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�شروط جناح  �شرط من  واجلاذبية  ال�شخ�شية،  اجلاذبية  الكاريزما هي 
القادة والزعماء و�شواهم من جنوم ال�شيا�شة واملجتمع والفن. فلي�س هناك 
زعيم دولة اأو قائد حزب ال يتمتع بهذا القدر اأو ذاك من هذه الكاريزما، 
�شواء تعلق االأمر ب�شكله اخلارجّي، و�شامته اأو اأناقته اأو قدرته على اخلطابة 

واالإقناع، عدا �شفاته االأخرى كالعدل والرحمة وال�شجاعة واحلزم ..الخ.
ح�شب  حديثًا(،  املتخلفة  )ال��دول  اأو  الثالث  العامل  دول  يف  هنا  كنا  واإذا 

والقادة  الزعماء  لكاريزما  كبريًا  اعتبارًا  نقيم  ال  قدمي،  �شديق  تعبري 
الأنهم يتزعموننا ويحكموننا غ�شبًا علينا وعلى اأجداد اأجدادنا، فهناك 
يعطون  الناخبني ال  وا�شعة من  االآخ��ر، قطاعات  والعامل  اأوروب��ا  دول  يف 
رديئًا،  اأم  جيدًا  زعيمًا  كان  �شواء  بالكاريزما،  يتمتع  ملن  اإال  اأ�شواتهم 
اأن يكون و�شيمًا وحمبوبًا وخطيبًا مفّوهًا ويعرف كيف يدخل  فاملهم هو 

اإىل قلوب الناخبني. 
ن�ضر هذا املقال بتاريخ  9  متوز 2017

؟
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وقمت بت�شويرها من دون علم والدها، وقمت بن�شر 
اأجل  من  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ق�شتها 

توفري مبلغ العملية لها.
اأج��ه��زة  ���ش��رق��ت  ال���ذي  ب�شغريي  ف��ك��رت  للحظة 
�شهد  وال��د  تخيلت  مني،  روح��ه  ال��رئ��وي  االنعا�س 
ي�شتطيع  وال  �شريرة  �شتكون  �شغريته  ان  يرى  وهو 
 – الكثريون  ال��ب��دء  يف  ي�شدقني  مل  م�شاعدتها، 
فا�شطررت  املنظمات-  بع�س  احتيال  من  خلوفهم 
املناطق،  والتجول يف خمتلف  معي  ال�شغرية  الأخذ 

الأيام و�شاعات كثرية، ا�شتطعت جمع املبلغ الكلي يف 
اأ�شبوعني، �شافرت �شهد واأجرت العملية، وجنحت.  
التي  �شهد  ان  يعلم  االإح�����ش��ائ��ي  حممد  يكن  مل 
الأ�شبوعني،  �شمته  بعد  ال��ت��ح��دث  على  �شاعدته 
التطوع  حياة  يف  له  الكبرية  االنطالقة  هي  كانت 
اجلديد  دوره  ليبداأ  باالآخر،  وال�شعور  واالإن�شانية، 
ومواقع  اال�شدقاء  من  عدد  ومب�شاعدة  املجتمع  يف 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، ج��م��ع حم��م��د ال��ك��ث��ري من 
التربعات الإجراء العمليات، اإقامة امل�شاريع، وتوفري 

فر�س عمل للمحتاجني.
توفري  ه��و  االأ���ش��ا���س  ه��ديف  ك��ان  حممد:  ي�شتدرك 
هناك  الأن  للم�شت�شفيات،  الرئوي  االنعا�س  اأجهزة 
يف  ي��وم  كل  ميوتون  اطفال  خم�شة  اىل  طفلني  من 
املحافظات لعدم توفر هذا اجلهاز، اخربت جميع 
امل�شادفة  لكن  االأج��ه��زة  ���ش��راء  بنّية  اأع���رف  م��ن 
الغريبة ان الكثري من املتربعني ان�شحبوا "الأ�شباب 
االأج��ه��زة  ه���ذه  ب��ك��ون  رف�شهم  معللني  اجهلها" 

م�شوؤولية الدولة!
الهدف االأ�ضا�ض

ا�شتطاع حممد، ومن خالل تربعات خمتلف �شرائح 
طفاًل   120 م��ن  اأك��ر  واإن��ق��اذ  م�شاعدة  املجتمع، 
الإجراء عمليات القلب املفتوح خارج العراق، وذلك 
املتربعني  من  عليها  يح�شل  التي  االأم��وال  بتق�شيم 
الإجراء العمليات لل�شغار، ليتمكن ومب�شاعدة احدى 
املهند�شات التي اأخربته باإمكانية توفري االأجهزة ثم 
دفع االأموال الحقًا، االأمر الذي �شجعه ل�شراء اأربعة 
مليون   30 وب�شعر  املانيا  من  رئ��وي  اإنعا�س  اأجهزة 
اغلب  لكن  العراق،  اىل  واإح�شارها  عراقي،  دينار 
وعدم  الروتني  ب�شبب  ت�شلمها  رف�شت  امل�شت�شفيات 

ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه املر�شى.
ويذكر االح�شائي بح�شرة: بعد اجراء عملية الأحد 
االأطفال يف الهند وجناحه عدنا اىل العراق، وكان 
التاريخ  بحاجة الإنعا�س رئوي اي�شا، ولكن يبدو ان 

كان يريد ان يعيد نف�شه فتوفى ك�شغريي!.
بعد وفاة الطفل مبا�شرة، اأ�شبح لزامًا على حممد 
– كما يخربنا- و�شع تلك االأجهزة يف امل�شت�شفيات، 
يف  املعاون  اأعرب  وت�شاوؤالت،  منا�شدات  عدة  وبعد 
�شعادته  عن  ظافر،  الطبيب  االإ�شكان،  م�شت�شفى 
جهازين  االإح�شائي  فقدم  االأج��ه��زة،  با�شتقبال 
من  متكن  ب�شهرين  وبعدها  االإ���ش��ك��ان.  مل�شت�شفى 
و�شع اجلهازين االآخرين داخل م�شت�شفى الريموك، 
اأجهزة  ل�شراء  التربعات  يجمع حممد  اليوم  وحتى 
االأ�شهر  يف  وم�شت�شفياته  ال��ع��راق  �شت�شل  اأخ���رى 

املقبلة.
امللك املبعوث 

حممد  عمل  واالأج��ه��زة،  الكثرية،  العمليات  وغ��ري 
تعود  �شغرية  مب�شاريع  للبدء  مبالغ  ت��وف��ري  على 
الأحد  �شغرية  عربة  ك�شراء  اأ�شحابها،  على  بالنفع 
و�شحايا  جن�س  حتديد  عملية  واإج��راء  املحتاجني، 
لبع�س  والدي��ة  لعمليات  ا�شافة  املري�شات،  الإح��دى 

العوائل املتعففة. 
ل�شغريه  باالمتنان  االإح�شائي  ي�شعر  كل هذا،  بعد 
"احل�شن" الذي يعد موته �شببًا رئي�شًا للتفكري بكل 

تلك العوائل.
اأمامي،  ودفنوه  لقد غ�شلوا �شغريي  بدموع:  ويختم 
واالأمهات  االآب��اء  بجميع  اأفكر  امل�شهد  هذا  جعلني 
املوجوعني على �شغارهم، ابني كان �شببًا يف اإنقاذ 

جميع هوؤالء ال�شغار، واأنا ممنت له مرة ثانية. 

االإح�شائي  ي�شمعها  اأك��ر  وت��ربي��رات  كثرية  حجج 
يدخل  ب��داأ  ال��ذي  م��ول��وده  عمر  على  يتح�شر  وه��و 
مرحلة اخلطر، "ال وجود للجهاز، االأجهزة م�شغولة 
مبر�شى اآخرين، ابحث يف م�شفى اآخر"، ثالثة ايام 

كانت كفيلة بوفاة مولوده ال�شغري.
ويجعله  اأباه  ليوقظ  الطفل مالكًا مر�شاًل  كان هذا 
حممد  يقف  مل  االإن�شاين،  التطوع  عامل  يف  حافزًا 
ل�شراء  للعمل  فتطوع  اليدين،  مكتوف  االإح�شائي 
لينقذ  مولوده  قتلت  التي  الرئوي  االإنعا�س  اأجهزة 

داخل  حممد  "ال�شبكة" التقت  االأرواح.  من  املئات 
اأروقتها حيث دار معه هذا احلوار:

لنف�شي  ا���ش��م��ح  ���ش��غ��ريي احل�����ش��ن، مل  وف���اة  ب��ع��د 
زوجتي  نف�شي،  مع  اأحد مطلقًا، حتى  مع  بالتحدث 
اأرادت االنتحار الأكر من مرة، كنا نعي�س يف دوامة 
كبرية واأجواء كئيبة، لكن كان لزامًا علي العودة اىل 

عملي.
النازحة التي �ضاعدته على الكلم!

االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  يف  دوامي  اأثناء 

تدعى  النازحات  من  جميلة  طفلة  نحوي  تقدمت 
)�شهد(، عينها كانت بي�شاء، وهي اول من حتدثت 
من  حينها  اأدرك  مل  تلك،  ال�شمت  فرتة  بعد  معه 
هو والد �شهد، الذي كان يبحث عن راتب للرعاية 
من اأجل اعانة عائلته النازحة، �شغريته قد ت�شاب 
وراتب  يومه،  قوت  ل�شراء  يكفيه  ال  وراتبه  بالعمى، 
�شيئًا  ي�شيف  لن  األفًا  خم�شني  يبلغ  ال��ذي  الرعاية 
يقدر  وال���ذي  �شهد،  حتتاجه  ال��ذي  العملية  ملبلغ 
نحوي،  �شهد  �شحبت  اكر،  اأو  دوالر،  اآالف  بع�شرة 

اأطفال ميوتون يوميًا لعدم توفر 
2-5جهاز االإنعا�ض الرئوي

ابني كان �ضببًا يف اإنقاذ 120 طفًل من املوت

مثل الكثري، ا�ستقبل )حممد الإح�سائي( مولوده اجلديد بحزن �سديد بعدما علم 
انه ولد من دون رئة متكاملة، الو�سع كان يتطلب تدخاًل من جهاز الإنعا�ش الرئوي، 

الذي مل يكن متوفرًا يف العديد من م�ست�سفيات العا�سمة بغداد،

اآية من�ضور

 بعد وفاة �ضغريي، 
مل اأحتدث مع اأحد، 
حتى مع نف�ضي، 
وزوجتي اأرادت 
االنتحار الأكثـر من 
مرة

حممد االإح�ضائي:
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جزراته  وزينت  طرقه  عّبدت  املدينة  فمدخل 
املو�شمية،  وال��ورود  الزينة   بنباتات  الو�شطية 
قوات  �شهد معارك �شارية خا�شتها  وهوالذي  
جهاز مكافحة االإرهاب وقوات احل�شد ال�شعبي 
وال�شرطة االحتادية، حتى حتول �شماء املدينة، 
ال�شيما عند الق�شور الرئا�شية، اىل لون برتقايل 
متوهج من هول تبادل النريان وكرة ال�شيارات 
تقدم  الإعاقة  التنظيم  فجرها  التي  املفخخة 
م�شاحة  الرئا�شية  الق�شور  العراقيني.حتتل 
اإنها مكان لن ميحى  كبرية من مدينة تكريت، 

التنظيم  قتل  فهنا  االإن�شانية،  ال��ذاك��راة  م��ن 
تطوعوا  عراقي  �شاب  األفي  من  اأك��ر  املجرم 
اىل اجلي�س، ومل يكملوا بعد تدريباتهم، واألقى 
الوح�شية  تلك اجلرمية  دجلة،  نهر  بجثثهم يف 
التي اهتز لها �شمري العامل وك�شفت عن همجية 

اأ�شحاب هذا الفكر وخطرِه على االإن�شانية.

ليايل الرعب
مدينة  �شندخل  اأننا  االإع��الم  لنا  �شور  وبينما 
عن  تتحدث  التقارير  م��ن  �شيل  بعد  خميفة، 

ظهور تنظيمات جديدة متثل امتدادات لتنظيم 
"داع�س" وجدنا اأنف�شنا يف مدينة ترفل بن�شبة 
بع�س  وت�شهر  واال���ش��ت��ق��رار،  االأم���ن  م��ن  عالية 
الليل،  م��ن  م��ت��اأخ��رة  ���ش��اع��ات  اىل  ���ش��وارع��ه��ا 
اخلدمات  �شعف  من  التذمر  من  الرغم  وعلى 
النا�س وي�شعرهم  فاإن ارتياحًا كبريًا ي�شود بني 

بالطماأنية من اجلانب االأمني.
لقد عا�س �شكان املدينة حياة مريرة حتت حكم 
همجي اليريدون تذكرها، كما اأن حرب تطهري 
جعلت  املعارك  و���ش��راوة  التنظيم  من  املدينة 

النجاة خما�شًا ع�شريًا، فكم من بريء قتل بعد 
اأن اتخذ داع�س املدنيني �شاترًا حلمايته، ولهذا 
االأه��ايل هم اكر  اأن يكون  امل�شتغرب  لي�س من 
النا�س مت�شكًا باال�شتقرار االأمني امللمو�س الذي 
بيد  �شقوطها  قبل  حتى  الدين  �شالح  تع�شه  مل 
اإرهابية  عمليات  اال  �شفوه  والتعكر  "داع�س" 
النا�س  من  واملرفو�شة  املنهزمة  فلوله  تنفذها 

والع�شائر يف مناطق نائية.
ذكرياتها  ظلت  التي  تلك  ال��رع��ب(،  )ل��ي��ايل 
عن  تتحدث  موؤملة  وق�ش�س  النا�س،  قلوب  يف 

اكر من  النا�س حتتاج اىل  لعل  هول ماحدث، 
اخلدمات الإزالة تلك االآثار والندوب التي خلفها 
احتالل داع�س وحرب حترير املدينة منه، تلك 
احلرب التي جعلت ال�شكان مي�شون فرتة قا�شية 

من حياتهم يف املخيمات او يف مدن اأخرى.

ا�ستعادة كرامة 
االأهايل الميثل حترير  الكثري من  بالن�شبة اىل 
ملدينتهم  ا�شتعادة  داع�س  قب�شة  من  تكريت 
لكرامتهم  ا�شتعادة  ذلك  لهم  مّثل  بل  فح�شب 

وهمجية  وح�شية  �شادرتها  ال��ت��ي  االإن�شانية 
ت�شتمع  اأن  يف  والغ��راب��ة  االإره��اب��ي،  التنظيم 
اجلي�س  الأبطال  والتقدير  االمتنان  كلمات  اىل 

واحل�شد الذين اأعادوا لتكريت حياتها.
لكن ال�شوؤال الذي ظل ي�شغلنا ونحن نرى م�شاعر 
االمتنان والطماأنية واال�شتقرار االأمني امللحوظ 
تلك  عن  للمدينة  زائر  اأي  على  يخفى  ال  الذي 
التنظيمات  ع��ودة  عن  تتحدث  التي  الق�ش�س 
االإرهابية اىل املحافظة وتن�شج عنها  حكايات 
من  العديد  اأن  ب��ل  ال  االأخ��ب��ار،  ملتلقي  مرعبة 

من امل�ضتحيل بّث احلياة يف تنظيم �ُضِحق، ويلحق النا�ض 
فلوله قبل اأجهزة االأمن

�ضلح الدين..
 ترفل با�ضتقرار اأمني وت�ضعى 

لفتح املزيد من نوافذ االأمل

اإياد عطية اخلالدي
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على خالف العديد من املدن التي احتلها تنظيم "داع�ش" 
الإرهابي وا�ستعادتها القوات الأمنية العراقية، تبدو 

مدينة تكريت وقد �سمدت الكثريمن جراحها بعد 
حتريرها من قب�سة التنظيم الإرهابي.



تلك  ت�شريحاتهم على  يبنون  باتوا  ال�شيا�شيني 
الق�ش�س املبالغ فيها الأ�شباب خمتلفة.

املحافظة  اأن  اأكدت  الدين  عملية �شالح  قيادة 
م�شتقرة  اأم��ن��ي��ة  اأو���ش��اع��ًا  تعي�س  ع��ام  ب�شكل 
بن�شبة عالية جدًا، وتعتقد اأن التهويل بخطورة 
يعود  امن��ا  الدين  �شالح  يف  االأمنية  االأو���ش��اع 
التعليق  واجبنا  من  لي�س  �شيا�شية  ل�شراعات 
عليها، و�شددت على اأنه من امل�شتحيل اأن تعود 
احلياة لتنظيم �ُشحق يف العراق و�شار منبوذًا، 
وغري قادر على خو�س اأية مواجهة مبا�شرة مع 
تهيم  التي  عنا�شره  وتتنقل  العراقية،  القوات 
�شكل  على  وال��ودي��ان  وال�شحارى  اجل��ب��ال  يف 
اأف��راده��ا  م��ن  الكثري  قتل  �شغرية  جمموعات 
ب�شربات جوية وعمليات خاطفة تنفذها قواتنا.
يوؤكد العميد )حممد االأ�شدي( املتحدث با�شم 
حترير  منذ  اأن��ه  الدين  �شالح  عمليات  قيادة 
ومواجهة  حت��رك  اأي  ن�شجل  مل  الدين  �شالح 
مبقدورها  يعد  مل  التي  االإرهابية  العنا�شر  مع 
م��واج��ه��ة ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة، م�����ش��ريًا اىل اأن 
مدة  خالل  الن�شق  بنف�س  تعمل  العنا�شر  هذه 
طويلة، وهو القيام بعمليات يف املناطق النائية 
اإال،  احل�شورلي�س  الإثبات  حماولة  يف  والرخوة 
على  ال�شوء  االإع��الم  ت�شليط  هو  اجلديد  لكن 
حتركاتها التي ترتكز على زرع عبوات نا�شفة يف 
طرق نائية رفعت وتريتها يف االآونة االأخرية اىل 
هجمات على مناطق رخوة واآخرها الهجوم على 

اأفراد  معظم  وقتل  ف�شلت  لكنها  بيجي  م�شفى 
القوة املهاجمة. 

على  ���ش��الح  عمليات  با�شم  امل��ت��ح��دث  و���ش��دد 
على  "داع�س"  لفلول  اإمكانية  اأي��ة  وج��ود  عدم 
ن�شاطها  مناطق  يف  حتى  مكان  ب��اأي  االإم�شاك 
او قاعدة لهجماتها،  النائية واتخاذه مقرًا لها 
خ�شو�شًا بعد قيام قواتنا بتحركات وا�شعة يف 
هذه املنطقة الوعرة التي تتخذها هذه العنا�شر 
كمالذ للهروب وال�شيما يف جبال مكحول. مبينًا 
اأنهم الميلكون القدرة على االإم�شاك باأية اأر�س 

الأن ذلك يعني ر�شدهم ومواجهتم لقواتنا وهم 
يعرفون اأن اأية مواجهة تعني اإبادتهم، وهذا ما 
يح�شل يف كل مرة يجربون فيها التعر�س على 

مواقع تنت�شر فيها القطعات االأمنية العراقية.
ونفى االأ�شدي احلاجة اىل القيام بتعر�س وا�شع 
التنظيم، موؤكدًا  الدين �شد عنا�شر  يف �شالح 
االأوق���ات  معظم  يف  خاملة  العنا�شر  ه��ذه  اأن 
على  بهجمات  قيامها  ح��ال  يف  فقط  وتن�شط 
التتمو�شع  اأن��ه��ا  كما  تنتخبها،  ه�ّشة  اأه���داف 
جمموعات  �شكل  على  وامنا  حمددة  اأماكن  يف 
وقتلها،  ملهاجمتها  اأمنية عراقية  قوة  اأية  تكفي 
على  ين�شب  االأه���م  الرتكيز  اأن  اىل  م�شريًا 
عنا�شر  لر�شد  اال�شتخبارية  الفعاليات  زي��ادة 

التنظيم.

ورقة داع�ش
امل�شلحة  اجلماعات  يف  خ��رباء  يتحدث  وبينما 
اأي  حتت  داع�س  تنظيم  يعيد  اأن  ا�شتحالة  عن 
العراق،  يف  االأمني  التاأثري  على  قدرته  م�شمى 
القوات  غ��دت  اأن  وبعد  مت��ام��ًا،  �شحق  اأن  بعد 
االأك��ر  ال��ق��وات  املختلفة  ب�شنوفها  العراقية 
وا�شتخدام  التنظيم،  مقاتلة  يف  وحرفية  خربة 
فاإنهم  بها،  املنطقة  جليو�س  خربة  ال  تكتيكات 
ي��ح��ذرون م��ن حم���اوالت خ��ارج��ي��ة للعب ورق��ة 
ال�شراع  العراق جزءًا من  اإبقاء  داع�س بهدف 
اخلارجي امللتهب، بيد اأن من املهم التاأكيد على 

التطورت يف العمليات النوعية واأ�شاليب حماربة 
العراقية  االأمنية  تتبعها االأجهزة  التي  التنظيم 
تركز  باتت  التي  العراقية  املخابرات  فيها  مبا 
التنظيم  بنية  لتقوي�س  �شرتاتيجية  على خطط 
ولعل  امل���ادي،  متويله  ال�شيما  بقائه  وع��وام��ل 
اأكرب خلية متويل  تفكيك  االأخ��رية يف  عملياتها 
دوالر  مليون  خم�شمئة  نحو  بحوزتها  لداع�س 
االأجهزة  بلغته  ال��ذي  بالتطور  القناعات  يعزز 

العراقية يف حماربة االإرهاب.
وتبذل �شرطة �شالح الدين جهودًا ملمو�شة يف 
تعهد  وقد  املحافظة،  ت�شهده  الذي  اال�شتقرار 
�شرطة  قائد  اجل��ب��وري(  خليل  )قنديل  اللواء 
�شالح الدين الذي لعب دورًا كبريًا اأثناء عملية 
على  االإره��اب��ي  التنظيم  قب�شة  من  حتريرها 
اإف�شال الهجمات التي حتاول زعزعة اال�شتقرار 
يقوم  التنظيم  اأن  اىل  م�����ش��ريًا  املحافظة  يف 
ال�شعب  من  رخ��وة  مناطق  ت�شتهدف  بعمليات 
اأن تنت�شر فيها قواتنا، الأنها يف الغالب مناطق 
على  عملياته  اأغلب  يف  التنظيم  ويركز  بعيدة 

العبوات النا�شفة.
واأ�شار اىل اأن عديد عنا�شر التنظيم ال يتجاوز 
قواتنا  قتلت  االأح���وال،  اأك��ر  يف  عن�شر  املئتي 
التنظيم  اأن  اىل  م�شريًا  منهم،  كبرية  اع��دادًا 
كعادته ي�شعى اىل ا�شتغالل االأزمات ال�شيا�شية 
لي�شعد ن�شاطاته ويوؤكد ح�شوره، غري انه يفتقر 
موؤثر،  اأمني  اأي خرق  اإحداث  على  القدرة  اىل 
الأنه يتهرب من اية مواجهة مبا�شرة مع القوات 
املجتمع  يف  منبوذون  عنا�شره  والأن  االأمنية، 
ي�شمحون لهم  وال�شكان وال  الع�شائر  وترف�شهم 

بالت�شلل اىل املدن حتت غطاء العوائل النازحة.
خمتلفة  ج��ه��ات  ه��ن��ال��ك  اأن  ال��وا���ش��ح  وم���ن 
وال�شراعات  االأمنية  الورقة  ت�شتغل  اأن  حتاول 
ال�شيا�شية القائمة يف املنطقة لتحقيق اأهدافها، 
االأمنية  اللجنة  م�شت�شار  يوؤكد  االإطار  هذا  ويف 
االآن  مايحدث  اأن  الدين  �شالح  حمافظة  يف 
وكل  اأم��ن��ي،  هو  مما  اأك��ر  �شيا�شي  �شراع  هو 
طرف يريد اأن يحقق غاياته مبن فيهم عنا�شر 
عنق  من  يخرجها  عمن  تبحث  التي  التنظيم 

الزجاجة.
االأمن  على  التاأثري  الميكنه  التنظيم  اإن  وق��ال 
ن�شاطاته  واإن  ال��دي��ن  ���ش��الح  يف  ع��ام  ب�شكل 
النا�شفة يف  ال��ع��ب��وات  ب���زرع  ال��ق��ي��ام  الت��ت��ع��دى 
اأه��داف  مبهاجمة  والقيام  اخلارجية  الطرق 
مدنية يف مناطق رخوة، م�شريًا اىل اأن فلولهم 
وتعر  مكحول،  وج��ب��ال  اجل��زي��رة  يف  تتحرك 

اأعتدة  على  حتتوي  اأنفاق  على  االأمنية  القوات 
اأن هذه الفلول لي�شت  ومعدات خمتلفة مايوؤكد 

م�شتعدة ملواجهة القوات العراقية.
التنظيم غري  من  عنا�شر  هناك  اأن  اىل  ولفت 
مناطقها  اىل  للعودة  �شعت  فكريًا  به  مرتبطة 
اأن  ال�شجري  وي��رى  رف�شتهم،  الع�شائر  لكن 
هوؤالء �شي�شطرون اىل اللتحاق بالتنظيم فلي�س 
امل�شتعبد  من  لكن  للنجاة،  منفذ  اي  اأمامهم 
باأفكاره  النا�س  خ��داع  م��ن  داع�����س  يتمكن  اأن 
مرة اأخرى وهم الذين رف�شوه ورف�شوا وجوده 
على  ال��ن��ا���س  اإ���ش��رار  واأن  عنا�شره،  وق��ات��ل��وا 
القوات  اإ���ش��رار  ع��ن  االإره���اب اليقل  حم��ارب��ة 

االأمنية على حماربته.
 

نوافذ الأمل
النا�س  ل��دى  االأم���ل   ن��واف��ذ  تفتح  اأ���ش��ب��اب  ثمة 
وحدها  تكون  لن  القوة  لكن  اأف�شل،  مب�شتقبل 
يقودهم  ���ش��وء  �شعاع  النا�س  ي��َر  م��امل  كافية 
بيوت  هنالك  فمازالت  االآم���ال،  تلك  لتحقيق 
يفجرها  كي  لغمها  قد  التنظيم  ك��ان  حمطمة 
وعلى  العراقية،  ال��ق��وات  منها  تقرتب  عندما 
على  �شنوات  ثالث  من  اأك��ر  م��رور  من  الرغم 
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ت�سكل جامعة املثنى 
اأحد ال�سروح العلمية 

والقت�سادية يف 
املحافظة ف�ساًل عن 
تاأثريها القت�سادي 

والجتماعي. 

ت�سكل جامعة املثنى 
اأحد ال�سروح العلمية 

والقت�سادية يف 
املحافظة ف�ساًل عن 
تاأثريها القت�سادي 

والجتماعي. 
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ح�ضن العاين 

نواعم
اإجازات غريبة!!

لعّل اأكرث اأنواع االإجازات �ضهرة هي اخلا�ضة بح�ضول منت�ضب الدولة 
على ا�ضرتاحة، ومع اأن اأيام العطل يف العراق اأكرث من اأيام الدوام، 

ومع اأن ن�ضف موظفي القطاع العام هم يف اإجازة اأو ا�ضرتاحة 
حقيقية ب�ضبب )البطالة املقنعة( كما يقول اأهل االقت�ضاد

ثمة الكثير من التعابير او األلفاظ التي نستعملها في مخاطباتنا وحياتنا اليومية 
من دون االلتفات الى أنها من الِسعة والشمول والتنوع بحيث تغطي مساحة 

غير قابلة للتصديق، من ذلك على سبيل المثال مفردة )إجازة(، فقد عجزُت في 
حصر الدالالت التي تذهب اليها. ومعلوم أن هذه المفردة مشتقة من )جاز أو 

أجاز(، ويراد بها السماح أو الموافقة على اإلتيان بعمل ما، ومن هنا جاء اسم 
)جواز السفر(، ألنه يوفر لحامله إذناً بدخول بلد غير بلده، وأهل النحو واللغة 

يقولون )وجوب- جواز- جواز- جواز الوجهين(، وكثيراً ما نقرأ أّن فالناً 
حصل على )إجازة( في الخط او اإلفتاء او التالوة. وفي التعامالت الرسمية، 

يقتضي حصول المواطن الذي يود قيادة مركبة أو دراجة بخارية على )إجازة( 
سوق، ويقال الشيء نفسه عن إجازة البناء أو االستيراد والتصدير أو افتتاح 

مطبعة أو ناٍد أو محل لبيع المشروبات الكحولية أو صيدلية. وإجازة حمل 
السالح ال تخرج عن هذا السياق، ومثلها إجازة طبع كتاب أو إصدار جريدة 
أو عرض فيلم أو مسرحية أو تأسيس كلية أهلية.. الخ. والبلدان التي تحترم 

شعوبها، تحترم بالضرورة فن الغناء، ولذلك تؤلف لجاناً خاصة إلجازة النص 
الغنائي وصوت المطرب وسالمة اللحن. وعلى العموم فإن اإلجازات لها 

صفة رسمية، وتخضع إلجراءات معينة، حتى أن بعضها يكون من مسؤولية 
سلطة عليا في الدولة، كما هو الحال مع اإلجازات التي يجب على المواطنين 

استحصالها للتظاهر ضد زواج القاصرات مثالً او ضرب األزواج من قبل 
الزوجات، أو الفضائيات التي تعمل بالمكشوف على تأجيج الصراعات الطائفية 

والسياسية.
لعّل أكثر أنواع اإلجازات شهرة هي الخاصة بحصول منتسب الدولة على 

استراحة، ومع أن أيام العطل في العراق أكثر من أيام الدوام، ومع أن نصف 
موظفي القطاع العام هم في إجازة أو استراحة حقيقية بسبب )البطالة المقنعة( 

كما يقول أهل االقتصاد، ولكن ذلك لم يمنع الدولة من سن عشرات القوانين 
والتعليمات لكل من األنواع، فإجازة األمومة مثالً لها شروطها الحصرية 

الخاصة، حيث ال يجوز تحت أي عذر أن يتمتع بها الرجل نيابة عن زوجه )مع 
أن النسوان يطالبن 24 ساعة بالمساواة(، واإلجازة الدراسية لها ضوابطها التي 
تختلف عن إجازة الزواج التي تُدعى عرفاً بشهر العسل، وتعد اإلجازة األسعد 

في حياة الرجل والمرأة )أغرب شيء الفت للنظر هنا، ويستحق التنويه، أن 
الطالق يتم من دون إجازة أو عطلة، مع أنه من أكثر المناسبات سعادة(. وفي 

اللغة اإلدارية هناك نوع من اإلجازات أقرب ما يكون الى العقوبة المهذبة 
وليست التأديبية كاإلجازة اإلجبارية التي تُمنح في العادة لكبار موظفي الدولة. 

وبرغم هذا التنوع في طبيعة اإلجازات ومسمياتها، إال أن هناك نوعين رئيسين 
من اإلجازات، هما "االعتيادة والمرضية". وقد منح القانون منتسب الدولة 
إجازة اعتيادية أمدها 3 أيام عن كل شهر، ويحق للمواطن الحصول على 

مدة أطول، ولكن اإلجازة في هذه الحالة تكون من غير راتب، أما اإلجازات 
المرضية فليست محددة بأيام، والقرار فيها للمرجعية الطبية الرسمية، ومن 

هنا قد تكون يوماً أو يومين أو اسبوعاً أو شهراً أو أكثر، وفي بعض األحيان 
بحسب العالقة مع الطبيب!!

في الحقيقة هناك نوع غريب من اإلجازات تعمل به بعض الدول، حيث يعطى 
الموظف حرية التصرف في الحضور الى دائرته، أو عدم الحضور الى أية 

مدة تعجبه ومن دون إذن أو إجازة أو عائق مرضي أو أسري، ومع ذلك 
يتقاضى راتبه كامالً مع أية مخصصات أو امتيازات أخرى، زيادة على حقوقه 
التقاعدية، ويعدُّ موظفو )البرلمانات( المثال األبرز في هذا المجال. ولكن هناك 

إجازات أشد غرابة، وموطنها األصلي هو العراق، حيث يتمتع عشرات اآلالف 
من منتسبي الدولة )مدنيين وعسكريين( بإجازة مفتوحة، ويتقاضون رواتبهم 

ومخصصاتهم وعالواتهم وترفيعاتهم واستحقاقاتهم التقاعدية بصورة طبيعية، 
وهم ال يرون مؤسساتهم اال في يوم الراتب، وبدالً من أن يُطلق عليهم اسم 

)المتسربين( مثالً أو الفاسدين أو الحرامية، نالوا لقباً ظريفاً ومتحضراً وعلمياً 
من قبل الدولة نفسها، وهو ) الفضائيون(!! أشهد أنه لقب موفق وجميل نستحق 

عليه براءة اختراع..

على  يح�شلوا  مل  ال�شكان  ف��اإن  املدينة  حترير 
اأن  كما  دوره���م،  ق��رو���س  لرتميم  او  اإع��ان��ات 
مدار�س كثرية كان تنظيم "داع�س" قد اتخذها 
مدمرة،  م��ازال��ت  الأ�شلحته  خم��ازَن  او  اأوك���ارًا 
وي�شكو النا�س من غياب اأي دور اإيجابي لوزارة 

الرتبية.
وتبدو جهود بلدية تكريت وا�شحة بالقيا�س اىل 
باإعادة احلياة  االإ�شهام  اأمكاناتها املحدودة يف 
يف املدينة، وكانت اأول االأجهزة احلكومية التي 
عملت يف املحافظة على رفع االأنقا�س وتنظيف 

ال�شوارع مب�شاعدة منظمات دولية. 
وي�شتذكر مدير بلدية تكريت التي يبدو مقرها 
امل��دن  البلديات يف  م��ب��اين  اأج��م��ل  م��ن  واح���دًا 
من  ت�شميمه  فكرة  ا�شتوحيت  حيث  العراقية، 
قلعة تكريت التاريخية، امل�شاعدات التي قدمتها 
بعد  الدين  ل�شقيقتها يف �شالح  الب�شرة  بلدية 
ت�شلمت  البلدية  اأن  مبينًا  حتريرها،  من  اي��ام 
جميع  التنظيم  ���ش��رق  ح��ي��ث  ف��ارغ��ة  ب��ن��اي��ات 
املخازن من جميع  باإفراغ  وقام  البلدية،  اآليات 
اىل  بحاجة  املدينة  جعل  الذي  االأم��ر  املعدات، 
وترية  ترفع  كي  وامل��ع��دات  االآل��ي��ات  من  املزيد 

عملها باأ�شرع وقت.

م�شاريع  الإك��م��ال  اأم����وال  بتخ�شي�س  وط��ال��ب 
وجم�شر  الدّلة  جم�شر  وبينها  املعطلة  البلدية 
تكريت والفندق ال�شياحي الذي مازال مدمرًا، 
ف�شاًل عن احلاجة اىل م�شاريع كبرية لت�شريف 

املياه.
قطاعات  وحت��ري��ك  اال�شتثمار  وت��رية  رف��ع  اإن 
م��ه��م��ة ق����ادرة ع��ل��ى ام��ت�����ش��ا���س ال��ب��ط��ال��ة يف 
حمافظة متتلك كل عوامل النجاح ال�شتثمارات 
جزيرة  يف  اخل�شبة  فاأرا�شيها  كبرية،  زراعية 
�شلة  متثل  تزل  وملا  كانت  واالإ�شحاقي  �شامراء 
بغداد،  وخ�شو�شًا  العراق،  ملدن  كبرية  غ��ذاء 

ت�شهم  كبري  جهد  اىل  الحتتاج  اإج��راءات  وثمة 
يف دفع عجلة االنتاج الزراعي، اذ لطاملا ابتعد 
التجار عن �شراء املحا�شيل يف املحافظة ب�شبب 
ال�شاعات الطوال التي مت�شيها �شيارات احلمل 
يف ال�شيطرات االأمنية حتت لهيب �شم�س حارقة 

تتلف حمولتها من اخل�شراوات.
اأ�شا�شيًا  ركنًا  ي�شكل  ال��ذي  ال�شحة  قطاع  ويف 
يف اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة اىل امل��واط��ن��ني وال��ذي 
اأن  بعد  هائل  تدمري  اىل  موؤ�ش�شاته  تعر�شت 
تفجريها،  ث��م  وم��ن  تفخيخ  اىل  داع�����س  عمد 
منظمات  مب�شاعدة  بذلت  ملمو�شة  جهودًا  فاإن 
اإعمار املدن املحررة، اذ جرى  دولية و�شندوق 
تاأهيل نحو اأربعني موؤ�ش�شة �شحية بني م�شت�شفى 

وم�شتو�شف.
امل�شاريع  ويقول )حممد �شالح حمودي( مدير 
اأه��م  ب��ني  م��ن  اإن  امل��ح��اف��ظ��ة:  يف  الهند�شية 
بناء  اإع����ادة  دائ��رت��ه  نفذتها  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 
م�شت�شفى تكريت التعليمي بكلفة 42 مليار دينار 
امل�شت�شفى  ويعد  طوابق،  �شتة  من  يتاألف  الذي 
الرئي�س يف املحافظة، ويت�شع اىل 450 �شريرًا، 
اأن  بعد  هيكل  �شبه  اىل  امل�شت�شفى  حت��ول  وق��د 
اأحلق به تنظيم داع�س دمارًا كبريًا، كما جرى 
وربع  مليار  بكلفة  ال��ط��وارئ  م�شت�شفى  تاهيل 

املليار دينار.
واأ�شار حمود اىل اأن تاأهيل املوؤ�ش�شات ال�شحية 
جميع  �شمل  بل  تكريت  مدينة  على  يقت�شر  مل 
دم��ار  اىل  تعر�شت  التي  وال��ن��واح��ي  االأق�شية 
كما  بيجي،  يف  �شحيًا  مركزًا   12 وبينها  هائل 
جرى تاأهيل موؤ�ش�شات حيوية �شحية كم�شرف 
م�شتمرة  واجل��ه��ود  ال�شناعية  والِكلية  ال��دم 
اأن هناك  اأ���ش��ار اىل  اأن��ه  يف ه��ذا االإط���ار، بيد 
خم�شة م�شت�شفيات متوقفة عن العمل من بينها 

م�شت�شفى لالأطفال.
نوافذ  املزيد من  فتح  الدين اىل  حتتاج �شالح 
بقطاعات  واالهتمام  اخلدمات  وتقدمي  االأمل، 
ودعم  والطفل  امل��راأة  ورعاية  وال�شباب  الرتبية 
اال�شتثمارات وت�شجيعها، وفتح فر�س عمل اأمام 
على  الق�شاء  يف  ي�شهم  ه��ذا  وك��ل  امل��واط��ن��ني، 

االإرهاب ويقتلعه من جذوره.



"امل�شور الباكي".. لقب اأطلقته عليه مواقع التوا�شل 
ب�شبب  احل���زن  دم���وع  ذرف  اأن  ب��ع��د  االج��ت��م��اع��ي 
الفوتوغرايف  امل�شور  مع  الوطني،  املنتخب  خ�شارة 

حممد العزاوي كان لنا هذا احلوار:
* متى كانت بدايتك مع فن الت�شوير ب�شكل 

عام؟
الريا�شية  ال�شحافة  يف  كانت  بدايتي   -
كلية  يف  طالبًا  حينها  وكنت   2009 ع��ام 
ومن  البيان  جريدة  يف  عملت  االإع���الم، 
ثم جريدة املونديال التي كانت تنفرد عن 
باقي ال�شحف بعمل �شفحات خا�شة لالأندية، 
نادي القوة اجلوية كان من ح�شتي حتريرًا وت�شويرًا، 
وكانت �شوري تاأخذ  حيزًا كبريًا يف ال�شحيفة، ويف 
بع�س االأحيان تكون على ال�شفحة االأوىل، اهتممت 
مع  ومنذ عام 2000 خ�شو�شًا  بال�شورة  من حينها 
ال�شحفية  ال�شورة  مبداأ  ميديا(،  تطور)ال�شو�شيل 
ريا�شية  لقطة  عن  اأبحث  ال  اأين  اأي  منهجي،  ك��ان 
فقط واإمنا اأبحث عن �شورة حتكي ق�شة رمبا تغني 
عن اآالف الكلمات. ومنذ العام 2012 بداأت بتجيهز 
ما  كل  باقتنائي  االحرتاف  للدخول اىل عامل  نف�شي 

ي�شاعدين من جتهيزات تتعلق بعامل الت�شوير.
* مَل رّكزت على الت�شوير الريا�شي؟

اأن  بعد  الريا�شي  الت�شوير  اهتمامي على  ان�شّب   -
كان عدد امل�شورين الريا�شيني قليل جدًا واليتجاوز 
عن  ف�شاًل  العراقي،  ال��دوري  يف  م�شورين  الع�شرة 
احتواء ال�شورة الريا�شية على حركات متّر ب�شرعة 
توثقها.  اىل عني  ال�شورة  تلك  لذلك حتتاج  الربق، 
باعتمادي  زم��الئ��ي  ب��اق��ي  ع��ن  اأمت��ي��ز  اأن  اأح��ب��ب��ت 
جيد  متابع  واأن��ا  امل��ع��رّبة،  ال�شحفية  ال�شورة  على 
هلل  احل��م��د  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  العامليني  للم�شورين 
وفقت يف عملي وبداأت �شوري تاأخذ حيزًا يف املجال 

الريا�شي.
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  م��ن  ا�شتفدت  ه��ل   *

للرتويج الأعمالك الفوتوغرافية؟
- طبعًا، اال�شتفادة كانت مهمة وكبرية من من�شات 
الرتويج  على  ت�شاعدين  فهي  االجتماعي  التوا�شل 
عدد  يتجاوز  �شفحات  هناك  اأن  خ�شو�شًا  الأعمايل 
متابعيها املليوين متابع، ال�شو�شيل ميديا اأو�شلني اىل 
الكثري من املتابعني واملهتمني بالت�شوير الفوتوغرايف 
كي اأو�شل اأعمايل املميزة وعلى م�شتوى جيد، ف�شاًل 

عن اكت�شاب اخلربات واملهارات يف هذا املجال.

* احلدث الريا�شي رمبا يختلف عن باقي االأحداث، 
م���ا ه���ي و���ش��ي��ل��ت��ك االأه�����م يف ال��ت��ق��اط م���ا ي��ج��ري 

وا�شطياده؟
اأذهاننا  يتبادر اىل  اأن ن�شمع كلمة ريا�شي  - جمرد 
يف  �شعوبة  ت�شبب  ال�شرعة  وتلك  احل��رك��ة،  �شرعة 
الثانية  اأج���زاء  ت�شتغل  اأن  ويجب  ال�شورة  التقاط 
يجب  وهنا  ح��دث،  �شورة  على  احل�شول  اأج��ل  من 
الروؤية االإخراجية  اأن متتلك عّدة خا�شة ف�شاًل عن 
و�شعة االأفق واختيار الزوايا اخلا�شة، مثال على ذلك 
هناك �شورة التقطتها ملباراة يف دوري كرة ال�شلة بني 
كانت  االأخ��رية  الثواين  يف  والكهرباء،  النفط  ناديي 
لنقطتني  ت�شجيله  وحني  النفط  لنادي  هجمة  هناك 
ال���دوري،  مناف�شات  م��ن  الكهرباء  فريق  �شيخرج 
كادر ال�شورة احتوى الكرة وال�شبكة ونظرات مدرب 

الكهرباء للكرة التي �شتفقده مناف�شات الدوري.
* يقرتب امل�شور كثريًا من اأدق التفا�شيل، فيكت�شف 
يف اللقطة خبايا واأ�شرارًا مل يكن يعرفها اجلمهورمن 

قبل، مالذي ك�شفته عد�شتك؟
لها  ينتبه  مل  ال��ت��ي  اللقطات  م��ن  الكثري  امتلك   -
امللعب  يف  اأجل�س  ح��ني  امل�شورين،  زم��الئ��ي  اأغ��ل��ب 
اللتقاط ال�شور تتجول عيناي يف جميع اأرجاء امللعب 
دائمًا  لذلك  فقط،  املباراة  على  تركيزي  واليقت�شر 
ال��دوري  يف  لقطة  ل��دي  غريبة،  لقطات  ا�شطاد  ما 
القطري بني العب قطري والعب حمرتف، حيث قام 
الالعب القطري بحركة غري اأخالقية جتاه الالعب 
ت�شبب  قد  الأنها  ن�شرها  بعدم  ن�شحوين  املحرتف، 
كبري  لعدد  امتالكي  ف�شاًل عن  امل�شاكل،  من  الكثري 
الأين  اأن�شرها  مل  العراقي،  ال��دوري  يف  ال�شور  من 
العراقية  كرتنا  �شلبي يف  �شيء  اأي  اأظهر  اأن  اأريد  ال 
نطاق  على  تتدوال  و�شورنا  �شفحاتنا  اأن  خ�شو�شًا 

عربي.
* "امل�شور الباكي" لقطة تناولتها و�شائل االإعالم.. 

