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منذ تكليفي من قبل رئي�سة �لتحرير مبلف �لعدد هذ�، و�أنا 

�أتردد جدً� يف حترير �ملادة �لتي جمعتها، لأنني عاجزة 
متامًا هذه �ملرة عن �لعثور على بد�ية منا�سبة للمو�سوع، 

وما �ل�سئلة �لتي �أريد �أن يجيبني عنها �أ�سحاب �ل�ساأن من 
م�سوؤولني ومو�طنني.
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مل يكن تقليدً� روتينيًا خاليًا من �لإثارة، ذلك 
�ملعر�ض �ل�سامل �لذي �حت�سنته جمعية �لت�سكيليني 

�لعر�قيني هذ� �لعام و�لتي �عتادت على تقدمي 
معر�ض �سامل بد�ية كل عام، ولكنه موعد يتميز 
بالرتقب و�لإعد�د و�ل�ستعد�د �لدقيق من قبل 
�لفنانني لتقدمي �أحدث ما لديهم من �إبد�ع ن�سج 

متامًا بني دو�خل �لفنان وبر�عة يده �ملنتجة.

48
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حتقيقاتعالجًا  لأمرا�س م�شتع�شية 

70
قيل "اإن الذكريات اجلميلة تاأتيك اأحيانًا على هيئة وجع". ما قادتني اىل 
تلك املقولة هي مدر�سة الكوثر الإبتدائية املختلطة يف حمافظة مي�سان والتي 
كان موقعها يف بداية �سارع دجلة، وكنت اأنا اأحد تالميذها يف العام 1965.

كنا ل نعرف اإن كانت هذه التلميذة مندائية او اإن كان ذاك الطالب م�سيحيًا 
اإل من خالل در�س الدين اإذ كانوا يغيبون عن ال�سف اأثناء ح�سور معلمة 

الدين ال�سامرائية، وف�ساًل عن �سحر بناية املدر�سة وجمال حديقتها، فاإن 
ما كان يحفزنا للمواظبة على الدوام هو الفطور اللذيذ الذي كان يوّزع علينا 
من عدم  الرغم  على  وال�سيفية،  ال�ستائية  للك�سوة  اإ�سافة  يوم،  كل  �سباح 
تاأميم النفط يف ذلك الزمن، فما الذي حدث اليوم حتى تعي�س مدار�سنا 

هذا البوؤ�س؟

داين الفي�س 
اأغلى ظهري اأمين يف 
التاريخ
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التغذية املدر�شية

جتدد اأ�شاليب الفن العراقي
وموجة �شبابية واعدة



"ما  هي:  روائية  موؤلفات  ثالثة  لديها  �سارت 
"مازلت  اأم�سية" و  "كانت  ذاتي" و  من  تبّقى 
واملر�س  واحل��ي��اة  احل��ب  ت�سرتجع  اإذ  اأذكر" 

واحلروب بني �سطور روايتها.
�سرطان  مع  ق�ستها  كتبت  الأوىل  روايتها  يف   
الثدي، الذي يعد مر�سًا وراثيًا عانت منه ن�سوة 
الثانية،  روايتها  يف  اإحداهن.  واأمها  العائلة، 
تخربنا �سهى اأن قدميها حملتاها نحو بريوت.. 
فلم  الثالث،  كتابها  اأما  ال�ساحرة.  املدينة  تلك 
قلب  يف  التنقيب  من  نف�سها  منع  فيه  ت�ستطع 
على  احل��رب  جتربها  كبرية،  مو�سلية  �سيدة 
ترك مدينتها لتبقى تعي�س على ذكرياتها فقط.

�سافرت رواياتها اىل مدن كثرية و�سغلت مكانًا 
العربية:  الكتب  م��ع��ار���س  اأه���م  يف  بها  يليق 

الرباط وبريوت والقاهرة وال�سارقة وبغداد.
�لكتاب �لذي �أنقذها من �ل�سرطان

مل تتمكن �سهى مولود من اإ�سدار كتابها الأول، 
اأن  بقوة  يعار�س  الذي كان  اأمام رف�س زوجها 
ياأ�س  لكن  الكتابة،  ميدان  يف  زوجته  تنخرط 
الأطباء وتدهور حالتها ال�سحية وهي ت�سارع 
لزوجته  ليحقق  ير�سخ  زوجها  جعل  ال�سرطان 
الأول  كتابها  اأن  يتوقع  يكن  مل  لكنه  اأمنيتها، 
�سيعيد اإليها احلياة، واملفاجاأة كانت اأن �سحة 
اإ�سدار  بعد  تدريجيًا  بالتح�سن  ب��داأت  �سهى 

الرواية ثم ال�سفاء متامًا.

رغم تعاطيها جرعات الكيماوي، اإل اأن الكتابة 
كانت دواًء اأكرث جناعًة واأ�سد تاأثريًا، فقد كانت 
�سحتها ت�ستجيب ملفعول الكتابة ب�سكل ملحوظ.

حرٌف، فكلمة.. فكتاب
ب�����داأت ���س��ه��ى، م���ن خ���الل ال��ك��ت��اب��ة، بحقن 
وتعرّب  تكتنزه  ال��ذي  احلب  بجرعات  الآخرين 
فكلمة  "حرف  م�سروع  اىل  حت��ول  حتى  عنه 
فكتاب" للكتابة الواعدة، اإذ �سرعت يف تقدمي 
من  ملجموعة  بالكتابة  اخلا�سة  املحا�سرات 
اأكرث من 900  الفتيات بلغ عددهن حتى اليوم 

فتاة. 
-ال�سدفة وحدها لعبت دورًا يف هذا امل�سروع، 
و�سائل  ع��رب  يرا�سلنني  ك��ن  ال��ف��ت��ي��ات  بع�س 
بع�س  معرفة  اأج��ل  من  الجتماعي  التوا�سل 
الفتيات  جمعت  ثم  فاأجيبهن،  الكتابة  اآليات 
عددهن  وك��ان  واح��دة  اإلكرتونية  جمموعة  يف 
يكرب  امل�سروع  وب��داأ  فتيات،  اخلم�س  يتجاوز  ل 
 900 من  اأك��رث  اىل  اأ�سهر   6 غ�سون  يف  لي�سل 

فتاة.
�أنامل متوردة

بن�سر  الفتيات،  اأح��الم  حتقيق  �سهى  ق��ررت 
ق�س�سهن يف اإ�سدارات متعددة، وعلى نفقتها 
يكفي،  ل  املادي  دخلهن  لأن  وذلك  اخلا�سة، 
اأ�سهر  ثمانية  بعد  الأر����س.  ي�سع  ل  وحلمهن 

ن�سرن املجموعة الأوىل: )اأنامل متوردة(. 

يف  واإ�سدارها  منهن،  الق�س�س  بجمع  بداأت 
ت�ستمل  جمموعة  كل  ق�س�سية،  جمموعات 
على ق�س�س لأربعني كاتبة، وتوزع الن�سخ بني 
الكاتبات، اأما الن�سخ الأخرى، فيتم دفع ريعها 

ملر�سى ال�سرطان. 
م�سروعها،  يف  م�سكلة  اأي��ة  �سهى  ت��واج��ه  مل 
باإكمال  م�ستمرات  بالأدب  ال�سغوفات  البنات 
الكتابة  ب���داأن  بع�سهن  الكتابة،  يف  حلمهن 
قراءة  �سبيل  واأ�سماء حركية يف  وهمي  با�سم 
الآخرين حلروفهن، كما اأن اآراء القراء كانت 
حما�س  باإ�سعال  �ساهمت  ورائ��ع��ة،  اإيجابية 
ما  دائمًا،  ال�ستمرار  على  وحثهن  الكاتبات 
دفعهّن اىل ن�سر املجموعة الق�س�سية الثانية 
الفتيات  من  جديدة  ملجموعة  اأكتب"  "اأنا 

الواعدات. 
تعّدهن  فهي  لهن،  اأم  مبثابة  �سهى  اأ�سبحت 
ببع�سنا  عالقاتنا  :"تطورت  تقول  بناتها، 
اأهاليهن  مع  اأتوا�سل  فاأنا  اأ�سرية،  لت�سبح 

واأحثهم على ت�سجيع بناتهن." 
اأن  �سفتيها  تفارق  ل  والبت�سامة  مولود  توؤكد 
حماربة  على  قادرة  جعلتها  التي  هي  الكتابة 

ال�سغوط وال�سعوبات وكل �سيء حولها:
واأح��ب  ���س��ام��راء  مدينة  ابنة  ك��وين  "اأحب 
يحب  من  لكل  متنحه  ال��ذي  العجيب،  �سّرها 

احلياة ويقاتل من اأجلها."

كاتبة بالور�ثة
ب��ال��وراث��ة،  موهوبة  ول��دت  التي  م��ول��ود،  �سهى 
�سغوفة  عائلة  يف  وك��ربت  اأمها،  جينات  حملت 
ب�سناعة احلرف وت�سديره اىل احلياة، وحني 
اأحبت الكتابة واأ�سبحت مبتغاها، �سارت لأجلها 
يف درب الكلمة، فهو الدرب الوحيد الذي ميكن 

لها اأن ت�سلكه وتعرّب به عما يجول يف خاطرها.
ذات  مغلقة  مدينة  يف  تعي�س  اإنها  �سهى  تقول 
حميطها،  يتقبلها  مل  ل��ه��ذا  ع�سائري،  ط��اب��ع 
الزراعة،  حقل  يف  الفتاة  يرى  اأن  اعتاد  ال��ذي 
واجهت  اأن  فكان  واملعرفة،  الأدب  حقل  يف  ل 
النقد والتهمي�س من املقربني، لكن هذا املجتمع 

اأدبية،  م�سرحية  اأول  كتابة  األهمها  ال��ذي  هو 
م�سرحية  مدينتها..  يف  وعر�ستها  اأخرجتها 
كانت تتحدث عن زواج القا�سرات، ومنها بداأت 

انطالقتها دون توقف.
ثالثة كتب، ثالث حيو�ت

لكل اإ�سدار، يف قلب �سهى، لون وق�سة خمتلفة، 

 الكتابة عالجًا لل�شرطان

�شهى مولود..

مثل فر��سة بني �لزهور ت�سنع من رحيق كلماتها �أجنحة حتّلق بها يف 
�سماء مدينتها �ل�ساحرة �سّر من ر�أى، تلك �ملدينة �لعجيبة، �لتي متّدها 

باحلكايات وتزرع يف روحها �سحكة و�أماًل ي�سيئان طريقها من عتمة 
اأية من�شور�أو�سكت �أن حتيط بها، لكنها �أبت �إل �أن تنري دربها ب�سعاع حروفها.
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املنتجات العراقية تطلق نداء ا�شتغاثة
بني حدود مفتوحة ورقابة غائبة

منذ تكليفي من قبل رئي�سة �لتحرير مبلف �لعدد هذ�، و�أنا �أتردد جدً� يف حترير �ملادة 
�لتي جمعتها، لأنني عاجزة متامًا هذه �ملرة عن �لعثور على بد�ية منا�سبة للمو�سوع، 

وما �ل�سئلة �لتي �أريد �أن يجيبني عنها �أ�سحاب �ل�ساأن من م�سوؤولني ومو�طنني. 
ريا عا�شي

السنة الرابعة عشرة العدد )336( 7 آيار 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

9 م��ل��ف ال��ع��دد8



بتاريخ  )واع(  العراقية  الأن��ب��اء  وكالة  ن�سرت 
الزراعة  لوزير  ت�سريحًا  الفائت  ني�سان   23
"القوات  فيه  يدعو  احل�سني  �سالح  العراقي 
الأم��ن��ي��ة وح��ر���س احل���دود وامل��ن��اف��ذ احل��دودي��ة 
اأن  موؤكدًا  امل�ستورد"،  البي�س  دخ��ول  منع  اإىل 
بدخول  للتحكم  الوزارة  و�سعتها  خطة  "هناك 
املنتج امل�ستورد اإىل البالد، ما �سيحقق الكتفاء 

الذاتي باملنتج من بي�س املائدة املحلي."
وزارة  ع��ن  )واع(  ن�����س��رت  نف�سه  ال��ي��وم  يف 
جمل�س  "اإن  يقول:  خ��ربًا  العراقية  ال�سناعة 
وع��اج��ل  �سخ�سي  وت��دخ��ل  وب��ج��ه��ود  ال�����وزراء 
اهلل  عبد  �سالح  الدكتور  ال�سناعة  وزي��ر  من 
العتيادية  قرارًا خالل جل�سته  اتخذ  اجلبوري 
املنعقدة هذا اليوم )الثالثاء( باإيقاف ا�سترياد 
خالل  من  كرمي  والآي�س  واملرطبات  الع�سائر 
العامة  املوازنة  قانون  من   )60( امل��ادة  تفعيل 
ا�سترياد  منع  على  تن�س  والتي  احل��ايل،  للعام 
)امل��رط��ب��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سناعات  منتجات 

التي  واخل�سر  والفواكه  والتمور  والع�سائر( 
ال�سوق  حاجة  يغطي  مماثل  حملي  منتج  لها 

املحلية."
كميات  يومي  ب�سكل  ح���دوده  تخرتق  بلد  ففي 
والأغ���ن���ام  والأ���س��ل��ح��ة  احل�سي�س  م��ن  ه��ائ��ل��ة 
امل��واد  من  طويلة  ولئحة  والب�سر  واملفخخات 
حرا�سة  وحت��ت  �سرعية  غري  ب�سورة  املمنوعة 
تك�سف  بلد  ويف  بال�سالح،  ومدججة  م�سددة 
�سحفية  موؤمترات  ويف  العلن  يف  ف�ساده  ملفات 
ينال  ول  عدة،  اإعالمية  اأجهزة  تتناقلها  علنية 
كهذا  بلد  يف  فعلتهم،  بحجم  عقابًا  ال�����س��ّراق 
املائدة  بي�س  دخول  احلدود  حر�س  �سيمنع  هل 
عن  العراقي  البي�س  �سيغنينا  وهل  امل�ستورد؟؟ 
خملفات  ودون  تغليفًا  الأف�سل  امل�ستورد  �سراء 

ملت�سقة بالبي�سة وب�سعر مناف�س؟

بيانات �سادمة
واملعادن  ال�سناعة  وزارة  اأعدته  تقرير  بح�سب 

املتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون  العراقية 
اأوائل  يف  ون�سرته  )يونيدو(  ال�سناعية  للتنمية 
ني�سان من هذا العام، فاإن ن�سبة الإنتاج الوطني 
الدولة، يف حني  ت�ستورده  تعادل 1% مما  اليوم 
قبل عام 2003،  وارداتها  يعادل 15% من  كان 
من  ك��ث��ري  ت��ع��ر���س  اإىل  الن�سب  ت���دين  وي��ع��زى 
م�سانع الدولة وال�سركات العامة اإىل تلف البنى 
التحتية جراء التقادم اأو ب�سبب عمليات ال�سلب 

والنهب اإبان �سقوط النظام ال�سابق.
الناجت  يف  ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  ون�سبة   
اأنه قد مرت  املحلي الإنتاجي تبلغ 2،4 % علمًا 

�سنوات كان الناجت فيها �سفرًا.
وارتفاع  الإنتاجية  يف  ال�سديد  التدهور  ولعل 
ال��وح��دات  يف  ال��ت��ام  ال��ت��وق��ف  اأو  التلكوؤ  ن�سبة 
القطاعني  يف  وال�سناعية  واخلدمية  الإنتاجية 
العام واملختلط ناجٌم عن اأن 70% من �سركات 
الت�سميمية  طاقتها  بثلث  تعمل  العام  القطاع 
تديّن  وكذلك  الأح���وال،  اأح�سن  يف  ن�سفها  اأو 

تلتزم  اإذ  العراقية،  ال�سناعية  املنتجات  نوعية 
من  الأدن��ى  باحلد  واملختلطة  العامة  ال�سركات 
من  امل�ستقة  العراقية  القيا�سية  املوا�سفات 
املوا�سفات العاملية، بينما تعجز �سركات القطاع 

اخلا�س يف اأغلبها عن تطبيق هذه املقايي�س.
ول تلعب ال�سناعة دورًا كبريًا يف ت�سغيل الأيدي 
العمل  قوة  اإجمايل  بلغ  اإذ  العراق،  يف  العاملة 
وخمتلط  )عام  قطاعاتها  بجميع  ال�سناعة  يف 
 %40 اأن  كما  تقريبًا  عامل  األف   500 وخا�س( 
املعونات  تعتمد على  العام  القطاع  من �سركات 
العاملني فيها، بينما  اأجور  احلكومية يف �سداد 
ل تتمتع �سركات القطاع املختلط واخلا�س بهذه 

املعونة.
يف ت�سرين الأول من عام 2015 �سادقت الأمانة 
العامة ملجل�س الوزراء على قرار دمج وتقلي�س 
واملعادن  ال�سناعة  ل���وزارة  التابعة  ال�سركات 
والن�ساط  التخ�س�س  ت�سابه  ح�سب  العراقية، 
ال�سناعي، ليقت�سر على 32 �سركة عامة �سعيًا 
ال�سناعية  واجل���ودة  امل�ستوى  رف��ع  اإىل  منها 
بواقع  للنهو�س  خطتها  �سمن  العراقي  للمنتج 

ال�سناعة العراقية.

�إح�ساء�ت وز�رة �لزر�عة
اجلهاز  ي�سدرها  ال��ت��ي  التقارير  وف��ق  وع��ل��ى 
التخطيط  ل���وزارة  التابع  لالإح�ساء  امل��رك��زي 
�سهدت   2018 ع��ام  الزراعية  املحا�سيل  ف��اإن 
�سحة  ب�سبب  ال�سابق  ال��ع��ام  يف  عنها  تراجعًا 
املحافظات  ا�ستثنى  التقرير  اأن  علمًا  امل��ي��اه، 
واملو�سل،  الدين  �سالح  وحمافظتي  ال�سمالية 
اكتفاًء حمليًا  املحا�سيل  بع�س  �سهدت  يف حني 
مثل الذرة ال�سفراء والرز، والطماطم والب�سل 
اأن  اأي�سًا  التقارير  واأف��ادت  والبطاطا،  الأبي�س 
حم�سول فاكهة الرمان بلغ اأعلى ن�سبة منذ عام 
وميكن  منه  مكتفية  املحلية  ال�سوق  واأن   2016
بالن�سبة للرثوة احليوانية من  ت�سديره، كذلك 

ال�سمك والأغنام والدجاج وبي�س املائدة.
اأن  �سيلحظ  العراقي  ال��زراع��ي  لل�سان  املتابع 
وزارة  واآخ��ر  حني  بني  تخاطب  الزراعة  وزارة 
بع�س  ا�سترياد  مبنع  اإي��اه��ا  مطالبًة  التجارة 

املحلي  ال�ستهالك  الزراعية لرتويج  املحا�سيل 
منه يف الأ�سواق العراقية بدًل من امل�ستورد.

�ملنتج �لعر�قي
نا�سطون  اأطلق  املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  يف 
عراقيون حمالت يف مواقع التوا�سل الجتماعي 
من  امل�����س��ت��وردة  الب�سائع  مقاطعة  اإىل  ت��دع��و 
اأطلقت  بعامني  قبلها  وتركيا،  اإي��ران  اجلارتني 
فتح  مقابل  الرتكية  الب�سائع  ملقاطعة  حملة 
دجلة،  نهر  منابع  على  املقام  األي�سو  �سد  تركيا 
لكن هذه احلمالت مل تالِق تفاعاًل حقيقيًا يف 
ال�سارع كذلك الذي لقته يف العامل الفرتا�سي 
نا�سطون  اأطلق   2016 عام  ويف  "الفي�سبوك". 
ال��ع��راق(  يف  )�سنع  ب��ع��ن��وان  حملة  ع��راق��ي��ون 
بالتعاون مع �سناعيني وم�سوؤولني حكومني لدعم 

املنتج العراقي.

يف مواقع التوا�سل الجتماعي يلحظ املرء ذلك 
كانت  عراقية  ملنتجات  والنو�ستاجليا  احلنني 
تنتج يف ال�سبعينات من قبيل منتجات م�سلحة 
م�سلحة  منتجات  اأو  جلود  �سركة  اأو  الأل��ب��ان 
من  تختفي  ب����داأت  لكنها  وغ��ريه��ا،  ال��زي��وت 
ال�سناعية  التحتية  البنى  تاآكل  ب�سبب  التداول 
الذي  واحل�سار  الكثرية  احل��روب  عن  الناجم 
جنون  ج��ّراء  وموؤ�س�سات  �سعبًا  ال��ع��راق  دخله 

نظامه ال�سيا�سي ال�سابق ورعونته.
مل  ال��ذي��ن  ال�سباب  بع�س  اأن  املفاجئ  م��ن  اإن 
اأنه  يت�سورون  واحل�سار  اجلمر  زمن  يدركوا 
كان "زمن اخلري"، يف حني عانى العراقيون فيه 
وحماولت  املمنهج  والقهر  التجويع  من  األوانًا 
ذل��ك،  م��ن  اأي�سًا  ال�سناعة  وع��ان��ت  الإذلل، 
فقد �سدرت قرارات جائرة باإعدام من ُي�سّنع 
والآي�س  واحللويات  املنزلية  الغازية  امل�سروبات 
كرمي، يف وقت كان راتب املوظف ال�سهري اأقل 
من �سعر طبقة البي�س، وكان الهدف املعلن من 
الت�سليح  اإيقاف  ال��دويل  القت�سادي  احل�سار 
احلربية  ال��ق��درات  واإن��ه��اء  للعراق  الع�سكري 
لكن يف احلقيقة  ال�سابق،  الديكتاتوري  للنظام 
كان احل�سار موجهًا �سد خبز موائدنا واأدوية 
التحتية  البنى  اإنهاء  يف  اأ�سهم  وقد  مر�سانا، 

ملوؤ�س�سات الدولة اخلدمية يف القطاعات كافة.

هل ُيغنيَك �ملحلي عن �مل�ستورد؟
اأكرب  اأحد  عند  به  قمت  ع�سوائي  ا�ستطالع  يف 
املتب�سعني ب�سورة  �ساألت  الكرادة،  الأ�سواق يف 
من  متب�سعًا   25 اأن  النتيجة  فكانت  ع�سوائية، 
امل�ستوردة  احلليب  م�ستقات  ف�سلوا   30 ب��ني 
وح�سن  وجودتها  لتنوعها  وذلك  العراقية  على 
تغليفها، اأما اخلم�سة املتبقون فف�سلوا منتجات 
الألبان العراقية �سواء اأكانت اأهلية اأم حكومية، 
اأنهم يف�سلون �سراء  اأن اجلميع اتفقوا على  اإل 
اأنه  الرز العراقي كونه الألذ طعمًا بالرغم من 

اأغلى من امل�ستورد.
على  ال��ط��ازج  ال��ل��ح��م  ف�سلت  نف�سها  ال��ع��ّي��ن��ة 
فاإنهم  اأ�سعاره  اأنه لرتفاع  اإل  امل�ستورد اجلامد 
لأك���الت  امل�����س��ت��ورد  م��ن  اجل��ام��د  ي�ستخدمون 
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َل 28 منهم الأ�سماك العراقية على  معينه، وف�سّ
لقتناعهم  امل�ستورد  ف�سلوا  فقط  و2  امل�ستوردة 
جميعًا  اتفقوا  بينما  ملوث،  الأن��ه��ار  م��اء  ب��اأن 
اأف�سل  هي  الأجنبية  الكهربائية  ال�سلع  اأن  على 
اجل��ودة  قليلة  تعد  ال��ت��ي  العراقية  م��ن  بكثري 
و�سيئة املظهر وغالية قيا�سًا بالب�سائع الإيرانية 

والرتكية وال�سينية.
ام���ا اخل�������س���راوات ف��ات��ف��ق اجل��م��ي��ع ع��ل��ى اأن 
لي�ست  لكنها  الأف�سل  هي  العراقية  املحا�سيل 
اأغ��ل��ى من  ت��وف��رت ف��ه��ي  م��ت��وف��رة دائ��م��ًا واإن 
ت�سجيعهم  عن  �سوؤايل  وحني  غالبًا،  امل�ستورد 
اجلودة  اأن  على  اجلميع  اتفق  البالد،  ملنتجات 
وال�سعر هما املقيا�س الأكرب واإن املنتج العراقي 

�سيئ اجلودة وغايل ال�سعر قيا�سًا بامل�ستورد.

�زدهار �لبطالة 
به  بلد فتكت  تنهي جودة احلياة، ففي  احلرب 
التقدم  اأنهى ع�سب  حروب ونزاعات ودكتاتور 
بقتلِه روح املواطنة وال�سعور بها، كل ذلك اأ�سهم 

بوجهك  در  كاملة.  حياة  جودة  اإنهاء  يف  جديًا 
يف  البطالة  ن�سب  اأن  �ستجد  �سئت  اأّن��ى  اليوم 
فنحن  ذل��ك  من  الرغم  وعلى  م�ستمر،  تزايد 
نظافة، عمال  الأجنبية؛ عمال  العمالة  ن�ستورد 
بناء، عمال حمل، حرا�س، موظفني، طباعني، 
حني  �سيما  ل  ظاملة،  معادلة  وه��ذه  طباخني، 
وترتاجع  ترتفع  بداأت  الوافدين  ن�سبة  اأن  جند 
اأننا  حتى  العراقية،  العاملة  الأي��دي  ب��اإزاءه��ا 
بداأنا با�سترياد عمال خدمة فنادق ومنازل من 

اخلارج.

يف مو�جهة �لذ�ت!
م��ك��ان،  ك��ل  يف  م�ست�سٍر  ال��ف�����س��اد  اأن  �سحيح 
بغداد  يف  توقيف  م��راك��ز  ه��ن��اك  اأن  و�سحيح 
يف  الف�ساد  حيتان  اأك���رب  اأقبيتها  يف  ُيحتجُز 
ال�سارع  يدعوهم  و�سّراق  ابني  ن�سّ من  العراق 
التوقيف  وه��ذا   ،"56 ال���  "جماعة  ب�  العراقي 
امل�����س��ل��ح��ني حتتمي  م���ن  حت��م��ي��ه ع�����س��اب��ات 
ال�سغري  الب�سطية  بائع  اأن  مبتنفذين، و�سحيح 

ميكن اأن يتهم ويحا�سب، اإل اأن �سّراق البطاقة 
التموينية منذ زمن الغول لليوم ما زالوا يلعبون 
ر�سينا  لأننا  �سحيح،  ذلك  كل  موائدنا،  بخبز 
بالأقل  قبلنا  عندما  اخل���راب  يف  ن�ساهم  اأن 
جودة.. نحن نقبل اأن نحيى حياة قليلة اجلودة 
بال مراحي�س عمومية نظيفة اأو �ساحات خ�سر 

جميلة.
ونف�سل  �سورة،  باأف�سل  بداأناه  ما  نتّم  ل  نحن 
اأنه  نعتقد  لأننا  العراقي  على  الآ�سيوي  العامل 
ن�سعى  ل  لكننا  اأج���رًا،  واأق��ل  العمل  يف  اأف�سل 
لتطوير مهارات العامل العراقي، اخرت منتجك 
ب�سورة  ينتجه  ب��اأن  العامل  وط��ال��ب  العراقي 
اأف�سل، اأبناوؤنا يدر�سون اليوم يف مدار�س اأهلية 
احلي  م��دار���س  ولنطالب  اأجنبية،  اأو  حملية 
الزبري  طماطم  ذل��ك،  يف  ن�ساهم  ول  بالتطور 
يف  مزارعيها  ن�ساعد  ول  �سناديقها  يف  تذبل 
تو�سيلها لبيوتنا!! كيف اإذن �سن�سهم يف حت�سني 
اأن نح�ّسن  العراق من غري  وُينتُج يف  ُي�سنع  ما 

انتماءنا!
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ح�شن العاين 

نواعم
اآخر الأزواج

تزوجْت من �شاب يف مقتبل العمر، ل اأحلى ول اأنبل ول اأرق منه، 
و�شليل اأ�شرة كرمية الأ�شل واحل�شب والن�شب، وكاأن الأقدار �شاقتها 

اإىل ذلك القدر اجلميل، غري اأنها مل تهناأ بالبقاء معه �شوى �شنوات 
قالئل حني اأودت بحياته ر�شا�شات غادرة.

اأ�سهد –ولي�س اأحد اأ�سدق �سهادة مني، اأو اأكرث معرفة بها، لأنها اأمي –
الوحيدة  الن�سوة، ولي�ست  الوحيدة، فمثلها ع�سرات  الفا�سلة  لي�ست  باأنها 
التي تباهي بح�سبها ون�سبها ومكارم اأخالقها وجمالها الفاتن وطيبة قلبها 
ولكنها  كثري،  الن�ساء  من  فمثلها  التاريخ،  ي�سبق  الذي  )عائلتها(  وتاريخ 
العريقة  اأ�سرتها  عن  ورث��ت  بكونها  الأخ��ري��ات،  من  قليلة  قّلة  مع  تنفرد 
والب�ساتني  والعقارات  الأم��وال  من  واخليال  الت�سور  يفوق  الذي  ال�سيء 
والزرع وال�سرع ما جعلها مطلب اجلميع واأمنيتهم وحلمهم، �سواء اأكانوا 
طامعني اأم طاحمني، كما جعل الأنظار تالحقها والقلوب تهفو اليها. غري 
تعاين  كانت  ونعمة وخري وجمد،  ما وهبها اهلل من جمال  اأم��ي، على  اأن 
ال�سك  لّينة �سعيفة ب�سيطة، ل يرقى  اآذتها، فهي امراأة  من نقطة �سعف 
يف  �سيء  واأه��م  اجل��د،  حممل  على  ت�سمعها  كلمة  كل  وحتمل  قلبها،  اىل 
اأمني،  خمل�س  �سادق  زوج  غري  دنياها  من  تن�سد  ل  قنوعة  اأنها  حياتها 
يوؤان�س وح�ستها ويحمي وحدتها وي�سون اإرثها، فكان لها ما اأرادت مبح�س 
اأرق  اأنبل ول  اأحلى ول  امل�سادفة.. تزوجْت من �ساب يف مقتبل العمر، ل 
منه، و�سليل اأ�سرة كرمية الأ�سل واحل�سب والن�سب، وكاأن الأقدار �ساقتها 
اإىل ذلك القدر اجلميل، غري اأنها مل تهناأ بالبقاء معه �سوى �سنوات قالئل 

حني اأودت بحياته ر�سا�سات غادرة.
اأن ت�سمد جراحها ويذبل حزنها، تزوجها عنوة رجل قال عنه من  وقبل 
قال اإنه قاتل زوجها، واإنه رجل غريب ل يخلو من غمو�س واإن كان يق�سم 
وحلفت  اأك��دت  بدورها  اأم��ي  قتل..  جرمية  واأي��ة  دم  اأي  من  براءته  على 
اإن�سان مت�سامح يعفو حتى عن  اأنه  واأثبَت  اأن زوجها بريء فعاًل،  اليمني، 
الذين ي�سيء اإليه، ول يعرف احلقد، وكان –لو ُقّدر له البقاء- قادرًا على 
تعوي�س اأحزانها وكفكفة دموعها واإ�سعادها، لول اأن ع�سابة اأردته قتياًل 

بعد اأقل من خم�س �سنوات على زواجه..
الأزواج،  لقتل  وعنوانًا  �سوؤم  نذير  ا�سمها  اأم�سى  فقد  م�سكينة،  والدتي 
ومع ذلك مازال الآلف يتدافعون لطلب يدها، وهكذا ت�ساء امل�سادفة اأن 
يتزوجها من جديد زعيم الع�سابة الذي اأمر بقتل زوجها الثاين، وم�ست 

اأو  قتيل  بني  ما  خم�سة  اأزواجها  عدد  بلغ  حتى  املنوال  هذا  على  حياتها 
النا�س يف موته.. ثم جاء �ساد�س  اأما اخلام�س فتعددت روايات  حمرتق، 
الأزواج، وهو رجل يجمع بني "القرية واملدينة"، وقد ظّنْت اأنه عّز الطلب، 
هو من �سريعاها ويحميها، واحلق فقد اأبدى لها يف �سنوات الزواج الأوىل 
من معاين الرجولة ما دفعها اىل التعلق به، اإل اأنه ما اإن ا�ستتب له الأمر 
ونال ثقتها حتى اأثبت غري ذلك، فهو مل ياأخذ من القرية طيبتها بل اأخذ 
تخّلفها وعنجهّيتها، ومل متنحه املدينة ح�سارتها وثقافتها بل منحته حَيلها 
واألعيبها، وهكذا َك�َسَف عن وجهه احلقيقي ف�سامها العذاب و�سقاها كاأ�س 
الذل و�سيطر على اإرثها وعاث يف الأر�س ظلمًا وف�سادًا. ويف ليلة من ليايل 
جَموِنه اغت�سب فتاة من اجلريان وتزوجها بالإكراه، وهي دون اأمي منزلة 
وكذلك  يدوم  الب�سرية ل  قانون  الظلم يف  ولكن  وث��راًء..  وتاريخًا وجماًل 
انتهى �ساد�س الأزواج متهمًا باألف ق�سية وق�سية قادته اإىل املوت.. ثم اأتى 
الن�سيب بالزوج ال�سابع، وهو الأخري.. رجل �سرف حياته خارج البالد، 
يوفر  باأن  َوَعَدها  والرتبية،  واجلن�سية  املولد  اأجنبي  احلقيقة  يف  كان  بل 
ُتنفق  اأن  العمر، ولكنه ا�سرتط  والأم��ان، ويعو�سها عن متاعب  الأمن  لها 
عليه وعلى جماعته الذين ا�سطفاهم حلمايتها. ولأن الرجل كان �سريحًا 
ووا�سحًا فقد �سّدقته اأمي ووافقت على �سروطه، وهناأت معه ب�سهر ع�سل 
جميل، اإل اأن الأ�سهر الأربعة الأوىل على الزواج مل تكد تنتهي حتى ك�سف 
وت�سابقوا على  راأ�سًا على عقب،  انقلب وجماعته  الرجل عن هويته، فقد 
و�سرقوا  وقتلوا  والفتات،  والعظمة  والّلحمة  الَهربة  ينه�سون  اأمي  مائدة 
ل  اأن  واأق�سمت  وما من جمري،  وت�سرخ  ت�ستغيث  وهي  وفا�ست خزائنهم 
تتزوج مرة اأخرى، واأن تواجه الرجل وجماعته.. وهكذا طلبت الطالق من 

�سابع الأزواج، اإل اأن القا�سي حكم عليها باخل�سوع اإىل بيت الطاعة..



بعد "عطلة" دامت 34 عامًا
جزء ثاٍن من "اأيام الإجازة" 

بغداد: حيدر النعيمييجمع اأجيال الفن
ت�شوير: ح�شني طالب

النجمة  الفنانة  اأي�سًا  العمل  هذا  اىل  و�ستن�سم 
ب�سرى ا�سماعيل التي قدمت طوال �سنوات اأعماًل 

كوميدية رائعة حازت اإعجاب ال�سارع العراقي.
ال�سيء الالفت يف هذا املو�سم هو م�ساركة جنوم 
�سباب اأثبتوا ح�سورًا فاعاًل يف ال�ساحة العراقية 
وهم جنوم برنامج "ولية بطيخ "، منهم غ�سان 
ك�سكول. واث��ري  احل�سني  عبد  واأم��ري  اإ�سماعيل 
وي�����س��ارك يف ال��ع��م��ل ك�����س��ي��وف ���س��رف ك��ل من 
ر�سيد،  بيداء  حم�سن،  رائد  الربيعي،  "فاطمة 
نزار  كرمي،  جمانة  طالب،  مناف  �سري،  ميالد 

علوان." 
"ال�سبكة العراقية" زارت موقع الت�سوير   جملة 
يف  معهم  وتعاي�ست  امل�سل�سل  عمل  فريق  والتقت 
والتنظيم  بالدّقة  ات�سم  ال��ذي  الت�سوير  اأج��واء 

العايل واللتزام.

�ملخرج علي فا�سل: مل نعتمد 
بروباكاند� كاذبة..

فا�سل  علي  العمل  خمرج  التقيناهم  الذين  اول 
ال��ذي كان عند اجلميع هو  التخوف  ق��ال:  ال��ذي 

تعود �أحد�ث م�سل�سل "�أيام �لإجازة" للظهور بعد �أن 
حفرت �سهرتها يف �أذهان �مل�ساهدين يف ثمانينات �لقرن 

�ملن�سرم، لكن هذه �ملرة مبوؤلف وخمرج يختلفان عن 
موؤلف �جلزء �لأول وخمرجه، فاملخرج هو �لفنان علي 

فا�سل، مقّدم وخمرج �لربنامج �لكوميدي �لعر�قي 
�ل�سنو�ت  يف  �سهرته  ذ�عت  �لذي  بطيخ"،  "ولية 

�خلم�ض �ملا�سية، و�ملوؤلف هو حممد خّما�ض �ساحب �أهم 
�لأعمال �لكوميدية يف �ل�سنو�ت �لخرية، �إل �أن وجه 

�لت�سابه يف �جلزءين �سيكون بالنجمني �لكبريين حممد 
ح�سني عبد �لرحيم وهناء حممد.
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الأول  للجزء  الأ�سكال،  من  �سكل  ب��اأي  ُي�ساء،  اأن 
من العمل �سواء من ناحية التاأليف اأو الإخراج اأو 
التمثيل، لذلك كنا حذرين، والذي دعمنا يف هذا 
املو�سوع وجود جنوم اجلزء الأول الذين هم اأدرى 
بكيفية �سريه اآنذاك من حيث الطريقة والأ�سلوب، 
ولهذا كان الأ�ستاذان حممد ح�سني عبد الرحيم 
وهناء حممد ينبهاننا دائمًا اىل بع�س اجلزئيات، 
جناح  م�سرية  ل�ستكمال  قلقهم  من  ياأتي  وه��ذا 

اجلزء الأول.
جميع  اأن  �سيثبت  العمل  ه��ذا  فا�سل:  وا���س��اف 
الفنانني يف برنامج "ولية بطيخ" هم لي�سوا فقط 
الأعمال  اأي  الكوميدية،  "ال�سكيجات"  خانة  يف 
بل  املختلفة،  امل�ساهد  يف  التقطيع  تعتمد  التي 
فهم  ال��درام��ي،  العمل  على  ق���ادرون  فنانون  هم 
م�سلحون بخربة طويلة عرب ما قدموه يف الربنامج 
اأغلبهم  اأن  عن  ف�ساًل  �سنوات،  خم�س  مدار  على 
خريجو اأكادميية الفنون اجلميلة اأو معهد الفنون 

اجلميلة.
اأما عن اختيار الف�سائية العراقية، فالأنها الوريث 
تلفزيون  ق��ن��اة  يف  اإن��ت��اج��ه  مت  م��ا  لكل  ال�سرعي 

النا�س  بع�س  ك���ان  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن  ال���ع���راق، 
يح�سبوننا من املعار�سني لأننا نوجه نقدًا جلميع 
احلالت، وهذا مغلوط لأن هنالك فرقًا بني النقد 

واملعار�سة.
مفادها  ر�سالة  العراقية  الف�سائية  يف  وجودنا   
اأننا يف القناة الر�سمية التي متول باأموال ال�سعب 
ونحن ل�سنا �سد العمل فيها، وب�سراحة بعد النقد 
الالذع الذي ُوجه اإىل القناة العام املا�سي ب�سبب 
الدراما التي قدمتها، قررت خو�س التجربة ع�سى 
فاإن  ولالأمانة  خمتلفًا.  كوميديًا  عماًل  نقدم  اأن 
جدًا  مغرية  عرو�سًا  لنا  قدمت  القنوات  بع�س 
للعمل معها يف رم�سان ولكننا نرى اأن ظهورنا يف 
القناة الر�سمية هو ظهور مهم يل ولل�سباب الذين 

معي.
باملنا�سبة كان التوج�س وال�سك من اأن يقود خمرج 
�ساب عماًل ي�سرتك فيه جنوم كبار قد تال�سى يف 
العمل بدّقة يف موقع  اإجناز  اأول يوم ت�سوير بعد 
نقدم  اأن  ه��و  امل�سرتك  هدفنا  وك��ان  الت�سوير، 
حلقة   30 نرتك  اأن  نفكر  نحن  لطيفة..  كوميديا 

للتاأريخ.

اأحب هنا اأن اأحتدث عن �سخ�سي الفنان حممد 
اأيقونتان  الرحيم وهناء حممد فهما  ح�سني عبد 
لهذين  ت��ك��ون  اأّل  �سحيحًا  ول��ي�����س  التمثيل  يف 

النجمني بطولة مطلقة كل عام.
واأود هنا كذلك اأن اأ�سكر الفنانة ب�سرى ا�سماعيل 
اإ�سافة  كانت  فلقد  العمل،  لفريق  لن�سمامها 
ب�سبب  طويل  غياب  بعد  للعمل  وحقيقية  مهمة 
توقف العمل الدرامي يف العراق، واأمتنى اأن تاأخذ 

مكانتها احلقيقية كنجمة كوميديا.
املناف�سة  خ��ارج  نف�سي  اأع���ّد  العمل  ه��ذا  يف  اأن��ا 
تلت  التي  ال�سنوات  يف  �سِهدنا  لأننا  الرم�سانية، 
عام 2003 ت�سويقًا للكوميديا بطريقة معينة، وكنا 
وفيه  مبهر  فالتايتل  الت�سويق،  هذا  �سحايا  نحن 
جدًا،  بارع  وبرومو�سن  واإغ��راء  راق�سة  جماميع 
ويعتمد  كوميديا،  اأي  على  يحتوي  ل  وامل�سمون 
كثرية  اأعمال  وهناك  الرئي�سيني،  الأبطال  على 
ي�سطر  كان  ال��ذي  للم�ساهد  ا�ستغفال  فيها  كان 
فنحن  هنا  اأم��ا  البديل،  توفر  لعدم  للم�ساهدة 
ومل  الفكرية،  واملتعة  الكوميديا  فيه  عماًل  نقدم 

نعتمد بروباكاندا كاذبة.
 

�ملوؤلف حممد خّما�ض: خمرجون 
كبار رف�سو� �لعمل، وو�فق عليه علي 

فا�سل
اأي  �سنوات  خم�س  منذ  راأ�سي  يف  اختمر  امل�سروع 
منذ عام 2014. وال�سروع يف اجلزء الثاين اأ�سبح 
عبد  ح�سني  حممد  امل�سل�سل  جنمي  لأن  مي�سورًا 
عطائهما  اأوج  يف  زال  ما  وحممد  وهناء  الرحيم 

ولأنه عمل را�سخ يف ذاكرة الأجيال.
جديدة  دم��اء  �سخ  على  عملت  خّما�س:  وي�سيف 
 27 بعد  ح�سلت  التي  املتغريات  ب�سبب  العمل  يف 
عامًا تعّر�س فيها املجتمع اىل حتولت ومتغريات 
ال��ف��رد  ل�سخ�سية  م��ق��ارن��ة  عملت  اج��ت��م��اع��ي��ة، 
الفرتتني  هاتني  اإىل  ينتميان  بني جيلني  العراقي 
املجتمع  ويواجهون  ال�سن  يف  الأب��ن��اء  يتقدم  اإذ 

وم�سكالته.
خطوط  وهنالك  باأكمله،  الأول  اجل��زء  �ساهدت 
الن�س،  كتابتي  عند  الثاين  اجل��زء  يف  اأكملتها 
ومثلما يعرف الو�سط الفني اأن موؤلف اجلزء الأول 

هو ال�سيناري�ست الراحل عبد الباري العبودي.

على  الن�س  هذا  عر�ست  وال�ستغراب  للطرافة 
اأكرث من خمرج وبينهم خمرجون كبار مل ي�ستطع 
اأحد منهم القبول به بحجة اخلوف من اخلو�س 
املخرج  على  عر�سته  وعندما  كهذه،  مغامرة  يف 

علي فا�سل قبل به على الفور.

�لفنان حممد ح�سني عبد �لرحيم: 
كان يوم �لت�سوير يوم عيد

اإن  فا�سل  علي  امل��خ��رج  اأبلغني  عندما  حقيقة 
اأجد  الإجازة" مل  "اأيام  من  ثانيًا  ج��زءًا  هنالك 
الكلمات التي ت�سف �سعادتي يف حينها، ح�سرت 
عيد  يوم  وكاأنه  يوم  اأول  يف  الت�سوير  مكان  اإىل 
اأنا وجمموعة زمالء  نحلم  كنا  لقد  بالن�سبة يل، 
اجلزء الأول بهذا الأمر وحتقق هذا احللم فعاًل 
على يد املخرج علي فا�سل واملوؤلف حممد خّما�س.

وجدت علي فا�سل، هذا املخرج ال�ساب، �سخ�سًا 
حري�سًا على كل حرف يقال وكل حركة تتحركها 
"ولية  جنوم  �سباب  من  العمل  وك��ادر  الكامريا، 
ل��ل��غ��اي��ة، واجل��م��ي��ع مرتقب  " م��ل��ت��زم��ون  ب��ط��ي��خ 
ومتحم�س من خالل التعليقات التي و�سلتني من 
يجب  مهمة  نقطة  اىل  الإ�سارة  واأود  امل�ساهدين، 

على الإخوة يف قناة العراقية اأن يتنبهوا لها وهي 
اأن يكون هذا امل�سل�سل يف وقت عر�س ذهبي حتى 

ياأخذ حقه يف امل�ساهدة.
العبودي  الباري  عبد  الراحل  باملوؤلف  واعتزازًا 
وهذه  الكوميدية"،  املواقف  كتابة  "ملك  ب�  لّقبته 
بحرفية  يكتب  كان  اإذ  القلب،  نابعة من  الت�سمية 

عالية جدًا كاأنه �سائغ ذهب.
اأم���ا امل��خ��رج ال��راح��ل ع��م��اد ع��ب��د ال��ه��ادي فهو 
حمرتف لأنه بالأ�سل كان م�سورًا ومدير ت�سوير 
قبل ال�ستغال يف الإخراج، فهو يعرف جيدًا كيف 
يختار اللقطة، اإن لقاء عمالقني كالعبودي وعبد 
اجلزء  لينال  رئي�سًا  �سببًا  كان  العمل  يف  الهادي 

الأول هذه ال�سهرة.

�لفنانة هناء حممد: مل �أتخوف من 
وجود خمرج �ساب

كانت �سعادتي على قدر املفاجاأة، ومل اأتخوف من 
بالعك�س،  بل  العمل  �سيقود  �ساب  خمرج  تواجد 
هذا  بعد  تركتني  اإذا  الكبرية،  اأختك  اأنا  له  قلت 
ويعمل  ج���دًا  منظم  لأن���ه  اأت��رك��ك  ل��ن  اأن���ا  العمل 

ب�سدق كبري وهو متعاون جدًا.
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ابني يف اجلزء الأول هو ابني احلقيقي ح�سام وهو 
اإفريقيا،  موؤلفًا مو�سيقيًا يف جنوب  يعمل  حاليًا 
اجلزء  ت�سوير  يف  �سرعنا  باأننا  اأبلغته  وعندما 
الثاين �سرخ للمزاح "اأريد العودة للتمثيل" لكّن 
املحبوب  بالفنان  اأنيَط  الثاين  اجلزء  يف  دوَره 

اأمري عبد احل�سني امللقب "اأموري".
ت�سيف هناء حممد: اأمتنى الرتكيز علّي كممثلة 
اإذ  امل�سروع  ه��ذا  يف  نف�سي  اأرى  فاأنا  كوميدية 
اإن  اأق��ول  توا�سع  وبكل  الكوميديا،  اأع�سق  اأنني 
"اأيام  خالل  من  �ست�ساهد  العراقية  الف�سائية 

الإجازة" لأن اجلمهور متعط�س لها.

