�ساء من �لرجال 
�لعجز  جعل  ما  �ل�سهري،  �لإعانة  مبلغ  يت�سلمون 
�أخذ  يتم  وبذلك  �لوز�رة كبرً� جدً�،  يف ميز�نية 
مكان �لعديد من �لن�ساء �ملعوز�ت، حتى �أن هناك 
�لذي  �ملبلغ  باأخذ  يقومون  �أجرة  �سيار�ت  �سائقي 
ويخ�س�س  �م��ر�أة  دينارلكل  �ألف  ب���)١٠٠(  يقدر 
و�لثاين  �لأول  للطفلني  �أل��ف��ًا   )٥٠( مبلغ  �أي�سًا 
�أما �لطفل �لثالث  للمر�ة �لتي تكون بدون معيل، 
�ما  �ألفًا،   )٢٥( يبلغ  �سهري  مبلغ  له  فيخ�س�س 
�ذ� تعدى �لثالثة �أطفال، فالطفل �لر�بع فما فوق 

غر م�سمولني مببلغ �لإعانة."
ت�سيف �لأ�ستاذة هنادي باأن وز�رة �لتخطيط لها 
بقطع  و�أي�سًا  �مل�ستحقة،  �لعو�ئل  بتحديد  �حلق 
ورغم  منهم،  �لفقر  خط  تعدى  من  على  �لإعانة 

يتعّر�شَن للعنِف واالبتزاِز واال�شتغالل

امراأة بال معيل 

اآية من�شور�� ذوالفقار يو�شف

مليونا
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تنامت اأعداد الأرامل واملعوزات من العراقيات ب�سبب احلروب 
والو�سع القت�سادي والجتماعي، و�سارت املراأة العراقية 

هي اأ�سعف فئة يف املجتمع، لكونها حمكومة من قبل الذكور 
بتناف�سهم يف عرقلة دورها يف املجتمع، بالرغم من لعب دورها 

يف تو�سيع تاأثريها يف هذه البيئة الذكورية.



�ملبلغ  ه��ذ�  عنهم  قطع  �لتي  �لعو�ئل  ف��اإن  ذل��ك 
با�ستطاعاتهم طلب �لعرت��س، حيث يتم بعدها 
�إر�سال باحث �جتماعي للك�سف عن حالة �لأ�سرة 
بعدها  عدمه،  �و  ��ستحقاقهم  لتحديد  �ملعرت�سة 
قا�ٍس  بو��سطة  رف�سه  �و  �عرت��سهم  قبول  يتم 
�ل�سنوي  �لبيان  ح�سب  يكون  ذلك  وكل  خمت�س، 
مبلغ  تت�سلم  عائلة  لكل  �ل����وز�رة  ب��ه  تقوم  �لتي 

�لإعانة.
مليونا مطلقة واأرملة

ونز�عات  و�حتالل  ح��روب  من  �ل�سنني  ع�سر�ت 
و�أعمال عنف جعلت �لظروف تنعك�س على �لأ�سر 
معر�سة  لكونها  �مل����ر�أة  وبالتحديد  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 
�ل�سيا�سات  �نعد�م  ومع  و�ليتم،  و�لت�سرد  للطالق 
بلدنا  بات  �حل��الت  هذه  مع  �لتعامل  يف  �جل��ادة 
حجمها  بلغ  �لتي  �ملوقوتة  �لقنبلة  ه��ذه  ينتظر 
تز�يد  و�لعدد يف  �أرملة ومطلقة  �أكرث من مليوين 
�لتخطيط  وز�رة  �إح�سائيات  ح�سب  م�ستمر، 

ووز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية.
فيبلغ  و�لتمكني  �ل��رع��اي��ة  م��ن  �مل�ستفيد�ت  �أم��ا 
يف  م�ستفيدة  �م��ر�أة  �ألف  ومئتي  مليونًا  عديدهن 
كرد�ستان،  �إقليم  عد�  �لعر�ق  حمافظات  جميع 
وهن  �لإع��ان��ة  بهذه  حم��ددة  فئات  هناك  �أن  �إل 

عمر�ل�  فوق  �ملتزوجات  وغر  و�ملطلقات  �لأر�م��ل 
)3٥ع���ام���ًا( و�مل��ع��اق��ة و�مل��ه��ج��ورة و�أي�����س��ًا زوج��ة 
يف  �إع��الن��ات  بعمل  وز�رت��ن��ا  تقوم  حيث  �ملعتقل، 
يتم  ول��ك��ي  �ل��ف��ئ��ات،  ه��ذه  ل�ستقطاب  �ل�����س��و�رع 
ت�سجيلهن يف مر�كزنا �ملوزعة على كال �جلانبني 

من �لعا�سمة من ر�سافة وكرخ.
ق�سم  مديرة  ع��م��ر�ن(  كاظم  )هيام  �لأ���س��ت��اذة 
�لعديد  هناك  "�إن  تقول:  �لجتماعية  �حلماية 
من �لدور�ت و�لور�س لتعليم �ملهن �ملجانية ح�سب 
و�سناعة  و�ل��ك��و�ف��ر  كاخلياطة  �لن�ساء،  رغبة 
�ملعجنات وتعليم �حلا�سوب، ��ستطعنا من خاللها 

تدريب �كرث من)6٠٠( متدربة وملدة �سنتني."
م�ساريع وقرو�س

فمئة  �لإعانة،  مبلغ  �لن�ساء ليكفيهن  �لعديد من 

�أ�سبوع فقط،  ملدة  �لنقل  تكلفة  دينار لت�سد  �ألف 
و�مل�ساريع،  �لقرو�س  نظام  �ل��وز�رة  ط��ورت  لهذ� 
�لعتناء  م��ن  �ل��ع��اج��ز�ت  �لن�ساء  تتمكن  حتى 
باأنف�سهن دون �لعتماد على مبلغ �لإعانة �لقليل.

حت��دث��ن��ا �لأ����س���ت���اذة ه��ي��ام م���ن ه����ذ� �جل��ان��ب 
ي�سعب  �لتي  �لن�ساء  من  �لعديد  "هناك  وتقول: 
�لإعانة،  مبلغ  خ��الل  من  �لكرمي  �لعي�س  عليهن 
�مل�ساعدة،  لطلب  للنا�س  �أيديهن  مد  ولي�ستطعن 
من  فمنهن  �مل�ساريع،  نظام  بتفعيل  قمنا  لهذ� 
يتم  �لأخ��ر  و�لبع�س  �خلا�س  م�سروعها  متتلك 
تزويدهن مب�ستلزمات م�سروع بو��سطة منظمات 

بالتعاون مع د�ئرتنا."
�لقرو�س  متنح  �ل��وز�رة  �أن  �ىل  �لأ�ستاذة  ت�سر 
يتم  �لعمل، حيث  للعاطالت عن  م�ساريع  لفتتاح 
�لت�سديد بو��سطة دفعات تبلغ )١٢٠( �ألف دينار 
يف كل �سهر ولغاية خم�س �سنو�ت، وعند جناح هذه 
�مل�ساريع يتم قطع مبلغ �لإعانة من خالل �لك�سف 
�أما  �مل�ستفيدة،  حلالة  �جتماعي  باحث  بو��سطة 

�ذ� ف�سل �مل�سروع فتتم �إعادة مبلغ �مل�ساعدة.
�سرطة جمتمعية

تلعب وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية دورً� مهمًا 
�سحيح  ب�سكل  وتوجيهها  �مل��ر�أة  تنمية  جمال  يف 

قادر�ت  غر  �لن�ساء  من  فالعديد  �ملجتمع،  نحو 
تقول  �ل�سعبة،  �ل�����س��ارع  �أو���س��اع  م��و�ك��ب��ة  على 
من  بالعديد  قامت  �ل��وز�رة  "�إن  هيام:  �لأ�ستاذة 
�لب�سرية،  �لتنمية  ودور�ت  و�لندو�ت  �ملهرجانات 
�ل�سهاد�ت  �أ�سحاب  من  �لعديد  با�ستغالل  وذلك 
�أكرب  بتعليم  �خت�سا�سهم  خالل  من  و�خل��رب�ت 
�أن ه��ن��اك من  �إ���س��اف��ة �ىل  �ل��ن�����س��اء،  ع��دد م��ن 
�لن�ساء  ��ستغالل  حتاول  �لتي  �ل�سعيفة  �لنفو�س 
�لعاجز�ت و�ملعدمات ��ستغالًل جن�سيًا، وحتى من 
يخت�س  حيث  �أقاربها،  �و  زوجها  بو��سطة  تعّنف 
بهذ� �جلانب ق�سم �ل�سرطة �ملجتمعية �لذي يوجد 
يف كل مركز �سرطة للحد من �مل�ساكل �لجتماعية 
و�لأ�سرية و�لبتز�ز �جلن�سي وغرها من �مل�ساكل، 
�لأ�سرية ي�سمى  بامل�ساكل  �آخر يهتم  وهناك ق�سم 

برعاية �لأ�سرة."
�أما بالن�سبة للم�سرد�ت فتوؤكد �لأ�ستاذة هيام "�أن 
هناك مكانًا �سريًا قمنا بت�سميته ب� )�ملالذ �لآمن( 
و�مل��ه��ج��ور�ت  �مل��ع��ّن��ف��ات  �لن�ساء  ب��اح��ت��و�ء  ي��ق��وم 
نقوم من  م��اأوى، حيث  لها  لي�س  ومن  و�ملت�سولت 
م�ساكلها  معاجلة  مبحاولة  �ي�سًا  �مل��ك��ان  ه��ذ� 
زوجها،  �و  ذوي��ه��ا  م��ع  للرت��سي  فر�س  و�إي��ج��اد 
ي�سهل  �لالتي  �ليتيمات  �لفتيات  بع�س  تبني  �و 

��ستغاللهن من قبل عدميي �ل�سرف."

م�ساريع ن�سوية
"�ل�سبكة  ملجلة  ح�سني(  عطور  )�لدكتورة  وتوؤكد 
�مل��ر�أة  ت�سجيع  على  تعمل  �لد�ئرة  �أن  �لعر�قية" 
�مل��ع��ون��ات، بل  �ن��ت��ظ��ار  ب���دًل ع��ن  لت�سبح ط��اق��ة 
متكنها من �ملهار�ت �ليدوية، كاخلياطة و�حلالقة 
حري�سة  و�لد�ئرة  �لغذ�ئية،  �ملنتجات  و�سناعة 
حتى  ودعمهن  �لن�ساء  خدمة  على  �حلر�س  كل 

�عتمادهن على �أنف�سهن.
فحاولنا  مايل،  تخ�سي�س  لدينا  "لي�س  وت�سيف: 
�إيجاد �لبديل من خالل منظمات �ملجتمع �ملدين، 
وبد�أت  للد�ئرة،  و�لتربع  و�ملحلية،  منها  �لدولية 
�لينا بعد �عتمادنا خط  بالو�سول  �ملنظمات  تلك 

�لفقر يف قاعدة بياناتنا. 

�لأحمر،  لل�سليب  �لدويلة  �للجنة  طرحت  كما 
م�ساريع  منح  خ��الل  من  وذل��ك  للتدريب  �ف��ك��ارً� 
وجبة  كل  قدمت  حيث  وجبتني،  مبعدل  للن�ساء، 
�مل�ساريع  كتابة  على  بتدريبهن  قامو�  �م��ر�أة   3٠
و�قعهن  م��ن  غ��ّر  م��ا  �ل��و�ق��ع،  لأر����س  وحتوليها 

�ملعي�سي نحو �لأف�سل. 
من  �ل��ن�����س��اء  يحمي  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��م��ك��ني  �إن 
�ل�ستغالل، لأين �أجزم، �أنه نادرً� ما تتم م�ساعدة 
�لأرملة و�ملطلقة دون مقابل، �و حماية وم�ساعدة 
�ملد�ر�س  وزجهم يف  �ملبكرة  �لعمالة  �أطفالها من 

من �أجل م�ستقبل �أف�سل لهم." 

ل ترتكها وحيدة
كما وعملت د�ئرة �ملر�أة جاهدة على تقدمي �لدعم 
�لنف�سي مع �سندوق �لأمم �ملتحدة لل�سكان، وهذ� 
 ٢٠١٥ ع��ام  منذ  طويلة  ل��ف��رت�ت  ��ستمر  �لعمل 
�لتو��سل �حلقيقي مع  ليبد�أ  �أحد�ث د�ع�س،  بعد 
�لفئات �ل�سعيفة و�ملعر�سة للعنف، وذلك بتعزيز 
و�لتثقيف  �مل�ساكل،  وحل  بالنف�س،  و�لثقة  �لقدرة 
و�لتوعية بجميع �نو�عها، �سحيًا، وتربويًا، وكل ما 
يتعلق ب�سوء �لتغذية وعو�قبها، �إ�سافة لالإ�سعافات 
�لأق�سام  هذه  �إيجاد  للن�ساء  ميكن  حيث  �لأولية، 
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اأغلب هوؤلء الن�سوة 
يع�سن يف منازل 

�سبه مهجورة واآيلة 
لل�سقوط، مع وجود 

حالت مر�سية لهن او 
لأطفالهن ما ت�سطرهن 

احلاجة ملبالغ اكرث

هناك مكانًا �سريًا قمنا 
بت�سميته بـ )املالذ 

الآمن( يقوم باحتواء 
الن�ساء املعّنفات 

واملهجورات واملت�سولت 
ومن لي�س لها ماأوى
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ح�شن العاين 

نواعم
موؤمترات وتكرميات!

و�شو�س يل ال�شيطان و�شاألته "ملاذا تذبل االأوراد, ويف اأغلب االأحيان 
متوت ب�شبب العط�س, بينما متتلك الوزارة بحدود علمي اأكرث من 

)630( �شيارة حو�شية؟", اأجابني وعالمات االنزعاج على وجهه ويف 
�شوته )جنابك على ما يبدو �شحفي غري متابع, ورمبا ُتخفي وراء 

َن النّية �شوؤالك اللئيم اأجندة, ومع ذلك �شاأفرت�س فيك ُح�شْ

�أكرث من ن�سف قرن يف عو�مل �ل�سحافة، �أك�سبتني معرفة و��سعة بفنونها وخباياها 
ودهاليزها، ومن هنا �أقول بثقة عالية، �إّن �أ�سعد �سعاد�ت �لإعالمي ب�سورة عامة، 
�أن �لعرف  و�ل�سحايف ب�سورة خا�سة، هي ح�سور �ملوؤمتر�ت وتغطيتها، و�آية ذلك 
�أن يت�سلم كل و�حد منا مظروفًا مغلقًا من �لدنانر �لتي  جرى بعد �نتهاء �ملوؤمتر 
تعادل ثالثة �أ�سعاف ر�تبه �ل�سهري يف �حلد �لأدنى. ويلعب �لو�سُع �ملادي للد�ئرة، 
ومدى �سخاء م�سوؤولها �لدوَر �لأهم يف كمية �لدنانر، ولهذ� كنا نت�سابق على دو�ئر 
غر�ر  على  دو�ئ��ر  من  ونتهرب  �ل�سناعة،  �أو  �لنفط  �أو  �لبلدية  �أو  مثاًل  �لكهرباء 
�لروح"  "ترّد  بني مظاريف  و��سح  و�لفرق  �جلوية،  �لأنو�ء  �أو  �لق�ساء  �أو  �ل�سرطة 

كما يقال!!
�أذك��ر، ح�سرت مع كوكبة من �لزمالء �ملدمنني على هذه  يف عام ١98٥، على ما 
�لأماكن موؤمترً� �إعالميًا لل�سيد وزير �مل�ساتل )وز�رة تعنى بجماليات �ملدن وتوزيع 
�لأ�سجار و�ستالت �لورد على �جلزر �لو�سطية و�لأر�سفة و�حلد�ئق �لعامة(، وذلك 
مبنا�سبة �لنتهاء من زرع )١88٥( �ستلة ورد من �أ�سناف )عني �لبزون و�لقرنفل 
وبعد ق�س  �لدويل،  بغد�د  �ىل مطار  �ل�ساعدة  �لطريق  �ل�سبع( على ميني  وحلك 
�ل�سيد  حتدث  حيث  �ملوؤمتر،  بد�أ  و�لع�سائر  �ملعجنات  وتناول  و�لت�سفيق  �ل�سريط 
�لوزير )عبد �لقادر �ل�سمري( عن �إجناز�ت وز�رته بالتف�سيل �إىل �حلّد �لذي �أتعب 
فيه روؤو�سنا بالأرقام و�مل�سطلحات، حتى تعب هو نف�سه من خطبته وقال "�أنا م�ستعد 
�لآن لالإجابة عن �أ�سئلتكم." وقد �متدح معظم �لزمالء �إجناز�ت �لوز�رة و�سخ�س 
فو�سو�س يف  �أنا  �أما  �ل�سمت،  قليلة منهم جانب  قلٌة  �لتزمْت  فيما  بالذ�ت،  �لوزير 
هو  ب�سيط  ل�سبب  متوت  �لأحيان  �أغلب  ويف  �لأور�د،  تذبل  "ملاذ�  و�ساألته  �ل�سيطان 
حو�سية؟"،  �سيارة   )63٠( من  �أكرث  علمي  بحدود  �ل��وز�رة  متتلك  بينما  �لعط�س، 
�أجابني وعالمات �لنزعاج على وجهه ويف �سوته "يبدو �أنك ل تتابع �لأمور جيدً�، 
كان هذ� يف �ل�سابق ولكن بف�سل توجيهات �لرئي�س �لقائد حفظه �هلل ورعاه، �نتهت 

هذه �مل�سكلة متامًا!!"
حني يح�سر )�ل�سيد �لرئي�س( على ل�سان �أي م�سوؤول، فهذ� يعني �أن �حلو�ر و�ل�سوؤ�ل 
و�لكالم و�أي �سيء قد �أ�سبح خطًا �أحمَر، ولهذ� �كتفيُت بهز ر�أ�سي، ور�سمُت �بت�سامة 
لكن  �ملتفهم.  ل�سلوكي  �رتاح  �سيادته قد  �أن  و�سعرت  �أعر�س من فمي ثالث مر�ت 
�لفقرة �لأهم يف هذ� �مل�سهد، �أننا ت�سلمنا مظاريفنا بالطريقة �ملعهودة �لتي نعرفها، 

�إعالمي ح�سب درجته �حلزبية، من ع�سو �لفرقة �ىل �ملوؤّيد، �نحد�رً� �ىل  �أي كل 
�مل�ستقلني و�ملعار�سني –يق�سد بهم �أ�سحاب �لأ�سئلة �ملحرجة للم�سوؤول-.

موؤمتر  �ىل  ذهبُت  �ملوؤمتر،  ذلك  على  �سنة  ع�سرين  بعد  �أي   ،)٢٠٠٥( �سيف  يف 
مماثل عقده �ل�سيد وزير �لت�سجر و�لأر�س �خل�سر�ء )بعد تغير ��سم �مل�ساتل(، 
�لبزون  )عني  �أ�سناف  من  ورد  �ستلة   )١88٥( زرع  من  �لنتهاء  مبنا�سبة  وذل��ك 
و�لقرنفل وحلك �ل�سبع( على )ي�سار( �لطريق �ل�ساعدة �ىل مطار بغد�د �لدويل، 
وبعد ق�س �ل�سريط و�لت�سفيق وتناول �ملعجنات و�لع�سائر، بد�أ �ملوؤمتر حيث حتدث 
�ل�سيد �لوزير )عبد �لزهرة �ل�سمري(.. �لخ، �أما �أنا فو�سو�س يل �ل�سيطان و�ساألته 
"ملاذ� تذبل �لأور�د، ويف �أغلب �لأحيان متوت ب�سبب �لعط�س، بينما متتلك �لوز�رة 
بحدود علمي �أكرث من )63٠( �سيارة حو�سية؟"، �أجابني وعالمات �لنزعاج على 
وجهه ويف �سوته )جنابك على ما يبدو �سحفي غر متابع، ورمبا ُتخفي ور�ء �سوؤ�لك 
�للئيم �أجندة، ومع ذلك �ساأفرت�س فيك ُح�ْسَن �لنّية، لكونك جتهل �أن هذ� كان يف 
زمن �لنظام �ل�سابق، ولكن بف�سل �لتا�سع من ني�سان و�أجو�ء �لدميقر�طية و�للتز�م 
�ىل  مو�سمية  من  حتولت  �لأور�د  �أن  حتى  متامًا،  �مل�سكلة  هذه  �نتهت  بالد�ستور، 

د�ئمية."
�أي  ل�سان  على  و�لد�ستور  �لدميقر�طي  و�جل��و  ني�سان  من  �لتا�سع  يح�سر  حني 
�ىل  ر�أ�سي  بهز  �كتفيت  ولهذ�  �أحمر،  خطًا  �أ�سبح  �حلو�ر  �أن  يعني  فهذ�  م�سوؤول، 
�ليمني و�لي�سار هّزً� عنيفًا، ور�سمت �بت�سامًة �أعر�س من فمي �ست مر�ت، و�أوهمُت 
نف�سي باأن �سيادته قد �رتاح ل�سلوكي �ملتفهم. لكن �ملهم يف هذ� �مل�سهد �أننا ت�سلمنا 
مظاريفنا بالطريقة �جلديدة �لتي باتت معهودة، �أي �أن مبلغ �لتكرمي ما عاد يجري 
بح�سب �لدرجة �حلزبية، و�إمنا على وفق نظام �ملحا�س�سة.. ولكي ل �أن�سى، ومن 

باب �لأمانة �لتاريخية، فقد ت�سلمنا مظاريفنا بالدولر ولي�س بالدينار!!

نظرً�  نينوى،  يف  و�لأه��م  �ملحافظات،  جميع  يف 
و�جهته  وم��ا  �ل�سابق  �لوقت  يف  د�ع�س  لإج���ر�م 

�ملر�أة �ملو�سلية من ظلم يف تلك �لفرتة. 
 ١3 ب�  لال�ستماع،  �لغرف  من  عدد  بافتتاح  قمنا 
هذه  من  �ملتبقي  �لعدد  لإك��م��ال  ون�سعى  ق�سمًا، 
و�لتاأهل  بال�ستجابة  ب��د�أن  �لن�ساء  لأن  �لغرف، 
من  فهنالك  وح��ي��د�ت،  ل�سن  ب��اأن��ه��ن  و�ل�����س��ع��ور 
يدعمهن ويحقق �لنجاح معهن يف ميد�ن �حلياة. 

من اأرملة �سعيفة اىل �ساحبة 
م�سروع

�إحدى ر�ئد�ت هذه �لد�ئرة هي �أرملة و�أم خلم�سة 
زوجها  وفاة  بعد  للوز�رة  قدمت  قد  كانت  �أيتام، 
حتى  ر�أ�سها  من  �ل�سو�د  ترتدي  �أ�سابيع،  بعدة 
�أخم�س قدميها، ومل يكن �لتخ�س�س �و �ل�سمول 
جمع  مت  حيث  لتح�سله،  �فتتح  قد  �لر�تب  مبنح 
�لتربعات لها، �إ�سافة للدعم �لنف�سي، وبعد عدة 
زيار�ت لها، ح�سرت تلك �ل�سيدة، وبيدها �لعديد 
ب�سنعها  قامت  �للذيذة،  �لغذ�ئية  �ملنتجات  من 
�لد�ئرة،  يف  �لعاملني  للموظفني  وبيعها  بنف�سها، 
ما فتح لها �ملجال للح�سول على مورد مايل دون 
ف�سيئًا،  و�سيئًا  �ل�سهري،  �لر�تب  لنتظار  �حلاجة 

�لأماكن،  جميع  يف  منتجاتها  ببيع  �ل�سيدة  بد�أت 
و��سرتد�د عافيتها وقوتها.

ترعى د�ئ���رة �مل���ر�أة �أك��رث م��ن 44٠ �أل��ف �أم��ر�ة 
ه��وؤلء  جميع  �أن  مبعنى  �أي  ل��الأ���س��رة،  معيالت 
با�ستثناء  �ل��ع��ر�ق،  حمافظات  جميع  يف  �لن�سوة 
تلجاأ  ملجاأ  د�ئرتنا  ��سبحت  حيث  كرد�ستان، 
هذ�،  لعملها  ��سافة  �ل�سد�ئد،  عند  �لن�ساء  �ليه 
للن�سوة  �ملنا�سبة  �لأجو�ء  �لد�ئرة على خلق  تعمل 
و�أطفالهن، وذلك من خالل �لرب�مج �لرتفيهية، 
و�ل�سفر�ت لالأيتام �ىل �ملتنزهات، وتوزيع �لثياب 

يف �ملنا�سبات و�لأعياد.

التحديد
م�سوؤولة  وهي  علي(،  )رج��اء  �ل�سيدة  ترى  فيما   
�لقدمي  �لقانون  �أن  و�لبحوث،  �لتقارير  �سبعة 
للد�ئرة كان فئويًا، �أي مبعنى تقدمي �لدعم �ملادي 
�جلديد  �لقانون  لكن  زوجها،  فقدت  �م��ر�أة  لكل 

قام بتحديد م�ستوى خط �لفقر لتقدمي �ملعونة. 
وت�����س��ي��ف: م���ن ���س��م��ن م��ه��ام ع��م��ل��ن��ا �ل��و���س��ول 
للمتربعني، وذلك عن طريق �لأ�سدقاء و�ملعارف، 
لأن �لر�تب �ملمنوح من �لد�ئرة ل يكفي، وهو ١٠٠ 
�ألف دينار فقط، لكنه ي�سبح ٢٢٥ �ألف دينار يف 

حال كانت �لأرملة متلك 3 �أطفال �و �أكرث. 

للنازحات ح�ستهن 
منازل  يف  يع�سن  �لن�سوة  ه��وؤلء  �أغلب  �أن  كما 
حالت  وجود  مع  لل�سقوط،  و�آيلة  مهجورة  �سبه 
ت�سطرهن  م��ا  لأط��ف��ال��ه��ن  �و  ل��ه��ن  م��ر���س��ي��ة 
�ملتربعون.  د�ئمًا  ي�سدها  �كرث،  ملبالغ  �حلاجة 
ذوي  رعاية  مع  بالتعاون  �لد�ئرة  �ساهمت  كما 
بجمع  �لطوعي،  عملهم  من  كجزء  �ل�سهد�ء، 
�لتربعات لعو�ئل �ل�سهد�ء و�لنازحات �لقادمات 

من �ملدن �ملحتلة. 
للن�ساء  كبرة  ت�سهيالت  ب��اإج��ر�ء  كذلك  قمنا 
�لنازحات، وذلك بعمل �إ�سبارة جديدة، متكنهن 
من �حل�سول على مرتباتهن يف مكان نزوحهن 
�جلديد بدًل عن مدنهن، كما قمنا بتوفر غرف 
من  عما حلقهن  للتخفيف  لهن  �لنف�سي  �لدعم 

�ذى روحي نتيجة �حلروب وخ�سارة �لأهل. 
�لتربع  ت�سمل  فهي  �لتربعات،  عن  وباحلديث 
خالل  م��ن  وذل��ك  فقط،  �مل���ادي  ولي�س  �لعيني 
و�لأجهزة  و�ملالب�س  �لغذ�ئية،  �ل�سالت  توزيع 
�لختيار  ويتم  �مل��و����س��م،  ح�سب  �لكهربائية، 

ح�سب �لأكرث حاجة و�لأكرث فقرً�.
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تخلد  �ن  تريد  كيف  �ملبدعني،  معرتك   *�خللود 
��سمك؟

 - رح��ل��ة ب��ح��ث��ي ع��ن �خل��ل��ود ه��ي ك��رح��ل��ة ج��دي 
�نتهت رحلته حلظة و�سوله �ىل  كلكام�س، عندما 
�نه  �ل  �خللود،  لع�سبة  �لفعى  و�سرقة  �وتناب�ستم 
عند رجوعه �ىل �وروك وجد هذ� �جلد�ر �لعظيم 
�لذي ف�سر له نوعا �خر من �خللود، لهذ� �قول ما 
وخ�سو�سًا  بالجناز،  �خللود  �ن  وهو  �نذ�ك  قاله 
�ذ� كان نافعًا للب�سرية مهما كان ماديًا �و معنويًا، 
رمزيًا �و ملمو�سًا، فهو ميثل �عظم �سمات �خللود، 
�لأ�سياء  فجميع  عنه،  �بحث  و�ن��ا  �لطفولة  فمنذ 
ترتكها،  �لتي  �لب�سمة  هي  يخلد  ما  لكن  ز�ئلة، 

و�لتاأثر بالغر هو �لجناز بحد ذ�ته.
هناك  هل  لالهتمام،  ومثرة  عديدة   *مو�هبك 

موهبة قريبة ل�سخ�سك ترتجم فريد لفتة؟
خا�سة،  نكهة  بها  �ق��وم  هو�ية  �و  موهبة  لكل   - 
�ل  و�لطعم،  �ل�سكال  متعددة  فهي  �لفو�كه  كما 
ج��دً�،  مهم  فالتنوع  مفيدة،  تكون  بالنهاية  �نها 
من  مرفو�س  فهو  و�حد  �سيء  يف  �لتخ�س�س  �ما 
قبلي متامًا، و�خالف كل من يقول باأن �لتنوع يولد 
�لتي  �ملدر�سية  �ملناهج  ذلك  على  ومثال  �لت�ستت، 
تدر�س من �لبتد�ئية و�سوًل �ىل �جلامعة، فنحن 
ندر�س �ملو�د �ملتنوعة كالأدب و�لريا�سيات و�لدين 

وغرها، فهي يف نهاية �لمر مرتبطة مع بع�سها 
بطريقة ما.

و�لبطل  وفريدمنو،  �جلو،  كملك  كثرة،   *�ألقابك 
و�لهرقل، فما هو �للقب �لذي تعتز به؟

يل،  بالن�سبة  مهمة  غر  فاللقاب  فقط،  فريد   - 
�ملهم هو ما �جنزته وما �ساجنزه يف �لقادم، �ما 
�طلقو�  �لذين  �لنا�س  ملحبة  فقط  فتكون  �أهميته 

علّي هذ� �للقب، ك�سكر وحب و�حرت�م يل.

 درجة اخليال

قد  �نك  حتى  بالتوحد،  م�سابًا  كنت  باأنك   *قيل 
تاأخرت بالنطق يف �سغرك، هل هناك عالقة بني 

هذه �حلالت وتكوين خميلتك؟
��سميها  �ن  با�ستطاعتي  �نه  �جل��زم  ��ستطيع   -ل 
مي�سان،  حمافظة  ��سكن  كنت  ولن��ن��ي  ت��وح��دً�، 
بحالت  �لكاملة  �ملعرفة  �لوقت  ذل��ك  يف  يكن  مل 
�لتوحد �لتي ت�سيب �لطفال وت�سخي�سها، �ما �ذ� 
�ل�سبب  هي  فبالتاأكيد  مبخيلتي  عالقة  لها  كانت 
�لول لعي�سي د�خل هذ� �لعامل �خليايل �خل�سب، 
وخلق عامل رديف ملا يعي�سه �لن�سان �لعادي، فلم 
درج��ات  لاللو�ن  �ن  فكما  عيني،  ت��ر�ه  مبا  �كتف 
�عتربها  و�ن���ا  �ي�����س��ًا،  درج���ات  للمخيلة  فهناك 

�لدرجة �خلطرة من �خليال.
�لذي  ما  ذك��ر،  كلما  ي�سدك  �ل��ذي  �ل�سم   *ليلى، 

�����س���اف ل���ك ���س��اح��ب ه��ذ� 
�ل�سم؟

و�ساحبه  �ل���س��م  ه���ذ�  ق��د����س��ة   - 
�سوؤ�لك،  �سياغة  �عيد  جتعلني 

فال�سافة تعني باأنني كنت موجودً� ثم 
و�لدتي  �ملرحومة  �ن  �ل  يل،  ��ساف  بعدها 

ج�سديًا  ي��وج��د،  �ن  قبل  ف��ري��د�  كونت  م��ن  ه��ي 
�سيء  كل  يف  �لوىل  هي  �للحظة  ولهذه  وروح��ي��ًا، 
�ل�ساند  كونها  من  �ب��دً�  يغر  مل  وج��وده��ا  وع��دم 
و�ملعلم و�حلامي �لأول و�لأخر يل يف حياتها وحتى 

بعد مماتها.

 املحرك الذاتي

حتقيق  نحو  �ل�سعي  �ىل  دعوتك  ماتكون   *غالبًا 
�لهدف بفل�سفة خا�سة، فما هي هذه �لفل�سفة؟

و�ل�ستثناء،  �لتفرد  �ىل  بحاجة  كب�سر  نحن   - 
�خليال،  عن  �لبعيد  �لتقليدي  عن  و�لبتعاد 
و�ذ�  �لن�سح،  يرف�س  بطبيعته  و�لن�����س��ان 

�لن�سان  ه��ذ�  ي��ك��ون  �ن  ب�سرط  ��ستجاب 
متحركًا من ذ�ته، فقد يكون �ساحب منجز 

�ل���ذي ليتحرك  ب��ال��ت��اأك��ي��د، �م��ا  و�ب����د�ع 
بنف�سه ف�سيهوي �ىل �لقاع لحمال.

 * و�سلت �إىل مات�سمونه بحدود �لف�ساء، 
هل هذ� �أق�سى حد ميكن لفريد �لو�سول 

فريد لفتة:
�شاأحكم العامل!

 ذوالفقار يو�شف
ت�شوير /ح�شني العلي

دخل الربملان حاملًا بالف�شاء فخرج منه بدرع النائب االأول
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  قدم للم�ستحيل حمدقا بعينيه، جامدا حردا، كان قدومه لنا كغزوة جنم هابط من 
ال�سهوب الزرقاء، مهمته �سحق املاألوف، ومزوالة احلرية باأبهى حالتها، امتزجت 
عروقه ب�سجاعة كلكام�س واورمنو ونبوخذ ن�سر، �سكن الغيوم، اقرتب من ال�سم�س 

فل�سعها بطموحه الالحمدود، واذاب ثلوج ايفر�ست بحرارة دمه ال�سومري، هو هرقل 
العراق الكابنت فريد لفتة، حلق اليوم يف ف�ساء جملة ال�سبكة العراقية.
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

لنتخل�س من كلمة )�شعلّيه( التي ت�شببت يف ا�شتمرار 
و�شع الكهرباء على ما هو عليه, بل ا�شتمرار الو�شع يف 
العراق على ما هو عليه. ان تعديل االأو�شاع, الكهرباء 

والنظافة والق�شاء على الف�شاد وغريها من امل�شاكل 
امل�شتع�شية, مهمة تفاعلية بني املواطن واحلكومة 

بن�شب متفاوتة

�شعب ) �شعلّيه (

يف مثل هذ� �لوقت من كل عام، و �ق�سد �لعتد�ل �ملناخي، ي�ستمر جتهيز �لكهرباء )�لوطنية( ملدة ٢4 �ساعة يوميا.
و�ل�سبب عدم ��ستخد�م �جهزة �لتكييف، �عرف �ن �ملناخ �لعر�قي يف �ل�سيف �لطويل و�ل�ستاء �لق�سر ل ُيطاق،  
لكن برت�سيد �ل�ستهالك، قد ن�ستطيع �ن نزيد �ساعات �لتجهيز. ل �حاول �لدفاع عن وز�رة �لكهرباء و�لتي �سرفت 
�ملليار�ت من �لدولر�ت كانت تكفي ل�سر�ء حمطات توليد عمالقة تنتج ما يفي�س عن حاجة �لعر�ق وت�سدر �لفائ�س 
وتكون م�سدر دخل قومي �آخر غر �لنفط، و�لتلكوؤ �لذي حدث وكيف �سرفت �ملليار�ت دون �أي تقدم ملحوظ لي�س 

�ساأننا، �منا �ساأن �ل�سلطات �لرقابية �ملخت�سة.
خالل  من  �لتوعية  تنقطع  ل  �لكهرباء،  من  فائ�س  لديها  دول  ففي  �ل�ستهالك.  تر�سيد  �ىل  �لإ�سارة  �ح��اول  هنا 
�عالنات و�سپوتات تلفزيونية عن تر�سيد �ل�ستهالك، خا�سة و�ن �سناعة �لكهرباء مكلفة جد� و هناك دول تفر�س 
ر�سوما �إ�سافية على �لكهرباء ��ستناد� �ىل حجم �ل�ستهالك. م�ساألة �خرى مهمة و هي �متناع �لكثر عن دفع فو�تر 
ما  ندفع  �ن  �لف�ساد. علينا  �سبب ل يختلف عن  يبوكوه"!! وهذ�  و  ندفع  "لي�س  �سمعته هو  و�ل�سبب، كما  �لكهرباء، 
جياًل  وعائلته  �ستطارده  �ل�سيئة  �سمعته  فان  �لآن،  حما�سبته  تتم  مل  �ذ�  �لقانون،  �سد  به  �سيت�سرف  و�لذي  علينا 
يف  �سو�ء  �لكهرباء  منظومة  على  �لهائلة  �لتجاوز�ت  �ىل  �لإ�سارة  من  لبد  كذلك  وعقابًا.  ح�سابًا  تكفيه  �آخر  بعد 
بغد�د �و �ملحافظات �لخرى، خا�سة يف �لأحياء �ل�سكنية �لع�سو�ئية. لنتخل�س من كلمة )�سعلّيه( �لتي ت�سببت يف 
�لأو�ساع،  تعديل  �ن  عليه.  هو  ما  على  �لعر�ق  يف  �لو�سع  ��ستمر�ر  بل  عليه،  هو  ما  على  �لكهرباء  و�سع  ��ستمر�ر 
و�حلكومة  �ملو�طن  بني  تفاعلية  �مل�ستع�سية، مهمة  �مل�ساكل  �لف�ساد وغرها من  و�لق�ساء على  و�لنظافة  �لكهرباء 
بن�سب متفاوتة، فمثاًل نظافة �لأ�سو�ق و�لأحياء �ل�سكنية تعتمد بن�سبة كبرة على �ملو�طن، بينما يف حماربة �لف�ساد 

تكون ن�سبة �حلكومة ب�سلطاتها �لرقابية �ملخت�سة �أكرب  و يف �لكهرباء كذلك.
ما �أ�سر �ليه لي�س بطرً� �و خياًل، �منا قر�ر لبد �ن نتخذه، لنقرر �ن نتوقف عن كوننا )�سعب �سعلّيه( ونكون )�سعب 
علّيه( و �سنبد�أ �خلطوة �لوىل �حلقيقية يف ��ستعادة حياتنا �لعتيادية و �سنجعل �حلكومة ت�ستمع �لينا لأنها �ستلم�س 
�أ�سابيع وقد تطول قليال، �سرنغمها على  �لأيام  �لأيام، وهنا  لكننا مبرور  �لبد�ية،  ن�سعر بهذ� يف  قر�رنا، رمبا لن 
�للتفات �لينا وتنفيذ ما نريد.. كما نقول بالعامية )�أخذوين على كد عقلي(، �ن م�سطلح )�سعب �سعلّيه( و�سعنا يف 
حرج كبر �مام �ل�سعوب �لخرى و�ن كنا نطالب �ن يعود �لعر�ق �ىل مكانته بني �لدول، لبد �ن نعمل على ��ستعادة 

مكانتنا ك�سعب بني �ل�سعوب �ي�سا..

�إليه؟
�ح���������دى   - 

�ن  �أم�����ن�����ي�����ات�����ي 
ف�ساء  ر�ئد  �نني  من  بالرغم  ف�ساء،  ر�ئد  �كون 
من  �بعد  �ىل  �ذهب  �ن  وجاهز  موؤهل،  م�ستقبلي 
�لمريكية  �لكادميية  من  متخرج  وكطيار  ذلك، 
�لتدريبات  و�كملت  جتاري،  طيار  برتبة  للطر�ن 
كر�ئد   ٢٠٠9 ع��ام  �لرو�سية  �لف�ساء  وك��ال��ة  يف 
ف�ساء، �ل �ن ما منعني من مبتغاي هو عدم تفهم 
مبفهوم  �حلكومات  بتعاقب  �لعر�قيني  �مل�سوؤولني 
هذ�  يعنيه  مبا  ك�سعب  وجهله  �لف�ساء،  و�همية 
�جلانب، فالنرتنت و�لقمار �ل�سناعية م�سدرها 
مكانها �لف�ساء، و�ن من �متلك هذه �لولوية فقد 
و��سح  ب�سكل  �لم��ور  روؤي��ة  على  �ل�سيطرة  �متلك 
وم�سيطر، ولكونه �هم �حللول مل�ساكلنا، كامل�ساكل 
�لمنية وحركات �لزحام وحدود �لدول و�لتخطيط 
وفو�ئد �خرى لح�سر لها، ومع �سديد �ل�سف رغم 
حماولتي �لعديدة بالهتمام بهذ� �جلانب �ل �نه 

قد قوبل بالرف�س �مل�ستمر.

 ال�شيد"كباب"

 *لالبطال ��سدقاء، ملاذ� �خرتت �ن يكون �سديق 
��سفارك �ل�سيد "كباب"؟

�ن��ا ك��م��ت��ذوق للفنون د�ئ��م��ًا م��ا �لح���ظ وج��ود   - 
يكون  ثانوية  و�سخ�سية  للفنانني،  �ساند  عن�سر 
هذ�  �لرئي�سة،  �ل�سخ�سية  ر�سالة  �ي�سال  عملها 
�ل�سيد  ��سميتها  قرد  بدمية  ��ستعني  جعلني  �لمر 
بدورين مهمني يف حياتي،  يقوم  و�لذي  "كباب"، 
�سمو  ملركز  ح�سنة  نو�يا  �سفر  ولين  �لول  �لمر 
�ل�سيخ ر��سد يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة للطفولة 
ل�سنة ٢٠١3، كان يجب علي �ن �حتوي �لعديد من 
�لطفال بو��سطة �د�ة جذب، فرت�ين �حتدث �ليه 
�لربيء  عاملهم  ولدخ��ل  ليطمئنو�  وجودهم  عند 
�لخ��رى  �ملهمة  �م��ا  ت���ردد،  �و  منهم  خ��وف  دون 

بها، يف حفاظي  يقوم  �لتي 
طفولتي  ع��ل��ى 
بها  وت��ذك��ري 

ب���ا����س���ت���م���ر�ر، 
ف��ال��ب�����س��ر ي��ج��ب 

على  ي��ح��اف��ظ  �ن 
ط���ف���ول���ت���ه م��ه��م��ا 

لن  ك������رب، 
تعني  �ل��ط��ف��ول��ة 

�ل�سدق و�لن�سانية و�لنقاء.
 * �ملزيج �لأ�سمر من �لبد�ع، من �أين منبعه بغد�د 

�م مي�سان؟
و�ملاآ�سي  �ل��ظ��روف  نتاج  �ل  ماهو  �ملزيج  ه��ذ�   - 

�ل����ت����ي و�ج���ه���ت���ه���ا 
�مل��دي��ن��ت��ني،  ك��ل��ت��ا  يف 
ففريد مل يولد وبفمه 
�ن  �ل  ذه��ب،  ملعقة 

�ل�سعبة  �ل��ظ��روف 
�د�ة  ه������ي 

�سقل 

كانت للو�سول  فمهما  �جن��زت��ه،  م��ا  �ىل 
خا�س،  وطعم  لذة  لالجناز  يكون  �سعبة  �حلياة 
لهذ� نرى �غلب �لعظماء قد ن�ساأو� يف بيئة ماأ�ساوية 
لهذ�  مو�هبهم،  و�سقلت  منهم  �سنعت  وقا�سية، 
�لظروف هي من حالت  باأن  يقول  �رف�س كل من 

دون و�سويل ملا �ريد.
�لعر�قي  �لنو�ب  جمل�س  قبل  من  تكرميك  بعد   * 

بدرع �لنائب �لول، ماهو �سعورك �ز�ء ذلك؟
 - مل �عرف باأين �ساأكرم �ل عند و�سويل للجل�سة، 
فقد كنت ذ�هبًا ملناق�سة مو�سوع �لف�ساء و�هميته، 
ف�ساء  كر�ئد  �مل�سروع،  دعم  وطلبي من �حلكومة 
�لقاعة  دخ��ويل  عند  فوجئت  �نني  �ل  م�ستقبلي، 
بتكرميي بدرع �لنائب �لول، حيث د�م هذ� �للقاء 

لدقيقتني فقط!.

 خم�شة 
بخم�شة

 *ح����ي����اة �مل���غ���ام���رة 
و�مل���ج���ازف���ة لت��خ��ل��و من 

�ملو�قف، حدثنا عن �حد�ها؟
 - كان هناك موقف طريف حدث يل، حيث كان 
بربطي  بريطانيا  �سرق  يف  طيار  مع  �تفاق  هناك 
مبجازفة،  و�ل��ق��ي��ام  �ل��ط��ائ��رة  �جنحة  �ح��د  ف��وق 
�لطر�ن  قبل  م��ن  �مل��و�ف��ق��ة  ��ستح�سال  مت  وق��د 
كيلو،    )٧٧( وزين  يكون  �ن  ب�سرط  �لربيطاين 
وزين خم�سة  بزيادة  فوجئت  للموعد  قدومي  عند 
باملجازفة  �لقيام  يرف�س  �لطيار  ما جعل  كيلو�ت 
للقو�نني،  خمالفة  وباعتبارها  حياتي  على  خوفًا 
�ملطار وعمل  �ر�س  باجلري على  �قوم  ما جعلني 
خم�س  خ���الل  ك��ي��ل��و�ت  خم�سة  لخ�����س��ر  مت��اري��ن 
�ساعات فقط، وكل ذلك ب�سبب ��سر�ري على عدم 

تاأجيل �ملجازفة.
البطل اخلارق

* �أمريكا لديها �سوبرمان، نحن لدينا فريد منو، 
ماهي و�ساياك ل�سباب �لعر�ق؟

كان  مهما  �جل��ي��ن��ات  بتناقل  �وؤم���ن  رج��ل  �ن��ا   -
و�سرجون  و�ورمن���و  فكلكام�س  �ل��زم��ن،  �خ��ت��الف 
�ل�ساللة  نف�س  م��ن  و�ن���ا  �سومريون  ه��م  �لك���دي 
و�لنتماء، و�لذكاء و�ل�سجاعة �لتي �متلكها مل تكن 
�ل منبعا منحدر� من هوؤلء �لبطال، لهذ� فامنيتي 
عليهم  ويجب  تاأريخهم  ي��ق��ر�أو�  �ن  �ل�سباب  من 
�سنكرر  بالتايل  فيه حتى لننف�سل عنه،  �لرتكيز 
بالثقافات  ن��رى  وك��م��ا  وم��الح��م��ه��م،  �إج��از�ت��ه��م 
�لغربية �لتي تخلق رمز وقدوة خيالية ك�سوبر مان 
و�سبايدرمان وغرهم من �ل�سخ�سيات، فلماذ� ل 
��س�سو�  �لذين  و�بطالنا  برموزنا �حلقيقية  نقتدي 
تخلو  ل  ب���اأن  و�دع���و  �ل��ر�ف��دي��ن،  و�دي  ح�����س��ارة 

مناهجنا �لدر��سية من هذه �ل�سخ�سيات.
�شاأحكم العامل

 * هذ� هو عنو�ن كتابك �ل�سادر قبل 
�يام، هل �ستحكم �لعامل فعال؟

- �إن فعل �مل�ستحيل هو �أحد مو�هبي 
كي  �أعي�س  و�أن��ا  �سابقا،  ذك��رت  كما 
�أحقق و�أجنز ل�سل للخلود كي �أبني 
حلمي يف �لو�قع و�نا �حكم عاملي �لن 
"حقق  �ي�سا،  عامله  يحكم  و�ل��ق��ارئ 

�حالمك لتحكم عاملك".



فنانة مرموقة واأعمالها ر�سينة، 
عرفت من خاللها اأدوارها العديدة 
يف امل�سل�سالت البدوية الأردنية 
والعراقية، ل�سيما تلك التي �سورت يف 
العراق، وكان اآخر اأدوارها مع الفنان 
حم�سن العلي يف م�سل�سل "�سقوط 
اخلليفة" اإخراج " حممد عزيزية".

الفنانة"عبري عي�سى" حققت خالل 
م�سوارها الفني مكانة جيدة بني 
الفنانات العربيات. 

دخلت عبر عي�سى ميد�ن �لعمل �لفني عام ١9٧٧م، 
و�ساركت يف �لعديد من �لأعمال، من �أبرزها: "كنوز 
وحكايات" ، "حارة �أبو عو�د" عام ١98١، "�ل�سيف 
"�سحوة  "�لفرح �ملن�سي"،  "�لعلم نور" ،  �لذهبي"، 
زمن"، "�ل�سقيقان"، "منر بن عدو�ن" عام ٢٠٠٧، 
"�أبو جعفر �ملن�سور" عام٢٠٠8. وهي من مو�ليد ٢٥ 

ني�سان١96١ من �أب �أردين و�أم فل�سطينية.
هذ�  فكان  عي�سى  عبر  �لعر�قية" �لتقت  "�ل�سبكة 

�حلو�ر:-
م�سوار

*ما �مل�سافة �لإبد�عية بني �أول عمل لك و�آخر عمل؟
بالتعب  تكللت  ك��ث��رة  وجت����ارب  ط��وي��ل��ة  -م�����س��اف��ة 
و�حل��م��د هلل متخ�ست عن  و�لإخ��ال���س.  و�مل��ث��اب��رة 
نتائجات نلت عنها �لر�سا من نف�سي ومن �لآخرين. 
�ىل  م�سو�ر طويل حتولو�  بعد  �لفنانني  من  *�لكثر 
�ىل  �لكامر�  �أم��ام  من  مكانهم  و�أبدلو�  خمرجني، 

قيادة �ملمثلني و�لكامر� �سوية؟
-نعم فكرت بذلك، ونفذتها فعاًل و�أخرجت �سهرتني 
و�ساأعيد  ��سافة �ىل م�سرحية و�حدة،  تلفزيونيتني، 

�لكّرة ثانية �ذ� توفر �لن�س �جليد و�ملنتج �جليد. 
*كيف حال �لفن يف �لردن؟

للحركة  دعمًا  لتقدم  و�لدولة  تر�جع،  يف  -لالأ�سف 
خالل  من  مبا�سرة  تتدخل  �أن  و�ملفرو�س  �لفنية، 
توفر �لدعم �لكبر لتعاود �حلركة �لفنية ن�ساطها، 

وهذ� يتطلب قر�رً� �سيا�سيًا من �أعلى �جلهات.
فنانني  م��ع  �لفنية  �مل�ساركات  م��ن  �لكثر  *ل��دي��ك 

عر�قيني..
�لفنانني  م��ع  بالعمل  ج��دً�  �سعيدة  و�أن���ا  -�سحيح، 
�لفنان  لأن  ك��ب��رً�  �ح��رت�م��ًا  لهم  و�أك���ّن  �لعر�قيني 

لح��دود  �إب��د�ع��ًا  وميلك  وحم��رتم  ملتزم  �ل��ع��ر�ق��ي 
منهم،  �لكثر  مع  متو��سلة  عالقتي  وم��از�ل��ت  ل��ه، 
وميمون  �لعلي  وحم�سن  �لعبا�س  �أب��و  حممود  مثل 
�هلل(  )رحمه  �لعاين  يو�سف  و�أ�ستاذي  �خل��ال��دي، 
�أعمايل  �آخر  كان  وباملنا�سبة  و�آ�سيا كمال وغرهم. 
مع �لفنان �ملنتج حم�سن �لعلي يف م�سل�سل من �نتاجه 
عزيزية  حممد  �إخ��ر�ج  �خلالفة"  بعنو�ن"�سقوط 

ومتثيل �لعديد من �لنجوم �لعرب.
اجلمال لي�س اأ�سا�سيًا

*هل للجمال �أهمية يف �ختيار �ملمثلة وجناحها؟
لي�س  لكنه  �لبد�ية،  يف  ل�سيما  مطلوب  �جلمال   -

�أ�سا�سيًا ومبرور �لوقت يجب �إثبات �ملوهبة.
*كيف تربز ثقافة �ملمثل يف �أد�ء �أدو�ره؟

-�لثقافة �سيء �أ�سا�سي للفنان، وبال ثقافة ل ي�ستطيع 
�لتعامل مع �ل�سخ�سيات �لتي ميثلها، و�لثقافة تربز 
ومناق�سة  لها  �لتح�سر  ويف  لأدو�ره  �نتقائه  يف  هنا 
من  �ل�سخ�سية  وق���ر�ءة  �لأد�ء  كيفية  يف  �مل��خ��رج 
�ملخرج،  مالحظات  على  �لعتماد  وع��دم  �ل��د�خ��ل 

على �أهميتها. 
�سخ�سية املنا�سلة

*�سخ�سية تتمنني متثيلها؟
م�سرف  تاريخ  ذ�ت  حقيقية  منا�سلة  -�سخ�سية 
�مل���ئ���ات م���ن تلك  ي�����س��م  ت��اري��خ��ن��ا  و�حل���م���د هلل 

�ل�سخ�سيات.
*مباذ� تن�سحني �ل�سباب من �لفنانني؟

- �ن�سحهم بالعمل و�ملثابرة و�لإخال�س و�ل�ستفادة 
من جتارب �لرو�د يف �لفن.