حدثني عن تلك اللحظات
اأ�شعب  من  مباراة هي  اأية  االأخ��رية يف  اللحظات   -
ب�شرعة  متر  بداأت  الدقائق  اأن  خ�شو�شًا  اللحظات، 
وت�شاهد  البطولة،  من  �شيخرج  فريقك  اأن  وت�شعر 
الذين  العراقيني  بامل�شجعني  تغ�س  امللعب  مدرجات 
�شيخرجون من امللعب وهم ي�شعرون باحلزن، تذكرت 
�شوارع بغداد واحتفاالت اجلماهري بالفوز، مل اأمتكن 
من حب�س دموعي. بكيت بحرقة لنحو دقيقتني داعيًا 

اهلل اأن يفرح اجلمهورالعراقي، 

حممد العزاوي: الفوتوغرايف

اأبحث عن �ضورة حتكي ق�ضة

دخل عامل الريا�سة 
من خالل ال�سحافة، 
ليوثق بعد�سته كل 
اللحظات التي تر�سد 
احلالة الريا�سية، اتخذ 
مبداأ ال�سورة ال�سحفية 
منهاجًا له، ليبحث عن 
لقطة ريا�سية فقط 
وامنا يبحث عن �سورة 
حتكي ق�سة وتوؤرخ 
حدثًا. 

حم�ضن اإبراهيم
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لهذا ال�ضبب ابتعدت عن 
كمر:

مي�ض
؟الدراما العراقية

وال�شعر  الر�شيق  القوام  ذات  الريا�شية،  ال�شابة 
وامل�شرحي  التلفزيوين  التمثيل  اأج��ادت  االأ�شقر، 
ب�شكل الفت واأ�شندت اليها اأدوار مل تكن حتلم بها، 
لكنها اليوم غدت ممثلة بارعة يت�شابق املخرجون، 
الرئي�شة  االأدوار  اإ�شناد  على  اخلليج،  يف  ال�شيما 

اليها.
"ال�شبكة" يف  الفنانة مي�س كمر كانت يف �شيافة 
وحياتها  �شريتها  عن  فيه  حتدثت  �شريح  ح��وار 

الفنية وال�شخ�شية: 
املجال الريا�ضي

* ما الذي دفعك لدخولك الو�شط الفني وكنِت قد 
اجلمنا�شتك  لعبتي  يف  الريا�شة  جمال  احرتفِت 

والكراتيه يف ت�شعينات القرن املا�شي؟ 
مني  طلب  عندما  �شدفة،  الفن  جم��ال  دخلت   -
معه  اأم��ث��ل  اأن  اجلميلي  را���ش��م  ال��راح��ل  الفنان 
ب��اأدوار  )االم��رباط��ور(  م�شرحية  يف  البطولة  دور 
امل�شرح،  على  اأوؤدي��ه��ا  خمتلفة  ريا�شية  وحركات 
فوافقت على ذلك بعد موافقة اأ�شرتي على فكرة 
االأعمال  توالت  ثم  من  امل�شرحية.  اىل  ان�شمامي 
م�شّلطة  واالأ����ش���واء  االأن��ظ��ار  واأ���ش��ب��ح��ت  الفنية 
اأدخل الو�شط  اأن  اأفكر يف  اأكن حينها  نحوي، ومل 
لعبة  يف  العراق  وبطلة  ريا�شية  كنت  الأنني  الفني 
اجلمنا�شتك لعامي 1992 و1993 ف�شاًل عن كوين 
الريا�شي  االحت��اد  يف  جمنا�شتك  مدربة  ا�شغر 

للجمنا�شتك حينها.  
جنمها  �شطع  التي  الوحيدة  الفنانة  اأن��ت  رمبا   *
الف��ت  ب�شكل  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول  يف  م���وؤخ���رًا 
للنظرمن خالل م�شاركاتك يف االأعمال الدرامية 

اخلليجية؟ 
فن  اأي  وال  اخلليجي  الفن  ي�شرقني  مل  ك��ال،   -
اآخر، فاأنا اأمثل بلدي يف اأي مكان اكون فيه �شواء 
يف العراق او خارجه، وحققت جناحات كثرية يف 
العراقية  الدراما  عن  ابتعادي  �شر  لكن  العراق، 
على  ت�شجع  ال  التي  الن�شو�س  بع�س  ب�شبب  كان 
اأق��دم  اأن  اأ�شتطيع  ال  واأن��ا  امل�شتوى  ودون  العمل 
اىل  اأعود  اأن  واأمتنى  الفني،  امل�شتوى  دون  اأعمااًل 
الدراما العراقية واأقوم يف بغداد احلبيبة باأعمال 
عملتها  التي  امل�شل�شالت  كم�شتوى  خالدة  جميلة 
)اإعالن حالة حب، رجال وق�شية، ميم ميم، حب 

اليا�س(.  خ�شر  �شموع  ه��وى،  و  كربياء  وح��رب، 
اجلمهور  ذاك��رة  يف  را�شخة  ظلت  االأع��م��ال  ه��ذه 
العراقي، لذا اأنا اأ�شاأل اأين نحن من اأعمال ر�شينة 
كهذه؟ فال تلمني على ابتعادي عن ال�شاحة الفنية 

العراقية.   
اأعمال عربية

* كيف وجدِت التجربة العربية؟ وما مييزها عن 
العراقية؟ 

- ما مييز الدراما العربية عن العراقية هو الدعم 
بطريقة  الفنان  ودعم  ال�شحيحة  االإنتاج  وعملية 
فلالأ�شف  االإجتماعية،  للق�شايا  وتناولها  جيدة 
الدراما العراقية حتولت مو�شوعاتها اىل نزاعات 
وكاأنها يف حلبة، ب�شبب تناولها االأحداث ال�شيا�شية 
التي تعب منها اجلمهور، لذا فاإن الدراما العراقية 
اجتماعية  ط��روح��ات  اىل  تتوجه  اأن  اىل  بحاجة 
امل�شاهد  ول��ن��دع  االآخ��ري��ن،  ن��زاع��ات  ع��ن  بعيدة 
العربي ينفتح على الفن العراقي بعيدًا عن �شوؤون 

بالدنا. 
* تارة ن�شاهدك كوميدية �شاخرة، وتارة تفاجئينا 
باأدوار تراجيدية عميقة امل�شمون، كيف ا�شتطعت 
التفاوت  باأدائك رغم كل هذا  امل�شاهد  اأن تقنعي 

يف االأدوار؟ 
بدور  اأتقولب  ال  متنوعة  يجعلني  لفني  ع�شقي   -
القدرة  ول��دي  ب��اأن��واع��ه  الفن  اأع�شق  ف��اأن��ا  واح��د 
على التنويع واإقناع امل�شاهد وهذا ما �شرتاه ويراه 

اجلمهور يف رم�شان املقبل اإن �شاء اهلل. 
من  تنحدر  )وال��دت��ك(  اأ���ش��ول  اأن  حقيقة  م��ا   *

الهند، هل هذا �شحيح؟
العراق  يف  وتولدها  اجلن�شية،  عراقية  والدتي   -

لكن جذورها تركية هندية. 
* اأين تكمن طاقاتك الفنية ب�شكل اأكرب يف امل�شرح 

اأم يف التلفزيون؟
- اأع�شق التلفزيون وامل�شرح، اإال اأن حبي للم�شرح 

اأكرب.  
من  القا�شية  االن��ت��ق��ادات  م��ن  ملوجة  تعر�شِت   *
اجل��م��ه��ور ال��ع��راق��ي وحم��ب��ي��ك ع���ن م�����ش��ه��د يف 
باأنك  فهمت  التي  )الياخور(  الكويتية  امل�شرحية 
اأ�شاأت للعراق من خاللها، هل ا�شتطعت اأن تقنعي 
ال�شارع العراقي بحقيقة ما جرى لكي تعود الثقة 

بينك وبني جمهورك؟
فهم  وكبرية جدًا  وطيدة  مع جمهوري  - عالقتي 
يف  بلدي  اىل  اأ�شيء  ولن  مل  ومثقف،  واٍع  جمهور 
ال�شمري  عدميي  من  البع�س  لكن  الفني،  عملي 
ووظفوه  امل�شرحية  من  معني  مقطع  بقطع  قاموا 
اىل  اأ�شاأت  باأين  اتهموين  عندما  الئق  غري  ب�شكل 
العراق، لذا طلبت حينها من املتابعني اأن ي�شاهدوا 
امل�شرحية كاملة ويحكموا عليها هل اأ�شاءت مي�س 
كمر من خاللها؟ واحلمد هلل فهم اجلمهور زيف 

ادعاء من حاول بث الكراهية والتلفيق. 

اأم �ضتوري

)اأم  ل�شخ�شية  جت�شيدك  اأن  اعترب  البع�س   *
�شتوري( مل يكن مالئمًا لطاقات واإمكانات مي�س 

كمر مباذا تعلقني؟
- كيف؟! هذا غري �شحيح.. جت�شيدي ل�شخ�شية 
)اأم �شتوري( كان عماًل اأكر من رائع بل هو جواز 

مروري نحو االأعمال العربية اخلليجية. 
يف  اغتيال  ملحاولة  تعر�شت  اأن��ك  معلومة  لدي   *

اإحدى الدول العربية؟
- اغتيال!! مل اتعر�س ملحاولة اغتيال؟ 

* جتيدين موهبة تقليد االأ�شوات.. كيف اكت�شبت 
تلك املوهبة؟

- هذا �شحيح، اأجيد تقليد االأ�شوات وقد اكت�شبت 
بع�س  اأقلد  كنت  ال�شغر عندما  منذ  املوهبة  تلك 
تلك  ووظ��ف��ت  برتكيز،  اأ�شمعها  التي  االأ���ش��وات 

املوهبة يف بع�س اأعمايل الفنية .
* كم مرة ع�شت احلب؟

- مرة واحدة. 
* ماذا �شن�شاهد لك يف رم�شان املقبل؟

عمل  يف  رم�����ش��ان  يف  اجل��م��ه��ور  �شي�شاهدين   -
اأو�س ال�شرقي، واي�شا  اإخراج الرائع  كوميدي من 
الفهد  الكبرية حياة  الفنانة  لدي عمل درامي مع 
كذلك  دعيب�س،  اأحمد  الكبري  املخرج  اإخ��راج  من 
الفنانة  مب�شاركة  )ال��ع��ذراء(  ا�شمه  اآخ��ر  عمل 
وانتاج  القفا�س  للمخرج حممد  الهاجري  �شجون 
كوميدي  عمل  ل��دي  واأي�����ش��ًا  االأم���ري،  عبد  با�شم 
ب��ع��ن��وان )ن�����ش��ي��ب خم��ت��ار دي���ن���ار( ل��ت��ل��ف��زي��ون 
ال��ك��وي��ت، احل��م��د هلل رم�����ش��ان ه���ذا ال��ع��ام ل��دي 

حوار: اأحمد �ضمي�ضم 
ت�ضوير: عهد عبد اهلل الهادية

ن�ساأتها يف اأح�سان اأ�سرة ريا�سية دفعها اىل النخراط 
يف املجال الريا�سي، والدها الرباع الدويل )كمر عبد 
جا�سم( �ساعدها على دخول هذه امليادين فلعبت 
)الكراتيه( و)اجلمنا�ستك( يف ت�سعينات القرن املا�سي، 
لكنها �سرعان ما اجنذبت اىل الفن مع اأول فر�سة 
جاءتها بامل�سادفة ومب�ساعدة الفنان الكبري الراحل 
)را�سم اجلميلي(.
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الكوميديا  بني  توزعت  الفنية  االأعمال  من  وفرة 
والرتاجيديا. 

* ما الذي اأخذه الفن منك وماذا اأعطاك؟
- الفن اأخذ مني حريتي، ومنحني ال�شيء االأجمل: 

حب النا�س. 
* مْن مَن الفنانات العراقيات يلفنت انتباهك؟

- كثري من الفنانات اأحبهم ويلفنت انتباهي دومًا، 
والفنانة  خ�شري،  �شليمة  الرائعة  الفنانة  مثاًل 
الرائعة  �شديقتي  جيلي  وم��ن  الربيعي،  اإن��ع��ام 

الفنانة االآء ح�شني. 
االإع�����الن  يف  ع��م��ل��ت  ال��ف��ن��ي��ة  ب���داي���ات���ك  يف   *
التلفزيوين، هل ممكن اأن تكرري تلك التجربة لو 

�شنحت الفر�شة؟
يف  اأخ���رى  م��رة  اأع��م��ل  اأن  ممكن  ال،  مل  نعم   -
االإعالن التلفزيوين، فكبار جنوم العامل عملوا يف 

فن االإعالن.
* ما حلمك؟

- اال�شتقرار يف بلدي.
الفنانات اجلدد الالئي وجلن  * مباذا تن�شحني 

جمال التمثيل؟
باالجتهاد  اجل��دد  الفنانات  اأن�شح   -

وامل��ث��اب��رة واأخ���ذ 
الفن بجدّية، 

ف�شاًل عن 

االأخالق التي متيز الفنان فمهما كرب الفنان يجب 
اأن تكرب معه اأخالقه.

اأ�شبح  ك��ي��ف  )م��ي�����ش��ل��ون(  احلقيقي  ا���ش��م��ك   *
)مي�س(؟

اأن  اإال  كمر،  مي�شلون  احلقيقي  ا�شمي  نعم،   -
الفنان املخرج الكبري كارلو هارتيون والفنان 

اأن  علّي  اقرتحا  اجلميلي  را�شم  الكبري 
يكون ا�شمي الفني ن�شف ا�شمي الكامل 

اللحظة  ت��ل��ك  وم��ن��ذ  )م��ي�����س(  وه���و 
اأ�شبحت معروفة با�شمي: مي�س.

* كيف تنظرين اىل الرجل؟
 !! اأب��دًا  بالرجال  اأث��ق  ال   -

م��ع االع���ت���ذار ل��ل��رج��ال لكن 
طبعي هكذا.  

 * اأخ��ريًا متى ن��راك يف 
بغداد؟

قريبًا..  اهلل  �شاء  اإن   -
ق��ل��ب��ي ي��خ��ف��ق ب�����ش��رع��ة 
على  ودم��ع��ت��ي  ل��ب��غ��داد 
اأطراف جفني متلهفة كي 
ت�شقط يف اأح�شان بغداد، 
)ال�شبكة(  ملجلة  و�شكرًا 

الغّراء.  
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

كان له االأثر الكبري يف حت�ضني لغتي يف كتابة الق�ضة 
الق�ضرية حينها وفيما بعد يف ال�ضحافة..وا�ضبح 

�ضديقا متميزا وهو يتابعني �ضحفيا.

م�������ق�������االت

�ضلمًا اأ�ضتاذي

للمرة التي ال اعرف عددها، ألوم نفسي ألنني لم احفظ كل ما كتبت وكل ما ُكتب عني في ارشيف خاص 
بي، ألنني في اسوأ توقعاتي للغزو، لم أتوقع ان استيقظ يوما على رماد حريق مقار الصحف التي كنت 

اكتب اوُكتب عني بها قبل نيسان 2٠٠3.
منذ ان علمت بالخبر المؤسف برحيل الدكتور خالد علي مصطفى، وانا افكر بذلك المقال الذي نشره عني 

في ١٩٨٦ تحت عنوان ) تلميذتي المتميزة اوالنجيبة، ال اذكر تماما، والتي اصبحت صحفية يشار اليها 
بالبنان( ويتحدث فيها عن طالبته قبل ١٠ سنوات من ذلك التاريخ.. يومئذ شعرت بالفزع، وانا اتخيل العقد 

من العمر.. وسألته ان كنت قد كبرت، فقد هالتني الكلمات )قبل ١٠ سنوات( وضحك..
كنت في الصف االول من قسم الترجمة - اداب المستنصرية، وخالد علي مصطفى يدرسنا اللغة العربية، 

وكنت غائبة دائما في محاضراته بعذر انشغالي بتدريباتي الرياضية، القتناعي بأني لست بحاجة الى 
دروس في اللغة العربية.. بعد شهرين من الدوام، قرأت اسمي على لوحة اإلعالنات، ان احضر في غرفة 

األساتذة أمامه.. وذهبت ليقول لي بأنه ليس منزعجا من غياباتي، لكنه يريد التعرف بي، وأضاف "ليس 
من المنطق ان ال يعرف االستاذ طلبة صفه" وخجلت، ولم أغب عن درسه، وبدأت أتدرب بعد ساعات 
الدوام.. ووجدت انني بحاجة جدا الى دروس اللغة العربية، خاصة وانه كان قريبا من الطلبة ومتميزا 

بالشرح.. وكان له األثر الكبير في تحسين لغتي في كتابة القصة القصيرة حينها وفيما بعد في الصحافة..
واصبح صديقا متميزا وهو يتابعني صحفيا.. في ١٩٩٥، شاركت في مسابقة القصة التي أعلن عنها 

)نادي الجمهورية الثقافي( وفاجأني باتصال هاتفي معاتبا على مشاركتي في المسابقة، سألته وكيف عرف 
بمشاركتي، خاصة ان االسماء تحجب عن أعضاء لجنة الفحص التي ال اعرف من يكونون، قال انه رئيس 
اللجنة وعرفني من أسلوبي .. وعند االعالن عن الفائزين كنت االولى مع اشارة في الفرق بين النص الذي 

قدمته والنصوص االخرى..
طوال السنوات بعد نيسان 2٠٠3 لم ألتقِه سوى مرة واحدة في مقهى الشابندر، لكنني استمررت في إرسال 

السالم له مع الذين كنت التقيهم في الشابندر من معارفه.. اتمنى االن ان سالمي كان قد وصله..
في امان هللا استاذي الدكتور خالد علي مصطفى، أستاذاً وشاعراً وناقداً وكاتباً وصديقاً، وانت تبدأ رحلتك 

الى دنياك األبدية..
سالماً..سالماً
ومثواك الجنة



 �ضريف نوتنغهام
روبن هود..

روبن هود املعروف بـ )�سريف نوتنغهام( البطل ال�سعبي الذي يعد 
اأ�سهر اأ�سطورة ثورية عرفها التاريخ الإجنليزي وميثل اأول مظاهر 
التمرد �سد الطبقة احلاكمة وحكايته من اأقدم الق�س�ش املكتوبة 

حول )غابة �سريوود(

اأ�ضطورة اأمري الل�ضو�ض

ال��ق��ان��ون كما هو  ال��ت��ي �شمت اخل��ارج��ني ع��ن 
�شخ�شية  ه��ل  ال�����ش��وؤال:  يبقى  ولكن  الو�شف 

)روبن هود( حقيقية؟ اأم من ن�شج اخليال؟
ر�ضوم ولوحات

هود(  )روب��ن  ال�شعبي  البطل  اأ�شول  اأن  يبدو 
وق�شته  وامل��وؤرخ��ون،  العلماء  عنها  حت��دث  قد 
االإجن��ل��ي��زي ومتتد  ال��ت��اري��خ  م��وج��ودة يف عمق 
وميكن  �شريوود،  غابة  كجذور  جذورها 
اأنحاء  جميع  يف  ا�شمه  على  العثور 
فهناك  االإجن��ل��ي��زي��ة،  اخل��ري��ط��ة 
يورك�شاير،  يف  ه��ود(  روب��ن  )خليج 
و)بئر روبن هود( يف غابة بارن�شديل. 
التي  الر�شوم  اأي�شًا من خالل  وجنده 
ج�شدها الفنانون يف لوحاتهم عن هذه 
لوحة  واأبرزها  االأ�شطورية  ال�شخ�شية 
وارن(  جورج  )اإدموند  االجنليزي  الفنان 
ه��ود(  وال��ت��ي متثل )روب���ن  ال��ع��ام 1859  يف 
القانون  عن  اخلارجني  ب�شحبة  الغابة  يف 
تعك�س  والتي  العظيمة  ال�شجرة  حتت 
اإجنلرتا  جمموعة من رموز مثالية من 

القدمية منذ عدة قرون. 
للفقراء  واعطائها  االأغنياء  من  فال�شرقة 
عن طريق هود ورجاله االأ�شداء هي جزء 
تدور  حيث  ال�شعبية  الثقافة  من  دائ��م 
بدايات  اجن��ل��رتا  يف  مغامراته  اأح���داث 
القرن الرابع ع�شر يف عهد امللك ريت�شارد 
وت��ط��ورت ق�شة  االأ���ش��د(  )ق��ل��ب  ب���  امللقب 
)روبن هود( مع تطور اجنلرتا ومع كل تكرار 
ال�شخ�شيات  روب���ن  اأ���ش��ط��ورة  �شت�شم  ج��دي��د 
تتطور  التي  وال�شمات  واالإع����دادات  اجل��دي��دة 
الوقت  ومب��رور  اليوم،  املعروفة  االأ�شطورة  اإىل 
اال�شدارات  على  التعرف  املمكن  من  يكون  لن 
هود(  ب���)روب��ن  مقارنتها  عند  تقريبًا  االأق��دم 
الذي يرتدي مالب�س خ�شراء مع مرور القرون.

اأول روبن هود
اإجن��ل��رتا خالل  وال��رت �شكوت يف  ب���داأت رواي���ة 

البارزة  �شخ�شياته  واأحد  ال�شليبية،  احلروب 
ليكون  عنه  الك�شف  مت  ال��ذي   ، )لوك�شلي(  هو 
)روب����ن ه���ود( م��ل��ك اخل��ارج��ني ع��ن ال��ق��ان��ون  
)روبن  �شكوت  �شور  اجليدين.  الزمالء  واأم��ري 
هود(  كاإجنليزي م�شرف ومواٍل للملك الغائب 
ريت�شارد  وجدد هذا التو�شيف ال�شعبي االهتمام 
احلديث يف �شخ�شية روبن هود وم�شاألة ما اإذا 
يقوم  القانون(  عن  اخلارجني  )ملك  هذا  كان 

على �شخ�س حقيقي اأم ال؟ 
غابة �ضريوود

ال�����ش��م��ال م��ن مدينة  ���ش��ريوود اىل  ت��ق��ع غ��اب��ة 
ومتتد  ال���زان  اأ�شجار  على  وحت��ت��وي  نوتنغهام 
ت��زال  وال  ال��ي��وم.   ف��دان��ًا  نحو 450  م��دى  على 
من  العديد  على  حتتوي  ال�شابقة  امللكية  الغابة 
ال�شنديان املخ�شرم منذ نحو 500 �شنة، ووفقًا 
مرتبطًا  ه��ود(  )روب��ن  ا�شم  اأ�شبح  للق�ش�س 
امللك  اإىل  تنتمي  التي  �شريوود  مع  اأوث��ق  ب�شكل 
هود(  ل�)روبن  االأكرب  العدو  �شريفه  كان  الذي 
ويف اأعقاب الغزو النورماندي الجنلرتا يف العام 
الغابة  حتكم  التي  القوانني  ت�شديد  مت   1066
اأو  االأ�شجار  لقطع  الق�شوى  العقوبات  و�شملت 
املحليني  ال�شكان  ابعاد  مت  كما  الغزالن،   �شيد 

من اأر�س ال�شيد الرئي�شية.
هود وال�ضينما

اأوائل  �شخ�شية )روب��ن هود( يف  اخ��رتاع  اأعيد 
ب��اإع��ادة  ال�شينما  خ��الل  م��ن  الع�شرين  ال��ق��رن 
�شرد احلكاية مرارًا وتكرارًا مع جنوم كبار مثل 
هود(  )روب��ن  فيلم  يف  فريبانك�س(  )دوغال�س 
يف العام 1922 و)مغامرات روبن هود( بطولة 
و�شون    1938 العام  يف  فلني  اإي��رول  اال�شرتايل 
دوره��م  اأخ���ذوا  وجميعهم  دوك  ودايف  ك��ون��ري 
يف الدور القيادي يف كل ن�شخة وما يزال بريق 
الق�شائد والق�شائد االأ�شلية مرئيًا حيث اأن كل 
ن�شخة جديدة ت�شيف املزيد اإىل اأ�شطورة اأمري 

الل�شو�س.
نا�ضيونال جيوغرافيك

ترجمة: ثريا جواد
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ال�شينمائي  االإخ�����راج  اخ��ت��ي��ار  م��ن  ل��ن��ب��داأ   *
بالذات..

تغيري  يف  ال�����ش��ب��ب  ك��ان��ت  ح��ادث��ة  ب�شبب    -
جمرى حياتي، عندما كنت يف عمر ال�شابعة، 
االأيام  اأحد  ففي  احلركة،  كثرية  �شقية  طفلة 
ويف  االأر����س،  على  �شقوطي  بعد  ي��دي  ك�شرت 
التي  اأم��ي  اأم��ام  ل��دي ع��ذر  ك��ان  التايل  اليوم 
بعدم   م�شاغبتي  ب�شبب  معي  �شديدة  كانت 
ا�شطحبتني  ول��ه��ذا  امل��در���ش��ة،  اىل  ال��ذه��اب 
والتلفزيون  االإذاع���ة  مبنى  ا�شتديوهات  اىل 
حيث كانت وقتها تعمل كمخرجة م�شاعدة يف 
من  كان  وال��ذي  الع�شيبة"،  "االأيام  م�شل�شل 
اإخراج الراحل عمانوؤيل ر�شام، وهذه اأول مرة 
وهم  املمثلني  ف�شاهدت  اال�شتديو  فيها  اأدخ��ل 
باالأزياء اخلا�شة بهم، وهنا امتلكني اإح�شا�س 
غريب كاأنه حلم فقلت يف قرارة نف�شي وقتها 

اإنه مكاين، يجب اأن اأكون هنا.
اأذهب  حتى  واأحتايل  اأمتار�س  بعدها  و�شرت 
والتلفزيون،  االإذاع��ة  مبنى  اىل  واأبي  اأمي  مع 
ولهذا اأقول دائمًا اإن ق�شوة اأمي معي يف ذلك 
الوقت كنت بحاجة لها، الأين كنت اأحتاج اىل 
اأنا واأختي  اإن كربنا قلياًل  توجيه م�شتمر، وما 
اال�شتديوهات  اىل  نذهب  �شرنا  حتى  نوفا 
ال�شيفية، وكانت  العطلة  كثريًا وخ�شو�شًا يف 

نوفا  �شوتية،  مت��اري��ن  لنا  تعمل  وقتها  اأم���ي 
عامل  اأخ��ذين  اأن��ا  بينما  ال�شوت  عامل  اأخذها 

ال�شورة.
كنت  والت�شوير  ال�شينما  عامل  دخلت  عندما 
عماًل  اأق��دم  وعندما  ال�شديد،  بالرعب  اأ�شعر 
كان الرعب ينتابني من ماما وبابا قبل النا�س، 
الأنهما خمرجان وميتلكان  خربة �شنني طوال.

اأن  ميديا  ال�شو�شيل  على  متابعوك  اكت�شف   *
اإح��دى  نوفا  م��ع  ت��وؤدي��ن  واأن���ت  جميل  �شوتك 
اأغاين والدتكما �شيتا هاكوبيان، اأمل ي�شتهِوك 

الغناء؟
اأدندن منذ  اأنا  اأرى �شوتي جمياًل، ولكن  - ال 
تعلمنا متارين  اأمي  كانت  قلت  مثلما  ال�شغر، 
ال�شوت وكذلك مّنت لدينا املخيلة ال�شورية، 

فبالتايل اأنا اأخذت ال�شورة ونوفا ال�شوت.
* البع�س يرى اأنك خمرجة كليبات اأف�شل من 
هذا  يزعجك  هل  �شينمائية..  خمرجة  كونك 

املو�شوع؟
هذا  ياأخذوا  اأن  حقهم  فمن  بالعك�س..  ال    -
اأفالمي،  ي�شاهدوا  مل  الأنهم  عني،  االنطباع 
ا�شتخدمت  عملتها  التي  الكليبات  حتى  ولكن 
التي  الطريقة  وه��ي  �شينمائية  رم���وزًا  فيها 
عّرفت النا�س بي، فهم يتفاعلون مع املو�شيقى 
لي�شمعوها يف البيت ويف ال�شيارة وي�شاهدونها 

يف التلفزيون وال�شينما.
الفيديو  خمرجي  م��ن  انتباهك  يلفت  م��ن   *

كليب؟
ج��دي��دًا،  �شيئًا  اأَر  مل  العربية  االأع��م��ال  يف   -

فجميعها ماأخوذ من اأعمال اأوروبية.
* ملاذا ا�شم "عزيزة" هو عنوان فلمك الوحيد 

الذي اأب�شر النور؟
- "عزيزة" هو واحد من ثالثة اأفالم ق�شرية 
املجتمع،  يف  م�شكلة  يتناول  منها  واح��د  ك��ل 
م�شتقبل  على  ويوؤثر  م��وؤمل  القا�شرات  ف��زواج 
فكان  �شيناريوهات  ثالثة  كتبت  لقد  اجلميع، 
ولكني  الرتتيب،  الثاين يف  "عزيزة" هو  فيلم 

قررت اأن يكون االأول الأنه االأقرب اىل قلبي.
نوفا،  املطربة  الأختك  كليبات  * عملِت خم�شة 
ر�شالة  ه��ي  ه��ل  اأعمالها،  جميع  يعني  وه��ذا 

للمخرجني بعدم االقرتاب من نوفا؟
- ال طبعًا، اأنا اأ�شجعها على العمل مع خمرجني 

غريي.
عن  وث��ائ��ق��ي  فيلم  بعمل  تفكرين  ال  مل���اذا   *

والدتك �شيتا هاكوبيان؟
وامنا  فقط  لها  لي�شت  ولكن  فكرة  هنالك   -

لوالدي اأي�شا املخرج عماد بهجت.
* ماذا اأخذت من عماد بهجت و�شيتاهاكوبيان؟

هادئه  فاأنا  العمل،  يف  ال��ه��دوء  وال��دي  من   -

طفلة �سقّية كربت لت�سبح خمرجة م�ساك�سة، جذبها عامل ال�سورة فجالت فيه 
وهي مرعوبة ب�سبب تواجد الأم والأب كمخرَجني ناقَدين، حتّن اىل بغداد كحنني 

الطري لع�ّسه، ولتفا�سيل مل ميُحها الزمن ول الغربة، نايري بهجت املخرجة التي 
حّلت �سيفة على "جملة ال�سبكة العراقية" يف هذا احلوار: 

املخرجة

نايري بهجت:
م�ضل�ضل "االأيام الع�ضيبة" اأدخلني ال�ضينما

اأو  التوتر  اأحد يالحظ علّي  جدًا يف عملي وال 
يف  الرمز  لغة  تعلمت  والدتي  ومن  الع�شبية، 

ال�شينما وكيفية ا�شتخدامها.

* ان��دم��اج��ك ع���اٍل م��ع ن��وف��ا ب��رغ��م اختالف 
االأطباع.. كيف يلتقي الهدوء مع ال�شغف؟

- ن��وف��ا ت��ف��ه��م ج��ن��وين ال�������ش���وري، ف��اأث��ن��اء 
نف�س  لدينا  ك��ان  "غربة"  الأغنية  ت�شويرنا 
ونحلق  بع�شنا  نكمل  فكلتانا  بالغربة،  ال�شعور 

بال�شخ�شية.
 * اىل ماذا حتّنني من ذكريات؟

بيتنا،  ال�شورية يف  املكتبة  اأحّن لكل �شيء،   -
اأن��ا  ن�شمعها  كنا  التي  واأت��ذك��راالإ���ش��ط��وان��ات 
ونوفا، عندما كنا نلعب، كانت نوفا تغني واأنا 
"الزنابق" يف  مدر�شتي  اأتذكر  كما  اأ�شورها، 

زيونة.
* اأين احلب يف حياة نايري؟

اأجيبك؟.. احلب  "�شحكة خجولة".. كيف   -
الذي  ال�شخ�س  التقي  عندما  ولكن  موجود 
يتفهم جنوين، فالفنان اإح�شا�شه مرهف جدًا 
بحيث يتح�ش�س االأمور الب�شيطة، اأحيانا افالم 
اأجد  وعندما  عفوية  فاأنا  تبكيني،  الكارتون 
�شخ�شًا ال يحاول اأن ي�شيطر علّي، هذا الرجل 

�شيكون حب حياتي.
* ملن تقولني �شكرًا؟

اأواًل، هم من وّجهني الأين حمظوظة  - الأهلي 
مبخرجني ق�شاة.. ولكل �شخ�س وقف معي الأن 
نقدًا  اأعطاين  �شخ�س  ولكل  �شعب،  طريقي 
بّناًء ولكل �شخ�س راهن على عدم ا�شتطاعتي 

ففعلت.

حوار: حيدر النعيمي 



جائزة  يف  الق�شرية  للقائمة  و�شلت  التي 
)البوكر( العام 2013، اإ�شافة الإ�شداره عدة 

جماميع �شعرية وكتبًا مرتجمة.
 اإنه �شنان اأنطون، �شيف جملة )ال�شبكة( يف 

هذا احلوار: 
)�شيمو�س  االآيرلندي  ال�شاعر  قال  •�شنان، 
اآيرلندا  ع��ن  ابتعدت  "اإنني  ي��وم��ًا:  هيني( 
هل  اأو�شح"،  ب�شكل  اأراهما  حتى  وبريطانيا 
ال�شا�شعة،  اجلغرافية  امل�شافة  هذه  اأن  ترى 
م��ا ب��ي��ن��ك وب���ني ال���وط���ن، ���ش��اع��دت��ك داخ��ل 
رواياتك للتعامل مع العراق ب�شكل اأف�شل، اأم 

اأنك حتتاج اإىل التوا�شل املبا�شر؟
-اأعتقد اأنه مزيج من هذا وذاك، كتبت مرة 
االإن�شان  بني  العالقة  عن  املو�شوع،  هذا  عن 
دائرية  عالقة  باأنها  وو�شفتها  االأول  واملكان 
و�شّبهتها باملدار، فكرت بهذا حينما تواجدت 
اأربع وع�شرين  الواليات املتحدة الأكر من  يف 
�شنة، وهو ما يعني باأين ع�شت خارج العراق 
تبتعد  كلما  اأحيانًا  داخله،  ع�شته  مما  اأك��ر 
بالزمن تقرتب بطرق اأخرى، وبالتاأكيد نحن 
نحتاج اإىل التوا�شل، ولهذا اأنا اأقول دائمًا باأن 
كل  من  وبالرغم  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
م�شاكلها، ا�شتطاعت اأن جتعل االإن�شان يعي�س 
يف اأكر من مكان، وال ينطبق هذا على الكاتب 
يف  امل��ه��اج��ري��ن  عند  وج��دت��ه  اأين  اإذ  ف��ق��ط، 
للغتهم  ي�شتمعون  تراهم  الذين  )نيويورك(، 
االأم ويتابعون اأخبار بلدانهم االأ�شلية وكاأنهم 

مل يغادروها.
امل�شافة،  هذه  ملثل  يحتاج  االإب��داع  اأن  وبراأيي 
�شحيح اأننا �شنخ�شر بع�س االأ�شياء ولكن كما 
يقولون �شيكون باإمكاننا النظر اإىل الغابة بدل 

النظر اإىل ال�شجرة، 
ال�شعري،  تاأريخنا  يف  كثرية  اأمثلة  ولدينا 
وهو  بول�س،  �شركون  ال��راح��ل  ال�شاعر  مثل 
واحد من املنارات التي كنا نتطلع اإليها، هذا 
ال�شاعر الذي ترك العراق يف العام 1967، ما 
اأن تقراأ اأ�شعاره حتى تقول باأن هذا ال�شخ�س 

كان يعي�س يف قلب العراق.
االأح��داث  تتابع  اأن  ترى  هل  �شنان  •طيب 
وخا�شة  )امليديا(  على  وهيمنتها  ال�شيا�شية 
اأ�شر  االأو�شط،  ال�شرق  القادمة من  االأحداث 
هذا  م��ع  بالتعامل  ملزمة  اأن��ه��ا  اأم  ب��ال��رواي��ة 

الواقع ال�شيا�شي؟
االأ���ش��ل��وب  ع��ل��ى  يعتمد  ه���ذا  ب����اأن  -اأع��ت��ق��د 
من�شة  االأدب��ي  الن�ّس  اأ�شبح  اذا  واملقاربة، 
الأن��ه  ك��ارث��ة،  ف�شتكون  لها  ب��وق  اأو  �شيا�شية 
اجلمايل،  والتحدي  الرهان  �شيفقد  حينها 
لكنني اأي�شًا، وبراأيي ال�شخ�شي، ال اأوؤمن مبا 
يردده الكثري من اأ�شدقائنا هنا ويف كل مكان، 
اأن نكتب عن  نريد  "ال  يقولون:  الذين  اأولئك 
القوى  �شراع  هي  ال�شيا�شة  بينما  ال�شيا�شة" 
البيت  داخل  وحتى  مكان،  كل  املجتمع يف  يف 
الواحد، واأنت عندما تكتب عن احلياة، تكتب 
عن الال م�شاواة، عن الال عدالة، عن الظلم 
تعني  ال�شيا�شة  وبالتاأكيد  الب�شرية،  واملعاناة 
عدم  على  اأي�شًا  يعتمد  ه��ذا  ولكن  ه��ذا،  كل 

�ض اأنا مع التفاين و�ضد التخ�ضّ
�ضنان اأنطون:

هو �ساعر وروائي 
واأكادميي، ولد يف 
بغداد العام 1967، 
غادر العراق العام 
1991، ح�سل على 
�سهادة الدكتوراه من 
جامعة هارفارد العام 
2006، اأ�سدر اأربع 
روايات: "اإعجام"، 
�سجرة  "وحدها 
الرمان"، "فهر�ش"، 
و"يا مرمي"،

حاوره – علي ال�ضومري
ت�ضوير – �ضباح الربيعي
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اأن  اأق��ول��ه  ما  واآخ��ر  باجلماليات،  الت�شحية 
وذبح  �شراعات  فيه  مكان  عن  يكتب  ال��ذي 
وقتل وال يذكر �شيئًا عنهما، فهذا بالن�شبة يل 
ي�شكل موقفًا �شيا�شيًا! ي�شبه من كان يكتب يف 

زمن العبودية وال يذكرها يف كتاباته!
وترجمات،  و�شعرية  روائية  كتبًا  •اأ�شدرت 
ال��روائ��ي  ب�شفة  تتاأطر  اأن  تريد  ال  وك��اأن��ك 
ع���ن م�شغلك  ف��ك��رت��ك  ه���ذه  ه���ل  ح�����ش��رًا، 
يقول  راأي  ه��ن��ال��ك  وب��االأخ�����س  االإب���داع���ي، 

باأهمية التخ�ش�س يف الكتابة؟
وبالن�شبة  التخ�ش�س،  التفاين و�شد  -اأنا مع 
الكتابة  على  مت��ري��ن  ه��ي  الرتجمة  ف���اإن  يل 
ال�شاعر  بني  حوار  يف  قراأته  وهذا  ب�شراحة، 
�س  )دبليو  وال�شاعر  ب��اون��د(  )اأزرا  الكبري 
وزار  ال�شن  �شغريًا يف  كان  واالأخ��ري  مروين( 
)باوند( يف �شجنه، وقال له )باوند( اأنت ما 

جتارب  لديك  ولي�شت  ال�شن  يف  �شغريًا  زلت 
بالرتجمة، الرتجمة هي  يف احلياة، ون�شحه 
لل�شاعر،  واإغ��ن��اء  الكتابة  على  فعلي  مترين 
اإىل  �شواء  اأحبه  ل�شاعر  اأترجم  حينما  الأنني 
اأ�شاليبه  �شاأمتثل  فاإنني  االنكليزية  اأو  العربية 

ومو�شيقاه.
العراقي  ال�شاأن  يف  اال�شتغراق  هل  •براأيك، 
يجعل  والثقافية،  ال�شيا�شية  تفا�شيله  بكل 
الرواية العراقية يف عزلة عن القارئ العربي 

اأم العك�س؟
على  يعتمد  اأي�شًا  وهذا  بالعك�س،  طبعًا،  -ال 
عن  يكتب  اأن  كاتب  اأي  حق  وم��ن  االأ�شلوب، 
موجود  ب��اإب��داع  ال��ع��راق  ع��ن  والكتابة  ب��ل��ده، 
للمبدعني  ق����وي  ح�����ش��ور  وه���ن���اك  ال���ي���وم، 
العراقيني يف ال�شاحة العربية، وذلك مرّده اأن 
منف�شاًل  لي�س  العراقي  ال�شاأن  يف  يحدث  ما 
وكثري من  واأنا  اأخرى،  اأماكن  عما يحدث يف 
وم�شري  ���ش��وري،  ق��ارئ  لنا  يكتب  ال��زم��الء 
بعيد  نكتبه  ما  الأن  مغربي،  وحتى  وفل�شطيني 
يف  والأن��ن��ا  وال�شعارات،  االآيديولوجيات  عن 
منطقة واحدة وجغرافيا واحدة ويوجد بيننا 
امتداد ولغة واحدة اأي�شًا، ويف النهاية يعتمد 

كل هذا على االأ�شلوب.
معر�س  ع��ن  انطباعاتك  ه��ي  م��ا  •�شنان، 

بغداد لهذه ال�شنة، وما جديدك؟
قوي  ح�شور  وه��ن��اك  ج��ي��دًا  يبدو  -املعر�س 
الهفوات  بع�س  هناك  طبعًا  ممتاز،  وتنظيم 
احلجم  بهذا  فعالية  يف  طبيعي  ه��ذا  ولكن 
اأي�شًا، وكما  ال�شعبة  ال�شياقات  ويف ظل هذه 
وباالأخ�س  جيد  جماهريي  اإقبال  هناك  نرى 
من ال�شباب وهذا مهم جدًا، وهناك تفاٍن من 
االإخوة املنّظمني وهو مايجعلني اأ�شعر باالأمل، 
واأنا متاأكد باأن الدورات املقبلة �شتنجح اأكر.

جمموعة  ه��ن��اك  جل���دي���دي،  بالن�شبة  اأم����ا 
ب��ال��ل��غ��ة  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����ش��ن��ة  ���ش��ت�����ش��در يل يف 
عن  للدكتوراه  اأطروحتي  وهناك  االنكليزية، 
ال�شاعر البغدادي ابن احلجاج والتي �شدرت 
العربية يف  باللغة  باللغة االنكليزية، �شت�شدر 

نهاية ال�شنة، واأي�شًا )اأكو رواية جديدة(.
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عرفناه �ساعرًا و�سحفيًا، قبل اأن يفاجئنا بعمل اإبداعي جديد، هو خو�سه يف ترجمة الرواية من اللغة 
ال�سويدية اإىل العربية.

