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يبحث �جلربوع يف �أول �ل�ضيف عن ثمرة �لقرع )وت�ضمى �أي�ضًا باخلفيف( 
فيثقب �لق�ضرة �لطرية لها ويدخل فيها حيث �جلو �لرطب و�لطعم �للذيذ 

لقلب �لثمرة، فيقيم هناك طو�ل �ل�ضيف ياأكل ويتربد وينام و....ي�ضمن.
يف نهاية �لف�ضل يكون حجم �جلربوع قد �أ�ضبح �أكرب كثريً� من �لثقب �لذي 
دخل منه، وتكون ق�ضرة �لقرع قد ت�ضّلبت و�أ�ضبحت كاخل�ضب فيتعذر عليه 
�إنه ي�ضطر لتنحيف  �خلروج منها. فماذ� يفعل �جلربوع يف هذه �حلالة؟ 

ثقب  من  �خل��روج  له  يت�ضنى  حتى  وينتظر  ويهزل  ويجوع  يجوع  نف�ض���ه. 
�لقرع. وبعدها يكت�ضف �أنه كان �ضحية مقلب �ضنعه بنف�ضه لنف�ضه.

و�حل��ي��و�ن��ات  �لطيور  ح��ي��اة  م��ن  �ل��ِع��ربة  �أخ���ذت  عندنا  �لأح����ز�ب  �أن  ل��و 
و�خلطايا  �لأخطاء  من  �لكثري  �رتكبت  ملا  �جلر�بيع  وحتى  و�ل��زو�ح��ف، 
وجر�ئم �لف�ضاد يف حياتها �ل�ضيا�ضية، وملا �ضعرت بالندم وتاأنيب �ل�ضمري 

بعد كل ورطة و�ضعت نف�ضها فيها.
ن�صر هذا املقال بتاريخ  25 ني�صان 2017
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مدر�شة بال مدّر�شني 
"حيدر �حل�ضني" �لذي حتقق حلمه  مالزم 
يف �أن يكون �ضابطًا  يف �ضلك �ل�ضرطة، على 
مبعاناة  طفولته  منذ  معرفته  م��ن  �ل��رغ��م  
كان  لكنه  يقا�ضيه،  وم��ا  �لع�ضكري  �ل��رج��ل 
�أ�ضبح  �ل���ذي  حلمه  حتقيق  ع��ل��ى  م�����ض��رً� 

حقيقة. 
�حل�ضني، �لذي �أم�ضى خدمته يف مدن عدة 
و�ضالح  وكركوك،  وبغد�د،  "�لب�ضرة،  منها 
كمعاون  ��ضتقر�ره،  وبعد  و�ملو�ضل"،  �لدين 

�آمر �ضرية �ضمن قاطع عمليات كركوك، مل 
يكن يتخيل �أن يجد يومًا وعن طريق �ل�ضدفة 

مدر�ضة كاملة، دون �أي كادر تدري�ضي! 
ت��اأدي��ت��ي  خ����الل  "من  �حل�����ض��ن��ي:  ي���ق���ول   
�ضمن  تقع  مدر�ضة  هناك  كانت  لو�جباتي 
�لعبيدية  )�بتد�ئية  وهي  م�ضوؤوليتي  قاطع 
فوجدُت  �ملدر�ضة  تلك  دخلت  �ملختلطة(، 
من  لكن  �ل�����ض��ف��وف،  يف  يجل�ضون  �لطلبة 
توجهت  وحينما  تدري�ضي!  ك��ادر  وج��ود  دون 
نحو �لإد�رة و�لتقيت �ملدير �لأ�ضتاذ )نز�ر( 

بعدم  �ل�ضدمة  فكانت  �ملعلمني،  عن  �ضاألته 
وجود �أي معلم �ضو�ه!

تدري�ش جميع املناهج
�ل�ضاد�ضة  �أحدهما يف  �أب لطفلني  �حل�ضني، 
�مل�ضهد  ذلك  تخّيل  �أن��ه  لنا  �أك��د  عمره،  من 
لهم  يتمنى  �ل��ذي��ن  �أط��ف��ال��ه  م��ع  يح�ضل 
�أن  �ىل  دفعه  �لأم��ر  وهذ�  �أف�ضل،  م�ضتقباًل 
ي��ق��رح على م��دي��ر �مل��در���ض��ة �مل�����ض��اع��دة يف 
فو�فق  �ل���دو�م،  �أوق���ات  يف  �لطلبة  تدري�س 

�ملدير ورّحب بالفكرة.

�لدرو�س  باإعطاء  "بد�أُت  �حل�ضني:  يقول    
ل��ل�����ض��ف��وف �ل��ث��ال��ث و�ل����ر�ب����ع و�خل��ام�����س 
وُقمت  �مل���و�د  جميع  دّر�ضتهم  و�ل�����ض��اد���س، 
يف  لكونهم  �ل�ضاد�س  �ل�ضف  على  بالركيز 

مرحلة منتهية ومهمًة." 
تخيلو� معي �أن مدر�ضة باأكملها، يف كركوك/ 
�ضوى  معلم  �أي  حت��وي  ل  �حلويجة،  ق�ضاء 
مديرها فقط، بعدد من �لطلبة يبلغ خم�ضني 
�لدر��ضية، كان  طالبًا موزعني على �ملر�حل 
خاللها مالزم حيدر ي�ضعى جاهدً� لإي�ضال 

جميع �ملناهج للطلبة. 
ب��ادئ �لأم��ر �ضعر  "يف  ي��روي ح�ضن ق��ائ��اًل: 
�لذي  �ملعلم  �ضورة  من  بال�ضتغر�ب  �لطلبة 
يرتدي �لزي �لع�ضكري، مل �أمتكن من تغيري 
زيي �لع�ضكري، لكنهم تاأقلمو� على �لو�ضع مع 
مرور �لوقت، و�ليوم هم م�ضرورون بوجودي 
دون  مناهجهم  �إكمال  على  وقدرتهم  بينهم 

خوف من �ملجهول، وكانو� ينادونني ب�
"�لأ�ضتاذ."

مغادرة الطلبة 
�ل�ضتمر�ر  على  حيدر  �ضّجع  �ل��ذي  �لأم���ر 
يقدمها  �لتي  للدرو�س  �لطلبة  ��ضتيعاب  كان 
ومو�ظبتهم على �لدر��ضة و�نتظارهم له كل 

يوم للتح�ضري و�ملر�جعة. 
عدد  �أن  يحزنني  "ما  مو�ضحا:  ح�ضن  قال 
�ىل  تناق�س  ق��د  ك��ان  �مل��در���ض��ة  يف  �لطلبة 
�لطلبة  بع�س  نقل  ب�ضبب  طالبًا  �خلم�ضني 
من قبل ذويهم ملد�ر�س �أخرى ب�ضبب نق�س 

�لكادر." 
وي��وج��ه �مل����الزم ح��ي��در ت�����ض��اوؤلت��ه ل��ل��ك��ادر 
ط��ري��ق  –وعن  مت��ك��ن  �ل����ذي  �ل��ت��دري�����ض��ي 
�مل��در���ض��ة  وت���رك  �ل��ن��ق��ل  م��ن   - �ملح�ضوبية 
خاوية؟ دون �لنظر ب�ضمري �ىل ر�ضالة �ملعلم 

�حلقيقية.
جدول  وفق  بتدري�ضهم  يقوم  �حل�ضيني  كان 
و�ضعته �لإد�رة ومل تكن هناك �ضعوبة كبرية 
لأنه يذكر لنا: "�أن م�ضتوى �لطلبة كان جيدً� 
حلني  معهم  �ل�ضتمر�ر  على  ما�ضجعه  وهذ� 

تعوي�ضهم بالكادر �لتدري�ضي." 
 م�ضيفًا "�أنه يحاول جاهدً� �إي�ضال �ملعلومة 
لهم على قدر�مل�ضتطاع، وما �أ�ضعدين جدً� هو 
مباركة �لأهايل ودعمهم  لنجاح �ملبادرة." 

اأين وزارة الرتبية؟
لهوؤلء  �أ�ضبح �ضديقًا  �لذي  حيدر �حل�ضني، 
ح�ضن  طفليه  يحب  كما  و�أحبهم  �ل��ط��الب 
من  �لتعلم  ��ضتطاع  �أن��ه  يخربنا،  و�ضم�س، 
و�أهمها  �لأم���ور،  من  �لكثري  �لطلبة  ه��وؤلء 

�ملثابرة من �أجل �مل�ضتقبل �جليد. 
يف  �أر  "مل  ق��ائ��اًل:  بفرح  يتحدث  �حل�ضني 
حياتي �أطفاًل م�ضرين على �لعلم و�لدر��ضة 

�أمانيهم  تنوعت  �لذين  �لطلبة،  ه��وؤلء  مثل 
بني من يتمنى �أن يكون طبيبًا، و�آخر يف�ضل 
�أن يكون مثلي )�ضابطًا( ليتمكن من مو�جهة 

�لأعد�ء، كما �أخربين." 
�لريا�ضيات  �لطلبة  بتدري�س  حيدر  يقوم 
و�لعربي و�لإنكليزي كمعلم وحيد يف مدر�ضة 
كاملة وياأمل، من خالل جملتنا، توفري كادر 
�لتي  �مل��د�ر���س  وجلميع  للمدر�ضة  تدري�ضي 
م�ضتقبل  ل�ضمان  و�لنو�حي  �لأق�ضية  تقع يف 
حيدر  �مل��الزم  ن�ضكر  بدورنا  نحن  �طفالنا. 
�حل�ضيني  وناأمل من وز�رة �لربية �للتفات 
ملدر�ضة "�لعبيدية �ملختلطة" و�إنقاذ �طفالنا 

من �ل�ضياع.  

ن�شعر بالدفء واالأمان 
بوجودهم، نحن الذين اعتدنا 
املرور قرب وجودهم  يف كل 
زقاق وتقاطع وطريق حتى 
باتوا جزءًا كبريًا منا. لكن ما 
يده�ش يف حكايتنا اأن ي�شبح 
ال�شرطي معّلمًا الإحدى املدار�ش 
ينري طريقنا بالعلم واملعرفة 
بعد اأن جاد هو واإخوته بالروح 
ليبقى هذا الوطن منارة للعلم 
واحل�شارة. 
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�لتي هدفها  �لدر��ضات،  �لعديد من  وقد عمد 
�لبلد،  يف  �لجتماعية  �مل�ضاكل  �أ�ضباب  معرفة 
ومن  �أو����ض��ره  تهدم  �لتي  �مل�ضاكل  روؤي���ة  �ىل 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �مل��ح��اك��م  خ���ارج  �ل����زو�ج  �ضمنها 
ب��اع��ت��ب��اره م��ظ��ه��رً� م��ن م��ظ��اه��ر �ل��ق��ه��ر �لتي 
تخ�ضع له �مل��ر�أة يف �لعر�ق. فمن �لإك��ر�ه �ىل 
�ىل  )�لنهوة(،  �لبدل  وحتى  �لقا�ضر�ت  زو�ج 
بيد جمتمع  دمية  �ملر�أة  ما جعل  )�لف�ضلية(، 
�لتي  �ملر�أة  للذكور، و�ضاع فيه حق  متيل كفته 

تعترب ن�ضف �ملجتمع ومكماًل مهمًا له.

َعقد ام ُعقد؟
��ضرط �لقانون �لعر�قي وفقًا للمادة )10( من 
قانون �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية �لنافذ، ت�ضجيل كل 
من �أر�د �لزو�ج وت�ضديقه قانونيًا يف �ملحاكم 
�لعر�قية، و�إمتام زو�جه ب�ضورة �ضليمة ت�ضمن 
له ولأ�ضرته حقوقهم، حيث يعاقب من يخالف 
�ىل  مرتكبه  ويحال  و�لغر�مة  باحلب�س  ذل��ك 
)فهد  �لأ���ض��ت��اذ  لنا  يو�ضحه  كما  �مل��ح��اك��م، 
لنقابة  �لعامة  �لهيئة  ع�ضو  �لعبيدي(  ماجد 

حيث  �لكرخ  حمكمة  يف  �لعر�قيني  �ملحامني 
قبل  وّقع  قد  �خلارجي  �لعقد  كان  "�ذ�  يقول: 
قبل  �أي  باأحكامه  م�ضموًل  يكون  �لعفو  �ضدور 
من  �لإعفاء  به  ويق�ضد   ،2017/8/27 تاريخ 
  ،5/10 �لفقرة  وفق  عليها  �ملن�ضو�س  �لعقوبة 
وهذ� يعني �إيقاف جميع �لإجر�ء�ت �لتحقيقيه 

بحق �لزوج."
�ضرك هذ�  وقعت يف  �لأُ�ضر  �لعديد من  �أن  �إل 
�مل�ضتقبلية  لل�ضعوبات  يح�ضبو�  ومل  �خلطاأ، 
يقّد�س  جمتمع  ولأننا  �أبناءهم.  �ضتو�جه  �لتي 
طقو�س �لزو�ج ويحرم �لعرف �لجتماعي، مل 
يلتزم �لعديد من �ملقبلني على �لزو�ج ب�ضرورة 
يلجاأون  جعلهم  ما  له،  �ملالئمة  �ل�ضن  حتديد 
�ىل عقد )�ل�ضيد و�ل�ضيخ(، وبذلك �ضارت هذه 
�لعر�قية،  �لأ�ضرة  تهدد  موقوتة  قنبلة  �حلالة 

وخ�ضو�ضًا �ملر�أة و�لطفل.
للمتزوجني  دقيقة  �إح�ضائية  توجد  ل  حيث 
�أنه  �إل  �ملحكمة،  قبل  من  م�ضدق  عقد  ب��دون 
حقيقية  رقابة  وج��ود  عدم  تنامي  مع  يتنامى 
�أغلب  و�أن  �ل�ضرعية،  غري  �ل��زو�ج  عقود  على 

حماكم �ل�ضتئناف يف حمافظات �لعر�ق، عد� 
�لإقليم، �ضجلت 27 �ألف ت�ضديق لزو�ج خارج 
وت�ضدرت  �ملا�ضية،  �لأع���و�م  خ��الل  �ملحكمة 
�لعا�ضمة بغد�د �ملرتبة �لأوىل ب� 5 �آلف حالة، 

وما ز�ل �لعديد يتز�يد ب�ضكل هائل.
القا�شرات

�لفئة  ه��ذه  تخو�ضها  �لتي  �ملعارك  خ�ضم  يف 
�لتي  �ملنظمات  �أغ��ل��ب  وت��ن��ادي  �ملجتمع،  م��ن 
ت��دع��و �إىل ح��ق��وق �مل����ر�أة و�ل��ط��ف��ل ب�����ض��رورة 
�أي��دي  حت��ت  �ل��ق��ا���ض��ر�ت  �أ���ض��ح��ت  حمايتها، 
�مل�ضرعن،  و�لغ��ت�����ض��اب  و�حل��رم��ان  �جل�ضع 
متخذة هيئة �لزو�ج �ملبكر خارج �إطار �ملحاكم 
�ضياع  �إىل  حقوقهن  �ضياع  فمن  �لعر�قية. 
م�ضتقبلهن، �ضار �لبع�س يتفنن يف �إدخالهن يف 
�لتي تعطى  �لإجاز�ت  �أن  �ملاأ�ضاة، حيث  جوف 
�لزو�ج تكون بدون  لعامل �لدين لإبر�مه عقود 
�لتن�ضيق مع حماكم �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية، على 
�لرغم من �أن هذ� �لزو�ج �ضحيح من �لناحيتني 
�ل�ضرعية و�لجتماعية، �إل �أن �للتز�مات �لتي 
تكون  و�لطفل  للمر�أة  حقوق  من  عليه  ترتب 

 بال حقوق
من دون مدار�ش!

ن�صاٌء
واأطفاٌل

ذوالفقار يو�صف

ال����������������زواج خ������������ارج امل���ح���ك���م���ة
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�شاهم االنفالت االأمني واال�شطرابات التي �شهدها العراق يف جممل اأن�شاقه 
الثقافية واالجتماعية برتاجع الكثري من قيم املجتمع العراقي، والذي عزز 
بدوره القَيم والتقاليد الرا�شخة للهيمنة الذكورية، وبالتايل تهمي�ش دور املراة 
وا�شتبعادها، حيث عادت املمار�شات التقليدية ال�شارة التي تناق�ش املفهوم 
ت عليها القوانني  التنظيمي لبناء جمتمع متكامل، وتتعار�ش مع املبادئ التي ن�شّ
والت�شريعات اخلا�شة بحقوق املراأة والطفل.



و�لطبيعة  �ل�ضكانية،  �لكثافة  وب�ضبب  معدومة. 
�لتقليدية لبع�س �لأماكن، ن�ضطت هذه �حلالة 
�لتغا�ضي عنه، لكون  يف �لعر�ق ب�ضكل لميكن 
�مل�ضاكل �لتي تعقب زيجات كهذه، ك�ضغر عمر 
و�ضياع  مد�ر�ضهن،  من  و�نتز�عهن  �لفتيات 
م�ضّدق  بيان  وج��ود  عدم  مثل  �لطفل،  حقوق 
وبقاء  للمد�ر�س  �ضّمه  عدم  �و  �ملحكمة،  من 

�لأطفال دون م�ضتم�ضكات ر�ضمية. 

بيئة منا�شبة
�لجتماعي   �ل��و���ض��ع  �ىل  �لل��ت��ف��ات  م��ن  لب��د 
ل��ل��م��ت��زوج��ني، م���ن �ل��ن��اح��ي��ت��ني �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�أ�ضباب  حجم  يحدد  لكونه  و�لقت�ضادية، 
�إط���ار  خ���ارج  �مل��ت��زوج��ني  فطبيعة  �مل�����ض��ك��ل��ة. 
�ملحكمة، ح�ضب ر�أي بع�س �خلرب�ء �لقانونيني 
�لأري���اف  يف  منت�ضرة  زي��ج��ات  ت��ك��ون  �أغلبها 
و�ل���ق���رى، وب��ال��ت��ح��دي��د �ل��ع��و�ئ��ل ذ�ت �ل��وع��ي 
تطرح  �أ�ضئلة  فال  �ملتدين،  و�لتعليم  �ملحدود 
من قبل �لأ�ضر ل�)�ل�ضيد �و �ل�ضيخ( �لذي �أبرم 
�لقت�ضادي  و�لعامل  �ملحكمة،  خ��ارج  �لعقد 
�لهروب  �ل��زو�ج  ه��ذ�  من  تبتغي  �لتي  لالأ�ضر 
من �لأعباء �ملالية �ملرتبة عليهم، وباعتبار �أن 
�إل ب�ضبب  �لفتاة مكانها بيت زوجها، وما هذ� 
�لوعي  قلة  عن  �لناجتة  و�لتقاليد  �ملعتقد�ت 

لبع�س �لعو�ئل.
تقول:  �لعز�وي(  )كوثر  �لجتماعية  �لباحثة   
�لفتاة  لدى  �لتعليمي  �مل�ضتوى  �نخفا�س  "�إن 
من  فالعديد  حقوقها،  �ضياع  �أ�ضباب  �أحد  هو 
�لثالثة  فيها  �لفتاة  تتجاوز  ل  كهذه  زيجات 
�ملرحلة  بد�ية  يف  �أنها  �أي  عمرها،  من  ع�ضرة 
�لبتد�ئية، وهذه �ملرحلة من �لدر��ضة لتكفيها 
ب����اأن ت��ك��ون م��ل��ّم��ة ب���اأم���ور م��ث��ل ع��ق��د �ل����زو�ج 
بنف�ضها  �لعتناء  لت�ضتطيع  بحيث  وحقوقها، 
وحت�ضني قدر�تها من �تخاذ �لقر�ر�ت يف حتّمل 
باملخاطر  ووعيها  �لزوجية،  �حلياة  م�ضوؤولية 
�ملحاكم  �ل��زو�ج يف  ت�ضديق  تر�فق عدم  �لتي 

�حلكومية."

�شياع الراتب
�حل��روب  ت�ضببت  �لتي  �لأر�م���ل  بع�س  هناك 

حيث  �أزو�ج��ه��ن،  بوفاة  �لعر�ق  على  �ملتعاقبة 
وذل��ك  �ملحكمة،  خ��ارج  بعقد  تزويجهن  يتم 
�لتقاعدي  �ل��ر�ت��ب  قطع  م��ن  خوفهن  ب�ضبب 
كوثر  �لجتماعية  �لباحثة  �ملتوفني.  لأزو�جهن 
�لتي  �حل���الت  �إح���دى  علينا  تق�س  �ل��ع��ز�وي 
�لفتيات  �إح��دى  "هناك  تقول:  حيث  و�جهتها 
ب�ضبب �حلرب، حيث كان زوجها  تّرملت  �لتي 
ع�ضكريًا، ما جعلها تت�ضلم ر�تبه �لتقاعدي بعد 
�لبلد،  يف  �لجتماعية  �لأعر�ف  وبحكم  ذلك، 
زوجها  �إخ��وة  �أحد  من  تزويجها  من  لبد  كان 
زو�جها  تعقد  �أن  ��ضطرت  وب��ذل��ك  �مل��ت��ويف، 
خارج �إطار �ملحاكم �لعر�قية، خوفًا من �أن يتم 
قطع �لر�تب عنها، فالعديد من هذه �حلالت 
لهذ�  �أ�ضيف  �ذ�  توؤدي �ىل عو�قب، خ�ضو�ضًا 

�لزو�ج وجود �أطفال من �لزوج �لثاين."
59  و71

ع�ضو �لهيئة �لعامة لنقابة �ملحامني �لعر�قيني 
"ن�س  يقول:  �لعبيدي(  ماجد  )فهد  �ملحامي 
ل�ضنة   188 رق��م  �ل�ضخ�ضية  �لأح���و�ل  ق��ان��ون 
�أن عقد  1959 وفق حكم �مل��ادة)5/10( على 
�لزوجية،  قيام  مع  �ملحكمة  خ��ارج  �آخ��ر  زو�ج 
ملدة  باحلب�س  �لقانون  عليه  يعاقب  فعاًل  يكون 
خم�س  عن  تزيد  ول  �ضنو�ت  ثالث  عن   لتقل 
�و مطلقًا  �أرم��اًل  �ل��زوج  كان  �ذ�  �أم��ا  �ضنو�ت، 
وقت قيام عقد �لزو�ج، فاإن عقوبته ت�ضل �ىل 
حد �حلب�س ملدة لتزيد على �ضنة و�حدة، حيث 
تتم �إحالته �ىل �لتحقيق ويعامل معاملة �ملتهم 
مركز  يف  معه  �لتحقيق  وي��ج��ري  ج��رمي��ة  يف 
�ل�ضرطة و�أمام �ملحقق �لق�ضائي �لتابع ملحكمة 
�إف��ادت��ه  ت��دوي��ن  ث��م  وم��ن  �ملخت�ضة،  �لتحقيق 
�إج��ر�ء�ت على وفق قانون  و�تخاذ مايلزم من 
ل�ضنة  رق��م)23(  �جلز�ئية  �ملحاكمات  �أ�ضول 
�لتحقيق  قا�ضي  على  ويعر�س  �ملعدل   1971

لتقرير م�ضريه بو�ضفه متهمًا."
بال حقوق

�ملت�ضرر  هم  حديثًا،  �ملتزوجني  �أغلب  �ضار 
�لأول من مع�ضلة �لزو�ج خارج �ملحاكم، ولأن 
�ىل  �لأم���ر  بهم  ي�ضل  �ضعيفة  نفو�ضًا  هناك 
�إنكار زو�جهم عند )�ل�ضيد �و �ل�ضيخ(، عندما 
زوجاتهم،  حقوق  من  ه��روب��ًا  �لطالق  ينوون 

حيث تكون بد�ية �مل�ضكلة مثول �لزوجات �أمام 
رف�س  �أن  بعد  م�ضد�قيتها  لإث��ب��ات  �لقا�ضي 
ح�ضل  �ل��ذي  �ل���زو�ج  بهذ�  �لع���ر�ف  زوجها 
�أمام عدد لي�س بقليل من �لأق��ارب، وي�ضل به 
�ملحكمة  �ىل  زور  �ضاهَدي  �إح�ضار  �ىل  �لأم��ر 

لتكذيب �لزوجة.
ع�ضو  �لعبيدي،  ماجد  فهد  �ملحامي  �ل�ضتاذ   
�لعر�قيني،  �ملحامني  لنقابة  �لعامة  �لهيئة 
زيجات كهذه  تنتج عن  �لتي  �لآثار  "�إن  يقول: 
فاملهر  �مل���ر�أة،  �ضحيتها  �قت�ضادية  �آث��ار  هي 
و�لنفقة و��ضتحقاق �لرو�تب �لتقاعدية وحقوق 
وت�ضجيل  �ملدنية  �لأحو�ل  دو�ئر  لدى  �لت�ضجيل 
منها  حت��رم  ق��د  �لأب��وي��ن،  باأ�ضماء  �لأط��ف��ال 
�لزيجة  تلك  �لزوج  �أنكر  ما  �إذ�  �لزوجة، هذ� 
�ضيء  ك��ل  فقبل  �ملحكمة،  خ���ارج  مت��ت  �ل��ت��ي 
�أجل  �ل��زو�ج من  بت�ضديق عقد  �ملحاكم  تقوم 

�حلفاظ على بقاء �لأ�ضر وعدم تفككها."
النتيجة ذاتها 

عقود  ع��ر���س  �أن  �ىل  �لل��ت��ف��ات  م��ن  لنا  لب��د 
�ل�ضيخ(  �و  )�ل�ضيد  بو��ضطة  �ملربمة  �ل��زو�ج 
�أمام �ملحاكم، لعالقه لها باأ�ضل عقود �لزو�ج 
�ل��زو�ج  �أن  �أي  �ل���زو�ج،  مبو�ضوع  �و  ومبادئه 
ويعد  �ضرعي  �أث��ر  عليه  وي��رت��ب  قائمًا  يبقى 
ي�ضجل  مل  و�إن  حتى  متامه  حلظة  منذ  قائمًا 
لدى �ملحكمة �ملخت�ضة. هذ� ماو�ضحه �ملحامي 
�حلقوقيني يف حمكمة  �أحد  �لعتابي(  )�ضلو�ن 
يقول  حيث  �لر�ضافة،  يف  �ل�ضخ�ضية  �لأح��و�ل 
عملية  ينظم  ن�س  جمرد  �لت�ضديق  هذ�  "�إن 
�أحكام  و�إثباته من خالل  �لزو�ج  ت�ضجيل عقد 
�لف�ضل �لر�بع من قانون �لأحو�ل �ل�ضخ�ضية، 
�أغلب  ولأن  �مل�ضكلة،  حجم  من  مايزيد  وه��ذ� 
مهّياآت  غري  يكّن  تزويجهن  يتم  �لتي  �لفتيات 
حيث  و�لعقلية،  �جل�ضدية  �لناحية  من  للزو�ج 
�لعقود  ه��ذه  بت�ضديق  ملزمة  �ملحاكم  تكون 
�لأ�ضرة  �ضيانة  �ىل  �لتطلع  منها  �أ�ضباب  لعدة 
و�ضالمتها، ولأنها �لوحدة �لجتماعية �لأ�ضغر 

�لتي يرتب على �ضالمتها �ملجتمع."
ماأذون �شرعي

�حلكومة  يطالب  �خلليفاوي(  )�ضالح  �ل�ضيخ 
حيث  �لتجاوز�ت  لهذه  نهاية  �إي��ج��اد  بوجوب 
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هناك مكان �شري 
ي�شمى بـ )املالذ االآمن( 

ي�شتقبل الن�شاء املعّنفات 
واملهجورات واملت�شوالت 

ومن لي�ش لهن ماأوى
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ح�صن العاين 

نواعم
جواد احلّطاب

جلاأت اىل بع�ش االأ�صدقاء والزمالء )خا�صة يف املجلة(، وا�صتعرُت 
اأ�صماءهم لالختفاء وراءها )مبوافقتهم طبعًا(، وهي جمازفة على 

الطرفني ال حتمد عقباها اإذا تناهت اىل اأذن ال�صلطة، ومع ذلك حتّلى 
زمالئي النبالء بال�صجاعة، واأقر�صوين اأ�صماءهم لوجه اهلل..

ت�ضتعيد ذ�كرتي عام 1999 حني �ضدر قر�ر �ضد�م مبنعي عن �لكتابة. 
كنت يومها م�ضرفًا على �ضفحتي )4-5( �أو )�مللون �لول( يف جملة "�ألف 
باء"، زيادة على �لتحقيقات �لجتماعية. وكان �ملفرو�س �أن يتوىل زميل 
�آخر تلك �مل�ضوؤوليات، �إل �أن �ل�ضديق �لر�حل، �لأ�ضتاد �أمري �حللو، رئي�س 
�أ�ضّر م�ضكورً� على بقائي م�ضرفًا مع ��ضتمر�ري بالكتابة  حترير �ملجلة، 
حتت ��ضم )وهمي م�ضتعار(.. كانت حمنة حقيقية، فكرت بها وتاأملتها 
جيدً�، وخطر على بايل لو �أن �ل�ضيد �لرئي�س "حفظه �هلل ورعاه" طلب 
�أو يعدمه، فماذ� يفعل  �لكاتب لكي يكرمه مثاًل  �إح�ضار هذ�  من �حللو 
رئي�س �لتحرير؟ �أل يعر�س حياته للخطر، �أو ُتوجه له تهمة �لتاآمر معي 
يحمينا؟ وهكذ�  �أو  يحميه  ت�ضاءلت من  وقبل ذلك  نظام �حلكم؟  لقلب 
تخليُت عن فكرة �ل�ضم �لوهمي، وجلاأت �ىل بع�س �لأ�ضدقاء و�لزمالء 
)خا�ضة يف �ملجلة(، و��ضتعرُت �أ�ضماءهم لالختفاء ور�ءها )مبو�فقتهم 
�ىل  تناهت  �إذ�  عقباها  حتمد  ل  �لطرفني  على  جمازفة  وهي  طبعًا(، 
و�أقر�ضوين  بال�ضجاعة،  �لنبالء  زمالئي  حتّلى  ذلك  ومع  �ل�ضلطة،  �أذن 
بهجة  �أطو�ر  "�ملو��ضيع" با�ضم  ون�ضرُت ع�ضر�ت  لوجه �هلل..  �أ�ضماءهم 
)رحمها �هلل( ور�جحة عبود وجو�د �حلطاب وحميد عبد �هلل وعذر�ء 
�ل�ضامر�ئي وم�ضطفى كامل وحممد حمود وخلود �لد�يني )رحمها �هلل( 

وعبد �لوهاب �لنعيمي وغريهم..
��ضمه،  )�إقر��ضي(  يف  مندفعًا  كان  �حلطاب  ج��و�د  �ل�ضاعر  �ضديقي 
حتى �أنه، وقد تاأخرت مرًة يف ��ضتعارة ��ضمه مدة طويلة، هم�س يف �أذين 
مازحًا "�أنا ل �أكتب هذه �لأيام"، وغري هذ� مل يكتِف �لرجل مبنحي �ضكًا 
مفتوحًا للكتابة با�ضمه يف "�ألف باء" بل يف �أي مطبوع �آخر بغ�س �لنظر 
قد  م�ضوؤولية  �أية  متحماًل  عليها،  �لط��الع  دون  ومن  �مل��ادة،  طبيعة  عن 
تنجم عن ذلك.. ودفعه موقفه �ل�ضامخ �إىل �لتفاق معي على كتابة عمود 
فيها،  م�ضوؤولية  يتوىل  كان  �لتي  �لعر�قية  )�لحت��اد(  جريدة  يف  نقدي 
تقديرً� منه وتفهمًا للظروف �ملادية �ل�ضعبة �لتي كنت �أمرُّ بها بعد �ملنع، 
و�أخربين �أنه �ضيدفع يل مبلغ )15( �ألف دينار عن كل عمود، وهو يعتذر 

�إمكانية �جلريدة،  ولكن هذه هي  با�ضمي،  يليق  قليل جدً� ول  �ملبلغ  لأن 
ومع رف�ضي �ل�ضديد عر�ضه �ل�ضخي خوفًا عليه خمافة وقوع �ملحذور، �إل 

�أنه مت�ضك مبوقفه..
�خرت مفردة )نو�عم( عنو�نًا للز�وية، �أما �ل�ضم �مل�ضتعار فكان )عبد 
وبتاريخ 2002/6/29 ظهرت  و�ضلمته جمموعة مقالت.  �ملن�ضي(،  �هلل 
ورفعا  �لحت��اد،  جريدة  من  قلمان  ت��ربع  ظهورها  وم��ع  �لأوىل،  �ملقالة 
تقريرً� رفيع �مل�ضتوى �ىل )�ل�ضتاذ �لفا�ضل عدي( يك�ضفان فيه بالأدلة 
�ملادة  بعد ح�ضولهما على ن�س  �لعمود )�لأ�ضلي(  �لقاطعة هوية كاتب 
�ملعروف يف  �لعاين  �أ�ضلوب ح�ضن  على  ذلك  قبل  وتعرفهما  يدي،  بخط 
�لكتابة.. وعندما حّل �لأ�ضبوع �لثاين مل تظهر مقالتي، وحني ��ضتف�ضرت 
من �ضديقي �حلطاب تلّم�س عذرً� و�هيًا، ومل يخربين باأن هناك جلنة 
�إذ� كان )عبد �هلل  حتقيقية ت�ضكلْت باأمر من عدي ل�ضتجو�به حول ما 

�ملن�ضي( هو ح�ضن �لعاين.
وظل �لأمر خافيًا عني �ىل �أن �أبلغتني �لزميلة �أطو�ر بامل�ضكلة �لعوي�ضة 
عليه  وعر�ضُت  �حل��ال،  يف  ق�ضدته  ولذلك  �حلطاب  لها  يتعر�س  �لتي 
وح�ضل  �إبعادي..  على  �أ�ضّر  لكنه  �مل�ضكلة،  ملو�جهة  عليها  نتفق  �ضيغة 
باأمر  ممنوع  وهو  مقالته  ين�ضر  كاتب  على  ت�ضره  ب�ضبب  عقوبة  على 
�لرئي�س، كما مت �إجها�س �لعمود يف �أ�ضبوعه �لأول.. ويقيم �حلطاب لنا 
)خ�ضري �حلمريي وح�ضن عبد �حلميد و�أنا( دعوة غد�ء �ضمكية مو�ضومة 
 )300( كلفته  �أنها  قدرُت  و�مل�ضروبات،  و�لكرز�ت  و�لفو�كه  باحللويات 
�ملو�قف  مئات  �ضديقي  ��ضتذكر  �جلل�ضة  �أثناء  ويف  يزيد،  �أو  دينار  �ألف 

و�أيام �ألف باء وكل �ضيء، ون�ضي فقط �أن يل يف ذمته 15 �ألف دينار!!

هذه  معاجلة  ب�ضرورة  �لأخ���ذ  "يجب  ي��ق��ول: 
�ل�ضرعي  �مل�����اأذون  ن��ظ��ام  ب��اق��ر�ح  �حل����الت 
�ملعمول به يف �أغلب �لدول �لعربية، وبالتن�ضيق 
�ضلطة  تكون هناك  و�أن  �لعر�قية،  �ملحاكم  مع 
بها من  �مل�����ض��ّرح  �مل��ك��ات��ب غ��ري  رق��اب��ي��ة على 
�إل��ز�م  ب��دون  ع��ق��ودً�  ت��ربم  �لتي  �ملحاكم  قبل 
�حلكومية،  �ملحاكم  يف  بت�ضديقها  �ملتزوجني 
حيث يجب حما�ضبة �لدخالء على هذ� �لعمل، 
�ملبالغ  ي�ضتح�ضلو�  �أن  هّمهم  �أ�ضخا�س  من 
)�ل�ضيخ  عند  �ل��زو�ج  عقد  فبالنهاية  �ملادية، 
وقبوله  �ل��زو�ج،  مباركة  جمرد  هو  �ل�ضيد(  �و 

�ضرعيًا �أمام �هلل ثم �لنا�س."

اأطفال بال ن�شب!
ول  مد�ر�س  بال  �لأطفال  من  �لعديد  �أ�ضحى 
فاجلهل  وحقوقهم،  �نتماءهم  تثبت  هويات 
�أهمية �لقانون،  �لذي ه�ّضم جمتمعنا يف مدى 
جعل �لعديد من �لأزو�ج يتاأخرون يف ت�ضديق 
ت�ضديق  ه��و طلب  �لأم��ث��ل��ة  و�أح���د  ع��ق��وده��م، 

ذكر  يتم  ول  �لزوجة  حمل  ف��رة  �أثناء  �لعقد 
هذ� �لأمر، ما ي�ضبب م�ضكلة عند ولدة �لطفل 
وذل��ك  �ل��ن��ف��و���س،  د�ئ����رة  يف  ت�ضجيله  وط��ل��ب 
لخ��ت��الف ك��ل م��ن تاريخي �ل���ولدة و�ل���زو�ج، 
حيث يتم �ل�ضتف�ضار من خالل د�ئرة �لأحو�ل 
�ملدنية، ويتم بعدها رفع دعوى منها بت�ضحيح 
وبالتاريخ  �حلمل  و�قعة  لإثبات  �ل��زو�ج  ق��ر�ر 

�لأ�ضلي.
�آلية  لنا  يو�ضح  ري��ا���س(  )ح�ضني  �حلقوقي   
"ح�ضب  ي��ق��ول:  حيث  �مل�ضكلة  ه��ذه  مثل  ح��ل 
�لإح�ضائيات �لتي لدينا فاإن ن�ضف �ملطلقات 
نفقة  وحت�ضيل  �أطفالهن  ن�ضب  �إثبات  حاولن 
�ضيكربون  �لأط��ف��ال  ه��وؤلء  ف��اإن  بالتايل  لهم، 
مدنية،  �أح���و�ل  هوية  لديهم  تكون  �أن  ب��دون 
و�لتي  �ل�ضجالت �حلكومية،  لهم يف  وجود  ول 
�و  �مل��د�ر���س  يف  ت�ضجيلهم  ع��دم  عليها  يرتب 
�ضمولهم بالبطاقة �لتموينية، وهذ� مايوؤدي �ىل 
�ضياع هوؤلء �لأطفال وتوجههم نحو طرق توؤدي 
�ىل خر�ب حياتهم، و�أن ق�ضايا مثل هذه حتال 

 )DNA(�ل� لفح�س  �ل��ع��ديل،  �لطب  �ىل 
ملعرفة تطابق �لدم بني �لزوج و�لبن."
م�شاهمون بال عقوبة

هي  �ل��زوج  بحق  �لر�دعة  �لعقوبات  �أغلب  �إن 
و��ضطهاد  ظلم  م��ن  ماي�ضببه  �أم���ام  ب�ضيطة 
�جلانب  ه��ذ�  لنا  تو�ضح  ت��زوج��ه��ا.  م��ن  بحق 
�ملحاكم  "�إن  فتقول:  �حلقوقية )مروة جليل( 
جتّرم �لزوج فقط وحتدد �لغر�مة و�حلب�س له، 
زو�ج  يف  �مل�ضاهمني  باقي  عن  �لتغا�ضي  ويتم 
�لفتاة و�ل�ضخ�س �لذي قبَل  �أ�ضرة  كهذ�، ولأن 
�أن يتم �إبر�م عقد �لزو�ج بهذه �لطريقة، دون 
ل�ضمان  �ملحاكم  يف  �لعقد  بت�ضديق  �إلز�مهم 
بتجرميهم  �لقانون  ين�س  مل  �لطرفني،  حق 
�لثلث  ن�ضبة  �أكرث من  كم�ضاهمني، حيث حتتل 
ب��دًل عن  �ل��زو�ج  ق��ر�ر  �تخاذ  للمتزوجات يف 
�لإخوة  ثم  �لأمهات  تليهم  �لآباء  �لفتيات، هم 
�ل��ذك��ور، ف�ضاًل ع��ن )�ل��ن��ه��وة( �ل��ت��ي لي��ز�ل 
�لعمل بها م�ضتمرً� حلد �لآن لدى �أغلب ع�ضائر 

�لعر�ق."
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ي�صتعيد األف ليلة وليلة

عن  تختلف  مل  �جلديدة  �لأزي��اء  جمموعة  �ضوق(   (
�ل�ضيدة  �لفنانة  به  متيزت  �ل��ذي  �لت�ضميم  ُ��ضلوب 
عامليا  جناحا  حققت  �لتي  �لعر�قية  ���ض��ادق  هناء 
و�أطلقت  معروفة  �زي���اء  )م��ارك��ة(  ��ضمها  و��ضبح 
جمموعاتها �ل�ضابقة من عو��ضم ومدن خمتلفة من 

بينها دبي وعمان.
�ل���و�ن �زي���اء ) ���ض��وق( ك��ان��ت ه��ادئ��ة و���ض��ارخ��ة يف 
�حل�ضار�ت  تاريخ  من  ور�ضوم  وتطريز  نقو�س  �آن، 
�لف�ضية  و�حل��ل��ي  و�ل���ض��الم��ي��ة  �ل��ق��دمي��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�لأزي���اء  عار�ضات  وخ��ط��و�ت  �ي�ضا  ت�ضممها  �لتي 
�لعر�قيات �ملحرفات وحركات �أيديهن و��ضم �لقاعة 
)�مللكية(  �ل�ضيد  نادي  يف  �لعر�س  ��ضت�ضافت  �لتي 
و�ضنطور �زهر كبة، كل ذلك جعل �حل�ضور يعي�ضون 
ليلة من �لف ليلة وليلة، هذه �لليايل �لتي ت�ضتعيدها 
تعك�س  �من��ا  �ل��ع��ر�ق  خ��ارج  عرو�ضها  �ضمن  �ضادق 

ثقافة �لعر�ق وتاريخه �ملوغل بالقدم للجمهور.
وقدمت هناء �ضادق �أحدث مبتكر�ت �أزيائها لف�ضلي 
�لربيع و�ل�ضيف خالل �لعر�س مزجت يف ت�ضاميمها 
بني �لطر�ز �لعربي �لتقليدي ملالب�س �لن�ضاء و�للم�ضة 
�لع�ضرية لالأزياء �لر�قية �لغربية، ومتيزت �ملجموعة 
�ملطرزة  �لف�ضفا�ضة  �لطويلة  ب��الأث��و�ب  �جل��دي��دة 
و�لأح��م��ر  �لأ���ض��ود  ب��ني  م��ا  �أل��و�ن��ه��ا  كبري يف  وبتنوع 
�ضديدة  مبجموعة  �لعار�ضات  وظهرت  و�لأ���ض��ف��ر، 
مبتكرة  ت�ضميمات  يف  �ل��ر�أ���س  �أغطية  م��ن  �لتنوع 

وجذ�بة.

بطاقات فرح
�لأمري  عبد  �لدكتور  و�لآث��ار  و�ل�ضياحة  �لثقافة  وزير 
"�إننا  �حلفل:  بها  �فتتح  له  كلمة  يف  قال  �حلمد�ين 
قبل  �حل�ضارة  �أنتج  �ل��ذي  �لعر�ق  �أن  ونعتقد  نوؤمن 
نف�ضه  و�لإن�ضان  �لأر���س  ح��رر  و�ل��ذي  �ل�ضنني  �آلف 

قادر على �أن ي�ضنع �حلياة."
�لكرنفال  هذ�  �إقامة  خالل  ومن  "�ليوم،  و��ضاف: 
�جلمايل )�ضوق(، فاإن بغد�د تبعث �ىل �لعامل بطاقة 
فرح ملونة ت�ضاف �ىل �لبطاقات �لتي �أر�ضلتها موؤخرً� 
ومهرجان  للكتاب،  �لدويل  بغد�د  معر�س  من خالل 

�ملربد، ومهرجان �لنخيلة.  
لالأزياء  �لعر�قية  �لد�ر  عام  مدير  �أ�ضار  جهته،  من 
تكرمي  على  د�أب���ت  �ل���د�ر  "�أن  �ىل  �مل��ن��دلوي  عقيل 
رموز �لعر�ق يف حقول �لت�ضميم و�ملو�ضة و�جلمال، 

و�ملكرمة هذه �ملرة هناء �ضادق، �لت�ضكيلية �ل�ضبعينية 
�لتي �كتملت جتربتها �لت�ضميمية يف ثمانينات �لقرن 
�أف��ك��اره��ا  ن��اث��رة  �ل��دن��ي��ا  �أن��ح��اء  وج��اب��ت  �ملن�ضرم، 
�لغربة  تثنها  ومل  حّلت،  �أينما  �لأ�ضيلة  �لر�فدينية 
عن تاأكيد �لت�ضاقها بجذور تر�ث �لعر�ق وح�ضارته 
�لعريقة، فج�ضدتها على �أزياء و�أك�ض�ضو�ر�ت يف غاية 

�لإبد�ع."

بريق بغداد
�لثقافة  وز�رة  يف  �لعامة  �لفنون  د�ئ��رة  ع��ام  مدير 
مثل  �إقامة  �أهمية  �أك��د  �لعبادي  عويد  علي  �لدكتور 
وبريقها  رونقها  لبغد�د  تعيد  �لتي  �لفعاليات  ه��ذه 
و��ضفًا  و�لأدب��اء،  �ل�ضعر�ء  به  تغنى  �لذي  و�ضحرها 
�حليوية  �لفنية  �لفعاليات  من  باأنها  �لأزياء  عرو�س 
كبرية  �أهمية  ذ�ت  و�أنها  �ملجتمع  و�قع  تالم�س  �لتي 
�لر�ئدة يف عامل  �لأح��د�ث  �أكرث  من  و�حدة  لت�ضبح 
�ملو�ضة �لتي جتذب �أكرب عدد ممكن من �لعمالء �و 
�ل�ضركاء �لتجاريني و�إقامة عالقات تعاون �قت�ضادية 
و�ضياحية فيما بينهم، موؤكدً� مو��ضلة وز�رة �لثقاقة 
متمثلة بوزيرها �لدكتور عبد �لأمري �حلمد�ين رعاية 
�لهوية  جت�ضد  �لتي  �لر�ضينة  �لفنية  �لن�ضاطات  تلك 

�لوطنية.  
ت�ضريح  يف  �ضادق  هناء  �لفنانة  قالت  ذل��ك،  �ىل 
و�لكلمات  تغمرين  "�ل�ضعادة  �ل�ضبكة(:  )جملة  ل� 
بعد  بغد�د  يف  �أهلي  بني  ك��وين  �لتعبري  يف  تخونني 
�ختزنته  �ل��ذي  �ل�ضوق  ��ضتعدُت  ل��ذ�  طويل،  غياب 
منذ  �أع�ضقه  �ل��ذي  وتر�ثه  ولنخيله  للعر�ق  بد�خلي 

�لطفولة من خالل مهرجان )�ضوق(."
�لفني  �لعر�س  �إقامة هذ�  "�إن هدفنا من  و�أ�ضافت: 
لالأزياء يف بغد�د هو فتح �آفاق جديدة وتقوية �أو��ضر 
�مل��ر�أة  يخدم  ما  كل  وتقدمي  �مل�ضرك  �لفني  �لعمل 
و�إر�ضال  �ملوؤثرة  �لر�ضينة  �ل�ضخ�ضية  ذ�ت  �لعربية 
باحلب  ت�ضّج  بغد�د  باأن  �لعامل  �ىل  و��ضحة  ر�ضالة 
ودمار  عنف  من  به  مرت  ما  رغم  و�جلمال،  و�لفن 
�أن تبقى  �لذين يريدون لبغد�د  �أعد�ء �حلياة  وحقد 
�لعربية  �لثقافية  و�لفعاليات  �لأن�ضطة  بعيدة عن كل 
و�لعاملية، لذ� جئنا �ليوم لنقول �إن بغد�د تبث �حلياة 
�لتي  �لأزي����اء  ع��رو���س  طريق  ع��ن  للعامل  و�جل��م��ال 
�لعربية  �ل��دول  معظم  يف  مت�نامية  باأهمية  حتظى 
�لإقت�ضادية،  �حليوية  �لقطاعات  م��ن  باعتبارها 

هناء �صادق
"�صوق"

ال��ع��امل ب��ط��اق��ة ف����رح م��ل��ون��ة م���ن ب���غ���داد اىل 

) �شوق( العنوان الذي 
اختارته هناء �شادق، 
م�شممة االأزياء العراقية 
العاملية، حلفل اإطالق 
جمموعتها اجلديدة من 
االأزياء، عربت من خالله 
عن �شوقها ملدينتها بغداد 
التي تزورها بعد غياب 
عنها دام ربع قرن.

تغطية: اأحمد �صمي�صم
ت�صوير: بالل حممد 
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

طوال ال�صنوات التي اأم�صاها يف اخلطف، مت تدريبه 
على ا�صتخدام الكال�صينكوف وامل�صد�ش و)حما�صرات( 

دينية متطرفة، وكان طعامهم �صحن �صوربة عد�ش 
وك�صرة خبز وقليال من ال�صاي دون �صكر ليوم باأكمله، 

وحني �صبوا له ال�صاي يف بيت عمه، �صاهد ال�صكر 
وتذوقه وا�صتنكر ان ي�صعوا )احلالوة( مع ال�صاي!

من يعالج مهدي؟

و�ضفحات  �لف�ضائيات  على  �لإخبارية  �لن�ضر�ت  ير�قب  �لباغوز،  معارك  �ثناء  باأمرين  م�ضغول  جميل،  �حمد  مهدي  خال  تلعفر،  من  جولغ  �ضليم  كان 
�لفي�ضبوك، بعد �ن بد�أت قو�ت )ق�ضد(  ببث �ضور �لطفال �لعر�قيني �لذين �ختطفتهم د�ع�س �لظالمية يف 2014 بعد �حتاللها حمافظة نينوى وكان عدد 

من �لطفال �لإيزيديني قد مت �لتعرف عليهم وعادو� �ىل �لوطن.
�ضاهد �ضليم �بن �خته "مهدي" بني ع�ضر�ت �لطفال �ملحررين على �ضفحات �لفي�ضبوك،  يف 12 �ذ�ر ذهب مع �لكثري من عو�ئل �ملختطفني �ىل �حلدود 
�لعر�قية – �ل�ضورية، ليت�ضلم "مهدي" �لذي مل يتمكن من �لتعرف على خاله كما ن�ضي �لتحدث بلغته �لم )�لركمانية( ويتحدث �للغة �لعربية بلهجة �هل 

�ل�ضام.
يف �لبيت، تعرف مهدي على �ضقيقته )�آية( �لتي كانت بطلة �لفيلم �لوثائقي )دموع �ملالئكة( �لذي �نتجته �ضبكة �لعالم �لعر�قي عنها عام 2014، )�آية(

�لطفلة �لركمانية �لنازحة مع عمها و�خرين من تلعفر �ىل كربالء، بعد �ن فقدت جميع �فر�د عائلتها كما تعرف "مهدي" على �حد �أعمامه.
كان "مهدي" ذو �لت�ضع �ضنو�ت و�ضقيقه جميل ذو �خلم�س �ضنو�ت ي�ضري�ن مع �ضقيقاتهما وو�لديهما �ىل ل �ين، وكل ما يتذكره "مهدي"  �ن و�لده "�لذي 
له وجلميل،  يبحث عن خمباأ  وهو  �آمن،  )�آي��ة( �ىل مكان  �ضقيقاته عد�  تهريب  و�لدته، ومتكن من  قتلت  ثم  ومن  �مامهم  قتل  قد  �لعم عنه" كان  �ضاأل 
�ختطفهما د�ع�س .. و�ضل مهدي �لذي بد� خائفًا من �جلميع، جائعًا، باكيًا، مت�ضائاًل عن جميل،  �خيه �لذي  عاد ليجلب ك�ضرة خبز كان قد خباأها، حينذ�ك 

قامت عنا�ضر د�ع�س بهجوم مباغت فافرق عن �ضقيقه.
طو�ل �ل�ضنو�ت �لتي �أم�ضاها يف �خلطف، مت تدريبه على ��ضتخد�م �لكال�ضينكوف و�مل�ضد�س و)حما�ضر�ت( دينية متطرفة، وكان طعامهم �ضحن �ضوربة عد�س 

وك�ضرة خبز وقليال من �ل�ضاي دون �ضكر ليوم باأكمله، وحني �ضبو� له �ل�ضاي يف بيت عمه، �ضاهد �ل�ضكر وتذوقه و��ضتنكر �ن ي�ضعو� )�حلالوة( مع �ل�ضاي!
يق�ضي "مهدي" غالبية �ضاعاته �ضاكتا بعينني تنظر�ن �ىل �لفر�غ  ومتتلئان دموعا و�ضورة قتل و�لديه ل تفارقه كما مل تفارقه �ضور �لتعذيب �لذي تعر�س 
�ليه هو وغريه من �لطفال ل�ضبب �و لآخر، وما يز�ل ظهره يحمل �ثار ذلك �لتعذيب، و�ن كان "مهدي" ��ضتمر متذكر� ��ضمه �لثالثي، فاإن �ملئات غريه ن�ضو� 

حتى ��ضماءهم.
مع كتابة هذ� �ملقال، �ت�ضل �خلال "�ضليم" قائال باأنهم عرثو� على جميل، هو يف م�ضت�ضفى قريب من �لباغوز مع ع�ضر�ت �لطفال �ملختطفني �لذين جرحو� 

يف �لق�ضف �جلوي، خرب جعل مهدي يبت�ضم للمرة �لوىل، رمبا منذ 2014.
مهدي و15 طفال �آخرين فقط من بني مئات �ملختطفني من �طفال تلعفر عادو� حلد �لن، بينما تال�ضى �لمل بعودة 452 �مر�أة خمتطفة من تلعفر، �ذ تاأكد 
ة ت�ضتمر لدى عو�ئلهم �نهم مل ي�ضبحو� ق�ضية ر�أي عام رغم كل  من خالل �مل�ضادر �أنهن قتلن، ومهما كان م�ضريهن وم�ضري �لطفال �لخرين، فاإن غ�ضّ

ما تعر�ضو� �ليه ومدينتهم تلعفر.
مهدي وغريه من �لطفال �لعائدين من تلعفر و�ضنجار وغريهما، بحاجة �ىل جهود كبرية لعالجهم نف�ضيا لي�ضرجعو� �نف�ضهم وحياتهم، من �ضيعاجلهم ؟ 

�متنى �ن ل ي�ضتمر �ضوؤ�يل دون جو�ب.

