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�أدوية �ل�ضرطان و�لدم و�لعقم و�ل�ضكر و�ل�ضغط، يبيعها �أميون قادهم 

�إما �لعوز �و �نعد�م �ل�ضمري �ىل �ملتاجرة بحياة مر�ضى يقفون عند 
حافة �لياأ�س. يف �لت�ضعينات من �لقرن �ملن�ضرم، ظهرت حيتان �ملذ�خر 

وجّتار �لدو�ء يف �ل�ضوق �ل�ضود�ء، وهيمنت جتارتهم على حيو�ت 
مو�طنني مرو� مبحن �حلروب و�حل�ضار و�لت�ضمم و�لتلوث �لإ�ضعاعي، 
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هو كاتب ورو�ئي ولد يف بغد�د وكتب فيها و�حدة 
من �أ�ضهر رو�ياته )بابا �ضارتر(، لينتقل بعدها 

للعي�س يف �أوروبا، يف بلجيكا بالتحديد، نال 
جو�ئز عدة، و�أ�ضدر �لعديد من �لرو�يات بينها 

)�ضتاء �لعائلة، �لطريق �إىل تل �ملطر�ن، �ضخب 
ون�ضاء وكاتب مغمور، حار�س �لتبغ، و�لكذ�بون 

يح�ضلون على كل �ضيء(،ُترجم �أغلبها �إىل لغات 
�أجنبية منها �لإنكليزية و�لهولندية و�لفرن�ضية 

و�لإ�ضبانية و�لرو�ضية و�ل�ضينية

52
حزاُم الأمان يف العراق

حتقيقاتقانوٌن �سبه معّطل، واإهماٌل قاتل

74
وللنخلة قد�سية  ا�ستغاللها.  اأح�سن  لو  النفطية  الرثوة  تفوق  ثروة وطنية  النخيل 
لكرثة  ال�سواد  ببلد  ال��ع��راق  و�سمي  القدمية،  العراقية  احل�سارات  يف  خا�سة 
يف  يقدر  كان  الذي  نخيله  بعدد  العامل  دول  بني  الأول  كان  اأن  بعد  لكنه  نخيله. 
الإح�سائيات  بح�سب  اليوم،  جتده  نخله،  مليون  من)30(  باأكرث  العام)1952( 
الر�سمية، ل ميتلك �سوى )9 ماليني(؟! تري ما الأ�سباب احلقيقية التي تقف وراء 
هذا التدهور الكبري واخلطري؟ بالتاأكيد اأن احلروب التي مر بها البلد اأ�سهمت يف 

نخيلهم  الب�ساتني بحرق  اأ�سحاب  قام  و�سلت ذروتها عندما  التي  تلك اجلرمية 
وتف�سي  املياه  �سح  ذريعة  حتت  �سكنية،  اأرا���ضٍ  �سكل  على  الدومنات  تلك  وبيع 
علف  اىل  حتولت  اأن  بعد  التمور  اإنتاج  من  امل��ايل  ال��وارد  وقّلة  النخيل  اأمرا�ض 

حيواين، بح�سب قولهم.
احلديث النبوي ال�سريف يقول "اأكرموا عّمتكم النخلة"، ومل يقل احرقوا عّمتكم 

النخلة، كما يفعلون.

روبن 
وريربي

يودعان البافاري

جمازر  النخيلدر�س

التنورات املاك�سي
�سيحة هذا ال�سيف

علي بدر 
الرواية العراقية الأكث�ر تطوراً والأقرب 

لنمط ال�سرد يف اأوروبا
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للم�ساعدة  التطوعي  "خطوة"  فريق  تاأ�س�ض 
 19 العمر  من  البالغ  الربيعي  �سادق  يد  على 
"�سنع  هي  الفريق  غاية  اأن  يوؤكد  الذي  عامًا، 

البت�سامة لالآخرين."
التعاي�س ال�سلمي

�سادق الذي يجوب املدن واملناطق جميعًا بحثًا 
اإ�سعارهم  اأج��ل  من  واملحتاجني  املتعففني  عن 
يحدثنا  العامل،  هذا  يف  وحيدين  لي�سوا  باأنهم 

عن �سبب اختيار ا�سم  "خطوة".
توعية  اأج��ل  م��ن  خ��ط��وة،  ا�سم  اختيار  ك��ان   -
ال�سلمي  والتعاي�ض  القراءة  ثقافة  على  املجتمع 
ون��ب��ذ ال��ط��ائ��ف��ي��ة، وذل���ك ع��ر اإق��ام��ة ال��ور���ض 
وطلبة  والبنات  لل�سباب  التوعوية  وال���دورات 
من  املوؤلف  خطوة،  فريق  اأق��ام  وقد  امل��دار���ض، 
حمافظات  اأرب���ع  على  م��وزع��ني  �سخ�سًا   34
ومركزهم يف بغداد، كثريًا من الور�ض والدورات 

يف مدار�ض بغداد للطلبة، من اأجل التوعية. 
ل متويل خارجيًا

 يذكر �سادق اأن طريقة الن�سمام للفريق تكون 
الفريق،  �سفحة  يف  م��وج��ودة  ا�ستمارة  مب��لء 
ت�ستمل على بع�ض الأ�سئلة الب�سيطة للمتطوعني 
للعمل  حبهم  م��دى  معرفة  اأج���ل  م��ن  اجل���دد 
تقدميه  يعتزمون  الذي  ال�سيء  وما  التطوعي، 
الفريق  اأع�ساء  من  الأم��وال  مع  وجتجُ للمجتمع، 
ول  واأ���س��دق��ائ��ه��م،  عائالتهم  وم��ن  ح�����س��رًا، 
يدخلوا  لئال  الآخرين  من  الترعات  يجمعون 
يف خانة "الت�سكيك" او التخوين، كما يوؤكد لنا 

�سادق بالقول:
- اأ�سعب ما واجهناه 
تاأ�سي�ض  ب��داي��ة  يف 
الفريق هي ال�سكوك 
حول اجلهة الداعمة 
يف  اأثبتنا  لكننا  لنا، 
ون�ساطاتنا  اأعمالنا 
"خطوة"  ف��ري��ق  اأن 
تابع  وغ���ري  م�ستقل 

لأية جهة.
بع�ض  اإن  وي�سيف: 
امل���ن���ظ���م���ات ال���ت���ي 
�سابقًا  معها  عملنا 
حاولت اأن تن�سب اأعمال فريق خطوة لها لغر�ض 
تخطي  ا�ستطعنا  لكننا  امل��ال،  وك�سب  ال�سهرة 

هذه املرحلة وال�ستقالل بعملنا. 
ن�ساطات مكثفة

الأعمال  كثري من  و"خطوة" يف  �سادق  �سارك 
ال��ت��ط��وع��ي��ة امل��م��ي��زة، وم��ن��ه��ا يف ه���ذا ال��ع��ام 
دور  زي��ارة  منها  ن�ساطًا،   50 من  اأك��رث  اإجن��از 
وزيارة  لهم،  ترفيهية  �سفرات  واإقامة  الأيتام 
الألعاب  ال�سرطان وتقدمي  م�ست�سفيات مر�سى 
لالأطفال منهم للتخفيف عن اآلمهم وت�سجيعهم 
على ال�سمود يف مواجهة ذلك املر�ض اخلبيث.

الأي��ت��ام،  م��ن  ع��دد  كفالة  اأي�����س��ًا  -ا�ستطعنا 
م�ستقبلهم،  لهم  ي�سمن  ما  نوفر  اأن  حماولني 
وليتمكنوا من العتماد على اأنف�سهم فيما بعد، 

ت�سررًا  "الأكرث  معيار  ح�سب  اختيارهم  مت  اإذ 
وحاجة." 

كنز الكتب، جمانًا
���س��ارك ف��ري��ق خ��ط��وة ال��ت��ط��وع��ي يف ع���دد من 
اأ�سا�سيًا  ف��اع��اًل  فيها  ك��ان  ال��ت��ي  امل��ه��رج��ان��ات 
ومكونًا وموؤ�س�سًا لها، ومنها مهرجان الطائرات 
من  بغداد  ا�سم  رفع  اأج��ل  من  وذل��ك  الورقية، 
لوائح الت�سنيفات اجلائرة، ومت توزيع ما يقارب 
ال� 9000 كتاب يف �ستى املجالت والعناوين على 

احل�سور.
املتطوعني  من  الكتب  جمعنا  الربيعي:  يقول 
مكتبات  كذلك  �ساعدتنا  ع��دة،  اأ�سهر  ط��وال 
الكتب  ووزعنا  اجليدة،  العناوين  لنا  ووف��رت 
يف مهرجان عيد املراأة العاملي، اعتزازًا باملراأة 
ن�سف  لي�ست  باأنها  واإميانًا  املجتمع  ودورها يف 
اأكرث  ت�سلم  اذ  باأكمله،  املجتمع  بل هي  املجتمع 
تبنى  الذي  الفريق  كتبًا من  من 1500 �سيف، 

توزيع الإ�سدارات حتت �سعار )خطوة علم(.
الطلبة ال�سائمون

اأي��ة  يف  ���س��اه��دة  ت��ك��ون  اأن  "خطوة"  حت����اول 
مل  اإذ  اجتماعي،  طابع  ذات  عراقية  منا�سبة 
العام  بداية  حتل  كيف  الفريق  متطوعو  ين�َض 
فقد  الأم��ور،  اأولياء  على  ب�سعوباتها  الدرا�سي 
املدار�ض  وت�سجيلهم يف  الأيتام  بكفالة  �ساهموا 
املالب�ض  جميع  وتوفري  اخلا�سة،  نفقتهم  على 

وامل�ستلزمات الدرا�سية كذلك.
كفالة  ه��ي  ب��ه��ا،  ن��ق��وم  ���س��وف  -اأح����دث حملة 
املبارك  الفقراء وم�ساعدتهم يف �سهر رم�سان 
تلبي  كامل  �سهر  مل��ده  رم�سانية  �سالل  بتوزيع 
مالب�ض  توزيع  عن  ف�ساًل  احتياجاتهم،  بع�ض 

العيد لأطفال العائالت املتعففة.
التي  الكبرية،  الفريق  اأه��داف  الربيعي  ي�سرح 
اإننا ما�سون يف  اأن تتوقف، قائاًل:  ل ميكن لها 
التي  الكبرية  امل�سكالت  رغم  الطوعي،  العمل 
لكي  يخرين،  احل��وار  ننهي  وبينما  تواجهنا، 
توفري  ا�ستطاع  فريقه  لأن  �سعيد  اأنه  اأن�سى،  ل 
يف  البكالوريا  طلبة  من  ع��دد  لدخول  الأم���وال 

دورات تقوية من اأجل المتحانات. ويبت�سم!

ج�������ّوال�������ون ي������زرع������ون الأم�������ل

التطوعيف����ري����ق

جنود جمهولون، يتجولون يف بغد�د و�ملحافظات، يق�ضدون 
�لأماكن �لأكرث عتمة لين�ضرو� فيها �ضوء �لأمل و�حلب، وليهبو� 
�ملحتاجني فر�ضة �مل�ضّي يف �حلياة قدمًا، و�عدين غريهم بغد 
�أكرث جماًل.. �إنهم فريق "خطوة" �لتطوعي �لذي ينجز كثريً� من 
�لأمور �لتي ل تنجزها موؤ�ض�ضات كربى. 

اآية من�سور                                     



ابحث عن دوائك 
يف ال�سوق ال�سوداء

يف ظل غياب التخطيط وقلة املوارد

�أدوية �ل�ضرطان و�لدم و�لعقم 
و�ل�ضكر و�ل�ضغط، يبيعها �أميون 

قادهم �إما �لعوز �و �نعد�م �ل�ضمري 
�ىل �ملتاجرة بحياة مر�ضى 

يقفون عند حافة �لياأ�س. يف 
�لت�ضعينات من �لقرن �ملن�ضرم، 

ظهرت حيتان �ملذ�خر وجّتار 
�لدو�ء يف �ل�ضوق �ل�ضود�ء، 

وهيمنت جتارتهم على حيو�ت 
مو�طنني مرو� مبحن �حلروب 

و�حل�ضار و�لت�ضمم و�لتلوث 
�لإ�ضعاعي، وماز�ل �ضبح �ملوت 

باأمر��س ل ميلكون �ملال �لكايف 
لعالجها يتهدد م�ضائرهم بني 
�حلني و�حلني بغياب �لرقابة 

�لفعلية و�لإهمال و�لف�ضاد 
�لإد�ري.

ريا عا�سي
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ب بالإعالم!! غري مرحَّ
تفتح  اأن  ع��ل��ى  اع��ت��دت  اأين  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
الأبواب اأمامي حني طلب احل�سول على موعد 
اأو  وزارة  اأي��ة  يف  الإع��الم��ي��ة  املكاتب  اأح��د  م��ع 
الإعالم  ل�سبكة  انتمي  كوين  حكومية،  موؤ�س�سة 
والرف�ض  بال�سد  جوبهت  اأنني  اإل  العراقي، 
على  ال��رد  اأو  الإجابة  وع��دم  ال�سحة  وزارة  يف 
اأ�سئلتي التي كان يف مقدمتها هذان ال�سوؤالن: 
املزمنة  الأم��را���ض  اأدوي���ة  توفر  ع��دم  �سبب  ما 
وما  م�ست؟  عدة  �سنوات  يف  يح�سل  كان  كما 
كل  توفري  عن  العراق  م�ست�سفيات  عجز  �سبب 
لغلق  كافيني  كانا  اأنهما  يبدو  اإذ  العالجات؟ 
يف  كبري  م�سوؤول  اأي  مع  املبا�سر  احل��وار  ب��اب 
هذا امللف، واىل اإحالتي على املتحدث الر�سمي 
الدكتور  ال�سحة  وزارة  يف  الإعالمي  وامل�سوؤول 
ي�سعفني احلظ مبقابلته،  الذي مل  البدر  �سيف 
اذ مل اأجده يف مكتبه لأنه كان يف اجتماع خارج 
الوزارة مع مفت�سي املحافظات، ومل ي�سلني رد 
اأر�سلتها  التي  ا�سئلتي  على  ول  مكاملاتي  على  ل 
رف�ض  كما  والهاتف،  التوا�سل  مواقع  عر  اإليه 
العديد من الأطباء واخلراء الإدلء باأ�سمائهم 

ال�سريحة.
 

�ل�ضغط و�ل�ضكر.. �ضيفان ثقيالن 
على �لعر�قيني!

13% من ال�سعب العراقي من عمر 19 عامًا فما 
فوق يعانون من مر�ض ال�سكري، و53% منهم مل 
يكونوا يعلمون واكتجُ�ِسَف املر�ض لديهم بال�سدفة 
اأخرى،  اإجراء حتليالت لأغرا�ض عالجية  بعد 
يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  ن�سرته  م��ا  ه��ذا 

تقريرها ال�سنوي لعام 2018.
حت�سني  اإىل  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  دع��ت  املنظمة 
املتوفني  ن�سبة  لرتفاع  وذل��ك  الغذائي  نظامه 
الوفيات  م��ن   %50 اىل  ال���دم  �سغط  ب��ارت��ف��اع 
لالأمرا�ض غري املعدية، وحددت ن�سبة 20% من 
الدم  �سغط  بارتفاع  م�سابني  العراقي  ال�سعب 
العايل وتتوقع ازدياد الن�سبة لو اأجرَي الفح�ض 

الدوري للجميع.

مذكرة �لتفاهم )�لنفط مقابل 
�لغذ�ء(

ال��دويل  الأم���ن  اأ���س��در جمل�ض   1990 ع��ام  يف 
القرار  هذا  ومبوجب   1990 ل�سنة   660 القرار 
من  ال�سابع  الف�سل  لأح��ك��ام  ال��ع��راق  خ�سع 
ميثاق الأمم املتحدة لأن حكومة العراق بغزوها 
الأم��ن  على  خ��ط��رًا  ت�سكل  اأ�سبحت  ال��ك��وي��ت 
الأم��ن  جمل�ض  اأ���س��در  اذ  ال��دول��ي��ني،  وال�سالم 
بتطبيق  ال�سلة  ذات  ال��ق��رارات  م��ن  �سل�سلة 
يف  عليها  املن�سو�ض  القت�سادية  العقوبات 
اأحكام الف�سل ال�سابع، ومنها قرار 986 يف 14 
ني�سان 1995 الذي �سمح املجل�ض مبوجبه للعراق 
اأن يبيع نفطه لغر�ض تاأمني احتياجات املواطنني 
الأ�سا�سية على وفق مبداأ الأمم املتحدة ال�سهري 
الرغم  وال��دواء(، وعلى  الغذاء  )النفط مقابل 
اأجُ�ّسر على هذا القرار من مالحظات، وما  مما 
كتب فيه اإل اأن اخلطورة الكرى هي ما اعرتى 
العراقية  لالأموال  وهدر  ف�ساد  العقود من  هذه 
النظام  �سقوط  اأعقبت  التي  الفرتة  �سيما  ول 

البائد وت�سفية م�ستحقات هذه العقود من قبل 
الأحيان  اأغلب  ويف  اأجنبية  وم�سارف  جهات 

دون اأخذ راأي احلكومة العراقية.
�سرف  متابعة  على  امل�سرفة  اللجان  اأن  يذكر 
الأموال ومراقبتها اأكدت يف اأكرث من تقرير اأن 
ال�سركات توّرد للعراق مواد واأدوية غري مطابقة 
ذلك  من  الرغم  وعلى  املطلوبة،  للموا�سفات 
�سرف  على  املوافقة  العراقية  اجلهات  اأطلقت 

املبالغ لهذه اجلهات.

�ضهود ولكن..
كيميائي  ع(،   . )ن  ال��دك��ت��ور  ال�سبكة  التقت 
���س��ي��ديل، وح���ني ���س��األ��ن��اه: ه��ل ي��ت��وف��ر ال���دواء 
اأجابنا  مر�سه؟  كان  مهما  العراقي  للمواطن 

قائاًل:
وزارة  يف  ل  دوائ��ي��ة  �سيا�سة  اأو  خطة  توجد  ل 
مبا  لتعنى  التخطيط  وزارة  يف  ول  ال�سحة 
وامل�ست�سفيات  ال�����س��ح��ي��ة  امل���راك���ز  حت��ت��اج��ه 
ما  ف��اإن  املح�سلة،  ويف  اأدوي���ة،  م��ن  واملر�سى 

يكفي  ل  ل�����س��رائ��ه  ت�سعى  اأو  ال��دول��ة  ت�سرتيه 
احتياجات املواطنني. 

العراقية  ال����دواء  معامل  ع��ن  ���س��وؤال��ن��ا  وع��ن��د 
الأدوي��ة  ودوره��ا يف توفري ما ميكن توفريه من 
للمواطن، اأجابت ال�سيدلنية ملى عبد الرحيم 
معامل  ه��ي  احلكومية  الأدوي���ة  معامل  قائلة: 
تابعة لوزارة ال�سناعة، وهي تبيع الدواء لوزارة 
ال�سحة �ساأنها �ساأن اأية �سركة دواء اأهلية، لكن 
ال�سحة  وزارة  ت�سرتي  الوطني  املنتج  لت�سجيع 
امل�ست�سفيات  �سامراء وجتهز  الأدوية من معمل 
للم�ستلزمات  امل��ن�����س��ور  ���س��رك��ة  م��ن  ب���الأث���اث 

الطبية، علمًا اأنها لي�ست ذات جودة عالية.
وت�سيف: اإن معمل �سامراء للدواء يعمل بكامل 
مر�سى  اأدوي��ة  يوفر  ل  اأنه  اإل  النتاجية  طاقته 
ملر�سى  احلياة  اأدوي��ة  اأو  ال�سغط  اأو  ال�سكري 
عراقية  اأهلية  معامل  وتوجد  والدم،  ال�سرطان 
العاملية،  املوا�سفات  ح�سب  وم�سجلة  مرخ�سة 
العراق  ت�ستهلكه م�ست�سفيات  اإنتاجهم ل  اأن  اإل 
ي��روج��ون لأدوي���ة �سركات  ال��ذي��ن  الأط��ب��اء  ول 

عمولة  يدفع  )مل��ن  وغ��ريه��ا  وهندية  اإ�سبانية 
اكر(.

واأ�سافت اأن ال�سركات التي كانت جتهز العراق 
�����س��رف لها  ب���اأدوي���ة الأم���را����ض امل��زم��ن��ة مل تجُ
�سّدد  وقد  اأعوام،  اأربعة  على مدى  م�ستحقاتها 
العراق اآخر الدفعات عام 2019 وي�ستلزم الأمر 
من  الأدوي��ة  هذه  ا�سترياد  لإع��ادة  طوياًل  وقتًا 

تلك املنا�سئ.
يف ت�سريح �سابق للمفت�ض العام لوزارة ال�سحة 
تخ�سي�ض  "بلغ  فيه  ي��ق��ول  اخل��زاع��ي  ع��ام��ر 
ع��ام 2018 يف  دولرًا يف  ال��واح��د 80  امل��واط��ن 

املجال ال�سحي كله ولي�ض للدواء فقط."
ب�سورة  م�سوؤولة  ال�سحة  وزارة  اإن  واأ���س��اف: 
مبا�سرة عن توفري الأدوية وامل�ستلزمات الطبية 
للموؤ�س�سات احلكومية عن طريق ال�سركة العامة 
وبع�ض  الطبية  وامل�ستلزمات  الأدوي���ة  لت�سويق 
العالجات  توفري  لكن  منها،  الأهلية  ال�سركات 
ال�سكاين  التعداد  اىل  يخ�سع  ل  وامل�ستلزمات 
للعراق، بل يخ�سع اىل عدد مراجعي العيادات 

�سنويًا، وعدد  وامل�ست�سفيات احلكومية  ال�سعبية 
العمليات اجلراحية التي اأجُجريت يف �سنة كاملة 
مبالغ  لتحدد  الكلية  القيمة  على   %10 واإ�سافة 

خا�سة ب�سراء الدواء وامل�ستلزمات الطبية.
ما قيل ويقال عن الدواء

ولأن املواطنني هم من يت�سرر من غياب الأدوية 
اأو نق�سانها، ا�ستطلعنا اآراءهم عن املعاناة من 
من  يعرفونه  وم��ا  يواجهونه  وم��ا  الأم���ر،  ه��ذا 
معلومات، بع�سهم طلب عدم الت�سريح با�سمه 
اأول  ال����دواء(.  )م��اف��ي��ات  م��ن  يخافون  لأن��ه��م 

املتحدثني كان خملد نزار الذي قال:
قبل اأ�سبوع ذهبت للترع باأقرا�ض دم لطفلة ل 
اأعرفها بعد اأن قراأت من�سورًا لوالدها ي�ستنجد 
لإنقاذ طفلته، ات�سح اأن العملية لي�ست كالترع 
الدم  ل�سحب  انتظر  اأن  علّي  كان  فقد  بالدم، 
اأوردت��ي يعيد يل  اأحد  اآخر يف  انبوب  ��زرق  يجُ ثم 
فتح  مت  هناك  وج��ودي  واأثناء  امل�سحوب،  ال��دم 
مع  املحاولة  لكن  بيدي  رب��ط  ملا  مماثل  جهاز 
يتمكنوا من  اإذ مل  اأوردته  املترع ف�سلت ل�سيق 
اإعادة الدم، وقد لحظتجُ اأنهم مل يتلفوا اجلهاز 
مرة  لي�ستعملوه  اأعادوا خزنه  بل  توًا،  امل�ستعمل 
دولر(،   300( الثمن  غايل  اأن��ه  بحجة  اأخ��رى 
واأن وزارة ال�سحة منذ عام 2016 مل جتهزهم 
الآن،  ي�ستخدمون الحتياطي  بالحتياطي وهم 
عقت وحمدت اهلل اأنني اأ�سرفت على فتحهم  �سجُ

للجهاز الذي ما زال مربوطًا بذراعي.
اأما املواطن )م. ع ( فيقول:

ك��ان��ت ���س��ي��دل��ي��ة ب���الط ال�����س��ه��داء امل���ج���اورة 
ت��وزع  املن�سور  يف  الأح��م��ر  ال��ه��الل  مل�ست�سفى 
الأدوية للم�سابني بالأمرا�ض املزمنة يف الكرخ، 
وكانت توجد واحدة اأخرى يف الر�سافة، ويف كل 
حمافظة ثمة �سيدلية توزع الدواء �سهريًا على 
ال�سعبية،  العيادات  تنظمها  بطاقة خا�سة  وفق 

ل توجد خطة �أو �ضيا�ضة دو�ئية ل يف 
وز�رة �ل�ضحة ول يف وز�رة �لتخطيط تعنى 
مبا حتتاجه �ملر�كز �ل�ضحية و�مل�ضت�ضفيات 

و�ملر�ضى من �أدوية
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نواعم
رجل قانون

�سديقي رافع اجلبوري، كما اأعتقد، هو 
ال�ستثناء الوحيد، فبعد اأربعة عقود من 

التحاقه بوظيفته مل ي�سعر بال�سجر اأو الروتني 
اأو امللل، ومل يفكر بالنقل او التقاعد.. 

ل  اخلا�ض،  القطاع  اأو  الدولة  دوائر  يف  كان،  اأينما  الوظيفي  العمل 
ب�سبب  والقرف،  للملل  مدعاة  ي�سبح  اأن  قالئل  �سنوات  بعد  يلبث 
بعد  وعامًا  �سهر  بعد  و�سهرًا  اأ�سبوع  بعد  اأ�سبوعًا  املتوا�سل  الروتني 
عام، مهما كان ذلك العمل مريحًا ومردوده املادي جيدًا، ولعل بع�ض 
ما يخفف من منغ�ساته هو التغيري، اإما ب�سبب تنقالت املوظف من 
هذه الوزارة اىل تلك الوزارة مثاًل، اأو ما يح�سل عليه من ترفيعات 
"مكان" جديد اأو اىل تغرّيٍ يف  ودرجات وظيفية ميكن اأن تقوده اىل 

طبيعة عمله.. الخ
�سديقي رافع اجلبوري، كما اأعتقد، هو ال�ستثناء الوحيد، فبعد اأربعة 
عقود من التحاقه بوظيفته مل ي�سعر بال�سجر اأو الروتني اأو امللل، ومل 
يفكر بالنقل او التقاعد.. هذا الرجل مازال يف مكانه، يف املوقع ذاته 
والعمل نف�سه، وقبل ذلك مازال بذات الندفاع واحلما�سة وكاأنه يف 
العام الأول من حياته الوظيفية وكاأن بينه وبينها ع�سق غريب.. على 
اأن الالفت للنظر يف �سخ�سيته ل يكمن يف �سنوات اخلدمة الطويلة، 
اأدائه  ونوعية  ناحية،  النادرة من  الإن�سانية  تكوينته  واإمنا يف طبيعة 
والنزاهة  للعطاء  اأمنوذج  بحق  فالرجل  اأخرى،  ناحية  من  الوظيفي 
والإخال�ض واأكاد اأجزم باأنني مل اأقابل اأحدًا، اأو اأعرف خملوقًا يحمل 
و�سعه  ما  وال�سعي  الآخرين  بالنبل وحب  قلبه عامرًا  مثل  كبريًا  قلبًا 

ال�سعي اىل م�ساعدتهم طلبًا ملر�ساة اهلل وراحة ال�سمري..
الرجل ل يتباطاأ يف اإر�ساد اأي مراجع اىل ال�سبل ال�سحيحة لإجناز 
وجد  اإذا  بنف�سه  املعامالت  بع�ض  متابعة  عن  يتوانى  ول  معاملته، 
اأّن املراجعني  الأمر اىل  به  بلغ  اأو كبار �سن، حتى  اأ�سحابها مر�سى 
يق�سدونه قبل اأْن يق�سدوا غريه واإن مل تكن املعاملة من اخت�سا�سه، 
ولذلك كانت غرفته مزدحمة باأعداد تفوق طاقتها لأن اجلميع ي�ساأل 
عن )عمو رافع(، لكن قمة التمّيز يف �سخ�سيته الفريدة هو اإميانها 
يحقق  من  وح��ده  القانون  ب��اأن  القناعة  الهو�ض،  حد  اىل  بالقانون 
العدالة وي�سمن حقوق النا�ض، ولهذا كان زمالوؤه يطلقون عليه لقبًا 

ظريفًا )رافع قانون(، فقد كان الرجل منذ التحاقه بالوظيفة واىل 
عامنا املبارك هذا، ينقل قناعته اىل كل مراجع ي�سكو من الظلم اأو 
تاأخري معاملته، باأن القانون �سوف ين�سفه، لأنه فوق الفرد واجلماعة 
الكتل  وروؤ���س��اء  ال���وزراء  ورئي�ض  اجلمهورية  رئي�ض  وف��وق  واحل��زب، 
والوزراء، وقد عّر�سته هذه الأفكار عر م�سريته الطويلة اىل الكثري 

من الإ�سكالت واملتاعب، ولكن قناعته ظلت را�سخة.
اىل  الفردية  العالقة  من  ات�سعت  التي  الوطيدة  �سداقتنا  بحكم 
مقر  اىل  متباعدة  زي��ارات  يف  الرجل  اأتفقد  كنت  الأ�سرية،  العالقة 
راأ�سه(  اأن )يحك  ي�ستطيع  ل  كونه  ثالثًا  اأو  دقيقتني  تتعدى  ل  عمله 
كما يقال، واحلقيقة ما من مرة زرته اإل وراأيته يطمئن هذا املراجع 
اأنها م�ستوفية لل�سروط،  اأو تعرقلت مع  اأو ذاك ممن تلكاأت معاملته 
كاأنها  ل�سانه  تغادر  التي ل  العبارة  قانون(، هذه هي  )اأكو  له  ويقول 
الالزمة، ثم ي�سرح له كيف اأن القانون فوق الغني والفقري والرئي�ض 
والوزير واجلميع.. ولكرثة ما �سمعت هذا الكالم فقد حفظت عبارة 

)اأكو قانون( عن ظهر قلب!!
كما  ووجدته  خاطفة،  زيارة  كالعادة  زرته  احلايل  العام  م�ستهل  يف 
وكالعادة  املراجعني،  وم�ساعدة  احلركة  من  �سعلة  يتغري،  مل  عهدته 
عرقلوها  ولكنهم  لل�سروط  امل�ستوفية  معاملته  اأحدهم  عليه  عر�ض 
وطالبوه بدفع )الأحمر( –م�سطلح متداول يف بع�ض الدوائر، يجُق�سد 
به دفع ر�سوة قدرها 25 األف دينار، لأن هذه الفئة من العملة العراقية 
تتميز بلونها الأحمر- وكدت اأتطفل واأقول للمراجع )اأكو قانون(، لول 

اإن �سديقي كان اأ�سرع مني وهو يردُّ عليه ب�سوت حزين: اأكو اهلل!! 

اأ�سعاره  لأن  للمواطنني  جمانًا  ال���دواء  ���وزع  ويجُ
له  والفقري  دواء،  ول  بطاقة  ل  والآن  باهظة.. 

اهلل.
ال�سيدة اأنوار احليدري تقول:

يكلفني  والعالج  وال�سكر،  ال�سغط  من  اأع��اين 
من  ل�سرائه  واأ�سطر  �سهريًا،  دينار  األف   100

ال�سيدليات اخلارجية.
معاناتها  ف��اإن  اجلرجفجي  اأي�سر  ال�سيدة  اأم��ا 

اأ�سد، اإذ تقول:
اأنا م�سابة باأمرا�ض ال�سغط وال�سكر واملفا�سل 
دينار  األ���ف   200 م��ن  اأك���رث  يكلفني  وال��ع��الج 

�سهريًا.
 ال�سيدة اأزهار عبد املح�سن، امل�سابة ب�سرطان 

الثدي تقول:
انا اإحدى الناجيات من �سرطان الثدي، كان قد 
املبكر حلالتي عن طريق مراجعتي  الك�سف  مت 
اأحالوين  وب��دوره��م  ال�سعبية  العيادات  اإح��دى 
وتلقيت  النووي،  والطب  الإ�سعاع  اىل م�ست�سفى 
وح�سلت  اأ�سهر  �ستة  مدى  على  هناك  عالجي 
ل  العالج  ان  اكت�سفنا  ثم  فقط،  جرعتني  على 
مايل  مبلغ  جمع  على  عائلتي  اتفقت  يتوفر، 
و�سافرتجُ اإىل الهند ورافقتني اأختي طوال مدة 
اآخذها  التي  الإبر  اإحدى  اأن  اكت�سفت  العالج، 

من  اأق��ل  �سعرها  �سهر  م��دار  على  يومي  ب�سكل 
من  اأ�سرتيها  كنت  اأن��ن��ي  علمًا  ه��ن��اك،  دولر 
توفرها يف  لعدم  بغداد  الأهلية يف  ال�سيدليات 
األف دينار، وهي جزء من  احلكومية ب�سعر 75 

العالج ولي�ست العالج كله.
  ويقول ال�سيدعبا�ض النوري: "توجد ما يقارب 
اخلم�سمئة األف ِفقرة دواء م�سرح بها من قبل 
ال�سوق  يف  تداوله  يتم  ما  اأن  حني  يف  ال���وزارة، 
الأط��ب��اء وع��دم  ف��ق��رة. ج�سع  م��ن مليون  اأك��رث 
ال�سوق  يجعل  م��ا  ه��و  الوطني  باملجُنتج  ثقتهم 
لذا  الأجنبية،  املنتجات  ب�ستى  تعج  العراقية 
يتفق الطبيب مع �سركات حمددة مقابل عمولة 
العراقية  املعامل  اأن  حني  يف  ولل�سيدلين،  له 
الأدوي���ة  م��ن  املر�سى  حاجة  ت�سد  اأن  ميكنها 

باأ�سعار منا�سبة."
بداء  "اأنا م�سابة  تقول:  اإ�سراء عرب  ال�سيدة   
الذئبية الحمراري الذي يكلفني عالجه اأمواًل 
طائلة، ف�ساًل عن اأنني اأتعاطى جرعات لعالج 
العالج  هذا  اأت�سلم  اأنني  هلل  واحلمد  التدرن، 

بعالج  اخل��ا���ض  احلكومي  امل��رك��ز  م��ن  جم��ان��ًا 
التدرن واأمرا�ض ال�سدر."

كلمة �أخرية
ثابتة  دوريات  ن�سر  على  ال�سيادلة  نقابة  تعمل 
اخل��روق��ات  وع��ن  املرخ�سة  ال�سيدليات  ع��ن 
التي حتدث وحدثت من خالل وجود اأدوية غري 
مرخ�سة، من واجب املواطن الذي يح�سل على 
دواء غري جيد اأن يبلغ لكي مينع حدوث كوارث 

�سحية ميكن اّل ينتبه لها مواطن اآخر.
املراكز ال�سحية يف البالد منت�سرة ما عدا املدن 
التي تعر�ست لإرهاب داع�ض، فهناك نق�ض يف 
اخلدمات، ومن واجب املواطن اأن يراجع ويثبت 
ال�ستعا�سة عنها  بدل  املراكز  ح�سوره يف هذه 
لإعادة  الدولة  على  �سغطًا  ي�سكل  كي  بالأهلية 
هذه املراكز وجتهيزها وتهيئتها ل�ستقبال اأكر 
اأن تقت�سر فقط  عدد ممكن من املواطنني، ل 
على الفقراء والعاطلني عن العمل، لأن التعليم 
الد�ستور  يف  املواطن  حقوق  من  هما  وال�سحة 

العراقي.

ذكرى �ضر�ضم

توفري �لعالجات و�مل�ضتلزمات ل يخ�ضع �ىل �لتعد�د 
�ل�ضكاين للعر�ق، بل يخ�ضع �ىل عدد مر�جعي �لعياد�ت 

�ل�ضعبية و�مل�ضت�ضفيات �حلكومية �ضنويًا.
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تفاوؤل عر�قي بقدوم عيد �لفطر �ملبارك لهذ� �لعام، بعد �أن رفعت 
�ل�ضلطات �لأمنية �أكرث من 70 �ألف حاجز �إ�ضمنتي، بعد 15 عامًا من 
ن�ضب �أغلبها من قبل �لقو�ت �لأمريكية، �إذ مت فتح �أكرث من �ألف �ضارع 
يف بغد�د، بخطوة تاأتي بعد تعزيز دور �أمن �لعا�ضمة، و�أي�ضًا للخال�س 

من �لختناقات �ملرورية �لتي عانى منها �ملو�طنون كثريً�.

يف اأول عيد بال "�سّبات"

ت����ع����ان����ق ال����ف����رح
ب��غ��داد

ذوالفقار يو�سف
ت�سوير/ خ�سري العتابي

فقد واجه املواطن بعد دخول القوات الأمريكية تغيريًا 
تامًا ملدينته، حني باتت الدوائر واملوؤ�س�سات واملناطق 
ال�سكنية حماطة بكتل اإ�سمنتية �سخمة كلفت العراق 
ماليني الدولرات، غايتها حماية الأبنية ب�سبب عدم 
ال�ستقرار الأمني يف العراق بعد اأحداث عام 2003.

عيدِك مبارٌك يا بغداد
معها  وب��داأ  الإ�سمنتية،  احلواجز  رف��ع  عملية  ب��داأت 
ظ��ه��ور وج���ه ب��غ��داد اجل��م��ي��ل، ف��امل��ب��اين وال�����س��روح 
والن�سب التي كانت تغطيها احلواجز الإ�سمنتية التي 
اأمام  جديد  من  ظهرت  اأمتار،  ثالثة  ارتفاعها  يبلغ 

عيون اأهلها. 
الأ�ستاذ حيدر عبد حلحول )34 عامًا( يحدثنا بفرح 
ويقول: "اإن رفع ال�سّبات اأعاد لنا �سكل و�سحر العديد 
من �سوارع عا�سمتنا احلبيبة، التي غابت �سورتها من 
اأر�سيف الذاكرة، والتي اعتاد العامل روؤيتها كعا�سمة 
اجلمالية  ال�سورة  تلك  عادت  اإذ  واجلمال،  للثقافة 
بظهور الكثري من املباين واملحال والأماكن التي كانت 
تخفيها تلك الكتل الإ�سمنية، لهذا بغداد اليوم تتنف�ض 

من جديد، واأ�سعة ال�سم�ض عادت لتدخل من نوافذها 
غيبتها  اأن  بعد  اخ��رى،  م��رة  العيون  فتنتها  لتب�سر 
لبغداد  �سنقول  اهلل  وبعون  ط��وال،  ل�سنني  الظروف 
يا  مبارك  )عيدِك  لأحبائنا  مانقوله  العيد  هذا  يف 

بغداد(."
مولت الفرح

امتزجت بوادر الفرح يف هذه الأيام املباركة من �سهر 
رم�سان باأيام عيده، اإذ ترى اأغلب العراقيني يرتادون 
ال�سحور  وجبة  لتناول  واملطاعم  الرتفيهية  الأماكن 
لنهار  �سيامهم  بعد  الفجر،  اأوق��ات  حتى  متتد  التي 
يف  باحلياة  تنب�ض  مازالت  عراقية  وكطقو�ض  كامل، 

نفو�سهم. 
الدكتور فهد العاين )41 عامًا( ي�سري اىل اأن "الأمن 
وال�سالم قد حاّل على عراقنا العظيم، فال يوجد اأي 
مانع اأن حتل معه الأعراف التي كنا منار�سها يف اأيام 
ورغم احلروب  اي�سًا،  العيد  واأيام  املبارك،  رم�سان 
مظاهر  نن�سى  ل  اأن��ن��ا  اإل  واجهتنا،  التي  وامل��اآ���س��ي 
وال��ذه��اب  واجل����ريان،  الأق����ارب  زي���ارة  مثل  العيد 
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

قبل كل الفوائد القت�سادية من جتارة 
النفايات، تقف فائدتها البيئية والتخل�س 

منها بطرق علمية، ما معناه اإنقاذ البيئة من 
التلوث، خا�سة واأن يف النفايات، من اأكيا�س 

ومواد اأخرى من البال�ستيك، حتتاج اىل 
عقود طويلة لتتحلل.

م�سروع على قيد النتظار

ا�ستغالله حلد  يتم  العراق اىل وقت قريب ومل  تلف يف  يجُ الذي كان  ال�سخم  املورد القت�سادي  الطبيعي،  الغاز  لي�ض 
دول  غالبية  يف  �سناعة  اأ�سبحت  النفايات  اأن  املعروف  اأي�سًا!  النفايات  اإمنا  الوحيدة،  القت�سادية  خ�سارتنا  الآن، 
العامل، وهناك دول اأ�سبحت ت�ستورد النفايات لأغرا�ض عدة، منها توليد الكهرباء. وقبل كل الفوائد القت�سادية من 
جتارة النفايات، تقف فائدتها البيئية والتخل�ض منها بطرق علمية، ما معناه اإنقاذ البيئة من التلوث، خا�سة واأن يف 
ثة للبيئة وت�سر  النفايات، من اأكيا�ض ومواد اأخرى من البال�ستيك، حتتاج اىل عقود طويلة لتتحلل، اأي اأنها ت�ستمر ملوِّ

بها حتى بعد الطمر ال�سحي.
�سغارًا كّنا، وكان التدوير معموًل به يف العراق، كان اأ�سحاب حمال بيع املواد الغذائية ي�سرتون القناين الزجاجية 
يتم  التي  الفارغة  زائدة جمانًا مقابل قناين احلليب  اأبو غريب مينح منتجات  األبان  وكان موزع منتجات  الفارغة، 
م �ساحب ال�سندوق  جتميعها، وكانت معامل امل�سروبات الغازية تبدل �سناديق القناين الفارغة باأخرى ممتلئة وتغرِّ

الذي فيه نق�ض قنينة.
 ويف ال�سبعينات، كانت هناك حماولت لتعليم الأهايل فرز النفايات  وجتميع كل نوع يف كي�ض خمتلف لتدويرها، لكن 
املحاولة ف�سلت والأ�سباب كثرية، لكن �سنوات احل�سار كانت فر�سة للتدوير، واإن كانت املنتجات غري ممتازة متامًا، 
لكن املحاولت كانت جيدة. اأما القائمون على الفرز، فقد كانت العائالت التي تعتا�ض على فرز النفايات يف مواقع 
الطمر، واأذكر اأنني كتبت حتقيقًا �سحفيًا يف جملة )األف باء يف( الثمانينات حتت عنوان )جتارة ذات رائحة نتنة(، 
كانت هذه العوائل الفقرية التي تعتا�ض على النفايات، تقوم بفرزها بدون ا�ستخدام الأقنعة والكفوف وما يحميها من 
اجلراثيم والأمرا�ض. وهناك، الآن، ع�سرات الآلف من العائالت تعتا�ض على النفايات ول تك�سب غري قوت يومها، 

بينما الذي ي�سرتي منهم النفايات التي مت فرزها، يك�سب الكثري من خالل بيعها اىل املعامل او ت�سديرها.
يف بغداد وحدها، تتجمع �سهريًا 330 األف طن من النفايات، وبحديث الأرقام، فاإنها ت�سكل موردًا اقت�ساديًا كبريًا، 

من ال�سروري اأن ن�سرياىل اأن جتارة النفايات يف العامل حتقق �سنويًا 400 مليار دولر!!
يف حفل توزيع جوائز برنامج م�سابقة رواد العراق، قدم ال�ساب )احل�سن يا�سر عبد الرزاق( م�سروعه املعنون )احلاوية 
الذكية( الذي يربط التكنولوجيا بالبيئة للتخل�ض من النفايات والتقليل من التلوث وفرزها لتدويرها، م�سروع متت 

جتربته واأثبت جناحه ويحتاج تنفيذه اىل تعاون اجلهات املخت�سة مع عبد الرزاق وفريقه.. 
ال�سيطرة على النفايات وال�ستفادة منها تعني الكثري �سحيًا و بيئيًا و�سناعيًا وماليًا.. وامل�سروع على قيد النتظار.