رحيله. قبل  الولئي  جا�سم  والروائي  للكاتب  حوار  اآخر  العراقية" اأجرت  "ال�سبكة 

جا�ضم �ضيف الدين الوالئي:
�ضوق الكتب العربية الي�ضتوعب 

املنَتج االأدبي!
باب الرتجمة

* ما الذي اأغراك لتتجه اإىل هذا النوع من االإبداع 
واأعني به باب الرتجمة؟

اإن مل يكن  اإغراء،  - احلقيقة لي�س يف االأمر ثمة 
الكتاب نف�شه هو االأداة والغاية من االإغراء، لي�س 
اإغراء بقدر ما هو �شوق معريف ُيثريه  ف�شول  هو 
اآخرين،  اأن��ا���س  عن  كثرية  اأ�شياء  ملعرفة  �شديد 
نحن  نعي�شها  ك��ّن��ا  عما  خمتلفة  ح��ي��اة  يعي�شون 
خمتلفة،عن  وطبيعة  جغرافية  يف  جمتمعنا،  يف 
اأو  جنهلها،  اجتماعية  عالقات  تربطهم  اأن��ا���س 
نعرف القليل عنها، ولكننا مع االكت�شاف جندها 
متفق  دقيقة  ق��وان��ني  حتكمها  طبيعية  ع��الق��ات 
عليها وال حتتاج يف تنفيذها كواقع اجتماعي اإىل 
�شلطة تنفيذية هي يف طبيعة احلال �شلطة غائبة 
حياتهم  عن  املزيد  معرفة  اإىل  نحتاج  حا�شرة. 
وبدائل  اإجنازها  واآليات  ووظائفهم  اأعمالهم  يف 
العديدة  اآلياتهم  وكذلك  امل�شاكل  لهذه  حلولهم 
تكون  التي  النجاح  ون�شب  واالإجن��از  التجريب  يف 
ازداد  املعرفة  ازدادت  كلما  مرتفعة.  الغالب  يف 
ال�شوق والف�شول للمزيد، ومع ازدياد الفهم تزداد 
اأن�شاقًا جديدة: كيف كانوا يعي�شون  االأ�شئلة لتبلغ 
يف املا�شي؟ كيف كانوا يفّكرون، يتعلمون، يعملون، 
مدنهم  تبدو  كانت  كيف  ي��ح��ارب��ون،  يتنزهون، 
وتنقلهم؟  �شفرهم  وو�شائل  مالب�شهم  وقراهم، 

وتفا�شيل كثرية تتوزع يف املجتمع كما يتوزع الدم 
يف اجل�شد االإن�شاين من القلب. 

* م��ا امل�����ش��اع��ب ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا يف ال��رتج��م��ة، 
اإىل  حتتاج  الرتجمة  اأن  نعرف  ونحن  خ�شو�شًا 

اإملام عاٍل بكلتا اللغتني، كيف وفقت يف ذلك؟
- ال�شدفة لعبت دورًا كبريًا يف اأول كتاب ترجمته 
املعروف  ال�شويد  للروائي  النار(  )�شّر  رواية  وهو 
يف  املنى(  )دار  اأواًل  طبعتها  التي  مانكل  هيننغ 
يف  �شاهمت  فقد  الثانية  الطبعة  اأما  �شتوكهومل. 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  وتوزيعها  طبعها 
اأ�شواق  وا�شع يف  ب�شكل  الطبعتان  ووزعت  مكتوم. 

اأوروبا والبالد العربية.

هذه  ظ��ه��ور  يف  ال�����ش��دف  �شل�شلة  لعبت  كيف   *
الرواية؟

لقراءته  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ب��ال��ذات  اأن���ا  اأخ���رت  - مل 
ابنتي  يل  اخ��ت��ارت��ه  واإمن���ا  ب��ع��د،  فيما  وترجمته 
مكتبة  من  ا�شتعارته  اأن  بعد  �شابرين،  الو�شطى 
مدر�شتها وقراأته، ثّم طلبت مني قراءته وترجمته 
الن�ّس  وبقي  برتجمته  قمت  العربية.  اللغة  اإىل 
ال�شاعر  اكت�شفه  حتى  طوال  �شنوات  احلا�شب  يف 
قد  ب���دوره  وك��ان  امللك  عبد  اإب��راه��ي��م  ال�شديق 
ترجم العديد من كتب االأطفال وال�شباب حل�شاب 

دار املنى.
لطبعه  الن�شر  دور  ملفاحتة  �شخ�شيًا  اأن��ا  اأ�شَع  مل 
بتقدميه  بنف�شه  امل��ل��ك  عبد  ق��ام  ب��ل  وت��وزي��ع��ه، 
طبعه  على  وفاو�شها  زريقات  منى  ال�شيدة  اإىل 
وزّكاين اأمامها. فاأوقفت عملية ترجمته من اللغة 
اللغة  ع��ن  الأن��ه��ا  ترجمتي  واعتمدت  االإنكليزية 
ال�شويدية مبا�شرة ولي�شت عن طريق لغة و�شيطة.

ملانكل  ن�ّس  اأول  هي  الرواية  هذا  باأن  اأخطط  مل 
باللغة العربية واأول تعريف به للقارئ العربي بعد 
اأكن  ومل  العربية.  لغَتنا  اأخرى  لغة   35 �شبقت  اأن 
ح�شدت  قد  كانت  الرواية  هذه  اأّن  اأي�شًا  اأع��رف 
العديد من اجلوائز االأدبية يف العديد من معار�س 
الكتب واملوؤ�ش�شات الثقافية، وقد كان حظ الن�شخة 
العربية الفوز باأف�شل كتاب يف الرتجمة واالإعداد 
يف املعر�س الدويل للكتاب يف ال�شارقة الدورة 19 

عام 2010.

م�ساعب
* ماهي م�شاعب الرتجمة والن�شر وتوزيع الكتب 

ب�شكل عام كما تراها اليوم؟ 
- ال�شوق اليوم هو اأكرب امل�شاعب، اأعني اأن عملية 
التوزيع ال ت�شجع اإال على ترجمة عدد حمدود من 
الذي  ال�شعر  من  حظًا  اأك��ر  وهي  االأدبية  الكتب 
بطيئة.  وحركة  حقيقي  ك�شاد  من  اليوم  يعاين 

اأجرى اللقاء:حممد الكحط – �ضتوكهومل
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تطلبها  العربية  اإىل  واملرتجمة  العربية  الكتب 
وامل��دار���س  اجل��ام��ع��ات  وبع�س  ال��ع��ام��ة  املكتبات 
�شديد  تناف�س  مع  اأوروب��ا  دول  وبع�س  ال�شويد  يف 
االأف��راد  اأخ��رى.  بلغات  املن�شورة  الكتب  تفر�شه 
يطلبون الكتاب العربي ب�شكل حمدود لغالء كلفة 
طبعه ونقله بطريق ال�شحن اأو الربيد ما ي�شاعف 
وكذلك  القليل،  ت�شتوعب  العربية  وال�شوق  ثمنه. 
اللغوية  واملقابلة  والفح�س  الرتجمة  عملية  ف��اإن 
رغم  طوياًل  وقتًا  ت�شتغرق  والتوزيع  الت�شحيح 
�شالمة اآلية كّل تلك اخلطوات، وال روتني يف هذه 
اإنتاج  يف  الن�شر  دور  ت��رتدد  لذلك  كّلها،  ال�شل�شة 
الكثري من الكتب. اأعتقد اأن هناك ع�شرات الكتب 

املرتجمة اإىل العربية مل جتد الفر�شة للن�شر. 
االأول  فالكتاب  الباقية،  الكتب  اختيار  عن  اأم��ا 
والكتب  اأ���ش��رت.  كما  �شابرين  ابنتي  اخ��ت��ارت��ه 
خطتها  يف  وو�شعتها  املنى  دار  اختارتها  الباقية 

ال�شنوية وتعاقدت معي على ترجمتها.
* هل باالإمكان ت�شليط ال�شوء على كل عمل قمت 

برتجمته، واأ�شباب اختياره؟
- اأ���ش��ب��اب االخ��ت��ي��ار اأ����ش���رت اإل��ي��ه��ا يف ج��واب��ي 
عديدة.  برتجمتها  قمت  التي  الكتب  ال�شابق. 
تَر  التي مل  الكتب  اإىل  اأ�شري  اأن  لي�س با�شتطاعتي 
اآخر قد ترجمها  اأن يكون زميل  النور بعد، خوف 
اأو يحدث  اأمل،  اأي�شًا فُي�شدم وُي�شاب بخيبة  هو 
يل اأنا هذا. كما حدث يل مع رواية )الكلب الذي 

رك�س نحو جنمة( لهيننغ مانكل.
ع��دًدا  ترجمت  ال��ن��ار(  )���ش��ّر  رواي���ة  اإىل  اإ�شافة 
والأعمار  وال�شباب  لالأطفال  االأخ��رى  الكتب  من 
هم  ملن  وكذلك  ع��اًم��ا(   20 اإىل   7( بني  متباينة 
كتب  �شل�شلة  م��ن  اأج����زاء  منها:  اأك���رب.  �شن  يف 
االجتماعية  ويلي�س  هلينا  ور�شوم  ودمارك  مارتن 
األغاز  حل  عن  تتحدث  التي  لل�شغار،  البولي�شية 
هادئة  مدينة  يف  حت��دث  ال��ت��ي  ال�شرقات  بع�س 

ُتدعى فالبي،
لغز الزعفران، لغز املومياء ولغز املدر�شة.

الكاتب  لنف�س  الرابع  الكتاب  �شي�شدر  اأيام  وبعد 
والفنانة الت�شكيلية وهو كتاب لغز كرة القدم.

كتابان علميان من القطع الكبري ليوهنا فون هورن 
ور�شوم يونا�س بورمان هما:

تف�شل اإىل البيت.. هكذا يعمل البيت.
�شيارات اأني�س للكاتب كارل يوهان دو غيري ور�شوم 

يان ليف.
ت��روى الأطفال  وه��ي  بيته  اإىل  ال��ذي ح��ّن  اأرن���وب 
الفنانة  ور�شوم  اإدفال  ليليان  موؤلفتها  احل�شانة. 

اأنا-كالرا تيدهومل.
وكتب اأخرى ال اأتذكر موؤلفيها ور�شاميها لوجودها 
يف املخازن وتو�شك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد على 

توزيعها.
املنى  ل���دار  ترجمته  ك��ت��اب  �شي�شدر  اأي���ام  بعد 
اأول كتاب  اأوّل���ه اجل��دي��دة وه��و  ب��ع��ن��وان: دراج���ة 
هومل(،  )اأنكا  ال�شويدية  للكاتبة  بالعربية  ي�شدر 
ويغيب عن بايل لالأ�شف الفنان الذي �شمم غالف 

الق�شة ور�شم لوحاتها الداخلية.
* حدثنا عن اأول كتاب ترجمته وكذلك اآخر كتاب. 

هل �شعرت بتطور وتغرّي يف عملك؟
- جا�شم: اأول كتاب هو )�شّر النار( لهيننغ مانكل. 
ترجمته بحب و�شوق كبريين. كانت لغتي ال�شويدية 
ب��دائ��ي��ة وب�����ش��ي��ط��ة، اع��ت��م��دت فيها ع��ل��ى ق���راءة 
االأ�شاطري وبع�س الكتب الب�شيطة واملنهج املدر�شي 
لالأجانب. ا�شتغرقت الرتجمة ككل زمنًا ق�شريًا، 
 12 اإىل  اأحيانًا  و�شلت  طويلة  �شاعات  وكتفا�شيل 
�شاعة متوا�شلة يف اليوم احتاجت قوامي�س عديدة 
وقامو�س  عربية-�شويدية،  ع��رب��ي��ة،  �شويدية- 
م�شور، وقوامي�س و�شيطة بني ال�شويدية والعربية 
يف  حريتي  يقّيد  بهاج�س  اأ�شعر  كنت  واالنكليزية. 
الت�شّرف بالن�ّس العربي وخوف كبري من الوقوع 

يف خطاأ ج�شيم ي�شوه الن�ّس االأ�شلي ويحرفه عن 
رومان�شية  رواي��ة  النار(  )�شّر  ال�شاعري.  خّطه 
رقيقة ح�شا�شة للغاية مثل لوح مفاتيح اآلة البيانو، 
مثل العطر وزجاج القوارير، تتحدث عن احلرب 
التي زرعها  االألغام  االأهلية يف موزمبيق و�شحايا 

امل�شتعمرون البلجيك حتت االأر�س هناك.
الكتاب قبل االأخري الذي �شيظهر يف املكتبات بعد 
اأوّله اجلديدة(  اأنكا هومل )دراجة  اأيام هو رواية 
وتعتمد على اجلانب الرتبوي يف االأ�شرة واملجتمع 

ال�شويديني وكيفية التعامل مع املراهقني.
الكتاب االأخري وهو بني يدي االآن هو رواية للكبار 
اأن  ميكن  معقدة،  ولي�شت  وا�شحة  عميقة  لغته 
اأف�شل  اأحد ما  تناولها  لو  نادرة  اإىل حتفه  تتحول 
مني ونقلها اإىل العربية، نادرًا ما اأحتاج االآن اإىل 
قامو�س يف عملية الرتجمة، رغم التطور والوفرة 
انت�شارها  ورغ��م  االآن  القوامي�س  بها  امل��وج��ودة 
على مواقع االإنرتنت، وُي�شر و�شرعة البحث عنها 
وا�شتخدامها. اأ�شعر باأن ال �شيء يقلقني ويحّد من 
حريتي واأنا اأترجم ن�شًا كال�شيكيًا مرّكزًا يقارب 
رائق  اأنا  �شودربرغ.  لياملر  عامًا   )120( ال�  عمره 
على  يجيب  وهذا  هذا.  عملي  ومتمهل يف  وبطيء 

�شوؤالك الذي يقول: ما هو عملك القادم؟
ال��ق��ادم،  عملي  ه��و  االآن  ي��دي  ب��ني  ال��ذي  الن�ّس 
ال�شحافة  يف  للن�شر  هو  العمل  هذا  ب��اأّن  اأ�شيف 
وبع�س  نقدية  وروؤى  مقاالت  �شل�شلة  مع  العربية 
الكال�شيكي.  الن�س  لهذا  املرافقة  البيلوغرافيا 
لن يكون حل�شاب اأية دار ن�شر عربية اأو �شويدية، 
اأ�شدر الكتاب يف  واإمنا يل وللقارئ اليومي. رمبا 
اأطلب  ورمب��ا  �شنوات،  يعني  امل�شتقبل  امل�شتقبل. 

ذلك يف و�شيتي ولن اأراه كتابًا.
* هل �شتفاجئنا بن�شاط اإبداعي جديد يف امل�شتقبل 

القريب؟
- جا�شم: ال اأدري!

جمعة اللمي

ذاكرة امل�ضتقبل 

كانت يف بغداد جمموعة من ال�ضباب اأخاري�ٌض، 
ي�ضتغلون عمااًل مبطابع �ضارع ال�ضراي، كانوا يلتقون 

يف اإحدى حانات �ضارع "اأبو نوؤا�ض" العتيد، وعندما 
ينتهي برناجمهم هناك، يتخذون طريقهم اإىل 

دين" ال�ضهري املَُعقَّ "مقهى 

م�������ق�������االت

ندا ! ْندا ... جَمَ  جَمَ

مبدعة" هي  طبيعتها،  كانت  مهما  حركة،  كّل  "اإن 
                          )اإدغار األن بو(

ُكّل إنسان، مهما بدا لغيره ضئيالً، مبدع في ميدانه. وحسب تعبيرأمير "الطيران الليلي" 
انطوان سانت إكزوبري، فإن في الحياة هناك قوة سائدة، ينبغي إبداعها. واألخرس يتكلم، 

مبدعاً، حسب أصابعه.
وأجمل قصة حب رأيتها أمامي في حانة قبرصية، كانت بين شاب وشابة أصّمين. كانا 

يبتسمان لبعضهما بفرح غامر، وانا منغمر في سعادة شاهقة، ألنني كنت أفهمهما تماماً. 
وسألت جاري: "هل تعرف ماذا يقول الشاب لرفيقته؟" فأجاب: "انت جميلة"!!

وكلمة َمجندا تقولها العاملة الفلبينية ألية سيدة، عندما تستطيب الحديث معها، أو حين تريد 
أن تعرف أين الطريق إلى أقرب "صالون" تزيين نسائي. وفي الجزائر ينادي عليك أحدهم 
بقوله: "يا سي محمد" إذا كان ال يعرف اسمك. اما الداعية األمازيغي كاتب ياسين، الروائي 

المعروف، وعمالَ بمفردة "قول على قول"، فكتب مسرحية بعنوان: "محمد.. ُخذ حقيبتك 
وارحل" في إشارة إلى أن الجزائر "أمازيغية" وليست عربية.

وكانت في بغداد مجموعة من الشباب أخاريٌس، يشتغلون عماالً بمطابع شارع السراي، كانوا 
يلتقون في إحدى حانات شارع "أبو نؤاس" العتيد، وعندما ينتهي برنامجهم هناك، يتخذون 

طريقهم إلى "مقهى الُمَعقَّدين" الشهير، حيث يتناولون الشاي من "مجيد" صاحب المقهى 
الذي صار "مثقفاً" بالرغم منه. وفي الَعليقِة كالم كثير بهذا الصدد، لوال ضيق المجال، كما 

أن كلمة "مجندا" التي هي عنوان هذه المقابسة، تلح علّي بكشف مغزاها ومعناها.
ولقد كنت مع زوجتي، نتبضع من السوق القريب من بيتنا، فمررنا بالمحاسبة الفلبينية التي 

بادرت زوجتي بمناداتها "مجندا.. َمَجْندا Happy new year"، ولما استعلمت من زوجتي 
:"ماذا قلِت للعاملة الفلبينية؟" أجابت: "ناديت عليها... يا جميلة، يا جميلة... سنة سعيدة 

عليك!" 
مجندا.. مجندا.. مجندا، يا عراقيات... !!
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كيف للفرات اأن يكون فراتًا بال ذاك ال�شوت 
التخرميات  تلك  ب��ال  الليل،  ب��ل��ون  امل��ده��ون 
املمزوجة ب� اأويلي.. هو الفرات الأنه اأدرك منذ 
مطلع جريانه ذاك احللي الذي يرتّنح �شوته 
ليل  يُك  مل  االأزّق��ة..  يف  اخل�شر  كال�شنا�شيل 
وليونة  فالح  كمان  ارتفع  املدينة طاهرًا حتى 
خالد"  "اأبو  و�شوت  حممد  الق�شاب  كلمات 
الي�شبه هفيف العباءات يف ظهاري الدرابني، 
رن��ني خمرة ع��ذراء، رمب��ا خدر  ك��ان ل�شوته 
جل�شة ظهرية يف مقهى حّران، او جتوال ليلي 

يف حديقة الن�شاء.
من املهدية، رئة احللة وكاتبة بع�س تاريخها 
ال�شوت  هذا  خرج  من�شي  عكد  من  ال�شري، 
ممزوجًا برهدنة احلّليات، ورندحة احلّليني، 
من  اأوت���اره  يف  البي�شاء  اجلبنة  تلك  اأدرك 
يف  الغارقات  البي�شاوات  االأمهات  تنوميات 
واجلباويني،  واجلامعني  املهدية  حوا�س  ظل 

التي  البي�س  ال��ف��وط  ت��ل��ك  م��ن 
اأحيانًا،  غريبة  بلكنات  ترطن 
لتعدو �شافية يف لكنتها الزرقاء.
وال  ع��امل��ًا  احللي  �شعدي  ي��ُك  مل 
متعلمًا، كان �شائقًا ينقل الهموم 
طويريج  �شفتي   ب��ني  وال��ف��رح 
واحللة، وكان �شوته يرعى �شكون 
احل��ق��ول وم��ن��ام��ات ال��ف��خ��ات��ي، 
"الطويرجاوي  �شر  اأدرك  وق��د 
الكبري"، ذاك الذي و�شع قواعد 
واأ�ش�س  احلّلي،  النغم  يف  الفتنة 
�شعدي  ف��ك��ان  ال��ل��ح��ن،  ���ش��رائ��ع 
ي��ت��ل��ب�����ش��ه وي��ق��ت��ن�����س م��ن��ه تلك 
واملتقطعة،  الرهيفة  امل�شاحات 
ت�شبه  امل��م��دودة،  االأنفا�س  تلك 
احل��ل��ة، ان��ه��ا جت���ري والمت��ت��د، 
تنوميات  هي  والتتنف�س،  ت�شهق، 
االأمل،  و���ش��اح  لب�شت  واٍن  ت��رٍف 
و�شط  ينامون  االأطفال  كان  لذا 
بال�شكر  غرقى  اأمهاتهم،  دم��وع 

واالإ�شغاء..

ه���و ك��ل��ك��ام�����س ب���اب���ل، اخ��ت��ل��ط يف م��ن��اح��ات 
"ارمانو�شة  ع�شتار  وبكاءات  انكيدو،  فقدان 
"اإنانتها" التي تقود العزاءات بحثًا  بابل" او 
ع��ن مت��وزه��ا ال��غ��ائ��ب.. رمب��ا الي��غ��رق �شعدي 
باحلزن كعادة املغّنني يف اجلنوب، الأن بع�شًا 
اأحيانا  فهو  ل��ذا  ينت�شله،  النهر  رق���راق  م��ن 
بني  ي��وؤاخ��ي  واحل��ن��ني،  ال��ع��ت��ب،  ب��ني  ي�شكن 
علي  "حممد  در�س  هو  ذاك  والوجع..  الفتنة 
النكتة،  و�شائغ  الكلمة،  قر�شان  الق�شاب" 

الذي اأدرك اأن احلياة دعابة �شافرة وحب.. 
كيف ل�شعدي اأن يلتقط فخامة مقهى ال�شدير، 
"ابو  مقهى  واأناقة  اخلورنق،  مقهى  ووداع��ة 
م�شاء  ك��ل  للنهر  ت��ث��ب  ك��ان��ت  ال��ت��ي  �شراج" 

لتغت�شل وتزهو كاأمرية؟
بني  احلبل  اأ���ش��اع  "بلم  ك�  يغني  اأن  له  كيف 
اأنيقًا  ب��غ��داد  ج��اء  ال���ذي  ه��ذا  ال�شفتني".. 
اأن  م��ع��ن��ى  ليعلمها  االأفندية"  "اأجمل  ك��� 

كاأ�شطورة  ولي�شطع  اأخ�شر"  "الع�شق  يكون 
ب��ال��د���ّس  وال  االإ����ش���اع���ات،  ب��ف��رط  التنك�شر 
نبياًل  كان  فقد  املغر�شة،  للحكايات  االأحمق 
جنبات  على  كبريغ  و�شريفًا  احلّليني،  ككل 
ال��ف��ار���ش��ي، وك��و���ش��م ح��ّن��اء ع��ل��ى م��ق��ام اب��ن 

طاوو�س...
�شعدي احلّلي مل يكن مغنيًا يعرب يف ذاكرتنا 
كالهواء، بل ن�شيد لطاملا رافقنا يف كل مكان، 
على  نق�س  مدينة  وو���ش��م  ال��ي��ه،  ننتمي  ول��ون 
قمي�س اأرواحنا، كان يجري كالعطر يف وجوم 
حبيباتنا حني ينثني اللقاء وال ت�شحك اأ�شجار 
ي�شاحب  ك��ان  الن�شاء،  حديقة   يف  اليا�س 
قناين البرية املخباأة يف قلب النهر، كنا نلب�شه 
يف اأ�شفارنا لندرك يف تياهاتنا كيف نعود اىل 
ذاك اجل�شر العجوز، وتلك ال�شدرة الرحيمة، 
وبال�شم  وج��ع��ف��وري  احل��ل��ي  ���ش��ع��دي  احل��ل��ة 
وطاقها  ال��ف��راي  وجم��ي��د  اجلميلي  وف��اه��م 
موفق حممد وعبد االأمري جعفر 
اجلميل  وال��ك��واز  حممد  وفاخر 
وعا�شمها  ن��اج��ح،  وامل��ع��م��وري 
احل���ل���و واب������ن ����ش���رب حم���م���ود، 
ال�شاله،  علي  اجلملة  و���ش��ايف 
ومنها تنحدر �شال�شل اجلمال.. 
اأهو  الوجوه..  تلك  ر�شم كل  من 
و�شع  م��ن  ح��ق��ًا  احل��ل��ي  �شعدي 
النهر  االأ�شرار يف ذاك  تلك  كل 
 .. خّطار  باحللم  "اريدك  ليتلو 
.." لرتدد  مر بي ع�شك اخ�شر 
املدينة ذاك ال�شدى ابتداء من 
ت�شجيالت )اأبو عامر( يف �شارع 
مبنامات  وان��ت��ه��اء  امل��ك��ت��ب��ات.. 
املدحتية..  اأق��ا���ش��ي  يف  النهر 
حتيي  كانت  امل�شافات  تلك  كل 
لياليها ب�شوته امللّبد بالذكريات 
وال�شروق ونكهة ال�شاي يف مقهى 

اأبي �شراج.. 
احلّلة  ليلة   .. احلّلي  �شعدي  انه 

ويومها االأزيل .

اأحبك ياحلو
ي�ضَمر يخمري 

يوم كانت الأ�سوات 
عالية، واملوج بليدًا، 
ول ج�سور للفرات 
تربط �سفتي 
الأغنية.. ان�سطر 
الفرات وهاجر 
اجلريان اىل املعنى 
ليغت�سل بثوب احللة.. 
يومها كان �سوت 
�سعدي ين�سد "كلها 
منك"، حيث �سعدي 
احللي يطّهر الغيم 
ببيا�ش احلمام، 
ويراق�ش النخل 
ال�سكران على �سفاف 
النهر. 

اأحمد  اأبو احل�ضن- ر�ضم : فرهاد بيبو

ف�����اش ب���اك



"الكبري  الفعلية كانت من م�شل�شل  انطالقته 
والتي عّرفت  ربيع،  الدكتور  اأوي" ب�شخ�شية 
كبرية  مبوهبة  ال�شينما  و�شّناع  املخرجني 
ه��ذه  ب��ع��د  ليلّقب  اإع��ج��اب  م��ث��ار  اأ���ش��ب��ح��ت 
امل�شرية.  الدراما  بجوكر  الناجحة  امل�شرية 
اإنه الفنان امل�شري بيومي فوؤاد الذي التقته 
هذا  معه  فكان  العراقية"  "ال�شكبة  جملة 

احلوار:
ال��درام��ا  م��ع  ب��داي��ات��ك  ع��ن  اأواًل  *ح��ّدث��ن��ا 
وال�شينما ومتى كانت االنطالقة الفعلية لك؟

ع��ام  ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة  كلية  اأن���ا خ��ري��ج   -
بع�س  يف  ب��اال���ش��رتاك  اأق���وم  وك��ن��ت   ،1990
الدرا�شة  �شنوات  خالل  امل�شرحية  االأعمال 
اأي�شًا  ا�شرتكت  تخرجي  وب��ع��د  الكلية،  يف 

وعرو�س  امل�شتقلة  العرو�س  من  الكثري  يف 
عملت  ذل��ك  بعد  التجريبي،  امل�شرح 

�شنوفه  ومبختلف  الدولة  م�شرح  يف 
امل�����ش��رح��ي��ة، وم��ن��ذ ع���ام 2010 

بداأت االأنظار تتجه �شوبي من 
والدراما  ال�شينما  خمرجي 

مثلت  البدء  يف  امل�شرية، 
بع�س  يف  �شغرية  اأدوارًا 

يف  ا���ش��رتك��ت   2013 ع��ام  ويف  امل�شل�شالت، 
اأع��م��ال درام��ي��ة.. وم��ن ه��ذه االأع��م��ال ب��داأت 

النا�س تعرفني ب�شكل مكثف وعن قرب.
دور  ي��وؤدون  الذين  الفنانني  اأ�شهر  تعد من   *
كنت  هل  امل�شرية،  ال�شينما  يف  "الطبيب" 

ر لهذا الدور؟ حت�شّ
- كال اإطالقًا، واأنا ال اأعرف اأي �شيء 

عن مهنة الطب، لكن حينما 
طبيب  دور  علي  يعر�س 

اأختار  فدائمًا  كوميدي 
�شخ�شًا  ي���ك���ون  اأن 
�شخ�شية  مثل  جديًا، 
يف  ربيع"  "الدكتور 

�شهرة  اأخ���ذ  ال���ذي  اأوي"  "الكبري  م�شل�شل 
ك��ب��رية ح��ي��ث مل ت��ك��ن ل��دي��ه م��ع��ل��وم��ات ب��اأن 
كوميدية،  بطريقة  ال��وق��ت  ط��وال  يت�شرف 
من  تخرج  التي  الكوميديا  دائ��م��ًا  اأح��ب  اأن��ا 
الفحو�شات  يجري  "ربيع"  ك��ان  اإذ  القلب، 
بطريقة �شحيحة ومنّظمة لكنه حني يتحدث 
يتحدث بكالم فارغ ومن هنا تخرج 

الكوميديا. 
ال�����ش��ي��ن��م��ا  "جوكر   *
ميثل  م��اذا  امل�شرية" 

لك هذا اللقب؟
ال��ل��ق��ب ميثل  ه���ذا   -
ال��ك��ب��ري  ال�����ش��يء  يل 

بّيومي فوؤاد
اأنا ممثٌل �ضامٌل و�ضخ�ضيُة الدكتور 

ربيع عّرفتني باجلمهور

لـ "ال�ضبكة":

يطلق على نف�سه “املمثل ال�سامل”، بداأ م�سواره الفني من امل�سرح مرورًا بالدراما وبعدها 
ال�سينما. ورغم اأنه مل يبداأ منذ وقت طويل مع الأعمال الدارمية وال�سينمائية لكنه ميلك 

يف جعبته اأكرث من اأربعني عماًل �سينمائيًا ودراميًا باأقل من ع�سر �سنوات.

ال�ضويد / �ضنان ال�ضبع
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عامر بدر ح�ضون

اأما بعد

يقول العقاد اإن اإبلي�ض عندما مترد على اهلل واأخذ على نف�ضه 
عهداً باإف�ضاد الب�ضرية الإثبات راأيه يف ابن اآدم.. جّرب مع 
االإن�ضان الذهب والف�ضة وال�ضلطة ف�ضمد بع�ض النا�ض يف 

وجهه.. وجّرب الن�ضاء بالرجال والرجال بالن�ضاء ف�ضمد رجال 
ون�ضاء يف وجه اإغراءاته..

م�������ق�������االت

نحن الرجال الفارغون.. حم�ضوون بالق�ض والهراء!

بطريقة ما فإن حالنا حال أوروبا بعد 
الحرب العالمية االولى.

هناك، بعد الحرب وفظائعها، فقد اإلنسان 
إحساسه بقّوة القيم التي آمن بها وانفتحت 
حياته على الخيبة والخسارة وعدم جدوى 

تحويل اإلنسان الى بني آدم.. والى آخر ما 
يشبه حالنا اليوم!

في تلك الفترة عبّر )ت. س. إليوت( عن 
خيبة األمل هذه بقصيدته الشهيرة )األرض 

اليباب( )١٩22( والتي ألحقها بقصيدة 
)الرجال الجوف( )١٩2٥( والتي ابتدأها 

بالقول:
نحن الرجال الجوف

نحن الرجال المحشوون
المتكئون على بعضهم
مثل حزم مألى بالقش

***
ً عندما نهمس سويا

تنبعث أصواتنا المبحوحة
هادئة وعديمة المعنى 

كالريح بين ثنايا العشب الجاف
ونحن في مخبئنا الموحش

أشكال بال هوية
وظالل بال ألوان 

قوى مشلولة.. وإيماءات جامدة
***

عندما يتذكرنا أولئك الذين عبروا بجسارة
إلى مملكة الموت األخرى

ال يتذكروننا كمفقودين ذوي نفوس جامحة
بل كرجال جوف.. كرجال محشوين!

والقصيدة قاسية في التعبير عن خيبة أجيال 

وانهيار قيم ومنظومة أخالقية وإيمانية 
والخ. 

وقد ظهرت في الثقافة العربية، وفي نفس 
الفترة تقريباً ولنفس األسباب، قصيدة يتيمة 

لعباس محمود العقاد وقد مرت مرور 
الكرام على ثقافتنا.. وفيها ابتكار في المعنى 

)وهو نادر في الشعر العربي(.. ولسوء 
الحظ فإن القصيدة ليست في متناولي اآلن 

لكنني أتذكر معناها وهو المقصود بهذه 
السطور.

يقول العقاد إن إبليس عندما تمرد على هللا 
وأخذ على نفسه عهداً بإفساد البشرية إلثبات 
رأيه في ابن آدم.. جّرب مع اإلنسان الذهب 

والفضة والسلطة فصمد بعض الناس في 
وجهه.. وجّرب النساء بالرجال والرجال 

بالنساء فصمد رجال ونساء في وجه 
إغراءاته.. وعندما يئس من إفساد كل البشر 

توصل الى الجملة التي تسببت بالحروب 
بين األمم وبين األفراد حتى داخل العائلة 

الواحدة!
هذه الجملة هي:

أنا على حق!
***

قد ال ندرك عمق هذه الفكرة األصيلة ألن 
ثقافتنا تشتغل وتفّكر بطريقة "الرجال 

الجوف" المحشوين بالقش.. والذين كل 
معاركهم الحياتية والفكرية والسياسية قائمة 

على نطق هذه 
الجملة بأية صيغة 

تكلموا.. والتي 
طوروها  الى 

محاولة إرغام اآلخر على اإلقرار بأننا على 
حق، فإن لم يقتنع قتلناه ودمرنا بيته ومدينته 

وبلده!
تقول القصيدة إن الناس قبل تلقين إبليس 

لهم بجملة: "أنا على حق" كانوا يتناقشون 
بانفتاح أكثر ويختلفون دون أن تؤدي 

خالفاتهم الى كوارث أو قسر أحد على 
التسليم بصحة رأي اآلخر.. وعلى العكس 

من هذا كان اختالف األفكار بينهم يغني 
حياتهم ويطّورها ويجعل عقولهم أكبر 

وروحهم أكثر شفافية ومودة ودفئاً.
***

هل تكفي قصيدة أضعتها اآلن لتغيير عقول 
ثقافتنا وسياستنا وطرق تفكيرهم؟

إن لم ينفعك التخلص من هذه الجملة في 
التخلص من الحروب، فتخيّل عالقتك 

باألصدقاء وبالعائلة وقد قامت على أساس 
غياب كلمة "أنا على حق" أو الحق معي أو 

الحق عليك وكلها من نتاج إبليس!
قبل أن تقطع مع الصديق والحبيب حبال 
الود والتفاهم فكر كثيراً قبل أن تقول أنا 
على حق! وتذكر دائماً في أي نقاش أنها 

جملة إبليسية.. وقد تخلّص منها "األبالسة" 
في العالم المتحّضر فتطّوروا وتنّوعت 
عندهم األفكار.. لكنها وجدت في ثقافة 

وسياسة وتعصب الرجال الجوف عندنا 
سوقاً رائجة في حياتنا.. بكل أسف!

والعظيم الأن اجلوكر يعني لدينا اأن ال�شخ�س 
يعطي  كيف  ي��ع��رف  م��ك��ان  يف  يو�شع  ال���ذي 
للمكان حّقه، احلمد هلل قد ح�شلت على هذا 
باأين  الت�شنيف  اأح��ب  ال  دائمًا  واأن��ا  اللقب، 
ممثل كوميدي اأو ممثل تراجيدي، اأنا ممثل 
�شامل، ويف راأيي يجب على املمثل اأن يوؤدي اأي 

يدور يعر�س عليه. 
*ما اأقرب االأعمال اىل قلبك؟

-عمل "الكبري اأوي" الذي من خالله عرفني 
كم�شل�شل  اأو  الكوميدي  باالأ�شلوب  اجلمهور 
كوميدي، اأي�شًا من االأعمال القريبة اىل قلبي 
"�شعد  و�شخ�شية  حارة"  "موجة  م�شل�شل 
االأ�شتاذ  املخرج  مع  مثلتها  التي  العجاتي" 

حممد يا�شني.
اأن  تتمنى  الذي  ال��دور  عن  �شاألتك  ما  اإذا   *

توؤديه يف اأعمالك املقبلة فماذا �شيكون؟ 
يف  هّمام  ال�شيخ  ل�شخ�شية  م�شابه  -�شيء 
اأداه��ا  التي  هّمام"  العرب  "�شيخ  م�شل�شل 

الدكتور يحيى الفخراين. 
اأم  ال�شينما  يف  اأك��ر  نف�شك  جتد  اأي��ن   *

امل�شرح اأم الدراما؟
اليها  اأح��ت��اج  اأن��ا  الثالثة  امل��ج��االت   -

واأ�شتاق لها جدًا، اأ�شلوب امل�شرح هو 
الذي �شنعني وطورين لذلك كلما 

يعر�س علي عمل م�شرحي خالل 
ال�شنوات  اأتذكر  الفرتة  هذه 

فيها  ك��ن��ت  ال���ت���ي  االأوىل 
م�شرحية،  اأع��م��ااًل  اأق��دم 
كثريًا  اأعتز  وب�شراحة 
ب���ت���ل���ك االأي����������ام، ل��ك��ن 
اأخ��ذين  ال��ذي  هو  العمل 

يف  �شاركت  االآن  ولكن  امل�����ش��رح،  م��ن  قلياًل 
هنيدي  حممد  الفنان  برفقة  م�شرحي  عمل 
وجمموعة اأخرى من الفنانني بعنوان "3 اأيام 
يف ال�شاحل" والتزال امل�شرحية حتقق جناحًا 

مبهرًا منذ اأول اأيام عر�شها. 
للفيلم  ماملو  مهرجان  يف  موؤخرًا  �شاركت   *

العربي، حدثنا عن هذه امل�شاركة؟
- م�شاركتي يف هذا املهرجان كانت بفيلمني 
"فوتو  فيلم  وكذلك  �شناعي"  "طلق  االأول 

كوبي" ويف هذا الفيلم دوري لي�س كبريًا 
جدًا لكني �شعيد جدًا بهذه التجربة 

وهذه  حميدة،  حممود  الفنان  مع 
ال��ت��ي  االأوىل  امل����رة  ه���ي 
ال�شويد  يف  فيها  اأك����ون 
م��ه��رج��ان  واأ�����ش����ارك يف 

م���امل���و ل��ل��ف��ي��ل��م ال���ع���رب���ي، 
وفيه  واملهرجان منظم جدًا 
رائع  و�شيء  مميزة  اأف��الم 

يكون  اأن 

اأوروب���ا،  يف  العربي  للفيلم  مهرجان  هناك 
وح�شل فيلم "فوتو كوبي" على جائزة جمهور 
مدينة ماملو املقدمة من بلدية املدينة وكذلك 
نال فيلم "طلق �شناعي" اإعجاب الكثري من 

احلا�شرين واأنا �شعيد بهذه امل�شاركة.
* �شوؤال اأخري.. ما هو جديدك على م�شتوى 

ال�شينما والدراما؟
ر االآن مل�شل�شل جديد هو قيد الكتابة،  -اأح�شّ
واأنا حري�س اأن اأعمل �شيئًا غري كوميدي 
و�شيكون  للجمهور  العام  ه��ذا 
بطولتي،  من  امل�شل�شل  هذا 
ت�شوير  من  انتهيت  كذلك  
فيلم جديد مع الفنان كرمي 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز وال��ف��ن��ان 
م�����اج�����د ال�����ك�����دواين 
الرجال  "نادي  ا�شمه 

ال�شري". 

اأنا دائمًا ال اأحب الت�ضنيف باأين ممثل 
كوميدي اأو ممثل تراجيدي، اأنا ممثل 
�ضامل، ويف راأيي يجب على املمثل اأن يوؤدي 
اأي يدور يعر�ض عليه



خ����������ي����������ال

جميع االفالم التي و�شع لها ال�شيناريوهات.
مثل يف افالم ترمبو الكثري من النجوم املعروفني 
برادي،  باك�شرت،�شكوت  ترا�شي،اآن  �شبن�شر  مثل 
يعد  ط��رزان،  بافالم  ا�شتهر  الذي  باركر  ولك�س 
فيلم ترمبو واحدا من اهم االفالم التي �شلطت 
التي  والتحقيقات  املكارثية  احلقبة  على  ال�شوء 
اينما  كبري  برتحاب  الفلم  ا�شتقبل  فيها،  جرت 
عر�س وح�شل على الكثري من اجلوائز كما ر�شح 
االو�شكار  جلائزة  باك�شرت  بريان  الفيلم  بطل 
لكن  رائعا(  اداء  )ك��ان  اول  دور  ممثل  كاف�شل 
اجلائزة ذهبت اىل ليوناردو دي كابريو عن فيلم 
ان  يذكر  خفاياها،  وهذه  هوليوود  هذه  العودة، 
الرئي�س جون كنيدي كان قد ا�شار اىل احتجاجه 
على القائمة املكارثية اثناء ح�شوره عر�س فيلم 
�شبارتكو�س الذي كتب له ال�شيناريو دالتون ترمبو 

حتت ا�شم م�شتعار. 

ترمبو..
مقداد عبد الر�ضا�ضجعان هوليوود

مرت على البالد الكثري من االحداث، فواجع اكر من امل�شرات، والتاريخ القريب يوؤ�شر ب�شكل 
وا�شح لهذا، لكن احدًا مل ي�شتطع ان مي�شك ب�شّرة اي اأمل اأو م�شرة ويقدمه لنا كفيلم نفخر به 

ونبتهج.
 ان املتابع حلركة البالد الثقافية وال�شينمائية حتديدا يعرف عن قرب هذا النكو�س والالمباالة 

التي ترافق ماحدث ويحدث، االمل يكرب وكذلك االحداث وذاكرة الكثري تكاد تكون معطوبة وغري 
مبالية، ال�شينما بحاجة اىل ذاكرة متوقدة وراأ�س جمنون بعيدا عن الرتهل وامليوعة، اح�شب!