�أمري عبد �حل�سني "�أموري": لدّي 
جتربة در�مية �سابقة، وم�ساركتي 

هنا �أكرث ن�سجًا
امتدادًا  فيها  لأن  واأحببتها  ال�سخ�سية  ق��راأت   
ومقاربة لل�سارع العراقي، هذه التجربة خمتلفة 
عباءة  م��ن  اأخ���رج  ب��اأن  علّي  �سيحكم  والن�س 

اأموري واأنا اأهتم ب�سلوك ال�سخ�سية.
الأ�ستاذ حممد ح�سني عبد الرحيم الذي �ساأكون 
ومتوا�سع  وع��م��الق  ف��ع��اًل جن��م كبري  ه��و  اب��ن��ه 
واأن��ا  ج��دًا،  ممتع  معه  والعمل  عجيبة  بطريقة 
متفائل بنجاح العمل و�ستكون لديَّ طريقتي يف 
العمل تختلف عن كل ما ظهرت به حيث �ساأكون 

ب�سخ�سية تختلف عّما قدمته �سابقًا.

غ�سان �أ�سماعيل: �جتهدُت لأكون 
مغايرً�

اجلزء  يف  ودي��ع  اأبناء  اأن  اجلميع  يعرف  مثلما 
الأول هم ملي�س ونائل، ويف اجلزء الثاين �ساأج�ّسد 
كربت  ال��ت��ي  ملي�س  زوج  ومي�س  �سخ�سية  اأن���ا 
نفعي  ان��ت��ه��ازي  رج��ل  ه��ذا  وومي�س  وت��زوج��ت، 
با�ستغاللهم،  ويبداأ  زوجته  اأهل  بيت  يف  ي�سكن 
وهنالك مفاجاأة يف احللقة الأخرية انتظروها، 
م�سل�سل  بعد  يل  الثالث  ال��درام��ي  العمل  وه��ذا 
املرة الأوىل يل يف  ولكنها  "رباب" و"�سامكو"، 

بطولة عمل كوميدي.
مل  �سغري  واأن���ا  امل�سرح  ع��امل  اإىل  دخ��ويل  اأول 
اأجتاوز الأربع �سنوات كان يف م�سرحية "اخليط 
والع�سفور"، منذ ذلك الوقت واأنا اأع�سق الفنان 
حممد ح�سني عبد الرحيم، واإنها ملفارقة �ساّرة 
اأنني يف هذا  واحلق  م�سرتك،  عمل  يجمعنا  اأن 
على  ال��رتب��ع  يف  ي�ستمر  مل��اذا  عرفت  امل�سل�سل 
فنان  لأن��ه  الثمانينات،  منذ  الكوميديا  عر�س 
متوا�سع خلوق جمتهد. اإنه فنان بكل ما حتمله 
ب�سكل  ودعمنا  كثريًا  �ساعدنا  معنى  من  الكلمة 
ليو�سف، ول نن�سى الفنانة الكبرية هناء حممد 
وتاأريخًا  وجنومية  وموهبة  �ساأنًا  تقّل  ل  التي 

عمل  يف  معهما  جنتمع  اأن  لنا  �سرف  ك��ب��ريًا. 
م�سرتك.

�سعيد جدًا للحركة الدرامية التي حدثت موخرًا 
التي  اخل�سو�سية  على  اأراه��ن  واأنا  العراق،  يف 
اأمتلكها وقد اجتهدت يف هذا العمل حتى اأخرج 

ب�سكل جديد ومغاير.

هند نز�ر: �سيحّب �جلمهور 
�سخ�سية ملي�ض 

يل  لي�ست  لأين  جم��ازف��ة  العمل  ب��ه��ذا  ق��ب��ويل 
ب�سيطة  جتربة  عدا  الكوميديا  يف  جتربة  �سابق 
مبا  مقتنعة  غري  وكنت  "كركرة"،  برنامج  يف 
فاأنا  العمل  لهذا  بالن�سبة  اأم��ا  حينها،  قدمته 
خائفة جدًا، اإذ اأج�سد �سخ�سية ملي�س بنت وديع 
�سيحبها  جميلة  �سخ�سية  انها  واأعتقد  ولبيبة، 

امل�ساهد كثريًا.
هذه اأول جتربة يل مع فريق عمل امل�سل�سل الذين 
والتزامهم  الرفيع  خللقهم  و�سفهم  عن  اأعجز 
الفنان  مع  تعامله  وطريقة  املخرج  عن  ف�ساًل 
من خالل بث الطاقة واإي�سال املعلومة بطريقة 
لأنها  ج��دًا  جميلة  جتربة  اأنها  واأعتقد  �سل�سة، 
واأما  اأحبهم،  اأنا�س  مع  اأتعامل  ولأنني  كوميديا 
ممثل  فهو  الرحيم  عبد  ح�سني  حممد  النجم 
حمرتف واأ�ستاذ ومعلم ومتوا�سع جدًا والنجمة 
هناء حممد يف قمة الرقّي وكثريًا ما ت�ساعدنا.

�ملخرج �ملنفد طه جا�سم: 
عمل "اأيام الإجازة" الذي ُقدم منذ ما يقارب 
عبد  ح�سني  حممد  الفنانان  كان  عامًا   27 ال� 
الرئي�سيني،  بطليه  حم��م��د  وه��ن��اء  ال��رح��ي��م 
برنامج  �سباب  معهم  �سارك  اجل��زء  ه��ذا  ويف 
كانت  البداية  يف  ب�سراحة  بطيخ".  "ولية 
التعامل  يف  اخل��ربة  قلة  ب�سبب  �سعوبة  هناك 
ولكن  ال��درام��ا،  يف  طويل  ب��اع  لهم  ممثلني  مع 
هلل احلمد �سادت العمَل روُح التعاون يف احلوار 
بتفا�سيل  نهتم  ه��ن��ا  ون��ح��ن  امل��م��ث��ل،  وح��رك��ة 
امل�����س��ه��د، وال��ن�����س ج��ي��د ج���دًا ول��ك��ن هنالك 
اإ�سافات كوميدية حت�سل بني ال�سباب وفنانينا 

الكبار اأبطال اجلزء الأول.
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

م�شبقا نعلم ان التعب يدفع بالإن�شان اىل الت�شبث بق�شة 
حتى ان كان )دكتورا روحانيا( تعرف م�شبقا انه كاذب 

ولكنه بخبثه يعرف كيف ي�شتدرجك لتخربه مبا تعانيه 
دون ان ت�شعر، ونعرف م�شبقا ان حالة مر�شية قد تبدو 

بال �شفاء ل�شخ�س عزيز يدفعك ملثل هوؤلء ويف املح�شلة 
لن تك�شب �شوى قب�س ريح..

و " األو "

ن�ساطاتك  كل  على  يوؤثر  روحاين  عار�س  اأختي  يا  عندك  اللي  "هذا 
على  احلديث  الطب  يكدر  ما  �سحية  م�ساكل  ي�سوي  وممكن  احلياتية 

اكت�سافها ب�س احلل عندي".
هذا جزء من حوار على قناة ف�سائية وا�سح من اأرقام التلفونات التي 
اأ�سفل ال�سا�سة اأنها تبث من دولة عربية، و�ساحبها يحمل لقب  تظهر 
يقول  فقط،  عنده  )احل��ل(  ع��راق��ي..ولأن  اأنه  لهجته  ويبدومن  دكتور 

الت�سال. انقطع  و..  معنا"..  "وخليكي 
ي�سحنوا  اأن  به  يت�سلون  الذين  من  م��رارا  طالب  باأنه  الدكتور  ويقول 
"مبني الر�سيد خل�س، ومبني اأن اأختنا ما  ر�سيد لتلفوناتهم وي�سيف 
ب�سبب  الت�سال  انقطع  "ويجوز  وي�ستدرك   .. املكاملة".  طول  حم�سبة 

الأحوال اجلوية اللي دا ت�سو�س الت�سالت ".
الكونرتول  ا�سمك،  اكول  راح  م�س  تخاف  ول  اخي  و"اتف�سل  و"األو"، 

بلغني"..
جملة  يف  عربية  لهحات  عدة  ي�ستخدم  العراقي  الروحاين  والدكتور 

واحدة، وي�ساأل "�سوكالك الدكتور"
املت�سل "كال حيوانات ماكو"

عدك  فيه  يكول  يف،  ما  حيوان  يكول  ما  "الطبيب  الروحاين  الدكتور 
�سعف وهيك ا�سي".

بكيف  هو  "لي�س  الروحاين  الدكتور  ماكو".  "هوكال حيوانات  املت�سل 
الطبيب، عالجك عندي، راح اردلك املطلوب منك و�سي �سوي وتخابر 
مادة  املت�سل،  من  املطلوبة  املواد  �سمن  ومن  حامل"..  مراتي  وتكول 
على  وهو  فقط  عنده  وموجودة  الروحاين  الدكتور  يوؤكد  كما  غالية، 

ا�ستعداد اأن ير�سلها له والتكاليف كلها على ح�ساب املت�سل..
وبانتظار مكاملة جديدة، يرفع الدكتور الروحاين ورقة اأمام الكامريا، 
غري  وكلمات  ر�سومات  داخلها  ويف  هند�سية  ا�سكال  عليها  مر�سومة 
مفهومة، ويقول "وعدتكم ان اأعلمكم العمال الب�سيطة للخري، �سوروا 
ول  نف�سها  ت�سوون  لزم  الطال�سم،  من  بالكن  وخ��دوا  الورقة  هايدي 

تن�سون ا�سم ال�سخ�س وا�سم اأمه.. و"األو"..
يعرف  ل  الذين  )الدكاترة(  مئات  من  واحد  الروحاين  الدكتور  هذا 
باملبالغ  اين جاوؤوا  الدكتوراه ول يعرف من  نالوا  باأي مو�سوع  املت�سل 

الكبرية لمتالك ف�سائية وبع�سهم اأ�سبحت لديه ف�سائيتان او اأكرث.. 
هوؤلء ي�ستغلون م�ساكل امل�ساهدين/ امل�ساهدات ويعرفون كيف يغازلون 
املجانني(  على  الهبل  )رزق  اإن  ويقال  املاليني  ويك�سبون  حاجاتهم 
كيف  ويعرفون  بخبث  اأذكياء  امنا  اب��دا،  )هبل(  لي�سوا  ه��وؤلء  ولكن 
اىل  و�سل  بل  وعاطفية،  �سحية  املتاعب،  اأنهكتهم  الذين  ي�ستدرجون 
هوؤلء  لهم  يوفر  اأن  اأم��ل  على  العمل  عن  عاطلون  بهم  يت�سل  ان  حد 
وظيفة ما، ورمبا ي�سرف عاطل ما اأمواًل كانت �ستوفر له عمال خا�سا 
الفي�سبوك و�سارت  بع�س هوؤلء )الدكاترة  اىل  يعتا�س منه.. وحتول 
الكثري  وفيها  وممولة،  م�سجلة  اي  حممية،  بع�سها  �سفحات،  لديهم 
من اعالنات ال�سحر والأعمال للرزق وال�سيطرة على الزوج اوالزوجة 
واىل اآخره من الأعمال و�سول اىل ال�سيطرة على )رئي�سك يف العمل( 

و)تكون وحدك يف ال�ساحة(..
اأن  نعلم  م�سبقا  ور�سينة،  اجتماعية جادة  درا�سة  اىل  بحاجة  ظاهرة 
التعب يدفع بالإن�سان اىل الت�سبث بق�سة حتى اإن كان )دكتورا روحانيا( 
لتخربه  ي�ستدرجك  يعرف كيف  بخبثه  ولكنه  كاذب  اأنه  م�سبقا  تعرف 
مبا تعانيه دون ان ت�سعر، ونعرف م�سبقا اأن حالة مر�سية قد تبدو بال 
�سفاء ل�سخ�س عزيز يدفعك ملثل هوؤلء ويف املح�سلة لن تك�سب �سوى 

قب�س ريح..
و"األو"

وقبل اأن ينقطع اخلط، من يحمي النا�س من هوؤلء ؟ ادارات الأقمار 
ال�سناعية، ال�سرطة اللكرتونية، التوجيهات والوعي، اوماذا؟ واأخ�سى 

اأن ينقطع اخلط قبل اجلواب..



السنة الرابعة عشرة العدد )336( 7 آيار 2019 وفنون ثقافة  alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

21 20

ميكن للمقدم اكت�ساب ال�سعبية من خاللها. 
�لتجربة �لعربية

ال�  ف�سائية  قدمتها  التي  العربية  الربامج  اأب��رز  من 
على  تناوب  "وزنك ذهب" الذي  برنامج  mbcهو 
ولكن  ال�سريف،  ونور  زيدان  اأمين  الفنانان  تقدميه 
رغم  الربنامج  ه��ذا  تقدمي  يف  احل��ظ  يحالفهما  مل 
�سعيد  على  مرموقني  كفناَنني  جماهرييتهما 
جورج  حقق  الآخر  الطرف  يف  بينما  الدراما، 
برنامج  يف  النظري  منقطع  جناحًا  قرداحي 
التجارب  ت��وال��ت  املليون".  �سريبح  "من 
منهم  ومطربون  فنانون  املوجة  وركب 
واأحمد  وي�سرى  ن�سري  "اأ�سالة 
ال���الف���ت  وغ����ريه����م.  حلمي" 
التي يقدمها  الربامج  اأن  للنظر 
قابلة  غ��ري  ب��رام��ج  ه��ي  الفنانون 
م يف منا�سبات  للبقاء واإمنا هي برامج مو�سمية تقدَّ
اأ�سحاب  فيها  يعتمد  الكرمي،  رم�سان  ك�سهر  معينة 
�ساحة  اىل  امل�ساهد  جذب  على  الف�سائية  املحطات 
لكن  الفنان  بحق  �سّبة  ليعد  وه��ذا  الف�سائية،  تلك 

رمبا يفقده بع�سًا من بريقه الفني. 
�لتجربة �لعر�قية

الفنان  خ��الل  من  مبكرًا  ب��داأت  العراقية  التجربة 
"م�سابقات  برنامج  يف  �سارك  حني  قفطان  �سامي 
ال�ساعة التا�سعة" يف ال�سبعينات. مل تدم هذه التجربة 
طوياًل، وعاد بعدها الفنان �سامي قفطان اىل الدراما 
التلفزيونية واىل الأعمال ال�سينمائية. جتربة اأخرى 
مبكرة هي برنامج "ا�سرتاحة الظهرية" الذي قدمه 
الثنائي "اأمل طه وحممد ح�سني عبد الرحيم" والذي 
قدم يف الثمانينات، وهو برنامج كوميدي هادف كان 
اأن  ويبدو  املجتمع،  ال�سلبية يف  ينتقد بع�س احلالت 
الربنامج.  فتوقف  حينها  للم�سوؤولني  يرق  مل  الأم��ر 
مرة اأخرى عاد الثنائي "حممد ح�سني عبد الرحيم 
لقت  كوميدية  م�سرحيات  تقدمي  اىل  طه"  واأم���ل 
حينها ا�ستح�سان امل�ساهدين، توا�سلت هذه التجارب 
خ�سو�سًا بعد عام 2003، وركب الفنانون العراقيون 
رغم  جتربة  ق��ّدم  فنان  كل  ال��ربام��ج،  تقدمي  موجة 
رمبا  واح��د،  م�سمون  ذات  كانت  الربامج  جميع  اأن 
البع�س،  لدى  الأ�سواء  البقاء حتت  العذر  هو   كان 
وانح�سار الأعمال الدرامية يف الآونة الأخرية دفعهم 
مع  التوا�سل  ل�ستمرار  التلفزيوين  التقدمي  نحو 

العراقية  الف�سائية  القنوات  قامت  وقد  جمهورهم. 
املمثلني  ف��ق��دم��ت  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  با�ستن�ساخ 
واملطربني كمقدمي برامج ، تهافت غري م�سبوق من 
قناة  افتتاح  بعد  خ�سو�سًا  العراقيني،  الفنانني  قبل 
واإح�سان  ح�سني  "اآلء  �ساهدنا  اإذ  عراق،   mbc

دعدو�س وماجد يا�سني وحامت العراقي" وغريهم.
وجهات نظر

قبل  من  الربامج  تقدمي  ظاهرة  اأن  يعتقد   البع�س 
منها  املالحظات،  من  العديد  تت�سمن  الفن  جنوم 
عن  دائمًا  يبحثون  الف�سائية  القنوات  اأ�سحاب  اأن 
باعتباراأن  امل�ساهدين،  قبل  املعلنني  جلذب  النجوم 
وقت  اىل  يحتاج  ول  وم�سهور  جاهز  جن��م  الفنان 
املناف�سة  ظ��ل  ف��ى  خ��ا���س��ة  عليه  ال��ن��ا���س  ليتعرف 
�سّتى  فى  النجوم  جذب  على  القنوات  بني  ال�سديدة 
املجالت بغ�ّس النظر عن مدى ما يقدمه هذا النجم 
الفنان  مناف�سة  م�ساألة  اأما  م�سمون.  من  النجمة  اأو 
ق��درة  على  يتوقف  فهذا  ال��ربام��ج،  ملقدمى  امل��ذي��ع 
الفنان الثقافية ومتكنه من اإجراء احلوارات مع عدد 
بنف�سه ووعيه بكل ما يجرى  وثقته  ال�سخ�سيات  من 

فى املجتمع ودرجة ح�سوره وقبوله على ال�سا�سة. 
البع�س الآخر يعتقد اأن املمثل هو م�سروع واأي �سيء 
خارج التمثيل هو خيانة للتمثيل بحد ذاته، فامل�سكلة 
او النتقال يقول:  التحول  حني ت�ساأل عن �سبب هذا 
اإن اأهم ممثلي العامل يتجهون لذلك يف حني اأن هذا 
الذين  معظم  واأن  عاّمًا،  ولي�س  �سخ�سي  قانون  هو 
واملال  ال�سهرة  عن  يبحثون  اجلانب  هذا  يف  يعملون 
م�سروعه،  يخون  م��ن  واأن  اإب��داع��ه��م،  ح�ساب  على 
مَلكة  فالتمثيل  ما،  يومًا  �سيخونه  امل�سروع  اأن  فحتمًا 
مثلها مثل ال�سعر، وعلى املمثل اأن لي�ست�سهل احل�سور 

اأمام الكامريا.
وجهة نظر اأخرى تعتقد اأن هناك اأ�سخا�سًا ليجدون 
الإع���الم  ب��اجت��اه  فيذهبون  التمثيل   يف  اأنف�سهم 
املجال،  ذل��ك  يف  عنه  م��اع��ج��زوا  حتقيق  وحم��اول��ة 
يف  نف�سه  البع�س  فيجد  ي��ح��دث،  اأي�����س��ًا  والعك�س 
الفنان  اأن  مبعنى  �سامل،  فنان  اأنه  ويعترب  املجالني 
ومقدمًا  ومذيعًا  ومغنيًا  ممثاًل  يكون  اأن  ي�ستطيع 
للربامج، على العك�س من الإعالمي الذي اعتاد على 
التعامل مع كامريا ثابتة، فهو حتمًا لن ينجح و�سيكون 
الكامريا  مع  العمل  ي�ستطيع  لن  لأنه  الف�سل  م�سريه 

املتحركة واللقطات املختلفة وامل�ساهد املتباينة. 

مًا لأحد �لرب�مج. رمبا كان هذ� �لأمر ي�سيب  مل يعتد �مل�ساهد �أن يرى �أحد �لفنانني مقدِّ
�لبع�ض بالده�سة، كون �ملجال �لفني، من در�ما وم�سرح و�سينما، يجعل للفنان م�ساحة 

مفتوحة للتحرك. يف �لفرتة �لأخرية �أ�سبحت ظاهرة تقدمي �لرب�مج من قبل �لفنانني 
ظاهرة ت�سرتعي �لنتباه من قبل �ملخت�سني.

حم�شن اإبراهيم

ال����ف����ن����ان����ون وت�����ق�����دمي ال����ربام����ج

بني ن�شوب العطاء والبحث 
عن ال�شهرة
لي�س بال�سرورة اأن يكون ال�سخ�س م�سهورًا يف جمال 
فلكّل جمال  اآخر،  النجاح يف جمال  ي�ستطيع  كي  ما 
فر�سانه. ولي�ستطيع اأحد اأن ينكر اأن ملقدم الربامج 
او الإعالمي ح�سوره الوا�سح على ال�سا�سة وتوا�سله 

وينفري"،  "اأوبرا  اأ�سبحت  عامليًا،  امل�ساهدين.  مع 
وكذلك  م�سجلة  ماركة  احل��واري��ة،  الربامج  مقدمة 
 cnn حمطة  يف  ال��ربام��ج  م��ق��دم  كينغ"  "لري 
وعماد  قرداحي  "جورج  اأن  جند  عربيًا  الأمريكية. 

من  �سهرة  اأك��رث  هم  يو�سف"  وبا�سم  اأدي��ب  الدين 
تتطلب  الربامج  تقدمي  مهنة  اإن  اأنف�سهم.  الفنانني 
اأو  املذيع  اختيار  ومعايري  املوا�سفات،  من  الكثري 
فقط،  واح��د  عن�سر  على  تتوقف  ل  الربامج  مقدم 
لأن هناك عنا�سر عدة يجب اأن تكون بذات الأهمّية. 
وتكاد تكون مهنة تقدمي الربامج من اأكرث املهن التي 
التي  العامة  والثقافة  اللغوية  القدرات  على  تعتمد 



 فيلم )الرتل( وّثق حدثًا ع�سكريًا مهمًا.. عن هذا 
املخرج  التقينا  رافقته  التي  الأجواء  وطبيعة  الفيلم 

رائد املندلوي:  
ثنا عن فيلم )الرتل( وكيف توّلدت الفكرة؟ * حدِّ

اأحداث  عن  دقيقة   27 زمنه  وثائقي  فيلم  الرتل   -
اجلي�س،  ط���ريان  ب��ط��ولت  اإح���دى  ي���روي  حقيقية، 
 2016 حزيران   29 على   28 ليلة  اأح��داث��ه  ت��دور  اإذ 
الدواع�س  كان  حني  الفلوجة  انت�سار  بعد  وحتديدًا 
ماء  بع�س  لهم  يعيد  م��زع��وم  ن�سر  ع��ن  يبحثون 
الوجه، بعد هزميتهم يف الفلوجة التي كانوا يرّوجون 
باأنها قلعه ح�سينة لميكن اخرتاقها، حيث جمعوا 
حتمل  1200���س��ي��ارة  ال���  بحدود  كانت  التي  قواتهم 
خمتلف الأ�سلحة متوجهة من جنوب احلبانية باجتاه 
بحرية الرزازة ومنها اإىل كربالء.. وهناك ت�سدى 
ال�ساعة  م��ن  اب��ت��داًء  اجلي�س  ط���ريان  اأب��ط��ال  لهم 
الواحدة وع�سرين دقيقة لياًل حتى ال�ساعة احلادية 
ع�سرة من �سباح اليوم الثاين ومتكنوا من اإبادة اأكرث 

من 820 عجلة، وليفّر الباقي يف ال�سحراء.
الن�سر  ه��ذا  اإع���الن  بعد  مبا�سرة  ت��ول��دت  الفكرة 
البطولية  العملية  هذه  نوثق  اأن  ارتاأينا  اإذ  الكبري 
بطولت  من  ق�سة  لالأجيال  يحكي  وثائقي  بفيلم 
جي�سنا، ل اأن يقت�سر على تقارير اإخبارية تزول بعد 

انتهاء احلدث.
اإىل دعم كبري.. من  اأفالم كهذه بحاجة  * ت�سوير 

قدم لكم ذلك؟
- طبعًا ت�سوير مثل هكذا اأنواع من الأفالم يحتاج 
اإىل دعم كبري من خالل ت�سوير كل اأنواع الطائرات 
احلقيقيني،  الأبطال  ت�سوير  اإىل  اإ�سافة  امل�ساركة، 
عن  ناهيك  املنطقة،  ف��وق  ال��ط��ريان  اإىل  اإ���س��اف��ة 
لدعم  وك���ان  الت�سوير..  يطلبها  ال��ت��ي  الإع����ادات 
الطيار  باللواء  متمثلة  املعنوي  التوجيه  مديرية 
امل��واف��ق��ات  ك��اف��ة  با�ستح�سال  اخل��ف��اج��ي  حت�سني 
وت�سهيل مواعيد الطريان، اإ�سافة اإىل الدعم الكبري 
املالكي  اأول ركن حامد  الفريق  وفره م�سكورًا  الذي 
قائد طريان اجلي�س وكل منت�سبي قيادته من �سباط 

ومراتب لإجناز ق�سة البطولة.
* لبد من اأن هناك خفايا اكت�سفتها اثناء ت�سويرك 

الفيلم؟
الت�سوير  اأثناء  اكت�سفت  التي  الفلم  خفايا  من   -
ال��ق��در،  ل��ي��ايل  اإح����دى  احل���دث ح�سل يف  اأن  ه��ي 

على خط  �سحورهم  فكان  �سائمني  الطيارون  وكان 
الطريان وقرب طائراتهم خالل فرتة اإعادة التزود 
اكت�سفنا  كذلك  للطائرة،  العتدة  وحتميل  بالوقود 
دعم  على  ح�سلت  ق��د  اجلي�س  ط���ريان  ق��ي��ادة  اأن 
الر�سيدة من خالل  املرجعية  مبا�سرة من  ومباركه 
العملية  �سالمة  على  لالطمئنان  التوا�سل  ا�ستمرار 

والطيارين.
* هل �سارك الفيلم يف مهرجانات �سينمائية؟

اجلائزة  الآن،  على جائزتني حتى  الفيلم  - ح�سل 
الرابع  ال��دويل  ال�سينمائي  القمرة  ملهرجان  الأوىل 
مب�ساركة 63 فيلمًا من ت�سع دول من �سمنها العراق، 
فقد ح�سل الفيلم على اجلائزة الأوىل للمهرجان، و 
امل�ساركه الثانية كانت يف مهرجان الطّف ال�سينمائي 
الذي اإقامته اجلامعه امل�ستن�سرية اإذ ح�سل الفيلم 
�سوف  حملي  مهرجان  وهناك  الثانية،  املرتبة  على 
يقام يف اأيلول املقبل �سي�سارك الفيلم فيه اإ�سافة اإىل 
اأر�سلنا لهم ن�سخًا  ثالثة مهرجانات عاملية خارجية 
�سمن  قبوله  ب�ساأن  ردوده���م  وننتظر  الفيلم،  من 

امل�سابقة الر�سمية.
*ماهي املعوقات التي واجهتك اثناء الت�سوير؟

اأغلبها  كانت  الفيلم  اأح��داث  اأن  املعوقات  اأب��رز   -
جتري لياًل، وهناك �سعوبة كبرية يف الت�سوير الليلي 
ال�سعب  من  الوا�سعة  الف�ساءات  اأن  حيث  للطريان 
الطائرات  ت�سوير  �سعوبة  اإىل  اإ�سافة  اإ�ساءتها... 
ي�سطر  م��ا  الت�سوير  يتطلبها  ال��ت��ي  والإع������ادات 
الطيارين اإىل تكرار عمليات الهبوط والقالع. وقد 
اإ�سافة  كامريات  بعدة  الت�سوير  ا�سلوب  اعتمدنا 
 gopro بكامريا  الت�سوير  تقنية  ا�ستخدام  اإىل 
ال�سغرية وو�سعها يف قمرة القيادة وت�سوير عمليات 
 Dron بال�  الت�سوير  اإىل  النار،اإ�سافة  اإط��الق 
)الطائرات امل�سرية(، وهذه من ال�سعوبه اأن تعمل 
طريان  حظر  لوجود  الطائرات  وقرب  املطارات  يف 
من ال�سركة املنتجة، وقد تغلب عليها ال�ساب املبدع 

حمزة املندلوي.
البطولية  العملية  ه��ذه  توثيق  اإجن��از  يف  معي  ك��ان 
فريق عمل كفء من كادر مديرية الإنتاج الوثائقي 

بالإ�سافة اإىل الزميل املعد نبيل اخلفاجي.
اأخريًا اأطمح اإىل اإجناز العديد من ق�س�س البطولة 
يف  اجلي�س  ط��ريان  �سهداء  ت�سحيات  اإىل  اإ�سافة 

اأفالم وثائقية مقبلة.

"الرتل"
ملحمٌة حقيقية 
�شّطرها اأبطال العراق

فيلم

يقول خمرج �لأفالم �لوثائقية 
�لعاملي"باتريثيو غوثمان": 
�لبلد �لذي ل ميتلك �سينما  "�إن 
وثائقية مثل �لعائلة �لتي ل 
متتلك �ألبوم �سور." �سناعة 
�لفيلم �لوثائقي و�حدة من 
�ملهام �لتي توؤرخ وتنقل للم�ساهد 
�أحد�ثًا وحتديات كربى يف 
فرتة ما قد ليعلم عنها �مل�ساهد 
�سيئا.

حم�شن ابراهيم
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مبدع يرى العامل بروؤية تثري �سعورًا يتحرك مع 
املتغريات كيف �ساء، لأن ال�سورة لديه خطاب 
ب�سوت  م�سموع  وخطاب  عالية  بدرجة  مرئي 

مرتفع. منذ �سن الثامنة ع�سرة من عمره واإىل 
حياته  نذر  الآن،  وال�سبعني  ال�سابعة  م�سارف 
عائلة  من  متحدر  فهو  والثقافة،  والأدب  للفن 
فنية تنتمي جلواد �سليم، منطلقًا من دياىل اىل 
وما  اأك��رث،  جعلها  �سنائع،  �سبع  ميتلك  بغداد، 

زال يبحث عن �سنعة جديدة؛ كي يبدع فيها. 
�شغف الفن

مل يكن �سعدون �سفيق �سعيد م�سورًا فوتغرافيًا 
من  فهو  جوانبه  بكل  الفن  �سغفه  بل  فح�سب 
وامل�سرح  وال�سينما  والتلفزيون  الإذاع���ة  رواد 

وع�سو  والأدب���اء  وال�سحفيني  ال�سعراء  وم��ن 
ال��ع��راق  يف  للت�سوير  جمعية  لأول  موؤ�س�س 
 1956 عام  منذ  التلفزيون  دخل   .1972 عام 
بالكتابة  والإذاعة عام 1958 ومازال م�ستمرًا 
لهما، �سارك يف بطولة الفيلم العراقي )قطار 
يون�س  �سعدي  جانب  اىل  ال�سابعة(  ال�ساعة 
للمخرج عام  البدري، ممثاًل وم�ساعدًا  ومكي 
1962، ليمتد فيما بعد تاريخ طويل يف الإعداد 
من  العديد  نال  والتقدمي.  والتمثيل  والكتابة 
درام��ي  كاتب  اأف�سل  وجائزة  الإب���داع  جوائز 
عام2000، اأ�سدر اأربعة دواوين �سعرية واأربعة 
اآخرها  اخت�سا�سه  جم��الت  يف  متنوعة  كتب 
الكامريا،  م��ع  رحلته  ع��ن  واأ���س��ود(  )اأب��ي�����س 
الربامج  مبئات  وم��ازال  الإذاعية  املكتبة  رفد 

وامل�سل�سالت.

حمطة فوتغرافية

لأول  املوؤ�س�سني  اأوائ��ل  من  �سفيق  �سعدون  يعد 
جمعية عراقية للت�سوير يف العراق عام 1972، 
دياىل  يف  ت�سوير  جمعية  لأول  موؤ�س�س  وع�سو 
العرب  امل�سورين  احتاد  يف  ع�سو   .1976 عام 
)انرتبر�س  منها  م�سابقات  ع��دة  يف  و���س��ارك 
م�ساركته  عن  ف�ساًل  واأملانيا،  بلغاريا  يف  فوتو( 
اأق��ام  للجمعية.  ال�سنوية  امل��ع��ار���س  جميع  يف 
و)6(  العراق،  داخل  �سخ�سيًا  معر�سًا   )49(
ومو�سكو  وبلغاريا  رومانيا  يف  دولية  معار�س 
ع��دة جوائز  وم��ال��ط��ا. ح�سد  ول��ن��دن  واأمل��ان��ي��ا 
منها اجلائزة الأوىل لل�سور الفنية يف املعر�س 
الوىل  واجلائزة  للجمعية عام 1973،  ال�سنوي 
اختريت   .1975 ال��ع��امل��ي  ب��رل��ني  م��ه��رج��ان  يف 
املتاحف  يف  الفوتغرافية  ���س��وره  م��ن  من���اذج 

والتقاومي ال�سنوية والكتب املدر�سية وال�سحف 
وامل���ج���الت ال��ع��راق��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة 
وكواطبع بريدية. ف�ساًل عن اإ�سداره جمموعة 
الفوتغراف،  بعامل  تهتم  التي  الإ�سدارات  من 
وجمموعة فوتغرافية لل�سباب باللغتني العربية 
والنكليزية، وكتاب )اأ�سود واأبي�س( عن رحلة 
وخارج  داخ��ل  الفوتغراف  ع��وامل  يف  كامريته 

العراق.
حمطات تلفزيونية واإذاعية 

و�شينمائية
ك���ان دخ��ول��ه ال��ت��ل��ف��زي��ون مم��ث��اًل م��ن خ��الل 
لالأطفال  جحا(  )نادي  برنامج  يف  م�ساركته 
العام  ويف  زك���ي،  يحيى  وت��ق��دمي  اإع����داد  م��ن 
)�سوف  برنامج  وتقدمي  ب��اإع��داد  ق��ام   1959
عندك يا�سالم( وهو برنامج خا�س بالأطفال 
من اإخراج )حيدر العمر( ومب�ساعدة حمودي 
حيث  التلفزيونية  رحلته  لتتوا�سل  احلارثي، 
 1963 العام  يف  لالأطفال  اآخر  برناجمًا  قدم 
عنوانه )جملة الأولد( من اإخراج عبد الهادي 
التلفزيون  يف  م�ساركته  عن  ف�ساًل  م��ب��ارك. 
التاأليف  يف  م�ساهمة  م��ن  اأك��رث  يف  ال��رتب��وي 
�سنة  و)  لل�سته(  ومنها متثيلية )قاط  والتمثيل 
من  عدد  اإع��داد  اىل  اإ�سافة  حرامات(  راحت 
التلفزيونية  املحطات  اآخر  الثقافية.  الربامج 
وال��ذي  ال��ع��رب(،  عند  )الطب  م�سل�سل  كانت 
عبد  منهم  ممثاًل   160 ال���  قرابة  فيه  �سارك 
اخلالق املختار و�سامي قفطان وخليل الرفاعي 

ومقداد عبد الر�سا واآخرون.
تقدمي  توا�سل يف  فقد  الإذاع���ة  اأم��ا يف جم��ال 
واإعداد الربامج وامل�سل�سالت منذ العام 1958 
منها  وامل�سل�سالت،  الربامج  مئات  بلغت  حتى 
)اأم���ة يف رج���ال، اأث���ر ال��ع��رب يف احل�����س��ارة، 
ال�سوء(.  دائ��رة  يف  �سخو�س  حممود،  اأبو  بيت 
اإذاع���ة  م��ع  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  واىل  ليتوا�سل، 
عنوانه  فيلمًا  لل�سينما  العراق.كتب  جمهورية 

)نبتة حب عراقية(.

�شعدون �شفيق
موؤر�شف اللحظات الهاربة من الزمن

وّثق بكامريته م�سرية �لعر�ق و�لعر�قيني طيلة عقود م�ست، ورغم تقدمه يف �ل�سن فاإنه يتمتع 
بدّقة �ل�سياد يف �قتنا�ض �للقطة. فهو يعترب �أن �ل�سورة �لفوتغر�فية هي لغة �أخرى حالها 
حال لغة �لأدب و�لفنون لكونها تعتمد �أ�سا�سًا جدلية �لوجود يف �ختيار �للقطة �و �قتنا�ض 

�للحظة �لهاربة.

حم�شن اإبراهيممتابعة: 
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 وبقدر ما جتد مالحمه طافحة بالب�سر والبت�سامة 
الدائمة، اإل اأن دواخله م�سكونة دومًا بفواجع غياب 

اأحبته من اإخوته واأ�سدقائه.
املاء  ج��اور  ال��ذي  ال�ساعر  قا�سم..  �سعدون  اإن��ه   
دهرًا وبحث يف اأ�سراره واأدمن حماكاته وهو يتاأمل 
خميلة حروف �سومر الأوىل الراك�سة يف قعر ذلك 
عرب  اأكرث  عليه  لنتعرف  لبيتهم..  املال�سق  النهر 

هذا احلوار: 
غياب م�شتمر 

هلل..  فيما  علي،  تعتب  والليل،  اأن��ا  تعالو،  *)ب�س 
الخ( كاأنك مولع بالغياب، فما له من نهاية..

ويجور  الزمن  ويطاوعها  الأق��دار  حتكم  عندما   -
احللم  يكون  حينها  ي��ع��ودوا،  ومل  ذه��ب��وا  بالذين 
غنائية  اأ�سماء  للغياب  تكون  حتقق،  ق��د  البعيد 
معها:  تعاون  لك  كان  احلياة  عن  غيابها  اأحزنك 
)اأن��ا  ك��ث��ريًا غنى يل  اأح��ب��ه  ال��غ��ف��ور  ���س��الح عبد 
احتاجيتكم( من حلن جعفر اخلفاف، و)متنيتك( 
التي اأعاد غناءها قحطان العطار و�سباب اآخرون، 
وكنت منهمكًا يف كتابة اأغنية طلبها �سقيقه جناح 
جابر  �سعدون  فجعني  ح��ني  بها  انهماكي  اأث��ن��اء 
الن�س  بتمزيق  ف�سارعت  رحيله  بخرب  هاتفيًا 

واأجه�ست بالبكاء.
 �شراكة  املجد

* الأغنية )�سنعة( فنية يعتربها البع�س ت�سرتك 
فاأين   ) موؤدٍّ ملحن-  )موؤلف-  ثالثة  اأطراف  فيها 

ح�ستك من جمدها؟ 
- اأعرت�س على كلمة )�سنعة(.. اأنا اأراها جمموعة 
التي  النبيلة  الإن�سانية  والأحا�سي�س  امل�ساعر  من 
تثري يّف احلما�س واجلمال وت�ساقط الدموع، حينها 
جمد  م��ن  ح�ستي  اأم��ا  معافى.  الن�س  اأن  اأق���ول 
الأغنية فهي الأوىل لأنني املّحفز للملحن ومن ثم 

املوؤدي وبال �سك فهما �سريكان. 
* هناك من يطلق م�سطلح )ال�ساعر الغنائي(.. 

األ ترى يف ذلك انتقا�سًا من موهبة ال�ساعر؟ 

معينة  ولظروف  الق�سيدة،  اأكتب  �ساعرًا  بداأت   -
ذاتية اجتهت لكتابة الأغنية فوجدتها اأعذب واأرق 
اأحد  اأنها  اىل  اإ�سافة  وج��م��اًل،  اأح�سا�سًا  واأك��رث 
روافد ال�سعر والعديد من �سعراء الق�سيدة غنيت 
مثال على  النواب خري  ولعل مظفرنا  ق�سائدهم، 
ذلك، ولكنها مهمة قام بها ملحنون كبار.. اأينهم 
بنجاح  الق�سيدة  تلحني  يجيد  فندي  كاظم  الآن؟ 

لكونه �ساعرًا اأوًل. 

املوروث ثروة بيئوية 
*)حدهن( التي ذكرتها يف حوار برنامج ال�سجادة 
اأوم�سدر  الأول..  ينبوعك  كانت  هل  احل��م��راء، 

اإلهام مبكر لك؟ 
- اإنها جدتي لأبي، كانت حتكي يل ق�س�سًا بعفوية 
الق�سة،  ق�سية  يلخ�س  جميل  ب�سعر  تنتهي  كاملة 
ال�سعر  �سّلم  على  عزف  الذي  الأول  وتري  فكانت 
كانت  وباخت�سار  ال�سعر،  وخيال  هاج�س  يّف  واأثار 

هي اللبنة الأوىل يف �سفري ال�سعري.
*امل�������������وروث ال��������ذي ت����وظ����ف����ه يف 

ن�سو�سك.. من اأين جاء وكيف 
تتعامل معه؟

مي�سانية  بيئة  م��ن  اأن���ا   -  
اأنهارها  فيها  تثريين  جميلة 
واأه�����واره�����ا وب�����س��ات��ي��ن��ه��ا، 

ط��ي��وره��ا، اأ���س��م��اك��ه��ا.. ه��ذا 
كان  الأّخ��اذ  الالمتناهي  اجلمال 
قدر  جماله  اأ�ستلهم  لأن  حمفزًا 

امل�����س��ت��ط��اع، ك��ن��ت اأب��ح��ث 
واأ���س��األ  واأ�سمع  واأق���راأ 
ف��وج��دت ب��ني ط��ّي��ات 
���س��ف��ح��ات ال�����رتاث 
يوؤخذ  اأن  ماي�ستحق 
م���ن���ه وي���ب���ن���ى ع��ل��ي��ه 

م��ث��ل��م��ا وظ��ف��ت��ه يف 

املعيرب..  حممد،  بويه  ول��وه،  ل��وه  وبينك،  )بيني 
الخ(.

هل  ج��اب��ر(  )���س��ع��دون  ب�سمّيك  ا�سمك  *ارت��ب��ط 
ا�ستمر هذا الرتباط؟

من  ب��ي  ات�سل  اأي���ام  وقبل  م�ستمرًا،  ي��زل  مل    -
لندن وكلفني، وكتبت له ما اأراد وعذرًا لعدم ذكر 

التفا�سيل. 
غرفة الإنعا�س
* كرمي من�سور.. اأين ت�سعه الآن؟ 

- اإنه حلقة الو�سل يف دميومة الأغنية ال�سبعينية، 
الوا�سعة،  �سهرته  ول��ه  جمياًل  �سوتًا  ميتلك  فهو 

وبرغم قلة نتاجه فهو ي�سري بالجتاه ال�سحيح. 
موجات  اأن��ت  وحتى  بل  ك��رمي  يقاوم  كيف  *ولكن 
برعاية  ال��ي��وم  ال�سائدة  املبتذل  الهابط  الغناء 

الإعالم املرتزق الرخي�س؟ 
_ الأغنية العراقية اليوم مري�سة وترقد يف غرفة 
الإنعا�س، ت�سكو هزالها واإ�سفافها، وبال اأدنى �سك 
ي�ستهدف  متعمد  لتخريب  مق�سودة  موؤامرة  هي 
الغنائية  ال�ساحة  يف  توجد  ول  النا�س  ذائقة 
ال ما ندر من اجلودة، اأما املعاجلة فهي 
�سعبة جدًا لأنها مت�سعبة بني رداءة 
وه��زال��ة  اللحن  ورك��اك��ة  الن�س 
اإل  بع�سها  برغم جودة  الأ�سوات 

اأنها �سيئة الختيار.

الأول  اإلهامه  م�شدر  "حدهن" ال�شومرية 

الأغنية العراقية ترقد 
يف غرفة الإنعا�س

�شعدون
قا�شم:

مل يدر يف خَلد �ل�سبي �لذي تناهى لأ�سماعه ذلك �ل�سعر �لذي تقوله جدته )حدهن( بكامل 
عفويتها �أن يكون و�حدً� من �أبرز �سعر�ء �لأغنية �لعر�قية، �إذ بات من �ل�سعب عليه و�سع 
رقم لأعد�دها، فقد �سدحت بكلماته حناجر خرية مطربي �لعر�ق ) �سعدون جابر، ريا�ض 

�أحمد، ح�سني نعمة، كرمي من�سور، �سعدي �حللي، قحطان �لعطار، �سباح �خلياط، �سالح عبد 
�لغفور... و�إلخ(.

كاظم غيالن حوار:
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بغداد الدويل للكتاب واأجرت معه هذا احلوار الذي 
ابتداأناه ب�سوؤال:

* كيف راأيت بغداد وما انطباعك عن معر�س بغداد 
الدويل للكتاب؟

الأوىل  اللحظة  ومنذ  زيارتها،  قبل  بغداد  اأحببت   -
ملا  نظرًا  ع�سقًا.  احل��ب  �سار  معها  املبا�سر  للقاء 
وثقافيًا  روحيًا  وذاك��رت��ي  وج��داين  يف  بغداد  متثله 
ا�ستقبلني  الذي  العارم  احلب  بفعل  واأي�سًا  وقوميًا، 

به البغداديون خا�سة والعراقيون عامة.
* اأنت �ساعر واإعالمي يف الوقت ذاته، ما امل�سرتكات 

بني ال�سعر والإعالم براأيك؟ 
ول  �ِسعر  ل  الكلمة.  واأب��رزه��ا  كثرية  امل�سرتكات   -
هي  الطيبة  الكلمة  كانت  ومتى  كلمة.  بال  اإع��الم 
املنطلق هنا وهناك، ازدادت امل�سرتكات وت�ساعفت، 

لأن الغاية ت�سبح واحدة وهي الإن�سان.
* كيف ولدت ق�سيدة )بغداد( التي غنتها املطربة 

ال�سورية فايا يونان؟ 
باجلرمية  متاأثرًا  )بغداد(  ق�سيدة  مطلع  كتبُت   -
ال��ك��ّرادة  يف  الليث  جممع  �سربت  التي  الإره��اب��ي��ة 
من  ال�سهداء  ع�سرات  ب�سببها  و�سقط  العيد،  ع�سية 
الأط��ف��ال  م��ن  كبري  ع��دد  بينهم  الأع��م��ار،  خمتلف 
�سا�سات  على  امل��روع��ة  امل�ساهد  تابعت  وال�سباب. 
ن�سر هذه  بالدمع قبل احلرب، وفور  التلفزة، وكتبت 
الق�سيدة على )تويرت(، ات�سلت بي مطربة عراقية 
اأكملتها  عندها  غنائها،  يف  رغبتها  واأب��دت  �سديقة 
واأدخلت فيها مقطعًا باللهجة العراقية واأر�سلتها لها، 
لكن ب�سبب ظروف قاهرة متثلت بتاأخر املو�سيقي يف 
ذاته  الوقت  يف  النور.  الفكرة  تب�سر  مل  تلحينها، 
اأحبت الفنانة ال�سورية فايا يونان الق�سيدة وطلبت 
اأن حلنها الفنان امل�سري  غناءها، وهكذا كان بعد 
رّيان  اللبناين  الفنان  ووزعها  �ساهني  الراقي حازم 
الأغنية  الق�سيدة  تكون  اأن  �ساء  القدر  ولعل  الهرب. 
هدية عربية )لبنانية، م�سرية، �سورية( اإىل العراق 

و�سعبه وانت�ساره للحرية واحلياة. 
* هل ي�ستهويك ال�سعر ال�سعبي العراقي؟ 

واأنا  العراقي،  ال�سعبي  ال�سعر  ي�ستهويني  ل  كيف   -
ممن ن�ساأوا على �ِسعر مظفر النواب، واأغنيات ناظم 
الغزايل ويا�س خ�سر و�سعدون جابر ومائدة نزهت 
الب�سري  )حميد  الطريق  وفرقة  هاكوبيان  و�سيتا 
و�سواهم من فناين  العطار( وجعفر ح�سن  و�سوقية 
العراق و�سعرائه، ف�ساًل عن الق�سائد احل�سينية وما 

تختزنه من �سجن ل ُي�ساهى.
* هل �سرقك الإعالم من عر�س ال�سعر؟ 

- ل �سيء ي�ستطيع �سرقتي من ال�سعر، فال�سعر مي�سي 
يف دورتي الدموية، اأزعم اأنني وِلدُت �ساعرًا، وال�سعر 
ُين�َسر،  كتاب  اأو  ُتكَتب  ق�سيدة  جمرد  لي�س  عندي 
ال�سعر بالن�سبة يل منط حياة واأ�سلوب عي�س وطريقة 
النووي  حم�سي  هي  وق�سيدتي  الوجود،  مع  تعامل 

لأنني اأكتبها باأوردتي وَعرقي ل باحلرب والورق.
اأم  اأن يناديك النا�س زاهي الإعالمي  * كيف حتب 

زاهي ال�ساعر، واأيهما الأقرب اإىل نف�سك؟ 
ن اأنني اأحبذ مناداتي بعد اأن  - ح�سرتك ماذا ُتخمِّ

قراأَت اإجابتي ال�سابقة؟
* ال�ساعر بالتاأكيد.

