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تراأ�ش حتريرها
الراحل جمعة احللفي

تخليدا لذكراه �صتحتفظ جملة ال�صبكة العراقية باأ�صم 
الراحل جمعة احللفي رئي�صا لتحريرها و�صت�صتمر بن�صر 
مقتطفات من مقالته التي كانت تن�صر يف املجلة.
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�صهد عام 2018 حترير اآخر �صرب مغت�صب من اأر�ض العراق، وتتابعت 

الأحداث �صريعة يف عراق خاٍل من داع�ض، لكنه غارق يف الف�صاد. 
وف�صاًل عن الغرق املجازي، اأ�صاف ارتفاع منا�صيب املاء يف نهر دجلة 

خطرًا جديدًا يهدد مدنًا وحمافظات بغرق حقيقي، واأ�صيفت اىل 
خميمات النازحني الفاّرين من خطر داع�ض اآلف اخليم اجلديدة..

رئي�ش التحرير
الراحل

املدير الفني
مازن رحيم

مدير ق�صم التحرير
د.ح�صن عبد را�صي
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34
مب�صاركة وا�صعة من قبل عدد كبري من الفنانني 

الت�صكيليني، اأقامت وزارة الثقافة وال�صياحة والآثار 
وبالتعاون مع دائرة الفنون العامة، وبرعاية وزير 

الثقافة الدكتور عبد الأمري احلمداين، املعر�ض 
ال�صنوي الت�صكيلي للطبيعة حتت �صعار )الطبيعة 

اأجمل يف بالدي(، 

44
اأنا عراقي، اأنا اقراأ

متابعةاإ�صاءُة ليِل بغداَد بالثقافِة

70
الدهن  تنكة  اأم��ا  هدية،  اأح�سن  التمر  حالنة  كانت  واخلم�سينيات،  الأربعينيات  يف 
احلر فتهي بهي.. وكان العراقي اإذا ذهب للتعزية بوفاة اأو للتهنئة بزواج، ياأخذ معه 
"اهلل منطيهم" ياأخذ معه خروفًا يجرجره  واإذا كان ممن  اأو تنكة الدهن،  احلالنة 
الق�ساب حتى باب الدار ثم ينحره عند الدكة اأو يف �ساحة الفاحتة اأو العر�س. )هذا 
كان يف اأيام الفقر حيث لنفظ ول خريات مكت�سفة بعد(. ويف ال�سبعينيات، عندما بداأ 

النفط يتدفق ذهبًا ودولرات، �سار النا�س يقدمون الورود وعلب احللويات كهدايا يف 
املنا�سبات، اأما �سدام ح�سني فقد رفع من قيمة الهدية ف�سارت �سيارة مر�سيد�س اأو 
ال�سعيد، وهو تقدمي  ابتكار ل�سدام، على هذا  اآخر  العراقيون  ويتذكر  اأر�س.  قطعة 
براميل نفط كهدايا لزوار العراق، ممن ياأتون للت�سامن مع ال�سعب العراقي يف حمنة 

احل�سار فيعودون وهم ي�سعرون ب� "حمنة" بيع هذه الرباميل.

ن�صر هذا املقال بتاريخ  19 اآذار 2018

ذّيل مو�صوع "اأمكنة ا�صماعيل" املن�صور يف العدد 
334 با�صم "د.جواد �صربي" وال�صحيح هو "د. جبار 

�صربي".. لذا اقت�صى التنويه مع العتذار 

العارف اأثر  اقتفاُء 

باولو ديبال..
جنم بني 

ا�صطورتني

يف الذكرى الأوىل لرحيل
قا�صم حممد عبا�ش

وزارة الثقافة تقيم املعر�ش 
ال�صنوي للطبيعة مب�صاركة 150 

فنانًا 

تنويه



لكونه  والرعاية،  تقدمي احلب  يومًا عن   تتكا�سل 
على  معه  تتعامل  ومل  داون،  مبتالزمة  م�سابًا 
ال�سابط  الأب،  حم��ت��اج.  او  عاجز  �سخ�س  اأن��ه 
امل�سوؤولية  عاتقيهما  على  اأخ��ذا  والأم،  املتقاعد، 
معه  للتعامل  والأخالقية،  والجتماعية  الإن�سانية 
ب�سورة طبيعية وذلك من خالل دجمه باملجتمع، 
اأثبت قدرته على  كاإن�سان  ليبداأ رحلته يف احلياة 

تر�سيخ وجوده ودوره وقدرته على العطاء.
طه اأف�سح عن موهبة يف فن الت�سوير الفوتوغرايف 
هذه  وال��ده  اكت�سف  اذ  �سنوات،   4 عمره  كان  مذ 
الهاتف  لكامريا  ا�ستخدام طه  الهواية من خالل 
وحفزهما  وال��دي��ه  �سجع  ال��ذي  الأم���ر  املحمول، 
على عر�س �سوره على اجلهات املخت�سة، ومنها 

اجلمعية العراقية للت�سوير الفوتوغرايف.
املعر�ش الأول للحب

العراقية،  الت�سوير  جمعية  رئي�س  وقتها  اأج��رى 
مل�ساهدة  الختبارات  بع�س  لطه  البعاج،  ك��رمي 
ما  و���س��رع��ان  الت�سوير،  على  وق��درت��ه  اأع��م��ال��ه 
له،  �سخ�سي  معر�س  اإقامة  عائلته  على  عر�س 
وبالفعل حتقق ذلك، لتبا�سر الأ�سواء الإعالمية 

انه حالة  وو�سفه على  به  الحتفاء  وال�سحافة 
مبثابة  الخ��ت�����س��ا���س  ذوو  اع��ت��ربه��ا  ن����ادرة 

ع�سوية  طه  منح  ذلك  �سوء  ويف  املعجزة. 
الفوتوغرايف  للت�سوير  العراقية  اجلمعية 

العراق  يف  فوتوغرايف  م�سور  كاأ�سغر 
للعام  2010.

وال���دي���ه،  م�����س��وؤول��ي��ة  ازدادت  وه���ن���ا 
واأ�سبحت اأكرب ملن حوله، لتكون حالة طه 

مواهب  هناك  اأن  مفادها  للمجتمع،  ر�سالة 
�ساكلة  على  هم  ممن  الكثري  ل��دى  واإب��داع��ات 

تلك  ي�سقل  م��ن��اخ  اىل  حت��ت��اج  فقط  وه��ي  ط��ه، 

الطاقات وجهات حا�سنة لتنمية قدراتهم.
جوائز باجلملة

اأقام طه العديد من املعار�س ال�سخ�سية، و�سارك 
املحلية  والن�ساطات  الفعاليات  م��ن  الكثري  يف 
والدولية وح�سل على األقاب ر�سمية دولية وحملية 
الدولية،  املتميز  العربي  ال�سباب  جائزة  ومنها 
وجائزة �سمو ال�سيخه فاطمة بنت مبارك لل�سباب 
العربي املتميز، وحامل لقب �سفري اجلائزة لعام 
ال�سباب  جمل�س  بجائزة  وف��از   2013..  2012

جمهورية  يف  املتكاملة  للتنمية  ال��ع��رب��ي 
جامعة  رعاية  حتت  العربية  م�سر 

بجائزة  ف��از  كما  العربية،  ال��دول 
ملوؤ�س�سة   2014 ل��ع��ام  الإب�����داع 
وهو  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  ع��ي��ون 
الأوىل  الدرجة  من  ع�سو  اأي�سًا 

للثقافة  االدولية  املنظمة  يف 
ال��ع��رب��ي��ة 

جمعية  مب�سابقة  ف��وزه  اىل  اإ�سافة  فنلندا،  يف 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  ال�سورة يف  اأ�سدقاء 
وهناك الكثري من اجلوائز و�سهادات التميز التي 
"ال�سبكة  ملجلة  وال��ده  يقول  كما  طه  ح�سدها  

العراقية".
ل ي�صتمع لغري قلبه!

من طباع طه يف الت�سوير امليل للتقاط ال�سورة 
بعد اأن يتاأمل املكان ويدقق يف تفا�سيله ليكت�سف 
تلك  ل�سيما  ت�سويره،  قبل  فيه  اجلمال  مواطن 

الأماكن التي يزورها لأول مرة.
ويوؤكد والده اأن طه يثق بنف�سه كثريًا ويرف�س اأية 

ن�سائح ب�ساأن زوايا ومكان ال�سورة اذ يخربنا:
معينة  ���س��ورة  يلتقط  اأن  منه  نطلب  -ع��ن��دم��ا 
طوال  ل�ساعات  يبقى  اأحيانًا  بالرف�س،  يواجهنا 
يف املكان من اأجل ا�سطياد لقطة ل�سورة واحدة. 
مييل طه بطبيعته لت�سوير الطبيعة، �ساحبًا اإياها 
را�ٍس  باأنه  بعدها  لي�سعرك  املعتاد،  جمادها  من 

عن ال�سورة، بعد اأن يبث فيها روحًا.
لتفارق عدة الت�سوير طه، اأحيانا يخبئ كامرياته 
للت�سوير،  حبه  ل�سدة  �سريره  ق��رب 
مبثابة  الكامريا  تلك  اأ�سبحت  اذ 
لأن���ه مل  درا���س��ي،  زم��ي��ل  او  �سديق 
ي�ستطع اإكمال درا�سته، وذلك ب�سبب 
اأن املعهد الذي ينتمي له طه حكومي، 
ول  توفر  ل  جدًا  حم��دودة  واإمكانياته 

تقدم لطه �سيئًا كما قدم والداه.
اأقرانه  عن  خمتلفا  طه  ك��ان 
ف��ه��و ي��ت��م��ت��ع ب��ذك��اء 
ويتعلم ب�سرعة، كان 
البلي  األعاب  يعرف 
واإمكانيته  �ستي�سن 
ب�����ا������س�����ت�����خ�����دام 
احل�������ا��������س�������وب 
عالية  واملوبايل 
تعليمات  ل��ك��ن 
املعهد التي توجب 
يبلغ  م��ن  م���غ���ادرة 
���س��ن��ة   15 ع����م����ره 

جعلته يغادره. 

و�����ص����ف����ه ك�����ب�����ار امل�����������ص�����وري�����ن ب���امل���ع���ج���زة

متلزمة داون مل متنع 
اأن يكون م�صوراً

ط���ه

مل متنعه متالزمة داون التي 
اأ�صابته، وجعلت العديد من 

اأقرانه يف عزلة مي�صون اأيامهم 
على هام�ض احلياة، من موا�صلة 
م�صواره و�صط عائلة احت�صنته 

واكت�صفت موهبته مبكرًا.

اآية من�صوركتبت: 

اىل  يحتاج  عاجزًا  �سابًا  طه  يكون  اأن  من  وب��دًل 
ومي�سي  ط��ري��ق��ه  ي�سق  اأن  يف  جن��ح  الآخ���ري���ن، 
املحلية  اجلوائز  ليخطف  النجاحات  �سكة  على 

والدولية، وي�سنع لنف�سه مكانة اأثارت الهتمام. 
هذا ال�ساب، الذي ع�سق الت�سوير، اأده�س مبهارته 

و�سفوه  امل�سورين  اأن  حتى  ال��ع��امل  يف  املعنيني 
امل��وؤمت��رات  على  مميزًا  �سيفًا  و�سار  باملعجزة، 

وامل�سابقات الدولية التي خطف جوائزها.
احلب الذي ميالأ قلب طه، عربت عنه تلك ال�سور 
�ساحرة  بطريقة  والتقطها  احلياة  فيها  بث  التي 

فريدة  اإن�سانية  وحالة  للكثري  اأمل  ب�سمة  لي�سكل 
له  ي�سنع  اأن  يريد  اإن�سان  لكل  وملهمة  ومتميزة 

ب�سمة يف احلياة.
حب ورعاية

ولد طه العنزي، البالغ 19 ربيعًا، و�سط عائلة مل 
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ريا عا�صي

خطُر الفي�صان قائم، وامللوحُة تهّدد الأر�ش

 من العط�ِش اإىل الرتواء
رحلُة دجلة..

�صهد عام 2018 حترير اآخر �صرب مغت�صب من اأر�ض العراق، وتتابعت الأحداث 
�صريعة يف عراق خاٍل من داع�ض، لكنه غارق يف الف�صاد. وف�صاًل عن الغرق 
املجازي، اأ�صاف ارتفاع منا�صيب املاء يف نهر دجلة خطرًا جديدًا يهدد مدنًا 

وحمافظات بغرق حقيقي، واأ�صيفت اىل خميمات النازحني الفاّرين من خطر 
داع�ض اآلف اخليم اجلديدة، لكن هذه املرة ب�صبب ال�صيول وخطرها الذي داهم 

القرى على حني غفلة بني حمافظات �صمالية وجنوبية تبداأ من ال�صليمانية 
�صماًل لتنتهي يف مي�صان جنوبًا.

السنة الرابعة عشرة العدد )335( 24 نيسان 2019 alshabaka aliraqya
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كيف بداأت الق�صة؟ َمن هم 
�صحاياها؟ وما الأ�صباب؟

الأم��ط��ار  م��ن  م��وج��ة  امل��ا���س��ي  اآذار  �سهر  �سهد 
الغزيرة والعوا�سف الرعدية التي اأدت اإىل ارتفاع 
البالد  ع��م��وم  يف  دج��ل��ة  نهر  يف  امل��ي��اه  منا�سيب 
ال�سمالية  املناطق  يف  ال�سيول  ح��ّدة  يف  وت�ساعد 
خميم  يف  ال�سيول  تغلغل  اإىل  اأدت  اذ  البالد،  من 
اأما  اأربيل وت�سّرر ٧00 نازح،  )ديبكة( مبحافظة 
يف حمافظة دهوك فقد اأدت ال�سيول اإىل اجنراف 
ال�سيارات وقطع طريق واحد، اإل اأنه مل حتدث اأية 
ال�سيول يف مدينة  اأن  له  يوؤ�سف  اإ�سابات. لكن ما 
اأدت  ال�سليمانية  ملحافظة  التابعة  )جمجمال( 
اإىل وفاة فتاة نازحة عمرها �ستة ع�سر عامًا، اذ 
جرفتها ال�سيول يف قرية )كولة(، وانهار ج�سر على 
الطريق الرابط بني مدينتي )كالر ودربنديخان( 
املحلية  ال�سلطة  ا�ستعانت  ال�سليمانية.  جنوبي 
ل��درء  والأجنبية  املحلية  الإن�سانية  باملنظمات 
اخلطر وم�ساعدة ال�سحايا والناجني لتح�سينهم.
اأم���ا يف حم��اف��ظ��ة ���س��الح ال���دي���ن، ف��ق��د جرفت 
الزراعية  الأرا�سي  �سا�سعة من  ال�سيول م�ساحات 
وبع�س ال�سيارات ملزارعي القرى وتويف طفالن يف 
حمافظة دياىل نتيجة وجودهم بالقرب من �سفة 
ال�سلطات  اأطلقتها  التي  التحذيرات  رغم  النهر 

بالبتعاد عن �سفتي النهر بعد حادثة غرق العبارة 
يف املو�سل التي راح �سحيتها 120 �سخ�سًا.

اأما يف العا�سمة بغداد، فلم حتدث حالت غرق، 
غرق  اإىل  اأدى  دجلة  مياه  من�سوب  ارتفاع  اأن  اإل 
اأحوا�س  وبع�س  والعوامات  ال�سياحية  املن�ساآت 
التي  والكريعات(  )امل�ساهدة  منطقة  يف  ال�سمك 
من  جت��اوزات  اأنها  على  العا�سمة  اأمانة  �سجلتها 
بالتعوي�سات  املطالبة  ميكنهم  ول  الأه��ايل  قبل 
لأن��ه��ا غ��ري م��رّخ�����س��ة اأ���س��ا���س��ًا، وك���ان ق��د �سبق 
حتذيرهم واإنذارهم ب�سرورة رفعها من على وجه 
النهر واإل �سرتفعها الأمانة، لكن النهر فعلها دون 
�سابق حتذير من اأحدهم. وحذر بع�س النا�سطني 
من احتمالية غرق بغداد يف الأيام املقبلة يف حملة 
)الفي�س  الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  اأطلقوها 

بوك(.
اأعلنت  اإذ  الآراء،  ت�ساربت  ووا���س��ط  مي�سان  يف 
بع�س الأحزاب يف تلك املناطق اأن مدنها منكوبة 
مثل علي الغربي والعمارة، اإل اأن ال�سلطة املركزية 
ووزارة املوارد املائية كذبت تلك الأخبار، واأ�سدرت 
بيانات �سحفية قالت فيها اإن املياه م�سيطر عليها.
واأجرت  املو�سوع  عن  التحري  "ال�سبكة"  حاولت 
واجلهات  واخلرباء  النا�سطني  بع�س  مع  حوارات 
اأن  ميكن  وم��ا  ح�سل  عما  املزيد  ملعرفة  املعنّية 

يحدث.

هل �صتغرق بغداد؟
اأجاب املهند�س املدين و�سام غ�سان الذي يعمل يف 

مديرية ال�سدود:
 "علينا اأن منّيز اأوًل بني الغرق والفي�سان، فالغرق 
وجود  وع��دم  غزيرة  اأم��ط��ار  ح��دوث  عند  يحدث 
بنى حتتية كما ح�سل يف الأعوام املا�سية للحبيبة 
من�سوب  يرتفع  مل  اذ  مثاًل   2012 عام  يف  بغداد 
حدث  الغرق  لكن  �سنتيمرتات،  ب�سعة  اإل  النهر 
لعدم وجود �سبكة ت�سريف مياه من املدينة بنحٍو 

كاٍف. 
ال�سدود  اأحد  انهار  اإذا  يحدث  فهو  الفي�سان  اأما 
�سد  اأو  املو�سل  �سد  مثل  اهلل،  �سمح  ل  ال�سخمة، 
دوكان، ف�سرعة املياه هي التي �ستجرف كل �سيء يف 
طريقها وتعلو على �سطح دجلة ويحدث الفي�سان، 
على  راأ�سي  ب�سكل  يقف  الذي  �سامراء  �سد  اأن  اإل 
فهو  ال��غ��رق،  من  امل��دن  حماية  مهمته  دجلة  نهر 
ميرر ٧000 مرت مكعب يف الثانية لكنه يعمل الآن 
ب�سبب  وذلك  الثانية،  بطاقة2500 مرت مكعب يف 
من  وميكن  اخلطر  لدرء  للعمل  جاهز  وهو  ِقدمه 
اإىل  احلاجة  عن  الفائ�سة  املياه  ت�سريف  خالله 
 10000 مبعدل  الفرات  نهر  عرب  الرثثار  بحرية 

ال�سرطة  قناة  عن  ف�ساًل  الثانية،  يف  مكعب  مرت 
التي ت�ستوعب 1000 مرت مكعب يف الثانية، اإل اأنها 
ل تعمل الآن ب�سبب التجاوزات، اذ كانت ت�ستخدم 
�سابقا للري ولدرء املخاطر، فاخلطر اإذن هو اأن 

تغرق التجاوزات ولي�س املدينة نف�سها."
"اأن نهر دجلة فيه ما يكفي من ال�سدود  واأ�ساف 
اذ  احلبيبة  مدننا  في�سان  عن  اخلطر  تدراأ  التي 
الذي  �سامراء  �سد  اأقدمها  �سدًا  ع�سر  اأحد  يوجد 
افتتح  الذي  الوند  �سد  واأحدثها  افتتح عام 195٦ 
لإقامة  خمططات  هناك  ب��اأن  علمًا   ،2013 ع��ام 
لي�س  وفروعه  دجلة  نهر  على  اأخرى  �سدود  ت�سعة 
ملوا�سم  امل��اء  خلزن  ولكن  الفي�سان،  خطر  ل��درء 

اجلفاف."
املوارد  وزير  املهند�س ح�سن اجلنابي  �سوؤالنا  ويف 

املائية الأ�سبق قال :
املطلوب  ب��دوره��ا  املائية  امل���وارد  وزارة  "تقوم 
املوجات  وت�سليك  واملمتلكات  الأرواح  حماية  يف 
الفي�سانية بطريقة ممتازة يف و�سع �سعب يتطفل 
اخت�سا�سات  على  واجلهلة  املغر�سني  بع�س  فيه 

الوزارة لتحقيق اأهداف لي�ست بريئة. 
ن��ه��ر دجلة  اإي�����رادات ع��م��ود  ارت��ف��اع  ت��زام��ن  اإن 
ومنا�سيبه مع زيادة كبرية يف اإيرادات نهر ديايل 
)الذي ي�سب يف دجلة جنوب مدينة بغداد( يجعل 
�سالمة  وت��اأم��ني  الفي�سان  موجة  ت�سليك  اإدارة 
املن�ساآت، وحماية مدن وحمافظات وا�سط ومي�سان 
م�سغلو  ي�سطر  اذ  �سهلة،  لي�ست  مهمة  الغرق  من 
�سد املو�سل و�سد �سامراء، ا�سافة اإىل م�سغلي �سد 
دوكان ودربندخان وحمرين، اإىل اجراء ح�سابات 

دقيقة واتخاذ قرارات مهمة حلماية بغداد،
�سيطرة  اإىل  ت�سري  احلالية  املوؤ�سرات  اأن  ورغ��م 
ممتازة على املنا�سيب باأقل ما ميكن من اخل�سائر، 
احلايل  الو�سع  درو�س  من  ال�ستفادة  من  بد  فال 
احتمالت  م��ن  ب��غ��داد  العا�سمة  حماية  لتعزيز 

الفي�سان يف امل�ستقبل."

امللوحة اأخطر من الغرق
اخلبري اجليولوجي �سعد �سام قال:

�سرنا  اليوم  العراق،  يف  عديدة  املياه  "م�ساكل 
نخاف الغرق بعد اأن كنا مهددين باجلفاف!

 

املائية من عمليات كري  امل��وارد  وزارة  كانت  اأين 
خطرين؛  جتنبنا  الأنهر  كري  عملية  اإن  الأنهر؟ 
حو�سًا  دج��ل��ة  نهر  �سيكون  اذ  اجل��ف��اف،  الأول 
قلة  تغنيه عند  منا�سبة  مياه  بكمية  يحتفظ  جيدًا 
مياه  من�سوب  زي���ادة  وعند  املتدفقة،  املنا�سيب 
مت�سٌع  لدجلة  �سيكون  الثلوج  وذوب���ان  الأم��ط��ار 
لريتفع من�سوبه دون خطر على �سعوده ل�سفتيه."

بال�سدود  الكتفاء  علينا  “احلقيقة  قائاًل  اأ�ساف 
حتولت  التي  الأن��ه��ر  بكري  واله��ت��م��ام  امل��وج��ودة 
ملغم   ٨00 اإىل  اللرت  يف  ملغم   150 من  ملوحتها 
الرثثار �سديدة  وتفريغ مياه  لنهر دجلة،  اللرت  يف 
على  ال��وزارة  عملت  اذ  �سحيحة  بطريقة  امللوحة 
ل  لأن��ه��ا  امليت  دون  فقط  احل��ي  اخل��زي��ن  تفريغ 
احلل  اأم��ا  امل�سخات،  م��ن  ال��ك��ايف  ال��ع��دد  متتلك 
ب�سبب  توقف  ال��ذي  بخمة  �سد  اكمال  فهو  الثاين 

�سرقة معداته."  
واأكد "اأن كري الأنهار عمل مكلف ومتعب لكن هذه 
العملية مل جتِر منذ �سنني ومل يكن هناك ما يكفي 

من املياه لتنظيف الأنهار."
يف اجلانب الآخر، اأعلنت جمموعة من النا�سطني 
يف مواقع التوا�سل الجتماعي اأن مدينتهم منكوبة 
ل�سحايا  احلكومة  لتربع  غ�سبهم  ع��ن  وع���رّبوا 
اإيران وعدم التفاتهم ل�سحايا حمافظتهم مي�سان 
الع�سرات  خ�سرت  اإيران  باأن  علمًا  الفي�سان،  اإثر 
من ال�سحايا املدنيني اإبان غرق مدنهم يف موجة 
ت�سجل  ومل  منازلهم،  جرفت  التي  ال�سيول  م��ن 

حالت وفيات يف حمافظات اجلنوب.

القانون ل يحمي املتجاوزين
الذي  ح�سام(  )اأب��و  ال�سيد  "ال�سبكة"  التقت     
رف�س اأن يف�سح عن ا�سمه ال�سريح من حمافظة 

مي�سان فقال:
لأين  ا�سمي  ذكر  دون  �سكواي  اأ�سجل  اأن  "اأود 
حني  ق�ستي  ت��ب��داأ  امل��ت��ن��ف��ذي��ن!  ث����ارات  اأخ����اف 
���س��م��ن��ت اأر����س���ًا ل��ل��زراع��ة يف م��ن��ط��ق��ة ت��ق��ع يف 
الذي ُجفف منذ عقود،  �سابقًا،  هور)امل�سندك( 
املال من  بجني  املنطقة  املتنفذين يف  اأحد  ويقوم 
اأرا���سٍ  قطع  امل��زارع��ني  نحن  لنا  ت�سمينه  خ��الل 
اأعوام  �سبعة  منذ  فيها  اأزرع  باأين  علما  لزرعها، 
واأ�سكن كذلك مع عائلتي، وقد فوجئت هذه ال�سنة 
اأرا�سينا  على  املياه  فتحت  املحلية  احلكومة  باأن 
املزروعة حلماية املدينة من الغرق، ح�سب قولها، 
املح�سول  وتلف  �ساعة   12 يف  اأر�سي  غرقت  وقد 
اأهدرت وقتًا وماًل يف زراعته واجنرف  كله الذي 
حالل  ول  �سقف  ل  يل  يعد  ومل  الب�سيط  منزيل 

اعتا�س منه."
قال  الت�سمني  قيمة  عن  ح�سام  لأب��ي  �سوؤالنا  ويف 
قدره  مبلغًا  ال�سخ�س  هذا  ياأخذ  كان  دومن  "لكل 
 25 لديه  �سمنت  اأين  علمًا  دينار  األ��ف  خم�سون 
الأهايل مثلي وهناك من متكن من  دومنًا، وفعل 

ت�سمني اأكرث من مئة دومن." 
مدينة  من  نعمة  �سالح  اأحمد  الدكتور  النا�سط 
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ح�صن العاين 

نواعم
حقوق املراأة

 ا�صتغربت من مفردة "حقوق" اإذا مل اأكن قد �صحكت اإىل حد 
الإغماء، لأنني مل اأعرث على حق واحد ينفرد به الرجل من دون 
املراأة، فكلهما كاأ�صنان امل�صط يف الدرا�صة وحرية التعبري والعمل 

والوظائف التي �صملت حتى املوؤ�ص�صات الع�صكرية.

التنظيمات  اأن��واع  نوع من  اأي  �سهد  امللكي قد  النظام  اأن  يقع يف ذاكرتي  ل 
احتادات  اأو  جمعيات  قبل  من  امل��راأة  بحقوق  للمطالبة  دعوات  اأو  الن�سوية، 
ن�سائية، مع اأنني �سبيحة 14 متوز 195٨ مل اأكمل الثالثة ع�سرة من العمر، 
ولبد اأّن فتًى يف �سن املراهقة املبكرة له اهتمامات اأخرى غري لغاوي ال�سيا�سة 
وطلبات الن�سوان، فهناك ان�سغالت كثرية يف مقدمتها الن�سغال الذي ينا�سب 

هذه املرحلة، وهو تلم�س اخلطوات الأولية لفن احلر�سة بالبنات!!
على  ورمب��ا  احلياتية،  جتربتي  تنامت   ،195٨ لعام  الالحقة  ال�سنوات  يف 
امل�ستوى ال�سخ�سي بتُّ اأكرث مياًل اإىل الكتب والقراءة واملتابعة، منذ اأخذ بيدي 
الثقافة..  الإعدادية نحو عوامل  العربية يف  اللغة  ياأخذ- مدر�س  –وليته مل 
على اأية حال بداأت اأ�سمع بكائنات ن�سوية ومنظمات، نزيهة الدليمي، منال 
الآلو�سي، رابطة املراأة العراقية، الحتاد العام لن�ساء العراق.. الخ، وبغ�س 
النظر عن التباين يف ال�سعارات بني تلك الروابط والحتادات واجلمعيات، 

فاإنها يف املح�سلة تنتهي عند هدف واحد هو "حقوق املراأة".
حد  اإىل  �سحكت  قد  اأك��ن  مل  اإذا  "حقوق"  مفردة  من  ا�ستغربت  ولطاملا 
امل��راأة،  الرجل من دون  به  ينفرد  واح��د  اأع��رث على حق  لأنني مل  الإغ��م��اء، 
والوظائف  والعمل  التعبري  وحرية  الدرا�سة  يف  امل�سط  كاأ�سنان  فكالهما 
"فط�سُت" من  مرة  اأنني غري  على  الع�سكرية،  املوؤ�س�سات  �سملت حتى  التي 
كانت  ن�سبة كبرية منهم،  واأعني  ال�سيا�سية"،  الرجال  "طبقة  لأن  ال�سحك 
باأن  نغفل  ول  نف�سها،  امل��راأة  تفوق حما�سة  بحما�سة  تلك احلقوق  اىل  تدعو 
النظام ال�سابق من باب املزايدة، جعل للمراأة عيدين "عراقي وعاملي"، فما 

هو املق�سود باحلقوق اإذن، وماذا يعني ا�ستمرار املطالبة بها؟!
اخليال  و�سعة  بالذكاء  يتحّلني  الالئي  الن�سوان  من  "جمموعة"  اأن  بلغني 
واحليلة، اأدركن باأن هذه املطالب اأ�سبحت "اأك�سباير" وفقدْت م�سداقيتها 
"مع  العراقيني  الرجال  اآلف  وج��ود  عن  الك�سف  بعد  خا�سة  قوتها،  قبل 
قبل  من  لل�سرب  يتعر�سون  –اأي  الن�ساء"  "عنف  من  يعانون  الأ�سف" 
تلك  اأق��دم��ت  ول��ه��ذا  ال���خ،  ل��ه��م..  احلماية  بتوفري  ويطالبون  زوج��ات��ه��م، 
تويّل  على  تن�سُّ  للمراأة،  جديدة  نوعية  بحقوق  املطالبة  "املجموعة" على 

�سنوات،   )4( ملدة  )جمهورية/وزراء/برملان(  الرئا�سية  املنا�سب  الرجال 
يكت�سب هذا املطلب �سرعيته،  بالتعاقب. ولكي  �سنوات  املراأة )4(  وتتولها 
�سخ�سية   )1935( اىل  الدعوة  ُوجهت  وهكذا  عليه،  الت�سويت  من  لب��د 
)حزبية وحكومية و�سيا�سية وبرملانية( من اجلن�سني، وا�سرتطت الدعوة اأن 
الزوجة  ح�سور  اأن  على  التاأكيد  مع  املتزوجني،  من  جميعهم  الرجال  يكون 
اإلزامي )هذه خطة ن�سائية خبيثة جدًا ومدرو�سة بعناية، فاأي رجل يف ح�سور 
الت�سويت بال�سد؟!(، ويف املكان والزمان املحددين ح�سر  زوجته ي�ستطيع 

)1245( مدعوًا وتخلف )٦90( ب�سبب �سفرهم اإىل اخلارج!
الرنانة  اخلطب  وبعد  م��رات،  ثالث   )1245( احل�سور  عدد  من  التاأكد  مت 
النتيجة  وكانت  الت�سويت،  فعاليات  ج��رت  والرتحيب،  املجاملة  وكلمات 
ح�سول الطلب على )124٦( �سوتًا من اأ�سل )1245(، اإل اأن رئا�سة املوؤمتر 
املوؤلفة من �سبع �سخ�سيات جميعها من الرجال )هذا ما فات الن�سوان ومل 
يح�سنب له، مع علمهن باأن الرجل ل يوؤمتن، ل يف ال�سيا�سة ول خارج البيت( 
ولذلك مل تعرتف  زي��ادة،  لوجود �سوت )واح��د(  الت�سويت  بنزاهة  �سككت 
بالنتيجة، وهو الأمر الذي اأثار غ�سب اإحدى النا�سطات املتطرفات وجعلها 
تخرج عن طورها، ف�ساحت باأعلى ما متتلك من قوة ال�سوت ]هذه احلالة 
لي�ست جديدة، حيث �سبق اأن �ساهدنا مثياًل لها عند الت�سويت على الد�ستور 
ويف انتخابات جمل�س النواب وجمال�س املحافظات، ومّت التغا�سي عن فروق 
يف النتائج تبلغ اآلف الأ�سوات، فما الذي تغري الآن، والفرق هو �سوت واحد 
فقط؟![، غري اأن رئا�سة املوؤمتر مل تعرها باًل، فيما تنف�س الرجال ال�سعداء 
وناموا  ال�سجاع-  الرئا�سة  يثنوا عالنية على موقف  اأن  اأنف�سهم  –متنوا مع 

ليلتهم تلك قريري العيون..

مواقع  عرب  اأن�سر  زلت  وما  "ن�سرت  قال:  العمارة 
اأح��اول  فيديو  ت�سجيالت  الجتماعي  التوا�سل 
كمية  اأن  اإذ  املدينة  النا�س على حال  فيها طماأنة 
اأن  اإل  ج���دًا،  ك��ب��رية  للعمارة  ت�سل  ال��ت��ي  امل��ي��اه 
نهر دجلة جهة  ويردنا من  الو�سع م�سيطر عليه، 
الكوت 1000 مرت مكعب يف الثانية، فتحة مهرب 
امل�سندك تاأخذ 2٨0 مرتًا مكعبًا يف الثانية ت�سب 
يف هور امل�سندك النا�سف اأ�سا�سا، واملهرب الثاين 
هو كميت ياأخذ 1٨0 مرتًا مكعبًا يف الثانية واملتبقي 
ي�سل ٦00 مرت مكعب يف الثانية وهو طاقة حتمل 
نهر دجلة يف مدينة العمارة. املنازل التي غرقت 
يف  منازلهم  بنوا  متجاوزين  ملنازل  بالأ�سا�س  هي 
املنخف�س يف هور امل�سندك وهي منازل معدودة 
ومل تكن هناك اأية خ�سائر ب�سرية." ي�سيف قائاًل 
املدينة  واعتبار  املوقف  ا�ستغالل  البع�س  "حاول 
له حياته  الهور عادت  اأن  اأن احلقيقة  اإل  منكوبة 

الطبيعية."

اآذار.. اأبو الهزاهز والأمطار!
ك��ل مو�سم  ي��رددن��ه��ا يف  م��ق��ولت  ل��ل��ج��ّدات  كانت 
الوقاية  طرق  بناتهن  وليعّلمن  املوا�سم  لي�سفن 
اآذار  خ�س�سن  وق��د  الف�سول،  تغري  خطر  م��ن 
اأن  اإل  والأم��ط��ار(،  الهزاهز  اأب��و  )اآذار  مبقولة 
منذ  اآذار  يف  العراق  ت��زر  مل  الطبيعية  الهزاهز 
الأذرع  من  العديد  وجّف  املطر  وقّل  اأع��وام عدة، 

مياه  وانح�سرت  دجلة  بقربها  مير  التي  واملمرات 
دجلة ب�سكل مرعب قبل عام بعد اأن �سرعت تركيا 
و�سيكًا  تهديدًا  وكان ذلك  الي�سو  �سد  مبلء خزان 

لدجلة باجلفاف.

غرق العّبارة يك�صف امل�صتور
حتول عيد الربيع )النوروز- 21 اآذار2019 ( اإىل 
ماأمت كبري يف هذا العام اإذ ابتلع دجلة 120 مواطنًا 
عراقيًا مو�سليًا كانوا يحتفلون بثاين ربيع ملدينتهم 
خاٍل من داع�س. غرقت العّبارة التي كانت �سعتها 
كانت  لكنها  �سخ�س،  مئة  من  اأق��ل  ال�ستيعابية 
حتمل اأكرث من مئتي فرد ب�سبب الطمع واجل�سع، 
زاد من�سوب مياهه  قد  كان  الذي  النهر  ليبتلعهم 
ال��ذي  املو�سل،  �سد  لناظم  اأح��ده��م  فتح  ب�سبب 
�سا لري اأرا�ٍس معينة  اتهمه الأهايل باأنه يفتح بالرِّ
ل�سخ�سية متنفذة يف �سلطة املحافظة، ف�ساًل عن 
عدم توفر �سروط ال�سالمة من عوامات وطوافات 
للركاب وقّلة خفر ال�سرطة النهرية. تفاقم الأزمة 
لتك�سف  مو�سعًا  تفتح حتقيقًا  املركز  جعل حكومة 
ب�سبب  وحتدث  حدثت  التي  اجلرائم  من  العديد 
اأك��دت  اذ  املحافظة،  مركز  يف  الإداري  الف�ساد 
غابات  يف  ال�سياحية  اجلزيرة  اأن  ال�سياحة  هيئة 
لي�ست  العبارة  حادثة  فيها  وقعت  التي  املو�سل 
من �سمن اأمالكها، بل هي تابعة لدائرة عقارات 
الدولة ومل مُتنح اإجازة ملزاولة العمل ال�سياحي من 

للعّبارة  اأو  ب�سكل عام  للمرفق  ال�سياحة  قبل هيئة 
ب�سكل خا�س، وقد اأعطيت مل�ستثمرعن طريق هيئة 
وم�ساعداه  نينوى  حمافظ  اأقيل  نينوى.  ا�ستثمار 
ومت توجيه مذكرة لإقليم كرد�ستان لت�سليمه اإذ فّر 
�سهداء  العبارة  �سحايا  اعتبار  مت  كما  اأربيل  اإىل 

ليتم تعوي�س ذوي ال�سحايا وتلبية مطالبهم.

اللجان ...اىل اأين؟
اإىل  العراق حُتال  كل حادثة ح�سلت وحت�سل يف 
وعليها  حقوق  لها  اللجان  حتقيقية..هذه  جلنة 
واجبات..احلقوق لي�ست م�سكلتنا لكن نتائج هذه 

اللجان مل نذق لها ثمرًا ومل نح�سل على نتيجة.
مفارز  �سرعت  املو�سل  يف  ال��ع��ب��ارة  ح��ادث��ة  اإث���ر 
ال�����س��رط��ة ال��ن��ه��ري��ة يف ن��ه��ري دج��ل��ة وال���ف���رات 
للطوارئ  جّنادات  وجود  على  والتاأكيد  بالتحقيق 
ال��ن��ه��ر، وم��ن��ع �سيادي  ���س��ائ��ر يف  م��رك��ب  ك��ل  يف 
اأثناء  النهر  يف  الإب��ح��ار  من  والباّلمني  ال�سمك 

ارتفاع منا�سيب مياهه.

دجلة اخلري 
باب  ج�سر  اأعرب  كنت  بغدادي  ربيعي  م�ساء  ذات 
املعظم م�سيًا على الأقدام لأملح عند خ�سر اليا�س 
جتمهرًا �سعبيًا، وجمموعة من ال�سفادع الب�سرية 
تنزل  بغدادية  اأٌم  وثمة  النهر،  حافة  عند  جتل�س 
امل��اء  يف  �سدرها  وتغم�س  كحورية  م�سيًا  النهر 
لتنادي على ابنها الغريق با�سمه، واإذا بجثة تطفو 
على وجه دجلة، فيتقافز فريق ال�سفادع لينت�سلها 
خروجه  من  يقني  على  كانوا  وكاأنهم  تعجب  دون 
راأ�سي  وتعاىل يف  اأم��ه...  �سدر  �سّمه حلليب  حال 
غركان  ولد  ام  )مثل  تقول  عراقية  اأغنية  مقطع 

وابرى ال�سرايع(
وعرفت معنى قد�سية الأم ودجلة.

منحنا  اأن���ه  اإل  ال��ي��وم،  ق�سوته  ك��ل  رغ���م  دج��ل��ة 
دجلة  اأب��ن��اء  نحن  ال�سفح  ل��ه��ذا  الكثري،  الكثري 
اأو�ساخنا  جثامني  عنه  نرفع  باأن  مطاَلبون  اليوم 
نرفع  باأن  جميعًا  ومطالبون  وف�سادنا  وخالفاتنا 
عنه حيف هولكو وكل مدمر له.. اأنقذوا دجلة من 
وجه  تخفي  التي  والنفايات  البال�ستيك  �سرطان 

دجلة.. دجلة اخلري.



حتّوَل اىل مكّب للنفايات

�صارُع الر�صيد..
 ذاكرُة بغداَد الثقافية
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جاّدة خليل با�صا
 23 يوم  يعني  م��اذا  العراقيني  الكثري من  ي��درك  ل 
متوز 191٦، ومير ذلك اليوم على الكثريين دون اأن 
اذ  عاديًا،  يوماً  يكن  لكنه مل  اهتمام،  اأدنى  يعريوه 
�سهد افتتاح )جاّدة خليل با�سا( اأو )�سارع اجلاّدة( 
من  املمتد  ال�سارع  وه��و  لح��ق��ًا،  الر�سيد  �سارع  اأو 
منطقة باب املعظم باجتاه جامع �سيد �سلطان علي، 
وواح��دًا  العراق،  يف  مبلط  �سارع  اأول  بذلك  ليكون 
منذ  الأو�سط  ال�سرق  يف  احليوية  املراكز  اأهم  من 

تاأ�سي�سه حتى اليوم.

احلافلة احلمراء ذات الطابقني
عامًا،  �ستني  من  اأك��رث  قبل  �سهد،  الر�سيد  و�سارع 
ال��ط��اب��ق��ني  ذوات  احُل���م���ر  احل���اف���الت  ان���ط���الق 
�سارع  اأول  ليكون  الركاب(  نقل  )حافالت م�سلحة 
التي  احلافالت  تلك  فيه  ت�سري  الأو�سط  ال�سرق  يف 
اإليها م�سوؤولو النقل، ليتاأكدوا باأنف�سهم من  ي�سعد 
نظافة املقاعد، ول يكاد ال�سارع يخلو من ال�سيارات، 
املياه  بخراطيم  اأر�سفته  بغ�سل  العمال  يبداأ  حتى 
واملنظفات م�ساء كل يوم، لي�سبح نظيفًا وبراقًا يف 

اليوم الثاين.

الرقم ال�صحري
الر�سيد،  �سارع  يف  �سحرٌي  فعٌل  )اأرب��ع��ة(  للرقم 
ي�سم  العريق  ال�سارع  اأن  العجيبة  املفارقات  فمن 
يومنا  �ساخ�سة حتى  تزال  ما  رئي�سة  �ساحات  اأربع 
هذا، وهي �ساحة الغريري اأو ما تعرف حاليًا ب�ساحة 
الوثبة  و�ساحة  امليدان  و�ساحة  قا�سم،  الكرمي  عبد 
و�ساحة ال�ساعر معروف الر�سايف، كما ي�سم اأربعة 
اأهم  يعّد من  الذي  با�سا  جوامع هي: جامع ح�سني 
دور العبادة يف بغداد، وجامع احليدر خانة وجامع 

مرجان وجامع �سيد �سلطان علي.
عند  ومهمة  ك��ب��رية  اأ���س��واق  اأرب��ع��ة  على  ويحتوي   
املدن  هائاًل من جميع  اإقباًل  تلقى  كافة  العراقيني 
اأو  ال�سّفارين  و���س��وق  ه��رج  �سوق  ه��ي:  والأ���س��واق 
ال�سورجة  و���س��وق  ال�سفافري«  »���س��وق  ب���  تعرف  م��ا 
العريق  ال�سارع  ويت�سل  العربي،  وال�سوق  التجاري 
ثم  املعظم  ب��اب  ج�سر  م��ن  ب���دءًا  ج�سور  ب��اأرب��ع��ة 
وينتهي  الأح��رار  وج�سر  ال�سهداء  ج�سرا  يتو�سطه 

بج�سر ال�سنك.
اأورزدي باك

حديث  ح�ساري  مركز  اأول  اإن�ساء  ال�سارع  �سهد 
باك(  )الأورزدي  وهو  الأو�سط،  ال�سرق  للت�سوق يف 
واإذا  دجلة،  نهر  على  مطل  مقهى  على  يحتوي  اإذ 
ت�ساهي  مكتبة  فال  املكتبات،  عن  التحدث  اأردن��ا 
"مكتبة مكنزي" املكتبة الأوىل والأكرب، التي كانت 

توفر اأحدث الكتب ب�ستى اللغات.

والروؤ�صاء! "�صربت" القادة 
املده�س،  ال�سارع  بهذا  ارتبطت  ب��ارزة  معامل  ثّمة 
ال�سرقي  ال��ب��اب  اىل  امل��ع��ظ��م  ب���اب  م��ن  ف��اب��ت��داًء 
دائمًا  املفتوح  وبابها  القلعة  اأمامنا جدار  �سن�ساهد 
ال�سجن  النهر �سنجد  القلعة، وعلى جهة  ثم �ساحة 
القدمي الذي ي�سمى "�سجن القلعة" وهو اليوم مقر 

وزارة الدفاع.
قهوة  �سميت  ال��ت��ي  اأم���ني  ق��ه��وة  اىل  �سننتقل  ث��م 
وقهوة  القيماقجي  اأح��م��د  �سنا�سيل  ث��م  ال��زه��اوي 
ح�سن عجمي ثم مدر�سة �سما�س اليهودية ثم دكان 
"احلاج  و�سربت  برمبوز(  )خريو  احلجي  احللبي 
الذين  وال��روؤ���س��اء  امللوك  منه  �سرب  ال��ذي  زبالة" 
العراق  وروؤ�ساء  ملوك  يحر�س  اإذ  بغداد،  ي��زورون 

على ا�سطحاب �سيوفهم اىل �سربت زبالة لتذوقه.

مقاٍه ودور �صينما �صهرية
يف الناحية الأخرى لل�سارع �سنجد مدر�سة ال�سوفّية 

التي ارتادها جميل �سدقي الزهاوي وبعدها �سارع 
الأكمكخانة )املتنبي(، ويف اآخر هذا ال�سارع �سرنى 
الر�سيد  �سارع  من  الي�سار  واىل  ال�سابندر،  قهوة 
توجد  خ��ال��د  حجي  ا�سماعيل  بيت  م��ن  واب���ت���داًء 
فجامع  اآغ��ا  ع��ارف  قهوة  تاأتي  ثم  ال��ع��راق  �سينما 
احليدرخانة ثم دربونة اخل�سالت و�سوق باب الآغا 
التي حّلت حمّله  الر�سايف  اىل �سلمان باك و�ساحة 
قادمون  ونحن  الأمي��ن  اجلانب  يف  فتاح.  قهوة  ثم 
من باب املعظم تاأتي رويال �سينما ثم النجارون يف 
باب الآغا، ثم خان فتح اهلل عبود ثم مدخل �سوق 

ال�سورجة وجامع مرجان.
بعدها �سنتجه نحو �سوق ال�سفافري ودكان احلاّلق 
ك��اظ��م وم��ع��اون��ه ع��ب��ود، وه��و اأ���س��ه��ر احل��الق��ني يف 
�سائب  علي  وخ��ان  اليمني  جهة  على  املنطقة  هذه 
بعدئذ  ���س��ارت  ث��م  الي�سار  جهة  على  اخل�سريي 
يف  روم��ا(  دي  و)بنكو  عبودي  اأدور  �سريفة  مكتب 
وم�سرف  امل��رك��زي  البنك  الآن  وه��و  الثالثينات 

الرافدين. 
فيه  يقيم  ك��ان  بق�سر  الر�سيد  ���س��ارع  ينتهي  ث��م 
مقرًا  بعد،  فيما  اتخذه،  الذي  الربيطاين  القن�سل 
الباجه  ق�سر  منه  قريبًا  ويوجد  القت�ساد  ل��وزارة 
الكني�سة  حيث  الر�سيد  �سارع  نهاية  يعد  الذي  جي 

الإنكليكانية )الإنكليزية(.

