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واملو�شل حتديدًا، غري اأن الرواية ت�شغل م�شاحة 
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واحل�سينيات، ومن فوائد تلك الظاهرة هو عدم حتميل عائلة املتوفى اأعباء مالية 
كبرية من خالل تقدمي القهوة اأوال�ساي، على العك�س من �سرادقات احلزن التي 
تن�سبها بع�س عوائل املناطق ال�سعبية والتي يقدم فيها كّل مالّذ وطاب من الأطعمة 
واحللويات التي ت�سيف على اأهل املرحوم خ�سارات اأخرى غري خ�سارتهم املفجعة، 
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الدعاء له قد يتعر�س املتوفى اىل ال�ستيمة ملا �سببه ماأمته من معاناة لهم.
ُرقاِت." ُلو�َس يف الطُّ ُ اُكم َواجلجْ وهم بذلك يخالفون احلديث النبوي"اإِيَّ
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اجلامعة  الهند�سة/  كلية  يف  رف��اه  تخرجت 
العراقية، ومثل كثري من اأقرانها مل جتد عماًل 
تقول  �سغفها.  ويحت�سن  موؤهالتها  ينا�سب 
رفاه: "كنت اأعمل م�سممة للمواقع يف اإحدى 
بعد  العمل  تركت  لكني  الأه��ل��ي��ة،  ال�سركات 
الوظيفة  اأن تلك  اأهمها  مّدة لأ�سباب عديدة، 

حمدودة الأفق ول تلبي طموحاتي."
الأحالم ت�سطدم بالواقع

عنها  تبحث  اأك��ر  واأم��اك��ن  ك��ث��رية،  تفا�سيل 
ل�سيء،  ت�ست�سلم  مل  التي  رف��اه  وه��ن��اك،  هنا 
و�سبابه  ال��ب��الد  اكت�سحت  التي  للبطالة  ول 
بعد  بنف�سها  نف�سها  ط��ّورت  ال�سرطان،  كما 

تخرجها.
اأب��دًا، ل �سيما حني  -الأح��الم ل ت�سبه الواقع 
اأح��ل��م  "كنت  رف���اه  ت��ق��ول  بتحقيقها،  نفكر 
اأتخيل  مما  اأ�سعب  كانت  لكنها  باحلوا�سيب، 
لي�س  اأتخرج  اأن  دافعي  كان  در�ستها،  عندما 

اإل." 
اأنَّ �سدمتها بالواقع جعلتها �سبه �سائعة،  بيد 
ل تعلم ما الذي عليها فعله؟، لكنها �سرعان ما 
توؤكد ملجلة  "الف�سل"، كما  خرجت من دوامة 
جديدة  مهارات  لنف�سها  لتوؤ�س�س  "ال�سبكة"، 
تعيد اإىل روحها �سفغها باحلياة والعمل، فقد 
ا�ستحدثت �سفحة بعنوان "مربجمة" مل�ساعدة 
من  وحتفيزهن  الن�ساء،  �سيما  ل  الآخ��ري��ن 

اأخبار  اآخر  بن�سر  وذلك  اأنف�سهن  تطوير  اأجل 
التي  والتعليمية  التدريبية  والور�س  التكنلوجيا 

تعنى بالربجمة.
طموح

الربجمة  بور�س  اللتحاق  على  رف��اه  واظبت 
ال���دورات  ع�سرات  ع��ن  ف�ساًل  والتكنلوجيا، 
حبها  اإليها  واأع���ادت  مهاراتها  ط��ورت  التي 
للربجميات، ونتيجة لنخراطها يف هذا العامل 
املتطور، �سارت الأفكار تتقافز يف راأ�سها دون 
ُتعدل  و�ساأنها،  ترتكها  ل  والأ�سئلة  ه���وادة، 
توؤرقها  لنا كيف كانت  ت�سرتجع  حجاَبها وهي 

فكرة اإجناز �سيء جديد:
- ت�ساءلُت؛ مل ل توجد جملة ت�سهم يف ت�سليط 
اأ�ستطع  ومل  الن�ساطات؟  ه��ذه  على  ال�سوء 
اقرتاح الفكرة لعدة اأ�سهر، خلويف من الف�سل!

لكن، كما توؤكد رفاه، اإن القلق واخلوف لطاملا 
عظيمة،  اإجن����ازات  �سنع  م��ن  ال��ن��ا���س  منعا 
اإ�سدار  على  عزمها  باإعالن  غامرت  وهكذا 
جهود  على  اع��ت��م��ادًا  تي"  اآي  "طموح  جملة 
ط��وع��ي��ة ف��ردي��ة وجم��ان��ي��ة، ف��ان��ه��ال��ت عليها 
الردود ترحيبًا بالفكرة وا�ستعدادًا للعمل لأجل 

حتقيقها.
امل��واط��ن  تي"  اآي  "طموح  جم��ل��ة  ت��خ��اط��ب 
العتيادي يف جمال ا�ستخدام التكنلوجيا التي 
اأ�سبحت جزءًا ل يتجزاأ من حياتنا، لكنجْ ثمة 
غياب كبري للمعارف املتعلقة بها، وت�سعى اإىل 
املجال  هذا  يف  النخراط  على  امل��راأة  حتفيز 
الذي يغلب عليه العن�سر الذكوري، ف�ساًل عن 
الهتمام بالطلبة وال�سباب من اأجل ا�ستحداث 
على  واحل�����س��ول  اأنف�سهم  لتطوير  ال��ف��ر���س 
الوظائف، كما اأن لالأطفال ح�سة من املجلة، 

لأنهم اللغة التي �سيتحدث بها امل�ستقبل.
الذي  للتغيري  مواكب  جيل  تاأ�سي�س  اأردن���ا   -
�سوى  ���س��ي��ئ��ًا  ع��ن��ه  ن��ع��ل��م  ول  ي��وم��ي��ًا  يح�سل 
خميف  تراكم  هنالك  امل�ستهلكة،  التطبيقات 
اأن  نحاول  ي��وم  كل  ت�ستجد  التي  للمعلومات 

نردم فجوة اجلهل بها.
مفتاح احلياة

طريق  ع��ن  امل��ج��ل��ة  م��ن  الأول  ال��ع��دد  ���س��در 
من  اأ�سهر  بعد   ،2018 مت��وز  يف  الإن��رتن��ي��ت، 
التح�سريات والبحث عن فريق العمل املنا�سب 
لتويل هذه املهمة، وقد بلغ عدد اأع�ساء الفريق 
وم�سمم  حم��رر  ب��ني  متطوعًا   30 م��ن  اأك���ر 
ومنفذ، يف حني يتوزع اأكر من 40 مرا�ساًل يف 
بقية املحافظات لتغطية املنا�سبات والأحداث 

املهمة.
جماميع  على  وتق�سيمه  العمل  بتوزيع  قمت   -
ق�سم  فثّم  جميعًا،  علينا  �سهاًل  ليكون  ع��دة 
ال��ت�����س��م��ي��م، وق�����س��م ال��ت��ح��ري��ر وال��ت��دق��ي��ق 
دوري  ب�سكل  اجتماعاتنا  وجت��ري  والرتجمة، 
لأننا  وذل���ك  الإن��رتن��ت  ط��ري��ق  ع��ن  وم�ستمر 

منت�سرون على خارطة الوطن كله.
اأ�سبحت  ���س��ن��ة،  ق��راب��ة  م�����س��ي  وب��ع��د  الآن 
الأوىل  التكنلوجية  املجلة  تي"  اآي  "طموح 
الإع��الم��ي��ة جلميع  وال��واج��ه��ة  ال���ع���راق،  يف 
كافة،  املحافظات  يف  التكنولوجيا  ن�ساطات 
اليوم  حتى  املجلة  حت�سل  مل  ه��ذا،  مع  لكن 
الدوؤوب  زال عملنا  وما  املنا�سب،  الدعم  على 
من  معينة  اأع��دادًا  انتخبنا  وت�سيف:  جمانيًا. 
للم�ساركة  حم��دودة  طبعات  وطبعناها  املجلة 
ميكن  الأ�سلية  الن�سخ  لكن  املهرجانات،  يف 
تنبوؤ  ورغم  املجلة،  موقع  من  جمانًا  حتميلها 
الن�سر،  عن  توقفها  او  املجلة  باإغالق  كثريين 
زال  وم��ا  ك��ان  فيها  العاملني  حما�س  اأن  اإل 
�ساعيًا لالأف�سل، ولن ننتظر الدعم، �سن�ستمر 
العراقية  املكونات  بلغات  و�سن�سدرها  دائمًا، 
ونبداأ باللغة الكردية، لأننا جميعًا فريق واحد 

كبري، وجميعنا موؤمنون ببع�سنا ومب�سروعنا.
رفاه التي توؤكد اأن املجلة ما كانت لتكون وتنجح 
لول فريق العمل، ت�سر على اإي�سال املجلة اىل 
كل بيت عراقي، لأن التكنلوجيا، كما ترى، هي 

مفتاح احلياة اجلديدة وم�ستقبل العامل.

رفاه ح�سن
حلٌم يحّلق يف �سماء 

العامل الرقمي

مل تدرك رفاه اأن احلا�شوب، الذي جلبه والدها، �شياأخذ باأحالمها اىل 
�شماء التكنلوجيا والعامل الرقمي. رفاه التي اأولعت بالبحث والتفتي�ض 

عن عوامل احلوا�شيب، وعّلقت عليها حلم العمر، لت�شبح مهند�شة 
برجميات، وموؤ�ش�شة اأول جملة تعني بالرقميات يف العراق.

اآية من�سور 
ت�سوير- ح�سني طالب



تك�سف احلقائق
جملة ال�سبكة على مراكز ال�سرطة

اأعرتف اأين بداأت هذا امللف بهدف 
توثيق "املخالفات واالنتهاكات" 
التي ن�شمع عنها، والتي ترتكبها 

بع�ض اأجهزة ال�شرطة، والتي 
تكون الر�شوة فيها �شيدة املوقف 

دائمًا ، ما ي�شيع الكثري من 
حقوق الوطن واملواطن، وانتهيت 

منه مكت�شفة اأن غالبية تلك 
زالت،  وما  "املخالفات" كانت، 

)ظاهرة(.
ريا عا�سي

"كب�سة"
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ت�سوير:ح�سني طالب
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ارهاب واحتيال
املوقوفني  اأح��وال  �سوء  عن  �سمعنا  اأكر،  وبو�سوح 
ليدفعوا  ميلكون  ل  الذين  من  ال�سرطة  مراكز  يف 
"ر�سوة" حت�سن من و�سعهم ورمبا توؤخر حماكمتهم 
عن  بعيدًا  ال�سرطة  مراكز  )نعيم(  يف  لي�ستمروا 
ال�سجون. ومرة اأخرى نكت�سف احلقيقة، علمًا باأننا 
ذهبنا اىل مراكز ال�سرطة بدون موعد �سابق، اإمنا 
باأننا  اأبلغنا مدير التفتي�س يف دائرة املفت�س العام 
التي  ال�ساعة  يف  املراكز  ه��ذه  "نكب�س"  اأن  نريد 
و�سعنا  كذلك  اأم��ر،  من  يكن  مهما  فيها  التقيناه 
من  لدينا  م��ا  املخت�سة  الرقابية  اجل��ه��ات  اأم���ام 
اأن غالبية الذين يف التوقيف  معلومات. واملعروف 
هم اإما 4 اإرهاب اأو ٥٦ ) اخت�سار املادة 4٥٦ من 
قانون العقوبات العراقي: ن�سب و احتيال(، وهناك 
جرائم وجنح، لكن ال�سفة الغالبة يف العقد الأخري 
للجرائم هي القتل، الغتيال، اخلطف، املخدرات، 

والن�سب والحتيال.  
ما مهمة مراكز ال�شرطة يف بغداد؟

مهام   )1٩80 ل�سنة   17٦ )رق��م  القانون  يو�سح   
اأجهزة ال�سرطة بهذه الفقرة: "تخت�س قوى الأمن 
الداخلي باملحافظة على النظام والأمن الداخلي، 

ومنع ارتكاب اجلرائم، وتعقب مرتكبيها، والقب�س 
وحماية  لها،  املقت�ساة  باملراقبة  والقيام  عليهم، 
باأمن  املتعلقة  املعلومات  وجمع  والأم��وال،  الأنف�س 
تنفيذ  العامة، و�سمان  الداخلي و�سيا�ستها  الدولة 
الواجبات التي تفر�سها عليها القوانني والأنظمة."
 يف حوار ل� "ال�سبكة" مع العقيد نربا�س حممد علي 
مدير عالقات واإعالم �سرطة بغداد قال: "احلفاظ 
على الأمن والنظام وفر�س القانون وحماية اأرواح 
مراكز  اأه���داف  اأه���م  ه��ي  امل��واط��ن��ني  وممتلكات 

ال�سرطة يف بغداد ويف املحافظات كلها."
الإدارة،  عن  ف�ساًل  ال�سرطة،  مركز  "يف  واأ�ساف 
يوجد مكتب معلومات م�سوؤول عن اإ�سدار بطاقات 
خم�س�سة  وقاعة  ال�ستخبارات،  ومكتب  ال�سكن، 
القانون،  وح�سب  التحقيق  ذم��ة  على  للموقوفني 
تتجاوز  ملدة  املركز  داخل  املوقوف  بقاء  يجوز  ول 
بعدها  اأ���س��ه��ر،  �ستة  واأق�����س��اه��ا  اأ���س��ه��ر  ال��ث��الث��ة 
واأ�ساف  الت�سفريات".  دائ��رة  اىل  املوقوف  يحول 
مراكز  اىل  حتويلهن  يتم  الن�ساء  من  "املوقوفات 

خم�س�سة لتوقيف الن�ساء وكذلك الأحداث."
م��راك��ز  ا�ستحدثت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأن  اأك���د  و 
للن�ساء  ا�ستماع  واأق�سام  الأ�سري  بالعنف  خمت�سة 

املعنفات داخل هذه املراكز، كما اأن عمل ال�سرطة 
املجتمعية يواكب اآخر تطورات اجلرمية اإذ نواجه 

اليوم البتزاز والحتيال الإلكرتوين. 
 

كيف يرى املواطن البغدادي مراكز 
ال�شرطة

بغداديني  ملواطنني  "ال�سبكة" اأ�سئلة  وجهت جملة 
ع��رب و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��ن م��راك��ز 

ال�سرطة وجتاربهم معها، فكانت الأجوبة:
ريا�سيات:  مدر�س  احلمامي،  الرزاق  عبد  ال�سيد 
اأ�سكال  من  �سكاًل  الكونكريتي  احلاجز  "�سكل 
املحلة،  واأبناء  املحلية  ال�سرطة  مركز  بني  العزلة 
واأزقتها  ب��غ��داد  ���س��وارع  م��ن  رف��ع احل��واج��ز  وعند 
تك�ّسف وجه بغداد اجلميل وتلونت جدران مراكز 
ال�سرطة بال�سمائي والأزرق، بعد اأن كانت اأ�سوارها 
ل  "بطبيعتي  واأ���س��اف:  لون."  ب��ال  الكونكريتية 
من  لالبتزاز  تعر�سي  بعد  ال�سرطة  مراكز  اأح��ب 
ال�سرطة  عنا�سر  من  النفو�س  �سعاف  اأح��د  قبل 
ب�سبب   2012 عام  يف  مركبتي  احتجاز  مت  اأن  بعد 
مني  �سرائها  على  م�سرًا  وك���ان  ده�����س،  ح���ادث 
بكفالة،  �سراحي  واإطالق  توقيفي  مت  بخ�س،  بثمن 

بعدها مت الرتا�سي ع�سائريًا وتنازلت عائلة الطفل 
امل�ساب عن الدعوى الق�سائية، اإل اأنني مل اأمتكن 
من ا�ستعادة مركبتي حينها اإل بعد اأن تو�سطت يل 
ل�ستعادتها  ر�سوة  ودفعت  اخلريين  من  جمموعة 

بعد مرور ما يقارب عام على احلادث."
حما�سبة  مت��ت  اأن���ه  ف��رتة  بعد  "علمت  اأ���س��اف: 
ال�سابط الذي حاول ابتزازي على جمموعة ق�سايا 
اأرف��ع  مل  لأن��ن��ي  ندمت  و  املوقوفني  اأه���ايل  رفعها 

�سكوى �سده."
يف  واأن���ا   2011 "يف  خ��ان:  رمي  امل��واط��ن��ة  وكتبت   
طريق عودتي اىل البيت، اأوقفتني �سيطرة يف �سارع 
املطار وقام اأفرادها باحتجاز كامرتي بحجة عدم 
�سارع  دخ��ول  من  متكنني  ثبوتية  اأوراق��ًا  امتالكي 
نفق ال�سرطة، واأبلغني ال�سرطي حينها اأن علي اأن 
اىل  ال�سكن  وبطاقة  املدنية  الأح��وال  هوية  اأجلب 
حني  لكن  ا�ستعادتها،  من  لأمتكن  ال�سرطة  مركز 
دمت باأن املفرزة مل تكن  ذهابي ملركز ال�سرطة �سُ
تابعة للمركز واإمنا اىل دائرة اأخرى ل عالقة لها 

مع املركز!"
مراجعتي  "حني  م�سور:  فا�سل،  ذر  اأبو  املواطن   
ل�ستح�سال �سهادة اجلن�سية من مديرية اجلن�سية 
مت ابتزازي ودفعت ر�سوة لأت�سلم جن�سيتي فقط."

ا�سمه  اأكتب  اأن  يقبل  ال��ذي مل  )���س.م(،  املواطن 
على  لأ�سبوعني  اأوقفت  اأن  "�سبق  كتب:  ال�سريح، 
الر�سافة  �سرطة  مراكز  اأح��د  يف  التحقيق  ذم��ة 
العمل  يف  �سريكي  بها  ق��ام  كيدية  دع��وى  ب�سبب 
مكتظ  املوقوفني  قاعة  ن�سف  اأن  وانتبهت  �سدي، 
من  اأك��ر  ت�سغل  اأن  ت�ستطيع  ل  اأن��ك  لدرجة  ج��دًا 
الآخر  اجلانب  بينما  املكان،  يف  ج�سمك  م�ساحة 
و�سدرت  حماكمتهم  متت  قليل  عدد  ي�سغله  منها 
التوقيف  يف  م��ازال��وا  اأن��ه��م  اإل  عليهم،  الأح��ك��ام 
جتاوز  اأح��ده��م  اأن  بل  �سنوات،  خم�س  من  لأك��ر 
الع�سر �سنوات واأنهم يعاملون معاملة خا�سة ب�سبب 

الر�سوة."
اإي��ق��اف  "مت  ي��ق��ول:  كتب  ال�سفار  ل���وؤي  امل��واط��ن 
ال�سرطة  يعملون عندي، وبني مركز  اأجانب  عمال 
خارج  اإخراجهم  مو�سوع  كلفني  الإقامة  ودائ��رة 
حتى  دولر،  األف  ع�سر  خم�سة  قدره  مبلغًا  البالد 
اأنني و�ّسطت �سكرتري اأحد الوزراء لكنه خرج من 
املفو�س  تر�ساها  )�سلون  ويقول  ليعاتبني  املركز 

انقلب  وا�سطتي  حتى  النقيب(..  من  اأق��ل  ياخذ 
علّي."

�سهر  "يف  يقول:  حم��اٍم،  ال��ورد،  قي�سر  املواطن   
ني�سان املا�سي، اأمتمت معاملة  فقدان رقم خلفي 
ت�سعة  الإج���راءات  وا�ستمرت  التاجي،  م��رور  لدى 
اأ�سهر وو�سلت ملرحلة الب�سمة، �ساومني ال�سابط 
وغادرت  الرقم  تركت  مايل،  مبلغ  مقابل  امل�سوؤول 
القاعة نادمًا على خ�سارتي ت�سعة اأ�سهر من عمري 

يف املعامالت."
كتبت:  منعم،  �سوزان  ال�سيدة  من  اإيجابي  جواب 
البطاقة  مركز  اأدخل  واأنا  حقًا:  مرتني  "فوجئت 
اخرى،  مرة  ج��وازي  ت�سلمت  وحني  مرة،  املوحدة 
ب�سورة  وعائلتي  اأن��ا  معنا  املنت�سبني  تعامل  ك��ان 
اأ�سعة  راقية وباأدب جم ومل نقف يف طوابري حتت 
با�سم  تليق  انتظار  غ��رف  يف  جل�سنا  بل  ال�سم�س 
وطن ومواطن مكيفة وجمهزة باأجهزة ذكية ت�سهل 
عمل املوظف وتخدم املواطن، مل اأ�سدق عيني واأنا 
ح�سارية،  ب�سورة  اأي��ام  ثالثة  بعد  ج��وازي  ات�سلم 
كلهم  املركز  منت�سبي  م�سافحة  اأود  يومها  كنت 
دوائ��ر  مراجعة  ���س��ورة  منطية  لتغيري  و�سكرهم 

الدولة يف العراق."
 

من ين�شف املواطن اإن كان �شرطيًا او 
مدنيًا؟

ل���وزارة  ال��ع��ام  املفت�س  م��ع  "ال�سبكة"  ل��ق��اء  يف   
"تعمل  ق���ال:  الأ���س��دي،  ج��م��ال  ال�سيد  الداخلية 
كوادرنا ليل نهار لرفع احليف عن املواطن واإعادة 
الثقة بينه و بني الأجهزة الأمنية، ون�سعى جاهدين 
لردم الفجوة وتعزيز الثقة وتطوير عمل مديرياتنا 
عن طريق تقدمي املقرتحات وفتح الأبواب ل�سماع 
غري  اأم  منت�سبني  اأكانوا  �سواء  املواطنني  م�ساكل 
اىل  للو�سول  ومي�سرة  مبا�سرة  ب�سورة  منت�سبني 

بني  اأ�سلفت،  كما  الثقة،  ولتعزيز  اآم���ن  جمتمع 
الأفراد."

ابن  واأنا  طويلة،  لفرتة  حماميًا  "عملت  وا�ساف: 
اأكرب  اإح��دى  هي  الر�سوة  اأن  واأعلم  املجتمع  ه��ذا 
اأنها  واأعلم  العراق،  يف  الإداري  الف�ساد  م�ساكل 
اليومية  معامالتنا  من  لقلعها  ن�سعى  كبرية  اآف��ة 
الأخطر  لكن  خارجها،  او  مديرياتنا  داخل  �سواء 
والأكرب من ذلك هو البتزاز الذي قد يتعر�س له 
املواطن  لتح�سيل حق او املطالبة به، اأحاول جهد 
الإمكان اأن اأزرع الثقة بني اجلميع ليتمكن املواطن 
من معرفة كامل حقوقه �سواء اأكان منت�سبًا لنا اأم 

مواطنًا يراجع دوائرنا لدرء خطر البتزاز."
رافقت "ال�سبكة" اللواء احلقوقي علي عبد الأمري 
عبا�س، مدير التفتي�س يف دائرة املفت�س العام، اىل 
وردتنا  التي  املعلومات  من  للتحقق  �سرطة  مراكز 
واطلع عليها واأظهرت نتيجة الزيارة الأمور التالية:
عند زيارتنا ملركز �سرطة ال�سعدون كان يف التوقيف 
ون�سبة  امل�ساجرات  ب�سبب  موقوف  املئة  يقارب  ما 
والهاربني  للعدالة  للمطلوبني  الرتحيل  ق�سايا  من 
عدم  يف  كانت  الكربى  ده�ستي  املحافظات،  من 
واأن  الدعارة!  اأو  املخدرات  ب�سبب  موقوفني  وجود 
مركز ال�سليخ �سجل 3٩ موقوف خمدرات، وبقية 
املوقوفني قتل او ال�سروع بقتل، تكررت حالت قتل 

علي عبد االأمريجمال االأ�شدي

 ليث كاظم
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ح�سن العاين 

نواعم
اأعرا�س انتخابية

 تعاطفت كثرياً مع م�سطلح "اأعرا�س انتخابية"، فقد كان امل�سهد 
برمته عر�سًا مبعنى الكلمة، لأن النا�س تتوجه اىل )ال�سناديق( 

مبا ُي�سِبُه الأمواج الب�سرية املتعاقبة يف جو من ال�ستتباب الأمني، 
وال�سعادة ل ي�سعب التعرف عليها يف العيون وعلى الوجوه.

يف واحدة من النتخابات التي �ساركت فيها قبل �سنوات بعيدة ن�سبيًا، 
ول اأذكر على وجه التحديد اإن كانت برملانية اأو جمال�سية، �ساعت عرب 
و�سائل الإعالم عبارة )اأعرا�س انتخابية(، ول اأدري هل مت ا�ستعمال 
هذا التعبري من قبل، اأم اأنا الذي �سمعته لأول مرة، وبغ�س النظر عن 
كون مفردة )عر�س( اأو )اأعرا�س( اأعادت اىل ذاكرتي عبارة قدمية 
الدموي  �سباط(   8( لنقالب  و�سفًا  الثورات(،  )عرو�س  هي  جدًا، 

عام 1٩٦3.
حقًا تعاطفت كثريًا مع م�سطلح "اأعرا�س انتخابية"، فقد كان امل�سهد 
)ال�سناديق(  اىل  تتوجه  النا�س  لأن  الكلمة،  مبعنى  عر�سًا  برمته 
الأمني،  ال�ستتباب  من  جو  يف  املتعاقبة  الب�سرية  الأم��واج  ُي�سِبُه  مبا 
وال�سعادة ل ي�سعب التعرف عليها يف العيون وعلى الوجوه، ولعل اأروع 
اأم جماعة  �سواء كان فردًا  اأحدًا،  اأن  الكرنفايل،  امل�سهد  ما يف هذا 
احل�سور  على  مواطن  اأّي  ُيجرب  مل  ح��زب��ًا،  اأم  حكومة  اأم  م�سلحًة 
وامل�ساركة، كما اأن اأحدًا –مهما عال �ساأنه اأو كرُب نفوذه يف ال�سلطة 
اأو كرُبت عمامُته بني العمائم اأو طال ل�سانه اأو كر اأتباعه وانتفخت 
الناخب،  اإرادة  على  اإرادته  اأو  �سلطانه  يفر�س  مل  �سالحه-  تر�سانة 
�سلطانة  كانت  اجلماهري  لأن  يريد..  ول  ي�ستهي  مال  عليه  مُيلي  اأو 

نف�سها، و�سيدة املوقف..
على  لي�س  والبهجة،  بالبهاء  عابقًا  العر�س  ك��ان  ال�سدق،  مبنتهى 
الناخبني فقط، بل على املر�سحني كذلك، لأن الأبواب م�سرعة كاأبواب 
العيد على م�ساريعها اأمام اجلميع، ل فرق فيها ول متّيز ول متييز، 
حيث وقف املارك�سي والقومي والإ�سالمي وامللحد والتقدمي والرجعي 
وال�سافرة،  واملحّجبة  والفقري  الغني  وقف  مثلما  والعميل،  والوطني 
مثل  اجلميع  وقف  ال�سيا�سة..  على  والطارئ  امل�سبوط  وال�سيا�سي 
اأ�سنان امل�سط يف الرت�سيح والدعاية ومتزيق �سور مناف�سيهم، ل فرق 
بني اأعداء �سدام واأزلم �سدام، ول بني عامل الذرة واحلرامي.. تلك 
اأمام حقهم الد�ستوري الذي �ساوى بني  َيُحلجْ حائٌل  هي ال�سورة، مل 

تو�سع  القاعدة، ومل  اأم��راء  تائب من  اأمري  وبني  كلية احلقوق  عميد 
خطوٌط حمٌر حتت اأ�سماء معينة ب�سبب القومية اأو الدين اأو املذهب. 
اأما امل�سهد العام للمفو�سية التي ت�سف نف�سها بامل�ستقلة، فيوؤكد على 
اأن امل�ساركة يف العملية النتخابية قد جرت على وفق قوانني و�سوابط 
ونفوذًا،  كيانًا  املر�سحني  لأ�سغر  احلق  تعطي  اأن  ميكن  وتعليمات، 
واأقلهم ماًل واإمكانيًة اإذا كان حمقًا، وميكن اأن متنع اأكرب املر�سحني 

نفوذًا وجاهًا وكيانًا وماًل اإذا تخطى حدوده..
حريتي  بكامل  العر�س  يف  اأ�سارك  واأن��ا  بها  مغمورًا  كنُت  �سعادة  اأية 
والأ�سخا�س،  الكيانات  لأ�سماء  وا�ستعرا�س  وتفكري  تاأمل  طول  وبعد 
اأدليُت ب�سوتي ل�سالح الكيان )كذا( لأنه اأقرب �سيء اإىل توجهاتي، 
وطروحاته تن�سجم مع املبادئ التي اأوؤمن بها، ومل اأمنح �سوتي للكيان 
زعيمه  وبني  بيني  اأو  ع�سائرية(،  )دّكة  وبينه  بيني  لأن  لي�س  )كذا( 
اإحدى املناطق املتنازع عليها، بل لكون برناجمه وطروحاته ل تتواءم 

اأبدًا معي ول مع الكيان الذي اخرتته..
اأجواء  وك��ّدر  فرحتي  نّغ�س  واملتوقع،  الت�سور  خارج  حدث  اأمر  ثمة 
بي  عبث  وقناعة،  به  اإميانًا  �سوتي  وهبته  الذي  الكيان  لأن  العر�س، 
وبحريتي، ومل ُيِقمجْ وزنًا لأرادتي وهو يتحالف مع الكيان الذي يتباين 
ل  واأن��ا  والفكر،  والروؤية  واملنهاج  امل�ستقبل  �سيء:  كل  يف  ومعي  معه 
كنُت  ب�سوتي..  يت�سرفون  الدميقراطية  حقوق  من  حق  باأي  اأدري 
اأغلي غ�سبًا وقد اأوجعني الندم حتى ع�س�ست �سّبابتي التي مل يجف 
وامل�سالح  املنا�سب  �سوق  يف  باعوين  لأنهم  اأقطعها،  وكدت  حربها 

والكرا�سي الدّوارة..

مركز  يف  ع�سيقها!  مع  بالتفاق  لزوجها  الزوجه 
من  العديد  ووج��ود  موقعه  بحكم  امل�سبح  �سرطة 
هم  املوقوفني  اأغ��ل��ب  حوله  والبنوك  امل�سارف 
حتت بند قانون العقوبات )4٥٦(، و�سجل املركز 
رقمًا قيا�سيًا بالن�سبة ملدة التوقيف، اذ ات�سح اأن 
اأحد املوقوفني مطلوب يف الع�سرات من الق�سايا 
واأنه مازال موقوفًا ب�سبب ا�ستمرار التحقيق معه 
منذ 14 عامًا واأنه قد مت احلكم عليه يف العديد 
من الق�سايا اإل اأنه مل يرّحل ب�سبب وجود ق�سايا 
الإ�سارة  من  لبد  و  فيها.  جاريًا  التحقيق  مازال 
املراكز:  يف  مل�ستها  التي  التالية  املالحظات  اىل 
من  امل��خ��ال��ف��ني  مبحا�سبة  ال��ع��ام  املفت�س  ق��ي��ام 
التي مت  ال�سرطة يف العديد من الأمور والق�سايا 
اإبالغه بها، غياب جرائم ال�سرف وقلة ال�سغوط 
ال�سرطة من قبل  التي كانت متار�س على مراكز 
الع�سائر ب�سبب قانون جترمي )الدكة الع�سائرية( 

واعتباره حتت بند قانون 4 اإرهاب.

اإعادة الثقة
املحافظات  اأبناء  مثل  مثلهم  البغداديون،  عانى 
كافة، من مراكز ال�سرطة العراقية التي ر�سخت 
احلفاظ  اأم��ن  اأجهزة  �سلطة  حتت  ط��وال  ل�سنني 

ع���ل���ى ح���ي���اة 
ال��دي��ك��ت��ات��ور، 
ف����ت����ح����ول����ت 
ه��ذه امل��راك��ز 
���س��ل��ط��ة  اىل 
ع���ن���ج���ه���ي���ة 
مت�������������س������ك 
من  بالفارين 
احلروب التي 
فر�ست علينا 
اي  داخلها  يكن  مل  لتقارير  دعاوى  اأوراق  وحتيل 
به  امل�سا�س  او  الديكتاتور  �ستم  قانوين غري  خرق 
اأهم  اأحد  ال�سرطة  باأهله، حتى �سارت مراكز  او 
ن�سال الديكتاتور يف ج�سد ال�سعب العراقي، هذا 
لأجهزة  املواطن  يكنه  �سمنيًا  عداًء  ولد  املوروث 
اأمن الدولة، اذ اختفت مقولة )ال�سرطة يف خدمة 

ال�سعب( لتتحول اىل )ال�سرطة لقمع ال�سعب.(
ال�سرطة  هيكيلية  اإع��ادة  متت   2003 ع��ام  وبعد 
ومنت�سبي الداخلية بخطة �سريعة يف حينها ب�سبب 
�سغوط الإرهاب والو�سع الأمني ب�سورة عامة ما 
ت�سبب بتلكوؤ كبري واإخفاقات تعر�ست لها اأجهزة 

الدولة كافة.
اليوم، وبعد ال�ستقرار الأمني، مقارنة بال�سنوات 
املا�سية، كيف نرّم الثقة بني املواطن والأجهزة 

الأمنية؟
مدير  كاظم،  ليث  الرائد  اىل  بال�سوؤال  توجهنا 
�سوؤون  مكتب   - العام  املفت�س  مكتب  يف  الإع��الم 
ل�سماع  ثالثاء  كل  اأبوابه  يفتح  والذي  املواطنني- 
للبت  ورفعها  مبا�سرة  ب�سورة  املواطنني  �سكاوى 

باأمرها، والذي قال:
"ي�سعى مكتب املفت�س العام جاهدًا لتطوير كيفية 

اإي�����س��ال ال�����س��ك��اوى 
وال�����ت�����ع�����رف ع��ل��ى 
م�����س��اك��ل امل��واط��ن��ني 
ب�������س���ورة م��ب��ا���س��رة 
ب��دءًا  ال�سبل  ب�ستى 
�ساخنة  خطوط  من 
ل��ت��ل��ق��ي ال�����س��ك��اوى 
�سفحاتنا  ومبتابعة 
التوا�سل  م��واق��ع  يف 
ت�سله  ال��ذي  املركز  اىل  بالإ�سافة  الجتماعي 
التحقق  يتم  �سكوى   100 ال�  يقارب  ما  اأ�سبوعيًا 

منها واإجراء الالزم."
بالطرق  امل��واط��ن��ني  ت��وع��ي��ة  "نحاول  وا����س���اف: 
الثقة  ولإع��ادة  حقوقهم  لهم  تكفل  التي  وال�سبل 
املفت�س  دور  لأن  وبينهم،  الأمنية  الأج��ه��زة  بني 
وم�ساند  تقوميي  ب��ل  فقط  رق��اب��ي��ًا  لي�س  ال��ع��ام 
للجميع لتحقيق العدالة بالتايل، كما اأننا داعمون 
اجلرمية  اختالف  تواكب  التي  احلديثة  لالأفكار 
واح��دًا  �سفًا  بالعمل  وم�ستمرون  اأدوات��ه��ا  وتطور 
فمثال  اجلرمية،  من  للحد  الأمنية  اجلهات  مع 
على  القب�س  اإل��ق��اء  مت  املا�سية  الأي����ام  خ��الل 
بغداد من قبل  اأحد فنادق  جتار خمدرات داخل 

املفت�سية."
رئي�س  نائبة  �سر�سم،  ذكرى  ال�سيدة  مع  لقاء  يف 
منظمة برج بابل، التي تقوم بور�س عمل اإعالمية 
هو  "الأمن  قالت:  ال�سرطة،  لأف��راد  وجمتمعية 
وهو  وال�سحة،  الغذاء  بعد  الأوىل  الفرد  حاجة 
اأحد اأهم مرتكزات اي تطور ح�ساري ، فال�سعوب 
ل  بالتايل  م�ستقرة،  غري  �سعوب  هي  الآمنة  غري 
بال  اأمن  فال  احل�ساري،  والبناء  التطور  ميكنها 

ا�ستقرار ول ح�سارة بال اأمن." 
اأهم  اإح��دى  هي  التعبري  حرية  "اإن  واأ���س��اف��ت:   
حر�ست  لذلك  الديكتاتور،  زوال  بعد  املكت�سبات 
وزارة  مع  بالتن�سيق  اأعمل  اأن  على  احلر�س  كل 
الداخلية لإقامة ور�س تدريبية بني فئات املجتمع 
املدنية وملنت�سبي وزارة الداخلية من اأجل احلفاظ 
التعبري وحفظ النظام ومعرفة كيفية  على حرية 
الت�سرف والتعامل للو�سول اىل بلد م�ستقر واآمن 

يف عراق جديد."

لوؤي ال�شفار�شوزان منعم

ذكرى �شر�شم

رمي خانقي�شر الورد
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من �شّباك منزلها املطرز بال�شنا�شيل ت�شتن�شق الفتاة ال�شغرية عبري الب�شرة 
وق�شائدها احلاملة على �شفاف �شط العرب، تفتح نافذة لل�شم�ض وتتماوج مع 
اأريج احللم، حتت ظالل ال�شياب وحممود الربيكان وكاظم احلجاج، تنتقل يف 

رو�شة ال�شعر يف جو يفوح منه عبق احلرف، تكتب بعفوية وتلقائية دون اكرتاث 
لقوانني ال�شعر ال�شارمة.

اإنها ال�ساعرة �سارة �سامي، ال�سخ�سية املتمردة 
ومن مهجرها  تهوى،  كما  �سّقت طريقها  التي 
عادت حمّلقة يف ف�ساء املربد ال�سعري، لتطرق 
الثقايف،  منتداه  يف  ال�سياب  ب��اب  بعد  فيما 
رابطته،  يف  الدين  جمال  م�سطفى  وليكّرمها 

ويحتفي بها م�سغل بغداد الثقايف يف بغداد.
جتربتها  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  اأج����ل  وم���ن 
العراقية"  "ال�سبكة  جملة  اأج��رت  الإبداعية، 

معها هذا احلوار:
* املكان كان هاج�سًا لل�سعراء، والكّتاب، ماذا 

يعني لِك املكان واختالفه؟
اأكون  اأن  وؤ.  التجزُّ املكان واختالفه يعني يل   -
عالقٌة  وحياَتني،  وطنني  مع  ثالثيٍة  عالقٍة  يف 
ن�سفًا  اأت���رك  اأن  مثلثها،  يف  ال��وت��ر  اأن��ا  اأك���ون 
متجذرًا مع نخيِل الأر�س ون�سفًا اآخر متال�سيًا 
منا�سفة  اأق�سمها  فحياتي  املنفى،  خطوط  مع 

بني وطٍن لفظني ووطٍن احت�سنني. 
* ما معنى اأن يعي�س املرء يف عامل لي�س له فيه 
مكان، ل يف بالده ول يف املنفى، يف اأية ق�سيدة 

ولد لديِك هذا الت�ساوؤل؟
ال��ري��اح  تبعرها  كغيمٍة  تعي�س  اأن  معناه   -
فتت�ستُت تارًة وتت�سكُل تارًة اأخرى، لكنها تبقى 

لًة بالغيث لكلِّ ما متر به يف طريقها. حممَّ
"يوم  ن�سّي  يف  ال�����س��وؤال  ه��ذا  ل��دي  ُول���د  لقد 

رمادي" الذي اأقول فيه:

ماذا اأفعُل يا �سيدي
حني يكوُن اليوُم رماديًا 
فال �سم�ُس العراِق ت�سرق

و ل غيوُم الُغربة مت�سي؟
ماذا اأفعُل حني متوُت 

ر  نكهُة الهاِل يف ال�ساي املعطَّ
فال اأرت�سُف ق�سَب الأهوار

و ل �سنا�سيَل الب�سرة؟
* الأمكنة غالبًا ما تكون غذاء الق�سيدة وهي 
توؤ�س�س عبورها نحو احللم بهدوء، هل مبقدور 

ال�ساعر تروي�س املكان باللغة؟
ي�سوُغ  واملجوهرات  احِللّي  ك�سائغ  ال�ساعر   -
ال��ق��الئ��د والأ����س���اور،  اأج��م��ل  م��ن ذه��ب اللغة 
فيتوجها  ومعا�سمها،  ملهمته  جيَد  بها  ن  لُيزيِّ
والزمان  املكان  يرّو�ُس  اإنه  الق�سيدة.  �سبعاد 
فتتغذى  اخليال  زلل  من  اأنهارًا  وي�سهرهما 

الق�سيدة وتنمو.
بكتاباتي عمدُت اإىل اأن�سنة املكان فبثثُت الروح 
ق�سيدة  ففي  اأح���اوره،  �سخ�سًا  لي�سبح  فيه 
"كوبنهاكن" مثاًل اأخاطب املدينة كاأنها امراأة، 
املدينة  من  "بغداد" جعلُت  ق�سيدة  يف  بينما 

حكايًة لرحلٍة عرب الزمكان. 
امل�سافحة  �سرا�سة  اتقاء  اإىل  ال�سبيل  ما   *

الأوىل مع الن�س؟
د  اجليِّ الن�سُّ  عنوًة.  الن�س  ُي�ساَفح  ل  باأن   -

هو من يبادر بال�سالم دومًا، ول ينتظر التحية 
من اأحد. 

الق�سيدة  تفتحها  التي  الأب��واب  هي  كثرية   *
لل�ساعر، اأي باب ُيفتح عند لقائِك بها؟

اأرى  فاأنا  النبوءات،  ب��اب  تفتُح  الق�سيدة   -
الذي  ال�سعر  لأن  ظ��اًل،  ل  �سجرًة  الق�سيدة 
اأن يكون ظاًل، هو �سعٌر  يوؤ�س�س حقًا، ل ميكن 
وهذا  معه،  موؤتلفًا  ولي�س  �سبقه،  ا  عمَّ خمتلٌف 
غري  وال�سعر  ال��ث��وري  ال�سعر  ب��ني  ال��ف��رق  ه��و 
ال��ظ��ّل، بينما  ي��دور يف  ال��ث��وري، فهذا الأخ��ري 
الأول يعار�س ثقافة ال�ستالب والتبعية لالآخر. 
ال�سجرة،  ظلَّ  ل  ال�سجرة  عُر  ال�سِّ يكون  فحني 

ي�سبُح ناطقًا ل ُمرددًا. 
عوا�سف احلزن  املرء من  يحتمي  ما  دائمًا   *
والغ�����رتاب وال�����س��ج��ن يف ق��ل��ع��ة خ��ا���س��ة ب��ه، 
اأم  اخلا�سة  ال�ساعر  قلعة  هي  الق�سيدة  هل 
ال�سرّية  اأ�سيائه  على  منها  يطل  نافذة  اأنها 

واحلميمة؟
ن  يتح�سَّ التي  ال�ساعر،  قلعُة  هي  الق�سيدة   -
اأع��ا���س��ري  اأم����ام  ت��ب��ع��ره و���س��ي��اع��ه  فيها م��ن 
ال��ن�����س��ي��ان، ق��ل��ع��ُت��ُه ال��ت��ي ي��وؤث��ث��ه��ا م��ن رف��وف 
ذاك��رت��ه اأمل��ًا وح��زن��ًا، فيرتك ك��لَّ ���س��واده على 
بيا�سًا  هو  ف��ي��زداد  ال�سطور  ه  لتمت�سَّ ال��ورق 
قلعٌة  لكنها  ب��ال��ن��دوب،  املثقلة  روح��ه  وت��خ��فُّ 
حمربة  تطلُّ  النوافذ  ه��ذه  وم��ن  نوافذ،  ذاُت 

�سارة �سامي:
دة وم�ستبّدة اأنا كجّدتي �سبعاد متفرِّ

حوار اأجراه: حم�سن ابراهيم
ت�سوير: دار �سبعاد

ال�ساعرة
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

وتبدو الدولة كربِّ اأ�سرة يكدُّ ليل 
نهار ليوفر ما يقيم به اأود اأفراد 

اأ�سرته، ودائمًا يجد اأن لديه اأفراداً 
جدد. ويف خ�سم جريه اليومي، 

ر مرغمًا يف اأمور مهمة لإدامة  يق�سّ
حياة كرمية لأ�سرته الكبرية.

