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* كيف ولد امل�سروع ؟
- مل يكن م�سروعي وليد ال�سدفة بل هو وليد 
القدر، فاأنا باالأ�سل ع�سو يف الرابطة القراآنية 
بيت  لدينا  وكان  كذلك،  وزوجتي  باملحافظة، 
وزوج��ت��ي  اأن���ا  فقررنا  م�ستاأِجر،  فيه  ي�سكن 
قراآين"،  "دار  م�سروع  لتاأ�سي�ش  ن�ستثمره  اأن 
التي  الكبرية  ب��االأع��داد  فوجئنا  احلقيقة  ويف 
منا  اإميانًا  جاء  امل�سروع  وهذا  اإلينا،  ان�سمت 
وتعزيزها  واالأخالقية  الرتبوية  االأ�س�ش  ببناء 
الويالت  عانى  ال��ذي  العراقي  االإن�سان  ل��دى 
ونحن  ط��وال،  �سنوات  م��دى  على  وال��ع��ذاب��ات 
يف  "التعليم  ب��اب  من  االأط��ف��ال  تعليم  نتوخى 

ال�سغر كالنق�ش على احلجر".
* ولكن هنالك كثري من احل�سينيات واجلوامع 

واملعاهد، األي�ش هذا كافيًا لهم؟

- ال لي�ش كافيًا، فهناك ال يعطونهم ما نعطيهم 
ونحن  تخ�س�سية،  دينية  م��ع��ارف  م��ن  اإي���اه 
ع�سرة  اىل  خم�سة  من  عمرية  فئة  على  نعمل 
درو�سًا  نعطيهم  والبنات،  البنني  من  اأع��وام 
بنيت  فال�سعوب  االأخ��الق،  على  ونركز  فقهية 

باالأخالق. 
وبعدها  طالبًا   120 البداية  يف  اإلينا  ان�سم 
العدد على 100 طالب تقريبًا من كال  ا�ستقر 
�ستكون  ال��ت��ي  ال�سغرية  فالبنت  اجلن�سني، 
االأ���س��ري��ة  ال��رتب��ي��ة  ع��ن  م�����س��وؤول��ة  م�ستقباًل 
واملجتمعية ال بد من ت�سليحها باملعرفة لتتمكن 

من تاأ�سي�ش عائلة �سليمة.
* هناك خماوف حقيقية لدى بع�ش النا�ش من 
الدور الذي توؤديه بع�ش املوؤ�س�سات الدينية، ال 
�سيما بعد انت�سار االأفكار الدينية املتطرفة يف 

بع�ش اأو�ساط ال�سباب.
- احلقيقة هذا الت�سور "�سبه موجود" وميكن 
تفّهمه، ولكن مبا اأن النعمانية منطقة �سغرية 
يعرفوننا  اأبناء  لديهم  الذين  العائالت  فكل 
الطرائف  ومن  توجهاتنا،  ويعرفون  �سخ�سيًا 
جاء  �سباغًا  يعمل  وه��و  االأ�سخا�ش  اأح��د  اأن 
العمر  من  البالغ  ابنه  اأن  ب�سبب  الدار  لي�سكر 
مثاًل،  اخلطاأ  على  ينبهه  اأ�سبح  �سنوات  �ست 
اإذ قال له اإنه يجب اأن مت�سح الطالء الأنه مانع 
للو�سوء، وقال االأب: بلغت من العمر 50 عامًا 

ومل اأكن اأعرف هذه املعلومة، نحن نعّلم طلبتنا 
توجه  لدينا  ولي�ش  املت�سامح،  ال��دي��ن  اأ���س��ول 

الإ�سالم متطرف.
االإن�سان،  عمر  من  خطرة  مرحلة  الطفولة   *

فكيف تتعاملون مع الطفل؟
- وفق خطط معينة، ولي�ست لدينا مغاالة وال 
معينة  جلهة  جمرّيين  ول�سنا  ب�سيء  م��زاي��دة 
التي  حياتهم  يف  املعتدلة  االأ���س��ي��اء  فنعلمهم 
على  ن��رك��ز  ون��ح��ن  م�ستقبلهم،  يف  تفيدهم 
يف  و���س��وح  ولدينا  كبري،  ب�سكل  االأخ��الق��ي��ات 

الروؤية. مدة الدورة �ستة اأ�سهر تت�سمن درو�سًا 
ح�سب  واأح��ك��ام��ه  التجويد  وفقه  االأخ���الق  يف 

العمر واجلن�ش.
* هل هناك خطة للتو�سع يف الدار؟

- الدار فيه اأربع غرف ويقع يف منطقة �سعبية 
بجانبها  التي  اخلالية  ال��دار  �سراء  النية  ويف 
اأن  اأريد  نقطة  وهناك  بالتربعات،  م�ستعينني 
�سريحة  على  اأي�سًا  نعمل  اأننا  هي  األيها  اأ�سري 
االأيتام وعائالت ال�سهداء ونعلمهم مهنة نافعة 

لهم يف حياتهم.
* هل ت�سعر اأنك حققت حلمك بهذا العمل؟

اأن  نتمنى  اآخ��ر  حلم  لدينا  زال  وم��ا  نعم،   -
اأن كنت يف مرحلة  يتحقق مب�سيئة اهلل، فمنذ 
بناء  اأن  واأعتقد  امل�سروع  بهذا  اأحلم  الثانوية 
وال  فقط،  احلكومات  م�سوؤولية  لي�ش  االأوط��ان 
اأن  ال�سعب  على  يجب  بل  املوؤ�س�سات  م�سوؤولية 