و�ملو�هب  �لإب��د�ع  �أن جند من يدعم  �إىل  �تطلع  لذ� 
�لقادرة على �لإنتاج و�ملناف�ضة وتوفري �لبيئة �لد�عمة 
وتوظيفها يف خدمة �ملجتمع �لعر�قي خا�ضة و�لعربي 
ملا �ضاهدته من  �لكبرية  عامة"، معربة عن فرحتها 
تفاعل �حل�ضور و�إعجابهم بعرو�س �لأزياء �مل�ضاركة 
يف �حلفل، كا�ضفة "لل�ضبكة" عن م�ضروعها �مل�ضتقبلي 
مبو��ضفات  ب��الأزي��اء  ُيعنى  بغد�د  يف  لها  فرع  بفتح 

عاملية.
�لذي  �ل�ضحفي  �ملوؤمتر  يف  �ضادق  هناء  و�ضرحت 
�ضغل  فيها  يدخل  قطعة  �ي��ة  ب��اأن  �لعر�س  بعد  �قيم 
هي  "حلوة"  طاقة  وتعطي  حميمة،  ت�ضبح  ي��دوي 
�قرب �لأزياء �ىل روحي، و��ضافت: ت�ضاميمي حتمل 
تلب�ضها  من  وكل  �حلد�ثة،  مع  وفخر  وهوية  ر�ضالة 
زبائني  ��ضمعه من  ما  وهذ�  و�لرقي،  بالرفعة  ت�ضعر 
د�ئما، كما �ن مو�ضتها ل تنح�ضر بزمن معني لذلك 
فهي ت�ضلح لكل �لزمان، بل يف كل مرة ولو بعد �ضنني 
�ضتظل حتوز �عجاب �جلميع، �ملجموعة �ل�ضابقة كان 
��ضمها طال�ضم، �ذ حملت كل قطعة ر�ضومات مطرزة 
لطال�ضم �ملحبة �خذتها من بع�س �لكتب �ملعنية بتلك 

�ملو�ضوعات.
وع���ن �ع��ج��اب��ه��ا ب��احل��رف �ل��ع��رب��ي ق��ال��ت: �حل��رف 
وله  تنتهي،  ل  �ب��د�ع  ق�ضة  ��ضكاله  باأب�ضط  �لعربي 
�لفنانني  كما  بر�ضوماتي  ��ضتعملته  متجددة،  طاقة 
جتريدي،  ب�ضكل  ��ضتعماله  �عجبني  ثم  �لت�ضكيليني، 
و�لثلث  �ل��ك��ويف  �ن��و�ع��ه؛  وب�ضتى  بالتطريز  �حيانا 

و�لقريو�ين.
و��ضافت: كوين �لب�س �مللكات و�لمري�ت و�ل�ضيخات 
عندما  �أك��رث  ي�ضعدين  ما  لكن  حتمًا،  ي�ضعدين  �م��ر 
من  قليل  ح��ظ  ول��ه��ا  م�����ض��ه��ورة،  غ��ري  زب��ون��ة  تلب�س 
مثالية،  غري  ج�ضمها  مو��ضفات  تكون  وقد  �جلمال، 
زي  �رت��د�ء  عند  بنف�ضها  �كرب  وثقة  بارتياح  فت�ضعر 
من ت�ضميمي، ي�ضعدين �ن يجعلها ذلك مو�ضع �نتباه 

�جلميع وي�ضعرها بالتميز.
كان  ���ض��ادق:  هناء  �مل�ضممة  تقول  �حالمها  وع��ن 
حلمي �ن �أزور بغد�د ويعرفني �هل بلدي كما عرفني 
�لذي  �لتكرمي  لكن  كثرية،  ببلد�ن  كرمت  �ل��ع��امل، 
��ضعدين فعال هو �لذي كرمني به وطني، و�متنى �ن 
�كون عامال مهما يف �رتقاء �لذوق �لعام ولو �ن �ملر�أة 
و�نا  �لزينة،  وحتب  �ل��ذوق  بهية  بطبيعتها  �لعر�قية 
�ريد �ن �كون بجانبها، نرتقي معا بالذوق �ل�ضائد يف 

�لتي  �لقا�ضية  �لظروف  �ما  د�ئما،  �لعر�ق، كما كان 
منر بها فلن توؤخر عزميتنا باإذن �هلل، ودعم �ملجتمع 

�ملدين �ضيكون بجانبنا.

عافيُة وطن
�حل�ضور،  �أح���د  ك��ان  خ��ي��ون  ع��زي��ز  �لكبري  �ل��ف��ن��ان 
بامتياز  عر�قية  ليلة  "ع�ضنا  ق��ائ��اًل:  بلهفة  حدثنا 
"عافية وطن"، هذه هي بغد�د تبهرنا  باأنها  �أ�ضفها 
�لتي  �لأزي����اء  ع��رو���س  كجمال  و�أن��اق��ت��ه��ا  بجمالها 
�لأ�ضيلة  �لعر�قية  �مل�ضممة  باأنامل  �ليوم  �ضاهدناها 
هناء �ضادق، �لعر�س �ضادته �ملتعة و�لتنظيم و�لرقّي، 

�ضكرً� ملن �ضعى لهذ� �جلمال."
�ىل  �لأخ���رى  هي  ج��اءت  ح�ضن"  "رقّية  �لإعالمية 
لت�ضفي جماًل على  عامًا،  د�م 15  بعد غياب  بغد�د 
تفارق  مل  �لتي  و�لب�ضمة  �ملميز  بح�ضورها  �حلفل 
"حلظات ل  �لتقيناها على عجالة فقالت:  حمّياها، 
تو�ضف و�أنا �أقف يف بغد�د بعد فر�ق طال �نتظاره مع 

�لفنانة �لعاملية هناء �ضادق، �ضعيدة بحب �لنا�س و�أنا 
�أر�هم يطوقونني بكرمهم وحمبتهم."

عبد  �لدكتور  �لثقافة  وزي��ر  ك��ّرم  �حلفل  ختام  يف 
�لأمري �حلمد�ين �لفنانة هناء �ضادق بو�ضام �لإبد�ع 

و�لتميز وكذلك كّرم �لإعالمية رقية ح�ضن.
عام  �ضافرت  �ضادق  هناء  �لفنانة  �أن  بالذكر  جدير 
1970 �ىل فرن�ضا لدر��ضة �لنحت و�لت�ضميم ودر��ضة 
�للغة �لفرن�ضية، و�جتهدت يف جمال ت�ضميم �لزياء 
�لأزي���اء  م�ضممات  �أف�����ض��ل  م��ن  ت��ع��ّد  ���ض��ارت  حتى 
من  �لعديد  يف  و�ضاركت  معا�ضرة  ب�ضبغة  �لر�ثية 
قدمت  كما  و�لعاملية،  �لعربية  �لثقافية  �ملهرجانات 
ت�ضاميم للملكات و�لأمري�ت، وح�ضلت على �لعديد 
من �جلو�ئز �لفخرية منها �جلائزة �لفخرية لالأزياء 
يف مو�ضكو، و�جلائزة �لأوىل للموؤمتر �لعربي للمو�ضة 
عام 1989، ف�ضاًل عن �ضهاد�ت �ضرف يف �ملهرجان 
�لدويل للفن و�لثقافة يف جر�س، كما �أنها نالت لقب 

)�ضفرية �لأزياء �لعربية( من �إيطاليا.
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�حلد�ثة  م�ضروع  �أ�ض�ضت  مذهلة  حادة  و�نعطافات 
�لأروع يف تاريخ �لأغنية �لعر�قية، فكانت بحق حقبة 
�أعطت من خاللها عبقرية �لر�حل طالب �لقرغويل 
�ألذي  �لنو�ب  ملظفر  )�لبنف�ضج(  لفت  �أبرزمنجز 
مل يلتِقه وقتها �إمنا ر�ح وبحكم �جتهاده ي�ضع حلنًا 
لق�ضيدة من�ضورة يف و�حدة من �ل�ضحف ليمنحها 
ل�ضوت يا�س خ�ضر فينقله من حميطه �لأول �ملمثل 

ب�)�لهدل و�أبو زركة(.
مار�س  �لذي  حمزة  كوكب  ذهنية  تفتقت  وباملقابل 
مكت�ضفاته لأ�ضو�ت كبرية فكانت )�لطيور �لطايرة( 
ب�ضوت �ضعدون جابر مثلما ر�ح يتعامل مع كتابات 
�ضرحان،  �أب��و  �لدجيلي،  )زه��ري  ك�  نادرية  �ضعر�ء 
فكانت   و�آخرين(  �لعامري..  كامل  �لركابي،  كاظم 
ر�ح  بينما   ) �بعيدة  �لكنطرة  �ب��ن��ادم،   ، )ينجمة 
حم�ضن فرحان هو �لآخر يتلقف لنا )غريبة �لروح( 

ليمنحها وهجًا كبريً�.
�أو  لإن��ك��ار  حم��اول��ة  ليعني  هنا  �لأ���ض��م��اء  ذك��ر  �إن 
تغييب طاقات كبرية كان ومل يزل حل�ضورها بريقه 

�خلا�س، �إمنا �أ�ضرت لركيزتني يف �للحنية �لعر�قية 
كان �لف�ضل لها يف �ل�ضبق �لذي حتقق. 

حروب و�شحايا وانفالت 
لميكن لأي بلد ي�ضهد حربًا �أن ل يدب �خلر�ب يف 
�ضنو�ت  لثماين  يخو�ضها  ببلد  فكيف  مفا�ضله،  كل 
�أخرى يف غزو دفع �ضريبته بح�ضار  تليها مغامرة 
معزل  يف  �لفنان  وهل  و�حلجر،  �لب�ضر  على  �أطبق 

عن م�ضهد كهذ�؟
هذ� �ل�ضوؤ�ل لن يجد �إجابته �ل�ضافية، بل يجد �لأق�ضى 
�لعر�قي  �لغناء  مب�ضهد  حل  ملا  �لكربى  و�لفاجعة 
�لقمع  رئي�س نظام  �بن  �أق��دم  يوم  بلغ ذروت��ه  �لذي 
�ل�ضيت)�ل�ضباب(  �ل�ضيئة  قناته  لتاأ�ضي�س  �ملعتوه 
ور�ح يفتح �لأبو�ب على م�ضاريعها لكل ماهو ن�ضاز 
�أدنى درجة لحر�م  وبذيء دومنا در��ضة ول حتى 
�خلر�ب  لمتد�د  مّهد  �ل��ذي  �لأم��ر  �لنا�س،  ذ�ئقة 
�أن حتققت �لفو�ضى �خلالقة �لتي  ليومنا هذ� بعد 
�أتاحت  �لتغيري 2003 حتى  مابعد  م�ضروع  بها  جاء 
تعميم �خلر�ب  و�ضائلها  كل  توفر  �لتكنولوجيا عرب 

وباأو�ضع مدياته.
موت الناقد

�لأغنية  تر�جع  بد�ية  �لوهاب  عبد  حممد  �ضاألو� 
يف  �ل�ضبب  عن  �خلفيفة  �لأغ��اين  و�ضيوع  �مل�ضرية 

ذلك، فاأجاب بتلقائيته وبلهجته �مل�ضرية:
هذ�  �أن  �إل  وخطري،  كبري  ناقد  عندنا  ك��ان  فيه   (

�لناقد مات(
باإجابته  باغتهم  �لناقد  ��ضم هذ�  �ضاألوه عن  وحني 

قائاًل:  )�جلمهور(!
نعم.. �جلمهور.. �ملتلقي تقع عليه �مل�ضوؤولية �لأكرب 
ميار�س  مل  �إن  �مل��ردي��ة  �لنماذج  ورو�ج  �ضيوع  يف 
حوله،  من  ذ�ئقة  تهذيب  يف  �لربوبة  م�ضوؤوليته 
تربير�تنا  يف  ن��ت��ذرع  وح��ده��ا  باملوؤ�ض�ضات  فلي�س 
بو�ضعها  يعد  مل  �لإعالمية  �ملاكنة  �أن  ماعلمنا  �ذ� 
من  �ملتاح  هذ�  كل  ظل  يف  و�لتحكم  �ل�ضيطرة  فعل 
في�ضبوك وتوير و... �لخ ف�ضاًل عن تنا�ضل منتديات 
�لقطاع  جتار  من  ورعايته  �لفن  �حت�ضان  �أدعياء 

�خلا�س.

ف���������ن���������ون

حاولت مرة، ومن باب  البحث والتعرف على اجلذور احل�شارية للغناء العراقي، ف�شاألت ال�شديق ال�شاعر والباحث يف ق�شايا 
االأديان واحل�شارات د. خزعل املاجدي، وكان حينها يعد لر�شالة الدكتوراه، فاأخربين باأنه وّجه ذات ال�شوؤال الأ�شتاذه الذي 

كان ي�شرف على ر�شالته يف احل�شارة ال�شومرية والذي ن�شيت ا�شمه لالأ�شف ال�شديد ملعرفة مايدلنا على بقايا الغناء ال�شومري.. 
يقول املاجدي: ن�شحني االأ�شتاذ ب�شماع �شوت الفنان )ن�شيم عودة( وكان وقتها على قيد احلياة، بل وحل�شن امل�شادفة كان معنا 

يف ذات احلافلة التي تقلنا معًا حل�شور فعاليات ملتقى مي�شان االإبداعي وبني �شاعة واأخرى يتهادى الأ�شماعنا �شوته ال�شجي، 
بينما كان معنا يف املقاعد االأخرية من احلافلة الفنانون كرمي من�شور وعبد فلك وال�شاعر حميد قا�شم.

قراءة يف م�صهد االأغنية العراقية
بني اأم�صها ويومها 

وهج االأعايل.. ظلمة الهاوية

كاظم غيالن 

عبد الوهاب واالأغنية 
العراقية  

هذه و�حدة من �إ�ضار�ت تاريخية تدلنا 
على ذلك �لعمق �حل�ضاري �لذي �متاز 
به �لغناء �لعر�قي عن �ضو�ه من �لغناء 
�لأجيال  مو�ضيقار  ك��ان  ول��ذ�  �لعربي، 
�أ�ضار  ي��وم  حمقًا  �ل��وه��اب  عبد  حممد 
�ىل "�أن جممل �لغناء �لعربي يدور يف 

فلك �لأغنية �مل�ضرية با�ضتثناء �لغناء �لعر�قي فهو 
يدور يف فلك نف�ضه وحده." 

�لق�ضي  �لعمق  ذل��ك  م��ن  ميتد  �ل��ذي  �مل�ضار  ه��ذ� 
�ل��وج��د�ن  �أنتجها  ب��اذخ��ة  وم��ث��اب��ات  ب��رم��وز  �ملثقل 
�جلمعي �ملمتزج باأحز�ن و�أوجاع �أبناء �ملاء و�لطني 
و�أنني �لق�ضب �لذي جلعو� منه نايات تطلق �آهاتها 
�لتي تقطع �لقلوب من �أنياطها، وبعد  كل ما �أنتجه 
من جماليات �أعطتها �لطاقات �لكبرية من �أ�ضو�ت 
بتنا  ملا  �ل�ضبيل  به  ينتهي  كيف  و�ضعر�ء  وملحنني 
ن�ضمعه من كل ماهو بذيء ك�) ب�ضب�ضميو، �لعكربة، 

�إل��ك ون��ه، و�أغ��اين �لآب��ار  ب��اك حمفظتي،  �ضديقي 
و�خلالت ... و�لخ(.

مدنية وعبقرية واكت�شافات
وع���رب ط��اق��ات  حلنية  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأغ��ن��ي��ة  عملت 
و���ض��وت��ي��ة ف�����ض��اًل ع��ن ع���دد م��ن ���ض��ع��ر�ء مبدعني 
�خلم�ضينات  حقبتي  خ��الل  نف�ضها  ت�ضذيب  على 
مدينية  مقربات  من  �أجنزته  ما  ومبا  و�ل�ضتينات 
�لريفية،  �لأغنية  و�أعني  �لأخ���رى،  �ل�ضفة  �أن  مع 
كانت مم�ضكة بقوتها و�أ�ضالتها ممثلة بد�خل ح�ضن 
ونا�ضر حكيم وح�ضريي �أبو عزيز، هذه �ملدنية �ألتي 

�أعنيها كانت بيئية خال�ضة وهكذ� كانت 
بغد�د ترتدي ثيابها �لفاتنه من خاللها 
مائدة  ع��ل��ي،  )ر���ض��ا  ب��اأ���ض��و�ت  ممثلة 
وهبي،  �أح���الم  �ل��ع��اين،  د�ود  ن��زه��ت، 
�أ�ضكندر و�آخرين( ممن ر�ضخو�  عفيفة 
حتى  �حلقبة  لتلك  �لنادرة  �ملدينة  قيم 
عا�ضت يف ذ�كرة �لنا�س ليومنا هذ� ويف 
�أجو�ء �ضافية هي �لأخرى عرب مار�ثون 
متليه  كانت  ما  بحكم  �ل�ضيقة  �لأنانيات  من  خال 
طموحات  تتطلبه  وما  وقتذ�ك  وتقاليدها  �حلياة 
وطنية  هوية  تاأ�ضي�س  لأج��ل  وعي  من  �لأجيال  تلك 
غ��ذ�ًء  بو�ضفه  �لغناء  ميليه  مبا  للمجتمع  حقيقية 
روحيًا د�ضمًا لالإن�ضان، وبعيدً� عن �ضجيج �ل�ضيا�ضة 
تيار�تها  �ضر�ع  وجود  برغم  �ل�ضاخبة  و�إيقاعاتها 
و�ضائر  �لعريق  �لفن  هذ�  عن  بعيدة  بقيت  �أنها  �إل 

�لفنون �لأخرى. 
تلتها و�حدة من �أبهى حقب �لتاريخ �لعر�قي و�لتي 
طفر�ت  �ضهد  �ل��ذي  �لباهر  �ل�ضبعيني  �لعقد  هي 
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وقال رئي�س �ضبكة �لإعالم �لعر�قي �لدكتور ف�ضل 
للفنانة:"�إن   تكرميه  خالل  له  كلمة  يف  �هلل  فرج 
�ضيتا  �أن  �إنكار  له  �لعر�قي ل ميكن  للغناء  �ملتابع 
�لتي  �لب�ضرية  �لعر�قية  �لفنانة  هي  هاكوبيان 
تركت �أثرً� مميزً� على م�ضاحة �لغناء �لعر�قي من 
تعد من عالمات  �لتي  �أغانيها  خالل خ�ضو�ضية 
�إذ حفلت بال�ضور  �لتجديد يف �لأغنية �لعر�قية، 
كلمات  �ضمتها  �لتي  و�جلماليات  �لرومان�ضية 
�ملميز  �ل�ضوت  ف�ضاًل عن  �لأغ��اين  تلك  و�أحل��ان 
لهذه �لفنانة �لتي �أطلت يف بد�ية �ل�ضبعينات من 
على �ضا�ضة تلفزيون بغد�د لت�ضدو بر�تيل فريوز 
تقدمي  �ضيتا  و��ضلت  �لظهور  ذلك  ومنذ  �لكبرية 
�أغان �رتبطت برّقة �لختيار ورهافة �لأحا�ضي�س."

�ضيتا  �لفنانة  ب��زي��ارة  �ضعد�ء  "نحن  و�أ���ض��اف: 
غربة  بعد  �لعر�قي  �لإعالم  �ضبكة  �ىل  هاكوبيان 
�لفنية  مب�ضريتها  م�ضيدً�  �لعر�ق"،  خارج  طويلة 
ومو�قفها  �مل��ل��ت��زم  �ل��ع��ر�ق��ي  ب��ال��غ��ن��اء  �حل��اف��ل��ة 
�لوطنية �لتي جتلت يف �لعديد من �أعمالها �لفنية 
"�أن  على  موؤكدً�  ع��ام،  ب�ضكل  �لثقايف  ون�ضاطها 
�أبو�ب �ل�ضبكة م�ضرعة �أمام �لفنانني وكل �ملو�هب 

�لفنية �لر�ضينة." 
يف  هاكوبيان  �ضيتا  �لفنانة  ع��رّبت  جهتها..  من 

�لعميق  �ضكرها  عن  �ل�ضبكة(  )جملة  ل�  ت�ضريح 
�ضبكة  مثل  عريقة  موؤ�ض�ضة  قبل  م��ن  لتكرميها 
�أ�ضدقائها  بني  بها  يحتفى  و�أن  �لعر�قي  �لإعالم 
�لإذ�ع����ة  ب��ن��ت  "�أنها  �ىل  م�����ض��رية  وحم��ب��ي��ه��ا، 
�لعر�قي  �لغناء  عن  �بتعادها  رغ��م  و�لتلفزيون 
ل�ضنو�ت عدة �إل �أنها ما تز�ل تنب�س بالرومان�ضية 
هذ�  "�أن  معتربة  �لإح�ضا�س"،  وره��اف��ة  و�حل��ب 
�لتكرمي جاء نتيجة ثمرة جهود �ضنو�ت طو�ل ما 
وجمهورها  متابعيها  نفو�س  يف  �أثرً�  ترك  جعلها 
�لتلفزيون  �ضا�ضة  على  منذ ظهورها  �أحبها  �لذي 

يف �ضبعينات �لقرن �ملا�ضي."
من  عودة  هنالك  هل  ومفاده:  �ضوؤ�لنا  على  وردً� 
جديد �ىل �ل�ضاحة �لغنائية بعد �بتعادك عن عامل 

�لغناء؟
�لغناء  �ىل  �أع���ود  �أن  ميكن  ل  ك��ال،  �أج��اب��ت: 
جمددً�، قر�ر ل رجعة فيه، لكن ميكن �ن �أعمل 

يف �لإخر�ج �لتلفزيوين عو�ضًا عن �لغناء. 
"�أنها  عماد  نوفا  �لفنانة  �بنتها  �أو�ضحت  فيما 
هاكوبيان  �ضيتا  �لفنان  و�لدتها  بتكرمي  �ضعيدة 
و��ضفة  �ل��ك��ث��ري،  لها  ميثل  �ل���ذي  �ل��ع��ر�ق  يف 
من  �لعر�قية(  �لأغنية  )�أيقونة  باأنها  و�لدتها 
خالل �أغنياتها �لتي ما ز�لت ر��ضخة يف ذ�كرة 

وب�ضهادة  �لزمن  مر  على  �لعر�قيني  ووج��د�ن 
�لكثريين من �لفنانني �لذين عا�ضروها، موؤكدة 
مع  �لتعامل  طريقة  و�لدتها  من  �كت�ضبت  �أنها 

�لنا�س و�حلب و�لتفاين يف �لعمل �لفني. 
كما عرّب �ل�ضاعر و�ل�ضحفي �ضوقي عبد �لأمري 
هاكوبيان  �ضيتا  �لفنانة  ع��ن  رقيقة  بكلمات 
�ضوتًا  نعرفها  هاكوبيان  �ضيتا  "�لفنانة  قائاًل: 
وحلنًا ودمعة عر�قية مهاجرة، �ليوم هي بيننا 
عودة  هي  �لعودة  هذه  �أهلها،  بني  �ضبكتها  يف 
�لطائر �ملهاجر و�ل�ضوت �لبعيد �لذي يعود �ىل 

ح�ضن �لوطن." 
يذكر �أن �لفنانة �ضيتا هاكوبيان مطربة عر�قية 
�جلنينة  منطقة  يف  ول���دت  �أرم��ن��ي  �أ���ض��ل  م��ن 
�لعام  يف  �لغناء  مع  بد�يتها  كانت  بالب�ضرة، 
حتى  و�لر�ئع  �لناعم  ب�ضوتها  معروفة   ،1968
لقبت ب�"فريوز �لعر�ق"، بد�أت �ضيتا �أول باأغنية 
حميد  و�أحلان  �ملالئكة  نازك  �ضعر  "�لوهم"، 
"بيادر  �أوبريت  �لب�ضري، ثم �ضاركت �ضيتا يف 
�خلري" وهي �لإطاللة �لثانية على �مل�ضرح بعد 
"، �أدت �ضيتا  �أد�ئها �غنية "�أعطني �لناي وغنِّ
تلحني عدد من  �لأغ��اين من  كبريً� من  ع��ددً� 
�ل�ضبلي، خالد  �أبرزهم: طارق  �لكبار  �مللحنني 
�إبر�هيم، كنعان و�ضفي وفاروق هالل، �إ�ضافة 
�لعرب  �مللحنني  من  �لعديد  مع  تعاملها  �إىل 
�لكبار ومنهم �ليا�س رحباين من لبنان، و�أحمد 
�لعديد  منحت  �أن��ه��ا  كما  �ليمن،  م��ن  قا�ضم 
�ل�ضبعينات  منت�ضف  يف  �ل�ضابة  �ملو�هب  من 
جعفر  ومنهم:  لها  �أغنيات  لتلحني  �لفر�ضة 
�أجمل  �خلفاف ودل�ضاد حممد �ضعيد. لعل من 
"دروب �ل�ضفر" و�لتي  �أغنية  ماغنته �ضيتا هي 
غناءها  و�أع��اد  "زغريون"  �لعر�قيون  ي�ضميها 
و�لعرب،  �لعر�قيني  �ملطربني  من  كبري  ع��دد 
و�أغنية  "�لولد"  �أي�ضًا  �ل�ضهرية  �أغانيها  ومن 

"بهيدة". دلوين" و�أغنية  �ندل  "ما 
كما �أنها قدمت حفالتها يف �لعديد من �لدول 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة م��ث��ل م�����ض��ر، و�جل��ز�ئ��ر، 
ورو�ضيا،  و�لإم�����ار�ت،  وق��ط��ر،  و�أوزب��ك�����ض��ت��ان، 
و�أمل��ان��ي��ا، وب��ل��غ��اري��ا، و�إ���ض��ب��ان��ي��ا، ف�����ض��اًل عن 
�لتلفزيونية  �لأع��م��ال  من  �لعديد  يف  متثيلها 

و�ل�ضينمائية.  

م الفنانة الكبرية  تكرِّ
�صيتا هاكوبيان

العراقي" االإعالم  "�صبكة 

اأحمد �صمي�صم 
ت�صوير: حيدر اخلفاجي

تزامنًا مع انطالق 
فعاليات مهرجان 
بابل للثقافة 
والفنون بن�شخته 
الثامنة، كّرمت �شبكة 
االإعالم العراقي الفنانة 
العراقية الكبرية �شيتا هاكوبيان 
بدرع االإبداع تثمينًا مل�شريتها 
الفنية الزاخرة بالتميز على مدى 
عقود من الزمن. جاء ذلك خالل 
زيارتها اىل مبنى ال�شبكة برفقة 
ابنتها الفنانة ال�شابة "نوفا عماد" 
نهاية ال�شهر املا�شي. 



�ملثقفني  م��ن  ح�ضد  ح�����ض��ره  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان، 
و�ل��ف��ن��ان��ني و�لإع���الم���ي���ني �ل��ع��ر�ق��ي��ني و�ل��ع��رب 
بهم  ت  غ�ضّ مم��ي��زً�  ح�����ض��ورً�  �ضهد  و�لأج���ان���ب، 

مدرجات �مل�ضرح.
�صيوف ال�صّجادة احلمراء

�ضهدت هذه �لدورة تقليدً� جديدً� متثل بال�ضجادة 

�حلمر�ءRed Carpet كمبادرة من �لقائمني 
�لعر�قيني  باملبدعني  لالحتفاء  �ملهرجان  على 
تلو  �ل��و�ح��د  �ضعدو�  �لذين  �ملهرجان،  و�ضيوف 
�لآخر على �ل�ضجادة �حلمر�ء �إىل من�ضة �مل�ضرح 
�أوبريت  بعدها  قدم  �ملهرجان،  بجمهور  للرحيب 
)�أنا عر�قي( تاأليف �ل�ضاعر عامر عا�ضي و�أحلان 

�ملو�ضيقى  ق�ضم  �إنتاج  وهو من  �ضتار جابر  �لفنان 
يف �ضبكة�لإعالم �لعر�قي.

دميومة النجاح
�ألقى بعدها رئي�س �ملهرجان �لدكتور علي �ل�ضاله 
و�حل�����ض��ور،  بال�ضيوف  م��رح��ب��ًا  �لف��ت��ت��اح  كلمة 
يف  �لأمنية  �لقو�ت  �ضنوف  جلميع  �ل�ضكر  مقدمًا 

وز�رت����ي �ل��دف��اع 
ب��اأن  مبينًا  �ل�ضعبي،  و�حل�����ض��د  و�ل��د�خ��ل��ي��ة، 

من  �لقو�ت  هذه  �أبطال  قدمها  �لتي  �لت�ضحيات 
�أج���ل حت��ري��ر �لأر�����س و�ن��ت�����ض��ار�ت��ه��م على قوى 
�لإرهاب �ملتمثلة بد�ع�س، هي �لتي مكنت �لقائمني 
بال�ضتمر�ر  �ل��دويل  �لثقايف  �لن�ضاط  ه��ذ�  على 
�جن���از�ت  �أن  �إىل  م�����ض��ريً�  فعالياته،  ودمي��وم��ة 
�ملبدعني وم�ضاهماتهم �لفعالة يف �ملهرجان، هي 
كما  �ضنو�ت.   �ضبع  لأك��رث من  دور�ت��ه  �ضر جن��اح 
تويل  �أن  �ضرورة  على  كلمته،  يف  )�ل�ضاله(،  �أكد 
و�لفنانني  باملثقفني  �لهتمام  �لعر�قية  �حلكومة 
�لعر�قيني لأنهم خري من ميثل �لعر�ق وح�ضارته، 
ت�ضهل  ديبلوما�ضية  ج���و�ز�ت  مبنحهم  مطالبًا 
ميثلون  �لتي  �خلارجية  �مل�ضاركات  يف  حركتهم 

فيها ثقافة �لعر�ق وعمقه �حل�ضاري.
�ل�ضيدة  �جلمهورية  رئي�س  ممثلة  بعدها  �ألقت 
مي�ضلون �مللوجي كلمة �أ�ضادت فيها بجهود �لقائمني 
على �ملهرجان، مبينَة �أهميته ملا ميثله من ر�ضالة 
�لثقافة �لعر�قية  �أن  للعامل، ر�ضالة مفادها  مهمة 
�لفرقة  ب��ع��ده��ا  ق��دم��ت  تن�ضب.  ول���ن  م�ضتمرة 
�لقومية للفنون �ل�ضعبية عدة لوحات ��ضتعر��ضية 

ف���ول���ك���ل���وري���ة، 
وقدرته  �لعر�ق  تاأريخ  على  �ل�ضوء  فيها  �ضلطت 

على جتاوز �ملحن وحتقيق �لنت�ضار�ت.
تر�صيخ الثقافة

هوكبيان  �ضيتا  �لعر�قية  �لفنانة  دور  جاء  بعدها 
�لبابلي  �مل�ضرح  على  م��ن  �جلمهور  ح��ّي��ت  �ل��ت��ي 
�لوطن،  ع��ن  بعيدة  ق�ضتها  عقود  بعد  ب��ح��ر�رة 
ن�ضاء  لكل  �ل��ت��ه��اين  فيها  وج��ه��ت  كلمة  ل��رجت��ل 
�لعر�ق مبنا�ضبة عيد �لأم، متمنية دو�م �ل�ضتقر�ر 
و�لتقدم يف �لعر�ق، و��ضتمر�ر �لفعاليات �لثقافية 
�ل�ضعوب  ثقافة  تر�ضيخ  لأهميتهما يف  فيه  و�لفنية 
مب�ضاحبة  )هوكبيان(،  بعدها  غنت  و�لبلد�ن. 
�بنتها �لفنانة نوفا عماد، �لعديد من �أغانيها �لتي 
بقيت حمفورة يف وجد�ن �لعر�قيني �لذين تفاعلو� 

معها من على مدرجات �مل�ضرح �لبابلي.
�صموٌع الأرواح املو�صليني

مرت  ك��ربى  فاجعة  �مل��ه��رج��ان  �ن��ط��الق  �ضهد 
�لعّبارة  غ��رق  كارثة  وه��ي  �أل  �لعر�قيني  على 
على  �لقائمني  م��ادف��ع  �مل��و���ض��ل،  حمافظة  يف 
�ملو�ضيقية  �أن�ضطتهم  �إي��ق��اف  �ىل  �مل��ه��رج��ان 

يف  �لر�ضمي  �حل���د�د  �إع���الن  بعد  �أي���ام  لثالثة 
يومي  على  بظاللها  �لفاجعة  و�ألقت  �ل��ع��ر�ق، 
قاعتي  يف  �مل��ه��رج��ان  يف  �ل��الح��ق��ني  �ل�����ض��ع��ر 
�ضعر�ء  �أغ��ل��ب  وق���ر�أ  ن��ن��م��اخ،  ومعبد  م����ردوخ، 
�مل��ه��رج��ان، �ل��ع��ر�ق��ي��ون و�ل���ع���رب و�لأج���ان���ب 
ق�ضائدهم �ملر�ضومة بحرب �حلزن و�لأ�ضى من 
هول �ل�ضدمة ب�ضبب �حلادث �لأليم، كما �أهدى 
�ل�ضعر�ء جميع �لق�ضائد �مللقاة لأرو�ح �ضحايا 
�لعّبارة، و��ضعلو� �ل�ضموع يف مدينة بابل �لأثرية 
كتاأبني  �ل��ت��اأري��خ��ي��ة  م��ع��اب��ده��ا  وق���رب 

للر�حلني من �لغرقى.
دم�صق يف بابل

�ملهرجان  يف  ح�ضة  لل�ضينما  وك��ان��ت 
)بي  م��ول  �ضينما  �ضالة  على  عر�س  �إذ 
)دم�ضق...  �ل�ضوري  �لفيلم  �ضي(  دي 
�لكبري دريد حلام،  �لفنان  بطولة  حلب( 
وبح�ضور خمرجه �لفنان با�ضل �خلطيب. 
�متاز  �أيام  لع�ضرة  ��ضتمر  �لذي  �ملهرجان 
بح�ضور عربي و�أجنبي و��ضع، �ضهد �إقامة 
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  �ل��در�م��ا  ع��ن  جل�ضات 
لإقامة  �لعر�قية  �لطاقات  ��ضتثمار  وكيفية 
�خلتام  حفل  �لبلد�ن.   بني  م�ضركة  م�ضاريع 
غنائية  وفقر�ت  �ضعرية  ق��ر�ء�ت  �أي�ضًا  ت�ضمن 
ومن  �لعر�قيني  �ملطربني  من  خمتلفة  لأجيال 
�ضمنهم جنوم برنامج  The Voice �لذين 
عدنان  بينهم  فيه،  متقدمة  مر�تب  �ىل  تاأهلو� 
بري�ضم، وكر�ر �ضالح، و�ضيمور جالل، و�ملطرب 
تقدمي  مت  كما  �حللبي.  �لرحيم  عبد  �ل�ضوري 
عر�س م�ضرحي تناول ق�ضة �ضهرز�د و�ضهريار، 
حممد  ومازن  �لقري�ضي  كاظم  �لفنانني  بطولة 
و�لفنانني  �لفنانات  من  وجمموعة  م�ضطفى 
�لعر�قيني، بفر�ضية جديدة �ضلطت �ل�ضوء على 
ه من قبل �ضهرز�د، كانت بطالت  مامل يتم ق�ضّ
�حلكايات �جلديدة ن�ضاء مثلن دور �ملحافظات 

�لعر�قية وبطولت �لن�ضاء فيها.
وكان بطل �ملهرجان �لذي  �ضمل �أغلب جمالت 
و�لأدب  و�ل�ضينما  و�مل�ضرح  كالت�ضكيل  �لإب��د�ع 
�جل��م��ه��ور، �جلمهور  ه��و  م��ن��ازع  دون  و�ل��ف��ك��ر 
ت به مدّرجات �مل�ضرح �لبابلي  �لغفري �لذي غ�ضّ

وجميع قاعات ن�ضاطات �ملهرجان �لأخرى.

ل������ل������ث������ق������اف������اِت 
وال���ف���ن���ون ال��ع��امل��ي��ة

م��ه��رج��اُن

األ��������ُق ال����ت����اأري����خ امل��ت��ج��دد
افتتح يوم اخلمي�ش 2019/4/21 يف حمافظة بابل، على امل�شرح البابلي يف املدينة 

االأثرية، وبرعاية من رئي�ش اجلمهورية الدكتور برهم �شالح، مهرجان بابل 
بابل – خا�ش ملجلة "ال�صبكة"للثقافات والفنون العاملية يف دورته الثامنة.

ت�صوير – ليث �صامي

د. علي �ل�ضاله مع �حد �ضيوف �ملهرجان

�لفنانة �لهام �ضاهني

�ل�ضاعرة مرمي حيدري

�ل�ضاعر موفق حممد

�لفنانة نوفا عماد
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وقد  �لديو�نية.  وحمافظة  �ل��ع��ر�ق  وكرد�ضتان 
عر�ضت �ضت م�ضرحيات تعالج وتناق�س �لأو�ضاع 
توزعت  حيث  �لعر�قي،  �ملجتمع  ي�ضهدها  �لتي 
�لعرو�س �مل�ضرحية على عدد من م�ضارح بغد�د 
منتدى  �لر�فدين،  م�ضرح  �لوطني،  )�مل�ضرح 
�لفنون  معهد  م�����ض��رح  �ل��ت��ج��ري��ب��ي،  �مل�����ض��رح 
لأهم  نقدية  جل�ضات  عن  ف�ضاًل  �جلميلة(، 

�لنقاد و�لباحثني يف �مل�ضرح.
مو�صوعات فل�صفية

�فتتح �ملهرجان بعر�س فيلم )�أيام �مل�ضرح 
بعد  �ضيف  �أب���و  م��ه��دي  للمخرج  �ل��ع��ر�ق��ي( 

ح��د�دً�  للمهرجان،  �ملر�فقة  �لحتفالت  �إلغاء 
عر�س  تاله  �ملو�ضل،  عّبارة  �ضهد�ء  �أرو�ح  على 
�إخر�ج  من  �ل�ضودة(  )�ضاعة  مل�ضرحية  م�ضرحي 
مثال  �لدكتور  وتاأليف  �ل��ع��ز�وي  �ضنان  �لفنان 
�بر�هيم  ويحيى  جعفر  �ضيماء  متثيل  غ���ازي، 
�لد�خلي  �ل�ضر�ع  �مل�ضرحية  تناولت  و�آخرين، 
و�ملر�أة و�عتمدت على طرح فر�ضية  �لرجل  بني 
�ملو��ضيع  بع�س  على  �ل�ضوء  لت�ضليط  مغايرة 
�لأر�س وحما�ضرة  �لوجود على  ب�ضاأن  �لفل�ضفية 
�إىل  �ل��ع��م��ل  ي�ضتند  ك��م��ا  ب��ال��زم��ن،  �ل���زوج���ني 
�ل�ضكل  �ضعيد  على  �ل�ضاخرة  �ملحاكاة  مفهوم 
و�جلماليات و�لآليات �لأد�ئية يف جت�ضيد عالقة 
�للحظة  بالزو�ج مبا تفر�ضه  تنتهي  بني حبيبني 
�ملجتمع  يف  وم��ف��ارق��ات  ت�ضّوهات  م��ن  �لر�هنة 

�لعر�قي.
 م�صرحيات عربية واأجنبية

�ذ عر�ضت ثالث  �مل��ه��رج��ان،  ع��رو���س  وت��و�ل��ت 
مي�ضيل  تاأليف  )�ضكوريال(  �لأوىل  م�ضرحيات 
دي جيلدرود و�إخر�ج �لطالب �ضجاد كاظم على 
عر�س  تالها  �جلميلة،  �لفنون  معهد  م�ضرح 
�مل�ضرح  خ�ضبة  على  وم�ضا(  )�ضباح  م�ضرحية 
وهي  �ملغرب  )دوز مت�ضرح( من  لفرقة  �لوطني 
�جلبار  عبد  و�إخ����ر�ج  غ��ن��ام  غ��ن��ام  تاأليف  م��ن 
�زدي��و،  وتوفيق  خ��رم��از  رج��اء  ومتثيل  خ��م��ر�ن 
تالها �لعر�س �مل�ضرحي �لكبري مل�ضرحية )�أمكنة 
�لعربية  �لهيئة  جائزة  على  �حلائزة  �إ�ضماعيل( 
تاأليف  م��ن  م�ضرحي  ن�س  كاأف�ضل  للم�ضرح 
�لذي  حنون  �إبر�هيم  و�إخ��ر�ج  وزي��ري  هو�ضنك 
�ل�ضورة  م�ضرح  يف  بال�ضتغال  �أعماله  متيزت 

�لتي  �أعماله  �أغلب  �أك��دت��ه  ما  وه��و 
)�أمكنة  م�ضرحية  �آخرها  وكانت  �ضابقًا  قدمها 
حم�ضن،  ر�ئد  �لكبري  �لفنان  متثيل  ��ضماعيل( 
و�لفنان با�ضل �ل�ضبيب، و�لفنانة �ل�ضابة �لو�عدة 
طه  فريد،  �ضوقي  �ل�ضباب  و�لفنانني  كاترين، 
علي، حيدر �خلياط ، حيدر �لآغا ،علي �لعذ�ري. 
يتحدث �لعمل عن �ل�ضر�ع بني �لعقل و�جلنون، 
�ضخ�ضية  خالل  من  و�لوهم،  �حلقيقة  بني  وما 
�لبطل )�إ�ضماعيل( �لتي ج�ضدها برب�عة و�إتقان 
�لفنان ر�ئد حم�ضن، �ملعتقل �ضيا�ضيًا، �إذ تعر�س 
من  يهرب  ولكي  و�لعنف،  �لتعذيب  �أن���و�ع  لكل 
�ملعتقل جلاأ �إىل حيلة �دعاء �جلنون، حيث يعود 
�إ�ضماعيل �إىل م�ضت�ضفى �لأمر��س �لنف�ضية �لذي 
خرج منه، لأنه �ضليم عقليًا، ولكي يعاود متثيله 
للجنون فيّدعي �جلنون ليعي�س باأمان عما يدور 
خارج �أ�ضو�ر �مل�ضت�ضفى، ويبقى �جلمهور يدور يف 
فلك خيالت ��ضماعيل وحقائق �لو�قع. �جلمهور 
وقف  حيث  �مل�ضرحية  م��ع  كبري  ب�ضكل  تفاعل 

ي�ضفق طوياًل لأبطالها �لفنانني.
ثنائية العقل واجلنون

 من جانبه، قال �لفنان ر�ئد حم�ضن يف ت�ضريح 
ل�ضخ�ضية  جت�ضيدي  :"�إن  �ل�ضبكة(  )جملة  ل� 

�جلنون،  يّدعي  �لذي  )��ضماعيل(، 
�للحظة،  ول��ي��دة  لي�ضت 
منذ  عليها  ��ضتغلت  فقد 
من  �لثالث  �ل�ضهر  بد�ية 
�مل��ا���ض��ي��ة، حيث  �ل�����ض��ن��ة 
ت��ن��اول��ت  �مل�����ض��رح��ي��ة  �إن 

لغة  وه��و  خطريً�  مو�ضوعًا 

�إىل  يدعو  �لعر�س  �أن  موؤكدً�  �جلنون، 
ين�ضج  �أن  �مل��وؤل��ف  و��ضتطاع  �لده�ضة، 
خيوط عمله بني ثنائية �لعقل و�جلنون." 
هو�ضنك  �لفنان  �مل�ضرحية  موؤلف  و�أ���ض��ار 
وزيري �ىل: "�أن �لعمل يعالج مو�ضوع ثنائية 
يدعى  �ضخ�س  خ��الل  م��ن  و�جل��ن��ون  �لعقل 
�لذي  �لنف�ضي  م�ضفاه  �ىل  يعود  )�إ�ضماعيل( 
مكث فيه طوياًل بعد حتطمه جر�ء �لق�ضف، 
�مل�ضفى بعد  �ل�ضوؤ�ل: ملاذ� تعود �ىل  يبد�أ  وهنا 
يدور  ما  باأن  يتلخ�س  �جلو�ب  منه؟!  خروجك 
موجود  عما  بكثري  �أخطر  �مل�ضفى  �أ�ضو�ر  خارج 
مل  �مل�ضرحية  فكرة  �أن  على  موؤكدً�  د�خله!!  يف 
تكن غائبة عن ذهنه طيلة �ل�ضنو�ت �ل�ضابقة ما 
دفعه �ىل جت�ضيدها على �لو�قع لرى �لنور �أمام 

�جلمهور �لعر�قي و�لعربي."
�إبر�هيم  �لفنان  �مل�ضرحية  خمرج  �أع��رب  فيما 
بنجاح عر�س عمله  �لغامرة  �ضعادته  حنون عن 
�لنجاح  ر�أى  حني  �إ�ضماعيل(  )�أمكنة  �مل�ضرحي 
�مل�ضرحية  مو�ضحا:"�أن  �جل��م��ه��ور،  ع��ي��ون  يف 
خالل  م��ن  �لده�ضة  �ىل  تدعو  خمتلفة  جتربة 
�مل�ضرحية  �لن�ضو�س  يف  �مل�ضتهلكة  غري  ثيمتها 
�لذين  للممثلني  �لر�ئع  بالأد�ء  م�ضيدً�  �لأخرى، 
��ضتطاعو� �ضّد �نتباه �جلمهور نحوهم طيلة فرة 

عر�س �مل�ضرحية."  
و�أو�ضح �لفنان با�ضل 
�ل�ضبيب �لذي ج�ّضد 
)�ل���دك���ت���ور(  دور 
:"�إن  �ل��ع��م��ل  يف 
)�أمكنة  م�ضرحية 
من  ��ضماعيل( 
�ملهمة  �لأعمال 
�ل���ت���ي �أت���وق���ع 
تكون  �أن  ل��ه��ا 

مبنا�شبة االحتفاء بيوم امل�شرح العاملي انطلقت منت�شف ال�شهر املا�شي فعاليات مهرجان )يوم 
امل�شرح العراقي( ال�شنوي يف بغداد الذي تقيمه دائرة ال�شينما وامل�شرح يف وزارة الثقافة 

وال�شياحة واالآثار، وا�شتمر خم�شة اأيام مب�شاركة فرق م�شرحية حمرتفة من تون�ش واملغرب 
و�شيوف خمت�شني بامل�شرح من جمهورية اإيران، اىل جانب العرو�ش امل�شرحية العراقية من بغداد 

عرو�ٌش ممّيزة 
للم�صرحّيني العراقّيني 

ال��ع��امل��ي  امل�������ص���رح  ي�����وم  يف 

ت�صوير: �صباح الربيعيتغطية : اأحمد �صمي�صم 

الفنان رائد حم�شن والفنانة كاترين 
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�جلادة،  �مل�ضرحية  �لن�ضو�س  يف  فارقة  عالمة 
مقتب�ضة  فل�ضفية  مو��ضيع  حول  تتمحور  كونها 
فيها  متتزج  �ليومية  �لجتماعية  حياتنا  م��ن 
�ل��وع��ي  منطقتي  ب��ني  �لنف�ضية  �ل�����ض��ر�ع��ات 
ل  �مل�ضرحية  ه��ذه  �أن  على  م��وؤك��دً�  و�ل��الوع��ي، 
�إنها  ب��ل  �لنخبوية  �مل�ضرحيات  �ضمن  ت�ضنف 
عمل يحاكي جميع طبقات �ملجتمع �لعر�قي بكل 

و�ضوح."
�لتجربة  لها  كانت  �لتي  كاترين ها�ضم،  �لفنانة 
يف  م��ذه��ل  ب�ضكل  �أج����ادت  �مل�����ض��رح،  يف  �لأوىل 
ق��ال��ت:  �مل�����ض��رح��ي��ة،  يف  �ضخ�ضيتها  جت�ضيد 
�أن  يل  �لأوىل  �لتجربة  بكونها  ج��دً�  "�ضعيدة 
�ملمثلني  كبار  مع  �مل�ضرح  خ�ضبة  على  فيها  �أقف 
�ل�ضبيب يف  وبا�ضل  ر�ئد حم�ضن  �لفنانني  �أمثال 
م�ضرحية مهمة كهذه، و�ضعدت بتفاعل �جلمهور 
معي �ثناء تاأديتي للم�ضاهد، وقريبًا �إن �ضاء �هلل 

�ضت�ضاهدونني يف عمل در�مي جديد."
�صراع اخلادمات

�ملهرجان مت عر�س  �أي�ضًا، ومن �ضمن فعاليات 
�لفنان  �إخ����ر�ج  م��ن  )�خل��ادم��ت��ان(  م�ضرحية 
جوين،  جون  وتاأليف  �لأ�ضدي،  ج��و�د  �مل�ضرحي 
�إىل  يف�ضي  ���ض��ر�ع��ًا  خ��ادم��ت��ان  فيها  وتخو�س 

�ختيار �لقتل كخال�س وحتّرر من �لعبودية. 
كما مت عر�س م�ضرحية )ن�ضاء يف جهنم( على 
م�ضرح �ل��ر�ف��دي��ن وه��ي م��ن �أرب��ي��ل م��ن �إخ��ر�ج 
جل�ضة  �لعرو�س  هذه  تلت  يون�س.  �ضوعاد  هيو� 
�لفنان  �أد�ره��ا  كرومي،  قاعة عوين  على  نقدية 
�لدكتور مثال غازي  فيها  ار وعّقب  �لن�ضّ كاظم 

و�لدكتور ريا�س مو�ضى �ضكر�ن. 
)�لأر�م����ل(  �لتون�ضية  �مل�ضرحية  عر�ضت  ث��م 

لفرقة �لأ�ضطورة لالإنتاج من تون�س تاأليف ليرل 
على  �لطبوبي  وف��اء  �لفنانة  و�إخ���ر�ج  دورف��م��ان 
م�ضرحية  عر�ضت  كما  �لوطني،  �مل�ضرح  خ�ضبة 
�مل�ضرح  منتدى  ق��اع��ة  على  �ضك�ضبري(  )�ضلة 
�لتجريبي لفرقة كلية �لفنون �جلميلة من �خر�ج 
�لدكتور حليم هاتف، بعدها عقدت جل�ضة نقدية 
�أد�ره����ا �ل��ف��ن��ان ظ��ف��ار �مل��ف��رج��ي وع��ّق��ب��ت فيها 
يا�ضر  و�لدكتور  نعيم  عو�طف  �لدكتورة  �لفنانة 

�لرب�ك. 
حفل اخلتام وتكرمي الفنانني 

م�ضرحية  عر�س  �ملهرجان  ختام  م�ضك  وك��ان 
�أف�����ض��ل ممثل  )ف��الن��ة(، حيث ذه��ب��ت ج��ائ��زة 
وممثلة �ىل با�ضل �ل�ضبيب، و�ملمثلة �آلء جنم من 
تاأليف هو�ضنك وزيري و�إخر�ج حامت عودة، علمًا 
باأن �مل�ضرحية ح�ضلت على جائزة �أف�ضل ممثل 
وممثلة يف مهرجان "�أو�ل" �مل�ضرحي �لدويل يف 
�لنقا�س،  حممد  �لديكور  على  وك��ان  �لبحرين، 
و�لإ����ض���اءة ع��ل��ي م��ع��د �ل�����ض��ود�ين، و�مل���وؤث���ر�ت 

�مل��و���ض��ي��ق��ي��ة م��ه��دي ع��ب��ا���س. 
�أ�ضرة  ق�ضة  �مل�ضرحية  حتكي 
عر�قية مكّونة من �ضت فتيات 
�مر�أة  �لأم  �أبيهّن،  مع  ي�ضكّن 
وعبادة  للدين  حياتها  ن��ذرت 
�ل��رب، و�لأب رج��ل رك��ّز جل 
�ه��ت��م��ام��ه ع��ل��ى م��ن��ع ه���وؤلء 
�لفتيات من روؤية �حلياة حتى 
و�إن كانت هذه �لروؤية من ثقب 
�ضغري ينقلهّن �ىل �جلانب �لآخر من �لدنيا، يف 
حماولة من �ملخرج ملناق�ضة ق�ضية تغييب �ملر�أة، 
با�ضم  بناته  �لأب  ينادي  �لتغييب  لهذ�  وكاإ�ضارة 
حاول  وبهذ�  بينهن،  متييز  دون  من  “فالنة” 
�لتغييب  يف  �لعمل  فكرة  �ىل  ي�ضري  �أن  �ملخرج 

و�لتهمي�س لدور �ملر�أة. 
احلمداين يكرم الوفود

دور  �مل�ضرحية  يف  مثلت  جنم"  "�آلء  �لفنانة 
�لآخ��ر  �لعامل  �ىل  �خل��روج  حت��اول  �لتي  �لفتاة 
رغم �ملعوقات �لتي تو�جهها من �ضطوة �ملجتمع 

�لذكوري و�ضلطة �ملجتمع غري �ملن�ضفة.  
عودة  ح��امت  �لفنان  �لعمل  ذك��ر خم��رج  ب���دوره، 
:"�أن �ل��ع��م��ل ي��ت��ح��دث ع��ن ع��ذ�ب��ات �مل����ر�أة يف 
جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، ف��ه��ي د�ئ���م���ة �ل�����ض��رب و�ل���دع���اء 
�أن  �أبناًء تخ�ضى  تلد  �لتي  �ملر�أة  و�لنتظار، هذه 
�مل�ضري  �لإناث كما هي فيذقن ذ�ت  يكونو� من 

من �لتهمي�س و�لإهمال. 
دقيقة،   60 �ل���  قر�بة  ��ضتغرق  �ل��ذي  �لعر�س   
�حلا�ضر  �جلمهور  �أنظار  ي�ضتقطب  �أن  ��ضتطاع 

يف �مل�ضرح وينال �عجابهم.
و�ل�ضياحة  �لثقافة  وزير  كّرم  �لعر�س  ختام  ويف 
جميع  �حل��م��د�ين  �لأم��ري  عبد  �لدكتور  و�لآث���ار 
�لوفود �لعربية و�لعر�قية من �لفنانني �مل�ضاركني 
يف �ملهرجان، م�ضيدً� باجلهود �لتي بذلت خالل 
�لعرو�س  �أجمل  خاللها  من  قدمت  �أيام  خم�ضة 
�لعر�قية  �مل�����ض��ارح  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  �مل�ضرحية 
�خلتام  حفل  وح�ضر  و�مل��ح��اف��ظ��ات.  ب��غ��د�د  يف 
من  وح�ضد  و�لدبلوما�ضيني  �مل�ضوؤولني  من  عدد 
�لفنانني و�ملثقفني و�لإعالميني وخمتلف و�ضائل 

�لإعالم .       