رواتب و خلل

التميمي  النائبة د. ماجدة  الذي ك�سفت فيه  التقرير  يف 
اجل��اري��ة  امل��وازن��ت��ني  مت��وي��ل  بعد  املتبقي  الر�سيد  ع��ن 
الأوىل  عندهما:  التوقف  من  لبد  نقطتان  وال�ستثمارية 
اأن "ن�سبة املوازنة اجلارية قد بلغت ٩٥،7% و�سكلت فيها 
هذه  جدًا" ،  مرتفعة  ن�سبة  وهي   %٦٥،٩ الرواتب  ن�سبة 
ب�سورة  مرتفعة  اإمن��ا  جدًا"،  "مرتفعة  لي�ست   الن�سبة 
عمل  عن  يبحثون  الذين  يف  لي�س  واخللل  منطقية.  غري 
من  ممكنة  بكرامة  يعي�سوا  اأن  لأج��ل  العام  القطاع  يف 
خالل راتب ثابت، اإمنا اخللل الكبري يف عدم وجود قطاع 
خمتلط )4٩% قطاع خا�س و ٥1% قطاع عام( من �سركات 
وم�سانع ت�ستطيع اأن ت�ستوعب العاطلني، اخلريجني منهم 
خا�سة. وهناك تقارير ت�سري اىل توقف اآلف امل�سانع عن 
العمل. كذلك اخللل يف هذا العدد الكبري من اجلامعات 
الأهلية التي تخّرج �سنويًا الآلف من الطلبة ي�سافون اىل 

طوابري العاطلني عن العمل.
ويف  احلكومية  امل�ساريع  تنفيذ  ب��طء  يف  اأي�سًا  واخللل 
ال�سباب  تدرب  اأن  عليها  التي  املدين  املجتمع  منظمات 
اأن ن�سري اىل  اأردنا  على البدء مب�ساريعهم اخلا�سة. ولو 

كافة نقاط اخللل، لتحدثنا طوياًل. 
مع هذه الن�سبة املرتفعة للرواتب، ما يتبقى من املوازنة 
البنى  من  خا�سة  املواطن،  يحتاجه  ما  لتنفيذ  يكفي  ل 
التحتية، وتبدو الدولة كربِّ اأ�سرة يكدُّ ليل نهار ليوفر ما 
اأفرادًا  لديه  اأن  يجد  ودائمًا  اأ�سرته،  اأفراد  اأود  به  يقيم 
اأمور  ر مرغمًا يف  يق�سّ اليومي،  جدد. ويف خ�سم جريه 
الرتبية  مثل  الكبرية،  لأ�سرته  كرمية  حياة  لإدامة  مهمة 
واأن��ه  خا�سة  واخل��دم��ات،  وال�سكن  وال�سحة  والتعليم 
بالكاد ميلك موارد اأخرى غري النفط، ودائما هناك بني 
اأبنائه من ينتظر اأن يحال اىل التقاعد وي�سّفي ممتلكاته 
يف  ي�سهم  اآخ��ر  بلد  يف  العي�س  اىل  ليذهب  ال��ع��راق  يف 
اليومية  و�سرفياته  العقارات  �سراء  خالل  من  اقت�ساده 

ودفعه لل�سرائب. 
واإل  حل؟  اإيجاد  يف  ويفكر  اخللل  هذا  على  ي�سيطر  من 
فاإن هذه الن�سبة اىل ارتفاع م�سطرد، ومهما ارتفعت قيم 
املوازنات العامة فاإن الو�سع �سيبقى على ما هو عليه من 

تق�سري يف اخلدمات ال�سرورية.
النقطة الثانية يف تغريدة التميمي على تويرت اإن "ح�سة 
لأربع  تذهب  موازنة 201٩  التخ�سي�سات يف  الأ�سد من 
والكهرباء".  وال��دف��اع  والداخلية  النفط  ه��ي  وزارات 
متول  و  الدولة  متول  من  هي  النفط  وزارة  اأن  املفرو�س 
اأن  ل  النفطية،  ال���دول  غالبية  يف  يحدث  كما  نف�سها 
اأ�سد من املوازنة، هنا خلل ما لبد  تخ�س�س لها ح�سة 
من معاجلته، وللمثال ولي�س للح�سر، فاإن وزارة النفط 
 1٩87 منذ  ب���داأت   ،1٩80 يف  تاأ�س�ست  التي  الإي��ران��ي��ة 
املوازنة  من  ح�سة  اأية  تت�سلم  ول  نف�سها  على  بالعتماد 
هناك  اأن  كما  فيها.  رئي�س  ب�سكل  ت�سهم  بينما  العامة، 
خلاًل يف وزارة الكهرباء التي يفرت�س بها اأن متول نف�سها، 
دفع  يف  امل��واط��ن  ت��ع��اون  ع��دم  اىل  ن�سري  اأن  لب��د  وهنا 
لوزارة  يعني متوياًل  واأن دفعها  الكهرباء، خا�سة  فواتري 
الكهرباء وي�سكل اأحد روافد الدخل القومي، وعدم الدفع 
ف�ساد اأي�سًا، ولكن لبد اأن ن�سري اأي�سًا اىل املليارات من 
نتيجة  اأية  ال��وزارة دون  ا�ستنفدتها هذه  التي  ال��دولرات 
ل  اأن  ونخ�سى  ون�سري  ونتحدث  اأدائها.  حت�سن  يف  كبرية 

يتغري الواقع نحو الأح�سن..

حيُث  وه��ن��اك  قلبه،  ���س��وي��داء  على  ال�ساعر 
املحو.  يف  ال��غ��رق  م��ن  النجاة  ط��وُق  ال��ذاك��رة 
هناك حيُث تلك الذاُت احلائرة التي ل متلك 
النافذة  بتلك  تلوُذ  ذاٌت  ال�سوؤال،  �سوى  اإجابًة 
ك وحدك، اأو  التي ل متنحك فقط قمرًا يخ�سُّ
حبيبًة يف النافذة املقابلة ترى فيها وجهك، بل 
متنحك قبل كلِّ �سيٍء �سخ�سًا مل تكن تعرفه، 

�سخ�سًا جديدًا هو اأنت.
ال��رغ��ب��ة يف ���س��رح  ب���ع���دم  ت�����س��ع��ري��ن  * ه���ل 
يفقد  ال��ذي  للحلم  م�سابه  �سيء  ق�سائدك، 

قوته عندما يحّلل؟
-اإنَّ الق�سيدة لغٌة ل تقول ما تظهره فح�سب، 
و  اأعظم  اآخ��ر  بعدًا  طياتها  بني  تخفي  لكنها 
مة الأ�سا�سية لكلِّ ق�سيدٍة  اأعمق، وهذه هي ال�سِّ
اإن  وهومريو�س،  جلجام�س  زمن  منذ  عظيمة 
الإيحائية  الدللة  هي  ال�سعرية  اللغة  باء  األف 

فنية  ذائقًة  اأن ميتلك  القارئ  وعلى  والرمزية 
كي ي�ستطيع اأن يفكَّ طال�سم الق�سيدة، اإذ اإنَّ 
مهمة تاأويل املعنى تعود اأوًل واأخريًا اإىل املتلقي 

ولي�س اإىل ال�ساعر.
منحى  ق�سائدي  تنحو  اأن  اأحب  ال�ساعرَة  اأنا 
مف�سرّي  كتب  تاأويلها  يف  تتباين  التي  ال��روؤى 
الأحالم، فالغمو�س يف ال�سعر دليُل ُعمٍق وغنى 
ناقٌد عربيٌّ قدمي حني قال  اإليه  ه  تنبَّ وهذا ما 

َغُم�س". ما  عر  ال�سِّ "اأفخُر 
يف  الطفل  �سمات  من  وامل�ساغبة  ال�سكون   *
داخ����ل ك��ل ���س��اع��ر، ه��ل ط��ف��ل��ك ال�����س��اك��ن يف 

اأعماقك مدلٌل اأم م�ساغب؟
طفٌل  هو  اأعماقي  يف  يقبُع  ��ذي  الَّ فل  الطِّ اإنَّ   -
عابث  ج���ريء،  ��د  اجل��يِّ فال�ساعر  ُم�����س��اغ��ب، 
يكرتث  ل  فهو  امل�ساغب،  الطفل  كما  وم�ستفّز 
منربًا  ي��ج��ُد  ط��امل��ا  الآخ����رون  عنه  يقوله  مب��ا 

للتب�سري بنبوءاته.
امل��راأة  م��ا يف  اأج��م��ل  اأنَّ  اأرى  ال��وق��ِت ذات��ه  يف 
على  حتافظ  التي  وامل��راأة  وعفويتها،  طفولتها 
فما  اأب���دًا،  ت�سيُخ  ل  اأعماقها  يف  الطفلة  تلك 

بالك اإن كانت �ساعرة؟ 
* ك��ي��ف ت��ن��ظ��ري��ن، ب��ع��د ه���ذا امل�����س��وار، اإىل 
ق�سيدة  اأول  م��ع  الأوىل  القدمية  ذك��ري��ات��ِك 

كتبِتها؟
كنت  فقد  حانية،  بعنٍي  ذكرياتي  اإىل  اأنظر   -
اك���رتاٍث  اأدن���ى  دون  وتلقائية  بعفويٍة  اأك��ت��ُب 
لقواننِي الفراهيدي ال�سارمة، لرمبا هو جزٌء 
كما  طريقي  اأ�سقَّ  اأن  املتمردة  �سخ�سيتي  من 
اأهوى واأن اأ�سنع عطوري وحتى اأوانيها بنف�سي، 
واأن اأ�سمم اأزيائي واأرتديها بطريقتي، دون اأن 
�سبعاد  كجّدتي  فاأنا  املو�سة،  خطوط  اأراع��ي 

متفّردة وم�ستبدة.
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كوكب حمزة

اأغانينا
وجع حقيقي

ملحن عراقي كبري، ولد يف حمافظة 
بابل عام 1944، در�ض يف معهد 
الفنون اجلميلة واأكمل درا�شته 
يف معهد الدرا�شات املو�شيقية يف 

جامعة كييف باالحتاد ال�شوفيتي 
�شابقًا، قدم اأحلانًا مهمة يف �شتينات 

القرن املا�شي واأ�شبح اأحد النجوم 
ال�شاطعة يف �شماء االأغنية 

العراقية، 

حوار اأجراه: علي ال�سومري
ت�سوير- �سباح الربيعي

امل�����ل�����ح�����ن

ل�"ال�سبكة":

وف��وؤاد  نزهت  مائدة  بينهم  ع��دة  ملطربني  حّل��ن 
�سامل و�سعدون جابر وح�سني نعمة وفا�سل عواد، 
الطايرة،  طيور  يا  )حمطات،  يف  اأحلانه  وكانت 
بني  م��ن  تانيني(،  جنمة،  ي��ا  بعيدة،  الكنطرة 
اأ�سهر الأغاين التي حّلنها وتر�سخت يف الذاكرة 
كوكب  امللحن  اإن��ه  العراقي،  للجمهور  اجلمعية 
حمزة، الذي التقيناه يف  اأربيل وكان لنا معه هذا 

احلوار الذي ابتداأناه ب�سوؤال:
واأ�سبح  نبوءتك  حتققت  ه��ل  ك��وك��ب،  اأ�ستاذ   *

العمر بالن�سبة لَك جمرد )حمطات(؟
اأ�ستذكر  اأن  بد  ل  ال�سوؤال،  هذا  على  لالإجابة   -
القنابل  ا�ستخدم  حينما  ح�سني  �سدام  املقبور 
كرد�ستان،  يف  هنا  ال�سباب  على  الكيمياوية 
ا�ستوقفني  ح��ني  �سوريا  يف  حينها  اأ���س��ري  كنت 
�سوؤاًل؟  اأ�ساألك  اأن  ميكنني  هل  يل:  وق��ال  �ساب 
على  يوفقك  ل  )اهلل  فقال:  تف�سل،  ل��ه:  فقلت 
)مال  فقال:  نبوءة؟  اأية  له  فقلت  النبوءة(  هاي 
الآن  اأن����َت  ل���ه:  ال��ع��م��ر حم��ط��ات(، فقلت  ���س��ار 
�سرتى  له  فقلت  الأوىل،  فقال:  حمطة؟  اأي  يف 
العمر  �سار  وفعاًل  بعدها.  املحطات  من  الكثري 
)حمطات، والكنطرة بعيدة، ويا بنادم(، والكثري 
ك���ان م�سدرها  ا���س��ت��ه��رت،  ال��ت��ي  الأغ����اين  م��ن 
لنا، وطن  وطنًا  لي�س  العراق  باأن  اآنذاك  �سعورنا 
ونحن  اأحرقته،  )ِع�سابة(  عليه  ت�ستحوذ  كانت 
وهو  حمرتمة،  غري  وكائنات  غري  ل  حطبًا  كنا 

هذا  لدينا،  بالوطن  اإح�سا�س  وج��ود  ع��دم  م��رد 
الإح�سا�س هو �سبب اإنتاج هذه الأغاين املوجوعة 
اأن  يتمنى  ملحن  اأو  �ساعر  اأي  اأن  اأعتقد  ل  التي 
اأوًل لأنها وجع حقيقي، ولي�س  اأو يلحنها،  يكتبها 
بيننا من هو )مازو�سي( لكي يتمنى هذا الوجع 

ويتلذذ به.
ترى  وك��ي��ف  التلحني،  ع��ن  اب��ت��ع��ادك  �سر  م��ا   *

الأغنية العراقية اليوم؟
اأجمع متر بلحظة انحطاط  - الأغنية يف العامل 
فظيع، ولي�س الأغنية العراقية اأو العربية وحدها،  
قراأت يومًا – اإن مل تخني الذاكرة – كتابًا بعنوان 
فل�سفتهم  جوهر  وكان   ،)CIA�ال جمال  )علم 
بعيدًا عن  التوتر،  تغذية  املتلقي، عرب  اإي��ذاء  هو 
ال�ستمتاع اأو ال�ستفادة الثقافية واملعرفية، وهذا 
ما يجري الآن على كل �ساحات العامل، نحن الآن 
يف خ�سم ثقافة ال� )CIA( بكل معنى الكلمة، 
وثقافة  والإي�����ذاء،  ال��ق��رف  ثقافة  ب��ال��ت��ايل  اأي 

التجهيل وتدمري الآخر.
* ومن �سمنها الذائقة العراقية تق�سد؟

- بل ذائقة العامل اأجمع، لأن الأغنية، واملو�سيقى 
بها  لالحتفاظ  فنية  اأداة  اأ�سهل  هي  حت��دي��دًا، 
خطرها،  يكمن  ال�سهولة  ه��ذه  ويف  وت�سجيلها، 
لأنها م�ساعة بني النا�س وتلعب دورًا خطريًا بني 

النا�س.
الديكتاتورية،  ب�سبب  م�سطرًا  العراق  غادرت   *

ما الذي اأ�سافه الغرتاب اإىل كوكب امللحن؟
ل  الإ�سافة،  قبل  اخل�سارة  عن  اأوًل  لأحت��دث   -
ومن  وع�ّسه  ج��ذره  من  ُاقتلع  �سخ�سًا  اأن  اأعتقد 
�سخ�سًا  يكون  اأن  ميكن  اأهله  ومن  وبيته  وطنه 
طبيعي  ب�سكل  للحياة  منتميًا  ويكون  م��ت��وازن��ًا، 
اجلانب  ه��ذا  طبعًا  الأم،  وطنه  يف  ك��ان  مثلما 
واملتاهة،  بالغربة  لإح�سا�سك  املرافق  ال�سلبي، 
ولكن الغرتاب يجعلك حتتك مبو�سيقى جديدة 
واأل��وان  و�سعوب  اأي�سًا،  جديدة  وثقافة  خمتلفة 
قطعًا،  ت�سيف  ه��ذه  اأخ��رى،  وغنائية  مو�سيقية 
ولكن هذه الإ�سافة تاأتي م�ساحبًة لهذا اخلراب، 
املتوا�سل  وال�سعور  احلقيقي  الغ���رتاب  خ��راب 

بالغربة.
العراق،  يف  يجري  ما  مع  املتوا�سلني  من  اأنت   *
و�ساركت اأي�سًا يف بع�س التظاهرات التي حدثت 
اأردت  ال��ت��ي  الر�سالة  م��ا  ب��غ��داد،  العا�سمة  يف 

اإي�سالها؟
- كل حلمي اأن ن�ساهم يف بناء بلدنا، كل ح�سب 
هذه  تزاح  اأن  هو  وحلمي  واخت�سا�سه،  مقدرته 
الفا�سدين  حما�سبة  وتتم  ال��وط��ن،  ع��ن  الُغّمة 
والل�سو�س، حلمي الوحيد اأن يعود للعراق وجهه 
من  �سحوا  ال��ذي��ن  ع�ساقه  اإل��ي��ه  وي��ع��ود  امل�سرق 
للم�ساهمة  والبعث،  الديكتاتورية  وقارعوا  اأجله 
احل�سارية  روحه  وا�ستنها�س  عافيته  با�سرتداد 

واجلمالية.

* كيف ترى موقف املثقف العراقي على م�ستوى 
بناء املجتمع، الذي نتمناه كمجتمع متوازٍن يقبل 
كتاباته  يف  املثقف  موقف  الفكرية،  بالتعددية 

و�سعره وم�سرحه و�سينماه؟
فاأنت  مثلك،  مطلعًا  ل�ست  كوين  من  بالرغم   -  
اأ���س��م��ع  مل  لكنني  ال���ع���راق،  داخ����ل  يف  م��وج��ود 
اأ�سواتًا مهمة اإل من قّلة من الأ�سدقاء املثقفني 
ال�����س��ج��ع��ان، ل��ك��ن خ����راب ال���ع���راق خم��ط��ط له 
تخطيطًا كاماًل، ووجود هذه الأ�سوات احلقيقية 
هو �سرورة، لكن ما يوؤ�سفني حقًا اأنها غري موؤثرة 
ل يف ال�ساحة ال�سيا�سية ول الثقافية ول الفكرية 
لوجود هذه  �سعيد  ولكنني  الجتماعية،  ول حتى 

الأ�سوات احلرة الراف�سة لهذا اخلراب.
* لكنك اأحد كبار امللحنني، األ ت�سعر باأن العراق 
بحاجة اإليك اليوم، لت�ساهم مع امللحن العراقي 
يف  وح��ي��دًا  بقي  ال���ذي  ف��رح��ان  حم�سن  الكبري 
العراق وهو يحاول املحافظة على جمال الأغنية 

العراقية واأ�سالتها؟
- حلم العودة للعراق هو حلمي منذ اأربعني �سنة، 
اأ�ستطيع  لن  عدُت  اإن  اأنني  جيدًا  اأع��رف  لكنني 
اأقدم  يرتكوين  لن  بالأحرى  اأو  �سيء،  اأي  تقدمي 
اأي �سيء، ورمبا �ستتم م�سايقتي اأو حتى ت�سفيتي 
ل�ست  واأن��ا  العراق،  مثقفي  خرية  مع  حدث  كما 
خائفًا من هذا امل�سري، لأنني اأعتقد اأن و�سويل 
لهذا العمر هو م�سادفة، اإذ كان ميكن قتلنا يف 
لكننا  )�سدام(  زمن  يف  اغتيالنا  اأو  كرد�ستان 
على  نبقى  اأن  م�سادفة  اأنها  اأقول  لهذا  جنونا، 
وبالعراق  بنا  بالرغم من كل ما مر  قيد احلياة 

من ظروف.
م�ساريعك  م��ا  ج���دي���دَك،  ع��ن  اأخ���ري  ���س��وؤال   *

الأخرية؟
يقارب  ما  منذ  التلحني  تركت  قد  كنت  طبعًا   -
لأج��ل  ال��ع��ود  فيها  اأم�سك  مل  �سنوات،  الثماين 
الياأ�س  ب�سبب  طبيعي  فعل  رد  وه��و  التلحني، 
التي  �سوريا  يف  يجري  وم��ا  امل��وج��ود،  واخل���راب 
على  العمل  اأح��اول  فاأنا  الآن  اأما  جدًا،  اأع�سقها 
اأعّده حتديًا يل، ن�ّس )ن�سوري( باللهجة  ن�ّس 
جميل  ن�����سّ  اأح��ب��ه��ا،  ال��ت��ي  ال�����س��وري��ة  ال�سعبية 
اأن  فيه  اأح���اول  قا�سم،  دمي��ا  الرائعة  لل�ساعرة 

يكون اللحن مب�ستوى الن�ّس وجمالياته.



وهي من اإخراج الفنان الدكتور ح�سني علي هارف ومتثيل 
الفنان  هم  والغناء  وال��درام��ا  امل�سرح  جن��وم  من  نخبة 
�سامي قفطان، والفنانة عبري فريد، والفنان عزيز كرمي، 
م�سطفى،  اأحمد  خالد  والفنان  ه��ادي،  طالل  والفنان 
والفنان  �سيدان،  خلف  والفنان  القطر،  طيف  والفنان 
عدنان �سال�س، والفنان اأحمد �سامي قفطان، وعدد اآخر 

من الفنانني ال�سباب.
بالدارجة  ي�سمى  ال��ذي  ال���راوي  على  امل�سرحية  تعتمد 
العراقية )الق�سخون( الذي يروي اأحداث امل�سرحية عرب 
م�ساهد متثيلية لعدد من الفنانني الذين يج�سدون اأجزاء 
من  تخلو  ل  التي  امل�سرحية  امل�ساهد  عرب  ال�سالوفة  من 
الفنتازيا والواقع، اإذ ج�سد هذه ال�سخ�سية الفنان القدير 
�سامي قفطان وهو يرتدي زي ق�سخون اأيام زمان، ف�ساًل 
عن م�ساحبة مو�سيقية من اأداء فرقة اجلالغي البغدادي 
لون  وغناء  خليل  وحممد  ها�سم  �سباح  الفنانني  بقيادة 
ال�ساب طيف  الفنان  الأ�سيل ب�سوت  العراقي  املقام  من 
امل�سرحي  العر�س  الر�سام ما جعل  والفنان كرمي  القطر 

يزداد جماًل وتاألقًا يف اأجواء �سعبية فنية بغدادية. 
م�سرحية(  )�سالوفة  عر�س  ح�سرت  ال�سبكة"  "جملة 
التجربة  هذه  عن  للحديث  الفني  عملها  فريق  والتقت 

الفنية اجلديدة .
حكايات الق�سخون

الفن  اأب���واب  اإن  ق��ائ��اًل:  حدثنا  قفطان  �سامي  الفنان 
ليقدموا  وقتهم  ويكر�سون  يحاولون  الذين  اأم��ام  وا�سعة 
اجلديدة  الب�سيطة  التجربة  هذه  للنا�س،  الراقي  فنهم 
من  عدد  مب�ساركة  قدمناها  التي  م�سرحية(  )�سالوفة 
حر�سنا  على  دليل  هي  اإمنا  وال�سابات  ال�سباب  الفنانني 
اأكان  �سواء  يتابعنا  الذي  الكرمي  جمهورنا  مع  لنتوا�سل 
ال�سباب  الفنانني  اإرادة  اأن  اإل  يكن،  اأم مل  م�سرح  هناك 
نخرج  ان  ا�ستطعنا  اجلهود  وبتكاتف  امل�ستحيل،  تخلق 
بهذه امل�سرحية البغدادية التي حتتوي على اأربعة مفا�سل 
وامل�سرح،  والغناء،  والتلفزيون،  ال�سينما،  وهي  رئي�سة 
زمان  اأي��ام  )الق�سخون(  بني  مزجًا  امل�سرحية  لتتناول 
التاريخية  والأح������داث  احل��ك��اي��ات  ي���روي  ك���ان  وك��ي��ف 
ا�ستعان  احلا�سر  وقتنا  يف  و)الق�سخون(  الواقعية. 
)بجهاز الالبتوب( و) الداتا �سو( يف العر�س امل�سرحي 
لتكون هذه ال�سالوفة مزيجًا من املا�سي واحلا�سر ب�سكل 

جميل ولئق ومفيد.
ح�سني  الدكتور  الفنان  العمل  خم��رج  ق��ال  جهته،  م��ن 
فكرة  م��ن  م�سرحية(  )���س��ال��وف��ة  ج���اءت  ه���ارف:  علي 

�سخ�سية  لتوظيف  علّي  قفطان  �سامي  الفنان  طرحها 
هنا  وم��ن  م�سرحي،  عمل  يف  ال�تاأريخية  )الق�سخون( 
التي  املقهى(  )م�سرح  فكرة  م�سرتجعني  العمل  ب��داأن��ا 
يف  يون�س  �سعدي  الفنان  الدكتور  �سابقًا  طرحها  قد  كان 
�سبعينات القرن املا�سي، لذا ا�ستطيع القول اإننا جنحنا 
الرم�ساين  العر�س  ه��ذا  اىل  اجلمهور  ا�ستقطاب  يف 
اجلميل مب�ساركة ثّلة من الفنانني الأ�سالء وعلى راأ�سهم 
التي  الأمري  عبد  زينب  والدكتورة  قفطان  �سامي  الفنان 

تولت الإ�سراف على التقنيات امل�سرحية الفنية.
امل�ساهد  بني  مزاوجة  كانت  امل�سرحية  ه��ارف:  اأ�ساف 
امل�سجلة  التلفزيونية  امل�ساهد  وبني  امل�سرح  على  احلّية 
م�سبقًا التي تعر�س على �سا�سة كبرية )داتا �سو(، يتحكم 
اأن  اىل  م�سريًا  لل�سالوفة،  �سرحه  اأثناء  الق�سخون  بها 
هناك نّية يف ا�ستمرار عر�س امل�سرحية اىل ما بعد �سهر 
اأيام  ل�سيما يف  اجتماعية عدة  نواٍد  املبارك يف  رم�سان 

عيد الفطر املبارك.
اإحياء جتربة م�سرح املقهى

ي��ق��ول ال��ف��ن��ان ع��دن��ان ���س��ال���س: ن�سعى م��ن خ��الل هذا 
يف  العام  اجلمهور  من  الق��رتاب  اىل  امل�سرحي  العر�س 
كثقافة  امل�سرحية  امل�ساهدة  اإ�ساعة  واىل  وج��وده  اأماكن 
وجديدة،  عامة  عر�س  اأماكن  على  والنفتاح  اجتماعية، 
لذا  املقهى،  م�سرح  جتربة  اإح��ي��اء  حم��اول��ة  ع��ن  ف�ساًل 
متعددة  ر�سائل  يحمل  الذي  العمل  بهذا  �سعادتنا غامرة 

يف الإر�ساد والرتفيه والتثقيف.
الفنان ال�ساب طيف القطر، اأحد امل�ساركني يف امل�سرحية، 
اجلمهور  بني  اإيجابية  اأ�سداء  لقت  امل�سرحية  اأن  اأو�سح 
اأن ُيقدم عر�س م�سرحي يف مقهى  كونها جتربة جديدة 
ثقايف بعيدًا عن امل�سارح التقليدية، اإذ تناولت امل�سرحية 
مو�سوعاتها بطريقة مب�سطة ما جعل متابعتها قريبة من 
اىل  م�سريًا  الثقافية،  وم�ستوياتهم  النا�س  طبقات  جميع 
اأن امل�سرحية ا�ستطاعت اأن تك�سر حاجز الرتابة والتقليد 

يف العرو�س امل�سرحية.
�ساحب مقهى ر�سا علوان الثقايف، عالء علوان، بنّي اأن 
عر�س )�سالوفة م�سرحية( يف املقهى يعد جتربة جديدة 
يرتادون  الذين  النا�س  عامة  تاأثري يف  من  لها  ملا  ومهمة 
ك��ان يف  م��ا  ي��ا  وت��ن��درج �سمن ق�س�س )ك���ان  امل��ق��ه��ى، 
ال�سعبية  والأ�ساطري  القدمية  واحلكايات  الزمان(  قدمي 

الرتاثية التي كان ي�سردها الراوي لعامة النا�س. 
اأخذتنا  التي  الرائعة  ال�سالوفة  هذه  عمل  لفريق  مبارك 

اىل اآفاق وخيالت وا�سعة.

م�سرحية"  "�سالوفة 
جتربة جديدة ل�"م�سرح املقهى" 

يف رم�سان 

و�شط اأجواء رم�شانية م�شائية جميلة، �شهد امل�شرح العراقي جتربة جديدة جديرة 
باالهتمام ت�شاف اىل �شل�شلة االإبداع امل�شرحي العراقي، هي والدة فنية جديدة ملا ي�شمى بـ 

)م�شرح املقهى( يف عر�ض م�شرحية بغدادية �شعبية �شميت )�شالوفة م�شرحية( تعر�ض طوال 
�شهر رم�شان املبارك يف اأم�شيات رم�شانية رائعة على م�شرح مقهى ر�شا علوان ببغداد، 

تغطية/ اأحمد �سمي�سم
ت�سوير/ �سباح الربيعي
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وجرى يف احلفل تقدمي كلمات ال�سكر والعرفان 
ل��ك��ل م��ن اأ���س��ه��م يف دمي��وم��ة ه���ذا ال��ربن��ام��ج 
فريق  مع  وتكرميهم  املا�سية  الأع���وام  ط��وال 
القنوات  من  عدد  تكرمي  جرى  كذلك  العمل، 
الف�سائية، فيما قدمت الفرقة الوطنية للفنون 
عبداهلل  وه��ن��اء  ذن��ون  ف���وؤاد  بقيادة  ال�سعبية 

لوحات فنية احتفاء باملنا�سبة.
قائلة:  حتدثت  املدر�س  اأم��ل  القديرة  املذيعة 
الذين  احل�سور  ولكل  امل�ستمعني  لكل  �سكرًا 
جاءوا لي�ساركونا فرحتنا هذه مبرور 23 عامًا 

هذا  ع�سرة"،  "�ستوديو  برنامج  انطالق  على 
قلب  اىل  ي�سل  اأن  ا�ستطاع  ال��ذي  الربنامج 
مقّدميه  قلوب  من  نابع  لأن��ه  العراقي  املتلقي 
ومعّديه، وا�ستطاع اأن يحوز منزلة خا�سة لدى 
الكلمات   .1٩٩٦ عام  تاأ�سي�سه  منذ  العراقيني 
ل تفي بالغر�س لكل املوجودين، �سكرًا للجميع 
ونتمنى اأن يتقدم هذا الربنامج من تطور اىل 

اآخر من اأجل خدمة العراق اأوًل.
الإذاعي عالء حم�سن، الذي كان وما زال اأحد 
اأعمدة الربنامج الرئي�سة، اعتلى املن�سة قائاًل: 
و�سعوري  ب�سرعة كبرية  ينب�س  قلبي  اأن  اأ�سعر 
من  واملهنئني  احل�سور  جميع  اأ�سكر  مرتبك، 
ح�سروا  الذين  الإعالميني  واإخوتي  زمالئي 
لأحتفل  �ساأقف  اأنني  يومًا  اأ�سدق  مل  احلفل، 
مبرور 23 عامًا على انطالق برنامج "�ستوديو 

ع�سرة"، الذي مل يعد مقت�سرًا على امل�ستمعني 
اعتلى  ب��ع��دم��ا  اأي�����س��ًا  امل�����س��اه��دي��ن  �سمل  ب��ل 
وهنا  الجتماعي كربنامج،  التوا�سل  من�سات 
ل�سهر  امل�ساهدات  ع��دد  اأن  اىل  اأن���ّوه  اأن  اأود 
والتعليقات  م�ساهدة   2000100 بلغ  ني�سان 
موؤ�سر على  تعليق، وهذا  و�سلت اىل 100700 
وامل�ساهد  امل�ستمع  على  وتاأثريه  الربنامج  ثقل 
واعتزاز  بكل فخر  اأنّوه حقيقة  وهنا  العراقي، 
مديرة  وه��ي  ع��زي��زة  وزم��ي��ل��ة  �سيدة  بجهود 
باإ�سرارها على عودة  العراق  اإذاعة جمهورية 
لها،  فتحية  ل�سنوات،  توقفه  بعد  ال��ربن��ام��ج 
اأمل  القديرة  املذيعة  لزميلتي  املديد  والعمر 

املدر�س.
ختام الكلمات كان ملديرة اإذاعة بغداد الإذاعية 
عامًا   23 منذ  كنا  ق��ال��ت:  التي  جياد  �سمرية 
فريق حمبني مل�ستمعينا وكان بيتنا هو "�ستوديو 
لنقل  بغداد  اإذاع��ة  مايكرفون  ع�سرة" ورافقنا 
امل�ستمعني،  جلميع  وال���وف���اء  احل���ب  م�ساعر 
الزاوية  تلك  ويف  املدر�س،  اأمل  �سوت  كان  هنا 

لي�سمتوا  م��ع��ارج،  مديحة  حنجرة  �سدحت 
للحظات بعد اأن تتعاىل �سحكات عالء حم�سن 
من  يجعل  ال��ذي  احلد  اىل  وحري�سًا  م�ساغبًا 
اأمل  ب�سوت  هدوءه  ي�ستعيد  ع�سرة"  "�ستوديو 

املدر�س فنخرج على الهواء مبت�سمني.
الإذاع���ة  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  الفتاة  تلك  اأن���ا،  وك��ن��ت 
املتقدمني  م��ن  جم��م��وع��ة  �سمن  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
ل��الخ��ت��ب��ار لأج���د ق��ام��ة ك��ب��رية ط��امل��ا جل�ست 
�سالة  حمراب  يف  كاأين  لها  ومن�ستة  م�ستمعة 
ا�ستمع لرتاتيل وكلمات لي�ست كالكلمات فكانت 
مل  التي  واأمي  واأ�ستاذتي  ومدربتي  معلمتي  هي 
اأمل  الرائعة  اإنها  الظالم،  ر�سا�سات  ت�سكتها 
املدر�س، الأم واملعلمة التي كانت وما زالت هي 

الثيمة احلقيقة  لكل �سوت اإذاعي .
الثقافة  جلنة  رئي�س  اأثنت  ر�سمي،  بيان  ويف 
النواب  والآث��ار يف جمل�س  وال�سياحة  والإع��الم 
العاملني  جهود  على  ال��غ��اّلب  �سميعة  ال�سيدة 
العراق من بغداد مبنا�سبة  اإذاعة جمهورية  يف 
"�ستوديو  برنامج  لنطالق  ال�سنوية  ال��ذك��رى 

ع�سرة."
العاملني يف  كلمتها، جميع  الغاّلب، يف  وهناأت 
بني  الربنامج من �سدى  لهذا  ملا  بغداد  اإذاع��ة 

جميع اأو�ساط املجتمع العراقي.
ال�سبكة  يف  العاملني  الغاّلب  النائبة  حّثت  كما 
امل�سي  على  خا�سة  ب��غ��داد  اإذاع���ة  ويف  ع��ام��ًة 
والرتفيهية  الفكرية  الربامج  تقدمي  يف  قدمًا 
واإظ��ه��ار  املجتمع،  �سرائح  جميع  تخدم  التي 
عرب  العراقي  الفني  لالإبداع  امل�سرقة  ال�سورة 
الجتهادات اجلديدة التي ت�سب نتائج اأعمالها 
يف ب��وت��ق��ة ال�����س��ال��ح ال��ع��ام وال��ن��ه��و���س ب��واق��ع 
الإعالمية  الأطر  وفق  للدولة  الر�سمي  الإعالم 
ال�سحيحة التي جت�سد الواقع العراقي الأ�سيل.

احتفت به �سبكة الإعالم العراقي

ع�سرة" يقرتب  "�ستوديو 
من يوبيله الف�سي

مبنا�شبة الذكرى الثالثة والع�شرين لتاأ�شي�ض "�شتوديو ع�شرة"، 
الربنامج االإذاعي االأ�شهر يف العراق، الذي يبث على الهواء مبا�شرة عرب 
اأثري اإذاعة جمهورية العراق، اأقيمت احتفالية كربى ح�شرها جمع 
من الزمالء يف �شبكة االإعالم العراقي ومديري القنوات الف�شائية 
العراقية و�شخ�شيات عامة، ف�شاًل عن ح�شور رئي�شة جلنة الثقافة 
واالإعالم وال�شياحة واالآثار يف جمل�ض النواب ال�شيدة �شميعة الغاّلب.

بغداد : حيدر النعيمي
ت�سوير : �سباح الإمارة

عالء حم�شن

النائبة �شميعة الغالب وحليم �شلمان الدكتور علي ال�شاله والرائدة امل املدر�ض
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على الرغم من كل ماجرى لطم�س مالمح هذه 
اأخذوا  �سباب  لالأمل،  �سّناع  من  لبد  الطفولة، 
الأطفال  �سفاه  على  الفرحة  ر�سم  عاتقهم  على 
بغداد  م��ن  ���س��ريك متحرك  اإن�����س��اء  م��ن خ��الل 
واىل جنوب العراق و�سماله، وعلى اأجنحة الأمل 

وبروح عراقية انطلقت تلك املبادرة.
�سناعة الأمل

قي�س القره لو�سي، �سانع الأمل و�ساحب م�سروع 
�سريك بغداد، حتدث قائاًل:

و�سط  الأمل  ل�سناعة  مبادرة  هو  بغداد  �سريك 
القبح واخل��راب، هو انطالقة لفن جديد ليقل 
نحن  والتلفزيون،  وال�سينما  امل�سرح  عن  اأهمية 
لمنتلك يف العراق �سناعة ال�سريك، اإمنا كانت 
هناك ا�ست�سافات ل�سريك عاملي وبروؤية عاملية، 
هدفنا هو �سناعة �سريك عراقي وبروؤية عراقية 

تتالءم مع تركيبة املجتمع العراقي وبيئته.
طوال  �سنوات  منذ  ال�سريك  جمال  يف  اأعمل  اأنا 
واأ�سعى لتحقيق عامل ترفيه لالأطفال يف العراق 

م�ساهمة يف رفع العبء عن كاهل الطفولة التي 
عانت كثريًا ب�سبب احلروب.

بهوية  رح��ل��ة عراقية  ه��ي  ب��غ��داد  ���س��ريك  رح��ل��ة 
ال��ع��راق وم��ن ثم  ع��راق��ي��ة، انطلقنا م��ن و���س��ط 
لالأطفال  عرو�سًا  قدمنا  و�سماله،  جنوبه  اىل 
والدراجات  ال�سحر  هي  فقرات  خم�س  تت�سمن 
ال��ه��وائ��ي��ة وال��ف��ق��رات ال��درام��ي��ة وف��ق��رة ال��ن��ار، 
ت�ساريل  ك�سخ�سية  عاملية  اأيقونات  ا�ستخدمنا 
بنكهة  قدمناها  لكن  الإيطايل،  واملهرج  �سابلن 

لدعم  حكومية  جهة  من  اأكر  خاطبنا  عراقية، 
ه��ذا امل�����س��روع وامل�����س��اع��دة يف ا���س��ت��رياد خيمة 
جدوى.  بال  كانت  املنا�سدات  كل  لكن  �سريك، 
�سريك،  خيمة  اىل  العزاء  �سرادق  حولُت  لذلك 
بل  وال��رتف��ي��ه،  املتعة  على  ليقت�سر  مانقدمه 
نثقف الأطفال من خالل بث املعلومة ال�سحيحة 
من  �سل�سة  بطريقة  �سحية  مفاهيم  بث  وكذلك 

الأزق��ة  تلك  ويف  املو�سل،  يف  ال��ع��رو���س.  خ��الل 
اأحد  ل  الأط��ف��ال  من  العديد  هنالك  املحطمة 
الفرحة  ينتظرون  فهم  اليهم،  الو�سول  ي�ستطيع 
خلف نوافذ الأمل، ر�سمت احلرب على وجوههم 
احلزن. هوؤلء الطفال لذنب لهم يف ما يح�سل 
اأنهم  كما  الرتفيه  اىل  بحاجة  فهم  معاناة  من 

بحاجة اىل الغذاء والدواء.

�ساركني يف الرحلة كل من ح�سني حامد )لعب 
نار( وم�سطفى قا�سم)راق�س باركور( ويو�سف 
املهرج   ( الدين  وزي��ن  دراج��ة(  ) لعب  املهرج 
ال�ساحر(قدمنا  ل��وران�����س)  وحميد  ال�سغري( 
ا�ستح�سان  لق��ت  والب�سرة  بغداد  يف  عرو�سًا 

الأطفال. 
ب�سمة طفل

واأ�ساف عمر عادل الذي يوؤدي �سخ�سية املهرج 
امل��األ��وف��ة  ال�سخ�سيات  م��ن  ه��و  امل��ه��رج  ق��ائ��اًل: 
والهيئة  بال�سكل  تنفرد  كونها  النا�س،  حياة  يف 
الأل���وان  املتباينة  ال��ط��الء  وبكّمية  امل�سحكة، 
والأزرق،  والأخ�سر  والأ�سود  والأبي�س  كالأحمر 
امل�ستعار  وبال�سعر  وج��ه��ه،  على  ي�سعها  ال��ت��ي 
والقّبعات  ال��ك��روي،  والأن���ف  ال�سكل،  الغريب 
امل��األ��وف��ة،  غ��ري  وال��ث��ي��اب  العجيبة، 
واأ�سياء اأخرى كثرية، تاأخذ طريقها 
الهدف  وج�سده،  وراأ�سه  وجهه  اإىل 
واإ�سعاد  النا�س  اإ�سحاك  ه��و  ال�سكل  ه��ذا  م��ن 

قلوبهم، ل�سيما الأطفال.
بنكهة  بغداد  �سريك  يف  ال�سخ�سية  هذه  قدمت 
اأن املمثل الناجح هو الذي  عراقية، ومن املوؤكد 
منه  املطلوبة  ال�سخ�سية  وي���وؤدي  دوره،  يتقن 
اأو  ال���دور  ه��ذا  ع��ن  النظر  بغ�س  كبري،  باإقناع 

غايته. 
اأيقونة عاملية بنكهة عراقية

�سخ�سية  ع��ن  م��زب��ان  ر���س��ا  البانتوميم  ف��ن��ان 
مقبول  ال�سامت  التمثيل  ق��ال:  �سابلن  ت�ساريل 
والكبار على  الأطفال  ب�سكل جيد وحمبوب عند 
حد �سواء، لذا على املمثل الذي يريد اأن يقدم هذا 
الأ�سلوب اأن يتقم�س ال�سخ�سية ب�سكل جيد واأن 
واأو�ساع  والإ�سارات  والإمي��اءات  يتقن احلركات 
اجل�سد بدون ا�ستخدام الكلمات اأو التقليل منها 
اأجل تقدمي فرجة ممتعة  ب�سكل كبري جدا، من 
اأن  ولب��د  والرتفيه.  الت�سلية  بني  جتمع  �ساملة 
يف  امل��ف��ارق  وال��ه��زل  ال�ساخرة  الفكاهة  حت�سر 
وت�ساريل  احلا�سر،  اجلمهور  لإم��ت��اع  الفرجة 
لأنها  ال�سخ�سية  اأحببت  عاملية،  اأيقونة  �سابلن 
لوحات  بر�سم  الفكرة  وتو�سل  �سامتة  �سخ�سية 
جميلة لالأطفال وقدمناها اأي�سًا باأ�سلوب عراقي 

بحت.

اليعرف االأطفال �شيئًا عن ال�شريك، �شوى ما ي�شاهدونه على التلفاز. 
فاحلروب والتهجري مل تق�ض على طفولتهم الربيئة فقط، بل ا�شتهدفت 

اأي�شًا اأحالمهم ال�شغرية، لكن االإرادة هي من تنت�شر يف النهاية.

�سريك بغداد
ل�سناعة الفرح

رح������ل������ة ع����راق����ي����ة

حم�سن اإبراهيم
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اأغنية 
الريحان" نبعة  "يا 

واأغنية )يا نبعة الريحان( تعّد واح���دة من اأجم�����ل الأغان����ي 
ال�ساعر  �ساغها  التي  كلماتها  ل�سال�سة  العراقية  الفلكلورية 
العراقية  الأغنية  رائ��د  وحلنها  ال��ع��اّلف  الكرمي  عبد  الكبري 
الفنان �سالح الكويتي واأدتها "ورقاء الع����راق" �سليمة م�����راد، 

وهي من مق�����ام الالمي، كما اأداها بع���دها فنانون كر.
وقد مث�����ل ال�ساعر حبيبت�����ه وه����ي يف مقتب��ل العم�����ر ب�)نبعة 
الريح�����ان(، والريح����ان من النباتات العطري����ة التي ُي�سّبه بها 

املحبوب جلمالها ورائحتها الزكية.
ال�ساعر عبد الكرمي العاّلف :

الع����اّلف اىل  ال�س����اعر عبد الكرمي  تع�����ّر�س  يف ع����ام 1٩3٦ 
املجيدية  م�ست�سفى  يف  اإث��ره  على  رق��د  ب�سيارة  ده�س  ح��ادث 
ببغداد )مدينة الطب حاليًا( فكتب الأغنية وهو يف امل�ست�سفى.

وال�ساعر العاّلف هو اأح���د رّواد كت���ابة الأغنية العراق��ية ومن 
ول���د يف بغداد  ال�سعبي،  الباحثني يف مدر�س����ة الأدب والرتاث 
يد  والكتابة على  القراءة  وتعلم  الف�سل - عام 18٩٦  - حملة 
ولع����ه  ب�������داأ  الف�سل،  جامع  يف  النائب  الوهاب  عبد  املرحوم 
بال�سعر منذ �س����باه، ويف نهاي����ة ع�سرينات الق����رن املا�س������ي 
اأخذ ينظم الأغاين، اأو ما ت�سمى ب�"الب�ستات". وعندما اندلعت 
األقى الق�سائد  ثورة الع�سرين كان يف مق����دمة �سعرائها، وقد 
احلكومة  ت�سكيل  وب��ع��د  احل��ي��درخ��ان��ة،  ج��ام��ع  يف  احلما�سية 
العراقية مت تعيينه كاتبًا ملالية مدينة الكاظمية ثم تركها واآثر 

ال�ستغال يف الأعمال احلرة.
الكت�����ابة  يف  ط��وي��ل  ب��اع  الع�����اّلف  ال��ك��رمي  عبد  ولل�ساعر 
ال�سحفية، ففي ع��ام 1٩34 اأ�سدر جم�����لة )فنون( التي تعنى 
وكانت  البغدادي،  والغناء  وال�سينما  والفنانني  الفن  باأخبار 
ت�سدر اأ�سبوعيًا، كذلك �س���������درت له كتب عدة منها )الأغاين 
واملغنيات/ اأيام بغداد/ الطرب عند العرب/ بغداد القدمية/ 

وغريها من الكتب(.
له ر�سي����د من الأغاين يزيد على 300 اأغنية منها: كلبك �سخر 
جلمود �� ياملنحدر وياك ��  مك��������در اأكولن اآه �� �سليمة ويا �سليمة 

�� يا ميه ثاري اهواي � وغريها من الأغاين .
اأدى كلمات اأغانيه اأ�سهر املغنني يف ذلك الوقت ومنهم: حممد 
ومنرية  عمر  ويو�سف  م��راد  و�سليمة  ج��ورج  وزكية  القباجني 

الهوزوز وعفيفة ا�سكندر وغريهم .
واملوؤرخ  والكاتب  وال�ساعر  الأديب  يوم 1٩٦٩/11/22 رحل  يف 

اىل مثواه الأخري .
امللحن �سالح الكويتي :

الأغنية  يعّد موؤ�س�س  الذي  الكويتي  الفنان �سالح  الأغنية  حلن 
من  وه��و  الكويت،   1٩08/11/27 مواليد  من  وه��و  العراقية 
اأ�س������رة يهودية عراقي�����ة تعمل بالتجارة، كان له ولع باملو�سيقى 

املو�سيقار  يد  على  درو�س������ًا  فاأخذا  داود،  واأخ��وه  هو  والغناء 
الكويتي خالد البكر. ويف اخلام�سة ع�سرة من عمره اأ�س�س مع 
اأخيه فرقة مو�سيقية، اجته بع����������دها اىل بغداد حيث ا�ستقر 
يف ملهى الهالل وتعرف على املطربة �سليمة مراد و�سار بينهما 

تعاون مو�سيقي امت���د حتى هجرته الق�سرية عام 1٩٥1 .
�سالح  �سكل  العراقية  الإذاع�����ة  افتت����اح  وعن����د   1٩3٦ عام 
لالإذاعة  الأ�سا�سية  املجموعة  وهي  مو�سيقية  فرق����ة  الكويتي 
الكويتي )العود( ويو�سف  : داود  والتلفزيون وكانت مكونة من 
العماري  ويعقوب  )ت�سيلو(  طقو  وابراهيم  )ق��ان��ون(  زع��رور 

)ناي( وح�سني عبد اهلل )اإيقاع( .
�� هو  كلبك �سخر جلمود   : منها  الأغاين  العدي�����د من  حل�����ن 
�� خدري  �� منك يال�سمر  ���  ماحن عليه  اآه يا�سليمه   �� البالين  

اجلاي خدري .
نرج�س   : منهم  نذكر  واملطربات  املطربني  من  للعديد  حلن 
�سوقي، منرية الهوزوز،  زهور ح�سني،  جليلة اأم �سامي،  �سلطانة 
يو�سف،  بدرية اأنور، عفيفة اأ�سكندر، ح�سريي ابو عزيز، داخل 

ح�سن،   عبد ال�ساحب �سراد وغريهم.
و�س��������ع املو�سيقى الت�سويري������ة لأول فيلم عراق�������ي هو )عليا 

وع�سام(.
رحل الفنان �سالح الكويتي عام 1٩8٦.