ي�سارك.
بدعم  املي�سورين  م��ن  وع����ودًا  تلقيت  ه��ل   *

م�سروعك هذا؟
- نعم، ولكن لي�ش مب�ستوى الطموح ب�سبب اأزمة 
الثقة بني النا�ش واملوؤ�س�سات واملي�سورين، ومتى 
ما ك�سبنا ثقة النا�ش �سيكون هنالك دعم قوي.
* هل لفت م�سروعك انتباه اجلهات الر�سمية 

يف املحافظة؟
نحو  وعلى  جميلة  اأ���س��داء  للم�سروع  نعم،   -

وا�سع حتى يف خارج العراق .
* هل لديك بروتوكالت تعاون؟

يف  مظاهر"  بن  حبيب  "موؤ�س�سة  مع  نعم،   -
اإقامة  التعاون  ه��ذا  ويت�سمن  الكويت،  دول��ة 

دورات الأع�ساء الدار.
* ملاذا �سميَت م�سروعك بهذا اال�سم؟

- تيمنًا بهذه املراأة العظيمة التي �سّحت بكل 
تعمدُت  وق��د  عقيل  بن  م�سلم  اأج��ل  من  �سيء 
مظلومة  اأن��ه��ا  اأ���س��ع��ر  الأن��ن��ي  ا�سمها  اإط���الق 

اإعالميًا.
* كلمة اأخرية ؟

مدر�سة كربى  اىل  ال��دار  تتحول  اأن  اأمنيتي   -
لتعليم االأخالق وتعاليم االإ�سالم املعتدل.

رحَل قبل ن�صر حوار "جملة ال�صبكة" معه

موؤ�ص�س "دار طوعة" للقراآن الكرمي: 
نبني بالأخالق جياًل واعيًا

ولد يف حمافظة وا�شط بق�شاء النعمانية عام 1962، كان حلمه الوحيد تاأ�شي�ش دار قراآين، وهو ما 
حتقق له بعد �شنوات طوال، اإنه عبد ح�شن فرج. تهدي جملة ال�شبكة اىل روحه هذا احلوار ، فقد 

تويف قبل ان ين�شر ..

بغداد : حيدر النعيمي 



الآثار العراقية
����ص���رية ح���ي���اة احل�����ص��ارة

و�صجلُّها املجيد

اأذكر ذلك اليوم جيدًا، يوم 
كان عمر ابني 13 عامًا، 
وكان يتعافى من ثقوب 

اأطاحت بذاكرته بعد اأن 
�شهد مقتل جارنا اأمام عينيه، 

ومّر بجّثة ملقاة يف طريق 
مدر�شته االبتدائية، اأراد 

حينها اأن ين�شى �شيئًا ا�شمه 
العراق، وهو الذي مل يع�ش 
داخله اال اأعوامه الع�شرة 

االأوىل، وقف ابني يف 
مدر�شته احلديثة يف اإحدى 
مدن املنفى اأمام طلبة �شفه 
ومعلم التاريخ لرييهم �شورة 

بعد اأخرى متحدثًا عن 
�شومر وبابل واأوروك واأول 
حرف كتابة، واأنهى عر�شه 
ب�شورة كلكام�ش التي وقف 
قربها وقال: اإنني اأنتمي 

لهذا الرجل فاأنا ابن اأوروك 
العراق. يومها عرفت حقًا 

اأهمية التاريخ.

 ريا عا�صي
ت�صوير- ح�صني طالب
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اأين يقع املتحف الوطني العراقي؟
عن  مو�سوع  بكتابة  التحرير  مدير  كلفني  اأن  بعد 
اأروق��ة  داخ��ل  يل  ���س��ورة  ن�سرُت  ال��ع��راق��ي،  املتحف 
الفي�سبوك  جمموعات  اإح��دى  يف  العراقي  املتحف 
و�ساألت: اأين تتوقع هذه ال�سورة؟ علق على من�سوري 
تكون  اأن  توقعوا  اأغلبهم  �سخ�سًا،  خم�سون  ه��ذا 
خم�سة  اأوروب���ا،  متاحف  قاعات  اح��دى  يف  الُتقطت 
لكن  العراقي،  املتحف  يف  اأنها  عرفوا  فقط  منهم 
الذي اأ�سابني بالذهول هو اأن ع�سر فتيات �ساألنني: 

اأين يقع هذا املتحف؟
وق��دم  ال��ع��امل  االأول يف  ف��ي��ه احل���رف  ب��ل��د خ���ّط  يف 
للب�سرية العجلة وقيا�ش الزمن، ما يزال بع�ش اأبنائه 
ي�سم  الذي  الوطني  متحفه  يقع  اين  اليوم  يجهلون 
تاريخها  التي ميتد جذر  االأر���ش  اأ�سالف هذه  كنوز 
امل�سوؤول عن هذا  التاريخ. فمن  7000 عام يف عمق 

اجلهل واالإهمال يا ترى؟

اأين الآثار العراقية؟ ومن يحميها؟ 
املهدي، يف  الدكتور عادل عبد  الوزراء  رئي�ش  �سرح 
للمتحف  االأخ���رية  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  ال�سحفي  م��وؤمت��ره 
ال��ع��دوان  "اأن   2019 ح��زي��ران   11 بتاريخ  الوطني 
على  فقط عدوانًا  يكن  العراق مل  على  الذي ح�سل 
املدن والقرى واالأهايل، ولكنهم حاولوا تدمري االأثر 
تنقطع  التي  وال�سعوب  العراقية،  والذاكرة  العراقي 
نحاول  نحن  لذا  الكثري،  لديها  يتهدم  ذاكرتها  عن 
األف   15 وهناك  املهّربة،  العراقية  االآث��ار  ا�ستعادة 
املتحدة  الواليات  من  لل�سحن  جاهزة  اأثرية  قطعة 
يف  العراقية  لل�سفارة  و�سلمت  ا�ستعيدت  االأمريكية 
الثقافة  وزير  نف�سه حتدث  املوؤمتر  وا�سنطن."  ويف 
احلمداين  االأم��ري  عبد  الدكتور  واالآث���ار  وال�سياحة 
من  الت�سعينات  يف  ج��رت  ال�سرقات  ه��ذه  اأن  مبينًا 
املحافظات اجلنوبية، قرابة ع�سرة اآالف قطعة متثل 
من   2003 عام  بعد  �سرقت  وبع�سها  رقيمات طينية 
قبل �سركة اأمريكية، متت مالحقتها وا�ستعادة االآثار 
امل�سروقة منها، والعامل اليوم يقف معنا يف ا�ستعادة 
اأثرية  قطعة   1300 �سلمتنا  االأردن  اأن  كما  اآث��ارن��ا، 
االآثار  باإعادة  للتعاون  معاهدة  معهم  وقعنا  اأن  بعد 