*من �كت�سفك فنيًا ويف �ي عمل؟
هو  بالف�سل  ل��ه  و�أدي���ن  �كت�سفني  �ل���ذي  -�ل��ف��ن��ان 
يقارب  ما  منذ  �لعقرباوي  �لرحمن  عبد  �مل��خ��رج  

�لأربعني عامًا.
ندم يف حياتي

*هل ندمت على عمل ما خالل م�سرتك �لفنية؟
ب�سبب  �إما  عليها،  ندمت  �لتي  �لأعمال  هي  -كثرة 
�لأع���م���ال  م�سل�سل  ت��ل��ك  م��ن  �ل��ن�����س،  �و  �مل��خ��رج 

)خيرب(.
نف�سك  عن  ر��سية  �أن��ت  هل  �مل�����س��و�ر..  ه��ذ�  *بعد 

وفنك؟
حمطات  هناك  �أن  �أج��د  لكني  –نعم-  م��ا  حل��د   -

�أخرى لبد لعبر �أن ت�سلها وحتققها.

 *

هل رف�ست �أعماًل ل�سبب ما؟ 
- نعم رف�ست كثرً�، �أحيانًا ب�سبب �لن�س و�أحيانًا ل 
بع�س  وجود  ب�سبب  و�أحيانًا  ماديًا  و�أحيانًا  ينا�سبني 

�ملمثلني. 
�سينما
*حماولتك يف �ل�سينما قليلة؟

-  �أنا �أع�سق �ل�سينما لكن لتوجد �سينما يف �لأردن. 
*ويف خارج �لأردن؟

-لدي جتربة �عتز بها يف �سوريا مع �ملوؤ�س�سة �لعامة 
لل�سينما.

* �سلبيات �ل�سهرة؟
يف  و�ل��ت��دخ��ل  �خل�سو�سية  ع��دم  �سلبياتها  م��ن   -

حياتك �ل�سخ�سية.
اأ�ساهدالأفالم الأجنبية

*باعتبارك خمرجة.. هل من حق �ملخرج �أن يغر يف 
�لن�سو�س �لتي يخرجها؟

ثانيًا  م��وؤل��ف��ًا  باعتباره  ذل��ك  حقه  م��ن  كمخرج   -  
�ملوؤلف  مبو�فقة  �لعملية  تتم  �أن  يجب  لكن   للن�س، 

�ل�سلي.
*هل يختلف �لأد�ء يف حالة وجود ممثل كبر و�آخر 

�ساب؟
عمله  �أم��ام ممثل يحرتم  �لوقوف  �أحب  د�ئما  -�أن��ا 
ويحرتم من �أمامه، �سو�ء �أكان فنانًا كبرً� �أم �سابًا.

*كيف تق�سني �أوقاتك بعيدً� عن �لفن؟
�أق��ر�أ  �لفر�غ  �أوق��ات  ويف  �ليومية،  �لبيت  م�ساغل   -

و�أ�ساهد �لأفالم �لأجنبية.
فيها  مي�سون  �سخ�سية  هل  دنيا«  »خ��و�ت  *م�سل�سل 

�سيء من عبر عي�سى؟
ولكن  بالفعل،  منى  ج��زء  فيها  مي�سون  -�سخ�سية 
لي�ست فى كل �سفاتها، �نا �أحببت �سخ�سية مي�سون 
مع  مندجمة  وكنت  فعاًل  قلبي  من  وعملتها  كثرً� 
من  كله  �لعمل  �أحببت  كنت  لأنى  ميكن  �ل�سخ�سية 
و مها  �سعاد عبد �هلل  �مل�ساركني  و�لفنانني  �لإخر�ج 
�ب��و ع��وف، ك��ان ج��و �لعمل ر�ئ��ع��ًا وك��ان هناك جو 
مي�سون  �لكامر�،  و�أمام  �لكامر�  خارج  �لألفة  من 
م�سابهة لعبر عي�سى فى �أنها حتكى كل �سيء د�خلها 
ل تد�رى �سيئًا، دون ح�سابات �أو �عتبار�ت ملن يعجبه 
ور�ءه  كانت  لل�سر  �إخفاوؤها  حتى  يعجبه،  ل  من  �أو 
�أ�سباب �أل جترح �سديقتها ومل يكن ب�سبب �سوء نية 
ل�سديقتها �لوحيدة، لكن مل تكن �لنتائج �سحيحة، 
و��ستمتعت  قلبى  �ىل  جدً�  �لقريبة  �لأدو�ر  من  وهو 

بهذ� �لعمل جدً� وبنتائجه �أي�سًا.
قا�سية اأوم�سّيفة

*لو مل تكوين ممثلة؟
- مل يكن �ختياري دخول جمال �لتمثيل، بل  �جتاهي 
كان �لق�ساء �و جمال �لطر�ن، و�أ�سبحت ممثلة عن 
طريق �ل�سدفة. وبعد ��سرت�كي بعملني وجدت نف�سي 
متجهة �ىل �لتمثيل و�جتهدت على �أن �أقدم �لأف�سل. 
وبعد هذ� �لعمر �أ�ستطيع �أن �أقول هذ� مكاين �ل�سح.

* �بنتك )منية( �سارت فنانة بعد �أن كنت ترف�سني 
ذلك؟

�أن  �إنها حياتي وقد رف�ست  - عالقتي بها خمتلفة، 
تدخل عامل �لتمثيل، لأين �أردت �أن �أحميها من تعب 

وم�سقة �لطريق، لكن عندما �أ�سرت مل �أعرت�س.

الفنانة االأردنية

الفنان العراقي ملتزم
وجمعتني به اأعمال عديدة

عبري عي�شى:

حممد الكروي
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ت�شوير : �شباح عبودحيدر النعيمي

�ختارت منها جلنة �مل�ساهدة و�لفرز 43 فيلمًا �أجنبيًا 
و 4٧ فيلمًا عر�قيًا، �إذ تكونت جلنة �لفرز و�لختيار 
من �لناقد �ل�سينمائي عالء �ملفرجي و�لدكتور ماجد 

�لربيعي و�ملوؤرخ �ل�سينمائي مهدي عبا�س.

حوار االأجيال
�سهد �حلفل تقليدً� بعنو�ن )حو�ر �لأجيال( �سُيعتمد 
طو�ل �لدور�ت �ملقبلة ويتلخ�س بتكرمي فنانني �ثنني 
و�ملناهج  و�ل����روؤى  �لعمر  يف  متفاوتني  جيلني  م��ن 
�ل�سينما،  وفن  للثقافة  �لولء  متطابقني يف  و�لأد�ء، 
)فر�ت  �ل�سينمائية  �ل�سيناريو  وكاتبة  �ملنتجة  وهما 

عر�س  مع  �لعطاء  يف  �ملتقدمة  �ملبدعة  �جلميل( 
و�لكاتب  �ملتنوع،  �لإبد�عي  مبنجزها  خا�س  برومو 
و�ملِعد و�ملخرج �ملبدع �ل�ساب )حممد معارج( �لذي 
ذلك  بعد  وج��رى  "�أحا�سي�س".   فيلمه  عر�س  مت 
تكرمي جلنة �مل�ساهدة �لتي �سّمت �لناقد �ل�سينمائي 
ماجد  �لدكتور  �ل�سينمائي  و�لباحث  �ملفرجي  عالء 

�لربيعي و�ملوؤرخ �ل�سينمائي مهدي عبا�س.
وتال ع�سو� جلنة حتكيم �ملهرجان �ملو�سيقار ن�سر 
�لبيان  �لتميمي  �نت�سال  �ل�سينمائي  و�لناقد  �سّمة 
�مل�سابقة  �ل��ف��ائ��زة يف  �لأف����الم  و�إع����الن  �خل��ت��ام��ي 
�أ�سار  حيث  �لإن�����س��ان،  حقوق  وم�سابقة  �لر�سمية 
عانتها  �لتي  �ل�سعوبة  �ىل  �سّمة  ن�سر  �ملو�سيقار 
�مل�سابقة  يف  �لفائزين  وحت��دي��د  تقييم  يف  �للجنة 
متمنيًا على �إد�رة �ملهرجان يف �لدور�ت �ملقبلة �لعمل 
على فرز ومنح جو�ئز لكل لون �و نوع �سينمائي خا�س 
باأفالم �لأنيمي�سن وغرها لكي تكون �لقر�ر�ت �أكرث 
دقة ومرونة و�أكد: �ساهدت جلنة �لتحكيم �لأفالم �ل� 
46 �مل�ساركة �سمن �مل�سابقة �لدولية مبا حتويه من 
�ملتنوعة،  �لعامل  دول  من  �و  وعربية  عر�قية  �أفالم 
مل تكن مهمتنا �سهلة، فقد ت�سمن �لربنامج �أفالمًا 
�إ�سافة  �لفنية  و�لأ�ساليب  �ملو��سيع  ومتنوعة  قّيمة 
�ىل دمج �لأفالم �لت�سخي�سية مع �أفالم �لتحريك، 
يف  منف�سلة  م�سابقة  لها  تفرد  ب��اأن  نو�سي  و�لتي 
�لدور�ت �ملقبلة، وبعد مناق�سة م�ستفي�سة مت �لتفاق 

ب�سكل جماعي على �لنتائج �لآتية:
امل�شابقة الر�شمية

ذهبت �جلائزة �لذهبية لفيلم بابي/ �أبي للمخرجة 
ماريا ديكورنينك، يف حني ذهبت �جلائزة �لف�سية 

لفيلم �لتحريك )�حلب �خلالد( للمخرج �سيبوتري 
لون، فيما ذهبت �جلائزة �لربونزية لفيلم )�ل�سمكة 

/ The Fish  ( للمخرج �سامان ح�سينة بور.
م�شابقة اأفالم حقوق االإن�شان

�لأف��الم  جمموعة  �لتحكيم  جلنة  �ساهدت  �أن  بعد 
�لعر�قية �لثالثة و�لع�سرين �مل�ساركة �سمن م�سابقة 

برنامج �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان: 
�جلائزة �لذهبية مع 3٠٠٠ دولر �أمركي ��ستحقها 
�ل��ع��ام��ري،  مرت�سى  للمخرج  )م��ع��زوف��ت��ي(  فيلم 
�أمركي  دولر   ٢٠٠٠ مع  �لثانية  �جلائزة  وح�سد 
فيلم )�لعد�سة �ل�سود�ء( للمخرج ح�سن �أبو �سامة، 
فيما ذهبت �جلائزة �لثالثة مع ١٠٠٠ دولر، مقدمة 
من منظمة �لأمم �ملتحدة ق�سم �لعر�ق، لعمر يا�سني 

عن فيلم )�أعطني فر�ستي(.
و�ألقت مديرة مكتب حقوق �لإن�سان يف بغد�د �لتابع 
فيها  �أك��دت  باملنا�سبة  كلمة  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة 
�أهمية هذه �مل�سابقة و�أهمية �مل�ساركة فيها ملا تناولته 
��ستعر�ست  و�إن�سانية  مهمة  مو�سوعات  من  �لأفالم 
يف  و�لأقليات  �لإن�سان  حقوق  من  متعددة  جو�نب 
مع  و�ملثمر  �جلاد  بالتعاون  �أ�سادت  كذلك  �لعر�ق. 
�لدكتور  ورئي�سها  و�لفنون  لل�سينما  بغد�د  موؤ�س�سة 
حكمت �لبي�ساين معربة عن �سكرها و�متنانها لهذ� 
�لإن�سانية  �للحظات  بهذه  �سعادتها  وعن  �ملهرجان 

و�لإبد�عية �جلميلة �لتي يعي�سها �جلميع.
 مميزات الن�شخة الرابعة

حا�سرة  كانت  �لتي  �لعر�قية"  �ل�سبكة  "جملة 
�لعليم  عبد  للمهرجان  �لر�سمي  �ملتحدث  �لتقت 
�أه���م مم��ي��ز�ت �لن�سخة  ق���ال: م��ن  �ل���ذي  �ل��ب��ن��اء 
مرموقة  ��سماء  �سّمت  �لتحكيم  جلنة  �أن  �لر�بعة 
ومهمة على �مل�ستويني �لعربي و�لعاملي يف مقدمتهم 
�ملو�سيقار ن�سر �سّمة، و�إذ� ظن �لبع�س �أن �سّمة هو 
جمرد عازف عود ومو�سيقار ول عالقة له بال�سينما 

و�سع  وقد  �ملو�هب  متعدد  �لرجل  هذ�  �أن  حني  يف 
�لوثائقية  �لأف��الم  لع�سر�ت  �لت�سويرية  �ملو�سيقى 
مرة  من  لأكرث  وتوىل  �لدر�مية  و�لأعمال  و�لرو�ئية 
كرئي�س  و�أحيانًا  �سينمائية  حتكيم  جل��ان  ع�سوية 

جلنة حتكيم يف دول عدة. 
على  �ملهمة  �ل�سينمائية  �ل�سخ�سية  �سّمة  و�سارك 
�لناقد  �لدولية  �ملهرجانات  و�إد�رة  تنظيم  �سعيد 
�ل�سينمائي �لعر�قي �ملعروف �نت�سال �لتميمي �لذي 
لأرب��ع  �ل�سينمائي  ظبي  �أب��و  ملهرجان  م��دي��رً�  ك��ان 
دور�ت وكذلك مهرجان )�جلونة( لدورتني وجميئه 
و�أم��ا  ف��ارق��ة،  ع��الم��ة  �سكل  وحتكيمه  ب��غ��د�د  �ىل 
كي�سالل  �أ�سلي  �لنم�ساوية  فهي  �لثالثة  �ل�سخ�سية 

مديرة �أكادميية �لنم�سا وهي ممثلة ومنتجة.
هي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  لن�سخة  �لأخ���رى  �ملميزة  �لعالمة 
و�لتي دعمها مكتب  �لإن�سان  �إ�سافة م�سابقة حقوق 
ل��الأمم  �لتابع  ر�يت�س"  "هيومن  �لأن�����س��ان  ح��ق��وق 
وف�سح  �لأف��الم  من  ع��ددً�  فاأنتج  بغد�د  يف  �ملتحدة 
فيما  تناف�ست  �لأف��الم  من  جمموعة  لإنتاج  �ملجال 
�لتعنيف  مثل  مهمة  م��و���س��وع��ات  وعك�ست  بينها 

�لأ�سري وحقوق �لطفل و�لإرهاب وما �سابه ذلك

واأج��ن��ب��ي��ًا ع��رب��ي��ًا  ف��ي��ل��م��ًا   90 مب�����ش��ارك��ة 

اإ�شادة وا�شعة بنجاح

اختتمت يف بغداد الن�شخة الرابعة ملهرجان "ثالث دقائق ثالثة اأيام" 
ال�شينمائي الذي نظمته موؤ�ش�شة بغداد لل�شينما والفنون التابعة ل�شركة مدينة 

الفن لل�شينما والتلفزيون مب�شاركة 900 جتربة �شينمائية عراقية واأجنبية,

اأي���ام  3 يف  دق���ائ���ق   3 م��ه��رج��ان 

د. حكمت البي�سايند. ن�سري �سمه وانت�سال التميمي

عبد العليم البناء
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�لو�فدين  لل�سعر�ء  �لكبر  �لعدد  ذهلني  بد�ية 
�إىل �لب�سرة، عرب وعر�قيون و�أجانب، وذهلني 
ليخيل  حتى  �لب�سر�ويني  �ل�سعر�ء  كثافة  �أكرث 

للمرء �أن كل من يف �ملدينة �ساعر. 
و�لثالثني،  �لثالثة  دورت���ه  يف  �مل��ه��رج��ان،  �سم 
�أكرث من ثالثمئة �ساعر و�ساعرة من دول عربية 
ورم��زً�  ��سمًا   �لعام  ه��ذ�  حمل  حيث  و�أجنبية 
�نه  و�لب�سر�وية:  �لعر�قية  �لثقافة  يف  مهمًا 
�ل�ساعر �لر�حل  ح�سني عبد �للطيف، �لذي يعد 
�إحدى �حللقات �ملهمة يف �ل�سعر �لعر�قي. وتاأتي 
و�ل�سعر�ء  �لنقاد  م��ن  �لكثر  بح�سب  �أهميته 
من  بل  مهمًا،  �ساعرً�  كونه  من  لي�س  �لعر�قيني 
لها  �سعرية  �أج��ي��اًل  ي��خ��ّرج  لأن  �حلثيث  �سعيه 

�أ�سو�تها �ملنفردة.
خلّية نحل

حيث  ن��ح��ل،  خلّيه  �إىل  �مل��ك��ان  �ل�سعر�ء  ح��ول 
�سبع  على  لل�سعر�ء  �ل�سعرية   �لقر�ء�ت  توزعت 
�ساعرً�  جل�سات، �سّمت كل جل�سة نحو ع�سرين 
نقدية  جل�سات  و�أقيمت  �لتو�زي،  على  و�ساعرة 
مثل  �لعربي  �ملثقف  تهم  ق�سايا  بحثت  مهمة 
�سارك  �لثقايف،  و�لفعل  بال�سلطة  �ملثقف  عالقة 
فيها كل من د. نادية هناوي وحممد �أبو خ�سر 
وعلو�ن  �ل�سكر  و���س��ادق  خفيق  عبا�س  وعلي 

�لوطنية  )�لهوية  بعنو�ن  و�أخ��رى  �ل�سلمان، 
يا�سني  فيها  �سارك  �لجتماعي(  و�لوعي 

جمعة  ود.  ح���د�د  علي  ود.  �لن�سر  
بعنو�ن  وث��ال��ث��ة  و�آخ������رون..  مطلك 

�لكاتب  منجز  يف  �لثقافية  )�لهوية 
�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل( �سارك 

وح�سن  خ�سر  حممد  فيها 
من  �لهند�ل  وفهد  �ملطوع 

جبار  ود.ع���ادل  �لكويت 
ح�سن  ع��ل��ي  ود.ع���ب���د 

و�ل����دك����ت����ور ���س��ي��اء 
�لثامري.

)�لق�سيدة  بعنو�ن  �أخ��رى  جل�سة  �ىل  �أ�سافة 
�للطيف  ع��ب��د  ح�����س��ن  ح���د�ث���وي���ًا..  م�����س��روع��ًا 
وجناح  حم�سن  د.فهد  فيها  �سارك  من��وذج��ًا( 
فالح  ح�سني  و�لدكتور  �جلبوري  وزه��ر  عبا�س 

و�ساكر حمد ومقد�د م�سعود.
م�شامني فكرية

مل يتوقف �ملربد عند �ل�سعر فقد كان �لت�سكيل 
�حتفت  ت�سكيليه  معار�س  ع��رب  بقوة  حا�سرً� 
يف  �لآن  ه��م  �ل��ذي��ن  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  بالت�سكيليني 

�سد�رة �مل�سهد �لعاملي �لت�سكيلي. 
�لأع��م��ال  �أن  �سبهان:  مهدي  �لفنان  وبح�سب 

غياٌب ل�شعراء مهّمني من لبنان و�شورية وم�شر والعراق ودول اأخرى 

 هل تطورت الق�شيدة
العربية املربد..

الطريق اإىل الب�شرة مل يكن طوياًل.. لكن حلمي بروؤية غابات 
النخيل التي ت�شطف على طريف �شط العرب تبدد, فال نخيل 

وال غابات, فقط ثمة �شط �شاحر ترمتي مويجاته ال�شغرية 
برفق على �شدر املدينة الرحب.

روال ح�شن

�مل�ساركة يف هذ� �ملهرجان �لكبر �سجلت حتوًل 
�لفكرية  �لتقني و�مل�سامني  �لبناء  على م�ستوى 
على  �لقائمة  �مل��ادي��ة،  غر  �لذهنية  لل�سورة 
�لتنظيم �ل�سكلي حلدو�سهم �لفكرية يف �لنتقاء 
بنيتها  با�ستغالت معا�سرة يف  للمنجز  �لكيفي 
يتفق مع دللتها  �إبالغات فكرية مبا  بو�سفها 
�لإجن���از  تقنيات  يف  �ل��ت��ف��اوت  م��ع  �لتعبرية 
بعنا�سره  �مل�ساركة �سمن و�سيط مادي  للنخب 
منحت  �لتي   �لتكوين  عنا�سر  وحركة  �حل�سية 

تلك �لن�سو�س �سمة جمالية.
مهرجان  يف  بخجل  ح�سرت  فقد  �ل�سينما  �أما 
فيلمني  على  ح�سورها  �قت�سر  حيث  �لب�سرة 

جل�سة  يف  ع���ر����س  �لأول  ق�����س��ري��ن 
�لف���ت���ت���اح، وك����ان ع���ن �ل�����س��اع��ر 
فيه  يلخ�س  �للطيف  عبد  ح�سني 
جت��رب��ت��ه �حل��ي��ات��ي��ة و�ل�����س��ع��ري��ة، 
قدمته  )�سيلد(  بعنو�ن  و�ل��ث��اين 
تربية �لب�سرة– �لن�ساط �ملدر�سي.

الب�شرة مدينة متخمة 
بال�شعر 

ب�سعر�ء  �ساألتقي  �أين  �عتقدت  �لأوىل  للوهلة 
عدد  ن�سبة  ذهلني  م��ا  لكن  وع���رب،  عر�قيني 
على  ت��ز�ح��م��و�  �ل��ذي��ن  �لب�سريني  �ل�����س��ع��ر�ء 
ن�سو�سًا جميلة  وقر�أو�  �ل�سعر،  قر�ءة  من�سات 
�لأدبية  بامللتقيات  ت�سج  �ملدينة  �أن  �إىل  �إ�سافة 
ق�سيدة  كملتقى  بال�سعر  تعنى  �لتي  و�ملنتديات 
تقدم  �أي��ام  ثالثة  م��د�ر  على  يقام  �ل��ذي  �لنرث 
فيه در��سات نقدية متز�منة مع قر�ء�ت �سعرية 
�جلديدة.  �لكتابة  �أج��ي��ال  على  �ل�سوء  ت�سلط 
ور�بطة  �لب�سرة  �أدي��ب��ات  ملتقى  �إىل  �إ�سافة 
م�سطفى جمال �لدين �لتي ��ست�سافت �ل�سعر�ء 
على  ذلك  وطبعًا  خا�سة،  جل�سة  يف  �ل�سوريني 

�سبيل �ملثال ل �حل�سر.
املربد جم�ّس ال�شعر 

وجود هذ� �لعدد �لكبر من �ل�سعر�ء على تنوع 
عربيًا،  �ساعرً�   6٠ وجود  �سيما  ول  ق�سائدهم 
تبدل  ه��و  �حلقيقي  �لتميز  و�إمن���ا  مت��ي��زً�  لي�س 

�لوجوه �لتي تنتمي �إىل �أجيال خمتلفة، و�أمناط 
�سعرية خمتلفة، هو ما مينح �ملربد هوية �ملج�س 
يقر�أ  فهو  لآخ���ر،  ع��ام  م��ن  �لعربية  للق�سيدة 
ويحلل ويفرز �جليد من �لرديء، ويطرح �سوؤ�له 
خالل  �لعربية  �لق�سيدة  تطورت  هل  �ل��د�ئ��م: 
�أن�ساق  ظهرت  وه��ل  مالحمها  ه��ي  وم��ا  ع��ام، 
�لكا�سد  �سلمان  للدكتور  يعود  و�لكالم  جديدة، 

مدير �ملهرجان.
ح�شور املراأة ال�شاعرة 

�مل��ر�أة،  بوجود  �ملربد  �هتمام  و��سحًا  كان  لقد 
من  جعل  �لذي  �لأم��ر  �إلخ  و..و.  وفنانة  �ساعرة 
تز�من �ملربد مع يوم �ملر�أة �لعاملي مبثابة �حتفاء 
يف  و�لتغير  �لفعل  قادرعلى   كاإن�سان  بوجودها 

كل �ملجالت.
�ل�ساعرة  �مل���ر�أة  �حتفت  �مل��رب��د  من�سة  وعلى 
حرية  بكل  منجزها  قدمت  حيث  بق�سيدتها، 
من  بالرغم  �ملتلقي  فعل  رد  عن  �لنظر  بغ�س 
يعود  و�ل��ك��الم  بامتياز،  نخبوي  �حل�سور  �أن 
لل�ساعرة �لعر�قية علياء �ملالكي، كما ��ستطاعت 
�أن تربز قدرتها على ��ستخد�م �أدو�تها �ل�سعرية 
�ل�سعر�ء  فيها  ي�ستوي  �جل��ودة  م�ساألة  وطبعًا 
و�ل�ساعر�ت حيث هناك تفاوت د�ئم يف م�ستوى 
�ملغربية  �ل�ساعرة  بح�سب  و�لأل��ق��اء  �لق�سيدة 

ثريا جمدولني.
�لأمر  وه��ذ�  �ل�سعر�ء،  وكرث  �لق�سيدة  تنوعت 

�أوًل  لل�ساعر  �سحي بامتياز لأنه يعطي �لفر�سة 
فر�سة  �ملتلقي  مينح  كما  ي��ق��ر�أ  م��ا  �ختيار  يف 

�ختيار ما يحب �أن ي�سمع. 
�سماع  يف  �جلميع  رغبة  ه��ذ�  ك��ل  يف  و�جلميل 

�ل�سعر وتلقيه.
طغيان الق�شيدة املنربية 

�ملنربية  �لق�سيدة  �سيطرة  و��سحًا  ك��ان  لقد 
و�لعمودية، خا�سة ذ�ت �لنربة �لعالية و�ل�سوت 
جل�سة  من  بدءً�  �ملربد  من�سات  على  �جلهوري 
�لفتتاح �إىل جل�سة �خلتام، ولأن جمهور �ملربد 
هو جمهور نخبوي �أي�سًا غالبيته �سعر�ء �سعدت 
من  ن�سيبها  ونالت  �ل�سطح  �إىل  �لق�سيدة  هذه 
�لنرث  بينما خفتت ق�سيدة  و�لت�سفيق،  �لهتاف 
وظهرت  �ل��ه��ادئ،  و�سوتها  �خلافتة  بنربتها 
ملو�سيقى  تخ�سع  ل  فهي  �ل�سرب،  خارج  وكاأنها 
�لقدمية،  �لإي��ق��اع��ات  مو�سيقى  ول  �لت�سفيق 
و�إمنا حتفل مبو�سيقى �ل�ستجابة لإيقاع جتارب 
كل  يتجدد  �ل��ذي  �ليومية  وتفا�سيلها  �حل��ي��اة 
وجمال  �لثويني  �ل�ساعرعلي  كق�سائد  حلظة، 

ن�سار على �سبيل �ملثال.
قامات  غياب  �إىل  فح�سب  �لإ���س��ارة  �أري��د  وهنا 
�ل�ساعر  يف  �خت�سرت  حيث  عربية  �سعرية 

�لبحريني قا�سم حد�د. 
و�سورية  لبنان  من  مهمون  �سعر�ء  غاب  بينما   

وم�سر ودول �أخرى..
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للولد املحزون
اأغنيٌة �شمراء

لطاملا هربت من هذه ال� "ملاذا".. لطاملا ذهبنا معًا اىل "االفرتا�س 
الناعم" الأن �شهيل االأحالم رغيفنا, نحن الذين جتوُب نومنا االأنهار 

الهاربة من رجال قيا�س منا�شيب املاء.. نحن االأوالد الت�شكنهم "ملوحة 
البحر وتك�شرات اأ�شوات النهامة املتال�شية يف �شمت البحر العاقل.." 

اأحمد هاتف

و�جل��ذر  �ل��ري��ا���س��ي��ات  م�سائل  "�لتهزمهم  نحن 
�ل��رتب��ي��ع��ي وجت���ار ���س��وء �ل��ق��م��ر و�ل���رج���ال �ل��ذي��ن 

يجيدون ر�سم �ملربعات دقيقة "..
و�حل��ج��از  �لكمنجات  �سجار  يف  "�لن�سيع  نحن 

كار".. �ملم�سو�سون بالعبور �ىل �أعايل �لبيات .
و�أنت  دمًا  "و��سح" �لتنزُّ  �أقُف على �سوتك.. على 
وندية  ومتقافزة  طويلة  �لربيات..  ظباء  ك�  تطلقها 
حروفها  يخد�س  زج��اج  يف  وغارقة  وخ�سنة 

فت�سج حزنًا و�أملًا ..
اعد يف �لأويلي  �أقف على �سوتك ي�سّ
ذ�ك  �لأ�سمر"  �لريح  "ولَد  �لتطلق 
�ل��ي��الع��ب �مل���ق���ام���ات ف��ت��ب��َت�����س��م.. 

يك�سرها فترت�جف ...
بلون  �أمهات  منها  �لت�سرق  ب�سمرته 
�ل�����س��ع��ف.. وِل��ك��ن��ت��ُه �ل��ت�����س��ب��ُه ن��ه��رً� 
�لرِتتبُك  مِب�سيِتِه  بالرمان..  غ��ارق��ًا 
فيها �لعيون.. جاَء ريا�س �أحمد.. لينًا 
بّرية  يف  ُرمي  جم��ذ�ٍف  كاأنه  كالدموع.. 
"ود�ع عاجل".. كان  ك�  حجر.. مك�سورً� 
يغني كي ُيعجُز �لليل فيرت�خى.. ي�سرخ.. 
يتك�سر..  يحلم..  يتيه..  يبكي..  يتلون.. 

احك.. يجوب كفوف طفولته .. ي�سّ
نوم..  وليونة  �أمومة  ليهرب �ىل بيت من  يغني  كان 
وبيا�س... يغني ليحلق كالأوز�ت �لطائرة يف مو��سم 
�لهجر�ت.. بعيدً� وغام�سًا ومطعونًا بخ�سرة وتر�ب 
فبدت  وجهها  �لأولد  خرب�س  ج���در�ن  و�رجت���اف 

كح�سد ذكريات مبهمة.
كان يغني ليزيح عن عيونه مدنًا مل تعرفه.. و�أر�سفة 
مل  و�أحل��ان��ًا  ل��ه..  ت�سحك  مل  ومقامات  حتتويه  مل 

تاألف �سمرته..
كان يغني ليوؤكد لبنٍت يف �أر�سفة �لع�سار �أنُه هناك.. 

مرتبكًا يف موعدها �لأول.. لينًا كبنات �لوح�سة..
�أيامه ماتر�كم  يغني.. كان مي�سح عن وجه  يُك  مل 
من زيت حمركات �لوقت.. كان ُيجلي زجاج �ساعاته 
وحيدً�  يظل  �سوته  �أع��ايل  هناك يف  لأن��ُه  بالغناء.. 
وحرً�.. ل ف�سول جمهور.. ول كامر�ت.. ولعتب.. 

ول ن�ساء تفوح �ل�سهوة من �أثد�ئهن �ل�سارخة..
يف  يعوم  �أن  ي�ستطيع  با"  "�ل�سَ �أع���ايل  يف  هناك 
للنو�ر�س  يغني  �سوته..  من  �إل  عاٍريًا  �لعرب  �سط 
ولعجائز �ل�سفن �ملك�سورة.. وللع�ساق �ملختبئني حتت 
ُزرع موح�سًا على خليج  �لذي  ولل�سّياب  �لأحر��س.. 

م�سح دمعاته حني �نطفاأ �آخر �سر�جات �حلنني..

كان يغني لبّحارة �أدركو� �حلب طوياًل.. و��ست�ساطو� 
�سوقًا.. هوؤلء من علمه "كيف يبكي فتمطر" و "كيف 
يغني فتعود �لنو�ر�س مطمئنة �ىل ��ستقر�ر �ل�سر�ع 
يف �لريح .." هوؤلء �ل�"علموه بد�أب �سياغة" �لآهة 

�لطويلة كالنخل.. و�لكثيفة ك� ب�ساتني �لليمون ...
ي�سرب  �أن  له  �ل�سم�س" ويتاح  تنام  "كي  يغني  كان 

كاأ�سا مع �لعتمة .
بقامة  ول��دت  �سمكة  ك��ان  رج���اًل..  ريا�س  ي��ُك  مل 
�ل�سبايا  تبيع  حيث  �لب�سرة..  لتبكي  �سمر�ء 
�ملغني  يولد  وحيث  للعابرين..  عفاف  �بت�سامات 
�مل��ر�أة  ج�سد  ن�سيت  لعباءة  بي�ساء  �رتعا�سة  من 
ليلة  كل  يغ�سل  �لبحر  وحيث  بالريح..  وتالعبت 
بال�سو�لف  �حل���زن  تغ�سل  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  ع��ف��اف 

و�ل�سكر و�لنهمات..
كان يغّني لأن عالمة �إبهام مّرت م�ستقيمة بعينيه 

فلم يعد يرى غر �لهروب �ىل �لغناء ...
عتمتها..  بغد�د  �نتظرت  حنجرته..  �أغم�س  يوم 
كان �لليل جافًا ك� ملعقة.. و�سلدً� كخطاب حرب 
.. بكت �ملدينة.. لأن �لولد �لأ�سمر �ليحمل �سحكة 

ذ�بلة ومو�ويل مل يعد يطعم �لليل خبز �لأغنية..
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نفذ  �ل��ذي  فنيًا،  عماًل   4٧٥ بني  من  �لعمل  �ختر 
حمور�بي  م�سلة  بني  جمع  تعبري  �أكادميي  باأ�سلوب 

وبو�بة بابل و�لفريز �لآ�سوري.  
عبد  �لدكتور  و�لآث��ار  و�ل�سياحة  �لثقافة  وزير  و�أ�سار 
�لحتفاء  حفل  خالل  له  كلمة  يف  �حلمد�ين  �لأم��ر 
بالفنان خالد �ساكر �ىل �أنه يجب علينا  كوز�رة ثقافة 
�أن ن�سّوق ثقافة وفن و�دي �لر�فدين وللفنان �لعر�قي 
من  نخرج  �أن  �ي�سًا  وعلينا  عاملي،  ب�سكل  و�ملثقف 
ومثقفينا،  بفنانينا  �لعامل  و�أن جنوب  �ملحلي  �لإطار 
لذلك �سعادتنا غامرة �أن نحتفل بهذ� �لفنان �ملبدع 
كما  له،  و�ج��ب  �أق��ل  وه��ذ�  ن�ستطيع  ما  له  نقدم  و�أن 
لالحتفاء  �لعامة  �لفنون  د�ئ��رة  وي��د  ي��ده  على  ن�سد 

باملبدعني.
موؤكدً� على �أن �لفن �لت�سكيلي منجز عر�قي بامتياز، 
�حل�سارة  �سمات  و�إح���دى  عر�قية  ب�سمة  ه��و  ب��ل 
�ملنجز  ه��ذ�  يح�سى  �أن  غريبًا  ولي�س  �لر�فدينية، 
بالعاملية. يف �لوقت ذ�ته ن�سعر بالفخر �ل�سديد ونحن 
نحتفي بالفنان �ساكر خالد �لذي نقل �لفن �لت�سكيلي 
مثل  دول��ة  يف  به  يحتفى  و�أن  �لعاملية  �ىل  �لعر�قي 
�ل�سني ويعلق عمله يف متحف بكني للفن �حلديث.    

يف  �لعامة  �لفنون  د�ئرة  عام  مدير  قال  جانبه،  من 
�لفنان  يعترب  ع��وي��د:  علي  �لدكتور  �لثقافة  وز�رة 
يف  مهمة  وقامة  �لكبرة  �ل��رم��وز  �أح��د  خالد  �ساكر 
ف�ساء �لفن �لت�سكيلي �لعر�قي، كونه معروفًا بتميزه 
�ل��ذي  �ل��ف��ن،  ع��امل  يف  �لالفتة  وب�سمته  �لإب��د�ع��ي 
وحلد   ١99٢ ع��ام  منذ  قدمية  �سد�قة  به  جمعتني 
�لآن، �إذ نحتفي به �ليوم كو�جب جتاه �ملبدع �لعر�قي 
نحتفي  �أن  وعلينا  منا  مّنة  ولي�س  �لت�سكيلي  و�لفنان 

بجميع �ملبدعني و�ملتميزين يف هذ� �لبلد.
املنجز العراقي

�لفنون  د�ئ��رة  و�لإع��الم يف  �لعالقات  مدير  و�أو�سح 
�ملنجز  ن��دع��م  �أن  يجب  �أن���ه  دري���ول  حممد  �لعامة 
�لت�سكيلي  �لعر�قي  �لفن  �أن  ل�سيما  �لفني  �لعر�قي 
هو فن م�سهود له بتاأريخه �مل�سرق و�مل�سيء و�لعديد 
من �لأعمال �لفنية �لعر�قية ��ستطاعت �أن ت�سل �ىل 

�لنجومية �لعاملية.  
�لفني  عمله  �إن  �ساكر  خالد  �لفنان  قال  جانبه،  من 

)م��ل��ت��ق��ى  ب���ك���ني  �ل���ف���ائ���ز يف 
�حل���������س����ار�ت( ه����و ن�����س��ي��ج 
�لن�سهار�ت  عدد  من  تاألف 
و�لتاآلف  �ملتعاقبة  و�لولد�ت 
�ل��ب�����س��ري �ل�����س��ك��ل��ي، �من��ا 
ك��ل و�ح���د ينم ع��ن ق��درة 
بنائية  يف  �لتعبر  وكثافة 
�لعمل �لفني �لذي �نتظم 

ت�سكالت  من  مقتطع  ف�ساء  يف 
�لتي  �ل��روح��ي��ة  �لإن�سانية  �لعمائر  �أوىل  �ل��زق��ورة 
يف  �حلا�سر  �لإن�سان  مدركات  مع  تتو��سل  ماز�لت 

بالد �لر�فدين وبالد �ل�سني وبالد �لنيل.
ور�شة امل�شاهري

�لفنانني  ور���س��ة  �سمن  ك��ان  �لعمل  �أن  �ىل  و����س��ار 
�أقر  �ل��ذي   ٢٠١١ �مل�ساهرعام  �لعرب  �لت�سكيليني 
�لعمل به من قبل جلان متخ�س�سة يف متحف بكني 
�لدويل للفن �حلديث كاأف�سل عمل ثابت وخالد من 
بني 4٧٥ عماًل فنيًا، قيا�س )3١٠ �سم × ٢9٠ �سم( 
للفنون  ن�سخًا  يكن  مل  �لعمل   ،٢٠١9 –  ٢٠١8 لعام 
�لقدمية بل هو حماكاة لها مع �لعرت�ف باأن �لأعمال 
و�ملنحوتات �ملعمارية كانت مبثابة �لروح و�ملتنف�س يف 

�عمايل �لفنية. 
قر�س ذهبي

�أكادميي  باأ�سلوب  نفذ  �لعمل  �أن  خالد  �لفنان  وبني 
�ج��ز�ء  �أرب��ع��ة  من  )مقرن�س(  �سكل  على  تعبري 
�للوحة  يف  و����س��ت��خ��دم��ت  م��وح��د  ف���رمي  يف  جمعت 
�ألو�ن زيتية و�ألو�ن �أكريلك و�أحبار �سينية مع بع�س 
�ملذيبات �لتي ت�ساعد على دميومة �لعمل، يف �جلزء 
�لعلوي من �لعمل هناك حركة عنيفة جل�سد ب�سري 
متناغمة  ملحمية  حالة  ي�سكل  �ملعامل  )مبهم(  قوي 
وبهيئة  �لأعلى  �ىل  مع جناحني لطر جارح منطلق 
�سعود لفت، هذ� �ل�سعود يرمز لروح �لبطل �لذي 
كي  �حل�سار�ت  وبناء  لإح��ي��اء  حياته  و�أف��ن��ى  وه��ب 

يعي�س �لآخرون.
به  �للوحة فيظهر قر�س ذهبي رمزت  �أعلى  �ما يف 
حتت�سن  وهي  �لر�فدين  و�دي  ح�سارت  �سم�س  �ىل 
قر�سًا �أبي�س كرمز لل�سم�س �ل�سينية �سممتها ب�سكل 

ت��الح��م��ي حل�����س��ارت��ي 
قر�س  ي��رم��ز  كما  و�ل�����س��ني،  �ل��ر�ف��دي��ن  و�دي 

هو  و�لأ�سود  �لأبي�س  �للونني  �ىل  �ل�سيني  �ل�سم�س 
ميثل �أيقونة �سعبية يتغنى بها �سكان �ل�سني.

�حل�����س��ار�ت(  )ملتقى  ل��وح��ة  عمل  م��ف��رد�ت  �م��ا 
و�لفريز  بابل  وبو�بة  حمور�بي  م�سلة  من  فتتكون 
�لآ�سوري �لذي يحكي حالة من �لبتهاج يتبادل فيها 

�لآ�سوريون �لتهاين يف طقو�سهم �خلا�سة.  
ويف ختام حديثه عرب �لفنان �ساكر خالد عن �سعادته 
من  عودته  بعد  �ل��ع��ر�ق  بلده  يف  بتكرميه  �لكبرة 

�خلارج  لقاء عمله �لفائز يف متحف بكني �لدويل.
يذكر �أن �لفنان �ساكر خالد تولد بغد�د ١9٥١ دبلوم 
فني عايل معهد �لفنون �جلميلة وبكالوريو�س فنون 
و�مل�ساركات  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  حاز  جميلة، 
و�لردن  م�سر،  يف  وخارجه  �لعر�ق  د�خ��ل  �لفنية 
تون�س،  و  ب���روت،  وق��ط��ر،  و�ل��ك��وي��ت،  و�جل���ز�ئ���ر، 
و  وقرب�س،  ومو�سكو،  وفنزويال،  و�ي��ر�ن،  و�ملغرب، 
حا�سل  �ل��دول،  من  وكثر  هافانا،  وكوبا  نيويورك 
دورة  خالل  من  �ليون�سكو  منظمة  من  �سهادة  على 
لغلب  تخطيطات  فنان  �لعاملية،  �للوحات  �سيانة 
�برز  من  كما   ،٢٠٠3 عام  قبل  �لعر�قية  �ل�سحف 
�عماله �لفنية جد�رية تاأريخية يف متحف بود�ب�ست 
هنكاريا ٢٠٠٢، وثالث جد�ريات يف �جلز�ئر ٢٠٠٧، 
كلية  بغد�د  يف  �مل�ستن�سرية  �جلامعة  يف  ج��د�ري��ة 
�لرتبية �لأ�سا�سية، جد�رية �لعر�ق �جلديد يف �حدى 
جد�رية   ،٢٠١٠ ع��ام  �ل��دويل  بغد�د  مطار  قاعات 
�مل�ساحلة �لوطنية يف �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء 

عام ٢٠١٠ . 

مبنا�شبة اختيار عمله كاأف�شل عمل فني 
)ثابت( يف متحف بكني الدويل..

الثقافة حتتفي بالفنان الت�شكيلي

 �شاكر خالد 

احتفت دائرة الفنون 
العامة يف وزارة الثقافة 
وال�شياحة واالآثار 
بالفنان الت�شكيلي 
الكبري "�شاكر خالد", 
وذلك الختيار عمله 
الفني بعنوان )ملتقى 
احل�شارات( كاأف�شل 
عمل ثابت وخالد يف 
متحف بكني الدويل للفن 
احلديث بدولة ال�شني,
اأحمد �شمي�شم- ت�شوير: ح�شني املليجي
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�لتي مل  �لرتبية  ومنافذ  و�آلية  �ملرّبي  دور  ياأتي  وهنا 
و�منا  �ل�سابق،  يف  كما  �لأب��وي��ن  على  مقت�سرة  تعد 
�لتقني  �لإي��ق��اع  بفعل  �جلميع  م�سوؤولية  �أ�سبحت 
هو  �لطفل  م�سرح  �حلياة.  جو�نب  كل  يف  �ملت�سارع 
نا�سئ  جليل  �ل�سحيحة  �ل��رتب��وي��ة  �جل��و�ن��ب  �أح���د 
�لفكرية  �لبنية  طال  �لذي  �لت�سوهات  م�سل�سل  عانى 

للمجتمع �لعر�قي ب�سبب لعنة �ل�سيا�سة �لتي مل ي�سلم 
�حلب  بلغة  عاملهم  تاأطر  من  ب��دًل  �لأط��ف��ال  منها 

و�حلياة و�لرب�ءة و�جلمال. 
جتارب ناجحة

�لقرن  �ستينات  يف  �ل��ع��ر�ق  يف  �لطفل  م�سرح  �سهد 
معهد  )ف��رق��ة  ق��دم��ت  �ذ  حقيقيه،  ط��ف��رة  �ملا�سي 
�لتجريبي( م�سرحية )عالء �لدين و�مل�سباح  بغد�د 
�ل�سحري( جليم�س توري�س عام ١968، ترجمة جعفر 
علي  و�خر�ج جا�سم �لعبودي. وتعترب هذه �مل�سرحية 
حمرتفون،  ممثلون  �أدو�ره����ا  ي���وؤدي  م�سرحيه  �أول 
من  �لأط��ف��ال  م��ن  �حلقيقي  جمهورها  ويح�سرها 
جتربة  �أعقبتها  ث��م  �لب��ت��د�ئ��ي��ة،،  �مل��د�ر���س  ط��الب 
)طر  م�سرحية  يف  حممد  قا�سم  �مل�سرحي  �ملخرج 
عر�سها  و��ستمر  و�أخ��رج��ه��ا  �أع��ده��ا  �لتي  �ل�سعد( 
�أكرث من  �ل�سهر وجتاوز عدد �حل�سور حينها  قر�بة 
١١ �ألف متفرج. و�عتربت حينها �لنطالقة �حلقيقية 
مل�����س��رح �ل��ط��ف��ل يف �ل���ع���ر�ق. ث��م ت��و�ل��ت �ل��ت��ج��ارب 
ليدخل  للتمثيل  �لقومية  �لفرقة  قبل  من  �مل�سرحية 
�جل��ز�ئ��ري  و�سليم  �لعبيدي  �سعدون  �مل��ج��ال  ه��ذ� 
وكانت  و�آخرون،  �لعز�وي  وحم�سن  ميخائيل  وبهنام 
عام  �لأق���ح���و�ن(  �ل��ع��ب��ي��دي)زه��رة  �سعدون  جت��رب��ة 
وتاأليفه وقد  �إخر�جه  ١9٧٥ جتربة مميزة وهي من 
حتى  لالأطفال.  �أ�سيلة  عر�قية  م�سرحية  �أول  ت  عدَّ
عرو�سًا  �لطفل  جمال  يف  �مل�سرحية  �لعرو�س  باتت 
عاملية حاز خمرجوها وممثلوها �أمثال قا�سم حممد 
جا�سم  وف��ائ��زة  حممد  وليلى  �لعبيدي  و���س��ع��دون 
وح�سني علي �سالح وغرهم على عدة جو�ئز عربية 
للطفل  �مل�سرحية  �لعرو�س  بعدها  لتتو��سل  وعاملية، 
يف عقدي �لثمانينات و�لت�سعينات و�سوًل �ىل جتارب 
حت�سب على �أ�سابع �ليد. ورغم �ملهرجانات �لعديدة 
�لتي �قيمت مابعد ٢٠٠3،  �إل �أن جنم م�سرح �لطفل 

بد�أ ياأفل تدريجيًا.  
م�شرح اأخالقيات

�ملخرج �مل�سرحي ح�سني علي �سالح �ساحب م�سروع 
قائاًل: �جلو�ل" حتدث  �لطفل  "م�سرح 

د�ئمًا مايكون مميزً�  و�ل�ستغال عليه  �لطفل  م�سرح 
منها  ع��دة  لأ���س��ب��اب  �ل��ك��ب��ار  م�سرح  ع��ن  وخمتلفًا 
ميتاز  �ل��ذي  للطفل  �ملكتوب  �مل�سرحي  �لن�س  بنية 
حمددة  عمرية  فئة  يخاطب  كونه  كبرة  بخطورة 
خالل  م��ن  �ملعلومة  تو�سل  كيف  تعرف  �أن  ويجب 

من  ن��وع  هكذ�  ومثل  �لإخ��ر�ج��ي��ة.  و�لعملية  �لن�س 
ل  ودرو�سه  عليا  ومثل  �أخالقيات  م�سرح  هو  �مل�سرح 
كبر  تاأثر  لها  و�ل�سورة  بال�سورة.  بل جت�سد  تلقن 
وبناء  �ل�سحيح  �لإع��د�د  و�إع��د�ده  �لطفل  تلقي  على 
�سخ�سيته، ففيه �لفائدة و�ملتعة وي�ساعده على تو�سيع 
قاعدة معلوماته يف كل ميادين �حلياة. لكن لالأ�سف 
�أين هو م�سرح �لطفل  �ل�سديد �ل�سوؤ�ل �ملطروح �لآن 
�ليوم وهل متكّنا من �إجناح هذه �لتجربة �أم ف�سلنا؟ 
م�سرح �لأطفال يحتاج �إىل ميز�نيات �إنتاجية باهظة 
�أن  يعتقدون  �لكثر  �لعك�س متامًا،  ولكن هنا يحدث 
�لعمل  �أي �سخ�س  وبا�ستطاعة  ب�سيط  �لطفل  م�سرح 
�أن �لعامل بد�أ يقّدم �ليوم  �إذ  فيه، وهذ� خطاأ كبر. 
ع كي يبد�أ مع �لطفل من هذه  عرو�سًا لالأطفال �لر�سّ
�لأعمار، ونحن مازلنا نحبو ونعمل مبجهود�ت ذ�تية. 