النتقال اىل املجهول
ابُتلَي  العريق  ال�سارع  ه��ذا  اأن  حقًا،  ي��وؤمل  ما  لكن 

 هو روح بغداد القدمية، وذاكرة العراقيني التي يتنف�صون 
من خاللها ما�صيهم البهي، الذي مل تبق منه �صوى �صورة 

يتغزل بها ال�صعراء، وح�صرات توجع قلوب حمبيه، بعد اأن 
تركه الإهمال ي�صيخ ويطلق �صرخات الإغاثة دون جدوى.
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

لول بومان ملا كانت وكالة نا�صا �صتفاجئ العامل بن�صر 
ال�صورة التاريخية للثقب الأ�صود يف 11 ني�صان 2019، 
ومنذئذ ما يزال العامل من�صغًل بهذه ال�صور املذهلة. 

ندين لها

)ندين لها(.. و�سم )ها�ستاغ( على مواقع التوا�سل الجتماعي مت اإطالقه لتقدمي ال�سكر 
ن�سر  يف  الف�سل  لها  كان  بومان(،  )كيتي  ا�سمها  �سنة   29 عمرها  �ساّبة  اأمريكية  ملربجمة 
اأول �سورة يف التاريخ للثقب الأ�سود، اإذ طّورت لوغاريتمات لقراءة الفراغات املوجودة يف 
�سور التقطتها ثمانية تل�سكوبات مت و�سعها يف ثمانية مرا�سد خمتلفة يف اأربع قارات، ومن 
درا�ستها على مدى �سنتني. ولول بومان ملا كانت وكالة نا�سا �ستفاجئ العامل بن�سر ال�سورة 
التاريخية للثقب الأ�سود يف 11 ني�سان 2019، ومنذئذ ما يزال العامل من�سغاًل بهذه ال�سور 

املذهلة. 
والثقب الأ�سود الذي يقع يف جمرة )م�سييه ٨٧( يبعد عن الأر�س ب� 500 كوادريليون كيلومرت 

)كوادريليون= مليون ترليون(. 
وبومان، مل تكن تقدر على اإجناز كهذا لول اأنها در�ست )امل�سفوفة( منذ مراحل درا�ستها 

الأولية و�سوًل اىل درا�سة الربجمة يف معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا.
اأوًل، فقط لنتذكر ال�سّجة التي حدثت ب�سبب تغيري مناهج  اأ�سري اىل هذه املعلومة؟  ملاذا 
تدّر�س  وباتت  املناهج  هذه  غرّيت  امل�ستقبل  اىل  ترنو  التي  الدول  العراق!  يف  الريا�سيات 
هذه  من  املنتهي  ال�سف  يف  التلميذ  ليتمكن  البتدائي  الثاين  ال�سف  من  بدءًا  امل�سفوفة 
املرحلة من ابتكار برنامج )�سوفت وير( ب�سيط يالئم عمره وما در�سه، بينما نحن )اأهايل 
وهيئات تعليمية وتدري�سية( بداأنا بحملة لرف�س املناهج احلديثة بذريعة خمجلة وهي )اأنها 
ملعرفة  دورات  يف  زّجهم  يتم  مل  واملدر�سني  املعلمني  اأن  علمًا  التلميذ(،  م�ستوى  من  اأعلى 
كوكب  خ��ارج  وكاأننا  ن�ستمر  اأننا  هي  فاملح�سلة  الأ�سباب،  تكن  ومهما  تدري�سها.  اأ�سول 
من  جتعل  هائلة  بكتلة  مرئي  غري  ج�سيم  هو  الأ�سود  الثقب  تعريف  فاإن  وثانيًا،  الأر���س. 
امل�ستحيل على اأي �سيء الإفالت من قوة جاذبيته، مبا يف ذلك ال�سوء، اأي اأن كل ما يدخل 

فيه يعترب مفقودًا، حتى اإن كان كوكبًا.
وا�ستنادًا اىل هذا التعريف، لدينا يف العراق ثقوب �سوداء )اأر�سية( ول تبعد عنا برتيليونات 
الكيلومرتات، اإمنا حولنا، وهي )ثقوب( الف�ساد الأ�سود التي ل يخرج منها كل من يدخل 
اإليها، ولكن من �سي�سع التل�سكوبات لت�سويرها؟  هل ننتظر اإجنازًا كي يتم ت�سوير ثقب 
الف�ساد الأ�سود والذي يكاد العراق يتفرد باأكربه عامليًا؟ او �سن�ستمر، كما قلت �سلفًا، خارج 

كوكب الر�س!

ذكريات  جم��رد  ال�سواهد  ه��ذه  وب��دت  ب��الإه��م��ال، 
هذا  والفو�سى،  النفايات  به  اأح��اط��ت  اإذ  األيمة، 
اأه��م الأح���داث يف  ال��ذي ك��ان �ساهدًا على  امل��ك��ان 
التاأريخ العراقي احلديث، اليوم ُين�سى، وُتن�سى معه 
اأعمدته ال�سخمة، التي متثل مالمح وجهه احلزين. 
كبرية  مبقربة  اأ�سبه  اىل  اليوم  حتول  ال�سارع  هذا 
مت�سخة  اأر���س  التجارية،  املحال  وبقايا  للنفايات 
ت��وؤول  واأبنية  اأرج���اءه،  تعم  فو�سى  ام��ت��داده،  على 
ي�ستطيع  اهتمام، من  اأو  ال�سقوط دومنا رعاية  اىل 
التخيل؟ ومن يريد روؤية �سارع الر�سيد بهذا الو�سع 

ة يف قلبه؟ دون ان ي�سعر بغ�سّ

تهدمي اجلمال
بائعًا  يعمل  ال���ذي  )5٦ع���ام���ًا(،  حممد  اأب���و  ي��وؤك��د 
�سارع  حم��ال  اأح��د  يف  والكهربائية  اليدوية  للعدد 
فقط،  احلكومة  من  لي�س  التق�سري  اأن  الر�سيد، 
هذه  حلماية  ملنع  بغداد  اأمانة  حم��اولت  جميع  لأن 
من  اإ�سافية  اأموال  بحفنة  تنتهي  الرتاثية  الواجهة 

امل�ستثمرين.
املعامل  من  الكثري  تهدم  ال��وق��ت،  من  غفلة  -على 
العمرانية التي كانت الأجمل، لت�سبح حمال جتارية 
املباين  داخ��ل  يرمّمون  اأنهم  لو  بائ�سة،  بواجهات 
ما  لكن  اأف�سل،  الو�سع  لكان  الواجهات  ويرتكون 

يجري هو تهدمي املباين على نحو كّلي، كيف يحدث 
هذا؟ يحافظ العامل على تراثه ونحن نهدم كنوزنا.

تلك التفا�سيل املعمارية ال�سغرية للواجهة الرتاثية 
وتهدد  ف�سيئًا،  �سيئًا  بالختفاء  ب��داأت  ال�سارع  يف 

بنهاية حقبة رائعة. 
تلك  من  تبقى  ما  على  املحافظة  حممد  اأبو  يتمنى 
وان��درا���س  الأوان  ف���وات  قبل  اجلميلة  ال�����س��واه��د 

التاأريخ، ويقول بح�سرة:
اليوم،  ال�سارع  التي تطول  -حتى حماولت الرتقيع 
هي على الأكرث غري جاّدة، وقد توؤذي وت�سّر ال�سارع 

اأكرث اإذا ما ا�ستمرت بهذه الطريقة.
اإن  قال  خ��ّوام(  )اأحمد  الر�سافة  بلدية  عام  مدير 
ولكنها  لل�سارع،  وخمّططة  وا�سحة  روؤي���ة  هناك 
حتى  نتمكن  مل  حم���ددة،  لتخ�سي�سات  بحاجة 
البنك  اأن  اىل  ولفت  عليها،  احل�سول  من  اللحظة 
من  ج��زء  لتطوير  م��ب��ادرة  ق��دم  العراقي  امل��رك��زي 
ال�سارع من منطقة حافظ القا�سي ولغاية الر�سايف، 
اأمانة  اأن  كما  املقطع  هذا  يف  اأعمال  هناك  وحاليًا 

بغداد �ستقوم باإك�ساء هذا املقطع.
جاهدة  ت�ستمر  العا�سمة  اأمانة  اأن  خ��ّوام  واأو�سح 
ت�ستطيع  ل  لكنها  الدائمية،  التنظيف  بحمالت 
ال�سيطرة دائمًا، اإذ يوجه اللوم اىل اأ�سحاب املحال 
نظافة  جتاه  بامل�سوؤولية  لي�سعرون  الذين  التجارية 
التي  التعاون مع اجلهود  اإياهم اىل  ال�سارع، داعيًا 
التخ�سي�سات  قّلة  اىل  م�سريًا  البلدية،  تبذلها 

املالية التي ل تكفي لنظافة ال�سارع وترتيبه.

التعاون مع اجلميع
)العقيد  ب��غ��داد،  �سرطة  ق��ي��ادة  اإع���الم  مدير  اأم��ا 
نربا�س حممد(، فيوؤكد حر�س قيادة �سرطة بغداد 
ال�سارع  واأهمية  يتالءم  مبا  ال��دوري��ات  ن�سر  على 
ووجهاء  املحال  اأ�سحاب  مع  التعاون  على  م�سددًا 
اأحد  ل  اأن  اىل  لفتًا  معامله،  على  للحفاظ  املناطق 
يعلم بحجم اجلهود املبذولة من قبل وزارة الداخلية 
مع  تن�سيق  فهنالك  ال�����س��ارع،  هيئة  على  للحفاظ 
املجل�س البلدي ودائرة الآثار لإبالغنا عن كل جديد 

من اأجل حت�سينه. 
لكن الأ�سئلة ت�ستمر بحثًا عن اإجابات �سافية قبل اأن 

يلفَّ الن�سيان هذا ال�سارع العريق.
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وامل�ستوى  ال�سهرة  ه��ي  النجومية  كانت  واإذا 
و�سنوات العمل معًا، فماذا عن الفنانني الذين 
اأن  رغ��م  على  ال��ع��ارم��ة  بال�سهرة  يحظوا  مل 
النجوم؟  م�ستوى  من  اأعمق  الفني  م�ستواهم 
الفنان  ميتلك  ه��ل  قبيل:  م��ن  ت�����س��اوؤلت  وثمة 
العراقي يف جمال )التمثيل( موا�سفات النجم 
احلقيقي كما هو �سائد يف الدول العربية؟ وما 
املعايري التي حتدد جنومية الفنان من عدمه؟ 

»جملة ال�سبكة” طرحت كل تلك الت�ساوؤلت على 
طاولة النقا�س مع عدد من الفنانني العراقيني 
الذين اأدلوا بدلوهم متحدثني ب�سكل �سريح عن 

جمريات هذا املو�سوع.
باأن  اأو�سح  الر�سا  عبد  مقداد  الفنان 
العراق ل ميتلك موا�سفات النجومية )للفنان( 
مرتبطة  والأدب  والثقافة  الفنون  بقيت  طاملا 
خالل  من  ت�سنع  النجومية  اأن  اإذ  باحلكومة، 
الق�سية  بهذه  تعنى  التي  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 
وت�سلط الأ�سواء على الفنان وتدعمه من جميع 
وراء  يرك�س  تراه  العراق  يف  الفنان  النواحي. 
تاأمني  اأجل  من  وهناك  هنا  ويدور  عي�سه  لقمة 
ثمن  ميتلك  ل  فبع�سهم  القت�سادي،  و�سعه 
اإذن؟!  النجومية  ت��اأت��ي  اأي��ن  فمن  امل��وا���س��الت 

و�سط هذه الأجواء املزرية التي يعي�سها الفنان.
اىل  القري�سي  كاظم  الفنان  اأ�سار  فيما 
اأن معيار النجم احلقيقي هو )�سباك التذاكر( 
الذي يحدد جنومية الفنان واأهميته يف ال�سارع. 
م�سيفًا: اأجزم اأنه ل يوجد يف العراق جنم فني 
بل فنان معروف، لأن النجم يحتاج اىل �سناعة 
وجد  اإن  وحتى  الفنان،  تدعم  وموؤ�س�سات  فنية 
حتاربه  قد  موؤ�س�سات  هناك  ف��اإن  النجم  ذلك 
وتك�سر معنوياته لأننا، وبكل �سراحة، نعي�س يف 
بيئة طاردة لالإبداع ولي�ست م�ستقبلة للموهبة او 
املنتج، لذا فمتى ما توفرت املوؤ�س�سات اخلا�سة 

النجوم،  �سناعة  تتبنى  التي  الفنية  احلقيقية 
كما هو معروف يف الدول العربية، �سيكون لدينا 
جنوم باملقايي�س العربية، ورمبا الأوروبية اأي�سًا.     
عن  الفنان حكيم جا�سم  اأع��رب  حني  يف 
اأ�سفه الكبري لغياب القطاع اخلا�س وال�سركات 
�ساأنهما  من  اللذين  اخلا�سة  الفنية  الإنتاجية 
ب�سكل  الفنية  والعملية  الفنان  و�سناعة  دع��م 
كامل، موؤكدًا على اأن النجومية ت�سنع من خالل 
الكبريان  ووقعها  اأهميتها  لها  التي  ال�سينما 
النجومية،  نحو  الأوىل  والنطالقة  الفنان  على 
ال�سينما  العراق الآن ل ميتلك �سالت لعرو�س 
وهذا اأمر موؤ�سف حقًا يف خارطة الفن العراقي 

.
ابتداًء  �سحيحة  فنية  لعملية  نوؤ�س�س  اأن  علينا 
جناري  لكي  التفا�سيل  اأب�سط  اىل  الإنتاج  من 
منتلك  لأننا  العربية  الفنية  الدراما  الأقل  على 
)رقم  العراقي  الفن  جتعل  التي  املقومات  تلك 
واحد( بني الدول العربية لكننا نفتقر اىل كثري 
من العنا�سر التي تبطئ من انت�سار الفن اأولها 

عملية الت�سويق الفني.
�سذى  الدكتورة  الفنانة  قالت  جهتها،  من 
)�سناعة  م�����س��األ��ة  ال���ع���راق  يفتقد  ���س��امل: 
النجم(، نحن ل منتِلك مع الأ�سف هذه الفعالية 
�سنعنا  نحن  جن��وم��ًا،  اأن��ا���س��ًا  ن�سنع  كيف  يف 
من  وكممثلني  كفنانني  نحن  باأنف�سنا،  اأنف�سنا 
من  حّتى  التجربة،  خالل  ومن  اأعمالنا  خالل 
خالل ُم�ساركاتنا اخلارجية، نحن �سنعنا ذلك، 
الأ�سف  مع  بهم،  والعناية  لكن ك�سناعة جنوم 
ذلك  على  والدليل  كهذه  اأ�سياء  مثاًل  توجد  ل 
اأّن عندنا مواهب �سبابية فنية كبرية لكن لي�س 

هناك من يرعاها بال�سكل املطلوب.
فيما اأكد الفنان فالح ابراهيم على عدم 
نعم  وق��ال:  الغناء،  �سوى يف  وج��ود ممثل جنم 
لدينا  لي�ست  اإذ  العراق،  يف  جنوم  لدينا  لي�س 
جنوم  ل�سناعة  م��ت��ط��ورة  اإع��الم��ي��ة  موؤ�س�سة 
ب�سكل  العراقي  الفنان  يقدم  انتاج  لدينا  ولي�س 

لئ�����ق، ع��ن��دن��ا 
جن������وم ف��ق��ط 
املطربني،  من 
ا�ستغلوا  لأنهم 
اأنف�سهم  على 
وال�������ه�������ال�������ة 
الإع�����الم�����ي�����ة 
ال���ت���ي ج��ع��ل��ت 
جن��وم��ًا  منهم 
لي�ست عراقية، 
اأن  اأع����ت����ق����د 
اخل���ل���ل ل��ي�����س 
ال����ف����ن����ان  يف 
ال���ع���راق���ي ب��ل 
الإع��������الم  يف 
ال������ع������راق������ي 
والإن��������ت��������اج، 
منها  مطلوب  ما  كل  والأعمال  هزيل  فالإنتاج 
هو  اجليد  واملمثل  ممكن،  مبلغ  باأقل  تنتج  اأن 
املمثل احلافظ، واملخرج اجليد هو الذي ي�سور 
40 م�سهدًا يف اليوم، لذلك هذه الأفكار ل تخلق 
وجود  لعدم  اآخ��ر  �سبب  هناك  اأي�سًا  جن��وم��ًا، 
موجودة،  غري  فال�سينما  ال��ع��راق،  يف  جنومية 
النجم على م�ستوى التمثيل ت�سنعه ال�سينما ول 
توجد �سينما يف العراق ولميكن اأن تكون هناك 
�سينما يف العراق ب�سبب عدم وجود دار عر�س 
العراق، ول يوجد م�ساهد  �سينمائية واحدة يف 
يعرف ما ال�سينما، جيل كامل مل يدخل �سينما، 
ل  التلفزيون  النجم،  ي�سنع  اأن  ميكن  فكيف 
خلقتهم  كلهم  ال��ع��رب  النجوم  جن��م��ًا،  ي�سنع 
ال�سينما، وطاملا ل توجد �سينما يف العراق فهذا 

يعني اأنه ل يوجد جنم.

اأ�صباُبه ارتباط الفن والثقافة 
باملوؤ�ص�صات احلكومية

اأفوُل النج��������ومّية يف العراق 
فنانون:

اأحمد �صمي�صم  ا�صتطلع

ل ُيالم هذا الفنان ال�صاب اأو ذاك يف الكالم على جنوميته، فهو يعترب اأن جمرد 
ال�صهرة هي النجومية، كما ل تالم تلك الفنانة املخ�صرمة اأو هذه يف الكالم 

اأي�صًا على جنوميتها، فهي ترى اأن جمرد �صنوات يف العمل هي النجومية. لكن اإذا 
كانت النجومية هي ال�صهرة اأو �صنوات العمل، فماذا عن امل�صتوى الفّني؟



هادي،  فرحان  الفنان  فكرة  من  املهرجان 
ن�سري  الفنان  من  ك��ّل  اإقامته  يف  و�ساهم 
وال�سيد  العبا�س  اأبو  حممود  والفنان  �سّمة 

�سالم العيداين واملهند�س مازن ال�سعد .
ح�سر الفعاليات مايقارب ال� 200 �سخ�سية 
�سهدت  ح��ي��ث  واإع��الم��ي��ة،  وث��ق��اف��ي��ة  فنية 
جراء  مميزًا  فنيًا  حراكًا  الب�سرة  �سوارع 
توافد الزائرين من جميع الأمكنه مل�ساهدة 
م�سارح  ث��الث��ة  على  امل��ون��ودرام��ا  ع��رو���س 
ب�سيطة ل ترتقي لفعاليات كهذه، وهي نقطة 
اأكد عليها البيان اخلتامي للجنة التحكيم، 
اجلديدة"  املحافطة  "بناية  ق��اع��ة  وه��ي 
"التامي  وم�سرح  غزوان"  بن  "عتبة  وقاعة 
ال�سكوير" يف املول الذي يحمل نف�س ال�سم.

ك��ال��ت��ايل:  الث��ن��ا ع�سر  ال��ع��رو���س  ت��وزع��ت 
الأردن  م���ن  "الأ�سرعة"،  ���س��وري��ا  م���ن 
"غوايات  ال�سعودية  م��ن  "اأدرينالني"، 
البهاء"، من الكويت "�سبيليات ا�سماعيل"، 
من  ميت"،  رج��ل  "اعرتافات  املغرب   من 
 " العراق  ومن  م�ساء"،  ذات  "زيارة  ليبيا 
"خمفر  "�سريج"،  يل"،  "لدين  فريد"، 

ال�سرطة القدمي".
كما ت�سمن املهرجان توافدًا من جنوم الفن 

�سامح  من  كل  وه��م  واملو�سيقى  والإع���الم 
م�سر،  م��ن  ال��ب��ح��ريي  ورن���دا  ال�سريطي 
والدكتورة  الكويت،  من  املن�سور  وحممد 
واب��راه��ي��م  ال��ب��ح��ري��ن،  ب��روي��ن حبيب م��ن 
احل�����س��اوي م��ن ال�����س��ع��ودي��ة، وامل��و���س��ي��ق��ي 
وامللحن  بغداد،  من  زاير  حممد  م�سطفى 
القدير نامق اأديب، والفنان غالب جواد من 

مقّر اإقامتهما يف لندن.
كانت  واخل��ت��ام  الف��ت��ت��اح  حفلي  ع���ّراف���ة  
ال�سيخلي  ليلى  املميزة  العراقية  الإعالمية 

املقيمة يف دولة قطر منذ �سنوات.
املهرجان فقرات عدة منها عرو�س  و�سهد 

ل�ح�سني دروي�س ولل�سخ�سية الفنية املعروفة 
على  ع��زف��ه  يف  اأب���دع  ال���ذي  الياب�س  �سعد 
وعلى  "الهيوه".  واأغ��اين  الإيقاعية  الآلت 
الكويتي  الفنان  تكرمي  املهرجان مت  هام�س 
القدير حممد املن�سور يف احتفالية خا�سه 
به تقديرًا جلهوده وم�سريته الفنية احلافلة.
الكويتي  الفنان  ق��دم  امل��ه��رج��ان  ختام  يف 
عن  م�سرحيًا  ع��م��اًل  احل���داد  عبدالعزيز 
ال�����س��اع��ر امل�����س��ري اأح��م��د ف��ت��ح��ي، يحكي 
ق�سه حياته. و�سهدت اأم�سية اخلتام حفاًل 
"اأم�سكت  ع��ن��وان  حمل  مو�سيقيًا  �سعريًا 
ال�ساعرة بروين حبيب  اإذ اعتلت  بالقمر"، 
ة رافقها على العود املوؤلف املو�سيقي  املن�سّ

م�سطفى زاير.
اجلوائز

الفنان  التحكيم  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن  ث��م 
امل�سرحي الكبري جواد الأ�سدي نتائج جوائز 

املهرجان، وكانت كالتايل:
م�سرحية  ح�سة  من  عمل  اأف�سل  جائزة   
والتي  الكويت  من  اإ�سماعيل"  "�سبيليات 
ح�سدت اأي�سًا جائزة اأف�سل ممثلة للكويتية 
�سريين حّجي منا�سفة مع الفنانة الأردنية 

اأ�سماء م�سطفى، فيما ح�سد الفنان 

مهرجاُن "الب�صرة مونودراما" 

دورٌة اأوىل قّدمت ر�صالَة عودِة 
احلياِة الفنيِة للفيحاء

الب�صرة : حيدر النعيمي
ت�صوير: �صامان اجلاف

�صهدت حمافظة الب�صرة فعالية فنية كبرية متثلت مبهرجان "الب�صرة مونودراما" يف 
دورته الأوىل التي ا�صتمرت اأربعة اأيام من 10-2019/4/13 وح�صرته وفود عربية 

من دول عدة، واملهرجان هو جزء من مبادرة "األق الب�صرة"، التي تبناها املو�صيقار 
ن�صري �صّمة عازف العود ال�صهري عامليًا يف خطوته الثانية بعد خطوة "األق بغداد" يف 

فرتة �صابقة.

السنة الرابعة عشرة العدد )335( 24 نيسان 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

21 ف���������ن���������ون20



جمعة اللمي

ذاكرة امل�صتقبل 

يكتب اأوكونور يف ال�صطر الأول 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.

َفّواد ال�َصمَعة

""ُتهِلُك ال�َصمعُة نف�َصها، لي�صَت�صيَء �صواها"  
)مثال عاملي �صائع( 

ال�سهرية، عند   الواقعة  ور�سمًا، قبل  ا�سمًا  النا�س  ال�سمعة، كما عرفه  فّواد  �ساأن  اليوم يف  اأكتب 
"بيت الزبري" مبحلة املاجدية، يف مدينة العمارة بعد �سنة 195٦. ورمبا يعرف غريي  ب�ستان  
من  فهو  ال�سانحة،  هذه  يف  �سجلته  الذي  ا�سمه  اأما  مبدينتنا.  املدنية  الأح��وال  �سجل  يف  ا�سمه 
اخرتاعي، حتى يعرف القّراء ، اأن الكاتب الذي يعرف حقوقه وواجباته، يقدر اأن "ي�سنع حياة  

اإن�سان على الورق"، وتبقى جذوره عميقة يف بيئته الواقعية.
اللون، ربعة، ذا �سوت جهوري  اأ�سمر  الأيام. كان  الثاين من عمره يف تلك  العقد  فّواد  مل يعرب 
يف  يالقيك  حني  هام�سًا  يبدو  �سوته  لكنَّ  التعبانني.  والنا�س  والغربة  الفراق  عن  يغني  عندما 
"�سارع بغداد" ال�سهري، فيحدثك عن اآخر فيلم اأمريكي اأو م�سري يف �سالة "�سينما احلمراء".  
وكان طالب املدار�س يجدون فيه عونًا لهم يف اأمور كثرية، وغالبًا ما كنا ن�ساهده ي�ساعد عجائز 
الكبري". وهكذا احتاز  "ال�سوق  "�سارع بغداد" اإىل حيث  والن�ساء، فيقودهم عرب   الرجال  من 
فّواد لقب "�سديق الفقراء".  لكنَّ هذا اللقب جلب له املتاعب �سيئًا ف�سيئًا، ل�سيما حينما خرجت 
مدينة العمارة عن بكرة اأبيها، توؤيد ال�سعب امل�سري يف وجه "العدوان الثالثي" يف �سنة 195٦، 
ان" بني الكوت  وكان فّواد يف مقدمة املتظاهرين، ثم مّت نفيه بعد ذلك اىل بيداء "بدرة وج�سّ

والعمارة. 
بعد تلك الأيام املعروفة يف مدينتنا، اأخذ فّواد ال�سمعة "ُين�سد" باأُ�سلوب املنرب احل�سيني، �سعرًا مل 
تعرفه مدينتنا من قبل، كان ين�سد اأنا�سيد ال�سدناء ال�سيا�سيني يف جميع اأنحاء العامل. وذات يوم 
جتّمع نا�س كثريون يف ب�ستان "بيت الزبري" ت�سامنًا مع �سجناء �سجن "نقرة ال�سلمان" من اأبناء 

املدينة، و�سمع النا�س �سوت فّواد ين�سد: "يا اأمّي ل تبكي علّي ، اأنا املنا�سل يا هنّيه !!"
وبعد هذه الأغنية اختفى اأي اأثر للمن�سد فّواد ال�سمعة. ولكن يف زيارتي الأُوىل ملدينة العمارة يف 
�سنة 2011، �سمعت اأحد عجائز حملة املاجدية ي�سرُّ يف اأُذين "�ساحبك ابو �سمعة ما مات، اإحنه 

ن�سوف خياله بكل حفلة عر�س بوليتنه!!"

اأف�سل  جائزة  على  داود  منا�سل  العراقي 
"خفر  م�سرحيته  عن  ممثل  واأف�سل  ن�س 
الأ�سد  اأن ح�سة  ويبدو  القدمي"،  ال�سرطة 
"�سبيليات  الكويتية  للم�سرحية  ك��ان��ت 
العراقي  املخرج  اأخرجها  اأ�سماعيل" التي 
جائزة  على  ح��ازت  والتي  ال�سغري  ر�سول 
التحكيم  جلنة  حجبت  فيما  النقاد،  جلنة 
جائزة الإخراج وال�سينوغرافيا لعدم توفر 
القناعة، كما وزعت جوائز لثالثة ممثلني 

�سباب متيزوا بعرو�سهم .

�سيد "جملة ال�سبكة"
حفاًل  ت�سمنت  التي  اخلتام  اأم�سية  يف   *
�سعريًا مو�سيقيًا قدمته ال�ساعرة الدكتورة 
زاير،  م�سطفى  واملو�سيقي  حبيب،  بروين 
وقدمت احلفل ب�سكل جميل عريفته طيبة 
واأل��ف  ال���س��ت��غ��راب  مايثري  ح��دث  خليل، 
اي  احل��ف��ل  ل��ه��ذا  يح�سر  مل  اإذ  ع��الم��ة، 
فنان من الوفد الفني الذي جاء من بغداد 
رغم اإبالغهم به بل اقت�سر احل�سور على 

الفنانني العرب فقط !

لي�ست  اأخطاء  املنظمة يف  اللجنة  وقعت   *

ملهرجان  الأوىل  بالدورة  مقارنه  بالكبرية 
كبري، لكن ما حدث يف تقدمي حفل اخلتام 
كان  مبا�سرة  اجل��و  على  يبث  ك��ان  ال��ذي 
يجب تفاديه، من خالل التدخل بت�سحيح 
�سريه  اأث��ن��اء  لي�س  احلفل  لعريفة  املنهاج 
مب�ساركات اآنية وكان يجب اأن يكون احلفل 

ح�سب ما اأُعد له.
* التنقل من م�سرح لآخر اأ�ساع الكثري من 
الوقت واجلهد من خالل التنقل بني ثالثة 
م�سارح خمتلفة و�سط الزحام الذي ت�سهده 

مدينه الب�سرة.
احل�سور  من  الكثري  ال�ستغراب  اأ�ساب   *
جائزة  اأعطت  التحكيم  جلنة  اأن  ب�سبب 
اأف�سل ممثلة منا�سفة لفنانتني هما �سريين 
من  م�سطفى  واأ�سماء  الكويت  من  حجي 
ب�سبب  ج���اء  ه��ن��ا  وال���س��ت��غ��راب  الأردن، 
العرو�س  يف  الوحيدتني  املمثلتني  كونهما 

وبالتايل اعتربت املنا�سفة جماملة.
اإخ�������راج  اأف�������س���ل  * ح���ج���ب���ت ج����ائ����زة 
التحكيم  جلنة  قرار  ح�سب  و�سينوغرافيا 
ول  الأوىل  دورت��ه  يف  هو  املهرجان  اأن  مع 
ي�ستحق كل هذا الت�سدد فاأغلب امل�ساركني 

هم من ال�سباب.

السنة الرابعة عشرة العدد )335( 24 نيسان 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

23 م�������ق�������االت22



ف������اإن ال�����س��ي��ن��م��ا 
اأث���ب���ت���ت ت��ف��وق��ه��ا 
ع��ل��ى الأ���س��ال��ي��ب 
كالكتب  الأخ���رى 
على  تاريخية  �سخ�سيات  جت�سيد  يف  وال��رواي��ات 
�سا�سات ال�سينما، لتن�سر الأفالم بانوراما املا�سي 
ما يحعلنا فعاًل نعي�س تلك اللحظات ب�سغف كبري. 
فرتة  اىل  انتقلنا  ال��وط��ن��ي  امل�����س��رح  �سالة  على 
العبا�سية  العتبة  ل��ن��ا  وف��رت��ه��ا  مهمة  ت��اري��خ��ي��ة 
باإنتاجها  الفني  لالإنتاج  الكفيل  ومركز  املقد�سة 
فيلم )روزبة( الذي يروي �سرية حياة ال�سحابي 

اجلليل �سلمان املحمدي. 
دقيقة و59  يومًا   24

يعتربفيلم )روزبة( من الأفالم الروائية ال�سردية، 
اأزهر  ال�ساب  املخرج  واأخرجه  له  ال�سيناريو  كتب 
ك��اأول  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  ل�سالح  خمي�س 
موّثق  ه��و  اأزه���ر  وامل��خ��رج  لها.  �سينمائي  اإن��ت��اج 
لل�سري يف التاريخ الإ�سالمي و الإن�ساين يف العموم 
وال�سينمائية يف  الوثائقية  الأفالم  وم�سوؤول وحدة 
مركز الكفيل لالإنتاج الفني التابع للعتبة العبا�سية 
بداأ  حيث  له  �سينمائي  عمل  رابع  .وهذا  املقد�سة 
العمل مع فيلم )اأبوطالب( ومن ثم فيلم )خديجة 

الكربى( وفيلم )مالك الأ�سرت(. الأفالم الثالثة 
هي اأفالم وثائقية �سينمائية بطريقة الدكيودراما.
�سلمان  اجلليل  ال�سحابي  �سرية  الفيلم  ي��روي 
ال��ف��ار���س��ي )ر����س( منذ ولدت���ه وم��راح��ل عمره 
بها  مر  التي  وال�سيا�سية  الجتماعية  وال��ظ��روف 
انتهاًء بلقائه بالر�سول حممد )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( الذي اأطلق عليه ا�سم )�سلمان املحمدي( 
متت  امل��دائ��ن.  يف  للهجرة   34 ع��ام  وفاته  وحتى 
خم�سة  م��دة  يف  و�سيناريو  كق�سة  الفيلم  كتابة 
ال�سنة  نهاية  يف  ت�سويره  من  النتهاء  ومت  اأ�سهر، 
املا�سية 201٨، وابتداأت عمليات املونتاج يف بداية 
دقيقة(   59( الفيلم  مدة   .2019 احلالية  ال�سنة 
يومًا( مع كادر  الت�سوير فيه نحو )24  وا�ستغرق 
نور  اإيران مبدينة  و�سورت م�ساهده يف  حمرتف، 
تابان وهي اأكرب مدينة لالإنتاج ال�سينمائي، والتي 
اخلا�س  الفيلم  ل�سالح  اإي��ط��ايل  ب��ك��ادر  اأن�سئت 

باملخرج جميد جميدي )حمّمد ر�سول اهلل(.
مر  التي  العمرية  امل��راح��ل  ع��ن  الفيلم  يتحدث   
يف  تكمن  الأدوار  واأه���م  امل��ح��م��دي  �سلمان  بها 
ومت  ع���ام،   300 اإىل   100 م��اب��ني  ع��م��ره  مرحلة 
تاج  )حميد  هما  للبطولة  اختيار�سخ�سيتني 
دولتي( الذي اأدى دور �سلمان يف مراحله العمرية 

اأدى  ال��ذي  �سلمان(  رو�سان  و)اإح�سان  املتاأخرة 
اأدواره: ارمان مرادي  دور مرحلة ال�سباب، ج�سد 
تاج  وحميد  )�سابًا(  رو���س��ان  واإح�سان  )ط��ف��اًل( 
دولتي )كبريًا(، فيما كان الت�سوير ملحمد �سادق 
واملو�سيقى  اللهي،  ن�سر  حممد  ويا�سر  رم�ساين 
ابو  بيام  وامل��ك��ي��اج  عظيمي،  �سعيد  الت�سويرية 
الكربالئي  ال�سينمائي  امل��خ��رج  ت��األ��ق  احل�سن. 
والكبري  اجلديد  عمله  يف  خمي�س،  اأزهر  ال�ساب، 

املو�سوم )روزبة(. 
ح�صور مميز

ح�سور مميز كان على  قاعة امل�سرح الوطني من 
بعد  الإع���الم  وو�سائل  الفنية  ال�سخ�سيات  قبل 
للفيلم.  التجريبي  العر�س  ع��ن  الإع���الن  مت  اأن 
هو  فالفيلم  وتوج�س،  ترقب  يف  ك��ان��وا  احل�سور 
فيلم عراقي خال�س اإخراجًا واإنتاجًا. بداأ العر�س 
مرت  التي  الفيلم  اأح��داث  ب�سغف  احل�سور  وتابع 
يف  املخرج  اتبعه  ال��ذي  لالأ�سلوب  نظرًا  ب�سال�سة 
الفني  ال��ك��ادر  وِح��رف��ّي��ة.  ب��ج��راأة  احلكاية  ���س��رد 
املحرتف الذي اختاره املخرج من ممثلني وخرباء 
الأزياء والأك�س�سوارات والإ�ساءة ومواقع الت�سوير 
وال�سوت واملو�سيقى واملونتاج كان له الأثر الوا�سح 

يف جناح الفيلم الذي نال ا�ستح�سان النقاد.

فيلم

�صرية ال�صحابي 
�صلمان املحمدي

لل�صينما اأ�صلوبها اخلا�ض يف م�ض امل�صاعر الإن�صانية وخماطبة الوجدان من 
خالل اإعادة اأ�صخا�ض مميزين اىل احلياة لتمنحنا فر�صة الروؤية باأعني تلك 

ال�صخ�صيات. وطاملا كانت الرغبة يف التعرف على التاريخ و�صخ�صياته جزءًا من 
الثقافة الإن�صانية،

حم�صن اإبراهيممتابعة: 
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يعود كاظم ال�سعدي اليوم لي�سع حجر الأ�سا�س 
م�سوار حافل  بعد  بغداد  نهائيًا يف  لال�ستقرار 

باملنجزات وتعب الغربة.  
منا�سبة،  ب��دون  ب��غ��داد  يف  ال�سعدي  كاظم   *
هذه  حتمل  فماذا  الأوىل،  زيارتك  كانت  كما 

الزيارة يف طياتها؟
ل  يعو�س  ل  ال��ذي  واحل��ن��ني  ال�ستياق  اإن��ه   -
بر�سالة ول بهاتف، اأنا دائم احلنني لأ�سدقائي 
ولبلدي الذي غبت عنه طوياًل، وعندما جتولت 
يف اأزقة منطقتي القدمية "الدورّيني" الواقعة 
من  ول���دت  وك���اأين  �سعرت  ال��ك��رخ  منطقة  يف 

جديد.
�ستحملها  جديدة  فنية  تعاونات  هناك  هل   *

هذه الزيارة؟
و�سرور  فرحان  حم�سن  امللحنني  مع  نعم،   -

ماجد وعلي �سرحان.
* ملاذا هذه الأ�سماء بالذات؟

خمتلفة:  اأجيال  ثالثة  مع  التعامل  حاولت   -
فاأنا  والت�سعينات،  والثمانينات  ال�سبعينات 
اأحمد وحميد  وريا�س  �سعدون جابر  بداأت مع 

من�سور و�سالح عبد الغفور وغريهم.
�سنوات  الع�سر  خالل  اأنه  �سخ�سيًا  لحظت   *
الأخرية خالل فرتة تواجدك يف الإمارات اأنك 
عن  ه��ذا  واأثمر  ال�سامي  وليد  للفنان  م��الزم 

ولدة اأهم الأعمال له..
- اأنا كنت معه منذ بداياته عندما بداأنا بعمل 

"�سيبه" وتلته اأعمال اأخرى اأبرزها  "جمنوين 
واأحبه كل�س"، لي�س وليد فح�سب، فعندما اأفل 
للنجومية  العودة  ا�ستطاع  العراقي  جنم حامت 
وي��ن  "اأ�سوفك  اأغ��ن��ي��ت��ي  خ���الل  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
ح�سني  على  ينطبق  احلال  ونف�س  يامهاجر"، 
العراق  يف  جماهرييته  عززت  حيث  اجل�سمي 
من خالل اأغنية "كلنا العراق"، ورا�سد املاجد 
"�سالمات، وهلي واإن جارت الدنيا علّي"، فايز 

ال�سعيد "لتعلي �سوتك عليه".
* هل �ساهمت ب�سهرة وليد ال�سامي؟

املطربني  من  الكثري  �سهرة  يف  �ساهمت  اأنا   -
ال�سامي  ول��ي��د  ول��ي�����س  وال��ع��راق��ي��ني  ال��ع��رب 
بعمل  احل��الين  عا�سي  من  كل  وهم  فح�سب، 
"اأهل  ب���  ح��داد  ودي��ان��ا  املعروف"،  "ياناكر 
ب�"بالين  هميم  واأ���س��ي��ل  دلوين"،   الع�سق 
الأغنية  وه��ذه  الظل  يف  كانت  لقد  زماين"، 
بالأ�سل  كانت  الأغنية  وه��ذه  �سهرتها  �سبب 
با�سمه،   كان  التنازل  اأن  حتى  املاجد  لرا�سد 
ولكن كان يف ذلك الوقت هو من التزمها فنيا 

فاأعطاها الأغنية.
* كيف ولدت اأغنية "كلنا العراق"؟

- اأخربين عدد من الفنانني اأن الفنان ح�سني 
فاأعطوين  مكان  كل  يف  عنك  يبحث  اجل�سمي 
ب��ه ق��ال يل:  ات�����س��ايل  هاتفه اخل��ا���س وف���ور 
يظهر  عليه  اأت�سل  هاتف  رق��م  كل  "وينك 
امل�ستمر  تغيريي  ب�سبب  �سخ�س"،  غ��ري  يل 

لتلفوناتي، وقال يل :"حمتاج اأغنية عن العراق 
مل�سر  اأغنيتي  غرار  على  �سعبية  اأريدها  لكني 
لأنني  تلفونًا  منك  واأن��ت��ظ��ر  خ���ري(،  )ب�����س��رة 
والكتابة"،  البديهية  �سريع  اأنك  عنك  اأع��رف 
رائعة  ك��ذي��ل��ه.  اأم  "حَبْيبه  ال��دخ��ول  فكتبت 
وليلة حب وغرام"، ف�ساح  ليلة  األف  وجميلة. 
حينها :"عا�ست اإيدك اأنا يف ال�ستدوديو تعال 
�ساهدت  الأ�ستدويو  دخلت  عندما  ب�سرعة"، 
ف�سلمته  اجل�سمي،  ح�سني  ومعه  كامل  ح�سام 
كتبتها؟"  قائاًل:"اإمتى  ف�سدم  كاملة  الأغنية 
م�سافة  كانت  حيث  اإليك  الطريق  "يف  اأبلغته 

الطريق �ساعة من الزمن" .
وانتهى  مبا�سرة  الأغنية  يلحن  اجل�سمي  بّل�س 
اأت��وق��ع  منها ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة ف��ج��رًا، ك��ن��ت 
ذهلت  حيث  احلجم  بها  لي�س  ولكن  جناحًا،  
لنجاحها املدوي حتى اأن الت�سوير كان رائعًا، 
وهنا اأ�سيد باملخرج عالء الأن�ساري وال�سباب 
ومعرّبة  ب�سيطة  كانت  فقد  بغداد  املبدعني يف 
عنا�سر  حماربة  ذروة  يف  بثت  اأنها  خ�سو�سًا 

داع�س يف العراق.
*عتب

يف  العراقية  القن�سلية   على  ب�سّدة  اأعتب  اأن��ا 
يبوحوا  مل  �سكرًا  كلمة  حتى  لأن��ه��م  الإم����ارات 
بها؟ مل اأرد منهم �سوى كلمة "�سكرًا" مع اأنهم  
وا�سبحت  الدبلوما�سية  احتفالتهم  يف  يبثونها 

مثل الن�سيد الوطني.

* اأنت يف بدايات كاظم ال�ساهر كتبت له الكثري 
تعاود  مل  مَل  اأغ��ن��ي��ة..  ع�سرين  م��ن  اأك���رث  نحو 

التعامل معه بكثافة مثل ذي قبل؟
األبومه  يف  ال�ساهر  كاظم  �سجله  عمل  هناك   -
ي�سمر"،  "ماينكدرلك  العمل  وا���س��م  اجل��دي��د 
واملطربون كلما كرب �ساأنهم يبداأون بالبحث عن 
ال�سعراء ال�سيوخ لأن لديهم اإمكانية مادية لإنتاج 
كاماًل،  العمل  اإنتاج  يربحون  وبالتايل  اأعمالهم 
للعمل،  م�سافة  كبرية  مادية  قيمة  عن  ف�ساًل 
طوال،  �سنوات  منذ  الأغنية  �سعراء  نحن،  واأما 

فاأ�سبح حظنا قلياًل يف الأغنية.
* اآخر تعامالتك مع من كانت؟

- كاظم ال�ساهر وحامت العراقي ووليد ال�سامي 
ومنى اأمر�سا و�سذى ح�سون.

* ملاذا مل نَر لك تعاماًل عربيًا كما كان �سابقًا؟
- على اأ�سا�س تغني يل املطربة اأنغام من اأحلان 

كاظم ولكن مل يكتب لهذا التعاون النجاح.
* هل حتن لل�سحافة؟

- نعم اأكيد، فلقد عملت فيها  19 �سنة واأجريت 
ال��ع��دي��د م��ن احل������وارات وك��ن��ت رئ��ي�����س ق�سم 
يف  عملت  ف��ن��ون،  جملة  يف  وال��غ��ن��اء  املو�سيقى 
ال�سحافة من عام 19٧٦ اىل عام 1990 وبعدها 
انتقلت اىل جملة  )األف باء( لغاية عام  1995، 
وكان  الأردن  اىل  هجرتي  ب�سبب  العمل  وتركت 
اآخر لقاء عملته يف الأردن مع ديانا حداد حني 
دلوين"،  الع�سق  "ياهل  باأغنية  وقتها  ا�ستهرت 
الإم��ارات  يف  بها  وعملت  دائمًا  لل�سحافة  اأحن 

مبجلة "فوا�سل" وكذلك "العرب اللندنية".
* اأين امللحن علي �سابر من خارطتك؟

- ات�سل بي منذ مدة وقال يل: هل من املعقول 
اأنني اأتعامل مع جميع ال�سعراء واأنت بقربي ومل 
انطالقًا  �ستكون  اأغ��اٍن  اأرب��ع  له  فبعثت  نتعاون؟ 

للتعاون بيني وبينه.
* اأخريا اىل متى �ستبقى يف الإمارات؟

- اأ�ساًل هذه الزيارة هي لو�سع حد لغربتي التي 
زادت على الع�سرين عامًا، فلقد تعبت و�ساأك�سف 
لك �سرًا اأن اأغنية "اأ�سوفك وين يامهاجر" هي 
الوطن  اىل  ال��رج��وع  موعد  ح��ان  لقد  ق�ستي، 
ب�سكل نهائي وبداأت بو�سع الأ�سا�س ل�ستقراري 

هنا.

كاظم ال�صعدي:  ال�صاعر الغنائي

"اأ�صوفك وين يامهاجر" ق�صتي احلقيقية

اأحد اأبرز �صعراء الأغنية العراقية، ظهر اإبداعه ومتيزه يف �صبعينات القرن املا�صي وكانت تعامالته 
مع كبار الفنانني العراقيني اآنذاك. عمل يف ال�صحافة وال�صعر والفن حتى خروجه من العراق عام 

1995 حني غادر اىل الأردن ومنها اىل الإمارات التي ي�صتقر فيها منذ اأكرث من ع�صرين عامًا، فا�صتغل 
تواجد الفنانني هناك ليبداأ رحلة جديدة من الإبداع مع فنانني عراقيني وعرب.