الفنانه �سليمه مراد:
�سوتًا  متلك  وهي  م��راد  �سليمة  الكبرية  الفنانة  الأغنية  اأدت 
ن�سائيًا جمياًل وحنج�����رة وّهاج�����ة امتازت بجواباتها العالي���ة، 
الثان��ي 1٩0٥،  ت�سرين   2 الطاطران يف  بغداد حملة  ولدت يف 
واحتلت مكان��ة مرموق��ة يف عامل الغن�����اء العراقي، حيث كانت 
املو�سيقي  اجل�������وق  على  فيها  تعرفت  بغدادية  بيئة  ن�ساأتها يف 
اأول  وهي  با�سا،  �سليمة  بلقب  ا�ستهرت  البغدادي،  واجلالغي 
من غن������ى يف الإذاعة العراقية عند افتتاحها، �ساركت الفنان 
البغدادية  البيوتات  حفالت  اإح��دى  يف  الغناء  الغزايل  ناظم 

لتبداأ بينهما عالقة حب انتهت بالزواج عام 1٩٥3.
 �� امل�ستكى   اليك  ال�ساقي  اأيها  منها:  الأغ��اين  العديد من  اأدت 
هذا مو اإن�ساف منك ��  هو البالين ��  يلما�سي اهلل وياك ��  على 

�سواطي دجلة مر �� وغريها .
الأديب  وقتذاك  كان  الريحان(  نبعة  )يا  اأغنية  غنت  وعندما 
يف  العاملة  التدري�سية  الهيئة  يف  يعمل  مبارك  زكي  امل�سري 
واأطلق  اجلميل  و�سوتها  بفنها  اأعجب  �سمعها  وعندما  العراق 

عليها لقب )ورقاء العراق( .
رحلت الفنانة �سليمة مراد يف اأحد م�ست�سفيات بغداد يف ال�ساعة 
كانون  من  الول  امل�سادف  الثالثاء  يوم  من  ع�سرًا  الرابعة 

الثاين عام 1٩74 قبل اأن يتجاوز عمرها ال�سبعني عامًا.

يف موروثنـــا الغنائي هناك الكثري من االأغاين التي بقيت خالـــدة يف 
االأذهان. ويف زاويــــــة �شفاف االأغاين �شن�شتعر�ض بع�شًا من تلك االأغاين 

ومنا�شبة كتابتها ومن اأ�شهم يف تلحينها واأدائها.

اأحمد حم�سن التميمي

عبد الكرمي العالف 

�شالح الكويتي

�شليمة مراد
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يف  م�����س��ورًا  ب���داأ  ع��ن��دم��ا  بال�سحافة،  امل��ي��داين 
جريدة اجلمهورية عام 7٥، لأن رحيم ح�سن فنان 
النقاد  زمالئه  وب�سهادة  بامتياز  بارع  فوتوغرايف 
ال�سهادات  �سل�سلة  ب��اإث��ب��ات  وك��ذل��ك  وامل�سورين 
مهرجانات  يف  قطفها  التي  والأو�سمة  التقديرية 
الرباعة  ه��ذه  وم��ع  واخل��ارج��ي��ة،  املحلية  ال�سورة 

والفوتوغرافية،  ال�سحفية  ال�سورة  يف  املزدوجة 
ومل  ال�سحفية  لل�سورة  فار�سًا  ح�سن  رحيم  يعد 
جاء  واإمن���ا  ع��ب��ث��ًا،  ه��ذا  الفرو�سية  و���س��ام  يتقلد 
الأربعة  العقود  الإب��داع خالل  مكابدة من  ح�سيلة 
ي�سعى  ميدانيًا  مقاتاًل  ال�سحافة  يف  ق�ساها  التي 
للتقاط الوجوه من زوايا يختارها وفق روؤيته احلرة 
التي ينتزعها من قوى خارجية حتاول احتقار حرية 
بعد�سته  يلتقطها  التي  فالوجوه  واملجتمع،  الإن�سان 
عنها  تف�سح  التعابري  مف�سوحة  كحكاية  ت��ب��دو 
مالمح الإن�سان حيال جمتمعه والقوى التي تهيمن 
على اإرادته، ولهذا فهو ليهمل التفا�سيل ال�سغرية 
وميدد مديات عد�سته ل�ستيعاب التناق�سات داخل 
والأح��الم،  بالتاأزم  املحتقنة  الجتماعية  اللقطة 
ر�سم  يف  الوا�سعة  وخميلته  الفنية  مواهبه  م��ازج 
ال��وج��وه  يف  ال�سحفية  لل�سورة  ج��دي��دة  م��الم��ح 
ميار�س  كان  ول��ذا  اجل�سيمة،  والوقائع  والأح���داث 
لّذته الفنية يف الختيار الطوعي ملغامرة الت�سوير 
املحفوفة باملخاطر واملغامرات واملمنوعات، ويعترب 
اأن ال�سورة ومرموزاتها الب�سرية ت�ستحق كل هذا 
العناء وتلك الت�سحية، لأن ال�سورة نافذة امل�سور 
هاج�س  رحيم  ي�سكن  ك��ان  هنا  وم��ن  العامل،  على 
ال��ع��راق��ي يف ميادين  امل�����س��ور  ���س��م��ان��ات ح��م��اي��ة 
يف  يقول  ت��راه  ول��ذا  باملخاطرة،  املحفوفة  عمله 
خ�سبة  م��ادة  :"العراق  ال�سحفية  اأحاديثه  اأح��د 
للفوتوغراف ولكن م�سكلتنا يف الظروف التي حتيط 
بعملنا، فنحن معر�سون للموت يف كل حلظة ف�ساًل 

عن م�سادرة اأجهزتنا واعتقالنا."
املقاتل النبيل

امل�سور فوؤاد العبودي اأ�ساف قائاًل:
اإن من يريد الكتابة عن عامل الفنان رحيم ح�سن 
عليه اوًل اأن يلّم باأطراف تلك امل�ساحة الكبرية من 
للرتف  الكامريا  يحمل  من  بني  امللّحة  التدخالت 
اخلايل من م�سامني اأية ق�سية، وبني من يحملها 
باإن�سانية  املفرط  الإح�سا�س  عنده  فت�سكل  التزامًا 
ح�سن  رحيم  انحاز  الأ�سا�س  هذا  وعلى  الآخرين، 
للموقف الأخالقي يف فنه، وكان كبريًا يف عطائه 
الع�سور(، ذلك  ومبدعًا امتلك موا�سفات )فنان 
واإبدع  املتلقني  اإعجاب  على  ا�ستحوذ  ما  بقدر  اأنه 
يف لقطة ال�سارع واحلياة والنا�س، كان اأي�سًا فنانًا 
من طراز املقاتلني النبالء يف جبهات القتال حينما 

ن�سبت احلرب. لهذا كله فاإن من يروم الغو�س يف 
اأن يكون �سجاعًا  الفنان رحيم ح�سن عليه  اأعماق 
الرجل  ه��ذا  ف��ن  م��ع  تعامله  يف  واإن�����س��ان��ي��ًا  مثله 
الإب���داع  خانة  يف  يدخل  �سيء  ك��ل  اأعطانا  ال��ذي 
ي�ساأل  اأعطى جهدًا ون�سح عرقًا، ومل  الفوتغرايف، 
يف ذلك عن اجلزاء فك�سب ق�سيته التي هي ق�سية 

الوطن والنا�س.
م�ساركات ومعار�س

وعمل  الب�سرة   يف   1٩4٩ ع��ام  ح�سن  رحيم  ول��د 
–عمل  اجلمهورية  ج��ري��دة  يف  �سحفيًا  م�سورًا 
– ع�سو  الفرن�سية  بري�س  �سيبا  وكالة  يف  م�سورًا 
احت��اد  –ع�سو  ال��ع��راق��ي��ني  ال�سحفيني  ن��ق��اب��ة 
العراقية  اجلمعية  ع�سو   – العرب  ال�سحفيني 
 – ال��ع��رب  امل�سورين  احت��اد  ع�سو   – للت�سوير 
عام  الب�سرة   حمافظة  يف  الول  معر�سة  اأق��ام 
1٩81 – اقام معر�سه الثاين يف حمافظة التاأميم 
1٩82—اقام معر�سًا �ساماًل لأعماله يف املو�سل 
حمافظة  يف  الثالث  معر�سة  1٩82—اقام  عام 
مدينة  يف  الرابع  1٩83—املعر�س  عام  مي�سان 
مع  م�سرتكًا  معر�سًا  1٩84—اقام  عام  الثورة  
عام  ال�سحافة  عيد  ملنا�سبة  �ساكر  ف��وؤاد  املرحوم 
يف  املتميزة  اأع��م��ال��ه  م��ن  بع�سًا  ع��ر���س   -1٩84
�ساكر  وف��وؤاد  الزبيدي  جا�سم  الزمالء  مع  بغداد 
معر�سه  –اقام  العرب  للم�سورين  املعر�س  وكان 
 – اخلام�س يف احتاد الأدباء والكّتاب عام 1٩8٥ 
– عام  الأدب��اء  ال�ساد�س يف احت��اد  اق��ام املعر�س 
 – هنغاريا  ال�ساملة يف  اأعماله  – عر�ست   1٩8٦
عام 1٩8٦—اأ�سدر بو�سرتًا بعنوان )�سعب( عام 
عام  اآخر عن احلرب  بو�سرتًا  اأ�سدر  كما   -1٩80

-  1٩81 –
الت�سوير  يف  اأ�ستاذ  ما�سرت  �سهادة  على  حا�سل 
ال�سحفي من املنظمة العاملية لل�سحافة مبنا�سبة 

فوزه يف معر�س اإنرتبري.

يلخ�ض اأحد النقاد الفنيني 
فل�شفة رحيم ح�شن يف 

جماليات �شورته: "رحيم 
ي�شغله بناء اللقطة 

و�شخ�شانية املعنى الذي 
يجمع غالبًا االإن�شان و�شواه 
يف رحالت درامية جتعل من 

�شوره ق�ش�شًا تروي نف�شها 
يف روؤية متكاملة �شواء يف 

فنه الفوتوغرايف او �شورته 
ال�شحفية املميزة." 

رحيم ح�سن ي�سور امل�سهد بكل حوا�سه ل بعد�سته 
ليحولها  ذاك��رت��ه  يف  امل�ساهد  تلك  يختزل  فقط، 
يريد  وكاأنه  الأج��ي��ال،  تتناقلها  مرئية  وثيقة  اإىل 
ناظريه  اأمام  مرت  التي  امل�ساهد  تلك  يوؤر�سف  اأن 
الإن�ساين  فالبعد  ال��ذاك��رة.  اأم��ر  يهمه  ملن  لرييها 
حا�سر بكل قوة يف لقطاته، لري�سم م�سهدًا يختزل 

الأماكن يف لوحة توؤر�سف مل�سرية الكثري من معاين 
هواج�س  يعاي�سه.  من  كل  معه  يجر  ال��ذي  الزمن 
اأن  ح�سن  رحيم  حاول  وتاأمالت  اأحداث  وذكريات 
يوقف الزمن يف تلك اللحظات ليوؤرخ حكاية اأجيال 
طي  وت�سبح  الأي��ام  بعجلة  تده�س  اأن  لها  ليريد 
ر�سميًا  ناطقًا  بعد  فيما  لقطاته  لت�سبح  الن�سيان، 

لآماله واآهاته.  
فار�س ال�سورة ال�سحفية

امل�سور كرمي كل�س حتدث عن رفيق دربه قائاًل:
رحيم  الفنان  امل�سور  ال��راح��ل  ح�سر  الظلم  من 
والتي  فقط  ال�سحفية  ال�سورة  خانة  يف  ح�سن 
ع��ام��ًا يف عمله  اأرب��ع��ني  م��ن  اأك��ر  ق��راب��ة  مار�سها 

ح�سن:

رحيمامل���������س����ور

ال�سبكة العراقية
ر�سم: ايفان حكمت

ي�����س��غ��ل��ه ب���ن���اء ال��ل��ق��ط��ة 
و�سخ�سانّية املعنى

هو ليهمل التفا�سيل ال�سغرية وميدد 
مديات عد�سته ل�ستيعاب التناق�سات 

داخل اللقطة الجتماعية املحتقنة 
بالتاأزم والأحالم
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كرث احلديث عن تعدد املهرجانات الثقافية واأهميتها ب�شكل عام، ومنها املهرجانات ال�شعرية. 
وانق�شمت االآراء ب�شاأنها بني موؤيد ومعار�ض، بني من يرى ما لهذه املهرجانات من اأثر وا�شح ملنجز 

الثقافة العراقية، واآخر ال يعدها �شوى ن�شاط اجتماعي ال غري!

علي ال�سومريا�ستطالع اأجراه: 

ال�سعراء اختلفوا يف املهرجانات ال�سعرية و�سرورتها

�سعٌر كثري 
وجدوى قليلة 

ومن اأجل معرفة اأهمية هذه املهرجانات، ا�ستطلعنا 
املو�سوعات  ه��ذه  ع��ن  ال�����س��ع��راء  م��ن  ع��دد  اآراء 
وغريها، وكيف يقّيمونها وما الذي قدمته للثقافة 

عامة وال�سعر خا�سة.
حفل تعارف

ال�ساعر حميد قا�سم يقول: "هذه املهرجانات - يف 
غالبيتها- عبارة عن منفذ لال�ستعرا�سات وجمال 
لالإنفاق غري املربر واأنها مل تقدم، ولن تقدم �سيئًا، 
التعرف  اأو  الأ�سدقاء  ببع�س  اللقاء  فر�سة  �سوى 
على �سخ�سيات اأدبية" فهي بح�سبه "حفل تعارف 

بني امل�ستغلني يف جمال الأدب وبني الأجيال."
مهرجانات  اأن  فبنّي  جخيور  ك��رمي  ال�ساعر  اأم��ا 
عكاظ  اأي��ام  منذ  تاريخنا  يف  ق��دمي  تقليد  ال�سعر 
واملربد قبل اأكر من األف واأربعمئة عام، واإن هذه 
العربية  البالد  خمتلف  يف  املعا�سرة  املهرجانات 
ويف مقدمتها العراق ما هي اإل امتداد لذلك الإرث 
البعيد، م�سريًا اإىل اأنه "من الطبيعي ان يكون لكل 
اإن  اإيجاب وجانب �سلب"، وي�سيف:  فعالية جانب 

اإقامة مهرجان لل�سعر هو �سرورة ح�سارية.
وع���ن اأه����م م��ا ق��دم��ت��ه ه���ذه امل��ه��رج��ان��ات، ق��ال 
والتالقح  اخل���ربات  ت��ب��ادل  "اأهمها  )ج��خ��ي��ور(: 
ال�سخ�سية  على  وموؤثراته  الأدب  ون�سر  الثقايف 
الجتماعية وعلى الأفراد، ودوره يف تنمية الأن�سطة 
واملتعة  للمعرفة  اأو�سع  م�ساحة  يوفر  مبا  الإن�سانية 

واجلمال."

هدٌف �سيا�سي

ق������ال  ح���������ني  يف 
د.  ال�����������س�����اع�����ر 
ال�ساعدي:  ع��ارف 

اأ�س�ستها  �سّنة  ال�سعرية  "املهرجانات 
اأظ��ن  ف��ال  ال��ع��راق،  يف  القومية  ال��دول��ة 
مهرجانات  هناك  كانت  ال�ستينات  قبل 
ولكن الدولة يف بداية فتوتها كانت تطمح 
يقف  خمتلفة  جتمعات  يف  العرب  جلمع 
الهدف  اأن  مبّينًا  مقدمتها."  يف  ال�سعر 
الأ�سا�س منها هو هدف �سيا�سي ولكنه درَّ 

امل�سهد  على  فوائد 
ال��ث��ق��ايف، م�����س��ريًا 
خالل  من  اأن��ه  اإىل 
كانت  املهرجانات 
ت��ظ��ه��ر امل����دار�����س 
وتنطلق  ال�سعرية 
وت���ع���رف ع��رب��ي��ًا، 
اأي�سًا  خاللها  ومن 
اأهم  تناق�س  كانت 

وجدلها  احلداثة  "اإن  م�سيفًا:  الثقافية"،  امللفات 
النقدية  اجلل�سات  نار  على  اإل  طبختها  ت�ستو  مل 

التي كانت تناق�سها املهرجانات ال�سعرية."
�سرورة ثقافية

اأن  اإىل  ف��اأ���س��ارت  الربيعي  غ���رام  ال�ساعرة  اأم���ا 

ثقافية  ����س���رورة  ال�����س��ع��ري��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات 
ي�سوغ  فعاًل  واإعطاء احلياة  الزمن  لتن�سيط 
قابلية  على  نتعرف  خاللها  وم��ن  الذائقة، 
ال�سعراء  واإم��ك��ان��ي��ات 
وم�������س���ت���وي���ات���ه���م يف 
الإب���������داع، م�����س��ي��ف��ًة: 
جتعلنا  "املهرجانات 
ق���ري���ب���ني م�����ن ن���ت���اج 
ال�������س���ع���راء وم��ع��رف��ة 
الأ����س���م���اء اجل���دي���دة، 
وم������ن ه�����م ف���ر����س���ان 
واجل��دي��د  الق�سيدة، 
وجهًا  جتعلك  اأنها  كما  الإب��داع،  حتولت  يف 
النظر  وج��ه��ات  لتبادل  املبدعني  م��ع  لوجه 
التي رمبا  وتبادل املنجزات من املطبوعات، 

ل حت�سل عليها ب�سهولة."

حراٌك ثقايف
هذا  ع��ن  الغريب  ري��ا���س  ال�ساعر  وحت��دث 
املو�سوع مبّينًا اأن تعدد املهرجانات يدل على 
حراك ثقايف نحن بحاجة اإليه يف اأخطر مرحلة مير 
للخراب  براأيه معادل مو�سوعي  الوطن، فهي  بها 
والجتماعي،  ال�سيا�سي  التحول  اأح��دث��ه  ال���ذي 
م�سيفًا: "لكن ال�سوؤال الذي كنا نطرحه دائمًا على 
امل�ستوى ال�سخ�سي اأو حتى من جهة م�سوؤوليتنا يف 

اأو  الحتاد؛ هل ا�ستطاع هذا املهرجان 
اأم  مواجهًا  ثقافيًا  فعاًل  يقدم  اأن  ذاك 
اأنه جمرد فعل �سرعان ما ينتهي تاأثريه 
هناك  اأق���ول،  واحل��ق  اأي��ام��ه؟  بانتهاء 
ح�سود  جمرد  اأنها  اأعتقد  مهرجانات 
حت�سر، ويتحول املهرجان فيها من فعل 

ف��ع��ل  اإىل  ث���ق���ايف 
تكر  اج��ت��م��اع��ي، 
ف��ي��ه امل��ج��ام��الت، 
ب�سالم  وي��ن��ف�����س 
ب���ع�������س���ه���م ع��ل��ى 

بع�س مودعني."
ح�سود 

ال�سعراء
واح�������������������د م����ن 

ال�سائعة  امل��ظ��اه��ر 
من  كثري  �سخ�سها  التي  ال�سعر  مهرجانات  يف 
به  املبالغ  العدد  هو  فيها،  وامل�ساركني  املراقبني 
يلقون ق�سائدهم يف اجلل�سة  الذين  ال�سعراء  من 
الواحدة، مع ندرة الإ�سغاء لل�سعر، ما دفع �سعراء 
منا�سبة  باأنها  املهرجانات  هذه  و�سف  اإىل  ك��رًا 

للقاء الأ�سدقاء فقط!
قا�سم:  حميد  ال�ساعر  يقول  املو�سوع  ه��ذا  ع��ن 
اأ�سدقاء  ه��م  وامل��دع��وات  املدعوين  م��ن  "كثري 
للقائمني على هذا املهرجان اأو ذاك، املحزن حقًا 
اأن تكون ال�سداقة اأو العالقات ال�سخ�سية اأ�سا�سًا 
لدعوة ال�سعراء وال�سواعر، واأغلبهن من �سديقات 
ال�ساذجة،  اخلواطر  يكتنب  ممن  )في�سبوك(،  ال� 
ي���وم ك��ن �سابات  ال��ق��دمي��ة،  وي��ن�����س��رن ���س��وره��ن 
يكت�سفها  و�سدمة  حقيقية  طرفة  هذه  جميالت، 
"ومع  م�سيفًا:  املهرجان."  ي�سلن  حني  الداعون 
جل�سة  ك��ل  يف  املن�سة  ال�سعراء  ع�سرات  �سعود 

ي�سيع ال�سعر وال�سعراء يف �سجيج اجلمهور."
اأخطاء تنظيمية

يف  �سك  ل  اأنه  فاأو�سح  جخيور  كرمي  ال�ساعر  اأما 
تنظيمية  اأخ��ط��اء  تتخللها  املهرجانات  ه��ذه  اأن 
والأدب  ال�سعر  تن�سجم مع جماليات  و�سلوكيات ل 
عمومًا، منها ما يكون ال�سعراء �سببًا فيه كاإ�سرار 
يفقد  ازدح��ام��ًا  يولد  م��ا  ال��ق��راءة،  على  اجلميع 

الرتكيز  على  ال��ق��درة 
وامل��ت��اب��ع��ة، وم��ن��ه��ا ما 
�سببه،  املنظمون  يكون 
به  يت�سبب  م��ا  وم��ن��ه��ا 
اإذا  �سيما  ل  اجلمهور 
مبّينًا:  نوعيًا.  يكن  مل 
ندرة  تاأتي  هنا  "ومن 
حتدثت  التي  الإ�سغاء 
هذه  يف  الأه���م  امل��ي��زة  اأن  مو�سحًا  عنها." 
ما  اأي  املنت،  ولي�س  الهام�س  هو  املهرجانات 
اأطر  بعيد عن  وتالقح  لقاء وحت��اور  ذكر من 
كمح�سلة  لكن  املنظمة،  الر�سمية  اجلل�سات 
�سحيحًا  ولي�س  اإيجابية،  الكفة  ف��اإن  نهائية 
اأو  ال�سبب  لهذا  املهرجانات  هذه  التخلي عن 

ذاك.
ملل وهروب

هذه  على  ال�ساعدي  ع��ارف  د.  ال�ساعر  وتاأ�سف 
الظاهرة، اإذ قال: "لالأ�سف الآن يف العراق تتحول 
احلافز  فيها  ثقافية  ل��ق��اءات  م��ن  امل��ه��رج��ان��ات 
الب�ساعة  وع��ر���س  والتناف�س  للكتابة  الرئي�س 
ال�سعرية اإىل لقاءات اجتماعية اأكر منها ثقافية"، 
يف  ال��ق��راءات  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  اأن  اإىل  م�سريًا 
والهروب  امللل  على  باعث  عامل  الواحدة  اجلل�سة 
ما  يقراأ  ال�ساعر  اأن  النتيجة  وتكون  القاعات،  من 
معدله دقيقتني ول ي�ستفيد من احل�سور اأبدًا، واأن 

اجلمهور لن ي�سمع �سيئًا ذا بال.
اإحراج املنظمني

معر�س  يف  اأو���س��ح��ت  الربيعي  غ���رام  ال�����س��اع��رة 
عدة،  لأ�سباب  �سحيح  الكالم  ه��ذا  اأن  اإجابتها 

الذين  املدعوين،  جميع  م�ساركة  حماولة  منها 
حد  ي�سل  اإ���س��رار  امل�ساركة،  على  ي�سرون 

يدفع  م��ا  للمهرجان،  املنظمني  اإح���راج 
ال��ب��ع�����س ل��ل��ط��ل��ب م���ن امل�����س��ارك اأن 

كيف  اأدري  "ول   ! ال��ن�����سّ يخت�سر 
يتم اخت�سار ن�ّس واإفقاده قيمته!" 

الأ���س��م��اء  ت��رت��ي��ب  اأن  م�����س��ي��ف��ًة 
بات  املهرجانات  يف  وت�سل�سلها 

والتف�سيالت  للعالقات  يخ�سع 
ت��ن��م ع��ن ف��و���س��ى القيم  ال��ت��ي 

والعتبارات. مو�سحَة: اأن البع�س يطالب الآخرين 
بالإ�سغاء ل�سعره، بينما يغادر هو فور اإنهاء قراءة 
ق�سيدته، واأن هذه الأمور وغريها جعلت الإ�سغاء 

للقراءات �سعبًا.
القائمني  "اإن  فقال:  الغريب  ريا�س  ال�ساعر  اأما 
ك��ب��ري من  ع���دد  ب�سبب ح�����س��ور  امل��ه��رج��ان  ع��ل��ى 
ال�سعراء، يبداأون بح�سر ال�سعراء ح�سرًا، والنتيجة 
من  احل�سور  متلمل  ب�سبب  اجلل�سات  ف�سل  تكون 
التاأثري  يغيب  وعندها  ونوعها،  ال��ق��راءات  ع��دد 

وت�سيع الن�سو�س."

ريا�ض الغريب

حميد قا�شم

غرام الربيعي

كرمي جخيور

عارف ال�شاعدي
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عقود  خلم�سة  املمتد  ال��ع��ط��اء  ه��ذا  وم����ازال 
ومقاربات،  وت��ن��ظ��ريات،  �سروحات  متتالية، 
يدرك  حتليلية،  وتعالقية،  ن�سية  ودرا���س��ات 
ح���م���ولت ال��ن�����س و����س���ف���رات���ه، واأ�����س����راره، 
ت�ستغل  نقدية  لروؤية  يوؤ�س�س  وهو  وطال�سمه، 
على املكان، ف�ساًل عن تنوع القراءات النقدية 
بامل�سرح  كموؤلفاته  اأخرى  اإبداعية  ميادين  يف 

والت�سكيل.
والكّتاب  الأدب��اء  احتاد  اأم�سيات  اأح�سر  كنت 
اجلامعية  درا�ستي  خ��الل   1٩80 ال��ع��ام  منذ 
التي  ب��الأف��ك��ار  ال��ب��اذخ  احل�����س��ور  ه��ذا  واأرى 
يطرحها يف كل اأم�سية مع النقاد د. علي جواد 
علي  ثامر،  فا�سل  ال�سكر،  د. حامت  الطاهر، 
خ�سو�سية  �سكلوا  ال��ذي��ن  وغ��ريه��م،  ال��ف��واز 
نقدية عراقية مبتابعة املنجز الثقايف العراقي. 

ويف كتابه )مايخفيه الن�س قراءات يف الق�سة 
والرواية( ال�سادر عن دار متوز ب� 282 �سفحة 
النقدية  الآراء  يح�سد  ال��ك��ب��ري،  القطع  م��ن 
الكتاب  مقدمة  يف  ي��وؤك��د  عميقة.  ب��ق��راءات 
�س)8( "لقد هيمن الف�ساء والأمكنة الأخرى 
من  ترى  جزئية  و�سريته  املحلي،  مكاننا  على 
التاأثري الأجنبي فينا،  اأفعال مايحدثه  خاللها 
وعينا  تركيب  نعيد  اللحظة  ه��ذه  من  وب��داأن��ا 
وهذا  بالعامل  اللحاق  على  ق���ادرون  اأننا  من 
مامل يحدث اإطالقًا، مامل نتنبَّ كامل منهجية 

احلداثة الأوروبية بروؤية عربية معا�سرة."
بالروؤى  يحت�سد  الذي  النقدي  فر  ال�سِّ هذا  يف 
ق���راءات  وف��ق  وال���رواي���ة،  للق�سة  التحليلية 
وا�سعة،  وجغرافيات  م�ساحات  جاب  معا�سرة 
الرواية  يف  مدركة  ق��راءة  للمتلقي  يقدم  وهو 

الق�سة  – اأ�سئلة احلداثة يف  ال�سورة  وثقافة 
 – ال��رواي��ة  نقد  امليثولوجيا-   – الق�سرية 
جوهرية  ومو�سوعات  الكرد�ستاين،  البارك 
.. يف �س )٥4(  ال�سردية  قراءاته  وبنيوية يف 
ي�سري الناقد )الن�سري(: يف كتابه: "نرى اأن يف 
الق�سة الق�سرية جملتني، اجلملة ال�ستهاللية 
واجلملة النهائية، ولتوجد جملة ذروة و�سطية 
ال���ذروة  بجملة  وماي�سمى  بينهما.  م�ستقلة 
اإل حلظة �سراع جديل بني قوى هاتني  لي�ست 
معًا  ت��ت��وال��دان  اجلملتان  وه��ات��ان  اجلملتني، 
اأول الق�سة وحتى نهايتها ...."، وي�سيف  من 
من  امل���راد  تو�سح  ب�سروحات  ق��ول��ه  مف�سرًا 
:اإن  النقدية بالقول:  هذه الأطروحات والروؤى 
الأ�سباب التي دفعت فن الق�سة الق�سرية لأن 
يكون حا�سرًا يف كل التقلبات الزمانية واملكانية 

�سياغته  يف  ي�سرتك  فن  اأنها  هو  ال��ع��امل،  يف 
وتقلبات  وال�سرد  والفل�سفة  وال��درام��ا  ال�سعر 
املجتمع، وحتولت ال�سخ�سية الإن�سانية ...". 
مبهارة  الق�سة  كتابة  ���س��روط  يف  يبحر  ث��م 
اأ�سماء لمعة عراقية وعربية  وي�ستعر�س عدة 

الق�س�سي  منجزها  يف  احلداثة  اعتمدت 
الفنية احلديثة  البنية  يف م�ستوى 

والمتزاج بني الدال واملدلول 
احلكي  وخ�سو�سية 

يروى  بوجود حدث 
له  راٍو  ووج������ود 
م�ستمعني  م���ع 
ل��ل��ح��ك��اي��ة، وق��د 
خ�����س�����س اأح����د 
اأب�������واب ال��ك��ت��اب 

عدة  فاح�سًا  ودر���س  الف�سائية  املهيمنة  اإىل 
وبع�س  �سعوديات،  لأديبات  �سعودية  ن�سو�س 
الن�س  عتبات  يدر�س  ثم  ال�سعوديني  الأدب���اء 
الآي���ات   -2 الكومبيوتر   -1 )ال���س��ت��ه��الل( 
الر�سالة  قباين 4-  نزار  القراآنية 3- ق�سيدة 
وال��ت��م��ه��ي��د 

معمارية  ميزات  "من  يكتب:   )114( �س  يف 
بني  يجمع  فيهما  ال�سرد  اأن  اخل��ط  النقطة/ 
كاملة  كونية  ذرة  فالنقطة  عديدة،  مفرتقات 
البناء، �ساأنها �ساأن مكون ال�سحراء – الرمل 
للنقطة،  وام��ت��داد  فهو مت��رد  اأم��ا اخل��ط   ،  -
وجند اأن ا�ستهالل الرواية هو حلمتها وميدان 

حركتها."
 ويف ف�سل )نقد الرواية( الذي يحتاج درا�سة 
من  الن�سري  له  خ�س�س  ح��دة،  على  مف�سلة 
�سفحة 1٥7 - 282 قراءة يغور فيها يف عوامل 
واأزمنة  اأمكنة  بها  يجو�س  ال��روائ��ي  ال�سرد 
روائية  لتجارب  فح�س  مع  اجلميل  ال�سرد 
ال�سردية حتى  لها ب�سمتها  زالت  وما  كانت 

اليوم .

الن�ّس
 ثّمة جهود كبرية بذلها الناقد يا�شني الن�شري يف 
مقاالته، وبحوثه، وموؤلفاته النقدية عن ال�شرد 

العراقي، منذ مطلع ال�شبعينات بكتابه امل�شرتك مع 
الناقد فا�شل ثامر "ق�ش�ض عراقية معا�شرة" عن دار 

الرواد - بغداد 1971.

ُيخفيهما

�سباح حم�سن كاظم

يا�شني الن�شري
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متثالت الوعي ال�سيا�سي
والتاريخ امللتب�س يف رواية )ِترِتر( 

يقول جورج لوكا�ض: اإن الرواية ال تكون تاريخية اإال اإذا حملت من زمن كتابتها م�شاغله 
االأ�شا�شية وق�شاياه الراهنة. 

وتاأتي رواية )ترتر( للكاتب العراقي نزار عبد ال�شتار يف هذا ال�شياق التاريخي واجلغرايف 
للعراق، واملو�شل حتديدًا، غري اأن الرواية ت�شغل م�شاحة زمنية تبداأ من عام 1898م، اأي 

اأواخر القرن التا�شع ع�شر، وانتهاء بالعام 1908م، وهو مطلع القرن الع�شرين.

كما  كثرية،  معجمية  معان  لها  )ترتر(  مفردة  اإن 
بفتح  )ت��رت��ر(:  وم��ن��ه��ا:  الو�سيط،  املعجم  اأك��ده��ا 
بك�سر  و)ِترِتر(  اأو كالمه،  بدنه،  ا�سرتخى  التاءين، 
م�ستديرة  بال�ستيكية  اأو  معدنية  رقائق  هي  التاءين 
األوان متعددة تو�ّسى بها مالب�س  لمعة �سغرية ذات 
)ترتر(  عنوانها  عرب  الرواية  هذه  وت�سعى  الن�ساء. 
واجرتاح  الأح��داث،  �سياغة  يف  املغايرة  انتهاج  اىل 
الإب��داع��ي،  اخليال  بتحفيز  الكلية  ال��رواي��ة  ق�سية 
وعالقاتنا؛  وجودنا  يف  الكامنة  الظواهر  وا�ستبطان 
فالروائي نزار عبد ال�ستار يقول يف اإحدى حواراته: 
اأراد  اإذ  اخليال(،  اىل  تفتقر  العراقية  الرواية  )اإن 
اإ�سقاط  يف  املفتوح  اخل��ي��ال  ه��ذا  ا�ستثمار  الكاتب 
امل�سطربة  بلحظته  والإم�ساك  ال�سيا�سي،  التاريخ 

مدخاًل لكتابة هذا العمل الروائي.
بك�سر  اأي  ال��ث��اين،  مبعناها  )ت��رت��ر(  ت��اأت��ي  وه��ن��ا، 
التاءين، اإذ يريد الكاتب اإعمال التاأويالت والتفكري 
الرواية،  التي ي�سي بها عنوان  بالتقاطعات امل�سمرة 
يتجه  اإذ  املنظور،  واللتبا�س  املفارقة  جدل  وتهجي 
املبطن  والهجاء  ال�سخرية  تقدمي  اىل  ال��روي  �سياق 
التوجه  ه��ذا  وتاأكيد  وامل��ك��ان،  ال��زم��ان  م�ساءلة  يف 
ال�ساغطة،  الأح��داث  وطبيعة  الكتابة،  �سريورة  يف 
احلكايات  منطق  يف  والتنوع  باملفاجاآت،  وامتالئها 

الق�س�سية.
تعالج خما�سات قدمية يف  رواية  اأمام  فنحن، هنا، 
تكوينها، بيد اأنها مل تزل خما�سات طرية وجديدة، 
ومنطقة  العامل،  تاريخ  من  مهمة  حقبة  تغطي  وهي 

بو�سفها  امللتهبة  املنطقة  تلك  الأو���س��ط،  ال�سرق 
مركزًا ح�ساريًا واإن�سانيًا يتناف�س عليه الأقوياء بغية 
ول  ومعارف،  ومعتقدات  اأر�سًا  وم�سادرته،  تدجينه 
نفوذها  ب�سط  حتاول  وهي  العثمانية،  الدولة  �سيما 
على  املغلوبة  املنطقة  هذه  على  ال�سلطوية  وهيمنتها 

اأمرها منذ مطلع القرن الثامن ع�سر.
املقدمة )تعظيمًا  اأو مفتتحها يف  الرواية،  اإهداء  اإن 
الالفتة  الذكرى  وه��ي  2٦/اآب/201٦م(،  لذكرى 
على  مير  حني  الأول  �سليم  ال�سلطان  ج�سر  لفتتاح 
اأول ج�سر معلق يف  تركيا، وهو  البو�سفور يف  م�سيق 
حقوق  ه�سم  بني  التبادلية  ه��ذه  اىل  يومئ  العامل 
اآنذاك،  العثمانيني  وا�ستحقاقها يف ممار�سة  الآخر، 
وما اآلت اإليه راهنًا حتولتهم الدراماتيكية من دولة 
حتيا على ريع ال�ستعمار اىل دولة قوية قائمة بذاتها.

عنوانات  ذات  ف�سول  ع�سرة  من  ال��رواي��ة  ت�سكلت 
من  واأك��ر  واح��د،  عنوان  اأخ��ري ذي  وف�سل  فرعية، 
وف�ساءها  م�سمونها  ا�ستغرقت  �سخ�سية  اأرب��ع��ني 
ي�ستغرق  ال��رواي��ة  يف  ال��ق��ويل  فالت�سكيل  احلكائي، 
م�سارات  يجمع  وهو  و�سردها،  الف�سول،  توقيعات 
ما  وحتويل  ببع�س،  بع�سها  وربطها  الأح��داث،  تلك 
فيها من بواعث وجم�سات اىل حبكة فنية مكتملة من 

البداية اىل النهاية.
كتاريخ  املا�سي  باإ�سقاط  تكتفي  ل  ال��رواي��ة  ولعل   
الوجدان  واختبار  الأ�سئلة،  اإث���ارة  تقرر  بل  معلن، 
اجل��م��ع��ي، و���س��ل��وك��ي��ات الإن�����س��ان امل�����اأزوم يف ق��دره 
اإذ  التقليدية،  الزمن من حتميته  وم�سريه، وحترير 
يلجاأ نزار عبد ال�ستار اإىل تاأبيد حما�ستنا، ومقاومة 
الت�سليم بالأمر الواقع، وهو يدفعنا اىل النحياز اىل 
اىل  والتلميح  املحبطة،  التجارب  ومنابذة  احلرية، 
القوي  الإن�سان  وحمايثة  والأح��الم،  الآمال  ا�ستعادة 
العنف  رهانات  من  والتطهر  وثباته،  منطلقاته  يف 

واخلوف والقلق.
ب��وؤرة  بو�سفها  الأمكنة  من  كثريًا  الكاتب  ويلتقط 
واملو�سل  وبغداد  والب�سرة  الطوب  كباب  مركزية، 
الن�سارى،  وع��ق��د  ودج��ل��ة  والق�سلة  ال��ع��رب  و���س��ط 
وغريها، حيث جتري بني اأخاديدها حممولت ال�سرد 
مراآة  كاأنها  الأمكنة،  هذه  بني  يج�ّسر  وهو  الروائي. 
عند  ال�سيا�سي  الوعي  متثالت  م�ساربها  يف  تت�سظى 
الإن�سان العراقي، والإ�سارة اىل ماأزق الآخر املفتون 
ب�سطوته، ويجاهر با�ستالب حياتنا واإرادتنا، اإذ نراه 

عبد الأمري خليل مراد

يقول على ل�سان بطلة الرواية: 
)مالذي جعلك تغلقني متجرك يف باري�س، وتاأتني اإىل 

هنا يا مدموزيل هانز؟ 
-اأعجبها اأن تكون اأعلى منه، وهي تقف على الدرجة 

الأوىل.
- الأرباح هي وطننا يا م�سيو دوبال�س .. يف باري�س 

اأنا اأملانية، اأما هنا فاأنا عثمانية(.
وياأتي هذا الحتفاء باملكان كمعيار ا�ستثنائي تتجلى 
يف  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة  دق��ائ��ق  ومهيمناته  نب�سه  يف 
كل جانب، حيث حت�سر  يثقلها احل�سار من  مدينة 
ال�سورة الجتماعية والثقافية والقت�سادية لأهلها، 
واأزقتها وحواريها، وتبدو تلك الزخارف والت�سكيالت 
اجل��م��ال��ي��ة وال��ه��ن��د���س��ي��ة امل��ع��م��اري��ة ل��ل�����س��رادي��ب يف 
وظائف  ذات  دج��ل��ة  �سفتي  على  الغافية  ال��ب��ي��وت 
والقباب  اجلوامع  عمارة  وكذلك  مدرو�سة،  عملية 
امتياز  مبثابة  وهي  املنحنية،  والأقوا�س  املخروطية، 
فني وجمايل مينح القارئ �سعورًا ا�ستاتيكيًا مبعاينة 
والعقائدية،  الفكرية  وانتماءاته  املو�سل  جمتمع 
وا�ستغوار ال�سوارع اخللفية، وما فيها من موا�سعات 

واأ�سرار.
يف  التاريخي  ال��روائ��ي  "اإن  بريج�س:  اأن��ت��وين  يقول 

الواقع موؤرخ يتمتع مبوهبة خيالية." اإن هذه املقولت 
واأمثالها هي عبارة عن وثائق حمكومة بالزمن، واإن 
واملحرمات  بالفو�سى  املثقل  املا�سي  اىل  ارتدادها 
احلياة  منذجة  يف  وتاأثريها  عنفوانها،  عن  يف�سح 
القبول  غ�����س��اوة  كاهله  ع��ن  ت��زي��ح  ك��ي  والإن�����س��ان، 
ت�سري  الرتاتبية  هذه  فاإن  وعليه  امل�ستقبل.  وارتهان 
اىل رف�س حمددات ال�ستعمار بو�سفه فاحتًا وتقدم 
باحلروب  املتخم  التاريخ  لهذا  وت�سورات  تف�سريات 
والنك�سارات والتربيرات اجلاهزة؛ فالرواية ل تريد 
اأن تلتقي مع هذه امليوعة والنحالل وال�ست�سالم يف 
بني  حلمية  مقارنات  ت�سع  كما  الغا�سبني،  مواجهة 
الأم�س واليوم، وكاأننا يف حلظة زمنية غري مقطوعة، 
فاحلا�سر، كما يرمقه العقل الباطن، ل يختلف عن 
املا�سي، فا�سطنبول عام 18٩8م، هي ا�سطنبول زمن 
الحتالل عام 1٩08م اىل عام 1٩18م، وكذلك زمن 

احتالل الإنكليز لهذا البلد.
الرواية،  لهذا  التاأويلية  قراءتنا  خالل  من  ويظهر 
اآيديولوجيًا يتبدى يف تبني املوقف  اأنها تنحو منحى 
ال�سيا�سي امل�سحون باملكابدة، واختيار ال�سخ�سيات، 
ومالم�سة الأعراف، وتوظيف الروؤى املت�سارعة بني 
والأمل��ان  )الإنكليز  الأر���س  من  بقعة  على  اخل�سوم 

والرو�س والعثمانيون( اإذ نرى ت�سلل ال�سفرات امللغزة، 
على  ترتكز  وه��ي  املت�ساربة،  امل�سالح  وا�سطراب 
عن  تعرب  اآيديولوجية  وتغريات  متخيلة،  ا�سرتاطات 
وعي الروائي، وفل�سفته يف فح�س الواقع املو�سوعي، 

واأر�سيته املفعمة بالأحاجي واملتناق�سات.
 اإن التفاعل مع املوجهات الآيديولوجية، ُيظهر كما لو 
اأن الكاتب نزار عبد ال�ستار مينحنا اإجابة م�سكتة عن 
خطل احلا�سر، وانكفائه بني �سمو الإرادة، وانطفاء 

اليقني.
تبنتها  التي  والعنوانات  املفردات  بع�س  رمزية  اإن 
ال��رواي��ة، ومنها ) دول��ة اخل���روف الأح��م��ر(، وهي 
اخلروف  فدولة  مريب،  ماأ�ساوي  ما�س  اىل  حتيلنا 
القبائل  من  هما  الأبي�س،  اخل��روف  ودول��ة  الأ�سود، 
ا�ستولت  الأنا�سول، وقد  القابعة يف بالد  الرتكمانية 
على ب��غ��داد ع��ام 813ه�����، وك��ذل��ك دول���ة اخل��روف 
الرمزية  هذه  تتو�سل  اإذ  اأي�سًا.  8٩0ه�  عام  الأخرى 
القريب،  ما�سينا  يف  الفا�سحة  ال��ن��ت��وءات  ق���راءة 
والإحلاح على ا�ستذكار ما فيه من فواجع واإحباطات.
والوا�سح، اإن رواية )ترتر( متيزت باعتدادها باللغة 
منو  يف  الدارجة  اللغة  ومغادرة  العالية،  الف�سحى 
عن  ف�ساًل  ال�سخو�س،  وح��وارات  ال��روائ��ي،  الإيقاع 
التوليدي  والو�سف  املده�سة،  ال�سعرية  اللغة  ب�سط 
املبهر يف مفرداتها وتفا�سيلها، حتى اأ�سبحت �سكاًل 
فنيًا متما�سكًا ينبئ عن عمل روائي حمكم، يف الروؤية 

والأداء.