القاعدة الذهبية
و�أ�ساف �ملخرج قي�س �لقره لو�سي قائاًل:

�أعظم  هو  �لأط��ف��ال  م�سرح  )�إن  كوين  م��ارت  يقول 
�خرت�ع �كت�سف يف �لقرن �لع�سرين(، ولذ� يعد م�سرح 
�لطفل �إحدى �لو�سائل �ملهمة يف تربية �لطفل ثقافيًا 
ونف�سيًا و�جتماعيًا، كونه يخاطب حو��س �لطفل من 
�لدول  قررت  �ملنطلق  هذ�  .من  �إثارة خميلته  خالل 
عام،  منذ ١٠٠  �ملهم  �ملجال  بهذ�  �لهتمام  �لغربية 
�سبعينات  منذ  �لعربية  �ل��دول  �هتمام  ن��ال  وكذلك 
�لقرن �ملا�سي ومنها م�سر وتون�س و�ملغرب و�جلز�ئر 
�لتي ��ستعانت بخرب�ت خارجية من �لدول �لأوروبية. 
منذ  �ملجال  بهذ�  �لهتمام  كان  فقد  �لعر�ق  يف  �أما 
د�ئرة  �نتجت  حيث  �ملا�سي  �لقرن  ثمانينات  مطلع 
من  �لعديد  �لطفل  ثقافة  ود�ر  و�مل�سرح  �ل�سينما 
�لعرو�س �مل�سرحية �لر�سينة حتى عام ٢٠٠3. وبعد 
و�مل�سرح خم�س  �ل�سينما  د�ئرة  �لنظام نظمت  تغير 
.لذ�  توقفت  وبعدها  �لطفل  م�سرح  ملهرجان  دور�ت 
منذ  �لفنية  �ل�ساحة  عن  غائب  �لطفل  م�سرح  ف��اإن 
�هتمام  لأ�سباب عدة، منها عدم  عقد كامل، وذلك 
ودعم �لدولة للثقافة ب�سكل عام ومل�سرح �لطفل ب�سكل 
يف  �سرفت  �لتي  �لطائلة  �مليز�نيات  رغ��م  خ��ا���س، 
جمالت فنية �أخرى، وهذ� يعني عدم �إدر�ك �لدولة 
حلجم هذ� �ملجال �ملهم، و�إذ� كانت يف نية �لقائمني 
قارئًا  و�عيًا  مثقفًا  جياًل  يبنو�  �أن  �مللف  ه��ذ�  على 
مب�سرح  يهتمو�  �أن  فعليهم  �لأط��ف��ال  من  وم�ساهدً� 

�لطفل باعتباره �لقاعدة �لذهبية لثقافة �لطفل. 

اإهمال متعّمد

ت�����غ�����ي�����ي�����ب م�������������ش������رح ال������ط������ف������ل..

قّلة وعي اأم

يجهل الكثريون من 
جمتمعنا  باأن الطفل, 
ذلك املخلوق ال�شغري 
املتورد الروح كزهرة, 
ي�شكل داخل عامله 
اخلا�س لبنًة اأوىل من 
ال�شلوكيات والقيم 
االإن�شانية الوليدة 
التي حتتاج ملن يكون 
موؤمتنًا عليها كي تثمر 
بنبل مطلق. 

حم�شن اإبراهيم

ح�شني علي �شالح

قي�س القره لو�شي
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وت�سدرت �ل�سور �لتي �لتقطها م�سورو �لبابار�تزي 
�أو ما يعرف عنهم ب�سائدي �مل�ساهر �غلب �سحف 
�مل�ساهر  بينها �سور دوقة �سا�سيك�س و�سديقاتها، 
�ملحرتفة  �لأم��رك��ي��ة  �لتن�س  لع��ب��ة  ذل���ك  يف  مب��ا 
�سرينا ويليامز، و�ملمثلة �لأمركية �أبيغيل �سبن�سر، 
عن  ف�سال  برون�ستني،  جي�سيكا  �لأزي��اء  وم�سممة 
ملحات حلفل ��ستقبال مولودها �لذي غ�س بالنجوم 

يف فندق )ذ� مارك( �ل�سهر يف نيويورك.
مولود جديد

من �ملتوقع �أن ترزق ميغان وزوجها �لأمر هاري باأول 
مولود لهما يف �أو�خر ني�سان �ملقبل، لذ� فاإن �لتوقيت 
كان منا�سبا ل�سديقاتها  �لالتي جاء بع�سهن موؤخرً� 
لالحتفاء بها ول�ستقبال وليدها، كما ذكرت جملة 
رحلتها  من  �لأخر  �ليوم  يف  بها  �حتفل  "بيبول". 
�ىل نيويورك  و�سمل �لحتفال بها �أي�سا �لتوقف يف 
مطعم Ladurée للماأكولت �لفرن�سية يف �سوهو 
و�لت�سوق  �ل�ساي  و�حت�ساء  �ملاكرون  حلوى  لتناول 

ل�سر�ء مالب�س وقبعة للطفل �ملنتظر.
ك��ان و�ح����دً� من  م��ول��وده��ا  �أن حفل ح��م��ام  ُي��ق��ال 
�ململكة  يف  ف�سيتم  �لآخ���ر  �أم��ا  ل��ل��دوق��ة،  �حتفالني 

�ملتحدة. 
 baby shower �ستحمام �لطفل �و ما يعرف ب��
هو حفل تقدم فيه �لهد�يا لالأم، ولهذ� �حلفل �أ�سماء 
خمتلفة يف ثقافات خمتلفة، �لهدف من �قامته هو 
لالحتفال بولدة �لأم �أو يقام ح�سب �لتقاليد �ملتبعة 

يف �ل�سهور �لأخرة من حملها �حتفاًل باأمومتها.

املنتظر ماركلميغان
ق�شت ميغان ماركل زوجة االمري هاري دوق �شا�شيك�س, اأ�شبوعًا كاماًل يف 
مدينة نيويورك, كانت خالل زيارتها هدفا مل�شوري  الباباراتزي الذين 

ت�شابقوا على التقاط ال�شور لها وجلميع املدعوات حلفل ا�شتقبال مولودها 
البكر املنتظر .

ليزا ريان, عن موقع ذا كت

ترجمة: اآالء فائق

ح��ف��ل م��ول��ود 
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 

رمبا نتفق مع االأديب الفرن�شي ال�شهري فكتور هوجو 
يف مقولته اإن "ال�شحك �شم�س تزيل ال�شقاء عن وجه 

االإن�شان." ولكن الفرن�شي المارتني له قول يدعونا 
اإىل االإ�شغاء اإليه جيداً: "اإذا ما �شحكت االأقداُر كانت 

نذير �شوء, واإن عب�شت كانت ب�شري خري."

م�������ق�������االت

ِحكون  املُ�شْ

"اإحذر َمْن ي�سحك دائمًا، وَمْن ل ُيرى َقّط �ساحكًا"  
                                                    ) اإتيان راي(

ولكن – يا �سديقي �لقارئ، هناك من ي�سحك، �أو ي�سر عليك بقول �آخر، �أكرث �إثارة للتاأمل و�لتفكر 
و�لتفكر، ِمن مقولة �لفرن�سي �إتيان ر�ي، �لتي �تخذتها �سر�جًا لهذ� �لن�ّس. وهو قول �أتقدم به – هدية 
�إليك، و�ىل كل ّ َمْن يرغب يف فهم معنى �لبت�سامة. فهذه �لبت�سامة �لتي تظهر على حمياك، �أو يف 

حركة من �سفتيك، ت�سدر من �لقلب �إىل �لقلب.
�ل�سقاء  تزيل  �سم�س  "�ل�سحك  �إن  مقولته  يف  هوجو  فكتور  �ل�سهر  �لفرن�سي  �لأدي��ب  مع  نتفق  ورمبا 
عن وجه �لإن�سان." ولكن �لفرن�سي لمارتني له قول يدعونا �إىل �لإ�سغاء �إليه جيدً�: "�إذ� ما �سحكت 
"�لتناق�س"  �لأقد�ُر كانت نذير �سوء، و�إن عب�ست كانت ب�سر خر." وهذ� منطق جديل، يجعل من 
"�جلدل" �أو  "�لتناق�س" �أو  �أن عرف �لإغريق معنى كلمة  فل�سفة كاملة يف حياتنا نحن �لب�سر، منذ 

"�لديالكتيك".
كما  �لعربية،  بالبلد�ن  �رتبط  �لذي  �لفرن�سي،  ذلك  �أمام حياة  قد جتعلنا  �لف�سحة  �أن هذه  و�أح�سب 
يظهر يف كتابه "رحلة �إىل �ل�سرق" �لذي كتبه بعد هزميته �أمام نابليون بعد �لثورة �لفرن�سية �لكربى، 
فلم يجد �سلوى �سوى يف �سحر �ل�سرق، فز�ر �ليونان ولبنان و�سورية، وتاأثر ب�سخ�سية �لر�سول �لكرمي 
حممد بن عبد �هلل، حيث ر�أى فيه �أّنه "ما َمْن �إن�سان قط، وبو�سائل �سعيفة، قام بعمل ل يتنا�سب مع 

�لقوى �لإن�سانية، �إْذ مل يكن ميلك و�سيلة ت�ساعده �إّل ذ�ته." 
�ما  �إّل مبت�سمًا.  �لأي��ام، ترى حممدً�  تلك  �لنا�س، يف  تكن  فلم  �لبت�سام حقًا،  �إىل  وهذ� قول يحيلنا 
�سفوة  كانو�  هم  �هلل،  عبد  بن  حممد  �أن�سار  من  يكونو�  فلم  و�ملهّرجون،  �ل�سفهاء  �أي  �مل�سحكون، 
�أعد�ء �لتقدم و�لتحديث يف ذلك �لزمان، وكانو� خدمًا ُي�سرتون باملال، وهوؤلء كانو�  "زبدة �ملفهوم 

�لإعالمي" لل�سفوة �لُقَري�سّية �حلاكمة.
�ملهّرجون م�سحكون، وهم خال�سة �لبناء �لفوقي للثقافة �ل�سائدة يف �لبلد�ن �لعربية، بينما َم�ساّدهم 
عال،  ب�سوٍت  و�لبت�سام  ب�سوت هام�س  �ل�سحك  يجيدون  �لذين  ون، هم  و�لقا�سّ و�لفقر�ء،  �ل�سعر�ء 
لأن �لبت�سامة �إْن خرجت من �لقلب ت�سيء وجه �ملحبني، و�إن �رت�سمت على �لوجه ت�سرق على �جل�سد 

بكامله، و�إْن �ختفت تدعو �إىل �لثورة.

�إليك كل ما نعرفه عن �حلدث:
وهي  �حلفل  هذ�  ويليامز  �سرينا  ��ست�سافت   •
منذ  )�سديقتها  طويلة  ف��رتة  منذ  ميغان  �سديقة 
)�أزي����اء  �ي���ام �جل��ام��ع��ة(، ح�سبما ذك���رت جم��ل��ة 
جناح  ويليامز  وحجزت  �لأمركية.  ب��از�ر(  هاربر 
�لأخ��ر  �ل���دور  يف  يقع  م��رتف  )ج��ن��اح  بنتهاو�س 
 ٧٥ تكلفته  بلغت  �ل�سحاب(،  ناطحات  �ح��دى  يف 
يف  بنتهاو�س  �أكرب  هو  �جلناح  �أن  يبدو  دولر.  �ألف 
�لوليات �ملتحدة، وميتد على طابقني وي�سم  خم�س 
�ساركت  مد�فئ.  و�أرب��ع  حمامات  و�ستة  نوم  غرف 
�سور  بالتقاط  �ن�ستغر�م  على  معجبيها  �سرينا 

�سليفي يف �أحد حمامات �جلناح.
ع�سرين  نحو  للمنا�سبة  �مل��دع��وي��ن  قائمة  �سمت 
�سخ�سًا من �أ�سدقاء ميغان �ملقربني، �لبع�س منهم 
�لأمر  على  �مللكي  زفافها  حفل  من  تتذكرهم  قد 

هاري.
كلوين،  �أم��ل  �ملحامية  �مل�سورين   كامر�  ر�سدت 
غايل  �ملعروفة  �لأمركية  �لتلفزيونية  و�ل�سخ�سية 
�أبيجيل �سبن�سر، و�مل�سممة جي�سيكا  كينغ، و�ملمثلة 
مالروين، وخبر �ملاكياج د�نيال مارتن، و�مل�سممة 
هد�يا  حقيبة  حتمل  ���س��وه��دت  �ل��ت��ي  ن��ون��و  مي�سا 
ببيع  �ل�سهرة  �أر�بيال«  »ر�ين  متاجر  من  �ختارتها 
ي�سل  �لتي  �لأطفال  وبطانيات  �ملنزلية،  �لأدو�ت 
�سعر �أحدها ما بني 3١٥ و3٧٥ دولر� وغرهم ممن 

�سوهدو� بفندق "ذ� مارك".
زهور وحلويات

ومن فعاليات �ملنا�سبة �إلقاء �ل�سيف �لفرن�سي 
يف  درو�سًا  فوجنريت�سن  جورج  جان  �ل�سهر 
�ملغنية  و�أمتعت  و�حللويات.  �لزهور  ترتيب 
�لتي  �إيرين هيل،  �ل�سهرة  �لقيثارة  وعازفة 

�حل�سور  �ل��ظ��ه��ر،  بعد  �ل��ف��ن��دق  و�سلت 
�لذين رق�سو� على عذوبة �سوتها ودفء 

�جلاز  ملو�سيقى  عزفها  وجمال  �إح�سا�سها 
و�لبوب و�لكال�سيك و�لرومان�س.

 CBS �أخ���ب���ار  لإذ�ع�����ه  كينغ  غ��اي��ل  �و���س��ح��ت 
�لأمركية �أن �ملبالغ �لتي ��ستح�سلت من ترتيبات 
�لزهور قد مت �لتربع بها للجمعيات �خلرية، و�أن 

ميغان مل تفتح �أيًا من �لهد�يا �لتي قدمت 
�لأم��ر  تنتظر  �أن  �أر�دت  حيث  ل��ه��ا، 
يتعلق  فالأمر  معها.  ليفتحها  ه��اري 

خا�ًس  وقتًا  وتتطلب  للغاية  �سغرة  خا�سة  بعالقة 
بهما فقط.

و�أفاد �ملر��سل �مللكي �أوميد �سكوبي لربنامج )�سباح 
منا  �لكثر  يكون  قد  "يف حني  �أمركا(:   يا  �خلر 
قد فوجئ من هذه �لرحلة، �إل �أن �لتح�سر�ت لها 
متت وكما كان خمططًا لها منذ عدة �سهور، تبعتها 
متاح  وق��ت  �آخ��ر  ه��و  وه��ذ�  للمغرب  ر�سمية  رحلة 
ميكن �أن ت�سافر فيه ميغان قبل �أن يولد طفل دوقة 

�سا�سيك�س." 
حماية خا�شة

�أعلى  على  خا�س  حر��سة  طاقم  مر�فقة  ولوحظ 
بكافة  م��ارك��ل،  ميغان  �سا�سيك�س  ل��دوق��ة  م�ستوى 
من  مقدمة  �أن��ه��ا  يعتقد  ن��ي��وي��ورك،  يف  تنقالتها 
كافة  حتمل  حيث  �لأم��رك��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
���س��ي��ار�ت ط��اق��م �حل��ر����س��ة و���س��ي��ارة م��ارك��ل ذ�ت 
�خلارجية  وز�رة  با�سم  ل��وح��ات  �ل��رب��اع��ي  �ل��دف��ع 
من�سبها  بحكم  مب�ستغرب  لي�س  وه��ذ�  �لأمركية، 
�لرفيع �جلديد يف �لعائلة �مللكية �لربيطانية كزوجة 
ياأتي مبركز متقدم يف  و�لذي  �أفر�دها،  �أبرز  لأحد 
ت�سارلز  �لأمر  و�لده  بعد  �لربيطاين  �لعر�س  ولية 
�لثالثة جورج  و�أبناء �سقيقه  و�سقيقه �لأكرب ويليام 
و�سارلوت ولوي�س. وبالإ�سافة �إىل ذلك ر�فقها ثالثة 
رجال �أمن من �حلر��سة �مللكية مبالب�س مدنية �إىل 

نيويورك.

طائرة خا�شة

نيويورك  �إىل  �سافرت  م��ارك��ل  ميغان  �أن  ويعتقد 
زوجها  مثل  �لعالية  كلفتها  رغ��م  خا�سة،  بطائرة 
قوة  �إىل  يوم عيد �حلب  �سافر  �لذي  �لأم��ر هاري 
�لهيلوكوبرت �خلا�سة بالقطب �ل�سمايل يف �لرنويج 
بعد  وع��اد  �ل��ق��ار���س،  �ل��ربد  بتدريبات  للم�ساركة 
�ساعات لق�ساء �أم�سية عيد �حلب �لأول له كزوج مع 
�سريكة حياته وطفلهما �ملنتظر. فالطائرة �خلا�سة 
�مل��ر�أة  �أن  �أك���دو�  �أن �لأط��ب��اء  �أك��رث ر�ح��ة لها م��ع 
�حلامل ت�ستطيع �ل�سفر حتى بلوغ حملها �أ�سبوعه �ل 
36. ويعتقد �أن ميغان ما ز�لت يف �لأ�سبوع �ل� ٢9 �أو 

�ل� 3٠ من حملها.
رحلة ميغان

و�أكد م�سدر موثوق �أن ماركل قامت بالرحلة �لأكرث 
بذخًا منذ زو�جها، بكلفة بلغت ن�سف مليون دولر 
�لرحلة  كلفة  ت�سل  حيث  فقط،  �أي��ام  خم�سة  مل��دة 
لنيويورك  لندن  من  و�ح��د  �جت��اه  خا�سة  بطائرة 
نيويورك  من  �لإي��اب  ورحلة  دولر،  �أل��ف   ١٢٥ نحو 
من  ميغان  بها  عادت  حيث  نفاثة،  خا�سة  بطائرة 
�أل��ف   ٢٥٠ �إىل  و�سلت  بكلفة  لندن  �إىل  نيويورك 
�مللكي  �لق�سر  �أو  ميغان  تدفع  ومل  �أمركي.  دولر 
منها �سيئا لأنها رحلة خا�سة ولي�ست ر�سمية. كافة 
بتمويل  �خلا�س  �لقطاع  بها  تكفل  رحلتها  ر�سوم 
من  �ساعات   6 �لرحلة  وت�ستغرق  �لرحلتني،  كلفة 
و��ستخدمت طائرة من طر�ز  نيويورك لربيطانيا، 
م�ساهر  لدى  �ملف�سلة   ،"4٥٠ "جي  �سرتمي  جلف 
مق�سورتها  لفخامة  �ل�سخ�سيات  وكبار  هوليوود 
وتتيح  منزله،  يف  باأنه  ر�كبها  ت�سعر  �لتي  �لد�خلية 
له �لنوم با�سرتخاء عميق، وتبلغ قيمتها من 33 �إىل 

43 مليون دولر.
و�أمتع  �أج��م��ل  �أم�ست  ميغان  �أن  و�ث��ق��ون  �جلميع 
من   ١٥ مع  �ملنتظر  لطفلها  وحمام  ��ستقبال  حفل 
رغبت  �لتي  جدً�،  �ملقربني  و�سديقاتها  �أ�سدقائها 
بالحتفال بقدوم طفلها معهم مبدينة نيويورك �لتي 
حتبها جدً�، و�أم�ست خم�سة �أيام كاملة معهم خالل 

م�ساعدتهم لها يف تنظيم فقر�ت ولو�زم �حلفل.
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تو�سل  ما  ومعرفة  �لفنان  �أ�سلوب  ملتابع  بد  ول 
وتدريبه  �لفل�سفية  مرجعياته  معرفة  من  �إليه، 

�لذي تلقاه يف در��سته �إبان بد�ياته �ملبكرة. 
تلقى �لفنان �خلز�ف طارق �إبر�هيم �أول درو�س 
�لتذوق �لفني و�ملهارة �ليدويه مبكرً� حني كان 

يعمل مع و�لده وهو �سغر يف م�سغله �ليومي. 
:"مر�فقتي لو�لدي �لذي كان يعمل يف �سناعة 
لالأ�سكال  �أن�سّد  جعلتني  و�ل�سيوف  �خلناجر 
�سناعتها  و�أجيد  يومي  ب�سكل  �مل�ستعملة  �لفنية 
و�لإ�سافة  �مل�ستمر  �لتدريب  خ��الل  من  يدويا 
�أثر  ما  �خلا�سة،  ت�سور�تي  من  �سبق  ما  على 
مع  و�لتعامل  �ل�سر�ميك  لفن  ممار�ستي  على 

�لطني كاأمر �سهل طبيعي." 
��ستمر �ل�سبي يف حب �لفن وممار�سته يدويا، 

ومب��ادة  �مل��رة  ه��ذه  �ل�سف  �سبورة  على  وذل��ك 
�لطبا�سر �ملدر�سية حني كان طالبًا يف �ملدر�سة 

�لبتد�ئية. 
�أكرث  �قرتب  در��سته  من  �ملتو�سطة  �ملرحلة  يف 
�مل�سرح ممثاًل  ب�سعوده خ�سبة  �لفن  و�أكرث من 
وتقدميه  تخرجه  وبانتظار  للديكور،  وم�سممًا 
قد  �إبر�هيم  طارق  كان  �جلميله  �لفنون  ملعهد 

�أعد نف�سه متاما لدر��سة فن �لتمثيل. 
فكان  �ملعهد،  يف  للتمثيل  در��سته  و�ل��ده  رف�س 
ولولعه  ذل��ك.  من  ب��دًل  �لر�سم  ق�سم  �ختار  �أن 
و�لر�سم  م�ساًء  �لتمثيل  در���س  بامل�سرح  �لكبر 
�لفنون  �لثانية له يف معهد  �ل�سنة  �سباحًا. ويف 
�لر�سم  ق�سم  من  و�نتقل  �مل�سرح  در��سة  ترك 
�إىل  �ق��رب  وج��ده  �ل��ذي  �ل�سر�ميك  ق�سم  �إىل 

قدر�ته �ليدوية ومهارته يف �لتعامل مع �لطني، 
تاأريخية  فر�سة  وج��د  �ل�سر�ميك  ق�سم  ويف 
��ستثنائية لدر��سة �ل�سر�ميك، فقد كان هناك 
موؤ�س�س م�سروع فن �ل�سر�ميك باأبعاده �لتقنية 
)فالنتينو�س  �لفذ  و�ملعلم  �لفنان  �حلديثة، 
�لهوى  و�لعر�قي  �ملولد  �ليوناين  كار�لمبو�س( 
و�لنتماء - ح�سل على �جلن�سية �لعر�قية �لعام 
وت��ر�ث  �ليونانية  �لفنية  مبرجعياته   -١98٠
�نكلرت�  يف  ودر��سته  �ملتو�سط  �لأبي�س  �لبحر 
�حلد�ثة  تيار�ت  على  �لط��الع  من  مكنته  �لتي 
�لأوروبية،  و�لتاأثر باملوروث �خلزيف �لر�فديني 
ذلك  حل�سور  وكان  �لكتابة.  ع�سر  �سبق  �لذي 
لدى  �لفني  �لوعي  منو  يف  �لو��سع  �لأثر  �لفنان 
بكل  و�ن�سر�فهم  �ل�سر�ميك  م���ادة  ط��الب 

�أوقاتهم ملعرفة �أ�سر�ر �لطني.
تخرج طارق �إبر�هيم يف معهد �لفنون �جلميلة 
بعثة  ع��ل��ى  وح�����س��ل   )١9٥9-١9٥8  ( ���س��ن��ة 
ومن  �آن���ذ�ك،  �ل�سوفيتي  �لحت��اد  �إىل  در��سية 

هناك حتولت بعثته �إىل �ل�سني.
�ل��ف��خ��ار  جم�����ال  يف  �ل�����س��ي��ن��ي��ني  :"جتربة 
عن  ف�سلها  ميكن  ول  عميقة  و�ل�����س��ر�م��ي��ك 
ول�سعة  ح�سارتهم،  و�متد�د  �خلا�سة  حياتهم 
و�لطني  �مل��و�د  وتنوع  جغر�فية،  كرقعة  �ل�سني 
كل  مت��ي��زت  �خل����زف،  �سناعة  يف  �مل�ستخدم 

بخ�سائ�س  �لأخرى  مناطقهم عن  منطقة من 
�أن  �ل�سني  يف  عا�س  ملن  ميكن  بحيث  خمتلفة، 
يحدد م�سدر كل منها لتباينها وخ�سو�سيتها."

�شرامة واإتقان
�ل�سني  يف  و�ل�سر�ميك  �لفخار  در��سة  تقوم 
تطبيقها  على  ي�سرف  كال�سيكية  مبادئ  على 
�ملعلمون �ل�سينيون بكل دقة وحر�س، و�لطالب 
لل�سر�ميك  �لعريقة  �لقيم  بتلك  م�سبع  نف�سه 

�ل�سيني.
 :"�أثناء تنفيذي لأحد �لأعمال، �ت�سح يل مدى 
�سر�مة تلك �ملبادئ، حيث قمت باإ�سافة ذر�ع 
خ�سبية �إىل �بريق كنت ��سنعه ومل يناق�سني �و 
يردعني عن ذلك �أ�ستاذي لأين طالب �أجنبي، 
ولو قام بذلك طالب �سيني لكان مو�سع �نتقاد 

وتوبيخ و�تهم بتقليد �خلزف �لياباين."
ت��اأث��ر ط���ارق �إب��ر�ه��ي��م ب��اله��ت��م��ام �ل�����س��ارم 
باملوروث �ملحلي، وقد نبهه ذلك �إىل �للتفات 
نحو �لإرث �لعر�قي �لفني �ملمتد من فخاريات 
�ملتاأخر،  �لعبا�سي  �لع�سر  �إىل  و�أك��د  �سومر 
وقد طبق ذلك على طالبه فيما بعد باأن قدم 
�خلزفية  لالأ�سكال  ممكنة  ت�سكيلة  �كرب  لهم 
�أن  ل��ه  ب��د  ل  �لطالب  �أن  لعتقاده  �ل��رت�ث��ي��ة، 
�أعمال  خلق  على  تعينه  و��سعة  بخلفية  يحظى 

فنية مبتكرة وم�ستوحاة من �ملوروث �ملحلي.

"من كل ذلك ��ستطيع �لقول �إن جتربتي يف   :
�ل�سني تتلخ�س يف ��ستيعابي لل�سكل �خلزيف، 
وزرعت بد�خلي قدر�ت مهمة ل ي�ستغني عنها 

�لفنان �ملعا�سر."
�ختمرت جتربة �لفنان مع ذلك �ملزيج من فهم 
لكل  �ملحلي  و�مل��وروث  �حلديثة  �لتقنية  �لطرق 
بلد تعلم فيه طرق �سناعة �لقطعة �لفنية �لتي 
وحلظات  �لعملية  حياته  بد�ية  ويف  يديه.  بني 
وجد  فنون،  من  تعلم  ما  لكل  �لعملي  �لتطبيق 
معمل  وهو  �ل�سر�ميك،  عامل  يف  �آخ��ر  جم��اًل 
لالأدو�ت �لفخارية يف كوبا. وكان �لعمل هناك 
خمتلفًا عما �ألفه �أثناء در��سته �لأكادميية، فهو 
حما�سب بدقة عن خروج �لقطعة نظيفة خالية 
من �أية نقطة �سغرة ت�سوب �سفاءها قد تظهر 
بال�سدفة، �أو يعجب بها �لفنان ويكر�سها �أثناء 
�جنازه كعمل فني متفرد، ما يعد عيبًا �سناعيًا 

يف �ملعمل �لإنتاجي.
كانو� يقولون له هناك: "�ن�َس �لفنان د�خلك، 

�إنك تعمل �سمن �إنتاج موحد جتاري."
�لتي  رحالته  من  �إبر�هيم  ط��ارق  عاد  عندما 
�خلزيف  بالعمل  �بتد�أ  و�إن�سانيا،  فنيا  �أن�سجته 
و�سرعان ما   عرف وبرز باأ�سلوبه �لغريب، فقد 

كانت قطعه �خلزفية �لتي عر�سها يف �أكرث من 
معر�س عبارة عن �أ�سكال معمارية بد�ئية.

�أن  من  خ�سيته  عن  �إبر�هيم  ط��ارق  عرب  وقد 
على  �أقامها  �لتي  �ملعار�س  يف  �أعماله  توؤخذ 
�أنها نوع من �لنماذج �ملعمارية، ولي�ست �أعمال 

فنية تتخذ �سكل �لبيت �لطيني مو�سوعا لها. 
�ملتعددة  معار�سه  يف  �إب��ر�ه��ي��م  ط��ارق  تنقل 
�أن  يقول  �آخر مغاير فهو  �إىل  �أ�سلوب فني  من 
ينبغي  �لأعمال  من  جديدة  مبجموعة  �لقيام 
�أن تتقدمها فكرة فل�سفية يطرحها ذلك �لعمل 
�و �ملعر�س �لفني، ولذلك فهو يحّمل معار�سه 
�أفكارً� حمددة تكمل بع�سها يف �سل�سلة زمنية 
ينتقل  طروحاته  �كتمال  وبعد  بدقة،  مدرو�سة 
�خذ  ق��د  ك��ان  ج��دي��د  �أ���س��ل��وب  �إىل  ب�سال�سة 
�لوقت  ووج���د  �ل��ف��ك��ري  �لن�سج  م��ن  ن�سيبه 

�لكايف لتنفيذه.
كثر  �لأ�ساليب  متعدد  فنان  �بر�هيم  ط��ارق 
وقد  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�سر�ميك  ف��ن  يف  �ل��ت��ج��ارب 
وعالمات  ����س��ار�ت  �لطويلة  بتجربته  �عطى 
�خل��زف  تطور  يف  �ساهمت  م�سرقة  و��سحة 
ت��اأري��خ  يف  �لعميقة  �جل���ذور  ذي  �ل��ر�ف��دي��ن��ي 

�لعر�ق.

حتوالُت الّطني 
يف اأعمال 
طارق اإبراهيم

كان اأ�شلوب الفنان طارق اإبراهيم املولود يف بغداد – باب ال�شيخ العام 1939 يف 
جم�شماته اخلزفية التي حتاكي البيوت ال�شغرية مفاجئًا ملتابعي املعار�س الفنية 

وحمبي فن ال�شرياميك. لكنه مل يكن كذلك بالن�شبة ملن يعرف طارق اإبراهيم 
وجذوره الفنية واأبعاد وعيه واإح�شا�شه اجلمايل. 

موفق مكي 
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ا�شتطالع – علي ال�شومري

ت�شوير – �شباح الربيعي

و�ل�سهولة �لتي �أ�سبح فيها ن�سر �أية ق�سيدة ل 
يتطلب �سوى نقرة زر على �حلا�سبة، وعن دور 
�لن�سر، �لتي باتت ُتطالب �لكاتب مببالغ نقدية 
�لأمرين  هذين  وتاأثر  كتابه،  طباعة  مقابل 

على جودة ما ين�سر ويطبع من �سعر.
�شمّو وانحطاط الكتابة

"�لفي�س  �سعدون:  علي  و�لناقد  �لكاتب  يقول 
ب���وك و�ق���ع ح���ال ف��ر���س نف�سه 
حياتنا،  يف  و�إع��الم��ي��ًا  تو��سليًا 
تاأثره  �أهمية  جت��اوز  ميكن  ول 
ب��اأي ح��ال من �لأح���و�ل، وموؤكد 
نوع  �إىل  �ستذهب  �لق�سية  �أن 
�ل�سعور  وع��دم  �ل�ست�سهال  من 
�لتي  �حلرية  ب�سبب  بامل�سوؤولية 
�إنتاج  يف  �لف�ساء  ه��ذ�  يتيحها 
م�سيفًا  ون�سرها."  �ل��ك��ت��اب��ة 
تاأثره،  �نق�سم  �لأم��ر  ه��ذ�  ب��اأن 
�إىل نوعني:  بتقديره �ل�سخ�سي، 
ذ�ئقة  �سنع  باجتاه  ذهب  �لأول 
وغر  ب�سيطة  تكون  قد  جديدة 
تكون  �أن  �إىل  ت�سعى  ول  مهمة 
ج����زءً� م��ن �ل��ث��ق��اف��ة و�مل��ع��رف��ة، 
�ل��ث��اين،  �ل��ت��اأث��ر  ذه���ب  بينما 
قدرة عدد حمدود  �إىل  بح�سبه، 
�لو��سع  �لف�ساء  هذ�  كّتاب  من 
و�حلر �إىل �إنتاج ن�سو�س تنطلق 
�سخ�سي،  وم�سروع  موهبة  من 
�لظهور  �إمكانيات  ل��ه  تتوفر  ل 
�لتقليدية يف �ل�سفحات �لثقافية 
�لدورية  �ملجالت  �ملتخ�س�سة، 
وغ��ره��ا، م��وؤك��دً� ب��اأن��ه ل توجد 
خطورة يف هذ� �لأمر على جودة 
�ل��ف��رز  لأن  �ل��ع��ر�ق��ي،  �ل�����س��ع��ر 
�لنقدي وفق حديث )�ل�سعدون( 
ب��ح��ي��وي��ة �سمو  وي��ت��اب��ع  م��وج��ود 
و�ن��ح��ط��اط �إن���ت���اج �ل��ك��ت��اب��ة يف 

و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.
ق�شوة الرقيب الثقايف

عن  فتحدث  �جل��ب��ار  عبد  ميثم  �ل�ساعر  �أم��ا 
�لكتابة �لتي كانت، حتى وقت قريب، تندرج 

مثقفون 
عراقيون:

بالرغم من براعة املثقفني 
والفنانني العراقيني يف 
�شتى جماالت االإبداع 
املختلفة كال�شعر وامل�شرح 
والت�شكيل وال�شرد وفنون 
اأخرى, لكننا بلد ُعرف 
عنه اأنه وطن ال�شعر وموئل 
اأوىل الق�شائد. ومن اأجل 
معرفة ما و�شل اإليه م�شتوى 
ال�شعر يف العراق والأهمية 
هذا املو�شوع ارتاأت "جملة 
ال�شبكة" ت�شليط ال�شوء عما 
ُين�شر منه اليوم يف مواقع 
التوا�شل االجتماعي, 

عر  ال خوَف على َجودِة ال�شِّ
علي �شعدونبوجوِد متلقٍّ حقيقّي

ميثم عبد اجلبار
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عامر بدر ح�شون

اأما بعد

اإننا اأحوج ما نكون اإىل كذبك اليوم, فهو اأجمل من واقعنا املّر 
احلايل.. لقد كّنا عندما نراك على �شا�شة التلفزيون ن�شعر اأننا 

نحلق يف �شماوات الن�شر!

م�������ق�������االت

اأعِطنا من هذا املخّدر!

يف �آخر لقاء يل مع �جلو�هري، حاولت �أن �أ�ستفيد من خربته �ل�سحفية 
�لطويلة، ف�ساألته عما يو�سي به �ل�سحفي �ل�ساب و�ل�سحفيني عمومًا؟ 

فقال:
- �لأمانة، وح�سن �للتقاط!

�إىل  تاأتي  عندما  لكنك  ج��دً�،  �سهل  قولها  ف��اإن  �لن�سائح،  كل  ومثل 
�لتطبيق، �سرعان ماتو�سو�س لك نف�سك:

- لبد من وجود طريقة �أخرى! 
�أو  �لريجيم  �أو  �لتدخني  عن  �لإق��الع  ن�سائح  تطبيق  هذ�  يف  ت�ستوي 

تطبيق ن�سيحة �جلو�هري!
و�لقارئ �ليوم عمومًا، ل يوفر �أية �إمكانية لل�سحفي لتطبيق مثل هذه 

�لن�سيحة. 
فهو ينتظر منه �أن »ينتقم له« ولو بكذبة! 

***
ويوم كانت عندنا �سينما، كنا يف طفولتنا و�سبابنا ن�سفق للبطل عندما 
ي�سرب �أحدً� �أو عندما يقّبل �لبطلة �أو حني يثاأر لل�سعفاء و�ملظلومني. 
وهي �أ�سياء يكون �مل�ساهد عاجزً� عنها، فيجد �لتعوي�س فيما يقوم به 

�لبطل.
***

وم�سكلة �ل�سحفي �نه مرهون للع�سرة:
�أو قومية. و�جلمهور ينتظر منه  �أو طائفة  �أو جماعة  �أو منظمة  حزبًا 
�أن يقف يف �سفه، �سف �لأخيار، و�لنتقام له من �لآخر )�لذي هو يف 
دريد  �لقبيلة  �ساعر  ينطق بطريقة  و�أن  تعرفون!(  كما  �لأ�سر�ر  �سف 

بن �ل�سّمة:
غزت �إن  غزّية  من  �إل  �أنا  "وما 
غزيت و�إن تر�سد غزّية �أر�سد"!

***
�ل��ر�ي��ات  غ���زو�ت  ب��اجت��اه  �جتاهها  تغر  عندنا  �لأق���الم  ت��رى  لذلك 
و�لتحالفات، وتوجه حربها بالجتاه �لذي يحدده �ل�سيا�سي �أو �لقارئ 

�بن �لع�سرة، وهو �ل�سائع عندنا!
يف بالد بّرة، ويف زمن �جلو�هري �ىل حد ما، يقوم �ل�سحفي و�لكاتب، 

بوظيفة �لطبيب:
يفح�س �ملري�س ويخربه مبر�سه دون جماملة �أو خوف. وبتلك �لطريقة 

كان �ملري�س، فردً� �أو �سعبًا يتد�رك نف�سه بالعالج ويو��سل �لتقدم.
�أما عندنا، فحتى لو قام �لكاتب مبهمة �لطبيب )وهذه وظيفة �ملثقف 
كرثة  من  حلفرته  �سائر  �أنه  و�كت�سف  �ملري�س  وفح�س  جمتمعه(  يف 
قتل  عندنا  و�ساع  على م�سارحته مبر�سه..  يجروؤ  ل  فاإنه  �لأمر��س، 

�لطبيب و�ل�سحفي )فعليًا �و معنويًا( �إن قال �حلقيقة.
***

وقبل �سنو�ت قر�أت مقالة ل�سحفي �أردين يخاطب فيها حممد �سعيد 
�ل�سحاف )هل تذكرونه؟( بالقول:

�ملّر  و�قعنا  من  �أجمل  فهو  �ليوم،  كذبك  �إىل  نكون  ما  �أح��وج  �إننا   -
�حلايل.. لقد كّنا عندما نر�ك على �سا�سة �لتلفزيون ن�سعر �أننا نحلق 

يف �سماو�ت �لن�سر!
وينهي �لكاتب مقاله بلوعة:

- نعم! عد �إلينا و�كذب علينا فنحن ل نريد �إل �أن ن�سمعك تكذب!
لتلك  �أو�سله  �ل��ذي  هو  �لو�قع،  نقل  يف  �لأمانة  ل  �لكذب،  �أن  نا�سيًا 

�ل�سورة �ملزرية.
ن�سيحة  تطبيق  يف  جنحت  كنت  �إن  �أع���رف  ف��ال  ن��اح��ي��ت��ي..  وم��ن 

�جلو�هري، فهذ� رهان مفتوح حتى �آخر حرف يكتبه �لكاتب. 
يفتقر  �لذي  �ل�سحفي  �أن يحذر من  �ل�سطور  قارئ هذه  وح�سبي من 
ل��الأم��ان��ة، فهو مثل م��وزع �مل��خ��در�ت، ب��ل ق��د يكون ه��و �أخ��ط��ر �أن��و�ع 

�ملخدر�ت!

قال عنهم  �لذين  �أولئك  �لنخبة،  عنو�ن  حتت 
�لو�حدة،  �ليد  �أ�سابع  تتعدَّ  مل  �أ�سماءهم  باأن 
متاحة  �لن�سر  و���س��ائ��ل  فيه  تكن  مل  زم��ن  يف 
�لثقايف،  �لرقيب  ق�سوة  ع��ن  ف�ساًل  للجميع 
�لثقافية  ل��ل��م��ادة  ت�سديره  يف  �عتمد  �ل���ذي 
�لثقايف منه  �لآيديولوجي،  �ل�سلطة  على مز�ج 
ون�سمع  �ليوم  نرى  باأننا  م�سيفًا  و�ل�سيا�سي، 
�ل�سعرية  �ل�ساحة  �أده�ست  ناألفها  مل  �أ�سماًء 
باأفكار وروؤى ومو��سيع مغايرة وح�سا�سة، وهذ� 
�لطباعة  على  �ن�سحب  �جلبار(  بح�سب )عبد 
مق�س  من  �لأخ��رى  هي  �نفلتت  �لتي  �لورقية 
�أفكاره  باإمكان �جلميع طباعة  �لرقيب، و�سار 

ون�سو�سه.
متا�ٌس مبا�شر

يف ح��ني ق��ال��ت �ل�����س��اع��رة و�مل��رتج��م��ة م��رمي 
"�ل�ساعر �ملعا�سر هو من يخلق ن�سَا  �لعطار: 
يتحدث بلغة و�قعية وقريبة للمتلقي"، م�سرَة 
ذلك  �خت�سرت  �لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  �أن  �إىل 
مع  مبا�سر  و�ملتلقي يف متا�س  �ل�ساعر  وجعلت 
ت�سبح  �أن  �ل�سهل  "من  م�سيفًة:  بع�سهما، 
�حلفاظ  لكن  �لإلكرتونية  �ملو�قع  يف  �ساعرً� 
يخلد  م��ن  ه��و  و�لتجديد  �ل���س��ت��م��ر�ري��ة  على 

�ل�سعر ور�سالته �ل�سامية يف �لأذهان."
حرية التفاعل

�أم����ا �ل�����س��اع��ر م��ي��ث��م �حل���رب���ي ف��ت��ح��دث عن 
تال�سي �حلدود بني �ل�ساعر ومتلقيه يف مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي، م�سرً� �إىل �أن هذ� �لفعل 
مع  و�لت�سال  �لتفاعل  حرية  يوّفر  �لت�ساركي 
�جلمهور ب�سّقيه: �لعام، و�خلا�س. ومن خالل 
�لجتماعي  ب��ني  �حل���دود  ت���ذوب  �لفعل  ه��ذ� 

�ملالئة  �لأجيال  وبني  جهة،  من  و�لآيديولوجي 
لهذ� �لف�ساء من جهة �أخرى.

�أو���س��ح  �أم���ا ع��ن �جل���ودة و�ل����رد�ءة فيه فقد 
)�حلربي( باأنها ثنائية معيارية ر�فقت و�ستظل 

تر�فق كل ع�سر �أو مرحلة �أو جيل �أدبي.
جتارُب جديدة

بهذه  بخر"،  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�سعر  �أن  "�أظن 
حديثه  �سعودي  قا�سم  �ل�ساعر  �بتد�أ  �لعبارة 
مو�قع  ن��و�ف��ذ  فتحت  "رمبا  م�سيفًا:  معنا، 
على  �ل�سوء  من  �لكثر  �لجتماعي  �لتو��سل 
يكتب  ب��اأن  ب��اأ���س  ل  مبدعة،  �سبابية  جت��ارب 
يتحول  �أو  م�سد�سًا  يحمل  �أن  بدًل من  �جلميع 
�أو  وطنيًا  ذنبا  يقرتف  �أو  قاتل  �إىل  بب�ساطة 
و�لكاآبة"،  �لعزلة  �أ�سنان  �إىل  بنف�سه  يقذف 
يف  �ل��وه��م  م��ن  �لكثر  هناك  "نعم  م�سيفًا: 
 ، باأ�س  ل  لكن  �ل�سفحات  تلك  على  يكتب  ما 
�ملعيار  هي  و�لإب��د�ع  �حلقيقة  وحلظة  �لزمن 
�حلقيقي لبزوغ �لتجارب �جليدة و�مل�سعة من 

تلك �ل�سعيفة."
حمرٌر ثقايف

وعن مقارنة �لن�سر ما بني زمن �لديكتاتورية 
من  �لأم����و�ل  �لن�سر  دور  وتقا�سي  و�ل��ي��وم، 
هذ�  وت��اأث��ر  نتاجه،  طباعة  مقابل  �ل�ساعر 
و�لناقد  �لكاتب  ق��ال  يطبع،  م��ا  ج���ودة  على 
علي �سعدون: "�إن م�ساألة �سيوع طباعة �لكتب 
ول  وي�����س��ر  ب�سهولة  جت���ري  �ل��ي��وم  �ل�سعرية 
لكلفة  �ملادية  �ل�سيولة  توفر  من  �أك��رث  تتطلب 
حمرر  �إي��ج��اد  ب�سرورة  مطالبًا  �لطباعة"، 
ثقايف متخ�س�س يف دور �لن�سر، لكي ل يبقى 
�ستو�سل  درجة  �إىل  وفو�سويًا  �سائبًا  �ملو�سوع 

�لقارئ �ىل عدم �حرت�م �لكتاب �لعر�قي."
فرق  بوجود  فاأقّر  �حلربي  ميثم  �ل�ساعر  �أما 
و��سح ما بني �لن�سر زمن �لدكتاتورية و�لزمن 
و�لإغر�ء  �ل�سحر  �إىل حتول  م�سرً�  �حلا�سر، 
من فعل �لن�سر �لكال�سيكي، �إىل �سحر �لن�سر 
للمتابع  و�أن  �ليومي،  �ل�ّسائل  �ل��ب��ان��ور�م��ي، 
�ملندرج يف �سلك �لإعالم �جلديد حرية �خَليار 

�أي�سا يف م�ساألة �لتفاعل.
ج�شع النا�شر

يف ح��ني ق��ال��ت �مل��رتج��م��ة و�ل�����س��اع��رة م��رمي 
�لعطار: "�سخ�سيًا �أو�جه �لكثر من �لتحديات 
يف ن�سر منجز �سعري �أو كتاب مرتجم يف دور 
دفع  �لكاتب  على  لي�س  منطقيًا  عر�قية،  ن�سر 
بد�ية  يف  ك��ان  �ذ�  �إل  يكتبه  ما  لن�سر  �أم��و�ل 
للقر�ءة"،  ق��اب��ل  غ��ر  يكتبه  م��ا  �أو  م�����س��و�ره 
�أن ظهور دور �لن�سر يف �لعر�ق ي�سبه  م�سيفًة 
فالثنان،  �ل��ك��ث��رة،  �لتجميل  م��ر�ك��ز  ظهور 
�لبيع  مبنطق  �لإن�سان  مع  تعامال  بح�سبها، 
للجمال  فقد�ننا  �ستكون  و�لنتيجة  و�ل�سر�ء 

�لطبيعي و�ملثقف �حلقيقي.
"تبقى هذه  �أما �ل�ساعر قا�سم �سعودي فقال: 
�لنا�سر،  جل�سع  وخا�سعة  ملتب�سة  �لعالقة 
برت�جع  �أفعاله  يربر  ما  د�ئمًا  لالأ�سف  و�لذي 
كاذبة  ح�سانة  مينحه  ما  وه��ذ�  �ل�سعر  �سوق 
لتمرير ما يريده من �ل�ساعر"، م�سرً� �إىل �أن 
هناك جهاًل و��سحًا يف عملية �سناعة �لكتاب 
وما يتطلبه من وعي جمايل وت�سويقي معا�سر، 
يف  ملمو�سًا  ت��ط��ورً�  ه��ن��اك  "لكن  م�سيفًا:  
�إ�سد�ر�ت بع�س دور �لن�سر وطرق تعاونها مع 

�ل�سعر�ء وهذ� �سيء يدعو لالأمل و�لتنوير."