 حيدر النعيميحوار :

ح�صني طالبت�صوير:

حان وقت الرجوع اإىل الوطن
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يف اأح�سانها، تزوجت فيه وُقّرت عيني فيه بولدة 
ولدي اأحمد، مل اأزر اأمي التي ولدتني )فل�سطني( 
الربيطاين  ال�سفر  ج��واز  على  ح�سويل  عند  اإل 
عمري،  من  اخلم�سني  اأمت  اأن  قبل   199٦ العام 
الأوىل،  للمرة  اأمل�سها  وك��اأين  ا�ستك�سفها  ورحت 

لكني اخرتت اأن اأكون عراقيًة.
ثم ابتداأت رحلة حوارنا معها:

* عملت يف ال� BBC �سنوات طوال.. هل حاولت 
الفل�سطيني  ال�سعبني  معاناة  تنقلي  اأن 

والعراقي من خالل وجودك هناك؟
ب��رام��ج لثنني  ك��ن��ت م��ع��ّدة وم��ق��دم��ة   -
كانت  �سي  بي  البي  فيها،  عامًا  وع�سرين 
بها  احل��دي��ث  مينع  ق��وان��ني  ث��الث��ة  لديها 
هذه  كل  اجلن�س(،  ال�سيا�سة،  )ال��دي��ن، 

امل��م��ن��وع��ات ك��ن��ت اأت��ن��اول��ه��ا 
وزم����الئ����ي ل��ك��ن ب��ط��ري��ق��ت��ن��ا 
اخل�����ا������س�����ة، ف����الإع����الم����ي 
امل����ح����رتف ي����ع����رف مت���ام���ًا 
وينقل  الق�سايا  يطرح  كيف 
يكون  ل  اأن  ع��ل��ى  احل��ق��ي��ق��ة، 
اأذكر  �سيا�سيًا،  فيها،  راأي  له 
ت��ع��ر���س �سبي  م����رًة ع��ن��دم��ا 
قبل  م��ن  لع��ت��داء  فل�سطيني 
الذين  الإ�سرائيليني  اجلنود 
وحتطيمها  يديه  ك�سر  حاولوا 
وال���ده  ا�ست�سفنا  ب��ح��ج��ارة، 
ال����ذي حت���دث ل��ن��ا ع���ن ه��ذه 

اإعالمية،  ب�سفتي  قدمتها  لكنني  املوؤملة،  احلادثة 
ق�سف  ح��ادث��ة  ك��ذل��ك  احلقيقة،  نقل  ه��ديف  ك��ان 
كانت  ال�سعبانية،  النتفا�سة  يف  باملدافع  كربالء 
مل  والعريقة،  التاأريخية  املدينة  هذه  ج��دًا،  موؤملة 
با�ست�سافة  اأتخيل كيف ميكن حدوث ذلك، فقمت 

�سخ�سيات خمت�سة للحديث عن هذا املو�سوع.
* حدثينا عن جتربتك يف امل�سرح؟

اأمثل جيدًا،  - عملت يف امل�سرح هاوية، لكني كنت 
ع��م��ل��ت م��ع رون����اك ���س��وق��ي يف ل��ن��دن، يف اأواخ����ر 
الثمانينات،  �ساركت يف م�سرحية )راكبو البحر(، 
اأ�سماء اأخرى، �ساركت فيما ل يقل عن  وعملت مع 
هولندا  يف  عر�س  بع�سها  م�سرحية،  اأعمال   ٧-٨

وال�������س���وي���د، وال��ت��م��ث��ي��ل 
مع  تولد  طبيعية  موهبة 
الإن�������س���ان، ف�����س��ال عن 
ك��ان ج��زءًا  امل�����س��رح  اأن 
م���ن درا����س���ت���ي ل����الأدب 
الإن��ك��ل��ي��زي، واأح���ب اأن 
اأغ��ن��ي  ك��ن��ت  اإين  اأق����ول 
لإذاع��ة  ع��دة  اأغنيات  �سجلت  اأي�سًا، 
ب��غ��داد، وك���ان ا���س��م��ي ال��ف��ن��ي اآن���ذاك 
الأغنيات  هذه  ولدّي  ح�سان"،  "�سبا 

والت�سجيالت.
* من الإعالم اىل الكتابة، ما الطقو�س 

التي اأ�سهمت يف ولدة اأول رواية لك؟
- تقاعدت يف العام 1999، مل اأكن قد 
اأمتمت اخلم�سني من عمري، جل�ست اأفكر مدة واأنا 
اأ�ساهد �سا�سات التلفاز، لكني مل اأقتنع بالكثري من 
الربامج فيها، لذا مل يعجبني اأن اأعمل من جديد يف 
حمطة اأخرى، وب�سراحة اأنا تركت العمل يف ال�بي 
الإذاع���ة،  اإدارة  يف  حدثت  ع��دة  ملتغريات  �سي  بي 
فقررت اأن اأكتب عن البي بي �سي ، فكانت روايتي 
اإىل  م��وؤخ��رًا  ترجمتها  والتي  اخلام�س(  )الف�سل 

الإنكليزية. 
* �سلوى جّراح امراأة اأثبتت نف�سها يف جمالت عدة، 

كيف �سورِت املراأة العربية يف رواياتك؟
ن�ساء  واأغ��ل��ب  كثريًا  العراقية  امل���راأة  عن  كتبت   -
رواي���ات���ي ال��ب��ط��الت ه��ن ع��راق��ي��ات، ف��ه��ن ق��وي��ات 
عن  كثريًا  كتبت  ذلك،  ويحققن  يردن  ما  ويعرفن 
و)اأب��واب  �ساكن(  ماء  يف  )�سورة  وتاأريخه  العراق 
ال�سيا�سية  املتغريات  عن  تتحدثان  اللتني  �سيقة(  
)اأرٌق  روايتي  ويف  العراقية،  امل��راأة  على  وتاأثريها 
عوائل  ثالث  من  بطالتها  كانت  والتي  اأرق(  على 

 عملت فور تخرجها يف موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون 
ومن ثم نقلت اإىل اأمانة بغداد، وقررت اأن تغادر اإىل 
لندن يف العام 19٧٧، واكت�سفت بعد اختبار يف هيئة 
العربي،  الق�سم   )BBC( الربيطانية  الذاع���ة 
وتعلمت  والرتجمة  والإع���داد  ال�سوت  يف  قدراتها 

الإخراج اأي�سًا. 
ومن لندن، اأ�سبحت �سوتًا يعرفه العراقيون والعرب 
اإنها  بغداد،  اىل  تعود  �سنة،   42 وبعد  كانوا.  اأينما 
وب��غ��داد،  ال��ع��راق  ذك��رت  كلما  التي  ج���راح،  �سلوى 
ولأنها  وا�ستياقًا.  وذكريات  حبًا  دموعها  انهمرت 

امراأٌة خمتلفٌة بامتياز، بداأت هي الكالم قائلًة:
غادرت فل�سطني يوم كان عمري �سنة واأربعة اأ�سهٍر 
خرج  عندما   ،194٨ العام  نهاية  هذا  كان  تقريبًا، 
الفل�سطينيون من ديارهم اىل املخيمات، ل اأعرف 
لكنها  فيها،  اأع�����س  مل  لأين  فل�سطني  ع��ن  �سيئًا 
اأهل  لهجة  اأحت��دث  اأين  حتى  واأع�سقها،  ت�سكنني 
يعمل  وال��دي  ك��ان  اأج���دادي،  باأ�سل  واأفتخر  عّكا، 
اأو  لبنان  يف  بالبقاء  ُخ��رّي  ال��ع��راق،  نفط  �سركة  يف 
العراق، فاختار الب�سرة التي جئتها واأمتمت عامي 
ال��ع��راق  يف  عقلي  تفتح  فيها،  ع��م��ري  م��ن  ال��راب��ع 
ون�ساأت  رّبتني  التي  الأم  العراق  تفا�سيله،  وع�سقت 

�صلوى جّراح: 
تفّتح قلبي يف العراق 
وع�صقت تفا�صيله

هي من عّكا، ولدت يف حيفا حيث 
م�صت�صفى الولدة الذي نقلت اإليه 
والدتها، وبعد �صنتني حدثت 
النكبة، لتتجاوز مع عائلتها طرق 
الآلم  وتثبت وجودها، فحّطت 
رحالها يف اأكرث من مدينة ب�صبب 
عمل والدها يف جمال النفط، 
بريوت اأوًل ومن ثم  الب�صرة 
التي ق�صت فيها �صبع �صنوات ثم 
كركوك التي اأكملت فيها الثانوية، 
وح�صلت على البكالوريو�ض يف 
بغداد من جامعة احلكمة )كلية 
اإدارة الأعمال(. 

حوار اأجراه: جواد �صليم
ت�صوير – ح�صني طالب

العراق الأم التي 
رّبتني ون�صاأت يف 

اأح�صانها، تزوجت 
فيه وُقّرت عيني 
فيه بولدة ولدي 

اأحمد، مل اأزر 
اأمي التي ولدتني 

)فل�صطني( اإل عند 
ح�صويل على جواز 
ال�صفر الربيطاين 
العام 1996 قبل 

اأن اأمت اخلم�صني من 
عمري
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عراقية وفل�سطينية، كن يحاربن ويكافحن من اأجل 
قويات  بطالتي  واحل��ب،  احلرية  اأجل  ومن  العي�س 
هن  كما  بال�سجاعة  مليئة  كثرية  ق�س�س  وخلفهن 

يف احلقيقة.
* اىل اأي مدى اأّثرت البيئة العراقية على نتاجاتك؟

اأع��وام  وق�سيت  ال��ع��راق،  يف  ن�ساأت  فاأنا  كثريًا،   -
اأع�سق  م��ن��ه،  ك��ث��رية  م��دن  يف  وال�����س��ب��اب  الطفولة 
رواياتي،  يف  فل�سطينية  بيئة  اأملك  ل  اأنا  تفا�سيله، 
روايتي  كتبتت  وعندما  فل�سطني،  يف  اأع�س  مل  لأين 
فل�سطني  عن  فيها  اأتكلم  التي  ال�ساطئ(  )�سخور 
يف ثالثينات القرن املا�سي، اأده�سني  من قالوا اأن 
واحدة،  مرة  عّكا  زرت  اأين  مع  دقيقًا،  كان  و�سفي 
الرواية،  لكتابة  اخل�سب  خيايل  ا�ستخدمت  لكني 
اأعرف  فاأنا  العراق،  عن  الكتابة  اأري��د  عندما  اأم��ا 
ولواء  وكركوك  وبغداد  الب�سرة  فيه، من  �سارع  كل 

الدليم )الأنبار( حاليًا.
املكتبات  يف  مكانة  العربية  ال��رواي��ة  ت�سغل  ه��ل   *

الأوروبية، وما الذي ي�سد القارئ الأجنبي لها؟
على  جيد  ب�سكل  متوافرة  العربية  الرواية  نعم،   -
اأن  اأردن���ا  واإذا  الكتب،  ومعار�س  املكتبات  رف��وف 
نحظى باهتمام اأكرث يجب معاجلة بع�س الأمور يف 
كتابة الرواية، فمثاًل م�سكلة بع�س الكّتاب اأنهم اإما 
يكتبون عن الطبقة امل�سحوقة اأو الغيبيات وغريها، 
الطبقة  املتو�سطة، هذه  الطبقة  فكتبت عن  اأنا  اأما 
التي �ساهمت كثريًا يف بناء العراق. القارئ الأجنبي 

ي�ستهويه اأن ينقل له الكاتب عوامل ل يعرفها، فكثري 
واأماكنها  ب��غ��داد  ع��ن  لهم  تتحدث  عندما  منهم 
الأماكن،  تلك  يف  يحدث  وم��ا  وبيوتها  وجامعاتها 
ويقراأ  اأك��رث  يعرف  اأن  وُيحب  احلديث،  هذا  ي�سده 
املزيد عن تلك املجتعات.  فاإذا �سّخرنا تلك العوامل 
التي ت�ستهويه يف رواياتنا، �سنجد اأن الرواية العربية 

حتظى باهتمام اأكرب من قبل القارئ هناك.
الرواية،  لكتابة  الكاتب يحتاج اىل خياٍل خ�سب   *
هناك من يقول اأنك تكتبني ب�سكل واقعي، وبطالت 

رواياتك ُي�سبهنك؟
اأن  الظلم  وم��ن  ج���دًا،  خ�سب  خ��ي��ال  ل��دي  اأن���ا   -
يتهمني البع�س بعدم امتالكه، كيف ذلك، هل يعقل 
وا�سعًا  اأن ميلك خياًل  اأحدهم رواية دون  اأن يكتب 
)ن��ّوار(،  ُي�سبهنني،   ل  رواي��ات��ي  ون�ساء  و�ساحرًا، 
متامًا  ت�سبهني  ل  اخلام�س،  الف�سل  روايتي  بطلة 
لكني  حياتي،  ظ��روف  عن  كليًا  خمتلفة  فظروفها 
منحتها جزءًا �سغريًا مني وهو اأن والدها يعمل يف 
عن  احلديث  يل  يت�سنى  حتى  العراق،  نفط  �سركة 
و�سوارعها،  الب�سرة  عن  كاحلديث  اأعرفها  عوامل 
املبدع  الكاتب  كليًا،  تتلب�سني  رواياتي  و�سخ�سيات 
دون  ال��ف��راغ،  من  رواي��ة  يكتب  اأن  املمكن  غري  من 
اأو  واقعية  لأح��داث  ي�سيفه  الذي  اخليال،  امتالكه 

اأ�سخا�س مّروا يف حياته، واأماكن زارها.
يف  والعراقية  الفل�سطينية  الروايتان  جنحت  هل   *

نقل معاناة ال�سعبني؟

هذه  عن  كتبوا  الروائيني  من  الكثري  اأن  اأعتقد   -
الق�سايا ومعاناة ال�سعبني، وجنحوا يف نقل وت�سوير 
لأحمد  بغداد(  يف  )فرانك�ستاين  مثاًل  معاناتهما، 
�سعداوي، و)احلفيدة الأمريكية( لإنعام كجه جي( 

وغريهما الكثري.
* املجتمع العراقي مير بنقطة حتول، ل�سيما فيما 
يخ�ّس املراأة العراقية و�سراكتها الرجل يف جمالت 

احلياة كافة، ماذا تقولني لها؟
وحتقق  تفعل،  ما  وتعرف  قوية  العراقية  امل��راأة   -
نتائج رائعة و�سحيحة، هي امراأة اأنيقة وبطلة، فهي 
جمالت  يف  املتعلمات  العربيات  الن�ساء  اأوائ��ل  من 
احلياة كافة، يف العلوم والطب وال�سيا�سة وغريها، 

اأنا فرحٌة بهن كثريًا.
* ماذا عن دجلة وبغداد؟

روح���ي،  وي�سكن  اأع�����س��ق��ه  ال���ذي  حبيبي  دج��ل��ة   -
وبغداد اأتنف�سها، لكني مل اأجد بغداد التي اأعرفها، 
ف�سارع  فيها،  ال��ت��ج��وال  عند  ت��اأخ��ذين  فاحل�سرة 
بال�سينمات  مليئًا  �سابقًا  كان  كما  يعد  ال�سعدون مل 
مكتبة  اأي��ن  تغري،  الر�سيد  و�سارع  الأزي��اء،  وحم��ال 
مكنزي، وم�سور اآر�ساك؟ و�سارع النهر الذي تغري 
اأن املجتمع العراقي ما  اأرى  هو الآخر كثريًا، لكني 
زال حمافظًا على الكثري من العادات املتاأ�سلة فيه 
الأخ��رى،  ال�سعوب  من  الكثري  عند  توجد  ل  والتي 
باقية، فاذا  فالغرية وال�سهامة وال�سجاعة ما زالت 

خ�سرنا كل هذا، خ�سرنا العراق.

عامر بدر ح�صون

اأما بعد

يف نهاية الرحلة؟ 
ما الذي حت�صل عليه اأو تفعله تلك ال�صماك املحظوظة 

بالو�صول اىل ار�ش امليلد، حيث ولدت كبيو�ش وفق�صت 
وجرفها النهر اىل الر�ش املنخف�صة؟

الرحلة املثرية!

من املخلوقات التي �ساعدتني يف منفاي، �سمكة ا�سمها ال�سلمون.
ال  افعل  مل  منفاي  طيلة  لعلني  تذكرتها،  الوهن  او  باليا�س  �سعرت  فكلما 

حماولت تقليدها!
فهي وما ان تن�سج وتبلغ �سن الر�سد، حتى تبدا حياتها باخطر رحلة يف الوجود 

واكرثها اثارة: 
من  �سعود  وكلها  وجارفا.  قويا  كان  مهما  التيار،  �سد  هي  باكملها  الرحلة 
ووج��ود  امل��وت  واحتمالت  خماطر  رغ��م  م�ستمرة  وه��ي  العلى،  اىل  ال�سفل 
من  ومتغذيا  �سائما،  يخو�سها  ال�سلمون  لكن  جارحة،  و�سخور  جافة  مناطق 

نف�سه او مما خزن يف اعماقه لرحلة العمر. 
وحتى تعرف حجم املعاناة، فان من ا�سل 15 مليون �سمكة تنطلق للعودة اىل 
م�سقط الرا�س، لن ت�سل �ساملة اكرث من مليوين �سمكة، والباقي هم �سحايا 

امل�سرية..
و�سحايا فكرة العودة..

و�سحايا التمتع بال�سري �سد التيار!

***
وماذا يف نهاية الرحلة؟ 

بالو�سول اىل ار�س  اأو تفعله تلك ال�سماك املحظوظة  ما الذي حت�سل عليه 
امليالد، حيث ولدت كبيو�س وفق�ست وجرفها النهر اىل الر�س املنخف�سة؟ 

لكن  الرحلة،  يف  ا�سابتها  التي  اجل��راح  عمق  من  لونها  تغري  وقد  ت�سل  انها 
فيه من  ولدت هي  الذي  املكان  بيو�سها )يف  ت�سع  ان ت�سل حتى  وما  الناث 
قبل( وعندما تنتهي ياتي الذكر ويلقح هذه البيو�س و.. هاهما ينظران اىل 
باجتاه  وئيدا،  وئيدا  يبتعدان،  ثم  ال�سعاب..  رغم  حمالها  "المانة" التي 
فعله..  عليهما  مبا  قاما  لقد  الخ��رية!  انفا�سهما  يلفظان  وهناك  اجل��رف.. 

وازاحا انف�سهما من الطريق و.. ماتا بهدوء عظيم!
***

وكنت  باحلياة..  مليئا  �سابا  كنت  ول��ذي��ذة،  ممتعة  رحلتي  كانت  �سخ�سيا 
والكرامة  النف�س  واح��رتام  احلرية  على  نف�سي  ودرب��ت  بكرامتي،  حمتفظا 

الب�سرية واكت�سبت مهارات عي�س رائعة.. وكان ال�سري �سد التيار ال�سائد امتع 
ما يف الرحلة! ولعله هو الذي �سنعني. فماذا اريد اكرث؟! 

�ساملا وبال  بالطائرة على كر�سي وثري.. و�سلت  بالطائرة وعدت  لقد غادرت 
جراح، ومل اواجه ُع�سر ال�سعوبات التي واجهتها �سمكة ال�سلمون او غريي من 

الهاربني. 

***
عن  �سالتها  وعندما  كتبت..  ما  وقرات  زوجتي  جاءت  الكتابة  اكمل  ان  وقبل 

رايها قالت:
- جدد معلوماتك! فلقد عرف العلماء �سر رحلة ال�سلمون اخلطرية، واكت�سفوا 
مو�سم  يف  يالحقونها  الذكور  فيما  الرحلة..  تبدا  من  هي  ال�سلمون  اناث  ان 

التزاوج الذي يبلغ اجله عند الو�سول اىل ار�س امليالد.. وهذه كل احلكاية!
هذه اذن كل احلكاية.

***
ما الذي �سا�ستخل�سه الن من الرحلة؟ رحلتي اأو رحلة ال�سلمون؟

ل ادري! 
لعل القراء يجدون تف�سريا اأو خال�سة اأجمل واعمق من القول:

ان اعظم واخطر رحلة يف حياة �سمك ال�سلمون هي من اجل النثى!
ا�سماك  حياة  تغني  التي  امل�سرية  هذه  ان  العلم  يقوله  ملا  ا�سيف  ان  وب��ودي 

ال�سلمون وجتعلها اكرث اثارة تفعل ذات ال�سيء واكرث يف الب�سر!
وجناحك، او حياتك بتعبري ادق، ل يحددها النجاح يف الو�سول اىل الهدف 

املحدد وامنا الطريق الذي �سرت فيه:
هل كنت �سائرا مع التيار ام �سد التيار؟!



ومن اأجل ا�ستذكاره يف �سنة رحيله الأوىل، خ�س�س 
املثقفني والفنانني والإعالميني يومًا  اأ�سدقاوؤه من 
كاماًل له، من خالل جل�ستني ا�ستذكاريتني، �سلطوا 

فيهما ال�سوء على نتاج الراحل وماآثره ومواقفه.
ر�صانة الأدب والأثر

يف اجلل�سة الأوىل، التي اأقيمت �سباح يوم اجلمعة 
يف  املالئكة  نازك  قاعة  على   ،2019/4/5 املوافق 
لها  املتنبي، وقدم  ب�سارع  البغدادي  الثقايف  املركز 
من  العديد  فيها  حتدث  جا�سم،  عماد  الإعالمي 
ال��راح��ل قا�سم حممد  اإجن����ازات  الأ���س��دق��اء ع��ن 
املكتبتني  برفد  واإ�سهامه  واملعرفية  الفكرية  عبا�س 

العراقية والعربية بالعديد من الكتب.
كلمته  يف  ت��ن��اول  ع��ج��ي��ل،  حم��م��د  ح�سني  ال��ك��ات��ب 
الفكرية  ال��راح��ل  قيمة  ال��ف��ق��دان،  ب���اأمل  املكتوبة 

وان�سغاله امل�ستمر يف البحث وحتقيق الكتب، م�سريًا 
ر�سانة  يف  يبقى  الرحيل  هذا  يف  "عزاءنا  اأن  اإىل 
منجز  عرب  الراحل،  تركهما  اللذين  والأث��ر  الأدب 

اإبداعي ثري يف اأكرث من جمال."
ق�سيدة  زك��ي  ال��زه��رة  عبد  ال�ساعر  بعدها  األقى 
ال�ساعر  تطرق  حني  يف  الفقيد،  روح  اإىل  مهداة 
ال�ساعر  الدكتور ن�سري غدير يف حديثه اىل حياة 
واأ�سراره م�ستعر�سًا بع�س الق�س�س التي جمعتهما 

معًا والتي كان عمادها البحث والتحقيق.
�صغف الكتابة

املفرجي،  عالء  وال�سحفي  ال�سينمائي  الناقد  اأما 
ف��ت��ح��دث ع���ن م�����س��ارك��ت��ه ال��ع��م��ل ال�����س��ح��ف��ي مع 
اأو�سع  "هو  قال:  اإذ  �سنوات عديدة،  الراحل طوال 
م  تب�سُّ �سحكته  نفعًا،  النا�س  واأجزل  �سدرًا  النا�س 

ر للغافل، وُمعّلم للجاهل." وا�ستفهامه تعلُّم، مذكِّ
را�سي  عبد  ح�سن  الدكتور  ال�ساعر  بعده  حت��دث 
الأعمال  )احل���الج..  املو�سوم  ال��راح��ل  كتاب  عن 
الكاملة( معربًا عن اأمله خل�سارة عقل منتج وجاد، 

رحل يف غري اأوانه.
��ار ق�سيدة  ن�����سّ ال�����س��اع��ر زع��ي��م  ب��ع��ده��ا  األ��ق��ى 
باملنا�سبة، ليعقبه الكاتب عّمار كاظم حممد بكلمة 
توثقت  التي  وعالقتهما  بالراحل  الأول  لقائه  عن 

ب�سغف الكتابة عن الت�سّوف لديهما.
�سعداوي  اأح��م��د  وال��روائ��ي  ال�ساعر  بعدها  األ��ق��ى 
فيها  قال  الراحل،  وكلمة مقت�سبة عن  ق�سيدتني، 
اأن الراحل ا�ستحق لقب العارف الذي اأطلق عليه، 

فهو العارف باأ�سرار املحبة وقوتها.
عن  العبيدي  الكرمي  عبد  الروائي  حتدث  حني  يف 

ال�سنوات التي ق�ساها مع الراحل واحلوارات التي 
كانا يجريانها معًا يف البحث عن معنى كل �سيء.

الو�صوء بالدم

فتطرق  ال�ساحب  عبد  عزيز  �سعد  الدكتور  اأم��ا 
الفيلم  اإن��ت��اج  يف  ال��راح��ل  م�ساهمة  اإىل  كلمته  يف 
الدكتور  اأخرجه  الذي  بالدم(  )الو�سوء  الوثائقي 
�سلط  فيلم  دولية،  جائزة  على  وحاز  قا�سم  ح�سن 
خالل  من  وع��ذاب��ات��ه،  احل��الج  حياة  على  ال�سوء 
كمتحدث  وح�سوره  ال�سيناريو  بكتابة  م�ساهمته 

فيه.
كلمة  غدير  ن�سري  الدكتور  ال�ساعر  بعدها  األقى 
بالنيابة عن الكاتب حكمت احلاج اأر�سلت باملنا�سبة 

الأليمة.
مو�سيقى ُحلم ال�سوفّية

مقهى  يف  م�ساًء  اأقيمت  التي  الثانية،  اجلل�سة  اأما 
اجلمهور  م��ن  ح�سد  وح�سرها  وك��ت��اب(  )َك��ه��وة 
فكان  عبا�س،  حممد  قا�سم  الراحل  لأبناء  اإ�سافة 
املقطوعات  ع��رب  ب���اذخ،  ح�سور  فيها  للمو�سيقى 
جمموعة  قدمتها  ال��ت��ي  وامل��و���س��ح��ات  املو�سيقية 

)ُحلم( للمو�سيقى ال�سوفية.
العارف(،  اأثر  )اقتفاء  عنوانها  كان  التي  اجلل�سة 
وق��دم لها ال��روائ��ي اأح��م��د ���س��ع��داوي، األ��ق��ى فيها 
يف  ق��ال  الفقيد،  روح  اإىل  مهداة  ق�سيدة  الأخ��ري 

مقطع منها: "دع الأ�سياء التي تنتهي.. تنتهي/ 
امل��ج��اورة  البيوت  جت��رف  التي  ال�سيول  دع 

ت��اأخ��ذ اأري��ك��ت��ك ال��ق��دمي��ة اأي�����س��ًا/ دع 
دون  من  الطاولة  على  الثالثني  الق�سائد 

تنقيح/ فاملياه املوحلة ل تعرف، على اأية حال، 
هذه اللغة التي تكتب بها/ اترك هذا املعبد املليء 

ومقتنياتهم،  واأغرا�سهم  الراحلني  بروائح 
ينهار حمموًل على مياه ال�سيل اإىل حيث ل تعلم/ 

توقف عن هذه الطقو�س التي ت�سحبك 
اإليها كل يوم مثل خمّدر بالآلم/ دع 

ين�سئ  ال�����س��ي��ل 
جديدة/  عبادة  لك 

ع��ب��ادة ج��وه��ره��ا 
ي��ن��ت��ه��ي..  م���ا  ت����دع  اأن 

ينتهي."

العارف واملُعّلم 

عن  نيابة  كلمة  حم�سن  رائ��د  الفنان  بعدها  األقى 
ي�ستطع  مل  ال��ذي  �سرجي،  اأحمد  الدكتور  الفنان 
اإىل  �سفره  ب�سبب  ال�ستذكارية  اجلل�سة  ح�سور 
تون�س للم�ساركة يف مهرجان م�سرحي دويل، كلمة 
كانت كتلويحة حبيب بعيد، قال فيها: "�سرقت منا 
بغفلة، وهذا غدر املوت دائمًا، حني ياأخذ مّنا من 
نحب فجاأة، عجيب )هكذا كما تقولها بطريقتك(، 
كيف مل ننتبه لذلك؟ كيف واأنت العارف يا �سديقي 
اأ�ستطع  مل  "قا�سم  م�سيفًا:  ومعلمي"،  واأخ���ي 
و�سبب  الأوىل،  غيابك  لرحلة  ا�ستذكارًا  احل�سور 
الغياب �سيفرحك، اأعرف ذلك، �ساأكون يف جندوبة 
لكنني  )�سرتبتيز(،  م�سرحية  لتقدمي  التون�سية 
�ساألوح لك من هناك، واأ�سحك على فكرة الرحيل 

الغبية التي اأجربتنا عليها."
كان ملكًا

األ����ق����ى ب���ع���ده���ا ال�������س���اع���ر ع���ب���د ال����زه����رة زك���ي 

ق�سيدة مهداة لروح الراحل قا�سم حممد عبا�س، 
كان  قلنا:  م��ات/  "حينما  منها:  مقطع  يف  يقول 
مالكًا، مرَّ بنا فلم نره/ وفيما هو نع�ٌس على اأكتاف 
ياب�سًة/  زال��ت  ما  �ستاٍء  اأ�سجاُر  كانت  م�سيعيه/ 
وكانت تريُد اأن تراه لتوّدعه/ فكان، من اأجلها ومن 
على  اأخ�سُر  ورٌق  وك��ان  واح��د/  لنهاٍر  ربيٌع  اأجله، 
اأبي�س/  وردًا  تزهر  اأغ�سانها  وكانت  اأغ�سانها/ 

فكان ورق الورد دثارًا للنع�س."
فقراأ  عجيل،  حممد  ح�سني  وال�ساعر  الكاتب  اأم��ا 
ق�سيدة بعنوان )يف ح�سرة قا�سم حممد عبا�س( 
جئتَك  اأمرياتك/  �سارَع  "�سالكًا   : مطلعها  يف  قال 
عند "ال�سخرة" خائفًا اأترقُب/ قد ن�سيُت احلياَة/ 
�سورُتَك  املو�سد/  الباب  خلف  مثلي  وحيدًا  كنَت 
و�سيمًا واأنيقًا، بني الآ�ِس وال�سموع ت�سيء القاعة/ 
اأنَت تنظر اإىل ما وراء الوراء، واأنا اأتطلع من خلف 
وحيديِن يف  ع��ن��َك.../  اأبحُث  احُل��ُج��ِب..  غ��اللت 

عَف �سنّي ُيو�سَف." عزلتنا نحُن كما ع�سنا �سِ
متابعة املخطوطات

ال�ساعر  حت��دث  اجلل�سة،  خ��ت��ام  يف 
الدكتور ن�سري غدير عن الراحل 
ق��ا���س��م حم��م��د ع��ب��ا���س، وت��اأث��ري 
الكثري  حياة  يف  الأخ���ري 
من الأ�سدقاء، وم�ساركته يف الكثري من 
امل�ساريع الثقافية والإبداعية، 
ومكانته عند مريديه و�سحبه، 
م�����س��روع  اأن  اإىل  م�����س��ريًا 
الراحل مل يكتمل بعد، لوجود عدد من 
املخطوطات التي مل تطبع َبعُد، ف�ساًل عن 
م�ساريع اأخرى، كان الفقيد قد و�سل فيها 

مراحلها  ال���ن���ه���ائ���ي���ة، اإىل 
باأنه  )غدير(  قال  م�ساريع 
حتى  �سيتابعها 
اك����ت����م����ال����ه����ا 
ون�������س���ره���ا 

واإجنازها.

بالرغم من مرور عام كامل على رحيله، ل ي�صتوعب اأغلب اأ�صدقائه هذه الفاجعة حتى اليوم، 
فاجعة يوم ني�صاين م�صم�ض غادر فيه عقٌل جبار ل�صاعٍر وروائي وباحث وحمقق اإىل غري رجعة. 
قا�صم حممد عبا�ض.. الكاتب الذي تفّرد بالكتابة عن الت�صوف ورموزه واأهم م�صايخه واأ�صراره، 

عرب كتب جتاوزت الثالثني كتابًا، وعّدت من اأهم م�صادر هذا احلقل يف العامل العربي.

يف الذكرى الأوىل لرحيل قا�صم حممد عبا�ش

اقتفاُء اأثر العارف

بغداد / علي ال�صومري
ت�صوير/ �صباح الربيعي
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مب�ساركة 150 فنانًا ت�سكيليًا من خمتلف حمافظات العراق. متّيز املعر�س الذي 
يعد الأول من نوعه من حيث امل�ساركة الوا�سعة والذي �سّم 150 لوحة، مب�ساركة 
فنانني من خمتلف حمافظات العراق تنوعت اأعمالهم بني لوحات زيتية واأعمال 
باألوانها الزاهية واملناظر اخلالبة التي تعرب عن  نحت وخزف. متيزت اللوحات 
كانت  التي  اجلميلة  اخل�سر  وامل�ساحات  ووديانه  و�سهوله  بجباله  العراق  طبيعة 

حا�سرة يف لوحات الفنانني الذين اجتمعوا على جت�سيد طبيعة حمافظاتهم وما 
الزاهية  الطبيعية  العراق  بيئة  ت�سمله  ما  وكل  والق�سب  النخيل  من  بها  ت�ستهر 

بامل�ساحات اخل�سر اجلميلة.
م�صحة من الأمل 

افتتح املعر�س الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة الدكتور جابر اجلابري الذي اأكد يف 

كلمة له ل� )ال�سبكة( على اأن احلركة الفنية الت�سكيلية يف العراق ما زالت بخري، 
واأنها متثل مدار�س فنية عريقة.  م�سيفًا: "اليوم انطلقنا بهذه التظاهرة الفنية 
اجلميلة يف معر�س )الطبيعة اأجمل يف بالدي( مب�ساركة اأكرث من 150 عماًل فنيًا 

اإذ متيزت اللوحات بارتباطها بالأر�س وبتطلع جميل لبيئة العراق وما 
قدمه الإن�سان وقدراته على اأر�سه، واأغلب اللوحات لي�ست انطباعية 
جت�سيد  عند  ل�سيما  والفرح  الأم��ل  من  م�سحة  حتمل  بل  فح�سب 
النخلة العراقية البا�سقة يف لوحة على اأنها رمز ال�سموخ والعطاء." 

اأجواء �صاحرة
الثقافة  وزارة  العامة يف  الفنون  دائرة  عام  مدير  اأ�سار  من جهته، 
"اأن املعر�س ات�سم بهويته الوطنية  الدكتور علي عويد العبادي اىل 
كل  �سجلت  التي  امل�ساركة  اللوحات  خ��الل  من  الأ�سيلة  العراقية 
قار  وذي  ومي�سان  الب�سرة  من  العراق  طبيعة  عن  وواردة  �ساردة 
�سمال  اىل  امتدادًا  وجنوبه،  بغداد  وحميط  ودي��اىل  وبابل  واملثنى 
العراق املو�سل وزاخوا وكركوك"، موؤكدًا على اأن معر�س )الطبيعة 
وذلك  ال���وزارة  قبل  من  يقام  �سنوي  تقليد  هو  ب��الدي(  يف  اأجمل 
حلر�سها واهتمامها بالفنانني وبّث روح احلياة عرب الأعمال الفنية 
املتجددة والوقوف على اأهم حمطات الفن الت�سكيلي لفنانني متيزوا 

بر�سم الطبيعة. 
فيما اأو�سح الإعالمي حاكم ال�سمري باأن "املعر�س اأعادنا اىل حياة 
الريف بكل تفا�سيلها واأجوائها ال�ساحرة التي لرمبا غادرناها منذ 
تلك  عن  نبتعد  اأن  علينا  فر�ست  التي  احلياة  طبيعة  بحكم  زم��ن 
جدًا  وجميل  نوعي  املعر�س  والب�ساطة،  بالطيبة  املمزوجة  الأج��واء 
القائمني  اأ�سكر  ونواعريها،  وب�ساتينها  الطبيعة  مو�سوع  و�سامل يف 
على هذا املعر�س املميز ل�سيما مدير عام دائرة الفنون ووكيل وزارة 

الثقافة."
�صرخة للطبيعة العراقية 

تعبريية  بلوحة  �ساركت  ح�سني  اإبراهيم  �سراب  الت�سكيلية  الفنانة 
موؤخرًا،  انطلقت  التي  الربيع  اأعياد  مع  تزامنًا  الطبيعة  عن  عربت 
م�ستخدمة يف لوحتها الألوان الزيتية كالأ�سفر والأزرق، كما و�سفت 
الختناق  مظاهر  �سد  العراقية  للطبيعة  �سرخة  ب��اأن��ه  املعر�س 
والفو�سى التي تريد الق�ساء على الطبيعة اجلميلة لأر�س ال�سواد.   
بلوحة  �سارك  بابل  حمافظة  من  ال�سعيدي  حيدر  الت�سكيلي  الفنان 
على  اإ�سرارنا  "اأن  اىل  م�سريًا  ال�سم�س(،  رد  واحدة جت�سد )مقام 

�سالت  من  الكثري  فيه  غ��ادرت  زمن  يف  للطبيعة  خا�س  معر�س  اإقامة 
جتارب  بعر�س  الهتمام  �سار  حيث  الفنون،  من  النوع  هذا  العامل  يف  العر�س 
احلداثة وما بعدها هو ال�سائد، لذا يعد املعر�س اأر�سفة جمالية حقيقية لذاكرة 
املعر�س خالل  بالختالف، كما متيز  الغني  البلد  م�ستقبلية جلمال طبيعة هذا 
الكثري  على  الأه��وار  م�ساهد  طغت  وقد  وتنوعها،  امل�ساركات  بتعدد  املو�سم  هذا 
العراقي  الفن  �ساحة  يف  مهمة  اأ�سماء  وجود  عن  ف�سال  امل�ساركة،  الأعمال  من 
الفنانني  من  كبري  عدد  املعر�س  افتتاح  حفل  املعر�س."وح�سر  هذا  يف  �ساركت 

والإعالميني والأكادمييني ومن املهتمني بال�ساأن الفني الت�سكيلي.  

مب�صاركة وا�صعة من قبل عدد كبري من الفنانني الت�صكيليني، اأقامت وزارة الثقافة وال�صياحة 
والآثار وبالتعاون مع دائرة الفنون العامة، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور عبد الأمري 
احلمداين، املعر�ض ال�صنوي الت�صكيلي للطبيعة حتت �صعار )الطبيعة اأجمل يف بالدي(، 

اأحمد �صمي�صم كتب��ه:

بلدي"  يف  اأجمُل  "الطبيعُة 

وزارة الثقافة تقيم املعر�ش ال�صنوي 
للطبيعة مب�صاركة 150 فنانًا 
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غوغان لترحل اأرجوك �ساأقطع لك اأذين من اأجل اأن 
تظل"

ه��و الإح�����س��ا���س ال��ع��ايل ب��ال��وح��دة وال�����س��ع��ور القلق 
به  والحتفاء  امل�ستنري  الآخ��ر  الآخ��ر،  اىل  باحلاجة 
الآخر،  مع  اأن جتل�س  �سىء،  اأى  اليه حول  والتحدث 
مينحك لّفة تبغ او كاأ�سًا من ال�سعادة وجتيب على كل 
الأ�سئلة حتى امليت منها، لطخة زيت فوق رقعة قما�س 
وترق�س طربًا ل�سماعك دقة الفر�ساة فوق القما�س، 
اإذن��ك  متنح  اأن  وحتى  ب��ال��ن��ور،  املفعم  القلب  ف��وق 
لي�سمع  او  اأن يظل معك وليرحل،  اأجل  ل�سديق من 
بها دقات فر�ساتي، هو غوغان الرحب، اأم لعلها تلك 
اأر�سمها،  اأن  حاولت  حينما  ا�سطربت  التي  الراعية 

هي واأنا نتطلع اىل املرج الأخ�سر 
-قفي لتتحركي اأرجوك

-مل؟
_ فقط اثبتي يف مكانك

-اأنا ثابتة يف مكاين، ماذا تريد مني؟
-اأريد اأن اأر�سمك 

-مَل؟
هاج  ال�سم�س،  ب��زوغ  قبل  تاأتي  التي  اللحظة  لعلها 
اللون  من  ليعرفون  الذين  الأر�ستقراطيون  اأوؤلئك 
�سوى املزايدة، ي�ستعر غ�سب غوغان يف تلك اللحظة 
�سيئًا، يخرج  اأنها لت�ساوي  وتعاد لوحة فن�سنت على 
يريد  غوغان  التعارف،  يتم  فن�سنت،  ويتبعه  غوغان 
الذهاب اىل مدغ�سقر وين�سح فن�سنت بالذهاب اىل 
وكل  الن�ساء  الآخ��ر،  وكذلك  يربك  ال��ربد  اجلنوب، 
كل  مينح  واليها  احلنون  الأم  هي  الطبيعة  املجتمع، 
القما�س  قطعة  فوق  جذًل  يرق�س  الأ�سفر  اأ�سراره، 
الر�سم  حم��اول��ة  البهجة،  م��ن  الأ���س��اب��ع  وت��رجت��ف 
املم�سو�سني،  بيت  يف  بعد،  يولدوا  مل  الذين  لأوؤلئك 

او  اخلا�س  �سليبه  ينزعون  للمثول،  يطلبه  ال�سرطي 
لعلها خطوات  اآخر،  م�سيح  مع  الق�س،  مع  لقاء  اأمله، 
فيه  مرغوب  غري  هو  ل��ذا  ال�سمت،  منطقة  خ��ارج 

ويعرف هذا 
-قطعت اأذنك ومنحتها اىل غانية 

-غابي لي�ست غانية
-مَل فعلت ذلك؟

-اأردت اأن اأهدي اأذين اىل �سديقي غوغان من اأجل 
اأن ليرحل، هل اأو�سلت غابي الأمانة اأم احتفظت بها 

لنف�سها؟ هذا هو ال�سر، الأمل.
ال�سعر  اأبي�س  رج��اًل  هناك  ب��اأن  يوحي  الفيلم  ا�سم 
قلبه يو�سك على �سفر لعودة منه )لوحة �سنعت يف 
الأ�سهر الأخرية من حياة فان كوخ والتي نراها تظهر 

بني فرتة واأخرى اأثناء ال�سياق(. 
الفريوز  بلون  ياقوتة  مثل  املذهلة  ال�سماء  قّبة  حتت 
والذي  املتوا�سل  ال�سريان  باألوان عدة، حتت  ال�ساّج 
التي  الأج���واء  يف  ال�سوء،  ببهجة  يتاأثر  اأن  لميكن 
الأج��واء املحرتقة، هناك حيث  حتمل ثقل ر�سا�س، 
الغريب  الطبيعة  املربك جل�سد  والقلق، اجلو  التوتر 
وامل��ت��ن��اه��ي، ال��ب��داي��ة، ال�����س��وق والح��ت�����س��ان خ��ارج 
القو�س، قو�س الطبيعة املتفرد، الفر�ساة ترجتف من 

اللهفة حتت وهج ال�سم�س، اللون، اللذة.
-لقد كنت جنديًا يف اجلي�س.
- هل جميع اجلنود جمانني؟

-اجلنود لي�سو جمانني، ال�سباط هم املجانني، جميع 
عن  الختالف  بالعظمة،  ال�سعور  جمانني،  ال�سباط 

الآخرين. 
قهوة، قهوة

-حينما اأ�سبحت �سكرتري اجلرنال كانت معي جميع 
اجل�سد،  على  مطبوعة  اإنها  ت��راه��ا؟  هل  املفاتيح، 

الدم واجلنون والظلمة، مفاتيح جميع ملفات  ج�سد 
ال�سباط املجانني، مت قتلهم جميعًا.

قهوة قهوة قهوة
تلك الفتاة التي مل تر النور ل� 1٨ عامًا ثم اختفت، هل 
الثلج  لتعرف  ر�سامًا  كنت  اأنك  تتخيل  اأن  بالإمكان 

ومل ت�سادفه ملدة اثني ع�سر عامًا؟
قهوة قهوة قهوة

-ماذا تر�سم؟
ت�ستعل،  حت��رتق،  تعاند،  ال�سم�س  ال�سم�س،  �سوء 

حتتفل بوجودها.
اإنه  اأذن��ك،  منك  لتريد  احلانة  �ساحبة  -ال�سيدة 

غوغان من يريد ذلك، فهاّل قطعتها ومنحتها له؟
مرة اخرى، انظري نحوي اأرجوك اأريد اأن اأر�سمك، 

لتخايف �ساأدفع لك اأجرًا.
ن�سيد الفراغ والأمل، اخلذلن والوجع

الف�ساء  غمو�سًا،  الأك��رث  هو  ال�سفاء  يكتب،  غوغان 
ال�سفر،  املجانني  الأ�سفر،  اجلنون  دار  الأ�سفر، 

احلياة كلها بلون باهت، ال�سباط هم املجانني.
اآ�سر، حّول قلبك  الرب هو الطبيعة والطبيعة جمال 
عن الأ�سياء املرئية واذهب اىل الأ�سياء غري املرئية، 

لتبحث.
فوق فرا�س الأبدية يتوكاأ بكلمات قليلة، ماذا فعلت؟ 

هناك اأثر ر�سا�سة يف بطنك.. هل فعلها؟
-ل اأعرف

-هل كنت تنوي الرحيل مبكرًا؟
-رمبا

ومل اللوم واأنا مل اأحمل م�سد�سًا
تت�سابك الأكف، على ثيو اأخي اأن يح�سر، كّف القدم 
هل  الأنفا�س،  تت�ساعد  ثيو،  دخول  الدخول،  تقابل 
مات فان كوخ اأم امل�سيح؟ هل مات فان كوخ قبل اأن 

خ����������ي����������ال

عند بوابة اخللود
مقداد عبد الر�صا

من بني الأفالم التي اأنتجت يف تاريخ ال�سينما العراقية، وح�سب ذاكرتي ال�سخ�سية، مل ينتج اأى فلم 
يعالج تاريخ ال�سخ�سيات املهمة يف تاريخ البالد ماعدا فيلم امللك غازي. لقد ت�سدى التلفزيون واأجنر 

بع�س امل�سل�سالت الفقرية عن حياة بع�س ال�سخ�سيات، كانت �سرية الراحل على الوردي من اأكرث 
الأعمال بوؤ�سًا، فهل نحن غري قادرين على تقدمي اأفالم ال�سري اأم لي�ست لدينا اخلربة يف معرفة التاريخ 

ب�سكل وا�سح وجلّي؟ اإنه �سوؤال غري حمري، لكن مايحري هو اأن لي�س هناك اهتمام ب�سخ�سيات البالد 
املهمة او عدم معرفتها ب�سكل دقيق او اأن ما اأجنز وينجز مل يكن على قدر الهتمام وامل�سوؤولية!