تلد  �لتي  �حل��ي��اة  �ل����ولدة..  عملية  �إي��ق��اف  �أر�د 
موتًا، ف�ضعى �ىل �إجها�س �جلنني لإيقاف متو�لية 
ملخرج  حمتدم  عر�س  �ل�ضودة(  )�ضاعة  �حلرب. 
حمتدم مكتنز باأ�ضياء وطروحات مزدحمة. تقافز 
�ملوؤلف )مثال  و�ضريكه  �لعز�وي(  �ملخرج )�ضنان 
غازي( بني �خلطوط �حلمر و�لبي�س.. و�خل�ضر.. 
ترتيب حكاية  �إعادة  و�ل�ضود!! من خالل حماولة 
�خلطيئة باأبطالها �لثالثة: �آدم وحو�ء و�ل�ضيطان، 
وخلق  وحم��اك��م��ت��ه��ا  وفح�ضها  مناق�ضتها  ب��ع��د 
ونهايات  وحت���ولت  ل��ب��د�ي��ات  ج��دي��دة  فر�ضيات 
جديدة. عمل �لن�س على مزج ماهو �أ�ضطوري مبا 
هو و�قعي، وماهو فل�ضفي مبا هو يومي )حياتي( 
�ملتلقي  لدى  ولتثري  �لفكرية  �مل�ضتويات  لتتد�خل 
و�مل��وت  �حلياة  ح��ول  �ملعّلقة  �لأ�ضئلة  من  �ملزيد 

و�خل��ط��ي��ئ��ة �لأزل�����ي�����ة.  �ن��ط��وى 
�لفح�س  ع��ل��ى  �ل��ع��ر���س  ه���ذ� 

و�لدينية  �لأ�ضطورية  للتاأ�ضي�ضات 
�ملوؤ�ض�ضات  على  ف��الح��ت��ج��اج  فالنقد 

وقد  ومماتنا.  وحياتنا  ب��اأق��د�رن��ا  �ملتحكمة 
وردت يف �ضياق �لعر�س مفرد�ت �ضارخة ومبا�ضرة 
مل تن�ضجم مع �خلطاب �لفل�ضفي �ملعمق و�جلمايل 
)م�ضّفرة(  �إ���ض��ار�ت  وج��ود  رغ��م  للعر�س  �لعايل 
تنتقد �خلطابات �لدينية و�ل�ضيا�ضية و�لجتماعية 
بطريقة تنطوي على ماهو مبا�ضر تارة وماهو فني 
تارة �أخرى. وقد ��ضتخدم �لعر�س لغة ثنائية ز�وج 
فيهما بني �للغة �لف�ضحى و�للغة �ملحكية �لد�رجة 
ليفرز من خاللها م�ضتويني من �ملو�قف و�لأفعال 
و�لأفكار، �أحدهما يرتبط مبا هو فل�ضفي �أ�ضطوري 
�لو�قع �لجتماعي.  و�آخر مبا هو يومي معا�س يف 
جتريبية  عتبة  �أظنها  �ملو�زنة؟  هذه  جنحت  فهل 

�أوىل يف رفع �لرفع عن ماهو حمكي ويومي 
وحماولة مغادرة �لت�ضلب �للغوي ملفرد�ت 
وقلوبنا،  �أ�ضماعنا  على  وق��ع  لها  ماعاد 

�ضئت  ما  منها  ِ�غ��رف  �جلمالية،  لغته  فللم�ضرح 
وقع  لها  يكون  �أن  �ضريطة  �ملتد�ول  مفرد�ت  من 
��ضتحدث   . �لعر�س  �ضياق  يف  وج��م��ايل  در�م���ي 
خ�ضبة  على  حا�ضرة   - غائبة  �ضخ�ضية  �ملخرج 
�ل�ضايك  على  تبث  �لتي  �لكتابات  ع��رب  �مل�ضرح 
�خللفي تعليقات حتاور �ل�ضخ�ضيتني يف لغة م�ضتّلة 
من �لتد�ول �لجتماعي �ليومي، ورمبا كان �لأمر 
يحتاج �ىل معاجلة �إخر�جية للفت نظرنا �إليها من 
ومتثل  حركي.  �و  �ضوئي  �و  �ضوتي  عن�ضر  خالل 
�ل�ضلع  حقيقتها  يف  �لفر��ضية  �ل�ضخ�ضية  هذه 
�لثالث �ملكمل لثالوث �حلكاية �لأوىل )�آدم و حو�ء 
و�ل�ضيطان(. فهل تخّلى �ل�ضيطان عن �آدم وحو�ء 
وتنازل عن رهانه؟! بل هل تخّلى �آدم وحو�ء عنه 
وعن و�ضاو�ضه؟ �أم �ضارو� خليفة له على �لأر�س.. 

غو�ية  يف  ي�ضتمر  �ل�ضيطان  عليها.  �هلل  خليفة  ل 
�آدم وحو�ء لأنه و�ضي على خطاياهما منذ )�ضاعة 
�ىل  ��ضتمعنا  �لتفاح  لوحة  ويف  �لأوىل.  �ل�ضودة( 
متقن-  غري   - كوريكر�يف  ب��اأد�ء  �خلطيئة  ن�ضيد 
تو�رثناها.  �لتي  �خلطيئة  متو�لية  عن  لنا  ك�ضف 
�لأر���س  يف  جاعل  �إين  للمالئكة  رب��ك  ق��ال  )و�إذ 
وي�ضفك  فيها  يف�ضد  من  فيها  �أجتعل  قالو�  خليفة 
�لدماء ونحن ن�ضّبح بحمدك ونقّد�س لك قال �إين 

�أعلم مالتعلمون(.
�ضينوغر�فيا �لعر�س كانت مر�ضومة بدّقة ل تفوت 
لعبته  �ل�ضينوغر�فيا  وماتز�ل  كانت  خمرج  على 
توؤ�ض�س  حم��ددة  وبقع  �ضوئية  م�ضاقط  �ملف�ضلة. 
بتو�زن  ��ضتثمرها  �لتي  �مل�ضرح  جلغر�فية  جماليًا 
�لأك�ض�ضو�ر  قطع  زحمة  ورغ��م  و�إج���ادة.  جمايل 
و�لأزياء �لتي �أرهقت كاهل �ملمثلني �إل �أن �ملخرج 
توظيفها  مت  و�ح��دة  منظرية  مبفردة  ��ضتعان  قد 
لتتحول  ���ض��ري��رً�  ف��ب��د�أت  ب���ارع  ب�ضكل  �إخ��ر�ج��ي��ًا 
�ضارت  وم��رة  ف�ضبورة،  فباب  ف��دولب  غرفة  �ىل 
�ضريحًا و �ضّباَك ويّل �أو �إمام و�أخرى حتولت �ضيارة 
مفخخة، ويف جوهرها كانت مبثابة م�ضرح د�خلي 
و�لأك�ض�ضو�ر�ت  �لأزي���اء  بقطع  تاأثيثه  مّت  �ضغري 
كبري!  م�ضرح  �إل  هي  �إن  �حلياة؟  )م��ا  �ملك�ضوفة 
على  �ملمثل  يق�ضيها  �ل��ت��ي  �ل�ضاعة  �إل  ه��ي  �إن 
على  �ضك�ضبري  قال  هكذ�  تعبًا(،  متخبطًا  ملعبه 
ل�ضان بطله هملت، لكنه قطعًا مل ي�ِضر �ىل �ضاعة 
�ل�ضودة )�للي حكمنه بيهه فالن!! و�ضاعة �ل�ضودة 
�ضفتك  �للي  �ل�ضودة  و�ضاعة  بيهه!  تزوجنه  �للي 
للدنيا!!  بيهه  �جينه  �للي  �ل�ضودة  و�ضاعة  بيهه!! 
ولقد  �لتفاحة!!(.  بيهه  �أكلنا  �للي  �ل�ضودة  و�ضاعة 
��ضتعمل �ملخرج موؤثر �لدخان بطريقة تقنية بارعة 

وحم�ضوبة. 

اآدم وحواء و)�صاعة ال�صودة( 

حني حبلت حواء.. احتج اآدم بعد اأن �شهد حرب اجلنينني قبل خروجهما 
من بطن اأمهما.. فاأراد اإيقاف �شل�شلة اخلطيئة!! خطيئة احلروب 

اأ. د. ح�صني علي هارفاملتوالية واملتوالدة. فِلَم يولد اإذن هذا الطفل؟!
ت�صوير: علي عدنان
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ر�ئد  �ملمثلني  كّل من  �لعر�س  �أدو�ر  وقد ج�ّضد   
�لطبيب،  �ضبيب/  وبا�ضل  ��ضماعيل،  حم�ضن/ 

وكاترين/ �ملمر�ضة وبع�س �أوهام ��ضماعيل..
  يف البدء كان الن�ش

�أمكنة  يف  وزي��ري  هو�ضنك  �لكاتب  �ضوؤ�ل  ج��اء 
حلظات  كانت  �ذ�  ت�ضمن:  و�ل���ذي  ��ضماعيل 
�لهروب من جرمية ما ي�ضنعه �لعقل من �ضلوك 
عابث بكر�مة ودم �لإن�ضان هي ذ�تها �للحظات 

�لإن�ضان من �جلنون مالذً� يعقل به  �لتي يتخذ 
�ل�ضالم فاأي حد يتبقى بني �لعقل وبني �جلنون؟ 
ي�ضكن  �لتي  �لأمكنة  �أ�ضد  �أن �جلنون ي�ضبح  بل 
يف  �مل���رء  عبث  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل�ضالم  فيها 
�ملوت  من  �لهروب  تعاين  �لتي  �لنف�س  جو�نيات 
نظامه  يف  �لعقل  يجرمه  م��ا  وم��ن  �مل���وت  �ىل 
�ملري�س �ىل ما يجرمه �جلنون يف عبثه �ملري�س.

�لإن�ضان  �ضرية  يروي  �أن  وزي��ري  هو�ضنك  يريد 
�أن يكون ماكينة جمرمة  �لعر�قي �لذي ل يريد 
يف م�ضفوفة حلروب طاحنة ل قر�ر لها و�لذي 
ي�ضكن  باأن  �لأخري  قر�ره  �تخذ  قد  بعقل عارف 
بيت �جلنون ويتمر�س بذلك �لبيت ع�ضى �أن ل 

تتلطخ يد�ه بجرمية حرب.
   ��ضماعيل ولد بعد �أن �تخذ قر�ره بالدخول �إىل 
�جلنون. �تخذ ذلك بعد �أربع وع�ضرين �ضنة من 
عمره وقد لعب دوره �جلديد يف عامل �ملجانني: 
يف  وبقي  وجمانني..  وممر�ضني  و�أطباء  م�ضفى 
هذه �للعبة حتى بدء �لك�ضف عنها عرب منظومة 
�لن�س/ �لعر�س، وذلك بعد خم�س ع�ضرة �ضنة. 
يف  �لتمر�س  بعد  ��ضماعيل  على  �أثقل  ما  لكن 
عنه  و�ضاعت  ��ضمه  �ضاع  �أن  �جلنون  حيو�ت 
زوجته و�ضاعت عنه �حلدود �لتي تف�ضل ما بني 

�لعقل و�جلنون �و بني �ل�ضدق و�لوهم..
وهم العر�ش وحقيقته

�قتطف �ملخرج �بر�هيم حنون تلك �لثيمة �لتي 
و�لوهم.  �حلقيقة  بني  �حل��د  �نك�ضار  م��ر�ده��ا: 
�لد�خل و�خلارج.. يف  �لعقل و�جلنون. بني  بني 
�ضل�ضلة من �لثنائيات �لتي تتقلب فيها �لأحد�ث 
ينت�ضر  كنهاية  �لعقل  لتاأكيد  ل  �أ�ضد�دها  عرب 
به  لتنت�ضر  �جلنون  لتاأكيد  ول  ��ضماعيل  فيها 
تال�ضي  لتاأكيد  بل  �حل��رب  من  �ل��ه��روب  رغبة 
حلظة  يف  وتد�خلهما  بينهما،  �لفا�ضل  �حل��د 
�و حدث  فعل  كل  فيها  ينهر�س  م�ضرحي  عر�س 
بقهر يتيه فيه كل �ضيء، وما عاد يدري �لإن�ضان 
وجرميته  �لعقل  �إىل  مي�ضي:  متجه  �أي  �ىل  �أنه 
يف �حلروب كنظام حيو�ت �و �ىل �جلنون كعبث 

يف �لذ�ت.
�حلركية  ت�ضكيالته  يف  �مل��خ��رج  �عتمد  ول��ه��ذ� 

و�لفكرية على:
• و�قع خارجي يبد�أ من و�قع د�خلي ثم ي�ضيع 

بينهما ذلك �لإن�ضان �لر�ف�س للحرب.
�جلنون  بيت  لي�ضكن  �لعقل  يرف�س  عقل   •
يجري  ما  يعقل  لكونه  �جلنون  يرف�س  وجنون 

عليه.
• �لعو�مل متد�خلة كما هي �لت�ضور�ت �لذهنية 
يعاينها  وه���و  ��ضماعيل  �أم����ام  تت�ضرب  �ل��ت��ي 
ك�ضرخات  تطارده  هي  بينما  �آمنة  كمالذ�ت 

مفزعة.
لتعرّب عن  �ل�ضينوغر�فيا  ولدت  �أي�ضا    من هنا 
باأمكنة  ��ضماعيل  �أمكنة  ولتوؤطر  �لثيمات  تلك 

�لعر�س �مل�ضرحي وكانت على نحو:
-�أطر لأبو�ب مفتوحة ��ضتخدمها �ملخرج لتكون 
�ل�ضاهد �حلي على ذلك �لتد�خل ما بني �خلارج 
و�لد�خل. ما بني ما يجري من �أحد�ث يف �لو�قع 
بكل  مثقلة  هي  بينما  عقل..  و�إر�دة  وب�ضناعة 
خطايا �حلروب و�آثامها. بني ��ضماعيل �ملجنون 
هنا يف �لد�خل و�لذي ل يوؤذي غريه و��ضماعيل 
هناك يف �خلارج �لذي ين�ضطر �ىل ع�ضر�ت منه 

ليوؤذي غريه.. 
�رتكبته  �إث��م  ك��ل  عنها  يتدىل  مل�ضنقة  -ح��ب��ال 
يف  ��ضماعيل  �ل��رم��ز  وك���اأن  جمعاء.  �لب�ضرية 
تلك  ك��ل  ع��ن  ت��ع��ب��ريً�  ج���اء  �ل��ذب��ح  ميثالوجيا 

�خلطايا �لتي متار�ضها �لب�ضرية..
يت�ضوره  ما  بكل  �لولود  ذلك  �لكبري  -�ل�ضرير 
ب��ذ�ت��ه  م��ف��ج��وع��ة  �ضخ�ضيات  م��ن  ����ض��م��اع��ي��ل 
مبر�ضه  عليه  لتثقل  ل  تطارده  و�لتي  �ملري�ضة 
�ل��ق��ادم من  �أم��ان��ه  له  لتوؤكد  ت��ط��ارده  بل  �لآث��م 
يريده  �لذي  �ل�ضرير  هذ�  عقل.  كل  من  هروبه 
�لذي  �ل�ضرير  هذ�  عليه.  كابو�ضًا  كان  له  �أمنًا 
�ملفر�ضة  يا�ضمني  زوجته  به  يدرك  بيتًا  يريده 
كان مو�جهة مع حطام نف�ضه �لهاربة. كان خوفًا 
يتقيح فوقه كل ذ�ت لقاء باملمر�ضة �و مبا يتوهم 

به �أنها زوجته يا�ضمني �ملفر�ضة.
�لأقنعة  �و  �لكر��ضي  �و  �ملقهى  �و  -�ل��ط��ري��ق 
��ضماعيل  يريدها  و�همة  ممر�ت  كلها  �ملفزعة 
�ملجروح  �لإن�ضان  ماأ�ضاة  على  �ضاهدً�  لتكون 
طريق  �أك��ذوب��ة  يريدها  بل  و�آثامها.  باحلروب 
يقود  وهو  كثريً�  توح�س  ي�ضهد على مهزلة عقل 
من  ح��ي��و�ت  يف  �جلحيم  م��ت��اه��ات  �ىل  نف�ضه 

حروب.-

 �شمن فعاليات "اأيام م�شرحية" التي انطلقت  يف بغداد مبنا�شبة اليوم العاملي للم�شرح ُقدمت 
م�شرحية اأمكنة ا�شماعيل على خ�شبة امل�شرح الوطني وهي من تاأليف هو�شنك وزيري واإخراج 
اإبراهيم حنون،

اأمكنُة اإ�صماعيل
د. جواد �صربي
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�صتقبل 

يكتب اأوكونور يف ال�صطر االأول من بحثه القيم حول 
كاثرين مان�صفيلد )اإن�صانة وكاتبة( ما يلي: "كاثرين 

مان�صفيلد بالن�صبة يل، �صيء غري عادي يف تاريخ 
الق�صة الق�صرية."  وهذه �صهادة "غري عادية " من 

كاتب "غري عادي" اأي�صًا.

م�������ق�������االت

جا�صيندا وكاثرين

"حني اأر�شم زهرة، اأ�شبح اأنا زهرة"  
                          )فان كوخ(

يزة بهذ� �ل�ضم فقط �أي�ضًا، �أعادت �إيلَّ  رئي�ضة وزر�ء نيوزلند، جا�ضيند�، و�أقول جا�ضيند� فقط، فهي متميزة ومُمَ
�ضخ�ضيًا، ��ضمًا نيوزلنديًا متميزً� ومميزً�، لإن�ضانة ل ميكن ن�ضيانها.. �أنا �أكتب يف �ضاأن �لكاتبة كاثرين مان�ضفيلد.
تعرفت على كاثرين مان�ضفيلد قبل �ن �أقر�أ �أعمق ما قر�أته ب�ضددها يف كتاب "�ل�ضوت �ملنفرد" للكاتب �لإيرلندي 
فر�نك �أوكونور، يف طبعته �لأوىل، حيث حذفت �لرقابة �مل�ضرية ف�ضاًل ر�قيًا منه هو "رومانتيكية �لعنف" �لذي 

�خت�س بالأديب �لرو�ضي �ملن�ضق "��ضحق بابل" �لذي �أعاد �إيلًّ ذكريات خا�ضة عن �ضبابي يف �ضجون �لعر�ق.
ح�ضنًا، �ضاأعود �إىل ��ضحق بابل ذ�ت يوم.

كنت قر�أت لكاثرين مان�ضفيلد، يف مطلع �ضنة 1960، ق�ضة ق�ضرية �أخذت بلّبي و��ضتولت على كياين وجعلتني 
�إنها ق�ضة يف �حلب، �و ق�ضة �حلب للحب يف ذ�ته، تدور ما بني �ضالة منزل  "هكذ�، و�إل فال".  �أقول لنف�ضي: 
وحديقته، حيث �لنور و�ل�ضوء، و�لب�ضر �لذين يبحثون عن �حلب. ثم �أخذت �أجري ور�ء كل ما ُيكتب ب�ضدد حياتها 
�خلا�ضة، �و يف �ضاأن ق�ض�ضها، و�أمور �أخرى تتعلق بعائلتها،  حيث حَمِتدها �لإر�ضتقر�طي، وهجرة و�لدها �إىل 
ويلنغتون يف نيوزيالند، وبعد ذلك عودتها هي �إىل �ململكة �ملتحدة طلبًا للدر��ضة، ومز�ملتها للكاتب �لربيطاين 

د.ه�.لورن�س، �ضاحب رو�ية "�أبناء وع�ضاق".
يكتب �أوكونور يف �ل�ضطر �لأول من بحثه �لقيم حول كاثرين مان�ضفيلد )�إن�ضانة وكاتبة( ما يلي: "كاثرين مان�ضفيلد 
بالن�ضبة يل، �ضيء غري عادي يف تاريخ �لق�ضة �لق�ضرية."  وهذه �ضهادة "غري عادية " من كاتب "غري عادي" 

�أي�ضًا.
�لوزر�ء  برئي�ضة  �أعجبو�  �لذين  هوؤلء  لكل  �ملجال  لأتيح  �ملبدعة،  �لكاتبة  هذه  �ضاأن  يف  �حلد  هذ�  عند  و�أتوقف 
جا�ضيند�، كي يتحولو� �إىل "�ل�ضفحة �مل�ضرقة �لخرى يف نيوزيالند" و�أعني كاثرين مان�ضفيلد، لأنها و�جهة من 
و�جهات �حلياة �لإن�ضانية طرً�، ملاذ� تتج�ضد �حلياة �لإن�ضانية يف �إن�ضان و�حد، يف حلظة بعينها، كما حدث ذلك 

مع هذه �ل�ضيدة �لب�ضيطة �لعظيمة : جا�ضيند�... ؟!
هي و�ضلت �إىل درجة �لتطابق �لتام بني ظاهرها وباطنها، �أقو�لها و�أفعالها. 

وهذ� هو �ضر �إن�ضانية �أي �إن�ضان �ضوّي .

ي��ب��ح��ث ع���ن م��ك��ام��ن �ل��ت��م��ي��ز و�لإب��������د�ع ولي���وؤم���ن 
عندما  �ضالته  وج��د  �لإع��الم��ي.  �لعمل  بكال�ضيكات 
يف   2011 عام  لندن  �لربيطانية  �لعا�ضمة  يف  �ضارك 
�ملو�طن.  ب�ضحافة  ي�ضمى  فيما   bbc �أجرتها  دورة 
�ملو�طن  �ضحافة  تطوير  فكرة  هناك  من  لديه  ن�ضاأت 
حيث يقول: "حاولت �أن �أغري �ل�ضورة �ملعتاد عليها يف 
تقارير �ملر��ضلني باعتماد �لروؤيا �لإخر�جية للمو�طن 
�لت�ضوير  فزو�يا  �ملخرج،  بح�س  يتمتع  �ملر��ضل  كون 
�ملر��ضل.  يعرفها  �للقطات  و�أحجام  �لكامري�  وحركة 
ومبا �أنه ميتلك �ملوبايل �بتكرت يف ذلك �لوقت "تقرير 
باإنتاج حدث با�ضتخد�م  �إذ يقوم �ملر��ضل  �لطو�رئ"، 
�ملوبايل  عد�ضة  يفتح  حيث  "�ملوبايل"  �جليب  مقتنى 
باإعد�د  �لنمط  �بتكرت هذ�  �للقاء�ت.  وينتج  وي�ضور 
�لإع���الم  �ضبكة  ب��ه  و�ع��رف��ت  �لتلفزيوين  �لتقرير 
�لعر�قي وبد�أت ببث �لتقارير �ملنتجة من هذ� �لنمط.

نقطة حتول 
  2016 ع��ام  متف�ضلة،  �لفرن�ضية،  �ل�ضفارة  ق��ام��ت 
بتوجيه دعوة يل وحتدثو� معي حول م�ضروعي وطلبو� 
فر�ن�س  �لإعالمية  �ملوؤ�ض�ضة  على  �مل�ضروع  مني عر�س 
24  فو�فقت، قالو� يل :"�نتظر منا �ت�ضاًل هاتفيًا"، 
�ىل  بدعوتي  لإبالغي  بي  �ت�ضلو�  �ضنو�ت  ثالث  وبعد 
فرن�ضا: �ىل فر�ن�س 24 �لأكادميية �لفرن�ضية لالإعالم 
ب��د�أ  وع��ن��دم��ا  ف��ذه��ب��ت،  �لتكاليف  م��دف��وع��ة  برحلة 
�لتدريب �لعملي �نبهرو� بالعمل �لذي قمت به وفوجئو� 

باأن لدي تقارير تلفزيونية، وقامو� بتدري�ضه للمتدربني 
�ضهادة  مبنحي  قامو�  �أنهم  حتى  �لنامية  �ل��دول  يف 
�لتدريب  معهد  يف  دّربت  عدت  وعندما  منهم.  خربة 
تقنية  على  �لعر�قي  �لإع��الم  ل�ضبكة  �لتابع  �لإعالمي 

�ملر��ضل عرب �لهاتف �لنقال.
تقرير موؤثر

�لثقافية،  �لأو���ض��اط  يف  ج���دً�  م��وؤث��ر  تقرير  يل  ك��ان 
هذه  ح�ضقيل،  �ضا�ضون  بيت  ت�ضوير  من  منعوين  �إذ 
�ل�ضخ�ضية �ليهودية �لذي كان �أول وزير ملالية �لعر�ق، 
حيث قامت جمموعة بال�ضروع بتهدمي بيته �لذي يعترب 
�لت�ضوير  من  منعي  مت  وعندما  مهمًا،  وتاأريخًا  �إرث��ًا 
بالكامري� �لكبرية �ضورت مبوبايلي عملية �لهدم �لتي 
مت �ل�ضماح بها ب�ضبب �لف�ضاد �مل�ضت�ضري،  وقد �ضّمنت 
�أحدث  بّثه  وف��ور  تلفزيوين،  تقرير  �ضمن  �ضورته  ما 
�ضّجة د�خل وخارج �لعر�ق، ولكن لالأ�ضف مت �لتهدمي 

وبالتايل خ�ضرنا تر�ثًا عر�قيًا مهمًا.
�أجد �أن �خلو�س يف �لإعالم هو مَلكة مثل كتابة �ل�ضعر، 
فلي�س كل �ضخ�س ممكن �أن يكون �إعالميًا، فالإعالم 
�أن تكون هادفة بعيدة عن �ل�ضهرة،  هو ر�ضالة ويجب 
و�أهم �ضيء لدى �ملر��ضل �جليد هي �خللفية �لثقافية، 
�ملر��ضلني  �أروع  �لعر�قي من  �ملر��ضل  فاإن  وبكل جترد 
فهنا  �ضهدها،  �لتي  �لأح���د�ث  ك��ّم  ب�ضبب  �ل��ع��امل  يف 
�لدول  �لكثري من  تبحث عن مر��ضل عك�س  �لأح��د�ث 

حيث �ملر��ضل يبحث عن حدث. 

املرا�صل العراقي
هو االأروع يف العامل 

زيد امل�صطاف:

زيد امل�شطاف.. اإعالمي �شاب بداأ عام 2007   كمرا�شل 
وحاليًا يعمل  م�شوؤول �شعبة التحرير مبواقع التوا�شل 
االجتماعي يف مديرية االإعالم االإلكرتوين  يف �شبكة 
االإعالم العراقي.

حاوره : حيدر النعيمي

ت�صوير : ح�صني طالب
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ل���ه  �������ض������در   
�أغلبها يف  كتابًا  �أربعني  �أكرث من 

ي�ضرد  )نعمان  �ل�ضعر  يف  له  و�لرو�ية،  �ل�ضعر 
�جلرن�ل(،  و�أحو�ل  و�ملوتى،  �ملوت  كتاب  لونه، 
�ملدينة  �حُل��ّم��ى، حار�س  )ب��ر�ري  �ل��رو�ي��ة  ويف 

�ل�ضائعة، و�أرو�ح كليمنجارو(.
م�ضروعني  ع��ل��ى  �ل�����ض��ردي  ��ضتغاله  ت�ضمن 
�لفل�ضطينية(  )�مللهاة  هما  متو�زيني  رو�ئيني 
رو�يات  عدة  منهما  كل  وميثل  )�ل�ضرفات(،  و 

خمتلفة. 
�ضلطان  ج��ائ��زة  بينها  ع��دة،  بجو�ئز  ف��از 
�لقد�س  �لعام 1997، جائزة  لل�ضعر  �لعوي�س 
للثقافة و�لإبد�ع �لعام 2012، جائزة )كتار�( 
للرو�ية �لعربية �لعام 2016، وجائزة )�لبوكر( 

�لعام �ملا�ضي.
�إبر�هيم ن�ضر �هلل، �ضيف حو�رنا  �إنه �لرو�ئي 

لهذ� �ليوم.
�ل�ضعرية  وكتبك  رو�ياتك  �إبر�هيم،  �أ�ضتاذ   *
بجائزة  ف���وزك   ه��ل  عالية،  مببيعات  حتظى 
�أعمالك  على  �لقارئ  �إقبال  من  ز�د  )�لبوكر( 

�لأدبية؟
-ي��ع��ن��ي ب��ال��ت��اأك��ي��د )�ل��ب��وك��ر( ج��ائ��زة مهمة 
�لكتاب  مبيعات  رف��ع  على  تعمل  و�أ���ض��ا���ض��ي��ة، 
هي  د�ئمًا  كتبي  كانت  �حلظ  وحل�ضن  �لفائز، 
�ضنو�ت  منذ  �ضدر  وبع�ضها  مبيعًا،  �لأك��رث  من 
طو�ل جدً�، ومل يزل يف �ل�ضوق كتاب من كتبي 

�لأكرث مبيعًا، ورمبا هذ� ح�ضن حظ كبري، لكن 
ت�ضاعد  بالتاأكيد  �جلائزة،  تاأتي  حينما  �أي�ضًا 
على تن�ضيط حركة بيع �لكتب �أكرث و�أكرث، مثلها 
مثل �أية جائزة، �ضو�ء تعلقت بفيلم �ضينمائي �أو 

برو�ية �أو تعلقت باأي �ضيء �آخر.
باجلائزة  فوزك  تاأثري  ما  نظرك  وجهة  •من 

على م�ضاريعك؟
-�أبدً�، رمبا �أن من �لأ�ضياء �جلميلة �لتي كانت 
متت ومنعتني من هذ� �حل�س، وجود عدد كبري 
من �لأعمال �لتي �ضدرت يل قبل ذلك، و�أي�ضًا 
قبل �إعالن جائزة )�لبوكر( بوقت ق�ضري كنت 
�لأجر��س(  لإ�ضد�ر ثالثية هي )ثالثية  �أ�ضتعد 
�ملا�ضي،  �لعام  ت�ضدر  �أن  �ملقرر  من  كان  �لتي 
لكننا   ،2018 �ل��ع��ام  �لبوكر  �إع���الن  موعد  يف 
رو�ية  تاأخذ  حتى  كاماًل،  عامًا  �ضدورها  �أجلنا 
مد�ها  بالبوكر  �لفائزة  �لثانية(  �لكلب  )حرب 
�لثالثية  هذه  و�ضت�ضدر  �حلقيقية،  وفر�ضتها 

ن�صر اهلل:
اإبراهيم
على الكاتب اأن يكون اأمينًا 
ملو�صوعه وم�صتعداً لدفع الثمن

م�����ض��ر  يف  ق���ري���ب���ًا 
وفل�ضطني وبريوت يف 
وبثالث  �لوقت  نف�س 
ط�����ب�����ع�����ات، وه������ذ� 
م�ضاريعي  �أن  يعني 

م�ضتمرة ومل تتغري.
�أعمالك  يف  *جندك 

جتنح �إىل ��ضتخد�م �خليال و�لفانتازيا.. ماذ� 
ي�ضّكل ذلك يف فكر �لرو�ئي �بر�هيم؟

- �أعتقد �أن �ملربر بالأ�ضل ثقايف مبعنى م�ضادر 
بوعيك  تتعلق  �أخ��رى  وم�ضاألة  �لأوىل،  ثقافتك 
لهذ� �لعامل، �إذ� مل ي�ضتطع وعيك �أن يتمثل هذه 
لن  فاأنت  قر�أتها،  �لتي  �لثقافة  وهذه  �لفنتازيا 
�لذي  �ملتكامل  �لعمل  ذل��ك  تقدم  �أن  ت�ضتطيع 
�أن  على  و�ل��ق��درة  �لفنتازيا،  �ضروط  كل  ي�ضم 
يتعلق  فيما  ���ض��و�ء  ج��دي��دة  مناطق  �إىل  ت�ضل 
مثل  �مل�ضتقبل،  ع��ن  تكتب  حينما  �أو  باخليال 
رو�ية )حرب �لكلب �لثانية( �أو حينما تعود �إىل 
�لتي  �لفر�ت  بع�س  عن  وتكتب  �أي�ضًا،  �ملا�ضي 
�أعتقد  �أنا  �ضنة،  ثالثمئة  من  �أكرث  عليها  مرت 
�أو  بالعامل  وعي  بدون  لكن  مركبة،  �مل�ضاألة  �أن 
بالثقافة �لتي عملت على حت�ضيلها ومعاي�ضتها، 
لن ت�ضتطيع �أن ت�ضل �إىل هذ� �لبعد من �لكتابة 

بهذ� �جلموح وبهذه �حلرية.
�ل��ف��ان��ت��ازي��ا هي  ب���اأن كتابة  *ه��ن��اك م��ن ي��رى 
وما  �ل��و�ق��ع،  عن  �لكتابة  من  للهروب  حماولة 
�لكاتب  على  �ضغوط  من  �لكتابة  ه��ذه  تخّلفه 
ب�ضبب �ل�ضيا�ضات و�خلطوط �حلمر يف �لبلد�ن 

�لعربية، ر�أيك يف تلك �لآر�ء؟
ما خطر  كل  كتبت  بالن�ضبة يل  �أنا  بالعك�س،   -
�ضيا�ضيًا  مو�ضوعًا  ذل��ك  �أك��ان  �ضو�ء  ب��ايل،  يف 
رو�ي��ة  �أو  )ع��و(  رو�ي��ة  مثل  �ضيا�ضية  رو�ي��ة  �أو 
و  �جلليل(  ملك  )قناديل  رو�يتّي  مثل  تاريخية 
)زمن �خليول �لبي�ضاء( �أو رو�ية �جتماعية مثل 
�أو ما  �أو رو�ية ذ�ت ُبعد حد�ثي  )�ضرفة �لعار( 
)�ضرفة  و  �حُلّمى(  )ب��ر�ري  مثل  �حلد�ثي  بعد 
يل  بالن�ضبة  �لأع��م��ال.  من  و�لكثري  �لهذيان( 
�أمينًا  يكون  �أن  �لكاتب  على  �أن  د�ئ��م��ًا  �أعترب 
�أن  �ملمكن  من  �ل��ذي  �لثمن  ما  �أم��ا  ملو�ضوعه، 
تدفعه مقابل هذه �لأمانة، فهذه م�ضاألة يجب �أن 

تكون م�ضتعدً� لها با�ضتمر�ر.
يف  كبرية  ح�ضة  �لفل�ضطينية  للمو�ضوعة  •كان 
�أدبيًا،  �لق�ضية  هذه  يخدم  �لذي  ما  كتاباتك، 

وما �لذي ل يخدمها؟
-ما يخدم �لق�ضية وجود م�ضتويات فنية عالية 
بحاجة  ك��ب��رية  ق�ضية  ك��ل  لأن  عنها،  للتعبري 
مل�ضتوى فني عاٍل للتعبري عنها. جزء من عملي 
�لكتابي متثل يف م�ضروع )�مللهاة �لفل�ضطينية(، 
�إ�ضافة  رو�ية،  ع�ضرة  �ثنتا  منها  �ضدرت  و�لتي 
و�لذي  )�ل�ضرفات(،  م�ضروع  هو  �آخر،  مل�ضروع 

�����ض����درت م���ن���ه ���ض��ت 
)ح��رب  منها  رو�ي���ات 
�ل���ك���ل���ب �ل���ث���ان���ي���ة(، 
رو�يات  هنالك  و�أي�ضًا 
ت�����درج يف  �أخ������رى مل 
ه���ذي���ن �مل�����ض��روع��ني 
�ملدينة  )ح��ار���س  مثل 
�أنا  )ع��و(.  �أو  �لربية(  �أو)�لأم���و�ج  �ل�ضائعة( 
هو  ورمب��ا  د�خ��ل جتربتي،  �لتنوع  �أح��ب  ككاتب 
م�ضدر من م�ضادر �ضعادتي، ولي�س فقط رغبة 
بالتنوع، و�أظن باأنه كلما تنوعت ثقافة وجتارب 

�لكاتب، �ضتتنوع تلقائيًا كتاباته.
�لذي  �لثقايف  �حلدث  هذ�  عن  �لآن  •لنتحدث 
للكتاب،  �ل���دويل  ب��غ��د�د  معر�س  هنا،  جمعنا 
وتفاعل  ج��ه��ة،  م��ن  ث��ق��ايف  كفعل  ر�أي��ت��ه  كيف 
�جل��م��ه��ور م��ع��ك��م ك��م��ب��دع��ني ع���رب م��ن جهة 

�أخرى؟
فل�ضطني  يف  �أعي�س  وك���اأين  �أح�ض�ضت  -�أوًل، 
من  �ملحبة  وتلك  �لإقبال  ذلك  ب�ضبب  و�لأردن، 
و�لذي  �لقر�ء،  �لكبري من  �لعدد  �لقر�ء، وهذ� 
يح�ضه  يكن  مل  م��ا  وه��و  �لإن�����ض��ان،  ب��ه  يفتخر 
�إ�ضافة  مهمة،  م�ضاألة  وه��ذه  ُبعد،  عن  �لكاتب 
كل  من  �لأه��م  ثم  توقعتها،  �لتي  �لكتب  لعدد 
ذلك، �أنك جتد يف هذ� �ملكان �لروح �حلقيقية 
مل�ضتقبل  يتطلعون  �ضباب  ملثقفني  روح  للعر�ق، 
�أجمل، وهم ممتلئون باحلياة، و�لفرح، و�لأمل، 
م�ضتقبل  هو  �جلمال  يكون  �أن  على  وي�ضرون 

�لعر�ق، وهذ� �أهم �ضيء.

حاوره: علي ال�صومري

ت�صوير- �صباح الربيعي

هو �شاعر وكاتب وروائي اأردين من اأبوين فل�شطينيني، ولد يف 
عّمان عام 1954، فازت روايته )حرب الكلب الثانية( بجائزة 

)البوكر( العربية عام 2018.
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 هذ� �لكتاب �ضادر عن د�ر �ملدى، من ترجمة �أكرم 
عامل  زوج��ه��ا  �لتقْت  ق��د  �أغ��اث��ا  كانت  �حلم�ضي.  
�أثرية  "ماك�س مالون" �لذي قاد بعثة تنقيب  �لآثار 
يف نينوى و�أور و�لنمرود يف �لعام 1930 بني �أطالل 
قاد  �لعام 1937  �لعر�ق. ويف  �أور يف جنوب  مدينة 
تل  نهر �خلابور، يف  تنقيب يف حو�س  ور�ضة  مالون 
منت�ضف  يف  بر�ك  وتل  عامود�،  قرب  باز�ر  �ضاغر 
�لطريق بني �حل�ضكة و�لقام�ضلي. ر�ضدت �أغاثا �لتي 
ر�فقت زوجها كل �ملتاعب و�لأحد�ث و�ل�ضخ�ضيات 
�إىل بريوت  بها من بريطانيا  �لتي مرْت  و�ملفاجاآت 
وحم�س ودم�ضق وتدمر وحلب ودير �لزور، وُذهلْت 
من كرثة �لتالل �ملتناثرة يف �جلزيرة �ل�ضورية وهي 
تل  على  �ن�ضب  ع�ضقها  ولكن  ت��ل،  مئة  م��ن  �أك��رث 
بر�ك، بعد �أن ك�ضف عن �أ�ضر�ره �ملخباأة منذ قرون 
�ل�ضاحرة  �لعني" برموزه  و"معبد  �لق�ضر  فيها  مبا 
�لتي تليق بعا�ضمة متح�ضرة يف زمنها �لبعيد، ويف 
"تعال  �ل�ضوؤ�ل  عليه  طرحت  �لتل  �أمام  حاملة  وقفة 
كتبت �جل��و�ب يف ق�ضيدة  تعي�س" ثم  قل يل كيف 
كري�ضتي  �أغ��اث��ا  و�ضعت  تل"  على  "جل�ضة  بعنو�ن 

�لق�ضيدة يف �ل�ضفحات �لأوىل للكتاب، جاء فيها:
�ضتح�ضن  ك��ن��ت  �إن  �أ�ضتطيع  م��ا  ب��ك��ل  ���ض��اأخ��ربك 

�لإ�ضغاء؛
�لتقيت ب�ضاب و��ضع �لطالع  يجل�س على تل

تبحث؟" "وعّم  له  يا�ضيدي؟" قلُت  �أنت  "من 
�نت�ضر جو�به يف ر�أ�ضي كلطخة دم على �ضفحة كتاب

قال: "�أفت�س عن �أو�ن قدمية من �أيام ماقبل �لتاريخ، 
ثم �أقي�ضها بالكثري، و�لكثري من �لطرق �ملختلفة.

ثم �أبد�أ )مثلك( بالكتابة؛ لكن كلماتي �أطول مبرتني
من كلماتك، �أكرث علمًا بكثري.

�إنها ُتثبت خطاأ زمالئي!" 
ونعرث  �ل�ضوؤ�ل.  ذلك  على  جو�ب  هو  فالكتاب  �إذن 
�ملا�ضي  عن  �لآث��ار  علم  يطرحه  فيما  �لإجابة  على 
قائاًل: "تلك كانت قدور �لطهو �لتي ��ضتخدمناها. 
بقمحنا.  نحتفظ  كنا  �لكبرية  �ل�ضومعة  تلك  ويف 
وبتلك �لإبر �مل�ضنوعة من �لعظام كنا نخيط ثيابنا. 

تلك كانت بيوتنا، هذ� حمامنا، وهنا نظام �ل�ضرف 
�ل�ضحي لدينا، وهنا، يف هذه �لآنية، توجد �لأقر�ط 
�لذهبية �لتي قدمت لبنتي بائنة. هنا يف هذه �جلّرة 
من  �لطهو  قدور  كل  جتميلي،  م�ضاحيق  �ل�ضغرية، 
منوذج �ضائع للغاية، �ضوف تعرثين على �ملئات منها، 
تقول  �لز�وية".  عند  �خل��ز�ف  من  ن�ضريها  نحن 
"ي�ضادفنا بني �لفينة  �لكاتبة يف متهيدها للكتاب: 
معبد،  �لأح��ي��ان  بع�س  ويف  ملكي،  ق�ضر  و�لأخ���رى 
ويف منا�ضبات �أقل مدفن ملكي، هذه �لأ�ضياء ر�ئعة. 
نقر�أ عنها يف �لعناوين �لرئي�ضة لل�ضحف وهي مادة 
وي�ضمع  �ل�ضا�ضات  على  عر�ضها  ويتم  للمحا�ضر�ت 
�أن �لت�ضويق �حلقيقي  �أنني �أظن  عنها �جلميع! بيد 
 – �خل��ز�ف  حياة  – يف  �ليومية  �حلياة  يف  يكمن 
حياة �ملز�رع – حياة �ضانع �لأدو�ت – حياة �ضانع 
حياة  �لو�قع،  يف  بل،  �حليو�نية،  و�لتمائم  �لأختام 

�جلز�ر، و�خلباز، و�ضانع �ل�ضمعد�نات."
�لتنقيب  ور�ضة  يف  �لعمال  كل  تعرف  �أغاثا  كانت 
ير�أ�ضها زوجها، وتر�ضد طباعهم وت�ضاهم يف  �لتي 
معاجلة ن�ضائهم و�أولدهم، وحينما ن�ضب خالف بني 
�أحد �لعمال �لإيزيديني وعامل �آخر �أن�ضفْت �لعامل 
كثب،  �لإيزيديني عن  �أنها عرفت  وكتبت  �لإيزيدي 
تبادلت  �لعر�ق، حيث  �ضمال  تعمل يف  كانت  حينما 
عن  فكتبت  �لإيزيديني(،  )رئي�س  �ملري  مع  �لزيارة 
�أنه  "�أعتقد  قائلة:  م�ضافر  بن  عدي  �ل�ضيخ  مقام 

مكان  �ل��ع��امل  يف  ي��وج��د  ب���ج���م���ال���ه ل 
و�ضكينته، وهو من �لأمكنة 
�أن�ضاها ما حييت  �لتي لن 
�أب��دً�  �أن�ضى  ل��ن  كما   –
و�لر�ضا  �لكلي  �ل�ضالم 
��ضتوليا  �للذين  �ملطلق 
ع��ل��ى روح�����ي ه��ن��اك، 
�لب�ضرية  فالطبيعة 
هناك على درجة من 
معها  ميكن  �ل��ن��ق��اء 
�مل�ضيحيات  للن�ضاء 

�لكاتبة  تقول  �جلد�ول".  يف  عاريات  ي�ضبحن  �أن 
جبل  �ضيخ  �لإيزيديني،  رئي�س  �مل��ري،  ز�رن��ا  "لقد 
�إىل �ملوقع  �لإيزيدي حمو �ضريو، ذ�ت مرة  �ضنجار 
�لذي ننقب فيه يف �لعر�ق، كان رجاًل فارع �لقامة 
بالن�ضبة  �إن��ه،  بال�ضو�د.  مت�ضرباًل  حزين،  وجه  ذ� 
�أنقذ مئات  �لبابا و�لزعيم، وهو �لذي  لهم، مبثابة 
يف  �ملاأوى  لهم  وقدم  �ملوت.  من  �لأرمن  �ملهاجرين 
عامي  بني  د�رت  �لتي  �حل��رب  خالل  �ضنجار  جبل 
1914 و 1918." تتحدث يف موقع �آخر من �لكتاب 
"هذ�  عن تدمر �لتي و�ضلتها بعد رحلة م�ضنية يف 
هو  ما  �لنباتية  �حلياة  من  �ملحروم  �لرحب  �لعامل 
خميف و�ضاحر يف �لآن عينه. �إنه لي�س منب�ضطًا كما 
هو حال �ل�ضحر�ء �ملمتدة بني دم�ضق وبغد�د. بل، 
وي�ضعرك  تت�ضلق �ضعودً� وهبوطًا.  نف�ضك  �إنك جتد 
من  ق��الع  و�ضط  رم��ل  حبة  �ضوى  ل�ضت  �أن��ك  �ملكان 
ثم عندئٍذ،  كالأطفال.  �ل�ضاطئ  بنيتها على  �لرمل 
و�لعامل  و�لرتابة  �حلر  من  �ضاعات  �ضبع  ختام  ويف 
�ملوح�س – هاهي تدمر! يف هذه �لنقطة يكمن �ضحر 
�لأهيف  �لق�ضدي  جمالها  يف  �أظ��ن.  ما  على  تدمر 
�إنها  �ملحرقة.  �لرمال  و�ضط  ب�ضحر  ينت�ضب  �لذي 
�ل�ضاحرة  مدينة فاتنة ر�ئعة ل ت�ضدق مب�ضهديتها 
تلك �جلديرة باأن تكون جزءً� من حلم. بالط ملكي 

ومعابد و�أعمدة خربة." 
ختامًا جتدر �لإ�ضارة �إىل �أن �لكاتبة �أغاثا كري�ضتي 
بد�أت يف �لعام 1950 كتابة �ضريتها �لذ�تية يف منزل 
�لنمرود،  موقع  يف  ه��ادئ 
عاطفي  ���ض��رد  وف��ي��ه��ا 
�ل��ع��ر�ق  يف  لذكرياتها 
و"كيف �أحبْت كثريً� هذ� 
كما  �لعامل".  من  �جل��زء 
��ضتوحتهما  رو�يتني  كتبت 
وهما  �ل��ذك��ري��ات  تلك  م��ن 
�لنهرين"  ب���ني  "جرمية 
و"�لذين و�ضلو� �إىل بغد�د".

على  البولي�شية  وامل�شرحيات  للروايات  كاتبة  اأ�شهر   )1976 كري�شتي" )1890-  "اأغاثا 
م�شتوى االأدب العاملي احلديث، لكنها يف الكتاب الذي بني يدينا كاتبة مذكرات تر�شد 

احلياة االجتماعية يف الزوايا التي زارتها وعا�شت فيها يف �شورية والعراق.
حربي حم�صن عبد اهلل
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مذكرات

اأغاثا
 "تعال قل يل كيف تعي�ش"



يف  و�ضعره  هو�ج�ضه  تدوين  �لأم��ري  عبد  �عتاد 
�ضفحتي كتاب مل يكتب قط، ذلك �أنه )يت�ضكل 
قطرة  حميطه  يف  �جل�ضد  ذوب���ان  حلظة  يف 

قطرة كمن يع�ضر كينونة يف برهة طارئة(.
�أن  قبل  �ل��ط��ارئ  ي�ضتجوب  �أن  �أي�ضا  و�ع��ت��اد 
و�أن  �ملجاين،  �ل�ضتمر�ر  خارج  لي�ضقط  ينفلت 
ي�ضتوقف )رمل �لندثار وهو ير�كم ز�ئغًا بني 

�أ�ضابع �للحظة(.
يف  مي�ضي  ثم  توقيعًا  �إم�ضاءه  يرك  بهذ�  هو 
�ضهادة هو من ميحو ومن ميحى فيها، وبذلك 
يعلل عبد �لأمري �أ�ضر�ر كتابه ))�إم�ضاء�ت(( 

بالقول:
لدي.. �لكتابة  يقود�ن   و�مل�ضي  �لإم�ضاء  )�إنه 
ي�ضبه  لأن��ه  ل  نهار،  ليل  �ملتقد  م�ضباحي  هما 

ب�ضاطة  وبكل  بل  �لإغريقي،  ديوجني  م�ضباح 
لأنه معلق د�ئمًا يف �ضقف عتمات �لد�خل..�إنني 

�أم�ضي يف كل  حلظة ويل �أم�ضاء بها ولها(.
 جمع عبد �لم��ري ج��زءً� من �لإم�����ض��اء�ت يف 
نرث  �ضكل  على  �لكتاب  هذ�  من  �لأول  �لف�ضل 
توثيقيًا  �ضردً�  �أي�ضًا  �ضوقي  ي�ضميه  ت�ضجيلي 
وي�����ض��ف��ه ب���اأن���ه )دخ�����ان جم��ف��ف م���ن ث��الج��ة 
�حل��ا���ض��ر مل�����ض��اه��د وح���ر�ئ���ق �مل���ك���ان و�ل���دم 
)�أور�ق  �ضكل  على  ل��دي��ه  جتمعت  و�حل���رب(، 
�أطل�س �ضخ�ضي(، كان منها ذلك �لف�ضل  من 
لل�ضاعر منها مطولته  وهو ي�ضمل عدة ق�ضائد 
�لأمكنة  وغ��ب��ار  ب��ال��ذك��رى  �مل�ضحونة  �مل��وؤرق��ة 

وعرقها و�أعر�فها بعنو�ن )جنوب(.
و�حدً�  جنوبًا  ل  )جنوبات(  بهذ�  و)�جلنوب( 

�أذ يقول:
حدثيني ملاذ� ي�ضري �جلنوب

قبة، و�ل�ضماء
عابرً� �أزرق �ملناه

وين�ضد :
حدثيني ملاذ� ي�ضري �جلنوب

�ضفنًا، و�لبحار
وطنًا ملمالك هالكة يف �ملياه

و�جلنوب �ضور ومعاناة ووطن ومناف، وهنا ل 
تقت�ضر �أور�ق �لأطل�س �ل�ضخ�ضي على ق�ضائد 
�ل�ضاعر بل ت�ضم جمموعة مقالت و�أفكار عن 
)�إم�ضاء�ت(  ويف  و�ل�ضعر�ء،  و�لأدب  �ل�ضعر 
ين�ضر �ل�ضاعر ب�ضع كتابات جتمعت يف �لف�ضل 
�ل��ث��اين وه��ي م��ق��ارب��ات يف ���ض��وؤون �حل��ي��اة من 
يكتب  ما  بني  �خلفي  �لن�ضغ  منطلق))حماورة 
يحاور  بذلك  وه��و  يكتب((،  وم��ن  )�لن�س( 
معنى  على  �ل��د�ل��ة  �للفظة  م��ن  �ب��ت��د�ء  �للغة 
�ىل  ��ضتنادً�  )�لن�س(  حيث  �ملعنى،  وحتولت 
�لف�ضل  لكل  ميهد  وه��و  �لنا�ضية،  وفكر  قلم 
مفاهيم  فيها  يناق�س  ��ضمه،  حتمل  مبقدمة 
–نتقرى- �لقر�ءة-نقر�أ  �ألفاظ، مثل  ومد�ليل 

�إميانًا منه باأن �للغة �لعربية يف حتولتها كانت 
�لتحولت  و�أن  �ضليقة،  كان  �ل�ضعر  و�أن  �ضعرً�، 
يف �ملعنى نتجت عن حتولت �جتماعية. ورغم 
�للغة  �أن  على  –�ملوؤلف  �ل�ضاعر  ل�أو�ف��ق  �أنني 
�لعربية كانت يف بد�ياتها �ضعرً� لأن �للغة بد�ية 
للو�ضول  وتفهيم   �إفهام  دللة حو�ر وتهج�ضات 
�ىل �حلقيقة �ملجردة، لكني �أجد �أن ولهه باللغة 

قد دفعه �ىل قوله هذ�.
يف �أق�ضام )نا�ضية ون�س( تاأمالت عن)مكتبة 
من  وخم��ت��ار�ت  �لعر�قية  �ل��ط��وف��ان(  بعد  م��ا 
�ضردي  كتاب  م��ن  ومقطع  �ضومرية  ن�ضو�س 
هنا  ئيل(  )�أن��ا  حيث  ئيل(؛  �أن��ا  )بئر  بعنو�ن 
�ضخ�ضية مركبة من من �ل�ضمري )�أنا( وكلمة 
وبال�ضبئية  بال�ضومرية)�إله(  تعني  �لتي  )�إيل( 
يعني  �ل����ذي   IL �ل�����ض��م��ري  وه���ي  )���ض��اه��د( 
تاه  بالفرن�ضية )هو( وويف �لن�س حرية �ضاعر 
منذ كلكام�س، و�رتكب  خطيئة �لبحث يف �للغة 

و�لفكر.
�لثالث من  �لق�ضم  �مل��ر�ر�ت(، وهو  يف )عقيق 
مهمني  �ضعر�ء  عن  ��ضتذكار�ت  جتد  �لكتاب، 
وحتليالت  و�لبياتي  وق��ب��اين  �جل��و�ه��ري  مثل 
حليو�ت وق�ضائد ر�مبو وبرنارد نويل وترجمات 
نوعًا  )�إم�����ض��اء�ت(  لتكون  �آخ��ري��ن،  لق�ضائد 
ي�ضميه �ملوؤلف �ضكاًل من �أ�ضكال �نت�ضار �لن�س 
)�لفن  ب�  ي�ضمى  ملا  )�لعرفية(  �حل��دود  خ��ارج 
�كت�ضاف  �إع��ادة  من  نوع  �أن��ه  ذلك  �ل�ضهري(، 
و�أزم��ات��ه  وب��الإن�����ض��ان  باللغة  �ل�ضعر  ع��الق��ة 

�لد�ئمة.
�لإن�ضان هنا هو �لإن�ضان �ل�ضرقي �ل�ضاعر �لذي 
�أزم��ات��ه  و�ضط  ويتجدد  وي��ع��اين  ويكتب  يحلم 

ومعاناته ويزد�د غنى.
ثقايف  ن��وع  �لأم���ري  عبد  �ضوقي  )�إم�����ض��اء�ت( 
يحتاجه �لقارئ ل�ضتجالء  ثقافته �لتي مينحها 
�لإ�ضافة  م��ن  ج���ادً�  ن��وع��ًا  –�لكاتب  �ل�ضاعر 

و�إعادة جالء �لذهن، �ملتعب دومًا.