اأقّر بوجود فرق وا�شح ما بني 
الن�شر زمن الدكتاتورية والزمن 

احلا�شر, م�شرياً اإىل حتول 
ال�شحر واالإغراء من فعل الن�شر 

الكال�شيكي, اإىل �شحر الن�شر 
البانورامي, ال�ّشائل اليومي.  ميثم احلربيقا�شم �شعوديمرمي العطار



�ىل  �ملحيط  من  �ملمتد  �لعربي  �لعامل  هذ 
�خلليج بجهوده �لكبرة يرتك طفال م�سرد� 
مكبال يذهب �ىل �ملحكمة لرفع دعوى �سد 
يذهب  �لطفل  ه��ذ�  �جن��ب��وه،  لنهم  �ب��وي��ه 
كلب(  )�بن  و�حدً�  �ملحكمة لنه طعن  �ىل 
�ن  بعد  �لقا�سر  �سقيقته  م��وت  يف  ت�سبب 
�لفقر ويف  �لعائلة بها للزو�ج ب�سبب  دفعت 
ليلة �لعر�س ماتت بالنزيف، هل تعترب هذه 
�لبلد�ن  هذه  �ن  �م  ما  نوعًا  غريبة  ��سارة 
لتعر �همية لكل هذ� �لوجع؟  كيف �سيكون 
�سكل �لطفال �ن ذهبو� �ىل �ملحاكم وقدمو� 
�جنبوهم؟   لنهم  �هاليهم  �سد  �سكاو�هم 
�ل��ع��امل  ه���ذ�  �ىل  ي��ات��ي  ط��ف��ل  يفعل  م���اذ� 
وي�سكن �ل�سو�رع بدون رعاية، بدون تعليم؟، 
حقول  م��ن  حقل  يف  وي���روح  �سي�سب  حتما 
�لدم و�جلرمية، كيف �سيكون �سكل �طفال 
�نهم خرجو� يف   لو  عامل �جلوع و�حلرمان 
ج��اءو�  لنهم  باآبائهم  ي��ن��ددون  تظاهر�ت 
�لعامل؟  ماذ� لو �فرت�سا �ن  بهم �ىل هذ� 
�لطفال   ه��وؤلء  رب��ت  �لتي  هي  �حلكومات 
مثلما يحدث يف كل �لبلد�ن �لتي ترزح حتت 
حكم دكتاتوري،ماذ� �سيحدث لو �ن هوؤلء 
�لطفال �نقلبو� على �بائهم �لدكتاتوريني، 
�ن  �م  �لده�سة  من  �لدكتاتور  �سيموت  هل 
�ى  ب�سر؟  ملحة  يف  �سيختفون  �لط��ف��ال 
يقاد  "زين" وهو  �لطفل  �ليه  و�سل  عذ�ب 
�ىل �ملحكمة وبكل هدوء يعلن عن جر�ئمه 
ل بل ويتبناها، عائلة مكونة من �ب �سكر 
بطن  د�ئما  تكون  و�ن  �لنوم  �سوى  ليعرف 
وزوج��ة  �طفال  وجمموعة  مرتفعة  زوجته 

لحول لها، )يف �لبحث �مل�سني �لذي قامت 
دور  متثل  و�لتي  لبكي  نادين  �ملخرجة  به 
�لتو�سيح  �ىل  وللو�سول  �لفيلم  �ملحامي يف 
�لتقت  �لنظارة،  نحن  لنا  �لف�سل  و�عطاء 
بعد �ن ز�رت �لحياء �ملحرومة و�طلعت عن 
قرب على �لكثر من �لعنف و�لنق�س �حلاد 
��سكاله،  بكافة  عنف  �لطبيعية،  �حلياة  يف 
قد  �سرقات  مربح،  �سرب  قا�سر�ت،  زو�ج 
تكون مربرة نتيجة �حلاجة و�جلوع و�لقهر، 
حياتها  بامر�ة  كفرناحوم  يف  لبكي  �لتقت 
طفال   ١6 لها  �م��ر�ة  �لزوجة،  حياة  ت�سبه 
مات �ستة منهم و�لبع�س �لخر يعي�س حياة 
مزرية يف دور رعاية �ليتام ب�سبب �لرعاية 
بائ�سة  حياة  يعي�س  طفل  زين  �لناق�سة(. 
حملو�  حلظة  لين�سى  و�خ��و�ن��ه،  �بويه  مع 
فيها �خته ليزوجوها وهي قا�سر �ىل رجل 
�سنكت�سف فيما بعد �نها ماتت نتيجة �لعنف 
�لتي  �ل�سباب  �حد  وه��ذ�  زو�جها  ليلة  يف 
و�سع فيها زين د�خل �ل�سجن يحمل �سكينا 
يهرب  �لقا�سر،  �خته  زوج  ليطعن  ويذهب 
من �لبيت ويلتقي بامر�ة جاءت من �ثيوبيا 
مق�سود(  �ل�سم  هذ�  )رمبا  ر�حيل  تدعى 
تعي�س متخفية مع طفلها �ل�سغر على قلق 
�ن  تريد  �حلياة،  من  �ل�سفل  �ل��درك  ويف 
حت�سل على �قامة حتى تظهر ب�سكل علني 
للحياة وتربي �لولد، يخدعها �سم�سار يتاجر 
ليهمه  حجر  م��ن  ق��د  قلب  ل��ه  ���س��ىء،  بكل 
�ل�سجن،  م��ن عا�س وم��ن م��ات وم��ن دخ��ل 
مينحها هوية مزورة تكت�سف فيما بعد ليزج 
�ملحنة  يعي�س  زي��ن  ويظل  �ل�سجن  يف  بها 

�لتجول. خ��الل  م��ن  �لر�سيع،  �لطفل  م��ع 
تعر�س لنا لبكي حياة �لبائ�سني و�ملهم�سني، 
يف  حا�سرين  يكونو�  �ن  ي��ح��اول��ون  �ن��ا���س 
ذلك  من  متنعهم  �ل�سيخوخة  لكن  �ملجتمع 
نقية  بقلوب  لكن  م�سردين  �ىل  فيتحولون 
�لفقر�ء  �لنا�س،  م�ساعدة  وح��ب  و�سافية 
�ب���د� لهم �ل��رغ��ب��ة يف م��د ي��د �ل��ع��ون حتى 
زين  يدور  ��سح حالت حاجاتهم،  وهم يف 
نر�ها مقفرة وغر  ومن خالله  �ملدينة  يف 
يحاول  له  لقلب  �لذي  �ل�سم�سار  مت�ساوية، 
لكنه  لثرياء  لبيعه  زين  من  �لطفل  �سر�ء 
يف �لنتيجة يقع حتت قب�سة �لعد�لة لتودعه 
�ل�سجن وت�سلم �لطفل يف م�سهد ميلودر�مي 
�ىل �مه، تربئ �ملحكمة كذلك �لطفل زين 
وجهه  وم��ن  �ل��ك��ام��ر�  �ىل  �خ���ر�  لينظر 
�ملنفعل �ىل �بت�سامة عري�سة تنهي بها لبكي 
�لفيلم وكاأن �ملا�ساة �نتهت بهذه �لبت�سامة، 
ل �عرف حقا مل د�ئما �لكثر من �لق�س�س 
و�لأفالم تنتهي  نهايات �سعيدة؟  هل يحق 
�ل�سعاد�ت �ملريرة؟  �م  لنا �ن نطلق عليها 
بعد  �م��ل  و�ى  بالمل  د�ئما  متعلقون  �ننا 
�لذي و�سحته لنا لبكي من خالل �لفيلم؟، 
يبدو يل �ن �ملخرجة قد �حبت �لفيلم كثر� 
�وقعها  �حل��ب  ه��ذ�  لكن  حقها  م��ن  وه��ذ� 
�لكامر�  كانت  �ل�سىء،  بع�س  �لرتابة  يف 
تنتقل ب�سكل ذكي وملاح يف �لماكن �ل�سيقة 
لتو�سح لنا عمق �ملاأ�ساة �لتي يعي�سها �نا�س 
�لقاع، هناك تاثر و��سح لل�سينما �لو�قعية 
�ليطالية على �ملخرجة خا�سة يف �ل�سو�رع 
فلليني يف  �لتي حققها  �لكاركرت�ت  وبع�س 

خ����������ي����������ال

كفر ناحوم ..
مقداد عبد الر�شا جزع الطفولة,جزع احلياة

بالدنا تتعرث باملو��سيع ، تتعرث بالآلم و�لق�سوة ، لكن �أحدً� مل ينتبه �و ليعر �هتمامَا ، لذ� 
جتد �ن �غلب �جنازنا �ل�سينمائي لعالقة له بهذ� �لورم �لكبر و�ملحنة �لتي تعي�سها �لبالد 

و�ملو�طن . قبل �أيام ح�سرت مهرجان �ل�سينما ثالثة يف ثالثة ملو�سمه �لر�بع و�لذي تقيمه 
موؤ�س�سة مدينة �لفن متمثلة مبديرها �لدكتور حكمت �لبي�ساين ، مل �جد مامييز �ل�سارع 

�لبغد�دي �و �لعر�قي ب�سكل و��سح و�سينمائي وهذه بحق م�سكلة ، متى ننتبه ؟ �سوؤ�ل بحاجة 
�ىل �جابة ، متى ؟ 

هال �سينما

على  �لفيلم  ح�سل  �ف��الم��ه،  من  �لبع�س 
كان  مهرجان  يف  �لتحكيم  جلنة  ج��ائ��زة 
و�ل�سبعني و�سفق  لدورته �لخرة �حلادية 
�جلمهور قر�بة ربع �ساعة �حتفاء بالفيلم، 
�سارك �ي�سا قي م�سابقة �لو�سكار لف�سل 
فيلم  �م��ام  ي�سمد  مل  لكنه  �جنبي  فيلم 
كتبنا عنه يف  �ل��ذي  روم��ا  ك��ور�ن  �لفون�سو 
من  كفرناحوم  �ل�سابقة،  �لع����د�د  �ح��د 
�لفرق  هو  وهذ�  �لعمق  من  وروم��ا  �ل�سطح 

�لكبر بني �ل�سرد �لعربي و�لعاملي.
تبنت  �ليون�سكو  �ن  ه��و  و�ح��د  �سىء  بقي 
�لطفل زين ونقلته �ىل �لرنويج مع عائلته 
و��سعا  بيتا  له  هياأت  �دمية،  حياة  ليعي�س 
وحديقة غناء و�ر�سلته �ىل �لتعليم لنه كان 

م�سرد� �ميا يف وطنه �لعربي. 
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كان ودود� مي�سي بروية وهدوء لكنه حينما يدخل يف �للعبة ي�ستعل ويهتز طربا 
مع كل مايقدمه ويوؤديه،  �سكل مع �لثنائي �ملنولوج�ست عزيز علي و�ملنولوج�ست 
حقل  من  �كرث  يف  عمل  و�ل�سيا�سي،   �لجتماعي  �ملونولوج  ظاهرة  علي  ح�سني 
وجمال،  فهو يغني �ملونولوج و�سابط لاليقاع على �آلة �لرق مع فرقة �لتلفزيون 
ومعد لقو�ئم �جور �لتلفزيون يف ق�سم �حل�سابات،  ��ستغل يف �لتمثيل مع فرقة 
�لزبانية لكنه مل يوفق فعاد �ىل �ملنولوج،  من عمه �سالح لطيف مغني �ملقام �نتبه 
للمنولوج وغناه ) خليها �سنطة،  �ملطرجي،  �سكر�ن بالك عنه فلو�س �لعرك مو 
منه ( �خرج �لعديد من �لغاين للتلفزيون للكثر من �ملطربات و�ملطربني منهم،  
توفيق،   و�سمرة  �سلمان،   �حمد  �سمايل،   دلل  ح�سني،   هيفاء  وهبي،   �حالم 
عبد�للطيف  علي  �لكامل  و��سمه  �لدبو  علي  �ملنولوج�ست  �ل�سورة  هذه  وحكاية 
حممود �بر�هيم �للو�سي وهو يوؤدي �ملنولوج يف خم�سينيات �لقرن �ملا�سي خالل 

�حدى �حلفالت .

ليلة �لعر�س هي �لليلة �ل�سعد يف �لعامل بالن�سبة للمحبني، �لزوجة و�لزوج،  
ففيها  ي�ستكني �حلال بعد عناء �لرحلة عرب �ملو�فقة من قبل �لو�لدين ورمبا 
�لتوتر،  ي�سوب �لمر بع�س من �لعناد �و عدم �لقبول ويح�سل �لكثر من 
بعد �ن تتم �ملو�فقة ي�سعد �لثنان ويتجهان للتجهيز ح�سب ماكان معمول 
�لعر�س  �ملقدمة هي غرفة  تقف يف  و�لتي  �لتجهيز  و�هم حاجيات  وقتها، 
�لعو�ئل  بع�س  تفتخر  وكنتور  )نفرين(  �ل�سرير  من  تتالف  كانت  و�لتي 
بابو�به �ملتعددة من �ربعة فما فوق،  ومن م�ستلزمات غرفة �لعر�س �ملهمة 
هو �ل�سرير ومن يقوم باعد�ده،  كان �لند�ف هو من يقوم بالتجهيز،  ما 
�سرب  �ثر  �لهو�ء  يتطاير يف  �لقطن  فيها  كان  �لتي  �للحظات  تلك  �جمل 
�لند�ف ب )�جلك على �لقو�س(،  يتطاير �لقطن وترتفع �لهالهل معلنة 
تقع  ومهمات جديدة  بحياة جديدة  و�لبدء  و�لعناق  �ملحبة  �جمل حلظات 
على عاتق �لعرو�س و�لعري�س،  بيت و�طفال وم�ستقبل،  وحكاية هذه �ل�سورة 
تعود ملحل �حد �لند�فني يف �لزبر تعود ملجلة )�لعاملون يف �لنفط،  �لعدد 

٧ للعام ١9٥٥(

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

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

احلق بذلك وبعك�سه �ستكون املحاكم هي الف�سل.

ثالثة من جنوم �لقرن �ملا�سي �لعر�قي وحتديد� 
فرتة �لربعينيات وحتى نهاية �ل�سبعينيات،  �لول 
علي،   ح�سني  و�مللحن  �ملونولوج�ست  �ليمني  من 
�سا�سة  على  م��ن  �ل�سىء  بع�س  �لغريبة  بطلته 
ح�سون  لل�سجاع  �سنو�  يكون  وي��ك��اد  �لتلفزيون 
ي�سبه  ما  نوعًا  ق�سر  وبنطال  كيتار  �لمريكي،  
مبا ي�سمى هذه �ليام )برمود�( وقمي�س مزرك�س 
غريب �ل�سكل ويغني بهذه �لطريقة،  �لعزف على 
�ملونولوج،   يغني  �ملو�سيقية،   �لفرقة  مع  �لكيتار 
ر�يح  �نا  ح�سابي،   �نطيني  ياجابي  )ي��اهلل  غنى 
يجرعه(  حمد  �سغلكم  هذ�  قطعة،   بثاين  �ن��زل 

تلك  �لن�ساء يف  �زي��اء  بع�س من  �ي�سا عن  وغنى 
من  و�حدة  عن  وكذلك  �لكتالوك(  )على  �لفرتة 
��سهر �ملوجات �ملو�سيقية )روك �ندرول( وغرها 
�نه  �لذي ليعرف عنه ب�سكل و��سع  �لكثر،  لكن 
حلن للكثر من �ملطربات و�ملطربني لي�سع �ملجال 
�ن  يحتاج  �ل�سورة هل  و�سط  �لذي يف  لذكرها،  
نقول �نه �مللحن �لكبر و�ملغني ر�سا علي �ساحب 
�لعربية،   وح��ت��ى  �حلميمية  �ل��ب��غ��د�دي��ة  �لغنية 
طاف  �لذي  حلنه  نن�سى  هل  للكثر،   حلن  فلقد 
�لعربية  �ملطربة  و�لبالد ب�سوت  بغد�د  �رجاء  يف 
نن�سى  وهل  ماعندي حبايب(  �لعني  )�دير  ر�وية 

مايكفي دمع �لعني لفائزة �حمد،  وهل نن�سى حلنا 
عذبا كان يجعلك تتمايل معه يف �ل�سباح )غنو� 
�ملغني  فهو  �لثالث  �ما  �لكثر،  و�لكثر  يا�طيار( 
و�دي،   جو�د  و�لقوي  �لو��سع  �ل�سوت  ذو  �لريفي 
زميله  م��ع  ب��ارع��ا  ثنائيا  �لفنان  ه��ذ�  �سكل  لقد 
�همها  �لغ��اين  �جمل  وقدما  جمعة  عبد�لو�حد 
بالر�س  �لتعلق  ح�س  �ىل  �لقريبة  �لغنية  تلك 
خليل  وحيدة  �ل�ست  و�لبارع  �لنقي  �ل�سوت  ومع 
)يا �ر�سنا يا �ر�سنا،  �حنا لها وهي لنا( كذلك 
�لغنية �لوطنية تريد �لعزيزة تريد،  من فركتك،  
وحادي �لعي�س و�لكثر �لكثر،  رحم �هلل �جلميع .

يف خم�سينيات و�ستينيات وحتى �سبعينيات �لقرن �ملن�سرم مل يكن �لدخول �ىل �ل�سينما 
وم�ساهدة �لفالم �عتباطا،  كان يوم �لحد �ل�ساعة �لتا�سعة ليال هو موعد تبديل �لفالم 
�لتبديل هو �لع��الن،  فبعد �ن �ساهدنا،  قريبا  �لعر�س و�هم مامييز هذ�  يف �سالت 
و�ل�سبوع �لقادم وهذه �لليلة كان هناك �حدهم يدور يف �ل�سو�رع بعربة يجرها ح�سان 
ومنادي ينادي معلنا عن �لفيلم �جلديد،  يبد� ب )�لليلة عدنا تبديل(،  ليلة �لحد على 
�لثنني كان عر�سا بحق،  �جمل �ملالب�س و�جمل �لعو�ئل و�جمل �لفتيات و�لفتيان و�جمل 
حب من �ول نظرة،  معرفة م�سبقة بالفيلم وممثليه ومدة �لعر�س وحتى �ملخرج و�سنة 
�لنتاج على �لرغم من �سحة �لتو��سل بيننا وبني �لعامل،  كان عر�س �لدور �لخر يبد� 
عند �ل�ساعة �لتا�سعة ليال وهي �لليايل �لجمل يف بغد�د،  هذه �ملعرفة كانت �ي�سا تتم 
من خالل �د�ر�ت �ل�سينما فلقد كانت تقدم كتيبًا �سغرً� press book( ( يحتوي 
خمت�سر  وحتى  �لنتاج  و�سنة  وخمرجه  �بطاله  من  بالفيلم  �ملتعلقة  �ملعلومات  كل  على 
للمو�سوع �لذي حتتويه ق�سة �لفيلم،  كانت �لفنانة �سويكات قد �سكلت مع زوجها �لفنان 
فوؤ�د �ملهند�س ثنائيا بارعافرتة �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات،  قدما �فالما وم�سرحيات مهمة 
حفظ �جلمهور �لبع�س منها عن ظهر قلب،  وحكاية هذه �ل�سورة تعلن عن معلومات 
فيلم �نت �للي قتلت بابايا �لذي �خرجه نيازي م�سطفى وكانت �لبطولة من قبل �سويكار 

وفوؤ�د �ملهند�س ��سافة �ىل كل �ملعلومات عن �لفيلم وحكايته. 
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 / "�لأ�سيبوتو"   �أ�����س����م  ع���ل���ي���ه  و�أط�����ل�����ق 
 AŠIPU ف��الآ���س��ي��ب��و    AŠIPUTU
من  معينة  طبقة  �ىل  ينتمي  �ل��ذي  �مل��ع��وذ  ه��و 
�ل�سريرة  �لأرو�ح  �مل�سوؤول عن طرد  �لكهنة وهو 
�رتكابهم  نتيجة  �لب�سر  بع�س  من  تتمكن  �لتي 
وعلى  �لقد�مى  �لعر�قيون  �عتقد  �إذ  �ملعا�سي، 
و�لأوب��ئ��ة  �لأم���ر�����س  ب���اأن  ع�سورهم  خمتلف 
�أن��و�ع  من  ن��وع  �لب�سر هي  �أول��ئ��ك   ت�سيب  �لتي 
�ل��ع��ق��اب �ل��دن��ي��وي م��ن �لآل���ه���ة. وك��ان��ت مهنة 
�لأ�سيبو تقت�سر على نوع معني من �لكهنة وهي 
)�لعارف  �لأ�سيبو  يقوم  �إذ  �ملتو�رثة  �ملهن  من 
�ملهنة.  هذه  �أ�سر�ر  �أبنائه  �أحد  بتعليم  �لكبر( 
كما ورد يف �أحد �لن�سو�س �مل�سمارية "علم �بنه 
وكانت  �لكبد".  قر�ءة  حقًا  وعلموه  �لأ�سيبو  فن 
تقرتب  �لقد�مى  �لعر�قيني  عند  �لأ�سيبو  منزلة 
�ليه  �ملوكل  للدور  نظرً�  �أحيانًا  �لإله  منزلة  من 
يرتدي  �أن  ويفرت�س  �لإلهية،  �لإر�دة  مبعرفة 
�لآ�سيبو ثوبًا �أحمر �أثناء معاجلته �ملري�س �إذ يعد 
هذ� �للون من �لألو�ن �لطاردة لالأرو�ح �ل�سريرة 

ح�سب �ملعتقد�ت �لقدمية عن هذ� �للون .
تعاويذ 

تربط هذه �لتميمة برقبة �ملري�س حلمايته من 
�لأمر��س و�لأرو�ح �ل�سريرة �لتي ت�سبب له  �لأمل 
كما ورد  ذكر ذلك يف �أحد �لن�سو�س �مل�سمارية 
"�إذ� �نتقل �ل�سرع �ىل يد �جلّني �سع  �لقدمية 
لفرخ  �جللد  م��ن  �سريط  على  عقاقر  خم�سة 

�أما  �سغر وعلقها حول عنقه فاإنه �سيتح�سن"، 
عن طريقة �لعالج �لتي كان ي�ستخدمها �لأ�سيبو 
فهي كتابة بع�س �لكلمات �أو �لأدعية �أو �لتعاويذ 
بع�س  يف  حتتوي  �لتميمة  �أن  كما  متيمة  على 
�ملخت�سة  لالآلهة  �أو  للجن  �سورة  على  �لأحيان 

ب�سفاء هذ� �ملري�س بعد ت�سخي�س �حلالة.
�لأ�سوتو

�لنوع  فهو     ASUTȗ  – "�لأ�سوتو"  �أم���ا 
على  ممار�سته  تقت�سر  ومل  �لطب،  من  �لثاين 
�لكهنة و�ل�سخ�س �لذي ميار�س هذ� �لنوع يطلق 
عليه �أ�سم "�آ�سو" - ASȗ   ، وعلى �لرغم من 
�لعتقاد �ل�سائد بقوة �لآلهة و�أهميتها يف �سفاء 
�ملر�س ودور �لآ�سيبو يف ذلك �إل �أنه �أ�سبح  لالآ�سو 

وج��������ود 

مب��رور  دوره  وب��رز  �ملر�سى  �سفاء  يف  ملحوظ 
و�سفات  من  بتح�سره  ق��ام  ملا  نتيجة  �لزمن 
�لنا�س،  من  �لكثر  �سفاء  يف  �ساهمت  عالجية 
�لنف�سية  �حلالة  �لآ�سو  يتجاهل  فلم  هذ�  ومع 
ما  �ىل  جنبًا  �لأ�سيبو  بدور  و��ستعان  للمري�س 

يقدمه من و�سفات عالجية.
وبني هذين �لنوعني من �أنو�ع �لطب  ظهر �لبارو 
) BARÛ ( وهو �لكاهن �مل�سوؤول عن قر�ءة 
وما  �ملري�س  �ليه  �سيوؤول  مبا  و�لتنبوؤ  �لطالع 

�سيحدث له يف �مل�ستقبل .
زلنا  وما  تناقلناها  وح�سارية  دينية  موروثات 
بها  ي��وؤم��ن  منا  و�لكثر  �لآن،  حل��د  بها  نعمل 
�لتكنلوجّية،  �لنه�سة  بلوغنا ع�سر  بالرغم من 
�أعماق  �أن تلك �ملوروثات تر�سخت يف د�خل  �إل 
�لكثر منا، فعلى �سبيل �لذكر ل �حل�سر نحن 
)بي  �لبكاء  كثر  �لر�سيع  �لطفل  على  نطلق 
رجل  �ىل  �أو  ديني  رج��ل  �ىل  به  ونذهب  جّل��ة( 
مربوك تتم قر�ءة �لقر�آن على ر�أ�سه ولي�سنع له 
حجابًا يكتب فيه بع�س �لأدعية و�لآيات �لقر�آنية 
حلمايته من �ل�سياطني، و�لكثر منا يلجاأون �ىل 
لنا  و�لتنبوؤ مبا �سيحدث  �لطالع  �لعر�فة ملعرفة 
�لتي  للم�سكالت  �حللول  و�إي��ج��اد  �مل�ستقبل  يف 
�ل�سريف:  �لنبوي  �حلديث  يف  ج��اء  تو�جهنا. 
ر�سول  �سدق  �سدقو�"،  ولو  �ملنجمون   "كذَب 

�هلل.

االآ�شيبو    

مناذج الأطباء العراق 
القدمي

AŠIPUو

االآ�شو 
ASU

بداأت مالمح املمار�شات الطبية منذ الع�شور 
التاريخية القدمية, خا�شة يف مطلع االألف 

الثاين قبل امليالد. اإذ ميزَّ العراقيون القدامى 
بني نوعني من الطب: ميكن اأن نعد االأول ب� طب 

الكهنة اأو ال�شحرة
  اأحمد جودة كاظم
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حتتاج  �ساقة  مهنة  �ملحاماة  مهنة  ف��اإن  ولذلك 
يف  ذل���ك  تلخي�س  مي��ك��ن  ك��ب��ر.  جم��ه��ود  �إىل 
�ملدنية/  �ملحاكم  �أمام  �ملر�فعة  �لتالية:  �لنقاط 
�جلز�ئية/  �لق�سايا  يف  �ملتهمني  ع��ن  �ل��دف��اع 
�خل�سوم/  بني  و�لو�ساطة  و�مل�ساحلة  �لتحكيم 
�لإن���اب���ة ومت��ث��ي��ل �لأ���س��خ��ا���س �أم�����ام �جل��ه��ات 
�لعقود  �إع����د�د  وغ���ر �حل��ك��وم��ي��ة/  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لق�ساء  م�ساعدة  �أنو�عها/  بكافة 
�حل��ق��ي��ق��ة/  ب���ي���ان  يف 

�إج��ر�ء�ت  ت�سهيل 

�ل�ست�سار�ت  ت��ق��دمي  �لأف����ر�د/  ب��ني  �لتقا�سي 
�لقانونية.

املحاماة �شرورية لدوائر الدولة 
كان لنا لقاء مف�سل مع ثلة من �ملحامني وغرهم 
�ملحاماة،  ملهنة  بالن�سبة  �نطباعاتهم  ��ستطلعنا 
على  و�نعكا�ساتها  �ملهنة  ه��ذه  ���س��دى  ه��و  وم��ا 
مع  �حلديث  بد�أنا  �لجتماعي،  �لو�قع  حيثيات 
قال:  �لذي  �لعكيلي  �ملحامي جميل كاظم عبيد 
�لتي  �لر�قية  �ملهن  من  �ملحاماة  "مهنة 
ميتهنها بع�س �مللوك و�لروؤ�ساء وهي �أحد 
حماكمة  �أية  تتم  ول  �لق�ساء،  �أركان 

عن  للدفاع  �ملحامي  وج���ود  دون 

ول  �لق�ساء  رو�ف���د  �أح��د  �ملحاماة  لأن  �ملتهم، 
�أية ق�سية دون وجود �ملحامي للدفاع عن  تكتمل 
ما  لكن  ميتلكها،  �لتي  �حلق  ن�سبة  ح�سب  �ملتهم 
يقلقنا، نحن �ملحامني، عدم وجود رجال قانون 
�لبيانات  على  لالطالع  �لدولة  دو�ئ��ر  بع�س  يف 
ي�ستعني  �أن  يجب  د�ئرة  �أية  مدير  و�إن  �لقانونية 
مبحاٍم ل�ست�سارته يف �أغلب �لقر�ر�ت �حل�سا�سة 
لعدم  �لأخ��ط��اء  �ل��دو�ئ��ر  ترتكب  لذلك  و�ملهمة، 
ل  ق�ساة  وثمة  قانونيني،  مب�ساورين  ��ستعانتها 

توكيل  �أن  كما  �ملحامني،  دفوع  على  يطلعون 
بالن�سبة  �مل��ح��ام��ني 

لبع�س �لق�سايا من قبل �ملحاكم ب�سورة �نتد�ب، 
يحتاج �إىل �ملزيد من �لعناية، فمثاًل يتم تعطيل 
�لتخ�سي�سات  �أن  رغم  �ملحامني  �أجور  ��ستيفاء 
ورغم  �سخمة،  �لأع��ل��ى  �لق�ساء  ملجل�س  �ملالية 
�ل�ستئناف  حمكمة  لرئي�س  �مل�ستمرة  مطالباتنا 
ن�سمع  �لأجور لكن دون جدوى فال  ب�سرف هذه 

�سوى �لوعود ." 
خما�شمة املحامني 

يقول �ملحامي علي خمي�س �سنان: "مهنة �ملحاماة 
ثمة  لكن  �حل��ق،  �إح��ق��اق  مز�ولتها  م��ن  �ل��ه��دف 

م�سكالت تو�جه �ملحامني منها 
قبل  م��ن  �مل��ح��ام��ني  خما�سمة 
رغم  �سخ�سيًا  �ملو�طنني  بع�س 
�حلق،  عن  يد�فع  �ملحامي  �أن 
�ملو�طنني  ه���وؤلء  �أن  و�ل�سبب 
ي��ج��ه��ل��ون �ل��ق��ان��ون وي��ج��ه��ل��ون 
على  ويحر�سون  �ملحاماة  قيمة 
منافعهم  ب��ع�����س  ع��ن  �ل���دف���اع 
ت�سطدم  �أنها  رغم  �ل�سخ�سية 
ب���امل���و�د �ل��ق��ان��ون��ي��ة وت��ع��د من 
�سابه  وما  �جلنح  �أو  �ملخالفات 

�ل��و�ق��ع  �ل��ت��ي تظهر يف  ذل���ك، وم��ن �مل��ف��ارق��ات 
دور  ميار�سون  عندما  �ملحامني  �أن  �لجتماعي 
�لدفاع وتوكل �إليهم هذه �ملهمة فهم غر ملزمني 
بتحقيق �لنتيجة �لتي تت�سمن تربئة �ملتهم، فمن 
�ملمكن �أن يكون �ملتهم بع�س �لأحيان غر بريء 
وي�ستحق �جلز�ء �لعادل، لذلك لي�س من حق �أي 
�سيفرغ  فهذ�  �ملحامي  على  �لتربئة  فر�س  متهم 
دوره  �ملحامي  و�سي�سلب  حمتو�ها  من  �ملحاماة 
�لبحث  يف  يكمن  �ملحامي  دور  لأن  �ل��ق��ان��وين، 
�ملتهم  �متالك  حال  يف  عنه  و�لدفاع  �حلق  عن 
لهذ� �حلق لكن عندما ل ميلك �ملتهم �حلق فاإن 
�لقا�سي  يقوم  عندها  دوره،  �سينتهي  �ملحامي 
�ملتهم  بحق  �ملالئمة  �لقانونية  �مل���ادة  بتنفيذ 
لتحقيق �لعد�لة. لالأ�سف �إن �لكثر من �ملو�طنني 
ما  قانونية  ثقافة  ميلكون  ول  �لقانون  يجهلون 
و�ملحامني  �ملحاماة  مهنة  على  ب���دوره  ينعك�س 
وطبيعة تعاطيهم مع �ملجتمع، لذلك �أقرتح كرجل 
قانون �إ�سافة مادة �لقانون �إىل �ملناهج �لدر��سية 

يف بع�س �ملر�حل �لدر��سية يف �لعر�ق. " 
�شعة ال�شدر والتوا�شع 

للمحامي  "ينبغي  �لعبودي:  علي  �ملحامي  يقول 

مفّوهًا  جريئًا  �سدر  �سعة  ذ�  متو��سعًا  يكون  �أن 
ميلك �لقدرة على دح�س مو�سوع �لدعوى �ملزيف 
لإحقاق  ميلكها  �لتي  �حلقانية  و�لأدل��ة  باحلجج 

�حلق."
مهنة م�شتقلة 

"�ملحاماة  �لكعبي:  عويد  �أحمد  �ملحامي  يقول 
مع  مبا�سر  متا�س  على  و�ملحامي  م�ستقلة  مهنة 
حينما  �حلق  عن  للدفاع  �ملجتمع  �سر�ئح  جميع 
ما  �ما  �أهله،  �إىل  �إرجاعه  ثم  ومن  ه�سمه  يتم 
تهمة  فهي  مبهنتهم  �ملحامني  متاجرة  يخ�س 

ملفقة ل �سحة لها."
و�شيلة للرزق 

يقول �ملو�طن �أمر �خلفاجي: "�ملحاماة يف �لوقت 
�حلا�سر جمرد و�سيلة للرزق كما �أن �ملحاماة ل 
ت�ستطيع جمابهة �لتيار�ت �لع�سائرية و�لإغر�ء�ت 
�ملادية و�جلاه و�ل�سلطة �أحيانًا �إ�سافة �ىل �فتقار 
�ملحامني �جلدد �ىل �حلنكة و�لفن يف �لتعامل مع 
�مل�سكلة �ملوكلة �ليهم فرت�هم يلجاأون �ىل �لأقدم 
�و خربة فيملون عليهم حلوًل �سريعة  منهم �سنًا 
�ن  �لعتبار  بنظر  �لأخ��ذ  دون  فقط  مر�سية  �و 
�خلربة  و�كت�ساب  لالبد�ع  جم��ال  هي  �ملحاماة 

�لتي ل تاأتي �ل من خالل �لتمر�س �لفردي."
املحاماة والف�شاد 

�ملحاماة  "مهنة  �لعتابي:  فر��س  �ملدر�س  يقول 
�لخ��رى  �لوظائف  بع�س  مثل  حكومية  كوظيفة 
�ملحامني  بع�س  يقوم  حيث  �لف�ساد  طالها  �لتي 
�لق�سية  �لق�ساة لأجل ك�سب  بالتن�سيق مع بع�س 
منها  �أق���ول؛  م��ا  على  �سو�هد  وهنالك  م�سبقا، 
ل�سبب  �ملحامني  بع�س  قبل  من  �لق�سايا  �حتكار 
لذلك  �لق�سية،  ك�سب  على  �لقدرة  ميلكون  �أنهم 
يجب �ن يتحلى �ملحامي بروح �لتعاون و�لندفاع 
ين�سى  ل  �ن  ويجب  �لقانونية  �لق�سية  خلدمة 
�مل�ساكل  حل  يف  �لفاعل  و�ملهني  �حلقيقي  دوره 
ب�سبب  منحازً�  ل  نزيهًا  يكون  و�ن  �لجتماعية 

�ملغريات."
�شمعة املهنة 

ي��ق��ول �مل���و�ط���ن ب��ا���س��م حم��م��د ح��ب��ي��ب: "مهنة 
�ملحاماة من �ملهن �لتي �رتبطت بتطور �ملوؤ�س�سة 

وم�شكالتها كبرية
اأهدافها نبيلةاملحاماة..

املهام االأ�شا�شية للمحامي تتمثل يف التوكل والدفاع وامل�شاعدة القانونية
 ملن يطلب ذلك مقابل مبلغ مايل اأو تطوعًا, وقد تكلف املحاكم حماميًا للدفاع يف 

احلالة التي ال ي�شتطيع فيها املتهم دفع اأتعاب املحامي.

ا�شتطالع / يعقوب يو�شف جرب 
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مثلما تنتقي �لفاكهة �لأن�سج و�لأ�سهى و�خل�سار �ليانعة �لرّيا غر �لذ�بلة و�أنت جتول يف �لأ�سو�ق حاماًل �سّلتك لإ�سباع معدتك مبا لّذ وطاب 
من طعام و�سر�ب �و تنتقي مطعمًا فاخرً� متمّيزً� لتتذوق �أطباقه �للذيذة وحت�ّس باملتعة و�لفائدة معًا وتتابع �آخر �سرعات �ملو�سة �لر�قية 
لُتك�سو نف�سك �أحلى ماُيبتكر من �لأزياء وت�سفي على مر�آك وبدنك �أ�سكاًل متنوعة من �للبا�س و�ل�سياكة وفق �آخر �ملبتكر�ت يف �لت�ساميم 
�ملنا�سبة لك؛ �سيكون �أي�سًا باإمكانك �أن تختار �لوليد �لآتي �ليك من �سلبك و�لذي �سينمو يف رحم زوجتك وفق �ملقا�سات و�ملالمح �لتي تريدها 
عر �لذي تتمنى، �أ�سقر �أم �أحمر �أم �أ�سود ولون �لب�سرة و�لعينني وتدويرة �لفم وهيئة �لأنف و�لطول و�لوزن وكل ماتتمناه  بدءً� من �سكل �ل�سَّ
لن�سلك من حيث �جلن�س، ذكرً� كان �أم �أنثى، كي متالأ حياتك �لأ�سرية �سعادة و�إ�سر�قًا ويحيط بك عياٌل �سغار و�سيمو �لطلعة و�سغر�ت يف 

منتهى �جلمال �لذي ترمي �ليه.
هناك مناذج تعر�س عليك يف �ألبومات تت�سفحها وتختار �لأن�سب لك وفقًا ملعايرك �جلمالية  وطموحاتك بابن �حلالل �لذي �سيحّل �سيفًا 

عليك و�سوف لن ُتفاجاأ �أبدً� ب�سكل ز�ئرك �لآتي من ن�سلك؛ فال�سورة مر�سومة يف ذهنك م�سبقًا كما �أردت �أنت وحرمك �مل�سون.
نعم، هناك مر�كز بحثية خمت�سة بهذ� �ل�ساأن وماعليك �إّل �أن تختار ما ينا�سب ذ�ئقتك �أنت و�سريكة حياتك؛ �ذ تعر�س عليك تلك �ملر�كز 
جمموعة و�فرة من �سور �لأطفال باأ�سكال �سّتى يف كاتالوكات م�سّورة جاذبة لهيئات �أطفال منتقاة بعناية ومبو��سفات تكاد تكون �سحرية 
ومثالية يف مالحمها يف هيئة طفلك �ملقبل. لي�س هذ� فح�سب بل ي�ستطيع �ملخت�سون يف تلك �ملعاهد �لطبية �أن يعّززو� قدر�ت �لذكاء و�لتوّقد 
�إز�لة �لطفر�ت �لور�ثية غر �ملحببة.. بعدها تعاد  �إ�سافة �ىل  �لبليدة كالغباء و�لعته �ملتو�رثة عن �لآباء و�لأجد�د  �لذهني وحمو �ل�سمات 
�لبوي�سة �ىل رحم �لأّم لتنمو وتتكامل تدريجيًا ح�سبما تريد �أنت وزوجتك، و�أّي خطاأ �و غفلة عن ملمح ما �سيقوم �ملركز �و �ملعهد باإعادة ما 

�أنفقه �لو�لد�ن فالقاعدة �لقانونية تقول �إن "�لغلط و�ل�سهو مرجوع للطرفني."
يجدر �أن �أذكر �أن هذه �ملر�كز �لطبية �ملتخ�س�سة بالولد�ت وفقًا لختيار�ت �لأبوين ماز�لت غر جمازة من قبل منظمة �ل�سحة �لعاملية، 
لكنها تقوم باأعمالها على �أمّت وجه وبعيدً� عن �لأ�سو�ء حتى �لوقت �حلا�سر، لكنها تقنية طبية ُتوعد �لب�سرية بالكثر من �لإجناز�ت فيما 
�لإن�سانية وحمو �لطفر�ت  �لتي يعاين منها �سّكان �ملعمورة وقدر�تها على حت�سني �لأجنا�س  �لور�ثية �جلّمة  يتعلق باخلال�س من �لأمر��س 
�لور�ثية �لتي قد توؤثر �سلبًا على �لولد�ت �جلديدة، وما �أكرث �لأ�سقام �لتي يتو�رثها �لب�سر جياًل بعد جيل ب�سبب �لأمر��س �لور�ثية �لتي كان 

يحملها �أجد�دنا �لأّولون.
حتمًا �سيكون �لعقل �لب�سري �ملخت�س بهذ� �ملجال فيما يخ�ّس �لولد�ت �ملنتقاة بعناية �سانعًا للجمال خالقًا للهيئة �لتي ن�سبو �إليها، طاردً� 
لكل لوثة ور�ثية نّغ�ست حياة �لإن�سان على مّر �لزمان و�سيتاح لالأجيال �ملقبلة �أن تنمو منوها �لأرقى و�لأح�سن و�لأكرث جد�رة يف �أن نعي�س 

�حلياة ب�سعادة <

جواد غلوم

ف�شاء

هناك مناذج تعر�س عليك يف األبومات تت�شفحها 
وتختار االأن�شب لك وفقًا ملعايريك اجلمالية  

وطموحاتك بابن احلالل الذي �شيحّل �شيفًا عليك 
و�شوف لن ُتفاجاأ اأبداً ب�شكل زائرك االآتي من ن�شلك؛ 

فال�شورة مر�شومة يف ذهنك م�شبقًا كما اأردت اأنت 
وحرمك امل�شون.

�شناعُة اجلمال 

�لعملية  �سر  يف  مهم  ع��ام��ل  وه��ي  �لق�سائية 
ودر�ي���ة  معرفة  �ك��رث  �مل��ح��ام��ني  لأن  �لق�سائية 
بن�سو�س �لقو�نني ومطالب �لق�ساء من �ملو�طن 
�لعادي، كما ل يخفى �أن غلبة �لناحية �ملادية على 
�لناحية �لإن�سانية قد �نتجت �سلوكيات جديدة يف 
هذه �ملهنة مل تكن معهودة يف �ل�سابق وقد يكون 
هذ� حال �لكثر من �ملهن �لأخرى، لذلك تتوجب 
�إطار  �إيجاد  لغر�س  �لأم��ر  هذ�  مر�جعة  عملية 
عام لعمل �ملحاماة يحدد ب�سكل و��سح حقوقهم 
حتمي  لعملهم  �سو�بط  تو�سع  و�ن  وو�جباتهم 
ي�سيء  �ن  ميكن  عما  بعيدة  وجتعلها  مهنتهم 

�إليها."
املتاجرة باملهنة 

ي�ستخدم  "�ملحامي  �ل�سالم:  عبد  �ملو�طن  يقول 
ق�سية  لك�سب  ع��ادل  حكم  �ىل  للو�سول  �لقانون 
فال  �ليوم  �ما  �ملحاماة،  ��سل  هو  وه��ذ�  معينة، 
لبع�س  بالن�سبة  �لكلمات  لتلك  تفعياًل  �أج���د 
�مل�ستقاة  �مل��ل��ذ�ت  يف  �لنهماك  �سوى  �ملحامني 
�ملحاماة  �أ�سبحت  حيث  �ل�سحت،  �أم���و�ل  م��ن 
�ليوم قفزً� على �لقو�نني وعبارة عن ر�سا لتغير 
حفنة  �جل  من  �لظامل  على  و�لنت�سار  �لقانون 
�لتي  �ملحامني  �أخ��الق  ناهيك عن  �لأم��و�ل،  من 
�نتهت �ىل �ل�ستهتار مبقدر�ت �ملو�طن �لعر�قي 
�لأح��و�ل  حماكم  يف  خا�سة  �لعر�قية  و�ملو�طنة 
فاأكرثهم  و�ل��زو�ج  �لطالق  وق�سايا  �ل�سخ�سية 

خ�سرو�  وقد  باملال  طمعا  �لطالق  على  ي�سجعون 
�سرف �ملهنة لهذين �ل�سببني، وهذ� ما نر�ه �ليوم 

يف �ملحاكم �لعر�قية." 
�ما �ملو�طن �أبو و�سام �لركابي فقد قال: "يحتاج 
كما  �كرب  �هتمام  �إىل  �لدولة  قبل  من  �ملحامون 
يحتاج �ملو�طن �إىل تثقيف لكي يتعرف على و�جب 
ومهام �ملحامي و�ق�سد �ملحامي �لوطني �ساحب 
ثمة  لالأ�سف  لكن  عمله  يحرتم  �ل��ذي  �ل�سمر 
حمامون يعملون ب�سفة معقبني و�لهدف �ملتاجرة 
�لجتماعي  �ل��و�ق��ع  طبيعة  و�أح��ي��ان��ا  مبهنتهم، 
وتقلباته تف�سي �إىل �رتكاب هذ� �خلطاأ من بع�س 

�ملحامني ول ي�سمد �إل �لع�سامي."
تعريف املهنة

"قد  �هلل:  �خل��ر  جعفر  ���س��ادق  �مل��و�ط��ن  يقول 
وقد  �حل��ي��اة  م��ن حم��ن  �لإن�����س��ان يف حمنة  يقع 
يد�فع  �لق�ساء فال يجد من  �إىل  �لأم��ر  به  ي��وؤول 
دفع  ي�ستطيع  ف��ال  م��دق��ع  لفقر  ي��ك��ون  ق��د  ع��ن��ه، 
�لرت�فع  وعملية  عنه.  �ملحامي  ت��ر�ف��ع  تكاليف 
ُعرفت  �مل�ستحدث، فقد  باملبد�أ  لي�ست  �لق�سائية 
�لذي  �خل�سم  كان  حيث  �لإ�سالمي  �لق�ساء  يف 
مبن  ي�ستعني  �لقا�سي  �أم��ام  �ل��رت�ف��ع  يح�سن  ل 
ميلك جندته يف عر�س ق�سيته ودعم حقه، وبعد 
�أن تو�سع مفهوم هذ� �ملبد�أ من جمرد فكرة �إىل 
�أي�سًا من مرحلة  مدلوله  �لتطبيق، حتول  جمال 
نرى هذ�  لكننا ل  �لو�جب.  �إىل مرتبة  �لإح�سان 

�أ�سبحت  حيث  �لي���ام  ه��ذه  يف  ك��ث��ر�  �ل��و�ج��ب 
�ملغريات �ملادية هي �لغالبة على مبد�أ �لإح�سان، 
يف  عني  للرت�فع  معروفًا  حماميًا  وكلت  �أن  �سبق 
عالية  مادية  مكانة  ذي  خ�سم  مع  مهمة  ق�سية 
من  دفعت  م��ا  يل  �أع���اد  �ملحامي  ب��اأن  ففوجئت 
�أنه  تكاليف له مقابل �لدفاع عني، لكنني علمت 
دفعته  ما  �أ�سعاف  خم�سة  خ�سمي  من  تقا�سى 
�أخالقيات  و�أي��ن  �مل���روءة؟  فاأين  �أج���ور،  من  له 

�ملهنة؟" 
املحاماة مهنة االأذكياء 

يقول �لإعالمي علي �لعتابي: "�إن هذه �ملهنة من 
فح�سب  و�لدهاء،  �لذكاء  على  تعتمد  �لتي  �ملهن 
�لذي  لكون  �لق�ساء  مهنة  من  �أه��م  �أنها  ر�أي��ي 
�لحتيال  مع  متا�س  يف  يكون  �ملهنة  هذه  ميار�س 
على من يريد �للعب على �لقانون فيجب عليه �أن 
ل يهادن على �حلق ون�سرة �لباطل و�إن عر�ست 
عليه �ملبالغ �لكبرة مقابل �لرت�فع للباطل، فهي 
يجعلها  ما  �لنهاية مهنة حتمل من �خلطورة  يف 

توؤثر يف بناء م�ستقبل �ملجتمع."
املحاماة والدميقراطية 

�لدميقر�طية  قرينة  �مل��ح��ام��اة  �أن  �مل��وؤك��د  م��ن 
ول�سيقة بها لأنها متثل مورد� للدفاع عن حقوق 
�ل��ن��ظ��ر مب��و�د  �إع����ادة  ل��ذل��ك ينبغي  �لإن�����س��ان، 
مبادئ  مع  ين�سجم  لكي  �حلايل  �ملحاماة  قانون 
�لعام  �ل��ر�أي  من  دع��وة  �أنها  كما  �لدميقر�طية، 
�لتي  �لقر�ر�ت  بع�س  لإلغاء  �ملحامني  نقابة  �إىل 
منح  ق��ر�ر  منها  �ملحاماة  مهنة  م��ع  تن�سجم  ل 
�لعمرية  �لأول��وي��ة  ح�سب  �لنقابة  �إىل  �لنتماء 
يف  �لدر��سة  �أكملو�  ممن  حمددة  عمرية  لفئات 
�سهادة  على  وح�سلو�  �لعر�ق  يف  �لقانون  كليات 
�مل�ستوى  �لعتبار  بنظر  �لأخذ  �لبكلوريو�س، دون 
�خلريجني  لبع�س  �ل��ع��ايل  و�ل��ق��ان��وين  �لتعليمي 
رغم كرب �سنهم ممن ي�سلحون كمحامني كفوئني 
عرب  وجيزة  لفرتة  كمحامني  مبا�سرتهم  مبجرد 
�لتطبيق يف �ملحاكم، فالعربة لي�ست يف �مل�ستوى 
�لثقايف  وم�ستو�ه  �ل�سخ�س  قابلية  بل يف  �لعمري 
على  �ل�سباب  من  �سخ�س  يح�سل  فقد  �لقانوين 
هوية �لنتماء �إىل �لنقابة لكنه يفتقر �إىل �مل�ستوى 

�لعلمي �ملنا�سب يف جمال �لقانون و�أحكامه.



