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جملتنا من موا�شيع ت�شهم يف خدمة املواطن وت�شتجيب ملقرتحاتنا التي حتاول اأن 
ُتظهر عا�شمتنا بجمالية و�شحر يليقان بح�شارتها واألقها. وقد و�شلنا اليوم من 
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علي احلمراين، اأكمل درا�شته الإعدادية، الفرع 
ق�شاء  على  الأول  وك��ان   ،2010 ع��ام  التجاري 
يف  الأوائ���ل  الع�شرة  �شمن  وم��ن  الكبري،  املجر 
توفري  و�شعوبات  احلياة  ظروف  منعته  العراق، 
لقمة العي�ص لعائلته من اإكمال درا�شته، فانخرط 
الأف���واج   - مي�شان  ق��ي��ادة  ال�شرطة-  �شلك  يف 

القتالية. 
يقول احلمراين :اأكملت مرحلة الإعدادية 2010 
ق�شم  التقني  املعهد  دخ��ل��ت  بعدها   ،2011-
املحا�شبة، لولعي مبادة الريا�شات وحبي اإياها، 
ترك  اإىل  ا�شطرتني  ال�شعبة  ال��ظ��روف  لكن 

النهائي يف  المتحان  واأنا على مقاعد  الدرا�شة 
املرحله الثانية.

العراق اأواًل 
مي�شان  ط��وارئ  فوج  يف  زمالئه  مع  علي  التحق 
كافية،  وبقي هناك مدة  الرمادي  اخلام�ص اىل 
�شحيح اأنه ان�شغل بواجباته القتالية عن درا�شته، 
لكنه مل ين�َص حلمه. وعند انتهاء واجبه هناك، 
املقاعد  اىل  ال��ع��ودة  حم��اولت��ه  م��ع  وبالتزامن 
ينه�ص  ب��داأ  قد  "داع�ص"  تنظيم  كان  واملناهج، 
اأبعد.. لكنه �شرع يف  ج�شد البالد ف�شار احللم 
مهمة اأخالقية هي مهمة القتال مع ال�شمري من 

اأجل الوطن، تاأّجلت فكرة احللم حتى اإ�شعار غري 
م�شمى حتى حترير كامل الرتاب العراقي، وقد 
الرمادي  يف  كثرية  معارك  يف  احلمراين  قاتل 

وتكريت و�شامراء وغريها من املحافظات. 
احل�س�س املجانية 

اإجازته  يف  نزوله  عند  احل��م��راين،  علي  لح��ظ 
غري  الطلبة  م��ن  الكثري  هنالك  اأن  ال��دوري��ة، 
القادرين على اأخذ الدرو�ص اخل�شو�شية ب�شبب 
للريا�شيات،  ال�شديد  وحلّبه  املادية،  ظروفهم 
كان يدّر�ص زمالءه واأقرانه يف املعهد، ففكر مليًا 
بالعودة اإىل هذا الطريق، من اأجل معاونة هوؤلء 

الطلبة.
يقول علي: يف عام 2015 افتتحت دورة يف مادة 
يف  البحث  م��ن  اأ�شهر  ت�شعة  بعد  ال��ري��ا���ش��ات، 
 ، الريا�شيات  وكتب  وامل��الزم  الوزارية  الأ�شئلة 
بعد  ذلك  وكان  جيدًا،  اإتقانها  من  متكنت  حتى 
اأن افتتحت دورة للمحا�شبة وكان املتقدمون لها 
قليلني، ولأين اأردت جمع اأكرب عدد من الطلبة، 
اأكون  اأن  ل  الريا�شيات،  اإتقان  علّي  لزامًا  كان 

جمرد هاٍو لها. 
يوجه هواء التكييف على هذا وذاك من طالبه، 
مي�شح عرق جبينه. يف غرفة لي�شت كبرية جدًا، 
لأحالمهم،  املتحم�شني  الطلبة  احلمراين  يجمع 
لأن  ذلك  املنزل،  املجانية يف  بدوراته  ويدخلهم 
الفقرية  العوائل  من  هم  املنطقة  اأب��ن��اء  اأغلب 
وقد  ال�شهداء،  واأولد  املحدود  الدخل  واأ�شحاب 
وي�شتمر  طالبًا،   24 الأوىل  ال��دورة  يف  ا�شتقبل 

العدد بالزدياد �شيئًا ف�شيئًا. 
دورة  افتتحت  ال��ع��دد،  لتزايد  ون��ظ��رًا  ي�شيف: 
ثانية، واحدة �شباحية واأخرى م�شائية، وحققت 
املتقدمني،  الطلبة  ب��ني   %98 بن�شبة  جن��اح��ًا 

ليتزايد العدد وي�شل اىل اأكرث من 600 طالب. 
فقط،  الإج��ازة  اأثناء  طلبته  بتدري�ص  علي  يقوم 
كل  جم��ام��ي��ع،  ع��ل��ى  تق�شيمهم  م��ن  مت��ك��ن  اإذ 
طريق  ع��ن  معهم  وال��ت��وا���ش��ل  مرحلته،  ح�شب 
مواقع التوا�شل الجتماعي والتح�شري للتدري�ص 
عطلته،  عند  م�شتعدًا  ليكون  عمله،  مكان  من 

لتدري�شهم جمددًا.
-يف املناطق ال�شاخنة، يتمتع املقاتل بع�شرة اأيام 
اإجازة بعد ع�شرة اأيام يق�شيها يف الواجب، لكن 

اإذا كنت قريبًا، اأمتكن من روؤيتهم كل اأ�شبوع. 
م�شتمرة،  ب�شورة  الطلبة  ذوي  مع  يتوا�شل  كما 
مالية  مبالغ  اأي��ة  اأخ��ذ  قاطعًا،  رف�شًا  ويرف�ص 
عن  بعيدًا  اأ�شدقاءه،  باتوا  الذين  الأولد،  من 

الر�شميات التي تفر�ص بني املعلم وتلميذه.
اأتفق معهم جميعًا للذهاب  اأ�شبوع واآخر،  - بني 
القدم،  ك��رة  للعب  ال�شعبية  املالعب  اأح��د  اىل 
من  امللل  او  ال��درا���ش��ة  ب�شغوط  ي�شعروا  ل  ك��ي 

احل�ش�ص. 
وبعد النت�شارات التي حققها زمالوؤه من اأبطال 
واحل�شد  الحتادية  وال�شرطة  العراقي  اجلي�ص 

اإك��م��ال  احل��م��راين  ق��رر  داع�����ص،  على  ال�شعبي 
امل�شائية.  الدرا�شة   - درا�شته يف جامعة مي�شان 
اليوم  فهو  المتحان،  لدخول  يتهياأ  وهو  يحدثنا 

يف املرحلة الثالثة بكلية الإدارة والقت�شاد:
- اأحلم باإكمال درا�شتي اجلامعية والو�شول اإىل 

مراحل عالية.. و�شاأفعل.

علي احلمراين:
يقاتل ويعّلم اأبناء الفقراء 

اء   ويحلم مب�ستقبل و�سّ

بقلٍب موؤمن وروح حمّلقة يف 
�صماء �حللم، يحدثنا عن طلبته 

و�بت�صامته ل تغادر �صفتيه، ي�صرد 
ق�ص�صهم كمن يتحدث عن �صغاره 

�لأ�صقياء. �إنه علي �حلمر�ين، 
�ل�صرطي �ملنت�صب يف وز�رة 

�ص  �لد�خلية، يخدم بلده، ويدرِّ
طلبة �حلي، يف �لوقت �لذي يو�ظب 

فيه على �إكمال در��صته.

اية من�سور



�إنقاذ حياة �إن�صان يتعر�ص للخطر، �إ�صعاف �صخ�ص م�صاب ميكن �أن يفقد حياته، �إعادة 
ما ميتلكه من مال و�حلفاظ عليه، هي من �أ�صمى �لأعمال �لتي ميكن �أن ينجزها �أي 
�إن�صان يف حياته، فما بالك مبن كان هذ� عملهم �ليومي �لذي يك�صبون به �أرز�قهم، 

معّر�صني �أنف�صهم و�أج�صادهم للإ�صابة و�لإرهاق يف �صبيل �إنقاذ روح �أو تخلي�ص �إن�صان 
عالق و�صط حطام �أو حريق. 

اجلنود املجهولون

د�ستور عملهم:
ــاء ــف اإنـــقـــاذاإط معاجلة

رجال الدفاع املدين..
 ريا عا�سي

ت�سوير- ح�سني طالب

لكل  لأن  للنهاية  متقنًا  يكون  اأن  ما مييزه  اأهم   عمل 
الوحيد  فاخلطاأ  يخطئ..  ل  اأن  اإمكانية  منهم  فرد 

يكلفه حياته.
العراقي  املدين  الدفاع  عام  مدير  "ال�شبكة" التقت 

)اللواء كاظم بوهان( الذي حدثنا قائاًل:
مديرية الدفاع املدين العامة هي عائلة عراقية كبرية 
املواطن  حياة  على  احلفاظ  كيفية  هو  الأول  هّمها 
من  ممتلكاته  وحماية  عنه  اخلطر  ودرء  العراقي 
اأيًا كان م�شدره �شواء اأكان من جراء حادث  ال�شرر 

اأو بفعل فاعل.
ن�شع ن�شب اأعيننا، حني التوجه لأي موقع، اأن هناك 
روحًا عالقة واأمًا عراقية تنتظر جناة ابنها وهذه الأم 

هي اأمنا والبن هو ابننا، لذا نعمل بقلب واحد.
 واأ�شاف: الدفاع املدين معني ب�شكل اأ�شا�شي بالإطفاء 
القنابل  ومعاجلة  والثقيل،  اخلفيف  بنوعيه  والإنقاذ 
الكيمياوية  احلوادث  ملعاجلة  والتدخل  املنفلقة،  غري 
ال�شتباقية  والعمليات  والإ�شعاعية،  والبايولوجية 
والحرتازية اخلا�شة باإجراءات ال�شالمة والك�شوفات 
وذل��ك  القطاعات،  جميع  يف  امل�شاريع  جميع  على 
بتكليف فرق ك�شف اأول وك�شف متابعة مرتني يف ال�شنة 
الواحدة لتاأمني �شروط ال�شالمة يف هذه الأبنية مثل 
املحتملة  احلوادث  لتاليف  العامة  واملن�شاآت  الوزارات 

فيها واإنذارها لالأخذ مبالحظات هذه الفرق.
ويبني اللواء اأن مراكز الدفاع املدين يف العراق، عدا 

اإقليم كرد�شتان، يبلغ عديدها  300 
العراق،  اأنحاء  يف  منت�شرة  مركز 
اأح��داث  عند  يزيد  العديد  ه��ذا 
اأو  املليونية  الزيارات  مثل  معينة 
الفي�شانات،  اأو  احلرائق  حوادث 
اإ�شافية  فرق  تنت�شر  حينها  ففي 
وت��ت��م��رك��ز ق���رب م��وق��ع احل���دث، 
ما  واإنقاذ  توفري احلماية  مهمتها 

ميكن اإنقاذه.
الآون��ة  يف  ك��اظ��م:  ال��ل��واء  �شاألنا 
الأخرية كرثت حرائق حما�شيل 
حمافظات  يف  وال�شعري  احلنطة 
م��ث��ل امل��و���ش��ل و����ش���الح ال��دي��ن 
ح��وادث  ح�شلت  كما  وك��رك��وك، 
اأخرى متفرقة يف اأ�شواق ومولت 

مثل بابل والنجف وكربالء، ما 

اللواء كاظم �سلمان بوهان

العقيد حممود جا�سم 
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موقف الدفاع املدين من ذلك فاأجاب قائاًل:
متعمدًا  ح��ادث��ًا   15 امل��دين  ال��دف��اع  م��راك��ز  �شجلت 

 500 ح��وادث يف حرائق غّطت   210 بني  من  جنائيًا 
األف دومن من املحا�شيل، علما اأن الدفاع املدين اأنقذ 

420 األف دومن من احلرق.
حتدث  احل�شاد  اأثناء  احل��رق  ح��وادث  اأن  واأ���ش��اف 
درجات احلرارة  ارتفاع  ب�شبب  وعفوي  �شنوي  ب�شكل 
وب�شبب الإهمال، واأغلب احلوادث التي ت�شجل �شنويًا 
امل�شاحة  بلغت  املو�شم  هذا  يف  لكن  الإهمال،  ب�شبب 
يف  دومن  مليون   13 احل��ب��وب  مبحا�شيل  امل��زروع��ة 
الزراعة عن  وزارة  واأعلنت  لأول مرة،  العراق  عموم 
قرب الكتفاء الذاتي لكن مع الأ�شف تزايدت حوادث 
التي  ال�شنوات  عن  ال�شنة  هذه  فاعل  بفعل  احلرائق 

�شبقتها.
وذلك  الإهمال  ب�شبب  فاأغلبها  الأ�شواق  حرائق  اأما   
وارت��ف��اع  الأمنية  ال�شالمة  ب�شروط  الل��ت��زام  لعدم 
اإىل  املولدات  من  الأ�شالك  مد  وع�شوائية  احل��رارة 
تتوقف  ومل  احلرائق،  ا�شتعال  اإىل  ي��وؤدي  ما  املعامل 

مراكزنا �شاعة واحدة عن اأداء عملها.

االإهمال 
وخرق القانون وحتقيق 

املراكز االأوىل

فرق  موافقات  ا�شتح�شال  يفر�ص  العراقي  القانون 
الدفاع املدين عند اإقامة املباين واملن�شاآت اجلديدة، 
نواجهه ل يكمن يف  الذي  الأكرب  لكن لالأ�شف اخللل 
البناء اجلديد فقط، لكن يف الإ�شافات التي ت�شاف 
اىل بناء قدمي، واأكرب مثال على ذلك منطقة ال�شورجة 
العامة،  لل�شالمة  خ��رق  منها  �شرب  كل  يف  يتم  التي 
)ال�شاندويج  ط��واب��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ود  فنالحظ 
ن داخلها مواد  وُتخزَّ ب�شكل ع�شوائي  امل�شافة  بانال( 
قابلة لال�شتعال، ناهيك عن وجود مولدات كهربائية 
على ال�شطوح وت�شابك اأ�شالك الكهرباء وعدم وجود 

ممرات �شالكة واآمنة للطوارئ ولو�شول 
ق��ط��ع��ات ال����دف����اع امل�����دين م���ن اأج���ل 
الإخالء والإطفاء جتعل املنطقة اأ�شبه 

بالربكان.
ح��دوث  منع  ال��ط��رق  ب�شتى  ح��اول��ن��ا 
م��ن��ط��ق��ة  وت����ك����راره����ا يف  احل����رائ����ق 
ال�شورجة، لكن لالأ�شف اأن القانون يتالعب به التجار 
الغرامة  يف�شلون دفع  اأنهم  اإذ  ال�شريع  للك�شب  �شعيًا 
التي يحددها القانون مبليون دينار حدًا اأعلى ملخالفة 
وي�شتمر  يدفعها  التاجر  يجعل  ما  ال�شالمة،  �شروط 
اأي  حتت  واح��دة  بلحظة  يحرتق  اأن  ميكن  ما  ببناء 

ظرف.
لديها  املدين  الدفاع  كوادر  جّمة،..  �شجوٌن  للحديث 
لكرثة  وذل���ك  الكثري  امل��ي��داين  والعمل  اخل���ربة  م��ن 
عملنا  قد  كنا  فنحن  بالبالد،  مرت  التي  امل�شائب 
جنبًا اإىل جنب مع قطعات قواتنا البطلة يف عمليات 
اإجالء  يف  ال�شباقني  وكنا  داع�ص  دن�ص  من  التحرير 
ف�شرنا  احل��رب،  خملفات  من  وتخلي�شهم  النا�ص 
العراق يطلب  تاريخ  به، فالأول مرة يف  مثاًل يحتذى 

ح��ل��ف ال��ن��ات��و م��ن ال���ع���راق م��راق��ب��ًا 
�شابقة  يف  ممار�شة،  لتقييم  دول��ي��ًا 
من  اعرتافًا  نوعها،  من  الأوىل  هي 
امل��دين  ال��دف��اع  ب��ق��درة  الناتو  حلف 

بني  الأوىل  املرتبة  احتل  الذي  العراقي 
اأن  وناأمل  التوايل،  على  لعامني  العربية  ال��دول  فرق 
نح�شل عليها للعام الثالث بالرغم من قّلة جتهيزاتنا 
الأف�شل  هم  املدين  الدفاع  ك��وادر  اأن  اإل  وتقادمها، 

والأ�شد حر�شًا على �شالمة العراق. 
اأي عن�شر جديد منذ عام  فبالرغم من عدم تعيني 
املدين جتاوزت  الدفاع  كوادر  اأغلب  اأن  علمًا   ،2007
العمل،  اأث��ن��اء  اأ�شيب  اأغلبهم  الثالثني،  اأعمارهم 
ن��دوَب  يحمل  وه��و  يعمل  زال  ما  منهم  كبري  وق�شم 
املدين  الدفاع  فريق  اأن  للجميع  ومعلوم  ما،  ح��ادث 
بني  يكون  واأن  عالية  بدنية  بلياقة  يتحلى  اأن  يجب 
عنا�شره من ال�شباب، نحُن نعاين من قلة التجهيزات 
وعدم حتديثها، اذ اأن الدفاع املدين ما زال ي�شتخدم 

عجالت من موديالت 2001 و 2003.
منا�سدة

اأنا�شد  ه��ذا  منربكم  م��ن 
وذوي  ال���ق���رار  اأ���ش��ح��اب 
الل���ت���ف���ات  اىل  ال�������ش���اأن 
حتدث  اأن  ميكن  لظاهرة 
يف العراق، فكل املوؤ�شرات 
ال���ع���راق  اأن  اإىل  ت�����ش��ري 
دخ����ل اخل����ط ال���زل���زايل 
ال�����ذي ب�����داأ ي���ق���رتب من 
م���راك���ز امل����دن واحل����دود 
هذه  واإح���دى  والق�شبات 
جرف  يف  حدثت  ال��ه��زات 
الن�شر، ونا�شدنا اأ�شحاب 
و�شائلنا  لإث�����راء  ال���ق���رار 
واآليات  هند�شي  جهد  من 
ل���ن���ك���ون م�����ش��ت��ع��دي��ن مل��ا 
اأننا  اذ  يحدث،  اأن  ميكن 
ن��ت��ح��رك حلظيًا  زل��ن��ا  م��ا 
م��ع ال��ك��ارث��ة، ف��م��ن منرب 
ال��دوائ��ر  اأن��ا���ش��د  جملتكم 
والعمل  القرار  باتخاذ  املعنية 
على و�شع خطة وجتديد املعدات والآليات لنكون على 

قدر امل�شوؤولية.
ال�شيد مدير العالقات والإعالم )العقيد جودت عبد 
الرحمن داود( اأو�شح اأن فرق الدفاع املدين الثالثة 
عن  اخلطر  درء  يف  جنب  اإىل  جنبًا  تعمل  الرئي�شة 
يف  يكمن  امل��دين  ال��دف��اع  ف�شعار  العراقي،  امل��واط��ن 

اخت�شار فرقِه اإىل )اإطفاء، معاجلة، اإنقاذ(.
احلرائق  اإط��ف��اء  وه��و  وا���ش��ح  عمله  الإط��ف��اء  فريق 
واإنقاذ الأهايل واإخالوؤهم من مكان حدوث احلريق 
عملت  الفي�شانات  وحتى يف  التفجري،  اأو  الزلزال  اأو 
املائية  امل�شطحات  من  الأه��ايل  تخلي�ص  على  فرقنا 
الأم��ط��ار  بعد  ال��غ��رق  نتيجة  الأرا���ش��ي  يف  النا�شئة 

الغزيرة.
الفريق الثاين يعمل على معاجلة القنابل غري املنفلقة 

من خملفات احلروب. 
اما فريقنا الثالث وهو فريق "ال�شي بي اآر اأن" املعني 
بال�شتجابة حلوادث الكوارث البايولوجية وال�شعاعية 
 Chemical، biological،( والكيمياوية 
 radiological and nuclear
)العقيد  يرتاأ�شه  الذي     )defense CBRN
عمر  حداثة  من  الرغم  وعلى  ديل(،  جا�شم  حممود 
ن�شرة  اآخر  اأع��وام فقط، يف  يبلغ ثالثة  الذي  الفريق 
جلنة  و�شعتها  معايري  وفق  وعلى  ال��دويل  لالإنرتبول 
الإنرتبول الدولية حاز العراق على املرتبة الرابعة يف 
والوليات  الثانية  وبريطانيا  الثالثة  بعد كوريا  العامل 
�شكر  كتاب  الفريق  ه��ذا  ن��ال  كما  الأوىل،  املتحدة 
بعثة  من  العراقي  امل��دين  الدفاع  رئا�شة  اىل  موجهًا 

الحتاد الأوروبي املعنية بذات ال�شاأن يف عام 2018.
ي�شعى فريق ال� CBRN  اإىل اإجراء امل�شح امليداين 
مع الفرق العاملة يف الك�شف عن القنابل غري املنفلقة 
املبكر  للك�شف  اأخ��رى  وزارات  لدى  اأخ��رى  فرق  ومع 
مبا ميكن اأن حتدثه الأ�شلحة الكيمياوية والبيولوجية 
والإ�شعاع، كما ي�شعى اأي�شًا اإىل ن�شر التوعية والتثقيف 
طريق  عن  والكيمياوي  الإ�شعاعي  التلوث  مبخاطر 
ال��وزارات  اأروق��ة  داخ��ل  واملحا�شرات  الندوات  عقد 

واجلامعات.
اأحرز هذا الفريق مركزًا مرموقًا بني مراكز  ومثلما 
اأي�شًا  امل��دين  الدفاع  يف  الإع��الم  ق�شم  ف��اإن  العامل، 
اأحرز املركز الأول لالأعوام 2007 و2015 و2017 اإذ 
التوعوية  البو�شرتات  اإ�شدار  يف  الأول  املركز  اأح��رز 
والأفالم الق�شرية التي اأنتجتها ل�شالح فرق الدفاع 

املدين على م�شتوى البلدان العربية.
املنفلقة،  غري  والقنابل  الأل��غ��ام  معاجلة  فريق  عن   
املعاون  عبد(  اأحمد  �شهاب  املعالج  العقيد  التقينا) 
عمل  على  ي�شرف  ال��ذي  العام  املدير  لل�شيد  الفني 
املنفلقة،  غري  والقنابل  والآليات  الت�شالت  اأق�شام 

فقال:
احل��روب  م��ن  بالعديد  م��ّر  ال��ع��راق  اأن  تعرفون  كما 
كانت  اأ�شدها  لكّن  املن�شرم،  القرن  ثمانينات  منذ 
املعركة �شد داع�ص التي جنم عنها كثرٌي من خملفات 
احلرب التي ت�شمل قنابل و�شواريخ غري منفلقة، علمًا 
يف  ن�شاعد  فنحن  اخت�شا�شنا  من  لي�شت  الألغام  اأن 
التي  هي  اجلي�ص  قوات  اأن  اإل  اأمكنتها،  على  الدللة 

تقوم بالتخل�ص منها، واملناطق الأ�شد ت�شررًا 

�أربعون عامًا و�لدفاع �ملدين �لعر�قي يف 
�مليد�ن هو �مل�صتجيب �لأول لكل �أنو�ع �لكو�رث، 

�لطبيعية منها وغري �لطبيعية و�ملفتعلة 
و�لناجمة عن �أعمال �إرهابية.
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من  الأك��رب  بالعبء  تنوء  فالب�شرة  اجلنوبية،  هي 
من  لتخلي�شها  متوا�شاًل  عماًل  وحتتاج  املخلفات 
�شرطان القنابل غري املنفلقة، ومن بعدها ال�شمالية 
من  امل��ح��ررة  املناطق  اإليها  واأ�شيفت  والو�شطى، 
اأجهزة  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ول  داع�ص،  �شيطرة 
ل  قليل  وع��دده��ا  ن�شبيًا  ق��دمي��ة  القنابل  معاجلة 
نحن  التي  ع�شرة  اخلم�ص  املحافظات  لتغطية  يكفي 
 2008 ع��ام  املتحدة  الأمم  تقرير  عنها.  م�شوؤولون 
اأ�شار اإىل وجود خم�شني مليون خملف حربي ا�شتطعنا 
الأجهزة،  قلة  ب�شبب  فقط  منها  مليون  معاجلة 
بالرغم من وجود بيانات، وقد ت�شكل فريقنا منذ 
عام 1982 وقدمنا �شهداء كثريين اأثناء العمل، 
اأف�شل  يف  وينخرطون  فرقنا  اأفراد  وانخرط 
بالعلم  مت�شلحون  وهم  التدريبية،  الدورات 
نتحدث  نحن  وبينما  العملية،  واملمار�شة 
تدريباته  يتلقى  فريق  لدينا  يوجد  اليوم 
هي  ح��ق��ًا  ينق�شنا  م��ا  لكن  كمبوديا،  يف 

الأجهزة واملنت�شبون اجلدد.
اأي خطاأ للمعالج هو خطاأ اأخري، 
ي�شاب  اأو  ُي�شت�شهد  اأن  اإم��ا  لأن��ه 
من  لأك��رث  خدمت  وق��د  بليغة،  بجروح 
اأثناءها العديد  ثالثني عامًا تلقى ج�شدي 
من ال�شظايا ل �شيما عند تفجري القنابل 
رفعها  مينع  ال��ت��ي  وال��ك��روي��ة  العنقودية 
فاخرتقت  حملها  يف  تفجريها  يجب  بل 
واحلمد  لكني  ك��ث��رية،  �شظايا  ج�شمي 
اأعمل بكامل  العالج وما زلت  تلقيت  هلل 
ط��اق��ت��ي واأ���ش��ع��ى ك���ل ع���ام ل��ت��وف��ري ما 
لتخلي�ص  ومعدات  اأجهزة  من  نحتاجه 
القنابل  الكبري من هذه  ج�شد وطننا 

التي تعد عدوًا كامنًا.
الدرو�س امل�ستنبطة 

املنظمة الدولية للحماية املدنية يف 
اأن  مرة  لأول  العراق  من  تطلب  �شوي�شرا 

باقي  يف  املدين  الدفاع  ك��وادر  لتدريب  خرباء  ير�شل 
العراقية  التجربة  اأن  اإذ  دولة،  تبلغ 156  التي  الدول 
ُتدر�ص يف فرن�شا و�شوي�شرا، فمنذ اأربعني �شنة ونحن 
ن�شتنبط خططًا للتدخل امليداين، وتوجد حوادث غري 

م�شبوقة ت�شتلزم اتخاذ قرار ميداين �شريع
ماليني  اأربعة  كانت  حني  التاجي،  غ��از  حادثة  مثل 
اإرهابي،  انفجار  بعد  ت�شتعل  ال�شائل  الغاز  من  لرت 
مهولني  الناجت  الدخان  وكمية  النفجار  �شوت  وكان 
اإىل  امل���دين  ال��دف��اع  رج���ال  عمد  حينها  وم��ف��زع��ني، 
تربيد  عملية  يف  و���ش��رع��وا  الإط���ف���اء  ف���رق  تق�شيم 
الآخر حتى  الفريق  ويربده  فريق  يدخل  اذ  بع�شهم، 
ومواجهة  الق���رتاب  من  مُيّكُنهم  مكان  اإىل  و�شلوا 
الفرن�شية  الفرق  بينما  واإخمادها،  امل�شتعلة  النريان 
اإىل  عمدت  حجمًا  اأقل  م�شابهة  حادثة  واجهت  حني 
اإخالء املدينة وانتظار خمود النار وانطفائها تلقائيًا، 
وجتربتنا العراقية تدّر�ص حاليًا لتبني اأن ال�شاحة هي 
من جتعلك تبتكر احلل والإ�شرار على اإيجاد احللول.

ليلة  يف  بفقدهم  الأمّرين  عانوا  الكرادة  يف  الأه��ايل 
التفجري  اأحد الأعياد 600 مواطن عراقي يف حادث 
الإرهابي واحلريق الذي تبعه، تقول اإحدى الأمهات: 
حني ُهرعت لل�شارع واأنا حافية راأيت باأم عيني قدوم 
رجال الدفاع املدين، ومل تكن �شيارتا اإطفاء كافيتني، 
املاء  من  خمزونهما  ينتهي  اأن  بعد  تذهبان  وكانتا 
للتزود باملاء من النهر لكنهما مل تتمكنا من ذلك لأن 
ول  وحفيدًا  ابنًا  فقدت  يومها  توقفت.  ال�شخ  اأجهزة 
اأ�شامح التجار الذين مل يفكروا باإن�شاء �شّلم طوارئ، 
يفارقونا  مل  ال��ذي��ن  الإط��ف��اء  ل��رج��ال  ممتنة  لكني 
فقدنا  لأننا  دموعنا  ت�شبق  دموعهم  وكانت  حلظة، 

ابناًء يف ذلك اليوم. 
املدين  الدفاع  مركز  من  امل�شور  زميلي  مع  خرجت 
ال��رج��ال  ب��ه��وؤلء  فخر  كلي  واأن���ا  الن�شور  �شاحة  يف 
الأب���ط���ال، وح�����ش��رت يف ذه��ن��ي ���ش��ورة اأح���د رج��ال 
يف  بحرقة  يبكي  الأر����ص  على  جل�ص  ال��ذي  الط��ف��اء 
لأنهم مل ميّدوه مبا يكفي من  العامرية  فاجعة ملجاأ 
املعدات لي�شاعد بها النا�ص، من هنا ننا�شد اجلهات 
امل�شوؤولة: الدفاع املدين موؤ�ش�شة عراقية خمل�شة تود 
خدمة بلدها، �شّحت وما زالت ت�شّحي حلمايتنا من 
الأخطار الطارئة، فاأمّدوها بالأجهزة واملعّدات لأنها 
هي من �شيواجه اأية كارثة اأو م�شيبة اأو حدث طارئ، 

ل �شمح اهلل.

حو�دث غري م�صبوقة حدثت وما ز�لت حتدث يف 
�لعر�ق، �أول من يو�جهها بعد �ملو�طن هو رجل 

�لدفاع �ملدين �لذي يحاول �إما �إطفاء حريق �أو 
�إنقاذ �إن�صان �أو مو�جهة قنابل غري منفلقة وحو�دث 

حريق مفتعلة وفي�صانات و�صيول.
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ح�سن العاين 

نواعم
األعاب �سيا�سية!

بعد التقلبات الكبرية التي �سهدها العامل يف املجاالت جميعها، 
اأ�سبحِت ال�سيا�سة –اأقولها بفخر- هي عالمة العراق الفارقة 

وعنوانه الالمع، ال �سيء يعلو عليها اأو يتقدمها بعد اأن تراجعت 
مئات النعوت وامل�سميات كالوطنية واأر�س ال�سواد وبالد الرافدين 

واألف ليلة وليلة، وبعد اأن ن�سينا اأو اأن�سونا، قاتلهم اهلل، اأننا احلرف 
امل�سماري واأ�سد بابل والقلعة والعربة االآ�سورية والزقورة وموطن 

االأنبياء واالأولياء

من  التا�شع  �شبيحة  الدبابات  ظهور  على  و�شلت  التي  املفردات  اأطنان  بني  من 
تعبري  م��ازال  القائد(،  )اأحباب  ِقبل  من  حتى  بحفاوة  ا�شتقبالها  ومت  ني�شان، 
من  وت�شخر  معرفتي  توؤرق  التي  املفردات  تلك  راأ�ص  على  ال�شيا�شية"  "اللعبة 
خزيني اللغوي، وقد حاولت كثريًا البحث عن معنى اآخر اأو مغاير لهذه اللفظة 
العربية اجلميلة )لعبة(، والتي ل غبار على ف�شاحتها وا�شتعمالها القامو�شي، 
فلم اأوفق ومل اأعرث على تف�شري اأو ا�شتعمال يبتعد عن معناها املتداول ووظيفتها 

املتعارف عليها يف لغتنا اليومية والأدبية على حد �شواء.
بعد التقلبات الكبرية التي �شهدها العامل يف املجالت جميعها، اأ�شبحِت ال�شيا�شة 
–اأقولها بفخر- هي عالمة العراق الفارقة وعنوانه الالمع، ل �شيء يعلو عليها 
ال�شواد  واأر�ص  كالوطنية  وامل�شميات  النعوت  مئات  تراجعت  اأن  بعد  يتقدمها  اأو 
اأننا  اهلل،  قاتلهم  اأن�شونا،  اأو  ن�شينا  اأن  وبعد  وليلة،  ليلة  واألف  الرافدين  وبالد 
احلرف امل�شماري واأ�شد بابل والقلعة والعربة الآ�شورية والزقورة وموطن الأنبياء 
والأولياء و.. وهكذا احتلت ال�شيا�شة واجهة الأ�شماء والأو�شاف والأحداث، حتى 
اأن العراقي الذي كان يولد ويف دمائه جينات الكرامة وعزة النف�شن �شار ياأتي 

اىل الدنيا وجيناته �شيا�شية.
التقيي�ص  واأج��ه��زة  الرقيب  عيون  ع��ن  غفلة  يف  ال��واف��د  الغريب  الكائن  ه��ذا 
وال�شيطرة النوعية، بات ياأكل معنا وي�شرب وينام وي�شحو و.. وهو �شاحب الأمر 
والنهي، وطاملا ت�شاءلت )اإذا كانت ال�شيا�شة لعبة فكيف تطورت اللعبة واأ�شبحت 
حني  بعينها  الكارثة  هي  )األي�شت  فجائعي  ب�شوؤال  �شوؤايل  على  واأردُّ  �شيا�شة؟!( 
تقرتن اللعبة بال�شيا�شة وال�شيا�شة باللعبة، فما كانت اللعبة يومًا اإل بديلة اجلد، 
وقرينة التحايل اأو ال�شحك اأو اإ�شغال الطفل، وما كان  الالعب اجليد اإل الذي 
يراد  التو�شيفات  ه��ذه  من  ف��اأي  باخل�شم،  والتالعب  امل��راوغ��ة  فنون  يح�شن 

مب�شطلح "لعبة �شيا�شية"؟
وحمدودية  ق�شوري  يف  بل  امل�شطلح،  يف  يكمن  ل  العيب  اأن  متامًا،  واث��ق  اأن��ا 
ا�شتيعابي، خا�شة  واأنا رجل مثل معظم العراقيني، ب�شيط وطيب القلب وح�شن 
�شوء  حتت  تكن  مل  اذا  خا�شة  واللعبة،  اللعب  ا�شول  اأتقن  ل  وبالتايل  النوايا، 
ال�شم�ص، ولكن معطيات الواقع تقول اإن اللعبة جتري با�شمنا نحن "اأولد اخلايبة" 

تقوم  الكرام"،  "املواطنني  ي�شموننا  الذين  نحن  وبا�شمنا  علينا،  يطلق  كما 
�شواء  العقود،  وُتربم  التكتالت  وتعقد  والتفاقات  املراوغات  التحالفات وجتري 
املك�شوفة منها اأو غري املك�شوفة مما يتداوله ال�شيا�شيون يف اإطار الدميقراطية.. 
واأقنعونا –م�شتغلني �شذاجتنا- باأن اللعبة مادامت يف الإطار الدميقراطي فهي 
حق طبيعي ل غبار عليه وبذلك، كما اأو�شحوا لنا، فاإن كل ما نراه اأو ن�شمع به ول 
نراه �شليم و�شحيح مئة باملئة مادام يحدث حتت عني الدميقراطية، وحتت غطاء 
اللعبة ال�شيا�شية امل�شروعة. ولعل من غرائب هذه اللعبة، اأن الطرف )�ص( يقبلها 
ويقول "اإنها �شمن ال�شياق الطبيعي"، ويرف�شها )�ص( لأنها "التفاف" ثم يعود 
)�ص( ليمار�شها زاعمًا اأنها �شمن ال�شياق الطبيعي، يف حني يعود )�ص( لرف�شها 
متامًا،  )الد�شتور(  مثل  ال�شيا�شية  اللعبة  فاإن  هنا  ومن  "التفاف"،  اأنها  زاعمًا 
فهي مقبولة وعظيمة عندما تتما�شى مع "امل�شلحة" و"مرفو�شة" بخالف ذلك!!
"الألعاب  ُل  ُنحمِّ ح��ٍد  اأي  ف��اإىل  امل�شطلح،  لهذا  الفنطازي  ت�شوري  �شدق  لو 
�شماء  يف  نرى  كنا  وهل  البلد،  منها  عانى  التي  امل�شائب  ال�شيا�شية" م�شوؤولية 

العراق األعابًا نارية اأم �شيا�شية، وهل.. 
* اأفندي اإذا جنابك غبي وجاهل وحمار.. وما قادر تفرق بني اللعبة ال�شيا�شية 

ولعبة الزعاطيط.. �شكو مورط نف�شك؟!
- العفو مولنا.. كل ما يف املو�شوع حاولت اأ�شتثمر الدميقراطية واأطرح كم �شوؤال 

مدوخ را�شي، وبعدين..
* كايف لغوه!

- �شار عمي!
يف قلبي قلت له: واهلل لعبتو بينه لعب.. وهذا اأ�شعف الأميان.



" جملة ال�شبكة العراقية" كان لها هذا احلوار 
رم�شان  �شهر  يف  ظهر  ال��ذي  العمل  بطلي  مع 
مع  ك��ان��ت  وال��ب��داي��ة  ال�شرقية،  ف�شائية  على 

البطل:
�آ�صر وي�صت : ل �أعي�ص علقة حب 

�لآن
باأنه  نف�شه  وي��ع��ّرف  عراقية،  اأّم���ه  م��ن  ج��ّدت��ه   
الأمر  تعّلَق  ما  اذا  الكال�شيكية  زمن  من  رجل 
بالرتباط، فقبل اأربع �شنوات �شارك يف برامج 
املرمى  حرا�شة  يحرتف  ريا�شيًا  وك��ان  الواقع 
�شمن  ك��ان  �شبابه  ويف  ال��ق��دم،  ك��رة  لعبة  يف 
ومّثَل  الرتكي  فرنبخ�شة  لنادي  ال�شباب  فريق 
الدمنارك  بعدها احرتف يف  الأوملبي،  املنتخَب 
بدوري الدرجة املمتازة.. اإنه املمثل الرتكي اآ�شر 

وي�شت.
* كيف طرحت عليك الفكرة وكيف وافقت؟

- امل��ن��ت��ج ع��ل��ي اأب���و خ��م��رة ه��و اأ���ش��اًل �شديق 
يف  جال�شًا  كنت  الأي����ام  م��ن  ي��وم  ويف  خل���ايل، 
البيت باأمريكا، واذا بهاتف البيت يرن فاأجابت 
اأنني  واأبلغتني  وبعد حديث معها جاءتني  اأمي، 
معرو�ٌص عليَّ عمل يكون الت�شوير فيه ببغداد، 
اأخذ ورد  ت�شورته مزاحًا يف بادئ الأمر، وبعد 
مع املخرج مهند اأبو خمرة الذي هو اأي�شًا موؤلف 
العمل قلت له اأنني ل اأجيد اللغة العربية اللهم 
باأ�ص بذلك، وجئت  اإل كلمات قليالت، فقال ل 
قراأت  الأم��ر.  ومت  "تي�شت"  وعملنا  بغداد  اإىل 
الن�ص ومل اأفهم �شيئًا منه، وطلب املخرج مني 
لقد  ذلك،  على  �شتقدر  وقال يل  اأكرث  اأركز  اأن 

كنا نعمل هنا 12 �شاعة يوميًا تقريبًا.
* ق�شيت �شهرين يف بغداد، كيف راأيتها؟

لكن  طيبون،  فاأنا�شها  ب��غ��داد،  اأحببت  لقد   -
جيد  تنظيف  هنالك  ولي�ص  �شيئة،  اخل��دم��ات 

لبغداد.
* "هوى بغداد" هل هو اأول عمل درامي حقيقي 

لك؟
يف  ال��واق��ع  برامج  اأح��د  يف  �شاركت  قد  كنت   -
تركيا وبعدها يف برنامج فيه "م�شارعة" حيث 
التناف�ص ال�شديد بني امل�شاركني، مل اأكن را�شيًا 
عمل  يف  اأ���ش��ارك  اأن  ا�شتحق  لأين  نف�شي  ع��ن 
فر�شة  بغداد" كان  و"هوى  درام��ا  فيه  حقيقي 

لإظهار قدراتي التمثيلية.
* هل تابع اجلمهور الرتكي "هوى بغداد"؟

- الفانز وبع�ص املتابعني كانوا ي�شاهدون العمل 
وجاءت اأ�شداء جميلة عن العمل، ومتت دبلجة 

بع�ص املقاطع اإىل اللغة الرتكية.
يف  دورك  على  عائلتك  فعل  رد  ك��ان  كيف    *

العمل؟
- ب�شراحة قبل اأن اأجيبك حني جئت اإىل بغداد 
قلت مع نف�شي: هذا اأكرب خطاأ اأرتكبه يف حياتي، 
ولكنهم  هنا،  اىل  جميئي  راف�شًا  كان  ووال��دي 
اأ�شداء، وقد  الآن ملا �شاهدوه من  فرحون جدًا 

وردتني ر�شائل �شوتية منه وهو �شعيد.
* كيف كانت ردة فعلك على حلقة الكرادة؟

اإذ  �شمعته،  مب��ا  وت��اأث��رت  ج��دًا  حزينًا  كنت   -
و�شلتني املئات من الر�شائل عن هذه احللقة.

* اأكرث امل�شاهد التي اأحببتها؟
"الف�شلية"،  اأبو �شجاد حلقة  ال�شيخ  بيت  - يف 
ال�شلمان  وعواطف  قفطان  �شامي  كان  حقيقة 

مده�شني جدًا يف الأداء.
* اأنت الآن �شعيد بهذه التجربة؟

�شعادتي،  م��دى  تت�شور  اأن  ميكنك  ل  ج��دًا،   -
وحاليًا اأ�شعى للدخول يف عمل درامي تركي بعد 

اخلربة التي اكت�شبتها هنا.
* اإذا متت مفاحتتك من اأجل ال�شرتاك بعمل 

جديد يف بغداد، هل �شتوافق؟
ال�شيناريو ممتازًا  يكون  اأن  �شرط  ولكن  نعم   -
املقبل  العمل  يكون  اأن  ويجب  كذلك،  وال���دور 

اأقوى من "هوى بغداد".
* التعامل مع املخرج اأبو خمرة كيف ت�شفه؟

وهو  الكلمة  فنان مبعنى  اأخ��ي..   اإن��ه مبثابة   -
ميتلك روحية عجيبة.

* كلمة جلمهورك العراقي؟
كل  �شكرًاعلى  اأحببتموين...  لأنكم  �شكرًا   -

�شيء.

 زهر�ء حبيب : �أنا و�آ�صر مثل توم 
وجريي! 

تون�شية من مدينة �شو�شة، بداأت حياتها الفنية 
منتجة وبعدها عملت ممثلة، ثم مقدمة للن�شرة 
تون�شي،  واأب  عراقية  اأم  من  زه��راء  اجل��وي��ة. 

حقق عمل "هوى بغد�د" جناحًا طيبًا بف�صل ما متتع به من 
�صورة �إخر�جية �أظهرت بغد�د ب�صكل جميل مع �إ�صافة غريبة 
على �لدر�ما �لعر�قية بال�صتعانة مبمثل تركي يدعى �آ�صر 
وي�صت وممثلة تون�صية تدعى زهر�ء حبيب كانا هما بطلي 
�لعمل �لذي �أخرجه و�أّلفه مهند �أبو خمرة.

�سورة للحب واالنتماء
هوى بغداد..

بغداد : حيدر النعيمي
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اإليها  وع��ادت  عامًا   15 وعمرها  بغداد  فارقت 
بطلة لعمل درامي.. اإنها املمثلة زهراء حبيب، 

بطلة "هوى بغداد." 
* كيف وقع الختيار عليك يف هذا العمل؟

اأننا  اإذ  خ��م��رة،  اأب��و  علي  املنتج  طريق  ع��ن   -
اأنه  اأعلم  اأكن  ومل  ق�شرية،  مدة  من  اأ�شدقاء 
هي  كيف  يل  وق��ال  كلمني  فني،  لعمل  يح�شر 
لأن  بها  ب��اأ���ص  ل  ل��ه  قلت  ال��ع��راق��ي��ة؟  لهجتك 
ونعمل  نلتقي  اأن  مني  فطلب  عراقية،  والدتي 
وبداأنا  اقتنع  وبعدها  كا�شتنك 
ب���ال���ت���ح�������ش���ريات ع��ل��ى 

الق�شة.
هنالك  ك��ان��ت  ه��ل   *

�شعوبة يف العمل؟
- �شعوبات اأهمها 
اللهجة  اإت���ق���ان 
ال��ع��راق��ي��ة 
لأن���ن���ي 

لكن  العراقية،  باللهجة  حتدثي  م��ن  بالرغم 
اأن  عليَّ  فكان  متامًا،  ُمتقنة  لي�شت  عراقيتي 
اأركز يف الكالم، ولهذا كان تركيزي م�شتتًا ما 

بني الكالم والتمثيل.
اأن نعّد هذا العمل هو الأهم يف  * هل ن�شتطيع 

م�شريتك حتى الآن؟
لأنني  واق��ع  بل  مبالغة  لي�شت  وه��ذه  طبعًا،   -
وهذا  خمتلفة،  وق�شة  بطولة  ب��دور  ا�شطلعُت 
العمل يعطي املمثل م�شاحة اأن يكون يف اأكرث من 

دور وهذا يجعلك تكت�شف نف�شك.
* كيف كانت ردود الأفعال يف تون�ص؟

بي  ات�شلوا  هناك  واأ�شدقائي  جميلة  كانت   -
العمل  هذا  يف  ا�شرتاكي  من  م�شتغربني  وكانوا 
غريبًا  �شيئًا  وك��ان  عنه،  اأع��ل��ن  مل  حتى  لأين 
وجديدًا عليهم، وباملنا�شبة اأ�شداء العمل جاءت 
من املغرب واجلزائر وليبيا، وهنا يف العراق رد 

الفعل كان ممتعًا للغاية.
* ما �شر اعتقاد بع�ص النا�ص اأنك واآ�شر تعي�شان 

ق�شة حب؟
جمرد  ظهركان  وم��ا  ج���دًا،  اأ���ش��دق��اء  نحن   -
متثيل، بل كنا مثل توم وجريي نتخا�شم كثريًا 
املخرج  ي�شيح  حني  ولكن  الت�شوير،  مواقع  يف 
بع�شنا،  ونحب  ال��دور  يف  ندخل  "اأك�شن" 
دليل  ُي�شعدين فهو  النا�ص هذا  �شعور 
نريد  كنا  مب��ا  ���ش��ع��روا  اأن��ه��م  على 

اإي�شاله.
* اأكنت تتوقعني هذا النجاح؟

الن�ص  ق����راأت  ع��ن��دم��ا   -
بهذ  لي�ص  ولكن  توقعته 

احلجم الكبري.
م��اذا عن حلقة   *

الكرادة؟
دمرتني  لقد   -
بكيت  ن��ف�����ش��ي��ًا، 
م��رات؛  ث��الث  فيها 
ع��ن��دم��ا  الأوىل  امل������رة 
و�شاهدت  الت�شوير  اأك��م��ل��ت 
بالبكاء،  اأجه�شُت  تبكي  النا�ص 
الأخري  بامل�شهد  الثانية  املرة  ويف 

من احللقة عندما التقيت بالناجي يف احلادثة، 
وامل��رة  اأخ���رى،  م��رة  بالنهيار  �شعرت  خ��ال��د، 
الثالثة عندما مت عر�ص احللقة، اأمي زعلت مني 
يف هذه احللقة وكانت تبكي هي اأي�شًا... مئات 
ب�شبب  اكتئاب  يومني يف  اأنا  و�شلتني،  الر�شائل 

الفيديوات والر�شائل التي و�شلت يل.
* اأحلى م�شاهدك؟

- من اأعلى املول حيث جمال بغداد يف الليل ل 
ي�شدق، ن�شيت التمثيل ون�شيت نف�شي يف ح�شرة 

جمالها من هذا الرتفاع.
* اخلطوة املقبلة اإىل اأين؟

- �شيكون لدي عمل جديد مع املخرج مهند اأبو 
خمرة نف�شه.