ال����زوراء  ح��دائ��ق  اىل 
وم���دي���ن���ة ال�����س��ن��دب��اد 
ين  ا �سو " جتهيز و
لأن���ه���ا  الكليجة"، 
يجعلنا  ال��ذي  موروثنا 
ن��ت��ن��ف�����ض م����رة اأخ����رى 

باأمان."
"الآن  العاين:  ي�سيف 
وق���د اف��ت��ت��ح اأك���رث من 
مول يف بغداد، �سارت 
الأعياد  اإليها يف  العراقية تختلف  الأ�سر  العديد من 
والحتفال  مفرحة  �ساعات  لق�ساء  واملنا�سبات، 
عن  بعيدًا  ذل��ك  قبل  اع��ت��ادوا  كما  العراقي  بالعيد 
حواجز  ول  خ��وف  ب��ال  وم�ساغلها،  احل��ي��اة  �سخب 
يف  منطقة  اأية  اىل  الو�سول  من  متنعهم  كونكريتية 

مدينتهم."
اإزالة اخلوف

اإره��اب  حماربة  يف  ال��ع��راق  اأب��ن��اء  ت�سحيات  كانت 
وال�ستقرار  الأمان  لعودة  الوحيدة  الو�سيلة  داع�ض، 
الإرهاب  وباندثار  املحافظات،  وباقي  العا�سمة  اىل 
واأدوات����ه يف ���س��وارع ب��غ��داد ك��ان لب��د م��ن اإزال���ة كل 

مايذكرنا بتلك احلقبة امل�سوؤومة. 
امل�����واط�����ن ق��ي�����ض 

اأن"  اىل  ي�سري  عامًا(  زه��ري)32 
ت��ك��ون ���س��ورة بغداد  اأن  م��ن  لب��د 
ي��ذك��رن��ا  ����س���يء  اأي  م���ن  خ��ال��ي��ة 
ال�سعب،  واجهها  التي  ب��الأه��وال 
واأن  وخطف،  وقتل  تفجريات  من 
من �سمن هذه الأ�سياء "ال�سّبات 
�سببًا  كانت  التي  الكونكريتية" 
العراقيني،  م�ساكل  م��ن  كثري  يف 
اىل  الو�سول  من  متنعنا  كانت  اإذ 
اأق��ارب��ن��ا يف اأي���ام ال��ع��ي��د، واأي�����س��ًا 
ما  واح���د،  جانب  يف  العجالت  م��ن  العديد  ح�سر 
يزيد خطورة تعر�سهم اىل اخلطر، ول نن�سى الزخم 
املروري الكبري الذي نواجهه يف اأيام الأعياد، فاأغلب 
املواطنني يف�سلون اجللو�ض يف البيت، ملعرفتهم باأن 
ب�سبب  ممتع،  غري  �سيكون  ما  مكان  اىل  خروجهم 
اىل  للو�سول  منها  �سيعانون  التي  املزدحمة  ال�سوارع 

ذلك املكان."
الإ�سمنتية يف هذا  "اإزالة احلواجز  اأن  ي�سيف قي�ض 
بعراقنا  تذكرنا  خا�سة،  نكهة  للعيد  �ستجعل  العام، 
احلقيقي، واأن نعيد مظاهر العيد اىل اأ�سلها، باإزالة 
كل مظاهر احلرب من  ونبذ  �سوارعنا،  اخلوف من 
ذاكرتنا، وكل هذا الف�سل يعود لقواتنا الأمنية التي 

حققت الن�سر بدماء �سهدائنا الأبطال."
اأم علي وال�سّبة!

ويف  بغداد،  اأمانة  دفع  وج��وده  وتعزيز  الفرح  اإدام��ة 
جميع الأعياد، اىل فتح اأبوب متنزهاتها جمانًا اأمام 
من  بهم  حلقت  التي  باملعاناة  ملعرفتها  املواطنني 
الإرهاب وملحقاته مثل احلواجز الكونكريتية وقطع 

الطرق.
ر عن املواقف  اإم علي )55 عامًا(، كان لها حديث مجُ
"لقد  تقول:  اإذ  الكتل،  ه��ذه  ب�سبب  واجهتها  التي 
عملي  اىل  لأذه��ب  عجلتي  ا�ستقل  اأن  اعتدت 
اأق����ارب����ي  ل����زي����ارة  او 

التي  املعاناة  اأن  اإل  يوم،  كل  �سبيحة  واأ�سدقائي يف 
كنت اأواجهها كل يوم جعلتني اأتردد يف الذهاب اىل 
اأية منطقة حتيطها احلواجز الكونكريتية، اإذ كانت 
بالرغم  اأ�سل طريقي  يجعلني  الذي  الوحيد  ال�سبب 
ويف  ومناطقها،  بغداد  ب�سوارع  اجليدة  معرفتي  من 
اأخرى  مدينة  يف  نعي�ض  اأننا  نت�سور  الأحيان  بع�ض 
مناطقها  �سكل  يف  الكلي  التغري  ب�سبب  بغداد،  غري 
الأعياد  اأي��ام  اأم��ا  الإ�سمنتية،  بالكتل  امتالأت  التي 

فحّدث ول حرج حني الزحام يزيد الطني بّلة."
حّلة  يف  بغداد  راأينا  فقد  الآن  "اأما  علي:  اأم  تردف 
جديدة و�سّعت على اأهلها بفرح النت�سار وال�سالم، 
و�سوارعها  الذكريات اجلميلة، ب�سروحها  لنا  لتعيد 
ومبانيها التي كانت مغطاة بتلك الكتل التي �سّوهت 
منظر عا�سمتنا الرائعة، عا�سمة الثقافة واجلمال، 
مدينتنا  ب��روؤي��ة  عيناه  تّكحلت  ق��د  العيد  ه��و  وه��ا 
الزاهية بف�ستان ح�سارتها واألقها مرة اخرى، خالية 
لين�سد  الإرهاب"..  اإياها  األب�سها  التي  الأقنعة  من 
عيد... "الليله  كلثوم  اأم  اخلالدة  �سوت  مع  اجلميع 

عالدنيا �سعيد."

�لدكتور فهد �لعاين قي�س زهري

حيدر عبد حلحول
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)جملة ال�سبكة( العراقية التقت اأ�سحاب ال�ساأن الذين 
�ساهموا يف ظهور هذا املولود الإعالمي  املتميز:

اإجناز غري م�سبوق
كان اأول املتحدثني عن م�سروع من�سة ال�سبكة اجلديد، 
قائاًل:  اهلل  فرج  ف�سل  العراقي  الإع��الم  �سبكة  رئي�ض 
"ابتداًء اأبارك ل�سبكة الإعالم العراقي بكل منت�سبيها 
ال�سبكة(  )من�سة  م�سروع  الكبري  املنجز  هذا  حتقيق 
اأوقات  اجلديد، الذي طاملا كانت ال�سبكة حتلم به يف 
�سابقة وهو اأن تكون لها باقة خا�سة على القمر، واأي�سا 
اأن  اإذ  �سات،  النايل  مدار  اىل  مبا�سرة  قنواتها  لرتفع 
اأجل  و�سيط من  تعتمد على قمر  �سابقًا  كانت  ال�سبكة 
بف�سل  اليوم  �سات،  النايل  قمر  م��دار  اىل  اإي�سالها 
وهند�سية  فنية  ك��وادر  من  ال�سبكة  يف  الزمالء  جهود 
اأن  ا�ستطاعوا  امل�سني  العمل  م��ن  �سهرين  وخ���الل 
اأن  دون  كافة،  بت�سكيالتها  اجلديدة  املن�سة  يجهزوا 
يكلفوا ال�سبكة فل�سًا واحدًا من ميزانيتها، ومن خالل 
برتدد  ال�سبكة  قنوات  نرفع  اأن  ا�ستطعنا  املن�سة  هذه 
و�سيط  قمر  دون  �سات  النايل  قمر  اىل  مبا�سرة  واحد 
لتكون بذلك باقة عراقية خا�سة لقنوات ال�سبكة، هذا 
بحد ذاته اإجناز كبري وغري م�سبوق عراقيًا باملقايي�ض 
اأي�سًا نواة  التقنية يح�سب لل�سبكة وللعاملني فيها وهو 

ملدينة اإعالمية يف امل�ستقبل اإن �ساء اهلل."   
نقلة نوعية

من جهته، عّر رئي�ض جمل�ض الأمناء يف �سبكة الإعالم 
العراقي روميل اإي�سو عن �سعادته الغامرة باإجناز هذا 
امل�سروع، قائاًل: نيابة عن جمل�ض اأمناء �سبكة الإعالم 
الإع���الم  �سبكة  يف  العاملني  جميع  اأه��ن��ئ  ال��ع��راق��ي 
العراقي واأخ�ض بالذكر املديرية الهند�سية التي نفذت 
الذاتية  الإمكانيات  على  بالعتماد  اجلديد  امل�سروع 
يعتر  لذا  تذكر،  اأمواًل  ال�سبكة  تكلف  اأن  دون  املتاحة 
فنيًا  ال�سبكة  عمل  تطوير  نوعية يف  نقلة  امل�سروع  هذا 
وجهودًا  مالية  مبالغ  يوفر  كونه  عن  ف�ساًل  وهند�سيًا 

كبرية لل�سبكة يف ظل الأزمة املالية التي تعانيها.
خ�سو�سية قنوات ال�سبكة

ال�سبكة  يف  الف�سائي  الإر����س���ال  م��دي��ر  اأو���س��ح  فيما 

املهند�ض موفق هجيج عي�سى: ان ال�سبكة ا�ستطاعت 
الكاملة  للباقة  واح���د  ب���رتدد  مبا�سرة  ال�سعود 
البالغة �ست قنوات، ويف الإمكان  للقنوات العراقية 
اإ�سافة  خالل  من  م�ستقباًل  قنوات  �سبع  تكون  اأن 
الباقة  هذه   ،)HD( الريا�سية  العراقية  القناة 
ميكن  بحيث  كبرية  بطريقة  امل�ساهد  من  قربتنا 
قمر  على  كاملة  العراقية  قنوات  يجد  اأن  للم�ساهد 
النايل �سات بباقة واحدة وبرتدد واحد بعدما كانت 

كل قناة تنتمي اىل تردد خا�ض بها.
باإلغاء  قمنا  الفنية  الناحية  من  عي�سى:  اأ���س��اف 
القمر الو�سيط الذي كنا �سابقًا ن�ستعني به من اأجل 
�سات، وهذا ما�ساهم يف احلد  النايل  الو�سول اىل 
تواجهنا  التي  الفنية  وامل�ساكل  املالية  التكاليف  من 
يف ظل وجود القمر الو�سيط فيما يخ�ض الت�سوي�ض 
غري املق�سود وامل�ساكل الفنية الأخرى التي تخ�ض 
امل�ستقبل  يف  �سنعمل  كما  وتقنيتها،  ال�سورة  جودة 
العراقية  بقناة  ن��خ��رج  اأن  على  العاجل  القريب 
العراقية  قناة  واأي�سا   )HD( ببثها  الريا�سية 
العامة ببثها )HD( العايل اجلودة والبث العادي 
القناة  باعتماد  ال�سبكة  ف��ك��رة  واأي�����س��ًا   )SD(
جتريبي  ب�سكل  الآن  تبث  التي  ال�سريانية  العراقية 
لتن�سم اىل باقة القنوات العراقية بلغاتها املختلفة 

الكردية والرتكمانية والإنكليزية.  
خطوة نحو التطور

مدير قناة العراقية الف�سائية حيدر الفتالوي اأ�سار 
لقنوات  خ�سو�سية  يعطي  املن�سة  م�سروع  اأن  اىل 
�سبكة الإعالم العراقي يف طريقة البحث والعر�ض 
لتكون بباقة واحدة وبرتدد واحد، ف�ساًل  القمر  يف 
اإر�سال  يف  اأك��ر  م�ساحة  لدينا  اأ�سبحت  ذلك  عن 
اإذ  اأعلى،  بدقة  بايت(  )ميكا   48 ب�  تقدر  البيانات 
ميكننا ذلك ب�سكل ي�سري عند حتويل قناتي العراقية 
العامة والريا�سية اىل نظام )HD( يف امل�ستقبل، 
التطور  تعتر خطوة نحو  الإلكرتونية  املن�سة  فكرة 
وم�ساحة  اأقوى  اإ�سارة  لنا  لتتيح  الف�سائي  البث  يف 

وجودة �سورة عالية.        

بجهود كادرها الفني

تطلق من�ستها الأوىل 
على النايل �سات 

�سبكة الإعالم العراقي

متابعة : اأحمد �سمي�سم 
ت�سوير: �سباح الربيعي 

يف خطوة غري م�ضبوقة ومتفردة على م�ضتوى �لإعالم �لعر�قي، �أطلقت �ضبكة �لإعالم �لعر�قي، �ضمن 
خطتها �جلديدة، من�ضتها �لأوىل على مد�ر �لنايل �ضات بالباقة �لعر�قية �جلديدة على �لرتدد 

)12563( �أفقي، بتجاوزها �لقمر �لو�ضيط لتوفر بذلك مبالغ طائلة كانت تكلف �إد�رة �ل�ضبكة وتوفري 
�لأجهزة و�ملعد�ت، ما يتيح �أمام �مل�ضاهدين �ضهولة �إيجاد قنو�ت �لعر�قية كاملة على قمر �لنايل �ضات 

برتدد و�حد يجمع كل �لقنو�ت �لتابعة �ىل �ضبكة �لإعالم �لعر�قي. 

رومل �ي�ضو 
رئي�س جمل�س �لمناء 

ف�ضل فرج �هلل 
رئي�س �ضبكة �لعالم �لعر�قي

موفق هجيج عي�ضى 
مدير �لعمال �لف�ضائي



الآن ما يحفزها هو املكان الذي اأعي�ض فيه ومنط 
التطورات  ب�سب  واملتقلب  ج��دًا  املت�سارع  احلياة 
لل�سخ�ض  احل��ي��اة،  �سكل  يف  وال��ك��ب��رية  الكثرية 
ال��الج��ئ وامل��ه��اج��ر ا���س��رتاط��ات اأخ���رى، جمتمع 
جديد، وحياة املهاجر تبداأ من ال�سفر، كل هذه 
بالن�سبة  الفن.  الأ�سياء تدفع اىل �سكل جديد يف 
يل �سكل اللوحة تغري والعمل النحتي تغري، دخلت 
اأ�سياء جديدة يف اإجناز العمل الفني، ما يدفعني 
وي��ح��ف��زين لإن��ت��اج ع��م��ل ف��ن��ي ه��و �سكل احل��ي��اة 
�سخ�سية  دائ��م��ًا  اأع��م��ايل  يف  وتظهر  امل��ع��ا���س��ة، 
احلياة  �سكل  هو  مايحفزين  اأن  واأعتقد  املتاأمل، 

يف املهجر.
وبنف�ض  واجل��م��ال  املتعة  لتن�سر  ج��اءت  الفنون 
الوقت لتحارب اجلهل والفقر، كيف جتادل هذا 

املعتقد؟
بيئي،  ا�ستخدام  هو  للفن  البدائي  ال�ستخدام 
تاريخها،  لكتابة  الفن  ا�ستخدمت  اآنذاك  الدولة 
فيما بعد دخل الفن يف ت�سابق مع املتغريات التي 
اأو دينية،  اأو اقت�سادية  اإن كانت �سيا�سية  حدثت 
الفن  يف  التحول  ب��داأ  الإغ��ري��ق،  عند  خ�سو�سًا 
ا�ستخدامًا  ا�ستخدم  حني  توجيهيًا  فنًا  واأ�سبح 
دي��ن��ي��ًا ك��ر���س��م الإجن��ي��ل م��ث��اًل، ال�����س��ورة كانت 
هنا  من  ج��دًا،  موؤثرًا  كان  لذلك  للكالم،  بدياًل 
اإح�سا�ض  خللق  للفن  امل��وؤث��رة  الوظيفة  انطلقت 
جديد وتربية ب�سرية لدى النا�ض �سكلت م�سارات 
مازال  الأوروب��ي��ة  املجتمعات  يف  للتذوق.  جديدة 
املراحل،  كافة  يف  الفن  يدر�سون  املدار�ض  طلبة 
او  متحفًا  يدخل  معينًا  �سخ�سًا  ترى  حني  لذلك 
تذوق  يف  لديه  م�سكلة  ل  احلديث  للفن  معر�سًا 
اللوحة  توا�سل بني  الأعمال، ويكون هناك  وتقبل 
واملتلقي، لذلك اأرى اأن الفن �ساهم بتغيري البنى 

الثقافية لدى الإن�سان من خالل تذوقه للجمال.
الفنان  نب�ض  ي���دّق  اأي���ن  واحل��ل��م،  ال��واق��ع  ب��ني 

الت�سكيلي؟
يهاجر  اأن  حلمه  كان  عراقي  فنان  كل  اأن  اأعتقد 
اىل اأوروبا، اإما لتكملة درا�سته اأو للنهل من منابع 

الفن الأ�سا�سية او العي�ض يف املهجر.
ه���ذا احل��ل��م ا���س��ط��دم مب��ع��وق��ات ك��ث��رية للذين 
الق�سرية  الهجرة  بفعل  الأم��ر  بداية  يف  هاجروا 
اجلديد  امل��ك��ان  اأن  اكت�سفوا  ك��ث��رية،  ولأ���س��ب��اب 

م�ساحة  هناك  نعم  �سيء،  كل  مبمار�سة  لي�سمح 
حتد  كثرية  ومعوقات  م�ساكل  هناك  لكن  حرية 
اأن  الأف�سل  م��ن  اأن  اأعتقد  الن��دف��اع،  ه��ذا  م��ن 
لأن��ه  ك��واق��ع،  تعي�سه  اأن  م��ن  ب��دًل  احللم  تعي�ض 
�سيكون  اأن��ه  اأعتقد  هناك  احللم  يتحقق  حينما 
من  ب�سيطة  ن�سبة  على  ح�سلت  واإن  مه�سمًا، 
الإ�سكالت  ب�سبب  اأي�سا  مبّددة  ف�ستكون  حلمك 
التي تواجهك هناك، الكثري من الفنانني انتجوا 
اأعماًل كثرية، لكن داخل النف�ض هناك انك�سارات 

واإحباطات كبرية.
اللون واحلياة والفنان الت�سكيلي.. اإىل اأين ي�سري 

بنا هذا الثالوث؟  
جواد  الكبري  للفنان  بقول  ال�سوؤال  هذا  يذكرين 
هو  واح��د  لون  ذات  بيئتنا  اإن  له  قيل  حني  �سليم 
الر�سام  "اإن  ق��ال:  حينها  ال�����س��ح��راوي،  ال��ل��ون 
الوا�سطي ر�سم اجِلمال، وهي ذات لون �سحراوي، 

باألوان خمتلفة." 
البيئة حتى اإن كانت �سعبة تعطيك خيارات كثرية 
اللون لدينا،  األوانًا عدة،  تبتكر منها  اأن  ت�ستطيع 
اأي�سا  واحد  لون  هو  البغدادي،  اللون  خ�سو�سًا 
جتد  لذلك  اأخ��رى،  لأل��وان  التخيل  اإمكانية  خلق 
املباين واحلدائق،  الألوان يف  تنوعًا يف  بعد  فيما 
اأعتقد اأن هذا يقودنا للت�ساوؤل ما الذي يفعله الفن 
يرتقي  فنًا  تنتج  التي  الثالثية هي  باحلياة، هذه 

باحلياة.
ال��ع��ط��اء واإث�����ارة ال��ده�����س��ة.. ك��ي��ف حت���اور ه��ذا 

الندماج؟ 
يكون ا�ستغال الفنان على اأ�سا�ض اإنتاج عمل فني، 
الده�سة  ب��اإث��ارة  التخيل  من  متجرد  الفن  ه��ذا 
لدى املتلقي، كل ما هنالك اأن الفنان ينتج العمل 

داخ��ل  ه��ي  الده�سة  للجمهور،  التقييم  وي��رتك 
اأن  الفنان  يحاول  لذلك  حتديدًا،  الفني  العمل 
ال�ستمتاع  اأخ���رى،  مهنة  اأي��ة  ح��ال  حاله  يكون 
بالعمل هو ال�سيء الأهم من خالل الأدوات التي 
ميتلكها، واإن اأثار انتباه النا�ض او ده�ستهم فذلك 

يعني نوعًا من النجاح.
اإن الر�سم طريقة اأخرى  هناك قول لبيكا�سو هو 

لكتابة الذكريات..
الت�سكيلي  الفن  لأن  القول،  هذا  ينطبق  ل  الآن 
ابتعد عن ال�سرد، يف ال�سابق، حني بداأت ال�سورة 
اىل  الإن�سان  يدخل  الكالم، وحني  بدًل عن  حتل 
يفهم  مر�سومًا  الإجنيل  وي�ساهد  مثاًل  الكني�سة 
العمل  ل  حتمِّ اأن  لت�ستطيع  الآن  كاملة،  الق�سة 
الفني �سردًا كثريًا، يجب اأن يكون م�ستقاًل وقائمًا 
بذاته ومبتعدًا عن اللغة، نحن دائمًا ن�ستعري اللغة 
ل�سرح اللوحة، ال�سرد يقلل من قيمة العمل الفني 
ويق�سر امل�ساهد على دللة معينة، الأ�سح اأن تكون 
هناك دللت متعددة يف العمل، وللمتقلي احلرية 

يف ت�سكيل الدللة التي يراها.
العامل  العامل، كيف ترى  اأنت ر�سام على حاّفة    

من تلك احلافة؟
وه��ذه  ال��ع��امل،  ح��اّف��ة  على  نف�سي  اأرى  فعال  اأن��ا 
احلاّفة وفرت يل ف�سحة كبرية من احلرية وبيئة 
جتريبية وا�سعة جدًا، وجعلتني اأرى العامل مبنظار 
اآخر، وبعد �سنوات من الوقوف على تلك احلافة 
احلياة  �سكل  احل��ي��اة،  يف  ج��دي��دة  اآف���اق  تحت  فجُ
وؤلت مرة: اإن  تغري، النظرة اىل احلياة تغريت، �سجُ
عاد بك الزمن هل �ستقبل اأن تعي�ض هذا الزمن 
احلايل؟ اأجبت: رمبا ل اأقبل اجتماعيًا، لكن فنيًا 

بكل ثقة اأقول نعم، اأحب اأن اأكرر هذه التجربة. 

ترق�ض ري�سته على اإيقاعات اللون ليعلن اأن الفن 
ر�سالة لبد لها اأن ت�ساهم يف تغيري البنى الثقافية 
ل��دى الإن�����س��ان ك��ي ي��ت��ذوق اجل��م��ال. م��ع الفنان 

الت�سكيلي كرمي �سعدون كانت لنا هذه الرحلة:
�سوؤال لبد منه: كيف كانت البداية؟

البيئة  املدار�ض،  وتالميذ  ل��الأولد  بداية  اأية  مثل 
ال��ف��ت��ي��ان يف مقتبل  ت��وج��ه��ات  وال��ب��ي��ت مي��ل��ي��ان 
مهتمني  كانوا  �سنًا  مني  الأك��ر  اإخ��وت��ي  العمر، 
طريقهم  عن  الثقايف،  امل�سهد  ومتابعة  بالقراءة 
بع�ض  على  الط���الع  يف  الأوىل  اخل��ط��وة  ك��ان��ت 
الإ�سدارات، ومن هنا تفتحت املوهبة، خ�سو�سًا 
املرا�سم  يل  اأتاحت  التي  البتدائية  املرحلة  يف 
الدرا�ستني  يف  بعدها  توا�سلت  الر�سم،  واأ�ساتذة 
الدرا�سة  اىل  و�سويل  حلني  والثانوية  املتو�سطة 

الأكادميية.

كيف ت�ساهم البيئة يف بروز املوهبة؟
للبيئة ا�سرتاطات كثرية، لكنها يف اأغلب الأحيان 

جدًا  كبري  وتاأثريها  للمواهب،  ��ه  امل��وجِّ هي 
اأ�سخا�ض  من  بك  مايحيط  خالل  من 
ي��وح��ي ل��ك بالكثري  واأم��اك��ن، امل��ك��ان 
ويعطيك تدفقات �سورية ت�سبح فيما 

بعد خزينًا �سوريًا يت�سح يف النتاج الفني، 
من  ثرية  بيئة  هي  عام  ب�سكل  البغدادية  البيئة 
وحتركاتهم  والنا�ض  واأ�سكالها  الأم��اك��ن  خ��الل 
ومهنهم، كل هذه الأ�سياء تفر�ض مقا�سات معينة 
حت�سر  البدايات  يف  وتكوينها،  اللوحة  �سكل  يف 
هناك  تكون  بعد  وفيما  اللوحة،  يف  املكان  اأهمية 
من  ثابتًا  البيئة  اأث��ر  يبقى  لكن  كثرية،  اإزاح��ات 

خالل اللون وحركة التكوين داخل العمل.
ما الذي يحفز ري�سة الفنان؟

كرمي �سعدون:
من الأف�سل اأن تعي�س احللم 
بدًل من اأن حتوله  اإىل واقع

من �أزقة بغد�د و�ضنا�ضيلها، وبيئته �لتي �ضاعدته يف 
تذوق �لفن، د�عبت �أنامله لوحته �لأوىل. �لبيئة وفن 

�لأر�س هما �ضاغله �لأكرب، فهو يعيد متثيل �مل�ضاهد 
�لبيئية ردً� على �لتدمري �مل�ضتمر للحياة، يحلم بعامل بال 

عنف، و�قفًا على حافة �لعامل، 

الفنان الت�سكيلي

حاوره: حم�سن اإبراهيم
ت�سوير: نهاد العزاوي
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لذائقة  باحرتامها  العراقية  قناة  انفردت  فيما   
امل�����س��اه��د وح��رم��ة ���س��ه��ر رم�����س��ان وي��ح�����س��ب لها  

ابتعادها عن التفاهات والتابوهات املحّرمة.  
بع�ض  عند  نتوقف  الف�سيل،  ال�سهر  وداع  وم��ع 

املالمح الفنية ملا تابعناه من الأعمال:  
باكو بغداد

يف  ال�سوداء  الكوميديا  على  اعتمد  اجتماعي  عمل 
تناول جوانب �سيا�سية واجتماعية وظواهر �سلبية، 
ومل يركز العمل على �سخ�سيتي ال�سيا�سيَّني )بطلي 
الطفيلية  ال�سخ�سيات  اأظهر  اإمن��ا  فقط،  العمل( 
رغم  م��وؤث��رة  وت�سبح  بال�سيا�سيني  حتيط  ال��ت��ي 
�سياق  ال�سلوك يف  و  الذوق  وافتقارها اىل  تفاهتها 
متلفز   حديث  يف  املبالغة.  يعتمد  �ساخر  تهكمي 
اإنه يرى  العمل، قال  اأحد بطلي  ال�سكرجي،  جلواد 
"الوطن حمتاًل و خارج الزمن" حتى هذا الوقت! 
واأ�ساف اأننا "ن�ستطيع عن طريق الثقافة والفن اأن 
بلدنا  نعيد  واأن  الفا�سد  ال�سيا�سي  �سلوك  من  نغري 
يعنيه  عما  �سابقا!"  واأت�����س��اءل  عليه  ك��ان  ما  اإىل 
اأم  احل��روب  زمن  هو  هل  )�سابقًا(،  ب�  ال�سكرجي 
العلي،  وحم�سن  ال�سكرجي  قدم  احل�سار؟   زمن 
واجلماهريي  النخبوي  ال�سعيدين  على  املعروفان 
اأرداأ �سخ�سيتني حتت غطاء الكوميديا، واحلقيقة 
التجاري  امل�سرح  مبمثلي  ن�سفهم  م��ن  بع�ض  اأن 
م��ن هاتني  ال��واق��ع  بت�سخي�ض  ت��اأث��ريًا  اأك��رث  ك��ان��وا 
تاأليف  من  امل�سل�سل  املم�سوختني.  ال�سخ�سيتني 
و�سهد  واإخراج علي عبا�ض،  ومتثيل حممد خما�ض 
عودة الفنان حم�سن العلي بعد غياب 15 �سنة عن 
حنا  كوديا  الفنانة  التمثيل  يف  و�ساركت  ال�سا�سة، 
يف اأول عمل لها مع باقي الفنانني: نادية العراقية 
وناهي مهدي و ر�سا طار�ض وعامر العمري و�سبا 

ال�سكرجي واآخرين.

الفندق 
�سرائح  �ساكنوه  ميثل  ب��غ��داد،  و�سط  ق��دمي  فندق 
ال�سك  اأ���س��رى  جميعًا  يقعون  خمتلفة،  اجتماعية 
العمل  من  الأوىل  امل�ساهد  يف  ح�سلت  جرمية  من 
التحقيق اىل عوامل وخفايا جمتمع  لتقودنا خيوط 
امل�ساهدين  غالبية  يراه  جمتمع  وغريب،  متناق�ض 
واملالهي  وامل��خ��درات  البغايا  حيث  الأوىل  للمرة 
و���س��الت امل�����س��اج وع�����س��اب��ات ال��ت�����س��ول والجت���ار 
انتقاد  اىل  حلقاته  اأوىل  منذ  تعّر�ض  و  بالب�سر، 
�سديد لريد كاتب العمل حامد املالكي باأنه مل يقدم 
�سوى 20 % مما يحدث يف دهاليز الغرف املظلمة 

واأنه "ب�سدد كتابة عمل اآخر يف�سح ما تبقى."   
ح�سن  وامل��خ��رج  املالكي  حامد  ال�سينار�ست  ق��دم 
مكتبة  اأغ��ن��ت  ق��ي  ال��رُّ غاية  يف  اأع��م��اًل  لنا  ح�سني 
حب،  وحالة  طر،  واأب��و  ال�سيدة،  منها:  ال��درام��ا، 
يف  "الفندق"  يختلف  وق��د  وغ��ريه��ا.  وال��ده��ان��ة، 
يف  خا�سة  قدمت،  التي  الأع��م��ال  كل  عن  طبيعته 
اجلريئة،  واحل���وارات  الرق�ض  مب�ساهد  املبالغة 
للو�سول  العمل  املوؤلف من �سروريات  التي وجدها 
اىل احلبكة الدرامية املبتغاة، والتي ت�سببت بتوجيه 
اإليه باعتبارها ل تنا�سب العائلة  انتقادات �سديدة 
وم�ساهدة  "اإيحاءات  م��ن  تت�سمنه  مل��ا  العراقية 
مع  وتتعار�ض  رم�سان  تنا�سب  ل  احل��ي��اء  خد�ض 
مبادئ الأ�سرة العراقية"، على حد تعبري املتابعني.  
ن��ا يف  ���س��رَّ  َ ال���ذي  اأراه���ن على ح��ام��د املالكي  اأن���ا 
لأن��ه  املتاهة  م��ن  عليه  يخ�سى  ول  �سابقة  اأع��م��ال 
يتهمه  وم��ن  بيده،  الدمى  وخيوط  حم��رتف  ن�ّساج 
با�ستعرا�ض ع�سالته يف الثقافة على ل�سان ممثليه 
فهذا ما يفعله خرية الكتاب يف العامل حينما يتكلم 

املمثلون بل�سان املوؤلف ل بل�سانهم.
هوى بغداد

والرائع  املتفرد  بالعمل  اإعجابهم  الكثريون  �سجل 
وكاأنها مدينة  بغداد  اأظهر  الذي  امل�سل�سل،  لطاقم 
اأخرى. كان املخرج ناجحًا يف التعامل مع )�سحر( 
الت�سوير، وكان متميزًا يف اختيار اأماكن الت�سوير 
ال�سائد واملاألوف، مرتع بالزهو  وتفرد بعمل خارج 
على  بغداد" عمل جديد  "هوى  الأخ��اذ.  واجلمال 
ال�سفافة،  روحيته  يف  مبتكر  العراقية،  ال�سا�سات 
ت�سور  التي  اجلميلة  الغنائية  مقدمته  من  ب��دءًا 
املخرج  باذخة.  اأنيقة  بطريقة  العراقية  العا�سمة 

م�ساهد عالية الّد�سم

يف النقد 
التلفزيوين

دراما رم�سان: 

�أعمال در�مية متنوعة وخمتلفة مّيزت �ضا�ضات �لف�ضائيات �لعر�قية يف رم�ضان هذ� �لعام 
بعد ت�ضّيد عرو�س �لكوميديا ل�ضنو�ت طو�ل. هذ� �لتنوع �ضجلته �ضا�ضتان: �ل�ضرقية وعر�ق 

�أكرث من غريهما، مع غلبة و��ضحة لالأوىل، لي�س فقط يف عدد �لأعمال �ملعرو�ضة بل    mbc
يف نوعيتها �أي�ضًا، و�إن توؤخذ عليها �جلرعة �لز�ئدة يف تناول �ملو�ضوعات �لأخالقية و�مل�ضاهد 

�لعالية �لّد�ضم!! وغري �ملربرة يف هذ� �ل�ضهر �لف�ضيل،
فرات اإبراهيم
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مهند اأبو خمرة متكن من �سوغ حكايات حب بغداد 
غريبة  بدت  جميلة  بطريقة  واأهلها  املدينة  تقدم 

عليها حني عانت احلروب والق�سوة والف�ساد.
اأيام الإجازة 

الإجازة"  "اأيام  ا�سم  لختيار  �سرورة  اأية  اأجد  مل 
الثاين ليقع يف مقارنة غري عادلة  وو�سفه باجلزء 
عبد  تاأليف       ،1985 يف  املنتج  الأول  اجل��زء  مع 
ال���ب���اري ال��ع��ب��ودي واإخ�����راج ع��م��اد ع��ب��د ال��ه��ادي 
حممد،   وهناء  عبدالرحيم  ح�سني  حممد  وبطولة 
ول  الأول  اجل��زء  ب��اأح��داث  متعلقة  الأح���داث  ف��ال 
تدور  ب�سخ�سياته.  دراميًا  مرتبطة  ال�سخ�سيات 
نادر  اأبو  امل�سل�سل يف بغداد حول �سخ�سية  اأحداث 
"حممد ح�سني عبد الرحيم"، موظف يح�سل على 
اإجازة ملدة �سهر، مايح�سب للعمل يف اجلزء الثاين 

النمطية  ع��ن  اب��ت��ع��د  اأن���ه 
والتكرار والأ�سماء الغريبة 
لل�سخ�سيات كما يف اأعمال 
اأخ��������رى، ال�����س��خ�����س��ي��ات 
ج��م��ي��ل��ة ي���ق���وده���ا امل��ب��دع 
حممد ح�سني عبد الرحيم 
حلوة  كوميديا  يقدم  الذي 
اأينما ا�سرتك، لكنه يف هذا 
امل�سل�سل ياأخذ جماًل اأو�سع 
وي��ق��دم ك��وم��ي��دي��ا ب��اإط��ار 
اأف�����س��ل ي��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه يف 
"العر�سحاجلي"، وال�سبب 
يف راأيي تعامله مع خمرج �ساب )علي فا�سل( الذي 
اأ�ساف  و  بطيخ(  الكوميدي )ولية  الرنامج  يقود 
معتمدًا  العمل  هذا  اأحداث  على  فكاهته  من  �سيئًا 
على كوميديا املوقف، مبتعدًا عن الأ�سلوب الوعظي 
الذي يغلب على كل اأعمالنا الدرامية وكاأن امل�ساهد 
العراقي يعي�ض يف جزر خارج التغطية. هذا العمل 
امل�ساهدة ما  ت�سّيد قائمة  والذي  للعراقية،  يح�سب 
بعد الفطور لحرتامه الذائقة اجلمالية للم�ساهد.  

العر�سحاجلي
بكل  نف�سة  ي��ك��رر  م�سل�سل  "العر�سحاجلي"، 
�سخو�سة وبكل اأحداثه، ول اأريد اأن ا�ستعر�ض لكم 
طبيعة �سخ�سية املاّلك يف كل الأعمال التي قدمها 
املخرج جمال عبد  اأ�سري  بقي  ال�سقوط، حيث  بعد 
وزوجته  الأقزام  اىل  الهوائية  الدراجة  من  جا�سم 

املتوفاة، بل حتى ال�سخ�سيات املرافقة متار�ض ذات 
الدور، من حممد ها�سم اىل �سديقه العر�سحاجلي 
الذي هو يف كل امل�سل�سالت يكون هاربًا من البيت 
ل  ملاذا  اأع��رف  ل  حقيقة  ع�سائرية.  م�سكله  ولديه 
وجمال  املالك  قا�سم  الفنانني  من  املقربون  يذّكر 

عبد جا�سم باأعمالهما ال�سابقة.
�سل نف�سك... اأيقونة العراقية 

اأنور عبد  جهد وا�سح وكبري وم�سٍن قدمه املخرج 
نف�سك(  )�سل  املميز  برناجمة  خ��الل  من  عباده 
العالمة  اإن��ه  القول  وميكنني  العراقية،  قناة  على 
املنوعة  العراقية  برامج  كل  يف  والأق���وى  ال��ب��ارزة 
منها وال�سيا�سية ملا يحمله من هدف جميل لإ�سعاد 
الإخ��راج  اأ�سلوب  كان  وتثقيفها،   العراقية  العائلة 
جديدًا والختيار موفقًا ملقاطع الأغاين، ف�ساًل عن 

جهد املونتاج والت�سوير. 
دراما الن�سر

اإذا ما ا�ستثنينا برنامج "اأم ق�سي" على العراقية  
الأخرية  الأحداث  يتناول  تعبوي   حواري  كرنامج 
التي �سهدتها البالد، من �سيطرة  تنظيم "داع�ض" 
حتى اإعالن التحرير، فهنالك غياب �سبه تام لهذه 
م�سكلة  اإن  الأع��م��ال  يف رم�سان.  ع��ن   الأح���داث 
الواقع  باإخفاقها يف عك�ض  تتمثل  العراقية  الدراما 
هذا  ث��راء  رغ��م  حقيقية،  فنية  بطريقة  العراقي 
�سيا�سات  لعب  عن  ف�ساًل  اخل��ام،  ب��امل��ادة  ال��واق��ع 
اإدارات القنوات الف�سائية دورًا يف ذلك، بتقدمي ما 

ينا�سب مموليها واأهدافها. 
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عامر بدر ح�سون

اأما بعد

كانت الإمرباطورية العثمانية قد اهرتاأت بحكم الزمن 
والف�ساد والعن�سرية والظلم الذي اأحلقته بغري الأتراك، 
والذي اأحلقته بالدين اأي�سًا يوم و�سل الأمر برجال دينها 

اأن يخطبوا يف اجلوامع العربية والرتكية، بتذكري الرعايا 
اأن لغة اأهل اجلنة هي الرتكية

ما اأ�سبه الليلة بالبارحة!

العجوز  العثمانية  الإمراطورية  نري  من  العرب  حترر  اأن  وبعد 
ومتتعوا بحرياتهم واأ�سبحوا ن�سبيًا اأ�سيادًا يف اأر�سهم، ابتداأ رجال 
العهد القدمي، بعد اأن اطماأنوا على اأنف�سهم ووظائفهم مبهاجمة 
الحتالل  من  عام  اأربعمئة  ذّل  من  خّل�سوهم  "اخلونة" الذين 
املحتل  باأنهم جاءوا مع  يعرّيونهم  وبداأوا  اأكرثها كان ا�سطهادًا، 

الكافر �سد احلاكم امل�سلم!
بعدها  وم��ن  �سورية  دخ��ل  ي��وم  الأول  في�سل  امللك  لهذا  تعر�ض 
العراق، وتعر�ض لهذا امللك عبد اهلل يف �سرقي الأردن وتعر�ض له 

يف العراق الكثري من رجال الثورة العربية.
والف�ساد  الزمن  العثمانية قد اهرتاأت بحكم  الإمراطورية  كانت 
اأحلقته  والذي  الأت��راك،  بغري  اأحلقته  الذي  والظلم  والعن�سرية 
بالدين اأي�سًا يوم و�سل الأمر برجال دينها اأن يخطبوا يف اجلوامع 
العربية والرتكية، بتذكري الرعايا اأن لغة اأهل اجلنة هي الرتكية 
الأتراك،  التي نزلت يف متجيد  القراآنية  ال�ّسور والآيات  ويعّددون 
باآثار منه، كما  للنبي واحتفاظهم  بالنت�ساب  ناهيك عن زعمهم 

يزعمون .
فالطغاة  زّوروه��ا،  دينية  اأ�ساطري  يف  حديث  جمرد  يكن  مل  ذلك 
عمومًا يلجاأون للدين ويفتعلون الأن�ساب النبوية، لياأخذوا راحتهم 
�ساأل  يف القتل والتدمري، وليت�سرف الواحد منهم مثل اهلل .. ل يجُ
يريد  ل  من  جميع  ويتذكر  يفعلون!  عما  َي�ساألون  وهم  يفعل  عّما 
الن�سيان اأن �سدام ح�سني "اكت�سف" اأنه من �ساللة نبوية ومن اآل 
البيت..  فطبع �سجرة ن�سب له ولعائلته تنتهي به كحفيد لر�سولنا 

عليه ال�سالة وال�سالم!
احل��روب،  اأغلب  مثل  وه��ي  الأوىل،  العاملية  احل��رب  قامت  حني 
قوى  �سد  �ساعدة  قوى  من  العامل  على  ال�سيطرة  فر�ض  بهدف 
امللعب  ي��رتك  ل  اأن  ح�سني  ال�سريف  اختار  �سالحيتها،  انتهت 
الإنكليز  مع  العثمانيني  �سد  بثورته  فتحالف  العرب  من  فارغًا 
وجنحت  اأر�سنا،  يف  والفرن�سيون  الإنكليز  وانت�سر  والفرن�سيني، 
القائل  املثل  او  املقيا�ض  عليها  ينطبق  بحدود  ولكن  ثورتنا،  معها 

ا�ستقبال  يومها  ا�ستقبالهم  مت  اجلميع  اأذنه"  لكن  اجلمل  "من 
املحررين والأبطال.

ولأن النا�ض عانوا من طريقة تفكري العبيد لقرون، فقد داهمتهم 
حّر�سهم  من  هناك  وك��ان  وحريتها،  وثمنها  باإرباكاتها  احلرية 
ودعاهم اىل اأن يروا يف احلرية التي عا�سوها فو�سى، ويف اآليات 
احلكم اجلديد �سعفًا.  ثم اأنهم باتوا يتمنون حاكمًا قويًا يخّل�سهم 

من اأنف�سهم ومن نعمة احلرية التي اعتروها نقمة.
الأع��ذار جلرائمه  اإيجاد  وب��داأ  القدمي  البكاء على احلاكم  وب��داأ   
با�سا  وج��م��ال  احلميد  عبد  ال�سلطان  ج��رائ��م  ف�سميت  املعلنة. 
ال�سفاح باأنها مل تكن جمرد جرائم بل هي حزم وقتل ل بد منهما 
و�سورية  العراق  يف  ت�سيع  وب��داأت  والدين.  والوطن  اهلل  �سبيل  يف 
حرية  من  الكافر  لالأجنبي  ي�سلح  ما  اأن  تقول  وحكم  مقولت 
ودميقراطية ل ي�سلح لنا! )وهو حال ثقافتنا ال�سائدة بعد م�سي 

قرن على تلك الأيام(.
ثم اإنهم اأخذوا يقاتلون هذا الأجنبي الكافر والدخيل حتى بدعم 
والوطن! ومازال كثري  والدين  �سبيل اهلل  الأت��راك يف  مبا�سر من 
وي�سعون  العثمانية  الدولة  اأجم��اد  اليوم  حتى  يبكون  العرب  من 
لعودتها.. وما القاعدة وداع�ض واأمثالهما من املنظمات الإرهابية 

اإل منظمات تقاتل من اأجل الدولة الإ�سالمية واحلاكم امل�سلم. 
لقد انتهت ال�سفحة ولي�ض اأمامي اإل اأن اأتوقف واأختم مبا بداأت 

به:
 ما اأ�سبه الليلة بالبارحة!