نزار عبد ال�شتار
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تثري  والعاملية  العربية  م�ساهماته  ت��زل  ومل 
الفني  ال���س��ت��غ��ال  منظومة  ح��ي��ال  ال��ت�����س��اوؤل 
احل��وار هناك حماور  الفني. يف هذا  ملنجزه 
متنوعة ا�ستجاب لنا فيها هذا الفنان لنعرف 
منه ما الذي يثريه فن اخلزف وما ال�سعوبات 

التي تواجه من يتعامل به:  
* بت�سورك كيف يبدو فن اخلزف مع موجات 
له  �سيكتب  هل  املعا�سرة،  والفنون  احلداثة 

البقاء؟
اخل��زف  ف��ن  اأن  جميعًا  علينا  يخفى  -ل 
نحو  ق��وي��ه  ان��ع��ط��اف��ة  �سكل  ق��د  امل��ع��ا���س��ر 
الفنانني  اخلزافني  وبف�سل  الأ�سيل  الفن 

الرواد. لي�س من ال�سهل اأن تنخلع جذريًا 
من اخلزف التقليدي، فجذوره قوية وله 
خزفية  بقيم  متم�سكة  مدار�س  بل  اأتباع، 

يف  اخل��زف  ملواطن  رجعنا  فلو  تقليدية، 
مزاويل  من  جاورهما  وما  واليابان  ال�سني 

كان  املهنة  ت��وارث  اأن  �سرنى  اخل��زيف  املنتج 
العوائل  فتناف�ست  الكرمي  والعي�س  للرزق 

وطورت التقنيات والفورمات 

يف  ال�سجاد  حياكة  ح��ال  حاله  والأح��ج��ام.. 
القرن  منت�سف  يف  حدث  ما  الو�سطى.  اآ�سيا 
املا�سي من دخول اخلزف عامل اآخر، التحول 
والنحت  ال��ر���س��م  وم��واك��ب��ة  امل��ع��ا���س��رة  اإىل 
للفن  ينحو  ان��ع��ت��اق��ًا  �سكلت  ط���روح���ات  يف 

الكال�سيكي اخلزف  والتخل�س من  اخلال�س 
جرار  من  للق�سور  التزييني  او  ال�ستعمايل 

وزهريات وما يو�سع على موائد الطعام.
*م������اذا ع���ن ال���ف���ن ال���ع���راق���ي وم����ا اأن��ت��ج��ه 

اخلّزافون؟ 
-العراق هو ال�سّباق يف املنطقة باإنتاج اخلزف 
املعا�سر وطرح حتول جديد لأ�سكال وتقنيات 
ا�ستقدام  اأول خطوة عند  حداثوية بداأت من 
مدّر�س للخزف يف معهد الفنون من قبل جواد 
�سليم وفائق ح�سن. يف منت�سف اخلم�سينات 
و�سل اخلّزاف الإنكليزي "اأيان اأولد"، وبعده 
امللكية  املدر�سة  ب�سنتني قدم اخلّزاف خريج 
اللندنية ال�سيد "فالنتينو�س" واأ�س�س اأول فرع 

لخت�سا�س اخلزف الفني. 
يف تلك ال�سنة بداأ معهد اوت�س يف كاليفورنيا 
بع�س  فولكا�س"  "بيرت  اخل������ّزاف  وق����اد 
القيم  ك��ل  ه��دم  على  وا�ستغلوا  اخل��ّزاف��ني 
القولبة  م��ن  وحت����رروا  التقليدية  اخل��زف��ي��ة 
انت�سرت  ما  و�سرعان  اأعماًل غريبة،  واأنتجوا 
التجديد،  اإىل  التقليد  من  التحرر  اأ�ساليب 

التي  امل�ستلزمات  و�سناعة  الأف��ران  وبتطور 
يحتاجها اخلّزاف لإنتاج اأعمال كبرية تناف�س 
بعد  العراق  يف  الفرتة.  لتلك  النحاتني  منتج 
اأ�سبحوا  وال�سني  اأوروب��ا  اىل  املبتعثني  رجوع 
واأكادميية  املعهد  مدّر�سني لفروع اخلزف يف 

الفنون.
كان فرع اخلزف يف اأكادميية الفنون "بغداد" 
قاعدة  و�ّسعوا  بدورهم  الذين  الطلبة  ج  يخرِّ
الإنتاج اخلزيف  تو�سع  الفني.  الإنتاج اخلزيف 
الذين  هم  كثريون  ج��دًا..  �سعبة  ظ��روف  يف 
هاجروا، لكن اخلّزافني يف الداخل قد اأغنوا 
املعر�س  خ��الل  م��ن  الفنانني  جمعية  ق��اع��ة 
باأعمال  املعا�سر  العراقي  للخزف  ال�سنوي 
اأعمالهم  كانت  اخل��ّزاف��ني  من  ونخبة  جيدة 

قوية باأ�سكالها وتقنياتها .
* ك��ن��ت دائ����م����ًا م���ن ي������زاوج ب���ني ال�����س��ك��ل 

واحلروفيات، ما الغاية من هذه الإ�سارة؟ 
-�سخ�سيًا، ومنذ الطفولة، اأكدت على م�سعى 
ال��ر���س��م وال��ن��ح��ت واخل���ط ال��ع��رب��ي،  فمنذ 
نف�سي  وج��دت  اخل��زف  لخت�سا�س  امتهاين 
الطينة  �سطح  على  احل��رف  نحت  ا�ستعر�س 
اخلزفية التي اأ�سبحت مالزمة لالأ�سكال التي 
اخلط  واأنحت  اأر�سم  ما  مع  لتتناغم  هياأتها 
ا�ستخدم  لأين  يقراأ  ل  وق��د  يقراأ  قد  وال��ذي 
اأعتقه  ب��ل  التنقيط  ق��ب��ل  ال��ق��دمي  احل���رف 

وبتقنياتي التي تطورت ملراحل اأربعة عقود، 
ا�ستخدامي  م��ن  ال��غ��اي��ة  يخ�س  فيما  اأم���ا 

هو  اأح��ده��ا  اأن  ذك���رت  فقد  احل���روف 
ا�ستعرا�س ولع وحب اأن اأر�سم واأنحت 
حروف القرن الهجري الأول وتعتيقه 

وك��اأن  الزمان  من  لقرن  واإرج��اع��ه 
مبعا�سرة  اأث��ري��ة  ل��ق��ًى  اأع��م��ايل 
الكتلة، والتجريد اأ�سلوبي وهذه 
جزء  هي  تراها  التي  القيثارة 

من ا�ستغالتي. 
* دعني اأت�ساءل عن قيمة 
عماًل  اخلّزاف  ينجز  اأن 
ب���ع���ي���دًا ع���ن م���وؤث���رات 
اأ�����س����ات����ذت����ه وي�������س���ّق 
اأق��ران��ه  ب��ني  ل��ه  طريقًا 

اأهم اخلزافني  تعد من  اذ  مثلما حدث معك 
العراقيني اليوم. 

تاأثري،  عوامل  دون  فنانًا  تكون  اأن  ميكن  -ل 
فهم  م��ن  الإيجابية  اجل��وان��ب  هنا  واأق�����س��د 
واأعمالهم،  روؤيتهم  وطريقة  بالأ�ساتذة  التاأثر 
ولكن يف الوقت نف�سه على كل فنان اأن ي�سق له 
يدفعنا  ما  وهذا  به،  ني  خا�سّ واأ�سلوبًا  طريقًا 
والطرق  اجلمال  مفا�سل  يف  وننقب  لنبحث 
الإبداعية، فلكي تكون فنانًا عليك اأن ل تنحاز 
ال لطريقة عملك وروؤيتها، والأمر يف طبيعته 
يبدو �سعبًا،  لكن لنت�ساءل: هل يكمن ذلك يف  
لتعمل  الق�سيد..  بيت  هو  هذا  املخيلة؟  دور 
خميلتنا على اإيجاد ما يحقق الروؤية اجلمالية 
اإليه كل فنان  وفقًا لنمط بنائي جديد ي�سعى 

بعيدًا عن الآخرين. 
ملاذا  اخل��زف،  لفن  خيارك  عن  لنتحدث   *
هذا التم�سك به؟ خا�سة اإذا ما علمنا باأنه من 

الفنون ال�سعبة الذي يحتاج ملواد خمتلفة؟ 
-للخزف مكانة كبرية يف نف�س كل من تعامل 
حتتملها  ل  وق��درة  ح�سا�سية  ميلك  فهو  معه 
باقي الفنون، ومن هنا ل بد اأن جند لأنف�سنا 
العذر يف هذا التم�سك. لطاملا ت�ساءلت قبلك 
ملاذا علّي اأن اأمت�سك باخلزف؟ الإ�سرار على 
التعامل مع هذا الفن يفتح يل جوانب م�سيئة 
والطريقة  الب�سرية،  والنف�س  الروح  من 

ف��ي��ه��ا جت��ع��ل��ن��ي اأ���س��ر ال��ت��ي اأجن��ز 
ع��ل��ى ب���ق���وة 

منظومة  تبديه  ال���ذي  اجل��م��ال  خ��ي��ار  حمل 
اخلزف اليوم بعد اأن تغريت الروؤية لهذا الفن 
التقليدي.. اخلزف لي�س حرفة، اإنه منظومة 
اأن  على  ت�سر  ب�سمات  من  تتكون  خمتلفة 

تعطينا زخمًا من املعرفة. 
اخلليج..  اأكر من معر�س يف  �ساهمت يف   *
كيف وجدت فن اخلزف وكيف الإقبال عليه؟ 
يف  �سخ�سية  م�ساهمات  يل  ك��ان��ت  -ن��ع��م، 
من  ووج���دت  وم��ن��ف��ردة   م�سرتكة  معار�س 
فهو  الفن،  هذا  عن  نتحدث  اأن  الإن�ساف 
ال�سرق  اأج��واء  يف  التاأثري  خطوات  يالحق 
اأن  دون  معنّي  غلّو  على  ي��ه��ادن  ول  ال��ق��دمي  
يفرز لنا اأطرًا جمالية، ومهما كانت املعار�س 
عال  م�ستوى  على  تبقى  فهي  وامل�ساهمات 
الفنون  بع�س  رتابة  لك�سر  والإرادة  من اجلد 
يف  �سّباقة  ت��زل  مل  اخلليج  دول  اجل��ام��دة.. 
الهتمام بفن اخلزف واإحياء هذا الفن وهذا 

ما يح�سب لها ويجب التذكري به. 

ماهر
ال�سامرائي:

فنُّ اخلزف يحتاج اىل قدرات 
اإبداعية وخمّيلة حّية

حقق فن اخلزف على يد الفنان ماهر ال�شامرائي اأهمية كبرية يف 
مرحلتنا الراهنة، فقد ا�شتطاع هذا املبدع اإجناز ع�شرات االأعمال 

التي بقيت يف خميلتنا بعد اأن طورها بتقنياته ومهاراته االإبداعية.

خ�سري الزيدي حاوره: 
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وداعا ثيو، يوم فا�ست روحك اىل الداخل، يف 
الدكتاتور  اليونان حتت حكم  العام كانت  ذلك 
يف  ال��ي��ون��ان،   الي��ط��ال��ي��ون  غ��زا  ميتاك�سا�س، 
ظل  الذي  ال�سالب  �سفري،  او  �سراخ  اما  الغزو 
وهم  المل��ان  اجلنود  م�سهد  املخيلة  يف  عالقا 
فيما  �سرت�سمها  كما  متاما  اثينا  من  ين�سحبون 
كان  وا�سحا  كريا"،  اىل  "رحلة  فيلم  يف  بعد 
الفزع  م��ن  امل��راح��ل  تلك  خميلتك  يف  ي�سكن 
ليلة  ج�سدك  يرتطم  ان  قبل  والتمرد  واللهو 
ام�س بدراجة ارعن وانت ت�سور فيلمك الخري 
"عامل خفي" ليلة الرابع والع�سرين من �سباط 
يف العام 2012، كان على ذلك الولد الرعن ان 
العامل  لنا ماهو هذا  قليال حتى تف�سح  ينتظر 
اخلفي، يف كتاب من احلجم املتو�سط ويقع يف 
ال�ستاذ  وترجمته  ب��اع��داده  ق��ام  �سفحة   3٩0
العربي،  النت�سار  دار  وا�سدرته  �سالح  ام��ني 
هذا الكتاب ي�سلط ال�سوء على حياة واحد من 
ابرز خمرجي العامل واكرهم دقة ومعرفة هو 
اليوناين ثيو اجنلوبول�س، هي البدايات وحماولة 
فهم القانون لكن امل�سكلة هي كيف ميكن الدفاع 
عن النا�س ؟ تلك علة كبرية لذا هجر القانون 
يظل  الدب،  ل��درا���س��ة  ال�����س��ورب��ون  اىل  واجت���ه 
بف�ستان  حتلق  كامراة  ي��راوده  ال�سينما  هاج�س 
وا�سع، عند املقهى القدمي اعتاد رجالن كهالن 
ان يجل�سا ويتطلعان ب�سغف اىل املارة وبخا�سة 
الن�ساء تلك الرياح احلميمة التي تك�سف لوحات 
بالوان تثري العجاب، الج�ساد رمبا ت�سيخ لكن 
الرواح تظل تهفو للجمال، يف احد اليام ي�سال 
احل��ال  ه��ذا  على  نظل  متى  اىل  ال��ث��اين  الول 
انتهى  النهاية،  حتى  با�سرار،  الثاين  فيجيبه 

يرف  ال�سينما  هاج�س  وظ��ل  ال�سوربون  ادب 
اتخرج  )مل  الي���دك،  معهد  اذا  خميلته،  يف 
نهاية  عند  ط���ردي  مت  ب��ل  الي���دك  معهد  م��ن 
اخل�سوع  وعدم  امل�ساك�سة  وال�سبب  الول  العام 
ان  ميكن  ال��ت��ي  ال�سوابط  م��اه��ي  لل�سوابط، 
نخ�سع لها(؟ هل جنل�س ون�ستمع ون�ساهد دون 
ا�سئلة او احتجاج؟ عمال بن�سيحة املدير بعدم 
البداية بفيلم طويل امنا تكون التجربة نا�سجة 
ق�سريًا،  الفيلم  ي��ك��ون  حينما  اك��ر  وم��رك��زة 
النفقة  على  وفيلم  احللقات،  اول  رو���س  ج��ان 
اليدك  معهد  يف  ال�سابقون  ا�سحابه  اخلا�سة، 
كل ح�سب تخ�س�سه، يعمل مر�سدا للنظارة يف 
فرن�سا فقط من اجل ان ي�ساهد اكرب كمية من 
الفالم، كل تاريخ ال�سينما انذاك،  فيلمه املهم 
مالب�سات  من   ،"3٦ "ايام  1٩72ه��و  العام  يف 
العامل  خ��راب  واثناء  املو�سوع  ا�ستلهم  الواقع 
مثلية،  ميول  ل��ه  �سجني  ب��احل��روب،  وان�سغاله 
اودع ال�سجن ب�سبب جرمية قتل ل�سيا�سي نقابي 
امل�سد�س  ي�سع  الربملان  من  رجل  ي��زوره  حينما 
املهرب يف �سدغه ويتخذه رهينة مقابل الفراج 
الزم��ات،  بعد  ج���اوؤوا  لرجال  ف�ساد  ان��ه  عنه، 
يعلن  هنا  فا�سدين،  جتدهم  لذلك  احل���روب 
الذي  ال�سينمائي  وم�سروعه  هويته  عن  املخرج 
التي  الطويلة  اللقطات  رحيله،  حتى  �سي�ستمر 
ت�ستمر احيانا لع�سر دقائق وهذا ماجعل البع�س 
يانكو  ميلو�س  الهنغاري  باملخرج  بتاثره  يتهمه 
لي�س  )يانكو  الطويلة  اللقطات  ا�ستخدامه  يف 
طويلة،  بلقطات  افالمه  يف  عمل  الذي  الوحيد 

انه توظيف قائم منذ بدايات ال�سينما(
وجلية  وا�سحة  تبدو  الرحلة  افالمه  بع�س  )يف 

اىل  "رحلة  يف  للفيلم،  الرئي�سي  العنوان  من 
كريا"،  هناك جزيرة لميكن بلوغها ابدا لعلها 
ت�سبه تلك الرحلة التي تاثر بها ثيو والتي قادها 
ولعله  �ستالكر،  ال��رائ��ع  فيلمه  يف  تاركوف�سكي 
يقود ذلك ال�سيوعي العجوز العائد من منفاه يف 
الحتاد ال�سوفيتي فال يجد وطنا �ساحلا للعي�س 
"منظر يف  "رحلة اىل كريا"، يف فيلم  يف فيلم 
عن  يبحثان  طفلني  عن  فقط  لي�س  ال�سدمي" 
املكان  احلياة،  اكت�ساف  رحلة  هي  والديهما، 
والذى الذي ي�سببه، انه رحلة نتعرف فيها على 
فيلمه  يف  متنحنا،  ان  لها  ميكن  وم��اذا  احلياة 
يول�سي�س" هناك حوار  "حتديقة  واملهم  الرائع 
الذي يعرب احلدود لي�سل  ثيو  البطل  يقوم بني 
هناك  بان  احلم  ان  اعتدت  البلقان،  ام  اىل 
الي�س هذا غريبا؟ عندما خلق  للرحلة،   نهاية 
الرب الكون فان اول ماخلقه هو ال�سفار، هناك 
ولعل  اليونانية  املثيولوجيا  يف  للرحلة  امتداد 
حكاية اكاممنون ويول�سي�س دليل على عودتهما 
ثيو  البيت(  الوطن،  عن  والبحث  احل��رب  من 
انه  ال�سرد،  من  املعروفة  لل�سوابط  ليخ�سع 
اخلط  ليتبع  فانه  له  فيلم  اجناز  يروم  حينما 
الذي يتبعه اجلميع، من البداية وحتى النهاية، 
ان  ممكن  للت�سل�سل،  لتخ�سع  �سور  فقط  انها 
ا�سعها  املنت�سف  يف  تاتي  �سورة  هناك  تكون 
النهاية،  اخرى يف  �سورة  ا�سع  ان  البث  ما  ثم 
هذا الالنظام يف و�سع ال�سيناريو ي�سعه خارج 
امل���األ���وف ومي��ن��ح��ه ح��ري��ة ك��ب��رية يف الع����داد، 
ح��وارا  مان�ساهد  ن��ادرا  وقليلة،  ق�سرية  جمل 
ي�سرتكان  وه��و  ت��ار  بيال  الهنغاري  افالمه،  يف 
الق�سرية  اجل��م��ل  ال�����س��ف��ة،  ه���ذه  يف  تقريبا 

ثيو اأجنلوبول�س.. 
الأبدية وموت واحد

مقداد عبد الر�سا

عن الرحالت احتدث، رحالت احلروب، رحالت المل والفزع، اخليانات، ثم رحالت اجلوع 
والقهر، رحالت ال�ستالب والندحار، الن�سحابات الكثرية واملخاوف، جرن الدم الذي مل يتوقف، 

كل هذه اللم والتي رمبا لتعادلها الآم اخرى يف العامل، الت�سلح ان تكون افالما تعطي جرعة 
من احلب وال�سالم، الطمانينة والهدوء؟ اننا يف زمن قد ي�ستطيع فيه املرء ان ي�سجل اى رحلة 

من الرحالت املذكورة لو انه بحث بدقة عنها، لو انه التاع وتاأمل واحب هذه البالد، هذه البالد 
املكدودة منذ زمن، رحالت البحث لتكلف اكر من حب الوطن.

هال �شينما

مع  املهمة  وعالقته  املو�سيقى  عن  والقليلة، 
مو�سيقى  موؤلفة  ك��رن��دورو  ايليني  امل��وؤل��ف��ة 
رائعة  باليني  يقول)عالقتي  افالمه  اغلب 
وقريبة جدا، يف البداية احكي لها ال�سيناريو 
عادة  لها،  ا���س��رده  ما  بت�سجيل  هي  وتقوم 
تتبع  فقط  انها  ال�سيناريو  بقراءة  لترغب 
نربات �سوتي وانفعالتي اثناء احلديث، بعد 
احلوار تذهب وجتل�س لوحدها وت�سغي بدقة 
اىل كالمي معها ثم تقوم بالرجتال، جتل�س 
اىل الة البيانو وتعزف وحينما يعلق �سىء ما 
باأذين اطلب منها ان تعيد املقطع مرة اخرى 
اننا تو�سلنا  النهاية اجد  وحينما ن�سل اىل 
فيلم  يف  الك���وردي���ون  �سحيح،  م�سار  اىل 
"حتديقة يول�سي�س" كان بطلب خا�س مني، 
وما اروع ذلك امل�سهد الذي ابدا لن تغادره 
الذاكر، متثال لينن مطروح فوق العبارة على 
نهر الدانوب، هي وانا نحاول ان نخلق نزعا 
من احل�سا�سية املو�سيقية للفيلم الذي انوي 
الف��الم  �سناعة  يف  حياته  كل  يف  اجن���ازه، 
اجنز ثيو اجنلو بول�س افالما قليلة لكن على 
هذه القلة فانها �سكلت زمنالميكن للذاكرة 
افالمه  الط��الق،  على  تن�ساه  او  تغادره  ان 
ايام 3٦، 1٩72،  اع��م��ار1٩70،  اع��ادة  هي: 
ال�سيادون1٩77،  اجلوالون1٩7٥،  املمثلون 
ال���س��ك��ن��در ال���ع���ظ���ي���م1٩80، رح���ل���ة اىل 
يف  منظر  النحل1٩8٦،  مربي  ك���ريا1٩84، 
املعلقة1٩٩1،  اللقلق  خطوة  ال�سدمي1٩88، 
حت��دي��ق��ة ي��ول�����س��ي�����س1٩٩٥، الب���دي���ة وي��وم 
واح��د1٩٩8)ج��ائ��زة ك��ان ال��ك��ربى( ثالثية 

املرج الباكي 2004، غبار الزمن 2008.
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مهم جدا 
 اليحق الأي �شخ�ض او موؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او مواقع الكرتونية 

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

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

مقداد عبد الر�سا

كان للوطن والوطنية اعتبار كبري،  ل�سيء يعلو على الوطن، تربة الوطن والنا�س الذين 
هم من جيلي يتذكرون الدر�س الذي كان يعلمنا حب الوطن، ، انه در�س الوطنية، تعلمنا 
اي�سا ان حب الوطن هو من الميان، وكذلك تعلمنا رفعة العلم وهتافنا بكل حمبة، 
يحيا الوطن، كثرية هي املبادرات التي كانت متار�س يف �سبيل الرتقاء بالعراق اىل 
م�ساف عالية والذين يطلعون على دليل اململكة العراقية �سيجدون اين كان الوطن، 
كان يقف يف علو، مبادرات كثرية كانت متار�س يف �سبيل العراق والتحام النا�س حوله، 
ال�سواق اخلريية،  ومنفعة الفقراء، والتربعات الكثرية هنا وهناك،  ومعونة ال�ستاء 
وتلك اليادي التي كانت تت�سلل ب�سكل خفي لتعني النا�س املحتاجني،  مبادرات لح�سر 
لها توؤكد على حب النا�س للبالد،  حينا وقعت حرب 1٩48 يف فل�سطني كان اجلي�س 
العراقي اول امل�ساهمني فيها والبع�س لبد انه �ساهد الكثري من ال�سور التي خا�س 
فيها اجلي�س العراقي معارك م�سرفة، يف كل انحاء الدنيا هناك م�ساهري يبادرون اما 
ب�سكل �سخ�سي او بطلب من احلكومات للذهاب اىل اجلبهات والرتفيه عن اجلنود 
مارلني  للممثلة  ال�سور  ا�سهر  من  واحدة  �ساهد  ان  للبع�س  ولبد  هناك،  املوجودين 
مونرو وهي يف جبهات القتال واجلنود حولها فرحون، هنا يف بالدنا اي�سا كان هذا 
ال�سعور الوطني لدى الكثري من الفنانني العراقني من كان لديه ال�ستعداد للذهاب اىل 
ار�س املعركة يف فل�سطني والرتفيه عن اجلنود هناك،  كان يقف يف مقدمتهم امللحن 
الكبري الراحل عبا�س جميل وكذلك املطرب الراحل عبدال�ساحب �سراد والراحالن 
عبدالواحد جمعة وجواد وادي وعفيفة ا�سكندر وغريهم الكثري، وحكاية هذه ال�سورة 
توجه ثالثة من  للعام 1٩48 حينما  تعود  والتي  ال�سور  اندر  واحدة من  تعترب  والتي 
ا�سهر مطربي العراق اىل فل�سطني للرتفيه عن املقاتلني هناك، هم من اليمني املطرب 
الراحل نا�سر حكيم واملطرب الراحل ح�سري ابو عزيز واملطرب الكردي علي مردان 

رحم اهلل اجلميع.

العام  اوا�سط  يقول: يف  افاق عربية  ال�ستاذ طالب م�ستاق يف جملة  كتب 
1٩20 ت�سكل وفد عراقي للذهاب اىل املندوب ال�سامي الربيطاين بالوكالة 
ويل�سن ومقابلته وتبليغه مطالب ال�سعب العراقي يف لزوم ان�سحاب اجلي�س 
وكان  بالفعل  الوفد  قابله  وقد  العراقي،  ال�ستقالل  واع��الن  الربيطاين 
وهذه  امامه،  خطابا  الع�ساء  من  ع�سو  كل  والقى  متعنتا،  �سلفا  ويل�سن 
ال�سورة هي فيما بعد وحتكي الواقع الذي كان �سائدا انذاك بني العراق 
وبريطانيا، فقررنا ان يكون متثيلنا مبثابة احتجاج �سمني على بريطانيا 
لالرا�سي  واح��ت��الل��ه  ك�سرى  وغطر�سة  النعمان  احقية  على  والتاكيد 
العربية، وكيف ان النعمان انت�سر يف النهاية وان ك�سرى قد هزم، وهذه 
ال�سورة تذكار للممثلني يف م�سرحية وفود النعمان على ك�سرى انو�سريوان 
باملالب�س العتيادية للبغداديني يف �سنة 1٩20، اجلال�سون من اليمني اىل 
الي�سار،جميل الراوي،نعمان منيب املهند�س،ح�سن �سامي التتار،عبدالعزيز 
جميل،طالب م�ستاق، احمد الراوي، احلاج روؤوف الدهان، امني خال�س، 
الي�سار،انور  اليمني اىل  العزاوي،الواقفون من  الراوي، علي غالب  جنيب 
النق�سلي، ابراهيم الواعظ، احمد زكي اخلياط، جعفر احل�سيني )امل�سور 

الهلي(، ر�سيد ال�سويف، �سليم احلريري، ح�سن اجلواد، جالل ادهم.

الذاكرة  يف  ظل  لجن��از  عاليا  �سفقنا  قد  كنا  مراهقتنا  يف 
عرب  ال��ذي  هيف(  )اب��و  ال�سباح  م�سر  يف  هناك  اجلمعية، 
واختزال  النواب  عالءالدين  ك��ان  بالدنا  يف  وهنا  املان�س، 
لقب بعالء النواب الذي هو الخر عرب املان�س، هذا ال�سباح 
اح��راز  يف  الن  اىل  عنده  ال��زم��ن  توقف  وال���ذي  ال��ب��غ��دادي 
ال�سخ�سي  ح�سابه  وعلى  قرر   1٩٥٩ العام  يف  عاملية،  بطولة 
مدينة  ومن  بريطانيا  اىل  �سافر  عاملية  بطولة  يف  امل�ساركة 
ال�سباق  كان  الفرن�سية  كالييه  مدينة  اىل  الربيطانية  دوفر 
عراقي  �سباح  هناك  كان  النواب  مع  املان�س،  بحر  عبور  يف 
الطلبة  جمعية  من  انكلرتا  يف  مقيما  كان  النواب  رافق  اخر 
العراقيني لكنه مل يكمل ال�سباق، �سارك يف تلك امل�سابقة 41 
من  والن�سف  الواحدة  ال�ساعة  يف  ال�سباق  ب��داأ  وقد  �سباحا 
ا�ستطاع   ،1٩٥٩ للعام  اب  �سهر  من  والع�سرين  ال�سابع  ليلة 
�ساعة و12 دقيقة،  امل�سافة بزمن قدره 1٥  ان يقطع  النواب 
كان ترتيبه ال�ساد�س بني املت�سابقني الذين مل ي�سل منهم اىل 
ال�ساحل الفرن�سي غري ت�سعة �سباحني فقط، كان فوزا كبريا 

بغداد مبا�سرة،  واذاعة  الربيطانية  نقله من دار الذاعة  مت 
�سخ�سيا كانت بداية تعريف على هذا الرجل الفا�سل يف كل 
�سيء ، حركاته و�سكناته وادبه اجلم يف عيادة طبيب ا�سنان، 
مل اكن قد تعرفت عليه بفعل الزمن، لكنه بخلقه العايل تقدم 
مني وحياين بادب جم وعرفني بنف�سه بانه عالء النواب، كم 
معا يف  كنا  فقد  بعدها  اللقاءات  توالت  اللقاء،  بهذا  �سررت 
نلتقي  ال�سوؤال يف كل مرة  العراقي،  كان دائم  ال�سيد  نادي 
العاين وكان يحر�س  الراحل يو�سف  الكبري  الفنان  فيها عن 
كثريا على الذهاب اىل املتنبي ويبتاع بع�س الكتب، العجيب 
كان  الثمانني،  جتاوز  فقد  العمر  هذا  كل  وبعد  انه  المر  يف 
ينزل اىل امل�سبح ويظل يعوم �ساعة كاملة دون توقف )ندك 
على اخل�سب(،  وحكاية هذه ال�سورة  التي يبدو فيها النواب 
احلجية  عزيز  ال�ستاذ  الراحل  وبجانبه  اليمني  من  الول 
�ساحب كتاب بغداديات ثم ال�ستاذ ا�سماعيل حمدي ويقف 
يف الو�سط امللك في�سل الثاين رحمه اهلل. تعود ال�سورة اىل 

العام 1٩٥7 الوفد العائد من احدى البطولت.
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ل  الزمني  التحديد  ه��ذا  ولكن  ي��وم��ًا،  باأربعني 
�سياِق  يف  ي��ن��درج  ه��و  ب��ل  كتابي  بتعليم  يرتبط 
وم كعمٍل  ، الغاية منه ال�سّ ترتيٍب اأو تقليٍد كن�سٍيّ
اإميايٍنّ ي�سبق موعَد ذكرى موت امل�سيح وقيامته.

وم  ال�سّ فالأن  امل�سيحي،  املوؤمن  ي�سوم  ملاذا  اأّما 
عن  فيه  يعرّب  امل��وؤم��ن،  حياة  يف  مميزٌة  عالمٌة 
ال�سالة  يف  يطيعه  كما  للرب  وطاعته  خ�سوعه 
يف  وقدوتنا  الأع��ل��ى  ومثالنا  الأخ���رى.  وو�ساياه 
يام هو ال�سيد امل�سيح نف�سه، ف�ساًل عن كون  ال�سّ
امل�ساغل  كل  من  للتفّرغ  اأ�سا�سيًا  مفتاحًا  وم  ال�سّ
الطعام(  )حتى  اليومية  احلياة  واأمور  والروتني 

الة. لالن�سراف اإىل ال�سّ
عن  اإم�ساكه  اأو  بامتناعه  بامل�سيح  املوؤمن  ي�سوم 
اليوم،  يف  �ساعة  ع�سرة  اثنتي  الطعام  ت��ن��اول 
الفرتة  ه��ذه  �سراب.  ودون  طعاٍم  دون  يق�سيها 
وحتى  ال��ي��وم  ب��داي��ة  م��ن  ع���ادة  ت��ب��داأ،  الزمنية 
لي�ست  ولكن هذه  �ساعة،  الثنتي ع�سرة  انق�ساء 

قاعدة اإذ يوجد م�سيحيون ي�سومون وقتًا اأطول.
ال�شوم عند ال�شابئة املندائيني

العمال  خري  من  اِبِئنَي  ال�سَّ عند  وم  ال�سّ يعترب 
الّتقرب  بغية  وميار�سونه  واأ�سلحها،  واأف�سلها 
وم عند  اإىل اهلِل �سبحانه وطلب مر�ساته، وال�سّ
اِبِئة ُيق�سم على ق�سمني اثنني، يكمل اأحدهما  ال�سَّ
��وم  ��وم ال��ك��ب��ري(، و)ال�����سّ الآخ����ر، ه��م��ا:�)ال�����سّ

غري(. ال�سّ

وعقاًل  قلبًا  الّنف�س  �سوم  هو  الكبري(  وم  )ال�سّ
وتهذيبها  و�سماعًا،  وك��الم��ًا  وروؤي����ًة  و���س��م��ريًا، 
الَكبري  وم  فال�سُّ ومنهجًا،  و�سلوكًا  وفعاًل  ق��وًل 
خ��الِل  م��ن  �سبحانه  اهلل  �سبيِل  يف  وم  ال�سُّ ه��و 
اإم�ساك الّنف�س و�سبطها وتهذيبها عن الوقوِع يف 
الوقوِع  وعن  مع�سيتِه  عن  واإم�ساكها  املُحرماِت 
ِباخَلطيئِة، واجتناِب املُوبقات واملُنكرات، والّزهِد 
نيا ومتاعها، والّتغلِب على  عن ملذاِت احَلياة الدُّ
رائِز، وطاعِة اهلل وتنفيذ  غبات والغجْ هواِت والرَّ ال�سَّ
اأمره واجتناب نهيه، والَعمِل ِباحَلالِل والّنهي عن 
احَلراِم، ويتحقق ذلك من خالِل اإم�ساك اجَلوارح 
هواِت  وِم الَقلب عن ال�سَّ عن الآثاِم املُتمثلة يف: �سَ
والّتفرقِة،  واحِل��ق��ِد  ��ِل  وال��غجْ غينِة  وال�سَّ والَغ�سِب 
و�سمِت  واحَل��رام،  الّربا  مال  اأكِل  والإحجام عن 
قوِل  عن  واإم�َساكه  الَكالم،  ُف�سوِل  عن  اللِّ�سان 
و�سيانته  واملُنكِر،  الّزيِف  وعن  وال��ّزور،  الَكذب 
عن �سيء الَكالم، وِم�سِك الأُُذن ِبالبعِد عن �سماِع 
والّنميمِة  يبِة  الغجْ �سماِع  وعن  واحل��راِم،  الباطل 
وغ�ِس  م��ك��روه،  ك��ِل  اإىل  الإ���س��غ��اِء  عن  وِم�سكها 
الَعنيجْ عن الّنظِر اإىل احلراِم، وغ�ِس الب�سر عن 
ريِة ؛ َوكِف اليد  عوراِت الّنا�س، وعن احَل�سِد والغجْ
وفعِل  والّر�سوِة  ال�ّسرقِة  وعن  والَقتِل،  الأذى  عن 
جل من ال�ّسرِي اإىل اأماكِن الِف�سق  ال�ّسوء، ومنع الِرّ
والفجور، وكفها عن امَل�سي اإىل كل مكان ل ير�سي 

اهلل.

وم  �سُ فهو  م(  �سجْ ِ اجلجْ ُم  وجْ �سَ غري):  ال�سَّ وم  )ال�سُّ
اجِل�����س��م ع��ن امَل���ل���ذاِت ال��ّدن��ي��وّي��ة وال�����ّس��ه��وان��ّي��ة 
البدِن  الّنف�س يف  اإخ�ساع  اية منه  والغجْ واحِل�سّية، 
وتروي�سها على ال�ستغناِء عن املُتِع الّدنيوّية وعلى 
الّتخل�سِ من ال�ّسهواِت اجَل�سدية، وتدريبها على 
هلِل  حبًا  الغرائِز  على  وال�ّسيطرة  الّزهد  حياِة 
غري  وم ال�سّ وطاعة له ورجاًء جِلزائِه؛ ويقع ال�سُّ
َمعدوداٍت  اياٍم  يف  اِبِئة  ال�سَّ على  واجبة  فري�سة 
مداِر  على  موزعًة  يومًا  وثالثون  �ستة  جمموِعها 

اأ�سهر ال�ّسنة.
ال�شوم عند االيزيديني  

يقع هذا العيد يف اأول يوم جمعة من كانون الأول 
اأيام  ال�سيام يف  يكون  اإذ  اأيام  ثالثة  �سيام  بعد 
اي  الرابع  واليوم  واخلمي�س،  والأربعاء  الثالثاء 
اأيام  ثالثة  ال�سيام  ويكون  العيد،  يوم  اجلمعة 
وتوقيته يف ال�ستاء ل يتغري ابدًا! ويرى اليزيديون 
ان لكل يوم من الأيام مالكًا خا�سًا موكاًل بهذا 

اليوم يدعى احلار�س )خودان(.
ويدعى  الزرد�ستية  يف  اي�سًا  نراه  املفهوم  وهذا 
)ي���زدات(  املالئكة  وع��دد  )ي���زد(  فيها  امل��الك 
بعدد  العدد  )ه��ذا  ال�سنة  اأي��ام  ع��دد  على   3٦0
اليزيديني  )معبد  لل�س  يف  املوجودة  النيا�سني 
امل��ق��د���س امل���وج���ود يف حم��اف��ظ��ة ده����وك( وق��د 
حتولت اىل اأ�سماء �سخ�سيات دينية اأر�سية اأيام 

الفرمانات(.

ال�شوم عند اليهود
يتبع اليهود يف �سيامهم طقو�س التق�سف، كالنوم 
وال�سرب،  الأك���ل،  عن  المتناع  اأو  الأر����س  على 
واجل���م���اع، وال���س��ت��ح��م��ام، وت��غ��ي��ري امل��الب�����س، 
وارت���داء  وال��ع��م��ل،  الأ���س��ن��ان،  وغ�سل  والتعطر، 
�سم�س  غروب  اإىل  ال�سم�س  غروب  من  الأحذية، 
والن�ساء  واملر�سى  الأطفال  وُيعفى  التايل،  اليوم 
اأيام  يف  ال�سيام.،اما  من  واملر�سعات  احلوامل 
عن  بالمتناع  ال�سائم  فيكتفي  ال�سغري  ال�سوم 
ويف  الغروب،  حتى  الفجر  من  وال�سراب  الطعام 
هذا يت�سابه ال�سوم اليهودي مع �سيام امل�سلمني.

اليهودية، عنه  الديانة  ال�سوم يف  يختلف طق�س 
يف الديانات ال�سماوية، اإذ ي�سوم اليهود �ستة اأيام 
فقط طوال العام، بغر�س جتنب الأخطار، ويت�سع 
راجع  وذلك  اليهود؛  لدى  كثريًا  ال�سيام  مفهوم 
ال�سيام  منه،  اأن��واع  اإيجاد  يف  اجتهاداتهم  اإىل 
بعد  اإىل  ال�سم�س  غروب  قبل  يبتدئ  اليهود  عند 
وميتنعون  ال��الح��ق،  ال��ي��وم  م��ن  ال�سم�س  غ��روب 
وي�سوم  واجل��م��اع،  وال�����س��راب  الطعام  ع��ن  فيه 

اليهود اأيامًا متفرقة من ال�سنة اأهمها �سوم يوم 
ت�س�رين،  من  العا�سر  يف  كبور(،  )ي��وم  الغفران 
اأ�سفار مو�س�ى  الذي ورد يف  الوحيد  ال�سوم  وهو 
اخلم�س�ة، ونرى ان ال�سوم جاء يف موا�سع عدة 
من العهد القدمي، اإذ ا�سار العهد القدمي اىل ان 
اىل اهلل  تقربًا  عادة  ال�سوم  اىل  يلجاأون  اليهود 
ولق�ساء اأمور معينة ولذلك ميتنعون عن الطعام 

وال�سراب.
ال�شوم عند امل�شيحيني

 ي�سوم امل�سيحي بناًء على حمبته هلل ورغبته يف 
اأمامه طاعة له.  التقّرب منه والتذلل والنك�سار 
وم  بال�سّ القدمي  العهد  يف  اهلل  �سعب  التزم  لقد 
كعالمٍة على مت�ّسكهم باهلل وتعبرٍي عن خ�سوعهم 

اأمامه،  وتذللهم  ل�سلطانه 
العهد  يف  الأم����ر  وك��ذل��ك 
مكانٌة  وم  فلل�سّ اجل��دي��د، 
امل�سيحي  الإمي��ان  هامٌة يف 
بامل�سيح.  املوؤمن  حياة  ويف 
ل��ق��د ب����نّي ال�����رب اأه��م��ي��ة 

وم  وجّديته يف عالقتنا مع اهلل، وقد التزم  ال�سّ
به ر�سل امل�سيح واملوؤمنون على مّر تاريخ الكني�سة 
وم  ال�سّ و�سيبقى  هذا،  يومنا  وحتى  ن�ساأتها  منذ 

عالمة اإمياٍن ثابتٍة يف الديانة امل�سيحية.
�سهورًا  اأو  اأوق��ات��ًا  املقد�س  الكتاب  لنا  يحدد  ل 
ال�سخ�سي،  لل�سمري  الأم��ر  ُت��رك  فقد  وم،  لل�سّ
جماعة  تقوم  قد  املقد�س،  الكتاب  لنموذج  وتبعًا 
وم  لل�سّ وقٍت  بتحديد  الكني�سة  اأو  امل�سيحيني  من 
من اأجل اأمٍر هاٍم يف حياة املوؤمنني، اأو من اأجل 
خدمة امل�سيح والإجنيل، مثال على ذلك ما فعله 
بول�س وبرنابا حيث نقراأ يف الإجنيل املقد�س يف 
�ِسفر اأعمال الّر�ُسل، لكن اأي�سًا يوجد عند طوائف 
الف�سح  عيد  ي�سبق  وم  لل�سّ معنّي  زمن  م�سيحية 

ال�سوم يف الأديان الأخرى

ال�شوم يف رم�شان من الفرائ�ض اخلم�ض التي فر�شها اهلل على كل م�شلم وم�شلمة، ويدرك 
الكُل اأهميته ووجوب االلتزام به على املكلفني يف ال�شهر الكرمي، اما ال�شوم يف االأديان 

االخرى فيختلف من دين اىل اآخر.
اعداد/ جملة ال�سبكة
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جمعية  تقرير  يف  تومز  اآراء  ت��اأك��دت  وق��د   
جرت  ثم  ع���ام1882،  الإنكليزية  الفولكلور 
يف  عليها  والإ���س��اف��ة  ت��وم��ز  اآراء  مناق�سة 
مدار�س علم الإنروبولوجي املتعددة، فهناك 
–باكون –مري(  املدر�سة التاريخية )ميللر 
ومدر�سة  )با�سكوم(  الإثنولوجية  واملدر�سة 
امل�����س��اف��ه��ة)اأت��ل��ي( وامل��در���س��ة الأ���س��ط��وري��ة 

الأملانية.
هذه  بتفا�سيل  ال��ق��ارئ  على  لنثقل  ول��ك��ي 
ال��ف��ول��ك��ل��ور  ع��ل��م  اأن  اىل  ن�����س��ري  امل���دار����س 
بالأق�سام  عمومًا  يتحدد  ال�سعبي(  )الرتاث 

الرئي�سة التالية:
اأ-املعتقدات واملعارف ال�سعبية
ب-العادات والتقاليد ال�سعبية

ج-الأدب ال�سعبي
د- الثقافة املادية والفنون ال�سعبية

تن�سرف  التي  الأ�سا�سية  فروعه  ق�سم  ولكل 
التي  واجلماعة  للفرد  اليومية  احلياة  اىل 
منها  ن�ستعر�س  اأ�سا�سية  فقرة   ٥4 ب�  تتحدد 
هنا ق�سم الأدب ال�سعبي كمثال، ويتاألف من 
واملالحم  والأ�ساطري  ال�سعبية  احلكايات   :
والأمثال  واملدائح  والأغ��اين  وامل��وال  وال�ِسري 
وال��ت��ع��اب��ري والأق�������وال ال�����س��ائ��رة والأل���غ���از 
الفكاهية  والق�س�س  وال���ن���وادر   وال��ن��ك��ت 
واخلطب  والت�سمية  ال�سعبي  وال�سعر  املروّية 
الظل  وخ��ي��ال  ال�سعبي  وامل�سرح  واللهجات 

و�سندوق الدنيا.
اإن تفا�سيل ذلك ت�ستلزم الكثري، ولكننا اأردنا 
الذي  العلم  هذا  تفا�سيل  بع�س  اإي�ساح  هنا 
للعراق عمقه الري فيه بف�سل تنوع امل�سارب 

والإثنيات والعادات والتقاليد والثقافات.   ما الفولكلور؟

 يف 22 اآب 1886 دعا العامل ويليم جون تومز، يف مقالة له يف 
�شحيفة ذي اإثنيوم، اىل ا�شتخدام كلمة )فولكلور(، اأي ِحكمة 

ال�شعب )التي ترجمت عراقيًا اىل الرتاث ال�شعبي(، ودعا 
القراء اىل اإر�شال ما يح�شلون عليه او ما يجمعونه من اأقوال 
�شعبية وحكايات دارجة واآراء يف العادات والتقاليد واأ�شولها.