هال �صينما

يولد اأم مات ال�سوء اخلابي فوق اأذنيه؟ ايها الرب 
والكامريا  م�سّجى  بولدك،  تلتقي  اأن��ت  ها  الرحيم 

تتحدث من الأعلى وبالكثري من الألق.
املخرج  اأجنزها  التي  املعار�س  اأروع  واحد من  اإنه   
الر�سامني  اأه��م  من  واح��د  عن  �ستنانبيل  جوليان 
اأذنه  اأن ترك  اأثاروا جدًل وا�سعًا وحتى منذ  الذين 

عند كابي واىل الوقت احلا�سر.
فان كوخ يف ال�سينما

حياة  ع��ن  اأجن���زت  فيلمًا  ع�سر  خم�سة  م��ن  اأك���رث 
الر�سام فان كوخ، ولعله الأكرث بني الذين تناولتهم 
ال�سينما من ال�سخ�سيات، هنا قائمة بالأفالم التي 

مت تنفيذها عن حياته:
كريك  بطولة   195٦ ال��ع��ام  يف  انتج  احل��ي��اة،  ل��ذة 
اأنتوين  دوكال�س الذي ر�سح جلائزة الأو�سكار لكن 
كوين الذي ج�سد دور غوغان ح�سل عليها كاأف�سل 
ممثل م�ساعد، فن�سنت وثيو 1990، فان كوخ 1991، 
)وهو  اخللود  بوابة  عند   ،201٧ املحبوب  فن�سنت 

فيلمنا الذي نتحدث عنه الآن 201٨(،
كور�ساوا  اأح��الم   ،194٨ كوخ  فان   ،19٨٧ فن�سنت 
املخرج  اىل  فن�سنت  دور  اأ�سند  كور�ساوا   ،1990
 ،2010 مع  ير�سم  ك��وخ  ف��ان  �سكور�سيزي،  مارتن 
فن�سنت واأنا 1990، عيون فان كوخ 2005، فن�سنت 

طريق جديد لروؤيا، فن�سنت فان كوخ 19٨٨.
النا�س  اأج��ل  من  ر�سامًا  جعلني  من  ال��رب  هو  رمبا 
اأن  ل  تبذر  اأن  احلياة،  هي  بعد،  يولدوا  مل  الذين 
قال  كما  واأخ��ط��ائ��ي،  �سفاتي  ك��ّل  اب���ذر  حت�سد، 
كنت  الأع��ا���س��ري،  مرمي يف  �سجرة  ف��رع  دلك���روا: 
رجالته،  اأح��د  اأك��ون  اأن  وحاولت  ال��رب  من  قريبًا 
بيالت�س مل يكن ينوي اأن يعلق ال�سيد امل�سيح، اأنا�س 
هم من اأرادوا ذلك، على اأن اأكون حذرًا مع ما اأقوله 

لك، مرحى هي اذًا اجلنة، لكن هل اأنا م�ستعد؟
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�صادق الزدي وجملة قرندل

امل��دى جاء  م��ن مالحق ج��ري��دة  ع��ن ملحق 
التقرير التايل عن ال�سحفي الراحل �سادق 

الزدي وجملته قرندل: 
جملتي”قرندل”  اأ���س��درت   194٧ ع��ام  يف  
مت��وز  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع  ح��ت��ى  بقيت  ال��ت��ي 
195٨، حيث األغي  امتيازها وكانت قبل ذلك 

قد عطلت خم�س مرات.
ايلول 195٨ توقفت  متاما  الثامن من   ويف 
ع��ن ال�����س��دور، واذك����ر ان��ن��ي ن�����س��رت فيها 
الف�سل الول من كتابي )جمل�س الدب  يف 

بغداد(  وكنت اأعمل يف تلك الأثناء يف جريدتي 
جملة”قرندل”هي  تكن  مل  والندمي،  الأخبار 
كانت  بل  الوحيدة  الناقدة  الفكاهية  املجلة 
اإىل جانبها جملة )ال��وادي(.. كما اأن جملتي 
مل  فقط  �سفحة   )24( ب�  اأ�سدرها  كنت  التي 
تكن اأول جملة كاريكاترية فكاهية فقد �سبقني 
ال�سيد نوري ثابت بجريدته )حبزبوز(، اإل اأن 
الختالف بني قرندل وحبزبوز هو اأن الأخرية 
كانت حتمل �سورة غالف واحدة ل تتغري يف كل 
التي كانت ت�سدر  الأع��داد على عك�س قرندل 
ب�  ت�سدر  وكانت  كل عدد،  متغرية يف  باأ�سكال 
24 �سفحة وكان �سعر جملة”قرندل”30 فل�سا 
جملة  اأول  كانت  وقد  فل�سا   50 اإىل  ارتفع  ثم 

عراقية يطبع غالفها بلونني.
وم���ن الأق������الم ال�����س��ح��ف��ي��ة ال��ت��ي ع��م��ل��ت يف 
�سعاد  القباين،  حافظ  من:  كل  اآن��ذاك  املجلة 
لطفي،   املجيد  عبد  ق���ادر،  خالد  ال��ه��رم��زي، 
وعلي  الهاليل،  ال��رزاق  عبد  اخلليلي،  جعفر 

حيدر.
�ساألني  ال��ك��ت��اب،  لكل  مفتوحة  جملة  وك��ان��ت 
وبعد  قرندل؟"..  هو  قائاًل:”من  القراء  احد 
كان  البغدادي” الذي  عن”قرندل  حدثته  ان 
بع�س  ونبهني  قلت:  منها  ولياأكل  الكبة  يدق 
وج��ود  اىل  الدب����اء  ا�سدقائي  م��ن  ال��ظ��رف��اء 
)قرندل( يف الع�سر اجلاهلي، وهو الذي قال 

البيت التايل:
 واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحا�س احلي�س 

يدعى جندب!
املعارك، ولكنه  ن�سوب  انه كان يدعى عند  اي 
الذي  وامن��ا  )التمرية(،  اع��داد  عند  ليدعى 
معروف  هذا  و)قرندل(  )جندب(  هو  يدعى 
ال��ذي  وه��و  العراقية  ال�سعبية  احل��ك��اي��ات  يف 
ثم يحرم من  نف�سه يف خدمة الخرين  يجهد 

ثمرة جهده بهذا املعنى الطريف.

الواقع اأن ا�سم”قرندل” كان يعترب من بني اآخر 
فقد  الوقت  الأ�سماء يف ذلك  �سرخات مو�سة 
ظهرت اأ�سماء )اأبو حمد وحبزبوز واحلار�س( 
ال�سخ�سية  ه��ذه  )ق��رن��دل(  ا�سم  ببايل  ف��ورد 
البغدادية الفلكلورية ال�ساذجة، ميكن اأنه كان 
�سخ�سا يجوب اأزقة بغداد فتدعوه بع�س رباب 
الربغل  طحن  يف  لي�ساعدهن  اأحيانا  البيوت 

اأن  وبعد  الكبة  �سنع  يف  لي�ستخدمنه  التمن  اأو 
وعند  وينام  يتعب  الواجب  بهذا  قرندل  يقوم 
ن�سج الطعام وح�سور املائدة يطلب رب البيت 
اإيقاظ قرندل لتناول الطعام فتجيبه ربة البيت 

باأنه نائم ومرتاح.
دك  ببغداد:”وكت  مثل  �ساع  فقد  ه��ذا  وعلى 

الكبة تعال قرندل، ووكت الأكل خطية نامي". 

مهم جدا 
 ليحق لى �صخ�ض او موؤ�ص�صة او جملة او �صا�صة او مواقع الكرتونية 

واية و�صيلة اعالمية اخرى ا�صتعمال هذه ال�صور  ) هي ار�صيفي 
ال�صخ�صي ومعي عقد �صرائها(  ، جملة ال�صبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�صه �صتكون املحاكم هي الفي�صل.

واحدة  والتي هي  ال�سورة  قليال يف هذه  لنتمعن 
من  حياتي  يف  �ساهدتها  التي  ال�سور  اجمل  من 
وهي  الفتاة  اىل  لننظر  والم����ان،  الل��ف��ة  حيث 
كراجات  احد  يف  البائع  بهذا  و�سعيدة  مبتهجة 
ولننظر  ملعاملته،  ب��ال��راح��ة  ت�سعر  وك��م  ب��غ��داد 
املنتج  للزيت  عر�سه  وطريقة  البائع  �سكل  اىل 
تعود  ���س��ورة  انها  ال���دورة،  م�سايف  م��ن  عراقيا 
جملة  ن�سرتها  املن�سرم  القرن  خم�سينيات  اىل 
العاملون يف النفط باللغة النكليزية، اين ذهبت 

هوؤلء  ذهب  واي��ن  الن؟  البهيجة  ال�سورة  هذه 
والرحمة  ب��امل��ودة  تعاملهم  ك��ان  الذين  النا�س؟ 
والعرفان، لنذهب الن اىل اى حمطة تعبئة وقود 
لرنى اخل�سونة يف التعامل، فالعامل ليهمه منك 
�سوى احل�سول على اكرامية حتى وان مل يكن هو 
الذي و�سع الوقود يف �سيارتك، اما زيت املحرك 
ال��دورة  نظام  على  ق�سى  فامل�ستورد  وما�سابهه 
املحلي،  بتحطيم  يفوزون  التجار  وجعل  العظيم 

فمن ينتبه ويخل�س؟ 

مقداد عبد الر�صا
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اىل موفق حممد 
حمام" يالطولك  "عيني 

هل كانت بئر حياته ماحلة ونهره جّف اإثر تعرق قم�صانه؟ .. هكذا تاأخر عن اللحاق 
باآخر نبكة*.. كنت ات�صاءل واأنا اأدخن اآخر ق�صائده احللّية كيف ا�صتطاع عبور اجل�صر 

القدمي حلياته؟.. حياته التي كانت مزرعة قطط وديوك.. والكثري من وبر احلرب 
النا�صف، حياته التي تركته قرب اآخر قنينة ذكرى وم�صت اىل احلرب.. حياته التي 

امتزجت بال�صاي واملقاهي واحليف.

اأحمد هاتف
هو اآخر الرباري التي ق�سدتها الأنهار.. هكذا يوم 

كان عمره م�ستقيمًا مثل �سعال..
بائع ملاء ورد الأحزان.. ِوِلَد قرب حمام اأكلت ن�سفه 
التقارير ومل تطمئن لوجوده امل�ساجد.. حتى اأن اآخر 
اإمام للجامع القريب طالب ب�سوق اأبواب الزقاق اىل 
احلرب.. والتربع ببقايا عتق "الطاك" اىل ال�سيد. 
ا�سوات  فرتتفع  يبكي  حياة..  مالحظات  دفرت  هو 
مننم  �سياغة  يجيد  امل��زه��ر..  قمي�سه  يف  ال���ورد 
م�سقط  من  القريبة  ال�سجون  علمته  فقد  احلزن.. 
لينجز  ال�����س��رب..  نبتات  يقلي  كيف  راأ���س��ه 
"موفق"  ن�سفها  التي  املدينة  مدينة.. 
ون�سفها وجهه.. وجهه الذي يخجل 
ال�سخرية  الكتاب.. فرط �سغب  منه 
عبديئيل  ه��و  احل��ل��ّي��ة..  لهجته  يف 
حيث  ن��ن��م��اخ..  معبد  م��ن  ال��ط��ال��ع 
حملته  يف  املعبد  بغايا  القائد  اأعدم 
لذا  ن�ساء..  بدون  فظل  الإميانية.. 
يهزج  م��رتن��ح��ًا..  الأم�����س��ي��ات  �سكن 

اأغنيته: 
هذا  اأره��ق��ن��ي  فقد  احل���ل..  )اأعطيني 

الَعرُق الدويلُّ الَفّل( 
اأخربين ج�سر احلّلة يومًا 

قال: اأعرفُه ُمٌذ كان يخبئ وجه املعّري خلف 

جمموعة  على  احل��رب  بكت  ُم��ْذ  القائد..  خطاب 
"الطاك" لينجبه..  قو�سًا يف   تعرى  ُمٌذ  اأدوني�س.. 

ُمٌذ اأخطاأ فيه الوزن فانك�سرت يف عينيه املقهى.
اأق�سى  اىل  الذاهب  بع�سبه..  املذبوح  هذا  اأع��رف 
مايربك حزن احلزن.. اليكتب �سعفًا وخيول عربات 

كانت تنهر اأ�سى احلّلة حني متر..
الورقة، جّر موفق لهجته احللّية  اأقام فرو�س  حني 
الأع��م��ى..  ر�سيد  كمنجة  ق��رب  لها  كر�سيًا  لي�سع 
واملدنية..  ال�سوق  لريبك  ق�سائده  خ��راف  واأطلق 
�سيجارته  ا�سعل  ال�سعر..  اىل  حافيًا  ج��اء  وهكذا 
املتنبي  �ساي  ا�ستكانة  و�سرب  النقاد..  هلع  و�سط 
باإيقاع  ومنقوعة  احللي  �سعدي  ب�سوت  ممزوجة 
م�سيئات  ي�سرقن  كٌن  الالئي  الأزقة  ن�ساء  عباءات 
فم�ست  م��ك�����س��ور..  مقعد  على  كتب  الأوي���ل���ي..  ك��� 
العموميني..  وال�سائقني  الباعة  جتال�س  ق�سيدته 

وال�سف�ساف.. 
كان اإيقاعه م�سوبًا ب� طقطقة ال�سّفارين.. ونداءات 
كّف  �سرقت  م�سبحة  ب�سوت  امتزج  ورمبا  الباعة.. 
عجوز يف املقهى املغلق منذ احلرب.. احلرب التي 
ن�سري  كنا  لذا  عينيه..  واأخ�سر  متره  ياب�س  اأكلت 
املنثورة  الأمهات  دموع  لنطاأ  كي  �سطوره  بحذر يف 

على ميني وي�سار املقطع..
وال�سوء..  الظل  العتق ورندحة  "الطاك" اأدرك  يف 

وعلى اأنغام العزاءات اأدرك امل�سي اىل الحتجاج.. 
الحتجاج الذي فتح اأبواب الفقر.. الفقر الذي يعرب 
تبقى  اأن  م�ستغربًا  ي��وم..  كل  القدمي  احلّلة  ج�سر 
العباءات..  يف  ال�سوء  موت  رغم  "الوردية" وردية 
موفق.. يارفيق ال�سقوف العالية و"دولبني الوكت"، 
الفرح  فرائ�س  لأداء  م�ستعدة  اأق��دارن��ا  تقف  متى 

الر�سيد؟ .. 
لتنك�سر  احل��زن..  هامة  اىل  بالرتفاع  املوفق  اأيها 
من  ب��دم��وع  خلفك  �سيخرج  ن��ه��رًا  "لأن  اأرج����وك 
�ستاأكل  مدينة  "لأن  اأرج���وك   لتنك�سر  يتامى"، 
مي�سك  امل��ازال  العجوز  "اجل�سر  ولأن  ا�سجارها" 
بارتفاع  �سيموت  النهر  �سوبي  مرتع�سني  بيدين 

�سغط الوجع".. 
القيامة مبكرًا..  الو�سول اىل مراأى  املوفق يف  اأيها 
العجائز  وال�سف�سافات  التوت..  �سجرة  لتخذل 
ومقهى اجلندول، "لأن احلّلة تقف الآن على ماتبقى 
لأن  م�سم�سًا  " ابق  �سوتك" ...ف�  ليمونات  من  لها 
الدفاتر لمتوت.. فثمة مايجعلها تنه�س كل �سباح 

بانتظار �سم�س حّلٍة اخرى.."
......

*نبكة : �سجرة ال�سدر باللهجة العراقية 
ال�ساعر موفق حممد  اإحدى ق�سائد  العنوان هو   *

)�سدك يالطولك حمام(
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الإعلم: �صبكة  املوؤقت" يف  "امللك 
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ال�سنوات،  ه��ذه  ط��وال  واملظلومني  الآخ��ري��ن 
الت�سويف  ه���ذا  مل���اذا  الآن؟  نظلم  ف��ل��م��اذا 

ال�سابقة  ال�سيا�سيات  �سحية  نحن  علينا؟  والتعتيم 
لل�سبكة." 

اأكد:"اأن  الأمناء  جمل�س  ع�سو  ال�ساله  علي  الدكتور 
ال�سابقة  الإدارات  فرتة  اإب��ان  ح�سلت  امل�سكلة  هذه 
وهي  م��وؤق��ت  م��الك  اىل  بتحويلهم  ق��ام��ت  عندما 
ال�سبكة،  يف  العمل  طريقة  لمتثل  حالة  بالأ�سا�س 
وبدًل من اأن يحولوا اىل املالك الدائم بقوا على هذه 
�سنوات،  الع�سر  خدمتهم  جتاوزت  بع�سهم  احلالة، 
درجات  لتخ�سي�س  حثيثة  حم��اولت  حاولنا  ونحن 
موظفو  يعلم  كما  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات  لكن  ل��ه��م، 
ال�سبكة، كانت ميزانية تق�سفية، والآن هناك م�سكلة 
اأ�سحاب  ين�سف  اأن  يريد  ق��رار  ظهر  حيث  جديدة 
الأج��ر  اأ�سحاب  يعامل  كما  ه��وؤلء  وعومل  العقود، 
اليومي اأو القطعة يف حني اأنهم جتاوزوا هذه املرحلة، 
وهذه انتكا�سة بالن�سبة لهم، رفعنا هذا الأمر بكتاب 
برهم  الدكتور  رئي�س اجلمهورية  فخامة  اىل  ر�سمي 
م�ست�ساريه،  من  ع��دد  مع  حالتهم  وناق�سنا  �سالح 
باأن  اجلمهورية  رئي�س  ووع��د  فخامته،  اىل  اإ�سافة 
ال�سيد  اىل  ر�سمي  كتاب  باإر�سال  �سخ�سيًا  يتدخل 
رئي�س جمل�س الوزراء للحث على تخ�سي�س درجات 
باأ�سرع وقت، وامل�سكلة  الإ�سكال  لهم ويجب حل هذا 

الذاتي(،  )التمويل  معاملة  تعامل  اأنها  ال�سبكة  يف 
متويل  ه��ي  التي  الأخ���رى  ال����وزارات  معاملة  ولي�س 
اأنهم  يف  متفائل  واأن��ا  العراقية،  الدولة  من  مركزي 
بنهاية العام احلايل �سيكونون على املالك الدائم"، 

كما يقول ال�ساله.
مدير ال�سوؤون الإدارية يف ال�سبكة عبد احل�سني ر�سا 
م�سكلة  "هذه   : مايلي  اأو���س��ح  جانبه،  من  يو�سف، 
ولغاية  احل���ني  ذل���ك  م��ن��ذ  م��رتاك��م،  واإرث  ق��دمي��ة 
اأو�ساع  ب�سبب  الوظيفية  الدرجات  تتوفر  اللحظة مل 
املعنية  اجلهات  التق�سفية، خاطبنا  واملوازنات  البلد 
من   2013 عام  �سريحة  موافقة  على  ح�سولنا  ومت 
رئي�س الوزراء الأ�سبق نوري املالكي على حتويلهم اىل 
 ،2014 موازنة  يف  ذلك  يتم  ان  على  الدائم  املالك 
اأوقفت هذا الأمر، وزارة  اأن احلرب على داع�س  اإل 
مالية،  تخ�سي�سات  لديها  لي�ست  اأن  توؤكد  املالية 
البع�س  يفهمه  قد   )12( احل��ايل  للقرار  وبالن�سبة 
بل  جمحفًا  لي�س  فهو  حقيقته،  عن  تختلف  بطريقة 
بالأجر  العاملني  و�سع  تكييف  مو�سوع  ليعالج  جاء 
اليومي وحتويلهم اىل عقود، والعقود جميعها تتكيف 
وت�سمنت   ال��دائ��م،  امل��الك  امتيازات  على  لتح�سل 
ال��ذي��ن ه���م  )امل���الك  ه���ذه الم���ت���ي���ازات )٦03( 

املو�سوع  ولأن  بالتايل.  ي�سملهم  فالقرار  املوؤقت(، 
فيه ح�سا�سيه عالية لهم اإخواننا وزمالئنا من املالك 
من  اأف�سل  ح��ال  يف  اأنهم  يت�سورون  الذين  املوؤقت 
من  ر�سيد  ولديهم  �سنويًا  ليجددون  كونهم  العقد 
اأ�سبح لدينا  الإجازات، ونحن لكي نعالج هذا الأمر 
توجه، فهم خمرّيون اإما بالبقاء موظفني على املالك 
املوؤقت وجميع  امتيازات قرار )12( موازية  للمالك 
العقد   �سيغة  اىل  يتحولون  اأو  لديهم،  تكون  الدائم 
اجلديد  العقد  فاإن  وباملنا�سبة  القرار.  ن�س  ح�سب 
نحرتم  م���وؤق���ت(،  )م��وظ��ف  ع��ن��وان  حت��ت  �سيكون 
منذ  لو�سعهم  م��راع��ون  ونحن  وتوجههم  حتفظهم 
الت�سال  ح�سب  الآن  واحلل  معهم،  وقلوبنا  البداية 
الدكتور  املالية  وزي��ر  وكيل  وبني  بيني  ح�سل  ال��ذي 
لأنها  الإ�سكالية  اإذ طلبت منه حل هذه  ماهر حماد 
جتعل و�سع ال�سبكة غري م�ستقر وهم منذ فرتة طويلة 
يعملون وق�سم منهم �سحوا باأرواحهم، فاأخربوين يف 
ال��وزراء )ح�سرًا( فهو  اأن احلل يف جمل�س  ال��وزارة 
وظيفية.  درج��ات  ا�ستحداث  ميتلك  ال��ذي  الوحيد 
ال��وزراء،  جمل�س  نحو  والتحركات  اجلهود  كل  والآن 
ووجهنا خماطبات لهم من اأجل ا�ستح�سال موافقة 
من املجل�س واأملنا اأن تتم يف املوازنة التكميلية لهذا 
العام، واذا مل تتم هذا العام فاإنهم �سيكونون �سمن 

موازنة عام 2020 اإن �ساء اهلل."

اعت�صم "285" موظفًا ب�صفة 
�صبكة  بناية  املوؤقت" اأمام  "املالك 
الإعالم العراقي للمطالبة بحّقهم 

يف التثبيت على املالك الدائم 
معتربين قانون "603" جمحفًا 

بحقهم.
املعت�سمني  خيمة  زارت  العراقية"  "ال�سبكة  جملة 

ودّونت اأحاديثهم: 
احلديث  عليوي  عبا�س  التلفزيوين  املرا�سل  اب��ت��داأ 
به  ت�سبب  اإداري  خطاأ  ه��و   ٦03 ق��رار  "اإن  ف��ق��ال: 
موظف لقّلة خربته الإدارية يف كتاب ر�سمي �سادر يف 
زمن املدير العام ال�سابق لل�سبكة حممد عبد اجلبار 
"اأن هذا خطاأ اإداري، ووّجه  ال�سبوط." وبنّي عليوي 
عام  املالكي  نوري  الأ�سبق  ال��وزراء  رئي�س  اىل  كتابه 
2013 الذي قررمنح درجات وظيفية لهذه ال�سريحة، 
درجاتنا  بتوفر  علينا  طرحت  �سفة  املوؤقت  فاملالك 
الوظيفية التي كان من املمكن اأن ناأخذها، ولكن يبدو 
اأنه يف ذلك الوقت كانت هنالك قوائم معّدة م�سبقًا 
التي  الوظيفية  الدرجات  هذه  تاأخذ  حتى  واأ�سماء 
منحت لنا اأ�ساًل، ورئا�سة ال�سبكة قالوا لنا اإنه ليحق 

اليوم  درج��ات،  على  اأو حتى احل�سول  درجات  منح 
وكاأنه  الأمر  هذا  وظهر  اخلارج  من  حماَربون  نحن 
املراد  العراقي  الإعالم  �سبكة  اإبادة وظيفية ملوظفي 
للمنحة،  نخ�سع  واأن  عقود  اىل  اجلميع  حتويل  به 
قوله،  بح�سب  �سيا�سية"،  تخ�سع ملحا�س�سة  واملنحة 
"اإذن ال�سبكة لن ت�ستطيع ممار�سة مهامها ال باإقناع 
�سغط  ورق��ة  لدينا  ولي�ست  ال�سيا�سية،  الكتل  جميع 
"اأن  مبينًا  حقنا"،  على  نح�سل  حتى  رابعة  ك�سلطة 
رئي�س ال�سبكة يوميًا يعت�سم معنا بعد اأن ينهي مهام 
احلال  وكذلك  تن�سفنا  باأن  الدولة  ويطالب  عمله، 
اأي�سًا"،  معنا  مت�سامن  فهو  الأمناء  ملجل�س  بالن�سبة 
ا�ستجابة من قبل رئي�سة  بوادر  "اأن هنالك  مو�سحًا 
جلنة الثقافة والإعالم يف الربملان العراقي )�سميعة 
غالب(، فقد اأبلغتنا اأن الأمر �سوف يحل يف غ�سون 
العام  لهذا  التكميلية  امل��وازن��ة  خ��الل  من  يومًا   ٦0
وترجع  نف�سيًا  ترتاح  اأن  لها  اأردن��ا  اإذا  منا  وطلبت 
اىل بيتها مطمئنة يجب رفع خيمة العت�سام، ونحن 
ا�ستمرت  جهود  بعد  ثبتت  اخليمة  هذه  لأن  رف�سنا 
الإدراية،  املخاطبات  وياأ�س من  �سنة خدمة  ملدة 13 
درجاتنا  ناخذ  اأن  اىل  اعت�سامنا  نف�س  لن  ونحن 

ونطالب  عقود  اىل  التحول  نرف�س  نحن  الوظيفية، 
بحقوقنا التي مت اإخفاوؤها وحتويلها ملوظفني اآخرين 
ونطالب بهيكلة جميع درجات �سبكة الإعالم العراقي 
امل��الك  على  والتثبيت  ال�سفر  نقطة  اىل  وال��ع��ودة 

الدائم"، بح�سب قول عليوي.
اأما املذيعة  )دينا علي(، مقّدمة الربامج يف اإذاعة 
اأجد  اخلدمة  من  عامًا   12 "بعد  فقالت:  العراقية، 
وجميع  الدائم،  املالك  على  تعيني  دون  اليوم  نف�سي 
حقنًا  تعطينا  ال�سبكة  تت�سلم  كانت  التي  الإدارات 
واعت�سامنا  منها،  لج��دوى  يومية  ووع��ودًا  خم��درة 
لنا  ي��ج��دوا  اأن  ع�سى  اجل��دي��د  القانون  ب�سبب  ه��ذا 
ونتاأمل  الدائم  امل��الك  على  ونثّبت  وظيفية  درج��ات 

خريًا اإن �ساء اهلل."
 تت�ساءل املذيعة: "ملاذا يجري حتويلنا اىل عقود بعد 
كل هذه ال�سنوات من اخلدمة؟ واىل متى؟ وال�سنوات 
التي ذهبت من اأعمارنا؟ مَل هذا الإجحاف؟ اأعلنها 
التحول اىل عقد  اأرف�س  اآخر حلظة يف حياتي:  اىل 
بل اأطالب بحقي يف التعيني لأين عندما �ساأحتول اىل 
خدمتها  التي  اخلدمة  �سنوات  جميع  �ستذهب  عقد 
بحقوق  طالبنا  نحن  ؟  مل��اذا  ه��ب��اًء،  و�ستاًء  �سيفًا 

بغداد : حيدر النعيمي
ت�صوير : كنان احللفي

اعت�صاٌم مفتوح..

مطلبنا التثبيت
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قّدمت  ال��ت��ي  غ��امن  فيفيان  الإع��الم��ي��ة  ورّح��ب��ت 
املهرجان باحل�سور بكلمة قالت فيها: "هنا، ومثل 
كل �سنة من حدائق اأبي نوؤا�س، وقرب اأ�سهر امراأة 
م�ستمع  واأف�سل  )�سهرزاد(،  الق�س  فن  علمتنا 
املهرجان،  ه��ذا  ينطلق  )���س��ه��ري��ار(  حلكاياتها 
ق�سته  اأبطال  وجمهورًا،  فيه منظمني  كنتم  الذي 
ليلة  األ��ف  لليايل  اأخ��رى  ليلة  لت�سيفوا  اجلديدة، 

وليلة."
من�سة  لع��ت��الء  املنظمني  جميع  ب��ع��ده��ا  دع���ت 

اأنا  عراقي،  )اأن��ا  منظمة  رئي�س  وليلقي  احلفل، 
وال�سحفي علي عبد اخلالق كلمة  الكاتب  اقراأ(، 
اجلهود  اىل  فيها  اأ���س��ار  التي  املهرجان،  افتتاح 
اأ�سهر  ط��وال  واملتطوعني  للمنظمني  ال�ستثنائية 
جمع  عن  اأ�سفرت  جهود  اإجناحه،  اأج��ل  من  عدة 
جمعها  مت  كتاب  األ��ف  وع�سرين  خم�سة  من  اأك��رث 
من اأكرث من دار للن�سر مثل: من�سورات املتو�سط، 
ودار ومكتبة نابو، ودار ومكتبة عدنان، ودار معنى، 
تربعات  عن  ف�ساًل  الأخ���رى،  ال��دور  من  والكثري 

املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية لهذه املبادرة.
املراد  الر�سائل  عن  اأي�سًا  حتدث  اخلالق(  )عبد 
املعرفية  الفعالية  ه��ذه  ا�ستمرار  عرب  اإي�سالها 
اأ�سد  يف  فيه  نحن  زم��ن  يف  واأهميتها  والثقافية 
احلاجة للثقافة ومواجهة خطر التجهيل والأفكار 
تهيمن  اأن  العراق  اأع��داء  يحاول  التي  الظالمية 
امل�ساهمني  جلميع  ال�سكر  مقدمًا  املجتمع،  على 
يف دميومته اأفرادًا وموؤ�س�سات، و�َسَكَر كذلك قوى 
الأمن التي اأّمنت حميط هذا املهرجان طوال �سنّي 

احلكومة  داعيًا  نوؤا�س،  اأب��ي  حدائق  على  اإقامته 
لالرتقاء  اجلهود  من  املزيد  ب��ذل  اإىل  العراقية 

بواقع الثقافة العراقية.
اأغاٍن تراثية

وم�سرحية،  مو�سيقية  فرق  املهرجان  يف  �ساركت 
اف جمموعة من  وقدمت فرقة املاي�سرتو علي خ�سّ
مو�سيقى حتاول  �سابة،  باأ�سوات  الرتاثية  الأغاين 
فيها الفرقة احلفاظ على النغم العراقي الأ�سيل 
الأغ��اين  ه��ذه  اندثار  دون  احل��وؤول  على  وحتر�س 

التي تر�سخت يف ذاكرة العراقيني جميعًا.
حفالت توقيع الكتب

�سهد املهرجان حفالت توقيع للكتب، بينها روايات 
مي�سلون  الكاتبة  ورواي��ة  النداوي،  ح��وراء  الكاتبة 
ال�سّراي،  لل�ساعر عمر  ال�سعرية  هادي، واملجاميع 
وكتب املرتجَمني �سارة جوهر واأحمد عزيز �سامي، 
وغريهم من املبدعني. يقول ال�سحفي ب�سام عبد 
ال���رزاق، وه��و اأح��د منظمي ه��ذه امل��ب��ادرة: "اأحد 
توزيع  عن  ف�ساًل  الثقايف  الن�ساط  ه��ذا  اأه���داف 
و�سول  ت�سهيل  هو  القراءة،  ثقافة  واإ�ساعة  الكتب 

اإقامة  ارتاأينا  ولهذا  لني،  املف�سّ كّتابه  اإىل  القارئ 
حفالت التوقيع يف هذا املو�سم."

وهو  كامل،  بهاء  امل��دين  النا�سط  حت��دث  حني  يف 
املبادرة،  هذه  دميومة  اأهمية  عن  املنظمني،  اأحد 
بالرغم من اجلهود الكبرية التي تقع على اأكتاف 
بعد  �سنة  ي���زدادون  الذين  واملتطوعني  املنظمني 
اأخرى، دميومة كانت الغاية منها اإحياء ليل بغداد 
فعل  وتر�سيخ  الن�ساط،  هذا  يف  واملعريف  الثقايف 

القراءة لدى اجلمهور العراقي.
زاوية للطفل

مل ي��خ��ُل امل��ه��رج��ان، م��ث��ل ك��ل ���س��ن��ة، م��ن زاوي���ة 
تقدمي  احل��ف��ل  ت�سمن  اإذ  للطفل،  خم�س�سة 
ع��رو���س خ��ا���س��ة ب��ه��م، ف��ق��د ق��دم��ت ف��رق��ة بربر 
مل�سرح الدمى م�سرحية )نحن وال�سم�س(، وعر�س 

مو�سيقي لفرقة طيور ال�سالم.
وحت��دث��ت نهلة ري��ا���س ق��ا���س��م، وه��ي واح���دة من 
عن  اق��راأ(،  اأن��ا  عراقي،  )اأن��ا  مهرجان  مات  منظِّ
واأن  احل��ف��ل،  ه��ذا  يف  الأط��ف��ال  م�ساركة  اأهمية 
القراءة  ال�سريحة وك�سبهم ملنطقة  الهتمام بهذه 

م�ستقبل  يف  اإيجابي  ت��اأث��ري  ل��ه  �سيكون  واملعرفة 
الطفل، ملا للقراءة من اأهمية كربى يف تن�سئة هذا 

اجليل اجلديد.
كان  ال��ذي  املهرجان،  منظمي  اأح��د  رع��د،  جعفر 
عن  حدثنا  احلفل،  من�سة  قرب  كعادته  من�سغاًل 
ي�سيف  وكيف  �سنة،  كل  بها  ي�سعر  التي  ال�سعادة 
جناح  كل  بعد  له  معنويًا  ر�سيدًا  املهرجان  ه��ذا 
الثمرة  هو  النجاح  هذا  اأن  مبينًا  جديد،  مو�سم 

التي يبتغيها منظمو هذه املبادرة جميعًا.
�صعادة الكتب

اأما اأحمد عبد القادر، فتحدث عن تفاعل اجلمهور 
مع ما يقدم لهم من كتب كثرية، واكتظاظ اأروقة 
حثيثة  جهودًا  اقت�سى  الذي  باجلمهور  املهرجان 
الكتب  توزيع  حماولة  اأج��ل  من  املنظمون  بذلها 
من  يتمكن  مل  مل��ن  وت��وف��ريه��ا  للجميع،  ب��ع��دال��ة 

احل�سول عليها.
يجل�س  كان  الذي  يو�سف،  م�سطفى  قال  حني  يف 
اإن هذه املهمة  الكتب،  ُمتعبًا و�سط طاولت توزيع 
رغم م�سقتها اإل اأنها متنحه القوة، قوة ي�ستمدها 
كتبهم  ع��ن  يبحثون  ال��ذي��ن  احل�����س��ور  ف���رح  م��ن 

املن�سودة يف املهرجان.
كان  ال���ذي  م��وؤي��د،  ع��ام��ر  والإع��الم��ي  ال�سحفي 
من�سغاًل برتتيبات و�سول الفنان �سالح ح�سن اإىل 
املبادرة،  هذه  جوهر  عن  حتدث  احلفل،  من�سة 
ور�سائلها املهمة، وحماولت املنظمني احلثيثة من 
اأجل ن�سر الوعي والثقافة واملو�سيقى لكل احل�سور، 
املدينة  ه��ذه  وع��راق��ة  ب��ب��غ��داد  تليق  ليلة  و�سنع 

ال�ساحرة.
يف انتظار مو�صم جديد

اعتلت بعدها عريفة احلفل الإعالمية فيفيان غامن 
الدكتور  لتقدمي  املن�سة،  املنظمني  جميع  ومعها 
كلمة  لقراءة  املبادرة،  منظمي  اأح��د  ع��واد،  �ستار 
اخلتام، كلمة اأ�ساد فيها )عواد( باحل�سور وجهد 
املنظمني واملتطوعني �ساكرًا امل�ساهمني فيها كافة، 
موؤكدًا ا�ستمراره كل �سنة، داعيًا اجلمهور اإىل لقاء 

جديد يف مو�سم املبادرة الثامن، العام املقبل.
املهرجان الذي �سهد ح�سورًا غفريًا من قبل العوائل 
اختتم  الأخ��رى،  واملحافظات  بغداد  من  العراقية 
بحفل للفنان �سالح ح�سن، قدم فيه جمموعة من 

اأغانيه التي لقت ا�ستح�سان اجلمهور. 

اأنا عراقي، اأنا اقراأ
اإ�صاءُة ليِل بغداَد بالثقافِة

بغداد/ علي ال�صومري

انطلق موؤخرًا على حدائق �صارع اأبي نوؤا�ض، قرب متثايل �صهرزاد و�صهريار، 
املو�صم ال�صابع ملبادرة )اأنا عراقي، اأنا اقراأ( بح�صور ح�صد غفري من 

العراقيني، ومن بينهم فنانون ومثقفون واإعالميون و�صحفيون، املبادرة التي 
اأعلن منظموها قبل انطالقها باأنها �صت�صهد توزيع اأكرث من خم�صة وع�صرين 

األف كتاب جماين.



مواطنون غرباُء يف بلدهم

-نعم، نحن غجر، 
ونحب احلياة 
والغناء، ومل نوؤذ 
اأحدًا، فلم كل هذا 
الكره نحونا؟

هكذا تبداأ �صو�صن 
عبد الرحمن )38 
عامًا(، من �صكنة 
منطقة الف�صيلية، 
ت�صاوؤلتها حول 
التمييز العن�صري 
والطبقي الذي 
تعاين منه �صريحتها، 
لكن ال�صعادة غمرت 
�صو�صن بعد طول معاناة 
عند جناح حملة �صغط 
دفعت احلكومة اىل 
�صمول الغجر بقانون 
اإ�صدار البطاقة الوطنية 
املوحدة، قرار واإن كان 
متاأخرًا، لكنه قد ي�صرتد 
بع�صًا من احلقوق التي 
ا�صتلبت منهم واأحلقت 
بهم اذى بالغًا.

الغجُر
نبذهم املجتمع فا�صتعادتهم البطاقة املوحدة
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 ل�سنوات طوال عانى الغجر كثريًا يف العراق، حتى 
خا�س،  بن�س  العراقية،  اجلن�سية  امتلكوا  اأن  بعد 
اي، با�ستثناء من قانون الأحوال ال�سخ�سية، وهذا 
ب�سبب  املعاناة،  من  الكثري  لهم  �سبب  ال�ستثناء 
متييزهم عن غريهم من العراقيني، اذ حرموا من 
اأنهم  كما  ب�سببه،  احلكومية  الوظائف  يف  التعيني 
تعر�سوا للتهمي�س والإق�ساء من قبل املجتمع الذي 

يرف�س ت�سغيلهم يف اأب�سط عمل فقط لأنهم غجر.
الغجر ب�صر

على  عملت  التي  الأم���ري،  عبد  منار  ال�سحافية 
يف  كبري  ب�سكل  واأ���س��ه��م��ت  الغجر  ق��ان��ون  تعديل 
حملتها  عرب  املوحدة  الوطنية  بالبطاقة  �سمولهم 
اأو  اأهله  اختار  ت�ساأل: فمن منا قد  ب�سر"،  "الغجر 
العن�سري؟  التمييز  ه��ذا  لكل  ليتعر�س  ع�سريته 

وت�سيف:
بقانون  �سمولهم  وع���دم  ال��غ��ج��ر  ح��رم��ان  ظ��ل   -
لطفل  ق�سة  لكن  الن�سيان،  طي  الوطنية  البطاقة 
من الغجر ُمنع من اإكمال درا�سته ب�سبب اجلن�سية، 
اأعاد ق�سية حرمان الغجر من حق اإن�ساين ووطني 
تطالب  عام  راأي  ق�سية  اىل  ليتحول  الواجهة  اىل 

بحقهم وب�سمولهم بالبطاقة الوطنية.
طالبت عبد الأمري بحقوق الغجر منذ عام 201٦ 
الأ�سخا�س  بع�س  م��ن  حم���اولت  ع��دة  و�سبقتها 
الأم��ور،  بع�س  يف  اإل  تنجح،  مل  ولكنها  واملنظمات 
مثل خدمة الكهرباء، واحل�سول على اجلن�سية ملن 
ل ميتلك اجلن�سية من الغجر، فكانت اأول من عمل 

على حقوقهم ب�سورة عامة.
عملنا  ال��ذي  الأول  املحور  اإن  الأم��ري:  عبد  تقول   
عليه هو فتح مدر�سة لأطفال الغجر يف الديوانية، 
مب�ساركة  املنجز  ه��ذا  حتقيق  بالفعل  وا�ستطعنا 
بع�س املدافعني والنا�سطني. فقد حرم الأطفال يف 
 14 من  اأكرث  التعليم  من  الديوانية  الزهور/  قرية 
عامًا بعد اأن هدم م�سلحون جمهولون قريتهم بعد 

عام 2003.
اأين هويتي؟

اأن اأعداد عوائل الغجر يف العراق ل تتجاوز  يذكر 
الن��دم��اج،  اأغلبهم  يتجنب  عائلة  اآلف  الثالثة 
خلوفهم من ق�سوة املجتمع ونبذهم، اإل اأنهم يبدون 
الديوانية  مثل  حم��ددة،  حمافظات  يف  وا�سحني 
اأي  ونينوى وكركوك، ول ميلك كثري منهم  ودياىل 

عمل، كما اأن اأطفالهم ون�ساءهم ميار�سون الت�سول 
والأغلب  اأج��رة،  ك�سائقي  يعملون  الرجال  وبع�س 
الأعم منهم م�سردون بال عمل، ول ماأوى، ول حتى 

تعليم.
اأن كثريين يف املجتمع، وحتى احلكومة  توؤكد منار 
تناول  من  يخجلون  واملحلية،  املركزية  العراقية 
مظلوميتهم ب�سبب و�سمة العار التي تالحقهم دون 
اأي ذنب، الأمر الذي جعلهم يعار�سون حملتها يف 

بادئ الأمر.
منجزات  حققت  اأن  بعد  هنا  احلملة  تتوقف  -مل 
"اأين  حملة  بعدها  اأط��ل��ق��ت  ث��م  ل��ه��م،  ال��ت��دري�����س 
هويتي؟" للمطالبة بحق الغجر يف البطاقة الوطنية 
حجب  ب�سبب  امل�ساكل  م��ن  للكثري  تعر�سوا  فقد 

البطاقة عنهم.
البطاقة املوحدة "املنقذة"

وبع�س  ال��دي��ن  رج��ال  اأب���رز  م��ن  ثالثة  ومب�ساعدة 
منار  حملة  دعموا  الذين  احلكوميني  امل�سوؤولني 
وف��ري��ق��ه��ا خ��ل��ف الأ�����س����واء حت��ق��ق ح��ل��م الغجر 
من  ليتخل�سوا  الوطنية  البطاقة  على  باحل�سول 
كابو�س ال�ستثناء الذي كان مكتوبًا على �سكل عبارة 

يف اأوراقهم الثبوتية.
توؤكد عبد الأمري اأن البطاقة الوطنية �ست�ساعدهم 
منها  عانوا  التي  املجتمعية  احلواجز  جت��اوز  على 
طوياًل ناهيك عن عنف املجتمع املما ر�س �سدهم، 
تنفيذ  والعمل على  وتو�سح: نحتاج لفرتة لالإعداد 
لتخطي  وم�ساعدتهم  املجتمعي  الإدم���اج  ب��رام��ج 
�سنني  ط��وال  فيهم  اأث��رت  التي  النف�سية  احلواجز 
الأمية،  وحمو  التعليم  برامج  عن  ف�ساًل  عديدة، 

والتمكني القت�سادي.
للمرة الأوىل يف العراق

الدكتورة  الإن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية  ع�سو 
فاتن احللفي، اأكدت اأن هذا الإجراء يعد الأول من 
نوعه بعد اأن كانت تو�سع اإ�سارة للمواطنني الغجر 

والتي تعترب نوعًا من اأنواع التمييز، تقول احللفي:
من  زال��ت  وم��ا  كانت  الإن�سان  حقوق  مفو�سية   -
اأبناء  ح�سول  اإىل  الداعية  اقة  ال�سبَّ املوؤ�س�سات 
كافة  امل�سروعة  حقوقهم  على  ال��ع��راق��ي  ال�سعب 

ومنها حق امتالك البطاقة املوحدة لأبناء الغجر
حلقوق  العليا  املفو�سية  مكاتب  اأن  احللفي:  تكمل 
وبابل  ودي���اىل  الديوانية  حمافظات  يف  الإن�����س��ان 

اآية من�صور



السنة الرابعة عشرة العدد )335( 24 نيسان 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

49 م�������ق�������االت48

مفاحتات  �سل�سلة  منا�سبة  م��ن  اأك���رث  يف  اأج���رت 
ال�سبل  عن  بالبحث  الداخلية  وزارة  فيها  طالبت 
"م�ستثنى"  املمكنة لتخفيف الأثر الناجت من كلمة 
كون الفئات اأعاله متتلك احلق القانوين بامتالك 
وثائق ر�سمية غري موؤ�سر عليها اي انتهاك اأو متييز 
اأو ا�سارة تدل على عرق اأو لون لتعر�س اأغلبهم اىل 

م�سايقات ب�سبب ذلك، وت�سيف:
- كانوا حمرومني من حق احل�سول على البطاقات 
الوثائق  ب��اق��ي  امتالكهم  م��ن  ب��ال��رغ��م  امل��وح��دة 
الر�سمية، غري اأن وزارة الداخلية وافقت على رفع 

ال�ستثناء عنهم موؤخرًا، دون قيد اأو �سرط.
هل �صنح�صل على حقوقنا الب�صيطة؟

اأحد املواطنني الغجر، الذي  عبد الكرمي م�سعود، 
يعمل حماًل، يوؤكد �سعوره اجلديد بعراقيته، ذلك 

ال�سعور الذي افتقده -رغمًا عنه- �سنوات طوال.

 -

مل منتلك حتى اليوم البطاقة املوحدة، �سنمتلكها 
يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، و���س��ن��ب��داأ ح��ي��اة ج���دي���دة ب���دون 
منغ�سات، ولعلنا �سنتمكن من اإيجاد فر�س عمل 
اأخرى، ولكن الأهم من هذا كله، احرتام املجتمع 

وتقبلهم لنا.
�سهادة  يف  )غجري(  كلمة  ا�ستبدلت   2003 وبعد 
كاأقلية  هويتهم  حت��دد  التي  العراقية  اجلن�سية 

عرقية مبفردة )ا�ستثناء(.
ع�سرينات  يف  العراقية  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  وم��ن��ذ 
باجلي�س  اللتحاق  من  الغجر  منع  املا�سي  القرن 
العراقي اأو ال�سرطة باعتبار ذلك يناق�س ال�سرف 
اأمور  العراق من  الغجر يف  يعاين  كما  الع�سكري، 
عدة، متعلقة بوجودهم، اذ ل يحق لالأزواج اجلدد 
تغيري معلومات هوية الأحوال املدنية بعد الزواج، 
فتبقى املعلومات القدمية يف هوية الأحوال كما هي 

اأي "اأعزب" ما ي�سبب العديد من الأ�سرار املتمثلة 
بعدم القدرة على ا�ستخراج اجلن�سية لأطفالهم. 