، يف  ال��ع��ام 2002  ن��ت��ذك��ر  ان  ان��ن��ا ح��اول��ن��ا  ل��و 
هم  ا�شخا�س  ثالثة  ظهر  االو�شكار  توزيع  حفل 
�شكور�شيزي" ويف  نريو" "ومارتن  دي  "روبرت 
"ايليا كازان"، كان كازان يتوكاأ  الو�شط املخرج 
الزمن،  عامل  بفعل  متعبا  ظهر  اذ  االثنني  على 
ارباع  ثالثة  من  اكر  ان  الظهور  هذا  يف  املثري 
لكازان  اح��رتام��ا  يقفوا  مل  للحفل  احلا�شرين 
"املكارثية  كتاب  نتذكر  اننا  ولو  ملنجزه،  تقديرا 
الكثري  جعل  ال��ذي   ال�شبب  لعرفنا  واملثقفون" 
بهذه  ك��ازان  ايليا  مع  يتعاملون  القاعة  يف  من 
علينا  ان  وق��ال  باحلرج  ك��ازان  �شعر  الطريقة، 
التي  الطريقة  بنف�س  القاعة  وغ��ادر  االن�شحاب 
،بعد فرتة  دخل فيها مع دي نريو و�شكور�شيزي 
ق�شرية مات كازان وكتبت حينها مو�شوعا عنه 

يحمل عنوان )رحيل الوا�شي(.
وكتاب  فناين  ق�شية  الو�شاة يف  احد  كازان  كان 
هوليوود باتهامهم باالنتماء اىل احلزب ال�شيوعي 
يف  واملثقفون،  املكارثية  كتاب  يف  ظهر  وال��ذي 
هذه  �شد  ب�شجاعة  البع�س  وقف  االخر  اجلانب 
الهجمة وهذا االتهام ومت عزلهم وعدم التعامل 

معهم باى �شكل من اال�شكال.
على  ال�شوء  ت�شلط  اف��الم  ظهرت  �شنوات  بعد 
طيب  "نهار  منها،  املحاكم  وتلك  احلقبة  تلك 
يف  كلوين  ج��ورج  اخ��رج��ه  �شعيدة" ال��ذي  وليلة 
قريبا من  ليكون  واال�شود  باالبي�س  العام 2005 
بال�شبهات"  "مذنب  فيلم  جاء  ثم  املرحلة،  تلك 
فيلم  اي�شا  االف��الم  هذه  من  "اجلبهة"،  وفيلم 
ال�شيناريو  كاتب  �شرية  يحكي  ال��ذي  "ترمبو" 
له جون مكنمارا  ال�شيناريو  ترمبو، كتب  دالتون 
اردنا  ما  اذا  كوك،  الك�شندر  لربو�س  كتاب  عن 

التو�شيح ب�شكل دقيق فان الفيلم يكاد يقرتب من 
الوثيقة فهو يحكي عن حقبة من تاريخ هوليوود 

من العام 1947.
عزلهم  مت  الكتاب  من  ت�شعة  مع  ترمبو  يندرج 
انتمائهم  بحجة  لل�شينما  الكتابة  من  ومنعهم 
للحزب ال�شيوعي، العام 1930 الواليات املتحدة 
العنف،  وي�شود  االقت�شادي  الك�شاد  يجتاحها 
االمريكي،  ال�شيوعي  ب��احل��زب  الكثري  التحق 
ال��ذي  التحالف  بعد  فنانون  ومثقفون،  كتاب 
واالحت��اد  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  مت 
العاملية  احل��رب  تلت  التي  الفرتة  يف  ال�شوفيتي 
الثانية، دالتون ترمبو احد كتاب ال�شيناريو الذي 
بلقطة  يبداأ  الفيلم   ،1943 عام  باحلزب  التحق 
البانيو م�شرتخيا  مقربة لرتمبو وهو غاط�س يف 
يكتب على االلة الكتابة التي و�شعها امامه، عدة 
مراحل  لنا  تو�شح  الكتابة  مع  ترتافق  م�شاهد 
البع�س منها عرب  التي �شرتى  الكاتب  من حياة 
الفيلم الذي ا�شتغرق وقته ال�شاعتني تقريبا،يبداأ 
فوق  املخرج  القطات،  اح��دى  بت�شوير  الفيلم 
ال�شيناريو،  يحمل  وترمبو  العمل  يدير  الكر�شي 
بني  مبطن  ح��وار  ليبداأ  "قطع"  املخرج  ي�شيح 

ترمبو واملمثل: 
املمثل: مالذي على ان اقوله بال�شبط ؟

هوؤالء  نحارب  ان  ا�شتطعنا  فقط  اننا  لو  ترمبو: 
الرجال ف�شوف نحقق حياة طويلة و�شعيدة يحلم 

بها اجلميع.
املمثل: ماالذي تريدين ان احارب من اجله ؟

ترمبو:العي�س ب�شالم مع النا�س.
تعي�س  النك  هذا  تفعل  ان  الت�شتطيع  املمثل:انت 

يف امريكا.

ترمبو: )بتهكم(: طيب ماذا عن املال واجلن�س
املمثل: نعم هذا نحبه جميعا.

ع�شرة من الذين عملوا يف هوليوود، من خمرجني 
وكتاب دارت حولهم ال�شبهات وقدموا للمحاكمة 
امام جلنة الن�شاطات اخلارجية وغري االمريكية 
بتهمة   1947 العام  يف  االمريكي  الكونكر�س  يف 
الرتويج لالفكار ال�شيوعية، فرتة التحقيق كانت 
هي اال�شعب الن مان�شر من وثائق يف ال�شحف 
واذيع يف الراديو حول النفوذ الي�شاري وحتديدا 
ه��وؤالء  اثبت  االمريكية،  ال�شينما  يف  ال�شيوعي 
كل  على  االجابة  رف�شوا  ب�شالتهم حيث  الع�شرة 
الع�شرة  بني  من  اليهم،  وجهت  التي  االتهامات 
كان دالتون ترمبو فقد حكم عليه بال�شجن لعام 
كامل وعدم ال�شماح له بالكتابة لل�شينما او ن�شر 
اى مادة يف كل و�شائل االعالم، ظل متوقفا لع�شر 
ا�شماء  حتت  لنف�شه  ي��روج  ان  دفعه  ما  �شنوات 
م�شتعارة، ان اغرب ق�شية حدثت له بعد ان قرر 
الكتابة باال�شم امل�شتعار هو فوز فلمني من افالمه 
االول  الفيلم  �شيناريو،  االو�شكاركاف�شل  بجوائز 
)عطلة غرامية 1953( الذي اخرجه وليم وايلر 
هيبورن،  واودري  بيك  كريكوري  بالبطولة  وقام 
هذا الفيلم يعد واحدا من اف�شل افالم هوليوود 
الكال�شيكية، الفيلم الثاين هو )ال�شجاع 1956(
اخرجه ارفنك رابري وقام بالبطولة مايكل راي 
تفاهم  قد  ترمبو  كان  اثنان  هويو�س،  وردولفو 
�شنوات  بعد  لكن  ت�شلم اجلائزتني  وفعال  معهما 
ال�شريح  ا�شمه  وو�شع  ترمبو  عن  احلظر  رف��ع 
على الفيلمني وت�شلم اجلائزتني، االوىل يف العام 
1975 والثانية بعد ان رحل حيث ان زوجته هي 
1994و�شححت  العام  يف  اجلائزة  ت�شلمت  التي 

هال �سينما
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الراحل  ال�شاعر  بها  يرثي  والتي  ق�شائده  احدى  يف  كرمي  فوزي  ال�شاعر  يقول 
ح�شني  لعل  مي��وت.  فيها  اهلل  ي�شتودع  وحني  بغداد  يع�شق  كان  م��ردان:  ح�شني 
انني  ول��و  كر  ع�شاق  لها  وبغداد  بغداد،  ع�شاق  اجمل  من  واح��دا  يعد  م��ردان 
فكرت باجناز كتاب عنهم حلمل يف دفاته العجب العجاب، احدهم جبار فريد 
منامه،  رافقته حتى يف  التي  العود  اآلة  يحمل  وهو  ال�شورة  هذه  يبدو يف  الذي 
كان يجوب طرقات اهلل بحثا عن فريد االطر�س، يغني مبنا�شبة او بدونها لعل 
فريد االطر�س ي�شمعه ويهداأ،اخالقه كانت ت�شبه اخالق االطر�س ومالب�شه كانت 
اي�شا، هذه اللوعة اثرت يف حياته ف�شارت جحيما الميكنه ان يتخطاه، ا�شتمعت 
اليه كثريا واعجبت باالداء االطر�شي له لكن هيهات ان يجد لنف�شه مكانا طاملا 
يحمل يف داخله �شفة التقليد، واى تقليد كان يحمل جبار، لعله تقليد اعمى وهذا 
ماجعله يعي�س بعيدا حتى مات منزويا يف احد طرقات البتاويني، هناك البع�س 
من الذين ي�شبهون انف�شهم باالخرين تطغى �شورة االخر عليهم وينتهون ب�شكل 
موؤمل وحزين، اذكر انني التقيت يف م�شر باحد ال�شباب الذي بداأ ب�شعود ال�شلم 
نحو الغناء لكن كانت علته والتي التب�شته هو احد املطربني امل�شهورين جدا، فهو 
اينما حل راح يتحدث عن ذلك امل�شهور ب�شوء حتى انتهى نهاية قد تكون قا�شية، 
الغريب يف االمر انني بحثت يف العم كوكل عن �شيء يخ�س الراحل جبار فريد 
فلم اجد، لو كان جبار يف بالد اخرى اما كان من ال�شهولة العثور عليه عند اول 

�شوؤال؟ علة البالد االهمال. 

خ�شع العراق بعد احلكم العثماين اىل االنتداب الربيطاين يف العام 1917، 
ويف العام 1931مت تاأ�شي�س القوة اجلوية العراقية بعد ان مت ار�شال جمموعة 
من الطيارين العراقيني للتدريب يف انكلرتا، يف الثاين والع�شرين من العام 
نف�شه اى 1931 عادت املجموعة بطائرات بريطانية اىل البالد وحطت يف 
مطار الو�شا�س والذي هو مطار املثنى االن، اعترب يوم الثاين والع�شرين من 
ني�شان عيدا للقوة اجلوية العراقية، وحكاية هذه ال�شورة متثل امللك في�شل 
االول رحمه اهلل اثناء ا�شتقباله ملجموعة الطيارين الذين عادوا اىل البالد 
بعد امتام التدريب، ويبدو جاللته وهو ي�شافح املالزم اكرم م�شتاق امام 
طائرته بينما وقف بينهما الفريق عبداللطيف نوري رئي�س اركان اجلي�س 
وكذلك ي�شاهد امللك علي باملالب�س العربية وبينهما االمري غازي بالبدلة 
البي�شاء التي كان يرتديها طالب الكلية الع�شكرية انذاك، كما يبدو اي�شا 
يف ال�شورة ال�شيد حممد ال�شدر الذي وقف خلف امللك علي، اما يف مقدمة 
ال�شورة اىل اليمني فهو املرافق الع�شكري للملك في�شل االول �شاكر الوادي 

متمنطقا ب�شيفه.

مهم جدا 
 ليحق لى �سخ�ش 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.

العام  يف  افتتح  الذي  التلفزيون  برامج  تكن  مل 
كان  وامن��ا  فقط  الرتفيه  على  مقت�شرة   1956
كافة  يف  ال��وع��ي  م��ن  مبا�شر  غ��ري  ب��ث  ه��ن��اك 
احل��ق��ول، ك��ان ���ش��ن��دوق ال�����ش��ع��ادة ال���ذي يعده 
ويقدمه الراحل فخري الزبيدي، وقدمت فرقة 
14 متوز واحدا من اهم الربامج التمثيلية الذي 
التاريخ  رج��االت  من  الكثري  على  ال�شوء  �شلط 
وكان يعده وقدمه الراحل الدكتور عزيز �شالل 
عزيز، وكان عمو زكي طيب اهلل ثراه وبرناجمه 

اجلميل جنة االطفال والذي ا�شهم ا�شهامة كبرية 
اخلدمات  وق��دم  ومتعلم  نا�شج  جيل  ان�شاء  يف 
الكبرية للبالد وحب البالد، ويف الغناء ا�شتطاع 
الراحالن اال�شتاذ �شعاد الهرمزي وكمال عاكف 
حتى  �شهرتهم  و�شعت  مطربني  لنا  يقدما  ان 
وهناك  الهواة،  ركن  برنامج  احلا�شريف  وقتنا 
كان اي�شا برنامج اخر قدم املتعة والثقافة يف اآن 
هو برنامج املو�شحات االندل�شية الذي كان يعده 
غنى  اال�شتاذ جميل جرجي�س،  الراحل  ويقدمه 

يف هذا الربنامج الكثري من املطربني وامللحنني 
من  واح��دة  هي  ال�شورة  ه��ذه  وحكاية  الكبار، 
احدى حلقات الربنامج ويظهر فيها من اليمني 
امللحن واملطرب حممودعبداحلميد ثم اال�شتاذ 
حمدي  يحيى  واال�شتاذ  جميل،  عبا�س  الراحل 
وامل��ط��رب��ة ال�����ش��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة ان�����ش��اف منري 
ومعد ومقدم الربنامج اال�شتاذ جميل جرجي�س 
اال�شتاذ  واخ��ريا  عبداملح�شن  حممد  واال�شتاذ 

عدنان حممد �شالح، رحم اهلل اجلميع.  

حول التعليم احلديث وو�شائل االي�شاح ويف جملة اهل النفط للعام 1956 العدد 66 كانت 
حكاية هذه ال�شورة وكان هذا الن�س )نقتطع جزءا منه(،ان اخلظوات الوا�شعة التي 
جتري االن يف �شبيل ن�شر التعليم يف خمتلف انحاء العراق قد ظهرت ب�شورة جلية يف 
معر�س و�شائل االي�شاح للتعليم يف املدار�س االبتدائية الذي قام بتنظيمه مدير معارف 
�شهر  والع�شرين من  اليوم اخلام�س  وذلك يف  التكريتي  بكر  نعمان  ال�شيد  املو�شل  لواء 
ايلول املا�شي وان جميع املدار�س االبتدائية من ر�شمية واهلية للبنني والبنات قد ا�شرتكت 
يف هذا املعر�س الذي اثبت كفاءة ال�شلطات التعليمية وح�شن ادارتها للطرق واملبادىء 
اال�شا�شية للتعلم احلديث بحيث ان الطفل الذي يهمه در�شه و�شغله يتعلم ب�شورة ا�شرع 
من غريه ممن قد ملوا و�شجروا من الطريقة التعليمية القدمية والتي ت�شري على وترية 
و�شائل  ت�شره جمابهة  الذي  الوقت  يت�شايق يف  ان  الطفل  وكم هو �شعب على   ، واحدة 
االي�شاح العديدة واملختلفة التي هي العدة القيا�شية يف كل املدار�س االبتدائية يف املو�شل، 
فمن بني املعرو�شات التي ا�شرتعت انتباها اكر كان ذلك النموذج الب�شيط ولكنه فعال 
وبديع يف اظهاره كيفية دوران االر�س حول ال�شم�س ودورة القمر حول االر�س،والنموذج 
العملي االخرالذي ي�شرح قانون املرجل البخاري، وهناك اي�شا ا�شكال ور�شوم هند�شية 
هذه  وحكاية  فيه،  املهمة  واالع�شاء  الب�شري  اجل�شم  وظائف  تو�شح  متحركة  ولوحات 

ال�شورة تبني جزءا مهما من املعر�س يف املو�شل وامل�شرفني عليه.
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للمكفوفني  الفر�شة  اإع��ط��اء  هدفه  ك��ان  ذل��ك  وك��ل   
خالل  م��ن  خيالهم  يف  ���ش��ورة  وتكوين  لالإح�شا�س 

حا�شة اللم�س.
املكفوفني  من  االإعاقة  ذوو  بات  العراق  يف  اأننا  اإال 
املعّر�شة  الب�شرية  الفئات  اأكر  الب�شر من  و�شعاف 
اجلهات  قبل  من  االإه��م��ال  ب�شبب  ال��ه��الك،  خلطر 
ال�شريحة، ومثل  التي من واجبها رعاية هذه  املعنية 
القائمني على املتحف هناك عدة دول ابتكرت اأنظمة 
على  الب�شر  عدميي  ت�شاعد  ون��ظ��ارات  اإلكرتونية، 
عي�س حياة خالية من املخاطر، وت�شهل لهم ممار�شة 
حياتهم ب�شكل طبيعي، وجتعلهم يندجمون باملجتمع 

الأنهم فاقدو ب�شر ولي�شوا فاقدي ب�شرية.
لوؤي وهيلني كيلر 

هيلني  االإجنليزية  الفّذة  العبقرية  ال�شخ�شيات  من 
كيلر 1880 - 1968 التي ولدت �شماء وكفيفة وهي 
االإن�شانية،  ل��الإرادة  املهمة  الرموز  اأحد  بالفعل  تعد 
يف  ودك��ت��وراه  العلوم  يف  دك��ت��وراه  على  ح�شلت  فقد 
الفل�شفة، وعلى غرار هذه ال�شخ�شية قامت جمموعة 
و�شعيفي  فاقدي  من  والتدري�شيني  االأكادمييني  من 
املكفوفني يف  ب�شريحة  تعنى  باإن�شاء جمعية  الب�شر، 
العراق، تقوم بتعليمهم وتوجيههم وت�شهيل حياتهم، 
واندماجهم باملجتمع. وب�شبب حروب النظام البائد، 
زادت هذه االنتكا�شات من هموم املكفوفني، وانتهاء 
وهذه  مل�شتقبل غري مظلم،  اأمل  بروؤية خيط  اآمالهم 
املتعاقبة  احلكومات  قبل  من  مهملة  اأ�شحت  االآم��ال 
ت النظر عن االهتمام بهذه الفئة التي هي  التي غ�شّ

اأكر فئة حتتاج اىل الرعاية واالهتمام.

االأ���ش��ت��اذ )ل���وؤي ال�����ش��ع��داوي( امل�����ش��وؤول االإع��الم��ي 
التي  العراق  يف  املكفوفني  لرعاية  الوطنية  للجمعية 
تاأ�ش�شت عام 1987، واأحد اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
الكناين،  طاهر  جمعة  االأ�شتاذ  يرتاأ�شها  التي  فيها 
تواجه  التي  الفئات  اكر  هم  املكفوفني  اأن  لنا  اأك��د 
خطورة الهالك كل يوم، حيث يقول: "كانت جمعيتنا 
�شابقًا حتت رعاية الدولة، حيث كان لنا مقر خا�س 
يف بغداد وهو منحة من الدولة لهذه اجلمعية، بعدها 
اأن  ب�شبب  الدولة  قبل  من  اجلمعية  مكان  حتويل  مت 
املهجرة،  الكردية  العوائل  الإح��دى  تابعًا  كان  املكان 
ال�شقق  اإح���دى  ن�شكن  ال��ي��وم  اىل   2005 ع��ام  وم��ن 

املوؤجرة املتهالكة يف منطقة باب املعظم."
وعوٌد موؤجلة

ب���اإدراة  يقومون  تدري�شيني  �شبعة  اجلمعية  ت�شم 
الدولة  دعم  انعدم  حيث  ومعنويًا،  ماديًا  اجلمعية 
تربعات  على  كليًا  اع��ت��دم��ت  ال��ت��ي  اجلمعية  ل��ه��ذه 
اخلارجيني،  املتربعني  بع�س  قبل  من  او  اأف��راده��ا، 
االأوقاف،  حيث كانت هناك تربعات من قبل وزارة 
قبل اأن تنق�شم اىل ق�شمني، وهناك بع�س املوؤ�ش�شات 
اأما  التي تكون و�شاطة بني اجلمعية وبني املتربعني، 
قبل  م��ن  بجمعه  فنقوم  اجلمعية  مقر  اإي��ج��ار  ب��دل 
االإداري��ة  الهيئة  باأع�شاء  املتمثل  التدري�شي  الكادر 
بع�س  قبل  م��ن  ال��ع��رو���س  بع�س  وه��ن��اك  للجمعية، 
املر�شحني لدعم اجلمعية اإال اأنها جاءت �شمن خطة 
انتخاب هذا املر�شح، اإال اأننا قابلناها بالرف�س، لكون 
التربع جاء على �شكل م�شالح، ولي�س من اأجل رعاية 
وكان  بها  نقوم  التي  ال�شفرات  اأما  فقط،  املكفوفني 

اآخرها ال�شفر اىل دولة تركيا فقد كانت ممولة من 
قبل الدولة املنظمة للندوات واملهرجات التي تخت�س 
فاإن  اأح���دًا،  حق  نظلم  ال  وحتى  املكفوفني،  برعاية 
خ�شومات  هناك  تكون  اأن  على  ين�س  قانونًا  هناك 
من قبل اخلطوط اجلوية العراقية للمكفوفني املتمثلة 
نقوم  املبلغ  وباقي  ال�شفر،  ر�شوم  من   %50 بخ�شم 

بتحمله كهيئة ادارية.
ي�شيف ال�شعداوي "اأن هناك دعمًا حكوميًا يف جانب 
ا�شتثناء  على  احل�شول  مت  فقد  ال��درا���ش��ة،  اإك��م��ال 
وع��دم  ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة  قبل  م��ن  للمكفوفني 
مع  تتما�شى  ال  التي  املعدالت  ذوي  على  اال���ش��رتاط 
قوانني الكليات، حيث يتم قبولهم يف كليات ال�شريعة 
ع�شر  اثنا  وبالتحديد  واأق�شامها،  االإ�شالمية  والعلوم 
ذلك  وكل  االعاقة،  وذوي  للمكفوفني  مهيئًا  مقعدًا 
كانت  االأخ���رى  الكليات  حتى  اجلمعية،  بو�شاطة 
االآونة  اأنها يف  اإال  الطلبة املكفوفني،  ت�شم عددًا من 
االأخرية قد رف�شت تواجدهم �شمن طلبتها الأ�شباب 
النواب  قبل  من  الوعود  بع�س  هناك  معروفة،  غري 
وعودًا  التكون  اأن  نتمناه  وما  اجلمعية،  م�شاعدة  يف 

موؤجلة للمواطن الكفيف."
جمعيات ولكن!!

منظمات  او  اإن�شاء جمعيات  املهتمني يف  اأغلب  �شار 
ال��ق��رار  وب�شبب  االخ���رية  االآون����ة  يف  م��دين  جمتمع 
احل��ك��وم��ي ب��ه��ذا اخل�����ش��و���س، ح��ي��ث ت��ت��ك��ون ه��ذه 
املنظمات غري احلكومية من جمموعة من االأ�شخا�س 
ال�شخ�شية  واكت�شبت  �شجلت  اواملعنوية  الطبيعية 
لتحقيق  ت�شعى  القانون،  هذا  الأحكام  وفقا  املعنوية 

اأغرا�س غري ربحية، اإال اأن 
واملنظمات  اجلمعيات  بع�س 
امل��ادي  الربح  اىل  تهدف  باتت 
فقط من خالل ا�شتغاللهم �شريحة 
معينة من �شرائح ال�شعب، ومن �شمنهم ذوو االإعاقة 
متتهن  ف�����ش��ارت  ال��ب�����ش��ر،  و�شعيفي  كاملكفوفني 
التالعب بهم بوا�شطة مبالغ رمزية ب�شيطة وبالتايل 

تكون هي الرابحة من التربعات او الدعم.
ملدر�شة  كمعاون  يعمل  م��ازال  ال��ذي  ل��وؤي  االأ�شتاذ   
هناك  "ان  لنا  يو�شح  مب�شرين  ط��الب  متو�شطة 
غري  الك�شب  يف  تفننت  التي  املوؤ�ش�شات  من  العديد 
تعنى  كجمعية  اأننا  اإال  الفئة  هذه  بوا�شطة  امل�شروع 
الت�شجيل  ر�شوم  من  خالية  فقط،  املكفوفني  برعاية 
ومتعاونة متامًا على قدر امكانياتها املحدودة مع هذه 

ادارية  اي�شًا كاأع�شاء هيئة  ولكوننا نحن  ال�شريحة، 
الب�شر  فقد  من  ومنا  الب�شر  �شعيف  هو  من  منا 
ومعاناتهم  املكفوفون  ب��ه  ي�شعر  مب��ا  ن�شعر  مت��ام��ًا، 
وخ�����ش��و���ش��ًا يف ب��ل��د ق��د ان��ع��دم��ت ف��ي��ه ك��ل مظاهر 
االإن�شانية والرحمة، ودامت فيه العناية �شبه معدومة 

من قبل الدولة."
متقاعدون يف اخلدمة

ومهرجانات  تثقيفية  ن��دوات  عدة  اجلمعية  اأقامت 
ودورات  املكفوفني،  وتوجيه  بالتنمية  يهتم  اأغلبها 
دورات  واي�شًا  املجتمع،  مع  املكفوف  الإدماج  تعليمية 
بوا�شطة  ودورات  االإر�شادية،  ال�شري واحلركة  لتعليم 
الربامج  بوا�شطة  الكتابة  يف  اجلوال  الهاتف  برامج 
بوا�شطة  القراءة،  لتعليم  برايل  ودورات  ال�شوتية، 
مل�س كتب طبعت ب�شكل ي�شتطيع من خاللها املكفوف 
ي�شرف  بها وقراءتها، حيث  واالإح�شا�س  الكتابة  مل�س 
اأم��ا  ب��امل��ج��ان،  ال����دورات  كافة االأ���ش��ات��ذة على ه��ذه 
ور����ش���ات ال��ع��م��ل ف��ه��ن��اك ور���ش��ة ع��م��ل ع��ن ال��دم��ج 
املجتمعي، واي�شًا اإقامة عدة ندوات من اأهمها دعم 
املراأة الكفيفة التي اأقيمت يف دولة قطر، وهناك عدة 
يف  اأقيم  الذي  املوؤمتر  اأما  اخل�شو�س،  بهذا  بحوث 
تركيا املتمثل عن هامريو�س، فقد كانت اجلمعية هي 

الوفد العربي الوحيد الذي كان هناك.
اأما امل�شرحيات اجلادة، كما يقول االأ�شتاذ لوؤي، فقد  
اأن العراقيل  اإال  كانت هناك ثالث م�شرحيات جادة 
ال�شبب يف  انعدام الدعم كانت  التي واجهتنا ب�شبب 

توقف العمل.
التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  "اأن  ال�شعداوي  ي�شيف   
من املدر�شني املتقاعدين الذي تفرغوا متامًا خلدمة 
اجلمعية ومرتاديها من املكفوفني، اأما فروع اجلمعية 
فبعدما كان هناك فرع للجمعية يف كل حمافظة، لكن 
بعد عام 2003 ماتبقى هو فرق حمافظة النا�شرية 

ووا�شط ومي�شان."
كانت اأمنية االأ�شتاذ لوؤي ال�شعداوي والهيئة االإدارية 
من  ورعايتهم  باملكفوفني  االهتمام  ه��ي  للجمعية 
لهم،  مالئم  �شكن  توفري  خالل  من  حكومتهم،  قبل 
وعلى  ال��ك��رمي،  للعي�س  تكفيهم  مبالغ  وتخ�شي�س 
من  اأك��رب  كانت  النور  بروؤية  اآمالهم  اأن  من  الرغم 
اآمالهم بروؤية حكومة حتميهم من مطبات الدنيا، اإال 
اأنها تبقى اأمنيات موؤجلة ما زالوا ينتظرونها لغريهم 

من املكفوفني. 

متنع اأغلب املتاحف العاملية زائريها من مل�ش اللوحات العاملية، اإل اأن متحف "برادو" يف مدريد، اأجاز 
ل�سعاف الب�سر واملكفوفني مل�ش اأ�سهر واأغلى اللوحات يف اأحد املعار�ش التي اأقيمت هناك، حيث �سّم 
اأف�سل �ست لوحات عاملية، �سكلت بطبع ن�سخ ثالثية الأبعاد عن اللوحات الأ�سل املوجودة يف املتحف،

نوٌر ممهٌد يف طريق الظلم
اجلمعيُة الوطنية لرعايِة املكفوفني

ذوالفقار يو�ضف
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االإنتاج االأف�ضل

منت�شف  يف  رج����ل  وه����و  ���ش��ام��ر،  اب����و  ي���ب���داأ 
الكماأ  �شناديق  برتتيب  البيع  يوم  اخلم�شينات، 
الكبرية واالأبي�س  االأحجام ال�شغرية عن  وفرز 
النوعية  ح�شب  ت�شعريها  لغر�س  االأ�شمر  عن 
املو�شمي،  الكماأ  بيع  على  يعتا�س  فهو  واحلجم، 
كما  "الفقع"  بائعي  اأق��دم  اأح��د  نف�شه  ويعترب 
وحت��دي��دًا  ب��ب��غ��داد،  ال��ب��ي��ع  م��رك��ز  يف  ي�شميه، 
يتواجد  بغداد، حيث  ال�شرطة غربي  نفق  قرب 
الع�شرات من البائعني واملئات من الزبائن على 

امتداد �شاعات اليوم.
اإبرامه �شفقة  ل�"ال�شبكة العراقية" بعد  حتدث 
���ش��راء اأك��ي��ا���س م��ن ال��ك��م��اأ ج��اء بها رج��ل من 
�شحراء مناطق العراق الغربية، وقال: "االإنتاج 
هذا العام هو االأف�شل منذ �شنوات طوال، البيع 
جيد جدًا واالأ�شعار اأ�شبحت منا�شبة للمواطنني 

بفعل وفرة الكماأ."
واأ�شاف: "نبيع الكيلو بح�شب احلجم والنوع من 
10 اىل 20 األف دينار، فالكماأ او الفقع نوعان: 
االأ�شمر او ما ي�شمى باملحّرك اأو احلنطة، فيما 
زبيدي  اأي�شًا  وي�شمى  االأبي�س،  الثاين هو  النوع 
خمتلف،  و�شعر  طعم  منهما  ولكل  ال�شعري،  او 
اأق���ل ه���ذا ال��ع��ام ع��ن ال�����ش��ن��وات  وق��ي��م��ة بيعه 
ال�شابقة، االأو�شاع االأمنية يف االنبار تغريت نحو 
االأح�شن و�شار مب�شتطاع اجلميع العمل يف هذه 

التجارة."
اأ�ضباب الوفرة

كما  اأ�شبابها،  لها  العام  ه��ذا  املح�شول  وف��رة 
الهيئة  يف  اأق��دم  جويني  منبئني  رئي�س  حدثنا 
ال��ع��ام��ة ل��الأن��واء اجل��وي��ة وال��ر���ش��د ال��زل��زايل 
حممود عبد اللطيف، قال ل�"ال�شبكة العراقية": 
بالهطول على  الرعدية  االأمطار  بداأت  "عندما 
يف  املاأهولة  غري  املناطق  يف  وحت��دي��دًا  العراق 
�شهر  يف  ال�شماوة  وب��ادي��ة  الغربية  ال�شحراء 
زاخ��رًا  مو�شمًا  توقعنا  املا�شي،  االأول  ت�شرين 
بالكماأ، الأن ا�شرتاط منوه هو االأمطار يف �شهر 
باالأقدام  املوطوءة  غري  الرمال  وتوفر  ت�شرين 
ليظهر طبيعيًا من خالل  املركبات  اإط��ارات  او 
ال�شقوق  داخ��ل  اىل  االأميني  املطر  م��اء  تغلغل 
الدقيقة على االأر�س، لينمو حتت ال�شطح بنحو 

 اأمطاُر ت�ضرين اأنباأت 
مبو�ضٍم وفري

ينمو يف االأر�ض بل جذر اأو بذر

الكماأ

خالل الأ�سابيع املا�سية، امتالأت حمال اخل�سار والعديد من ال�سوارع 
داخل املدن اأو على الطرقات اخلارجية بني املحافظات مبح�سول 

�سهر  فاأمطار  املا�سية،  بالأعوام  العام مقارنة  الوفري جدا هذا  "الكماأ"، 
ت�سرين الأول املا�سي اأنباأت مبو�سم زاخر للكماأ الذي ينمو بال جذر اأو 

بذر.
ب�ضري االأعرجي
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من منغصات الحياة أن ال يحظى اإلنسان بصديق حقيقي يكون سنداً ووتداً 
وظالً ظليالً وعكازاً في مسار الحياة المليء بالعثرات والمطبات الكثيرة، 
وعوناً في الملّمات وناهضاً قويماً من مزالقها الكثيرة، فالصداقة ال تقاس 
بعدد سنوات المعاشرة، وال بقرابة األفراد منا، هي شيء حاٍن محٌب معٍط 

تنبع صدقاً ووفاًء ووقفةً صادقة وجادة عند تخبطنا في الحياة. 
تختفي أحياناً مالمح العديد من الشخوص أمامنا وقت األزمة، وتظهر صورة 

ذاك الصديق الذي قبل أن تتحدث أو تتكلم  يعطيك دفئاً وحناناً وشجاعة 
لتواكب الظرف وتتخلص منه بسهولة.

الصداقة منهلها وجذرها مأخوذ من كلمة )الصدق( وال تقاس بكثرة الكالم 
أو العبارات الرنانة أو ادعاء المحبة، انما هي موقف يتخذه من تمثلت في 
روحه واحة من العطاء وعمق اإلنسانية، تجده حاضراً وقت ما تتوه منك 

المرساة في عمق بحرك وانت توشك على الغرق، يأخذ بيدك ويمسح دمعتك 
ويربت على كتفك حانياً مواسياً أوقات حزنك، مسروراً جذالً ومشاركاً أيام 

فرحك.
اّن الصديق الحقيقي يهدف الى ان "يجمعك حتى لو شتَّت نفسه" كما يقول 

سيدنا أمير المؤمنين علّي / ع .
ولكي نفوز في حياتنا بصداقات عميقة وقوية وإيجابية وجيدة علينا أن 

نبدأ نحن بأنفسنا، فنكون خير من يمثّل ذلك قدوة ونموذجاً للحب وللعطاء 
ولتشجيع من نحب على إكمال مسيرته في طريق الصداقة الحقّة، وهنا نحن 
نكمل دورنا اإلنساني من تكامل وتكافل وتعاون مثل النسيج المتماسك، فال 

نطلب من اآلخرين صداقتهم ونحن قلوبنا خاوية من معنى ومفهوم الصداقة 
، كيف نطلب ونحن ال نقدمه وال نعترف به أو أخذتنا »األنا« عالياً عن 

مساعدة الصديق!
الحياة مليئة بمواقف تحدث أمامنا، كيف تشاهد وقفة الصديق المخلص 

والمحب أحياناً أكثر من األخ والقريب، يعلمنا هذا كيف نكون بلسماً ألعز 
أصدقائنا متى ما احتاجوا إلينا، وليس فقط في االحتياج أو الظرف، بل 

واجب الصديق أن يساعدك في رؤية زوايا الفرح والنجاح متى ما بعدت 
عن الطريق، وأن يكون لك اليد المعينة والساعد المنقذ والعقل المستشار 

والمخلص لك.
يحدث كثيراً لو غاب صديق منذ فترة طويلة ومكث بعيداً عن مرابعنا، 

وعندما يعود ألرض الوطن ؛ تقدَم لزيارة صديقه وقد غيّرت منهما الحياة 
مالمحهما؛ كبرا حّد الهرم وعصفت بهما رياح البعاد، لكن ظلت تلك 

الشعلة القلبية مشتعلة بالحب والوّد والقرب، فلم يغيرهما عدد السنوات أو 
بعد المسافات، وعادت الحياة بينهما كأنهما لم يفترقا أبدا، هذا يعطينا معنى 

الصداقة الحقيقية التي ال تختفي ببعد وال تذبل بقسوة الظروف، بل تبقى 

حاضرة رغم الغياب وقوية رغم الفرقة الطويلة.
وإن فتحنا نافذة اليوم قليالً وبدأنا نتأمل حياة األفراد نجد أنهم أخذوا من الحياة 
العصرية سلبياتها وأنسْتهم جوهرهم األساس، بل تفننوا بالفردية البحتة التي 

تقول  "أنا ومن بعدي الطوفان". 
هاّل توقفنا قليالً لنعرف ما الحياة من دون صديق وأنيس يحاكي داخلك 

بصدق ويعرف قوتك وضعفك اذ "شّر الحياة حياةٌ ال صديَق بها". 
اّن االعتماد على النفس تصّرٌف جميل ومهم، ومحبة الذات أيضا جميلة ، 
لكن هل وجدت تلك الحياة  لكي يعيش كل فرد بعالمه منزويا عن اآلخر؟؟ 

هل وجدت الحياة للعمل والمال واالنعزال؟ 
هذا ما تجاهلناه مع عصر التغيرات والقفزات واالدعاءات، إن جوهر 

األرواح كما وجدها هللا عز وجل في التعاون والتكامل والعطاء المتبادل 
لعمارة األرض وتسكين األنفس ؛ فالحياة لم توجد للفردية واالنعزال، 

وهنا يأتي دور التوازن في كل شيء، فالتوازن بأن تحب وتعطي نفسك 
خصوصيتها واعتمادها على نفسها والعمل والسعي في الحياة، وهذا دورك 
الطبيعي فيها أيها القارئ العزيز، فلن يأتي أحد يسقيك كأس الماء او يوفّر 

لك وجبة تقيم أوَدك إذا لم تتحرك أنت، وأيضا هناك دور ثاٍن مهم جداً وهو 
عالقاتك بمن تحب من أقرباء وأصدقاء ودورك تجاههم، وهذا ما نقصده 
فيما نكتب، هو دورك تجاه صديقك لتسأل نفسك ؛ ماذا قدمت له من رأيٍّ 
أو معلومة أو مساعدة او دعم، وهل فعالً نحن نشعر بأهمية هذا الدور، أم 

نعتبره نوعا من الكماليات؟
حّق علينا أن نتساءل اليوم من هو صديقك؟ وماذا قدم لك؟ وماذا قدمت أنت 
له؟ وهنا ال نشترط في الصداقة شيئاً معيناً وال نجبرها على شيء، لكن متى 
ما احتاج الفرد وقفة صديق يدرك تماماً أنه يرافقه في أفراحه وأحزانه، وأنه 

سنده وقوته بعد هللا الرؤوف  الرحيم بعباده. 
بقي أن نقول إن الصديق ليس في وقت الضيق كما يشاع في األمثال بل في 
السعة أيضاً لتقف معه سانداً حافظاً ناصحاً ال طامعاً فيما يملك وفي الحالين 
أن تقف مع من تحب في السّراء والضّراء، وتلك لعمري أمتن العالقات بين 

اثنين تحابّا في الحياة مثلما تحابّا في هللا إخالصاً ال خالصاً من متطلبات 
الدنيا وأطماعها.

جواد غلوم

ف�ضاء

اأحدق بطفلي طويًل، واأعلم باأن مهمتي كاأم مل تعد 
تقت�ضر على تربيته وتعليمه واحتوائه عاطفيًا، اإمنا 

اأ�ضبحت املهمة اأكرث �ضعوبة مع هذا التدفق الغزير يف 
التطور التكنولوجي الذي يحيطنا كيفما التفتنا. 

قبة  �شكل  على  بعيد  من  ويظهر  �شنتمرتًا   30
�شباط  �شهري  خالل  بالرتاب  مغطاة  �شغرية 

واآذار."
كيف يتكّون؟

عبد  حم��م��ود  اجل��وي��ني  املنبئني  رئي�س  �شاألنا 
اللطيف عن كيفية تكّون الكماأ وارتباطه بالربق 
مناطق  ويف  ال�شنة  من  باأ�شهر حمددة  وظهوره 
الكماأ  "يت�شكل  ف��اأج��اب:  اأخ���رى،  دون  معينة 
تعاىل،  اهلل  من  وباإعجاز  بحته  علمية  ب�شورة 
تاأتي  فطرية،  نيرتوجينية  ُعقد  عن  عبارة  فهو 
م��ن خ���الل غ���ازي ال��ن��رتوج��ني وال��ه��ي��دروج��ني 
امل��وج��ودي��ن يف اجل����و، ال��ذي��ن ي��ت��ح��دان عند 
الياب�شة،  اىل  للربق  الكهربائية  ال�شرارة  نزول 
ويكّونان مركبًا اأمينيًا يدور بحركة �شريعة جدًا 
يف االأر�س، فيجمع هذا املرّكب االأمالح واملعادن 
نراه  الذي  بال�شكل  ليظهر  الرتبة،  املوجودة يف 
�شواء اأكان اأبي�س او اأ�شمر، اأي اأن الكماأ يتكون 
بال جذر اأو بذر، وله خا�شية اخلزن والتجميد 
االأبي�س  النوع  يكون  فيما  فقط،  االأ�شمر  للنوع 
دون  ال�شمود  على  ق��درة  واأق��ل  ه�شا�شة  اأك��ر 

ا�شتهالك."
رحلت جتارية

الالفت يف مو�شم الكماأ هذا العام، هو الرحالت 
التي نظمتها العديد من العوائل للمناطق النائية 
م�شدرًا  منها  البع�س  ووج��د  بل  الكماأ،  جلني 
مركبات  بتوفري  التعهد  خالل  من  امل��ال  جلني 

رب���اع���ي���ة 
ال����������دف����������ع 

او  للعوائل  خم�ش�شة 
مالية،  مبالغ  مقابل  برحالت  والقيام  ال�شباب 
و�شائل  �شفحات  بع�س  يف  عنها  االإع���الن  ومت 
التوا�شل االجتماعي كن�شاط جتاري ومببادرات 

فردية.
وتو�شع االأمر اىل قيام الكثري من العوائل االخرى 
يف  الربي"  "الفطر  حم�شول  جني  ب��رح��الت 
عن  البحث  اأن  باعتبار  املاأهولة،  غري  املناطق 
الذهب  على  احل�شول  مبغامرة  اأ�شبه  الكماأ 
يف مناجم مرتامية االأط��راف، ومن ي�شري على 
الطريق اخلارجي بني املحافظات �شريى الكثري 
من االأ�شخا�س يبحثون يف الرباري عن الفطر، 
والبع�س االآخر ميّني النف�س بالعثور على الكماأ.

فوائد كبرية
وبح�شب املواقع العلمية على االنرتنت عن حتليل 
مكونات الكماأ، فقد تبني احتواوؤه على الربوتني 
وده��ن   %13 بن�شبة  ن�شوية  وم���واد   %9 بن�شبة 
بن�شبة 1% كما يحتوي على معادن م�شابهة لتلك 
الفو�شفور  مثل  االإن�شان  ج�شم  يحتويها  التي 
كما  والبوتا�شيوم.  والكال�شيوم  وال�شوديوم 

وه��و  ب2"  "ب1،  ف��ي��ت��ام��ي��ن��ي  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
من  كمية  على  يحتوي  كما  اأ،  بفيتامني  غني 
واالأوك�����ش��ج��ني  ال��ك��رب��ون  بجانب  ال��ن��ي��رتوج��ني 
ال�شرورية  االأمينية  واالأحما�س  والهيدروجني، 
يجعل  ما  وه��ذا  االإن�����ش��ان،  ج�شم  خاليا  لبناء 
وله  اللحوم،  لرتكيبة  م�شابهًا  الكماأ  تركيب 
الكماأ  مب��اء  العني  ع��الج  منها  ك��ب��رية،  ف��وائ��د 
والوقاية من االأمرا�س املزمنة وي�شاعد على منو 
العظام وت�شهيل الدورة الدموية لالإن�شان، الأنه 
ي�شم ن�شبًا عالية من احلديد والكال�شيوم، لذا 
الذي  الكماأ  قيمة  جيدًا  يعرفون  فالعراقيون 
اأنواع الهدايا الثمينة التي  كان نوعا من 
وباقي  االأنبار  �شيوف  دائما  يحملها 
"اللحم  فيها  ينمو  التي  املحافظات 

النباتي".
جتارة بل خماطر

بائع  وه��و  ال��ف��الح��ي،  غ�شان  ي��وؤك��د 
للكماأ، اأنه "من امل�شتبعد اأن يتم العثور 
ال��ع��راق،  مناطق  جميع  يف  الفقع  على 
ومنها  حم���ددة،  اأم��اك��ن  يف  اإال  ينمو  ال  الأن���ه 
وراوة  الدين  و�شالح  وبيجي  ال�شماوة  �شحراء 
االأرا���ش��ي  تلك  م��ن  فالعديد  وال��رط��ب��ة،  وعنة 
منو  على  ي�شاعد  ما  وه��و  االأرج��ل  مت�ش�شها  مل 
بجمع  متخ�ش�شون  "هناك  وا�شاف:  الكماأ". 
يخرجون  واأغلبهم  الطبيعي،  املح�شول  ه��ذا 
بب�شعة  وي��ع��ودون  اأي���ام  ل��ع��دة  متتد  ب��رح��الت 
متينة  �شيارات  بتاأجري  ويقومون  فقط،  كيلوات 
مبناطق  الطويلة  رحلتهم  توؤّمن  الغر�س  لهذا 
ب��ال��دور  ال��ب��دو  م��ن  العديد  ي��ق��وم  فيما  نائية، 
ذاته، وهو ما متعارف عليه منذ �شنني طويلة، 
ويبيعون حم�شولهم لتجار متخ�ش�شني ينقلون 
املح�شول  تبيع  التي  امل��دن  اىل  باأكيا�س  الكماأ 

بالكيلوات."
وتابع غ�شان بالقول: "كانت رحالت جمع الكماأ 
ب�شبب  باملخاطر،  حمفوفة  �شنوات  ب�شع  قبل 
تواجد الع�شابات االإرهابية يف املناطق النائية 
واأ�شبح  اليوم تغري احلال،  العراق، لكن  غربي 
تنتظر  كانت  لعوائل  رابحة  جتارة  الكماأ  جني 
خ��ريات  م��ن  واال�شتفادة  للعمل  الربيع  حلول 

ال�شحراء بظروف اأمنية اأف�شل بكثري."