  با�سم عبد احلميد حمودي
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اإل  الثقافة،  وزارة  نناف�س  اأننا  البع�س  يتوهم 
�سركاء  معًا  لأننا  روؤية خاطئة متامًا،  اأن هذه 
على  ينطبق  وه���ذا  ك��ب��ري،  وط��ن��ي  م�سروع  يف 
ال�سبكة كهيئة م�ستقلة مدعومة من املال العام، 
الراعية  الأم  الوزارة  باعتبارها  ثقافة  ووزارة 

للمثقفني."
الأوىل يف العراق

ف�سل  د.  العراقي،  الإع��الم  �سبكة  رئي�س  اأما 
املنجز،  ب��ه��ذا  كلمته  يف  ف��اأ���س��اد  اهلل  ف���رج 
من  اجلديد"  "الوليد  ب�  نهرين  بني  وا�سفًا 
حيث العر�س والتقدمي، موؤكدًا اأن جملة )بني 
نهرين( هي املجلة الأوىل يف العراق، و�ستكون 
اأن م�سروعها  الأوىل يف الوطن العربي، مبّينًا 
يف  امل�ستقبلي  ال�سبكة  م�سروع  م��ن  ج��زء  ه��و 
ل  وال��وع��ي،  والفكر  الثقافة  م�ساحة  تو�سيع 
باعتبارها  ال�سبكة  ان�سغلت  اأن  بعد  �سيما 
املا�سية  الفرتة  العراق يف  اإعالمية يف  واجهة 
بتغطية عمليات التحرير واحلرب �سد داع�س، 
اأفقًا  نفتح  اأن  اليوم  نريد  اأننا  "اإل  م�سيفًا: 
اأق�سام  بقية  ويف  فيه  والثقافة  ل��الأدب  جديدًا 
�ستكون  نهرين(  )ب��ني  اأن  م��وؤك��دًا  ال�سبكة"، 

املزيد  العراقي  القارئ  منح  على  ق��ادرة 
ت��ق��دم  واأن  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�����س��اح��ة  م���ن 

بقاع  ك��ل  م��ن  وغ��ريه��م  للمثقفني 
مادة  العربي  وغري  العربي  العامل 

خمتلف  �ستحت�سن  واأنها  مهمة، 
للمثقفني  املهمة  النتاجات 

والأدباء.
مفهوم 
"ماغزين"
حتدث  حني  يف 

رئ������ي�������������س 
حت����ري����ر 

املجلة، ال�ساعر �سوقي عبد الأمري، عن مفهوم 
"اإن  اإذ قال:  "ماغزين" واأهميته لهذا املنجز 
اليوم  ع��دد  من  ابتداء  ت�سدر  نهرين(  )ب��ني 
ثقافية   "Magazine "ماغازين  ب�سكل 
لغتنا  يف  املعروفة  )جملة(  ت�سمية  واإن  عامة، 
للتقارير  اأر���س��ي��ف��ًا  تعني  ال��ث��ق��ايف  واإع��الم��ن��ا 
النقدي  الطابع  ذات  والكتابات  والدرا�سات 
كتاب  �سكل  وتاأخذ  اأحيانًا،  امل�سور  والتعريفي 
خمتلفة،  بتخ�س�سات  او  متعددة  ب��اأح��ج��ام 
وفنية  واقت�سادية  �سيا�سية  جم��الت  فهناك 
والأزياء."  ب��امل��راأة  خمت�سة  واأخ���رى  ومالية 
اأي  اىل  تنتمي  لن  نهرين  "اأن بني  اإىل  م�سريًا 
من الأ�سناف اآنفة الذكر، لأن خطابها �سيكون 
خمتلفًا جذريًا." مو�سحًا اأن املاغازين �ستنفتح 
على العامل الثقايف 
جديد  ب�سكل 

يف 

امل�سمون 
اأي���������س����ًا، 
ت��ك��ون  واأن 

�سا�سة متحركة ملونة وم�سورة للحياة 
والفنية  والأدب��ي��ة  الفكرية  الثقافية 
�سيت�سمن  تركيزهم  واأن  العامل،  عرب 
ال�سعوب  اآداب  يف  ج��دي��دة  م��ن��اط��َق 
وهو  قبل،  من  عليها  الرتكيز  يتم  مل 
)جنوب-  عليه  اأطلقوا  ال��ذي  ال��ب��اب 
خالله  من  �سيعمدون  ال��ذي  جنوب( 
اإىل الرتكيز على ثقافات جنوب الكرة 
ق�ّسم  �سرتاتيجي  كم�سطلح  الأر���س��ي��ة 
و�سمال  وغرب  �سرق  اإىل  الأر�سية  الكرة 
خ�س�سنا  "ولهذا  م�سيفًا:  وجنوب"، 
لثقافات العامل الغربي �سفحات حتت عنوان 
�سفحات  �سنفرد  كما  �سمال(  )�سمال- 
له  ي�سبق  مل  ب�سكل  والنفتاح  للرتجمة 
مثيل على الثقافات الفار�سية والهندية 
وال�����س��ي��ن��ي��ة وال��رتك��ي��ة والأف��غ��ان��ي��ة 

م��وؤخ��رًا  ال��ع��راق��ي  الإع����الم  �سبكة  احتفلت   
ب�سدور العدد الأول من جملة )بني نهرين(، 
وح�سر احلفل عدٌد من ال�سخ�سيات الر�سمية 

واملثقفني يف مبنى املجلة مبقر ال�سبكة. 
تنمية الثقافة العراقية

د.  والآث���ار  وال�سياحة  الثقافة  وزي��ر  وحت��دث 
ع��ب��د الأم�����ري احل���م���داين، يف ح��ف��ل اإط���الق 
ثقايف عاملي،  بحّلتها اجلديدة كمطبوع  املجلة 
اإ�سداراتها  يف  نهرين(  )ب��ني  "اأن  مو�سحًا 
وا�سع  �سدى  ذات  كانت  كجريدة،  ال�سابقة 
يف  ومقروء  مطلوب  كمطبوع  وعامليًا،  عربيًا 
ال���دول ك��اف��ة، وك��ن��ت ق��د راأي���ت اأع���داده���ا يف 
العديد من ال�سفارات، لأين من امل�ساركني يف 
نقل هذه التحفة من خالل اإي�سايل اإياها اىل 

الأ�سدقاء يف الدول الأخرى."

م�سيفًا: "بداأت ق�ستي مع )بني نهرين( منذ 
عبد  �سوقي  ال�ساعر  التقيت  حينما  �سنتني 
الأدب����اء،  رئي�س حت��ري��ره��ا يف احت���اد  الأم���ري 
ولأين كنت اأعاين من عدم وجود من�سة لن�سر 
ترجماتي للن�سو�س ال�سومرية القدمية، لهذا 
ومن خالل هذه النافذة الرباقة مت تخ�سي�س 
ملدة  فيها  ال��رتج��م��ات  ل��ه��ذه  �سفحات  ث��الث 
�سنتني متتاليتني، ويعود الف�سل يف هذا ل�)بني 
نهرين( ول�سبكة الإعالم العراقي، ملنحي تلك 
لكي  ال���س��ت��م��رار،  على  ولت�سجيعي  امل�ساحة 
واأح��اول  القدمي  الأدب  عن  با�ستمرار  اأحت��رى 
كانت  تلك  ولأن  وترجمته،  �سياغته  اإع���ادة 

نافذة جيدة لالطالع على ما اأكتب." 
هذا  جن��اح  ا�ستمرار  متّنى  حديثه  ختام  ويف 

امل�سروع.

م�سروع وطني
جمل�س  ع�سو  ال�����س��اله،  د.ع��ل��ي  ال�ساعر  اأم���ا 
اأمناء �سبكة الإعالم العراقي، فقد اأ�ساد بهذا 
الإجناز الكبري، وا�سفًا اإياه باملطبوع املخت�س 
"اإن  قائاًل:  واأ�ساف  والفكر،  والأدب  بالثقافة 
من  نهرين(  )بني  ينح�سر يف حتول  التحدي 
ن�ستطيع  ل  اليوم  اأننا  اأي  جملة،  اإىل  جريدة 
من  اجلريدة  يف  نقبله  ما  املجلة  يف  نقبل  اأن 
يجب  ل  خطاب  و�سوية  الثقافية،  اجل��وان��ب 
اأن ن��ن��ح��رف ع��ن��ه��ا، ف��امل��ق��الت وال��درا���س��ات 
�ساعر  يراأ�سها  جملة  يف  املقرتحة  والن�سو�س 

معروف لي�ست ب�سهلة."
جملة  عمل  فريق  من  اأنتظر  "اإنني  م�سيفًا: 
التحدي،  ه��ذا  يف  ينجحوا  اأن  نهرين(  )ب��ني 
كما جنحوا يف )بني نهرين( اجلريدة، ورمبا 

بعد اأن القت �شحيفة "بني نهرين" 
الثقافية جناحًا وا�شعًا لعنايتها 
بالثقافة والفكر والفل�شفة وما 
يت�شل بها، ويف خطوة ت�شعى اإىل 
تعزيز هذا املنجز بتحويل اجلريدة 
املحدودة ال�شفحات )48 �شفحة( 
اإىل جملة ر�شينة ت�شدر يف )148 
�شفحة(،

ذوالفقار يو�سف
ت�سوير- ح�سني طالب

واجهة عاملية 
لثقافة عراقية

جملة
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م�������ق�������االت

عامر بدر ح�سون

اأما بعد

ما اأذكره ب�سكل وا�سح هو اأن تلك الأ�سياء 
و�سعت عندنا مع تو�سيات حارة ب�سرورة 

احلفاظ عليها. 
لكن احلياة، معلمنا الأق�سى والأروع، حولت 

تلك الكنوز الثمينة اإىل اأ�سياء بال قيمة!

رمبا لي�ست مهمة!

دعيت ذات عام لفعالية ثقافية يف الدامنارك، فكانت م�ساهمتي 
الثمينة  الأ�سياء  عن  ومعر�س  حما�سرة  امل�ساهمات:  اأغ��رب  من 

التي فقدت قيمتها!
ما  لأثمن  اآمنًا  م�ستودعا  بيتنا  جعلت  ال�سام  يف  الطويلة  اإقامتي 

ميلكه املنفيون: 
ورقة  زواج،  عقود  زواجهما،  قبل  حبيبان  تبادلها  حب  ر�سائل 
هويات  عائلية،  �سور  املولود،  وزن  حتدد  امل�ست�سفى  من  �سغرية 
مزورة،  او  منتهية  �سفر  ج��وازات  تلفونات،  دفاتر  قدمية،  مهنية 

اأوراق وقطع اأقم�سة وهدايا �سغرية واأ�سياء ل ميكن عّدها.
*

قرروا  الذين  املنفيني  ذكريات  خال�سة  هي  الأ�سياء  تلك  كانت 
اأوروبا بجوازات �سفر مزورة يف الثمانينات: برازيلية  اللجوء اىل 
باأ�سمائهم  �سلة  اأي��ة  قطع  عليهم  وك��ان  اأردن��ي��ة.  اأو  بحرينية  اأو 
�سخ�سياتهم  على  يدل  اأن  ميكن  ما  وكل  احلقيقية  وق�س�سهم 
العراقيني  وق�س�س  منطقية،  لق�سة  يحتاج  اللجوء  احلقيقية. 

احلقيقية مل يكن ت�سديقها ممكنًا تلك الأيام.
لكن اأحدًا ممن اأودع عندنا تلك الأ�سياء الثمينة، مل يعد للمطالبة 
بها، فلقد عا�س بع�سهم با�سمه اجلديد وق�سته اجلديدة و�سارت 
تلك الأ�سياء تهدد بك�سف ا�سمه وق�سته احلقيقية، ور�سائل الغرام 
انتهى بع�س كّتابها اإىل الطالق! والأطفال كربوا وغادروا ومل تعد 
ثمة قيمة لورقة من امل�ست�سفى تدل على وزنه، وبع�س اأ�سحاب هذه 
املوجودات مات اأو �ساع، لكن ما اأذكره ب�سكل وا�سح هو اأن تلك 
الأ�سياء و�سعت عندنا مع تو�سيات حارة ب�سرورة احلفاظ عليها. 
الثمينة  الكنوز  تلك  حولت  والأروع،  الأق�سى  معلمنا  احلياة،  لكن 
لكن  مهمة،  تكون  ل  قد  بذاتها  فالأ�سياء  قيمة!  بال  اأ�سياء  اإىل 
احلياة  تبدلت  وعندما  املعنى،  مينحها  ال��ذي  هو  بها  �سعورك 
واأولوياتها ت�ساءلت قيمة تلك الأ�سياء، وعندما كنا ن�ساألهم ماذا 
تعني  انها  نفهم  وكنا  ت�سرفوا!  اجل��واب:  كان  باأماناتكم؟  نفعل 

األقوها يف القمامة.

*
من هذه الأ�سياء، يوم كانت عزيزة على اأ�سحابها، فكرت باإقامة 
لل�سرعات،  حلبهم  اإ�سافة  فهم  بالفكرة،  رحبوا  وقد  معر�س، 

يحبون التوقف عند رموز احلياة املن�سية. 
ول�سبب خارج عن اإرادتي مل اأذهب، لكنني اأر�سلت املحا�سرة عن 
ووا�سيت  املعر�س،  وجود  دون  بالنيابة  األقيت  حيث  الأ�سياء  هذه 
لكن  م��ا،  يومًا  العراق  يف  املعر�س  �ساأقيم  انني  بالقول،  نف�سي 
اهتمامات العراق تغرّيت، كما ترون، متامًا كما تغريت اهتمامات 

واأولويات اأ�سحاب تلك الأ�سياء املن�سية.
ولقد توقفت �سدفة بالأم�س اأمام ما بقي منها، وتاأملت فيما ميكن 
اأن تعنيه، اإنها الآن من�سية ول اأحد يطالب بها، ول اأدري اإن كان 
اأ�سحابها قد تطوروا يف اإن�سانيتهم واهتماماتهم، اأم اأنهم ذهبوا 
يف اجتاه اآخر ففقدت قيمتها عندهم، بل اأ�سبحت بال قيمة اأ�ساًل.

من  اأحدهم  ميوت  قد  لأ�سياء  رم��وزًا  ت�سكل  كانت  الأمانات  تلك 
اأجلها، واأظن اأنها التي عناها اأحمد �سوقي بقوله:

�ساعة  اإل  العمر  يهون  "قد 
وت�سيق الأر�س اإل مو�سعا".

فاحلياة  املن�سية،  الأ�سياء  تلك  اأ�سحاب  على  احلكم  ينبغي  ول 
تطرح كل يوم رمزًا ومكانًا و�ساعة يهون العمر كله لولها، لكنها 

بانتهاء ال�ساعة، ت�سبح مثل وردة ياب�سة يف كتاب.
لكن  وثمينة،  مهمة  اأنها  يقيني  ي��زداد  اليوم  اإليها  اأنظر  وح��ني 

لأ�سحابها راأيًا اآخر!

والإف��ري��ق��ي��ة، وط��م��وح��ن��ا ه��و ���س��خ احل�ساد 
الثقايف العاملي اإىل ال�ساحة العربية."

التحدي الأكرب
�سكرتري  املطلبي،  لبيد  د.  حت��دث  ح��ني  يف 
ه��ذا  حت��وي��ل  ع��ن  للمجلة،  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ر 
موؤكدًا  "ماغزين"  اإىل  جريدة  من  امل�سروع 
وال�سكل هو  للمو�سوع  بالن�سبة  "الختالف  اأن 
املو�سوع  على  يفر�س  فال�سكل  كبرية،  انتقالة 
معطياته، والعك�س هو ال�سحيح، اأي اأن خطاب 
املجلة من حيث  يختلف عن خطاب  اجلريدة 
ال�سكل، بعد اأن اأ�سبحت فل�سفة ال�سكل املعا�سر 
تاأخذ مديات وا�سعة، ب�سبب املتغريات الكبرية 
اأن  مبّينًا  والتطور."  الفكر  ويف  التقنيات  يف 
هذا ال�سراع احلا�سل جعل من املتلقي ل يقبل 
باأي مطبوع على حاله الكال�سيكي القدمي، وهو 

بذائقة  لالرتقاء  حفزهم  م��ا 
راأى  ان  بعد  املتمرد  املتلقي 
"الكثري  م�سيفًا:  �سيء،  كل 
منا اقتنى العديد من الكتب 
واملجالت ل مل�سمونها، واإمنا 

اأن  اإل  ن�ستطع  ولهذا مل  اأعجبه،  الذي  ل�سكلها 
العامل،  وي���وازي  يواكب  ع�سريًا  �سيئًا  نقدم 
بني  امل��زج  واإن  اأ�سيلة،  عراقية  ب��روح  ولكن 
ال�سكل واملو�سوع يف )بني نهرين( هو التحدي 

الأكرب بحد ذاته."

�سرورة التحول
بتحول  ال�سجريي  رج��اء  ال�ساعرة  واأ���س��ادت 
باأن  مو�سحة  جملة  اىل  جريدة  من  املطبوع 
منذ  ك��ان��ت  ن��ه��ري��ن(  )ب��ني  ج��ري��دة  "فكرة 
حيث  من  خمتلف،  ثقايف  خط  �سمن  البداية 
وت�سميمها  عر�سها  وط��ري��ق��ة  امل��و���س��وع��ات 
وخطابها الثقايف، وكانت بحق قريبة جدًا من 
حتى  وم�سمونًا،  �سكاًل  الثقافية  املجلة  عمل 
ي�سمونها  كانوا  وب�سطاء،  نخبة  ق��راءه��ا،  اأن 
اأن  اإىل  م�سريًة  ن��ه��ري��ن(،  )ب��ني  جملة  دوم��ا 
يف  وحت��ٍد  وطموح  �سرورة  جملة  اإىل  التحول 
امل�سي قدمًا بهذا املنجز الذي له خ�سو�سيته 
�سمن  الفكرية  م�ساحته  حتى  ب��ل  وف��رادت��ه، 
زاوية تختلف الكتابة فيها عن باقي امل�ساحات 

واملطبوعات الأخرى.
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القراآن  تالوة  طرق  تعليمهم  طريق  عن  وذلك 
الكرمي �سواء التجويد اأو الرتتيل، اإذ منها بداأت 
والتي  املرحلة  تلك  من  الأوىل  التعليم  حركة 
والعمليات  والكتابة  ال��ق��راءة  مبادئ  ت�سمنت 
الأرب�����ع م��ن احل�����س��اب وه���ي اجل��م��ع وال��ط��رح 
وال�سرب والق�سمة بالإ�سافة اإىل معارف العلوم 
الأخرى رغم بدائيات التعليم.                                                                                        

حلقات درا�سية
 81( البياتي  اإ�سماعيل  ويل  بكتا�س  ماّل  يقول 
ع��ام��ًا( وه���و م��ن اأه����ايل ق��ري��ة )ج��رداغ��ل��ي( 
خ��ورم��ات��و،  ط��وز  لق�ساء  التابعة  الرتكمانية 
واحلديث هذا كان قبل وفاته )رحمه اهلل( يف 
حوار كنت قد اأجريته معه، اإنه كان من املنتمني 
اىل تلك احللقات الدرا�سية يف بادئ الأمر، اإذ 

جانب  اىل  م��ريزا  الراحل  امل��ال  يد  على  تتلمذ 
امل��ج��اورة كقريتي  القرى  اأب��ن��اء  اآخ��ر من  ع��دد 
اأبو  املرحوم  اأمثال  �سيوان"  و�ساه  "براوجلي 
وجهات  من  يعد  كان  ال��ذي  كهية  ر�سا  القي�س 
علي،  حممد  ��اف  ع�����سّ وم��ال  ال��ب��ي��ات  ع�سرية 
وعلومه  ال��ت��اأري��خ  يف  البحث  اأج���اد  م��ن  اأف�سل 
اأن��زوت  قد  واآخرين  جعفر  مال  اإىل  بالإ�سافة 

موؤكدًا  ذاكرته،  م�ساحة  يف  جانبًا  اأ�سماوؤهم 
اأن وال���ده ال��راح��ل ك��ان ي��ج��ربه اآن���ذاك على 
ال��ذي  ال��درا���س��ي  ال��ع��امل  التعلم وول���وج ه��ذا 
الأبجدية  احل��روف  تعلم  اأ�سا�سيات  من  يعد 
اأجت��اوز  لكي  الأمثل  بال�سكل  اإتقانها  وكيفية 
ولإب��راز  تقدير  اأقل  على  احلياة  عراقيل  بها 
�سخ�سيتي يف املجال�س.                                                                                    

قاعدة الهرم
من  اهلل(،  )رح��م��ه  بكتا�س  احل���اج  ي�سيف 
خالل هذا احل��وار ال��ذي اأف��رد له ج��زءًا من 
ع�سال  مر�س  من  يعانيه  ماكان  رغ��م  وقته 
اأمّل به قبل رحيله، باأنه قبل اأن تت�سكل وزارة 
الرتبية يف العراق وتنت�سر املدار�س احلكومية 
اآنذاك كانت هناك بع�س املدار�س الأهلية، اإن 

�سح القول، اأخذت على عاتقها تعليم القراآن 
والكتابة  ال��ق��راءة  وم��ب��ادئ  وال��دي��ن  ال��ك��رمي 
التعليمية  العناوين  هذه  واحل�ساب،  واخل��ط 
�سغري  طيني  بيت  م��ن  واملتكونة  الب�سيطة 
ي�سرف عليها �سخ�س ي�سمى  )املاّل( ي�ساعده 
عند احلاجة اأحيانًا يف اإدارة الدرو�س الدينية 
واحل�سابية معلمون اأو غريهم ممن ا�ستوعبوا 
كتابة  عاتقهم  ع��ل��ى  ي���اأخ���ذون  ت��وج��ي��ه��ات��ه، 
املدار�س  اأن  مبينًا  )امل���اّل(،  منهم  مايطلبه 
الدينية اآنذاك هي القاعدة الأ�سا�سية واملهمة 
ملا نلحظه اليوم يف الواقع التعليمي والرتبوي 

والعلمي.                         
تعليم ليخلو من العقاب!

بكتا�س  ال��راح��ل  اأوج��ز  حديثه،  معر�س  ويف 
�سائدة  كانت  التي  الأ�ساليب  بع�س  البياتي 
حينها يف تعليمهم لأبناء القرى من الطبقات 
اأن  وه��و  منهم،  املي�سورين  وكذلك  الفقرية 
وكذلك  ال��ع��ق��اب  م��ن  يخلو  يكن  مل  التعليم 
ال�ستخدام املفرط لو�سائل التاأديب واحرتام 
وال�سرب  )الفلقة(  ب�  تتلخ�س  والتي  الوقت، 
ال�سم�س  يف  واجللو�س  الأرج��ل  على  بالع�سي 
وغريها من و�سائل العقاب املوجعة، اإذ يوؤكد 
)رحمه اهلل( اأن من عوامل ال�سرب والتحمل 
املكان  بعد  هو  اآن��ذاك  واقعهم  �سايرت  التي 
التي  والقرية  املنزل  بني  يف�سل  ك��ان  ال��ذي 
يتواجد فيها )املال( والذي كان يتجاوز اأكر 
من 7 كيلو مرتات �سريًا على الأقدام تلفحهم 
وتخرتق  �سيفًا  احلارة  ال�سم�س  اأ�سعة  خالله 
اأج�سادهم املنهكة واملتعبة برودة ال�ستاء.                                                                                                            

                          متّممات الدرا�سة        
ال�سخ�سيات  اأحد  "اأوجاغ ع�سكر"،  بني  فيما 
املدر�سة  مع  متا�س  على  كانت  التي  الدينية 
اآن����ذاك، ب��ال��ق��ول: امل��در���س��ة ه��ي ع��ب��ارة عن 
منزل �سغري قدمي ميلكه )املال( اأو ي�ستاأجره 
من  بدائية  باأنواع  ويجهزه  الأثمان،  باأبخ�س 
عليها  للجلو�س  كاحل�سران  واللوازم  الأث��اث 
و )احِلب(، بك�سر احلاء، ملياه ال�سرب وبع�س 

عليها  للكتابة  ال�����س��وداء  اخل�سبية  الأل����واح 
مثاًل،  املال  ككر�سي  الب�سيط  الأث��اث  وبع�س 
وكان النا�س ياأتون باأولدهم اىل تلك املدار�س 
فيت�ساومون مع املاّل عن نوعية الأجور فمنهم 
من  ومنهم  ابنه،  عن  �سهريًا  مبلغًا  يدفع  من 
له  يدفع  ونهائي  مقطوع  اأجر  على  معه  يتفق 

بعد اأن يتم ختم القراآن.  
ر�سالة تعليمية

املال  اأن  اهلل(  ع�سكر)رحمه  اأوج��اغ  واأ�ساف 
البنني، واملاّلية من جانبها  بتعليم  كان يقوم 
متتد  ال��درو���س  ه��ذه  وكانت  البنات،  بتعليم 
كان  امل��ال  لأن  ث��الث  اأو  �ساعتني  م��ن  لأك���ر 
يتفقد يف اليوم الواحد اأكر من قريتني لأداء 
الطلبة  جميء  �سعوبة  عند  التعليمية  ر�سالته 
البدائي  التعليم  ركائز  تثبيت  وا�ستطاع  اإليه، 
�سائدًا  كان  الذي  الأمية  حمو  على  والق�ساء 
اأ�سلوب  اأن  ب�سكل كبري، ولو باملتي�سر ، موؤكدًا 
�سيئًا  بالزوال  اأخذ  قد  الوقت  ذلك  يف  العلم 
ف�سيئًا ومن ثم النقرا�س بعد انت�سار املدار�س 
املثابرين  اأولئك  على  مرتحمًا  العلم،  ودور 
ر�سالتهم  اأداء  على  واحل��ري�����س��ني  الأوائ����ل 
الف�سل  لهم  كان  الذين  والرتبوية،  التعليمية 
الأول يف اأن نب�سر نور العلم من خالل احلرف 
العربي، واألف حتية للذين وا�سلوا امل�سرية من 
بعدهم من الأجيال الالحقة، هذه كانت اآخر 
تدويناته الكتابية قبيل وفاته )رحمه اهلل(.                                                                         

هدايا املنا�سبات
بالإ�سافة اىل مامت ذكره، فقد اأ�سار املرحوم 
اأوجاغ ع�سكر اىل املبالغ التي كان يتقا�ساها  
من  تختلف  كانت  والتي  طالبه  من  )امل��اّل( 
مبلغ  وهو  اخلمي�سية،  منها:  لأخ��رى  منا�سبة 
مبلغ  وه��ي  والعيدية  خمي�س،  ي��وم  ك��ل  يدفع 
تدفع  وهي �سدقة  والنافلة  الأعياد،  يقدم يف 
�سدقة  وهي  والفطرة  الدينية،  املنا�سبات  يف 
تقدم  التي  الهدايا  وه��ي  واخلتمة  رم�سان، 
بعد ختم الطالب للقراآن وغريها كاأجور املياه 

والإعانات الطارئة.

يعترب )املاّل واملاّلية( من الرواد الذين كافحوا االأمية باأ�شكالها يف بغداد وبقية املدن 
العراقية املختلفة وكذلك املناطق الرتكمانية منها، حيث عّلموا اأبناء ون�شاء تلك املدن 
احلروف العربية وكيفية ترديدها باإمعان

اأعطت القراءة والكتابة حّقها يف طوزخورماتو

معارف درا�سية  ت�سوير وحتقيق املاّلواملاّلية..
قا�سم عوين

اأوجاغ ع�شكر

ماّل بكتا�ض ويل
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درو�ض اأكرث"خ�شو�شية"! 
فاطمة حامد من بابل تقول: لدي ابنتان، �سحر 
العلمي،  اخلام�س  يف  و�سمر  املتو�سط  الأول  يف 
يق�سم ظهري هو  بالتزام مايل  تكلفاين  وهما 
يطالنب  اللواتي  اخل�سو�سي  مدّر�سات  اأج��ور 
عن   ف�ساًل  المتحانات،  اأثناء  اإ�سافية  مببالغ 
املتفق عليه، ما ي�سكل �سغطًا اإ�سافيًا على اأهايل 
بتكاليف  الأ�سرة  ميزانية  يثقل  لأنه  الطالبات 
اخل�سو�سية،  للدرو�س  ال�سهري  الأج���ر  غ��ري 

للدفع  ا���س��ط��ررت  جناحهما  على  وحل��ر���س��ي 
الإ�سايف اأيام المتحانات لكي اأ�سجع املدّر�سات 

على اإعطاء املادة ب�سكل واف.
يف مدر�شة ال�شيد الوالد

ال�ساد�س  يف  تلميذ  بعقوبة،  م��ن  زي��اد  عبا�س 
�سيارة  �سائق  يعمل  وال��دي  يقول:  الب��ت��دائ��ي، 
التعيني  يف  ت�سعفه  مل  جامعية  �سهادة  وميلك 
يعود  اأن  كمدر�س، منذ فرتة جعل يف ح�ساباته 
يتاأخر  ك��ان  بعدما  لبيت  اىل  مبكرًا  عمله  من 

منهجًا  لي�سع  العادية  اأيامه  يف  ال��رزق  لطلب 
بداأ  اقرتابها  ومع  المتحانات،  اأي��ام  تدري�سيًا 
ي�سغط على نف�سه لكونه ل ميلك مبلغًا اإ�سافيًا 

لزّجي بتعليم خ�سو�سي لذا يدر�سني بنف�سه. 
نف�سي  على  �سديد  بقلق  ا�سعر  ب��داأت  واأ�ساف: 

ب��داأ  حيث  اأ�سرتي  اأف���راد  وبقية  وال���دي  وعلى 
والدي بتغيري طريقة تعامله معنا جميعًا ف�سار 
يطيل  وب���ات  ل��ل��درو���س،  مراجعتي  يف  ���س��ارم��ًا 
ي�سعرين  ما  الليل،  من  متاأخرة  ل�ساعات  وقتها 
بجهد وتوتر، ف�ساًل عن قلقه النف�سي، حلر�سه 
رغم  بنجاح  المتحانات  جتاوزي  على  ال�سديد 

م�ساعب حياتنا العامة.
  القا�شي هو اجلاّلد 

مدّر�سة  ارت��اأت  تقول:  اخلال�س  من  ح��وراء  اأم 

ابنتي  ت���زج  اأن  امل��ت��و���س��ط  ال��ث��اين  ري��ا���س��ي��ات 
موؤقتة  خ�سو�سية  درو�س  يف  اأخريات  وطالبات 
وخلم�سة  حما�سرات   )٥( وبواقع  منزلها  يف 
للمحا�سرة، وبعد  اآلف دينار  اأيام لقاء ع�سرة 
جهود وتكاليف نقل ملنزلها اأثناء امتحان ن�سف 
و�سعبة  وا���س��ح��ة  غ��ري  اأ�سئلة  و�سعت  ال�سنة 
زم��ي��الت  بقية  م��ع  امل����ادة  يف  اب��ن��ت��ي  فر�سبت 
املدر�سة، وهذا ما يجعلني اأخ�سى تكرار امل�ساألة 

يف المتحان النهائي.

ابنتي  م�ستوى  اأن  م��ع��ق��وًل  لي�س  واأ���س��اف��ت: 
بهذا  حالها  يكون  لكي  ج��دًا  رديء  وزميالتها 
ال�سكل املتدين، لكن رمبا امل�ساألة تتعلق ب�سعوبة 
املنهج هذا العام، وطريقة تدري�س غري منا�سبة.  

امل�شاكل تاأتيك من "التكنيك" 
اأب��ن��ائ��ه  ف�سل  يخ�سى  ب��غ��داد  م��ن  ه���ادي  اأب���و 
واقع  ال�سنة كاأمر  نهاية  التالميذ يف امتحانات 
لدي  يقول:  الدار�سة،  وتكاليف  املتابعة  رغ��م 
�سعوبة  واأخ�سى  البتدائية  يف  تالميذ  ثالثة 

����س���ي���ٌف ث���ق���ي���ل ع���ل���ى ع����ائ����الت ال��ط��ل��ب��ة   

المتحانات..
فوبيا �سعوبة الأ�سئلة 

خطر يطرق الأبواب
ي�شف العديد من تالميذ  وطلبة املدار�ض وذويهم اأيام االمتحانات 

بـ"ال�شيوف امل�شلطة على رقابهم". وتاأخذ اأ�شر التالميذ بتغيري منط حياتها اليومية ب�شيء من 
الرتقب والقلق يف �شوء و�شع اأبنائها مع االمتحانات وب�شغوط وتوتر على مدى اأيامها، حيث 
تكر�ض معظم اأوقاتها لتهيئة اأجواء املطالعة ومراجعة املناهج حتى يوؤديها االأبناء بقدر من 

التفاوؤل و�شمان النجاح.

وليد خالد الزيدي 
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�ستقبل 

لو ا�ستطاع اأحدنا، ولي�س ذلك “الأحدنا”، اأن ي�ستل 
روحه من ج�سده، وي�سعها قبالته، ثم ي�سمع هذه 

املرافعة الهاملتية بل�سان نف�سه، وهي تتوجه اإليه، 
من على خ�سبة م�سرح يف �سالة فارغة اإّل منه، ومن 

دون �ستارة، وبال اإ�ساءة، وحيث ل اأحد، اإّل هو ، فماذا 
�سيقول لروحه؟

مرافعة هاملت

                      
ال�شعراء" اأعظم  "ال�شرف 
)الفاييت(

نقرأ لشكسبير، ونتوقف عند هاملت، هنا الفعل وضده، 
الصمت والصخب، البريء والمنتقم، المبارز والمتردد. 
هو قضية القضايا، حين ال يرى "أحدنا " ظالَم منتصف 

الليل في دواخل نفسه، وحين ال يشاهد هذا "األحدنا" 
شمسه ساطعة في قلبه: 

"آه، يا ليت هذا الجسد الصلد يذوب،
يموُع وينحّل قطرات من ندى

يا ليت األزلي لم يضع شريعته
ضد قتل الذات. ربّاه، ربّاه

ما أشّد ما تبدو لي عادات هذه الدنيا 
ُمضنية، عنيفة، فاهية، ال نفع منها." 

لو استطاع أحدنا، وليس ذلك “األحدنا”، أن يستل روحه 
من جسده، ويضعها قبالته، ثم يسمع هذه المرافعة الهاملتية 

بلسان نفسه، وهي تتوجه إليه، من على خشبة مسرح 
في صالة فارغة إالّ منه، ومن دون ستارة، وبال إضاءة، 

وحيث ال أحد، إالّ هو ، فماذا سيقول لروحه؟ وكيف 
سيقف؟ أو كيف يتحرك؟ أو كيف يقول كلمة: ال، أو كلمة: 

نعم؟
بعضنا جّرب هذا الموقف، كذلك الرجل الذي تعرفت إليه 

قبل ثالثين سنة، عند البحر حيث كان ثمة شبان يلعبون 
باألفكار والمصائر، وهم ال يشبهون أولئك الشبان الذين 

يلعبون بالفلوس، وال يعرفون قيمة الفلوس وال فقهها.

كان الرجل وحيداً، كما هو اليوم تماما.ً
كان يحفر في الرمل بيتاً خاصاً به، أو قبراً، أو خندقاً: كان 

ال يبالي باألسماء. كان يهتم بالمعاني التي ال يعرفها ذلك 
“األحدهم” ، وهوالذي خّرب بالده من أجل جردل ماء.

أهذا إنسان، ذلك الذي يخرب بلده، من أجل جردل ماء؟ أو 
لكي يغطي قحفة رأسه بـ“بيرية” سوداء؟

لكن الذي حدث حدث. والرجل الذي أحدثكم في شأنه، كان 
يجرب أن يكون في قبريحفره بأظفاره شخصياً، ويدفع 

جسده في التنور، ثم يراقب السماء الحارة. حدث هذا فعالً: 
رأى الرجل النجوم تهبط على قبره في عز تلك الظهيرة 

التموزية، كما لو أنها تخّر من َعٍل، لتقول له: مرحباً بك، 
أيها الشاب الجنوبي، لطالما كنا بانتظارك.

ومثل هاملت كان ذلك الشاب الجنوبي، ال يعرف القدرة 
على الفعل، وال يعرف األرجاء. لكنه متوقد الذهن، صارم 
العزيمة، قوي الشكيمة. بيد أنه في "لحظة ما" يسأل: من 

أنا؟
وكان غيره يحتطبون حروباً من أجل طاسة ماء، أو ثأراً 

لكلب نبح على كلب آخر. 
يا للعرب ...!!

اأو  ال��ع��ام  ه��ذا  ومناهج  النهائية  المتحانات 
يركز  مل  موا�سيع  يف  غام�سة  اأ�سئلة  و���س��ع 
عليها املعلمون اأثناء احل�س�س اليومية اإذ نرى 
و"التكنيك"  باملوبايل  من�سغاًل  بع�سهم  باأعيننا 
اأو  الإدارة  متابعة  دون  م��ن  ال��درو���س،  خ��الل 

م�سوؤويل الرتبية. 
املعلم اخل�شو�شي ميالأ الفراغ 

اخل��ام�����س  يف  ال��ت��ل��م��ي��ذ  اب���ن���ي  ي��ف��ه��م  "مل 
املعلم  بينما  املدر�سة،  ح�س�س  من  البتدائي 
قالته  م��ا  م�ستواه"،هذا  ط���ور  اخل�����س��و���س��ي 
تالميذ  بع�س  وت�سيف:  ب��غ��داد  م��ن  حيدر  اأم 
اأثناء  ال�سو�ساء  يحدثون  امل�ساك�سني  ال�سوء 
حقيقي،  رادع  دون  م��ن  التعليمية  احل�س�س 
ب�سبب  الدر�س  التالميذ  بقية  ي�ستوعب  حيث ل 
بعدم  واإدارات��ه��م  املعلمون  يتبجح  فيما  ذل��ك، 
تعليمات  مب��وج��ب  امل�ساغبني  حما�سبة  ج���واز 
اأولياء  كا�ستدعاء  بدائل  توجد  بينما  الرتبية، 
الأولية  والإن���ذارات  املوؤقت  والف�سل  اأم��وره��م 
رادع��ًا  ليكون  النهائي  الف�سل  ث��م  والنهائية 
اأربكت  وغريها  امل�ساألة  فتلك  ولغريهم،  لهم 
للدرو�س اخل�سو�سية مع  لذا جلاأنا  ح�ساباتنا، 

موعد المتحانات.
الكهرباء.. الهّم االأكرب

تقول اأ�سماء عبود من الب�سرة: هناك ما يقلقنا 
وهو  المتحانات  و�سعوبة  اأبنائنا  م�ستوى  غري 
ولتاليف  الأي��ام،  هذه  املتكرر  الكهرباء  انقطاع 
تعمل  التي  امل�سابيح  اأح�سرنا  امل�سكلة  تلك 
خ�سية  الإ�ساءة  �سموع  وا�سرتينا  بالبطاريات، 
املراجعة  اأث��ن��اء  للكهرباء  ال��ط��وي��ل  الإط��ف��اء 
للثالث  املعلم  دليل  اأن  وعلمنا  والمتحانات، 
انتبهن  املعلمات  وبع�س  اأخطاء  فيه  البتدائي 
الأ�سئلة  ي�سعوا  ان  البقية  نخ�سى من  لكن  لها، 

والأجوبة بالأخطاء نف�سها. 
املنهج فوق ا�شتيعاب املعلم! 

ال�ست  البتدائية  الهدى  مدر�سة  مديرة  تقول 

يعطي  املعلم  ك��ان  ا�سحق:  الأم��ري  عبد  زه��راء 
اأثر  املناهج  تغيري  لكن  وي�سر،  ب�سال�سة  امل��ادة 
املادة،  ه�سم  عليه  �سعبًا  فاأ�سبح  م�ستواه  على 
اأن يكون الرتبوي  فكيف بالتالميذ؟ ومن املهم 
للعودة  نلم�س حاجة  اإذ  ملّمًا مبادة اخت�سا�سه 
كاف  وق��ت  وج��ود  ولعدم  ال�سابقة  املناهج  اىل 

للرتبوي ليفهم املنهج اجلديد.

راأي االإ�شراف الرتبوي 
الإداري  امل�سرف  زبون،  كاظم  الأ�ستاذ  ي�سدد 
يف تربية الر�سافة الثانية، على ثقة  الدار�سني 
املنتهية  ال�سفوف  امتحانات  لتجاوز  باأنف�سهم 
نهاية  النف�سي  الهاج�س  واإبعاد  املنتهية  وغري 

العام الدرا�سي. 
ل  النهائي  المتحان  ل�)ال�سبكة(:  زبون  وقال 
�سامل  لكنه  المتحانات  بقية  عن  كثريًا  يفرق 
مل���واد امل��ن��ه��ج م��ا ي��زي��د اح��ت��م��الت الإج��اب��ات 
الأ�سئلة  ل�سمول  المتحانات  يف  ال�سحيحة 
املدار�س  اإدارات  وندعو  امل��ادة،  ف�سول  جميع 
اىل عدم اإ�سعار تالميذهم برهبة المتحانات، 
وزرع  ولذويهم،  لهم  الطمئنان  اأج��واء  وتهيئة 
البت�سامة على وجوه مراقبي المتحان ما يريح 
اأع�ساب املمتحنني اأثناء حل الأ�سئلة ويجعلهم 

يف و�سع نف�سي م�ستقر.
�سعبة  مناهج  وج��ود  ننكر  ل  نحن  واأ���س��اف: 
الرتبويني  فعلى  ال����وزارة،  م��ن  م��ق��ررة  لكنها 
مفهومة  درا���س��ي��ة  بح�س�س  ج��ه��وده��م  ب���ذل 
ال�ستعداد  ال��دار���س��ني  وعلى  الم��ت��ح��ان،  قبل 
وباملراجعة  اأوًل،  اليومي  بالتح�سري  اجليد 
دائمًا  حتر�س  فالرتبية  ثانيًا،  المتحان  قبل 
للمنهج  و�ساملة  ومفهومة  وا�سحة  اأ�سئلة  على 
وال�ستفادة  املواد  ا�ستيعاب  بيان مدى  وهدفها 

منها.



والتكاتف، ا�ستطعنا اأن نوفرعلى الطلبة مبالغ مادية 
اخل�سو�سيني  املدر�سني  اىل  �ستدفع  كانت  كبرية 
طرق  م�سكلة  معاجلة  واأي�سًا  الآلف،  مئات  تتعدى 
التدري�س يف املدار�س احلكومية، وعدم توفر الوقت 
اأك��ر من  ال�سف  وام��ت��الء  ال��در���س،  لفهم  ال��ك��ايف 
املعقول ما يجعل الطلبة مهددين بعدم فهم املادة. 
ولأن امل�سجد مكان روحي ا�ستطعنا اأن ُنهيئ اأكر من 
مادة تعليمية كتنمية  لعقل الطالب وطريقة مواكبته 
باملجان  ذلك  وكل  �سحيح،  ب�سكل  والتطور  للحياة 
ومن خالل م�ساهمات �سكنة املنطقة وموؤ�س�سة ميثم 
اأية جهة  اأو  اأي حزب  التّمار وبدون دعم مادي من 
واأولياء  اإقباًل وا�سعًا من الطلبة  اأخرى، وقد لقينا 
امل�سروع  لأن  والأ�ساتذة،  الأكادمييني  ومن  اأمورهم 
ماهو اإل خدمة لأبنائنا الذين لبد اأن يقف العراق 
وه��ذا  ال��ن��رّية،  وعقولهم  ب�سواعدهم  اأخ���رى  م��رة 
�سكري  اأق��دم  لهذا  بالتعليم،  اإل  ليتحقق  ال�سيء 
واعتزازي بكل القائمني على امل�سروع من مدر�سني 
راجيًا  العراق  يف  واأ�ستاذ  معلم  ولكل  وم�ساهمني، 
م�ستقبل  لكونهم  الطلبة  و�سع  اىل  اللتفات  منهم 

العراق وا�ستقراره وتطوره."
اإعالم املوؤ�س�سة

اأي م�سروع من اجلانب الإعالمي، باعتباره  ليخلو 
هذا  يف  امل�ساركة  يريد  من  لتنبيه  انت�سار  نافذة 

امل�سروع.
ميثم  موؤ�س�سة  اأع�ساء  اأحد  ح�سن،  �سفاء  الأ�ستاذ 
مواقع  "اإن  ويقول:  املجال  هذا  يف  يحدثنا  التّمار، 
يف  الطريق  لنا  اخت�سرت  الجتماعي  التوا�سل 
اإي�سال دعوتنا للم�ساهمة يف هذا امل�سروع الرتبوي، 
لبد  ك��ان  الطلبة  م��ن  ع��دد ممكن  اأك���رب  وجل���ذب 
يف  املهمة  الت�سويقية  الأداة  ه��ذه  ا�ستغالل  م��ن 
املدر�سني  ذل��ك  و�سمل  اإي�ساله،  نريد  ما  اإي�سال 
الكادر  يف  احلا�سل  النق�س  ب�سبب  الأمر  بداية  يف 
عددهم،  باكتمال  ذل��ك  بعد  ووفقنا  التدري�سي، 
ومازلنا م�ستمرين يف جمال الإعالم لرغبة الطلبة 
مرتادي  من  الطلبة  �سفوف  يف  باللتحاق  اجل��دد 
اإعالمية  "الفي�سبوك" ك��اأداة  ا�ستطاع  اذ  امل�سجد، 
مهمة حتقيق جزء كبري من مبادرتنا واإجناح هذا 

امل�سروع."

امل�سجد الرتبوي
الأ�ستاذ اإبراهيم هاتو، معاون يف ثانوية املتميزين، 
يو�سح لنا اآلية تنظيم ال�سفوف والوقت قائاًل: "مت 
مدر�سة  م�سروع  باإطالق  املوؤ�س�سة  قبل  من  تكليفي 
مهمتها  والتي  الر�سول،  اآل  جامع  يف  التّمار  ميثم 
رحب  حيث  املنطقة،  لأبناء  تقوية  درو���س  اإعطاء 
تثبيت  مت  بعدها  بالفكرة،  الأه���ايل  م��ن  العديد 
وجه اخل�سو�س  وعلى  الأوق��ات،  لتنظيم  اأ�سمائهم 
والثالث  الإبتدائي  ال�ساد�س  من  املنتهية  املراحل 
اجلن�سني،  ولكال  الإع����دادي  وال�ساد�س  املتو�سط 

البيئة  تهيئة هذه  هو عدم  الأمر  الغريب يف  اأن  اإل 
هدم  الأحيان  بع�س  ويف  واإهمالها،  �سحيح  ب�سكل 
وعدم  لل�سياع  عر�سة  الطالب  يجعل  ما  اأهدافها، 
ميثم  موؤ�س�سة  الدرا�سة.  تركه  وبالتايل  ال�ستفادة 
امل�سكلة  هذه  حتل  اأن  ا�ستطاعت  اخلدمية  التّمار 

التي تواجه اأبناء مدينتهم.
التّمار  ميثم  موؤ�س�سة  رئي�س  العبادي،  ثائر  ال�سيخ 

اخلدمية، يحدثنا عن ابتكار هذا امل�سروع اخلدمي 
اخلريية  التّمار  ميثم  موؤ�س�سة  "ا�ستطاعت  قائاًل: 
التعليم  مل�سكلة  احل��ل��ول  بع�س  جت��د  اأن  التعليمية 
افتتاح  خ��الل  م��ن  ك��اف��ي��ة،  وغ��ري  ب�����س��ورة خاطئة 
مدر�سة ميثم التّمار داخل م�سجد )اآل الر�سول( يف 
منطقة ميثم التّمار، ال�سماعية �سابقًا، ا�ستطعنا من 
خاللها جذب املدر�سني والأ�ساتذة يف كافة املجالت 

لتوفري جزء من وقتهم لتعليم الطلبة باملجان خارج 
والنحو،  اللغة  تعليم  بداية  ولأن  امل��دار���س.  اإط��ار 
ولعدم  امل�ساجد،  داخل  اآنذاك  كانت  الأدب،  وحتى 
توفر مكان مل�سروعنا، ا�ستطعنا اأن نخ�س�س الوقت 
ومن  الطلبة  لتدري�س  امل�سجد  يف  الكافية  وامل�ساحة 

كل الفئات العمرية."
م�سيفًا: "بعد جناح هذا امل�سروع من خالل التعاون 

اب�������ت�������ك�������روا ط�������رق�������ًا ج�������دي�������دة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م

التّمار
باملجاندرو�ٌس خ�سو�سية

م���وؤ����س�������س���ُة

تهدف املدار�ض اىل تقدمي بيئة تعليمية فاعلة، توؤّهل ميثم
طلبة اليوم ليكونوا قادة امل�شتقبل، وهذا ماعهدناه دائمًا 
يف اأهداف كل موؤ�ش�شة تعليمية، حكومية كانت اأم اأهلية، 

ذوالفقار يو�سف
ت�سوير- ح�سني طالب

ال�شيخ ثائر العبادي

ابراهيم هاتو

د.�شفاء ال�شاعدي

�شفاء ح�شن
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الدرو�س  تبداأ  اذ  �ساعات،  الثالث  ليتعدى  وبوقت 
اأوق��ات  ب�سبب  وذل��ك  م�ساًء  الثامنة  ال�ساعة  م��ن 
مع  ال��ت��ع��ار���س  لي��ت��م  وح��ت��ى  امل�سجد  ال�����س��الة يف 
وجود الطلبة يف ذلك الوقت. اأما يف �سهر رم�سان 
لنمدد  ال�سحور  وق��ت  با�ستغالل  فقمنا  امل��ب��ارك 
الليل،  منت�سف  بعد  الثانية  اىل  التدري�س  اأوق��ات 
اق��رتاب  م��ع  الطلبة  اأع����داد  ازدي����اد  لحظنا  وق��د 
رغبة  هو  الأمر  يف  واجلميل  النهائية،  المتحانات 
الطلبة اأنف�سهم يف التعلم وبالتحديد طلبة ال�ساد�س 
الإبتدائي، وهذا ماجعلنا نعمل اأكر لأجل تعليمهم 
وم�ساعدتهم، لهذا خ�س�سنا عدة جوائز حتفيزية 

تعطى للطلبة املتميزين."
دمج الفل�سفات

فيزياء  اخت�سا�س  ال�����س��اع��دي،  �سفاء  ال��دك��ت��ور 
الدقيق  والخت�سا�س  الكهرومو�سايالت  الليزر 
امل�سروع،  ه��ذا  يف  امل�ساهمني  اأح��د  النانوباتريز، 
اىل  ي�سري  والريا�سيات  الفيزياء  ملادتي  ومدر�س 
اأن"املبادرة ت�سكلت ب�سكل طوعي، وبدون اي دعم او 
توجيه من جهة ر�سمية او حزب، وحتى املطبوعات 
ح�سابنا  ع��ل��ى  ه���ي  ال��ت��دري�����س  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

ال�سخ�سي."
اختيارنا  �سبب  عن  البع�س  يت�ساءل  "قد  م�سيفًا: 
رجوعنا  عند  اأننا  ال  الطلبة،  تدري�س  يف  للم�سجد 
�سم  يف  املعا�سر  التاريخ  يف  الفكرية  احلركة  اىل 
امل�ساجد،  داخ��ل  وتعليمهم  النا�س  م��ن  املجاميع 
واأي  الأكادميية،  بالفل�سفة  الدينية  الفل�سفة  دجمنا 
امل�سجد  خلو  يالحظ  الوقت  هذا  يف  للم�سجد  زائر 
وماهذا  للطلبة،  تدري�سنا  اأثناء  الدين  رج��ال  من 
املغرب  �سالة  بعد  امل�سجد  باأن  وا�سحة  ترجمه  ال 

يتحول اىل مكان اأكادميي هدفه التعليم."
القلم والعقال!