خمرة  اأب��و  مهند  املخرج  تعامل  راأي��ت  كيف   *
معك؟

تعمل  اأن  ت�شتطيع  الأ�شخا�ص،  األطف  - هو من 
ح�ص  ولديه  م��رت��اح،  واأن��ت  حياتك  ط��وال  معه 

فكاهة غريب.
* ملاذا ترتدين قالدة على هيئة خارطة العراق؟

- اإدمان منذ زمن طويل.
* ما الأ�شياء التي اأعجبتك يف بغداد؟

- ك��ل ���ش��يء، ف��اأن��ا م��ن ع�����ش��اق ب��غ��داد، اأح��ب 
تفا�شليها كلها؛ النخيل وال�شوارع، اأحب الأمكنة 
مولودة  ف��اأن��ا  والأح��ّب��ة،  ال��ذك��ري��ات  فيها  التي 
هنا،  الأوىل  حياتي  �شنوات  وق�شيُت  بغداد  يف 

واأتذكر ملّة العائلة وخالتي واأخوايل. 
* اأ�شواأ حلظة؟

- اأ�شواأ حلظات حياتي يوم و�شويل لبغداد هذه 
زيارة يل،  اآخر  كانت  فمنذ عام 2004  ال�شنة، 
ومبجرد اأن اقرتبت الطائرة من املطار وبداأت 
غ��زي��رة،  دم��وع��ي  انهمرت  ب��غ��داد  م��ع��امل  اأرى 
حتى اأن �شابط املطار �شاألني: هل هنالك اأحد 
مل  عينّي  لأن  معك؟  �شيء  ح�شل  اأو  �شايقك 
قلت  بالذنب  اأح�ش�شت  لقد  البكاء.  عن  تتوقفا 

يف نف�شي ملاذا مل اأزر بغداد كل هذه ال�شنوات؟
* ماذا تقولني لأهل بغداد؟

- اأحبكم... بغداد احلب هي التي جتعلنا نحب، 
وع�شنا كل هذا احلب ببغداد.
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

اين هو جلجام�س لياأت، ليلم�س بنف�سه 
ماذا ارتكب برف�سه ع�ستار  وكيف حّمل 

املراأة وزر هذا الرف�س، وي�سرخ جلجام�س 
من داخل ملحمته "انا ال وزر يل، كنت 

�ساحب قرار، رف�ست ع�ستار وحروبها 
وفيما بعد رف�ست احلروب كلها

وزر جلجام�س

تع�شق  كانت  احل��ب،  الهة  ع�شتار  ان  ال�شاطري  تقول 
رف�ص  على  بطل  اي  يجروؤ  مل  الهة،  ولنها  الب��ط��ال، 
اىل  وا�شتكته  معه  حاولت  فقد  جلجام�ص،  ال  ع�شقها 
والدها ال انه املغرم باخللود والباحث عنه، ا�شر على 
موقفه و رف�شها لتخرتع ع�شتار احلرب وتكون الهة لها.

ذهب  و  بطال  ح��رب  كل  من  لتختار  احل��رب،  ابتكرت 
جلجام�ص اىل اوتناب�شتم بعد ان مات انكيدو �شائال عن 
ع�شبة اخللود التي �شرقتها الفعى، ون�شيته ع�شتار التي 

كانت م�شتمرة يف حروبها.
اىل  ع�شتار  وانتهت  ا�شطورة  اىل  جلجام�ص  وانتهى 
ا�شتمر  بينما  متحف  ج��دار  على  معلقة  رائعة  منحوتة 
و�شانعة  والرجال،  الحالم  حا�شدة  احلرب  ابتكارها 
�شورة  اىل  البطولة  حلظة  يف  يتحولون  الذين  البطال 

على حائط ب�شريط ا�شود.
انظر اىل ارملة �شابة تبيع املناديل الورقية عند ا�شارة 
مرور ل تعمل، يغرق العرق وجهها ول جتراأ ان ت�شحب 
تدخل  عليها،  حم�شوب  منديل  ك��ل  لتم�شحه  منديال 

حبات العراق يف عينيها و تدمعان. 
ارتكب  ماذا  بنف�شه  ليلم�ص  لياأت،  جلجام�ص  هو  واين 
الرف�ص،  هذا  وزر  امل��راأة  حّمل  وكيف  ع�شتار   برف�شه 
يل،  وزر  ل  "انا  ملحمته  داخل  من  جلجام�ص  وي�شرخ 
كنت �شاحب قرار، رف�شت ع�شتار وحروبها وفيما بعد 
رف�شت احلروب كلها، كنت �شانع حياة ومغامرة اىل ان 
فاجاأين املوت بخطف انكيدو ".. و يردد مقتنعا :  "اإن 

املوت قا�ص ل يرحم 
هل بنينا بيتًا يدوم اإىل البد؟ 

هل ختمنا عقدًا اإىل البد؟ 
الدهر؟   اآخر  اإىل  ليبقى  مرياثهم  الخ��وة  يقت�شم  وهل 
وجه  فتب�شر  �شرنقتها  م��ن  تخرج  تكاد  ل  الفرا�شة 

ال�شم�ص حتى يحني اأجلها ". 

والدمع  ال��ع��رق  ملح  جعل  التي  ال�شابة  الرم��ل��ة  تقول 
عينيها حمراوين " اذن كان زوجي فرا�شة اختطفته يد 
"، ي�شرخ جلجام�ص  احلرب مل تعرف احلياة و احلب 
من �شفحة اخرى من ملحمته " بل انت الفرا�شة ايتها 

الرملة ال�شاعية اىل الرزق لتفرح �شغارها ".
امل��راأة  ان  جلجام�ص،  يا  براأيي  مقتنعة  ازال  ما  لكنني 
لع�شتار.  رف�شك  وزر  تتحمل  خا�شة  والعراقية  عامة 
وهذه املراأة التي حملتها وزرك تنه�ص كل يوم من رماد 
�شئلت  بلحظة..  حلظة  احلياة  لت�شنع   يكتمل  مل  حلم 
التي منر  مثل  �شعبة  كيف هي احلياة يف ظروف  يوما 
بها يف العراق؟ و كان جوابي باأنني �شباح كل يوم اخرتع 
التايل  ال��ي��وم  ل�شبيحة  بها  امت�شك  �شغرية  اح��الم��ا 
وهكذا متر اليام  التي ا�شبحت �شنوات وعقود وا�شع 
وزر جلجام�ص خلف ظهري وانظر اىل مغامراته وحبه 
التي  باحلياة  حققه  ال��ذي  اخللود  عن  وبحثه  للحياة 

قررها لنف�شه. 
لع�شتار،  متكاملة  غ��ري  منحوتة  املتحف،  ج��دار  على 
عيون  ت�شبهان  عينان  عينيها..  خالل  من  يبت�شم  وجه 
ت�شع  عيون  ال�شابة،  الرم��ل��ة  تلك  عيون  العراقيات، 

احلزن يف زاوية من القلب و تكتحل ببع�ص امل.
عيون تقول ان ع�شتار مل تخرتع احلرب لأجل بطل ما، 

امنا اخرتعته لتدافع بها عن حب ي�شنع حياة..
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اأبو  "كمال  امل�شري  الفنان  ال�شبكة" التقت  "جملة 
لنا  بغداد فتحدث  الق�شرية اىل  رّية" خالل زيارته 

عن روؤيته يف الدراما وبع�ص الق�شايا املهمة: 
* كيف راأيت بغداد خالل زيارتك الأوىل لها؟ 

فعندما  وح�شارتها،  تاأريخها  بعبق  جميلة  بغداد   -
احل�شاري  عبقها  رائحة  اأ�شم  �شوارعها  يف  اأجت��ول 

القدمي.
* هل زيارتك هذه حتمل يف جعبتها تعاونًا فنيًا بني 

العراق وم�شر؟
مع  لقائي  خالل  املو�شوع  هذا  اىل  تطرقت  نعم،   -
رئي�ص �شبكة الإعالم العراقي ف�شل فرج اهلل وحتدثنا 
بني  م�شرتكة  درامية  فنية  اأعمال  اإنتاج  اإمكانية  يف 
العراقية  الدراما  تطوير  عن  ف�شاًل  وم�شر،  العراق 
م���ن خ���الل رف���ده���ا ب���الأع���م���ال اجل���دي���دة امل��م��ي��زة 

م�شتقباًل.  
* ما العمل العراقي الذي يجذبك؟

الدرامية  الأع��م��ال  ت�شلنا  مل  الأ���ش��ف  �شديد  مع   -
كّتابًا  ميتلك  العراق  اأن  رغم  وا�شح  ب�شكل  العراقية 
وخمرجني وممثلني جيدين، وهذه م�شكلة تعاين منها 
الدراما العراقية فيما يتعلق مبو�شوع الت�شويق الفني 
واأي�شًا مو�شوع التمويل كما علمت من �شديقي الفنان 
حاًل  هناك  اأن  اأج��د  اأن��ا  ل��ذا  كامل،  ج��الل  العراقي 
ب�شيطًا لهذه امل�شكلة وهو اأن يتم التن�شيق بني اجلانب 
العراقي ممثاًل برئي�ص �شبكة الإعالم العراقي وبني 
امل�شري  الإع���الم  ب��وزي��ر  ممثاًل  امل�شري  اجل��ان��ب 
القنوات  يف  العراقية  الدرامية  الأعمال  عر�ص  على 
امل�شرية جمانًا دون مقابل، واأنا واثق جدًا اأن الأمر 

�شيتم باملوافقة دون اأية م�شكلة تذكر. 
اأن  اإل  ال�شينما  ع��امل  يف  تاألقك  من  الرغم  على   *
التلفزيونية  الدراما  خالل  من  جاء  جنمك  �شطوع 

ملاذا؟ 
- هذا �شحيح، لأنه  يف نهاية الثمانينات ويف الوقت 
�شينمائية  اأعمال  فيه  لنا  تكون  اأن  ميكن  كان  الذي 
باأزمة،  متر  امل�شرية  ال�شينما  كانت  �شباب  ونحن 
مل  ال�شينمائية  الأع��م��ال  م��ن  ال�شوق  يف  وامل��ط��روح 
الأف��الم  تلك  وكانت  حينها  املطلوب  بامل�شتوى  يكن 
اىل  ترقى  ل  مو�شوعاتها  املقاولت(  )اأف��الم  ت�شمى 
امل�شتوى الفني، لذا حاولت التعوي�ص عنها يف الدراما 
وا�شتطعت اأن اأحقق جناحًا باهرًا واأحقق طموحاتي 
اأبناء جيلي  اأنا، ومن زمالئي من  التلفزيون، لذا  يف 

فنان من طر�ز خا�ص، ملع جنمه من خلل �إجادته �لأدو�ر �لتلفزيونية 
�ملختلفة، �لتاأريخية و�لجتماعية برب�عة كبرية، فاأحبه �جلمهور 
�لعربي ل�صيما يف م�صل�صل )�صوق �لع�صر( وم�صل�صل )�أم كلثوم(  بدور 
�أحمد ر�مي. ميتاز �أ�صلوبه بعدم �لتكلف �أمام �لكامري� ما جعله فنانًا 
عفويًا يف متثيله، و�أحد �لوجوه �ملاألوفة بني �مل�صاهدين، يعي�ص 
تفا�صيل حياته ب�صورة طبيعية جدً� ول يحب �لأ�صو�ء رغم �أنها ل 
تبتعد عنه.

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

لـ)ال�سبكة(: 

ــي ــرب ــع ــم ال ــج ــن ال

اأبــــو رّيـــة
كــمــال 
ي�سحرين �سوت 
�سعدون جابر

اأنا من جيل ُظلم 
�سينمائيًا! 
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الفني كالفنان الراحل ممدوح عبد العليم، والفنان 
ه�شام �شليم، والفنان اأحمد عبد العزيز، قد ظلمنا 

�شينمائيًا.  
جواز  هو  الع�شر(  )�شوق  م�شل�شل  اأن  تعترب  هل   *

مرورك نحو ال�شهرة والأ�شواء؟
- ل اأعترب اأن دوري يف م�شل�شل )�شوق الع�شر( هو 
جواز مروري نحو ال�شهرة رغم اأنه من اأهم اأعمايل 
الفنية واأكرثها تعقيدًا، وحزت على جوائز عديدة يف 
هذا العمل ومنحني اأر�شية �شعبية كبرية يف م�شر، 
النا�ص  عند  حظوة  ذا  الآن  حلد  امل�شل�شل  زال  وم��ا 
�شهرتي  اأن  اإل  اإن��ت��اج��ه،  على  �شنة   25 م��رور  رغ��م 
كنجم تلفزيوين كانت من خالل دوري يف �شخ�شية 
"يو�شف اجلندي" يف م�شل�شل )جمهورية زفتى(، ثم 
ويليه م�شل�شل )�شوق  بعد ذلك م�شل�شل )اأم كلثوم( 

الع�شر( واأي�شًا جت�شيدي ل�شخ�شيتي 
"قا�شم اأمني" و"علي مبارك" رائَدي 

التعليم يف م�شر. 
* براأيك ما املقيا�ص احلقيقي الذي 

يحدد جناح الفنان من عدمه؟ 
- ه��ن��ال��ك م��ق��وم��ات ع��دي��دة حت��دد 
بها،  يلتزم  اأن  يجب  الفنان  جن��اح 
اأهمها اأن على الفنان اأن يكون مقبوًل 

القبول  ال�شفتني:  بهاتني  يتمتع  واأن  النا�ص،  ل��دى 
للفن  ودار�شًا  موهوبًا  يكون  اأن  ثم  ومن  والإن�شانية، 
يكون  واأن  واحتياجاتهم  النا�ص  مبعاناة  ي�شعر  واأن 

قريبًا من جمتمعه.  
* هل هناك دور تنتظره ب�شغف كبري؟ 

عمل  يف  اأج�شدهما  اأن  اأود  �شخ�شيتان  هناك   -
خمتار"،  "حممود  الأوىل  ال�شخ�شية  درام�����ي، 
م�شر،  يف  الفنية  ب�شمته  له  م�شري  ت�شكيلي  فنان 
�شخ�شية  حرب"  "طلعت  ال��ث��ان��ي��ة  وال�شخ�شية 
املجتمع  يف  الكبري  تاأثريها  لها  م�شرية  اقت�شادية 
امل�شري، كما اأنه يعد ممن حقق نه�شة يف ال�شينما 

واأ�ش�ص الأ�شتديوهات يف م�شر. 
* ما اخلطوط احلمر يف عمل الفنان كمال اأبو رّية؟ 

اأقدم اأي عمل فني يعود مبردود �شلبي على  اأنا ل   -

لذا  اإيحاء،  او  بلفظ  النا�ص واملجتمع، مما قد يكون 
اأرف�ص اأن اأخو�ص يف هذه الق�شايا. 

واقع  تنقل  اأن  اليوم  ال��درام��ا  ر�شالة  هل  ب��راأي��ك   *
احلياة بتفا�شيلها اأم بطريقة مغايرة؟ 

التلفزيونية  الدراما  على  يجب  ال�شخ�شي  براأيي   -
الدقيقة،  بحذافريها  الواقع  جمريات  تنقل  ل  اأن 
فّجة  بطريقة  املجتمع  �شلبية  اإظهار  عن  تبتعد  واأن 
ومبتذلة، مبعنى اأن ر�شالة الدراما احلقيقية هي يف 
اأن يكون ولي�ص كما يكون، لأن  الواقع كما يجب  نقل 
دون  احلقيقة  يف  هو  كما  الواقع  تنقل  التي  الدراما 
معاجلة تذكر ل يعّول عليها ولي�ص لها تاأثري يف النا�ص 
اليومية  حياتهم  يف  الأح��داث  تلك  عا�شوا  قد  لأنهم 
ولي�شوا بحاجة اىل عمل درامي هو ن�شخة من الواقع. 

* مَن ِمن الفنانني العراقيني لفت انتباهك؟
من  انتباهي  يلفت  من  لك  اأق��ول  بالبداية  دعني   -
الفنان  اإن��ه  ك��ث��ريًا،  ويعجبني  العراقيني  املطربني 
�شعدون جابر، ي�شحرين �شوته واأمتنى اأن التقي به، 
اأما يف جمال الدراما فلالأ�شف رمبا تخونني الذاكرة 
الأعمال  ت�شويق  �شعف  ب�شبب  العراقية  الأ�شماء  يف 
اأداء  اأتذكر  لكني  �شلفًا،  الذي حتدثنا عنه  العراقية 
و�شامي  اجل��ب��وري  وبهجت  ك��ام��ل  ج��الل  الفنانني 
العراقيني  الفنانني  قفطان، مع احرتامي اىل جميع 
بالفن  الرتقاء  اأجل  من  بو�شعهم  ما  يبذلون  الذين 

العراقي يف ظل الظروف ال�شعبة التي تواجههم. 
* هل من كلمة اأخرية ؟

ال�شبكة" لتواجدها  "جملة  اىل  وتقديري  �شكري   -
لهذا  الفر�شة  واإتاحة  بغداد  اىل  زيارتي  معي خالل 

احلوار اجلميل.               

تعتزم �شبكة العالم العراقي افتتاح املتحف الفني يف مقر ال�شبكة قريبًا.. لذا تدعو ال�شادة 
املواطنني وال�شركات الفنية الراغبة باهدائها اجهزة تقنية وفنية اثرية او مميزة وكذلك 
�شور امل�شل�شالت او الفالم وكوالي�شهما وال�شحف واملجالت العراقية القدمية لعر�شها 

داخل املتحف مع تثبيت ا�شم جهة الهداء يف لوحة خا�شة بها.

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بالرقم 07718176074

الدكتور ف�سل فرج اهلل
 رئي�س �سبكة االعالم العراقي
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هذه  عبارتها  الآخرين"،  م��ن  اأك���رث  "اأجتراأ 
ال�شحافة  ت�شّدر  الذي  املُثري  املان�شيت  اأ�شبحت 
الر�شمية ملدينة هل�شنبوري، واحدة من اأكرب ُمدن 
ال�شويد، بعد اأن توجتها الإدارة الثقافّية الر�شمّية 
النموذج  اأي   ،kulturtant بلقِب  للمدينة 
الثقايف. هذا اللقب الذي مُينح لتخ�شي�ص الهوّية 
الثقافية بعد حملة ت�شويت كبرية جلميع الهويات 
هناك، اإذ يجري اختيار النموذج الأجراأ بثقافتِه 

ومهاراتِه الفردّية.
العراقّية  الت�شكيلية  الفناّنة  املن�شوري،  اأري���ج 
اأن توؤ�ش�ص وتقود الفريق  املغرتبة التي ا�شتطاعت 
فنانات  اأب��رز  �شم  ال��ذي    forrmbat الفني 

ال�شويد الت�شكيلّيات.
�شرقنا  يف  اإح��داه��م��ا  م��رت��ني،  التطرف  واج��ه��ت 
حينما  ال�شويد  يف  واأخ���رى  وت��اب��وات��ِه،  الأو�شطي 

على  اليمني  اأح��زاب  من  عن�شرّية  بهجمة  قوبلت 
باللقب،  اأن فازت  بعد  ال�شويدّية،  التوا�شل  مواقع 
ويف الهجمتني وقفت مثل نخلة فراتّية، تقراأ اأمام 
اجلميع الن�شيد الوطنّي العراقي باللغة ال�شويدّية، 
باللغة  ال�شويد  بالتبني  لبالدها  الوطني  والن�شيد 

العربية.
ُي�شبه  هادئ  ركٍن  يف  العراقية" التقتها  "ال�شبكة 
الف�شف�شة  بتلك  فخرجنا  لوحاتها،  هارمونّية 

العابقة برائحة الطالء الزيتي.
* املراأة يف عاملنا العربي، عنوان جديل كبري، هل 
توؤمنني اأّن ثقافة اللوحة اجلريئة قادرة على اإ�شناد 
املراأة معنويًا يف معركتها داخل اأوطان ُقّدر لها اأن 

تنمو و�شط احلروب التي تاأكل اأبناءها مبهارة؟
ال��ذي  الزيتي  ال��ط��الء  ب��رائ��ح��ِة  املفعم  البيت   -
ن�شاأت فيه، هو من علمني اأّن املراأة كاهنة احلياة، 

ال��رّث،  املجتمعي  ال��ب��ن��اء  وع��م��ود 
ومن حتت يديها انطلقت الأجيال 
ال��ن��اف��ع��ة ذك����ورًا واإن���اث���ًا، لذلك 
اأو  تهمي�شها  ال�شعِب  م��ن  �شار 
بو�شلتها  الرجل  دوره��ا،  حتجيم 
ال��ن��دَّ  خ�شَمه  ت��ك��ن  مل  الآم���ن���ة، 
يومًا، اإمنا هي الع�شد، �شابقًا كان هناك انتهاك 
كان  بل  الرجل،  من  لي�ص  املعنوّية،  ملكانتها  كبري 
لكن  متوارثة،  اجتماعية  متبنيات  كالهما �شحية 
ومعا�شرة،  اعتداًل  اأكرث  املراأة  اإىل  اليوم  النظرة 
احل�شا�شة  وف�����ش��اءات��ه  ال��ف��ن  ع���وامل  يف  ل�شيّما 
اإل��ي��ه��ا، يف ح��ني كل  امل����راأة  ب��دخ��ول  يف م��ا يتعلق 
�شارت  بالتابوات  املغلفة  الفنّية  الأن�شطة  تلك 
اىل  اللوحة  حتولت  لقد  وت�شندها،  امل��راأة  ت�شاند 
املو�شيقي  واملجال  امل�شرح  يف  وحتى  لونّية،  اأنثى 
لكن  وحموري،  فاعل  دور  لها  ال�شينمائي  واحلّيز 
مع كّل هذا النفتاح والنعتاق هنالك زوايا قبلية 
املراأة  تدمغ  زالت  ما  الثالث  عاملنا  يف  وع�شائرية 

بحرٍب �شري.
للنظر،  لفتة  لونّية  ممازجة  لوحاتِك  يف  جند   *

اأهي ق�ّص لذاكرة ُمتعبة وفتح نافذة بالروح لهواٍء 
هارمونية  عن  للخروج  حماولة  اأنها  اأم  متجدد، 

الوطن الأم؟
وهوية  الفنان  لثقافة  هارمونّية  ترجمة  اللون   -
ال�شم�ص،  بالد  من  القادمة  الفناّنة  اأنا  الري�شة، 
اأميل بطبيعة احلال اىل الألوان ال�شرقّية الرباقة 
اإح�شا�شي  واأن  ن�شاأت معها فر�شاتي، ل�شيما  التي 
الت�شكيلي  الفنان  والدي  لوحات  داخل  اللوين منا 
التي  املنفى  رحلة  بعد  وحتى  املن�شوري،  غالب 
لكن  الذائقة،  على  تغيريات  رمبا  اأحيانًا  تفر�ص 
واملتلقي  الفنان  ال�شويد  يف  هنا  وجدت  ب�شراحة 
اأين يف  الأل��وان احل��ارة، مع  لتلك  مياًل ومنجذبًا 
ال�شنوات الأخرية حاولت تطوير الهارمونية داخل 
اللوحة ف�شرت اأ�شتخدم اللون احلار داخل ج�شم 
الفكرة، اأما حميطها فيكون لونه باردًا، ولعل ذلك 
ناجم عن تاأثريات املناخ ال�شويدي املُثلج من جهة، 
�شرقي/ مل���زاج  جامعة  جمتمعية  ف��ك��رة  ول��ط��رح 
اأوروبي من جهة اأخرى. لقد كان التلقي ُمده�شًا، 
وو�شفت الأعمال باأنها ممّيزة وحمتفظة بهويتها.

تنتجه  وما  املنايف  داخل  الثقافية  الهوّية  جدل   *

يف  �شعوبة  جتدين  األ  جمتمعّية،  ت�شادمات  من 
فيها  تتمازج  بالٍد  يف  اخل�شو�شّية  على  احلفاظ 

مئات الهويات يوميًا؟ 
ال��زي  ه��ي  العراقية  ال��ع��ب��اءة  اأج��د  ب�شراحة   -
الثقايف الذي اأ�شت�شعر معه هوية البالد وطبيعتها 
الفكرة  ل��ع��ل  ال��ذوق��ّي��ة،  ب��الخ��ت��الف��ات  املفعمة 
ه��ي غياب  ال���زي  ذل��ك  داخ���ل  عليها  امل��ت��ع��ارف 
الثقل  بحجِب  وممانعته  ممار�شته  اأو  املحتوى 
الثقايف، لذلك كنت اأجد يف نف�شي دائمًا النموذج 
ال�شرقّية  التابوات  تلك  وامل�شّر على ك�شر  القادر 
لة  والغربية كذلك، اأنا القادمة من العراق واملحمَّ
بعبق القدا�شة النجفّية اأ�شعر اأنها تربزين من بني 
ا�شتخدمت  كذلك  ال�شويد،  داخل  الهويات  مئات 
للدللة  اللوحة  يف  فنّية  هوية  ال�شويدي  العلم 
�شار  اأن  بعد  �شيما  ل  الن��دم��اج،  على  املعنوية 

مو�شوع العن�شرية متاأزمًا وكبريًا.
* الهوّية ال�شرقّية يف اللوحة، هل ميكن اعتبارها 
اأعمالِك  يف  تكري�شها  على  ت�شّرين  مكرّرة  ثيمة 

الفنية؟
 2013 ع��اِم  يف  اأين  والدليل  ذل��ك،  اأعتقد  ل   -

 "FORMBART"الفنّي الفريق  اأ�ش�شُت 
ال�شويديات: اجنيال  الت�شكيلّيات  اأبرز  الذي �شّم 
بريجمان،  كاترينا  ث��ور���ش��ني،  انيكل  اجن��ب��اك، 
جماعية  معار�ص  اأقمنا  اإذ  واي�شا،  جرين،  اإنغور 
اأ�شلوبه  املجموعة  اأع�شاء  ولكل ع�شو من  كثرية، 
هو  اأق��م��ن��اه  معر�ص  واآخ���ر  واملختلف،  اخل��ا���ص 
"الهوية" وكانت الثيمة الأ�شا�شّية لالأعمال تركز 
وم��دى  ال��ع��ام  اإط��اره��ا  يف  الثقافية  الهوية  على 
ب�  املو�شوم  الأخ��ري  املعر�ص  الن��دم��اج.  اإمكانية 
بالتعاون  هل�شنبوري،  يف  �شهرزاد" اأقمته  "ق�شة 
فنانان  وهما  �شالح،  وحذيفة  الدروبي  مهند  مع 
حاليًا  ويقيمان  بغداد،  يف  الفن  در�شا  عراقيان 
"م�شائر"  معر�ص  يف  مثاًل  وخ��ذي  فنلندا،  يف 
جم�شمات  كاأنهم  اللوحات  يف  الأ�شخا�ص  يظهر 
مع مالمح حادة، ككتل ب�شرية اأو فرادى، كامراأة 
ابنتها،  بجانب  اأم  اأو  ذراعيها،  بني  طفل  لديها 
اأو رجل يف املقهى مع كوب من  وزفاف لزوجني، 
ميثلون  الأ�شخا�ص  ه���وؤلء  فكل  ي��ده.  يف  ال�شاي 
الأل���وان  ميزتها  ال��ت��ي  اليومية  احل��ي��اة  م�شاهد 

احلارة التي تتميز بها �شم�ص العراق.

ُمنْذ طفولتها وهَي توؤمن باأّن املراأة كاهنة، وما الهارمونّية داخل اللوحة اإاّل جناٍح اأنثى 
حبي�سة، اجلراأة مبفهومها ثورة معرفّية، واالن�سحاق هو االإميان املطلق باأن من ال�سعِب على 

االإن�سان يف ال�سرق اأن يكون امراأة.

ــّرَف وانــتــ�ــســرت مــّرتــني ــط ــت واجـــهـــِت ال

ــــُة اأنـــــثـــــًى لـــونـــّيـــة ــــوح ــــل ال

الت�سكيلية العراقية

اأريج املن�سوري:

ال�سويد: اآمنة عبد النبي



ملجلة  واملتابعني  الأط��ف��ال  ده�شة  اأث��ار  ما  واأك��رث 
عراقيني  فنانني  بر�شوم  ظهورها  هو  "جملتي"، 
تلك  مار�ص  من  ذل��ك  قبل  يعرف  مل  م��رة،  لأول 
الر�شوم التخ�ش�شية الدقيقة بطريقة الكومك�ص، 
متكامل،  �شيناريو  �شمن  املتتابعة  الر�شوم  اأي 

يتحدث عن ق�شة ما، تاريخية او خيالية.
بريادته  ع��رف  لفنان  الأول  الختيار  ك��ان  وق��د 
طالب  وهوالفنان  التو�شيحية،  املجالت  لر�شوم 
الر�شوم  جت��رب��ة  ل�شنوات  خ��ا���ص  ال���ذي  م��ك��ي، 
يف  وال�شعرية  الق�ش�شية  للن�شو�ص  امل�شاحبة 
جملة كانت ت�شدر عن وزارة النفط يف �شتينات 
يف  "العاملون  جم��ل��ة  وه���ي  ال��ع�����ش��ري��ن،  ال��ق��رن 
النفط"، تلك املجلة التي خرجت عن تخ�ش�شها 
يف متابعة اأخبار ال�شناعة النفطية، لتتحول عل 
يد الأديب الناقد جربا ابراهيم جربا اىل جملة 
جذبت  الأول،  ال��ط��راز  م��ن  منوعة  اأدب��ي��ة  فنية 
�شفحاتها  اىل  وال�����ش��ع��راء  ال��ك��ّت��اب  م��ن  الكثري 
وح��روف  بخطوط  املزينة  الت�شاميم  الأن��ي��ق��ة 

حديثة، مل ياألفها القارئ العراقي.
وق��د كلف الأدي����ب ج���ربا، ال��ف��ن��ان ط��ال��ب مكي 
باحلرب  وتخطيطات  تو�شيحية  ر���ش��وم  بتنفيذ 
ل�شفحات  البهيجة  ال�شورة  لتكتمل  ال�شيني 

املجلة املذكورة.
مكي  طالب  الفنان  مع  جتربته  عن  ج��ربا  يقول 

تلك:
الن�شو�ص  لبع�ص  بر�شوم  طالبًا  كلفت  "حني   
على  مقدرته  اأعرف  كنت  وال�شعرية  الق�ش�شية 
ولكني  الن�شو�ص احلديثة،  تلك  اإبراز حمتويات 
اأن يبدع بتلك الطريقة الفذة  اأتوقع منه  اأكن  مل 
ويلّم بكل املعاين داخل الن�ص يف ر�شم �شغري مل 

ياأخذ من ال�شفحة غري جزء ي�شري منها."
جن��ح��ت ال��ت��ج��رب��ة، وك��ان��ت ر���ش��وم ط��ال��ب مكي 
اجلديدة على الو�شط الفني. ومن تلك التجربة، 
كان تكليف طالب مكي بالبداية اجلديدة لر�شوم 
واأغلفته  املر�شومة  �شيناريوهاته  عرب  الأط��ف��ال 

ملجلة "جملتي" اجلديدة.
مع كّتاب كبار

وابتداأ ذلك الجتاه اجلديد مع كّتاب كبار، فقد 
و�شع ال�شاعر فا�شل العزاوي �شيناريو اآلة الزمن،

للكاتب  ال�شم  بنف�ص  لرواية  جديدة  روؤي��ة  وهي 
العاملي هربرت ويلز، واأبدع الفنان طالب مكي يف 
ر�شم تلك العوامل اخليالية الفائقة الغرابة، وقد 
والدقة،  واجلمالية  بالإتقان  ر�شوم مكي  امتازت 
اإ�شافة اىل اخليال الوا�شع، الذي يحتاجه الطفل 

يف بداية تكوين وعيه.

ور���ش��م ط��ال��ب ���ش��ي��ن��اري��و اآخ����ر، ك���ان ال��ب��داي��ة 
وه��و  ال��ع��راق��ي،  الكومك�ص  ل��ر���ش��وم  احلقيقية 
الأ�شطورية  ال�شخ�شية  تلك  كلكام�ص،  �شيناريو 
اأعماله  وو�شفت  ال�شومرية  امللحمة  جّمدت  التي 
ال�شيناريو على  ركز  انكيدو.  رفيقه  مع  ورحالته 

رحالت كلكام�ص ومغامراته مع �شديقه املقرب 

حني �صدر �لعدد �لول من 
تكن  مل  "جملتي" للأطفال 

يف �ملكتبات غري �ملجلت 
�لعربية �لتي تهتم بذلك 
�لجتاه يف �ملن�صور�ت مثل 

)�ل�صندباد و�صمري وب�صاط 
�لريح(، فكان �صدور 

�ل�صورة  "جملتي" بتلك 
�ل�صيقة بر�صومها �خللقة 

وق�ص�صها و�صيناريوهاتها 
�جلميلة، مفاجئًا للجميع، 
�أطفاًل ومتابعني ملثل تلك 

�لإ�صد�ر�ت وتخ�ص�صها.

فن
الكومك�س ورّواده

"جملتي" 
و"املزمار"

   موفق مكي                     

ــا  ــت ــرب جت
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وقتلهما  البعيدة،  الغابات  و�شراعهما يف  اأنكيدو 
تناقالت  يف  ال�شيناريو  وي�شتمر  خمبابا.  للوح�ص 
ال�شخ�شية الأ�شطورية بر�شوم طالب مكي الذي 
واأبنيتها  اأوروك  مدينة  واإب��راز  تو�شيح  يف  اأب��دع 
و�شورتي  �شكانها،  ومالب�ص  جنودها  وع��رب��ات 
كل  واأ�شلحتهما،  ومالب�شهما  واأنكيدو  كلكام�ص 
ذلك يف جو خيايل مل ياألفه الطفل العراقي، ول 
املتابع ملثل تلك الق�ش�ص املر�شومة. كانت ر�شوم 
�شيناريو كلكام�ص م�شدر اإيحاء فني جليل كامل 
لدى  وا�شعة  انتباهة  اأحدث  وقد  الر�شامني،  من 
مقدرة  من  الر�شوم  لتلك  ملا  القّراء  من  الكثري 
خيالية فائقة، ودّقة يف ر�شم كل ما يت�شل بتلك 
الغور  البعيدة  الرافدين  وادي  تاريخ  من  الفرتة 

يف املا�شي.
تركت تلك الر�شوم ب�شمة وا�شحة، كانت مبثابة 
وجعلتها يف  الفنية،  املجلة  لتلك  النطالق  خط 
�شدور  من  عام  بعد  الطفال،  جمالت  مقدمة 

عددها الأول.
�شفحاتها،  على  والعمل  "جملتي"،  اأ�شبحت 
اليها  توجه  فقد  الر�شامني،  من  الكثري  اأمنية 
ال��ف��ن��ان ب�����ش��ام ف���رج ال����ذي ك���ان مي��ار���ص فن 
ثم  باء"،  "األف  الكاريكاتري قبل ذلك يف جملة 
ولحقًا  اجللبي،  وع�شام  جياد  �شالح  الر�شام 
مدر�شة  م��ن  ت��وًا  تخرجوا  وق��د  لعيبي،  في�شل 
الكبري فائق ح�شن، وهنا حدث لهم، ولإنتاجهم 
على طريقة  اأث��ر  ال��ذي  احل��اد  املنعطف  الفني، 
الأطفال خ�شو�شية  لر�شوم  كانت  فقد  عملهم، 
اإب���راز  وطريقة  الفني  التعبري  يف  وح�شا�شية 
الألوان، تختلف متامًا عما تعلموه واأتقنو درو�شه 
الكبري،  الأ�شتاذ  يد  على  الفنون  اأكادميية  يف 
فاختط كل ر�شام لنف�شه اأ�شلوبًا خا�شًا عرف به، 
عاملًا  ووج��دوا  "جملتي"،  يف  فريدة  جتربة  بعد 
حينذاك  الر�شامني  رئي�ص  يديره  اخليال  من 
اىل  ب�شرعة  الو�شول  من  مّكنهم  مكي،  طالب 
بر�شوم  املهتمني  العامليني  الر�شامني  م�شاف 

الطفال.
اإقبال الر�شامني، من اأجيال  ومع الوقت، ازداد 
ويتطور  ينمو  الذي  املطبوع  ذلك  على  متتابعة، 
ب�شرعة كبرية، وي�شبح حمط اإعجاب اجلميع .

مواهب جديدة 

برز جيٌل اآخر من الر�شامني وازدادت �شفحات 
تنوع  مع  وموا�شيعها  عناوينها  وتنوعت  املجلة 
الأ�شاليب التي تطورت اأثناء انخراط اأ�شحابها 
ال�شيقة، و�شرعان ما تفاعلوا مع  التجربة  بتلك 
اجلو الفني والإن�شاين الذي ن�شجه من �شبقهم 
كانت  التي  الألفة  وجو  اجلميل  الن�شجام  من 
متيز العالقات بني اجلميع، ما �شاعد يف اإجناح 
اأحبوه، ودفع بعملهم اخلالق،  م�شروعهم الذي 

ثقافة  ع��امل  يف  املقدمة  اىل  "جملتي"  لو�شول 
الطفال.

و���ش��درت  الن�شطة،  اخللية  تلك  عمل  تو�شع 
اليافعني  اىل  تتوجه  جملة  وه��ي  "املزمار"، 
وطبعت على ورق اجلرائد بحجم كبري، وجدت 
ال�شفحات  تلك  اىل  طريقها  عاملية  رواي���ات 
الفنان  بر�شوم  والبحر"  "ال�شيخ  رواي��ة  فكانت 
الفنان  بر�شوم  اأخ���رى  ورواي����ات  �شيت،  ول��ي��د 
عر�ص  وبطريقة  ال�شيني  باحلرب  مكي  اأدي��ب 
ال�شينمائي،  ال��ف��ل��م  ع��ر���ص  ت�شبه  ج���دي���دة، 
هذا  م��ن  الر�شامني  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  ورف��د 
واأن�شجت جتاربهم اجلديدة انطالقة  املطبوع، 
وموؤيد  يا�شر  الرحيم  عبد  برز  اليافعني،  نحو 
املندلوي  وعلي  البكري  من�شور  ولحقًا  نعمة 
وح�شام عبد املح�شن ور�شامون اآخرون يف �شماء 
الر�شم  الكومك�ص،  فن  لي�شبح  الأطفال،  ثقافة 
الفنية  الثقافية  النتاجات  اأه��م  اأح��د  املتتابع، 
التي اأجنزتها اإبداعات الفنان العراقي، وراحت 
ر�شاميها  مع  حت�شدان  و"املزمار"  "جملتي" 
النادر  اللون  ذلك  وت�شّدرتا  العربية  اجلوائز 

عربيًا من ثقافة الأطفال.
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�ستقبل 

نت قد �سافرت قبل )3( �سنوات اإىل مدينة العمارة، 
من اأجل اأن اأزور"كني�سة اأم االحزان" و "�سارع 

املعارف" و "عقد التوراة" و"املقربة الربيطانية" 
ا�ستكمااًل مل�سروع روائي يتعلق بامل�ساهد الثقافية 

والروحية ملدينة الكرخاء – عا�سمة اإمارة مي�سان 
التاريخية، على مّر التواريخ والليايل واالأيام.

 معابد العراق و�سوامعه !

                     
قصدُت بغداد قبل نحو سنة في زيارة خاصة، تستهدف المثول بين أيدي عدد من الشخصيات 

والرموز العراقية، القديمة والمعاصرة، من بينها أقطاب وأصحاب شارات عرفانية، مسلمة ومسيحية 
ويهودية ومندائية وبهائية وغيرها، فضالً عن عدد من الشخصيات ذات البعد الروحاني، الذين 

عاشوا بجوار منطقة )خلف السدة الشرقية( أو ما كان يُعرف بـ "العاصمة والميزرة" بجوار "القصر 
األبيض" ببغداد ، قبل 14 تموز 1958. 

وتوقفُت أمام "المعبد اليهودي" بـ "صالحية" بغداد، وتأملُت منطقة "الكنيسة الصغيرة" القديمة جداً 
في "عقد النصارى" بشارع الرشيد، موضوع روايتي "الثالثية األولى" التي انتبه النُقاء األفاضل 

إلى رموزها السياسية، ولم يلتفتوا إلى بيئتها الجغرافية والعمرانية. وكنت قد سافرت قبل )3( سنوات 
إلى مدينة العمارة، من أجل أن أزور"كنيسة أم االحزان" و "شارع المعارف" و "عقد التوراة" 

و"المقبرة البريطانية" استكماالً لمشروع روائي يتعلق بالمشاهد الثقافية والروحية لمدينة الكرخاء – 
عاصمة إمارة ميسان التاريخية، على مّر التواريخ والليالي واأليام.

بالدنا – أيتها السيدات، أيها السادة، متحف شامل وضخم، يخصنا نحن أبناء العراق، كما يخّص أي 
مخلوق إنساني على وجه البسيطة. كثيرون عرفوا هذه "الثروة العراقية" منهم رّحالة ورواة وُكتاب، 

وال أنسى الروائية "أجاثا كريستي" التي استقرت ببغداد فترة من الزمن، وتحديداً بغرفة في فندق 
"تايكرس باالس" بشارع الرشيد، حيث كتبت إحدى رواياتها الشهيرة. وأشهر من كتب حول أهوار 

العراق، من بريطانيا، وأشهر من كتب عن تاريخ سومر، أميركي يهودي هو الرحالة "صموئيل نوح 
كريمر" في كتابه "هنا ولد التاريخ." 

اليوم أدعو إلى أن نقوم نحن، السيما منا أولئك الذين يعرفون قيمة هذه "الثروة غير الناضبة" بمبادرة 
إلعالن "سنة الحفاظ على ممتلكات العراق اآلثارية" لتكون بذلك درباً من دروبنا إلى الحفاظ على 

هويتنا العراقية واإلنسانية.
فمن يقف معي ويقرع الجرَس ...؟!

ل يكون �ل�صديُق �صديقًا ، حتى يحفظ �أخاه يف ثلث :
يف نكبته ، وغيبته ، ووفاته "
                          ) �لإمام علّي (

الفنان طالب مكي



اأحمد حم�سن التميمي

من انتبه اىل جمال �شوتها و�شجعها على الغناء.
من  مقطعًا  ع������ام  مكان  يف  م�����رة  اأول  1938غن����ت  ع��ام  يف 
والذي  يتلبدا(  اأن  اليوم  تلمه  ل  )األ  الأح�و�ص  ال�شاعر  ق�شيدة 

يقول 
اإذا اأنت مل تع�شق ومل تدِر ما الهوى

                         فكن حجرًا من ياب�ص ال�شخر جلمدا
وغن�����تها على مقام الد�شت الذي متيزت به.

�شالح  الأخ��وان  اإليها  وا�شتمع  بغداد،  اإذاع��ة  دخلت   1942 عام 
وداود الكويتي فاأعجبهما �شوتها وما يتميز به من بّحة جميلة.

عام 1944 قدم���ت اأول حفلة غنائي�ة مدتها �شاعة كاملة من دار 
الإذاعة وكانت تذاع على الهواء مبا�شرة.

اأول  لها  وحلن  جميل،  عبا�ص  امللح���ن  على  تعرفت   1948 عام 
يكل����ون(  الن����ا�ص  وعلي  اأحج���ي  )اأخاف  بعن����وان  وكانت  اأغنية 
التع����اون  وا�شتمر  الع���زاوي،  حممد  ال�شاعر  كلمات  م��ن  وه��ي 
اأحجي(  اأري��د  اللي  )اأن��ا  منها:  اأغنية   80 على  يزي��د  ملا  بينهما 
و)مي عيون ح�راكة( و )هال وكل الهال( و )جيت لهل الهوى( و 
)�شوده اأ�شلهاين( و )لو للغرام حاكم(، وكان اآخر حل��ن قدم���ه 
وه����ي من  ال�شاف حمبوب���ي(  ابن احلالل  اأغنية )وين  لها هي 
الفنان  عنها  يقول  اإذ  العالف،  الكرمي  عبد  ال�شاع�������ر  كلمات 
وتالم�ص  وحنانًا  رقة  ت�شيل  بّحة  قراأت يف �شوتها  عبا�ص جميل: 

بها اأرّق عواطف الن�شان.
ف�شاًل عن مق���ام الد�شت الذي اأبدع���ت فيه فه���ي جتي�د العديد 
من املقام���ات والأط������وار ومنه��ا: العني�شي واملحبوب وامل�شتطيل، 

وكانت ماهرة يف اأداء غناء الريف واملدينة.
جميل،  عب�����ا�ص  ومنه������م:  امللحنني  م�����ن  الكثري  م������ع  تعاملت 
علي.  ر�شا  اليا�ص،  خ�شر  نو�ش������ي،  حممد  العج�����الوي،  �شعيد 
وكتب لها العدي�������د من ال�شع������راء منهم: �شب���تي طاهر، جبوري 
ومن  الع�����الف.  الكري����م  عبد  ولئ��ي،  الدين  �شيف  النجار، 
اأغانيه������ا امل�شهورة: )تفرحون افرحلكم( و )يا اأ�شم����ر يا حلو( 

و )عليان�ي( و)خاله �شكو( و )�شلوات( و )ياعزيز الروح(.
لزيارة  طريقها  يف  كانت  ماطر  يوم  ويف   1964/12/24 بتاريخ 
واأختها  زوجه�ا  اأخي  مع  الديواني����ة  �شج����ن  يف  �شب���اح  زوجها 
الطريق  يف  فاعرت�شه�����م  واج���ن،  فولك�ص  �شيارة  يف  فاطمه 
قطيع من املا�شية، ما ت�شبب بانق����الب ال�شيارة وم���وت �شقيقتها 
فاطم���ة على الفور، فيما نقلت زهور اىل م�شت�شفى احللة حيث 
احلياة..  فارقت  حتى  الوعي  فاقدة  اأي��ام  ع�شرة  هناك  بقيت 

لرتحل يف عنفوان �شبابها واأوج �شهرتها.
عبا�س جميل 

هو عمي���د الأغنية العراقية و�شاحب اأ�شهر الأحلان والأغنيات، 
ترك ب�شمة وا�شح��ة يف م�شرية الأغنية العراقي��ة منذ خم�شينات 

القرن املا�شي.
الدين  �شراج  حملة  موالي���د  من  ال�شيخلي  جمي����ل  عبا�ص  هو 

مبنطقة باب ال�شيخ و�شط بغداد عام 1921.
املهنيني  ال�����ش��ف  �شب�اط  مدر�ش���ة  يف  تخ���رج   1941 ع���ام 
وتخ�ش�ص يف �شنف الأ�شلح����ة والريا�ش����ة العنيف����ة، وهنا لبد 
األ  الفنية  الكبري يف م�شريته  الف�شل  الإ�ش����ارة اىل �شاحب  من 
فيه  تو�شم  الذي  ال�شعيد  نوري  الأ�شبق  العراق  وزراء  رئي�ص  وهو 
كان  التي  الع�شكري���ة  الكلي���ة  من  نقله  فقرر  املو�شيقية  املوهبة 
يتدرب فيها اىل مو�شيق��ى اجلي�ص، ولكن مدرب اجلوق املو�شيقي 
الربيطاين امليجور �شي نيل اعتذر ع�ن قبول�����ه لوجود فتح����ة بني 
اأ�شنان�����ه، ولكن رئي���ص الوزراء اقرتح عليه التقاعد برتبة اأعلى 

والتفرغ لفنه.
روحي  املو�شيق����ار  يد  على  العلمي���ة  درا�شت���ه  بداي����ة  كانت 
ح�شن  العراقية  املقامات  مدر�شي  على  تتلمذ  وبعدها  اخلما�ص، 

خيوكة وعبد الهادي البياتي.
يد  وتتلم��ذ على  الفنون اجلميلة  � 1951 دخل معهد  عام 1950 
الأ�شتاذ �شلمان �شكر والأ�شتاذ منري ب�شري وتخرج بدرجة �شرف 
وعني بعدها معلمًا للفنية والن�شيد يف اإحدى املدار�ص البتدائية.

فيه  وغّنى  حّلن  ح�شن(،  )الدكتور  فيلم  يف  �شارك   1954 عام 
اأغنية )�شباب الريف( وهي من كلمات ال�شاعر حماده اخلزعلي.

منه��م:  واملطربات  املطربني  من  العديد  اىل  اأحلان�����ه  ق�������دم 
عفيفة  توفيق،  مليعة  خليل،  وحيدة  م��راد،  �شليمة  ح�شني،  زهور 
ا�شكندر، نرج�ص �شوقي، اأحالم وهبي، عبد حممد، �شهيد كرمي، 

ح�شريي ابو عزيز وداخل ح�شن.
كذلك انفتح على املطربني العرب فلحن ل�شمرية توفيق و�شاّلمة 
عبد  وليلى  �شوريا  من  يون�ص  ونزه����ت  ونهاون�����د  لب����نان  من 

العزيز وعبا�ص البدري من الكويت وليلى حلمي من م�شر.
بلغ ر�شي����ده من الأغاين اأكرث من 400 اأغنية )بغدادية وريفية( 
اأغانيه  وم��ن  ح�شني  زه��ور  للفنانة  منها  الأ���ش��د  ح�شة  كانت 
الكرمي  عبد  كلمات  م��ن  ه��������واي(  ث��اري  )ي��امي��ه  امل�شهورة: 
العالف وغناء �شليمه م������راد، وغنت له الفنانة وحي����دة خليل: 
)ب�شكوت  و  عليم�������ن(  تع���تب  ياكلب  و)عليمن  اأهلنا(  )جاوين 
العراقي  كرمي  ال�شاع���ر  كلمات  م�����ن  وحل������ن  ب�شكوت(..  اأون 

اأغنية )يا اأمي يام الوف�ا( للفنان �شعدون جابر.
نال العدي������د من الأو�شم������ة واجلوائ������ز وحاز لقب )مو�شيق������ار( 
عام 1995 الذي منحت������ه اإياه اجلامع�����ة العربي�����ة يف احتف������ال 
اأقيم به������ذا اخل�ش�����و�ص يف القاه�����رة، ك������ذلك لقب بعم������يد 

الأغنية العراقية.
يف  وه�������و  جم������يل  عب�����ا�ص  الفنان  رح����ل   2005/4/1 يف 

الرابع��ة والثمانني من العمر بعد اأن قدم اأعماًل فنية رائعة.