ذلك  م��وؤك��دة  ع��ام��َا(   2٦( �سامل  و�سناء  حتدثنا 
بغ�سب وحزن �سديدين بقولها:

- مل نتمكن انا وزوجي من ا�ستخراج هوية الأحوال 
املدنية، فاعتمدنا زواج ال�سيد، وبعد اإجنابي طفاًل 
مل ي�سمحوا لنا باإ�سدار هوية اأحوال له، هو اليوم 
له النخراط يف  واأريد  العمر 5 �سنوات،  يبلغ من 
الدرا�سة مع اأقرانه، األ يحق لنا فعل هذا؟ اذ مل 
والتعلم،  املدر�سة  دخول  من  اإخوتي  اأو  اأنا  اأمتكن 

هل �ست�سري اللعنة على اأبنائنا اأي�سًا؟
الو�صمة الجتماعية

اأن  ي��رى:  حميد  ع��الء  د.  الجتماعي  الباحث 
ال��غ��ج��ر، ه��و يف ح��د ذات��ه  ال��ت��ع��ام��ل م��ع ق�سية 
لو  حتى  والخ���ت���الف،  ال��ت��ن��وع  تقبل  يف  اخ��ت��ب��ار 
هذا  نعالج  لكي  قانونية  جنبة  من  معها  تعاملنا 
التقبل، ولكن تبقى امل�سكلة يف تخطي ما ت�سميه 
التي  الجتماعية"  "الو�سمة  الجتماعية  العلوم 
او فئة �سمن ت�سور ثابت ل يتغري  ت�سع �سريحة 

ب�سهولة.
الجتماعي،  انت�سارهم  طريقة  مالحظة  وم��ن 
اأنهم  ن�ستنتج  امل��دن،  حافات  على  ي�سكنون  فهم 
يتجنبون الوقوع �سمن دائرة الر�سد والت�سنيف، 
اأزم��ة  و�سعهم يف  اأك��رث من حت��ٍد  واج��ه��وا  ولهذا 

احلفاظ على وجودهم.
اإعطائهم �سمة قانونية  اأن مبادرة  ي�سيف حميد 
"بطاقة وطنية" ل يغري من واقع حالهم، اذ هم 
غالبًا ما يقعون حتت طائلة �سغط توجهات تعمل 
ن�ساأل:  ولذلك  نبذهم،  وتكري�س  اإزاحتهم،  على 
األي�س لهم احلق بالعي�س والت�ساوي مع غريهم يف 

فر�س احلياة والعمل؟
كبقية  وط��ن��ي��ة،  بطاقة  منحهم  ي��ك��ون  ق��د  رمب��ا 
تغيري  مل��راج��ع��ة  منا�سبًا  م��دخ��اًل   امل��واط��ن��ني، 
به،  يو�سمون  ما  �سوء  يف  معهم  التعامل  اأ�سلوب 
العراق  مدن  يف  منت�سرة  �سكانية  �سريحة  لأنهم 
ال�سمال،  ع��ن  ف�ساًل  الو�سط  اىل  اجل��ن��وب  م��ن 
مبعنى اآخر ل ميكن تخطي وجودهم، وهنا تربز 
وظيفة الدولة ودورها يف منح مواطنيها موؤهالت 
الو�سم  عوائق  جتاوز  على  ت�ساعدهم  ومهارات 

الجتماعي، والقدرة على دخول �سوق العمل.
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ذلك  ال�سحية،  للمراأة  كبريًا  نف�سيًا  اأذًى  �سببت   
املتطفلون  ه��وؤلء  يعلم  ان  دون  ال�سفاف،  الكائن 
وي�سنعون  �سحيتهم  يدمرون  تلك  بفعلتهم  اأنهم 
ولالأ�سف  وحمبطًا،  عاجزًا  �سعيفًا  اإن�سانًا  منها 
كبرية  بدرجة  ب��الأم��ان  ي�سعرون  ما  كثريًا  فاإنهم 
واقعة  اإثبات  ل�سعوبة  املبا�سر  بالتحر�س  قيا�سًا 
التحر�س برغم اأن القانون حدد عقوبة واحدة لكل 

اأ�سكال التحر�س وظروفه. 
طلق ب�صبب متحر�ش!

اإحدى �سحايا التحر�س الإلكرتوين تقول   )ل،ه�( 
ل� )ال�سبكة(: كنا يف حفلة خطوبة لإحدى قريباتي 
وكانت حفلة خا�سة بالن�ساء ول يوجد فيها رجال، 
وكنا نرتدي مالب�س ق�سرية و�سفافة ون�سع املكياج 
على  فرحني  نرق�س  كنا  احلفالت،  بهذه  اخلا�س 
فوجئت  ي��وم��ني  م���رور  وب��ع��د  املو�سيقى،  اأ���س��وات 
بوك(  )بالفي�س  اخلا�س  املا�سنجر  عرب  بات�سال 
من جمهول، بداأ اأوًل يتحر�س بي عرب ر�سائله بكالم 
غري لئق، ثم بداأ بعدها ير�سل يل فيديوهات عن 
اأخالقيًا  ال�ساذ  هذا  وب��داأ  فيه،  كنت  الذي  احلفل 
ن�سر  ع��دم  مقابل  م�سروعة  غري  بطلبات  يبتزين 

الفيديوهات  ه��ذه 
التوا�سل  مواقع  يف 
الج������ت������م������اع������ي 

مالية  اإياي مببالغ  ف�ساًل عن مطالبته  واليوتيوب، 
كبرية، ثمنًا ل�سكوته عن ن�سر الفيديوهات اخلا�سة 
بي، كان ات�ساله كوقع ال�ساعقة علي، وع�ست اأياما 
اىل  ال�سك  ت�سرب  اأن  اىل  واخل���وف،  الرعب  من 
نف�س زوجي بوجود اأمر ما، عندها ا�سطررت اىل 
بذلك،  �سماعه  حال  فطلقني  باحلقيقة  اأخربه  اأن 
واأه���ان.  اأ���س��رب  ذليلة  واأخ���ذوين  باأهلي  وات�سل 
واأخريًا ابلغنا اجلهات امل�سوؤولة ليلقى القب�س عليه،  

واملفاجاأة  اأنه كان زوج اإحدى قريباتي!  
عواقب موؤملة

اأما )�س،ن( التي حتدثت لنا مبرارة عن ق�ستها مع 
التحر�س الإلكرتوين فقالت: كانت ر�سائل التحر�س 
بوك  والفي�س  اب  الوات�س   ( عرب  ت�سلني  ما  كثريًا 
والفايرب(. وكثريًا ما كنت اجتاهلها اىل اأن وقعت  
جعلني  ال�سباب  اأح��د  من  مع�سول  لكالم  �سحية 
منه،  ال��ه��روب  اأ�ستطع  مل  زائ���ف  حلم  يف  اأعي�س 
ا�ستمرت عالقتنا قرابة ال�سنة ما اأثر على م�ستواي 

العلمي بالرغم من اأين كنت الأوىل على مدر�ستي، 
وبعد اأن تاأكد من حبي له بداأ يطلب مني طلبات غري 
م�سروعة وي�سمعني كالمًا غري لئق. عرفت حينها 
كبرية  �سدمة  و�سدمت  يل  ي�سمره  وم��ا  مق�سده 
�سوري  كانت  لالأ�سف  لكن  له،  اأتنازل  اأن  ورف�ست 
بالأمر  والدتي  فعلمت  بها،  يهددين  وكان  بحوزته 
والأجهزة  الع�سرية  اىل  لت�سل  امل�سكلة  وتفاقمت 
الأمنية لأحرم بعد ذلك من درا�ستي واجربت على 

الزواج من �سخ�س ل اأحبه.
ر�صائل رقيقة

)�سماح . ح( تروي لنا حادثة حتر�س غريبة فتقول: 
على  امل��رات  اإح��دى  ال�سخ�سية يف  �سورتي  و�سعت 
انهالت  بعدها  الفي�سبوك،  يف  اخلا�سة  �سفحتي 
اخلا�س  ب��ري��دي  وام��ت��الأ  املخجلة  الر�سائل   علي 
و�سوب،  ح��دب  كل  من  وحتر�س  اإعجاب  بر�سائل 
له،  ع��دت  ث��م  اي���ام،  لعدة  بعدها  ح�سابي  اقفلت 
ر�سالة  الر�سائل  تلك  كل  بني  من  انتباهي  ولفت 
اأب��دى  وحم��رتم  رقيق  با�سلوب  كتبت  �سخ�س  من 
�سنوات  اأرب��ع  مرور  ورغم  اإعجابه،  فيها  �ساحبها 
زال  ما  ال�سخ�س  ه��ذا  اأن  اإل  احل��ادث��ة،  ه��ذه  على 
الوقت   ونف�س  التاريخ  نف�س  يف  ر�سالة  يل  ير�سل 
بال�سبط يف كل �سنة، ومل يثنه جتاهلي له عن ذلك، 
مازلت اأتلقى ر�سائل هذا ال�سخ�س يف املوعد نف�سه 
حتدثني  وب�سراحة  الطويلة  املدة  هذه  مرور  رغم 
نف�سي اأحيانًا اأن اأرد على ر�سائله لكني اوؤنب ذاتي 

واأمنعها عن هذا الفعل.  
�صياطني العراق!

كان لبد لنا اأن نطلع هنا على راأي الطرف الآخر 
فعلته،  ودواف���ع  اأ�سباب  ونعرف  بالتحر�س  املتهم 
حدثنا  ال��ذي  )ع،ا(  اجلامعي  ال�ساب  فالتقينا  
ي�ستخدمون  الذين  ال�سباب  من  اأنا  حقيقة  قائاًل: 
و���س��ائ��ل الت�����س��ال احل��دي��ث��ة يف حم��اول��ة لإق��ام��ة 
الفتيات،  من  كثريًا  فاأرا�سل  الغرامية  العالقات 
على  ال�سخ�سية  ���س��وره��ن  ي�سعن  مم��ن  خا�سة 
باملتعة  اأ�سعر  وب�سراحة  امل��واق��ع.  تلك  �سفحات 
واأق�سي اأجمل الأوقات معهن يف غزل وحب وع�سق 
وغرام. ول اأخفيك القول اأنا اأ�سعر بنف�سي مرغوبًا 
وريا�سي  جميل  �ساب  اأنني  خا�سة  الفتيات،  من 
و�ساحب ع�سالت مفتولة وجامعي وهذه ال�سفات 
اأحالمها،  فار�س  يف  وتتمناها   فتاة  اأية  بها  حتلم 

ج��������ن��������اٌة  ب�������ل ع�����ق�����اب!

منحرفون يبّثون �صمومهم 
عرب و�صائل التوا�صل 

�ش الإلكرتوين.. التحرُّ

�صهد الواقع الجتماعي ومنظومة القيم الأخالقية يف ال�صنوات الأخرية كثريًا من 
املتغريات واملفاهيم الدخلية التي رافقت انت�صار و�صائل الت�صال الإلكرتونية او 
ما يطلق عليه ال�صو�صل ميديا، وبات لقاء املتحر�ض ب�صحيته لي�ض بتلك ال�صعوبة 
فتوارى خلف �صا�صات واأزرار اإلكرتونية )اآمنة ن�صبيًا( يبث من خاللها �صمومه عرب 

ر�صائل وعبارات خمّلة بالآداب و�صور فا�صحة،

 اآمنة ال�صلميكتبت: 
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اأبدًا  اأن�ساها  ولن  يل  حدثت  التي  املفاجاأة  لكن 
الفتيات  اإح��دى  اىل  �سورتي  اأر�سلت  اأنني  هي 
بن�سر  قامت  لكنها  ل�ستمالتها،  مني  حماولة  يف 
املتخ�س�س  العراق(  )�سياطني  تلك يف  �سورتي 
ب��ال��ف��ت��ي��ات يف امل��واق��ع  يف ف�����س��ح امل��ت��ح��ر���س��ني 
وال�ستائم ما  ال�سّب  نلت من  الإلكرتونية، وطبعًا 

لن اأن�ساه طيلة حياتي!! 
�صدمة !!

عن  حديثها  تبداأ  عامًا  الثالثني  ذات  .ع(  )م 
لكل  بالن�سيحة  اإل��ك��رتون��ي��ا  التحر�س  ظ��اه��رة 
الفتيات الالئي يتعر�سن ملثل هذه احلالة كونها 
اأن  الفتيات  كل  اأن�سح  فتقول:  �سحاياها  اإحدى 
يفكرن األف مرة قبل اأن ي�سدقن اأية ر�سالة ت�سل 
اليهن عرب مواقع التوا�سل الجتماعي مهما كان 
هذه  لإح��دى  �سحية  كنت  لقد  رقيقًا..  كالمها 
كانت  �ساب..  من  ت�سلني  كانت  التي  الر�سائل 
اأق��راأ  كنت  البداية  يف  وم��وؤث��رة،  جميلة  كلماته 
الر�سائل فقط ول اأجيب عليها لكن �سيئًا ف�سيئًا 
بداأت اأتفاعل مع تلك الر�سائل واأرد على مر�سلها 
وكان  بيننا  عالقة  وب��داأت  عليه  تعرفت  اأن  اىل 
�سابًا و�سيمًا ح�سب ال�سور التي كان ير�سلها يل. 
مني  طلب  عالقتنا  على  اأ�سهر  عدة  مرور  وبعد 
اأر�سال �سور غري لئقة بحجة اأنه يرغب بالزواج 
الهيئة،  بتلك  حبيبته  ي��رى  اأن  حقه  وم��ن  مني 
حماولت،  عدة  وبعد  هذا.  طلبه  ب�سدة  رف�ست 
غرّي طريقته يف الكتابة وطلب مني عنواين اأهلي 
لياأتي خلطبتي وبالفعل اأر�سلت له العنوان، وهنا 
كانت املاأ�ساة، فحال معرفته بعنواين بداأ يهددين 
مل  عالقاتنا،  عن  ويخربهم  بهم  �سيت�سل  باأنه 
لبتزازي،  حماولته  جميع  واأف�سلت  له  اأر�سخ 
اأهلي  اىل  فعاًل  وي��اأت��ي  الأم��ر  نهاية  يف  لري�سخ 
خلطبتي وليته مل ياأت لقد كان �سخ�سًا اآخر غري 

�سوره،  اأنها  على  بعثها يل  قد  كان  التي  ال�سور 
بعدها  لأقع  وكاذب  خمادع  اإن�سان  باأنه  وعرفت 
اأين  واأدرك��ت  النف�سية  والأزم��ات  املر�س  فري�سة 

كنت اأع�سق وهمًا.     
م�صار وفوائد

هذه  ودواف���ع  اأ�سباب  يف  راأي���ه  الجتماع  ولعلم 
الظاهرة ومردودها املدمر على ال�سحية، تقول 
الباحثة الجتماعية زهرة ال�ساعدي: يف البداية 
اأبنائهم  ع��ن  الأه���ل  غفلة  وب�سدة  اأ�ستنكر  اأن��ا 
املواقع  ه��ذه  يف  يبحرون  وتركهم  واإن��اث��ًا  ذك��ورًا 
على  فيجب  وحما�سبة،  رقابة  دون  الإلكرتونية 
واإفهامهم  اأبنائهم  ومراقبة  متابعة  الوالدين 
الطرق  اىل  واإر���س��اده��م  امل��واق��ع  ه��ذه  مب�سار 

ال�سحيحة واملفيدة ل�ستخدامها. 
يعمد  من  اإن  بالقول  كالمها  ال�ساعدي  وتنهي 
ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ال��ف��ت��ي��ات يف  م�����س��اي��ق��ة  اىل 
نظر  يعد يف  بهن  التحر�س  الجتماعي وحماولة 

املجتمع اإن�سانًا مري�سًا نف�سيًا ل يختلف اأبدًا عن 
عن  ف�ساًل  ه��ذا  العامة،  الأم��اك��ن  يف  املتحر�س 
تلك  بفعلته  يت�سبب  وجبانًا  �سعيفًا  اإن�سانًا  كونه 
للمتحر�س  نف�سية جّمة  واآثار  اجتماعية  مب�ساكل 

بهن. 
نظرة الإ�صلم 

اأما الباحث الإ�سالمي )علي ال�سوادين( فيقول: 
ال��ت��الع��ب مب�ساعر الآخ��ري��ن،  امل���وؤمل ح��ق��ًا  م��ن 
و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  الكرمي  فر�سولنا 
فال  م��ن��ا(،  لي�س  غ�سنا  )م��ن  حديثه  يف  ي��ق��ول 
وامن��ا  وال�����س��راء  البيع  على  هنا  الغ�س  يقت�سر 
الغ�س الذي نهانا عنه الر�سول الأكرم هو يف كل 
�سيء، يف البيع وال�سراء ويف امل�ساعر الكاذبة ويف 
على  فيجب  حقيقتها،  غري  على  الأ�سياء  اإظهار 
الفرد اأن يحب لأخيه ما يحب لنف�سه، فالتالعب 

بالعر�س وال�سرف هو جرم بحد ذاته.
دين  هي  امل�سائل  بع�س  اأن  �سبابنا  يا  واعلموا   
واأن نتيجة ما قمت  علينا فكما تدين تدان، 
ب��ه م��ن ت��الع��ب ب��اأع��را���س ال��غ��ري تظهر يف 
اأختك او زوجتك او ابنتك، ن�سيحة اأ�سديها 
ربك  لأن  الفعل  ه��ذا  عن  ابتعدوا  للجميع: 
ل  امل�سلمة  الفتاة  ايتها  واأن���ِت  باملر�ساد. 
عند  فال�سباب  املع�سول  بالكالم  تنخدعي 
الزواج ل يرغب ال بفتاة خلوقة ومن عائلة 

حمرتمة.
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عبد اهلل �صخي

تاأملت

نحن نقرتب من العيد الت�صعني مليلد عبد احلليم علي �صبانه 
يف عائلة فلحية من قرية احَلَلوات مبحافظة ال�صرقية. 

ففي احلادي والع�صرين من حزيران عام 1929 اأطل حليم على 
العامل فيما غادرته اأمه بعد ولدته باأيام، لذلك ظل طيلة 

حياته يرف�ش الحتفال بعيد ميلده.

عبد احلليم... �صوُت الثورة اأم �صوُت ال�صعب؟ 

ي�ساطر  كان  اإنه  قائاًل  الطوخي  اهلل  عبد  الكاتب  وال�سجن" يروي  احلب  "�سنني  مذكراته  من  الأول  اجلزء  يف 
اأمل مريرة، فثورة  اأحد �سجون م�سر. كانا ي�سعران بخيبة  ال�ساعر واملخرج عبد الرحمن اخلمي�سي زنزانة يف 
23 يوليو/متوز 1952 التي نا�سال من اأجلها اأ�سدرت قرارًا باعتقالهما. يقول الطوخي: ذات نهار ونحن يف تلك 

احلالة من الأ�سى تناهى اإلينا �سوت بعيد ي�سدو باأغنية "على قد ال�سوق اللي فعيوين".
التفت اإىل اخلمي�سي وقلت له: هل ت�سمع؟ هذا ال�سوت �سيكون له �ساأن كبري. كان ذلك �سوت عبد احلليم حافظ. 
ومل مت�س فرتة طويلة حتى حتققت نبوءة الطوخي واأ�سبح العندليب لي�س �سوت احلب يف الغناء العربي فح�سب 

بل �سوت الثورة التي األقت بالطوخي واخلمي�سي خلف الق�سبان.
اأ�ستعيد ذلك ونحن نقرتب من العيد الت�سعني مليالد عبد احلليم علي �سبانه يف عائلة فالحية من قرية احَلَلوات 
مبحافظة ال�سرقية. ففي احلادي والع�سرين من حزيران عام 1929 اأطل حليم على العامل فيما غادرته اأمه بعد 

ولدته باأيام، لذلك ظل طيلة حياته يرف�س الحتفال بعيد ميالده.
تلك كانت ولدته الأوىل، اأما ولدته الثانية فحدثت مع اإعالن ثورة يوليو بقيادة جمال عبد النا�سر. ومع اأن عبد 
احلليم حافظ بداأ احرتاف الغناء قبل الثورة اإل اأن جناحه مل يبداأ اإل مع اإعالن ميالد اجلمهورية �سنة 1953، 

عندما غنى يف حفلة اأمام جمل�س قيادة الثورة. وقتها وجد نف�سه يف الثورة ووجدت الثورة نف�سها فيه.
حمل مبادئها ومتثلها وطاف بها فكان �سفريها بجوارحه و�سوته. و�سرعان ما غدا اأيقونة واحتل قلوب املاليني 
باإخال�سه لفنه وملبادئ عبد النا�سر القومية، الزعيم الذي حتول اإىل ظاهرة مدوية. فهل كان عبد احلليم حافظ 
�سوت احلب اأم �سوت الثورة؟ �سوت ال�سلطة اأم �سوت ال�سعب؟ لقد تداخل الأمر للحد الذي ي�سعب معه فك هذا 
اللتبا�س، فهو حمبوب من قبل ال�سعب وحمبوب من قبل ال�سلطة مع اأن اأغنياته الوطنية، يف الأغلب، متجد دور 
"نا�سر واحنا كلنا حواليه، وعيون الدنيا عليه، والن�سر بي�سعى اإليه"،  الزعيم الواحد. فاأغنية "�سورة" تقول: 
لكن امل�ستمع ل يلتفت اإىل هذا املحتوى بل تغمره اأمواج من رهافة اللحن ورقة ال�سوت فريدد كلماتها بدون تدقيق. 
ب�سوته العذب وح�سا�سيته املرهفة واإخال�سه لفنه متكن عبد احلليم حافظ من حتويل الأغنية الوطنية اإىل اأغنية 

عاطفية يتماهى فيها احلب وال�سعب وال�سلطة.
لقد حتقق ذلك لي�س بجهده فقط اإمنا بطاقة كمال الطويل اللحنية الباهرة، ون�سو�س �سالح جاهني الب�سيطة 
القريبة من الكالم العادي، فهو �ساعر ل يرتدد يف ا�ستخدام عبارات مثل: "الت�سنيع الثقيل، التنظيم ال�سعبي"... 

اأح�سب اأن عبد احلليم حافظ كان �سوت الثورة و�سوت ال�سعب معا.



م�صّلة حمورابي 
عليهم  ب���اأن  ي��ع��رتف��ون  ل  ال��ن��ا���س  ك��ان  اإذا  اأو 
بع�سًا.  بع�سهم  مواجهة  يف  معينة  التزامات 
يعمل  لأنه  املجتمع  ين�ساأ  اأن  بعد  القانون  ين�ساأ 
واملجتمع.  الأف���راد  بني  العالقة  تنظيم  على 
وي��ت��ك��ون ال��ق��ان��ون م��ن ف��رع��ني ه��م��ا ال��ق��ان��ون 
ال��ل��ذان يحتوي كل  ال��ع��ام  اخل��ا���س وال��ق��ان��ون 

منهما على فروع عديدة. 
التمدن واملجتمع املدين

من  القدمية  العراقية  والنظم  القوانني  تعد   
اأقدم القوانني املوجودة على مر التاأريخ، اإذ اأن 
بدايات ظهور التمدن واملجتمع املدين  كانت يف  
وبلد  الإن�سانية  للح�سارات  مهٌد  فهو  العراق، 
الكت�سافات  ذلك  اأك��دت  كما  الأول،  احل��رف 

ك�سفت عن  وال��ت��ي  فيه  ج��رت  ال��ت��ي  الآث��اري��ة 
ال�سنني  اآلف  قبل  البالد  �ساد  قانوين  تنظيم 
يعد،  كان  ال��ذي  الروماين  القانون  ظهور  من 
الدكتور  ومنهم   الباحثني  بع�س  راأي  وح�سب 
ال���ذي ذك���ر يف كتابه  حم��م��ود ���س��الم زن��ات��ي 
هو  الروماين  القانون  "اأن  حمورابي(  )قانون 
وهو  التاأريخ  عرفها  التي  القانون  حلقات  اأول 
قمة ما و�سلت اليه الذهنية الب�سرية يف ن�ساأة 
التنظيم القانوين وهو الأ�سل الذي ترجع اليه 
معظم قواعد القوانني املعا�سرة." وهنا اأ�سبح 
من املهم اأن ن�سلط ال�سوء على اأن بالد وادي 
ومنها  والقوانني  لل�سرائع  مهٌد  هي  الرافدين 
كافة  القانونية اىل  واملبادئ  الأحكام  انت�سرت 

اأنحاء العامل.

ملوك بابل
 �سبقت �سريعة حمورابي اأو م�سلة حمورابي يف 
ظهور ت�سريعات كثرية  و�سلتنا من بالد اآ�سور 
خمطوطة  وكذلك  اأورمن��و  �سريعة  منها  نذكر 
اآي�سن  – ع�ستار ملك  لبت  اأ�سنونا وخمطوطة 
ملوك  �ساد�س  وهو  حمورابي"،  "م�سلة  اأن  اإل 
الثالثني  العام   يف  �سريعته  اأ�سدر  الذي  بابل 
من حكمه، قد كانت اأكرث تكاماًل و�سمولية لكل 
اآنذاك، واحتوت امل�سلة  نواحي احلياة يف بابل 
تعر�س  وقانونية  ت�سريعية  م���ادة   300 على 
وركزت على  وبقيت 2٨2 مادة،  للتلف  بع�سها 
واإت��الف  الأغ��ن��ام،  اأو رعي  وال��زراع��ة  ال�سرقة 
الأطفال،  وحقوق  امل��راأة،  وحقوق  املمتلكات، 
والإ�سابات  وامل��وت،  والقتل،  العبيد،  وحقوق 

وغريها. وتختلف العقوبات على ح�سب الطبقة 
القوانني  لأح���د  املنتهك  منها  ينحدر  ال��ت��ي 
وال�سحية. ول تقبل هذه القوانني العتذار، اأو 

تو�سيٍح لالأخطاء اإذا ما وقعت. 
موروثات 

حجر  من  عمود  على  الت�سريعات  هذه  نق�ست 
اأي  اأق��دام  ثمانية  ارتفاعه  الأ�سود  الدايوريت 
2،5 م وقطره ٦0 �سم. وجدت امل�سلة يف مدينة 
البعثة  حفريات  اأثناء  عيالم  عا�سمة  �سو�سه 
نقلها  وق��د  م(   1902  –  1901( الفرن�سية 
"�سرتوك  العيالمي  امل��ل��ك  املدينة  تلك  اىل 
ق.م،   11٧1 نحو  بابل  غ��زا  ال��ذي  ناخوتني" 
وم���ن امل��رج��ح اأن���ه حم��ا ج����زءًا م��ن ال��ق��وان��ني 
يف  امل��ذك��ورة  اللعنات  اأن  اإل  ا�سمه،  لي�سجل 

اأن  يحاول  من  كل  ت�سيب  التي  امل�سلة  خامتة 
يغري يف امل�سلة قد منعته.  ميثل اجلزء العلوي 
من امل�سلة  م�سهدًا يظهر امللك حمورابي وهو 
جال�س  وهو  )�سم�س(  ال�سم�س  اآله  اىل  ي�ستمع 
ثم  وم��ن  مقدمة  على  ويحتوي  عر�سه،  على 
هذه  وو�سعت  واخلامتة.  الت�سريعية  القوانني 
لتت�سنى  بابل  مدينة  يف  ع��ام  مكان  يف  امل�سلة 
الآن يف  امل�سلة  وتعر�س هذه  قراءتها.  للجميع 
القوانني  تلك  وتعد  بباري�س،  اللوفر  متحف 
من اأهم املوروثات التي كان لها �ساأن كبري يف 
تطور املجتمع وعلى كافة الأ�سعدة، فالنهو�س 
بواقع اأي بلد يعتمد على الت�سريعات والقوانني 
�سناعة  عاتقها  على  ي��ك��ون  ال��ت��ي  والأن��ظ��م��ة 

م�ستقبل جميل لذلك البلد .

ال��ق��دمي ال����ع����راق  يف 
القانون

القانون هو جمموعة من القواعد والأ�ص�ش التي تعمل على تنظيم 
املجتمع، اإذ ل ي�صتطيع املجتمع اأن يعي�ش اإذا كان كل اأفراده يفعلون ما 

 اأحمد جودة كاظم يروق لهم دون مراعاة حلقوق الآخرين، 
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ذوالفقار يو�صفبغداد:

املحافظة  هي  وال�سروريات  املهمة  الركائز  فمن 
بطريقة  اأفرادها  تخدم  التي  الدولة  ممتلكات  على 
واأن تخريب  و�ساكنيه،  البلد  تعك�س �سورة  ح�سارية 
تخريٌب  هو  عليها  احلفاظ  وع��دم  املمتلكات  ه��ذه 

ملجتمع كامل.
اإل  م��اه��و  بق�سد  اخلدمية  املمتلكات  اإت���الف  اإن 
الأف��راد،  لدى  الرتبوي  ال�سلوك  انحدار  على  دليل 
وعدم احرتام الأنظمة والقوانني التي ت�سّنها الدولة 
ال�سعب، ما  اأهمها خدمة  للحفاظ عليها  والتي من 
الدولة،  لهذه  احل�ساري  املظهر  ت�سويه  اىل  ي��وؤدي 

ومن �سمن هذه املمتلكات: الر�سيف. 
اأين امل�صري؟

النور  تر�سم  باتت  التي  احلالية  الأو���س��اع  ظ��ّل  يف 
اأي��ام ولدت��ه حتى  الظالم منذ  ث��وب  ارت��دى  ل�سعب 
ح�سارية  دول��ة  لبناء  م�ساريع  الآن  ب���داأت  ال��ي��وم، 
العديد  هناك  اأن  اإل  الرافدين،  بالد  �سورة  تعك�س 
من العوائق التي تواجه هذه امل�ساريع املهمة. وكبلد 
باأن املواطنني هم من  الإق��رار  مثقف وواٍع لبد من 
ول  منا  البع�س  فت�سرفات  ال��ع��وائ��ق،  ه��ذه  �سمن 
مبالتهم بالبلد واأمالكه، وا�ستغالل �سعف ال�سلطة، 
جعل البلد على راأ�س قائمة الت�سنيفات العاملية كبلٍد 

فو�سوي.
احلاج جبار القري�سي، )٧٦ عامًا(، كان اأحد �سحايا 
اعتاد  فقد  مدينته،  �سوارع  اأر�سفة  على  املتجاوزين 

احلاج جبار اأن يتجول كل يوم على اأر�سفة املدينة، 
ب�سبب و�سعه ال�سحي الذي يتطلب منه التجوال ملدة 
ن�سف �ساعة كل يوم، اإل اأنه فوجئ عندما راأى خط 
"اأمتتع  جبار:  احلاج  يقول  بحاجز،  �سّد  قد  م�سريه 
كل يوم بامل�سري يف �ساعات الع�سر، ولأن الطبيب قد 
يومي،  كروتني  عندي  �سار  فقد  بامل�سري،  ن�سحني 
كانت  موخرًا،  افتتحت  التي  الأ�سواق  اإح��دى  اأن  اإل 
العائق يف متعتي وعالجي اليومي، فقد قام �ساحب 
الغازية على طول  امل�سروبات  بو�سع �سناديق  املحل 
للم�سري،  املخ�س�سة  الطريق  بها  غالقًا  الر�سيف، 
اىل  ال��ن��زول  واأخ���اف  ال�سّن  كبري يف  رج��ل  ولأن��ن��ي 

ال�سارع، فقد حكم علّي بالعودة اىل املنزل."
واأ�ساف: "اأن غياب دور البلدية واأمانة بغداد داخل 
املحال  اأ�سحاب  من  الباعة  جعل  املدينة،  ���س��وارع 
ل�ساحلهم،  الأر�سفة  با�ستغالل  يتفنون  التجارية 
فمنهم من يقتطعها بوا�سطة �سناديق، واآخرون قد 
زادوا من م�ساحات حمالهم بالبناء فوق الر�سيف، 
ل نريد من اجلهات املعنية بالأمر غري اللتفات لهذا 
الأمر، ولأنني كنت قد �سافرت اىل عدة دول، لكني 
مل اأَر اأحدًا يتجاوز على الر�سيف لكونه اجلزء الآمن 
من  موؤمتن  كطرف  البلدية  فاإن  لهذا  ال�سوارع.  يف 
اخلاطئة  ال�سلوكيات  هذه  حتارب  اأن  لبد  احلكومة 
بحق  ال�سارمة  العقوبات  وت�سع  البع�س،  قبل  من 
اجلانب  بهذا  التوعية  برامج  وتنتج  املتجاوزين، 

احالتها املحال  والب�صطّيات 
اىل التقاعد

مل يكن حجم املاأ�صاة التي اجتاحت البلد بعد اأحداث 2003 
واحلروب املتعاقبة التي هدمت بنية العراق و�صكله هي الأخرية، بل 

اجتاحت ثقافة �صعب يف احلفاظ على هيئة بلدهم،

املهم، الذي يتيح لأفراده التعامل مع اأمالك الدولة 
اأمام  لئق  ب�سكل  الظهور  وبالتايل  ح�ساري،  ب�سكل 

من يزور البلد."
غرامات ولكن؟

الأم��ان��ة،  يف  والإع���الم  العالقات  مدير  لنا  يو�سح 
التي  امل�سوؤولية  "باأن  الزهرة،  عبد  حكيم  الأ�ستاذ 
�سكل  على  احل��ف��اظ  ه��ي  الأم��ان��ة،  ع��ات��ق  على  تقع 
وهيئة العا�سمة بغداد، حيث تقوم بتوجيه الإنذارات 
املحال  اأ���س��ح��اب  م��ن  الأر���س��ف��ة  على  للمتجاوزين 
التجارية والبيوت ال�سكنية، اإذ تقوم البلدية بفر�س 
حلركة  وج��دت  قد  الأر�سفة  اأن  باعتبار  الغرامات 
ال�سكل  بهذا  للر�سيف  ا�ستغاللهم  واأن  املواطنني، 

ي�سايق املواطن."
ع��ل��ى من  ت��ف��ر���س  اأج�����ورًا  ه��ن��اك  "باأن  واأ����س���اف 
بدفع  م��ل��زم  وه��و  ال��ر���س��ي��ف،  م��ن  م�ساحة  ي�ستغل 
ليكون  اأن  ب�سرط  ولكن  للدولة،  امل�ستحقات  ه��ذه 
من  امل���ارة  فيه  ي���وؤذي  خ��اط��ئ،  ب�سكل  ا�ستغاللها 
الأر�سفة تكون �سيقة جدًا،  اأن بع�س  اإذ  املواطنني، 
مثل  بفر�س  املتجاوزين  من  بحمايتها  نقوم  وبهذا 
معدومة،  التوعية  برامج  اأن  ب�سبب  غرامات،  هكذا 
من  غابت  قد  الدولة  اأم��الك  على  احلفاظ  وثقافة 
بع�س املواطنني الذين بات هّمهم فقط تخريب �سكل 
اأن  م�سوؤوليتنا  ومن  ال�سور،  باأب�سع  العا�سمة  وهيئة 

نردع هوؤلء بفر�س قيود وغرامات كهذه."
�صمك �صمك!

لإن�ساء  ال��دن��ان��ري  ماليني  ب�سرف  ال��دول��ة  ت�ستمر 
والرتفيه  التنزه  واأماكن  واخلدمات  العامة  املرافق 
ما  اأن  اإل  والأر���س��ف��ة،  ال�����س��وارع  تبليط  ع��ن  ف�ساًل 
متتع  عدم  اإمن��ا  امل�سروفة،  املبالغ  لي�س  له  يوؤ�سف 
م��ن ذل��ك هو  والأ����س���واأ  ب��ه��ذه اخل��دم��ات،  ال�سعب 
ال�ستهتار  فمن  نف�سه،  املواطن  بوا�سطة  تخريبها 
على  املخّلفات  ورم��ي  واإه��م��ال  والتخريب  واجلهل 
الأر�سفة وت�سويه جدران املباين بالكتابات الع�سوائية 
لهذه املرافق، اإذ اأن عدم تفعيل الأنظمة التي جتّرم 

ت�سرفات كهذه جتعلها غري موجودة بالأ�سا�س.
مدر�سي  اأحد  عامًا(،   43( حممد،  منجد  الأ�ستاذ 
كل  يعانيه  ما  عن  بح�سرة  يحدثنا  الكيمياء،  م��ادة 
كل  الكيمياء  ملادة  �سرحي  "ميتزج  يقول:  حيث  يوم 
يوم مع �سياح اأحد باعة ال�سمك، من الذين ا�ستغلوا 
الر�سيف املقابل للمدر�سة التي اأعمل فيها، اإذ تنت�سر 

الأر�صفة 
 تفتقد امل�صاة
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رائحة ال�سمك اىل داخل املدر�سة، ما جعلني اأخرج 
�سوقًا خم�س�سة  هناك  باأن  لأخربه  الأي��ام  اأحد  يف 
للباعة ي�ستطيع اأن ميار�س عمله فيها، واأن الر�سيف 
ملك لل�سعب ل لأحد اأفراده، واأن ا�ستغالله له بهذه 
هو  الطلبة  مل�سري  كمكان  احل�سارية  غري  الطريقة 
"على  با�ستهزاء:  اأجابني  اأنه  اإل  للقانون،  خمالف 
برائحة  املمزوج  املاء  ان�سكب  وقد  حتجي"،  يادولة 
بركة  اىل  اإي��اه  حموًل  الر�سيف،  طول  على  ال�سمك 
التي  والأوبئة،  بالأمرا�س  اململوءة  الآ�سنة  املياة  من 

قد ت�سيب الطلبة."
ي��و���س��ح ل��ن��ا الأ���س��ت��اذ منجد ب���اأن غ��ي��اب امل��راق��ب��ة 
الفئة  هذه  جعل  الأماكن  هذه  متابعة  او  امل�ستمرة 
املرافق  تخريب  ميتهنون  املخربني  م��ن  املري�سة 
وال�سرب  حما�سبتهم،  الدولة  على  ويجب  العامة، 
على اأيديهم ليكونوا عربة لغريهم، لأن هذه الأماكن 
احللول  من  العديد  هناك  اأن  اإذ  للجميع،  ملك  هي 
التخل�س من هذه  الدولة من خاللها  ت�ستطيع  التي 
الآفة، كن�سب كامريات مراقبة، او تكليف مراقبني 

ميدانيني ملراقبة هذه الأماكن املهمة.
ر�صيف؟! اأم  "كراج".. 

اأحد  �ساحب  نا�سر)45عامًا(  حممد  م��اردده  هذا 
حمال بيع اأجهزة النقال اإذ يقول: "لقد حاولت اأكرث 
من مرة منع اأحد الأ�سخا�س، اأن ل يوقف ال�سيارات 
على الر�سيف املقابل للمحل الذي اأعمل فيه، لكونه 
غري  الزبائن  يجعل  فاإنه  ثم  وم��ن  م�ساة،  ر�سيف 

بانتمائه  هّددين  اأنه  اإل  اأبيع،  ما  روؤية  على  قادرين 
لأحد الأح��زاب، وهو ي�ستويف مبالغ مالية من جعله 
الر�سيف �ساحة لوقف ومبيت ال�سيارات، وقد اأغلقه 
متامًا بوجه املاّرة، ما جعلهم بنزلون اىل ال�سارع."

احرتام  وجوب  على  والقوانني  ال�سرائع  ن�ست  لقد 
ا�ستغاللها  وع��دم  عليها  واملحافظة  ال��دول��ة  ملكية 
�سند  دون  ك��ان��ت،  ط��ري��ق��ة  ب��اأي��ة  عليها  ب��ال��ت��ج��اوز 
امل��راف��ق  لتلك  املتملك  اأحقية  يثبت  ال��ق��ان��ون  م��ن 
املرتبطة  غري  اجلهات  بع�س  اأج��ازت  فقد  العامة، 
بتوزيعها  وقامت  الأر�سفة،  من  العديد  باحلكومة 
وبيعها ب�سندات مزيفة، ما يوجب اللتفات اىل هذا 
املو�سوع ب�سكل جدي من قبل الدولة التي هي املعني 
وال�سعب، كما يجب  الدولة  باإنهاء نهب ملكية  الأول 
عليها توجيه املواطن اىل عدم اأحقية هذه اجلهات 
هذه  لأن  ظ���روف،  اأي��ة  حت��ت  معها  التعامل  وع��دم 
ال�سلوكيات تدخل �سمن و�سف )الغ�سب( لأمالك 
الدولة، واأن الحتيال بهذه الطريقة يجعل الغا�سب 

واملتعاون معه متهمني حتت اأنظار الدولة.
�صوارع بل اأر�صفة!

بعد اأن اأعلنت اأمانة بغداد اأن العديد من املواطنني مل 
يلتزموا بال�سوابط التي من اأهمها اإنهاء التجاوزات، 
ب�سماحة  املتمثلة  الدينية  املرجعية  دعا  الذي  الأمر 
على  التجاوز  ع��دم  اىل  ال�سي�ستاين،  علي  ال�سيد 
املواطنني  طالبت  فقد  العامة،  وال�سوارع  الأر�سفة 
الأر�سفة  ا�ستغالل  التجارية بعدم  املحال  واأ�سحاب 

الب�سطيات  اأ���س��ح��اب  وم��ن��ع  ب�سائعهم،  ل��ع��ر���س 
املرجعية  اأو�سحت  حيث  ا�ستغاللها،  من  واجلنابر 
الرتخي�س  وعدم  التجاوزات  هذه  باأن  دعوتها  عرب 

لها تعد خمالفة للقانون و�سوابطه.
وعلى الرغم من الدعوات املتكررة للمواطنني بعدم 
هناك  اأن  اإل  املمتلكات،  ه��ذه  وا�ستغالل  تخريب 
الكاظم)55 عامًا(  اآخر. �سياء  ب�سكل  ا�ستغلها  من 
مدينته  ���س��وارع  خ��رب��ت  ق��د  م��واط��ن  ب���اأمل  يحدثنا 
الأزم��ات  كانت  "لقد  ويقول:  ر�سيف  بال  واأ�سحت 
وغ��ي��اب الأم���ن م��ن اأوائ����ل اأ���س��ب��اب وج���ود ظاهرة 
اأن  اإذ  املواطنني،  قبل  من  الأر�سفة  على  التجاوز 
جاعاًل  الر�سيف،  مع  بيته  م�ساحة  دمج  من  هناك 
منه كراجًا ل�سيارته، او حتى لبناء حديقة او مرافق 
حلركة  عوائق  اىل  اإي��اه��ا  حم��وًل  خارجية،  �سحية 
ال�سارع  اىل  للنزول  ا�سطرارهم  ثم  ومن  ال�سابلة 
خ�س�ست  اأنني  حتى  الده�س،  حلوادث  وتعر�سهم 
املدر�سة  اىل  البيت  من  تقّلهم  �سيارات  لأح��ف��ادي 

خلويف عليهم ب�سبب عدم وجود الأر�سفة."
ال�����س��وارع  وج��م��ال��ي��ة  منظر  ت�سويه  "اأن  م�سيفًا: 
والأر�سفة هو جزء من خملفات هذه التجاوزات التي 
باتت تخرب كل ماهو جميل يف البلد، واأن الر�سيف 
متامًا،  اختفى  مرتًا  ال�15  م�ساحته  تتجاوز  ل  الذي 
اىل  لي�سمه  الأملنيوم  من  �سياجًا  اأق��ام  من  فمنهم 
داره، ومنهم من جعله حديقة جميلة متنا�سيًا باأنها 

اأر�س مغت�سبة وليجوز ا�ستغاللها باأية طريقة."
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اأحمد ال�صالح

م�صتقبليات ..

بعد ظهور الكامريا الرقمية وموقع اليوتوب على �صبكة 
الإنرتنيت، اأ�صبح من ال�صهل على كل �صخ�ش اأن ي�صجل 

بكامريته احلدث ثم يعيد بثه على النت.. بل اأ�صبحت لكل 
م�صتخدم فر�صة اأن يوؤ�ص�ش قناته اخلا�صة ليعر�ش مقاطع 

الفيديو اخلا�صة به..

بثٌّ اإرهابيٌّ حي ..!!

قنوات  �سارعت  مانهاتن  يف  العاملي  التجارة  مركز  اب��راج  باأحد  الأوىل  الطائرة  ارتطمت  عندما 
التلفزيون اىل ن�سب كامرياتها باجتاه الربج املحرتق واأخذت تتابع احلدث حلظة بلحظة..

وما هي اإل دقائق واإذا بالكامريات تنقل مبا�سرة  ببث حي ارتطام الطائرة الثانية بالربج الثاين..
لقد كنت اأحد الذين �ساهدوا ذلك احلدث حلظة حدوثه واأنا يف بيتي بالوليات املتحدة...

من يعمل يف ال�سحافة التلفزيونية يدرك اأهمية ذلك وندرته..
فلي�س �سهاًل اأن ي�سجل ال�سحفي بكامريته احلدث حلظة حدوثه ويبثه حيًا للم�ساهدين..

التلفزيونية ويزداد عدد متابعيها وتكون جاذبة  القناة  ومبثل هوؤلء ال�سحفيني وامل�سورين تتميز 
للمعلنني...

بعد ظهور الكامريا الرقمية وموقع اليوتوب على �سبكة الإنرتنيت، اأ�سبح من ال�سهل على كل �سخ�س 
اأن ي�سجل بكامريته احلدث ثم يعيد بثه على النت.. بل اأ�سبحت لكل م�ستخدم فر�سة اأن يوؤ�س�س 
قناته اخلا�سة ليعر�س مقاطع الفيديو اخلا�سة به.. ومع ازدياد اأعداد امل�ساهدة التي قد تبلغ مئات 
الآلف، يقوم موقع يوتوب با�ستقبال الإعالنات على املقطع ولأجل ذلك يح�سل �ساحب القناة على 

مبلغ من املال..
ظهرت مواقع التوا�سل الجتماعي قبل �سنوات وي�ّسرت خا�سية البث املبا�سر..

وهنا اأ�سبح من ال�سهل على امل�ستخدم اأن ينقل احلدث ببث مبا�سر لكل متابعي �سفحته...
ودخلنا ع�سرًا جديدًا من ال�سحافة التلفزيونية..

بال رقابة.. وبال احرتاف اأي�سًا..
والأخطر من ذلك كله.. بال قواعد مهنية اأو اأخالقية!!

لنا  لتنقل  خوذته  على  كامريته  ن�سب  الذي  نيوزلندا  لإرهابي  احلي  البث  خطورة  تظهر  هنا  من 
احلدث املرعب كاأنه لعبة َببجي الإلكرتونية...!!

ما تزال الب�سرية �سعوبًا وحكومات اأمام ال�سوؤال الكبري ..
ما حدود احلرية يف نقل املحتوى على و�سائل التوا�سل الجتماعي؟!