العراقية.
متى بداأت �صرقة اآثار العراق؟

"جملة  ب��ه  توجهت  ���س��وؤال  االآث����ار؟  نهب  ب���داأ  متى 
ال�سبكة" للباحث العراقي عبد ال�سالم �سبحي طه، 

مرتجم كتاب )الكارثة ..نهب اآثار العراق( فاأجاب:
ترقى  ج��ذور  لها  العراق  يف  االآث��ار  نهب  "جرمية 
ف�سول  جراء  الثانية،  امليالدية  االألفية  بدايات  اىل 
ال��رّح��ال��ة  زار   1160 ع���ام  ف��ف��ي  حينها،  ال��رّح��ال��ة 
بابل  االأندل�ش،  من  يهودي  وه��و  التطيلي،  بنيامني 
ونينوى وو�سف املدينتني، ولدينا من الرحالة العرب 
ابن بطوطة وياقوت احلموي اللذان اأثارت كتاباتهما 
وو���س��ف��ه��م��ا ل��ل��ب��الد ف�����س��ول ال��ع��دي��د م��ن ال��رّح��ال��ة 
الكتب  يف  العراق  ذكر  يرد  اذ  االأوربيني،  واملهتمني 
جاء  حتى  غام�ش،  نحٍو  على  والكال�سيكية  الدينية 
العراق  زار  الذي  ديالفايل  بيرتو  االإيطايل  الرحالة 
1765م  عام  نيبور  كار�سنت  جاء  وبعده   ،1620 عام 
مي�سو  الفرن�سي  تاله  م�سمارية،  كتابات  وا�ستن�سخ 
الذي اأخذ معه )حجر مي�سو( ال�سهري وهو حجر حدود 
الكني�سة  من  دو�سامب  االأب  بعده  وم��ن  )ك���ودورو( 
 ".1785 ع��ام  بابل  اأ���س��د  اكت�سف  ال��ذي  الفرن�سية 
واأو�سح طه: "بعد هذه املرحلة بداأت الدول االأوروبية 
امل�سمارية  الكتابة  تكن  ومل  باحثني  باإر�سال  تهتم 
حينها مقروءة بعد، يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر 
اأر�سلت حكومة فرن�سا بول اإميل بوتا الذي �َسحَن اأول 
بعده  ومن  باري�ش،  يف  اللوفر  اىل  املجنحة  الثريان 
يف  الي��ارد  ه��ري  او�سنت  احل��ّف��ار  بريطانيا  اأر�سلت 
1845 وا�ستطاعوا اأن يح�سلوا على اإذن باحلفر من 
العراق  وكان  االأ�ستانة )ا�سطنبول(  رفيع يف  موظف 
ر�سالة  يف  ورد  ال��ع��ث��م��اين،  االح��ت��الل  حت��ت  حينها 
اليارد  هري  او�سنت  مهمة  ت�سهيل  )يرجى  االأ�ستانة 
يف احلفر يف خرائب ال�سحراء وا�ستخراج االأحجار 
بهذه  واأ�ساف:  بريطانيا(.  اىل  واإر�سالها  املدفونة 
ق�سورها  واأُفرغت  ومنرود  نينوى  اآثار  ُنهبت  الورقة 
اثر  الورقة  لهذه  اأن  كما  بريطانيا،  اىل  �سحنها  ومت 
كبري يف نهب كثري من االآثار. ويف عهد امل�ش بيل كان 
يتم تق�سيم اللقى التي يتم العثور عليها منا�سفة، اإن 
واالأخ��رى  العراق  اىل  فن�سخة  ن�سختان،  منها  كانت 
اأو  العراق  يف  فتبقى  وحيدة  كانت  واإن  لربيطانيا، 
"يف عام 1889  ب�)الطّرة والكتبة(.  يعمل بها قرعة 
دخلت البعثة االأملانية التي تراأ�سها مهند�ش معماري 
البداية  التاريخ  ذل��ك  ويعد  كولديف،  روب��رت  ا�سمه 
بوابة  البعثة  اكت�سفت  وقد  التنقيب،  لعلم  احلقيقية 
مير  "لن  يعني  ا�سمه  ال��ذي  املوكب  و���س��ارع  ع�ستار 
العاملية  احل��رب  ب��دء  حتى  كولديف  وعمل  الغزاة"، 
يف  عليه  العثور  مت  ما  كل  ف��رتك   1914 ع��ام  االأوىل 

�سناديق خ�سبية، وعند قيام الدولة العراقية وافقت 
امل�ش بيل التي كانت تدير املتحف العراقي الذي اأقيم 
على  اليوم(  البغدادي  )املتحف  وه��و  الر�سافة  يف 
ال�سيانة،  بحجة  برلني  اىل  ال�سناديق  هذه  �سحن 
ومل تعد حتى يومنا هذا، وهو ما ن�ساهده اليوم من 

بوابة ع�ستار داخل متحف برلني."
قانون الآثار العراقي 

يف  الن�سر  ق�سم  مدير  فنجان  الهادي  عبد  الدكتور 
قانون  اأول  �ُسّن  "يف عام 1922  قال:  االآث��ار  مديرية 