اجتاحت حّمى التعليم مدينة ميثم التّمار عند فتح 
ومدر�سني،  معلمني  من  القادرين  اأمام  التربع  باب 
اإل اأن هناك فئة اأخرى قادرة على اإعطاء مات�ستطيع 

لأجل تعليم اأبنائهم. 
ب���)اأب��و  امللقب  ال��ف��ن��ج��ان)٦0ع��ام��ًا(  فالح  ال�سيخ 
حبيب( اأحد وجهاء ع�سريته ا�ستجاب لهذا امل�سروع 
كرب  رغم  الريا�سيات  ملادة  الطلبة  لتعليم  بتطوعه 
�سّنه، يقول: "اإن الطالب الذي ي�ستطيع حل م�ساألة 
در�سه  قد  كان  ريا�سي  قانون  ريا�سية معتمدًا على 

يف  مفهومه  تغيري  ال�سعب  م��ن  ي��ك��ون  ذل��ك  قبل 
اإي�سال  نحاول  لهذا نحن  اأخرى،  ا�ستيعاب طريقة 
املعلومات ب�سكل جمزاأ ومب�سط لكي يتنا�سب مع فكر 
الطالب ومقدرته يف ال�ستيعاب، وحتى لينجرف مع 

الروتني التدري�سي الذي يبعده وينفره من املادة."
مدر�سي  اأح���د  عبا�س،  و���س��ام  وال�ساعر  الأ���س��ت��اذ 
�سعبة  كانت  مهمتنا  بني"اأن  العربية،  اللغة  م��ادة 
التي  بال�سورة  امل�سروع  اأمتمنا  لكننا  البداية،  يف 
نتمناها،  والآن نقوم بتهيئة الطلبة اىل المتحانات 
النهائية على الرغم من الكم الهائل من اللتزامات 
التي تواجهنا يف مكان عملنا يف املدار�س احلكومية، 
ب��داي��ة الم��ت��ح��ان��ات، ول��ك��ن �سبب  خ�����س��و���س��ًا يف 
املنطقة  لأبناء  ال�سيئ  الرتبوي  بالو�سع  معرفتنا 
جعلنا ن�سعر مبعاناتهم التي يواجهونها من �سعوية 
جتعل  التي  العطل،  ب�سبب  الوقت  و�سيق  املناهج 
واإكمالها  امل��ادة  حق  اإيفاء  ع��دم  اأزم��ة  يف  املدر�س 
الكبرية  الطلبة  اأعداد  نن�سى  ول  ب�سورة �سحيحة، 
اإل  امل�سروع  هذا  انطالق  وما  الواحد،  ال�سف  يف 
ننه�س  لكي  منها  جزء  او  امل�سكالت  هذه  ملعاجلة 

بالعراق واأبنائه من جديد."
الإميان" من  "النظافة 

الر�سول  اآل  م�سجد  يف  التدري�س  ط��رق  لتقت�سر 

اأخرى  مواد  فهناك  فقط،  الدرا�سية  املناهج  على 
وباعتبار  التدري�س،  كادر  عاتق  على  تقع  توجيهية 
خ��ارج  ك��ان��وا  واإن  حتى  م�سوؤولياتهم  م��ن  الطلبة 
بالأوقات،  واللتزام  الكالم،  اآداب  منها  املدر�سة، 
والطلبة  املدر�سني  فم�ساركة  والنظافة،  والأخ��الق، 
ماهي  ح�سة  كل  بعد  وتنظيمه  امل�سجد  تنظيف  يف 
اأبنائنا  تنمية  يف  امل�سروع  هذا  جناح  على  دليل  اإل 

نحو الأف�سل.
يف  العربية  اللغة  م��در���س  ك��اط��ع،  �سالح  الأ���س��ت��اذ 
اأح��د  ع��ل��ى  "اطلعت  ي��ق��ول:  ال��ر���س��ول،  اآل  ج��ام��ع 
التوا�سل  م��وق��ع  يف  املوؤ�س�سة  اأع�����س��اء  من�سورات 
يعملون  لأ�ساتذة  وطلبهم  الجتماعي)الفي�سبوك(، 
اأب��ن��اء  م��ن  الطلبة  لتدري�س  امل�سجد  يف  ب��امل��ج��ان 
مبدى  لعلمي  بالفكرة  اأرح��ب  جعلني  ما  املنطقة، 
حاجتنا ملثل هذه امل�ساريع الرتبوية، وملعرفتي بفقر 
حالهم و�سعوبة ا�سرتاكهم يف الدرو�س اخل�سو�سية 
بتح�سيل  املدر�سني  ببع�س  الب�ساعة  و�سلت  التي 
اإط��ار  خ��ارج  لتعليمهم  الطلبة  م��ن  �سخمة  مبالغ 
لل�سفني  العربية  اللغة  مل���ادة  وكمعلم  امل��در���س��ة، 
اخلام�س وال�ساد�س الإبتدائي، كان لبد من اأن اأكون 
التعليمي، وقد خ�س�ست  امل�سروع  م�ساهمًا يف هذا 

جزءًا من وقتي خلدمة الطلبة ب�سعادة كبرية ."
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عبد اهلل �سخي

تاأمالت

منذ عام 1976 حتى وفاته عام 2013 عمل 
"جورج �سالزمان" على �سراء وجمع ن�سخ بطبعات 

جديدة لنحو 12،000 كتاب كان النازيون 
اأحرقوها بذريعة معاداتها للروح القومية 

الأملانية. 

اأقراأ" اأنا   ... عراقي  "اأنا 

ما يفرحني في العراق قليل جداً. ومن هذا القليل فعالية "أنا عراقي... أنا أقرأ" التي انتهى موسمها السابع 
قبل أيام في مثابرة مخلصة قّل نظيرها. ظاهرة فريدة تثير البهجة، تستحق اإلعجاب والدعم والتوسع 

في ظل ركود كئيب محيّر في العديد من مجاالت الحياة. شباب متطوعون يكرسون وقتهم لجمع الكتب 
وإهدائها مجاناً، فيما تستجيب دور النشر لندائهم فتتبرع بمئات النسخ من إنتاجها المعرفي المتنوع. ذلك 
مدعاة للفخر في بلد حافل بالصراعات واالضطراب. ُجهْد "الجنود المجهولين" هذا يذّكر بجهد متطوع 

ألماني أنشأ ما أُطلِق عليه "مكتبة الكتب المحروقة". منذ عام 1976 حتى وفاته عام 2013 عمل 
"جورج سالزمان" على شراء وجمع نسخ بطبعات جديدة لنحو 12,000 كتاب كان النازيون أحرقوها 

بذريعة معاداتها للروح القومية األلمانية. 
أغلب تلك الكتب نشر قبل عام 1933، عام النيران العنصرية، لمؤلفين شيوعيين واشتراكيين ذاقوا 

مرارة الحرب الكونية األولى وكتبوا روايات عن أهوالها، من بينهم "أريك ماريا ريمارك"، و"هاينريش 
مان". كان أغلب المؤلفين، الذين أحرقت كتبهم قد غادروا ألمانيا، ماعدا قلة منهم بينهم "اريش كاستنر" 

الذي شهد كتبه وهي تلقى في األتون أمام عينيه. أول كتاب اشتراه سالزمان هو "الكفاح" "آلرنست 
فايس" الذي هاجر إلى فرنسا وعندما احتل النازيون باريس رمى نفسه من النافذة. 

ربما كان والد سالزمان أحد أولئك الذين أضرموا اللهب في النتاج الفكري األلماني إذ كان نازياً لم 
يتحمل النهاية المأساوية لنظام هتلر فأطلق النار على نفسه عام 1945، حسب تقرير نشره الموقع 

اإلنكليزي لـ "بي بي سي". "مكتبة الكتب المحترقة"، التي يشكل األدب القسم األكبر فيها، بيعت إلى 
جامعة أوغزبيرغ عام 2009 وافتتحت للجمهور. 

يقول أمين مكتبة الجامعة "غيرهارد ستمبف" إن مهمة شراء المكتبة لم تكن سهلة أمام مخاوف سالزمان 
من أن يُخصص النتاج األدبي للباحثين فقط، لكنه اقتنع بوعدنا بفتح المكتبة أمام جميع القراء بدون تمييز.

غمرني سالزمان بالفرح لحبّه لنتاج بلده الفكري واألدبي والجمالي وشعوره بأهمية إعادة الحياة إلى 
الكتب التي تحولت إلى رماد قبل أكثر من أربعة عقود. وغمرني شباب ظاهرة "أنا عراقي أنا أقرأ" 

بالفرح ألنهم يحملون رسالة مهمتها إتاحة المعرفة من أجل اإلسهام في بناء اإلنسان الذي هدمته الويالت 
والنكبات، فالكتب "إنسانية مطبوعة" برأي الباحثة "باربرا توكهام".



وال�ستمرار يف احلياة والقيام بكل الأفعال التي 
اختبار  اي�سًا  وهو  والتحدي  الإميان  على  حتث 

جميل لل�سالم يف دواخلنا. 
 روحانيات

ي�سرح ثالثة من امل�سلمني يعي�سون يف بالد غري 
اإ�سالمية كيف ميكنهم اجلمع بني روحانياتهم 
اأثناء  بالأعمال  واملتخمة  املزدحمة  وحياتهم 

�سهر رم�سان الكرمي. 
- تقول عار�سة الأزياء الربيطانية ال�سومالية 
 20( حممود  اآ�سا  لندن  غ��رب  يف  تعي�س  التي 
�سهل،  رم�سان  �سهر  اأن  النا�س  يعتقد  عامًا(: 
ينتهي  البداية،  ففي  �سحيحًا  لي�س  ه��ذا  لكنَّ 
بك الأمر دائمًا اإىل زيادة يف الوزن لأن اجل�سم 
يف  الثقيلة  الدهنية  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ي�ستهي 

الإفطار، ثم ل ميكنك التحرك بعد ذلك. 
الثقافات  بقية  ومثل  ال�سومال،  من  عائلتي   -
الوجبات  من  الكثري  لدينا  الأخ��رى  الإ�سالمية 
اأ���س��ي��اء مثل  ال��ل��ذي��ذة على م��ائ��دة الف��ط��ار - 
الكاري وال�سامو�سا والفواكه - اإنه وقت مده�س 

حقًا لتجمع كل اأفراد العائلة.
فكرة  جت���اوز  ي�ستطيعون  ل  النا�س  معظم   -
اأو �سراب خالل النهار، لكن  عدم تناول طعام 

اإنه  الروحية،  الناحية  من  الكثري  يك�سبنا  هذا 
دائمَا  وي��ذّك��رك  ه��دوءًا  واأك��ر  منظور خمتلف 
اأن تكون ممتنًا و�سبورًا، وال�ساعة الأخرية قبل 
�سعبة  اجلميع  يجدها  التي  تلك  الإف��ط��اره��ي 
�سالة  اإىل  الذهاب  خ��الل  من  اأتاأقلم  ولكنني 
لي�س  وهذا  هناك،  والتمّرن  الريا�سية  الألعاب 
جلعل  حقًا  جيدة  طريقة  اأجدها  ولكني  جنونًا 

الوقت مير ب�سرعة اأكرب. 
ثقافة الأويغور

من  مو�سيقية  عامًا(،   4٩( حممود،  رحيمة   -
اململكة  اإىل  ُنقلت  ومرتجمة  نا�سطة  الأوي��غ��ور، 
حيث  �سينجيانغ،  غ��رب  �سمال  م��ن  امل��ت��ح��دة 
يف  م�سلم  ماليني   3 ال���  يقارب  ما  احتجاز  مت 
احلكومة  قبل  من  التعليم(  اإعادة  )مع�سكرات 
يعني  دائ��م��ًا  رم�سان  �سهر  ت��ق��ول:  ال�سينية، 
الفرح وكان �سيئًا جمياًل نتطلع اإليه يف ترك�ستان 
ال�سينيون  عليها  ي��ط��ل��ق  ال��ت��ي   - ال�����س��رق��ي��ة 
من  فرتات  بع�س  لدينا  كانت   .. )�سينجيانغ( 
تكن  مل  لأنه  الدينية  طقو�سنا  ملمار�سة  احلرية 
هي  كما  التقنية  عالية  مراقبة  اأنظمة  هناك 
موجودة الآن، وبغ�س النظر عن مكان وجودنا، 
فاإن رم�سان هو اأحد اأركان الإ�سالم التي يحاول 

ارتفاع  من  الرغم  وعلى  مراعاتها،  امل�سلمون 
درجة احلرارة يف بلدي التي قد ت�سل اإىل 40 
اإميانك فاإنك ل جتد  درجة مئوية، لكن ب�سبب 

�سعوبة يف ال�سوم.
مثل  ثم  بالرتباك،  ت�سعر  الأول  الأ�سبوع  يف   -
اأية ممار�سة تعتاد عليها، اإنه وقت من ال�سعادة 
اأننا  الأويغور  ثقافة  ومن  ال�سخ�سي،  وال�سالم 
تكون  ما  وعادة  الأخ�سر،  وال�ساي  باملاء  نفطر 
خفيفة  ط��ازج��ة  �سوربة  الإف��ط��ار  ط��اول��ة  على 
اأخرى  واأ�سياء  والب�سكويت  اخلفيفة  والوجبات 
اأو  باخلبز(  املح�سو  )اللحم  )غو�سان(  مثل 
اأرز البيالو مع اجلزر وال�ساأن وهو طعام غني 
بالزيت مينحك طاقة تدوم طوال اليوم ف�ساًل 

عن الزلبية على البخار اأو املقلية.
لال�سطهاد،  تعر�سًا  امل�سلمني  اأك��ر  نحن   -
تفعله احلكومة  ما  الأخبار حول  متابعتي  وعند 
ال�سينية ل�سعبي اأ�سعر بالكثري من القلق ويوؤملني 
بهذا  ينعمون  ل  اجلميلني  اأ�سقائي  اأن  ح��ق��ًا 
الوحيد  ال�سيء  هو  والإمي���ان  املقد�س،  ال�سهر 
الإي��غ��ور،  �سعب  ا�ستمرار  على  يحافظ  ال��ذي 
نح�سر  زلنا  ما  وابني  اأنني  من  الرغم  وعلى 

اجتماعات الإفطار مع جمتمع الأويغور هنا يف 
حزينًا  �سهرًا  رم�سان  �سهر  اأ�سبح  فقد  لندن، 
حال  كيف  اأتخيل  اأن  اأ�ستطيع  فال  يل  بالن�سبة 

اأ�سرتي واأ�سدقائي هناك.
م�ساعدة الآخرين

ال�سوؤون  م�ست�سار  عامًا(،   3٦( اأحمد  مدثر   -
يف  يعي�س  الأ�سل  باك�ستاين  الربيطاين  العامة 
تقاليدنا  لدينا  وزوجتي  اأنا  يقول:  لندن،  �سرق 
اخلا�سة ونحاول دائمًا القيام بالأ�سياء بطريقة 
نحن  لذلك  و�سحة،  وعيًا  اأكر  لنكون  خمتلفة 
نعد الكثري من احل�ساء واخل�سراوات والدال�س 
اأ�سدقاءنا  الإف��ط��ار  م��ائ��دة  عند  ون�ست�سيف 
اإنه  اإلينا،  لالن�سمام  امل�سلمني  وغري  امل�سلمني 
وقت رائع للم�ساعدة وتعزيز فهم اأف�سل ملا يدور 
هو  يل  بالن�سبة  �سيء  واأ�سعب  الإ�سالم،  حوله 
ال�ستيقاظ يف ال�سباح وعدم تناول القهوة، اإنه 
اإىل  ثالثة  اأتناول  اأن  اعتدت  لأنني  �سعب،  اأمر 

اأربعة اأكواب يف اليوم.

عن الغارديان

امل�سلمون يف العامل:
رم�سان يعزز ال�سالم 

ويوؤلف القلوب

يبداأ مئات املاليني من امل�شلمني يف جميع اأنحاء العامل التح�شري ل�شهر رم�شان املبارك، وهو ال�شهر 
التا�شع واالأقد�ض يف التقومي االإ�شالمي، اإذ دعا القراآن الكرمي اإىل �شرورة �شيام ال�شهر، و�شيبقى 

كثري من امل�شلمني �شائمني بال طعام وال ماء من �شروق ال�شم�ض اإىل غروبها، 

ثريا جوادترجمة: 
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من فتاوى، حتى َو�سع تلك الطريقَة الفقهيَة التي 
ا�سُتق منها املذهب احلنفي، وقد تتلمذ على يديه 
واأبو  الهذيل  بن  زفر  الإم��ام  منهم  اأج��الء  علماء 
ال�سيباين  احل�سن  بن  وحممد  القا�سي،  يو�سف 

واحل�سن بن زياد.
وفاته

ال�سامرائي:  الوهاب  عبد  الدكتور  ال�سيخ  واأكمل 
يف  ت��ويف  الأع��ظ��م  الإم���ام  اأن  التاريخ  يف  امل�سهور 
ودفن  بغداد،  وفاته يف  وكانت  �سنة 1٥0ه�،  رجب 
و�سميت  ب��غ��داد  ر�سافة  يف  اخل��ي��زران  مقربة  يف 

املنطقة بعد ذلك بالأعظمية.
تتحدث الروايات اأن الإمام ملا اأح�س باملوت �سجد، 
فمات وهو �ساجد، وقد اأو�سى اأبو حنيفة اأن ُيدفن 
يف اأر�س طيبة مل يجر عليها غ�سب و�سّيعت بغداد 
ولقد  الأعظم،  والإم��ام  العراق،  فقيه  كلها جنازة 

ر عدد من �سلوا عليه بخم�سني األفًا. ُقِدّ
اجلامع

ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ال�����س��ام��رائ��ي: يعد ج��ام��ع الإم���ام 
الأعظم  اأحد اأهم امل�ساجد واملدار�س التاريخية يف 
مدينة بغداد، بني اجلامع  عام 37٥ ه� بجوار قرب 
الإمام اأبي حنيفة، ثم يف عام 4٥٩ ه�/ بني م�سهد 

وقّبة على القرب وبنيت قربه مدر�سة كبرية، 
والتي تعد من اأقدم املدار�س وت�سمى حاليًا 
كلية الإم����ام الأع��ظ��م، وه��ي ث��ال��ث اأق��دم 
اجلامعات بعد جامعة القرويني يف املغرب، 

واجلامع الأزهر يف م�سر.
ت��ب��ل��غ امل�����س��اح��ة ال��ك��ل��ي��ة 

للجامع نحو )10،000 
م2( وي�ستوعب اأكر 

) من )٥000 م�سلِّ
 ، القدمي  الطراز  على  مبنيتان  منارتان  وللجامع 
يبلغ طول الواحدة منهما نحو )3٥ مرتًا(، تغطي 
نهايتها قطع من النحا�س، كما يحتوي امل�سجد اأربع 
قباب خمتلفة الأحجام، كرباها تلك التي تتو�سط 
امل�سجد والتي يبلغ قطرها )30 مرتًا( اأما القبتان 
ال��واح��دة  قطر  فيبلغ  امل�سجد  وي�سار  مي��ني  على 

منهما )1٥ مرتًا(.
برج  على  مو�سوعة  كبرية  عريقة  �ساعة  وللجامع 
اأ�سطواين بارتفاع 2٥م مك�سّو بالف�سيف�ساء الأزرق 
والأبي�س ت�سدرت ال�ساعة واجهته. �سنعها احلاج 

خم�سينات  يف  الأعظمي  حم�سوب 
تعمل  زال��ت  وما  املا�سي  القرن 

وي���ق���وم اأح����ف����اده ب��رع��اي��ت��ه��ا 
واإدامتها.

مكتبة  اجل��ام��ع  ي��ح��وي  ك��م��ا 
نوادر  من  املئات  فيها  عريقة 

ال��ك��ت��ب ال��ف��ق��ه��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة. 
حميطة  موؤ�س�سات  وللجامع 

ب���ه وم��ت�����س��ل��ة م��ع��ه وم��ن��ه��ا 
وهي  الأع��ظ��م،  الإم����ام  كلية 
م�سى  التي  للمدر�سة  امتداد 

األ��ف  م��ن  اأك��ر  اإن�سائها  على 
العراقي  الفقهي  واملجمع  ع��ام، 

املرجعية  وه��و  العلماء  لكبار 
ال�سّنة  لأه��ل  ال�سرعية 
واجلماعة وي�سرف 

على احللقات 
ال���ع���ل���م���ي���ة 

ل���ت���دري�������س ال��ع��ل��وم 
بغداد  يف  ال�سرعية 
وتقوم  واملحافظات 
ع���ل���ي���ه ن���خ���ب���ة م��ن 
ال���ع���ل���م���اء، وه��ن��اك 
ك����ذل����ك الأق�������س���ام 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ط��الب 
ال��ع��ل��وم ال�����س��رع��ي��ة 

العلوم  ط��الب  م��ن   800 على  ي��زي��د  م��ا  وت�سم 
ال�سرعية مبراحلهم وتخ�س�ساتهم كافة.

مقتنيات
الكثري  حنيفة  اأب��ي  الإم��ام  جامع  يف  يوجد 
قدمها  التي  الهدايا  النادرة من  املقنيات  من 
فاجلامع  وم��وؤم��ن��ون،  وروؤ���س��اء  واأم���راء  ملوك 
ي�سم بني مقنياته الآثار ال�سريفة من �سعرات 
اعتاد  التي  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
النا�س، ومنذ ع�سرات ال�سنني، التربك بهذه 

باملعامل  للتعريف  �سعيها  و�سمن  ال�سبكة"،  "جملة 
اأب��ي  الإم����ام  ج��ام��ع  زارت  وال��دي��ن��ي��ة،  ال�سياحية 
عبد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  وال��ت��ق��ت  ال��ن��ع��م��ان  حنيفة 
اأب��ي  ج��ام��ع  وخطيب  اإم���ام  ال�سامرائي  ال��وه��اب 

حنيفة النعمان للتعريف بهذا املرقد ال�سريف.
قال ال�سامرائي:  

اأبو حنيفة  التابعي اجلليل، هو  الأعظم،  الإمام   -
-٦٩٩ ه���/   1٥0-80( الكويّف  ثابت  بن  النعمان 

واأول  وع��امل  فقيه  7٦7م(، 
الأئ��م��ة الأرب���ع���ة ع��ن��د اأه��ل 
و�ساحب  واجلماعة،  ال�سّنة 
الفقه  يف  احلنفي  امل��ذه��ب 
الإ�����س����الم����ي، وُي����ع����د م��ن 

منهم  ال�سحابة  من  ع��ددًا  التقى  فقد  التابعني، 
اأن�س بن مالك.

وك��ان  احل�سنة،  واأخ��الق��ه  الغزير  بعلمه  ا�ستهر 
والإخال�س  والوقار  العبادة  وكرة  بالورع  معروفًا 

وقوة ال�سخ�سية.
ولدته

حينها  وكانت  فيها،  ون�ساأ  بالكوفة  حنيفة  اأبو  ُولد 
اأغلب  فيها  انت�سر  التي  العراق  اأعظم مدن  اإحدى 

العلماء اأ�سحاب املذاهب والديانات املختلفة.
بالعلم  الغنية  البيئة  ه��ذه  يف  حنيفة  اأب���و  ن�ساأ 
والعلماء، فابتداأ منذ ال�سبا يجادل مع املجادلني، 
ولكنه كان من�سرفًا اإىل مهنة التجارة، فاأبوه وجّده 
كانا تاجرين، ثم ان�سرف اإىل طلب العلم، و�سار 
يختلف اإىل حلقات العلماء، واجته اإىل درا�سة الفقه 
بعد اأن ا�ستعر�س العلوم املعروفة يف ذلك الع�سر، 
ودر�س على يد �سيخه حّماد بن اأبي �سليمان يتعلم 
حّماد  مات  حتى  الفقه  منه 
اأب��و  ف��ت��وىل  ه����،  ���س��ن��ة 120 
�سيخه  حلقة  رئا�سة  حنيفة 
واأخ���ذ  ال��ك��وف��ة،  م�سجد  يف 
�س تالميذه ما ُيعر�س له  يدرِّ

التاجر الذي اأوجد املذهب احلنفي
الإمام الأعظم..

على اجلانب ال�شرقي لنهر دجلة، ويف ال�شفة التي تقابل مرقدي االإمامني الكاظمني عليهما 
ال�شالم،  دفن اأحد اأهم اأئمة االإ�شالم و�شاحب اأحد اأول املذاهب امل�شهورة، لتتحول تلك 

البقعة املباركة اىل مرقد وجامع وَمعلم من معامل بغداد وتت�شرف بحمل ذلك اال�شم الذي 
اأثار اجلدل بطروحاته وفتاواه ومواقفه النبيلة، اإنه االإمام االأعظم اأبو حنيفة النعمان 

الذي دفن يف مقربة اخليزران لتحمل تلك املنطقة ا�شم مدينة االأعظمية.

عامر جليل ابراهيم 
ح�سني طالبت�سوير : 

كلية االإمام االأعظم هي 
امتداد للمدر�شة التي 
م�شى على اإن�شائها اأكثـر 
من األف عام
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الدكتور عبد الوهاب ال�شامرائي
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القدر  وليلة  ال�سريف  النبوي  املولد  ليلة  ال�سعرات 
الأعظم  الإم���ام  م�سجد  ي�سم  كما  رم�سان،  من 
ثالثًا من قطع الكعبة امل�سرفة. ويف مكتبة اجلامع 
وثائق قّيمة مهداة وموقوفة من قبل بع�س املتربعني 
ت�سمل م�سحفًا كبريًا ومذهبًا ومزخرفًا هدية من 
�سنة 123٦ه�  الر�سدي  اأمني  احلاج حافظ حممد 
)ق��راآن  ب�  امل�سهور  وامل�سحف  حممود،  لل�سلطان 
بالذهب،  حمّلى  ا�سطنبويل  بخط  با�سا(  اأن���ور 
اأهدي خالل  بالأملا�س،  مر�سع  الذهب  من  غالفه 

احلرب العاملية الأوىل.
احلجم  ك��ب��ري  م�سحف  اجل��ام��ع  مقنيات  وم���ن 
منه  �سفحة  ك��ل  يف  جميعه،  وم��ذه��ب  م��زخ��رف 
الذهب،  مب��اء  كتبا  كبري،  بخط  كبريان  �سطران 
ياقوتي  النوع  لهذا  يقال  اأ�سغر،  بحروف  وبع�سها 

اأوقفه م�سطفى اأغا القابويل �سنة 1073ه�.
وهنالك م�سحف كتب مباء الذهب لل�سطر الكبري، 
وبقية الأ�سطر باحلرب الأ�سود، ويف اأطرافه دوائر 
اأغا  م�سطفى  اأه��داه  والأل���وان  بالذهب  مزخرفة 

�سنة 1073ه�. 
كذلك يوجد يف املكتبة م�سحف �سخم جدًا مذهب 
مزخرفة  كوفية  تعليقات  اأطرافه  على  ومزخرف 
م�سطفى  اأه���داه  1048ه����.  �سنة  كتب  بالذهب، 

با�سا.
الأفغان حممد  ملك  وو�سلت يف عام 1٩٥0 هدية 
كبري  م�سحف  عن  عبارة  كانت  التي  �ساه  ظاهر 
املزخرفة  الف�سة  من  كبري  �سندوق  داخ��ل  و�سع 

ومطّعم بالأحجار النفي�سة. 
 اإعمار

التي  الإع��م��ار  حمالت  اأه��م  عن  الدكتور  يحدثنا 
امل�سهد  لقي  قائاًل:  العظيم  ال�سرح  هذا  �سهدها 
بن  حممد  امللك  قبل  من  العناية  بع�س  وامل�سجد 
اإىل  العثمانيني  جم��يء  بعد  اخل��وارزم��ي  من�سور 
اإ�سالحات  العام  و�سهد ذلك  بغداد عام 1٥43م. 
من قبل ال�سلطان �سليمان القانوين، فاأمر باإعادة 

ت�سييد القّبة واإعمار اجلامع واملدر�سة، واأمر كذلك 
اإىل  واأرب��ع��ني  وخ��ان  وح��م��ام  �سيافة  دار  بتعمري 
قلعة حلرا�سة  ببناء  اأمر  ثم  دكانًا حوله،  خم�سني 
بلغ  ج��ن��ودًا  وو���س��ع  واملنطقة،  وامل��در���س��ة  اجل��ام��ع 
معدات  ومعهم  وخم�سني جنديًا  مئة  نحو  عددهم 
بعد  هناك  وكانت  املكان.  حلماية  ومدافع  حربية 
مراد  ال�سلطان  يد  على  اأخ��رى  اإ�سالحات  ذل��ك 

الرابع عند دخوله بغداد عام 1048هجري. 
با�سا  �سليمان  ال���وايل  ج��دد  املماليك  عهد  ويف 
ويف  17٥7م،  عام  والقّبة  املنارة  واأن�سئت  املرقد 
باأمر  اجلامع  بناء  جدد  )1874م(  12٩1ه���  عام 
وقد  ال��ع��زي��ز،  عبد  ال�سلطان  وال���دة  ال�سلطانة 
الوحيدة  املدر�سة  الأعظم  الإم��ام  مدر�سة  بقيت 
لتعليم  الكتاتيب  بع�س  جانب  اإىل  الأعظمية  يف 
اأعيد  اإذ  1٩18م  �سنة  حتى  والكتابة  ال��ق��راءة 
كلية  �سميت  التي  املدر�سة  وتنظيم  اجلامع  اإعمار 
الأعظمية ثم دار العلوم الدينية والعربية ثم كلية 
هناك  وكانت  العظم،  الإم��ام  كلية  ثم  ال�سريعة 

بع�س اأعمال الرتميم يف العهد امللكي.

ال�شاعة التي �شنعها احلاج حم�شوب 
االأعظمي بنف�شه منذ ما يزيد على 
ثمانني �شنة ما زالت تعمل ويرعاها 
ويدميها اأحفاده حتى اليوم
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بلونها االأبي�ض الزاهي متثل قّمة النقاء والرباءة التي يجود بها هذا النهر 
اخلالد، تداعبه النوار�ض كعا�شقة ل�شفافه وج�شوره وزوارقه، �شاحكة لعيون 
الب�شر ومالعبة لقلوبهم كاأية �شاحرة بي�شاء تدّر بجمالها جمانًا لعا�شقيها.

نوار�س دجلة

عد�شة:خ�شري العتابي
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ال�سدفة قادتني اىل ريا�سة املبارزة!

جن��م��ة امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي

ل��� "ال�سبكة العراقية": �سما ح�سن

العبة �شابة قدمت اأروع العرو�ض 
وح�شدت اأف�شل النتائج يف لعبة 
املبارزة، تعد اليوم واحدة من اأبرز 
الالعبات املوهوبات يف ريا�شة املبارزة. 
اإنها )�شما ح�شن( التي يتوقع لها 
املعنيون باللعبة م�شتقباًل كبريًا، 
التقتها "جملة ال�شبكة العراقية" 
فكان معها هذا احلوار: 

حاورتها / اأمرية حم�سن 

ت�سوير / ح�سني طالب 

التحدي
* ما �سبب اختيارك ريا�سة املبارزة؟ 

اأربع  من  لأك��ر  ال�سلة  كرة  مار�ست  البداية  -يف 
عام  يف  املبارزه  مبمار�سة  ب��داأت  بعدها  �سنوات، 
وح�سدت  املدر�سي  الن�ساط  يف  �ساركت   ،2017
الكثري من امليداليات والكوؤو�س للمدر�سة، مار�ست 
اأح��د  ففي  ال�سدفة،  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ب��ارزة  لعبة 
الأيام تابعت زميالتي وهن ميار�سن لعبة املبارزة 
واأتفوق  األعبها  اأن  يومها قررت  كثريًا،  فاأعجبتني 
فيها، فهي من الألعاب الريا�سية ال�سعبة وحتتاج 
النقاط  على  تعتمد  كونها  ع��اٍل  وتركيز  دقة  اىل 
ب�سبب  لها  اخ��ت��ي��اري  وك��ان  اخل�سم،  مل�س  عند 
�سعوبتها وحتديًا لل�سعاب، لذا اخرتتها وف�سلتها 

على الألعاب الخرى.
*اأنت طالبة فكيف توفقني بني اللعب والدرا�سة؟

اأدبي-  -اخلام�س  الإعدادية  يف  طالبة  اأنا  -نعم 
اىل  اأ�سعى  اإذ  وال��درا���س��ة،  الريا�سة  بني  واأوف���ق 
يف  التدريبات  على  مواظبتي  مع  درا�ستي  اإكمال 
يف  اأحرزتها  التي  املميزة  النتائج  والدليل  لعبتي 

بطولت املبارزة.
*مع اأي الأندية تلعبني؟

للمنتخب  فقط  األ��ع��ب  حاليًا،  ن��اٍد  اأي  اأم��ث��ل  -ل 
العراقي الن�سوي.

*اأهم م�ساركاتك؟
باملبارزة  العراق  �سباب  ملنتخب  ان�سمامي  -منذ 
���س��ارك��ت يف ال��ك��ث��ري م���ن ال���ب���ط���ولت امل��ح��ل��ي��ة 
جيدة  م��راك��ز  ع��ل��ى  فيها  ح�سلت  واخل��ارج��ي��ة 
ب��غ��داد(  األ��ق��اب ع��دي��دة منها )و���س��ي��ف��ة  وع��ل��ى 
ح�سلت  التي  النتائج  وكانت  ال�سي�س،  ل�سالح 
�سن  النا�سئني حتت  لبطولة  الأول  املركز  عليها 
الع�سرين واملركز الثاين يف بطولة ال�سباب، كما 

يف  والربونزية  الف�سية  امليداليتني  على  ح�سلت 
للفردي  بالن�سبة  واملبارزة  العربي  ال�سيف  �سالح 
النا�سئني  بطولة  يف  الأول  امل��رك��ز  على  وف��رق��ي��ًا 
اأول  وكانت  ال�سباب،  بطولة  يف  الثاين  وامل��رك��ز 
على  ح�سلنا  حيث  م�سر  يف  خارجية  م�ساركه 
امليدالية الربونزية والف�سية فرقيًا، �ساركت اأي�سًا 
�سالح  الثمانيه يف  دور  وتاأهلت اىل  اأذربيجان  يف 
ال�سيف العربي كما �ساركت يف املع�سكر الذي اأقيم 
كان  وقد  كثريًا  منه  ا�ستفدنا  الكويت،  يف  موؤخرا 

ا�ستعدادًا للبطولت املقبلة.
*هل تواجهك معوقات؟

-لتوجد معوقات �سوى الدرا�سة، فعلى الالعب اأن 
يوفق بني املجالني من اأجل جناحه.

*ماذا عن دعم الحتاد لكم؟
-دعم الحتاد جيد جدًا للمنتخبات، بل اأن هناك 
زياد  رئي�س الحتاد  ال�سيد  قبل  متابعة كبرية من 
الحت��اد  رئي�س  ذّل��ل  اإذ  الالعبني،  جلميع  ح�سن 
الكثري من ال�سعاب التي كانت تواجهنا من خالل 

الدعم والإ�سناد.
*من ال�سبب يف بروزك بهذه اللعبة؟

الوطني  املنتخب  اكون �سمن  اأن  اختارين  -ممن 
هي املدربة �سحر اأحمد ووالدتي التي وقفت معي 
ال�سحة  لهما  اأمتنى  الريا�سي،  م�سواري  ط��وال 

والعافية.
*مباذا حتلمني؟

- اأمتنى اأن اأحافظ على هوايتي ولقبي الريا�سي 
يف  للعراق  كبرية  اإجن��ازات  اأحقق  واأن  باملبارزة 
كما  العراقي،  العلم  واأرف��ع  اخلارجية،  البطولت 

اأمتنى اأن اأ�سل اىل مراحل متقدمة يف الدرا�سة.
الدعم الكايف

* براأيك ما �سبب �سعف الريا�سة الن�سوية؟ 

الن�سوية  الريا�سة  عانت  املا�سية  ال�سنوات  -يف 
لها،  الكايف  الدعم  وج��ود  عدم  نتيجة  الأم��ّري��ن 
ل��ذل��ك ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج غ��ري ج��ي��دة ول��الأل��ع��اب 
املا�سية  ال�سنة  يف  ل��ك��ن  ج��م��ي��ع��ًا،  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اله��ت��م��ام  بع�س الحت�����ادات  ب����داأت  واحل��ال��ي��ة 
الذي  املبارزة  احتاد  ل�سيما  الن�سوي،  باجلانب 
اإن�ساء  حيث  م��ن  الن�سوية  بفرقه  ك��ث��ريًا  اهتم 
مميز  عمل  وه��و  وال�سباب  للنا�سئني  منتخبات 
من اأجل م�سلحة اللعبة، وقد اأعطى هذا التوجه 
املنتخبات  اأن  والدليل  رائ��ع��ة  نتائج  ال�سحيح 
كبرية  نتائج  حققت  باملبارزة  العراقية  الن�سوية 
على ال�سعيد العربي وحتى الآ�سيوي والقادم اإن 
�ساء اهلل �سيكون اأف�سل بدون �سك يف ظل وجود 
بعمل كبري  قامت  الإدارة  اإن  بل  املثالية،  الإدارة 
خالل  من  العراقية  املبارزة  م�سلحة  يف  ي�سب 
�ستكون  والتي  باملبارزة  اخلا�سة  القاعة  توفري 
املحلية  ال��ب��ط��ولت  و�ستحت�سن  ك��ب��ريًا  ���س��رح��ًا 

واخلارجية.
*لعبتك املف�سلة غري املبارزة؟ 

ل�ست طويلة فقد  اأنني  ال�سلة، ورغم  -األعب كرة 
كنت يف فريق ال�سلة.

*كيف دخلِت عامل الريا�سة؟ 
-�سدفة، ولكن اعتربها اأحلى �سدفة. 

*هل تتابعني املو�سة والأزياء؟ 
-نعم اأتابع، ولكن اأختار منها الذي ينا�سبني. 

*ماذا عن الت�سوق؟ 
-نعم، اأع�سق الت�سوق فهو يعطي راحة للنف�س.

*كيف يبداأ يومك؟ 
والفرو�س  الواجبات  وحت�سري  املدر�سة  -اأوًل 
املدر�سية، بعدها اإذا كان لدي مترين اأذهب اإليه 

ثم العودة للبيت وللعائلة.
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�سّمم  عندما  عليه  هو  ما  على  يبَق  مل  احل��ال  لكن 
من�سبي  من  ا�ستقالته  قدم  ال��ذي  الكناين،  �سباح 
نادي  ورئي�س  العراقي  املالكمة  احتاد  رئي�س  نائب 
يف  التغيري  وه��و  الأه��م  عمله  اىل  ليتفرغ  اجل��ولن، 
ا�ستقالته  اأ�سباب  عن  العراقية..  الريا�سة  منظومة 

من من�سبني يف اآن واحد يقول الكناين:  
التغيري قادم ل حمالة

ن��ائ��ب رئ��ي�����س الحت���اد  اأ���س��غ��ل من�سب  ل��ق��د ك��ن��ت 
لنادي  الإداري���ة  الهيئة  ورئي�س  للمالكمة  العراقي 
وه��ذا  املن�سبني،  م��ن  ا�ستقالتي  قدمت  اجل���ولن، 
القرار جاء ان�سجامًا مع توجهاتي التي اأعلنت عنها 
للريا�سة  الإ�سالح  ومازلت عاماًل عليها يف م�سرية 
ظل  يف  احلقيقي  )امل���وت(  اأ�سابها  التي  العراقية 
املنا�سب،  واملرتبعني على عر�س  امل�ستفيدين  تواجد 
فلول  اهلل،  �ساء  اإن  وقريب،  قادم لحمالة  فالتغيري 
حتت  اخلرّيين  جهود  اأطلقتها  التي  الت�سدي  حملة 
والذي  العراقي،  ال��وزراء  ملجل�س   )٦0( قرار  مظّلة 
جاء لإعادة الريا�سة العراقية اىل م�سارها ال�سحيح 
حتقيق  من  ال�سخ�سية  امل�سالح  اأبعدتها  اأن  بعد 
من  جاء  ال�ستقالة  فاإعالن  الريا�سية،  الإجن��ازات 
اأجل  احلفاظ على ا�سقالليتي يف املنهج الإ�سالحي، 
اأي  اأ�سعى اىل  ل  اأنني  تاأكيد على  ر�سالة  كذلك هي 
املف�سدين  ريا�سي من جراء حملة حماربة  من�سب 

ونحن عازمون على اإكمال امل�سوار اىل النهاية.
خروقات مالية كبرية

واأ�ساف الكناين: حقيقة اأن م�ساألة اخلروقات املالية 

يف اللجنة الأوملبية �سعبة جدًا ول يت�سورها العقل، 
حاليًا يوجد يف النزاهه 41 ملفًا خا�سًا باخلروقات، 
ما يدل على اأن الحتادات الريا�سية املن�سوية حتت 
ا�ستثناء،  بدون  خروقات  فيها  الأوملبية  اللجنة  لواء 
اإنها خروقات كبرية  جدًا جلميع الحتادات واملكتب 

التنفيذي.
عالقتي بحّمودي قدمية

حيث  قدمية  حمودي  برعد  عالقته  اأن  اىل  واأ�سار 
حمودي  رعد  بالكابنت  طيبة  عالقة  تربطني  ق��ال: 
م��ن��ذ ���س��ن��وات، ���س��داق��ة واأخ�����وة، وع��م��ل م�سرتك، 
وجتارة، وللعلم والطالع ل اأحد يعرف بهذا املو�سوع 

من قبل.
 عمومًا، يف ال�سهر ال�سابع عندما دخلت النتخابات 
اخلا�سة باملكتب التنفيذي كنت م�ساركًا على اأ�سا�س 
ب�سارم�سطفى،  ا�ستقالة  بعد  الأول  النائب  من�سب 
للنائب  مر�سحًا  البع�س  كان  الإخوة  �ساألت  وعندما 
الأع�ساء،  على  والخ���رون  ال��ع��ام،  والأم���ني  الثاين 
الأول  النائب  من�سب  على  اأح��د  يتدخل  مل  وهكذا 
ات�سلت  وعندما  اأفهموين،  كما  جبار،  علي  عدا  ما 
بعلي جبار قال اإذا اأنت مر�سح على النائب الول اأنا 
�ساأكون مر�سحًا على النائب الثاين و�سكرته حينها، 
باأن  وانتهى املو�سوع، لكني فوجئت قبل النتخابات 
فالح ح�سن مر�سح على النائب الول، فكانت بعدها 
اأنا  جل�سة مع رعد حمودي وفالح ح�سن، قال فالح 
ر�سحت للنائب الأول فقلت له: كابنت اأنت يف اخلرباء 
قبل  اأغ��ري.  اأن  ولميكن  الأول  على  املر�سح  اأنا  لأين 

هذا املو�سوع قلت حلمودي :�سمعت اأن الأوملبية كيان 
منحل غري �سرعي، فقال يل :هذا كالم غري �سحيح 
النتخابات  قبل  اهلل  �ساء  واإن  ج��دًا  جيدة  والأم��ور 
هناك قانون كامل للجنة الأوملبية. بعد هذا  احلديث 
جاء الدكتور ح�سني العميدي والدكتور طالب في�سل 
ال�سهالين  وج��زائ��ر  املو�سوي  و�سمري  جن��ف  واإي���اد 
اأن  نريد  نحن  يل:  قالو  ال�سخ�سيات...  من  وع��دد 
نعمل )لوبي( قلت لهم :اأنا ل اأعمل لوبيات وغريها، 
اأنا جئت  بنف�سي والذي اأ�ستطيع اأن اأقدمه للريا�سة 
العراقية �سوف اأقدمه ولن اأق�سر معهم ل ماديًا ول 
معنويًا و�ساأفتح اآفاقًا خارجية مع الدول الأوروبية اإذ 
كنت مقيمًا يف كثري من دول اأوروبا، و�ساألتهم: ملاذا 
لكني  رعد؟  الكابنت  مع  لكم  الأم��ور  ونحّل  لجنل�س 
فوجئت عندما قال حمودي: اترك هوؤلء! بعدها كان 
يل لقاء مع الدكتور با�سل عبد املهدي الذي قال يل: 
ففرح  للدكتور  برناجمي  قدمت  برناجمك؟  هو  ما 
اأنا فرحت حني وجدت هّمة كهذه من  حينها، وقال 
فيه..  الريا�سة  وم�ستقبل  العراق  �ساب طموح يحب 
وقال يل: ما م�سلحتك يف املو�سوع؟ فقلت له: لي�ست 
هذا  �سمن  من  اأن��ا  �سخ�سية..  م�سلحة  اأي��ة  ل��دي 
اأبني  او  اأفتح قاعات  اأن  اأ�ستطيع  امل�سروع لالأوملبية، 
مالعب واأ�ستثمرها للريا�سة )اأفيد واأ�ستفيد(، قال 
هذه عالمة ع�سرة من ع�سرة لك، ثم قال: ل اوؤيدك 
يف دخول النتخابات التي تقام اإذ لي�س فيها قانون. 
النتخابات  اإن  يل  قال  حمودي  اإن  دكتور  له:  قلت 
بعدها  قانون(.  كو  ما  الفكرة  )�سيل  فقال:  �ستقام 
�سخ�سيات  بح�سور  بابل،  يف  اجتماع  هناك  ك��ان 
راقية جدًا واإعالميني معروفني وخرباء واأ�ساتذة يف 
فالتفتوا   اجلميع  على  م�سروعي  طرحت  الريا�سة، 
مي  مو  ان��ت  )ح�سبالنه  فوجئنا  لقد  وق��ال��وا:  نحوي 
لهم:  قلت  منا،  اأكر  معلوماتك  اأن  يبدو  الريا�سة( 

اأنا ا�ستعنت بخرباء اأح�سنوا توجيهي.
ل مانع من امل�ساركات اخلارجية

يف  وامل�ساركة  ب��الحت��ادات  اخلا�سة  املنح  عن  اأم��ا 
ال��ب��ط��ولت اخل��ارج��ي��ة ف��ق��ال: الحت���اد ال���ذي لديه 
م�ساركة خارجية يعطي املنهاج ال�سنوي للجنة الفنية 
قطر  اىل  مثاًل  �سفرة  ول��دّي  منهاجي  ه��ذا  ويقول: 
اآ�سيا في�سرف املبلغ له فورًا من قبل اللجنة  بطولة 

الفنية.