حاجُتنا اإىل ال�ضداقة احلّقة 



فل�ضفة
علم  لكنها  حديثًا،  علمًا  لي�شت  االإيجابية  الطاقة 
�شرقي بامتياز، فقد عرفها ال�شينيون من خالل 
ويكيبيديا  مو�شوعة  تعّرفها  التي  �شويه(  )الفنغ 
وهي  �شنة   4000 قبل  ن�شاأت  �شينية  "فل�شفة  انها 
فن التناغم مع الف�شاء املحيط وتدفقات الطاقة 
من خالل البيئة والت�شالح مع النف�س ومع الطبيعة 
املحيطة باالإن�شان وبذلك ي�شتطيع التعاي�س ب�شكل 

اإيجابي بدون توتر."
ال�شنني  اآالف  منذ  العراقية  احل�شارات  وعرفتها 

من خالل امللح! تقول االأ�شطورة اإن اأمريًا �شومريًا 
�شدره  على  منه  بع�س  فوقع  غ��داءه  يتناول  ك��ان 
وحني تناوله �شعر بطعم غريب ولذيذ لتلك اللقمة 
التي جاءت من طعم ج�شده وقرر اأن يرمي بنف�شه 
لالإن�شانية  املالح،  الطعم،  ذلك  ليمنح  البحر  يف 
ذلك  ت�شحية  ب�شبب  امل��ل��ح  تقدي�س  ومت  كلها. 
العراقي القدمي وبداأوا ي�شتخدمونه يف الطعام ويف 

املعابد والبيوت كطارد لالأرواح ال�شريرة.
"االأرواح ال�شريرة" تعرف بامل�شطلحات احلديثة 
بالطاقة ال�شلبية، وقبل ابتكار امل�شابيح املن�شدية 

الوردي  هيماليا  ملح  من   )table lamps(
جداتنا  كانت  للبيت،  االإيجابية  الطاقة  جللب 
ل�  البيوت  زواي��ا  يف  امللح  بع�س  ي�شعن  وامهاتنا 

)طرد االأرواح ال�شريرة(.
اأ�ضلوب حياة

عن  �شتكون  والتي  حياة(  )اأ�شلوب  �شفحة  تعود 
ب�شل�شلة  ون��ب��داأه��ا  اليومية،  بتفا�شيلها  حياتنا 
تتولد من خالل  التي  االإيجابية  الطاقة  مواد عن 
واملكتب  البيت  يف  االأث��اث  قطع  وحتريك  الديكور 
التي  االأطعمة  نوعية  وكذلك  االإن���ارة،  وا�شاليب 

اأ�شياء  نتناولها. الطاقة التي تنتج عما حولنا من 
وعالقتنا بها وتاأثرياتها على حياتنا وعالقاتنا مع 

االآخرين..
 امللح

يف  جال�شة  وان��ت  عليك  ي�شيطر  م��ربر  غري  تعب 
ال�شالة، حتى يف يوم العطلة، وقد يوؤدي اىل خمول 
اأفراد  اأحد  مع  حمتدم  نقا�س  اىل  ورمبا  واإحباط 
االأ�شرة او اأحد زمالء العمل، وغالبا ما كنا ن�شمع 
والفتحة فوق  العني  – �شكون على  وكاأن )عَزيَزة 
ال��زاي وهي عظمة كتف اخل��روف( قد مت رميها 

امل�شطلحات  ويف  �شرير.  عمل  واملق�شود  فيه، 
احلديثة ال�شبب هو الطاقة ال�شلبية امل�شيطرة على 
هذا املكان. ومن خالل جتاربي بعد درا�شة فل�شفة 
التخل�س  يف  جنحت  خ��رباء،  اي��دي  على  الطاقة 
تكاليف  اية  وب��دون  بب�شاطة  ال�شلبية  الطاقة  من 
تذكر.. اذ يكفي ان ت�شعي كمية �شغرية من امللح 
)ملعقة كوب( و ي�شتح�شن اأن يكون خ�شنًا او ملحًا 
بحريًا يف طبق �شغري وتركه يف زاوية املكان وبعد 
وقت وجيز تتغري نف�شيتك الأن امللح ميت�س الطاقة 
وال�شتمرارها،  االإيجابية،  الطاقة  ومينح  ال�شلبية 

والإب��ع��اد  ���ش��اع��ة.  ك��ل 72  امل��ل��ح  تغيري  م��ن  الب���د 
ت�شعي  اأن  يكفي  النوم،  اثناء  والقلق  الكوابي�س 
اململح،  باملاء  الن�شف  اىل  ممتلئًا  �شغريًا  قدحًا 
خ�شنًا  امللح  يكون  ان  امل�شتح�شن  من  اخ��رى  مرة 

ملدة 24 �شاعة و�شيكون الفرق كبريًا.
ولتخلي�س الغرفة او املكتب من الطاقة ال�شلبية، 
على  امللح  م��ن  ج��دًا  �شغرية  كمية  ن��ر  ف��اإن 
جانب من جوانب ال�شجادة او حافة 
ب��ت��ح��وي��ل طاقة  ك��ف��ي��ل  اجل����دار 

املكان اىل ايجابية..
ول��ت��خ��ل��ي�����س اجل�����ش��م م���ن ال��ت��ع��ب 
كمية  اإذاب����ة  اىل  ���ش��وى  حتتاجني  ال  واخل��م��ول، 
اثناء   به  اجل�شم  وده��ن  امل��اء  يف  امللح  من  قليلة 
ا�شتحمام  ح��و���س  ت��وف��ر  ح��ال  ويف  اال�شتحمام، 
امللح  م��ن  ط��ع��ام  ملعقة  اذاب���ة  تكفي  )ب��ان��ي��و(، 
باملاء  اململوء  احلو�س  يف  البحر  ملح  او  اخل�شن 

واال�شرتخاء به ملدة 10-15 دقيقة فقط. 
ترف!

امنا  ب��ط��رًا،  او  ت��رف��ًا  لي�شت  االإي��ج��اب��ي��ة  الطاقة 
�شرورة حياتية الأنها تدفعنا اىل الراحة وبالتايل 
يف  وت�شاعدنا  باإتقان،  الينا  يوكل  عمل  اي  اإجناز 
طاقة  عليه  ت�شيطر  ال��ذي  فال�شخ�س  عالقاتنا، 
�شلبية يكون متوترًا وال ي�شتطيع االحتفاظ ب�شديق 
بينما  عائلته،  اف��راد  مع  متوازنة  بعالقة  حتى  او 
مع  ومت�شاحلة  �شعيدة  جتعلك  االإيجابية  الطاقة 
ال��ذي  البيت  يف  احل��ب  تنرين  وبالتايل  نف�شك 
وي�شاعدهم على  فيه  الطماأنينة جلميع من  مينح 
كانت  مهما  بيومك  متفائلة  وتكونني  ال��ن��ج��اح. 
امل�شاعب ويف مكان عملك ت�شبحني موؤثرة مهما 

كانت وظيفتك.

كرث احلديث يف ال�سنوات 
الأخرية عن الطاقة 

الإيجابية التي تتمكن من 
تغيري حياة الفرد، وتوؤثر 
على العالقات بني افراد 
العائلة ويف العمل اي�سًا، 

ودائمًا نحو الأح�سن.

اأن�ضام ال�ضاجلي 

�ضيغري حياتك
ــن امللحقــــلــــيــــٌل م
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لذات  للعودة  ا�شطررت  تعب وجهد طويل  بعد   
الذي  الطبيب  عيادة  من  القريبة  ال�شيدلية 
اأك��دوا  باالأمر،  اأخربتهم  وحينما  و�شفته  كتب 
راجعتها  ال��ت��ي  ال�شيدليات  اأ���ش��ح��اب  اأن  يل 
من  اأب�شع  عذرهم  كان  "لقد  ب�شيادلة،  لي�شوا 
خط يد الطبيب"، لكني مل اأخرج قبل اأن اأقول 
لهم: "تعمدمت فعل ذلك لرتبحوا 5 اآالف دينار 

اإ�شافية."
ممن  االأخ��ري  وال  االأول  يكن  مل  اأحمد  بالطبع، 
اأ�شبحت  االأطباء، هذه احلالة  يعانون من خط 
ظاهرة ب�شبب ج�شع بع�س االأطباء وتواطئهم مع 
الطبيب  يجرب  اذ  ال�شيدليات،  اأ�شحاب  بع�س 
من  الدواء  �شراء  على  م�شفر" مر�شاه  "بخط 

�شيدلية معينة دون غريها، بن�شب من العائدات 
املالية.

قرار متاأخر 
ال�شمري(  االأم���ري  )عبد  االأط��ب��اء  لنقيب  ك��ان 
ال�شكاوى، قرارًا  اأ�شدر، ولكرة  اآخر حيث  راأي 
ابتداء  اليد  بخط  الطبية  الو�شفات  كتابة  مبنع 
�شعوبة  اأن  ملجلتنا  يوؤكد  اذ  املقبل،  اآذار  من 
اأ�شحاب  من  بكثري  يدفع  االأط��ب��اء  خط  ق��راءة 
ي�شكل  م��ا  مغاير  دواء  لت�شليم  ال�شيدليات 
"ي�شك"  املري�س  اأ�شبح  ولذلك  كبرية،  اأزم��ات 
"اتفاقات"  هناك  واأن  م�شّفرة،  الو�شفة  بكون 
ال�شك  وهذا  وال�شيدليات،  االأطباء  بع�س  بني 
خارج  من  االأ�شخا�س  بع�س  وج��ود  اىل  يرجع 

الو�شط الطبي يعملون يف ال�شيدليات ويجدون 
�شعوبة يف قراءة خطوط االأطباء لذلك يقولون 
االأطباء  البع�س من  اإنه )م�شفر(، وقد ميار�س 
اتفاقات م�شينة مع ال�شيادلة ال�شتغالل املري�س 
من خالل اإجباره على جلب العالج من �شيدلية 
الو�شفة،  ت�شفري  طريق  عن  لي�س  ولكن  معينة، 
يدين  قانوين  م�شتم�شك  الو�شفة  ت�شفري  الأن 
بيد  وت�شليمه  فعله  ال�شعب  من  لذلك  الطبيب، 

املري�س.
 �ضعوبة التطبيق

االأطباء  نقابة  وتريثت  �شنه  قبل  نوق�س  القرار 
ب�شبب �شعوبة التطبيق، ولكن كرة ال�شكاوى من 
قبل النا�س حول وجود �شكوك الو�شفة امل�شّفرة 

املر�شى،  مع  الثقه  بناء  واإع���ادة  ال�شك  ولرفع 
اتخذ هذا القرار. يكمل النقيب ال�شمري: نحتاج 
ال�شيدليات  واإل��زام  ال�شيادلة  نقابة  دعم  اىل 
بتطبيق القرار وعدم �شرف و�شفة طبية ر�شمية 
اإلكرتونيًا  برناجمًا  نوزع  و�شوف  مطبوعة،  غري 

جمانًا لالأطباء لت�شهيل طباعة الو�شفة.
  �ضركات االمتيازات املوؤجرة

فيما يرى الطبيب )حيدر �شالم(، اخت�شا�شي 
لهذا  الرئي�س  ال�شبب  اأن  العيون،  جراحة  يف 
�شركات  اأهمها  ع��دة،  ب��اأم��ور  يتحدد  املو�شوع 
االأدوي�����ة، ال��ت��ي ت���روج وت��دع��م م��ال��ي��ًا م��ن اأج��ل 
ت�شويق اأدويتهم، ومن ثم ال�شيدليات، الأن اأغلب 
فيكون  االمتيازات،  بتاأجري  يقومون  اأ�شحابها 
هدف الكثري منهم هو الربح املادي فقط، لذلك 
يقومون بتقدمي العرو�س املغرية للطبيب لري�شل 

مبر�شاه اليهم ح�شرًا.
االأدوي��ة  �شركات  مندوبي  اتفاق  اىل  باالإ�شافة 
اأموالها عالية ومتتلك مكاتب  التي تكون روؤو�س 

ومذاخر داخل العراق، واإن كانت حتت م�شميات 
ملا  مدعومة  ل�شخ�شيات  تابعة  لكنها  علمية 
عدد  لبيع  الطبيب  مع  وف��رية  اأم���وال  من  ت��دره 
مع  وع��دد معني  االأدوي��ة خالل فرتة معينة  من 
او  اأوروب���ا  اىل  كال�شفر  مغرية،  عرو�س  تقدمي 
فوائد  اىل  ا�شافة  الطبيب،  يرغبها  دول��ة  اأي��ة 
مادية. ي�شيف الطبيب �شالم: هنا �شيقوم بع�س 
االأطباء بكتابة هذه االأدوية التي قد ال يحتاجها 

املري�س فقط من اأجل �شفقته.
يحل  لن  االأدوي���ة   طباعة  ق��رار  اإن  وي�شتدرك: 
هو  الطبي  الو�شط  يحتاجه  م��ا  الأن  النتيجة، 
�شبط �شركات االأدوية، وعلى اأن يحمل �شاحب 
فيجب  واملهني،  االإن�شاين  ال�شمري  ال�شيدلية، 
وع��دم  ال�شحة  ل���وزارة  الرقابي  ال���دور  تفعيل 
الأية  واملذاخز  الدوائيه  ال�شركات  اإجازات  منح 
متنح  اأ�شبحت  االإج��ازت  اأن  وباعتقادي  جهة. 
التي  االأخ��رى،  والتاأثريات  العالقات  على  بناًء 
ت�شمح ل�شركات الدواء بت�شريف منتجاتها على 

املر�شى بطرق ملتوية.  
 م�ضاوئ على اجلميع

ي��خ��ربن��ا ال��دك��ت��ور ال�����ش��ي��دالين )ن��ب��ي��ل( اأن 
ي�شورها  كما  لي�س  ولكن  م��وج��ودة  االتفاقات 
اأن  يجد  فاإنه  راأي��ه  وبح�شب  واالإع���الم،  النا�س 
جميع  ويف  ال����%20،  تتعدى  ال  االتفاقات  ن�شبة 
دواء  ب�شرف  ال�شيديل  ي��ق��وم  فلن  االأح����وال 
ال�شركة  دواء  �شيكتب  لكنه  للمري�س،  م�شر 
وب�شبب  االأك��ر،  املادية  الفوائد  له  تقدم  التي 
هذه الت�شرفات الفردية، طالت ال�شمعة ال�شيئة 
فتولدت  االتهام،  قف�س  يف  واأ�شبحوا  اجلميع 

فجوة كبرية بني الكوادر الطبية واملري�س.
االإعالمي   امل�شوؤول  مع  التوا�شل  وعند حماولتنا 
لغر�س  البدر(  )�شيف  ال�شيد  ال�شحة  ل��وزارة 
ال��وزارة، كان رده: املو�شوع يخ�س  تو�شيح دور 
القانون  �شرعت  التي  فهي  فقط  االأطباء  نقابة 
ال��ع��ي��ادات  متابعة  ع��ن  اي�����ش��ا  م�����ش��وؤول��ة  وه���ي 

اخلا�شة.

ــ�ــضــرقــون ــى ُي ــض ــر� م

بورقة م�ضّفرة

حاماًل ورقة بي�ساء، ل 
يعرف )اأحمد الربيعي( 

اىل اأين يتجه بعدما 
تنقل بني �سبع �سيدليات 

من اجل احل�سول على 
دوائه "امل�سّفر"، ي�سرد 
مبت�سمًا عندما التقته 

ذهبت  ال�سبكة":  "جملة 
اىل اكثـر من �سيدلية 

وكان اجلواب واحدًا 
من اجلميع: اخلط غري 

مفهوم، ل نعلم ما املكتوب 
يف الو�سفة.

اآية من�ضور

اأطباء يعقدون �ضفقات مع �ضركات االأدوية 
والنقيب ي�ضدر و�ضفة اإلكرتونية

عرو�ض مغرية و�ضفرات اىل اأوروبا لكل 
طبيب يتعامل مع �ضركات االأدوية املدعومة 

من اإحدى ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية!
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واملارة.
بالل الكبي�شي يقول يف حديثه ملجلة "ال�شبكة" 
العراقي  ال�����ش��اي  مقهى  اف��ت��ت��اح  "مراحل  اإن 
باملهمة  تكن  مل  ا�شتقالل  �شارع  يف  والنارجيلة 
املعرو�س  وف��رة  منها  اأ���ش��ب��اب،  لعدة  ال�شهلة 
تقدمها  التي  تلك  املنا�شبة  واأ�شعاره  وجودته 
االأجواء  اإىل  اإ�شافة  العريقة،  الرتكية  املقاهي 
لذلك  باملدنية،  ال��رتاث  جمعت  التي  الرتكية 
تقدميه  يتم  ما  وجودة  التفّرد  عن  اأبحث  كنت 
ليكون  )ن����اي(  مقهى  اف��ت��ت��اح  ف��ك��رة  ف��ك��ان��ت 
مق�شدًا للعرب والعراقيني على وجه اخل�شو�س 

للتوقف قلياٌل ور�شف )ا�شتكان اجلاي( العراقي 
املهّيل مع لّفة فالفل او كا�شة اللبلبي على اأنغام 
التي  الت�شوق  �شاعات  بعد  ال��ع��راق��ي  ال���رتاث 

يق�شيها ال�شائح يف املدينة." 
عن  يتحدث  وه��و  ن����ّوارة(  )اأب���و  ب��الل  يبت�شم 
م��ق��ه��اه ال����ذي ا���ش��ت��غ��رق ���ش��ه��ري��ن م��ن العمل 
حمطة  ليكون  يوميًا  �شاعة   12 ومبعدل  اليومي 
ا�شرتاحة �شباحية او م�شائية لل�شائحني، فكان 
االفتتاح ليلة راأ�س ال�شنة امليالدية للعام الفائت 
ك�شب  من  متكّنا  ب�شيطة  فرتة  "وخالل   ،2018
املقهى  على  ي��رتددون  اأ�شبحوا  عديدين  زبائن 
والنومي  وال��دار���ش��ني  ل���)اجل��اي(  متعط�شني 
اإ�شافة   ، ح�شرًا  العراق  من  امل�شتوردة  ب�شرة 

للنغم االأ�شيل."
القدود احللبية

اإ�شتقالل  �شارع  يف  اجلوالني  العود  عازيف  اأحد 
مع  فرغ  اأن  بعد  حدثناه  وال��ذي  االأ�شعد،  مهند 
احللبية  وال��ق��دود  التوا�شيح  بع�س  م��ن  ب��الل 
�شوت  "بالل  اإن  "لل�شبكة"،  حديثه  يف  يقول، 
مثقف ومهم جدًا، وعفويته املمزوجة باإح�شا�س 
وخربة عاليتني، تدفعني يف كل مرة اىل املجيء 
يف  املو�شيقية  اآلتي  على  ومرافقته  املقهى  اىل 

الغناء"..
ولنا  للح�شور  ي�شمح  "ناي  اأن  االأ�شعد  وي�شيف 
م�شتمر  ب�شكل  باملو�شيقى  نتمتع  اأن  كعازفني، 
يف  ن�شتعر�س  اإذ  وتوقفات،  مداخالت  وب��دون 
ال�شارع اأحيانًا اىل بع�س امل�شايقات، او التدافع 
ما  قطع  يعني  ما  وه��و  الكبري،  الزحام  نتيجة 
نعزفه، باالإ�شافة اىل ال�شجيج الكبري، كما اأن 
�شاعة  لربع  التوقف  ي�شتطيع  ال�شارع ال  املار يف 
مثاًل وهو ي�شمع اإحدى االأغاين الرتاثية، لذلك 
جتده مي�شي قدمًا ولكن يف داخله رغبة ب�شماع 
االأجواء  خمتلف،  فالو�شع  ناي،  يف  اما  املزيد، 
دون  اجلميع  على  ال�شاعات  متر  وقد  حميمية، 

اأن ندرك الوقت"..
ال�شحفي العراقي رامي حممد يلفت، يف حديثه 
"لل�شبكة"، اأن "مقهى ناي جتربة جميلة وفريدة 
ال  ناي  مقهى  اىل  فالقدوم  حتديدًا،  تركيا  يف 
متتاز  �شخ�شية  وب��الل  تكلف،  اأي  اإىل  يحتاج 
واملقهى  املعروف،  العراقي  وكرمها  برتحابها 

لالإعالميني  ملتقى  اىل  ف�شيئًا  �شيئًا  يتحول 
يف  امل��ت��واج��دي��ن  ال��ع��رب  واملثقفني  وال��ف��ن��ان��ني 
اإ�شطنبول، اإ�شافة اإىل املارة الذين يزيدون من 

بهجة املكان األقًا وحبًا."
ملتقى عربي

املح�شن  اآم����ال  ال��ع��راق��ي��ة  ال�شائحة  وت��و���ش��ح 
جتربة  ناي  مقهى  يف  "التواجد  اأن  "لل�شبكة" 
من  اإذ  واالأماكن،  اللغة  اأزم��ة  من  تهّون  لطيفة 
يتعر�شون  م��ا  ع���ادة  ال�شائحني  اأن  امل��ع��روف 
يت�شوقونها،  التي  الب�شائع  بع�س  يف  للن�شب 
ول��ك��ن ح���ني ال��ت��ق��ي��ت مب��ج��م��وع��ة م���ن ال��ع��رب 
يف  املقيمني  اخل�شو�س  وجه  على  والعراقيني 
املحال  ببع�س  ن�شحوين  املقهى،  داخ��ل  تركيا 
علّي  التي  ال�شياحية  املناطق  وحتى  واالأ���ش��واق 
زيارتها، وبالفعل وّفروا علي الكثري من اجلهد 
واملال، باالإ�شافة اىل ان املقهى اأقرب ما يكون 
اىل ملتقى، حيث نطلع بها على جتارب وثقافات 
ان  واأعتقد  اجلن�شيات،  خمتلف  من  االآخرين 

هذا هو املغزى احلقيقي من ال�شياحة."

عالمة فارقة
اإىل  حتوله  م��ن  مقربة  على  ب��ات  ن��اي،  مقهى 
العريق،  ال�شارع  يف  الفارقة  العالمات  اإح��دى 
هذا  م��ن  مي��ر  عربي  اأو  ع��راق��ي  يكاد  ال  حيث 
ال�شارع، اإال وقد خ�ش�س لنف�شه ولعائلته دقائق 
"املهّيل"،  ال�شاي  ليحت�شي  املقهى،  ه��ذا  يف 
بال�شمون  ب��غ��دادي��ة  فالفل"  "لّفة  ل��ي��اأك��ل  اأو 
احلجري، وهي اأبرز العوامل الغائبة عن مدينة 

املذاق  ذي  الغامق  ب�شايها  املعروفة  اإ�شطنبول، 
الذي يقرتب من املرارة.

اأو  الوحيدة  احلكاية  لي�شا  الفالفل،  اأو  ال�شاي 
االأهم يف مقهى ناي، ف�شوت بالل وهو ي�شدح 
بالرتاث العراقي يف املقهى، هو احلكاية االأهم. 
 ما مييز �شارع ا�شتقالل هو العازفني املتجولني 
تكاد  ال  اإذ  والثقافات،  العامل  دول  خمتلف  من 
مت�شي خم�شني مرتًا يف ال�شارع الذي ميتد على 

طول األف واأربعمئة مرت تقريبًا، حتى ت�شمع بني 
على  جتد  باتت  وفرقًا،  ومغنني  عازفني  جنبيه 
امل�شتويني  لها على  ناي م�شرتاحًا  اأرائك مقهى 
اإىل  ع��ازف  ي�شل  اأن  فما  وال��ذوق��ي،  اجل�شدي 
وهو  الكبي�شي  بالل  لوثة  ت�شيبه  حتى  املقهى، 
ليخرج  حلوة(  )الليلة  اأو  النخل(  )فوك  يغني 
مرافقًا  ويغدو  حقيبتها،  من  املو�شيقية  اآلته 
اجلال�شني  ومتعة  ده�شة  و�شط  ب��الل،  ل�شوت 

 مقهًى عراقّي يقدم الرتاث و”اجلاي املهّيل” 
على طبق من البهجة

يف �سارع )ا�ستقالل( املتفرع من �ساحة )تق�سيم( و�سط مدينة اإ�سطنبول العريقة.. يفوح 
عطر عراقي يكاد يالم�ش اأرواح املاّرة من على بعد اأمتار، اإنه  )ناي(، املقهى البغدادي الذي 
اأ�س�سه الفنان بالل الكبي�سي، ليمزج بني ح�سارتني وحا�سرتني، ت�ساء الأقدار األ تفرتقا..

ا�ضطنبول/ اإيفان حكمت

ـــطـــنـــبـــول ـــــــــدادّي.. و�ـــــضـــــط ا�ـــض ـــــــــغ حلـــــــٌن ب

"ناي"..
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ت����ح����ق����ي����ق

بجن�س جنينها خالل احلمل، واعتقادها بحدوث خطاأ 
اأثناء ت�شليم الطفلني بعد الوالدة، وبعد اإقناعه اأقمنا 
دعوى م�شرتكة الإثبات الن�شب، وات�شح نتيجة الفح�س 
ابنتهما،  والبنت  ابني  الولد  اأن  اأي(  ان  النووي)دي 

الدعوى  واأ�شقطنا  ابنتهم،  وت�شلموا  ول��دن��ا  فت�شلمنا 
باإثبات ح�شن النية وال�شهو غري املتعمد.

الراأي القانوين وال�ضرعي 
يوؤكد املحامي واخلبري القانوين علي ح�شني �شناوة الد�شتكي اأن اأهم 
اآثار وحقوق الزواج هي ثبوت ن�شب االأبناء فهم ثمرات القلوب حيث 
قال تعاىل)واهلل جعل لكم من اأنف�شكم اأزواجًا وجعل لكم من اأزواجكم 
بنني وحفدة(. ون�شب االبن من حيث االأم يثبت مبجرد الوالدة �شواء 
وهو  الأبيه  ن�شبه  وكذا  باالإقرار،  يثبت  كما  فا�شد  اأو  زواج �شحيح  من 
االأ�شل قال تعاىل))ادعوهم الآبائهم هو اأق�شط عند اهلل فاإن مل تعلموا 
اآباءهم فاإخوانكم يف الدين(، فالبحث يف الن�شب مهم جدًا يف حياة 
لوالديه يتوقف بثبوت �شلته  العائلة قانونًا و�شرعًا وثبوت ن�شب االبن 
بوالديه وحتديد انتمائه لهما وما يرتتب عليه من التزامهما برتبيته 
ومرياثه منهما اأو لهما اأو اأقاربه، وعنيت ال�شريعة االإ�شالمية بوجوب 
تثبيت الن�شب وو�شعت يف ذلك اأحكامًا للزواج والطالق. واأ�شاف اأن 
العلم احلديث عّزز ما ذهبت اإليه �شريعة االإ�شالم فاأثبت اأن ال�شفات 
دقيق  نحو  على  االأب��ن��اء  اإىل  االأب��وي��ن  من  ت��ورث  واالأخالقية  اخللقية 
االأبناء  والرعاية وهي من حقوق  الرحمة  الوالدين  قلوب  ما جعل يف 
وحقوق الوالدين واالأقرباء، ومن هنا تبدو اأهمية الن�شب كحق ال يجوز 
وال ي�شح التنازل عنه نظرًا الأهميته يف بناء املجتمع، فقد عّد االإ�شالم 

قواعده من حق اهلل ويف الفقه احلديث 
النظام  م�شائل  م��ن  عنه  ي��ع��رف  مب��ا 
على  االتفاق  واليجوز  واالآداب  العام 

خالفها. 
االأثر القانوين 

ي�شري الد�شتكي اإىل اأن الف�شل اخلام�س من 
قانون العقوبات العراقي رقم)111(

بالبنّوة  املتعلقة  اجلرائم  تناول  ل�شنة)1969(وتعديالته 
ورعاية القا�شرين وتعري�س ال�شغار والعجزة للخطر وهجرة العائلة 

يف املواد التالية:
اأبعد طفاًل حديث  باحلب�س كل من  يعاقب  ع، ع(:  امل���ادة)381()ق، 
الوالدة عمن لهم �شلة �شرعية به اأو اأخفاه اأو اأبدله  باآخر ون�شبه زورًا 

اإىل غري والديه. 
املادة)382()ق، ع، ع(: يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن �شنة اأو غرامة 
ال تزيد عن مئة اإلف دينار من تكفل بطفل وطلبه منه من له حق بطلبه 
بناًء على قرار اأو حكم �شادر من الق�شاء ب�شاأن ح�شانته اأو حفظه ومل 

ي�شلمه له، وي�شري هذا احلكم ولو كان املتكفل احد الوالدين.   
امل��ادة)383()ق، ع، ع(: اأ� يعاقب بالعقوبة ذاتها اأي من الوالدين اأو 
اجلّدين اخذ بنف�شه اأو بوا�شطة غريه ولده ال�شغري اأو ولد ولده ال�شغري 

ممن حكم له بح�شانته اأو حفظه ولو كان ذلك بغري حيلة اأو اإكراه.
اإذا وقعت اجلرمية بطريقة ترك الطفل يف  � تكون عقوبة احلب�س  ب 
مكان خال من النا�س اأو وقعت من قبل احد من اأ�شول املجني عليه اأو 
ممن مكلف بحفظه اأو رعايته، فاإذا ن�شاأت عن ذلك عاهة اأو موته دون 
اأن يكون اجلاين قا�شدًا ذلك عوقب بالعقوبة املقررة بجرمية ال�شرب 
اأو املوت بح�شب االأحوال  ويعاقب بالعقوبة ذاتها  املف�شي اإىل العاهة 
اإذا كان التعري�س للخطر يحرم ال�شغري عمدًا من التغذية اأو العناية 
تقت�شيها حالته مع التزام اجلاين قانونًا اأو اتفاقًا اأو عرفًا بتقدميها. 

  الراأي ال�ضرعي
ال�شي�شتاين)دام  علي  ال�شيد  �شماحة  االأعلى  الديني  املرجع  مكتب 
اأن  املجتمع يجب  اأمور كثري وم�شاكل ت�شادف  يقول:  بغداد  ظله( يف 
الدين  وتعاليم  االإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع  تكون حلولها متما�شية 
احلنيف بحيث يجوز العمل على اإثبات الن�شب بطريقة حديثة وعلمية 
لالجتهاد.  قابلة  وغري  وا�شحة  بّينة  وعلى  النووي  احلم�س  بوا�شطة 
واأ�شاف: اإن اإثبات الن�شب يفرت�س خ�شوعه الأحكام الق�شايا املتعلقة 
اأي ن�شب االبن الأبيه ولي�س ابعد  باإثبات الن�شب القريب ولي�س البعيد 

من ذلك يف اأق�شى االأحوال والظروف.

حينما يحرم الأبناء من اآبائهم اأو اأمهاتهم، ويولدون يف ظروف غام�سة، اأوغري �سرعية تنتج 
عنها خمالفات قانونية اأواجتماعية، فال يعرف بع�ش الآباء اأبناءهم ول الأبناء اآباءهم، 

تكون امل�ساكل اأكرب من احللول على املجتمع واحلكومة )معًا(.
وليد خالد الزيدي 

اأمام املحاكم، واالأ�شباب  الّن�َشب  اإثبات  ولهذا ارتفعت ق�شايا دعاوى 
احلم�س  فحو�شات  وكانت  وامل��رياث،  التبّني  اأبرزها  لكن  خمتلفة، 

النووي هي الفي�شل يف اأغلب الدعاوى املرفوعة.
طفل بـ 3 مليني دينار!  

تقول �شيدة )رف�شت ذكر ا�شمها ب�شبب االأعراف االجتماعية(: وجد 
زوجي طفاًل يف كي�س �شغري عند �شياج م�شجد قرب منزلنا، جلبه يل 
فاأر�شعته واعتنيت به ومتت رعايته قانونيًا رغم اأن لدي اأطفال، بلغ 
اأن الطفل  اأربع �شنوات. ذات يوم جاء �شخ�س مع فتاة وادعيا  عمره 
اأخذه  على  اإ�شرارهما  ومل�شنا  بلحظات،  ال��والدة  بعد  و�شرق  ابنهما 
وتهديدهما لنا وعرفنا مكان اإقامتهما، فادعى زوجي �شدهما وطلب 
يف  مياطالن  فاأخذا  لهما،  ن�شبه  الإثبات  ا�شتقدامهما  العام  املدعي 
الن�شاء  اإحدى  ادعت  االأثناء  تلك  ويف  باإفادتهما،  لالإدالء  ح�شورهما 
ب�شكل  الطفل  اأم  ت��زوج  �شقيقها  اأن  مبينة  الطفل،  وال��د  �شقيقة  اأنها 
فو�شعته  الف�شيحة  اأم��ه  وخ�شيت  ح��ادث،  يف  ت��ويف  ثم  ر�شمي،  غري 
بوجوده  بعد، وعرفت  تراقبه عن  امل�شجد، وخلوفها عليه كانت  قرب 
اأما ال�شخ�شان اللذان �شعيا الأخذه فلهما  لدينا وا�شتدلت على بيتنا. 
�شلة قرابة باأمه واأغروها بثالثة ماليني دينار للتحايل علينا واأخذه، 
فقامت عّمة الطفل باإح�شار احد اأ�شقائه من اأبيه املتوفى وثبت ن�شبه 
باإدانة االأم  له عن طريق حتليل احلم�س النووي، وقام املدعي العام 

لتق�شريها جتاه طفلها وال�شخ�شني االآخرين بتهمة التحايل.
الفحو�ضات

توؤكد)ع،اأ(، )31عامًا(، اأهمية اإثبات الن�شب يف املحاكم ودوائر الطب 
العديل لتاأكيد اأحقية االأبناء اأو عدم اأحقيتهم يف االإرث. وتقول: بعد 
وفاة والدتي تزوج والدي بامراأة اأخرى، وبعد اأ�شهر �شرعان ما اكت�شف 
�شجلها  بنتًا  فاأجنبت  حملها  رغم  وطلقها  اأ�شخا�س،  بعدة  عالقاتها 
اأن  فادعت طليقته  �شنتني،  بعد  وتويف  اإثر ذلك مر�س  وعلى  با�شمه، 
بتوكيل  فقمت  وال��دي،  ميلكها  ار���س  قطعة  من  اإرث  يف  حقًا  البنتها 
حماٍم الإثبات ن�شب البنت لوالدي. وبعد حتليل احلم�س النووي تبني 
اأنها لي�شت �شقيقتي وال يعود ن�شبها الأبي، فاتخذت اإجراءات قانونية 
�شد طليقته، ولوال اإجراء اإثبات الن�شب ل�شاد الباطل، وملا ظهر احلق.

خطف اأثناء الوالدة 
بنتًا لدى قابلة )جّدة( بعد  اأن زوجتي اأجنبت  يقول)ع. �س(: علمت 
اأنها فقدت وعيها حينها، وكان فح�س  خما�س ع�شري، لكن تبني يل 
اأن  اأكدت  التي  القابلة  اإىل  اأن حملها كان ذكرًا، فعدنا  يبني  ال�شونار 
خطاأ قد حدث واأعلمتنا بعنوان فتاة تزامن والدتها مع والدة زوجتي 
زوجها  باإبالغ  قمنا  منزلها  على  وبالداللة  ذك��رًا،  و�شعت  اأنها  على 
تقبل  عن  االأم��ر  ب��ادئ  يف  فامتنع  للتاأكد،  تعاونه  وطلبنا  ب�شكوكنا، 
الفكرة. واأ�شاف: ما عزز موقفنا كان اعرتاف زوجته بعدم معرفتها 

ارتفعت الدعاوى ب�ضب التبّني واالإرث والطلق 
واخليانة الزوجية  

احلم�ض النووي
اإثبــات الن�ضــب  يف�ضــل يف ق�ضــايا 
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ورد بالربيد الر�سمي"، 
هذا ما كتبه املوظف )ع.ر.ج( قبل �شنوات ومل يكن 
يعلم اأنه �شيت�شبب بحب�شه ثالث �شنوات ومالحقات 
مئات  جت���اوزت  مببالغ  جهات  لعدة  و���ش��رر  مالية 

املاليني من الدنانري.
لها  عقارًا  املواطنات  اإحدى  رهن  مع  بداأت  الق�شة 
امل�شرف  م��ن  قر�س  على  زوج��ه��ا  ح�شول  مقابل 
وقد  دينار،  مليون   200 بقيمة  كربالء  يف  الزراعي 
اإ�شارة احلجز،  ح�شل الزوج على القر�س وو�شعت 
اأي عدم الت�شرف، على العقار حلني اإمتام ت�شديد 
كوارث  اأدى اىل  الطمع  لكن  القر�س،  كامل دفعات 
تنفيذ  ف��ق��ررا  وزوج��ت��ه،  ال���زوج  بها  ت�شبب  ع���ّدة، 
خديعة رباعية، بداأت بامل�شرف الزراعي، ومديرية 
اأوليات  ت�شم  التي  كربالء  يف  العقاري  الت�شجيل 
الطرف  على  اخلديعة  و���ش��ارت  املحجوز،  العقار 
الثالث وهو املوظف املخت�س بت�شلم الربيد يف تلك 
ال��دائ��رة، واأخ���ريًا م��واط��ن ت��ورط م��ع ه��ذه العائلة 
وفق  حم��ج��وز  ب��اأن��ه  يعلم  اأن  دون  العقار  ب�شرائه 
الكفالة العقارية، فنال كل طرف يف الق�شية �شهام 

االأذى. 
خمّول بالتزوير

 اأوىل مراحل عملية التزوير هي كيفية اإيهام جميع 
للم�شرف،  حمجوزًا  يعد  مل  العقار  ب��اأن  االأط��راف 
فجاءت فكرة تزوير كتاب رفع احلجز ال�شادر عن 
الت�شجيل  مديرية  اىل  وت�شليمه  الزراعي  امل�شرف 
فح�شر  جمراه،  لياأخذ  كربالء  يف  الثانية  العقاري 
امل��زور  احلجز  رف��ع  كتاب  معه  م�شت�شحبًا  ال��زوج 
و�شّلمه اىل املوظف املخت�س الذي ثّبت عليه هام�س 
بني  وتنّقل  الكتاب  و�شار  الر�شمي"  بالربيد  "ورد 
اعتمادًا  العقار  عن  احلجز  لرُيفع  ال��دائ��رة  غ��رف 
ع��ل��ى ه��ام�����س امل��وظ��ف، وه���و اإج����راء ر�شمي 
انتهت  الدولة.  دوائر  جميع  يف  معتمد 
الدور على  لياأتي  امل��زّور،  مهمة 
ب��ي��ع ال��ع��ق��ار ال���ذي 
اأن  املفرت�س  من 
ي��ك��ون حم��ج��وزًا 
حل����ني ت�����ش��دي��د 
فجرت  القر�س، 
ع���م���ل���ي���ة ال��ب��ي��ع 

الرجل  هذا  وت�شّلم  اخلديعة  �شباك  يف  وقع  ملواطن 
وزوج��ت��ه امل��ال م��ن امل�شرتي وت��واري��ا ع��ن االأن��ظ��ار. 

الربيد الر�شمي! 
ما ك�شف عملية التزوير، هو قيام امل�شرتي بعد عامني 
مبراجعة مديرية الت�شجيل العقاري الإجراء ت�شرف 
معرو�س  ا�شرتاه  ما  ب��اأن  فوجئ  لكنه  عقاره،  على 
للبيع باملزايدة العلنية، الأن املقرت�س املزور مل يقم 
االإج��راءات  بداأت  هنا  ومن  القر�س،  اأق�شاط  بدفع 
الر�شمية ملعرفة املت�شببني احلقيقيني بتمرير عملية 
اإجراءات مكتب  التزوير وكيفية رفع احلجز. بداأت 
مع  االإداري  بالتحقيق  العدل  ل��وزارة  العام  املفت�س 
اإ�شافة اىل عدد  املزّور  الكتاب  ت�شّلم  الذي  املوظف 
وات�شحت  الكتاب،  عليهم  مّر  الذين  املوظفني  من 
االأم��ر  بالتحقيق..  املكلفة  اللجنة  اأم���ام  ال�شورة 
من  الكتاب  ت�شّلم  املخت�س  امل��وظ��ف  اأن  بب�شاطة 
الزوج املزّور وهّم�شه بعبارة "ورد بالربيد الر�شمي" 
واع�����رتف اأم�����ام ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة وامل��ح��ك��م��ة 
وكيل  مهمة  "ت�شهيل  ب�  فعله  وب��ّرر  بذلك،  املخت�شة 
الذي  فعله  ي�شفع  مل  التربير  هذا  لكن  املقرت�شة"، 

نتجت عنه الكوارث.
 العقوبة املنا�سبة

 املفت�س ال��ع��ام ل���وزارة ال��ع��دل ك��رمي ال��غ��ّزي حتدث 
على  اأب��دًا  نعرت�س  "ال  وق��ال:  العراقية"  ل�"ال�شبكة 
اأن  لكن  للمراجعني،  االإن�شانية  امل�شاعدة  م�شاألة 
�شخ�شية  الأغرا�س  املهمة(  )ت�شهيل  مفردة  تكون 
الكتاب  ت�شلم  مع  حدثت  كالتي  خمالفات  اىل  توؤدي 
املزور فهذا ما ال نر�شاه باعتبار اأن له تبعات قانونية 
�شلبية". اأ�شاف الغّزي: "اأو�شت اللجنة املخت�شة يف 
مكتبنا بتوجيه عقوبة التوبيخ للموظف وفقًا للقانون، 
واإحالته اىل الق�شاء لت�شلمه كتابًا مزورًا من �شخ�س 
غري خمّول بت�شليم الكتب الر�شمية دون التحقق من 
عقار  عن  احلجز  اإث��ره  على  وُرف��ع  ���ش��دوره،  �شحة 
قيمته  قر�س  مقابل  ال��زراع��ي  للم�شرف  م��ره��ون 
200 مليون دينار، ومت اأي�شّا بيع العقار اىل مواطن، 

فت�شررت عدة جهات نتيجة هذا الهام�س".
 �سحة �سدور 

وبغ�ّس النظر عن ا�شتفادة املوظف من عدمها بتمرير 
كتاب خطري مزّور، وعدم اكت�شافه من بقية زمالئه 
يف الدائرة التي قامت برفع احلجز عن العقار، تبقى 
الأن  الكتب حمط خالف،  ق�شية طلب �شحة �شدور 

موؤيديها ومعار�شيها لديهم اأ�شبابهم املقنعة، فاأغلب 
املراجعني يعرت�شون على ت�شّبب �شحة �شدور الكتب 
اىل  الوقت  ميتّد  وق��د  معامالتهم،  اإمت��ام  تاأّخر  يف 
�شنوات عّدة، لكن على النقي�س من ذلك، رمبا يكون 
التاأكد من �شحة �شدور الكتب �شمانًا لعدم التزوير. 
عن  اأمثلة عديدة  العدل  ل��وزارة  العام  املفت�س  ويبنّي 
االإج��اب��ة  ب�شرعة  امل�شروط  ال�شدور  �شحة  ف��وائ��د 
بالتحقيق  نقوم  "عندما  وقال:  املعنية،  الدوائر  من 
اأو  ال��ع��ق��ارات  ت��زوي��ر  مثل  ت��ردن��ا  التي  الق�شايا  يف 
الكتب  بع�س  ونطلب �شحة �شدور  الوكاالت وغريها 
وم��ررت  م���زورة  اأن��ه��ا  لنا  يت�شح  وال��ت��اري��خ،  بالرقم 
على  دامغة  حجة  فتكون  املوظفني،  من  الكثري  على 
املزورين، وهذا االإجراء وفق �شياقات العمل احلالية 
هناك  "نعم  واأ�شاف:  كبرية".  بن�شب  التزوير  مينع 
الأ�شباب  الكتب  االإجابة على �شحة �شدور  تاأخري يف 
بيع  معامالت  وك��رة  العمل  زخ��م  ومنها  متعددة، 
و�شراء العقارات، فاأغلب العقارات مت تق�شيمها اىل 
عدة منازل ما �شاعف العمل، كما ا�شتحدثت مناطق 
على  زخمًا  يكّون  هذا  وكل  كثرية،  مدن  يف  جديدة 
الدوائر التي تتم خاللها عمليات نقل امللكية والتي ال 
تزال تعمل وفق اآليات قدمية، ناهيك عن وجود بع�س 
القانون  على  يتحايلون  الذين  املف�شدين  املوظفني 

الأغرا�س املنفعة ال�شخ�شية". 
الربط الإلكرتوين 

اأغلب  "وقف  اأن  اأك���د  ال��غ��ّزي  ك��رمي  ال��ع��ام  املفت�س 
ال�شدور  �شحة  م�شاألة  وت�شريع  التزوير  عمليات 
تتمثل بربط موؤ�ش�شات الدولة كافة بنظام اإلكرتوين 
باأ�شرع  املخاطبات  ت��ب��ادل  خ��الل��ه  م��ن  يتم  م��وح��د 
يتعاملون  موظفني  على  مرورها  ودون  ممكن  وقت 
ب�شكل مبا�شر مع مواطنني قد يكون بينهم من ذوي 
اأنظمة  اتباع  "يتم  واأ���ش��اف:  ال�شعيفة".  النفو�س 
التعامل  طريق  عن  االإلكرتونية  واالأر�شفة  احلوكمة 
مع االإجراءات العقارية اإلكرتونيًا بعد تخزين جميع 
االأعمال  وجتاوز  العقارات  ملالكي  والوثائق  البيانات 
ما  وه��ذا  املبا�شرة،  الروتينية  واملراجعات  الورقية 
اعتماد  خ��الل  من  العام  املفت�س  مكتب  اليه  ي�شعى 
االإج���راءات  �شري  ي�شّهل  ر�شني  اإل��ك��رتوين  برنامج 
ومينع  املواطنني  كاهل  ع��ن  والتخفيف  بان�شيابية 
والق�شاء  العامة  بامللكية  والتالعب  التزوير  ظاهرة 

على الف�شاد".