االأول  العراقية ووقع عليه امللك في�سل  االآثار  يحمي 
وكانت امل�ش بيل هي مديرة املتحف اآنذاك، ويف عام 
1936 بعد ا�ستقالل العراق ت�سكلت اللبنة االأوىل لدار 
االآثار العراقية ومت تطوير قانون حماية االآثار واأر�سلت 
الوجبة االأوىل من الطلبة اىل اخلارج لدرا�سة االآثار 
وهم فوؤاد �سفر وطه باقر اللذان �سّكال الرعيل االول 
من املنقبني االآثاريني العراقيني، فقد حافظ كالهما 
على اآثار البلد وحاال دون نب�سها و�سلبها مدة خم�سني 
عامًا، كما افتتحا ق�سم االآثار يف كلية العلوم واالآداب 

ناهيك  املن�سرم  القرن  خم�سينات  بداية  يف  اآنذاك 
عن اأعمالهما يف التنقيب والبحث 
وللعراق  للمتحف  اأ�سافت  التي 
عن  ف�ساًل  مهمة  وك��ن��وزًا  اآث����ارًا 
الدرا�سات والبحوث التي اأجريت 

يف وقتهما وبعده."
اأع��م��ال نب�ش االآث���ار  وع��ن ع���ودة 
العراقية وتهريبها، �ساألنا االأ�ستاذ 
عبد ال�سالم �سبحي طه، فاأجاب:

االآث����ار  ن��ب�����ش  ع��م��ل��ي��ات  "زادت 
ت�سعينات  يف  وتهريبها  العراقية 
ل�سعف  وذل��ك  املن�سرم  القرن 
تهمي�ش  ونتيجة  الدولة،  �سيطرة 
جّراء  وجتويعه  العراقي  املواطن 
وعلينا  واحل�������س���ار،  احل�����روب 
عند  الوعي  ب�سمور  نعرتف  اأن 
اعتقاد  وثمة  امل��واط��ن��ني،  بع�ش 
له  ���س��يء  اأي  اأن  م��ف��اده  خ��اط��ئ 
حتمًا  م��رت��ب��ٌط  ب���االآث���ار  ع��الق��ة 
ب��ال�����س��ل��ط��ة، االأم�����ر ال����ذي ع���ّده 
للحفر  م�سّوغًا  باالآثار  املتاجرون 
ال�سيما  وال��ت��ه��ري��ب،  وال��ن��ب�����ش 
من  مهتمني  م�����س��رتي��ن  ب��وج��ود 
جتار االنتيكات، وهوؤالء بدورهم 
يهربونها اإىل خارج حدود العراق 
ومتاحف  موؤ�س�سات  اىل  لتذهب 
هذه  قيمة  تهمهم  اآث��ار  وجامعي 
اأن  كما  لندرتها،  النفي�سة  االآثار 
وال��ق��رى  االأم��اك��ن  �سكان  بع�ش 
كاٍف  وع��ي  لديهم  لي�ش  النائية 

باأهمية االآثار التاريخية والوطنية.
اجلهات  هي  ومن  الوعي؟  هذا  اإعادة  ميكن  •كيف 

امل�ستفيدة من نهب اآثار العراق؟ 
اأعمم  )ولن  العامل  دول  اأغلب  اأن  اأجزم  اأكاد  "االآن 
اأو  م�سروقًا  اإرثنا  يرى  اأن  ويتمنى  يح�سدنا  بالطبع( 
بب�ساطة  اأننا  يعتقدون  الأنهم  بالدهم  اىل  مهربًا 
حمل  ورث��ة  جمرد  لهم  بالن�سبة  فنحن  ن�ستحقه،  ال 
يف  ال��ت��وراة  متاأبطًا  ج��اء  ال��ذي  اإن  ثمينة.  انتيكات 
القرن التا�سع ع�سر هو �َسلف من ي�سرق االآن بذرائع 
مرموقة  جامعة  يف  بروف�سورًا  كان  اإذا  �سّيان  �ستى، 
يف  اخلام�سة  اجل��ادة  يف  م��زادات  دار  يف  موظفًا  اأو 

نيويورك اأو لوردًا بريطانيًا حارب جُده العثمانيني يف 
الكوت... يف قلب الظالم جتد اجلوهر ذاته."

الأ�سالفنا  اإرث  من  لدينا  "ما  طه:  �سبحي  ويو�سح 
ال��ع��راق��ي��ني ال��ق��دم��اء حم��رو���ش وحم��ف��وظ االآن يف 
والع�سكر  االأ�ساطيل  بقوة  الغرب  متاحف  خم��ازن 
ومل  وفر�سها  �سّنها  من  هم  دولية  قوانني  ومنظومة 
التي  ذات��ه��ا  ه��ي  االأ�ساطيل  ه��ذه  بها.  ي�ست�سريونا 
دمرت و�سحقت العراق واأهله، ويقف عمالوؤها خلف 
احلدود ل�سراء هذا االإرث من نفر �سال باع �سمريه 
امل�سرتين  هوؤالء  بع�ش  اأن  حقًا  وامل�ستهجن  الوطني، 
ار�ستقراطية  وعائالت  مرموقة  اأكادميية  موؤ�س�سات 