يف  وهبي  زاه��ي  ال�ساعر  ملهمة  ه��ي  م��ن  طيب،   *
كتاباته ال�سعرية؟ 

العي�س  ���س��وؤون  فيها.  وم��ا  فيها  َم��ن  بكل  احل��ي��اة   -
و�سجونه تلهمني، وكل ما ي�سغل الإن�سان ويعرّب عنه 

وعن اآماله واآلمه.
* ما الذي منحه لك ال�سعر وما الذي �سلبه منك؟ 

منحني  رئتاي،  والق�سيدة  اأوك�سجيني،  ال�سعر   -
معنى وجودي، لول ال�سعر مَلُتُّ �سجرًا اأو كمدًا، اأكتب 
اأعطاين معنى وجودي لكنه  ال�سعر  لأتنف�س، لأحيا، 

اأخذين مني، اأخذين كليًا.
* براأيك اأيهما اأكرث تاأثريًا اليوم على املجتمع العربي 

ال�سعر اأم الإعالم؟ 
لكن  ال�سعر،  ه��و  م��دى  والأب��ع��د  الأع��م��ق  التاأثري   -
ولالأ�سف  اللحظوي،  الآين  التاأثري  �ساحب  الإع��الم 
بالعقل  له عالقة  ما  يغّيب كل  العربي  الإع��الم  فاإن 
النا�س  وجتهيل  الوعي  تزييف  على  ويعمل  العربي، 

وطم�س الق�سايا احلقيقية ل�سعوبنا وجمتمعاتنا.
* قدمت العديد من الربامج التلفزيونية وا�ست�سفت 
هل  والإعالمية،  والأدبية  الفنية  ال�سخ�سيات  كبار 
حوار  يف  ا�ست�سافتها  تتمنى  ما  �سخ�سية  هنالك 

تلفزيوين؟ 
مبدع عربي  اأك��رث من 3000  الآن  ح��اورت حتى   -  
والكبار،  العمالقة  من  معظمهم  املجالت  �ستى  يف 
واأمتنى حترير املنا�سل الفل�سطيني مروان الربغوثي 

من الأ�سر الإ�سرائيلي كي اأحاوره كما اتفقت معه. 
الآن  حلد  بالبيت(  )خليك  برنامج  خلود  �سر  ما   *

على الرغم من ظهور الكثري من الربامج بعده؟ 
وحتّلقهم  ال��ن��ا���س  حم��ب��ة  وم���ن  اهلل  م��ن  ف�����س��ل   -
غرائزهم  ل  وعقولهم  قلوبهم  خاطب  ولأن��ه  حوله، 
م�سي  وبعد  اليوم  اإىل  اأنه  ويفرحني  وع�سبياتهم، 
�سنوات على توقفي عن تقدميه، ل يزال حا�سرًا يف 
دائرة ال�سوء ويتم تداول مقتطفات من حلقاته على 
كثرية  برامج  وتقوم  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 

بتقليده حتى جلهة الت�سمية.

ولد من رحم �لكلمة، ف�ساغ منها �أروع �لق�سائد 
و�لدو�وين �ل�سعرية �لتي غناها كثري من �ملطربني 
�لعرب، من بينها ق�سيدة )بغد�د(. ع�سقه �جلمهور 
�لعربي بطّلته �ملحبوبة �لهادئة من خالل تقدميه 
�لربنامج �لتلفزيوين )خليك بالبيت( �لذي نال 
�سهرة و��سعة و��ستمر عر�سه 15 عامًا.

زاهيوهبي:
ن�شاأُت على ق�شائد مظفر النواب 

واأغاين ناظم الغزايل

ال�شاعر والإعالمي اللبناين

اأحمد �شمي�شمحوار : 

يطّوع  اأن  وي�ستطيع  لل�سعر  متع�سب  �ساعر  ه��و 
اجلوائز  م��ن  العديد  ن��ال  ���س��اء،  كيفما  الأب��ج��دي��ة 
هم  عربية  �سخ�سية   43 بني  من  واختري  العربية، 
بروؤية  �سعره  متّيز  العربي.  العامل  يف  تاأثريًا  الأكرث 
وحظي  والوطن،  واحلياة  وامل��راأة  احلب  يف  خا�سة 
والإعالمي  ال�ساعر  اإنه  العراقي،  اجلمهور  مبحبة 
اللبناين زاهي وهبي، الذي التقته "جملة ال�سبكة" 
معر�س  فعاليات  هام�س  على  بغداد  اىل  زيارته  يف 
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 وعلى وقع عزٍف للعود للفنان )جمال الرحال( قراأ 
العراء،  )اأ�سجار لهثة يف  وكانت  ق�سائده  ال�ساعر 
�سجرة  الق�سيدة،  �سجرة  ميتة،  ع�سافري  الالهو، 
موح�س،  خريف  اأ�سجار  حلم،  يف  �سري  ل  املفاتيح، 
هذه  ال�سعرية  القراءات  وتخللت  متاثل(.  ج��دران، 
ال�ساعر  اجلل�سة:  مديرة  اأوردت��ه��ا  نقدية  ق���راءات 
و�سّر مت�سكه بال�سجرة كرمز ومتيزه بق�سيدة النرث 
اأ . د عبد الر�سا علي يف كتابه  م�ست�سهدة مبا قاله 
النرِث  ق�سيدة  "اإن  اأورف��ي��و���س(:  )قيثارة  النقدي 
جمرِة  م�سِك  على  ق���ادرًا  �ساعرًا  حتتاُج  ال�سعرّي 
القاب�سنَي على  واإَنّ  باقتداٍر ومتّكٍن  ال�سعرّي  الن�سِّ 
يا�سني  �سعد  وال�ساعُر  قلٌَّة،  املفتوِح  الن�سِّ  جمرِة 

يو�سف هو واحٌد من هذه القّلِة بامتياز."
عن  ث��ام��ر(  )فا�سل  الناقد  ق��ال��ه  م��ا  اأوردت  كما 
ال�ساعر: "اإنَّ رمز ال�سجرة ويف حلظة ما يتحول لدى 
ال�ساعر اإىل قناع، م�سريًا اإىل وجود جمال ل�ستغالت 
�سعر  يف  وال�ستعارة  ال�سورة  بنية  يف  كثرية  نقدية 
املحتفى به. حيث رمز ال�سجرة التي تنتمي اإىل قطب 
بالإحماء  املتمثل  الآخر  الوجه  مواجهة  يف  الطبيعة 

وا�ستالب الرونق الطبيعي للحياة والإن�سان."
و�سهدْت اجلل�سة مداخالت عديدة.. ففي كلمته عن 
اآخر ما كتبه ال�ساعر �سعد يا�سني "اأ�سجار لهثة يف 

العراء" قال الناقد اأحمد فا�سل:
يحمل  �سعري  �سوت  يو�سف  يا�سني  �سعد  ال�ساعر 
قارئها  اأم���ام  ت�سعب  ل  ب��احل��ي��اة،  ناب�سة  م��ف��ردة 
�سنوات  �ست  من  اأك��رث  فمنذ  معانيها،  ل�ستك�ساف 

ملجموعته  اإ�سداره  بني  املح�سورة  الفرتة  وحتديدًا 
واآخ���ر   2012 ع���ام  الأنبياء"  "�سجُر  ال�����س��ع��ري��ة 
اإ�سداراته "اأ�سجاٌر لهثٌة يف العراء" 2018، تعرفت 
فثيمة  اإعجابي،  اأخذت مبجامع  �سعرية  على جتربة 
ال�سجرة التي بنى ال�ساعر اأكرث ن�سو�سه عليها، هي 
رمز العطاء ورمز الزينة مانحًا حروفه من خاللها 
لونًا اأخ�سر زاهيًا، لكنه هنا يف جمموعته هذه يجل�س 
اإىل الأ�سجار حماورًا، باثًا لواعج عواطفه، باحثًا عن 
�سر رفيفها وهي ترك�س يف عراء الأ�سئلة، ولأن هذه 
به  وي�سعر  �سعر  ما  حقيقة  تالم�س  تكاد  الن�سو�س 
على  قدرته  تعك�س  فهي  لها  مناجاته  من  ال�ساعر 
على  وال��ن��اق��د  للمتلقي  ال�سعرية  امل��ف��ردة  تقريب 
معانيها  يف  ن��ادرة  عميقة،  ب�سيطة،  طيعة،  ال�سواء، 
و�سورها وحبكتها، له القدرة على مالم�سة الوجدان 
بها وكاأنه يكتبها على حلاء النخل اأو جذع ال�سجرة .

اأما ال�ساعر والناقد )ر�سا املحمداوي( فقد حتدث 
يف مداخلته املتفردة: 

من  لها  وتوظيفِه  بال�سجار  ولعِه  و�سدة  �سغفِه  من 
حيث املعنى والت�سبيه وا�ستخدام دللِتها  وح�سورها 
)ثيمًة(  اتخاذها  يف  وكذلك  ن�سو�سِه،  يف  الكثيف 
اأ�سا�سيًة يف جممل نتاجه ال�سعري، جاَء لقُب )�ساعر 
يو�سف  يا�سني  بال�ساعر�سعد  ليقرتَن  الأ���س��ج��ار( 
قتها  كتو�سيف نقدي ي�سُم جتربَتُه ال�سعرية التي عمَّ

اإ�سداراته ال�سعرية .
الأ�سجار  اأع�سا�س  مكان  عن  )املحمداوي(  وت�ساءل 
ع�سَّ  اأنَّ  متوا�سعٍة  �سعريٍة  وبقراءٍة  اأح�سُب  قائاًل: 

الأر����س  ه��و  ال�سجرة 
الأ�سجار  فاإن  اأمر  وَمْهما يكن من  تنبُت فيها،  التي 
ْت، وتربَعمْت،  لن تغادر الأر�س التي َنَبتْت فيها، ومَنَ

وجتذّرْت، واأزهرْت، واأثمرْت، وتكاثرْت بها .
...........

الفنان  ومن قاعة د .)عبد الر�سا علي( اىل قاعة 
الفنان  ب����اإدارة  الثانية  واجلل�سة  ح�سن(  )ف��ائ��ق 
كونوي(  )لن�س  الفنان  و�سيافة  الرّحال(  )جمال 
املو�سيقى(  يف  التكنولوجيا   )ت��اأث��ري  عن  متحدثا 
بقوله: اإن املو�سيقى يف اأ�سل ن�ساأتها انطباعية كونها 
يف  واملح�سو�س  امللحوظ  ال��واق��ع  �سمن  م��ن  لي�ست 
ع�سور ما قبل احل�سارات و�سناعة الآلت املو�سيقية 
الآلت  ال�سعوب  عرفت  اأن  وبعد  لكنها  البدائية. 
والثقافات  احل�سارات  بتنوع  املتنوعة  املو�سيقية 
حالة  وم���ادًة،  �سوتًا  املو�سيقية  الآل��ة  وج��ود  اأ�سبح 
اليوم  اأما  كفن.  املو�سيقى  اإنطباعية  رغم  واقعية، 
املو�سيقى  يف  احلديثة  التقنيات  تطور  �سرعة  ويف 
فقد ظهرت اأ�سوات لآلت افرتا�سية جديدة اأكدت 
انطباعية العمل املو�سيقي وحولت ما متعارف عليه 

با�ستخدام  العزف  املبني على  املو�سيقي  العمل  من 
من  واقعية  حالة  اإىل  احلقيقية  املو�سيقية  الآلت 

الفن املو�سيقي.
واأ�ساف )كونوي( قائاًل: لقد �ساعدت التكنولوجيا 
على اإتاحة فر�سة تدوين النوتة املو�سيقية يف جهاز 
حفظ  لغر�س  اليدوية  الكتابة  من  ب��دًل  احلا�سوب 
العمل على �سكل بيانات ميكن التحكم فيها ب�سهولة 

عرب احلا�سوب.  
بيد  الأخ��ذ  على  )كونوي(  املو�سيقي  الفنان  و�سدد 
معنويًا  واإ���س��ن��اده��م  امللتزمني  املبدعني  الفنانني 
ورمزيًا لأن �سمتهم يكر�س حالة توا�سل وا�ستمرار 
اأ�سف  وبكل  ينت�سربو�سوح  ب��ات  ال��ذي  )النعيق( 
ناحية  من  العامة.  الذائقة  تخريب  يف  لي�ساهم  
اأخرى فعلى الفنان امللتزم اأن ل يتوقف عن الطالع 
تقنيات جديدة تظهر  والتعرف على كل جديد من 

وتواكب اإنتاج الأعمال املو�سيقية.
ب��ع��ده��ا ف��ت��ح ب���اب احل����وار وال��ن��ق��ا���س م��ع ال�����س��ادة 
احل�سورعن الأ�سوات الغنائية من الأجيال ال�سابقة 
واحلالية  كذلك الأحلان اجلديدة واملو�سوفة باأنها 
اإلكرتونيات بعيدة عن ثراء اجلملة املو�سيقية وذلك 
من  اأ�سخا�س  قبل  من  التكنلوجيا  ا�ستخدام  ب�سبب 

غري اخت�سا�س.
ت�سكيل  �سرورة  اىل  احل�سور  مناق�سات  وخل�ست 
جلان خمت�سة لالرتقاء بالذائقة الفنية واملو�سيقية 
وعملي  ومفيد  �سحيح  ب�سكل  التكنلوجيا  وتوظيف 
والهوية  والفلكلور  الفني  بالرتاث  التم�سك  كذلك 
�سبكة  ت��ت��وىل  اأن  على  الأ�سيلة  العراقية  الفنية 

الإعالم العراقي الدور الأكرب يف هذا المر...

يف �أجو�ء مزجت �ل�سعر و�ملو�سيقى بالرت�ث وعبق �ملا�سي.. عقد منتدى �لعر�قية �لثقايف 
جل�ستيه: �ل�سعرية و�ملو�سيقية، وهو يحتفي بانتهاء مو�سم فعالياته لعامه �لأول. تناولت 

�جلل�سة �لأوىل �لتي �أد�رتها �ل�ساعرة )جناة عبد�هلل( منجز �ل�ساعر )�سعد يا�سني 
يو�سف(.

منت��دى العراقي��ة يختتم عام��ه الأول بال�شع��ر واملو�شيقى

ال�����ع�����راء  يف  ت���ل���ه���ث 

اأ����ش���ج���ار

لن�س كونوي: 
املو�شيقى بني قطبي 

التقدم التكنلوجي  فائدة كامل 

�شعد يا�شني يو�شف
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روؤاه  كّثف  ال�سعرية،  احل�سا�سية  �سديد  �ساعر 
اخلا�س  التاريخني:  حركة  يف  واأدرك��ه  وعاه  ملا 
ال�سعرية  مَلكته  ع��ل��ى  انعك�س  ف��ق��د  وال���ع���ام، 
ملنحى  يوؤ�س�س  وهو  واكبه  الذي  الهتمام  ذات 
بتعميق  اهتم  اإذ  قلته.  على  متمّيز  فوتوغرايف 
الكامريا،  واختيارات  الت�سوير  ِحرفة  طبيعة 
اأ�سا�سًا  ا�ستمدها  مهمة،  اآراء  ذل��ك  يف  ول��ه 
اجليولوجي،  الهند�سي  تخ�س�سه  طبيعة  من 
ومتّلكه  احل�سا�سية  �ِسمة  فنه  على  هذا  فاأ�سبغ 
اإح�سا�س اإدراك الأهم عرب مالحقته وجت�سيده 

ال�سورة  لذا كانت  الأر�س �سوريًا.  خل�سائ�س 
غنية  الفني  امل�ستوى  على  لكنها  مقّلة،  لديه 
الذاتية.  وخ�سائ�سها  ومناحيها  بوحداتها 
فيوم �ساهدنا �سورته على هياأة بورتريت كانت 
اأقرب اإىل النحت على اخل�سب م�سّورة، لذلك 
مبكرًا.  الفنية  حياته  يف  التوجه  هذا  مثل  برز 
فبورتريته  معه،  �سحبتنا  خالل  عرفناه  لكننا 
ج�ّسد  �سورية،  فنية  بعناية  املحفور  ال�سخ�سي 
ت�سكيلية )كرافيك(.  بتق�سيمات  الوجه  مالمح 
وق��ت��ه��ا ع��ّرف��ن��ا ال��ف��ن��ان  )ف��ائ��ق ح�����س��ن( عن 

الت�سكيل  يف  �ساأن  له  �سيكون  ال��ذي  الفن  ه��ذا 
اأثناء  بذلك،  فائق  تخ�س�س  وفعاًل  العراقي، 
جاّدا  جميد(  )ر�سيد  كان  اإ�سبانيا.  يف  وجوده 
يقراأ  النفعال، وهو  يف كل �سيء، متحم�سًا حد 
لكنه  نظره.  وجهات  ويطرح  ويتحدث،  ال�سعر، 
كثري التاأمل يف وحدته وانفراده مع �سعره وفنه 
حتى اأثناء وجوده مع �سحبه. ل تهمه ت�سنيفات 
نكهة  �سعره  للكل. يف  اأن��ه جمايل  بل  الأج��ي��ال، 
اإن�ساد ال�سعر ال�سومري  التحم�س للتاريخ، يعيد 
بلغته ال�سعرية، مبعنى ُي�ساير جينياته ال�سعرية، 

ال�سعر  حتميل  ع��رب  �سعره  يف  يقرتب  فنجده 
ينحو  مبكرًا.  امل�سميات  وذكر  امل��وروث،  بطاقة 
ي��ك��ون قريبًا  ث��وري��ًا ح��ني  م��ن��ح��ًى 
الإمام  �سخ�سية  من  �سعريًا 
احل�����س��ني)ع(، وح�����س��رًا من 
حت����ّولت )احل���ر ال��ري��اح��ي(، 
ين�سفها  ملحمية مل  َحولّية  فله 

الزمن. 
�شتوديو ر�شيد والزمن 

ال�شعري 
فاإنك  ر�سيد،  �ستوديو  تقول  ح��ني 
مير  حيث  متمّيز،  مكان  اإىل  ُت�سري 
الكبري  ال�سوق  يق�سد  من  كل  اأمامه 
يف مدينة النا�سرية. فهو مكان يلتقي 
واإن  ذات��ه.  مع  امل�سّور(  )ال�ساعر  فيه 
فيتوجب  الأ�سدقاء،  من  البع�س  زاره 
عليه اأن يتحول اإىل اأذن �ساغية وبرتكيز 
اأب���و ع��م��اد( م��ن جديد  ي��ق��راأ )  م��ا  اإىل 
ال���ذي ه��و ع��ل��ى �سكل م��ط��ولت،  ���س��ع��ره، 
بنمط  ُيلقيها  لها،  تاأليفه  ح��ال  يحفظها 
وانفعال  حما�سية  بنقالت  امل�سرحي،  الأداء 
وا���س��ح، ح��د اح��م��رار ب�����س��رة وج��ه��ه ومل��ع��ان 
جبينه. وي�ساهد كل من يدخل اإىل الأ�ستوديو، 
الفن  ورفعة  بالأناقة  تتمّيز  معلقة،  �سَور  ب�سع 
زاوج  مبكرًا  فهو  وال�ساعرية،  احلرفة  واتقان 
بني روؤى ال�سعر وروؤى الفوتو، ما دفعه اإىل اإنتاج 
مهمة  �سمات  حتمل  لكنها  العّينات،  من  قليل 
ومتقدمة يف فن الت�سوير، لقد جدد كثريًا فن 
البورتريت، لأنه مانح للمَلكة النف�سية  وجودها 
ُتعينه على  املعنوي، يجد يف الوجه روؤى نف�سية 
درا�سة  وبعد  للنموذج،  الذاتية  اخلا�سية  فهم 
�سوء  م��ن  النموذج  ه��ذا  وح���دات  ت��اأخ��ذه  لها، 
لقطة  حيازة  ُيح�سن  كي  اللقطة،   وزاوية  وِظل 
ذاتية  خ�سائ�س  من  حتمله  مبا  للنظر،  لفتة 

ومو�سوعية.
ر�شيد جميد وراأ�س �شّيدنا احل�شني

م�سادفة واأنا اأمر كعادتي كل يوم على ال�ستوديو 
يف �ستينات القرن املن�سرم، �ساهدت الواجهة 
معرفتها  اأ�ستطع  مل  مده�سة.  �سورة  حتتلها 
نظري،  يف  مالحمها  وتداخل  لقربها  بالكامل 

لل�ستوديو،  املقابل  الثاين  املقرتب  نحو  ابتعدت 
بانت  حيث  ُبعد،  عن  ال�سورة  اأفح�س  واأخذت 
وا�سحة يل، ومن موجوداتها، عرفت اأنها �سورة 
حم��زوزه  الرقبة  كانت  احل�����س��ني)ع(.  ل��راأ���س 
فمنعه من  نهايات عروقها  الدم يف  تخرث  ت��وًا، 
وذقن  م�سرت�سل،  و�سعر  حا�سر  راأ���س  التدفق، 
قليل  و�سارب  عّدها،  ميكن  قليلة  �سعريات  ذي 
تعلوان  وج��ن��ت��ان  ب��ع��ف��وي��ة،  املن�سابة  اخل��ي��وط 
تقّعرين اأعلى الفم، وفم دقيق جميل الن�سياب، 
ن�سبيًا،  ق�سرية  غري  برمو�س  مغلقتان  عينان 
الدم عليها،  بقعة تخرث  وجبهة مدماة، حتتلها 
بينما انت�سرت نقاط دم حولها، وان�ساب م�سيل 
وجهه  و�سمات  راأ�سه  كان  العينني.  حتى  رفيع 
حتمالن �سمات ال�سّيد امل�سيح)ع(. وقفت طوياًل 
طوياًل  هذا  دام  وقد  الر�سيف،  على  مت�سّمرًا 
حتى اأفقت من هول ال�سدمة املرئية �سواهدها. 

�سارعت للدخول اإىل ال�ستوديو، فوجدته يجل�س 
متاأماًل يف الفراغ املمتلئ، نه�س وحّياين، وحني 
على  ح�سل  اأنه  اأجابني:  مقدمات  دون  �ساألت 
ا�ستن�ساخه  ف��اأع��اد  اإيطاليا،  من  )النيَكتف( 
ل  ال�سورة  هذه  اإن  له:  قلت  ال�سورة.  وتكبري 
العزاءات  يف  روؤيتها  اعتدنا  التي  ال�سَور  ت�سبه 
الأ�سلية  الن�سخة  اإنها  اأجابني:  احل�سينية؟! 
وهي  القافلة  مبيت  اأثناء  الراهب  ر�سمها  التي 
ملنحوتة  ���س��ورة  اإن��ه��ا  ال�سام،  اإىل  طريقها  يف 
اأ�سلية. �ساألته: والأخرى؟ اأجاب: اإنها من �سنع 
بال�سوؤال:  فعاجلت  فار�سي،  فطري  فنان  خيال 
اإنه  وبانفعال:  عجالة  على  فا�ستدرك  وه��ذه؟ 
بني  م��زج  خ��ال�����س،  ���س��ويف  باإح�سا�س  نحتها 
روؤيته امل�سيحية، وراأ�س ذي قد�سية اإن�سانية قبل 
ذات  يف  ال�سويف  احللول  حتقق  لقد  �سيء،  كل 

الراهب.
ودارت الأزمنة، وتكثفت لدّي اإثر تطّور معاريف، 
اأن احتجت لل�سورة واأنا البعيد عن مدينتي لكي 
الزمن  لكن  ال�سورة.  حول  روؤيويًا  بحثًا  اأكتب 
لأدباء  جل�سة  تنظيم  اأثناء  مني  ال�ساعر  قّرب 
النا�سرية واأنا من �سمنهم يف �سبعينات القرن 
الفائت، فح�سرت و�ساركت مع �ساحبي ورائدي 
)ر�سيد جميد( م�ستح�سرًا �سنوات ان�سرمت، 
وحني خلوت معه �ساألته عن حاجتي لن�سخة من 
�سورة راأ�س احل�سني حلاجتي املا�ّسة لدرا�ستها 
ح�سلت  الذي  امل�سيح  ال�سّيد  براأ�س  ومقارنتها 
يف  املعمدانية  املكتبة  من  لراأ�سه  �سورة  على 
عّمان، نظر اإيل بعمق ثم اأجاب: لقد �سادرتها 
يومني من م�ساهدتك  م��رور  بعد  الأم��ن  دائ��رة 

لها، اأخذوا جميع ال�سَور مع )الَنَكتف(؟؟!!
تبقى  ما  كل  والفّذة؛ هي  اجلميلة  ال�سَور  هذه 
وتاريخ  اأ�سياء  وان�سحق مع  تهالك  لنا من زمن 
طويل، لكن )ر�سيد جميد( باٍق ب�سورته الفذة، 
والر�سني،  الأّخ��اذ  وفنه  ال�ساعدة،  و�سعريته 
اأمّر  املدينة،  زي��ارة  يف  ال�سدف  �ساءت  فكلما 
�ستوديو)ر�سيد  ���س��وى  اأرى  ف��ال  امل��ك��ان،  على 
ا�سطدم  اأين  غري  للدخول،  رغبة  ويفَّ  جميد( 
مبا حل بدياًل عنه من عمارة، مل متُح اأثر املكان 
فردية  ن�سطة،  ذاك���رة  يف  م���زروع  لأن��ه  الأول، 

وجمعية.

ال�شورة بني روؤيتني..
الفوتوغرافية وال�شع����ر

ر�شيد جميد

ر�سيد جميد.. �إن�سان م�سكون 
بالإبد�ع. لذ� وجدناه ونحن 

نرتعرع معه يف مدينة �سغرية 
ن�سبيًا كم�ساحة مكانية، وو��سعة 

من �عتبار�ت ما �أنتجته من 
بنى ح�سارية ومعرفية. ففي 

حياته وم�ستوى �إح�سا�سه 
بالفن و�لأدب و�ملعرفة �سّكل 

م�سدرً� لالإلهام وتطورً� لكل 
ما من �ساأنه حمل بذرة 

تنتظر �لرعاية.

جا�شم عا�شيكتبه: 

يف �شعره نكهة التحم�س 
للتاريخ، يعيد اإن�شاد 

ال�شعر ال�شومري بلغته 
ال�شعرية، مبعنى ُي�شاير 

جينياته ال�شعرية، 
فنجده يقرتب يف �شعره 

عرب حتميل ال�شعر 
بطاقة املوروث، وذكر 
امل�شميات مبكراً. ينحو 

منحًى ثوريًا حني يكون 
قريبًا �شعريًا من �شخ�شية 

الإمام احل�شني)ع(
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يتحدث  ولغة  حيز  له  كائنًا  الب��داع  ذلك  ا�سبح 
وتبادل  لتفاعل  بها داخل قاعات اجلمعية ومادة 
لالأفكار بينه وبني جمهور مثقف اعتاد الختالف 
واآخر متخ�س�س باحث عما  العر�س  اىل قاعات 
واأ�ساليب  اأفكار  العراقي من  الفنان  لدى  ا�ستجّد 
معرّبة عن تطورها، متابعًا تيارات احلداثة الفنية 
يف زمن جتد الكثري من اأدوات التعبري �سعوبة يف 
اإيجاد هويتها وم�سارها الوا�سح. وعادة ماي�سهد 
ذلك  العراقيني  للت�سكيليني  ال�سنوي  املعر�س 
اىل  ينتمون  الذين  الفنانني  بني  الفني  التناف�س 
اأجيال متقاربة وكذلك بني الأ�ساليب التي عرفوا 

مبمار�ستهم الفن من خاللها.
من  واخل��روج  التجدد  نحو  وا�سحة  حركة  فتجد 
اأ�سحاب  الفنانني  بع�س  عند  ال�سابقة  املراحل 
وبع�س  الت�سكيلي  امل�سهد  يف  الرا�سخة  الأ�سماء 

ما  الآخر،  البع�س  لدى  التكرار  وتف�سيل  الركود 
يوحي باأن حركة احلياة وتطورها ال�سريع يوؤثران 
اإن  بل  متباينة،  ب�سورة  الفنانني  جماميع  على 
بال  ت��دور  التي  العجلة  تلك  مع  الفنانني  تفاعل 
توقف يتباين بني فنان واآخر تبعًا حليوية واحتدام 

دواخل الفنان وما ميكن اأن ينتج عنه من اإبداع.
من  نوعًا  الفنان  لدى  وثباته  الأ�سلوب  ي�سكل  قد 
تطور  مع  ومن��وه  الفني  العمل  تطور  اأم��ام  القيد 
املتغريات حول الفنان يتحول اىل منطية معرقلة 

ت�سع الإبداع يف دائرة التكرار.
جتربته  حيز  يف  املكوث  اىل  اأحيانًا  الفنان  يعمد 
والقبول  الت�سويق  �سعيد  على  جناحًا  لقت  التي 
يف الأو�ساط الثقافية، وهو بذلك لي�ستجيب لروح 
املغامرة التي غالبًا ما حتكم الإبداع وكونه حركة 

حلزونية دائمة التقدم.

على  املحافظة  اللوحات  من  الكثري  جند  ولذلك 
منط واحد خ�سية البتعاد عما ي�سّر امل�ساهد.

من  عن�سر  اأه��م  الفنية  التجربة  تخ�سر  بذلك 
اأقاليم  يف  والدخول  وتطورها  دميومتها  عنا�سر 

وف�ساءات جديدة رحبة اأكرث ات�ساعًا.
اإن يف عملية املكوث يف التجربة قطعًا للعمل الفني 
وم�ساراته الزمنية التي بداأها من احلركة الأوىل 
اإبداع  للفر�ساة او ال�سفرة، ذلك العمل الفني هو 
مت�سل مبا�سي وحا�سر وم�ستقبل لميكنه التوقف 
الأزم��ن��ة،  لهذه  خ��ارق  هو  بل  واح��دة  نقطة  عند 
متحول يف كل ق�سية من حال اىل حال جديد تبعًا 
ملا تاأثر به الفنان مبوؤثرات عدة داخلية وخارجية، 
م�سيفًا اىل عمله ثمرة النفعال احلايل والتجربة 
يف  التقنية  الأ�سلوبية  اأنتجتها  التي  الرتاكمية 
بحثها امل�ستمر. ولذلك فاإن املنتج الإبداعي قارب 

�سائر يف خ�سم نهر متدفق با�ستمرار وهو حركة 
الزمن بجريانه الغامر.

واأي توقف هنا او مكوث يف بقعة هو ك�سر حلركة 
متامًا  العك�س  وعلى  الإبداعي.  التخلق  ودميومة 
اأن الكثري من الفنانني ال�سباب يف املعر�س  جند 
عرب  اأع��ل��ن��وا  ق��د  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  للجمعية  ال�سنوي 
اأعمالهم الفنية عن خطوة وا�سعة وب�سمة وا�سحة 
يف ذلك التناف�س اخلالق، فقد برزت عدة اأ�سماء 
باحث  متجدد  فن  نحو  الندفاع  واثقة  موجة  يف 

عن مكانه يف �سفر الفن العراقي العريق.
وبجدارة تو�سل العديد من الفنانني ال�سباب اىل 
يف  �سبقهم  وم��ن  اأ�ساتذتهم  جم��اراة  يف  هدفهم 

معرتك التناف�س الفني الذي ليهداأ.
ومن اأ�سل )150( عماًل فنيًا متوزعة بني الر�سم 
�سابًا  ف��ن��ان��ًا   )56( ع��ر���س  واخل����زف  وال��ن��ح��ت 
اأعمالهم بني تلك الأعمال، وهي ن�سبة تعد كبرية 
لو قي�ست مبقايي�س ال�سنوات ال�سابقة، حيث كانت 
اأقل من ذلك بكثري،  م�ساركات الفنانني ال�سباب 
الفني  اإنتاجهم  يف  الكبري  التطور  اىل  اإ�سافة 
العمل  اىل  لي�سل  التجريبية  مرحلة  عرب  ال��ذي 
اجلديدة  ال�سبابية  املوجة  تلك  انطلقت  امل�ستقر. 
للوطن  الكلي  الن�سيج  الذي حدث يف  التغيري  من 
اأحداث ع�سفت بكل امل�ستقرات  وما �ساحبه من 
ال�سابقة، وعن طبيعة تلك الأحداث اجل�سام التي 
اأمامه  اهتزت  ال��ذي  امل���اأزوم  الإن�سان  على  متر 
اأطاحه  القدمي  العامل  تبعرث  واأن  القيم  منظومة 
واأجزاءه بع�سها فوق بع�س، ومن  وخلط حطامه 

هنا تتكون �سورة جديدة من هذا الركام خمتلطة 
لهذا  تعر�س  ال��ذي  الإن�سان  داخ��ل  ح��دث  ما  مع 
الركام  قطع  بع�س  من  ليلملم  الكبري  الت�سدع 
من  ح��دث  م��ا  على  �ساهد  ه��و  ج��دي��دًا  م�سهدًا 
من  واجتماعية.  و�سايكولوجية  روحية  تك�سرات 
ال�سباب  الفنانون  انطلق  اجلديدة  الأر���س  هذه 
ليبتكروا اأعماًل خمتلفة النوايا حتمل هموم تلك 
التي  عن  بعيدة  لي�ست  بطرق  الع�سيبة  ال�سنوات 
الفن  م��ن  لقرن  �سرعيًا  اب��ن��ًا  كانت  ب��ل  �سبقتها 
بروح  او  التقنية  ومرتكزاتها  باأ�سلوبها  العراقي 
جديدة خا�ست غمار ذلك الهتزاز الكبري الذي 

حل بالوطن. 
اع��ت��م��د بع�س ال�����س��ب��اب م��ن ال��ف��ن��ان��ني ع��ل��ى زج 
من  رموز  وا�ستح�سار  القدمي  الرافديني  الإرث 
مادة  منها  متخذين  جديدة  بطريقة  لوحاتهم 
التاريخ،  يف  الغور  العميقة  جذورهم  عن  للتعبري 
العراقي  لالإن�سان  التاريخي  بالبعد  وللتم�سك 
مغايرة  باأ�ساليب  الفنية  امل��ح��اولت  ه��ذه  ج��اءت 
لتلك التي األفناها من قبل. وقد جنح م�ستخدمو 
اىل  احلداثوية  اأفكارهم  اإي�سال  يف  الرموز  هذه 

امل�ساهد واملتابع  للفن.
اأتاحه  ال��ذي  الفني  التجمع  اإن  القول  ن�ستطيع 
العراقيني  الت�سكيليني  جلمعية  ال�سنوي  املعر�س 
التجارب  لختمار  مت�سع  ك�سف  ه��و  ال��ع��ام  ه��ذا 
الفنية فكرًا ومقدرة تقنية عند نخبة خالقة من 
ابتكرته خيالتهم  ملا  وعر�س  العراقيني  الفنانني 

من تفاعل حيوي مع احلياة.

مل يكن تقليدً� روتينيًا خاليًا من �لإثارة، ذلك �ملعر�ض �ل�سامل �لذي �حت�سنته جمعية �لت�سكيليني 
�لعر�قيني هذ� �لعام و�لتي �عتادت على تقدمي معر�ض �سامل بد�ية كل عام، ولكنه موعد يتميز 

بالرتقب و�لإعد�د و�ل�ستعد�د �لدقيق من قبل �لفنانني لتقدمي �أحدث ما لديهم من �إبد�ع ن�سج متامًا 
بني دو�خل �لفنان وبر�عة يده �ملنتجة.

املعر�س ال�شنوي جلمعية الت�شكيليني العراقيني 

جتدد اأ�شاليب الفن العراقي
وموجة �شبابية واعدة

موفق مكي
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هو امل�ساء ككل م�ساء مير على هذه القرية ال�سغرية 
بيوت  البحربعدة  و�سادة  ف��وق  تنام  التي  ال��وادع��ة 
الريح  لن  نراها  ل  مراكب  وتلك  حم��الت  وب�سع 
انها  ومب��ا  �ساكنة،   قرية  هي  وحتركها،  لتواتيها 
عقالء  ي�سكنونها،  ان��ا���س  وج��ود  م��ن  فالبد  قرية 
وجمانني ومغفلني وغانيات وجمرمني مثل �سيموين 
البطل الخرق متعاطي الكوكايني وا�سخا�س وجلني 
لنا  �سي�سردون  ه��وؤلء  كل  مار�سيللو،  مثل  وخائفني 
مار�سيللو  اداء عند  و�سحر  اخاذا يف حمتواه  فيلما 
)ح��از  احلقيقي  ا�سمه  ه��و  وال���ذي  ال��ك��الب  مربي 
على �سعفة كان يف دورته الخرية كاف�سل ممثل(، 
وحينما  ومتعب  �سنني  ان��ه  ي��ب��دو  ه��ذا  مار�سيللو 
�سورة،  اطار  يف  ت�سعه  ان  حتى  لتفكر  اليه  تتطلع 
ومالحمه  طويل  وجه  ذو  �سئيل  احلجم  فهو�سغري 
حينما  لمتلك  انك  والفزع،  الن�سحاب  على  تدل 
بني  ينام  العامل  بوؤ�س  كل  ترى  ان  يرتبك  او  ينفعل 
عينيه ورمبا من كرثة ماعا�س مع الكالب وتربيتها 
بلقطة  الكامريا  تنفتح  مثلها،  را�سه  يحرك  �سار 
ب�سكل  �سرا�سته  عن  يعلن  كلب  وجه  على  متو�سطة 
الذي  ملار�سيللو  يعود  كالب  تربية  حمل  انه  مفزع، 
والجت��ار  الكالب  بهذه  العناية  عاتقه  على  ياخذ 
من  ملجموعة  وجوه عدة  على  اللقطات  تتواىل  بها، 
اجل��دار  اىل  مربوطة  خمتلفة  وبا�سكال  ال��ك��الب 
ب�سال�سل متينة، هذه ال�سرا�سة التي تتمتع بها كالب 
وهدهداته،  �سوته  اىل  طريقها  تعرف  مار�سيللو 
فت�ستكني  والل��ف��ة  امل���ودة  م��ن  بكثري  يحدثها  فهو 
وتهدا، ولول هذه اللفة وال�ستكانة ملزقته، لت�سلح 
القرى ان نطلق عليها ت�سمية ان مل يكن يعي�س فيها 
جمانني ومغفلون وا�سوياء و�سفلة وغانيات و�سكارى، 
تقع  ع��ادة  ال�سوياء  مطر،  دون  قرية  او  لمدينة 

جاره  ينتظر  مار�سيللو  وامل�سائب،  الرزايا  عليهم 
القرية  �ساحب حمل املجوهرات ليذهبااىل مطعم 
ل��الف��ط��ار، ف��ج��اة حت��ي��ط ع��ي��ن��اه ك��ف��ان ���س��غ��ريان 
ال�سغريين،  الكفني  هاتني  �ساحب  م��ن  ليحد�س 
يحبها حبا جما من طليقته،  التي  اليدا  ابنته  انها 
العالقة  لكن  زوجته  عن  انف�سل  مل  لنعرف  نحن 
ابنتها ان  ظلت يف اطار الح��رتام، الم تطلب من 
ت�ساعد  اليدا  لتاخذها ع�سرا،  وتعود  بابيها  تعتني 
الب يف تنظيف بع�س الكالب، لكن هذه احلميمية 
�سيموين  يدخل  الثناء  اذ يف  ت�ستمر  ان  لها  ليراد 
و�سلوكه  القا�سي  و�سكله  الكبرية  بقامته  املكان  اىل 
حياة  تدمري  من  يتمكن  كيف  �سرنى  ال��ذي  القذر 
جدا  �سيموين  يخ�سى  مار�سيللو  بالكامل،  مار�سيللو 
ويحاول ار�ساءه باى �سكل من ال�سكال لذلك نراه 
ليتاخر يف تنفيذ اى �سىء يطلبه منه، دفعة واحدة 
يدخل اىل املحل لنجد ان ع�سرة من رجال ال�سرطة 
بال�سرب على �سخ�سني من  يالحقونه لنه اعتدى 
ان  القرية وحت��اول  كل  �سيموين هذا لحتبة  روم��ا، 
�سرا  يبيع  مار�سيللو  بان  يعرف  �سيموين  تتجنبه، 
عن  يعتذر  با�ستمرار،  منه  يطلبه  لذلك  الكوكاين 
ان  وبالمكان  موجودة  ابنته  اليدا  لن  طلبه  تلبية 
يجعل  �سيموين  ا���س��رار  لكن  ت��ذه��ب  ح��امل��ا  ي��وف��ره 
له  يجلب  ابنته  م��ن  غفلة  ويف  ين�ساع  مار�سيللو 
مايريد، هذا ال�سراع بني مارت�سللو و�سيموين يظل 
وكانه لعبة قط وفار، عند منت�سف الليل متر دراجة 
اىل  مارت�سيللو  يحمله  �سيموين،  على  النار  لتطلق 
بيته وهناك تتم معاجلته فهو لميكنه الذهاب اىل 
امل�سفى لنه مطلوب للعدالة، يتم اخراج الر�سا�سة 
وتكت�سف الم كي�س الكوكايني يف �سرتة ولدها ويجن 
جنونها وتنهار واثناء ذلك وبا�سبعه يوؤ�سر �سيموين 

الكوكايني  م�سحوق  بجمع  يقوم  ان  مارت�سللو  اىل 
البن  يبدو هذا  الر���س، كم  الم على  الذي نرثته 
اخرق وقا�سيا يف هذا امل�سهد؟ اىل ان تاتي اللحظة 
الق�سى يف هذا التوتر، �سيموين يطلب من مارت�سيللو 
م�ساعدته بالقيام ب�سرقة حمل املجوهرات املال�سق 
ملحله، ويف اداء رائع من قبل مارت�سللو يظل يتو�سل 
ولميكن  مارت�سللو  حت��ب  كلها  القرية  وي��رف�����س، 
مارت�سللو  يحاول  بخوف  م�سوب  بتهديد  خيانتهم، 

اقناع �سيموين بالعدول عن هذا المر
-انت لتخيفني، انا من ي�سنع اخلوف.

ودائما  اخل��وف  ي�سنعون  الذين  هم  العتاة  دائما 
يلتهم البطل امل�ساكني والفقراء من اجل ان ي�سبح 
مارت�سللو  �سيموين  يجرب  النهاية  يف  اخ��رق،  بطال 
ليزج  التحقيق  ويتم  املجوهرات  حمل  �سرقة  على 
�سيموين  يختفي  ان  بعد  ال�سجن  يف  مارت�سيللو 
يف  حتى  منا�سفة،  ال�سرقة  ت��ك��ون  ان  وع��د  ال���ذي 
هذه اللحظات التي يتم التحقيق فيها مع مارت�سللو 
يرف�س العرتاف بان من قام بال�سرقة وخطط لها 
لنه يخاف، من املمكن ان يتخلى البطل عن انا�سه 
باتهامه اياهم باخليانة واعرتافهم هم بذلك حتى 
وان مل بفعلوا �سيئا، ميوت هوؤلء وهم يهتفون بحياة 
عام  ملدة  ال�سجن  مارت�سللو  ي��ودع  الخ��رق،  البطل 
بكاملها  فالقرية  ال��را���س  مطاطىء  بعدها  ويعود 
التي  الوحيدة  بعيدا،  بالرحيل  ويطالبونه  ترف�سه 
�سيموين  يظهر  فجاة  ال��ي��دا،  ابنته  ه��ي  ت�ستقبله 
ويرتبك مار�سيللو مرة اخرى، هل يتابعه وياخذ منه 
ن�سف ال�سرقة ام يرتكه لن حبه لليدا ابنته مينعه 
ال�سجن  ن�ساهد ما الذي حدث له يف  من ذلك، مل 
الذي  التحطيم  لكن  فيه  ق�ساه  ال��ذي  العام  خالل 
نعرف  جعلنا  الرائع  الداء  خالل  من  وا�سحا  نراه 

حمنة مرّبي الكالب
مقداد عبد الر�شا

يف اللحظة التي نودي على ا�سم مار�سيللو فوتني وهو مار�سيللو يف فيلم )مربي الكالب( 
ليت�سلم جائزة اف�سل ممثل عن دوره والداء املذهل يف فيلم املخرج ماتيو كوراين،ظهر انه 
غري م�سدق بانه حا�سل على هذه اجلائزة، لقد اعادنا اىل تلك اللحظات الرائعة والآ�سرة 

من ادائه يف الفيلم.
  هذه الرباءة والعفوية نادرا ماجتدها يف عاملنا العربي،ان تكون ممثال يعني ان تكون 

�ساحرا، مار�سييلو فونتي كان �ساحرا بحق وا�ستحق جائزة كان برافو كبرية.