بعيدً�  �لنف�سية  بالر�حة  �لبحر متدنا  ف�سو�طئ 
�ملز�جية  حالتنا  وحت�سن  �حلياة،  �سغوط  عن 
ت�سهم  كما  �ل�سلبي،  �لتفكر  م��ن  وتخل�سنا 
هل  لكن  ب��الك��ت��ئ��اب،  �لإ���س��اب��ة  م��ن  بوقايتنا 
�أن  ميكن  �جلميلة  �ملز�يا  هذه  �أن  يومًا  فكرنا 
تبددها ر�ئحة دخان �سكائر بع�س �ل�سياح على 

�ل�ساطئ؟ 
نعم، ت�ساعد دخان �ل�سكائر يف بع�س �ل�سو�طئ 
على  وخيمة  �سحية  بعو�قب  ينذر  بات  �لعاملية 
�ل�سياح، ولهذ� قرر منتجع )بيبيوين( �ل�ساطئي 
يف  �لتدخني  حظر  ب�سريان  �لبدء  �يطاليا  يف 
�لتجارب  م��ن  �سنو�ت  بعد  �ملقبل  �أي���ار  نهاية 
يف  �ل�سحية  �ل��ف��رق  �أج��رت��ه��ا  �لتي  و�لأب��ح��اث 

جمال تلوث �لهو�ء يف هذ� �ملنتجع.
�لفيني�سي  �ل�ساطئي  بيبيوين  منتجع  �سيكون 

بالكامل  متحررً�  �سي�سبح  �إيطايل  �ساطئ  �أول 
من �لدخان، وذلك يف مهمة حلماية �لبيئة من 
من  �ل��زو�ر  وحماية  �ل�سارة  �ل�سكائر  خماطر 

�لدخان �ل�سلبي.
�لتجارب  من  �سنو�ت  ثماين  بعد  �لقر�ر  ياأتي 
من  كجزء  ج��اءت  �لتي  �مل�ستفي�سة،  و�لبحوث 
م�سروع "متتع بتنف�س جو �لبحر �لنقي" ، �لذي 
�ل�سف  بني  �لتدخني  على  مبدئيًا  حظرً�  �سهد 
�لبحر،  م��ي��اه  ح��اف��ة  �إىل  �مل��ظ��الت  م��ن  �لأول 
�سيتم  �لتي  �جلديدة  �لإج���ر�ء�ت  �ست�سمل  كما 
تخ�سي�س  �ملقبل  �أي��ار  نهاية  بحلول  فر�سها 
مناطق معينة للتدخني تبعد م�سافة  3٠٠-4٠٠ 
�سيتم   �ل�ساطئ.  حافة  على  �لبحر،  ع��ن  م��رت 
غر�مات  فر�س  حتديدً�  �ل�سهر  هذ�  يف  كذلك 
كان  �إذ�  م��ا  لح��ق��ًا  و�سيتقرر  �ملخالفني  على 

م�سموحًا ��ستخد�م �ل�سجائر �لإلكرتونية �أم ل.
�لبحر"  هو�ء  "تنف�س  م�سروع  من  �لهدف  كان 
خماطر  من  و�لبيئة  �لنا�س  �سحة  حماية  هو 
قرب  �ساطئي  منتجع  هو  وبيبيوين  �لتدخني، 
من  غ��ف��رة  �أع���د�د  �سنويًا  تق�سده  �لبندقية 

�لزو�ر �لذين ياأتونه من �ستى بقاع �لأر�س.
خمطط ناجح

يف ب��د�ي��ة �لأم���ر وحت��دي��دً� يف �ل��ع��ام ٢٠١8 مت 
حظر �ل�سجائر من حافة �ملاء �إىل �ل�سف �لأول 
من �ملظالت على طول �ل�ساطئ �لبالغ طوله 8 
كيلومرت�ت، يف ��سارة ل�ستمر�ر خمطط ناجح 
وب�سكل جتريبي قبل �سبع  مت تقدميه لأول مرة 

�سنو�ت وهو �لآن معرتف به قانونيًا.
بعدها �تخذ �مل�سوؤولون عن حماية �لبيئة قر�رً� 
منتجع   و�سرع  �ملظالت،  حتت  �لتدخني  بحظر 

ج��دي��دة،  "جتربة"  يف  ب��ي��ب��ي��وين 
لهذه  حظر  هناك  يكون  ل  �أن  وه��و 
ب��دًل من ذل��ك �سيكون  بل  �حل��ال��ة، 
على  �ل�سياح  ت�سجيع  على  �لرتكيز 
عدم �لتدخني، �حرت�مًا ملن حولهم 
للمناظر  و�ح���رت�م���ًا  �ل��ن��ا���س  م��ن 
�ل�ساطئي.  بيبيوين  مبنتجع  �ملحيطة  �لطبيعية 
�تخاذ قر�ر كهذ� �سيكون مبثابة حتّد كبر، لكن 
ما �سي�سهل مهمته هو �عتماده على دعم حملة 
�إعالنية يف �ملنتجع وجهود لرفع م�ستوى �لوعي 
يف و�سائل �لإعالم �لدولية، ناهيك عن �لنظرة 
�ملتفائلة ملجل�س �ملدينة و�ل�سركات �ملحلية. بعد 
�ل�سياح مييلون  �أن  بالفعل  ر�أو�  لقد  �سيء،   كل 
�حتمالت  و�سع  م��ع  بالتعاون،  كبرة  لرغبة 

خليبة بع�س توقعاتهم �أحيانًا.
امل�سروع ال�سلي

�مل�����س��روع  ����س��م  ه��و  �لبحر"  ه���و�ء  "تنف�س 
�لبلدي  �يطاليا  جمل�س  �طلقه  �ل��ذي  �لأ�سلي، 
�ملحلية  و�ل�سركات  �لهيئات  كل  مع  بال�سر�كة 
�لعري�سة،  رماله  �متد�د�ت  على  �ل�سلة.  ذ�ت 
من  خ��اٍل  �ساطئ  �أول  بيبيوين  منتجع  �سيكون 
�لآن  �ملنتجع  و�أ���س��ب��ح  �إي��ط��ال��ي��ا،  يف  �ل��ت��دخ��ني 
متعاونًا مع �سيوفه للرتويج للثقافة �لقائمة على 

مبد�أ �لحرت�م. 
منتجع بيبيوين هو جزء من بلدية �سان مي�سيل 
�نهم  حمايته  على  �لقائمون  وبنّي  �آلتاليامنتو، 
و�جلميع  �سو�طئه  على  �لتدخني  حظر  من  �أول 
دعم جهودهم مبن يف ذلك �ملدخنون �أنف�سهم. 
لذلك، يبدو من �ملنطقي تو�سيع نطاق �لتجربة 
�لإيجابية بطريقة طبيعية غر �إلز�مية، وبعيد� 
عن �أية �سو�بط �أو قو�عد �سارمة ل يحبها �أحد. 
�لرت�ث  منتجعات  من  بيبيوين  منتجع  ويعترب 
�لطبيعي �ل�ستثنائي وهو يفخر بثقافة �حرت�م 
�لبيئة، وباتخاذ خطوة كهذه �سي�ستفيد �جلميع 

من �ساطئ خاٍل من �لتدخني.
ت�ستغرق فالتر �ل�سكائر، �لتي يرميها �ملدخنون 
�أ�سيتات  ع��ل��ى  و�ل��ت��ي حت��ت��وي  �ل�����س��اط��ئ  ع��ل��ى 
�ل�سليولوز �لبال�ستيكية بطيئة �لتحلل، ملا ي�سل 
ل� ١٠ �سنو�ت كي تتحلل، ويتم بيع ما يقرب من 
�لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �سيكارة  تريليون   ٥.٥
�لأعقاب  �لهائل من عدد  �لكم  �سنويًا، فت�سور 
�لبيئة  يف  �مل��دخ��ن��ون  يطرحها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��ر 
�أجريت  �لتي  �لتجارب  من  وكجزء  �ملحيطة، 
يقارب  ما  جمع  مت   ،  ٢٠١8-٢٠١4 عامي  بني 
�ساطئ  على  من  �سيكارة  عقب  �أل��ف   ٥٥٠ من 
بها  ينتهي  �أن  �ملمكن  من  كان  و�لتي  بيبيوين، 

�حلال لو تركت �أما �لطمر يف رمال �ل�ساطئ �أو 
تطرح يف مياه �لبحر.

��ستقبل �ل�ساطئ �ملمتد مل�سافة 8 كيلومرت�ت ما 
يربو على خم�سة ماليني ز�ئر يف �لعام ٢٠١٧، 
ما يجعله ر�بع �أكرث �ل�سو�طئ زيارة يف �إيطاليا، 
بعد رمييني وكافالينو تريبورتي وجي�سولو، ومن 
غالبية  ف��اإن   ، �ل�ستطالع  �سملهم  �لذين  بني 
ز�ئري �ل�ساطئ كانو� موؤيدين للحظر، حيث �أيد 
٥٠ باملئة �جر�ء حظر تام على �لتدخني، بينما 
و�فق ٢6 باملئة على �ل�ستمر�ر بالتدخني، طاملا 
ودعمت  ل��ذل��ك.  خم�س�سة  مناطق  توفر  مت 
منظمة �ل�سحة �لعاملية و�ل�سلطات �ل�سحية يف 

جميع �أنحاء �إيطاليا �مل�سروع �أي�سًا.
هواء نظيف

بتوفر  مهتمون  بيبيوين  يف  �ل�سياحة  م�سوؤولو 
�أجو�ء �سحية ملن يختارون ق�ساء عطالتهم يف 
هذ� �ل�ساطئ وفر�سة لتنف�س هو�ء بحر نظيف 
ت�سر  �لتي  �مللوثة  �مل��و�د  لتحمل  �حلاجة  دون 
بال�سحة، كما يحر�س �مل�سوؤولون على �لعمل يدً� 
قائمة  لثقافة  للرتويج  �ل�ساطئ  بيد مع �سيوف 
على �لحرت�م، وهم على ثقة �أن غر �ملدخنني 
و�ملدخنني �سيغتنمون �سوية مز�يا هذه �لفر�سة. 
كما حتظى �ملبادرة بدعم جميع �أع�ساء �سناعة 

يق�سد الكثري منا �سواطئ البحار والبحريات �سيفًا  للتمتع بهواء البحر النقي 
وال�سم�س الذهبية والرمال ال�ساخنة، لنخلق  اأجواًء بعيدة عن �سغوطات الدرا�سة 

والعمل الروتيني نحو ال�سغف وال�سرور والراحة النف�سية.  
ترجمة: اآالء فائق

دول حتظر التدخني على �شواطئها

نقيًا  ال��ه��واء  يظل  حتى 
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�ل�سياحة �ملحلية.
�مل�ستخدمة  �لعلمية  �لأب���ح���اث  و�سملت 
ل��دع��م ه��ذه �خل��ط��وة ت��ق��ري��رً� م��ن مركز 
�لأور�م  معهد  يف   Stop Smoking
قام  و�ل��ذي  ميالنو،  يف  �لإيطايل  �لوطني 
بيبيوين  �ساطئ  على  �لهو�ء  تلوث  بقيا�س 
عالية  م�ستويات  وج��دت  وق��د  حوله.   وم��ا 
�متدت  �ل�سكائر  دخ��ان  ج��ر�ء  �لتلوث  من 
�مل��دخ��ن��ني،  م��ن  �أم��ت��ار   ١٠ م�سافة  ح��ت��ى 

مل  �مل�ستويات  ه��ذه  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�مل�ستويات  كانت  ثو�ن،  ب�سع  �سوى  ت�ستمر 
�أعلى منها يف �لدو�ر �ملزدحم عند مدخل 

�ملنتجع.
�لأ���س��ود  �ل��ك��ارب��ون  قيا�س  متو�سط  ك��ان 
�ل�سامة(  �ل�سغرة  �لتلوث  )ج�سيمات 
حلظة قدح �ل�سيجارة حتى �إخمادها 4.٧ 
مدخل  عند   ٢.١ ب�  مقارنة  مكعب،  مرت 

�لدو�ر و ١.8 على �ل�ساطئ ب�سكل عام.

الطب النف�سي
وقال د. روبرتو بويف، رئي�س ق�سم طب �جلهاز 
"�إن  �لتقرير:  ق��اد  �ل��ذي  �ملعهد،  يف  �لتنف�سي 
توجد  ل  �أن��ه  يظهر  بيبيوين  �ساطئ   م�سروع 
على  بال�سحة".  �لأم���ر  يتعلق  عندما  �أع���ذ�ر 
�ل��ذي   Sirchia ق��ان��ون  خ��ذ   ، �مل��ث��ال  �سبيل 
�لنا�س  �لعامة. كان  �لأماكن  �لتدخني يف  حظر 
"على �لقت�ساد  يف �لبد�ية قلقني ب�ساأن تاأثره 
و�ل�سياحة" ، لكنه لحقًا �أر�سى معاير جديدة 
يف  وفريقي  �أن��ا  عملت  لقد  عاملي.  نطاق  على 
�ل�سلبي  �لتدخني  م�سار  مدى  لإظهار  �ملنتجع 
نر�سي  هذ�  مب�سروعنا  ونحن  �ل�سو�طئ.  على 
�آفاقًا جديدة ملكافحة �لتدخني وكلنا �أمل يف �أن 

حتذو �ل�سو�طئ �لأخرى حذونا قريًبا ."
حظرً�  فر�ست  �لتي  �لأخ��رى  �لأماكن  بني  من 
كوينزلند  ولي����ة   ه��ي  �ل��ت��دخ��ني  ع��ل��ى  فعليًا 
نظمت  حيث  �أ�سرت�ليا،  �سرق  �سمال  �لو�قعة 
على  �ملفرو�س  �لتدخني  حظر  ملر�قبة  دوري��ات 
�لتدخني  حظر  فر�س  كما  �سو�طئها؛  جميع 
�أن��ح��اء  جميع  يف  �ساطئ   3٠٠ م��ن  �أك���رث  على 
 ٢٠١8 �ل��ع��ام  م��ن  و�ب��ت��د�ًء  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 
فر�س حظر على ٢4 �ساطئًا يف تايالند، مبا يف 
ذلك �ساطئ باتوجن يف جزيرة فوكيت و�ساطئ  
من  �ثنان  قرر  كما  �ساموي.  كوه  بجزيرة  بوت 
هافن  ليتل  �ساطئا  وهما  �لويلزية  �ل�سو�طئ 
�سو�ن�سي  يف  كا�سويل  وخليج  بيمربوك�ساير  يف 

حظرً� طوعيًا للتدخني على �ل�سياح.
يذكر �أن �إيطاليا قد فر�ست حظرً� على �لتدخني 
 ،  ٢٠٠٥ �ل��ع��ام  يف  �ملغلقة  �لعامة  �لأم��اك��ن  يف 
و�ملطاعم  �حلانات  يف  �لتدخني  حظرت  حيث 
�لأوروبية  �ملفو�سية  ودعت  و�ملكاتب.  و�لنو�دي 
عدة مر�ت حلظر �لتدخني يف �لأماكن �لعامة، 
مب��ا يف ذل��ك  ح��ث �ل���دول �لأع�����س��اء يف �لعام 
�لأماكن  جلعل  لزم��ة  �سيا�سات  لو�سع   ٢٠١٧
خالية  مناطق  �ل�سو�طئ،  ذلك  يف  مبا  �لعامة، 

من �لتدخني.

عن/�سحيفة الغارديان 
الربيطانية، اأنطونيا ويل�سون

السنة الرابعة عشرة العدد )333( 19 آذار 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

53 م�������ق�������االت52

تتطور عاد�ت وتقاليد وقيم �لنا�س لدى خمتلف �ل�سعوب نحو �لأف�سل 
و�لأح�سن – كما يفرت�س – مع مرور �لوقت و�لع�سور، ومنها �حرت�م 

�لآخر وتقديره، وهو تطور يو�سف عادة باحل�ساري. 
�أن  هي  �لأخالقية،  وحتى  �حل�سارية،  �ل�سلوكيات  �أو  �لعاد�ت  ومن 
تقدم �لآخر عليك عندما تريد �أنت و�لآخر �أن تلجا قاعة ما �و ركوب 
�لعجلة �و �لطائرة ، ومنها �ي�سًا �لعتذ�ر �ذ� ما قمت بخطاأ ما، ونحن 
ن�سهد ذلك بو�سوح عند �لدول �ملتح�سرة �لتي ل تفارق �أفو�ههم كلمة 

)Sorry( �ي عفوً� �إز�ء �ي خطاأ ولو ب�سيط يح�سل �سهوً�.
�لف�سائيات من  ن�ساهده يف معظم  منا�سبة �حلديث عن ذلك هو ما 
�و  �ساّبان  �لأخبار  ن�سرة  يقدم  عندما  ح�ساري(  )غر  و�سلوك  خطاأ 
�ساّبتان �و �ساّبة و�ساب وبالعك�س حيث يقول من يبد�أ بتقدمي �لن�سرة : 
�نا وزميلتي فالنة، بدًل من �لقول: زميلتي فالنه �و زميلي فالن و�أنا 
ول ي�ستثنى من ذلك بالطبع، حتى �ذ� كان من يبد�أ �لن�سرة �سيدة �و 
�سابة وتقدم زميلتها �و زميلها �وًل تقديرً� و�حرت�مًا ك�سلوك ح�ساري 
منار�سه ونوحي لالآخرين – ول �قول نعّلم – مبمار�سة ل�سك �أن مثل 
فاإنه  مق�سود،  كان غر  و�إن  �سلوك غر ح�ساري  هو  �لت�سرف  هذ� 
بالنف�س..  �لز�ئد  و�لعتد�د  �لأنانية  من  قدر  فيه  معنى  على  ينطوي 
�لأخرى، كاأخطاء  �إ�سافة لالأخطاء  �لف�سائيات،  خطاأ تقع فيه بع�س 

�للغة و�ملبالغات يف نقل �ملر��سلني لبع�س �لأخبار.
وعودة للتاأكيد على ثنائي مقدمي ن�سر�ت �لأخبار يف �لف�سائيات نوؤكد 
زميلي فالن..  �و  زميلتي فالنة  �لن�سرة:  تقدمي  �ملذيع  �إن على  �لقول 

و�نا، ما يعطي �مل�ساهد منوذجًا لل�سلوك �حل�ساري!

عبد احلليم الرهيمي

ف�شاء

من العادات اأو ال�شلوكيات احل�شارية, وحتى 
االأخالقية, هي اأن تقدم االآخر عليك عندما تريد 

اأنت واالآخر اأن تلجا قاعة ما او ركوب العجلة او 
الطائرة

اأنت واأنا .. ال اأنا واأنت !



السنة الرابعة عشرة العدد )333( 19 آذار 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

55 ت������رج������م������ة54

ويفكرون يف  يدركون  �لذين  �لقليل منهم  لكن   
�لآثار �ل�سحية طويلة �ملدى.

ليلة قا�شية
بيكوك  �ملعروفة )غابرييال  �لتغذية  تقول عاملة 
لأج�سادنا  يحدث  �أن  ميكن  �لذي  ما   :)GP
باأكملها عند تناول �لكحول وتاأثره �ملبا�سر على 
�جل�سم  مل�ساعدة  فعله  ميكن  �ل��ذي  وما  �لعقل 
�لإدمان  من  قا�سية(  )ليلة  بعد  �لإ�سالح  على 
�ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���س  م��ن  �لبع�س  منها  ع��ان��ى 
ووفقًا  وم�ستمر؟  د�ئم  ب�سكل  �لكحول  يتعاطون 
�أن ي�سبب �لإفر�ط  للطبيبة غابرييال، ل ميكن 
مثل  �لأج��ل  ق�سرة  م�ساكل  �لكحول  �سرب  يف 
�أن  ميكن  ب��ل  �لفم  وج��ف��اف  �مل��ع��دة  ��سطر�ب 
تاأثر  له  يكون 

و�ل��ك��ب��د. وذك��رت  و�مل��ع��دة  �ل��دم��اغ  مدمر على 
�ست�ساعدنا  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت  �أن  بالتف�سيل 
كثر�على �لتعايف ب�سكل �أ�سرع. و�أ�سافت: ميكن 
على  �مل��دى  طويلة  ت��اأث��ر�ت  للكحول  تكون  �أن 
�أي�سَا، ما ي�سهم يف حدوث �أمناط من  �أذهاننا 

�لكتئاب وتدمر �لنوم.
�لأ�سخا�س  �أن  غابرييال  �لطبيبة  ت�سرح  وهنا 
�لذين  يتعاطون �لكحول يجب �أن يفكرو� مرتني 
قبل �أن ي�سبو� ذلك �لنبيذ �لقادم من �لزجاج،  
يف  حمتملة  �سدمة  لأق��ل  �جل�سم  منع  وكيفية 

�ليوم �لتايل.
الكبد

�إز�لة  على  ي�ساعد  �لع�سو  غابرييال: هذ�  تقول 
�ل�سموم من �جل�سم ومعاجلة �أية مو�د كيميائية، 
�أن  ميكن  �لكحول  ب�سبب  ت�سررت  �إذ�  لذلك 

يكون لها تاأثر �سار على �أج�سامنا. وميكن �أن 
�سرر  �إحلاق  �إىل  �ملزمن  �لكحول  تعاطي  يوؤدي 
ويزيد  �لعمل  على  وقدرته  بالكبد  فيه  رجعة  ل 
من خطر �لتهاب و�أمر��س �لكبد بال�سافة �ىل  
ت�سكيل)�لن�سيج �لندبي( �ملعروف با�سم )تليف 
�لكبد(، هذ� هو �لن�سيج �لندري �لذي ميكن �أن 

يدمر �لكبد.
العقل

بع�س  ��ستخد�م  �سوء  �أن  من  غابرييال  حت��ذر 
�ل���س��خ��ا���س )�ل��ك��ح��ول �مل���ف���رط( مي��ك��ن �أن 
تلف  وي�سبب  �ملركزي  �لع�سبي  باجلهاز  ي�سر 
�لطويل  �ملدى  على  �لدماغ  يف  �لأمامي  �لف�س 
�ل��ع��و�ط��ف و�ل���ذ�ك���رة على  ي��وؤث��ر على  و�ل���ذي 
�أن  ميكن  غابرييال:  وت��ق��ول  �لق�سر.  �مل��دى 
موؤقت  �إيجابي  ت��اأث��ر  �لكحول  لتعاطي  يكون 

�ملو�نع  فقد�ن  �إىل  وي��وؤدي  مز�جنا  على  للغاية 
�لطويل  �ملدى  على  فاإنه  بال�سرتخاء،  و�ل�سعور 
ميكن �أن ي�سبب م�ساكل كبرة لل�سحة �لعقلية. 
و�أ�سافت: يعتمد �لدماغ على تو�زن دقيق للمو�د 
يعني  ما  مثبط،  هو  �لكحول  لأن   �لكيميائية، 
يوؤثر  مم��ا  �ل��ت��و�زن،  ه��ذ�  يعطل  �أن  ميكن  �أن��ه 
على  و�أحياًنا  و�أفعالنا،  وم�ساعرنا  �أفكارنا  على 

�سحتنا �لعقلية على �ملدى �لطويل.
النوم

منتظم  ب�سكل  �لكحول  تعاطي  يوؤثر  �أن  ميكن 
ي�سعر  �ل�سخ�س  يجعل  م��ا  �ل��ن��وم  نوعية  على 
بقولها:  غ��اب��ري��ي��ال  وت��ق��ر  و�ل���ب���طء.  ب��ال��ت��ع��ب 
ت�ساب  قد  �لنوم،  قبل  �لكحول  ت�سرب  عندما 
�ل�سبب  هو  ه��ذ�  �أ���س��رع،  ب�سكل  �لعميق  بالنوم 
�لكحول  �سرب  �أن  يجدون  �لنا�س  بع�س  �أن  يف 

مع  ولكن  �لنوم،  عن  �لنقطاع  على  ي�ساعدهم 
هذ�  يف  �أط��ول  وقتًا  تق�سي  فاإنك  �لليل  م�سي 
مرحلة  يف  �ملعتاد  من  �أقل  ووقتًا  �لعميق  �لنوم 
ا  �أي�سً �لكحول  تعاطي  ي�سبب  �أن  وميكن  �لنوم 
�إىل  تكر�رً�  �أكرث  ورحالت  حيوية  �أكرث  �أحالمًا 

�حلمام �لذي قد يعطل �لنوم.
اجلوع

ي�سعرون باجلوع  �لكحول  ي�سربون  �لذين  �أغلب 
نتيجة ��ستهالك معظم خمازن )�جلليكوجني( 
�لنبيذ،  ه��ذ�  ك��ل  لت�ستقلب  لديهم  �مل��ت��وف��رة 
�أن  ومبا  لذلك،  وفقًا  �ملزيد  �إىل  بحاجة  فاإنهم 
فقد  �لكربوهيدر�ت،  م��ن  ي��اأت��ي  �جلليكوجني 
مثل  لأ�سياء  معني  حنني  مع  �أنف�سهم  يجدون 

�خلبز و�ل�سكر.
مدّر للبول

)م��دّر  هو  �لكحول  �أن  �أي�سًا  غابرييال  ت�سرح 
للبول(، ما يعني �أنه ي�سجع �جل�سم على فقد�ن 
�أي�سًا،  �ل�سو�ئل �لز�ئدة على �لرغم من �لعرق 
ما يجعلك جمففًا يف حني �أن �لعديد من �لنا�س 
يقولون �أن ��ستهالك �لكحول �لز�ئد يوؤدي �إىل 

نوبات من �لإ�سهال.
�لكحول  �ساربي  غابرييال  تن�سح 
بت�سمني �لكثر من �لفو�كه 
و�خل�������س���ر�و�ت �ل��ط��ازج��ة 
عندما  �لغذ�ئي  �لنظام  يف 
ت���ك���ون م���ت���ج���وًل وت��ن�����س��ح 
�ل�سبانخ  �إ�سافة  ب�سرورة 
�إىل �لع�سائر �خلا�سة بك، 
�أو  �خل�س  مع  �للفائف  وخ��ذ 
وجبة خفيفة على رقائق �للفت يف حني 
يجب عليهم �أي�سا �لتخل�س من �لقمح و�لدقيق 
و�ل�سكر  ك��رمي  و�لآي�����س  و�حل��ل��وي��ات  �لأب��ي�����س 
تقدر  �لتي ل  �ملياه  �سرب   �أ�سافة �ىل  �ملفرط، 
بثمن لطرد �ل�سموم من �جل�سم، وتعزيز �لأي�س 

�ل�سليم.
عن الديلي ميل

 اآثار مدمرة على الكبد 
واملريء واملعدة

الكحول

يكون اأغلب النا�س على 
دراية تامة بتاأثريات 
�شرب الكحول بدرجاته 
املختلفة والتي قد ت�شل 
يف بع�س االأوقات اىل 
درجة )االإدمان( وما 
ي�شببه من اآثار جانبية 
على اجل�شم مثل ال�شداع 
ال�شار وال�شعر اله�س,

ترجمة: ثريا جواد

اآث����������ارُه ال�����ش��ح��ي��ة ط���وي���ل���ة امل����دى

ميكن اأن يوؤدي تعاطي الكحول املزمن اإىل 
اإحلاق �شرر ال رجعة فيه بالكبد وقدرته 

على العمل ويزيد من خطر التهاب 
واأمرا�س الكبد



م���ن���اس���ب���ات

�سهدت  �لعظيمة  و�لهياكل  �ملعابد  �أن  ومب��ا 
�إحياء منا�سبات �لأفر�ح يف حقب متعددة فقد 
متيز �ل�سومريون و�لبابليون بكرثة �لحتفالت 
يف  و�خ��ت��الف��ًا  �ن��ف��ت��اح��ًا  مرحلتهم  و���س��ه��دت 
ومهتم  م��وؤرخ  من  �أكرث  ذكر  فقد  �ملنا�سبات. 
عيد  �أن  �لر�فدين  ب��الد  ومالحم  باأ�ساطر 
م�سادر  يف  ي��ذك��ر  مثلما  ن���روز  �أو  ن����وروز، 
�لبابلي  لعهد  �ىل  ن�ساأة  �أق��رب  هو  خمتلفة، 
تلك  ت��اأث��ر  �أن  ومب���ا  �أخ����رى.  ل�سعوب  م��ن��ه 

�حل�سارة على �لبلد�ن �لقريبة كان ذ� �سطوة 
يف  �لجتماعية  �أجو�وؤهم  تقاربت  فقد  كبرة 
�لغالب  ويرجح  باملنا�سبة.  �لحتفاء  �أ�سكال 
وت��اري��خ  �لأن��رثب��ول��وج��ي��ا  يف  �ملخت�سني  م��ن 
بهذ�  �حتفلو�  �ل�سومريني  �أن  �إىل  �لأدي����ان 
لهم.  �ل��ت��ق��ومي  ملرحلة  ب��د�ي��ة  وع����ّدوه  �ل��ي��وم 
تاريخ  �أن  �ليوم  للقارئ  ترجح  �مل�سادر  وهذه 
يخت�س  مل  �آذ�ر  م��ن  و�ل��ع�����س��ري��ن  �حل����ادي 
�إمنا  فقط  �لقوقاز  وبالد  و�لإير�نيني  بالكرد 

م�سادر  ذكرتها  قدمية  عر�قية  منا�سبة  هو 
�لكتب. ومما يلفت �لنظر هنا �أن �إحياء هذ� 
�ليوم بات من �لطقو�س �لدينية و�لجتماعية 
جتعله  �ل�سعوب  بع�س  من  كبرً�  ج��زءً�  لأن 
منا�سبة للتطهر �لروحي مثلما جتعله عيدً� ذ� 
و�لحتفاء  لالبتهاج  ومنا�سبة  �جتماعي  بريق 

بالطبيعة. 
الظاهرة االجتماعية لهذا اليوم 

ما �أن ي�سمع �لغالب منا بهذ� �ليوم حتى يخيل 

فرح  هو  مثلما  كردي خا�س  �حتفال  �أنه  �إليه 
لل�سعب �لإير�ين، وخا�سة ما ميثله يف �لديانة 
�لزر�د�ستية �ل�سابقة، ولكن �لبعد �لجتماعي 
�لع�سرية  �ليومية  و�حلياة  �لأف��ر�د  وتد�خل 
�لأطياف  جميع  ف��وّح��دت  �لأم��ر  لنا  ح�سمت 
باملنا�سبة، وهذ� ما جعل ق�سمًا  لتبتهج فرحًا 
�لتي  �لت�سرفات  لنف�س  مييلون  �لعرب  من 
يحييها �لإير�ين و�لكردي، فما يجمع بني تلك 
�لنا�س هي حلظة �لتوحد مع �لطبيعة وجمالها 
�خلالب. لهذ� نرى �لحتفاء خارج �ملنازل ذ� 
�سبغة عاطفية متيل لروح �لت�سامح و�لتعاي�س 
�ل�سلمي، فمنا�سبة نروز تفر�س جوً� خمتلفًا، 
يجعل  ج��دي��د  ت��ق��ومي  وب��د�ي��ة  �لطبيعة  حيث 
�لنت�سار  حلظة  �إىل  ع��ودة  �مللتهبة  للنر�ن 
�ملوعود يف �أ�ساطر وحكايات كردية و�إير�نية 
�ل�سعبني،  وع��اد�ت  �ملالحم  �سجالت  دّونتها 
ف��رنى �مل��الب�����س �ل��ك��ردي��ة ب��األ��و�ن��ه��ا �ل��رّب�ق��ة 
و�لدبكات و�لرق�س. و�لعودة �إىل �ملوروث هو 
�إذ� مل يكن كل �لفرح  جزء من ت�سور �لفرح 
�أن  �سيجد  �لكردي  �لفرد  نف�سية  يعرف  ومن 
عيد  فهو  كبرين  وتاأثرً�  وقعًا  �لتاريخ  لهذ� 

�حلكاية  �أ�ساطر  ولعل  و�جتماعي،  وطني 
�لقدمية �لتي ت�سر �إىل �لنت�سار ودحر �لظلم 
�إىل �حلرية هي  وك�سر حاجز �خلوف و�لتوق 

�ل�سبب �لرئي�س لذلك.
�شكل املائدة 

 ثمة ما يلفت �لنتباه ملا �سيعمل عليه �ملحتفون 
�أمام مائدة  �إذ نرى جوً� خمتلفًا  بهذ� �لعيد، 
عند  ت�سمى  و�ل��ت��ي  م�سبقًا،  �أع����دت  ط��ع��ام 
�أي �سفرة  ب�سفرة )ي هفت �سني(  �لإير�نيني 
�أن��و�ع  �سبعة  عليها  فتو�سع  �ل�سبع  �ل�سينات 
كما  وهي  �ل�سني  بحرف  مبتدئة  �لطعام  من 
متعارف عليه: �سبزه وتعني �خل�سرة، و�سركة 
ت�سبه  �أنها  يقال  ثمرة  و�سنجد  �خلل،  مبعنى 
�لتمر وبينها  �سمنو و�لذي هو نوع من �حللوى 
�لإير�نية، و�سيب �أي �لتفاح، و�سر �أي �لثوم، 
ن�ستغرب  ل  وقد  �لبهار.  من  نوع  وهو  و�سماق 
دلل��ة  ل��ه  �ل�سني  ب��ح��رف  �لع��ت��ق��اد  ك��ان  �إذ� 
باأن  �ملت�سوفة  عند  عليه  يتعارف  فما  روحية 
يعيدنا  ذ�ته  بحد  وهذ�  روحية  قيمة  للحرف 
�إىل �أ�سل �لحتفاء باملنا�سبة بطق�سيها �لديني 

و�لرت�ثي. 

ما �لذي يدل عليه هذ� �ليوم؟
�سحر  حتمل  �حل��ي��اة  �أن  �إىل  ي�سر  م��ا  ثمة   
عيد  مثل  منا�سبة  ولعل  �لجتماعية  �لأج��و�ء 
بيننا  �حلب  جندد  �أن  علينا  تفر�س  �لنروز 
خمتلفًا،   وزن��ًا  بها  و�لحتفاء  للطبيعة  ونقيم 
فكرة  وتعيد  تر�ثها  جت��دد  �حل��ّي��ة  فالبلد�ن 
مالحمها، وما �أن تتذكر �حلرية �لفردية حتى 
تقول يف قر�رة نف�سك لرنق�س حيث يرق�س 
و�أ�سجار  و�ل�سالل  للجبل  �أقرب  فهو  �لكردي 
�ل��ت��ف��اح  م��ن غ��ره. و�ح��ت��ف��ال ن��روز يجعلنا 
ول  �ل�سني  بحرف  تبد�أ  طعام  مائدة  ن�ساركه 
فتاريخ  و�لتعاي�س،  �ملحّبة  بحروف  �إل  تنتهي 
�أعادت  قريبة  �أمم  و�أكد جددته  و�سومر  بابل 
فاكت�سب  �ملوروث  و�إحياء  �لتقليد  �سورة  �إليه 
للتعط�س  حافزً�  وميثل  بالفرح  يرتبط  �سكاًل 
�إقليم  جمال  �أن  ومبا  �لطبيعة.  قرب  للبقاء 
كل  فلي�سعد  �لعالية  �جلبال  حتّفه  كرد�ستان 
�ل�سعبي  �مل��وروث  ذل��ك  �إىل  �لعودة  يريد  من 
من  و�لع�سرين  �حل��ادي  يوم  يحيي  �أن  وعليه 
�سرتتديه  ما  وتاأمل  بالفرح  مليء  وهو  �آذ�ر  

�ملر�أة �لكردية من ثياب بر�قة. 

اأول من احتفل بها

اأعياد نوروز...
بهجٌة يوٍم عا�شُه العراقيون 

القدامى

البابليون

ما اأن تقراأ تاريخ العراق القدمي واأ�شاطريه حتى تاأخذك  �شعائر 
االأعياد واملنا�شبات الدينية اإىل معرفة حياة تلك ال�شعوب �شواء 

ال�شومريون منهم والبابليو           ن ومن جاء بعدهم. خ�شري الزيدي 
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حظر جتوال رقمي!
ذك���ر ب��اح��ث��ون يف در�����س���ة ج���دي���دة �أج��ري��ت 
م��وؤخ��رً� �أن �ل��زي��ادة يف م��ق��د�ر �ل��وق��ت �ل��ذي 
من  �لأق��ل  و�ل�سغار  �لر�سع  �لأط��ف��ال  يق�سيه 
و�أ�سافت  و�سائعًا،  و��سحًا  �أم��رً�  �أ�سبح  عامني 
)�سابرينا بار( �ملحررة يف ق�سم )منط �حلياة( 
�أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة(  )�لإن��دب��ن��دن��ت  �سحيفة  يف 
مقد�ر هذ� �لوقت قد ت�ساعف على مدى �ل� ١٧ 
عامًا  �ملا�سية، وهناك خوف وقلق متز�يد من 
�لذي  �ل�سخم  �لوقت  من  و�لأمهات  �لآباء  قبل 
�ىل  و�لنظر  �للعب  يف  �لأط��ف��ال  بع�س  يق�سيه 
�للوحية،  و�لأج��ه��زة  �لذكية  �لهو�تف  �سا�سات 
باأن  حديًثًا  �لأط��ف��ال  طب  خ��رب�ء  ن�سح  حيث 
يوؤمن �لآباء ب�سرورة تنفيذ حظر جتو�ل رقمي 
�لذهاب  من  �لأق��ل  على  �ساعة  قبل  لأطفالهم 

للنوم.
درا�شة حديثة 

جملة  يف  ن�سرت  ثانية  در��سة  يف  باحثون  ق��ام 
�ملتخ�س�سة   ،  JAMA Paediatrics
يف علوم �لأطفال و�ملر�هقني بالتحقيق يف مدى 
زيادة �لوقت �لذي يق�سيه غالبية �لأطفال على 
�لعقدين  مدى  على  �للوحية  �لأجهزة  �سا�سات 
على  نظرة  �ملخت�س  �لفريق  و�ألقى  �ملا�سيني، 
حقبة كان فيها ��ستخد�م �لهاتف �ملحمول �أقل 

مت  حيث  �ل��ي��وم،  عليه  هو  مما  بكثر  �نت�سارً� 
ثم   ١99٧ �لعام  يف  �لأطفال  ظهور  وقت  تقييم 

مقارنته مع �لعام ٢٠١4.
اإح�شاءات جديدة 

��ستخدم �لباحثون �إح�ساء�ت مت جمعها �سابقًا 
�خلا�سة  �لتكميلية  �ل��در����س��ة  جلنة  قبل  م��ن 

يف  �ل��دخ��ل  ديناميكيات  يف  �لطفل  بتنمية 
جامعة مي�سيغان لتحليل �لبيانات �ملتعلقة 

ب� ١3٢٧ طفاًل يف �لعام ١99٧ و 443 
للنتائج  �لعام ٢٠١4، ووفقًا  طفاًل يف 
�لأط��ف��ال  ف���اإن  �إل��ي��ه��ا  تو�سلو�  �ل��ت��ي 
عامني  ع��ن  �أع��م��اره��م  تقل  �ل��ذي��ن 
ما  �سينفقون  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 
�سا�سة   �أم��ام  �ساعة   ١.3٢ معدله 
�لأج���ه���زة �ل��رق��م��ي��ة ع��ل��ى �أ���س��ا���س 
وبحلول   .١99٧ �ل��ع��ام  يف  يومي 
�ملعدل  ه��ذ�  ز�د    ٢٠١4 �ل��ع��ام 
من  �أكرث  �أي  �ساعة   3.٠٥ �إىل 
�سنة   ١٧ �ل���  خ��الل  �ل�سعف 

�ملا�سية. 
�لأطفال  ف��اإن  وباملقارنة،  

�أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين 
ب�����ني ث������الث وخ��م�����س 

����س���ن���و�ت ي��ق�����س��ون 

ي�����وؤث�����ر ع����ل����ى ق�����درات�����ه�����م ب�������ش���ك���ل ���ش��ل��ب��ي 

اأكث�ر خطراً على االأطفال 
واملراهقني 

الف�شاء الرقمي

�أم��ام  �ل�ساعة  ون�سف  �ساعتني  �ملتو�سط  يف 
�ل�سا�سات يوميًا يف �لعام ١99٧، وقد ز�د ذلك 
�ليوم  يف  ���س��اع��ات  ث��الث  �إىل  هام�سي  ب�سكل 

بحلول عام ٢٠١4.
م�شاهدة العرو�س

�لذي  �لوقت  مقد�ر  ب�ساأن  متز�يد  قلق  هناك 
يق�سيه �لأطفال، ول �سيما �لأطفال �ل�سغار،  يف 
�لعر�س. هذ�  �سا�سات  �أمام  �لعرو�س  م�ساهدة 
ما ذكره )يوي �سني( �لأ�ستاذ �مل�ساعد يف ق�سم 
لقد  و�أ���س��اف:  �ل�سحية.  و�لإد�رة  �ل�سيا�سات 
كانت �لنتائج �لتي تو�سلنا �إليها مده�سة للغاية 
حيث �أنها ت�سعرنا �أن �لأجهزة �ملحمولة منت�سرة 
تز�ل  ل  �لتلفزيون  �أجهزة  ولكن  مكان،  كل  يف 
هي �لطريقة �لأكرث �سيوعًا ل�ستهالك �لأطفال 
�أن  �لتي مفادها  �لعامة  �لنتائج  وتعزز در��ستنا 
جمموعة متنوعة من �خل�سائ�س مثل م�ستويات 
�ل�سا�سة.  با�ستخد�م  تتعلق  و�ل��دخ��ل  �لتعليم 
و�أ�سافت جي�سيكا �إل. �أدلر، �أ�ستاذة م�ساعدة يف 
ق�سم �لتاريخ يف مدر�سة �ستيفن غرين لل�سوؤون 
�لدولية و�لعامة و�ل�سيا�سة �ل�سحية و�لإد�رة يف 
كلية Stempel: هناك حاجة �إىل مزيد من 
�لأبحاث  مبجرد توفر �لبيانات لتقييم �لتغر�ت 
�لأجهزة يف  و��ستخد�م  �لو�سائط  ��ستهالك  يف 

�ل�سنو�ت �لأخرة.
خطر ال�شياع

كينغ�ستون  جامعة   �أعدته  حديث  تقرير  حذر 
�أن �لأطفال �ملعر�سني للخطر قد يو�جهون  من 
ين�ساأون  بينما  �لرقمي(  �لف�ساء  يف  )�ل�سياع 

بدون تعليم. 
هم  �ل��ذي��ن  �ل�سباب  �أن  �أي�سا  �لتقرير  وذك��ر 
خا�سة  تعليمية  �حتياجات  ولديهم  رعاية،  يف 
�ل�سعوبات  ف��اإن  �لعقلية،  �ل�سحة  لديهم  �أو 
خماطر  لديهم  تكّون  �لتو��سلية  �أو  �جل�سدية 
�ل�سيرب�نية(  )�لبلطجة  م��و�ج��ه��ة  يف  ك��ب��رة 
)�ل��ت��ن��م��ر  �أو   cyber bullying
كثر  يف  متنامية  ظ��اه��رة  وه��ي  �لإل���ك���رتوين( 
�لتو��سل  بع�س مو�قع  �لدول م�ستخدمة يف  من 
�إيذ�ء وترويع �لأطفال  �لجتماعي �لهدف منها 

و�ملر�هقني بطريقة ما.
عن االإندبندنت  

يق�شي معظم االأطفال 
�شاعات طوال اأمام 
�شا�شات التلفاز 
واحلا�شوب واالأجهزة 
الرقمية, ما يوؤثر ب�شكل 
�شلبي على قدراتهم 
واإمكانياتهم ب�شبب هذه 
التقنية التي بدلت 
حياة االأطفال وطريقة 
تفكريهم وفر�شهم يف 
احلياة.  

ترجمة: ثريا جواد
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مرمي بنت الإمام ال�سادق
�ىل  �مل��ز�ر  هذ�  ين�سب  �ل�سيخ:  �سماحة  يقول 
�ل�سيدة مرمي بنت �لإمام �ل�سادق �سالم �هلل 
وجه  على  ١3٠ه���  �سنة  يف  �مل��ول��ودة  عليهما، 
�أخيها  ولدة  بعد  ولدت��ه��ا  وج��اءت  �لتحديد 
عليه  �هلل  ���س��الم  جعفر  ب��ن  مو�سى  �لإم����ام 
�سنة ١٢8ه��� من  ول��د يف  �لإم��ام  لأن  ب�سنتني 

�لهجرة.

العلوّية وبغداد
علي  �ل�سيخ  ق��ال  ب��غ��د�د  �ىل  ق��دوم��ه��ا  وع��ن 
�ُسجن  �أن  بعد  �ن��ه  �مل��وؤرخ��ون  ذك��ر  �ل�سكري: 
يف  �ل�سالم  عليه  جعفر  ب��ن  مو�سى  �لإم���ام 
�ل�سيدة  ول�سوق  �ساهك  �بن  �ل�سندي  �سجن 
جعفر  ب��ن  مو�سى  �لإم���ام  �أخيها  �ىل  م��رمي 
عليه �ل�سالم و�ىل �إمامها �نتقلت من �ملدينة 
وهي  �لكر�دة،  منطقة  يف  ونزلت  بغد�د  �ىل 
منطقة معروفة بولئها �ىل �هل �لبيت عليهم 
�ل�سخ�سيات  م��ن  �لكثر  ول��ذل��ك  �ل�����س��الم، 
�إم��ا  تختار  ب��غ��د�د  �ىل  ت��اأت��ي  عندما  �لعلوية 
�هل  من  كثر  فلذلك  �و�ل��ك��ر�دة،  �لكاظمية 
�لبيت و�ملو�لني  �تخذوها م�سكنًا لهم ولل�سبب 
نف�سه �ختارت �ل�سيدة مرمي هذه �ملنطقة �أن 
تكون لها م�سكنًا �ىل �أن توفيت ودفنت يف هذه 
با�سمها  ذ�لك  بعد  و�سميت  �ملباركة  �ملنطقة 

كر�دة مرمي.

وفاتها
��ست�سهاد  خرب  و�سول  بعد  �سماحته:  ي�سيف 
�أ�سابها  �سجنه  يف  جعفر  بن  مو�سى  �لإم��ام 
زمانها  و�إم��ام  �أخيها  على  و�حل��زن  �لذهول 
بها  ��ست�سهد  �لتي  �ل�سنة  نف�س  يف  فتوفيت 

�لإمام يف �لعام ١83ه�.

املزار ال�سريف
�أما عن م�ساحته فيقول �سماحة �ل�سيخ: �ملز�ر 
�ملا�سي  �ل��ق��رن  �سبعينات  يف  ك��ان  �ل�سريف 
عبارة عن �لقّبة ود�خلها فقط، �أما �لآن فقد 
متت تو�سعته قلياًل ف�سمت �ليه قطعة زر�عية 

مرمي بنت االإمام 
ال�شادق 

االمانة العامة للمزارات تعيد بناء مرقد 

بني ج�سري املعلق واجلمهورية وعلى �سفاف دجلة اخلري قرب الق�سر 
اجلمهوري يلوح بناء ل ي�سبه ما يجاوره من اأبنية، فهو قدمي الطراز 

و�سغري امل�ساحة، وقد �سميت املنطقة با�سم �ساحبة املزار تيمنًا وتربكًا 
بذلك ال�سم املنتمي اىل بيت النبوة، اإنه مزار ال�سيدة مرمي بنت الإمام 

جعفر ال�سادق واأخت المام مو�سى الكاظم عليهم ال�سالم.
 "جملة ال�سبكة" ويف �سعيها للتعريف بالأماكن واملزارات الدينية 

ال�سياحية  يف العراق زارت هذا املكان واطلعت عليه والتقت �سماحة 
ال�سيخ علي ال�سكري البغدادي امل�سوؤول عن املرقد..

عامر جليل ابراهيم* ت�شوير ح�شني طالب

ال�شيخ علي ال�شكري: ح�شلنا 
على اأمر هدم املرقد وبنائه
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٢٠٠م���رت،  �ل��د�خ��ل��ي��ة   م�ساحته  و�أ���س��ب��ح��ت 
�ل���)١٥٠٠(  تتجاوز  �لكلية  �مل�ساحة  وعمومًا 
و�لن�سف  �مل��ز�ر�ت  متلكها  ن�سفها  مربع  م 
�لآخر وبعد �نتهاء �لإجر�ء�ت �لقانونية �سوف 

تكون مملوكة �ىل �ملز�ر�ت. 

م�سداقية
�لعامة  �لأم���ان���ة  �إن�����س��اء  ب��ع��د ���س��دورق��ان��ون 
للمز�ر�ت �ل�سيعية �ل�سريفة وجمع ما موجود 
�لعام  �لأم��ان��ة ويف  قبة  �مل����ز�ر�ت حت��ت  م��ن 
�ملز�ر  على  و�لتحري  �لفح�س  وبعد  ٢٠١4م 
�لوقف  ديو�ن  قرر  عائديته  و�ثبات  �ل�سريف 
قائمة  �ىل  �مل����ز�ر  ه���ذ�  ُي�����س��م  �أن  �ل�سيعي 
�ملز�ر�ت �لتي تعود �ىل ديو�ن �لوقف �ل�سيعي.

تو�سعة
�ل�سيخ  يقول  و�لتو�سعة  �لرتميم  �أعمال  وعن 
�أمتار  �ستة  بطول  �مل���ز�ر  و�ّسعنا  �ل�سكري: 
للرجال  ن�سفه  �لآن  وه��و  ثمانية  وع��ر���س 
من  لكل  خا�س  باب  هنالك  للن�ساء،  ون�سف 

�ملز�ر  �سّجاد  جميع  وغّرنا  و�لرجال  �لن�ساء 
�ملوجود ومتت �إز�لة �لقدمي منه.

موظفًا  ع�سر  �سبعة  من  يتكون  �مل��ز�ر  ك��ادر 
هنالك  و�أ�سبحت  �أ�سخا�س  �أربعة  كنا  بعدما 

وجبتان للدو�م �سباحية وم�سائية.
م��و�ف��ق��ة  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ن��ا  ف��ق��د  وللم�ستقبل 
بنائه من جديد ح�سب  و�إع��ادة  �مل��ز�ر  بهدم 
�ملو��سفات �لهند�سية للمز�ر�ت وقمنا باإعد�د 

�خلر�ئط �لهند�سية له.

كرادة مرمي
ي�����س��ي��ف ���س��م��اح��ة �ل�����س��ي��خ: �أغ���ل���ب �ل��ن��ا���س 
�أن ��سم كر�دة مرمي يعود لل�سيدة  يت�سورون 
�لأخطاء  من  وه��ذ�  �ل�سالم،  عليها  �لعذر�ء 
لل�سيدة  يعود  �لت�سمية   �أ�سل  �أن  بل  �ل�سائعة 
و�ملدفونة هنا يف  �ل�سادق  �لإمام  بنت  مرمي 

هذ� �ملكان.

ذكريات بغدادية
عن  عرف  ما  ق��ال:  �ل�سكري  �ل�سيخ  �سماحة 
هذ� �مل��ز�ر ينقل من �لآب��اء و�لأج��د�د �لذين 
هذه  خم��ت��ار  وم��ن��ه��م   �ملنطقة  ه��ذه  �سكنو� 
�ملنطقة �حلاج كامل �حلمد�ين �لذي نقل عن 
�أجد�ده �أن هذ� �ملكان مدفونة فيه مرمي بنت 

�لإمام �ل�سادق عليهما �ل�سالم.
�أهل  ومنهم عبا�س �لعّو�د، وهو معروف عند 
يعمل  وكان  �لقد�مى،  �سكنتها  ومن  �لكر�دة 
مز�رعًا يف �لق�سر �جلمهوري �لذي كان يقول 
�سمعنا عن �آبائنا عن �أجد�دنا �أن هذ� �لقرب 
يعود للعلوية مرمي بنت �لإمام �ل�سادق �سالم 

�هلل عليهما.
 ويحدثنا �ل�سيخ فيقول: عندما فتحنا �سفحة 
يف مو�قع �لتو��سل �أحد �ساكني هذه �ملنطقة 
�لقرب  ويقول: كان  يتحدث  �سنة ١9٥3م  منذ 
مع  نحن  ن��اأت��ي  وك��ن��ا  ت��ّل��ة  على  يقع  ب�سيطًا 
�أمهاتنا وعماتنا �ىل هذ� �ملكان وكان يعرف 
با�سم )�لك�سلة( يعني �لنا�س �لتي ت�سكن هذه 

�ملناطق تتخذه مكان ��سرت�حة.

اأمنيات
من  �لكثر  يتمنى  �ل�سكري:  �ل�سيخ  ي��ق��ول 
عليها  م��رمي  �ل�سيدة  م��ز�ر  زي���ارة  �ملوؤمنني 
�ل�سالم ولكن �مل�سكلة �أن �لدخول �ىل �ملنطقة 
على  نتمنى  لذلك  ج���دً�،  �سعب  �خل�����س��ر�ء 
ي�سهلو�  �أن  وننا�سدهم  �حلكومية  �جلهات 
دخول �لزو�ر �ىل هذ� �ملز�ر حتى لو يف �وقات 

حتددها تلك �جلهات.