 اإذ حزنت عليه���ا حزنًا �شديدًا، وبع����د انته���اء الأربع���ني ذهب���ت 
اىل امللح���ن عب���ا�ص جمي��ل، وكانت تربطهما عالق����ة �شداق���ة 

قوي���ة، وطلبت منه اأن يلحن لها اأغنية تخلد فيها اأمها.
وهن����ا يتذكر الفنان عب����ا�ص جمي����ل اأن���ه 
اأغنية  كلم���ات  و�شلت��ه   1956 ع��ام  يف 
الع��زاوي،  ال�شاع����ر عبا�ص  كتبها  موؤث���رة 
وكانت يف الواق��ع اأغنية وطني��ة ي�شّبه فيها 
كاأمنا  وطن���ه  يهج��ر  عندما  الإن�شان  اأن  وكيف  ب��الأم،  الوط��ن 
يرتك اأم���ه وي�شبح بعيدًا عن اأح�شانها، وقد اعت�ذر عن تلحينها 
يف حينها لأن مو�شوع الأغنية مل يكن رائجًا وقت���ها، لكن��ه وع���ده 
باأن يلحنها يف يوم ما، فعاد يبحث عنها بني اأوراقه القدمية يف 
منزله فعرث عليها يف اأحد الأدراج، وحاملا وج����دها وق���راأ كلمات 
الأغنية  باأن  تاأك���د  وعندما  لها،  اللحنية  اجلمل  و�ش���ع  الأغنية 
زهور  الفنانة  ب�شوت  الإذاع��ة  من  تقدميها  قرر  فني���ًا  جاهزة 
بقيادته  املو�شيقية  الفرقة  وكانت  مبا�شرة،  الهواء  وعلى  ح�شني 
ورئا�ش����ة عازف الكمان عبد الكرمي ب���در، واأثن����اء بث الأغنية 
حدث موقف طريف، اإذ مل تكن الفنانة زهور قد حفظت الأغنية 
جي�����دًا فكتبتها على ورق�������ة وم�شكتها بي�������دها، وعندما بداأت 
واأرادت  وبكت  كثريًا  تاأثرت  الثاين  الكوبليه  اىل  وو�شلت  الغناء 
الذي  الكر�شي  حتت  اىل  الورق���ة  فطارت  دموعها،  جتفف  اأن 
يجل�ص عليه عازف القانون، فذهب الفنان عب���ا�ص جميل و�شحب 
واأعطاها  الورقة  واأخ����ذ  القانون  نه�ص عازف  اأن  بعد  الكر�ش�ي 
لزهور، وعندما اأراد عازف القانون اجللو�ص على الكر�شي هوى 
النا�ص  ف�شمع  القانون(  انك�شر  )لقد  عاليًا  و�شرخ  الأر�ص  على 
اأن  حت���ى  مبا�شرة  تبث  كانت  الأغنية  لأن  ال��رادي��و  من  �شوته 

البع�ص ات�شل هاتفيًا ليق��ول )هاي اأغنية لو عركة(.
زهور ح�سني 

مطرب����ة عراقي�����ة متتلك الإح�شا�ص ال�شادق والق���درة الكب�رية 
على احلفظ، ب�شمُتها البّحة والفطرة يف الغناء، ا�شمها احلقيقي 
زه���رة عبد احل�شني، ولدت يف مدين����ة الكاظمي����ة ببغداد عام 
ومل  الجتماعي���ة  املنا�شبات  يف  الفن����ي  م�شوارها  بداأت   ،1924
تدر�ص املو�شيق����ى اأو الطرق الغنائية وذلك لعدم وجود مدار�ص 
متخ�ش�شة يف ذلك الوقت، ولكنها كانت ت�شمع اأ�شهر قراء املقام 
العراقي وذلك من خالل زوج والدته����ا املحب للمو�شيقى، وهو 

�أغنية عر�قيــــة بقيت متميزة وعالقــــــة يف �أذهـــان �لنــــــا�ص لأن يف كلماتها تعبريً� عن مقد�ر 
حمبة �لأم ومكانتها. وق�صـــة �أغنية )غريبة من بعد عينج يا ميه( تبــــد�أ عند وفـــاة و�لـــدة 

�لفنــــانة زهور ح�صني يف �أو��صــــط خم�صينات �لقـــرن �ملا�صـــي،

اأغنية )غريبة من بعد 
عينج يا ميه( 

غناء: زهور ح�سني 
كلمات: عبا�س العزاوي 

اأحلان: عبا�س جميل 

احللقة الثانية 

الأغاين
�ضفاف

املطربة زهور ح�سني

امللحن عبا�س جميل

ال�ساعر عبا�س العزاوي
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وت��اأث��ره  ومبيعاته  ال�شوق  ه��ذا  نب�ص  وملعرفة 
خمتلفة،  اأغ��را���ص  لبيع  �شوق  اىل  حتوله  بعد 
الثقافة،ارتاأت  اإىل  منه  لل�شياحة  اأقرب  ومكان 
من  مع عدد  ا�شتطالع  ال�شبكة" اإجراء  "جملة 
وجهات  ل��روؤي��ة  فيه  الكتب  وب��اع��ة  النا�شرين 
حلركة  وتقييمهم  ال��ي��وم،  ال�شارع  يف  نظرهم 
�شياحي،  مكان  اإىل  وحتّوله  الكتب،  بيع  �شوق 
اأ�شحاب  م��ن  احتياجاته  وع��ن 
ح�شاريًا  مرفقًا  ليكون  ال��ق��رار 

وثقافيًا مهمًا.
حركة تناف�سية

ع���ن ح��رك��ة ���ش��وق ال��ب��ي��ع ي��ق��ول 
مكتبة  �شاحب  حن�ص(،  )ك��رمي 
املتنبي:  ���ش��ارع  يف  )احل��ن�����ص( 
حلركة  مو�شمية  مراحل  "هناك 
املتنبي،  �شارع  يف  الكتاب  ت��داول 
ي��ح��دده��ا امل��ت��غ��ري ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
الآن  ال��ب��ل��د،  يف  والج��ت��م��اع��ي 
الأمني  الو�شع  ا�شتقرار  وبعد 
ناجحة  تناف�شية  حركة  حدثت 
حد  اإىل  ���ش��ارك��ت  ال�����ش��وق،  يف 
م���ا يف ت��و���ش��ع جت����ارة ال��ك��ت��اب 
ازدادت  بعدما  بالأخ�ص  وبيعه، 
دور  اأن  م�شيفًا  فيه."  املكتبات 
اأثر  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
انت�شار  بعد  البيع  كم  يف  اإيجابًا 
للراغبني  الكتب  تو�شيل  ظاهرة 
ب�����ش��رائ��ه��ا ع���رب ه����ذه امل���واق���ع، 
خ�شو�شًا مع وجود مقتنني للكتب 
مع  يتعاملون  وال��ذي��ن  القدمية، 
الكتاب القدمي باعتباره )اأنتيكة( 

اأو حتفة يتلهفون لقتنائها.
ال�سعر االأكثـر ك�ساداً!

اأما )كرمي طه(، مدير من�شورات 

املتو�شط، فتحدث عن تاأثري الكتاب الإلكرتوين 
على حركة بيع الكتاب املطبوع، م�شريًا اإىل اأنه 
الكثري  هناك  اأن  اإل  التاأثري  هذا  من  وبالرغم 
الكتاب  اق��ت��ن��اء  يف�شلون  ال��ذي��ن  ال��ق��راء  م��ن 
جيل  وج��ود  مو�شحًا  الإل��ك��رتوين،  عن  املطبوع 
�شاب مقبل على القراءة وبالأخ�ص من الن�شاء، 
م�شيفًا: "قد تكون اختيارات هذا اجليل تختلف 
كتب  على  الغالب  يف  اأ�شبح  فالإقبال  قبله  عما 
اإقبال  وج��ود  ينفي  ل  وه��ذا  الب�شرية،  التنمية 
واملجاميع  املرتجم  والأدب  ال��رواي��ة  على  اآخ��ر 
الق�ش�شية للكّتاب العراقيني خا�شة"، مبّينًا اأن 

كتب ال�شعر هي الأقل مبيعًا يف ال�شوق!
يحاولون  التي  الكتب،  �شعر  بارتفاع  معلاًل هذا 

تخفي�ص اأ�شعارها.
بازارات )املتنبي(!

)دار  �شاحب  عدنان(،  )يا�شر  اأو�شح  حني  يف 
الكتب  مبيعات  اأن  للن�شر(،  ع��دن��ان  ومكتبة 
تغريت كثريًا ب�شبب التق�شف الذي عا�شه العراق 
والكليات  اجلامعات  وتوقف   ،2014 العام  بعد 
العامة  واملكتبات  والدوائر احلكومية  واملدار�ص 
عن �شراء الكتب. ويرى عدنان اأن ال�شارع، وبعد 
الثقايف، حتول  واملركز  )الق�شلة(  افتتاح مبنى 
اإىل بازارات لبيع خمتلف املواد التي لي�شت لها 
عالقة بالكتب، م�شيفًا اأن غلق ال�شوارع املوؤدية 
اأثر على عدم  جميء املواطنني  اإىل )املتنبي( 

اإليه وخ�شو�شا كبار ال�شن.
االأف�سل بني الدول العربية

معنى(  )دار  مدير  ال��را���ش��ي(،  )اأح��م��د  اأم��ا 
للطباعة والن�شر، فقال: "حركة املبيعات عمومًا 
على  تعتمد  لأنها  ج��دًا،  جيدة  واأح��ي��ان��ًا  جيدة 
وال�شيا�شي."  والأمني  القت�شادي  ال�شتقرار 

مو�شحًا اأنها تزداد يف اأيام العطل واملنا�شبات.
ال�شبع(، مدير من�شورات  اأكده )�شامر  ما  وهو 
�شوق  يف  املبيعات  "م�شتوى  ق��ال:  اإذ  )ن��اب��و(، 

بالرغم من وجود �لكثري من �ملكتبات يف �أحياء بغد�د، �لقدمية 
و�جلديدة، �إل �أننا ل ميكننا و�صف �صارع �ملتنبي �إل باعتباره بور�صة 

�لكتب يف �لعر�ق عمومًا وبغد�د خ�صو�صًا. 

ا�ستطالع اأجراه: علي ال�سومري
ت�سوير: �سباح االمارة

فيه الــكــتــب  لــبــاعــة  خمــتــلــفــة  اآراء 

حتّول )املتنبي( من �سارٍع ثقايف 
اىل مركٍز �سياحي هل

كرمي طه

كرمي حن�س

يا�سر عدنان
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الدول  بني  الأف�شل  تكون  تكاد  العراقي  الكتب 
التي  الن�شخ  وعدد  الكتب  بنوع  قيا�شًا  العربية، 
مو�شحًا  قليل."  رب��ح��ي  بهام�ص  ل��ك��ن  ت��ب��اع، 
اأ�شباب ذلك لعدة عوامل بينها م�شتوى القدرة 
ال�شرائية للقارئ املحلي، وانت�شار الن�شخ املزورة 
دور  بني  احلادة  واملناف�شة  العراقي،  ال�شوق  يف 

الن�شر العراقية. 
حفالت التوقيع

يف  تراجع  وج��ود  ننكر  ل  نحن  البداية؛  "يف 
من  ل��ه  ع��ام  كتقييم  ال��ع��راق��ي،  الكتاب  ���ش��وق 
)بالل  به  ابتداأ  ما  هذا  املتنبي"،  �شارع  خالل 
والتوزيع  للن�شر  �شطور(  )دار  مدير  �شتار( 
حديثه ، معتربًا ذلك  موؤ�شرًا خطريًا على املناخ 
اأ�شبابه  عازيًا  الورقي،  الكتاب  و�شوق  الثقايف 
يف  امل�شاركة  وحجم  ال�شرائية،  القدرة  ل�شعف 
بغداد،  يف  اإقامتها  ومواقيت  املحلية  املعار�ص 
هذا  من  وبالرغم  اأنه  مبّينًا  واأربيل،  وكربالء، 
الرتاجع اإل اأن العراق يحتل مراكز متقدمة يف 
بح�شب  العربية  الثقافية  املحافل  داخ��ل  البيع 

�شهادة نا�شرين عرب. 
ال��راف��دي��ن  )دار  م��دي��ر  اأك����رم(،  )ح�شن  اأم���ا 
الأخرية  الفرتة  "يف  فقال:  والن�شر(،  للطباعة 
مع  خ�شو�شًا  العراقي،  الكتاب  �شوق  انتع�ص 
معار�ص  فعاليات  واإق��ام��ة  الن�شر،  دور  تطور 
الكتب، كمعر�شي بغداد واأربيل مثاًل، واإمكانية 
حفالت  عرب  املف�شل  كاتبه  مع  القارئ  ات�شال 

توقيع الكتب التي تقيمها دور الن�شر. 
�سياحي.. ثقايف

املتنبي  �شارع  اأثناء جتوالك يف  ت�شمع  ما  غالبًا 
اأن  يقول  ما  منها  خمتلفة،  اآراء  اجلمع  اأي��ام 
�شياحيًا  واأ�شبح  الثقافية  هويته  فقد  ال�شارع 
تلك  يعترب  واآخ���ر  ال�����ش��ور،  لل��ت��ق��اط  وم��ك��ان��ًا 

املظاهر نبعًا جديدًا لدميومة ال�شارع.
ال�شارع  �شياحية  اأن  "نرى  حن�ص:  كرمي  يقول 
ودوره الثقايف يف تالزم تام، رمبا اأدى النفالت 
غري املح�شوب اإىل غلبة ال�شياحي على الثقايف، 
يعك�ص  ل  امل�شهد  يف  خطري  بتحول  ينذر  وه��ذا 
للبلد"،  احل�����ش��اري  للعمق  املثالية  ال�����ش��ورة 
)امل��ي��دان،  املكاين  امل��دى  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريًا 
الق�شلة،  دجلة،  نهر  �شفاف  الر�شيد،  �شارع 

واملحكمة القدمية(، �شارك 
للثقايف  عميق  ت��داخ��ل  يف 

بال�شياحي.
اأنه  فاأو�شح  طه،  كرمي  اأما 
التداخل،  ه��ذا  يف  �شري  ل 
املتنبي  ���ش��ارع  اأن  م��ب��ّي��ن��ًا 
اأي��ام  مزدحمًا  يكون  ال��ذي 
متاحًا  م��ك��ان��ًا  ُي��ع��ّد  اجل��م��ع 
بف�شول  يدفع  قد  للجميع، 
لقتناء  فيه  احل�شور  بع�ص 
كتاب، وهو ما يراه ت�شجيعًا 
الكتب  ع��امل  اىل  ل��ل��دخ��ول 

الوا�شع واملده�ص.
يف  عدنان  يا�شر  اأك��د  فيما 
ح��دي��ث��ه ع��ل��ى حت���ول ���ش��ارع 
املتنبي من �شارع ثقايف اإىل 
ل  ترفيهي  �شياحي  م��رك��ز 
عالقة له بالثقافة اأو الكتب!

حتول اإيجابي
يف ح��ني ي��رى )اأح��م��د ال��را���ش��ي( اأن م��ن اأه��م 
الع�شر  ال�شنوات  يف  املتنبي  ���ش��ارع  مم��ي��زات 
الأخ����رية، اأن���ه اأ���ش��ب��ح ك�����ش��ارع ث��ق��ايف �شياحي 
له  حت�شب  م��ي��زة  ه��ذه  اأن  مو�شحًا  وجت���اري، 
بالإيجاب لكونه يجذب اأعدادًا كبرية من الزوار 

واملريدين.
وهو ما اتفق عليه )�شامر ال�شبع(، الذي اأ�شار 
�شياحي  �شارع  هو  اليوم  املتنبي  �شارع  اأن  اإىل 
وباأنه  بالإيجابي،  التحول  ذلك  وا�شفًا  ثقايف، 
الزيارات  خ��الل  من  ج��دد  لقراء  ج��ذب  نقطة 

ال�شياحية.
ق��ال:  اأي�����ش��ًا، ح��ني  �شتار(  )ب��الل  وات��ف��ق معه 
"احلركة ال�شياحية داخل �شارع املتنبي ظاهرة 
رم��وز  م��ن  عتيق  رم��ز  لإن��ع��ا���ص  مهمة  �شحية 
بغداد"، مو�شحًا اأن بقاء ال�شارع  مقت�شرًا على 
�شارع نخبوي  اإىل  �شيحوله  والقرطا�شية  الكتب 
مبّينًا  وال��ق��راء،  املثقفة  الطبقة  على  وح��ك��ر 
البغدادي؛  الثقايف  املركز  وج��ود  وبف�شل  اأن��ه 
مثل؛  �شاملة  اأ�شبوعية  اأن�شطة  لل�شارع  اأ�شبحت 
اإ�شافة  املو�شيقى،  امل�شرح،  الت�شكيلية،  الفنون 
ال�شعرية،  واجلل�شات  الثقافية  ال��ن��دوات  اىل 

معتربًا هذه الأن�شطة ر�شائل مهمة للعامل.
وحت���دث )ح�����ش��ن اأك����رم( ع��ن ه���ذا امل��و���ش��وع 
يح�شرون  اجل��دد  ال���رواد  اأغ��ل��ب  اأن  مو�شحًا 
اإىل  لالن�شمام  واأحيانا  بالرفقة،  لال�شتمتاع 
اأغلبها  و���ش��ف  ال��ت��ي  والفعاليات  الن�شاطات 
كال�شعر  ب�شيطة  �شعبية  ثقافات   عن  باملعرّبة 
�شيئًا  ه��ذا  يبدو  "ل  م�شيفًا:  وغ��ريه،  ال�شعبي 
جدًا"،  ومتنى )اأكرم( اأن يختلط هذا النوع من 
النا�ص مع الرواد الأوائل، واأن ل حتدث قطيعة 
الفعاليات  ح�شور  بحجة  والكتاب  الزائر  بني 

فقط!
هيئة ا�ست�سارية

وعن حاجة ال�شارع اىل قرارات خا�شة من قبل 
امل�شوؤولني لالرتقاء به، قال كرمي حن�ص: "اأرى اأن 
من الواجب اأن ت�شكل هيئه ا�شت�شاريه بني كتبّيي 
الثقافة  ووزارة  ح�شرًا،  املثقفني  املتنبي،  �شارع 
والهيئات  الحتادات  بعيدًا عن  الأدب��اء،  واحتاد 
من  الكتب  ب��اع��ة  على  احل�����ش��ار  ت�شّيق  ال��ت��ي 
ذلك  يتبع  وما  امل��زور،  الكتاب  بحجة  الكادحني 
كبري  حد  اإىل  ت�شارك  اإن�شانية  غري  تركات  من 

بقطع اأرزاق الكتبي�ي�ن.
اأم������ا ك�����رمي ط�����ه، ف���ق���ال: 
اإىل  بحاجه  املتنبي  "�شارع 
ونحن منّر  ت�شقيف، خا�شة 
طويل  ب�شيف  ال��ع��راق  يف 
وله���ب، وك��ذل��ك الإ���ش��راع 
ب��ت��اأه��ي��ل ب��ن��اي��ة امل��ح��ك��م��ة 
امل���ح���رتق���ة ل��ت��ك��ون م��ك��ان��ًا 
متعددة  ثقافية  لفعاليات 
ت��زي��د ع��دي��د م��رت��ادي هذا 
"كما  م�شيفًا:  ال�شارع"، 
اإن���ارة  اإىل  ال�����ش��ارع  ي��ح��ت��اج 
اأزق���ت���ه، ف��ه��ذا ال�����ش��ارع كما 
مكتباته  يغلق  اجلميع  يعلم 
اأن  مبّينًا  الظهرية"،  بعد 
على  اأي�����ش��ًا  تقع  امل�شوؤولية 
الذين  املكتبات،  اأ���ش��ح��اب 
���ش��اع��ات  ي��ط��ي��ل��وا  اأن  ي��ج��ب 
ودوامهم  مكتباتهم  افتتاح 

ال�شارع  ارت��ي��اد  على  النا�ص  ليعتاد  اأك��رث  فيها 
م�شاًء.

الطريق اإىل الزوال!
يف حني قال )يا�شر عدنان(: "على احلكومة اأن 
الذي هو  ال�شارع،  اإىل هذا  العتبار  بعني  تنظر 
حركة  اأن  اىل  م�شريًا  الزوال"،  اإىل  طريقه  يف 
ال�شارع اقت�شرت على اأيام اجلمع فقط، م�شيفًا: 
"وعلى احلكومة اأي�شًا اأن ترعى �شوق الكتاب من 
خالل اإعادة ميزانية الكتب للجامعات والكليات 
بيع  ���ش��وق  �شتن�ّشط  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  وامل��ع��اه��د، 

الكتب."
اأما )اأحمد الرا�شي( فتحدث عن حاجة ال�شارع 
وتنظيف  وعمران  و�شيانة  اإدام��ة  عمليات  اإىل 
وعناية م�شتمرة على مدار اليوم، وتوفري مواقف 
املطاعم  ت�شمل  ل��ل��زوار  وا���ش��رتاح��ات  �شيارات 
�شارع  من  ليمتد  ال�شارع  وتو�شعة  املياه،  ودورات 
الق�شلة  مبنى  ق��رب  ���ش��ارع  اآخ���ر  اإىل  الر�شيد 
ال�شارع لكي يحمي  العبا�شي، وت�شقيف  والق�شر 
اإ�شافة  الزوار من حر ال�شيف واأمطار ال�شتاء، 
ل�شاعات  العمل  ي�شتمر  لكي  لياًل  ال�شارع  لإن��ارة 

الليل بدل اإغالقه مبكرًا.
اإىل  معنا  حديثه  يف  ال�شبع(  )�شامر  وت��ط��رق 
اإىل رقابة جادة، حتد من تهدمي  حاجة ال�شارع 
املنازل القدمية يف منطقة ح�شن با�شا وحتويلها 

اإىل خمازن لتجار القرطا�شية.
االهتمام بالرتاث

وت�شابهت مطالب بالل �شتار مع مطالب زمالء 
ناحية  م��ن  وب��الأخ�����ص  الكتبيني،  م��ن  مهنته 
كل  "يف  قال:  اإذ  ال�شارع،  نظافة  على  املحافظة 
مرة تواجه زوار )املتنبي( م�شكلة التخل�ص من 
على  القمامة  ح��اوي��ات  لقلة  وذل��ك   نفاياتهم، 
جانبي الطريق"، متمنيًا على اأمانة بغداد توجيه 
اإىل  م�شريًا  املو�شوع،  هذا  ملتابعة  خا�شة  كوادر 
لتكون  الرتاثية  ومبانيه  ال�شارع  ا�شتغالل  اأهمية 
من  ال�شارع  زوار  اإليها  يحج  �شياحية  م��راف��ق 

العراق والعامل بدل اإهمالها وتركها مهجورة.
مطالب كثرية تطابقت مع مطالب ح�شن اأكرم، 
ب�شكل  الإع��الم  يف  لل�شارع  يروج  اأن  متنى  الذي 
جدي ليكون قبلة لزوار العراق العرب والأجانب.

بالل �ستار

ح�سن اكرم

�سامر ال�سبع

احمد الرا�سي
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اإذ �شمت اللجنة امل�شرفة على هذه امل�شابقة رئي�ص 
اللجنة الدكتور واثق الها�شمي، والكاتب والباحث 
املكلفني  اخل���رباء  ع��ن  ف�شاًل  التميمي،  توفيق 
وبح�شور  للم�شابقة،  املتقدمة  الن�شو�ص  بتقييم 
الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة جابر اجلابري وعدد 

كبري من الأدباء والكّتاب والإعالميني.  
 �شهدت هذه الدورة م�شاركة غري م�شبوقة عربيًا 
ال��دورات  يف  امل�شاركات  بحجم  مقارنة  وعراقيًا، 
وعمان،  واجلزائر  وفل�شطني  م�شر  من  ال�شابقة، 
ما يدل على الهتمام املتزايد باجلائزة ومكانتها 
يف الوطن العربي. وقد خ�ش�شت اللجنة امل�شرفة 
راعي اجلائزة جنل  امل�شابقة، ومببادرة من  على 
الراحل ال�شاعاتي الدكتور �شعد ناجي ال�شاعاتي، 
جائزتني: مالية، واعتبارية تقديرية لعائلة ال�شهيد 

الروائي والأكادميي املرحوم عالء م�شذوب.
اجلوائز  توزيع  حفل  ح�شرت  ال�شبكة"  "جملة 

وخرجت بهذه املح�شلة: 
عالمة م�سيئة 

الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة جابر اجلابري قال: 

العراق  يف  الرحالت"  "اأدب  جائزة  اإط��الق  اإن 
ناجي جواد  املرحوم  اأ�شرة  من  مهمة  بادرة  ميثل 
والكّتاب  الأدب���اء  احت��اد  ك��ان  واأي�شًا  ال�شاعاتي، 
ب�شدده  نحن  ال��ذي  الثقايف  املنجز  بهذا  �شريكًا 
العراق  يف  الكّتاب  جميع  على  يجب  ل��ذا  ال��ي��وم، 
بني  ي�شتذكروا،  اأن  امل���دين  املجتمع  ومنظمات 
الرحالت  لأدب  ال��رّث  املنجز  ه��ذا  واأخ���رى،  م��دة 
العربي  الأدب  عالمات  من  م�شيئة  عالمة  لأن��ه 
الذي لرمبا يعاين انح�شارًا بني ال�شنوف الأدبية 

الأخرى. 
على  احل��ف��اظ  جلنة  رئي�ص  اأو���ش��ح  جهته،  م��ن 
الدكتور  ال�شاعاتي  ج���واد  ن��اج��ي  الأدي���ب  ت���راث 
بدورتها  الرحالت  اأدب  اأن جائزة  الها�شمي  واثق 
عدد  خ��الل  م��ن  ب��اه��رًا  جن��اح��ًا  حققت  العا�شرة 
ال��دول  خمتلف  م��ن  املهمة  الأدب��ي��ة  امل�����ش��ارك��ات 
اإقامتها  على  حر�ص  التي  اجلائزة  تلك  العربية، 

الدكتور  ال�شاعاتي  الراحل  جنل  ماديًا  ودعمها 
وال��ده  ل���روح  ا���ش��ت��ذك��ارًا  ال�شاعاتي  ن��اج��ي  �شعد 
وب�شمته يف الأدب العراقي، و�شعادة جلنتنا كبرية 
امل�شابقة  حققتها  التي  النجاحات  �شل�شلة  ب�شبب 

على ال�شعيدين العراقي والعربي. 
جوائز رائدة 

والباحث  الكاتب  امل�شابقة  على  امل�شرف  وق��ال 
التي  العزيزة  املنا�شبة  هذه  يف  التميمي:  توفيق 
بالغبطة  اأ�شعر  العراقي  الأدب��ي  الو�شط  على  متر 
وال�شعادة بتكليفي بالإ�شراف على م�شابقة "ناجي 
التوايل،  على  العا�شرة  للدورة  ال�شاعاتي"  جواد 
الفريق  يتحملها  التي  امل�شنية  املكابدات  فرغم 
املكلف بفح�ص وتقييم الأعمال امل�شاركة كل عام 
ل�شروط  مطابقتها  وم��دى  وف��رزه��ا  ت�شلمها  منذ 
اختيار  اأجل  من  التداول  ثم  وقراءتها،  امل�شابقة 
التي  النجاحات  نلم�ص  لكننا  الفائزة،  الأع��م��ال 

املا�شيات  الت�شع  ال�شنوات  طيلة  اجلائزة  حققتها 
والتجاوب الكبري من الو�شطني الثقايف والإعالمي 
م�شوار  تخفيف  الفعال يف  الأثر  لهما  كان  اللذين 

التعب الذي واكب مراحل اجلائزة. 
وبنّي الكاتب الدكتور ح�شن عبد را�شي اأن جائزة 
ال�شاعاتي لأدب الرحالت تعد من اجلوائز الرائدة 
الفرع من  بهذا  اهتمام  اي  يوجد  ل  اإذ  بابها،  يف 
الآداب با�شتثناء جائزة )ابن بطوطة( التي تطلق 
�شاركُت  وقد  كربى،  عربية  موؤ�ش�شات  من  �شنويًا 
البلقان(  )ط��ري��ق  املو�شوم  بكتابي  ال�شنة  ه��ذه 
الثانية  باجلائزة  بالفوز  امل�شاركة  ه��ذه  وتكللت 
اأن  واعتقد  امل�شريني،  الكتاب  اأحد  مع  منا�شفة 
التي  املوؤ�ش�شات  من  لكثري  ملهمة  اجلائزة  ه��ذه 
او  ذاتية  بجهود  والآداب  الفنون  ت�شجيع  حت��اول 
م�شرتكة مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين، واأ�شيد هنا 
هذه  على  القائمون  بذلها  التي  امل�شنية  باجلهود 
وكذلك  امل�شرفة  اللجنة  باأع�شاء  ب��دءًا  اجلائزة 
ناجي  �شعد  ال��دك��ت��ور  ال�شاعاتي،  ال��راح��ل  جن��ل 

ال�شاعاتي.

الن�سو�س الفائزة
منذ اأن مت الإعالن عن موعد امل�شابقة ت�شّلمت جلنة 
ال�شاعاتي"   جواد  "ناجي  م�شابقة  على  الإ�شراف 
املحدد  امل��وع��د  نهاية  حتى  ع��دده��ا  بلغ  ن�شو�شًا 
على  تناف�شت  خمطوطات  ع�شر  الن�شو�ص  لت�شلم 
املركزين الأول والثاين ح�شب تواريخ ت�شلمها وهي :

- م�شاطب الرمل/ خم�ص �شنوات يف ليبيا : للكاتب 
العراقي حممد �شهيل اأحمد من الب�شرة

اأيوب  للعماين   / لأول مرة  اكت�شفها  كما  اأمريكا   -
عي�شى 

حممد  حلمي  ال��دك��ت��ور  للكاتب  �شبيل/  ع��اب��ر   -
القاعود من م�شر 

- تطواف الغريب/ للموؤلف العراقي ح�شن النواب 
املقيم يف ا�شرتاليا

- جزائري يف الأندل�ص/ للكاتب �شفيان مقنيني من 
اجلزائر

 – نواك�شوط  اىل  رحلة  واملاجنو،  الرمل  اأغ��اين   -
يف  املقيم  ك��رمي  زه��ري  ال��ع��راق��ي  للكاتب  بامكو/ 

بروك�شل 

- رحلة مل تكتمل/ للكاتب �شعد العبيدي من العراق
- خمطوطة رحلة اىل بالد نريون/ للكاتب حممد 

جهاد اإ�شماعيل من فل�شطني/ غزة 
عبد  ح�شن  ال��دك��ت��ور  للكاتب  البلقان/  ط��ري��ق   -

را�شي من العراق 
النتائج

)العا�شرة(  ال��دورة  لهذه  الأوىل  اجلائزة  منحت 
من امل�شابقة وقيمتها املالية )700( دولر للكاتب 
العراقي زهري كرمي عن خمطوطته )اأغاين الرمل 
واملاجنو، رحلة اىل نواك�شوط/ بامكو(، لتميزها 
ولغتها  الأّخ���اذ  �شردها  يف  الن�شو�ص  بقية  ع��ن 
حلمي  الدكتور  خمطوطتي  ولتقارب  الر�شيقة، 
حممد القاعود )عابر �شبيل( من جمهورية م�شر 
للدكتور  البلقان(  )طريق  خمطوطة  مع  العربية 
ح�شن عبد را�شي من العراق من حيث م�شتواهما 
على  امل�����ش��رف��ة  اللجنة  ق���ررت  والأدب�����ي،  ال��ف��ن��ي 
وقيمتها  الثانية  اجلائزة  الكاتبني  منح  امل�شابقة 
لكل  دولر   )300( مببلغ  منا�شفة  دولر   )600(

منهما.   

جائزة "ال�ساعاتي الأدب الرحالت" يف دورتها العا�سرة: 

م�ساركات عربية وعراقية
غري م�سبوقة 

�أقامت جلنة �حلفاظ على تر�ث �لر�حل �لأديب "ناجي جو�د �ل�صاعاتي"، 
وبالتعاون مع �لحتاد �لعام للأدباء و�لكّتاب يف بغد�د، �حلفل �ل�صنوي 
لتوزيع جو�ئز �لدورة �لعا�صرة مل�صابقة "ناجي جو�د �ل�صاعاتي لأدب 

�لرحلت"،  تز�منًا مع حلول �لذكرى �حلادية ع�صرة لرحيل ر�ئد �أدب 
�لرحلت �ملرحوم ناجي جو�د �ل�صاعاتي، 

اأحمد �سمي�سم
ت�سوير: �سباح الربيعي
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بعنوان: هتافات مو�شيقية وق�ش�ص  الأول  الكتاب 
ق�شرية اأخرى. ملوؤلفه: )اآلن مايل( 

الكاتب  ا�شرت�شل  مو�شيقية(  )هتافات  ق�شة  يف   �
)اآلن مايل( معتمدًا على اأ�شلوب الق�شة الوم�شة 

وغالبًا ما ياأتي هذا الوم�ص يف نهاية الق�شة.
يع�شق  اأنه  على  لالآخرين  يظهر  )ت�شريز(  ال�شاب 
الأح��داث  تندفع  مو�شيقيًا.  لي�ص  وه��و  املو�شيقا، 
ك��ا���ش��ف��ة ع���ن ���ش��ر م��ت��اب��ع��ت��ه جل��م��ي��ع احل��ف��الت 
املو�شيقية. راوي الق�شة يت�شاءل منده�شًا من اأمر 
على  وي�شرف  يعي�ص  اأن  له  فكيف  ال�شاب،  ذلك 
اأ�شرته، وهو يق�شي وقته يف التنقل بني احلفالت، 

وكيف يوفر الوقت لذلك؟
للن�ص،  اإ�شراقًا  تعطي  التي  الوم�شة  النهاية  تاأتي 
اإل  هو  ما  الرجل  ذل��ك  اأن  ال���راوي  يكت�شف  حني 
على  القائمة  املو�شيقية  الفرق  لتلك  ب��وق  جم��رد 
اأم�شية وجدنا نف�شينا،  احلفالت. نقتطف: )ذات 
يف  ك��ان  ذاتها،  املو�شيقية  احلفلة  يف  مفر،   دون 
يف  عليه  عيناي  وق��ع��ت  امللكية،  احل��ف��الت  ق��اع��ة 
منفعاًل  ب��دا  الفريدة،  حلته  يف  الأم��ام��ي  ال�شف 
نهاية  اإىل  الأورك�شرتا  فرقة  و�شلت  وبينما  ج��دًا، 
قًا  م�شفِّ يثب  راأيته  احلفلة،  من  الأوىل  الو�شلة 
من  ي�شتطيع  ما  ق��در  قريبًا  ع��ال  ب�شوت  ومهلاًل 
ل احلفلة،  )ميكرفون( راديو بي بي �شي الذي ي�شجِّ

فعرفت فورًا ما هو دوره،
لذلك، عندما ت�شمع نقاًل اإذاعيًا حلفلة مو�شيقية 

ر يف )ت�شريز(. �ص 16    فكِّ
بالب�شاطة  تت�شم  ف��رن��ان��د(  اخل��ال��ة  )اب��ن  ق�شة 

الذي  اجلهل  اإن��ه  الأح���داث،  تتابع  يف  والر�شاقة 
الذي  اجلهل  ه��ذا  )ف��رن��ان��د(،  غاليًا  ثمنه  يدفع 
جعله يعي�ص عي�شة الفقراء واملعزولني عن املجتمع، 
كوخه  ي��غ��ادر  مل  اأن��ه  اإىل  ج��ريان��ه  انتبه  وعندما 
الباب  ك�شر  اإىل  ا�شطروا  اأيام،  منذ عدة  البائ�ص 
النقود  عن  بالبحث  اأحدهم  وق��ام  ميتًا،  فوجدوه 
ال�شقيفة.  يف  ال�شفيح  من  �شندوقًا  اإل  وجد  فما 

نقتطف:
)الآن �شوف نرى، �شخر ونخر، بينما يفتح القفل 

عنوة.
كانت بداخله رزمة من �شندات �شكك حديد رو�شية 
من ما قبل احلرب، ور�شالة من اأم فرناند ن�شحته 

فيها اأن يقب�ص ال�شندات قبل اأن تفقد قيمتها.
ال��ق��راءة  تعلَّم  ق��د  فرناند  يكن  مل  احل��ظ،  ل�شوء 

قط!( �ص24 
احتلَّت  التي  الق�شة  اخل��ائ��ن(  )ع��زي��زي  ق�شة: 
عنوان املجموعة املرتجمة هذه، لقد جاءت الق�شة 
)زياو  ال�شديقني:  بني  متبادلة  ر�شائل  �شكل  على 
لونغ و فاننغ(. تظهر فيها الأحداث طريقة خيانة 
)فاننغ( ل�شديقه )لونغ( من خالل و�شاية اأدخلته 
وفقدان  حمبوبته،  خ�شارة  كذلك  ودف��ع  ال�شجن 

حريته ملدة ع�شر �شنوات يف ال�شجن.
الق�شة يف حد ذاتها تبدو ب�شيطة جدًا ومو�شوعها 
مطروق كثريًا، ولكن ما مييِّزها هو طريقة عر�ص 
الأحداث باأ�شلوب الر�شائل الذي جاء ب�شكل عفوي 
غري متكلِّف لتنتهي الق�شة معلنة انت�شار ال�شجني 
اخلائن  ال�شديق  على  امل��زري  و�شعه  من  بالرغم 
ال�شمري.  ع���ذاب  ام����ة  دوَّ يف  نف�شه  �شجن  ال���ذي 

نقتطف:
)كنُت اأعرف دائما اأنه اأنت. ح�شلت الآن على ما 
لأنني  اأحمق  اأنني  تظن   ، حرٌّ  اأن��ك  وتعتقد  تريد، 
اأق�شي ع�شر �شنوات من حياتي يف ال�شجن من اأجل 
بك  يثقوا  لن  اأنهم  ر  تذكَّ لكن  فح�شب،  معتقداتي 
يراقبونك  ف�شوف  اأنا،  خنتني  قد  كنت  اإن  مطلقًا 
ًا، لكنك يف احلقيقة يف �شجن  اأنت، تظنُّ نف�شك حرَّ
موؤبد، �شجن الريبة وال�شك، و�شجن �شمريك اأنت، 
تنجو  ل��ن  واأن���ت  ي��وم،  ذات  هنا  م��ن  اأن��ا  �شاأخرج 

اأبدًا.( �ص34              
ال��ك��ت��اب ال��ث��اين امل��رتج��م ب��ع��ن��وان: )اخل��ن��اف�����ص 
احلمراء وق�ش�ص ق�شرية اأخرى( ملوؤلفه: )جيك 

اأول�شوب(.
)معجزة  ق�شته:  اأول�شوب(  )جيك  املوؤلف  ي�شرد 
على ج�شر غلطة(، باأ�شلوب مميزَّ وفق فكرة طاملا 
اأغرت القارئ يف املتابعة ور�شد الأحداث باهتمام.
للي�شوع  لوحات  تنظيف  يف  تعمل  )ليلى(  الفتاة 
والقدي�شني يف املعر�ص، مهمتها تنظيفها من رقائق 
الكل�ص املطلية به، ولأن هذه املهمة حتتاج اإىل تاأن 
بامللل  من  العمل، فقد �شعرت )ليلى(  ودراي��ة يف 
هذا العمل، لذلك راحت مت�شح وجه اأحد املالئكة 
ها  بع�شبية بع�ص ال�شيء، ما جعل الوجه يبدو م�شوَّ

نتيجة تاآكل اللوحة حتت �شغط يدها عليه. 
عرب  )ليلى(  خم��اوف  عار�شة  الأح����داث  تندفع 
ف؟  تت�شرَّ كيف  داخلها:  يف  تاأجج  ذات��ي  منولوج 
م����اذا ت��ق��ول )مل������ريال(؟ ل��ق��د اأف�����ش��دت ال��ل��وح��ة 
)اآي��ا  اإىل  ال��ذه��اب  ق��ررت  �شباحًا،  بع�شبيتها. 
اأ�شلوب  يتجلى  هنا  املعر�ص،  حيث  اإىل  �شوفيا( 
مرتافقة  النف�شية  احلالة  عن  التعبري  يف  املوؤلف 
ت�شري فوق ج�شر  اأنفا�ص )ليلى( وهي  مع ت�شاعد 
اأبدع الكاتب يف حوار ال�شاب الذي  )غلطة(. لقد 
يريد  فجعله  اجل�����ش��ر،  على  للفتاة  ف��ج��اأة  ظهر 
الو�شول اإىل )اآيا �شوفيا( اأي�شًا، ويق�شد املعر�ص 

ذاته الذي تذهب اإليه )ليلى(.
فكيف اختفى ال�شاب ليظهر وجهه يف اللوحة التي 
م�شحتها )ليلى( ليكون مطابقًا لوجه املالك. فال 
مربر منطقيًا لهذه احلادثة، اإن التاأويل الوحيد هو 
ي�شردها  مبالحظة  الق�شة  تنتهي  املعجزة.  ظهور 

الكاتب )جيك اأول�شوب( نقتطف:
)اآيا  اإىل  ا�شتنابول، اذهب  اإىل  يومًا  )اإذا اجتهت 
�شوفيا( اإنه مكان ممتع. توجه اإىل الداخل، اذهب 
اللوحات  اإىل  ال�شمالية، وانظر  العر�ص  اإىل �شالة 
دققت  اإن  لكن  مت�شابهة.  كلها  تبدو  اجل��داري��ة، 
النظر، �شرتى واحدة خمتلفة يف اأ�شفل الزاوية اإىل 
الي�شار، مالك يبت�شم. على حد علمي، اإنه املالك 
املبت�شم الوحيد يف اأية لوحة من لوحات اأية كني�شة 

م�شيحية يف العامل.( �ص98   

الكّتاب  احت��اد  اإ���ش��دار  اخلائن(  )عزيزي  كتاب 
العرب بدم�شق.

الأديبة كنينة دياب: ع�شو احتاد الكّتاب العرب يف 
جمعية الرتجمة ) �شورية(.

)عزيزي اخلائن(
ق�س�س الوم�سة

من بو�بة �لرتجمة ندخل 
�إىل �ملجموعة �لق�ص�صية 

�لتي هي بعنو�ن: )عزيزي 
�خلائن(، ترجمة �لأديبة: 
كنينة دياب، وقد ترجمتها 

�ىل �للغة �لنكليزية 
من كتاَبي �لأديبني 

�لربيطانيني: �آلن مايل 
وجيك �أول�صوب.

�سريعة �سليم حديد
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ان كان رولند دال موؤلف رواية )بي اف جي( 
 Big( والتي تعني العمالق ال�شديق الطيب
friendly giant(،ان كان مل يطلع على 
ال�شندباد  ورحالت  وليلة  ليلة  الف  حكايات 
ال�شبع ومغامراته مع العمالقة،فانه بالتاكيد 
قد اطلع على رواية جونثان �شويفت)رحالت 
جليفر( والتي ت�شبه اىل حد ما)تنا�شًا( مع 
قد  كان  جليفر  فال�شيد  ال�شندباد،  رح��الت 
�شافر مرات عديدة حول العامل ويف كل مرة 
فيها  ام��ا  ج��زر  اىل  وينزل  �شفينته  تتحطم 
�شندبادنا،  ح��ال  هو  كما  عمالقة  او  اق��زام 
�شتيفن  اف��الم  ملتابعة  ميال  غري  �شخ�شيا 
اغلب  ان  ا����ش���ب���اب،الول  ل��ع��دة  �شبيلبريغ 
يف  ال�شيف  �شباك  متعة  يف  تدخل  افالمه 
العطلة  يف  ت�شاهد  انها  يعني  وه��ذا  امريكا 
اجل  من  ال�شينما  اىل  انت  ال�شيفية،تذهب 
او  �شندويج  قطعة  بيدك  حامال  تكون  ان 
الكامريا  وحركة  املونتاج  كرمي،متعة  اآي�ص 
للفنتازيا  يكون فيها  واللون واخريا حكايات 
املحور الرئي�ص،اما كيف ح�شل على جوائز 
حكاية  فتلك  �شاندلر(  لفيلمه)لئحة  عدة 
كرمي  الي�����ص  كما  ممتع  اخرى،�شبيلبريغ 
الكبري  مع  ات�شامن  انني  الكتاب،او  لكما 
)لو  م��رة  ق��ال  حينما  تاركوف�شكي  ان��دري��ة 
كالتي  افالما  ا�شنع  ان  للحظة  فكرت  انني 
ينجزها �شتيفن �شبيلبريغ ملت من الفزع(،يف 
جو يحيلنا اىل ق�ش�ص جارل�ص ديكنز والتي 
ايتام  دار  اف��الم،  اىل  منها  البع�ص  حت��ول 
فتيات �شغريات وامل�شرفة عليه لها قوانينها 
والعنيدة  اليتيمة  الفتاة  و�شويف  ال�شارمة 

وال���ت���ي لحت���ب ق���وان���ني ال���دار)لت���غ���ادري 
اب��دا  النافذة  اىل  اب��دا،لت��ذه��ب��ي  الفرا�ص 
،مينع احلديث مع الخرين(،كل هذا تخرقه 
�شويف يف �شاعات الليل الخرية وحينما يهدا 
يثريون  �شكارى  اربعة  هناك  يكون  العامل 
�شجة يف ال�شارع تظهر لهم �شويف وتهددهم 
بال�شرطة فيهربون،ويف تلك اللحظة بالذات 
لدى  الده�شة  تثري  ج��دا  �شخمة  ي��د  متتد 
لكن ق�شي المر  ال�شرير  لتهرب اىل  �شويف 
الليل  انت�شاف  عند  ياتي  ال��ذي  فالعمالق 
ف��ه��و ع��ادة  راآه اح���د  ق��د  ي��ج��ب ان لي��ك��ون 
يحمله  ال��ذي  ال�شخم  ال��ب��وق  حت��ت  يختفي 
�شويف  ويحمل  الكبرية  يده  دائما،ميد  معه 
اىل نزله يف الغابة والتي يعي�ص بالقرب منها 
حجما،العمالق  منه  اك��رب  وعمالقة  م��ردة 
يدعى )بي اأف جي( يقيم مع �شويف عالقة 
يعي�ص  ال��ذي  مكانه  على  ويعرفها  حميمة 
الزجاجية  العلب  تلك  مامييزه  واه��م  فيه 
التي  ب��الح��الم  فيها  يحتفظ  والتي  امللونة 
طيلة  منده�شة  ت��ظ��ل  ي�����ش��ط��اده��ا،���ش��ويف 
وجودها يف نزل العمالق وتكرث من ال�شئلة 
لتعد  ا�شئلة  دون  احلياة  ان  نعرف  ،نحن 
نعرف  ال�شئلة  تلك  �شيئا مهمًا، فمن خالل 
بالقرب  يعي�شون  ا���ش��داء  م���ردة  ه��ن��اك  ان 
وا�شكال  ارواح  جي(ولهم  اأف  نزل)بي  من 
ا���ش��ارات  حتمل  ا�شمائهم  وح��ت��ى  ���ش��ري��رة 
اللحم،وفعال  الدم،ملتهم  �شريرة،م�شا�ص 
بعد  بتلر(النزل  )بلود  امل��ردة  اح��د  يهاجم 
لالختباء  �شويف  ج�شد،تهرع  رائحة  �شم  ان 
كريهة  رائ��ح��ت��ه��ا  �شخمة  خ��ي��ار  قطعة  يف 

منها،يلتهم  ياكل  ان  ج��ي(  اأف  اعتاد)بي 
ب�شرعة  يقذفها  لكنه  العمالق قطعة اخليار 
م�شمئزا من رائحتها وغري عارف بان �شويف 
تختبىء فيها،ي�شطحب)بي اأف جي( �شويف 
يف رحلة اآ�شرة ل�شطياد الحالم والحتفاظ 
الح���الم  لتلك  ا���ش��ط��ي��اده  وم���ع  بها،لكنه 
ت�شاعده  اي�شا  كوابي�ص  ي�شطاد  اجلميلة 
م�شهد  ال�����ش����رار،ويف  امل����ردة  حم��ارب��ة  يف 
بالعط�ص  �شويف  ت�شعر  حينما  ج��دا  طريف 
مينحها)بي اأف جي( م�شروبا اخ�شر اللون 
لكن مامييزه ان الفقاعات التي فيه تخرج من 
ال�شفل ولي�ص اىل العلى ليخلق لنا م�شهدا 
بي   ( منه  ي�شرب  ان  بعد  الطرافة  يف  غاية 
كل هذا اجلمل  يف�شدون  املردة   ، اأف جي( 
واللفة التي منت بني �شويف و)بي اأف جي( 
،يهاجمون النزل ويحطموه، اذا لي�ص هناك 
بالت�شال  �شويف  تقوم  ان  هو  واحد  حل  ال 
مبلكة بريطانيا للتخل�ص منهم،وفعال بذكاء 
 ، امللكة  اىل  الو�شول  �شويف  ت�شتطيع  كبري 
اأف  لوجودهما،يقوم )بي  النتباه  اجل  ومن 
لتنه�ص  امللكة  ذهن  يف  كابو�ص  بو�شع  جي( 
فزعة من نومها لتجد �شويف يف غرفتها بعد 
ان و�شعها )بي اأف جي( فيها،حتكي �شويف 
حكايتها للملكة التي �شدقت كل كلمة قالتها 
لها ويح�شر )بي اأف جي( اىل الق�شرليجهز 
الطعام  يلتهم  ان  وبعد  عمالق  �شيء  كل  له 
يهرع اىل ذلك ال�شراب الخ�شر الذي يجعل 
الفقاعات تخرج من ال�شفل ليخلق لنا جوا 
بالت�شال  امللكة  وال�شحك،تقوم  املتعة  من 
تتاكد  ك��ي  ب��غ��داد  و�شلطان  ال�شويد  مبلك 

بي اف جي
متعة اخليال

مقداد عبد الر�سا

نحن اهل احلكايات املفعمة باخليال، فاعمال مثل الف ليلة وليلة وتلك التي ن�شميها 
)التفتاف( والتي تعني تلك احلكايات التي تروى من افواه الن�شاء ، ومن له الرغبة 
بالطالع على الكثري من اعداد جملة الرتاث ال�شعبي �شيجد املتعة واخليال املفعم 

بال�شورة الغرائبية وم�شراتها والتي بالمكان لو اننا منحناها روح املعا�شرة 
وطبعناها على ال�شريط ال�شينمائي بخيال وا�شع لفاقت الكثري من حكايات العامل 

املرئي، لكن بالزبيبة عود .