هام�ض"ورد بالربيد الر�ضمي" يخّلف كوارث مالية

يت�ضبب ب�ضرقة مئات املليني وحب�ض 
موظف ثلث �ضنوات

كتاٌب مزّور 

هام�ش من موظف ب�سيط على كتاب 
ر�سمي، تبنّي فيما بعد اأنه مزّور، اأدى 
اىل اأربع كوارث طالت جميع اأطراف 

الق�سية التي تنقلت اأوراقها بني 
اللجان التحقيقية واملحاكم. "

اإنعام العامري
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قّبُة ال�ضريح.. االأو�ضُع يف العامل 
ومن دون ركائز

يف قلب العا�سمة بغداد وعلى اأطراف ر�سافتها، بنيت يف حملة "باب الأزج" مدر�سة �سغرية 
حيث قام ال�سيخ اأبو �سعيد املخرمي بتدري�ش وتربية تالميذه فيها فكانت من اوائل املدار�ش 

الدينية يف عا�سمة اخلالفة العبا�سية.

عامر جليل ابراهيم- ت�ضوير ح�ضني طالب

بعد وفاة ال�شيخ ابو �شعيد جل�س ال�شيخ عبد القادر 
ل��ل��ت��دري�����س، وب��ع��د وف���اة ال�شيخ  ال��ك��ي��الين م��ك��ان��ه 
�شميت  ح�شرة  اىل  لتتحول  فيها  دف��ن  الكيالين 
املرقد  اىل  ا���ش��اف��ة  وت�شم  ال��ق��ادري��ة  باحل�شرة 
ب���)40.000(  تقدر  م�شاحة  على  ومكتبة  مدر�شة 
العراق،  يف  الدينية  ال�شياحة  والأهمية  مربع.  مرت 
االأ�شرحة  ملف  العراقية"  ال�شبكة  "جملة  تفتح 
واملراقد الدينية للتعريف بها. ومن اأهم هذه املواقع 
هو �شريح ال�شيخ عبد القادر الكيالين حيث التقينا  
احل�شرة  اإمام  وكيل  �شالح(  يو�شف  )يلمز  ال�شيخ 

القادرية فكان هذا احلديث معه:
تاريخ

مع  ب��داأت  القادرية  احل�شرة  يلمز:  ال�شيخ  يقول   
وهذا  بغداد،  العبا�شية  اخلالفة  عا�شمة  بدايات 
ال�شيخ  بنى  حتى  االأزج(  )ب��اب  ي�شمى  كان  املكان 
ابو �شعيد املخرمي يف العام 541ه� مدر�شة �شغرية 
العلمية  الرتبية  مريديها  وتربية  اإن�شائها  على  قام 
والروحية، وبعد وفاة ال�شيخ املخرمي انتقلت زعامة 
الكيالين.  ال��ق��ادر  عبد  ال�شيخ  اىل  املدر�شة  ه��ذه 
والزهد  والتعليم  الدرا�شة  من  طوال  �شنوات  وبعد 
والعفاف ويف العام 561ه� تويف ال�شيخ عبد القادر 
الكيالين تاركًا ارثًا اإ�شالميًا ثّرًا، ليدفن يف حجرته 
ال�شريف.  �شريحه  االآن  وفيها  ي�شكنها  كان  التي 
من  ابتداًء  �شعبة  ظروفًا  ال�شريف  ال�شريح  �شهد 
اىل  وتعر�شه  االنكليزي  واالحتالل  املغوىل  الغزو 
عدة انتهاكات. وبعد ت�شكيل الوزارة النقيبية االأوىل 
يف بدايات الع�شر امللكي قام ال�شيد عبد الرحمن 
النقيب باإعادة اإعمار احل�شرة القادرية ومكتبتها، 
وبعد �شنة 2003م تعر�شت احل�شرة القادرية اىل 
املكتبة  ب��اإغ��الق  اإث��ره��ا  على  قمنا  كثرية  هجمات 
قمنا  الو�شع  ا�شتقرار  وبعد  والعتبة،  ال��ق��ادري��ة 
نقوم  االآن  ونحن  والرتميم  البناء  هيكلية  باإعادة 

برتميم ال�شاحة اخلا�شة باحل�شرة ال�شريفة.   
ن�ضب ال�ضيخ الكيلين

عبد القادر اجليالين اأو الكيالين ولد يف العام470 
ال�شيد  الدين  حميي  حممد  اأب��و  االإ�شالم  �شيخ  هو 
االإمام  الكيالين )قد�س(.. هو  القادر  ال�شيخ عبد 
ال�شيد اأبو �شالح مو�شى ابن االإمام ال�شيد عبد اهلل 
اجليلي ابن االإمام ال�شيد يحيى الزاهد ابن االإمام 
االإم��ام  ابن  داود  ال�شيد  االإم��ام  ابن  حممد  ال�شيد 

ر و تز " ل�ضــبكة ا "

وتغـــــــــــــــــــــــــــور يف اأ�ضـرارها..احل�ضرَة القادريـَة
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ال�شيد مو�شى ابن االإمام ال�شيد عبد اهلل ابن االإمام 
عبداهلل  ال�شيد  االإم��ام  اب��ن  اجل��ون  مو�شى  ال�شيد 
املح�س ابن االإمام ال�شيد احل�شن املثنى ابن االإمام 
�شيد �شباب اأهل اجلنة ال�شيد احل�شن ال�شبط)ع(.

اأمري  االإم��ام  اأوالد  االأم هو ح�شيني من   ومن جهة 
بن  علي  وموالنا  �شيدنا  الوا�شلني  واإم��ام  املوؤمنني 
املغاربي  ابي طالب )ع(، يعرف ويلقب يف الرتاث 
القادر  عبد  وبامل�شرق  اجليالين،  بوعالم  بال�شيخ 
االأولياء"،  "�شلطان  ب�  اأي�شا  ويعرف  اجل��ي��الين، 
وهو اإمام �شويف وفقيه حنبلي، لقبه اأتباعه ب� "باز 
الدين"  و"حميي  العارفني"  و"تاج  االأ�شهب"  اهلل 
القادرية  الطريقة  تنت�شب  واإليه  بغداد"،  و"قطب 
كيالن  ت�شمية  يف  امل���وؤرخ���ون  اختلف  ال�شوفية. 
يف  تقع  التي  ال��ع��راق  كيالن  ه��ي  ق��ال  م��ن  فمنهم 
من  ومنهم  االأ�شهر،  القول  وه��و  دي��اىل  حمافظة 
قال هي كيالن غرب يف اإيران، لكن اكر املوؤرخني 

ذكروا باأن كيالن هي املراد بها كيالن العراق.
الكيلين يف بغداد

يف  وه��و  بغداد  الكيالين  القادر  عبد  ال�شيخ  دخ��ل 
اهلل  لكتاب  حافظًا  ع��م��ره  م��ن  ع�شرة  ال�شاد�شة 
بغداد  علماء  كبار  يد  على  العلم  تلقى  �شباه،  يف 
اآنذاك واأخذ العلوم العقلية من �شيوخها وحمدثيها 
الروحية  التعاليم  وتلقى  الغزايل  اأبو حامد  ومنهم 
من بدايات �شريته من ال�شيخ اأبي �شعيد املخرومي 
وكان اأ�شتاذه الروحي وعا�س فرتة اأربعني عامًا يف 

بغداد.
جل�س  �شعيد  ابو  ال�شيخ  ومعلمه  اأ�شتاذه  وف��اة  بعد 
املدر�شة وكر  القادر مكانه فازدهرت  ال�شيخ عبد 
االأث��ري��اء  للمدر�شة  فتربع  بهم  ت  وغ�شّ طالبها 
واملح�شنون وقاموا بتو�شعتها و�شراء ما جاورها من 

املنازل حتى �شارت على ما عليه االآن.
احل�ضرة القادرية

تقع احل�شرة القادرية يف حملة باب ال�شيخ بجانب 
الر�شافة من بغداد وم�شاحتها تقارب ال�)40000( 
بالطابوق ومغلفة باحلجر،  مرت مربع، وهي مبنية 
ومدر�شة  القادر  عبد  ال�شيخ  �شريح  على  وحتتوي 
يف  فارقة  عالمة  ا�شبحت  �شاعة   وفيها  ومكتبة 

بغداد.
ال�شيخ،  احت�شنت احل�شرة عدة مقابر، كما يقول 
وهي على ثالث فئات: الفئة االأوىل هم من العائلة 

الكيالنية، والفئة الثانية من اأ�شراف بغداد اآنذاك 
والذين دفنوا يف هذا املكان، والثالثة هم من العلماء 
ومن  املكان.  لهذا  الدينية  االإدارة  على  القائمني 
اأ�شهر املدفونني فيها ر�شيد عايل الكيالين وال�شيد 
النقيب.  ال��رح��م��ن  عبد  وال�شيد  امل��ت��ويل  يو�شف 
وي�شيف ال�شيخ: توجد يف احل�شرة القادرية اأربعة 
اإحرامات وكل حرم ين�شب اىل مذهب وكل حمراب 
اإمام خا�س يدّر�س فيه املذاهب وهناك احلرم  له 
املعلقة  القّبة  يحمل  ال��ذي  الرئي�شي  وهو  احلنفي 
واحلرم ال�شافعي واحلرم احلنفي واحلرم املالكي.

قبة احل�ضرة
عهد  اىل  القّبة  ت��اري��خ  يعود  يلمز:  ال�شيخ  يتابع 
املهند�س  كلف  ال��ذي  القانوين  �شليمان  ال�شلطان 
يف  قبة  او���ش��ع  وه��ي  ال��ق��ب��ة،  ببناء  معمار  �شنان 
امل�شجد  تاأثرت جدران  ال�شنني  مرور  وبعد  العامل. 
تركية  �شركة  ف�شاهمت  ت�شعف  وب��داأت  وهيكليتها 
هند�شة  وه��ي  رك��ائ��ز  ب��دون  القبة  وب��ن��اء  ب�شيانة 
من  واح��دة  وه��ي  الوقت  ذل��ك  يف  خا�شة  معمارية 
قبة  وهي  وحديثًا،  قدميًا  امل�شيدة  القباب  اأعظم 
رقبة  بدون  وا�شعة،  مفلطحة،  وقوية،  متينة  فخمة 
يف  توجد  وال  ت�شندها،  داخلية  اأعمدة  اأو  حتملها 
اأو متاثلها، فهي ت�شبه بذلك  العراق قبة ت�شاهيها 

قباب امل�شاجد واجلوامع الرتكية.
املكتبة القادرية

اما بخ�شو�س املكتبة فيقول ال�شيخ يلمز اإن الكتب 
ع�شرة  من  اأكر  هي  القادرية  املكتبة  يف  املوجودة 
ومنها  العبا�شي  الع�شر  اىل  تعود  خمطوطة  اآالف 
اىل  يعود  ما  ومنها  العثماين  العهد  اىل  يعود  ما 
بدايات امللكية، منها النادر وفيها االأكر ندرة ومن 
�شمنها كتاب انت�شل من نهر دجلة يف فرتة اإغراق 
الكتب اأيام املغول، وبعد اإعمار املكتبة القادرية من 
للمخطوطات  خا�شة  خزانات  لها  اأح�شرت  جديد 

املوجودة يف املكتبة القادرية من اأملانيا.
�ضاعة احل�ضرة

اما عن ال�شاعة فيقول ال�شيخ: اأهديت من امل�شلمني 
يف الهند �شاعة كبرية ذات وجهني، تدق ال�شاعات 
واأن�شاف ال�شاعات فقط اإىل احل�شرة الكيالنية يف 
بغداد، وفعاًل مت ن�شبها يف احل�شرة، وكانت تعمل 
بانتظام حتى حلت حملها �شاعة �شخمة ذات اأربعة 
اأوجه كبرية، وهي ال�شاعة القائمة اليوم يف �شحن 

من  القدمية  ال�شاعة  ورفعت  الكيالنية،  احل�شرة 
اأوجه مدورة  اأربعة  ال�شاعة اجلديدة ذات  حملها. 
كبرية وحتتوي على ثالثة اأجرا�س اأحدها لل�شاعات 
واالآخر لن�شف ال�شاعات والثالث لالأرباع. مت �شنع 
هذه ال�شاعة الفخمة يف معامل )بونة( ال�شهرية يف 
مدينة بومبي بالهند، وقد �شيد لها املرحوم ال�شيد 
عبد الرحمن النقيب برجًا عاليًا يبلغ ارتفاعه 30 
مرتًا، وكان االنتهاء من ت�شييده يف �شنة 1317ه�/ 
1899م كما هو مدون على واجهة الربج ال�شمالية 
بالكا�شاين االأزرق البديع، ونق�شت طغراء ال�شلطان 
عبد احلميد خان بالكا�شاين االأزرق اأي�شًا وحتتها 
لوح من  الغربية، وثبت  �شنة 1317ه� على واجهته 
لل�شلطان  ودع��اء  وثناء  اإط���راء  عليه  كتب  املرمر 
وكانت  القبلية،  واجهته  على  الثاين  احلميد  عبد 
خان  اآل  اجلبار  عبد  ال�شيد  بخط  الكتابات  هذه 
�شابقًا  بغداد  اأوق���اف  مديرية  كّتاب  رئي�س  زادة 
واملتوفى �شنة 1334ه�/ 1915م، والربج من �شنع 
حاكى  الذي  دريف  ا�شطة  احلاج  البغدادي  املعمار 
من  يخلو  ال  وك��ان  الق�شلة،  �شاعة  ب��رج  بنائه  يف 
والعلوي  ال�شفلي  املحجران  منها  االإ�شافات  بع�س 
من  بالربج  يحيطان  واللذان  ال�شاعة  حجرة  فوق 
جهاته االأربع، ويرتقى اإىل ال�شاعة من داخل الربج 

ب�شالمل خ�شبية.
وقد قام هذا الربج على قاعدة اأر�شية طول �شلعها 
ثالثة اأمتار ون�شف املرت ثم اأحيطت هذه القاعدة 
5.35م.  �شلعها  طول  فاأ�شبح  االإيطايل  باملرمر 
فوق  الربج هرميًا حتى ي�شل عر�س �شلعه  يرتفع 
احلو�س  اإىل  ي�شل  اأن  اإىل  4.40م  املرمر  قاعدة 
وهي  اأم��ت��ار،   3 ال�شلع  ط��ول  في�شبح  للربج  االأول 

�شبيهة ب�شاعة الق�شلة يف وجوه كثرية.
مطبخ اخلريات 

وه��و م��ن اق���دم امل��ط��اب��خ اخل��ريي��ة يف ال��ع��امل كما 
وهو  عام   900 قبل  ان�شئ  فقد  يلمز،  ال�شيخ  يقول 
م�شتمر حلد االآن ومل يتوقف رغم جميع الظروف 
ال�شعبة، واملطعم يقدم الطعام للفقراء واملتعففني 
ولكل جائع او بحاجة للطعام وهو يفتح بعد �شالة 
الفجر الإعداد وجبتني من الطعام للفقراء، االأوىل 
متن ومرق على الدجاج توزع بعد ال�شاعة العا�شرة 
والثانية �شوربة متن على حلم غنم ومبقدار اليقل 
القادر  عبد  وال�شيخ  ي��وم��ي��ًا.  خ��راف  خم�شة  ع��ن 
وقال  التاريخ  يف  خطبة  اق�شر  �شاحب  الكيالين 

فيها )اإطعام جائع خري من بناء األف جامع(.
ال�ضياحة

ي�شيف ال�شيخ يلمز: تعترب احل�شرة القادرية وجهة 
�شياحية مهمة يف العراق  فهي ت�شتقبل الزوار من 
جميع دول العامل ومن جميع الطوائف ملا فيها من 

اآثار ا�شالمية قّيمة.

مطعم اخلريات 
القادري يوزع 
الطعام للفقراء منذ 
900عام!
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 وقد اأ�شرف عليها ممثل املجل�س االأوملبي االآ�شيوي 
االأوملبية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وع��ن  ف��رم��ان،  حيدر 

الدولية عبد الهادي حممد.
ان�ضحابات ومطالبة بالتاأجيل

عندما  اجل��دل،  من  عا�شفة  االنتخابات  �شبقت 
العراقية  الريا�شية  ال�شخ�شيات  بع�س  طالبت 
حلني  موؤقتة  اإدارة  وت�شكيل  االنتخابات  بتاأجيل 
العراقية،  االأوملبية  لّلجنة  جديدة  قوانني  ت�شريع 
اإال اأن قادة االوملبية اأ�شروا على اإجراء االنتخابات 
للتاأجيل،  ال��دول��ي��ة  نظريتها  برف�س  مت�شلحني 
اإجراء  فقبل  موؤقتة،  هيئة  ت�شكيل  مقرتح  ورف�س 
االنتخابات بيوم واحد ان�شحبت خم�شة احتادات، 
هي األعاب القوى ومر�شحه الدكتور طالب في�شل 
واحت��اد  االأومل��ب��ي��ة،  اللجنة  رئي�س  من�شب  على 
من�شب  على  ح�شن  �شباح  ومر�شحه  املالكمة 
النائب االأول لرئي�س اللجنة االأوملبية، واحتاد كرة 
النائب  من�شب  على  جبار  علي  ومر�شحه  القدم 
احتاد  جانب  اىل  االأوملبية  اللجنة  لرئي�س  الثاين 
من�شب  على  العميدي،  ح�شني  ومر�شحه  ال�شلة 
ومر�شحه  اجلمباز  واحت��اد  للجنة،  العام  االأم��ني 

لّلجنة  امل���ايل  االأم���ني  من�شب  على  جن��ف  اإي���اد 
االأوملبية. ان�شحاب مر�شحي االحتادات جاء نتيجة 
اعتربوها  التي  االوملبية  لوائح  على  اعرتا�شهم 

غري �شرعية، وتتعار�س مع القوانني العراقية.
والية ثالثة

اللجنة  قيادة  يرتاأ�س رعد حمودي  الثالثة  وللمرة 
االأوملبية، وح�شل فالح ح�شن على من�شب النائب 
النائب  الطائي  الوهاب  ود.عبد  للرئي�س  االأول 
مبن�شب  اجلميلي  ح�شني  وحيدر  للرئي�س،  الثاين 
و�شرمد  العراقية،  االأوملبية  لّلجنة  العام  االأم��ني 
عبد االإله االأمني املايل لالأوملبية، فيما فاز مبقاعد 
ع�شوية املكتب التنفيذي زاهد نوري و�شالم عواد 

وزي��اد  ال�شطري  ع��زي��ز  وجميل  ع��زي��ز  وحم��م��ود 
ح�شن وب�شتوان جميد. 

البد من تظافر اجلهود
يف ت�شريح ق�شري للكابنت رعد حمودي اأكد على 
الريا�شة  مفا�شل  جلميع  اجل��ّدي  العمل  �شرورة 
حتديات  هناك  اأن  الننكر  واأ���ش��اف:  العراقية، 
كبرية، لكننا ن�شعى اىل اأن نقدم كل ما يرفع من 
البلد  هذا  اأبناء  نحن  العراقية،  الريا�شة  �شاأن 
�شاأن  م��ن تظافر اجل��ه��ود الإع���الء  ال��غ��ايل والب��د 

ريا�شتنا العراقية.
ف�ضائح وخروقات

املو�شوي  �شمري  للجودو  العراقي  االحت��اد  رئي�س 
او  ل��ف  وب���دون  ق��ائ��اًل: حقيقة  ت��ط��رق اىل ذل��ك 
اخل��روق��ات  م��ن  الكثري  هناك  ك��ان  لقد  دوران، 
اأن من  االأم��ر  واملحزن يف  االنتخابات،  اإع��داد  يف 
اللجنة  يف  العاملون  هم  االنتخابات  على  اأ�شرف 
من  لي�س  اإذ  ذات���ه!  بحق  خ��الف  وه���ذا  اأي�����ش��ًا، 
املعقول اأن يكون خرباء االنتخابات من االحتادات 
اخل��روق��ات  ب��ني  فمن  مهزلة،  وه���ذه  الريا�شية 
ت�شوت  ان  الهيئات  لبع�س  ال�شماح  هي  الكثرية 

الأكر من مرة، ولالأ�شف اأن امل�شرف من االأوملبية 
الدولية ال يعلم بهذه اخلروقات، فان�شحابنا كان 
احتجاجًا على العملية اخلاطئة حيث ال يوجد اأي 

ممثل ال للحكومة وال ملجل�س النواب.
اإبطال االنتخابات

اىل  العراقية  الريا�شة  خرباء  بع�س  اأ�شار  فيما 
قال  عندما  االنتخابات،  واإع��ادة  اإبطال  �شرورة 
اأن  احلقيقة  حممد:  �شليم  التايبوك�شنك  خبري 
كونها  مطلقًا،  �شحيحة  غ��ري  االنتخابات  ه��ذه 
عملت على مقا�س نف�س االأ�شخا�س الذين تربعوا 
على عر�س الكرا�شي يف اللجنة االأوملبية العراقية، 
مت�شلمًا  �شابقتني،  لدورتني  حكم  اأغلبهم  اإن  بل 
الي�شدق،  �شيء  وهذا  الثالثة  االنتخابية  ال��دورة 
بالكرا�شي!  والتم�شك  االإ�شرار  ملاذا هذا  الندري 
العراقية  للريا�شة  التام  ال�شياع  من  وبالرغم 
حاليًا،  واملنتخبني  ال�شابقني  قادتها  اأي��دي  على 
فقد اأو�شلوا الريا�شة اىل طريق م�شدود، بل اإنها 
ماتت يف بحور التجاذبات واملنا�شب التي �شيعت 
ال��ع��راق  ت��اخ��ر  لقد  ي�شيف حم��م��د:  ���ش��يء.  ك��ل 
العربية، لقد  الريا�شة  العامل ال�شيما  بقرون عن 

خلت،  �شنوات  يف  واآ�شيويًا  عربيًا  االأف�شل  كنا 
التخطيط  بف�شل  )ج�شرًا(  اأ�شبحنا  اليوم  لكننا 
قرن  ربع  اأكر من  لالأوملبية، م�شى  املربمج  غري 
عزيز،  ال��واح��د  عبد  ب��ربون��زي��ة  نتغنى  وم��ازل��ن��ا 
والندري متى نح�شل على ميدالية يف االأوملبياد، 
الدولة  تقدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم  من  بالرغم 

للريا�شة لكن دون جدوى!
تغيري �ضامل برغم العقوبات

اخلبري يف ريا�شة رفع االأثقال �شالح فاهم قال: 
منذ فرتة طويلة وريا�شتنا تعاين االأمّرين نتيجة 
يخ�شى  ف��ال��ع��راق  عليها،  القائمني  اأهلية  ع��دم 
باالأمور  احلكومة  تدخلت  اذا  الدولية  العقوبات 

على  الو�شع  ظل  اذا  وب�شراحة  نقولها  االأوملبية، 
م�شتمر،  تراجع  قي  ريا�شتنا  �شتبقى  النحو  هذا 
لغاية  اومل��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة  اأي���ة  ع��ل��ى  نح�شل  ول���ن 

)ت�شعني( �شنة.
االنتخابات  وتبطل  الدولة  تتدخل  اأن  هو  احل��ل 
لفرتة  دوليًا  و�شنعاقب  عليها،  القائمني  وت�شّرح 
اأوملبية جديدة  معينة، لكن بعدها �شنعود لن�شكل 
البد  اإذن  ق�شرًا،  اأب��ع��دوا  وريا�شيني  خ��رباء  من 
اىل  العراقية  الريا�شة  يعيد  جديد  اإج��راء  من 
ري��اح  ت��ط��ول  اأن  نتمنى  ب��ل  الطبيعية،  مكانتها 
كرتنا  اأو�شلت  التي  القدم  كرة  التغيري جمهورية 
املنتخبات  اأ�شبحت  بحيث  خطري،  منحدر  اىل 
الوطنية العراقية وجلميع الفئات يف عهد االحتاد 
االآ���ش��ي��وي��ة  للمنتخبات  ع��ب��ور  منطقة  احل���ايل 
خروجنا  والدليل  كانت،  بطولة  اأية  يف  والعربية 
التي  اآ�شيا  اأمم  لكاأ�س  االأوىل  االأدوار  من  املبكر 
خطفت كاأ�شها الأول مرة يف تاريخها دولة قطر. 
العقوبات  كانت  مهما  ال�شامل  بالتغيري  نطالب 
كما  الو�شع  �شيبقى  واإال  العراقية  الريا�شة  على 

هو عليه.    

برئا�ضة حمودي

ـــفـــة مـــــن اجلـــــــــدل... �ــضــبــقــتــهــا عـــا�ـــض

قبل عدة اأيام اأ�سدل ال�ستار على انتخابات اللجنة الأوملبية 
الوطنية العراقية التي فاز برئا�ستها الكابنت رعد حمودي للمرة 
الثالثة على التوايل، ح�سل حمودي على 28 �سوتًا يف النتخابات 

التي �سارك فيها 29 ع�سوًا من الهيئة العامة التي يبلغ عدد اأع�سائها 
34 بعد غياب ممثلي خم�سة احتادات ريا�سية عن الجتماع 

النتخابي.

كتب/ اأحمد رحيم نعمة- ت�ضوير / �ضباح الربيعي

قادة االأوملبية 
اأ�ضّروا على اإجراء 

االنتخابات مت�ضّلحني 
برف�ض نظريتها 

الدولية

ان�ضحاب خم�ضة 
احتادات قبل 

اإجراءات 
االنتخابات بيوم 

واحد

االنتخابات االأوملبية
تعــزف ن�ضــيد الدوليــة
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م�شريته  وعن  املفاجئ  اعتزاله  قرار  �شبب  عن 
"جملة  رائ��د  حممد  خ�ّس  ب��االأح��داث  احلافلة 

ال�شبكة" بحوار �شريح: 
*يف البداية ملاذا اخرتت هذه اللعبة العنيفة دون 

غريها؟ 
الطفولة..  منذ  ت�شدين  ك��ان��ت  اللعبة  ه��ذه   -
الريا�شي  الكاظمية  نادي  من  كانت  فانطالقتي 
عام 2006، حيث كان الو�شول اىل مقر النادي 
يف  االأمني  الو�شع  ب�شبب  و�شعوبة  خماطره  فيه 
اللعبة  ه��ذه  اخ��رتت  يل  وبالن�شبة  الوقت.  ذل��ك 
اأكر  اجل�شم  وجتعل  بالنف�س  الثقة  تقوي  الأنها 

�شحة ومرونة.
*اول بطولة �شاركت فيها؟

على   2007 ع���ام  للنا�شئني  ال��ع��راق  ب��ط��ول��ة   -
امل�شتوى املحلي وح�شلت على امليدالية الذهبية،  
اأن اللعبة تعتمد على نظام االأوزان  فكما تعلمني 
والفئات العمرية التي تتق�شم اىل نا�شئني و�شباب 
وحتتوي  والن�شاء  الرجال  وب�شنفني  ومتقدمني 
اأنظمة من �شمنها احللبة والب�شاط،  على �شبعة 
املركز  على  ح�شلت  قد  كنت   2007 ع��ام  ففي 
 2010 بعد  ولكن  الب�شاط،  على  األعب  واأنا  االأول 

لعبت على احللبة لغاية 2018. 
الب�شاط  اأن هناك فرقًا بني  *افهم من كالمك 

واحللبة؟
- نعم هناك فرق ب�شيط يف االأنظمة 
قتالية،  جميعها  ول��ك��ن 
ف���ف���ي ال���ب�������ش���اط ي��ب��ح��ث 
النقطه  عن  الالعبان  
ال�شربة،  ت�شديد  بعد 
احل��ل��ب��ة  يف  اأم�����ا 
عن  ف��ن��ب��ح��ث 
ال�����ش��رب��ة 

القا�شية. 
*ك��م ع��دد اجل��وائ��ز واالإجن����ازات التي ح�شلت 

عليها خالل م�شريتك الريا�شية؟ 
م�شتوى  على  حملية  ذهبية  ميدالية   13 لدي   -
على  فح�شلت  الدولية  املحافل  يف  اأما   . العراق 
ميدالية برونزية بالرغم من االإ�شابة التي كنت 
يف  املغربي  الالعب  مع  نزايل  اأثناء  منها  اأعاين 
ب��االأردن،  وبعدها ح�شلت على  البطولة الدولية 
ميداليتني ف�شية وبرونزية يف بطولة اآ�شيا 2017 
التي اأقيمت يف قرغ�شتان وبعدها اعتزلت اللعب. 

* ملاذا هذا االعتزال املبكر؟
يتابع  اأن  يجب  العب  كل  اأن  نظري  وجهة  من   -
�شيء،  كل  قبل  عيوبه  ي��رى  واأن  بتجرد  م�شتواه 
من  الب��د  ك��ان  ب��االإجن��ازات  حافلة  م�شرية  فبعد 
اتخاذ قرار االعتزال خ�شو�شًا واأن م�شتواي بداأ 
واأين   خ�شو�شًا  الطموح  يلبي  و�شارال  بالرتاجع 
قد حققت الذهبية والف�شية والربونزية يف هذه 
اللعبة التي اأحبها.. وباعتقادي اآن االأوان اأن اأترك 
ياأخذوا  كي  االآخرين  ال�شباب  لالأبطال  املجال 
فر�شتهم لتحقيق ميداليات اأخرى للعراق. واالآن 
اجتهت للعمل االإداري يف االحتاد ولدّي ماج�شتري 
اأين ر�شحت النتخابات االحتاد  القانون، كما  يف 
اأكون  اأ�شوات كثرية ر�شحتني الأن  وح�شلت على 
اأحد اأع�شاء احتاد الِكك بوك�شنغ،  ورئي�س اللجنة 

القانونية يف االحتاد العربي. 
اأن  وم��اذا حتب  املكت�شف  من  موهبة حممد..   *

تقول له؟
اأولهم  ولكن  اكت�شفوين،  املدربني  من  الكثري   -
ك���ان ث��ائ��ر ع��ب��د االأم����ري و���ش��ربي ع��ل��ي خ�شري 
قدراتي  ط���وروا  جميعهم  ك��رمي،  رع��د  وامل���درب 
بتوجيهاتهم ال�شحيحة واأود اأن اأقول لهم �شكرًا 

كبرية من االأعماق.
* ما املعوقات التي تواجه لعبتكم؟ 

اأن  اأرى  لكني  امل����ادي،   ال��دع��م  ق��ّل��ة  اأب��رزه��ا   -
قلة  من  بالرغم  عنا،  تتكلم  التي  هي  اإجنازاتنا 
تطوير  يف  ما�شون  لكننا  ذك��رت،  كما  الدعم 

اللعبة. 
* نزال طبع يف ذاكرتك؟

متتالية  جوالت  لثالث  ا�شتمر  الذي  نزايل   -
اأن  ومتنيت  الب�شرة  حمافظة  من  خ�شم  مع 

ينتهي النزال حتى واإن كانت النتيجة ل�شاحله، 
كان  قويًا جدًا وحتى اجلمهور  كان  الأن اخل�شم 
متعاطفًا معه ويهتف با�شمه ل�شالبته، كان نزااًل 
اأتذكر  كما  بالذهبية.  فزت  واحلمد هلل  تاريخيًا 
النزال الثاين يف البطولة العربية التي اأقيمت يف 
االأردن مع الالعب املغربي حني اأ�شبت يف ركبتي 
ذلك  وم��ع  امل�شت�شفى،  اىل  نقلت  اإث��ره��ا  وعلى 
ح�شلت على امليدالية الربونزية نتيجة لالإ�شابة. 
العام  اآ�شيا  بطولة  يف  تكرميكم  يتم  مل  مل��اذا   *

املا�شي؟
املنتخب  نتائج  كانت   2018 عام  يف  احلقيقة   -
ال�شيما  ج���دًا،  رائ��ع��ة  بوك�شنغ  بالِكك  الوطني 
 22 على  وح�شولنا  اآ�شيا  بطولة  يف  م�شاركتنا 
و���ش��ام��ًا م��اب��ني ذه��ب��ي وف�شي وب��رون��زي، وه��ذا 
قبل  م من  نكرَّ اأن  ناأمل  كنا  مل يح�شل من قبل، 
هذا  بعد  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  او  االأوملبية 
بعد  لكن  قرغي�شتنان،  يف  حتقق  ال��ذي  االإجن��از 
عودتنا مل نحَظ باأي تكرمي ولغاية اللحظة، عمومًا 
�شالمنا  العراق وعزف  ا�شم  رفع  اأجل  لعبنا من 

اجلمهوري و�شط فرح العراقيني املتواجدين.
* حممد.. بعيدًا عن ريا�شة العنف؟ 

- حممد رائد اإن�شان خجول اليبحث عن امل�شاكل، 
كتابة  االأخ���رى  ه��واي��ات��ي  وم��ن  للجميع..  حم��ب 
ال�شعر ال�شعبي،  اأكرة النفاق والكذب واملناف�شة 
اأح���ب متابعة  غ��ري امل�����ش��روع��ة ب��ني ال��الع��ب��ني، 

منتخبنا الوطني لكرة القدم عندما يلعب.
�شخ�شية  يف  والريا�شة  ال�شعر  جمع  الذي  ما   *

حممد؟
االإح�شا�س  اجتمع  كيف  اأع���رف  ال  ب�شراحة   -

والقوة ولكن االآن ي�شتهويني ال�شعر اأكر.

حممد رائد:
جنم املنتخب العراقي ال�ضابق بالِكك بوك�ضنغ

جنم من جنوم لعبة 
الِكك بوك�سنغ العراقية، 
نال العديد من الأو�سمة 

خالل م�سريته الريا�سية، 
�سطع جنمه يف بطولة 

اآ�سيا العام املا�سي عندما 
خطف و�سامني، الأول 
ف�سي والثاين نحا�سي، 
اإل اأنه قرر العتزال 
والجتاه �سوب العمل 

الإداري لين�سم اىل 
احتاد اللعبة.

اإجنازاتنا لي�ضت قليلة 
برغم قّلة الدعم لّلعبة 

حاورته / اأمرية حم�ضن 

ري��������اض��������ة



احلا�ضلة على امليدالية الذهبية و اأ�ضغر العبة  �ضطرجن يف العراق

ريتاج �ضعد
اأمتنى التفوق على �ضقيقاتي 

بعدد االإجنازات الدولية

الطفلة  ا�شت�شافت  العراقية(  ال�شبكة  )جملة   
املحبوبة )ريتاج �شعد( بطلة دوري اأندية العراق 
هذا  معها  ف��دار  �شنوات   10 �شن  حتت  للرباعم 

احلوار:
*ما �شر اختيارك لهذه اللعبة الفكرية؟ 

الفكرية،  الريا�شية  االأل��ع��اب  م��ن  ال�شطرجن   -
اهلل،  ،رحمه  وجّدي  مار�شها  والدي  الأن  اأحببتها 
كان بطاًل اأي�شًا و�شقيقاتي بطالت العرب واآ�شيا 
باللعبة، واأنا اأ�شري على نهجهم، نحن عائلة مهتمة 

ومولعة بلعبة ال�شطرجن. 
* هل هناك تناف�س بني ال�شقيقات الثالث؟

احلر�س  م��ن  ي��اأت��ي  وه���ذا  م��وج��ود،  التناف�س   -
خطف  يف  عليهن  �شاأتفوق  لكني  امل�شتوى،  على 

البطوالت ويف االإجنازات اخلارجية بعون اهلل.
*ماذا حتبني غري لعبة ال�شطرجن؟ 

منتخبنا  واأ���ش��ج��ع  الريا�شة  اأن����واع  ك��ل  اأح���ب   -
الوطني بكرة القدم وال�شلة.

* هل هناك دعم لهذه اللعبة؟
- مع االأ�شف بع�س الريا�شات يف العراق معدومة 
لعدم وجود رعاية او دعم،  وال يوجد لدينا مقر 
لالحتاد املركزي اأ�شاًل! ووزارة ال�شباب واالأوملبية 
وين�شون  فقط  القدم  كرة  واالأخ��ري  االأول  هّمهم 
التي  االأخ���رى  الريا�شية  واالأل��ع��اب  االحت����ادات 
الذهبية،  باالأو�شمة  يتّوجون  اأبطال  منها  يتخرج 
مالنا  م��ن  ال�شرف   يكون  االأح��ي��ان  بع�س  ففي 
اخلا�س لغر�س اال�شتمرار باللعبة، حقيقة االأمور 

املالية بالن�شبة الألعابنا الفردية ال تلبي الطموح.
*ملاذا التدرج لعبة ال�شطرجن اأوملبيًا؟

االحتاد  حاول  االآن،   لغاية  اأوملبية   لي�شت  هي   -
العربي اأن يدخلها كلعبة اأوملبية، علمًا اأن االحتاد 
التي  االأوملبية  االأل��ع��اب  من  حاليًا  عدها  ال��دويل 

�شت�شارك يف االأوملبياد املقبلة.
*ماذا تتمنني؟ 

- اأمتنى اأن ا�شبح بطلة العرب والعامل واأفوزعلى 
جميع الالعبني يف ال�شطرجن. 

* اأي االأندية متثلني؟
- األعب يف نادي الهدف الذي اأحرزت فيه دوري 
اأندية العراق لل�شطرجن للرباعم والنا�شئني 2016 
قدمت  �شنوات،  الع�شر  ل��دون  ولعبت  و18  و17 
�شاركت  كذلك  البطولة،  يف  عاليًا  م�شتوًى  معهم 

يف بدايتي مع نادي الفكر يف كربالء حيث حققت 
اجنازات عديدة يف دوري ن�شاء العراق والرباعم 

واالأ�شبال والنا�شئني. 
* هل يوجد مدربون طوروا اإمكانياتك؟

علينا  ي�شرفون  املدربني  من  جمموعة  هنالك   -
واالحتاد املركزي للعبة ا�شتقطب مدربني اأجانب، 
حيث ك��ان ي��درب��ن��ي امل���درب االأوزب��ك��ي ب���ارزوف 
ابراهيم  وحممد  �شادق  حممد  �شامح  وامل�شري 
ت��اأث��رت  لكني  ت��دري��ب��ي،  على  ا���ش��رف��وا  جميعهم 
طفرة  حققت  الأنها  لل�شطرجن  امل�شرية  باملدر�شة 

كبرية يف اللعبة. 
*ما اآخر بطولة �شاركِت فيها؟

دون  بغداد  بطلة  لقب  حققت  املا�شي  ال�شهر   -
الع�شر �شنوات وكذلك لعام 2019 وبنف�س ال�شهر 
حققت بطولة �شبه نهائي العراق للفئات العمرية 

دون الع�شر �شنوات. 
*وعلى �شعيد البطوالت اخلارجية؟

فيها  ايران 2017 حني حققت  اآ�شيا يف  - بطولة 
يف  �شاركت  و2018  اآ�شيا  على  ال�شاد�س  املركز 
بطولة االأوملبياد العربي حيث حققت املركز الرابع 

ونلت لقب الالعبة املثالية على م�شتوى العرب.
* امل�شاركات القادمة؟

- هناك بطولة العرب للفئات العمرية يف االأردن 
امليدالية  اأح��ق��ق  اهلل  ���ش��اء  اإن  املقبل،  مت��وز  يف 
حتقيق  على  ق���ادرة  واأن���ا  البطولة  يف  الذهبية 

االإجناز.
* هل اأنِت متفوقه يف الدرا�شة اأي�شًا؟

ال��راب��ع  ال�����ش��ف  م��وال��ي��د 2009  ويف  م��ن  ان���ا   -
االبتدائي. اأحببت ال�شطرجن جدًا وال توؤثر اللعبة 
مدر�شتي  يف  متفوقة  فانا  درا�شتي  على  اطالقًا 
وقت  للدرا�شة  وقته  �شيء  لكل  لعبتي،  يف  وبطلة 

وللعبة احلبيبة وقت. 
* اأي الالعبات تاأثرت بهن؟

املنتخب  العبة  �شعد  روي��دة  ب�شقيقتي  تاأثرت   -
واأعترب  وم��ازل��ت  الكثري  منها  تعلمت  الوطني، 
يف  االأعلى  مثلي  الرفيعي  ح�شن  اإمي��ان  الالعبة 

ال�شطرجن. 
* ما هواياتك االإخرى وماذا حتبني؟ 

واأح��ب  و�شديقاتي  واملدر�شة  واأب��ي  اأم��ي  اأح��ب   -
ممار�شة الر�شم والكتابة.

طفلة بعمر الورود، 
متتلك كل موا�سفات 

التاألق والنجاح، عقلّية 
غري اعتيادية، من عائلة 

�سطرجنية، والدها 
�سعد الكناين حكم 

دويل، و�سقيقاتها من 
اأبرز لعبات املنتخب 
العراقي بال�سطرجن. 

حتاول ريتاج اأن تتفوق 
على �سقيقاتها بعدد 
النت�سارات الدولية 

املقبلة التي �ستمثل 
العراق فيها..

بغداد/اأمرية حم�ضن

ت�ضوير/ح�ضني طالب  
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 1986 مونديال  يف   االأ���ش��ود   �شارك  عندما   
وبعدها تتويج العراق بلقب اآ�شيا 2007،بعدها 
نتيجة  وج��زر  مّد  بني  كرتنا  االأم��واج  تتالقف 
القائمني  ق��ب��ل  م��ن  )امل��خ��رب��ط(  التخطيط 

عليها.
دوري غري مربمج

اأكر من مو�شم كروي والدوري العراقي يعاين 
وال  يبداأ  فهو  اقامته،  طول  نتيجة  )االأمّرين( 
اأحد يف االأندية وحتى احتاد الكرة يعرف متى 
من  االأن��دي��ة  على  �شلبيًا  تاأثريه  فكان  ينتهي، 
عن  ف�شاًل  الالعبني،  طاقة  ا�شتنزاف  حيث 

)خواء( ميزانياتها.
بناء و)تفلي�ض(!