وكيف ميكن منع املحتوى ال�سار اأو حجبه قبل حدوثه اأو اأثناء بثه حيًا بطريقة �سل�سة و�سريعة؟!
ما من اإجابة على هذا ال�سوؤال حتى اليوم لالأ�سف..!! 
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من  الكثري  ليعرفه  ال��ذي  املكان  ه��ذا  زارت  ال�سبكة"  "جملة 
متويل  التقت  الدينية  بال�سياحة  للتعريف  �سعيها  ويف  العراقيني، 
من  احل�سيلة  بهذه  وخرجت  ر�سيد  �سامي  مبدر  ال�سيخ  املرقد 

املعلومات:

احلاّلج
من�سور  بن  احل�سني  املغيث  اأب��و  هو  احل��اّلج  مبدر:  ال�سيخ  يقول 
احلاّلج، �ساعر ومت�سّوف ح�سل على �سهرة وا�سعة واأتباعًا كرثًا 
عا�س  بعدما  عام 309ه���   وت��ويف  عام 244ه���  ولد  معّلمًا،  بو�سفه 

٦5�سنة ق�ساها بني وا�سط وبغداد والب�سرة ومكة.

حياته
ي�ستمر ال�سيخ باحلديث عن حياة هذا ال�ساعر واملت�سوف: اختلفت 
اإيران ومنهم  ين�سبه اىل  اأ�سل احلاّلج، فمنهم من  الروايات عن 
من يقول اإنه من قرية البي�ساء يف وا�سط ، ا�ستغل احلاّلج مبهنة 
الت�سرتي  ال�سهل  يد  على  وتتلمذ  للقطن،  حالجًا  كان  الذي  اأبيه 

واجلنيد البغدادي.

تاريخ
يف عام 1905 اأعيد بناء مرقد ال�سيخ احلاّلج وكان عبارة عن بيت 
له  اأن  كما  الإ�سالمي،  الطراز  على  مبنيان  بابان  وله  قّبتان  تعلوه 

الثانية  القّبة  ال�سريف،  ال�سريح  يقع  الأقوا�س  وبعد  اأقوا�س  عدة 
اأقل ارتفاعًا من الأوىل، والقّبة الأوىل كانت على الطراز العثماين،  

هكذا كان بناء مرقده الذي تبلغ م�ساحته 150م. 
اأعيد اإعمار املرقد عام 1992م من قبل الدائرة الهند�سة التابعة 
لرئا�سة اجلمهورية التي قامت بهدم البناء القدمي كّله وبني على 

هذا الذي ترونه الآن، اأما الأر�س فهي تابعة اىل 
الوقف ال�سّني.

زائرون
يقول ال�سيخ مبدر: تزور املرقد اأفواج كثرية من 
الهند والباك�ستان وب�سكل لفت، وتتزامن زيارة 
القادر  عبد  ال�سيخ  زي���ارة  م��ع  احل���اّلج  ال�سيخ 
الكيالين عند ذكرى وفاته وولدته فتكون تكملة 
الكثري  املرقد  تزور  كما  احل��اّلج،  عند  زيارتهم 

من الهيئات الدبلوما�سية من الدول الإفريقية والآ�سيوية كال�سني 
واليابان وهيئات الدول الأوروبية مثل فرن�سا ورو�سيا.

اأمنيات
املرقد  امل�سوؤولة اىل  تلتفت اجلهات  اأن  اأمتنى  ال�سيخ مبدر:  يقول 
ال�سيخ  مكانة  ت���وازي  مبكانة  واإظ��ه��اره  بتطويره  وت��ق��وم 
وموؤلفات،  كتب  من  لالإ�سالم  حياته  يف  قّدمه  ملا  احلاّلج 
�سبه  الدينية، فاملرقد  املدار�س  �س يف  تدرَّ كانت ومازالت 
�سنة  يف  فقط  هذا،  يومنا  اىل  1992م  �سنة  منذ  مرتوك 
201٧م جاء رجل مل يذكر ا�سمه ول هاتفه ول حتى عنوانه 
وتربع باإعمارهذا املكان، جزاه اهلل خرَي اجلزاء، كان هو 
فقاموا  كامل  �سهر  م��دار  على  يعملون  واأح��ف��اده  واأولده 
وال�سّحيات  الكهربائية  والتاأ�سي�سات  النجارة  باأعمال 

و�سبغ اجلدران على ح�سابهم اخلا�س. 

على مقربة من مرقد ال�صيخ معروف الكرخي، ويف منطقة مكتظة بال�صكان يف اإحدى 
�صواحي بغداد، خلف م�صت�صفى الكرامة التعليمي، بني بيوتات هذه املنطقة وعلى م�صاحة 

�صغرية ُبنَي مرقد �صيخ من م�صايخ الت�صوف و�صاعر من �صعراء زمانه، اإنه ال�صيخ من�صور 
احلاّلج الذي ت�صرفت هذه املنطقة فحملت ا�صمه و�صميت باملن�صورية.

احلّلج..
غربُة احلياة ووح�صّيُة املوت

عامر جليل ابراهيم 
ت�صوير ح�صني طالب



السنة الرابعة عشرة العدد )335( 24 نيسان 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

63 ت��ح��ق��ي��ق��ات62

رف�ض املجتمع
حتدث الدكتور )بهجت عبد الر�سا ال�سعيدي( 
اأم  امل�سابة  "تلك  ان  العراقية":  ل�"ال�سبكة 
اأغلب  الآن يف ع��زل��ة م��ن  ل��ع��دة اط��ف��ال، وه��ي 
اأن  تفكر  لأنها  املجتمع،  وحتى  عائلتها،  اأف��راد 
وي�ستوطنها  العاجل،  املوت  �سيكون  ماآل حياتها 
امل�سابة،  "فكرت  واأ�ساف:  خطري."  فايرو�س 
وهي يف نهاية العقد الرابع، بالنتحار، وحتدثت 
معي خالل مراجعتها املركز وكذلك عرب الهاتف 
ومع  الفريو�س  مع  التعاي�س  �سعوبة  عن  النقال 
لها  ذنب  ل  اأن  باإقناعها  قمت  لكنني  املجتمع، 
يف الإ�سابة بالآيدز، واأن النتحار لي�س حاًل اإمنا 
الذين هم  اأطفالها  اأمام  يفاقم �سعوبة احلياة 

بحاجة اىل رعايتها م�ستقبال".

ق�ص�ض مكررة
ق�سة هذه ال�سيدة امل�سابة لها ن�سخ عديدة يف 
عنها خل�سو�سية  الإعالن  يتم  ل  لكن  العراق، 
املر�س من جهة، ونظرة املجتمع اىل امل�سابني 
اي  اأخ����رى،  جهة  م��ن  مبا�سرة  غ��ري  ب�����س��ورة 
ال��ي��ه��ن من  امل��ر���س  ينتقل  ال��الت��ي  ال���زوج���ات 

اأزواجهن.
م��دي��ر امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الي��دز اأ����س���اف: "مت 
ت�سجيل 124 ا�سابة جديدة بني العراقيني خالل 
201٨، لي�سبح جمموع امل�سابني الأحياء 3٧٧ 
الإ�سابات،  تزايد  اىل  ي�سري  والواقع  م�سابًا. 

وهو اأمر �سرحنا به �سابقًا ومل نتكتم عليه كما 
تزعم بع�س اجلهات الإعالمية، وتزايد الأعداد 
ب�سبب التحديات التي تواجه البالد واملتغريات 
والأمنية،  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الجتماعية 
فاملر�س انح�سر يف اأغلب دول العامل، با�ستثناء 
الإ�سابات  فيه  ارتفعت  ال��ذي  الأو�سط  ال�سرق 

لالأ�سباب التي مت ذكرها". 
يف  الإ�سابات  "اأغلب  بالقول:  ال�سعيدي  وتابع 
العراق تاأتي عن طريق اجلن�س غري الآمن، ومن 
املر�س بني  الأخرى لنتقال  الأ�سباب  تتوزع  ثم 
بالفايرو�س  امللوثة  اجلارحة  الأدوات  ا�ستخدام 
وباقي  احلجامة  اأو  اجل�سم  على  بالو�سم  �سواء 
املخدرات  تعاطي  واأخ��ريًا  اجلراحية،  الأدوات 
باإبر احلقن، وال�سبب الأخري هو الأقل ت�سجياًل، 
اإحداهما  فقط،  اإ�سابتان  هناك  وبالتحديد 
وعاد  العراق  خ��ارج  املخدرات  تعاطى  مل�ساب 
حاماًل الفايرو�س"، م�ستدركًا: " ان امل�سكلة يف 
امتناع غالبية امل�سابني عن تزويدنا مبعلومات 
بني  ما  نفهم  لكننا  الإ�سابة،  �سبب  عن  دقيقة 
ال�سبب  ه��و  الآم���ن  غ��ري  اجلن�س  اأن  ال�سطور 
الرئي�س �سواء اأكان )بني رجل وامراأة( اأو )بني 

رجل ورجل( ."

العالج..
ف��اإن  ال��ر���س��ا،  عبد  بهجت  ال��دك��ت��ور  وبح�سب 
"فايرو�س اليدز ي�سعف املناعة ويجعل اجل�سم 

يكت�سف  ومل  املختلفة،  المرا�س  اأم��ام  �سعيفًا 
هناك  اأن  )رغ���م  منه  ���س��اف  دواء  ال��ي��وم  اىل 
تقارير حديثة اأ�سارت اإىل �سفاء ثالثة م�سابني 
نخاع  زراع��ة  لعملية  خ�سوعهم  بعد  العامل  يف 
العظم من متربع توجد يف ج�سمه ميزة فريدة 
 " م�سيفًا:  الفريو�س("،  بهذا  العدوى  تقاوم 
الدوية املوجودة الآن تقلل من تكاثر الفريو�س 
امل�ساب،  مناعة  حت�ّسن  وب��ال��ت��ايل  وت�سعفه 
للقيام  الأح��وال م��ربرًا  ولكنها  ل تعترب يف كل 
قادر  الفريو�س  لأن  العدوى،  تنقل  مبمار�سات 
جانبية  تاأثريات  له  الذي  العالج  مقاومة  على 

قد يجدها امل�ساب اأ�سواأ من العدوى نف�سها."

اخلجل!
من امل�سوؤول عن �سعف التثقيف مبخاطر اليدز 
)اأحمد  املجتمعي  النا�سط  يجيبنا  العراق؟  يف 
اإ�سابة م�سجلة  مليون  ان هناك 3٨   : العنزي( 
ل  املر�س  من  الوقاية  ثقافة  اأن  مبينًا  عامليًا، 

تزال �سعيفة يف دول العامل الثالث.
الإ���س��اب��ة  مب��خ��اط��ر  التثقيف   " ان  وا���س��اف 
بالفريو�س �سعيفة جدًا يف العراق، لأنها ترتبط 
احلديث  اأن  اإذ  اجلن�س،  وهو  الرئي�س  مب�سببه 
والنقا�س يف هذا املو�سوع من املحرمات لطبيعة 
اأن  اىل  م�سريًا  املحافظ."،  العراقي  املجتمع 
غري  العالقات  خطورة  من   البوين  "حتذير 
لالبناء  اأ�سا�س متني  اإيجاد  ت�سهم يف  ال�سرعية 

اأ�سباب  م��ن  للحذر  ���س��واء  ح��د  على  وال��ب��ن��ات 
مناق�سة  من  اخلجل  لكن  بالفريو�س،  ال�سابة 
مو�سوعة اجلن�س يف ال�سرة يجعل اجليل املقبل 

يواجه الأخطار مبفرده."

جهد اإعالمي
مدير املركز الوطني لاليدز حتدث عن "جهود 
تثقيفية واإعالمية م�ستمرة ومكثفة لرفع الوعي 
ون���دوات  ور����س  "نظمنا  وق��ائ��اًل:  ال�سحي"، 
وحما�سرات عديدة، وخاطبنا جميع املوؤ�س�سات 
احلكومية وعددًا من املوؤ�س�سات غري احلكومية 
تعريف  مهمتهم  �سحيني  مثقفني  ل��ت��دري��ب 
والقيام  مواجهته   وكيفية  باملر�س  املجتمع 
املعلومات  لنقل  وب��رام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  بتنظيم 
به"،  الإ�سابة  جتنب  و  املر�س  عن  الأ�سا�سية 
م�ساركتنا  يتطلب  خطرا  نواجه  اننا   " حمذرا 

جميعا يف الت�سدي له " .

تاريخ الفريو�ض يف العراق
ال��ع��راق ع��ام 19٨٦ ع��ن طريق  الي���دز  دخ��ل 
�سحنات دم م�ستوردة من �سركة ماريو الفرن�سية 
ل��ع��الج ن��زف ال���دم ال��وراث��ي وال��ت��ي ثبت تلوث 

ال�سحنات باليدز، لينت�سر الفريو�س لحقًا.
و اأ�سار الدكتور عبد الر�سا اىل اأنه مت ت�سجيل 
منها  خمتلفة،  ول�سباب  ال�سابات  من  العديد 
اث��ن��اء  اجل��ارح��ة  الآلت  وا���س��ت��خ��دام  احل��ق��ن 
لي�س  لكن  ال�سباب،  ب��ني  وخ�سو�سًا  ال��و���س��م 
ممار�سات  من  امنا  فقط،  الو�سم  من  اخلطر 
امل�ساج  م��راك��ز  بع�س  بالنت�سارومنها  ب���داأت 
الظاهر  يف  فهي  لنت�ساره،  بوؤرة  ا�سبحت  التي 
مراكز تدليك، غري اأن اأغلبها عبارة عن اأماكن 
دعارة، وهي بيئة خ�سبة لنت�سار اليدز وباقي 
الأمرا�س املنقولة جن�سيًا، واملفرت�س مراقبتها 

للحد من انت�سار املر�س.

من يدافع عن امل�صابات؟
وعلى  امل���دين،  املجتمع  منظمات  اأن  الغريب 
الن�ساء  العراق، مل تقم بالدفاع عن  كرثتها يف 
ح��ام��الت ال��ف��اي��رو���س م��ن اأزواج���ه���ن، وتركت 
هذا  مبفردهن.  م�سريهن  يواجهن  ال�سحايا 

ما اأ�سار اليه النا�سط املجتمعي اأحمد العنزي، 
الوطني  املركز  بيانات  اىل   "ا�ستنادا  وق��ال: 

م�سابة   22 هو  امل�سابات  عدد  فاإن  لاليدز، 
مقارنة ب�102 م�ساب خالل 201٨، ب�سبب 

اأزواج���ه���ن ال��ذي��ن اق���ام���وا ع��الق��ات 
�سرعية  غري  ومغامرات  جن�سية 

وان  ال��ك��ارث��ة،  ه��ذه  اىل  اأدت 
كانت هذه  املنظمات تدافع 

حقيقة عن املراأة لرفعت 
الأزواج  ���س��د  ق�سايا 
و�سد  امل��ر���س  ناقلي 
امل�ساج  مراكز  بع�س 
ال����ت����ي مت���ث���ل ب����وؤر 
واليدز."  الف�ساد 
اىل  م���������س����ت����درك����ا 
حقيقة باننا مل ن�سل 

ال��وع��ي  م��رح��ل��ة  اىل 
القانوين بحقوق املراأة 

ب�سيطة  تف�سيالت  يف 
لكنها حتميها من املخاطر 

ومت���ن���ع اإن���ت�������س���ار ف���ريو����س 
ب�سكل  جمتمعنا  ينخر  رمب��ا 

�سامت." 

ب�صري العرجي

ب�صعوبة بالغة، اأقنع مدير املركز الوطني لالآيدز اإحدى امل�صابات بفايرو�ض العوز 
املناعي الب�صري )اليدز( بالعدول عن النتحار، فقد اأ�صيبت بالعدوى من زوجها، 
ما جعل اإخوانها واأخواتها ينفرون منها ويهجرونها لذنب مل ترتكبه، فما كان منها 

اإل التفكري مبغادرة احلياة، حاملة معها فايرو�صًا ل �صفاء منه.

مراكُز م�صاج و و�صم و�صائٌل لنقل الفريو�ش

م�صابات باليدز بحاجة اىل ان�صاف
ن�صاٌء



ت�سّنم  بعد  بالذات  الوقت  هذا  يف  اأث��ريت  ومل��اذا 
الريا�سة  وزارة  كر�سّي  العبيدي  اأحمد  ال�سيد 
جنوم  اأح��د  هو  العبيدي  واأن  �سيما  ل  وال�سباب، 
لعبة كرة اليد العراقية وله تاريخ ريا�سي، وميكن 
اإحداث  على  عزمه  ومن  خربته،  من  ال�ستفادة 
ينجح  فهل  العراقية،  الريا�سة  يف  نوعية  قفزة 
العبيدي يف انت�سال ريا�ستنا من واقعها املوؤمل اأم 
اأن الو�سع �سيبقى كما هو عليه وت�ستمر امل�سكالت 

يف اأهم املفا�سل الريا�سية.
اأو�ساط  يف  ا�ستطالعًا  اأجرينا  املو�سوع  هذا  عن 
هو  املتحدثني  اأول  كان  اإذ  الريا�سية،  ال�سحافة 
ل  ق��ال:  ال��ذي  كمر(  )ط��ه  الريا�سي  ال�سحفي 
الوزير اجلديد مع جّل احرتامي  اأن ينجح  اأتوقع 
كبرية  هجمة  هناك  اأن  منها  كثرية  لأ�سباب  له، 
فما  املن�سب،  يتبواأ  اأن  قبل  م�سواره  اعرت�ست 
اإن مت تر�سيحه اىل املن�سب املذكور حتى انهالت 
عليه التَهم بطريقة غري ح�سارية من دون معرفة 
اأنه  برغم  الذاتية،  �سريته  معرفة  وحتى  منهاجه 
كان لعبًا يف املنتخب الوطني ونادي الكرخ بكرة 
الريا�سيني،  اأغلب  لدى  معروفة  �سرية  وله  اليد 
دواليب  يف  الع�سّي  و�سع  ي��ح��اول  البع�س  لكن 
نَر  مل  اأننا  اإىل  اإ�سافة  بدونه،  اأو  ب�سبب  وزارت��ه 
ميدانية  زي��ارات  اإل  الّلهم  الآن،  حتى  منه  �سيئًا 
بحق  ق��رارات  اتخاذ  دون  واملوؤ�س�سات  للمالعب 

الريا�سة والريا�سيني.
الفريق الواحد يولد النجاح

)اأحمد  ال�ساب  الريا�سي  ال�سحفي  ق��ال  فيما 

ال�سيد  على  ال�سعب  ِم��ن  لي�س  ال��ك��رمي(:  عبد 
وزير ال�سباب والريا�سة اأن يقود القطاع ال�سبابي 
والريا�سي نحو الإجناز والتطور لأنه يف من�سب 
الأربعة  ط��وال  املو�سوع  املنهاج  حتقيق  له  يتيح 
تعرفون  وكما  احلكومية،  املُ��دة  عمر  ِم��ن  اأع��وام 
النجاح،  �سيولد  الواحد  الفريق  بروح  العمل  فاإن 
ووزارة ال�سباب والريا�سة فيها العديد ِمن الدوائر 
املواهب،  ورعاية  وال�سبابية  والثقافية  الإداري���ة 
اإىل  الريا�سية  واملن�ساآت  املالعب  والأهم عائدية 
اأو جتمع  اأّية مبادرة  الوزارة وذلك كفيل باإجناح 
اأي�سًا  املالعب  ِمن  امل��ايل  وامل��ردود  ُم�سابقة،  اأو 
ال�سبابية،  والأعمال  لالألعاب  متويل  خري  �سيكون 
والأوملبية  ال��وزارة  بني  حاليًا  الدائرة  فامل�سكالت 
على هذا  ا�ستمرارها  اأجزم، يف حال  بل  اأعتقد، 
�ستزيد  فاإنها  والتقاطع  التجاذب  م��ن  امل��ن��وال 

معاناة ريا�ستنا.
توحيد الأفكار

العبودي(  )علي  ال�ساب  الريا�سي  ال�سحفي 
قال: ل نريد احلكم على وزير ال�سباب والريا�سة 
التي  الزمنية  املدة  لأن  ف�سله  اأو  بنجاحه  احلايل 
ت�سكلت فيها الوزارة غري كافية لتنفيذ م�ساريعها 
وخططها على اأر�س الواقع، لذلك علينا اأن نرتّيث 
ثم  بحرية،  للعمل  للعبيدي  م�ساحة  ونرتك  قلياًل 
ن�سع خطواته امليدانية والعملية يف ميزان �ساحبة 
النجاح  معيار  معرفة  لنا  تت�سنى  لكي  اجلاللة 
اأ�ساف  الكفة.  متيل  حقل  اأي  واىل  الف�سل،  من 
اأن ا�ستمرار التقاطعات احلا�سلة حاليًا  العبودي 

ل ي�سب يف خدمة الريا�سة العراقية، وامنا يزيد 
اأجل  من  الأف��ك��ار  تتوحد  اأن  اأمتنى  انك�سارها، 

اعتالء ريا�ستنا من�سات التتويج.
اإذابة التقاطعات

اإن  ق��ال:  حممد(  )رح��ي��م  الريا�سي  ال�سحفي 
عبطان  �سلفه  خطى  على  ي�سري  العبيدي  ال�سيد 
د املالعب واملن�ساآت  يف مّل ال�سمل الريا�سي وتفقُّ
لالأندية،  الإداري��ة  الهيئات  وا�ستقبال  الريا�سية 
ما  بعد  �سيما  ل  العمل  يف  منهجه  هذا  كان  واإذا 
وبعده،  املن�سب  ت�سّلمه  قبيل  �سده  تهم  من  اأثري 

النجاح  ف�سيكون  خمتلفة،  اأو�ساط  قبل  من 
ل��ذّر  خ��ط��وات��ه  ك��ان��ت  اإذا  اإم���ا  حليفه، 

الرماد يف العيون فاأعتقد اأن لل�سارع 
وت��وج��ه��اٍت  روؤًى  الآن  ال��ري��ا���س��ي 

اأن  ي�ستطيع  م�سموعًا  و���س��وت��ًا 
ُيقّوم ما ل يتنا�سب مع تطلعاته 
ال�سيد  على  نتمنى  واأمنياته، 
خارطة  ير�سم  اأن  العبيدي 
ط���ري���ق وا����س���ح���ة وم��ع��ل��ن��ة 
الريا�سي  بالواقع  للنهو�س 
واإذاب������ة ك��ل ال��ت��ق��اط��ع��ات 
لأن  الأوملبية،  اللجنة  مع 
ي�سب  اجل��ه��ت��ني  ع��م��ل 
ال��ري��ا���س��ة  م�سلحة  يف 

العراقية.
ملفات ثقيلة

م����ن ج����ان����ب����ه، ي��ق��ول 

اإن  اجلنابي(:  )ط��ه  الريا�سي  ال�سحفي 
امللفات  م��ن  العديد  ال��وزي��ر  ال�سيد  اأم���ام 
الأرب��ع  احلقائب  ت�ستطع  مل  التي  املعّلقه 
املا�سية من ح�سمها اأو و�سعها على الطريق 
التعريف  امللفات  ه��ذه  واأه���م  ال�سحيح، 
واإب��ع��اده��ا  املجتمع  يف  ودوره����ا  ب���ال���وزارة 
فما  الأخ��ر،  بامللفات  والتدخل  التخّبط  عن 
املعّقد  واأين هو؟ وماذا عن امللف  ال��وزارة  قانون 
الأزيل للعالقة مع الأوملبية؟ كيف ميكن اأن ت�سري 
ملف  واأي���ن  وان�سيابية؟  مب��رون��ة  بينهما  الأم���ور 
اإجن��ازه��ا  يف  التلكوؤ  ومعاجلة  امل�ساريع  اإك��م��ال 
قاعدة  اأهم  ال��وزارة  فقدت  لقد  ال�سباب،  وملف 
اأ�سبح  اإذ  ال�سباب  لها وهي مديريات  جماهريية 
ارتباط تلك املديريات باملحافظات، وهذا �سوؤال 
للوزارة قاعدتها اجلماهريية  اأن كانت  بعد  مهم 
عليها  نطلق  ملاذا  ثم  ومنتدياتها،  املديريات  يف 
ا�سم وزارة ال�سباب؟ مِلَ ل ن�سميها وزارة الريا�سة 
م�ساعف  جهد  اىل  حتتاج  ثقيلة  ملفات  فقط؟! 
اعتمدها  التي  الإج���راءات  اأن  نعتقد  حل�سمها، 
اإ�سراك  اىل  وحتتاج  جدًا  �سليمة  هيكليًا  الوزير 
وا�ستقطاب املزيد من اخلربات الكبرية حللحلة 

امللفات املرتاكمة.
روح الفريق الواحد

بينما كانت لالإعالمي )اأحمد ال�ساحلي( 
ك��ل��م��ة ع���ن���دم���ا ق������ال: ال���ع���دي���د م��ن 
الريا�سيني غري متفائلني، لأن الوزير 
العبيدي هو نتاج املحا�س�سة املقيتة، 
لذلك هو وزير �سيا�سي حزبي، اأعتقد 
بهذا  ل��ل��وزارة  ياأتي  ال��ذي  ال��وزي��ر  اأن 
�سائكًا،  عمله  طريق  �سيكون  ال�سكل 
خمطئني  نكون  اأن  نتمنى  ذل��ك  وم��ع 
يف راأينا وع�سى اأن يدفع الوزير عجلة 
عرب  الأم��ام  اىل  العراق  يف  الريا�سة 
ودعم  الريا�سية  باملن�ساآت  الرتقاء 
وحت�سني  املعّطلة  والطاقات  املواهب 
ل  الريا�سية  الأن��دي��ة  م��ع  ال��ع��الق��ة 
�سيما الأوملبية العراقية والعمل بروح 

الفريق الواحد.

وق���رارات���ه اأدائ������ه  يف  الآراء  اخ��ت��ل��ف��ت 

لعب كرة اليد
الذي اأ�صبح وزيراً للريا�صة

و�صلت الريا�صة العراقية يف الآونة الأخرية اىل منحدٍر خطري ب�صبب التجاذبات 
والتقاطعات بني وزارة ال�صباب والريا�صة واللجنة الأوملبية، ما جعل ال�صارع 

الريا�صي العراقي يت�صاءل عن ماهية هذه امل�صكالت واأ�صبابها،

 اأحمد رحيم نعمةبغداد:

ل نريد احلكم على وزير ال�صباب والريا�صة 
بنجاحه اأو ف�صله لأن املدة الزمنية التي ت�صكلت 
فيها الوزارة غري كافية لتنفيذ م�صاريعها 
وخططها على اأر�ش الواقع
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 وهم ياأملون من فريقهم اأن ميتعهم مب�ستويات عالية 
ومل�سات �سحرية واأهداف بارعة، اإل اأن اأغلبية الأندية 
من  يقدمونه  مبا  م�سجيعهم  ي�سدمون  اجلماهريية 
م�ستوى واأداء ل يليق ب�سمعة وتاريخ هذه الأندية. كل 
ال��دوري  متعة  بني  يقارن  امل�سجع  جتعل  الم��ور  ه��ذه 
العراقي وبني املتعة يف الدوريات العاملية بغ�س النظر 
اإىل  ت�سل  اأن  اأرادت  ال�سبكة"  "جملة  النتيجة.  عن 
الريا�سي  ال�ساأن  اأ�سحاب  بع�س  فالتقت  ال�سر  هذا 

وم�سجعي دوري الكرة املمتاز فكان هذا ال�ستطالع:
جنم  ك��ان  ا�ستطالعنا  اأ�سئلة  ع��ن  اأج���اب  م��ن  اأول 
نادي الطلبة الدويل �سالم �ساكر الذي قال: امل�سجع 
امللعب  داخل  املف�سل  فريقه  لي�سجع  ياأتي  الريا�سي 
وي�ساهده عن قرب وي�ستمتع مبا يقدمه، ولكن م�سكلة 
فيها  تكون  منها،  والكال�سيكو  اجلماهريية،  الفرق 
املباريات  عن  خمتلفة  فهي  ج��دًا،  كبرية  ح�سا�سية 
ك��ب��رية، و�سعب على  ف��رق  ب��ني  لأن��ه��ا تكون  الأخ���رى 
الفريق الكبري اأن يخ�سر اأمام مناف�سه املبا�سر ولكنه 

قد ي�ستقبل اخل�سارة من فريق يف اآخر الرتتيب.
 ا�صتمتاع اجلماهري

نادي ال�سرطة من الأندية اجلماهريية التي ت�ستقطب 
م�سجعني من �سرائح املجتمع كافة، جنم النادي كرار 
جا�سم يقول عن الإثارة يف املباريات اجلماهريية: اأنا 
املطلوب  تقدم  ل  اأنها  اإذ  الكبرية  فرقنا  من  اأتعجب 
على  وال��ق��درة  القوة  يف  توازيها  ف��رق  مع  تلعب  حني 
اللعب يف امللعب، واأثناء م�ساهداتي ملباريات الدوري 
لعبي  وم��ن  ال��ك��ب��ار  ومنهم  ال��الع��ب��ني،  بع�س  اأرى 
مبالة  وع��دم  بطي�س  يت�سرفون  الوطني،  املنتخب 
فيتعمدون ال�سقوط تارة اأو ادعاء الإ�سابة تارة اأخرى 
ح�سر  ال��ذي  اجلمهور  تقدير  عليهم  اأن  متنا�سني 
املباراة وتقدمي مباراة ي�ستمتع فيها اجلمهور باأدائهم 

لقد  بهم.  يليق  ل  ت�سرف  وه��ذا  اجلميل،  ولعبهم 
احرتفت يف اأكرث من دوري منها الدوري الإيراين ومل 
اأَر اأية مباراة ممّلة اأو يح�سل من خالل اللعب توقف 
اأو �سجار اأو اأي �سيء اآخر واإمنا بالعك�س نرى املباراة 

تقام بروح املناف�سة واجلمهور م�ستمتع باللعب. 
بدون اأداء

لعبو  ب�سراحة  خلف:  اإياد  احلدود  كابنت  قال  فيما 
بامل�ستوى  اأو  ب��الأداء  يفكرون  ل  اجلماهريية  الفرق 
الفني اوحتى اللعب النظيف اأمام الفرق التي توازيهم 
يف امل�ستوى لأنهم يفكرون من الذي ي�سجل اأو يك�سب 
ال� 3 نقاط اأو التعادل على اأقل تقدير وتكون املباراة 
التناف�س  تخلو من  لهذا فهي  بينهم..  اأ�سبه باحلرب 

ال�سريف والأداء الذي يليق مب�ستوى هذه الفرق. 
متعة مفقودة

املباريات  يف  املتعة  غياب  يعاين  من  اأك��رث  امل��درب��ون 
اجلماهريية لأنهم يكونون على راأ�س قائمة املتهمني. 
عن ذلك يقول مدرب ال�سناعات اأحمد عبد اجلبار: 
ما  نتيجة  الالعبون  يعي�سه  ال��ذي  النف�سي  ال�سغط 
الإع��الم  و�سائل  وبع�س  التوا�سل  مواقع  على  ين�سر 
الريا�سية  الروح  عن  البعد  كل  بعيدة  مناو�سات  من 
بع�س  اأن  اإىل  الأم��ر  ي�سل  الفرق،  تلك  م�سجعي  بني 
قّلة  نتيجة  الأم���ور  تلك  يف  نف�سه  يقحم  الالعبني 
الذين  امل��درب��ني  على  انعك�س  ال��ذي  الأم��ر  الثقافة، 
حتى  اخل�سارة  جتنب  على  من�سّبًا  تفكريهم  اأ�سبح 
اأن  نرى  لهذا  بع�سوائية،  يلعبوا  اأن  الأم��ر  تطّلب  واإن 
عدم  يخ�س  اآخ��ر  �سيء  هناك  مفقودة.  باتت  املتعة 
نعّد  فنحن  �سحيحة،  ب�سورة  للريا�سة  البع�س  فهم 
املباراة معركة فاإما اأن ننت�سر فيها اأو منوت، يف حني 
�سريفة  مناف�سة  هي  ال�سامي  مبفهومها  الريا�سة  اأن 
واأن نتيجة املباراة هي حت�سيل حا�سل ملا تقدمه تلك 

مع  الريا�سية  املجتمع  ثقافة  اأن  واأعتقد  املناف�سة.. 
الأ�سف اأ�سبحت يف تدٍن م�ستمر، وهذا اّثَر �سلبًا على 

الأن�سطة الريا�سية. 
ل يوجد هّداف ول �صانع األعاب

اأدرت  عملي  يف  يقول:  تركي  ح�سني  ال��دويل  احلكم 
الكثري من املباريات اجلماهريية واأغلبها كانت ممّلة 
املهارات  واأ�سحاب  ال�سوبر  الالعبني  غياب  ب�سبب 
العالية، ل يوجد لدينا �سانع األعاب ول �سانع اأهداف 
هذه  امللعب،  يف  احلا�سرة  الكروية  اجلماهري  يبهر 
وجهة نظري كحكم، واحلكم يف �ساحة امللعب لي�س له 
�سوى تطبيق القانون ول يفّرق اإذا ما كانت املباريات 

بني فرق جماهريية اأو بني فرق �سغرية.
ملل املباريات

اأرى  حني  فقال:  كرمي  حممد  الريا�سي  امل�سجع  اأما 
فريقي وهو يلعب مع الفريق اخل�سم، اأقول يف قرارة 
واللعب  الأه��داف  من  الكثري  فيها  املباراة  اإن  نف�سي 

اجل���م���ي���ل وال��ه��ج��م��ات 
واأك����ي����د اأمت���ن���ى ال��ف��وز 
فوجئت  لكني  لفريقي، 
امل��ب��اراة  ح�����س��وري  عند 
الأداء  وم���������س����اه����دة 
لعبينا  وك����اأن  وال��ل��ع��ب 
كاأنهم  بالعبني،  لي�سوا 
غري  اآخ��ر  �سيئًا  يلعبون 
ك���رة ال���ق���دم، م��ن��اولت 
الكرة  تكون  حيث  عالية 
واأخ�����رى  ال�����س��م��اء،  يف 
ال�سري  حتى  مقطوعة، 

وراء الكرة بطيء جدًا، اإ�سافة اإىل التوقفات الطويلة 
لقد  فعاًل  ح�سولها،  يتعمدون  وكاأنهم  حتدث  التي 

اأ�سعرونا بامللل.
دوري بطيء وممّل

اأ�سجع  كنت  قالت:  ح�سن  ناهدة  الكروية  امل�سجعة 
اأي دوري  العراقي، لكن دورّينا ل ي�سبه  الكرة  دوري 
يف العامل، فهو بطيء وطويل وممّل، قد تكون الفرق 
ممتعة  مبارياتها  تكون  التي  هي  الرتتيب  يف  الأق��ل 
لأنهم يلعبون كرة قدم ولي�ست ت�سفية ح�سابات، فيما 
ن�ساهد يف الدوريات العاملية والفرق الكبرية مباريات 
ممتعة بحيث اأ�سطر اىل اأن اأ�ساهد الإعادة فيها يف 

اليوم التايل لأنها مباريات ل متل. 

ي�صيف احل�صور اجلماهريي لالألعاب الريا�صية عامة، ولكرة 
القدم خا�صة، نكهة لتلك املباريات، فاجلمهور هو "ملح" 

الريا�صة، وع�صاق كرة القدم حري�صون على م�صاهدة مباريات 
فريقهم املف�صل من داخل امللعب واأن يكونوا على مقربة من 

الالعبني، املتعة يف املباريات اجلماهريية
م�����ص��ّج��ع��وَن وم��ع��ن��ّي��ون ي�����ص��ك��وَن غ��ي��اَب��ه��ا

اأمرية حم�صن بغداد:
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يف  الفريق  م��ع  يكون  م��ا  اأروع  ال��الع��ب  ه��ذا  ق��ّدم  اإذ 
اإنه كان ومازال العمود الفقري  ال�سنوات املا�سية، بل 
للفريق ملا ميتلك من اإمكانية فنية عالية، فقد لعب عبد 
اأهمها  الكروية  م�سريته  خالل  ن��اٍد  من  لأك��رث  الواحد 
وال���زوراء،  اجلوية  والقوة  وزاخ��و  اأربيل  لفرق  اللعب 
قّدم مع هذه الأندية م�ستويات رائعة اأّهلته لّلعب �سمن 
�سفوف املنتخب الوطني العراقي. عن رحلته الكروية 
واأمور اأخرى كان لنا هذا احلوار مع جنم فريق نادي 

ال�سرطة ح�سني عبد الواحد: 
الأندية  اأك��رث  مع  وج��ودك  من  ال�ستفادة  م��دى  ما   *

املعروفة؟
- كل فريق له ذكرى جميلة يف قلبي، ولكل مدرب من 
التدريب،  يف  اخلا�سة  مدر�سته  وله  تاأثري  الفرق  هذه 
مع  ف���زُت  فقد  ب�سمتي،  اأ���س��ع  كنت  جت��رب��ة  ك��ل  ويف 
نادي اأربيل بالدوري مرتني، ومع الزوراء ح�سلنا على 
الدوري مرتني اأي�سًا، ومع فريق دهوك اأحرزنا املركز 
فزنا  "ال�سرطة"  فريقي  وم��ع  م���رات،  ث��الث  الثالث 

بالدوري مو�سمني.
*كيف وجدت املو�سم الكروي احلايل؟

- لكل مو�سم طابع خا�س به، وهذا املو�سم هو جميل 
ال��دوري  اأن  مع  م�ساندة،  وجماهري  قوية  فرق  بوجود 

كتب با�سم القيثارة. 
*ما اأبرز املحطات يف م�سريتك الريا�سية؟

- جميع حمطاتي اأعتربها بارزة مع الفرق التي لعبت 
لها. 

* هل تعتقد اأن القيثارة قادر على خطف الدوري هذا 
املو�سم؟ 

خطف  على  ق��ادري��ن  كبار  لعبني  ميتلك  -ال�سرطة 
اللقب، وكما قلت فاإن لقب الدوري اأ�سبح للقيثارة دون 
اأي جدال، ونحن مت�سدرون الآن من دون اأية مناف�سة. 

*هل اأنت �سعيد بالعودة اىل القيثارة؟ 
األ��وان  عن  للدفاع  العودة  يف  غامرة  ب�سعادة  -اأ�سعر 
القيثارة اخل�سراء الذي ق�سيت معه مو�سمني ناجحني 
ال��ف��رق  م��ن  ال�����س��رط��ة  واأن  �سيما  ل  ب��ال��ل��ق��ب،  ت��ك��ّل��ال 

اجلماهريية ويتمنى اأي لعب اأن يلعب له.
*ماذا تقول جلمهور ال�سرطة؟ 

هو  ال�سرطاوية  اجلماهري  حمّيا  على  الفرحة  -ر�سم 
ال��ذي جعلني،  الأم��ر  املو�سم،  ه��ذا  الأه��م يف  الهدف 

مبعية باقي زمالئي يف الفريق، نبذل ق�سارى جهودنا 
ال��دوري،  لقب  بتحقيق  اجلماهري  طموحات  لتحقيق 

واحلمد هلل ح�سمنا املو�سوع.
*كيف كانت البداية؟ 

ال�سعبية،  املناطق  يف  ب��داأ  بها  والتعّلق  للكرة  -حّبي 
العمرية  للفئات  فلعبت  مبمار�ستها،  اأ�ستمر  وجعلني 
لناديي  ولعبت  اللعب  يف  ت��درج��ت  وبعدها  ل��الأن��دي��ة، 

ال�سناعة واجلي�س. 
* كم من اخلربة اكت�سبت مع النوار�س؟ 

اإذ كانت  ال��زوراء،  باللعب لفريق  يت�سّرف  اأي لعب   -
بداية ممتازة ونهاية جميلة وذكريات اأجمل. 
*كيف وجدَت احتاد الكرة وتنظيمه للدوري؟ 

كان  الب�سيطة  والإمكانات  ال�سعبة  الظروف  -برغم   
التنظيم جيدًا ن�سبيًا ونطمح اإىل تنظيم اأكرث من جيد، 
وتوفري مالعب �ساحلة لّلعب ومواعيد منظمة وجداول 

مرّتبة يف املوا�سم املقبلة.
اللعب وهو يف قمة  يعتزل  الذي  اأنت مع الالعب  *هل 

عطائه؟ 
 -نعم، اأنا مع الالعب الذي يعرف قدره بني اجلمهور، 
عيون  يف  وك��ب��ريًا  ما�سيه  على  حري�سًا  ي��ك��ون  واأن 
جمهوره وحمبيه لأن العمر يف امللعب عبارة عن عطاء. 

*راأيك بظاهرة املحرتفني يف الدوري العراقي؟ 
للفريق،  جديدة  اإ�سافة  ي�سكل  املحرتف  اأن  -اأك��ي��د 
لكن لغاية الآن مع الأ�سف مل اأجد حمرتفًا اأف�سل من 

لعبينا  املحليني. 
*لو مل تكن لعبًا، فماذا حتب اأن تكون؟ 

- )ي�سحك(.. اأمتنى اأن اكون لعب كرة قدم اأي�سًا. 

*هدف تعتّز به؟ 
- هديف الذي �سجلته يف مباراة ال�سرطة مع النفط. 

* مدرب اكت�سف ح�سني عبد الواحد؟ 
-ل يوجد مدرب معني، لكن كّل من دّربني هو مكت�سفي. 

*حكمة توؤمن بها؟ 
- اإن مل يكن لك اأعداء، فاعلم اأنك فا�سل. 

*هل لديك معجبون ومعجبات؟ 
عبد  ح�سني  ر  يقدِّ ممن  الكثري  هناك  هلل،  احلمد   -
على  ال���رد  اأت��وان��ى يف  ول  واأح���رتم اجلميع  ال��واح��د، 
اأو  التوا�سل  ط��ري��ق  ع��ن  ���س��واء  واملعجبات  املعجبني 

الت�سال. 
*اأمنية حتققت؟

- احلمد هلل، الكثري من الأمنيات حتققت يل، لكني مل 
اأح�سل على فر�ستي مع املنتخب.

*ملاذا؟ 
- مل اأح�سل على فر�سة، ب�سبب اأمور حدثت واأ�سبحت 

من املا�سي ول ي�سح اأن نذكرها الآن.
*راأيك باملنتخب اليوم؟ 

- منتخبنا اليوم لي�س جاهزًا ب�سكل كاٍف، فهو يحتاج 
كي  كبرية  عاملية  ف��رق  مع  ومباريات  مع�سكرات  اىل 

ينه�س من جديد.
*وكيف ترى كاتني�س واأداءه مع املنتخب؟ 

- املدرب ما يزال يف بداية م�سواره مع منتخبنا وهو يف 
اأن نح�سل به على  اإعداد فريق متكامل ن�ستطيع  طور 
العامل.  كاأ�س  يف  اهلل،  �ساء  اإن  به،  ون�سارك  بطولت 
ا�سم  يحمل  هو  واأخ��ريًا  واأوًل  للجميع،  املوفقية  اأمتنى 

العراق. 
*هل اأنت مع املدرب الأجنبي اأم املحلي؟

لعبينا  اإىل  الأق���رب  فهو  املحلي،  امل���درب  م��ع  اأن��ا   -
ويعرف م�ستوى كل لعب يف الفريق.

*هل تتابع فرقًا عاملية؟ 
وفريق  ميونخ  بايرن  واأ�سجع  الأمل��اين  ال��دوري  اأتابع   -

بر�سلونة الإ�سباين. 
مباراته  منذ  الغرور  ينتابه  الذي  لاّلعب  تقول  *ماذا 

الأوىل؟ 
على  يعتمد  والأم��ر  ي�ستمر..  لن  الالعب  ه��ذا  مثل   -

ثقافة الالعب و�سخ�سيته. 
*ما طقو�سك قبل املباراة؟ 

- اقراأ �سورة الفاحتة واأت�سل بالوالدة، فهي فاأل اخلري 
ومالك احلظ. 

اأن���دي���ة خمتلفة ف���از ب���ال���دوري ���ص��ّت م���رات م��ع 

وال����دت����ي ه����ي م������لُك ح��ّظ��ي
الواحد: ح�صنيعبد 

عندما نتطرق اإىل لعبي اخلربة يف فريق نادي ال�صرطة، فاإننا بال 
�صك �صنتوقف عند م�صرية ماي�صرتو خط و�صط القيثارة اخل�صراء 

ح�صني عبد الواحد.

ماي�صرتو ال�صرطة

اأمرية حم�صن حاورته:

اأنا مع اللعب الذي 
يعرف قدره بني 

اجلمهور، واأن يكون 
حري�صًا على ما�صيه 

وكبرياً يف عيون 
جمهوره وحمبيه لأن 
العمر يف امللعب عبارة 

عن عطاء.



يف  للعب  مر�سحًا  ديبال  كان  عائلته،  اأ�سول  وب�سبب 
باأنه  ي�سعر  اإنه  قال  لكنه  واإيطاليا،  بولندا  منتخبي 
منتخب  م��ع  باللعب  دائ��م��ا  يحلم  وك��ان  اأرجنتيني 
بالده. وعلى الرغم من اتخاذه قرارًا بتمثيل املنتخب 
الأرجنتيني، يوؤكد ديبال اأنه ي�سعر بارتباط قوي ببلد 
جّده الأ�سلي )بولندا( قائاًل عنها اإنها "دم عائلتي".

اإني�صتتوتو
يف  م��رة  لأول  "اجلوهرة"   ب�  امللقب  ديبال  �سارك 
مدينته  نادي  مع  الأرجنتيني  الثانية  الدرجة  دوري 
 40 ولعب  ع��ام��ًا،   1٧ ُعمره  ك��ان  عندما  اإني�ستتوتو 
اأ�سغر  النادي �سجل فيها 1٧ هدفًا، كان  مباراة مع 
لعب ي�سجل هدفًا، متخطيًا الرقم الذي كان بحوزة 
هاتريك  �سّجل  من  اأول  هو  وديبال  كيمب�س.  ماريو 
اأي�سًا يف �ست  مرتني يف مو�سم واحد، و�سّجل ديبال 
ال�سابق  القيا�سي  الرقم  متجاوزًا  متتالية،  مباريات 

البالغ اأربع مباريات.