هل �صينما

باليجاب  الرد  فياتيها  املردة  وجود  من 
املكانني  قد جاءوا اىل هذين  املردة  بان 
وعاثوا فيه كثريا، تهيء امللكة جي�شا كبريا 
امل��ردة  على  للق�شاء  مروحية  وط��ائ��رات 
�شر�شة  معركة  بعد  ذلك  لهم  يتم  وفعال 
قائدهم  را�شهم  وعلى  املردة  فيها  ابدى 
ابدت  الب�شر،وكذلك  حلوم  اآكل  ال�شر�ص 
الكامريا وحركتها الذكاء لتخلق لنا جوا 
النهاية  يف  الب�شر  والرتقب،  ال�شغف  من 
امللكة  من  وباأمر  ال�شالم،  ويحل  ينت�شر 
اأف  )ب��ي  للعمالق  جميل  بيت  بناء  يتم 
بني  احلميمة  ال����وداع  حلظة  ويف  ج��ي( 
املخرج  علينا  يعيد  و���ش��ويف،  ال��ع��م��الق 
يف  عالقة  ظلت  حركة  �شبيلبريغ  �شتيفن 
اذهاننا وخمليتنا وكنا دائما نرددها مع 
اأف جي( ا�شبعه اىل  احلركة، ميد )بي 
احلنان  من  بكثري  مودعا  �شويف  ا�شبع 
واملحبة واللفة،املخلوقات امل�شاملة  لديها 
الكائنات  حتى  معا�شرة  على  ال��ق��درة 
انها كانت حتمل يف  لو  والكبرية  الغريبة 
بخلق  �شبيلبريغ  جنح   ، ال�شالم  طياتها 
وخا�شة  العمالقة  ال�شخ�شيات  ا�شكال 
�شخامته  من  الرغم  جي(على  اأف  )بي 
لكنه حميم وكلذك �شوته وطريقة �شريه 
ال�شكال  ه��ذه  من  بالكثري  ايانا  مذكرا 
ال��ت��ي ت��دخ��ل ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ان  على  موؤكدا  حتملها  التي  الت�شوهات 
مينحنا  ال��ذي  امل�شعى  ه��ي  الكائن  روح 

الطمائنينة او العك�ص .
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كانت خطوط حممود �شرٌب راع�شة ، �شاحكة ، م�شتقيمة ، 
دافقه .. وكان �شديد ال�شغف بهذي املدينة التي حتمل ا�شم 
بغداد .. بباراتها ون�شائها وترف جدرانها ونارجناتها ، 
وماتبقى من �شجر ال�شبوي يف طرقاتها .. مل تك تعنيه 
�شرخة مبعد مثل موفق ابو خمرة ) اعطني احلل .. فلقد 
ارهقني هذا الَعرُق الدويل الٌفل ( ..مل تك تعنيه انحناءة 
 " بن�شو�ص  الألتبا�ص  يعنيه  ول   .. العزاوي  القادر  عبد 
يو�شف ال�شائغ " كان فتى قرر ان يحيا م�شتقيما كن�ص 
لذا فتح باب �شحكاته   .. اليا�شري  لعي�شى ح�شن  رعوي 
ليمر دجلة اىل روحه .. وام�شك يد بغداد ليتزوج نافذة 
احلرب  "َوَلد  �شرب  حممود   .. ذاكرته  يف  مك�شورة  ظلت 
" واملعا�شر ال�شامت  الوىل .. حرب ال�شنوات القاهرة 
ويفارق   .. زمنه  يطوي   .. لتنتهي  التي  املعارك  لأمهات 
�شيئات  امهات  الغربات   .. اليها  كما جاء  بغداد مغرتبا 
ال�شمعة دائما ، لذا مايلبث ان يجف حليبهن فيقذفنك 
اىل رحمك .. لكن اي رحم ذاك الذي �شتعود اليه وقد 
فقدت عفويتك وتراكم الثلج والغبار يف �شوتك ، ومل تعد 
ت�شتطيع ان تقراأ الن�ص ال�شعري دون ان ي�شرخ نهر على 
�شرب  .. عاد حممود  عيونك  ع�شبة يف  وتتلوى   .. كتفيك 
.. بالوان اخرى لت�شبه طفولتك .. ليقف امام ذاكرته 
" ..ثمة مالي�شبه  " بغداد ترحب بكم  .. لفته عري�شة 
ال�شم�ص هنا وهي تتمدد كقطة مل جتد املالذ .. ثمة �شفاء 
تركوازي  ول��ون   .. لت�شحك  �شمرة  ثمة   .. ي�شيخ  عتيق 

هناك  اح��د  ل   .. املدينة  يف  املدينة  لي�شت   .. مك�شور 
خلف املوعد �شوى اآخر اأَجل موته قليال .. لذا مل يعد 
اأمي�ص  النهار يرتيث وهو مير مرتندحا قرب �شمرية 
.. ومل تعد �شجرة اليا�ص اىل اق�شى زاوية يف جمعية 

املزكوم  والفايرب كال�ص  الرماد  انه   .. الت�شكيليني 
 .. ال�شجيج  يف  ط��وي��ال  مكثت  ح��رائ��ق   برائحة 
 بغداد ترحب بكم .. لكن اأي بغداد خلف الالفته ..!

بغداد اكن�ص ب�شري ، والحمر ال�شاحك يف قمي�ص 
عيون  يف  بالروؤى  العابق  والهدوء   .. النا�شري  رافع 

خملد  �شال  اليالعب  وال�شبح   ، �شاكر  علي  حممد 
الر�شا�ص  بغداد  ام   !  .. امل��ورد  الي��ط��ايل  املختار 

اىل  بال�شدفة  امل�����ش��وا  اع��م��ار  ط��وي��ال  الكتب 
اىل  التحولت  احل��دائ��ق  ب��غ��داد   .. الغياب 

 .. امل�شتوردة  والأغ��ذي��ة  للُعدد   خم��ازن 
ظ����ل ي����ج����ول ه����ن����اك ب���ح���ث���ا ع��ن 

ب����ق����اي����ا ال����ظ����ل ال����غ����ارب 

م��ن ان حتمله  اث��ق��ل  ال��غ��ب��ار  ان  .. غ��ري  ال��الف��ت��ه  ع��ل��ى 
ال�شيدية   / ال��دورة  مفرتق  على  املنهك  الغروب  رائحة 
التمثال  ي�شار  ه��ن��اك  ام����راأة  ول   .. ال��ظ��ل  يف  لظ��ل   ..
اجلميلة..  الفنون  معهد  مدخل  يف  الوقت  على   القاب�ص 
اذن رجل رمادي يقف حتت ظل منهك ولفتة عجوز .. 
رمبا �شتهرب ال�شورة اليانعة من البوم الذاكرة .. رمبا 
التمثال متاأخرا ليبحث عن ال�شفر ال�شاحك  �شي�شحو 
لعبة الظل  انها    .. الر�شم  اللوحة الوىل على م�شند  يف 
تك  مل   .. ياحممود  العتيق  رامربانت  در���ص   .. وال�شوء 
.. مل تك  اذن��ه  ان فان كوخ كان ج��ادًا حني قطع  تعتقد 
الج�شاد  تلك  ر�شم  حني  حزينا  كان  لوتريك  ان  تعتقد 
انها   .. فا�شال  �شوداويا  تراه  .. كنت  املثقلة يف احلانات 
حني  املد   .. يتعرث  حني  المل   .. ي�ُشح  حني  ال�شوء  لعبة 
ينح�شر .. املدن كما احلبيبات ت�شيخ اي�شا .. يجف ماء 
الوجنات .. وتنفر العروق يف اليد ، ويتجعد ماحتت العيون 
.. وتوهن اخلطوات .. لكن النب�ص حي حتت خ�شب العمر 
والغبار  نكدة..  ال�شم�ص  ان  غري  ماء  املاء  يف  مايزال   ..
ولد الوقت العابث .. لكن ال�شوؤال هل بغداد ترحب بكم 

حقا؟ .....
يف:

حممود �سرب

بغداد ترحب بكم

كنت �أر�ه هناك.. يف ذ�ك �لفردو�ص �ملربع..
و�قفًا �مام متثال �و قرب كا�صة �صاي .. ورمبا 
�صاحكا قرب م�صند لوحة .. كان �بنا ل�صاكر 
نعمة �لت�صكلي و�لنحات �حللي �ملعروف .. غري 
�نه لميتلك �صمرة �صاكر .. ول �أ�صاه �لطافح 
بعيونه .. كان مائل �ىل �ل�صقرة .. و�صيما .. 
معتد� بنف�صه كما م�صلة حمور�بي " هذ� هو طبع 
�حللي ".. 

احمد هاتف
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النامليت البارد
يخلي العجوز تطارد

�شاحكة  اأه��زوج��ة  ت��ط��ارد  التي  والعجوز   
كناية عن برودة امل�شروب وتاأثريه ال�شحري 
دخول  قبيل  زم��ان  اأي��ام  عجائز  على  حتى 
الدكاكني  اىل  الغازية  امل�شروبات  اأن���واع 
�شارت  التي  وامل���ولت  ماركتات  وال�شوبر 

تذهب اليها العجائز قبل ال�شبان.

 للدوخة دو�
ودواء الدوخة هنا هو الطر�شي الذي يحمله 
البائع قدميًا يف "جنانة" مطلية بالقا�شاين 
اللفت  من  فيها طر�شي )خملل(  الأخ�شر 
خيار  اأو  التعروزي  اخليار  ومن  )ال�شلغم( 

املاء �شغري احلجم.
يباع الطر�شي يف كا�شات �شغرية خم�ش�شة 

لدى البائع اجلوال، تقطع ب�شكني �شغرية 
ح�شب الطلب والبائع ي�شيح:

للدوخة دوا.. يا حام�ص
طر�شي �شلغم.. خيار حام�ص

�أبو �لعنبة و�صمون
امل��رح��وم  مقهى  يف  جنل�ص  كنا  عندما 
بالكرخ  دجلة  �شاطئ  على  �شمري  اأحمد 
ل��ن��ق��راأ ا����ش���ت���ع���دادًا ل��ب��ك��ل��وري��ا ال��ث��ال��ث 
�شف  ه���ن���اك  ي��ك��ن  )ومل  واخل���ام�������ص 
�شاد�ص( كنا نت�شهى الطعام من البي�ص 
وكان  والعنبة،  ال�شمون  اإىل  اللبلبي  اىل 
الباعة ينت�شرون قرب املقاهي اأو يدورون 
داخلها وميتنعون - باأمر �شاحب املقهى- 
عن املناداة على ب�شائعهم خ�شية اإقالق 

الطلبة الدار�شني.
للوقت  ت�شييعًا  بالطعام  الرغبة  وكانت 
وه��رب��ًا ق��د ي���دوم دق��ائ��ق م��ن ال��درو���ص 
ل�شبيان  الإط���ع���ام  ف��ر���ش��ة  يف  الثقيلة 
اأع�شابهم،  املقبلة  المتحانات  وّت��رت 
غياب  عند  اأحيانًا  باملاء  يرتا�شقون  وقد 

�شاحب املقهى تنفي�شًا وراحة للنف�ص.
 

باعة �آخرون
واخل�شر  ال��ف��واك��ه  باعة  ن���داءات  وم��ن   

املتعددة:
وزيري يا تني-لوي يا تني

حموي يا م�شم�ص
حاج اأحمد العنجا�ص

بي�ص احلمام يا لبدرايه - للتمر الزهدي
مال اجلبل يا زعرور

الداعية  املوحية  اجلميلة  النداءات  ومئات 
من  للب�شر  اهلل  وه��ب  مبا  والتمتع  لل�شراء 

نعم.

�للكلك عّل وطار
يف  بب�شائعم  ي��دورون  الباعة  ك��ان  قدميًا   
حواري بغداد �شائرين بب�شاعتهم، يرددون 
وال�شغري  ال��ك��ب��ري  وي���غ���رون  اأه��ازي��ج��ه��م 

بال�شراء.
احللويات  باعة  من  ال��دّواري��ن  زبائن  اأه��م 
)بي�ص  بائع  ومنهم  الأطفال،  هم  ال�شعبية 
ح��ام��اًل  ي���دور  ال���ذي  – ال��ل��ق��ل��ق(  اللكلك 
و�شع  وق��د  عكد،  اىل  �شارع  من  ب�شاعته 
الب�شاعة يف �شلة خمروطية مغطاة بقما�ص 

وهو ينادي مرق�شًا عباراته:
اللكلك عاّل وطار
وّكر اّبيت املختار

�شاف احللوة تتبخرت
وال�شعر منثور اأ�شفر

عاّل وطار
وي�شرتون حلواه  يرتاق�شون حوله  الأطفال 

نعت  املكّونة من ال�شكرين )روح ال�شكر( �شُ
ملونة  خمروطية  هيئة  يف  خا�شة  بطريقة 
فاإذا و�شعها ال�شغري يف فمه ذابت �شريعًا، 
وقد ي�شرتي الطفل اأكرث من قطعة اإذا حلق 
اىل  ا�شتدار  يكون  قد  الذي  املغني  بالبائع 

دربونة اأخرى.
 برد كلبك بالثلج

الذي  الثلج  بائع  نداء  يف  فار�شية  والكاف 
كان يجل�ص يف راأ�ص ال�شارع يف �شيف بغداد 
حاوية  يف  بالتنب  ثلجه  حافظًا  ال��اله��ب، 
عليها  من�شدة  واأم��ام��ه  ب��ج��واره،  خ�شبية 
قالب ثلج ومن�شار ليبيع للراغب ربع القالب 
اأو ن�شفه، قبل دخول الثالجات الكهربائية 

البيوت وهو ي�شيح:
 وغره الدنيا يا ثلج

برد كلبك بالثلج
ع��ن��ده��ا ي��ح��م��ل امل�����ش��رتي ال��ق��ط��ع��ة ال��ت��ي 

ال��دار  اىل  خم�شو�ص  مبنديل  ا���ش��رتاه��ا 
ح��اوي��ة  فيها  خ�شبية  ث��الج��ة  يف  لتو�شع 
والثلج  ل��ل��م��اء  مق�شمة  )ت��ن��ك(  ق�شدير 
وما  ل��الإرواء،  �شغرية  حنفية  منها  وتخرج 
لبيع  الرئي�شة  ال�شوارع  يف  الثلج  باعة  زال 
ثلجهم لباعة ال�شمك والفواكه وملن يحتاج 

الثلج وليجده يف بيته!
 العجوز التي تطارد!

تكون  قناٍن  يف  حتفظ  مرطبات  النامليت: 
ن�شميها  ملونة  زجاجية  ك��رة  ���ش��دادات��ه��ا 
اجلزء  يف  احلجية  عزيز  يقول  )دعبلة(، 
اإن  )ب���غ���دادي���ات(  م��و���ش��وع��ت��ه  م��ن  الأول 
الأحمر  )منها  خمتلفة  اأوايَن  للنامليت 
والربتقايل وي�شع البائع القناين يف حو�ص 
م�شنوع من اجلينكو وعليها قطع من الثلج 
يغطيها بكونية( يحمله على عربة يدور بها 

وهو ي�شيح:

 )�ساف احللوة تتبخرت.. وال�سعر منثور اأ�سفر(

ي�صتخدم �لباعة �جلو�لون حديثًا يف بغد�د �لتي �ت�صعت كثريً�، 
�لبيكبات �ملتمهلة يف �ل�صري يف �حلو�ري و�أنو�ع �لتكتك، لعر�ص ب�صائعهم 

و�ملناد�ة عليها حلّث ربات �لبيوت �صباحًا على �صر�ء �ملو�د �ملعرو�صة 
من خ�صار وفو�كه �أو بطانيات و)دو��صك( �أو �أ�صماك تلبط يف �لبيكب 

�ملفتوح �لذي يربط �لبائع على حاوية �لأ�صماك فيه )موتورً�( يحرك 
�ملاء �لذي يف �حلاوية �ملح�صورة بـ)جرتي(جامع لل�صمك وهو ينادي 

)�صمج يلبط – �صمتي مرببع – �هنا يللي يحب �ل�صمج( وهكذ�.

  با�سم عبد احلميد حمودي

نداءات الباعة تطرب
 اأ�سماع البغداديني

ف����ل����ك����ل����ور



 

مهم جد� 
 ليحق لأي �صخ�ص �و موؤ�ص�صة �و جملة �و �صا�صة �و مو�قع �لكرتونية 

و�أية و�صيلة �علمية �خرى ��صتعمال هذه �ل�صور  ) هي �ر�صيفي 
�ل�صخ�صي ومعي عقد �صر�ئها(  ، جملة �ل�صبكة �لعر�قية �لوحيدة لها  

�حلق بذلك وبعك�صه �صتكون �ملحاكم هي �لفي�صل.

مقداد عبد الر�سا

منطقة  اىل  ويتوجهون  �شحرهم  يحملون  املتوثبني  ومعه طالبه  علي  املخرج جعفر  الراحل 
الخي�شر لتقدمي واحدة من اروع التجارب يف تاريخ امل�شرح العراقي ، انها م�شرحية )فيت 
روك(، ذلك الف�شاء الخاذ ب�شكله ومعماره ، مهرجان فني يف قلعة الخي�شر ، ) يف قلب 
الخي�شر  قلعة  ،تقف  امل�شيئة  الرمال  ،وبني  املن�شي  والتاريخ  الريح  حدود  ،بني  ال�شحراء 
حفنة  بعد  اروقتها  ترى  عجوز  مثل  ،مهجورة  املمرات  ،فارغة  العلوية  نهايتها  عند  ماكولة 
من ال�شنني وهي م�شاءة بال�شموع ،مكتوب عليها ان تعود اىل ال�شخب مرة اخرى ،جتتذب 
من  زرافات  الن  تاتيها  من�شيا،  بات  الذي  تاريخها  يتجولون يف  مزارا  لهم  ولتكون  النا�ص 
ال�شياح واهل املدن القريبة لتعيد اليها طعم القها وبهجتها املفقودة منذ �شنني خلت ( كتب 
الراحل جعفر علي يف مقدمة دفرت العر�ص يقول ) �شىء عن فيت روك ، فيت نام ،ميوت 
ال�شعوب  تعليم  املتح�شرون  يحاول  وعندما   ، املتح�شرين  رق�شة  رول  اند  روك   ، املاليني 
النامية رق�شة الروك اندرول فان النتيجة تكون �شلب ثروات ال�شعوب النامية وقتل اطفالهم 
والقاتل معا،رق�شة  القتيل  فيها  فيتنام حني يرق�ص  ن�شائهم و)فيت روك( هي  وا�شتباحة 
، وم�شرحية فيت روك �شكال وم�شمونا حتاول ان تقول ا�شنعوا احلب  الهتزاز والتدحرج 
وتقول  عري�شة  ن�شالية  جبهة  تعني  العامل  تقدميي  بني  الن�شال  وحدة  اأن  وتقول  لاحلرب 
يف  ا�شرتك   ) م�شليا  فنا  ذلك  مع  ويبقى  ال�شعوب  ق�شايا  يخدم  ان  ميكن  الفن  اإن  اي�شا، 
جت�شيد العر�ص ) 38 ( ممثلة وممثاًل بينهم ، �شلمى داود، بديعة عبداهلل، منى �شلمان، 
كاظم،ا�شماعيل  كرم،عبداجلبار  املندلوي،طارق  العطار،�شباح  �شادق،خريية  راجحة 
فا�شل،عزيز  منرود،اكرم  عبدال�شتار،يو�شف  ،فالح  ال�شدي  جواد   ، مهدي  خليل،عقيل 
خيون،واخرون ، قدم العر�ص يف العام 1972 ، امللفت كان اجلمهور ،لقد اكتظ املكان بهم 
وهذه ال�شورة توؤكد �شكل العر�ص والتفاف اجلمهور حوله ، يف ال�شورة تظهر كل من املمثلة 
خريية العطار ، ثم في�شل رديف يف العمق ويو�شف منرود الول من اليمني ، والذي يجل�ص 
ي�شارا هو الفنان عبداجلبار كاظم واىل جانبه فردو�ص مدحت ويف العمق يظهر وجه الفنان 

طارق كرم وخلفه احت�شد اجلمهور  . 

�شحر   ، بالنهار  الليل  ي�شل  �شحرا  ال  ولياليها  بنهاراتها  بغداد  تكن  مل 
ج�شد  ف��وق  رحاله  حط  قد  القلق  يكن  مل   ، وال��ع��امل  وم��اج��اوره��ا  البالد 
ت�شتقبل  كانت   ، املواهب  حمولة  لتفريغ  �شاحة  ال  بغداد  تكن  العراق،ومل 
اكرث مما تودع ،جواد �شليم ملا يزل يبني بوابة �شكن البط العائم ،ال�شك 
يرحل بعيدا والثقة تنجب مواطنة يح�شدنا عليها القا�شي والداين، مل نكن 
قد تعلمنا بعد ابجدية حمالة احلطب ، الرفاهية بابهى �شورها،الف�شاتني 
اخلري  وللتوا�شل  للجميع  ملك  العامة  الماكن   ، تخفق  والقلوب  تتطاير 
للجميع  الوطن  �شعار  عاليا  يرفع  جيل  واحلميم،للمحبة،لالن�شجام،خللق 
مثل  مثلها  ،كانت  فقط  ال��رج��ال  على  حكرا  الليلية  ال��ن��وادي  تكن  ومل   ،
ال�شينما وامل�شرح ،جتتذب العوائل ، كانت للبهجة واحلبور، اتعرق خجال 
حينما اقارنها بليايل بغداد الن ونواديها،الكثري من املطربات واملطربني 
لنا�شها،النا�ص  والغناء  فيها  والقامة  بغداد  اىل  للح�شور  يتناف�شون  كانو 
كانت تهرع مبحبة كبرية لال�شتقبال والرتحيب ، وحكاية هذه ال�شورة هي 
للمطربة نزهت يون�ص التي كانت قد زارت بغداد مرارا هي واختها هيام 
يون�ص وغنتا يف نواديها الليلية ،نزهت يون�ص  تقف يف ملهى الوبرج لتقدم 

و�شلة غنائية بكل حريتها والعوائل تن�شت لها مبحبة .

�شورتان معا ملكان واحد ولزمنني خمتلفني ، الوىل  ميينا 
ال�شرح  واملعرفة،هذا  بالعافية  ان كانت احلياة ت�شج  يوم 
قبل  و�شحرة،  �شحر  بيت  للنا�ص،  ،بيت حمبة  بيتا  لنا  كان 
الطريق  )يف  ا�شميته  امل��ك��ان  بهذا  ات��غ��زل  كتبت  �شنوات 
�شارع  من  يبدا  الذي  ذاك  طريق  واى  بغداد(  م�شرح  اىل 
�شينما  �شيدت  فيه  ال��ذي  الفرع  من  وحت��دي��دا  ال�شعدون 
الن�شر؟، كنا منر يوميا بنف�ص الماكن لكننا نبتهج ونطري 
فرحا لن لنا يف كل يوم اكت�شاف جديد،هو تاريخنا ومعلمنا 
بيوتنا،  يف  نق�شيها  كنا  مما  اكرث  اوقاتا  نق�شي  كنا  وفيه 
ال�شباح  منذ  �شهر،يبدا  كل  نهاية  وعند  اجلمعة  يوم  كان 
البا�شل  يقودنا  امل�شرح  بعر�ص  احتفالنا  امل�شاء  وح��ت��ى 
انها   ، التنظيف  جمعة  انها   ، عبداحلميد  �شامي  ال�شتاذ 
جمعة الدلل ، دلل م�شرح بغداد ، م�شاء يبدا بالرتاق�ص 
من  هو  الي�ص  لحت��د،  ن�شوى  يف  ونحن  والعرفان  وال�شكر 
قدمت على خ�شبته اروع العمال يف تاريخ البالد امل�شرحي 
 ، البيا�ص  نا�شع  تاريخ  واجهة  يف  و�شعنا  من  هو  الي�ص  ؟ 
هو الذي احت�شن ، متوز يقرع الناقو�ص،اخلرابة،ال�شريعة 
، اخلان،الرهن،القربان،الن�شيحة،بغداد الزل بني اجلد 
والهزل،نفو�ص،هو اي�شا اب لبراهيم جالل ويو�شف العاين 
وفا�شل  يو�شف  �شوقي،وروميو  وخليل  عبداحلميد  و�شامي 
وزكية  �شاميوئيل  وازادوه��ي  الرماح  وناهدة  وزينب  خليل 

انطلق  ال��ذي  ال�شباب  من  والكثري  فيا�ص  وف��اروق  خليفة 
الفرقة  احتفلت  يوم  اتذكر   ، العامل  اىل  ومتعلما  مبتهجا 
على هذا امل�شرح ) م�شرح بغداد ( مبنا�شبة اليوبيل الف�شي 
لتاريخها النا�شع ، احت�شد النا�ص و�شعب املرور يف ال�شارع 
وكانت القاعة لت�شع ال ل ) 320 ( م�شاهدًا، كيف ميكن 
تدبر المر ؟ �شعد البارع الراحل ال�شتاذ خليل �شوق فوق 
�شطح امل�شرح وحتدث اىل اجلمهور املحت�شد واخربهم بان 
م�شرح  زاروا  الذين  ،من  التايل  اليوم  �شيعاد يف  الحتفال 
فريوز  ال�شيدة   ، اتذكر  العرو�ص  بع�ص  وح�شروا  بغداد 
ا�شماعيل  فهد  ا�شماعيل   ، �شاهني  يو�شف  والرحابنة، 
خمي�ص،غادة  ي�شري  وا�شف،الدكتور  القيلي،منى  ،فاروق 
وهبة،�شميحة  ون��و���ص،���ش��ع��دال��دي��ن  ال�����ش��م��ان،���ش��ع��داهلل 
الذي  الرو�شي  املمثل  اوليانوف   ، الرحمي  ايوب،�شفيان 
والن  هتلر،  دح��ر  ال��ذي  جوكف،جوكف  �شخ�شية  ج�شد 
ال�شنوات متر ، وي�شيخ املكان ، لقد تكالبوا عليه واطاحوا به 
، دم قلوب �شرفت فقط من اجل ان يغيب هذا امل�شرح وكان 
لهم ما ارادوا ،والن اىل ال�شورة الثانية ، هو م�شرح بغداد 
للنفايات  ، مل ا�شاأ ان ا�شع له �شورة وقد حتول اىل مكب 
لنها قا�شية جدا ، لكن هذه ال�شورة ت�شي بالكثري ، امل�شرح 
حتول اىل مطبعة، ولكم ان تقارنوابني عامل الم�ص وعامل 

اليوم .
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مدر�سة طينية 

يف عموم العراق 
كرفانية و

ـــن ـــري ـــس ـــ� ـــع وال ــــــــــادي  احل ـــــرن  ـــــق ال يف 

اأعرتف اأين تاأملت حد البكاء، وانا اأكتب عن واقع املدار�س 
يف العراق، ل�ست اأبكي نف�سي، واإمنا اأبكي االأجيال التي 
�ستاأتي من بعدنا، واأقول الأبناء جلدتي: ان�سبوا خيمة 
للعزاء، فنحن بلد النفط، يف القرن احلادي والع�سرين 
لدينا مدار�س طينية وكرفانية،

علي غني

اآيالت لل�شقوط، والكارثة الكربى هي  واأُخر   
الأرقام ال�شادمة عن اأعداد التالميذ مقارنة 
لغة  اإىل  والآن هلموا معي  املدار�ص،  مع عدد 

)الرقام( التي ن�شميها اأحيانًا:
لغة احلقائق ؟!

التخطيط،  وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث 
عدد  اأن  اىل:  اأ�شار  الهنداوي،  الزهرة  عبد 
طينية  مدار�ص   409 يبلغ  الطينية  املدار�ص 
يف عموم العراق. و�شمن �شرتاتيجية تخفيف 
فقراتها  م��ن  ف��ق��رة  ت�شمنت  ال��ت��ي  ال��ف��ق��ر، 
متت  ال��ع��راق،  يف  التعليم  م�شتوى  حت�شني 
املدار�ص  تاأهيل 144 مدر�شة من هذه  اإعادة 
التي يرتكز معظمها يف حمافظات  الطينية، 
ت���زال 365 مدر�شة  وم��ا  وال��و���ش��ط  اجل��ن��وب 

طينية قائمة!
اأ�شار  الرتبية  وزارة  امل�شوؤول يف  امل�شدر  لكن 
اىل وجود 150 مدر�شة طينية، و687 مدر�شة 
واأن  ال��ع��راق،  حمافظات  عموم  يف  كرفانية 
يبلغ 14977 مدر�شة حكومية،  املدار�ص  عدد 
ال��ع��راق،  ع��م��وم  اأه��ل��ي��ة يف  م��در���ش��ة  و2321 
امل��دار���ص  يف  وال��ت��الم��ي��ذ  الطلبة  ع���دد  واأن 
احلكومية يبلغ 9033273 طالبًا وتلميذًا، واأن 
الأهلية  املدار�ص  يف  والتالميذ  الطلبة  عدد 
تعود  الإح�����ش��ائ��ي��ات  وه���ذه   ،341742 يبلغ 
عن  ف��م��اذا   ،2018-2017 ال��درا���ش��ي  للعام 

اإح�شاءات عام 2019.
حتليل االأرقام؟!  

امل��دار���ص  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد  نق�شم  ع��ن��دم��ا 
كل  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  ن�شل  احلكومية 
مدر�شة ت�شتوعب 603 من الطالب والتالميذ، 
والأط���راف،  الريف  مدار�ص  ا�شتثنينا  واإذا 
ما  فاإن  عادًة،  قليلة  اأعداد  على  ت�شتمل  التي 
ت�شتوعبه كل مدر�شة يقارب الألف طالب، واأن 
يتجاوز  يكاد  الواحد  ال�شف  يف  الطلبة  عدد 
فر�شة  كل  وت�شهد  تلميذًا،  اأو  طالبًا  ال���60 
ببع�شهم،  الطلبة  ا�شطدام  مدر�شية حوادث 
املدار�ص عدَد  �شاحات  ويتجاوز عدُد حوادث 
واأن معظم  ال��ع��راق،  امل��روري��ة يف  احل���وادث 
والفنية،  الريا�شة  در�شي  من  تخلو  املدار�ص 
لكتظاظ ال�شفوف بالطلبة، بح�شب الأعداد 
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م�������ق�������االت

عامر بدر ح�سون

اأما بعد

كتبت هذا احلدث ك�سيناريو وقدمته للفنان 
في�سل لعيبي.. رمبا قلت له اإن هذه طريقتي 
يف االحتجاج على ال�سجن والتعذيب، اإذ لطاملا 

اعتقدت اأن القبح يحاَرب باجلمال، ولي�س 
بك�سف القبح وف�سحه كما فعل هو يف معر�سه.

ِادفع احلائط قلياًل!

كاتبًا  فاأ�شبح  "تتدهور" الأمور  اأن  قبل  لالأطفال  "الأدبية" كاتبًا  حياتي  بداأت 
للكبار.. فقط!

مع الأطفال لجمال ل�شوء الفهم، مع الكبار: �شوء الفهم هو القاعدة!
كان اأول �شيناريو كتبته عن �شجني يحلم اأن يرى ال�شم�ص وهي تدخل اىل زنزانته، 
وقد  فتاأتيه  نريد(  ما  يعرف  الق�ش�ص  يف  )واحلمام  برغبته  احلمامة  فتعرف 
الزنزانة وف�شردت  ال�شم�ص! دخلت اىل  حملت حتت جناحيها حزمة من �شوء 

جناحيها فانت�شر �شوء ال�شم�ص يف الزنزانة واأ�شبح الليل نهارًا!
ومع �شوء ال�شم�ص تذّكر ال�شجني جدائل حبيبته ال�شقراء مثل ال�شم�ص!

وكان اآخر �شيناريو لالأطفال ن�شرته يف "طريق ال�شعب" عندما زار العراق الفنان 
الكبري في�شل لعيبي واأقام معر�شًا يف قاعة كولبنكيان يف اآذار 1978.

للتعذيب،  باأكمله  كّر�شه  لقد  املبا�شرة:  ودللته  ق�شوته  يف  مذهاًل  املعر�ص  كان 
وكانت القاعة خميفة، فقد امتالأت بلوحات من احلجم الكبري وكل تف�شيل فيها 
كان ينّز دمًا واأملًا واأ�شالء. كان ذلك اعرتا�ص في�شل لعيبي على التعذيب، وقد 

مر املعر�ص ب�شمت ب�شبب اخلوف ال�شائد يومذاك.
يومها تذكرت ق�شة عن الفنان الرائد ر�شاد حامت، وكان �شجينًا مع فهد )موؤ�ش�ص 
ال�شجن  بجدران  اختناقًا  الأكرث  فنان،  كاأّي  وكان،  العراقي(  ال�شيوعي  احلزب 

و�شيقها وازدحامها. واأمام �شكواه اقرتح عليه فهد:
- بدًل من التذّمر.. ادفع احلائط قلياًل!

يف اليوم التايل ا�شتيقظ ال�شجناء وقد وجدوا اأنف�شهم يف عامل جديد!
لقد اأم�شك الفنان ر�شاد حامت باحلجارة وبقطع الطبا�شري ودفع بها احلائط حتى 
بانت ال�شماء!.. لقد ر�شم بحجارته على احلائط املدينة التي يحلم بها: حدائق 

وبيوتًا ومدار�ص واأطفاًل وطيورًا وكل ما يف الدنيا من جمال واأحالم!
كتبت هذا احلدث ك�شيناريو وقدمته للفنان في�شل لعيبي.. رمبا قلت له اإن هذه 
طريقتي يف الحتجاج على ال�شجن والتعذيب، اإذ لطاملا اعتقدت اأن القبح يحاَرب 

باجلمال، ولي�ص بك�شف القبح وف�شحه كما فعل هو يف معر�شه.
�شفحة  على  ن�شره  ومت  ال�شيناريو  بر�شم  قام  اأنه  بدليل  فكرتي  تقّبل  اأنه  اعتقد 

كاملة يف جريدة "طريق ال�شعب."
كان الزميل عدنان ح�شني يدير �شفحة "مرحبًا يا اأطفال" الأ�شبوعية يف "طريق 
ال�شعب" بالتعاون مع الكاتب الراحل م�شطفى عبود. وكنت اأنا اأعمل يف جريدة 
ل�شهور  �شحفية  دورة  1976يف  عام  ح�شني  عدنان  ذهب  اجلديد." وقد  "الفكر 
م�شطفى  مع  ال�شفحة  واإع��داد  اإدارة  يف  اأ�شاهم  اأن  مني  وطلب  العراق  خارج 

عبود. لكن م�شطفى عبود كان مربّيًا من طراز رفيع، اإذ �شّلمني ال�شفحة كاملة 
وقال يل بحزم: اأنت ت�شتطيع اإدارتها واإعدادها!

يف  الإع��الم  ن��ادي  يف  لالأطفال  فعالية  اإقامة  ال�شفحة  برنامج  �شمن  وكانت 
والأل��وان  الأوراق  وقتها  لالأطفال  ووفرنا  اأ�شبوعًا،  ت�شتمر  نوا�ص"  "اأبو  �شارع 
وال�شندوي�شات والأغاين وجعلناهم يلعبون وير�شمون على مقربة من عائالتهم.. 

وكنت اختار من ر�شوماتهم لوحات اأعلقها يف ال�شالة حتى اكتمل املعر�ص. 
ويف اليوم ال�شابع كان اخلتام وتوزيع اجلوائز.. لكن للحكاية بقية...

يف  وحتديدًا  الفل�شطينية  ال�شحافة  يف  لالأطفال  �شفحة  اأول  اأ�ش�شت  املنفى  يف 
زميلة  لكن  املجلة،  يف  التحقيقات  ق�شم  م�شوؤول  الثورة."كنت  "فل�شطني  جملة 
عراقية التحقت باملجلة وبق�شمي حتديدًا، ومل اكن لأ�شمح لنف�شي باإر�شالها اىل 
اخلنادق واملخيمات.. فقد كانت �شحفية عملت يف جملَتّي "املزمار" و"جملتي" 

يف العراق. وقد و�شعت عيني عليها، وحر�شت على اإبقائها قريبة مني!
كان ا�شم هذه الزميلة )رحمة عو�ص( والتي �شارت ُتكّنى )بعد زواجنا( اأم نوار! 
وبعد اأن كانت موظفة حتت اإمرتي ق�شيت 40 عامًا يف اإمرتها باعتبارها حبيبتي 

وزوجتي وتاج را�شي.. وما زالت!
وبعد 34 عامًا يف املنفى عدت اىل بغداد وبداأت افت�ص عن مطبعة لطباعة كتابي 
من  والرتحاب  باللطف  فوجئت  املنا�شبة  املطبعة  على  عثوري  وعند  وجملتي. 
علي  وانهال  ونه�ص  قلياًل،  �شفن  لطاولته،  عاد  عندما  اأنه  ووجدت  �شاحبها.. 

بالتقبيل والعناق!
وكانت املفاأجاة عندما قال يل:

- اأنت ل تعرفني او تتذكرين، لكنني اأعرفك!.. 
يا  "مرحبا  معر�ص  يف  الر�شم  يف  الأوىل  اجلائزة  له  قّدمَت  ال��ذي  الطفل  اأن��ا 

اأطفال"!
-------------------------

ذكريات مبنا�شبة يوم الطفل العاملي.

املوجودة يف كل مدر�شة.
اأكثـر من األف مدر�سة مت�سررة!

وبالعودة اإىل املتحدث با�شم وزارة التخطيط 
مدر�شة   1336 اإن  الهنداوي:  ال��زه��رة  عبد 
اجلزئي  اأو  الكلي  للهدم  تعر�شت  مت�شررة 
املحررة،  املناطق  الإره��اب يف  اأعمال  ب�شبب 
املقبلتني، و�شيتم  ال�شنتني  تاأهيلها يف  و�شيتم 
اجل����اري،  ال��ع��ام  م��در���ش��ة يف  اإجن����از 350 
ن��وري  التخطيط  وزي���ر  ال�شيد  ع��ن  وي��ن��ق��ل 
ب�شاأن حل م�شكلة  اأن التفاق  الدليمي  �شباح 
خالل  م��ن  �شيكون  تنجز  مل  التي  امل��دار���ص 
املق�شرين  يد  �شحب  او  املبالغ  تخ�شي�ص 
جميع  مع  التفاق  مت  اأن��ه  واأو���ش��ح  امللف.  يف 
الأطراف املعنية مبلف بناء املدار�ص، على اأن 
مبالغ  تعطى  اأن  فقط  حتتاج  مدار�َص  هناك 
من اأجل املبا�شرة بها، ومدار�ص حتتاج �شحب 
اإ�شافة  يد منها، وهناك مدار�ص حتتاج اىل 

مالحق.
انحدار ال ي�سدق يف التعليم..

و�شفه  كما  املدر�شية،  البنايات  نق�ص  اإن   
اأب��و  ب��اأن��ه  الرتبية،  ب�شوؤون  املخت�شني  اأح��د 
اأع���داد  ت�شرب  اىل  ي���وؤدي  لأن���ه  امل�شكالت، 
هائلة من التالميذ والطلبة لعدم ا�شتيعابهم 
وت�شهد  امل��زدح��م.  ال�شف  يف  املحا�شرات 
اأعرق  العراق،  يف  )�شابقًا(  التعليم  جل��ودة 
منظمة  ومنها  العاملية،  الرتبوية  املنظمات 

ال�شبعينات  للعراق يف  �شهدت  التي  اليون�شكو 
املتقدمة  املراكز  يحتل  الرتبوي  نظامه  ب��اأن 
يف ال�شرق الأو�شط. وكانت ال�شهادة العراقية 
وعلى  العامل.  جامعات  اأرق��ى  يف  بها  معرتفًا 
ذمة وزارة التخطيط فاإن العراق كان �شيخلو 
للعراق  جرى  فماذا   ،1979 عام  الأمية  من 
من  العراقية  احلكومة  قدمت  وم��اذا  الآن؟ 
ح��ل��ول يف ال��وق��ت احل��ا���ش��ر، ون��ح��ن الآن يف 

القرن احلادي الع�شرين؟
الربملان يفتح ملف االأبنية 

)املتلكئة(..
يف خطوة و�شفت باأنها نقلة نوعية، خ�ش�ص 
الأول  النائب  برعاية  خا�شة  جل�شة  الربملان 
الكعبي  كرمي  ح�شن  النواب  جمل�ص  لرئي�ص 
)املتلكئة(،  املدر�شية  الأبنية  ملف  لبحث 
اجلل�شة  يف  امل�����ش��ارك��ة  الأط����راف  وتو�شلت 
واملكونة من جلنة الرتبية يف الربملان والأمانة 
ال��رتب��ي��ة،  ووزارة  ال�����وزراء  ملجل�ص  ال��ع��ام��ة 
اىل  التخطيط،  ووزارة  واملهجرين  والهجرة 
وا�شتغالل  وقت،  باأ�شرع  املق�شرين  حما�شبة 
ونقلها  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  كرفانات 
احلا�شل  النق�ص  لتعوي�ص  املحافظات  اىل 
املدر�شية  الأبنية  مديرية  واإلغاء  الأبنية،  يف 
يف  امل��م��اث��ل��ة  وال���دوائ���ر  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 
ال�شلطتني  بني  والتن�شيق  املحافظات،  بقية 
واحد  هدف  لتحقيق  والتنفيذية  الت�شريعية 

للحكومة  تقدم  اأن  املدار�ص،على  اإكمال  هو 
موعدًا بذلك.

ت�سارب االآراء يف �ساأن حاجة 
العراق من املدار�س

اأكدت وزارة التخطيط اأن العراق بحاجة اىل 
بناء ما يقارب ال� 10 اآلف مدر�شة، يف حني 
النواب  جمل�ص  يف  الرتبية  جلنة  رئي�شة  ترى 
هدى اجلار اهلل اجلبوري يف مداخلتها اأمام 
ملف  ملناق�شة  اجتماعه  يف  ال��ن��واب  جمل�ص 
اىل  يحتاج  ال��ع��راق  اأن  امل��در���ش��ي��ة،  الأب��ن��ي��ة 
املحافظات،  عموم  يف  مدر�شة  األف   12 بناء 
ميكن  منوذجية  م��دار���ص  هناك  تكون  لكي 
والطلبة  للتالميذ  النف�شية  تراعي احلالة  اأن 
وفق  لهم  الكافية  الدرا�شية  ال�شاعات  ومتنح 

النظام املعمول به عامليًا.
اأنقذوا التعليم؟!