واملعنى يف قلب القارئ!



 Could You Be Loved
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هل ميكن اأن تكون حمبوبًا اأغاين املوجة الالتينية تغزو العامل
عادة ما يغني كل جنوم �لبوب و�لروك باللغة �لإجنليزية و�لأمريكية للفوز ب�ضهرة 
عاملية. وكما قال مطرب �لروك �لفرن�ضي )ليتل بوب( يف منزله: يعلم �جلميع �أن 

�للغة �لإجنليزية هي �للغة �مل�ضرتكة ملو�ضيقى �لبوب و�لروك، وهناك �عرت�ف �أقل 
على نطاق و��ضع باأن �حلال قد تغري، حيث �أدت �للغات �لأخرى، وخا�ضة �لإ�ضبانية 

منها، �إىل تاآكل هيمنة مو�ضيقى �لبوب   وغريها من �لأنو�ع، �ذ �أخذت على عاتقها 
�مل�ضوؤولية وباتت �أكرث �نت�ضارً�.

يل
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Could you be loved and be 
loved?
Could you be loved and be 
loved?
Don›t let them fool ya,
Or even try to school ya! Oh, 
no!
We›ve got a mind of our own,
So go to hell if what you›re 
thinking is not right!
Love would never leave us 
alone,
A-yin the darkness there 

must come out to light
Could you be loved and be 
loved?
Could you be loved, wo yeah! 
- and be loved?
The road of life is rocky and 
you may stumble too,
So while you point your fin-
gers someone else is judging 
you
Love your brother-man!
Could you be - could you be 
- could you be loved?

Could you be - could you be 
loved?
Could you be - could you be 
- could you be loved?
Could you be - could you be 
loved?
Don›t let them change ya, 
oh- !
Or even rearrange ya! Oh, no!
We›ve got a life to live.
They say: only - only- 
Only the fittest of the fittest 
shall survive 

هل ميكن اأن تكون حمبوبًا
كن حمبوبًا
ل ت�سمح لهم بخداعك
ول اأن يحاولوا التعايل عليك
كال كال
نحن منلك عقاًل نفكر به
اذهب للجحيم اإذا فكرت اأن هذا غري �سحيح
احلب لن يرتكنا وحدنا اأبدًا
�سيخرجنا من الظلمات اىل النور
هيا الآن
لنخرج من الظلمات اىل النور
هل ميكن اأن تكون حمبوبًا
احلياة طريقها وعر وقد تتعرث اأنت اأي�سًا
هل تكون حمبوبًا
ل تدعهم يغريوك
ول ي�سرتوا ذمتك
كال
لدينا حياة نعي�سها
هم يقولون فقط.. فقط
الأقوياء وحدهم والأف�سل هم الذين �سينجون

ثريا جواد ترجمة

 هافانا
وهي   ،  IFPI قبل  من  ال�سهر  ه��ذا  �سدرت  التي  للبيانات  وفقًا 
يف  الت�سجيلية  املو�سيقى  ب�سناعة  تعنى  ربحية  غري  عاملية  منظمة 
جميع اأنحاء العامل تاأ�س�ست يف العام 1933، فقد �سجلت اأن اأف�سل 

اأغنية
 Havana  منفردة يف العام 1918 كانت من ن�سيب )هافانا( 
التي غنتها النجمة )كاميال كابيلو-22 عامًا( وهي اأمريكية كوبية، 
الكثري من  الإ�سبانية وحازت على  باللغة  وكانت هناك ن�سخة منها 
 Be Apart اجلوائز املو�سيقية الفنية املهمة، اإ�سافة اىل اأغنية
ب�سوت املغنية ال�سينية )تيا راي( واأغنية  )ببطء( )دي�سبا�سيتو( 
حققت  والتي  يانكي  ودادي  فون�سي  لوي�ض  البورتوريكيني  للمغنيني 
اأرقامًا قيا�سية وجناحًا منقطع النظري لأنها متتعت باإيقاعات لتينية 

ولكونها متثل جزءًا من الرتاث املو�سيقي الراق�ض يف بورتوريكو.

�ساكريا 
يقول الأرجنتيني )�سيبا�ستيان كري�ض(، وهو مهند�ض �سوت ومنتج 
باإمكانك احل�سول  يعد  )�ساكريا(: مل  الكولومبية  املطربة   اأغاين 
على رقم واحد عاملي دون حتقيق جناح كبري يف  كل من املك�سيك 
واإ�سبانيا.  وي�سيف )تيم اإنغهام - حمرر �سحفي(: ل يقت�سر الأمر 
اليوم،  الرئي�سية  املناطق  على  الإجنليزية  غري  اللغة  هيمنة  على 
اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  اأجمع.  العامل  على  اأي�سًا  ت�سيطر  اإنها  بل 
املطرب الإ�سباين ال�سهري اإنريكي اإغلي�سيا�ض و�ساكريا )التي تعتر 
جزءًا مهمًا جدًا يف املوجة الالتينية( هما من املبتدئني مبو�سيقى 
البوب   من خارج ن�سيج الأجنلو وهما يت�سلالن اإليها ويخافونها، اأما 
للمغني   Mi Gente و  )دي�سبا�سيتو(  اأغ��اين  اأخ��ذت  فقد  الآن 
كل  يف  املخططات  على  تهيمن  التي  هي  بالفني(  )جي  الكولومبي 
العاملني الناطقني  بالإ�سبانية والإجنليزية، وتنتج اإ�سدارات بلغات 
اأخرى بدءًا من ناركو كوريدو Narcocorrido وهي نوع من 

باملخدرات  الجت��ار  ع�سابات  متجد  التي  الفولكلورية  املو�سيقى 
جمموعة  وهي   Los Tigres del Norte و  املك�سيكية  

مو�سيقية و megastars  املعروفة يف اأمريكا الالتينية.
مو�سيقى عاملية

جملة  حت��ري��ر  ورئي�ض  موؤ�س�ض  ب��روت��ون،  �ساميون  يعتقد 
عاملنا  اأن  )�سوجنالينز(،  الريطانية  العاملية  املو�سيقى 

اأ�سبح عامليًا بطبيعة احلال، وعليه  فاإن م�سطلح  املو�سيقي 
)املو�سيقى العاملية( ل لزوم له على نحو متزايد لأن ال�سباب 
اليوم يف عامل معومل يختارون ويختلطون وي�سبطون الأ�سوات 
�سندوقًا  والإنرتنت  التكنولوجيا   وقد خلقت  مكان،  كل  من 

عامليًا ميكن لأي �سخ�ض الو�سول اإليه وم�ساركته.
الأغنية ال�سعبية

باللغة  وان��ت�����س��اره��ا  ال�سعبية  الأغ��ن��ي��ة   �سعود  ب���داأ 
الجن��ل��ي��زي��ة م���ن ق��ب��ل امل���زارع���ني ال��ري��ط��ان��ي��ني 

والآيرلنديني والرواد وما اأ�سموه ب�)العامل اجلديد( 
وظ��ه��ور ف��رق��ة )ال��ب��ل��وز( التي 

�سعبية  مكانة  احتلت 
ك����������ب����������رية يف 

ال��ع�����س��ري��ن��ات 
م���������������������ن 

املا�سي  ال��ق��رن 
خاللهم  م��ن  حت�سنت  وال��ت��ي 

وكذلك  اجل���از،  مو�سيقى 
عندما غزا ملك )الروك 
اند رول( الراحل الفي�ض 

ب��ري�����س��ل��ي ال���ك���رة الأر���س��ي��ة 
باأغانيه اجلميلة.

عن الغارديان
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* كيف كانت بدايتك مع الت�سوير الفوتوغرايف؟
- اقرتنت بدايتي مع الت�سوير الفوتوغرايف نهاية 
�ستينات القرن املا�سي، اإذ كانت اأوىل الكامريات 
واأوىل جتاربي  ابن عمي،  اقتنيتها هدية من  التي 
اأثناء  كانت  الت�سوير  ع��امل  يف  الناجحة  الفنية 
���س��ف��رة م��در���س��ي��ة، اإذ اأده�����س��ت ال�����س��ور ك��ل من 
�ساهدها، وهذا ما �سجعني واأ�سبح حافزًا يل لبذل 
مهارتي،  وتطوير  الت�سوير  جمال  يف  كله  جهدي 
واليوميات  ب��غ��داد  اأزق���ة  يف  فكانت  اأجملها  اأم���ا 
ال��ب��غ��دادي��ة، ح��ي��ث اأ���س��ح��اب امل��ه��ن واحل����رف، 
يف  امل�ساركة  على  �سجعتني  ناجحة  جت��ارب  كانت 
م�سابقات الت�سوير فاأحرزت الفوز يف عدد منها، 

وعززت م�ساركاتي يف معار�ض عدة للت�سوير.
اأحببت هذا املجال من الفنون، ما دفعني لقتناء 
يف  الأك���ر  اأخ���ي  ومب�ساعدة  ال�����س��ور  طبع  ج��ه��از 
ذلك  ومنذ  ال�سور،  وطبع  حتمي�ض  على  تعليمي 
احلني بداأت رحلتي الحرتافية يف عامل الت�سوير. 
يف  �سحفي  م�سور  ب�سفة  عملت   1977 ع��ام  يف 
ت�سلمت  كما   ،1982 عام  حتى  اجلمهورية  جريدة 
جملة  يف  ال�سحفي  الت�سوير  ق�سم  رئي�ض  مهام 
العمل  عاودت  بعدها  1990م،  عام  حتى  باء  األف 

يف جريدة اجلمهورية م�سورًا �سحفيًا.
اأ���س��واأ  ه��ي  للم�سور  الأوىل  ال�����س��ورة  اإن  *ي��ق��ال 

اأعماله؟ 
-ل بالعك�ض، هي لي�ست باأ�سواأ �سورة، لكن ال�سورة 
التطوير  ا�ستمرارية  يف  ت�سهم  التي  هي  الناجحة 

والإبداع، ومع مرور الزمن يكون هناك فارق، فكلما 
تتقدم يف مزاولة املهنة تكت�سب الكثري من اخلرة، 
اأمورًا اأخرى من ناحية الزاوية والظل  اإذ تكت�سف 
وال�سوء ونوع العد�سات وتقنية الت�سوير وحتمي�ض 
اإىل  بالإ�سافة  ال��ورق،  واأن���واع  وطبعها،  ال�سورة 
اأدوات امل�سور يف فن الت�سوير. وبعد هذه  تطوير 
رابط  هنالك  يكون  العمل  من  الطوال  ال�سنوات 

كبري بني ال�سور القدمية واحلديثة.
*يف العراق ثمة ما ي�سجع على اللتقاط والت�سوير، 
هل امل�سور الفوتوغرايف بحاجة فقط اإىل البحث 

اأم اأن عليه روؤية امل�سهد قبل التقاطه؟
- هناك م�ساهد مميزة جدًا لل�سور الفوتوغرافية 

ي�سجع على توثيقها التنوع يف طبيعة الأر�ض ويجعل 
�سورة  للتقاط  دائ��م  ا�ستعداد  حلظة  يف  امل�سور 
هنا و���س��ورة ه��ن��اك، الأه����وار يف ج��ن��وب ال��ع��راق 
�سمال  املو�سوعات،  من  بالكثري  الغنية  والبيئة 
واآث��اره  العراق  و�سط  ال�ساحرة،  وطبيعته  العراق 
عر التاريخ، كل هذه الأجواء جتعل امل�سور حاماًل 
مو�سوعان  هنالك  دائ��م��ًا،  كتفه  على  ك��ام��ريت��ه 
لل��ت��ق��اط ال�����س��ورة ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة: ف��ف��ي بع�ض 
ويختار  فنية  لقطة  عن  امل�سور  يبحث  الأح��ي��ان 
كما  رائعة  �سورة  ليخلق  املنا�سب  والزمان  املكان 
هو احلال عند ت�سوير املناظر الطبيعية، وهنالك 
عجلة  يوقف  اأن  للم�سور  لب��د  ثابت  غ��ري  ح��دث 

الزمن ليوّثقه.
�سورة  اأية  اأهمية عن  تقل  ل  ال�سحفية  *ال�سورة 

فوتوغرافية اأخرى، كيف تعاملت معها؟
عن  اأهمية  تقل  ل  يقينًا  ال�سحفية   -ال�����س��ورة 
يكمن يف  ال��ف��رق  لكن  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة،  ال�����س��ورة 
ون�سرها  التقاطها  عند  ال�سحفية،  ال�سورة  اأن 
التوا�سل  برامج  عر  اأو  وامل��ج��الت  ال�سحف  يف 
للمتلقي  ومقروءة  �سريعة  ر�سالة  هي  الجتماعي، 
ال�سورة  ت��ك��ون  ل��ذل��ك  خ��ر،  اأي  تكتب  اأن  دون 
ال�سور  من  الكثري  ول��دّي  ج��دًا،  مهمة  ال�سحفية 
األف  وجملة  اجلمهورية  جريدة  يف  ن�سرتها  التي 
باء اأغنت عن كثري من املقالت ال�سحفية واأثبتت 

م�سداقية اخلر.
التي  التكنولوجية  الفورة  وه��ذه  الزمن  هذا  *يف 

طالت عامل الفوتوغراف، ما الفرق يف التعامل بني 
الكامريا الرقمية وغريها؟

-عند تطور التكنولوجيا واأجهزة الت�سوير وظهور 
متناول  يف  الكامريا  اأ�سبحت  الرقمية  الكامريات 
الفوتوغرايف  الت�سوير  عامل  كان  اأن  بعد  يد،  كل 
عاملًا خا�سًا ت�سكل الحرتافية ركنه الأ�سا�ض. الآن 
عناء  دون  �سورة  اأي��ة  يلتقط  اأن  ف��رد  اأي  باإمكان 
متجاوزًا جميع اأ�س�ض الت�سوير مثل اختيار م�سدر 
باأف�سل  ال�سورة  واإظهار  العد�سة  فتحة  اأو  ال�سوء 
ما يكون، فاأ�سبح التعامل مع الكامريا ب�سيطًا جدًا 
لأنها هي التي تتحكم بامل�سور، اأما الإبداع فيكمن 
هو  امل�سور  لأن  الفيلمية  الكامريا  مع  التعامل  يف 
اأكمل  على  ال�سور  التقاط  كيفية  يف  يتحكم  الذي 

وجه.
ذات  �سورة  �سناعة  يف  كبري  دور  والظل  *لل�سوء 

بعد وعمق، ما عالقتك بالظل وال�سوء؟
ال�سورة  �سناعة  يف  كبري  دور  وال�����س��وء  -للظل 
هنا  والأبي�ض،  بالأ�سود  �سيما  ل  الفوتوغرافية، 
فيها  وي��ب��داأ  وال�سورة  املتلقي  بني  املحاكاة  تبداأ 
اختيار  يف  امل�سور  خ��رة  وتتجلى  الفني  العمق 
حيث  الكادر  على  ال�سوء  و�سقوط  العد�سة  فتحة 
يعطي جمالية لل�سورة، و�سخ�سيًا اأع�سق الت�سوير 
بني الظل وال�سوء اإذ لوله ملا تعلمت الت�سوير وملا 

و�سلت اىل هذه اخلرة.
هذا  حمطات  اأب��رز  ما  بالعطاء..  حافل  *م�سوار 

امل�سوار؟
الت�سوير  يف  ع��ال  دب��ل��وم  �سهادة  على  -ح�سلت 
ال�����س��ح��ف��ي م���ن م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ف��ي��ني ال��ع��امل��ي��ة 
و�سهادة  �سوي�سرا  يف   intpress photo
تقديرية من �سركة دور�ست يف الت�سوير امللون يف 
الفوتوغرايف  الت�سوير  يف  دبلوم  و�سهادة  اإيطاليا 
من �سركة اأكفا كفرت يف املانيا و�سهاده تقديرية يف 
و�سهادة  كوداك  �سركة  من  الفوتوغرايف  الت�سوير 
تلفزيون  م��ن  التلفزيوين  الإخ����راج  يف  تقديرية 
العراق عام 1995، �ساركت يف كثري من املعار�ض 
الدول  من  وكثري  العراق  يف  الفوتوغرافية  لل�سور 
املعار�ض  م��ن  الكثري  وعملت  والعاملية،  العربية 
ال�سخ�سية، واأنا ع�سو يف كل من نقابة ال�سحفيني 
وجمعية  ال��ع��رب،  ال�سحفيني  واحت��اد  العراقيني 

امل�سورين العراقيني ونقابة الفنانني العراقيني.

امل�سور الفوتوغرايف ها�سم احلكيم:

عد�سة الكامريا توثق الزمن

حم�سن ابراهيم

بني جمالية �لإبد�ع و�حلرِفية و�جلودة، يحّلق �مل�ضور ها�ضم �حلكيم يف عامل 
�لفوتوغر�ف، يرت�ضد �لإح�ضا�س يف كل لقطة وياأن�س بالأ�ضياء في�ضورها، بني �أزقة 

بغد�د و�ضنا�ضيلها حيث �أ�ضحاب �حِلرف، عاي�س �لنا�س ووّثق حياتهم، ومنذ �أول كامري� 
�قتناها يف �ضتينات �لقرن �ملا�ضي ما ز�ل �حلكيم ير�ضم لقطاته بري�ضة �لفنان. مع ها�ضم 

�حلكيم كان لنا هذ� �حلو�ر:
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املو�سل  اأهل  مع  للوقوف  واحتدوا 
الكرمية  احلياة  ي�ستحقون  لأنهم 

والعي�ض الرغيد.
الفاجعة  اإن  احلمداين:  واأ�ساف 
كانت  امل��و���س��ل  ح��دث��ت يف  ال��ت��ي 
اأملها  موؤملة، ورغم  اإن�سانية  فاجعة 

احلياة،  بهذه  من�سي  اأننا  يف  يتجدد  اأم��اًل  ثمة  ف��اإن 
ف�ساًل عن اإن وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار �ستبقى 
حلني  املو�سل،  يف  والفنية  الثقافية  للم�ساريع  داعمة 

اإزاحة املحنة عن هذه املدينة العزيزة.   
م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���س��ار امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة الفنون 
وزارة  اأن  اىل  العبادي  عويد  علي  الدكتور  الت�سكيلية 
اأربعينية  مبنا�سبة  املعر�ض،  هذا  احت�سنت  الثقافة 
الأليمة  احلادثة  ج�سد  الذي  املو�سل،  عّبارة  �سهداء 
التي تعر�ض لها الأبرياء نتيجة طمع الفا�سدين، لذلك 
فهوؤلء  املعر�ض من�سجمًا مع مو�سوعه،   جاء عنوان 
ال�سهداء تبقى نفو�سهم اأطهر من طمع الف�ساد، وهو 

اأرواح  باأن  الفا�سدين  �سد  ال�سرخة  لإي�سال  ر�سالة 
الب�سر هي القيمة العليا واأرقي من كل الأموال.

وبنّي العويد اأن هناك نّية لنقل هذا املعر�ض اإىل باحة 
جمل�ض النواب العراقي لإي�سال ر�سالة لكل امل�سوؤولني 

العراقيني. 
والفنانات  الفنانني  من  كبري  جمع  املعر�ض  وح�سر 
من  ع���دد  ع��ن  ف�����س��اًل  الت�سكيلي،  ال��ف��ن  وم��ت��ذوق��ي 
ال�سحفيني والإعالميني والقنوات الف�سائية، لتوثيق 
نالت  التي  واأف��ك��اره  بلوحاته  املتميز  املعر�ض  ه��ذا 

اإعجاب احل�سور. 
املو�سل"  "عبارة  غرق  حادثة  اأن  اىل  الأ�سارة  جتدر 

ور�سميًا  �سعبيًا  غ�سبًا  اأث����ارت 
بعثة  و�سفت  اإذ  دوليًا،  وتعاطفًا 
الأمم املتحدة يف العراق احلادث 
ب�)املاأ�ساة الرهيبة(، ل�سيما واأن 
املاأ�ساة ح�سلت بعد مرور اأقل من 
عامني على حترير مدينة املو�سل 
�سارية،  م��ع��ارك  بعد  الإره��اب��ي  داع�����ض  تنظيم  م��ن 
التنظيم  حكم  حتت  الويالت  �سكانها  عانى  اأن  وبعد 
دول  �سنوات، يف حني قدمت  ط��وال ثالث  الإره��اب��ي 
رئي�ض  اأعلن  وق��د  للعراق،  تعازيها  واأورب��ي��ة  عربية 
حينها،  املهدي،  عبد  الدكتورعادل  العراقي  الوزراء 
احلداد ثالثة اأيام يف عموم العراق ووقف الحتفالت 
الر�سمية باأعياد نوروز، فيما اأوقد العراقيون يف مدن 
خمتلفة ال�سموع على �سفاف دجلة، وخرج �سباب عند 
كما  ت�سامنية،  بوقفة  الب�سرة  يف  دجلة  نهر  م�سب 
الغائب( يف م�ساجد العراق املختلفة  اأجُقيمت )�سالة 

على اأرواح �سهداء احلادثة. 

حتت عنو�ن )وتبقى نفو�ضكم �أطهر من �لفا�ضدين(، �أقامت وز�رة �لثقافة و�ل�ضياحة و�لآثار على 
قاعة د�ئرة �لفنون �لت�ضكيلية يف مركز �لوز�رة معر�ضًا ت�ضكيليًا كبريً� عن حادثة غرق �لعّبارة 

�لأليمة �لتي ر�ح �ضحيتها �أكرث من 120 مو�طنًا من �لن�ضاء و�لأطفال و�لرجال يف منطقة غابات 
�ملو�ضل �لذي تز�منت مع �حتفالت عيد �لربيع 21 �آذ�ر �ملا�ضي.

معر�س ت�سكيل�ي تخليداً ل�سهداء "عّبارة املو�سل"

 "وتبقى نفو�سكم اأطهر من الفا�سدين"

كتب: اأحمد �سمي�سم
ت�سوير: اأدهم يو�سف 

زيتية  ل��وح��ات  �سملت  فنية  اأع��م��اًل  املعر�ض  و�سم 
خمتلف  م��ن  وفنانة  فنان   100 م��ن  لأك��رث  وخزفية 
حمافظات العراق، ج�سدوا فيها اأحداث فاجعة عّبارة 
التي عّرت  واألوانهم  ال�سادقة  باأحا�سي�سهم  املو�سل 

عن انفعالتهم وخلجاتهم وحزنهم لتلك احلادثة.  
افتتح املعر�ض وزير الثقافة وال�سياحة والآثارالدكتور 
اأن هذا  اأكد يف كلمة له  عبد الأمري احلمداين الذي 
العراقيني  قلوب  على  األيمة  فاجعة  يوثق  املعر�ض 

باأننا �سنم�سي يف هذه احلياة عر  اأمل يتجدد  وثمة 
وطنيًا  تكاتفًا  هناك  اأن  مبينًا  والر�سم،  الت�سكيل 
فيه،  ت�سبب  ومن  احلدث  هذا  لإدانة  موحدًا  وموقفًا 
ت�سامنوا  قد  العراقيني جميعًا  نرى  اأن  ومن اجلميل 

السنة الرابعة عشرة العدد )338( 3 حزيران 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

31 ث������ق������اف������ة 30



الإنكليزية  منها  اأجنبية  لغات  اإىل  اأغلبها  تجُرجم   
وال��ه��ول��ن��دي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة والإ���س��ب��ان��ي��ة وال��رو���س��ي��ة 
وم�سرحيات  فل�سفية  كتب  ع��ن  ف�ساًل  وال�سينية، 
ودواوين �سعرية، اإنه الروائي علي بدر، الذي التقيناه 
يف اأربيل فكان معه هذا احلوار الذي ابتداأناه ب�سوؤال:
ترجمت  الذين  اأوائ��ل  واح��د من  اأن��َت  اأ�ستاذ علي   *
�ساهمت  ه��ل  ب��راأي��ك،  اأج��ن��ب��ي��ة،  ل��غ��ات  اإىل  كتبهم 

الرتجمات يف ات�ساع رقعة ال�سرد العراقي؟
-طبعًا ..هذا اأكيد، قدميًا مل يكن هذا الإقبال على 
دور  كانت  اأعني  النحو،  ه��ذا  على  العراقي  ال�سرد 
الن�سر ب�سكل عام لديها ت�سور، وعلى ما اأعتقد خلقه 
خ��ارج م�سر  اأدب  وج��ود  وهو عدم  العرب،  الأدب��اء 
ولبنان، لكن الأمر الآن خمتلف جدًا، بعد اأن فوجئوا 
على  كبري  اإق��ب��ال  هنالك  ال��ي��وم  ال��ع��راق��ي،  بال�سرد 
)بابا  روايتي  ترجمت  يل  بالن�سبة  العراقي.  الأدب 
من  �سنوات  �ست  بعد  الإنكليزية  اللغة  اىل  �سارتر( 
يل  ترجمت  �سنوات  اأربع  ففي  اليوم  اأما  اإ�سدارها، 
اأكرث من خم�ض روايات اإىل اللغة الإنكليزية وغريها 
اأعتقد  اأن��ا  وال�سبانية،  الهولندية  مثل  اللغات  من 

اإقبال  وعليه  املقدمة،  يف  العراقي  الأدب  اأن  اليوم 
كبري من دور ن�سر كثرية.

رواجًا  لقت  التي  الروايات  من  العديد  •اأ�سدرت 
العراقية  الرواية  تقّيم  كيف  وعامليًا،  وعربيًا  حمليًا 

اليوم؟
اليوم  لي�ض  ج��دًا  متطورة  رواي��ة  العراقية  -ال��رواي��ة 
يف  ال�سرد  م�ستوى  ك��ان  طويل،  زم��ن  منذ  بل  فقط، 
كانت  ال�سابق  يف  عاليًا،  الإن��ت��اج  وم�ستوى  ال��ع��راق 
لأن  الق�سرية،  الق�سة  م��ن  ازده����ارًا  اأق��ل  ال��رواي��ة 
منذ  ال��ق�����س��رية  الق�سة  يف  م��ت��ف��وق��ًا  ك���ان  ال��ع��راق 
اخلم�سينات وال�ستينات حتى اأكرث من م�سر ولبنان، 
جديدة  انطالقة  فانطلقت  العراق  يف  ال��رواي��ة  اأم��ا 
يف  تنوع  فيها  �سار  اأوًل،  )الأل��ف��ني(،  بعد  خا�سة 
جديد  مو�سوعي  معادل  وخلق  الروؤى  ويف  الأ�ساليب 
داخل الرواية، قدميًا مل يكن مهمًا نقل الواقع داخل 
الرواية، اليوم الرواية العراقية مهتمة كثريًا بقراءة 
القرن  بفرتة  اأ�سبهها  بطريقة  والكتابة  املا�سي، 
اأظن �ستنتج رواية  التا�سع ع�سر يف رو�سيا، وعلى ما 
 The( الأمريكان  ي�سميها  والتي  عظيمة،  عراقية 

يف  فهم   ،)Great American novels
عظيمة،  رواي��ة  عندهم  ت�سدر  �سنتني  اأو  �سنة  كل 
اأعتقد اأن العراق يكرر جتارب دول كبرية مثل رو�سيا 
واأمريكا، واأنا متفائل واأدافع عن الأدب العراقي بحب 
الرواية  لأن  ولكن  عراقي،  لأين  لي�ض  تع�سب،  دون 
العراقية التي اأقراأها اليوم هي رواية متميزة فعاًل، 
والرواية العراقية وبالأخ�ض يف ال�سنوات الأخرية هي 
الأكرث تطورًا والأكرث قربًا من منط ال�سرد يف اأوروبا.
�سقوط  بعد  ات�سع  عمومًا  ال�سرد  باأن  جيدًا  *نعرف 
كت�ّاب  على  هذا  اأث��ر  هل   ،2003 عام  الديكتاتورية 

الرواية ومو�سوعاتهم براأيك؟
-ل �سك، الرواية ترتبط دائمًا ب�سعف ال�سلطة، حتى 
اأن )باختني( تكلم عن هذا الأمر، اإن الرواية تظهر 
مع �سعف ال�سلطة، وال�سعر يكون قويًا يف وجود �سلطة 
بالذات  يرتبط  واأناين  فردي  ال�سعر عمل  لأن  قوية، 
ال�سلطة  بقوة  يرتبط  غام�ض،  ولأن��ه  وم�ساعرها، 
ويرتبط بالفردية يف املجتمعات ال�سمولية، اليوم ومن 
تعّر  اأن  اأن كل اجلماعات حتاول  اأرى  وجهة نظري 
وجماعات  الإثنية  اجلماعات  بال�سرد،  نف�سها  عن 

يف  ال�سائد  النمط  عن  خمتلفة  اأفكار  لديها  اأخ��رى 
املجتمع، لذلك نالحظ ات�ساع رقعة ال�سرد يف العراق 
واأ�سبحت متنوعة، تنوع يف الأ�ساليب والأفكار، لدينا 
واأخرى  ريف  ورواية  وم�سيحية،  كردية،  رواية  اليوم 
ورواي��ة  الديكتاتورية  عن  تتحدث  ورواي��ة  ح�سرية، 
جن�سية، وروايات )Best Saler(، وروايات تدافع 
عن النظام ال�سابق، هذا التنوع الكبري يف ال�سرد اأراه 

عامل �سحة يقينًا.
اجلائزة  ت�سيفه  ال��ذي  ما  اجلوائز،  عن  *لنتحدث 

للكاتب والكتاب؟
بالعمل  دائ��م��ًا  اأ�سبهها  اأن��ا  ج��دًا،  مهمة  -اجل��ائ��زة 
ظهرت  اجل��وائ��ز  ففكرة  الإغ��ري��ق،  ل��دى  البطويل 
ويجب  بطل،  اأن��ت  وتعني  الإغريقية،  الأوملبياد  من 
اإطار  كبرية يف  اأخ��الق  على  اأن حتافظ  النا�ض  على 
التناف�ض ال�سريف، الأمانة، الثقة، لذلك اأنا اأعتقد اأن 
اجلائزة هي من حق الكاتب، ومن واجب املوؤ�س�سات 
اأن تعطي اجلوائز، لكن من الواجب اأي�سًا اأن حتافظ 

هذه اجلوائز على نقائها وعلى �سورتها احلقيقية.
انت�سار  *هل انتهت مقولة )العراق بلد ال�سعر( بعد 

كت�ّابها  واأ�سبح  العربي  العامل  يف  العراقية  الرواية 
جنومًا عامليني؟

لكل  حا�سنة  وه��و  ال��ع��راق،  يف  ينتهي  ل��ن  -ال�سعر 
اأن  اأعتقد  واأن��ا  �سعراء،  بداأنا  جميعًا  نحن  الكت�ّاب، 
لعالقة  وذلك  �ساعرًا،  يبداأ  الذي  هو  اجليد  الكاتب 
ال�سعر باللغة ومبختر اللغة نف�سها، ح�سا�سية الكاتب 
والو�سف  وال��ف��ق��رة  اجلملة  وب��ن��اء  الكلمات،  اإزاء 
اأنا طبعًا  ولكن  ينتهي،  لن  اإجماًل هو عمل  وغريها، 
و�سيكون  متميزة.  رواية  اليوم  العراقية  الرواية  اأعّد 
م�ستقبلها مثل م�ستقبل الرواية يف اأمريكا الالتينية. 
وبطل  الأدب،  بلد  ه��و  ال��ع��راق  باخت�سار،  ��ْل��ه��ا  ولأقجُ
ال�سعر، وبطل الرواية، وبطل الق�سة الق�سرية اأي�سًا.
لتاأ�سي�ض  الكت�ّاب  بع�ض  اجت��ه  الأخ���رية  الآون���ة  *يف 
دور للن�سر خا�سة بهم، واأنَت اأحدهم، هل مرد هذا 
خيبتكم ككت�ّاب يف توزيع نتاجاتكم الأدبية يف العامل 

العربي وغريه؟
-جتربتي مع الن�سر قدمية، كنت حمررًا يف دور ن�سر 
كثرية، بالن�سبة يل اأحب الن�سر، ل نقول اأنها خيبات، 
لنتجاوز هذا املو�سوع ال�سائك، لكن اأعتقد اأن عملي 

واليوم  للكتاب،  حبي  ب�سبب  هو  الكتاب  �سناعة  يف 
دار  )األكا(، وهي  الدار وهي  نف�ض  اأعمل حمررًا يف 
فرن�سية وت�سدر بالأدب الفرن�سي، ورئي�سها هو كرم 
العربي،  الق�سم  اأحرر  اأن  منه  طلبت  الذي  غطا�ض، 
ولدي  فيها،  العربية  للغة  ق�سٌم  هناك  يكن  مل  لأن��ه 
بالن�سبة  كتابًا  ع�سرين  اأف�سل  ط��رح  وه��و  م�سروع، 
ومهمتي  اأحبه،  ال��ذي  م�سروعي  ه��ذا  العام،  يف  يل 
البحث عن منط من الكتابات التي اأعتقد اأنها جميلة 
رواية  له  اأكتب  اأن  ولي�ض  العربي،  للقارئ  وطباعتها 

فقط. 
*يف ختام هذا احلوار، ما جديد علي بدر؟

القتلة(،  )حفلة  بعنوان  ق�سرية  ق�س�سًا  -اأ�سدرت 
والآن اأعمل على روايتي )الزعيم( التي �ست�سدر يف 
ال�سهر ال�سابع اأو الثامن من هذا العام، وهو م�سروع 
خمتلفة،  �سيا�سية  مراحل  عن  رواي��ات  اأرب��ع  لكتابة 
وهي )الوزير( عن حقبة احلكم امللكي، و )الزعيم( 
و)الرئي�ض(  قا�سم،  الكرمي  وعبد  الثورة  حقبة  عن 
احلقبة  عن  و)امل�ست�سار(  البعث،  حكم  حقبة  عن 

احلالية.

هو كاتب ورو�ئي ولد يف بغد�د وكتب فيها و�حدة من �أ�ضهر رو�ياته )بابا �ضارتر(، 
لينتقل بعدها للعي�س يف �أوروبا، يف بلجيكا بالتحديد، نال جو�ئز عدة، و�أ�ضدر 

�لعديد من �لرو�يات بينها )�ضتاء �لعائلة، �لطريق �إىل تل �ملطر�ن، �ضخب ون�ضاء 
وكاتب مغمور، حار�س �لتبغ، و�لكذ�بون يح�ضلون على كل �ضيء(،

الرواية العراقية الأكث�ر تطوراً 
والأقرب لنمط ال�سرد يف اأوروبا

ل� )ال�سبكة(:علي بدر 

حوار اأجراه: علي ال�سومري
ت�سوير – �سباح الربيعي
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اىل  ا�سمها  تغرّي  افتتاحها،  من  �سنوات  ع�سر  بعد 
مكتبات  اأه��م  اإح��دى  واأ�سبحت  العربية،  النه�سة 

بغداد، وقلبها الناب�ض بالذكريات.
وبينما  ال�سيد علي ح�سني عذافة،  املكتبة،  �ساحب 
قدمية  �سفحات  روح���ه  دّف��ت��ي  ب��ني  يت�سفح  ك��ان 
جلريدة الأهرام امل�سرية، بحما�ض، ويعيد ترتيبها 

ل�سمها اإىل رفوف مقتنيات املكتبة ونوادرها.
عبد  تبي  الكجُ يد  على  تاأ�س�ست  املكتية  اإن  يل:  قال 
يف  يعمل  ك��ان  ال��ذي   ،1966 ع��ام  حّياوي  الرحمن 
الع�سكري،  ال�سلك  من  تقاعده  وبعد  املثنى،  مكتبة 
والن�سر،  للتوزيع  النه�سة  مكتبة  افتتاح  ا�ستطاع 
ب��داأت  واإمن��ا  الكتب،  لبيع  مكتبة  جم��رد  تكن  ومل  
بالطباعة والن�سر يف العراق واأغلب الدول العربية.

ح�سني  ها�سم  تبي  الكجُ ا�ستطاع  اأع��وام  ع�سرة  وبعد 
عذافة �سراء املكتبة منه، لي�سبح ا�سمها "النه�سة 
اىل  املتنبي  �سارع  من  مكانها  ولينتقل  العربية" 

موقعها احلايل يف بداية �سارع ال�سعدون.
ق�سة ح�سارة

علي عذافة بنّي لنا اأنه هو الذي متكن من امتالكها 
ها�سم  اأخيه  وف��اة  بعد  وج��وده��ا  على  واملحافظة 
جميع  �سم  على  حر�ست  تاأ�سي�سها،  منذ  واأن��ه��ا، 
كتب  م��ن  اب��ت��داًء  امل��ه��م��ة،  املعرفية  الكتب  اأن����واع 
الأطفال وحكاياتهم، اىل "ق�سة احل�سارة" ملوؤلفها 
تبية،  كجُ جمموعة  اأكر  تعتر  اأنها  اإذ  "ديدورات"، 
لكن انح�سار احلركة الثقافية يف العراق مل يكن يف 
ال�ستينات كما هو اليوم، اإذ اأن املكتبة �سنعت األقها 

يف الع�سر الذهبي للعراق.
اأك��رث مم��ا ه��و عليه ال��ي��وم، ب�سبب  - ك��ان ال��وع��ي 
دارت  بلد  اأول  يف  حا�سرة  تكن  مل  التي  احل��روب 
فيه عجلة الكتابة، ولو اأجرينا مقارنة بني كل ع�سر 
اأن فرتة ال�ستينات ل تقارن بوقتنا  �سنوات، �سرنى 

احلايل.
وامل��ج��الت  ال�سحف  بيع  اع��ت��اد  ال���ذي  "علي"، 
م��ذ ك���ان ع��م��ره ���س��ب��ع ���س��ن��وات، ع��ل��ى الأر���س��ف��ة 
"البازة"،  بثوبه  ال�سرقي،  الباب  يف  وبالأك�ساك 
وال�سيوف  بالقّراء  �ساّجة  كانت  املكتبة  اأن  يوؤكد 
واملتب�سعني، لدرجة اأن اأخاه كان يطردهم ممازحًا 
من املكتبة، التي كانت قبلة للكثري من اأهم مثقفي 

وكّتاب العراق.
اجلواهري

ل�ساعر  مف�ساًل  مكانًا  العربية،  النه�سة  "كانت 
كان  كما  اجلواهري،  مهدي  حممد  الكبري  العراق 
ومل  يو�سف،  و�سعدي  البياتي  الوهاب  عبد  يزورها 
يكن يدخل العراق وفد �سيا�سي، ويتجاهل زيارتها، 

واأغلب الوزراء العرب تب�سعوا من مكتبتنا."
العراقي  الثقايف  الإرث  اإث��راء  يف  النه�سة  �ساهمت 
مبئات الكتب، وذلك بطبع العديد من الإ�سدارات يف 
خمتلف ال�سنوف والأبحاث، اإ�سافة اىل الرتجمات، 
اإذ ا�ستطاعت ت�سدير جملد "دي�ستوفي�سكي" كاماًل 
العديد  اىل  اإ�سافة   ،1984 عام  مذ  العربي  للوطن 
الرزاق  لعبد  ال�سيا�سية،  والكتب  الذاتية  ال�سرَي  من 
ال�سابندر،  نايف، عامر ح�سن فيا�ض، وكتب غالب 
من  الكتب  لأه��م  اإ�سافة  املبدعني،  م��ن  وغ��ريه��م 
حمكمة  ال�سعب،  حمكمة  وهي:  النه�سة  اإ�سدارات 
الرتاثية،  الكتب  النبالء،  اأع��الم  �سرية  املهداوي، 

وكتاب الأغاين، وكتب الأولياء.
خ��ارج  ك��ت��اب��ًا   60 م��ن  اأك���رث  طباعة  م��ن  "متكنا 

العراق، لكّتاب من خارج البلد."
كما حتتوي املكتبة على العديد من الكتب النادرة، 
رجوع  وكتاب  احلجرية،  كالطبعات  واملخطوطات، 
ال�سيخ اىل �سباه، الذي يعد من اأهم الكتب النادرة 
قابلة  غري  علي،  ال�سيد  قول  ح�سب  بالتاأكيد،  وهي 

للبيع والت�سوير.
ركود

تعد املكتبة مكان العائلة املحّبب، بل ي�سارك جميع 
الأبناء يف اإدارتها وتنظيمها، ويعتقدون اأن امل�سكلة 
الأ�سا�سية التي تعاين منها املكتبة، وجميع املكتبات 
الهتمام  وتوقف  القت�سادي  ال��رك��ود  هي  ال��ي��وم، 
ب�سورة  املكان  على  انعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  الثقايف، 
اإل من  ملحوظة، فيما ي�سري يل اإىل املكان اخلاوي 

الكتب املكد�سة ويخرين:
ومليئًا  مزدحمًا  �ساجًا،  كان  املكان؟  هذا  -اأترين 
من  اإل  ف��ارغ  ه��و  وال��ي��وم  والب�سر،  الكتب  ب��روائ��ح 

اأ�سحابه.
كانت الكتب العلمية التي تخ�ض امليكانيك والكهرباء 
والعلوم ب�سنوفها، اإ�سافة اىل الرتجمة والقوامي�ض، 
املطلب الول يف ثميانينات القرن املا�سي، لت�ستويل 
وجميع  والق�سة  ال�سعر  وت��رتك  ح��دي��ث��ًا،  ال��رواي��ة 

ال�سنوف الأخرى مركونة يف الزوايا.
وج��وه  على  امل��و���س��وم��ة  ال�����س��ور  نقّلب  نحن  وفيما 
اجلدران، للكتبي علي عذافة واأخيه، مع عديد من 
الكتب،  مع  اأخ��رى  و�سورًا  والأ�سدقاء،  املتب�سعني 
ي�سيف ويوؤكد: اأن املناف�سة بني املكتبات كانت قوية 

للغاية كمناف�سة �سريفة.

فيما ت�ضافح عيناك وجه دجلة و�أنت ت�ضري على ج�ضر �جلمهورية، تقابلك �ضاحة �لتحرير. وعندما 
تتجه ميينًا، �ضتو�جهك �ملكتبة �لتي �ألهمت �آلف �ملثقفني وتركت �إرثًا ر�ئعًا يف قلب �ملدينة. �ملكتبة �لتي 
كانت، وما ز�لت، �ضاهدة على �أحد�ث �لعر�ق وحياة �ضعبه، وهذ� ما جعلها ذ�كرة معرفية متقدة حلكايات 

رو�دها.

ال�ساهدة على اأحداث العراق
مكتبة النه�سة

اأية من�سور 
ت�سوير- �سباح المارة
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ذاته على اأوىل عتبات احلكمة، هذه الروؤية الداخلية هي بداية الب�سرية امللهمة 
واملبدعة. 

رحلة حج
منك  جزء  هناك  حيث  باملخاطر،  حمفوفة  م�سنية  رحلة  احلكمة  اىل  الو�سول 
اأوهام، ويف احلقيقة  بداخلك هي جمرد  التي  ال�ساردة  ال�سور  باأن كل  يخرك 
اأنها لي�ست كذلك، اأنت فقط حتتاج قدرًا من ال�سجاعة والإميان لرتى ذاتك، هي 
رحلة حج م�سارها اإليك لرتى نف�سك، تلك الرحلة خا�سها الكثري من املت�سوفة 
وعلى قدر اقرتابهم منها يكون خطر اجلنون، ولكن اإن اأب�سروا اأناهم الداخلية 

جنوا وفازوا بالب�سرية واحلكمة. 
كان )جالل الدين الرومي( يخ�سى فراق اأ�ستاذه )برهان الدين الرتمذي(، لكن 
نف�سك فقد �سرت  نورًا ما دمت قد جنوت من  و�سر  "ام�ِض،  له:  قال  الرتمذي 

باأجمعك برهانًا." 