يف االأعوام املا�شية، كانت 
ريا�شتنا تعي�ض حالة غري 

م�شتقرة من حيث االأمور 
املالية غري )املتقنة( التي 

األقت بظاللها يف النتائج 
ال�شلبية التي منيت بها 

منتخباتنا الوطنية، 
فالذي يريد انت�شالها 
من واقعها املوؤمل يجد 
العراقيل التي تو�شع 

اأمامه الأ�شباب خمتلفة.

�سباح الكناين: 
خروقات مالية واإدارية 

يف الحتادات الريا�سية
اأحمد رحيم نعمة

قدمت ا�ستقالتي 
من املن�سب، وهذا 
القرار جاء ان�سجامًا 
مع توجهاتي التي 
اأعلنت عنها ومازلت 
عاماًل عليها يف 
م�سرية الإ�سالح 
للريا�سة العراقية 
التي اأ�سابها )املوت( 
احلقيقي يف ظل 
تواجد امل�ستفيدين 
واملرتبعني على 
عر�س املنا�سب

بعد تقدميه ا�ستقالة ثنائية من املالكمة ونادي اجلولن 



اإن احلظ مل  يقول  فيومًا  للمدرب،  بالن�سبة  الأع��ذار  تبداأ  اإذ   
اأتيحت لهم. ويف  التي  الفر�س  ا�ستغالل  يحالف مهاجمينا يف 
املباراة الثانية يخفق فيقول اإن الإدارة مل ت�سدد عقود الالعبني 
الثالثة يخفق فيها  لذلك فاإن معنوياتهم غري جيدة. واملباراة 
اأي�سًا، الأمر الذي يدفع اإدارة النادي للتدخل يف اإبعاد املدرب، 

واأحيانًا هو الذي يقدم ا�ستقالته من تدريب الفريق.
 �ساهدنا هذا املو�سم الإقالت التي كانت باجلملة ملدربي الفرق 
م�ستوياتهم  ب�سبب  الالعبني  من  كبرية  جمموعة  اإب��ع��اد  مع 
الأندية،  لهم  خ�س�ستها  التي  اجليدة  العقود  برغم  املتدنية 
اأن املدرب الذي لينجح مع الفريق يف  قامو�س التدريب يوؤكد 
مباراتني او ثالث ميكن اأن يقدم ا�ستقالته من تدريب الفريق 
ول ينتظر الإق�ساء الذي قد يتعر�س له من قبل اإدارة النادي 
الفريق،  ماء وجه  اآخر يحفظ  البحث عن مدرب  التي حتاول 
لكن البع�س من  مدربينا يتم�سكون براأيهم حمّملني الإدارات 
�سبب الإخفاق، يف حني جند اأن البع�س من املدربني هم �سبب 

رئي�س يف تلك الإخفاقات التي ح�سلت لفرقهم.
بع�س  اآراء  فيها  ا�ستطلعت  وقفة  لها  كانت  ال�سبكة"  "جملة 

اأ�سحاب ال�ساأن: 
م�ساكل واإخفاقات

يقول احلكم الدويل حازم ح�سني: اأعتقد اأن املدرب هو احللقة 
خالل  من  الالعبني  �سانع  كونه  ريا�سية،  لعبة  اأي��ة  يف  الأه��م 
املدرب  يعترب  القدم  كرة  يف  ميتلكها.  التي  التدريبية  اخلربة 
الداينمو الرئي�س يف الفريق، لذلك تتعاقد الإدارات الريا�سية 
املدربني  بع�س  اأن  اإل  الن��ت�����س��ارات،  حتقيق  اأج��ل  م��ن  معه 
ي�سطدمون بواقع غري �سار مع بع�س الالعبني، لذلك حت�سل 
امل�سكالت والإخفاقات يف املباريات، الأمر الذي يدفع اإدارات 
الأندية اىل اإعفاء املدرب من قيادة الفريق والبحث عن بديل 

ميكن اأن يحقق لهم النت�سار.
بني املدرب والالعب

با�سم قا�سم، مدرب فريق نادي النفط، حتدث قائاًل: الكثري 
لأ�سباب  وامل��درب��ني  الأن��دي��ة  اإدارات  ب��ني  تقع  امل�سكالت  م��ن 
خمتلفة، فاملدرب هواملربي واملعلم و�ساحب ر�سالة يوؤديها بكل 
ولميكن  واللعبة،  الالعب  مب�ستوى  لالرتقاء  واإخال�س  اأمانة 
لأي مدرب اأن يفكر بظلم لعب مهما كان الأمر، لكن ممكن 
اأن يخطئ املدرب مع الالعب من جانب قناعته باإمكانيته من 
عدمها وهذا الأمر وارد وح�سب قدرة وخربة املدرب. لالأ�سف 
اأراد  ما  اإذا  ظلمهم  املدرب  اأن  يت�سورون  الالعبني  من  ق�سم 
اأن يقّيم الالعب من النواحي الفنية والن�سباطية او التكتيكية 
والتعامل مع الحتياط هو ح�سب كفاءة الالعب  ال�سلوكية،  او 
وقدرته يف مناف�سة زمالئه الآخرين له بنف�س املركز، فاإدارات 
الأندية ما عليها اإل حتقيق الن�سر يف املباريات ول يهمها ماذا 

قبل  من  املدربني  تغيري  املهم  والالعب.  امل��درب  بني  يح�سل 
اإدارات الأندية �سيء لي�س وليد اليوم.

ل اأبالية الالعبني
فيما قال الالعب الدويل ال�سابق كرمي �سدام: كل مدرب عندما 
يت�سلم مهمة تدريب اأي فريق يجب اأن تكون هناك نقاط رئي�سة 
منذ  بل  الأول،  اليوم  منذ  تو�سح  اأن  ويجب  ومبادئ يف عمله، 
والالعبني  النادي  اإدارة  مع  فيها  يجتمع  التي  الأوىل  اللحظة 
كل  عليها.  يعمل  التي  وال�سيا�سة  احلروف  على  النقاط  لي�سع 
هذه الأمور تنطلق من الكادر التدريبي للفريق قبل خو�سه اأية 
مباراة. اإل اأن الأمور تتغري ب�سكل لفت للنظر بعد اأول خ�سارة 
للفريق، حيث تعد الإدارة العّدة من اأجل تغيري املدرب، ورمبا 
العراقي  الكروي  الدوري  ويف  التغيري.  ينالهم  الالعبني  بع�س 
لهذا املو�سم ح�سل العديد من التغيريات للمدربني والالعبني 
ب�سبب الإخفاقات املتكررة للفرق، اإذ قدم الكثري من املدربني 
فطاله  الآخ��ر  الق�سم  اأم��ا  النتائج،  �سوء  ب�سبب  ا�ستقالتهم 
مزاجية  اأن  احلقيقة  وي�سيف:  النادي.  اإدارة  قبل  من  الإبعاد 
امل�ستع�سية  الأم��ور  يف  املميزة  العالمة  تكون  الالعبني  بع�س 
التي حتدث لالأندية من حيث الالمبالة من قبلهم يف �سياع 
املدربني  يجعل  ما  وه��ذا  الفريق،  خ�سارة  وبالتايل  الفر�س 

يخ�سعون اإما لالبعاد او تقدمي ال�ستقالت. 
اإقالة وا�ستقالة

يف  فقال:  اأحمد  ح�سن  ال�سابق  النفط  نادي  فريق  مدرب  اأما 
ا�ستقالة  او  اإقالة  يف  ال�سبب  هو  الالعب  يكون  الأحيان  اأغلب 
املدرب، ويف دورينا احلايل هناك الكثري من الالعبني الذين 
ف��اإدارات  املدربني،  واإبعاد  فرقهم  اإخفاقات  يف  ال�سبب  كانوا 
الأندية لتنظر اإل مبنظار النتائج مهما كانت اإمكانية  املدرب، 
من  الإبعاد  يكون  مباراتني  او  مباراة  يف  امل��درب  اأخفق  ف��اإذا 
مدرب  عن  والبحث  ال�ستقالة  تقدمي  على  يجرب  بل  ن�سيبه، 
الأم��ور حتدث  كل هذه  يتمنون،  ما  لهم  يحقق  اأن  ع�سى  اآخ��ر 
ق�سٍم منهم  وتعاون  الالعبني  بع�س  قبل  الالمبالة من  ب�سبب 
فعاًل  المر  وقد ح�سل هذا  املدرب،  اإبعاد  لغر�س  الإدارة  مع 

يف دورينا.
التغيري اإيجابيًا

الالعب الدويل �سالم �ساكر حتدث قائاًل: اأغلب فرق الأندية 
غري  النتائج  ب�سبب  الكروي  مدربها  تغيري  اىل  تلجاأ  العراقية 
اجليدة التي مينى بها الفريق يف املو�سم الكروي،  لهذا تعمد 
بامل�ستوى  م��درب  مع  والتعاقد  التغيري  اىل  الإداري���ة  الهيئات 
املطلوب لكي ينه�س بالفريق، قد يكون التغيري اإيجابيًا وتكون 
�سلبية  تكون  قد  اأي�سًا   لكن  الفريق،  وتخدم  جيدة  النتائج 
فتنعك�س الأمور على الفريق ويزداد �سوءًا بفعل عدم ان�سجام 

املدرب مع الالعبني. 

اإدارات الأندية 
بني مزاجّية املدربني 
ودلل الالعبني!!

املتابع للم�شوار الطويل للدوري الكروي 
العراقي يالحظ الكثري من املفاجاآت التي 
حتدث فيه، اأولها اإعفاء اأو ا�شتقالة املدربني 
من تدريب الفريق بعد اأول اإخفاقة.

ال�سبكة العراقية
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مدينة  يف   1٩٩2 عام  بيكر  األي�سون  الربازيلي  ولد 
نوفو هامبورغو يف الربازيل، يلعب حاليًا مع نادي 

ليفربول الإجنليزي ومنتخب الربازيل.
 ،2002 ع��ام  اإنرتنا�سيونال  اأكادميية  اإىل  ان�سم 
�سفوف  يف  تاألقه  بعد  �سنوات.  ع�سر  عمره  وك��ان 
 23 حتت  فريق  مع  منتظم  ب�سكل  ظهر  ال�سباب، 
يف   ،2013 عام  م��رة،  لأول  ي�سارك  اأن  قبل  �سنة، 
مباراة انتهت بالتعادل 1-1 �سد كروزيرو-RS يف 
بطولة Campeonato Gaúcho. .  تبع 
الدرجة  ذلك ظهوره لأول مرة يف دوري 
اأ�سا�سيًا  لعب  عندما   2013 يف  الأوىل 
ب��ال��ت��ع��ادل 3-3 �سد  امل��ب��اراة  وان��ت��ه��ت 
لأخيه  احتياطيًا  األي�سون  كان  غويا�س. 
يف  الثاين  املركز  على  ويتناف�س  موريل 
الفريق مع اأغينور، واأنهى األي�سون مو�سمه 

الأول ب�ست م�ساركات.
األ��ي�����س��ون نف�سه  ال��ت��ايل، وج��د  ال��ع��ام  يف 
مناف�سًا لالأ�سطورة الربازيلية ديدا، الذي 
غرمييو.  م��ن  انرتنا�سيونال  اإىل  ان�سم 
يف  م�ساركة  ب���11   2014 عام  األي�سون  اأنهى 
للت�سكيك  قابل  غري  اأ�سا�سيًا  واأ�سبح  الدوري. 
يف ال��ع��ام ال��ت��ايل )201٥( و���س��ارك اث��ن��اءه يف 
وقع   201٦ يف  امل�سابقات.  جميع  يف  مباراة   ٥7
الإي��ط��ايل، ملدة  ن��ادي روم��ا  م��ع  األي�سون ع��ق��دًا 
اآخر  لعب  ي��ورو.  ماليني   7 مقابل  �سنوات  خم�س 
مباراة له مع انرتنا�سيونال يف 1٥ اأيار 201٦، متكن 
من احلفاظ على �سباكه نظيفة يف تعادل 0-0 �سد 
ق�ساها  التي  الأربع  ال�سنوات  �سابيكوين�سي. خالل 
مع فريق انرتنا�سيونال، حقق األي�سون اأكر من 100 
م�ساركة يف جميع امل�سابقات وفاز بلقب كامبيتونو 

غا�سو يف كل مو�سم.
روما

روم��ا  ن���ادي  اإىل  انتقاله  ر�سميًا  األ��ي�����س��ون  اأك��م��ل 
الإيطايل يف متوز 201٦. ظهر لأول مرة مع النادي 
انتهت  اأ�سا�سيًا يف مباراة  ولعب  اآب 201٦،  يف 17 
اإف  م��ع   1-1 اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  بالتعادل 
كاحتياطي  املو�سم  معظم  ق�سى  لكنه  بورتو،  �سي 
يف  �سارك  �ست�سيزين.  البولندي  ال��دويل  لالعب 
امل�سابقات  جميع  يف  مباراة   1٥ يف  املطاف  نهاية 

مباراة يف  اأية  الظهور يف  ف�سل يف  لكنه  املو�سم  يف 
الدوري. 

غادر �ست�سيزين يف بداية املو�سم التايل ليوفنتو�س، 
واح��د،  رق��م  للقمي�س  األي�سون  حمل  �سهد  وال��ذي 
روما  يفكر يف ترك  اأنه كان  األي�سون لحقا  وك�سف 

اإذا مل يتم �سمان املزيد من دقائق اللعب له.
اأخريًا، لعب األي�سون اأول مباراة له يف دوري الدرجة 
الأوىل الإيطايل يف عطلة نهاية الأ�سبوع الأوىل من 
الفوز 0-1  اأ�سا�سيًا يف  و�سارك  مو�سم 18-2017، 
على اأتالنتا. ثم ظهر لأول مرة يف ديربي روما يف 
18 ت�سرين الثاين، وانتهت املباراة بالفوز 2-1 على 
غرميه املحلي لت�سيو. اأثنى الكثريون على اأدائه يف 
اأوروب��ا، ولعب دورًا رئي�سيًا يف و�سول  اأبطال  دوري 
النادي اإىل الدور ن�سف النهائي. مل ي�ستقبل النادي 
اأي هدف يف ملعب اأوملبيكو يف دوري الأبطال، حتى 
اأيار   2 النهائي يف  ليفربول يف ن�سف  املباراة �سد 
لكنهم  الليلة،  تلك  يف   2-4 ف���ازوا  حيث   ،2018
تلقى  املباراتني.  جمموع  يف   ٦–7 بنتيجة  خ�سروا 

األي�سون الثناء على اأدائه خالل مو�سم 18-2017.
املنتخب الوطني

�سنة   17 من  اأقل  منتخبي  يف  الربازيل  متثيل  بعد 
اإىل  األي�سون  دوجن��ا  ا�ستدعى  �سنة،   20 من  واأق��ل 
املباريات  من  مباراتني  اأول  الرئي�سية يف  الت�سكيلة 
التاأهيلية لكاأ�س العامل 2018 �سد ت�سيلي وفنزويال. 
الأول،  ظهر لأول مرة �سد الأخرية يف 13 ت�سرين 
ولعب اأ�سا�سيا وانتهت املباراة بالفوز 3-1 يف ملعب 

كا�ستيالو.
من  قائمة  �سمن  األي�سون  اختري   ،201٦ اأيار   ٥ يف 
اأول  يف  اجلنوبية.  اأمريكا  كوبا  لبطولة  لعبًا   23
مباراة للفريق، تعادل بدون اأهداف �سد الإكوادور، 
ت�سديدة  من  هدف  تلقي  يف  وت�سبب  األي�سون  تعر 
ميلر بولنيو�س ولكن الهدف مل يحت�سب لأن الكرة 
كانت قد جتاوزت خط التما�س قبلها، تلقى األي�سون 
ه��دف��ني ف��ق��ط يف ث���الث م��ب��اري��ات ول��ك��ن خرجت 

الربازيل يف مرحلة املجموعات.
النهائية  الفريق  قائمة  يف  اختري   ،2018 اأي��ار  يف 
لكاأ�س العامل التي اأقيمت يف رو�سيا ، اأكمل األي�سون 
العامل  لكاأ�س  حت�سريًا  ودي��ة  مباراة  يف  دقيقة   ٩0
�سد كرواتيا يف ملعب اأنفيلد وفازت الربازيل 0-2.

يعد احلار�ض الربازيلي األي�شون بيكر، الذي وّقع لنادي ليفربول 
االإجنليزي قادمًا من روما االإيطايل، اأغلى حار�ض يف التاريخ يف �شفقة 

بلغت قيمتها 84 مليون دوالر اأمريكي. 

األي�س�������������ون

 جملة ال�سبكةاإعداد: 

بيكر 

ال���ت���اري���خ  يف  م����رم����ى  ح�����ار������س  اأغ�����ل�����ى 

جنم �سباك ليفربول 
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

حوار على امل�سطبة

مع فيلمون وهبي

العبقري الكّذاب ي�سُدق للمرة الوىل

حتى حممد عبد الوهاب 
�سرق من اأحلاين!

اأقدم املذيعني يتذكر:

هكذا كانت بدايات
الإذاعة العراقية

�ستوديو لقراءة القراآن

واآخر لالأغاين واملو�سيقى!



قال: 
- حا�سر.

قلت له:
* قل: واهلل العظيم، اقول احلق ول �سيء غري 

احلق بدون زيادة ول نق�سان!
- ما�سي كالمك..

* ح�سنًا، لنبداأ، هل تعرف نف�سك؟
- طبعًا.

* من اأنت؟
- عبقري

* ودلئل العبقرية؟
- فني

* وكذبك.. هل هو من دلئل العبقرية؟
- اأكيد.. فالعبقرية والكذب تواأمان!

* كيف؟
- اأن يكذب فيلمون وهبي على عباقرة الكذب 
يف لبنان، وي�سدقوه.. اأفال يعترب هذا عبقرية؟ 

كا�سك..
* �سحتان.. من هو ملك الكذب يف لبنان؟

- اأنا
* ونائب امللك؟

- ن�سري �سم�س الدين
* ونائبته؟

- �سمرية توفيق

* هذا كثري؟
- هذا راأيي..

* طيب، طاملا اأنك عبقري، فلماذا مل متنحك 
احلكومة و�سامًا؟

- لأن احلكومة ل متنح او�سمتها للعباقرة.
* ملن متنحها اإذًا؟

- لأبي ملحم.. كا�س العبقرية!
فما  ح�����س��ود..  ب��اأن��ك  متهم  ان��ت  �سحتان..   *

ردك؟
-كيف؟

اأنت  كنت  لو  ل�سواك، متنيت  اإذا جنح حلن   *
هذا  على  بالت�سنيع  ���س��ارع��ت  ث��م  ���س��اح��ب��ه.. 

امللحن!
- نعم اأنا ح�سود.. اأح�سد كل حلن جميل �سنعه 

�سواي.. ذلك اأين فنان!
* وملاذا ت�سنع على هذا اللحن؟

اأن��ا  واأك���ون  اإل  حل��ن  ينجح  اأن  اأح��ب  ل  -لأين 
�ساحبه!

�سيكارة،  فتناول  علبتي  اىل  يده  فيلمون  ومد 
ثم  منها،  وا�سعل  بركات  توفيق  ولع��ة  واخ��ذ 
�سفوح  ام��ام  م��ن  ال�سجاير  منف�سدة  �سحب 

ال�سوربجي وو�سعها اأمامه. فقلت له:
* انت متهم باأنك ل�س ظريف!

- �سو؟!

"ري�سة  مقطع  حلن  اأخ��ريًا  �سرقت  �سارق..   *
فوق ري�سة" يف اأغنيتك اجلديدة لفريوز "كرم 
اللولو"، من حلن مقطع "ارغولو يف ايده ي�سبح 
ل�سيدة" يف اأغنية عبد الوهاب القدمية "النيل 

جنا�سي".. فما ردك؟
- يا ما �ستي لها عندي �سيدي.

* تعني اأن عبد الوهاب �سرق اأحلانك؟
- منذ �سبع �سنوات وهو يلحن "لبناين".

اأن���ت وح���دك �ساحب  اأن���ك  ه��ذا  ه��ل معنى   *
اللحن اللبناين؟

- اأنا �ساحب مدر�سة لبنانية يف الأحلان.
* طيب، ماذا �سرق منك اأ�ستاذ الكل، مو�سيقار 

اجليل، حممد عبد الوهاب؟
"وديني  تقول:  ال�سيعة" جملة  "ع  اأغنية  - يف 
من  الوهاب  عبد  �سرقها  وق��د  هالبيعة"،  بال 
جملة "هاملرة بدي بيمو" يف حلني الذي غنته 
�سرق  اأن��ه  كما  بيمو"..  جمبور  "قلبي  �سباح 
من  حلوة"  نغمتها  غنوة  "الدنيا  اأغنية  مطلع 
دري�س  ما  قلبي  "بابا  جناح  غنته  الذي  حلني 
بي".. و�سرق مطلع اأغنية فايزة اأحمد "حمال 
الأ�سية" من جملة "من فرقتك يا با" يف اأغنية 

حاكيني". "برهوم 
بحاجة  الوهاب  عبد  عبقرية  اأن  تعتقد  هل   *

اىل اأحلانك يا فيلمون؟
- عبد الوهاب �سائغ ماهر.

* ومن هو �سيد ال�سرقة الفنية يف لبنان؟
- الأخوان رحباين.
* من اأين ي�سرقان؟

- من كل مكان.
* هل �سرقاك؟

- من اأحلاين �سنعا بع�س اأغنياتهما.
*والبع�س الآخر؟

- ربك يعلم من اأين �سرقا.
*ما ال�سوت الرجايل الذي تطرب له؟

-حممد عبد الوهاب.
* القدمي اأم احلديث؟

- القدمي واحلديث.
* واأح�سن احلانه؟

- اجلندول.

الكبري  ال�سعبي  امللحن  هو  الكذاب  والعبقري 
فيلمون وهبي الذي مالأ ال�سرق والغرب باأحلانه 

ومو�سيقاه.
لقد ا�ستهر بكذبه، كما ا�ستهر باعتزازه بحمل 
فاإنه  ال��ي��وم،  اأم��ا  الكذاب"..  "العبقري  لقب 
يرتك رذيلة الكذب جانبًا، ويتحدث ب�سدق او 
مبا يعتقد اأنه �سدق.. يتحدث بجراأة و�سراحة 
�سم�سون  ال��ذك��ر  طيب  طريقة  وع��ل��ى  وع��ن��ف 
وعلى  ع��ل��ّي  الهيكل:  يف  هتف  ال���ذي  اجل��ب��ار 

اأعدائي يا رب!

ميثله  امل��ث��ري  احل����وار  ه���ذا  يف  فيلمون  وراأي 
وحده.. اأي اأنني اأوافقه يف البع�س الآخر، اإنني 
بكافر..  لي�س  الكفر  وناقل  "الكفر"،  اأنقل  هنا 
عبقري  وهبي  فيلمون  ف��الأن  اأنقله،  مل��اذا  اأم��ا 
ال�سادقة  ولكلمته  وزن  ولراأيه  حقًا،  مو�سيقي 
ل  البعيد،  تاأثريها  ر�سينة-  تكون  –عندما 
على اأهل الفن وحدهم، بل على املرافق املغنية 

اأي�سًا!
وك����ان ف��ي��ل��م��ون وه��ب��ي ق���د خ���رج م���ن عزلته 
البعلبكية، وظهر يف عالية، يتبخرت يف ال�سارع، 

عن  يبحث  اجلاكيت،  مفتوح  ال�سدر،  منتفخ 
�سديقه املطرب حممد عبد املطلب.

يف  عوي�س  م�سطبة  على  ك��اأ���س  اىل  ودَع��وت��ه 
عالية، نقرعها مع ال�ساعر "حممد عبد الوهاب 
يف  ال�سائع  واملطرب  بركات،  اللبناين" توفيق 

�سباب الغناء املعا�سر �سفوح ال�سوربتجي..
قلت لفيلمون:

* ما راأيك بحديث جريء اللهم �سادق.. تقول 
فيه كل ما ا ختزنه نفاقك املزمن.. ول حتابي 

فيه او تداجي؟

حوار على امل�سطبة

مع فيلمون وهبي

العبقري الكّذاب ي�سُدق للمرة الوىل

حتى حممد عبد الوهاب 
�سرق من اأحلاين!
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* واأ�سواأ احلانه؟
- ل اأحلان �سيئة عند عبد الوهاب.

* هل اأنت م�ستعد لدخول معركة لبنانية؟
- م�سد�سي على جنبي!

* اإذًا، من يجب اأن يبقى يف لبنان من مطربني 
ومطربات؟

�سعاد  �سباح،  ال�سايف، فريوز،  وديع  �سبعة:   -
�سم�س  ون�سري  ال��ه��دى،  ن��ور  جن��اح،  حممد، 

الدين.
* ومن امللحنني؟

وال��رح��ب��اين، وزك��ي  اأن���ا، وعفيف ر���س��وان،   -
نا�سيف، وب�س!

اهلل  رد  ال�سايف،  بوديع  ال�سريح  راأي��ك  ما   *

غربته؟
العظيم،  �سوته  له  ي�سبطون  ملحنني  بدون   -

ي�سبه الناطور الذين يغني!
* وفريوز؟

من  ب�سدفتني  عليها  مغلق  ن��ادرة  لولو  حبة   -
حديد ا�سمهما: عا�سي ومن�سور الرحباين.

�ستظل  فهل  الرحبانيني،  ف��ريوز  تركت  ل��و   *
فريوز؟

- ف��ريوز تظل ف��ريوز حتى ول��و  طلقت عا�سي 
وتزوجت من�سور.. كا�س فريوز!

الدين  �سم�س  ن�سري  تعترب  هل  �سحتان..   *
مطربًا ام مغنيًا؟

- مغن؟

- من ي�ستحق يف لبنان لقب مطرب؟
- وديع ال�سايف و�سعاد حممد فقط.

* ويف القاهرة؟
- عبد الوهاب واأم كلثوم.

* اأح�سن حلن م�سري ظهر �سنة 1٩٦٦؟
- "بعيد عنك" لبليغ حمدي واأم كلثوم.

* و "اأمل حياتي" لعبد الوهاب واأم كلثوم.
لغري  م�سري  حلن  اأح�سن  عن  اأجيب  انني   -

عبد الوهاب.
* واأح�سن حلن لبناين لغري فيلمون؟
- "ع ال�سيعة" لعبد الوهاب و�سباح.

* ولك؟
- "كرم اللولو" لفريوز.

* واأزَفت حلن لبناين �سائع طلع �سنة 1٩٦٦؟
- حلن يل.

* ما ا�سمه؟
- خليها م�ستورة اأ�سرف.. كا�س ال�سرتة!

توفيق  ك��ا���س  م��ن  امل���رة  ه��ذه  فيلمون  و���س��رب 
ال�سوربجي..  �سفوح  �سحن  من  واأكل  بركات، 

فقلت له:
* يقال انك غني تتظاهر بالفقر!

- �سيت غنى ول �سيت فقر.
* ماذا متلك بال�سبط؟

بيتًا يف كفر�سيما ثمنه مع اجلنينة والأر�س   -
1٥0 األف لرية، واأولدي الأربعة، وجفتي �سيد، 

و"فور" و"فايف"..
* من هما املحرو�سان "فور" و"فايف"؟

- كلبا �سيد..
* ا�سئلة اخرية.

- لي�س م�ستعجل؟
بال�سحك، و�سججت معهم  و�سج احلا�سرون 

بالطبع، وقلت لفيلمون وهبي: 
* مباذا تعتز؟

- بلبنانيتي.
* ما اثمن ما يف لبنان؟

- اجلي�س
* وغري اجلي�س؟

امل��رة،  ه��ذه  كاأ�سه  وهبي  فيلمون  رف��ع  وهنا   -
ووقف، وهتف من اعماقه:

- كا�س لبنان.

يف ال�سابعة من م�ساء يوم 1٩3٦/٦/30 انطلق 
�سوت اأول مذيع من اإذاعة بغداد  "هنا الإذاعة 
�سوت  وك��ان  العراقية"،  للحكومة  الال�سلكية 
املرحوم الأ�ستاذ عبد ال�ستار فوزي اأحد اأ�ساتذة 
وتتابعت  بغداد.  ثانويات  يف  الإنكليزية  اللغة 
اليوم، وكانت من  الإذاعة لذلك  فقرات منهج 
عبد  القارئ  رّتلها  الكرمي  للقراآن  تالوة  بينها 
اأخبار  ون�سرة  ديني  وحديث  اخلياط  العزيز 
"ا�سطوانات  الأغ���اين  م��ن  وجمموعة  واح���دة 
وحفلة غنائية ملدة �ساعة اأحيتها املطربة �سليمة 

مراد."
وكانت اإذاعة بغداد هي الثالثة يف العامل العربي 
بعد اإذاعة القاهرة واإذاعة القد�س، ثم جاءت 
الفرن�سيون  اأ�سماها  التي  بريوت  اإذاعة  بعدها 
"راديو ال�سرق" يف عام 1٩38، ومل تكن الإذاعة 
املعارف  لوزارة  تابعة  يومذاك �سوى �سكرتارية 
وكان يديرها املرحوم الأ�ستاذ فوؤاد جميل وهو 
الآخر اأحد مدر�سي اللغة الإنكليزية يف ثانويات 

اإذاع��ات  الإذاع���ة  افتتاح  �سبقت  وق��د  ب��غ��داد.. 
اأكر تت�سمن بع�س  اأو  اأ�سبوع مرة  جتريبية كل 
الربامج التعليمية والتثقيفية للتاأكد من انتظام 

البث وقوة املوجة وما �سابه..
وال�ستوديوهات  واملر�سالت  الأجهزة  جميع  اإن 
العامة  وال��ربق  الربيد  مديرية  اىل  تعود  كانت 
اأوا���س��ط  ويف  اأن��ه  اإل  فنية،  دائ���رة  باعتبارها 
الهند�سية  الأق�سام  هذه  اأحلقت  اخلم�سينات 

مبديرية الرعاية العامة.
من  ت��ت��ك��ون  املو�سيقية  الإذاع�����ة  ف��رق��ة  ك��ان��ت 
خم�سة عازفني ثم اأ�سبحو �ستة، وكانوا يقومون 
مب�ساحبة جميع املغنني واملغنيات يف حفالتهم 
الغنائية التي يقدمونها من اإذاعة بغداد �سواء 
ك���ان ذل���ك م��ن ال��ع��راق��ي��ني اأو ال��ع��رب ال��ذي��ن 
يزورون بغداد، ومن اأوائل هوؤلء اأ�ستاذنا الكبري 
حممد القباجني وجنم ال�سيخلي وعبد القادر 
وعفيفة  ج���ورج  وزك��ي��ة  م���راد  و�سليمة  ح�سون 
ا�سكندر و�سلطانة يو�سف و�سديقة املالية، ومن 

املطربني واملطربات العرب بثينة حممد ورجاء 
ورفقي  ال�سيخ  الغني  وعبد  جابر  وتي�سري  عبد 

الأفيوين وعبد اهلل املدر�س.
كرمي  امل��رح��وم  هو  لالأطفال  حم��ّدث  اأول  ك��ان 
متثيلية  فرقة  اأول  وكانت  كرمي"  "عمو  جميد 
من  بغداد  اإذاع��ة  من  التمثيليات  بع�س  قدمت 
منهم  اأذك���ر  الثانويات  اأ���س��ات��ذة  وم��ن  ال��ه��واة 
علي  ال�سيخ  وج���ود  العبيدي  ر�سيد  امل��رح��وم 
واإحدى الطالبات يف الدرا�سة املتو�سطة ا�سمها 

نظيمة.
اأ�سبحت  اأن  –بعد  الإذاع���ة  اأحلقت  وعندما 
عام  يف  العامة  الدعاية  مديرية  يف  مديرية 
الأ�ستاذ  املحامي  اول مدير هو  لها  1٩3٩ عني 

عبد الرحمن اخل�سري.
كانت الذاعة ل متلك �سوى ثالثة ا�ستوديوهات: 
واآخر  القراآن  وق��راءة  واملحدثني  للمذيع  واحد 
للحفالت  ك��ب��ري  وث��ال��ث  ال��غ��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��ح��ف��الت 

املو�سيقية الكبرية وللفرق التمثيلية.

اأقدم املذيعني يتذكر:

هكذا كانت بدايات الإذاعة العراقية
�ستوديو لقراءة القراآن واآخر لالأغاين واملو�سيقى!
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غ���ج���ر ال���ب���اج���او

 اآلء فائقترجمة: 
كاندي�س روز راردون

ي�سنعون فردو�سهم على املاء
بعيدًا عن الياب�شة، مي�شي �شعب املوكني 
اأو )رّحالة البحار( حياتهم على ظهور 

املراكب. هم �شعب بدوي، ما يفرقهم عن 
بدو ال�شحراء هو تنقالتهم البحرية 

ولي�شت ال�شحراوية. غري اأن مبداأ 
العي�ض هو نف�شه، يتنقلون من مكان اإىل 

اآخر بحثًا عن ال�شيد، مراكبهم يف البحر 
هي م�شكنهم وو�شيلة رزقهم، ال يعرفون 

النقود ويعي�شون على مقاي�شة االأ�شماك 
وال�شلع الزراعية.

السنة الرابعة عشرة العدد )337( 21 آيار 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

83 ت������رج������م������ة82



العي�ض يف جنائن معزولة 
يعرفون  ما  اأو  املوكني  رحالة  �سعب  من  ق�سم  يعي�س 
جزيرة  يف  ال��ب��اج��او  لقبيلة  املنتمي  البحر  بغجر 
اجلزر  واأكرب  العامل،  يف  جزيرة  اأكرب  )ثالث  بورنيو 
بني  املق�سم  املاليو  اأرخبيل  يف  الواقعة  الآ�سيوية، 
جزء  يعي�س  كما  وب��رون��اي(.  وماليزيا  اإندوني�سيا 
 " "Mergui ال���  ج��زر  اأرخ��ب��ي��ل  يف  منهم  اآخ���ر 
الأندامان، غرب  بحر  كم يف   400 على طول  املمتد 
جزيرة   800 الأرخبيل  وي�سم  التايلندي.  ال�ساطئ 
وتايالند.  بورما  دولتي  من  كل  بها  تطالب  تقريبًا 
يعي�س يف هذه اجلزر اأكر من األفني اإىل ثالثة اآلف 
حياتها  اأ�س�ست  �سكانية  جمموعة  وه��م  �سخ�س، 
ال�سلمية اعتمادًا على املياه على مدى �سنوات طويلة، 
لعدم  الإط���الق  على  دول���ة  اأي���ة  جن�سية  يحملون  ل 
م�سموح  غري  ولأنهم  بهم  امل��ج��اورة  ال��دول  اع��رتاف 
لهم بالو�سول اإليها، اإنه خيارهم بالعي�س يف جنتهم 
بدوية  �سبه  حياة  يعي�سون  بهم،  اخلا�سة  املعزولة 
البحر،  من  ال�سيد  على  كاماًل  اعتمادًا  ويعتمدون 

رغم اأن ذلك يعر�سهم لتهديدات متزايدة.
طبيعة حياة قا�شية، لكنها جمزية

اخلم�س  �سورين  جزر  ف��اإن  ُبعدها،  من  الرغم  على 
ال�سغرية يف تايالند هي موطن ملجموعة وا�سعة من 
ال�سكان، كما ت�سم جمموعة من احليوانات، كقرود 
تعرف  م��ا  اأو  العمالقة  الثمار  وخفافي�س  امل��ك��اك، 
الآ�سيوية  املائية  ال��ورل  و�سحايل  الطائرة  بالثعالب 

الكثيفة.  بالأدغال  املغطاة  التالل  على  تزحف  التي 
اأما حتت �سطح املاء فتختفي �سعاب مرجانية وا�سعة 
وحياة بحرية كاملة، مبا يف ذلك ال�سالحف البحرية 
لكن  البحرية.  النعمان  و�سقائق  املهرج  واأ�سماك 
الناب�سة  احليوانية  احلياة  تنوع  عن  النظر  ب�سرف 
باحليوية، فاإن اجلزر، التي ل ميكن الو�سول اإليها اإل 
بالقوارب والتي تبعد ٦0 كم قبالة ال�ساحل اجلنوبي 
تنمية ول ي�سل  باأية  تتمتع  تكاد  لتايالند، ل  الغربي 
منها  يجعل  ما  ال�سياح،  من  قليل  ع��دد  �سوى  اليها 
جزرًا قا�سية لكنها جمزية وهي بديل عن ال�سواطئ 
الواقع، هناك قرية واحدة  التايالندية املعروفة. يف 
فقط ، تدعى خليج "Ao Bon" ا�ستوطنتها قبيلة 
�سعب  اأو  البحر  غجر  وه��م  الأ�سلية،  ال�سعوب  من 

املوكني.
متنزه حتت املاء 

احلديقة  هي  �سورين  جزر  اأن  اأُعلن   ،1٩81 عام  يف 
الوطنية ال�تا�سعة والع�سرين يف تايالند، واأطلق عليها 
حتمي  حممية  وه��ي  �سورين"،  كو  "مو  متنزه  ا�سم 
اجلزر من التطور ال�سار املحتمل. يذكر اأن 80% من 

احلديقة الوطنية التي تبلغ م�ساحتها 140 كيلومرتًا 
الرئي�سة  طبقاتها  اإح��دى  وتقع  البحر  تغطي  مربعًا 

حتت �سطح املاء.
على الرغم من اأن رحالت القوارب تنقل ال�سباحني 
اأي�سًا  املمكن  فمن  ال�ساطئ،  من  نقطة  اأبعد  اإىل 
والغط�س   Mai Ngam �ساطئ  اإىل  الو�سول 
ال�سحلة،  املرجانية  ال�سعاب  ط��ول  على  مبا�سرة 
وغالبًا ما ت�سل الروؤية حتت املاء اإىل 3٥ مرتًا. يتم 
اليومية  الرحالت  من  العديد  تنظيم  املتنزه  بهذا 
�سياحة  �سركات  وت��ت��وىل  الغط�س  ريا�سة  ملمار�سة 
خا�سة عر�س يخوت �سغرية لالإبحار بها اأيامًا عدة.

قرية الغجر البحرية
كحياة تقليدية للبدو، اعتاد بدو جزر �سورين الذين 
من  جّلهم  ف��رد،   300  -200 ب��ني  ع��دده��م  ي���رتاوح 
اأرخبيل  ج��زر  بني  التنقل  على  امل��وك��ني،  بحر  غجر 
اخل�سبية  الكابنج  ق���وارب  يف   "  "Mergui ال��� 
العقود  يف  حياتهم  اأ���س��ب��ح��ت  ي���دوي���ًا.  امل�سنوعة 
منهم  العديد  لأن  �سعوبة،  اأك��ر  املا�سية  القليلة 
عن  ناهيك  الوطنية،  اجلن�سية  على  حا�سل  غ��ري 
اإىل  اأدى  م��ا  تواجههم،  التي  التعقيدات  م��ن  كثري 
عام  ت�سونامي  كارثة  وقوع  ومنذ  حتركاتهم.  تقييد 
غجر  اأقلية  من  التايالندية  احلكومة  طلبت   ،2004
جزر  اأك��رب  )ث��اين  �سورين  جزر  تقطن  التي  املوكني 
الأرخبيل( ح�سر اإقامتهم يف قرية واحدة هي قرية 

.Ao Bon Bay
ال�شري ببطء نحو ال�شاطئ

البدوية،  حياتهم  على  املوكني  �سعب  اعتاد  عندما 
مو�سم  واأث��ن��اء  الكابنج،  ق��وارب  على  العي�س  األ��ف��وا 
الطبيعية  امل���واد  م��ن  موؤقتة  اأك��واخ��ًا  بنوا  الأم��ط��ار 
كاأوراق �سجر النخيل املداري. اليوم، هم يعي�سون يف 

هذه الأكواخ الب�سيطة على مدار ال�سنة.
عا�س �سوزوكي يوكي، وهو بروف�سور ياباين خمت�س 
بالثقافات البحرية ل�سعوب املحيط الهادئ وال�سعوب 
البدوية، يف القرية عامي 2007 و 2008 اأثناء كتابته 
اأطروحته عن �سعب املوكني. م�سمون اأطروحته كان 
عن قيا�س امل�سافة من املنازل اإىل ال�ساطئ، كان ذلك 
واأخرى.  مدة  بني  �سورين  كو  جلزيرة  العودة  يلزمه 
كارثة  بعد  القرية  بناء  اأع��ي��َد  عندما  يوكي:  يقول 
ت�سونامي، طلب م�سوؤولو احلديقة الوطنية من املوكني 

السنة الرابعة عشرة العدد )337( 21 آيار 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

85 ت������رج������م������ة84

بناء منازلهم بعيدًا عن ال�ساطئ قدر الإمكان، لكنهم 
ما لبثوا اأن عادوا اأدراجهم �سيئًا ف�سيئًا قرب البحر. 
من  مكنتهم  واأحواله  بالبحر  الهائلة  املوكني  معرفة 
النجاة من كارثة الت�سونامي الذي ح�سد حياة اآلف 
املنطقة  مركز  يف  يعي�سون  كانوا  اأنهم  رغم  الب�سر، 
يفقدوا  مل  لكنهم  الرئي�سة،  لل�سربة  تعر�ست  التي 
اإنهم  الت�سونامي،  بقدوم  يعلمون  كانوا  لأنهم  اأح��دًا 

يفهمون البحر اأف�سل من علماء البحار.
قدراتهم تفوق قدرات االإن�شان العادي

يعي�س  �سعب  اأنهم  الجتماع  علم  درا�سات  اأظهرت 
يف البحر ول يعاين من م�ساكل اجتماعية اأو نف�سية، 
اأو حتى �سحية ومر�سية، لأنهم منعزلون عن العامل 
يعي�سون  جتعلهم  ال�سحية  عي�سهم  طبيعة  امللوث. 
الب�سر الآخرين. �سعادتهم تنبع  اأف�سل مئة مرة من 

من حياتهم الب�سيطة وتوازنهم مع البحر. 
جميعهم، ومنهم الأطفال، يتمكنون من النظر حتت 
على  يعي�س  اآخ��ر  اإن�سان  اأي  من  مرتني  اأف�سل  املياه 
الياب�سة، حتى لو كان غوا�سًا متمر�سًا، فهم يتميزون 
تاأقلمت  حيث  امل���اء،  حت��ت  ح��ادة  ب�سرية  ب��ق��درات 
يف  امل�سي  وي�ستطيعون  املائية،  البيئة  على  عيونهم 
جتدهم  والطفو.  باأج�سادهم  والتحكم  البحر  ق��اع 
عي�سهم،  لقمة  لك�سب  وال�سواطئ  للخلجان  يتجهون 
مدة  اأنفا�سهم  حب�س  على  ال��ق��درة  لديهم  اأن  كما 
اأج�سامهم  طبيعة  الغوا�سني،  باأ�سهر  مقارنة  طويلة 
نب�سات  البيئة،  مع  التكيف  على  بالفطرة  تعودت 
قلوبهم تنخف�س لدى النزول اإىل املياه لتوفري الطاقة 
الإن�سان  اأ�سعاف  العميقة  املياه  �سغط  ويتحملون 

الطبيعي، دون ال�ستعانة باأدوات الغو�س املعروفة. 
ي�سري الأطباء اإىل اأن مكوثهم حتت املاء لل�سيد اأكر 
الواحد  طحال  جعل  م��رة،  كل  يف  دقائق  خم�س  من 

منهم اأكرب مرة ون�سف من طحال الفرد العادي.
معي�شة الكفاف

باإمكانهم  حيث  ال��غ��و���س،  على  املطلقة  ق��درات��ه��م 
وقدرتهم  اأكر،  اأو  1٥م��رتًا  اإىل  ي�سل  لعمق  الغو�س 
الوقت  وبنف�س  دق��ائ��ق  لعدة  اأنفا�سهم  م�سك  على 
البحر،  وخيار  ال�سمك  ل�سيد  احلراب  ا�ستخدامهم 
جعلتهم من اأمهر ال�سيادين يف العامل، عندما يكون 
ت�سعد  ومك�سوفًا  م�ستقرًا  وال�ساطئ  منخف�سًا  املد 
جمعها.  اإىل  في�سارعون  امل��اء  �سطح  فوق  املحارات 
ع�سي  بغر�س  ال��رم��ال  فيحفرن  امل��وك��ني  ن�ساء  اأم��ا 

الرملية،  ال��دي��دان  ع��ن  بحثًا  ال�ساطئ  يف  خ�سبية 
ال�سخري،  ال�ساطئ  طول  على  املحار  يجمعن  كما 
الأ�سداف  لف�سل  اليد  عدمية  �سفرة  م�ستخدمات 

وجمع املحار يف دلء بال�ستيكية.
منازل املوكني

تقليديًا، يبني اأفراد قبيلة الباجاو منازلهم على منت 
البيوت  اأيامهم كليًا خارج  قوارب �سغرية، ومي�سون 
اخلا�سة  �سيدهم  معدات  على  معتمدين  املياه  على 

بهم للمحافظة على دميومة احلياة.
يف  يعي�سون  القبيلة  اأف��راد  معظم  ك��ان  املا�سي،  يف 
زال  وم��ا  اخل��ارج��ي،  ال��ع��امل  ع��ن  اجتماعية  ع��زل��ة 
الكثريون يقيمون و�سط "الال مكان" و�سنعوا قراهم 

العائمة اخلا�سة بهم من ال�سعاب املرجانية.
اليوم، ياأتي بع�س هوؤلء النا�س الوا�سعي احليلة اإىل 
ال�سواطئ للعي�س يف اجلزر ال�سغرية وبيع اأ�سماكهم. 
لك�سب  املياه  على  يعتمدون  الباجاو  غجر  ي��زال  ما 
يو�سعون معرفتهم  با�ستمرار  لقمة عي�سهم وجتدهم 

املتزايدة عن املحيطات.
ت�سميم منازلهم ي�سبه تقريبًا ورقة الباندان وقاعدة 
�ساق نبات اخليزران، وكل منازلهم على هذا النمط، 
هذا  لأن  رمب��ا  نظيفًا،  يبقى  اأن  يجب  املنزل  مركز 
طعامهم  يطهون  جتدهم  ال��ق��وارب.  يف  احل��ال  ه��و 
يتمكنوا  حتى  للجوانب  يدفعونه  ثم  املنت�سف،  يف 
على  مثبتة  اأك��واخ  يف  منهم  كثري  يعي�س  النوم.  من 
الن�ساء  ت�سع  هنا  امل��اء.  على  مرفوعة  متينة  ركائز 
الأر���س  على  ومي��وت��ون  يعي�سون  ال��ذي��ن  مواليدهن 
نف�سها التي عا�س فيها اأ�سالفهم �سنوات طويلة. رغم 
توفر العديد من الرحالت اليومية لقراهم، غري اأن 

اجلولت ل ت�سمن الو�سول ملنازلهم.
اجليل القادم

باتوا  امل��وك��ني  اأط��ف��ال  اأن  حقيقة  م��ن  ال��رغ��م  على 
يرتبون اليوم على الأر�س، عك�س اآبائهم واأجدادهم، 
ما  لكنهم  الكابنج،  قوارب  يف  وعا�سوا  ن�ساأوا  الذين 
الأطفال  يتعلم  تقاليدهم.  من  بكثري  ملتزمني  زالوا 
يتقنون  اأطفالهم  جل  امل�سي،  تعلمهم  قبل  ال�سباحة 
�سن  بلوغهم  لدى  وال�سيد متامًا  والغط�س  ال�سباحة 
الأوق��ات  بع�س  بق�ساء  ي�ستمتعون  جتدهم  الثامنة، 
اخلربة  ذوي  الكبار  ويناف�سون  القوارب  يف  املرحة 

بالغط�س. 
امل�شورون الرّحالة

مع  اأي��ام  ب�سعة  دائ��م��ًا  الرّحالة  امل�سورون  مي�سي 
جمهولني  زال��وا  ما  الذين  املحبوبني،  البحر  غجر 
كثريًا داخل املجتمعات احلديثة. كل من تطاأ قدماه 
كل  ا�ستثمار  يحاولون  امل�����س��ورون  ومنهم  ج��زره��م 
دقيقة من وقتهم لتعلم الكثري من عاداتهم وطباعهم 
والتقاط �سور ملا تبدو عليه حياتهم الب�سيطة الفائقة 

القدرات.
اأنحاء  يجوبون  رّح��ال��ة  كم�سورين  عملهم  وبحكم 
العامل كافة، يلتقون بثقافات خمتلفة من جميع اأنحاء 
غرّيتهم  الباجاو  غجر  م��ع  جتربتهم  لكن  ال��ع��امل، 
ال�سالم  من  اآخ��ر  م�ستوى  ثقافيًا  واألهمتهم  لالأبد، 

وال�سكون وال�سفاء.