عريقة.
اإىل  العراقي  االإن�سان  اإي�سال  "املطلوب  وي�سيف: 
م��رح��ل��ة ال��ي��اأ���ش م��ن اإم��ك��ان��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى اإرث 
اأ�سالفه، وهذا خطاب �سائع اليوم وله منّظرون حتى 
من نخب املثقفني العراقيني مع االأ�سف ال�سديد، اإذ 
ولوالهم  اإرثنا  على  منا  اأحر�ش  الغرب  اأن  ي�سيعون 
ل�ساع كل �سيء!. هذا الياأ�ش له روافد على االأر�ش، 
منها و�سع االإن�سان غري املنا�سب يف املكان املنا�سب 
وتكبيل الكفاءات الوطنية وتقوي�ش االنتماء الوطني 
وال�سعور اجلمعي بالهوية الوطنية والذاكرة املقد�سة 
ت�سخ  اإعالمية  ماكنات  توجد  اليوم  البالد.  ووحدة 
اأفكارًا م�سمومة ت�سجع بع�ش االأخوة على القول اإنهم 
اأحفاد االآ�سوريني اأو البابليني واأنهم لي�سوا بعراقيني، 
�سومريون  اجلنوب  ع��رب  واأن  اآري���ون،  االأك���راد  واأن 
فهم  االأك��دي��ون  اأم��ا  العراق،  ب�سكان  لهم  عالقة  وال 
اأن ما  اأي باملخت�سر  حم�ش بدو من �سبه اجلزيرة، 
اأحقيتنا  حتت االأر�ش لي�ش لنا وعلينا الت�سليم بعدم 
يف الفخر به اأو احلفاظ عليه ومنحهم كل االإجازات 
كما  منه  امل�سروق  عن  النظر  غ�ش  ورمب��ا  للتنقيب 
ُط��ِل��ب م��ن وف��د ال��ع��راق يف م��وؤمت��ر علم االآ���س��وري��ات 

العاملي ذات مرة.
ويعود الدكتور عبد الهادي فنجان مدير ق�سم الن�سر 
مكتبة  يف  "توجد  قائاًل:  فيحدثنا  االآث��ار  مديرية  يف 
املتحف غرفة ت�سمى غرفة التنقيبات وتوجد داخلها 
كل نتائج التنقيبات التي مرت على العراق وتقاريركل 
عليها  لالإخي�سر  خارطة  توجد  فمثاًل  التنقيبات، 
"م�ش بيل" وكل من اهتم وبحث  "اليارد" و  كتابات 
كاملتحف  هي  املتحف  مكتبة  لذلك  االإخي�سر،  عن 
نف�سه يف االأهمية، فكل كتاب داخلها هو كنز من كنوز 
اإال طلبة الدرا�سات  املعرفة، لكن لالأ�سف ال يزورها 
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ح�صن العاين 

نواعم
التهمة احلقيقية!!

كانوا بعد انتهاء حفلة التعذيب التي يقيمونها على �صريف 
وقت الفجر، يغادرون الزنزانة ويبقى واحد منهم معي، 

يجل�س على كر�صي وحذاوؤه الأي�صر على الأر�س، والأمين 
فوق راأ�صي، وهو يتناول الطعام ب�صهية، واأنا اأتعذب من 

رائحة اخلبز احلار واللحم امل�صوي.

ي�سعب  مثلي،  اأك�سباير  اأعمارهم  اأ�سبحت  الذين  العراقيني  قدامى  من  كثري 
يعمدون  ولذلك  واليوم،  ال�سهر  عن  ناهيك  ميالدهم،  �سنة  من  التاأكد  عليهم 
االأعلى،  او عامني يف احلد  ينق�سون عامًا  اأو  والتخمني، في�سيفون  التقدير  اىل 
اأما اأنا فال اأعرف عمري نهائيًا، وال ميكن اأن اأجلاأ اىل تقديره اأو تخمينه وذلك 
وجه  على  عمري  حتديد  مبهمة  القيام  مبقدورها  رئي�سة  م�سادر  ثالثة  لوجود 
بينها،  فيما  ومتعار�سة  اأنها خمتلفة  امل�سادر  م�سكلة هذه  ولكن  واليقني،  الدقة 
فالقابلة املاأذونة تزعم اأنني جئت اىل الدنيا يف اليوم الذي اأ�سبح فيه رجل يدعى 
اأهل القرى، تقلب  النقيب )م�سعواًل( عن العراق )هذه ال�سيدة مثل العديد من 
الهمزة عينًا، فامل�سوؤول ي�سبح م�سعول، و�سوؤال تنطقه �سعال(، اأما والدي فيوؤكد 
باأن والدتي كانت يف ليلة برد وحالوب اأ�ساب قريتنا وقتل نعاجنا االأربع وهي كل 
ر، وتردد  ما منلك، وكان ذلك يف كانون االأول عام 1930، بينما كانت والدتي ت�سّ
على م�سامع الن�سوان اأن والدتي كانت يف اليوم الثاين الذي اأ�سبح فيه عبد الكرمي 
قا�سم رئي�سًا على العراق، يف حني اتخذت احلكومة موقفًا مراوغًا وظريفًا عندما 
تف�سله،  الذي  العام  اختيار  حرية  الأ�سرتي  وتركْت   )7/1( مواليد  من  جعلتني 