الرخاوي(:  )يحيى  النف�ض  عامل  ي��راه  كما  الرحلة،  لهذه  العلمي  التف�سري  اإن 
وتناثر  بتف�سخ  تهدد  الالوعي،  للمغمور يف  وتن�سيط  وقلقلة  "اأنها عملية حتريك 
ال�سخ�سية ما مل تكن هناك م�سارات مفتوحة يف الوعي ل�ستيعاب هذا الغريب، 

ومن ثم اإدخاله يف املنظومة الكلية لل�سعور والتفكري." 
حافة  على  بالفعل  تقف  اخلالق  الإبداعي  التفكري  حم��اولت  كل  اأن  هذا  معنى 
كل  حتيل  اأن  ميكنها  الإن�سان  يف  الكامنة  الإبداعي  اخللق  طاقة  لكن  اجلنون، 
تطور  اىل  يف�سي  ناجت  اىل  خال�سًا  جنونًا  تبدو  التي  والأفكار  والأخيلة  ال�سور 

احل�سارة الب�سرية. 
العقل  جنون  با�ستقبال  يقوم  الذي  ذلك  حكيم  "جنون  فوكو(:  )مي�سيل  يقول 
ومن  احلّية،  قواه  تتخلله  اأن  ويقبل  املواطنة،  بحقوق  له  ويعرتف  اإليه،  وي�ستمع 

خالل ذلك يحمي نف�سه من اجلنون."

 فعلى الرغم مما تظهره من حمق اإل اأنها ل تخلو من ذكاء و�سعة وحيلة وبالغة 
قد ت�سل اىل احلكمة والرغبة يف ف�سح الكثري من املمار�سات الب�سرية التي قد 
نظنها فا�سلة، وهذا الت�سامح العربي مع اجلنون ل جنده يف كثري من الثقافات، 
التي   )follies( الالتينية  اللغة  يف  )جنون(  كلمة  اأ�سل  اىل  الرجوع  فعند 
باأنها تعني بالونًا ممتلئًا بالهواء  ا�ستقت منها كلمة )جمنون( )fool(، جند 

تتقاذفه الرياح هنا وهناك.
تيه و�سياع

اأن الأ�ساطري الإغريقية تتطرق اىل هذا  اإذ  اللغة فقط،   الأمر ليقف عند حد 
املو�سوع لنجد فكرة العقاب الذي تنزله الآلهة الوثنية على الب�سر. يف الأودي�سا 
)ملك  )اأودي�سيو�ض(  يعاقب  واملحيطات(  البحار  )اإله  )بو�سيدون(  جند  مثاًل 
ال�سراع  ق�سة  �سورت  الإل��ي��اذة  اأن  كما  وال�سياع،  بالتيه  الأ�سطوري(  اإيثاكا 
ال�سر�ض بني الإلهة )هريا( وابن زوجها )زيو�ض( وهو )هرقل( الذي كان ب�سريًا، 
اإذ ا�ستخدمت )هريا( كل احليل للق�ساء على )هرقل(، لكنه كان يحمل عقاًل 
اأبيه. وهكذا مل  ب�سريًا يتمتع بالذكاء والفطنة الكافيني ليفلت من مكائد زوجة 
جميعًا.  اأبناءه  قتل  اأنه  لدرجة  باجلنون  عقله  ت�سيب  اأن  من  بجُدًا  )هريا(  جتد 
ولعل هذا التاريخ هو امل�سوؤول عن �سور املعاناة والعقاب الذي عا�سه املو�سومون 
مرتبطة  ظلت  املجانني  عن  النمطية  ال�سورة  واإن  الب�سر،  اأي��دي  على  باجلنون 
باخلطيئة واملر�ض اأوكعقاب اإلهي! وجّراء هذا الفهم فاإن بع�ض العباقرة امللهمني 
لقوا م�سري املجانني نف�سه ملجرد اأنهم حتدثوا بكالم ل يفقه النا�ض منه �سيئًا اأو 
اأنهم مار�سوا �سلوكًا غري ماألوف لدى العامة، يف وقت مل تكن هناك فروق وا�سحة 
اأن امل�سافة  بني اجلنون املر�سي واجلنون املف�سي اىل الإبداع والعبقرية، ويبدو 

بني كليهما قريبة حد اللتبا�ض.
العالج بالفن

اعتقد )فرويد( - طبيب من�ساوي اخت�ض بدرا�سة الطب الع�سبي - اأن الفنانني 
نف�ض  عامل   - يوجن(  )ك��ارل  تلميذه  اأما  املر�سي،  الع�ساب  حافة  على  يعي�سون 
�سوي�سري - فريى اأن اجلنون هو الفرق يف الالوعي والتماهي يف �سوره البدائية 

املنطقي  التفكري  فقدان  ثم  الواقع اخلارجي  التام عن  النف�سال  اىل  يوؤدي  ما 
املرتابط، ولكنه يحذر من النحبا�ض يف دوائر التفكري املنطقي فقط فهو نوع اآخر 

من احلماقة والتحجر والنف�سال عن قوى احلياة الفاعلة. 
حتى الآن، ورغم البحوث العلمية التي اأجُجريت فاإن العالقة بني اجلنون والإبداع 
وعانوا  باجلنون  و�سفوا  ملبدعني  احل��الت  من  الكثري  فهناك  حم�سومة،  غري 
كان  الذي  العبقري،  املو�سيقي  )بيتهوڤن(  مثل  عميقة  وعقلية  نف�سية  اأمرا�سًا 
امل�ساب  ي�سعر  القطبني،  ثنائي  الكتئاب  ي�سمى  نف�سي  ا�سطراب  من  يعاين 
غري  اله�ستريي  الفرح  ثم  العميق  احلزن  من  نوبات  له  ي�سبب  حاد  باكتئاب  به 
وكذلك  ل�ساحبه،  الإبداعية  الإنتاجية  يزيد  جمهول  ول�سبب  لكنه  املررين، 
اأن  اأذنه اليمنى، والغريب  كان الر�سام العبقري )ڤان كوخ(، الذي كلفه هو�سه 
امل�سحة  يف  حجزه  بعد  نفًا  عجُ اأكرث  اأ�سبحت  الهو�ض  نوبات  اأن  لحظوا  معاجليه 
حالته  حت�سنت  الر�سم  فر�سة  منحوه  ان  ومبجرد  الر�سم،  من  ومنعه  النف�سية 
الر�سم  يتوقف عن  ل  كان  اإذ  ت�ساعف،  اإنتاجه  اأن حجم  كما لحظوا  النف�سية، 

وكاأن الفن اأ�سبح طريقًا لت�سريب طاقة اجلنون لديه. 
عتبات اجلنون واحلكمة

تتحرك  املهوو�سني  الأذهان عند  اأن   - فيل�سوف فرن�سي  فوكو( -  يرى )مي�سيل 
بعنف، فهي قادرة على الدخول يف �سبل مل ي�سبق اأبدًا تعبيدها، واأن هذه ال�سبل 

اجلديدة تقت�سي م�سارًا فكريًا غريبًا وحركات مفاجئة وخارقة للعادة . 
ياأتي هنا ت�ساوؤل: هل نحن اأمام خيار واحد بني اثنني؟ هل اجلنون �سبيٌل لالإبداع، 

اأم اأن علينا البقاء عقالء بال اإبداع؟ 
اأهم  األفه )كارل يوجن(، قبل مماته ب�سنوات، وهو من  يف الكتاب الأحمر الذي 
كتب ال�سرية الذاتية، يعرتف باأنه مّر بحالت من الهلو�سة الب�سرية، حيث راأى 
خيالت مرعبة فظن اأنه الف�سام واجلنون وعكف على متابعة حالته ومراقبتها 
و�سّجلها، وف�ّسر العالقة بني الإبداع واجلنون، حمررًا اجلنون من و�سمة اخلطيئة 
التي و�سم بها على مر الأزم��ان، ويلفت النتباه اىل ما فيه من حكمة، فعندما 
ترى البدائي املرعب الذي بداخلك تكون على اأوىل عتبات اجلنون، ويف الوقت 

هذ� �ملثل �ملعروف يدل على �أن �لثقافة �لعربية �أكرث �لثقافات �إن�ضافًا و�عتد�ًل 
يف وعيها بطبيعة �جلنون، �إذ يعك�س هذ� �ملثل وعيًا باأن �ملمار�ضات �لغريبة 

و�خلارجة عن �ملاألوف قد حتمل �ضمات �إبد�عية �أو ذكاًء فارقًا لأ�ضحابها كما 
نرى يف حكايات )جحا( �لعربي مبو�قفها �ملتعددة �أمام �مللوك و�لق�ضاة و�لفقهاء 

اآيات اأحمد جربو�لل�ضو�س و�لتجار،
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قبل �سنوات نبهني ال�سديق العزيز ال�ساعر الراحل 
ريا�ض قا�سم اىل واحد من اهم الكتب التي اجنزتها 
)اف��رودي��ت(  وامل��ع��ن��ون  الليندي  اي��زاب��ي��ل  ال��روائ��ي��ة 
�سعوب  ع��ن��د  ال��ط��ع��ام  اع����داد  �سحر  ي��ت��ن��اول  ال���ذي 
متعة  فكانت  وتنويعاته.  اجل�سد  ورغ��ب��ات  ال��ع��امل 
ومعرفة رائعة ، وقبل ايام نبهتني ال�سديقة العزيزة 
نرمني املفتي م�سكورة اىل فيلم نحن الن يف �سدده 
والكتابة عنه )رحلة املائة خطوة(، يبدو ان املخرج 
خفايا  يف  وا�سح  ول��ع  له  هال�سرتوم  ل���ض  ال�سويدي 
واحدا  لنا  قدم   2000 العام  ففي  واع��داده،  املطبخ 
تاألق  عن  يتحدث  الذي  افالمه)�سكول(  اجمل  من 
رو�سيه)جوليت  م��دام  طريق  عن  ومعافاته  اجل�سد 
وتفتتح حمال مع  نائية  التي حتط يف قرية  بينو�ض( 
تلك  يف  �سجة  ولتحدث  الككاو  مبادة  للعالج  ابنتها 
القرية تقود اىل �سراعات، هنا يف فيلم )رحلة املائة 
خطوة( ياخذنا هال�سروم اىل رحلة طعام طيبة، هو 
الهند  العام 1990 يف  املولود يف  اقبال كاظم  ح�سن 
وحتديدا يف مدينة بومباي من اب مي�سور احلال وام 
ماتت  والتي  ا�سراره  كل  وتعرف  الطعام  طهو  جتيد 

جراء احداث عنف، هذه ال�سرار يظل ح�سن يحملها 
معه اينما حل. 

الأحا�سي�ض،  كل  تعلمك  ا�سرار  القوقعة  هذه  -حتت 
ال�سباح،  وت�سنع  تقتل  ان  عليك  الطهو  تتعلم  لكي 
كل  يف  حتلق  التي  الرواح  ا�سباحا،  لت�سنع  تطهو 

مكان .
الطعام ا�سارة، الطعام ذاكرة ته�سم �سوكة التوترات، 
الطعام رائحة، الطعام حزن قاتل، الطعام ج�سد، بل 
اج�ساد، موت الم كان �سببا يف الهجرة والغرتاب، 
الب العنيد والبناء الربعة يقررون الرحيل والوجهة 
مطار  بال�سو�ساء،  ت�سج  املدينة  ه��ذه  لكن  لندن، 
هيرثو يجعل العائلة تقرر املغادرة اىل فرن�سا، ريف 
قدمية  �سيارة  يف  العائلة  تنح�سر  البديع،  فرن�ساء 
عن  ال�سيارة  تنحرف  يقود،  الذي  هو  العنيد  والب 
الطريق ويكاد الب والبناء ان يكونوا �سحية،)انك 
ومهما  املغرتبة  حياتك  يف  وجاهدت  �سنعت  مهما 
اللحظة  ت��ات��ي  ان  ،لب���د  ل��ك  و�سفقوا  ب��ك  ا���س��ادوا 
اوراق��ك  جتديد  تنتظر  الطابور  يف  فيها  تقف  التي 
انها  عذب،  مالئكي  وجه  يظهر  فجاة  القامة(.  يف 

ين�ساأ  خفي  حب  خيط  احللوة،  ماركريت  الطاهية 
العائلة  وح�سن،  ماركريت  ب��ني  الوىل  اللحظة  يف 
ال�سا�سع،  الف�ساء  هذا  يف  تذهب  اين  اىل  لتعرف 
وتقدم  نزلها  اىل  ت��اخ��ذه��م  ان  م��ارك��ري��ت  ت��ق��رتح 
ينتبه  الكل  اثناء  واح��دة،  ليلة  واملبيت  الطعام  لهم 
ي�سال  ه��و  لذلك  الطعام  اع���داد  طريقة  اىل  الب 
ومبا  ماركريت،  فتجيبه  فيها  اعد  التي  الكيفية  عن 
الب  ذهن  يف  تتفتق  مهجور  مكان  يقابله  املكان  ان 
ال��ذي  الهندي  الطعام  ي��ق��دم  مطعم  ان�ساء  ف��ك��رة 
تخليدا  بل  املطعم  لي�ض حبا يف  العائلة، رمبا  جتيده 
لروح ام العائلة التي راحت �سحية العنف، بني عناد 
الب ورف�ض ابنه ح�سن ينت�سر الب وي�سرتي املكان 
التي لتعود  ويبدا باعداده ليكون مطعما، يف البالد 
اليك ول�ست انت �سوى مقيم فيها تكون الولوية لبن 
البلد ولي�ست لك وتلك مزية جتعل احلياة على قارعة 
ليبعد  ال��ذي  املطعم  ي�سيد  ومت�سابك،  وع��ر  طريق 
)هيلني  ماليوري  مدام  مطعم  عن  خطوة  مئة  �سوى 
مريين( الذي مات زوجها وترملت لذا جتد ان جل 
وقتها هو اعداد الطعام ال�سريع للزبائن، جتن مدام 

املئة خطوة
هي احلد الفا�سل

مقداد عبد الر�سا

مل يكن ال�سالح يوما ما هو من وّحد العامل ولن يكون، هناك ا�سياء ب�سيطة وحميمة من 
املمكن اأن تعمر القلوب وجتعلها جمتمعة بحب، يقول نيكو�ض كاونتزاكي يف يومياته "الطريق 
اىل كريكو" فيما معناه: لقد التقيت مرة يف اأحد املطاعم ب�سخ�ض اأحببته دفعة واحدة لكن 
مل يكن اأحدنا يعرف لغة الآخر، لقد كان ذكيا هذا ال�سخ�ض ولكي يقرب امل�سافة بيننا اأخذ 

ي�سعد فوق الطاولة ويرق�ض بطريقة جتعل الفهم �سريعا بيننا، جميلة هي احلياة حينما 
نتذوق طعام حمبتها الآ�سر، حتيا ال�سم�ض وليمت الظالم.

هال �ضينما

ماليوري وحتاول ب�ستى الطرق ان توقف هذا امل�سروع 
خا�سة وهو ليبعد اكرث من مائة خطوة عن مطعمها، 
حتاول ب�ستى الو�سائل ايقاف امل�سروع، عمدة املدينة 
العادل بني القانون، �سراء كل مواد الطبخ من ال�سوق 
املناو�سات  ت�ستمر  ك��اظ��م،  ال�سيد  مطبخ  وعرقلة 
منديل  جتعل  التي  اللحظة  تاتي  ان  اىل  والتوترات 
يقوم  النا�سع،  ببيا�سه  جلي  ب�سكل  يظهر  الن�سانية 
احد الطهاة بحرق املطعم الهندي مما اجج الروح 
الن�سانية لدى مدام ماليوري فتقوم بطرد الطاهي، 
ماطر  ي��وم  يف  تذهب  وال��غ��رور  الكرياء  من  وبنوع 
بنتظيفه  وتقوم  املحرتق  الهندي  املطعم  جدار  اىل 
بحجة ان اجلدار هو ملك عام ولي�ض خا�سا، يف هذه 
اللحظة بالذات يقوم ال�سيد كاظم الذي يحمل مظلة 
يتقدم منها وي�سلمها لها كي تتقي زخات املطر، هذه 
قطعة  وجعلته  الفيلم  موازين  قلبت  بالذات  اللحظة 
عند  تظل  املكابرة  لكن   ، وحنان  وان�سانية  حب  من 
الذي  ح�سن  يحاول  ال�سرق،  عند  والعاطفة  الغرب 
احرتقت يداه  اثناء حماولة العائلة لخماد احلريق 
على  دلل��ة  ماليوري  مل��دام  خا�سا  طبقا  ي�سنع  ان 

ح�سن النية لكن ما ان تتذوقه حتى تذهب اىل كي�ض 
اعجبت  انها  من  ح�سن  �سك  حتت  وترميه  القمامة 
بالطبق لكن املكابرة انهت ال�سحن بهذه الطريقة، 
الوفاق، كيف ل  بهدوء وروية يقودنا هال�سرتوم اىل 
واحدة،  طينة  من  �سديقه،  الن�سان،  اخو  والن�سان 
اىل  مباركريت  عالقته  تطورت  ال��ذي  ح�سن  ي�سنع 
اقامة  اث��ن��اء  م��ال��ي��وري  م��دام  ت�ستدعيه  نقي،  ح��ب 
م�سابقة للح�سول على ا�سارة ثانية يف تاريخ مطعمها 
اىل  وتدفعه  امل�سابقة  يف  يدخل  طبقا  لها  لي�سنع 
العامل، ال�سرق ليقدر عادة ان يدفع ابناوؤه اىل العامل 
، يفوز املطعم با�سارة ثانية، يوؤجج هذا الفعل غرية 
ماركريت فهي اي�سا طباخة ماهرة ، لكن ح�سن الن 
يف طريقه اىل العامل للح�سول على اجلائزة الثالثة 
يذهب  احللم،  يف  ال  عليها  احل�سول  لميكن  التي 
ح�سن لكنه �سرعان مايعود اىل مكانه الذي بدا منه ، 
هنا ابوه وماركريت ومدام ماليوري التي دفعته بحب 
اىل العامل، جاء ح�سن ليح�سل على اجلائزة الثالثة 
من مكان حمبته ، مكان امه التي علمته �سر التذوق 
ر�سمه  الذي  الخري  امل�سهد  والتالف، يف  املحبة  �سر 

يف  هال�سروم 
الدقة  غاية 
والن���ت���ب���اه 

املئة  فيه  تته�سم 
مدام  مطعم  يف  اجلميع  ليجتمع  خطوة 

الب  ك��اظ��م  ال�سيد  وح�����س��ن،  م��ارك��ري��ت  م��ال��ي��وري 
دغدغة  بينهما  ن�سات  ماليوري  وم���دام  العنيد 
حب كي ت�ستمر احلياة ،هذا اجلو العابق باملحبة 
وتداخل احل�سارات وتقارب روح الن�سان العظيم 
يف  غ��اي��ة  مبو�سيقى  رح��م��ن  املو�سيقار  ي��وؤج��ج��ه 
بجائزة  مرتني  فاز  رحمن  والن�سجام.  العذوبة 
الو�سكار ور�سح ملرات خم�ض، قلوب العامل رحيمة 
احلر،علينا  والجن���از  الكبرية  للمواهب  وتت�سع 
الفيلم هم  انتاج  �ساهموا يف  الذين  ان  نعرف  ان 
بليك،  وجوليت  �سبيلرغ   و�ستيفن  وينفري  اوبرا 
الب  ب��وري  اوم  بني  ا�سدها  على  كانت  املناف�سة 
كيفية  يف  طويال  وقتا  ق�ست  التي  مريين  وهلني 
نطق اللغة الفرن�سية، كان التناف�ض ممتعا وكبريا 

فاز فيه اجلميع .
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و�سخامة  تطوره  ب�سرعة  ال�سومري  الأدب  متيز   
اإنتاجه وتعدد اأ�سكاله، فمنه )املالحم والأ�ساطري 
والرتاتيل واملراثي والأمثال واحلكم( نق�ست على 
اآلف الألواح الطينية باخلط امل�سماري منذ اأقدم 
التي  التنقيبية  البعثات  اأثبتته  ما  وهذا  الع�سور. 
املوجودة  التلول  يف  بن�سلفانيا  جامعة  اأر�سلتها 
التي   1900  –  1889 ع��ام  منذ  )ن��ف��ر(  مبدينة 
ك�سفت عن اآلف الألواح والك�سر الطينية املكتوبة 
باخلط امل�سماري التي تعد امل�سدر الرئي�ض لإعادة 

تركيب التاآليف ال�سومرية. 
الأدب��ي  النتاج  بهذا  والآ���س��وري��ون  البابليون  تاأثر 
فاقتب�سوا الكثري منه وترجمه احلثيون اىل لغتهم 
وتعد  امل�ستطاع،  ق��در  اأ�سوله  على  املحافظة  مع 

بع�ض املبتكرات الأدبية لدى العرانيني والإغريق 
القدامى خا�سعة للموؤثرات الأدبية ال�سومرية اىل 

حد بعيد .
الأ�سطورة

ل  ال�سومري  الأ�سطوري  الأدب  عن  احلديث  قبل 
 ،)Myth( الأ�سطورة لنا من تعريف معنى  بد 
اليونانية  يف  وتكتب  املنطوق  الكالم  تعني  وه��ي 
بكلمة  ع��الق��ة  ال��ك��ل��م��ة  )Mythos(ولهذه 
الأ���س��اط��ري  علم  اأم���ا  ال��ف��م،  اأي   )Mouth(
ف���روع  م���ن  ف����رع  ف��ه��و   )Mythology(
وتف�سريها،  الأ���س��اط��ري  ب��درا���س��ة  يعنى  امل��ع��رف��ة 
احلكاية  يعني  الأول  جزءين؛  ذو  امل�سطلح  وهذا 
معناه  وال��ث��اين  والأب��ط��ال،  الآل��ه��ة  عن  التقليدية 

ت��اأري��خ  يف  حم��اول��ة  اأول  ه��ي  والأ���س��ط��ورة  العلم، 
تهدف  فل�سفية  مفاهيم  لو�سع  الإن�ساين  الفكر 
باأ�سرار  اجلهل  متاهات  من  الإن�سان  اإنقاذ  اىل 
ال�سومرية  الأ�سطورة  وتعد  وظواهرها.  الطبيعة 
اأقدم النماذج الأدبية املكت�سفة حلد الآن وهي من 
اأهم امل�سادر املعمول بها لفهم ودرا�سة الأ�ساطري 
ال�����س��ائ��دة يف ال�����س��رق الأدن����ى ال��ق��دمي ومت��ي��زت 
واأ�سالة  ال�سياغة  الت�سوير ودقة يف  بالراعة يف 
الفني والأدبي يطغى  الأ�سلوب، ويكاد اجلانب  يف 
اأن  اىل  ذل��ك  ويعزى  فيها  الفكري  اجلانب  على 
املعارف الفكرية الإن�سانية يف الأزمان القدمية مل 

تكن متبلورة اأو م�سنفة ب�سكل كامل ودقيق.
  ميدوزا 

الأدب
يف  العراق القدمي

يعد �لأدب �ل�ضومري من �أقدم �لنتاجات �لأدبية و�أهمها على مر �لتاأريخ، وهو 
�لنو�ة �لأوىل لكل �لآد�ب �ملا�ضية و�حلا�ضرة، "�إذ �أن ثمار �ملعرفة �لفكرية 

و�لأدبية يف وقتنا �حلايل ما هي �ّل ح�ضيلة ذلك �لغر�س �لذي منا وترعرع منذ 
�آلف �لع�ضور �لتي ق�ضتها �لإن�ضانية يف م�ضريتها �حل�ضارية."

اأحمد جودة كاظم 
القي�سي 

ت���������اري���������خ

الأ�ساطري  اأه��م  من  الإغريقية(  )امل��ي��دوزا  تعد 
الأدب  اىل  ترجع  التي  اجل��ذور  ذات  اأو  املقتب�سة 
اإحدى  وهي  الفرعونة  تعني  فامليدوزا  ال�سومري، 
الأخ������وات ال���ث���الث ك��م��ا ذك����رت يف الأ���س��ط��ورة 
ويتميزن  �ساحرات،  اأو  اآلهة  ولعلهّن  الأغريقية، 
من  وكل  ال�سعر  من  ب��دًل  بالأفاعي  مك�سو  براأ�ض 
يتبادل النظر معهن يتحول اىل متثال من احلجر، 
)هبوط  اأ�سطورة  يف  ج��اء  ملا  ج��دًا  م�سابه  وه��ذا 
لوح  على  املنقو�سة  الأ���س��ف��ل(  ال��ع��امل  اىل  اإينانا 
التاأريخية،  احل�سر  مدينة  يف  عليه  عرث  حجري 
وحدقوا  "اإينانا"  اىل  ال�سبعة  احلكام  نظر  حني 
جثة  اىل  فتحولت  املوت،  عيون  نحوها..  بعيونهم 
هامدة. هذا الت�سابه يف الأحداث ما هو ال دليل 
لأن  ال�سومري  بالأدب  العامل  ح�سارات  تاأثر  على 
ل�سالح  ع��دي��دة  ب��ق��رون  يقا�ض  الزمني  ال��ف��ارق 

ال�سومريني .
اأمثال وحكم 

واحل�سارية  الآث��اري��ة  موروثاتنا  يف  التنوع  يعد 
على  دلياًل  هذا  وقتنا  حتى  بها  والعمل  والثقافية 
هو  فالعراق  واأ�سالتها،  وعمقها  ح�سارتنا  ن�سج 
مهد احل�سارات وبلد احلرف الأول، وهو بال �سك 
الع�سور.  خمتلف  وعلى  الأمم  لباقي  علٍم  منبع 
الثقايف،  امل���وروث  امل��وروث��ات ه��و  اأه��م تلك  وم��ن 
يف  ال��ق��دمي  الفكر  ع��ن  تخرنا  غنية  م��ادة  كونه 
�سواء  الأ�سعدة،  كافة  وعلى  الرافدين  وادي  بالد 
احلديث  ونخت�سر  فنيًا.  اأم  اأدبيًا  اأم  دينيًا  اأك��ان 
هنا عن املوروثات الأدبية والتي ت�سمل الأ�سطورة 
وغريها  وامل��واع��ظ  واحل��ك��م  والأم��ث��ال  والق�سة 
يتداوله  بع�سها  ي��زال  ما  التي  الأدبية  امل��واد  من 
ال��ن��ا���ض، وب��ال��رغ��م م��ن وج��ود بع�ض ال��ف��وارق يف 
�سبيل  وعلى  واح��د،  املعنى  اأن  اإل  اجلمل  �سياغة 
"املدر�سة كالبيت  املثال هناك مثل �سومري يقول 
املرء  اليه  يدخل  اإن  ما  ال�سماء  املعلقة جذوره يف 
يجُظهر  العينني"،  مفتوح  منه  يخرج  العينني  مغلق 
العراقيني  لدى  والدرا�سة  العلم  اأهمية  املثل  هذا 
التي  الأمثال  من  لكثري  جدًا  قريب  وهو  القدامى 
والتي حتث على حماربة اجلهل  نتداولها  ما زلنا 
"العلم نور  والتم�سك بالعلم واملعرفة ونذكر منها 
واجلهل ظالم"، وهو مقارب جدًا يف معناه للمثل 

ال�سومري الذي ذكرناه .
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ا�ستعدادات  من  الأك��ر  العبء  يقع  ال��ع��راق،  ويف 
قدوم العيد على �ست البيت وبناتها وكّناتها، فهّن 
من  القدمي  ويرفعن  املطوّية  الأفر�سة  رن  يح�سّ
الأرائك لي�سعن اجلديد او املكوي بعناية ا�ستعدادًا 

لزيارة الأقارب واجلارات وال�سحاب اأيام العيد.
�سراء  اختارت  قد  اليوم  الأجُ�سر  بع�ض  كانت  واإذا 
جتنبًا  معروفة  حم��ال  من  وكعكِه  العيد  حلويات 
حلويات  اإع���داد  يف  الأ���س��رة  ت�سرفه  كبري  جلهد 

العيد،
ال�ّسما  الأ�سر لتكتفي ب�سراء »من  الكثري من  فاإن 
باأنواعه«  والّلقم  ال�ست  وزنود  والزلبية  والبقالوة 
و�سائر الأنواع امل�ستهاة من املحال املعروفة، فالبد 
يف  واخلفيفي  اخلا�سة  الكليجة   �سنع   م��ن  لها 

املنزل وفق كميات منا�سبة لكل اأ�سرة.
املنزلية  الطباخات  يف  املنزل  اأف��ران  ظهور  قبل 
)اآخر  العرفات  يوم  املنزل  �سيدة  كانت  احلديثة، 
يوم من رم�سان( تعجن الكليجة باأنواعها )كليجة 
وتر�سلها   املرو�ض(  اأواجل��وز  م  اأولقجُ �سكر  اأو  متر 
على �سكل �سينية كبرية )اأو عدة �سواٍن ( للمباهاة 
اأواحلاجة اىل فرن ال�سمون يف املحلة حيث ت�سوى 
مقابل مبلغ زهيد، وتعيدها احلديثة )وهي الفتاة 
م�ستهاة  م�سوية  داره��ا  اىل  بال�سينية  اليانعة( 
و�سباب املحلة يختل�سون النظر على ا�ستحياء اىل 
�ساحبة ال�سينية وهم قد يفكرون بخطبة او دعوة 
مثلما  الأ���س��ر  ت��ت��زاور  حيث  العيد..  اأي��ام  خلطبة 

يتزاور الرجال بعد �سالة العيد.

ال�سعبية  والأ���س��ح��ى  الفطر  ع��ي��دي  مظاهر  م��ن 
ال�ساحات  يف  ال��ه��واء  ودوال��ي��ب  امل��راج��ي��ح  ن�سب 
تقام  فيها، كما  لالأطفال  كاألعاب  املنازل  خ��ارج 
لعبة )ال�سا�ض( من قبل ال�سباب قريبًا من اأماكن 
عرباتهم   بعر�ض  املكارون  يقوم  فيما  املراجيح، 
ين�سدون  وه��م  فيها  الأط��ف��ال  في�سعد  ل��الإي��ج��ار 
يعقد  وق��ت  دورت���ني، يف  او  دورة  العيد يف  اأغ��اين 
للتهنئة  والدواوين  البيوت  يف  جمال�سهم  الرجال 

واحلديث املمتع املنا�سب  املبهج.
املهّيل  ال�ساي  اإي��ق��اع  وعلى  الن�ساء،  جمال�ض  يف 
حل�سناء  خطبة  حديث  يجري  قد  العيد،  وكليجة 
عام  كل  لأخ��رى..  الفرح  موعد  لتعيني  وا�ستعداد 

واأنتم بخري.

العيون تالحق احلديثات!
اأ�سرار الكليجة وجمال�س الن�ساء

عيد الفطر..
 عيد �لفطر �ملبارك تظاهرة دينية 
�ضعبية تتد�خل فيها �لطقو�س 
�ملقد�ضة، من �ضالة عيد و�نتهاء 
�ضيام ومباركة �لنا�س لبع�ضهم 
بقدوم �لعيد �ل�ضعيد، �ىل جمموعة 
من �ملمار�ضات �ل�ضعبية �لتي تتجدد 
يف كل عيد.

با�سم عبد احلميد حمودي



 

مهم جد� 
 ليحق لأي �ضخ�س �و موؤ�ض�ضة �و جملة �و �ضا�ضة �و مو�قع �لكرتونية 

و�أية و�ضيلة �عالمية �خرى ��ضتعمال هذه �ل�ضور  ) هي �ر�ضيفي 
�ل�ضخ�ضي ومعي عقد �ضر�ئها(  ، جملة �ل�ضبكة �لعر�قية �لوحيدة لها  

�حلق بذلك وبعك�ضه �ضتكون �ملحاكم هي �لفي�ضل.

مقداد عبد الر�سا

يذكر الدكتور خليل ابراهيم العالف عن تاريخ الفوتغراف يف البالد وخا�سة مدينة 
املو�سل التايل:  يعتر نعوم ال�سائغ يف مقال ن�سرته يف جريدة احلدباء )املو�سلية( 
املو�سل  يف  لي�ض  الفوتوغرايف  الت�سوير  رواد  اأبرز  من   2002 اأبريل/ني�سان   30 يوم 

فح�سب بل ويف العراق كله.
املهمة  �سوره  ومن  ع�سر،  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  )م�سورا(  عمله  ال�سائغ  نعوم  بداأ 
يو�سف  الراحل  وال�ساعر  والكاتب  الأدي��ب  وال��د  هو  ونعوم  لنف�سه.  التقطها  �سورة 
ال�سائغ. وقد اخرين الأ�ستاذ بهنام حبابة، الكاتب والباحث املو�سلي املعروف، اأن 
نعوم تزوج مرتني وزوجته الثانية هي اأخت يو�سف منرود ر�سام وقد عمل نعوم ال�سائغ 
 � )املطران  ي�سدرها  كان  التي  املو�سلية  )النجم(  ملجلة  م�سححا  الزمن  من  فرتة 
املوؤرخ �سليمان �سائغ( �ساحب كتاب "تاريخ املو�سل" ويقع يف ثالثة اأجزاء، يف بداية 

الثالثينيات من القرن املا�سي. 
�سما�سا  وكان  دلل،  بيت  من  وهو  الدومنيكان،  عند  الت�سوير  على  نعوم  تدرب  وقد 
ا�سمها  وابنة  ا�سمه )�سام(  الأوىل  زوجته  ابن من  وله  مثقفا،  كان  واأنه  الكني�سة  يف 
)جانيت( وقد �سجل بعد�سته الكثري من ال�سور املهمة عن املو�سل وتويف �سنة 1948. 
ون�سرها  �سوره  جمع  على  العمل  الفوتوغرافيني  وامل�سورين  وبالباحثني  بنا  وقمني 

والحتفاء ب�ساحبها وا�ستذكار جميله وف�سله وريادته.
ال انني �سخ�سيا احتفظ بر�سالة خطية كان قد بعث بها الدكتور الراحل بطر�ض حداد 
اىل الراحل الفوتغرايف حازم باك يوؤكد فيها بان اجلماعات التب�سريية هي من ادخل 
التنويه،  اقت�سى  للر�سالة هنا  فقد  امل�ساحة لتت�سع  ان  املو�سل ومبا  الفوتغراف اىل 
وحكاية هذه ال�سورة هي واحدة من جمموعة �سور التقطها نعوم ال�سائغ ، ال�سرطة 

فيما م�سى كان يطلق عليهم الدرك 

واحدة من اجمل ال�سور للملك القتيل في�سل الثاين رحمه اهلل وهو يق�سي 
فرتة ال�سيف يف م�سيف ال�سكندرية،كتبت جملة الثنني بتاريخ 8-11-

عما  ال�سكندرية  الثاين  في�سل  يف�سل   ، م�سيفه  يف  العراق  ملك   1947
عداها من امل�سايف الخرى ،وقد ابدى رغبته هذا العام يف مت�سية �سهر 
وقد   ، مدار�سها  باحدى  لاللتحاق  انكلرتا  اىل  �سفره  قبل  ال�سكندرية  يف 
قال ملندوبنا ان حنينه اىل ال�سكندرية وبحرها لينقطع طوال العام حتى 
يقبل ال�سيف في�سرع اليها، وقد اعد له ال�سيد حت�سني الع�سكري بيك وزير 
العراق املفو�ض يف م�سر ) كابينا ( فخما ب�سيدي ب�سر حيث مي�سي امللك 
وابن عمه المري رعد �ساعات ال�سباح يف الرتي�ض على الرمال وال�سباحة 
لها جناحًا خا�سًا  افرد  فقد  وحا�سيتها  والدته  عالية  امللكة  البحر،اما  يف 
يف فندق �سان �ستيفانو احيط ب�سياج من اخل�سب حتجبه عن بقية الفندق 
طبقا للتقاليد ال�سرقية كما اعد لهذا اجلناح �سلمًا خا�سًا غري ال�سلم العام 
ع�سر  �سبعة  بعمر  وهو  اهلل  رحمه  الثاين  في�سل  للملك  للفندق،وال�سورة 
عاما وبيده مي�سك املجداف ومعه المري رعد والمري زيد وبع�ض احلا�سية.

لطيف  ال�ستاذ  يذكر  العراقي  امل�سرح  تاريخ  ف�سول  من 
ح�سن : 

املجتمع  قبل  من   ، للم�سرح  بها  املرحب  غري  الوفادة  بعد 
القرن  وب��داي��ات  ع�سر  التا�سع  اواخ��رال��ق��رن  يف  العراقي 
الع�سرين ، نزع عنه رداء التب�سري وال�سيا�سه ، بعد تاأ�سي�ض 
الدوله العراقيه ، وتن�سيب امللك في�سل الول .بداأ امل�سرح  
 ، البور  العراقيه  الثقافيه  الرتبه  يف  ب�سعوبه  ج��ذوره  ميد 
تقاوم  القدميه   والبدويه  القبليه  والعادات  التقاليد  كانت  
الذي هب  و كل اجلديد يف احلياة   ، التمدن  رياح  ب�سراوه 
العثماين  احل��ك��م  م��ن  ال��ت��ح��رر  بعد  ج��ان��ب  ك��ل  م��ن  عليها 
اجلوامع  م��ن  ح���رام،  كلمة  مكان  ك��ل  م��ن  عاليا  .ارتفعت 
والتكايا،وخرجت فتاوى التحرمي الكثريه ،  واعتروا ان كل 
، هو رجز من عمل  الغرب  الكفار يف  بدع  القادم من  هذا 
المة  يف  الف�ساد  لن�سر  ابلي�ض  مكائد  من  ون��وع  ال�سيطان 
احلنيف  بالدين  والتم�سك  اهلل  ل�سنة  خمالف  ال�سالمية، 
واداء فرائ�سه، وحذروا املوؤمنني من  ا للهو يف هذه الدنيا 
الفانية، والنغما�ض يف ملذاتها ومنكراتها، وانت�سرت الروؤى 
التي تف�سر ان مايحدث هو من عالمات قدوم ال�ساعة التي 
�سيظهر فيها النبي العور الدجال ، لتقوم القيامة، و�سياأتي 
بعدها يوم احل�ساب  على مااقرتفوه من خطايا يف دنياهم، 
والذي لن ينجو من عذاب جهنم ويفوز  باجلنة منهم، ال 
من �سار على ال�سراط امل�ستقيم، وحكاية هذه ال�سورة هي 
دليل م�سرحية )كانت ت�سمى رواية( عقول يف امليزان التي 
كتبها طلبة فرع التمثيل يف معهد الفنون اجلميلة، الطريف 
يف  �سيتها  ذاع  ال��ت��ي  ال���س��م��اء  بع�ض  ه��ن��اك  ان  الم���ر  يف 
املو�سيقى والغناء نراهم قد ا�سرتكوا يف هذه الرواية وكما 
هو مبني يف الدليل: احلاج ناجي الراوي، حامد الطرقجي، 
عبدالرزاق،  ا�سعد  الغزايل،  ناظم  قطان،  ح�سني  حممود 
�سوقي،  خليل  الن�����س��اري،  وليد  الزبيدي،الطفل  فخري 

�سلمان عبداهلل، فتح اهلل اخليايل، �سريف اخلطيب .
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ال��دول  بع�ض  يف  الكبري  امل�سلني  لأع����داد  ون��ظ��رًا 
امل�ساحات  يف  ال�����س��ل��وات  ه��ذه  ت��ق��ام  الإ���س��الم��ي��ة، 
املفتوحة خارج امل�ساجد اأو يف اأماكن كبرية كاملالعب 
الريا�سية مثاًل. ي�سافر كثري من امل�سلمني اإىل مدن 
اأخرى للم�ساركة بهذه الأن�سطة. 
بع�ض  تنظم  اليوم،  هذا  مثل  يف 
مرا�سم  الإ�سالمية  املجتمعات 
خمتلفة،  اح��ت��ف��ال��ي��ة  واأج�������واء 
ك���ت���ق���دمي وج�����ب�����ات ال���ط���ع���ام 
اجلماعية اأو ا�سطحاب الأطفال 
واللعب للرتفيه  اللهو  اأماكن  اإىل 

عنهم يف هذا اليوم ال�سعيد.
زكاة الفطر

الفطر  زكاة  امل�سلم  يعط  مل  اإذا 
يعطيها  اأن  فيمكنه  رم�سان،  يف 
الفطر  زك����اة  ال��ف��ط��ر.  ع��ي��د  يف 
ال�سدقة  اأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل  ه��ي 
امل���ادي���ة مب���ا ي���ع���ادل ك��م��ي��ة من 
والتمر  كال�سعري  الغذائية،  املواد 
التي  القمح  دق��ي��ق  اأو  وال��زب��ي��ب 

تعطى للفقراء.
اأي�سا  امل�سلمني  من  للعديد  ميكن 
اإعداد وجبات احتفالية للم�ساركة 
بهذا اليوم ال�سعيد ويرتدي الكبار 
والأطفال مالب�ض جديدة، ويتزاور 
وينال  ال��ه��داي��ا،  وي��ت��ب��ادل��ون  بينهم  فيما  الأق����ارب 
الأطفالجُ ن�سيبًا طيبًا من العيديات وكذلك احللوى. 
ير�سل البع�ض اأثناء اأيام العيد بطاقات التهنئة التي 

غالبًا ما تت�سمن عبارة "عيد مبارك".
عيد الفطر لي�س عطلة ر�سمية يف 

بع�س الدول 
عيد الفطر لي�ض عطلة ر�سمية على م�ستوى البالد يف 
دول كاأ�سرتاليا اأو كندا اأو اململكة املتحدة اأو الوليات 
ال��ع��دي��د م��ن ال�سركات  امل��ت��ح��دة. وم��ع ذل���ك، ف���اإن 
خالل  عملها  �ساعات  تغري  الإ�سالمية  واملوؤ�س�سات 
اأيام عيد الفطر. قد يكون هناك اأي�سًا بع�ض الزحام 

حول امل�ساجد اأثناء النهار.
ر يف تركيا عيد الفطر هو ال�سكَّ

يتهياأ الأتراك للعيد بعمل حملة تنظيف �ساملة للبيت 
�سرفة  على  ال��زه��ور  وتنرث  مقتنياته،  جميع  ت�سمل 

املنزل وتعلق اأ�سواء الزينة ابتهاجًا بقدوم العيد.
بكميات  العنب  ورق  الأت��راك على طهو  يحر�ض  كما 
كبرية وي�سرتون احللقوم والبقالوة والكلونيا، اإذ تعد 
�ستقبل بها  هذه من اأ�سا�سيات موائد ال�سيافة التي يجُ

ال�سيوف، فورق العنب هو بديل لكعك العيد.
والبقالوة  العنب  ورق  الرتكية  العائالت  ت��وزع  كما 
الأطفال يف  املنزل على  املجُعدة يف  ال�سكريات  وبع�ض 
يوم عرفة، وجرت العادة اأن يقوم الأطفال بتح�سري 
لتجميع  اجلريان  بيوت  على  بها  والطواف  اأكيا�سهم 

ما يوزعه اجلريان عليهم.
الفجر  ���س��الة  لأداء  ي��ذه��ب��ون  الأت������راك  م��ع��ظ��م 
هناك  ويبقون  طيبة،  وبعطور  اجلديدة  مبالب�سهم 

للتكبري والتهليل حتى قدوم موعد �سالة العيد.
امل�سلون  ي�سطف  العيد  �سالة  من  النتهاء  عقب 
اإىل  العودة  البع�ض. عند  بع�سهم  ومباركة  للمعايدة 
املنزل يذهب ال�سغار لتقبيل اأيدي الكبار وتهنئتهم، 

عادات ال�سعوب الإ�سالمية 

حتتفل �ل�ضعوب �لإ�ضالمية يف كل �نحاء �لعامل بعيد �لفطر �ل�ضعيد، �لذي ينتظرونه 
بعد �ضهر كامل من �ل�ضيام و�لبتهالت هلل تعاىل. يح�ضر كثري من �مل�ضلمني �ضالة 

�جلماعة وي�ضتمعون خلطبة �ليوم �لأول من �ضهر �ضو�ل. 