هال �سينما

�سيموين  متابعة  مار�سيللو  يقرر  ه��ن��اك،  م���ادار 
واحل�سول على ن�سف ال�سرقة، �سيموين ينكر عليه 
ذلك  يرف�س  بدراجته،  يعو�سه  ان  يطلب  ذل��ك، 
بتحطيم  يقوم مار�سيللو  انفعال وهياج  ويف حلظة 
فيقوم  اجلنون  اىل  ب�سيموين  دف��ع  مما  ال��دراج��ة 
على  اثارا  ويرتك  مربحا  �سربا  مار�سيللو  ب�سرب 
ويحاول  لالنتقام  مار�سيللو  يخطط  هنا  وجهه، 
ان يقنعه بالدخول اىل احد اقفا�س الكالب حتى 
وباملقابل  مايريد  يفعل  ان  وي�ستطيع  بالقوة  ي�سعر 
ينجح  ال��ك��وك��اي��ن،  م�سحوق  م��ن  البع�س  ه��ن��اك 
الذي  �سيموين  مبعاقبة  ويبدا  �سعيه  يف  مار�سيللو 
يجن داخل القف�س وي�سبح احد كالب مار�سيللو، 
اخريا ينجح بك�سر القف�س وقبل ان يخرج ينهال 
وي�سجه  حديد  من  بق�سيب  را�سه  على  مار�سيللو 
وم��ع ه��ذا يظل اخل��وف داخ��ل ال��ربيء من البطل 
الخرق، يحاول مار�سيللو ان يخيط جرح �سيموين 
ويف حلظة اقرتابه منه يلف �سيموين ذراعه حول 
كثريا ويف حلظة  ي�سغط  ليقتله،    مار�سيللو  رقبة 
امل�سهد  ه��ذا  اىل  تتطلع  وال��ك��الب  ق�سوى  ف��زع 
فتلتف  الكلب  �سل�سلة  بقدمه على  يدو�س مار�سيللو 
حول رقبة �سيموين وتقتله، يحمله مار�سيلو ويقوم 
بحرقه لكنه يعود اىل القرية م�سرعا ليب�سر اهلها 
له  ولي��ع��ريون  باللعب  م�ستمرون  انهم  فعل،  مبا 
انتباها، يف امل�سهر الخري واداء رائع من مار�سيللو 
خليط من حزن وخيبة وانفعال يحمل مرة اخرى 
جثة �سيموين ويتبعه كلب ليلقي بها يف ملعب اطفال 
حتت  احيانا  قلبه،  ي�سحق  يكاد  واحل���زن  �سغري 
�سغوط البطل الخرق نخ�سر الكثري ونقوم بافعال 

نخجل منها لننا ابرياء . 
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مهم جد� 
 ليحق لأي �سخ�ض �و موؤ�س�سة �و جملة �و �سا�سة �و مو�قع �لكرتونية 

و�أية و�سيلة �عالمية �خرى ��ستعمال هذه �ل�سور  ) هي �ر�سيفي 
�ل�سخ�سي ومعي عقد �سر�ئها(  ، جملة �ل�سبكة �لعر�قية �لوحيدة لها  

�حلق بذلك وبعك�سه �ستكون �ملحاكم هي �لفي�سل.
مقداد عبد الر�شا

لو ان الكثري من مبدعينا الذين لهم اجناز كبري يف تطوير البالد واعالء �سمعته،لو انهم 
مررنا  اننا  ول��و  ولتهتم  تن�سى  بالدنا  الكف،لكن  راح��ات  على  لرفعوهم  اخ��رى  ب��الد  يف 
على مو�سوعة الراحل ال�ستاذ حميد املطبعي لكت�سفنا الكثري من الكفاءات التي �ساهمت 
م�ساهمة فعالة يف دفع عجلة البالد اىل امام، ولول هذا الرجل الكبري وبحثه الدوؤوب لن�سي 

النا�س ابداعهم واجنازهم.
من ال�سخ�سيات املهمة والطريفة الراحل الفنان الكبري فخري الزبيدي والذي كان جنما 
بامتياز يف فرتة �ستينيات القرن املن�سرم بربناجمه الذائع، �سندوق ال�سعادة، فلقد حقق 
الزبيدي  هذا الربنامج م�ساهدة كبرية لدى امل�ساهدين وال�سبب يعود اىل مقدمه ال�ستاذ 
ملا يحمله من �سرعة بديهة وخفة روح ومرح،كان الزبيدي رجال عارفا ب�سكل دقيق ببغداد 
وازقتها وحواريها وقد اجنز كتابا مهما عن بغداد ا�سماه )بغداد منذ 1900-1934(  وهو 
العالنات  وا�سهر  وعيادات  وحمالت  اماكن  من  بغداد  ماحوته  لكل  املعريف  الدليل  ي�سبه 
اخرجها  ودايرة(  �سايرة   ( عنوان  حتت  م�سرحية  ايامه  اواخر  يف  اي�سا  وال�سينمات،كتب 
الدكتور مقداد م�سلم،�سخ�سيا ج�سدت احد الدوار فيها على م�سرح املن�سور يف ت�سعينيات 
القرن املن�سرم،يقول الزبيدي عن حياته املهنية،)كنت طالبا يف معهد الفنون اجلميلة عندما 
فكرت املزاوجة بني الوظيفة والفن وقد حققت يل ا�ستقالل �سخ�سيا واقت�ساديا،فقد عملت 
يف العام 1947يف وظيفة �سغرية يف امانة بغداد والتي كانت ت�سمى انذاك بامانة العا�سمة 
تدرجت بعدها يف وظائف عدة حتى قررت امانة العا�سمة ان تفتح اول مركز لالطفاء يف 
الكاظمية فكنت  املركز يف مدينة  اعني مديرية الطفاء احلالية ،كان مقر هذا  بغداد ول 
الرابع ع�سر من متوز 1958 قررت  وبعد  فيه،  اطفاء  ادارت��ه ك�سابط  ت�سلم مهام  اول من 
المانة ان تن�سىء دائرة متخ�س�سة بالعالقات والعمال ال�سحفية عام 1959 بهدف توثيق 
العالقات مع ال�سحافة فكنت اول من �سغلها بدرجة مالحظ ار�ساد (،وحكاية هذه ال�سورة 
التي ذكرها  ال�سعب بحكم وظيفته الخرية  الفنان الراحل وهو يزور جريدة  تبني ال�ستاذ 
واي�سا له عالقات وطيدة مع العاملني فيها وعلى را�سهم ال�ستذ املذيع وال�سحفي الراحل 

حافظ القباين،ال�سورة بعد�سة الراحل حازم باك رحم اهلل اجلميع

عنوان  حتت   1960 للعام  العراقي  الحمر  الهالل  جمعية  اعدته  خا�س  عدد  يف 
التقرير ال�سنوي ل�سنة 1960 ر�سدت فيه كل الجنازات التي حققتها هذه اجلمعية 
ومما جاء فيها عن الهيئة الدارية ومالية املركز العام ) لقد مت يف اجتماع الهيئة 
يوم  الذي عقد يف مركز اجلمعية  ال�سنوي  العام  املجل�س  ال�سنوي واجتماع  العامة 
وبعد   1960 ل�سنة  الداري��ة  الهيئة  اع�ساء  انتخاب   1960-3-4 املوافق  اجلمعة 
عر�ست   1959 ل�سنة  اجلمعية  ح�سابات  على  والط��الع  ال�سنوي  التقرير  تلي  ان 
 41519 الي��رادات  التالية:  باملبالغ  عليها  ف�سودق  العام  للمركز  العامة  امليزانية 
ريع  من  وح�ستها  امالكها  ايجار  بدلت  دي��ن��ارًا،ان   32751 امل�سرفات   ، دينارًا 
واردات اليان�سيب الوطني املوحد التي بلغت خالل عام 1960 ،866-5429 دينارًا 
وفوائد مالديها من �سندات مالية ومن بدلت ا�سرتاك الع�ساء وتربعات عاملي 
اخلري تعترب كما يف ال�سنوات املا�سية من اهم امل�سادر الرئي�سية التي تعتمد عليها 
اجلمعية يف جميع مواردها وركنا ا�سا�سيا من اركانها املالية فاىل زيادة اع�سائها 
على  امللقاة  بواجباتها  القيام  من  تتمكن  لكي  كيانها  تعزيز  على  توؤمل  وموؤازريها 
عاتقها ، �سخ�سيا احتدث عن اللحمة التي كانت والنزاهة،وحكاية هذه ال�سورة 
واهل اخلري  ملنت�سبيها  ال�سنوية  اقامتها اجلمعية  التي  التعارف  ملنا�سبة حفلة  هي 
نائب  الهيئة الدارية عن ميينه �سيادة عبداهلل لطفي  وفاعليه وهم �سيادة رئي�س 
الرئي�س وال�سيد نوري عمران مدير الدارة وعن ي�ساره �سيادة ال�ستاذ حممد �سليم 

الرا�سي ال�سكرتري العام والدكتور داود �سلمان علي ع�سو الهيئة الدارية.

العمال"  "وعي  جملة  يف  باك  ح��ازم  الراحل  كتب 
العدد 734 بتاريخ  15-1-1985 عن هذه ال�سورة 
ال�سخ�سي،كتب  ار�سيفي  �سمن  م��ن  ه��ي  وال��ت��ي 
نفذته  ال��ذي  اف��ن��دي  �سعيد  فيلم  يقول:با�ستثاء 
عنا�سر فنية مثقفة و�سابة فان معظم الفالم التي 
انتجب يف فرتة اخلم�سينيات كانت تعترب حماولت 
فردية  جهود  على  تعتمد  بدائية  عراقية  �سينمائية 
تنق�سها اخلربة والدراية بابجدية العمل ال�سينمي، 
وكانت معظم تلك الفالم بدوية ت�سور يف اماكن 
لب�سع  ال  ال�ستديو  ولت��دخ��ل  ب��غ��داد  م��ن  قريبة 

لقطات ت�ستكمل بها تلك العمال حت�سبا من الجور 
العالية التي يتطلبها العمل ال�ستديوي،من ار�سيفي 
تاريخها  يعود  والتي  ال�سورة  اخلا�س اخرتت هذه 
الفالم  احد  ت�سوير  اثناء  اىل فرتة اخلم�سينيات 
املرحوم  من  كل  فيها  ويظهر  الريف  يف  العراقية 
ال�سامرائي   داود  ال�سورة  ومنهد�س  المني  يعقوب 
واملخرج فالح الزيدي وامل�سور ال�سينمائي نهاد علي 
واملاكيري يو�سف �سلمان،هنا لبد من ال�سارة اىل ان 
الراحل امل�سور حازم باك قد وقع يف خطا ال�سورة 
)انعيمة(  لفيلم  تعود  ال�سورة  فهذه  وتاريخها، 

الذي عر�س يف �سينما اخليام يف الثامن والع�سرين 
من �سهر ماي�س للعام 1962،كذلك اود ان انوه اىل 
اخلم�سينيات  فرتة  يف  انتجت  التي  الفالم  كل  ان 
كانت  فقد  ب�ساطتها  من  الرغم  وعلى  وال�ستينيات 
اول  يتابعها  ك��ان  وال���ذي  اجلمهور  اع��ج��اب  حت��وز 
باول ولو اننا اطلعنا على احد اعداد جملة ال�سينما 
دار�سة  لوجدنا  ال�سبيعينيات  يف  العراقية  وامل�سرح 
مت�ستفي�سة عن ال�سينما واقت�سادياتها ولعرفنا ان 
كل الفالم التي انتجت يف تلك الفرتة كانت تاتي 

بارباح ماعدا فيلم نبوخذن�سر.

تذكر الدرا�سات البعيدة والقريبة ان العراق كان يف مقدمة الدول التي 
عنيت بالتعليم ولو اننا دققنا النظر ب�سكل تف�سيلي لوجدنا الكثري من 
ال�سخ�سيات التي تبواأت مراكز مهمة يف البالد والعامل، واملتابع الدقيق 
�سينتبه اىل ان يف كل بلد من بلدان العامل هناك عامل او منهد�س او 
طبيب او فنان مهاجر،التعليم يف بالدنا كان �سرطا من �سروط احلياة 
بدءا من مرحلة الكتاتيب واىل اخر املراحل العليا يف التعلم،�سخ�سيا 
لاود املقارنة بني ماكان عليه التعليم وماعليه الن فالمر فيه من ال�سى  
لوحة  اعدادها  من  عدد  يف  ت�سع  ان  ال�سعب  جريدة  الكثري،اعتادت 
كاركرتية للر�سام غازي توؤ�سر فيها اىل احدى الظواهر �سلبية كانت ام 
ايجابية حتث على النتباه ملا يجري والطلب يف معاجلة المور، وحكاية 
هذه ال�سورة الكاركرتية اجلميلة توؤكد على ما ا�سلفنا ذكره من ن�ساط 
التعليم يف البالد ، لننظر اىل وجه الب كم يبدو حزينا لنتهاء القبول 
ولننظر اىل الطفال وبراءة نظراتهم والأهم من كل هذا التطلع مبتعة 
اىل مايرتدون من مالب�س انيقة ونظيفة ويحملون احلقائب بكل تهذيب 

و�سالم،�سالم اهلل على البالد.
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نور�شة املقام..
 مائدة نزهت…

ب�سمت �أزرق، كما �حلزن، رحلت نور�سة �لغناء �لعر�قي مائدة نزهت.. مل تدفع �ل�سيول 
ول �لأمطار �لكثيفة دجلة لالختناق بدموعه مثلما فعل غياب �سيدة �ملقام..

اأحمد هاتف

وا�سعة  بعيون  ببغدادية  يليق  ل  ب�سمت 
ك��ال�����س��روق، رح��ل��ت م��ائ��دة ن��زه��ت، تاركة 
النهر �سوتًا كان يخالط هواء  على �سفتي 
الليايل، �سوتًا اأيقظنا من �سبات ال�ستينات 
على مّد الأغنية اجلديدة، تلك الأغنية التي 
ت�ساغبت مع ابت�سامة مائدة التي ت�سرق من 
رجولة  لّونت  التي  مائدة  ال�سم�س،  اأجلها 
يف  الأحمر  ودفعت  الب�ستة،  وهّذبت  املقام 
و  حلوين"  العراقي"  الأغنية  ح��زن  زرق��ة 
"�ساألت عنك" و "مي�سريين البلم" وغريها 
من الأغنيات التي �سّكلت قوام اجلمال يف 
اأعايل التبغدد يف ال�سبعينات والثمانينات.. 
ت�ستقبلك  ال��ت��ي  امل��ه��ذب��ة  ال�����س��ي��دة  ت��ل��ك 
حجر  �سكلت  بغدادية،  خاتون  بابت�سامة 
امتدادًا  وكانت  العراقي،  النغم  الزاوية يف 
حقيقيًا ل� "زكية جورج و�سليمة مراد وزهور 
توفيق"،   مليعة  و  ا�سكندر  وعفيفة  ح�سني 
الأغنية  هوية  اأظهرت  التي  الأ�سماء  هذه 
البغدادية، مع جمموعة من امللحنني الكبار 
بدءًا ب� "�سالح الكويتي وناظم نعيم ور�سا 
و�سمري  حمدي  ويحيى  اخلليل  واأحمد  علي 

بغدادي وفاروق هالل" واآخرين. 
ومل  امل�ساءات،  فاكهة  نزهت  مائدة  كانت 
يُدر يف ذهن الزمن اأن تتغيب خاتونة بغداد 
عن احل�سور، غري اأنها اختارت ال�سمت يف 
رمبا  الظل،  اىل  وان�سحبت  ح�سورها  اأوج 
اعتادته  كالذي  جمهورًا  اأن  ادرك��ت  لأنها 
مل يعد ينجبه رحم الزمن، ورمبا لأنها مل 

لأن  ورمبا  كنور�س،  حتّلق  اأن  ت�ستطيع  تعد 
لذا  يكفي،  بي�سًا مبا  تعد  بغداد مل  مالمح 
بغدادها  وهجرت  العتزال  ب�سمت  لذت 

اىل املنفى. 
املقام  نور�سة  ظلت  الغياب  عتّو  كل  ورغ��م 
الذين  نحن  �سغفنا،  يف  حا�سرة  العراقي 
ب�  لذنا  التحليق  اإىل  اأرواح��ن��ا  تاقت  كلما 
التي  الغنائية  الأيقونة  ه��ذه  "حلوين"، 
ك��ث��رية...  لأج��ي��ال  التحليق  مفتاح  �سكلت 
ياأكله احلزن ل يجد �سوى  الذي  فالعراقي 
من  لي�سرخ  "حلوين"  او  عنك"  "�ساألت 
ي�ستطيع  ومن  وال�سكرة،  باجلمال  خاللها 
على  نافذة  يفتح  اأن  عليه  دجلة،  ي��رى  اأّل 

دجلة  و�سيح�سر  املقام  لنور�سة  اأغنية 
وتتطاير  الكرخ  �سنا�سيل  و�ستاأتيه 

عباءات  خميلته  يف 
و����س���غ���ف 

واأم��وم��ة  �سبوي  وهفيف  ن���ارجن  وتلويحة 
رازق��ي،.. اآه يا نور�سة ال��روح... هل ميكن 
اأ�ساه.. مائدة نزهت  اأن يلمك بكل  للغياب 
ل  التي  والفنية  العاطفية  الأ�سطورة  اأيتها 
تقهر... �سكرًا خاتون كانت ال�سم�س حت�سر 

با�سمة فقط مع �سوتك.. 
اأمنا  يا  نامي بهناء 

العظيمة.

"I'm Alive"

 C
el

in
e 

Di
on

ون
دي

ني 
شيل

�

... Mmmmm ... Mmmmm
I get wings to fly
 Oh, oh ... I'm alive ...
Yeah
When you call on me
When I hear you breathe
I get wings to fly
I feel that I'm alive

When you look at me
I can touch the sky
I know that I'm alive
When you bless the day
I just drift away
All my worries die
I'm glad that I'm alive
 You've set my heart on

fire
Filled me with love
 Made me a woman on
clouds above
I couldn't get much higher
My spirit takes flight
Cause I am alive'
When you call on me

اأح�سل على اأجنحة لأطري
اأنا على قيد احلياة
عندما تناديني

عندما 
اأ�سمع اأنفا�سك
اأح�سل على اأجنحة لأطري
اأ�سعر اأين على قيد احلياة
عندما تنظر اإيّل
اأ�ستطيع اأن اأم�سك ال�سماء
اأعلم اأين على قيد احلياة
عندما تاأتي وت�سعد يومي
اأ�سرح بعيدًا
متوت جميع خماويف
اأنا �سعيدة اأين على قيد احلياة
اأ�سعلت قلبي نارًا
مالأتني باحلب
جعلتني امراأة
يف ال�سحاب لالأعلى
ل ميكن اأن اأرتفع اأكرث من هذا
روحي تذهب يف رحلة
لأين على قيد احلياة
عندما تناديني

اأن�����ا ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة
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فقد اأقامت اجلامعة امل�ستن�سرية، كلية الآداب، 
اللغات،  ق�سم  ح��دائ��ق  على  �سنويًا  مهرجانًا 
الفرن�سي  امل��ه��رج��ان  م��ن  ف��ك��رت��ه  ا�ستنبطت 
للتذوق، الذي يقام يف العا�سمة باري�س، اإذ تقوم 
جمموعة من اأ�ساتذة وطلبة الق�سم الفرن�سي يف 
البيئة  وتهيئة  فرن�سية،  اأطباق  بعمل  اجلامعة 

كل  يعي�سها  التي  الباري�سية 
م���ن ي��دخ��ل ه���ذا امل��ه��رج��ان 

ال�سنوي.
درو�ٌس يف الطبخ

اأق�����س��ام  طلبة  م��ن��ه��اج  ي�سم 
اجلامعة  يف  الفرن�سية  اللغة 
وطريقة  ال��ط��ب��خ  يف  درو����س���ًا 
ال����ت����ق����دمي، وا����س���ت���خ���دام 
م�������س���ط���ل���ح���ات ال���ل���غ���ة يف 
واجللو�س  وال�سراء  التجوال 
الطعام  وطلب  املطاعم،  يف 
و�سحيحة،  مهذبة  ب�����س��ورة 
الق�سم  اأ���س��ات��ذة  اأج��م��ع  لهذا 
ع��ل��ى اإق��ام��ة ه���ذا امل��ه��رج��ان 
حياة  ال��ط��ال��ب  يعي�س  ل��ك��ي 
يدر�سها  التي  اللغة  جمتمع 
داخ�����ل اأق�������س���ام اجل��ام��ع��ة، 

اللغة  ق�سم  رئي�سة  عليه.   املادة  مايّب�سط  وهذا 
بينت  ن�سيف،  ع��واط��ف  ال��دك��ت��ورة  الفرن�سية، 
ملجلة ال�سبكة: "يقام مهرجان التذوق  ال�سنوي، 
الذي يدخل عامه الرابع، لعدة اأ�سباب منها اأن 
اللغة  تقّبل  يف  �سعوبة  يواجهون  الطلبة  اأغلب 
اأ�ساب  ما  وه��ذا  الدرا�سة،  من  الأول  العام  يف 
هذا  دخولهم  على  وال��ن��دم  بالإحباط  بع�سهم 
الخ��ت�����س��ا���س، اأم���ا الأ���س��ب��اب الأخ����رى فمنها 

مهرجان امل�شتن�شرية ال�شنوي للتذوق..

اأطباٌق فرن�شية بنكهات 
عراقية

دخولك �ىل �جلامعة 
�مل�ستن�سرية، وبالتحديد 
حديقة ق�سم �للغات، 
يعني �ل�سعور باحلياة 
�لباري�سية و�أجو�ء مدينة 
�لنور، فاجلميع هناك 
يحمل �أطباقًا مّزينة 
وغريبة على �ملائدة 
�لعر�قية ي�ساحبها �سوت 
�مر�أة فرن�سية تتالعب 
بالنغمات فتجربك على 
�لإ�سغاء من خالل م�سّجل 
�ل�سوت، ولوحات ملعامل 
باري�سية قد زيّنت جدر�ن 
�حلديقة. جملة "�ل�سبكة 
�لعر�قية" كانت حا�سرة 
و�سط تلك �لأجو�ء.

ذو الفقار يو�شف

�شباح المارة ت�شوير:
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م�������ق�������االت

عامر بدر ح�شون

اأما بعد

قبل اربعني عاما ويف اول ا�شبوع يل يف املغرب، تعمق اح�شا�شي 
بالغربة وكنت ابحث عما ي�شبه تفا�شيل روحي وحريتي فال 
اجد.. ووقفت يومًا اأمام مكتبة فرن�شية يف الرباط.. و�شعرت 

فجاأة ان يدا تلوح يل كي ادخل.. فدخلت.
وهناك رايت اليد التي لوحت يل.. وكانت: يد المري ال�شغري!

ق�شتي مع الأمري!

كتاب "الأمري ال�سغري" كان حمرّيا للماليني من الب�سر منذ �سدوره وحتى اليوم.
فهو كما ُيفرت�س كتاب اطفال، كما يف نية كاتبه، لكنه ا�سبح كتاب كبار جدا يف 
املغامرة والفل�سفة وال�سئلة العميقة وهو ترجم اىل كل لغات العامل، بل ان بع�س 

الدول قامت بو�سعه يف املنهاج املدر�سي!
وكنت  بالغربة  اح�سا�سي  تعمق  املغرب،  يف  يل  ا�سبوع  اول  ويف  عاما  اربعني  قبل 

ابحث عما ي�سبه تفا�سيل روحي وحريتي فال اجد..
ووقفت يومًا اأمام مكتبة فرن�سية يف الرباط.. و�سعرت فجاأة ان يدًا تلوح يل كي 

ادخل.. فدخلت.
وهناك رايت اليد التي لوحت يل.. وكانت: يد الأمري ال�سغري!

ل اعرف الفرن�سية لكنني عرفت الكتاب من غالفه.. ففي كل لغات العامل �سدر 
الكتاب بالغالف الذي ر�سمه و�سممه موؤلفه انطوان �سانت اكزوبري.

ومن  ذاكرتي  خالل  و"قراأته" من  غرفتي  اىل  م�سرعا  وعدت  الكتاب  ا�سرتيت 
خالل ر�سوم املوؤلف الداخلية ولي�س من خالل الكلمات!

�سعرت حني عرثت عليه انني بّت اقل وح�سة وغربة. 
***

ازعم، وهذا خارج معايري النقد، ان بع�س الكتب لها روح!
الكتب لها روح فا�سدة وبع�سها روح منع�سة وبع�سها ت�سكنك لالبد ما ان  بع�س 

متر عليها.
كتاب "الأمري ال�سغري" بالن�سبة يل، كان ميلك هذه الروح التي ت�سكن وت�سيطر 

على قارئها.
ولعل تلك الروح تعود اىل انه كتب بروح طفل مل يعجبه تفكري الكبار يوما.

انه  يوما  قال  فهو  بيكا�سو.  قدمه  بليغ  اخت�سار  اىل  ا�سري  الفكرة  هذه  لأو�سح 
بلغ  عندما  لكنه  اجنلو  ومايكل  رافاييل  تقليد  يحاول  كان  العمر  من  الثامنة  يف 

اخلم�سني كان يحاول تقليد الطفال!
***

غادر امريي ال�سغري كوكبه الذي مل يكن فيه �سوى ثالثة براكني �سغرية ينظفها 
كل يوم ويجل�س لي�ساهد الغروب اكرث من مرة )فكوكبه �سغري جدا( فيزداد حزنا 
وحرية خ�سو�سا ب�سان زهرته الغريبة..)وبلغ من حزنه انه �ساهد الغروب اكرث 
للقلق  مثري عظيم  واحلب  كان يف احلب،  فقد  واح��د!(  يوم  مرة يف  اربعني  من 

واحلزن اي�سا!
كوكب  كل  راى يف  ان  بعد  الر���س  اىل  ي�سل  الكواكب حتى  بالتجوال يف  وياخذ 
كل  احيانا..  الفجة  واقعيته  ب�سبب  او  تفاهته  ب�سبب  الرحيل  اىل  يدفعه  خملوقا 

املخلوقات التي مر بها امرينا ال�سغري كانت م�سغولة مبا ين�سغل به رجال اليوم:
احل�سول على مال اكرث، احل�سول على �سلطة اكرب، احل�سول على جناح او اي 
�سيء اكرث.. وهم يف ذلك امل�سعى ين�سون ويخنقون الطفل يف داخلهم.. يخنقون 

امريهم ال�سغري.
ل يكاد احد ينجو من هذا الفخ مع ال�سف ال�سديد!

***
لكن حمور الق�سية هنا ان زهرة ما تنتظره ول ي�ستطيع ن�سيانها.

زهرة جتيد الدلل والغراء والت�سكي.. وهي فريدة من نوعها لنها زهرته. 
الزهرة ان تدّجنه.. وعندما تعلق برف طيور مرت بكوكبه  ا�ستطاعت تلك  لقد 
وهرب معها كان يريد ان ينعتق منها ومن احلب ومن ا�سياء ل نعرفها. وعندما 
الثعلب  له  فيقول  القمح،  ب�سنابل  مليء  حقل  يف  ثعلبا  يلتقي  الر���س  اىل  ي�سل 

الغارق يف وحدته:
"-دّجني" ارجوك!

ويعلمه كيف يكون التدجني.. وهو �سيء ا�سبه برمي ال�سباك والقلب وامل�سري امام 
امراة، فيقول له الأمري ولكن الفراق املوؤمل �سياأتي فماذا ا�ستفدت؟ فريد الثعلب:

ا�ستفدت ان ال�سنابل الذهبية مل تعد جمرد �سنابل بل ا�سبحت بلون �سعرك!
***

مبثل هذا املنطق الطفويل والعميق ا�ستمتع مئات املاليني من القراء يف العامل.. 
ولعل جملة يف هذا التجوال تغريك بقراءة الأمري ال�سغري فتكت�سف انك خنقت 

الأمري يف داخلك او انك اأمري فعال!

النف�سي  والكبت  اجلامعية  ال�سفرات  ان��ع��دام 
حيث  لهم،  بالن�سبة  �سعبة  امل��ادة  يجعل  ال��ذي 
احتفال  جل�سة  جم���رد  الم���ر  ب���ادئ  يف  ك��ان��ت 
اقرتحنا  عندما  تطورت  الفكرة  اأن  اإل  بالربيع، 
ه��ذا  ف��ع��ال��ي��ات  ع�سنا  ك��اأ���س��ات��ذة  عليهم  ذل���ك 
هذا  لقى  وقد  باري�س،  العا�سمة  يف  املهرجان 
الدكتورة  الطلبة."اأردفت  من  اإق��ب��اًل  املقرتح 
"بعد ذلك مت تعليمهم الو�سفات التي  عواطف: 
تقدميه  وطريقة  الفرن�سي،  الطبق  منها  يتكون 
اإعداد  وطرق  الفرن�سية،  باللغة  مكوناته  و�سرح 
واملقّبالت  الرئي�س  كالطبق  الوجبات  اأج���زاء 
األزمنا  تعليمي  هدفنا  ولأن  التحلية،  واأط��ب��اق 
اأثناء  فقط  الفرن�سية  باللغة  بالتحدث  الطلبة 
وما  زمالئهم،  قبل  من  وتقدميه  الطعام  طلب 
من  للمهرجان  الأرب���ع  ال�سنوات  خ��الل  راأي��ن��اه 
هذه  من  وال�ستفادة  الطلبة  من  وا�سع  اإق��ب��ال 
الفعالية، بتعلمهم العديد من املفردات واجلمل 
وطرق تعاملهم مع ال�سعب الفرن�سي اذا ما ت�سنى 

لهم ال�سفر."
فرن�شا واحل�شد ال�شعبي

  الدكتور خالد �سادق، اأ�ستاذ تدري�سي يف ق�سم 
يتم  الأطباق  عمل  "اأن  اأو�سح  الفرن�سية،  اللغة 
بيعها  يجري  ثم  ومن  اأنف�سهم،  الطلبة  بوا�سطة 
على زمالئهم واأ�ساتذتهم مقابل مبالغ مالية، ما 
ينمي الكثري من اأوا�سر التعاون واملحبة بينهم"، 
م�سيفًا "اأن هذه هي ال�سنة الرابعة لنا يف اإقامة 
مهرجان التذوق ال�سنوي، وقد كانت اأرباح ال�سنة 
الوىل من مبالغ بيع الأطباق من ن�سيب احل�سد 
ال�سنة  تلك  يف  الطلبة  اق���رتح  فقد  ال�سعبي، 

اره��اب  ملواجهته  ال�سعبي  احل�سد  مع  وقوفهم 
لهوؤلء  تقدميه  ماميكننا  اأب�سط  وه��ذا  داع�س، 
الأبطال الذين �سحوا بالغايل والنفي�س." ويرى 
لفعاليات  مكمل  هو  املهرجان  هذا  "اأن  �سادق 
اليوم  فهناك  الربيع،  مو�سم  يف  نقيمها  ثقافية 
وبالتحديد  الفرن�سية  باللغة  للناطقني  العاملي 
اليوم  اإذ تقدم يف هذا  يوم 3/20 من كل عام، 
بتقدمي  الطالب  خاللها  يقوم  ثقافية،  فعاليات 
م�سرحيات واأغاٍن فرن�سية، وكل هذا يتم تعليمه 
ا�سافة  وامل��راج��ع،  اجلامعية  الكتب  خ��الل  من 
تعارفية  تعليمية  تعترب  الفعاليات  ه��ذه  اأن  اىل 
نقراأه يف  ما  فقط يف  لي�ست  اللغة  كون  تعاونية، 
اىل  ت�سل  لكي  تعا�س  اأن  يجب  اإنها  بل  الكتب، 
با�ستغالل  نقوم  وبهذا  �سورة،  باأب�سط  الطلبة 
عمادة  مبوافقة  امل��ه��رج��ان  لإق��ام��ة  ال��ي��وم  ه��ذا 
اجلامعة كنوع من املهرجانات التعليمية النافعة 
اأغلب  ولأن  ال��درا���س��ي،  م�سوارهم  يف  للطلبة 
حم��دودة،  اإمكانياتهم  تكون  والأ�ساتذة  الطلبة 
املهرجان،  تدعم  ال�سركات  من  العديد  اأن  غري 
و�سوًل  واملظالت  باملقاعد  بتزويدنا  تقوم  حيث 

اىل الأطباق التي نقدم فيها الطعام."
ثقافات اأخرى

"هدف  اأن  اىل  اأ�سارت  ح�سني  اإيالف  الأ�ستاذة 
هذه الفعالية هو التعريف باأن اللغة هي الو�سيلة 

الأوىل واملهمة يف التعرف على ثقافات ال�سعوب 
يف  يجول  عّما  فيها  الإن�سان  يعرّب  اإذ  الأخ��رى، 
احلقيقي  الناطق  ولكونها  اأف��ك��ار،  من  خاطره 
على  التعرف  خاللها  من  ميكنه  التي  للثقافة 
اإقامة  "اأن  وت��وؤك��د  اأ�سهل"،  ب�سورة  الآخ��ري��ن 
الثقافات  على  التعرف  اىل  تهدف  املهرجان 
فقط  نتعلم  ل  لغة  نتعلم  عندما  لهذا  الأخ��رى، 
القواعد واملفردات وامل�سطلحات، بل نتعلم اأي�سًا 
اأ�سلوب وثقافة �سعب، ولكون املطبخ الفرن�سي له 
جتدهم  لذلك  العاملية،  املطابخ  بني  ال�سدارة 
يختلفون يف طريقة تقدميهم وتذوقهم الأطباق، 
لهذا نقوم بجعل الطلبة ي�سنعون اأطباقًا فرن�سية 
يقوم  املوائد  على  عر�سها  خالل  ومن  خال�سة، 
العربية  باللغتني  الطبق  ا�سم  بعر�س  طالب  كل 
هي  املهرجان  من  الغاية  فاإن  لهذا  والفرن�سية، 
اليومية،  الطالب  بحياة  الفرن�سية  اللغة  دم��ج 
ولأن اللغة العاملية املتداولة هي اللغة الإنكليزية، 
بينهم  احلاجز  لك�سر  نطمح  يجلعنا  ما  وه��ذا 
وبينها، حتى يتم حتبيبهم باللغة التي هي حمور 

درا�ستهم بطريقة اأ�سهل واأف�سل."
الروتني" "ك�شر 

ق�سم  اأدي��ب،  علي  الطالب  به  ابتداأ  ما  اأول  هذا 
هذا  "نقيم  للمجلة:  ب��نّي  اإذ  الفرن�سية،  اللغة 
بطريقة  ونتعلمها  اللغة  نتنف�س  حتى  املهرجان 
وهذا  اململ،  الروتني  عن  بعيدًا  واأ�سهل  اأب�سط 
�سنة،  كل  واحد يف  يوم  ملدة  لنا  ا�سرتاحة  يعترب 
وبث  الفرن�سية  للمعامل  لوحات  بعمل  قمنا  لهذا 
العديد من الأغاين الرومان�سية الناطقة باللغة، 
حتى اأننا قمنا بعمل كعكة على �سكل برج اإيفل، 
هذا  يف  م�سغرة  بباري�س  �سبيهًا  املكان  جعل  ما 
الطق�س اجلميل." ت�سيف الطالبة زينب حميي 
ب�سعادة قائلة: "نحن ننتظر هذا املهرجان بفارغ 
لالأ�ساتذة  يظهر  اأن  يريد  اأغلبنا  لأن  ال�سرب، 
الفرن�سية،  الأطباق  لطبخ  اإتقانه  الطلبة  وباقي 
باري�سية  حياة  وعي�س  اللغة  تعلم  اىل  اإ�سافة 
وواجبات  المتحانات  عن  بعيدًا  الأ�سدقاء،  مع 
اجلامعات  جميع  اأدع��و  كطالبة  واأن��ا  الدرا�سة، 
للتعليم  لعمل مهرجانات كهذه وفعاليات كطرق 

واإ�سفاء روح التعاون والتعارف والتحفيز."
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 رجال منحازون للن�شاء..!
اأن  اأق��دم(: مما ل �سك فيه  يقول احلاج ح�سن عبد اهلل )تربوي 
وت��وؤدي  البيت  اأعباء  تتحمل  لأنها  الرجل  من  حتماًل  اأك��رث  امل��راأة 
العديد من الأعمال، على الرغم من �سومها، لكن هناك ا�ستثناء 
لبع�س الرجال الذين يكونون اأكرث حتماًل من الن�ساء ملا يتمتعون به 

من قوة وقدرة على ال�سرب، واأ�سعر اأنني واحد منهم.
اأكرث  املراأة  اأجل،  الوردي:  كاظم  عالء  الجتماعي  الباحث  يوؤيده 
على  وقدرتها  ال�سرب  لمتالكها  ال�سيام  يف  الرجل  من  حتماًل 
الأولد،  رعاية  جانب  اىل  والوظيفة  البيت  يف  العمل  عناء  حتمل 

ف�ساًل عن اأن قلب املراأة اأقوى من قلب الرجل.
اأبعد  ويذهب زميله �ستار عبد ح�سني )مدر�س لغة انكليزية( اىل 
لدى  ال�سكائر  تدخني  عن  المتناع  لعل  يقول:  عندما  ذل��ك  من 
الكثري من الن�ساء العراقيات ي�ساعدهن على ال�سيام ب�سهولة، اىل 
جانب اأن املراأة اأكرث عاطفة، كذلك حتملها اأعمال الطبخ وم�سقة 

رعاية الطفال.
اأن املو�سوع  اأنه على الرغم من  بينما يرى الباحث هيثم خزعل: 
متعلق بالإميان بغ�س النظر عن اجلن�س، فقد قال الإمام ال�سادق 
ُعَف اجل�سد عّما قويت عليه النية"، واأعتقد اأن املراأة  )ع(: "ما �سَ

اأكرث حتماًل ب�سبب طبيعة عملها والتزامها البيتي.
وعّلل الأ�ستاذ حيدر باقر حتمل املراأة لل�سيام، ملكوثها الطويل يف 

البيت.
املراأة  اأن  اأعتقد  بالقول:  عريبي  ح�سن  الرتبوي  امل�سرف  واكتفى 

اأكرث حتماًل لل�سيام.
تباين يف اآراء الن�شاء؟

 ال�سحفية �سجى عمار كرمي تقول: اأنا اأرى اأن املراأة اأكرث حتماًل 
اأن  الرجل  و�سع  يف  لي�س  تقال،  احلقيقه  لكن  ام��راأة  لكوين  لي�س 
ليقوم  للبيت  يعود  ثم  البيت،  يعمل خارج  اأن  الأمرين؛  بني  يجمع 
باأعمال منزلية من تنظيف وغ�سل وتلبية احتياجات الأولد واإعداد 
الفطور وغ�سل ال�سحون وحت�سري ال�سحور واإيقاظ العائلة من اأجل 

ال�سحور وهكذا على مدى �سهر كامل.
للرجال  لغات(  نوري مط�سر )خريجة  اآيات  زميلتها  تنحاز  بينما 
قائلة: اإن الرجل يتحمل ال�سيام �سهرًا كاماًل اأكرث من املراأة، رغم 
اأنه ميار�س الأعمال ال�ساقة، ل �سيما الذين يعملون يف احلّر، بينما 

الن�ساء يعملن داخل املنزل يف بحبوحة من و�سائل الراحة.
ماجد:  ابن  مدر�سة  من  �سن�سول  ي�سرى  �سة  املدرِّ اأك��دت  حني  يف 
التي جتمع بني  امل��راأة  اأكرث من الرجل، ل �سيما  امل��راأة تتحمل  اأن 
وتربية  املنزلية  الأعمال  بجميع  تقوم  فهي  البيت،  وعمل  الوظيفة 
ق�سطًا  ياأخذ  اأن  للرجل  بينما ميكن  الأخرى،  وامل�سوؤوليات  الأولد 
العبادة، لذلك فاملراأة لها  اأمور  اإىل جانب  البيت،  من الراحة يف 

القدرة على التكيف مع الظروف كافة.
عند  ال�سومية  بالعقيدة  الإميان  اأن  راأت  الها�سمي  اإنعام  ال�سيدة 
اأكرث من  ال�سوم  م�سقة  يتحمل  فهو  لذلك  املراأة  اأكرث من  الرجل 

املراأة.
تت�شاوى الن�شبة؟!

ال�سيخ ماجد اجلبوري )امل�سرف العام على حوزة الإمام اجلواد( 
قال: تت�ساوى الن�سبة بينهما لعاملني: اأولهما اأن كليهما اإن�سان من 
هناك  اأن  جند  ال�سريعة  اىل  ذهبنا  لو  وثانيهما:  التكوين،  ناحية 
ي�سدر  ل  اي  املقدور،  بغري  التكليف  با�ستحالة  يقول  عقليًا  حكمًا 
وب�سم  عليه،  يقدر  ل  ما  الإن�سان  يكلف  باأن  ال�سماء،  من  ت�سريع 
الرجل  �ساأن  �ساأنها  امل��راأة  اأن  ن�ستنتج  والثانية،  الأوىل  النقطتني 
على  ق��ادرة  فتكون  والتكوينية،  الف�سلجية  اخل�سو�سيات  كل  يف 
اىل  رجعنا  اإذا  فاإننا  ذل��ك،  عن  ف�ساًل  بالرجل.  اأ�سوة  ال�سيام 
والإميان  الإميان،  على  يرتكز  لوجدناه  لل�سيام،  الأخالقي  البعد 
الرجل،  دون  امل��راأة  على  ول  امل��راأة،  دون  الرجل  على  حكرًا  لي�س 
فاأقواهما اإميانًا �سيكون اأكرث حتماًل لطاعات اهلل �سبحانه وتعاىل، 
وعندها قد تكون املراأة يف بع�س احلالت اأ�سد من الرجل يف حتمل 
ال�سيام، لأن اإميانها را�سخ، فتكون اأ�سد حتماًل لل�سيام و�سوقًا اإليه 

بدافعها الإمياين من رجل اأقل اإميانًا منها.

����ش���ي���ام ال�������ش���ه���ر ال��ف�����ش��ي��ل

الرجالمن يتحملُه اأكث�ر..
اأم الن�شاء

علي غني 

َمْن �لأكرث حتماًل ل�سيام �سهر �هلل، �لرجال 
�أم �لن�ساء، ومن �سيو��سل �سيام �ل�سهر 
باأكمله متحماًل م�سقة �ل�سيام.
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منذ  معروفة  لأن��ه��ا  ج��دي��دة  طريقة  لي�ست  اإن��ه��ا 
فرتة طويلة يف اأوروبا واأمريكا، ولكن ل يعلم عنها 
ب�سكل  والعراق  العربي عامة  الوطن  الكثريون يف 
ا�ستخدام  كيفية  من  البع�س  وي�ستغرب  خا�س. 
الأوك�سجني يف العالج والذي اأحدث ثورة هائلة يف 

الطب يف القرن احلادي والع�سرين.
للطاقة  مهمًا  م�سدرًا  يعترب  الأوك�سجني  ولأن  
بناء  ع��ن  امل�����س��وؤول  فهو  اجل�سم،  خ��الي��ا  جلميع 
وي��وؤدي  نق�سه اىل �سمور يف  اخلاليا وحيويتها، 
اخلاليا او موتها، لذلك وّظف العلم والطب طرقًا 
عديدة للعالج بالأوك�سجني على مر الع�سور اىل 

يومنا هذا.
�عرت�ف عاملي بالعالج

اأخ��ذ  م��ن  ولب��د  احل��ي��اة  اإك�سري  ه��و  الأوك�سجني 
اأج��ه��زة  جميع  خ��الي��ا  ومن��و  لبناء  منه  الكفاية 

 75 اىل  املتو�سط  يف  عددها  ي�سل  والتي  اجل�سم 
حتت  بالأوك�سجني  العالج  واأثبت  خلية.  ترليون 
ال�سغط العايل اأهميته وفعاليته يف جمالت عديدة 
وانت�سر يف معظم الدول املتقدمة. وهذه الطريقة 
واملزمنة  امل�ستع�سية  احل��الت  من  الكثري  تعالج 
او كيمياويات. والعالج  اأية ادوية  بدون ا�ستخدام 
ال��ولي��ات  ففي  عامليًا،  ب��ه  معرتف  بالأوك�سجني 
ال��ع��الج  ت���درب كلية  امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة ح��ي��ث 
بالإوك�سجني حتت ال�سغط املخت�سني بهذا العلم، 
وهناك اأكرث من 200 مركز يف الوليات املتحدة، 
وبريطانيا  اليابان  يف  العدد  هذا  �سعف  ويوجد 

واإيطاليا وفرن�سا واإ�سبانيا والهند وكوريا.
العربية  ال��دول  اىل  موؤخرًا  املراكز  هذه  وو�سلت 
وقطر  وم�سر  ال�سعودية  العربية  اململكة  مثل 
والإمارات العربية ومت فتحه يف الفرتة الأخرية يف 

العراق وحتديدًا يف حمافظة الب�سرة.
و�سغط  اأوك�سجني   100% اإع��ط��اء  عملية  ت��ق��وم 
اإزالة  تتم  حيث  الغازات  تبادل  اأ�سا�س  على  عاٍل 
وتعادل  البالزما،  الأوك�سجني يف  كمية كبرية من 
الكمية املذابة يف هذه احلالة �ستة ا�سعاف الكمية 
املطلوبة خلاليا اجل�سم، ويتم انتقال الأوك�سجني 
انتقل  كلما  منه  ج��زءًا  ويفقد  ال�سغط  هذا  حتت 
من الأوعية الدموية الكبرية اىل الأ�سغر فالأ�سغر 
حتى ي�سل اىل ال�سعريات الدموية الدقيقة ليكون 
ان  )ولنن�سى  زئبق  ملم   280  �  80 م��ن  �سغطه 
ال�سغط  وهذا  زئبق(  ملم   30 الطبيعي  ال�سغط  
الدقيقة  الدموية  الدورة  العايل يعمل على تو�سيع 
ويعمل اي�سا على تخليق م�سارات الأوعية الدقيقة 

الأخرى يف الأن�سجة.
�لق�ساء على �للتهابات

عن  الأوك�سجني  يحمل  الطبيعية  الظروف  ففي 
اخلاليا  كل  اىل  ال��دم  يف  الدموية  ال��دورة  طريق 
عندما  ولكن  اجل�سم،  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  والأن�سجة 
عال  �سغط  حتت  الأوك�سجني  ال�سخ�س  يتنف�س 
كما ذكر �سابقا فاإن الأوك�سجني يذوب يف �سوائل 
كل  اىل  الو�سول  ي�ستطيع  ومنها  اجل�سم  واأن�سجة 
خلية ون�سيج بدون احلاجة اىل وعاء لكونه دمويًا 
وي�ساعد  اخلاليا  حيوية  على  يبقي  فاإنه  وبذلك 
كان  لو  حتى  املعطوبة  اخلاليا   اإ�سالح  يف  اأي�سا 
وب���دوره  م�����س��دودًا  او  مقطوعًا  ال��دم��وي  ال��وع��اء 
البكرتيا امل�سببة لاللتهابات  ي�ساعد على حماربة 

البي�س  ال���دم  ل��ك��ري��ات  حمفز  كعامل  اجل��دي��دة 
وي�ساعد  امليكروبية  العدوى  حماربة  عن  امل�سوؤولة 
اأي�سا على اإيجاد �سعريات دموية جديدة لالأن�سجة 
التي تعاين من نق�س يف الأوعية الدموية ويحفز 
ال��ت��ي يكون  امل��ن��اط��ق  اأوع��ي��ة دم��وي��ة يف  على من��و 
الدم منخف�سًا.  كما وت�سبح كريات  فيها دوران 
النمو  عوامل  بتن�سيط  مرونة  اأكرث  احلمراء  الدم 
واخلاليا  اجلذعية التي توؤدي اىل عملية ال�سفاء 

والتئام اجلروح والق�ساء على اللتهابات.
�أمر��ض متت معاجلتها

بتقنية  عالجها  يتم  ال��ت��ي  املر�سية  واحل����الت 
كالتايل:  هي  العايل  ال�سغط  حتت  الأوك�سجني 
التهاب  الكاربون،  اأوك�سيد  ب��اأول  احل��اد  الت�سمم 
اىل  احلالة  ت�ستجيب  ل  عندما  املزمن  العظام 
الروماتيزم،  ح��الت  بع�س  واجل��راح��ة،  الأدوي���ة 

ال��زه��امي��ر، ه�سا�سة  م��ر���س  ال��ذئ��ب��ة احل��م��راء، 
درا�سة  ح�سب  م��وؤخ��را  اثباته  مت  وه��ذا  العظام، 
ملر�سى  اجل���روح  ان��ك��ل��رتا،  ج��ن��وب  يف  بريطانية 
ال�سكري يف الأطراف ال�سفلى الغرغرينا الغازية، 
التكي�سات املعوية، التهاب الأمعاء اللفافة، النخر 
المعاء  التهاب  اللينة،  الن�سجة  يف  ال�سعاعي 
تلف  اال�سعاعي،  العظمي  النخر  امل�سع،  املزمن 
ال�سعاعية  املعاجلة  تلقي  عن  الناجم  الأن�سجة 
لل�سرطان، ترقيع اجللد، ال�سلل املخي عند الطفال 
الناجت عن نق�س الأوك�سجني بخاليا املخ، العالج 
يخ�سعون  الذين  للمر�سى  الوقائي  وبعد  قبل  ما 
ال�سلل  التوحد،  امل�سع،  الفك  الأ�سنان يف  جلراحة 
التعايف من  املتعدد،  الن�سفي  ال�سداع  الدماغي، 

جراحات التجميل، الإ�سابات الريا�سية.
املر�سية  لبع�س احلالت غري  الأخرية  الآونة  ويف 

العايل  ال�سغط  حتت  بالأوك�سجني  العالج  عمل 
الرجال  بع�س  لدى  اجلن�سية  القدرة  زي��ادة  على 

ح�سب تقارير علمية حديثة يف م�سر.
من املمكن اأن ت�ساأل نف�سك: هل هذا العالج 

اآمن؟
نعم، هو اآمن نوعًا ما وتتم املراقبة يف 
ب�سكل  للعالج  املخ�س�سة  امل��راك��ز 
له  لكن  ال��ع��الج  غ��رف��ة  يف  كثيف 
حيث  اجل��ان��ب��ي��ة  الآث�����ار  بع�س 
ان�سداد  ي�ساحبه  اأن  ممكن 
م���وؤق���ت يف الأذن������ني ك��ال��ذي 
ت�����س��ع��ر ب����ه ع���ن���دم���ا ت��ك��ون 
تغو�س  او  بالطائرة  م�سافرًا 

اىل اأ�سفل حو�س ال�سباحة.
ال��ع��الج مم��ك��ن لك   ويف غ��رف��ة 
ت�ستمع  اأن  اأو  ال��ت��ل��ف��زي��ون  م�����س��اه��دة 
للمو�سيقى او اأن تقوم بقراءة كتاب علمي او 
اأن  لك  او  والنرث  ال�سعر  ق��راءة  او حتى  ق�سة 
الغرفة  يف  املوظفني  مع  تتحدث  اأن  وميكن  تنام، 

املخ�س�سة للعالج اثناء اجلل�سات العالجية.
�لغرف �لعالجية

اإما  تت�سع  عالجية  غرفة  يف  املري�س  و�سع  يتم 
لعدة اأ�سخا�س او غرفة فردية ل�سخ�س واحد ويتم 
واخل��وذة  القناع  طريق  عن  الأوك�سجني  اإع��ط��اء 
جل�سات  عدد  تعتمد  الهوائية،  الق�سبة  اأنبوب  او 
ما  تكون  عادة  فهي  املر�سية  احلالة  على  العالج 
جل�سة  كل  يف  العالج  وي�ستمر  جل�سة   40-20 بني 
من 90اىل120- دقيقة للمرة الواحدة كل اأ�سبوع، 
عامليًا،  دولرًا   250-200 من  اجلل�سة  وتتكلف 
حالة  من  تختلف  امليكانزم  او  العالجية  والفكرة 

مر�سية اىل اأخرى.
اأمتنى اأن تكون هناك ابتكارات وبحوث علمية يف 
واأمتنى  واأجمل  اأ�سهل  احلياة  جتعل  املجال  هذا 
يف  خا�س  ب�سكل  والعراقيني  العرب  العلماء  على 
بلدي الأم العراق ومدينتي احلبيبة بغداد اللحاق 
بالذات  املجال  هذا  يف  يربعوا  وان  العلوم  بركب 
كما فعل العلماء يف اوروبا واأمريكا يف ع�سورهم 

الذهبية.