 اأمرية حم�سن كتبت
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ملعرفة هذه التفا�سيل كان يف �سيافتنا الدكتور حيدر 
املو�سوع  ليحدثنا عن  اله�سمي  عبد احل�سن اجلهاز 

قائاًل:
فوائد وجبة ال�سحوركثرية، فهي تقلل ال�سعور باجلوع 
والعط�س خالل نهار ال�سوم لأنها تعد مبثابة الإفطار 
ال�سعور  ال�سائم  ع��ن  وتبعد  امل��ع��ت��اد،  ال�سباحي 

بالإعياء وال�سداع والغثيان اأثناء وقت ال�سوم.
اخلاليا  فقدان  من  اجل�سم  حتمي  ال�سحور  ووجبة 
اله�سمي  اجلهاز  تن�سيط  على  تعمل  لأنها  الأ�سا�سية 
ومتنح  ال���دم  داخ���ل  ال�سكر  م�ستوى  على  وحت��اف��ظ 
اجل�سم الن�ساط واحليوية وتبعد عنه الك�سل واخلمول 
القيام  على  ال�سائم  تعني  وبذلك  النوم  يف  والرغبة 

بواجباته اليومية.
وي�سيف: اإن وجبة �سحور �سحية يجب اأن حتتوي على 
التي  املعقدة  والكربوهيدرات  بالألياف  غنية  اأطعمة 
الكاملة  كاحلبوب  املعدة  يف  �سريع  ب�سكل  ته�سم  ل 
مثل الفول والعد�س وال�سوفان والربغل وتناول اخلبز 

الأ�سمر بدًل من اخلبز الأبي�س.
هذه الوجبات حتتاج من �سبع اإىل ت�سع �ساعات حتى 
ته�سمها املعدة، لذلك تقلل من الإح�سا�س باجلوع ويف 

الوقت نف�سه متنح اجل�سم الطاقة.
 وكذلك يف�سل تناول املواد الغذائية التي حتتوي على 
كمية كبرية من املاء كاخل�سراوات والفواكه الطازجة 
ي�ساعد يف  اأن  �ساأنه  من  وهذا  والبطيخ،  اخليار  مثل 
اجل�سم،  داخ��ل  امل��اء  من  منا�سبة  بكمية  الحتفاظ 
كما  واجلفاف،  بالعط�س  ال�سعور  من  يقلل  وبالتايل 
والأم��الح  الفيتامينات  من  كمية  اجل�سم  متنح  اأنها 
ال�سرورية، ومن اأجل ح�سول اجل�سم على الرتطيب 
خ�سو�سا  ومنتجاتها  الألبان  بتناول  ين�سح  ال��الزم 

الزبادي.
ويبني الدكتور حيدر:

يف�سل جتنب تناول الأطعمة املحتوية على ن�سبة عالية 

املمّلحة  كاملُك�ّسرات  وامللح،  والبهارات،  التوابل،  من 
وعدم  اجل�سم  يف  ال�سوائل  على  للحفاظ  واملخّلالت 

يام. ال�ّسعور بالعط�س اأثناء �ساعات ال�سّ
ن�سبة  على  املحتوية  الأطعمة  بتجنب  ين�سح  كذلك 

د�سم عالية لأنها ت�ساعف اإفراز العرق،
الغازية  وامل�سروبات  ال�سكر  كميات  تقليل  وب�سرورة 

واملنبهات مثل ال�ساي والقهوة وغريها.
فرتة  يف  بكرة  امل��اء  �سرب  ال�سائعة  الخطاء  -م��ن 
املاء  من  كبرية  كمّيات  �ُسرب  عدم  فيجب  ال�سحور، 
الّتخل�س  على  الكلى  ُيحّفز  ذل��ك  لأن  الفجر  قبل 
ي�سّبب  قد  مّم��ا  اجل�سم،  يف  ال��ّزائ��دة  ال�ّسوائل  من 
ا���س��ط��راَب ال��ّن��وم ب�سبب زي���ادة ع��دد زي���ارات دورة 
ال�ّسعور  يزيد  ما  املُتبّقية،  الّنوم  �ساعات  اأثناء  املياه 

يام. بالإرهاق والّتعب اأثناء فرتة ال�سّ
وين�سح الدكتور بتاأخري وجبة ال�سحور اإىل ما قبل 
�سالة الفجر بوقت ق�سريحتى يكون اجل�سم قادرًا 
على حتمل ال�سوم اأثناء النهار واحلر�س على عدم 
النوم مبا�سرة بعد ال�سحور؛ لأن اجلهاز اله�سمي 
ل يعمل ب�سكل جيد اأثناء فرتة النوم، وذلك يجعل 

ال�سائم ي�ساب بالتعب واخلمول والك�سل.
من  كوبان  ال�سحور  يف  املف�سلة  الوجبات  ومن   -
املاء وكوب �سلطة ُخ�سار وكوبان من �سوربة العد�س 
منخف�س  الّلنب  من  كوب  ون�سف  م�سلوقة  وبي�سة 
الد�سم وثالث مترات، او كوبان من �سلطة اخل�سار 
ورغيف �سغري من خبز القمح الكامل، وكوب من 
من  ك��وب  م��ن  ر  حُم�سّ وكوكتيل  املدم�س،  ال��ف��ول 
احلليب خ��ايل ال��ّد���س��م م��ع اأرب���ع ح��ّب��ات ف��راول��ة، 
وموزة �سغرية، وملعقة �سغرية من الع�سل، وكوبان 
من املاء، او كوبان من �سوربة ال�ّسوفان الكامل مع 
اخل�سار، و�سدر دجاج منزوع اجللد، ون�سف كوب 
لنب منخف�س الد�سم، وثالث مترات، وكوبان من 

املاء بح�سب ما اأو�سى به الدكتور املخت�س.

فوائد �سحور رم�سان
 وجبة ال�شحور من الوجبات املهمة يف �شهر رم�شان املبارك، يعدها 

بع�ض االأطباء اأهم من وجبة االإفطار، الأن ما تاأكله يف وجبة ال�شحور 
يحدد م�شتوى ن�شاطك يف نهار رم�شان، فتناول بع�ض االأطعمة وجتنب 

اأخرى يزيد قدرة حتملك لل�شيام. 



 مالب�س املو�سة يف �سيف 201٩ خمّططة ومائلة ومتعّرجة �سواء يف 
البنطلونات او يف التنورات والقم�سان وباللونني الأ�سود والأبي�س. 
املا�سي،  اىل  واملو�سة  ب��الأزي��اء  العودة  يف  يرغنب  كثريات  ن�ساء 
لذلك عادت املالب�س ذات اخلطوط العمودية والأفقية مرة اأخرى 
لأنها تتنا�سب مع الأج�سام جميعًا على اختالف اأ�سكالها وبطريقة 

جريئة ومذهلة ولفتة لالنتباه.
وهناك ن�سائح جديرة بالهتمام لل�سيدات اللواتي يف�سلن ارتداء 
تعمل  التي  العمودية  اخلطوط  ذات  املالب�س  ومنها  الأزي��اء،  هذه 
من  ل��ذا  ه��ي،  مما  اأط��ول  تبدو  امل��راأة  وجتعل  ال�سكل  اإطالة  على 

الأف�سل اإ�سافة حزام ملون اإىل اخل�سر.
- ي�ستح�سن اأن ترتدي الن�ساء الر�سيقات املالب�س املخّططة لأنها 
فمن  املمتلئ  اجل�سم  ذوات  الن�ساء  اأما  امتالًء،  اأكر  �ستظهرهّن 
الأف�سل لهن ارتداء املالب�س املقّلمة لأنها �ستبعد النظر عن حجم 

اجل�سم و�ستظهره باأنه اأطول مما هو عليه.

الأزياء املخّططة 
واملقّلمة تغزو 
�سيف هذا العام

السنة الرابعة عشرة العدد )337( 21 آيار 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

89 اس��������رت��������ي88



يف  نتمناها  التي  الواحة  هو  البيت  ب��دءًا، 
واأن  لب��د  ال��ت��ي  اليومية  امل�ساغل  خ�سم 
تتخللها م�ساعب وم�ساكل اأحيانًا تت�سبب يف 
البيت  واأج��واء  الإيجابية،  طاقتنا  ا�ستنفاد 
اإن كانت ا�ستنادًا اىل �سروط جلب الطاقة 

الإيجابية واإدامتها، كفيلة ب�سحننا بها. 
واخلمول،  امللل  تعاين  كانت  التي  �سديقتي 
البيت،  يف  �سيء  بكل  حتتفظ  اأن  ت��ع��ودت 
فرتة  بني  بتغيريها  تقوم  اث��اث  و  اأغ��را���س 
اأواٍن  بقطع  ح��ت��ى  وحت��ت��ف��ظ  ب��ل  واأخ�����رى، 
متك�سرة، وحجتها دائمًا )الذكريات(! "يف 
مك�سور  �سحن  او  مهرتئة  اأث��اث  قطعة  كل 
لذلك  ال�����س��ب��اب،  اأي����ام  م��ن  ذك���رى  بع�س 
اأيامي"..  تنع�س  ذك��ري��ات  بهما،  اأحتفظ 
�سوي،  الفنغ  خ��رباء  العك�س،  على  ولكن 
الإيجابية  الطاقة  لتوليد  ال�سينية  الفل�سفة 
من خالل توزيع الأثاث والأغرا�س وتناغمها 
بكل ما يحيط بها، يوؤكدون اأن وجود قطعة 
اأثاث مهرتئة يف البيت، �ستق�سي على بع�س 
الفراغ او احليز الذي مينح �سعورًا برحابة 

للفرد  �سعورًا  مينح  ب��دوره  وال��ذي  البيت، 
للت�سالح  اإيجابية  طاقة  ومينحه  بالراحة 
اأف��راد  م��ع  متوازنة  ولعالقات  النف�س  م��ع 
العائلة. تخل�ست �سديقتي من )ذكرياتها( 
امل�ساحات  وب���داأت  بالكراكيب،  املج�سمة 
ت�سبح  النوم  وغرفة  ال�سالة  يف  الفارغة 
وتغري  الإي��ج��اب��ي��ة  بالطاقة  يبعث  م��رك��زًا 
اىل  واخلمول  التفاوؤل  اىل  امللل  من  يومها 

العمل والبتكار.
ل  باأغرا�س  والحتفاظ  الكراكيب  وكانت 
داعي لها لدرجة امتالأت بها كل الدواليب، 
�سواء اخلا�سة باملالب�س او باملطبخ واحلمام 
التي  للم�ساكل  م�سدرًا  البيتونة،  يف  وحتى 
الأخ��رى،  �سديقتي  بيت  يف  تنتهي  ل  كانت 
كتبًا  الكثري،  تقراأ  جعلتها  اأقنعها،  ولكي 
طاقة  )علم  ع��ن  الإن��رتن��ت،  على  وم��واق��ع 
عليه  توؤكد  وال��ذي  �سوي(،  الفنغ  و  املكان 
يف  عيد(  )�سها  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  اخل��ب��رية 
بيت  لكل  "اإن  قالت  اإذ  لها  �سابقة  حوارات 
بقوانني  التزمنا  وكلما  اخلا�سة،  طاقته 

والإيجابية  بالراحة  العلم كلما �سعرنا  هذا 
�سديقتي  وات��ب��ع��ت  اأكر."  م��ن��ازل��ن��ا  يف 
ما  ال�سهر  يف  مرة  تراجع  ب��اأن  الن�سيحة، 
عما  لال�ستغناء  اأغ��را���س  م��ن  ب��ه  حتتفظ 
�سهرين،  وخ��الل  وبالفعل،  ت�ستخدمه،  ل 
بها  حتتفظ  كانت  مبالب�س  تربعت  مثاًل، 
ملنظمات  واأثاث مطبخ،  واأوان  �سنوات  منذ 
املجتمع املدين اخلا�سة بالإغاثة.. وفرغت 
دواليبها والبيتونة من الكراكيب التي جتلب 
الطاقة ال�سلبية ب�سبب الزحام غري املنظم 
يف البيت، وامتالأ البيت بالطاقة الإيجابية 
التي  �سديقتي  بينما  تقل،  امل�ساكل  وب��داأت 
تتطوع  اأن  ق��ررت  يحتاج،  ملن  تتربع  ب��داأت 
و  ب��الإغ��اث��ة  خا�سة  منظمة  م��ع  العمل  يف 
بداأت تن�سح �سديقاتنا امل�سرتكات باأهمية 
النف�سية  والراحة  الكراكيب  من  التخل�س 

التي مينحها العمل التطوعي.
بيوت  ف���اإن  ���س��وي،  ال��ف��ن��غ  وا���س��ت��ن��ادًا اىل 
العنكبوت جتلب الطاقة ال�سلبية، ول مكان 
اأف�سل للعنكبوت من الغرف او البيتونة التي 

مرايا تن�سر الراحة النف�سية

مل تكن درا�شتي للطاقة االإيجابية وكيفية املحافظة عليها ون�شرها خللق 
اأجواء مثالية يف البيت لفائدتي ال�شخ�شية فقط، اإمنا تقا�شمت خربتي مع 

�شديقاتي وبينهن من كانت ت�شكو امللل واخلمول دون اأي عار�ض مر�شي، واأخرى 
كانت امل�شاكل تتوالد يف بيتها دون اأية اأ�شباب.

اأن�سام ال�ساجلي

بيت العنكبوت والكراكيب 
طاقة �سلبية يف البيت

اأمر  وه��ذا  ت�ستخدم،  ل  بكراكيب  حتتفظ 
اآخر، ين�سح به خرباء الطاقة للتخل�س من 

بيوت العنكبوت. 
كذلك لالإ�ساءة اجليدة دورها، نهارًا ولياًل، 
لبد  لذلك  الإيجابية،  وطاقته  البيت  يف 
وبنوعبة  ونظافتها  بالنوافذ  الهتمام  من 
املكان  وملنح  و�سمكها،  واأل��وان��ه��ا  ال�ستائر 
و�سع  ال�سروري  من  اأكر،  و�سياء  ات�ساعًا 
املرايا يف الغرف ذات امل�ساحات ال�سغرية، 
م�سادر  مقابل  املرايا  هذه  تكون  اأن  على 
املكان،  اأنحاء  يف  وتوزعه  لتعك�سه  ال�سوء 
فاملرايا ل تعك�س وجوهنا فقط، اإمنا تعك�س 
الراحة النف�سية من خالل مهمتها يف ن�سر 

ال�سوء ومنح اإح�سا�س بات�ساع املكان. 
توفري  يف  دوره����ا  امل��ك��ان  لنظافة  وط��ب��ع��ا 
الطاقة الإيجابية، وهناك نقطة قد ل تلفت 
انتباهنا دائمًا وهو الغبار الذي يرتاكم  يف 
والأبواب  النوافذ  حواف  ويف  الغرف  زوايا 
التخل�س  م��ن  ولب��د  الأث���اث،  قطع  وخلف 
)اأك��رب( م�سادر  الغبار من  لأن هذا  منه، 

الطاقة ال�سلبية يف البيت او موقع العمل. 
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ملنجْ اأوجه الدعاء! وملاذا؟ واأنا قد ابتليت باأ�سباٍب جّف معها 
قبول الدعوات، لي�ساحمني َمن اخطاأُت بحقهم... ارحموا 

من بقي مني!!
 ارحموهم !!

يف  بغداد...  من  الر�سافة  جانب  يف  الق�سية  هذه  حدثت 
�ستاء قار�س الربد من عام )2014(...

هو  والديه  ور�سا  بحب  ينعم  الأف��راد،  قليلة  عائلة  يف  ن�ساأ 
و�سقيقُه و�سقيقتُه الوحيدة، لذا كانت البنت مدللة ت�ستجاب 
)�ساحب  الكبري  �سقيقها  �سيما  ل  اجلميع  م��ن  طلباتها 

الق�سية(...

اأكملت درا�ستها اجلامعية و�سبقها اىل ذلك �سقيقاها، بعد 
التخرج مبا�سرة تقدم خلطبتها اأحد زمالئها يف اجلامعة، 
اأن  الكبري  �سقيقها  م��ن  طلبت  اإل��ي��ه،  متيُل  كانت  ولأن��ه��ا 
ي�ساعدها يف اتخاذ القرار، ومنها عرف باأن هناك عالقة 
تربطهما، مل ي�ساأل عن عمقها ولكنه اكتفى باأن وعدها باأنه 

�سي�ساعدها لو وجده اإن�سانًا جيدًا وجديرًا بها!
���س��األ��وا ع��ن��ه، وك���ان���ت الأج���وب���ة 
متفككة  فاأ�سرتُه  مطمئنة،  غري 
لديهم  لي�س  ك��ث��ريون،  واأف��راده��ا 
يوم  ورزقهم  ثابت،  دخل  م�سدر 
تعيني  ينتظرون  اأنهم  كما  بيوم، 

ابنهم الذي تقدم خلطبة الفتاة...
�سارح والده مبا ح�سل عليه من معلومات، ولكن اأمام رغبة 
غري  وهم  وافقوا،  عيناها  به  تنطق  الذي  وفرحها  اأختهم 

مقتنعني به!!
من يومها انقلبت حياتهم الهادئة اىل م�ساحنات وم�سكالت 
ت�سكو حزنها وخوفها  باكية  تاأتي  كانت  ما  ب�سببها، فكثريًا 
اىل  منها  ت�سمعه  ما  تق�س  التي  والدتها  اىل  عيالها  من 

�سقيقيها ووالدها!!
اأهل  بها  �ُسعد  جميلة  طفلة  واأجنبت  �سريعة  الأي��ام  �سارت 
الفتاة ووفروا لها كل احتياجاتها، لكنها مل تكّف عن طلب 
اىل  الكبري  �سقيقها  انتبه  وامل�ساعدات،  النقود  من  املزيد 
هو،  كما  بقي  حالها  بينما  الأي��ام  مع  ازدادت  طلباتها  اأن 
لهم، حينها  زياراتها  اإحدى  ي�ساألها يف  اأن  اإىل  ا�سطره  ما 
بكت و�سارحته باأن كل ما تاأخذه منهم ياأخذه زوجها عنوة، 
وي�سفهم باأنهم اأغنياء وبخالء. ا�ستاط اأخوها غيظًا وطلب 
منها اأن ل تخرب والدهما مبعاناتها و�سلوك زوجها معها لأنه 

مري�س بالقلب، ووعدها ثانية بامل�ساعدة...
ويف يوم لعبت ال�سدفة دورها غري املنتظر، ففي اليوم الذي 
طلبت فيه مبلغًا من املال من اأهلها، �ساهَد �سقيُقها زوَجها 
منه  تقدم  ال�سوء،  اأ�سدقاء  بني  �سعيدًا  فِرحًا  القمار  يلعب 
كيف  زوجها  انفراد، ذهل  على  يحدثه  اأن  اأذنِه  وهم�س يف 

عن  يقلع  اأن  ون�سحه  بلطف  معه  حت��دث  مكانه!  ع��رف 
هذه العادة ال�سيئة ويلتفت اىل زوجته وابنته و...و.... ثم 

تركه...
تهجم  باأنه  �سقيقها  وتتهم  تبكي  ابنتهم  جاءتهم  الليل  يف 
على زوجها، اأق�سم لها اأخوها باأن �سيئًا من هذا مل يحدث، 
وعادت  �سقيقها  �سدقت  ون�سحُه.  �سدفة  به  التقى  فقط 
اىل البيت واأو�سحت لهم احلكاية، ولكنهم رف�سوا �سماعها 
واتهموها باأنها ت�ساند �سقيقها �سدهم، وهنا تدخل قريب 
لهم كان يزورهم وطلب منهم اأن يكفوا عن معاملتها بهذا 

الأ�سلوب ال�سيئ لئال يخ�سروها!!
ب�سٍيء  للتفكري  الطريق  اأمامهم  فتح  وكاأنه  اجلميع  �سمت 

ما!!
ولفرط  اأهلها،  من  امل��ال  من  باملزيد  يطالبها  زوجها  ب��داأ 
حب اأهلها اإياها كانوا يلبون لها ما تطلب! اىل اأن اأتى يوم 
طلبت فيه مبلغًا غري معقول، �ساألها والدها هل اأنِت مقتنعة 
مبا تقولني؟ وهنا انفجرت بالبكاء وال�سراخ وطلبت منهم 
ت�سرفاته  احتمال  على  ق��ادرة  تُعد  فلم  منه  يطلقوها  اأن 
معها، وك�سفت حجابها لي�ساهد والدها اآثار التعذيب الذي 
هذه  ط��وال  �سكِت  ومل��اذا  والدها:  بها  �سرخ  له،  تعر�ست 
كانت  ما  وي�سمع  ل��ريى  الكبري  �سقيقها  دخ��ل  وهنا  امل��دة! 
مالب�س  خلعت  بل  القدر،  بهذا  تكتف  ومل  عنهم،  تخفيه 

طفلتها لرتيهم اآثار ال�سرب على ج�سدها الغ�س!!
وطوال كالمها معهم كانت اأمها تطلب منها ال�سكوت خ�سية 

على اأولدها من امل�ساجرة معه!
ف��ورًا  توجه  ال��ذي  الكبري  �سقيقها  ع��روق  يف  الدماء  غلت 
اىل بيت زوجها، وحينما دخل وجدهم ياأكلون وي�سحكون 
وكاأن �سيئًا مل يحدث لزوجة ابنهم! وحينما راأوه يدخل قام 
اأخته  �سيطلق  باأنه  ي�سرخ  وهو  اخلارج  اىل  ودفعه  زوجها 

و�سيحرق قلبها باأخذ الطفلة منها...
يف  من  ك��لُّ  واأجمع  ح��دث،  ما  لهم  و�سرح  البيت  اىل  ع��اد 

البيت اأن يعطوه فر�سة اأخرى من اأجل ابنتهم...
تلقتها  فقد  الإهانات  ،اأم��ا  عليها  وا�سحة  والذّلة  وع��ادت 

اىل  وحتملت  �سربت  فقط...  زوجها  من  ولي�س  الكل  من 
اأهلها  يلعنون  وهم  طردوها  حني  الف�سل،  اليوم  جاء  اأن 
�سدة  من  �سرفهم..  يف  ويتهمونهم  بالأ�سرار  وي�سفونهم 
تعود  لن  باأنها  واأق�سمت  �سيء  كل  لأهلها  �سرحت  غ�سبها 

اليه او تنتحر وتتخل�س من هذه املعاناة...
فوق  النقاط  لي�سعوا  اليهم  ياأتي  اأن  زوجها  من  طلبوا 
لهم  ي�ستجب  مل  لكنه  �سيء،  كل  وينتهي  الزوجية  حروف 
الكبري غرفته ثم  �سقيقها  وال�ستائم، دخل  بال�سباب  �سوى 
خرج م�سرعًا، �سرخت الأم عليه فلم يجبها، واأ�سرع والده 
بيت  دخل  العمل،  يف  الأ�سغر  �سقيقه  وك��ان  منعه  حم��اوًل 
اأخته  زوج  على  النار  فاأطلق  جمتمعني  فوجدهم  اأ�سهاره 
الإطالقات  �سوت  وال��ده  �سمع  البيت،..  يف  منجْ  كل  وعلى 
النارية، وعرف اأن ماأ�ساة حدثت ولكنه مل يعرف حجمها، 
وابنه ي�سوب  دخل مع اجلريان لريوا اجلثث هنا وهناك 

م�سد�سه اىل الأعلى ويطلق ما بقي من اإطالقات.
الذي  هو  وكاأنه  يده  من  امل�سد�س  واأخ��ذ  اليه  وال��ده  �سّمُه 
اقرتف هذا اجُلرم، ح�سرت ال�سرطة واقتادت الأب الذي 
باأنه لي�س هو  اأراد حتّمل اجلرمية، ولكن اجلريان �سهدوا 
من ارتكب اجلرمية بل ابنه الذي مل ينطق حينها بحرف! 
بعد جل�سات عدة �سدر احلكم بحقِه بالإعدام �سنقًا حتى 

املوت...
مل تكن جرمية قتل واحدة بل �سُت جرائم يف اآن واحد....

امل�ساكل  معاجلة  وع��دم  اخلاطئ  والختيار  الوعي  غياب 
ب�سكل هادئ وجيد هو ما اأو�سل جميع من يف الق�سية اىل 

هذه النهاية املوؤ�سفة....

�������س������ُت ج�����رائ�����م

�سارح والده مبا ح�سل عليه من معلومات، ولكن اأمام 
رغبة اأختهم وفرحها الذي تنطق به عيناها وافقوا، وهم 

غري مقتنعني به!! من يومها انقلبت حياتهم الهادئة اىل 
م�ساحنات وم�سكالت ب�سببها، فكثرياً ما كانت تاأتي باكية 
ت�سكو حزنها وخوفها من عيالها اىل والدتها التي تق�س ما 

ت�سمعه منها اىل �سقيقيها ووالدها!!

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

زمنًا  لنوقف  معك  اأقف  مرفاأ  وب��اأي  األقيها،  اأين  مر�ساتي 
ت�سري يف  واأعمالنا  نن�سى  الن�سيان.. كيف  ن�ستطيع معه  ل 
تُعيد  ال�سماء  اأريد معجزة من  القلب،  داخلنا ومع نب�سات 
اأعمال اقرتفتها يف  ال�سنني والأي��ام لأرى ما فاتني من  بي 
حياتي والآن هي �سبب عذابي ومعاناتي التي ل تنتهي كما 

هو الزمن....

وال�سبب .. خالفات 
زوجية
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اعداد/ ثريا جواد

غري  اأم��اك��ن  يف  ال��ّزائ��د  ال�ّسعر  من��ّو  م�سكلُة  ُت��ع��ُدّ 
مرغوٍب فيها من اجل�سم من اأكر الأُمور املُزعجِة 
ال�ّسعر  اإزال���ة  ُط���رَق  اأّن  كما  ل��ل��م��راأة،  واملُ��ح��رج��ِة 
الّتقليدية َتتطّلب اجُلهد والوقت، وُتعترب اأي�سًا حلوًل 
نهائّيًا  ال�ّسعر  ُتزيل  ل  فهي  امل�سكلة،  لهذه  موؤقتًة 
اإزالته  من  فرتٍة  بعد  جُم��ّددًا  ال�ّسعر  �سينمو  واإمّن��ا 
بهذه الُطرق؛ لذلك ت�سعى املراُة دائمًا للبحث عن 
حلوٍل وطرٍق بديلٍة تزيل فيها ال�ّسعر ب�سكٍل نهائي، 
والتي  ال�ّسعر  لإزال��ة  اّلليزر  لطريقة  الُلّجوِء  مثَل 
تهدُف اإىل معاجلة م�سكلة منو ال�ّسعر الّزائد ومنع 
الأخ��رية  الفرتة  يف  انت�سرت  وق��د  جُم���ّددًا.  ه  مُن���ِوّ
عملّيات اإزالة ال�ّسعر بالّليزر التي تلجاأ لها العديُد 
جال بهدف الَتخُلّ�س من  من ال�ّسيدات واأحيانًا الِرّ
ب�سكٍل  املُختلفة  اجل�سم  َمناطق  من  الّزائد  ال�ّسعر 
وال�ّساقني،  الإب��َط��ني،  حت��ت  منطقة  مثل  دائ���ٍم، 
اأُخرى  ومناطق  اأي�سًا،  والوجه  والّظهر،  در،  وال�سّ
اّلليزرلإزالة  تقنية  اإّن  اإذ  اجل�سم؛  من 
�سوء  َت�سليط  ع��ل��ى  تعتمد  ال�����ّس��ع��ر 
على  ج��ّدًا  واملُكّثف  املُ��رّك��ز  الّليزر 
ر  ُيدِمّ وبالّتايل  ال�ّسعر  ُب�سيالت 
وُب�سيالت  ج��ذور  اّلليزر  �سوء 
������ع������ر  ال�������������سّ
وُي�سعفها 
ب�������س���ك���ٍل 

َكبري.

ت��زه��و م��واه��ب��ك وت�����س��رق، 
وي��ك��ت�����س��ف ل���دي���ك اأح����د 
ميزة  املعنيني  الأ�سخا�س 
حتى  اأحد  يكن  مل  قدرة  اأو 
تتغري  بها،  علم  على  اأن��ت 
ال�سيء  بع�س  وجهة نظرك 
يف ال�سريك، ب�سبب حدوث 
بع�س املواقف، لذلك يجب 

اأن تفكر جيدًا.
ك��������ّث��������ف حت������ّرك������ات������ك 
ول مت�������اط�������ل ف�������اجل�������و              
واع���د ب���اخل���ري الن���ف���راج 
والفر�س ال�ستثنائية،وتقوم 
بات�سالت وا�سعة ت�سفر عن 
عالقتك  وم�ساحلة،  اتفاق 
البعد عن  عليك  بال�سريك، 

الت�سلط وحب التملك.

اليوم  هذا  يف  بال�سرب  ت�سلح 
ال����ذي ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ك احل���ذر 
امل�سوؤوليات  ت�سكو  وال���رتوي، 
امل����رتاك����م����ة، وت���ت���ذم���ر م��ن 
مع  وتختلف  ظ��امل��ة  ات��ه��ام��ات 
ق��درك  ال��زم��الء، يتغري  اأح��د 
ع�سل  �سهر  وتعي�س  العاطفي 

اأول وثانيًا. 

الآخرين  اإىل  ت�سغي  اأن  ح��اول 
ه���واج�������س���ه���م،  ت���ف���ه���م  واأن 
ُك���ن م�������س���ت���م���ع���ًا اأك�����ر م�����ن 
متكّلم ودّون مالحظاتك،تكون 
بني  فتتاأرجح  املتمرد،  و�سع  يف 
ذكرات املا�سي والواقع، وحتاول 
ال�سيطرة على م�ساعرك جتنبًا 

جلرح م�ساعر ال�سريك.

وتكون  ديناميكية  طاقة  متلك 
كبرية  والتفوق  النجاح  فر�س 
وبزخم  ب�سعبية  تتمتع  ج���دًا، 
هائل من املعنويات واحلما�سة، 
يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي 
من  مع  جميلة  برحلة  اأو  �سار 
حقيقة  عن  له  وتف�سح  حت��ب، 
م�ساعرك ومدى اإخال�سك له.

يحمل اإليك هذا اليوم اأرباحًا، 
من  ات�سال  اأو  خرب  وي�سلك 
ر لإطالق  اخلارج، ورمبا حت�سّ
خطة  عن  لإع��الن  اأو  م�سروع 
وانفراج،  لت�سوية  وتفرح  لفتة 
كرر حماولت التقرب من اأحد 
ول  يعجبك  ال��ذي  الأ�سخا�س 
با�ستطاعتك  ل�سروط،  تخ�سع 

حتقيق هدفك.

ي�����وم واع������د وم���ث���م���ر، ل��ك��ّن��ن��ي 
ال��ت��م��ّه��ل  ����س���رورة  اىل  اأن���ّب���ه���ك 
وت��ف��ادي الرت��ب��اط��ات وال��ق��رارات 
خالفات  ظهور  واح��ذر  احلا�سمة 
وحت������دي������ات،اإذا ك���ان���ت ل��دي��ك 
مالحظات حول ت�سرف حبيبك، 
للحديث  املنا�سب  اليوم  هو  فهذا 
ع��ن��ه��ا، وق���د ي��ك��ون م���ن ال��ذك��اء 

اختيار توقيت جّيد حلبيبك.

ه�����ذا ال����ي����وم ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي يف 
املهنية  ال�سعد  كل  حياتك على 
وال�سخ�سية،  والج��ت��م��اع��ي��ة 
جريئة  ال��ط��م��وح��ات  ت��ك��ون  اإذ 
تفرح  قد  للتنفيذ،  وقابلة  ج��دًا 
مب��م��ار���س��ة ه���واي���ة ج���دي���دة اأو 
بولدة طفل اأو بعالقة حب، واإذا 

كنت اأعزب كثف حتركاتك.

اأمامك  وت��ت��اح  جت���ددًا  تعي�س 
تريد،  كما  الت�سرف  ح��ري��ة 
ربحًا  وتوقع  مب��ه��ارة،  فاو�س 
باأ�س  ل  تكرميًا،  اأو  تقدمًا  اأو 
اإذا كنت ل تبادر اإىل ا�ستماع 
�سفحة  فتح  واإىل  الع��ت��ذار، 
ج���دي���دة ي�����س��وده��ا ال��ت��ف��ه��م 

واحلب .

ات��ف��اق  اإىل  ال���و����س���ول  ح�����اول 
با�ستطاعتك  م��ال��ي��ة،  وت�سوية 
حتقيق مكا�سب اإ�سافية وتفادي 
يجذبك  القت�سادي،  الرتاجع 
على  ال����ق����ادرون  الأ���س��خ��ا���س 
م�سغوًل  تبدو  اأو  ماديًا،  دعمك 
ا�سا�سية  ت��راه��ا  مالية  ب�سوؤون 

لزدهار اأي عالقة.

التقدم  اأب�����واب  اأم���ام���ك  تنفتح 
امل��ه��ن��ي والج���ت���م���اع���ي، وت��خ��ف 
م�سجعك  ق�ست  التي  ال�سغوط 
وي���خ���ت���ف���ي م��ع��ه��ا امل��ن��اف�����س��ون 
واخل�سوم الأ�سّداء، الت�سرع غري 
املرّبر يودي بك اإىل مواقف بعيدة 
عن قناعاتك، عليك املبادرة اإىل 

اإعادة ت�سويب الو�سع اليوم.

تقوم  وم��ث��م��ر،  ديناميكي  ي��وم 
اإجن���ازًا  وحتقق  حثيثة  مب�ساع 
لفريق  وتوؤ�س�س  الأنظار،  يلفت 
وت�سعى  ���س��ارًا،  خ���ربًا  وتتلقى 
�سفحة  وط����ي  ال���ت���ج���دد  اإىل 
�سمل  جمع  على  تعمل  املا�سي، 
من  الرغم  على  حولك  العائلة 
واملواقف  الأفكار  يف  التناق�س 

بني اأبنائها، وتنجح يف ذلك.

بالبنزين  تعمل  ال��ت��ي  )ال��ه��اي��ربد(،  الهجينة  ال�����س��ي��ارات  ف��ك��رة   
والكهرباء، تولدت لدى �سركة فورد الأمريكية التي كان لها ال�سبق 
امللحة  احل��اج��ة  م��ن  الفكرة  انبثقت  العظيم.  الخ���رتاع  ه��ذا  يف 
ارتفاع  مع  خا�سة  الآل��ي��ات،  مبحركات  اخلا�س  الوقود  توفري  اىل 
املتحدة  الوليات  يف  للنفط  اجلنوين  وال�ستهالك  النفط  اأ�سعار 
الأمريكية. ومتت بعد التجارب العديدة للو�سول اإىل توفريمن 20 
-30 مل بالغالون الأمريكي، اأي ما يعادل، ح�سب املفهوم التجاري 
لأداء  كفاءة  لأعلى  الو�سول  ومت  ليرتًا(.   20( العربية  الأ�سواق  يف 

املحرك، وبالتايل الو�سول لقوة الدفع الالزمة. 
كما مت الو�سول لأقل ما ميكن من تلوث البيئة 

اأمثلة  وم��ن  ال��ع��ادم.  من  ال��ط��اردة  ال��غ��ازات  انبعاث  تقليل  بف�سل 
�سيفك  هوندا  بريو�س،  تويوتا   : )الهايربد(  الهجينة  ال�سيارات 
ومر�سيد�س  هايربد  جم�سيكون  هايربد،  كامري  تويوتا  هايربد، 

هايربد.  S400
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الهجينة؟ ال�����س��ي��ارات  ع��ن  ت��ع��رف  م���اذا 
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خ�سري احلمريي

اأن  الب�سيطة  والر�سوم  الكلمات  با�ستطاعة هذه  لي�س  ب�سراحة 
النتحار،  وراء ظاهرة  الكامنة  الأ�سباب  ال�ستار عن  ربع  تزيح 
للتعليق  الكاريكاتريية  الأف��ك��ار  من  جمموعة  اأدون  واأن��ا  لكني 
للحد  اإحدى اجلهات  بها  التي تطوعت  الكوميدية  على احللول 
من ظاهرة انتحار ال�سباب برمي اأنف�سهم من على ج�سور نهر 
ا�ستخدامه  وقررت  الورقة  بيا�س  اىل  العنوان  هذا  قفز  دجلة، 
والتهكم  ال�سخرية  بحر  يف  به  اأرمي  وامل�ساغبة  للمناكفة  ُطعما 
على  تعليقا  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  بهما  ماجت  اللذين 
ها  ها  ها  اإبطالها  اأوقفتها وجنحت يف  واأظنني  اإياها،  احللول 

ها ها ها ! 
بعيدا  جوهرية  وحلوًل  معمقة  درا�سات  تتطلب  الظاهرة  طبعا 

ال�سباب  عن الهزل والكوميديا، وان م�سحا ب�سيطا لحتياجات 
حلول  اىل  يو�سلنا  ان  ميكن  تطلعاتهم  تخنق  التي  واملعوقات 

مغايرة متاما عن فكرة )خنق( �سفاف الأنهار واجل�سور.
 العمل، والكرامة، والعدل، والح��رتام، والأم��ان، كلمات ميكن 
ولتبق  املوؤدية لالنتحار،  الأ�سباب  اأن  يزيح ٩٩% من  لتطبيقها 

ن�سبة ال�1% من ح�سة الع�ساق واملجانني!
وكاأين مب�سوؤول رفيع حماط ب� )�سياج( من احلمايات واملرافقني 
ُيعقب على الظاهرة وقد اقرتب املايكرفون من �سفتيه املبجلتني:
الظاهرة عاملية، ويكاد ل يخلو بلد من حالت النتحار، وان اإثارة 
هذا املو�سوع يف هذا الظرف الع�سيب وهذه املرحلة احل�سا�سة 

بالذات ... يرتبط باأجندات اأجنبية م�سبوهة!



د. علي ال�ساله

ار�سيف

يف املنتهى
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مل يكن املثقفون العرب يف غالبيتهم قادرين على تفهم ماأ�ساة العراقيني زمن الدكتاتورية، )فالثقافة العربية املعا�سرة( 
مبنية يف جانب اأ�سا�س منها على بعد طائفي، واملثقف العربي املزعوم يتح�س�س من اليرانيني ول يتح�س�س من الأتراك 
اجلارين  البلدين  من  ال�سباب  من  الآف  مبئات  اأودت  التي  اليرانية  العراقية  للحرب  غوغائية  �سرعية  اعطوا  ولذلك 
امل�سلمني وظلوا ي�سرخون مفتخرين عن العراق بو�سفه )بوابة( لالأمة العربية، ول اأدري اإذا كان العراق بوابة فمن ي�سكن 

داخل البيت العربي العتيد؟.
وكان لنا �سنوات التقية اأو �سنوات املعار�سة حوارات ومعارك يف كل ملتقى ثقايف يح�سر فيه مثقفون عرب، تنتهي يف 

الغالب بحالة من الغ�سب والقطيعة واتهامات لنا باأننا �سيعة فر�س ندافع عن ايران اأكر مما ندافع عن وطننا العراق.
ويبدو ان هناك انحيازًا عاطفيًا طائفيا قد تر�سخ لدى بع�س العرب حتى انه اأ�سبح اأر�سية خ�سبة ملا نعي�سه اليوم من 
اقتتال يف عدد من البلدان العربية، ويعرب ذلك عن نف�سه بوقاحة طائفية فجة يف و�سائل العالم العربية، وقد �سادت من 
جراء ذلك مفاهيم كارثية وفرت غطاًء للقاعدة وداع�س وكل التطرف امل�ستعل الآن، الذي ح�سد مئات اآلف الأطفال 
والن�ساء وال�سباب وال�سيوخ، والأ�سواأ من ذلك ان تعد زيارة فنانني عرب اىل العراق خيانة وحتوًل يف العقيدة ت�ستدعي 
وكاأن  اأنف�سهم،  عن  يدافعون  متهمني  مرهبني  اأنف�سهم  هوؤلء  ويجد  الت�سّيع،  بتهمة  بهم  والت�سهري  ومهاجمتهم  عزلهم 

العقيدة تهمة وكاأن مذهب المام جعفر ال�سادق )ع( العربي القري�سي الها�سمي خروج عن ملة ال�سالم.
ماذا يريد الأ�سقاء من العراقيني؟

اأكراد ول  اأيزيديني ول  اأخرى فال م�سيح ول �سابئة ول  اأخرى ولغة  التايل مبلة  اليوم  هل املطلوب ان ننام فن�سبح يف 
تركمان، وقبل كل ذلك ل�سنا �سيعة ول �سنة بل اأتباع لفكرة متطرفة طارئة ن�ساأت قبل مئة عام وقلبت املوازين باأموال 

النفط ولعنته.
ل اأعتقد ان عاقاًل يوؤمن بحل مثل هذا، ولكن الأهم بالن�سبة يل ماذا يريد العراقيون من العرب؟

الأ�سليون  العربي  البيت  �سكان  لأحد، امنا نحن  بوابة  فل�سنا  ب�سالم،  اأن يرتكوهم  يريدون منهم  انهم  اأعتقد  بب�ساطة 
الأ�سقاء  اأ�سر  اإذا  اأما  وثقافة،  لهم علوم  كانت  يوم  وعلومهم،  وثقافتهم  العرب  لغة  بنيت  وبغدادنا  وب�سرتنا  وبكوفتنا 
على ان العراق بوابة لهم فمن حقنا اأن ن�ساأل: هل يعقل ان تكون هناك بوابة عظيمة لبيت من اخلرائب والرماد؟ اأيها 

العراقيون اأنتم البوابة والبيت كله ول عرب بدونكم.

هل املطلوب ان ننام فن�سبح يف اليوم التايل مبلة اأخرى ولغة 
اأخرى فال م�سيح ول �سابئة ول اأيزيديني ول اأكراد ول 

تركمان، وقبل كل ذلك ل�سنا �سيعة ول �سنة بل اأتباع لفكرة 
متطرفة طارئة ن�ساأت قبل مئة عام وقلبت املوازين باأموال 

النفط ولعنته.

اأيها الأ�سقاء.. نحن البيت ول�سنا البوابة!