ترجمة: اآلء فائق
عن موقع/ تامين ديت 

يف عيد الفطر
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اجلد  ي��د  يقبل  والأب  وج���ّده  اأب��ي��ه  ي��د  يقّبل  ف��الب��ن 
"عيدكم  ع��ب��ارة  البع�ض  بع�سهم  على  وي��ك��ررون 

مبارك".
يف موريتانيا يكّرمون الأ�سهار وكبار 

ال�سن
يغتنم املوريتانيون اأيام عيد الفطر لإنعا�ض عاداتهم 
الجتماعي،  التكافل  ي�سودها  ال��ت��ي  وتقاليدهم 
وتكرمي الأ�سهار وكبار ال�سن، ومن بني اأبرز التقاليد 
اأو  العيد  كمالب�ض  لالأ�سهار  هدايا  تقدمي  املتوارثة 

خروف اأو مبالغ مالية.
�سهدتها  التي  والجتماعية  القت�سادية  التحولت 
موريتانيا يف ال�سنوات الأخرية مل تثِنهم عن "واجب 
العرف  ويحتم  متبعًا.  ي���زال  م��ا  ال���ذي  الأ�سهار" 
املوريتاين على الرجل حتى لو كان غري مقتدر تقدمي 
الزوجة  ت�سرتي  وباملقابل  زوجته،  "الواجب" لعائلة 

هدايا لعائلة زوجها وتقدمها لهم قبل العيد باأيام.
اأيام عيد الفطر بزيارة الأهل والأقارب،  كما حتفل 
ال�سن.  وكبار  الوالدين  من  والر�سا  ال�سفح  وطلب 
الفطر  زكاة  اإخ��راج  يتم  املوريتانية  للعادات  ووفقًا 
املعروفة حملّيًا ب�"الفطرات" �سباح يوم العيد وقبل 
تقدميها  ال�سباب  يف�سل  بينما  لل�سالة،  اخل��روج 
اجلمعيات  ل�سالح  بها  الترع  اأو  للمحتاجني  نقدًا 
املوريتانيون  يرتدي  لل�سالة  اخلروج  قبل  اخلريية. 
"دراعة"  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  التقليدية،  مالب�سهم 

للرجال و"ملحفة" للن�ساء.

العيد،  يوم  بيوتهن  بتزيني  كثريًا  املوريتانيات  تهتم 
الأم  تتناوب  اإذ  الفاخر،  بالبخور  بالزوار  ويرحنب 
واملهنئني  ال����زوار  ا�ستقبال  على  ال��ك��رى  وال��ب��ن��ت 
العتقاد  وي�سود  وجوههم،  ليعطروا  البخور  مبواقد 
احلا�سدة  والعيون  الأرواح  يطرد  البخور  اأن  بينهم 

ويجلب الركة.
فرحة الأطفال ل تكتمل ال بح�سولهم على العيدية اأو 
"اأنديونة" كما ي�سميها املوريتانيون، ويبتهج ال�سغار 
مبالب�ض العيد وما جمعوه من مال ي�ستطيعون اإنفاقه 
وارتياد  النارية  والألعاب  احللوى  ل�سراء  حرية  بكل 
بجمالهن  املوريتانيات  اهتمام  اما  الت�سلية.  اأماكن 
العيد  قبل  اأيامًا  يخ�س�سن  اإذ  باإيام،  العيد  في�سبق 
باحلناء  والتزين  املغربي  احلمام  بارتياد  لزينتهن 

وا�ستعمال ال�سفائر الإفريقية التي تزيدهن جماًل.
العيد يف ماليزيا ونيجرييا 

يف الوقت الذي تتنوع فيه الطرق املاليزية والنيجريية 
رايا"  "هاري  ب�  يعرف  ما  او  الفطر  بعيد  لالحتفال 
لدى اأهل البالد الأ�سليني، لكن ما تزال هناك بع�ض 
كال  يف  النا�ض  اأن  املالحظ  الب�سيطة،  الختالفات 

البلدين يحتفلون بالعيد بالتجمع يف منزل احلاكم.
لعامة  احلاكم  با�ستقبال  ماليزيا  يف  العيد  يتميز 
النا�ض يف ق�سر هاري رايا املفتوح يف اإ�ستانا با�سري. 
غامرة  ب�سعادة  ي�سعرون  الأج��ان��ب  الطالب  فتجد 
للقاء حاكم ولية واقليم جوهور يف ماليزيا، ف�ساًل 
املنزل  اىل  النا�ض  من  الآلف  ع�سرات  توافد  عن 

املفتوح ملقابلة ال�سلطان اإبراهيم بن املرحوم �سلطان 
اإ�سكندر. 

تقع اإ�ستانا با�سري يف مدينة جوهر بهرو، ثاين اأكر 
األف  مدن ماليزيا بعد كوالملبور، يقطنها نحو 900 
ماليزيا  يف  ال�سناعية  املراكز  اأكر  من  تعد  ن�سمة، 
كما اأنها ترتبط ب�سنغافورة بوا�سطة ج�سر ما ي�سهل 
عملية النتقال بني البلدين وي�سهم يف منو الدخل من 

التجارة وال�سياحة.
ب�سيطًا  بنيًا  قمي�سًا  جوهر  مدينة  حاكم  ي��رت��دي 
و�سرواًل طوياًل، ومي�سي احلاكم نحو 15 دقيقة مع 
رعاياه، ويلتقط معهم �سورًا عادية ف�ساًل عن �سور 

ال�سلفي.
لق�سر  بدعوتنا  "نت�سرف  النيجرييني:  اأح��د  يقول 

حاكم البالد لتناول الطعام معه."
ب�سعادة  الأج��ان��ب  الطالب  ي�سعر  اأخ��رى  جهة  من 
غامرة للقاء احلاكم جوهر يف بيته املفتوح للجميع، 
لتوجهه  ومتوا�سعة،  ودي���ة  �سخ�سية  ي��رون��ه  وه��م 

�سخ�سيًا لتحية اجلماهري.
اوالو  امل�سلم  النيجريي  املبتهجني،  ال��زوار  بني  من 
لن�سمامه  بالركة  �سعر  ال��ذي  عامًا(   34( حممد 
حمظوظ  "اأنا  يقول  مباليزيا.  الفطر  عيد  لحتفال 
جدًا لأنني متكنت من م�سافحة يد احلاكم والتقاط 
لوطنه  يعد  مل  اأن��ه  م�سيفًا  معه"،  �سخ�سية  �سورة 
املا�سية  الثالث  ال�سنوات  مدار  على  العيد  فرتة  يف 

حل�سور هذه املنا�سبة.
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هذه احلكاية، وهذه الأ�سئلة وكل هذا ال�ستغراب، 
حزام  يرتدون  الذين  لالأقلية  يومي  ب�سكل  يحدث 
الأمان. ال�سوؤال هنا: مَل ا�سبحنا نعّد ارتداء حزاء 
الأمان "الطبيعي" �سيئًا غري طبيعي يف عام 2019.

اأزمة اأم نظام؟
الأمان،  حزام  ارتداء  م�سكلة  الدول  اأغلب  تخّطت 
واأ�سبح ا�ستخدامه روتينًا يوميًا واعتياديًا، لكنه يف 
قانون  اأن  من  الرغم  على  م�سكلة،  زال  ما  العراق 
ومن  ال�سائق  على  يوجب  العراق  يف  العام  امل��رور 
ال�سواق  اأغلب  اأن  اإل  احلزام،  ارتداء  قربه  يجل�ض 
يتعاملون مع الأمر وكاأنه حبل خانق لرقابهم، بدًل 

من اأن يكون منقذًا.
ا�ست�سهال القانون

اأن  ال��راوي  حممد  العقيد  الكرخ  قاطع  اآم��ر  يوؤكد 
تنفيذ  على  ت�سدد  العزاوي  عامر  اللواء  توجيهات 
القانون وت��غ��رمي ك��ل م��ن ل ي��رت��دي ح��زام الأم��ان 

وحجز عجلته.
 15 عن  يقل  ل  ما  تغرميهم  على  يحث  -القانون 
يتهاونون  جعلهم  الب�سيط  املبلغ  هذا  دينار،  األ��ف 

وي�ست�سهلون خرق القانون. لهذا لي�ض من حل لدى 
الأجهزة املخت�سة �سوى رفع مبلغ الغرامة والتعامل 

ب�سرامة اأكر معهم.
يذكر العقيد اأن املواطن العراقي يتعامل مع ال�سارع 
دومنا احرتام، وذلك بتجاهله املفارز وال�سيطرات 
ثقافة  ميلكون  ل  اأغلبهم  وي�سيف:  دائمًا،  املرورية 

مرورية،
 كم �سابطًا و�سرطي مرور �سنوزع يف �سوارعنا من 
اأجل تنظيم ال�سري واإجبارهم على اللتزام بارتداء 
لوحدها حتديدًا،  اخل��ط��وة،  ه��ذه  الأم���ان؟  ح��زام 

حتتاج ملعاونة وم�ساعدة املواطنني ل غري.
�سائقي  اأغلب  اإن  قائاًل:  اأ�سفه  عن  العقيد  واأعرب 
ال�سيارات هم اأ�سخا�ض غري مبالني، ذلك اأن حزام 

الأمان يعد و�سيلة مهمة حلمايتهم.
يت�ساءلون  احل����زام،  اأج���ل  م��ن  نوقفهم  -حينما 
بغرابة: ما الذي حدث؟ مل نفعل �سيئًا! م�سريًا اىل 
"فقرة  الق�ساء على  املرور متكنت من  اأن مديرية 
ارتداء  اإ�ساعة  اإعادة  على  �سايد" و�ستعمل  الرونغ 

حزام الأمان.

ن�سيحة خطرة 
حينما  عاليًا  يا�سني  بهاء  امل��رور  �سرطي  ي�سحك 
يخرنا اأن �سرطي املرور قد يجُقتل اذا ن�سَح اأحدهم!
اأجل حزام  �سائقًا من  ا�ستوقفت  الأي��ام  اأحد  - يف 
اأنا  لأي حزب  تعلم  هل  �ساخرًا:  فاأجابني  الأم��ان، 

تابع؟ هل حتب اأن اأح�سرهم لك؟
على حماية  اأحدهم  اأن حتث  املوقف جنونيًا،  كان 

نف�سه فيهددك بالقتل وباحلزب التابع له.
ال�سرطي يا�سني  وعن عمل الأجهزة املرورية يقول 
لكن  بكل جهودها،  عمله  عليها  ما  كل  تعمل  "اإنها 
كوادر  بع�ض  ي�سيب  الياأ�ض  جعل  املواطنني  متادي 

املرور."
دول  يف  احل��زام  ي��رت��دون  العراقيني  اإن  وي�سيف: 

العامل، وعند دخولهم حدود العراق يخلعونه.
اإنها  وح�سب،  القوانني  على  يقت�سر  ل  -املو�سوع 

ق�سة احرتام املواطن لدولته وقوانينها.
احلزام املنقذ

يف  املرور  اإدارات  جتريها  التي  الإح�ساءات  توؤكد 
يف  دورًا  الأم��ان  حل��زام  اأن  العامل  اأنحاء  خمتلف 

اإنقاذ الكثري من الأرواح. وتعتمد الفكرة الأ�سا�سية 
حلزام الأمان على احليلولة دون ا�سطدام ال�سائق 
خارجها  الن��دف��اع  اأو  ال�سيارة،  مبقود  الراكب  اأو 
خالل الزجاج الأمامي عندما تتوقف ال�سيارة فجاأة 
يك�سب  الراكب  لأن ج�سم  وذلك  �سبب،  لأي  نتيجة 
�سرعة ال�سيارة، ولكن لي�ست له القدرة على التوقف 

الفجائي، وهذا ما يعرف مببداأ الق�سور الذاتي.
ال�سيارات  يف  م��رة  لأول  الأم����ان  ح���زام  ��ر���ض  وعجُ
اأ�سبح  1967م  عام  ويف  1947م،  عام  الأمريكية 
من  قانونيًا  ويحا�سب  اإلزاميًا،  الأم��ام��ي  احل��زام 

يتهاون يف ارتدائه.
تقلل  التي  الو�سائل  اأه��م  من  الأم���ان  ح��زام  ويعّد 
املرورية،  احل��وادث  يف  والإ�سابات  الوفيات  ن�سبة 
فقد تبني اأن ا�ستخدام حزام الأمان يقلل من ن�سبة 
الوفاة اأثناء احلوادث مبا يعادل 50% لرّكاب املقعد 

الأمامي و60% لرّكاب املقعد اخللفي.
كما اأن ربط حزام الأمان مينع اندفاع الراكب اإىل 

خارج ال�سيارة يف حالة وقوع حادث.
ثالثة اأرباع الرّكاب الذين يندفعون خارج ال�سيارة 

اأنه  اأثناء احلوادث ميوتون، وقد تبني 
مع ربط احلزام فاإن اإمكانية الندفاع 
تتجاوز  بينما   %1 هي  ال�سيارة  خارج 
20% لدى الذين مل ي�ستخدموا حزام 

الأمان.
من كوكب اآخر

ال�����س��راي )29 ع���ام���َا(، وه��و  حم��م��د 
حمام، يرتدي حزام الأمان دائمًا، ويواجه تعليقات 
ويوؤكد  معه،  يركبون  الذين  اأ�سدقائه  من  �ساخرة 
دون  اخل��روج  على  �سيء-  كل  –رغم  قدرته  عدم 

ارتدائه، يقول ال�سراي:
الركاب  اأنه مينع خروج  الأمان  اأهمية حزام  -من 
وعند  ال���س��ط��دام،  حلظة  املفتوحة  النوافذ  م��ن 
لكنه  ب���الأذى،  ت�سعر  قد  ق��وي،  عار�ض  اأي  ح��دوث 

على الأقل يحميك من املوت.
على  واأ�سدقائه  اأقاربه  حث  على  ال�سراي  ويعمل 
ويقول:  اأج�سادهم  حماية  اأجل  من  اأنف�سهم  تعويد 
ك����اأين م��ن ك��وك��ب اآخ����ر، اأحت����دث م��ع ن��ف�����س��ي، ل 
حينما  امل��رور  �سرطة  اأغلب  اأن  حتى  ي�سمع،  اأح��د 

لت�سريف  وي�سحكون  بوجهي  يبت�سمون  ي�ساهدونني 
ال�ساذ عن طبيعة املجتمع!

�سامي �سباح )33 عامًا(، يعمل �سائق اأجرة، وقد 
مقاعدها  مغلفة  �سيارته  اأن  كيف  بو�سوح  �ساهدنا 
الأمان  اأحزمة  تخفي  والتي  اجللود،  اأنواع  باأف�سل 
الأم��ان؟  ح��زام  لت�ستخدم  مل��اذا  �ساألته  اخللفية، 

اأجاب �ساحكًا:
-اأي حزام تق�سدين؟ هي "خربانة ميعودة"! 

واأنا  عدت  جوابًا.  اأجد  ومل  ال�سائق،  هذا  �سدمني 
ا�ستقل �سيارة اأجرة اأخرى، باحثة عن حزام اأمان 
اإيّل  ينظر  ال�سيارة  �سائق  ظ��ّل  حني  يف  لرت��دائ��ه، 

با�ستغراب!

يف العراق حزاُم الأم�����������������ان
قانوٌن �سب�����������������������ه معّطل، واإهماٌل قاتل

مل ي�ستوعب علي تورهان، وهو يتجه نحو منزله يف اأحد اأزقة مدينته، اأن 
�سرطي املرور �سيوقفه بينما كان يحاول اأن يتحدث معه بلكنة "اإنكليزية 

ركيكة" عن �سبب قدومه هنا، ي�سعر علي بال�ستغراب ويتحدث معه 
بلهجته البغدادية الطبيعية، ين�سدم �سرطي املرور، وي�ساأله: عراقي 

وترتدي حزام الأمان؟!

اآ. من�سور
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وعلى الرغم من اأن ال�سائم يف �سهر رم�سان 
عدم  اأن  اإل  الأذى،  اأن��واع  اأب�سط  من  يعاين 
مبالة البع�ض من املدخنني بالآخرين، جعل 
و�سائل  يف  يومية  ملعاناة  ه��دف��ًا  ال�سائمني 

النقل والأماكن املغلقة.
�سرطان متنقل

اخت�سا�سي  ���س��اح��ب(،  )قي�سر  ال��دك��ت��ور 
واحل�سا�سية  التنف�سي  اجل��ه��از  اأم���را����ض 
التنوع  م��ن  ال��رغ��م  "على  يو�سح:  وال��رب��و، 
اأّن  يجُقال  التي  واأ�ساليبه  التدخني  طرائق  يف 
بع�سها ل ي�سبب �سررًا على �سحة الإن�سان، 
خطرًا  ي�سكل  اأ�سكاله  بكافة  التبغ  اأن  اإّل 
ال�سعب  فمن  العامة،  ال�سحة  على  كبريًا 
الت�سديق باأن هناك مواد اآمنة يف اأي منتج 

تبغي، ابتداًء من الأ�سيتون والقطران و�سوًل 
اإىل النيكوتني واأحادي اأوك�سيد الكربون. كل 
للرئتني،  ال�سرر  فقط  ت�سبب  ل  امل��واد  هذه 
اأع�ساء  كافة  يف  �سحية  م�ساكل  ت�سبب  بل 
ج�سم الإن�سان، بالإ�سافة اإىل م�ساكل �سحية 
بالتدخني  يعرف  مبا  املحيطني  لالأ�سخا�ض 

ال�سلبي."
عانون  يجُ الذين  الأ�سخا�ض  "يواجهجُ  وي�سيف: 
من التدخني ال�ّسلبي اأ�سرارًا لي�ست بالقليلة، 
كن  ميجُ ول  الرئوي،  والن�سداد  الّربو،  منها: 
�سنويًا  ي��وؤّدي  وال��ذي  الرئة،  �سرطان  ن�سيان 
خطر  واأن  الب�سر،  من  كبرٍي  عدد  وف��اِة  اإىل 
الإ�سابة بهذا املر�ض تزداد بن�سبة ت�سل اإىل 
30% اإذا تواجد الإن�سان اأو عا�ض مع �سخ�ضٍ 

طريقًا  ال�سلبي  ال��ت��دخ��ني  ��ع��ّد  ويجُ ���دّخ���ن.  مجُ
ال�ّسرطان،  م��ن  ع��دي��دة  ب��اأن��واٍع  لالإ�سابة 
ك�سرطان املثانة و�سرطان الراأ�ض، و�سرطان 
اأمرا�ض  وكذلك  الكثري،  وغريها  الرقبة، 
ال��ق��ل��ب وال�����س��ك��ت��ات ال��دم��اغ��ي��ة، وك��ذل��ك 
حيث  الأط��ف��ال،  وزن  وانخفا�ض  الإجها�ض 
�ساء احلوامل ممن يتعّر�سن للتدخني  تعّد الِنّ
ال�ّسلبي اأكرثعر�سًة خلطورة الإجها�ض، كما 
وزن  خف�ض  يف  �ساهم  يجُ ال�ّسلبي  الّتدخني  اأّن 

الأطفال والأجّنة."
رم�سان فر�سة لرتك التدخني

"يحتوي  م��وؤك��دًا: 
دخ���������انجُ ع��م��ل��ّي��ة 
ال�ّسلبي  التدخني 
ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 

الأن��واع، حيثجُ  الكيمائية من خمتلف  امل��واد 
�سرطنة،  مجُ اأّنها  على  منها  ماّدة   69 ّنفت  �سجُ
العنا�سر  ومن  اأّنها �ساّرة،  ماّدة على  و250 
ال�ّسامة،  الكيماوّية  املواد  التي حتتويها هذه 
البنزين والزرنيخ والفورماليهايد، واأوك�سيد 
الإثيلني، بالإ�سافة اإىل مادّة �ساّمة م�سهورة 
ولأج��ل  الكثري،  وغريها  بالريليوم  تعرفجُ 
ذلك قامت الوكالة الّدولية لبحوث ال�ّسرطان 
مادة  اأّن��ه  على  ال�ّسلبي  الّتدخني  بت�سنيف 

�سرطنة. ب�سرّية مجُ

وجهة  من  اىل"اأنه  قي�سر  الدكتور  وي�سري 
ال�سوم  اإىل  ننظر  فاإننا  النف�سي  الطب  نظر 
جيدة  فر�سة  اأنه  على  رم�سان  �سهر  وق��دوم 
ومو�سم هام ي�ساعدنا يف مواجهة الكثري من 
املدخنني  حالة  ذلك  على  واملثال  امل�سكالت، 
بانتظام  ال�سكائر  ا�ستهالك  اعتادوا  الذين 
يزيد  ل  زمني  مبعدل  العادية  الأي��ام  خ��الل 
اإ�سعال �سيكارة بعد  عن دقائق معدودة، بني 
معني  مب�ستوى  الحتفاظ  يتم  حتى  اأخ���رى 
من مادة النيكوتني، واإن قدوم �سهر ال�سيام 
على  التدخني  عن  المتناع  اإىل  وال�سطرار 
للمدخنني  فر�سة  هو  النهار،  �ساعات  مدى 
التوقف  ق��رار  لتخاذ  الإق���الع  يف  الراغبني 
جناح  ن�سبة  اأن  بالفعل  ون��الح��ظ  ن��ه��ائ��ي��ًا، 
اأكر  �سهر رم�سان  التدخني يف  الإق��الع عن 

من الن�سبة املعتادة يف ال�سهور الأخرى."
ال�ساحلني" "منهاج 

او حترميه من اجلانب  التدخني  اإباحة   عن 
ال��ف��ق��ه��ي، ي��و���س��ح ل��ن��ا الأ���س��ت��اذ يف احل���وزة 
قائاًل:  الدراجي  كاظم  عقيل  ال�سيخ  العلمية 
التي  امل�سائل  من  التبغ  تدخني  م�سالة  "اإن 
�سغلت بال الكثري من فقهاء امل�سلمني )قد�ض 
اهلل �سرهم(، منذ �سيوعه وانت�ساره يف البالد 
وحتى يومنا هذا، فقد بحث الفقهاء يف هذه 
التدخني  لأ�سل  حمّرٍم  مابني  كثريًا،  امل�ساألة 
التبغ  تدخني  جعل  من  وبني  له،  جم��ّوز  وبني 
جعله  من  وب��ني  رم�سان  �سهر  نهار  مفطرًا 

مباحًا.
اأما بخ�سو�ض راأي �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين، 
حفظه اهلل، مب�ساألة التدخني يف �سهر رم�سان 
املبارك، فقد عّد �سماحته يف ر�سالته العلمية 
التدخني  اأن  ال�ساحلني(،  املو�سومة )منهاج 
 : ال�ساد�ض  الن�ض  واإل��ي��ك��م  امل��ف��ط��رات  م��ن 
الغليظني  الدخان  اأو  الغبار  اإدخ��ال  "تعّمد 
يف احللق على الأحوط وجوبًا، ول باأ�ض بغري 

����ح����ب اأم��������را���������سٍ م����اط����رة �����سُ

التدخني.. ال�سم الثاين للموت

��ضتقل �أحمد �إحدى �ضيار�ت �لأجرة "�لتك�ضي" بالرغم من �أن نقوده حمدودة، �إل 
�أنه �أجرب على ذلك ب�ضبب �أحد �ملدخنني �لذي ��ضتقل �ضيارة "�لكّيا" �لتي كان يركبها 

�أحمد، فقد جل�س بجانبه و�أ�ضعل �ضيكارته غري �آبه بالآخرين، ملوثًا �جلو د�خل 
�لعجلة بدخانه �لقاتل وهو يقوم بنفث �لأمر��س و�مليكروبات.

ذوالفقار يو�سف

�ل�ضيخ عقيل �لدر�جي �لدكتور قي�ضر �ضاحب
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�ستقبل 

 واأنا اأُنّقُب يف قلمي، عن اأ�سحابي من حملة القلم، ما 
جاَد به على الب�سرية، �ساحب "احلرب وال�سالم"، 

تول�ستوي حني قال: "وجدُت يف القلم قلبًا ينب�س، 
وُجرحًا يلتئم، وروحًا تهيم، ووجدُت فيه نف�سي التي 

ق�سيُت طفولتي التي اأبحُث عنها." 

اأنبياء الَقلم

                      
                        "�لَقَلُم َطبيُب �ملنطق"
) جالينو�س (

... ولكن، وا أسفاهُ، أصبح القلم بٌوقاً، وصرنا نرى بّواقين أكثر من ذّرات مياه شطّ العرب، ويدخل إلى بيوتنا، برضا 
منّا، أو بغير رغبة منّا، َمْن قلمهُ في ظالمه أشّد من ظلمة عقله. وهؤالء وَمْن على دربهم وخطاهم، ليسوا مبتغاي في 

هذه السانحة، فللقلم جباه شاهقة، ونفوس شّماء.
ولقد وجدُت مبتغاي، وأنا أُنقُّب في قلمي، عن أصحابي من حملة القلم، ما جاَد به على البشرية، صاحب "الحرب 

والسالم"، تولستوي حين قال: "وجدُت في القلم قلباً ينبض، وُجرحاً يلتئم، وروحاً تهيم، ووجدُت فيه نفسي التي قضيُت 
طفولتي التي أبحُث عنها." 

باهلل عليكم، تفّكروا في الجملة األخيرة: "ووجدُت فيه نفسي التي قضيُت طفولتي التي أبحُث عنها." وإني ألدعوكنَّ 
سيداتي، وأتوجه إليكم سادتي، للتمّعن في الفكرة العالية التي يطلقها بطريرك الرواية الروسية، بمقالته تلك، في ساعة 

من التفكر والدراسة والتأمل.
واآلن، ماذا وجدتم، أيها السادة، أيتها السيدات!

وقبل أن يجيَب أي واحد منكم، تعالوا إلى مقولة رجل عربي يدعى )أحمد بن يوسف(، فهو يُعيد ما قاله الجاحظ، 
الكناني، البصري، العراقي، بقوله: "باألقالم تُساُس األقاليم." وهذه مقولة ُمَجّرب ونداء عاقل، ولكن أين عقول كثير 

منا من هذه المقولة العراقية؟ حسناً، سيداتي ـ سادتي، لنتأمل أيضاً في مقولة أحد أشياخ السرد العربي، وهو )عبد 
الحميد الكاتب( في شأن القلم: "القلُم شجرةً ثمارها األلفاظ، والفكر بحر لؤلؤهُ الحكمة." وهذا ـ لعمركم، يعني أن 

العرب )كانوا( يحترمون القلم، ويجدون في الفكر بحراً ثماره الحكمة، تلك الحكمة التي هي من اشتقاقات أسماء ربنا 
"الحكيم".

وإذا ما أردَت، عزيزنا القارئ، معرفة مربَّع صفات اإلنسان العربي، فهي "الحكمة" و"الصبر" و "الكرم" و 
"الشجاعة". وهلل دّر صاحبّي "حكمة الشامي" عندما قال لي ذات يوم، ونحن في بطن "الحوت الطائر"، اسمع يا 

صاحبي: "األقالم مطايا األذهان، وإني ألوصيك بقلمك، فحتى لو ضاعت مكتبك، فسيبقى لديك قلمك."
وهذا هو قلمي، اللهم فاشهد: عراقّي الضمير! 

ال��غ��ل��ي��ظ م��ن��ه��م��ا وك����ذا مبا 
يتع�سر التحّرز عنه."

اإذ عّد �سماحته الدخان وقد 
بحيث  ب�)الغليظ(  �سه  خ�سّ
اإىل  داخ��ل  اأن��ه  عليه  ي�سدق 
الأم��ع��اء ع��ر احل��ل��ق، ولكن 

احتياطًا  امل�����س��األ��ة  ه���ذه  يف  ي���رى  �سماحته 
يتوقف  الفقيه  ب���اأن  معناه  وه���ذا  وج��وب��ي��ًا، 
كاٍف  لدليل  التو�سل  لعدم  امل�ساألة  ه��ذه  يف 
الأعلم  اإىل  يرجع  احلالة  هذه  ويف  باملقام، 
القول  ع��دم  اتفق  واذا  امل�ساألة،  بهذه  بعده 
بالفتوى،  باللتزام  املكلف  يلزم  ب��اجل��واز، 
وهي عدم ا�ستن�ساق الدخان يف نهار رم�سان 

املبارك. 
ظّله(  )دام  ال�سي�ستاين  ال�سيد  �سماحة 
فعلى  مفطرًا،  التدخني  بكون  وجوبًا  يحتاط 
املدّخن اأن ي�سبط نف�سه وميتنع عن التدخني 
يف �سيام �سهر رم�سان، ولكن اإذا اأتى به لأّي 
�سبب كان، فاإّنه يلزمه الإم�ساك بقية النهار 
الأحوط  على  الق�ساء  ثم  املطلوبية،  برجاء 

وجوبًا.
وي�سيف ال�سيخ الدراجي "اأن اأغلب وم�سهور 
ال��ف��ق��ه��اء ذه���ب اأي�����س��ًا اإىل ك��ون��ه جت��اه��رًا 
الف�سيل  ال�سهر  حل��رم��ه  وه��ت��ك��ًا  ب��الإف��ط��ار 

يلزم على املكلف،  واأنه من املفطرات، وهنا 
اإطالعه على راأي مرجع تقليده بامل�ساألة لأنها 
وفق  والعمل  وا���س��ح،  ه��و  كما  خ��الف  حم��ل 
مرجع  مذهب  كان  فاإذا  تقليده،  مرجع  راأي 
الرجوع  حق  وله  الوجوبي،  الحتياط  تقليده 
لفقيه اآخر اذا كان اأعلم، فحالة عدم وجود 
يلزم  اليه  الرجوع  لتمكن  باجلواز  يقول  من 
البقاء على عدم اجلواز، واذا كان الحتياط 
ويجوز  ب��ه  الل��ت��زام  يجب  ف��ال  ا�ستحبابيًا 

للمكلف العمل مبا يريد."
ال�سم الآخر للموت

الكرعاوي(  ح�سن  )اأح��م��د  الدكتور  ي�سري 
والتنف�سية  ال�سدرية  الأمرا�ض  اخت�سا�سي 
اىل اأن "تاأثري التدخني على اجلهاز الع�سبي 
التبغ،  مكونات  اأه��م  اأح��د  ب�سبب  امل��رك��زي 
ي�ساب  بالنيكوتني، حيث  ي�سمى  وهو خمدر 
املدخن ب�سببه بعدة اأمرا�ض، منها م�سكلة يف 
الرتكيز، والع�سبية املفرطة، واآلم يف الراأ�ض 
واأي�سًا  والكتئاب،  والقلق  ال�سهية  وزي���ادة 

م�ساكل عديدة يف النوم."
"للتدخني  اأن  ب���نّي  ال���ك���رع���اوي    
القلب  اأنظمة  جميع  على  اأ���س��راره 
والأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، م��ا ي���وؤدي اىل 
اإعاقة تدفق الدم على املدى البعيد، 
اإحداث  امل�ستمر  الت�سيق  ي�سبب  اإذ 
تلف يف الأوعية الدموية م�سببًا مر�سًا يدعى 
م�ساعفات  من  وهو  املحيطي"  ب�"ال�سريان 
اىل  ذل��ك  ي���وؤدي  ال�سرايني،  ت�سلب  مر�ض 
ارتفاع �سغط الدم، وازدياد فر�سة الإ�سابة 

بجلطات الدم وال�سكتة الدماغية."
املدّخن ال�سلبي

ال�سيد ح�سنني جواد )30 عامًا( يطّل علينا 
من  التدخني  "يعّد  فيقول:  اجلانب  من هذا 
اليومية،  احلياة  يف  ج��دًا  ال�سلبية  املظاهر 
املبارك  رم�سان  �سهر  اأي��ام  بالذكر  واأخ�ض 
اإذ نالحظ، من خالل اختالطنا يف املجتمع، 
الذين  املدخنني  من  كبريًا  ع��ددًا  هناك  اأن 
يف  خ�سو�سًا  الآخ��ري��ن،  حقوق  ي��راع��ون  ل 
الأماكن املغلقة، وقد مررت باأكرث من موقف 
مدخنًا  فيها  كنت  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة  ه��ذه  م��ن 
النقل  و�سائل  اإحدى  ا�ستقللت  �سلبيًا، عندما 
اآن��ذاك، ركب  الأج��واء حارة  )الكّيا( وكانت 
ا�ستئذان  بال  �سيكارته  واأ�سعل  الأف��راد  اأحد 
وغري  ال�سائمني  م��ن  حوله  مب��ن  م��ب��الة  او 

املدخنني، ما جعل اجلميع ينزعجون."
الطاعة  �سهر  يف  "اأننا  اىل  ج���واد  ي�سري 
وال�����س��ي��ام، وي��ع��د ال��ت��دخ��ني يف م��ث��ل ه��ذه 
خ�سو�سًا  النا�ض،  حلقوق  انتهاكًا  الأماكن 
النا�ض،  عامة  فيها  يوجد  التي  الأم��اك��ن  يف 
ب�سبب  حت�س�ض  لديه  وم��ن  املري�ض  ت��رى  اإذ 
اإمنا نحن �سعب غري ملتزم  دخان ال�سكائر، 
ترانا  الآخرين،  ومراعاة  احل�سن  بال�سلوك 
يف كل يوم نواجه مثل هذه الظاهرة ال�سلبية،  
لهذا  الإن�سان،  حقوق  تنتهك  التي  والأفعال 
املخالفني،   ملحا�سبة  قوانني  ت�سّن  اأن  يجب 
تنظم  اأن  املعنية  اجلهات  من  ناأمل  وعليه 
حمالت توعوية واإعالنات اإر�سادية للحد من 

هذه الظاهرة ال�سلبية."

�ل�ضيد ح�ضنني جو�د�لدكتور �حمد ح�ضن



م����اذا
منذ عقود، مل ي�سهد العراق طق�سًا م�سابهًا ملا 

جرى يف �ستاء وربيع العام احلايل، بل لنقل اإن 
خارطة الطق�س تغرّيت ب�سكل كبري، وجنمت 

عنها اأجواء "متطرفة" عا�سرها العراقيون لأول 
مرة،

ب�سري الأعرجي

يتابعونها  كانوا  ظواهر  اأعينهم  ب��اأّم  و�ساهدوا    
ب��ذه��ول يف ال���رام���ج ال��وث��ائ��ق��ي��ة ع��ن ال��ك��وارث 

الطبيعية، فماذا جرى؟
الأعا�سري ال�ستة

هي  ال��ع��راق  يف  الطق�ض  لتغيري  امل��ه��م  امل��دخ��ل 
البالد،  ب��اأج��واء  تالعبت  التي  ال�ستة  الأعا�سري 
يف  اأق���دم  ج��وي��ني  منبئني  رئي�ض  عنها  وحت���دث 
الذي  اللطيف،  عبد  اجلوية حممود  الأنواء  هيئة 
الأول  ت�سرين  �سهر  يف  مبكرًا  ال�ستاء  "بداأ  قال: 
2018، وهو اأمر مل يعتده مناخ العراق، و�سادف 
ب�سكل  اأعا�سري  �ستة  ال�سهر  ذل��ك  منت�سف  يف 
الطق�ض  ال��ذي غ��رّي خارطة  الأم��ر  م��األ��وف،  غري 
و�سهدنا ما �سهدناه من ا�ستمرار هطول الأمطار 
وموجات ال�سيول وارتفاع منا�سيب املياه يف الأنهار 
وامل�سطحات التي غاب عنها املاء ل�سنني طوال."

العراقية":  ل�"ال�سبكة  اللطيف  عبد  اأ���س��اف 
تنخف�ض  مل  احل����رارة  درج����ات  اأن  "الغريب 
من  اأعلى  وا�ستمرت  ال�ستاء،  ف�سل  خالل  كثريًا 
ف�سل  ودخ��ول  الوقت  م��رور  مع  لكن  معدلتها، 
الربيع بقيت تلك الدرجات منخف�سة، اأي اأن �سهر 
ني�سان، وهو بوابة الدخول اىل ال�سيف، مل يفتح 
بابه، وا�ستمرت اأجواء ال�ستاء بدرجات حرارة اأقل 
من معدلتها الطبيعية، ورمبا �سيكون هذا الربيع 

هو الأطول."
ح�سرات لي�ست مبوعدها

احل�سرات  اأنواع عديدة من  اأ�سابيع، ظهرت  قبل 
ب���ك���م���ي���ات ه���ائ���ل���ة، وم��ن��ه��ا 
وح�سرات  ال�سوداء  اخلناف�ض 
يف  خ�سو�سًا  اأخ���رى،  طائرة 
والنجف  الأن��ب��ار  حمافظتي 
وعزا  الأخ���رى،  امل��دن  وبع�ض 
بعيدة  واأغلبها  عّدة  اأ�سباب  اىل  ظهورها  البع�ض 
ال��زراع��ة/  كلية  يف  الأ���س��ت��اذ  لكن  ال��واق��ع،  ع��ن 
"املعدلت  قال:  الزبيدي  اأحمد  د.  بغداد  جامعة 
يف  احل���رارة  ل��درج��ات  الطبيعية  وغ��ري  املرتفعة 
حتديدًا،  �سباط  منت�سف  يف  وارتفاعها  ال�ستاء 
بحثًا  خمابئها  من  اخل��روج  اىل  احل�سرات  دف��ع 
العراقية":  ل�"ال�سبكة  واأ���س��اف  الطعام".  عن 
غياب  مع  اأتى  قد  الربيع  اأن  احل�سرات  "ظّنت 
الأجواء الباردة وارتفاع درجات احلرارة يف ذلك 

يجري يف طق�س 
العراق

اأمطار يف غري موعدها 
و�سيف يحمل املفاجاآت
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عبد اهلل �سخي

تاأمالت

درا�سة اأجريت العام املا�سي اأظهرت اأن اأكرث من ثلث 
الربيطانيني تركوا الرواية واأخذوا يبحثون عن ن�سو�س 

ق�سرية ل ت�ستغرق قراءتها وقتًا طوياًل. ولأنهم ل يح�سلون 
على مثل تلك الن�سو�س مطبوعة خارج منازلهم، كانوا 

يلجاأون اإىل الهاتف املحمول لت�سفحه.

اآلة الق�س�س الق�سرية

بعد تراجع االهتمام بالقصة القصيرة، وانسحابها أمام تقدم الرواية في المشهد األدبي لبلدان عديدة، عربية 
وأجنبية، شرعت العاصمة البريطانية في تطبيق مبادرة إلحياء ذلك الجنس األدبي في أوساط القراء. 

دراسة أجريت العام الماضي أظهرت أن أكثر من ثلث البريطانيين تركوا الرواية وأخذوا يبحثون عن 
نصوص قصيرة ال تستغرق قراءتها وقتاً طويالً. وألنهم ال يحصلون على مثل تلك النصوص مطبوعة 

خارج منازلهم، كانوا يلجأون إلى الهاتف المحمول لتصفحه. لكنه لم يكن مقنعاً تماماً للكثيرين، خصوصاً 
أولئك الذين يحبون الورق. وجاء الحل من آلة )من ذلك النوع الذي تُشترى منه علب المياه والمشروبات 

الغازية( وضعت في محطات القطارات ليصبح بمقدور أي شخص ذاهب إلى عمله أو عائد منه 
الحصول على قصة قصيرة أو قصة قصيرة جداً مجاناً. فهناك قصص تستغرق قراءتها دقيقة وأخرى 

ثالث دقائق ثم خمس دقائق. فما على القارئ إال أن يكبس الزر حتى تظهر له قصة مطبوعة على الورق 
يتناولها ويمضي. 

منذ األيام األولى لقي المشروع استجابة الفتة من القراء. فقال أحدهم، في تقرير صحافي، إنه توقف 
عن قراءة الرواية التي اعتاد عليها سابقاً بسبب طولها وبسبب الوقت الذي تستغرقه خاصة وأنه يقضي 

في العمل نحو عشر ساعات يومياً، بينما القصص التي توفرها اآللة ال تأخذ منه سوى دقائق. وقال 
آخر: "سنقرأ شيئاً جديداً، ال يمكننا االستمرار في قراءة الكتب والمجالت والصحف فقط"، فيما عبرت 
قارئة عن سعادتها بأن يديها سوف تتخلصان من الهاتف المحمول، وقالت إنها تحب القراءة لكنه شيء 
جميل أن تقرأ نصاً في صفحة واحدة "فهذه األيام كل ما تبحث عنه تجده في الهاتف." ثم طبعت قصة 

تستغرق قراءتها دقيقة واحدة عنوانها "موت السيد روبنسن" قدمها خصيصاً للمشروع الروائي أنطوني 
هورويتز. 

خالل أيام ارتفع عدد المهتمين باستخدام آلة القصص، وأصبح من السهل أن تشاهدا طابوراً من 
المنتظرين الختيار نصوصهم في ساعات محددة من النهار خاصة في نهاية يوم العمل، فهؤالء يفضلون 

القراءة أثناء رحلة العودة بالقطار إلى منازلهم والتي قد تستغرق ساعة أو ساعة ونصف.
وإذا كانت المبادرة هدفت إلى توفير المتعة والوقت فإنها لفتت االنتباه إلى أهمية فن القصة القصيرة في 

حياتنا، هذا الفن الذي يعاني هجران محبيه الذين تآلفوا معه لعقود طويلة.