نقر�أ ون�سمع كثر� من �لأخبار عن موؤمتر�ت وندو�ت وبحوث وكتب حتمل عناوين عري�سة يف �ستى �ملو��سيع ، 
غالبا ما ترد فيها كلمات مثل : جدل ، ��سكالية ، دللت ، حماميل ، �مل�سكوت عنه ، وغرها من �ملفرد�ت �لتي 
�ساعت و��ستخدمت دون متحي�س يف معناها ودللتها و�لغر�س �لفعلي من توظيفها يف �ل�سياق �ملطلوب ، لكنها 

تو�سع جلذب �لنتباه ل غر. 
�لدر��سات و�لكتب ل يجد فيها �سيئا مما  �أو يقر�أ مثيالتها من  �لفعاليات  نتائج مثل هذه  يتابع �ملرء  وعندما 
حملته من عنو�ن ف�سفا�س ، �ل �لنادر �ملفيد �لذي ل �ختالف عليه ، مما يتبقى يف غربال �لتمحي�س و�لإفادة، 
وهو ما يثر �أكرث من ت�ساوؤل وعالمة تعجب تدور حول �ملعني بها فرد� كان �أم جمموعة �أو مركز� ومنظمة ، مل 

�أقيمت ومَل �ألفت يف حني مل يلم�س منها �ملتابع ماكان يرجو من نتيجة �أو فائدة . 
مثل هذه �لفعاليات و�لكتب ينطبق عليها �ملثل �لعربي �لقدمي : )ن�سمع جعجعة ول نرى طحينا( ، �أو )�لكل باطل 
وقب�س ريح( وهي عبارة ت�سمنت ِحكما وردت يف �سفر �جلامعة - �لعهد �لقدمي ، وغرها من �لأمثال وخال�سات 
�لتجارب �لتي توؤدي �ىل معنى مت�سابه. وباملنا�سبة فقد ��ستخدمت عبارة )قب�س ريح( كعنو�ن لكتب ورو�يات 
ومقالت  و م�سرحيات، ومنها كتاب �بر�هيم عبد �لقادر �ملازين )قب�س ريح( �لذي هو مقالت �دبية و�سرة 
ذ�تية ، وكذلك رو�ية )قب�س ريح .. �أيام ور�حت( للرو�ئي ه�سام يحيى ، ومقالت عديدة حملت هذ� �لعنو�ن 

�ملت�سابه . 
ترى �ن �لقارئ و �ملتابع �ملعني مبثل هذه �لفعاليات �ما �ن يحق له �لت�ساوؤل بافرت��س �ن تكون هناك مرجعية  �أو 
جهة تتابع مثل هذه �لن�ساطات �لجتماعية و�لكتابية ، وتقوم ما �عوج منها ، �أو تنبه �ىل ق�سور �نتابها، فتوفر 
مال ووقتا وجهد� على �لقائمني بها �أو �ملتابعني لها، فتحقق ما كان مرجو� منها من �سرورة حتقيق �لفائدة لكل 
�لطر�ف �ملعنية بها، و �ن تكون مثل هذه �لفعاليات و �لبحوث و �ملوؤمتر�ت من عو�مل تقدمي �حللول و �ملعاجلات 

ملا ينتاب و�قعنا من هنات ت�سبب له �ملزيد من �ل�سلب و بطء �حلركة �ملرجوة تالفيا ملا هو فيه. 

عبد الرحمن عناد

هوام�س

مثل هذه الفعاليات والكتب ينطبق عليها املثل العربي القدمي : 
)ن�شمع جعجعة وال نرى طحينا( , اأو )الكل باطل وقب�س ريح( 

وهي عبارة ت�شمنت ِحكما وردت يف �شفر اجلامعة - العهد القدمي, 
وغريها من االأمثال وخال�شات التجارب التي توؤدي اىل معنى 

مت�شابه.

عناوين ف�شفا�شة



�إنها جنمة �ملنتخب �لوطني �لعر�قي �لن�سوي ونادي 
�لقوة �جلوية )نادية فا�سل( �لتي �لتقتها "�ل�سبكة" 

فكان معها هذ� �حلو�ر:
عائلتي وقفت معي

�جلوية  �لقوة  ون��ادي  �لعر�قي  �ملنتخب  جنمة  تقول 
�لقدم يف  كرة  �ألعب  و�أنا  �ل�سغر  منذ  فا�سل:  نادية 
�أ�سبح  �أن  �أزقة �ملنطقة مع �سقيقي، لقد كان حلمي 
�لبد�ية  يف  يوميًا،  �لكرة  �ألعب  ،كنت  معروفة  لعبة 
مار�ست �أكرث من لعبة منها كرة �ل�سلة و�ليد و�ل�ساحة 
و�مليد�ن فالطائرة، كما �ساركت يف بطولت �لرتبيات 
حينها، و�أخرً� كان ��ستقر�ري على كرة �لقدم كوين 
م�سرتي  يف  يل  د�ع��م��ني  �أه��ل��ي  ك��ان  لقد  �أع�سقها، 
وهذ�  وو�لدتي  و�لدي  كل من  �سجعني  بل  �لريا�سية 
لأن  �أم��ام��ي،  تقف  عقبة  كل  �أجت��اوز  جعلني  �ل�سيء 
�لبنية  باأن )  جمتمعنا كما هو معروف يعتقد د�ئمًا 
عيب تلعب طوبة( وكثر من هذ� �لكالم ن�سمعه يف 
�لزي  نرتدي  كنا  �ذ�  خ�سو�سًا  �لريا�سي  �ل�سارع 
�لريا�سي، لكن كل هذه �لأمور جعلناها خلف ظهورنا 
وت�سجيع  دع��م  بف�سل  �لريا�سية  م�سرتي  و�أكملت 
�لذي  �ملن�سود  لهديف  و�سلت  هلل  و�حلمد  يل،  �أهلي 
ثم  وم��ن  �لنفط  لنادي  لعبت  حيث  ب��ه،  �أحلم  كنت 
�لقوة �جلوية فاملنتخب �لوطني �لعر�قي باخلما�سي 

و�ل�ساحات �ملك�سوفة.
األعاب كثرية

ت�سيف نادية: �لألعاب �لريا�سية �لن�سوية كثرة مثل 
�لقوى  و�ألعاب  و�لتن�س  و�ليد  و�لطائرة  �ل�سلة  كرة 
هذه  �أغلب  لأن  �لأم��ر،  ب��ادئ  يف  �لفتيات  متار�سها 
لياقة  للفتاة  فت�سبح  �ملد�ر�س،  يف  متار�س  �لألعاب 
حتبها  �لتي  �للعبة  �ىل  �لالعبة  تتجة  بعدها  بدنية 
فتمار�سها وتنجح فيها ب�سكل كبر، و�أنا كنت �إحدى 
�لالعبات �للو�تي مار�سن �لألعاب �لريا�سية جميعها 
�أحبها  �لتي  �للعبة  �ىل  �لتفرغ  �و  �لبقاء  ث��م  وم��ن 
وهي كرة �لقدم حيث تاألقت فيها ب�سكل غر عادي 
ف�ساركت مع فريق نادي �لنفط يف بطولت �خلما�سي 
وبعدها  �ملك�سوفة،  �ل�ساحات  ثم  ومن  �لقدم  لكرة 
�لقوة �جلوية لفريق �خلما�سي  �إي�سًا لعبت يف نادي 
�ملحلية،  �لبطولت  �أك��رث  يف  �ملك�سوفة  و�ل�ساحات 

حققنا من خاللها �ملركز �لأول للجوية.

�ملك�سوفة  و�ل�ساحات  �خلما�سي  ب��ني  �ل��ف��رق  وع��ن 
فاخلما�سي  ج����دً�،  ���س��ا���س��ع  �ل��ف��رق  ن���ادي���ة:  ت��ق��ول 
عن  تختلف  ومهارة  عالية،  بدنية  لياقة  �ىل  يحتاج 
يف  وينجحن  يتقّن  �ل��الت��ي  فالالعبات  �ملك�سوفة، 
ناجحات  يكونّن  �سك  بال  فاإنهن  �خلما�سي  �ساحة 
من  �ل��ك��ث��ر  ت��ف��وق��ت  وق���د  �ملك�سوفة  �ل�����س��اح��ات  يف 
�لفتيات �للو�تي مار�سن �خلما�سي ومن ثم �للعب يف 

�ل�ساحات �ملك�سوفة.
الدعم املادي 

�لن�سوية  �لريا�سة  دعم  يف  �أملها  عن  نادية  �أعربت 
ريا�ستنا  ق��ال��ت:  عندما  �ل��دول��ة  م�سووؤيل  قبل  م��ن 
�لدعم  �نعد�م  �أولها  عديدة  �أم��ورً�  تفتقد  �لن�سوية 
�لن�سوية  بريا�ستنا  �أن �لهتمام  بل  و�ملعنوي،  �ملادي 
معدوم، هذه �لأمور جميعها مل تطور �لريا�سة و�إمنا 
فقط  �مل�ساركة  حيث  من  عليه  هو  كما  �حلال  يبقى 
�أن نحقق نتائج جيدة،  يف �لبطولت �خلارجية دون 
ب�سبب وجود  �لتي تطورت كثرً�  �لعامل  بلد�ن  عك�س 
�لدعم �لكبر ملنتخباتها �لن�سوية، فعلى �سبيل �ملثال 
ب�سكل  منتخباتها  تطورت  �لقريبة  �لعربية  �لبلد�ن 
نحن  بينما  لها  �لدولة  م�سووؤيل  دع��م  نتيجة  لف��ت 
تدعم  �لريا�سية  ف��الأن��دي��ة  �لأم���ور،  �أب�سط  نفتقد 
فرقها �لن�سوية ل�سيما نادي �لقوة �جلوية �لذي �ألعب 
لفريقه حيث قدم لنا دعمًا ماديًا ومعنويًا جيدً�. �نا 
وبقية �لالعبات ن�سكرهم ملا قدموه للريا�سة �لن�سوية 

يف �لنادي خ�سو�سا د. ر�سا طالب �لتي حر�ست على 
كثر من  �ىل جانبنا يف  د�ئمًا  و�لوقوف  م�ساعدتنا 
كل  لتقدمي  �حلافز  �أعطانا  �لدعم  وه��ذ�  �لأم���ور، 
ما هو مفرح وحتقق ذلك من خالل ح�سولنا على 

�لدوري �لن�سوي لأكرث من مو�سم.
 و�سكرت نادية �ملدربني �لذين �أ�سرفو� على تدريبها 
تدريبي  �أ���س��رف��و� على  �مل��درب��ني  م��ن  وق��ال��ت: كثر 
ح�سن  علي  و�مل���درب  ن��وري  ري��ا���س  �لكابنت  منهم 
و�لكابنت علي ح�سني عودة، وهناك مدربة لها ف�سل 
من  �أول  كونها  �لبد�ية  يف  كنت  عندما  علي  كبر 
�كت�سفتني وعلمتني �أمورً� كثرة كنت �أجهلها، وعن 
�لن�ساط  �مل�ستوى، هي مدربة  لهذ�  و�سلت  طريقها 
كل  لها  �أك��ّن  و�لتي  و��سط  يف  �لريا�سي  �لك�سفي 

�لتقدير و�لحرت�م ملا قدمته يل. 
اإهمال وا�شح

�لن�سوية  �لريا�سة  ي�سيب  �ل���ذي  �لإه��م��ال  وع��ن 
�لإه��م��ال   �إن  قائلة:  �سر�حة  بكل  ن��ادي��ة  حت��دث��ت 
�لتعمد  نتيجة  هو  �لن�سوية  �لريا�سة  جتاه  �لو��سح 
و�ل��ق�����س��ور �ل��و����س��ح م��ن �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة جت��اه 
و�إمنا  �ليوم  وليد  لي�س  �أن��ه  بل  �لن�سوية،  �لريا�سة 
�لن�سوة  ن��ون  ع��ان��ت  فقد  �لإه��م��ال،  م��ن  ل�سنو�ت 
خالل �ملرحلة �ل�سابقة من تق�سر و��سح من قبل 
فرقها  �لأن��دي��ة  �ألغت  حيث  و�لحت����اد�ت،  �لأن��دي��ة 
�لريا�سية  �لحت����اد�ت  بع�س  �أن  حتى  �لن�سوية، 
�ألعابها ب�سبب �حلالة �ملادية �ل�سعبة  قامت باإلغاء 
�لتي تعي�سها، وهذه �لأمور جعلت ريا�ستنا �لن�سوية 
بد�أ  �ملا�سي و�حل��ايل  �لعام  �لأح��ز�ن. ويف  يف بحر 
دعم  �لن�سوية من خالل  �لألعاب  عودة  على  �لعمل 
�لذي  �جلوية  �لقوة  ن��ادي  ل�سيما  �لأن��دي��ة،  بع�س 
�لفرق  كانت  لذلك  �لن�ساء،  �ألعاب  �أغلب  �حت�سن 
يف  �لأوىل  �ملر�كز  حترز  وماز�لت  للجوية  �لن�سوية 
�لدعم  يكون  �أن  نتمنى  عمومًا  �ملحلية.  �لبطولت 
�لكرة  �حتاد  من  ل�سيما  �لن�سوية،  للريا�سة  جيدً� 
�لعر�قي �إذ يتوجب عليه �أن يدعم �ملنتخب �لكروي 
�لن�سوي د�ئمًا من �أجل م�ساركات عر�قية ناجحة يف 
�لن�سوي  �لعر�قي  فاملنتخب  �خلارجية،  �لبطولت 
�ملميز�ت  �ل��الع��ب��ات  م��ن  ج��ي��دة  جمموعة  ميتلك 
لهن  توفر  لو  �لنت�سار�ت  حتقيق  وبا�ستطاعتهن 
�ل�ساأن  �أ�سحاب  قبل  من  و�ملتابعة  و�لإ�سناد  �لدعم 

�لريا�سي.

هي من الفتيات اللواآتي قدمن اأنف�شهن بكل جدارة يف عامل الكرة 
امل�شتديرة, مع انها مار�شت اغلب االلعاب الريا�شية, لت�شتقر اخريا على 

لعبة كرة القدم التي ا�شتهوتها اأحبتها منذ ال�شغر يف اأزقة حمافظتها 
وا�شط.

جن����م����ة امل���ن���ت���خ���ب ال�����ع�����راق�����ي وال�������ش���ق���ور 

نادية فا�شل:
عائلتي دعمت م�شريتي 

الريا�شية

اأحمد رحيم نعمة- عد�شة/منتظرال�شاعدي
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عن م�سرة كابنت فريق نادي �حلدود �ياد خلف مع 
�ملدورة وبع�س �لمور..حل �سيفا على جملة �ل�سبكة 

فكان هذ� �حلو�ر .
*بد�ياتك كيف كانت؟

و�سباب  نا�سئة  م��ع  كانت  �لبد�ية  يف  �نطالقتي   -
�ل�سليمانية  يف  �زمر  لنادي  لعبت  وبعدها  �لكاظمية 
�لذي يلعب دوري �لدرجة �لوىل ومن ثم لعبت لفريق 
عام  يف  و�لطلبة  �لكهربائية  فال�سناعات  �لتاجي 
يف  �لثاين  �ملركز  على  وح�سلنا   ٢٠١٠ لغاية   ٢٠٠6
�لدوري �لكروي ، و�نتقلت �ىل نادي ز�خو ملدة ثالث 
�سنو�ت ثم فريق نفط �لو�سط و�حرزنا �ملركز �لول 
يف �لدوري وكان �ملدرب عبد�لغني �سهد ويف �ملو�سم 
ثائر  �مل��درب  ��سر�ف  حتت  �لو�سافة  يف  كنا  �لثاين 
�حمد وكذلك و�سيفًا لكا�س �لعر�ق  وحاليا مع �نا مع 

نادي �حلدود ..
*ما �سبب �لنتقالت �لكثرة ؟ 

- بع�سها ب�سبب �لظروف �لتي جتربك على �لنتقال 
وبع�سها �ن يكون �لالعب غر مرتاح يف �لنادي �و قد 

تاتيك عرو�س �خرى �ف�سل .
*ماذ� تتوقع للحدود هذ� �ملو�سم ؟ 

لتقدمي  يطمحون  �سباب  لع��ب��ون  ل��دي��ه  �حل���دود   -
�ملر�كز  يف  نكون  �ن  نطمح  �مللعب،  د�خ��ل  �لف�سل 

�ملتقدمة يف �لدوري �ن �ساء �هلل .
*�ملدرب �لذي �كت�سف �ياد ؟

كرة  بهم،�حببت  تاثرت  ريا�سية،  عائلة  من  �ن��ا   -
�لقدم و�كت�سفني كابنت نا�سئة �لكاظمية �ملدرب علي 

بنانة .
*ما �سبب عدم ظهورك بالعالم ؟

- �نا بعيد جد� عن �لعالم ل�سباب عديدة!!
*هل جاءتك عرو�س �حرت�فية ؟

- ل.. لن ليوجد لدي وكيل كي ي�سوقني ..وقلت لك 
�نا بعيد عن كل هذه �لمور. 

*ماذ� عن طموحك �لريا�سي ؟
- طموحي كبر جد� ولكن !

*موقف مر بك يف �ملالعب ؟ 
مع  �ل�سعبية  �لفرق  �لعب يف مالعب  كنت  يوم  - يف 
فريقي �ل�سعبي ..وكنت �رمي �لكرة و�سمعت �سخ�سًا 
�لكرة  تركت  �لفور  .وعلى  لئق  غر  كالم  ي�سمعني 

و�سعدت �ملدرجات وهجمت على هذ� �ل�سخ�س . 
*لهذه �لدرجة �نت ع�سبي يف �مللعب ؟ 

- نعم كثر� .
*ماذ� بعد �حلدود ؟

- ل �عرف هذ� �ل�سوؤ�ل �سابق لو�نه فالدوري ما ز�ل 
م�ستمرً� .

*�منية مل تتحقق ؟ 
- �ن �ألعب يف �لزور�ء .

*ملاذ� مل يتم ��ستدعاوؤك للمنتخب ؟ 
ويختار  ����س��م��اء  ي�سع  م��ن  ه��و  �ل��ك��روي  -�لحت����اد 

�لالعبني ولي�س مدرب �ملنتخب .
*هل تفكر بالعتز�ل ؟ 

�ن  ��ستطيع  ل  �ين  ��سعر  �ذ�  لكن  �فكر،  ل  حاليا   -
�قدم �سيئا د�خل �مللعب �عتزل فور� .

*هو�ياتك غر �لكرة ؟
-�ع�سق كرة �ملن�سدة و�مار�س �ل�سباحة . 

*ر�يك باملحرتف بالدوري ؟ 
- لي�س �سرط �ن يكون �ملحرتف �ف�سل من �لالعب 
وليوجد  كبرة  فرق  وهناك  �أ�سو�أ  يكون  قد  �ملحلي 
ف��ي��ه��ا حم��رتف��ني ولت���ق���ل ع���ن �ل���ف���رق �ل��ت��ي لديها 

حمرتفني .
*ر�يك بالدوري هذ� �ملو�سم ؟ 

ول  قوية  مناف�سه  توجد  ..ولكن  جيد  غر  تنظيم   -
�حد يتوقع من �لذي يفوز، هو دوري �ملفاجات،بع�س 
يومًا  جن��ده  مبز�جية  بلعبهم  يتميزون  لعبينا  من 
�خ��رى جنده  لعبه  ج��دي��ه..ويف  وبكل  ق��وة  بكل  يلعب 

لي�س بذ�ك �مل�ستوى.
�ملقابل  بالفريق  ي�ستهني  هذ�..هل  �ملز�جي  *لعبنا 

�م باملدرب ؟ 
- ل �عرف كل لعب وثقافته .

*ر�يك بالتحكيم ؟
- هذ� �ملو�سم هو �لأ�سو�أ يف �لتحكيم،�حلدود وبقية 
على  و�ث���رت  �لتحكيم  م��ن  ظلمو�   جميعهم  �ل��ف��رق 
�لفرق  �لفرق ،بل �ن �كرث �حلكام يهابون من  نتائج 
وحكمهم  �لفرق  بني  ومييزون  و�جلماهرية  �لكبرة 
ويعطيك  و�سغرً�  كبرً�  ك��ان  �لفريق  ح�سب  يتغر 
ملاذ�  �عرف  ل  �لوجه،  ومتجهم  وهو ع�سبي  �لنذ�ر 
�لالعبني  وبع�س  �لقر�ر!  ياأخذ  وهو  �لتع�سب  هذ� 
من  وه��ذه  وليتكلم،  �حلكم  على  يتجاوزون  �لكبار 

مالحظاتي د�خل �مللعب .
*�جناز�تك يف م�سرتك �لكروية ؟ 

ومع   ، �ل�سباب  بطولة  �لكاظمية  حققنا  نادي  مع   -
نفط �لو�سط دوري �لكرة ومع �لطلبة مركز �لو�سيف. 

*هدف يف �لذ�كرة ؟
ثابته  كرة  من  و�ل�سرطة  �لو�سط  نفط  مبار�ة  يف   -
و�ل��ت��زم  دف���اع  موقعي  جميال..فانا  ه��دف��ا  �ح���رزت 
خطا  يحدث  موقعي  �غر  وعندما  �ملدرب  بتعليمات 

يف �لنظام �لدفاعي للفريق.
*مبار�ة يف �لذ�كرة ؟

- مع �جلوية يف ملعب �ل�سعب .
*تتابع �لفرق �لعاملية ؟ 

- ن��ع��م �ن���ا م��ن �مل��ت��اب��ع��ني ل��ل��ف��رق �ل��ع��امل��ي��ة �ل���دوري 
 . يونايتد  �ملان  و�لنكليزي  بر�سلونه  فريق  �ل�سباين 

ولعبي �ملف�سل �ل�ساحر مي�سي .
*�يهما تف�سل �ملدرب �لجنبي �م �ملحلي ؟

 - �نا مع �ملدرب �ملحلي فهو يكون قريبا من �لالعبني 
 .. بطولة  معه  �خذ  من مدرب حملي  وكم  ويفهمهم 

ولكن مطربة �حلي ل تطرب . 
*�ياد بعيد� عن �مل�ستديرة ؟

- �ن�سان ب�سيط وعادي جد� �حب و��ساعد �لكل ..ومل 
ت�سلط �ل�سو�ء عليه . حياتي ب�سيطة �مترن و�للعب 

�ملبار�ة و�هتم بعائلتي و�طفايل . 

 مدافع �شلب, يخ�شاه 
اأكث�ر املهاجمني , قدم 

اجمل مايكون مع فريق 
نفط الو�شط عندما 

خطف الفريق دوري 
الكرة, هو بعيد جدا عن 

االعالم لذلك مل يحظ 
بفر�شة اللعب يف املنتخب 
الوطني, قدم هذا املو�شم 

م�شتوى عاليًا مع فريقه 
نادي احلدود مما جعل 

احد املدربني امل�شاعدين 
لكاتانيت�س التفكري 

با�شتدعاء خلف ل�شرب 
املنتخب العراقي... 

اإياد خلف
ق�������ائ�������د ف�������ري�������ق ن�������������ادي احل����������������دود..

ل��ل�����ش��ب��ك��ة:

تنظيم الدوري العراقي غري جيد .. 
لكن توجد مناف�شه قوية!

حاورته /امرية حم�شن 

ت�شوير / �شباح عبود 

اذا ا�شعر 
اين ال 

ا�شتطيع ان 
اقدم �شيئًا  

داخل 
امللعب 

اعتزل 
فورا

 الدوري..
تنظيم 

غري جيد 
..ولكن 

توجد 
مناف�شة 

قوية وال 
احد يتوقع 

من الذي 
يفوز, 
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علل  �ل��ك��روي  �ل�����س��اأن  �أ���س��ح��اب  م��ن  �لبع�س 
�أهلية �ملدرب �لأجنبي كاتانيت�س  �سببها بعدم 
�أما �لق�سم �لآخر  يف قيادة �ملنتخب �لعر�قي، 
�ل��ل��وم على  ف��ق��د  ���س��ّب ج��ام غ�سبه وو���س��ع 
�ملربمج،  غر  تخطيطه  ب�سبب  �لكرة  �حت��اد 
بينما حّمل �أغلب �ملتابعني �ل�سبب �لرئي�س يف 

�نتكا�سات �لكرة �لعر�قية  على �لالعبني.
عقوبات باجلملة! 

�لكرة  �حت��اد  �أر�د  يزيد  رمبا  �و  �أ�سبوع  قبل   
�لعر�قي �خلروج من �سرنقة �لعتاب و�لأقاويل، 
عن  )�جل��م��ه��وري(  مر�سومه  ب��اإ���س��د�ر  فقام 
�سكلها  �ل��ت��ي  �حلقائق  تق�سي  جلنة  ط��ري��ق 
�لحتاديون، و�تخذ عقوبات قا�سية بحق بع�س 
�ملدربني و�لالعبني. فقد قررت �للجنة معاقبة 
�لالعبني علي فائز ووليد �سامل باحلرمان من 
لعدم  و�حدة  �سنة  ملدة  �لعر�ق  منتخب  متثيل 
�للتز�م �ن�سباطيًا، وحرمان علي عدنان من 

متثيل �ملنتخب ملدة 6 �أ�سهر للتاأثر �ل�سلبي من 
�أثناء  �لالعبني  بقية  على  �خلا�س  وكيله  قبل 
�أ�سهر   4 ملدة  ح�سني  علي  ومعاقبة  �لبطولة، 
ملغادرة مقر �لوفد من دون علم، وتوجيه �إنذ�ر 
لإج��ر�ء  ه��ادي  و�سفاء  حميد  ملحمد  نهائي 
و�أن��ه��ى  �ل��ب��ط��ول��ة.   خ���الل  ل��ق��اء�ت �سحفية 
�لحتاد خدمات �أو�سكار لعدم �ل�ستفادة منه، 
�أحمد  �مل�ساعد  �مل��درب  �إبعاد  �إىل  بالإ�سافة 

خلف يف ظروف غام�سة دون �أي �إي�ساح. 
م�ساكل كثرة ر�فقت كرة �لقدم �لعر�قية قبل 
�نطالق ت�سفيات �آ�سيا �ملوؤهلة لنهائيات كا�س 

�لعامل ٢٠٢٢.
ا�شتعدادات متعرثة

بني  حتدث  �لتي  و�لإرها�سات  �مل�ساكل  برغم 
�لفينة و�لأخرى يف �لبيت �لكروي، �إل �أن �أهل 
�مل�ستقبلية  خططهم  ع��ن  يك�سفون  �لحت���اد 
تاأمني  �أك��دو�  حيث   ٢٠٢٢ ملونديال  ��ستعد�دً� 

مبار�تني جتريبيتني  للمنتخب �لعر�قي خالل 
وليبيا،  تون�س  منتخبي  �أمام  �ملقبل،  حزير�ن 
ع�سو  مو�سى،  فالح  وقال  �لفيفا.  �أي��ام  �سمن 
�لحتاد �لعر�قي �إن �لإحتاد قام بتاأمني مبار�ة 
من  �ل�سابع  يف  �لتون�سي  �ملنتخب  مع  جتريبية 
�لحتاد  مفاحتة  متت  �أي�سا  �ملقبل،  حزير�ن 
�عتذر،  لكنه  ثانية،  مبار�ة  لتاأمني  �جلز�ئري 
مبار�ة  على  �لليبي  �لحت��اد  مع  �لتفاق  فتم 
يف  تقام  �ل�سهر  نف�س  من  �لعا�سر  يف  �أخ��رى 
للمدرب  فر�سة  ت�سكالن  �مل��ب��ار�ت��ان  تون�س، 
من  ع��دد  لكت�ساف  كاتانيت�س  �ل�سلوفيني 

�لوجوه �جلديدة.
خندق امل�شاكل

ح�سن  �سليم  �ل�سابق  �ل���دويل  �ل��الع��ب  يقول 
�أم��ور  و�ل�سرطة:  �ل����زور�ء  �أن��دي��ة  مثل  �ل��ذي 
�ملنتخب  ب�سعود  متفائلني  غر  جتعلنا  كثرة 
�لعر�قي �ىل مونديال ٢٠٢٢ يف قطر، يف ظل 

و�ملتالحقة  �ملرت�كمة  و�مل�ساكل  �لإرها�سات 
�لتي تع�سف بكرتنا وهي لي�ست وليدة �ليوم. 
و�أ�ساف: �أن �لكرة �لعر�قية )تاهت( يف خندق 
�مل�ساكالت و�لدليل ما يح�سل �ليوم يف �أروقة 
و�لكو�در  لالعبني  باجلملة  عقوبات  �لحت��اد، 
�لتدريبية، �لق�سم �لأكرب من �لالعبني يتهمون 
كيف  �ل�سخ�سية!  ب�سعف  �لأجنبي  �مل���درب 
جلبنا  لو  نتاأهل  ولن  مل  حقيقة  �إذن!!  نتاأهل 

مدرب �لرب�زيل �و �إ�سبانيا !!
فو�شى وتخبط

طالب  �لنا�سئني  منتخب  م���درب  ق��ال  فيما 
ح�����س��ني: ف��و���س��ى ك���ب���رة ت��ع�����س��ف ب��ك��رت��ن��ا 
�لكرة،  �حتاد  و�لأخ��ر  �لأول  �سببها  �لعر�قية 
ت�سلم  �ل���ذي  كاتانيت�س  ب��امل��درب  ج��اء  حيث 
من  يغر  ومل  �لعر�قي  �ملنتخب  �أم���ور  زم��ام 
متاهة  كرتنا يف  �أدخل  بل  يذكر،  �سيئًا  �لو�قع 
�لتخبط  و�ل��دل��ي��ل  �إخ���رى  �ىل  �نتكا�سة  م��ن 
�لتي  �لأخ��رة  �آ�سيا  �أمم  بطولة  يف  و�ل�سياع 
�لأدو�ر  وم���ن  �ل��ي��دي��ن  �سفر  منها  خ��رج��ن��ا 
�ل�ساخن  �ملر�سح  منتخبنا  كان  �أن  بعد  �لوىل 
ت�سفيات  �أن  و�أ�ساف:  �لآ�سيوي.  �للقب  لنيل 
�لعامل حتتاج  كاأ�س  نهائيات  �ملوؤهلة �ىل  �آ�سيا 
�ملميز  �مل��درب  حيث  من  م�ستقبلية  خطة  �ىل 
�ملو�هب  و�أ�سحاب  �ل�سباب  �لالعبني  و�ختيار 
�إقامة  �لكرة يف  �حتاد  قبل  من  مبا�سر  ودعم 
�ملع�سكر�ت وغرها من �لأمور، وهذه �لأ�سياء 
حيث  �لكرة،  �حت��اد  قامو�س  يف  متوفرة  غر 
يغرون  فيومًا  بامل�ساكل،  �لحتاديون  �ن�سغل 
يجتمعون  �لآخ���ر  و�ل��ي��وم  �ملنتخبات  م��درب��ي 
لو�سع �سرت�تيجية جديدة ول �أحد يدري على 

�لعربية  �لبلد�ن  ي�سرون،  خط  �أي 
منتخباتها  كانت  �لتي  و�لآ�سيوية 

ت��ت��م��ن��ى �ل��ل��ع��ب م���ع �مل��ن��ت��خ��ب 
�لعر�قي باتت �ليوم تتغلب علينا 
يف �ملنا�سبات �لر�سمية وب�سهولة 
للطيبني(  �أ���س��ب��ح��ن��ا)ج�����س��رً� 
�حلا�سلة  )�خلربطة(  بف�سل 
�ل���ك���رة،  ت��خ��ط��ي��ط �حت�����اد  يف 

كاأ�س  نهائيات  �ىل  نتاأهل  �أن  ونريد 
�لعامل ٢٠٢٢، هذ� �ل�سيء طبعًا حمال!! 
ولميكن ملنتخبنا �أن يتاأهل حتى و�إن لعب 

مي�سي مع �لأ�سود!!
توقعات

كرمي:   ل��وؤي  �لريا�سي  �ملتابع  وق��ال 
�لعامل  كاأ�س  نهائيات  �ىل  نرت�سح  قد 

�إن  �أوًل  �لتالية:  لالأ�سباب   ٢٠3٠ ع��ام 
على  ر�أ�سًا  منظومته  تغرت  �لكروي  �لحتاد 

و�سيقود  �لالعبني،  نوعية  تغرت  كما  عقب 
�ملنتخب �لعر�قي يف وقتها كادر تدريبي حملي 
يعرف جيدً� �مكانية �لالعبني، مع وجود دوري 
كروي قوي ومنظم، ف�ساًل عن وجود مالعب 
نظامية ميكن �أن تقام عليها �ملباريات. يف كل 
�لوطني  منتخبنا  يتاأهل  �أن  �ملز�يا ميكن  هذه 
�حلايل  �لو�سع  �ىل  كرمي  و�أ�سار   !٢٠3٠ عام 
قائاًل: حاليًا مل  �لعر�قية  كرتنا  به  �لذي متر 
ب�سبب  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �ىل  نتاأهل  ولن 
ظل  و�إذ�  بكرتنا،  مير  �لذي  �ملاأ�ساوي  �لو�سع 
�لكادر �لتدريبي �لذي يقوده �ملدرب كاتانيت�س 
على ر�أ�س �لهرم �لتدريبي دون �أن يتم تغيره 

�سنقر�أ على كرتنا �ل�سالم هذه �ل�سنو�ت.   

عقوباٌت كبريٌة تطول  العبي املنتخب العراقي

امل�شكالت تهدد حلم التاأهل 

! ملونديال
بعد انتهاء بطولة اأمم اآ�سيا التي خطفت كاأ�سها دولة قطر لأول مرة يف 
تاريخها، ت�ساعدت وترية امل�ساكل يف اأروقة الحتاد العراقي املركزي 

كتب / اأحمد رحيم نعمةلكرة القدم ب�سبب اإخفاق الأ�سود يف البطولة.

2022
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عن �سر �ختيارها لعبة �لدر�جات و�أمور �أخرى 
يف  �ل�سابقة  �لعر�قية  �لبطلة  عنها  حدثتنا 
يف  يا�سني  نيان  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  �سباقات 

هذ� �حلو�ر: 
*�سبب �ختيارك هذه �للعبة؟

- منذ �سغري و�أنا �أع�سق �لريا�سة، بالرغم من 
�أين ل�ست من عائلة ريا�سية، ن�ساأت بني �أ�سرة 
ب�سيطة فتدرجت يف �لدر��سة وتخرجت يف كلية 
�لرتبية �لريا�سية من جامعة �ل�سليمانية، بد�أت 
٢٠٠١م  ع��ام  يف  وحت��دي��دً�  �لريا�سة  �أم��ار���س 
كل  ومار�ست  ن��وروز  ن��ادي  �ىل  ذهبت  عندما 
قيادة  يف  ين�سب  كان  طموحي  لكن  �لأل��ع��اب، 
�أع�سق  �سغري،  منذ  لأين،  �لهو�ئية  �لدر�جات 

ركوبها وريا�ستها �جلميلة.
*�لإجناز�ت �لتي حتققت؟

- �إجناز�تي كثرة ومعروفة على �سعيد دويل، 
)6( �سنو�ت �أنا بطلة �لعر�ق و)3( �سنو�ت يتم 

�ختياري كاأف�سل لعبة.
يف  م��ي��د�ل��ي��ة   )١٠٠( م��ن  �أك����رث  ح�����س��دت   -
بطولت حملية و )١٥( ميد�لية ذهبية وف�سية 
وبرونزية يف �لبطولت �لعربية يف دول: م�سر، 
�ملغرب،  قطر،  �جل��ز�ئ��ر،  �سوريا،  �لإم���ار�ت، 
تون�س، و�لأردن وكنت بطلة �لعرب كما �ساركت 
٢٠١3م  ع��ام  هند�ستان  يف  �آ���س��ي��ا  بطولة  يف 
يف  و�لأك���رث  عطائي  قمة  ه��ي  ٢٠١٥م  وك��ان��ت 

ح�سد �مليد�ليات.
*مثلك �لأعلى؟ 

- حقيقة �أتلقى �لت�سجيع من �أمي و�أبي بالرغم 
من �أن �أ�سرتي لي�ست ريا�سية، لكنهم ميتلكون 
�لف�سل  ولهم  �لأعلى  مثلي  وهم  ريا�سية  روحًا 

يف بروزي.

مفاجاآت
*ح��دث��ي��ن��ا ع��ن �لإ���س��اب��ات و�حل�����و�دث �أث��ن��اء 

�لبطولت..
�أث��ن��اء  - ل��ق��د ت��ع��ر���س��ت �ىل ح����و�دث ك��ث��رة 
وحتى  جت��اوزت��ه��ا  لكني  �لريا�سية  م�سرتي 
باملفاجاآت  مليئة  �حلياة  حتديتها،  �ل�سعاب 
و�ل�سعاب لكن بف�سل �هلل حتققت �أمنيتي حتى 

لو كانت ت�سر ببطءٍ..
  *ما م�ساريعك �مل�ستقبلية؟

من  كانت  م�سروعي  بد�ية  �لعر�ق،  بنت  �أنا   -
لت�سمل  وتو�سعت  �ل�سليمانية  يف  ولدت��ي  مكان 
حمافظات  كل  يف  م�ساريع  فتح  و�أن��وي  �أربيل، 
�ل�سليمانية   يف  م�سروعًا  �متلك  و�لآن  �لعر�ق، 
ه��و )ب���ارك ه���و�ري ���س��ار( ويف �أرب��ي��ل )ب��ارك 
للدر�جات  خم�س�س  �لرحمن(  عبد  �سامي 
�أن  �أري��د  �لتطوير،  قيد  وم�ساريعي  �لهو�ئية، 
�أ�سل بركوب �لدر�جات �لهو�ئية يف بلدي مثل 
�لعر�قية  �مل��ر�أة  تتحرر  �أن  و�أمتنى  �أوروب��ا  دول 

لتمار�س هذه �لريا�سة �جلميلة. 

اإقباٌل وا�سع
�سدى  له  و�ل�سليمانية  �أربيل  يف  م�سروعي   -
ل  ومن  �ل��در�ج��ات  ��ستئجار  يف  و��سع  و�إقبال 
يعرف قيادة �لدر�جة يوجد لدينا كادر لتعليم 
ركوب �لدر�جة �لهو�ئية. حاليًا منتلك )١6٠( 
يجهز�ننا  و�ل��ن��ادي  �لحت���اد  هو�ئية،  در�ج���ة 
و�مل��ار�ث��ون��ات  �ل�سباقات  �أث��ن��اء  ب��ال��در�ج��ات 
خا�سة  در�ج��ة  عندي  منتلك،  ما  �ىل  �إ�سافة 
بي د�ئمًا معي، ل �أعمل يف �لتدريب حاليًا، كل 
�ىل  تو�سيعه  �أود  �ل��ذي  م�سروعي  يف  �هتمامي 
جميع حمافظات �لعر�ق وهو �لأهم يف حياتي، 
�ملر�أة  �أن  يف  و�سعبة  تقاليد  فيه  بلدنا  �سحيح 
وركوب  تطور  يف  �لعامل  لكن  �لدر�جة  ت�سعد 
منطلق  من  ملّحة  �سرورة  �لهو�ئية  �لدر�جات 
وه��ذه  �ل�سليم  �جل�سم  يف  �ل�سليم  �لعقل  �أن 
�لأعمار ومن كال  تنا�سب جميع  ريا�سة جميلة 

�جلن�سني.
*من يدعمك؟

�ملنظمات  جميع  م��ن  دع���م  ع��ل��ى  �أح�����س��ل   -
حمافظة  يف  �لفرعي  و�لحت���اد  �ل��ن��ادي  وم��ن 
تدعمني  �أن  �حلكومة  على  و�أمتنى  �ل�سليمانية 
"�ل�سبكة  جملة  خ��الل  وم��ن  �مل�سروع،  ه��ذ�  يف 
�لعر�قية" �لغّر�ء �أود �أن �أقدم �سكري وتقديري 
كانت  �ل��ت��ي  �ملجلة  ه��ذه  يف  �لعاملني  ك��ل  �ىل 
�لذي  م�سروعي  على  �ل�سوء  ت�سليط  �سّباقة يف 
�أمتنى �أن �أ�سل به �ىل كل حمافظات �لعر�ق.  

اأريد ن�شر ريا�شة 
الدّراجات يف بلدي

بطلة من بطالت العراق والعرب 
بلعبة الدراجات، حتدت ال�سعاب 
من اأجل الو�سول اىل ما خططت 
له، لتحقق الإجنازات الكبرية 
يف هذه اللعبة. نيان.. بنت 
ال�سليمانية عملت على ت�سجيع 
النا�س لركوب الدراجات الهوائية 
وممار�سة الريا�سة يف املحافظات 
ال�سمالية من خالل م�سروعها 
اخلا�س يف اأربيل وال�سليمانية عرب 
توفري ع�سرات الدراجات يف اأكرب 
منتجعني يف اأربيل وال�سليمانية 
لي�ستخدمها النا�س يف اأعمالهم 
وملمار�سة الريا�سة...

حاورها / عامر جليل اإبراهيم

بطلة العراق والعرب بالدّراجات

نيان يا�شني:
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ينطلق بانتظام كل ربع �شاعة 
من الفجر وحتى اخر الليل

ق�شة الرتامواي
يرويها اخر من عملوا فيه:

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



االي��ام االي��امشبكة  شبكة 

ينطلق بانتظام كل ربع �شاعة 
من الفجر وحتى اخر الليل

ق�شة الرتامواي
يرويها اخر من عملوا فيه:

 ا�شتمر الرتامواي يعمل من العامل 1870 اىل العام 1946 
يف بغداد, وهو تاأ�ش�س يف زمن الوايل العثماين مدحت 

با�شا وبت�شجيع منه, لكن ك�شركة م�شاهمة حتمل اهايل 
وجتار بغداد تكاليفها وح�شلوا على ارباحها اي�شًا.. 
وهنا مقابلة مع احد جباة الرتامواي واخرهم اي�شا 

وفيه يروي ذكرياته يف مقابلة مع جملة امانة العا�شمة 
اجريت معه يف العام 1978

"�لكرخ"  �ل�����س��ّو�ك��ة  يف  �خل�����س��ر�و�ت  ���س��وق  دخلنا 
دكانه  يف  كاظم  �لبقال  م��ع  ق�سرً�  ل��ق��اًء  لنجري 
بال�سوق، وهو �أحد جباة �لكاري �لذي عاي�س م�سلحة 
�إل  عنها  ينف�سل  ومل  �أعو�م  �لع�سرة  قر�بة  �جلباية 
�ساألناه  �سنة ١946،  �أو�خر  �لرت�مو�ي يف  �لغي  حني 
حياته  عن  �ملعلومات  بع�س  يعطينا  و�أن  هويته  عن 

�خلا�سة فابت�سم برب�ءة وبد�أ ي�سرد:
- ��سمي ح�سني كاظم من مو�ليد بغد�د ١9١٢ ومن 
�أ�سكن  وم��ازل��ت  بالكرخ  حمادة  �سوق  حملة  �سكنة 
هذه �ملحلة. كنت ��ستغل مع و�لدي �ملرحوم بقاًل يف 
�سوق حمادة قبل �لتحاقي يف �لرت�مو�ي حني عينت 
بوظيفة جابي يف �سركة �لرت�مو�ي �سنة ١9٢6 بر�تب 
)٢٥( روبية �سهريًا وهو ما ي�ساوي ١8٧٥ فل�سًا، وكان 
�آخر ر�تب ت�سلمته ثالثة دنانر وذلك يف �سنة �إلغائه. 
ت�سمى  �أ�سبوعية  وج��ب��ات  �سكل  على  نت�سلمه  وكنا 
يتبقى منه،  ما  نت�سلم  �ل�سهر  نهاية  "خرجية"، ويف 
وبعد �أن �سّفت �ل�سركة �أعمالها و�ألغيت نهائيًا �سّرح 
جميع �لعاملني فيها من �خلدمة ومنحو� �لإكر�ميات 
وكانت �إكر�ميتي خم�سة ع�سر دينارً�. بعدها �لتحقت 
مب�سلحة نقل �لركاب �لتابعة لأمانة �لعا�سمة �آنذ�ك 
�ىل  ورجعت  فيها  �لعمل  تركت  ثم  فر��س  بوظيفة 
كما  �ل�سو�كة  �سوق  يف  بقاًل  لأ�ستغل  و�ل��دي  مهنة 

تروين �لآن.
والد و�شفي طاهر اأحد مدراء 

الرتامواي
* من هم �ملدر�ء �لذين تعاقبو� على �إد�رة �لرت�مو�ي 

ومن هم �لأ�سخا�س �لذين كانو� يعملون معك؟
�أح��م��د �ف��ن��دي وجعفر جلبي  �أت��ذك��ر م��ن �مل���در�ء   -
�بر�هيم  �ل�سيد  وخليل  �لتكريتي  ح�سن  و���س��ادق 
يو�سف يف  �أبي  �لإم��ام  �سادن جامع  �بن  �ل�سامر�ئي 

�لكاظمية و�ل�سيد طاهر و�لد �لعقيد و�سفي طاهر.
حممد  �لو�حد  عبد  منهم:  فاأتذكر  �جلباة  من  �أما 
يف  ��ستغل  وقد  �لكرخ،  يف  جباة  رئي�س  خيوكة  علي 
�ىل  �أحيل  فقد  �لآن  �أما  ذلك،  بعد  �لعا�سمة  �أمانة 
�جلباة  رئي�س  ع��ك��اب  حم�سن  و�مل��رح��وم  �لتقاعد 
جباة  من  يعقوب  �سيد  �ملح�سن  وعبد  �لكاظمية  يف 

�لكاظمية.
م�سيباوي  عبود  منهم:  ف��اأت��ذك��ر  �ل�����س��و�ق  م��ن  �أم��ا 
�للذيذة  �ب��و  وحممد  خيارة  وح�سن  عكاب  وح�سن 

ومزعل وجمعة �خللف.
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ومن �لعمال �لفنيني �لنجار حميد �لذي كان ي�ستغل 
يف  للكر�خ  مال�سق  موقعها  وك��ان  �لنجارخانة  يف 
ببغد�د،  �لري  د�ئرة  بعد ذلك يف  �لكرخ، وقد تعني 
�بن  عبا�س  "�لطرزينة"  �ملاكنة  و�سائق  و�حل���د�د 
��سطة مبارك وهو من �أهايل حملة بني �سعيد و�لذي 

ترك بغد�د لي�ستغل يف مدينة �لب�سرة �لآن.
�لرت�مو�ي  يف  �لعاملني  من  بكثر  د�ئمًا  نلتقي  وكنا 
ذكريات  بع�سنا  مع  ن�ستعيد  �سنو�ت  قبل  �ملقهى  يف 

�ملا�سي ونروي ق�سة �لكاري..!!
هكذا بداأ عمله

�سر  لنا  لي�سور  �آخر  باجلابي �ىل جانب  ننتقل  ثم 
�لعمل من حيث �لروتني �ملتبع ومكان وزمان �نطالق 
�لكاري ومنتهاه، فتململ قلياًل معتدًل يف جل�سته ثم 
و�سنع  لندن  من  ��ستر�دها  مت  عربة  �لكاري  قال: 
هيكلها يف ور�سة �لد�ئرة �لتي كان موقعها مال�سقًا 
�لكرخ  "�لنجار خانه" يف  وي�سمى  لكر�ج �لرت�مو�ي 
�لكرخ  �إع��د�دي��ة  مدر�سة  باجتاه  �لنو�ب  بيت  قرب 

و�لنجارخانه،  �ملذكور  �لكر�ج  �أزي��ل  وق��د  للبنات، 
ب�سبب �فتتاح �ل�سارع �لطويل بالكرخ وكانا يحتالن 
�لكرخ  �إع��د�دي��ة  �ساحة  على  �ملطل  �ل�سارع  مدخل 
�ليوم، و�لعربة ت�سر على �سكة حديد وجترها �جلياد 
بن�سبة ح�سانني لكل عربة، وت�ستبدل بغرها يف كل 
موقعه  كان  �لذي  �لكرخ  ��سطبل  لت�سرتيح يف  رحلة 
�لكرخ  مدر�سة  بناية  يحتل  وك��ان  �لكرخ  جانب  يف 
�لذي  �لكاظمية  و��سطبل  �ليوم،  للبنات  �لبتد�ئية 
كان موقعه يف �ل�سارع �ملوؤدي �ىل �لكر�ج ويحتل بناية 
�سوق بيت ماجد �ليوم �لتي ��ستغلت دكاكينها يف بيع 
�لأقم�سة وخياطة �لد�سادي�س، ولهذه �خليول �سّيا�س 
عددها  وك���ان  ترتيبها،  على  وي�سهرون  يرعونها 
يقارب �لع�سرين ح�سانًا، �أما م�سدر �قتنائها فاإنها 
�إما �أن تباع من �سما�سرة �خليول �و جتلب من فرقة 
�خليول  ت�ستخدم  وكذلك  للجي�س،  �لتابعة  �خليالة 
�لتي ت�سبح غر �ساحلة ل�سباق �خليل فتباع من قبل 

�أ�سحابها �أي�سًا لهذ� �لغر�س.

�ل�ساد�سة  �ل�ساعة  �لكرخ  من  عربة  �أول  حترك  كان 
�ل�ساعة  �لكاظمية  �ىل  تذهب  عربة  و�آخ��ر  �سباحًا 
�لزمني بني حترك عربة  �لعا�سرة م�ساًء، و�لفا�سل 
و�أخرى ربع �ساعة يف �لأوقات �لعتيادية من �لنهار، 
وتقطع �مل�سافة يف ن�سف �ل�ساعة يتوقف �لرت�مو�ي 
يف  �لأوىل  معينة:  مر�حل  يف  دقائق  ب�سع  خاللها 
منطقة �جلعيفر حيث مق�س �ل�سكة �لذي ينظم �سر 
عربتي  بني  �ل�سطد�م  لتحا�سي  �ل�سكة  على  �لعربة 
منت�سف  يف  �لثانية  و�مل��رح��ل��ة  و�لإي����اب،  �ل��ذه��اب 
جامع  �ملنطقة  قرب  �لعطيفية  منطقة  يف  �لطريق 
�ل�سو�سة  منطقة  يف  �لثالثة  و�ملرحلة  �ليوم،  بر�ثا 
�ل�سر  ينظم  لل�سكة  �آخر  �لكاظمية حيث مق�س  يف 
�ملرحلة  هذه  من  �ل�سر  ي�ستاأنف  ثم  �أي�سًا،  عليها 
ما  حيث  بالكاظمية  �لكرخ  يف  وت�ستقر  تنتهي  حتى 
يز�ل بناوؤها ماثاًل للعيان �ىل �ليوم وهو م�سغول من 
قبل بائعي �حللويات و�لكعك وموقعه يف نهاية �سوق 

�ل�سرت�بادي.
اأربع طرزينات بداًل عن اخليول يف 

اأوقات الزيارة
يقارب  �ل�سركة  متتلكها  �لتي  �لعربات  ع��دد  وك��ان 
ترت�وح  منها  لال�ستعمال  و�ل�ساحلة  عربة  �لأربعني 
بني )١٠-١٥( عربة وعدد �ل�ساحبات �لبخارية �لتي 
كنا ن�سمي �لو�حدة منها "�لطرزينة" �أربع �ساحبات 
�أوقات �لزيارة  وكانت ت�ستخدم بدًل عن �خليول يف 
�لزحام  �سدة  م��ن  للتخفيف  �لأخ���رى  و�ملنا�سبات 
من  �ملاكنات  هذه  ��ستوردت  وقد  �ل�سرعة،  وحتقيق 
لندن زمن مديرها علي �سائب جلبي �بن عبد �لقادر 
ي�ستخدمه  �لذي كان  �لبطاقات  �خل�سري مع عدد 
�لبطاقة  قر�س  و�أ�سبح  �ل��ع��ّد�د  �ألغي  ثم  �جل��ب��اة، 
�لعامة  �ملن�ساأة  يف  �لآن  �حل��ال  عليه  هو  كما  باليد 
لنقل �لركاب، وكان ت�سميم �لعربات يف بادئ �لأمر 
مكونًا من طابقني دون �سلم ثابت، فرتقي �لركاب 
ينزع من  �سلم متحرك  بو��سطة  �لثاين  �لطابق  �ىل 
فيه،  �لركاب مقاعدهم  �أن يحتل جميع  بعد  �لعربة 
و�أخ��رً�  �لعربات،  هذه  يف  �لثاين  �لطابق  �ألغي  ثم 
��ستعملت �لعربات ذ�ت �لطابقني وب�سلم ثابت طبقًا 

للعربة �ملعروفة يف متنزه �لزور�ء.
حتى التذاكر كانت تطبع يف لندن!