ب��ع��د اك��ت�����ش��اف ال��ت��زوي��ر يف اأع��م��ار 
العمرية،  الفئات  منتخبات  معظم 
ق���ام احت����اد ال���ك���رة ال��ع��راق��ي 
ب������)ف��رم��ت��ة( ف����رق ال��ف��ئ��ات 
اأب��ق��ى ع��ل��ى ك��ادر  اإذ  ال��ع��م��ري��ة، 
منتخبات  وح���ّل  االأومل���ب���ي،  املنتخب 
مع  والرباعم  واالأ�شبال  والنا�شئني  ال�شباب 
وبعد  ال��ف��ئ��ات،  ه��ذه  مل��درب��ي  تع�شفي  ت�شريح 
)تفحي�س ومتحي�س( الحتاد الكرة مع جلنة 
كادر  فاأعاد  املنتخبات  هيكلة  اأعاد  املنتخبات 
اإجباري  تغيري  مع  والنا�شئني  ال�شباب  منتخب 
زاد  ما  والرباعم  االأ�شبال  ملنتخبي 

يف )الطني بّله(!!
تخطيط غري 

مربمج
لفريق  ال�شابق  امل��درب  يقول 
ن��ادي ال��ك��رخ )ك��رمي ح�شن( 
ال��ع��راق��ي  ال���ك���رة  احت����اد  اإن 
اأدخل كرتنا يف ماأزق كبري من 
املربمج  غ��ري  التخطيط  حيث 
للدوري  باإقامته  �شواء  العمل  يف 
اختيار  بعملية  اأو  )امل��خ��رب��ط(! 
للمنتخبات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ك���وادر 
فيه  االخ��ت��ي��ار  عملية  تخ�شع  ال��ت��ي  الوطنية 
او  املدربني  �شواء  اأخرى  واأم��ور  العالقات  اىل 

الالعبني الذين يتم ا�شتدعاوؤهم.

احلديث عن تاريخ الكرة العراقية يزداد ت�سويقًا عندما نت�سفح�ش وريقات 
املا�سي، املدجج بالنت�سارات الكبرية التي �سطرها جنوم الكرة ال�سابقني اإبان 
العقود ال�سابقة، حني ا�ستطاعت منتخباتنا الكروية جلميع الفئات العمرية 
اأن ترتبع على عر�ش الكرة الآ�سيوية و�سوًل للعاملية،   اأزمات + انتكا�ضات = �ضياع

كتب/ اأحمد رحيم نعمة

كرة القدم العراقية..
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نفق  يف  دخلت  العراقية  ال��ك��رة  اأن  احلقيقة 
االأوىل  االأدوار  من  خروجنا  والدليل  مظلم، 
الأول  كاأ�شها  خطف  التي  اآ�شيا  اأمم  لنهائيات 
فامل�شاكل  القطري،  املنتخب  تاريخه  يف  مرة 
العراقية  الكرة  على  بظاللها  األقت  واالأزم��ات 
اأ�شبحنا يف خانة ال�شياع ب�شبب احتاد  بحيث 
تعمل  اأ�شبحت  التي  املنتخبات  وجلنة  الكرة 
اأخوية دون النظر اىل تاريخ هذا  وفق معايري 

املدرب املميز او ذاك!
اأزمات حقيقية

فيما قال ال�شحفي الريا�شي )كاظم حميد(: 
الريا�شة العراقية بجميع مفا�شلها متر باأزمة 
املنتخبات  نتائج  على  بظاللها  األقت  حقيقية 
العراقية  الوطنية  االأوملبية  فاللجنة  العراقية، 
اآخ��ر!  واٍد  يف  الريا�شية  واالحت����ادات  واد  يف 
ال��ع��راق��ي  ال��ك��رة  احت���اد  امل��ث��ال  �شبيل  فعلى 
الت�شتطيع االأوملبية اأن تتدخل يف اأموره اإطالقًا 
االأوملبية،  �شرب  اىل  االحت��اد  ان�شمام  برغم 
واالحتادات الريا�شية االأخرى ت�شري على نف�س 
املخ�ش�شة  املبالغ  ت�شّلم  كيفية  املهم  النهج.. 
على  يعمل  )ك��ّل  االأومل��ب��ي��ة!!  ميزانية  من  لهم 
هواه( دون النظر اىل النتائج، تقيم االحتادات 
البطوالت  يف  وت�شارك  املع�شكرات  الريا�شية 
البطوالت،  من  اليدين  �شفر  تخرج  وبالتايل 
مل  التي  العراقية  الريا�شة  ن�شمي  مب��اذا  واإال 
حت�شل على و�شام اوملبي منذ اكر من ن�شف 

مع�شكرات  خمل�شيهه(  )اجل��م��اع��ة  ق���رن!! 
ترفيهية وهذه االأمور اأدخلت ريا�شتنا وكرتنا، 

على وجه اخل�شو�س، يف مع�شكر ال�شياع!
جماملت واإخوانيات

عن  فتحدث  حممد(  )قي�شر  االإع��الم��ي  اأم��ا 
قال  عندما  العراقية  للكرة  املاأ�شاوي  الو�شع 
وب��ح��رق��ة: ع��ام 2007 ك��ان اآخ���ر االإجن����ازات 
الكروية العراقية على م�شتوى القارة االآ�شيوية، 
بعدها تراجعت كرتنا ب�شكل خميف من حيث 
بعد  الوطنية،  ملنتخباتنا  املتكررة  االإخفاقات 
اأن كان ا�شم العراق مرعبًا للمنتخبات العربية 
ي�شارك  التي  البطوالت  اأك��ر  يف  واالآ���ش��ي��وي��ة 
فيها، اأ�شبح االأ�شود جمرد رقم تكميلي ي�شاف 
اىل البطوالت والدليل االنتكا�شات املتكررة يف 
اأ�شباب  عّلل  البع�س  واآ�شيا.  اخلليج  بطوالت 
الكروية،  امل��واه��ب  باختفاء  االإخفاقات  ه��ذه 
االنتكا�شات  �شماعة  الكرة  احتاد  و�شع  بينما 
ع��ل��ى ع���دم وج����ود ال���دع���م ال���ك���ايف م���ن قبل 
واالإخوانيات  املجامالت  اأ�شبحت  لقد  الدولة. 
املدربني  اختيار  ال�شائدة يف  اخرى هي  واأمور 
كما  والنتيجة  الوطنية  للمنتخبات  والالعبني 
�شاهدها ال�شارع الريا�شي العراقي كرتنا من 
ونخرج  البطوالت  يف  ن�شارك  اأ�شواأ،  اىل  �شيئ 
اأ�شبحت  حتى  املنتخبات،  اأ�شعف  اأي��دي  على 
فقط  عدد  تكملة  اأجل  من  ت�شارك  منتخباتنا 
دون اأن نزاحم على خطف بطولة ما، و�شاهدنا 

امل�شاركات االأخرية ملنتخباتنا الوطنية وكيفية 
اخلروج املذل منها بخّفي حنني. واأ�شاف: مل  
تعد الكرة العراقية بل�شم هموم النا�س ومبعث 
القلية  ال�شنوات  يف  اأ�شبحت  فقد  فرحهم، 
االإخفاقات  نتيجة  ل��الأح��زان  �شببًا  املا�شية 
امل�شاكل  نتيجة  ال�شعد  كافة  على  املتكررة 
واالأزم�����ات ال��ت��ي حت��دث ب��ني احل��ني واالآخ���ر، 
م�شكلة  فهذه  العراقي  ال��ك��روي  ال���دوري  اأم��ا 
اخرى ت�شاف اىل امل�شاكل، فمنذ فرتة طويلة 
والدوري مل تفارقه امل�شاكل واملنغ�شات، تاأتي 
يف مقدمتها االعتداءات العلنية على الطواقم 
تفارق  ال  التي  املهمة  امل�شكلة  اأما  التحكيمية. 
املالعب  معظم  �شالحية  ع��دم  فهي  دوري��ن��ا 
للعب  الت�شلح  االأر�شيات  اأغلب  كون  العراقية 
اإ�شابات  اىل  اأدت  والتي  ال�شعبية  للفرق  حتى 
بليغة لدى اأكر الالعبني، كما اأن هناك م�شكلة 
تعاين منها اإدارات االأندية اأال وهي طول فرتة 
متى  يعرف  اأح��د  وال  يبداأ  فهو  ال��دوري  اإقامة 
وقد  االأربعة،  ال�شنة  بف�شول  مير  فقد  ينتهي، 
الكروي حججهم يف طول  االحت��اد  اأه��ل  و�شع 
والتي  الوطنية  منتخباتنا  مب�شاركات  االإقامة 
م�شاكل  اأنديتهم،  مع  الالعبني  م�شاركة  تعيق 
كثرية طالت ريا�شتنا العراقية واأدت اىل حالة 

من ال�شياع التام.

مــغــامــرات واأنــغــام
ديقة املّلية: �ضَ

من مّلية حمّلة الف�ضل اىل 
ق�ضر ال�ضيخ ثم اىل الهند

alshabaka aliraqya

70

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



االي��ام شبكة 

الفني،  تاريخنا  مع  ممتعة  �شاعات  ع�شنا  لقد 
التي  املالية  �شديقة  ال�شيدة  اىل  فيها  جل�شنا 
العواطف  ك��ان��ت  ط��وي��ل��ة.  م��دة  الينا  حت��دث��ت 
�شحكة  يف  ت�شرت�شل  وكانت  حديثها،  تكتنف 
علينا  ت�شرد  االأعماق حينما  طويلة خارجة من 
حينما  مرير  بكاء  يف  وتنخرط  فكهة..  حكاية 
بعيد  ع��امل  اىل  وت�شرح  الذكريات  بها  حتيط 
كانت  حني  �شنة  خم�شني  او  اأرب��ع��ني  اىل  ميتد 
من  االأك���ف  فتلهب  ال��ط��رب  عر�س  على  ترتبع 
او  فرحة  بامل�شاعر  النفو�س  وتفعم  الت�شفيق 
حزينة. انها مغنية من ال�شعب مثلته اأروع متثيل 
بب�شاطة و�شدق، فقد كانت جتمع يف غنائها بني 
الفن البغدادي االأ�شيل املتمثل باملقامات وبع�س 

الب�شتات وبني الفن الريفي.
 يف يوم 17 اآب 1963 كانت )جملة بغداد( على 

موعد معها:
* م�شاء اخلري

- هال مّيه
* ا�شمك الكامل؟
- �شديقة املالية

* والدك؟
- حممد

* عمرك؟
- 60 �شنة

* ال مالية اأعتقد اأكر
- تريد احلقيقة 62

* قلت واأنا اأ�شحك اأي�شًا: اأكر
- فقالت بع�شبية: �شجل 160

* وال هذه، لكن خلاطرك �شاأ�شجل 70 �شنة
وبعد اأن اأنهينا م�شكلة ال�شن �شاألتها:

* اأين ولدت؟
- يف بغداد حملة الف�شل.

* ماذا كنت تعملني قبل ا�شتغالك يف الغناء؟
- كنت اقراأ املواليد وعزاء احل�شني يف البيوت.

املالية يف جل�شتها  اعتدلت  وهنا   *
وقالت:

الباب  ام��راأة  طرقت  يوم  ذات 
ال��ب��اب  فتحت  وحينما  ع��ل��ّي 
�شديقة  اأن���ت  ه��ل  �شاألتني 
ل��ه��ا نعم  امل���الي���ة؟ ف��ق��ل��ت 
م��ع��ي عندنا  ت��ع��ايل  ق��ال��ت 

ح��ف��ل��ة م���ول���ود، ف��ارت��دي��ت 
و�شحبتها  اخل���روج  مالب�س 

بي  فذهبت  القطار  حمطة  اىل 
اىل الب�شرة.

تقراأ يف  املواليد ال  اأن  ت�شاأليها  اأمل   *
القطارات؟

- نعم ولكن بعد اأن حترك القطار.
* ه��ل ان��ت م��ت��اأك��دة م��ن احل��ادث��ة قبل 

ال�شفر بر اأو بعده.
- ال، قبل ال�شفر بر.

مــغــامــرات واأنــغــام
ديقة املّلية: �ضَ

من مّلية حمّلة الف�ضل اىل ق�ضر 
ال�ضيخ ثم اىل الهند

اإنها اأيام جميلة م�ست ولكن الزمن كان �سديد الق�سوة علّي، فقد اأفقدين الكثري 
وكان اآخر ما فقدت اأثمن ما اأملك.. لقد فقدت ب�سري ذكريات من املا�سي 

احلافل بالذكريات
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اىل  �شفرك  اأن  م��ن  م��ت��اأك��دة  اأن���ت  ه��ل  اإذن   *
الب�شرة كان بالقطار؟

- نعم
* يقت�شي هذا اأن ال�شفر كان بعد ال�شفر بر.

الفنانة القدمية يف نوع من فقدان  وهنا وقعت 
بها  الرجوع  حاولت  فارغ  كالم  وبعد  الذاكرة، 

اىل الوقائع فقلت لها:
* ح�شنًا و�شلت اىل الب�شرة وبعد؟

- �شافرت منها اىل املحمرة اىل ال�شيخ خزعل 

الغناء،  تعلمت  وه��ن��اك  �شنتني  عنده  وبقيت 
بال�شيدة  �شمع  قد  خزعل  ال�شيخ  اأن  والظاهر 
التي  امل���راأة  تلك  لها  فاأر�شل  امل��الي��ة  �شديقة 
يف  املالية  وا�شرت�شلت  هناك،  اىل  ا�شتدرجتها 

كالمها:
وبعد  متقنة،  ب�شورة  الغناء  اأع��رف  اأك��ن  مل   -
اأقامها  حفلة  ح�شرت  املحمرة  اىل  و���ش��ويل 
ال�شيخ خزعل غّنى فيها فريق من مغّني ال�شيخ، 
وبعد احلفلة تعهدتني مّلة نعيمة بالتعليم وهي 

رحمها  ماتت  وق��د  خزعل  ال�شيخ  مغنيات  من 
اهلل. 

واحلقيقة اأن �شديقة املالية مل ت�شلَّط االأ�شواء 
تقدمها  يكون  وقد  هناك  حياتها  على  الكافية 
اأمر فقد  يف ال�شن �شبب ذلك، ومهما يكن من 
تخل�شت من املو�شوع اىل قولها: ويف ذات يوم 
جمعت حليي ومالب�شي وطلبت من نوتي اأن يعرب 

بي �شط العرب اىل الب�شرة.
ويف  امل��اله��ي،  اأح��د  يف  ا�شتغلت  الب�شرة  ويف 
فجاءين  امللهى  خ��ادم  من  قهوة  طلبت  اأم�شية 
ا�شت�شاغتها  اأ�شتطع  مل  م��رة  ق��ه��وة  بفنجان 
قد  كان  ال�شم  ولكن  ب�شرعة  فمي  من  فلفظتها 

�شرى يف ج�شدي.
* اأمل

مني  ينتقم  اأن  خزعل  ال�شيخ  اأراد  لقد  نعم،   -
خادم  الب�شرة  يف  وك��الوؤه  فاأغرى  منه  لهربي 
امللهى فد�ّس يل ال�شم يف القهوة. بعدها �شافرت 
اىل بومباي يف الهند للتداوي واال�شت�شفاء ولكن 
ال�شم كان قد ترك اآثاره يّف، فقد ت�شاقط �شعر 
�شوتي  واأو�شك  عيني  واأ�شيبت  وحاجبي  راأ�شي 
اأن يذهب. وحينما عدت اىل الب�شرة ا�شتاأنفت 
عملي يف امللهى وقد اأقمت الدعوى على اخلادم 
�شجلت  الب�شرة  ويف  �شنوات،  خم�س  ف�شجن 

ع�شر ا�شطوانات اأذكر منها:
1. مقام بهريزاوي

2. بوذية 
3. دنخاك يلكاظم

4. مقام حممودي وغريها
وحينما عدت من الب�شرة اىل بغداد ا�شتغلت يف 

ملهى ال�شوا�س ويف مقهى عزاوي.
* كم كان اأجرك ال�شهري؟

- 2500 روبية وبعد ذلك اأ�شبح 250 دينارًا.

* مّلة �شديقة البد واأنك قد ح�شلت على اأموال 
فلماذا  الغنائي  بالفن  ا�شتغالك  ج��راء  واف��رة 

انت االآن فقرية فقرًا مدقعًا؟
- هذا �شحيح، لقد كنت اأ�شرف ما اأحتاج اليه، 

اأما الباقي فكنت اأنفقه على الفقراء.
* لقد �شمعنا اأن اأحدهم اختطفك مرة من دار 

االإذاعة فهل هذا �شحيح؟ 
نقلها  فرمبا  رن��ان��ة  �شحكة  امل��ّل��ة  اأطلقت  هنا 

ال�شوؤال اىل اأيام �شبابها فقالت:
- ن��ع��م، ك��ان��ت االإذاع����ة ع��ب��ارة ع��ن خيمة يف 
كل  من  بها  حتيط  الب�شاتني  وك��ان  ال�شاحلية 
دوري  اأنتظر  كر�شي  على  جال�شة  وكنت  مكان 
ب��اآالف  تقدر  احللي  من  ث��روة  وعلى  الغناء  يف 
فدفعوين  بع�شهم  هاجمني  وفجاأة  الروبيات، 
اأتزين  الب�شتان وهّموا ب�شلب الذهب الذي  اىل 
كامل  اإنقاذي  اىل  خف  وعندئذ  ف�شرخت  به 
اأمني ففتح النار على الل�شو�س وجنوت منهم، 
احلفلة  اأقيم  اأن  اأ�شتطيع  ومل  علّي  اأغمي  وقد 

تلك الليلة.
دار  من  غنت  ام��راأة  اأول  اأن��ك  �شحيح  هل   *

االإذاعة؟
- نعم

لبو  "لتعّنه  )للنا�شرية(:  اأغنية  يف  تقولني   *
عبيد وابجي مب�شيفه يجعلها �شيفة او يرجعلي 

�شاهي العني"، فمن هو ابو عبيد هذا؟
- ال�شيخ خزعل اأمري املحمرة.

* هل كنت مغرمة به؟
- ال واهلل بل كنت قد خاويته.

* على كل حال اإنك مل تتحدثي �شيئًا مهمًا عن 
ال�شنتني اللتني ق�شيِتهما عنده.

- كنت اأغني ثم اأنني مل اأعد اذكر �شيئًا، لقد 
مر زمن طويل على ذلك.

* من كان ينظم لك اأغانيك؟

- اأنا!
* ما هو �شعورك واأنت ت�شمعني اأغانيك القدمية.

وقالت  مرير  بكاء  يف  امل��الي��ة  انخرطت  وهنا 
وهي تغالب عرباتها: اأبكي وال �شيما اذا �شمعت 
ا�شطوانة )للنا�شرية(، اأ�شع اأ�شابعي يف اأذين 

واأهرب من الراديو.
* ما اأحب ا�شطواناتك اىل قلبك؟

- البهريزاوي الذي اأغني فيه )الدهر لو زل(.
اأح��ب  ه��و  فمن  االإذاع���ة  ت�شمعني  االآن  اأن��ت   *

مطرب اليك؟
- يو�شف عمر

* ومطربة؟
- عفيفة ا�شكندر

* ما هي املقامات التي تغنينها؟
خمت�شة  ولكنني  امل��ق��ام��ات  جميع  اأغ��ن��ي   -

بالبهريزاوي.
* ما هو اأحب زهريي اىل قلبك؟

- الدهر لو زل يرجي بي حروبه علي والبني مللم 
غادرة  يا  تخ�شني  علي  كومة  كل  وف��زع  جيو�شه 

انت وكومج علي
ما ح�شب ظني تراعني النذل اأح�شن
اين اجلنت بني ربعي كالورد اأح�شن

ا�شتهون املوت كل �شاعة واكول اأح�شن
اأ�شعب من املوت كلمات النواك�س علي

* هل لك اأن تتحدثي لنا عن حياتك الغنية؟
يف  �شوتي  في�شمع  الر�شافة  يف  اأغني  كنت   -

الكرخ وقد �شمعوين يف بغداد اي�شًا.
* هل تزوجت؟

- نعم
* ما ا�شم زوجك

- مهدي بن خ�شري
* عمله؟

- موظف، وقد حملت منه وبعد ب�شعة اأ�شهر من 
زواجنا قتل يف دائرته وقد اأجنبت ولدًا انتزعه 

مني اأهل والده بعد ب�شعة اأ�شهر من والدته.

هاجمني الل�ضو�ض.. ولوال 
طلقات جوبهوا بها ملا تخل�ضت 
من �ضرورهم

د�ّضوا يل ال�ضم يف 
امللهى واختطفوين من 
االإذاعة!
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فكيف  ح��ويل،  ما  وظلمات  روح��ي  اآتيه يف ظلمات  اأن��ا  ها 
باحلنان؟  باحلب؟  يل  اأبوابه  االأمل  يفتُح  ومتى  النجاة.. 

بالعودة اىل):(... اأم اأبقى باالنتظار!...
اإخوة  اأربعة  من  تتكون  التي  عائلتي  يف  االأ�شغر  االبن  اأنا 
اأنا  ن�شيبي  من  واملحبة  ال��دالل  ك��ان  ل��ذا  واح���دة،  وبنت 
اأكر من بقية اإخوتي. كان والدي يرف�س هذا االأمر الأمي  
وين�شحها اأن ت�شاوي بني اأوالدها خ�شية عليهم من الفرقة، 
تكن  مل  ولكنها  به،  فعلوه  وما  يو�شف  باإخوة  ذّكرها  وكم 
ت�شمع اإال �شوت قلبها. هذا االأمر جعلني اأتلكاأ يف درا�شتي، 
واجتهدوا  تعافوا  قد  اأ�شقائي  بينما  املدر�شة  تركت  بل 
اأرق��ى  يف  وقبلوا  بنجاح،  طريقهم  و�شّقوا  درا�شتهم  يف 

اجلامعات. كنت اأحزن حينما اأرى فرحهم بنجاحهم وحني 
يخرجون اىل الكليات كنت اأختلي بنف�شي واأبكي، واأمتنى 
اأن يعود بي الزمن الأكافح واجتهد اأ�شوة بهم. كانت نظرات 
والدي اىل اأمي حتزنني، وكم 
من مرة تناق�شا ليذكرها كم 
يل.  معاملتها  لتغري  ن�شحها 
كانت تبكي ولكنها ال تعرتف 
ب��خ��ط��ئ��ه��ا، ف��ك��ن��ت اأح�����زن 
فعلت  فهي  و�شاأنها،  يرتكها  اأن  بوالدي  واأتو�شل  حلزنها 

ذلك حلبها يل، الأنني �شغريها.
بها  فرحُت  فكرة،  علّي  وطرح  خالتي  ابن  جاءين  يوم  يف 
اأ�شافر  اأن  هي  والفكرة  فيه،  اأنا  مما  خال�شي  واعتربتها 
جاهدًا  �شيعمل  هناك  �شديقًا  له  اأن  حيث   )!( اىل  معه 

ليجد لنا عماًل، وقد وعده بذلك.
ما  عديدة:   باأ�شئلة  اأمطرين  الذي  باالأمر  وال��دي  حدثت 
عراقي  هو  هل  ال�شديق  هذا  هو  ومْن  هناك؟  العمل  نوع 
او من اي بلٍد: و...و....ويف النهاية رف�س الفكرة نهائيًا، 

ون�شحني اأن اأجد عماًل يف بلدي...!
كي  بال�شفر  والدي  فاأقنعت  احلوار  هذا  ت�شمع  اأمي  كانت 
وم��ادام  اخل��ارج،  يف  او  بلدي  يف  هنا  �شواء  طريقي  ا�شّق 

هناك مْن �شيجد لهما عماًل ملاذا الرف�س؟!
وجدنا  وف��ع��اًل  اىل)!(  خالتي  اب��ن  م��ع  ���ش��اف��رُت  وه��ك��ذا 
وانتبهُت  الفندق  اىل  اخذنا  املطار،  يف  ينتظرنا  �شديقه 
التي  الدولة  وبلغة  اأ�شخا�س كثريين  اأنه يتحدث كثريًا مع 
نحن فيها. بعدها طلب منا اأن نرتاح ونتجول ونّطلع على 
البلد فرتة ق�شرية، ثم بعدها يعرفنا على �شاحب العمل، 
�شاألتة وما نوع العمل وكم نتقا�شى و...و... �شحك وقال: 
اأمامكما! وفعاًل بعد م�شي ثالثة  التتعجل كل �شيء �شيتم 
اأيام جاء ومعه �شخ�س غريب قدمنا لُه، ومنذ اأول حلظة 
�شعرُت اأنه رجل غري مريح، يتحدث بلغة غريبة وغام�شة، 

ومل اأعرف �شر فرح ابن خالتي به، انتهت املقابلة على اأن 
ثم  كثريًا،  العا�شمة  عن  تبعد  التي  البلدة)!(  يف  نتقابل 

�شّلمنا ظرفني وجدنا فيهما مبالغ كثرية وبالدوالر.
فرحُت وحزنت يف اآٍن واحد، فماهو العمل الذي يدُر علينا 
مبلغًا كهذا. ات�شلت بوالدي الأخربه كما طلب مني وكان 
ال�شفر، ولكن ابن خالتي �شحب  ليوافق على  هذا �شرطه 
ال  اأن  مني  اآم��رة، طلب  وبلهجة  بل،  واأغلقُه  الهاتف  مني 
اأت�شل باأي �شخ�س واأكد يل باأن هذا ما طلبه منا �شاحب 
ونرى  نف�شينا  عن  ونرّفه  نخرج  اأن  ن�شحني  لذا  العمل، 

اجلنة بعيدًا عن رقابة االأهل او املعارف. 
فتاة  على  تعرفُت  جتوالنا  واأثناء  بالعمل،  نبداأ  اأن  وقبل 
التفا�شيل  يف  ك��ث��ريًا  �شاعدتنا  االأ���ش��ل  عراقية  جميلة 
وقالت:  �شحكت  بذلك،  لها  واعرتفت  اأحببتها  اليومية، 
واأ�شافت  ق�شرية،  فرتة  منذ  اإال  بع�شنا  نعرف  ال  نحن 
اأعي�شها،  التي  الغربة  ب�شبب  هو  جتاهها  اأ�شعره  ما  اأن 
اأعرفهم  ال  اأ�شخا�س  على  التعرف  ب��ع��دم  ون�شحتني 
م�شبقًا. بعدها مل اأعد اأراها. ثم تعرفت على فتاة اأجنبية 
جميلة جدًا وتعمقت عالقتنا كثريًا، ال �شيما بعدما اأعود 
لب،  وال�شُ للحديد  كبري  م�شنع  يف  كان  الذي  عملي  من 
فكانت راحتي بعد التعب، واثناء عملي كنت اأالحظ اأمورًا 
جتري يف امل�شنع المتت ب�شلة للعمل. حدثت ابن خالتي 

فن�شحني اأن ال اأتدخل.
كان �شاحب العمل يتقرب كثريًا من ابن خالتي، يخرجان 
اأ�شاأله  وحينما  اأخرى،  مناطق  اىل  اأحيانًا  ي�شافران  معًا، 
يقول: اإنه العمل. بعدها اأفهمني باأنه �شُينقل اىل عمٍل اآخر 
يف منطقة بعيدة، وعّلي اأن اأنتبه لنف�شي ولعملي!! حزنت 
بالعودة  فن�شحني  التفا�شيل  بكل  والدي  واأخربت  كثريًا 
مثل  عليكما  يدُر  والذي  امل�شنع  العمل يف هذا  الأن  فورًا، 
ثم  خطاأً،  يجري  ما  اأم��رًا  اأن  يعني  العالية  االأج��ور  هذه 

�شاألني ملاذا ُنقل ابن خالتك اىل مكاٍن اآخر؟!

فكرت يف كالم والدي ون�شحِه، ولكن املال له حالوة وحب 
ال ُينكران، لذا ا�شتمررت بالعمل، �شاألُت مرات عديدة عن 
اأنه بخري  يوؤكد يل  العمل  كان �شاحب  ابن خالتي، حيث 
ولكنه م�شغول وال ي�شتطيع االت�شال بك. بعد فرتة عرفت 
االأم��ر،  من  وعجبُت  يعود  ثم  ملهمة  بغداد  اىل  ع��اد  اأن��ه 
فقررُت  وال��دي  بكالم  وفكرت  كثريًا،  خفت  وب�شراحة 
العمل يف امل�شنع  وب��اأن  وال��دي مبخاويف  العودة واخ��ربُت 
غري �شليم وانهم ي�شنعون)!( فاأمرين بالهروب وبالعودة 

او اللجوء اىل اي مركز �شرطة هناك.
عملُت بن�شيحة والدي، وطلبت اجلواز من �شاحب العمل، 
�شحك با�شتهزاء واأفهمني باأنه ال عودة اىل الوطن، اأنت 

ا�شبحت واحدًا من زمرتنا.. وابن خالتي؟
وه��و من  ت��اأت��وا اىل هنا  اأن  ���ش��يء قبل  ك��ل  ي��ع��رف  -ه��و 

اأ�شدقائنا الن�شطني.
على  ف�شربته  حديديًا  عمودًا  تناولت  بل  يكمل  اأدع��ه  مل 
اأن  بعد  هربت  مبفردنا،  كنا  حظي  ح�شن  وم��ن  راأ���ش��ِه، 
اأخذت جوازي من درج مكتبه، وذهبت اىل املطار وعدُت 
اىل بغداد، الأجد مْن ينتظرين ويقودين اىل ال�شجن، اأنا 
كل  اأجهل  وب��اأين  نف�شي  عن  اأداف��ع  كي  املحاكمة  بانتظار 

�شيء!!

ــــن ــــــُة وط ــــــرب غ

 ومن وراء الق�ضبان اأقول لل�ضباب:
ال تعتربوا اأن ال�ضفر اىل بلد الغربة هو اجلّنة التي 

تبحثون عنها بل هي جهنم التي حترقنا دون اأن ننتبه 
ونحرق بها االأبرياء من اأبناء وطننا.

اأنا على ا�ضتعداد لتلقي العقاب، واعرتف بخطئي الذي 
ارتكبته بغبائي وبحثي عن �ضبب لف�ضلي يف حياتي.. 

ولكن مْن �ضاعدين على هذا ال�ضلوك)!( )!(

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�ضري

الهواء يحمُل كل �شيء بعيدًا عن موطنه، وكم متنيُت اأن 
اأكون ق�ّشة او ري�شة يحملني كيفما ي�شاء اىل اأي بلٍد اأحُط  
فيه الأتخل�س من عذابات نف�شي ومما اأح�شُه من اأخطاء 

حدثت معي وال اأعرف كيف اخلال�س منها.
هل انتظر الفرج ملثل حالتي اأم انتظر املنقذ الذي �شياأتي 

ويخل�س الكثريين اأمثايل؟

اأم غربة �ضمري
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ملحق خاص بالمرأة
إشراف: جمـال جمعة

ثيالن  بلوندو
أجمل فتاة في العالم



ال�شهيدة  دم   حتول  وهنا  والفداء،  الت�شحية  يف 
التنظيم  واج��ه��ت  التي  اجل��ب��وري  امية  ال�شيخة 
ع�شاق  بظلها  يتفياأ  �شجرة  اىل  كبرية  ب�شجاعة 

الوطن والوطنية.
املراأة التي تفخر باإنقاذها لطلبة الكلية الع�شكرية 
جنوا من جمزرة �شبايكر و�شارت درعا حلمايتهم 
من  وراأ�����س  روؤو���ش��ه��م  يطلب  جم��رم  تنظيم  م��ن 
حيدر  ال�شابق  ال��وزراء  رئي�س  ا�شتقبلها  يحميهم، 
ال��ع��ب��ادي وك��رم��ه��ا ب��و���ش��ام ال��وط��ن م��ن ال��درج��ة 
على  وتاأكيدا  الوطني  لعملها  تثمينا  اخلام�شة، 
اأم ق�شي فري�شة  توؤدي  باأن  الوحدة ووجه حينها 

احلج ذلك العام على نفقة الدولة.
ام  به  قامت  الذي  "العمل  "اأن  العبادي  واإعترب   
ق�شي يعد مثااًل لالم العراقية الطيبة وال�شجاعة 
واالإن�شانية  واالأخ����الق  االأ���ش��ال��ة  ع��ن  ن��اب��ع  وه��و 
يتطلعون  كانوا  اوالده���ا  لكن  ببلدنا"  واالع��ت��زاز 
راتبًا مالئمًا  ال�شابق  الوزراء  رئي�س  ان يخ�ش�س 
وظائف  يف  اوالده���ا  تعيني  على  ي�شاعد  حتى  او 

حكومية. 
والن ق�شتها حتمل كل معاين البطولة واالن�شانية 
والت�شحية وهي التي و�شعت عائلتها فداء النقاذ 
تنظيم  من  الي��ام  بحمايتها  ظلوا  الذين  ال�شباب 
جمرم ي�شعى اىل قتلهم ثم �شاعدتهم على الو�شول 
واال�شتب�شال  ال�شجاعة  م��ن  بكثري  اأه��ل��ه��م  اىل 
تنظيم  وحواجز  �شيطرات  جتتاز  وه��ي  وامل���روءة 
داع�س وتتوغل يف طرق بعيدة عن اعني عنا�شره، 
لها  �شديقة  عراقية  امراأة  ت�شلمهم يف حماية  ثم 
تاأكدت  حتى  جفن  لها  تغم�س  ومل  ك��رك��وك،  يف 
العراقيني  ف��اأن  اهلهم،  اىل  �شاملني  و�شولهم  من 
وب�شكل خا�س يف مدن اجلنوب يحتفلون بام ق�شي 
املحبة  من  بكثري  تزورهم  عندما  حولها  ويلتفون 

واالعتزاز والتقدير.
طوعة

التنظيم  لعنا�شر  هدفا  تزل  ومل  كانت  ق�شي  ام 
االرهابي، ولكنها مل ت�شعر باخلوف بل اكدت مرة 
مقاتالت  احدى  �شارت  عندما  �شجاعتها  اخرى 
رئي�س  نائب  دف��ع  ال��ذي  االم��ر  ال�شعبي،  احل�شد 
هيئة احل�شد ال�شعبي ابو مهدي املهند�س اىل و�شع 

حماية لها.
بنتها  التي  واحل�شينية  املتوا�شع  ق�شي  ام  بيت 

بن  ا�شيد  زوج��ة  طوعة  اىل  ن�شبة  طوعة  و�شمتها 
مالك التي حمت م�شلم ابن عقيل من جي�س ابن 
ام  ت�شتقبل  امل��زار حيث  زي��اد، حتوال اىل ماي�شبه 
وق��ادة  واجتماعية  �شيا�شية  �شخ�شيات  ق�شي 

و�شباط يف اجلي�س واحل�شد ال�شعبي.
ال احد يعلم باحلقيقة

اليعلم زوار ام ق�شي من ال�شخ�شيات الكبرية التي 
تزورها تقديرًا ملواقفها وترحب هي بهم بكرمها 
لهم  وتذبح  العامرة  املوائد  لهم  فتفر�س  املعهود، 
ومدن  م�شافات  من  حل�شورهم  تقديرًا  الذبائح 
بعيدة، ان ام ق�شي واوالدها اليح�شلون على اي 
وال��دروع  االو�شمة  معر�س  واأن  الدولة  من  رات��ب 
هذه  �شوى  ق�شي  الم  يجلب  مل  الكبري  واجلوائز 
املكانة التي تعتز بها، ومع هذا ت�شر ام ق�شي ان 
تكرم �شيوفها الكبار والت�شعرهم بالعوز، وحدهم 
احلقيقية  يعرفون  و�شيوخها  العلم  مدينة  اأه��ايل 
في�شارعون اىل اىل امل�شاهمة بتحمل تكاليف تلك 
العزائم الإمراأة كانت كرمية و�شخية بروحها ولي�س 

بو�شعها اال ان تظل ق�شة يف العطاء.
وجوه  امام  وهم  بكثري من احلرج  اوالده��ا  ي�شعر 
باإم  وو�شل  لقاوؤها،  كثريون  يتمنى   و�شخ�شيات 
تكاليف  توفر  كي  خامتها  بيع  اىل  احل��ال  ق�شي 
ا�شتقبال �شخ�شية عراقية مرموقة جاءت لتيحي 
تبادلها  ان  فكان  الوطني  موقفها  على  ق�شي  ام 

التحية با�شتقبال يليق بها ومن معها.

يريد اأهايل العلم ان تعني الدولة  اوالد ام ق�شي 
الم  تخ�ش�س  ان  ويريدون  العمل  عن  العاطلون 
بيتها  يجعل  وطني،  كرمز  بها   يليق  راتبا  ق�شي 
مفتوحة  بيتها  بجوار  بنتها  التي  طوعة  وح�شينية 
امام العراقيني دون ان ي�شعوها وعائلتها  يف حرج 
التقدير  بعني  النا�س  اليها  ينظر  التي  وهي  العوز 

واالحرتام.
ق�شي  ام  ي�شتقبلون  العراقيني  امل�شوؤلني  ع�شرات 
وي�شيدون ببطولتها و�شجاعتها لكن تلك اللقاءات 
تنتهي ب�شورة �شيلفي، فيما تظل ام ق�شي حائرة 
بغداد  ومن  اىل  وعوداها  ذهابها  اجرة  تدبري  يف 

للقاء تلك ال�شخ�شيات الكبرية.
رمز وطني 

رم��زًا  غ��دت  بل  مواطنة  جم��رد  تعد  مل  ق�شي  ام 
وطنيا يريد النا�س ان حتافظ الدولة على مكانتها 
ال�شموخ  ذلك  من  العوز  ينال  لن  وان  و�شموخها 
وال�شخاء، ويرون  انها جديرة بان يكون لها  راتبًا 
من خري بلدها الذي و�شل اىل جيوب فا�شدين مل 

يقدموا لوطنهم ذرة من عطاء هذه املراأة.
ب�شعادة غامرة  تروي  امل��راأة  ومع كل هذا الزال��ت 
ق�شم  وتطوع  حمتهم  ال��ذي  ال�شباب  مع  ق�شتها 
م��ن��ه��م حل��م��اي��ت��ه��ا، وت��ع��رب ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا وه��م 
يدعونها اىل منا�شبات زواجهم وافراحهم واللقاء 
بعوائلهم فتتحول تلك الزيارة اىل احتفال تعي�شه 

مدن الطالب الذين انقذتهم.
ال�شجاعة  امل����راأة  ك��ان��ت  ال��ف��ائ��ت  رم�����ش��ان  ويف 
جتل�س اىل جانب طالب الكلية الع�شكرية  الذين 
للجميل  ا  رًدّ زيارتها   اىل  ب��ادروا  حيث  انقذتهم، 
الذي غمرتهم به، وتناولوا معها االفطار، وهو امر 
ا�شفى على قلبها �شعادة كبرية يف ان جتمع حولها 

ابناءها �شاروا يرون فيها امًا عظيمة وحنونة.
االأبي�س  البيت  يف  وقفت  التي  امل���راأة  وم��ازال��ت 
ترامب   ميالنيا  االمريكي  الرئي�س  زوجة  لتكرمها 
جائزة  ومتنحها  العامل  ن�شاء  ا�شجع  من  كواحدة 
اللواتي  للن�شاء  متنح  التي  �شي"  اأو  دبليو  "اآي 
يف  وي�شهمن  ا�شتثنائية  وقيادة  �شجاعة  يظهرن 
حقوق  على  واحل��ف��اظ  والعدالة  ال�شالم  حتقيق 
بالدها  علم  ترفع  وهي  بالفخر  ت�شعر  االإن�شان، 
ومتثل ن�شاءه خري متثيل، وت�شتذكر تلك اللحظات 

التاأريخية التي لن تغادر ذاكرتها.

ولغاية اعداد هذا التقرير مل يت�شل اأي م�شوؤول 
التي  باملراأة  ال��وزراء  ملجل�س  العامة  االمانة  يف 
ا�شجع  من  كواحدة  االبي�س  البيت  يف  كرمت 
ان يجمعها  ،والزال��ت ترتقب  العامل  الن�شاء يف 

لقاء  برئي�س الوزراء عادل عبد املهدي.
قطعة ار�س مالئمة 

مبلغ  اي�����ش��ًا   خ�ش�شت  التي  العامة  االم��ان��ة 
لبناء  ع��راق��ي  دي��ن��ار  مليون  وع�شرين  خم�شة 
لبناء  باملرة  كاف  غري  مبلغ  وهو  القطعة  هذه 
اية قطعة �شكنية يف بغداد التعلم ان ام ق�شي 
لها  يوفر  ان  رات��ب ميكن  او  م��ورد  اأي  المتتلك 
االقرتا�س  من  ميكنها  حتى  او  البناء،  تكلفة 
مدعو  ال��وزراء  جمل�س  فان  لهذا  البنوك،  من 
اىل رفع املبلغ اىل مائة مليون دينار كي ميكن 
التعبري  "مالئمة" وهو  دار  بناء  من  ق�شي  ام 
الذي ا�شتخدمته االمانة العامة ملجل�س الوزراء 

يف اعالن تكرميها.
يعرفها  كما  ام ق�شي  او  �شالح اجلبوري  علية 
الوطنية،  ل��ل��وح��دة  اي��ق��ون��ة  غ��دت  ال��ع��راق��ي��ون 
ماتفتخربه  لديها  العلم،  ناحية  مدينتها  حتى 
االأمثلة  اروع  ون�����ش��اوؤه��ا  رجالها  ���ش��رب  فهنا 

مثل كل العراقيين استمعت ام قصي وعائلتها 
في السابع عشر من شهر فبراير الفائت الى اعالن 

االمانة العامة لمجلس الوزراء عن تكريمها 
بقطعة ارض سكنية مالئمة في العاصمة 

بغداد عبر وسائل االعالم التي تناقلته بإهتمام 
بالغ، وأشاد االعالن بدورها الوطني المشرف، 

وحمايتها لعشرات الطالب من معسكر سبايكر 
ومساعدتهم على العودة الى اهلهم سالمين.