احل�سرات  ظهور  علميًا  يف�سر  ما  وه��و  ال�سهر، 
الزراعية  املناطق  يف  وخ�سو�سًا  الكثافة،  بهذه 

وغري املاأهولة."
ال�سراع على العراق

ال�ستاء  ف�سل  طول  �سبب  عّللت  اأخرى  تف�سريات 
مع  موعدها  غري  يف  الأم��ط��ار  هطول  وا�ستمرار 
البالد،  يف  الأوىل  للمرة  �سوهدت  اأخرى  ظواهر 
خارطة  على  اعتمدت  امل��رة  ه��ذه  والتف�سريات 

العراق و"ابتالئه" مبوقعه اجلغرايف.
الدويل  الب�سرة  مطار  يف  الأق��دم  اجلوي  املنبئ 
عن  العراقية"  ل�"ال�سبكة  حت��دث  عطية  �سادق 
العراق  متقلبة يف  اأج��واء  من  ملا جرى  تف�سريات 
اأوال�سيول،  اأوالفي�سانات  الغزيرة  الأمطار  �سواء 
�سراع  منطقة  يف  العراق  يقع  "جغرافيًا  وق��ال: 
مناخي، اإذ حتيطه مناطق لالرتفاع والنخفا�ض 
البحر  اجلوي، ويعتمد طق�سه على ما يحدث يف 
املتو�سط واخلليج وبحر العرب واملحيط الأطل�سي 
والهندي وكتل الهواء احلارة والباردة، وكل هذا 
"املناخ  واأ���س��اف:  العراق."  مناخ  على  ينعك�ض 
فخالل  واآخ���ر،  مو�سم  ب��ني  متطرف  ال��ع��راق  يف 
الأمطار،  وقّلة  اجلفاف  كان  املا�سية  ال�سنوات 
العام  خ��الل  لكن  باأ�سرها،  املنطقة  �سمل  وق��د 
يفوق  ب�سكل  الأم��ط��ار  يف  وف���رة  مل�سنا  احل���ايل 

يف  الم��ط��ار  معدل  ك��ان  فمثاًل  التوقعات، 
اآذار،  لغاية نهاية �سهر  ال�سليمانية 800 ملم 

غري اأنه مت ت�سجيل 1200 ملم للفرتة ذاتها، 
مناطق  يف  ارتفعت  الأمطار  ومعدلت 
البالد."  �سرق  خ�سو�سًا  اأخ���رى، 

وتابع بالقول "كذلك فاإن 
درج��ات احل��رارة 

م��ت��ط��رف��ة 
اأي���������س����ًا، 

وج��م��ي��ع��ن��ا 
لح�����ظ اأن���ه���ا 

 50 نحو  ت�سجل 
ال�سيف  نهار  درج��ة 

 25 نحو  اىل  لتنخف�ض 
درجة لياًل، وهذا التطرف 

املناخي يغذيه املوقع اجلغرايف 
للعراق." واأ�سار عطية اأي�سًا اىل 

"تعّد  وق��ال:  البالد،  اىل  املتجهة  ال�سيول  ق�سية 
اأر�ض العراق منخف�سة عن باقي الدول املحيطة 
بها، لذا فاإن ال�سيول تتجه اليها، وهذا هو املعنى 

احلقيقي لت�سمية العراق بوادي الرافدين."
ثلوج يف الربيع وغيوم �سوداء

هطوًل  اجلبلية  كرد�ستان  مناطق  بع�ض  �سهدت 
للثلج بعد مو�سم انتهائه يف العراق، اأي يف نهاية 
دول  اأغلب  خلو  مع  ذل��ك  وتزامن  ني�سان،  �سهر 
كما  مدنها،  يف  الثلج  روؤي��ة  من  ال��ب��اردة  اأوروب���ا 
طق�سه،  ياألفها  مل  جديدة  ظواهر  البالد  �سهدت 
لعدة  ال�سم�ض  واحتجاب  ال�سوداء  ال�سحب  ومنها 

اأيام خلف الغيوم الركامية.
اللطيف  عبد  اأقدم حممود  منبئني جويني  رئي�ض 
قال: "من املفرت�ض اأن ينتهي اأي منخف�ض جوي 
ا�ستمر  لكنه  اأيام،  العراق يف غ�سون ع�سرة  على 
وغيوم  غزيرة  اأم��ط��ار  رافقته  وق��د  �سهر،  لنحو 
�ساهدها  التي  املميزة  ال��ظ��اه��رة  لكن  رع��دي��ة، 
التي  ال�سوداء  الغيوم  هي  م��رة  لأول  العراقيون 
تغطي  خارقة  �سحابة  وهي  �سل(،  )�سوبر  ت�سمى 
اأ���س��ود  ل��ون  وذات  ال�سماء  يف  ك��ب��رية  م�ساحات 
وتتكون  ال��ن��زول،  �سريع  م��ط��رًا  وحت��م��ل  خميف 
الهواء  وتيارات  احلرارة  درجات  اختالف  نتيجة 

يف  والرطوبة 

العراق  من  عديدة  مناطق  يف  وانت�سرت  اجل��و، 
من  م��رت  التي  امل��دن  �سكان  ل��دى  خوفًا  و�سببت 
اإل  العراقيون  ي�ساهدها  مل  الغيوم  هذه  فوقها، 

قبل اأيام."
ال�سيف.. كيف �سيبدو؟

املقبل،  ال�سيف  يحمله  ال���ذي  ال�����س��ار  اخل���ر 
وال�سدود  الأن��ه��ار  يف  للمياه  الهائل  اخلزين  هو 
التي  وال�سيول  الأم��ط��ار  موجة  بعد  والبحريات 
لغاية  املا�سي  ت�سرين  �سهر  منذ  العراق  �سهدها 
الأيام القليلة املن�سرمة، اإذ ازداد اخلزين املائي 
اإىل اأكرث من 55 مليار م3 مقارنة ب� 14.3 مليار 
اأن  كما  اأ�سعاف،  اأربعة  اأي  املا�سي،  العام  م3 
جتاوزت  ال�سدود  من  املنتجة  الكهربائية  الطاقة 
1100 ميكاواط، بح�سب ما اأعلنته خلية مواجهة 
ال�سيول، وهو اأمر مل يحدث �سابقًا ويب�سر ب�سيف 

مليء باملياه.  
توقعات  عن  حديثه  اللطيف  عبد  حممود  واأكمل 
وقال:  املقبل،  ال�سيف  لطق�ض  احل��رارة  درج��ات 
توقع درجات احلرارة خالل  ال�سهولة  "لي�ض من 
هذا املو�سم، لكن ب�سورة عامة �ست�ستمر الرطوبة 
لأن  الرتابية،  العوا�سف  من  خاليًا  اجلو  ويكون 
اإث��ره  على  وظ��ه��رت  ال��رتب��ة  بتثبيت  ق��ام  امل��ط��ر 

امل�ساحات اخل�سراء."
فر�سية  عطية  �سادق  اجل��وي  املنبئ  واأّي���د 
ال�سيف  "اأ�سهر  وق���ال:  اللطيف،  عبد 
امل��ق��ب��ل ل��ن ت��ك��ون له��ب��ة، لأن م��زاج 
امل�ساحات  بفعل  �سيتغري  الهواء 
اخل�سراء وكميات املياه التي 
دخ��ل��ت ال��ب��الد، وم��ع ه��ذا ل 
توقع  جوي  منبئ  اأي  ي�ستطيع 
م��ا ���س��ي��ح��دث خ���الل الأ���س��ه��ر 
ال��ع��راق  ط��ق�����ض  لأن  امل��ق��ب��ل��ة، 
فمن  دائ��م��ًا،  امل��ف��اج��اآت  يحمل 
البحريات  متتلئ  اأن  يتوقع  كان 
كنا  وجميعنا  باملياه،  والأن��ه��ار 
يف ق��ل��ق م���ن م���وج���ات ج��ف��اف 
���س��ت�����س��رب ال����ب����الد.. الأم����ر 

مرتوك بيد اهلل."



ت������رج������م������ة

ترجمة:ال�سبكة العراقية

�ل�ضعور بالهدوء 
الأعمال  م�سوؤويل  كبري  ج���ودت(،  )م��و  يقول   -  
 Solve for كتاب  وموؤلف  اك�ض(  )غوغل  يف 
عمري،  من  الع�سرينات  اأواخ��ر  يف   :Happy
ت��ط��ورت ح��ال��ة م��زاج��ي��ة هائلة ع��ن��دي، واأت��ذك��ر 
بو�سوح اللحظة التي وجدت فيها نف�سي اأبكي اأمام 
احلالة  بهذه  ابنتي  تراين  اأن  اأريد  ل  لأنني  املراآة 
بعد الآن. عملي هو اإحداث املنطق يف الأ�سياء التي 
تبدو اأحيانًا غري منطقية، والغ�سب هو �سلوك غري 
عقالين يطفو على ال�سطح اأحيانًا، لذلك بداأت يف 
حتليله وتدريب نف�سي على جتاوزه، اإذ اأن القواعد 
متامًا  اأدمغتنا،  على  تنطبق  نف�سها  البيولوجية 
�سمحنا  وكلما  بال�ستخدام،  تنمو  كالع�سالت 
التي  الع�سبية  اخلاليا  منت  بالغ�سب،  لأنف�سنا 
جتعل من ال�سهل للغاية اأن نكون غا�سبني، وجتعل 

ال�سعادة بعيدة املنال.
اأنت حتتاج اإىل تطوير ال�سبكة التي ت�سمح لك اأن 
تكون هادئًا ورحيمًا ومبرور الوقت تطّور ما حتتاج 
نحو  على  عقاله  من  غ�سبك  ينطلق  ل  حتى  اإليه 
هي  الغ�سب  لإدارة  الأوىل  اخلطوة  متوقع.  غري 
عاطفي  كطفل  نف�سك  عامل  ب��ذل��ك.  الع���رتاف 
لي�ست  امل�ساعر.  بهذه  ت�سعر  اأن  باأ�ض  ول  قلياًل، 
لقد  بها،  نفعله  ما  بل  يدمرنا،  من  هي  العاطفة 
اأدركت متامًا اأن ل اأحد ي�ستحق اأن اأغ�سب لأجله.

اخلطوة الثانية، انظر اإىل اأفعالك وم�ستوى املهارة 

اجليد لديك، واإن اأردت اأن تغ�سب عليك التحكم 
تنفجر  اأن  �سوى  �سيئًا  جتني  ل  لأن��ك  غ�سبك  يف 
لبقية  �سَتهلك  وتجُ موؤذيًا؟  وت�سبح  ابنتك؟  وجه  يف 

حياتك التي �ستغدو بائ�سة للغاية .
�ضعف �لقر�ر

اأن  بعد  تقول:  ونا�سطة  عمل  �ساحبة  ميلر،  جينا 
مبا  حياتي  يف  ال�سدمات  م��ن  بالعديد  م���ررت 
الحتياجات  ذوي  م��ن  ط��ف��اًل  اإجن��اب��ي  ذل��ك  يف 
اأن  اأعلم  املنزيل،  للعنف  �سحية  وكونه  اخلا�سة 
�سلبية هي م�سيعة  واأي عاطفة  والنتقام  الغ�سب 
للقوة العاطفية واجل�سدية والفكرية. لقد علمتني 
منخف�سة  طاقة  الغ�سب  اأع��ّد  اأن  حياتي  خ��رات 
مكان  اأي  يف  فائدة  اأك��رث  ب�سورة  تنفق  اأن  ميكن 

اآخر.
- الغ�سب هو اأحد العواطف الأكرث اأهمية وتاأثريًا 
يف حياة الإن�سان، وكذلك احلال يف جمال ال�سيا�سة 
�سرعة  ب�ساأن  ج��دًا  قلقة  اأن��ا  الدعاية..  وحمالت 
اأظهرت  اإذ  ال�سلطة،  مواقع  الأ�سخا�ض يف  غ�سب 
الدرا�سات العلمية النف�سية وال�سلوكية اأن الغ�سب 
ي�سعف عملية �سنع القرار واحلكم واأعتقد اأي�سًا 
اأن الأ�سخا�ض يف منا�سب ال�سلطة عندما يغ�سبون 
فاإنهم ير�سلون ر�سائل اإىل املجتمع باأكمله. اأحاول 
الأ�سياء  ومعاجلة  الغ�سب  نغمة  جتاهل  دائ��م��ًا 
الغ�سب  يخفف  الذي  احلوار  اإىل  واللجوء  بهدوء 
مع  دائ��م��ًا  والتعامل  املقابل  ال�سخ�ض  من  الآت��ي 

�سخ�سي  طابع  اإ�سفاء  عن  والبتعاد  احلقائق، 
ا�ستخدام لغة معقدة  الأ�سياء وحماولة عدم  على 

قد جتعل الآخرين ي�سعرون اأنك ت�ستخف بهم.
�لن�ضباط و�لعمل �جلاد 

يتحدث )جريمني ويليامز( من اأكادميية املالكمة 
ول  املراهقة  �سن  يف  اأغ�سب  كنت  عندما  قائاًل: 
واأجل�ض يف  املنزل  اأغادر  الكبار، كنت  ين�ست يل 
حديقة لتنظيف راأ�سي من الأفكار، وبهذه الطريقة 
بقي كل �سيء معلقًا بغري حل، وتراكمت امل�سكالت 
بت�سفح  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  الأم����ر يف  ب��ي  وان��ت��ه��ى 
املجالت على الأريكة والبقاء يف احلافالت الليلية 
عامًا،   16 عمري  ك��ان  عندما  البتعاد.  لغر�ض 
حدثت مواجهة غا�سبة يف ال�سارع والعتداء على 
اإىل  واإعادتي  علّي  القب�ض  اإلقاء  ومت  ما  �سخ�ض 
موؤ�س�سة اجلناة ال�سباب ومل اأخرج اإل بكفالة بعد 
ثالثة اأ�سهر، حينها ان�سممت اإىل �سالة املالكمة 
اأف�سل  اأقاتل ب�سكل  اأنها �ستجعلني  لأنني اعتقدت 
يف  ناجحًا  تكون  لكي  اأن��ه  اأدرك��ت  حياتي،  واأنقذ 
عقليًا  ومن�سبطًا  هادئًا  تكون  اأن  يجب  املالكمة، 
اأمر  م�ساعرك  يف  التحكم  فاإن  لذا   ،%80 بدرجة 
اأ�سا�سي، عندما بداأتجُ املالكمة وتعر�ست لل�سرب 
اأن  علمتني  مدربتي  لكن  الغ�سب،  �سريع  كنت 
اأح��اف��ظ على م��زي��ج م��ن ال��راح��ة وال���س��رتخ��اء، 
كانت  مهم،  ال�سر  اأن  وعلمتني  فر�ستي  وانتظر 

تقول: اإذا فقدت اأع�سابك فاإنك تخ�سر املعركة. 

تكون  ما  غالبًا  فاإنه  ال�سباب  مرحلة  نبلغ  عندما 
اأك��ادمي��ي��ة  ويف  ل��ل��ب��ال��غ��ني،  �سلبية  ن��ظ��رة  ل��دي��ن��ا 
مع  عالقات  ونبني  الأ�سرة،  مثل  نحن  املالكمة، 
م�سكالت  لهم  حدثت  اإذا  ون�ساعدهم  املتدربني 
اأي�����س��ًا يف  ي�ساعد  ال��ي��وم��ي  ال��ت��دري��ب  ع��اط��ف��ي��ة. 
املالكمة  التوتر،  وتخفيف  الدافع  على  ال�سيطرة 
هي �سورة م�سغرة للحياة اإنها تعلمك العزم وحل 
والتوا�سع  اجل��اد  والعمل  والن�سباط  امل�سكالت 
والحرتام وكيف تكون جزءًا من فريق واإذا قمت 
اأن  ميكنك  موقف،  اأي  يف  املهارات  هذه  بتطبيق 

تكون ناجحًا.
�ل�ضعور بالعجز

موؤ�ِس�سة  بيت�ض،  لورا  الريطانية  الكاتبة  اأ�سارت 
اأنها  اإىل  ال��ي��وم��ي(،  اجلن�سي  )التحيز  م�سروع 
اختبارات  يف  اجلن�سي  التمييز  من  كثريًا  عانت 
العامة  الأم��اك��ن  يف  اجلن�سي  والع��ت��داء  التعليم 
اأ�سرخ واأنا طفلة ومراهقة عندما  وت�سيف: كنت 
تعليقات  يحملون  ال�سارع،  يف  غرباء  رج��اًل  اأرى 
اأثار غ�سبي، و�سرعان ما  جن�سية عن ج�سدي ما 
وارت��ب��اك وخ��وف.  اإىل خجل  الغ�سب  حت��ول ه��ذا 
احلق  يل  اأن  اأفهم  ب��داأت  ال�سن،  يف  تقدمي  ومع 
يف اأن اأغ�سب، واأن اأركز هذا الغ�سب على اجلناة 

احلقيقيني. 
 اإن غ�سب الن�ساء ظّل قرونًا يجُعد غري اأنثوي 

ويجُنظر  وخم��زي��ًا،  منا�سب  وغ��ري 

اأو  ه�سترييات  اأنهن  على  الغا�سبات  الن�ساء  اإىل 
ويجُ�سور  ال�سيطرة،  عن  خارجات  اأو  متع�سبات 
الرجال الغا�سبون غالبًا على اأنهم قادة حازمون 

وواثقون. 
ال�سعور  اإىل  يوؤدي  ما  هو  -الغ�سب من غري عمل 
بالعجز، لذلك اأحاول اأن اأجعل الأ�سخا�ض الذين 
غا�سبة  اإج����راءات  ات��خ��اذ  على  ال��ق��درة  لديهم 
املثال،  �سبيل  على  اأعمل،  ما  غ��رار  على  يعملون 
الع��ت��داء  ق�س�ض  م��ن  اآلف  اأغ�سبتني  عندما 
حملة  على  غ�سبي  رك��زت  املدار�ض،  يف  اجلن�سي 
يف  ال�سحيحة  للعالقات  اأف�سل  تعليم  اأج��ل  من 

املدار�ض.
عن �لغارديان

�لغ�ضب هو �ضلوك غري عقالين ينجم عن �لنفعال �لذي مير به كثري 
من �لنا�س نتيجة حالة �أو موقف �أو �ضلوك، وميكن �أن يوؤدي �إىل 

�أ�ضياء كثرية عقليًا وج�ضديًا.. يك�ضف ع�ضرة �أ�ضخا�س رفيعو �مل�ضتوى، 
من بينهم جينا ميلر، فيالزينور وجون بريد ومو جودت، عن كيفية 

ت�ضخريهم للغ�ضب �لد�خلي وتعاملهم معه.

طاقة الغ�سب ..
كيف نحّولها اإىل قوة اإيجابية
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حمافظة  مركز  عن  تبعد  التي  العزير  ناحية  اإنها 
اهلل  نبي  وم��زار  مرقد  يقع  ففيها  70ك��م،  مي�سان 
الكثري  اأثار  الذي  النبي  ال�سالم، هذا  عليه  العزير 

من الأ�سئلة التي مل جتد اجلواب ال�سايف عليها.
من  نبي  وه��و  اهلل  اب��ن  اليهودية  ال��دي��ان��ة  يف  فهو 
اهلل  اأماته  �سالح  رجل  هو  الإ�سالم  ويف  اأنبيائهم، 

مئة عام ثم بعثه من جديد. 
املرقد  بزيارة  ت�سرفت  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 
لت�سليط  ال�سريف  وامل���زار 
البقعة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
)ال�سياحة  �سل�سلة  �سمن 
ال����ع����راق(،  يف  ال���دي���ن���ي���ة 
مل����ا ل����ه م����ن اأه���م���ي���ة ع��ل��ى 
الدينية  ال�سياحة  م�ستوى 
الأمني  والتقت  العراق،  يف 
اخلا�ض للمزار ال�سيخ ب�سري 
اأقدم  حفيد،  �سياح  زعالن 
الذين  اأج��داده  من  املوقع  ورث  الذي  امل��زار  �سدنة 
عا�سروا اليهود عندما كانوا ي�سكنون هذه املنطقة، 

وبع�ض م�سوؤويل املزار.
يقول ال�سيخ ب�سري:

}اليهودية،  الثالث:  الإبراهيمية  الديانات  تتميز 
امللحوظ،  بالت�سابه  والإ���س��الم��ي��ة{  وامل�سيحية، 
والتقارب الوا�سح، من حيث الفكر والعالقة مع اهلل 
الأ�ساليب  ت�سابهت  وقد  الأوح��د،  املعبود  باعتباره 
اأ�سباب،  اإىل اهلل، لعدة  والأطر عندهم يف الدعوة 
ال��واح��دة،  اجلغرافيا  �سمن  املن�ساأ  وح��دة  منها: 
م�سرتكة  تكون  تكاد  وبيئة  منطقة  يف  واحل�سور 

كونها املهد الأول ملوؤ�س�سي هذه الديانات.
العري  املقد�ض  الكتاب  يعد  ب�سري:  ال�سيخ  ي�سيف 
)ال����ت����وراة(، وك��ذل��ك ال��ت��ل��م��ود، وك��ت��اب��ات مابني 
ال��ع��ه��دي��ن، والأن��اج��ي��ل وك��ت��اب��ات الآب����اء الأول���ني، 
العمود  ه��ي  النبوية،  ال�سّنة  وم��دون��ات  وال��ق��راآن 
هذه  اأ�س�ض  عليه  بنيت  ال��ذي  والأ���س��ا���ض  الفقري 

الديانات وتعاليمها.
الديانة  ل�"عزرا" دور حموري يف جتديد  فقد كان 
اأ�س�سها، حتى عّده علماء اليهودية  اليهودية، وبناء 
ال�سخ�سية الثانية بعد النبي مو�سى )عليه ال�سالم( 
اأن  بعد  الأ�سفار  كتابة  اأع��اد  اإن��ه  اإذ  ديانتهم،  يف 

اأحرقت واأتلفت اإبان ال�سبي البابلي الثاين، 

به لّقب  ما  الكاتب" اأ�سهر  "عزرا 

العزير عند الإ�سالم
وعزرا عند العربانيني

و�أنت ت�ضري على �ضفاف دجلة، ويف منت�ضف �مل�ضافة بني  ق�ضاء قلعة 
�ضالح وق�ضاء �لقرنة حتديدً�، تلوح لك �أبنية ومز�رع جميلة رغم ما 
متتلكه من �ضو�هد تاريخية لو ��ضتغلت لأ�ضبحت تلك �لبقعة مز�رً� 
يتو�فد �إليه �لقا�ضي و�لد�ين.

عامر جليل اإبراهيم- ت�سوير: ح�سني طالب
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وو�سع القوانني والأحكام لليهودية، واأ�س�ض جمل�ض 
"ال�سنهدرين"، وهو رائد بني اإ�سرائيل يف عودتهم 
وا�سع  �سدى  حلملته  وك��ان  وال�ستات،  ال�سبي  من 
بالنبي  امل�سلمون  ع��ن��اه  ال���ذي  وه��و  ال��ت��اري��خ،  يف 
ال��ذي عناه  وهو  ع��ام،  مئة  اأماته اهلل  ال��ذي  عزير 
اهلل(  اب��ن  عزير  اليهود  وقالت   ( بقوله:  ال��ق��راآن 

"التوبة:30".
ن�سبه: 

عزريا  بن  �سرايا  بن  عزرا 
بن  ���س��ل��وم  ب��ن  حلقيا  ب��ن 
�����س����ادوق ب����ن اخ��ي��ط��وب 
ب��ن اأم��ري��ا ب��ن ع��زري��ا بن 
م���راي���وث ب���ن زرح���ي���ا بن 
ابي�سوع  ب��ن  بقي  ب��ن  ع��زي 
بن فينحا�ض بن العازار بن 
كليم  مو�سى  اأخ��ي  ه���ارون 
وعزير  ال�سالم.  عليه  اهلل 
هذا هو الذي ي�سميه اليهود 
وي�سيف  ال��ك��ات��ب.  ع����زرا 
ال�سيخ �سياح اأن عمر عزير 
�سنة   120 ال����  ي��ق��ارب  م��ا 
وهي  الإم��ات��ة  �سنوات  ع��دا 

100عام.
ولدته:

اأن  ���س��ي��اح:  ال�سيخ  ي��وؤك��د 
ع��زي��ر ول���د يف اأور���س��ل��ي��م 
ب��ف��ل�����س��ط��ني م����ن اأ����س���رة 
ينت�سب  ال�����دم  ك��ه��ن��وت��ي��ة 
)ع(،  مو�سى  اأخ��ي  لهارون 
والده كان الكاهن الرئي�سي لبيت املقد�ض يف حكم 
امللك �سدقيا ملك اإور�سليم اآنذاك، قتل والده من 
قبل امللك البابلي "نبوخذ ن�سر" يف احلملة الثانية 
تلميذًا  عزير  ك��ان  م.  587ق  �سنة  اإور�سليم  على 
بابل  اىل  اأور�سليم  من  عزير  �سبي  حيث  لباروخ، 
بعد مقتل اأبيه، تعلم التوراة ودر�سها على يد باروخ 
وهو يف عمر ال�سبا. يف ال�سنة الثالثني بعد خراب 

يرتدد  العزير  اأ�سبح  م  556ق  �سنة  اأي  اأور�سليم 
ومتر  عزوجل  اهلل  فيه  يناجي  بابل  يف  حقل  على 
ال��ذي حلق مبدينته  وال��دم��ار  اخل��راب  �سور  عليه 
بابل  لعمران  ويتاأمل  املقد�ض،  وهيكلها  اأور�سليم 
اإ�سرائيل  ببني  حل  وما  �سركهم  رغم  وازده��اره��ا 
"اإورانيل" فاأخذ  امل��الك  ف��ج��اءه  م��وؤم��ن��ون،  وه��م 
اأ�سئلة عزير، وكان ال�سعب الإ�سرائيلي  يجيب على 
يفتقده لتاأخره فياأتون اليه للحقل يطالبونه بالعودة 
اىل منزله فياأبى العودة ويطالبهم بالرجوع، وكان 
بعد  �سائم.  وه��و  اهلل  يناجي  اأ�سابيع  لعدة  يبقى 
عليهم  ليملي  معه  ياأتون  كّتاب  خم�سة  طلب  ذلك 
وبقى  وع���ادوا  املقد�سة  والكتب  ال��ت��وراة  ن�سو�ض 
ومل  عنه  يبحث  ال�سعب  وج���اء  احل��ق��ل  يف  ع��زي��ر 
�ساأنه  خطف  عزير  اأن  وقتها  اليهود  فقال  يجدوه، 
�ساأن النبي اإدري�ض الذي رفع اىل ال�سماء لأنهم مل 
عيونهم  اهلل  حجب  ال��ذي  حماره  ول  جثته  يجدوا 
الدولة  �سقوط  وبعد  اإماتتهما.  بعد  روؤيتهما  عن 
الفار�سية  الإمراطورية  قبل  من  ومتلكها  البابلية 
من  ال�سابعة  ال�سنة  يف  الأخميني  كور�ض  بقيادة 
حكم  ال��ذي  الأول  ارحت�ستا  الفار�سي  امللك  حكم 
على  عزير  ظهر  م،  424ق  اىل  465ق.م  �سنة  من 
م�سرح الأحداث كما تن�ض التوراة يف �سفره، واأخذ 
بعث  يعيد  لكي  اأور�سليم  اىل  اليهود  من  جماعة 
ولو  الثاين،  مبو�سى  اليهود  لقبه  اليهودية.  الديانة 
اأوىل  عزير  لكان  بالتوراة  جاء  قد  مو�سى  يكن  مل 
بها. وتن�سب الأ�سفار املقد�سة املوجودة حاليًا اليه. 
بعد فرتة من الزمن عاد من اأور�سليم ملالقاة امللك 
تقع  والتي  )ال�سو�ض(  �سو�سا  يف  املقيم  الفار�سي 
تويف  الطريق  ويف  مي�سان،  من  القريبة  اإي��ران  يف 
عزير قبل اأن ي�سل اىل بالد فار�ض ودفن يف هذا 

الأن��وار  وت�ساهد  الزمان،  مر  على  وبقى  املكان 
الكثري  ذكرتها  كما  امل��ك��ان  ه��ذا  يف  م�ستعلة 

جالية  بقربه  وا�ستوطنت  الدرا�سات،  من 
من  لليهود  حمّجًا  القر  واأ�سبح  يهودية 

كل بقاع العامل وذكره جمع من الرحالة 
اليهود وغريهم ممن زاروا العراق يف 

القرن احلادي ع�سر اىل يومنا هذا.
مراحل الإعمار

لل�سيد  احلديث  فكان  الإع��م��ار،  مراحل  عن  اأم��ا 
اأ�سرف طالل الكعبي  املعاون الإداري ملزار نبي اهلل 
مراحل  على  املرقد  اإعمار  مت  يقول:  الذي  العزير 
الأوق��اف  وزارة  قبل  من  �سنة 2000م  متعددة  يف 
وال�سوؤون الدينية، ثم متت اإعادة اإعماره مرة اأخرى 
وبالتن�سيق  مي�سان  قبل حمافظة  من  �سنة 2012م 

مع الأمانة العامة للمزارات ال�سيعية ال�سريفة.
تفا�سيل املزار   

امل��زار  م�ساحة  اأن  الكعبي:  اأ���س��رف  ال�سيد  يوؤكد 
الكلية 3000م. اأما ال�سحن اخلارجي للمزار فتبلغ  
650م. غرفة القر ال�سريف تبلغ م�ساحتها 250م، 
عمره  يبلغ  ق��دمي  خ�سبي  ���س��ن��دوق  ال��ق��ر  يغطي 
اليهودية.  بالعبارات  منقو�ض   250�سنة  من  اأكرث 
باب  ف��وق  األ��واح  هنالك  الكعبي:  ال�سيد  وي�سيف 
باللغة  اأي�سًا  عليه  مكتوب  ال�سريف  القر  غرفة 
العرية، احل�سرة مف�سولة اىل رجال ون�ساء، قّبة 
وي�سيف  28م،  وقطرها  11م  ارتفاعها  يبلغ  املزار 
الزائرين  لإي��واء  اإي��وان��ات  توجد  الإداري:  املعاون 
بنيت �سنة 2012م من قبل حمافظة مي�سان ق�سم 
اأحدهما  ق�سمان  فيوجد  ال�سحيات  اأما  امل�ساريع، 
وحدات   10 ق�سم  كل  يف  للرجال،  والآخ��ر  للن�ساء 
ال�سالح  امل���اء  ت�سفية  حمطة  وه��ن��اك  �سحية، 
اأعداد  اىل  املزار  يت�سع  الزائرين،  خلدمة  لل�سرب 
كبرية من الزائرين. واملزار توجد فيه غرفة اأمني 
خا�ض واإدارة واإعالم وغريها من امللحقات، يتوافد 
عليه زوار من جميع اأنحاء العامل عن طريق هيئة 
هيئة  اأن  الكعبي  ال�سيد  ويوؤكد  والآث���ار،  ال�سياحة 
املزارات  مع  اأ�سا�ض  دور  لها  الآث��ار 
امل��رق��د  ال�����س��ي��ع��ي��ة يف رع���اي���ة 

ال�سريفٍ.

ال�سيخ ب�سري زعالن

اأ�سرف طالل الكعبي
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�لطائرة �لورقية لي�ضت ورقًا 
وخيوطًا وعود خ�ضب فقط، �إنها 
حلم يطري، حلم طفل بالف�ضا، 
حلم طفلة بعامل �أو�ضع. �أحالم 
طارت وتطري وتكرب �و ت�ضغر، 
تتلون �و تبقى حيادية، ت�ضتمر 
ورقية �و من نايلون خفيف، 
ت�ضنع يدويًا �و يتم �ضر�وؤها 
من �لأ�ضو�ق، ت�ضتمر معينية 
�ل�ضكل، كما عرفناها، �و ت�ضبح 
على �أ�ضكال حيو�نات بّرية 
�و بحرية، طيور وح�ضر�ت.. 
طائر�ت طارت وغادرت عامل 
�لطفولة و�أ�ضبحت هو�ية 
ميار�ضها �جلميع ويتفننون 
ب�ضنعها وينظمون لها م�ضابقات 
ومهرجانات عاملية.
�لتحقيق �مل�ضور لهذ� �لعدد 
من مهرجان بغد�د للطائر�ت 
�لورقية �لذي جرى موؤخرً� 
و�ضارك فيه �لآلف من بغد�د 
و�ملحافظات �لأخرى ومن 
خمتلف �لأعمار. كان مهرجانًا 
ملونًا بالفرح و�لأمنيات..

طريي يا طّيارة 
طريي

ت�ضوير: �ضفاء علو�ن - و�ع / ه�ضام �جلبوري 



هذه الفرتة الطويلة تفقد املتابع متعة امل�ساهدة، بل تزيد معاناة الأندية 
من ناحية ال�سرف! فاأغلب الفرق العراقية الآن يف حال يرثى لها نتيجة 
ا�ستنزافها للميزانيات املالية التي كلفتها الكثري جراء تنقل فرقها من 
الذي  ال��دوري  وا�ستمرارية  اإجن��اح  اأج��ل  من  اجلنوب،  واإىل  ال�سمال 
الكرة  احتاد  قبل  من  ال�سليم  غري  التخطيط  ب�سبب  ينتهي  اأن  ليريد 
الذي اأو�سل الأمور اىل حالة �سعبة جدًا... عن �سبب طول فرتة اإقامة 
علي  املدرب  امل�ساكل، حدثنا  زيادة  �ساهمت يف  اأخرى  واأم��ور  ال��دوري 

ح�سن قائاًل: 

دوري عدمي �للون و�لطعم و�لر�ئحة!
العراقي  ال��دوري  م�ستوى  تدين  يف  �ساهمت  كثرية  اأمور  هناك  حقيقة 
الكروي  العراقي  ال���دوري  مابني  ف�سّتان  اإقامته،  ف��رتة  ط��ول  ب�سبب 
اإذ اجتهت جماهرينا الكروية منذ  العاملية بكل م�سمياتها،  والدوريات 
الدوريني  مثل  العاملية،  الدوريات  متابعة  اىل  بالق�سرية  لي�ست  فرتة 
ون�سيان  ال��دوري��ات  ه��ذه  م�ساهدة  ملتعة  نظرًا  والإنكليزي  الإ�سباين 
دورينا عدمي  ينتهي،  ومتى  يبداأ  متى  نعرف  ل  الذي  العراقي  ال��دوري 
اللون والطعم والرائحة، مل ي�سل اىل ربع )الربع( من دوري �سبعينات 

والفن  املميز  الأداء  حيث  من  املن�سرم،  القرن  وت�سعينات  وثمانينات 
اأية  بالذات  املو�سم  نرى يف هذا  اليوم ل  بينما  القدم،  لكرة  احلقيقي 
اإن الالعب العراقي )معذور(،  اأقول  متعة يف مباريات الدوري، احلق 

فهو يلعب يف اأجواء حرارية ليتحملها الإن�سان. 

ليقّدم ول يوؤّخر
العراقي  النخبة  ودوري  كثرية  اأع��وام   : اأحمد  املدرب ح�سن  قال  فيما 
و�سعه  اإن  اإذ  ينتهي!  ومتى  يبداأ  متى  لنعرف  حاله،  على  القدم  بكرة 
خالل ال�سنوات املا�سية )حرّي( علماء الفلك! وخراء الكرة من حيث 
كيفية  وليعرف  الدولية  للرجمة  خا�سع  غري  فهو  ونهايته!  اإقامته 
البداية ول النهاية واإمنا يعتمد على اجتهادات �سخ�سية )نلعب اليوم، 
اأن  بل  ال��دوري،  )مت��ّل(  العراقية  الأندية  جعل  ما  غ��دًا(!  نلعب  ما  ل 
البع�ض و�سفه بالدوري الفا�سل الذي ليقدم ول يوؤخر، اأي اأنه ي�ساهم 
يف تراجع م�ستوى الالعبني، لذلك �ساهدنا جنوم العراق وهم ي�ساركون 
يف  يكمن  وال�سبب  العراقية  الأندية  عن  مبتعدين  العربية  الأندية  مع 
املباريات يف �سهري  اإقامة  اإقامته، ل�سيما  الدوري وطول فرتة  �سعف 

متوز واآب وهما من اأحّر ال�سهور.

دوري عجيب
بينما كان لالعب الدويل ح�سني قا�سم راأي عندما قال: اإن الدوري العراقي 
جناحه،  يف  ت�ساهم  التي  امل�ستلزمات  اأب�سط  توفر  عدم  ناحية  من  عجيب 
خا�سة املالعب التي لت�سلح للعب، ف�ساًل عن طول فرتة اإقامته التي اأفقدت 
الدوري،  ف�سل  يف  فعاًل  دورًا  التحكيمية  للم�ساكل  اأن  كما  امل�ساهدة،  متعة 
اأ�ساهد مثل هذا الدوري طيلة حياتي الريا�سية، فقد كنا نلعب  حقيقة مل 
يف دوري ناري، لذلك كانت املواهب موجودة، وم�ستويات الفرق متقاربة بني 
الأندية اجلماهريية لأنها ت�سم معظم جنوم املنتخبات الوطنية كالوطني 
اأ و ب والع�سكري والأوملبي ومنتخب ال�سباب،حني كانت ال�ساحة الريا�سية 
كاأقوى  وقتها،  الذي �سنف، يف  العراقي  الدوري  بالنجوم يف  تعج  العراقية 
الدوريات العربية وحتى الآ�سيوية، لكن الآن اختلف الو�سع متامًا عن �سابقه 
من حيث عدم وجود ما ي�سجع على ظهور املواهب الكروية، ب�سبب ه�سا�سة 
الدوري العراقي الذي اعتر اأ�سعف دوري يف املنطقة، بحيث ظهرت فرق 
النخبة هذا املو�سم ب�سكل غريب عجيب، اذ ن�ساهد اليوم م�ستوى عاليًا لهذا 
الفريق ويف اليوم الآخر يختلف التوازن ما جعل الدوري العراقي بحالة غري 
متزنة، لنعرف من هو الفريق املتكامل. ال�سيء الآخر الذي �ساهم يف تردي 

نتائج الفرق هي اأر�سيات املالعب غري ال�ساحلة والتي ت�سببت هي الأخرى 
باإ�سابات بليغة ملعظم الالعبني امل�ساركني مع فرقهم، براأيي اإن دوري هذا 

املو�سم اأطلق عليه اأنه "عدمي الطعم!"

دوري للم�ضاكل �لإد�رية
فيما اأ�سار املدرب اأحمد عبد اجلبار اإىل اأن دوري هذا املو�سم هو للم�ساكل 
اأره��ق��ت  ال��ت��ي  اإق��ام��ت��ه  ف��رتة  ط��ول  ه��ي  امل�ساكل  اأوىل  ق���ال:  عندما  فقط 
الالعبني،  ف�ساًل عن ا�ستنزاف امليزانيات اخلا�سة بالأندية، وهناك اأمور 
من  الكثري  ظلمت  التي  التحكيمية  الأخطاء  منها  ال��دوري  رافقت  اأخ��رى 
النخبة  دوري  فاإن  بدون جماملة  معروفة.  اأخرى  فرق  على ح�ساب  الفرق 
الفرق  املا�سية )تعبان( اىل حد )الغثيان(! لأن معظم  للموا�سم  العراقي 
وت�ساهده  مباراة  يف  جيد  ب�سكل  يظهر  منها  فالبع�ض  مب�ستوياتها،  لي�ست 
الأج��واء  يف  ميكن  الرئي�ض  وال�سبب  الأخ���رى،  املباريات  يف  مغاير  ب�سكل 
احلرارية ال�سعبة التي تقام فيها املباريات والتي توؤثر ب�سكل مبا�سر على 
اىل  ال�سرق  من  العامل  دوري��ات  انتهت  لقد  �سك،  اأي  بدون  الالعبني  اأداء 
مدفع  وبانتظار  م�ستمرًا  مازال  الذي  العراقي  الدوري  اإل  يبَق  ومل  الغرب 

)الإفطار( لكي نعلن نهايته!!

الدوري.. بدايته م�سكلة 
ونهايته مبهمة!

يبدو �أن �حتاد �لكرة �لعر�قي ي�ضر ويتم�ضك بت�ضمية دوري �لكرة بـ 
)دوري �ملو��ضم �لأربعة(! �إذ ينطلق يف متوز وينتهي يف )�آب �للهاب(! �إذ 
ل ير�عي �أهل �لحتاد حر�رة �ل�ضهرين وتاأثريهما على �لالعبني وهم 

يخو�ضون �ملباريات يف درجة حر�رة تزيد على �لـــ50 مئوية.

كل مو�سم كروي

كتب / اأحمد رحيم نعمة

حكاية
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_حقيقة الفريق يقدم م�ستوى طيبًا يف مباريات 
املو�سم احلايل، لكن الأخطاء التحكيمية كانت لنا 
باملر�ساد والدليل ركلة اجلزاء غري ال�سحيحة التي 
احت�سبها احلكم �سد فريقنا يف مباراتنا مع الكرخ 
يقف  مل  احلظ  اأن  كما  نقاط،  ثالث  كلفتنا  والتي 
كلفنا  ما  اأي�سا  الهجمات  اإنهاء  يف  مهاجمينا  مع 
ال�سيء الكثري، ان �ساء اهلل يعود الفريق اىل �سكة 

النت�سارات ونفرح جماهرينا الغفرية املحبة.
* ماذا ميثل لك اجلمهور الريا�سي؟ 

- اجلمهور الريا�سي هو متعة املبارة ويعطي حافزا 
لالعبني لتاأدية واجبهم يف امللعب .

*هل حققت طموحك الريا�سي؟ 
 - انا م�ستمر يف م�سريتي الريا�سية ول اقف عند 

حد وطموحي م�ستمر لغاية العتزال. 
* هل لعبت للمنتخبات الوطنية؟

ال��23�سنة،  دون  الوطني  للمنتخب  لعبت  نعم،   -
اأه��داف��ًا  و�سجلت  الأول  الوطني  للمنتخب  كذلك 
وظهرت مب�ستوى رائع ب�سهادة اجلميع وحاليا اأقدم 

م�ستوى ممتازا مع فريقي الطلبة .
*ملاذا مل يتم ا�ستدعاوؤك للمنتخب حاليا؟

_ القرار عائد للمدرب كاتانيت�ض!
مع  اأم  الأجنبي  اأم  املحلي  امل���درب  م��ع  ان��ت  *ه��ل 

الأف�سل؟ 
جيدة  نتائج  يقدم  ال��ذي  الأف�سل  مع  اأن��ا  نعم،   -

وملمو�سة على ال�ساحة الكروية.
*هل جاءتك عرو�ض احرتافية؟

وك��الء  وك��الم  للطموح  ملبيه  غ��ري  لكنها  نعم،   -
فقط.

كانت  كيف  فال�سرطة..  اأربيل  اىل  الكهرباء  *من 
التجربة؟

- اأكيد جتربة ا�ستفدت منها كثريًا، لكل فريق مكانه 
خا�سة يف قلبي تعلمت منها كثريًا، فالكهرباء كان 
فرتة ظهوري يف املالعب وهو �ساحب ف�سل علي، 
اأما نادي اأربيل فع�ست فيه اأجمل ايام حياتي، حيث 
حققت لقب الدوري وكنت اف�سل لعب عدة مرات 
وهو اي�سا كان بوابة يل لدخول املنتخبات الوطنية، 
اما نادي ال�سرطة فهو الذي �ساعد نبيل �سباح على 

الن�سج داخل امللعب. 
*هل تفكر بالحرتاف اأوروبيًا؟ 

- نعم، افكر كثريًا، منذ كنت �سغريًا اأحلم باللعب 

ال��ذي  الوحيد  الوروب���ي���ة،  احللم  ال��ن��وادي  لأح��د 
امتنى ان يتحقق.

الفريق  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  امل���درب���ني، ه��ل  *ال��ت��غ��ي��ري يف 
وم�ستواه؟ 

فلكل  ال��الع��ب��ني،  نف�سية  على  حتى  ي��وؤث��ر  نعم   -
كثريا  يوؤثر  وه��ذا  امللعب  يف  وتكتيك  خطة  م��درب 
على نف�سية الالعب وي�سو�ض تفكريه، املفرو�ض ان 
ي�ستعد  لكي  جيدة  نف�سية  حالة  يف  الالعب  يكون 
للعب ب�سكل ير�سي اجلميع وهذا التغيري قد يكون 

اإيجابيا وقد يكون �سلبيا على الالعبني.  
*مع من تكّون ثنائيًا داخل امللعب؟ 

يف  اأنانيا  ول�ست  الالعبني،  جميع  مع  اأتاقلم  انا   -
اللعب. 

*املدرب القرب لنبيل؟
- جميع املدربني الذين عملت معم اكت�سبت منهم 
الحرتام  لهم  اكّن  منها،  ا�ستفدت  ومعلومه  خرة 

والتقدير. 
*ملهمك ومثلك العلى يف اللعب؟ 

العاملية  ال��دوري��ات  واأت��اب��ع  الرازيلي،  مار�سيلو   -
واأ�سجع يوفنتو�ض اليطايل وليفربول النكليزي. 

*حكمة توؤمن بها؟
- الثقة يف اهلل جناح .

*ماذا تعني لك ال�سهرة؟
- انا اأعترها م�سوؤولية �سعبة.