بدءًا  التعليم،  اإنقاذ  كلنا م�شوؤولون عن  نحن 
مواطن  اأ�شغر  حتى  الثالث  الرئا�شات  من 
ينبه  اأن  واج��ب��ه  م��ن  ال�����ش��ح��ف��ي  ع���راق���ي، 
ال�شمري  اأي��ن  جميعًا:  ون�شاألهم  احلكومة، 
يف  ال���ربد  م��ن  يرتع�ص  والتلميذ  الإن�����ش��اين 
ال�شتاء، ويختنق من احلر يف ال�شيف؟ العامل 
املجالت  يف  العراقيني  للمبدعني  ي�شهد  كله 
العراقي،  التلميذ  منا  ي�شتحق  اأف��ال  كافة، 
الإب���داع  ر�شيد  اإىل  امل��زي��د  �شي�شيف  ال��ذي 

العراقي، اأن نبني له مدر�شة تليق به؟

السنة الرابعة عشرة العدد )339( 25 حزيران 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

49 48



السنة الرابعة عشرة العدد )339( 25 حزيران 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

51 ت��ح��ق��ي��ق��ات50

وق���د ي��ب��دو ذل���ك غ��ري��ب��ًا اىل ح���ٍد م���ا، ولكن 
الثالثة،  الألفية  يف  ه��ذا  يحدث  اأن  الأغ���رب 
من  حققته  وما  تطور  من  الب�شرية  بلغته  وما 
و�شلت  واخ��رتاع��ات  واإجن����ازات  اكت�شافات 
كان  حني  يف  اآدم،  ابن  بجينات  التالعب  اىل 
اأجدادنا، �شكان البادية واخليمة وال�شحراء، 
الذين حتكمهم اأعراف الغزو و�شلطة القبيلة، 
اأكرث انفتاحًا وتفهمًا اىل احلد الذي يتحدثون 
والعالقات  والفرا�ص  ال��زواج  ق�شايا  عن  فيه 
وحرية  متطور  وفهم  نا�شج  بعقل  اجلن�شية 
مفتوحة. فهذا ملك كندة )احلارث بن عمرو( 
قبل  ال�شيباين  حملم  بن  ع��وف  ابنة  يخطب 
املوافقة  اإذا متت  قرنًا، حتى  من )15(  اأكرث 
وُزفت البنت اىل زوجها، ا�شتدعت الأم ابنتها 
العرو�ص واألقت على م�شامعها و�شّية من اأروع 
اأن تلك  اأهميتها  بلغنا عن الرتاث، وتكمن  ما 
الأم الفا�شلة مل جتد حرجًا ول عيبًا يف ك�شف 
ما يجب اأن تكون عليه العالقة الزوجية )فال 
اإل  منك  ي�شمُّ  ول  قبيح،  على  منِك  عيُنه  تقع 
وامل��اء  احل�شن،  اأح�شن  والكحل  ري��ح،  طيب 
اأطيب الطيب املفقود(. ولبد اأن تلك الوالدة 
م��ا كانت  )اأُم���ام���ة بنت احل����ارث(  ال��ك��رمي��ة 
تتحدث  ال��ت��ي  ع�شرها  ن�شاء  ب��ني  ال��وح��ي��دة 
اجلن�شية،  احل��ي��اة  متطلبات  ع��ن  ب��اأري��ح��ي��ة 
قبل جميء  املرحلة  اأع��راف  من  ُعرف  فذلك 
كان  احلنيف  ال��دي��ن  ظهر  وح��ني  الإ���ش��الم. 
وهم  الل�شان  يف  تلعثمًا  يجدون  ل  امل�شلمون 
)الفرا�ص(،  خ�شو�شيات  اأخ�ص  عن  ي�شاألون 
لأن التعرف على احلياة اجلن�شية من متممات 
الكرمي  ال��ر���ش��ول  يف  ولهم  الدينية،  املعرفة 
الذي خاطبهم  )�ص( خري قدوة ومعلم، وهو 
على  ترمتوا  )ل  معنى  واأو���ش��ح  لغة  باأف�شح 
وبينهن  بينكم  اجعلوا  بل  كالبهائم،  ن�شائكم 

ر�شول.. القبلة(.
ليلة �لزّفة

اىل  بالتطور  الآخ��ذة  الفرح  اأج��واء  بعيدًا عن 
ح��د ال��ه��و���ص واجل���ن���ون، ق��ري��ب��ًا م��ن التعبري 
العلمي، فاإنها )ليلة الدخلة( الأكرث اأهمية من 
مفردة )الزفاف(، لأن الدخلة التي ميكن اأن 
تكون واحدة من اأحلى ليايل العمر، وميكن اأن 

تكون ليلة النكد، التي طاملا اأدت اىل م�شكالت 
هو  باأ�شرارها  اجلهل  ولعل  م��دم��رة،  نف�شية 
الذي يقف وراء الطالق اأو القتل، بل هو وراء 
الكثري من حالت العقم وعدم الجناب ب�شبب 

العامل النف�شي اأو طريقة العالقة اجلن�شية.
معظم موؤ�ش�شاتنا ال�شحية، العامة واخلا�شة، 
ت�شتقبل  قا�شم  حممد  ال��دك��ت��ور  ي��ذك��ر  كما 
م��ئ��ات احل����الت )امل��ر���ش��ي��ة( ال��ن��اج��م��ة عن 
املراجعات  اأغلب  اأن  وامل�شكلة  الدخلة،  ليلة 
تفاقم  بعد  اإل  تتم  ل  ن�شائية(  اأو  )رجالية 
العالج  ُي�شّعب  ال��ذي  الأم���ر  وه��و  حالتهم، 
يبدي  وفيما  م��ع��ًا.  وامل��ري�����ص  الطبيب  على 
املراجعني  هوية  من  ا�شتغرابه  قا�شم  الدكتور 
)معلم،  درا�شيًا  موؤهلة  العظمى  الن�شبة  لأن 
ال��خ(  اأ���ش��ت��اذ، مهند�ص، حم���ام،...  م��در���ص، 
واأغرب الغرائب اأن بينهم اأطباء، فاإن الدكتور 
ح��الت  اأن  اىل  ي�شري  ال��ك��رمي  ع��ب��د  ف��ا���ش��ل 
اأ�شهرها  وم��ن��وع��ة،  ك��ث��رية  املر�شية  الدخلة 
الرجل،  له  يتعر�ص  الذي  اجلن�شي(  )ال��ربود 
اأداء  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ع���دم  اأو  )ال��ق�����ش��ور  اأي 
اأما  الطبيعية(.  ب�شورتها  اجلن�شية  الوظيفة 
التعر�ص اىل اجلروح  فهو  امل��راأة  ال�شائع عند 
نقل  يقت�شي  �شديد  بنزف  اأحيانًا  امل�شحوبة 
كما  العموم،  وعلى  امل�شت�شفى.  اىل  العرو�ص 
امل�شكلة  فاإن جوهر  الدكتورة )منال..(،  ترى 
يتلخ�ص بالأمية اجلن�شية التي ت�شع العري�شني 
من  مرهقة  �شغوطات  حتت  الدخلة  ليلة  يف 
الثقة(،  وع��دم  والتخوف  والتهّيب  )ال���رتدد 
وهذه امل�شكلة تزداد تعقيدًا –واحلديث ما زال 
ال�شريعة  املراجعة  عدم  يف  منال-  للدكتورة 

لالأطباء الخت�شا�ص..
ان ت�شكيك العري�ص برجولته، يف حالة تعر�شه 
على  مبا�شرة  ينعك�ص  اجلن�شي،  ال��ربود  اىل 
الدكتور حممد  يكمل   - وهنا  النف�شي،  و�شعه 
اأمرين،  اىل  النظر  لفت  اأودُّ  كالمه-  قا�شم 
اأولهما اأن ا�شتمرار الرتدي يف الو�شع النف�شي 
يوؤدي اىل التاأثري ال�شلبي املبا�شر على )اجلهاز 
التنا�شلي(، لأن الوظيفة التنا�شلية من الناحية 
والطبية هي وظيفة )ذهنية-فكرية- العلمية 

اأن  وثانيهما،  ج�شدية،  تكون  اأن  قبل  نف�شية( 

ليلة الدخلة
ح�سن العاين

وقائع �حلياة يف �لعر�ق – ومثله �لكثري من 
بلد�ن �لعامل �لثالث- تفيد باأن �حلديث 
يف ق�صايا �ل�صيا�صة �أيًا كانت حماذيره �أو 

خماطره يف بع�ص �لأحيان، �أهون مئة مرة من 
�حلديث عن ليلة �لزّفة وما ير�فقها من �صروح 

وتف�صيلت ذ�ت طابع جن�صي، مع �أن هذ� �لطابع 
له �صند علمي و�صرعي وثقايف وتربوي.. 
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وتوفرت  وطاأُته،  خّفْت  ما  اإذا  الإح�شا�ص  هذا 
فاإنه  الزوجية،  مهمته  اإداء  اإمكانية  للرجل 
يت�شرف  اجلن�شي-  وعيه  غياب  –ب�شبب 
تاأكيد  ورائ��ه��ا  م��ن  يبغي  همجية  بحيوانية 
)فحولته اأو رجولته العالية( وعلى العرو�ص اأن 
من  مكلفًا  ثمنًا  يكون  ما  وغالبًا  الثمن،  تدفع 

�شحتها وو�شعها النف�شي.
الدرا�شية  مناهجنا  اأن  منال  الدكتورة  تعتقد 
على  زيادة  والتعليمية،  الرتبوية  وموؤ�ش�شاتنا 
الرجل  ت���زّود  مل  واملجتمع،  البيت  موؤ�ش�شة 
واملراأة باأية خربة اأو معلومة اأو ثقافة يف هذا 
يح�شى  ل  ما  ت�شع  لأنها  فقط  لي�ص  املجال، 
الثقافة اجلن�شية،  من اخلطوط احلمر حتت 
الأمية،  نف�شها، من هذه  تعاين، هي  لأنها  بل 
م�شتوى  اأن  وهي  الأهمية،  بالغة  مالحظة  مع 
تبقى  الدخلة  ليلة  و�شلوكيات  اجلن�شي  الوعي 
بحكم  بالرجل  مقارنة  امل���راأة  عند  متدنية 
ناحية،  م��ن  ملجتمعنا  امل��ح��اف��ظ��ة  الطبيعة 
واحل��ي��اء ال���ذي ه��و اأح���د �شفات الأن��ث��ى من 
ناحية اأخرى، وهو ما ينغ�ص عليها ليلة العمر 
كما ُيقال، التي طاملا انتظرتها وعا�شت معها 

اأحالمًا وردية!!
ماذ� تقول �لبكارة؟

م�����ازال ال���ع���رف ال�����ش��ائ��د يف ال���ري���ف وب��ني 
املجتمع،  يحكم  الذي  هو  ال�شعبية،  الأو�شاط 
الطبيب  يقول  كما  العرف،  هذا  وجوه  واأب��رز 
حجم  يف  يتمثل  ع��ب��ا���ص،  ه��ا���ش��م  اجل����راح 
العري�ص  كاهل  امللقاة على  الكبرية  امل�شوؤولية 
وف�ّص  بوح�شية،  عرو�شه  على  لالنق�شا�ص 
بكارتها وروؤية الدم يف دقائق معدودات، لأن 
العري�ص  اأن  اأولهما  اأم��ري��ن:  على  يدلل  ه��ذا 
)رجل من ظهر رجل(، وثانيهما اأن العرو�ص 

حتمل �شهادة )العّفة وال�شرف(!!
�شرف(  )�شهادة  البكارة  اأن  يعني  ه��ذا   -

وعذرية حلاملتها!
* ولكن الكثري من هذه ال�شهادات مزورة!

- كيف؟
فهناك  واحدة،  لي�شت  البكارة  تركيبة  لأن   *
وهناك  املطاطي..  البكارة  بغ�شاء  يدعى  نوع 

غ�شاء خفيف جدًا، وميكن اأن يتمزق من دون 
حدوث اأي نزف اأو ظهور دماء.

- واحلل؟
* املتزوجون الذين يتعاملون مع هذه احلالت 
بتعقل ويراجعون الأطباء يتم اإفهامهم، ولكن 
العرف  ع�شبية  تاأخذهم  الذين  يف  امل�شكلة 
بخ�شائ�ص  اجل��ه��ل  وي��دف��ع��ه��م  الج��ت��م��اع��ي 
التكوين اجل�شدي للمراأة وجهازها التنا�شلي، 
فهم غالبًا ما يعمدون اىل الطالق، وغالبًا ما 
تتاأزم العالقة بني اأ�شرتي العري�شني، وقد تقتل 

البنت غ�شاًل للعار.
ح�شر  ال�شعب  م��ن  م��ن��ال:  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول 
املخاطر الناجتة عن غياب الثقافة اجلن�شية، 
اأنه  مع  الإجن���اب،  وع��دم  العقم  مقدمتها  يف 
والقلق  لأن اخلوف  اأحد احلالت فقط، ذلك 
اىل  توؤدي  وغريها،  اجلماع  واأ�شلوب  واحلياء 
التي  الأمرا�ص  الزوجة اىل جملة من  تعر�ص 

قد ل تظهر اآنّيًا كالنزف والإ�شقاط وا�شطراب 
الدورة ال�شهرية وغريها، هذا غري العديد من 
احلالت التي يتعر�ص لها الزوجان بهذا القدر 
والنفور اجلن�شي  الكاآبة واحلزن  اأو ذاك مثل 

والبغ�ص الدفني.. الخ
مفاهيم عامة

يبدي الدكتور حممد قا�شم ا�شتغرابه ال�شديد 
لأنه ل توجد لدينا، على كرثة و�شائل الإعالم، 
اأو  اإذاع��ة  اأو  جملة  اأو  جريدة  اأو  ف�شائية  اأي��ة 
بال�شحة  تعنى  مطبوع  يف  زاوي���ة  اأو  �شفحة 
اجلن�شية وثقافتها على غرار العناية بالربامج 
ال�شحية الأخرى التي تتعلق مبخاطر التدخني 

مثاًل اأو اأهمية الريا�شة على ال�شحة اأو.. الخ
* ونحن نتحدث عن غياب الثقافة اجلن�شية، 
هل هناك م�شكالت حقيقية لأن الرجل )قد( 
ينتهي من عملية اجلماع ب�شرعة ول يلتفت اىل 

زوجه؟

القمة  ه��و  ال��ط��رف��ني  ل���دى  )الك���ت���م���ال(   -
ال��زوج��ني،  ب��ني  اجلن�شية  للعالقة  العاطفية 
ت�شري  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  املتوفرة  واملعلومات 
)ال����ذروة(  امل����راأة اىل  و���ش��ول  ع��دم  اأن  اىل 
اىل  ي���وؤدي  حت��ف��ظ��ًا(  )الأق����ل  املجتمعات  يف 
ان��ح��راف��ه��ا الأخ���الق���ي يف ال��غ��ال��ب، اأم����ا يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات )الأك�����رث حت��ف��ظ��ًا( ف��ي��ق��ود اىل 
من  وال�شمئزاز  واحل��زن  بالياأ�ص  اإح�شا�شها 

الفرا�ص.
* ارت���ب���ط م�����ش��ط��ل��ح )ال������ربود اجل��ن�����ش��ي( 

بالرجل.. هل املراأة خارج هذا التو�شيف؟
-  ال���واق���ع ي��ق��ول غ��ري ذل����ك.. وب��ع��ي��دًا عن 
والذكر  الأن��ث��ى  ف��اإن  التفا�شيل،  يف  اخلو�ص 
ال�شعيدين  على  م�شرتكة  �شفات  جتمعهما 
هناك  لي�شت  اأنه  مبعنى  والنف�شي،  اجل�شدي 
ت�شريحيًا فوارق كبرية اأو مهمة بني جهازيهما 
على  ف��وارق  اأي��ة  هناك  ولي�شت  التنا�شليني، 

امل�شتوى النف�شي.
هذه  مثل  اىل  تتعر�ص  يجعلها  ال���ذي  م��ا   *

احلالة؟
الثقافة  ق�شور  بينها  م��ن  كثرية  اأ�شباب   -

اجل��ن�����ش��ي��ة.. اخل���وف من 
احل���م���ل.. الف���ت���ق���ار اىل 
احل��ن��ان.. ال��زي��ج��ات غري 
اأو  امل��ت��ك��اف��ئ��ة اج��ت��م��اع��ي��ًا 
او  اقت�شاديًا  اأو  اأ���ش��ري��ًا 

وظيفيًا اأو م�شتوى علميًا اأو على �شعيد العمر.. 
ومن هنا ين�شح علماء الجتماع بتوفري حدود 
على  حفاظًا  التكافوؤ  من  مقبولة  اأو  معقولة 
امل���راأة  ال��زوج��ي��ة، وجتنيب  دمي��وم��ة احل��ي��اة 
ب�شورة خا�شة الإح�شا�ص بالياأ�ص اأو التعر�ص 
اىل الكاآبة والنفور من ال�شرير، وكلها عوامل 

تقود اىل الربود..
* واحلل؟!

لطبيعة  الزوجني  تفهم  مبدى  يتعلق  الأم��ر   -
امل�شكلة، وعلى العموم ميكن اللجوء اىل بع�ص 
العالج  اأو  املهدئة مثاًل  العالجات كالأقرا�ص 
النف�شي الإ�شنادي.. ولكن املوؤ�شف اأن اأغلبهم 

يلجاأ اىل ال�شحرة وامل�شعوذين..
�أخطاء �صائعة

دون  بالرجل  اجلن�شي  ال��ربود  ح�شر  يعّد  ل 
اأخطاء  فهناك  ال�شائع،  اخلطاأ  وح��ده  امل��راأة، 
�شائعة كثرية تتعلق بليلة الزفة اأو الدخلة، منها 
فا�شل  الدكتور  ي�شرح  كما  املثال،  �شبيل  على 
حيث  من  الطعام  م�شاألة  وينبه،  الكرمي  عبد 
كمياته واأنواعه، لأن معظم الرجال املتزوجني 
اأن  وم��ف��اده  ال�شائد،  ال�شعبي  ب��ال��راأي  اأخ���ذوا 
ولكن  الطعام،  اأكرب كمية من  العري�ص  يتناول 
اإن  الأوىل:  حقيقتني،  اأك��دت  الطبية  املباحث 
العدو املبا�شر لقدرة الرجل اجلن�شية هو التهام 
يعني  البطن  امتالء  لأن  الأطعمة،  من  كثري 
النفعالت  وكبح  والك�شل،  النعا�ص  يف  زي��ادة 
العاطفية والتوترات اجلن�شية، كما اأن املخاطر 
تتعداها  "الدخلة" بل  عند  تتوقف  ل  الأعظم 
بحيث  اجلن�شية  الرجل  قدرة  ا�شمحالل  اإىل 
ت�شبح عّلة م�شتدمية �شعبة العالج.. والثانية: 
اأك��الت  وج���ود  ح��ول  �شعبيًا  ال�شائع  اخل��ط��اأ 
اجلن�شي،  الن�شاط  اإغناء  با�شتطاعتها  معينة 
وباخت�شار فاإن الطعام املتوازن الذي يحافظ 
الطاقة  الأ�شا�ص، لأن  العامة هو  ال�شحة  على 

اجلن�شية جزء من هذه ال�شحة..
واأك���رث خ��ط��رًا يف  اأك���رث �شيوعًا  ه��ن��اك خ��ط��اأ 
هو  الكرمي،  عبد  الدكتور  يقول  نف�شه،  الوقت 
امل�شروبات الكحولية بحجة اأنها ُتن�شط اخليال 
والنت�شاء  املتعة  من  املزيد  وتبعث  العاطفي 
ومتدُّ  واخلجل،  الرتباك  جتاوز  على  وت�شاعد 
الأع���ذار  وه��ذه  واجل����راأة.  بال�شجاعة  ال��رج��ل 
على  ال�����ش��ح��ة  م��ن  ل��ه��ا  اأ���ش��ا���ص  ل  جمتمعة 
حيث  وال��واق��ع��ي،  وال��ط��ب��ي  العلمي  امل�����ش��ت��وى 
اأثبتت الدرا�شات يف هذا املجال اأن امل�شروبات 
الكحولية، �شواء يف ليلة الدخلة اأم على امتداد 
تعدُّ  كما  معاك�شًا،  فعاًل  توؤدي  الزوجية  احلياة 
ال�شعف  ل���ولدة  املبا�شرة  ال��ع��وام��ل  اأه��م  م��ن 
خماطرها  غري  ه��ذا  ال��رج��ال،  عند  اجلن�شي 

الكبرية على �شحة الن�شان ب�شورة عامة..
ثمة اأمر اآخر ل يتنبه له الكثريون، وهو العالقة 
بني )الأمرا�ص والطاقة اجلن�شية( فكثريًا ما 
عن  العجز  اىل  ليلتهم  يف  العر�شان  يتعر�ص 
اأداء وظيفتهم الذكورية، من غري النتباه اىل 
ولي�ص  معني،  �شحي  بخلل  مرتبط  ال�شبب  اأن 
بال�شرورة اأن يكون العامل النف�شي وراء ذلك، 
من  واح��د  مثاًل  الدموية  ال��دورة  فا�شطراب 
�شور العجز لأن الدم ل ي�شل ب�شورة طبيعية 
اأمرا�ص  بالطبع  التنا�شلي، هناك  اىل اجلهاز 
ال�شغط  كارتفاع  بالعجز  ال�شعور  تولد  اأخرى 
الكلية  واأمرا�ص  ال�شّكر  وكذلك  انخفا�شه  اأو 
اإح�شا�ص  فاإن  هنا  ومن  واخلراجات..  والكبد 
الرجل باخليبة واخلوف ال�شديد من اأن يكون 
وعليه  ي�شوغه،  ما  له  لي�ص  جن�شيًا(  )مري�شًا 
تكمن  اأن م�شكلته احلقيقية ل  اإىل  الطمئنان 
وعليه  فيه،  يفكر  ال��ذي  املكان  يف  بال�شرورة 
القرار  ات��خ��اذ  فر�شة  املعالج  الطبيب  منح 
واجل�شد،  النف�ص  زواي��ا  على  نظرة  اإلقاء  بعد 
لأن احلالة يف العادة ب�شيطة.. بل اأب�شط مما 

يظن.

الطعام املتوازن الذي يحافظ على ال�سحة 
العامة هو االأ�سا�س، الأن الطاقة اجلن�سية جزء 

من هذه ال�سحة..

االأنثى والذكر جتمعهما �سفات م�سرتكة على ال�سعيدين اجل�سدي 
والنف�سي، مبعنى اأنه لي�ست هناك ت�سريحيًا فوارق كبرية اأو مهمة بني 

جهازيهما التنا�سليني، ولي�ست هناك اأية فوارق على امل�ستوى النف�سي.



اليوتوبيا يف  التي تقابل  الدي�شتوبيا الظاملة  تلك هي 
قوام  �شوء  على  ب�شيطًا  مثاًل  ولن�شرب  ا�شتقامتها، 
هذه النظم املجتمعية، ففي الوقت الذي تنادي فيه 
عرب  ال�شحة  م��راع��اة  ب�����ش��رورة  خمل�شة  اأ���ش��وات 
ذلك  يف  مب��ا  املختلفة  باأنواعها  احِلمية  ممار�شة 
تقلي�ص خماطر  اأثبت فعاليته يف  الذي  املاء  ريجيم 
املعروف  من  اإذ  بتجويعه،  حّد  اأبعد  اىل  ال�شرطان 
واأك��وٌل  نهمة  اخلبيث  املر�ص  هذا  خاليا  اأن 
"اأ�شعب" املذكور يف تراثنا  مبا يفوق نهم 
ن�شبة  اأ�شعبية  ت�شمى  فهي  ولذا  العربي، 
املوائد  على  املكّبة  ال�شخ�شية  تلك  اىل 

مما  ال�شريع  ال��غ��ذاء  ت��ن��اول  وتقليل  وج���دت،  اأينما 
ملا  وال�شارع،  ال�شوق  يف   )Fast food( ي�شمى 
تقدمه مطاعم املذاقات الأمريكية والغربية ال�شارة 
التي  ال�شمنة  املوؤدية اىل  بال�شعرات احلرارية  املليئة 
تعدُّ مكمن الأمرا�ص املعا�شرة، اإذ تربك عملية اإفراز 
هورمون )Leptin( يف الدماغ، وهو امل�شوؤول عن 
بال�شبع،  الإن�شان  ي�شعر  الطعام حينما  تناول  اإيقاف 
عن  يزيد  م��ا  يطلب  الإن�����ش��ان  يبقى  احل��ال��ة  وب��ه��ذه 
حاجته من الطعام، فتتولد البدانة تدريجيًا وتتفاقم 
يف اجل�شد. ولو اأ�شيب الإن�شان بال�شرطان – عافاكم 
الأطعمة  على  املعتاد  البدين  اجل�شد  ف��اإن  اهلل– 
املذكورة اآنفًا قد ل ي�شتجيب حتى للعالج الكيمياوي، 
لذا كان لزامًا على الإن�شان اأن يناأى متامًا عن هذه 
الوجبات املليئة بالدهون امل�شبعة مما تقدمه مطاعم 
بالهامربكر  اخلا�شة  هارديز  ومطاعم  املاكدونالدز 
بالدهون  املغرقة   KFC امل�شماة  كنتاكي  ومطاعم 
البدانة  اىل  حتمًا  م��وؤداه��ا  التي  ال�شارة  املهدرجة 
املفرطة التي ُعّدت يف الوقت احلا�شر من الأمرا�ص 
عندنا  ال�شائعة  الأم���را����ص  ���ش��اأن  �شاأنها  امل��زم��ن��ة 
اعتباطًا  ولي�ص  وغريهما،  ال��دم  و�شغط  كال�شّكري 
اإن و�شفت هذه الوجبة باأنها وجبة "الذنوب املمتعة" 
حتى اأن مبتكر وجبة الكنتاكي ال�شيد "�شاندرز" كان 
يرف�ص اأول الأمر عملية القلي املفرط للحوم الدجاج 
ملا يقارب ن�شف ال�شاعة حتى تن�شج وتكون جاهزة 
مقلّية  يف�شلونها  كانوا  اجلنود  زبائنه  لكن  لالأكل، 
ال�شارع  نا�شية  على  الب�شيط  مطعمه  افتتح  عندما 
ثالثينات  يف  ال�شابلة  م��راأى  على  دجاجه  يقلي  وهو 
واإقباًل منقطع  وفريًا  ربحًا  اإذ حقق  املا�شي،  القرن 
خا�شة  مطبخية  اأدوات  ا�شرتى  اأنه  وتنا�شى  النظري 
واحلفاظ  لل�شحة  توخيًا  البخار  على  الدجاج  ب�شلق 
الوفري  وال��رب��ح  امل���ال  لكن  ال��غ��ذائ��ي��ة،  قيمته  على 
اجلنود،  �شيما  ل  الزبائن،  من  املتزايد  والإق��ب��ال 
الكنتاكي  وجبة  من  الآن  نعرفه  ما  اىل  يتجه  جعلته 
الرغم من خماطرها  على  �شديدًا  اإقباًل  تلقى  التي 
الكبرية على ال�شحة.  وتتجه الأنظار الآن اىل ِحمية 
املاء باعتبارها العالج احلا�شم لتقليل البدانة ومنع 
ال�شيئة  خ�شائ�شها  من  التي  ال�شرطانات  انت�شار 
اخلطرية اإحداث الفو�شى يف اجل�شد والعبث بنظامه 
الطعام  من  بحرمانها  ون�شقه،  وهارمونيته  وترتيبه 
فقد  الأق��ل،  يف  الواحد  الأ�شبوع  يف  يومني  ال�شلب 

جرت جتربة هذه احلمية على فئران جتارب م�شابة 
وبعد جتويعها ظهرت  بال�شرطان عن طريق احلقن 
حالة ال�شت�شفاء عليها، وا�شتعادت �شحتها وب�شمنها 
بع�ص الفئران التي جرى حقنها بفايرو�شات لوكيميا 
وتتجدد  تتعافى  بداأت  اإمنا  فح�شب  هذا  لي�ص  الدم، 
�شيخوختها  وتوؤجل  واملناعي  الع�شبي  خاليا اجلهاز 
ب�شبب فعالية حمية املاء.  ومن املعروف ان اخلاليا 
ال�شرطانية تع�ش�ص يف اجل�شم وتنهم كل ما حولها ول 
ت�شلم منها حتى اخلاليا ال�شلمية فتدمرها وت�شعفها 
ولهذا  تهلكه  حتى  فها  م�شيِّ على  خبثها  ومت��ار���ص 
ال�شتيطاين  بامل�شتعمر  اأ�شبه  اإنها  باخلبيثة،  �شميت 
الراب�ص يف اأر�ص ل يريد اأن يربحها ويظل باحثًا عن 
خونة واأتباع يغذونه ليمتّد ويّت�شع اأكرث فاأكرث، وهوؤلء 
الأتباع هم "املغذيات املميتة" التي ذكرناها، ي�شتمد 

منها احلياة والبقاء اأطول مدة ممكنة.
منهم  والفقراء  الب�شطاء  الأوائ��ل  اأ�شالفنا  كان  لقد 
ال�شعري والتمر  يف الأرياف واملدن يتغذون على خبز 
وباقات  اخل�شراوات  عن  ف�شاًل  اخلاثر،  اللنب  مع 
البقدون�ص والب�شل واأعواد الريحان والكرف�ص وبقية 
الفالحي  بالعمل  ويرتي�شون  اخل�شر،  امل�شهيات 
مو�َشرًا  ك��ان  من  اأّم��ا  الن�شيطة،  واحل��رك��ة  ال���دوؤوب 
ول  وف��اك��ه��ة،  ن��دّي��ًا  ورط��ب��ًا  �شمكًا  فيزيدها  منهم 
النادرة  والعزائم  املنا�شبات  يف  اّل  اللحوم  يقربون 
لكنهم  احلالية،  الع�شر  اأمرا�ص  ت�شيبهم  اأن  دون 
والنزاعات  والغرق  البلهارزيا  ب�شبب  ميوتون  كانوا 
الكولريا  مثل  الأوب��ئ��ة  بهم  تفتك  وق��د  الع�شائرية، 
وما  اللتهابية،  الأم��را���ص  وبقية  ال��رئ��وي  وال��ت��درن 
علينا الآن اإل اأن نعود ملا اعتادوا على تناوله من قبُل، 
مع اإ�شافة ما ت�شّح به اأبداننا مثل ال�شَلطة والفواكه 
املحّلى  وال�شاي غري  ال�شّكر  وع�شائرها اخلالية من 
والبعد  الذهن  �شفاء  مع  �شباحية  بريا�شة  باأ�ص  ول 
عن القلق وجتنب التفكري املوؤدي اىل انقبا�ص النف�ص 
البال  وهداأة  الدواء  راأ�ص  فاحلمية  الدماغ،  و�شداع 
بن  "احلارث  العربي  طبيبنا  قال  كما  ال�شفاء  وقلب 
عر�ص  وه��و  الفم  يعلو  ال��دم��اغ  اأن  ولنتذكر  كّلدة." 
الإن�شان وهاديه اىل �شواء ال�شبيل، فلي�ص بغريب اأن 

يتاأنى يف انتقاء ما يريد من طعام.
نقية  كثريٌة  "مياه   : الن�شيحة  هذه  دائما  ولنتذكر 
واأطعمة ب�شيطٌة تقّربك من العافية وتهديك تاجًا من 

ال�شحة."

ـــــدوام  ــى ال ــل عـــافـــيـــٌة ع

كثرية هي �ملفارقات يف هذه �حلياة �لقائمة على قرن ثور هائج، 
حياة تبدو غري متو�زنة مبعايريها و�صوء عد�لتها، ومهما حاول 

�ملفكرون ورجال �لعدل و�ملخل�صون �ن يعيدو� ترتيبها وتقوميها قدر 
�لإمكان تظل مائلة نحو �لعوجاج.

ب�ساطة الطعام...
جواد غلوم
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وما  كانت  مكتبة،  عن  اليوم  �شاأخربكم 
زال���ت رغ���م زوال��ه��ا ب��ع��د احل��ري��ق ال��ذي 
حقيقيًا  رم��زًا  متثل  راأف���ة،  دون  التهمها 
)مكتبة  عن  اأحت��دث  العراق،  يف  للثقافة 
املثنى( العريقة التي اأ�ش�شها الكتبي قا�شم 
الرجب، املولود عام 1919 يف الأعظمية ، 
لتكون املكتبة الأكرب يف العراق، ولرمبا يف 

ال�شرق الأو�شط... 
ي�شتذكر حفيده ابراهيم الرجب ق�شة ولع 
جّده باقتطاع ق�شائم الكوبون من املجالت 
اإىل  اإر�شالها  ليعيد  الإنكليزية  اأو  العربية 
عن  ُتعِلن  الكوبونات  تلك  وكانت  ذويها، 
فهار�ص  اأو  وغريه،  تبغ  اأو مناذج  العطور، 
ملكتبات. ع�شق املرا�شلة والقراءة ومل يعلم 

يومًا اأنه �شيكون �شاحب مكتبة.
املادية  احلالة  "ب�شبب  اإنه  ابراهيم  يقول 
ا�شطر  ج��دي،  بعائلة  اأملّ��ت  التي  ال�شعبة 
قد  حينذاك  يكن  ومل  املدر�شة،  ترك  اإىل 
وبداأ  بعد،  البتدائي  ال�شاد�ص  يف  تخرج 
)املكتبة  يف  �شغريًا  عاماًل  العملية  حياته 
العربية( ملوؤ�ش�شها نعمان الأعظمي، العمل 

بقوة،  الكتب  ع��امل  دخ��ول  له  مّهد  ال��ذي 
لأكرث  م�شيًا،  بيته  اإىل  يعود  كان  اأنه  حتى 
املال  ويوفر  يّدخر  لكي  اأ�شهر،  �شتة  من 
من  ج��زء  ل�شراء  املتبقي  وي��رتك  لأه��ل��ه، 
الأ�شفهاين  ف��رج  لأب��ي  )الأغ���اين(  كتاب 
له  ي�شمح  اذ  ال��وط��ن��ي��ة(  )امل��ك��ت��ب��ة  م��ن 
�شاحبها،عبد احلميد الزاهد، مب�شاعدته 
نعمان  عك�ص  ال��ك��ت��ب،  على  اخل�شم  يف 
اإعارته  حتى  يرف�ص  كان  الذي  الأعظمي 

الكتب ويبيعه اإياها مببالغ باهظة." 
املرجع ال�سغري

الكتب  عامل  يف  الرجب  معلومات  ات�شعت 
اأ�شبح  حتى  مطالعاته  وزادت  ك��ث��ريًا، 
مرجعًا للكثري من الزبائن، املتعط�شني اإىل 
امل�شادر اأو البحوث حينذاك، ما ا�شطره 
غري  املعاملة  ب�شبب  املكتبة،  ت��رك  اإىل 
�شراء  رحلة  ليبداأ  �شاحبها،  من  اجليدة 
العراق من خارج  املتوفرة يف  الكتب غري 

وكان  العراقية،  ال�شوق  يف  وبيعها  البالد 
من  كاملة  ن�شخة  هو  ا���ش��رتاه  كتاب  اأول 
)معجم الأدباء(، �شلمها اإىل الأب راي�ص 
بغداد  كلية  ثانوية  مدير 

لالآباء الي�شوعيني. 
ط��ل��ب م��ن��ه خ��ال��ه ���ش��راء 
بيته،  باع  اأن  بعد  مكتبة 
اأحد  فوجد  البحث  وب��داأ 
ال���دك���اك���ني ال���ف���ارغ���ة، 
على  م�شاحته  ت��زي��د  ل 
يف  يقع  مربعني،  مرتين 
و�شط �شوق ال�شراي، وقد 
ال�شنوية  اأج��رت��ه  ك��ان��ت 
���ش��ت��ة ع�����ش��ر دي����ن����ارًا، 
وا�شرتى �شناديق خ�شبية 
فارغة، واتخذ من اأخ�شابها غري ال�شقيلة 
ج��ذاب��ًا  يكن  مل  �شكلها  اأن  حتى  رف��وف��ًا 
مقبوًل، ومالأها مبجالت م�شتعملة طلبها 
من اأحد الباعة الذين اخت�شوا ببيع هذه 
املجالت، وكان ذلك يف اخلام�ص من متوز 

عام 1936.
مرتان للكتب

اأزره  من  و�شد  الرجب  قا�شم  �شاعد  وقد 
وكانت  ال�شابق،  عمله  يف  زبائنه  بع�ص 
�شماها  ال��ت��ي  مكتبته  اىل  ت�شل  الكتب 
وه���و �شغري  ك���ان  اإذ  ي(،  )امل���ع���رِّ ب��ا���ش��م 
لكن  كثريًا،  له  ويحفظ  العالء  اأب��ا  يع�شق 
اأ�شار  القره غويل(  ال�شتار  �شديقه )عبد 
عليه بتغيري ا�شم املكتبة وجعلها )املثنى(، 
ال�شيباين(،  حارثة  بن  )املثنى  اإىل  ن�شبة 
يومئذ  والقومية  الوطنية  الروح  كانت  اإذ 

متاأججة يف العراق.
الوقت،  �شيئًا ف�شيئًا مبرور  املثنى  تو�شعت 
ثالثة  م��ن  امل��ك��ت��ب��ة  م��وظ��ف��ي  ع���دد  وزاد 
وات�شعت  وث��الث��ني،  خم�شة  اإىل  موظفني 
وبهذا  كبرية،  بناية  اإىل  وانتقلت  املكتبة 
ال�شحف  و�شارت  كيان،  ذات  اأ�شبحت 

واملجالت تعر�ص عليها التوكيالت.
م�شر،   من  املجالت  ا�شترياد  ابتداأ  كما 

قلُب بغداَد االأدبي وذاكرُتها 
اخلالدة

مكتبة املثنى..

�إنه لأمر بالغ �ل�صعوبة، �أن ي�صطلع �ملرء بالكتابة عن �ملكتبات يف بلدنا، وهنا �أق�صد �ل�صعوبة �لتي يو�جهها يف 
كيفية �لتعبري عن هذه �ل�صروح �لتي ن�صاأ �آباوؤنا يف ظللها �ملعرفية �لو�رفة. �أفكر مليًا قبل �إيجاد �لعبار�ت �لتي 

تفيها حقها و�أنا �أ�صرتجع حكايات و�لدّي عن ذكرياتهما مع �ملكتبات و�أ�صحابها، ل �صيء �أبدً� يعادل �لعتز�ز 
برت�ثنا �لأدبي، وذ�كرته �حلبلى بالفخر.

اآية من�سور
ت�سوير: ح�سني طالب
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عبد اهلل �سخي

تاأمالت

يعترب مر�سد مراقبة االألغام االأر�سية اأن 
العراق من بني البلدان االأكرث ت�سرراً من االألغام 

وخملفات احلروب التي اأدت اإىل مقتل ما يناهز 
نحو 29 األف �سخ�س وبرتت اأطراف املئات وق�ست 

على قطعان ال ح�سر لها من احليوانات

وحيداً يطارد اأ�سباح املوت

يعتقد خبراء عسكريون أن إزالة األلغام ومخلفات المعارك أصعب من الحرب نفسها. فالمناطق التي 
شهدت قتاالً تظل تشكل تهديداً لحياة اإلنسان وبيئته ومصدر رزقه إذا لم تطهّر من األلغام والذخائر 

القابلة لالنفجار. وقد تستمر المخاطر عقوداً عدة قبل أن يصبح بمقدور السكان الذين هجروا تلك 
المناطق العودة إليها وهم مطمئنون على سالمتهم، فرمال منطقة العلمين المصرية ال تزال ملغمة 

بعد 75 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
ويعتبر مرصد مراقبة األلغام األرضية أن العراق من بين البلدان األكثر تضرراً من األلغام 

ومخلفات الحروب التي أدت إلى مقتل ما يناهز نحو 29 ألف شخص وبترت أطراف المئات 
وقضت على قطعان ال حصر لها من الحيوانات. واستناداً إلى تقرير دولي صدر مؤخراً فإن 

محافظة الموصل وحدها تحتاج إلى عشر سنوات إلزالة آالف األطنان من األلغام والمواد المتفجرة 
المنتشرة في أراضيها. عملية التطهير من األلغام تستلزم إجراءات مسح وجمع المعلومات المتعلقة 

باأللغام ومواقعها ودراسة خرائطها إن وجدت، ثم وضع عالمات لتحديد حقولها لمنع الناس، الرعاة 
مة. كل ذلك يحتاج إلى جهود ضخمة وموازنة مالية كبيرة،  خاصة، من الدخول إلى المناطق الملغَّ
ذلك أن زراعة لغم أرضي واحد تكلف بين خمسة إلى عشرة دوالرات بينما إزالته تكلف بين مئة 

ومئة وخمسين دوالراً. كما أن العملية بحاجة إلى خبراء مهرة كي تكلل بالنجاح. لكن هناك عراقياً 
يدعى هوشيار علي )56 عاماً( نذر نفسه متطوعاً إلزالة األلغام منذ ثالثة وثالثين عاماً. وحسب 

تقرير صحافي فإنه تمكن من تفكيك مئات اآلالف من األلغام التي كانت مزروعة في مدينة حلبجة. 
يقول هوشيار إنه أزال نحو 2700 لغم زرعها تنظيم "داعش" في العديد من المناطق العراقية عام 

.2014
كان هوشيار تدرب على إزالة األلغام في إيران عام 1980 قبل أن يقرر العودة إلى العراق ليساهم 

في الحفاظ على حياة مواطنيه. لكنه، وفي سيره الخطر بين حقول الموت، فقد قدميه، في حادثين 
منفصلين، عندما انفجر لغمان أثناء محاولته تفكيكهما. إنه يتحرك اآلن بأطراف اصطناعية، مؤكداً 
إصراره على المضي بمهمته الشاقة بدون إعانة من منظمة أو جهة مسؤولة. هوشيار علي يطارد 
أشباح الموت وحده بدأب إنساني نادر، وبشجاعة متناهية، كما لو أنه كتيبة من الخبراء المدَربين.

اأن�س قا�سم رجب 

حتى  بالطائرة،  بغداد  اإىل  تر�شل  وكانت 
القاهرة  يف  ت�شدر  التي  املجلة  اأ�شبحت 
يطلع عليها القارئ العراقي يف بغداد يوم 

�شدورها.

جملة املكتبة 
)املكتبة(  جملة  املثنى  مكتبة  اأ���ش��درت 
ال�شهرية طوال ال�شنوات )1973-1960( 
وكانت يف بادئ اأمرها ن�شرة تعنى بالكتب 
اإىل  اآلت  ما  �شرعان  اأنها  واأخبارها، غري 
اأدبية وعلمية راقية �شاهم بالكتابة  جملة 
ال��ع��راق وخ��ارج��ه  ال��ك��ّت��اب يف  فيها ك��ب��ار 
ج���واد،  م�شطفى  ع��ل��ي،  ج����واد  اأم���ث���ال 

وقد  وغ��ريه��م.  ع��واد  كوركي�ص 
م����الأت جم��ل��ة امل��ك��ت��ب��ة ف��راغ��ًا 
اإذ  الفكرية،  احلركة  يف  هائاًل 
اأن تظهر املجالت  �شدرت قبل 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة مب��وا���ش��ي��ع��ه��ا، 
�شهرية  ن�����ش��رة  ت�شمنت  وق���د 
بالكتب واملخطوطات واملوؤلفات 
العراق  يف  ال�شادرة  والبحوث 
والوطن العربي والعامل، وكانت 
ت����وزع يف اأرج�����اء ع��دي��دة من 

العامل. 
اأ�شبوعي  جمل�ص  املثنى  ملكتبة  ك��ان  كما 
اأدب���اء  يح�شره  باحتها  يف  ي��ق��ام  �شهري 
منهم:  و�شيا�شة،  فكر  وق���ادة  وم��وؤل��ف��ون 
امل���ح���ام���ي ح�����ش��ني ج���م���ي���ل، وامل���ح���ام���ي 
وجمال  ال�شراف،  حامد  اأحمد  الأدي���ب 
والعميد  عبا�ص،  وف��وؤاد  الآلو�شي،  الدين 
)جمهرة  موؤلف  التكريتي  عبدالرحمن 
الرباك  وعبدالقادر  البغدادية(،  الأمثال 
)البلد(،  و  )الأي���ام(  جريدتي:  �شاحب 
املتحف  مكتبة  م��دي��ر  ع���واد  وك��ورك��ي�����ص 

العراقي، وغريهم من الوزراء وامللوك.
وت��رك   1974 ع��ام  ال��رج��ب  قا�شم  ت��ويف 

ومنهم  لأولده  املكتبة 
ا�شطلع  ال���ذي  اأن�����ص، 
املكتبة  اإدارة  مبهمة 
قبلها  وك��ان  الرئي�شية 
ي���دي���ر ف�����رع امل��ك��ت��ب��ة 
ال�����ش��رق��ي،  ال��ب��اب  يف 
م�شرية  وا���ش��ل��وا  اإذ 
ن�����ش��ر  يف  وال������ده������م 
واملعرفة  العلم  ثقافة 

والكتاب.

حريق يلتهم الكتب
يف الع�شرين من اآب/ 1999 ن�شب حريق 
اآلف  حم���وًل  امل��ك��ت��ب��ة،  مبنى  يف  ه��ائ��ل 
بها  تغ�ص  كانت  التي  واملطبوعات  الكتب 
عدم.  اإىل  ع�شرة  الثالث  املكتبة  قاعات 
على  �شاهدًا  ك��ان  ال��ذي  ابراهيم،  يوؤكد 
ال�شور،  من  بالعديد  اإياه  موثقًا  احلريق 
اأن املبنى املوؤلف من طابقني ت�شرر كثريًا 
واأنهم  وات�شاعها،  ال��ن��ريان  انت�شار  بعد 
الكتب،  من  الكثري  اإنقاذ  من  يتمكنوا  مل 
ومّثل  لها،  املياه  واإت���الف  ال��ن��ريان  ج��راء 
الثقافة  ع��امل  يف  ك��ربى  فاجعة  احل���دث 
اأهمية  من  املثنى  ملكتبة  ملا  والفن  والأدب 

باعتبارها اإرثًا وطنيًا وقوميًا مهمًا.  
ال�شتمرار  من  املكتبة  متكنت  ذلك،  بعد 
ودور  الثقافية  املوؤ�ش�شات  مع  توا�شلها  يف 
اإع��ادة  على  العمل  ا�شتمر  كما  الن�شر، 
ت��رم��ي��م م��ب��ن��اه��ا الأث�����ري وف��ق 
القدمية،  الرتاثية  املخططات 
بحتة،  �شخ�شية  ب��اإم��ك��ان��ي��ات 
ولكن نتيجة للحروب املرتاكمة 
تعد  مل  ال��ع��راق،  عا�شها  ال��ت��ي 
املكتبة كما كانت، وانتهت معها 
حقبة حبلى بالثقافة وال�شواهد 
زالت  وم��ا  كانت  لبالد  احلّية، 

منتجة لالأدب واملعرفة.
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-يف احلقيقة كنت اأنوي اأن اأ�شميها "مرمي" ن�شبة 
زوجي  لكن  لها،  ال�شديد  حلبي  ال��ع��ذراء،  لأمنا 
ووالدته قررا اأن ي�شمياها "بهّية"، ا�شٌم مل تتاأقلم 
معه �شاحبته كان ق�شمتها، ولعل البهاء واجلمال 

�شيالحقان حياتها اأبدًا.
اأن  ل  تف�شّ تريده،  ول  الكالم  هذا  بهّية  تفهم  ل 
ت�شبه  التي  لب�شرتها  "باربي"،  زمالوؤها  يناديها 

هذه الدمية اجلميلة، كثريًا. 
كثرية هي الأ�شئلة التي يوجهها الأطفال لذويهم 
ا�شمي؟  يعني  م��اذا  بابا  اأ�شمائهم،  بخ�شو�ص 
ال�شم؟  اخ��رتمت يل ه��ذا  مل��اذا  وه��ل هو جميل؟ 
هل يعني لكم �شيئًا؟ وماذا كنتم �شتختارون لو مل 
يكن هذا هو ا�شمي؟ ت�شاوؤلت، ل عّد لها، تنطلق 
من ف�شول ال�شغري وولعه بال�شيء الوحيد الذي 

�شوف يبقى مالزمًا اإياه طوال حياته، ا�شمه. 
كل �صيء حدث بكب�صة!

ت�شحك �شيماء �شادق كثريًا عند �شوؤالنا عن ا�شم 
�شغريتها "تالني" وهي تنظر يف وجه زوجها اأو�ص 
اأكثم الذي يبت�شم هو الآخر تاركًا املجال لزوجته 

املحلِّلة يف م�شت�شفى الكندي لالإجابة:
و���ش��راح��ة  ب��و���ش��وح  اأخ����ربين  خطوبتنا  ع��ن��د   -
وباحلرف الواحد، عن نيته اإجناب طفل واحد، 

على اأن تكون بنتًا، وا�شمها تالني. 
يريد، يخربانا  ما  كب�شه وح�شل على  زّر،  وكاأنه 
كثريًا،  ل�شمها  تالني  حب  عن  ويحدثانا  بذلك 

و�شوؤالها الدائم عنه رغم معرفتها معناه. 
وتالني  النخلة،  ف�شيلة  م��ن  اأ�شغر  ه��ي  ت��ال،   -
يف  منطقة  ه��ن��ال��ك  اأن  اكت�شفنا  ث��م  جمعها، 
ا�شمها  وخ�شارها  باأ�شجارها  �شهرية  ا�شتونيا، 

تالني.
"الف�شيلة  بكلمة  بالإجابة  اأحيانًا  تالني  ت�شارع 
ال�شغرية" حينما ي�شاألها اأحد عن معنى ا�شمها، 

ب�شعادة ومرح.  
�ل�صيدة �حلنون

مل  �شابقًا،  ابنتها،  اأن  ف��رتى  ابراهيم،  ن��ور  ام��ا 
يعني  اأنه  عرفت  اأن  بعد  "لنا" اإل  ا�شمها  حتب 
او  و"الع�ص  الرو�شية،  اللطيفة" باللغة  "ال�شيدة 
اإثر  على  لتت�شرف  الكردية،  الأم" باللغة  حنان 
رغم  الن�شج  بالغة  ام��راأة  كاأية  معناه،  معرفتها 

بلوغها ال�شابعة من العمر فقط.
يعني  ال��ذي  "ليان"  با�شم  قوية  رغبتي  كانت   -
الرفاهية وال�شعادة الغامرة، لكن زوجي اعرت�ص 

وا�شفًا اإياه بال�شم الثقيل.
كانت  ليان" طاملا  و  "لنا  بني  نور  لدى  فرق  ول 
غريب  اأراد  كلما  بثقة  وتقوله  تف�شله  �شاحبته 

معرفته.
اأمتنى لبنتي  املا�شي، فال  ا�شمي يف  اأحب  - مل 

املوقف نف�شه، هي حتب ا�شمها وهذا كاف.
ل ت�صّموه با�صم عتيق

مييلون  الأ�شخا�ص  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات  وت�شري 

ل  التي  اللفظ،  عند  ال�شهلة  الأ�شماء  لأ�شحاب 
اأ�شماء  العادة طابعًا دينيًا، ناهيك عن  تاأخذ يف 
اأ�شحاب  يعاين  حني  يف  امل�شهورة،  ال�شخ�شيات 
اأو  املبا�شرة،  غري  العن�شرية  من  الأ�شماء  تلكم 
ي�شبب  ما  ب�شاأنها،  النكات  وت���داول  ال�شخرية، 
حياته،  طوال  تالزمه  لل�شخ�ص  نف�شية  اأ�شرارًا 
تغيريه،  حماولت  اإىل  اأغلبهم  يدفع  الذي  الأمر 
واإن كانت تلك الإجراءات �شعبة، كما يف العراق.

�صباح غري �صعيد
اأما حممد ال�شوداين، فيوؤكد حقيقة خطئه الذي 
"�شباح"  ت�شميته  قرر  حينما  ابنه  بحق  ارتكبه 
ال���ذي لق��ى ب�شببه ك��ث��ريًا م��ن الإزع���اج���ات يف 
و���ش��ول  ع��ن��د  اإل  تنتهي  ل  ال��درا���ش��ي،  ال�����ش��ف 

املدّر�ص، بل لرمبا تتزايد بعد خروجه.
لأن  حزينًا،  منزعجًا  ي��وم  كل  �شغريي  يعود   -
النور،  �شباح  اأو  اخلري،  �شباح  ي�شمونه  زم��الءه 
بهذه  منه  ي�شخرون  حينما  كثريًا  يزعجه  والأمر 
اإذا  ابنه  �شي�شاعد  اأن��ه  حممد  ويوؤكد  الطريقة، 

اأراد تغيري ا�شمه يومًا. 
�لو�لد�ن هما �ل�صبب

يرى املخت�ص يف علم النف�ص، ح�شنني عيكة، اأن 
اأحد امل�شادر يف اختيار الأ�شماء،  الوالدين هما 
وعليهم اأن يح�شنوا اختيار اأ�شماء اأطفالهم، على 
اأّل يكون ال�شم املختار �شيئًا اأو مكروهًا فتكون له 

مردودات نف�شية خاطئة على الطفل.