عالجًا  لأمرا�س م�شتع�شية 

الأوك�شجني

يعترب �لعالج بالأوك�سجني حتت �ل�سغط �لعايل �أماًل جديدً� ود�عمًا ل�سفاء �لعديد من 
�لأمر��ض، ويتم عن طريق ��ستن�ساق �لأوك�سجني �لنقي بن�سبة %100 و�سغط عال بدرجة 

2.5 �سغط جوي يف غرفة عالجية خم�س�سة لهذ� �لغر�ض وتكون �لغرفة حمكمة �لغلق.

د. هديل وائل اإنكلرتا: 
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ت��������������������راث

اإنتاج  اأهمها  ع��دة  ن�ساطات  ال�سركة  ت���زاول 
و�سناعة  للبيئة  ال�سديقة  الع�سوية  الأ�سمدة 

املنظفات.
زارت  العمالق  امل�سروع  بهذا  اك��رث  وللتعريف 
جملُة "ال�سبكة العراقية" �سركة اجلود والتقت 
الذي  الإداري  املدير  هادي  على  اأحمد  ال�سيد 
منتج  حتقيق  هو  الأول  هدفنا  ق��ائ��اًل:  ب��ادرن��ا 
يف  ت��ك��ون  منا�سبة  باأ�سعار  ج��ي��دة  نوعية  ذي 
والطبقات  ال�سرائح  بكافة  املواطنني  متناول 
اإقباًل  الجتماعية، واحلمد هلل لقت منتجاتنا 

منقطع النظري.
امل�سنع  يف  لدينا  علي:  اأحمد  ال�سيد  ي�سيف 
اأن  نحب  كما  املنتجات،  م��ن  "عوائل"  اأرب���ع 
ت�ستمل  التي  املنزلية  العائلة  الأوىل  ن�سميها، 
ال�سلبة  ال�سوابني  م��ن  كافة  املنظفات  على 

وال�سائلة ومنظفات الأر�سيات وما يحتاجه 
والثانية  امل��ن��ظ��ف��ات،  ت��ل��ك  م��ن  ال��ب��ي��ت 

ماء  ننتج  وفيها  ال�سناعية  العائلة 
م��ن��ظ��وم��ات ت��ربي��د ال�����س��ي��ارات 

املقطر،  وامل��اء  "الراديرت" 

املعقمات  وفيها  ال�سحية  العائلة  وال��ث��ال��ث��ة 
الطبي،  والإيثانول  ال�سونار  وِج��ّل  واملطهرات 
الأ�سمدة  وت�سمل  الزراعية  العائلة  والرابعة 

والإ���س��اف��ات  الإح��ي��ائ��ي��ة  وامل��ب��ي��دات  الع�سوية 
العلفية، وكل هذه املنتجات حا�سلة على موافقة 
ال�سوق  يف  منت�سرة  وه��ي  ال�سناعية  التنمية 

التابعة  الكفيل"  "نور  �سركة  وت�سوقها  املحلية 
ملنتجاتنا،  الرئي�س  امل�سوق  العبا�سية  للعتبة 
عربمراكز  كافة  املحافظات  يف  وك��الء  ولدينا 

البيع املبا�سر.
معامل

يقول املدير الإداري: م�ساحة املعمل �ستة دوامن 
ويتكون من م�سنع الأ�سمدة وم�سنع املنظفات 
اإ�سافة اىل الإدارة واملخازن وهي  وملحقاتهما 
جزء من )1000( دومن مملوكة للعتبة العبا�سية 
ت�سمل اإ�سافة اىل ال�سركة "مزارع خريات اأبي 
اأبي  بركات  "اأبقار  حمطة  و  العبا�س"  الف�سل 

الف�سل العبا�س" و "مفاق�س الكفيل".
تطور واأ�شعار معتدلة

يقول املدير الإداري: نحن يف تطور م�ستمر، فقد 
بداأنا مبنتجات حمددة مثل الزاهي وال�سابون 
عدة  اأ�سناف  اىل  املنتج  تطور  والآن  ال�سائل 
على  احلفاظ  هو  هدفنا  الإن��ت��اج،  يف  وتو�سعنا 
ورغم  ن�سبيًا،  معتدلة  اأ�سعار  مع  املنتج  ج��ودة 
بني  عليه  م�سيطر  فالو�سع  ال�����س��وق  تقلبات 
الأ�سعار واجلودة، فاملواد الأولية ن�ستوردها من 
اخلارج حاليًا، وهي م�سمولة بالتعرفة الكمركية 
الأرب��اح  تكون  اأن  ونحاول  الدولة  ر�سوم  وكافة 
قليلة واأحيانًا معدومة من اأجل اأن نحافظ على 

جودة املنتج.
باأنواع  غارقة  العراقية  ال�سوق  اأن  من  وبالرغم 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة، ل��ك��ن احلمد 
تلك  مبناف�سة  وب��داأن��ا  كبريًا  حيزًا  اأخ��ذن��ا  هلل 
كربالء  يف  خا�سة  عليها  وتفوقنا  املنتجات 

ونحاول فتح اأ�سواق اأخرى يف املحافظات.
حتمل  منتجاتنا  علي:  اأح��م��د  ال�سيد  ي�سيف 
عالمة الكفيل والنقاء واجلودة واأ�سعارها جيدة 
مع  بالقارنة  عالية  اجلودة  امل�ستهلك،  ب�سهادة 
اأ�سعار باقيٍ ال�سركات املحلية والأجنبية، ونحن 
وق�سم  الت�سويق  ق�سم  عرب  ال�سوق  حالة  نتابع 
الإعالم، فهما م�ستمران مبتابعة هذه امل�سائل، 
على  ملمو�س  ت��اأث��ري  م��ن  ملنتجاتنا  م��ا  ومل�سنا 
بالتوافد على  الكثري منهم  بداأ  املواطنني، فقد 
مركز البيع املبا�سر يف مقر ال�سركة على طريق 
ل�سراء  با�ستمرار  ي��رتددون  وهم  جنف  كربالء 
منتجاتنا، ونحن نحاول اأن نخف�س الأ�سعار اىل 
الداخلة  امل��واد  ت�سنيع  درج��ة من خالل  اأدن��ى 
اخلطة  �سمن  و  م�سانعنا  يف  �سناعاتنا  يف 

اأحجام  ذاتٍ  لعبوات  معمل  بناء  هو  املو�سوعة 
العبوات  ا�سترياد  معاناة  تنتهي  حتى  خمتلفة 
�سناعتها  رداءة  من  نعاين  والتي  واأغطيتها 
وحت��م��ل��ن��ا ال��ك��ث��ري م��ن امل�����س��ّوق��ني وامل���وّردي���ن 
وا�سطررنا اىل اأٍن ناأتي بهاٍ من خارج احلدود، 
واملعروف عنا اأن ت�سجيع املنتج الوطني غايتنا، 
املحلية  العبوات  �سراء  تركنا  قلت،  كما  لكن، 

والآن ن�سرتيها من خارج احلدود.
امل��األ��وف،  عن  خرجنا  منتجاتنا  يف  وي�سيف: 
خمتلفة  ب��األ��وان  الآن  ننتجه  م��ث��اًل  ف��ال��زاه��ي 
للمعقمات  بالن�سبة  ح��ت��ى  م��ت��ن��وع��ة،  وع��ط��ور 

منتجات متطورة و�شديقة 
للبيئة تناف�س امل�شتوَرد

ك�سائر م�ساريع �لعتبة �����ش����رك����ةاجلود
�لعبا�سية �ملقد�سة �لتي ت�سعى 
�إىل حتقيق �لأمن �لغذ�ئي 
و�لقت�سادي و�لجتماعي 
للمو�طن �لعر�قي، �أن�سئت 
�سركة �جلود �لعر�قية 
لتكنلوجيا �لزر�عة �حلديثة 
و�سناعة �ملنظفات و�ملعقمات 
و�لأ�سمدة يف عام 2014م. 

مازن رحيم / عامر جليل ابراهيم كربالء: 

�شامر احل�شينيت�شوير: 

اأحمد على هادي

ميثم البهاديل
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اللون  ذو  هو  امل��ت��داول  فالديتول  وامل��ط��ه��رات، 
ال�ساجي ولكننا اأنتجناه باألوان متنوعة وبعطور 
املنتجات  وه��ذه  الليمون،  عطر  منها  مميزة 
كلها تفح�س يف خمترباتنا وتخ�سع لفحو�سات 

ال�سيطرة النوعية.
تعاون ولكن..

وب�سدد تعاون ال�سركة مع الوزارت وت�سكيالت 
علي:  اأح��م��د  ال�سيد  ق���ال  ال��ع��راق��ي��ة  ال��دول��ة 
ليوجد تعاون حقيقي حاليًا مع وزارة الزراعة 
التجارب  اأجرينا  وق��د  الأ�سمدة،  بخ�سو�س 
عمان  �سلطنة  يف  ال��زراع��ي��ة  منتجاتنا  على 
ت�سدير  منا  وط��ل��ب��وا  ج��ي��دة  نتائج  وحققت 
املعرقالت  ببع�س  جوبهنا  لالأ�سف  لكن  املنتج 
الزراعة حالت دون ذلك،  الروتينية يف وزارة 
يف  معها  مثمر  تعاون  فثمة  ال�سحة  وزارة  اأما 
تدخل �سمن  التيٍ  واملطهرات  املعقمات  جمال 
ببع�س  امل�ست�سفيات  نزّود  ونحن  م�سوؤوليتهم، 
والتعاون  واملطهرات  املعقمات  من  منتجاتنا 
مع  ت��ام  ت��ع��اون  ولدينا  ق��ب��وًل،  ويلقى  م�ستمر 
وم�ساريعهما  والعبا�سية  احل�سينية  العتبتني 
اأق�����س��ى  اىل  و���س��ل  بيننا  وال��ت��ك��ام��ل  ك��اف��ة، 
الدرجات ومنتجاتنا من الأ�سمدة تورد اىل كل 

مزارعهما ا�ستنادًا اىل توجيهات الإدارة العليا 
والأمني العام واأع�ساء جمل�س الإدارة.

اأ�شمدة �شديقة
واملعقمات  املنظفات  م�سنع  يف  اجلولة  بعد 
زرنا م�سنع الأ�سمدة والتقينا املدير التنفيذي 
�سهادة  على  احلا�سل  البهاديل  ميثم  الأ�ستاذ 
فكرة  �ساحب  وه��و  ال��زراع��ة،  يف  املاج�ستري 

ان�����س��اء م�����س��ن��ع الأ���س��م��دة 
ن�ساطات  ع��ن  و���س��األ��ن��اه 
امل�سنع فاأجاب: لدينا يف 
�سبعة  الزراعية  العائلة 
ع�سر منتجًا يف الأ�سواق، 
طور  يف  اأخرى  ومنتجات 
ال��ت�����س��ن��ي��ع، وغ��ريه��ا يف 
ط���ور ال���ت���ج���ارب، وت��ل��ك 
الأ�سمدة  ه��ي  املنتجات 
الع�سوية ال�سديقة للبيئة 
طبيعية  ع��ل��ف��ّي��ة  وم�����واد 
واإ����س���اف���ات خ��ال��ي��ة من 
وه��ذه  الكيميائية  امل���واد 
املنتجة  فالثمار  لنا  ميزة 
ت�ستعمل  التي  امل��زارع  يف 

بدون  وتاأكلها  تاأخذها  اأن  باإمكانك  منتجاتنا 
غ�سل وتعقيم لأنها خالية من املواد الكيمائية.

ت�ستمر  اأن  يف  اأم��ل  وكلنا  اجل��ود  معمل  وّدعنا 
احلركتني  خدمة  يف  كهده  خدمية  م�ساريع 
اإنتاج �سناعات  القت�سادية والجتماعية عرب 

حملية وتوفري الكثري من فر�س العمل.

جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل 

قبل اأبي العالء املعري، وقبل نيت�شة، كان هذا 
ال�شوؤال: "من اأين اأتينا؟ واإىل اأين من�شي؟ وملاذا منوت؟ 

وملاذا نحيا؟ هذا ابن الأ�شئلة جميعها، وعليه دارت 
اهتمامات بني الإن�شان، منذ كانوا قبيلة يف فرد، اإىل 
اأن حتولوا جميعًا اإىل قبائل، مل تن�س فرديتها اأي�شًا.

�شديقي البطريق!

                      
ود�ع" كلمة  ي�سمع  ول  ود�عًا،  �ل�سعيد  يقول  "ل 

)وليام لندور( 

ماذا يقول طائر البطريق في ساعته األخيرة؟ 
أنا ال أعرف الجواب. وال غيري، السيما أولئك الذين درسوا حياة هذا الطائر، الشبيه بالبشر 

في أمور كثيرة، يعرفون الجواب أيضاً. لكن الذي أعرفه ويعرفه غيري، سلوك واحد فقط.
، هل يوّدع هذا الطائر، طائراً من سربه أو قبيلته في تلك الساعة؟ وهل هو يؤكد مقولة  ثمَّ

اإلنجليزي وليم لندور، في ساعته األخيرة؟ سنظل أنا، وأنت أيضاً عزيزي القارئ، في 
الدائرة المغلقة ذاتها، بينما طائر البطريق يمضي في طريقه إلى "الغرفة األخرى" التي تلي 

"غرفتنا األولى"، نحن بني اإلنسان : حياتنا!
قبل أبي العالء المعري، وقبل نيتشة، كان هذا السؤال: "من أين أتينا؟ وإلى أين نمضي؟ 

ولماذا نموت؟ ولماذا نحيا؟ هذا ابن األسئلة جميعها، وعليه دارت اهتمامات بني اإلنسان، منذ 
كانوا قبيلة في فرد، إلى أن تحولوا جميعاً إلى قبائل، لم تنس فرديتها أيضاً.

هنا، حارت األلباب، وتكدَّرت العقول. أو ثارت ثائرة أصحاب تلك العقول، فأقبلت على 
الحياة إقبال العطشان على الماء وهو في الصحراء، وكما يسير عطشان خلف سراب، 

ولعمري أن المسألة محيرة أكثر وأكثر، فما قولك بمن يجيب على تلك األسئلة، عندما يتخذ 
طريقه إلى جبل يعتقد أنه يحميه من الغرق، بينما ال بادرة واحدة تشير إلى طوفان.

ولكن، أية إشارة، جعلت همنغواي يلتقط بندقية الصيد الخاصة به، ثم يطلق الرصاص على 
أسفل حنكه، ويردي نفسه صريعاً؟ وهل صحيح أن سقراط تناول السم، رداً على حماقات 

زوجته؟
والسؤال األكثر جدلية اآلن: "لماذا يختار طائر البطريق، في لحظٍة ما بعد أن يعتزل سربه 

وعشيرته، وال يأبه ألي شيء في طريقه، يثنيه عن اختياره هذا؟"
لماذا تختار الموت انتحاراً، صديقي البطريق؟



ت�سرعًا  ال��دع��وات  م��ع  ال�سلوات  وت�سابكت 
ال�سوم  �سهر  بحلول  وعال(،  الباري)جّل  اإىل 
العراقيون  يرتقبه  ال��ذي  واملغفرة،  والرحمة 
لبتغاء  �سانحة  فر�سة  يعد  اإذ  ولهفة،  ب�سوق 
ف�سحة  نف�سه  الوقت  يف  وهو  اخلالق،  مر�ساة 
العطاء  ���س��ور  وا�ستلهام  والأم����ل  ال��ف��رح  م��ن 
بني  الرتاحم  قيم  وموا�سلة  وال�سخاء  والبذل 

النا�س اأقارَب وجريانًا واأ�سدقاء.
 �لت�سامح و�لت�سالح و�سلة �لرحم 

يقول ح�سن احلاج حمودي من مدينة اليو�سفية: 
بعاداته  �سهر رم�سان  ن�سرتجع ذكريات  بداأنا 
املتوارثة ، ونحن اليوم نعي�س يف اأمان وا�ستقرار 
يف اأغلب مناطقنا بف�سل اهلل وت�سحيات قواتنا 
مع  بالتوا�سل  اإطاللته  ا�ستثمر  واأن��ا  الأمنية، 
منازلهم،  اإىل  بزيارتهم  واجل��ريان  الأ�سقاء 
التحايا  لأبادلهم  اأبوابهم  طرق  على  واأحر�س 
�سالة  اأداء  عند  امل�ساجد  يف  اأو  وال�����س��الم 
الأ�سدقاء  اأهنئ  كما  الإفطار،  بعد  الرتاويح 

بالت�سال بهم هاتفيًا. 
خ�سه  اإذ  عدة  ف�سائل  ال�سهر  لهذا  وي�سيف: 
الإكثار  مثل  ال�سيام  غري  كثرية  مبيزات  اهلل 

مع  والت�سالح  ال��رح��م  و�سلة  ال�ستغفار  م��ن 
الآخرين والتمتع بروح الت�سامح وال�سفح عمن 
اأنتظر  فاأنا ل  اأو بغري ق�سد،  لنا بق�سد  اأ�ساء 
فاأيام  الواجبات،  بتلك  اأقوم  العيد حتى  حلول 

رم�سان كلها رحمة وثوابها عظيم.
وجبة �لإفطار جتمع �لأهل 

و�لأقارب
�سهر  حلول  اإع��الن  موعد  طوياًل  "انتظرت 
لأذهب  اإفطار  وجبة  اأول  ر  اح�سّ واناأ  رم�سان 
لنفطر  والدي  بيت  اإىل  واأبنائي  بها مع زوجي 
عامًا(   44( اأحمد  اأم  ب��داأت  هكذا  �سوية".. 
من بغداد حديثها لنا، واأ�سافت: منذ ع�سرين 
يف  فطور  اأول  تناول  على  حري�سة  وان��اأ  عامًا 
رم�سان اأعده بنف�سي مع والدي ووالدتي وبقية 

 النا�س يف �شهر اهلل الكرمي

تراحٌم وتوا�شٌل بني 
الأقارب واجلريان

تعالت �أ�سو�ت �لعر�قيني مبتهجة بحلول �سهر �ل�سوم، و�رتقت فو�ني�ض 
رم�سان �أ�سيجة �ملنازل لت�سيء �لأزقة و�ل�سو�رع، و�أخذ �ل�سغار يوؤجلون موعد 
نومهم حتى �ساعات �لفجر بانتظار �سماع �سجيج �لطبول و�ل�ستمتاع بروؤية 
ي�سموه، �أن  للعر�قيني  يحلو  �ل�سحور" كما  "�أبو  "�مل�سحرجي" �أو 

وليد خالد الزيدي 

وكان  حياتي،  يف  وجبة  األ��ذ  واأج��ده��ا  اإخ��وت��ي 
والدي يتلذذ مبا اأعده من وجبات اإفطار قبل 
مطيبات  اأف�سل  اإليها  اأ�سيف  فكنت  زواج��ي، 
اأ�سرتيها من ال�سوق قبل حلول ال�سهر الكرمي، 
ولنب  املركزة  الطبيعية  الع�سائر  عن  ف�ساًل 

الزبادي بالليمون.
�لفو�ني�ض ت�سهر حتى �ل�سباح 

ب��ائ��ع ال��ف��وان��ي�����س ح��ي��در ع��ب��ا���س )29ع���ام���ًا( 
بع�سرات  ج�سده  يطوق  دي��اىل  حمافظة  م��ن 
جميعها  يربطها  ال��رم�����س��ان��ي��ة،  ال��ف��وان��ي�����س 
اأزقة  من  عدد  يف  ويتجول  حرير  من  بخيوط 
مدينة بعقوبة و�سوارعها، يقول: اأبارك جلميع 
املوؤمنني من اأبناء بلدي وغريهم حلول ال�سهر 
اأن يرزقني الربح احلالل  الكرمي، واأدعو اهلل 
من مبيعات تلك الفواني�س يف �ساعات النهار، 
اأما عند حلول الظالم فاأ�سيُء تلك الفواني�س 
ت�سيء  حيث  ال�سوارع  اأر�سفة  عند  واأ�سّفها 
البيع،  حركة  وتزدهر  الزبائن  لتجلب  املكان 
من  ه��م  فواني�سي  م�سرتي  اأغ��ل��ب  وي�سيف: 
الأطفال وبع�س الن�ساء اللواتي ي�سعني لإ�سعاد 
اأبنائهن بها، واأ�سعر بال�سعادة حني اأرى بع�س 
واأ���س��ي��ج��ة احل��دائ��ق تزينها  امل��ن��ازل  ج���دران 
اأ�سعر  وك��م  األ��ق��ًا،  منظرها  وت��زي��د  ب�ساعتي 
بالر�سا حني ت�سيء فواني�سي ال�سوارع والأزقة 
يف املناطق التي اأجوبها حتى �ساعات متاأخرة 

من الليل، ل�سيما اأول اأيام ال�سهر املبارك.
قارعو �لطبول و�سغف �ل�سغار

فيه  اأت��ن��اول  ول  زق��اق  على  اأم��ر  ما  "نادرًا 
الطعام اأثناء جولة ال�سحور لإيقاظ ال�سائمني 

باأكرث  الإم�ساك  موعد  قبل  النوم  من 
هذا  �ساعة"..  من 

يقوله  ما 
اأب����������و 

حوراء وهو يقوم بدور"امل�سحراتي" مع اآخرين 
اإن  وي�سيف:  رم�سان.  خالل  احللة  مدينة  يف 
اإلينا،  للنظر  منازلهم  من  يخرجون  الأطفال 
كاأننا  وي�سعرون  يخافوننا  منهم  ال�سن  و�سغار 
الب�سر،  �سنف  م��ن  ولي�س  اآخ���ر،  ك��وك��ب  م��ن 
باحلب  ويحيطوننا  بنا  �سغوفون  اأكرثهم  لكن 
والتقدير، وغالبًا ما يحملون لنا اأطباقًا منوعة 
معهم،  ال�سحور  وجبة  فنتناول  الطعام،  من 
ي�ساركنا  حينما  ال�����س��ع��ادة  ي��رى  م��ن  ومنهم 
تلك  توثيق  الطبل ويحر�س على  ال�سرب على 

احلالة بت�سويرها يف اأجهزة هواتف ذويهم.
ق��ائ��اًل:  احل��دي��ث  �سجاد  اأب���و  زميله  وي��وا���س��ل 
اأح��ر���س م��ع زم��الئ��ي ق��ارع��ي الطبول دائ��م��ًا 
ونعمق  ال�سغار،  ه��وؤلء  مع  �سداقة  عقد  على 
يف  العيد  ليلة  يكافئوننا  وه��م  بهم،  عالقتنا 
نهاية ال�سهر، فهم يحثون اآباءهم على اإكرامنا 

مببالغ جيدة.  
�لتجميل يف فرتة �لإم�ساك

الرتبية  يف  متخ�س�سة  ال��واح��د،  عبد  اأح��الم 
يولني  ال�سائمات  بع�س  ت��ق��ول:  الإ�سالمية، 
ال�سهر  اأثناء  الطعام  باإعداد  كثريًا  اهتمامًا 
اأكرث من اهتمامهن باأحكام ال�سيام الأخرى، 
بينما  الإف��ط��ار،  وجبة  يف  تفكريهن  وي��رك��زن 

ي��ت��ج��اه��ل��ن م�����س��األ��ة الإك���ث���ار من 
ال�������س���الة وق�������راءة ال����ق����راآن، 
ا�ستخدام  يرتكن  ل  واأخ��ري��ات 
م����واد ال��ت��ج��م��ي��ل )امل���اك���ي���اج( 

اأث���ن���اء ���س��اع��ات ال��ن��ه��ار )ف��رتة 
الإم�����������س�����اك(، 

يف  كانت  واإن  ال�سوم  ل�سروط  خمالف  وه��ذا 
بيت زوجها.

روح �لأخّوة و�لآ�سرة �ملجتمعية 
لنا  يقدم  نا�سر  ج��واد  الجتماعي  الباحث 
املتوارثة  املحلية  لالأعراف  ملخ�سًا  تف�سريًا 
املنا�سبات  يف  ال��ع��راق��ي��ني  ت��ق��ال��ي��د  ف��ي��ق��ول: 
ل�سيما  الأهمية،  كبرية  والجتماعية  الدينية 
وحدتهم  ب��ق��وة  ي�سعرون  اإذ  رم�����س��ان،  �سهر 
وع���راق���ة ان��ت��م��ائ��ه��م و���س��الت��ه��م احل��م��ي��م��ة، 
الأج��ي��ال،  عرب  متوارثة  حميدة  �سجايا  وه��ي 
يف  وامل�ساعدة  التعاون  روح  نا�سر:  وي�سيف 
ال�سوم يف  اأثناء �سهر  العراقي تظهر  املجتمع 
بني  التعامل  وح�سن  الطعام،  يف  امل�ساركة 
واجلريان  الأق��ارب  بني  ل�سيما  النا�س، 
حاجة  اأكرث  لأنهم  الدخل،  وحم��دودي 
ال�سدقات  من  والإك��ث��ار  غريهم،  من 
املعي�سي يف  فالتكامل  العينية،  اأو  املالية 
تنعك�س  جمة،  ف�سائل  ل��ه  رم�سان 
تنمية  على  كبري  ب�سكل 
الأخ�������������ّوة،  روح 
وت��ق��وي��ة الآ���س��رة 
بني  املجتمعية 

العراقيني.
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اإ�سافة  الأج��رة  �سيارات  �سائقي  من  العديد  رف�س 
منظومة الغاز ال�سائل اىل عجالتهم، بعد اأن قررت 
مديرية املرور العامة اإلزامهم بالإ�سافة عند ت�سجيل 
وزارة  توجيهات  خ��الل  م��ن  م��رة  لأول  عجالتهم 
وزارة  وتخويل  ال��وزراء،  وبقرار من جمل�س  النفط، 
"�سركة تعبئة الغاز" �سالحية الدخول يف  النفط / 
عقود �سراكة مع ال�سركات املتخ�س�سة لتو�سيع ور�س 
تعبئة  حمطات  واإن�ساء  املنظومات،  ه��ذه  لإ�سافة 

الغاز ال�سائل يف اأنحاء العراق كافة.
�لغاز و�حل�سار

احلرب  اإبان  مهمًا  دورًا  القت�سادية  العوامل  لعبت 
باإمكانيتهم  ال��ع��راق��ي��ني  اخ����رتاع  يف   1991 ع���ام  
الذاتية و�سائل لت�سغيل مركباتهم، حيث كانت هناك 
اآنذاك �سّحة يف الوقود الذي يتم من خالله ت�سغيل 
العجالت، نتيجة لت�سرر م�سفى بيجي الذي دمرته 
غاز  با�ستغالل  قاموا  حني  الأم��ريك��ي��ة،  الطائرات 
بالرغم  عجالتهم  وت�سغيل  للبنزين،  كبديل  الطبخ 
يكن  مل  ال�سيارات  نظام  ولأن  عليها،  خماطره  من 
يعمل على نظام البخاخ الذي يتم العمل عليه الآن، 

ما جعل عمر مكائن ال�سيارات يتناق�س تدريجيًا.
اأما الآن، وبعد قرار مديرية املرور العامة يف ا�سافة 
فقد  الأج���رة،  �سيارات  اىل  ال�سائل  الغاز  منظومة 
�سائقي  م��ن  العديد  ب��ني  اجل��دل  م��ن  حالة  ���س��ادت 
الر�سمي  الناطق  ت�سريح  ح�سب  الأج��رة،  �سيارات 
اإذ  وليد  عمار  العميد  العامة  امل��رور  مديرية  با�سم 
منظومة  بربط  امل��رك��ب��ات  �سمول  ق��رار  "اإن  ق��ال: 
الغاز  كان ي�سمل يف البداية  جميع املركبات امل�سجلة 
القرار  تنفيذ  ا�ستحالة  "وب�سبب  مبينًا:  حديثًا"، 
ولكرثة اأعداد  املركبات  امل�سجلة  حديثًا، ا�سافة اىل 
تاأثريه املادي على �سريحة كبرية  من املجتمع، فقد 
املرور   املو�سوع  من  قبل جلان  بني   متت مناق�سة 
العامة ووزارة النفط  ومت التو�سل اىل قرار ب�سمول 
مركبات مبوا�سفات معينة لربطها مبنظومة الغاز".

اإ�سدار  "اأن وزارة النفط هي امل�سوؤولة عن  واأ�ساف 
كجهة  ال��ع��ام��ة  امل���رور  مب�ساعدة  وتنفيذه  ال��ق��رار 
�ساندة، لل�سيطرة على الآلية ومراقبتها، واأن هناك 
امل�سجلة  املركبات  يف  توفرها  يجب  موا�سفات  اأربع 
اأن  وهي  الغاز،  منظومة  بربط  �سمولها  ليتم  حديثًا 
تكون  اأن  وثانيًا  م��رة،  لأول  م�سجلة  املركبة  تكون 
�سالون، وثالثًا اأن تكون �سيارة اأجرة، ورابعًا اأن تعمل 

ذو الفقار يو�شف

�رت�سى )�أحمد( �أن يغرّي وقوداً ل�شي����������������������ارات الأجرة
قر�ره ب�سر�ء �سيارة �أجرة، 
و�أن يفتح حماًل ب�سيطًا لبيع 
�لأطعمة حتى ي�ستطيع 
�أن يقاوم غالء �ملعي�سة، 
وجاء قر�ره بعد �أن فوجئ 
باأنه ملزم بدفع مبلغ لي�ض 
بالقليل، فوق مبلغ �سر�ء 
�لعجلة، وذلك لإ�سافة 
منظومة �لغاز �ل�سائل �إليها.

الغاز ال�شائل
ق����������رار ج�����دي�����د ي����ث����ري ق����ل����ق امل����واط����ن����ني

د. حامد يون�س

العميد عمار وليد
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بنظام البخاخ."
�سديق �لبيئة

من  بالعديد  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  �سّجت 
منظومة  اإ�سافة  جتنب  اىل  تدعو  التي  املن�سورات 
بالرغم من عدم معرفتهم مبميزاته  امل�سال،  الغاز 
اأ�سعار  ارت��ف��اع  م�سكلة  على  التغلب  فمن  وعيوبه، 
يعترب  لكونه  البيئة  على  احل��ف��اظ  اىل  البنزين، 
يف  ت�ستخدم  هيدروكربونية  غ���ازات  م��ن  خليطًا 
اأجهزة التدفئة والتربيد، والذي تكون اأ�سراره قليلة 

على طبقة الأوزون.
"الدوانز" فيكون  لعملية  امل�سبب  الأوكتان  رقم  اأما 
منخف�سًا وبالتايل تنعدم هذه العملية عند ا�ستخدام 
الهتزازات  من  التقليل  اىل  ا�سافة  امل�سال،  الغاز 
ومن  ال�����س��ي��ارة،  تطيل عمر حم��رك  ب��دوره��ا  ال��ت��ي 

منافعه اأي�سًا اأنه متوفر دائمًا ولميكن احتكاره.
فيما حذرت درا�سة م�ستقلة اأجراها �سندوق الدفاع 
الغاز هو  ت�سرب هذا  اأن  البيئة عام 2012 من  عن 
امل�سوؤول عن زيادة ن�سبة الغازات الدفيئة يف الغالف 
اهتمامًا  تلقى  ل  الح�سائيات  ه��ذه  لكن  اجل��وي، 
عن  تدافع  التي  ال�سيارات  �سناعة  �سركات  ل��دى 

ثاين  يخف�س  اإن��ه  اخلا�سة  درا�ساتها  وتقول  الغاز 
اأك�سيد الكربون يف اجلو بن�سبة 29% مقارنة مع %22 

للبنزين.
500 �ألف دينار

الفئات  من  هم  الأج��رة  �سيارات  �سائقي  اأغلب  اإن 
ن�سف  مبلغ  بدفع  واإلزامهم  املحدود،  الدخل  ذات 
مليون دينار عراقي، لإ�سافة منظومة الغاز ال�سائل 
ي�سكل  الر�سمية،  املعامالت  عن   ف�ساًل  لعجالتهم، 
املنا�سدات  من  وبالرغم  اليومي،  دخلهم  على  عبئًا 
ال��ع��ام��ة مل  امل���رور  اأن م��دي��ري��ة  اإل  والع��رتا���س��ات 
ال���وزراء  جمل�س  واف���ق  اأن  فبعد  ظ��روف��ه��م،  ت���راع 
مبو�سوع  يتعلق  فيما  النفط  وزارة  مقرتحات  على 
النقل،  ملركبات  وق��ود  �سكل  على  ال��غ��از  ا�ستعمال 
ال��وزارة،   قدمتها  التي  املقرتحات  اىل  اأ�سار  وال��ذي 
ال��وزارات واجلهات احلكومية  اأن تتوىل جميع  وهي 
اإ�سافة منظومة الغاز ال�سائل اىل املركبات العائدة 
لها والعاملة بالبنزين بالتن�سيق مع وزارة النفط من 

اأجل و�سع جدول زمني لإجناز ذلك.
وزير  وكيل  الزوبعي  يون�س  حامد  الدكتور  ي�سيف 
النفط ل�سوؤون الغاز "اأن خطة الوزارة يف ا�ستخدام 
مهمني  جانبني  متثل  للعجالت  كوقود  امل�سال  الغاز 
وقد  البيئي،  واجل��ان��ب  القت�سادي  اجل��ان��ب  هما 
اإ�سافة  يف  عالية  تقنية  ذات  ور���س  ع��دة  افتتاح  مت 
املنظومة للعجالت، اإذ تتمتع هذه اخلدمة مبميزات 
وكذلك  للبلد،  القت�سادي  امل���ردود  منها  ع��دي��دة 
من  كلفة  اأق��ل  كونه  للمواطن  القت�سادي  امل��ردود 
تخفي�س  عملية  ت�سل  بحيث  البنزين  ا�ستخدام 
ف��اإن  الفني  اجل��ان��ب  م��ن  وح��ت��ى   ،%50 اىل  الكلف 
الغاز  با�ستخدام  فاعلية  اأك��رث  عملها  يكون  العجلة 
الغاز  با�ستخدام  يكون  الأوك��ت��ان  رق��م  لأن  امل�سال 
 90 فيكون  البنزين  با�ستخدام  اأم��ا   ،110 بن�سبة 

فقط، وهذا مايطيل عمر حمرك العجلة."
عيوب وخماوف

����س���ارك ال��ع��دي��د م���ن م���رت���ادي م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 
انفجار  خالله  من  يظهر  فيديو،  مقطع  الجتماعي 
الغاز،  منظومة  على  تعمل  التي  ال�سيارات  اإح��دى 
املنظومة  ع��ي��وب  ع��ن  من�سورات  ���س��ارك��وا  اآخ����رون 
من  متخوفون  واآخ���رون  عجالتهم،  على  وتاأثريها 
على  حتتوي  التي  العجالت  من  عجالتهم  اق��رتاب 
التي  ب���)امل��ف��خ��خ��ة(،  واأ���س��م��وه��ا  ال��غ��از،  منظومة 

باإمكانها اأن تنهي حياتهم، واأن هناك �سيارات تعمل 
بنظام البنزين قد احرتقت ب�سبب الطق�س احلار يف 
ف�سل ال�سيف، فكيف احلال بال�سيارات التي تعمل 
الغاز  تعبئة  �سركة  جعل  ما  ال�سائل،  الغاز  بنظام 
"الفي�سبوك"  تن�سر تنويهًا من خالل �سفحتها على 
الهجمات  ع��ل��ى  وال����رد  ال��ت�����س��دي  "اأن  ف��ي��ه  ج���اء 
والتي  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  يف  الإعالمية 
ت�سنها جمموعة من ال�سفحات التي ل تريد بالعراق 
خريًا �سد م�سروع العراق الوطني باإ�سافة منظومات 
الغاز لل�سيارات هو من م�سوؤولية جميع ال�سرفاء، لذا 
الدخول اىل  واأ�سدقائنا على  نحث جميع منت�سبينا 
هذه ال�سفحات والرد والدفاع بقوة عن هذا امل�سروع 

الذي يخدم اجلميع."
�قت�سادي و�آمن

 يو�سح بع�س اخلرباء وجود العديد من العيوب التي 
ترافق اإ�سافة منظومة الغاز ال�سائل اىل العجالت، 
اأنها ت�سبب تاآكل ال�سطوانات وال�سمامات يف  منها 
املحرك، ويعود ذلك اىل ارتفاع ن�سبة الكربيت التي 
تنتج عند احرتاق الغاز باملقارنة مع البنزين لكونه، 
كوقود، مادة ملّينة ملحرك العجلة اذا ما قورن بالغاز 
امل�سال، واأي�سًا اأن ا�سطوانة الغاز ت�سغل حيزًا كبريًا 
يف العجلة، بالإ�سافة اىل الوزن الذي يرافقها والذي 
قد يتخطى ال� )100 كيلوغرام( عندما تكون ممتلئة 
بالغاز، وهذا ما يوؤثر على قدرة �سحب املحرك، ومن 
املخاوف الأخرى اأن مكان ا�سطوانة الغاز قد ي�سبب 
غري  تكون  لأنها  ال�سطدام،  ح��وادث  يف  النفجار 
م�سّنعة ب�سكل اآمن يتما�سى مع العجالت امل�ستوردة.

مت  ال��ذي��ن  واملوظفني  املواطنني  م��ن  العديد  اأ���س��ار 
حتويل نظام الوقود يف عجالتهم اىل الغاز ال�سائل، 
ت�سجل  فلم  ال��ن��ف��ط،  وزارة  ت�سريحات  دق��ة  اىل 
ا�سافة  للمنظومة،  انفجار  او  حريق  اأي  �سياراتهم 
اإذ  البنزبن،  اقت�سادية جدًا مقابل  فاإنها  اىل ذلك 
اأن �سعر اللرت الواحد من الغاز ال�سائل 200 دينار، 
دينار،   450 العادي  البنزين  لرت  �سعر  اأن  حني  يف 
دينار   900 اىل  �سعره  ي�سل  فقد  منه  ن  املح�سَّ اأم��ا 
عراقي. ويرى اأحد موظفي م�سفى الدورة يف بغداد 
اأن املنظومة اآمنة واعتمدنا عليها ملدة 5 �سنوات، واأن 
جاهزيتها  عدم  حول  ال�سائعات  يطلق  �سخ�س  اأي 
امل�ساريع  يدمر  اأن  يريد  جاهل  �سخ�س  هو  واأمانها 

اخلدمية الناجحة التي تخدم املجتمع العراقي.

جواد غلوم

ف�شاء

ويتيح النوم املبّكر لكبار ال�شّن من اأمثالنا واملبتلني بدزينة 
اأمرا�س اأن ينعموا بالهدوء وال�شكينة، لأن النوم ي�شاعد مر�شى 

ال�ّشكري على تنظيم ن�شبة ال�شّكر يف دم الن�شان عند ال�شتغراق 
يف النوم ويخلق التوازن املطلوب يف �شغط الدم العايل والواطئ 

عند ال�شرتخاء يف الفرا�س

ا�شرِتْح من احلا�شوب والكتاب ومْن مبّكراً 

كم من األخطاء والعادات السيئة اعتدنا عليها وترّسخت فينا وكأنها قناعات وثوابت البد من االلتزام بها ومراعاتها، ومنها القول 
الذي أضحى مأثوراً "ومن طلب العال سهر الليالي"، بينما الصحيح والنافع كما يُخيّل لي أن نقول: "ومن طلب العال أنجز ما عليه 

في نهاره ونام مبكراً"، وكما يقول أهلنا في الشام بلهجتهم المحببة : "نْم بكير واصُح بكير وشوف الصحة كيف بتصير".
أحار دائماً وأقول مع نفسي متسائالً : كيف لي أن أقنع أوالدي وأحفادي الساهرين على ألواحهم اإللكترونية وهواتفهم الذكية 

وهم يمرحون في رحاب اإلنترنيت ويتحادثون مع أصدقائهم في العالم األزرق، وغالباً ما أقول لهم وأوضح ناصحاً بأن جهازهم 
المناعي في الجسد يضعف كثيراً عند السهر الطويل ولم يعد قادراً على مجابهة الفايروسات والبيكتريا، ومن السهل أن يستقبل 
العدوى من األجواء غير السليمة ومن المرضى وال يقاوم األورام الخبيثة ويكون مرتعاً لها؛ فالنوم المبكر وخاصة في الغرف 

غير المضاءة أكثر قدرة على التصدي للعدوى ومجابهة الفيروسات أياً كان نوعها سواء البكتيرية أم الفطرية ويساعد على راحة 
خاليا الجسد وتجديد نفسها وبعث القوة فيها، إضافة الى إزالة التوتر والقلق وإراحة الجهاز العصبي واالسترخاء والهدأة النفسية 

التي كثيرا ما تؤخر حاالت التقدم في السّن وحاالت الشيخوخة وإبطاء ظهور التجاعيد وبروز إشراقة طلعة الوجه واختفاء الكلَف 
األسود حول العيون.

ويتيح النوم المبّكر لكبار السّن من أمثالنا والمبتلين بدزينة أمراض أن ينعموا بالهدوء والسكينة، ألن النوم يساعد مرضى الّسكري 
على تنظيم نسبة السّكر في دم االنسان عند االستغراق في النوم ويخلق التوازن المطلوب في ضغط الدم العالي والواطئ عند 
االسترخاء في الفراش، حتى أن الجراح والندوب تلتئم بشكل أسرع وتبرأ عاجالً مما لو كان اإلنسان في حالة صحو أو يقظة.
يبدو أن أولياء األمور ما عادوا يعبأون بنصائح األمس التي تلقيناها ونحن على مقاعد الدراسة بشأن النوم المبكر الذي يساعد 
األطفال على النمّو الصحيح والسليم في الجسد والعقل معاً من خالل زيادة إفرازات هورمونات النمّو عندهم واكتساب الطول 

المناسب والقوام الجميل في هيأة اإلنسان وشكله الخارجي من خالل تقوية كافة العضالت ونمائها بالشكل الذي يؤدي الى بعث 
النشاط الجسدي وتجديده وصوالً الى تنشيط مهام العقل اإلبداعية وفق قاعدة )العقل السليم في الجسم السليم(، وأيضاً يعمل 

االسترخاء على طرح بقايا السموم العالقة في الجسم واألوساخ الممزوجة في الدم وتحسين عمل الدورة الدموية الكبرى والصغرى 
بحيث يجول الدم مرحاً مبتهجاً في أنحاء األوردة والشرايين مثل عاشٍق سعيد الحظ يأنس ويستمتع في حديقٍة غنّاء مع حبيبته.

فالراحة الجسدية وأخذ قسط واٍف من النوم يقلالن من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وانسداد الشرايين ويؤديان الى 
تحسين أنشطة الدماغ والجهاز العصبي والقدرة على اإليغال في التفكير السليم وإضفاء المزيد من الجمال في العيون وزيادة بريقها 

ولمعانها، وهذا هو المغزى األساسي لحّث الطلبة على النوم وأخذ قسٍط واٍف من الراحة قبيل مواعيد االمتحانات من أجل تحقيق 
النجاح لترتقي عقول وأجسام أوالدنا معاً.



النجف  حمافظة  م��دن  اإح���دى  ال��ك��وف��ة،  مدينة  يف 
يف  مرقد  الثائر  لهذا  ُبني  العراق،  و�سط  الأ�سرف 

املكان الذي دفن فيه.
املرقد  بزيارة  ت�سرفت  العراقية"  ال�سبكة  "جملة   
ال�سريف، لت�سليط ال�سوء على هذه البقعة الطاهرة 
�سمن �سل�سلة )ال�سياحة يف العراق(، ملا له من اأهمية 
والتقت  العراق،  يف  الدينية  ال�سياحة  م�ستوى  على 
اخلا�س  الأم��ني  نائب  العنزي  طالب  احل��اج  ال�سيد 

للمزار.
تاأ�س�ست  التي  القوية  "العالقة  العنزي:  ال�سيد  يقول 
وميثم  )ع(  طالب  اأب��ي  بن  علي  املوؤمنني  اأم��ري  بني 
مدينة  يف  بينهما  جرى  ال��ذي  اللقاء  ذلك  اىل  تعود 
الكوفة، عندما جاء ميثم التمار من اأعايل النهروان 
فا�سرتاه  اأ�سدية  لم��راأة  عبدًا  وك��ان  فار�س  بالد  يف 
اأمري املوؤمنني يحكم دولة كبرية  منها واأعتقه. وكان 
عري�سة متتد اىل حدود ال�سني واأذربيجان ومقرها 
اأم��ري  ف�ساأله  ال�ساب  بذلك  التقى  الكوفة،  مدينة 
عليه  فرد  �سامل،  ا�سمي  ق��ال:  ا�سمك؟  ما  املوؤمنني: 
�سّماك  الذي  ميثم  ا�سمك  بل  قائاًل:   املوؤمنني  اأمري 
اأب��وك، فده�س ميثم من هذا اجلواب وقال له يا  به 
اأنباأين  ع��ل��ي)ع(:  ق��ال  با�سمي؟  اأن��ب��اأك  من  �سيدي 
اىل  فارجع  ميثم  ا�سمك  اأن  )���س(  حممد  حبيبي 

ا�سمك ول�سوف اأكنيك باأبي �سامل.
بعد هذا اللقاء رافق ميثم التمار اأمري املوؤمنني علي 
راأى  اأن  بعد  تابعيه  من  واأ�سبح  )ع(  طالب  اأب��ي  بن 
فيه عالمات الهيبة والوقار، وعرف �سيئًا من �سريته 
يذهب  اأينما  املوؤمنني،  اأمري  مع  يرابط  دائما  فكان 
يذهب معه وتوطدت العالقة بني ميثم التمار واأمري 

املوؤمنني.
التي  اخلمي�س  �سرطة  قيادة  يف  املوؤمنني  اأمري  عيّنه 
يعتمد  واأ�سبح  قادتها  اأحد  وكان  الكوفة  يف  اأُ�س�ست 
عليه يف كثري من الأمور الأمنية التي تخ�س املدينة، 
ومن عمق العالقة التي تكونت بني ميثم التّمار وبني 
الكوفة  اأرب��اب  الإم��ام يرتك  املوؤمنني )ع( كان  اأمري 
التّمار  يحيى  بن  ميثم  دكان  اىل  ويذهب  ووجهاءها 

ليجال�سه ويتبادل احلديث."
ولدته ووفاته

ولدته،  تاريخ  يوؤكد  م�سدر  يوجد  ل  العنزي:  يقول 
من   22 ا�ست�سهد يف  اأنه عندما  تذكر  الروايات  لكن 
ذي احلجة �سنة 60ه� كان �سيخًا كبريًا، كانت وفاته 

دفن �أحد �أ�سحاب �لإمام علي )ع( على مقربة من �ل�سور �لغربي مل�سجد �لكوفة بعد �أن 
قتله عبيد �هلل بن زياد وقّطع �أو�ساله ول�سانه لأنه مل يترب�أ من �سحبة �لإمام علي بن �أبي 
طالب و�أولده، �إنه �أبو �سامل ميثم بن يحيى �لتّمار، من قالئل �أ�سحاب �آل �لبيت �لذين مل 
يتخلو� عنهم رغم كل ما مور�ض �سدهم من طغيان وتعذيب.