 *اكيد لديك معجبون ومعجبات؟  
_احلمد هلل هناك الكثري ممن يقدر نبيل �سباح، 

واأحرتم واأرد على جميع املعجبني واملعجبات �سواء 
عن طريق التوا�سل او الت�سال.  

*ما الفرق بني الغرور والثقة؟ 
لكن  النجاح،  بالن�سبة لالعب هو مقرة  الغرور   -
الثقة بالنف�ض هي طريق النجاح وا�ستمرار العطاء.

*انت اكرث لعب يغري يف ق�سات ولون �سعره.
مبظهري  الهتمام  واحب  التغيري  احب  انا  نعم   -

حتى يف امللعب.  
*وهل تتعر�ض للنقد؟

- نعم احيانا، لكن ل اأهتم له كثريا.
*ماذا عن البداية؟

- كنت مع اأ�سبال ونا�سئي و�سباب اجلوية. 
*حملك �سارة الكابنت يف امللعب؟ 

الفريق  يقود  فالكابنت  كبرية  م�سوؤولية  هي  -اكيد 
كامال داخل امللعب وله موا�سفات تفر�سها ال�سارة 
ان  ال�سارة  ه��ذه  يحمل  ال��ذي  الالعب  على  عليه، 

يكون اأهاًل لهذه امل�سوؤولية. 
*هدف يف الذاكرة؟

الأومل��ب��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ين�سى  ل  ه��دف��ًا  ك���ان   -
الإماراتي. 

*ما حظوظ النيق يف الدوري؟ 
- تعرث النيق يف م�سريته هذا املو�سم، لكن ت�سعى 
اىل   والالعبون  التدريبي  والكادر  الداري��ة  الهيئة 
ت�سكيل فريق مميز للمو�سم املقبل يناف�ض بقوة على 
اللقب، بعد اأن غاب الفريق يف املوا�سم املا�سية عن 

املناف�سة.

حاورته / �أمرية حم�ضن 

من �لالعبني �ل�ضباب �لذين ��ضتطاعو 
�أن يثبتو� ح�ضورً� مميزً� خالل �ملو�ضم 
�حلايل مع فريق نادي �لطلبة، لعب 
لأكرث من فريق معروف لي�ضتقر يف 
�لنهاية مع �لأنيق، ف�ضال عن م�ضاركته 
�ضمن �ضفوف �ملنتخب �لوطني حتت �ضن 
23 �ضنة. عن م�ضريته �لكروية، وتعرث 
لأنيق يف بع�س مباريات هذ� �ملو�ضم و�أمور 
�أخرى حدثنا جنم و�ضط فريق �لطلبة 
نبيل �ضباح يف هذ� �حلو�ر �لذي �أجرته 
معه "جملة �ل�ضبكة �لعر�قية": 

*يف البداية ملاذا غادرت اأربيل؟ 
- اأربيل من الأندية التي ق�سيت معها فرتة جميلة، 
وكنت ل اأفكر بالرحيل عنه، فالالعبون متجان�سون 
جدًا، ف�سال عن الكادر التدريبي الذي اأكّن له كل 
مر  املا�سي  املو�سم  يف  لكن  والح���رتام،  التقدير 
من  الكثري  جعلت  خانقة،  مالية  ب�سائقة  النادي 
اأحد  واأن��ا  ال�سفراء  القلعة  عن  يرحلون  الالعبني 
ن��ادي  فريق  �سوب  فاجتهت  املنتقلني،  الالعبني 

الطلبة. 
*ملاذا نادي الطلبة؟  

- الطلبة من الأندية اجلماهريية، وله تاريخ كبري، 
ف�سلته على بقية العرو�ض التي قدمت يل من اأندية 

خمتلفة.
*هل اأنت باق معه مو�سمًا اآخر؟ 

انتهاء  بعد  القرار  واأت��رك  بعد وجهتي  اأح��دد  - مل 
دوري املو�سم احلايل. 

*ما �سبب الإخفاقات امل�ستمرة لفريق الطلبة؟

جنم خط و�سط الطلبة 

نبيل �سباح:
الغرور مقربة النجاح

بعد مو�سم متعث�ر لالأنيق ..
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الكرخ، على اإثرها متت معاقبة احلكم من قبل 
جلنة احلكام، وامل�سكلة العوي�سة اأن هذا احلكم 
يحمل ال�سارة الدولية وحدثت اأخطاء اأخرى يف 
مباريات مهمة. لقد بداأت الأندية بدون ا�ستثناء 
يلوحون  اجلميع  جعل  ما  احلكام  اأخطاء  تعاين 
تقنية  اإدخال  اأو  اخلارج  من  بحكام  بال�ستعانة 

الفار التي تنقذ ما تبقى من الدوري العراقي.
�لأخطاء جزء من �للعبة

ح�سني  علي  ال�سابق  ال���دويل  ال��الع��ب  واأ���س��ار 
به  متر  ما  اإن  قال:  عندما  التحكيم  كارثة  اىل 
ال�سافرة العراقية هذا املو�سم لالأ�سف يعد اأمرًا 
خمجاًل للغاية، هذا طبعًا ل يتحمله حكم الكرة، 
لكن تتحمله اجلهة امل�سوؤولة وهي جلنة احلكام 
الداخلية على  الدارية  انعك�ست خالفاتها  التي 
انطباعًا  اأع��ط��ى  م��ا  للحكام،  الفني  اجل��ان��ب 
وا�سحًا اأن �سافرتنا متر باأ�سواأ حالتها واأيامها، 
رغم تفوقها يف ال�ستحقاقات اخلارجية ومتيز 
حمليًا،  اأخ��ف��ق  لكنه  ق��اري��ًا،  ال��ع��راق��ي  احل��ك��م 

واأ�ساف: حقيقة اأن اجلميع يف الو�سط الريا�سي 
اللعبة، لكن  م��ن  ب��اأن الخ��ط��اء ج��زء  ي��وؤم��ن��ون 
اآنية  ن�ساهد معاجلات  اأننا مل  الأمر  الغريب يف 
م��ع الأ���س��ف م��ن قبل جلنة احل��ك��ام، ف���الأدوار 
املتبقية من دوري الكرة �ستدخل مراحل حا�سمة 
ول بد هنا من و�سع طواقم حتكيمية قادرة على 
بر  اىل  واإي�سالها  �سفافية  بكل  املباريات  قيادة 
الأمان، نتمنى يف املو�سم القادم اأن تفكر جلنة 
من   )VAR(��ال تقنية  با�ستخدام  احلكام 
اأجل و�سع حل لالأخطاء الكارثية التي يقع فيها 

حكامنا .

�أخطاء من حكام دوليني
ا�ستب�سرنا  لقد  ح�سني:  حيدر  املدرب  قال  فيما 
مرمى،  ك��ل  خلف  حكم  و�سع  مت  عندما  خ��ريًا 
عادت  بعدها  لكن  قليلة،  الأخطاء  باتت  حينها 
الكارثية  الخطاء  حيث  من  و�سعها  اىل  الأمور 
التي ح�سلت يف الأدوار املا�سية من عمر الدوري 

العراقية  الأن��دي��ة  اأغلب  ا�ستكى  اإذ  العراقي، 
باخطاء  اأ�سابها  ال��ذي  التحكيمي  الظلم  من 
اأن  واأ�ساف  املباريات،  حكام  قبل  من  وا�سحة 
الأخطاء  اأن  اإذ  للجميع،  �سدمة  ولدت  الكارثة 
التي حدثت من حكام دوليني لهم خرة كبرية 
واجتهد  جاد  منهم  البع�ض  ان  بل  املالعب،  يف 
اأخفق يف  يف قيادته للمباريات اخلارجية، لكنه 
يف  امل�ساركة  الأندية  فاأغلب  املحلية،  املباريات 
تكملة  وع��دم  بالن�سحاب  تهدد  حاليًا  ال��دوري 
التي  احل��ك��ام،  اأخ��ط��اء  ا�ستمرت  اذا  امل�����س��وار 
املو�سم  يف  املباريات  نتائج  تغيري  يف  �ساهمت 
من  يعاين  العراقي  احلكم  اأن  ننكر  ل  احلايل، 
اإهمال وعدم تطوير من قبل احتاد الكرة، لكن 
اإن�سافه للفرق يف املباريات،  هذا ل يعني عدم 
ال�ستعانة  اىل  الكرة  احت��اد  يلجاأ  هل  اأدري  ل 
على  ي�ستمر  اأم  املقبل،  للمو�سم   )VAR(��بال
اأخطاء حكامنا اأم اأنه ي�ستجيب لنداءات البع�ض 

يف ا�ستقدام حكام من اخلارج.

اآراء  ا�ستطلعت  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 
امل��ع��ن��ي��ني ب�����س��وؤون ال���ك���رة ح���ول اأك����رث ال��ف��رق 
ينقذ  وهل  التحكيمية،  الأخطاء  من  املت�سررة 

ال��)VAR( الأندية من اأخطاء احلكام.
قر�ر�ت حتكيمية ر�دعة

واأ���س��درت  احل��ك��ام  جلنة  اجتمعت  اأي���ام  قبل 
باأهمية  احلكام  توجيه  اأهمها:  القرارات  بع�ض 
العايل  والرتكيز  ال��دوري،  من  الالحقة  الدوار 
امل�سوؤولية  مب�ستوى  احل��ك��ام  جميع  يكون  واأن 

املنوطة بهم، كما مت ايقاف بع�ض احلكام ب�سبب 
والعقاب  الثواب  مبداأ  وتفعيل  املوؤثرة،  الخطاء 
م�ساألة  اىل  املجتمعون  يتطرق  ومل  احلكام،  مع 

 !! )VAR( اأ�ستخدام تقنية
�أخطاء كارثية للحكام

ال�سافرة  اأه��ل  عن  اأحمد  ح�سن  امل��درب  يقول 
الأخطاء  اإن   :)VAR(�ال ا�ستخدام  واإمكانية 
تقع لدى احلكام جميعًا يف اأغلب دوريات العامل 
وهذا وا�سح، فالكل يتقبل هذه الأخطاء ل �سيما 

 )VAR(��ال وج��ود  لكن  ب�سيطة،  كانت  اإذا 
ال��ق��رارات  يف  العدالة  ب��اأن  للجميع  الثقة  يولد 
التحكيمية م�سمونة للفرق جميعًا، لكن يف دورينا 
الأمور كلها خمتلفة ومن النواحي كافة، فهناك 
ومتكررة  للحكام،  كارثية  واأخطاء  وا�سح  ظلم 
لدينا  فاحلكام  ال��دوري،  اأدوار  من  دور  كل  يف 
بقراراتهم  واملدربني  الأندية  تدمري  �سبب  هم 
واأية عقوبات وهناك  اأي رادع  اخلاطئة، وبدون 
يطور  ل  ال��دف��اع  وه��ذا  احلكام  عن  يدافع  من 
اللعبة، بل يزيد من تعا�ستها، ل �سيما اأنها ت�سري 
تقنية  ا�ستعمال  من  فالبد  اأ�سواأ،  اىل  �سيئ  من 
ال��)VAR( لنقاذ ما تبقى من معامل كرتنا.

حكام من �خلارج
اأما املدرب حممد �سليم فقال: اأ�سبحت اأخطاء 
املهمة،  املباريات  يف  �سيما  ل  كارثية،  حكامنا 
فعلى �سبيل املثال مباراة الطلبة والكرخ عندما 
بفريق  اأطاح  فادحًا  خطاأ  ال�ساحة  حكم  ارتكب 
الطلبة باحت�سابه ركلة جزاء غري �سحيحة لفريق 

الدوري العراقي
�ضهد دوري �لنخبة �لعر�قي لكرة �لقدم يف جولته �لأخرية، �أخطاء 
حتكيمية وقر�ر�ت عك�ضية باجلملة، ت�ضببت يف جملة �عرت��ضات 
و��ضعة من قبل �أغلب �لأندية، وهدد كثرٌي من �لنو�دي بالن�ضحاب من 
�لدوري ، �لأمر �لذي دعا �حتاد �لكرة �إىل �لتفكري يف م�ضاألة ��ضتخد�م 
�لــ)VAR( كذلك �ملو�فقة على ��ضتقد�م حكام �أجانب، نتيجة 
�لأخطاء �لتحكيمية �لتي ��ضتفلحت!! يف �ملو�ضم �لكروي �حلايل. 

VAR
كتب / �أحمد رحيم نعمة؟هل ينقذ ال�
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ع�ضرة �أعو�م �ضتبقى خالدة يف �أذهان ع�ضاق �لعمالق 
�لبافاري بايرن ميونخ، عهد �ضهد و�حدة من �أف�ضل 

�ل�ضر�كات يف تاريخ كرة �لقدم، طويت �آخر �ضفحاتها 
بلقب �لدوري �لـ29، لتعلن �ضافرة نهاية مبار�ة 

فر�نكفورت ود�ع �لنجمني: �لفرن�ضي فر�نك ريربي 
)36 عامًا( و�لهولندي �آريني روبن )35 عامًا( جلماهري 

فريقهم.

ودورمتوند،  البايرن  الكرا�سي بني  تبادل  لعبة  اأ�سهر من  الت�سعة  قرابة  فبعد 
�سهد  ملعب "األيانز اأرينا" ح�سم لقب الدوري للبايرن على ح�ساب دورمتوند، 

وانتهت بوداع موؤثر لالعبني حققا كل ما ميكن حتقيقه مع العمالق الأملاين.

 ب�ضبب رونالدو ومي�ضي حرما من �لتتويج كاأف�ضل 
لعبني يف �لعامل 

ان�سم روبن من ريال مدريد اإىل البايرن يف اآب من عام 2009، بعد اأن ا�سبح 
خارج ح�سابات مدرب امللكي مانويل بليغريني. وكان ريري، الذي �سي�سبح 

�سريك جناحه لحقًا، قد انتقل من نادي مر�سيليا الفرن�سي يف العام 2007.
يف نف�ض العام حقق الفريق البافاري لقب الدوري الأملاين لأول مرة منذ بدء 
ال�سراكة التي مل تتاأخر بوادر جناحها كثريا، كما قاد روبن فريقه اإىل نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا، لكنه خ�سر النهائي اأمام اإنرت ميالن بهدفني نظيفني.
منذ  اأوروب��ي��ا  املفقود  جمده  للبايرن  الثنائي  هذا  يعيد  اأن  املنتظر  من  كان 
عام 2001 ذات يوم، ليم�سي عام تلو الآخر ويعجز البايرن عن حتقيق لقب 

الدوري ملو�سمني متتاليني بالإ�سافة اإىل غياب النجاح الأوروبي.
مل حتبط تلك ال�سنتان هذا الثنائي، فبعد البناء والتطور  قاد روبن وريري 
فريقهما للقب الأوروبي احللم يف مو�سم 2013، اإذ فاز الفريق البافاري على 

دورمتوند يف النهائي ليحقق لقبه اخلام�ض يف دوري اأبطال اأوروبا.
وليونيل مي�سي،  رونالدو  لعبا يف عهد كري�ستيانو  اأنهما  �سوء حظهما  لعل من 
ليجُحرما من التتويج كاأف�سل لعبني على عر�ض العامل، حيث راأى كثريون يف 
اأف�سل  بجائزة  احدهما  يفوز  اأن  يجب  كان  روبن  اأو  ريري  اأن  املو�سم  ذلك 

لعب يف العامل.

ود�ع حزين
بعد ذلك املو�سم هيمن البايرن على لقب الدوري الأملاين ل�6 موا�سم متتالية 
كان اآخرها ما حتقق يف ختام الدوري الأملاين، وجزء كبري من الف�سل يف ذلك 

يعود للجناحني الطائرين.
ورغم الإ�سابات والتقدم يف ال�سن، اإل اأن هذا الثنائي بقي رقمًا �سعبًا يف كرة 

القدم، وح�سد قلوب وعقول اجلماهري اإىل جانب الألقاب.
جماهري البايرن، ورغم فرحتها بتحقيق لقب الدوري يف الأنفا�ض الأخرية، اإل 
ن�سى. اأما اإدارة الفريق  اأنها حب�ست اأنفا�سها حزنًا لوداع هذا الثنائي الذي ل يجُ
ف�ستبداأ رحلة �سعبة للبحث عن �سراكة اأخرى تقودها نحو عر�ض اأوروبا بعد 

غياب �سنوات.

وريربي
يوّدعان 
البافاري

روب�������ن
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الإمام حممد عبده
كان يكره العلم يف �سباه ويعار�س الثورة 

العرابية يف بدايتها!

عاطفتي بهذا الت�سل�سل:
اأحب اهلل ثم البنات فاملو�سيقى!

زياد الرحباين:
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وزياد يف ال�ساد�سة ع�سرة من عمره، يتابع درا�سته 
الن�ساء،  م���ادة  يف  ب���ارع  اجل��م��ه��ور،  مدر�سة  يف 
يتوقف عن ممار�سة  ول  املواد،  باقي  متو�سط يف 

هوايته املو�سيقية حتى يف ايام الدرا�سة.
وموهبة  ال�سعر  ملكة  الرحابنة  عن  ورث  وزي��اد 
امه  عن  ي��رث  مل  ولكنه  الظل،  وخفة  املو�سيقى 
�سبق  اذا كان قد  �ساألته  ال�سوت، وعندما  جمال 

له وجرب الغناء قال �ساحكًا:
- �سوتي بالويل.. جربت مرة فهرب من احل�سور 

ثالثة.
* وكم كان عدد احل�سور؟

- ثالثة..

زياد وكتاب "�سديقي اهلل"
ال�سعر  من  الول  كتابه  اي��ام  منذ  ا�سدر  وزي��اد 
املنثور، "�سديقي اهلل" الذي خطه وهو يف الرابعة 
طفولية  حم��اولت  اهلل"  "�سديقي  ويف  ع�سرة، 

تب�سر باخلري يف امل�ستقبل.
وعن اليام ينهي زياد كتابه قائاًل:

الأيام اأبواب
على كل منها حار�ض

وقد كتب علينا
ان نخلق كل يوم

وعلى كل باب
ق�سة جديدة

نلهي بها احلار�ض
ليفتح لنا الباب

اىل باب اآخر.

ار�سا  فيه  يجد  بالفرح،  موقع  متفائل،  وزي���اد 
خ�سبة للعطاء، وقال يل:

- الفرح يهزين، يدفعني اىل البيانو، حلظة الفرح 
اكرث عطاء، وعن الفرح يقول زياد يف كتابه:

حائر اأنا
بني اأن يبداأ الفرح

خمافة ينتهي

الطفولة  مرحلة  بعدعن  ينف�سل  مل  الذي  وزي��اد 
يعر عن م�ساعر الطفال الريئة قائاًل:

اأ�سياء ما حلت
ولن حتل

هي اأن الطفل
يود لو ياأكل مرتني من احللوى

ومينعونه
هي ان الطفل

يود ان يلعب على مدى اليام

ومينعونه

ال�سعر والوراثة واهلل

و�ساألت زياد:
* هل تعتقد ان ملكة ال�سعر وراثية؟

- ال�سعر ل يتوارث، وابن ال�ساعر لي�ض بال�سرورة 
�ساعرًا.

* األ تعتقد ان اجلو الذي ع�ست فيه �ساعد على 
امناء مواهبك؟

وال�سعر  باملو�سيقى  امل�سبع  اجلو  ان  يف  �سك  ل   -
والطرب قد �ساعد على تنمية مواهبي.

* يف كتابك حتدثت كثريا عن اهلل، فماذا ميثل 
اهلل بالن�سبة اليك؟

- اهلل هو ال�سمري، وهو املحبة والثواب.
* والعقاب والآخرة واجلنة والنار؟

- اعتقد ان اهلل ل يعاقب احدًا، اذ لي�ض بن النا�ض 
من هو بال خطيئة.

* ولكن اخلطايا لي�ست مت�ساوية؟
نزن  ان  ميكننا  ول  للخطيئة،  معايري  توجد  ل   -
اخلطيئة بالكيلو اأو الغرام، فاما ان يكون الن�سان 
ان�سانًا بخطايا، واما ان يكون بال خطايا فيتحول 

عندئذ اىل مالك.

حوار مع زياد الرحباين يوم كان عمره 16 عامًا

يف الرابعة ع�سرة من عمره ا�سدر ديوانًا 
واأخرج فلمًا وحلن اأغنية خلالته!

عاطفتي بهذا الت�سل�سل:
اأحب اهلل ثم البنات فاملو�سيقى!

زياد هو �لغر�ضة �لناب�ضة �لنابتة يف �ر�س �لرحابنة، 
و�أر�س �لرحابنة �مل�ضيئة بفريوزتها.

وفريوز �لتي طاملا �جزلت �لعطاء، تعطي للفن �للبناين 
�ضابًا �ضغري� يبدو �نه �ضيكون لبنة متما�ضكة يف جد�ر 

�لفن �ضيده �بوه عا�ضي �لرحباين.
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ولأنه لي�ض بني الب�سر مالئكة، فاإن اهلل لن يعاقب 
اجلميع، هذا غري معقول، وهو �سديقي و�سديق 
حياة  يف  يتدخل  ل  �سبحانه،  وه��و  ال��ن��ا���ض،  ك��ل 

الخرين ال يف �سبيل اخلري. 
هكذا يرى زياد الرحباين اهلل، ويقول يف كتابه:

عن  افت�ض  ورح��ت  �سديقي  اهلل  ان  يومًا:  وقالوا 
الأ�سجار  يف  الزهور  بني  الح���راج،  يف  �سديقي 
الع�سافري  مني  وخافت  ال�سخور  وراء  املورقة، 

وهربت.
ترى �سديقي كالع�سافري خاف مني وهرب؟

و�ساألتهم: �سديقي هل يخاف؟
قالوا: يخاف ال حتبه؟

وقلت: اأين هو؟
وقالوا: يف كل مكان.

ال�سعر واملو�سيقى والخراج
و�سالت زيادا:

ال��ذي  الكتاب  يف  وال���دك  تدخل  ح��د  اأي  اىل   *
ا�سدرته؟

بع�ض  و�سحح يل  كتبت  ما  وال��دي  �ساهد  لقد   -
انتاجي  على  ال�سدقاء  بع�ض  واطلع  الخطاء، 

ف�سجعوين على ن�سره يف كتاب.
وزياد يهوى قراءة ال�سعر القدمي واحلديث ويحب 
�سعر �سعيد عقل، ويقراأ لطاغور، غري ان ولع زياد 
باملو�سيقى اكرث من ولعه بال�سعر، و�سديق طفولته 
هو البيانو، وينوي بعد امتام درا�سته التخ�س�ض 
الهواية اىل  يتخطى مرحلة  بداأ  وقد  باملو�سيقى، 
مرحلة الحرتاف، فهو يعمل اثناء عطلة ال�سيف 

اجرًا  اأبيه  من  ويتقا�سى  املو�سيقية،  الفرقة  يف 
مماثاًل لأجر باقي املو�سيقيني.

في�سرتي  يقول،  كما  ف��ورًا  اأج��ره  ي�سرف  وزي��اد 
ال��ك��ام��ريات والف����الم وامل�����س��ج��الت، ان���ه يحب 
�سري  منجد  �سديقه  م��ع  ق��ام  وق��د  الخ���راج، 
باخراج  العائلة  اطفال  من  وجمموعة  ال�سريف 

عدة افالم �سينمائية ق�سرية من قيا�ض 8 ملم.
حققها  التي  الف���الم  اأجن��ح  ع��ن  زي���ادا  و�سالت 

فقال:
لنا،  عمل  اأجن��ح  حققنا  املا�سي  ال�سيف  يف   -
والق�سة تدور حول اطفال يلعبون ثم يت�ساجرون 
من اجل زهرة، ويتدخل الهل بالأمر، فيتقاتلون 
الزهرة  وتظل  البع�ض،  مب��وت  املعركة  وتنتهي 
احل��زي��ن��ة،  امل���وت  م�ساحة  مكانها  م��ن  ت�سهد 
وتنتهي الق�سة مبرور رجل غريب يدو�ض الزهرة 

بقدميه.
نف�سه،  اىل  اأح��ب  ايهما  زي���ادا  �ساألت  وعندما 

الخراج ام ال�سعر، ام املو�سيقى؟
- املو�سيقى.

* هل حلنت �سيئًا؟
- حلنت لهدى حداد اغنية ا�سمها "�سلي حبيني 
التلفزيون  يف  الغنية  ه��ذه  و�ستذاع  لوزيه"،  يا 
املقطوعات  بع�ض  �سجلت  كما  املقبل،  بال�ستاء 

اخلفيفة لالذاعة.

زياد وعا�سي وفريوز
وعالقة زياد بوالديه عالقة طيبة، والعاطفة التي 
التي  احلرية  عن  را���ض  وهو  قوية،  بهما  تربطه 

يتمتع بها، ويقول:
- عالقتي العاطفية باأبي واأمي مت�ساوية، ولكنني 
بيني  ان  وا�سعر  ب�سداقة عميقة،  بوالدي  ارتبط 
اأجد  وعندما  املو�سيقى،  عن  دائمًا  ح��وارًا  وبينه 
ولأنه  لأنه رجل،  اليه،  اعي�ض م�سكلة اجلاأ  نف�سي 

القوى والأقدر على حل امل�ساكل.
وعندما يختلف عا�سي وفريوز يقول زياد انه يقف 
�سيت�ساحلان  والديه  ان  يعلم  لأنه  احلياد،  على 
وق�سرتها  الب�سلة  بني  الداخل  ولأن  بالنتيجة، 

ريحته"..  "بتطلع 
قلت:

* وما هي ماآخذك على ابيك؟
اوق��ات راحته،  واأب��دًا وحتى يف  انه يظل دائمًا   -
ل  خا�سًا  عاملًا  له  ان  حوله،  ما  كل  عن  �ساهيًا 
اأتلقى  م��ا  وك��ث��ريًا  ال��ي��ه،  ال��دخ��ول  اح��د  ي�ستطيع 
الجابة منه على �سوؤايل بعد مرور خم�ض دقائق، 
وكثريًا ما يعد ال�سدقاء وين�سى، فياأتي ا�سحابه 
اىل املنزل فال يجدونه و.. بتطلع الظة برا�سي!..

* وما هي ماآخذك على اأمك؟
- كرثة النوم، انها تنام كثريًا ول نراها ال قليال.

* ومتى تلتقون بها؟
وحبكت النكتة مع زياد وقال:

والأعياد  الآح��اد  واأي��ام  املنا�سبات اخلا�سة  - يف 
الر�سمية..

لها عذرًا  اأم انك جتد  انت عاتب عليها،  * وهل 
يف ذلك؟

- عتبي عليها ل مينعني من ايجاد عذر لها.
"اجلريل  بعد  يجد  مل  ام��ه  على  العاتب  وزي���اد 
بال  يعي�ض  ان��ه  اأم���ه،  ع��ن  تلهيه  ال��ت��ي  غريند" 

�سديقة رغم انه يحب الفتيات، ويقول:
- الفتاة �سورة حلوة، ومنزلتها يف نف�سي تاأتي بعد 

اهلل.
و�سالت زياد:

* اأمل يخفق قلبك مرة لأبنة اجلريان مثاًل؟
- لالأ�سف، لي�ض عندنا جريان..

اأن يرق�ض الرق�سات احلديثة،  - وزياد ل يحب 
وه���و معجب  ع��ل��ي��ه��ا،  ال��ت��ف��رج  ي��ح��ب  ك���ان  وان 
باملبادئ الهيبية، ولي�ض بالنتيجة التي و�سل اليها 
الهيبيون، غري انه ل يحب ان يكون هيبيًا ل من 

حيث املبداأ ول من حيث النتيجة!

من  ع�سرة  الرابعة  عبده(  )حممد  ال�سغري  بلغ  ملا 
عمره، نقل اىل والده ال�سيخ "عبده خري اهلل" قادما 
الدر�ض  ليوا�سل  ار�سله  ق��د  ك��ان  حيث  طنطا  م��ن 
يكد  ومل  الحمدي،  امل�سجد  يف  العلم  من  وي�ستزيد 
ب��اأن��ه مل يطق  وال���ده  امل��ق��ام حتى ���س��ارح  ب��ه  ي�ستقر 
ون�سف  عاما  ام�سى  فقد  طنطا!  يف  العلم  حياة 
"الجرومية" يف  "�سرح الكفراوي" على  عام يتلقى 
امل�سجد، ولكنه مل ي�ستطع ان يفهم �سيئًا مما يحاول 
بكف  كفًا  �سرب  الذي  ابيه  راجعًا ىل  فقفل  قراءته 
وهو يقول: "ل حول ول قوة ال باهلل العليم.. ترى ما 
الذي كرهك يف العلم يا ولدي؟ اأهي عني حا�سد اأم 

مكتوب الوعد؟"
ثم  مرات،  راأ�سه  وهز  طوياًل  الوقور  ال�سيخ  واأط��رق 
يف  وا�ستقرت  بعينيه   " عبده  حممد   " الفتى  رم��ق 
بقرية  واذا  نفذها،  ايام حتى  فكرة مل مت�ض  را�سه 
مت�ض  ومل  عبده"  "حممد  بزفاف  حتتفل  "�سرنا" 
امرًا  تلقى  حتى  ال�سغري  العري�ض  على  يومًا  اربعون 
حا�سمًا من ابيه بالعودة اىل طنطا ملوا�سلة الدر�ض، 
ان  وبدًل من  اأخرى،  يده مرة  ا�سقط يف  الفتى  لكن 
يتجه اىل امل�سجد الأحمدي، اخذ طريقه اىل منزل 
خاله "ال�سيخ دروي�ض" ملتم�سًا منه الن�سح والهداية 
ازاء �سعوره الغامر بكره العلم والعزوف عنه، ولكن 
"ال�سيخ دروي�ض" كان وا�سع احليلة، ذكي الفوؤاد فما 
من  يحب  ما  له  ويقدم  افكاره،  يهدهد  بالفتى  زال 

املعرفة   اىل  ال�سوق  نف�سه  القراءات، حتى حرك يف 
والرغبة يف م�ساعدة الغري مبا تظاهر به امامه من 
اأنه ل�سعف ب�سره ل ي�ستطيع ان يقراأ ر�سائل "املدين 
يف الت�سوف"، ومل يزل به حتى تناول الفتى الكتاب 
وقراأ منه، بينما اندفع ال�سيخ يف�سر له معاين ما يقراأ 
بعبارة وا�سحة تغالب اعرا�ض الفتى فتغلبه، وهكذا 
متكن ذلك ال�سيخ ال�سويف بكيا�سته و�سعة �سدره ان 
الفتى كانت حياته كلها ترزح  نف�ض  يحمل عقدة يف 
ان  يطيق  ل  ك��ان  ان  بعد  العلم  على  فاأقبل  حتتها، 
يعي�ض يف جوه! ف�سارع اىل رحاب "امل�سجد الأحمدي" 
ثم ميم �سطر "الأزهر" الذي �سار فيما بعد من اأكر 

علمائه ومفكريه..
�ضد �لثورة.. ومعها!

وم�ست �سنون، وجل�ض "الإمام" حممد عبده يحدث 
له:  للثورة فيقول  العدة  با�سا وهو يعد  احمد عرابي 
لتكوين رجال  والتعليم  الرتبية  "نحن يف حاجة اىل 
ب�سرية  على  النيابية،  احلكومة  باأعمال  يقومون 
موؤيدة بالعزمية والنتاج لل�سلح، ولي�ض من احلكمة 
ان تعطى الرعية مامل ت�ستعد له، فلو اأن الأمة كانت 
بالقوة  ذلك  لطلب  كان  ملا  �سوؤونها  لدارة  م�ستعدة 

الع�سكرية معنى".
ولكن عرابي با�سا مل ير�ض عن هذا الكالم.. وهنا 

قائاًل  اليه  اجت��ه  عبده"  "حممد  ان  التاريخ  يقول 
باحلرف الواحد: "اقولها لك لأبرئ ذمتي امام اهلل، 
فاين لأخ�سى ان يجر هذا ال�سغب على البالد احتالًل 
اجنبيًا ي�سجل على م�سببه اللعنة اىل يوم القيامة"، 
فريد عليه عرابي با�سا قائاًل: "اأرجو األ ا�ستحق هذه 

اللعنة". 
من  "عرابي"  ح���ذر  ال���ذي  عبده"  "حممد  ول��ك��ن 
ال�سطدام بالجنليز، ان�سم اىل �سفوف العرابيني 
يف نهاية الأمر، عندما وجد ان امل�ساألة مل تعد م�ساألة 
بالن�سبة  موت  او  حياة  م�ساألة  ا�سبحت  واإمن��ا  راأي، 
لالأمة كلها، فاأخذ يكتب املواثيق والبيانات العرابية 

لتذاع على الأمة والدول.
�لأهايل لي�ضو� عبيدً�!

ان  "الإمام" بعد  �سنوات ع�سيبة على  وم�ست �ست 
بالده،  عن  اثناءها  اأبعد  العرابية،  الثورة  اخفقت 
اأتاح  الذي  با�سا  ريا�ض  امل�سلح  الوزير  ليتلقاه  وعاد 
له ان يلعب دوره املتحرر يف الوظائف العامة بنف�ض 
املحبوبة..  الفكرية  دفعته  وبنف�ض  املجد  ا�سلوبه 
وجد  عندما  با�سا  ري��ا���ض  ده�سة  ك��ان��ت  ول�سدما 
احلكومة  جريدة  يف  احلكومة  ينتقد  "المام"  ان 
ا�ستجوبه  فلما  عليها!  م�سرفًا  ك��ان  التي  الر�سمية 
ريا�ض با�سا عن هذا النحراف قال له: "لي�ض يل من 
هدف مبا اأكتب يا با�سا غري ان اأ�سبع احلق فيعرفه 

ا�سحابه، واأنبه اىل الواجب فيوؤديه ا�سحابه".
على  با�سا  ريا�ض  ليذيعه  من�سورًا  "المام"  واأملى 
ار�سل  اأن��ه  ال�سرقية  مدير  عن  ذاع  ان  بعد  املدير 
مئتي رجل ل�سالح ما جرفه ال�سيل من �سكة حديد 

ال�سوي�ض و�سخرهم يف ذلك دون اأجر.
قال المام يف املن�سور وكاأنه ير�سم فيه اأ�س�ض العدالة 
وامل��اأم��ورون  امل��دب��رون  "ليعلم  احل��ق��ة:  الجتماعية 
لأحد  ول  لأح��د،  عبيدًا  لي�سوا  اله��ايل  ب��اأن  جميعًا 
اأو  عامة  مبنافعهم  يتعلق  فيما  ال  �سلطان  عليهم 

خا�سة".

الإمام حممد عبده
كان يكره العلم يف �سباه ويعار�س الثورة 

العرابية يف بدايتها!

يف 11 يوليو عام 1905 �نتقل 
�لمام حممد عبده �ىل جو�ر ربه، 
وهاقد �نق�ضى على وفاته ما يقرب 
من ن�ضف قرن، ولكن ذكر�ه �ضتظل 

خالدة، كما �ضتظل تعاليمه �ملتحررة 
�ضر�جًا للعقول.
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الق�س�ض  م��ن  جم��م��وع��ة  اىل  ف��ي��ه  اأ����س���ارت 
وامل���واق���ف م��ن خ���الل زي��ج��ات ت��ع��ر���ض اأح��د 
اأطرافها للخيانة وتباينت اآراوؤهم بني الرف�ض 

والقبول. 
عالقة �سبه مثالية

عامًا،   40 العمر  من  البالغة  )اآن(،  -تقول 
�سريكها  مع  ق�ستها  التي  الع�سر  ال�سنوات  اإن 
ما  على  ع��ام  م��رور  فبعد  باخليانة:  ات�سفت 
اأن  اعترته عالقة �سبه مثالية بيننا اكت�سفت 
واح��دة  مع  غرامية  عالقة  له  كانت  باتريك 
وطفلها  كانت حاماًل،  املراأة  تلك  واأن  اأخرى، 
اأن��ن��ا  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ط��ف��ل��ي.  ي�سبه  الآن 
اأنا  بقيت  اأ�سهر،  لب�سعة  البداية  يف  انف�سلنا 
غريبًا،  الأم��ر  النا�ض  يجد  وقد  معًا  وباتريك 
لكن العالقة بيننا جعلتنا اأقرب واأنا اأحبه الآن 

اأكرث من اأي وقت م�سى. 
زوجها  خيانة  اكت�سفت  التي  )اآن(  ت�سيف 
باتريك بعد اإلقاء نظرة على ر�سالة ن�سية على 
هاتفه املحمول: لقد تركتني هذه الق�سية غري 
مع  التعامل  علي  كان  الإط��الق،  على  متوازنة 

ال��ذات، بعد ذلك  تدين احرتام 
لكنه  اأ�سهر،  لب�سعة  انف�سلنا 
اأظهر يل كم كان يحتاجني وكنت 

بحاجة اإىل مزيد من التقدير منه 
والغرابة  العالقة،  يف  لال�ستمرار 

��ني ج��دًا  يف الأم����ر اأن��ن��ا ك��ن��ا م��ه��ت��مَّ
باحتياجات بع�سنا للبع�ض الآخر منذ 

ذلك احلني. 
من  زوج���ي  طفل  ح�سانة  م�ساركة  -اإن 

�سريكته اأمر �سعب، ويرجع ذلك اأ�سا�سًا اإىل 
اأن الت�سال مع والدته ميكن اأن يثري ذكريات 
ال�سبي  يكر  اأن  اأي�سًا  اأري��د  لكنني  الق�سية. 
م��ع ك��ال وال��دي��ه، ل��ذل��ك ه��و ح��ل و���س��ط يجب 
لأين  باتريك  ا�سرتجعت  لقد  تقدميه.  علي 
اأحبه، وال�سيء الرئي�ض واملهم هو اأننا نوا�سل 

ال�سدق التام بيننا.
اأ�ستعيد  لن  اأنني  اأعتقد  كنت  باتريك:  -يقول 
ثقتها اأبدًا، والوقت الذي ق�سيناه بعيدين  كان 
الأ�سواأ يف حياتي، لذلك كان علي اللتزام بها 
حًقا؛ لقد اعتذرت لها األف مرة، لذا يجب اأن 

�سادقًا  اأكون  اأن  يف  املتمثلة  بقواعدها  اأتقيد 
للغاية مع  لدّي عالقة عملية  تكون  واأن  متامًا 

والدة طفلي.
م�سوؤولية والندم

)تيبيت�ض( تقول اإنه مهما كان عمرك، فهناك 
م��ن خالل  ل��ت��ج��اوز اخل��ي��ان��ة  وح��ي��دة  طريقة 
يقبلها  اأن  )يجب  امل�سوؤولية  اأولها  اأمور  ثالثة 
�سخ�ض ما(، والندم )يجب اأن ي�سعر �سخ�ض 
ما بذلك(، وبالطبع امل�ساحلة ول يعود الوقت 

م�����ع�����اجل�����ًا 
يتعلق  ع��ن��دم��ا 

الأمر باخليانة.
  ت�سيف )ماجي مورو(: اإن البقاء 
احللول،  اأف�سل  هو  دائمًا  لي�ض  معًا 
النف�سال،  هو  �سيء  اأف�سل  يكون  واأح��ي��ان��ًا 
اأجل  من  معًا  البقاء  على  الأزواج  اأ�سجع  ول 

اأط��ف��ال��ه��م 
مل���ج���رد  اأو 
احل����ف����اظ ع��ل��ى 
ال�سالم  فمن الأف�سل 

اأن يكونا متباعدين.
طلب املغفرة

 50 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  )ت��ي��م(  يتذكر 
قبل  ال�سابقة  زوج��ت��ي  خانتني  لقد  ع��ام��ًا: 
ع�سرين عامًا، وكانت تتو�سل وتطلب املغفرة، 
النف�سال  اأن  و�سعرت  بحماقة  �سدقتها  وقد 
وخانتني  ع��ادت  لكنها  للغاية،  �سارًا  �سيكون 
مرة اأخرى، و�سلت حينها اإىل نقطة النهيار، 
وبالتايل كان النف�سال هو اأف�سل ما ميكن اأن 

نفعله لأن اخليانة �سيء ل ميكن م�ساحمته.
بداية جديدة

يف النهاية، يو�سح )فريج( كيفية التعامل مع 

اخليانة عند حدوثها، فالعالقة تنتهي كما هو 
معروف، ولكن يف هذه النهاية هناك م�ساحة 
لبداية جديدة. لقد راأيت العديد من الأزواج 
الوراء  اإىل  ينظرون  ثم  اخليانة  على  يتغلبون 
ويقولون اإنه على الرغم من اأنها كانت جتربة 

�سعبة، فقد جعلتهم زوجني اأف�سل.
يبدو  قد  فيقول:  )اأن��دري��ه(  ال��راأي  ي�ساركه   
البقاء على مقربة من �سخ�ض  امل�ستحيل  من 
خ��ائ��ن، وق���د ���س��ه��دت ال��ع��دي��د م��ن امل��واق��ف 
تعزز  اأن  ميكن  اخليانة  اأن  واأعتقد  امل�سابهة، 
�سحيح.  ب�سكل  معها  التعامل  مت  اإذا  العالقة 
اإىل  العالقة  لنقل  فر�سة  اأنها  اأرى  وي�سيف: 
من  ال��ط��رف��ان  متكن  ف���اإذا  ال��ت��ايل،  امل�ستوى 
احل�سول على النغالق على بع�سهما البع�ض 
فقد  ت�سرفاته،  م�سوؤولية  اخل��ائ��ن  ��ل  وحت��مَّ
ميثل ذلك نهاية لعالقة �سارة وبداية �سراكة 

جديدة اأكرث انفتاحًا وتوا�ساًل.