منا�شبة  اأ�شماء  اختيار  الآب���اء  واج��ب��ات  م��ن   -
لأولدهم، ومعا�شرة جليلهم، لكن بع�شهم يعتمد 
اأ�شماء حربية او فكاهية م�شتقاة من م�شل�شالت 
الأذى حلامليها، لأنها قد  ي�شبب  واأفالم، ما قد 

تكرب مع �شخ�شيته وت�شبب عقدة له.
ويرى اأن مهمة الأبوين يف حالت كهذه تنح�شر 
يف خيارين: فاإما اإخراجه من جو كراهية ا�شمه، 
واإن مل يكن  ا�شمه  اأو تعليمه تقّبل  اإليه،  وحتبيبه 

يحبه، رغم اأن اخليار الثاين �شعب. 
للغاية،  �شعب  اأم��ر  ال�شغار  على  �شيء  فر�ص   -
م��زاج  ح�شب  ال�شخ�شية  تكوين  ف��ر���ص  وك��اأن��ه 
اختيار  عليهم  ه��ذا  كل  لتفادي  لكن  الوالدين، 
حالة  يف  مبكرًا  تبديله  او  جيدة  ب�شورة  ال�شم 

وجود ردود فعل �شلبية.

"بهّية" ال حتب ا�سمها
و"�سباح" حتزنُه ال�سخرية

اأ�سماء االأطفال.. رفاهية اأم م�سوؤولية 

اآية من�سور

تتجنب "بهّية" )9 �أعو�م( �حلديث عن ��صمها، يتغري وجهها وينقلب كليًا وجتيب 
بعبو�ص: ل �أحبه، �أخربتكم �أنني ل �أحبه، ت�صحك و�لدتها �لتي تناديها 

بـ"باربي" وتوؤكد لنا �أن �ختيار هذ� �ل�صم �لعتيق كان من ن�صيب و�لدة زوجها.
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يبعد املزار عن املحافظة بنحو 20 كم، وحتيط به 
غابة من اأ�شجار ال�شدر تعرف عند اأهل الق�شاء 
ب���)غ��اب��ة اأب��و ���ش��درة(، وه��ذا امل���زار ه��و لعميد 
بن  املح�شن  بن  حممد  ال�شيد  العلويني  ال�شادة 

مو�شى من اأحفاد الإمام الكاظم عليه ال�شالم. 
العراقية" ت�شرفت بزيارة املزار  ال�شبكة  "جملة 
البقعة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  ال�����ش��ري��ف 
العراق(  يف  )ال�شياحة  �شل�شلة  �شمن  الطاهرة 
الدينية  ال�شياحة  م�شتوى  على  اأهمية  من  له  ملا 
احلميداوي  زاير  اأحمد  ال�شيد  والتقت  العراقية 

الأمني اخلا�ص للمزار:
*من هو اأبو �شدرة؟

ال�شيد  اإن���ه  احل��م��ي��داوي:  اأح��م��د  ال�شيد  ي��ق��ول 
بن  مو�شى  الإم���ام  )حفيد  املح�شن  ب��ن  حممد 
جعفر عليهما ال�شالم(، كان عاملًا فا�شاًل جلياًل 
بع�ص  عند  ي��ع��رف  العلويني،  لل�شادة  وع��م��ي��دًا 
ذكره  ما  وه��ذا  امل��اج��د،  اأحمد  بال�شيد  النا�ص 
مراقد  معرفة  يف  الآث��ار  )معامل  كتاب  �شاحب 
احلميداوي:  ال�شيد  ي�شيف  للبغدادي.  الأبرار( 
مو�شى  بن  املح�شن  بن  حممد  ال�شيد  هو  ا�شمه 
بن احل�شن بن اإبراهيم اأبو اإ�شحاق بن اإبراهيم 
املح�شن  بن  احل�شني  اأب��و  علي،  بن  عبداهلل  اأب��و 
اأبو  مو�شى  بن  الع�شكري  اإبراهيم  بن  اأبو طالب 
مو�شى  الإم��ام  بن  املرت�شى  اإبراهيم  بن  �شبحة 

الكاظم )ع(.
ولدته ووفاته

غري  ولدت��ه  تاريخ  اأن  احلميداوي  ال�شيد  يذكر 
عي�شى  خمطوطة  يف  ذك��ر  ما  على  لكن  معلوم، 
من  فيكون  وف��ات��ه،  �شنة  وحت��دي��د  ال��دي��ن  كمال 

اأدرك  ال�شيد حممد بن املح�شن قد  اأن  الوا�شح 
اأربعة من اخللفاء العبا�شيني وهم: القائم باأمر 
اهلل املتوفى �شنة 467ه�، ومن بعده ولده اخلليفة 
ومن  487ه����،  �شنة  املتوفى  اهلل  ب��اأم��ر  املقتدي 
�شنة  املتوفى  باهلل  امل�شتظهر  اأدرك خالفة  بعده 
امل�شرت�شد  خالفة  من  �شطرًا  وعا�شر  512ه���، 
يف  املح�شن  بن  حممد  ال�شيد  ت��ويف  ال��ذي  ب��اهلل 

خالفته �شنة 524ه�.
للتاريخ  املتتبع  اأن  احلميداوي  ال�شيد  ي�شتدرك 
�شنة 467ه����- م��ن  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  ه��ذه  يجد 

الفنت  الفرتات يف كرثة  اأحلك  524ه� كانت من 
وال�شراعات وال�شطرابات والثورات يف التاريخ 

الإ�شالمي.

�ألقابه
لل�شيد حممد بن املح�شن بن مو�شى األقاب عدة 
ا�شتهر بها بني عامة النا�ص منها )ابن الكاظم( 
الكاظم  الإمام مو�شى بن جعفر  ن�شبة اىل جده 
وهو  ���ش��درة(،  )اأب���و  اي�شًا  األ��ق��اب��ه  وم��ن  )ع(، 
�شجرة  اىل  ن�شبة  املرقد  به  ُع��رف  لقب  اأ�شهر 
من  اأكرث  عمرها  جدًا  قدمية  ال�شدر  من  كبرية 
اأغ�شانها  ي�شتظلون حتت  النا�ص  كان  360عامًا 
وبقيت اىل جوار قربه فعرف مزاره بها، قطعتها 
حكومة النظام البائد يف حملته لتهدمي املزارات 
ال�شيعية �شنة 1990م ومنا ما تبقى من اأغ�شانها 
ال�شريف.  املرقد  بجوار  وهي  جديد  من  فعادت 
"اأبو  و  اأحمد"  "�شيد  و  "املاجد"  األقابه  وم��ن 

عجالن."
* زائروه وزيارته..

عن  للمرقد  اخل��ا���ص  الأم����ني  ال�شيد  يحدثنا 
زيارته فيقول: هي يف الأيام العتيادية اخلمي�ص 
الزيارة  اأم��ا  اأ�شبوع،  كل  من  وال�شبت  واجلمعة 
 25 يف  فهي  الأه��ايل  عليها  اعتاد  التي  الكربى 
بن  الإم��ام مو�شى  ا�شت�شهاد ج��ده  ذك��رى  رج��ب 
على  م�شيًا  النا�ص  ياأتيه  اإذ  )ع(  الكاظم  جعفر 
الأقدام من ق�شاء املجر الكبري والقرى املجاورة 
الأك����رم )���ص(  النبي  وف���اة  ك��ذل��ك يف  ل��ق��ربه، 

وعيدي الفطر والأ�شحى وعيد النوروز.
 �إعمار �ملرقد

املرقد  بها  م��ر  التي  الإع��م��ار  م��راح��ل  ع��ن  اأم��ا 
فيحدثنا  الأم������ور،  م��ن  وغ��ريه��ا  وم�����ش��اح��ت��ه، 
من  عدة  مبراحل  مّر  امل��زار  قائاًل:  احلميداوي 
�شنة 1893م حتى يومنا هذا، ويف �شنة 1978م 
لكن  ال�شريف،  املرقد  تو�شعة  ج��رت  قد  كانت 
بناية  ت�شتوعب  مل  ذل��ك  من  �شنوات  ع�شر  بعد 
فتو�شع يف  ال��زائ��ري��ن  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  امل���زار 
بناًء  وبنائه  ال�شابق  البناء  بتهدمي  1988م  �شنة 
�شنة  امل��زار  هدم  بعدها  اأو�شع.  ب�شورة  حديثًا 
البائد الذي �شن حملة  1990م من قبل النظام 
ويف  واإزال��ت��ه��ا.  لتهدميها  امل���زارات  على  وا�شعة 
بنائه  اإعادة  على  املوافقة  ح�شلت  1991م  �شنة 
على  البناء  ومت  الأنقا�ص  برفع  ال�شدنة  فبا�شر 

نف�ص الأ�ش�ص. 
اإن  احلميداوي:  ال�شيد  يحدثنا  م�شاحته  وع��ن 
تقريبًا،  دومنات   7 تبلغ  للمرقد  الكلية  امل�شاحة 
ي�شهد  وال��ي��وم  اخل��ارط��ة،  يف  مثبت  م��ا  ح�شب 
اأنه  بالذكر  الأخرية. جدير  بنائه  مراحل  املزار 
الدينية يف  وال�شوؤون  الأوق��اف  ل��وزارة  تابعًا  كان 

اأحمد املاجد

حفيد االإمام الكاظم )ع( 
وعميد ال�سادة العلويني

)اأبو �سدرة(

�أبو �صدرة، �بن �لكاظم، 
�ملاجد، �صيد �أحمد، �أبو 
عجلن، كلها �أ�صماء و�ألقاب 
�أطلقت على مز�ر يقع يف 
ق�صاء �ملجر �لكبري مبحافظة 
مي�صان وعلى �ل�صفة 
�جلنوبية �ليمنى من نهر 
دجلة للقادم من بغد�د �ىل 
مي�صان.

عامرجليل ابراهيم
ت�سوير ح�سني طالب

 اأحمد زاير احلميداوي مع املحرر
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اأ�شبح  2008م  �شنة  ومنذ  ال�شابق،  العهد  زمن 
 19 ق��رار  وف��ق  للمزارات  العامة  لالأمانة  تابعًا 
اخلا�ص  الأم���ني  اأن��ا  كنت  وق��د  2005م،  ل�شنة 
اىل  املتويل  هو  ووال���دي  وخ��ادم��ه،  املرقد  لهذا 
عدة  مراحل  اأجنزنا  وقد  2017م،  �شنة  وفاته 
للمزارات  العامة  الأمانة  من  بدعم  اإعماره  يف 
اأمنائها العامني، وقد جرى التفاق على  بجميع 
اإعادة اإعمار هذا املرقد بعد التفاق مع الق�شم 
الذي  الأول  هو  املزار  يكون هذا  الهند�شي حتى 
اإعماره يف العراق، لذا �شمي هذا امل�شروع  ُينفذ 
بظروف  متر  الدولة  لأن  التحدي(  ب�)م�شروع 

مالية حرجة ب�شبب قلة املوارد. 
ويف يوم 2016/8/10م و�شعنا احلجر الأ�شا�ص 
الأوىل،  املرحلة  وه��ي  الإع��م��ار،  مرحلة  وب��داأت 
املتوا�شل  العمل  من  اأ�شهر  خم�شة  م��رور  وبعد 
هيكل  �شكل  على  القّبة  وو�شعنا  الهيكل  اأكملنا 
القّبة  بتغليف  الأوىل  املرحلة  وانتهت  حديدي، 

الكربالئي.  بالكا�شي  واخل����ارج  ال��داخ��ل  م��ن 
الأوىل  املرحلة  افتتحت  2018/12/21م  ويف 
خليفة  ال�شيخ  من  بدعم  العمل  يف  وا�شتمررنا 
ومباركة  للمزارات  العام  الأم��ني  نائب  اجلوهر 
الإ���ش��الم  حجة  ال�شيعي  ال��وق��ف  دي���وان  رئي�ص 
املرحلة  اأكملنا  املو�شوي  عالء  ال�شيد  وامل�شلمني 
والكهربائيات  وامل��زّج��ج  امل��رم��ر  وه��ي  الثانية 
وال��ت��ربي��د وال�����ش��ّب��اك امل�����ش��ن��وع م���ن ال��ذه��ب 
املرحلة  العامُة  الأمانة  افتتحت  وقد  والف�شة. 
خليفة  ال�شيخ  برعاية  الثانية يف 2019/2/21م 
ال�شادة  من  وا�شع  جماهريي  وبح�شور  اجلوهر 
وامل�شايخ والأ�شاتذة والإعالميني، واليوم ما زلنا 
الأخرية  املراحل  انهاء  حتى  بالعمل  م�شتمرين 
والأواوي����ن  اخل��ارج��ي��ة  امل�شاحات  تغليف  وه��ي 

اخلا�شة يف ال�شحن. 
احل��رم  م�شاحة  احل��م��ي��داوي:  ال�شيد  ي�شيف 
الداخلي تبلغ 625م مق�شمة اىل ق�شمني، للرجال 

وم�شاحة  الن�شاء 190م،  ق�شم  وللن�شاء، م�شاحة 
القّبة  اأما  وبينهما حاجز،  الرجال 150م،  ق�شم 
مغلفة  )9.60(م  وق��ط��ره��ا  21م  فارتفاعها 
الكا�شي الكربالئي. اأبعاد ال�شباك 3×4م، تربع 
بنفقة �شناعته اأحد الإخوة املوؤمنني هو املهند�ص 
جمهورية  يف  �شناعته  وكانت  القري�شي،  �شادق 
اإي����ران الإ���ش��الم��ي��ة مب��دي��ن��ة اأ���ش��ف��ه��ان، داخ��ل 
ال�شريح يوجد اخلامت وهو من اخل�شب ال�شاج 
اإ�شالمية  نقو�ص  على  يحتوي  اخل��امت  و�شندوق 
فيه  منحوتة  اإ�شالمية،  وزخ��ارف  قراآنية  واآي��ات 
اخل�شب  على  ال�شريف  والن�شب  ال�شدرة  �شجرة 
نعت يف النجف الأ�شرف يف  ال�شاج. الأبواب �شُ
حي احلرفيني معمل البيت الذهبي للحاج كفاح 
اأبواب مق�ّشمة اىل:  اأربعة  �شمرتي واأولده، وهي 
"وباب  الِقبلة"  "وباب  الكاظم"  "الإمام  ب��اب 
تكون  التي  ال�ِشدرة"  "وباب  الر�شا"  الإم���ام 
ال�شدرة موجودة يف هذا  النهر حيث  من جانب 
بعر�ص  م�شاحة  فثمة  احلرم  خارج  اأما  املكان. 
3م وارتفاع 6م من جهتي املزار اليمنى والي�شرى 
وط��ول  2م  بعر�ص  غرفة  الأول  ملحقان؛  ولها 
6.5م وارتفاع 4م خم�ش�شة لل�شوتيات وقراءة 
القراآن ورفع الأذان والأدعية، اأما الغرفة الأخرى 
فهي �شرداب اىل اأ�شفل القرب ارتفاعه 3م وطوله 
يقارب 15م حتى ن�شل للقرب ال�شريف، اأما هذه 
وارتفاعها 2.5م  ×4م  الغرفة فم�شاحتها 4.5 
ويوجد فيها القرب ال�شريف، وهي جمهزة بجهاز 
كار  والعني  باملرمر  مك�شّوة  وكلها  واإن��ارة  مكّيف 
وقد  الهند�شية،  الت�شاميم  ح�شب  وم�شممة 
ذكرنا اأن امل�شاحة الكلية هي 7 دومنات امل�شتغلة 
هي  امل�شاحة  من  والباقي  فقط  دومنات   5 منها 
من  املرقد  وملحقات  للعجالت  وم���راآب  متنزه 
للمنا�شبات  وقاعة  ومنام  ومطبخ  واإعالم  اإدارة 
م�شقف  ويوجد  والدينية،  الثقافية  والن�شاطات 
ارتفاعه 4م وعر�شه 14م بطول 65م، واأر�شيته 
اأما  ال��زائ��ري��ن.  لراحة  املوزاييك  الكا�شي  من 
ال�شحيات فكانت �شابقًا اثنتني للرجال ومثلهما 
للن�شاء، اأما اليوم فثمة 14 �شحية للرجال ومثلها 
للن�شاء، وناأمل يف تو�شعة هذه اخلدمات اأكرث يف 

امل�شتقبل. 

لالستفسار 

يرجى االتصال على الرقم 
او البريد االلكتروني

07809165013

Mark@imn.iq

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية لبث اعالناتها من خالل 

قنوات شبكة االعالم العراقي او احلصول على 
الرعايات اخلاصة ببرنامج الشبكة
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لقطفت جنمة "،  �ذ تبدو �ل�صماء قريبة جد�.
و كاأن �مل�صور �لفنان )ح�صن م�صطفى جمال 
�لدين( قر�أ ذلك �ملو�صوع �لقدمي و قرر �ن 
يلتقط �صور� مذهلة لنجوم ح�صن �و ق�صر 

�لخي�صر و�خرتت من بينها �صورتني، �لوىل 
من�صورة هنا و�لثانية على �لغلف �لخري.

 وكما يبدو فاأن �لذي �صيد �لق�صر كان عا�صقا 
كبري�، فبد� جمال �لدين  كذلك �لعا�صق و بدل 

�ن يحدث �لنجوم �و يقطفها، قرر �ن يوثقها 
�صمن م�صروعه �لطموح )مو�صوعة �لعر�ق 
�مل�صورة( �لتي يعمل عليها برعاية �صبكة 

�لعلم �لعر�قي. مما ل�صك به �ن جمال �لدين 
ي�صتخدم كامري�ت و تقنيات حديثة جد�، لكن 

جمال �ل�صورة �لفوتوغر�فية يعتمد يف �لدرجة 
�ل�صا�ص على �ح�صا�ص �مل�صور للمنظر �لذي 

�مامه و عني تتمكن من �صيد �للقطة و ز�ويتها 
و يعتمد على �صربه للو�صول �ىل �للحظة �لتي 

يفتح بها عد�صة كامريته.
 The ( يف �ل�صورتني، تبدو جمرة �لتبانة

�ملبهرة  جنومها  مع  و��صحة   )Milky Way
وق�صر �لخي�صر بكل بهائه و تاريخه. 

 �م�صى جمال �لدين ليايل عديدة ير�قب 

�ل�صماء للتقاط جمموعة �صوره �خلا�صة 
بالق�صر لي�صمها �ىل �ملو�صوعة �لتي �صتظهر 

حني �لنتهاء منها، �ق�صد �لنتهاء من طبعها 
باجز�ئها �خلم�صة، �لعر�ق �جلميل �ملمتد حتى 

قبل بد�ية �لتاريخ �ىل ما بعده. 
مو�صوعة �لعر�ق �مل�صورة م�صروع مهم، على 

�جلهات �ملخت�صة �لهتمام به لإجنازه ، خا�صة 
و �نه مل يظهر �أي كتاب عن �لعر�ق و�صو�خ�صه 

�لثرية ومتاحفه و مو�قعه �ل�صياحية منذ 
عقود .

�لخي�صر  ي�صفه �ملخت�صون باحل�صن لوجود 
بقايا ) قذ�ئف منجنيق قرب �صوره �خلارجي 

(، و و�صفه قليلون بخان ل�صرت�حة �مل�صافرين 
، لكنني مقتنعة �نه ق�صر �صيده عا�صق كبري 

�ختار هدوء �ل�صحر�ء و�صفاء ليلها. و ت�صري  
بقايا ع�ص يف ز�وية على �صطح �لق�صر باأنه 

�ختار �ن يتو��صل مع من يريد بو�صاطة �حلمام 
�لز�جل، م�صر� على �ختياره �حلياة مع �لنجوم.
 يف مو�صوع عن �لخي�صر، )48 كلم جنوب غرب 

كربلء �ملقد�صة(، كتبته قبل �صنو�ت، قلت " 
ويخيل يل و�نا يف �ل�صحر�ء  لو مددت يدي 

جنوم االخي�سر  بني 
غالفـي مو�سوعة العراق
نرمني
ت�سوير: ح�سن م�سطفىجمال الدين



ح�سني العميدي لـ)جملة ال�سبكة(:
الطموح هو الو�سول

اىل كاأ�س العامل

 2015 مابعد  اأي  الأخ���رية،  ال��ف��رتات  يف  لكن   ،
النهو�ص  ال�شلة  لحت��اد  العليا  ال�شلطة  ارت���اأت 
خالل  من  ناجحًا  الحت��اد  عمل  فكان  بواقعها، 
العتماد على املدار�ص ال�شّلوية بتخريج املواهب 
القدم،  بعد كرة  الثانية  تعد  التي  اللعبة  يف هذه 
على  اإجن����ازات  حتقق  اأن  ا�شتطاعت  اإن��ه��ا  ب��ل 
بف�شل  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  الأن���دي���ة  �شعيد 
اجلهود الكبرية التي تبذلها اإدارة الحتاد متمثلة 
برئي�شها ال�شيد ح�شني العميدي الذي كان �شيف 
ال�شبكة العراقية( يف مقر الحتاد حيث  )جملة 

دار معه هذا احلوار:
*حدثنا عن الفئات العمرية لل�شّلة العراقية؟

�شليمًا  وم������ازال،  ت��خ��ط��ي��ط��ن��ا،  ك���ان  -ح��ق��ي��ق��ة 
املدار�ص  اعتماد  خ��الل  من  به  نقوم  ومدرو�شًا 
ال�شلوية، فالأكرث من �شنتني اأعددنا جياًل جديدًا 
من الالعبني لغر�ص اإعادة هيبة ال�شلة العراقية، 
 2016 عام  خالل  له  خططنا  ما  كل  حتقق  وقد 
البطولت  يف  وال�شباب  النا�شئون  تاألق  عندما 
على  ح�شولهم  بعد  وذل��ك  والآ�شيوية  العربية 
نتائج جيدة ك�شفت عن وجود العديد من املواهب 
اىل  ال��ع��راق  اإع���ادة  با�شتطاعتها  التي  ال�شلوية 

الواجهة الأمامية.
*بطولة غرب اآ�شيا ونتائجها كيف كانت؟

-احلمد هلل، التنظيم كان رائعًا ب�شهادة اجلميع، 
وهذا جاء برعاية وزارة ال�شباب والحتاد وجهات 

الأهلية  واملدار�ص  الكليات  مثل  م�شاندة  اأخ��رى 
وبع�ص امل�شارف التي دعمت هذه البطولة ب�شكل 
و�شوريا  فل�شطني  من  فرق  فيها  و�شاركت  كبري 

واإيران اإ�شافة اىل نادي النفط من العراق. 
*ماذا ا�شتفدمت من هذه البطولة؟

ل��ل��ع��راق، فقد  ف��احت��ة خ��ري  البطولة ه��ي  -ه���ذه 
تر�شح نادي النفط لنهائيات اآ�شيا يف اللعبة وهذا 

�شيء مهم، لقد جنحنا بالتنظيم والنتائج. 
* ما �شر الهجوم الدائم على احتاد ال�شلة برغم 

النجاحات التي يقدمها؟ 
القدم،  كرة  من  اأق��دم  ال�شلة  كرة  اأن  تعرفني   -
فاحتادها تاأ�ش�ص 1948، والقدم عام 1951 ، يف 
قد  العراقية  ال�شلة  كرة  كانت  الدولية  البطولت 
�شبقت كرة القدم يف اأوملبياد لندن  48، وق�شدي 
ال�شلة لعبة لها تاريخ ولدينا  اأن  من هذا الكالم 
حكام ومدربون من �شنف النخبة يف هذه اللعبة 
�شريبة  وللنجاح  منه  خال�ص  ل  النتقاد  ..لكن 
على  ي�شجعنا  وه��ذا  النجاح  �شريبة  هذه  واأكيد 

امل�شي يف م�شريتنا قدمًا ملزيد من الإجنازات. 
*كيف كان تنظيمكم للدوري هذا املو�شم؟ 

الخت�شا�شيني  جميع  ب�شهادة  ج���دًا  -ن��اج��ح 
ال�شلة  دوري  ويعترب  رائ��ع��ًا.  ك��ان  والإع��الم��ي��ني، 
ونهايته  بدايته  حيث  من  ال��دوري��ات  اأف�شل  من 
الألعاب  بينما  ل��ه،  خطط  ما  ح�شب  املحددتني 
م�شتمرًا  ال��دوري  مايزال  القدم   ككرة  الأخ��رى 

والعاملية  العربية  الأخ��رى  وال��دوري��ات 
ت�شتعد للمو�شم املقبل، نحن يف ال�شلة 

نعرف كيف نبداأ ومتى ننتهي.
*متى انطلق اأول دوري؟ 

-انطلق دوري كرة ال�شلة يف العراق 
للفرتة من 16 حزيران اإىل 8 اآب من 
العام 1980 با�شم دوري اأندية الدرجة 
فريقًا  ع�شر  اأرب��ع��ة  ومب�شاركة  الأوىل 
واأح��رز  ال��ع��راق  مناطق  خمتلف  متثل 
لقب الدوري نادي اجلي�ص بعد اأن جمع 
24 نقطة، فيما اأحرز نادي الكرخ املركز 
ثالثًا  ال�شرطة  ثم  نقطتني  بفارق  الثاين 

واملو�شل باملركز الرابع.
*كم فريقًا �شارك يف الدوري؟ 

املمتاز  ال���دوري  يف  فريقًا  ع�شر  اأح��د  �شارك   -
اىل   10 من  الفرق  ع��دد  على  حمافظون  ونحن 
ليرتهل  كي  اأخرى  فرقًا  ن�شيف  اأن  لنريد   ،11
روح  فتقل  العدد  يقل  اأن  ولنوؤيد  ويطول  الدوري 

املناف�شة بني الفرق.
*الأزمة املالية هل اأثرت على الحتاد؟

اأكمل  قد  ك��ان  ال�شلة  ك��رة  احت��اد  احلقيقة  يف   -
جميع ن�شاطاته والأزمة كانت يف اأوجها.

على  يناف�ص  ال�شلوي  منتخبنا  ن�شاهد  *م��ت��ى 
البطولت؟ 

- ان �شاء اهلل لدينا فريق يناف�ص على البطولت 
اخلارجية ودخلنا يف تناف�ص مع الفرق الأخرى، 
اما  يلعب ويناف�ص  قبل ذلك مل يكن لدينا فريق 

الآن فيوجد.
*هل هناك لعب حمرتف يف الفريق؟ 

- لي��وج��د ل��دي��ن��ا حم���رتف، ل��ك��ن ي��وج��د لع��ب 
وتكون  ماريو(  )دي  هو  النفط  نادي  يف  جمّن�ص 

له �شروط خمتلفة.
*اأبرز فريق؟ 

- نادي النفط هو الأبرز فهو لل�شنه الثالثة على 
التوايل يفوز بالدوري العراقي.

*امل�شاركات اخلارجية للمنتخب؟ 
- يف بطولة اأندية اآ�شيا �شعدنا اىل املركز الثالث 
دبي  بطولة  يف  النفط  و���ش��ارك  ده���وك  بفريق 
فقد  هلل  احلمد  ممتازة،  نتائجة  وكانت  الدولية 
واآ�شيا،  العرب  تناف�ص على بطولت  بداأت فرقنا 

يف ال�شابق كانت النتائج غري مر�شية لكن ذلك 
اختلف الآن، ففرقنا ت�شارك لكي تناف�ص.

*هل �شيكون هناك تغيري يف ميزانية الحتاد يف 
ظل الظروف اجلديدة؟ 

الأم��ور  تكون  اأن  اأتوقع   -
اأف�������ش���ل م����ن ال�����ش��اب��ق 
تكون  عندما  واأح�����ش��ن، 
م�شتقلة  ميزانية  لدينا 
ي��ك��ون اأف�����ش��ل ل��الحت��اد 
ويكون اأحر�ص من الغري 

عليها.
*ماهو طموحكم؟ 

وال���ه���دف  ال���ط���م���وح   -
اىل  ال��و���ش��ول  ه��و  الأول 
ك����اأ�����ص ال����ع����امل ب��ع��دم��ا 
الت�شفيات  يف  �شاركنا 
الآن  اأم��ا  املا�شي،  العام 
ف��ط��م��وح��ن��ا ك��ب��ري وه��و 
طموح م�شروع لالحتاد. 

*ه���ل ل��دي��ك��م م��درب��ون 
اأجانب؟ 

- نعم، يف الت�شفيات الأخرية كان هناك املدرب 
الإ�شباين،  امل��درب  كان  وقبله  �شنه  ملدة  الرتكي 
الآن متجهة نحو املدرب املحلي  ق�شي  والفكرة 
الآن  م��درب كبري حم��رتف يف قطر  وه��و  ح��امت 

واأي�شًا هو قريب من الالعبني. 
* هل هناك اأزمة بني الحتاد واللجنة الأوملبية؟

اأي خالف بيننا، لكن قد يكون ذلك  -  ليوجد 
يف وجهات النظر يف بع�ص املواقف، نحن دائمًا 
لي�شت  ه��ي  ال�شلة  ك��رة  م�شلحة  اأن  اىل  ننظر 

م�شاألة جمامالت.
*هل يوجد لدينا فريق ن�شوي لل�شلة؟

باأعمار  جديد  ن�شوي  فريق  لدينا  يوجد  نعم،   -
�شغرية �شي�شارك باأول بطولة له يف بطولة العرب 
الالعبات  واأكرث  املقبل  �شهر متوز  مب�شر خالل 

من ال�شليمانية.
* هل تتابع كرة القدم؟ 

اأما  ال��ف��رق،  اأت��اب��ع  كنت  �شغريًا  كنت  عندما   -
الآن ب�شراحة ل.. ل اأتابع كرة القدم ول اأحبها، 

ال�شلة فقط، هو انحياز لكرة ال�شلة.

لغاية �لعام 2015 مل ت�صتطع �ل�صّلة �لعر�قية �أن تباري �أيًا من �ملنتخبات 
�لعربية، و�إمنا كانت �صّلتنا عبارة عن رقم تكميلي للبطولت �لعربية 

و�لآ�صيوية، �إذ كانت �لإخفاقات مل�صقة للمنتخبات �لعر�قية �ل�صلوية 
ولأ�صباب خمتلفة.
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اأ�شحاب  الالعبني   فقد خّرج جلوب جياًل من 
املواهب خالل الفرتات املا�شية.

على طريق األيا�س
�شانع  ال�شابق  م��درب��ه  م�شلك  يف  جلوب  �شار 
تخريج  ناحية  م��ن  األيا�ص  جرجي�ص  الأب��ط��ال 
واملنتخبات  الأن��دي��ة  اىل  وتهيئتهم  الالعبني 
انطلق كالعب  فاملدرب طالب جلوب  الوطنية، 
من الدرجة الثالثة و�شوًل اىل الأندية املتقدمة، 
العراقية  الوطنية  للمنتخبات  متثيله  ثم  ومن 
مدربني  اأ�شبحوا  الذين  اليوم(  خرباء  )عك�ص 
ال�شّلم  جلوب  ت�شلق  الكرة.  ميار�شوا  مل  وه��م 
اأول  مدربًا،  اأ�شبح  اأن  اىل  املنتخبات  يف  لعبًا 

مهمة له كانت تدريب فريق من الدرجة الثالثة 
اإذ �شعد به اىل الدرجة الثانية  وهو املحمودية 
العراقي منذ  الدوري  الأوىل، عمل يف  ثم  ومن 
الأ�شبال وحقق  ت�شّلم مهمة  عام 1997، بعدها 
للكرة  عري�شة  اإجن��ازات  املهمة  ت�شلمه  خالل 
يف  الأول  املركز  على  احل�شول  منها  العراقية 
يف  والثانية  قطر،  يف  الآ�شيوية  ال��روؤي��ة  بطولة 
يف  حليفه  النجاح  ك��ان  اأي�شا  ع��م��ان،  �شلطنة 
النا�شئني اىل  قاد  ثم  الأول ومن  املركز  خطف 
دراماتيكية  بطريقة  اأبعد  لكنه  الأول،  املركز 
قال عنها  واهية  لأ�شباب  الكرة  قبل احتاد  من 

جلوب:

رئي�س االحتاد دّمر الكرة 
العراقية!!

حقيقة وبدون جماملة فاإن احتاد الكرة العراقي 
الأ�شا�ص  بالدرجة  ورئي�شه عبد اخلالق م�شعود 
)ف��ّل�����ص( ج��ي��اًل ك��ام��اًل م��ن ال��الع��ب��ني بحجة 
الذي  الفريق  اأن  جيدًا  يعلمون  وهم  التزوير، 
اأعددته وهياأته منذ الرباعم اىل النا�شئني كان 
الرباعم  بفئات  فيها  �شارك  �شحيحة  باأعمار 
اخلالق  عبد  امل��ال  لكن  والنا�شئني،  والأ�شبال 
الفريق  )تفلي�ص(  اأراد  الكروي  الحتاد  رئي�ص 

فعل  مل��اذا  اأدري  ول  ال�شيء  ه��ذا  بعمل  فقام 
ذلك، بل اإنه اأراد  تدمري الكرة العراقية من 

خالل ت�شريح هذه 
الفئة التي كادت تكون 

العمود الفقري للمنتخب الوطني العراقي.
عملت بامل�ستحيل

النت�شارات  حققت  عندما  ج��ل��وب:  اأ���ش��اف 
الكبرية للكرة العراقية يف وقتها: بطولة الروؤية 
والأ�شبال  الأول  املركز  الآ�شيوية 
الأوىل،  امل��راك��ز  والنا�شئني 
بامل�شتحيل..  اأع��م��ل  ك��ن��ت 
ح��ي��ث مل ي����زرين ي���وم���ًا ما 
التي  �شنوات  الأرب���ع  خ��الل 
من  ع�شو  اأي  فيها  عملت 
عني،  ي�شاألوا  ومل  الحت���اد، 
لدي  املتوفر  وفق  اأعمل  كنت 
وبجهود �شخ�شية 
م�������ن 

التمارين  عليه  اأج��ري  ملعب  وج��ود  عدم  حيث 
اأب�شط   ت��وف��ري  ع��دم  ع��ن  ف�شاًل  عملي،  طيلة 
الأمور التي تخ�ص الكادر التدريبي والالعبني، 
ذاك،  يف  واآخ��ر  امللعب  ه��ذا  يف  نتدرب  فيومًا 
ب��رغ��م ذل���ك ك��ان��ت جن��اح��ات��ي ك��ب��رية، خ��الل 
 18 العمرية خّرجت  الفئة  مع هذه  فرتة عملي 
لعبًا موهوبًا لعب معظمهم للمنتخبني الأوملبي 

والوطني . 
مواهب االأكادميية الهاللية قادمة

وعن مهمته اجلديدة مع الفئات العمرية لنادي 
اإ�شرايف  حقيقة  جلوب:  قال  ال�شعودي  الهالل 
على اأكادميية نادي الهالل ال�شعودي مل ياأت من 
فراغ، اإمنا جاء نتيجة جهد كبري قدمته خالل 
ال�شنوات املا�شية لهذه الفئات املهمة، والتي مل 
لقد فاحتني  العراقي(،  )اأهل الحتاد  يقدرها 
اإدارة  وع�شو  ال�شابق  ال�شعودية  ال��ك��رة  جن��م 
نادي الهالل ال�شعودي حاليًا الأخ العزيز حمد 
النادي يف  اأكادميية  بن �شلمان لالإ�شراف على 
الأكادميية  على  بالإ�شراف  وافقت  وقد  بغداد، 
الكابنت حممد  بغداد  اإدارتها يف  يرتاأ�ص  والتي 
ظهور  يف  كبريًا  جهدًا  بذل  ال��ذي  اإ�شماعيل 

املوجودة  فالفرق  العايل،  بامل�شتوى  الأكادميية 
يف الأكادميية ت�شم جمموعة كبرية من املواهب 
كلمتها  �شتقول  خمتلفة  وب��اأع��م��ار  ال��ك��روي��ة 
�شتدخل  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  واأ���ش��اف  م�شتقباًل.. 
قريبا مع�شكرًا تدريبيًا يف �شمالنا احلبيب متت 
الهاليل  للنادي  العليا  الإدارة  قبل  من  تهيئته 
التي  العاملية  الأك��ادمي��ي��ات  لبطولة  ا�شتعدادًا 
مب�شاركة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تنظمها 
اأكرث من 70 دولة، اإن �شاء اهلل يف هذه البطولة 
و�شط  كلمتها  وتقول  العراقية  املواهب  �شتظهر 
الكم الكبري من الدول امل�شاركة. لي�شعني اإل اأن 
الهالل  نادي  اإدارة  اىل  والتقدير  ال�شكر  اقدم 
ال�شعودي متمثله برئي�شها ال�شابق الأمري حممد 
واأكمل  امل�����ش��روع  ه��ذا  اأط��ل��ق  ال��ذي  ب��ن في�شل 
عبداهلل  املكلف احلايل  الرئي�ص  كذلك  املهمة، 
اجلربوع، حتياتي الكبرية لهما، ل�شيما اجلهود 
الكبرية التي يبذلها العزيز الغايل ال�شيخ حمد 
بن �شلمان يف دعم ومواكبة وات�شالت م�شتمرة 
مع الأكادميية يف بغداد، اإن �شاء اهلل نقدم كل 
الذي  الكبري  امل�شروع  هذا  لإجن��اح  بو�شعنا  ما 

ي�شاهم يف اإبراز الطاقات ال�شابية.

برغم �لعقلية �لتدريبية �لفذة �لتي ميتلكها طالب 
جلوب مدرب منتخب  نا�صئة �لعر�ق �ل�صابق، �إل �أنه 

�أبعد عن تدريب �لنا�صئني لأ�صباب تبدو معروفة 
للو�صط �لريا�صي �لعر�قي،

ملاذا اأُبعد من تدريب منتخب 
النا�سئني؟

طالب جلوب..

كتبت / اأمرية حم�سن
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الذي  القرار  ب�شاأن  الريا�شي  الو�شط  اآراء  ا�شتطلعت  العراقية(  ال�شبكة  )جملة 
درجال  اإن  قال  البع�ص  مت�شاربة..  الآراء  فكانت  الكاأ�ص  حمكمة  من  �شي�شدر 
�شيك�شب الق�شية، بينما الق�شم الآخر اأكد اأن الو�شع �شيبقى على ما هو عليه ولن 

يتغري حال الكرة العراقية.
الدوالر يقول كلمته!!

قائاًل:  املتنازعني  الطرفني  حظوظ  عن  حتدث  العبيدي  با�شل  ال��دويل  احلكم 
اأعتقد اأن الو�شع الكروي �شيبقى على ما هو عليه من حيث حكم املال عبد اخلالق 
على الحتاد �شنوات اأخرى، لأن باعتقادي حتى حكام لوزان )علموهم جماعتنه( 
احلكم  ولية  يف  املال  �شي�شتمر  لذلك  النفي�شة،  والهدايا  الأخ�شر  ال��دولر  على 
الكروي اىل النتخابات املقبلة بعد اأربع �شنوات وتظل كرتنا العراقية تنزف دمًا!!

القرار ل�سالح املال
بينما قال املدرب هادي عبد عون: اأتوقع اأن ليتغري الو�شع فالحتاد الكروي باق 

يف مكانه، )وجماعة( الكابنت عدنان درجال )يخوطون ب�شف الإ�شتكان(!! فاملال 
عبد اخلالق واأع�شاء الحتاد )باقون( يف اأماكنهم و�شي�شدر القرار ل�شاحلهم 

دون اأي جدال.
الأ�سباب واهيه اأبعد درجال

فيما كان لل�شحفي الريا�شي املخ�شرم عادل العتابي راأي عندما قال: لبد واأن 
القدم  جمهورية  عر�ص  �شيهز  الكاأ�ص  حمكمة  على  املعرو�شة  الق�شية  مو�شوع 
العراقية، لأن الق�شية فيها جوانب عديدة من امل�شداقية والو�شوح، ل�شيما يف 
مو�شوع التعامل مع النجم العراقي وكابنت منتخب العراق الأ�شبق عدنان درجال، 
فهناك ثالث ق�شايا مطروحة اأمام اأنظار املحكمة وهي تخ�ص موعد انتخابات 
الحتاد واإبعاد عدنان درجال لأ�شباب واهية وغري منطقية وغري مقبولة، ومن ثم 
اإل�شاق تهمة باطلة تتعلق بخدمة درجال يف اأحد الأندية القطرية )الوكرة( وكان 
هناك تزوير يف احتادنا لتلك الأوراق وكل هذا ي�شب يف �شالح درجال وجماعته، 

اأعتقد اأن درجال �شيك�شب الق�شية بدون 
�شك.

اىل نهاية الوالية
املو�شوع  امل��درب علي ج��واد حت��دث عن 
الت�شريحات  ت�����ش��ارب  ب��رغ��م  ق��ائ��اًل: 
اأن  اأعتقد  ل���وزان  جل�شات  ع��ن  ومانقل 
ماجرى  على  قائمة  م��ازال��ت  ال�شبابية 

�شخو�ص  بع�ص  على  تاأثري  من  ح�شل  قد  ومايكون  املحكمه  اأروق���ة  داخ��ل 
ل��وزان،  يف  ب�شهادتهم  ل���الإدلء  يذهبوا  مل  ال��ذي��ن  وب��الأخ�����ص  الع��رتا���ص، 
وما�شمعناه من ت�شريحات من طريف الطاولة مل يعِط اأي انطباع وا�شح على 
جودة قرار الكاأ�ص والت�شريحات مل تخُل من الدبلوما�شيه ووعود باخلري لقادم 
اأن الحتاد باق حتى نهاية وليته.. وحتى لو جاء القرار  اأعتقد  اأف�شل،عليه 
ل�شالح املعرت�شني فلن تتغري كل الأ�شماء، قد يكون من�شب الرئي�ص فقط هو 
املهدد بناء على معطيات تقول اإن العديد من اأع�شاء الهيئة العامة تربطهم 
املعرت�شني،  رغبات  قراءة  علينا  املحكمة..  اأع�شاء  باقي  مع  متينه  عالقات 
يون�ص حممود  به  الرئي�ص وهو ماكان يطمح  فدرجال لن يقبل بغري من�شب 
قد  الحتاد  رجالت  بع�ص  اأن  اأعتقد  الآخرين،  يعي�ص يف ظل  اأن  تعّود  الذي 
اأعدوا العّدة لأ�شواأ الظروف وهو قرار اإعادة النتخابات، عمومًا �شوف ننتظر 

مع املنتظرين رغم ثقتي اأن عام 22 �شي�شهد انتهاء ولية الحتاد.
التدخل احلزبي

منظومة  تغيري  املطلوب  فقال:  يا�شر  الكرمي  عبد  الريا�شي  ال�شحفي  اأم��ا 
وحتديد  داخلي  ونظام  وقانون  العراقي  الكرة  احتاد  يف  عامة  لهيئة  كاملة 
كي  تتغري  اأن  يجب  العتبارات،  هذه  مالأ  الذي  واحلكومي  احلزبي  التدخل 

يتغري واقع الريا�شة ي�شكل عام وكرة القدم ب�شكل خا�ص.

ــرة الــعــراقــيــة ــك ال

بعد  لوزان...

تتغري خارطةهل

قبل �أكرث من �أ�صبوع، رفعت حمكمة 
�لكاأ�ص �لدولية لكرة �لقدم جل�صتها 

�لتي جرت يف مدينة لوز�ن �ل�صوي�صرية 
بخ�صو�ص �ل�صكوى �لتي تقدم بها جنم 

�لكرة �لعر�قية �ل�صابق �لكابنت عدنان 
درجال �صد �لحتاد �لعر�قي لكرة 

�لقدم، يتهم فيها �لحتاد بالتزوير 
وبوجود خروقات يف �نتخاباته. وقد 

�أدىل �لطرفان ب�صهادتيهما �أمام �ملحكمة 
�ملخت�صة �آملني �أن ي�صدر �لقر�ر �لنهائي 
يف �آب �ملقبل، �إما باإعادة �لنتخابات �أو 

ببقاء �لو�صع كما هو عليه..

كتب / اأحمد رحيم نعمة

ترّهلت  املختلفة  الريا�شية  بالألعاب  العراق  اأبطال  اأن  يبدو 
اأية  يف  امل�شاركة  عدم  نتيجة  جانبًا  الركون  ب�شبب  اأج�شامهم 
بطولة خارجية، فامل�شاكل الدائرة بني وزارة ال�شباب والريا�شة 
هذا  ل�شيما  الريا�شية،  الأل��ع��اب  جميع  على  بظاللها  األ��ق��ت 
بعام)الوزارة(!  والأكادمييون  الباحثون  عليه  اأطلق  الذي  العام 
لالألعاب  اخلارجية  امل�شاركات  جميع  اإيقاف  يف  �شاهمت  كونها 
اإغالق  مت  بل  لالأوملبية،  املخ�ش�ص  املايل  الدعم  اإيقاف  نتيجة 
املالية  اخلروقات  ب�شبب  الأحمر  بال�شمع  الأوملبية  )القا�شة( 
اإيقاف  الوزارة، وبالتايل  التي نّوهت عنها  لالأوملبية واحتاداتها 
القدم  احتاد  با�شتثناء  للمنتخبات  اخلارجية  الإيفادات  جميع 

كونه دبلوما�شيًا!! 
هذا النقطاع كان ومازال تاأثريه وا�شحًا على م�شاركة منتخباتنا 
اآ�شيا والعامل  اأبطال  يف البطولت اخلارجية، فعلى �شبيل املثال 
والعرب  اآ�شيا  بطولة  العام يف  هذا  ي�شاركوا  لن  بوك�شنغ  بالِكك 
بني  الطاحنة  امل��ع��ارك  طبعًا  وال�شبب  العامل  بطولة  يف  وحتى 
امل�شاكل  م�شل�شل  ينتهي  متى  يدري  اأحد  ول  والأوملبية!!  ال��وزارة 
مازالت  الأمور  لكن  بينهما!!  دار  الذي  ال�شلح  برغم  الدائرة!! 
فعليه  ما  بطولة  امل�شاركة يف  احتاد  اأي  اأراد  فاإذا  ال��وزارة،  بيد 
اأوًل تقدمي ك�شف عن البطولة وعدد الالعبني والإداريني واأمور 
�شيء  واأه��م  حديثًا،  و�شعته  ال��ذي  ال���وزارة  قامو�ص  يف  اخ��رى 
املخت�شة  لّلجنة  يت�شنى  لكي  �شهر  قبل  يكون  اأن  التقدمي  يف 
بالإيفادات اأن توقع )جوكة(!! الأوراق، وهذا الأمر طبعًا يرهق 
هذه  لأخ��رى!!  غرفة  من  املكوكية!!  املراجعة  نتيجة  الحت��ادات 
امل�شاركة،  عدم  اىل  احت��اد  ب��اأي  ت��وؤدي  طبعًا  التعقيدية  الأم��ور 
وبالتايل هجرة اأبطالنا اىل بالد اهلل الوا�شعة لتكملة م�شوارهم 
الريا�شي، لكن يف بلد اآخر، نتمنى على وزارة ال�شباب والريا�شة 
اأجل �شمان م�شاركة  الحت��ادات من  �شفافية مع  اأكرث  تكون  اأن 

اأبطالنا يف املناف�شات اخلارجية!!  

اأحمد رحيم نعمة  

اأبطال يف خانة 
الن�سيان

هذا االنقطاع كان ومازال تاأثريه وا�سحًا على 
م�ساركة منتخباتنا يف البطوالت اخلارجية، 
فعلى �سبيل املثال اأبطال اآ�سيا والعامل بالِكك 

بوك�سنغ لن ي�ساركوا هذا العام يف بطولة اآ�سيا 
والعرب وحتى يف بطولة العامل وال�سبب طبعًا 

املعارك الطاحنة بني الوزارة واالأوملبية!!

عبد اخلالق م�سعود

عدنان درجال
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رفع �ملاتادور�لإ�صباين ر�فاييل ناد�ل �لبالغ من �لعمر32 عامًا، 
ر�صيده يف بطولت �لغر�ند �صلم �إىل 18 لقبًا، بفارق �ثنني 
فقط عن حامل �لرقم �لقيا�صي �ل�صوي�صري روجر فيدرر �لذي 
�صقط �أمامه يف �لدور ن�صف �لنهائي يف رولن غارو�ص، و�أثبت 
�أنه بل منازع ملك �لبطولة �لفرن�صية وملعبها �لرت�بية، 
بتحقيقه فوزه �لـ93 يف 95 مبار�ة خا�صها على �مللعب 
�لباري�صية.

ملك البطولة 
الفرن�سية ومالعبها 
الرتابية

نادال.. 