عبد االأمري
�صوقي اإم�صاءات

يزدحم راأ�ش ال�شاعر بالتاأمالت وبال�شعر وهو يعي�ش اأيام بريوت 
اأو يف وكره القدمي يف عدن، وهو ينتقل مكانيًا اىل باري�ش حيث 
عا�ش تالقح ح�شارات جتتمع ذهنيًا وفل�شفيًا معًا، رغم اختالف 

التواريخ وامل�شافات والروؤى.
با�صم عبد احلميد حمودي
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من  جديدً�  �ضعريًا  منطًا  لنف�ضه  يوؤ�ض�س  �أن  ح��اول 
خالل �لق�ضيدة �ملم�ضرحة، فهو ليوؤمن بلغة �لأرقام 
يف عامل �ل�ضاعر بل هو حالة �إبد�ع يقّيمها �جلمهور.
هذ�  لنا  ك��ان  �ل��ع��اّلق  يحيى  �ل�ضعبي  �ل�ضاعر  م��ع   

�حلو�ر:   
* هل �أ�ضبحت مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي بديلة عن 

�ملن�ضة �ل�ضعرية؟
لالحتكاك  وذلك  للمن�ضة  هي  �لأولوية  بالتاأكيد   -
�ملبا�ضر مع �جلمهور، لكن مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي 

�أخرى  م�ضتويات  يف  حتّلق  �لق�ضائد  جتعل  من  هي 
يجعل  �ملو�ضوع  وه��ذ�  �ملحلية،  تتعدى  �ن  وممكن 
ف�ضاًل  �لعربي  �لوطن  م�ضتوى  على  معروفًا  �ل�ضاعر 
عن �لتو��ضل مع �جلاليات �لعربية يف �لعامل، ناهيك 
تبقى  لكن  م��دى،  �أبعد  �ىل  �لق�ضيدة  �إي�ضال  عن 
خالل  وم��ن  لل�ضعر،  �حلقيقي  �ل��رم��ز  ه��ي  ة  �ملن�ضّ
مدى  �ضتعرف  �لق�ضيدة  ق��ر�ءة  عند  تعابري�لوجوه 
�لتو��ضل  مو�قع  يف  رمبا  بالق�ضيدة.  �جلمهور  تاأثر 
�مل��وق��ف،  �ضيدة  ه��ي  �ملجاملة  ت��ك��ون  �لج��ت��م��اع��ي  

ق�ضيدة  يكتبون  �ملعروفني  غري  �ل�ضعر�ء  من  �لكثري 
لمتّت لل�ضعر ب�ضلة لكن جتد �لتعليقات متجد هذه 

�لق�ضيدة وجتعلها �ضمن �لق�ضائد �لع�ضماء.
* غالبًا مايكون �ملكان هاج�ضًا لل�ضعر�ء، ماذ� يعني 

لك �ملكان و�ختالفه؟
�ىل  د�ئما  �أميل  �أن��ا  �ل��ه��دوء،  على  يعتمد  �ملكان   -
هو  �لهدوء  �أّن  نعترب  �أن  وميكن  �لهادئة،  �لأم��اك��ن 
و�حة �ل�ضاعر، رغم �ضعوبة �لأمر يف �أن جتد �لهدوء 
�أحيانًا  �ضيء،  كل  يف  �ل�ضاخب  �حل��ايل  و�قعنا  يف 

فيها  �أمار�س  خلوة  عن  �أبحث  �ل�ضخب  هذ�  و�ضط 
ماينا�ضب  �أك��رث  هما  و�ل��ه��دوء  �لليل  �ل�ضعر،  كتابة 
قول  فهناك  كبيئة،  �ملكان،  ناحية  من  �أما  �ل�ضاعر، 
لذلك  جنوبيًا.  �ل�ضعر  م��از�ل  يقول:  �ل�ضعر�ء  لأحد 
ماينعك�س  وه��ذ�  د�ئ��م  �ضجن  حالة  يف  د�ئمًا  جتدنا 
�لولدة يعي �لطفل تر�تيل �لأم  يف ق�ضائدنا، فمنذ 
يف  يحلق  �ل�ضاعر  وم��اي��ز�ل  و)�ل��دل��ل��ول(.  �حلزينة 
لآخ��ر.  مكان  من  به  ينتقل  �ل��ذي  �خليال  من  ع��امل 
�أن  �أعتقد  و�أن��ا  باخليال  مرتبط  ما  غالبًا  و�ل�ضعر 

بني  �لتفاوت  جتد  ولهذ�  متنقل  م�ضرح  هو  �ل�ضاعر 
�ل�ضعر�ء من ناحية �لإبد�ع.

* هل تريد لقّر�ئك �أن يدمنو� ق�ضائدك؟
�أن  وعليك  بالب�ضاعة  �أ�ضبه  هو  فال�ضعر  بالطبع،   -
�أكيد  �لب�ضاعة،  هذه  لت�ضويق  �ضحيحة  طريقة  جتد 
�أكرب  تالم�س  جديدة  مو��ضيع  �ل�ضاعر  �ضي�ضتخدم 
�ل�ضعرية  بد�ياته  �ل�ضاعر يف  �ضريحة من �جلمهور، 
يكتب عن جتاربه �ل�ضخ�ضية، وعند ن�ضوج �لقريحة 
�لنا�س  �ل�ضعرية يتجه �ىل كتابة مايدور يف خلجات 
يظن  تكتب  ق�ضيدة  وك��ل  م�ضاعرهم  يالم�س  وم��ا 
�أحد �جلمهور �أنها كتبت له خ�ضي�ضًا، وهذه طريقة 
��ضتقطاب �جلمهور من خالل كتابة ق�ضيدة تالم�س 

م�ضاعر �جلميع.
* طفل م�ضاغب وجمنون �أم مدّلل و�ضاكن ذ�ك �لذي 

ي�ضكن �ل�ضاعر؟
- م�ضاغب �ىل حد بعيد، ويف بع�س �لأحيان يقودين 
جاحمًا  يجعلني  عمري،  لتنا�ضب  قد  �أ�ضياء  �ىل 
لنز�ر  مقولة  هناك  �أخرى،  �أحيانًا  ومغامرً�  �أحيانًا 
قباين "�إن �جلنون ور�ء ن�ضف ق�ضائدي �أَولي�س يف 
بع�س �جلنون �ضو�ُب." وحتى �جلنون يخلق يف بع�س 
�لأحيان حالة معّينة ولبد �أن يكون هناك مترد على 

�لو�قع.
* هل ممكن �أن يكون �ل�ضاعر موؤرخًا؟

- غالبًا مايكون �ل�ضاعر على معرفة ممتازة باملا�ضي 
وقارئًا جيدً� للو�قع، وكلما �ت�ضعت هذه �ملعرفة ز�دت 
�لفر�ضة يف تقدمي �إ�ضافة نوعية �إىل �لفن �ل�ضعري. 
وفنه  لغته  ما�ضي  قيمة  من  قيمته  ت��زد�د  �ل�ضاعر 
وثقافته، وحتى يف �جلانب �ل�ضيا�ضي فال�ضاعر موؤرخ 
من حيث لي�ضعر، كتبنا ق�ضائد و�أّرخنا حلالة معينة 

و�لق�ضيدة موؤّثرة �أكرث من �أي خطاب �ضيا�ضي.  
* من يطرق باب �لآخر �أنت �أم �لق�ضيدة؟

- عادة حني تطرق باب �لق�ضيدة لتكون �لق�ضيدة 
بابك  ه��ي  ت��ط��رق  ك��م��ا  ول��ي�����س  �مل��ط��ل��وب  بامل�ضتوى 
وتد�همك، يف بع�س �لأحيان �أنت يف حالة �لالوعي 
تفكر  تكن  مل  و�إن  حتى  معّينة  �أبيات  �إليك  تن�ضاب 
�لأبيات  �إن  يقال  وكما  معني،  مو�ضوع  عن  تكتب  �أن 

�لأوىل هبة �هلل لل�ضاعر.
�أن يكتب  * يف كثري من �لأحيان يطلب من �ل�ضاعر 
�لق�ضيدة  تكون  �أن  لميكن  لكن  معني  مو�ضوع  يف 
�لتي  �لق�ضيدة  بقوة  هي  �لطريقة  بهذه  تكتب  �لتي 

تد�همك. 
- ممكن �أن تكون �لق�ضيدة ع�ضّية كامر�أة متكرّبة؟

ع�ضري،  مبخا�س  �أ�ضبه  هي  ج��دً�..  ومرهقة  ع�ضّية 
و�ل�ضعر هو �أن تاأتي ب�ضيء مل يقله �أحد قبلك، �لكتابة 
باإ�ضلوب �ل�ضتن�ضاخ ل ت�ضيف �ضيئًا لل�ضعر و�ل�ضاعر، 
�ل�ضعر هو �بتكار، 28 حرفًا ت�ضكل منها كيف ما�ضئت 
و�لذ�ئقة  �آخ���ر،  �ضاعر  منطقة  لت��دخ��ل  �أن  �ضرط 
عن  تتغا�ضى  �أن  لمي��ك��ن  ج���دً�  خ��ط��رة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�لت�ضابه بني �لق�ضائد، لذلك فاإن �لق�ضيدة ع�ضّية 

جدً� حني يريد �ل�ضعر �أن يبتكر �أ�ضلوبًا جديدً�.
* كيف تتجّلى �ملر�أة يف ق�ضائدك؟

- �مل����ر�أة م��و���ض��وع��ي، و�أن���ا د�ئ���م �ل��دف��اع عنها يف 
بل�ضان  و�أتكلم  دوره��ا  �أتقم�س  و�أحيانًا  ق�ضائدي، 
حالها، و�أغلب ق�ضائدي تن�ضف �ملر�أة وتد�فع عنها، 
و�ملغلوبة  و�لطيبة  بالوفاء  يتمع  �لذي  �ملخلوق  هذ� 
�لذي  �لرجل  عك�س  �لأحيان،  �أغلب  يف  �أمرها  على 
تكون  �أن  ممكن  �مل���ر�أة  �ك��رب،  تطلعاته  تكون  رمب��ا 
�أكرث من ن�ضف �ملجتمع فهي �لأم و�لأخت و�لزوجة 

و�حلبيبة و�ل�ضديقة.
* �أين �نت من �لق�ضيدة �لغنائية؟

- ب�ضر�حة �أنا بعيد عن �لق�ضيدة �لغنائية و�أوؤ�ض�س 
ملو�ضوع �أن �أكتب ق�ضيدة و�مللحن يلحنها كق�ضيدة، 
لكنه  كتب ق�ضيدة  �إمنا  �أغنية  يكتب  قباين مل  نز�ر 
لهذ�  �أوؤ�ض�س  �أن��ا  بابه.  يطرقو�  �أن  �مللحنني  �أج��رب 
�ملو�ضوع و�أعتقد �أين و�ضعت قدمي على �أول �لطريق 
حينما �ختار �لفنان ماجد �ملهند�س ق�ضيدة "�حلب 

و�لكربياء" و�ضيوؤديها قريبًا.
* �حلب و�لكربياء من ينت�ضر لل�ضاعر؟

كما  ق�ضائدي  لإح��دى  عنو�ن  و�لكربياء  �حل��ب   -
�ضي�ضدر  �ل��ذي  �ل�ضعري  لديو�ين  وعنو�ن  �أ�ضلفت 
د�خل  �ملخباأة  �لن�ضخة  هي  و�لكربياء  �حلب  قريبًا، 
�لإن�ضان  يعي�س  �لأحيان  من  �لكثري  يف  �إن�ضان،  كل 
حالة من �لزعل مع حمبوبه، تتاأرجح هذه �حلالة بني 
�ل�ضعف و�لقوة، هذه �مل�ضاعر �لتي لميكن �لبوح بها 
�لق�ضيدة.  بهذه  ج�ضدتها  �لكربياء  جرح  من  خوفًا 
و�أذك��ر  �لكثريين  م�ضاعر  لم�ضت  �لق�ضيدة  ه��ذه 
�لطالق  و�ضك  على  كانا  ورج��اًل  �م��ر�أة  قابلت  �أين 
�ىل  بينهما  �لأمور  �لق�ضيدة عادت  �ضماعهم  وحني 
على  �لق�ضيدة  �نت�ضرت  كما  �لطبيعي.  جم��ر�ه��ا 

نطاق و��ضع ونالت ��ضتح�ضان �جلمهور.

يحيى العاّلق:
ال�صاعر م�صرٌح متنّقل

كتب اأوىل ق�شائده يف منت�شف الت�شعينات، 
رمبا كان ينظر اىل االأ�شياء من حوله ب�شكل 
خمتلف، اأح�ش اأنه قادر على الو�شف وميتلك 
�شيئًا خمتلفًا، فاتخذ منحًى اآخر يف كتابة 
الق�شيدة.

حم�صن اإبراهيم
الق�صيدة موؤّثرة ت�صوير �صباح االإمارة

اأكث�ر من اأي خطاٍب 
�صيا�صي  

املراأة هي هاج�صي 
ال�صعري االأول



�ف�ضل �ملالب�س ت�ضع �ملر�أة فوق ج�ضدها وحذ�ء 
بكعب عال، تتطلع �ىل �ملر�آة بغ�ضب وتخرج غري 
�آبهة ب�ضر�خ زوجها وتو�ضالته، تدخل �ىل قاعة 
�ملحكمة بهدوء م�ضوب بغ�ضب بعد �ن نودي على 
��ضمها، يتطلع �لقا�ضي �ليها من خلف نظارته ثم 
ي�ضاألها عن �ل�ضبب يف طلب �لطالق من زوجها،  
حتني �ملر�ة ر��ضها وبهدوء تقول: �يها �لقا�ضي 
�لكرمي، �ما �نا �ملجنونة �و هو و�عني زوجي هو 
�ل�ضبب؟ جتيب  وما  �لقا�ضي،  ي�ضاألها  �ملجنون، 
�ل�ضنة  يف  �عتاد  لقد  ��ضابعها،  من  بارتعا�ضة 
�لخرية �ن ينام يف �ل�ضرير وهو يحت�ضن رو�ية، 
كاملل�ضوع  وي�ضرخ  ينه�س  �ن  مايلبث  ثم  يغفو 
كنت  �ضريره،  يف  مذبوحا  ح�ضانا  �ن  مت�ضور� 
يف �ملر�ت �لوىل �قفز فزعة مثله لكني �كت�ضفت 
يا�بنتي؟  �كت�ضفتيه  وم��ال��ذي  �خ���ري�،   جنونه 
جمنون  �ن��ه  �كت�ضفت  لقد  �لقا�ضي،  ي�ضاألها 
رو�ي��ة،  و�ي��ة رو�ي��ة؟ رو�ي��ة �لعر�ب ملاريو بوزو 
تبتعد  مل  و�لرو�ية  كامل  عام  �لقا�ضي،  �ضيدي 
�ملرة  �لن يف  وهو  �ربع مر�ت  قر�أها  لقد  عنه، 
�طلب  لذلك  �لقا�ضي  �ضيدي  جننت  �خلام�ضة، 
رو�ية  وتخرج  حقيبتها  تفتح  �ملر�أة  �لنف�ضال، 
ماريو  �لقا�ضي،  طاولة  ف��وق  وت�ضعها  �لعر�ب 
بعد  �لر�س  )�لعّر�ب( �ىل  �لرو�ية  يرمي  بوزو 
�لعر�ب  فيلم  �ضيناريو  يكتب  �ن  منه  طلب  �ن 
كبول  ف��ورد  فر�ن�ض�س  �ملخرج  مع  بال�ضر�ك 
بطلب من �ضركة بار�مونت �لتي قررت بتوج�س 
كبري �ن تنتج �لفيلم �ملاخوذ عن �لرو�ية، كتبها 

�ملقامر ماريو بوزو.
�ل�ضديق جالل نعيم ت�ضدى لهذ� �لجناز بدقة 
��ضدرته  �لكو�لي�س مبتعة،  كبرية وقام برجمة 

�ضفحة   108 يف  يقع  متو�ضط  بحجم  نابو  د�ر 
�مللهمة(  �لر�جيديا  )�ل��ع��ّر�ب..  عنو�ن  حتت 
ولأننا حمددون بحجم �ل�ضفحة وعدد �لكلمات 
�ضوف منر على �لكتاب ب�ضكل �ضريع وعذر� لعدم 

�لتف�ضيل.
يبد�أها  ف�ضول  �ضتة  �ىل  �لكتاب  نعيم  يق�ضم 
�ل��دو�ف��ع  ع��ن  فيها  يتحدث  بتوقيعه  مبقدمة 
)�لكتاب  ب��ال��رج��م��ة،  للقيام  ب��ه  ح��دت  �ل��ت��ي 
و�يطاليا  و�مريكا  و�ملافيا  �ل�ضينما  �ىل  موجه 
و�لعنف(،  و�ملجتمعات  و�ل��ت��اري��خ  و�ل���ض��اط��ري 
�عماق  �عمق  يف  �لكامنة  �خللجات  تلك  ع��ن 
لعل  ��ضكالها،  بكافة  �لريبة  �لب�ضرية،  �لنف�س 
فيلم �لعر�ب هو �لفيلم �لكرث تعقيد� يف تاريخ 
وتوزيع  �لن��ت��اج  حيث  من  �لمريكية  �ل�ضينما 
�لن��ت��اج،  وح��ت��ى  �لتمثيل  �لخ����ر�ج،  �مل��ه��م��ات، 
ر��ضخا  منهم  �حد  يكن  مل  �لفيلم  كادر  معظم 
،  كان  ومتاكد� من وجوده فيه، كوبول �ملخرج 
قد �خفق يف فيلم"Rain people"، ر�ضح 
لجناز �لفيلم كل من �يليا كاز�ن �لذي كان يف 
�أوج تاألقه يف تلك �لفرة وكذلك ر�ضح �رثر بن 
�لذي  �لوحيد  �ل�ضيء  لكن  كافر��س،  وكو�ضتا 
�ل�ضود  �ضعره  هو  للفيلم  كمخرج  كوبول  ر�ضخ 
عمره،  من  �لثالث  �لعقد  بد�ية  يف  ك��ان  حيث 
حينما متت �ملو�فقة على كوبول لخر�ج �لفيلم 
كان هو �لخر قلقا من حيث توزيع �لدو�ر بني 
من  �ل�ضغوطات  من  �لكثري  لقى  فقد  �ملمثلني 
�ملكلف  و�ملنتج  �ملنتجة  �ل�ضركة  بار�مونت  قبل 
نزقا ليحرم  بر�ندو كان  �آل رودي،  قبلها  من 
�لعمل وليح�ضر يف �لوقت �ملنا�ضب لكن ��ضر�ر 
كوبول و�حلاحه جعل �ل�ضركة يف �لنهاية تو�فق 

با�ضينو( فقد  كوروليوين )�ل  مايكل  �ما  عليه، 
��ضمه  ����ض��ال مل يكن  وه��و  ب��ح��ق،  ك��ارث��ة  ك��ان 
و�يطاليا  جد�  )ق�ضري  لنه  �لفيلم  يف  موجود� 
جد� بينما كان مايكل ميثل �ل�ضاب �لمريكي يف 
با�ضينو  �مام  �لكامري�  د�رت  وللتجربة  �لعادة، 
وهو حائر ليعرف ماذ� يفعل وماذ� يقول، �ضار 
�ضيئة  بطريقة  فمه  على  كلمات  يرجتل  ثرثار� 
يو�جه  كيف  وعلموه  �ليوم  ج��د�،  جربوه طو�ل 
�لكامري� ويبعد عينيه عنها، كيف يتقم�س �لدور 
ولكنه ظل و�قفا مثل متثال،  كانت �ل�ضيدة تودع 
قبلو�  كلهم  �ملمثلني  من  �لكثري  جربو�  مايكل، 
يدها �ل با�ضينو فلقد ظل و�قفا يتطلع �ليها، �نه 

رجل مافيا بحق �نه �لرجل �ملنا�ضب(.
دور  ج�ضد  �ل���ذي  ك��ان  جيم�س  ����ض��ر�ك  وع��ن 
�ضوين �لبن �لكرب للعر�ب، فلقد كان هو �ضوين 
حائر�  ظل  كوبول  لن،  هايغن  وهو  مايكل  وهو 
�حلال  ��ضتقر  �خ��ري�  لكان،  ي�ضنده  دور  �ى  يف 
�ل�ضركة  بار�مونت  �ضوين،  �لك��رب  �لب��ن  على 
للفيلم  ت�ضدى  �ل��ذي  فليت�ضر  �نغو�س  �ملنتجة 
�لف�ضل  ويف  وو�ع   دقيق  وت�ضريح  عالية  بهمة 
�لر�جيدية  �لعنا�ضر  )ولتلم�س  يقول  �خلام�س 
�لنهاية  من  بقر�ءته  �ضنبد�أ  �لعر�ب  فيلم  يف 
جزئه  م��ن  �لخ���ري  �مل�ضهد  م��ن  ب��الح��رى  �و 
�لول، فهو �جلزء �لذي تكتمل فيه كل عنا�ضر 
�ىل  �لفيلم  و�ضل  �لتي  �لغريقية  �لر�جيديا 
)�ل  ك��ورل��ي��وين  مايكل  ينجح  عندما  ذروت��ه��ا 
يكن  مل  �ل���ذي  �ب��ي��ه  ع��ر���س  باعتالء  با�ضينو( 
�مل�ضهد  يبد�أ  �لط���الق،  على  باعتالئه  يرغب 
ويتناهى  مايكل  �خت  زوج  مقتل  خرب  بو�ضول 
�ىل �ضمع كاي )�يان كيتون( بان زوجها مايكل 

خ����������ي����������ال

العّراب
بني الرواية والفيلم

مقداد عبد الر�صا

�زمة �ل�ضينما لتت�ضل فقط بتناق�س عدد رو�د �ل�ضينما، فيما م�ضى كان �ملخرجون مايز�لون 
يبحثون عن �آفاق جديدة �ل �ن هذ� �لبحث قد �نتهى، فما �لذي حدث؟ حتقيق �لفالم عملية 

موجعة حقا، هناك خ�ضائر، لكن ميكنك �ن تربح �ذ� مافكرت باأن هناك خ�ضائر، فلليني 
كان يقول: �نه حينما يو�جه مع�ضلة يف عملية �لنتاج فاإنه يجل�س ويكتب �مل�ضهد كما لو كان 

ن�ضًا �دبيًا ت�ضهل قر�ءته، لكن هذه لي�ضت �ضينما، لأن �ل�ضينما تقت�ضي مني �ن �جد �ل�ضيغة 
�ملنا�ضبة، �ل�ضيغة �ل�ضينمائية �ملنا�ضبة، وهذ� بالطبع هو �لكرث �ضعوبة. )ثيو �جنلوبول�س( 

هال �شينما

هو �لذي �مر بت�ضفيته،  تذهب لت�ضتف�ضر منه 
لتتبني �ضحة �خلرب،  مايكل يامرها بالكف عن 
�ضوؤ�له،  يف �لغرفة �لثانية بعد �ن ينفعل ويخرج 
ي�ضطفون  رجال  �لباب  فتحة  من  ترى  مايكل 
يف طابور وهم يقبلون على يد مايكل يقبلونها،  
�إله  من  نوعا  مايكل  من  �ل�ضلطة  جعلت  هكذ� 
بان  يوؤمنون  �لرومان  �ن  �تباعه،  يعبده  وثني 
�لقي�ضر  ك�ضلطة  �ضلطة  ميتلك  �ل��ذي  �لرجل 
من حقه �ن يعترب نف�ضه �إلها و�ن �عظم �للهة 
يف �لبانثيون �لروماين مل يكن �إلها �مينا و�منا 
ج��وب��ت��ري �ل���ه �ل��ع��ن��ف و�ل���غ���زو�ت، �لل���ه �ل��ذي 
و�لغت�ضاب،   بالقتل  يرغب  وما  مايريد  ياخذ 
�لكذب و�خلد�ع جزء من �للوهية( يف �لف�ضل 
�لخري وهو �ل�ضاد�س يكتبه جالل نعيم بنف�ضه 
يوم  قبل  عليها،  ح�ضل  �لتي  �ملعلومات  ح�ضب 
يف   1972 �ذ�ر   14 يف  )�لفيلم(  �فتتاحه  من 
نيويورك �ضتي حقق فيلم �لعر�ب �لذي مل تتعد 
كلفة �نتاجه 62 مليون دولر ،  حقق 15 مليون 
دولر من �يجاره ل 400 د�ر �ضينما يف �مريكا 
�لفيلم ل�ضبع جو�ئز �و�ضكار ونال  فقط،  ر�ضح 
خم�ضا منها يف �ضابقة تاريخية،  بر�ندو ح�ضل 
�نه  �ل  رئي�ضي  دور  ممثل  �ف�ضل  جائزة  على 
من  �لنا�ضطات  �حدى  و�ر�ضل  �جلائزة  رف�س 
�ضكان �مريكا �ل�ضليني �لتي �علنت �ن بر�ندو 
�لتي  �ل�ضيئة  �ملعاملة  ب�ضبب  �جلائزة  يرف�س 
يتلقاها �ل�ضكان �ل�ضليون، �علن روبرت �يفانز 
بعد �كرث من �ضهر عن رغبته بان يتوىل كوبول 

�جناز �جلزء �لثاين من �لفيلم.
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�ل�ضورة  هذه  ومالحظات عن  كتبت حكاية 
و��ضتاذي  ل�ضديقي  �كتب  �ن  فكرت  لكنني 
هذه  بطل  فهو  عنها  يو�ضف  روميو  �لفنان 
-11-5 ب��ت��اري��خ  �جن���زت  �ل��ت��ي  �لتمثيلية 
1965 كتبها �ملخرج عمانوؤيل ر�ضام ح�ضبما 
ر��ضم  �لر�حل  �لفنان  مالحظاته  يف  دونها 
�ملخرج  �لر�حل  �لفان  و�خرجها  �جلميلي 
�ل�ضتاذ  م�ضكور�  يل  كتب  ع��اك��ف،  ك��م��ال 
كانت  �لغائب  متثيلية  �لتايل:  يو�ضف  روميو 
�لتي جتاوزت  �لطويلة  �لتمثيليات  �و�ئل  من 
على  و�ضجلت  �لوىل،  تكن  مل  �ن  �ل�ضاعة 
يف  �نذ�ك  حديثا  ن�ضب  �لذي  �لفديو  جهاز 
�لفني  ب��ا���ض��ر�ف  ك��ان  و�ل���ذي  �ل��ع��ام 1966 
�لر�ئع و�ملبدع �يهم �لتك، وقدمت �لتمثيلية 
فرقة �مل�ضرح �لع�ضكري �لتي ��ض�ضناها نحن، 
�لفنون  �كادميية  طلبة  من  �لوىل  �ل���دورة 
ور��ضم  ر(  ن  )ع  ر�ضام  �جلميلة،عمانوؤيل 
�ل��وردي  وب�ضام  �لبياتي  و�ضياء  �جلميلي 
وف�����اروق �وه�����ان وق��ح��ط��ان حم��م��د �ح��م��د 
�لتميمي  د�ود  وع���ادل  �ل��دي��ن  �ضياء  و�م��ل 
و�نا  �جلنابي  يو�ضف  وحممد  عربو  وجنيب 
�ملخرج  ل�ت��ذك��ر  وللحقيقة  يو�ضف،  روميو 
كان  ر�ضام  عمانوؤيل  لأن  و�مل�ضاعد  �ملنفذ 
كل  �ق��ول  عندما  ���ض��يء،  ك��ل  على  �مل�ضرف 
و�لخ���ر�ج  و�ل��دي��ك��ور  �لتمثيل   �عني  �ضيء 
�ل�ضتديو  يف  و�ل���ض��اءة  �لكامري�ت  وتوزيع 
كانت  )�لغائب(  �لتمثيلية  وغريها،�حد�ث 
ت���دور ح���ول ه���روب �ح���د �جل��ن��ود )روم��ي��و 
من  متد�ول  هو  كما  �و  ثكنته  من  يو�ضف( 
ه��روب��ه  �ث��ن��اء  ول��ك��ن  �لع�ضكرية،  �خل��دم��ة 
�لنار  �لثكنة  يطلق عليه �حد �حلر��س قرب 
ي�ضتطيع  ولكنه  �لي�ضرى،  رجله  يف  في�ضيبه 
ولب�ضاطة  ب��ي��ت��ه،  �ىل  و�ل��و���ض��ول  �ل���ف���ر�ر 

رجله  �ضامل(  )ود�د  �مه  تلف  و�ضذ�جةعائلته 
بخرق عادية، ويزد�د �جلرح �ضوء� ويتهم و�لده 
)ر��ضم �جلميلي( زوجته با�ضتعمال خرق بالية، 
ويعود �ىل �جلي�س،  نف�ضه  ي�ضلم  �ن  �ىل  وهكذ� 
حول  وغريها  �لتمثيلية  ه��ذه  قدمنا  �حلقيقة 
�جلنود و�خلدمة يف �جلي�س يف �لفرة �لتي كانت 
فيها �ضعبة �لتوجيه �ملعنوي تركز على �ملو�ضوع 
لنه  ر�ئعا خ�ضو�ضا  �لعمل  كان  رئي�ضي،  ب�ضكل 
ك��ل منهم �لخ��ر  ي��ع��رف  ف��رق��ة  ق��دم م��ن قبل 
قدمنا  و�ن  �ضبق  �لذي  �لطلبة  نف�س  كنا  جيد�، 
�ملعدة  �حلرية(  )ثمن  متثيلة  �لتخرج  �ضنة  يف 
عمانوؤيل  للكاتب  �ل�ضم  بنف�س  م�ضرحية  عن 
روبل�س، من �لحد�ث �لطريفة �لتي جرت �ثناء 
ت�ضوير)�لغائب(، كانت هناك م�ضاهد خارجية 
وبدون حو�ر لذلك �قت�ضى ت�ضويرها يف �حدى 
�لن،�ملهم،�ثناء  �ين  �تذكر  ل  �جلي�س،  ثكنات 
�لنار على �جلندي  �لت�ضوير و�لهروب و�طالق 

مبا�ضرة  تاأتي  وبعده  م�ضبك  �ضياج  هناك  كان 
�ضاقية ماء ر�كد وفيه �لكثري من �ل�ضفادع، قال 
خمبل،  �ن��ت  م�ضتحيل  قلت  عمو،�عربها،  يل 
�لم��ر  نهاية  ويف  وبينه  بيني  ثقيل  ح��و�ر  د�ر 
ر�ضخت لالمر وعربت �ل�ضاقية و�ضار كل �ضيء 
ت�ضوير  هناك  يكن  مل  باملنا�ضبة  ماير�م،  على 
كانت   ،"take tow ي�ضمى"  مبا  �و  مكرر 
�ياما جميلة ر�ئعة، فاىل جانب ذلك �ي�ضا كنا 
تبث  كانت  �لتي  �مل�ضلحة  �لقو�ت  �ذ�ع��ة  ندير 
�ملوهوبني  �لف���ر�د  ن�ضتقطب  كنا  �ضاعة،   24
جندي  �لينا  ج��اء  عندما  �تذكر  �جلي�س،  من 
و�نه  �لن�ضاري  علي  يدعى  وكان  عليه  تعرفت 
رحبت  �لن�ضاري  منهد  �لكبري  �ملخرج  �ضقيق 
عندما  �ليام  �حد  ويف  ��ضدقاء،  و��ضبحنا  به 
كنت �ضابط خفر �لذ�عة ليال وكان معي علي 
�ي�ضا يف �خلفارة كجندي، طلب مني برجاء �ن 
�قدم له ب�ضوتي،)لقد كنت مذيعا �ي�ضا وقتها( 

وتبث من  �غنية جميلة كما قال �ضجلت حديثا 
من  �ضالته  م��رة،  لول  �مل�ضلحة  �لقو�ت  �ذ�ع��ة 
هو �ملغني؟ قال �نه �ضديق له يعمل يف �ل�ضحة 
بعنو�ن)�لهدل(  و�لغنية  خ�ضر  يا�س  يدعى 
على  كلثوم  لم  �غنية  �ل�ضاعة  تلك  يف  وكانت 
و�ضك �لنتهاء ودخلت �ل�ضتديو وقدمت: ي�ضرنا 
لول  �غنية  لكم  نقدم  �ن  �مل�ضتمعني  �ع��ز�ءن��ا 
مرة بعنو�ن �لهدل ليا�س خ�ضر، يف �ليوم �لذي 
جت��روؤ  وكيف  وم��ن  كيف  �لقيامة،  فيه  ق��ام��ت  
وباو�مر من؟ وووو�لخ، وبعد ��ضبوع و�حد فقط 
و�ضلتنا �لف �لر�ضائل من �جلنود تطلب �غنية 
�ملعنوي  �لتوجيه  قيادة  ر�ضخت  وهنا  �لهدل 
تلك  يف  و�ح���د  رق��م  �ل��ه��دل  �غنية  و��ضبحت 
�لفرة، وحكاية هذه �ل�ضورة هي �ثناء ت�ضوير 
متثيلية �لغائب، من �ليمني ر��ضم �جلميلي بدور 
�لب، ود�د �ضامل بدور �لم روميو يو�ضف بدور 

�لبن �جلندي �لهارب.  

مهم جدا 
 اليحق الى �شخ�ش او موؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او مواقع الكرتونية 

واية و�شيلة اعالمية اخرى ا�شتعمال هذه ال�شور  ) هي ار�شيفي 
ال�شخ�شي ومعي عقد �شرائها(  ، جملة ال�شبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�شه �شتكون املحاكم هي الفي�شل.

�لثالثينيات حتتوي على �كرث من ثالثني  كانت بغد�د يف 
وكان  منوعا  عامليا  �نتاجا  تعر�س  �ضينمائي،  عر�س  د�ر 
مهما  و��ضبوعيا  يوميا  حدثا  ي�ضكل  �ل�ضينما  دور  �رتياد 
ومظهر� من مظاهر �حلياة �لجتماعية عند �هايل بغد�د 
و�ملحافظات، بل �ن �ل�ضينمات كانت ت�ضكل عند �لكثري من 
�فر�د �لطبقة �ملتو�ضطة و�لتي غابت �لن �ملنفذ �لرئي�ضي 
ت�ضكيل  يف  كبري  تاثري  لها  �ي�ضا  كان  و�لتوعية،  للرفيه 
وت�ضفيف  و�لك�ض�ضو�ر�ت  �ملالب�س  من  �لن�ضائي  �ل��ذوق 
�ل�ضعر، وكان من �لطبيعي �ن جتد تف�ضيلة لف�ضتان ليلى 
��ضهر عاملة  ��ضهر  وكانت  �ضعر جو�ن كر�فورد،  �و  مر�د 
ت�ضفيف �ضعر )كو�فرية( تدعى جوليت تعمل يف �ضالون 
كبري  تنا�ضق  خلق  يف  �لكبري  �لث��ر  له  كان  �ل��ذي  �جلابي 
ومهم يف ذ�ئقة �لن�ضاء ومالحقة �خر �ضيحات �لت�ضريحات 
رو�د  �هم  من  و�ح��دة  �لعاملة  تلك  كانت  �لعامل حيث  يف 
هذه  زبوناتها.وحكاية  رغبات  تلبية  ت�ضتطيع  كي  �ل�ضينما 
�ل�ضجعان"وفيه  "�لبحارة  لفيلم  بو�ضر  ه��و  �ل�����ض��ورة 
وكما  �لفيلم،  فيها  عر�س  �لتي  �لزمنية  �لفرة  تظهر 
خطها  �لتي  �لعظيمة  �لبحار  �لبو�ضر:)در�مة(  يف  ورد 

�م��ام  كيبلنك،ت�ضطع  رودي����ارد  �لعبقري  �لكاتب  ي���ر�ع 
حقيقية،�لبحارة  روعة  يف  �لبي�ضاء  �ل�ضا�ضة  على  عينيك 
�ل�ضجعان، ميثلها �ل�ضبي �لنابغة �لذي �ده�ضك بعبقريته 
�لفنية يف رو�ية د�فيد كوبر فيلد، يعود هنا ليمتع ناظرها 
جنوم  مع  بارثليميو،  فريدي  �لن،  �ىل  مامثله  باح�ضن 
يف  �عجبك  �ل���ذي  تري�ضي  �ضبن�ضر  طليعتهم  يف  لم��ع��ة 
باحلياة،  ي�ضطع  �ل�ضيخ  ب��ارمي��ور،  ولونيل  �لهياج  رو�ي��ة 
هوؤلء يتحدثون مع ��ضهر �ملمثلني ليخرجو� لك درة لمعة 
�لذين  �ل�ضيادون  �ولئك  �لعمالق،  �لبحار  يف)در�م���ة( 
ليبالون باملوت وليكرثون للزو�بع  ول �لمو�ج، يتغلبون 
�ضبيل  يف  و�ل�ضرب  �حل��زم  ملوؤها  �لطبيعةبقدرة  على 
وق�ضة  �لقلوب  �ل�ضجعان)در�مة(تهز  �لبحارة  �لعي�س، 
�ل�ضماك  �ضيادي  جمازفات  فيها  تتجلى  موؤثرة  م�ضلية 
�لرقيقة  وقلوبهم  �لعظيمة  وطبائعهم  وت�ضحياتهم 
و�ضالبتهم �ل�ضديدة، تعر�س من م�ضاء �ل�ضبت 13-�ذ�ر-

مع  �لر�ضيد  م�ضاء�،�ضينما  و9/30   7/30 �ل�ضاعة   1938
مناظر �خبار �لعامل،حفالت نهارية كالعادة ويوم �لثنني 

و�خلمي�س للطالبات و�لطالب با�ضعار خمف�ضة 

مقداد عبد الر�صا
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ومن يقف متاأماًل �أمام ما �ضيدته  �لدولة �لأموية من 
�لزخارف  لت�ضوير  �إن�ضاء  وطريقة  كثرية  م�ضاجد 
ويتابع  �لفن  هذ�  يف  و�لأق��و����س  �لنقو�س  و�عتماد 
تو�زن  يف  قيم  من  بغد�د  يف  �لعبا�ضيون  �أ�ض�ضه  ما 
�خل�ضائ�س �لفنية وتنا�ضب �خلطوط و��ضتقامتها 
�لفنون  تلك  �أهمية  معرفة  �إىل  �لقول  به  �ضينتهي 
وما وجهتُه خميلة �لفنان وهي تتعاطى مع �لأ�ضالة 
و�مل��وروث دون �أن جترد تلك �لعنا�ضر  من �لو�قع 
�حلياتي ور�ضالته �لثقافية و�لجتماعية. ومن �جل 
معرفة �ملزيد من مميز�ت �لفن �لإ�ضالمي توقفنا 

مع نخبة من �أ�ضاتذة �لفن يف بغد�د:
فن عريق

جو�د  �لدكتور  �لفنان  مع  �لأوىل  جولتنا  كانت   
كلية  يف  و�لزخرفة  �خل��ط  م��ادة  �أ�ضتاذ  �ل��زي��دي 
ما  بالتف�ضيل  لنا  مو�ضحًا  بغد�د  �جلميلة  �لفنون 
�لعريق  �لفن  هذ�  �أن��و�ع  وما  �لت�ضمية  هذه  تعنيه 
�إىل  لري�ضدنا  ت��اأث��ر  ومب��ن  ن��و�ت��ه  ت�ضكلت  وك��ي��ف 
ي�ضم  �لإ���ض��الم��ي  �لفن  �أن  ت��وؤك��د  �لتي  معلومته 

ثالثة فنون هي �خلط �لعربي و�لزخرفة و�لعمارة 
وت�ضاف �إليها فيما بعد فنون �لت�ضوير �لإ�ضالمي 
مثل مدر�ضة بغد�د للت�ضوير �أو �ملدر�ضة �لفار�ضية 
يف  ظهرت  �لتي  �خلم�س  �مل��د�ر���س  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لع�ضر �لعبا�ضي و�لت�ضوير �لإ�ضالمي على �لرغم 
حيث  من  �لأخ��رى  �لت�ضوير  فنون  مع  متاثله  من 
�لآلية و�خلامة �إل �أنه ينحرف قلياًل عن م�ضار هذ� 
�جلن�س �لفني فيما يتعلق بالروؤية �لإ�ضالمية �لتي 
تبتعد عن �لتج�ضيم �أو �لت�ضوير �ملنظوري وكر�هية 
ت�ضوير �لرموز �لدينية. �أما �لعمارة فاإنها تقرب 
يخت�س  �لأول  �آخ���ر،  جانب  م��ن  وتبتعد  بجانب 
هو  �لثاين  و�جلانب  �حلكومية  و�لأبنية  بالق�ضور 
�لعمارة �لدينية مثل �مل�ضاجد و�جلو�مع مبا لديها 
من خمططات بنائية خمتلفة ومعاجلات عمارية . 

الفنون البيزنطية
�أ���ض��ت��اذ  �لأم�����ري،  ع��ب��د  ع��ا���ض��م  �ل��دك��ت��ور  ور�أى 
�لفنون  �أن  �جلميلة،  �لفنون  كلية  يف  �جلماليات 
�لإ�ضالمية نتاج عقيدة وحد�نية �أطاحت بالعقائد 

�لإ�ضالم  قبل  �لعرب  عليها  ك��ان  �لتي  �لتعددية 
يف  متددها  و�أبطلت  فيها  �لوثنية  حاربت  و�لتي 
�حل�ضارة  تعرف  مل  �لتي  �لعربية  �جلزيرة  �ضبه 
كما �ليمن و�لعر�ق و�ضوريا وم�ضر. �أ�ضهم �لفنان 
�لفنون  تكييف  يف  لالأم�ضار  �لغزو  بعد  �مل�ضلم 
�لديني  �لفكر  يو�فق  مبا  و�ل�ضا�ضانية  �لبيزنطية 
وبفعل  �مل�ضلمني  لأن  �لأق���ل  على  نظريًا  �مل��ج��رد 
�لتمدد يف �حلو��ضر �لأخرى، �أ�ضبحو� �أكرث ثر�ء 
لهذ�  �ل��وردي.  علي  �ملفكر  ر�أي  �لكفار ح�ضب  من 
يبدو �لفن �لإ�ضالمي نتاج �أطروحة مزدوجة منها 
ما يخ�س �لإميان بالعقيدة �جلديدة �لتي ترى يف 
ملبد�أ  ت�ضتجيب  و�أخ��رى  جم��ردة  فكرة  تعاىل  �هلل 
ترى  لهذ�  �لديني.  �لفقه  كر�ضه  �ل��ذي  �لتحرمي 
ما  وهو  �لت�ضخي�س  عن  و�لكف  �لتجريد  �ضيادة 
مييز هذ� �لفن منذ ن�ضاأته حتى يومنا هذ�.  من 
مييز  �لذي  ما  مفاده  ت�ضاوؤًل  طرحنا  �أخ��رى  جهة 
�لفنية  خ�ضائ�ضه  وم��ا  جماليًا  �لإ�ضالمي  �لفن 
و�لتعبريية �لتي يتفرد بها هذ� �لفن قيا�ضًا للفنون 

�لأخرى..
ما  �أن  يبني  نوير  كاظم  �لت�ضكيلي  و�لناقد  �لفنان 
�لتي  �لعالية  و�حليوية  �لروحانية  يف  يكمن  مييزه 
يحملها، �أي �لتعبري عن �جلانب �لروحي بو�ضاطة 
�لروحي،  �أو  �لتجريدي  بالفن  �ضمي  فيما  �لفن 
�إىل  مييل  �أو  �لغالب  يف  جتريديًا  فنًا  كان  ولذلك 
�حل�ضي،  �أو  �مل���ادي  �مل��ن��ظ��ور  وتغييب  �لت�ضطيح 
وتغييب عالقات �لزمان و�ملكان بو�ضفهما حا�ضنة 
�لتكر�ر  �إىل  ومييل  �لأث��ق��ال،  �أو  للمادة  ف�ضائية 
�لب�ضري  �ملركز  لإ�ضاعة  �لب�ضرية  �لوحد�ت  يف 
�إىل  ي�ضري  يت�ضاعد  ب�ضري  ت�ضبيح  يف  و�لدخول 
�لذكر و�لت�ضبيح باهلل و�ل�ضمو �لروحاين للعبد بعد 

تغييبه �جل�ضمانيات ل�ضالح �لروحانيات.. 
�أغلبها  �لإ�ضالمي  للفن  متعددة  مد�ر�س  هناك 
دخولها  قبل  للبلد�ن  �حل�ضارية  �لفنون  �عتمد 
�حل�ضارة  �أو  �لر�فدينية  �حل�ضارة  مثل  �لإ�ضالم 
�أن من خ�ضائ�ضه  لدينا  �لو��ضح  ولعل  �لفار�ضية 
وتعدد  �مل��ن��ظ��ور،  وتغييب  و�لتجريد،  �لت�ضطيح 

و�لتالعب  و�لنت�ضار،  �ملر�كز 
و�لبتعاد  لالإحاطة  و�مليل  و�لقيا�ضات،  باحلجوم 
بفعالية  �خلط  وتوظيف  و�لأثقال،  �حلجمية  عن 
�ل��زخ��رف��ي��ة، ومي��ي��ل �إىل  �إىل  �أك����رث، وه���و مي��ي��ل 
ما  �أو  و�لأمكنة  �لأزمنة  وتعدد  و�لكلية  �ملفاهيمية 
ي�ضمى �لتز�من، وبع�ضه ��ضتعمل ووظف �أكرث من 
�للولبي،  منظور، وبع�ضه وظف ما �ضمي باملنظور 
وهو فن يف �لغالب يبتعد عن �حل�ضيات، ولكن هذ� 
ل يعني �نه مل يوظف �لأ�ضكال �حل�ضية يف وحد�ته، 
لكنه مل يجعلها �لأ�ضا�س يف ��ضتغالته عك�س �لفن 

�لغربي.
�لإ���ض��الم��ي��ة فهي فن  �ل��زخ��رف��ة  م��ا يخ�س  �أم���ا   
�لفنية  �لعنا�ضر  على  يعتمد  ومو�ضيقي  �إيقاعي 

وب�ضرية  فنية  �ملجرد يف عالقات 
وي����وؤك����د �ل����ت����ك����ر�ر، ل��ل��زخ��رف��ة 
�لهند�ضية  منها  متعددة  �أمن��اط 
و�ملتد�خل  و�لكتابية  و�لع�ضوية 
يعتمد  �لهجني،  �أو  �خلليط  �أو 
�لنقية،  و�لأل���و�ن  وحركته  �خلط  على  �غلبه   يف 
بعد  له  ما  ومنه  �ضرف،  وجمايل  تزييني  بعد  له 
عليها  �أك��د  �لتي  �ل�ضمات  ببع�س  يرتبط  روح��ي 
�أ�ضباب  �آر�ء خمتلفة يف  �لإ�ضالم، وبالطبع هناك 
�لهتمام به عند �مل�ضلمني وجعله يف �أ�ضا�س �لفنون 
�أن  جند  �لتو�ضيفات  ه��ذه  كل  وم��ن  �لإ�ضالمية. 
�متدت  ومهما  تزل حية  �لإ�ضالمي مل  �لفن  قيمة 
�أن  ميكن  ل  جمالية  ظاهرة  �ضي�ضكل  �ل�ضنو�ت 
تبتعد عن روؤية وذهنية �مل�ضاهد �لذي يتاأمل منارة 
�أو  و�أنو�عها  �خلطوط  وزخارف  وقبابها  �مل�ضاجد 
يقف ب�ضكون حيث �ملقرن�ضات و�لنقو�س و�لأقو��س 
زمن  منذ  �لعربي  �لفنان  �أبدعها  �لتي  �لهند�ضية 

�لفتوحات �لإ�ضالمية ليومنا هذ�. 

دقٌة يف الت�صميم
وحرفٌة عالية يف التكوين

الزخرفة االإ�صالمية

ت�شكل الفنون االإ�شالمية، منذ ع�شور قدمية، حالة ا�شتثنائية يف طرح 
م�شامني اجلمال، وتنوع االأ�شكال الزخرفية. وقد بدت للناظرين وكاأنها 

طاقة تفي�ش �شحرًا روحانيًا حيث تغلب عليها الدقة يف الت�شميم واحلرفة 
العالية يف التكوين باالإ�شافة الأبعادها الروحية والتعبريية، 

خ�صري الزيدي
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�لتي  �لفاجعة  رحم  من  هي  �لآتية  حكاياتنا 
بكى عليها �لزمان قبل �أن يبكي �لنا�س عليها، 
ممن  �لكثريين  مع  تت�ضابه  �حلكايات  وه��ذه 

كانو� فوق �لعّبارة.

احلكاية االأوىل 
 �أمي.. �أمي.. لقد جمعُت مبلغًا من م�ضرويف 
�ل��ي��وم��ي لأق����دم ل��ك ه��دي��ة يف ع��ي��دك �ل��ذي 
�ل��ذي  �لأم،  �لأع��ي��اد ع��ن��دي، عيد  �أغ��ل��ى  ه��و 
�ضي�ضادف مع عيد نوروز يا �أمي، وحلمُت �أن 
نركب �لقارب معًا، و�أبي قد وعدين �أن يذهب 

معنا �حتفاًء بِك يا �أمي.
وب��د�أت  �ضدرها،  �ىل  و�ضّمتها  �لأم  �بت�ضمت 
�ىل  وذه��ب��و�  �ل�ضفرة،  ل��ه��ذه  بالتح�ضري�ت 
ركبو�  وف��ع��اًل  ي��دع��وه��م،  �مل���وت  ه��ن��اك حيث 
ن�ضيم  ��ضتن�ضاق  من  وبدًل  �جلمع  مع  �لقارب 
يف  و�ل�ضمك  �مل���وت  ر�ئ��ح��ة  ��ضتن�ضقو�  �آذ�ر 

�لأعماق.

احلكاية الثانية
ك���ان���ت ت�����ض��ت��ك��ي م���ن �إه����م����ال زوج���ه���ا لها 
بعو�ئلهم  يهتمون  معارفهم  بينما  ولعائلته، 
و�حل��د�ئ��ق  �مل��ت��ن��زه��ات  �ىل  وي�ضطحبونهم 
لريفهو� عنهم قلياًل، قرر زوجها �أن يفاجئهم 
�ىل  با�ضطحابهم  �لأم  وعيد  ن��وروز  باأعياد 
حيث �أجمل مناطق �ملو�ضل، ذهبو� جميعًا �ىل 
هناك، وهم ل ي�ضدقون! فرح �أطفالهم ولعبو� 
يتوقعها  مل  �أخرى  مفاجاأة  لتاأتي  وهناك  هنا 
�لعبارة،  بتذ�كر  �أتى  حينما  و�أمهم،  �لأطفال 
�أمه  بالذهاب �ىل  �أما هو فاعتذر لأنه يرغب 
يعرف  ومل  وعاد  وّدعهم  لها،  �لتهاين  لتقدمي 
لهم  بيده حجز  و�أنه  �لأخري  �لود�ع  �أنه  وقتها 

تذ�كر �ملوت!

احلكاية الثالثة
�ضعرت �لأم بحر�رة �ضديدة جتتاح ج�ضدها ما 
�لذهاب  بعدم  �أطفالها  حتدث  �أن  ��ضطرها 

�تفقو�  كما  ن��وروز،  و  �لأم  باأعياد  لالحتفال 
�ضابقًا، بكى �لأطفال وتو�ضلو� �ىل و�لدهم �أن 
�أي�ضًا  �أمهم، لكنه �عتذر  ياأتي معهم بدًل من 
ب�ضبب خفارته يف �مل�ضت�ضفى �لذي يعمل فيه. 
�أن  هو  �جلميع،  ير�ضي  ح��اًل  �ق��رح  و�أخ���ريً� 
�ضتاأخذ  �لتي  )�ضقيقته(  عمتهم  مع  يذهبو� 
�أطفالها �ىل �جلزيرة �ل�ضياحية فهي حري�ضة 
�لأم  ط��م��اأن  �ل��ذي  �لأم���ر  كاأطفالها،  عليهم 
ماأكل  م��ن  �ضيء  ك��ل  لهم  و�أع���ّدت  �ملري�ضة، 
ومع  وذه���ب���و�..  �لتن�س  وم�����ض��ارب  وم�����ض��رب 
خطو�تهم كان قلبها ينقب�س �أملًا ووجعًا. عادت 
�بنتها �ل�ضغرية تبكي وتقول لأمها: لن �أتركك 
يا �أمي و�أنِت مري�ضة، �ضحكت و�ضّمتها وقالت 
لها: �ضاعات وتاأتون يا �بنتي، �ذهبي و�ق�ضي 
معهم �أوقاتًا �ضعيدة.. وذهبت ومل تعرف �أنها 

دفعتها �ىل موت ينتظر �جلميع.