ذ�ت  من  لندن  يف  مطبوعة  بطاقات  ن�ستخدم  وكنا 
�آنه وت�ساوي  �لدرجتني، فالدرجة �لوىل ثمنها )٢( 

�لثانية )3( قرو�س وذلك يف  و�لدرجة  )4( قرو�س 
زمن �لحتالل �لربيطاين، ويف زمن �حلكم �لأهلي 
فلو�س   )9( �لأوىل  �ل��درج��ة  بطاقة  ثمن  �أ���س��ب��ح 
ذلك  بعد  �لأج��ور  توحدت  ثم  فلو�س   )٧( و�لثانية 

بع�سرة فلو�س وبدرجة و�حدة �ىل �أن �ألغيت نهائيًا.
اأتذكر اأ�شهر ركاب الرتومواي ومنهم 

رئي�س اأركان اجلي�س!
�لكاري  ركوب  �عتادو  �لذين  �لأ�سخا�س  من  �أتذكر 
�أهايل  من  ��سخا�س  �أربعة  ومنتظمة  د�ئمة  ب�سورة 
من  ينطلق  ك��اري  �آخ��ر  رك��اب  هم  كانو�  �لكاظمية 
بغد�د �ىل �لكاظمية �ل�ساعة �لعا�سرة م�ساًء وهم من 
�أ�سحاب �مل�سالح يف بغد�د: �ل�سيد جو�د �خلاجني 
�ساحب  د�ر  �ل�سامن  وعبا�س  �جل�سر،  ر�أ����س  يف 
ب�ساتني يف منطقة �لعطيفية حيث كان يق�سي فرتة 
�مل�ساء بال�سمر مع معارفه وجاّل�سه يف مقاهي ر�أ�س 
مطمئنًا  �آمنًا  بيته  �ىل  يعود  ثم  �لكرخ  يف  �جل�سر 
وك��ان  �لبقال  عبا�س  و�حل���اج  م�ساء،  ك��اري  ب��اآخ��ر 
دكانه قرب حمام ر�أ�س �جل�سر، و�حلاج عبد �لرز�ق 
�حلالق يف ر�أ�س �جل�سر و�لذي مايز�ل دكانه �لقدمي 
يف  ويقع  �ملا�سي،  �جليل  �أبناء  من  بالزبائن  عامرً� 
�جلانب �لفرعي مقابل حمل �حلاج جو�د �ل�سكرجي 

يف �سارع �حلّد�دين قدميًا.
�عتادت  �لتي  �لبغد�دية  �ل�سخ�سيات  وم��ن 
�ل�سيار�ت  على  �إي��اه  مف�سلة  �ل��ك��اري  رك��وب 
بك  نظيف  �مل��رح��وم  هو  �لفارهة  �حلكومية 
�أي�سًا  ك��ان  �جلي�س  �أرك��ان  ورئي�س  �ل�ساوي، 
�سكناه  منطقة  من  بالكاري  �لركوب  يف�سل 
بالعطيفية �ىل �لكرخ ثم يذهب �ىل مقر عمله 
�ل�سهد�ء  ج�سر  عرب  ما�سيًا  �لدفاع  وز�رة  يف 

ف�سوق �ل�سر�ي ف�سارع جديد ح�سن با�سا.
�شّجة ب�شبب توقفه الأ�شبوع!

�لتي  �ملهمة  �حل��و�دث  �ىل  �نتقل �حلديث  ثم 
وقعت للرت�مو�ي �ثناء خدمته فقال:

توقف  ي��وم  �سادفتني  �لتي  �حل���و�دث  من   -
�أثناء   ١94١ �سنة  كامل  �أ�سبوع  مل��دة  �لعمل 
فت�سايق  ��ستثنائية  �أمنية  لأ�سباب  �حل��رب 
�لنا�س كثرً� وتذمر �أ�سحاب �مل�سالح و��سطر 
�لكثرون �ىل �أن يركبو� �لدو�ب �و �أن ي�سرو� 
على �لأقد�م يف �حلالت �لتي ت�ستوجب ذلك.

�أثناء  �ملوؤ�سفة  �حل��و�دث  بع�س  حتدث  وكانت 

�ل��زي��ار�ت حيث  وق��ت  وب��الأخ�����س يف  �ل�سر 
�أن  �لبع�س  وي��ح��اول  بالركاب  �لعربة  تكتظ 
يت�سلق �أجز�ء �لعربة ويتعلق �آخرون بالق�سبان 
وكاأنها  للناظر  �حلافلة  فتبدو  �لنو�فذ  و�أطر 
فيذهب  �لأر���س،  على  جتري  ب�سرية  �أكد��س 
كل مرة،  �ل��رك��اب يف  ع��دد من  ذل��ك  �سحية 
وهناك حو�دث موؤ�سفة �أخرى ي�سببها �لكاري 
و�أزق��ة  ط��رق  يخرتق  عندما  �ل��ر�ك��ب��ني  لغر 
�لكرخ �ل�سيقة يف �سوق �جلديد و�ل�ست نفي�سة 
هذه  �أط��ف��ال  فيتعر�س  و�جلعيفر  و�لتكارتة 

�ملناطق �ىل حو�دث �لده�س �ملختلفة.
ا�شطدامه بالقطار قطع ل�شان اأحد 

الركاب!
يوم  �لأخ���رى  �ملهمة  �لطريفة  �حل���و�دث  من 
نقطة  يف  �ل��ك��اري  بعربة  �ل��ق��ط��ار  ����س��ط��دم 
ت��ق��اط��ع �ل�����س��ّك��ت��ني يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����س��اجل��ي��ة 
�أج��ز�ء  بع�س  وت�سدعت  �خليول  فت�سررت 
�لعربة وخز�ن �لنفط، �إل �أن �لعربة مل تنقلب 
�ل�سدمة  �سدة  من  كاملة  دورة  ��ستد�رت  بل 
ومل ي�سب �أحد من �لركاب باأذى �سوى ر�كب 
ل�سانه من  �أذهله هول �حلادثة فاأخرج  و�حد 
بني �أ�سنانه فاأطبق عليه وُقطع جزء منه فاأثر 
يف  �لأطرقجي  �ل�سيد  وه��و  نطقه  على  ذل��ك 
حيًا  م��از�ل  و�ل��ذي  بغد�د  يف  �خلّفافني  �سوق 

يرزق "�أمّد �هلل يف عمره."
كانت  �ل��ك��اري  يف  لالأ�سخا�س  بطاقة  �أق���دم 
ورقم  �سي(  �ساهانه  تيموريل  )بغد�د  ت�سمى 
�لبطاقة عليها و�سنف �جللو�س ملدينة كاظمني 

ون ومعناها ذهاب فقط )ون(.
م�شكالت اجلابي مع الركاب

وكانت ت�سادفني م�سكالت مع بع�س �لركاب 
�لبطاقة  �أج���رة  ي��دف��ع  ل  بع�سهم  �أن  منها 
ويحاول �أن ين�سي �جلابي ويفّوت عليه فر�سة 
عندما  �ملنا�سبات  �أوقات  يف  خا�سة  �لتفتي�س 
يكتظ �لكاري بالركاب وكنا نعالج هذه �حلالة 
خا�سة  له  عقوبة  �لعربة  من  �ملخالف  باإنز�ل 
�إذ� عرفنا �أنه يكررها مر�رً�، و�لبع�س �لآخر 
ونت�سلم  ركوبه  بطاقة  له  فندفع  بحاله  نر�أف 
قب�ستنا  من  يفلت  من  ومنهم  �إجرتها  منه 

وبالأخ�س يف �أوقات �لزيار�ت.

كان ينقل طالب املدار�س جمانًا!

وكذلك حتدث نف�س �مل�سكلة مع طلبة �ملد�ر�س 
تخفي�سًا  ل��ه��م  �أن  م��ن  ب��ال��رغ��م  �ل��ك��رخ  يف 
ثم  منهم،  هويته  ي��ربز  مل��ن  �لأج���رة  بن�سف 
جلبي  جعفر  �ل�سيد  �ل��رت�م��و�ي  مدير  �أبلغنا 
باإعفاء �لطالب من �أجرة �لركوب وبالأخ�س 
�لذين ي�ستخدمونه للذهاب و�لإياب من و�ىل 
�ىل  �ل��ذه��اب  �ع��ت��ادو�  �ل��ذي��ن  �أو  مد�ر�سهم 
�ل�ساجلية  منطقة  يف  �لقدم  كرة  لعبة  �ساحة 
�ملتقدمة  �لفرق  �ملباريات بني  مل�ساهدة بع�س 
للطالب  بالن�سبة  وك��ذل��ك  �للعبة،  ه��ذه  يف 
�لعطيفية  يف  �ل�ساطئ  منطقة  �ىل  �لذ�هبني 
ح��ي��ث ت��ت��م م��ر�ج��ع��ة �ل���درو����س حت��ت ظ��الل 
بعيدً�  دجلة  �ساطئ  على  �ملمتدة  �لأ���س��ج��ار 
مو�سم  يف  �ملدينة  و�سخب  �ل�سو�ساء  ع��ن 
بدء  يف  ي�سادف  �لذي  �لنهائية  �لمتحانات 

ف�سل �ل�سيف.

حتى بطاقات الركاب كانت 
تطبع يف لندن!

ربط الكاظمية ببغداد 
يف ن�شف �شاعة!
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وكذلك  �ل�سور،  يف  �إل  �أم��ي  �أَر  مل  حزين  ب�سوت  قالت: 
�أبي، فقد فقدتهما منذ كان عمري ثالث �سنو�ت، كنا يف 
�لكارثة حيث ��سطدمت  �لوطن وحدثت  رحلة �ىل �سمال 
�سيارة �أبي ب�ساحنة كبرة، كنت يف ح�سنه وهو ي�سوق، �أما 
�أن  �إل  �أبي  �أمي فقد نامت يف �ملقعد �خللفي فما كان من 
�أنا  يحت�سنني ليهب يل �حلياة ويفارق هو �حلياة وجنونا 

و�أمي، هذ� ما قالته يل جدتي!!
�ملرحوم  �أبي  وتريني �سور  د�ئمًا  �لق�سة  تردد هذه  كانت 
ولكن  �سغرة،  لأنني  حينها  عنها  �أ�ساأل  مل  �أم��ي.  و�سورة 
عنها...  �ساألُت  كربت  حينما 
ب��احل��ادث��ة  مت��ت  مل  ه��ي  �ذ� 
�إذن �أين هي؟ وملاذ� ل ت�سكن 
ج��دت��ي)�أم��ه��ا(  بكت  معنا؟ 
و�أكدت يل باأنها �ستق�س علّي 

�حلكاية حينما �أكرب قلياًل.
�حلرة  من  ب��دًل  تخربين  �أن  بها  وتو�سلت  كثرً�  بكيُت 
بربود:  �أجابتني  �أم��ي.  م�سر  �أع��رف  �أن  �أري��د  و�ملعاناة، 

�أمك بخر ل تفكري بها، لأنها مل تفكر بك �أبدً�!
�سعرُت �أن �لأر�س تهتُز حتت قدمي و�أ�سابني دو�ر، وحينما 

�أفقت وجدت نف�سي يف �أح�سان جدتي وهي تقبلني. 
يزد�د  يوم  كل  ويف  و�ل�سنو�ت،  بل  و�لأ�سابيع  �لأي��ام  مرت 
�لبتد�ئية  �أكملت  عني،  �أم��ي  �بتعاد  �سبب  ملعرفة  �سوقي 
جعلني  ما  �ملتو�سطة  و�ي�سًا  در��سيًا  �ملتفوقات  من  وكنت 
�كمل در��ستي يف مد�ر�س �ملتميز�ت، وهنا حدث ما مل يكن 
جدتي  دفع  ما  عندي  �لإغماء  تكرر  حيث  �حل�سبان!!  يف 
على  تكتمو�  �لذين  عّدة  �أطباء  على  يعر�ساين  �أن  وخايل 

عّلتي وما هو مر�سي.
عرفت من خايل �أن عالجي لي�س يف �لعر�ق و�إمنا يف �حدى 
�لدول �لأوروبية، بكيت وكذلك جدتي �لتي مل تتوقف عن 
ذلك  يف  �ساعدنا  �ل�سفر،  معاملة  �إج��ر�ء�ت  طو�ل  �لبكاء 
بالقليلة،  لي�ست  و�ل��دي، رحمه �هلل، قد ترك يل ثروة  �أن 
وكم  �لعالج  رحلة  وب���د�أت  �لثالثة  نحن  �سافرنا  وهكذ� 
طفلة،  تركتني  مْن  هي  ولكن  معي،  �أمي  تكون  �أن  متنيت 

فهل تتذكرين �لآن؟
�ملر�س  من  و�سفائي  عالجي  �كتمل  �أن  �ىل  هناك  بقينا 
�ىل  �لعودة  ن�ستطيع  باأننا  لنا  �لأط��ب��اء  �أك��د  وق��د  متامًا، 

�لوطن بعد �أن �أعطونا �لتعليمات �لالزمة.
�أعود  كي  وكتبي  �أح�سرمالب�سي  وب��د�أت  بالعودة  فرحنا 
�أقر�ين يف  على  �ي�سًا  وبجهدي متيزُت  �لدر��سة،  ملقاعد 
�لدر��سة، تعافيت مما كنت �أ�سكو منه وحمدُت �هلل على 
�سالمتي، كنت �أقبُل يدي جدتي وخايل �للذين مل يرتكاين 

ول حلظة.
وهنا  وتبكي،  �أمي  �سور  يف  تقلب  جدتي  وج��دُت  يوم  ويف 
�أمي...  تركتني  ملاذ�  وب�سر�حة  حتدثني  �أن  منها  طلبُت 

فقالت جدتي: �ساأو�سح لك �لأمر ولك �لقر�ر...
كي  و�ل���دِك  �حت�سنِك  �آن���ذ�ك  �حل��ادث��ة  ح��دث��ت  حينما 
قيد  على  �ن��ِت  لتبقي  هو  م��ات  وفعاًل  مكروه  ي�سيبك  ل 
�حلياة، �أمِك �عتربتك �نِت �ل�سبب يف وفاتِه، كانت تع�سقُه 
بك  فاعتنيُت  �ليِك  �لنظر  تطق  مل  ل��ذ�  بجنون،  وحتبه 
��ستقرت معه ومل  باآخر  تزوجت  �لبد�ية وحينما  �أنا منذ 
يخطر على بالها �ل�سوؤ�ل عنك يف يوٍم ما، لذ� قاطعناها 

نهائيًا، وهذ� ما كانت تريده.
�سورها  �ىل  �نظر  �أن  مني  تطلبني  كنت  مل��اذ�  ياجدتي 

�إذن؟؟
وتبقني  �لدنيا  �أغ��ادر  �أن  و�خ�سى  �أم��ِك،  لأنها  قاطعتني: 

وحيدة.
�سفقة  ول  رحمة  بال  �لتي  �لأم  لهذه  �أع��ود  �أن��ا  �سرخُت: 
على �بنتها؟! �أنا على ��ستعد�د �أن �أعي�س بقربك حتى و�إن 
كنت يف �لقرب ول �أعود ملثل هذه �لأم، �حت�سنتني وتالقت 

دموعنا...
خروجنا  ح��ني  �مل��ط��ر  فيه  ��ستد  ممطر  �ستوي  ي��وم  يف 
لت�سبح �ل�سو�رع عبارة عن برك مياه، عند �لعبور عربت 
�ملاء  يف  حذ�وؤها  وقع  خوفها  ومن  �سغرة،  تلميذة  معنا 
ف�سرخت، �لتفُت �ليها و�سحبتها على �لر�سيف �لقريب، 
�آخذها  �أن  بي  فتو�سلت  حذ�ئها،وهد�أتها  جللب  وذهبت 
�ىل بيتها فهو قريب، ر�فقتها �أنا و�سديقتي وطرقنا بابهم 

وقبلتها،  �حت�سنتها  �لينا  تنظر  �أن  ودون  �أمها،  لتخرج 
مكاين  يف  وت�سمرُت  وزميلتي  �أنا  لت�سكرنا  ر�أ�سها  رفعت 
ت�ستعجل  �أن  �سديقتي  و�لد  نادى  وهنا  �لرد،  �أ�ستطع  ومل 
ليعود� �ىل �لبيت فذهبت لأبقى �نظر يف وجه �أم �لطفلة، 
وم��اذ�  �أن��ِت  من  و�ساألتني:  �ليها  تطّلعي  من  ��ستغربت 

تريدين، فاأنا قد �سكرتك:
تقطعت عندها حبال  �أٍم  �أريُد من  وماذ�  بها...  �سرخُت 
�لأمومة وفقدت رحمتها جتاه �بنتها؟ �سرخت �أم �لطفلة: 

من �أنِت! وكيف تتجرئني على قول مثل هذ�؟
عنها  �بتعدُت  لت�سفعني،  تقدمت  �سمر.  بال  �أم  لأن��ك 

وقلت: �ما يكفي، �سفعتك �آنذ�ك، حني تركتيني طفلة؟
�نهارت و��ستندت �ىل �لباب �لقريب منها! �أنِت!! نعم �أنا. 
�أ�سرع �ليها ولدها �ل�سغر و�لتلميذة ، من هذه يا �أمي: مل 

جتب عن �سوؤ�لهما،
ومباذ� جتيبهما!! 

تركتها تبكي وتتو�سل �أن �أعود �ليها و�أو�سح �و لتو�سح يل 
�لأمور!

تركتها تبكي كما تركتني ودموعي مل تنقطع طو�ل عمري 
من حرماين منها!!

ياترى هل �سحا �سمرها؟
هل �سعرت بذنبها؟

�م هي حلظات ندم قد تنتهي �سريعًا ب�سمها لطفليها؟!

ح����ن����ان����ه����ا....

حينما حدثت احلادثة اآنذاك احت�شنِك والدِك كي 
ال ي�شيبك مكروه وفعاًل مات هو لتبقي انِت على قيد 

احلياة, اأمِك اعتربتك انِت ال�شبب يف وفاتِه, كانت 
تع�شقُه وحتبه بجنون, لذا مل تطق النظر اليِك 

فاعتنيُت بك اأنا منذ البداية وحينما تزوجت باآخر 
ا�شتقرت معه ومل يخطر على بالها ال�شوؤال عنك يف يوٍم 

ما, لذا قاطعناها نهائيًا, وهذا ما كانت تريده.

امليزان 

امليزان 

يف

يف
�مل���وج �ل��ه��ادر ت��خ��اف منه �ل��ب��ح��اُر و�ل�����س��و�ط��ئ، لأن���ه ل 
يوؤمتن، و�لبتعاُد عنه �سيء م�ستحيل عندي لأنني ولدُت 
بيننا �سبابية.  �مل�سافات  ولكن  و�أحبه  �أخافه  من رحمه، 
�أع�سق �ل�ساطئ و�أكره �لغو�س فيه، من بعيد �أر�قبه، �أّحُن 
ترف�س  �أعماقي  ولكن  ي�سمني  �أن  �ملوج  �أمتنى من  �ليه. 
كل ما �أرغبه. �إذن لأبَق على �ساطئ �أوهامي و�أر�قب و�أرى 
ع�سى �هلل �أن ينقذين مما �أنا فيه من حرة وقلق وخوف 

وحب!!!

هواٌء يف �شبك

رجاء خ�شري
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�سعر  لت�سفيف  بالق�سر  لي�س  وقتًا  �لأم��ه��ات  معظم  تق�سي 
�أطفالهن وخا�سة )�لبنات( منهم كي جتعل منه يبدو كالن�سيم 
مع �إ�سافة بع�س �لقطع �لأنيقة من �لك�س�سو�ر�ت �لتي لن تخلق 
تر�عي  �أن  �ملهم جدً�  ومن  لتزيينه.  مت�سابكة   فو�سى  بالتاأكيد 
تكون ممتعة وجميلة  ت�ستخدمها كي  �لتي  �ل�سعر  �لأم ملحقات 

يف �لوقت نف�سه.  
على  �لأك�س�سو�ر�ت  و�سع  عند  �لر�حة  �لأمهات  تر�عي  �أن  لبد 
ر�أ�س �لأطفال �لر�سع، �أي يف  �لأ�سهر �لأوىل من عمره �أو بدون 
تكوينه  بد�ية  ويف  طريًا  يكون  ما  عادة  �لطفل  ر�أ�س  لأن  �سعر، 
وتكون على �سكل ع�سابة للر�أ�س ناعمة جدً� وم�سنوعة بن�سبة 
�لف�سكوز، وكلما  �لع�سوي و ٧٠٪ من خيزر�ن  3٠٪ من �لقطن 
كان �سعر �لطفل �أكرث كثافة، فاإنها متيل �إىل �لنزلق ب�سهولة..

شعر 
األطفال 

أكسسوارات
ثريا جواد

ملحق خاص بالمرأة

تكتشف طريقة فّعالة 
للتطعيم ضد اآليدز

أمانيالنعيمي:



تنظيم "داعش" فرض تحّديات 
إضافية على المرأة العربية

هدى الهرمي

ُت�ّسكل ق�سايا �ملر�أة يف �لعامل حمورً� �سرت�تيجيًا وحقوقيًا ُمتعّدد �لهتمامات و�لطروحات، �ذ ُينظر 
لق�سّيتها بعني �لتوج�س و�لآيديولوجيات �لتي تعتمدها �ستى �ملجتمعات لتعك�س �سلوكيات �لدول و�سعوبها يف 
جو�نب �حلياة �ملختلفة.

األسري  والعنف  والبطالة  األمّية  استغّل 
وجعلها أدوات لنشر ثقافة الموت

جم��ّرد  �لعاملي  �لبند  يف  �مل���ر�أة  ق�سية  ولي�ست 
�و  بحثية  در�����س���ات  �و  �ك��ادمي��ي��ة  حم��ا���س��ر�ت 
�ل��روؤى  من  �سل�سلة  حتى  �و  تنموية،  مو�سوعات 
بدرجة  وركيزة  �أ�سا�س  هي  �منا  ما،  جن�س  جتاه 
�وىل تطرقت �ليها �لأحكام �لدولية �و �ملجتمعية.
وقد ظهرت م�سطلحات عديدة يف طرح مو�سوع 
�ملر�أة منها: م�سكلة �ملر�أة، �زمة �ملر�ة، ��سكالية 
�مل��ر�أة وق�سية �مل��ر�أة، لكن تظل ق�سية �مل��ر�ة يف 

جوهرها �ن�سانية وجمتمعية.
متكني  ج��ه��ود  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لتحديات  ه��ي  فما 
�ملر�أة من حقوقها و�ندماجها �لكامل يف �ملجتمع 
وما �سقف �لطموحات �لتي ت�سعى �ملر�ة �لعربية 
�ملُجتعية  و�لثقافة  �لقو�نني  ظ��ل  يف  لتحقيقها 
�ل�سائدة و�ي�سا يف ظل �ملُ�ستجد�ت �لعاملية، وكيف 
�ملتطرفة  و�لتنظيمات  �لقمعية  �لأنظمة  ��ستغلت 
تنظيم"د�ع�س"  ول���س��ي��م��ا  �مل�����ر�أة  م�����س��ك��الت 

�لرهابي؟

الراكد والموروث
ق�سايا �ملر�أة بني �ملوروث �لر�كد و�لطرح �لو�فد 

م�ستقّل  كعن�سر  �مل��ر�أة  ق�سية  تناول  من  هناك 
عن باقي �ملجتمع، لكنها تظّل ��سكالّية تاريخية، 
�لتي  �لب�سرية  حياة  يف  عميقًا  جذورها  ت�سرب 
معها  ليطفو  �خلا�سة  �مللكية  م��ب��د�أ  فيها  ظهر 

�ل�ستالب و��ستغالل �لن�سان لالن�سان ككل. 
�أن  �أدرك��ن��ا  ج��ي��د�،  �لنظر  �أم��ع��ّن��ا  و  تاأملنا  و�إن 
م��ع��ان��اة �مل����ر�أة يف �ل��ع��امل، �من���ا ه��ي ج���زء من 
معاناة جمتمعات باأ�سرها، فما �لرجل و�ملر�أة �ل 

�سورتان ملو�سوع و�حد وهو �لن�سان.
�ّن �نو�عًا من �لظلم �لجتماعي و�لقت�سادي قد 
وقعت على كاهل �لرجل كما هو على كاهل �ملر�أة، 
�لتهمي�س  و�قع  من  �كرث  عانت  قد  �لخ��رة  لكن 
و�ل���س��ت��غ��الل ، ف��ه��ي ت��ع��اين �لق�����س��اء وت��ر�ك��م 
فوق  و�ملُجتمعية  �لفردية  �جل��ر�ئ��م  من  �لكثر 
�أي�سا �ىل �لعنف و �لنظرة  كاهلها، كما تتعّر�س 

�كرث  يتفجّر  و�ل��ذي  نف�سها،  �لأ�سرة  يف  �لٌدونّية 
لأ�سباب �قت�سادية و�جتماعية.

عليها،  �ملُ�سّلط  �لظلم  ه��ذ�  ظ��و�ه��ر  �أه���ّم  وم��ن 
�لأمّية و�لبطالة و�لعنف �ل�سري، وعدم �مل�ساو�ة، 
ت�سيب  �لتي  �لجتماعية  �لكو�رث  �ق�سى  وهّن 
�لتي  �لتّطور  من  كثرة  لأجيال  ومتنعها  �مل��ر�أة 
ظّل  بحقوقها يف  �لتمّتع  �ىل  ��سافة  �ليه،  تطمح 

قو�نني عادلة.
كان  عما  خمتلفًا  �لعربية  �مل��ر�ة  و�سع  يكن  ومل   
عليه يف مناطق �خرى من �لعامل، حيث مّر هذ� 
�لو�سع عرب �لتاريخ مبر�حل من �لتمييز، ما �أّدى 
وحرّياتها،  حقوقها  على  لقيود  خ�سوعها  �ىل 
و�ل��ع��دي��د م��ن��ه��ا ي��رج��ع �ىل �مل�����وروث �ل��ث��ق��ايف 
�ل�سالم  �ّن  رغم  �ملُتع�سّبة،  �لدينية  و�ملعتقد�ت 
رّكز يف جميع تعاليمه و�أحكامه على رفعة �ملر�ة 
باملر�أة  �لإ�سالم  �هتمام  وكان  مكانتها،  وتعزيز 

�سّباقًا و نوعّيًا.
�ل��ذك��وري  �لقمع  يف  كانت  �لأك���رب  �لعقبة  لكن   
قد  نف�سها،  �مل���ر�أة  �ّن  �لبع�س  ويعترب  للمر�ة، 
�ل�سدد  ه��ذ�  ويف  ل��ذل��ك.  �ل��رتوي��ج  يف  �ساهمت 
�ملر�ة  ق�سايا  يف  �لباحثة  ه��ردي  د.جمان  تقول 
"�ن �ملر�أة تتبّنى روؤية قامعها وتتحّول �ىل و كيلة 

�لخريات  �لن�ساء  ب�سبط  وتقوم  �لبوي  للنظام 
لُيطعن �لنظام �لعام".

 ٢٠3٠ ع��ام  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ح��دّدت  وق��د 
�جلن�سني،  بني  ما  �لأر���س  كوكب  ملنا�سفة  �سنة 
للغاية  �سعبة  �نها  �لبع�س  ق��ّدره��ا  ُمهّمة  وه��ي 
وحتتاج �ىل �لكثر من �جلهود للق�ساء على �نو�ع 
خا�سة  و�لعنف،  و�لتمييز  �ل�ستغالل  من  كثرة 
�لعربي  �لعامل  بها  مّر  �لتي  �ملُ�ستّجد�ت  ظّل  يف 
و�ل�ُسلوكّيات �لو�فدة من بوؤر �حلروب و�لتطاحن 
ي�سمى  مب��ا  طالتها  �لتي  �ملنطقة  يف  �ل�سيا�سي 
�ملر�أة  لو�سع  روؤية جديدة  فاأية  �لعربي..   �لربيع 
�لعربية وهل ُتعّد قادرة على �حد�ث وجود فّعال 

وُمغاير؟ !

الرؤية جديدة
يذكر م�ساعد �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة كيفن 
�سورّية  �م���ر�ة  م��الي��ني  �سبعة  ه��ن��اك  �ن  ك��ن��دي 
للعنف  يتعّر�سن  لكنهّن  �أ�سرهّن  باإعالة  يُقمن 
�ل�سعودية  �لنا�سطة  �ّم��ا  للم�ساعدة.  يحتجن  و 
بقو�نني  نطالب  "نحن  فتقول  �حلبايل  د.هيفاء 
و   ، �ي�سا"  �لطفل  و  ب��امل��ر�أة  �لتحّر�س  ملكافحة 
تقول �لنا�سطة �ل�سورية �لكندية عفر�ء حلبي "�إن 
لالختفاء  عر�سة  �مل��ر�أة  جعلت  �ل�سورية  �لأزم��ة 
"ل  �أي�سا  ُت�سيف  و�لتهجر." و  و�لقتل  �لق�سري 
يز�ل �لوعي �لفكري و�لديني و�لثقايف يف �ملنطقة 
�سحاًل ل يتغّر و�ن �لتوّجه �لإق�سائي نحو �ملر�أة 

ماز�ل موجود� ."
�أدور،  هناء  �لنا�سطة  فتوؤكد  �ل��ع��ر�ق،  يف  �م��ا 
�سكرترة جمعية �أمل، �أن �زدياد حالت �لطالق 
�ل�ستقالل  فقد�ن  �ىل  �سببها  يعود  و  تز�يد  يف 
�لعر�قيات  عانت  وقد  و�لجتماعي.  �لقت�سادي 
مبختلف �لطو�ئف ويالت �حلرب، من �عتد�ء�ت 
جن�سية وج�سدية �رتكبتها قوى �لرهاب و �أ�سبح 
ُي�سّمى  م��ا  �سقف  حت��ت  �سبايا  منهّن  �لبع�س 
��سافة  �لن،  �ىل  قب�سته  من  ت�سلم  ومل  بد�ع�س 

لم يكن وضع 
المراة العربية 

مختلفًا عما كان 
عليه في مناطق 
اخرى من العالم، 

حيث مّر هذا 
الوضع عبر التاريخ 
بمراحل من التمييز
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�ىل �غتيالت متكّررة بحق ن�ساء ر�ئد�ت يف �ستى  
�ملجالت �لفكرّية و�لثقافّية و�لفّنية خ�سو�سا يف 

�حلقبة �لأخرة.
�ملرحلة  ه��ذه  يف  �لعربية،  �مل���ر�أة  ��سحت  لقد 
�جلديدة، ُمهم�سة �كرث فكرّيا وُم�ستغلة ج�سدّيا، 
وتعاين �لأمّرين يف ظل �لتوّتر �لقائم و �لنز�عات 
�لقومية، وب�سبب �لتطّرف �لديني �لز�حف بقوة، 
و�ملُجتمعية فوق  �لفردية  �أب�سع �جلر�ئم  لترت�كم 
كاهلها، ��سافة �ىل �لزّج بها )ُمرغمة �و مقتنعة( 
يف �لنتهاكات �لن�سانية و�رتكاب جر�ئم �رهابية 

ب�سبب �لت�سويه �حلا�سل يف �ل�سّق �لعقائدي.

ويف ظّل ما ي�سمى بالربيع �لعربي، �نقادت �ملر�ة 
بكل ثقلها يف �لثور�ت، ُم�ساركة يف �لعت�سامات 
و�ملُ���ظ���اه���ر�ت وحُم��ّم��ل��ة ب��ط��م��وح��ات ع��دي��دة، 
�مل��دين  �ملجتمع  يف  �لكلّي  لالندماج  وتطّلعات 
و�ل�سيا�سي، وبرغبة جاحمة يف �ن تكون م�ساهمة 
فّعالة يف �حلياة �ملجتمعية و �لتنمية، دون عو�ئق 
حتّد من حريتها يف �لقر�ر. لكّنها مل جتِن ثمار 
ن�سالها بحجم �لتوُقعات و�لّرهانات، وذلك ُمنذ 
ظّل  يف  �ل�ّساعة  ح��ّد  �ىل  و  �لأجنبي  �ل�ستعمار 

�لنظمة �لعربية �جلديدة و�ملُ�ستن�سخة.
لكن يعتقد �لكثر �ن �ل�ستثناء �لوحيد يف م�سار 

�لتون�سية،  للمر�أة  ُيحت�سب  �لعربية  �ملر�ة  حقوق 
خ�سم  يف  تعي�سه  و�ق���ع  �ّي  ن��ت�����س��اءل  �ن  ول��ن��ا 

�لتحّولت �ل�سيا�سّية و�لجتماعّية؟

المرأة التونسية  نموذجًا
�إن تاريخ تون�س حافل بالن�ساء �ملُنا�سالت دفاعا 
ع��ن �ل��وط��ن ب���ادئ �لأم����ر، وع���ن ح��ق��وق �مل���ر�أة 
فاعلة  م�ساهمتهّن  وكانت  و�ملجتمع،  و�لأ���س��رة 
مناه�سة  فيها  مب��ا  �ل��ع��ام،  �ل�����س��اأن  يف  وُم��ه��م��ة 
ومن  �ي�سا،  �لبالد  ل�ستقالل  و�سعيًا  �ملُ�ستعمر 
يف  �ساهمت  �لتي  م��ر�د  بن  ب�سرة  �ل�سماء  بني 

ر�سم م�ستقبل �ملر�أة �ملُ�سّرف منذ بد�يات �لقرن 
�خل��ري،  �لعمل  يف  عثمانة  وع��زي��زة  �مل��ا���س��ي، 
وعّدة مناذج �خرى ��ستطاعت �ن تقف باملر�ساد 
�ساندها بع�س من  و�لتمييز. كما  للجهل و�لمّية 
�ملجتمع،  لتطوير  و�لنقابي  �لتنويري  �لفكر  رّو�د 
�لطاهر  �لنقابي  و  و�ل�سيا�سي  �ملُفكّر  و�همّهم 
و  �ل�سريعة  يف  )�مر�تنا  كتاب  �ساحب  �حل��د�د 

�ملجتمع (.
جميع  على  فّعال  وج��ود  �لتون�سية  للمر�ة  وك��ان   
�جلريبي  م��ّي  نذكر  �لقريب  �مل��دى  ويف  �ل�سعد 
و�سامية عّبو وف�سيلة �ل�سابي و�لباحثة د.�ألفة بن 
يو�سف �لتي ُت�سّنف من �جليل �لتون�سي �جلديد 
 ( موؤلفاتها  ومن  �مل��ر�أة،  حلرّية  و�لرمز  �ملُثقف 
ن�ساء و ذ�كرة( وقد �عتمدت على منهج �لتاريخ 
يف  �سهر�ت  تون�سيات  لن�ساء  و�سهاد�ت  �ل�سفوي 

جمالت ُمتعددة مطلع �لقرن �لع�سرين.
وبعد ٥8 عاما على �سّن جملة �لأحو�ل �ل�سخ�سية 
ثورة  �لعديد  �عتربه  مدين  د�ستور  من  مُتّثله  مبا 
بورقيبة،  �لزعيم  قادها  و�ملجتمع  �لت�سريع  يف 
متنوعة،  مكا�سب  خاللها  م��ن  �مل���ر�ة  وحققت 
لكن هذ� مل مينع من وجود فئات ن�سوية ُمهم�سة 
وم�سطهدة، وقد �نق�سم �ملجتمع �لتون�سي بني فئة 
ُمثقفة وُمنفتحة طغت عليها طموحات �مل�ساو�ة يف 
بالتكافوؤ  �لعاّم مع �لرجل وَمعنّية  �ل�سغل و�ل�ساأن 
�ل�سيا�سية  حتى  �ملنا�سب  و  للفر�س  �حلقيقي 
لهاته  فاقدة  �خرى  ن�سوّية  فئة  ظّلت  لكن  منها، 
�لعي�س  ُمقومات  �أب�سط  من  وحمرومة  �حلقوق 
�مل��ر�أة  بني  �مل�ساو�ة  ه��ّوة  يف  يزيد  مّم��ا  �لكرمي، 
و�لخرى، ��سافة �ىل �مل�ساو�ة بني �ملر�ة و�لرجل.
و�تّبع  �لتون�سية  �مل��ر�ة  حقوق  م�سار  تطّور  لئن  و 
لكنه  �ل�ستقالل،  منذ  �يجابيًا يف جممله  منحًى 
ه��دّدت  خطرة  �نحر�فات  ع��دة  يف  �سار  �أي�سا 
�ملجتمع  يف  �لأ�سا�سية  �خللّية  �حلالت  عديد  يف 
وهي �لأ�سرة، عرب �نت�سار ظاهرة �لطالق ون�سبة 

�جلرمية ومطّبات ل �أخالقية.

�أ�سا�سية  ق�سّية  على  �ي�سا  ُنعّرج  �ن  �ل  نقدر  ول 
خ�سو�سا  وتتوّغل  �لتون�سية  باملر�ة  تفِتك  ب��د�أت 
ل�سهولة  �لو�عيات  غر  �لقا�سر�ت  من  فئة  يف 
�لتوتر  ب��وؤر  �ىل  بت�سفرّهن  وذل��ك  ��ستقطابها، 
و�لزّج بهّن يف �سر�عات �قليمّية، �سمن �لنتماء 
و��ستغاللهّن  �ملُتطرفة  �لرهابية  �جلماعات  �ىل 
�لنكاح(  )جهاد  يف  و�ي�سا  �ملوت  ثقافة  ن�سر  يف 
�لت�سريع  ع��ن  ح��ت��ى  �ل��غ��ري��ب  �ملُ�����س��ط��ل��ح  ه���ذ� 

�ل�سالمي.
حال  �أف�سل  لي�س  تون�س  يف  �مل��ر�ة  فو�قع  �ذن، 
 ( رغ��م  �لعربية  �ملُجتمعات  يف  نظر�تها  م��ن 
�ىل  ��ستندت  �لتي  �حلقوق  يف  عليهن  تفّوقها( 
جملة �لأحو�ل �ل�سخ�سّية. لكن تظّل هناك بع�س 
عند  خا�سة  حّقها  يف  و�لنتهاكات  �لتجاوز�ت 
�لت�سريعات،  عن  بعيد  و�ق��ع  يف  و�لبحث  �لتاأمل 
و�ل��ن��ف�����س��ي  �ل��ع��ن��ف �جل�������س���دي  ل��ُي��ح��ي��ل��ن��ا �ىل 

و�لقت�سادي �لذي تتعّر�س له.
المكاسب والرهانات 

�مل���ر�أة  ك��ل ه���ذ� �لح��ب��اط مت�ّسكت  ل��ك��ن رغ���م 
و�نتزعت  �لأ�سا�سّية  بحقوقها  وب��ق��ّوة  �لعرببة 
و�زده����اره  �ملجتمع  ت��ق��ّدم  يف  �ل��ه��اّم��ة  مكانتها 

�لفكري و�لقت�سادي لُت�سجل تطّلعاتها �لباهظة، 
وت�سع ب�سمتها على �ملدى �لقريب و�لبعيد لُتثبت 
ملع  و  �م��ر�ة  من  �كرث  جنم  �سطع  وقد  وجودها، 
زيادة  مي  مثل  �لعربية  �ل��دول  عديد  يف  ��سمها 
وبولينا  و�ل�سيا�سة،  �لدب  يف  �سعر�وي  وه��دى 
ح�سون يف جمال �ل�سحافة �لعر�قية، و منا�سالت 
مثل جميلة بوحرد �جلز�ئرية، ثم برزت ��سماء 
�خرى يف حقبة خمتلفة بكافة �ملجالت، كالدب 
ن��ازك  مثل  �ل��ف��ن��ون،  و  و�لتكنولوجيا  و�ل��ع��ل��وم 

�ملالئكة و�نعام كجة جي و�حالم م�ستغامني.
وقد �سعت �ملر�ة �ىل تعزيز م�ساركتها يف �ملجتمع 
ملا  و�لزده����ار،  �لتنمية  ره��ان��ات  ورف��ع  �لعربي 
��سا�سية  و  فاعلة  و�مكانيات  طاقات  من  متلكه 
كن�سف  مكانتها  عن  �لنظر  بقطع  �لتطور،  يف 
�جيال  ومربّية  ��سرة  رب��ة  باعتبارها  للمجتمع 
و�ي�سا �سريكة حياة. فمعظم �ملُفكّرين و�لباحثني 
يف ق�سايا �ملجتمع يوؤكدون على �همية دور �ملر�ة 
وحتمّية م�ساهمتها يف �لبناء وحتى تبّني �لق�سايا 
هذ�  بدخولها  ك��ك��لّ،  �لعربية  ل��الأّم��ة  �ملف�سلية 
م�سروعات  دحر  و  عّدة  م�ستويات  على  �ملعرتك 

�لهيمنة و�لت�سُلط �لذكوري.
ذكرت  وكما  �لعربية  �مل��ر�ة  �ن  �ذن  و�مل��الح��ظ 
من  ُمالحقة  لي�ست  "�نها  علي  حممد  د.ن��اه��د 
�لنظام  قبل  م��ن  ُمالحقة  لكنها  �ل��رج��ل،  قبل 
من  نف�سه  وهو  �لعربي،  و�ل�سيا�سي  �لجتماعي 
فاإما  ���س��و�ء،  كالهما  و  و�مل���ر�ة  �ل��رج��ل  يالحق 
�ل�سطح  على  يطوفو�  �و  بوتقته  يف  ين�سهرو�  �ن 

ناجني بانف�سهم. "
حترير  ع��ن  مبعزل  يكون  ل��ن  �مل���ر�أة  حترير  �إن 
على  ق��ائ��م  جمتمع  وب��ن��اء  ب��اأ���س��ره  �سعب  عقلية 
�لبعد  هذ�  خارج  �حلد�ثة  تتحقق  ولن  �مل�ساو�ة، 
تقُدمّية  م�ساريع  م��ن  فهل  �لن�����س��اين.  �لعربي 
ت�سبو  �لتي  للحد�ثة  كرهان  �مل��ر�أة  بقيمة  توؤمن 
�ليها �سائر �ملجتمعات بعيد� عن �لطرح �لفردي 

وبروؤية �ن�سانية �ساملة؟

استغلت الجماعات 
اإلرهابية 

الُمتطرفة  النساء 
في نشر ثقافة 

الموت وأيضًا في 
)جهاد النكاح(.. 
هذا الُمصطلح 
الغريب حتى عن 
التشريع االسالمي



خالِل  من  �ملناعة،  بنق�سِ  ماي�سمى  �و  �لآي��دز 
وم�ستحدثة،  فعالة  تطعيم  طريقة  �كت�سافها 
�لبحث �ملختربي  �لأولّية عرب  نتائجها  ح�سدت 
دم��اء وخاليا  عيناتِه من  �أخ��ذت  �ل��ذي  �لدقيق 

�لقردة �ملُ�سابة.
�لعر�قية"حّلت ب�سيافة عائلتها  �ل�سبكة  "جملة 
بثلوج  مم��زوج��ة  حُم��ّب��ب��ة،  ع��ر�ق��ّي��ة  جل�سة  يف 

�ستوكهومل ور�ئحة �ل�ساي �ملهّيل. 

تكريم الملوك
�لذي  �مللكّي و�لتكرمي على �سرفِه  �لق�سر  هيبة 
كل  يختزنها  و�أم��ن��ي��ة  م��ث��اب��ٍر،  ل��ك��ِل  حلمًا  ك��ان 
ولحمال  م�ستحياًل  يكن  مل  �سدره،  يف  مو�طٍن 
�لو�سول �أمام �ل�سابة �لعر�قية �لقادمة من بالٍد 
�ملوت  ثعابني  باأ�سو�رها  حُتيط  ما  يومًا  كانت 
ف�ساحبة  جانب،  كِل  من  و�حل��روب  و�لإره��اب 
�ل�سويدية  �ل��ل��غ��ة  جُت��ي��د  و�ل��ت��ي  ع��ام��ًا،  �ل�����١8 
يف  ب��رب�ع��ة  جنحت  ق��د  و�لأمل��ان��ّي��ة  و�لإنكليزية 
�لتو�سل �إىل �كت�ساف علمي “مذهل” يف جمال 
عالج فرو�س �لآيدز، لدرجة �ّن كارل غو�ستاف 
�ل�ساد�س ع�سر ملك �ل�سويد �لذي ذهل برب�عة 
�كت�سافها �لعلمي يف جماِل �لطريقة �لفعالة يف 
عالج فايرو�س �لآيدز، وّجه لها دعوة ع�ساء على 

�سرفها،  على  �مللكي  �لق�سر  يف  �لنوبل  مو�ئد 
�لعلمّية جميع  بثمارها  ف�سغلت  وتثمينًا.  تكرميًا 
جانب  �ىل  و�لعاملّية،  �ل�سويدية  �لإعالم  و�سائل 
تكرميها من �ل�سفارة �لعر�قية يف �ستوكهومل من 
قبل �سفرها �لدكتور �أحمد �لكمايل، حيث كانت 
فرحتها وفرحة عائلتها كبرة، كونها فرحة من 
ثابر ونه�س بجر�حِه لرفع ��سم بلدِه �لأم، لّن 
ثقة  بكِل  �ل��دوؤوب  �لعمل  ُهنا هو  مامييز �جلهد 
و�خال�س، فامل�سو�ر �لذي بد�أ للتو ليز�ل �أمامها 
�لعر�ق  ��سم  برفِع  �إل  ينتهي  ولن  و�ساقًا  طوياًل 

�ساملًا منعمًا بال �سدمات �و ر�سو�س.

غصة المهجر
�ل��ع��ر�ق ق����ر�رً� �سهاًل  ي��ك��ن ق���ر�ر م��غ��ادرة  مل 
ة يف قلب �لعائلة  و�إر�ديًا، و�منا كان وليز�ل غ�سّ
و�لإرهاب  �لأمنّية  �لظروف  تردي  �أجربها  �لتي 
�لدموّي �لذي �لتف على ج�سد �لبالد يف حماولة 
وقومايتها  طو�ئفها  وهرمونّية  وحدتها  لتمزيق 
�جلميلة، على �خلروج ق�سرً� يف عام ٢٠٠8، �ي 
بعد ولدتها بثماين �سنو�ت حيث كانت �ملولودة 
لذلك   ،٢٠٠١ عاِم  �سقيقتها  وفاة  بعد  �لوحيدة 
ج��رع��ات �حلب  م��ن  ُت��زي��د  �لفقد  م���ر�رة  كانت 
باحلنان  ُم�سبعة  طفولة  لتعي�س  بها،  و�لهتمام 

و�لديها  و�ّن  خ�سو�سًا  و�لتثقيف،  و�لهتمام 
�ل�سيدة"نغم  فو�لدتها  �لرتبوية،  �لنخب  من 
�لزبيدي" �أ�ستاذة يف مادة �لريا�سيات و�لعلوم 
وتروي�س  توجيه  يف  لف��ت  دور  لها  ك��ان  و�ل��ت��ي 
بد�خلها  زرع��ت  حيث  لبنتها،  �لعلمّية  �مليول 
كالريا�سيات  �ملو�د�لعلمّية  يف  �لتفوق  فكرة 
و�لفيزياء و�لكيمياء و�لأحياء، باعتبارها �لأ�س�س 

�لتي ت�ستند عليها در��سة �لطب م�ستقباًل.
مملكة  يف  در��ستها  �أم��اين  با�سرت  ذل��ك  بعد   
�ل�����س��وي��د، ح��ي��ث �أك��م��ل��ت �مل��رح��ل��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة 
كانت  �ّنها  بالذكر  و�جلدير  �ملتو�سطة.  وبعدها 
فنالت جائزة  �ملدر�سة  على  �لثالثة  �لأو�ئل  من 
�لعا�سمة  يف  �لعلمية  �ل��ك��ل��ي��ات  �ىل  �ل��رح��ل��ة 
�لرو�سّية مو�سكو، وحاليًا هي طالبة على �عتاب 

�إنهاء �ملرحلة �لإعد�دية.

العالمة المستقبلية
�لعلمية وولع  �ملو�د  �ندفاع كبر نحو  كان لديها 
خا�س بقر�ءة �لكتب �لتي ت�ستعرها من �ملكتبة 
�لكت�سافات  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  وح��ر���س��ه��ا 
جمال  يف  خ�سو�سًا  �لعلمية،  و�مل�ستحدثات 
�و  ربانية  مو�هب  �أم��اين  ل��دى  تكن  مل  �لطب، 
ولكن  و�لد�ها،  مايعتقده  بح�سِب  للعادة  خارقة 
م�ستندين  و�لت�سجيع،  �ل�سحيح  �لتوجيه  هو 
�أمًا  تقول"�أعطني  �لتي  �لعظيمة  �حلكمة  على 
متعلمة، �أعطيك جياًل �ساحلًا" حيث كان �أبو�ها 
يوؤكد�ن �أّن �مل�ستوى �لعلمي لأماين، كان م�سدرً� 
و�ل��ث��ن��اء  �مل��دي��ح  و�ل��ت��ب��اه��ي م��ن خ���الل  للفخر 
�ملدر�سة،  يف  �أ�ساتذتها  من  ي�سمعانه  كانا  �لذي 
يف  �لغريبة  جديتها  على  كان  �لإجماع  �أن  حيث 
بالعاملة  لقبوها  �نهم  و�سلت  لدرجة  �لتفوق، 
لو�ئح  يف  ُتن�سر  �جنازتها  وكانت  �مل�ستقبلية. 
لقدر�تها  و��سحة  ��سارة  يف  �ملدر�سية  �ل�سرف 
و�أ�سدقاوؤها  زميالتها  �ّم��ا  �ملتمّيزة.  �لعلمية 
على  لقدرتها  وذل��ك  بالنابغة  يلقبونها  فكانو� 
حِل جميع �مل�سائل �مل�ستع�سّية عليهم، وهي تاأمل 
بدخول كلية �لطب هذ� �لعام بعد �إنهاء �لدر��سة 
�لثانوية، كما تطمح بالتعمق بدر��سة �لأمر��س 

�مل�ستع�سية وطرق عالجها.