احرتاف اأوروبي
بالريمو  ن��ادي  رئي�س  اأع��ل��ن   ،2012 ني�سان   29 يف 
ان�سمام ديبال للنادي قائاًل: »لقد ح�سلنا على باولو 
بلغت  ب�سفقة  اجلديد«،  اأغويرو  �سريخيو   – ديبال 

٨.٦4 مليون يورو.
مع  التوقيع  عن  يوفنتو�س  اأعلن   ،2015 متوز   4 ويف 
ي��ورو  مليون   32 مقابل  �سنوات  خم�س  مل��دة  دي��ب��ال 
)زائد ٨ مليون يورو يف الإ�سافات( وحمل القمي�س 
الإيطايل  الالعب  قبله  يرتديه  كان  الذي   ،21 رقم 

اأندريا بريلو، الذي ترك النادي ذلك ال�سيف.
مبباراة  اإيطاليا  كاأ�س  يف  الأول  هدفه  ديبال  �سجل 
و�سجل   ،  0–4 تورينو  التقليدي  الغرمي  على  الفوز 
ديبال اأول هدف له يف دوري اأبطال اأوروبا يف مباراة 
الذهاب من دور ال�1٦ اأمام بايرن ميونيخ التي انتهت 
ليوفنتو�س  ه��داف��ًا  املو�سم  واأن��ه��ى   ،2–2 بالتعادل 
جميع  يف  هدفًا  و23  بالدوري  يف  هدفًا   19 بر�سيد 
امل�سابقات، حيث احتفل النادي بفوزه بلقب الدوري 

الإيطايل.
يف اآب 201٧، مت اختيار ديبال اىل القائمة املخت�سرة 
يف  مهاجم  اأف�سل  جلائزة  لعبني  ثالثة  من  املكونة 
ح�سل  اآب   15 يف   .1٧–201٦ اأوروب��ا  اأبطال  دوري 
ديبالعلى املركز ال�ساد�س يف جائزة اأف�سل لعب يف 
اأوروبا. ويف 2٦ اآب، �سجل ديبال اأول هاتريك له يف 
الدوري الإيطايل يف مباراة الفوز على جنوى 4–2، 
الأول يف مباراته  ت�سرين  الإجن��از يف 1٧  وكّرر هذا 
اإذ �سجل هاتريك يف مباراة  رقم 100 مع يوفنتو�س 

الفوز على �سا�سولو 3–1.
هم  الأوروبية،  الأندية  عمالقة  من  ثالثة  ويت�سارع 
ومان�س�سرت  جريمان  �سان  وباري�س  ميونيخ  بايرن 
"ال�سيدة  اإدارة  اإن  اإل  باولو  مع  التعاقد  على  �سيتي، 
العجوز" مل ترد على العرو�س التي تلقتها من هذه 
الأندية ب�ساأن ديبال، واأنها لن تبيع الالعب باأقل من 

100 مليون يورو.

م�صرية دولية
قد  �سنة   1٧ الأرج��ن��ت��ني حت��ت  منتخب  م��درب  ك��ان 

ا�ستدعى ديبال للم�ساركة يف دورة الألعاب الأمريكية 
مل  النهاية  يف  ولكن   ،2011 ع��ام  ع�سرة  ال�ساد�سة 
اأول ا�ستدعاء  ي�سارك يف امل�سابقة. ويف 2012 تلقى 
له اإىل منتخب الأرجنتني حتت 20 �سنة، لكنه رف�س 

الدعوة.
يف 2015، ا�ستدعاه املدرب خرياردو مارتينو للمرة 
له  اأول مباراة  ولكن  الأرجنتني،  اإىل منتخب  الأوىل 
كانت يف 13 اأيلول 2015، ودخل كبديل عن كارلو�س 
العامل  كاأ�س  ت�سفيات  خالل   ٧5 الدقيقة  يف  تيفيز 
من  اأُع��ف��ي   ،201٦ اأي��ار  ب��اراغ��واي. يف  �سد   201٨
من  �سنة   23 حتت  الأرجنتني  منتخب  مع  امل�ساركة 

اأجل كوبا اأمريكا املئوية. 
اأيار 201٨، اختري ديبال يف الت�سكيلة التمهيدية  يف 

يف  للم�ساركة  لعبًا   35 من  املكّونة  لالأرجنتني 
كاأ�س العامل 201٨ يف رو�سيا، ويف وقت لحق 

الت�سكيلة  اإىل  �سّمه  مت  ال�سهر،  ذلك  من 
من  لع��ب��ًا   23 م��ن  امل��ك��ون��ة  النهائية 
�سامباويل.  خورخي  الفني  املدير  قبل 

و���س��ارك لأول م��رة يف ك��اأ���س ال��ع��امل يف 
املباراة الثانية باملجموعة مع الأرجنتني 

يف 21 حزيران.
ل��ع��ب دي��ب��ال 14 م��ب��اراة ف��ق��ط مع 
امل��ن��ت��خ��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ن��ذ ع��ام 
اأي هدف  ي�سجل  اأنه مل  2015 غري 
�سجل  الآن،  بالده حتى  منتخب  مع 
ت�سرين   20 يف  له  دويل  ه��دف  اأول 

الثاين، يف مباراة ودية انتهت بالفوز 

باولو ديبال..
جنم بني ا�صطورتني

2-0 على املك�سيك.

جنم واأ�صطورتان
اأكرث  من  ديبال  باولو  الأرجتنيني  النجم  يكون  قد 
كل  جانب  اإىل  لعب  فقد  حظًا،  ال�سباب  الالعبني 
و"الدون" كري�ستيانو  مي�سي  "ال�ساحر" ليونيل  من 

رونالدو.
منا�سبات  يف  التانغو  منتخب  قائد  مع  لعب  ديبال 
ع���دة، وان��ت��ق��ال جن��م ري���ال م��دري��د ال�����س��اب��ق اإىل 
حتت  رونالدو  جانب  اإىل  باللعب  له  �سمح  يوفنتو�س 

عباءة "ال�سيدة العجوز".
بالكرة  ال��ف��ائ��زي��ن  النجمني  ب��ك��ال  دي��ب��ال  واأ����س���اد 
الذهبية خم�س مرات، قائاًل اإنه يجد �سعوبة كبرية 
يف املقارنة بينهما، وقال ديبال: "اأنا حمظوظ جدا 
فريق  يف  رون��ال��دو  كري�ستيانو  جانب  اإىل  باللعب 
�سفوف  �سمن  مي�سي  مع  باللعب  وكذلك  يوفتنو�س، 

املنتخب الأرجنتيني".
واأ�ساف: "من امل�ستحيل اإجراء مقارنة بني الثنني اأو 
اأن اأقول من هو الأف�سل، فكالهما جنمان على قدم 
امل�ساواة، واأف�سل من بقية الالعبني، وهذا هو حال 

الأمر منذ �سنوات عديدة".
يف  به  يحتذى  مثال  "كري�ستيانو  اأن  اإىل  ديبال  ونّوه 
التدريب ويف احلياة اليومية، وميكن للمرء اأن يتعلم 

منه الكثري."
ك��ث��ريا  دي���ب���ال  ي��ت��ح��دث  ومل 
ع���ن م��ي�����س��ي. وك��ان��ت 
م�����س��ارك��ات جنم 
ال�������ي�������ويف م���ع 
بالده  منتخب 
عندما  قليلة 
ي�����ح�����������س�����ر 

مي�سي.

ولد باولو ديبال يف 15 ت�صرين الأول 1993 يف  قرطبة، الأرجنتني. بولي�صالف 
ديبال جّده لأبيه هرب من بلده الأ�صلي بولندا اإىل الأرجنتني اأثناء احلرب العاملية 

الثانية، وجّدُته لأمه دا مي�صا من اأ�صول اإيطالية من مقاطعة نابويل.
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

الديك عبا�ش 
يكتب عن امل�صارعة 
احلرة والزورخانة 

يف العراق

اأن الفقَر الذي دفعني للغناء 
هو �صرُّ احلزِن يف �صوتي!

ليلى مراد:



فاأ�سبح  نية  ال�سَّ الإرادة  ب��ورود  طلبهم  فاأجيب 
وبعدها  اأول  مالزم  درجة  اىل  رّفع  ثم  �سابطًا 
اىل رئي�س. وبعد اأن اأ�سبح رئي�سًا تزوج فاأجنب 
ا�سباًل اأربعة اأولهم هادي ثم علي ر�سا وجعفر 
اختالف  على  بالريا�سة  مولعًا  وكان  وحت�سني، 
�سجرة  حت��ت  الأرب��ع��ة  اأولده  يجمع  اأن��واع��ه��ا، 
منهم  ويطلب  معًا  يت�سلقوها  ب��اأن  وي��اأم��ره��م 
ويقول  منها  النزول  ثم  ومن  عليها،  ال�سعود 
الآخر ولالأول  ي�سبق  اأيكم  اأ�سهد  اأن  اأريد  لهم: 

اأعطي جائزة ثمينة.
�سباح  معهم  الطريقة  ه��ذه  ي�ستعمل  وك���ان 
متارينه  من  فراغه  بعد  الفطور  قبل  ي��وم  كل 
الواحد  بامل�سارعة  اأولده  ياأمر  ثم  الريا�سية، 
فاز  اذا  فيما  لهم  اجل��وائ��ز  وي�سع  الآخ��ر  مع 

اأحدهم على الآخر.
يف تلك الأثناء، وعندما كان رئي�سًا يف اجلي�س 
امل�سارعة  ابطال  اأح��د  ال��ع��راق  زار  العثماين 
امللقب  الكبري(  )البخ�س  امل��دع��و  الإي��ران��ي��ني 
�ساأل  وق��د  املقد�سة،  العتبات  ل��زي��ارة  بالأ�سد 
الزائر عما اإذا كان يوجد يف العراق م�سارعون 

كربالء  يف  م�سارعني  بوجود  فاأجيب  ينازلونه 
وال��ن��ج��ف وال��ك��اظ��م��ي��ة، ح��ي��ث ت��وج��د اأم��اك��ن 
امل�سارعة "الزورخانه" وكذلك يف بغداد حيث 
كربالء  اىل  فذهب  "زورخانات".  عدة  توجد 
ونازل اأبطالها ونازل اأي�سًا اأبطال النجف وكلهم 
اىل  رجوعه  وعند  عليهم،  وفاز  الإيرانيني  من 
ودعي  فيها  امل�سارعة  حمال  اىل  ذهب  بغداد 
الدهانة،  حملة  يف  الواقعة  املناطق  اإحدى  اىل 
كان اأ�ستاذ تلك الزورخانة يدعى ال�سيد رمي�س 
وقد وجد يف الرئي�س م�سطفى القابلية الكافية 
ملنازلة هذا البطل الإيراين ووافق الرئي�س على 
فاتفق  الثالثاء  ال��ي��وم  ذل��ك  وك��ان  امل�سارعة 
الذي  اجلمعة  يوم  يف  تكون  اأن  على  الطرفان 
يومي  يف  ع��ادة  جتري  امل�سارعة  وكانت  يليه، 
الثالثاء واجلمعة من كل ا�سبوع ف�ساع خرب تلك 
اأنحاء البالد اىل بغداد مل�ساهدة  امل�سارعة يف 
العراقي  البطل  بني  امل�سارعة  جرت  املباراة، 
م�سطفى وبني البطل الإيراين )بخ�س الكبري( 
اأن البطل الإيراين  اإذ  وكانت فريدة من نوعها 
كان ي�ستعمل كل ما لديه من الفنون ولكنها مل 

الذي كان  العنيد  التغلب على خ�سمه  تفده يف 
يتخل�س من م�سكات قوية مبهارة متناهية وكان 
م�سكاٍت  خ�سمه  على  يحكم  العراقي  امل�سارع 
مماثلة يتخل�س منها الآخر مبهارة اأي�سًا، وقد 
طالت امل�سارعة بينهما ملدة ل تقل عن ال�ساعة 
اأ�ستاذ الزورخانة وقف  الواحدة، وبعدها طلب 
هذا  امل�سارعني  م��ن  ك��ل  فرف�س  امل�سارعة 
لهم  مم��ن  احل�سور  بع�س  اأن  غ��ري  الق���رتاح، 
مكانتهم يف الأو�ساط الريا�سية تدخلوا يف الأمر 
امل�سارعني  من  كل  واأخ��ذ  امل�سارعة  واأوق��ف��وا 
اإثر  وعلى  بالبطولة،  له  ويعرتف  خ�سمه  يقبل 
علم  م�سطفى.  العراقي  امل�سارع  ا�ستهر  ذلك 
رجال الدولة حينذاك بهذا الفوز واأقبلوا عليه 
يهنئونه بهذه النتيجة التي تعد فوزًا له وخ�سارة 
اإيران  للم�سارع الإيراين لأنه اأكرب م�سارع يف 

وله منزلة كبرية يف عامل امل�سارعة.
وكتب رجال الدولة ببغداد اىل املراجع العليا يف 
وردت  مدة  وبعد  املباراة.  هذه  ب�ساأن  الأ�ستانة 
رتبة  اىل  برتفيعه  العثمانية  الإرادة  بغداد  اىل 
يف  التمرين  على  مواظبًا  بغداد  يف  وبقي  اأعلى 
امل�سارعة حتى اأنه اأ�سبح بطاًل اأوًل يف بغداد، 
بل يف اأنحاء العراق كافة، اإ�سافة اىل بطولته 
يف  بال�سرتاك  امل�سرفة  ومواقفه  اجلندية  يف 
اأنالته  والتي  زمانه  يف  وقعت  التي  احل��روب 
اأم��ري  فاأ�سبح  اجلي�س  يف  العليا   ال��درج��ات 
ابن عبد  لواء. ولكي نعرف من هو م�سطفى 
ع�سكر  قرية  يف  ول��د  ال��ذي  امل��در���س  الرحمن 
بن  م�سطفى  اإن  ن��ق��ول:  ك��رك��وك،  ل���واء  يف 
با�سا  جعفر  املرحوم  وال��د  هو  الرحمن  عبد 
الع�سكري وعلي ر�سا  الهادي  الع�سكري وعبد 
عن  نبذة  هذه  الع�سكري.  وحت�سني  الع�سكري 
اجلندية  يف  العراق  اأبطال  اأح��د  حياة  تاريخ 
ولع  لهم  عليها من  ليطلع  ن�سرتها  وامل�سارعة 
يف امل�سارعة فيتذكروا اأبطالهم ومي�سوا على 

نهجهم واهلل من وراء الق�سد.

عبا�ش الديك

اأ�صعب مبارة بني الإيراين 
بخ�ش الكبري ووالد جعفر با�صا 

الع�صكري!

كان يف اإحدى قرى كركوك، تدعى )ع�صكر(، مدر�ض ا�صمه عبد 
الرحمن املدر�ض. وكان هذا املدر�ض على جانب عظيم من الذكاء، 
وكان عاملًا وله الكلمة العليا على مدار�ض كركوك كافة وتوابعها،

وذلك  –م�سطفى-  اأ�سماه  ول��دًا  اأجن��ب  وق��د 
قبل مئة �سنة، وعند بلوغ الولد ال�سن القانونية 
يف  وانخرط  الدعوة  فلبى  اليها  دعي  للجندية 
اىل  توجه  ثم  جنديًا  واأ�سبح  ال�سريف  ال�سلك 
من  فاأظهر خالل مدة جتنيده  بغداد حينذاك 
الل�سان  يعجز  ما  والب�سالة  وامل��ق��درة  البطولة 
عن و�سفه فاأخذ روؤ�ساوؤه يقدمون التقارير اىل 
املقام العايل يف الأ�ستانة يطلبون فيها ترفيعه، 

امل�صارع عبا�ش الديكبقلم: 

يكتب عن امل�صارعة احلرة والزورخانة يف العراق:
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البيت  تنبه من حويل يف  ال�سن عندما  كنت �سغرية 
واملدر�سة اىل جمال �سوتي، واإجادتي ترديد الأحلان 

التي كانت �سائدة يف تلك الأيام..
بني  الأحل��ان  اأحد  يعالج  وهو  اأبي  اىل  اأ�ستمع  وكنت 
اأردد  اأن  فاأ�ستطيع  وحمبيه،  اأ�سدقائه  من  لفيف 

اللحن مبجرد �سماعه.
عبد  حممد  ب��الأ���س��ت��اذ  املعجبات  اأ���س��د  م��ن  وك��ن��ت 
"بنات"،  فيه  بيت  كل  يدخل  �سوته  وك��ان  الوهاب، 
بيتنا من  "كاللزقة الإجنليزي".. وكان  وي�ستقر فيه 
الوهاب  عبد  �سوت  دخلها  التي  البيوت  ه��ذه  ب��ني 
واح��دًا  حلنًا  ولكن  كلها،  اأحل��ان��ه  اأذن���اي  والتقطت 
ا�ستقر فيهما ومل يخرج اأبدًا.. انه حلن "ياما بنيت 
وحزن  ول��ذة،  براحة،  اأح�س  كنت  الأماين".  ق�سر 
يت�سرب  ث��م  اللحن..  ه��ذا  اأردد  واأن���ا  اأي�سًا  �سديد 
ورمبا  البيت،  بقية حجرات  �سوتي من حجرتي اىل 
و�سل اىل الطريق العام.. وحني زارنا الأ�ستاذ حممد 
اأغلق والدي حجرة ال�ستقبال وقال له  عبد الوهاب 

بال مقدمات:
- اإن الظروف يا حممد قد ا�سطرتني اأخريًا اىل دفع 
ابنتي ال�سغرية اىل احرتاف الغناء.. وقد كان بوّدي 
ن�ساأة  اأن�ساأتها  فقد  اجل��و،  ه��ذا  عن  بعيدة  تظل  اأن 

تربوية خا�سة، ولكن ماذا اأفعل؟
وقال له عبد الوهاب:

- اأهي �ساحبة �سوت جميل!
قال والدي:

- �ست�سمعه الآن، وحتكم بنف�سك!
وكنت اأن�ست اىل هذا احلوار، وقد و�سعت اأذين على 
ثقب الباب.. فما اإن اأح�س�ست بوقع اأقدام اأبي، حتى 
تدور  ثم  حجرتي.  اىل  وجريت  الباب  عن  ابتعدت 
بعد  بعيدة عن خيايل  الغناء  احرتاف  وفكرة  الأيام 
ال�سماء عن الأر�س، اإذ اأن طبيعة و درا�ستي مبدار�س 
على  فر�سًا  امل��ف��رو���س  والح��ت�����س��ام  "الراهبات" 
ت�سرفاتي، ل يتفقان قط واحرتاف الطرب والغناء، 
اأمام مئات املتفرجني،  والوقوف على خ�سبة امل�سرح 
ي��وم،  ذات  ب��الأ���س��رة  اأح��اط��ت  التي  ال��ظ��روف  ولكن 
قربت هذا اخليال كثريًا اىل دنيا احلقيقة. وهذا هو 
�سري.. ات�سل والدي، رحمه اهلل، باملو�سيقار حممد 
عبد الوهاب ودعاه لزيارته املنزل، وجاء حممد عبد 

الوهاب وجاءين والدي وقال:
- يا ليلى.. اأحتبني روؤية حممد عبد الوهاب؟

قلت: - اأيوه..
حجرة  يف  ع��ن��دي  فهو  معي  ت��ع��ايل  اذن   - ق����ال..  

ال�ستقبال
وراأيت حممد عبد الوهاب لأول مرة و�ساألني:

- اأحتبني اأدواري؟
- جدًا يا اأ�ستاذ..

- اأحتفظني بع�سها؟
- نعم

- اإذن ا�سمعيني واحدًا منها
وغنيت اأمامه: "ياما بنيت ق�سر الأماين"
واإعجب ب�سوتي، واأدائي، وهناأ اأبي قائاًل:

- �ساأدعو حممد كرمي ل�سماعها، و�ساأكتب معها عقدًا 
للظهور اأمامي يف فيلمي.

اإن  عا�سقة..  "اإنها  قالوا  �سوتي  النا�س  �سمع  وحني 
�سوتها فيه ع�سق وحب ووله."

و�سّري الثاين هو ما اك�سفه لك اليوم..
تلك  يف  قلبي  يعرف  ومل  عا�سقة..  اأك��ن  مل  اإنني   -
ال�سن املبكرة معنى احلب والع�سق، ولكنها رّنة الأمل 
ع�سق  رّن��ة  النا�س  ظنها  التي  هي  والأ���س��ى  واحل��زن 

وهيام!
كانت  اأ�سل.. فقد  لها  الأمل واحلزن يف �سوتي  ورّنة 
لح��رتاف  دفعت  اأن��ن��ي  اأت�سور  ح��ني  تتمزق  نف�سي 
انتزعت  واأن��ن��ي  القا�سية،  ال��ظ��روف  ب�سبب  الغناء 
اآخر غري  �سيئًا  اأكون  لأن  يوؤهلني  كان  ثقايف  من جو 

مراد.. "املطربة" ليلى 
وكم من اأنا�س ح�سبوا اأنني �سررت لأنني غنيت اأمام 
عبد الوهاب، ولكن ها اأنذا قد ك�سفت لكم عن �سّري، 

�سّري".. "وملحق 
ويل �سّر ثالث �سغري..

خم�س  ملدة  بعقد  تقييدي  يف  الوهاب  عبد  فكر  فقد 
وممثلة  مطربة  ب��اع��ت��ب��اري  زه��ي��د،  ب�سعر  ���س��ن��وات 
نا�سئة، على اأن اأمثل واأغني فيما يخرجه من اأفالم 
طوال هذه املدة.. ولكن املخرج حممد كرمي عار�س 
هذه الفكرة اإذ كان من راأيه تقدمي وجه جديد اأمام 
وكنت قد  اأف��الم��ه..  م��ن  فيلم  ك��ل  ال��وه��اب يف  عبد 
تقا�سيت عن فيلمي الأول 350 جنيهًا، ولو مل يعار�س 
فقدت  ق��د  لكنت  ال��وه��اب  عبد  فكرة  ك��رمي  حممد 
خم�سة وع�سرين األفًا من اجلنيهات، هي اأجري عن 
الأفالم اخلم�سة الأوىل التي اأعقبت فيلمي مع حممد 

عبد الوهاب.

اأن الفقَر الذي دفعني للغناء 
هو �صرُّ احلزِن يف �صوتي!

ليلى مراد:

املطربة الفنانة "ليلى 
مراد" ذات ال�صوت الدافئ 
املعرّب احلنون، والنجمة 
الرقيقة رّقة الن�صيم يف 
ليايل ال�صيف، لها �صّر، �صّر 
مل تبح به لأحد، ول تعرفه 
اإل قّلة من النا�ض تنح�صر 
يف والدها املرحوم الفنان 
زكي مراد، واملو�صيقار حممد 
عبد الوهاب، واملخرج 
حممد كرمي.. فما هو هذا 
ال�صر الذي ظل دفني قلبها 
ع�صرات ال�صنني؟ ا�صتمع اليه 
معنا:

ب��ه��ا: اأُب�������ح  ال���ت���ي مل  اأ������ص�����راري  وم�����ن 
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بالفواني�س  واملنازل  ال�سوارع  ف�ساءات  تزدان  حيث   
وهي  ال�سني،  �سكان  اأن  ت�سور  وامل���راوح.  احلمراء 
اأكرب دولة بالعامل من حيث ن�سبة التعداد ال�سكاين، 
متنوعة  فلكورية  ورق�سات  عرو�س  يف  به  يحتفلون 
عيد  فهو  ب��ه،  لالحتفال  الأ���س��رة  اأف��راد  كل  ويجتمع 

مقد�س وي�سري ملو�سم العطاء واخلري.
ممنوع النوم 

رغم اأن الحتفالت بهذا العيد ت�ستمر على مدى 40 
اأ�سبوعًا  ت�ستغرق  للعيد  الر�سمية  الإجازة  لكن  يومًا، 
بالنوم.  ي�سمح  ل  العيد  ع�سية  ويف  فقط،  واح���دًا 
املنطقة  وخا�سة  بالزهور  الأر�س  تزدان  العيد  بهذا 
الأل��ع��اب  ب��اإط��الق  يقومون  ال�سمال  ويف  اجلنوبية. 
النارية حتى ت�سل اىل عنان ال�سماء، ابتهاجًا مبو�سم 
الربيع الذى يدل على ال�سنة البي�ساء ال�سعيدة، وهو 
ال�سينية  للتقاليد  راجع  وهذا  البذور  ح�سد  مو�سم 

القدمية. 
يي  يي  ت�سن  الفتاة  على  مميز  وقع  العيد  لهذا  كان 
�سينية(،  واأمها  فرن�سي  )اأبوها  ربيعًا،  ال���14  ذات 
بعد  �سيما  ل  الحتفالية،  باأجوائه  ا�ستمتعت  حيث 
اثناء  معهم  الع�ساء  لتناول  ل�سديقاتها  اأمها  دعوة 

ف��رتة الح��ت��ف��ال ب��ه��ذا امل��ه��رج��ان، ط��اول��ة طعامهم 
ت ب�ستى اأ�سناف الأطعمة، كلها مما لذ وطاب،  غ�سّ
وكل الأ�سناف فيها خلطة �سحرية جتعلهم ي�ستمتعون 
بتناول املزيد، وت�سيد اللون الأحمر مالب�س ال�سيدات 
احلا�سرات. واكتملت فرحتها عندما اأهداها جّداها 

ظرفًا احمَر متخمًا بالنقود.
فواني�ش حمراء

مل يجد والد ت�سن يي يي ويدعى هريف ديلمري نف�سه 
عندما  املهرجان  ه��ذا  طقو�س  بحب  متيم  وه��و  اإل 
فتجده  ���س��ن��وات،   10 نحو  قبل  ب��ه  الح��ت��ف��ال  ب���داأوا 
التح�سريية  الأع��م��ال  يف  ون�ساط  بحيوية  ي�سارك 
ل�ستقباله كل عام، وي�سارع مع افراد العائلة لتزيني 
اأ�سدقاوؤهم  ي�ساأل  الآن  بالفواني�س احلمراء.  الغرف 
اأي يوم يحتفلون فيه  الفرن�سيون الأ�سرة كل عام يف 

بال�سنة القمرية ال�سينية اجلديدة.
اما والدة يي يي، وتدعى ت�سن يل فاإن الحتفال بعيد 
الربيع هو اأكرث من جمرد تقليد للحفاظ على ذكريات 

فواني�ش حمراء 
تعانق ال�صماء 

الربيع ال�صيني مهرجان
�صينية ق��وم��ي��ة  ل�)56(  رق�����ص��ات 

عيد الربيع يف ال�صني ويعرف اأي�صًا با�صم ال�صنة 
القمرية اجلديدة، هو من اأهم واأروع الحتفالت 

ال�صينية، حتتفل ال�صني به على مدى 40 يومًا، وتقدم 
فيه عرو�ض رق�ض لـ56 قومية �صينية. يعد من اأهم 

الأعياد التقليدية يف ال�صني،
 اآلء فائقت��رج��م��ة: 

 ال�صني اليومعن موقع: 
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ط���ف���ول���ت���ه���ا يف 
لزوجها  اأي�سًا  فر�سة  اأنها   كما  راأ�سها.  م�سقط 
ودفء  ف��رح  يف  للم�ساركة  الفرن�سيني  واأ�سدقائه 
التمنيات  وت��ب��ادل  التقليدي،  ال�سيني  امل��ه��رج��ان 

الطيبة بني بع�سهما البع�س للعام املقبل.
التقت جملة "ال�سني اليوم" بالكاتب ال�سهري ورئي�س 
"بني  ال�سينية  الفولكلورية  والفنون  الأدب  جمعية 
مل  ت�سم  امل��ه��رج��ان  حم��اور  اأن  ب��نّي  جيكاي"،  فنغ 
ال�سمل، احلظ، ال�سالم، العي�س يف بحبوحة، ال�سحة 
اجليدة وال�سالمة، وكلها مثل عليا مت�سك بها ال�سعب 

ال�سيني على مدى اآلف ال�سنني.
اأه��م  يف  عائالتهم  م��ع  ال�سينيون  ي��ت��واج��د  ول��ك��ي 
طويلة  م�سافات  يقطعون  جتدهم  بال�سنة،  مهرجان 
يتوقع  لوطنهم، حيث  العودة  اجل  بال�سفر فقط من 
خالل  رحلة  مليار   2.9 ل�  ي�سل  ما  ت�سيري  �سنويًا 

مو�سم العطالت.
�صفر لع�صرين �صاعة!

مهما كانت رحلتهم بعيدة وغري مريحة، ل بل حتى 
مع ت�سويتهم لتذكرة �سفر تزيد على 20 �ساعة، فاإن 
ال�سينيني لن يكونوا على ا�ستعداد لتفويت مل �سملهم 
ال�سعيدة.  املنا�سبة  هذه  خالل  من  ال�سنوي  الأ�سري 
يذهبون اىل منزل العائلة حاملني اأجمل الهدايا، كما 
والأطفال،  ال�سن  كبار  على  حمراء  ظروفًا  يوزعون 
لتم�سية  البع�س  لبع�سهم  متنياتهم  اأطيب  ويقدموا 

�سنة �سعيدة.
�سمل  مل  على  ي�ستمل  ال��ذي  املهرجان،  ه��ذا  ُيعرف 

ع������ائ������ل������ي م���ث���ري 
ورع����اي����ة خم��ل�����س��ة 
للعائالت والأ�سدقاء، 
ي�سمح  كما  ب�سموليته، 
جميع  من  لالأ�سخا�س 
اأنحاء العامل بالن�سمام 
احتفاله  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل 

ال��ن��ظ��ر ع���ن خ��ل��ف��ي��ات��ه��م ب����غ���������س 
الثقافية والعرقية والدينية.

والعاملية  الإيجابية  روحه  من  املهرجان  �سعبية  تنبع 
وجتد  الب�سرية.  الطبيعة  يف  ما  اأف�سل  جت�سد  التي 
العائلة  منزل  اىل  كالذهاب  املهرجان  هذا  تقاليد 
جلمع �سمل الأ�سرة، والتمتع بالطعام معا، والتخل�س 
وت��اأدي��ة  اجل��دي��دة،  وارت����داء  القدمية  املالب�س  م��ن 
�سعيد  ع��ام  ل�ستقبال  ال��ربك��ات  وت��ب��ادل  ال�سلوات 

ماألوفة ومتداولة عرب خمتلف الثقافات بالعامل.
رق�صات للأ�صود

ال�سني، يخطط منظمو  الأميال من  اآلف  بعد  على 
املهرجانات يف لندن ملجموعة متنوعة من الحتفالت 
ال�سينية التقليدية يف وي�ستفيلد )اأكرب مركز ت�سوق 
اخلط  لعرو�س  الأ�سود  رق�سات  من  ب��دءًا  بلندن(، 
املهرجان  م�سابيح  ل�سناعة  خا�سة  عمل  ور�س  اىل 

احلمراء يف ع�سية ال�سنة اجلديدة.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ت��ط��رح ال�����س��ني ط��واب��ع ج��دي��دة 
لالحتفال بال�سنة اجلديدة تباع مبختلف البلدان مبا 

يف ذلك كندا وفرن�سا والوليات املتحدة. كما تن�سط 
ال�سياحة بطريقة �سريعة ك�سرعة تطور ال�سني بكافة 

جمالت احلياة.
التعرف على ثقافة ال�صني

والأردن  كم�سر  ع��دي��دة  عربية  دول  وت�ست�سيف 
الربيع  بعيد  الحتفال  فعاليات  العربية  والإم���ارات 
وكلية  ال�سينية  ال�����س��ف��ارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سيني 
العرب  للطلبة  طيبة  فر�سة  ي��ك��ون  حيث  ال��ل��غ��ات، 
خالل  وتراثها  وعاداتها  ال�سني  ثقافة  على  للتعرف 
حقب تاريخية خمتلفة. وي�ستمتع احل�سور بالعرو�س 
الرتفيهية امل�ستوحاة من الثقافة ال�سينية، والعرو�س 
وجمموعة  الأق�سى  ال�سرق  من  ال�سيقة  امل�سرحية 
على  ف�سال  الأ�سيلة،  ال�سينية  الأطعمة  متنوعة من 

التمتع بالألعاب النارية لياًل.
ال�سخ�سيات  ك��ل  ب���داأت  تدريجي  وب�سكل  م��وؤخ��رًا 
اأنحاء  ال�سيا�سية ورجال الأعمال والأثرياء يف جميع 

العامل بفهم اأهمية روح املهرجان.
عام القرد

ففي العام 201٦ ومبنا�سبة عام القرد، بعث الأمني 
بر�سالة  مون  كي  بان  املتحدة  ل��الأمم  ال�سابق  العام 
للذكاء  يرمز  القرد  اإن  فيها  قال  ال�سيني،  لل�سعب 
وخفة احلركة واحلظ ال�سعيد، لذلك فاإن عام 201٦ 
هو عام جيد مفعم بالأمل والطاقة، يف ا�سارة لتنفيذ 

اأهداف التنمية امل�ستدامة بال�سني.
كما اعتاد موقع Facebook على ا�ست�سافة كبار 
بولية  بارك  مينلو  مبدينة  مبقره  ال�سينيني  الطهاة 
كاليفورنيا، حيث يتناف�س الطهاة فيما بينهم باإعداد 
اأ�سهى الأطباق يف مطبخ ال�سركة خالل اأ�سبوع املطبخ 
ال�سينية  بالثقافة  ل��الع��رتاف  امل��ك��ر���س  ال�سيني 

والحتفال بال�سنة القمرية ال�سينية اجلديدة.
ويف الوقت الذي يواجه فيه العامل حتديات هائلة مبا 
يف ذلك الركود القت�سادي وال�سطرابات الإقليمية 
ل��روح  ال���دويل  املجتمع  يحتاج  الالجئني،  واأزم���ات 

املهرجان اأكرث من اأي وقت م�سى.
يقول �سالم، وهو لجئ �سوري مل يذكر كامل ا�سمه: 
وال�سعور  الح��ت��ف��ايل  باجلو  ال�ستمتاع  "ميكنني 
مع  كنت  لو  فقط  اجلديد  بالعام  بالحتفال  ال�سعيد 
بالعودة  يتمثل  حلمه  اأن  مبينًا  اأ�سرتي"،  اأفراد  بقية 
مع  بالأعياد  وقت ممكن لالحتفال  اأقرب  لوطنه يف 

اأفراد عائلته. 
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روؤى

هنا ا�صت�صاغ علي موؤيد الفكرة وبداأ م�صروعه ب�صكل عفوي، 
كما يقول، بال�صعي لتعميم الفكرة على زبائنه وذلك على 

اأمل اأن توؤدي هذه امل�صاهمة فعليًا اىل ا�صتعادة الوعي بالقراءة 
والطلع، ف�صًل عن اإ�صاعة ثقافة الولع بالكتب واقتنائها.

تاك�صي القراءة!

ميكن و�سف فكرة )تاك�سي القراءة( باأنها فكرة ب�سيطة، لكنها مهمة وذات دللة، ابتكرها 
�سائق �سيارة اأجره ال�ساب الب�سري علي موؤيد، والتي تقوم على عر�س واإهداء كتاب جماين 
ملن  املطالعة(  �سغف  )ليحيي  هذا  م�سروعه  اأطلق  اإذ  القراءة،  على  لهم  ت�سجيعًا  لركابه 
يرغب. لقد خطرت يف ذهنه فكرة )تاك�سي القراءة(، كما يقول مبتكرها علي موؤيد، عندما 
طلب منه راكب )زبون( اأن يت�سفح الكتاب الذي يف يده – حيث يحتفظ ب�سيارته بعدد من 

الكتب– لالطالع عليه وتبديد �سجر النتظار الطويل عند اإ�سارات املرور.
وهنا ا�ست�ساغ الفكرة وبداأ م�سروعه ب�سكل عفوي، كما يقول، بال�سعي لتعميم الفكرة على 
زبائنه وذلك على اأمل اأن توؤدي هذه امل�ساهمة فعليًا اىل ا�ستعادة الوعي بالقراءة والطالع، 
ف�ساًل عن اإ�ساعة ثقافة الولع بالكتب واقتنائها، وذلك بعد ان اأثرت كثريًا – كما يقول – 
ال�سباب  والقراءة لدى  الكتب  التوا�سل الجتماعي على حركة رواج  )التكنلوجيا( ومواقع 

خا�سة. 
وعن كيفية جناح م�سروعه وانت�ساره يقول علي: "اإن �سيارة الأجرة تتنقل يف اأغلب �سوارع 
ب�سهولة  الكتب  وبذلك ت�سل  الطبقات،  اأ�سخا�س من خمتلف  وي�ستاأجرها  الب�سرة  مدينة 
اىل جميع امل�ستويات يف املجتمع." وي�سرتط �سائق التاك�سي ملن يهدي اليه كتابًا لقتنائه اأن 
يقراأ فيه، ابتداًء، ملدة ع�سر دقائق مت�سلة دون ا�ستخدام الهاتف اجلوال اأثناء وجوده يف 

ال�سيارة!
الن�سر  دور  من  العديد  اأن عرف  وبعد  اخلا�سة،  مكتبته  من  الكتب  يهدي  كان  البداية  يف 
واأ�سخا�سًا يهتمون بالكتب وبامل�سروع اأخذوا يتربعون له باملزيد من الكتب ل�سمان ا�ستمراره.
)اأنا  مل�سروع  ال�سنوي  الدوري  اللقاء  من  �سنوات  بعد  ياأتي  هذا  للقراءة  التاك�سي  م�سروع   

عراقي .. اأنا اأقراأ( الذي توزع فيه الكتب جمانًا يف حدائق اأبي نوا�س ت�سجيعًا للقراءة. 
القراءة بعد امتدادها لكافة حمافظات  وال�سوؤال: هل �ستدفع هذه امل�ساريع امل�سجعة على 
لتوؤ�س�س مكتبتها  تعود كل عائلة  باأن  الزمن اجلميل،  ماآثر  لواحدة من  العودة  العراق اىل 
اللت�ساق  من  والتخفيف  املطالعة(  )ل�سغف  ت�سجيعًا  ال�ستقبال  �سالون  يف  اخلا�سة 

بالهواتف النقالة وم�ساهدة لغو الف�سائيات والرثثرات املقرفة واململة ملعظم ال�سيا�سيني!!



وهنا ل يح�سر التمييز بني العقل ك�سيد وحاكم 
�سور  ت�سندها  غيبية  قوى  وبني  لالأمور  م��درك 
فيها  ما  اأ�سعب  وخميالت،  وعواطف  وم�ساعر 
خارج  واأرواح  وال�سياطني  اجل��ن  م�سدرها  اأن 
الزوجات  تلك �سور ماأ�ساوية عن بع�س  العامل. 
حمزن  واق��ع  م��ن  يهربن  حينما  جمتمعنا،  يف 
ومفرو�س عليهن، كف�سل الإجناب بعد حمل غري 
مكتمل اأو من دونه لأ�سباب جّلها ع�سوية طبيعية 
جينية اإىل اأحالم اأبرز �سورها �سمن معتقدات 
مري�سة، كتعوي�س ملا �سبق. فبدًل من اأن تبحث 
عند  حملها  ع��دم  اأو  جنينها  �سقوط  �سبب  عن 
البحث عن �سالتها  اإىل  تلجاأ  اأطباء اخت�سا�س 
فيقعن  "الك�ّسافات"،  والدّجالت  حرة  ال�سَّ لدى 
يف �سراك اخلديعة ليبتعدن عن جادة ال�سواب 

وحقيقة الأ�سباب.
اجلنني!  دم  من  "التابعة" بريئة 

ظهرت  التي  بعقوبة،  من  )34عامًا(  "�سارة"، 
بداية  �سغفت  ت��ق��ول:  متقدم  حمل  اآث���ار  عليها 
اأرك���ان  يف  الأط��ف��ال  �سحكات  ب�سماع  زواج���ي 
م���ن���زيل، وان������اأ اح���ل���م ب����اإجن����اب ط��ف��ل ي��دمي 
قبل  وتزوجته  اأحببته  ال��ذي  زوج��ي  مع  العالقة 
اأعوام وحينها مل نرزق بطفل حيث حملت  �ستة 
يف  ي�سقط  ك��ان  اجل��ن��ني  لكن  م��رت��ني  قبل  م��ن 
واأخذ  بزوجي  عالقتي  و�ساءت  الأوىل،  اأ�سهره 

وقلقي  خ�سيتي  وم��ن  م���رات،  ع��دة  يهجرين 
التي  والدتي  كالم  �سمعت 

بالعر�س  ن�سحتني 
التي  على"ك�ّسافة"، 

منفو�سة  باأنني  اأخربتني 
وب��رغ��م  "تابعة"!  ول����دّي 

يحدث  مل  و�سفاتها  ات��ب��اع 
احلمل طيلة خم�س �سنوات.

ب����ك���������س����ف واأ�سافت: ن�سحتني  �سديقتي 
اأخربتني  وال�سونار  الفح�س  بعد  وبالفعل  طبي 
ال��رح��م،  يف  م�سكلة  اأع����اين  ب��اأن��ن��ي  الطبيبة 
وبو�سفة واحدة حملت وحاليًا يف �سهر الإجناب 

واحلمد هلل.
اخلردل لي�ش من �صجرة ال�صندل 

)29ع��ام��ًا(  ن��ادي��ة،  حلمت  ال��زوج��ات،  كبقية 

اب��ن عمها كي  ب��غ��داد، بثمرة زواج��ه��ا م��ن  م��ن 
�سريك  م��ع  ال��وئ��ام  اأج���واء  يزين  بطفل  حتظى 
نادية:  تقول  لها.  فاأ�سبح ذلك هاج�سًا  حياتها، 
على"العّرافات"،  اأتردد  �سنوات  اأربع  قبل  كنت 
ومن  حامل،  باأين  اإحداهن  اأخربتني  يوم  وذات 
ب��اآلم يف  اأ�سعر  ب��داأت  �سدة خماويف على حملي 
بطني. وبدًل من مراجعة املركز ال�سحي ذهبت 
اإىل"الك�ّسافة" فزودتني بق�سا�سات ورق مكتوبة 
خ��ردل  وح��ّب��ات  مفهومة،  غ��ري  ع��ب��ارات  عليها 
لأحرقها ون�سر دخانها ورائحتها يف اأرجاء املنزل 
وقت الغروب ملدة ع�سرة اأيام، ففعلت ذلك، لكن 
�سرعان ما �سعرت بزيادة الأمل، وبعد �سهر حدث 
ن�سائية  طبيبة  على  حالتي  عر�ست  الإ�سقاط، 
فاأخربتني باأين م�سابة بداء القطط، واأعطتني 
عالجًا وطلبت مني اتباع م�سورتها، فحدث حمل 

طبيعي جديد ورزقت بطفلة جميلة بعد ذلك.
الورق املكتوب يف املاء امل�صكوب! 

تاأخر حملي ثالث  بغداد:  اأمين( من  )اأم  تقول 
اإىل  با�ستمرار  ت�سحبني  عّمتي  وكانت  �سنوات 
معطّرة  م��واد  اأعطتني  بال�سحر  تتعامل  ام��راأة 
واأبخرة وق�سا�سات ورق مكتوبة باإ�سارات غريبة 
يوم  ذات  ال�ستحمام.  اأثناء  املاء  مع  ل�ستعملها 

فات�سلت  ح��م��ل  ب��ح��دوث  ع��رف��ت 
ب��زوج��ي وان���اأ 

وبالفعل  بذلك  لأخ���ربه  غ��ام��رة  ب�سعادة  ا�سعر 
حتولت  �سهرين  بعد  ولكن  غامرًا،  فرحا  ع�سنا 
يف  اأملنا  وفقدنا  ون��دم  ح�سرات  اإىل  ال�سعادة 
طفل بعدما حدث اإجها�س مفاجئ وبال اأ�سباب 

وا�سحة.
اإىل مركز �سحي  اأختي الكربى  ت�سيف: رافقت 
عالجات  اأتناول  اأين  الطبيبة  واكت�سفت  قريب 
واأدوي�����ة م�����س��رة اأث��ن��اء اأ���س��ه��ر احل��م��ل الأوىل 
تهّيج  �سببت  اأنها  واأك��دت  وامللّينات  كامل�سّكنات 
اأدى  ما  اجلنيني  الكي�س  وانقبا�س  الرحم  بيت 

اىل اإ�سقط اجلنني.
يذهب بزوجته اإىل ال�صاحر! 