احلكاية الرابعة 
مت���ي���ز يف در������ض����ت����ِه ف����وع����ده و�ل�������ده ب����اأن 
ي��رت��اح ق��ل��ي��اًل ق��ب��ل ب���دء �ل��در����ض��ة �جل��دي��ة 
�ل�ضاد�س  يف  فهو  و�م��ت��ح��ان��ات)�ل��ب��ك��ل��وري��ا( 
�أ�ضدقاءه  ي�ضطحب  �أن  عليه  �قرح  �لعلمي، 
�أم��ت��ع  ل��ي��ق�����ض��و�  �جل���زي���رة  �ىل  ���ض��ف��رة  يف 
�لأوقات، بعدها ميتنعون عن �خلروج متهيدً� 
�ضقيقه  به  تعلق  و�ل��د�ه،  �ضجعُه  لالمتحانات، 
�ل�ضغري كي ياأخذه معه، مل يقبل بحّجة �أنهم 
كبار وهو ل يق�ضي وقته يف �لهتمام به، خرج 
م�ضرعًا بني دع��و�ت �أم��ه و�أم��اين و�ل��ده �لذي 
�أر�ده �أن يدخل كلية �لطب ليخفف عن كاهل 
�لأزيل..  حلمه  كان  هذ�  و�لفقر�ء،  �ملر�ضى 
�لذي.. تلقى نباأ غرق �لعبارة وبدون �أن يتاأكد 
�ضّلت  ومعها  �حالمه  كل  ماتت  �أبنه  من غرق 

حركته نهائيًا!!.

احلكاية اخلام�صة
عند  لتق�ضي  و�أطفالها  هي  بغد�د  من  جاءت 
�أختها  �ضيافة  وحل�ضن  �لربيع،  �أعياد  �أختها 

�ضياحية  �ضفرة  �ىل  دعتهم  بقدومها  وفرحًا 
دجلة  نهر  يف  بالعّبارة  و�لركوب  �جلزيرة  يف 
وغنو�  رق�ضو�  فرحًا،  �لأط��ف��ال  ط��ار  �خل��ري، 
هناك  �ىل  ذهبو�  �مل�ضو�ر،  لهذ�  ��ضتعد�دً� 
على  �ل�ضعود  تذ�كر  على  للح�ضول  وتد�فعو� 
�ل�ضعود  ع��ن  �أم��ه��ات��ه��م  �ع��ت��ذرت  �ل��ع��ّب��ارة، 
�لتي معهم وينتظرون عودتهم  ب�ضبب �لأمتعة 
ليفر�ضو� �ضفرة �لطعام ومل يعرفا �أنها �ضتكون 
بع�س  ولن��ت�����ض��ال  للكثريين  �لإن���ق���اذ  ف��ر���ض��ة 

�جلثث.

احلكاية ال�صاد�صة 
�أفلح �أخريً� يف �إقناعها بالعودة �ىل د�رهم يف 
�ملو�ضل بعد غياب طويل عنه، وّدعت �أهلها يف 
بالعودة  زوجها  �ضف  يف  وقفو�  �لذين  بغد�د، 
تن�ضيبه  �ألغت  د�ئرته  و�أن  ل�ضيما  هناك،  �ىل 
�خلطوة،  بهذه  �ضعيدة  غري  عادت  بغد�د،  يف 
وكلما �ضاألها زوجها عن �ضبب حزنها تقول ل 

�أعرف م�ضدر كاآبتي!
�ل�ضغرية  بطفلتها  تهتم  �أن  زوجها  ن�ضحها 
يف  �ضيذهبون  �لربيع  �أع��ي��اد  �ضتحل  وحينما 
لعبو�  �لباكر،  �ل�ضباح  من  ترفيهية  �ضفرة 
لحظه  مبا  زوجها  ��ضتب�ضر  و�ضحكو�،  هناك 
عليها فاأ�ضرع وحجز تذ�كر على �لعّبارة ليزيد 
ي�ضعد�نها  وهما  معًا  فرحا  �ضعادتها،  م��ن 
ويحت�ضنان طفلتيهما، مل يكن يعرف �أنه حجز 

ملوتهم �ل�ضريع!!

رب�����ي�����ُع ن������وروز 
وحكايات املوت

يف عّبارة املو�شل، عّبارة املوت 
الذي اأتى واحت�شن الع�شرات 
من االأبرياء، نحن نعلم اأننا ال 
منوت مرة واحدة، ولكن يف كل 
يوم لنا موت، وكاأن املوت يغار 
من الفرح اذا ما زارنا يومًا، 
لذا جتده ي�شحذ همم القتل 
لالإطباق على اأرواح اأبناء هذا 
الوطن املبتلى، من فاجعة 
ج�شر االأئمة اىل �شبايكر، اىل 
ال�شبايا من االإيزيديات، 
وغريها حتى فاجعة املو�شل 
التي مل تت�شبب مبوت مْن 
كان على العّبارة فقط، واإمنا 
فجعت الكثريين من العراقيني 
ال�شرفاء �شواء اأكانوا يف 
الفاو او دهوك او اأي �شرب من 
العراق.

فاجعة اأخذت ع�شرات 
االأطفال والن�شاء وال�شباب 
و�شرقت �شحكاتهم واأحالمهم 
قبل اأن تتحقق..

رجاء خ�صري

مع خطواتهم كان قلبها ينقب�ش 
اأملًا ووجعًا. عادت ابنتها ال�صغرية 

تبكي وتقول الأمها: لن اأتركك يا 
اأمي واأنِت مري�صة، �صحكت و�صّمتها 

وقالت لها: �صاعات وتاأتون يا 
ابنتي، اذهبي واق�صي معهم اأوقاتًا 

�صعيدة.. وذهبت ومل تعرف اأنها 
دفعتها اىل موت ينتظر اجلميع.
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ول�ضاعات  فيها  للعمل  �لقا�ضر�ت  ت�ضتغل  �لتي   
�ن  �لبع�س  ي��ح��اول  ورمب��ا  �لليل.  م��ن  متاأخرة 
�لتقليد  �ل��غ��رب��ي م��ن خ���الل  �ل��ط��ر�ز  ي��ح��اك��ي 
دون  �أخرى  دول  ملمار�ضات موجودة يف  �لأعمى 
�أن ي�ضع يف ح�ضبانه �أن �إ�ضر�ره على تنفيذ مثل 
�ملجتمع  طبيعية  تنا�ضب  ل  �لتي  �مل�ضاريع  هذه 
�لعر�قي يوؤدي �ىل نتائج وخيمة توؤثرعلى تنمية 

�ملجتمع وم�ضتقبله. 
حقوق مهدورة

جملة )�ل�ضبكة �لعر�قية( حاولت عرب حتقيقها 
خلف  تقف  عديدة  ت�ضاوؤلت  عن  �لإجابة  هذ� 
من  �أوًل  لها  لبد  فكان  �لظاهرة،  هذه  �نت�ضار 
لنا  �أو�ضحته  �ل��ذي  �ل��ق��ان��ون  ل���ر�أي  �ل�ضتماع 
�ملحامية )ب�ضمة �لعبيدي( بالقول: �إن ��ضتغالل 
و�لكازينوهات  باملقاهي  �لعمل  يف  �لقا�ضر�ت 
وظهور  عنها،  �لتغا�ضي  ميكن  ل  ظاهرة  ب��ات 
�ىل  يحتاج  جمتمعاتنا  يف  �حل��ال��ة  ه��ذه  مثل 
تظافر �جلهود وتفعيل �لقو�نني لل�ضيطرة عليها 
من �أجل حماية �ل�ضرة من �لتفكك و�لنحالل. 
م�ضيفة �ن �ملادة 29 من �لد�ضتور �لعر�قي تن�س 
وحتافظ  �ملجتمع  �أ�ضا�س  �لأ���ض��رة   �أ_   �ول  
و�لأخالقية  �لدينية  وقيمها  كيانها  على  �لدولة 
�لأمومة  حماية  �لدولة  تكفل  ب_  و�لوطنية 
 30 �مل��ادة  �أن  مو�ضحة  و�ل�ضيخوخة.  و�لطفولة 
وبخا�ضة  و�لأ���ض��رة  �ل��ف��رد  فيها  �ل��دول��ة  تكفل 
و�ل�ضحي  �لجتماعي  �ل�ضمان  و�مل��ر�أة  �لطفل 
حرة  ح��ي��اة  يف  للعي�س  �لأ�ضا�ضية  و�مل��ق��وم��ات 
و�ل�ضكن  �ملنا�ضب  �لدخل  لهم  توؤمن  وكرمية، 
موقفًا  تتخذ  �ن  �لدولة  على  يجب  لذ�  �ملالئم، 
من هذه �حلالة غري �ملقبولة و�ملرفو�ضة �ضرعًا 

وقانونًا. 
تفكك اأ�صري 

ومل���ع���رف���ة �ل����دو�ف����ع و�ل����ظ����روف �ل���ت���ي جترب 
و�لعمل  �لطريق  ه��ذ�  �ضلوك  على  �لقا�ضر�ت 
بعدد  �للقاء  حاولنا  و�لكازينوهات  �ملقاهي  يف 
�حلديث،  عن  �متنعن  معظمهن  لكن  منهن، 
با�ضتثناء )ندى( وهو ��ضم م�ضتعار للفتاة �لتي 

��ضرطت عدم �لإ�ضارة �ىل ��ضمها �ل�ضريح �و 
و�ضورتها.

 تقول )ندى( وهي يف ربيعها �ل�ضاد�س ع�ضر ل� 
)جملة �ل�ضبكة(:  طلقني زوجي �لذي يكربين ب� 
40 عاما و�نا بعمر 15 �ضنة، كان زوجي مي�ضور 
�حلال وكان ي�ضرف �لأمو�ل ب�ضخاء، ع�ضت معه 
�لز�ئفة، لكنه تخلى  �لبد�ية حياة �لرفاهية  يف 
�أمره عند زوجته  �فت�ضح  �ن  بعد  عني وطلقني 
وعانيت  م��ري��رة  �أي��ام��ًا  ع�ضت  بعدها  �لأوىل، 
�حلرمان  �ىل  وع��دت  ي��رح��م،  ل  �ل��ذي  �لفقر 
�لزيجة  هذه  �ىل  دفعتي  �لتي  �مل�ضردة  وعائلتي 
�لبائ�ضة، لقد تعودت على �ملال ومل يكن �أمامي 
�أتقا�ضى  �ملقاهي،  يف  �لعمل  �إل  عليه  للح�ضول 
يعطونني  �لزبائن  من  وكثري  به،  باأ�س  ل  �أج��رً� 
�أتعر�س  ما  د�ئمًا  �أين  �أنكر  ول  كبق�ضي�س  �ملال 
للم�ضايقات و�لكالم غري �لالئق، لكن هديف هو 

�ملال �لذي ين�ضيني كل ما �أتعر�س له! 
خياري الوحيد 

من  �ل��ث��اين  �ل��ط��اب��ق  ويف  �ل��ك��ر�دة  منطقة  يف 
كعاملة  )ن،غ(  تعمل  �لعالية  �لبنايات  �إح��دى 
حاولت  �ل�ضباب،  من  كثري  ي��رت��اده  كازينو  يف 
حلظات  بعد  ثم  فر�ضت،  بالكالم  ��ضتدر�جها 
يف  عملي  �أن  �أع��رف  وقالت:  دموعها  �نهمرت 
��ضطررت  لكني  ومرفو�س،  معيب  �ملكان  هذ� 
عائلتي  لأن  �لليل  من  متاأخرة  ل�ضاعات  للعمل  
بحاجة �ىل �ملال، فاأبي متوفى ول معيل لنا و�أمي 
وحاجتها  �ل�ضعبة  ظروفنا  �نهكتها  مري�ضة 
�أ�ضغر  �أخ��و�ت  �ل��دو�ء ويل خم�س  ل�ضر�ء  للمال 
عمل  عن  كثريً�  بحثت  �أعمل؟  فماذ�  �ضنًا  مني 
�أن  �ىل  دون ج��دوى  �لدو�ئر  �إح��دى  حمرم يف 
هذ�  يف  �لعمل  �ضديقاتي  �إح��دى  علي  �قرحت 
لها  �ضوؤ�لنا  وعند  �هلل.  يفرجها  �أن  �ىل  �ملقهى 
�إن كانت تتعر�س مل�ضايقات من �لزبائن �و من 
�تعر�س  ما  كثريً�  طبعًا،  �أجابت:  �لعمل؟  رب 
�ىل م�ضايقات وكالم جارح تقريبًا كل يوم، يف 
�ألب�س مالب�س  �أن  �لعمل  �لبد�ية طلب مني رب 
كالمًا  ي�ضمعني  ب��د�أ  ث��م  و)ج��ّذ�ب��ة(  ق�ضرية 

القا�صرات 

براءٌة ت�صّوهها املالب�ش 
الفا�صحة وم�صاحيق التجميل

امل��ق��اه��ي  يف 
ع����م����ل

تنت�شر يف بع�ش مناطق بغداد ظاهرة غريبة مل ياألفها املجتمع العراقي 
�شابقًا، حتمل يف طياتها اآثارًا مدمرة على م�شتقبل اجليل النا�شئ، فتدليل 

ة، والتنورات الق�شرية، والتغنج بني ال�شباب، اأ�شبحت عناوين  االأج�شاد الب�شّ
بارزة لكثري من املقاهي والكازينوهات و"الكوفي�شوبات"،

كتبت / اآمنة ال�صالمي 

اأتعر�ش للم�صايقات 
والكالم اجلارح كل يوم، 
وطلب مني رب العمل اأن 
األب�ش مالب�ش ق�صرية 
)وجّذابة(

السنة الرابعة عشرة العدد )334( 10 نيسان 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

49 ت��ح��ف��ي��ق��ات48



السنة الرابعة عشرة العدد )334( 10 نيسان 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

51 م�������ق�������االت50

�ضابرة،  و�أن��ا  ت�ضرفاته  جت��اوزت  ناعمًا، 
ومل يقف �لأمر عند هذ�، فلي معاناة ثانية 
من  كثري  يف  يعمدون  فهم  �ل��زب��ائ��ن  م��ع 
�أن  لي�ضح  كالمًا  �إ�ضماعي  �ىل  �لأحيان 
بحركات  يقومون  �و  بعمري  فتاة  ت�ضمعه 
�لعمل  غري  خيار  لدي  لي�س  لكن  مبتذلة، 

هنا، علمًا �أين �أعمل دون علم �أمي!
اأبي دفعني اىل هذا العمل!

تعمل  جامعية  فتاة  وه��ي  )ي،ه�����(،  �أم��ا 
من  يبد�أ  عملي  فتقول:  �ملقاهى،  �أحد  يف 
�ل�ضاعة �لثانية بعد �لظهر �ىل �ىل �ل�ضاعة 
يقوم  عملي  �أكمل  �أن  وبعد  لياًل  �لعا�ضرة 
باإي�ضايل  �ملقهى  يف  معي  �لعاملني  �أح��د 
�لعمل  ه��ذ�  على  جم��ربة  �أن��ا  بيتنا،  �ىل 
نهار،  ليل  خممور  وه��و  يعمل  ل  �أب��ي  لأن 
ويطالبنا �أنا و�أختي �لتي تعمل يف �ضالون 
�إن  بال�ضرب  علينا  وينهال  باملال  ن�ضائي 
مل ناأت له بالنقود، ت�ضاركه وحتّثه زوجته 
�لتي تزوجها بعد وفاة و�لدتي، هذه حالتي 

وهذ� قدري و�أنا جمربة عليه.
اآثار مدمرة 

�لإ�ضالم  �إن  �ملحمد�وي:  �ضناء  �لكاتبة  وت��رى 
�حلرية  ومنحها  خا�ضًا،  �هتمامًا  �مل��ر�أة  منح 
�ضريطة عدم �لإتيان مبا هو حمّرم، مبعنى �أن 
�لإ�ضالم مل مينع �ملر�أة من �لعمل خارج �ملنزل، 
مع �حلر�س �أن يكون �لعمل متنا�ضبًا مع طبيعة 
�ملر�أة و�أن يحفظ لها كر�متها وعّفتها وح�ضمتها، 
و�أ�ضرتها.  بيتها  تق�ضري جتاه  فيه  يكون  ل  و�أن 
وهذ� �لقول عن �ملر�أة �لر�ضيدة �ملثقفة لكن ما 
�أمر  هو  و�لقا�ضرة  �ملر�هقة  عمل  يف  يح�ضل 
�ملجتمع   على  م��دم��رة  و�آث���ار  تبعات  ل��ه  خطري 
فهن غري بالغات، غري ر�ضيد�ت، غري مثقفات، 
�أنهن تركن  لي�س لهن حت�ضيل در��ضي، مبعنى 
وهن  بهن  كيف  �لعمل،  نحو  و�جتهن  �ملدر�ضة 
يف  ح�ضرً�!  �ل��رج��ال  تو�جد  �أم��اك��ن  يف  يعملن 
يكون  وهنا  �ضابه.  وم��ا  و�لكوفي�ضوب  �ملقاهي 
�أو  �لعمل م�ضبوهًا �ذ� كان فيه �ختالط حمّرم 
�ذ� يخاف عليها من �لوقوع يف �حلر�م، كما �أن 
�لقا�ضر�ت هن بحاجة لنفقة ول�ضن هن �للو�تي 

ينفقن على �لآخرين و�أن هذه �لظاهرة �ت�ضعت 
جمتمعنا  يف  تفاقم  �ل��ذي  و�لعوز  �لفقر  نتيجة 
لذ�  و�مل��ايل.  �لإد�ري  و�لف�ضاد  �حل��روب  نتيجة 
عالمات  من  عالمة  هو  �لقا�ضر�ت  عمل  ف��اإن 

�نحد�ر �مل�ضتوى �ملعي�ضي للبلد. 
اأماكن لت�صلية رخي�صة

ولعلم �لجتماع ر�أيه يف هذه �لظاهرة، �ذ يقول 
�ضاجت( - جامعة  �لأكادميي )ريا�س  �لباحث 
بل  �لقا�ضر�ت،  على  يقع  ل  �للوم  �إن  ب��غ��د�د: 
�للتز�م  تتابع  ل  �لتي  �لقا�ضرة  �ل��دول��ة  على 
من  �ملقاهي  �أ���ض��ح��اب  ولحت��ا���ض��ب  بالقو�نني 
موبوءة  �أماكن  �ضارت  �أنها  ل�ضيما  �ملخالفني، 
جلذب �ل�ضباب بو�ضائل خمتلفة م�ضروعة وغري 
�أرباحهم، فبينما كانت �ملقاهي  م�ضروعة تزيد 
�أ�ضبح  �لأفكار  وتبادل  للحو�ر  نو�دي  �لبغد�دية 
بنات  بجلب  فارغة  لت�ضلية  مكانًا  �لآن  �أكرثها 
للمجتمع  �لكربى  �لطامة  هي  وه��ذه  قا�ضر�ت 

ولهن. 
انفالت اجتماعي

وي�ضلط �لباحث �لدكتور )�ضالح بو�ضي( �ل�ضوء 

�أكرث على هذه �لظاهرة فيقول: �إن هذه 
�حلكومي  بالهتمام  حتظى  ل  ظاهرة 
يف  ف��ت��ي��ات  ف���رنى  �مل����دين،  �ملجتمع  ول 
�ىل  تلميذ�ت  من  يتحولن  �لزهور  عمر 
خادمات ون��ادلت يف مقاٍه ون��و�د، وهذ� 
ول  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ع��رف  يقبله  ل  م��ا 
وميكننا  �لعر�قية.  �لأخالقية  �ملنظومة 
وكرب  و�لعجز  و�لبطالة  �لفقر  �إن  �لقول 
لالأ�ضرة  �لكبري  و�لإهمال  �لو�لدين  �ضن 
�لأ�ضباب  م��ن  تعد  �ل��دول��ة،  قبل  م��ن  و�لطفل 
�لعمل  �ضوق  �لفتيات  ه��ولء  لدخول  �لرئي�ضة 
من  هنا  و�أحذر  �مل�ضتوى،  بهذ�  مهن  وممار�ضة 
�ل��ظ��اه��رة �خلطرية  ع��دم �لل��ت��ف��ات �ىل ه��ذه 
كعامالت  �ل��ب��ي��وت  يف  يعملن  �لفتيات  وت���رك 
نظافة �و نادلت يف �ملقاهي، ملا لهذ� �لأمر من 

�آثار خطرية ل ميكن تالفيها يف �مل�ضتقبل. 
موا�صفات جاذبة!! 

خالل جولتنا �ل�ضحفية يف بع�س هذه �ملقاهي 
�لرغم  على  بالزبائن  ميتلئ  �كرثها  �أن  ر�أينا 
م��ن �رت��ف��اع ����ض��ع��ار م��ا ت��ق��دم��ه، وي��ع��ود �ضبب 
�ىل  �ملقاهي  ه��ذه  رو�د  �أح��د  ر�أي  ح�ضب  ذل��ك 
عامالت  ي�ضتخدمون  �لكوفي�ضوب  ��ضحاب  �أن 
كجمال  �لرجال  فيها  يرغب  مو��ضفات  ذو�ت 
�لقو�م و�لوجه وتدليل �جل�ضد، وهذه طبعًا كلها 
�ل�ضباب  وخ�ضو�ضا  �لزبائن  جلذب  مو��ضفات 
�ملتعة،  عن  �لباحثني  �لأغنياء  �لأعمال  ورجال 
�أو �جلهلة �لذين يدفعهم ف�ضولهم �و تفاخرهم 
�أج�ضاد  م��ن  فيها  وم��ا  �لأم��اك��ن  ه��ذه  ل��دخ��ول 

يانعة!! 

ُي�صمعني كثري من زبائن 
املقهى كالمًا ال ي�صح اأن 

ت�صمعه فتاة بعمري واأحيانًا 
ي�صريون يل بحركات 

مبتذلة
عامر بدر ح�صون

اأما بعد

العراق منذ تاأ�صي�صه عام 1921 وحتى عام 1963 كان له ن�صيد 
وطني او �صالم جمهوري مكتوب بلغة جامعة مانعة ومفهومة 

من كل املخلوقات. كانت لغة الن�صيد يومها هي املو�صيقى 
واملو�صيقى فقط!

الكلمات اأم الطبلة؟!

رمبا �ضنحتاج �ىل ربع قرن كي ننجح يف �لتفاق على ق�ضيدة منا�ضبة للن�ضيد 
�و �ل�ضالم �لوطني!

فهذ� �لن�ضيد مطلوب منه �أن يعرب عن �مل�ضركات �لتي ينبغي �أن جتمع عليها 
�لغالبية �لعظمى من �لعر�قيني.. و�أن يعرّب عن �مل�ضتقبل �لذي يريدون �لو�ضول 
�أنه  �أو  للم�ضتقبل..  يلهمهم يف خطوتهم  �لذي  باملا�ضي  يذّكر  و�أن  معًا..  �إليه 

يعرّب عن جمال يف طبيعته وخ�ضال حميدة يف مو�طنيه.. �لخ.
�أن  �إل  تطبيقه،  و�ضهولة  و�ضوحه  يف  مدر�ضيًا  �لكالم  ه��ذ�  يبدو  ما  وبقدر 
�ضيلعب باجلميع  يقال، �ضرعان ما  �لتفا�ضيل، كما  ي�ضكن يف  �لذي  �ل�ضيطان 

ويجعلهم "�ضذر مذر"! 
ولي�س فيما تقدم �أي تظارف، فهذ� هو حالنا منذ �ن فّكرنا بالن�ضيد �لوطني 
فيها.  للنقا�س  �ملو�ضوع مطروحًا  وكان هذ�  �إل  �نتخابية  دورة  علينا  ومل متر 
وكذ� يف �ل�ضحافة وو�ضائل �لإعالم و�لتو��ضل وهو �ضيبقى كذلك لوقت طويل..
حتى  عليه  نختلف  ما  �إيجاد  يف  بر�عة  منتلك  �أننا  هذ�  يف  �ل�ضبب  كان  رمبا 
يف �لبديهيات، �ذ مل نتفق بعد على �ضيء نعتربه بديهيًا يف حياتنا �ل�ضيا�ضية 

خ�ضو�ضًا!
دم�ضق  يف  موؤمتر  عقد  �لت�ضعينات  يف  �أن��ه  �أذك��ر  ج��دي��دة..  لي�ضت  و�لق�ضية 
للمعار�ضة على �أعلى �مل�ضتويات و�أحيط برعاية �ضورية و�إير�نية عالية، ومت فيه 
تذليل كل �لعقبات �لتي تعر�س توحيد هذه �لقوى.. لكنهم ما �إن و�ضلو� للبيان 

�خلتامي حتى �ختلفو�.. وعلى ماذ�؟!
لقد �ختلفو� �ضر�حة وعلنًا على: هل يبد�أ �لبيان بب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم 

�أم ل؟!
وف�ضل �ملوؤمتر بعد �أن �أ�ضّر كل طرف على موقفه "�ملبدئي" من هذه �لق�ضية!

وبعد فرة ذهبت بع�س �لأحز�ب لرجل �لدين �للبناين حممد ح�ضني ف�ضل �هلل 
و�ضكو� له �خلالف فقال لهم:

- �حلل كان ب�ضيطًا لو �أردمتوه حقًا: ي�ضدر �لبيان وكل حزب �و طرف ين�ضره 
كما يريد.. في�ضع �لب�ضملة يف مقدمته �و ل ي�ضعها!

وهذ� فارق جوهري يف �آلية �لتفكري عند �لعر�قيني وغريهم، فنحن نبحث عن 
�لختالف من �أجل �أن نفر�س ر�أينا فيه، فيما غرينا يفكر باحلل ولهذ� قيل �إن 

�لعقل �لذي يخلق �مل�ضكلة ل ي�ضتطيع �إيجاد �حلل لها!
بو�بة  �ضيكون  �أن��ه  و�ضرنى  �ضيت�ضمنه  �ل��ذي  و�لكالم  �لوطني  للن�ضيد  ونعود 

جلحيم خالفات مل حت�ضم تاريخيًا �أو على �أر�س �لو�قع.
وغريهما:  و�لركمان  �لكرد  �ضي�ضاأل  �لعرب  ومفاخر  مكارم  فيه  ذكرت  فاإن 

وماذ� عنا نحن؟ �أل�ضنا �أبناء هذ� �لوطن؟
�لفلوجة  �بن  ف��اإن  فيها،  �ملدفون  و�لإم��ام  كربالء  �لن�ضيد  يف  تذكر  وعندما 

و�ملو�ضل �ضي�ضاأل: وماذ� عن رموزنا نحن؟ )وهذ� ح�ضل فعاًل!(
�أية ق�ضية �ضتتم �لإ�ضارة لها يف �لن�ضيد �ضتثري �خلالفات، لأن �لأ�ضياء مرتبطة 

ببع�ضها و�ضيهدر �لكثري من �جلهد و�لوقت يف ق�ضية جانبية.
لكن هل نبقى دون ن�ضيد �و �ضالم وطني لهذ� �ل�ضبب؟

يقول مثل �إفريقي: "�إذ� �ضعت يف �لغابة فتذكر من �أين �أتيت" ويف مو�ضوعة 
�لن�ضيد نحتاج �ىل تذكر �لبد�يات و�ضرنى:

تاأ�ضي�ضه عام 1921 وحتى عام 1963 كان له ن�ضيد وطني �و  �أن �لعر�ق منذ 
�ضالم جمهوري مكتوب بلغة جامعة مانعة ومفهومة من كل �ملخلوقات.

كانت لغة �لن�ضيد يومها هي �ملو�ضيقى و�ملو�ضيقى فقط!
***

دول عديدة يف �لعامل جلاأت لهذ� �حلل �لر�قي ومن �ل�ضروري �للجوء �ليه يف 
و�ضعنا �لعر�قي �مللتب�س. 

�لهيوه  �يقاع  على  وليكن  �أوًل..  �لوطني  �ل�ضالم  �و  �لن�ضيد  مو�ضيقى  لتكتب 
و�حر�يف(  ر�ٍق  ب�ضكل  �ملو�ضيقى  تكتب  �أن  )�ملهم  بتهوفن  �يقاع  �و  �لدبكة  �و 
�ضتكون  �لنهاية  يف  فهي  يريدونها..  �لتي  �لكلمات  تخّيل  للعر�قيني  ولنرك 

خا�ضعة ومن�ضجمة مع �ملو�ضيقى!
�آمنًا و�ضليمًا للخروج من �ملفا�ضلة بني �جلو�هري و�لغريري و�ل�ضاهر  ل حّل 

�ضوى هذ�.. وع�ضى �أن ت�ضدح مو�ضيقى �ضالمنا قريبًا.



تت�ضابق  �لتح�ضري  �ضريعة  �ل�ضعرية  وجبة  �ضارت 
�ل�ضعر  ذ�ت  �لوجبة  ولأن��ه��ا  �لأ���ض��و�ق،  بيعها  يف 
"�لإندومي"  وج��ب��ة  ب��ني  ينق�ضم  �ل���ذي  �مل��ع��ق��ول 
�مللفوفة بكي�س، حيث يكون �ضعرها )250( دينارً� 
باأكو�ب خ�ض�ضت حلفظ هذه  �ملعباأة  فقط، �ىل 
�لوجبة  جعلها  ما  دينار،  ب�ضعر)500(  �لوجبة 

�لأكرث ��ضتهالكًا يف �لعامل كّله.
يتناولها اجلميع 

�لعامل،  يف  مبيعًا  �لأك��رث  �ل�ضعرّية  "�لإندومي"،   
�لغنّية عن �لتعريف و�لتي تنتجها �ضركة �إندوفود 
�جلزء  يرمز  �لإندوني�ضية.  ماكمور  �ضوك�ضي�س 
�أما  �إندوني�ضيا،  �إىل  "�إندو"  ��ضمها  من  �لأول 
�لنودلز  �أو  �ل�ضعرية  فيعني  "مي"  �لثاين  �جلزء 
و�أفريقيا  �آ�ضيا  توزيعها  يغطي  �ذ  بالإندوني�ضية، 
و�أ���ض��ر�ل��ي��ا و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة و�ل��ع��دي��د من 
�لأوروب��ي��ة،  �ل��دول  وكذلك  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  دول 
�لعمرية،  �لفئات  جميع  متناول  يف  و�أ�ضبحت 
تناولها يف  ت�ضتطيع  �لأوق��ات، بحيث  ويف خمتلف 
�لعمل �و يف طريقك �ليه، وقد ترى �آخر ياأكلها يف 
�ل�ضارع، يتناولها �ل�ضيخ �لكبري و�لطفل، وتخلطها 
�إىل  ثانية  �أخرى لإ�ضافة وجبة  �لأمهات مع مو�د 
�ملد�ر�س  ط��الب  يعتربها  حيث  �لطعام،  مائدة 
بني  �لتناول  و�ل�ضهلة  �لتح�ضري  �ل�ضريعة  �لوجبة 

�حل�ض�س.
تايوان و�صورية

�أطلقتها  �لتي  و�لأخ��ب��ار  �ل�ضائعات  م��ن  �لكثري 
�لر�ضمية بخ�ضو�س �ملخاطر  بع�س �جلهات غري 
منها  "�لإندومي"،  وجبة  ت�ضببها  �لتي  �ل�ضحية 
على  خطرة  �أنها  و�أخ��رى  �ل�ضرطان  ت�ضبب  �أنها 
دماغ �لإن�ضان، وحتى �أنها قد ت�ضبب �حمر�ر �جللد 
على  �ل�ضائعات  �أغلب  قامت  حيث  تناولها،  عند 
حتديد مكمن �خلطر يف �لأكيا�س �ل�ضغرية �لتي 
تر�فق كي�س �لإندومي، حيث حتتوي على منّكهات 
ت�ضاف �ىل �لوجبة بعد �إ�ضافة �ملاء �إليها، حتى �أن 
"�لإندومي"  ��ضتري�د  مبنع  قامت  �ضورية  حكومة 
حتتوي  �ضحية  وغ��ري  متو�زنة  غري  وجبة  كونها 
�لكثري من �حلرير�ت، حيث �أعلن مكتب �ل�ضحة 
�مل�ضتخدمة  �حلافظة  �مل��و�د  �إح��دى  �أن  تايو�ن  يف 
ت�ضتخدم كمنكهات يف  �لتجميل  يف م�ضتح�ضر�ت 
�ل�ضوق  من  �ملنتج  �ضحب  ومت  "�لإندومي"،  وجبة 
)The Chins Post( �ضحيفة  بح�ضب 
�ل�ضينية، برغم �أن �لعديد من �جلهات �ل�ضحية 
رف�ضت و�عر�ضت على تلك �لنتائج، حيث �أكدت 
�مل��ادة،  لتلك  �آث���ار  �أي��ة  وج��ود  ع��دم  �ختبار�تهم 
منظمة  قبل  من  بها  م�ضّرح  �ملنّكهات  تلك  و�أن 
و�ل��زر�ع��ة  �لأغ��ذي��ة  ومنظمة  �لعاملية  �ل�ضحة 

ت�������������ص������ّدر م��������وائ��������د ال�����ع�����راق�����ي�����ني

"االإندومي"
وجبُة الفقراء 

تخّلف اأحمد عن اجللو�ش اإىل مائدة الطعام مع عائلته، وبعد اأن حّل 
منت�شف الليل وخلد اجلميع اىل النوم، مل ي�شتطيع اأن يجد ماي�شد به 

جوعه لكونه مل يكن يعرف الطبخ، التجاأ اىل الثالجة عّله يجد �شاّلته 
حيث وجد اأحد اأكيا�ش "االإندومي" �شهلة التح�شري، اأ�شاف لها بع�ش املاء 

ال�شاخن، لتتحول بعد ذلك اىل وجبة ع�شاء �شريعة.

تعترب  ولكنها  �آم���ن،  غ��ذ�ئ��ي  كم�ضاف  �لعاملية، 
وفقرية  بالكربوهيدر�ت،  �ملليئة  �لوجبات  م��ن 
على  ولحتتوي  و�ملعادن،  و�لفيتامينات  بالألياف 
عنا�ضر مهمة من عنا�ضر �لتغذية �ل�ضحية �لتي 

يحتاجها �جل�ضم.
وجبة ولكن!

على  ب�ضرعة  ��رة  �مل��ح�����ضَّ �ل��وج��ب��ة  ه��ذه  ��ضتولت 
يذهب  �لطفل  ك��ان  �أن  فبعد  �لأط��ف��ال،  �هتمام 
ل�ضر�ء �حللوى و�لع�ضائر، �ضار �لآن ل يطلب غري 
�ضر�ء "�لإندومي" بحيث �أ�ضبح كاملدمن على تلك 

�لوجبة.
بد�ية  يف  "كنت  ت��ق��ول:  ع��ام��ًا(   33( ح�ضني  �أم   
كان  وكلما  وتنظيفه،  �لبيت  باأمور  م�ضغولة  �لأمر 
ولدي ي�ضعر باجلوع بني وجبات �لطعام �لرئي�ضة، 
"�لإندومي"  �أقوم باإعطائه بع�س �لنقود لي�ضري 
�مل��اء  �ضوى  ولحت��ت��اج  �لتح�ضري  �ضريعة  لكونها 
�حلار، وبذلك �أتخل�س من هّم طبخ وجبة ما، �إل 
�لرئي�ضة  �لوجبة  لتكون  ذلك  بعد  تطور  �لأمر  �أن 
فقط  لالإندومي  �ضهيته  ولتتحول  ولدي،  حياة  يف 
�ل�ضهية  وف��ق��د�ن  �ضحية  م�ضاكل  ل��ه  �ضبب  م��ا   ،
للبيت مهما  �أدخلها  ل  �أن  �أق�ضمت  لهذ�  �مل�ضتمر، 

كان �لأمر."
جيل "االإندومي"

�أط��ل��ق �ل��ع��دي��د م��ن م���رت���ادي م��و�ق��ع �ل��ت��و����ض��ل 
�لجتماعي �لعديد من �لت�ضميات على �لأ�ضخا�س 
هناك  �أن  �إل  ف��وق،  فما   2000 �لعام  مو�ليد  من 
ك��ون��ه��ا مت  �ل��وج��ب��ة  ب��ه��ذه  �رت��ب��ط��ت  ق��د  ت�ضمية 
��ضتري�دها للعر�ق بعد عام 2003، فعندما يحاول 
بالعمر  �ضغرية  باأنها  جمموعة  ينعت  �أن  �أحدهم 
�و  �لإندومي(،  نا�ضجة يطلق عليهم )جيل  وغري 
بها غري  يعلم  ل  �أ�ضياء  ملعرفة  �أحد  بتحدي  يقوم 

من ولد قبل �ضنة �ل�2000.
وحدها التكفي

�ع��ت��م��د �ل��ع��دي��د م���ن �لأ���ض��خ��ا���س ع��ل��ى وج��ب��ة 
قد  �أنها  �إل  �ليومية،  حياتهم  يف  "�لإندومي" 
عند  �لإن�����ض��ان  جل�ضم  كثرية  �أ���ض��ر�ر  �ىل  ت���وؤدي 
تناولها ب�ضكل م�ضتمر، ب�ضبب �أنها تكون خالية من 
�لألياف �لتي تت�ضبب يف ع�ضر �له�ضم، حيث يتم 

بعد ذلك �ل�ضتغناء عن �لوجبات �ل�ضحية.

ذوالفقار يو�صف
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ت��������������������راث

يف  م��وزمي(  )روج��ي  �لأمل��اين  �ملتحف  زيارته  و�أثناء 
)�جل��وم��ة  �آل���ة  وج���ود  �نتباهه  لفت  ميونخ،  مدينة 
عر�قي  �ضخ�س  خلفها  يجل�س  وك���ان  �ل��ع��ر�ق��ي��ة( 
�ملعروفة  �لبغد�دية  )جر�ويته(  ر�أ�ضه  على  يرتدي 
من حملة باب �ل�ضيخ، وكان ين�ضج �ل�ضعري )�حلرير 
�لطبيعي(، وقد و�ضعت بجانبه لوحة تعريفية �ضغرية 
تالحقه  �مل�ضاهدة  هذه  بقيت  �لعربية.  باللغة  كتبت 
عند عودته �إىل �لوطن، فاإذ� كانت �ل�ضعوب �لأخرى 
متاحفها،  يف  وخزنتها  �لقدمية  �آث��ارن��ا  نهبت  �لتي 
�ل�ضورة  يف  �ل�ضعبية  ب�ضناعتنا  �أي�ضًا  �عتزت  قد 
�أن  �لبلد  د�خ���ل  �ل��ف��ن  ب���رو�د  ف��الأج��دى  �ملتقدمة، 
يحافظو� عليه. لذلك حمل �لفنان عطا �ضربي هذه 
قاحلة  دروب  �ضبيلها طوياًل، يف  وجاهد يف  �لفكرة، 

من �لن�ضال، حتى حتققت وقطف ثمارها �لطيبة.
�ضنة  �حلالية  �ل�ضعبي  �ل��ر�ث  د�ر  تاأ�ض�ضت  وهكذ� 
مبالك  �حِل����ريف(  �ل��ت��دري��ب  )م��رك��ز  با�ضم   1970
ويف  �لربية.  بوز�رة  حينذ�ك  مرتبطًا  وكان  �ضئيل، 
�ضنة 1972 متت ت�ضميته مبعهد �لفنون و�ل�ضناعات 
�لعنا�ضر  در��ضة ل�ضتقطاب  �أن قدمت  بعد  �ل�ضعبية 
بعيدً�  و�حِل��ريف  �لفني  عملها  تو�رثت  �لتي  �لكفوءة، 
�لأكادميية، حيث  و�لكليات  �ملعاهد  �لدر��ضة يف  عن 
يطلق على �لو�حد منهم ��ضم )�لأ�ضطة( �أي �لأ�ضتاذ 
�جلديد  �جليل  �إىل  خربتهم  لنقل  عمليًا  �ملتمر�س 

�لذي �ضيتدرب على �أيديهم يف هذه �لد�ر.
�لثقافة  ب����وز�رة  �ل����د�ر  �رت��ب��ط��ت   ،1976 �ضنة  يف 
و�لإع�����الم ب��ا���ض��م )م��رك��ز �حِل����رف و�ل�����ض��ن��اع��ات 
�لفنون  معهد  م��دي��ري��ة  ب���ه:  و�أحل���ق���ت  �ل�ضعبية( 
�ل�ضعبي،  �ل��ر�ث  ومديرية  �ل�ضعبية،  و�ل�ضناعات 
و�ملركز �لفلكلوري، ومديرية �لق�ضم �لفني للمعادن. 
�لذين  و�ل��ر�غ��ب��ني،  �ل��ه��و�ة  ت��دري��ب  مهمته  وك��ان��ت 
ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى خمتلف ف��ن��ون �حِل���رف  ي��ت��ق��دم��ون 
بتحديد  �لتقيد  دون  م��ن  �ل�ضعبية،  و�ل�ضناعات 

�لعمر �أو �جلن�س �أو �لتح�ضيل �لدر��ضي. وكانت هذه 
�لدور�ت م�ضائية، ومدتها �ضنة در��ضية و�حدة، قبل 
)حاليًا(  �ل�ضعبية  و�لفنون  �حِل��رف  معهد  يكون  �أن 
بدر��ضة منتظمة ملدة خم�س �ضنو�ت، لكن ب�ضرط �أن 

يكون �ملتقدم حا�ضاًل على �لدر��ضة �ملتو�ضطة.
يف �ضنة 1981، �ضميت )د�ر �لر�ث �ل�ضعبي( مبوجب 
ورد  حيث   ،94 رقم  و�لإع��الم  �لثقافة  وز�رة  قانون 
ذلك �ضمن �أ�ضماء �لدو�ئر �ملرتبطة بالوز�رة نف�ضها، 
و�أ�ضبحت �لد�ر ت�ضتمل على تق�ضيمات �إد�رية، �أهمها 
�أق�ضام: "�خلزف و�لفخار، وحياكة �ل�ضجاد و�لن�ضيج 
و�خلياطة  �خل�ضب،  على  و�لنق�س  و�لنحت  �ليدوي، 
�ملعادن  على  و�لطرق  �ل�ضعبية،  و�لأزي��اء  و�لتف�ضيل 
�لعربي  و�خلط  و�لت�ضميم،  و�لر�ضم  �ملينا،  و�أعمال 

و�لزخرفة و�لريازة �لإ�ضالمية."
ف�ضاًل عن مهام �لد�ر �لعديدة �لأخرى �لتي حققتها 
على مدى �ضنو�تها �ملتو��ضلة، منها �لقيام بامل�ضوحات 
�حِل��رف  لتحديد  �ل��ع��ر�ق،  م�ضاحة  على  �مليد�نية 
�ل�ضعبية �لنادرة و�ضبه �ملندثرة و�لعمل على �إحيائها 
�لثقافية  لالأغر��س  منها  و�لإف���ادة  �لتوثيق  بق�ضد 
وتنظيم  �إع����د�د  ك��ذل��ك  و�ل�ضياحية.  و�لإع��الم��ي��ة 
�لأمد  تدريبية عملية وعلمية م�ضتمرة طويلة  دور�ت 
وق�ضرية بغ�س �لنظر عن �لعمر و�جلن�س و�لتح�ضيل 

�لدر��ضي.
�أما مهمات �لد�ر على �مل�ضتوى �خلارجي، فقد �أقيمت 
�حِل��رف  فنون  جلميع  �ل�ضاملة،  �ملعار�س  ع�ضر�ت 
�ملوجهة،  �ل��دع��و�ت  ط��ري��ق  ع��ن  �ل�ضعبية  و�ل��ف��ن��ون 
و�لإعالمية  و�لفنية  �لثقافية  �لتفاقيات  تنفيذ  مع 

�لدولية.
�لد�ر جو�ئز متقدمة مهمة من خالل  وقد ح�ضدت 
م�ضاركاتها �خلارجية منها: �جلائزة �لثانية ملعر�س 
و�جلائزة   ،1986 �ضنة  بولونيا  يف  للدمى  ك��ر�ك��ون 
يف  للفخار  �لآ�ضيوية  �حِل��رف  معر�س  يف  �لتقديرية 

معر�س  يف  �لأوىل  و�جل��ائ��زة   ،1978 �ضنة  �لهند 
و�لثالثة   ،1988 �ضنة  بلغاريا  يف  "�أور�ضاك" �لدويل 
مكتب  معر�س  يف  �لتقديرية  و�جلائزة   ،1984 �ضنة 
�ل��رب��ي��ة �ل��ع��رب��ي ل��ل��ِح��رف و�لأع���م���ال �ل��ي��دوي��ة يف 

�لبحرين �ضنة 1986.
على  �ل���د�ر  حر�ضت  فقد  �مل��ح��ل��ي:  �مل�ضتوى  وع��ل��ى 
�لعر�قي،  �ل�ضعبي  للر�ث  �ل�ضنوي  �ملهرجان  �إقامة 
منذ �ضنة 1984، مب�ضاركة عدد كبري من �حِلرفيني 
�أنحاء  جميع  من  �لآخرين  �ملتخ�ض�ضني  �لعر�قيني 
�لعر�ق، و�لذي يتمتع ب�ضدى طيب و��ضع على م�ضتوى 

�لقاعدة �جلماهريية �ل�ضعبية و�لثقافية.
�ملوؤ�ض�ضة  ه��ذه  �أخ���ذت  �ل�ضديد،  لالأ�ضف  �أن���ه،  �إل 
�لعريقة بالنح�ضار يف عديد موظفيها )�لأ�ضطو�ت( 
و�أ�ضبحت غري مبالية بر�ضالتها �لفلكلورية �ل�ضحيحة 
ب�ضبب غياب �لدعم �ملادي من قبل �جلهات �ملعنية، 
ما يدعوننا �ليوم �ىل �أن نقف بجانبها ونحيي تر�ثنا 
�لقدمية  )�لأ�ضطو�ت(  خربة  من  ون�ضتفيد  �لأ�ضيل 

قبل رحيلهم.

   تعّد فنون احِلرف والفنون ال�شعبية جزءًا ال يتجزاأ 
واإبداعًا متممًا ومتوازنًا للموروث الثقايف والفني 
للخ�شائ�ش والروؤى احل�شارية جلميع �شعوب العامل، فهي 
مراآة �شادقة نا�شعة الو�شوح تعك�ش الرتاكم الزماين 
واملكاين احل�شاري االأ�شيل لن�شاط وتفاعل املجتمعات 
املتنوعة عرب احلقب التاأريخية املديدة.

علي اإبراه�يم الدليمي 

ملمو�ضة  مادية  باأعمال  تتمثل  �أنها  �لرغم من  وعلى 
ومنظورة بخامات خمتلفة من �ضميم �لبيئة نف�ضها، 
�إل �أنها يف �لو�قع �نعكا�س تربوي ملجموعة من �لقَيم 
و�جلمالية  �لجتماعية  �لروحية  و�ملفاهيم 

�لإن�ضانية �خلالدة �لباقية مع �لتاأريخ.
دورً�  �ل�ضعبية  �لفلكلورية  �لفنون  وت���وؤدي 
�ضيا�ضيًا و�جتماعيًا وثقافيًا متو��ضاًل، وذوقًا 
عن  ف�ضاًل  �ملجتمع،  �أب��ن��اء  لعموم  جماليًا 
لذيذة  متميزة  وهوية  �أ�ضياًل،  تر�ثًا  كونها 
�ل�ضعبية  �لفنون  باقي  عن  للبلد  �لأحا�ضي�س 
للبلد�ن �لأخرى، و�ملحافظة على هذه �لفنون 
�لفلكلورية ينبع من �لأ�ضالة �لوطنية، و�لوفاء 
�جلميل، بل �لو�جب �ملقد�س بعينه يف �أعناق 

�أبناء �ملجتمع.
�لعر�ق،  �ل�ضعبية يف  �لفنون  وعن خ�ضو�ضية 
�لر�ث  )د�ر  �أروق��ة  د�خ��ل  �إىل  قلياًل  ندلف 
�لعر�قية  �ل���د�ر  وه��ي  ب��غ��د�د،  يف  �ل�ضعبي( 
تر�ث  وفنون  ِحرفيات  ت��وؤوي  �لتي  �لوحيدة 
ولالأمانة  جنوبه.  �إىل  �ضماله  م��ن  �ل��ع��ر�ق 
�إن�ضاء  فكرة  �إن  نقول  و�لتاأريخية  �لإن�ضانية 
هذه �لد�ر تعود للفنان �لت�ضكيلي �لر�ئد عطا �ضربي 
�أوروب��ا،  بلد�ن  بع�س  زيارته  عند   )1987-1913(
 ،1939 �ضنة  )�لغرب(  �لفن يف  يدر�س  كان  فعندما 

 داُر الرتاث ال�صعبي
 و�صبُل احلفاظ عليها 
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�ضفر باملئة مع �رتفاع درجة �حلر�رة طول �لزمن. 
مو�د  لها  فت�ضاف  �ملحفوظة   لّلحوم  بالن�ضبة  �ما 
لكي  و�ل��ن��ري��ت   �ل��ن��ر�ت  �أم���الح  ه��ي  كيميائية 
تعطي لونًا �أحمر ز�هيًا للحم وبالتايل فاإن �رتفاع 

�حلر�رة �ضوف يحرر �لأمونيا وهي مادة خطرة.
�أن وجود حافظات بال�ضتك و�مل�ضنوعة  ونبه �ىل 

من مادة بي بي �ضي �ضوف توؤدي �ىل ح�ضول حتلل  
حدوث  وبالتايل  �لغذ�ئية  �مل��اده  �ىل  �لكلور  مل��ادة 
�لغذ�ئية.  �مل��ادة  يف  �لكلور  تركيز  نتيجه  ت�ضمم 
�آنيا  �ملح�ضرة  �لأغذية  نحو  �لتوجه  هو  �لأف�ضل 

و��ضتخد�م �لع�ضائر �لطبيعية قدر �لإمكان.
كوارث �شحية 

هناك ر�أي �آخر يف مو�ضوعنا، �و�ضحه لنا  �لأ�ضتاذ 

مركز  بغد�د  جامعة  �ل�ضفار(،  حممد  )نرب��س 
ل�  له  ت�ضريح  �مل�ضتهلك يف  وحماية  �ل�ضوق  بحوث 
تباع  �لتي  �لأغذية  خطورة  عن  �ل�ضبكة(  )جملة 
نالحظ  ما  بالقول:كثريً�  و�لطرق  �لأر�ضفة  على 
قناين �لع�ضائر �ملختلفة كالتمر �لهندي و�لنومي 
و�لعلب  و�ل��ربت��ق��ال  و�ل��رم��ان  و�ل��ل��ي��م��ون  ب�ضرة 
�ملحال  �أب��و�ب  على  �لغازية  للم�ضروبات  �ملعدنية 
قيمتها  من  وبع�ضًا  جودتها  يفقدها  ما  �لتجارية 
�لغذ�ئية نظرً� لتعر�ضها لأ�ضعة �ل�ضم�س خ�ضو�ضًا 
ب�ضكل  �لعر�ق  ويف  عام  ب�ضكل  �ل�ضيف  ف�ضل  يف 
خا�س حيث تتجاوز درجات �حلر�رة �ل�50 مئوية. 
وطعمها  لونها  يغري  لل�ضم�س  تعر�ضها  �أن  م�ضيفًا 
�ل��دق��ي��ق��ة فيها ما  ن�����ض��اط �لأح���ي���اء  وي��زي��د م��ن 
في�ضبح  �لغذ�ئية  لالأمر��س  ناقاًل  و�ضطًا  يجعلها 
��ضتهالكها خطرً� على �ضحة �مل�ضتهلك، وفقًا لقول 

متخ�ض�ضني و�لباحثني يف جمال �لأغذية.
من  وك��ث��ريً�  و�مل�����ض��روب��ات  �لع�ضائر  �أن  مبينًا 
تعترب  و�لطرق  �لأر�ضفة  على  تباع  �لتي  �لأغذية 
�لعامة  و�ل�����ض��الم��ة  �ل�����ض��ح��ة  ل�����ض��روط  خم��ال��ف��ة 
وين�ضح �لباحثون �ملو�طنني باأن يكون لديهم منط 
��ضتهالكي و�نتقائي يف �ختيار �ملو�د �لغذ�ئية �لتي 
عن  و�لبتعاد  �لعامة،  �ل�ضحة  ل�ضروط  تخ�ضع 
�ضر�ء �ملو�د �ملعر�ضة لأ�ضعة �ل�ضم�س، لفتني �لنظر 
�ىل �أن �لدور �لأكرب يقع على �ملو�طن يف مكافحة 
عن  �ملبا�ضر  �مل�����ض��وؤول  ه��و  �أن��ه  �ذ  �لظاهرة  تلك 
��ضتهالك تلك �ملو�د �ل�ضارة وتقع عليه �مل�ضوؤولية 
بعدم �ضر�ئها. ونبه �ىل �أن هذه �لأنو�ع من �ملو�د 
�لتلوث  و�ضريعة  �حل�ضا�ضية  �ضديدة  �لغذ�ئية 
�لإ�ضابة  �إىل  تناولها  ي��وؤدي  ما  وكثري�  و�لف�ضاد 

باللتهابات �ملعوية وبع�س �لمر��س �خلطرية.
ونبه �إىل �أن �حلر�رة تتفاعل مع �ملو�د �لكيميائية 
فتقوم  �مل��ي��اه،  عبوة  يف  �مل��وج��ود  �لبال�ضتيك  يف 
)�لديوك�ضني(  عليها  يطلق  خطرة  مادة  بتحرير 
�لأج�ضام،  خاليا  على  �ل�ضمية  �ضديدة  مادة  وهى 
�ضرطان  وبخا�ضة  م��وؤك��دة،  �ضرطانات  وت�ضبب 
من  �ل��رغ��م  على  و�ل��رج��ال.  �لن�ضاء  عند  �ل��ث��دي 
�لت�ضبب  �حتمال  م��ن  ر�ضمية  �ضحية  حت��ذي��ر�ت 
باإ�ضابات �ضرطانية يف حال حدوث تفاعل كيميائي 
بني �ملو�د �ملكونة للعبوة �لبال�ضتيكية ومياه �ل�ضرب 
�ملحال يجهلون  �أ�ضحاب  �أغلب  �أن  �إل  يف د�خلها، 

تلك �ملخاطر �ل�ضحية، بل حتى �إن عرفوها فاإنهم 
يتغا�ضون عنها مقابل ما يجنون من �أرباح مالية، 

وخ�ضو�ضا يف �ضهري متوز و�آب..