حياة بطولة 
وا�شت�شهاد وفاء

التّمار.. 
ميثم

عامر جليل اإبراهيم

ح�شني طالب ت�شوير:

ال���ب���ي���ت لآل  م���ط���ل���ق  ح�������بٌّ 

احلاج طالب العنزي
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قبل ع�سرة او ع�سرين يومًا من و�سول ركب احل�سني 
بن علي بن اأبي طالب عليهما ال�سالم اىل كربالء.

املوؤمنني  اأم���ري  ا�ست�سهاد  بعد  ال��ع��ن��زي:  وي�سيف 
الأيام  ويف  ال�سرطة،  يعمل يف  التّمار  ميثم  )ع( ظل 
كربالء  اىل  )ع(  احل�سني  الإم���ام  ملجيء  ال�سابقة 
وعند و�سول عبيد اهلل بن زياد اىل الكوفة و�سيطرته 
على املدينة اأخذ يزّج اأ�سحاب اآل البيت يف ال�سجون 
ويقتل البع�س منهم وكان من �سمن الذين زّجهم يف 

ال�سجن هو ميثم التّمار.
املرقد ال�شريف 

عند  العنزي:  قال  وم�ساحته  ال�سريف  املرقد  وعن 
تاأ�س�ست  2005م  ع��ام  يف  امل����زارات  ق��ان��ون  ���س��دور 
الأمانة العامة للمزارات، وهي تعترب املتويل ال�سرعي 
جلميع مزارات الأولياء وهم اأ�سحاب واأبناء الأئمة، 
ذلك،  قبل  وكان  به  خا�سة  اأمانة  للمرقد  فاأ�سبحت 
وحتديدًا يف خم�سينات القرن املا�سي، مكانًا �سغريًا 
مبقربة  اأ�سبه  وك��ان  متوا�سع  وبناوؤه  �سغرية  قّبة  له 
والبناء قدمي ل تتجاوز م�ساحته 350 مرتًا، اأما الآن، 
وبعد الإعمار اأ�سبحت 1100م ون�سعى لزيادتها اىل 

2500م.
 ي�سيف العنزي: اأكملنا املرحلة الأوىل من الإعمار، 
و�سمل البناء بالكا�سي الكربالئي واملرمر وا�ستعملنا 
يف  الإع��م��ار  هيئة  نفذتها  البناء  يف  حديثة  تقنيات 
املحافظة  مع  بالتعاون  الأ���س��رف  النجف  حمافظة 
ن�سبة  ل��ل��م��زار،  العامة  والأم��ان��ة  ال�سيعي  وال��وق��ف 
الإجناز بلغت نحو 95% منه، توقف العمل بعد دخول 

داع�س اىل العراق وتوجه اجلهدان الهند�سي واملايل 
احلرم  تو�سعة  �ستكون  الثانية  املرحلة  اجلهاد،  نحو 
بثالثة  �ستكون  والتو�سعة  14600م  اىل  2500م  من 
اجتاهات: واحد باجتاه م�سجد الكوفة والثاين باجتاه 

النجف والثالث باجتاه ال�ساحات.
يتوقف  مل  الأخ���رى  امل��راف��ق  اأن  الأم���ني:  نائب  يبني 
نقدم  التي  الإج��راءات  ببع�س  قمنا  اذ  فيها،  العمل 
م�سقفات  كبناء  الكرمي،  للزائر  خدمة  خاللها  من 
بحدود 600 اىل 700م، وت�سييد غرف داخلية خلف 
ال�سيارات  لوقوف  و�ساحات  اإداري��ة،  واأخ��رى  امل��زار 
الكي�سبان  م���ادة  م��ن  واأواوي�����ن  خ�سر  وم�����س��اح��ات 
للزائر  اأ�سهمت يف تقدمي اخلدمة والأج��واء املريحة 
الكرمي، وهذه كلها اإجراءات موؤقتة، نحن نعول على 
ليكون  ال�سحن اخلارجي  اإزالة  وهو  الكبري  الإجناز 
معمارية  حتفة  هو  ال��ذي  الداخلي  لل�سحن  مالئمًا 

جميلة.
عن  تختلف  تكاد  امل��زار  ت�ساميم  اأن  ي��رى:  العنزي 
ال��وا���س��ع يف داخ��ل  الف�ساء  ل��وج��ود  امل����زارات  ب��اق��ي 
احل�سرة  اىل  ال��زائ��ر  يدخل  عندما  الآن،  احل��رم، 
يزور بان�سيابية، وميالأه الرتياح حني يرى القّبة التي 
بنيت بارتفاع 32م  واملنائر بارتفاع 34م وقد غلفت 

بالكا�سي الكربالئي الأخ�سر.
 عن ال�سكل العمراين للمرقد يقول العنزي: اإن ملرقد 
فالواقع  ا�سم،  له  باب  اأبواب، كل  التمار ثالثة  ميثم 
باجتاه النجف اأ�سميناه باب ال�سادق، والذي باجتاه 
ال�ساحة  باجتاه  وال��ذي  امل�سطفى،  باب  هو  الكوفة 

ق�سمني:  اىل  مق�سوم  واحل��رم  الباقر.  بباب  �سمي 
كان  الذي  ال�سباك  اأما  رجايل،  وحرم  ن�سائي  حرم 
�سغري احلجم  بقيا�س 2م×2م ومن النحا�س وبع�س 
داخ��ل  م��ن  املتربعني  الإخ���وة  اىل  فاجتهنا  الف�سة 
وخارج العراق وقمنا باإن�ساء ال�سباك اجلديد بطول 
5.70 × 3.40 وارتفاع اأكرث من 5م و�سنع يف ور�سة 
مبدينة اأ�سفهان وغّلف بالذهب والف�سة، وو�سعنا يف 
ال�سباك والأبواب �سورة لنخلة، وذلك لعمق ارتباط 
لت�سبح  نخلة،  لب على  �سُ بالنخيل لنه  التّمار  ميثم 
التّمار فرتاها موجودة يف  مليثم  رمزًا  النخلة  عّمتنا 

كل بقعة من املرقد. 
كما مت ت�سييد قاعة خا�سة لالحتفالت على م�ساحة 
بجميع  جمهّزة  ف��رد،   300 اىل  تت�سع  مربع  400م 
يت�سع اىل  للن�ساء  الراحة، مع م�سقف خا�س  و�سائل 

350 زائرةٍ.ٍٍٍ
ويو�سح العنزي: اأن عدد زائري املرقد يبلغ يوميًا نحو 
10 اىل 12 األف زائر من جميع البلدان، وعلى الرغم 
من كرب امل�ساحة لكنها ل تكفي ل�ستيعاب الزائرين، 
ويتميز هذا املزار بجهد ثقايف كبري جدًا على مدى 
مهرجانان:  فيه  يقام  حيث  ���س��ن��وات،   7 م��ن  اأك��رث 
مهرجان الكوفة عا�سمة الإمامة، و مهرجان التّمار 
ا�ست�سهاده يف 22 ذي  يقام يف ذكرى  الذي  ال�سنوي 

احلجة.
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�أبطال �آ�سيا
بعد انقطاع طويل عاد العراق اىل امل�ساركة يف دوري 
اأبطال اآ�سيا لكرة القدم للمو�سم 2019 عرب م�ساركة 
اآخ���ر م�ساركات  ال����زوراء واجل��وي��ة، وك��ان��ت  ن��ادي��ي 
عام  اآ�سيا  اأبطال  دوري  بطولة  يف  العراقية  الأندية 
2008، اإذ خرج فريقا اأربيل والقوة اجلوية من دوري 
نادي  العراق  ممثل  �سارك   2014 عام  املجموعات. 
ال�سرطة يف دوري اأبطال اآ�سيا بعد ح�سوله على لقب 
الرابع  ويف   ،2013/2012 للمو�سم  املحلي  ال��دوري 
من كانون الأول 2014 اأ�سدر الحتاد الآ�سيوي لكرة 
القدم بيانًا جاء فيه اأن العراق غري موؤهٍل للم�ساركة 
الأندية،  الإخفاق يف حتقيق معايري ترخي�س  ب�سبب 
ويف 2017 اأر�سل الحتاد الآ�سيوي خطابًا اىل الحتاد 
ب�سكل  القوة اجلوية  نادي  تاأهل  اىل  ي�سري  العراقي، 

مبا�سر اىل دوري اأبطال اآ�سيا. 

�لفو�رق كبرية
يقول ال�سحفي 

نعيم  الريا�سي 
ح���اج���م: الأن���دي���ة 

ال��ع��راق��ي��ة اأ���س��ب��ح��ت 
الأن��دي��ة  ف��رق  لعبور  مم���رًا 

ه�سا�سة  ن��ت��ي��ج��ة  الآ���س��ي��وي��ة 
تلعب  فهي  العراقي،  ال��دوري 

باأ�سلوب خاطئ يفتقر اىل اأب�سط 
ال��ل��ع��ب احل���دي���ث، بحيث  م��ق��وم��ات 

�سيما  ل  وا���س��ح،  لعب  اأ���س��ل��وب  يوجد  ل 
ويجري  الالعبني  ب��ني  م��ع��دوم  التن�سيق  اأن 

العتماد على لعب واحد مبناولت طويلة ويبقى 
الالعبون الآخرون يطاردون الكرة، مع نق�س وا�سح 
يف اللياقة البدنية جلميع فرق اأنديتنا، هناك فارق 

اخلليج  دول  معظم  اأن��دي��ة  وب��ني  اأنديتنا  ب��ني  كبري 
املواهب  هذه  لكن  املواهب  منتلك  لالأ�سف  كرويًا، 
للعمل  م��الئ��م��ة  اأج����واء  اىل  والإم��ك��ان��ي��ات حت��ت��اج 
والإبداع وطرق واأ�ساليب تدريب تتنا�سب واإمكانيات 

الالعبني. 
لعبونا و�ملخزون �للياقي

علينا  تفوقت  لقد  اأح��م��د:  ثائر  امل���درب  ق��ال  فيما 
ال�سابقة  الآ�سيوية  البطولت  يف  العربية  الأن��دي��ة 
العراقي  الالعب  اأن  منها  كثرية  لأ�سباب  واحلالية 
يفتقد للمخزون اللياقي يف ال�سوط الثاين اأو الن�سف 
الريا�سية  الثاين منه حتديدًا، نتيجة �سعف ثقافته 
وعدم توزيع جهده على مدار �سوطي املباراة، ورمبا 
ب�سبب عدم توجيهه من قبل الكادر التدريبي، وغالبًا 
ما حت�سل خ�سارات فرقنا يف ال�سوط الثاين، وينبغي 
اللقاءات  كافة  اأر�سفة  ومنتخباتنا  فرقنا  كافة  على 
فيها  تدون  اللقاءات  لكل  اإح�ساء  �سجالت  وتنظيم 
متى �ُسجلت الأهداف التي لها والتي عليها ومراقبة 

لياقة الالعبني واملطاولة اللياقية التي يتمتع بها كل 
لعب، كما اأن هناك اأخطاء مدربني حتدث يف عملية 
ا�ستبدال الالعبني الذين ي�ستخدمهم املدرب اأدواٍت 
لعبينا  افتقار  عن  ف�ساًل  اللعب،  تكتيك  تغيري  يف 
للم�سحة الفنية التي يتمتع بها لعبو الدول املتقدمة 
فنيًا. ي�سيف اأحمد: هناك تباين يف امل�ستويات الفنية 
بالعبني  متخمة  ف��رق  فثمة  العراقية،  ال��ف��رق  ب��ني 
دول��ي��ني وحم���رتف���ني، وف����رق اأخ����رى ت��ع��اين �سعف 
الذي يحد من  املايل  نتيجة و�سعها  م�ستوى لعبيها 
ا�ستقطابات لعبني على م�ستوى جيد كفرق املقدمة، 
كاأ�س  على  ح�سل  اجلوية  القوة  فريق  اأن  نن�سي  ول 
اإجن��از  وه��و  متتالية  م��رات  ث��الث  الآ�سيوي  الحت��اد 
ل للكرة العراقية، لكن بطولة اأبطال اآ�سيا اأقوى  ي�سجَّ

بكثري من كاأ�س الحتاد الآ�سيوي.
مدربونا لميتلكون فكرً� فنيًا

اأما ال�سحفي الريا�سي رحيم علي فقال: مدربونا ما 
زالوا ل ميتلكون اأي فكر فني، ل �سيما يف املقابالت 
يعطون  فهم  الكبرية، 
وا�سحة  اخلطة 
وم��ك�����س��وف��ة، 
طويلة  ك��رات 
للمهاجمني 
وب�����دون 

ق��ادرة  غري  فرقهم  الو�سط،  لعبي  من  اإ�سناد  اأي 
ال��ق��درة  ميتلكون  ل  اخل��ل��ف،  م��ن  اللعب  ب��ن��اء  على 
اإي��ق��اع  يف  والتحكم  وال�سيطرة  ال���س��ت��ح��واذ  على 
اللعب  اأ�سلوب  فر�س  على  قادرة  غري  فرقنا  اللعب، 
اأ�سلوبًا يف ظل  اأ�سا�سًا ل ميلكون  امللعب لأنهم  داخل 
ُمنيت  التي  فالنتكا�سات  احلالية،  الفنية  القيادات 
بها فرق اأنديتنا كانت وما زالت متوقعة، واملباريات 
على  دليل  خري  اآ�سيا  اأبطال  اأندية  لبطولة  الأخ��رية 
البطولة،  يف  ال�ستمرار  اأنديتنا  ا�ستطاعة  ع��دم 

واخلروج املبكر منها عنوان م�ساركاتنا.
الإماراتي غامن حممد  ال��دوري  املحرتف يف  املدرب 
من  يتطور  والآ�سيوية  العربية  الأندية  م�ستوى  قال: 
مو�سم لآخر، بينما م�ستوى اأنديتنا يف تراجع م�ستمر 
نتيجة التخطيط اخلاطئ، ف�ساًل عن �سعف الدوري 
فالأندية  فيه،  امل�ساركة  الفرق  كرثة  ب�سبب  العراقي 
العراقية ل ت�ستحق التمثيل اآ�سيويًا، فهي تعاين كثريًا 
الثاين  امل�ستوى  من  الآ�سيوية  الفرق  مالقاة  عند 
والثالث، فكيف لو واجهت الفرق من امل�ستوى الأول. 
غري  العراقيني  مدربينا  اأغلب  اأن  حقيقة   : واأ�ساف 
كهذه،  بطولت  يف  العراقية  الأندية  لقيادة  موؤهلني 
كما اأنهم غري قادرين على تطوير فرقهم اأو التحكم 

يف جمريات املباريات ل�ساحلهم.
الأندية العراقية 

وخيبات البطولت الآ�شيوية

لغاية عام 2000 كانت فرق �لأندية 
�لكروية �لعر�قية عندما ت�سارك يف 
بطولت �لعرب و�آ�سيا تذهب خلطف 

�لبطولت، رغم قوة �لأندية �مل�ساركة. 
و�ل�سبب يف تاألق �لأندية �لعر�قية يكمن يف 
قوة �لدوري �لكروي �لعر�قي �آنذ�ك، لذلك 

كانت فرق �أنديتنا ومنتخباتنا �لوطنية 
تناف�ض ب�سدة �أقوى �ملنتخبات �لآ�سيوية. 
لكن يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية �أ�سبحت 
منتخباتنا وفرق �أنديتنا )ج�سرً�( لعبور 

�لفرق �لعربية، لأ�سباب كثرية تاأتي يف 
مقدمتها ه�سا�سة �لدوري �لعر�قي، مع 

فقد�ن �ملوهبة �لكروية، ف�سال ًعن �لختيار 
�خلاطئ لالعبني �ملحرتفني، و�لدليل هو عدم 

��ستطاعة �أنديتنا تقدمي �مل�ستوى �ملطلوب 
يف بطولة �أبطال �آ�سيا �لأخرية برغم �للعب 

على مالعبنا �لكروية.. 
اأحمد رحيم نعمةكتب
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عن هذا الفرق يف امل�ستويات ا�ستطلعنا اآراء 
ولعبيها،  العراقية  الأندية  مدربي  بع�س 
فكانت البداية مع مدرب فريق نادي النفط 

با�سم قا�سم الذي قال: 
الأجنبي  الالعب  لدى  الحرتافية  الثقافة 
املحلي،  العراقي  الالعب  لدى  منها  اأو�سع 
م��ن ح��ي��ث اله��ت��م��ام ب���زي���ادة اجل��رع��ات 
التو�سيات  بتطبيق  والل��ت��زام  التدريبية 
ال��ك��ادر  قبل  م��ن  بهم  امل��ن��اط��ة  التدريبية 
كذلك  وخ��ارج��ه،  امللعب  داخ��ل  التدريبي 
م�ستوى ال�ستيعاب يكون اأكرث لدى الالعب 

الأجنبي من الالعب املحلي العراقي.
 

لعبنا يتاأثر بالعامل �لنف�سي
مدرب  اجلبار  عبد  اأحمد  ال�ساب  امل��درب 
يقول:  الكهربائية  ال�سناعات  نادي  فريق 
اأعتقد اأن الالعب الأجنبي اأكرث التزامًا من 
نواٍح عدة، منها احرتامه للوقت، وان�سباطه 
التكتيكي داخل امللعب، ف�ساًل عن اأنه اأكرث 
اجلانبية  بالأمور  العتناء  حيث  من  ثقافة 
لعبنا  اأم��ا  وغريها،  والنوم  التغذية  مثل 
العراقي فهو غالبًا ما يتاأثر بالعامل النف�سي 
فرتاه يف قمة م�ستواه تارة، بينما ينخف�س 
يتاثر  هو  اأخرى،  تارة  ب�سكل مفاجئ  اأداوؤه 
واحل��واج��ز  والدفاعية  بال�ستثارة  ك��ث��ريًا 
امل��وؤث��رة يف اجلانب  وغ��ريه��ا م��ن الأم����ور 
النف�سي، وهناك فروقات من حيث التفكري 
والقوة اجل�سمانية واللياقة البدنية، وكذلك 
التدرج التدريبي ال�سحيح بالن�سبة لالعب 

الأوروبي الذي يكاد ينعدم عند لعبينا.
م�ستويات متفاوتة

القوة  ن��ادي  فريق  مهاجم  اأحمد  حمادي 
اجلوية قال: يف املرتبة الأوىل ياأتي اللتزام 
باحرتافية  والعمل  والن�سباط  والح��رتام 
ع��ال��ي��ة م��ن ق��ب��ل ال��الع��ب��ني. واأ����س���اف اأن 
مب��ا ميليه  ال��ت��زم  اذا  ال��ع��راق��ي  ال��الع��ب 
كالالعب  �سك  بدون  �سيكون  امل��درب  عليه 
الأجنبي ورمبا اأف�سل، اإل اأن اأغلب لعبينا 
الو�سايا، لذلك  ل يهتمون وليطبقون هذه 
جند اأن معظم لعبينا يظهرون مب�ستويات 

متفاوتة يف املباريات.

فرق كبري
اأما جنم املنتخب الوطني العراقي ال�سابق 
ه�����س��ام حم��م��د ف��ق��ال: ال��ف��روق��ات كبرية 
وكثرية، تبداأ من الأمور الثقافية والريا�سية 
البدين  اجل��ان��ب  وت�سمل  ع��ام��ة،  ب�����س��ورة 
توجد  ل  لذلك  والفكري،  والفني  والنف�سي 
م�سلح  الأجنبي  فالالعب  اأ���س��اًل،  مقارنة 
بكل هذه الأمور، لكن الالعب العراقي مع 
الأ�سف ل ميلك �سوى الغرية داخل امللعب. 

خطط �سليمة
املنتخب  م��رم��ى  ح���ار����س  ح�����س��ن،  ج���الل 
بالفكر  الفرق  اأن  اأرى  اأن��ا  ق��ال:  العراقي، 
الأجنبي  ال��الع��ب  تاأ�سي�س  اأن  اأي  فقط، 
�سحيح ومبني على خطط �سليمة، فالالعب 
برامج  وف��ق  مبني  �سغره  منذ  الأج��ن��ب��ي 

و�سعت لنجاحه كي ي�ستمر على نحو جيد.

ثقافة �لالعب �لأوروبي
املدرب حيدر حممود يقول : هناك عنا�سر 
عدة للتفوق، منها اأن يكون جميع الالعبني 
من خريجي الأكادمييات والفئات العمرية، 
فقط،  القدم  كرة  يف  لي�س  بناوؤهم  ويكون 
املهنة  اح���رتام  م��ن حيث  �سيء  ك��ل  ب��ل يف 
والن�سباط العايل وعدم الغرور والتعايل. 
الوروب��ي  الالعب  ل��دى  الأه��م  امل�ساألة  اإن 
ه��ي ب��ن��اء ث��ق��اف��ت��ه، وه����ذا م��ا ن��ف��ت��ق��ده يف 
املناف�س  يحرتم  كيف  اليوم،  اأغلب لعبينا 
واجلمهور واحلكم، كذلك الفريق اخل�سم، 
وكلما  وم�ستواه،  نف�سه  على  يحافظ  وكيف 

بذل املزيد من اجلهد كلما كان جيدًا. 

�لتعّلم من �ل�سغر
�سالم  الطلبة  ن��ادي  دف��اع  جنم  ق��ال  فيما 
�ساكر: اإنها ثقافة الحرتاف، فالالعب لبد 
اأن يطور نف�سه ويثقفها ويزيد من اإمكانيته 
يف امللعب، بل اإن عليه اأن يبتعد عن الأمور 
هذه  كل  م�ستواه،  من  حتد  التي  والظروف 

منذ  الالعب  بها  يبداأ  اأن  ُيفرت�س  الأم��ور 
ال�سغر لكي يكون الأ�سا�س �سحيحًا. 

�أ�سا�ض غري �سحيح
املحلي  : لعبنا  يقول  اأحمد  امل��درب ح�سن 
ويرتفع،  م�ستواه  ينخف�س  مبزاجية،  يلعب 
فهو ل يثبت على حال، واأغلب لعبينا غري 
م�ستقرين يف اللعب، فهم يتاأثرون بكل �سيء 

من حولهم لأن الأ�سا�س غري �سحيح. 

�ملحلي ل يقارن بالأجنبي
واأ���س��ار م��درب فريق ال��ق��وة اجل��وي��ة اأي��وب 
اإن  ق���ال:  عندما  الخ��ت��الف  اىل  اأودي�����س��و 
عليها  يختلف  ول  وا���س��ح��ة  الخ��ت��الف��ات 
والرتتيب  الأ�سا�سية  البنية  اأول��ه��ا  اث��ن��ان، 
من  ال��ب��دء  اأي  ال���الع���ب،  اأ���س��ا���س��ي��ات  يف 
كي  وهكذا  النا�سئة،  اىل  العمرية  الفئات 
عن  ف�ساًل  �سحيحًا  ب��ن��اًء  ال��الع��ب  يبنى 
اللتزام والت�سلح بالثقافة الريا�سية واتباع 

التعليمات من املعنيني. 
لعبينا  م�ستوى  يرتبط  اأودي�سو:  وي�سيف 
بالبناء  ال�سغرى  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ان��ط��الق��ًا 
املحلي،  الالعب  يتلقاه  الذي  ال�سليم  غري 
هناك  التكتيك.  اأبجديات  يجهل  جعله  ما 
الق�سية،  ه��ذه  يف  تت�سبب  اأخ���رى  ع��وام��ل 
ف��ال��الع��ب امل��ح��ل��ي ل ي��خ�����س��ع ل��ربن��ام��ج 
ا�سرتجاع فّعال، ول تتوفر الو�سائل الالزمة 
لذلك، دون اأن نن�سى اأي�سًا اأن الالعبني يف 
حد ذاتهم ل يتعاملون بطريقة احرتافية يف 
خا�س  برنامج  لديهم  ولي�س  ال�سدد،  هذا 
بالريا�سيني، وهو ما يوؤثر �سلبًا على حالتهم 
البدنية. اإن م�ستوى الالعب املحلي ل يقارن 
بالالعب الأجنبي، فمثاًل يف مباريات داخل 
متتالية،  متريرات  ثالث  ن�ساهد  ل  ملعبنا 
كبري،  جهد  اىل  يحتاج  املحلي  ال��الع��ب 
وذهنيًا  تكنيكيًا  جاهز  فهو  الأجنبي  اأم��ا 
يف  كبرية  �سهولة  يجد  وامل���درب  ونف�سيًا، 
الن�سجام  ذل��ك  على  ومثال  معه  التعامل 
لّلعبة  يكون  لهذا  امللعب،  بينهم يف  ال�سريع 

طعم ونكهٌة خا�سة.

يت�ساءل �ملتابعون �لعر�قيون 
للدوريات �لأوروبية عن �سر 
�لفارق �لكبري بني م�ستوى 
�لالعب �لعر�قي و�لأجنبي، 
فالالعب �لأجنبي حتى لو 
تقدم يف �لعمر، فاإنه يزد�د 
ن�ساطًا وحيوية، بينما ترى 
�لالعب �لعر�قي يف حالة 
يرثى لها حني يبلغ �لثالثني 
من عمره، يوؤدي �أد�ًء جيدً� يف 
مبار�ة ويخفق يف )ع�سرين(! 
هذ� �لتفاوت و�لتباين يف 
�مل�ستوى ��ستاء منه �لكثري من 
متابعي ومدربي �لكرة.. 

اأثبتتها 
نتائج 

امل�شاركات 
الدولية

جّدية الالعب الأجنبي
ول مبالة العراقي

ا�شتطالع / اأمرية حم�شن
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مع �ل�سكتلندي 
ماكلنن

وي�������س���ي���ف ط����ربة: 
مت   1975 ع����ام  يف 
امل��درب  مع  التعاقد 
داين  ال�سكتلندي 
م���اك���ل���ن ل��ت��دري��ب 
ال��ع��راق��ي،  املنتخب 

اإح��دى  ماكلن  ت��اب��ع  ال�سدفة  ط��ري��ق  وع��ن 
ت�سكيلة  اىل  لالن�سمام  فاختارين  املباريات، 
اأي�����س��ًا  ل��ه��ا  اخ��ت��ار  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي  املنتخب 
ورعد  ح�سن  وف��الح  فرحان  ح�سن  الالعبني 
خ�سري  وع��ادل  عبداجلليل  و�سباح  حمودي 
مع  انطالقتي احلقيقية  كانت  واآخرين، هذه 
الكرة عام 1975، و�ساركت حينها يف بطولة 
البطولة  على  وح�سلنا  الع�سكرية  ال��ع��امل 

ب�����ع�����د ال�����ف�����وز 
ع���ل���ى امل��ن��ت��خ��ب 
ثم  ال��ف��رن�����س��ي، 
ح�����س��ل��ن��ا ع��ل��ى 
اخلليج،  بطولة 
الكرة  واعتزلت 
 1980 ع����������ام 
ب���ع���د ح�����س��ول��ن��ا 
معي  واع��ت��زل  الع�سكرية  العامل  بطولة  على 
بعدها  عزيز،  دوكل�س  و�سديقي  اأخي  اأي�سًا 
ال�سرطة  نادي  تدريب  ودوكل�س  اأنا  ا�ستلمنا 
ال�����دوري �سنتني  ل��ق��ب  ومت��ك��ن��ا م���ن خ��ط��ف 
ال�سرطة  فريق  تدريب  وت�سلمت  متتاليتني، 
�سبع �سنوات كمدرب اأول، بعدها دربت اأغلب 
وال�سباب  والطلبة  العراقية،اجلي�س  الأندية 

وال�سناعة والتجارة والرمادي. 

م�سو�ر تدريبي ناجح
تدريب  مهمة  ت�سلم  اأن��ه  اىل  ط��ربة  واأ���س��ار   
منتخب �سباب العراق عامي 1984 و 1985، 
النجوم منهم حبيب  فيه كثري من  برز  الذي 
العبا�س  ع��ب��د  وري��ا���س  خليل  ورائ����د  جعفر 
لقد  واأ�ساف:  علي،  عبد  ويون�س  قي�س  و�سعد 
دخلت الكثري من الدورات التدريبية اخلا�سة 
 B Aو  تدريبية   �سهادات  ول��دّي  باملدربني، 
كما  التدريبية،  ال�سهادات  اأعلى  وه��ي   C و 
عملت م�ساعدًا للمدرب عمو بابا مع منتخب 
ال�سباب  منتخب  انور ج�سام يف  ومع  ال�سباب 
اأي�سًا، ومع املدرب عادل يو�سف وواثق ناجي 
من  كثريًا  ا�ستفدت  اإذ  الأوملبي،  املنتخب  يف 

خربات املدربني الكبار وقتها.
ناجح  امل���درب  ب�سحبة  كنت   1997 ع��ام  يف 
املنتخب  تدريب  على  ا�سرفنا  عندما  حمود 

النجوم  ي�سم  ك��ان  ال��ذي  ال��ع��راق��ي  الوطني 
كاظم  واأح��م��د  ف��رح��ان  ورزاق  اأك���رم  ن�ساأت 
مع  عملت  كما  ح�سني،  ول��ي��ث  علي  وه�����س��ام 
اأ���س��رف��ت على  ث��م  �ستاجن،  الأج��ن��ب��ي  امل���درب 
العراق عام 2004، ويف 2005  نا�سئة  تدريب 
جاءين عقد احرتايف من قطر لتدريب فريق 
�ستة  وعملت  درج��ال  عدنان  مع  الوكرة  نادي 
موا�سم، وبعدها دربت فريقًا يف المارات، ثم 
عدت اىل العراق 2010 لت�سّلم مهام ال�سراف 
اأ�سبحت  ال�سرطة..وبعدها  نادي  على  العام 
م�سرفًا على نادي الكرخ الريا�سي، وحاليًا اأنا 
احتاد  يف  الوطنية  املنتخبات  جلنة  يف  ع�سو 

كرة القدم.
تر�جع خطري

العراقية  ال��ك��رة  م�ستوى  ت��راج��ع  �سبب  ع��ن 
الريا�سية  املنظومة  عام  ب�سكل  طربة:  يقول 

وكان  كثرية،  اخطاًء  ارتكبت   2007 عام  بعد 
كثرية،  تقاطعات  فيه  للبلد  ال��ع��ام  ال��و���س��ع 
والبنى  بالالعبني  تهتم  ل  الأندية  ب��داأت  اإذ 
واملح�سوبيات  العالقات  فن  وب��داأ  التحتية، 
الريا�سة. لذلك كان  يعمل يف جميع مفا�سل 
العراقية  الكرة  الرتاجع خطريًا على م�ستوى 
البطولت  يف  املتكررة  الخفاقات  حيث  من 
الوطنية  املنتخبات  والآ�سيوية جلميع  العربية 
العراقية، واأ�ساف طربة اإن اجليل الذهبي ل 
ُيعو�س اأبدًا، لأ�سباب كثرية اأولها ولء الالعب 
ال�سابق لناديه كان اأكرث من ولء لعبي اليوم، 
العقد  ن�سبة  ين�سب على  اليوم  فتفكري لعب 
اجليل  لعبي  اأغلب  اإن  كما  اأكرث،  يدفع  ومن 
تقدمي  كيفية  يف  تفكريهم  ي��رتك��ز  الذهبي 
النجومية  اىل  ب��ال��و���س��ول  ال��ع��ايل  امل�����س��ت��وى 
لعبو  بينما  امل��ل��ع��ب،  يف  بالعطاء  ب��ال��ت��درج 

امل�ستوى  برغم  ال�سريع  القفز  يريدون  اليوم 
املتذبذب لأغلبهم يف املباريات.

بنًى حتتية جيدة
به  تقوم  الذي  العمل اجلاد  واأ�سار طربة اىل 
وزارة ال�سباب والريا�سة بتهيئتها املالعب يف 
على  ت�سري  الأمور  اإن  وقال  كافة،  املحافظات 
التي  املالعب  بناء  ناحية  من  حاليًا  يرام  ما 
اىل  ال��ك��روي  التطور  عجلة  دف��ع  يف  ت�ساهم 
بغداد  يف  املالعب  ك��رثة  اإن  واأ���س��اف  اأم���ام، 
العراق  ا�ست�سافة  يف  ت�ساهم  واملحافظات 
للبطولت الدولية، بعد اأن حرم العراق �سنني 
املالعب  يف  املنتخبات  ا�ست�سافة  من  طويلة 
ملعب  ا�ست�سافة  هي  الفراح  واأول  العراقية، 
كربالء بطولة غرب اآ�سيا لكرة القدم، ال�سهر 
الثامن من هذا العام، والقادم �سيكون اأف�سل 

اإن �ساء اهلل.   

�شخرة الدفاع العراقي 

حممد طربة:
جيُلنا ل ُيعّو�ُس اأبداً

من بني �أبرز جنوم �جليل �ل�سبعيني، مثَّل �ملنتخب �لعر�قي �لكروي خري متثيل، بعد �عتز�له �للعب 
درب �لكثري من �لأندية �لعر�قية و�لعربية.. يقول �لكابنت حممد طربة: لقد لعبت كرة �لقدم عام 
1967 على م�ستوى �لرتبيات حتت �إ�سر�ف �ملدرب د�ود �لعز�وي، ويف عام 1968 لعبت لفريق كلية 

�ل�سرطة عندما كان �ملدرب يون�ض ح�سني �لذي تعلمت منه �لكثري من مبادئ كرة �لقدم، بعدها لعبت 
لفريق �لنجدة مع عبد�لقادر زينل.

كتبت / اأمرية حم�شن
ت�شوير / �شباح عبود
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م�سريته �لكروية
يف  باهيا  ن��ادي  مع  م�سواره  األفي�س  داين  ب��داأ 
الدرجة  دوري  يف  ب��اران��ا،  ن��ادي  �سد  م��ب��اراة 
الثانية الربازيلي. وفاز 3-0، ومتكن من �سنع 
لعب  �سجلها  جزاء  ركلة  على  وح�سل  هدفني 
ما�سيدو  دي  ايفاري�ستو  امل���درب  ���س��رع  اآخ���ر، 
على  ينتقل  اأن  قبل  الفريق،  مكانًا يف  باإعطائه 
�سبيل الإعارة اإىل النادي الإ�سباين اإ�سبيلية يف 

النتقالت ال�ستوية 2002.

�إ�سبيلية
للعب  األفي�س  �سافر   ،2003-2002 مو�سم  بعد 
وح��از   2003 لل�سباب  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  يف 
على الإعجاب، كما فازت الربازيل يف البطولة. 
وبعد  بالبطولة،  3 لعبني  اأف�سل  بني  وكان من 
ذلك قدم اإ�سبيلية عر�سًا لنتقاله ب�سكل دائم. 
األفي�س  بيع  على  اإ�سبيلية  نادي  وافق   2006 يف 
دفع  م��ن  يتمكن  مل  ليفربول  لكن  لليفربول، 
ال�سعر الذي طلبه ا�سبيلية الذي كان 8 ماليني 
ي���ورو. ويف نف�س ال��ع��ام وق��ع ع��ق��دًا ج��دي��دًا مع 
قد حقق  وكان  عام 2012،  اإىل  اإ�سبيلية، ميتد 

جناحًا يف مو�سم 2007-2006.
بر�سلونة

وغ��ادر  لرب�سلونة،  األفي�س  ان�سم   ،2008 ع��ام 
يلعب  اأن  اأح��ب  اإن��ه  قائاًل  يبكي  وه��و  اإ�سبيلية 
لنادي اإ�سبيلية مرة اأخرى، م�سريًا اإىل اأنه جاء 
اأجه�س  وبعد ذلك  وغادر رجاًل،  ولدًا  لإ�سبيلية 

قيمة  وكانت  ال�سحفي..  امل��وؤمت��ر  يف  بالبكاء 
عقده 23 مليون يورو، مع نحو 7 ماليني ترتبط 
باأدائه يف املوا�سم التي �سيق�سيها مع بر�سلونة، 
اأغلى  وثالث  العامل،  يف  مدافع  اأغلى  يجعله  ما 
لعب ينتقل اإىل بر�سلونة. وا�ستمل العقد الذي 
بلغت مدته 4 �سنوات على �سرط جزائي بلغ 90 
اأوروبية  مباراة  اأول  األفي�س  لعب  ي��ورو.  مليون 
يف  البولندي  ك��راك��وف  في�سال  �سد  لرب�سلونة 
 2009-2008 اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  ت�سفيات 
يف  لعب  وق��د   .2008 اآب   13 يف  الثالث  ال��دور 
الدوري الإ�سباين يف املباراة الفتتاحية للمو�سم 
اآب   31 ي��وم  نومان�سيا  م�سيفه  �سد  اجل��دي��د 
نهائي  األفي�س يف 2009 عن  2008. غاب داين 
ومتكن  الإيقاف،  ب�سبب  اأوروب��ا؛  اأبطال  دوري 
بر�سلونة من الفوز على مان�س�سرت يونايتد 0-2 
 2011-2010 مو�سم  يف  بالثالثية.  بذلك  وفاز 
متكن األفي�س من ت�سجيل 4 اأهداف و�سناعة 20 
هدفًا، منها هدفان يف دوري الأبطال، ويف ربع 
الذهاب  مباراة  يف  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي 
من  متكن  الأوك����راين  دونت�سك  �ساختار  �سد 
ثنائية  اأح��رز  اإذ  اآخ��ر.  و�سناعة  هدف  ت�سجيل 
املو�سم. ويف مو�سم  نهاية  والأبطال يف  الدوري 
لقب  اإح���راز  م��ن  األفي�س  متكن   2012-2011
كاأ�س ملك اإ�سبانيا. ويف املو�سم التايل ا�ستطاع 
مع  الرابعة  للمرة  ال��دوري  بلقب  الفوز  األفي�س 
األفي�س  ارتدى  اأعقبه  الذي  املو�سم  ويف  ناديه. 
�ساحب  زميله  مع  ت�سامنًا   22 رقم  القمي�س 

مبر�س  امل�ساب  اأبيدال  اإيريك  �سابقًا  الرقم 
اأح��رز   2015-2014 مو�سم  ويف  ال�����س��رط��ان. 
الأبطال  ودوري  والكاأ�س  الدوري  ثالثية  األفي�س 

مع ناديه.

يوفنتو�ض
دانييل  �سم  يوفنتو�س  اأع��ل��ن   ،2016 ع��ام  يف 
األفي�س مبوجب عقد مدته �سنتان قابل للتمديد 
اإىل 3 �سنوات. لعب األفي�س اأول مباراة ر�سمية له 
مع اليويف يوم 20 اآب يف الدوري �سد فيورنتينا 
 .1–2 بنتيجة  يوفنتو�س  بفوز  املباراة  وانتهت 
يوفنتو�س يوم 21  له مع  اأول هدف  �سجل داين 
اأيلول 2016 وذلك يف املباراة �سد كالياري التي 

انتهت بنتيجة 4–0.

باري�ض �سان جريمان
الفرن�سية  العا�سمة  نادي  اأعلن   ،2017 يوم  يف 
ب��اري�����س ���س��ان ج��ريم��ان ع��ن ق����دوم ال��الع��ب 
الربازيلي داين األفي�س لعا�سمة الأنوار باري�س، 
حيث وقع هناك عقدًا مع الفريق الفرن�سي مدته 

�سنتان، وقد ارتدى القمي�س ذا الرقم 32. 

د�ين �ألفي�ض يف كاأ�ض �لعامل 
.2010

كانت اأول مباراة لألفي�س مع الربازيل يف مباراة 
ودية غري ر�سمية �سد نادي الكويت الكويتي يف 
7 ت�سرين الأول 2006 وظهر فيها كالعب بديل. 

جنم نادي باري�س �شان جريمان 

ولد عام 1983 يف جو�زيرو، وهي مدينة وبلدية يف �سرق �لرب�زيل يف ولية باهيا. يع�سق 
�ألفي�ض، �للطيف و�لجتماعي، �لدر�جات �لنارية. ويقول: عندما �أكون خارج كرة �لقدم 

ل �لهدوء و�لبقاء يف �ملنزل و�ل�ستمتاع مع �أ�سرتي، نحن، لعبي �لكرة، ن�سافر كثريً�، لذ�  �أف�سّ
عندما ل �أكون م�سافرً� �أ�ستمتع بالبقاء يف �ملنزل.

 اأغلى ظهري اأمين يف التاريخ

داين األفي�س..
يف  له  دولية  مباراة  اأول  لعب  اأي��ام،  ثالثة  بعد 
مباراة ودية �سد الإكوادور. انخرط يف ت�سكيلة 
املنتخب الربازيلي لكاأ�س اأمريكا اجلنوبية 2007 
)كوبا اأمريكا(، ولعب اأربع مباريات يف البطولة 
الأرجنتني،  �سد  النهائية  املباراة  ذلك  يف  مبا 
كونه  الرغم من  بالفوز 3-0. على  انتهت  التي 
اأغلى ظهري اأمين يف التاريخ، فاإنه مل يكن قادرًا 
على اللعب على نحو منتظم مع املنتخب ب�سبب 

اختيار "مايكون" للعب يف مكانه. 

جملة ال�شبكة
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ارشيف واعداد عامر بدر حسون

�شفحات من ال�شرية 
الذاتية للدكتور 

بداأُت مع "املّلة �شفّية"
يف دلتاوه وانتهيت يف ال�شوربون!