اإعداد/ جملة ال�سبكة

اأول لعب يف التاريخ )بني الرجال  اأ�شبح  نادال 
قبله(،  ما  اأو  الح��رتاف  ع�شر  يف  وال�شيدات، 
يحرز لقب بطولة كربى واحدة 12 مرة، متفوقًا 
توجت  التي  ك��ورت  مارغريت  الأ�شرتالية  على 
بلقب بطولة اأ�شرتاليا 11 مرة، علما باأنها حتمل 
األقاب البطولت  الرقم القيا�شي املطلق يف عدد 
الكربى لدى الالعبات )24 موزعة ما بني ما قبل 

ع�شر الحرتاف وما بعده(.
  رافاييل نادال  ولد يف 3 حزيران 1986 مبدينة 
الذين  الالعبني  اأح��د  وهو  اإ�شبانيا   يف  ماناكور 
كرة  للعبة  العاملي  الت�شنيف  عر�ص  على  تربعوا 
نادال  باأن  والنقاد  املحللني  بع�ص  يرى  امل�شرب. 
اأعظم لعب كرة م�شرب على مر  �شوف ي�شبح 
الرتابية  املالعب  على  جناحاته  بف�شل  الع�شور 
ب�شكل خا�ص. ا�شتحق نادال لقب "ملك املالعب 
الطراز  من  دفاعيًا  لعبًا  باعتباره  الرتابية" 
وروح���ه  ال��ع��ال��ي��ة  لياقته  بف�شل  وذل���ك  الأول، 
عدد  يف  قيا�شيًا  رق��م��ًا  ن���ادال  ميلك  القتالية، 
على  اأج��ري��ت  مبباريات  املتتالية  الن��ت�����ش��ارات 
زال  ما  اأخ��رى  اأر�شية  اأي��ة  اأو  الرتابية  املالعب 
قائما وهو 81 انت�شارًا متتاليًا، وانتهى بخ�شارة 
نادال اأمام الالعب ال�شوي�شري روجر فيدرير يف 
نهائي بطولة هامبورغ عام 2007، ولهذا يعتربه 
واملعلقني  الريا�شيني  ال�شحفيني  م��ن  العديد 
ف�شاًل عن لعبني �شابقني وحاليني، اأعظم لعب 

على املالعب الرملية يف التاريخ.
�شالم  جراند  بطولة  ب���17  الفوز  ن��ادال  ا�شتطاع 
فرن�شا  يف  بطولة  ع�شرة  اإحدى  الرجال،  لفردي 
وبطولتان  املفتوحة  اأمريكا  يف  وث��الث  املفتوحة 
يف وميبلدون، وبطولة يف اأ�شرتاليا املفتوحة، فاز 
نادال بامليدالية الذهبية يف فردي كرة امل�شرب 
للرجال يف الألعاب الأوملبية يف بكني عام 2008، 
وامليدالية الذهبية يف زوجي كرة امل�شرب للرجال 
يف الألعاب الأوملبية يف ريو دي جانريو عام 2016، 
 1000 املا�شرتز  بطولت  �شل�شلة  من  لقبًا  و30 
نقطة. ولدى نادال 19 لقبًا من فئة 500 نقطة، 
بكرة  الإ�شباين  املنتخب  مع  الفوز  لنادال  و�شبق 
اأعوام 2004،  كاأ�ص ديفيز  بلقب بطولة  امل�شرب 
اأيلول من عام  2008، 2009، و2011. ويف �شهر 

2010 اأ�شبح نادال �شابع اأ�شغر لعب يف التاريخ، 
ومن بني اأربعة يف الع�شر املفتوح يجمع بطولت 
اجلراند �شالم الأربعة بح�شوله على لقب بطولة 
الثاين يف  الالعب  نادال  وبات  املفتوحة،  اأمريكا 
التاريخ الذي ح�شل على رباعية اجلراند �شالم 
بعد  الأومل��ب��ي��ة،  الأل��ع��اب  يف  الذهبية  وامليدالية 

الأمريكي اأندريه اأجا�شي.
عامليًا  الأّول  امل�شّنف  م��رك��ز  ن���ادال  ت��ب��ّواأ  كما 
كرة  حم��رتيف  رابطة  لعبي  ت�شنيف  قائمة  يف 
امل�شرب يف  2008 وحّتى 2009 وا�شتطاع العودة 
املفتوحة  فرن�شا  بطولة  نهاية  بعد  الأول  للمركز 
اأخرى عن �شدارة الت�شنيف  2010  وغاب مرة 
منذ منت�شف 2011 حتى عاد لها مرة اأخرى عام 
2013 ، ثم تنازل عن ال�شدارة ملناف�شه ال�شربي 

نوفاك دجوكوفيت�ص 2014. 
اأم��ري  ن����ادال يف ع���ام 2008 ع��ل��ى ج��ائ��زة  ح���از 
يف  لإجن��ازات��ه  ت��ق��دي��رًا  للريا�شة،  اأ���ش��ت��وري��ا���ص 
عامل التن�ص. يف 2010 لندن، فاز نادال بجائزة 
الأوىل يف  للمرة  الريا�شية  للروح  اإدبرغ  �شتيفان 
بجائزة  ن��ادال  فاز  اأبوظبي،  يف   2011 م�شريته. 
العامل  يف  ريا�شي  اأف�شل  عن  العاملية  لوريو�ص 

لعام 2010 لأول مرة يف م�شريته.
طفولته واالنطالقة

رافاييل نادال ابن بلدة ماناكور الواقعة يف جزر 
وهو  نادال،  �شيبا�شتيان  والده  الإ�شبانية،  البليار 
رجل اأعمال ميلك �شركة تاأمني للزجاج والنوافذ 
تدعى فيدر�ص مايوركا. ولدى عائلة نادال مطعم 
ماريا  اآن��ا  والدته  تديره  بونتا  �شا  ا�شمه  خا�ص 
اأخت �شغرى  نادال  باريرا وهي ربة منزل. لدى 
ن��ادال  اأنخل  ميغيل  عمه  اإيزابيل.  ماريا  تدعى 
لع���ب ك���رة ق���دم حم���رتف ���ش��اب��ق، ل��ع��ب ل��ري��ال 
الإ�شباين.  واملنتخب  بر�شلونة  ون��ادي  مايوركا، 
ريال  مثل  قدم  كرة  اأندية  ويدعم  ي�شجع  ن��ادال 
على  لوحظ  �شغره  منذ  مايوركا.  وري��ال  مدريد 
كرة  لعبة  يف  كبرية  موهبة  ميلك  باأنه  رافاييل 
التن�ص  لعب  ن��ادال  توين  الآخ��ر  عمه  امل�شرب، 
ال�����ش��اب��ق ع��ّرف��ه ع��ل��ى ال��ري��ا���ش��ة يف ع��م��ر ث��الث 
�شنوات، وداأب على تدريبه. وقد ا�شتمر توين يف 

تدريب رافاييل حتى الآن.

رافاييل
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ــــاة  ــــي ــــــــن ح اأ�ـــــــــــســـــــــــرار م

تــوفــيــق:
�سمرية

بكت يف اأول اأغنية عراقية 
اأمام اجلمهور البغدادي!

اأعجوبة علمية ظّنها 
النا�س �سحراً!

ال�ساعات البغدادية

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



الفار�شية )P( واجليم  بالباء  "بنكان" )1(  وكلمة 
العرب  قبائل  م��ن  قبيلة  اىل  ن�شبة   ،)G( العكية 
ال�شاعات  زج��اج  معناها  اأي�شًا،  فار�شية  اليمانية، 
الرملية، ويف العربية تعني كل اآلة تعلم بها الأوقات. 

كذا قال موؤلف )ك�شف الظنون(.
وال���دوري  وامل��ائ��ي  الرملي  اأق�����ش��ام:  ثالثة  وللبنكام 
ويقابله  املائي"  "البنكام  هاهنا  ومرادنا  الدولبي، 
 Cup perforqted for ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة 
املوقتات  �شناعة  يف  داخل  وهو   measuring
 .Horlogerieبا�شم بالفرن�شية  املعروفة  الآلية 
وقد برع العرب يف هذه ال�شناعة ف�شنعوا "ال�شاعات 
يف  بالعنوان  اإليها  اأ�شرت  التي  الروحانية"  العربية 
اأول املقالة، وغريها. واأّلف بديع الزمان او املعز بن 
ا�شماعيل بن الرزاز اجلزري، ون�شبه اىل جزيرة ابن 
الوقت،  ذل��ك  يف  الروحانية"  "الآلت  كتاب  عمر، 
لقرة  اأّلفه  امل�شت�شرقني،  بع�ص  منه  ق�شمًا  طبع  وقد 
م��اردي��ن )658- ملك  الأرت��ق��ي  ال��رتك��ي  اأر���ش��الن 
ال�شاعات،  يف  الأول  اأن����واع:  �شتة  وجعله  691ه����( 
الآلت  يف  وال��ث��ال��ث  العجيبة  الأواين  يف  وال��ث��اين 
املوا�شع  من  امل��اء  اإخ��راج  اآلت  يف  والرابع  الزامرة 
وال�شاد�ص  والط�شوت  الأباريق  واخلام�ص يف  العميقة 

يف �شور واأ�شكال تخت�ص بذلك.
يف  ت�شدر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  والفن"  الأدب  "جملة  اإن 
�شاعة  "�شورة  منه  ن�شرت  العربية  باللغة  انكلرتا 
مائية" اأعدنا ن�شرها يف هذه املجلة، اإل اأن نا�شرها 
الأول ظنها "�شورة ملو�شيقارين لبع�ص ال�شالطني يف 
ال�شاعة.  اإي��وان  �شورة  اإل  هي  وما  ق�شره"،  مدخل 
التي  ال�شاعة  املائية  ال�شاعات الروحانية  اأ�شهر  ومن 
وك��ان��ت يف  الأن��دل�����ش��ي  ال��رح��ال��ة  اب��ن جبري  و�شفها 
م�شجد دم�شق يف القرن ال�شاد�ص للهجرة وما بعده، 
قال يف رحلته: "وعن ميني اخلارج من باب جريون، 
لها هياأة طاق  اأمامه، غرفة  الذي  البالط  يف جدار 
ُفتحت  ق��د  �شفر،  طيقان  يف  م�شتدير،   )2( كبري 
اأبواب �شغار على عدد �شاعات النهار ودبرت تدبريًا 
ت�شقط  النهار  من  �شاعة  انق�شاء  فعند  هند�شيًا، 
�شفر،  م��ن  م�شورين  ب��ازي��ني  فمي  م��ن  �شنجتان 
قائمني على طا�شتني من �شفر حتت كل واحد منهما، 
والثاين  الأب���واب،  تلك  من  ب��اب  اأول  حتت  اأحدهما 
وق��وع  فعند  مثقوبتان،  والطا�شتان  اآخ��ره��ا،  حت��ت 
البندقتني فيهما تعودان داخل اجلدار، اىل الغرفة، 

اىل  بالبندقتني،  عنقيهما  مي��دان  البازيني  وتب�شر 
عجيب،  بتدبري  ب�شرعة،  ويقذفانهما  الطا�شتني 
يف  البندقتني  وق��وع  وعند  �شحرًا،  الأوه���ام  تتخيله 
هو  الذي  الباب  وينغلق  دوي،  لهما  ي�شمع  الطا�شتني 
يزال كذلك عند  ل  ال�شفر،  بلوح من  ال�شاعة  لتلك 
الأب��واب  تنغلق  حتى  النهار  من  �شاعة  انق�شاء  كل 
الأول،  حالها  اىل  تعود  ثم  ال�شاعات،  وتنق�شي  كلها 
ولها بالليل تدبري اآخر: وذلك اأن يف القو�ص املنعطف 
من  دائرة  ع�شرة  اثنتي  املذكورة  الطيقان  تلك  على 
النحا�ص خمرمة، وتعرت�ص يف كل دائرة زجاجة من 
داخل اجلدار يف الغرفة، مدبر ذلك كله منها خلف 
الطيقان املذكورة، وخلف الزجاجة م�شباح يدور به 
عّم  انق�شت  ف��اإذا  ال�شاعة،  مقدار  ترتيب  على  املاء 
الزجاجة �شوء امل�شباح وفا�ص على الدائرة اأمامها 
�شعاعها، فالحت لالأب�شار دائرة حممرة، ثم ينتقل 
ذلك اىل الأخرى حتى تنق�شي �شاعات الليل وحتمر 

الدوائر كلها، وهي التي ي�شميها النا�ص "املنجانة".
�شنة  ال��ع��ج��ي��ب��ة  ال�����ش��اع��ة  ه����ذه  ج��ب��ري  اب����ن  راأى 
�شنة  ببغداد  بعدها  اأن�شئت  وقد  )579ه����-1183م( 
املدر�شة  باب  قبالة  مثلها  �شاعة  )633ه���-1235م( 
تعد فخرًا  بنائها  تزال بفخامة  التي ل  امل�شتن�شرية 
لفن العمارة العربي، قال بع�ص املوؤرخني يف حوادث 

�شنة )633ه�(:
يف هذه ال�شنة تكامل بناء الإيوان الذي اأن�شئ مقابل 
املدر�شة امل�شتن�شرية وعملت حتته �شفة.. وبنيت يف 
حائط هذه ال�شفة دائرة، و�شورت فيها �شورة الفلك 
و�شف  بنحو  وو�شفها  لطاف..  طاقات  فيها  وجعلت 
"ثم تطلع  ل�شاعة دم�شق وزاد عليه قوله:  ابن جبري 
ال�شم�ص  طلوع  مع  الفلك  ذلك  يف  لزوردي��ة  �شمو�ص 
احلقيقية وتدور مع دورانها وتغيب مع غيبوبتها، فاذا 
جاء الليل فهناك اأقمار طالعة من �شوء خلفها، كلما 
تكاملت �شاعة تكامل ذلك ال�شوء يف دائرة القمر ثم 
الليل وطلوع  الدائرة الأخرى اىل انق�شاء  يبتدئ يف 
ال�شاعر عز  الناثر  امللكتني  ذو  يقول  وفيها  ال�شم�ص، 

الدين عبد احلميد بن اأبي احلديد املدائني:
ما مثل الفلك العظيم ملب�شر 

يف الأر�ص قبل اإيالة امل�شتن�شر
هذا بناء معرب عن قدرة

رفعت قواعده بفعل مطهر 
ح�شدت به الأر�ص ال�شماء ومل يزل

ح�شد الف�شائل يف طباع العن�شر
انظر جتد نظم الرثيا يف ذرا
�شرفاته و�شياء نور امل�شرتي
فالأفق بني مف�ش�ص ومذهب

واجلو بني مكوفر ومعنرب
والأر�ص حا�شرة القناع كاأنها

خود تربج يف رداء اأخ�شر
وقد ا�شتهرت جماعات بحرفة هذه ال�شاعات فعرفوا 

"�شاعاتي"  وال��واح��د  بال�شاعاتيني 
وع������رف ك����ل م����ن اأب���ن���ائ���ه���م ب��اب��ن 
ال�شاعاتي  اب��ن  منهم  ال�����ش��اع��ات��ي، 
"بهاء  امل�����ش��ه��ور  امل��ق��ت��در  ال�����ش��اع��ر 
واأخ�����وه  ر�شتم"  ب���ن  ع��ل��ي  ال���دي���ن 
ال��دي��ن  "فخر  ال��ط��ب��ي��ب  احل��ك��ي��م 
علي  ال��دي��ن  و"نور  ر�شتم"  ر���ش��وان 
يتوىل  وك���ان  ال�شاعاتي"  تغلب  ب��ن 
ت��دب��ري ال�����ش��اع��ات ال��ت��ي ك��ان��ت جت��اه 
"مظفر  وابنه  امل�شتن�شرية  املدر�شة 
بابن  املعروف  علي  بن  احمد  الدين 
بن  "حممد  وح��ف��ي��ده  ال�شاعاتي" 
عمرو  و"اأبو  ال�شاعاتي"،  بن  اأحمد 

بن  ال��دي��ن  ج��م��ال  ق��ال  ال�شعدي"،  برمكي  عثمان 
ال�شابوين: "وهو كثري املحفوظ، وله اليد الطوىل يف 

عمل ال�شاعات ومعرفة ال�شطرلب" )3(.
ال��دي��ن  ت��ق��ي  "البنكام"  �شناعة  يف  اأّل����ف  ومم���ن 
فله  ه�   993 �شنة  املتويف  بالرا�شد  املعروف  حممد 
الروحانية" وكتاب  الآلت  نية يف  ال�شَّ "الطرق  كتاب 
ومن  الدورية"،  البنكامات  يف  الدرّية  "الكواكب 
الكتاب الأخري ن�شخة حمفوظة بدار الكتب الوطنية 
بباري�ص وقال ك�شاجم الأديب ال�شاعر ي�شف البنكام:

روح من املاء يف ج�شم من ال�شفر
موؤتلف بلطيف احل�ص والنظر

تن�شاله حركات يف اأ�شافله
كاأنها حركات املاء يف ال�شجر

)1( هذا هو الأ�شل ومعناه بالفار�شية "اناء مثقوب 
"بنكام"  ب�شورة  العرب  فعّربه  الأوقات"  لقيا�ص 

وجمعوه على "بنكامات".
)2( طبق هذا الو�شف على ال�شورة

املجمع  "�ص227" طبعة  الإكمال  اإكمال  تكملة   )3(
العلمي العراقي ومن مطبوعاته احلديثة.

الدكتور م�سطفى جواد يكتب عن 
ال�ساعاتيني العرب يف الع�سر العبا�سي

اأعجوبة علمية ظّنها 
النا�س �سحراً!

ال�ساعات البغدادية

بقلم الدكتور م�سطفى جواد

ير�د بال�صاعات �لروحانية تلك �لتي يحركها �صيء خفي 
ي�صبه �لروح يف حتريك �لأج�صام بح�صب ر�أي كثري من �لنا�ص، 
و�ل�صاعات �لروحانية فرع من فروع علم "�لبنكام" وهو علم 

�صناعة �ل�صاعات ملعرفة �لوقت.

م�سطفى جواد
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ــــــرار مـــــن حـــيـــاة  ــــــس اأ�

�سمرية توفيق:
بكت يف اأول اأغنية عراقية اأمام 

اجلمهور البغدادي!

اأهدته احدى اجلمعيات اخلريية.
يد  �شاعة  كانت  اهدتها  هدية  اآخ��ر   *

لأختها، تاريخ الهدية منذ �شهر.
ي��ده��ا دائ��م��ًا  * حت��م��ل يف ح��ق��ي��ب��ة 
ع��دا  م��ا  ل���رية   400 اىل   300 م��ن 

الفراطة..
عيني"  "يا  ك��الم  حمط  عندها   *

ولكن  منها  تتخل�ص  ان  تريد  وه��ي 
عبثًا.

* حتب الرجل يف �شن 25 اىل 40.
* اأحب الغاين اليها "يا مر�شال املرا�شيل" لفريوز.

ف�شاتني   10 الخ��رية:  ا�شهر  الثمانية  يف  ف�شلت   *
ق�شريًا..  ف�شتانًا   23 كوكتيل،  ف�شاتني   8 �شواريه، 
ف�شان  هو  بينها  ال�شتح�شا�شن  نال  الذي  الف�شتان 

�شواريه ا�شود ب�شيط.
* اآخر كتاب قراأته )مذكرات بديعة م�شابني( منذ 

ثالثة �شنوات.
بال�شاروخ،  لرك��ب  "واهلل  �شجلتها:  اغنية  اآخ��ر   *
واأ�شكن  بالقمر كوخ،  وعلي فوق العاليل، وعمر لك 

جنبك حلايل، من احلان �شهيل عرفه.
اي  ال�شطور..  ه��ذه  كاتب  كرق�شات  مواعيدها   *

"فال�شو"!
* ت�شرب القهوة "املرة" وت�شنعها بيدها..

* اأ�شيع مرة انها اأم لطفل عمره �شت �شنوات تربيه 
التي  املتعددة  يف فرن�شا وتطمئن عليه يف الرحالت 

تقوم بها اىل باري�ص كل �شنة.
* واأ�شيع اي�شا انها ام لطفلة ا�شمها هيفاء من زواج 
�شابق مع احد ا�شحاب الكابريهات يف حلب يقيم يف 

عاليه..
من  على  الدعوى  واقامت  ب�شدة،  ال�شائعات  نفت 

اطلقها، خا�شة وان احداها اذيعت يف التليفزيون.
* ثالثة رجال يدعون ابوتها حتى الن.

توهم  ان  ت�شتطيع  الوىل  الدرجة  من  دبلوما�شية   *
ل  انها  واحلقيقة  معهم،  تتعاطف  باأنها  رج��اًل   50

تتعاطف مع اأحد.
* احد اثرياء البرتول بعث اليها مرة بر�شالة يقول 
فيها انه �شينتحر ان مل تقبل به زوجًا.. وعندما مل 
يهددها  اخرى  بر�شالة  اليها  بعث  جوابًا  منها  يتلق 
ال�شيد،  ير�ص  مل  ولكنه  وجهها،  على  ال�شيد  بر�ص 

ومل ينتحر حتى الن!
* دعاها مرة احد الثرياء ال�شوريني اىل احياء حفلة 
زفاف ولده، اثناء الفرح �شلطت �شمرية عينيها على 
يف  وو�شعت  املنظر  جميل  وك��ان  ال�شغري،  العري�ص 
نظراتها كل ما فيهما من �شحر واغراء، ون�شي الفتى 
عرو�شه اجلال�شة اىل ميينه.. وكاد الفرح يتحول اىل 
ماأمت.. ويف اليوم التايل راأت العري�ص يف امللهى حيث 
كانت تغني.. وبناء على احلاح العائلة وكي ل تتحطم 

�شعادة العري�ص عادت �شمرية اىل بريوت..
انها  البع�ص  افريقيا ظن  * يف رحلتها الخرية اىل 

�شقيقة الرئي�ص نكروما..
* اأ�شيع عام 1962 انها تزوجت "خطيفة" من �شقيق 

نائب عربي.. وات�شح ان اخلرب كان للدعاية.
لجراء  لندن  اىل  ال�شهر  هذا  نهاية  يف  �شت�شافر   *

عملية ا�شتئ�شال الفتق يف معدتها.
* مثلها يف احلياة: ال�شحة اأثمن من املال!

  
ثالثة رجال 

يّدعون اأبّوتها!

 
اأمري خليجي هدد 

باالنتحار اإن مل 
تتزوجه! ولدت يف  اأنها  من  بالرغم  مالطي  اأ�شل  من  اإنها   *

لبنان..
جّدها  من  بالوراثة  الإنكليزية  اجلن�شية  حملت   *

الأول
* متكنت من احل�شول على اجلن�شية اللبنانية منذ 

ثالث �شنوات
* حت�شن القراءة بالعربية

ومنه  ال��ف��ن  اىل  ال��ف��ق��ر  م��ن  انتقلت  ع�شامية   *
يف  عمارة  اىل  ثم  وال���رثوة..  وال�شهرة  النجاح  اىل 

احلازمية..
واأول   ،1956 عام  الكباريهات  يف  الغناء  ابتداأت   *
كلثوم،  الأ�شيل" لأم  "�شم�ص  كانت  اأن�شدتها  اأغنية 

وكانت تتقا�شى 25 لرية يف الليلة.
الرق يف  �شارب  بيومي  توفيق  ا�شمها من  اأخ��ذت   *

فرقتها، وهو الذي اكت�شفها وعلمها الغناء..
* كان بينها وبني نزهة يون�ص مناف�شة �شديدة ادت 

اىل معارك �شخ�شية وعامة..
* اأول اغنية بدوية غنتها هي "مرحب يا رمي الفال 
ديرتنا".  ن��ورت  هال  بك  هال  مرحب  جريتنا  جيت 

�شجلتها عام 1959 لالذاعة الردنية.
* اطلقتها لل�شهرة حفلة نقابة املحررين �شنة 1960.

الأل��وان  انها جتيد غناء خمتلف  الرغم من  * على 
فهي تف�شل ان حت�شر نف�شها باللون البدوي، لنها 

تعتقد ان م�شلحتها هكذا تقت�شي..
الوىل  مرتني،  النا�ص  وام��ام  امل�شرح  على  بكت   *
"ما يكفي دمع العني يا بويا"  يف العراق وهي تغني 
والثانية يف بحمدون وهي تغني "يا حرام".. وتقول 
على  منهما ذكرى عزيزة  اأغنية  لكل  لن  بكت  انها 

قلبها..
الخري  فيلمها  �شاهدت  عندما  ال�شينما  يف  بكت   *

"القاهرون"!..
وبكى" وجنحت  "�شربني  لها  لبنانية  اغنية  اأول   *

فيها اكرث من الغاين البدوية.
* اأول اغنية بدوية ا�شتهرت بها "موهي البنية" ثم 

الروح" خفيف  "ا�شمر 
يقارب  ما  الن  حتى  هالقهوة"  �شبوا  "باهلل  غنت 

الألف مرة..
* �شجلت حتى الن 95 اغنية.

الر�شول"  "مولد  فيلم  يف  �شغريا  دورًا  مثلت   *
تقا�شت من اجله اللف لرية.

* اأول ممثلة لبنانية مثلت افالمًا يف باري�ص وروما.. 
انها بطلة "بدوية يف باري�ص" و"بدوية يف روما".

احل�شيني  مقام  ي�شمونها  معينة  نغمة  من  معقدة   *
وهي ل تريد ان تغني منها ابدًا.

* ل تدخن
* ل ترد على التليفون..

* ل ت�شهر خارج املنزل ال يف القليل النادر
* ل تاأكل يف غرفة الطعام بل يف املطبخ

* متاعبها ال�شحية ناجمة عن م�شاكلها العائلية.
* تخ�ش�ص رواتب �شهرية معينة لفراد عائلتها.

معروفًا،  �شرقيًا  اأم��ريًا  بكل جوارحها  مرة  اأحبت   *
وكانت �شتتزوج منه لول معار�شة عائلته، وكان حبها 

الول، ورمبا الأخري.
ر�شالة  اول  من  املعجبني  ر�شائل  بجميع  حتتفظ   *
حتى اخ��ر ر���ش��ال��ة.. ومت���الأ ه��ذه ال��ر���ش��ائ��ل خم�ص 
احلقائب  يف  وت�شع  الكبري..  احلجم  من  حقائب 

نفتالني كي ل ياأتي عليها العث..
* حتتفظ مبجموعة من الر�شائل بعث بها اليها عدد 
من الأمراء وال�شيوخ، ومن بينها ر�شالة من �شخ�شية 

عربية حاكمة.
* م�شابة بفتق يف معدتها وهي ممنوعة من ال�شوائل 

ول تاأكل ال النوا�شف!
واأحبت هي  اأباظة  ور�شدي  ال�شناوي  اأحبها كمال   *

الأخري وكانت تتزوجه لو مل يكن متزوجًا.
ان حتب  اليوم  انها ل ميكن  اليها  املقربون  يقول   *

احدًا..
* تتاأثر كثريًا باراء غريها..

* زارت فاطمة "الب�شارة" من اجل �شرقة.
قيمتها  البنوك  اح��د  اودعتها  جموهرات  لديها   *

مليون لرية تقريبًا.
ال�شاعات ومتتنع عن ذكر  * متلك عددًا كبريًا من 

عددها خوفًا من ان تتعر�ص لل�شرقة!
اللبناين  املجاهد  متثال  هي  ت�شلمتها  هدية  اآخر   *

 هي من مالطا وحتمل اجلن�سيتني 
اللبنانية واالإنكليزية
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الرنويجي  الأزي���اء  م�شمم  متامًا  فعله  ما  ه��ذا 
امل��ت��خ��رج ح��دي��ث��ًا ف��ري��دري��ك ت��ي��اران��د���ش��ن، حني 
التوا�شل  وم��واق��ع  جمهوره  غ��رة  ح��ني  على  بهر 
الجتماعي بعر�ص الأزياء ال�شنوي خلريجي كلية 
�شنرتال �شانت مارتينز بجامعة الفنون يف لندن، 
اإذ اأطلق �شرارة النت�شار الفريو�شي عندما ارتدت 
جمموعة من عار�شات الأزياء موديالت من بنات 
اأفكاره متيزت باملظهر البالوين املطاطي املنتفخ، 
امل�شاهدين  اأنظار  حتت  وتتحّول  تنكم�ص  اأن  قبل 
ات ت�شاميم تركيبية مذهلة. املذهولني، اإىل ق�شّ
اأن  ميكن  الفقاعات  اأن  ت�شور  ميكنه  منا  م��ن 
تت�شبب ب�شجة كهذه؟ من اأجواء الفقاعات انطلق 
الرنويجية  ب��ودو  مدينة  من  القادم  تياراند�شن 
عار�شاته  ا�شتعر�شت  عندما  النجومية،  لعامل 
يف   Granary ب�شاحة  الأزي���اء  من�شة  على 
لندن جمموعته اجلديدة، وعندما اختارته جلنة 
لعر�ص  حمظوًظا  طالبًا   43 ب��ني  م��ن  التحكيم 
اأزياء يف غ�شون  كنجم  منها  لينطلق  اخلريجني 

اأقل من 12 �شاعة.
التقليدية  امل��و���ش��ة  مالب�ص  ارت����داء  م��ن  ف��ب��دًل 
احل��ري��ر،  اأو  اجل��ل��د  اأو  القطن  م��ن  امل�شنوعة 
�شارت عار�شاته على املدرج يف بالونات فقاعية 
ف�شاتني  لتبدو  الهواء  من  فجاأة  تفرغت  ملونة، 

مطاطية مذهلة.
ح�شل  احل�شور،  اإب��ه��اره  على  النظر  وب�شرف 
امل�شمم ال�شاب على جائزة  لوريال بروفي�شونال 
متنح  جائزة  اأرف��ع  تعد  التي  ال�شابة،  للمواهب 
يف  الأزي���اء  ت�شميم  ب��دورات  امل�شاركني  للطلبة 

اجلامعة املذكورة.
 Teen VOGUE جملة  ن�شرته  مقال  يف 
اأن ت�شميمات امل�شمم  نّوهت املجلة  الأمريكية، 

العاملية،  والأزي���اء  العر�ص  دور  األهمت  ال�شاب 
من  م�شتوحاة  "جمموعتي  ق��ول��ه:  عنه  ونقلت 
ي�شبح  عندما  تقريبًا  حتديدها  ميكن  ل  حلظة 
وح�شا�شًا"،  ن�شطًا  ل��الإن�����ش��ان  ال��ذات��ي  ال��وع��ي 
عملية  لتطوير  ج��اه��دًا  �شعيت  "لقد  م�شيفًا: 
خاللها  من  التي  والتطوير  التجريبية  املمار�شة 
متكنت من الرد وخلق تعبريي اخلا�ص عن هذه 

اللحظة."
 Love جملة  مع  ح�شرية  مبقابلة  حظَي  كما 
ال�شنوية  ن�شف  الربيطانية   Magazine
املخت�شة بالأزياء للحديث عن تفا�شيل اإبداعاته 
ف�شاتينه  اإىل  الأ�شا�شية  لأف��ك��اره  ط��رح��ه  م��ن 
القطع  ه��ذه  �شنعت  "لقد  مو�شحًا:  ال��رائ��ع��ة، 
للعار�شة  يتيح  الذي  اجلوي  ال�شغط  نظام  وفق 
التحكم بتدفق الهواء." م�شيفًا: "عندما يرغب 
مزلجًا  يفتحون  فاإنهم  اإفراغها،  يف  مرتدوها 
داخ��ل��ي��ًا لإط����الق ال���ه���واء ال���ذي ي��ن��دف��ع خ��ارج 

الفقاعة."
وخربته  الطويلة  تدريبه  فرتة  من  الرغم  على 
الأزي����اء  م���ارك���ات  اأب����رز  يف  العميقة  العملية 
اأندر�شون  دبليو  وجي  فويتون  لوي�ص  مثل  العاملية 
م�شممو  يثابر  امل�شمم:  ي��ق��ول  وبالن�شياغا، 
ت�شاميم  ابتكار  على  دائمًا  الرنويج  يف  الأزي��اء 
غري ع��ادي��ة. ورغ��م وج��ود ع��دد من امل�شممني 
ت�شميم  عاتقي  على  اأخذت  فقد  هناك،  اجلدد 
اأزياء على م�شتوى جديد متامًا يف جتربة خالقة 

غري تقليدية.
ويف غ�����ش��ون حل��ظ��ات م���ن ن�����ش��ر ف��ي��دي��وه��ات 
العار�شات اكت�شبت �شفة الفريو�شية، وح�شدت 
مور  دمي��ي  مثل  هوليوود،  جن��وم  اأه��م  تعليقات 

وليند�شي لوهان.

بالونات تنكم�س لت�سبح 
ف�ساتني مذهلة!

عن موقع/ اآ�سيان 
ترجمة: اآالء فائق

قال م�صمم �لأزياء 
�لأملاين �ل�صهري 

فولفغانغ يوب ذ�ت 
مرة: "يتمحور 

ت�صميم �لأزياء على 
عن�صر �لت�صويق 

و�ملفاجاأة و�خليال، 
فهو ل �صلة له �أبدً� 

بالقو�نني و�لقو�عد 
�لتقليدية."
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تاأثري الغذاء يف الذكاء والعاطفة

�أكرث من ثلث �لبالغني �لأمريكيني يعانون من �ل�صمنة �ملفرطة، 
و�لإح�صاء�ت مت�صابهة يف �أنحاء �لعامل كافة. �مت�صا�ص �ل�صعر�ت 

�حلر�رية �لز�ئدة عن حاجة �جل�صم و�عتماد نظام غذ�ئي غري �صحي 
له �آثار كبرية ود�ئمة على �لإدر�ك و�لعاطفة، ل �صيما �أثناء �لفرت�ت 

�حلرجة يف منو خليا �جل�صم، وخا�صة �لدماغ. 

�سارة �سبن�سر 
ترجمة: اآالء فائق
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اإيجادها  منهم  طلب  ثم  الأ�شياء.  بع�ص  اإخفاء 
بعد يومني. ح�شل الأ�شخا�ص امل�شابون بال�شمنة 
يف  وكانوا  والنتائج  العالمات  اأدنى  على  املفرطة 

اأ�شفل القائمة.
والإدراك��ي��ة  املعرفية  للعمليات  ال��وا���ش��ح  الفهم 
الأ�شخا�ص  بع�ص  رغبة  اإىل  امل�شتند  والعاطفية 
ي�شاعد يف  اأن  الأطعمة ميكن  بتناول  الإف��راط  يف 

الوقاية والعالج من ال�شمنة ب�شكل اأكرث فعالية.
ال��ذاك��رة  �شعف  اأ�شباب  العلمية  البحوث  تعزو 
لدى الإن�شان لإفراطه يف تناول الدهون الغذائية 
عة  امل�شبَّ غ��ري  الدهنية  والأح��م��ا���ص   3 اأوم��ي��غ��ا  و 
الأم��ر  الغذائي،  ال��ت��وازن  ع��دم  وكذلك  املتعددة، 
الذي يت�شبب بح�شول اللتهابات يف عمليات منو 

اأدمغة البالغني وكبار ال�شن على ال�شواء.
عة  امل�شبَّ غ��ري  الأح���ادي���ة  ال��ده��ن��ي��ة  الأح��م��ا���ص 
)MUFA( هي من الأنواع ال�شحية، تناولها 
كالدهون  ال�شحية،  غ��ري  ال��ده��ون  ع��ن  ي��ع��ّو���ص 
ت�شاهم  عة  امل�شبَّ غري  الدهون  واملتحولة.  امل�شبعة 

بتوفري منافع �شحية كثرية جل�شم الأن�شان.
الأحما�ص  م��ن  ه��و   3 اأوميغا  الدهني  احلام�ص 
الأحما�ص  ه��ذه  و�شميت  عة.  امل�شبَّ غري  الدهنية 
املُ�شّبعة لعدم مقدرة اجل�شم على ت�شنيعها  بغري 
ولذلك يجب احل�شول عليها من امل�شادر الغذائّية 
ك�شمك  متنوعة  غذائية  قائمة  وت�شمل  املتنِوّعة، 
والروبيان  وال�شردين  ط  املُرَقّ ال�شمك  ال�شلمون، 
والأف��وك��ادو  الكّتان  وب��ذور  التونة  و�شمك  واملحار 
الزيتون  وزي��ت  وال�شبانخ  ال�شوداين  الفول  وزي��ت 

واملك�شرات كاللوز واجلوز والكاجو. 
غري  الأحادية  الدهنية  الأحما�ص  تناول  ي�شاعد   
باأمرا�ص  الإ�شابة  خطورة  من  احلد  يف  عة  امل�شبَّ
القلب وحت�شني وظيفة الأوعية الدموية، وحتافظ 
يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ك��ول��ي�����ش��رتول 

الربوتينات الدهنية عالية الكثافة.
لكن رغم اأهمية هذه الدهون، علينا عدم الأفراط 
يف  مبا  الدهون،  جميع  اأن  اإىل  نظرًا  تناولها،  يف 
عة،  امل�شبَّ غري  الأحادية  الدهنية  الأحما�ص  ذلك 

تكون غنية بال�شعرات احلرارية.
لالإجهاد  والتعر�ص  خاطئ  غذائي  نظام  اتباع 

العقلي  الإدراك  وظيفيًا يف  خلاًل  ي�شببا  اأن  ميكن 
مدى احلياة، وهناك اإمكانية للتدخالت الغذائية 
الدقيقة  امل��غ��ذي��ات  امل��ث��ال  �شبيل  )ع��ل��ى  املبكرة 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة( ل��ل��وق��اي��ة م��ن ال��ع��ج��ز احل��ا���ش��ل يف 

الإدراك العقلي.
الدهون  العايل  الغذائي  ال�شتهالك  فاإن  وباملثل، 
البحر،  اأو ح�شان  اآمون  يهيئ احُل�شني )او قرن 
ن  �شمي بذلك لت�شابهه مع ح�شان البحر وهو مكوِّ
الب�شر والفقاريات الأخرى( لإنتاج  رئي�ص لأدمغة 
ا�شتجابة التهابية ع�شبية قوية مقابل حتدٍّ مناعي 

معتدل، ما ي�شبب عجزًا يف الذاكرة.
ل��ك��م��ي��ات  امل���ف���رط  ال���ت���ن���اول  ي�����ش��ه��م  اأن  مي��ك��ن 
عة املتعددة واملتمثلة  الأحما�ص الدهنية غري امل�شبَّ
ال�  م�����ش��ارات  ال��ت��اأث��ري حتى على  اأوم��ي��غ��ا 3 يف  ب��� 
endocannabinoid وهو نظام بيولوجي 
قائمة  رجعية  ع�شبية  نواقل  جمموعة  من  يتكون 
ح�شول  يف  يت�شبب  ال���ذي  الأم���ر  ال��ده��ون،  على 
يوؤدي  ما  الدماغ  من  معينة  مناطق  يف  التهابات 
بفقدان  ي�شهم  ت�شابك يف احل�شني،  اإىل ح�شول 

الذاكرة.
ال�شلبية  العواقب  اأن  يبدو  بل  فح�شب،  ذلك  لي�ص 
خاليا  مل��رك��ز  و�شيلة  ب��ك��ل  مت��ت��د  ب����داأت  ل��ل��ب��دان��ة 
النووي  احلام�ص  تغيري  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال��دم��اغ، 
ثمة جينات معينة �شرورية جدًا  نف�شها.  للخاليا 
ب�شكل  تعمل  تعد  مل  اأنها  تبني  الذكريات  حلفظ 
منا�شب. كما وجدت درا�شة ن�شرت يف جملة )علم 
على  حتفز  ال�شمنة  اأن  الأم��ريك��ي��ة  الأع�����ش��اب( 
ح�شول تغيريات جينية يف ماهية احلم�ص النووي 
الآن،  وظيفته.  طبيعة  يغري  ما  احل�شني  خلاليا 

ماذا ميكن للبدناء اأن يفعلوا يف هذا ال�شاأن؟
املزيد  ممار�شة  �شوى  ح��اًل  البدناء  يجد  ل  ق��د 
لعمليات  يلجاأون  اأنهم  اأو  الريا�شية  التمارين  من 
ممار�شة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�شحوم.  �شفط 
الريا�شة ميكن اأن تقل�ص حجم اخلاليا الدهنية، 
ال�شحوم وحدها قادرة على  اأن عملية �شفط  غري 
العلماء بهذه  الدهون من اجل�شم. ويتحرى  اإزالة 
على  جتارب  اإج��راء  طريق  عن  اجلديدة  امل�شاألة 
الطبيعي.  الوزن  ذات  والفئران  البدينة  الفئران 

املمار�شة اليومية للتمارين الريا�شية ت�شهم كثريًا 
وظيفة  هيكلة  واإع���ادة  البطن  ده��ون  خف�ص  يف 
يوؤدي  ما  اخلليوي  امل�شتوى  على  �شيما  ل  الدماغ، 
�شفط  وي��وؤدي  كبري.  ب�شكل  الذاكرة  حت�شني  اإىل 
ال�شحوم القيا�شي لنتائج مماثلة لتلك املحرزة عن 
واملعروف  امل�شي  بجهاز  الريا�شة  طريق ممار�شة 
زراعة  اأن  الدرا�شات  وبينت   .treadmill ب� 
الأوزان  وذات  ال�شحية  ال��ف��ئ��ران  يف  ال��ده��ون 
الطبيعية يوؤدي لنخفا�ص اأداء الذاكرة لديها، اأي 

اأن الفئران �شت�شبح غبية.
كما ي�شهم ا�شتهالك الفواكه واخل�شراوات الغنية 
املرتبط  امل��ع��ريف  العجز  منع  يف  بالبوليفينول 
املوؤك�شد  ال��ت��وت��ر  خف�ص  ع��رب  بالعمر  ب��ال��ت��ق��دم 
وتقليل اللتهابات. يعد فهم العالقات بني النظام 
اأو  ملنع  ���ش��روري��ًا  والعاطفة  والإدراك  ال��غ��ذائ��ي 
لدى  املر�شية  الع�شبية  الأم��را���ص  حدة  تخفيف 

الأفراد الذين يعانون من فرط ال�شمنة.
م�شاوئ ال�شمنة الأخرى على عمل املخ

يف  وخيمة  اآث���ارًا  لل�شمنة  اأن  �شابق  وق��ت  يف  ثبت 
عمل املخ من نواٍح عدة. فهي توؤدي لختالل عمل 
اأنها  كما  والتعلم،  التذكر  عن  امل�شوؤولة  املنطقة 
باتخاذ  اخلا�شة  املنطقة  اإ�شعاف عمل  ت�شهم يف 
توؤثر  اأنها  ثبت  واأخ��ريًا  امل�شاكل،  وحل  القرارات 
عن  امل�شوؤولة  املنطقة  على  كذلك  �شلبي  ب�شكل 

امل�شاعر.
العلمية  الأدل��ة  من  هائلة  جمموعة  هناك  اليوم، 
الطبية  التخ�ش�شات  من  وا�شعة  جمموعة  عرب 
جتادل بقوة باأن ال�شمنة ت�شعف الوظيفة الإدراكية 
نهاية  ويف  ال��دم��اغ،  �شيخوخة  من  وٌت�شرع  كليًا، 
العمليات  من  كثري  عن  م�شوؤولة  ال�شمنة  املطاف 
الآليات  احلديثة  الدرا�شة  هذه  توفر  تقتلنا.  التي 
الكامنة وراء العالقة بني ال�شمنة و�شعف قدرات 

التعلم والذاكرة.
حل��ل ه���ذه امل��ع�����ش��الت، ت��وا���ش��ل جم��م��وع��ة من 
اإىل  للو�شول  بحوثهم  املتخ�ش�شني  الباحثني 
ال�شبل الكفيلة بالوقاية من هذه الآثار ال�شلبية اأو 

التخفيف من حدتها على الأقل.

طاملا �شّكلت ال�شمنة �شبحًا يقلق جميع النا�ص، ل 
�شيما الن�شاء، خوفهن من ال�شمنة مبثابة هاج�ص 
يطاردهن طوال حياتهن، وذلك لتاأثريها ال�شلبي 

على �شكلهن ومظهرهن وجمالهن. 
ونف�شيته  الفرد  ال�شمنة على �شحة  وتتعدد م�شار 
مكتئبًا  ال��ف��رد  جتعل  ال��ذي  ال��وق��ت  ففي  وعقله، 

من  بالكثري  تت�شبب  فهي  نف�شه،  من  واث��ق  وغ��ري 
اآخ��ر  ولعل  ال���دم،  و�شغط  كال�شكري  الأم��را���ص 
اإذ  الفرد،  ذاك��رة  على  تاأثريها  ال�شمنة  �شلبيات 
بني  مثرية  درا���ش��ة  يف  بريطانيون  باحثون  رب��ط 
زيادة الوزن املفرطة وبني �شعف الذاكرة ل �شيما 

امل�شماة بالعر�شية.

منة والذاكرة ال�شلة بني ال�شِّ
الختبارات  من  جمموعة  اإىل  الدرا�شة  ا�شتندت 
ت��رتاوح  الأ�شخا�ص  من  عّينة  على  اأج��ري��ت  التي 
اجل�شم  كتلة  موؤ�شر  �شنة.  و35   18 بني  اأعمارهم 
وزن  "زيادة  "جيد" اإىل  من  ي��رتاوح  كان  لديهم 
منهم جميعًا  وطلب  "�شمنة".  ب�  طفيفة" وانتهاء 
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الكثري من الن�شاء عرّبن عن اآرائهن بخ�شو�ص هذا 
بع�شهن  موافقة  بني  الآراء  تلك  وتباينت  املو�شوع، 
ورف�ص  واح���د،  بيت  يف  زوج��ه��ا  اأم  م��ع  العي�ص  على 
كثرية..  لأ�شباب  معًا  وجودهن  فكرة  الآخر  بع�شهن 

وبال حتفظات. 
قناع مزيف

لثالثة  واأم  بيت  رب��ة  ع��ام��ًا،   36( قحطان  علياء 
زوجي  اأم  كانت  زواج��ي  بداية  يف  تقول:  اأط��ف��ال(، 
لطيفة للغاية وتعاملني بكل ود وحنان وكاأنني ابنتها، 
وقت  اإذ مل مي��ر  ���ش��يء،  ك��ل  تغري  م��ا  ���ش��رع��ان  لكن 
قناعها  ونزعت  عقب  على  راأ�شًا  انقلبت  حتى  طويل 
املزيف الذي كانت ترتديه، وبداأت تنهال علّي بال�شب 
يف  خادمة  وكاأنني  وتعاملني  الأ�شباب  لأتفه  وال�شتم 
ميكنه  ول  الطرفني  بني  حائرًا  يقف  وزوجي  البيت، 
اأمه واأخرى معي،  اأبدًا، فهو تارة مع  اأن يكون عادًل 
الأخري  يف  قلبه،  يف  خا�شة  مكانة  منا  واح��دة  فلكل 
ومن اأجل اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه قررنا، اأنا وزوجي، 
لكل  ون�شيحتي  اآخر.  مكان  يف  وال�شكن  البيت  ترك 

�شاّبة اأن تعي�ص بعيدًا عن اأهل زوجها. 
الروح" "تواأم 

-)تواأم روحي( هو ا�شم الدلع الذي تطلقه اأم زوجي 
ابنها املدلل والوحيد. هذا ماعرّبت عنه طيف  على 
عن  لطفلتني(،  واأم  تاريخ  معلمة  )30ع��ام��ًا،  كامل 
يف  تتدخل  اأنها  اإذ  )العّمة(،  من  ومرارتها  تعا�شتها 
كل �شغرية وكبرية، ول مير اأي مو�شوع ب�شالم، فهي 
واخل��روج.  الدخول  يف  حتى  �شيء،  كل  يف  ت�شاركنا 
حلمي اأن اأنفرد بزوجي لوحدنا من دون اأن تكون اأمه 
برفقتنا وتتدخل يف التفا�شيل اململة، وحتى يف تعاملي 

وتربيتي لبناتي. ورغم كل هذه امل�شاكل والتدخالت 
لكني ما زلت اأعي�ص معها يف نف�ص البيت لأنها امراأة 
بها من  والهتمام  وعلينا مراعاتها  ال�شن  كبرية يف 

اأجل زوجي الذي اأكن له كل احلب والود.
وان" "منرب 

- تقول ال�شيدة جنالء ال�شمري )40 عامًا، مهند�شة 
مدنية(: اأم زوجي رف�شت زواجنا يف بادئ الأمر لأين 
اأنتمي اىل عائلة فقرية، على الرغم من اأنني خريجة 
وعندما  م�شتورة.  هلل،  واحل��م��د  واأع��ي�����ص،  جامعة 
تزوجت من ابنها كانت تعرّيين دائمًا بفقري وكاأين 

قررت  لكنني  ب�شرًا،  ن ل�شت  اأ
لها  واأب��نّي  العك�ص  لها  اأثبت 

الإن�������ش���ان  اأن 
ف���ق���ري مب���ال���ه 
ل����ك����ن����ه غ��ن��ي 

ب����اأخ����الق����ه، وف���ع���اًل 

وبدلت  تتغري كل ت�شرفاتها جتاهي  بداأت  بالتدريج 
والح��رتام  احلب  كل  عندي  وج��دت  لأنها  نظرتها، 
اأم ثانية يل. وعندما رزقت بابنتي  لها، فهي مبثابة 
البكر مل ت�شعها الفرحة، فهي تع�شقها حّد اجلنون. 
وعلى الرغم من اأين ال�)الكّنة( ال�شاد�شة يف البيت 

لكني الآن )منرب وان( من بني الأخريات.
حلوها ومّرها

تقول:  متقاعدة(،  موظفة  ع��ام��ًا،   60( عمر،  اأم 
اأعي�ص يف بيت اأهل زوجي منذ 40 �شنة، تزوجته واأنا 
رحمها  )العّمة،  اأم��ه  ومع  عمري،  من  الع�شرين  يف 
امل�شاحنات  م��ن  الكثري  بيننا  حت��دث  ك��ان��ت  اهلل( 
وامل�شادمات، لكننا �شرعان ما كنا نن�شى كل خالف 
على الفور لأنني اأحب زوجي كثريًا ول اأريد اأن اأحّمله 
هّمًا فوق طاقته، وكذلك والدته التي كانت ل تذكر له 
اخلالفات والنقا�شات التي تدور بيننا، وهكذا �شارت 
تقّبلها  وعلينا  مت�شي  ان  يجب  فاحلياة  ال�شفينة، 

بحلوها ومّرها.
ال�سيف اجلديد

النف�ص:  علم  اخت�شا�ص  �شائب،  د.مي�شاء  تقول 
اأزلية،  عالقة  هي  والكّنة  العمة  بني  العالقة 
ودائمًا ما ينظر اإليها على اأنها عالقة عدوانية 
ومربكة بني الطرفني، فال ميكن 
تفاهم  يحدث  اأن 
اأب����دًا.  بينهما 
ل����ك����ن ه���ن���اك 
ال���ع���ك�������ص م��ن 
املمكن  ذلك، فمن 
بني  العالقة  ت��ك��ون  اأن 
الطرفني متينة ومفرحة وذلك يعتمد بالدرجة الأوىل 
ال��ق��ادم اىل  ال�شيف اجل��دي��د  لأن��ه��ا  )ال��ك��ّن��ة(  على 
العائلة، فبالقليل من التوا�شع والكثري من التجاوب 
والقدرة على ك�شب ود الآخرين وحبهم واحرتامهم 

ميكن اأن يقود ذلك اىل حياة �شعيدة وهادئة. 