عن اجلارديان

كتبت �ضحيفة )�جلارديان( �لربيطانية 
تقريرً� �أ�ضتق�ضائيًا مف�ضاًل تناولت فيه  

مو�ضوعًا و�قعيًا ويف بالغ �لأهمية هو 
)�خليانة بني �لزو�ج(، وتاأثريها يف 

�لعالقات �لزوجية، 
ترجمة : جملة ال�سبكة

وخذلن ال�سريك
اخليانة الزوجية
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العيد  اأي���ام  م��ن  )امل�ستفيدين(  اأك��رث  يكون  وق��د   
��ه��م  لأَنّ الأط��ف��ال،  ه��م  ال�سر  ب��ف��ارغ  وينتظرونه 
الهدايا  اىل  اإ�سافة  جديدة  مالب�ض  على  يح�سلون 
ا�ستقبال  الأط��ف��ال  من  كثري  اعتاد  اإذ  والعطايا، 
العيد ب�)العيدية( التي تجُقّدم لهم من قبل الأعمام 
والأخوال والأقارب، فهذه العيدية واإن كانت ي�سرية، 
اإىل نفو�سهم، فهم  تجُدخل الفرحة والبهجة  اأَنّها  اإّل 
يخرجون من منازلهم متجهني نحو الألعاب فرحني 
و�سايا  متنا�سني  )عيديات(  من  عليه  ح�سلوا  مبا 
نحو  يتجه  م��ن  فمنهم  ال��ع��ادي��ة،  الأي���ام  الأه���ل يف 
من  ومنهم  الهوا(  )دولب  عن  للبحث  املتنزهات 

يحاول لعب بع�ض الألعاب اخلطرة بعيدًا عن اأعني 
الأطفال يذهبون مع عائالتهم  بع�ض  بينما  الأهل، 
لالأطفال  ميثله  وما  العيد  اأقربائهم..عن  ملعايدة 
"جملة ال�سبكة" التقت الباحثة الجتماعيىة )فرح 

حممد( لتحدثنا عن هذا املو�سوع، فقالت:
فرح ملون

بالفرحة  الأي��ام  من  غريها  عن  العيد  اأي��ام  تتميز 
العيد  الأيام،  �سائر  وتختلف عن  وال�سغري،  للكبري 
اللهفة  مبنتهى  الأط��ف��ال  ينتظره  ال��ذي  ال��ي��وم  ه��و 
تجُدخل  التي  الأم���ور  من  كثري  يوجد  اإذ  وال�سغف، 
مثل  ال�سغار  الأبناء  قلوب  اإىل  وال�سعادة  البهجة 

وغريها.  والهدايا،  واحللويات،  اجلديدة،  املالب�ض 
املظاهر  على  العيد  معنى  يقت�سر  اأّل  يجب  لكن 
ا يجب اأن يتعداها اإىل جانب ال�سعادة  املادّية، واإمَنّ
الأطفال  قلوب  يف  تنميته  يجُفرت�ض  ال��ذي  الروحّي، 
منذ زمن مبكر، وزرع معاين الإح�سان والعطف على 
زي��ارة  اأهمية  اإىل  وتوجيههم  وامل�ساكني،  الفقراء 

الأرحام، وكذلك زيارة الأقارب والأ�سدقاء.
ثنائّية  والعيد  الأط��ف��ال  يجُ�سكل  الباحثة:  ت�سيف 
متداخلة، ويتمثل هذا التداخل بت�سكيل لوحة مليئة 
فالفرح ل ميتلك هوية  والهناء،  وال�سعادة  بالفرح، 
مليء  قطار  لالأطفال  بالن�سبة  والعيد  وط��ن��ًا،  ول 

متالأ  الريئة  الأط��ف��ال  و�سحكات  امل��ل��ون،  بالفرح 
���ردد الأط��ف��ال  الأر����ض بهجة وع��ف��وّي��ة، ف��ع��ادة م��ا يجُ
يلهو  العيد  �سبيحة  ويف  ال�سعبّية،  العيد  اأغ���اين 
العامة.  وال�ساحات  املتنزهات  يف  ويلعبون  الأطفال 
اأن للحلوى والدمى دورًا كبريًا يف الأعياد  ول ننكر 
اأو  احل��ل��وى  لهم  ��ق��دم  تجُ ح��ني  الأط��ف��ال  يتحّم�ض  اإذ 
بع�ض  اأن  اإل  لديهم،  لة  املجُف�سّ الألعاب  روؤيتهم  عند 
الأهايل ين�سون بع�ض الأ�سياء املفيدة لأولدهم، اإذ 
بالعربية  الألغاز  حّل  يحبون  الأطفال  من  كثريًا  اأن 
او بالإجنليزية التي تاأتي على �سكل لجُعب وي�ستمتعون 
بذلك وهي اأي�سًا تعلمهم وتنمي ذكاءهم، او يحبون 

كال�سخ�سيات  لديهم؛  لة  املف�سّ الر�سومات  ر�سم 
على  تعتمد  التي  تلك  اأو  احليوانات،  اأو  الكرتونية، 
اأو  املائّية،  احلياة  اأو  كالطبيعة،  ��ّدد؛  حمجُ مو�سوع 
ون�سجعهم  العيد  فرحة  ن�ستغل  ان  فعلينا  الغابات، 

على تنمية مهاراتهم.
يبحثون  الأطفال  نالحظ  العيد  يف  ف��رح:  اأ�سافت 
الألعاب  فمدن  التمتع،  او  به  لالحتفال  �سيء  عن 
الكثري  توجد  ولكن  فيه،  يفكرون  ما  اأول  واحلدائق 
من الأمور التي ميكن اأن تدخل الفرح وال�سرور على 
بق�ساء  لهم  ال�سماح  كن  ميجُ فمثاًل  الأطفال،  قلوب 
للماء،  احلاجة  دون  ال�سمك  �سيد  يف  تع  ممجُ وق��ت 

وذلك بتقدمي لعبة �سيد ال�سمك لهم، التي حتتوي 
الطفل  وترك  الأ�سماك  ل�سيد  ة  خا�سّ �سّنارة  على 
كن  وميجُ لديه،  الأ�سماك  من  ل  املف�سّ النوع  ي�سطاد 
للعبة ت�سميم ال�سّيارات اأن ت�ستهوي الطفل، وجتذب 
اهتمامه، وتجُبعده عن التلفاز، والألعاب الإلكرتونية 
اخل�سب  تلوين  لعبة  تجُ�سّكل  كذلك  النقال،  والهاتف 
بالتلوين،  ي�ستمتعون  الذين  لالأطفال  مثالّية  هدية 
اخل�سب  قطع  تلوين  يف  تع  ممجُ وق��ت  بق�ساء  وذل��ك 
تعّددة، با�ستخدام الألوان التي  التي تاأتي باأ�سكال مجُ
ي�سًا لتلوين  لونها من علبة الألوان املجُعّدة خ�سّ يجُف�سّ
اخل�سب، كل هذه المور ميكن اأن يلعب بها الأطفال.

وفرحة العيد 
الأطفال

ل يخفى �أنَّ للعيد فرحة بف�ضل �هلل 
ورحمته، وفرحة �لعيد هي بلوغ �ضهر 
رم�ضان و�ضيامه وقيامه، و�لعيد هدية 
�هلل لعباده بعد �ضهر كامل من �ل�ضيام، 
�إذ يحتفل به �مل�ضلمون �ضكرً� هلل على 

�إمتامهم هذه �لفري�ضة �لعظيمة، 
وتتميز �أيامه عن غريها بالفرح 

و�ل�ضعادة و�ملوّدة و�حلب،

بغداد/ اأمرية حم�سن 



حلوى وهدايا 
لها  جهزته  الذي  ميالدها  عيد  حفل  اأنه  الواقع 
واأطفالهم،  الأق��ارب  اإليه  دعت   اأن  بعد  عائلتها 
الألعاب  وبع�ض  املغلفة  احللوى  بينهم  ووزع��ت 
اإح��دى  وافرت�ست  الب�سيطة،  الهدايا  من  كنوع 
ي�سمى  مبا  املتمثلة  امليالد  طاولة  املنزل  زواي��ا 

"الثيم".
اأك��دت��ه  م��ا  بح�سب  ل��ي��ان،  الطفلة  م��ي��الد  حفل 
دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  تكلفته  و���س��ل��ت  وال��دت��ه��ا، 
بني  وزع��ت  التي  الهدايا  م�سروفات  ت�سمنت 
اأنها  الأم  عنها  قالت  وال��ت��ي  امل��دع��وي��ن،  �سغار 
وجوه  على  املر�سومة  بالبت�سامة  مقارنة  ب�سيطة 
تكاليف  ابنتها.  مب��ي��الد  و�سعادتهم  الأط��ف��ال 
ال�ساله  وتزويق  الطعام  اأي�سًا  ت�سمنت  امليالد 
تعتره  وفيما  الزينة،  باأنواع  وتن�سيقها 
لطفلتها،  حبها  يتّوج  حفاًل  الأم 
اأنها  الجتماعيني  بع�ض  ي��رى 
الطفل  ت��ع��ّل��م  �سلبية  ح��ال��ة 
ال��ت��ب��اه��ي والإ�����س����راف، ما 
ظ��ه��ر  ق�����س��م  اىل  ي�������وؤدي 

العائلة اقت�ساديًا.
تباٍه وتفاخر

�ساحبة  ال��ع��ب��ادي،  -���س��ف��ا 
���س��ف��ح��ة ع��ل��ى ال��ف��ي�����ض ب���وك، 
ثالثة  او  حفلني  بتنظيم  تلتزم 
�سفا:  تقول  اأ���س��ب��وع،  ك��ل  للميالد 
تلك النماذج من حفالت عيد امليالد 
ل تخت�ض بال�سغار فقط، فهناك اأفكار 
العمرية  الفئات  "ثيمات" تخ�ض جميع 
امليالد  حفالت  لكن  املنا�سبات،  ولكل 
باتت هي القاعدة الأكر لحتفال الكثري 
اأبنائهم،  ولدة  ي��وم  بذكرى  العوائل  من 
واإن ما مت �سرفه يف ميالد الطفلة ليان ما 
الأ�سر  بع�ض  فهناك  ب�سيط،  �سيء  ال  هو 

تقيم حفالت امليالد يف قاعات كبرية وبتكاليف 
التباهي  لغر�ض  ي��ك��ون  معظمها  واأن  ب��اه��ظ��ة، 

والتفاخر بني العوائل.
وت�سيف: حلفل ميالد الأطفال "ثيمات" مميزة 
ل�سخ�سيات كارتونية، وهي تختلف  اأغلبها  تكون 
ال�سخ�سيات  حيث  من  البنت  اىل  ال�سبي  من 
والأل�������وان، )���س��ب��اي��در م����ان( غ��ال��ب��ا م��ا يكون 
�سخ�سية  فتكون  للبنات  بالن�سبة  ام��ا  ل���الأولد، 
)ما�سا والدب( كونها تتمثل باللون الوردي، ويف 
وي�سمل  الأل��وان مهم جدًا  تن�سيق  ال�"ثيم" يكون 
والبالونات  وال�سرا�سف  وال�سموع  الكيك  قالب 
وحتى  ال�ستائر،  الأحيان  بع�ض  ويف  والأ�سرطة، 
اأن  الطفل يجب  او  الطفلة  ترتديها  التي  الأزي��اء 
وبنف�ض  املختارة  الكارتونية  لل�سخ�سية  تكون 

الألوان.
"ثيم  تكلفة  عن  النظر  بغ�ض  العبادي:  وتو�سح 
لذات  ت�ستخدمه  اأن  الأم  باإمكان  ف��اإن  امليالد" 
ا�ستخدامه  تعيد  او  مقبلة  اأعوام  خالل  املنا�سبة 
لبنها او ابنتها الأ�سغر �سنًا، وهناك بع�ض القطع 

ميكن اأن ت�سعها كزينة يف اإحدى زوايا املنزل.   
اأزمة اقت�سادية

الجتماع  علم  ا�ستاذ  اهلل،  عبد  �سالم  الدكتور 
يف جامعة بغداد، اأ�سار اإىل اأن ظاهرة الحتفال 
باأعياد امليالد جتاوزت �سقف املعقول كونها تت�سم 
والبذخ، وهي حالة غري �سحية  املغالة  مبظاهر 
يف املجتمع خا�سة يف الوقت الذي يعاين فيه البلد 
اأزمة اقت�سادية، واأن هذه الحتفالت باتت ت�سكل 
جميع  على  بظالله  يلقي  اجتماعيًا  ا�سطرابًا 
اأن  الذي لبد  نف�سه،  الطفل  وعلى  العائلة  اأفراد 
البذخ  ولي�ض  معناه  هو  وما  الدخار  كيفية  يتعلم 
واملبالغة من اأجل مظاهر خادعة، وهذا ل يعني 
ففي  ميالده،  بعيد  البتهاج  من  الطفل  حرمان 
اأن  احلالتني هناك �سرر يلحق بنف�سيته، فيجب 
يعرفّوا  اأن  �سرورة  العتبار  بعني  الوالدان  ي�سع 
له  املقدمة  الهدايا  واأهمية  الأموال  طفلهم قيمة 
باحلياة  الحتفال  هو  للطفل  الأهم  يكون  بحيث 

ولي�ض باملغالة والتباهي اأمام النا�ض.

 ظاهرة تتجاوز �سقف املعقول
مل ت�ضتوعب �لطفلة ليان، ذ�ت �لعامني، ما يدور حولها �ضوى �أنها اأعياد امليالد..

تنظر بده�ضة �ىل ح�ضد كبري من �لنا�س يقفون �أمامها ي�ضفقون بفرح 
وينظرون بده�ضة لتن�ضيق �ألو�ن �لديكور�ت مع �لأطعمة و�ل�ضر��ضف 

و�ل�ضور ويرددون "هبي بريثدي تو يو"، ثم يهّمون باأطفاء �ل�ضموع 
�ملنرية  فيقبلونها ويباركون لها عامها �جلديد.

غيداء البياتي  

السنة الرابعة عشرة العدد )338( 3 حزيران 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

87 اس��������رت��������ي86



السنة الرابعة عشرة العدد )338( 3 حزيران 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

89 ازي���������������������اء88

عادت  مو�ضة �لتنور�ت �ملاك�ضي بقوة عنده �أغلب دور �لأزياء و�ملو�ضة �لعاملية بعد �أن �ختفت منذ 
�لت�ضعينات، فقد بد�أت �لنجمات بارتد�ئها موؤخرً� يف �ضتايل جديد على �ل�ضجادة �حلمر�ء، باأقم�ضة 

خمتلفة و�ألو�ن متنوعة مع قمي�س ر�ضمي للظهور خا�ضة يف �ملهرجانات  ويظهرّن يف غاية �لأناقة 
و�لع�ضرية.

من مميز�ت �لتنور�ت �ملاك�ضي لهذ��ل�ضيف �أن م�ضمميها من خالل نوعية �لقم�ضة و�لق�ضات جعلوها مثالية 
لكل �ملنا�ضبات �ل�ضباحية �لكاجو�ل و�ملنا�ضبات �مل�ضائية مع �إ�ضافة بع�س �لأك�ض�ضو�ر�ت �لأنيقة وتن�ضيقها 

معًا.
  

�سيحة هذا ال�سيف
التنورات  املاك�سي



�لعودة �ىل �لروح
دائمة  فر�سة  الف�سيل،  اهلل  �سهر  رم�سان،  ي�سكل 
من  بكثري  ال��ع��ب��ادات  ومم��ار���س��ة  ال���روح  اىل  للعودة 
الذهن  تنقية  على  ي�ساعدان  اللذين  والتاأمل  العمق 
من م�ساغل احلياة وم�ساعبها وم�ساكلها، اي مينحنا 
والت�سالح  للم�ساكل  حلول  عن  للبحث  ايجابية  طاقة 

مع النف�ض والت�سامح مع الآخرين.
والرجوع  للتاأمل  كافة وقت  الديانات  العبادات يف  ان 
معنا،  اهلل  ان  دائما  والتذكر  والطبيعة  النف�ض  اىل 
الوريد"  حبل  "من  �سبحانه  يقول  كما  الينا،  اق��رب 
يعّرفها  التي  الروحية  الريا�سات  اف�سل  من  وه��ي 
موقع )منتديات ال�سادة املباركة( على انها "العمال 
الواجبة او امل�ستحبة التي من خاللها يح�سل الن�سان 
على ر�سا اهلل ويق�سي له اهلل حوائج دنيوية واآخروية 
وهي كثرية ل ميكن ح�سرها ومنها واهمها ال�سالة 
موقع  وي�سري  والدعية."  الذك����ار  ومنها  اليومية 
الروحية  الريا�سات  ان  اىل  ال���س��الم(  )مو�سوعة 
وتنظيم  الغريزة  و"تهذيب  النف�ض  تهذيب  هدفها 
عملها وفقًا ملقت�سيات الفطرة وهذه الريا�سات تنفذ 

بطريقة من�سجمة مع طبيعة النف�ض الإن�سانية." 

�لعفو
تنقي  رم�سان  �سهر  يف  العبادات  ان  قوله  اري��د  ما 
الروح متاما، والروح النقية تكون املبادرة اىل ال�سلح 
وامل�ساحمة ومد اليد لالآخر حتى لو كان قد ا�ساء الينا 
يف يوم ما. يف ور�سة عمل رم�سانية نظمتها و�ساركت 
وم��دت  )ح...م(  ال�سيدة  ق��ام��ت  ���س��ي��دة،   25 فيها 
تطمح  اذ  انها  قائلة  ط(  )ع...  ال�سيدة  اىل  يدها 
فاإنها  العفو،  وت�ساأله  رم�سان  يف  �سبحانه  اهلل  لكرم 
وتن�سى  كرمية  تكون  ان  حتاول 
عن  رمبا  يوما،  حدثت  ا�ساءة 
وتعتذر  وت�سامح  ق�سد  غ��ري 
هذه  وب��دت  نف�سه.  ال��وق��ت  يف 
نهاية  وم��ع  ق��وة،  اك��رث  ال�سيدة 
ايام الور�سة ال�سبعة، كانت قد 
للطاقة  ا�سعاع  نقطة  ا�سبحت 
باللحظة  ومتفائلة  اليجابية 
ال�سيدة  وت��غ��ريت  ال��ق��ادم��ة، 
ت�سعر  ان��ه��ا  وق��ال��ت  الخ����رى 

واكدت  وتعتذر  باخلطاأ  لتعرتف  الكافية  بال�سجاعة 
ال�سبب! وجعلتها  انها كانت مهمومة دائما ول تعرف 
م�ساحمة )ح.. م( لها ان تعيد النظر بكل ت�سرفاتها 

وا�سبحت مرتاحة البال ول تخ�سى الآخرين.

فرحة
حني  وفرحة  يفطر  حني  فرحة  فرحتان،  "لل�سائم 
نعمل  ان  ولب��د  كبرية،  فرحة  فالعيد  ربه"،  يالقي 
الروحي  والنقاء  الذهني  بال�سفاء  الحتفاظ  على 
فر�سة  والعيد  رم�سان.  يف  اليهما  تو�سلنا  اللذين 
لتاآلف القلوب و�سلة الرحم وفر�سة ملن يريد ان ي�سبق 

غريه بالت�سامي على اخل�سومات. 
تقول �سهيلة عزيز، ربة بيت،: "يجب علينا ان ننتهز 
اجل��ريان  ب��الخ��ري��ن،  �سلتنا  لتقوية  العيد  فر�سة 
وال�سدقاء وزمالء العمل وقبلهم فر�سة كبرية ل�سلة 
نلتقي  ان  نقدر  ل  و  امل�ساغل  تاأخذنا  فقد  ال��رح��م، 

بالأقرباء ويعيدنا العيد معا." 
جامعي:"جعلتني  طالب  العزيز،  عبد  احمد  يقول 
اك��ت�����س��ف نف�سي  ال��رم�����س��ان��ي��ة  ال��روح��ي��ة  ال��ري��ا���س��ة 
كثري  كنت  انني  واع��رتف  نف�سه  الوقت  يف  واكا�سفها 
منافقا،  احيانا،  وكنت،  الآخ��ري��ن  حق  يف  الخ��ط��اء 
وقررت ان افتح �سفحة جديدة بي�ساء مع نف�سي ومع 
لنف�سي  جيدا  انتبه  ان  كذلك  وقررت  اي�سا  الخرين 
متفائال  ا�سبحت  املقابل،  يف  اخطائي..  اكرر  ل  كي 

وقليل ال�سكوى من الخرين والظروف." 
وايامه تختلف عن  القلوب،  العيد تغمر كل  ان فرحة 
كرثة  يف  امن��ا  فقط،  العطلة  يف  لي�ض  الي���ام،  باقي 
مفتوحا  البيت  ب��اب  فيها  يبقى  ل��درج��ة  ال��زي��ارات 
ل�����س��اع��ات، ه���ذه ال��ف��رح��ة ري��ا���س��ة روح��ي��ة اي�����س��ا، 
جتعلنا  ايجابية  وطاقة  ق��وة  النف�ض  مع  وامل�ساحلة 

نتحمل الظرف مهما كان وان نكف عن ال�سكوى. 

و�أخريً� 
ا�سلوب  تكون  ان  يجب  النف�ض  مراجعة  ان  نن�سى  ل 
ولتكن  ف��ق��ط،  ورم�����س��ان  العيد  ننتظر  ل  وان  ح��ي��اة 
ومراجعتنا  عباداتنا  اليومية  ال��روح��ي��ة  ريا�ساتنا 
بتلك  لي�ست  احلياة  م�ساعب  ان  و�سنجد  للنف�ض، 
اليجابية كفيلة  الطاقة  نعتقدها،  كنا  التي  ال�سعوبة 

بتذليل كل امل�ساعب.

لالإح�ضا�س بال�ضيق و�مللل و�لتعب ��ضم و�حد، هو �لطاقة �ل�ضلبية 
�لتي جند �نف�ضنا حتت �ضيطرتها ولأ�ضباب كثرية، يف مقدمتها 
م�ضاغل �حلياة �ليومية �لتي تبعدنا عن �ملمار�ضات �لروحية، 

�لعباد�ت مثال، �لتي نوؤديها كو�جبات فقط.
اأن�سام ال�ساجلي

العبادات ريا�سات روحية نحو نقاء الروح

اأف�سل اأ�سلوب للحياة
الت�سامح
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وتهنا يف عامل لي�ض له قرار ب�سبب �سعف القيم واملبادئ 
وهذا هو التيه احلقيقي....

بالتقوى  معروفة  عمرها،  من  اخلم�سني  جت��اوزت  ام��راأة 
والإميان يف منطقتها التي ت�سكنها منذ القدم، بقيت فيها 
لعتزازها بالنا�ض ونخوتهم وم�ساعدتهم لها حينما تويف 
زوجها وتركها مع خم�سة اأطفال ي�سارعون ق�سوة العي�ض، 
القوية  ب��اإرادت��ه��ا  القا�سية  ظروفها  على  تغلبت  ولكنها 
وت�سجيع الأخيار يف حملتها، ك�سبت رزقها وهي يف البيت، 

اأجل  من  كافحت  املجمدة،  الأغذية  وبع�ض  اخلبز،  تعدجُ 
اأولدها ملوا�سلة درا�ستهم فكانت دائمًا تقول لهم )العلمجُ 

�سالحكم يف هذه الدنيا(.
اأولده��ا جميعًا متفوقني يف  كان 
بل حتى يف اجلامعة  مدار�سهم، 
بف�سل  اإل��ي��ه��ا  و���س��ل��وا  اأن  ب��ع��د 
متنى  وك��م  وجهودها،  والدتهم 
ويتعني،  يعمل  اأن  الأك���ر  الب��ن 
عندها يطلب من اأمه اأن ترتاح وترتك العمل ولكنها كانت 

حتثه على بناء م�ستقبله وم�ستقبل اأخوته.

يف اإحدى الأم�سيات طرقت جارتهم الباب لتخرها باأنها 
قد َخطبت فتاة لأحد اأولدها، واأن اأهل خطيبته ا�سرتطوا 
دينار،  مليون  ع�سرين  بقيمة  ذهبًا  لها  ي�سرتي  اأن  عليه 
الذهب  يبعن  اللواتي  الن�ساء  اإح��دى  اىل  ذهبت  وبدورها 
بعد زيادة الفوائد عليه، وهذه لن تبيعها الذهب اإل بوجود 
وتذهب  تتكفلها  اأن  تتو�سلها  اأت��ت  لذا  لها،  �سامن  كفيل 
معها! وافقتها مبا�سرة لطيبة قلبها ولأنهم جريان طيبون 
ذوو �سمعة ح�سنة يف املنطقة، وحينما راأتها بائعة الذهب 
ت�سدد  اأن  على  اجلميع  واتفق  تريد،  ما  واأعطتها  فرحت 
طبيعية  الأمور  �سارت  عليه،  املتفق  املبلغ  �سهريًا  ماعليها 
الق�سية(  )�ساحبة  �ساهدوا  وكلما  اجل��ارة،  ابن  وت��زوج 

�سكروها جدًا على وقفتها معهم...

اأخذ التعب واجلهد ينه�ضجُ ج�سد الأم، لذا حدثها اأولدها 
قد  البنات  واأن  ل�سيما  وترتاح،  نهائيًا  العمل  ترتك  ب��اأن 
الغذائية  املواد  لبيع  حمل  يف  يعمل  الكبري  والبن  تزوجن 

حلني تعيينه يف اإحدى الدوائر، اأما البن الأ�سغر فما زال 
يدر�ض يف اإحدى اجلامعات.. وهنا �سمعت كالمهم وتركت 
العمل وَحمدت اهلل على نعمة طيبة اأولدها وحبهم لها... 
الذهب،  تبيع  التي  امل��راأة  زارتها  قار�ض،  �ستائي  يوم  يف 
لذا  اأ�سهر،  ثالثة  منذ  ت�سدد  مل  جارتها  اأن  واأخرتها 
عليها اأن تتدخل لتدفع ما ترتب عليها من مبالغ، وعدتها 
الأخرى خريًا، يف اليوم نف�سه ذهبت اىل جارتها لتذهل 
مما �سمعته من اأنها �سافرت اىل ابنتها يف املحافظة)!( 

واأي�سًا اأولدها انتقلوا اىل �سكن اآخر...

�ساألت : ومتى حدث هذا؟؟
البيت  اىل  قدميها  جت��رجُ  وع���ادت  ب�سيطة!!  م��دة  -منذ 
عنهم  ي�ساأل  اأن  منه  وطلبت  �سمعته،  مبا  ابنها  وحدثت 

وي�ستف�سر عن عنوانهم اجلديد!!
ل  �سادقون،  اأنا�ض  اإنهم  عنهم..  البحث  م�سرية  وب��داأت 
اإذًا ماذا حدث  �سائبة عليهم طيلة وجودهم يف املنطقة! 

لهم!

الذهب:  تهديد �ساحبة  ومع  الأيام،  تنهار مع  الأم  بداأت 
هي مل تعط املراأة �سيئًا ال بكفالتها، هذا ما قالته لأولدها 

الذين كانوا يجهلون هذه الق�سة.
املبلغ  ت�سدد هذا  وكيف  تفكريها،  �سدة  الأم من  مر�ست 
الكبري، تدخل ابنها الكبري ليخفف عنها باأنه �سيعمل ليل 
اأخذوا  اأن يعود الذين  اأجل ت�سديد املبلغ، ع�سى  نهار من 
الذهب! وهكذا عمل واأي�سًا �سقيقهجُ الأ�سغر، وعادت هي 
اىل عملها القدمي، وكل ما كانوا يح�سلون عليه ي�سددونه 

فورًا...

طرقات عنيفة على الباب، وحينما فتحتها وجدت بع�ض 
و�ساألت  وارجتفت  خافت  عنها،  ي�ساألون  ال�سرطة  رجال 

بعبارة تكاد ل تجُ�سمع: وملاذا ت�ساألون عني؟؟
قال اأحدهم اأن فالنة )!( قد قدمت �سكوى �سدك فاأنت 

كفيلة )!( التي ا�سرتت منها الذهب ومل ت�سدد املبلغ!!
ا�ستعانت باجلريان الذين يعرفون الق�سة، وبعثت اأحدهم 
لبنها الكبري الذي ح�سر م�سرعًا، وحتدث معهم طوياًل 
مل   : مري�سة  فهي  اأمه  من  بدًل  ياأخذوه  اأن  منهم  وطلب 
ال�سرطة حيث كانت هناك  يوافقوا.. ورافقها اىل مركز 
ووعدها  ال�سكوى،  ت�سحب  اأن  اليها  وتو�سل  الذهب  بائعة 

باأنه �سي�سددها، األي�ض هذا ما اتفقنا عليه.
مل توافق، بل وطلبت منه اأن ي�سددها كل املبلغ!

مهلة حلني  منها  ج��دوى، طلب  دون  معها  ح��اول اجلميع 
يف  اأمه  تبقى  ل  اأن  ب�سرط  املبلغ  يعطيها  كي  داره��م  بيع 

ال�سجن!!

وهنا ملعت عيناها باملكر واخلبجُث وطلبت منه زيادة على 
املبلغ كي ت�سحب ال�سكوى �سد اأمه...

مبا  احلا�سرين،  جميع  ذه��ول  و�سط  تفكري  ب��دون  واف��ق 
واحت�سنتهجُ  الأم  بكت  ال�سرطة،  مركز  يف  كان  مْن  فيهم 
ولت�سهيل  نية  بح�سن  )ت�سرفتجُ  اجلميع  و�سمعها  وقالت 

الأمر، ومل اعرف اأنه فخجُ ( وهذا جزائي يا ابني.

يف يوم �ستائي قار�س، زارتها املراأة التي تبيع الذهب، 
واأخربتها اأن جارتها مل ت�سدد منذ ثالثة اأ�سهر، لذا 

عليها اأن تتدخل لتدفع ما ترتب عليها من مبالغ، وعدتها 
الأخرى خرياً، يف اليوم نف�سه ذهبت اىل جارتها لتذهل 

مما �سمعته من اأنها �سافرت اىل ابنتها

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

كان،  �سبب  لأي  نقطعها  اأّل  علينا  واحلنان،  املحبة  خيوط 
اأخطاء  يف  يوقعنا  قد  مما  والنجاة  احلياة  دميومة  فهي 
لي�ست باحل�سبان، فهي نرا�ض يفتح اأمامنا الطرق املغلقة 
يف زمن ت�ستغربها الأجيال وي�سفونها بالِقدم وباأنها ل تنفع 

ل�سيء، فاأ�سبحنا ندور يف اأفالك �ستى، 

ال������ك������ف������ي������ل...
 اخلا�سر دائمًا
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العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

كي  وذك��اء  بحكمة  ت�سّرف 
املفيدة،  املراحل  حت��رق  ل 
وت���ع���ام���ل م����ع ال����ظ����روف 
ب��ت��ف��ه��م واإي��ج��اب��ي��ة.ات��رك 
املا�سي وراءك ول تفكر يف 
ال�سلبيات، بل ركز على كل 
ال�سالم  باإ�ساعة  ي�سمح  ما 
حميطك  يف  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

العاطفي.
ت��ت�����س��ل��م م���ه���م���ة ج���دي���دة 
وحت�������س���ل ع���ل���ى ت��ع��وي�����ض 
وت��ت��ل��ق��ى اخ����ب����ارًا مم��ت��ازة 
وجتعلك  رياديًا  دورًا  ت��وؤدي 
فتح  يف  ترغب  املقدمة،  يف 
�سفحة جديدة مع ال�سريك، 
اإىل  يحتاج  امل��و���س��وع  لكن 

املزيد من الوقت للتفكري.

اب���َق ح����ذرًا يف ك��ل الح����وال، 
تواجه  اليوم  هذا  يجعلك  وقد 
يتعّلق  ق���رارًا  او  �سعبًا  خ��ي��ارًا 
اإما ب�سفر اأو برحيل اأو بتغيري، 
بقدرات  تتمّتع  احل��ظ  حل�سن 
هذه  يف  الت�سّرف  على  فائقة 
الأثناء وبوعي اأكيد ل�ستدراك 

بع�ض التطورات ال�سلبية.

ي���رتاج���ع امل�����زاج ق��ل��ي��اًل، اأن���ت 
يحتاجك  ال��ه��دوء،  اىل  بحاجة 
ل��دع��م��ه فكن  اأح����د ال���زم���الء 
م�ستعدًا لذلك، ت�ستعيد حيويتك 
وتنفرج الأمور العاطفية وتنجح 
يف اتخاذ القرارات، قد تنزعج 
وتفقد  ال��ت��دّخ��الت  بع�ض  م��ن 

ال�سيطرة على اأع�سابك.

فقد  املهنية،  اخلالفات  اإح��ذر 
اإىل  وت�سطر  بالغربة  ت�سعر 
م�سايرة الأو�ساع، ان�سحب من 
رغبت  والأ���س��واء،م��ا  ال�ساحة 
به منذ مّدة يتحقق، فال�سريك 
ي��ب��دي رغ��ب��ة يف م�����س��اع��دت��ك 
ق����رارت  ل��ت��ك��ون ح��ا���س��م��ًا يف 

م�سريية.

ل���ق���اء م���ه���ّم���ًا على  ت���ع���رف 
على  حتدد  العملي  ال�سعيد 
للمرحلة  م�����س��اري��ع��ك  اأث����ره 
من  ع��ددًا  وتناق�ض  املقبلة، 
ا�ستثمارها  بغية  الأف���ك���ار 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي،  م�����س��اري��ع  يف 
بانتظارك ا�ستحقاق عاطفي 
وجهتك  لتحديد  م�سريي 

امل�ستقبلية.

اأف�سل  ع��ن  تبحث  كنت  اذا 
ال�������س���ب���ل ل���ت���ع���زي���ز م��وق��ع��ك 
يف ال��ع��م��ل، ���س��ت��ج��د اأم��ام��ك 
لتحقيق  م��ت��ع��ددة  جم����الت 
غري  الثقة  تكون  ح��ني  ذل��ك، 
موجودة بفاعلية مع ال�سريك، 
قد  م�ستمرة،  اخلالفات  ف��اإن 
العمل  ممار�سة  اإىل  ت�سطر 

اأكرث من الدوام الر�سمي. 

ت���ق���وم ب�����دور و���س��اط��ة م��ع��ّي��ن��ة 
يف جم��ال��ك امل��ه��ن��ي، م��ن اأج��ل 
اإي���ج���اد ال��ت�����س��وي��ات واحل��ل��ول 
من  والتخفيف  امل�ساكل  لبع�ض 
الإلزامية  الت�سّنجات،الراحة 
ترافقت  اإذا  وخ�سو�سًا  مهمة 
م����ع ه����دن����ة غ����ري م��ع��ل��ن��ة م��ع 

ال�سريك.

تبنّي  ول  نف�سك  ع��ل��ى  اع��ت��م��د 
الثقة  فاقد  اأن��ك  الزمالء  اأم��ام 
اإذا  ال���ي���وم،  ب��اإم��ك��ان��ات��ك ه���ذا 
واج���ه���ت ب��ع�����ض الح��ت��ك��اك��ات 
اأع��د  امل�سالح  ب��ني  والت�سارب 
ح�ساباتك. ل تدع �سغوط العمل 
توؤثر يف عالقتك باحلبيب مهما 

تكن تلك ال�سغوط كبرية.

تعقيد  ع���دم  امل�ستح�سن  م��ن 
تختلق  ول  جت���ازف  ل  الأم����ور، 
يف  ه��ادئ��ًا  ك��ن  ب��ل  خ�سومات، 
عالقتك  تعّر�ض  ل  اليوم،  هذا 
مل  فاأنت  لالهتزاز،  العاطفية 
عاطفية  اأزم���ة  م��ن  تخرج  تكد 
���س��ب��ب��ت ل����ك م���ت���اع���ب ك��ث��رية 

واأنهكتك وعقدت الأمور.

املهني،  املجال  يف  م�ساكل  ت�سكو 
�سعب  م��وق��ف  يف  نف�سك  وجت���د 
ت�����س��ّوه  ل  وم�����ت�����اأزم،  وحم������رج 
با اأع��م��ال��ك  ت��ه��ّدد  ول  �سمعتك 
لعا ا فك  ا هد اأ تتغرّي  قد  ، لف�سل

يدور نقا�ض  اأن  ومي��ك��ن  طفية، 
قد يتحّول اإىل عا�سف جدًا، اإذا 

مل  ت�سبط اأع�سابك.

اأنت بحاجة ما�سة اإىل الراحة 
بحما�سة  ن�����س��اط��ك  مل���ع���اودة 
واإمت����ام م��ه��ام��ك ع��ل��ى اأك��م��ل 
مرحلة  اإىل  النتقال  ثم  وجه، 
املهنية.  ح��ي��ات��ك  يف  ج��دي��دة 
اإىل  باحلبيب  عالقتك  تعود 
�سابق عهدها، بعدما ا�ستدعى 
وقتًا  البتعاد  الظروف  بع�ض 

ق�سريًا.

الكلمات املتقاطعة
1-�ساحب ال�سورة فنان عراقي 

2-ممثل م�سري
3-ن�سف رتيب، علم مذكر)م(، طعام بالإجنليزية
4-ن�سف اأحمد، مادة قاتلة، حرف ا�ستفهام)م( 

5-اأ�ستغل)م(، اأمرية راحلة)م(
6-من م�ستقات احلليب)م(، علم مذكر 

7-لعب كرة قدم برتغايل
8-يف اجل�سم، من املهن

9-مت�سابهة
10-غم، �سبغة

1-فنان عربي قدير)راحل(
2-مراوغ)م(، حب

مينية،  م��دي��ن��ة  اإجن���ل���ي���زي)م(،  3-ح����رف 
مو�سولة)م(

4-عا�سمة اإثيوبيا
بطولة حممد  عربي  م�سل�سل  الأفعال،  5-من 

رم�سان
6-راية)م(، ن�سف دايو

7-حرف جزم، ماركة �سيارة
8-مدينة اإيرانية

9-يف اجل�سم)م(، حرف ن�سب)م(
10-لعب كرة قدم اجنليزي)م(

افقي

حل العددال�سابق

عمودي

ماذا تعرف عن عيد الطفولة؟

اعداد/ ثريا جواد

العام 1954  املتحدة منذ  الأمم  قامت منظمة 
باعتماد يوم 20 ت�سرين الثاين من كل عام يومًا 
على  العمل  منه  الغر�ض  وك��ان  للطفل،  عامليًا 
على  والعمل  العامل،  اأطفال  بني  الوحدة  تقوية 
والعمل  الأط��ف��ال،  ل��دى  والتوعية  املعرفة  رف��ع 
والقت�سادي  الجتماعي  امل�ستوى  رف��ع  على 
اليوم  والتعليمي والنف�سي. وقد مت اختيار هذا 
بالذات وانت�ساره كيوم لعيد الطفولة لأنه اليوم 
الذي قامت فيه الأمم املتحدة باإقرار الإعالن 
نف�ض  ويف   ،1959 ع��ام  الطفل  حلقوق  العاملي 
التاريخ بعام 1989 تبنة الأمم املتحدة اتفاقية 

حلقوق الطفل.
الزراعة،  عملية  كثريًا  الطفولة  مرحلة  ت�سبه 
والري  البذور  الأر�ض ثم بذر  يتم متهيد  حيث 
والتغذية ويف النهاية ن�سل اإىل جني الثمار يف 
الطفل  لقى  ف��اإذا  العمر،  من  التالية  املراحل 
ال�سليم  والتوجيه  ال�سحيحة  والرعاية  العناية 
فغالبًا  الأ���س��رة  تن�سئة  يف  التفكري  بداية  منذ 
���س��ي��ك��ون ال���ط���رح وال��ث��م��ار 

ممتازة.

ت
���ا

وم
ل���

ع���
م���

والفركتوز  اجل��ل��وك��وز  م��ن  وف���رة  على  يحتوي  ال��ت��م��ر: 
والبوتا�سيوم وعن�سر البيتا جلوكان، كلها تزيد ال�سعور 

بال�سبع.
الع�سل اخلام: يحتوي على العديد من املواد الكيميائية 
النباتية ومركبات الفالفونويد التي تعزز �سحة اجل�سم. 
وهو  الطاقة  زي��ادة  يف  جيد  الع�سل  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

م�سدر ممتاز للمواد امل�سادة لالأك�سدة. 
علي  جيدة  اآث���ار  ل��ه  بانتظام  ال�سمك  ت��ن��اول  ال�سمك: 
ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة، ف��ق��د ث��ب��ت ب����اأن زي��ت 
ال�سمك يعمل على حت�سني وظائف 

وتقليل  الدموية،  والأوعية  القلب  �سحة  وتعزيز  الدماغ، 
اللتهابات، مثل �سمك ال�سلمون والتونة والبلطي. 

التني: يحتوي التني علي املعادن الأ�سا�سية مثل الكال�سيوم 
ويعد م�سدرًا مهمًا  والبوتا�سيوم،  واملغن�سيوم   واحلديد 
يف  ال�سكر  م�ستويات  ت��وازن  على  ويعمل  لالألياف،  ج��دًا 
حمو�سة  درج��ة  معادلة  يف  ي�ساعد  التني  اأن  كما  ال��دم، 

اجل�سم ما يجعله اأقل حمو�سة.
اأوميغا 3  وحم�ض الأوليك،  : يحتوي على  زيت الزيتون 
يقلل  و  اجليد  الكولي�سرتول  ن�سبة  يزيد  باأنه  تبني  وقد 

ن�سبة الكولي�سرتول ال�سار. 

رم�سان يف  تناولها  ميكن  �سحية  اأطعمة 
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خ�سري احلمريي

يبدو ان الأنف الذي يعتلي وجوهنا والذي اأوكلت له مهام ال�سم والتنف�ض 
ومايت�سل بهما من تنقية وترطيب الهواء الداخل اىل الرئتني، ف�سال 
اأحيانا  له  يطيب  ال�سم�سية،  اأو  الطبية  النظارات  ج�سور  حمل  عن 
ممار�سة وظائف اأخرى خارج نطاق الت�سميم الوظيفي اململ م�ستثمرا 
اىل  كثريا  اأو  قليال  اأنفه  اأحدنا  يرفع  فحني  املرتفعة،  ومكانته  مكانه 
تلفظ  وقد  اأَنفة،  واحد  فد  اأو هذا  رافع خ�سمه  ان فالن  يقال  الأعلى 
)َعنفة( لتمزج بني التكر وامليل للعنف،على خالف ما يجلبه الأنف 

املطاأطئ اأو املتديل على �ساحبه من اأو�ساف ودللت نقي�سة.. 
اأنفه ا�ستحق و�سف )الأنفة( مبعنى العتداد  ولكن لي�ض كل من رفع 

يف  ن�سادفها  التي  الفا�سو�سية  الأنفات  اأكرث  فما  والتكر  والكرياء 
حياتنا اليومية والتي لي�ض لها من الأنفة �سوى ت�سنجات الرقبة واآلم 

الظهر والكتفني.
واحل��ال��ة  العالية  الأن����وف  اأ���س��ح��اب  ب��ني  �سرطية  ع��الق��ة  ت��وج��د  ول 
وا�سعة  )موهبة(  فهي  الوظيفية،  اأو  القت�سادية  اأو  الجتماعية 
من  القليل  �سوى  تتطلب  ول  اليومية  باملمار�سة  تجُ�سقل  النت�سار 
ال�سمخرة والتعايل، وعلى هذا الأ�سا�ض قد يجابهك جايجي اأو حماية 
�سمخرة  مازالت  الذي  الوقت  الثقيل يف  الوزن  ب�سمخرة من  امل�سوؤول 

امل�سوؤول ذاته حتبو عند اأعتاب وزن الري�سة !! 



د. علي ال�ساله

يف املنتهى
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�أناديك نورً� قادمًا يف �أول �لغيم ومن�ضكبًا يف �أول �لروح ونازًل على �لعقول 
و�لقلوب.. متنًا للن�س و�لن�س هام�ضه..

ياعلي
 بو�بة �حلرف وجتلياته ورجع �ضوته حاماًل �ضد�ه و��ضتباك معانيه 

بالوقائع.. و�رتباك �لأ�ضماء �لقادمة من ذ�كرة �لأقو�ل �لأوىل..
 يا علي

 ك�ضرة خبز غنية بيد فقري، وجمرة خوف �ضجاع ل يخاف تتلم�س يد �أخ ب�ضري 
خائف، و�أمل �ضائل بعطايا م�ضوؤول لتنفد ول تتكرر ول تن�ضى ول تنتظر 

�لدعو�ت..
 ياعلي

 وطن للحيارى �ملتاأملني ومفتاح للكثبان �ل�ضافية باخلوف وفرج لنبي �ضادق يف 
�أمة كاذبة تلعق �أوهامها وتكذب عليها..

 ياعلي
 م�ضحف يحمل م�ضحفًا ويتلوه يف �لطرقات فعاًل يحار �لنا�س فيه، فت�ضطرب 

�لأفئدة خوف هالكها مبر�آه وخوف هالكها بفر�قه وخوف �ختالف �لنا�س 
فيه..

 ياعلي
 �لإمام �لذي ليوؤخره �لتاأخري ول ترفعه �ملرتبة ول يحتويه �خلا�ضة ول 

يدركه �لعامة ول ينطوي عليه د�ر�س ول كاتب ول تال.. �أتعب �لأولني و�أتعب 
�لآخرين..  �إمام �لقلوب و�أمري �ل�ضمائر..

يا علي
 كيف �أرى ما ر�أيت؟

كيف �أرى �لأ�ضفر تر�بًا و�مللك هّمًا و�لع�ضاق مغنمًا وحيدً� ..؟
كيف �أر�ك..؟

يامن قلَت مامل ُيقل ور�أيت ما مل ُيَر وجتليت فيما ل يقال ول يرى ..
ياعلي ..  ياعلي .. ياعلي

يا علي