�شموم قاتلة   
من جانب �خر بينت )م. م. �بت�ضام فريد علي(، 

جامعة بغد�د مركز بحوث �ل�ضوق وحماية
و�مل�ضروبات  �ملياه  �أن  )�ل�ضبكة(  ملجلة  �مل�ضتهلك، 
و�ل��ع�����ض��ائ��ر وك��ذل��ك �مل����و�د �ل��غ��ذئ��ي��ة �مل��ع��ل��ب��ة و 
�أم  م�ضتوردة هي  غري�ملعلبة حملية �ل�ضنع كانت 
�لأخرى مل ت�ضلم من قلة وعي �لتاجر �و �أ�ضحاب 
طريقة  ناحية  م��ن  و�لبائعني  �لتجارية  �مل��ح��ال 
�ل��ع��ر���س و�خل����زن يف ظ���روف م��الئ��م��ة  وكمثال 
و�لبي�س  و�لدو�جن  و�لأ�ضماك  �للحوم  ذلك  على 
�ل�ضريعة  �لوجبات  وبع�س  و�ملقبالت  و�ملخلالت 
هذه  كل  تتعر�س  �ذ  و�لأجبان  �لألبان  ومنتجات 
�حل��ر�رة  لدرجات  تعر�ضها  ب�ضبب  للتلف  �مل��و�د 
رو�ئ��ح  بوجود  �إم��ا  �لتلف  �أ�ضكال  وتظهر  �لعالية 
�نتفاخ  بظهور  �و  طبيعي  غ��ري  طعم  �و  غريبة 
و�لديد�ن  �حل�ضر�ت  وجود  �و  للمعلبات  بالن�ضبة 

بالن�ضبة للحبوب و�لبقوليات.
�ملياه حتت  �أن خطورة عر�س عبو�ت  ونوهت �ىل 
�لأول  مهمني:  حمورين  يف  تتمثل  �ل�ضم�س  �أ�ضعة 
�لعبوة  منها  تتكون  �لتي  �لكيميائية  �ملو�د  �رحتال 
بفعل  حتللها  نتيجة  �يثلني(  )ب��ويل  �لبال�ضتيكية 
مو�د  �إىل  تتحول  و�لتي  �ل�ضم�س،  لأ�ضعة  تعر�ضها 
ق�ضم  يتمثل يف منو  و�لآخر  �ملاء،  د�خل  م�ضرطنة 
�لت�ضبب  �ضانها  من  و�لتي  �ملجهرية  �لأحياء  من 

باأ�ضر�ر على �ضحة �مل�ضتهلك.
�ل�ضم�س  لأ���ض��ع��ة  �مل�����ض��روب��ات  تعر�س  �أن  مبينة 
كيميائي  تغري  ح��دوث  يف  تت�ضبب  طويلة  لفر�ت 
كونها ع�ضائر �ضناعية مكونة من نكهات وماء ما 
ينتج عنها حتولت كيميائية وتظهر على �ل�ضخ�س 
بعد  ق�ضرية  ف���ر�ت  وخ���الل  مبا�ضرة  �أع��ر����س 

تناولها كالإ�ضهال و�مل�ضكالت �ملعوية �لأخرى. 
�ل�ضحية  �لتوعية  دور  تفعيل  من  لبد  كان  لهذ� 
وزيادة �لوعي  ب�ضالمة �ضحة �مل�ضتهلك لكل  �أفر�د 
و�مل��اء  �ل��غ��ذ�ء  و�ضالمة  �أ�ضكاله  وبكافة  �ملجتمع 
�ملوؤثر  هو  �ملجتمع  يف  �مل�ضتهلك   لكون  و�ل���دو�ء، 

و�ملتاثر �لأكرب يف هذه �لعملية.

املواد احلافظة واالأمرا�ش
وحماية  �ل�ضوق  بحوث  مركز  من  حمدثينا  �أول 
�لدكتور  �جل��ادري��ة  ب��غ��د�د  جامعة  يف  �مل�ضتهلك 

)يحيى كمال خليل( قائاًل:  
�إن �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل��ح��ف��وظ��ة ه��ي ع��ب��ارة عن 
�و  ملونة  م���و�د  �و  حافظة  م���و�د  حت��ت��وي  �أغ��ذي��ة 
لفرة  �لأغ��ذي��ة  عمر  زي��ادة  بق�ضد  منّكهة  م��و�د 

�أطول قدر �لإمكان وهذ� �ضيء جيد لكي ل حتدث 
�لآخر هو  لكن �جلانب  �ملجتمع،  �أزمة غذ�ئية يف 
عديدة  �أمر��ضًا  ت�ضبب  �حلافظة  �مل��و�د  هذه  �أن 
�حلر�رة  درحة  �رتفاع  منها  كثرية  عو�مل  ب�ضبب 
حيث  جمتمعنا  يف  �ل�ضيف  ف�ضل  يف  وخ��ا���ض��ة 
ت�ضل �حلر�رة مابني 50 �ىل 55 درجة مئوية، لأن 
�رتفاع درجة �حلر�رة �ضوف يوؤثر على �لربوتينات 

�مل�ضوؤولة عن �لطعم و�لنكهة ما يوؤدي �ىل �لتغيري 
يف �لركيز �لكيميائي ومن هذه �ملو�د �لكلوتامني 
و�لكلوتاميك.    مبينًا �أن �ملو�د �لدهنية �ملوجودة 
درج��ة  ب��ارت��ف��اع  تتاثر  �ضوف  �لغذ�ئية  �مل���و�د  يف 
�لدهنية  زي��ادة �لأحما�س  ي��وؤدي �ىل  �حل��ر�رة ما 
قيمتها  تنخف�س  �ضوف  �لتي  و�لفيتامينات  �حلرة 
�لغذ�ئية من 40 �ىل 70 باملئة و�حيانا ت�ضل �ىل 

يقبل العديد من االأ�شر على �شراء االأغذية املعلبة دون العلم بخطورتها على �شحة الفرد واملجتمع. الأن االإكثار من  
تناولها ومع ارتفاع درجات احلرارة قد يوؤدي اىل االإ�شابة ببع�ش االأورام ال�شرطانية، فتعر�ش هذه املنتجات للتلف 
ب�شورة يومية اأثناء عر�شها يف املحال او يف الب�شطات التي تقوم بدورها بعر�ش هذه املنتجات للبيع يف حرارة اجلو 

املرتفعة، وخ�شو�شًا يف ف�شل ال�شيف قد يوؤدي اإىل حدوث بع�ش التفاعالت داخل هذه العبوة فتتحول اىل مواد �شامة. 
جملة )ال�شبكة العراقية( حاولت عرب حتقيقها هذا االإجابة على ت�شاوؤالت عديدة عن خطورة االأغذية املعلبة ونتائجها 

على ال�شحة العامة مب�شاركة ذوي االخت�شا�ش.

خماطر 
االأغذية املعّلبة 

املواد الغذائية املعّر�صة الأ�صعة 
ال�صم�ش وتاأثريها على امل�صتهلك

كتبت / اآمنة ال�صالمي
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– لأنها  �لجتماعي،  �لتو��ضل  مو�قع  طريق 
بني  �لتجو�ل  م��ن  منفعة  �أك��رث  ق��ول��ه-  وح�ضب 

�ملكتبات وعدم �خلروج بنتيجة.
مبينًا :"�أ�ضتطيع �لتفكري مبا �أف�ضله من �لكتب 
�أري���د، يف  م��ا  �إي��ج��اد  وع��دم  �لبحث  عناء  دون 
يعيق  �ملتنبي،  �ضارع  و�ضط  و�أن��ا  كثرية  �أحيان 

�لزحام بحثي، فاأعود بخّفي حنني."
يرى �أحمد، وهو طالب يف كلية  �لطب - جامعة 
�أتاحت  هذه  �لإلكرونية  �ل�ضفحات  �أن  بغد�د، 
غري  وخ��ا���ض��ة  �ل��ط��ل��ب��ة،  م��ن  للكثري  �ل��ف��ر���س 
و�قتناء  لل�ضارع  �لذهاب  على  منهم  �لقادرين 
�أحمد  ويبني  بالبحوث،  �لعلمية �خلا�ضة  �لكتب 
" تو�فد زمالئه لالت�ضال بهذه  "�ل�ضبكة  ملجلة 
�ل�ضفحات حال معرفتهم بقدرتها على  �إي�ضال 

�لكتب �لتي يبحثون عنها.
�لكتب  �إي��ج��اد  م��ن  زم��الئ��ي  :"متكن  م�ضيفًا 
�ضوى  �لأم��ر  ي�ضتغرق  ومل  بالبحوث،  �خلا�ضة 
لهم  وت�ضليمها  مبتغاهم،  لي�ضلهم  �أيام  ب�ضعة 
باأ�ضعار منا�ضبة جدً� وخدمة �لتو�ضيل ل تتعدى 
�أن  �أم���ر ممتع  �إن���ه  دي��ن��ار ع��ر�ق��ي،  �آلف  �ل����5 

ي�ضلك كتابك �ىل �ملكان �لذي تريد."

�شارع املتنبي يف اجلنوب
�لنا�ضرية،  مدينة  ت�ضكن  فتاة  ���ض��امل(،  )ن��ور 
لقلة  تف�ضلها،  �لتي  �لكتب  �أغلب  جتد  ل  حيث 
قدرتها  عدم  عن  عو�ضا  مدينتها،  يف  �ملكتبات 
متكنت  طويلة،  ف��رة  منذ  ب��غ��د�د   زي���ارة  على 
على  من �حل�ضول  �ل�ضفحات  هذه  ومب�ضاعدة 
�ل�ضفحات  ت�ضفح  �ن  لتجد  منه،  حرمت  ما 
�لإلكرونية مبثابة �ل�ضري يف �ملكتبات �حلقيقية 

ولكن بطرق �أ�ضهل و�أجمل.
كثريً�،  و�ل�ضعر  �لرو�يات  قر�ءة  :"�أحب  مبينة 
بعد تخرجي حّثني  �ملنزل  �لطويل يف  وجلو�ضي 
على �إيجاد و�ضيلة ما لقتل هذ� �لفر�غ من خالل 
�لقر�ءة، كان �لأمر �ضعبًا يف بادئ �لأمر لكوين 
�أرى �لع�ضر�ت من �لعناوين ول �أ�ضتطيع �لو�ضول 

�ليها.
على  تعتمد  نور  كانت  بالطويلة،  لي�ضت  ولفرة 
بع�س �لأقارب �ملتجهني �ىل بغد�د جللب �لكتب 

�لتي تريدها عند �لعودة، ثم �نتقلت ب�ضكل كلي 
�ل�ضدفة  طريق  عن  �لإلكرونية  �ملكتبات  �ىل 
وب���اإع���الن مّم���ول لإح����دى �مل��ك��ت��ب��ات يف ���ض��ارع 
�ملتنبي و�لتي كانت ت�ضجل خ�ضمًا ب�ضر�ء �أربعة 
كتب و�خلام�س جمانًا، مع �إمكانية تو�ضيله لأية 

بقعة يف �لعر�ق.
�أن  و�ضعرت  �أ�ضدق،  �لأوىل مل  �ملرة  :"يف  تقول 
هذه جمرد خدعة ، لكن ما �إن و�ضلتني �لكتب 
حقيقية،  �لظاهرة  ب��اأن  �ضعرت  حتى  �ملطلوبة 
لأ�ضبح �ليوم زبونة د�ئمة  لتلك �ملكتبة ، وما �إن 
ت�ضلني �لكتب بعد كل طلب �أقول و�ضلني �ضارع 
�ملتنبي، �أقفز فرحًا وكاأين �أتنف�س �لكتب و�ضط 

ذلك �ل�ضارع �لعظيم." 

منفعة املكتبات
مكنزي(،  )مكتبة  �ضاحب  طالب"،  "علي 
هذه  ع��امل  دخلت  �لتي  �ملكتبات  �ح��دى  وه��ي 
�نطلقت  �لتي  �خلدمة  �أن هذه  يوؤكد  �لظاهرة، 
�ىل  �لو�ضول  �ضعوبة  �ضببها  كان  �ضنتني،  منذ 
�لقليلة  �ملكتبات  لوجود  ��ضافة  �ملتنبي،  �ضارع 

خارج بغد�د.
بالنفع  ج��اءت  �لتو�ضيل  "خدمة  طالب:  يقول 
ل��ل��روي��ج  و�مل��ك��ت��ب��ات  �ل��ن�����ض��ر  لأ���ض��ح��اب دور 
وتو�ضيلها  ب�ضهوله  وت��وزي��ع��ه��ا  لإ���ض��د�ر�ت��ه��م 

�لكتاب  وترويج  ترغيب  �ىل  بال�ضافة  للقارئ، 
�لوعي  ماينمي  وه��ذ�  ميديا،  �ل�ضو�ضيل  على 
لروج  �لكتاب،  باقتناء  �ل�ضباب  عند  و�لرغبة 

كذلك حلركة �لقر�ءة بني �جليل �جلديد."
�أما �ضاحب مكتبة "غز�ل �لكتب" حممد �لآغا 
جميع   يف  جتدهم  �حلقيقيني  �لقّر�ء  �أن  فيجد 
مركونًا  يبقى  ل  كذلك  و�لكتاب  �ملحافظات، 
يف مكتبة �و مدينة و�حدة، و�أن خدمة �لتو�ضيل 
�أ�ضهمت كثريً� يف �إي�ضال �لكتب �ىل من يريدها 
على  مايوفر  وه��ذ�  �ل��ع��ر�ق،  مناطق  جميع  يف 
�لقارئ تكاليف ومعاناة �ل�ضفر، ومن خالل هذه 
وك�ضب  �ملبيعات  ن�ضبة  رفع  من  متكّنا  �خلدمة 
�أو����ض��ر  لبناء  �إ�ضافة  و�مل�ضد�قية،  �ل�ضهرة 
�ملحافظات  وم��ع  �ملجتمع  �ضر�ئح  بني  �ملعرفة 

كافة. 
�لقر�ء هي  قبل  من  �ملطلوبة  �لكتب  �أن  ويوؤكد   
يف  و�لتنمية  �لتاأريخ  وكتب  و�ل�ضعر،  �ل��رو�ي��ة 

�ملرتبة �لأوىل �إ�ضافة للبحوث. 
متعاون،  "�جلميع  بالقول:  حديثه  �ختتم  �لآغا 
�لكتب  ع��ا���ض��ق��و  �ل��ط��رف��ني،  يجمع  و�ل�����ض��دق 
ي�ضكروننا    ، منازلهم  �ىل  مع�ضوقهم  ي�ضلهم 
خدمة  �إنها  لتعاونهم..  ون�ضكرهم  ذل��ك،  على 
لن�ضر  ��ضتمر�رها  نتمنى  �أروع  وظاهرة  ر�ئعة 

�لوعي بني �فر�د �ملجتمع كافة."

 " الدليفري"خدمة
تغازل الكتب!

اقتناء الكتاب الذي تريده مل يعد 
يحملك العناء الكثري، ال حتتاج بعد 
اليوم اأن تتجول بني اأزقة الكتب 
ورفوف املوؤلفات االأدبية بحثًا عن 
مبتغاك، تكنولوجيا اليوم  ت�شع الكتاب 
الذي تريده بني يديك. 

اآية من�صور

�أن  بعد  �لورقي"  "�لديلفري  ث���ورة  �نت�ضرت 
جنحت يف �ملجالت �لأخرى، كالثياب و�ملكياج 
و�ضع  يف  �ملكتبات  بع�س  تت�ضابق  �ذ  و�لطعام، 
عن  �أو  �لهاتف،  برقم  مرفقة  تو�ضيل  خدمة 
للرد  �لإلكرونية،  �ل�ضفحات  ر�ضائل  طريق 

�لكائن  لهذ�  �ملتب�ضعني  طلبات  ب�ضاأن  �ل�ضريع 
يختار  �لعناوين،  من  �لآلف  ع�ضر�ت  �ملعريف. 
�لقارئ منها ما يريد، وي�ضله بعد يوم �و يومني 
من  �جل��ن��وب  �و  �ل�ضمال  �أق�ضى  يف  ك��ان  ول��و 

�لبالد. 

فر�شة كبرية للطلبة

يبدو )�أحمد وحيد( �ضعيدً� جدً� مبرفق �لكتب 
�لت�ضوق  ���ض��ف��ح��ات  �إح����دى  م��ن  و���ض��ل��ه  �ل���ذي 
ويوؤكد  بابت�ضامة،  كتابه  يت�ضفح  �لإل��ك��روين، 
عن  �لكتب  لقتناء  له  �لأوىل  �مل��رة  لي�ضت  �أنها 
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ور�ٌش �صناعية
يف مزار 

بن اأبي طالب 
عمران

عليبن
على مقربة من قرية اجلمجمة يف حمافظة بابل وعلى بعد كيلو مرت واحد من مدينتها 

التاأريخية، ي�شمخ على اأحد تالل املدينة بناء على الطراز االإ�شالمي واأحد املقامات املدرجة 
على الئحة الرتاث العاملي، وهو الأحد اأعالم االأ�شرة الها�شمية العلوية وبطل من اأبطال معركة 

النهروان.. ال�شيد عمران بن علي بن اأبي طالب.

م�������درٌج ���ص��م��ن الئ���ح���ة ال�������رتاث ال��ع��امل��ي

عامر جليل ابراهيم
ت�صوير/ ح�صني طالب

ت�ضرفت  �لعر�قية"  �ل�ضبكة  "جملة 
�ل�ضوء  لت�ضليط  �ل�ضريف  �ملرقد  بزيارة 
على هذه �لبقعة �لطاهرة �ضمن �ضل�ضلة 
)�ل�ضياحة يف �لعر�ق( ملا له من �همية 
�لعر�قية  �لدينية  �ل�ضياحة  على م�ضتوى 
ج��و�د  م��ه��دي  ���ض��ال��ح  �ل�ضيد  و�ل��ت��ق��ت 

�ل�ضلطاين، �لأمني �خلا�س للمز�ر.
�أح��د  �ىل  يعود  �مل���ز�ر  �ل�ضلطاين:  �ل�ضيد  يقول 
�أبي  بن  علي  بن  عمر  هو  �لعلوية  �لأ�ضرة  �أبطال 
يف  وي��ع��رف  ها�ضم  ب��ن  �ملطلب  عبد  ب��ن  ط��ال��ب 
�هلل  �أولياء  من  ويل  "عمر�ن" هو  با�ضم  �لعر�ق 
�مل��وؤم��ن��ني عليه  �أم���ري  �أب��ن��اء  و�أح���د  �ملتقني  وم��ن 

�ل�ضالم �ل�ضتة �لذين فقدهم يف حياته.
والدته ووفاته

ي�ضيف �ل�ضيد �ل�ضلطاين �أن ولدته غري معلومة، 
�إنه ولد يف �ضنة 20ه�،  لكن بع�س �مل�ضادر تقول 
وكان ��ضت�ضهاده �ضنة 38ه� عندما �أ�ضيب بجروح 
بالغة يف معركة �لنهرو�ن مع �أبيه �لإمام علي )ع( 
وعلى �إثرها نقل من �لنهرو�ن �ىل �لكوفة و�أثناء 
م�ضريهم تويف قرب منطقة �لآثار يف بابل ودفن 

هناك على يد �أبيه.
وب����نّي �لأم����ني �خل��ا���س 

�أن  ل����ل����م����رق����د: 
حة  م�ضا

�مل�������رق�������د ت������ق������رب م���ن 
�ل�����������)1500( م���ر م��رب��ع 
ح�����ض��ب �ل�����ض��ن��د �مل���وج���ود 
لدينا، وموقعه مدرج �ضمن 

لئحة �لر�ث �لعاملي.
قربه حفره االإمام 

علي بيديه
حفره  �ل��ذي  �ل�ضريف  �ل�ضريح  �مل���ز�ر  يتو�ضط 
�لإمام علي)ع( بيديه وجعله منخف�ضًا عن �ضطح 
ي���و�زي 22 درج��ة  م��ا  �و  �لأر����س بعمق 20 م��رً� 
�ضلم نزوًل، ويف �لعام 1968م �أجريت على �ملز�ر 
�ل�ضريف عدة حت�ضينات و�إ�ضالحات حيث رفعت 
دكة �لقرب �ىل ثالثة �أمتار بعد عملية دفن �حلرم.
�رتفاعه  �لأملنيوم  من  �ضباك  �ل�ضريف  وللمرقد 
�ملر  ون�ضف  مر  وعر�ضه  �مل��ر  ون�ضف  م��ر�ن 
وطوله مر�ن ون�ضف �ملر، تعلوه قّبة من �لآجر، 
�لد�خل  من  �ضلعه  ط��ول  مربع  بناء  على  ترتكز 
خم�ضة �أمتار وتعلو هذه �لقّبة، قّبة خارجية مبنية 
هي �لأخرى من �لآجر، وترتفع عن م�ضتوى �أر�س 
�ملرقد مبا  فاإن هذ�  لذ�  بع�ضرين مرً�،  �ل�ضريح 
مميزً�  مكانًا  ك��ان  وعجائب  �أ���ض��ر�ر  من  يحتويه 
حمافظة  يف  �ملهمة  �ملقد�ضة  �ملر�قد  و�أحد  جدً�، 

بابل.
قّبتان و�شهداء

�خلا�س  �لأمني  �ضاألنا 
ل���ل���م���ز�ر ع��ن 
�ضبب وجود 
ق���ّب���ت���ني 

فقال: توجد قّبتان يف �ملرقد، و�حدة �رتفاعها 
لالإمام  و�ح���دة  9م  �رتفاعها  و�لثانية  12م 
معركة  ل�ضهد�ء  و�ل��ث��ان��ي��ة  علي  �ب��ن  ع��م��ر�ن 
�لنهرو�ن �لذين مل تعرف �أ�ضماوؤهم حتى �لآن.

يوجد  �حلرم  د�خل  يف  �ل�ضلطاين:  وي�ضتطرد 
حفره  �لبابلي،  �لطابوق  من  مبني  ق��دمي  بئر 
ويكون  )�مل��ج(  علي )ع( وميتاز مبائه  �لإم��ام 
باردً� يف �ل�ضيف، حارً� يف �ل�ضتاء، عمقه �أكرث 
من 18 مرً� ومن�ضوب �ملياه فيه ثابت ل يتغري.

مزار وور�ش �شناعية
�ل�ضلطاين  �ل�ضيد  فاجاأنا  �حلديث  نهاية  يف 
جولة  يف  و��ضطحبنا  للمرقد  �خلا�س  �لأم��ني 
بور�س  و�نبهرنا  �ملرقد  وح��دود  �أر���س  �ضمن 
وور����س  للخياطة  معمل  م��ن  �مل��ك��ون��ة  �ل��ع��م��ل 
�ضناعية يعمل فيها �ضباب ب�ضناعات خمتلفة 
ت���وزع���ت ب���ني ���ض��ن��اع��ة �ل��ك��رف��ان��ات و�أخ����رى 
لل�ضناعات  و�أخرى  لالأملنيوم  وور�ضة  للحد�دة 

�لكهربائية.
ور�ضنا ب�ضناعة  تقوم  �ل�ضلطاين:  �ل�ضيد  يقول 
بنل(  )�ل�����ض��ن��دوي��ج  و�مل�ضقفات  �ل��ك��رف��ان��ات 
جميع  بخياطة  نقوم  كما  �مل����ز�ر�ت،  جلميع 
و�ملنت�ضبني  للموظفني  �مل��وح��د  �ل���زي  ب���دلت 

للمز�ر�ت �ملقد�ضة.
 وي�ضيف: �إن ما نقوم به لي�س هدفه �لربح بقدر 
�ل�ضاكنني  لل�ضباب  عمل  فر�س  توفري  هو  ما 
من  �ل��ور���س  ه��ذه  يف  و�لعاملني  �ملنطقة،  يف 
�لكادر  �ضمن  وه��م  �أك��ف��اء  وفنيني  مهند�ضني 

�لوظيفي للمرقد. 
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ق�������ائ�������د ف�������ري�������ق ن�������������ادي احل����������������دود..

السنة الرابعة عشرة العدد )334( 10 نيسان 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

63 ري��������اض��������ة62

من ملعب اآزادي اإىل جذع النخلة..

االنت�صاراُت العراقّية الكروّية
تعوُد من جديد

حققت الكرة العراقية خالل االأيام القليلة 
املا�شية انت�شارات كبرية على ال�شعيدين 

العربي واالآ�شيوي. حيث كانت كرتنا باأم�ّش 
احلاجة لها بعد االنك�شارات التي رافقتها طيلة 

ال�شنوات ال�شابقة، ال �شيما خروجنا القا�شي 
من االأدوار االأوىل لنهائيات اأمم اآ�شيا 2018.

كتب / اأحمد رحيم نعمة
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جا�ضم:  خالد  �لعر�قية  �لريا�ضية  �ل�ضحافة 
بالرغم من �أن فارق �لزمن بني �حلادثة �ل�ضعيدة 
�ل�ضاعة  يتعد  مل  �ل��ث��ان��ي��ة  مثيلتها  ع��ن  �لأوىل 
�لأوملبي  منتخبنا  متكن  طهر�ن  ففي  �ل��و�ح��دة، 
من تتويج م�ضريته يف �لت�ضفيات �لآ�ضيوية بتعادل 
بطعم �لفوز خرج به من ملعب �آز�دي مع �ضاحب 
�لكابنت  رجال  ليربع  �لإي��ر�ين،  نظريه  �ل�ضيافة 
جمموعتهم،  قمة  على  �ضهد  عبد�لغني  �لقدير 
يف  �ضتقام  �لتي  �لآ�ضيوية  �لنهائيات  �ىل  و�لتاأهل 
تايلند، يف خطوة و�ثقة ومهمة على طريق ت�ضجيل 
�حل�ضور �لعر�قي �ل�ضاد�س يف م�ضابقة كرة �لقدم 
�لفرح  �أن��ف��ا���س  �لتقاط  فر�ضة  وب��ني  �لأومل��ب��ي��ة، 
�لالهثة بهذ� �لتاأهل �ملهم، جاءت �لفرحة �لثانية 
من  �لوطني  منتخبنا  متكن  عندما  �لب�ضرة  من 
كاأ�س بطولة  و�إحر�ز  �لأردين  �ضقيقه  �لتفوق على 
�ل�ضد�قة �لدولية �لثانية عن جد�رة و��ضتحقاق. 
�لكثري  تن�ضل  و�لوطني  �لأوملبي  فرحتي  �أن  وبني 
بع�ضها،  عند  �لتوقف  يجب  �لتي  �لنثيالت  من 
م�����ض��رية حت�ضريه  ك��ان��ت  �لأومل���ب���ي  ف��امل��ن��ت��خ��ب 

�ل�ضعاب  م��ن  �لعديد  �ضادفها  ق��د  للت�ضفيات 
�ملادي  �لدعم  غياب  مقدمتها  ويف  و�ملعرقالت، 
نتيجة �لأزمة �ملالية �ملعروفة �لتي تعانيها �للجنة 

�لأوملبية ومعها �حتاد �لكرة.

بداية �شعيدة
 كامل زغري، ع�ضو �حتاد �لكرة �لعر�قي، تطرق 
قائاًل:  و�لأوملبي  �لوطني  �ملنتخب  �نت�ضار�ت  �ىل 
حقيقة ن�ضعر بال�ضعادة لأن منتخبنا �لأوملبي ظفر 
بعد  تايلند  يف  �آ�ضيا  نهائيات  �ىل  �لتاأهل  ببطاقة 
و�جتهاد  بجد  �ضهد  �لغني  عبد  مدربه  عمل  �أن 
وح��ق��ق �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��ن�����ض��ودة ب��الع��ب��ني �أع��م��اره��م 
يف  و�جهها  �لتي  �ل�ضعوبات  وبرغم  �ضحيحة، 
نو�ة  �ضيكون  �ملنتخب  فهذ�  �ل�ضتعد�د،  مرحلة 
�لوطني و�ضيعول عليه  بالن�ضبة ملنتخبنا  �مل�ضتقبل 
�لوطني  �ملنتخب  خطف  لقد  و�أ���ض��اف:  ك��ث��ريً�. 
ثمار  �أن قطف  بعد  �لثانية  �ل�ضد�قة  بطولة  لقب 
�أد�ء  �أن  �ملتابعون  لح��ظ  فقد  �ملتميز،  م�ضتو�ه 
ويف  لأخ��رى،  مبار�ة  من  يت�ضاعد  �ضار  �ملنتخب 
�لوقت �لذي كنا نو�جه �ضعوبة حتى عندما نفوز 
�لآن  فاإن �ل�ضورة حت�ضنت  �و �ضوريا  �لأردن  على 
�ل�ضتقر�ر  بد�  كما  و��ضح،  ب�ضكل  نتفوق  و�ضرنا 
يظهر بو�ضوح فيما يتعلق مبر�كز �لالعبني �لذين 

يقدمون عطاًء �أف�ضل. 

فرحتنا ثنائية
ح�ضني  �أمين  �لوطني  منتخبنا  مهاجم  عرب  فيما 
�لأردن  مرمى  يف  هدفه  �إح��ر�ز  بعد  �ضعادته  عن 
ب��اأن  ك��ب��رية  رغبتي  ك��ان��ت  لقد  "حقيقة  ق��ائ��اًل: 
�ملنتخب  و�لثقة مع  �لكاملة  �لفر�ضة  �أح�ضل على 
�ملنتخب  مع  تو�جدت  �آ�ضيا  نهائيات  يف  �لوطني، 
جاهزيتي  برغم  �ملباريات  يف  ��ضرك  مل  لكنني 
�أحرم  و�أنا  �ملدرب،  قر�ر  بالأخري  ولكنه  �لتامة، 
�لدولية  �ل�ضد�قة  بطولة  وخالل  �لقر�ر�ت.  تلك 
�لأردن  مبار�ة  يف  �إ�ضر�كي  بعد  �لفر�ضة  ج��اءت 
مميز  م�ضتوى  تقدمي  من  و�ثقًا  وكنت  �أ�ضا�ضيًا، 
خ��الل  م��ن  ذل���ك  يل  وحت��ق��ق  ه����دف،  وت�ضجيل 
ثنائية  كانت فرحتنا  لقد  �لأول،  للهدف  �إحر�زي 
بطولة  على  �لوطني  منتخبنا  ح�ضول  �أوله��م��ا 
�ل�ضد�قة �لدولية و�لثانية �نتز�ع منتخبنا �لأوملبي 

بطاقة �لتاأهل �ىل �لأوملبياد من �ملنتتخب �لإير�ين 
ويف عقر د�ره."

�شكة االنت�شارات
�لعر�قي،  �لوطني  �ملنتخب  مد�فع  ناطق،  �ضعد 
حتدث عن �لنت�ضارين قائاًل: �إن �ملنتخب �لوطني 
�أ�ضبح �أكرث قوة و��ضتقر�رً�، ناهيك عن عودة ثقة 
�جلماهري، حيث لعبنا يف بطولة �ل�ضد�قة بتحرر 
ت��وؤ�زرن��ا طيلة  وه��ي  �جل��م��اه��ري  وج��دن��ا  �أن  بعد 
�لبطولة، وهذ� جانب مهم كنا نفتقده يف �ل�ضابق، 
�لتي  �جلميلة  �لأي��ام  بتلك  �جلميع  ��ضتمتع  وقد 
�أكرث  �أ�ضبح  فاملنتخب  �لبطولة،  �أثناء  ق�ضيناها 
�إيجابية  نقطة  �أي�ضًا  وهذه  قبل  ذي  من  متا�ضكًا 
فالأفر�ح  م�ضتقباًل،  �لفريق  م�ضلحة  يف  ت�ضب 
كانت  و�حد، حيث  وقت  ثنائية يف  كانت  �لكروية 
للمنتخب �لأوملبي �ضولت كبرية على ملعب �آز�دي 
يف �إير�ن عندما خطف �لليوث بطاقة �لتاأهل بكل 
�لعنيد،  �لإير�ين  �ملنتخب  من  و��ضتحقاق  جد�رة 
�ضكة  �ىل  ملنتخباتنا  موفقه  ع��ودة  �هلل  �ضاء  �إن 

�لنت�ضار�ت.

 جناح وا�شتقرار
جنم �ملنتخب �لوطني �لعر�قي �ل�ضابق مهدي كرمي 
لأن  �ضعد�ء  �لعر�قية: نحن  �لنت�ضار�ت  قال عن 
برغم  �ملطلوب  �لأوملبي جنح يف حتقيق  منتخبنا 
�ل�ضتعد�د  مرحلة  يف  و�جهها  �لتي  �ل�ضعوبات 
لري�ضخ �لقناعة باأن فرق �لفئات �لعمرية �لعر�قية 
�حتل  حيث  �ملهمة،  �لبطولت  يف  د�ئ��م��ا  تتفوق 
لعب  �أن��ه  برغم  �لول  �مل��رك��ز  �لومل��ب��ي  �ملنتخب 
خارج ملعبه وهذ� �لنجاح ي�ضتحق �لإ�ضادة. و�أ�ضار 
�لوطني بح�ضوله على  �ملنتخب  �إجناز  كرمي �ىل 
لقب بطولة �ل�ضد�قة �لدولية �لثانية عندما قال: 
بعد �إخفاق منتخبنا �لوطني يف نهائيات �آ�ضيا �لتي 
�أقيمت يف �لإمار�ت، كان منتخبنا �لوطني بحاجة 
�ىل جناح يعو�س به بع�س ما فاته، �أعتقد �أن نيل 
لقب �لبطولة هو حافز معنوي حتى يف ظل عدم 
لهذ�  يكون  �ن  �أمل  على  �مل�ضاركة  �ملنتخبات  قوة 
�أثره  �ملنتخب  �ضيبلغه  �لذي  و�ل�ضتقر�ر  �لنجاح 
�لإيجابي يف ت�ضفيات كاأ�س �لعامل �لتي ينتظر �ن 

تنطلق يف �أيلول �ملقبل.

�ليوم عادت كرتنا �لعر�قية �ىل �ضّكة �لنت�ضار�ت، 
ج منتخبنا �لوطني بكرة �لقدم بطاًل لبطولة  �إذ توِّ
�لأردن  على  فوزه  بعد  �لثانية  �لدولية  �ل�ضد�قة 
بثالثة �أهد�ف مقابل هدفني يف �ملبار�ة �خلتامية 
باملدينة  �لنخلة  ج��ذع  ملعب  على  ج��رت  �ل��ت��ي 
�لريا�ضية يف �لب�ضرة، و�كتملت �لأفر�ح �لعر�قية 
�لثالثة  �ملجموعة  �لأوملبي  عندما ت�ضّدر منتخبنا 
�ملنتخب  �أمام  �ضلبيًا  تعادله  بعد  نقاط   7 بر�ضيد 
و�ضمانه  �إي��ر�ن  يف  �آز�دي  ملعب  وعلى  �لإي��ر�ين 
�ضن 23عامًا  �آ�ضيا حتت  لنهائيات  �لتاأهل  بطاقة 

يف تايلند �ملوؤهلة لأوملبياد طوكيو 2020. 

اإهمال وا�شح لكن!! 
ب��رغ��م �لإه���م���ال وق��ط��ع �ل��ن��ف��ق��ات ع��ن �ملنتخب 
قالت  �ضهد  غني  �مل��درب  كتيبة  �أن  �إل  �لأومل��ب��ي، 
�أوملبياد  �ىل  �ملوؤهلة  �آ�ضيا  ت�ضفيات  يف  كلمتها 
طوكيو، حيث قدم �لالعبون �أروع �لعرو�س و�أحلى 
على  �لأول  �ملركز  �لفريق  خطف  عندما  �لنتائج 
ح�ضاب �ملنتخب �لإير�ين �مل�ضت�ضيف للت�ضفيات، 

بل كان �لليوث منت�ضرين يف كل �لنز�لت ليعودو� 
لقد  �لعر�قية.  للكرة  جديدة  باأفر�ح  بغد�د  �ىل 
منه  نتوقع  كنا  ما  �ضهد  �لغني  �مل��درب عبد  حقق 
فرق  ع��ن  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة  خطف  وه��و  حتقيقه، 
�ضيناريو  ر�ضم  يف  جناحه  بعد  �لثالثة  �ملجموعة 
�لتكتيك �ملنا�ضب لتجاوز �ملنتخب �لإير�ين بفر�س 
جماهريه،  وبني  ملعبه  على  معه  �لتعادل  منطق 
ليعود متوجًا بال�ضد�رة بعد فوزين على منتخبي 
�أم��ام  ج��دً�  �ضعب  وت��ع��ادل  وتركمان�ضتان  �ليمن 

منتخب �لبلد �مل�ضت�ضيف للت�ضفيات �لأولية.

منتخب امل�شتقبل
ت�ضكيلة  يف  �جليدة   و�خلامات  �ملو�هب  ح�ضرت 
�لإر�دة  ��ضتطاعت  ذلك  وقبل  �لأوملبي،  �ملنتخب 
�لقوية و�لإد�رة  �لفنية �لر�ئعة حتقيق ما متنيناه، 
لقد ك�ضبنا لعبني �ضيكون لهم �ضاأن يف و�قع �لكرة 
�لعر�قية، مثلما ك�ضبنا حار�ضًا بارعًا كان عنو�نًا 
مهمًا يف فر�س �لتعادل �أمام �إير�ن وهو �حلار�س 

�ل�ضاب �ل�ضجاع علي كاظم. 

ك�شبنا ثمار ما خططنا له
عن  ع��رّب  �ضهد  غني  �لأومل��ب��ي  �ملنتخب  م���درب 
�لتاأهل  بطاقة  �لعر�قي  �لفريق  بخطف  �ضعادته 
�ىل نهائيات �آ�ضيا �ملوؤهلة �ىل �أوملبياد طوكيو، قال 
�ضهد: �حلقيقة �أن معاناتنا كانت كبرية قبل دخول 
تتوفر  مل  �لأم��ور  فاأب�ضط  �إي���ر�ن،  يف  �لت�ضفيات 
�نتز�ع  �أمل يف  وكّلنا  �لبطولة  للفريق، ذهبنا �ىل 
فوزين  بعد  له  خططنا  ما  كل  وحققنا  �ل�ضد�رة 
كبريين على �ليمن وتركم�ضتان ويف �لأخري تعادل 
�مل�ضت�ضيف  �لإي���ر�ين  �لفريق  على  �لفوز  بطعم 
ع�ضيبة  �أيامًا  كانت  لقد  �ضهد:  �أ�ضاف  للبطولة. 
�أية  من  دعم  على  نح�ضل  �أن  دون  و�جهتنا  جدً� 
جهة!! فالأقطاب �لريا�ضية مت�ضارعة فيما بينها 
عمومًا،  �مل�ضاكل،  ه��ذه  يف  �ل�ضحية  نحن  وكنا 
�لعر�قيني هي  �ضفاه  على  ر�ضمناها  �لتي  �لفرحة 

�لتي كانت عنو�ن جناحنا.

خربان مفرحان يف اآن واحد
�حت��اد  ورئ��ي�����س  �ل�ضحفيني  نقيب  ن��ائ��ب  ي��ق��ول 



*كيف كانت �لبد�ية يف م�ضريتك �لريا�ضية؟ 
- بد�يتي كانت مع �ضيخ �ملدربني عمو بابا يف �ملدر�ضة 
�لكروية، من ثم �ىل  منتخب �لأ�ضبال حتت �إ�ضر�ف 
�ضباب  �ىل  منتخب  وتدرجت  �أحمد،  �لكابنت ح�ضن 
�لعر�ق، وبعدها كانت �لإ�ضابة �لتي �أعاقت م�ضريتي، 
فالزور�ء  �لكرخ  ن��ادي  من  �لنطالقة  بعدها  كانت 

و�لنفط و�حلدود ثم �أمانة بغد�د. 
*من هو ملهمك ومثلك �لأعلى؟ 

مّر  على  مد�فع  �أف�ضل  كان  عبا�س  با�ضم  -�لكابنت 
�لع�ضور وهو مثلي �لأعلى.

* كيف وجدت �لتحكيم هذ� �ملو�ضم؟ 
هذ� �ملو�ضم هو �أف�ضل مو�ضم - 

�أكرثهم  �أن  حيث  للحّكام 
�آ����ض���ي���وي���ون، ف��امل��و���ض��م 
�حلايل �أف�ضل من �ملو�ضم 
�ل�ضابق ونعود لنقول: �هلل 

يعني حّكامنا!!
*ه���ل �أن���ت م��ع �ل��الع��ب 
قمة  يعتزل هو يف  �ل��ذي 

عطائه؟ 
يكون  حيث  ل،  �أك��ي��د   -
قمة  يف  وه����و  �ل���الع���ب 
�ل���ع���ط���اء م���ه���م���ًا ج����دً� 
ولكن  �ل��ك��روي��ة،  مل�ضريته 
لي�س  �أن���ه  ي�ضعر  ع��ن��دم��ا 
عطاوؤه  ويقل  مكانه  يف 
�أن  ل����ه  ف���الأف�������ض���ل 
لكن  ي���ع���ت���زل. 
�ل���الع���ب 
 � ذ �إ
كان 

قائمة  يف  مهمًا  لعبًا  يكون  بالتاأكيد  عطائه  قمة  يف 
�ملنتخب �لوطني.

*ر�أيك باملحرفني �لذي يلعبون يف �لدوري �لعر�قي؟ 
- �لدوري �لعر�قي ل يحتاج �ىل حمرفني، �لالعب 
تهياأت  لو  �ملوجودين،  �أف�ضل من �ملحرفني  �لعر�قي 
لالعبنا �ملحلي �لظروف و�مل�ضتلزمات �ملنا�ضبة لكان 

من �أح�ضن �لالعبني يف �ملنطقة. 
*ما تقييمك للدوري �لكروي �لعر�قي؟ 

�ملو��ضم،  �أف�ضل  �ملو�ضم من  �لعر�قي هذ�  �لدوري   -
من  يعرف  �أح��د  ول  و�ح��د  مب�ضتوى  جميعها  �لفرق 

�ضيخطف بطولة �لدوري نتيجة لتقارب �مل�ضتوى.
*ما طموحك �لريا�ضي؟ وهل حققته؟ 

- �أكيد هو طموح كل لعب ولبد يف مقبل �لأيام �أن 
يحقق �أموري عيد�ن حلمه باللعب مع �لأ�ضود.

*هل تف�ضل �ملدرب �لأجنبي �أم �ملحلي؟
-�ملدرب �ملحلي �أف�ضل لأنه قريب من �لدوري �ملحلي 

ويعرف ماذ� يحتاج �لالعب �لعر�قي.
*هل خ�ضت جتربة �لحر�ف؟ 

-ل لالأ�ضف. 
*ملاذ� ؟ 

بي  لدي مدير خا�س  ولي�س  ي�ضّوقني،  - ليوجد من 
�أنا مل  لهذ�  �لقر�ر،  �أ�ضحاب  �أمتلك عالقات مع  ول 

�أحرف ولكني مازلت يف بد�ية �مل�ضو�ر كما قلت. 
*ما �أبرز حمطاتك �لكروية �لتي ماز�لت يف �لذ�كرة؟ 
-�أبرز حمطاتي كانت مع �لنو�ر�س حيث حققت معه 

�لدوري 2011 /2012. 
*هل ت�ضجع �لفرق �لعاملية؟ 

�أوروبا  �أبطال  �أربع مر�ت دوري  -�لفريق �لذي حقق 
ريال  �ملرينكي  �لفريق  �أكيد  مو��ضم،  �آخر خم�ضة  يف 

مدريد �أ�ضياد �لعامل فريق �لقرن.
*ماذ� ميثل لك �جلمهور �و �مل�ضجع �لريا�ضي؟ 

كرة  يف  ما  �أجمل  رق���م12،  �لالعب  هو  -�جلمهور 
م�ضجع  �أجمل  �لعر�قي  �لريا�ضي  �جلمهور  �لقدم، 

لأنه جمنون بفريقه وحّبه نابع من �لقلب. 
*جتربتك مع نادي �حلدود؟

وهو  حاليًا،  �ل���دوري  يف  فريق  �أف�ضل  -�حل���دود   
�ضاحب ف�ضل كبري على �أموري عيد�ن، لكن �ضّنة 
�حلياة م�ضتمرة، فيومًا يف �حلدود ويومًا يف فريق 
�لعا�ضمة(،  )�أ�ضود  بغد�د  كرة  مع  وحاليًا  �آخ��ر، 
وقد لعبت مع نادي �حلدود لثالثة مو��ضم وكانت 

ناجحة جدً�. 
*ونادي بغد�د؟ 

-كل لعب يطمح يف �لو�ضول ل�ضيء، وجاءين عر�س 
يف  خطوة  وبغد�د  وقبلت،  فو�فقت  بغد�د  �أمانة  من 
�ملنتخب  بو�بة  نحو  �لريا�ضية، وهي خطوة  م�ضريتي 

�لوطني �إن �ضاء �هلل. 
*جتربتك مع نادي �لنقط؟ 

كنت  �أن  فبعد  جيدة..  غري  جتربة  كانت  لالأ�ضف   -
يف  لأك��ون  �لنفط  �ىل  �أتيت  �لكرخ  ن��ادي  يف  �لكابنت 

�ملدرجات!
بغد�د،  �أمانة  ثم  و�لنفط و�حلدود  و�لزور�ء  *�لكرخ 

ماذ� ��ضتفدت من هذه �لتجارب؟
�أ�ضلوب  ف��ري��ق  ول��ك��ل  وك��ب��رية  عريقة  �أن��دي��ة  -كلها 
لعب  وك��ل  م��درب  كل  من  و��ضتفدت  لعب  وطريقة 
لعبت معه ما �أ�ضاف خربة مل�ضريتي �لكروية و�نا يف 

بد�ية �مل�ضو�ر. 
*�أمنية حتققت و�أمنية مل تتحقق؟ 

-�أمنيه حتققت حني مثلت كرة �لزور�ء خري متثيل، 
للمنتخب  �ن�ضمامي  ع���دم  ه��ي  تتحقق  مل  و�ل��ت��ي 

�لوطني.
*هل حققت طموحك �لريا�ضي؟

-ماز�ل �أمامي  طريق طويل، ويف بد�ية �مل�ضو�ر �أمتنى 
�أن �أ�ضل �ىل �أبعد مدى يف عامل �لكرة �مل�ضتديرة.

* ملاذ� مل تكن يف قائمة �ملنتخب �لوطني؟ 
ت�ضليط  وع��دم  �ملباريات  نقل  قلة  ذنبي،  _لي�س 
�لإع��الم  تركيز  وع��دم  �لالعبني  بع�س  على  �ل�ضوء 
لدية لعبون  �حل��دود  �أن  علمًا  �حل��دود،  ن��ادي  على 
�لوطني،  �ملنتخب  يف  لعبني  من  �أف�ضل  يكونون  قد 

يف ر�أيي. 
* هو�ياتك غري كرة �لقدم؟ 

- �ل�ضباحة و�ل�ضيد. 
*لو مل تكن لعبًا ماذ� �ضتفعل؟ 

-كنت �ضاأمار�س �لأعمال �حلرة. 
*�أموري بعيدً� عن �لكرة؟

و�أح��ب  �جلميع  و�أخ���دم  �أ�ضاعد  متو��ضع  -�إن�����ض��ان 
عائلتي .

*كلمتك �لخرية؟
و�ضكرً�  �لريا�ضية،  �مل�ضرية  وملتابعتك  لك  -�ضكرً� 

ملجلة "�ل�ضبكة �لعر�قية". 

جن����م دف������اع ف���ري���ق اأم�����ان�����ة ب���غ���داد

عيدان:
اأم���وري
دوري املو�صم احلايل قوي جداً 
ب�صبب تقارب م�صتويات االأندية

من الالعبني املمّيزين يف خط 
دفاع فريق نادي اأمانة بغداد، 
ميتلك موا�شفات الالعب الناجح،  
لعب ملنتخب اأ�شبال العراق ومن 
ثم ال�شباب، قّدم خالل م�شريته 
الكروية اأروع العرو�ش وامل�شتويات 
بعد اأن مثل الكرخ والزوراء 
والنفط واحلدود ثم اأمانة 
بغداد...عن م�شريته الكروية 
واأمور اأخرى حّدثنا يف هذا 
احلوار:

حاورته / اأمرية حم�صن 

ت�صوير / ح�صني طالب 
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ُوِلَد هاز�رد لأبوين مهتّمني بكرة �لقدم، لذلك 
بد�أ يلعب كرة �لقدم يف عمٍر �ضغرٍي جدً�، فقد 
من  لهم  �ملجاور  برينو�  فريق  ملعب  �إىل  ت�ضّلل 
و�لد�ه لحًقًا  َعِلم  �لد�ر �خللفية،  �ضاحة  خالل 
مبوهبته عند قدوم مدرب �لفريق �إىل منزلهم 

للثناء على موهبته.
فرٍة  بعد  منتظم  ب�ضكٍل  �لتمرين  ه��از�رد  ب��د�أ 
�أول  وك��ان��ت  حم��رًف��ًا،  لع��ب��ًا  لي�ضبح  وج��ي��زة 

مبار�ٍة تناف�ضيٍة له يف عمر �لع�ضر �ضنو�ت.
بعمر  وهو  لعب معه  فريٍق  �أول  �إىل  �ضّق طريقه 
ت�ضيل�ضي  فريق  يف  مكانًا  �أخ��ريً�  نال  ثم  �ل��16، 
بالكرة  �لفائزين  م�ضتويات  �إىل  بنف�ضه  ونه�س 
�لذهبية مثل ليونيل مي�ضي وكري�ضتيانو رونالدو 

بتحكمه �لقوي بالكرة و�ضرعته �لهائلة.
بدايات 

ُولد �آيدن هاز�رد يف 7 كانون �لثاين/ 1991 يف 
بلدة بر�ن  �لبلجيكية وتربى يف  �للوفيري  مدينة 
و�ضط،  خط  لعب  تريي  و�ل��ده  كان  كومت،  لو 
لعب ل�ضالح  �للوفيري يف دوري �لدرجة �لثانية، 
يف  هجوم  لعبة  كانت  ك��اري��ن،  و�ل��دت��ه،  بينما 

دوري �لن�ضاء �لبلجيكي �لأول.
توقفت و�لدته عن �للعب يف �ضهرها �لثالث من 
ثالثة  �أجنبت  ذلك  بعد  لكنها  باآيدن،  �حلمل 
و�إيثان وقد  تورغان وكايالن  �آخرين هم  �ضبيٍة 

�أ�ضبح كٌل منهم لعب كرة قدم.
�ن�ضم �آيدن هاز�رد �ىل نادي برينو� يف م�ضقط 
�لر�بعة  ر�أ�ضه كالعب كرة قدم عندما كان يف 

من عمره، و�ضرعان ما لحظه مدربوه كالعٍب 
ملدة  �لنادي  هذ�  يف  باللعب  و��ضتمر  موهوب، 

ثماين �ضنو�ت.
ر�ضده مكت�ضفو �ملو�هب يف نادي ليل بعد �نتقاله 
�ىل بلدة توبيز �لبلجيكية يف عمر �لثالثة ع�ضر 
عامًا، وبعد �أن قابل و�لد� �آيدن م�ضوؤويل �لنادي، 
و�فقا ب�ضهولٍة على �لعر�س وقاما باإر�ضال �آيدن 
ذي �ل�ضتة ع�ضر عامًا �إىل نادي ليل على �أمل �أن 

تكون هناك و�ضائل متريٍن �أف�ضل.
اإجنازات 

�لفرن�ضي  ليل  فريق  �ىل  ه��از�رد  �آي��دن  �ن�ضم 
عام 2005 ومتّرن يف �ملدر�ضة �لريا�ضية �ملحلية 
هناك ملدة �ضنتني، ثّم وّقع �أول عقٍد �حر�يف له 
ملدة  معه  �لتز�مًا  وت�ضمن   2007 �أي��ار/   28 يف 

ثالث �ضنو�ت.
�لفريق  مع  ليلعب  غار�ضيا  رودي  �ملدير  ر�ضحه 
وبعد   ،2009-2008 مو�ضم  خ��الل  �لأ�ضا�ضي 
د عقده مع �لفريق ملدة ثالث �ضنو�ت،  ذلك ُمدِّ
���ض��اع��د ه�����از�رد ف��ري��ق��ه يف �ل��ت��اأه��ل ل��ل��دوري 
عاملي  لع��ٍب  �أول  و�أ�ضبح  �جل��دي��د،  �لأوروب����ي 
يطلق عليه �لحتاد �لوطني لالعبي كرة �لقدم 
 Young Player of" لقب  �ملحرفني 

."the Year
من  �لعديد  �أظهر   ،2010-2009 ع��ام  خ��الل 
�لأندية �هتمامًا به، حيث قام لعب كرة �لقدم 
�لأ�ضطوري ومثله �لكروي �لأعلى يف �ملجال زين 
للعب يف فريق ريال  به  بالتو�ضية  �لدين زيد�ن 

مدريد.
بقي هاز�رد يف نادي ليل موّقعًا عقًد� للبقاء مع 
�لعام 2014، وح�ضل على جائزة  �لنادي حتى 
 Young Player" �ل�ضاب  �لعام  لع��ب 
�أم�ضى  �لثانية.  للمرة   "of the Year

هاز�رد �أول لعٍب يحقق هذ� �لإجناز.
يف حزير�ن/ 2012، وقع م�ضوؤولو فريق 

ليل  ن��ادي  م��ع  ع��ق��دً�  ت�ضيل�ضي  ن��ادي 
لعب  �ضفوفهم،  �إىل  ه��از�رد  ل�ضّم 

�ضد  ودي���ٍة  م��ب��ار�ٍة  �أول  ه����از�رد 
���ض��ان��درز يف 18 مت��وز/  ���ض��ي��ات 

.2012
وق���ع ه�����از�رد ع��ق��دً� مل��دة 
ون�ضف  ���ض��ن��و�ت  خ��م�����س 
 12 يف  ت�ضيل�ضي  ن��ادي  مع 
لقب  ون��ال   2015 �ضباط/ 
ُر�ّضح  وق��د  لع��ب،  �أف�ضل 
�لعام  لع��ب  للقب  �أي�����ض��ًا 
و�أ�ضبح  ت�ضيل�ضي،  لنادي 
�خلام�س  �لالعب  ذلك  يف 
ه���ذه  �إىل  ي�����ض��ل  �ل������ذي 
�ملرتبة خالل �ضنو�ٍت قليلٍة 

متتالية.
حقائق 

�آي��دن ه��از�رد بجانب  ظهر 
غالف  على  مي�ضي  ليونيل 
 "15 FIFA" لعبة �لفيديو

يف بلجيكا و�ململكة �ملتحدة وهولند� وفرن�ضا.
كان هاز�رد �أي�ضًا و�حدً� من �لالعبني �لأربعة 
للعبة  �جلديد  �لوجه  ليكونو�  ُر�ضحو�  �لذين 
�لأملاين  �لالعب  �خِتري  لكن   "17  FIFA"

ماركو ريو�س يف نهاية �لأمر.
�آيدن هاز�رد �لذي كان قد لعب م�ضبقًا يف فرق 
لأول  لعب  �لبلجيكية،   19-Uل� و   17-U�ل�
مرٍة يف �لفريق �لوطني �لبلجيكي �لأ�ضا�ضي يف 
مبار�ٍة �ضد فريق �للوك�ضمبورج يف 18 ت�ضرين 
�لثاين/ 2008. �ضجل �أول هدٍف عاملي له �ضد 
�لأول/  ت�ضرين   7 يف  �لكاز�خ�ضتاين  �لفريق 

.2011
خالل  مباريات  ت�ضع  يف  هدفني  ه��از�رد  �ضجل 
حملة �لتاأهل لكاأ�س �لعامل عام 2014، فاأو�ضل 
بذلك فريقه �إىل كاأ�س �لعامل عام 2014، حيث 
�ضعدو� �ىل �لدور �لربع �لنهائي قبل خروجهم 

من �ملناف�ضة.
ُلّقب بقائد �ملنتخب �لبلجيكي لنهائيات �لدوري 

�لأوروبي.
فرن�ضي  غ��ري  لع���ٍب  �أول  ه����از�رد  �آي���دن  ك��ان 
قبل  من  لل�ضنة  لعب  �أ�ضغر  بجائزة  يفوز 
و�أ�ضغر   2018 ع��ام  يف   UNFP
�ل�ضف  لعب  بجائزة  يفوز  لعب 
 UNFP لأول لل�ضنة من قبل�

عام 2010.
لحظ �ملدربون �لالعب �آيدن 
نف�ضها  ب��ال�����ض��رع��ة  ه����از�رد 
�ل��ت��ي لح��ظ��ه ب��ه��ا �لإع���الم 
وخ��رب�ت��ه  �ضرعته  ب�ضبب 
لعبه  و�أ���ض��ل��وب  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�لهجومي، و�عُترب و�حدً� 
من �أف�ضل �لالعبني يف 
ُقورن  قد  وكان  �لعامل 
�أحيانًا مع جنوم كرة 
ليونيل  مثل  �ل��ق��دم 
وكري�ضتيانو  مي�ضي 

رونالدو.