لثالثة  اأم  ك��رك��وك،  م��ن  ع��ام��ًا(   39( نرج�س، 
حملت  الأول  طفلي  ولدة  ق��ب��ل  ت��ق��ول:  اأب��ن��اء 
فزوجي  اجلنني،  ي�سقط  احلالتني  ويف  مرتني 
�سخ�س  اإىل  وي�سبحني  بالغيبيات  كثريًا  يوؤمن 
ال�سحر، وكان هذا يق�سم ظهرنا مببالغ  يّدعي 
طائلة وكل مرة يعطينا ماء ورد وقناين مملوءة 
ب�سوائل ذات رائحة كريهة لندلك بها اأنا وزوجي 
ج�سدينا قبل النوم ملدة �سهرين، لكننا اكت�سفنا 
لنا  اأج���رت  متخ�س�سة  طبيبة  وراجعنا  زيفه 
حتلياًل خمتربيًا واأعلمتنا باإ�سابتي ب�سيطان 
داء القطط، وقالت اإنه عبارة عن طفيليات 
ت�سعف مناعة احلامل وتوؤثر على �سالمة 

اجلنني فيحدث الإ�سقاط.
طفيليات اأفقدتني ال�صعادة  

يحرُم احلوامَل من الأمومة 
القطط" "داء 

ما الذي يدفع بع�ض الن�صاء اإىل التفكري باملعتقدات الغيبية؟ �صوى 
واقع بائ�ض، من جهل وقلة اإدراك، فيع�صن يف �صور ل تعدو كونها 

خياًل يف فردو�ض مزعوم، وحلم وردي، وعامل من الأوهام، حينما 
يقودهن الف�صل اإىل املجهول يف حالة ياأ�ض ي�صعرن بها يف حلظة ما، 

ب�صبب واقع مزر.
وليد خالد الزيدي 

تركت اأمري لإحدى العّرافات التي 

زودتني باأحجار كرمية وطالبتني بو�صع 

مرات يف اليوممبخرة و�صط املنزل لأعرب فوقها عدة 

السنة الرابعة عشرة العدد )335( 24 نيسان 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

83 اس��������رت��������ي82



ت�سري �سيماء حممود، )2٨ عامًا( من الب�سرة، 
بداية  جنينها  اإج��ه��ا���س  اإىل  لولدين  اأم  وه��ي 
العّرافات  لإحدى  اأمري  تركت  وتقول:  زواجها، 
بو�سع  وطالبتني  كرمية  باأحجار  زودتني  التي 
مرات  ع��دة  فوقها  لأع��رب  املنزل  و�سط  مبخرة 
يف اليوم، وفعلت ذلك لفرتة طويلة حتى �سئمت 
جارتي  رافقت  وبال�سدفة  يوم  وذات  النتظار، 
اأمامها،  م�سكلتي  وطرحت  ن�سائية  طبيبة  اإىل 
حتليل  واإج�����راء  بفح�سي  الطبيبة  ف���ب���ادرت 
مناعتي  ب�سعف  واأعلمتني  جم��ان��ًا،  خم��ت��ربي 
ب�سبب طفيليات اأ�سرت احلمل واأفقدتني جنيني 
فزودتني بعالجات ون�سحتني باحتياطات لزمة 
القفازات،  وا�ستخدام  الطبخ  اأثناء  كالنظافة 
وبعد �سرب والتزام بالعالج حدث احلمل ورزقت 

بولدين بف�سل اهلل.
راأي وت�صنيف الطب املتخ�ص�ش   

ب��غ��داد  يف  وال��ت��ول��ي��د  الن�سائية  اأخت�سا�سية 
اجلديدة )الدكتورة حكيمة عبد الر�سا الالمي( 

تق�سم مراحل اإ�سقاط اجلنني اإىل ثالث قائلة:
وهي  اأ���س��ه��ر   3 لغاية  احل��م��ل  ب��داي��ة  يف  الأوىل 
ت�سوه  و�سببه  اجلنني  فيها  ي�سقط  مرحلة  اأه��م 
�سيوعًا  والأك���رث  الأخ��ط��ر  وه��و  الكرومو�سومات 
ولي�س  نف�سه  ب��اجل��ن��ني  يتعلق  لأن����ه  وت��ع��ق��ي��دًا 

باحلامل. 
وت�ستمر  الثاين  ال�سهر  من  اأحيانًا  تبداأ  الثانية 
الطعام  تلوث  م��ن  القطط  داء  و�سببه  لأ�سهر 
كذلك  القطط،  ب��رباز  احل��ام��ل  وبيئة  وامل��ن��زل 

وفريو�س  اجلنني  وت�سوهات  الأملانية  احل�سبة 
ب��الت�����س��ال  تنتقل  ع����دوى  وه���و  )ال��ه��رب�����س(، 
اجلن�سي اأثناء احلمل يظهر ب�سكل تقرحات على 
اأع�ساء التنا�سل واأ�سفل البطن والفخذين فيجب 

اإبالغ الطبيب لكونها ت�سر بالطفل.
اأ�سهر   )٦  � ل��ف��رتة)3  متقدمة  مرحلة  الثالثة 
و�سبب الإ�سقاط هو ت�سّوه يف عنق الرحم ويتعلق 

باحلامل ولي�س باجلنني.   
داء ال�صكري املخفي 

كت�سوه  باحلامل  تتعلق  اأ�سباب  هناك  وت�سيف: 
ي�ستوعب  ل  �سّيقًا  يكون  فاأحيانًا  الرحم،  �سكل 
وا�سعا  كان  اإذا  اأما  الإجها�س،  فيحدث  اجلنني 
اأج�سام  وه��ن��اك  م��ري��ح   بو�سع  اجلنني  فيكون 
اإىل  املوؤدية  الأوردة  م�سادة تعمل على تخرث دم 

اجلنني.
ون�سحت الالمي املراأة بعد الإجها�س مبراجعة 
الطبيب ومعها كي�س وحمتويات الرحم واجلارة 
احلمل  قبل  ال�سكري  وحتليل  اأ�سبابه،  ملعرفة 
يظهر  ل  خمفي  �سكري  هناك  قائلة:  اجلديد، 
اإل يف احلمل، كما يجب معرفة م�سادات اجل�سم 
وك�سف ت�سوهات الرحم بالأ�سعة امللونة، فاإحدى 
خالل  م��رات   )٦( جنينها  اأ�سقط  مري�ساتي 
وال��رع��اي��ة  الإ����س���راف  حت��ت  الآن  وه��ي  �سنتني 
نف�سية  ح��الت  وهناك  بتفاوؤل،  حملها  وننتظر 

توؤدي لالإ�سقاط ب�سبب م�ساعفاتها وتداعياتها.
املال والبنون وما توعدون 

تقول:  امل��ع��ل��م(  )زي��ن��ب  الجتماعية  الباحثة 

اليوم  وليد  لي�س  والعّرافني  حرة  ال�سَّ اإىل  اللجوء 
يف جمتمعنا، بل اإنه اأمر قدمي حيث زاد العتقاد 
لل�سخ�س  املعجزات  ي�سنع  من  هو  العّراف  باأن 
حلل  له  يلجاأون  املثقفني  بع�س  وحتى  الب�سيط 
على  وبقدرته  ب��اهلل  اإميانهم  لكون  م�ساكلهم، 
فاملوؤمن احلقيقي يحل م�ساكله  العطاء �سعيفًا، 

العائلية بنف�سه مبا ير�سي ربه.
واأ�سافت املعلم: من املوؤ�سف حقًا اأن اأغلب زبائن 
اجلن�سني،  كال  من  ومتعلمون  مثقفون  ال�سحرة 
وا�سع  نطاق  على  الظاهرة  تلك  انت�سرت  حيث 
يف الفرتة الأخرية برغم اأن ال�ساحر اأو العّراف 
حيث  النا�س،  ف��ائ��دة  ل  امل���ادي  للك�سب  ي�سعى 
ويحل عقدهم،  م�ساكلهم  �سيعالج  باأنه  يوهمهم 
لكنهن  الأط��ف��ال  يفتقدن  من  فهناك  وبالعك�س 
يتمتعن باإميان ل حدود له يف قدرة اخلالق على 
رزق النا�س باملال والبنون بغري موعد ول يعتقدن 
الزوجات  اأن�سح  ولهذا  والأوه���ام،  باخلرافات 
الأجنة  اإجها�س  جتنب  اأو  باحلمل  ال��راغ��ب��ات 
الخت�سا�س  الأط��ب��اء  اإىل  و  اهلل  اإىل  باللجوء 

باعتبارهم و�سيلة لل�سفاء من كل داء.     
   

الداء  يبداأ يف ال�صهر الثاين وي�صتمر لأ�صهر 
و�صببه تلوث الطعام واملنزل وبيئة احلامل
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ولكن يف كثري من الأحيان قد ل نتمكن من حمايتهم. 
اإذا كان هذا التغيري �ساحقًا بالن�سبة لنا، فكيف يكون 
جمرد  التغيري  هذا  كان  واإن  حياله؟  الأطفال  �سعور 
تغيري يومي "عادي"، فماذا ب�ساأن التغيريات الكبرية 

غري املتوقعة؟
التعر�ش للإجهاد

"الت�سابه  م�ستوى  نقدر  الأطفال،  وخا�سة  معظمنا، 
والرتابة" يف حياتنا، لكن هذا ل يعني اأننا ل نتقبل 
اجلديد او غري املاألوف، مع اأن معظم النا�س مييلون 
بطباعهم للمزيد من الرتابة اأكرث من التغيري. يحتاج 
املعلومات  جميع  ملعاجلة  الوقت  من  ملزيد  الأطفال 
التي يتعر�سون لها ليقدرون الروتني اليومي والتكرار 
اأو قد يتعر�سون لالإجهاد. اإنهم على يقني اأنهم لدى 
الأم  اأبويهم.  برعاية  �سيحظون  ملنازلهم  و�سولهم 
والأب �سيهتمون بتح�سري وجبة الع�ساء لهم، فتجتمع 
الأ�سرة لتناول الطعام، ثم هناك احلّمام وقبل النوم 

يتنعمون ب�سماع ق�ستني من اأمهامت.
التعامل مع التغيري

التنبوؤ  اإمكانية  على  متناٍم  ح��د���س  الأط��ف��ال  ل��دى 
ن�ساعدهم  اإذن  فكيف  الروتينية.  اليوم  ب��اأح��داث 
على التعامل مع التغيري - كل من التغيريات الكبرية 
النتقال  عائلي،  مر�س  للعائلة،  جديد  طفل  )قدوم 
)اأطعمة  ال�سغرية  والتغيريات  ج��دي��دة(  ملدر�سة 
اإفطار جديدة، روتني �سباحي جديد، او حتى انتعال 
اأحذية جديدة(؟ تعّلم كيف ميكنك م�ساعدة طفلك 
يف  و�سغريها  كبريها  التغيريات،  مع  التكيف  على 
احلياة، كما حاول اأن حتّد من توتره و�سده الع�سبي 
وافهمه  حياتكم  م�سار  يف  ما  تغيري  حل�سول  نتيجة 

مدى اهمية التغيري يف حياتنا.
ن�صائح مل�صاعدة الأطفال

قم  م�سبقًا.  حت��ذي��رًا  اإع��ط��ائ��ه��م  م��ن  ب��اأ���س  ل   •
القريب  املنزل  اأن  "نعتقد  قبيل:  �سيء من  مبناق�سة 
من املكان الذي تعمل فيه ماما �سيكون اأكرب واأجمل 
من منزلنا هذا. ما راأيك لو نذهب لروؤيته معًا. هل 

�ست�ساعدنا يف اختيار املنزل؟
اأثناء  الإم��ك��ان.  ق��در  ال�سيء  نف�س  على  حافظ   •
العائلة  ت��رزق  ك��اأن  العائلة،  يف  كبري  تغيري  ح�سول 
من  القدر  نف�س  على  احلفاظ  حاول  جديد،  مبولود 
املرونة. على �سبيل املثال، ل حتاول فورًا نقل طفلك 
تت�سع  ل  الغرفة  لأن  اأخ��رى،  غرفة  اىل  غرفتكم  من 

لطفلني، ول تتيحوا جّل اهتمامكم باملولود اجلديد، 
ملراعاة  امل�ستطاع  ق��در  التحوط  الوالدين  على  بل 

نف�سية طفلهم الكبري.
واعتمادا  الطفل  اأ�سئلة  جميع  على  الإجابة  • حاول 
الأ�سئلة.  م��ن  الكثري  لديه  يكون  فقد  ع��م��ره،  على 
لو  حتى  جميعًا،  عليها  للرد  جهدك  ق�سارى  اب��ذل 

كررها عدة مرات، ل ترده.
• توقع اأن يحدث بع�س الرتاجع. يف اأوقات التغيري، 
على  ال�سابقة.  �سلوكياتهم  عن  الأطفال  يرتاجع  قد 
تدريبه  مت  ال��ذي  الطفل  ي��رتاج��ع  ق��د  امل��ث��ال،  �سبيل 
ويرتكب  �سحيحة  ب�سورة  املرحا�س  ا�ستخدام  على 
�سوى  عليك  ما  طبيعي،  اأم��ر  ه��ذا  الأخ��ط��اء.  بع�س 

التحلي ببع�س ال�سرب معه.
ت�سبه  بعملية  طفلك  مير  قد  كذلك.  حزنه  • تقبل 
حلد كبري احلزن وكاأنه بالنتقال ملنزل جديد يبحر 
معه  ���س��ب��ورًا  ت��ك��ون  اأن  عليك  كما  ج��دي��دة.   مب��ي��اه 
هذا  يحمله  وم��ا  ج��دي��دة  ملدر�سة  النتقال  ح��ال  يف 
�سريعًا  تكن  ل  ومعلمني.  لطالب  تغيري  من  النتقال 
�سجعه  النهاية،  ويف  عنه،  النتباه  �سرف  يف  ج��دًا 

وذكره بكل اإيجابيات التغري اجلديد.
حرية الختيار

بالقليل  الأط��ف��ال  غمر  ف��اإن  التغيري،  اأوق���ات  خ��الل 
من الهتمام الإ�سايف �سي�ساعدهم على التعامل مع 
ب�ساعة  طفلك  ل�سمول  خطط  اأف�سل.  ب�سكل  التوتر 
يتاآلف  كي  باهتمامك  اأ�سبوع  كل  �ساعة  ن�سف  اأو 
اللعب  وقت  ا�ستخدام  املهم  من  التغيري.  فكرة  مع 
للم�ساعدة يف تنمية فكره. دع طفلك يختار الن�ساط 
اأراد طفلك  اإذا  اأو اتبع ما يريده. على �سبيل املثال، 
من  وتكرارًا  م��رارًا  بها  يلعب  لعبة  اإ�سقاط  الر�سيع 
باإ�سقاطها  له  وا�سمح  فا�سرتجعها   ، املرتفع  مقعده 

مرة اأخرى. 
املدر�سة  �سن  دون  ه��و  ال���ذي  طفلك  ي��رغ��ب  ق��د  او 
الوقت  عن  ابحث  معك.  الب�سكويت  وخبز  ب�سناعة 
العملية  بهذه  ن�سط  ب��دور  يقوم  ودع��ه  بذلك  للقيام 
حتى لو جعل املكان كله يف حالة فو�سى. �سيكون لذلك 
التغيري؟  مع  التعامل  على  م�ساعدته  كيفية  يف  اأث��ر 
بال�سرب  الهتمام وحتليك  باملزيد من  اغمر طفلك 
�سي�ساعده على فهم اأنه رغم اأن بع�س جوانب احلياة 
يظالن  له  ورعايتك  حبك  اأن  اإل  م�ستمر،  تغيري  يف 

ثابتني.

م�صاعدة الأطفال على التعامل 
مع التغيري وال�صغوطات

ب���������رع���������اي���������ة ال���������وال���������دي���������ن
نحن نعي�ض يف عامل متغري 
با�صتمرار. وترية التغيري 
فيه تكاد تكون اأ�صرع مما 
كانت عليه يف اأي وقت 
م�صى، املنتجات والعمليات 
اجلديدة متوفرة با�صتمرار 
ومعدل تعر�صنا ملعلومات 
جديدة يف تزايد م�صتمر. 
بع�ض من التغيري ميكن 
اأن يكون �صاحقًا اأحيانًا. 
يف بع�ض الأحيان، نحن 
قادرون على حماية 
اأطفالنا من الكثري من 
التغيريات احلا�صلة يف 
حياتنا، 

 اآلء فائقترجمة: 

عن موقع/ برايت هورايزن، فريق 
تعليم الآفاق امل�صرقة  
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فال تكاد تخلو خزانة اأية امراأة من الأحذية ذات 
الكعوب العالية وارتداوؤها رمز لالأنوثة وال�سعور 

بال�سلطة والقوة ولكن بطريقة اأنثوية.  
اأرباب العمل

وقتنا احلا�سر  العايل يف  الكعب  ارت��داء  اأ�سبح 
اأمرًا مهمًا جدًا بالن�سبة للن�ساء، هذا ما ذكرته 
)ب��ري��ن��ان(: اإن���ه ح���ذاء ل���الأح���داث وال��ع��ر���س 
البيئات  بع�س  يف  واحل�سور  وال�سلطة  والأداء 
الأك��رث  يكون  م��ا  ع��ادة  املنا�سبات،  بع�س  ويف 
ارتداء  ي�سبه  ارت��داوؤه  اأ�سبح  ومطلوبًا..  ر�سمية 

ربطة العنق التي ل ميكن التخلي عنها بالن�سبة 
للرجال يف املنا�سبات الر�سمية وغري الر�سمية، 
اأرب��اب  قبل  من  الن�ساء  اإج��ب��ار  يتم  ما  وغالبًا 
عملهن على ارتداء الأحذية ذات الكعب العايل 
ال�سلة  ذات  والوظائف  العمل  ح�سور  اأجل  من 
يف جميع اأنحاء الطيف الوظيفي، من النادلت 
براي�س  يف  املحا�سبات  اإىل  فيغا�س  ل���س  يف 

ووترهاو�س كوبرز وغريها.
الكثري من القوة 

يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  عملت  ب��ري��ن��ان:  ت��ق��ول 

للدعاوى  مكان  اإنه  الأقوياء،  فيه  يتجمع  مكان 
وال��ع��الق��ات وال��ت��ن��ان��ري ال��ق�����س��رية وال��ب��ل��وزات 
احلريرية واخلطب الطويلة. كانت هناك �سورة 
مهني-  الن�ساء،  م��ن  معني  ن��وع  ع��ن  ذهني  يف 

اأنثوي، اأردت جت�سيده، راأيت هوؤلء الن�ساء يوميًا 
يجل�سن  العامل  اأنحاء  كل  ومن  اأخرى  بعد  �سنة 
خلف الكوالي�س على قاعات ال�سلطة، على مقاعد 
باأحذية  ويخرجن  يتنقلن  ال�سيدات،  غرفة  يف 

قوية  عالية  كعوب  ذات  مريحة  وغ��ري  مريحة 
براقة متنوعة مابني اأحذية ذات طباعة ليوبارد 
)الفهد( او الأرجواين واملخملي والأ�سود الالمع 
املطلي بالورني�س الياباين ال�سهري، وكثريًا ما مت 
حقائب  يف  وخارجه  املبنى  داخ��ل  اإىل  تهريبها 
اليد مثل الأ�سلحة. واأ�سافت: كنت اأرتدي الكعب 
العايل كل يوم تقريبًا عندما كان لدي مت�سع من 
الوقت يف حياتي يف مدينة نيويورك عندما كنت 
اأعمل يف مكتب ر�سمي، مل يكن ميثل يل ارتداء 
الكعب العايل اأي اهتمام خا�س فيما عدا حقيقة 
يكن  مل  نف�سي  عن  واأنا  وارتديته،  اأحببته  اأنني 

لدي الكثري من القوة.
ال�صّجاد الأحمر

اأ�سبح ارتداء احلذاء ذي الكعب العايل م�سدرًا 
وامل��ج��الت  ال�سحف  اأغلفة  وت�����س��ّدر  للطموح 
الحمر وعرو�س اجلوائز  ال�سجاد  وال�سري على 
يف حفالت الأو�سكار، وقاعات جمال�س الإدارة، 
وقاعات املحاكم، ومباين الربملان، وحما�سرات 
اجلن�سي(  )الهو�س  ل�سناعة  ووفقًا  املناق�سة. 
العمر  من  البالغة   ،fetish industry
150 عامًا، فقد كان ينظر لرتداء )الكعب 
العايل( با�ستمرار على اأنه حذاء ملمار�سة 

اجلن�س.
تاريخ الكعب العايل 

احلديثة   املرتفعة  الأح��ذي��ة  ُول���دت 
اخرتاعها  اأع��ادت  التي  باري�س  يف 
الكعب  باعتبارها  الغربية  لالأزياء 
نعرتف  ال��ذي  الكال�سيكي  العايل 

به اليوم. 
الكعوب العالية يف البداية �سممت 
هي  وك��ان��ت  ل��ل��رج��ال  خ�سي�سًا 
ع�سر  ال�سابع  ال��ق��رن  يف  الأوىل 
يف زمن امللك لوي�س الرابع ع�سر 
ركوب  اأحذية  من  م�ستوحاة  وهي 
والتي   ، الأو���س��ط  ال�سرق  يف  اخليل 
�سنعت بكعوب عالية وتعد اأف�سل و�سيلة لتثبيت 
قدم الراكب وحلماية الأحذية املك�سوة باحلرير 
ما  وع��ادة  ال�سوارع  يف  واحلفر  الطرق  ولتجنب 
ترتدي الكعوب العالية طبقة النبالء لتمييزهم 
وتعاليهم على  قوتهم  ولإبراز  ال�سعب  عن عامة 

الآخرين.
و���س��ع ال��ف��رن�����س��ي )دي����ور روج����ر ف��ي��ف��ي��ي��ه( يف 

اخلم�سينات ق�سبانًا �سلبة 
يف الكعب ورفع طوله اإىل ثالث بو�سات اأو اأكرث، 
و�سجع الن�ساء العاديات على ارتدائه يف احلياة 
احل��رب،  بعد  م��ا  حقبة  يف  وه��ك��ذا،  اليومية. 
الن�سائية  العاملة  القوة  م��وؤخ��رًا  ع��ادت  عندما 
الطارئة اإىل املطبخ، ظهر منوذج الكعب العايل 

املعا�سر.
ب��داي��ة ���س��ن��ع احل����ذاء ذي )ال��ك��ع��ب ال��ع��ايل( 
ممثلة  ب��ي��ك��ر(  )ج���وزف���ني  لأم���ث���ال  خ�سي�سًا 
�سهرة  حازت  �سوداء  اأمريكية  ومغنية  وراق�سة 
�ساحبة  لقب  ونالت  فرن�سا  يف  النطاق  وا�سعة 
اأجمل �سيقان فى العامل يف العام 1925 وكذلك 
القرن  ثالثينات  منذ  الثانية  اإليزابيث  امللكة 

املا�سي. 
كري�ستيان  الفرن�سي  الأح��ذي��ة  م�سمم  اأج��اب 
جذابًا  الرجل  يجده  عما  �سئل  عندما  لوبوتان، 
هي  احلقيقة  العايل(:  )الكعب  ترتدي  لم��راأة 
اأن البطء، اأي تباطوؤ املراأة، يعطي الرجل املزيد 

من الوقت للنظر اإليها!
اأفلم

الكاتبة  تدافع   ،Bad Feminist فيلم  يف 
منطية(  )اأنثوية-  اأ�سياء  جاي" عن  "روك�سان 
ميكننا  ه��ل  وت��ق��ول:  ل��ل��وردي  ل��ل��ون  حبها  مثل 
الت�سويه بالفتاة؟  املطالبة بال�سلطة كن�ساء دون 
األ ميكن اإنقاذ الأنوثة الثقافية من ال�سطهاد؟

ن�صاء عاملت
والإع��الم  املجتمع  يف  ال�سائد  ال�سرد  ي��زال  ما 
يف  ونرى  كاأفراد،  الن�ساء  روؤية  اأجل  من  يكافح 
العامات  الن�سويات  املثقفات  الأحيان  من  كثري 
لنتقادهن  روتيني  ب�سكل  لالإهانة  يتعر�سن 
حتى  م��ع��ه،  يختلفن  ال��الئ��ي  ال��ن�����س��اء  ف����رادى 
عندما ل يتم التعبري عن هذا اخلالف بطريقة 
تقاتل  عندما  الأم��ر  ياأتي  جن�سية.  اأو  جن�سانية 
الن�ساء حول ما اإذا كان ينبغي اأن يرتدين الكعب 
ب�سكل  امل��راأة  اإىل  ُينظر  ل  ل. عندما  اأم  العايل 
كامل على اأنها �سخ�س، فاإننا جميعًا مت�سابهون، 

وانتقاد اأحدنا يعني انتقادنا جميعًا.
عن الغارديان

ترتدي الن�صاء  مل����اذا
الكعوب العالية

ال���������ص����ل����ط����ة، الأن��������وث��������ة، ال���ق���م���ع

الكاتبة وال�صحفية الالمعة يف �صحيفة الغارديان الربيطانية 
بارتداء  املراأة  عالقة  اإن  كتبت:  العالية(  )الكعوب  كتاب  برينان" موؤلفة  "�صمر 

الكعب العايل اأزلية وقدمية ومعقدة يف نف�ض الوقت. ورغم كل ذلك فهو من 
الأك�ص�صوارات املف�صلة بالن�صبة لها، 

ثريا جوادترجمة: 

كري�صتيان لوبوتان :"اإن 
الكعب العايل يبطئ املراأة، 
ومينح الرجل مزيداً من 
الوقت للنظر اإليها"
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هذا البيت الذي ينطبق يف كل زمان على �ساعرنا املتنبي، جنده اليوم ينطبق على �سبكة التوا�سل الجتماعي “الفي�سبوك”،
اخلدمات  من  جديدًا  نوعًا  عام  ب�سكل  �سار  “الفي�سبوك”  ولأن  العراقي.  ال�سعب  على  متر  التي  بالأحداث  تعنى  �سفحة  هي   ”Facebook«
الإخبارية وب�سكل خمت�سر وب�سرعة كبرية، اإذ يكون اخلرب او احلدث مدعومًا بال�سور او مقاطع الفيديو، ويكون ظهوره اأ�سرع من ظهور الأخبار يف 
املواقع الإخبارية وغريها من ال�سحف واملجالت، لهذا يعترب موقع الفي�سبوك اأحد اأهم املواقع الإخبارية على الإنرتنت، اإذ اأنه وفقًا لدرا�سة قام بها 
مركز بيو لالأبحاث فاإن موقع الفي�سبوك يعترب من اأف�سل املواقع الإخبارية على الإنرتنت، لهذا ا�ستطعنا اأن نلخ�س بع�س الأحداث التي مّرت خالل 

هذا ال�سهر عن طريق هذه ال�سفحة.
ذو الفقار يو�صف

النا�ش” و�صاغُل  الدنيا  “مالُئ 
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زوج��ي يف  ت��ويف  اإذ  �سبابي،  ع��ّز  واأن��ا يف  اأرم��ل��ة  اأ�سبحُت 
على  يح�سب  قد  جثته،  نَر  مل  اأننا  حتى  غام�سة،  ظروف 
اأهله  املفقودين او على ال�سهداء. ولأنني انتظرته يف بيت 
�سّت �سنوات، جاء اأهلي واعتذروا من اأهله واأخذوين معهم 
اىل حمافظتنا بعد اأن فقدنا الأمل يف العثور عليه. وح�سب 
بال  اأبقى  ل  اأن  فيها  نعي�س  التي  القرية  واأع��راف  تقاليد 
زواج، بكيُت وتو�سلت بوالدي: وما م�سري ابني ذي اخلم�س 
�سنوات؟ اأخ�سى عليه فيما لو تزوجت. اأجابني والدي وبلغة 
وهو  اجلديد،  زوجك  بيت  اىل  معِك  �ستاأخذينه  حا�سمة: 

وافق على �سرطي هذا!!

�سيكون  فماذا  عاد  )وال��ده(  زوج��ي  اأن  افر�س  وال��دي  يا 
موقفنا!!

قال: ل تفكري به، فلو كان حيًا لأتى او �سمعنا خربًا عنه!!
اأبي  ليتنف�س  وهكذا تزوجت، 
وكاأنني  عداء،  ال�سُّ واإخ��وت��ي 

ثقل عليهم تخل�سوا منه.
يف  لطيفًا  الثاين  زوج��ي  كان 
بداية الأمر، ل �سيما مع ابني 
زواجنا  اأموره وم�ست فرتة على  ا�ستقرت  اأن  وما  اليتيم، 
حتى بداأ يتغري معي ومع ولدي الذي كثريًا ما كنت اأجده 
اأعيده اىل  اأن  بي  يتو�سل  �ساألته  ما  واذا  �سريره،  يبكي يف 
بيت جّده )اأهل والده( لأن هذا الرجل )يق�سد زوجي( ل 
يحبني، بل ويف كثري من الأوقات كان ي�سمع ويرى كلماته 

النابية يل وله... 
اأن يحّدث زوجي ليغرّي  فاحتُت والدي بالأمر وطلبت منه 
اأن  اإل  وال��دي  من  ك��ان  فما  اأت��رك��ه،  اأو  طفلي  مع  اأ�سلوبه 
اىل  ع��ودي  تذهبني؟  واأي��ن  ويقول:  ع��اِل  ب�سوت  ي�سحك 
بيتك وحافظي على زوجك، فهو الوحيد الذي قبل الزواج 

منِك، �سرخُت وب�سده: ومن قال لك اأين اأردت الزواج!!
اأنت الذي اأجربتني على هذه الزيجة لتتخل�س مني ومن 

طفلي اليتيم!
ودم��وع  دموعي  و�سط  الباب  واأغ��ل��ق  اخل��ارج  اىل  دفعني 
طفلي، الذي حدثته يف الطريق اأن يح�سن عالقته بزوجي 

واأن ل يثري اأية م�ساكل. 
اأجابني بلغة الطفوله وبراءتها: اأنا اأحبه يا اأمي، و�ساأمكث 
كي  البيت  يف  هو  يكون  حينما  منها  اأخ��رج  ول  الغرفة  يف 
ل اأ�سبب امل�ساكل بينكما. لكني يف الآونة الأخرية لحظُت 
اآثار �سرب على ابني وحينما كنت اأ�ساأله يتعلل باأنه ت�ساجر 
يف ال�سارع او وقع اأر�سًا، وهذه احلالة كنت اأ�ساهدها كلما 

خرجت لأمر ما، وبداأت ال�سكوك تنال مني ف�سممت على 
مراقبة الأمر لأعرف احلقيقة. 

ويف يوم اأخربتهم باأنني �ساأزور والدتي لأنها مري�سة وقد 
اأتاخر عندها قلياًل، خرجت واأغلقت الباب خلفي، وبعد 
دقائق �سمعت �سراخ وعويل ابني يتو�سل زوجي الوغد األ 

ي�سربه واأنه �سيلبي له مايريد.
�سرحُت باأفكاري، ماذا يريد منه هذا ال�سّكري املدمن!!

من  ابني  يعّري  )زوج��ي(  و�ساهدتُه  خل�سٍة  الباب  فتحت 
ويلقنه  ب�سربه  ويبداأ  النخلة  جذع  اىل  ويربطه  مالب�سه 
زجاجة  وجلب  دقائق  هنا،  اأقولها  اأن  بي  يليق  ل  كلمات 
ي�سرب،  اأن  وي��اأم��ره  ي�سربه  حبوب،  علبة  وفتح  اخلمر 
الباب،  الدار وطرقت  وابني يرف�س وب�سدة. خرجت من 
القذر  والزوج  مالب�سه،  ابني  ارتداء  حلني  بفتحه،  تاأخر 
جمع عّدته ودخل بها واأخفاها، �ساألني ملاذا عدِت، اأجبته 
وكراهية الدنيا اأ�سّبها بنظراتي عليه: مل اأجد اأمي، فقد 

ذهبت اىل الطبيب لذا عدُت.
على  التي  الآث���ار  عن  ابني  من  ا�ستف�سرُت  ال�سباح  يف 
ج�سده، بكى ورمى بنف�سِه يف اأح�ساين، ثم عرفت منه كل 
لأنه هدده  �سيء  اأي  لزوجي  اأق��ول  ل  اأن  بي  تو�سل  �سيء، 

بالقتل. 
الذين  بالأمر  وال��دّي  اأف��احت  اأن  وق��ررُت  الأم��ر  فكرُت يف 
مع  بالتفاق  امل�سهود  باجلرم  لإيقاعِه  خطة  يل  و�سعوا 
يعرف  اأن  دون  لالأمر  دّبرُت  وهكذا  ع�سريتنا.  كبار  اأحد 
ونفذُت  الأم���ر.  يفت�سح  اأن  او  عليه  خ�سية  بذلك  ابني 
اخلطة يف اليوم التايل اإذ خرجت من البيت، ليبداأ �سراخ 
ابني ومعه قلبي يتاأمل ويتقطع ولكن علّي اأن اأ�سرب قلياًل، 
كانوا  فقد  معه  والذين  والدي  اأما  عليهما،  الباب  فتحت 
يقفون بعيدًا عنا بانتظار اإ�سارتي، فقدُت اأع�سابي حينما 
راأيُت زوجي ي�سعل النار ويحمي فيها قطعة حديد كبرية، 

ال�ُسكر  ن�سوة  لأن  ي�سعر  اأن  ورائه دون  اقرتبت خل�سة من 
اأكيد  �سيفعله،  ما  عرفت  الأم  وباإح�سا�س  براأ�سِه،  دارت 
اأنه �سيحرق بها ج�سد طفلي ليتلذذ بهذا املنظر فهو فاقد 
لالإن�سانية ووح�س، بل حتى وحو�س الغابة ترحم فري�ستها 

وترتكها اأحيانًا.
فقدت اأع�سابي، ودون اأن ي�سعر اأخذُت جمرات من النار 
النار  باجتاه جمرات  بقوة  دفعته  ثم  ورميتها على عينيه 
القريبة منه، �سرخ ابني اأن اأكف عنه لأنه �سيقتلنا، هو مل 
ال�سراخ ودخل هو وجماعته لريوا  والدي  �سمع  يتحرك، 

باأعينهم امل�سهد كله.
األب�ست طفلي مالب�سه، وح�سرت ال�سرطة واجتمع النا�س 

حولنا وعرفوا بالذي حدث. 
اأدلينا  وهناك  طفلي،  واأي�سًا  معهم  ال�سرطة  اأخذتني 
عدة  لفحو�سات  اب��ن��ي  واأخ�����س��ع��وا  ك��ام��ل��ة،  بالتفا�سيل 
وتنادت  التعذيب،  ج��ّراء  به  حلق  ال��ذي  ال�سرر  حت  و�سّ
الع�سائر حول هذا احلدث، واأهل ابني يريدون الق�سا�س 
باأكاذيبه  خدعهم  الذين  اأهلي  كذلك  الظامل  ه��ذا  من 

يريدون النتقام يل ولطفلي...
فقد  طفٍل  وحق  بحقي!!  �ستقول  م��اذا  املحكمة..  انتظر 
بها  تفّن  التي  التعذيب  اأ�ساليب  و�سط  وبراءته  طفولته 

فاقد الأن�سانية )املُدمن(.

دع�������������������������وين

يف ال�صباح ا�صتف�صرُت من ابني عن الآثار 
التي على ج�صده، بكى ورمى بنف�صِه يف 

اأح�صاين، ثم عرفت منه كل �صيء، تو�صل 
بي اأن ل اأقول لزوجي اأي �صيء لأنه هدده 

بالقتل. 

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�صري

حينما تتلّبد �سماوؤنا بالغيوم، وقتها متطر اأرواحنا معاناة ل ح�سر 
لها... نقول اإنها ك�سف من ال�سماء، وقد تكون دموعًا حقيقية ملا 
نحن فيه... ولكن �سئنا اأم اأبينا فاإن ال�سم�س �ست�سرق من جديد 

على اأحبتنا لتنري لهم الطريق الذين كادوا اأن ي�سّلوه...
لي�س املهم اأن ندفع نحن الثمن لأن الرباعم حينما متوت تزهر 

اأخرى بدياًل عنها... وهكذا احلال... بل ويف ق�سيتنا هذه...

انتقم لطفلي
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الكلمات املتقاطعة
1-�ساحبة ال�سورة.. فنانة عراقية

2-مدرب كرة قدم عراقي
3-مدينة تركية

4-حرف جر، يجري يف اجل�سم، ن�سرف )مبعرثة(
5-وجع، حرف عطف

٦-خا�ستي، فنانة عربية )راحلة(
٧-غيوم، اثنان بالجنليزية

٨-ن�سف اأ�سيل، ابنة �سمري غامن)م(
9-فنانة عراقية )قديرة(

10-علم موؤنث، حرف تخيري

1-فنان عراقي )قدير(
2-حرف ن�سب، لعب كرة قدم عراقي

3-خ�سب بالجنليزية،  ثلثا مدح )م(
4-علم مذكر، مادة تتكون من فلز وعن�سر

5-�سوربة)م(، مو�سولة
٦-افرح، ممثل هندي)م(

م��ر���س ي�سيب  ال���ك���الب)م(،  ٧-���س��وت 
ال�ساقني
٨-نخدع

9-من املعادن
10-اربعة بالجنليزية

افقي

حل العددال�صابق

عمودي

والتالف اجلاف  "ما�صك" لل�صعر 

اعداد/ ثريا جواد

نبات  من  امل�ستخرج  الع�سري  الرمان  دب�س  اأو  الرمان  بخّل  يق�سد 
ي�ستعمل  وهو  تركيزه،  حالت  اأ�سد  يف  يكون  اأّنه  العلم  مع  الرمان، 
ومتواجد بقوة على املوائد يف دول ال�سرق الأو�سط ويف دولة اأرمينيا 
يتميز  فهو  الطبخ،  اأ�سا�سّية يف  ماّدة  يعتربونه  اإذ  الهند،  مدن  ويف 

باأخذ  وي�سنع  ج��دًا،  الفريدة  ونكهته  مبذاقه 
للحرارة  بتعري�سها  ونقوم  الرمان  حّبات  ع�سري 
املياه  من  كبرية  ن�سبة  منها  وتتبخر  تغلي  حتى 

لون  ول��ه  ال�سكل  كثيف  ع�سري  لدينا  ليت�سكل 
لذيذة  بنكهِة  معبق  قاِن  اأرج��واين 

ون�ستطيع  ومميزة، 

�سراءه من ال�سوبر ماركت واملحال التجارية ومن العطارين، لكنه 
ر يف املنزل. ميكن اأي�سًا اأن يح�سّ

الفوائد ال�سحية 
تعزيز اجلهاز املناعي: يتكون دب�س الرمان من العديد من م�سادات 
فيتامني  بالأخ�س  الفاكهة،  نوع من  اأي  تزيد عن  بن�سبة  الأك�سدة 
)C(، امل��ه��م ج���دًا جل��ه��از امل��ن��اع��ة. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
م�سادات الأك�سدة حتمي من عملية تاأك�سد الأك�سجني 
يف خاليا اجل�سم، الأمر الذي يحد من التعر�س 
لأمرا�س ال�سرطان، كما اأنه ي�سهل من عملية 

امت�سا�س الغذاء يف اجل�سم.  ت
���ا

وم
ل���

ع���
م���

خ���������لُّ ال�������رّم�������ان 

ما�صك الع�صل 
ترطيب  على  ويعمل  طبيعي  مرطب  هو  الع�سل 

ال�سعر من خالل الق�ساء على جفافه. 
طريقة ال�ستخدام: 

ال�سعر.  على  يو�سع  ال�سامبو.  مع  الع�سل  يخلط 
يغ�سل باملاء ب�سكٍل جيد

ما�صك البي�ش والع�صل 
يعّد البي�س مفيدًا جّدًا لل�سعر، �سواء اأكان يعاين 
وذلك  اأي�سًا،  دهنّيًا  كان  اإذا  اأم  اجلفاف  من 
الربوتينات  من  مرتفعٍة  كميات  على  لحتوائه 
واملواد الغذائّية املفيدة لل�سعر، ما يجعل ال�سعر 
لم��ع��ًا وج���ذاب���ًا، ومي��ك��ن احل�����س��ول على هذه 

الفوائد با�ستخدام هذه الطريقة.
طريقة ال�ستخدام: 

ثّم  جيد،  ب�سكٍل  البي�سة  تخفق 
ت�ساف اإليها باقي املكونات. 
ب�سكٍل  املكونات  تخلط 
لدينا  تتكون  حتى  جيد 
وتو�سع  ناعمة،  عجينٌة 
ال�سعر  يرتك  ال�سعر.  على 
ح���ت���ى ي���ج���ف مت����ام����ًا. 
ال��ب��ارد  ب��امل��اء  يغ�سل 

وال�سامبو.

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اجتماعي  �سخ�س  اأن��ك  مبا 
ب��ح��ق، ومب���ا اأن���ك رمب���ا قد 
من  اأح��دًا  اأهملت  قد  تكون 
يجب  م����وؤخ����رًا،  م��ع��ارف��ك 
ه��ذه  اإ����س���الح  الآن  ع��ل��ي��ك 
ال���ع���الق���ات م�����رة اأخ�����رى 
ترتفع  التوا�سل.  وم��ع��اودة 
ف���ر����س ح���ل ن�����زاع م���ا بني 
الأ�سرة اأو الأ�سدقاء لالأبد.

���س��ت��ك��ون ل���دي���ك ال��ف��ر���س��ة 
ل��ل��ت��وا���س��ل م����ع امل����زي����د م��ن 
الأ���س��خ��ا���س والن����دم����اج يف 
ي�سبق  مل  كما  جديدة  مواقف 
لك من قبل وهذه ال�سنة اأي�سا 
امل�ساريع  م��ن  ال��ك��ث��ري  ل��ت��ب��داأ 
با�ستك�ساف  ولتبداأ  اجلديدة 

اآفاق جديدة يف احلياة.

ل��دي��ك ال��ط��اق��ة وال��ت��ح��دي��ات 
والطويلة  العملية  وال��ف��ر���س 
�سنة  اىل  تنظر  ان���ت  الأم����د. 
ذه��ب��ي��ة اأي���ه���ا الأ����س���د! وه���ذا 
بع�س  ال��واج��ه��ة  اىل  �سُيعيد 
امل�سائل العاطفية من املا�سي.. 
الآن  اأك��رث  عاطفي  اأن��ك  ا�سعر 

ادفع الأمور برتوٍّ اأكرب .

انطلق بقوة. ولن يتم جتاهل 
اأهدافك وطموحاتك. اجعلها 
اأك���رب واأب�����رز.. ل ت���رتدد يف 
ورف�س  كبري  بتغيري  القيام 
ا�سطر  ح��ال  يف  تريده  ل  ما 
ب��اإح��اط��ة نف�سك  الأم���ر. ق��م 
حميط  يف  اجلميلة  بالأفكار 

جميل ول تتنازل او تتهور.

كل  يديك  متناول  يف  �سيكون 
لك.  تقدميه  الفلك  يريد  م��ا 
حتى لو كان ذلك على ال�سعيد 
العاطفي  او  العائلي  او  املهني 
او املايل، هناك كوكب موجود 
�سيكون  ل��ك..  ال��دع��م  لتقدمي 
لديك دائما احلد�س واملهارات 

للحفاظ على توازن.

مي���ك���ن���ك ا����س���ت���غ���الل ق��وت��ك 
تكون  عندما  ال��ط��رق  باأف�سل 
مع  التاأقلم  وميكنك  م�ساعفة 
اأي تراجع يف قوتك با�ستخدام 
مهاراتك بعد كل تراجع، ت�سعر 
وراقب  نف�سك  جتاه  باحلما�س 
يف  الأ�سياء  كل  �ست�سب  كيف 
���س��احل��ك. خ��ذ وق��ت��ك ك��ي ل 

ترتكب الأخطاء يف حياتك.

كن م�ستعدا فهناك من �سيلجاأ 
اإليك من اأجل الن�سيحة ومن 
ذلك  �سيكون  ال��ق��ي��ادة.  اأج��ل 
ب�سكل  و�سيحدث  �سهاًل  اأم��رًا 
وا�ستمتع  ا�سرتِخ  لذا  طبيعي، 

ه نحوك.  بهذا النتباه املوجَّ
وهذا  بالقوة  احل��ظ  �سُيمدك 
���س��ي��ع��ط��ي ال���ن���ا����س اأ���س��ب��اب��ا 

اإ�سافية حلبك واحرتامك.

ال�سري  اىل  �سيدفعك  طموحك 
ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ك اىل الجت���اه 
الذي �سيجعلك تتقدم. ل يوجد 
العام  يف  للت�سييع  وقت  هناك 
201٨. هناك اأمور كبرية عليك 
اأ�سخا�س  وه��ن��اك  اجن���ازه���ا، 
�ستقوم  واأم���اك���ن  �ستقابلهم 

بزيارتها. 

بالتغيريات  مليئة  حياتك  
اأهمية  اأكرث  �ستجعلك  وكلها 
نف�سك  تاأخذ  ل  قد  وتاأثريا. 
عليك  ول��ك��ن  دائ��م��ا  بجدية 
بحزم  تفعله  م��ا  ت��اأخ��ذ  ان 
لرتى التطور والنجاح الكبري 
ب�سكل اكرث وهناك حت�سينات 

عملية يف عالقتك.

وت��ن��وي على  ت��ق��رر  اأن  مب��ج��رد 
اأحد  ول  �سيء  ل  للعمل،  خطة 

ي�ستطيع عرقلة �سريك. 
حّدتك وقوتك قد تخيف النا�س 
وتبعدهم عنك..النجاح الكبري 
هذا  معك  وال�سعبية  وال�سهرة 
اأك���رث يف  متعمقا  ك��ن  ال��ع��ام.. 

جهودك املهنية

احلياة �سيكون لها طعم اأجمل 
هناك  و�ستكون  قريبا  واأف�سل 
�ستجعل  لالأمور  وا�سحة  روؤي��ة 
من ال�سهل لك حتقيق الأحالم 
تاألقًا  لي�س  ه��ذا  والأه�����داف، 
خياليًا، بل هذه نعمة �ستجذب 
ال��ي��ك احل��ل��ف��اء ا���س��اف��ة اىل 

احلظ اجليد.

الثاقبة  ال��ن��ظ��رة  مت��ل��ك  ان���ت 
م��دار  ال��ق��وي على  واحل��د���س 
ي��ك��ون  ان  ي��ج��ب  ل  ال����ع����ام. 
هناك اي �سيء ممل ول يجب 
ومهما  باحلظ  �سيء  اي  اخ��ذ 
التاأثري  املادية  احلياة  حاولت 
تتخلى  لن  خمططاتك،  على 
عن الأحالم التي ر�سمتها وكل 

الأمور احلياتية اليومية.
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خ�صري احلمريي

امل�ساورة اأو الب�سب�سة اأو الو�سو�سة اأو ما �سئتم من ت�سميات للتو�سيف، 
هام�سًا،  الآخر  باأذن  اأحدهم  فم  فيها  يغط�س  التي  احلالة  تلك  هي 
وعينه جتوب الف�ساء املجاور خ�سية اقرتاب اأذٍن دخيلة، فحني يبداأ 
الأذن  ل�سيوان  الإقليمية  احل��دود  من  مقرتبًا  بالو�سو�سة  اأحدهم 
وما قد  ب�سريتها،  والعبث  ت�سريحها،  �سيتم  اأخرى  اأن �سحية  فاعلم 
يبداأ بني فم واأذن مهياأ بال�سرورة لالنتقال اىل اأفواه واآذان ي�سعب 

ح�سرها.
�سخ�سني  ت��رى  اإن  فما  ب��ال��ع��دوى،  تنتقل  الو�سو�سة  ف���اإن  وعليه، 
يو�سو�سان وي�سعب عليك التقاط حرف واحد من و�سو�ستهما لُتخمن 
املو�سوع الذي يتو�سو�سان فيه حتى حت�سرك الو�سو�سة فتختار اأقرب 
خربًا  كان  واإن  حتى  �سيء  اأي  باأذنه  تهم�س  وتبداأ  اإليك  الأ�سخا�س 

واآخر.  اآخر  ثنائي  تنتقل احلالة اىل  اإل حلظات حتى  بائتًا، وماهي 
وبالرغم من اأن املوبايالت قد اأوجدت اأر�سية خ�سبة للب�سب�سة بعيدًا 
عن �سكلها النمطي املعتاد، اإل اأن طعم ونكهة الب�سب�سة الأ�سلية الذي 

يكاد يالم�س فيها ل�سانك اأذن �ساحبك له )مذاق( خا�س!
منعًا  امللموم  الفم  الو�سو�سة،  اأو  للب�سب�سة  املعروفة  املميزات  ومن   
والتي  املت�سخمة  والأذن  جهة،  من  و�سماًل  ميينًا  الكلمات  لت�ساقط 
ت�سل اأحيانًا اىل حجم �سحن ال�ستقبال على �سطوح املنازل ل�سمان 
الثقة  توفر  اىل  اإ�سافة  اأخ��رى،  جهة  من  وواردة  �ساردة  كل  التقاط 
كل  واثقًا  املَُب�سب�س  يكون  حيث  له،  واملَُب�سَب�س  املُب�سِب�س  بني  الكبرية 
الثقة باأن ماب�سَب�س به تّوًا �سيبقى )طّي( الب�سب�سة من اأذن اىل اأخرى 

حتى تعّم الف�سيحة وينت�سر اخلرب!! 



د. علي ال�صله

يف املنتهى
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كّل �سوٍر �سجٌن ولو كان �سوَر اجلّنة.
كّل جّنٍة �سجٌن واإن كانت ف�سيحة احلدائق والأنهار مامل تكن العالقة بها عالقة ع�سق متوطن. كّل 

عالقٍة قيٌد اإل عالقة النعتاق
كّل نافذٍة ارتباٌك بني �سجنني يطل اأحدهما على الآخر واإن كان على الأر�سية نف�سها

كّل نافذٍة جداٌر  مك�سور  وكّل جداٍر نافذٌة ملغاة.
ل معنى للحرية بتعدد اجلدران ول جدران حتجز  معنى احلرية املتعدد

الباُب حلظُة �سجٍن واإن كانت حلظَة حرية
ما بعد الباب غايُة ال�سجن وغايُة احلرية

ال�سريُح بيٌت بال باب
البيُت �سريٌح بباب

املوُت تك�ّسر املعاين..
وتال�سي ال�سجن  بحرّية �سوداء

املوُت توّقف املفاهيم عن دللتها
والدللِت عن اإ�ساراتها
والإ�ساراِت عن رموزها
والرموِز عن ح�سورها 

املوُت ..توّقف
املوُت ..خوٌف واخلوُف موٌت حائر

املوُت اأمٌل متال�ٍس
والتال�سي موٌت اآخر

يف باب املوِت  ل جتد بابًا
يف باب املوِت ل جتد بيتًا

يف باب املوت كن ما ت�ساء

ل باب للبيت 