وهكذا تركوين اأ�سلح لالأعوام كلها!!
�سفحة  وقلبت  عمري  حكاية  اأهملُت  اأن  بعد  اأب��دًا،  اأن�ساه  وال  جيدًا..  اأذك��ره  ما 
عليها، اإنه يف يوم ميكن اأن يكون )اأي يوم، من اأي �سهر، من اأي ف�سل، من اأية 
�سنة( واأنا اأغطُّ يف نوم عميق بعد نهار قا�ٍش من اجلهد والتعب اأم�سيته يف حراثة 
االأر�ش ا�ستعدادًا ملو�سم زراعي جديد، كنُت مع الثور وحيدين منذ طلوع ال�سم�ش 
حتى مغيبها، لو نظر عابر �سبيل اإلينا، ال ي�ستطيع اأن مييز اأو يفرق من هو الثور 
االأ�سود منا، يف تلك الليلة التي ت�سلح الأي يوم اأو �سهر اأو ف�سل اأو �سنة، وقد ذهبت 
اىل فرا�سي من دون ع�ساء، �سمعت طرقًا عنيفًا على الباب، فا�ستيقظُت مرعوبًا، 
وغادرت �سريري على عجل، اإال اأنهم مل ينتظروا و�سويل، حطموا الباب اخلارجي 
واقتحموا الدار وخربوا كل �سيء )رخي�ش( يف طريقهم و�سرقوا كل �سيء )ثمني( 
�سادفوه، ثم اأم�سكوا بي مع اأنني مل اأحاول الهرب، وملاذا اأهرب وهو بيتي وهم 
اأو حّق غريهم، و)اأ�سبعوين( رف�سًا  اإثمًا وال جرمية بحقهم  اأرتكْب  الغرباء، ومل 
ولكمًا و�سربًا، ولعلني فقدت الوعي غري مرة، وبعدها اقتادوين مع�سوب العينني، 
زنزانة  جوف  يف  بي  واألقوا  اليها،  اأخ��ذوين  التي  اجلهة  وال  وجوههم  اأتبني  مل 

مظلمة!!

�سحيح اأنا اأجهل اليوم وال�سهر وال�سنة التي وقعت فيها احلادثة ال�ساحلة لكل يوم 
و�سهر و�سنة، ولكنني اأذكر كيف كانت تهاجمني وقت الفجر، كل فجر، جمموعة 
مبفردات  مرة  نف�سها،  العراقية  بلهجتي  تتحدث  متعافية  باأج�ساد  الرجال  من 
اأدركت  فيما  اأدركت  وقد  غربية،  اأو  �سمالية  اأو  جنوبية  مبفردات  ومرة  بغدادية 
من اأعوام الزنزانة، اأن هناك لهجات تتحدث مبفردات ال علم يل بها وال معرفة 
تتلذذ ب�سراخي.. ال  املتعافية  االأج�ساد  بتعذيبي،  لتبداأ  االأوامر  التي ت�سدر  هي 
ترتك �سربًا من اأخم�سي اىل هامتي اال وعليه بقعة زرقاء اأو فيه م�سرب دماء، مل 
اأحقد على اللهجات �ساحبة االأوامر مثل حقدي على اللهجات العراقية واالأج�ساد 
املتعافية التي متنع عني الطعام يف العادة ثالثة اأيام بلياليها.. كانوا بعد انتهاء 
ويبقى  الزنزانة  يغادرون  الفجر،  وقت  �سريف  يقيمونها على  التي  التعذيب  حفلة 
واحد منهم معي، يجل�ش على كر�سي وحذاوؤه االأي�سر على االأر�ش، واالأمين فوق 
واللحم  اأتعذب من رائحة اخلبز احلار  واأنا  ب�سهية،  الطعام  يتناول  راأ�سي، وهو 
وراأ�سي حتت  اأعرف  اأن  فمه )كيف يل  اأو  يده  �سقطت من  واأذك��ر مرة  امل�سوي، 
حذائه( قطعة خبز �سغرية فانحنى عليها، وكان عليه ان ي�سغط ب�سورة اأعنف 
على راأ�سي، ثم رفعها بني اأ�سابعه، و�سمعته ي�ستغفر الأن )نعمة اهلل( �سقطت على 
االأر�ش والم�ست قدمه ال�ساجة بالرائحة الكريهة، فا�ستجمعت اآخر اأنفا�سي وقلت 
له ]يا اأخ ملاذا تهتم بك�سرة خبز �سغرية وال تهتم بان�سان مثلي؟ األي�ش ابن اآدم هو 
كذلك نعمة اهلل التي ف�سلها على احليوان والنبات واحلجر واخلبز والكباب؟[ 
الذي  اليوم  ذلك  ومنذ  راأ�سي،  على  اأقوى  بال�سغط  اكتفى  �سوؤايل،  على  يرد  مل 
اأبحث عن تهمتي.. الرجل �ساحب  واأنا  اأي يوم،  اأن يكون  اقتادوين فيه، وميكن 
�ساألته  عراقي(  اأن��ك  )تهمتك  هم�سًا  يل  ق��ال  راأ�سي  يه�سم  ك��اد  ال��ذي  احل��ذاء 

]واأنت.. األ�ست عراقيًا؟[ التزم ال�سمت واكتفى بو�سع حذائِه فوق راأ�سي!!

والباحثني  باملنقبني  تعج  كانت  حني  يف  العليا، 
عن االآثار." 

تعنى  ال��ت��ي  ���س��وم��ر  "جملة  ف��ن��ج��ان:  ي�سيف 
)اأ�س�ست  والبحوث  والتنقيبات  العراقية  باالآثار 
اأ�سدرنا  وق��د  ت�سدر،  زال���ت  م��ا   )1945 ع��ام 
مو�سوعة  فيها  الن�سر  ق�سم  اأجنز   ،)63( العدد 
الثالثة  �سومر  اأعداد جملة  على  اعتمادًا  اآثارية 
منهج  وفق  على  البحوث  �سنفنا  وقد  وال�ستني، 
معني، فمثاًل هناك 1300 �سفحة ُطبعْت يف اأربعة 
جملدات عن كل ما كتب وقدم ومت التنقيب عنه 
مثاًل يف بغداد، ومثل هذا االإجراء املنهجي ُطبق 

على االإخي�سر وكلكام�ش والطوفان واملدائن، وقد 
وت�سليم  طباعته  العراقية  املوؤ�س�سات  اإح��دى  توّلت 
اجلهد  هذا  يف  م�ستمرون  ونحن  للمكتبة،  ن�سختني 

لت�سهيل مهمة الباحث العراقي."
االآثار؟ دائرة  يف  ق�سمكم  يحتاجه  الذي  • ما 

بالتدريبات  مرورًا  االآليات  قبيل  من  اأ�سياء  "نحتاج 
تخ�سي�سات  لدينا  لي�ست  لكن  واملباين،  واملراجع 