الالعب الذي ي�صاهي مي�صي 
ورونالدو

اآيدن هازارد
العب بلجيكي من طراز خا�ش،  حمرتف يف فريق ت�شيل�شي 

االإجنليزي، وبرغم مركزه يف خط الو�شط، اإال اأنه ميتاز بنزعة 
هجومية فّعالة.

)arageek عن موقع(
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

 املغنية التي كان جمل�ش 
الوزراء ُيعقُد يف بيتها!

منرية املهدية

ع���زي���ز ع��ل��ي
الفنان العراقي 

الذي ا�صتعد للثورة 
قبل اأن تقع!!



م��ن��رية  يف  ت���ت���غ���ري  مل 
ن��ظ��رت��ه��ا  �إل  �مل���ه���دي���ة 
عندها  ف��ه��ي  ل��ل��ح��ي��اة، 
ل��ه��ا،  ق��ي��م��ة  ت��اف��ه��ة ل 
بيت  �ىل  ح���ّج���ت  وق����د 
م������ر�ت،  خ���م�������س  �هلل 

يف  �ل�ضالة  �لآن  وت���وؤدي 
�أوقاتها، وترتدي مالب�س ير�ضى عنها �ل�ضيخ 
�ضبابها  �أيام  يف  مالب�ضها  وكانت  �لعيون،  �أبو 
وجمدها مثار ده�ضة رجال �لتقى و�ل�ضالح!..
و�حلاجة منرية تتذكر كثريً�.. تذكر �أنها كانت 
�ضديقة لأك��رث روؤ���ض��اء �ل���وز�ر�ت و�ل���وزر�ء.. 
�ضعيد،  وثروت وحممد  ر�ضدي  ويف مقدمتهم 
وكانو� يجتمعون يف د�رها مب�ضر �جلديدة �و 
يف عو�متها �لفخمة "فيال كلري" حيث يق�ضون 
�ل�ضهرة وتت�ضدر �ملكان وتغني ب�ضوتها �حللو 

�جلميل.. في�ضكر �ل�ضامعون بال خمر..
ويف �لبيت، �و يف �لعّو�مة، كان رئي�س �لوز�رة 
�ضلطانة  ��ضتغال  فر�ضة  ينتهزون  و�ل���وزر�ء 
جمل�س  فيعقدون  مالب�ضها  بارتد�ء  �لطرب 
�أهم �مل�ضائل، حتى �ذ� ما  �لوزر�ء للبحث يف 
�نف�س  �لغرفة،  ودخلت  �رتد�ئها  من  �نتهت 
منرية  �ل�ضيدة  �أع��دت  وقد  �ملجل�س.  �جتماع 
من  وط��اب  ل��ّذ  ما  ح��وت  فاخرة  مائدة  يومًا 
�ملدعوون  �أك��ل  �أن  وبعد  و�ل�����ض��ر�ب،  �لطعام 
و�نت�ضو�، وكان بينهم �لوزير و�لكبري، جمعو� 
فيما بينهم مبلغ �ألف وخم�ضمئة جنيه وقدموه 
مل  ��ضتنكار  يف  ت�ضاءلت  ولكنها  �ليها،  هدية 

هذ� �ملبلغ؟.. فاأجابو� باأنه بق�ضي�س للخدم!.. 
فردت لهم نقودهم قائلة:

- منرية ل تتقا�ضى ثمن �لوليمة من �ضيوفها 
وهذ� �ملبلغ �أكرث من بق�ضي�س..

ياأخذ �خلدم ع�ضرة  باأن  �إحلاح �ضمحت  وبعد 
م�ضرح   �أن  تذكر  وهي  "بق�ضي�ضات"!  جنيهات 
يف  ي�ضهدها  مل  ح��ل��وة  �أي��ام��ًا  �ضهد  برنتانيا 
كان  �إذ  �مل�ضتقبل،  يف  ي�ضهدها  ول��ن  �ملا�ضي 
ن��ف��ق��ات �مل�ضرح  ب��ع��د  �إي���ر�ده���ا م��ن��ه  ���ض��ايف 
ونفقاتها  �لتخت  و�أف���ر�د  �ملمثلني  ومرتبات 

�ل�ضخ�ضية 1500 جنيه يف �ل�ضهر.
وتذكر �أي�ضًا �أن �ملغفور له ح�ضني ر�ضدي با�ضا، 
كان  �لنظار،  وناظر  �خلديوي"  "قائممقام 
�أكرث �لنا�س �إعجابًا بها، وكان ل يرد لها طلبًا.. 
مطربة  يد  قّبل  م�ضر  يف  عظيم  �أول  ولعله 
كليوباترة  م�ضرحية  منرية  �أخرجت  وممثلة. 
�أن��ط��و�ن وك���ان �ل�����ض��اب حممد عبد  وم���ارك 
ويتقا�ضى  �نطو�ن  مارك  بدور  يقوم  �لوهاب 
فكان  �ليوم،  يف  حفلتني  عن  جنيهات  ع�ضرة 
�ىل  �مل�ضرحية  ه��ذه  يف  �ل��وه��اب  عبد  ظهور 
بناء  يف  �لأول  �حلجر  �ملهدية  منرية   جانب 
جمده.. ويف �أثناء عر�س هذه �مل�ضرحية كانت 

 املغنية التي كان 
جمل�ش الوزراء ُيعقُد 
يف بيتها!

منرية املهدية

مل تتغري، فلها نف�ش ابت�شامتها امل�شرقة، ولعينيها نف�ش الربيق الذي 
الزمهما الأكرث من اأربعني عامًا، فهل اكت�شفت اإك�شريًا يحفظ لها �شبابها 

ويجدده؟!

�صّجة اإعالمية 
و�صيا�صية الأن 

الوزير قّبل يدها!

من الغناء معها بزغ 
جنم ال�صاب حممد 

عبد الوهاب
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وده�س �لنا�س، وت�ضاءلو� كيف ��ضتطاع �لفنان �أن يوؤلف ويلحن وين�ضد هذه 
�لأغاين وو�ضلت �لينا بالفعل ��ضتف�ضار�ت عديدة بهذ� �ملعنى.

�ل�ضيء �لذي مل يعرفه �لنا�س هو �أن هذه �لغاين �ضجلت منذ �ضنة 1956، 
بانتظار تلك �للحظة �ملباركة.

دم�ضق  ز�ر  �لذي  �لعر�قي عزيز علي،  �لفنان  �لأغاين هو  و��ضع هذه  �إن 
�ضنة 1956، و�لذي تربطه �ضد�قة وثيقة بالناقد �ل�ضعبي �ملعروف �ضالمة 
�لأغو�ين �لذي ميلك ��ضتديو للت�ضجيل بدم�ضق و�ضجل عزيز هذه �لأغنية 

يف ��ضتديو �ضالمة وقال له:
هذه  حتفظ  �أن  هي  �ليك  وو�ضيتي  �لعر�ق  يف  تقع  �أن  لبد  �لثورة  �إن   -
�لأ�ضرطة لديك فاذ� �ضمعت بقيام �لثورة قدمتها �ىل �ذ�عة دم�ضق كهدية.
�ضالمة  تذكر  وهنا  �ملباركة،  �لثورة  وجنحت  �ل�ضنة  وبع�س  �ضنة  وم�ضت 

�لأ�ضرطة فاأ�ضرع يحملها �ىل �لإذ�عة لتذ�ع على �لفور.
�أن عزيز علي ق�ضى يف �ضجون نوري �ل�ضعيد مددً� متفاوتة  �أن تعلم  بقي 
�أغنياته كلما كان �خلائن  �إذ كان ي�ضع  بلغت يف جمموعها ت�ضع �ضنو�ت، 
�إلقاء عزيز يف  �أول �أعماله  �لطاغية بعيدً� عن �حلكم فاذ� جاء كان من 
ليوؤلف  �ل�ضجن  من  ب��دوره  عزيز  خرج  �حلكم،  من  خرج  ف��اذ�  �ل�ضجن، 

�أغنية جديدة يعاقبه عليها نوري �ذ� عاد للحكم وهكذ�.
�لإذ�ع��ات  من  �لوطنية  ومونولوجاته  �أغانيه  يذيع  عزيز  فاإن  �ليوم،  �ما 
ي�ضلط على عنقه  ول  يهدده �ضجن  �آمن مطمئن ل  �ملتحررة وهو  �لعربية 

�ضيف �لعتقال �و �لت�ضريد.
لقد �نتظر عزيز �لثورة، فا�ضتعد للم�ضاهمة بها على قدر ��ضتطاعته، قبل 

�ن تقع ب�ضنة ون�ضف �ل�ضنة.

ع���زي���ز ع��ل��ي
الفنان العراقي الذي ا�صتعد 

للثورة قبل اأن تقع!!

ما اإن اأعلنت االإذاعة النباأ العظيم، نباأ زوال العهد البائد يف 
العراق، وقيام اجلمهورية فيها حتى �شمع النا�ش طائفة من 

االأغاين العراقية الوطنية، التي تنتقد العهد االأ�شود الذي انهار 
وتهيب بالعرب اأن يهّبوا اىل الوحدة والتكاتف والتعا�شد. 

منرية يف حمل "�لبون مار�ضيه" ت�ضري بع�س 
�حلاجات وهناك قابلها ر�ضدي با�ضا فانحنى 
وقّبل يدها �أمام �جلمهور وموظفي �ملحل.. ثم 
–�أنا �نطونيو.. عبد  تاأبط ذر�عها وهو يقول 

�لوهاب مفي�س..
ومما تذكره منرية �أن �لوزر�ء وبا�ضو�ت ذلك 
�نز�ل  بعد  �مل�ضرح  �ىل  ينتقلون  كانو�  �لعهد 
�ل�ضتار لتهنئتها.. فكانت ل تقابلهم �إل بعد �أن 
تذهب �ىل غرفتها وتبدل مالب�ضها ��ضتعد�دً� 
�أزم��ة  �ضببت  �أنها  تذكر  كما  �لتايل  للف�ضل 
ملعايل �أحمد خ�ضبة با�ضا وزير �لعدل �حلايل 
–لأنه قّبل يدها- وكان وزيرً�.. فحملت عليه 
ولكن  �لوز�رة حتته  كر�ضي  وتزلزل  �ل�ضحف 

�هلل �ضّلم..
بال  �مل���ال  تنفق  م��ن��رية  وك��ان��ت 

جموهر�ت  وتقتني  ح�ضاب 
�أل��ف  مبئتي  وم�����ض��وغ��ات 
ثيابها  على  وتنفق  جنيه، 
�لأل��وف.. وقد ظهرت يف 
)�ل��غ��ن��دورة(  م�ضرحية 

�أل��ف  قيمته  ري��ف��ي  ب��ث��وب 
باجلنيهات  زينته  �إذ  جنيه 

�ل��ذه��ب��ي��ة وك���ان���ت حت��ف��ظ��ه يف 
خز�نة حديدية بعد �نتهاء �لتمثيل!

�أن  دون  �لإ�ضطو�نات  �ضركات  تعامل  وكانت 
ما  تاأخذ  �نها  �ل�ضطو�نة..  تعبئة  �أجر  تعرف 
تريد من �إخو�ن بي�ضا وهم يعدونها �لدجاجة 
مفتاح  في�ضلمونها  �لذهب  لهم  تبي�س  �لتي 
�لأق��ط��ار  �ىل  ب��رح��ل��ة  ق��ام��ت  و�ذ�  �خل��ز�ن��ة 
و�ضيارة  �لالئق  �ل�ضكن  لها  �أع��ّدو�  �ل�ضقيقة 
برحالت  قامت  رحلتها،  م��دة  ط��و�ل  فخمة 
عديدة، ويف �إحدى هذه �لرحالت �أر�د �ضلطان 
�ملحمرة يف �لبحر �لأحمر �أن ي�ضع يده عليها، 

لكي ل تغادر بالطه.. ولكنها رف�ضت.
كمال  م�ضطفى  �ل��غ��ازي  �أم����ام  غ��ن��ت  وق���د 
فاأعجب ب�ضوتها وطلب �ليها �أن تغني يف ليلة 
مق�ضورته  يف  وجل�س  �أم��ره،  فنفذت  �خ��رى، 

�مل�ضرية  �ملطربة  وي�ضمع  �ل��زب��ي��ب،  ي�ضرب 
خامن".. "منرية 

و��ضتمر �لغازي ي�ضمع وي�ضرب ويكتب ومنرية 
�ضباحًا،  �لر�بعة  �ل�ضاعة  �ىل  تغني  "خامن" 
وختمت �ل�ضهرة باأن قال م�ضطفى كمال: �إنه 
كان ل يحب �لغناء �لعربي. ولكن هذ� �ل�ضوت 
�لعربي.. وو�ضف  �لغناء  له عن حالوة  ك�ضف 
"جمع  �أر�غيل،  �أربعة  من  يتاألف  باأنه  �ضوتها 

�أرغول"..
تقول منرية:

باجلنيهات  �لتعامل  كان  يوم  كثريً�  ربحت   -
�لذهبية، ويوم كان �جلنيه �لورق ي�ضاوي �ضتة 
�أنفق  �لأي��ام.. كنت  من جنيهات هذه 
نف�ضي  �أحرم  ومل  كثريً�، 
�ضيئًا.. لقد ع�ضت.. 

ور�أيت �لدنيا.. ومتتعت بها، �أريد �ن �أعود �ىل 
�جلمهور ولكن �خلجل مينعني!..

- �أمنيتي �ن �أظهر يف �ل�ضينما يف رو�ية "كلها 
وحّلنها  �لقا�ضي  يون�س  �ألفها  �لتي  يومني" 
حو�دثها  ف��اإن  دروي�س،  �ضيد  �ل�ضيخ  �ملرحوم 

تنطبق على حو�دث هذه �لأيام..
* وما ر�أيك يف �لإذ�عة؟..

- ل �أ�ضمع �ل �لقر�آن ون�ضر�ت �لأخبار..
* ومن يعجبك من �ملطربني؟

�أحمد وليلى مر�د وجناة  �أم كلثوم وفتحية   -
وعبد  �حل��ي  عبد  و�ضالح  �ل��ه��دى  ون��ور  علي 

�لوهاب ومنرية �ملهدية!..

غّنت لكمال اأتاتورك فغرّي 
راأيه يف الغناء العربي!
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ورثتا عن و�لديهما ثروة ل باأ�س بها، جعلتهما تعي�ضان باأح�ضن 
م�ضتوى بحيث ل حتتاجان �ىل قريب �و �ضديق، فهما �أختان 
فقدتا و�لديهما يف حادث مروري. وهما يف �ملرحلة �لإعد�دية 
�أما  و�حلنان،  بالهدوء  تت�ضف  �لكبرية  كانت  در��ضتهما  من 
وقد  �حلياة،  �أم��ور  يف  ومتهورة  جميلة  فكانت  منها  �لأ�ضغر 
تعاظمت حالتها هذه بعد وفاة و�لديها، فكانت �لأخت �لكبرية 
�أمها  و�ضية  ولتنفذ  بها  ر�أفة  ت�ضرفاتها  من  �لكثري  تتجاهل 
برعاية �أختها �ل�ضغرية. ��ضتّد �ل�ضر�ع بينهما حينما قررت 
�لأهلية  �ل�ضركات  �إحدى  يف  لتتعني  در��ضتها  ترك  �ل�ضغرى 

لتر�جع عن  كثريً�  معها  �ضديقتها... حاولت  لو�لد  و�لتابعة 
ليتحدث  �لوحيد  بعّمها  فا�ضتعانت  جدوى،  دون  �لفكرة  هذه 
معها، لكنها �أ�ضّرت على موقفها، ثم طلبت م�ضاعدة خالتها 
�لتي وقفت يف �ضف �ل�ضغرية، 

بل و�ضجعتها على �لعمل. 
وه���ك���ذ� غ��ُل��ب��ت ع��ل��ى �أم��ره��ا 
مع  تتحدث  ول  حزينة  لتبقى 
و�أنها  �ضيما  ل  قلياًل  �إل  �أختها 
�لإعد�دية،  يف  در��ضتها  من  �لأخ��رية  �ملرحلة  يف  )�لكربى( 
رغبة  وحتقق  ع��اٍل  معدٍل  على  لتح�ضل  نف�ضها  كّر�ضت  وقد 
بعد  متنتُه  ما  على  وح�ضلت  لل�ضيدلة.  در��ضتها  يف  و�لدها 
فيها طو�ل  لتتميز  �ل�ضيدلة  كلية  بالقليل ودخلت  لي�س  جهد 

�ضنو�تها �لدر��ضية. ...
وخالل هذه �ل�ضنني كانت بني فرة و�أخرى تتكلم مع �ضقيقتها 
هذه  يف  �لعمل  وترك  �لدر��ضة  مقاعد  �ىل  لتعود  �ل�ضغرية 
�ل�ضركة �لتي عليها عالمات ��ضتفهام و�أ�ضئلة، فكانت �إجابتها 
�لنقا�س  وينتهي  �ضحيحًا(.  وت��ر�ه  تعمله  ما  يف  ُح��ّرة  )�أنها 
�ل�ضقيقة  لحظت  غرفتها.  �ىل  منهما  كل  لتذهب  بينهما 
�أجرة  �ضيارة  ور�أت  بل  �لبيت  خارج  �ل�ضغرية  تاأخر  �لكبرية 
تو�ضلها �ىل �لباب د�ئمًا، ��ضتمر هذ� �حلال فرة مل ت�ضتطع 
�لذي  �لتاأخري ومْن  �لو�ضع، فاحتتها عن �ضبب  بعدها حتمل 
يو�ضلها بنف�س �ل�ضيارة يوميًا، و�أكدت لها باأن �جلري�ن بد�أو� 
بوجه  �ضرخت   ، و...و  �لتاأخري  �ضبب  عن  كثريً�  يت�ضاءلون 
�أختها �لكبرية: "لي�س من حق �أي �ضخ�س �لتدخل يف حياتي، 
تاأخذ كل و�حدة ن�ضيبها  بيننا،  �لإرث  �أريُد تقا�ضم  �أنني  ثم 

وتعي�س كما يحلو لها  لرتاحي مني."
هذ�  عّلمك  وم��ْن  تقولني  بوجهها:"ماذ�  �لكبرية  �ضرخت 

�لكالم!"
حينما  بالزو�ج  وعدين  �لذي  "حبيبي  وقاحة:  وبكل  �أجابتها 

وكيف  ؟  ه��و  عليها:"مْن  �لكبرية  ردت  و�ضعه"،  يتح�ضن 
تعرفِت عليه؟ وما �أدر�ه �أنك متلكني...."

�أ�ضاعده  باأن  ووعدته  بل  �ضيء،  بكل  �أخربته  �أنا  �أجابتها:" 
ماديًا ليح�ضن و�ضعه و�أوله �أن يغرّي �ضيارته �لتي يو�ضلني بها، 

�ألي�س من حقي �أن �أمتتع بن�ضيبي يف �ملري�ث؟"
لطمت �أختها �لكبرية و�ضرخت:"كيف تخربين رجاًل غريبًا 
عنا وعن �أدق �خل�ضو�ضياّت! �إذن هو طامع بِك ومبا متلكني، 
�لرجل �لذي ير�ضى م�ضاعدة �ضديقته فقط هو رجل �نتهازي 
�أخ��رى  دنيئة  لأغ��ر����س  ي�ضتغلك  وق��د  بل  بنقودِك،  وطامع 
بِك  �ضيزهد  �لنهاية  ويف  ومعارفنا،  �أهلنا  بني  �ضمعتنا  ت�ضوه 

ويرميك."
 تركتها تتحدث ودخلت غرفتها لتفتح �مل�ضجل باأعلى �ضوته 
لها  ت��ر�ءت  �لتي  �أختها  ودم��وع  �أوج��اع  على  وتغني  لرق�س 

�لنهاية �مل�ضووؤمة.
بعبارة  �لكبرية  �أختها  ووّدع��ت  حقيبتها  حملت  �ل�ضباح  يف 
خمت�ضرة: "لن �أعود �ىل هذ� �لبيت �أبدً�، �ت�ضلي بّي حينما 
و�لدي،  من  ماورثنا  بتق�ضيم   �أبلغته  �لذي  �ملحامي  يح�ضر 

وكل يذهب �ىل ما يريحه."
حاولت �لأخت �لكبرية منعها من �خلروج وهي تبكي وتتو�ضل 
بها: "�أين �ضتذهبني"، فما كان من �ل�ضغرية �إل �أن تدفعها 
لتخرج هي، لكنها تعرثت بال�ضجادة لتقع �أر�ضًا حيث �لتقت 
مل  ولكنها  بالنهو�س  م�ضاعدتها  �لكبرية  حاولت  نظر�تهما. 
ثو�ٍن،  بعد  غريب  رجل  ليدخل  هاتفها  و�أخرجت  بل  تقبل، 
�ضديد �ل�ضمرة، مالحمه تدل على حقارته وو�ضخه �ضاعدها 
على �لنهو�س وحمل حقيبتها بني �ضدمة �أختها �لكبرية �لتي 

عقَد ل�ضانها.
عمها،  وبح�ضور  تريد  ما  لها  و�ضتنفذ  تعود  �أن  بها  �ت�ضلت 
�غلقت �لهاتف بوجهها، وهنا �بلغت عمها مبا حدث وكذلك 
خالتها وخالها. �جتمعو� جميعًا وطلبو� منها )من �ل�ضغرية( 
�أت��ت  �ل��زم��ن  م��ن  �ضاعة  بعد  و�ل��ده��ا.  بيت  �ىل  حت�ضر  �أن 
جر�أة  بكل  للجميع  وقدمته  معها  �لأ�ضمر  �لفتى  م�ضطحبة 
�ملوجودين  جميع  �ضحك  �مل�ضتقبلي،  وزوجها  خطيبها  باأنه 
�نِت  �ختارِك  وملاذ�  يعمل،  وماذ�  هو  جماعي:"مْن  وب�ضوؤ�ل 

عنها  �ملتحدث  هو  لأنه  �ضوؤ�ل،  �أي  على  جتب  بالذ�ت؟" مل 
�أختها  طمع  من  �أمالكها  على  �لأم��ني  �حلار�س  فقال:"�أنا 

�لكبرية، �لتي ترف�س �إعطاءها ن�ضيبها من �ملري�ث."
�أنت �حلار�س على مالها فقط،  "�إذن  وهنا تدخل �ملحامي: 

�أما حمايتها، حّبك لها، وعودك لها كلها هر�ء."
عنها،  �لأجابة  يعرف  مل  �لتي  �ل�ضئلة  بهذه  �جلميع  دم  �ضُ
وك��ان  �جلميع،  ب��ني  �حل���ادة  و�ملناق�ضات  �خل��الف  و��ضتد 
علت  منهم.  و�حد  وكاأنه  ي�ضرك  �حلبيب،  عفوً�  �لغريب.. 
قريبة  ج��ارة  عليهم  فدخلت  �جل��ري�ن  لي�ضمعها  �أ�ضو�تهم 
:"ماذ�  �جلميع  �ضمت  �أم��ام  �ضرخت  ر�أت��ه  وحينما  لهم، 
و�أولدك؟  �أبا فالن (، كيف هو حال زوجتك  تفعل هنا )يا 
�أ�ضكتها ب�ضرخة منه ففهمت �أنه كذب على �جلميع فخرجت 

م�ضرعة.
�بنتهم  �ىل  نظرو�  فقد  �أهلها  �أم��ا  كلها،  �أور�ق���ه  �نك�ضفت 
�ل�ضغرية �لتي �نهارت حينما عرفت �لفخ �لذي ن�ضبه لها، 
ولن  مل  باأ�ضياء  و�أوهمها  �لأختني  بني  �لعدو�ة  �أوقع  وحينما 
وعند  حياتها،  ومن  �لبيت  من  ط��رده  �جلميع  وق��رر  حتدث 
�لباب �ضرخت عليه، ظّن �أنها �ختارته هو، وحينما ��ضتد�ر 

نحوها طعنته ب�ضكني �أردته �أر�ضًا يف �حلال.
بالإ�ضعاف  �ت�ضلو�  لهم،  �ملباغت  �لفعل  بهذ�  �جلميع  دم  �ضُ
و�ل�ضرطة �لتي بد�أت �لتحقيق فورً� بالق�ضية، و�ملحامي �لذي 
يلتزم  �أن  منه  �لإرث، طلبو�  لتق�ضيم  �لكبرية  �أختها  �نتدبتُه 

ق�ضيتها ويخل�ضها من حبل �مل�ضنقة.
ولت�ضفعها  جمر�ها  تاأخذ  �لعد�لة  لنرك  �ضتنجو؟؟  فهل 
�ضفعة تفيقها من غّيها وطغيانها،لأنه مل مُيت �ىل حني كتابة 

هذه �لق�ضية.

حياتنا يف  غريٌب 

يف ال�صباح حملت حقيبتها ووّدعت اأختها الكبرية 

بعبارة خمت�صرة: "لن اأعود اىل هذا البيت اأبداً، 

ات�صلي بّي حينما يح�صر املحامي الذي اأبلغته بتق�صيم  

ماورثنا من والدي، وكل يذهب اىل ما يريحه."

امليزان 

امليزان 

يف

يف
رجاء خ�صري

�ل�ضر�ع  �خلليقة،  بدء  منُذ  يت�ضارعان  و�ل�ضر  �خل��رُي 
هذ�  خّطها  �لتي  باجلرمية  �لب�ضرية  كاهل  �أثقل  �ل��ذي 

�خلالف لت�ضيل �لدماء على �لأر�س.
�مل��ّد و�جل���زر، ك��لٌّ يريُد  ب��ني  �لأم���و�ج ه���ادرة تت�ضاعد 
�لإنقاذ و�خلال�س من هذه �لدو�مة، ولكنها عَلت وغّطت 
م�ضاحات �لعقل و�لقلب ول نعرف كيف و�ضلت �ىل هذ� 

�حلد من �جلرم �لذي يكون ب�ضاأن �أقرب و�أعز �لنا�س.
هذ� ما جنده يف ق�ضيتنا �لتالية و�لتي حدثت يف �لعا�ضمة 

بغد�د.....
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ملحق خاص بالمرأة

اشراف: ثريا جواد

ليكْن طعاُمك 
أفضَل دواٍء لك

خبيرة التغذية
صبا الموسوي:



إستذكار  لنساء تعرضن للعنف 
والوحشية

لبد للعامل �ن يحتفل يوميا باملر�أة ، و�ضفوه باأنه �ليوم �لعاملي للمر�أة  للت�ضامن معها يف كل مفرد�ت �حلياة 
،وهو تذكري �ي�ضا �ن ن�ضف �ضكان �لعامل من �لن�ضاء يو�جهن �لتهديد �مل�ضتمر �ملتمثل يف �لعنف و�لوح�ضية من 

�لغت�ضاب و�لتهريب و�حلب�س و�لت�ضويه وقد ن�ضرت �ضحيفة �ضكاي نيوز �لربيطانية مقال عن �ضت ن�ضاء تتحدث 
ق�ض�ضهن �لو�قعية عن �ضرورة وجود يوم يحمل  هذ� �ل�ضم ) يوم �ملر�أة(.

في اليوم العالمي للمرأة

البلد األكثر خطورة في 

العالم
�لعمر  من  تبلغ  �أطفال  لثالثة  �أم  "ريتو"  وهي 
34 ع��اًم��ا م��ن دل��ه��ي، ه��ي و�ح���دة م��ن �لآلف 
�غت�ضابهم  ع��ن  �ملا�ضي  �ل��ع��ام  �أبلغو�  �ل��ذي��ن 
ا جًد�  �ل�ضغري كان مري�ضً :" �بني  قالت  حيث 
ي�ضكن  ث��ري  رج��ل  �إىل  ذهبت  زوج��ي،  وكذلك 
�إنه  قال  �ملال  بع�س  للح�ضول منه على  جو�ري 
�آخ��ر  رج��ل  �إىل  قدمني  لكنه  م��ال،  لديه  لي�س 
�لرجل  هذ�  �أعطاين  جمتمعنا  يف  وموؤثر  غني 

وطلب  �إ�ضرلينيًا(  جنيهًا  روب��ي��ة)55   5000
ذهبت  وعندما  للبقية  منزله  �إىل  �ملجيء  مني 
�ل�ضرب،  بعد  بارد  �ضر�ب  �أعطاين  منزله  �إىل 
�أ�ضتعدت  عندما  يل  ح��دث  ما  �أع��رف  �أك��ن  مل 
وك��ان  مالب�س  �أي  دون  نف�ضي  وج���دت  وع��ي��ي 
ا،  هناك �ضبعة رجال يف �لغرفة كانو� عر�ة �أي�ضً
بي مع  �لفيديو �خلا�ضة  يتناقلون مقاطع  كانو� 
�أنني تعر�ضت لالغت�ضاب  �أدركت  هو�تفهم ثم 

�جلماعي.
 هددين �لرجال، قائلني �إذ� �أخربت �ل�ضرطة �أو 
هذ�  �أن  وهددوين  �ضيقتلونني  �آخر  �ضخ�س  �أي 

�لفيديو  �ضيكون عاًما وفريو�ضًيا".
�أ�ضعر �أحياًنا �أنه من �لأف�ضل �أن �أموت بدًل من 
�أن �أعي�س هكذ�. لكنني جمعت بع�س �ل�ضجاعة 
وقررت �أن �أتكلم ل�ضت �أنا فقط، لقد دمر هوؤلء 
�لأخريات يف  �لن�ضاء  �لعديد من  �لرجال حياة 

�حلي.

اغتصاب جماعي

�ضمال  )د�ع�س(  تنظيم  �جتاح    2014 عام  يف 
�ل���ع���ر�ق، مم��ا �أ���ض��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل رج����ال من 
معتقد�ت خمتلفة و�لقب�س على �لن�ضاء للحفاظ 

عليهن كعبيد جن�س.
من  ع��اًم��ا(   40( ح�ضن  نغم  �ل��دك��ت��ورة  ت��ق��ول 
يف  وت��ع��م��ل  ده���وك  يف  �لآن  وت��ع��ي�����س  بع�ضيقة 
�ملو�ضل   من  كم   30 حو�يل  بعد  على  م�ضت�ضفى 
من  �ل��ف��ر�ر  �إىل  ن�ضائية:"��ضطررت  طبيبة 
عملي  �أث��ن��اء  �لق�ض�س  تلك  وت��وث��ي��ق  د�ع�����س 
ل�ضوؤون  �ل�ضامية  �ملتحدة  �لأمم  مفو�ضية  مع 
)د�ع�س(  هاجم  عندما  و�أ�ضافت..  �لالجئني 
قتلهم  مت  �لرجال  جميع  �إن  لنا  وقيل  �ضنجار 
ع��دًد�  ر�أي���ت  لقد  و�لأط��ف��ال  �لن�ضاء  وخ��ط��ف 
وهم   ياأتون  كانو�  ده��وك  يف  �لنا�س  من  كبرًي� 
فر  �ملجموع  يف  و  �جل��و،  ح��ر�رة  ب�ضبب  متعبني 
و�إربيل،  دهوك  �إىل  �يزيدي   480،000 حو�يل 
�لإ���ض��ع��اف��ات  با�ضتخد�م  م�ضاعدتهم  ق���ررت 
�لأولية و�أحالتهم �إىل �مل�ضت�ضفى ويف �أثناء ذلك 
ما  يعرفو�  مل  د�ع�س  �أ�ضر  من  �مر�أتان  هربت 
ُيقتلون،  �أو  �حلياة  قيد  على  �ضيبقون  كانو�  �إذ� 
ثم  تلعفر  �إىل  �أوًل  متوجهني  لياًل  لكنهم هربو� 
�إىل كرد�ضتان قررت �لركيز على هوؤلء �لن�ضاء 
لأنني �ضعرت باحلزن ملا حدث كنت �أعمل لدعم 

�لن�ضاء �لناجيات".
لقد �ضمعت ق�ض�ضًا عن حو�يل 1200 �مر�أة مت 
�غت�ضاب 95٪  منهن على �لأقل ب�ضكل جماعي، 
�ضدمة  من  ويعانني  خائفات  منهن  وك��ث��ري�ت 
�لن�ضاء  م��ن   3200 ح���و�يل  ي���ز�ل  ول  ���ض��دي��دة 
يف  يعي�ضون  جميًعا  �أنهم  مفقودين،  و�لأطفال 
فقر لذلك يحتاجون �إىل �لدعم �لنف�ضي، طبيًا، 

�قت�ضادًيا  و �جتماعًيا.

ناجية من االتجار

 Voice )ي��ه��دف م�����ض��روع )���ض��وت �حل��ري��ة
�إىل  of Freedom ومقره �ململكة �ملتحدة 
�ضرد ق�ض�س �ضحايا �لجتار بالب�ضر و�لتعذيب 
على  مل�ضاعدتهم  �لت�ضوير  و�ضيلة  با�ضتخد�م 
)تي�ضي  �لناجيات  �أحدى  لهم.  حدث  ما  توثيق 
 )20( نيجرييا  من  وهي  ق�ضتها  تروي  غولد( 

 هنالك قصص 
عن حوالي 1200 
امرأة تم اغتصاب 
٪95 منهن على 

األقل بشكل 
جماعي، 

وكثيرات منهن 
خائفات  ويعانين 

من صدمة 
شديدة

ترجمة:ثريا جواد 
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بتعليم  وعد  على  �إيطاليا  �إىل  تهريبها  عاما مت 
�ضري  ح��ادث  و�ل��د�ه��ا يف  ت��ويف  �أن   بعد  �أف�ضل 
تقول )تي�ضي غولد(.. بقيت �نا و�خي �ل�ضغري 
مع جدتي ومل يعد بامكاين مو��ضلة تعليمي ثم 
للعي�س  �ملدينة   �إىل  و��ضطحبتني  جاءت عمتي 
�عتدت  معاملتي  و�أ���ض��اءت  ذهبت  وفعال  معها 
�أن �أ�ضعر باحلزن و�لتفكري يف و�لدي كنت على 
جلعلي  �ضيء  كل  يفعلون  فهم  معهم،  ي��ر�م  ما 
وتعذبني  ت�ضربني  كانت  عمتي   لكن  �ضعيدة، 

د�ئًما.
مغادرة  مني  وطلبت  طردتني  �لأي��ام،  �أح��د  يف 

�لأم��ور  كانت  ج��دت��ي،  بيت  �ىل  رجعت  �مل��ن��زل 
جدتي  �بتكرت  حينها  ناأكل  بالكاد  نحن  �أ�ضو�أ 
فرن�ضا  يف  �ضيدة  هناك  �أن  وهي  �لفكرة،  هذه 
هي �أحد �أفر�د عائلتنا، تريد �ملجيء وتاأخذين 
من  تتمكن  ح��ت��ى  �أوروب������ا  �إىل  ن��ي��ج��ريي��ا  م��ن 
م�ضاعدتي يف مو��ضلة در��ضتي وعندما �ضمعت 
رعاية  من  �ضامتكن  لأنني  للغاية  فرحت  ذلك، 
حيث  �أ���ض��ت��ع��د  �أن  و�أخ��ربت��ن��ي  �ل�ضغري  �أخ���ي 
)بنني(   �إىل  و�ضلت  وه��ك��ذ�  حافلة  ��ضتقللنا 
�لأ�ضخا�س  بع�س  �أخذين رجل مع  ومن هناك، 
�إيطاليا.  �إىل  متوجهني  كانو�  �لذين  �لآخرين 

من �حلافلة، و�ضعنا �لرجل يف �ضاحنة، وهكذ� 
وقتا طويال و�ضعوين  ليبيا. ق�ضيت  �إىل  و�ضلت 
لل�ضيد�ت  ي�ضمح  مل  �ل�ضو�ر   حتيطه  منزل  يف 
ا  �ضخ�ضً  140 ح��و�يل  وو�ضعو�  باخلروج،  �ب��د� 
يف مركب �ضغري وكان �لأمر حمفوًفا باملخاطر 
لنه  �لقارب  منت  على  �لوحيدة  �ل�ضيدة  كنت 
مليئ بالرجال غادرنا ليبيا وو�ضلنا �إىل �إيطاليا 

ويف �ليوم نف�ضه و�ضلت �ضفينة �لإنقاذ.
�لكثريون  بها  يتحدث  ول   Ibibio هي  لغتي 
يذهبون  �لنا�س  من  �لعديد  �إيطاليا..  يف  هنا 
�إىل  ينظرو�  �أن  عليهم  ينبغي  ل  �جلحيم  �إىل 

ون�ضيحتي  ي�ضت�ضلمو�  �أن  يجب  ول  �أنف�ضهم، 
�إيطاليا  �إىل  لياأخذك  �ل�ضخا�س  �حد  جاء  �ن 
�أن  عليك  حياتك"،  تغيري  م��ن  يتمكن  حتى 
تقوم  �لذي  �لعمل  ونوع  حًقا،  �ل�ضخ�س  تدر�س 
�لأ�ضئلة.  ت�ضاأل  �أن  حقا  عليك  �أوروب���ا.  يف  به 
من هذ� �ل�ضخ�س؟ �إىل �أين ياأخذك؟ ل ت�ضمح 
لأنك  ه��ذ�  �إىل  بدفعك  و�ل��دك  �أو  لأم��ك  حتى 
�ل�ضخ�س �لذي �ضيو�جه �لعو�قب  ولي�س عائلتك 
ون�ضيحتي هي  كن حذًر� يف حياتك  وكن قانًعا 

مبا لديك.

مدونة على االنترنيت

�لنا�ضطات  م��ن  و�ح����دة  ه��ي  �ل��ن��ج��ار  �أم��ي��م��ة 
��ضهر مع  �لتي مت حب�ضها  ملدة 10  �ل�ضعوديات 
على  م��دون��ة  لكتابتها  �ل�ضابات  م��ن  جمموعة 
�لنرنيت حول �ملعاملة �لتي تتلقاها �لن�ضاء يف 
بلدها و�لقيود �ملفرو�ضة عليهن و�لخطار �لتي 
عن  للحديث  وت�ضطرهن  وتهددهن  جتربهن 

�لفر�ر علنا. 
تقول �ميمة: كتبت عن �حدى �لن�ضاء �ملحتجز�ت 
تدعى )�ميان �لنفجان( وهي ��ضتاذتي يف مادة 
يف  ونا�ضطة  وملهمة  مدونة  �لجنليزية  �للغة 
�أم  وه��ي  �لن�ضان  وحقوق  �مل���ر�أة  حقوق  جم��ال 
 2018 عام  يف  عليها  �لقب�س  مت  �أطفال  لأربعة 
و�بنتها �ضغرية ما تز�ل  تر�ضع، وت�ضيف: لقد 
بد�أت �لتدوين يف  عام 2010 وتعرفت �ل�ضلطات 
على مدونتي وقامت بحظرها يف عام 2011..

منفى  وك���ان  �ل�ضني  �ىل  للهرب  ����ض��ط��ررت 
وبقيت  �للجوء  حق  طلبت  حينها  يل  بالن�ضبة 
خم�س �ضنو�ت قبل �لنتقال �إىل �لرنويج ثم �إىل 

�إيطاليا.

تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية
من  �لأ���ض��ل  وه��ي يف  ك��ر�م��ر(  )�إي�ضاتو  ت��روي 
�ملتحدة   �ململكة  يف  �لآن  وتعي�س  غامبيا 

ق�ضتها .."�أُخذت عندما كنت يف �ل�ضابعة من 
حينها  حدث  ما  تام  بو�ضوح  و�أتذكر  عمري 
حمام  وفيه  فندق  �إىل  ذ�هبة  �إنني  يل  قيل 
وكنت  غريب  منزل  يف  نف�ضي  لج��د  �ضباحة 
�لكثري  كان هناك  �أم��ري حيث  من  يف حرية 
بع�س  تلقينا  وقد  بي  �ملحيطني  �لأطفال  من 
�لفتيات  جميع  �أن  ر�أي��ت  فرة  وبعد  �لطعام 
و�ضعن يف طابور وتذهب �إحدى �لفتيات �أوًل 
وجدت  ذلك  وبعد  وهكذ�  �لتالية  تذهب  ثم 
تقوم  �لذي  للمكان  �خللفي  �لفناء  يف  نف�ضي 
فيه �ملر�أة بالقطع يف )�ملرحا�س(، لقد كان 

�لأمر حمرًي� للغاية. 
�ت��ذك��ر ج��ي��د� �أن��ه��م و���ض��ع��وين على �لأر����س 
و�ضخ�س  ب�ضاقي  مم�ضكا  ما  �ضخ�س  وهناك 
�ملرحلة  ه��ذه  ويف  ب��ذر�ع��ي  مي�ضك  ك��ان  م��ا 
�أخرجو� �آلة �حلالقة و�ضعو� �ضيًئا على وجهي 
يحدث،  ما  �أرى  ل  حتى  �لعينني  ع�ضب  مثل 
�ضحيًحا  يكن  مل  ما  �ضيًئا  �أن  عرفت  لكنني 
وكنت �أعرف �أنه �ضيوؤذي �أنهم يحفرون حفرة 
يف �لأر�س وعلينا �لذهاب وجلو�س �لقرف�ضاء 
على �لأر�س حتى ننزف عندما �أفكر يف تلك 

ونزيٌف   �لأر����س  على  جال�ًضة  و�ن��ا  �للحظة 
للغاية  حمظوًظة  نف�ضي  �أح�ضب  مني  يخرج 
�لآن، لأنني كنت قد نزفت حتى �ملوت و�لكثري 

من �لأطفال ب�ضبب �خلتان.

قابلة مأذونة

بر�كو(   �ضعيد  )بتول  �ملاأذونة  �لقابلة  تخلت 
لت�ضويه  �ل��ع��م��ل  مم��ار���ض��ت��ه��ا  ع��ن  ���ض��ن��ة   45
�لأع�ضاء �لتنا�ضلية �لأنثوية يف �ل�ضومال  بعد 
بني  للفتيات  �ضببتها  �لتي  لالأ�ضر�ر  �إدر�كها 

�ضن �خلام�ضة و�ل�ضابعة.
جميع  نفذت  لقد  لليوني�ضف:  بتول  و�أ�ضافت 
�أ�ضكال ت�ضويه �لأع�ضاء �لتنا�ضلية �لأنثوية من 
مع مرور  لكن  �أخ��رى.  لأ�ضكال  �لكامل  �لغرز 
�ل�ضنني و��ضتمر�ري يف روؤية �لعو�قب �لوخيمة 
�لتنا�ضلية  �لأع�����ض��اء  ت�ضويه  على  �مل��رت��ب��ة 

�لأنثوية، مل �أ�ضتطع حتمل ذلك.
�لفتيات  يف  فيه  �أف��ك��ر  ل  مي��ر  ي��وم  يوجد  ل 
�لالئي �أ�ضنب باأذى ب�ضكل رهيب و�لأمل �لذي 
مرة،  �ول  للختان  خ�ضعن  عندما  به  م��ررن 
�لتي  و�لنف�ضية  �جل�ضدية  �للم  عن  ناهيك 
عانينها بعد �لزو�ج - �إنه يكاد يكون �أكرث من 

�لالزم لتحمله.
عدم  لتعزيز  �ليوني�ضف  مع  �أعمل  �أن��ا  �لآن، 
�لت�ضامح مطلقًا مع ت�ضويه �لأع�ضاء �لتنا�ضلية 
�لأن��ث��وي��ة. �أن��ا �أع��م��ل م��ع �أم��ه��ات يف �ملجتمع 
�لأع�����ض��اء  ت�ضويه  خم��اط��ر  ح��ول  لتثقيفهن 
لي�س  �أنه  يفهمن  وجعلهن  �لأنثوية  �لتنا�ضلية 
علينا �لقيام بذلك لبناتنا. �إنه �عتقاد ثقايف 
ولي�س دينًيا، لذلك نحن ل�ضنا مدينني لذلك.

عن �ضكاي نيوز



قد  �ل��ق��ادم��ة  لل�ضطور  ق��ر�ءت��ك  �أن  مت��ام��ًا  �أدرك 
�لغازية )كال�ضود�  �ملياه  �ضر�ء  جتعلك مدمنة على 
�و �ل�ضيلتزر(، ما قد يكلفك ماديًا، ولهذ� �أعرب عن 
بالأ�ضف جتاهه هو  �أ�ضعر  ل  ما  لكن  م�ضبقًا،  �أ�ضفي 
�لتنظيف و�لتطهري �لكاملني للوجه �لذي �ضاأو�ضحه 
�ليابان  ن�ضاء  لدى  ب�ضعبية كبرية  و�لذي حظي  لك، 
وكوريا وبد�أت �لأمريكيات يتجهن �ليه، لت�ضبح هذه 
�لطريقة، موؤخرً�، من �أ�ضهر �لطرق �لتي ت�ضتخدمها 
متوهجة،  ب�ضرة  على  للح�ضول  �لعامل  حول  �لن�ضاء 
فاملياه �لغازية هي �لإك�ضري �ل�ضحري ل�ضباب ب�ضرتك 

ون�ضارتها.

أسباب استخدامها

 Soko م��وق��ع  موؤ�ّض�ضة  �ضو"،  "�ضارلوت  ت��ق��ول 
مب�ضتح�ضر�ت  �خل��ا���س  �لإل���ك���روين   Glam
�لغازية  �مل��ي��اه  "��ضتخد�م  �إن  �ل��ك��وري��ة،  �لتجميل 
مبنتجات �لتجميل، كاأقنعة �لوجه �لورقية وم�ضاحيق 
�ليابان  �ل�ضائد يف  �لجتاه  كان �ضمن  �ملكياج  م�ضح 
وكوريا. فكلما لحظت، �ضيدتي، �أن �لتعب و�لإرهاق 
هو  حلظتها  حتتاجينه  ما  كل  وجهك،  على  يبدو�ن 
وجهك  بغ�ضل  بب�ضاطة  قومي  �لنتعا�س،  من  �لقليل 
باملياه �لغازية و�ضت�ضعرين عندها بالفرق، خ�ضو�ضًا 
وتنا�ضب  ب�ضرتك.  و�إ���ض��ر�ق  تاألق  من  �ضتزيد  �أنها 
حتى  �لب�ضرة،  �أن��و�ع  جميع  و�ملعدنية  �لغازية  �ملياه 
�حل�ضا�ضة منها ول ت�ضبب �حل�ضا�ضية ولي�ضت لها �أية 
بنف�ضك  �ضيدتي جتربة ذلك  باإمكانك  �آثار جانبية. 
بوعاء  �ل��غ��ازي��ة  �مل��ي��اه  م��ن  كمية  بو�ضعك  منزليًا 

ومزجها بكمية مماثلة لها من �ملياه �ملعدنية.
تقول �ضو: "�ملياه �لغازية ل ت�ضاعد فقط على تطهري 
فيها  �ل��ذي  �لكربون  �أن  بل  �أعمق،  ب�ضكل  ب�ضرتك 
�ملوجودة  و�ل��زي��وت  �لأو���ض��اخ  تفتيت  على  �ضي�ضاعد 
مب�ضامات وجهك وعليه �ضيكون له تاأثري �ضاحر من 
بتمددها  �لغازية  �ملياه  متتاز  �جلمالية."  �لناحية 
�لذي  �حلنفية  م��اء  عك�س  �لغرفة،  ح��ر�رة  بدرجة 
يحتاج لت�ضخينه كي يتمدد، وهذه �مليزة توؤدي لفتح 
لأن�ضجة  �لدم  ي�ضل  وبذلك  �لدموية،  �لوجه  �أوعية 
�لغذ�ئية  �ملو�د  �ضيعزز و�ضول  بدوره  ب�ضرتك، وهذ� 

كالأوك�ضجني مل�ضام �جللد.

مفيدة للبشرة الدهنية

�جلر�ثيم  من  �جللد  �أدم��ة  بتطهري  �لعملية  ت�ضهم 

و�لأو�ضاخ لترك ور�ءها ب�ضرة نظيفة و�ضحية. كما 
توردً�  �لب�ضرة  لتعطي  �لدموية  �ل��دورة  تن�ضط   �أنها 
كلما  �أف�ضل  �لدموية  دورتك  كانت  وكلما  و�إ�ضر�قًا، 

كانت عملية �لتنظيف �أف�ضل. 
ت�ضيطر �ملياه �لفو�رة على �إفر�ز �لزيوت على �لب�ضرة 
�ملياه  وتق�ضر  �لدهنية،  للب�ضرة  تعترب مفيدة  ولذلك 
�لغازية �لب�ضرة ب�ضكل لطيف ما يجعل ملم�ضها ناعمًا 
�مل�ضام  �لغازية على ت�ضييق  �ملياه  وطريًا، كما تعمل 

ما يخفف من تر�كم �لأو�ضاخ و�لزيوت.
حقيقية  حاجة  ثمة  هل  �ل�ضيد�ت:  بع�س  ت�ضاأل  وقد 

لال�ضتمر�ر بتنظيف �لب�ضرة بهذه �لطريقة؟ 
�إنغلمان" �إن درجة حمو�ضة ماء �حلنفية  "د.  تقول 
تعرقل  �أن  ميكن  �ل��درج��ة  وه���ذه   ،pH  )7( ه��و 
حمو�ضة ق�ضرة �جللد �لطبيعية، حيث تكون حمو�ضة 
�لب�ضرة �قل عندما ت�ضل درجة حمو�ضة �ملاء مل�ضتوى 
هو  هذ�  فاإن  �ل�ضدف،  حما�ضن  ومن   .pH  5.5
لذلك  �لغازية.  للمياه  �لهيدروجيني  �لرقم  نف�س 
عندما تقومني بتنظيف ب�ضرة وجهك باملياه �لغازية، 
ب�ضرتك؛  حمو�ضة  درج��ة  تغري  لن  �لكربونات  ف��اإن 
�أن  ميكن  �حلنفية  مب��اء  وجهك  غ�ضل  �أن  ح��ني  يف 
لت�ضققات �ضغرية  يوؤدي  لها �جلفاف، ما قد  ي�ضبب 
مل�ضامات  باخر�قها  �لبكترييا،  فتت�ضكل  بالب�ضرة، 
�أي�ضا  ي��وؤدي  ب��دوره  قد  وه��ذ�  نعم،  ب�ضهولة.  �جللد 
بالغة  ب�ضهولة  ذل��ك  ويحدث  �ل�ضباب  حب  لظهور 

ملعظم �ل�ضابات.