م�شطفى جواد



اأجل الو�سية الإبتدائية والإ�سراف على اأموري لكوين 
وت�سرف  بغداد  اىل  اأخ��ي  فنقلني  يومئذ،  قا�سرًا 
هو  اأن���ه  بحجة  الب�ساتني  واردات  م��ن  بح�س�سي 
اجلعفرية  املدر�سة  واأدخلني  علي،  ال�سرعي  الو�سي 
مدر�سيها  م��ن  واأذك���ر  ال��غ��زل،  �سوق  ق��رب  الأهلية 
مديرها ال�سيخ "�سكر" وحممد ح�سن كبة، وال�ستاذ 
ر  ق�سّ ثم  الطويل-.  عمره  يف  اهلل  –مد  اخلياط. 
بالنفقة،  منه  �سنًا  املدر�سة  اأج��رة  ت�سديد  يف  اأخي 
اأول  يف  الإبتدائية  ال�سيخ  باب  مدر�سة  اىل  فانتقلت 
اأيامئذ ال�سيد ها�سم  حملة ال�سدرية وكان مديرها 
ال�سيد  معلميها  اأو  مدر�سيها  من  واأذك��ر  الآلو�سي، 
تركت  ثم  ال��راوي،  ال�سيد جنيب  اأخ  ال��راوي  جميل 
ا�ست�سدارها  بعد  بوالدتي  والتحقت  املدر�سة  هذه 
الفقر  م��ن  قا�سيت  وق��د  ع��ل��ّي.  بالو�ساية  حكمًا 
بيانه،  ويوؤمل  ذكره  يطول  ما  والعوز  العي�س  و�سظف 
علّي  �ساقت  وفيها  امليالدية   1920 �سنة  حلت  حتى 
دلتاوة  اىل  انتقل  اأن  فراأيت  بغداد  يف  العي�س  �سبل 
كان  واإن  امل��وروث��ة  الب�ساتني  يف  بح�س�سي  وانتفع 
اأرخ�س الفواكه يف  التمر، وهو  الغالب على غاّلتها 
العراق، وكانت الثورة العراقية قد �سّبت يف عدة من 
اأنحاء العراق ول�سيما الفرات الأو�سط ولواء دياىل، 
وا�ستوىل الثوار على بعقوبة ونواحيها ومنها دلتاوة، 
وكان الطريق بني بغداد وبعقوبة فدلتاوة حتت رقابة 
املعروفني  التيارين  الن�ساطرة  �سّخروا  وقد  الإنكليز 
على  للحفاظ  الالجئني  والأرم��ن  بالآثوريني  اليوم 
اأجد  فلم  وحماربتهم،  الثوار  على  وقطعه  الطريق 
من  قافلة  مع  ف�سلكته  ال�سرقي،  اجلديدة  اإل طريق 

"ك�سكني"  قرية  فبلغت  قدمي  على  �سائرًا  املاكرين 
املجاورة لدلتاوة م�ساًء واأطلني الليل فيها وحرت يف 
اأمري لأن القافلة �سلكت طريقًا اآخر، فاأ�سافني رجل 
من ذوي القربى الن�سبية وخرجت من عنده �سباحًا 
على  بنوا  ق��د  ال��ث��وار  ووج���دت  دل��ت��اوة  اىل  فو�سلت 
حت�سينيًا  دفاعيًا  بابًا  بعقوبة  اىل  امل��وؤدي  طريقها 
وبقيت اأنا يف دلتاوة وعنيت ب�سوؤون الب�ساتني، وكان 

احلكم فيها للثوار وهم يف هرج ومرج.
واأع��وان��ه��م  جالميزهم  جمعوا  ق��د  الإنكليز  وك��ان 
ولبثوا  فا�سرتجعوها  بعقوبة  على  ال��ك��ّرة  واأع���ادوا 
واأخذوا  الفر�سة لالنق�سا�س على دلتاوة،  ينتهزون 
مرات  ث��الث  طيارات  الثوار  وعلى  عليها  ير�سلون 
تلقي عليهم القنابل وترهب وتخيف متهيدًا للهجوم 
 1339 �سنة  املحرم  من  العا�سر  اليوم  ويف  عليها، 
الهجرية املوافق لليوم اخلام�س والع�سرين من اأيلول 
�سنة 1920 وكانت الأكرثية من اأهل دلتاوة م�سغولني 
بان  كما  عا�سوراء،  يوم  وذلك  احل�سيني  بالحتفال 
ثالث  عليهم  الإنكليز  اأر���س��ل  ال�سابق،  ق��ويل  م��ن 
طيارات رمتهم بالقنابل متهيدًا للهجوم، وقد ظنوا 
اأن الأمر ق�سف بغري هجوم كما جرى من قبل، ثم 

اأر�سلوا جوا�سي�س اىل دلتاوة نف�سها يخدعون الثوار 
باأنهم ا�سقطوا طيارة انكليزية يف مقاومتهم لها عند 
هجومها وو�سعوا جماعة باأيديهم اآلت من اخل�سب 
الر�سا�س  ر�سا�سات  كاأ�سوات  اأ�سواتًا  فتحدث  تدار 
اىل  الثوار  برز  فلما  احلديثة،  النارية  الأ�سلحة  من 
املوؤّلف من  الإنكليزي  كان اجلي�س  الأ�سوات  مو�سع 
هنود ال�سيخ وقليل من الإنكليز قد كمن يف طريقهم 
اأمطروهم  اأ���س��ح��روا  فلما  الأن��ه��ار،  �سفاف  وراء 
وقنابل  والر�سا�سات  البنادق  ر�سا�س  من  حا�سبًا 
منهم  فقتلوا  وقوعها  قبل  تنفجر  التي  ال�سارينيل 
بني  من  وكان  ومذر،  �سذر  الباقون  وتفرق  وجرحوا 
الهاربني حممد ال�سدر –رح- فاإنه فر ل يلوي على 
�سيء، ودخل اجلي�س الإنكليزي دلتاوة وكان معه نا�س 
اأهل بعقوبة يدّلونهم  اأو امل�ستعمرين من  من العرب 
الأفاعيل  بدلتاوة  ففعلوا  ال��ث��وار،  اأع��ي��ان  دور  على 
من تقتيل للرجال وت�سريد للعيال وتعذيب وتخريب 
ونهب و�سلب وقطع للنخيل والأ�سجار واإحراق للديار. 
وكنت فيمن خرج لروؤية الطيارة امل�سقطة فلم األق اإل 
�ساآبيب الر�سا�س، فنك�ست مع �سبية اآخرين كانوا 
الليلة  تلك  وق�سينا  معهم  وهربت  الأطفال  يحّبون 
ورياح  رعد  ذات  ماطرة  ليلة  وكانت  الب�ساتني،  يف 
الثاين ع�سرًا بعد  اليوم  �سديدة، ودخلنا دلتاوة يف 
اأن �سمعنا الهدوء فيها وكنا �سغارًا ل نعد من حملة 
دلتاوة  فاألفينا  الكفاح،  على  القادرين  ول  ال�سالح 
خاوية عاوية قد قتل رجالها ونهبت اأموالها و�ساءت 
اىل  النا�س  حياة  ذل��ك  بعد  وع��ادت  اأحوالها،  ج��دًا 
الطراد �سيئًا ف�سيئًا واأ�سدر الإنكليز اأوامرهم بفتح 
واأتباعهم  اجلوا�سي�س  تعيني  من  واأك��رثوا  املدار�س، 
الثورية  العنا�سر  على  ول��الط��الع  احتياطًا،  فيها 
ا�ستغايل  على  اأن��ا  واأقبلت  العمل،  قبل  ومفاجاأتها 
بب�ساتينها، عازمًا على اأن ابقى م�ستمرًا على معي�سة 
ابن  هو  �ساب  يوم  ذات  وراآين  والفالحة،  الغرا�سة 
مدير املدر�سة –رحمه اهلل- فقال يل: �سمعت اأنك 
باملدر�سة  تلتحق  اأن  لك  واأرى  املدر�سة  طالب  من 
فذلك خري من حياتك هذه يف امل�ستقبل، وما اأدري 
ومل ادر اأكان م�سيبًا يف قوله اأم خمطئًا؟ ولكن حب 
قبول  على  بعثاين  املتو�سط  املعتدل  والعي�س  الظهور 
لأن  دائمًا  م�سيقًا  وكنت  املدر�سة  فدخلت  ن�سيحته 
الإنفاق.  تكفي يف  تكن  التمر مل  الب�ساتني من  غلبة 

بع�س  عن  اهلل،  اأعزهم  الأفا�سل،  من  جمٌع  �ساألني 
للحقيقة  خدمة  اأدونها  واأن  �سريتي  من  يل  يعّن  ما 

والتاريخ، فاأقول:
ولدت يف الربع الأول من القرن الرابع ع�سر للهجرة 
اجلانب  يف  ببغداد  الق�سل(  )عكد  حملة  يف  ب��دار 
اليوم  حتى  املعروف  اجلامع  بجوار  منها  ال�سرقي 
م�سطفى  بن  جواد  وال��دي  وكان  امل�سلوب،  بجامع 
بن ابراهيم خياطًا يف �سوق اخلياطني املجاور خلان 
بخان  بغداد  واأه��ل  الأت���راك  عند  املعروف  مرجان 

اليوم. العربية  لالآثار  متحفه  اتخذ  "ارمته" وقد 
التي  الأ�سباب  من  ب�سبب  والدي  العمى  اأ�ساب  وقد 
اأ�سدقائه  بع�س  له  فح�سن  العاهة،  هذه  اىل  ت��وؤدي 
اليوم  املعروفة  دلتاوة  ناحية  يف  اأمالكًا  يقتني  اأن 
باخلال�س ويتعي�س بها. ومع هذا فقد متلك قبل ذلك 
اخلياطني  ب�سوق  فيه  يحرتف  ال��ذي  دكانه  ببغداد 

الطاطران،  حملة  يف  ودارًا  فيها  ي�سكن  التي  وداره 
وب�ستانًا  كانت هناك،  والده  و�سكنى  �سكناه  اول  لأن 
حملة  يف  وم�سغاًل  ال�سرقية  ال��ك��رادة  يف  ���س��غ��ريًا 

القاطرخانه باعه قبل ان ينتقل اىل دلتاوه.
ونقلني والدي معه اىل دلتاوة، وملا بلغت �سن الدر�س 
فيها  يجتمع  لالأطفال  خمتلطة  وكانت  الكتاتيب  يف 
الأبناء والبنات، فاأ�سلمني اىل معلمة للقراآن الكرمي 
القراآن  األقن  ب��داأت  وعندها  �سفّية،  باملّلة  تعرف 
الأ�سلوب  على  الهجاء  حروف  درا�ستي  بعد  العزيز 
القدمي املعروف، ثم نقلني والدي اىل مدر�سة دلتاوة 
"املكتب"،  با�سم  اأيامئٍذ  ت�سمى  كانت  البتدائية 
اهلل  رحمه  اأفندي"  "�سربي  معلميها  من  واأت��ذك��ر 
تعاىل، وكان كما يظهر من اأحواله عاريًا من العلم، 
وعبد املجيد الأعظمي، وعليه تدربت يف خط الرقعة 
الثاين  ال�سف  واج��ت��زت  امل��ع��ت��اد،  خطي  ه��و  ال��ذي 

وانتقلت  العثماين  التعليم  نظام  بح�سب  الإبتدائي 
اىل ال�سف الثالث الإبتدائي. ويف �ستاء تلك ال�سنة 
 1917 �سنة  اأي  دل��ت��اوة،  الإنكليزي  اجلي�س  دخ��ل 
ال�سمال، وقد  العثماين املنهزم نحو  متعقبًا اجلي�س 
الطريق  لوقوعها على  باملدر�سة  املذكور  مّر اجلي�س 
العام من املدينة، بل الناحية، وكان ذلك اليوم اآخر 

اأيام درا�ستي يف الع�سر العثماين.
تويف والدي قبل ذلك بقليل، فلم يتهياأ يل ال�ستمرار 
على الدرا�سة، وان�سرفت اىل رعاية الب�ساتني التي 
خّلفها لنا والدي يل ولأخي الأكرب "كاظم" واأخواتي 
الأخ��رية.  والدتي  كانت  اثنتني،  زوجتني  من  ال�ست 
والإنكليز  العثمانيني  الأتراك  الهدنة بني  وبعد عقد 
ومعاهد  مدار�س  وفتحت  العراق  يف  الأمور  ا�ستتبت 
اأين كنت مقباًل  اإل  الإبتدائية،  منها مدر�سة دلتاوة 
على �ساأين وحدث نزاع بني والدتي واأخي الكبري من 

�شفحات من ال�شرية الذاتية للدكتور م�شطفى جواد بقلمه:

بداأُت مع "املّلة �شفّية" يف دلتاوه 
وانتهيت يف ال�شوربون!

تعر�شُت للظلم 
وطاردتني 

احلرب والثورة 
يف طفولتي!
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ومرت علّي اأيام مل اأ�ستطع فيها اأن ا�سرتي حذاًء بدًل 
ال�سف  وبلغت  املهرتئ،  البايل  العتيق  حذائي  من 
اخلام�س،  ال�سف  اىل  وانتقلت  املدر�سة  يف  الرابع 
البتدائية" وتقبل  املعلمني  "دار  ببغداد  اأن  فبلغني 
و�ساركت  بغداد  اىل  ف�سافرت  بالمتحان،  الطالب 
يف المتحان، وكان يف الأ�سئلة �سوؤال هند�سي ونحن 
معرفة  ال�سوؤال  غاية  وكانت  الهند�سة،  ندر�س  مل 
وبيان  م��رب��ع  وم�ساحة  مثلث  م�ساحة  ب��ني  ال��ف��رق 
من  م�ساحة  اأكرب  املثلث  اأن  فذكرت  منهما،  الأكرب 
املربع واأن املربع اأكرب م�ساحة من املثلث فقط، ومل 
اأتعلم ا�ستخراج امل�ساحة، كما ذكرت اآنفًا، فالظاهر 
اأين اأ�سبت الهدف وكنت ح�سن الإجابة يف الدرو�س 
املعلمني  دار  املقبولني يف  ا�سمي بني  الأخرى فظهر 
البتدائية املذكورة، و�سرت يف عداد طالب ال�سف 
الأول، واأذكر من معلميها الأ�ستاذ ال�سيد طه الراوي 
–رح- والأ�ستاذ �سعيد فهيم والأ�ستاذ اأميل �سومط 
حممد  "�سيد  ا�سمه  م�سري  ومديرها  اللبناين، 
خليل" وكان رجاًل ذكيًا اأملعيًا طوياًل، اأبي�س بخالف 
الأ�ستاذ  ال�سف  واأذكر من طالب  امل�سريني،  اأكرث 
قتيل  علي  وحممد  –رح-  غويل  القره  ال�ستار  عبد 
واقعة بكر �سدقي اأو حادثة بعد ذلك. وبقيت يف دار 
الرغبة يف درا�سة  البتدائية وقويت عندي  املعلمني 
الأوىل، ويف  اإليها منذ درا�ستي  اأميل  العربية وكنت 
اأحمد  الأ�ستاذ  كان  املعلمني  دار  الثاين من  ال�سف 
له  اأنظم  فكنت  والإن�ساء  العربية  يدر�سنا  ال��راوي 
وي�سلح يل  درجة  اأح�سن  فيقدر يل  اأحيانًا  الإن�ساء 
كلمات من الق�سيدة الإن�سائية، ويف هذه ال�سنة جاء 
اىل معارف العراق �ساطع احل�سري ال�سوري –رح- 
اأو قبلها مع امللك في�سل بن احل�سني، فاختلف معه 
مدير دار املعلمني امل�سري املذكور اآنفًا، اأعني "�سيد 
حممد خليل" وترك معارف العراق فا�ستقدم لإدارة 
دار املعلمني البتدائية "يو�سف عز الدين النا�سري 
التكريتي" –رح- وكان رجاًل طوياًل ي�ساوق الأحوال 
ويح�سن �سيا�سة الطالب وبقي يف اإدارة تلك �سنني، 
وقد راأى يّف مياًل قويًا اىل العربية فكان يكلفني يف 
مقام  اقوم  اأن  بالبداهة  طالب  واأنا  الثالث  ال�سف 
اأخيه حميي الدين يف مدر�سة التطبيقات البتدائية 
مهمة  يف  اأخ���وه  يكون  ح��ني  �ساعات  ع��دة  لتدري�س 

ت�ستدعي غيابه عن الدر�س.
اأن�سر  والثالثة  الثانية  ال�سنتني  اأث��ن��اء  يف  وك��ن��ت 

وكنت خطيب  الطيارة مثال  �سعرًا مدر�سيًا كو�سف 
املدر�سة يف ال�سنة الثالثة، و�ساركت يف متثيل رواية 
يف  ابتدائيًا  معلمًا   1924 �سنة  وتخرجت  �ساذجة، 
ال�سيد  مديرها  وكان  الإبتدائية  النا�سرية  مدر�سة 
على  مت�سددًا  –رح-  وك���ان  زي���دان،  املجيد  عبد 
املعلمني فتاألب عليه جماعة منهم وكنت فيهم، ويف 
ال�سعدي  ها�سم  الأ�ستاذ  اأ�سدر  ال�سنة  تلك  اأثناء 
�سعري،  فيها  اأن�سر  فبداأت  ببغداد  املعلمني  جملة 
ومما ن�سرته فيها "التوجع والإثارة" ملحمد بن عبد 
الكرمي اخلطابي اأيام حماربته الفرن�سيني باملغرب، 
ويف تلك ال�سنة جاءنا اىل النا�سرية للتفتي�س العام 
املت�سرف  دار  ولقيته يف  �ساطع احل�سري  الأ�ستاذ 
اأن  ي��دع��ي  وك���ان  اأزوره  كنت  لأين  املدفعي  جميل 
يل  فقال  دلتاوة،  يف  يتيمًا  ن�ساأ  لأنه  معنا  قرابة  له 
الأ�ستاذ �ساطع "يا ابني ال�سعر بيزرك وما ينفعك" 
اأي "يا بني ال�سعر ي�سرك ول ينفعك" ومل اأعلم �سر 
اإذ  اأن�سر  مل  باأين  اإيقاين  مع  الرائعة،  احلكمة  هذه 
ذاك اإل �سعرًا وطنيًا، فلم اأحفل بقوله لأن القريحة 
هي التي تفر�س نف�سها وكيف تردم عني ثرارة لها 

عد ل ينقطع من ماء الطبيعة؟!
النا�سرية  مبدر�سة  تعليمي  من  الثانية  ال�سنة  ويف 
�سامي"  "عزيز  ا�سمه  مديرًا  لها  عينوا  البتدائية 
وهو غري عزيز �سامي اأبي �سميم الأديب الكركوكي، 
يف  النكليز  م��ع  امل�ستغلني  م��ن  امل��دي��ر  ه��ذا  وك���ان 
ويظهر  املتطوعني  م��ن  غريهم  اأو  ال�سبانة  ادارة 

كال�سبانة،  املعلمني  يح�سب  وك��ان  ت��رك��م��اين،  ان��ه 
الربيعية  العطلة  مبداأ  يف  وبينه  بيني  خالف  فوقع 
ف�سربني يف املدر�سة و�سربته باملقهاة وانتهى الأمر 
بنقلي من مدر�سة ال�سيف البتدائية بالب�سرة، بعد 
كان  مديرها  اأن  واذك��ر  اليها  فنقلت  الربيع  عطلة 
ن�سف  الب�سرة  يف  وق�سيت  �سوقي،  جا�سم  ي�سمى 
مديرية  اىل  لنقلي  و�سائل  بعدة  وت�سبثت  ال�سنة 
مدر�ستها  يف  الكاظمية  اىل  فنقلت  بغداد  معارف 
العربية  اللغة  ادر�س  كنت  ذلك  كل  ويف  البتدائية، 
فقد  الب�سرة  ال  لالبتدائيات  امل��ق��ررة  وفروعها 
على  فقبلته  احل�ساب  ادر����س  اأن  امل��دي��ر  اج���ربين 
فيها  ناجحًا  كنت  وان  الريا�سيات  اك��ره  لأين  كره 
باهرًا،  جناحًا  البتدائية  املعلمني  دار  امتحان  يف 
دلتاوة  اىل مدر�سة  الكاظمية  نقلت من مدر�سة  ثم 
البتدائية وكان لها مدير مت�سدد اي�سًا فتاألبت عليه 
جماعة وزاد اخلالف ب�سعاية معلم متج�س�س، وكان 
مدير معارف بغداد عا�سم اجللبي، ف�سكانا املدير 
ا�ستاذي يو�سف  اليه وجاء اىل دلتاوة، ثم اختارين 
فنقلت  املعارف  وزارة  لتحرير  النا�سري  الدين  عز 
اىل بغداد وكان امل�سيطر على �سوؤون الوزارة يهودي 
النكليزية  ال�ستخبارات  من  ق�سمًا  يراأ�س  انكليزي 
يف  راأي��ه  على  اتباع  وله  "�سمرفيل"  ا�سمه  بالعراق 
�سوكة  �سامي  ال�ستاذ  املعارف  مدير  وكان  الوزارة، 
وكان قد ترك الطب واقبل على غري �ساأنه، ثم جاء 
يومًا اىل �سامي �سوكة احد كبار الرجال من ارباب 

الدولة، واأح�سبه با�سا الع�سكري راجيًا منه ان ينتقل 
اجلواهري"  "مهدي  ال�ساعر  الأ�ستاذ  مكاين  اىل 
املاأمونية،  املدر�سة  يف  العربية  ي��در���س  ك��ان  لأن��ه 
ادماء  حد  اىل  �سديدًا  اذى  يوؤذونه  الطالب  وكان 
ال�سرب  ميكنه  ول  ال�سف  ب��اب  مب�سراعي  يديه 
العربية  تدري�س  يف  وظيفته  اىل  فنقلت  ذلك،  على 
اىل املاأمونية فاألفيت اكرث طالبها من اأبناء اأرباب 
عليهم  ف�سددت  الأدب،  قلة  من  غاية  وعلى  الدولة 
اقامتي  اثناء  ويف  ال�سوي،  ال�سبيل  اىل  واعدتهم 
بالب�سرة اأقيم احتفال حمزن ل�سوء احلال الذي اآل 
اليه امر حممد بن عبد الكرمي اخلطابي باإفريقية 
فاألقيت  اليه  ودعيت  والإ�سبانيني  الفرن�سيني  مع 

ق�سيدة عنوانها:
قل يل اىل اين الغ�سنفر �سيقا
اأو مل يجد يف العاملني �سفيقا؟

وقد ن�سرت يف جريدة الأوقات الب�سرية التي كانت 
ت�سدر يف الب�سرة ايامئذ، وكانت الق�سيدة جامعة 
ببغداد  اقامتي  اثناء  ويف  واحلما�سة.  الرثاء  بني 
غلطًا  امل�سمى  التاريخ  ن�سرت  باملاأمونية  للتدري�س 
الفوطي  ابن  اىل  املن�سوب  اجلامعة"  "احلوادث 
ان�ستا�س  لالأب  العرب  لغة  جملة  يف  ان�سر  واخ��ذت 
اي��ام  يف  وكنت  النقد،  اأع��ال��ك  وب���داأت  الكرملي، 
العرفان  جملة  يف  مقاًل  اأكتب  بالكاظمية  تدري�سي 
العراق  جريدة  يف  �سيا�سيًا  �سعرًا  وان�سر  اللبنانية 
ومنه  العربي  العامل  جريدة  يف  اجتماعيًا  و�سعرًا 
ون�سرت  العراقي  الفالح  حلالة  بها  اأرث��ى  اأب��ي��ات 
لأم��ني  ال��ب��غ��دادي��ة  النه�سة  ج��ري��دة  يف  ق�س�سًا 
من  ومنهم  ون��اق��دوين  كتابًا  وناقدت  اجلرجفجي 
بدار  الدين  يف  يل  اأ�ستاذا  اأحدهم  وك��ان  �ستمني 
فهو  ا�سمه  ذك��ر  يف  فائدة  ول  البتدائية  املعلمني 
راأي��ت  ومل��ا  الأع��م��ى،  بالتع�سب  وم�سهود  م�سهور 
ف�ساد وزارة املعارف وجدت فر�سة لأن اأكون معلمًا 
يف  مدر�ستهم  تاأ�سي�س  اول  الي�سوعيني  مدر�سة  يف 
ثم  �سهريًا،  روبية  مبئتي  وع��دوين  لأنهم  ال�سليخ 
اأح�س بع�س رجال املعارف الأطياب بعزمي وعينت 
وبقيت   1932 �سنة  ال�سرقية  املتو�سطة  يف  مدر�سًا 
ن��رثًا  ال��ع��رب  لغة  جملة  يف  الن�سر  وداوم����ت  فيها 
املجلة  حترير  على  ان�ستا�س  الأب  و�ساعدت  ونظمًا 
وكنت ارى ال�ستاذ جميل �سدقي الزهاوي يح�سر 
عند الأب ان�ستا�س ويكتب نقدًا على عبا�س حممود 

العقاد يف ديوان �سعره ويخرج با�سم املجلة تع�سبًا 
للدكتور احمد زكي اأبو �سادي فقد كان على خالف 
قائم بينه وبني العقاد، ثم ان وزارة املعارف �سارت 
اىل ال�سيد عبد املهدي املنتفكي وكان يقراأ كثريًا من 
مقالتي ففتح هذا الرجل الطيب باب البعث العلمي 
بعد ان كان مق�سورًا على نا�س باأعيانهم فدخلت يف 
يف  بالآثار  التخ�س�س  يل  ور�سم   1934 �سنة  بعثته 
اأمريكا فوجدت الطريق طوياًل واملعهد بعيدًا ق�سيًا 
وكنت قد تزوجت وانا معلم يف الكاظمية �سنة 1928 
وولد يل طفالن ابني جواد وهو اأكرب اولدي وابنتي 
نزهة وهي كربى بناتي، فغريت وجهة بعثي العلمي 
يف  معلمًا  لأك��ون  القاهرة  اىل  وار�سلت  فرن�سا  اىل 
كلية الآداب واتعلم مبادئ اللغة الفرن�سية، فذهبت 
وتعلمت مبادئ  املقررة  املدة  القاهرة وق�سيت  اىل 
الفرن�سية، وكنت قد ن�سرت لالأب ان�ستا�س "اجلزء 
التا�سع من تاريخ اجلامع املخت�سر وعيون التواريخ 
البغدادي  امل���وؤرخ  ال�ساعي  لب��ن  ال�سري"  وع��ي��ون 
يف  ال��وج��ود  فل�سفة  يف  ق�سيدة  ون�سرت  امل�سهور 
املقتطف و�ساركت بق�سيدة يف احياء ذكرى �سوقي 

بالقاهرة.
ويف �سنة 1934 �سافرت اىل باري�س واأردت الدخول 
تلق  فلم  ب��اري�����س  جامعة  م��ن  ال�����س��ورب��ون  كلية  يف 
�سهادة دار املعلمني البتدائية منهم قبوًل فا�ستعنت 
الفرن�سية  اىل  وترجمتها  اخرى  علمية  مب�ستندات 
ما�سينون  لوي�س  الأ�ستاذ  �سيخنا  اي�سًا  و�ساعدين 
امل�ست�سرق امل�سهور فقبلت يف كلية ال�سوربون لإعداد 
هو  تاريخيًا  مو�سوعًا  فاخرتت  الأدبية  الدكتوراه 
ع�سورها،  اأواخر  يف  العبا�سية"  الدولة  "�سيا�سة 
ثالث  وه��ي  التعهد  م��دة  كانت  عملي  اأمت  ان  وقبل 
اجلمايل  فا�سل  الدكتور  فاأوعز  انتهت  قد  �سنوات 
با�ستعدادي للتدري�س لأنه كان يكره كرثة �سهادات 
بغداد  اىل  ف��ع��دت  امل��ع��ارف  وزارة  يف  ال��دك��ت��وراه 
يومئذ جميل  ال��وزراء  رئي�س  �سكواي على  وعر�ست 
جريدة  يف  ن�سرتها  بق�سيدة  وم��دح��ت��ه  امل��دف��ع��ي 

الزمان، وعر�ست غبني على ال�ساعر الكبري الذائع 
املعارف  وزير  وكان  ال�سبيبي  ر�سا  حممد  ال�سيت 
اذ ذاك فوافق على حتديد التعهد �سنتني اأخريني، 
فجددته و�سافرت اىل باري�س عودًا على بدء واأكملت 
اأو اطروحتها كما يقولون، وقبلت  الدكتوراه  ر�سالة 
تتهياأ يل مناق�ستها ول طبعها  واأعلنت احلرب فلم 
مرتجمة،  ول  مطبوعة  غ��ري  خمطوطة  ت���زال  ول 
اأن  اأيقنا  اأن هجوم الأملان اجلوي قد بداأ  وملا راأينا 
خطر  جد  فرن�سا  يف  البقاء  واأن  �ستطول  احل��رب 
و�سيئ العاقبة فعدت اىل العراق بالقطار مع افراد 
احلرب  ايطالية  اع��الن  قبل  العراقيني،  الطالب 
تعيني  غري  من  وبقيت  بغداد  اىل  وو�سلت  ب��اأي��ام، 
الذين  ال��وزراء  بع�س  اىل  مقدمًا  كتابًا  نقدت  لين 
ل يقدرون طلب احلقيقة حق قدرها ثم عينت بعد 
املعلمني  دار  يف  واأ�ستاذًا  معلمًا  اأو  مدر�سًا  الرجاء 
�سنة  وذلك  الرتبية  كلية  اليوم  ت�سمى  التي  العالية 
فاأ�ساموين  الح��ت��ي��اط  خل��دم��ة  دع��ي��ت  ث��م   1939
دار  اىل  وع���دت  منهم  تخ�سلت  حتى  واأ�سمتهم 

املعلمني املذكورة.
ويف �سنة 1942 دعيت لتعليم امللك ال�سغري في�سل 
الثاين اللغة العربية من القراءة اخللدونية وكان قد 
اهمل تعليم العربية �سنة واحدة فبداأت بتعليمه يف 
ال�سنة ال�سابعة من عمره وعلمته القراءة والكتابة، 
العالية  املعلمني  دار  تدري�س  بني  اجلمع  ول�سعوبة 
مدرية  اىل  اأنقل  اأن  طلبت  ال�سغري  امللك  وتعليم 
الآثار فنقلت اىل وظيفة مالحظ فني ثم راأيت �سوء 
الدارة فيها وبقاء راتبي املايل على حاله فرجعت 
اىل دار املعلمني وبقيت فيها اىل اأن اأن�سئت جامعة 
كما  الرتبية  كلية  با�سم  الكلية  هذه  و�سميت  بغداد 
وان  اأ�ساتذتها  عداد  يف  اأزال  ول  اآنفًا،  اليه  اأ�سرت 
كنت مقعدًا ذا مر�س ع�سال. وقد انتخبت مرا�ساًل 
عاماًل  ع�سوًا  ثم  بدم�سق  العربي  العلمي  للمجمع 
وقد  وطوريه،  دوريه  العراقي يف  العلمي  املجمع  يف 
و�سحف  جمالت  عدة  يف  �سعري  من  كثريًا  ن�سرت 
وجمعت ما ا�ستطعت منه يف دفرت �سميته "ال�سعور 
ال�سباب  �سعر  وفيه  املنتظم"  الكالم  يف  املن�سجم 
و�سعفًا  ق��وة  خمتلف  وه��و  وال�سيخوخة  والكهولة 
ولول  البال  و�سفاء  واختالف  العمر  اطوار  بح�سب 
اأن ال�سعر ميثل اأطوار حياة ال�ساعر حلذفت كثريًا 

من ال�سعر الذي �سمنته هذا الدفتر.

تركُت تدري�س امللك 
في�شل الثاين لأن الراتب 

مل يكن يكفيني!
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ح���ق���ائ���ُق م��ث��رية 
ع������ن ف�����ش��ل

ال���رب���ي���ع
 اآلء فائقترجمة: 

كارين ليناردت : موقع فاكت ريفري

ف�سل �لربيع هو �حد 
�لف�سول �ملميزة يف �ل�سنة، 
فيه تنمو �لأزهار و�لورود 
�مللونة وتعتدل ن�سمات 
�لهو�ء، وبف�سل �نت�سار 
�مل�ساحات �خل�سر يف �ل�سهول 
و�جلبال ومالم�سة �أ�سعة 
�ل�سم�ض �ملعتدلة لب�سرتنا 
تزد�د �لطاقة �لإيجابية 
لدى �لفرد، 

احلقائق  م��ن  مبجموعة  يحفل  الف�سل  ه���ذا 
والدرا�سات لنتعرف على ق�سم منها:

األك�سندر  اآلن  الإنكليزي  واملوؤلف  ال�ساعر  يقول 
�سعرها  هزت  ال�سم�س،  لأ�سعة  "ا�ستدارت  ميلن 
ال�ستاء  م�سى  لقد  جلارتها،  هم�ست  الأ�سقر، 
"عندما  الربيع"... بيت �سعري من كتابه  واأقبل 
 When we were- ج���دًا  ���س��غ��ارًا  ك��ن��ا 
من  الأول  اليوم  -ي�سمى   very Young
يعني  حيث  الربيعي.  بالعتدال  الربيع  ف�سل 
بالربيع،   "vernal" ال��الت��ي��ن��ي   امل�سطلح 
فيعني   equinox الالتيني  امل�سطلح  ام��ا 

العتدال وهو اعتدال الليل بالنهار.
-وفقًا لدرا�سة اأجراها موقع الفي�سبوك، وجد اأن 
الأزواج  هم اأكرث عر�سة لل�سجار يف الربيع اأو قبل 

اأ�سبوعني من اأعياد امليالد الكري�سم�س.
تاأثري حّمى �لربيع على �سلوكيات 

ومز�جيات �لفرد
ب�"حّمى  يعرف  م��ا  النا�س  م��ن  الكثري  -ي��واج��ه 

ي�سري   ،Spring Fever"" اأو  الربيع" 
امل�سطلح لالأعرا�س النف�سية والف�سيولوجية التي 
نواجه  فقد  الربيع.  قدوم  مع  بالتزامن  حت�سل 
اأو  اجل�سدية  اأو  املزاجية  التغيريات  من  �سل�سلة 
اأح��الم  ب���الأرق،  ال�سعور  ذل��ك  يف  مبا  ال�سلوكية 
اليقظة، الك�سل، وزيادة الرغبة اجلن�سية. وعلى 
الأعرا�س  لهذه  الدقيق  ال�سبب  اأن  من  الرغم 
زي��ادة  اأن  يعتقدون  العلماء  اأن  اإل  وا�سح،  غري 
املالب�س  وارت��داء  الريا�سة  وممار�سة  الإ���س��اءة 
اخلفيفة واظهار اجللد توؤثر على م�ستويات زيادة 
بع�س الهرمونات يف اجل�سم. من ناحية  اخرى، 
الطاقة واحليوية،  زيادة يف  امل�سطلح اىل  ي�سري 
بنهاية  املرتبط  الراحة  بعدم  ال�سعور  ف�سال عن 
اأ�سا�س بيولوجي.  ال�ستاء. قد يكون لهذا املفهوم 
وغالًبا ما يرتفع  ال�سد املزاجي مع و�سول الربيع، 
وتاأثري  اأط���ول  النهار  �سوء  ف��رتات  تكون  حيث 
يعانون  الذين  اأولئك  على  ل�سيما  قويًا،  ال�سوء 
او   ،)SAD( املو�سمي  العاطفي  ال�سطراب 

اأ�سهر  خ��الل  الكتئاب  اأو  اخل��ور  يعانون  الذين 
ال�ستاء. 

�لآثار �ل�سلبية لولدة �لأطفال 
ربيعًا

الربيع  بف�سل  والأوراد  ال��زه��ور  تتفتح  بينما 
الأطفال  ينمو  وبينما  دفئًا،  اأكرث  الطق�س  ويكون 
يف الربيع ب�سكل اأ�سرع من اأي وقت اآخر بال�سنة، 
قد يكون الربيع اأ�سواأ وقت لولدتهم. فقد وجدت 
درا�سة وا�سعة النطاق اأن الأطفال الذين يولدون 
يف الربيع يكونون اأكرث عر�سة م�ستقباًل لالإ�سابة 
ال�سخ�سية  انف�سام  اأو  )ال�سوزفرينا(  مبر�س 
ال�سديد  والكتئاب  القطب  الثنائي  وال�سطراب 

وفقدان ال�سهية.
 �لربيع و�لولدة �ملبكرة

الأمريكية  الأكادميية  اأجرتها  درا�سة  -وج��دت 
عر�سة  اأك��رث  يكن  احلوامل  الأم��ه��ات  اأن  للعلوم 
اأن  العلماء  يفرت�س  الربيع.  يف  املبكر  لالإجناب 
الأمهات ممن يو�سكن على اكمال فرتة كاملة من 
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لالستفسار 

يرجى االتصال على الرقم 
او البريد االلكتروني

07809165013

Mark@imn.iq

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية لبث اعالناتها من خالل 

قنوات شبكة االعالم العراقي او احلصول على 
الرعايات اخلاصة ببرنامج الشبكة

احلمل يف كانون الثاين و�سباط قد ي�سنب نتيجة 
يف  املو�سمية  بالإنفلونزا  �ستاًء  الطق�س  ب��رودة 
الثلث الثاين والثالث من حملهن، فتزداد لديهن 

خماطر طفيفة يف الولدة املبكرة.
�لربيع و�ل�سحة �جلن�سية

- بداية انقطاع الطمث تكون اأعلى بكثري بف�سل 
اأو اخلريف، وتقل  الربيع  ال�ستاء عنه يف ف�سلي 

ذروة النقطاع �سيفًا.
مو�سمي  تباين  وج���ود  اىل  ال��درا���س��ات  -ت�سري 
حتديدا،  املنوية.  احليوانات  ج��ودة  يف  منتظم 
لت�سل  املنوية  احليوانات  وكثافة  ج��ودة  ت��زداد 
لأدناها  ت�سل  بينما  ربيعا،  م�ستوياتها  لأعلى 

خريفا.
�لربيع و�لعطل

وتكرث  الربيع  بقدوم  العامل  دول  معظم  حتتفل 
العطالت بف�سله ومنها عيد الف�سح لدى امل�سيح 
يوم  ني�سان،  وكذبة  اليهود،  لدى  الف�سح  وعيد 
الأب،  عيد  الأم،  عيد  ال�سجرة،  ي��وم  الأر����س، 

وهويل )مهرجان  الألوان يف الهند(.
�لربيع ف�سل �لزهور

زهور  هي  عادة  تتفتح  التي  الربيع  زهور  اول   -
اأزهار  الزنابق،  ال�سو�سن،   ، الأرجوانية  الليلك 

الرنج�س الربي، الهندباء.
حيو�ن �لقند�ض وتكهنه بقدوم 

�لربيع
اإذا مل ير حيوان القند�س ظله  - وفًقا للتقاليد، 
ما  او  القند�س  ي��وم  يف  جحره  من  خروجه  بعد 
يعرف عامليا بيوم جرذ الأر�س الذي ي�سادف يف 
الثاين من �سباط، ف�سياأتي الربيع مبكرًا؛ اما اإذا 
اأخرى.  اأ�سابيع  راأى ظله ف�سي�ستمر ال�ستاء ل�ستة 
احلجري  املهرجان  اإىل  اليوم  هذا  ج��ذور  تعود 

كافة اأنحاء اإيرلندا، احل��دي��ث ال����ذي حت��ت��ف��ل به 

�سكوتلندا وجزيرة مان، والذي ميثل نقطة حتول 
ا تكهنات احليوانات. مو�سمية ويت�سمن اأي�سً

ع��ودة  تتزامن   ، اليونانية  لالأ�سطورة  وفقا   -
اإلهة  دمييرت،  ابنة  بري�سيفوين،  عودة  مع  الربيع 

النباتات واخل�سوبة.
�سعب �ملايا وثعبان �ل�سم�ض

اإي��ت��زا  ت�سيت�سن  مبدينة  امل��اي��ا  �سعب  -يحتفل 
مع  الربيع  ف�سل  م��ن  الول  باليوم  املك�سيكية 
حيث  امل�ساء  وعند  ال�سم�س"،  ثعبان  "عودة 
يح�سل العتدال الربيعي، ي�سكل غروب ال�سم�س 
ظال ثالثي الأبعاد على الهرم كا�ستيو الذي يبدو 

وكاأنه ثعبان نازل اأو افعى الله كولكان.
زقزقة �لع�سافري وتغريد �لطيور

يف حني ل يف�سل بع�س النا�س اإطعام الطيور يف 
التلقيم  اجهزة  تعترب  وال�سيف،  الربيع  ف�سلي 
مفيدًا  م�سدرًا  الطيور  مبغذيات  تعرف  ما  او 
لإطعامها اأثناء هجرتها يف مو�سم الربيع، يذكر 
اأن زقزقة الع�سافري تزداد خالل الربيع جلذب 

الإناث وحتذيرها من اخل�سوم.
- بنى امل�سريون الأوائل متثال اأبو الهول العظيم 
مبو�سم  ال�سم�س  ل�سروق  مبا�سرة  ي�سري  بحيث 

العتدال الربيعي.
�لربيع و�زدياد معدلت �لنتحار

تظهر الدرا�سات اأن معدلت النتحار تبلغ ذروتها 
يف اأواخر الربيع ولي�س خالل عطلة الأعياد، كما 

هو �سائع.
-اأكرث الأعا�سري �سيوًعا هي تلك التي حت�سل يف 

الربيع واقلها �سيوعًا التي حت�سل �ستاًء.
حيث  احل�سا�سية،  ح���الت  ت���زداد   ، ع��ام  ك��ل   -
يعاين منها اأكرث من 17 مليون �سخ�س يف العامل، 

معظمها تكون يف الربيع واخلريف.
- كل عام يف اليوم الأول من الربيع، 
يجتمع النا�س 

لتوديع  النهر  يف  وترمى  دمية  حل��رق  بولندا  يف 
ال�ستاء.

الوحيدان  هما  والربيعي  اخلريفي  -العتدالن 
اللذان يح�سالن مرتني فقط خالل ال�سنة، حيث  

ت�سرق ال�سم�س �سرقًا وتغرب غربًا.
ال�سخ�س  ي��رى  ال��رب��ي��ع،  م��ن  الأول  ال��ي��وم  -يف 
الأف��ق  عرب  تتالألأ  ال�سم�س  ال�سمايل  القطب  يف 
اأ�سهر من �سوء النهار املتوا�سل، كما  لتبداأ �ستة 
ميكن لأي �سخ�س يف القطب اجلنوبي روؤية اأفول 
اأ�سهر من  ال�سم�س عرب الأفق لت�سري لبداية �ستة 

الظالم.
-هناك حركة متنامية لت�سمية العتدال الربيعي 
ال�سمال  باجتاه  العتدال  اأو  اآذار(  )اعتدال  اأو 

لتجنب النحراف نحو ن�سف الكرة ال�سمايل.
-ي�سادف الربيع ب�سكل دائم تقريبًا يف ال�20 اأو 
يف  يكون  الأحيان  بع�س  يف  ولكن  اآذار،  من   21
والنقالب  العتدالت  اأن  هو  وال�سبب  اآذار.   19
اأن  حيث  اليوم،  بنف�س  دائما  ياأتيان  ل  ال�سم�سي 
الأر�س ل تدور حول ال�سم�س يف غ�سون 365 يومًا 

بال�سبط.
-ي�سادف اليوم الأول من ف�سل الربيع يف ن�سف 
الكرة الأر�سية اجلنوبي اليوم الأول من اخلريف 

يف ن�سف الكرة ال�سمايل.
-وجدت درا�سة اأجريت على مدى طويل، انه على 
الأمريكية  كولورادو  جبل  ولية  منطقة  يف  الأقل 
اأ�سابيع  ثالثة  قبل  املعدل  الربيع، يف  ف�سل  يبداأ 

تقريبا مما كان عليه �سابقا يف ال�سبعينات.
يف  عادة  يحدث  الربيعي  العتدال  اأن  حني  -يف 
اأو 21 اذار، يبداأ الر�سد اجلوي الربيعي يف   20
1 اذار، وهو ال�سهر الذي ي�سهد ارتفاعا مبتو�سط 

درجات احلرارة مبقدار 10 درجات.
- يف ن�سف الكرة اجلنوبي، ي�ستمر ف�سل الربيع 

من �سهر اآب حتى ت�سرين الثاين.



�لبحث �ل�سريع عن م�سطلح 
)�لأزياء �ملحت�سمة( على 
�لـ)غوغل( تنتج عنه نحو 
149 مليون نتيجة، يف حني 
 Pinterest أن تقارير�
�لبحث  �أن  �إىل  ت�سري   UK
عن �مل�سطلح �رتفع بن�سبة 
500% منذ بد�ية عام 
 .2019

هي املو�شة الأكث�ر حداثة
املالب�س

����ل����ة ع����امل����ي����ًا اأ�����ش����ب����ح����ت م����ف���������شّ

املحت�شمة

ثريا جوادترجمة: 

والأكرث من ذلك، اأن �سوق الأزياء العاملية املحافظة 
ت�ستحق بالفعل مليارات الدولرات، وهذا الرقم من 
حالة  وتتوقع   ،2020 ع��ام  بحلول  يرتفع  اأن  املقرر 
ال�سوق  قيمة  تبلغ  اأن  العاملي  الإ�سالمي  القت�ساد 

اأكرث من 226 مليار جنيه اإ�سرتليني.
ماذا تعني كلمة "اأزياء حمافظة اأو حمت�سمة"؟

قد  املحافظة  املالب�س  ارت��داء  اأن  من  الرغم  على 
ب��دءًا  املو�سة،  اجت��اه��ات  اأح���دث  م��ع  خمتلفًا  يبدو 
وال�سورت  املتدلية  لوران"  �سان  "ايف  اأزي���اء  م��ن 
الفرن�سي  الأزياء  )م�سمم  جاكيمو�س  من  الق�سري 
وفق  على   - املحت�سمة  املالب�س  اأن  اإل  ال�سهري(، 
يف  �سيوعًا  الأكرث  هي  اأ�سبحت   - واإح�ساءات  روؤى 
املو�سة، وميكن تف�سري م�سطلح )الأزياء املحافظة( 
بعدد من الطرق املختلفة، ومع ذلك فاإنه ي�ستخدم 
من  بدًل  اجل�سم  تخفي  التي  املالب�س  لو�سف  عادة 
اإبراز مفاتنه، وعادة ما ت�سمل هذه املالب�س احلجاب 

والربقع وكذلك ال�سراويل وال�سرتات والف�ساتني.
حالة  يف  وحت��دي��دًا  املحت�سمة،  الأزي���اء  �سعود  ب��رز 
اإىل  احلاجة  ال�سابات، من خالل  املتدينات  الن�ساء 
اأن  حني  يف  الع�سرية،  املالب�س  خيارات  من  املزيد 
اأن يكون  النوع من املالب�س ميكن  ارتداء هذا  قرار 
اأنه  اإل  ثقافية،  اأو  دينية  لأ�سباب 
مي��ك��ن ارت���داوؤه���ا ل��ل��و���س��ول اإىل 

جمالية اأكرث اعتداًل.
من�شات التوا�شل 

الجتماعي
امل�سممني  متزايد من  قرر عدد 
امل�سلمني وجنوم و�سائل التوا�سل 
الج���ت���م���اع���ي م�����لء ال���ث���غ���رات 
ال��ت��ي اك��ت�����س��ف��وه��ا يف ال�����س��وق، 
م�ستخدمني من�ساتهم لكت�ساب 
ال��ن��ف��وذ واإق���ام���ة م��ت��اج��ر على 
�سعبية  ازدادت  وق��د  الإن��رتن��ت، 
مواقع  على  املحت�سمة  الأزي����اء 
الإن�����س��ت��غ��رام و����س���ور م��دون��ات 
الفل�سطينية  اأم���ث���ال  الأزي������اء 
واللبنانية )حبيبة  عليا(  )ماريا 
)ديان  والإندوني�سية  �سيلفا(  دا 
ب���ي���الجن���ي( ال����ت����ي مت���ل���ك م��ا 
على  متابع  ماليني   5 من  يقرب 

الت�سميمية  جمموعتها  اأن�ساأت  والتي  الإن�ستغرام 
وقدمت  بها )بيالجني(  اخلا�سة 

الأزياء  العديد من عرو�س 
ب��ري��ط��ان��ي��ا  م�����ن  ك�����ل  يف 

وف��رن�����س��ا واأمل��ان��ي��ا وه��ول��ن��دا 
واأ����س���رتال���ي���ا ودب�����ي وم�����س��ر 

اأي�سًا  وه��ي  والأردن،  والكويت 
�سفرية العالمة التجارية )وردة( 

مل�ستح�سرات التجميل، وقد ن�سرت 
 Hijab Street،كتابها اخلا�س

ي�سم  ال���ذي   2012 ع��ام   ،Style
ال�سارع  لأزي����اء  ال�����س��ور  م��ن  جمموعة 

للن�ساء امل�سلمات اللواتي األهمَنها الفكرة. 
ال�شور النمطية

املوؤ�س�س  ال��ت��ج��اري  امل��دي��ر  عليم(  )األ��ط��اف  يقول 
خا�سة  جت��اري��ة  عالمة  وه��ي   ،Aab ل���  امل�����س��ارك 
ك��ان متاحًا من  م��ا  ع��ام 2007:  اأُط��ل��ق��ْت  ب��الأزي��اء 
ال��ي��وم فقد  اأم��ا  اأو مم��اًل،  اإم��ا كئيبًا  ك��ان  الأزي����اء 
مهمة  من�سة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأ�سبحت 
الإن�ساف  ومن  �سخ�سياتهم،  عن  للتعبري  للنا�س 
كان  اإذ  منزلية،  ب���داأت  ال�سناعة  ه��ذه  اإن  ال��ق��ول 
امل�سممون ي�سممون ف�ساتني متوا�سعة، بينما باتوا 
اإنها  اليوم الكثري من اخليارات، وي�سيف:  ميتلكون 
يف  وحت���اول  اآخ��ر  بعد  ي��وم��ًا  �سعبية  ت���زداد  �سناعة 
فمن  النمطية،  ال�سور  على  الق�ساء  نف�سه  الوقت 
حتقيقها  يجب  مالية  مكا�سب  هناك  اأن  الوا�سح 

عندما يتعلق الأمر بالأزياء املحافظة.
حقائق واأرقام

�سيوعًا  الأك��رث  الأزي���اء  م��ارك��ات  ا�ستجابت  اأي�سًا، 
لطلبات العمالء، اإذ اأطلقت خطوط اأزياء حمافظة 
اأك��رث  حمالتها  جلعل  ج��ه��ودًا  وب��ذل��ت  بها  خا�سة 

�سموًل.
ففي عام 2014، قامت عالمة DKNY بت�سويق 
منا�سبة  بدت  التي  القطع  من  رم�سانية  جمموعة 
ماركة  اأن  املحت�سمة، يف حني  املالب�س  يف�سلون  ملن 
اأول  وه��ي  اإدري�����س��ي(  )م��اري��ا  اأظ��ه��رت   H&M
ثم   2015 ع��ام  يف  احلجاب  ترتدي  اأزي��اء  عار�سة 
تلتها العديد من عار�سات الأزياء املحّجبات الالئي 

ارتدين احلجاب بطريقة اأنيقة وع�سرية.
عن الندبندنت
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مر�هقات يائ�سات
يف امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة ت��ك��ون ال��ب��ن��ات امل��راه��ق��ات 
امل�سابات بالتوحد يف عزلة وغالبًا ما يع�سن وحيدات 
لأن الفتيات املراهقات الأخريات ل يقبلن بهن، وهذا 
الأمر ل يعني اأن الفتيات امل�سابات بالتوحد ل يرغنب 
يف الأ�سدقاء -اإنهن يائ�سات مثل اأي مراهق- ولكن 
يرغنب  ل  ويتجاهلهن  ويرف�سهن  ينكرهن  عامل  يف 
بب�ساطة يف فهم الدور الجتماعي الوحيد املتاح لهن.