ع��ر�ق��ي��ة  �سنبلة  �لنعيمي"  حم��م��د  "�أماين 
ع�سر،  �ل�����ث��ام��ن  ربيعها  ت��ت��ج��اوز  مل  م��ه��اج��رة 
�ىل"كارولين�سكا"،  عنيدة  فار�سة  مثل  دخلت 
�لعا�سمة  يف  و�لأه����م  �لأك���رب  �لبحثي  �مل��رك��ز 
�ل�سويدّية،  �لعقول  كبار  وباإ�سر�ف  �ستوكهومل، 
على  حا�سلة  وه��ي  �سهرين  بعد  منه  لتخرج 
درجة 98،٥٪ يف بحثها �لتخ�س�سّي �لذي ناف�س 
بجر�أتِه وتفوق باأملعيتِه على عقول �أوروبّية ُي�سار 

لها بالقد��سة �لعلمية.
�أ�ساتذتها،  يلقبها  كّما  �مل�ستقبلية"  "�لعاملّة   
ر�هنت على �لنتيجة يف بحثها عن عالج فايرو�س 

تكتشف طريقة فّعالة 
للتطعيم ضد اآليدز

كّرمها الملك ولقبها السويديون ب"العالمة المستقبلّية"

�لأمنيات �ملكّد�سة يف �ل�سدور مثل �لطيور 
لت�سيق باأبنائها �بدً�، و�مّنا تت�سع باأع�سا�سها 
وتلفهم بكفوف حانية ت�سبه �لأمهات، وحتى 
حينما يحا�سرها جُتار �لذخرة �لناعمة، 
حتملهم �ىل بٍر �آمن ثم ت�سنع لهم من �ل�سموخ 
جناحني ليحلقو� باإمكانياتهم �لعلمية �لفّذة �لتي 
ماز�لت ُتبهر �لعامل، وتلفت ذهول �مللوك �سوبها.

السويد/ آمنة عبد النبي

محمد النعيمي
أماني
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�ل�سهر�ت لإعادة تعريف مفهوم  �لن�ساء   �لآن ظهر جيل جديد من 
و�أجنيال  و�أدي��ل  وريحانا  غاغا  ليدي  من  ب��دءً�  �ل�ساخبة(  )�مل��ر�أة 
مركل ومي�سيل �أوباما و�لعمل �لدوؤوب على متزيق فكرة ما يجب �أن 

تبدو عليه �ملر�أة.   
سيرة ذاتية

�لعقدين  يف  كبر  ب�سكل  تغر  قد  �ل�ساخبة  �مل��ر�أة  تعريف  �أن  يبدو 
�أوب���ام���ا زوج��ة  ن�����س��ر مي�سيل  �مل��ا���س��ي��ني، وخ���ر م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك 
�ل��ذ�ت��ي��ة  �أوب���ام���ا( �سرتها  �ل�����س��اب��ق )ب����ار�ك  �ل��رئ��ي�����س �لأم���رك���ي 
)Becoming( �لأكرث مبيعًا يف �لعامل، و�أ�سبح من �لو��سح جدً� 
�أن جياًل جديدً� من �لن�ساء يريد �إعادة تعريف �مل�سطلح. وكما تقول 
�لرجل  �أعلى من  �أكون  فاأنا  "�أعرتف بذلك   �ل�سابقة  �لأوىل  �ل�سيدة 
�لعادي ولي�س لدي �أي خوف من �أن �أحتدث عن ر�أيي، هذه �ل�سمات ل 
تاأتي من لون ب�سرتي، ولكن من �إميان ل يتزعزع بذكائي �خلا�س." 
لها  تعر�ست  �لتي  �لعن�سرية  �مل�ساكل  كتابها عن  مي�سيل يف  تتحدث 
وب�سكل يومي خالل فرتة حكم �أوباما، �نها تتحدث ب�سكل علني لرقي 
�أ�سلوبها يف �لتحدث و�سلطانها �لد�فئ وجاذبيتها �جلذ�بة، �إنها نوع 

جديد من �لأ�سو�ت �ملرتفعة �لتي يتناغم �جلمهور معها.
 المرأة فرح وقوة

تو��سل  كيفية  يف  �ملا�سية  �لع�سرين  �ل�سنو�ت  يف  كبر  حتول  حدث 
�لن�ساء و�عتالء �ملن�سات و�لتحدث ب�سوت عال �ساخب عرب مكرب�ت 
ظهر  �ملقابل  يف  �لجتماعي.  �لتو��سل  و�سائل  خالل  ومن  �ل�سوت 
�سوتك  �سماع  كيفية  حول  ر�سالتهم  تكون  ما  غالبًا  �لن�ساء  من  جيل 
�لهادئ يف عامل �ساخب، و�سمت �لقائمة كاًل من برين بر�ون �أ�ستاذة 
بحث متخ�س�سة يف �لعمل �لجتماعي، �سوز�ن كاين موؤلفة ؛ �سوز�ن 

ديفيد، �أخ�سائية نف�سية، �لرو�ئية �إليز�بيث جيلربت �لتي كتبت رو�ية 
)طعام، �سالة، حب Eat، Pray، Love( بالإ�سافة �ىل �إميي 
هي  �مل��ر�أة  �أن  جميعهم  معتقدين  �جتماعية  نف�س  �أخ�سائية  ك��ودي 

م�سدر فرح وقوة ولي�س �ل�سر�خ و�ل�سخب. 
أمثلة حديثة

هناك �لعديد من �لأمثلة �حلديثة عن �لن�ساء �لبارز�ت �للو�تي قررن 
تغير �لأ�سياء لي�س عن طريق �ل�سر�خ باأعلى �لأ�سو�ت �أو من خالل 
لفت �لنتباه �إىل �أنف�سهن بل من خالل �لعمل و�لنجاح ولعل �أبرزهن 
و�لأو�سكار  غر�مي  جو�ئز  على  �حلائزة  �سرت�ي�سند  بربار�  �لنجمة 
وغولدن غلوب و�لتي �أ�سدرت �ألبومًا جديدً� وهي يف �سن �ل�٧6 عاما 
جناحاتها  يف  مرعبة  وكانت  �خليال  تفوق  قيا�سية  �أرقامًا  وحققت 

ل�سنو�ت طو�ل.
 �أديل، �ملطربة �لربيطانية، من �أغنى �مل�ساهر يف �ململكة �ملتحدة هي 
�لأخرى فنانة غر عادية وهناك بع�س �لن�ساء قمن بالبدء باملبادر�ت 
�لتي تروج لن�ساء �أخريات على �سبيل �ملثال: ماركة ري�س ويذر�سبون 
وزن(  )�أن��ا  جميلة،  جميلة  �ساين،  �سن  مرحبًا  �ملتعددة،  للو�سائط 
حملة )ت�سجيع �لنا�س على وزن �إجناز�ت حياتهم( �سارون هورغان 

�لتي �أ�س�ست �سركة �نتاج خا�سة بها )مرمان(.
مسيرة تصويت الشعب

ل  لندن:  يف  حدثت  �لتي  �لأخ���رة  �ل�سعب  ت�سويت  م�سرة  خ��الل 
ل�)�لربيك�ست( و�لتي �سارك فيها �لآلف من �ملتظاهرين �لربيطانيني 
يف حماولة للحيلولة دون خروج بالدهم من �لحتاد �لأوروب��ي حيث 
كان ن�سف �ملتكلمني على �لأقل من �لن�ساء، و�لكثر منهن �أقل من 3٠ 
عامًا، لقد كانو� جميعًا مهوو�سني بارعني ب�سكل مثر لالإعجاب وكانو� 
قادرين على �لتعامل مع ح�سد من �لآلف و�لكامر� يف نف�س �لوقت. 
�أي  ف�سل  �ملمكن  من  يكن  مل  �أنه  هو  لالإعجاب  مثرً�  كان  ماحدث 
منهم كن�ساء �ساخبات ومع ذلك فاإن تاأثرهن كان مذهاًل، �لقائد�ت 
ولفت  و��سع  ب�سكل  �ل�سطح  على  يظهر  نر�ه  بد�أنا  �سيء  هو  �لإن��اث 

لالنتباه.
نظريات حديثة 

�سهدت �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية زيادة يف �حلركة �لإيجابية للج�سم 
يت�ساءل  �لأفكار،  ��ستيعاب هذه  ومدى  �ل�سمنة(  )�لتعبر عن  وفهم 
معروفًا  �أخرً�  للمر�أة  �ل�ساخب(  )�لنحر�ف  كان  �إذ�  عما  �لبع�س 
لدى �جلميع. وتقول �لعديد من �لن�ساء �إنهن تعلمن يف �سن مبكرة �أن 
�ل�سخب، مهما كان، ل يعني �نه مل يكن �سلوكًا مرحبًا به فالنظريات 
وكما  �أي�سًا".  ت�سمت  ل  ولكن  �سجيجًا،  حتدث  "ل  تقول  �حلديثة 
به  يفكر  مبا  تهتم  ل  قالت:  حني  بيون�سيه  �ل�سهرة  �لنجمة  ذك��رت 
�لآخرون عنك، �أما �ل�سخ�س �لذي يتجنبني على �لع�ساء؟ رمبا لأين 

كنت �أ�سع �لكثر من �لعطور.
عن الغارديان

ج��ي��ٌل ج��دي��د م���ن ال��ن��س��اء

أنوثتها تفقد المرأة الصاخبةهل

قد ي�سخر �لكثر من �لنا�س من �ملر�أة �ل�ساخبة، بالأخ�س �ذ� جتردت من �أنوثتها وكانت 
نربة �سوتها عالية كما �سخرت )فيف غرو�سكوب(، وهي �سحفية وكاتبة بريطانية، حني 

قالت: ل �أحد يرغب باجللو�س �ىل جانب �مر�أة �ساخبة عندما تتناول معها م�سروبًا �أو 
عندما تكون على طاولة ع�ساء و�حدة بقربها..
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�لن�ساء  �لنقيب وردة عبد �حلميد و�حدة من   
حفظ  يف  جد�رتهن  �أثبنت  �للو�تي  �لعر�قيات 
�لنخر�ط  �أن  �لقاطع  وبالدليل  و�أثبتت  �لأمن، 
يف �لعمل �لع�سكري لي�س حكرً� على �لرجال.. 
ب�سّر  لتبوح  �لتقتها  �لعر�قية"  �ل�سبكة  "جملة 

جناح �لنقيب �ملر�أة..

حلم الطفولة
عامًا(:   33( �حلميد  عبد  وردة  �لنقيب  تقول 
و�أمتتع  �أق���ر�ين  ب��ني  قوية  و�أن���ا  طفولتي  منذ 
ب�سخ�سية قيادية، وطاملا حلمت بالنخر�ط يف 
�ل�سلك �لع�سكري لأكون قائدة يف جمال عملي، 
ولذلك ركزت كل �هتماماتي حول هذ� �ملو�سوع 
وكنت على يقني تام �أن يتحقق �أملي يف يوم ما 
و�أن �أحمي بلدي و�أكون �سببًا يف ��ستتباب �لأمن 

من خالل عملي �لذي �فتخر و�أعتز به، وبالفعل 
من  حقيقة  �حللم  و�أ�سبح  ذل��ك  م��ن  متكنت 
ت�سجيع  و�ملثابرة وبف�سل  �لدوؤوب  �لعمل  خالل 
حتى  يل  �لرئي�س  �لد�عم  �أعّدها  �لتي  عائلتي 

يومنا هذ�.

نصف المجتمع
قادرة  �أكون  �أن  علّي  �لعمل حتتم  وبيئة  طبيعة 
�لالزمة  �لتد�بر  �أتخذ  و�أن  مو�جهتها،  على 

وب�سرعة ملو�جهة �أية حالة طارئة.
�ملجتمع،  ن�سف  هي  معروف  هو  كما  ف��امل��ر�أة 
كانت وما ز�لت عن�سرً� �أ�سا�سيًا يف كل جمالت 
�حلياة ولكن عليها �أن تدرك ذلك لتتمكن من 
حولها..  ومل��ن  لها  منا�سب  م�ستقبل  �سناعة 
�سعاري د�ئمًا )كوين قوية و�ستحققني ذ�تك(. 

منت�سبات   ٢٠8 من  مكونة  �سرية  �آم��ر  ولكوين 
)فوج حماية �لعتبة �لكاظمية �ملقد�سة( فعملي 

مع �لن�ساء ح�سرً�.

البيت واألسرة
مهمتي �سعبة جدً� و�أنا �أحاول بكل �إمكاناتي �أن 
�أوفق بني عملي يف جمال �ل�سرطة وبني و�جباتي 
رغم  ماهرة  وطباخة  لولد  �أم  فاأنا  �لبيت،  يف 
�ن�سغايل، زوجي و�حلمد هلل يتفهم طبيعة عملي 
وي�سجعني ود�ئمًا ما يدعمني فهو �ل�سديق قبل 
�لزوج منذ دخويل يف هذ� �ملجال ومل �أجد منه 

�سوى �مل�ساعدة يف حياتي �خلا�سة و�لعملية.  

دعم الزمالء
�لذين  م��ن  �لبع�س  جن��د  ق��د  م�سرتي  خ��الل 

م�ساركة  عمل  طبيعة  يتفهمون  ول  يوؤمنون  ل 
�ملر�أة يف �ملجال �لع�سكري و�لنخر�ط يف �سلك 
�ل�سرطة و�أنها غر قادرة على �أد�ء مهامها ب�سكل 
�سحيح ولكن مبرور �لوقت تغرت هذه �لنظرة 
وباتت �ملر�أة �لعر�قية عن�سرً� �أ�سا�سيًا وفعاًل يف 
هذ� �ملجال، ود�ئمًا ما يقدم يل �لإخوة �لزمالء 
من �ل�سباط �لن�سيحة و�مل�سورة و�مل�ساعدة �ذ� 
�قت�سى �حلال فالكل ي�سجعني بدءً� من �لعقيد 
ظافر �آمر �لفوج �لثامن �لذي كان وما يز�ل �أبًا 

ومعلمًا وقائدً� منذ توّليه �آمرية �لفوج. 

حب العمل
�ل��ذي  عملي  ب���د�أت  )وردة(:  �لنقيب  ت�سيف 
بعد  م���الزم  برتبة   ٢٠١١ �ل��ع��ام   يف  �أع�سقه 
�لعايل  �ملعهد  من  �ل���٢١  �ل���دورة  من  تخرجي 

�لد�خلية  وز�رة  يف  و�لإد�ري  �لأمني  للتطوير 
يف مديرية �أحد�ث بغد�د �سمن ق�سم �لإح�ساء 
بعدها  �أ�سهر،  �ستة  ملدة  و�حلركات  و�جلنائية 
�لعتبة  حماية  )فوج  �لثامن  �لفوج  �ىل  �نتقلت 
بغد�د  �أف��و�ج  مديرية  من  �ملقد�سة(  �لكاظمية 
يف  ب��غ��د�د.  حمافظة  �سرطة  ل��ق��ي��ادة  �لتابعة 
�أول  م���الزم  رت��ب��ة  �ىل  ت��رّف��ع��ت    ٢٠١4 �ل��ع��ام 
ت�سبح  �م��ر�أة  �أول  �أ�سبحت  مبا�سرة  وبعدها 
�ملكونة من ٢٠8 منت�سبات،  �لن�ساء  ل�سرية  �آمر 
وتفتي�س  حماية  عن  ثاٍن  كطوق  م�سوؤولون  نحن 
�ملقد�سة(  )�لكاظمية  مدينة  يف  �ل��ز�ئ��ري��ن 
وتوفر �خلدمات لهم و�حلر�س على حمايتهم، 
ويف �لعام ٢٠١٧ ترقيت �ىل رتبة نقيب وها �أنا 
�ليوم، وما زلت و�حلمد هلل، حمبة لعملي وملن 

حويل.

أول امرأة تصبح 

آمرًا لسرّية النساء

ث�������ري�������ا ج���������واد

وردة عبد الحميد..
النقيب 

زوجي يتفهم طبيعة 
عملي الصعبة

حا�سلة على �سهادة بكالوريو�س 
علوم مالية وم�سرفية من كلية 
بغد�د للعلوم �لقت�سادية، �أكملت 
در��ستها يف �ملعهد �لعايل للتطوير 
�لأمني و�لإد�ري حتى تخرجت 
يف �سنة ٢٠١١ لت�سبح �لآن �آمر 
�ل�سرية �خلام�سة للفوج �لثامن 
)فوج حماية �لعتبة �لكاظمية 
�ملقد�سة(.



ول��ل��ت��ع��رف 
هذه  على  �أك���رث 

�ل��ت��م��اري��ن وف���و�ئ���ده���ا 
�ساألنا  ملمار�ستها  وق��ت  و�أف�سل 

�أح��د  يف  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة  م��درب��ة  �لقي�سي(  )ت����ار� 
�سيفة  حلت  �لتي  �لريا�سي  و�لتاأهيل  مر�كز�لتدريب 
�لعايل  �ملجهود  من  بالرغم  فقالت:  )خ��ات��ون(  على 
لهذ� �لنوع من �لتمارين �إل �أنها تعود بفائدة كبرة على 
�لكارديو  ج�سم �لإن�سان و�سحته ب�سكل عام، ومتارين 
من �أهم �لتمارين �ملو�سى بها حلرق �لدهون و�إنقا�س 
�ل�سمنة،  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س  خ�سو�سًا  �ل��وزن، 
�لكولي�سرتول  م��ن  �لتخل�س  ع��ل��ى  ت�ساعد  وك��ذل��ك 
�لكولي�سرتول  ن�سبة  وزي��ادة  �ل�سر�يني  على  �ملرت�سب 
باأمر��س  �لإ�سابة  ن�سبة  من  مايقلل  للج�سم  �لنافع 
�لقلب. ت�سيف تار�: هذه �لتمارين ت�ساعد على حت�سني 

ع���م���ل �ل���ه���رم���ون���ات 
بن�سبة  �لإن�سان  ج�سم  يف 
زي��ادة  يف  ت�ساعد  حيث  ك��ب��رة 
�إف��ر�ز  من  تقلل  لأنها  بالر�حة  �ل�سعور 
�ل�سكري يف  ت�ساعد مر�سى  كما  �لهرمونات، 
�لع�سالت  ق��درة  تزيد  لأنها  �ملر�س  بهذ�  �لتحكم 
�سحيحة،  ب�سورة  �جللوكوز  و��ستخد�م  ح��رق  على 
منتظم  ب�سكل  �لتمارين  ميار�سون  �لذين  فاملر�سى 
�ل�سكريف  بن�سبة  �لتحكم  يف  �ف�سل  نتائج  يحققون 
�لدم. ولهذ� ميكن �عتبارها من �أف�سل �أنو�ع �لتمارين 
�لريا�سية لكل من يريد �أن يعي�س حياة �سحية ويحافظ 

على ر�ساقة ج�سمه.
الوقت املنا�شب

�لقي�سي:  تقول  �لكارديو  للمار�سة  وق��ت  �أف�سل  وع��ن 
بالن�سبة لوقت ممار�سة هذه �لتمارين وللح�سول على 
متارين  بعد  ت��وؤدى  �أن  يف�سل  منها  �لق�سوى  �لفائدة 
تناول  قبل  �أو  مبا�سرة  �لأوز�ن(  )مت��اري��ن  �ملقاومة 

�لقهوة،  �أو  �ل�ساي  من  كوب  �أخ��ذ  وبعد  �لفطور  وجبة 
فهذه �لأوقات تعترب من �أكرث �لأوقات �لتي من �ملمكن 
يكون  �جل�سم  لأن  عالية  ده��ون  كمية  فيه  حت��رق  �أن 
لذلك  �لنوم  �أثناء  �جليلكوجني  خم��زون  ��ستنفد  قد 
بحرق  ويقوم  مبا�سرة  �لدهون  على  �جل�سم  �سيذهب 

�لدهون وحتويلها �إىل طاقة.
ومنها  �لفردية  منها  كثرة  �ن��و�ع  �لكارديو  متارين   
�جلماعية ويجب �أن نختار ما ينا�سب �جل�سم و�حلالة 
�مل�سي  فهنالك  ت���ار�،  تقول  كما  و�لبدنية  �ل�سحية 
�ل�سريع و�لذي ُيعد من �هم متارين �لكارديو و�أكرثها 
حرق  يف  وفعاليته  ممار�سته  ل�سهولة  نظر�  �نت�سارً� 
�لدهون وهو منا�سب جلميع �لفئات �لعمرية و�حلو�مل 
يف  به  �لقيام  ميكن  ماديًا  مكلف  غر  وهو  �أي�سا 
�أو  حر�رية  �سعرة   3٠٠ ويحرق  مكان  �ي 
�ل�سخ�س،  ووزن  �ل�سرعة  ح�سب  �أك��رث 
كذلك مترين �جلري �لثابت يف �ملكان 
�أو �جلري يف �مل�ساحات �لذي ي�ساعد على 
�جل�سم  يف  �ملرت�كمة  �لدهون  من  �لتخل�س 
ويحرق �سعر�ت �أكرث من مترين �مل�سي �ل�سريع، 
و�ل�سباحة وهي ريا�سة ممتعة حترق �سعر�ت كبرة 
لأنها تعتمد على بذل �جلهد با�ستخد�م جميع ع�سالت 
�جل�سم وين�سح بها ملن لديه م�ساكل يف �ملفا�سل وذلك 
�ملفا�سل  على  ز�ئدً�  �سغطًا  لت�سبب  �ملاء  مقاومة  لأن 

مقارنة مع �لريا�سات �لتي متار�س على �لأر�س.
ت�سيف تار�: هنالك مترين �لقفز على �حلبل وهو من 
�لتمارين �لفعالة �لتي ت�ساعد على زيادة ليونة �لأكتاف 
بحركة  �ل��ذر�ع��ني  ع�سالت  حتريك  على  يعمل  لأن��ه 
به  �لقيام  �لدرج وميكن  د�ئرية وكذلك مترين �سعود 
يوميًا د�خل �ملنزل �و يف �لعمل وين�سح به لالأ�سخا�س 
�لذين يتبعون نظامًا غذ�ئيًا معينًا ويعانون من م�سكلة 
عدم ثبات �لوزن. وهنالك متارين ميكن �لقيام بها يف 
مترين  فهو  �لدر�جات  ركوب  مثل  و�ل�ساحات  �ل�سارع 

مفيد لزيادة قوة �ل�ساقني و�سد �لفخذين و�لأرد�ف.
متار�س  �ل�سابقة  �لتمارين  ك��ل  �أن  �لقي�سي:  وت��وؤك��د 
بفردية وهناك �نو�ع �خرى حتتاج �ىل فريق مثل كرة 
�لقدم وكرة �ل�سلة و�لتن�س و�لري�سة و�لتجذيف وغرها 
و�ملنا�سب  لديك  �ملف�سل  �لنوع  �ختيار  كل ماعليك هو 
مر�عاة  مع  �ل�سحي  وو�سعك  حياتك  نوع  ح�سب  لك 
�لتنويع وعدم �لثبات على مترين و�حد ملدة طويلة  لكي 

ليقوم �جل�سم بالتعود عليه وي�سبح �أقل فعالية.

�لتمارين �لهو�ئية �أو )�لكارديو( هي جمموعة متارين تعتمد على رفع معدل �سربات 
�لقلب من خالل بذل جهد عاٍل ب�سبب كرثة �حلركة �لتي تعترب من �ملتطلبات �لرئي�سة 

لهذه �لتمارين للو�سول �ىل معدل �سخ عال للدم من �لقلب وب�سكل �أ�سرع وب�سورة منتظمة 
ما ي�ساعد يف �حلفاظ على �لقلب ب�سحة جيدة.

القيسي:
الكارديو.. تمارين 
صحية تبعث السعادة 
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يف  �ل��ع��ل��وم  در����س  م��ن  �خ���اف  كنت  �سخ�سيا، 
�ل�سف �لول �ملتو�سط و تربكني ��سئلة �ملدر�سة، 
�لدر�س  كان  �ل��دو�م،  بدء  �لثاين من  �ل�سهر  يف 
عن مكونات �للون �لبي�س، �سو�ء ل�سعاع �ل�سم�س 
�ملو�سور  �ملدر�سة  و�سعت  و  �مل�سابيح،  ل�سوء  �و 
�ملخترب  يف  �لو�سطية  �لطاولة  على  �لزجاجي 
جهة،  م��ن  م�سباح  �سوء  خالله  م��ن  م��ررت  و 
لتخرج من �لخرى �لو�ن مل ��سادف �جمل منها 
كانت  �ل�سبعة..  �لطيف  �لو�ن  هي  هذه  قالت  و 
تلك �للو�ن عالجي من �خلوف و كانت درجاتي 

يف در�س �لعلوم �على من �ي در�س �خر.
االألوان عالجًا

مع تطور �لبحاث �لعلمية و تز�يد �حلديث عن 
�لطاقة �ل�سلبية �لتي توؤدي بال�سخ�س �ىل �لكاآبة 
�لطاقة  و  �لخ��ري��ن  على  �حلقد  و  �لن��ط��و�ء  و 
�ليجابية �لتي جتعل �ل�سخ�س متفائال و حمبا 
للجميع،  �خل��ر  يتمنى  و  �لخ��ري��ن  و  لنف�سه 
�ليجابية  �لل��و�ن  طاقة  عن  �لبحاث  تز�يدت 
و �لعالج باللو�ن و غرها من �لمور �حلياتية 

�ملهمة.
بالعالج  خا�سة  عياد�ت  لدينا  توجد  ل  ب��دء�، 
�لتي  بويكيبيديا  ن�ستعني  ل�سرحه  و  ب��الل��و�ن، 
و  �ل��ق��دم��اء  �ل�سينيني  �ن  نكت�سف  جعلتنا 
كهذ�  ع��الج  �ىل  جل���اأو�  يكونون  ق��د  �لفر�عنة 
�مل�ساب  �ملري�س  " تعري�س ج�سم  باأنه  وتعرفه 
مبر�س معني لذبذبات لونية و��سعاعات منا�سبة 
ح�سب �ملر�س ت�ساهم وت�ساعد يف �ل�سفاء. ولكل 
مر�س ذبذبات لونية خا�سة به، �ذ يتم تعري�س 
�أحد  وه��و  منا�سبة،  ظ��روف  حتت  لها  �جل�سم 
�ملر�كز  بد�أت بع�س  �لتي  �لعالج �حلديثة  �أنو�ع 
�إىل  �حلايل،بالإ�سافة  وقتنا  يف  با�ستخد�مها 
�لم��ر����س  بع�س  على  �لتغلب  يف  ت�ساعد  �نها 
يتم  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�ست  �أنها  �إل  �لنف�سية 
�أنه  حيث  �لعالج  من  �لنوع  هذ�  �كت�ساف  فيها 
كان ماأثورً� لدى �أطباء �ل�سني �لقدماء، ويقال 
�أي�سًا �أن قدماء �مل�سريني كانو� ي�ستخدمون هذ� 

�لنوع من �لعالج."
�لو�سول �ىل  ��سلوب حياة ( هو  ما يهمنا يف ) 
�خ��رى  بكلمات  �و  مريحة  عمل  �و  �سكن  بيئة 

�سو�ء  ل��الل��و�ن،  و  �ليجابية  بالطاقة  ممتلئة 
�لو�ن �سبغ �جلدر�ن، �و �ملفرو�سات و �لثاث و 

حتى �لو�ن �ملالب�س.
االألوان طاقة

يف  �سندخل  علميا،  �لل����و�ن  ���س��رح  �ردن����ا  ل��و 
و طول مد�ه  �للون  فيزيائية  و يف  �لعني  ت�سريح 
و تذبذباته و �سن�سر �ىل �قو�ل �لعلماء عنه، و 
باحلديث  �سنكتفي  بحتا.  علميا  �ملو�سوع  يبدو 
و  �لل��و�ن  متنحها  �لتي  �ليجابية  �لطاقة  عن 
خا�سة �لزرق �لذي هو لون �ل�سماء و �لبحار و 
�مل�سطحات �ملائية، �ي لون، �ينما مددنا ب�سرنا 
لون  �لخ�سر،  �للون  و  حولنا،  و  �مامنا  �سيكون 
يلفنا  لون  �خرى  مرة  �نو�عها،  بكافة  �لنباتات 

من كل جانب.
ل��ن��ب��د�أ م��ن �لخ�����س��ر، ي��ت��ف��ق خ����رب�ء �ل��ط��اق��ة 
بكل درج��ات��ه  �ل��ل��ون �لخ�����س��ر  �ن  �لي��ج��اب��ي��ة، 
مينح ر�حة نف�سية �سو�ء يف �ل�سكن �و �لعمل �و 
�لبحاث  توؤكد  �ذ  �سمح �هلل (،  �ملر�س ) ل  يف 
�لعلمية �نه ي�ساعد يف تهدئة �لآلم مهما كانت 
�جلر�حني،  زي  �لذي جعل  �ل�سبب  هو  و  كبرة 
"للمثال و لي�س للح�سر"، بلون �خ�سر. و هناك 
هي  و  �ليجابية  بالطاقة  ميدنا  �خ��ر  �خ�سر 
�جلو  بتنقية  تكتفي  ل  �ذ  �لد�خلية،  �لنباتات 
�ل�سوئي  �لرتكيب  عملية  خ��الل  من  �لد�خلي 
�لتي ينتج عنها غاز �لوك�سجني �ملنع�س و بخار 
�ملاء �لذي مينح �لرطوبة �سو�ء يف �جلفاف �لذي 
�جهزة  �سخونة  �و  �ل�سيف  ح��ر�رة  به  تت�سبب 
��سبحت  �ن  جز�فا  لي�س  و  �ل�ستاء.  يف  �لتدفئة 
بكل  �لبيت  �ثاث  �سروريات  من  �لنباتات  هذه 
�ركانه و �ن ��سبحت هناك مد�ر�س يف تن�سيقها. 
و لكن حذ�ر من زيادة �للون �لخ�سر �كرث من 

�لالزم، لنه يبعث �لر�حة. 
يو�سف �للون �لزرق باأنه من �للو�ن �لباردة �ي 
بنظافة  و�لح�سا�س  �لهدوء  على  يبعث  لون  �نه 
يكون  ب���ان  �ل��ط��اق��ة  خ���رب�ء  ين�سح  و  �مل��ك��ان، 
�لزرق  ه��و   فر�سا،  و  �سبغا  �لنوم،  غ��رف  ل��ون 
�ل��د�ك��ن ج��د�، ف�سال  ع��د�  ت��درج��ان��ه  مبختلف 
عن �حلمامات و �ملطابخ، و لنه مهدئ، ين�سح 
و  �لدو�ئر  لون قاعات �لجتماعات يف  يكون  �ن 

�لنقا�سات  تهدئة  على  ي�ساعد  لنه   ، �ل��وز�ر�ت 
�ملحتدمة.

�لفرح،  على  يبعث  لون  تدرجاته،  بكل  �ل�سفر 
فر�س  و  ج���در�ن  ل��ون  ي��ك��ون  �ن  ين�سح  ل��ذل��ك 
لون  و  و �حل�سانات،  �لبيوت  �لطفال يف  غرف 
جدر�ن �ل�سفوف يف ريا�س �لطفال و �ملد�ر�س 
باأ�س �ن يكون لون �حد جدر�ن  �لبتد�ئية، و ل 
غرفة �جللو�س يف �لبيت ، على �ن تكون �جلدر�ن 

�لباقية باألو�ن غر مت�سادة معه.
�لحمر  �للونان  يطغى  مل��اذ�  يوما  ت�ساءلنا  هل 
و�لربتقايل  يف غالبية �ملطاعم ، �سو�ء يف �سبغ 
�جلدر�ن �و �لثاث و �ملفرو�سات ؟ بب�ساطة، �ن 
هذين �للونني ، ف�سال عن تاأثرهما على نف�سية 
�لن�ساط،  و  للعمل  حتفيزه  و  �يجابيا  �لن�سان 
�لبقاء يف  �طالة  لكن  و  �ل�سهية  يفتحان  فانهما 
مكان يطغى عليه هذ�ن �للونان يت�سبب بالتوتر، 
لذلك ما �ن ينهي �ل�سخ�س وجبته، حتى ي�سارع 
�رباح  رفع  على  ي�ساعد�ن  �نهما  �ي  باملغادرة، 

�ملطاعم.
وهو  �لل��و�ن،  ب�سيد  �لبي�س  ي�سف  من  هناك 
و  ه���دوء  م��ن  مب��ا مينحه  ف��ق��ط  لي�س  ك��ذل��ك، 
�منا   ، �لنظافة  و  �جلمال  و  بالنقاء  �ح�سا�س 
كنا  �ن  و  حتليله.  من  تتولد  �لل���و�ن  كافة  لن 
ف��اإن  �ل��ع��الج،  يف  �لل���و�ن  ��ستخد�م  نح�سن  ل 
عالج  يف  �للون  هذه  ��ستخد�م  يح�سن  �لمهات 
بالرقان  �مل�سابني  و  حديثا  �ملولودين  �لطفال 
�سوء  ت�سليط  خالل  من  �للون  هذ�  با�ستخد�م 
تطعيم  من  لب��د  لكن  و  لفرتة.  عليهم  �لنيون 
�جلدر�ن  ب�سبغ  �و  بالثاث  �سو�ء  �خرى  �ل��و�ن 
�سو�ء يف �لبيوت و �ملكاتب و حتى �مل�ست�سفيات، 
لن �لبي�س لوحده يف كل مكان يوؤدي �ىل �سعور 

بالفر�غ.
�يجابية،  طاقة  مينح  ل  �ل��ذي  �ل�سود  �للون  و 
بالتايل  و  �ل�سهية  بتقليل  مثال،  يت�سبب،  لكنه 
�لتنحيف  ��ساليب  يف  يف�سلون  للذين  مفيد  فهو 
ل  و  م��ال  يكلف  ل  �ل���س��ود  ف��ال��ل��ون  �ملختلفة، 
بد�أت  �ل�سبب  لهذ�  رمبا  �لطبيب،  �ىل  �لذهاب 
�ل�سحون،  ب�سمنها  و  �ملطابخ  �ث��اث  �سركات 

با�ستخد�مه. 

لوُن يفتح شهية و آخر يوقفها

األلوان هبة الطبيعة للفرح 
و النشاط و السكينة

هي بديهية ل ن�سيف �ليها �ي جديد حني نقول �ن �للو�ن بهجة �حلياة. جمرد 
�جللو�س يف �حلديقة، �ية حديقة، و �لنظر �ىل �لورود و �لو�نها �ملختلفة، مينح 

ر�حة نف�سية، و �لقو�س قزح و �لو�نه �ل�سبعة تزيل فور� �لطاقة �ل�سلبية لدى 
�لكثر من �لب�سر �لتي تاأتي من �ل�سحب و لونها �لد�كن.

انسام الشالجي
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 حبوب �ل�سوفان هي حبوٌب كاملٌة خاليٌة من �جللوتني وتعد م�سدرً� 
�ملهّمة  �لأك�سدة  وم�ساد�ت  و�لألياف  و�ملعادن  للفيتامينات  جّيدً� 

للج�سم، كما �أّنها توفر �لعديد من �لفو�ئد �ل�سحّية فهي: 
ت�ساعد على �إنقا�س �لوزن. 

تقليل م�ستويات �ل�ّسكر يف �لدم.
حتّد من خماطر �أمر��س �لقلب. 

�مل�ساعدة يف تخفيف �لإم�ساك.
�لقولون  ب�سرطان  �لإ���س��اب��ة  خطر  تقليل 

و�مل�ستقيم.
جدير بالّذكر �أّن هناك 

و�ل�سوفان  �لفوري،  �ل�سوفان  مثل  �ل�سوفان،  منتجات  من  �لعديد 
يف  وطبخها  حت�سرها  ويتم  �ل�سلبة،  �ل�سوفان  قطع  �أو  �مللفوف، 
مثل  �ل�سحّية  �ملكونات  بع�س  �إ�سافة  ميكن  كما  �حلليب  �أو  �مل��اء 
مبر�س  �مل�سابون  �لأ�سخا�س  وُين�سح  �ملك�سر�ت.  �أو  �لفو�كه 
به  ة  خا�سّ ِحمية  يّتبعون  و�ّلذين  �لقمح  ح�سا�سّية 
بالتاأّكد من �ملل�سق �لغذ�ئي باأن يكون خاليًا 
منتجات  بع�س  لأّن  وذل��ك  �جللوتني،  من 
بحبوب  للخلط  ت��ت��ع��ّر���س  ق��د  ��وف��ان  �ل�����سّ
�حل�ساد  عملية  �أثناء  �لقمح  مثل  �أخ��رى 

�أو �لّت�سنيع. ت
���ا

وم
ل���

ع���
م���

�لدقيقة  �خلطوط  ظهور  تلحظني  ب��د�أت  هل 
على وجهك؟ ماذ� تنتظرين؟ �سارعي لتطبيق 
�لتجاعيد  و�إز�ل��ة  �لوجه  ل�سد  خلطات  �أف�سل 
يف  فعال  ب�سكل  ت�سهم  �سوف  و�لتي  �لطبيعية، 
ب�سرة  على  و�حلفاظ  �لتجاعيد  من  �لتخفيف 

وجه م�سدودة على �لدو�م. 
خلطة بيا�س البي�س ون�شاء الذرة

�أق��وى  من  �ل��ذرة  ون�ساء  �لبي�س  بيا�س  يعترب 
وعندما  �لب�سرة،  ل�سد  �لطبيعية  �ملا�سكات 
يجتمعان �سوف ت�سعرين بفعالية هذه �لو�سفة 
عند تطبيقها فورً�، وكل ما عليك فعله هو خلط 
بيا�س بي�سة و�حدة مع كمية منا�سبة من ن�ساء 
متما�سكة  عجينة  على  حت�سلي  حتى  �ل���ذرة 
�خلليط  ه��ذ�  بتوزيع  قومي  ثم  وم��ن  وط��ري��ة، 
قبل  يجف  حتى  و�تركيه  ورقبتك  وجهك  على 

�أن تغ�سلي ب�سرتك باملاء �لفاتر.
ما�شك خ�شب ال�شندل وع�شري 

الليمون ل�شّد الب�شرة
�ل�سندل  خ�سب  ب���ودرة  م��ن  ملعقة  �خلطي 
�لليمون  ع�سر   من  ملعقة  مع  �لطازجة 
عجينة  على  حت�سلي  حتى 
ومن  وطرية،  متما�سكة 
هذ�  بتوزيع  ق��وم��ي   ث��م 
وجهك  ع��ل��ى  �خل��ل��ي��ط 
حتى  و�تركيه  ورقبتك 
تغ�سلي  �أن  ق��ب��ل  ي��ج��ف 

ب�سرتك باملاء �لفاتر.
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العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

ت��زه��و م��و�ه��ب��ك وت�����س��رق، 
وي��ك��ت�����س��ف ل���دي���ك �أح����د 
ميزة  �ملعنيني  �لأ�سخا�س 
حتى  �أحد  يكن  مل  قدرة  �أو 
تتغر  بها،  علم  على  �أن��ت 
�ل�سيء  بع�س  وجهة نظرك 
يف �ل�سريك، ب�سبب حدوث 
بع�س �ملو�قف، لذلك يجب 

�أن تفكر جيدً�.
ك��������ّث��������ف حت������ّرك������ات������ك 
ول مت�������اط�������ل ف�������اجل�������و              
و�ع���د ب���اخل���ر �لن���ف���ر�ج 
و�لفر�س �ل�ستثنائية،وتقوم 
بات�سالت و��سعة ت�سفر عن 
عالقتك  وم�ساحلة،  �تفاق 
�لبعد عن  عليك  بال�سريك، 

�لت�سلط وحب �لتملك.

�ليوم  هذ�  يف  بال�سرب  ت�سلح 
�ل����ذي ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ك �حل���ذر 
�مل�سوؤوليات  ت�سكو  و�ل���رتوي، 
�مل����رت�ك����م����ة، وت���ت���ذم���ر م��ن 
مع  وتختلف  ظ��امل��ة  �ت��ه��ام��ات 
ق��درك  �ل��زم��الء، يتغر  �أح��د 
ع�سل  �سهر  وتعي�س  �لعاطفي 

�أول وثانيًا. 

�لآخرين  �إىل  ت�سغي  �أن  ح��اول 
ه���و�ج�������س���ه���م،  ت���ف���ه���م  و�أن 
ُك���ن م�������س���ت���م���ع���ًا �أك�����رث م�����ن 
متكّلم ودّون مالحظاتك،تكون 
بني  فتتاأرجح  �ملتمرد،  و�سع  يف 
ذكر�ت �ملا�سي و�لو�قع، وحتاول 
�ل�سيطرة على م�ساعرك جتنبًا 

جلرح م�ساعر �ل�سريك.

وتكون  ديناميكية  طاقة  متلك 
كبرة  و�لتفوق  �لنجاح  فر�س 
وبزخم  ب�سعبية  تتمتع  ج���دً�، 
هائل من �ملعنويات و�حلما�سة، 
يعدك هذ� �ليوم بلقاء عاطفي 
من  مع  جميلة  برحلة  �أو  �سار 
حقيقة  عن  له  وتف�سح  حت��ب، 
م�ساعرك ومدى �إخال�سك له.

يحمل �إليك هذ� �ليوم �أرباحًا، 
من  �ت�سال  �أو  خرب  وي�سلك 
ر لإطالق  �خلارج، ورمبا حت�سّ
خطة  عن  لإع��الن  �أو  م�سروع 
و�نفر�ج،  لت�سوية  وتفرح  لفتة 
كرر حماولت �لتقرب من �أحد 
ول  يعجبك  �ل��ذي  �لأ�سخا�س 
با�ستطاعتك  ل�سروط،  تخ�سع 

حتقيق هدفك.

ي�����وم و�ع������د وم���ث���م���ر، ل��ك��ّن��ن��ي 
�ل��ت��م��ّه��ل  ����س���رورة  �ىل  �أن���ّب���ه���ك 
وت��ف��ادي �لرت��ب��اط��ات و�ل��ق��ر�ر�ت 
خالفات  ظهور  و�ح��ذر  �حلا�سمة 
وحت������دي������ات،�إذ� ك���ان���ت ل��دي��ك 
مالحظات حول ت�سرف حبيبك، 
للحديث  �ملنا�سب  �ليوم  هو  فهذ� 
ع��ن��ه��ا، وق���د ي��ك��ون م���ن �ل��ذك��اء 

�ختيار توقيت جّيد حلبيبك.

ه�����ذ� �ل����ي����وم ����س��ت��ث��ن��ائ��ي يف 
�ملهنية  �ل�سعد  كل  حياتك على 
و�ل�سخ�سية،  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
جريئة  �ل��ط��م��وح��ات  ت��ك��ون  �إذ 
تفرح  قد  للتنفيذ،  وقابلة  ج��دً� 
مب��م��ار���س��ة ه���و�ي���ة ج���دي���دة �أو 
بولدة طفل �أو بعالقة حب، و�إذ� 

كنت �أعزب كثف حتركاتك.

�أمامك  وت��ت��اح  جت���ددً�  تعي�س 
تريد،  كما  �لت�سرف  ح��ري��ة 
ربحًا  وتوقع  مب��ه��ارة،  فاو�س 
باأ�س  ل  تكرميًا،  �أو  تقدمًا  �أو 
�إذ� كنت ل تبادر �إىل ��ستماع 
�سفحة  فتح  و�إىل  �لع��ت��ذ�ر، 
ج���دي���دة ي�����س��وده��ا �ل��ت��ف��ه��م 

و�حلب .

�ت��ف��اق  �إىل  �ل���و����س���ول  ح�����اول 
با�ستطاعتك  م��ال��ي��ة،  وت�سوية 
حتقيق مكا�سب �إ�سافية وتفادي 
يجذبك  �لقت�سادي،  �لرت�جع 
على  �ل����ق����ادرون  �لأ���س��خ��ا���س 
م�سغوًل  تبدو  �أو  ماديًا،  دعمك 
��سا�سية  ت��ر�ه��ا  مالية  ب�سوؤون 

لزدهار �أي عالقة.

�لتقدم  �أب�����و�ب  �أم���ام���ك  تنفتح 
�مل��ه��ن��ي و�لج���ت���م���اع���ي، وت��خ��ف 
م�سجعك  ق�ست  �لتي  �ل�سغوط 
وي���خ���ت���ف���ي م��ع��ه��ا �مل��ن��اف�����س��ون 
و�خل�سوم �لأ�سّد�ء، �لت�سرع غر 
�ملرّبر يودي بك �إىل مو�قف بعيدة 
عن قناعاتك، عليك �ملبادرة �إىل 

�إعادة ت�سويب �لو�سع �ليوم.

تقوم  وم��ث��م��ر،  ديناميكي  ي��وم 
�إجن���ازً�  وحتقق  حثيثة  مب�ساع 
لفريق  وتوؤ�س�س  �لأنظار،  يلفت 
وت�سعى  ���س��ارً�،  خ���ربً�  وتتلقى 
�سفحة  وط����ي  �ل���ت���ج���دد  �إىل 
�سمل  جمع  على  تعمل  �ملا�سي، 
من  �لرغم  على  حولك  �لعائلة 
و�ملو�قف  �لأفكار  يف  �لتناق�س 

بني �أبنائها، وتنجح يف ذلك.
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خ�شري احلمريي

ل �أعرف فيما �إذ� كان قد خطر ببال �ل�سيد نيوتن وهو يتاأمل �لتفاحة 
من  وثباتا  قوة  �أ�سد  �أخ��رى  جاذبية  هناك  ب��اأن  ر�أ�سه  على  �ل�ساقطة 
تلك �لتي تقيد حركة �لأج�سام على �لأر�س وتتحكم بحركة �لكو�كب 
و�أ�سجاره  �لتفاح  �إ�سقاط  على  �ل��ق��درة  ولها   ، و�لنجوم  و�ل��ن��ي��ازك 

وغاباته.. بحركة رم�س خاطفة!!
ر�سم  ي�سعب  �لتي  و�لأحا�سي�س  و�لرغبات  �مل�ساعر  جاذبية  هي  تلك 
لقوة  تبعا  تتغر  معادلتها  �أن  �إذ  و�ح��دة،  فيزياوية  مبعادلة  حركتها 
تاأ�سر  �لتي  ،فاجلاذبية  عنها  �لناجمة  و�لأ�سر�ر  و جتذرها،  �مل�ساعر 
برجل  تفتك  �لتي  تلك  عن  �لعمرتختلف  مبقتبل  �أحالمه  بفتاة  �ساب 
جتاوز �ل�ستني بذ�كرة ع�سرينية طازجة، �لأوىل ميكن كتابتها مبعادلة 

ب�سيطة من �لدرجة �لأوىل، يف �لوقت �لذي ت�سيق فيه كل لوغارمتات 
�لريا�سيات ومعادلتها �لد�لية و�لتكاملية عن كتابة �لثانية.

وكو�كب  �أج�سامًا  لي�ست  نيوتن  يا�سيد  �خرتعتها  �لتي  و�جلاذبية 
وم�ساعر و�أحا�سي�س فقط، فقد تت�سل بانعد�م �لأحا�سي�س �أحيانا، حني 
�أنف �ملرت�سي بالر�سوة، في�سم عن بعد ر�ئحتها ومقد�رها  �آليا  تربط 
وجتذب  ل�سروطها،  �ستذعن  �لتي  و�ل�سحية  بها  �ستدفع  �لتي  و�لعملة 
�أين  ومن  كيف  يعرفون  ممن  �خلربة  ذوي  نحو  )�ملربربة(  �لأكتاف 
توؤكل �لكتف، كما ت�سد �جلاذبية بقو�نينها �مل�سوؤول �ىل �ملن�سب بحيث 
�لتي  �لأ�سر�ر  �إ�سالح  ي�سعب  كما  �لثاين،  من  �لأول  �قتالع  ي�سعب 

حلقت بالثاين جر�ء )�ل�سيكوتني( �لذي ��ستخدمه �لأول! 
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يف املنتهى
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حديث  �ل��ع��ام  يف  للمر�أة  و�ح��د  ي��وم  ع��ن  �حل��دي��ث  �أن  �أعتقد  ل 
�لكون  لهذ�  وجمال  وت�سحية  عطاء  عيد  كلها  فالأيام  من�سف، 

�جلميل �مل�سمى �مر�أة .
و�ل�سحية  ظلما  �لق��ل  �لكائن  هي  �لإن�سانية  �سجل  يف  ف��امل��ر�أة 
�لد�ئمة، فقد حتول جمالها وحياوؤها �إىل عامل �سلبي يف حياتها 

حيث لحقتها وتالحقها عيون �لذئاب يف كل �سوب و�آن.
ولعل �ملر�أة يف تاريخ بالد �لنهرين لها ق�سة خمتلفة فقد كانت 
حمركة �حلياة وباعثتها، فقد كانت �آلهة ون�سف �آلهة  و�ساحرة 
و�سارت  ع�ستار  و�لع�سق  �جلمال  رمز  كانت  وكاهنة،  و�ساعرة 
�لدنيا  �سغلت  �ل��ت��ي  ���س��ه��رز�د  يف  و�لأح�����د�ث  �لأك����و�ن  ر����س��م��ة 

بحكاياتها ومنعت �ملوت بالفن و�جلمال.
�سر�خ  بل  ق�سيدة  ول  �سعر  ل  وبدونها  �ل�سعر�ء  ق�سيدة  �مل��ر�أة 

وقعقعات �سالح.
�ملر�أة وطن وبدونها يفقد �لوطن معناه وي�سبح �سجنا من �لق�سوة 

و�لت�سارع.
�ملر�أة تاريخ م�سرتك لالإن�سان ول ينبغي �أن ي�سعر �لرجال بالتفوق 
�أمامها فهم باأعلى خيالتهم يريدون جذب نظرها وتو�سل ر�ساها 

وو�سالها فحتى فحولتهم �ملزعومة ت�سقط بدون �ملر�أة.
�ل�سم�س  عباد  وزهرة  نقية  م�ساعر  وب�ستان  طفولت  حقل  �ملر�أة 
فيدور يف دور �جلمال معها.. ولذ� ل يكفي يوم و�حد لالحتفاء 

بكل هذ�
ول حتى �لدهر كله يكفي . 

�ملر�أة .. عيد د�ئم

فاملراأة يف �شجل االإن�شانية هي الكائن االقل ظلما 
وال�شحية الدائمة فقد حتول جمالها وحياوؤها اإىل 

عامل �شلبي يف حياتها حيث الحقتها وتالحقها 
عيون الذئاب يف كل �شوب واآن.

املراأة  عيد