المياه الغازية واستخداماتها

�ملياه  على  �حل�ضول  باإمكانك  �إنغلمان:  د.  تقول 
�لغازية باإ�ضافة ثاين �أك�ضيد �لكربون CO2 للماء، 
ما يوؤدي خلف�س م�ضتويات �لأ�س �لهيدروجيني فورً� 
عملية  طريقة  وهذه  للب�ضرة،  مالءمة  �أكرث  فيجعله 
�لغازية،  �ملياه  على  للح�ضول  للبيئة  �ضد�قة  و�أك��رث 
عندها �ضوف لن تكوين م�ضطرة لال�ضتمر�ر ب�ضر�ء 

�ملزيد من �لقناين. 
كيف تغ�ضلني وجهك باملياه �لغازية؟

�أن  �أي�ضًا  ميكنك  كما  بها،  وجهك  ر�س  جربي   •
�ملياه  من  بوعاء  وجهك  وتغمري  �أنفا�ضك  حتب�ضي 

�لفو�رة ملدة 10 ثو�ٍن.
كي  �لغ�ضل  عملية  �ثناء  وجهك  بتدليك  قومي   •

تتغلغل �ملياه �لغازية مل�ضامات ب�ضرتك.
�ضطفه  تن�ضي  ل  بال�ضابون،  وجهك  غ�ضل  لدى   •

باملياه �لغازية.
• ن�ضفي وجهك مبن�ضفة قطنية ناعمة قبل ترطيبه 

بكرميات �لوجه.
تعتاد  حتى  ث���و�ين  �لأم���ر  ي�ضتغرق  ق��د  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
ب�ضرتك على �ملياه �لغازية، خا�ضًة �إذ� كانت ب�ضرتك 
ح�ضا�ضة، ومع ذلك ل تو�ضي د. �نغلمان بغ�ضل وجهك 

باملياه �لغازية يوميًا.
 من جهة �أخرى، تبني "�ضارة يل"، �ملدير �لتنفيذي 
K-Bea -  ��ملوؤ�ض�س �مل�ضارك للعالمة �لتجارية
رغوة  تاأثري  كان  �إذ�  �أنه   ty Glow Recipe
�أجز�ء  �ل مزج  عليك  ما  للغاية،  قوًيا  �لغازية  �ملياه 
لتخفيف  �ملعدنية  و�ملياه  �لفو�ر  �مل��اء  من  مت�ضاوية 
�لفورة لكي ت�ضبح عند �ل�ضطف لطيفة على ب�ضرتك.

الماء الفوار والشاي األخضر

�ملاء  من   1 1�ىل  ن�ضبته  ما  مبزج  �أي�ضًا  يل  تو�ضي 
قطنية  و�ضائد  �غم�ضي  �لأخ�ضر،  و�ل�ضاي  �ل��ف��و�ر 
دقائق،   10 ملدة  وجهك  على  �ضعيها  ثم  باملحلول، 
ت��اأك��دي �أن���ه كلما ط��ال��ت م��دة �مل��ي��اه �ل��ف��و�رة على 
ز�د  وكلما  �أف�����ض��ل،  �لنتائج  كانت  كلما  ب�ضرتك، 
جمالها ون�ضارتها )�ضرط �أن ل تركيها لفرة �أطول 

مما يجب(.
�خت�ضا�ضية  كامبو"،  دي��ل  روب��رت��ا  د.  وت�ضاطر" 
�لأمر��س �جللدية مبدينة ميامي �لأمريكية كاًل من 
"�ضارة يل" و"�نغلمان قائلة": "�أنا من موؤيد�ت هذ� 
�أمر��س  طبيبة  كوين  فقط  لي�س  �جلديد،  �لجت��اه 
جلدية ولكن من باب �عتمادي عليه كروتني للعناية 

بب�ضرتي."
يعد  �لغازية  باملياه  �لوجه  غ�ضل  �إن  "كامبو"  تقول 
خيارً� �أ�ضا�ضيًا للجميع، حتى ذوي �لب�ضرة �حل�ضا�ضة، 
مبرور  و�لتكيف  للتاأقلم  ب�ضرتهم  �ضتحتاج  ذلك  مع 
�لوقت، وبالتايل، قد يكون ثمة تهّيج �أويل �إذ� ما مت 
�أن �لعائق  ��ضتخد�مها ب�ضكل يومي." وتعتقد كامبو 
�حلقيقي �لوحيد ل�ضتخد�م ماء �ل�ضود� �و �ضيلتزر 
�ملياه  على  �ضناعيًا  يطلقان  كانا  �للذين  )�ل�ضمني 
�لغازية(، بدًل من �ملاء هو كلفة �ملياه �لغازية قيا�ضًا 
�لأمر  �أن  �ضيدتي  تعتقدين  �ل  لكن،  �حلنفية،  مباء 

ي�ضتحق ذلك؟

كاريل كاردينلو، عن موقع / كزبلوتن

هناك �لكثري من �لطرق 
لتنظيف ب�ضرتك دون ��ضتخد�م 
مياه �حلنفية، بدءً� من �لتنظيف 
بالبال�ضم �لعطرية و�لزيوت 
 Micellar وحتى مياه
ومناديل �إز�لة �ملكياج،  لديك 
خيار�ت متعددة �إن مل تكن مياه 
�حلنفية مفيدة لك، ولكن قبل 
��ضتبعاد مياه �حلنفية متامًا، 
هل متلكتك �لرغبة يوما بغ�ضل 
وجهك مبياه غازية فو�رة؟

الصودا..
اإلكسير السحري لجمال 
بشرتك ونضارتها

ترجمة: آالء فائق
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من صناعة الحلي الى  

الطبخ

ع��م��ل��ت �ل��ق��ي�����ض��ي، ق��ب��ي��ل �ق��ت��ح��ام��ه��ا �مل��ط��اب��خ 
منها  مهن،  ع��دة  يف  و�لتتبيالت،  و�لو�ضفات 
و�لتخرج،  �ل��زو�ج  حلفالت  وم�ضّممة  من�ّضقة 
وع��م��ل��ت �أي�����ض��ًا يف جم���ال �حل����رف �ل��ي��دوي��ة 

و�ضناعة �حللي و�لنق�س على �لزجاج. 
من  تتمكن  مل  "�أنها  )�ل�ضبكة(:  ملجلة  بينت 

�إكمال در��ضتها يف �لقانون 
ب�ضبب �لظروف �لعائلية، لكنها جّربت �لعمل يف 
جمالت عدة لتتوقف  عند جمال �لطبخ �لذي 

�أ�ضبح  عاملها �ملف�ضل." 
تروي  –كما  �لأول  زبونها  �لر�حل  و�لدها  كان 

لل�ضبكة-  وكانت عالمات �لر�ضا و�لت�ضجيع لأية 
طبخة حت�ضّرها خلود حتّفزها و ت�ضّجعها على 

مو��ضلة �لعمل. 
"يف بادئ �لمر، كان م�ضروعي ربحيًا ل �أكرث، 
�أكرث  جعالين  بتفا�ضيله  و�هتمامي  حبي  لكن 
�لفي�ضبوك  بد�أت ب�ضفحة على  �ذ  فيه،  �إبد�عًا 

كثرية  �لطلبات  فكانت  بيتي،  د�خ��ل  ومطبخ 
بحيث مل �أكن ��ضتطيع تلبيتها جميعًا." 

عروض المطبخ الشرقي

وب�ضبب مل�ضاتها �ملتميزة، بد�أت عرو�س �ملطاعم 
على خلود، طمعًا بخربتها وقدرتها، وبال �ضك 

أول امــــرأة "شيــــــف" في العـــــراق

عشقُت الطبخ من بين جميع المهن
خلود القيسي:

ز�ولت خلود �لقي�ضي مهنًا خمتلفة، لكنها مل جتد نف�ضها �إل يف عامل �لطبخ، لت�ضبح 
"�ل�ضيف" �لأنثوي �لأول يف �لعر�ق، وتقّدم و�ضفاتها �ل�ضهية على �ملو�ئد. �لقي�ضي خاتونة 

عر�قية م�ضّرة على �أن تو��ضل �ضغفها و�إبد�عها يف هذ� �لعامل. 
اآية من�صور

�لع�ضوية  هذه  على  حت�ضل  عر�قية  "�ضيف" 
و�ل�ضهادة على م�ضتوى �لعر�ق.

�ضهادة  يحمل  �أن  يجب  �ل�ضيف  �أن  خلود  وترى 
معرفًا بها دوليًا ليتحمل م�ضوؤولية �لعمل، وقد 
عدة  دور�ت  دخولها  بعد  �لع��ر�ف  هذ�  نالت 

وبجد�رة  لتتمكن  �ملحرفني  �لطباخني  تخ�س 
من �جتيازها مبرتبة �لمتياز. 

�لطعام  يقدم  "�ضيف"  كونها  خلود،  تع�ضق   
ياأتي  منهم  �لكثري  �أ���ض��ب��ح  �ل��ذي��ن  للزبائن 

خ�ضي�ضًا لتناول طعامها و�ل�ضوؤ�ل عنها.
�لهدف  �لإن�ضان  يحقق  "لن  �لقي�ضي:  وت��رى 
بالإخال�س  خلفه  �ل�ضعي  دون  من  يريد  �لذي 
و�جتياز  �لنجاح  ��ضتطعت  وبال�ضرب  و�لرغبة، 
�بتكار و�ضفات  و�أ�ضبحت متعتي يف  �ملعوقات، 
مل ي�ضبقني �أحد يف �إعد�دها، وجميع جناحاتي 

  " �أهديها �ىل عائلتي.

جمال   يف  كونها  للغاية،  �ل�ضعبة  �ملناف�ضة  فاإن 
ذكوري، و�لقي�ضي هي �ملر�أة �لوحيدة فيه. 

ر�عية  كنت  �ضنو�ت  "قبل ثالث  لل�ضبكة:  تروي 
وبعد  �ل���ع���ر�ق(،  م��ب��دع��ي  )ب�ضمة  مل��ه��رج��ان 
تذوقهم لو�ضفاتي و�ضلتني دعو�ت عدة لأ�ضبح 
"�ل�ضيف" للمطاعم �ل�ضرقية حيث وقع �لختيار 

علّي من بني �جلميع. 
�ملطبخ �ل�ضرقي �أ�ضبح �خت�ضا�س خلود يف عمل 
�لعمل  �لرغم من �ضعوبة  �أكالت متميزة، على 
يف �ملطبخ �لعر�قي، حيث تطمح خلود لت�ضجيل 
�لعاملية  �لأط��ب��اق  �ضمن  �لعر�قية  �لو�ضفات 
ذلك  عن  وف�ضاًل  و�لتقدمي،  �لطعم  مبقايي�س 
جتيد �لقي�ضي �لعمل يف  جميع �ملطابخ �لعاملية 
على  ح��ائ��زة  ولكونها  عام"  "�ضيف  ب�ضفتها 

عالمات �إد�رة عاملية. 
ت��ده�����ض��ن��ا خ��ل��ود ح��ني ت��وؤك��د ل��ن��ا ع���دم حّبها 
ل��و���ض��ف��ات��ه��ا، وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن وق���وع جميع 
�أجد  "ل  تقول:  �أكالتها  ع�ضق  يف  �لأ�ضخا�س 
�إدم��ان  من  �لرغم  على  �أح�ضره،  فيما  �للذة 
ما  �أت�ضاءل:  و�أحيانًا   ، �أطبخ  ما  على  عائلتي 
بهذ�  �أف��ت��خ��ر  ذل��ك  وم��ع  ف��ي��ه؟  يحبونه  �ل���ذي 

�لتميز." 

إنجازات متعددة

تعّد خلود �لقي�ضي �ليوم "�ل�ضيف" �لعام لفندق 
ملطعم  للتتبيالت  �خلا�س  و"�ل�ضيف"  بغد�د، 
�أ�ضبحت  لذلك  بالإ�ضافة  �ملعلقة،  �جلنائن 
�لفر�ت  �لقي�ضي مقدمة بر�مج �ملطبخ يف قناة 
�ضهادة  على  ح�ضولها  عن  ف�ضاًل  �لف�ضائية، 
�مل�ضريني  �لطهاة  نقابة  وع�ضو  عام"  "�ضيف 

و�حتاد �لطهاة �لعرب. 
  عن ذلك تقول: "يل �ل�ضرف �أن �أكون �أول �مر�أه 

ال�صيف يجب اأن يحمل �صهادة 
معرتفًا بها دوليًا ليتحمل 
م�صوؤولية العمل
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هرم غذائي
بدنية  لياقة  مدربة  وه��ي  �مل��و���ض��وي(،  )�ضبا  حتدثت 
�ل�ضروري  من  ل�)�ل�ضبكة(:  غ��ذ�ئ��ي،  نظام  وخبرية 
جدً� �لتعريف باأهمية �لنظام �لغذ�ئي �ل�ضحي للعائلة 
�ملتكونة من �لأب و�لأم و�لأولد وخا�ضة �لأطفال �لذين 
تر�وح �أعمارهم بني 6 �أ�ضهر ولغاية 6 �ضنو�ت و�لتاأكيد 
على فائدة وجبة �لإفطار من )7- 9( �ضباحًا وتوفري 
غذ�ء �ضحي متكامل يحتوي على �لفيتامينات و�ملعادن 
ومنتجاته  �حلليب  وخا�ضة  و�ل��ربوت��ي��ن��ات  و�لأل��ي��اف 
و�لبي�س �مل�ضلوق و�لتمر ب�ضكل فردي لأنه يحتوي على 
�ضكريات تتحول �ىل كاربوهيدر�ت تفيد �جل�ضم ومتنع 
�أ�ضافت  �لعظام.  ونق�س  )�لك�ضاح(  مبر�س  �ل�ضابة 
كي  �لنوم  �أوقات  �ىل  �لنتباه  �ملهم جدً�  �ملو�ضوي: من 
ينعم �جل�ضم بر�حة تامة وتوفري ثالث وجبات �ضحية 
�حلافظة  �مل���و�د  ع��ن  و�لب��ت��ع��اد  �ل��ده��ون  م��ن  خالية 
هذ�  يف  �حل��ر���س  �لأم��ه��ات  وعلى  بال�ضحة  �ل�����ض��ارة 
و�لتعوي�س  �لغازية  �مل�ضروبات  �ضرب  وجتنب  �جلانب 
�لفو�كه  من  �مل�ضنوعة  �ل�)فري�س(  ب�الع�ضائر  عنها 
�ضحي  هو  ما  وكل  )�ل�ضوربة(  �ىل  بال�ضافة  �للذيذة 
ين�ضاأ  كي  �لطفل  عقل  تغذية  على  ي�ضاعد  لأنه  ومفيد 

ب�ضكل �ضحيح.   
سمنة مفرطة

توؤكد �ضبا �أن معظم �ملر�هقني يعانون �ل�ضمنة �ملفرطة 
و�لعتماد  �ضحّية  غري  غذ�ئية  وجبات  تناولهم  ب�ضبب 
من   )FAST FOOD( ل�ضريعة� �لوجبات  على 
�ملطاعم  �لتي توؤدي بدورها �ىل خمول �لغدة �لدرقية 

�جل�ضم.  يف  �لدهون  تر�كم  ب�ضبب  �ل��وزن  يف  وزي��ادة 
 5 تناول  جدً�  �ل�ضروري  من  فاإن  للكبار  بالن�ضبة  �أما 
وجبات غذ�ئية �ضحّية 3 منها رئي�ضية ووجبتني حتتوي 
و�للوز  ك��اجل��وز  باأنو�عها   و�ملك�ّضر�ت  �لفو�كه  على 
�مل�ضبعة  غري  �لدهون  على  و�حلاوية  وغريها  و�لبندق 
و�لأحادية �ملفيدة لل�ضباب يف منو ع�ضالت �جل�ضم يف 
هرم  �تباع  �لو�جب  من  فاإن  وعليه  �لعمرية.  مر�حله 
�لأمالح،  �لكاربوهيدر�ت،  على  يحتوي  �ضحي  غذ�ئي 
و�ألياف  �ملعدنية  �لأم��الح  �لفيتامينات،  �لربوتينات، 
�ل�ضليلوز و�لركيز على �ضرب �ملاء لأن �جل�ضم يحتاج 
من 2-3  لر�ت من �ملاء يوميًا كي ين�ضط ويعمل ب�ضكل 

�ضحيح ولتحريك �لع�ضالت و�إنقا�س �لوزن.
�أ�ضا�ضي  م�ضدر  هي  �لكاربوهيدر�ت  �ضبا:  و�أ�ضافت   
�لكلوكوز  على  حتتوي  �لتي  �ل�ضكريات  وكذلك  للطاقة 
�لدهون  تناول  �ىل  �أي�ضًا  �جل�ضم  ويحتاج  و�لفركتوز، 
)دهون  نوعني:  على  وتكون  يوميا  و�ملفيدة  �ل�ضحية 
)غري  وده���ون  �ل��زب��دة،  يف  كما  غري�ضحية  م�ضّبعة( 

�لتقليل من  تعمل على  و�لتي  )�للّية(  م�ضّبعة( كما يف 
م�ضتوى �لكولي�ضرول �ل�ضار باجل�ضم.

النظافة ثلث الصحة
�ل�ضحة(  ثلث  ه��ي  )�لنظافة  �إن  ي��ق��ول  مثل  ه��ن��اك 
بالربوتينات  �لغني  و�ل�ضحي  �لكايف  �لطعام  وتناول 
و�لدهون و�لكربوهيدر�ت و�لفيتامينات و�ملعادن و�ملاء 
�لتمارين  وممار�ضة  و�لفو�كه  �مللونة  و�خل�����ض��ر�و�ت 
وطاقة  ق��وة  �جل�ضم  متنح  �لتي  �خلفيفة  �لريا�ضية 
بالإ�ضافة �ىل )نظافة �لأطعمة(. وح�ضب تقرير قدمته 
هيئة معايري �لغذ�ء )FSA( �أن �لأغذية بع�ضها يكون 
�آمنًا وغري �آمن �إذ� كانت قد ن�ضجت. ومن �ل�ضروري 
�لذي كان متعفنًا يف  �لطعام  تناول  �لبتعاد عن فكرة 
�ل�ضابق وخا�ضة يف �لأجبان و�ملرّبى. وعلى �ضبيل �ملثال 
�ملاء  من  عالية  ن�ضبة  على  حتتوي  �لتي  �لأطعمة  ف��اإن 
مثل �ملعكرونة �ملطبوخة و�لفاكهة �لطرية، لي�ضت �آمنة 
�لعفن  �أن  فيها،  حيث  �لعفن  �إذ� كانت قد منا  لالأكل 
ب�ضهولة  �ل�ضطح  حتت  �لغذ�ئية  �مل��و�د  يلوث  �أن  ميكن 

وهذه �لن�ضائح مهمة جدً� ب�ضكل خا�س لالأ�ضخا�س يف 
و�مل�ضّنني  �لأطفال  ت�ضمل  و�لتي  �ل�ضعيفة،  �ملجموعات 

و�حلو�مل و�أولئك �لذين لديهم جهاز مناعة �ضعيف.
الطعام أفضل دواء

تغذية،  �خت�ضا�س  �بر�هيم(،  خالد  )�لدكتور  يقول 
من  للكثري  وع��الج  دو�ء  خري  هو  �ل�ضحي  �لغذ�ء  �إن 
معلومات  تقدمي  كطبيب  و�جبي  من  و�أن��ا  �لأم��ر����س 
ملر�ضاي  �لإمكان  قدر  و��ضح  ب�ضكل  �لأدلة  على  مبنية 
م�ضاد�ت  من  وفرة  على  يحتوي  غذ�ئي  نظام  و�تباع  
�لعامة،  �ل�ضحة  بالتاأكيد  يفيد  مبا  �ملختلفة  �لأك�ضدة 
يعاين من مر�س  كان  �ملر�ضى  �أحد  �ملثال  �ضبيل  فعلى 
�لتغلب  من  متكن  �لغذ�ئي  �لعالج  وباتباعه  �ل�ضكري 
تناوله  خالل  من  م�ضتوياته  يف  و�لتحكم  مر�ضه  على 
بع�س  �إج���ر�ء  م��ع  و�خل�����ض��ر�و�ت  �ل��ط��ازج��ة  للفاكهة 

�لريا�ضات و�لتحكم يف �لوزن.
الغذاء والمفاصل

لياقة  م��درب  �حلميد(،  عبد  )حامد  �لكابنت  حدثنا 
)�ملفا�ضل(  لعالج  �ل�ضحي  �لغذ�ء  فو�ئد  عن  بدنية، 
حيث قال: كل عن�ضر من �لغذ�ء يوجد فيه �ضيء مهم 
للج�ضم �لذي يتعر�س �ىل �ضغط كبري خالل ممار�ضة 
�لتي  �لأغذية  هذه  �أبرز  من  ولعل  �ليومية،  �لن�ضاطات 
�لرومي(  )�لفلفل  هي:  �ملفا�ضل  عالج  يف  كثريً�  تفيد 
وهو  �حلم�ضية  �لفو�كه  من  �أكرث  �ضي  بفيتامني  �لغني 
)ب��ذور   .  6 بي  وفيتامني  للفولت  جيد  م�ضدر  �أي�ضًا 
�لنباتية  �مل�����ض��ادر  �أف�����ض��ل  م��ن  و�ل�����ض��ل��م��ون(  �ل��ك��ت��ان 
قوي  مناعة  لنظام  ج��د�  مهم  عن�ضر  وه��و   3 لأوميغا 
من  وه��ي  �حل��ل��وة(  )�لبطاطا  �للتهابات.  وحم��ارب��ة 
وفيتامني  بالفولت  غنية  كونها  �خل�ضار  �ن��و�ع  �أه��م 
�ملفا�ضل.  �ل��ت��ه��اب  ع���الج  �ل�����ض��روري��ني يف  وب���ي  ���ض��ي 
لحتو�ئها  �لعظام  حتمي  �لتي  �ل�ضويا(  )حمتوبات 
ع��ل��ى م��رك��ب��ات �لي���زوف���الف���ون وك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
جيد  م�ضدر  وهو  )�لعد�س(  و�لكال�ضيوم.  ه�  فيتامني 
للذوبان.  �لقابلة  �لغذ�ئية  للفولت و�لربوتني و�لألياف 
بالإ�ضافة �ىل �همية �لأجبان و�ملوز يف معاجلة �لتهاب 
�ملفا�ضل لحتو�ئها على �لبوتا�ضيوم و�لكال�ضيوم �ملفيدة 
�لأخ�ضر  �ل�ضاي  �أهمية  نن�ضى  ول  و�لع�ضالت  للعظام 
�لذي يخفف من �أعر��س �لتهاب �ملفا�ضل وي�ضكن �لأمل 

�لناجم عنه.   

ليكْن طعاُمك أفضَل دواٍء لك

تحافظ على صحة 
الجسم وطاقته

معظمنا ل يويل �هتمامًا حقيقيًا وو�عيًا ملفهوم ما ي�ضمى ب�)�لتغذية �ل�ضحية(، رمبا ب�ضبب جهل �لكثريين وعدم 
�لأخذ بنظر �لعتبار �ضرورة �لهتمام ب� )نوعية �لطعام( �لذي نتناوله يوميًا يف �أطباقنا وكيفية تاأثري هذه 

�لأغذية غري �ل�ضحّية على �ضحة �جل�ضم وطاقته ورمبا توؤدي يف �أحيان كثرية �ىل �لإ�ضابة بالأمر��س. 

الصحيةالتغذية
ثريا جواد 
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مفيد وقاتل!

)�ل�ضبكة( �لتقت )�لدكتور حيدر 
طب  �خت�ضا�س  �حل�ضن(،  عبد 
�مل��اء  ف��و�ئ��د  ع��ن  ليحدثنا  ع���ام، 
للج�ضم و�لكميات �ملطلوب �ضربها 
يف �ليوم، قائاًل: يجب �ضرب �ملاء 
وتناول كمية �أكرب لتعوي�س �لتعّرق 
�لن�ضاط  مم��ار���ض��ة  ع��ن  �ل��ن��اجت 
�لبدين، �أو ب�ضبب �لطق�س �حلار، 
باحلّمى  �مل�ضاب  �جل�ضم  �أّن  كما 
�إىل  يحتاج  �لقيء  �أو  �لإ�ضهال  �أو 
ما  لتعوي�س  �مل��اء  من  �أك��رب  كمية 
�تفاقًا  هناك  �أن  �إل  فقد�نه،  يتم 
حول كمية �ل�ضو�ئل �لتي يحتاجها 

�جل�ضم.
حمددة  كمية  توجد  ل  و�أ���ض��اف: 
وثابتة يحتاجها �جل�ضم من �ملاء لأنها تختلف من �ضخ�سٍ �إىل 

�آخر ومن وقت �إىل �آخر، فهناك بع�س 
بحاجة  �جل�ضم  فيها  ي��ك��ون  �حل���الت 
�ملو�ضى  ل��ل��م��اء  �ل��ي��وم��ي  لال�ضتهالك 
وهي  ل��ر�ت   3 ويقدربنحو  للرجال  به 
لر،  وللن�ضاء: 2.2  تعادل 12.5 كوب 

وهي تعادل 9 �أكو�ب �أو �أكرث بقليل.
للماء  �لكبرية  �لأهمية  من  فبالرغم 
�أن  �ل  �جل�����ض��م،  �ضحة  يف  ودوره 
ب�ضكل  و��ضتهالكه  منه  �لإك��ث��ار 
�إىل  ي������وؤدي  �أن  مي��ك��ن  م���ف���رط 
�أن  �مل��اء( و�ل��ذي ميكن  )ت�ضمم 

يكون قاتاًل يف بع�س �حلالت! حيث ينتج عنه �نتفاخ 
بازدياد  �لدماغ  خاليا  �نتفاخ  ي�ضبب  ما  �خلاليا، 
�ل�ضغط د�خل �جلمجمة وهذ� ما يوؤدي �ىل ظهور 

�أعر��س ت�ضمم �ملاء ومنها �ل�ضد�ع و�لغثيان.

الحماية من الجفاف
 )�لدكتورة هالة كامل( ذكرت: �أن ل�ضرب �ملاء 
على  تعود  ج��دً�  ع��دي��دة  وف��و�ئ��د  كبرية  �أهمية 
�لأد�ء  تعزيز  �ولها  و�حليوية،  بال�ضحة  �جل�ضم 

ُيعّر�ضُه  قد  �ملاء يف �جل�ضم  ن�ضبته 2٪ من  ما  فقد�ن  �أّن  �لبدين؛ حيث 
للجفاف، و�لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل تغيري درجة حر�رة �جل�ضم، وزيادة 
�لتعب، و�ضعوبة ممار�ضة �لتمرينات �لريا�ضية، ولذلك فاإّن �ضرب �ملاء 
ي�ضهم يف �ملحافظة على �جل�ضم، وحمايته من �جلفاف، ويحافظ على 
وظائف �لدماغ، حيث �إّن تزويد �جل�ضم بالكمية �لتي يحتاجها من �ملاء 
ُيعّد مهّمًا للمحافظة على وظائف �لدماغ، فقد بّينت بع�س �لدر��ضات �أّن 
�لإ�ضابة باجلفاف �خلفيف بن�ضبة تر�وح بني 1-3٪ من �ملاء يف �جل�ضم 
ميكن �أن ُي�ضّبب م�ضاكل يف �ملز�ج و�لذ�كرة و�أد�ء �لدماغ، و�أي�ضًا يقلل من 
�ل�ضد�ع، فقد �أ�ضارت عّدة در��ضاٍت �ىل �أّن �ضرب �ملاء ميكن �أن يخفف 
من  يعانون  �لذين  �لأ�ضخا�س  عند  وخا�ضًة  �لأحيان،  بع�س  �ل�ضد�ع يف 
�جلفاف، بالإ�ضافة �إىل �أّن �جلفاف قد يكون �ضببًا يف �لإ�ضابة بال�ضد�ع 

�أو �ل�ضد�ع �لن�ضفي.
يقلل  �أن  ميكن  �مل��اء  من  قليلة  كميات  �ضرب  �أّن  هالة  �لدكتوره  ت�ضيف 
ميكن  �لغازية  �ملياه  �ضرب  �أن  ُوجد  كما  بالإم�ضاك،  �لإ�ضابة  خطر  من 
�لإ�ضابة  يقلل من خطر  وكذلك  �أي�ضًا،  �لإم�ضاك  �أن يخفف من حالت 
زيادة  على  �مل��اء  من  كبرية  كميات  �ضرب  ي�ضاعد  فقد  �لكلى،  بح�ضى 
حجم �لبول يف �لكلى، ما يخفف من تركيز �ملعادن فيها، ويقلل من خطر 

تبلورها وجتّمعها على �ضكل ح�ضى.

الشعور بالشبع 
�م��ا )�ل��دك��ت��ور ع��الء ���ض��امل( ف��ق��ال: �إّن 
�ل�ضعور  زي���ادة  على  ي�ضاعد  �مل��اء  �ضرب 
ُين�ضح  ف��اإّن��ه  ولذلك  و�لم��ت��الء،  بال�ضبع 
موعد  قبل  �مل��اء  م��ن  كمية  ب�ضرب  ع���ادًة 
تناول �لطعام بن�ضف �ضاعة، مّما ي�ضاعد 
لل�ضعور  �لالزمة  �لطعام  كمية  تقليل  على 
�ل�ضعر�ت  كمية  تقليل  وبالتايل  بال�ضبع، 
�أّن  كما  �لوجبة،  �أثناء  �ملتناولة  �حلر�رية 
�ضرب �ملاء �لبارد يجعل �جل�ضم ي�ضتهلك �ملزيد من �ل�ضعر�ت �حلر�رية 
وذلك لت�ضخني �ملاء لي�ضل �إىل درجة حر�رة �جل�ضم، ف�ضاًل عن  ذلك 
�آلم  من  �مل��اء  �ضرب  ويقلل  �جل�ضم،  يف  �لأي�س  معدل  يزيد  �مل��اء  ف��اإن 
�ملفا�ضل؛ حيث �إّن �ضرب �ملاء يحافظ على رطوبة �لغ�ضاريف يف �جل�ضم، 
�مت�ضا�س  يقلل من قدرتها على  �أن  �لذي ميكن  ويحميها من �جلفاف 
�ل�ضدمات، مّما يقلل من �آلم �ملفا�ضل، وكذلك يحافظ على نظافة �لفم 
�لطعام  ه�ضم  عملية  على  ي�ضاعد  �لذي  �للعاب  ي�ضكل  فاملاء  ورطوبته، 
�أن  �ملاء  ل�ضرب  كما ميكن  و�لعينني،  و�لأنف  �لفم  رطوبة  على  ويحافظ 

يقلل من ت�ضو�س �لأ�ضنان.

�ملاء جزء مهم جدً� يف ج�ضم �لإن�ضان، لوله ملا 
عا�ضت �خلليقة. له وظائف عديدة يف جميع خاليا 
و�أن�ضجة و�أع�ضاء �جل�ضم، كما �أنه ي�ضاعد على 
تنظيم درجة حر�رة �جل�ضم، وهناك وظائف �أخرى 
�ضنتطرق �ليها يف هذ� �لتقرير:

الماء
مفيٌد
 وقاتٌل في بعض األحيان!

اأّن �شرب املاء ميكن اأن 
يخفف ال�شداع يف بع�ش 
االأحيان، وخا�شًة عند 

االأ�شخا�ش الذين يعانون 
من اجلفاف، باالإ�شافة اإىل 
اأّن اجلفاف قد يكون �شببًا 

يف االإ�شابة بال�شداع اأو 
ال�شداع الن�شفي.

لقاء/ أميرة محسن 

وتأثيراته في جسم اإلنسان
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حني  ويف 
م�����ا ي�����ز�ل 
�أم�������ام ���ض��ن��اع��ة 
�لأزي������اء ط��ري��ق ط��وي��ل 
بالتنوع،  �لأم��ر  يتعلق  عندما 
ف����اإن م��ن ب��ني �لأ���ض��خ��ا���س �ل��ذي��ن 
حليمة  ه��ي  �لطريق  متهيد  يف  ���ض��اع��دو� 
بعد فوزها يف  �ضهرة  �كت�ضبت  �لتي  )21 عامًا( 
�ملتحدة  بالوليات  ميني�ضوتا  جمال  ملكة  م�ضابقة 
�حلجاب  ت��رت��دي  وه��ي   2016 ع��ام  يف  �لأم��ريك��ي��ة 

و�لبوركيني.
ملاركات  �ملمر  على  ع��دن  ���ض��ارت  �حل��ني  ذل��ك  منذ 
فرييتي  و�أل��ربت��ا  م��ار�  ماك�س  مثل  �لر�قية  �لأزي���اء 

وكاين وي�ضتز ييزي.
�أزي����اء  ع��ار���ض��ة  �أول  �أ���ض��ب��ح��ت   2018 ع����ام  يف 

�حل��ج��اب يف جملة  ت��رت��دي 
طو�ل   British Vogue
جدير  وعامني.  مائة  �لبالغ  تاريخها 
عدن،  حليمة  �لأزي���اء   عار�ضة  �أن  بالذكر 
�لتي �كت�ضبت �ضمعة باأ�ضلوبها �ل�ضخ�ضي �خلا�س، 
لديها ميل �إىل �ملطبوعات �جلريئة و�لألو�ن �لز�هية 
و�لتي  �لإن�ضتغر�م  على  من�ضور�تها  من  �لعديد  مع 
�لألو�ن  ذ�ت  باحلياة  �ملفعمة  للظالل  حبها  تعر�س 
�لأزرق و�لأحمر و�لوردي �لفهدي و�لطباعة �لفهدية.
�ل�ضحف  عناوين  عدن  ت�ضدرت  �لأخرية  �لآونة  يف 
�ملتالألئ  ك���و�ن  كري�ضتيان  ح��ج��اب  �رت��د�ئ��ه��ا  بعد 
يف  �لنيون  من  م�ضنوع  مقّلم  بنطلون  مع  ب�ضل�ضلة 

�أ�ضبوع �ملو�ضة يف نيويورك.
�لأزي��اء  �ضناعة  يف  جناحها  ي�ضجع  �أن  ع��دن  تاأمل 
متابعة  على  �ملقبل  �جليل  م��ن  �لن�ضاء  م��ن  �مل��زي��د 

�أحالمهن.
 ت�ضيف عدن: �أنا �أركز على �جليل �لقادم، �أريد �أن 
�حلدث  وهو  غ��ال(،  )ميت  يف  حجابًا  ما  يومًا  �أرى 
�لأهم يف عامل �ملو�ضة، وي�ضم �أ�ضهر جنوم هوليوود، 
متحف  لدعم  �لتربعات  جمع  �إىل  تهدف  �ضهرة  يف 
Metropolitan    للفنون.يف ولية نيويورك. تصل الى العالمية بالحجاب

عارضُة األزياء 
الصومالية

حليمة عدن

�أطلقت عار�ضة �لأزياء �لأمريكية من 
�أ�ضول �ضومالية )حليمة عدن( جمموعة 
من �أغطية �لر�أ�س �لأنيقة بالتعاون 
مع �ضركة Modanisa �لركية 
لالأزياء، مكونة من 27 قطعة و�لتي 
�ضتنطلق يف �أ�ضبوع �ملو�ضة يف �إ�ضطنبول 
يومي  20 و21 ني�ضان �جلاري.
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العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

تتاأثر ببع�س �لأخبار �ملربكة 
ل  لكن  �خل��ط��و�ت،  وتتعرث 
�ضيء يف �لأفق يهدد بكارثة، 
وحم��ب��ط.  م��ت��ع��ب  �أن����ك  �إل 
�حلبيب  �أّن  و�ث��ق  �أن��ت  ه��ل 
�لعمياء  ثقته  على  �ضيبقى 
بك بعد ت�ضّرفات �لهائجة؟ 
ي��ت��ح��دث ه����ذ� �ل���ي���وم عن 

�أهمية �ل�ضتقر�ر �ل�ضحي.

�لظرف �لر�هن يفر�س عليك 
�حلذر وعدم خمالفة �لقانون 
وجت��ّن��ب �جل���د�ل و�لن��ف��ع��ال. 
من�ضوب  يف  �رتفاعًا  تالحظ 
�ل�ضريك،  ل��دى  �لرومان�ضية 
ول����ق����اء�ت ح�����ارة. �حل��ي��وي��ة 
مو�ظبتك  م��رده��ا  �ل��ظ��اه��رة 

على �لتمارين �لريا�ضية.

عما  �لبحث  يف  عميقًا  تذهب 
وجت��ري  �لأم���ور،  ظاهر  يخفيه 
و�لأو�ضاع  �لأحد�ث  بني  مقارنة 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ك �ل��ي��وم و�أخ���رى 
و�ج��ه��ت��ك يف �ل�����ض��اب��ق. ت���زول 
نهائيًا.  �لعاطفية  �خل��الف��الت 
ب��ه��دوء  �لم����ور  ب��ات��خ��اذ  عليك 

وروية �أكرث.

ي���وم م��ت��اأرج��ح وي��ح��ت��اج �إىل 
�ل���روّي���ة وع���دم �ل��ت�����ض��رع ب��اأي 
بع�س  �ليوم  ه��ذ�  يحمل  �أم��ر، 
�لح���ت���ك���اك���ات �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة 
و�ملو�جهات �لعائلية. قد تظهر 
تتعلق  �ل��ت��ي  �مل�����ض��ائ��ل  ب��ع�����س 
و�لتي  �أح��ب��ائ��ك  �أو  باأطفالك 

ت�ضتدعي �هتمامك ورعايتك.

من  لتتمكن  �مل��ث��اب��رة  ع��ل��ي��ك 
منذ  ب��ه  حتلم  كنت  م��ا  حتقيق 
�لفر�ضة  �أن  وخ�ضو�ضًا  م��دة، 
متاحة �أكرث من �أي وقت م�ضى. 
عبئًا  ي�ضكل  قد  �مل�ضاعر  بع�س 
بال�ضريك.  �لعالقة  يف  عليك 
�أو�ضاعك  ب�ضبب عدم ��ضتقر�ر 

ت�ضعر ببع�س �لقلق و�لفو�ضى.

�أن���ت م��ل��يء ب��ال��ط��اق��ة وحت��ب 
بها  ياأتي  �لتي  �لتحدي  فر�س 
نحو  تندفع  ل  جديد.  يوم  كل 
�ل�ضريك بدون �ضو�بط، فهذ� 
�لنفور  بع�س  ع��ن��ده  �ضيخلق 
م��ن��ك. �ل��ع�����ض��ب��ي��ة �ل���ز�ئ���دة 
ت�����ض��رك ك���ث���ريً�، ف��ت�����س عن 
�أكرث قدرة على  �لهدوء لتكون 

�ملو�جهة.

ت���ق���وم ب��ت��ن��ق��الت ���ض��روري��ة 
كما  باأ�ضفار،  حتى  �أو  للعمل 
بعيدً�  �لذهاب  ببالك  يخطر 
يحمل  ��ضتجمامية.  رحلة  يف 
�إل���ي���ك ه���ذ� �ل���ي���وم �لأخ���ب���ار 
�حل��ل��وة و�ل��ل��ق��اء�ت و�لأج���و�ء 
غري  �مل�ضاعب  بع�س  �ملغرية. 
�خل��ط��رة، �ح��ت��م��ال �لإ���ض��اب��ة 

بانتفاخ �لرئتني و�خلر�ج.

كثريً�  حت��زن��ك  �أخ��ب��ارً�  ت�ضمع 
هي  �مل��ف��اج��اآت  �ل��وق��ت.  بع�س 
ح��ي��ات��ك  �مل����وق����ف يف  ����ض���ي���دة 
�ل��ع��اط��ف��ي��ة ه���ذ� �ل���ي���وم، وق��د 
ب�ضخ�س  ل��ك  ع��الق��ة  ت��ت��ح��ول 
حب  ق�ضة  �إىل  �أخ���ريً�  �لتقيته 
حقيقية. قد ت�ضعر ببع�س �لآلم 

�لعابرة.

ل تخجل من �ملثابرة �و �لإحلاح 
ب��ط��ري��ق��ة ل��ط��ي��ف��ة، ف��ال��وق��ُت 
منا�ضب جدً� لتعّزز جناحاتك. 
تبحث عن �ضريك مثّقف ميكنه 
و�مل�ضتوى  باملعلومات  �إث���ر�وؤك 
�لذي يتمّتع به. �إذ� كنت تفرط 
ت�����ض��ت��غ��رب  ف���ال  �ل���ت���دخ���ني  يف 

�ضعالك �مل�ضتمر.

م�ضاألة  �و  ���ض��ر  يف  ت��ت��ورط  ق��د 
�ل�ضكوك  �إثارة  جتّنب  غام�ضة. 
�لعمل  �ضغوط  خمالفة.  ح��ذ�ر 
�لعالقة  يف  �لفتور  بع�س  تولد 
بال�ضريك، و�ل�ضبب غيابك �ضبه 
�ملتو��ضل عنه لكرثة �ن�ضغالتك 
�إىل  ب��ال��ردد  عليك  �لعملية. 

�لماكن �لهادئة �لبعيدة.

لالّطالع  وعينيك  �أذن��ي��ك  �إف��ت��ح 
ع��ل��ى ج��دي��د ي��خ�����سّ �ع��م��ال��ك. 
ح��ي��ات��ك �ل��ع��اط��ف��ي��ة ت���ك���ون من 
�مل��و����ض��ي��ع �ل���ر�ئ���دة، ف���اأن تعمق 
�أ�ضاًل  �مل��وج��ودة  �ل��رو�ب��ط  ك��ث��ريً� 
وت�ضعى �إىل �إقامة عالقات �أقوى. 
وعالج  و�م��ن��ك  ل�ضالمتك  �نتبه 

مو��ضيعك بهدوء.

تعي�س تر�جعًا معنويًا �أو �إحباطًا 
وت��ت��ع��ّر���س �إح�����دى �ل��ع��الق��ات 
�أو  ل��الم��ت��ح��ان  �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة 
�ل����ت����ج����رب����ة. ف����رح����ة ك���ب���رية 
متوقع  غ��ري  �أك����رب  و�ن�����ض��ج��ام 
ب�ضبب موقفك من دعم م�ضروع 
حتتاج  �ل�ضريك.  عليك  طرحه 
�ىل �لهدوء بعيدً� عن �ل�ضغوط 

�لعملية .
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1-�ضاحب �ل�ضورة مطرب عر�قي

2-من �لقار�ت
3-زوجة نابليون

4-ن�ضف وكيل، خلزن �ملاء )م(
5-��ضتوطن، مدينة فرن�ضية

6-ثلثا هو�ء، مقدمة برنامج عربية
7-من �ملعادن )م(، ثلثا �ضطل

8-�أقر��س م�ضّكنة لل�ضد�ع
9-رئي�س �أمريكي )�ضابق(

10-فريق كرة قدم �جنليزي

1-�ضاعر �لعرب �لأكرب )ر�حل(
2-عا�ضمة رو�ضيا )م(، حرف عطف
3-�لرند )م(، لعب �ضطرجن رو�ضي

ج�ضمني،  لف�ضل  ت�ضتخدم  مثلثة  4-�أد�ة 
مكان مرتفع يف �مل�ضجد

5-قطع من �للحم، �ضيئ بالجنليزية )م(
6-نر�ضن )مبعرثة(، �ضركة نفطية

7-قادم )م(، من �أغاين �ل�ضيدة �أم كلثوم
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9-�ضقي، ن�ضف وجيه
10-جمع �أغنية

افقي

حل العددال�صابق

عمودي

خل التفاح 

اعداد/ ثريا جواد

�أن �أول معمل لتكرير �لبرول كان يف م�ضر �ضنة 1913م.
�أن �أول طائر عرف يف �لأر�س هو �لغر�ب.

�أن �أول من و�ضع �أ�ض�س علم �لنحو هو �أبو �لأ�ضود �لدوؤيل.
�أن �أول دولة عرفت جهاز �لتلفزيون هي �أمريكا.

�أن �أول �ضيارة تدور بالبنزين كانت يف عام 1895م.
�مللك  باملعنى �حلديث هي جامعة  �أول جامعة م�ضرية  �أن 

فوؤ�د �لأول 1908م.
�أن �أول من ��ضتعمل �ضاعة �ليد من �لرجال 

ه��م �جل��ن��ود �ل��ربي��ط��ان��ي��ون 
�لعاملية  �حل��رب  يف 

�لأوىل.
�أن �أول من �كت�ضف هو�ء �لزفري �ل�ضام هو بنيامني فر�نكلني. 

�أن �أول بلد عرف �ل�ضيكولته هو �ملك�ضيك.
�أن �أول من �كت�ضف �ملطاط هم �لإ�ضبان منذ �أكرث من 450عامًا.
�أن �أول من حدد �رتفاع �ل�ضم�س هو �لعامل �مل�ضلم ثابت بن قرة.

�أن �أول من �ضاهد مذّنب هايل هو �لعامل �لإجنليزي �إيدمون هايل 
و�ضمي با�ضمه.

�ل�ضناعي  �لقمر  ه��و  �ضناعي  قمر  �أول  �أن 
�ضهرت�ضرين  يف  �أطلق  و�ح��د  رقم  �ل�ضوفيتي 

�لأول عام 1957م. ت
���ا

وم
ل���

ع���
م���

هل تعلم؟

منذ  م��ع��روف��ة  لل�ضحة  �ل��ت��ف��اح  خ��ل  ف��و�ئ��د  �إّن 
قبل   400 ع��ام  يف  �أّن���ه  �حلقيقة  ويف  ع�ضور. 
عالج  يف  �لطب  �أبو  �أبقر�ط  ��ضتخدمه  �مليالد 
�ل�ضحّية  �لتفاح  خ��ل  ف��و�ئ��د  وبع�س  مر�ضاه. 
متو�رثة ولكن دعمتها �لأدلة �لعلمية. ومن فو�ئد 
خل �لتفاح لل�ضحة و�لب�ضرة و�ل�ضعر و�لوزن �أنه: 
م�ضتوى  ويح�ّضن  �لدم  يف  �ل�ضكر  م�ضتوى  يعّدل 

�لكولي�ضرول و�لدهون �لثالثية. 
يعزز خ�ضارة �لوزن ويحارب مر�س �ل�ضرطان.

ويخف�س  �لأمر��س  مقاومة �جل�ضم �ضد  يعّزز   
�ضغط �لدم. 

يلّطف �لتهاب �حللق ويعالج ق�ضرة �ل�ضعر. 
يخفف من م�ضاكل �ملعدة

يهّدئ لدغات �حل�ضر�ت ويوقف �حلّكة. 
يعالج �حلازوقة ومينع ع�ضر �له�ضم. 

ف حروق �ل�ضم�س و�للتهابات �لأُخرى.  يلِطّ
�جلهاز  ويفيد  �ل��ب��ث��ور  وي��ع��ال��ج  �ل��ث��اآل��ي��ل  ي��زي��ل 

�لليمفاوي. 
وي���ع���ّدل م�ضتوى  �لأ���ض��ن��ان  �ل��ب��ق��ع ع��ن  ي��زي��ل 

�حلمو�ضة يف �جل�ضم. 
ي��ع��ال��ج ف��ط��ري��ات �لأظ���اف���ر، ف��ه��و ع���الج ف��ّع��ال 
وذلك  بالفطريات  �مل�ضابة  لالأظافر  وطبيعي 

بنقع �لإظفر �مل�ضاب فيه ملدة ع�ضر دقائق.
 يزيل ر�ئحة ما حتت �لإبط، 
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خ�صري احلمريي

ل �أكتمكم �إعجابي مبا �أحدثته تقنية "�لفار"من عد�لة يف �إ�ضد�ر �لأحكام 
�عجابي  وم�ضدر  �ضو�ريز،  و)جقلمبات(  نيمار  حتايل  عن  بعيد�  �لكروية 
يرتكز حول �إميان �لفرقاء بدقة "�لفار" حيث ينتظر�لالعبون ُحكم "�لفار" 
باجتهاد�ت متباينة، ولكن ما �أن ي�ضدر �حُلكم حتى يذعن له �جلميع بال 
لتعميم  مقرح  �ل�ضارد  خيايل  يف  قدَح  ولذلك  ت�ضكيك.  �أو  �عر��س  �أدن��ى 
هذه �لتقنية �ل�ضاحرة على خمتلف مر�فق حياتنا، �لجتماعية و�ل�ضيا�ضية 
�لع�ضائرية  �لنز�عات  تتخيلو� مثال حجم  �أن  ولكم  و�لفي�ضبوكية،  و�لثقافية 
عمد�  �أنف�ضهم  ُي�ضقطون  ممن  مفتعليها  ويف�ضح  "�لفار"  �ضيح�ضمها  �لتي 
يف منطقة جز�ء �خل�ضم طمعا يف �حل�ضول على �ضربة )ف�ضل(. �أما �إذ� 
طبقناها على م�ضادر متويل �لأحز�ب و�لتكتالت، فاإننا �ضنكت�ضف �لعجب 
�لعجاب ونحن نتابع �لت�ضجيل يعاد علينا �ملرة تلو �لأخرى باحلركة �لبطيئة 
وهو ي�ضور كل عمليات �ل�ضتالم و�لت�ضليم �لربيئة. �أما �مليد�ن �لذي �ضتثبت 
فيه هذه �لتقنية جدو�ها �لفائقة فهو مكافحة �لف�ضاد، �لذي ��ضتع�ضى على 

�أن ي�ُضم �حلكم  �أمو�ل طائلة، فما  كل �لتقنيات �ل�ضابقة مبا ��ضتنزفته من 
�ضكل  �لهو�ء على  يديه يف  �أو هناك حتى ي�ضُفر ويحرك  ف�ضاد هنا  ر�ئحة 
�ليه  ماتتو�ضل  لي�ضمع  �أذن��ه  يف  �ل�ضغرية  �ل�ضماعة  ي�ضغط  ثم  م�ضتطيل 
�أو  و�لالعب  )�لف�ضيحة(  تلك  ونوع  بحجم  نهائي  ُحكم  "�لفار" من  جلنة 
�لالعبني �ملت�ضبنب بها، و�إن ��ضتع�ضى �لأمر على �للجنة يهرول بنف�ضه �ىل 
�أو  �ضنة  بعد  "ولي�س  دقيقتني  �أو  دقيقة  بعد  يعود مهرول  ثم  �ضا�ضة �ضغرية 
ع�ضر �ضنني كما معمول به حاليا" وهو ي�ضري باإ�ضبعه �ىل �لالعب �ملت�ضبب 
بتلك �لر�ئحة وي�ضهر بوجهه �لورقة �ل�ضفر�ء �أو �حلمر�ء �أو �ل�ضود�ء "هذه 

عقوبتها �ل�ضجن فما فوق".
عن  و�مل��زورون  و�لطائفيون  و�ملتملقون  و�ملرت�ضون  �ملف�ضدون  �ضيكف  وهكذ� 

�أفعالهم �مل�ضينة لأن تقنية "�لفار" �ملقرحة..لهم باملر�ضاد..
ولكن ..جل ما �أخ�ضاه .. �أن يلعب �لفاأر يف عب تقنية "�لفار".. وتقرر هي 

�لأخرى �أن تنفع وت�ضتنفع !! 
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تعرفت �ىل �لفنانة �لكبرية و�ل�ضديقة �لعزيزة �ل�ضيدة �إلهام �ضاهني للمرة �لوىل م�ضادفة عندما 
كان جلو�ضها �ىل جو�ري يف موؤمتر ثقايف برعاية �جلامعة �لعربية بالقاهرة.

و�ضرعان ما �دركت �ضجاعتها ووعيها وثقافتها �حلقيقية بعد قر�ءة ق�ضيدتي "�ل�ضالم على �لعر�ق" 
�لتي نالت ثناًء وت�ضفيقًا كبريين من �حل�ضور، وحتاورنا لأجد فيها قامة فنية مميزة �ضاربة بجذور 

�لرقي مرفعة عن �لأمر��س �لفئوية و�لطائفية �لتي يعج بها جمتمعنا �لعربي.
وحني دعوتها ملهرجان بابل للثقافات و�لفنون �لعاملية بن�ضخته �لتا�ضعة هذ� �لعام رحبت بالدعوة 
وعرّبت عن �ضوقها لروؤية �لعر�ق و�لعر�قيني وكاأنها فنانة عر�قية ولدت يف بالد �لر�فدين، وحني 
جاءت كان تو��ضعها مثار �عجاب �لزمالء جميعا وعندما �رتقت �مل�ضرح ببابل حملت �لعلم �لعر�قي 
تنا ب�ضحايا عّبارة �ملوت يف �ملو�ضل ولب�ضت �ل�ضو�د يف حفل  حتية لل�ضعب �لذي يرمز له �لعلم، وعزَّ

�لتكرمي.
ولأنها فنانة حقيقية ومثقفة حقيقية فقد طلبت دون �للتفات �ىل �ملعطى �لطائفي �لبغي�س زيارة 
�لمام �لعربي �لها�ضمي �لعظيم مو�ضى بن جعفر �ل�ضادق عندما ر�أت �خوتها �لعر�قيني بالآلف 
�ليه  بالطريق  ومرت  ��ضت�ضهاده،  ذكرى  من  �يام   5 قبيل  �لق��د�م  على  م�ضيًا  مرقده  �ىل  ي�ضريون 
ب�ضريح �لإمام �أبي حنيفة �لنعمان فقيه �هل �لعر�ق �لعظيم �لذي على مذهبه �ليوم غالبية �لإخوة 
�مل�ضريني، ولأن زيارتها كانت يف �ل�ضاعة 11 ليال فقد كان �ضريح �لإمام �أبي حنيفة مغلقا وكذلك 
كان �ضريح �لإمام مو�ضى �لكاظم فاكتفت باأخذ �ضورة قربه  مثلما قام �ضيوف غريها يف �ملهرجان 
من ماليزيا وتركيا و�خلليج و�ملغرب و�ير�ن و�لوليات �ملتحدة وم�ضر بطلب زيارة كربالء و�لنجف 

و�ل�ضيخ و�لقطب �ل�ضويف �لكبري عبد �لقادر �جليالين.
�إلهام �ضاهني يف بابل ت�ضرفت بنقائها وقلبها �ملحب لكل �بناء جلدتها �لعرب وكل بني �لإن�ضانية 
�ملثقفني در�ضًا بريادة  و�أولهم  �لعربي  �لعامل  بابل مدينتهم �لوىل وعّلمت �جلميع يف  �لذين كانت 
�ملثقفني ملجتمعاتهم يف حماربة �جلهل و�لتخلف و�لطائفية و��ضهمت يف عالج جذور �لتطرف �لذي 

يع�ضف مبجتمعاتنا.
�ضكر�  �إلهام  لق�د ��ضفت ��ضمك �ىل قائمة �لعظماء يف تاريخ ب��اب��ل

الأنها فنانة حقيقية ومثقفة حقيقية فقد طلبت دون 
االلتفات اىل املعطى الطائفي البغي�ش زيارة االإمام العربي 

الها�صمي العظيم مو�صى بن جعفر ال�صادق عندما راأت اإخوتها 
العراقيني باالآالف ي�صريون اىل مرقده م�صيًا على االأقدام

اإلهام �صاهني يف بابل ..
حترتم الثقافات كلها وترتفع عن االأمرا�ش الطائفية