امراأتان تتقا�سمان 
رجاًل واحداً

ما تز�ل �لنظرة �ملرعبة و�ملخيفة لدى �لعديد من �لفتيات �ملوؤهلت للزو�ج عن وجود �أم �لزوج 
)�لعّمة(، كما يطلق عليها بلغتنا �ل�صائعة، معها يف بيت و�حد، وموقف �لأبناء �حلائر بني �أمهاتهم 
وزوجاتهم يف حال حدوث م�صاجر�ت وم�صاد�ت بني �لطرفني. يقال قدميًا �إن �أمنا )حو�ء( هي من 

�أ�صعد ن�صاء �لعامل لأنها لي�صت لها )عّمة( ت�صاركها �آدم.

الكنة وعّمتها..  

ثريا جواد

حلمي اأن اأنفرد بزوجي 
لوحدنا من دون اأن تكون 
اأمه برفقتنا وتتدخل يف 
التفا�سيل اململة، وحتى يف 
تعاملي وتربيتي الأطفايل

عندما تزوجت من ابنها 
كانت تعرّيين دائمًا بفقري 

وكاأين ل�ست ب�سراً، لكنني 
قررت اأن اأثبت لها العك�س 
واأبنّي لها اأن االإن�سان فقري 
مباله لكنه غني باأخالقه
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اكت�شاف  يف  الن�شاء  تبدع  كثرية  اأحيان  يف  اأن��ه  غري 
وت�شتخدم  الذهبي،  القف�ص  خارج  الرجال  خيانات 
ليظهر  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  وّفرتها  حياًل 
ال��زوج��ات  ه��ي ط��رق  فما  ل��ل��زوج،  ال��وج��ه احلقيقي 

اجلديدة يف اكت�شاف ما يدور يف اخلفاء؟ 
زوجات  العراقية"  ل�"ال�شبكة  روتها  كثرية  ق�ش�ص 
)بارومرت(  على  الزوج  لو�شع  الفي�شبوك  ا�شتخدمن 
متوقعة  غ��ري  النتائج  فكانت  اخل��ي��ان��ة،  اأو  ال��وف��اء 

لبع�شهن.
توّج�س..

من  القلق  "ينتابني  معلمة:  حممد/  ن�شرين  تقول 
املنزل  يف  منزويًا  وقته  اأغلب  يق�شي  حينما  زوج��ي 
�شداقته  طلبت  مرة  وذات  الفي�شبوك،  يف  يدرد�ص 
من ح�شاب فتاة قمت باإن�شائه حديثًا، ولكنه �شك يف 
اأ�شتطع  ومل  الإجابة  يف  تلعثمت  عنه،  و�شاألني  الأمر 
يف  اأع��رف  واأن��ا  باحلقيقة،  و�شارحته  عليه  الكذب 
واأ�شافت:  اأخريات."  مع  يخونني  اأنه  نف�شي  ق��رارة 
يعد  ومل  مني  اخليفة  يتوج�ص  بداأ  ذلك  رغم  "لكن 
فتاة  اأي��ة  مع  ال�شداقة  لطلبات  ي�شتجيب  او  يرا�شل 

اأخرى."
وجه اآخر

واأثار الفي�شبوك جدًل كبريًا و�شخبًا لدى الكثري من 
طالق،  بحالت  ت�شببه  اىل  احل��ال  وو�شل  العوائل، 
كان �شببها الأول خيانة اأحد طريف العالقة الزوجية، 
باقتحام  غريب  ل�شخ�ص  ال�شماح  تقدير  ب��اأق��ل  اأو 
الأرق��ام  وبح�شب  ال��زوج��ة.  اأو  ال��زوج  خ�شو�شيات 
ازدادت،  العراق  يف  الطالق  معدلت  فاإن  الر�شمية، 
ومعرفة  بتجرد،  اليه  الن��ت��ب��اه  م��ن  ب��د  ل  اأم��ر  وه��و 

البالد،  يف  احلياة  متغريات  وف��ق  الناجعة  احللول 
خالل  األ��ف   100 نحو  اىل  الطالق  ح��الت  وو�شلت 
م�شاكل  عن  ناجمًا  منها  جزء  وكان  املا�شي،  العام 
ا�شتخدامها  وع���دم  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
بال�شكل ال�شحيح.   لكن مع هذا كانت الأمور عك�شية 
الفي�شبوك  خاللها  �شاهم  احل��الت،  من  العديد  يف 
الأزواج، ومنها ق�شة زينب  اإذابة اخلالفات بني  يف 
كاظم/ ربة بيت قالت: "كنت على خالف مع زوجي 
فرتكته وذهبت اىل منزل اأهلي، وقررت مراقبته عن 
اأن  بدون  اأ�شهر  ثالثة  نحو  مّرت  انه  خ�شو�شًا  كثب 
نتكلم اأو يتدخل اأهلنا يف حل امل�شكلة، وقتها اأر�شلت 
له طلب �شداقة على الفي�شبوك من ح�شاب اآخر غري 
التعارف  ومت  اأخ��رى  �شخ�شية  وتقم�شت  ح�شابي، 
متزوجة  غ��ري  اإن��ن��ي  ل��ه  "قلت  واأ���ش��اف��ت:  بيننا." 
و�شدقني كما ت�شورت، وتبادلنا الأحاديث وتقاربت 
ومل  معينة،  ومواقف  اجتماعية  ق�شايا  حول  اأفكارنا 
اأعرف حينها اأنه كان ي�شور يل املحادثات التي كانت 
ح�شابي  على  يل  باإر�شالها  قام  اأن  اىل  بيننا،  ت��دور 
زينب  واأكملت  هذه."  فعلتي  على  وعاتبني  اخلا�ص 
اأثناء  اأوقعني  اأنه  لدرجة  جدًا  ذكيًا  "كان  حديثها: 

مني  ي�شمعها  اأن  معتادًا  ك��ان  بعبارات  املحادثات 
اجلليد  وذاب  تفاهم  اىل  العتاب  فانتهى  كزوجني، 
الذي اأ�شاب عالقتنا الزوجية، فكان لهذا احل�شاب 

الوهمي الف�شل يف عودة املياه اىل جماريها."
خائن

زوجي من  "دخلت على  مدّر�شة:  نور عالوي/  تقول 
عليه  اأدخل  اأ�شبوعيًا  كنت  بحيث  خمتلفة،  ح�شابات 
من ح�شاب جديد ول يرتدد حلظة واحدة يف �شّد اأية 
واحدة حتاول التقرب اليه، وهذا ما اأ�شابني بنوع من 
الذي  زوجي  حال  اإ�شالح  يف  الأمل  وخيبة  الإحباط 
نور  اأ�شافت  الن�شاء."  مع  العالقات  كثري  اأنه  اأعلم 
قائلة: "قررت اأن اأتركه و�شاأنه، لأن حماولتي باءت 
كنت  باأين  مرة  ذات  واجهته  اأن  بعد  حتى  بالف�شل، 
اأحتدث معه با�شم غريب، فاأجابني مربرًا فعلته، اأنه 

كان يعلم ذلك، فهل مثل هذا الرجل يتوب؟"
زوجي يطلب يدي!

ذهني  يف  "اختمرت  متقاعدة:  كاظم/  هناء  تقول 
على  ح�شابي  غري  ح�شاب  من  زوج��ي  مراقبة  فكرة 
من  اأتخل�ص  حتى  بذلك  قمت  وفعاًل  الفي�شبوك، 
زوجي  مي�شك  عندما  يالزمني  الذي  القلق  هاج�ص 

على  تواجده  اثناء  منزويًا  بالكتابة  ويبداأ  املوبايل 
الفي�شبوك." واأ�شافت "اأعلم باأنه على عالقة بن�شاء 
بهذا  مفاحتته  م��رارًا  وحاولت  بال�شن،  مني  اأ�شغر 
الأمر ولكنني ترددت، وكنت اأخ�شى حدوث م�شاجرة 
من  مرا�شلته  "قررت  بالقول:  هناء  بيننا." وتابعت 
ح�شاب اآخر ل يعرفه، وفعال جتراأت وبداأت حمادثته 
ملدة )3( اأ�شهر، وبعدها طلب مني اأن نتزوج يف ال�شر 
معه حتى  املماطلة  وبداأت  زوجته(،  )اأنا  دون علمي 
ا�شتمر بعالقتي به، اإىل اأن ك�شفني حينما كنت اأعلق 
على اأحد من�شورات �شقيقتي ووقعت عيناه على ذلك 
اأدى  مما  وتخا�شمنا،  فعلتي  على  وعاتبني  التعليق، 
اىل تدخل الأهل بيننا لإ�شالح الأمر، لكن الأمر مل 

ينتِه ومل ي�شلح حاله."
الناجح االأول

تقول رنا حممد/ ربة بيت: "زوجي موظف يف اإحدى 
ي�شافر  كان  فقد  عمله  وبحكم  احلكومية،  الدوائر 
كثريًا، ويكاد القلق يقتلني حينما يرتك البيت لأيام، 
وتتزاحم ال�شكوك يف راأ�شي واأ�شدقها دون اأدلة على 
زوجي  كان  يوم  "ذات  رنا:  زوجي." اأ�شافت  خيانة 
م�شافرًا اىل اإحدى املحافظات وطال �شفره، فقررت 
ل،  اأم  فعاًل  وهل هو خمل�ص يل  م�شاعره  اخترب  اأن 
واقتحمت حياته من ح�شابات عديدة، لكنه كان يقول 
وفعاًل  واأولده،  ويحب زوجته  اإنه متزوج  كل مرة  يف 
و�شعرت  كثريًا  ذل��ك  اأ�شعدين  الخ��ت��ب��ار..  يف  جنح 

بالرتياح."
زوجي اأرمل!

تقول زهراء اأحمد/ بائعة يف حمل مالب�ص: "اتفقت 
ح�شابات  اإن�شاء  على  �شديقاتي  من  وجمموعة  اأن��ا 
اأزواج��ن��ا  على  وال��دخ��ول  باأ�شمائنا  لي�شت  وهمية 
والتج�ش�ص عليهم وتبادلنا الأدوار، لنكت�شف اجلانب 
ال�شري من حياتهم." واأ�شافت: "ات�شلت بي اإحدى 
مبا�شرة  ا�شتجاب  زوج��ي  ب��اأن  لتخربين  �شديقاتي 
له،  نهاية  ل  معها يف حديث  ودخل  ال�شداقة  لطلب 
واأخربها باأنه يبحث عن زوجة تكمل معه بقية عمره 
لأن زوجته قد توفيت!" وتابعت زهراء بالقول: "اأغلب 
اأزواج �شديقاتي كانوا ل يبالون بطلبات ال�شداقة اأو 
وراء  اأن  يعلمون  رمبا  لنهم  اخلا�ص،  على  املرا�شلة 
الذي  اإل زوجي  اأمورًا غري طبيعية،  املرا�شالت  هذه 
له،  �شديقاين  اح���رتام  وع��دم  الثقة،  معه  خ�شرت 
فكانت التجربة �شيئة للغاية وان�شح بعدم جتربتها."

ُيعاب على �ملر�أة يف بع�ص �لأحيان جت�ص�صها على زوجها، وي�صعر �لبع�ص �أن 
�لزوجة ترتدي بدلة �صارلوك هوملز وتتابع حتركاته بخفاء، بانتظار حلظة 

�لإم�صاك به متلب�صًا بجرمية يعاقب عليها قانون �لزوجية.

رجــــــال حتــــت مـــراقـــبـــة نــ�ــســائــهــم

الفي�سبوك
جا�سو�سات

اإنعام العامري
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لأ�شاركها  اأي���ام  قبل  قهوتها  على  نف�شي  عزمت 
هذا  مو�شوع  لكتابة  اأخطط  واأنا  اليومي  احتفالها 
العدد من )ا�شلوب حياة( عن التفا�شيل ال�شغرية 
اآنية،  �شعادات  متنحنا  التي  اليومية  حياتنا  يف 
اأنظمها  ولطاملا حتدثت عنها يف ور�ص العمل التي 
على  ق��درة  متنحنا  التي  الإيجابية  الطاقة  ح��ول 

حتمل م�شاعب احلياة اليومية.
قر�ر �صعادة

وان�شغلت  درا�شتها  تكمل  مل  �شعد(،  )اأم  جارتي 
ومتطلبات  والأم��وم��ة  ال��زوج��ة  ب��واج��ب��ات  مبكرة 

�شعادة  لها  اأن جتد  وقررت  الأبناء،  وتربية  البيت 
خا�شة تبداأ بها يومها بعد ذهاب الزوج اىل العمل 
القهوة متنحها  والأبناء اىل املدر�شة. ولأن رائحة 
اإح�شا�شًا بالراحة، قررت اأن ت�شنع قهوتها اليومية 
�شالة  يف  املف�شلة  زاويتها  برتتيب  يبداأ  باحتفال 
ال�شحف  ت�شع  وكانت  )م�شتمل(   ال�شغري  بيتها 
من  مكتبه  اىل  يغادر  اأن  قبل  ال��زوج  يجلبها  التي 
ك�شك اجلرائد الأ�شهر يف املن�شور )ثائر(، الذي 
اىل  وت��ذه��ب  الآن،  للمرطبات  ك�شك  اىل  حت��ول 
املطبخ لت�شع فنجانها املف�شل على �شينية �شغرية 

�شغرية  دّل��ة  يف  وال��نب  امل��اء  بو�شع  وتبداأ  زجاجية 
تكفي لفنجان واحد، وعلى نار هادئة جدًا ت�شنع 
�شينيتها  مع  وتعود  رائحتها،  تنع�شها  التي  القهوة 
فنجانها  من  ر�شفة  كل  ويف  املف�شلة،  زاويتها  اىل 
تفكر بهدوء مبا يحتاجه يومها. قالت اإن احتفالها، 
ك�شك  بعد  ب�شبب  ناق�شًا  كان  �شنوات،  مدى  على 
مع  متكاماًل  وع��اد  بيتها،  عن  اجلديد  ال�شحف 
بدء خدمة جريدة ال�شباح بالتوزيع اىل املنازل اإذ 
العراقية  ال�شبكة  يوميًا مع جملة  ت�شلها اجلريدة 
الدّلة  بو�شع  تبداأ  وه��ي  متامًا،  �شدورها  ي��وم  يف 

على النار. قد ل يعني �شنع القهوة عند الأخريات 
اإجنازًا او �شعادة، لكن اأم �شعد تلم�ص �شعادة هذا 
تكون  اأن  قررت  اأخ��رى  بكلمات  او  الب�شيط  الفعل 
�شعيدة، ورغم كل م�شاعب احلياة ومتاعبها، فاإن 

احتفالها اليومي ميدها بالطاقة للتحمل. 
�لكتاب

�شة، فقد كانت البنة  مل تتزوج )�شيماء....(، مدرِّ
الكربى، ومع وفاة والدتها اأ�شبحت هي الأم، وحني 
ت�شارك  ب��داأت  وتقاعدت،  وحيدة  البيت  يف  بقيت 
وقامت  الإيجابية،  بالطاقة  اخلا�شة  الور�ص  يف 

باختبار نف�شها لتجد �شعادتها اليومية، قالت اإنها 
وجربتها  ال�شغرية  اليومية  بالتفا�شيل  �شمعت 
ووجدت الطاقة بعد ال�شرتخاء الذي ت�شعر به وهي 
تقراأ. اأ�شبحت �شيماء، كما ت�شف نف�شها، )دودة 
كتب( وهي يف الرابعة وال�شتني. تذهب اىل �شارع 
املتنبي مرة واحدة �شهريًا وتاأتي بالكتب ال�شادرة 
اأ�شبحوا  املوؤلفني  ب��اأن  ت�شعر  اإنها  قالت  م��وؤخ��رًا، 
خالل  من  كتبوه  مبا  تناق�شهم  وه��ي  اأ�شدقاءها 
هوام�ص تكتبها على �شفحات الكتاب الذي تقراأه، 
ويومًا ما �شتت�شجع لتناق�شهم وجهًا لوجه �شواء يف 

املتنبي او يف اأم�شية ما. تتحدث �شيماء عن كتبها 
ب�شعادة وكاأنها هي املوؤلفة: "�شاأكون كاتبة واأ�شدر 
كتابي بعد اأن اأقوم بتجميع الهوام�ص التي اأكتبها، 
وهي اأ�شئلتي واأجوبة املوؤلفني التي تخيلتها"، قالت، 
قد  التي  بالقراءة  اأ�شنعها  "�شعادتي  واأ�شافت: 
لكنني  جمدية،  غري  او  �شعبة  الأخ��ري��ات  تراها 
اأقول اإن الكتاب لي�ص فقط خري جلي�ص يف الوحدة، 
كان عدد  اإمنا �شديق مينح مع كل �شفحة، مهما 

كلماتها، �شعادة ل تو�شف." 
وردة

وردة  رن��ا(  )اأم  اأه���دت  البتدائية،  درا�شتها  يف 
جوري اىل مر�شدة �شفها التي كانت حتبها جدًا، 
ابت�شامة  ر�شمتها  التي  الفرحة  اأب���دًا  تن�ص  ومل 
وحني  هناء(،  )ال�شت  معلمتها  وجه  على  �شغرية 
احلياة يف  كادت م�شاعب   ، اأمًا  واأ�شبحت  كربت 
بيتها  تهدم  اأن  القت�شادي  احل�شار  ت�شعينات 
نف�شيًا  يوازنها  ح��ل  ع��ن  بحثت  امل�شاكل،  ب�شبب 
نف�شها،  امل�شاعب  يواجهون  اجلميع  واأن  خا�شة 
لها  تقطف  اأن  )رن���ا(  ابنتها  منها  طلبت  وي��وم��ًا 
وردة اجلوري من �شندانة كانت ت�شعها على حافة 
املعلم،  لتهديها اىل معلمتها يف يوم  نافذة املطبخ 
وتذكرت فرحة معلمتها وقررت اأن توفر بع�ص املال 
لت�شرتي �شنادين ورود خمتلفة، داخلية  وخارجية، 
بيتها  يف  حديقة  ل  واأن  خا�شة  ودائمة،  مو�شمية 
تقطفها  ب���وردة  يومها  ت��ب��داأ  وم��ن��ذئ��ذ  ال�شغري، 
تتهياأ  اأن  ما  اأمامها  �شغرية  مزهرية  يف  وت�شعها 
�شعادتها  ال��وردة  اأ�شبحت  جديد.  يوم  ل�شتقبال 
ميالدها  عيد  يف  وردة  يهديها  اأن  زوجها  وتعّود 
"قد  قالت:  الأم.  عيد  يف  وردة  الأبناء  يهديها  و 
اأم��ام م�شتل  ام��راأة،  اأم  كان  ال�شخ�ص، رجاًل  مير 
كائنًا  يرونها  قد  ال��ورود،  ت�شتوقفه  ول  حديقة  او 
�شغريًا ل يعني �شيئًا للحياة"، وهي ترى كل الطاقة 
الإيجابية بالوردة، األوانها واأريجها واإ�شرارها على 

منح جمالها لالآخرين. 
تفا�صيل �صغرية

تطريز  او  بلوزة  حياكة  مثل  ال�شغرية،  التفا�شيل 
الأ���ش��رة،  لأف���راد  �شغرية  هدية  اإه���داء  �شر�شف، 
ل  والأقرباء،  الأ�شدقاء  بها  ن�شتقبل  با�شمة  وردة 
اأن التفا�شيل ال�شغرية متنح �شعادات  اأبدًا  تن�شوا 

�شغرية.. لكنها كفيلة مبنحنا طاقة اإيجابية.

�سعادات اآنية يف تفا�سيل 
يومية �سغرية

رغم �نت�صار مكائن �صنع �لقهوة مبختلف �أنو�عها، �إل �أن جارتي ��صتمرت 
ت�صنع قهوتها بالطريقة �لكل�صيكية، و�أ�صعد حلظات يومها، كما تقول حني 

حت�صر قهوتها �ل�صباحية وت�صفها بـ )�لحتفال �ليومي(. 

اأن�سام ال�ساجلي
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فاأ�شبحت كهلة ل اأقوى على �شيء، واأنا بعد مل اأكمل الع�شرين 
من عمري فقررُت اأن اأغادر كل �شيء واأ�شبح يف اأفالٍك غري 

مرئية لعلها تنقذين من العذابات الهمجية...
هكذا اأنا.... ل حتكموا علّي قبل اأن تقراأوا ق�شتي... بعدها 

لكم احلكم!
اأن �شافر زوجي  اأهلي بعد  اأنا وابنتي الوحيدة يف بيت  ع�شنا 
ي��اأِت،  مل  لكنه  انتظارنا  ط��ال  اخل��ارج،  يف  عمل  عن  للبحث 
اأنه  لحقًا  عليه...وعرفنا  تطمئننا  ر�شالة  لنا  يبعث  مل  بل 

تزوج من اأجنبية وح�شل على الإقامة هناك واأ�ش�ص له حياة 
خا�شة به بعيدًا عنا، ون�شَي اأن له بنتًا وزوجة واأهاًل... وكلما 
حدثت اأهله عن مو�شوعِه و�شاألتهم عن م�شتقبلي اأنا وابنتي 
اأعود  اأن  مني  وطلب  يومًا  والدي  جاءين  اأن  ي�شمتون...اىل 
معه اىل بيتنا، وُمّذاك بداأت معي ومع ابنتي عذابات جديدة، 
نقا�ص  دون  البيت  مت�شلط يحكم جميع مْن يف  فوالدي رجل 
اأو حتى �شوؤال من قِبلنا، كان اأخوتي ي�شيقون ذرعًا باأ�شلوبه 
على  وحتّثهم  تهدئهم  واأم��ي  هذا، 
معهم...  قا�شيًا  كان  مهما  طاعتِه 
له  اأرف�ص  ول  اأتكلم  ل  واأن��ا كذلك 
طلبًا، ق�شوته هذه مل تعجب ابنتي 
احلياة،  تفهم  وب��داأت  كربت  التي 
بل ت�شاأل جهرًا عن والدها الذي مل يذكرها يومًا، فكان والدي 
يغ�شب عليها ويعاملها كما عاملنا حينها: ومل يعرتف باأنهم 
اخلالف  ا�شتد  اأن  وبعد  مرة،  يف  زماننا.  غري  لزمان  خلقوا 
بني ابنتي ووالدي لأنها رف�شت اأمرُه برتك الدرا�شة، ناق�شُت 
والدي لأول مرة يف حياتي فا�شتغرب وده�ص مني، اأو�شحُت له 
اأن ابنتي ترغب يف اإكمال درا�شتها يا والدي و...و... فما كان 
منه ال اأن وّجه يل �شفعة قوية �شمعها اجلميع، فوقفت ابنتي 
يرحمها  مل  والظامل،  باملتجرب  وو�شفته  عني  ودافعت  اأمامه 
باأهل  ات�شلُت  اإثرها،  على  مر�شْت  بق�شوة  �شربها  بل  وقتها 
والدها وطلبُت منهم اأن ياأخذوها عندهم ريثما تهداأ الأو�شاع 
اأنهم  بحجة  والدها(  )اأم  جدتها  رف�شت  البيت،  يف  عندنا 
م�شغولون جدًا برتتيبات زواج ابنهم ال�شغري )العّم الأ�شغر( 
فال  فيه،  اأن��ا  مما  اأتخل�ص  كيف  واح��رتُت  الهاتف!  واأغلقت 
ابنتي ت�شمع ن�شائحي وتطيع جدها )والدي( ول هو يعرتف 

باملتغريات ومتطلبات احلياة اجلديدة...
اأو�شحت  وهناك  عمله،  عّمها يف حمل  اىل  الذهاب  فقررُت 
له كل ما نعانيه، كل هذا �شببه اأخوك...زوجي، وطلبُت منه 
باأنه  اأ�شدقاوؤه  اأخربه  وقد  يعرفه،  ل  اأنه  زعم  فقط:  عنوانه 
اأنا  اأبًا لتوؤاأمني جميلني!! ف�شرخت بوجهِه: وما ذنبنا  اأ�شبح 

اأن  واأح�ش�شُت  املعاملة:  وق�شوة  العي�ص  �شظف  نقا�شي  وابنته 
احلديث معه عقيم، عدُت اأدراجي. يف البيت �شاألتني ابنتي: 
هل عرفت عنوان اأبي يا اأمي، وباإ�شارٍة مني عرفْت اجلواب، 

احت�شنتها وبكينا معًا....
وهكذا �شار علينا حتّمل ق�شوة اأبي التي هي اأف�شل مئة مرة 
من رف�ص اأهل والدها لها... تركت الدرا�شة ونفذت لوالدي 
ما اأراد... ل خروج ! ل هاتف بيدها! ل جتل�ص مع اأي زائر 

غريب ياأتي لزيارتهم...
اأرى ذبولها كزهرة قطع املاء عنها،  واأنا  قلقُت عليها كثريًا 
وحالتها  ابنتي  تغري  من  اأح�شُه  مبا  الكبري  خالها  حدثت 
ال�شحية التي ت�شوء يومًا بعد اآخر، حّدث والدي بالأمر، لكنه 
�شحك ب�شخرية وخرج... بداأت تنتاب ابنتي حالت ع�شبية، 
اأخذنا  اإث��ره��ا  على  مفهومة.  غ��ري  بكلمات  وتتفوه  ت�شرخ 
اأنها مري�شة نف�شيًا واأن  لنا  خالها اىل طبيب نف�شاين فاأكد 
ال�شابة  مر�شها متطور، وّبخنا بالقول: )اأين كنتم من هذه 
حتى و�شلت اىل هذه احلالة( كتب لنا عالجًا باهظ الثمن، 
فما كان مني ال اأن ات�شل باأهلها: عّمها، جّدها، جّدتها...

بابنهم  يت�شلوا  اأن  منهم  وطلبت  �شيء  كل  لهم  و�شحُت 
)والدها( دون جدوى. 

بعُت ما تبقي عندي من حلّي ذهبية وجلبنا لها العالج الذي 
اأدى مفعوله بها، حت�شنت تدريجيًا، وعند مراجعتنا الطبيب 
اأو  يزعجها  موقف  اأي  ولكن  حت�شنت  اأنها  لنا  اأك��د  املعالج 
�شدمة قد تنتك�ُص اأ�شد مما كانت عليه. وهكذا �شارت الأيام 
ثقيلة علّي، فاأنا اأم لبنة مري�شة، وزوجة بال زوج لأنه يحيا 
يف الغربة برفاه وراحة. باإزاء كل هذا كيف اأت�شرف وكيف 
يفكر  بداأ  الذي  )وال��دي(  �شيما  ل  الكل  مواجهة  اأقوى على 
منها  اأك��رب  اأولده  كبري  رج��ل  معارفه؛  اأح��د  من  بتزويجها 
اأجابني  اأن تعرف هي،  عمرًا، ناق�شته ورف�شت الفكرة دون 

بق�شوة ال�شخر: اأنا من يقرر ممن تتزوج وكيف تعي�ص!
حاولنا جميعًا معه ليرتك املو�شوع دون جدوى، اأخربت اأهل 
ويرف�شوا،  معنا  يقفوا  اأن  من  وب��دًل  وال��دي،  بقرار  والدها 

على  يجثم  ثقل  م��ن  �شيتخل�شون  وك��اأن��ه��م  ل��الأم��ر  ف��رح��وا 
روؤو�شهم!

له  اأن  ن�شي  الذي ل يعرف عنها �شيئًا: هل  وتذكرُت والدها 
ابنة... وماذا �شيقول ل�شمريه: و...و

لعنة  عليه  اأ���ش��ّب  لكي  فقط،  لدقائق  اأراه  اأن  متنيت  وك��م 
اأراُه،  اأن  اهلل وال�شماء وكل �شخطي، ولكن هيهات...هيهات 
زوجته  اإي��اه  منحتُه  الذي  وترفه  ملذاته  ببحر  منغم�ٌص  فهو 
ابنتي  اإخبار  عدم  على  البيت  يف  مْن  كل  حر�ص  الأجنبية: 
بق�شة الزواج هذه... ولكن ل اأدري كيف عرفت املو�شوع كله 
اأن اأخربها بالتفا�شيل،  وممن، �شرخت وبكت وطلبت مني 
تنطق  مل  �شيء،  كل  لها  وق��ال  �شراخها  على  جدها  خ��رج 
حينما  اأبي  بوجه  جمدت  لكنها  �شيء،  اأي  تفعل  ومل  بحرٍف 
)الني�شان(  لها  يقدموا  كي  قريبًا  �شياأتون  باأنهم  اأخربها 

وهدايا املهر والعر�ص لأن العري�ص على عجٍل من اأمرِه...
النظرات  اأف�شر هذه  اإيّل، وقتها مل  �شمعت كل �شيء نظرت 
و�شعدت اىل غرفتها، فقال والدي موجهًا الكالم يل: اأمل اأقل 
اإنها فٍرحة ولكن اخلجل  لِك ل تقلقي �شتوافق على الزواج: 

واحلياء هما من عقدا ل�شانها....
مل يكمل والدي كالمه معنا لأننا �شمعنا ال�شراخ يف اخلارج 
قد  ابنتي  ب��اأن  يخربوننا  وباأنا�ص  وق��وة  بعنف  يطرق  وبابنا 
لنجد  ال�شارع  نحو  اأ�شرعنا  دارن��ا،  �شطح  فوق  من  �شقطت 

ابنتي ت�شبح يف بركة دماء وهي جثة هامدة...
عزاءها  ليح�شروا  والدها  اأهل  جاء  بعجلة...  �شيء  كل  مت 
فطردتهم من البيت كما طردونا من حياتهم، تركتني ابنتي 

وحيدة اأ�شرية يف بيت غريب علّي هو ومن فيه...
 والآن ماذا �شتحكمون على ابنتي.. عفوًا، وقبلها على والدها!

 لكم احُلكم.
 

ع�سنا اأنا وابنتي الوحيدة يف بيت اأهلي بعد اأن �سافر زوجي 
للبحث عن عمل يف اخلارج، طال انتظارنا لكنه مل ياأِت، 

بل مل يبعث لنا ر�سالة تطمئننا عليه...وعرفنا الحقًا اأنه 
تزوج من اأجنبية وح�سل على االإقامة هناك واأ�س�س له 

حياة خا�سة به بعيداً عنا...

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

�شم�ٌص تبزغ واأخرى تاأفل، ليٌل يعقُب النهار، ونهاٌر يتبع لياًل، 
واأنا بينهما اأتاأرجح... ل اأملُك اأجنحة كي اأقرتب من جنوم 
اأر�شو فيه،  ولي�ص عندي مر�شى  لياًل  بِعّدها  �شلوتي  �شارت 
فبتُّ ل اأفرُق بني �شياء ال�شم�ص وعتمة الليل لأنها تنبعث من 

اأعماقي التي غادرت الطفولة وال�شبا مبكرًا، 

ال حتكمـــــــوا 
ــَلــفــًا ــّي �ــسَ ــل ع
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الكلمات املتقاطعة
)هوى  م�شل�شل  بطلة  ممثلة  ال�شورة  1-�شاحبة 

بغداد(
2-علم مذكر، عملة عراقية

3-الواو)مبعرثة(، علم موؤنث )م(
4-من نباتات ال�شحراء)م(، نهر يف اأوروبا 

5-هرا�ص يف اجللد)م(، لعب كرة قدم اأملاين
6-ن�شف �شومر، �شقيق)م(، جمع قبة 

7-مفرد �شناديق)م(
8-غري نا�شج، �شوت البقرة
9-مر�ص)م(، تني)مبعرثة(

10-عا�شمة موريتانيا)م(

1-مطربة عراقية راحلة )م(
2-قائد مغويل، اأ�شفر بالإجنليزية

3-اآلة عزف، بيت الع�شفور
4-بذور زيتية)م(، من الفواكه

5-مطربة اأمريكية �شهرية
6-فا�شل، ن�شف رومي، حلف �شمال الأطل�شي

7-من روايات جنيب حمفوظ
8-من الأكالت العراقية)م(

9-عملة اإجنليزية
10-حرك، بئر

افقي

حل العددال�سابق

عمودي

كيف نحمي ب�سرتنامن 
اأ�سعة ال�سم�س؟

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ ثريا جواد

ال�شم�ص  ال�شادرة عن  البنف�شجية  الأ�شعة  ت�شكل 
خ��ط��رًا ع��ل��ى ج��ل��د الإن�����ش��ان وب�����ش��رت��ه يف ح��ال 
اأن حترق  اإذ ميكن  لفرتات طويلة،  لها  التعّر�ص 
متتلك  البنف�شجية  الأ�شعة  لأن  واليدين،  الوجه 
معّينة  اآليات  اتباع  يجب  لذا  ج��دًا،  عالية  طاقة 
ل�شمان حماية الب�شرة من هذه الأ�شعة ال�شاّرة. 
وحلماية الوجه من اأ�شعة ال�شم�ص نن�شح مبا يلي: 
اجللو�ص  وع��دم  ال�شم�ص،  اأ�شعة  جتنب  حماولة 
ال�شاعة  من  الأ�شعة  جتنب  ل  ويف�شّ طوياًل،  فيها 
بعد  الثالثة  ال�شاعة  وح��ت��ى  �شباحًا  العا�شرة 

الظهر. 
انتقاء املالب�ص جيدًا، حيث يف�شل ارتداء مالب�ص 
واألوان فاحتة، حتمي  باأكمام طويلة وف�شفا�شة، 
اجللد  على  وحتافظ  ال�شارة  ال�شم�ص  اأ�شعة  من 

ورطوبته. 
عند اجللو�ص حتت اأ�شعة ال�شم�ص يف�شل الحتماء 
اإنها  اإذ  للعينني،  نظارات  اأو  القبعات  باملظالت، 
حتجب اأ�شعة ال�شم�ص عن الوجه واليدين والعنق. 
واختيار  ال�شم�ص،  واقي  با�شتعمال  نن�شح  كذلك 
ينا�شب  ال����ذي  ال���واق���ي 
ُيْكّون  اإن��ه  اإذ  الب�شرة، 
حتميه  اجللد  على  طبقة 

من اأ�شعة ال�شم�ص

املهني  ال�شعيد  على  تلّبي 
مثمرة  متتالية  م��وؤمت��رات 
وواع���دة، وت��ت��اح ل��ك فر�ص 
م���ال���ي���ة ج����ي����دة. ي��دع��م��ك 
امل���ح���ي���ط ال���ع���ائ���ل���ي ع��ل��ى 
ال�شعيد العاطفي، ال انني 
اأن�����ش��ح��ك ب��ت��اأج��ي��ل ات��خ��اذ 
وق��ت  اإىل  الرت���ب���اط  ق���رار 

اآخر.
التي  بالن�شيحة  ت�شتخف  ل 
الأ�شدقاء  اإليك  يقّدمها  قد 
يف  دورًا  ي����������وؤّدون  ف���ه���م 
ت�شاركهم  رمب��ا  توجهاتك، 
اهتمامات موحدة. ال�شريك 
ينتظر منك مبادرة خمتلفة 
نطاقها  يف  الأم����ور  ل��و���ش��ع 

ال�شحيح.

ان���ت���ه���ى زم�����ن ال�����ش��ع��وب��ات 
والعرثات التي واجهتك، حاليًا 
عملك.  يف  ج����دًا  ن��اج��ح  اأن����ت 
اإليك،  ما�شة  بحاجة  احلبيب 
واأنت ل متنحه الوقت الكايف ما 
ت��دارك  بالإحباط،  ي�شعره  قد 
الظروف  كل  اأن  جتد  الأم���ور. 

موؤاتية لتح�شني و�شعك.

الت�شّرف  ع���دم  اإىل  اأدع����وك 
حّتى  وارجت��ايل  ع�شوائي  ب�شكل 
والن��زع��اج،  بال�شيق  لو�شعرت 
بالليونة  التحّلي  ال�شروري  من 
اأجواء �شاغطة  تعي�ص  واملرونة. 
ح��ذار  م�شتتة،  اف��ك��ارك  جتعل 
الجنراف وراء امل�شاعر وامليول 

ال�شلبية. 

فّكر مليًا قبل القيام باأي م�شروع 
ال�����ش��يء،  بع�ص  غ��ام��ر  م��ه��ن��ي، 
نوعًا  حليفك  ي��ك��ون  ق��د  احل��ظ 
ما. م�شارحة احلبيب لك تعيد 
البال  وراح��ة  الطماأنينة  اإليك 
وتتعزز العالقة بينكما وترتاحان 
نف�شيًا. ترتافق حياتك ال�شعيدة 

مع �شحة جيدة.

امل��زي��د  ال��ي��وم  ه���ذا  يحمل 
املتعاقبة  امل��ف��اج��اآت  م��ن 
اإع���ادة  اإىل  ت��دف��ع��ك  ال��ت��ي 
النظر يف بع�ص م�شاريعك. 
واملخل�ص  اجل��ّدي  التعاون 
وال���ن���اب���ع م���ن ال��ق��ل��ب مع 
ال�����ش��ري��ك ي��ث��ب��ت ال��ع��الق��ة 
بينكما وتغدو ال�شورة اأكرث 

و�شوحًا من ال�شابق.

ق��ي��ادة احد  ل��ك فر�شة  ت��ت��اح  ق��د 
امل�شاريع، لكن الأمر ي�شبب بع�ص 
بنف�شك.  واثقًا  كن  الحتكاكات، 
مت�شي مع ال�شريك اأوقاتًا جيدة، 
حميط  يف  ب��الن�����ش��ج��ام  وت�����ش��ع��ر 
نف�شك  جتد  قد  �شحيًا:  العائلة. 
ب��ال��راح��ة  ت�����ش��ع��ر  ول  م��ن��زع��ج��ًا 
املعهودة الأمر قد يكون ناجتًا من 

تراكم التعب اجل�شدي.

ت��ك��ون حم��اط��ًا اب��ت��داء م��ن ال��ي��وم 
ج��دًا  وخمل�شني  رائ��ع��ني  ب��زم��الء 
ل  ل��ك��ن  اأع��م��ال��ك،  يف  تف�شل  ف��ال 
جت����ازف ب��ر���ش��ي��دك. ع��ل��ي��ك اأن 
ت�شتثمر عالقتك اجلّيدة بال�شريك 
معه  لتبني  احل���دود،  اأق�شى  اإىل 
ب��ني احلني  نف�شك  اأ���ش��ا���ش��ًا. جت��د 
والآخر منزعجًا وقلقًا وم�شطربًا.

وبني  بينك  النقا�شات  ت�شتعل 
ال���زم���الء، وت�����ش��ود الأج����واء 
ال��ع��دائ��ي��ة وامل���ت���وت���رة وت��ك��رث 
اجلارح.  والكالم  النتقادات 
ال�شريك  وبني  بينك  العالقة 
ل����ن ي�����ش��ت��ط��ي��ع امل��غ��ر���ش��ون 
لأنها  تعكريها  وامل�شطادون 

قائمة على اأ�ش�ص �شلبة.

وت�شتد  م�شطربة  تبدو  الأج��واء 
او  مناف�شة  وت���ربز  ال���ع���داوات 
م�شاكل  وت��ث��ار  قانونية،  ق�شية 
باأزمة  تنذر  ال�شركاء  بع�ص  مع 
����ش���دي���دة. ت���داف���ع ع��ب��ث��ًا عن 
او  بتجاهل  تقابل  او  حق  ق�شية 
اعرتا�ص من قبل ال�شريك، وكن 

حذرًا يف عالقتك العاطفية.

والإرب���اك،  التعب  ببع�ص  ت�شعر 
لنف�شك  ت�����ش��ب��ب  ول  ت��ت��وت��ر  ل 
الح��������راج، ُك����ن ح������ذرًا ج����دًا. 
اإىل  ق��د  تعود  م�شاكل  قدمية 
الظهور جمددًا على  ال�شاحة، 
يح�شل  عما  فتكون  غري  را���صٍ 
معك. اإذا �شعرت اأن دقات القلب 
غري منتظمة واأن تنف�شك �شعب.

يوؤّدي  ما  غالبًا  بالراأي  التفرد 
حميطك،  م��ع  ���ش��دام��ات  اإىل 
وهذا قد ي�شبب عواقب وخيمة 
ال�شريك  الزمالء.تطالب  مع 
بوعوده  بالإيفاء  كبري  باإحلاح 
فتجد  ب��ذل��ك،  يطالبك  ه��و  اأو 
بع�ص  اأم����ام  حم��رج��ًا  نف�شك 
يف  ب�شّكه  توحي  التي  اأ�شئلته 

بع�ص الأمور. 

ت
ـــا

وم
لـــ

عـــ
مـــ

الــــــــــورد عـــــــن  ـــــه  ـــــرف ـــــع ت ال  مـــــــا 

منذ  الإن�شان  به  اهتم  واجلمال.  والرقة  الده�شة  بديع  ال��ورد 
القدم ليبقى هذا النبات اللطيف مرتبعًا على عر�ص المتنان، 
لونه  قبل  لرائحته  لأن  امل�شاعر،  من  الكثري  واخت�شار  واحلب، 
قدرة عجيبة على اختزال ال�شعور واإي�شاله ب�شكل جميل ونقي. 
النبات  هذا  عن  ماألوفة  غري  ال��ورد  عن  علمية  حقائق  وهناك 

الرقيق، وهي:
1 وجدت الزهور يف الأكاليل اجلنائزية عند قدماء امل�شريني، 

ما يثبت اأن اهتمام الإن�شان بالورد يعود اإىل ما قبل امليالد.
اجل��وري  مع  كانت  بالورد  العرب  معرفة  بداية   2

الأحمر القادم من بالد ال�شام والأندل�ص.

3 وجود الرنج�ص والزنبق يف املكان ي�شاعد على حت�شني ال�شعور 
ب�شكل عام.

4 روؤية الأزهار املتفتحة ت�شاعد يف قدرة الإن�شان على التخطي 
وحتمل الأمل.

الورد والأزه��ار لها القدرة  التي تنبعث من  الروائح العطرية   5
على التخفيف من ال�شعور باحلزن والكاآبة.

لآلم  امل�شكنة  الأدوية  تركيب  تدخل يف  القرنفل  6خال�شة زهر 
الأ�شنان.

اإليها  بهذا جتذب  لأنها  البقاء،  لالأزهار �شفة  العبري  7 يحفظ 
احل�شرات وبالتايل تنتقل حبوب اللقاح من زهرة لأخرى.
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خ�سري احلمريي

لي�ص من ال�شهل ر�شم احلدود الإقليمية التي تف�شل بني الكذب 
منذ  قائم  بينهما  احلدودي  فالنزاع  الأ�شود،  والكذب  الأبي�ص 
الأزل، ول تلوح يف الأفق بارقة اأمل لت�شوية مقبولة حتدد ب�شكل 
ب�شبب  وذلك  ذاك،  اأو  الكذب  من  اللون  لهذا  ينتمي  ما  نهائي 
اأبي�ص قد يراه  تداخل احلجج وامل�شالح والتربيرات، فما تراه 
�شواك اأ�شود اأو جوزي اأو رمادي يف اأح�شن التقديرات، والكذب 
الذي تنظر اليه من زاويتك الأخالقية كمثلبة، يح�شبه اآخرون 

فنًا وفهلوة.
وقد �شاهدت قبل اأيام برناجمًا وثائقيًا �شيقًا حول الكذبة البي�شاء 
وقد  املخت�شني  واآراء ملجموعة من  وا�شتبيانات  لقاءات  ت�شمن 

اأجمع اأغلب الذين �شملهم ال�شتبيان على اأهمية الكذب البي�ص 
يف  برباعته  بع�شهم  وتباهى  والعملية،  الجتماعية  حياتهم  يف 
اآخ��رون  وق��ال  ال�شوداء،  املواقف  يف  البي�شاء  الكذبة  اختالق 
خربات  تتطلب  البي�ص  الكذبات  وتوقيت  اإطالق  يف  املهارة  ان 
مرتاكمة، واإن احلياة مع ال�شدق املطلق جحيم مطلق، وحر�ص 
اآخرون على �شرورة تنقية الكذبات البي�ص من الألوان الدخيلة 
حفاظا على ن�شاعتها و براءتها، وكانت اآراء املخت�شني ت�شب 
هي الأخرى اىل جانب من �شملهم ال�شتبيان وتوؤكد باأن الكذب 
الأبي�ص يعمل على )تزييت( عجلة حياتنا اليومية ويجعلها اأكرث 

�شال�شة. 



د. علي ال�ساله

يف املنتهى
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ال�شفري  املا�شي بدعوة كرمية من  الفطر  ال�شني يف عطلة عيد  نكون يف  اأن  اأع��ّزة،  اأتيح يل، ولزمالء 
ال�شيني يف احلبيبة بغداد.

وقد كانت رحلة يف التاريخ، مثلما هي رحلة باجلغرافيا، حيث اأعادتني اإىل قراءاتي املبكرة يف احل�شارة 
الإمرباطورية  اإىل  و�شوًل  القدمية  العراقية  باحل�شارات  وعالقتها  وفال�شفتها  ومعتقداتها  ال�شينية 

الإ�شالمية اإبان اخلالفة العبا�شية.
وقد ازدحمت وتناق�شت الأفكار براأ�شي مع هبوط الطائرة يف مطار بكني الذي فاجاأين بكربه وان�شباطه 

الأمني مع رغبة باإعطاء طابع من الأريحّية والت�شامح من قبل العاملني بق�شم اجلوازات فيه.
وقد كنت اأت�شور اأن زحامًا كبريًا من النا�ص �شيدهمنا فور خروجنا من املطار اعتمادًا على معلوماتنا عن 
عدد ال�شينيني وحا�شرهم، وهو اأمر انقلب اإىل نقي�شه فور اأن لم�شت اأعيننا �شور ال�شوارع وال�شاحات يف 
بكني التي بدت مدينة حديثة قريبة من احلياة الأوروبية املرتبة يف ال�شوارع ونظام ال�شري، واإن حافظت، 
اإىل حد ما، على الطابع احل�شاري ال�شيني العريق اإىل حد كبري. وحني م�شينا اإىل �شور ال�شني كانت 
واأن�شى  بالذات والنطواء عليها تتال�شى داخلي  التاريخية وفكرة النعزال والحتماء  الأحداث والروؤى 
رويدًا رويدًا خمّلفات الكتب العربية والأفالم الهوليودية وحتى امل�شرية واأرى �شمات ح�شارية حترتم 

املعامل الآثارية وعظمة تاريخ الأوطان مهما اختلفت معها.
مع  توا�شل  ج�شر  تلم�شت  بكني  يف  القدمي  وامل�شجد  واملغولية  الرتكية  واملطاعم  ال�شهرية  ال�شاحات  يف 
والتي يحاول  املعتقدات جميعًا،  التعاي�ص بني  وتلّم�شت فكرة  اإظهاره،  ال�شينيون على  الإ�شالم يحر�ص 
مناٍح  على  ان�شحب  ما  وهو  ال�شوفيتي،  الحتاد  انهيار  بعد  خ�شو�شا  اخلا�شة  جتربتهم  يف  ال�شينيون 
اقت�شادية واجتماعية اأخرى بدت و�شطية غري متطرفة كما كانت الآيديولوجيات ال�شرتاكية ت�شري قبل 

ثمانية عقود تقريبًا.
ال�شني هي ال�شني، هكذا تقول ال�شوارع والنا�ص، وبدت بع�ص اأفكارنا عنها مبالغات نابعة من طريقة 

تفكرينا العربية املولعة واملبالغة، ولي�ص من واقعها وميثلوجياها حتى.
وللحديث �شلة.

 ازدحمت وتناق�ست االأفكار براأ�سي مع هبوط الطائرة يف مطار 
بكني الذي فاجاأين بكربه وان�سباطه االأمني مع رغبة باإعطاء 
طابع من االأريحّية والت�سامح من قبل العاملني بق�سم اجلوازات 

فيه.

ال�سني بني الطريق ال�سريع وطريق احلرير