"ايقونة وحدة العراقيين ومحبتهم" 

العوز لن يسلبها شموخها وستظل 
دارها بيتًا لكل العراقيين

أم قصي

اياد عطية الخالدي 
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واملو�شة  االأزي��اء  عامل  يف  وازده��اره��ا  تاألقها  )ثيالن(  وتوا�شل 
و�شبق لها اأن ح�شلت على لقب )اأجمل فتاة يف العامل( وهي يف 
�شن ال�شاد�شة من عمرها. ويبدو اأنها تزداد جمااًل مع تقدمها يف 

العمر.
كتف  وو���ش��ادات  مبطنة  بتفا�شيل  اأ�شود  ف�شتانًا  ثيالن  اختارت 
رفيعة امل�شتوى مع اأحذية عالية الكعب كانت بذوق عتيق مميز، 
مع اأكمام بطول الكوع وحافة ق�شرية جريئة كما اختارت مظهرًا 
انها  عن   ف�شاًل  برونزية  عيون  مع مظاهر ظل  للماكياج،  اأنيقًا 

احتفظت باإك�ش�شواراتها الب�شيطة  مع �شوار ذهبي من الف�شة.
عار�شة االأزياء واملمثلة ثيالن هي ابنة املمثلة الفرن�شية واملقدمة 
القدم  كرة  العب  هو  ووالدها  لوبري(  )فريونيكا  التلفزيونية 
العامل(  يف  فتاة  )اأجمل  لقب  على  ح�شلت  بلوندو(  )باتريك 
اأزي��اء  عر�س  قدمت  عندما  االأزي���اء  ع��امل  يف  لل�شهرة  وو�شلت 
�شن  يف  وه��ي  غوتييه(  ب��ول  )ج��ان  ال�شهري  الفرن�شي  للم�شمم 
�شفحات  على  للجدل  مثري  ب�شكل  وظهرت  عمرها  من  الرابعة 
جملة فوغ الفرن�شية التي تعنى باملو�شة واأ�شلوب احلياة يف العامل 
عندما كانت يف العا�شرة من عمرها وقد عززت املجلة اإطالق ا�شم 
)ثيالن( كواحد من النماذج املثرية يف عامل االأزياء، واأ�شبحت 
االآن حتتل املرتبة االوىل على مواقع التوا�شل االجتماعي وو�شل 

عدد متابعيها نحو ثالثة ماليني على االن�شتجرام..
احل�شود  اأبهرت   2017 العام  يف  بلوندو  ثيالن  اأن  بالذكر  جدير 
االأمريكي  ت�شميم  من  نيويورك  يف  املو�شة  ا�شبوع  يف  احلا�شرة 
اأ�شبوع املو�شة  العام املا�شي ح�شرت  مايكل كورز ويف االأول من 
ال�شهرية   االأزي��اء  ملاركة  االأزي��اء  من�شة  على  و�شارت  ميالنو  يف 
  .Heaven May واأطلقت خط اأزياء خا�س بها  BYBLOS
ويف ا�شتطالع اأجرته TC Candler .ت�شدرت احل�شناء ثيالت 

بلوندو قائمة اأف�شل 100 �شخ�شية جميلة يف العام 2018.
 عن ذا �ضن

ثيالن  بلوندو
أجمل فتاة في العالم

8283

ظهرت عارضة األزياء الفرنسية ثيالن 
بلوندو )17 عامًا( بشكل مذهل ومثير 

خالل أسبوع الموضة، الذي أقيم مؤخرًا 
في لندن، بفستان صغير مستوحى من 

ثمانينات القرن الماضي.

 ترجمة: ثريا جواد 

أسبوع الموضة في لندن
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تختارين الحقائب 
األنسب لجسمك

كيف

لي�شت كل حقيبة يد ت�شلح لكل امراأة، و�شت�شاعدك 
اأنيقة  لي�شت  يد،  اقتناء حقيبة  التالية يف  الن�شائح 

فح�شب، بل مثالية لتكوين قوامك:
الجسم المقّوس

فالن�شاء ذوات االأج�شام املتقّو�شة واملقا�شات الكبرية 
امل��دّورة.  املرتهلة  احلقائب  جتنب  عليهن  يتوجب 
الهند�شية،  االأ���ش��ك��ال  ذات  احلقائب  ع��ن  ابحثي 
احلقائب  فتجنبي  زائ��د  حجم  ذات  كنِت  اإذا  ام��ا 
يبدو  ج�شمك  م��ن  �شتجعل  ال��ت��ي  ج���دًا  ال�شغرية 
اأكرب مما هو عليه. فاحلقائب املمتلئة ت�شيف كتلة 

اإ�شافية يف منطقتي الفخذ والورك.
القوام الرشيق

تفادي  فعليهن  الر�شيق  القوام  ذوات  الن�شاء  ام��ا 
اختيار احلقائب الكبرية جدًا، كما اأن عليهن جتنب 
باختيار  والتقيد  بالعلب،  ال�شبيهة  احلقائب  اقتناء 
اأمناط حقائب تتنا�شب مع اج�شامهن، ويجب التاأين 
ت�شتوعب  )ال��ت��ي  احلمل  حقائب  حجم  اختيار  يف 
مواد كثرية( فحتى هذا النوع يجب اأن ال يكون كبري 

احلجم.
صغيرة القدم

فاإذا  ق�شريًا.  مظهرًا  القدم  �شغر  يخلق  ب�شريًا، 
كنِت �شغرية القدم، جتنبي احلقائب الوا�شعة جدا. 

اأطول عموديا الإطالة  بداًل من ذلك اختاري حقيبة 
احلقيبة  اأن  من  تاأكدي  ذل��ك،  مع  جذعك.  مظهر 
لي�شت طويلة جدًا اأو معلقة ب�شكل منخف�س جدًا، الأن 
ذلك �شوف يوجه النظر اإىل اأ�شفل قوامك ويجعلك 
تبدين اأق�شر. كلما كان حزام حقيبتك اق�شر كلما 

كان ذلك اأف�شل. 
القوام الكّمثري 

يجب اأن تبحث الن�شاء ذوات القوام الكمري ال�شكل 
على  والفخذين  الوركني  يف  وزنهن  يرتكز  واللواتي 
اجلهة  على  يحملنها  اأق�شر  اأحزمة  ذات  حقائب 
تالم�س  التي  احلقائب  جتنبي  اجل�شم.  من  العليا 

الورك.
ذات الخصر الممتلئ 

ينبغي على املراأة ذات اخل�شر املمتلئ اأو املمتلئة يف 
عك�س  حقيبتها  تختار  اأن  اجل�شم  من  العليا  اجلهة 
يد  حقيبة  اختيار  عليها  الكمري،  القوام  �شاحبة 
تنتهي  حقائب  اقتناء  وجتنب  اأط��ول،  مقب�س  ذات 
حول منت�شف اجل�شم. اإن حقيبة اجل�شم املتقاطعة 
�شكل  اأن  حيث  جيد.  اختيار  هي  ال��ورك  ط��ول  مع 
حزام احلقيبة املائل عرب اجل�شم يخلق تاأثريًا نحيفًا 

عرب اخل�شر.
عن موقع اليف ابوات

العثور على حقيبة اليد المثالية بالنسبة لك ال يتعلق فقط بأحدث 
األنماط والموديالت، فعند التسوق ينبغي أن تضعي في ذهنك 

طبيعة تكوين جسمك.
كوري إليس

ترجمة: آالء فائق
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)كاتبات  م�شروع  موؤ�ش�شة  �شمري(،  )م��رمي 
امل�شتقبل( تروي لنا حكايتها:

التصفح السّري!
بالكتابة  اخلا�س  م�شروعها  �شمري  اأ�ش�شت 
عدة  �شنوات  قبل  للن�شاء  اأ�شولها  وتعليم 
االجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  يف  ل��ت��ب��داأه   ،
االآن  ر  وحت�شّ واالإع���الم  ال�شحافة  در�شت 
يكون  اأن  مل�شروعها  اخ��ت��ارت  للماج�شتري، 
اأهلها،  عن  خل�شة  الن�شوة(،  ل�)نون  خا�شًا 
حماولة  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  تت�شفح 
البحث عما ميالأ فراغ الفتيات الالتي مل ولن 
يتمكن اأحد من التقرب حتى عند عتبة اأبواب 

منازلهن.
للنف�س  االأق�����رب  ال��و���ش��ي��ل��ة  ه��ي  -ال��ك��ت��اب��ة 
الب�شرية، وهاج�شها الكبري حينما ي�شمت كل 
�شيء حولها، وخا�شة الفتيات اللواتي يقبعن 

الفتيات،  على  واق��ت�����ش��اري  م��ن��ازل��ه��ن،  يف 
ولي�شت  بالبيت  حمكومة  الفتاة  اأن  بحكم 
لديها اأب�شط احلريات التي يتمتع بها الرجل 
مايطمح  وحتقيق  اخل��روج  حيث  من  نف�شه 
لهن  الفائدة  تقدمي  بكيفية  ففكرت  اإل��ي��ه، 
االجتماعي.  التوا�شل  يت�شفحن مواقع  وهن 
اىل  احل��اج��ة  دون  الكتابة  تعلم  باإمكانهن 
الكتابة  والأن  ال��ف��ن��ون،  بقية  مثل  اخل���روج 
العقول،  جهل  به  نحارب  �شالحًا  اأ�شبحت 
ا�شافة لكونها �شوت املراأة الذي ي�شل �شداه 
باأنها عاجزة عن  يعتقد  قد  اىل كل �شخ�س 

حتقيق اأحالمها.
كاتبات المستقبل 

له  تخطط  كانت مرمي  الذي  العمر  هو حلم 
يف  االإنرتنت  تت�شفح  كانت  حينما  ليلة،  كل 
بيتها، لكنه �شعب للغاية لعدم موافقة عائلتها 

حلوى  قطعة  عن  يبحث  طفل  ومثل  لكنها، 
االفرتا�شي  العامل  هذا  يف  تبحث  خمبوءة، 
الكبري. اأن�شاأت جمموعة �شغرية لتعليم كتابة 
الق�شة واخلاطرة وكيفية التعبري عن الروح 
العدد  ب��داأ  ذل��ك،  وبعد  الكتابة،  خ��الل  من 
يتزايد واالإبداع يكر ويف مدة وجيزة اأ�شبح 

العدد يتجاوز ال� مئة طالبة.
-كان هذا بالن�شبة يل حافزًا كبريًا الأ�شتمر 
قد  باأنني  ات�شال  جاءين  ذلك  واأثناء  اأكر، 
ُدعيت اىل اإحدى القنوات التلفزيونية، كيف 
ذلك ولي�شت لدى والدي اأدنى فكرة عما اأقوم 
به؟ مازلت اأتذكر ذلك اليوم باأدق تفا�شيله، 
ب��اأن لدي  ا�شتجمعت ق��واي واأخ��ربت وال��دي 
ي�شاعد  ه��ادف��ًا  ت��رب��وي��ًا  تعليميًا  م�����ش��روع��ًا 
االأمر،  بادئ  لدّي �شعوبة يف  الفتيات. كانت 
وافق والدي على خروجي من املنزل واإكمال 

مابداأت به، كانت �شدمة يل ومعجزة يف ذات 
الوقت! 

المشروع المتنقل بين 
المدن

 بداأت مرمي بو�شع احلجر االأ�شا�س للم�شروع 
يف اأول ندوة اأقيمت له يف بغداد وحتديدًا من 
�شارع الثقافة واالإلهام )�شارع املتنبي(، وبعد 
اأجل  من  اأخ��رى  ملحافظات  توجهت  جناحه 
اإقامة ندوات تعليم الكتابة بح�شور الع�شرات 

من الفتيات. 
ثمرة  اأرى  واأن���ا  كبري  بفخر  اأ�شعر  كنت   -
االأول  ه��ديف  الأن  تكرب  ن��اظ��رّي  اأم���ام  تعبي 
باإنقاذ  للم�شاهمة  تعليمي،  ثم   تربويًا،  كان 
الفتيات من اآفات ال�شو�شيل ميديا التي تاأكل 
تفر�س  التي  القيود  ك�شر  وكذلك  �شبابهن، 
على املراأة اأن تكون مبدعة، وكيف مت ن�شيان 

االإب��داع حيثما حل  تواكب  �شرقية بحته  اأنها 
وارحتل.

ملكة المسؤولية 
االجتماعية

مل تقت�شر حكاية مرمي وتتوقف عند العراق 
فح�شب، بل تطور م�شروعها لتتمكن من نقله 
لت�شبح  ولبنان  عمان  مثل  اأخ��رى،  دول  اىل 
ومتثل  مرمي  ت�شاركنا  واليوم  امل��راأة،  واجهة 
العراق يف برنامج امل�شوؤولية االجتماعية ومت 

تاأهيلها للمرحلة النهائية.
-���ش��ارك��ت يف ب��رن��ام��ج م��ل��ك��ة امل�����ش��وؤول��ي��ة 
بعد  النهائيات  اىل  وو���ش��ل��ت  االجتماعية 
و�شيقام  دول��ة،  ع�شرين  من  اك��ر  م�شاركة 
املقبل  ني�شان  من  ال���27  يف  اخلتامي  احلفل 
يف دار االأوبرا امل�شرية بالقاهرة حيث �شيتم 
اختيار الفائزة بلقب امللكة واختيار و�شيفتني 

الدول  كافة  من  م�شرتكة   21 بني  من  وذلك 
العربية واللواتي و�شلن اإىل املرحلة النهائية 

يف املناف�شة وهي مرحلة الكر�شي امللكي.
والدمع يحرق إن ُسجن

ا�شتطاعت مرمي اأي�شًا حتويل حلم م�شروعها 
اىل اأر�س الواقع من خالل اإ�شدار اأول كتاب 
اإن  يحرق  "والدمع  بعنوان  للم�شروع  ورق��ي 
ي�شم  ال��ذي  للن�شر،  ذاك��رة  دار  �ُشجن" عن 
خمتلف  م��ن  ل��ك��ات��ب��ات  ق�ش�س  جم��م��وع��ة 
فكانت  وحب  ب�شغف  اإبداعهن  كتنب  االأعمار 
حكاياتهن ل�شان حال جمتمع باأكمله والبع�س 
ع��دي��دة من  ك��ان��ت ذات��ي��ة، ق�ش�س  االآخ���ر 
الفتيات اللواتي  يبلغ عددهن اإحدى وثمانني 
تلميذة من جميع حمافظات العراق ولي�س يف 
حمافظة واحدة او العراق فقط بل �شمل كل 

الوطن العربي. 

لم تكن الكتابة بالنسبة لها 
سوى ارتداء للبهجة، لم 

تدرس آليات الكتابة وكيفية 
صناعتها في الكتب فقط، 

وانما روحها، التي تسللت 
بخفة الى عالم الحروف، 

صنعت ضوء اإلبداع 
لطريقها.

كاتبات المستقبل.. منجٌز 
منزلّي لتعليم الكتابة

أسسُت مشروعي دون 
علم عائلتي

مريم سمير: 

آية منصور
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و�شابات  �شبابًا  التقت  )ال�شبكة(  جملة 
ت���زوج���وا ب��ع��د ال���ت���ع���ارف ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ات 
الفي�شبوك. "احلكاية ب�شيطة جدًا بداأت ب� ) 
اليك ( وانتهت بزواج"، هكذا بداأ )�شامر( 
م�شرتكني  كانا  )رمي(.  من  زواج��ه  حكاية 
من  احلب"،  "انت  )ك���روب(  جمموعة  يف 
خريجة  رمي،  تقول  كما  الق�شة  ب��داأت  هنا 
ماتكون  دائمًا  العلوم:  ق�شم  بغداد  جامعة 
اأحاديثنا عادية جدًا، ويف اأحد االأيام عرفت 
وانقطع  امل��وت  خطفها  قد  �شامر  وال��دة  اأن 
به  فات�شلت  الكروب  يف  معنا  التوا�شل  عن 
ق�شة  ب��داأت  يومها  ومن  التعزية،  له  الأق��دم 
ملدة  ا�شتمرت  التي  بيننا  الرومان�شية  احلب 
�شتة اأ�شهر والتي تطورت فيما بعد اىل زواج، 

واحلمد هلل نعي�س ب�شعادة غامرة وفرح.    

كالش أوف كالينس
طريفة  االأخ���رى  ه��ي  وهيثم(  )ح��ال  ق�شة 
الكروب  نف�س  يف  فكالهما  تفا�شيلها،   يف 
كالين�س(  اأوف  )كال�س  لعبة  يف  ويتناف�شان 
ال��ت��ي ك��ان��ت االأك���ر ان��ت�����ش��ارًا  ب��ني ال�شباب 
على  حا�شلة  وه��ي  ح��ال،  تقول  وال�شابات. 
الريا�شية:  الرتبية  يف  البكالوريو�س  �شهادة 
مراحل  يف  علّي  يتفوق  هيثم  ك��ان  ما  غالبًا 
من  متكنت  االأخ���ري  ويف  اللعبة  م��ن  ك��ث��رية 
اأك��ر  تتطور  عالقتنا  وب���داأت  عليه  التفوق 
التي  امل�شرتكة  االأل��ع��اب  خ��الل  م��ن  ف��اأك��ر 
و)بنك  )البوبجي(  األعاب  مثل  معًا  جتمعنا 
نايت(  و)ف��ورت  الف�شاء(  و)غ��زاة  احلظ( 
النهاية  ويف  وغ��ريه��ا،  ك��راف��ت(  و)م��اي��ن 

واالأخ����رية،  االأوىل  )لعبته(  اأن���ا  اأ�شبحت 
كرا�س  )لعبة  زواج��ي  هدية  وكانت  تزوجنا 
هدية  اأجمل  وكانت  م�شغرة  كالن�س(  اوف 
تلقيتها يف حياتي واالآن اأ�شبحنا نلعب معًا يف 

ع�شنا الزوجي.  

أراٍض ومبيعات
)اأرا�����سٍ  ك���روب  وغ����ادة( جمعهما  )ع���دي 
من  اخلم�شني  يف  موظفة  غ��ادة  ومبيعات(، 
وبقيت  اأب��واه��ا  ت��ويف  متزوجة  غ��ري  عمرها 
ت��ب��ح��ث ع��ن ق��ط��ع��ة اأر�����س او بيت  وح��ي��دة 
العائلة  اأن ا�شبح بيت  �شغري تعي�س فيه بعد 
وبطريق  ال�شائع.  هو  كما  الورثة  ن�شيب  من 
هو  ك��ان  ال��ذي  ع��دي  اىل  تعرفت  ال�شدفة 
اتفقا على  اأر���س،   يبحث عن قطعة  االآخ��ر 
اأن ي�شرتيا قطعة اأر�س تق�شم بينهما وتطور 
ث��م اىل زواج،  االأم���ر الح��ق��ًا اىل ح��ب وم��ن 
هي  ك��ان��ت  �شغرية  قطعة  ا���ش��رتي��ا  واأخ����ريًا 

الطريق االآمن  للعي�س بهدوء وطماأنينة.

طلبات صداقة
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  م�شتخدمي  م��ن  الكثري 
االآالف من طلبات  يوميًا  يتلقون  االجتماعي 
ال�شداقة حيث اأ�شارت )�شريين(، �شحفية، 
)م�شطفى(  ا�شمه  �شخ�س  من  اإحل��اح  اىل 
الذي ا�شتمر يطلب �شداقتها حتى من خالل 
ترف�شه  هي  وا�شتمرت  اخلا�س  على  ر�شائل 
يعلق  هو  وا�شتمر  به  الكافية  معرفتها  لعدم 
باهتمامه  تخربها  وبجمل  من�شوراتها  على 
بها وقررت بعدها اأن تعطيه فر�شة ووافقت 

مليئًا  �شابًا  فيه  لتجد   ال�شداقة  طلب  على 
واأخربها  اخللق  وح�شن  والثقافة  باحليوية 
برغبته باالرتباط بها وفعاًل مت ذلك وتزوجا 

و لديهما االآن ) فهد ( ابنهما البكر. 
 

عيد ميالد
االت�شاالت،  وزارة  املوظف يف  اما )معتز(، 
تكن  مل  ال��ت��ي  )اآي����ة(  اىل  تعرفت  ف��ي��ق��ول: 
�شديقة  امن���ا  الفي�شبوك  ع��ل��ى  �شديقتي 
عيد  يف  ال�شور  ت�شاركنا  قد  كنا  �شديقتي، 
ومن  )دمي���ة(،  امل�شرتكة  �شديقتنا  ميالد 
جتاهها  غريب  باإح�شا�س  �شعرت  حلظتها 
�شديقتي  اأخ�����ربت  يل.  زوج����ة  ومت��ن��ي��ت��ه��ا 
اأن  ح�شل  وفعاًل  �شعوري  بحقيقة  )دمي��ة( 
كثرية مما  اآي��ة خ�شااًل  ووج��دت يف  تعارفنا 
منها،   ال��زواج  وق��ررت  بها  اإعجابي  من  زاد 
االأمر  ب��ادئ  يف  ورف�شت  برغبتي  �شارحتها 
اأمت  يف  االآن  ونحن  وتزوجنا  وافقت  ثم  ومن 

�شعادة وهناء.
عيادة أسنان

تقول )رغد(، خريجة وربة بيت)30 عامًا(، 
اإنها كانت دائمًا تعاين من م�شاكل يف اأ�شنانها 
واآالم حادة يف اللثة. قراأت يف اأحد الكروبات 
ت�شم  االأ�شنان  بطب  متخ�ش�شة  عيادة  عن 
متخ�ش�س،  ط��ب��ي  وك����ادر  ح��دي��ث��ة  اأج��ه��زة 
الطبيب  على  وتعرفت  للعيادة  ذهبت  وفعاًل 
يف  كثريًا  �شاعدها  ال��ذي  )خالد(  املخت�س 
جل�شات  وخالل  اأ�شنانها  اآالم  من  التخل�س 
العالج اأبدى رغبته يف الزواج منها، وافقت 
على الفور " الأنه عملة نادرة "، كما و�شفته.. 

ليست فقط سببًا في الطالق

مواقع التواصل االجتماعي وحكايات تبدأ 
بـ"اليك" وتنتهي بخطبة وزواج

قيل الكثير عن المشاكل األسرية التي تؤدي الى 
الطالق بسبب مواقع التواصل االجتماعي، الفيسبوك 

خاصة، والمحاكم تشهد بذلك، لكننا لم نكتب 
يومًا عن عالقات الحب التي تؤدي الى زواج بسبب 
الفيسبوك أيضًا، وطبعًا كأية عالقة زوجية أخرى، 

قد تستمر وقد تفشل.

ثريا جواد
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وخريجة  اللياقة  م��درب��ة  ح���اورت  "خاتون" 
عن  لتحدثنا  القي�شي  �شارة  الريا�شية  الرتبية 
واالآن�شات  ال�شيدات  ت�شتطيع  التي  الريا�شة 

ممار�شتها وهن يف البيت.

ن المزاج وتخفف التوتر  تحسِّ
واالكتئاب

التمارين  فوائد  يعرف  اجلميع  ���ش��ارة:  تقول   
يف  �شواء  ومكانها  نوعها  كان  مهما  الريا�شية 
البيت اأم يف املراكز املخ�ش�شه لها، اإذ اأن  ن�شف 
�شاعة  من الريا�شة يف اليوم كفيلة باأن تخل�شنا 
من الوزن الزائد وت�شد الرتهالت وت�شاعد اي�شا 
واالكتئاب،  التوتر  وتخفف  امل��زاج  حت�شني  على 
حتافظ  ال��ري��ا���ش��ة  ف���اإن  ك��ذل��ك  وت�شيف: 
وحت�شني  الذاكرة  حماية  على 
وظ������ائ������ف������ه������ا 
ل����دى ال��ك��ب��ار 
وال�������ش���غ���ار 
واحتمالية 
ال��وق��اي��ة 
م����������ن 

ال��ت��م��اري��ن  اأن  امل��ب��ك��ر، ف�����ش��اًل ع���ن  اخل����رف 
االإ�شابة  خطر  يقلل  ما  املناعي  النظام  تن�شط 
ب��االأم��را���س ك��ن��زالت ال���ربد واأم���را����س القلب 
وارتفاع �شغط الدم. وبذلك لي�شت هناك حجة 
ويف  مكان  كل  يف  متار�س  ان  ممكن  فالريا�شة 
اي وقت وحت�شلني منها على نتائج مذهلة. اأما 
باأنها   عنها  وال�شائع  املنزلية  لالأعمال  بالن�شبة 
فهذه  الريا�شة  ممار�شة  عن  املنزل  رّب��ة  تغني 
معلومة غري �شحيحة متامًا اإذ اأن اأغلب االأعمال 
كبريًا  جهدًا  والتتطلب  ب�شيطة  تكون  املنزلية 
حركات  عن  عبارة  هي  فالريا�شة  اأدائ��ه��ا،  يف 
مدرو�شة لتمرين ع�شالت اجل�شم  والو�شول بها 

اىل ال�شكل املطلوب. 

تغيِّر نمط الحياة
من   الكثري  انت�شار  على  اأك���دت  ���ش��ارة  امل��درب��ة 
اأنواع الريا�شة �شواء  التطبيقات والتمارين لكل 
واأ�شبحت  اليوتيوب  على  مقاومة  اأو  كارديو(   (
يف متناول اجلميع ولكن على املتاِبعة ان تعرف 
وهنالك  والتمارين،  الريا�شة  من  ينا�شبها  ما 
مبمار�شة  بالبدء  ترغب  من  لكل  عامة  ن�شائح 
الريا�شة يف املنزل وتغيري منط حياتها اىل حياة 

�شحية، وهذه بع�س االإجراءات:
جتري  اأن  عليك  مت��ري��ن  ب���اأي  ال��ب��دء  قبل   -1
بع�س االإحماءات لع�شالت ومفا�شل اجل�شم  
ولتجنب  للتمرين  ا�شتعدادًا  لت�شخينها 

االإ�شابات.
بتمارين  تبدئني  2-ع��ن��دم��ا 
من  جمموعة  اختاري  اللياقة 
تتدرجني  ثم  ال�شهلة  التمارين 
للراحة  وق��ت  مع  ال�شعوبة  يف 

والتكرارات..
اال�شتطالة  مت��اري��ن  اإج�����راء   -3
كل  من  االنتهاء  بعد  )اال���ش��رتخ��اء( 
على  ت�شاعد  فهي  الرئي�شية  التمارين 

اال�شت�شفاء الع�شلي.
كبرية  بكميات  امل��اء  �شرب   -4
خ����الل ال���ي���وم واث���ن���اء 

التمرين.
على  حتتوي  متكاملة  غذائية  وجبة  تناول   -5
)الربوتني والكاربوهيدرات والدهون ال�شحية( 

بعد التمرين .
االأقل  راحة على  يوم  يكون هنالك  اأن  6- يجب 

يف االأ�شبوع.
7- الت�شح ممار�شة الريا�شة بعد االأكل مبا�شرة 
اذ يجب اأن تكون بعد االأكل ب�شاعتني على االأقل.
متارين  مم��ار���ش��ة  يف�شل  ال��ده��ون  حل��رق   -8
)الكارديو( يف ال�شباح قبل الفطور وبعد تناول 

كوب من القهوة او ال�شاي.
9- للو�شول اىل اأف�شل النتائج يجب اتباع نظام 

�شحي منا�شب ا�شافة اىل ممار�شة الريا�شة.
اليِك عزيزتي بع�س التمارين الب�شيطة :

من  وذل��ك  واال�شتلقاء:  التمدد  متارين  اوال:- 
اال�شتناد  ثم  ريا�شية  فر�شة  على  التمدد  خالل 
ترتفع بطنك  القدم بحيث  واطراف  الكوع  على 

عن االأر�س وقومي بال�شعود والهبوط 15 مرة.
ثانيا:- وقفة �شوبر مان: وهو مترين يعتمد على 
و�شعية  واأخ��ذ  اأم��ام��ك  ومدهما  ذراع��ي��ك  جمع 
رفع  عند  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  االن��ط��الق  نقطة 
ثانية   2 ملدة  وال�شدر  قدميك  ارفعي  ذراعيك 
الع�شالت  مترين  على  التمرين  ه��ذا  وي�شاعد 
العمود  طول  على  تعمل  التي  الثالثة  الرئي�شية 
ووق��وع  ت��ف��ادي  على  اي�شا  وي�����ش��اع��د   ال��ف��ق��ري 
اآالم  على  والق�شاء  الوقوف  وحت�شني  ا�شابات 

الظهر والرقبة ويكرر 5 مرات.
احد  على  بالنوم  قومي   : ال�شاق  مترين  ثالثًا:- 
اإنزالها   ث��م  با�شتقامة  ال��رج��ل  ورف��ع  اجلانبني 
التمرين  وه���ذا  م���رة   15 اىل   10 م��ن  وي��ك��رر 

ي�شتهدف الوركني ويحرق دهون البطن.
وه���و مترين   : ال��ق��رف�����ش��اء  راب���ع���ًا:- مت��ري��ن 
القرف�شاء التقليدي ويكرر من 10 اىل 15 مرة 
االأ�شفل من اجل�شم  وي�شتهدف ع�شالت اجلزء 

)الفخذين والوركني(.
هذا  ي�شتهدف   : ال�شغط  مت��ري��ن  خ��ام�����ش��ًا:- 
اىل   10 من  ويكرر  والكتفني  الذراعني  التمرين 

15 مرة. وتأثيرها على رّباِت البيوت

اللياقُة البدنّيُة

كثيرة هي التمارين الرياضية التي تساعد 
على رشاقة وليونة وتناسق جسم المراة،  

السيما التي ليس لديها عمل غيرالمنزل، 
إذ باالمكان ممارسة الرياضة داخل المنزل 
في حال لم يتوفر للمرأة وقت او امكانية 

للذهاب الى مراكز الرشاقة وممارسة 
التمارين الرياضية مع مدربين محترفين 

وبأجهزة رياضية حديثة. 

  كتبت / أميرة محسن 
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الكلمات املتقاطعة
1-�شاحبة ال�شورة فنانة عراقية 

2-مدينة �شوي�شرية، ابنة �شمري غامن
3-ن�شف موزة، علم موؤنث )م(

التعبري  اأ�شكال  اأح��د  رم�شان،  ف��وازي��ر  4-بطلة 
االإن�شاين )م(

5-�شراب م�شكر، عك�س ع�شري
6-مت�شابهة، من مناطق بغداد

7-دولة اأوروبية
8-لل�شعر

9-ممثل عاملي معروف
10-قائد فرن�شي

االأ�شرف،  النجف  حمافظة  يف  عراقي  1-ق�شاء 
قهوة

2-للتمني، جمع رمل، ن�شف راتب
3-مدينة يف تركيا، من الطيور

الغالف اجلوي  ت�شمل  التي  الغازات  من  4-خليط 
لالأر�س )م(، ن�شف كامل، اأر�شد

5-اأظهر عطفا، من األوان الب�شرة، حرف اجنليزي
6-حرف ن�شب، من االلوان+ حرف

7-اآلة مو�شيقية )م(، ال�شتني)مبعرة(
8- من االأدوية )م( 

9-مكان للعبادة
10-اآلة مو�شيقية

افقي

حل العددال�ضابق

عمودي

اأ�ضئلة و اأجوبة

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

ع��ل��ى بع�س  ان��ف��ت��اح��ًا  ت��ب��دي 
�شداقات  وتعقد  االأو����ش���اط، 
ج���دي���دة، ك��ذل��ك ب��ان��ت��ظ��ارك 
جناح وا�شراق، تكر االأحالم 
تتعرف  اأو  ج���دي���دًا  وت��ت��ع��ل��م 
ويثري  اإعجابك  ينال  من  اإىل 
قناعاتك  فتتبدل  حما�شتك، 

يف هذا اليوم امل�شجع.

ال����ن���������ش����ي����ح����ة االأوىل ه��ي 
يف ق�����ب�����ول ال�����ت�����������ش�����وي�����ات 
وال�����ت�����ن�����ازالت، ت����ن����ازل ع��ن 
ب���ع�������س ال���������ش����روط واه���ت���م 
ب��ال�����ش��وؤون  امل��ه��ن��ي��ة وحت��ّم��ل 
حتب  . ية بجد تك  ليا و م�شوؤ
ال��ت��الع��ب مب�����ش��اع��ر ال��ط��رف 
االآخر، وعلى الرغم من حبك 
تكون  اأن  اأن��ك ال حتب  اإال  له، 

�شريحًا معه.

اأن����ت ق����ادر ع��ل��ى حم��ا���ش��رة 
الأن��ه��ا  ���ش��ئ��ت،  اإذا  امل�����ش��اك��ل 
بيوم  متر  منك،  اأق��وى  لي�شت 
اإل��ي��ك  يحمل  ق��د  ا�شتثنائي 
اإذا كنت خاليًا،  احلب الكبري 
ب�شخ�س  ���ش��دي��دًا  ت��ع��ل��ق��ًا  اأو 
واأم��ان��ي��ك،  اأح��الم��ك  يحاكي 
منظمًا  غ��ذائ��ي��ًا  نظامًا  ات��ب��ع 

وابتعد عن االإرهاق.

 ال ترتك جمااًل للغمو�س اأو �شوء 
وال تتلفظ بكلمات مه التفاهم، 

املفاجاأت  تكون  ينة اأو جارحة، 
وتتحول  ال��ي��وم،  املوقف  �شيدة 
موؤخرًا  التقيته  ب�شخ�س  عالقة 
ت�شعر  حقيقية.  حب  ق�شة  اإىل 
ممار�شة  يف  والرغبة  بالطاقة 

بع�س االأن�شطة الريا�شية.

اإداري،  ق��رار  اأو  بخرب  تفرح 
تتلقى  مهنيًا  اإجن���ازًا  وحتقق 
واعد  غري  يوم  عليه،  التهاين 
�شعوبات  يحمل  ب��ل  ب��ك  مي��ر 
حافظ  ع��اط��ف��ي��ة،  وم�����ش��اك��ل 
على هدوئك وال ت�شمح باإثارة 
التوتر  اإىل  غ�شبك، وال داعي 

واالنفعال.

ما  بانتظارك  احلظ  من  يوم 
امل��ب��ادرة  ت��اأخ��ذ  اأن  اإال  عليك 
�شورة،  اأف�شل  يف  تظهر  واأن 
اليوم  ه��ذا  ممكن  ���ش��يء  ك��ل 
منه،  ت�شتفيد  اأن  يجب  ال��ذي 
لكي تقول ما يف قلبك،  تزداد 
اأعمالك اإىل درجة اأنك تن�شى 

�شحة ج�شدك.

م�شايرة  ت�شتلزم رغبتك يف  قد 
االآخ���ري���ن اع���ط���اء وع����ود من 
الرد  اإح��ذر  التزامها،  ال�شعب 
الفوري قبل ا�شتيعاب االأ�شباب، 
على  االأول  املقام  يحتّل  احل��ب 
الئحة اهتماماتك، على الرغم 
من حيويتك فاإن حياتك املهنية 
حت��ث��ك ع��ل��ى ا���ش��ت��ج��م��اع ق��واك 

واالعتناء بنف�شك.

ت�شلط االأ�شواء على اأخطائك، 
االآخرين،  �شوؤون  تتدخل يف  ال 
اأحد  يقتحم  امل�شاكل،  تر  وال 
اخلا�شة  حياتك  اال�شخا�س 
تتحول  متعة  رفقته  يف  وجت��د 
اإىل �شداقة متينة، وخ�شو�شًا 
من  ال��ع��دي��د  متتلكان  اأن��ك��م��ا 

القوا�شم امل�شرتكة.

م�����ش��روع ن��اج��ح ي��ك��ون ث��م��رة 
و�شهرك  امل��ت��وا���ش��ل  ج��ه��دك 
وح��ر���ش��ك ع��ل��ى ك���ل خ��ط��وة 
ت�شتطيع  ال  ب��ه��ا،  ت��ق��وم  كنت 
فلَم  ت�شتغني عن احلبيب،  اأن 
واأن��ت  الطريقه  بهذه  تعامله 
واإخ��ال���ش��ه  ح��ب��ه  م���دى  تعلم 

لك؟

 ين�شحك الفلك بتاأجيل ال�شفر 
اىل وق���ت الح���ق وي��دع��وك اىل 
وعدم  واالنتقال،  التغيري  جتنب 
يكن  مهما  نزاعات  يف  التورط 
ال�شريك  القناع  ت�شع  ال  نوعها، 
ب��وج��ه��ة ن���ظ���رك، ف��ق��د ت��ك��ون 

خمطئًا وتدفع ثمن اأنانيتك.

ف��ر���ش��ة ل��ل��م�����ش��احل��ة ول��ط��ل��ب 
يف  دورًا  قيمك  ت��وؤدي  التاأييد، 
خياراتك ونوعية الوقت اإيجابية 
جديدًا واأحداثًا مميزة،  حتمل 
التقارب  توطد  قد  طويلة  رحلة 
ويحيي  ال�����ش��ري��ك،  وب��ني  بينك 
اأحدهم عندك ذكريات عاطفية 

تثري فيك اأحا�شي�س املا�شي.

دقيقة  مفاو�شات  يف  ت�شارك 
ت���ب���دو ����ش���دي���دة االأه���م���ي���ة، 
متار�س  كنت  اإذا  وخ�شو�شًا 
التدري�س،  اأو  التعليم  عمل 
وت�شعر  تنتابك،  قوية  م�شاعر 
قرب  البقاء  اإىل  بحاجة  اأن��ك 
امل�شاعر  لتتبادال معًا  ال�شريك 

التي هي يف داخل كل منكما.

اعداد/ ثريا جواد

هل فكرِت �شيدتي يف فوائد الفا�شوليا اخل�شراء؟ فهي م�شدر غني 
طرق  تتنوع  كما  اله�شم،  و�شهلة  واملعادن،  والفيتامينات  باالألياف 
لعائلة  تنتمي  وهي  ال�شيفية  اخل�شراوات  اأن��واع  اأحد  وهي  طهوها 

البقوليات، ولها العديد من الفوائد منها: 
على  الطازجة  اخل�شراء  الفا�شوليا  حتتوي  حيث  ال��وزن:  اإنقا�س 

ن�شبة قليلة من ال�شعرات احلرارية والدهون غري امل�شبعة. 
الفيتامينات  من  كبري  عدد  على  حتتوي 

تعترب  فهي  ل��ذا  املعدنية؛  واالأم���الح 
م���ن���ا����ش���ب���ة مل���ر����ش���ى 

ولراغبي  ال�شكري 

الر�شاقة ممن يريدون اإنقا�س وزنهم. 
هي منا�شبة لف�شل ال�شيف؛ الأنها غنية باملاء اإذ ي�شكل ن�شبة  %90 

من مكوناتها. 
 B6 فيتامينات من  ن�شبة جيدة  على  الفا�شوليا اخل�شراء  حتتوي 

، C ، B1 ، التي ت�شاعد يف وقاية اجل�شم من العدوى باالأمرا�س.
حتتوي الفا�شوليا على ن�شبة كبرية من االأمالح املعدنية املفيدة 
 ، املاغن�شيوم   ، الكال�شيوم   ، )كاحلديد  للج�شم 
من  تعترب  وال��ت��ي  والبوتا�شيم(،  املنجنيز 
حتفز  التي  الهامة  الغذائية  العنا�شر 

عملية التمثيل الغذائي. ت
ـــا

وم
لـــ

عـــ
مـــ

�س1/ وحدة قيا�س ت�شاوي األف كيلو جرام؟
ج1/ الطن.

اإىل  االأر�شية  الكرة  يق�شم  وهمي  خط  ���س2/ 
ق�شمني؟

ج2/ خط اال�شتواء.
�س3 / من هم الثقالن؟

ج3 / االإن�س واجلن.
هما  فما  باأ�شغريه…  امل���رء  ي��ق��ال   / ���س4 

االأ�شغران؟
ج4 / القلب والل�شان.

بني  تربط  التي  البحرية  القناة  ماهي   / �س5 
البحر املتو�شط والبحر االأحمر؟

ج5 / قناة ال�شوي�س.
على  اأطلق  الثانية  العاملية  احل��رب  يف   / �س6 
اأمريكا وحلفائها دول احللفاء فما اال�شم الذي 

اأُطلق على اأملانيا وحلفائها؟
ج6 / دول املحور.

�س7 / يف اللغة ما معنى كلمة نعته؟
ج7 / و�شفه.
م��ا   / هي عا�شمة اأمريكا؟������س8 

ج8 / وا�شنطن.
���س9 / من هو 
م����وؤل����ف ك��ت��اب 

العقد الفريد؟
ج9 / ابن عبد ربه.

�س10 / ماهي عا�شمة 
تركيا؟

ج 10/ اأنقرة.

الفا�ضوليا اخل�ضراء
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خ�ضري احلمريي

ال اأعرف من اأطلق عبارة "تطابق وجهات النظر" التي كانت وماتزال 
والثالثية  الثنائية  لالجتماعات  اخلتامية  البيانات  اأغلب  تتذيل 
واخلما�شية وال�شباعية...، التي يتلوها املذيع بوجه من�شرح من اأجل 
اأن يوحي للم�شاهد وامل�شتمع ان احلال بني املجتمعني )اأيا كانوا( هو 
عبارة عن �شمن على ع�شل مع القليل من القيمر، وما علينا �شوى اأن 

)نلطع( نتائجه الكارثية عاجال اأو اآجال.
االإن�شانية  النوازع  اأب�شط  تنايف  اال�شتن�شاخية  بدالالتها  العبارة  هذه 
والعلمية التي تقر باالختالف يف جيناتنا وكروما�شوماتنا وب�شمات 
عيوننا و اأ�شابعنا، واأذواقنا وتطلعاتنا واأمزجتنا وانفعاالتنا وطبيعة 
نظرنا اىل االأ�شياء، التي تختلف من �شاعة اىل �شاعة ومن يوم اىل 

اآخر، فنظري اىل الت�شريب مثال )وال يهون الكباب( يختلف اإن كنت 
جائعا عنه �شبعانا، وبح�شب درجات اجلوع اأو ال�شبع، وال يوجد تطابق 
)مع اأنف�شنا( يف االأقبال على االأ�شياء التي نحبها فكيف يكون هناك 
اأمور  يف  االآخرين  مع  ممل(  متاثل  من  التطابق  يعنيه  )مبا  تطابق 

حتتمل الكثري من اجلدل وتباين وجهات النظر..!
)تذليل  النظر(  وج��ه��ات  يف  )التقريب  مثل  ع��ب��ارات  كانت  رمب��ا 
االختالفات( )التو�شل اىل قوا�شم م�شرتكة( )اإدامة النقا�س املثمر( 
)اال�شتماع اىل وجهات نظر الفرقاء( )تقييم االآراء املتقابلة( اأكر 
على  )تتطربق(  م��ا  �شرعان  التي  )التطابق(  تعابري  م��ن  ج��دوى 

روؤو�شنا !!  



د. علي ال�ضله

يف املنتهى
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بعد ايام قليلة تنطلق فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية الثامن..

اكبر مهرجانات العراق والمنطقة العربية، كما تقول منظمة اليونسكو في 

تحيتها للمهرجان عام 2٠١٦م.

والبد لنا ان نشير إلى أهمية هذا المهرجان بوصفه صوتاً عالمياً للثقافة 

العراقية، مهرجان شامل يجمع الفنون باآلداب والسينما بالمسرح والندوات 

الفكرية ومعارض التشكيل والكتب.

أسماء كبيرة في المشهد الثقافي والفني العراقي والعربي والعالمي  من 

أقصى األرض إلى اقصاها.

لم يكن بوسع هذه األسماء الكبيرة وهذا المهرجان أن يتم بدون أن ينجز 

األفذاذ من رجال العراق قبر الفتنة وإنهاء اإلرهاب األسود.

واليوم نحن نحتفل ونبدع بفضل دمائهم وفضلهم ولوالهم لعدنا إلى القرون 

الوسطى وألصبحت الكراهية ثقافة سائدة.

تذكرت ذلك وانا أتجول مع الزمالء في لجان المهرجان في مدينة بابل 

األثرية حيث توقفنا طويالً يوم ضرب اإلرهاب سيطرة اآلثار قبل المهرجان 

بأسبوع واضطررنا لتأجيله حتى انقضاء أربعينية  الشهداء.

ويومها كتبت نصاً هو األجمل.. السالم على العراق

ذلك النص الذي افتتحنا به المهرجان وصار الزمة تطلب مني في كل 

المهرجانات العربية.

وفي هذه الدورة االستثنائية ومع كل هذه الفعاليات الكبيرة والجمهور الكبير 

فإننا نعلن انتهاء األيام السود وعودة العراق إلى واجهة الحدث الثقافي 

العربي والعالمي.

مل يكن بو�ضع هذه االأ�ضماء الكبرية وهذا املهرجان اأن يتم بدون 
اأن ينجز االأفذاذ من رجال العراق قرب الفتنة واإنهاء االإرهاب 

االأ�ضود.
واليوم نحن نحتفل ونبدع بف�ضل دمائهم وف�ضلهم ولوالهم لعدنا 

اإىل القرون الو�ضطى والأ�ضبحت الكراهية ثقافة �ضائدة.

مهرجان بابل للثقافات .. �ضوت العراق عامليًا 