 �ل�سعور بالظلم
الإكلينيكية  النف�س  علم  عاملة  بارجيال،  الدكتورة 
يف  الدكتوراه  درا�سة  اأكملت  التي  الت�سميم  وباحثة 
جامعة كوليدج يف لندن، متخ�س�سًة يف درا�سة حالة 
هناك  تقول:  الن�ساء،  لدى   )ASC( التوحد طيف 
ولكنها  )التوحد(،  مر�س  عن  الأبحاث  من  الكثري 
اهتمامي  وت�سيف:  البحث  ملجتمعات  فقط  مكتوبة 
يف  فتاة  مقابلة  وه��ي  فقط  واح��دة  بتجربة  مرتبط 
العا�سرة من عمرها، كانت م�سابة بالتوحد و�سعرُت 
اأنها عانت كثريًا من الظلم،  و ال�سوؤال هنا هو: كيف 
ما  بخالف  ق�س�سها  تروي  اأن  ل�سغرية  لهذه  ميكن 
يف غرفة الطبيب، وكيف ي�سفها الأ�سخا�س الآخرون 

باأنها "غريبة الأطوار" ولكن دون معرفة ال�سبب. 
قابلتهن  الالئي  بالتوحد  امل�سابات  الن�ساء  بع�س   -
ب�سبب  املهنية  حياتهن  يف  ي�سدق  ل  جناحًا  حققن 
يف  ذل��ك  اأك��ان  �سواء  لتحقيقه،  ال�سعي  يف  تفانيهن 

الأو�ساط الأكادميية اأم الفنون اأو األعاب القوى.
�ملهار�ت �ملعرفية

يحدد  ملاذا  اله�سم،  �سهل  يعد  الذي  الكتاب،  ي�سرح 
اأقل  ب�سكل  الن�ساء  عند  )التوحد(  مر�س  الأط��ب��اء 
ت��وات��رًا م��ن ال��رج��ال، ول تركز ال��درا���س��ات مب��ا فيه 
لدى  املعرفية  املهارات  بني  الختالفات  الكفاية على 
الرجل واملراأة، ول تلتفت كثريًا اإىل الطرق التي يظهر 
املجتمع مينح  اأن  الن�ساء وت�سيف:  التوحد عند  فيها 
يف  يرغبون  ال��ذي��ن  بالتوحد  امل�سابني  الأ�سخا�س 
باأن  التظاهر  وهو  األ  فقط  واح��دًا  خيارًا  الندماج 

يكونوا طبيعيني.
طيف �لتوحد

هناك  بالتوحد:  م�سابة  مراهقة  وه��ي  ل��ورا،  تقول 
ليكّن  عام  ب�سكل  الفتيات  على  ال�سغوط  من  الكثري 

ب�سكل  يوؤثر  ذلك  اأن  اأعتقد  لكنني  معينة،  بطريقة 
لأننا خمتلفون  التوحد  الفتيات يف طيف  خا�س على 
على اأية حال، لذا فمن ال�سعب اأكرث علينا اأن نكون 

ن�سخًا طبق الأ�سل عن الأ�سخا�س الآخرين. 
وقد اأكد املتخ�س�سون يف ا�سطرابات النمو الع�سبي 
املا�سيات  اخلم�س  ال�سنوات  يف  وا���س��ع  نطاق  على 
فهناك  والرجال  الأولد  على  يقت�سر  ل  التوحد  اأن 
حول  ي���دور  البحثية  الأو���س��اط  يف  �ساخن  مو�سوع 
حقيقة اأن الن�ساء والفتيات امل�سابات بالتوحد، وتلك 
احلقيقة ت�سكل مفاجاأة لكثري من غري املتخ�س�سني، 
الأ�سخا�س  اأن  يعتقدون  النا�س  من  كثري  ي��زال  وم��ا 
النطق  يف  م�سكالت  لديهم  اإم��ا  بالتوحد  امل�سابني 
فيلم  يف  احلال  هو  كما  ا�ستثنائية،  مهارة  لديهم  اأو 
هوفمان  دا�سنت  النجمني  بطولة  من  املطر(  )رج��ل 
وتوم كروز. ت�سيف بارجيال: بالطبع، اإنهم جميعهم 
تكون  اأن  امل��راأة ل ميكن  اأن  فكرة  )اإن  تقريبًا  رجال 

م�سابة بالتوحد هي فكرة منت�سرة حًقا(.
ح�سا�سية مفرطة

امل�سكالت  م��ن  واح���دة  اأن  على  الآن  اخل���رباء  يتفق 
الرئي�سة يف ت�سخي�س الإناث امل�سابات بالتوحد هي 
املفاهيم  ومن  طبيعية،  باأنها  تتظاهر  اأن  ميكن  اأنها 
ميكنك  فال  بالتوحد،  م�سابًا  كنت  اإذا  اأنه  اخلاطئة 
اأن  اإذ  كاملة،  مغالطة  وميثل  ه��راء  ه��ذا  التعاطف، 
ح�سا�سات  بالتوحد  امل�سابات  الن�ساء  م��ن  ك��ث��ريًا 
وهناك  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ل��الأو���س��اع  ي�سدق  ل  ب�سكل 
حقيقة وا�سحة ت�سري اإىل اأنهن ح�سا�سات للغاية جتاه 

اإ�سارات النا�س. 
�لعتد�ء �جلن�سي

عر�سة  اأك��رث  بالتوحد  امل�سابات  والن�ساء  الفتيات 
وال��رج��ال،  الفتيان  من  اجلن�سي  ال�ستغالل  خلطر 
مرتفعة  ح��الت  هناك  كانت  الدرا�سات  اإح��دى  ويف 
ب�سكل مثري لل�سدمة )9 من 14( تعر�سن لالعتداء 
اجلن�سي، وقد اأفادت ن�ساء كثريات يف الدرا�سة اأي�سًا 
ولذلك  الآخ��ري��ن،  نّيات  )ق���راءة(  ال�سعب  من  اأن��ه 
يكافحن لفهم ما اإذا كان الرجل جمرد �سخ�س ودود 

اأو اأنه كان منجذبًا جن�سيًا لهن.
عن �لغارديان

احلياة اخلفّية للن�شاء 
امل�شابات بالتوّحد

 رو�ية جديدة م�سورة 
ظهرت موؤخرً� حتمل عنو�ن 

 Camouflage )كاموفالج(
كتبتها �لدكتورة )�سارة 

بارجيال( و�ساركتها �لر�سامة 
)�سويف �ستاندجن( تتحدث 

عن )�حلياة �خلفية للن�ساء 
�مل�سابات بالتوحد( وحماولة 

�لو�سول �إىل هوؤلء �لفتيات 
وت�سخي�ض حالتهن.. هي 

رو�ية م�سّورة عن مر�ض 
�لتوحد و�ملر�أة، تقودنا �إىل 

حقائق علمية ر�ئعة. 

ترجمة: ثريا جو�د



جمموعات عمرية
الوطني  الإح�����س��اء  مكتب  اأ����س���دره  ج��دي��د  ت��ق��ري��ر 
حدد  وويلز  بريطانيا  يف  بالأمومة  اخلا�س   ONS
الأدوار املتغرية للمراأة، واأن هناك الكثري من الن�ساء 
ي�سبحن حوامل بعد �سن الأربعني. كما اأظهر التقرير 
اأن معدلت حمل املراهقات ا�ستمرت يف النخفا�س 
منذ عام 2017، ولأول مرة فاإن عدد الن�ساء الالئي 
 ،%20 من  اأك��رث  الثالثني  �سن  يف  حوامل  ي�سبحن 
وال�سيء الأكرث لفتًا لالنتباه يتعلق باحلمل للمراأة بعد 
التي  الوحيدة  العمرية  املجموعة  وهي  الأربعني  �سن 
ترتفع فيها معدلت احلمل لل�سنة الثانية على التوايل 

وهذا يعك�س حتوًل دراماتيكيًا طويل الأمد.
اأرقام ومعلومات

املعلومات  من  القليل  تعطينا  الأرق��ام 
حول ال�سياقات الجتماعية والعالئقية 
التي  نطاقًا  الأو���س��ع  الإجنابية  وحتى 
�سن  بعد  حوامل  الن�ساء  فيها  ت�سبح 
الأربعني، وكيف ميكن مقارنة جتاربهن 

ما  ه��ذا  �سّنًا.  الأ�سغر  الن�ساء  جت��ارب  مع  باحلمل 
ذكره م�سروع بحث جديد قائم على مقابلة جمموعة 
من الن�ساء يف معهد �سحة املراأة يف جامعة كوليدج 
الن�ساء  وم�ساعر  احلياة  ق�س�س  ي�ستك�سف  بلندن، 
وبينما  واآرائهن.  العمر  من  الأربعينات  يف  احلوامل 
ما يزال امل�سروع يف مراحله الأوىل، فقد قدم بالفعل 
بع�س الأفكار الرئي�سة حول �سبب زيادة عدد الن�ساء 
وكيف  الأرب��ع��ني،  �سن  بعد  اأط��ف��اًل  ينجنب  ال��الئ��ي 

ي�سعرن جتاه الأمومة الالحقة.
عوامل اأخرى

ي�سري تقرير مكتب الإح�ساءات الوطنية ONS اإىل 
املتاأخرة،  لالأمومة  الدافعة  العوامل  من  عدد  وجود 
العايل  التعليم  املراأة يف  مبا يف ذلك زيادة م�ساركة 
ل��الإجن��اب  امل��ت��زاي��دة  والتكاليف  العاملة،  وال��ق��وى 
وال�سكن، ولكْن هناك عامل واحد مل يرد ذكره على 
باعتباره  الن�ساء  من  العديد  بينته  ال��ذي  الإط��الق، 
ال وهو  توقيت حملهن  الرئي�س واحلا�سم يف  العامل 

ظروف عالقتهن.

ذكرت بع�س الن�ساء الالئي اأ�سبحن اأمهات بعد �سن 
الأربعني، اأنهن بدًل من تاأخري الأمومة ب�سكل متعمد، 
الالزمة  ال�سروط  ا�ستيفاء  بب�ساطة  يحاولن  ك��نَّ 
اأطفال يف وقت مبكر،  لذلك، كّن �سعيدات باإجناب 
وكان البع�س منهن يف فرتة طالق. وتروي اأخريات 
فيه  مبا  يلتزموا  مل  الذين  �سركائهّن  عن  ق�س�سًا 
وت�سكو  اأطفاًل.  )بعد(  يريدوا  مل  الذين  اأو  الكفاية 
كثريات من �سعوبة العثور على ال�سريك املنا�سب يف 
ع�سر التعارف عن طريق الإنرتنت وو�سائل التوا�سل 

الجتماعي. 
اأمناط اخل�شوبة

الن�ساء  قبل  من  والق�س�س  الروايات  هذه  لنا  تبني 
ما  غالبًا  املتاأخرة  الأمومة  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه 
امل���راأة  خ��ي��ارات  حيث  م��ن  ح�سري  ب�سكل  تناق�س 
والأدوار املتغرية يف املجتمع، فمن الأهمية النظر يف 

خيارات  تاأثري  وديناميات كيفية  الرجال 

العالقة املتغرية على اأمناط اخل�سوبة.
املرتبط  اخل�����س��وب��ة  ل��رتاج��ع  ال��ن�����س��اء  ت��ع��ر���س  اإن 
يف  تقدمهن  مع  الإجنابية  املخاطر  وزي��ادة  بالعمر 
بالن�سبة  ال�سلة  وثيقة  العتبارات  هذه  يجعل  ال�سن 
مثل  اإن عدم وجود  العمر.  الأربعني من  ج��اوزَن  ملن 
هذه  يف  كثريات  اأن  حقيقة  يحجب  املعلومات  ه��ذه 
احلمل  يف  خطرية  �سعوبات  يواجهن  العمرية  الفئة 
املطلوبني  اأطفالهن  حمل  يف  م�ساعفات  يعانني  وقد 

الن�ساء  من  الكثري  واأن  ب�سدة، 
لالأ�سف   - ق�سريًا  �سيبقني 

ال�سديد - بال اأطفال.
الفر�شة 

الأخرية 
حت��دث��ت اإح��دى 
الأك��رب  الن�ساء 

������س�����ن�����ًا ع���ن 
ن�����س��ال��ه��ا 

الطويل من اأجل احلمل: جميع هوؤلء الن�ساء تقريبًا 
"املذهلني"،  "املعجزة"،  لأطفالهن  للغاية  ممتّنات 
اأطفال "الفر�سة الأخرية"، بينما ي�سعرن يف الوقت 
ولكني  م��وؤق��ت،  خطر  اإزاء  ال�سديد  بالقلق  نف�سه 
ل  وت�سيف:  ج��دًا،  هو حالة جيدة  اأن احلمل  اأعتقد 
لفقدان  متزايدة  �سنًا خماطر  الأكرب  الن�ساء  تواجه 
�سكري  ذل��ك  يف  مب��ا  الطبية  وامل�ساعفات  احلمل 
لأننا  حم��ظ��وظ��ات  ون��ح��ن  احل��م��ل،  وت�سمم  احل��م��ل 
فيه  ت��ت��اح  وق���ت  ن��ع��ي�����س يف 
وخيارات  خيارات  للمراأة 
اإجن��اب��ي��ة اأك���رب م��ن اأي 

وقت م�سى. 
عن 
الغارديان

وت�شاوؤل فر�س الإجناب

يرغب كثري من �لن�ساء بعد 
�لزو�ج يف �أن ي�سبحن حو�مل، 
ليحظني بطفل ميالأ حياتهن، 

ولكن يف كثري من �لأحيان 
يتاأخر �حلمل لأ�سباب كثرية 

وت�سبح فر�ض �لإجناب �سئيلة 
ل�سيما حني ت�سل �ملر�أة �ىل 

�سن �لأربعني، وتكون هذه 
�خليار�ت �سعبة بالن�سبة لها. 

ثريا جوادترجمة: 

الأمومة املتاأخرة
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حلم وفيلم

ب��دوام��ني،  مهنة  )متقاعد(  اأن  اعتقدت 
وقلت اإنني حني اأكرب لن اأعمل )متقاعد(، 
متقاعد  كلمة  معنى  يل  �سرح  وال��دي  لكّن 
باأنها �سفة لكل من خدم بلده بعمله �سنوات 
ي��ب��داأ يف  ي��رت��اح واأن  اأن  ل��ه  ب��دَّ  ط���وال، ول 
العمل  كان  اأح��الم  حتقيق  بكيفية  التفكري 
احلكومي حائاًل دون تنفيذها. وكان حلمه 
اأن يفتح �سركة �سفر، واأ�سبح فعاًل اأول من 
يوؤ�س�س �سركة لل�سفر يف العراق. وا�ستمرت 
لتحقيق  فر�سة  يل  بالن�سبة  التقاعد  فكرة 
حلم، رغم الأفالم وامل�سل�سالت التي كانت 
بائ�س  ك�سخ�س  املتقاعد  ُتظهر  ت��زال  وما 
ينهي  وهو  ببطء  ومي�سي  وحزين  وم�سكني 
املق�سلة،  نحو  ي�سري  كاأنه  تقاعده  معاملة 
وت�سلم  منها  لالنتهاء  الأم���ّري���ن  وي��ع��اين 
م�سل�سل  واأح���دث  اخل��دم��ة،  نهاية  مكافاأة 
هو )اأبو العرو�سة( اإذ يظهر الأب املتقاعد 

حائرًا يف كيفية ق�ساء يومه.

�لو�قع
تواجه  وم�ساعب  متاعب  ه��ن��اك  قطعًا 
احلالية،  الظروف  ب�سبب  لي�س  املتقاعد، 
التي  احلياة  وت��رية  ا�سطراب  ب�سبب  اإمن��ا 
اأ�ساليب  يف  وال��ت��غ��ي��ري  �سريعة  اأ���س��ب��ح��ت 
املتقاعد  يجد  ه���ذا،  ك��ل  ورغ���م  املعي�سة. 
العم  اأت��ذك��ر  �سابق،  حلم  لتحقيق  فر�سة 
ال�سادرة  كاتب  نناديه(،  كنا  ح�سني )كما 
بعد  يعمل  ك��ان  ال���ذي  اأع��م��ل،  كنت  حيث 
�ساعات الدوام ليتمكن من مواجهة ظروف 
التقاعد  اىل  اإحالته  ي��وم  ك��ان  احل�سار، 
وك��ان  حلمي"  لأح��ق��ق  الأوان  "اآن  ف��رح��ًا، 
)الطاويل(  بطل  يكون  اأن  طريفًا،  حلمًا 
يف املقهى، اإذ حرمه تدري�س �سغاره الذين 
املقهى  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  وال��ع��م��ل  ك���ربوا 
وحتدي الأ�سدقاء. ل يقا�س احللم بحجمه، 

حتقيقه  حني  مينحها  التي  بال�سعادة  اإمنا 
حتى اإن كانت بطولة يف )الطاويل(!

ق�س�ض
ال�سيدة اأم زينب بداأت بعد التقاعد بتجهيز 
اجلريان اأوًل ثم الأقرباء واملعارف مبختلف 
اأو  املنا�سبات  يف  �سواء  الأك��الت،  اأ�سناف 
للموظفات، قالت اإنها كانت حتلم اأن يكون 
لديها مطعم خا�س اأو معمل لإنتاج الأطباق 
اجلاهزة، وكانت قد اختارت التقاعد املبكر 
احللم  هذا  وك��ان  حلمها،  لتحقيق  لتتفرغ 
مل  واإن  ولأ�سرتها،  لها  معينًا  حققته  الذي 
بناتها،  مب�ساعدة  لكنها  مطعمًا،  تفتتح 
مواقع  على  �سفحة  بتاأ�سي�س  الآن  تفكر 
اأطباقها  عن  لتعلن  الجتماعي  التوا�سل 
بداأَن  اأخرياٍت  فرتة  منذ  تتابع  اإنها  وتقول 
اأو  مالب�س  اأو  اأطعمة  منتجاتهن،  بت�سويق 

اأعمال فنية من خالل الفي�سبوك.

فر�شة لتحقيق حلم
التقاعد

�سغرية كنُت، وو�لدي رحمه �هلل، يذهب �ىل عمله مرتني يوميًا، �سباحًا وبعد 
�لظهر. �ساألت و�لدتي ملاذ� يذهب �لو�لد مرتني �ىل �لعمل بينما �آباء �سديقاتي 

يف �ملدر�سة يذهبون مرة و�حدة، وكان جو�بها �أن و�لدي متقاعد. 

اأن�شام ال�شاجلي

ال�سيدة اعتدال وزوجها اأم�سيا 32 عامًا يف 
تاأ�سي�س  حلمهما  وكان  البتدائي،  التعليم 
وبالتعاون  وبالفعل  اخلا�سة،  مدر�ستهما 
مع زمالئهم املتقاعدين، اأ�س�سوا املدر�سة. 
تقول اإن العمل -احللم- جعلها ت�سعر وكاأن 

عمرها توقف عند الثالثني..
اأما عامر خليل فقد تهياأ لتحقيق حلمه يف 
التدريب  خالل  من  النحا�س  على  الطرق 
عند )اأ�سطة( يف �سوق ال�سفافري يف اأيام 
التقاعد  وبعد  ال�سنوية،  واإج��ازات��ه  العطل 
تفرغ لتحقيق حلمه واأ�س�س م�سغله اخلا�س 

يف الكرادة.

ثروة
امل��ت��ق��اع��دون ث���روة، فهم ت��راك��م خ��ربات 
اأينما  الربكة  وه��م  احل��ي��اة،  يف  وم��دار���س 
كانوا. ل اأريد اأن اأ�سري اىل املقولة املتداولة 
ب��اأن��ه��م اأف���ن���وا ح��ي��ات��ه��م يف ال��ع��م��ل لأج��ل 
دائرة  يف  بوظيفة  فالعمر،  والبلد  العائلة 
دوره،  ي��وؤدي  كل  مي�سي..  بدونها،  اأو  ما 
ليتفرغ بعده حللمه، ومهما كانت الظروف 
يبداأ  تقاعده  بعد  ال�سخ�س  فاإن  واملتاعب 
اأن  ي�ستطيع  واإرادت���ه  وبيده  جديدة  حياة 

بجعلها حلوة..
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ل ب�سي�س لنا اإذن اأن نرى �سم�س الروح التي ت�سيء الدروب 
وتغ�سل الذنوب.. عندها نح�س ب�سوء ما اقرتفناه بحقهم.. 

ولكن هل ينفع الندم؟
ت�سودُه  جّو  يف  ترّبينا  احل��ال،  مي�سورة  عائلة  من  اأن��ا  ق��ال: 
وحتققت  الدرا�سة،  على  يحثنا  والدي  كان  واملحبة،  الأُلفة 
اأما  الكليات،  اأنا واإخوتي الذكور يف  اآماله بنا اذا تخرجُت 

اأخواتي فقد تزوجن مبكرًا.
مر�س والدي مر�سًا �سديدًا انتقل على اإثرِه اىل رحمة اهلل، 
لتبقى اأمي تديُر كل �سيء يف البيت، وت�سرف على رعايتنا 

حتى ونحن رجال.

وت�سيري  بالنا�س  اللتقاء  مني  ويتطلب  �ساقًا  عملي  ك��ان 
و�سيمة  �سابة  اإليها،  انتبهُت  الأي��ام  اأح��د  ويف  معامالتهم، 
وجميلة.. هدووؤها جعلني اأقرتُب منها واأ�ساألها عن حاجتها، 
�سرحت يل ما تعانيه من روتني املعامالت و....و...، اأخذت 
منها الأوراق التي حتملها واأكملت لها كافة الإجراءات، يف 
اأعطيتها  لو  فكرُت:  خطوة  اآخ��ر 
الإ����س���ب���ارة واأخ���ربت���ه���ا ب��اأن��ه��ا 
اأجن�����زت، ق���د ل اأراه�����ا ث��ان��ي��ة، 
ق��د مت  ���س��يء  ك��ل  ب���اأن  فاأخربتها 
ولكن الت�سلم بعد يوٍم اأو يومني.. 

وهكذا جاءت مرتني وتعرفنا اىل بع�سنا وملّحُت لها برغبتي 
بها وبروؤيتها دائمًا، كانت �سجاعة وجريئة فاأكدت يل باأنها 

اأي�سًا معجبة بي...
بالزواج،  تكللت  بيننا  ونزيهة  نظيفة  عالقة  ن�ساأت  وهكذا 
والدتي  ولكن  ال��ق��رار،  ه��ذا  مثل  ات��خ��اذ  يف  �سريعًا  كنُت 
�سجعتني على هذه اخلطوة وكانت تقول يل دائمًا )هي التي 

�ستنظم حياتك وجتعلك تعرف ال�سح من اخلطاأ(.
تن�سحني  م��ا  ك��ث��ريًا  كانت  ال���زواج  فبعد  اأم���ي،  و�سِدقت 
بالبتعاد عن بع�س الت�سرفات يف العمل تراها هي خاطئة، 
مرة اأ�ستجيب لن�سائحها، واأخرى ل اأعرُي لها اأهمية، فاأنا 
اأتعب كثريًا يف عملي ومن حقي اأن اأكافاأ على ما اأبذله من 

جهد..
ذرعًا  �سقت  علّي،  رقابتها  زادت  ومعها  الأي��ام  بنا  �سارت 
طفلنا  اأجنبنا  عملي!  يف  تتدخل  اأّل  منها  وطلبت  بذلك، 
بيننا،  كثريًا  امل�ساكل  واحتدمت  اأخ��رى،  طفلة  ثم  الأول، 
والدها  وجاء  اأهلها،  اىل  وذهبت  البيت  اإثرها  على  تركت 
له  بررُت  اأ�سبابها:  وما  هذِه  اخلالفات  مو�سوع  معي  وفتح 
باأنها متانع الربح الذي اأح�سل عليه من دائرتي، هذا كل 
علّي  اأمي  رددت��ه  الذي  بال�سوؤال  والدها  فاجاأين  املو�سوع. 
م�سروع وحالل؟( �سرخُت  الربح  املرات )وهل هذا  مئات 
بلغة  فاأجابني  وجهدي،  تعبي  مقابل  ه��ذا  �سوتي:  باأعلى 

حا�سمة: ولكنك تاأخذ راتبًا مقابل عملك؟؟
مل ن�سل اىل حٍل، بل فهم اأنني ما�ٍس يف هذه الطرق غري 
وحتدثت  اأمي  زارتني  املال..  على  احل�سول  يف  امل�سروعة 
معي طوياًل وملخ�س كالمها: )زوجتك على حق واأنت على 
اأحيانًا  وكنت  البيت  يف  وحدي  بقيت  وخرجت...  باطل( 

اأزور �سقيقاتي ليق�سنَي يل بع�س احتياجاتي....
اىل حياتي  �ستعود  باأنها  توؤكد يل  ر�سالة  زوجتي  بعثت يل 

والبيت اإن اأنا تركُت طريق احلرام!!
وتعبي  حقي  اأت��رُك  )وه��ل  ج��دًا  ق�سرية  بر�سالة  فاأجبتها 

هباًء؟(
بعد اأيام ت�سلمت بالغًا من املحكمة تطلب فيه الطالق!

لنف�سي، ويف  الذي اخرتتُه  الطريق  �سرُت يف  بل  اأحزن  مل 
هذا الوقت كنت قد تعرفت على �سابة اأخرى لذا تطلقنا من 
ح�سانة  مقابل  �سيء  كل  عن  هي  تنازلت  الأوىل،  اجلل�سة 

طفليها.
كانت  التي   )!( ب��  ثانية  وت��زوج��ُت  ق�سرية  ف��رتة  م�ست 
توافقني يف كل �سيء، حبها للمال ليقف عند حٍد، خروجها 
املنقطع  غ��ري  ���س��راوؤه��ا  لهوها،  �سديقاتها،  م��ع  امل�ستمر 
للذهب واملالب�س... ثم الأهم من هذا كله اتفقت معي اأّل 
قالت: عندك طفالن  ملاذا  �ساألتها  وحينما  اطفاًل!  ننجُب 

واأنا ل اأحب م�سيعة الوقت بالإجناب والرتبية.
مل اأفكر وقتها باأنها تريدين ج�سرًا لت�سل اإىل كل رغباتها: 

ويف هذا الوقت فكرُت بزوجتي الأوىل، اأم اطفايل!!
ذلك  ومع  عليه  اأح�سل  ما  كل  الثانية  زوجتي  اأمنح  كنُت 
بع�س  اأخفي  لئال  وحمفظتي  مالب�سي  خل�سًة  تفت�س  كانت 

النقود.
عمولتي  وزادت  نهار،  ليل  اأعمل  كنت  طلباتها  كرثة  ومن 
من الزبائن، ومْن مل يدفع اأترك معاملته �سهورًا.. وزادوا 
كلما  تفرح  كانت  اأم��وره��م،  ت�سيري  اأج��ل  م��ن  يل  بالدفع 

ت�سلمت مني نقودًا.
ليخربين  اأخ��ت��ه،  يط�سحب  الكبري  ابني  ج��اءين  ي��وٍم  يف 

اأ�سبحا يف املتو�سطة ويحتاجان اىل مبلِغ من املال  باأنهما 
ودخلُت  وجهها  جتهّم  اخل�سو�سية،  ال��درو���س  اأج��ل  من 
بلهجة  وحدثتني  حلقتني  اأرادوا،  ما  لهم  لأجلب  غرفتي 
اولدي،  اإنهم  لها  قلت  املبلغ،  اأخ��ذ  من  ومنعتني  قا�سية 
ولهم حُق علّي، �سرخت بوجهي: اإنها اأموايل ومن حقي اأنا 
فقط، دفعتها عن طريقي واأعطيتهم ما اأرادوا، وقفت عند 
الباب وهددتني اإن خرجا ومعهما املال ف�سوف تخرج من 
حياتي، و�ساأندم على ذلك!! بكيا وتركا املبلغ فوق الكر�سي 
الباب وخرجا. توجهت نحوها و�سربتها دون  القريب من 
اأن اأ�سعر مبا اأفعله معها، مل يوقفني عن �سربها اإل الطرق 
�سراخها،  على  اجل��ريان  جتمع  فقد  الباب،  على  العنيف 
قد  وجدتها  امل�ساء  يف  ع��دُت  حني  البيت.  من  اأخ��رج��وين 
جمعت حاجاتها واأخذت كل ما اأملك من ماٍل، وكتبت ورقة 
تطلب فيها الطالق، ذهبت اىل بيت اأهلها واأخربتهم مبا 
جرى، تقدمت مني والدتها لتقول يل )طلقها اأف�سل لك(.

يف اليوم التايل جاءت ال�سرطة اىل مكان عملي واأخذوين 
كل  يل  ت�سجل  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  ع��رف��ُت  التحقيق  ويف  معهم، 
حكاياتي التي اأق�سها عليها مع املراجعني عن الّر�سا التي 

اأطالبهم بها!!
على  �سجعتني  التي  هي  ولكنها  �سوتي:  باأعلى  �سرخت 
التي  النقود  كل  مني  تاأخذ  التي  وهي  املواطنني،  ابتزاز 

اأح�سل عليها!!
وزوجتك  باخلطيئه  ب��داأت  اأن��ت  قائاًل:  ال�سابط  اأ�سكتني 

�سجعتك و�سلبتك كل �سيء!
املال احلرام كماء البحر.. كلما �سربَت منه ازددَت عط�سًا. 

البحر  كماء  احلرام 

�شِدقت اأمي، فبعد الزواج كانت كثرياً ما تن�شحني 
بالبتعاد عن بع�س الت�شرفات يف العمل تراها هي 

خاطئة، مرة اأ�شتجيب لن�شائحها، واأخرى ل اأعرُي لها 
اأهمية، فاأنا اأتعب كثرياً يف عملي ومن حقي اأن اأكافاأ 

على ما اأبذله من جهد..

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

حينما نخطئ بحق اأقرب النا�س، ونويّل وجوهنا عنهم، تنهدم 
اأنف�سنا  ن�سّلم  الأم��ان، حينها  �سمام  التي هي  الروابط  اأقوى 
لقدٍر جمهول ي�سرُي بنا اإىل حيث ي�ساء فنبقى ندور يف متاهات 
عندها  فيه،  نحن  مم��ا  ينقذنا  جميب  ع��ن  لنبحث  احل��ي��اة 
ت�سرب الغُربة اأ�سوارها حولنا.. ونفت�س عن خيط يُعيدنا اإىل 

من تركناهم عند اأول حمطة ن�سيان ابتداأت منها اخلطيئة..

كلما �شربَت منه ازددَت 
عط�شًا
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الكلمات املتقاطعة
1-�ساحب ال�سورة مطرب عراقي �ساب

2-من املعادن )م(، ن�سف ومي�س
3-مو�سيقار عربي )راحل(

4-مت�سابهة ، مالكم اأمريكي )�سابق(
5-�ساأم )م(، قادم، من اأوجه القمر

6-نتعود على )م(، اعداد
7-يف الوجه )م(، والد

8-موؤ�س�س تركيا احلديثة
9-مطرب لبناين

10-ممثل البلد يف اخلارج )م(

1-منطقة يف جنوب بغداد
2-�سيخ املجاهدين

3-حر بالجنليزية، ظاهرة طبيعية، ثلثا اريد
4-مدينة �سورية )م(، ثوب )م(

5-مت�سابهة، �سندوق بالجنليزية
6-رواية للكاتب الرو�سي فالدميري نابوكوف، 

مت�سابهة 
7-مدينة يف الديوانية، من النباتات الربية

8-معطف )م(
9-علم موؤنث

10-مركبة كبرية حلمل النقا�س )م(، علقم 
)م(

افقي

حل العددال�شابق

عمودي

تعريف الألوان

اعداد/ ثريا جواد

اأّن  واليا�سمني معًا، حتى  الفّل  نذكر  ال�سائعة كثريًا ما  تعابرينا  يف 
بع�س النا�س يبالغون يف حتّية بع�سهم بهذه العبارة: “�سباح الفّل 
اللون  على  فقط  يقت�سر  ل  القرابة  وج��ه  اأّن  حقًا  واليا�سمني”. 
نف�س  من  علميًا،  اإّنهما،  بل  الفّواحة،  الزكّية  والرائحة  الأبي�س 
اجلن�س  نف�س  من  لأنهما  اأ�سّقاء  اإّنهما  القول  ميكن  حتى  العائلة، 

)genus( ولكن النوع )species( هو الذي يختلف. 
ال��زي��ت��ون��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  ن��ف�����س  اإىل  ي��ن��ت��م��ي��ان  وال��ي��ا���س��م��ني  ال��ف��ّل  اإن 
اأن  اإل   ،  Jasminum�ال جن�س  من  وكالهما   ،Oleaceae
فغري  ع��ّدة،  اأن��واع  لليا�سمني  يختلف.  ال��ذي  هو  النوع 
اليا�سمني  اأي�����س��ًا  ه��ن��اك  ال��ب��ل��دي  اليا�سمني 

الأ�سفر، واأنواع اأخرى عديدة.
احتياجات نبتة الفّل

ت��رب��ة  اىل  ال���رتب���ة: حت��ت��اج 
خفيفة ذات ت�سريف جّيد، 

الأف�سل  من  اأنها  يعني  هذا 
اأن تكون قريبة اىل الرملية، ويف 

نف�س الوقت غنّية باملواد الع�سوية.
املبا�سرة  ال�سم�س  اأ�سعة  ل  تف�سّ ال�سوء: 

مبا ل يقل عن 6 �ساعات يوميًا، كما ميكنها اأن تتحّمل اأقل من ذلك 
ولكن اأن ل تقل املدة عن 3 �ساعات من ال�سم�س املبا�سرة يوميًا. ت

���ا
وم

ل���
ع���

م���

ال��������������رازق��������������ي

يحملها  التي  ال�سفة  عن  عبارة  هي  الأل���وان 
الأج�سام  من  غريه  عن  متيزه  والتي  اجل�سم، 
الألوان  تعريف  ويتّم  النوع،  نف�س  الأخرى من 
من  عيوننا  �سبكية  ت��راه  م��ا  باأنها  فيزيائيًا 
اأو مادة �سبغية  انعكا�س ال�سوء عن اأي ج�سم 

ملّونة لهذا اجل�سم. 
كيفية اإدراك الألوان 

اإّن ال�سوء بحد ذاته هو مزيج من العديد من 
وحتى  خمتلفة،  موجية  باأطوال  ولكن  الأل��وان 
نتمكن من اإدراك اأّي لون، فاإّنه يجب اأن يكون 
�سمن طول موجي وتردد معني لتتمكن ال�سبكية 
لتحليله،  الدماغ  اإىل  وعك�سه  امت�سا�سه  من 
حيث يعتمد الدماغ على طول املوجة ال�سادرة 
وت��ردده��ا،  اجل�سم  ع��ن  ال�سوء  انعكا�س  م��ن 
الكهرومغناطي�سي   بالإ�سعاع  يعرف  مب��ا  اأو 
ال�سوء  ي�سقط  فعندما  اللون،  هو  ما  لتحديد 
يقوم  مثاًل،  اأ�سفر  لونه  معني  ج�سم  على 
الألوان  جميع  بامت�سا�س  اجل�سم  هذا 
متت�سه  ال��ذي  الأ���س��ف��ر  ال��ل��ون  وعك�س 
ع��ي��ون��ن��ا، ف����رنى ب��ذل��ك ال��ل��ون 
الأ���س��ف��ر وه��ك��ذا. ه��ن��اك فقط 
ث��الث��ة األ�����وان اأ���س��ا���س��ي��ة، ي���وؤدي 
من  عدد  اأك��رب  اإنتاج  اإىل  مزجها 
وه��ذه  املختلفة،  اللونية  الأط��ي��اف 
الألوان الأ�سا�سية هي الأحمر، 

والأخ�سر، والأزرق. 

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

ع����زي����زي ب�����رج احل���م���ل، 
ملواجهة  ت�ستعد  اأن  يجب 
فالأمور  م�سكالت جديدة، 
ل��ي�����س��ت ج���ي���دة يف م��ك��ان 
ت�ستطيع  ل  واأن����ت  ال��ع��م��ل 
اإجن����از ���س��وى ال��ق��ل��ي��ل. ل 
فهذه  يخيفك،  ذلك  جتعل 
تذهب.  ثم  جتيء  املراحل 

يف حياتك اخلا�سة.

العقبات  التغلب على  ل ميكن 
ال����ت����ي ت����راه����ا اأم�����ام�����ك يف 
ح��اول��ت  اإذا  احل���ايل  ال��وق��ت 
اأن  ي��ج��ب  ب���ال���ط���رق.  ح��ل��ه��ا 
اإىل  والتو�سل  مدخلك  تغريِّ 
ل  واأن  ج��دي��دة  �سرتاتيجية 
راأيك  بتغيري  لالآخرين  ت�سمح 

اأو خططك كثريا. 

ي���ب���دو وك�����اأن�����ك ت���ق���ف اأم�����ام 
م�سكالت ل ميكن التغلب عليها، 
تغيري  عليك  فقط  تياأ�س!  ف��ال 
م��ن��ظ��ورك ل��الأ���س��ي��اء وع��ن��دئ��ذ 
وا�سحة.  احل��ل��ول  ت��ب��دو  ���س��وف 
الن�سيحة!  طلب  م��ن  تخف  ل 
ب�سدة  متقلبة  اخلا�سة  حياتك 

يف الوقت احلايل.

تقع يف مكانها  اليوم  الأمور 
ال�����س��ل��ي��م، ف��م��ن ح��ول��ك ل 
ي�ستطيعون جتاهل حما�سك 
ال��ع��م��ل  يف  وح����ي����وي����ت����ك. 
اأن����ت ت��ن��ج��ز ك��ل م��ا حتتاج 
با�ستطاعتك  وي��ك��ون  اإل��ي��ه، 
الأف��ك��ار  م��ن  الكثري  مترير 

اجلديدة. 

باحليوية،  مفعم  اأنت  اليوم 
ه��ذا  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
اأن يدفعك  يرهقك بدًل من 
لقلقك  ن��ظ��را  الأم����ام.  اإىل 
ال����داخ����ل����ي، ي�����س��ب��ح م��ن 
الآن  واأنت  ا�ستثارتك  ال�سهل 
يف  راأ�سك  تخبط  اأن  تف�سل 

احلائط.

اأن���ت ن��اج��ح يف ك��ل م��ا يخ�س 
التي  الهامة  والقرارات  العمل، 
لكن  �سحتها.  اأثبتت  اتخذتها 
ال��ذي  ال��وق��ت  ت��اأخ��ذ  اأن  يجب 
التفكري  عند  دائ��م��ا  حتتاجه 
مفعم  اأن���ت  امل�����س��روع��ات.  يف 
بوقتك   فا�ستمتع  ب��احل��ي��وي��ة، 
اخرج اأو اكت�سف اأماكن جديدة 
وقم برحالت متعددة للرتفيه.

م�����س��روع ن��اج��ح ي��ك��ون ث��م��رة 
و�سهرك  امل��ت��وا���س��ل  ج��ه��دك 
وحر�سك على كل خطوة تقوم 
بها، فتح�سد اإعجاب الزمالء 
وت��ه��ن��ئ��ت��ه��م، ي����ح����اول اأح����د 
الت�سوي�س  ال��ي��وم  امل��غ��ر���س��ني 
ع��ل��ى اأج����وائ����ك ال��ع��اط��ف��ي��ة 
قادر  يجعلك غري  لأن  وي�سعى 

على اتخاذ القرار.

ال��ت��ع��ام��ل  يف  ����س���ه���ول���ة  جت����د 
الإي��ج��اب��ي م��ع الأ���س��خ��ا���س يف 
ف��ال��ك��ل يبدو  ال��وق��ت احل����ايل، 
منجذبا اإليك، كما اأن ال�سالت 
التي قد يكون لها تاأثريا اإيجابيا 
كل  يف  تظهر  م�ستقبلك  ع��ل��ى 
مكان. تاأكد من اأنك ُتَقِدر هوؤلء 

الأ�سخا�س حق تقديرهم.

ه���ن���اك ح��ل��م ت�����س��م��ره يف 
حقيقة  اإىل  حتوله  انتظار 
الفر�سة  انتهز  ملمو�سة. 
ل��ت��ح��ق��ي��ق احل����ل����م ال����ذي 
حياتك  م�سار  م��ن  �سيغري 
ب�����س��ك��ل اإي���ج���اب���ي ول��ف��رتة 
لأق��ارب��ك  �سيكون  ط��وي��ل��ة. 
واأ�سدقائك رد فعل اإيجابي.

ط���ري���ق���ك ي�������زداد ���س��ع��وب��ة 
بادئ  يف  ت�سورت  مما  اأك��رث 
�سخ�س  هناك  ورمبا  الأم��ر، 
يحاول اإثناءك عن خطتك ل 
تياأ�س – انظر اإىل الأمر كاأنه 
دافع  اإرادت���ك  واخترب  عقبة 
تكييف  وح��اول  خططك  عن 

اأفكارك .

�ست�سبح �سداقاتك اأكرث عمقا 
و�سوف ت�سرتجع مع اأ�سدقائك 
ل  ما�سية  وذك��ري��ات  اأح���داث 
املجموعات  و�سط  يف  تن�سى. 
بالأخ�س،  اإليها  تنتمي  التي 
����س���وف ت��ت�����س��اب��ك ���س��ل�����س��ل��ة 
حيوية  ج��م��اع��ي��ة  اإج�������راءات 

واإيجابية جدا.

حاليا، اأنت قادر على الندماج 
بكل �سهولة �سمن فريق، دون 
تناغم  الأج��واء  وت�سود  ن��زاع، 
باإمكانك  حولك.  من  وتوافق 
التاأثري  ه��ذا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
الإيجابي يف ن�ساطات ترفيهية 
ل��دف��ع  ال��ع��م��ل  يف  اأو  م��ذه��ل��ة 
الأمور وتكون فرد منتج.اأبتعد 

عن تناول احللويات بكرثة.

توقعات البراج ال�شبوعية
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خ�شري احلمريي

عجيبة،  ب�سورة  ومنحوت  حم��ري،  ع��راق��ي  تعبري  ب��ط��ك..  ط��ك      
ولذلك فهو مكتنز باملعاين والدللت الدفينة، قد نرتجمه اىل عبارة 
بالغر�س،  تفي  ل  ال�سراحة  ومبنتهى  لكنها  ال�سراحة"  "مبنتهى 
" من الآخر" ولكن هي الأخرى ل حتيط بفل�سفة عبارتنا  اأو عبارة 

ال�سعبية املتفردة. 
املعركة" فهناك )طك(  "اأر�س  تاأويالته يحيلك اىل  اأول  اللفظ يف 
وا�ستطالع  واختفاء  غ�س  مقابل،  وهجوم  هجوم  مقابل،  و)ط��ك( 
تخلو  ل  فاإنها  جمازا  اأو  فعال  معركة  اأر���س  وبو�سفها  اأث��ر،  واقتفاء 
ودقة  الطك  �سدة  كليهما بح�سب  اأو  اأحد اجلانبني  من اخل�سائر يف 

الت�سويب.

   ويح�سل حني نتابع حوارا تلفزيونيا ويحتدم النقا�س اأن تقفز هذه 
العبارة من هذا اجلانب اأو ذاك، وهذا يعنى فيما يعنيه اإن ما �سيلي 
واملتكلمني  املتكلم  ذات  من حديث  �سبقه  ما  )ين�سف(  العبارة  هذه 
يخو�س  )الطك(  قبل  كان احلديث  فقد  اجلل�سة،  ي�ساركونه  الذين 
يف �ساحة مغلقة مغلفة باملداهنات واملناورات اللفظية، لينتقل بعدها 

اىل �ساحة مك�سوفة ومهياأة متاما )للمكاف�س(.
ومع ذلك.. يبقى هواة الطك بطك بني القبول والرف�س الجتماعي 
وال�سيا�سي، هناك من يتقرب اليهم وي�ستمتع بطكطكاتهم ويروج لها، 

وهناك من يبتعد عنهم وياأنف عن جمال�ستهم حتت �سعار:
)الطك( اليجيك منه ريح .. اإبتعد عنه وا�سرتيح !!
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�شمائُر مزّورة 

ر  لي�ست مثل زار يزور، ول تقرتب منها اأبدًا، فالزيارة غري التزوير، واأولئك الذين  ر يزوِّ زوَّ
التزوير م�ستحّب مثل  باأن  اإيهامنا  ر يريدون  املزوَّ بالتقى زورًا من خالل املظهر  يتقّنعون 
الزيارة واأنه اإذا ح�سل منهم اأو من اأبنائهم او اأذنابهم وخوِلهم فاإنه حممود، واإن اأدى اىل 
ظلم العباد وخراب البالد من خالل تويل املنا�سب ودخول املحافل وا�ست�سهال  اجلرائم 

والف�ساد او التغطية عليه.
والل�سو�سيات  املوبقات  تتواىل  وبعده  الأخطر،  وعتبته  الأوىل  الف�ساد  بوابة  هو  فالتزوير 

وي�سبح املال العام خا�سًا له وملن يبتّزهم ويبتّزوه ممن زّور له اأو �ساعده اأو ت�سرّت عليه.
ر اأ�سري عقدة التزوير طوال حياته ويرى العامل من خاللها ويخ�سى انك�سافها، لذا فهو  املزوِّ
الفرتات حتى  اأق�سر  ا�ستغالل ويف  اأب�سع  التزوير  التي غنمها من خالل  املنا�سب  ي�ستغل 
يجمع الأموال التي حتميه لي�سرتي بها ذمم املت�سرتين او ليهرب بها عند افت�ساح امل�ستور.

اإن ا�ست�سهال كثريين بيننا  جلرمية التزوير وحماولتهم ترقيعها اأو التو�سط ل�ستمرارها 
تبعد  فهي  احلقيقية،  ال��دول  لبناء  والرا�سخة  الكربى  الأ�س�س  �ستهّد  لأنها  اأكرب  جرمية 
املخت�سني الأكفاء احلقيقيني عن تويل املنا�سب باأمانة وعدالة وتوؤدي اإىل �سل�سلة من تويل 
فهو  لذا  به،  زّور  الذي  بالخت�سا�س  جاهل  ر  فاملزوِّ الأخ��رى.  املنا�سب  لكل  الأكفاء  غري 
لبناء دولة  الأ�س�س املطلوبة  الأكفاء به، وبذا �ستتداعى كل  الكفاءة للحكم على  ل ميتلك 
حقيقية عادلة ولن ينفعنا الدعاء لتلك الدولة الكرمية يف ال�سلوات والزيارات عرب التقى 

املزّور.
بدءًا  وامل��زّوري��ن  التزوير  يف  تكمن  تاريخها  عرب  الإ�سالمية  الدولة  م�سكالت  كانت  لقد 
اأمية  بني  ملك  يف  رين  املزوِّ اخللفاء  ثم  و�سجاح(  الكذاب  )م�سيلمة  رين  املزوِّ بالأنبياء 

والعبا�س الذين زّوروا القرب من النبي )�س( وزّوروا النت�ساب لآل البيت.
رون  الذين اّدعوا العلم و�سّللوا العاّمة وطلبوا ما  لي�س من حقهم  وكذلك فعل الأئمة املزوِّ

واأبعدوا اأ�سحاب احلق عنه فت�سببوا بكل ماآ�سي التاريخ الإ�سالمي وكربالءاته.
و�ساأن  �ساأنهم  عال  واإن  عليهم  الت�سرت  وعدم  رين  املزوِّ ف�سح  اإىل  هنا  اجلميع  اأدعو  اإنني 

متبنيهم لأن احلقيقة �ستظهر  يومًا ما دون ريب.. يومئٍذ ُيبل�س املجرمون.