كافية للنهو�ش باملكتبة."
املتاحف  عام  مدير  يا�ش  ملى  ال�سيدة  مع  ح��وار  ويف 

وكالة اأخربتنا االآتي: 
وا���س��ع��َا،  اه��ت��م��ام��ًا  االآث����ار  ت��ويل  الثقافة  "وزارة 
امل��ادي،  ال��دع��م  غياب  ه��ي  احلقيقية  العقبة  لكن 
فريق  وتهيئة  مالكاته  تدريب  اىل  املتحف  يحتاج 
االآث��ار  اأهمية  يعي  االأنرثوبولوجي  بعلم  متخ�س�ش 
حم�سنني  غ��ري  زلنا  م��ا  بالعمل،  النهو�ش  وكيفية 
ب�سكل يتيح لنا عر�ش كل مقتنيات املتحف العراقي 
ب�سبب  النمرود ال ميكننا عر�سه  املهمة، فمثال كنز 
 2003 اأح��داث  يف  لل�سرقة  العراقي  املتحف  تعر�ش 
�سرقة  نعاين من  اذ نحن ال  اإره���اب،  ت��اله من  وم��ا 
املتحف فقط بل نعاين من �سرقة مواقع اأثرية كثرية 

وتدمريها من قبل جمرمي داع�ش."
ات�سال  على  اليوم  "نحن  يا�ش:  ملى  ال�سيدة  ت�سيف 
باري�ش  يف  اللوفر  مثل  ال��ع��امل  متاحف  م��ع  مبا�سر 
املتحدة  ال��والي��ات  ومتاحف  برلني  يف  وب��ريغ��ام��ون 
املتحف  يحويه  مل��ا  م�سرتكة  روؤي���ة  لعمل  االأم��ريك��ي��ة 
ح�سارية  بطريقة  كنوزه  عر�ش  اأج��ل  من  كنوز  من 
تطوير  لغر�ش  تدريبية  دورات  بعمل  وبداأنا  جديدة، 

العمل ب�سكل �سريع."
امل�سروقة؟وهل  مقتنياته  املتحف  ا���س��رتد  •هل 

�سرقت كنوز النمرود حقًا كما اأ�سيع؟

"املتحف كما تعرفون تعر�ش لل�سرقة عام 2003 وقد 
قطعة،   2800 منها  ا�ستعدنا  قطعة   15000 �سرقت 
وما  للح�سارات  االأ�سلية  املفاتيح  قطع  �سمنها  من 
�سرق،  ما  كل  اإع��ادة  على  وعازمني  م�ستمرين  زلنا 
مواقع  يف  كانت  الأنها  ت�سرق  مل  النمرود  كنوز  ولكن 
حني  اىل  اآم��ن  مكان  يف  حمفوظة  زال��ت  وم��ا  بديلة 
التي  اآلياته  وتطوير  وجتهيزه  املتحف  و�سع  حت�سني 

حتمي نفائ�سه."
زيادة  يف  النية  عن  واالآث��ار  الثقافة  وزي��ر  •اعلن 
مالكات  لديكم  تتوفر  فهل  املتحف،  افتتاح  �ساعات 

كافية لذلك؟
العراقي  املتحف  مالكات  تهيئة  على  جاٍر  "العمل 
�سباحًا  العمل  منا  �سيتطلب  فاالأمر  املهام،  لتق�سيم 
ذلك  على  ق���ادرون  لكننا  العطل،  واأث��ن��اء  وم�����س��اًء 
قيا�سًا اىل اأعداد زوار املتحف حاليا"، ويقف عائقًا 
وجود  وع��دم  العراقي  املتحف  م�ساحة  �سيق  اأي�سًا 
فنية  ب�سورة  االآث��ار  لعر�ش  تكفي  حممية  عار�سات 

وحديثة وت�سون االثر."
العراق؟ باآثار  اهتمامه  للعراقي  نعيد  •كيف 

الثمانينات  منذ  اأب��واب��ه  اأغلق  العراقي  "املتحف 
مل  لذا  يغلقها،  ثم  اأبوابه  يفتح  وبقي  احلرب  ب�سبب 
والتعرف  املتاحف  زيارة  ثقافة  لدينا  وتتبلور  تتكون 
عن قرب على اآثار العراق، لكننا نراهن على الطفل 
اأهمية  االأج��ي��ال  ه��ذه  وع��ي  يف  ن��زرع  اأن  متكّنا  اإذا 
�سنة  اأو ع�سرين  �سنوات  فبعد ع�سر  واآث��اره،  املتحف 
واهتمام  الوعي  يف  زي��ادة  من  ذلك  ثمار  �سنح�سد 

العراقيني باإرثهم وهويتهم."
حاولت مقابلة العاملني يف املتحف، اإال اأن التعليمات 
تق�سي مبنع املقابالت ال�سحفية، لذا حاورت ال�سيدة 
اأمل بورتر، وهي الفنانة العراقية املقيمة يف بريطانيا 

املتحف  يف  عامًا  ع�سر  خم�سة  عملت  قد  وكانت 
العراقي قبل مغادرتها العراق، تقول بورتر:

الأنني  العراقي  املتحف  يف  اأعمل  اأن  حلمي  "كان 
االآث��اري  اأم��ي  اأق��ارب  اأح��د  بق�س�ش  مولعة  كنت 
ال��دك��ت��ورف��رج ب�سمه ج��ي ال��ذي ك��ان ي��زورن��ا يف 
من  عام  قبل  املتحف  يف  للعمل  تقدمت  كركوك. 
افتتاحه اأي يف عام 1965، وعملت بنظام القطعة 
اأن  وكانت مهمتي مع زميلي مازن فوؤاد �سفر هي 
احتياجاتها  توفري  يف  االأوروب��ي��ة  ال�سركة  ن�ساعد 
وترتيب اخلزائن وغريها من  من �سور وخرائط 
متخ�س�سًا  عملنا  على  امل�سرف  وكان  املتطلبات، 
بولونيًا يتكلم االنكليزية، وبعد افتتاح املتحف ُثبت 
اختبار  مقابلة  اجتياز  بعد  موظفة  واأ�سبحت  اأكرثنا 
من جمل�ش اخلدمة وتاأكيد مديرية االآثار على خربتي 
بالعمل يف املتحف، عملت يف ق�سم الن�سر والت�سوير 

والق�سم الثقايف واالإ�سراف على املطبوعات."
ت�سيف بورتر: "حزنت كثريًا على �سرقة االآثار واأعلم 
تهمها  وال  االآث��ار  ب�سراء  معنية  اأوروبية  �سوق  بوجود 
"اأوقفوا  اأ�سميتها  حملة  عملُت  لذلك  مرجعيتها، 
املتاجرة باآثارنا" و"اأحّدُث" �سفحتها وحدي واأجمع 
يف  اأ�سهم  عّلي  توعوية،  حما�سرات  واأقيم  التواقيع 
الثقافة  وزارة  ت�سعى  واليوم  مفقود"،  اأثر  اي  اإعادة 
اإىل  االأثرية  بابل  مدينة  �سم  اإىل  واالآث��ار  وال�سياحة 
الئحة الرتاث العاملي، وحتويل �سجن نكرة ال�سلمان 
يحاول  من  بوجه  الوقوف  تراثي، وحتاول  معلم  اإىل 
عليها  واملحافظة  ف��االآث��ار  ال��رتاث��ي��ة،  البيوت  ه��دم 
وال  وحدها  ال���وزارة  ال  اجلميع  مهمة  هي  واإدامتها 
فتظلُّ  االآث��ار  اأما  تتعاقب  احلكومات  الأن  احلكومة، 

تروي �سرية بلد عمره 7000 عام."
القول  مننحه  اأن  على  طه  ال�سيد  ي�سر  اخلتام  يف 

االأخري، فيعقب بالقول :
يف  ر�سميًا  م�سجل  اأث��ري  موقع  األ��ف   15 االآن  لدينا 
هي  فقط  منها  موقع   1500 االآث��ار،  هيئة  م�سوحات 
التي جرى ا�ستك�سافها وا�ستخراج كنوزها منذ القرن 
مكت�سفات  يف  �سردنا  وقد  اليوم،  حتى  ع�سر  التا�سع 
الكتابة  علمناها  وكيف  الب�سرية  �سرية  املواقع  هذه 
موقع   13500 لنا  بقَي  درب احل�سارة،  على  وامل�سي 
مل مي�س�ش اأيًا منها معول حفار، فاأيُّ ق�س�ش �ست�سرد 
انطلق  التي  العظيمة  النهرين  املواقع عن بالد  هذه 

منها التاريخ؟ 
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التقتها  وا�سف"  "منى  الكبرية  الفنانة 
ح�سري  ح���وار  اأول  يف  ال�سبكة(  )جم��ل��ة 
زيارتها  اثناء  عراقية  اإع��الم  لو�سيلة  لها 
يف  لنا  قلبها  ففتحت  بغداد  اىل  الق�سرية 

هذا احلوار :     
الثانية لها  راأي��ِت بغداد يف زيارتك  * كيف 

منذ عام 1978؟ 
اأتذكر التفا�سيل الدقيقة ملعامل بغداد  - ال 
الزمن  ب�سبب   1978 عام  لها  زيارتي  عند 
اأنني ذهبت  الطويل الذي مّر، لكنني اأذكر 
النجف  حم��اف��ظ��ت��ي  اىل  ب���زي���ارة  ح��ي��ن��ه��ا 
وكربالء، لكن اليوم عند زيارتي اىل بغداد 
اإدارة  م��ن  يل  املوجهة  ال��دع��وة  خ��الل  م��ن 
يف  لالبداع  الدويل  )اأوتناب�ستم(  مهرجان 
واأكرث  املدينة،  االأوىل �سعرت بجمال  دورته 
من  متوجهة  واأن��ا  حينها  نظري  لفت  �سيء 
العراقي  هوالنخيل  ال��ف��ن��دق  اىل  امل��ط��ار 
ب�سكل  املنت�سر على جانبي الطريق  البا�سق 
الراقي  التكرمي  عن  ف�ساًل  واأنيق،  ج��ذاب 

الذي قوبلت به. 
* من ال�سخ�سية التي التقيِتها يف بغداد بعد 

فراق طويل؟
- كانت اأجمل من التقيت به يف بغداد هي 
الربيعي،  فاطمة  العزيزة  الفنانة  �سديقتي 
بحميمية  معًا  احلديث  وجتاذبنا  التقيتها 

كبرية وب�سوق عاٍل.
ماذا  م�سلم،  واأب  م�سيحية  اأم  من  اأن��ِت   *

منحك هذا التنوع املذهبي يف اأ�سرتك؟
احلياة  يف  ال�سخ�سية  احل��ري��ة  منحني   -
على  منفتحة  ب���اأين  و���س��ع��رت  وامل��ع��ت��ق��دات 

العامل ب�سكل وا�سع.
* كانت بداياتك الفنية من حمطة عرو�ش 

االأزياء، كيف اقتحمِت عامل التمثيل؟ 
االأزي���اء  ع��رو���ش  اأدخ���ل جم��ال  اأن  قبل   -
الن�سائية  االأزي��اء  لبيع  حمل  يف  بائعة  كنت 
عرو�ش  جمال  يف  عملت  بعدها  �سوريا،  يف 
للدبكة  )اأم��ّي��ة(  فرقة  يف  ودخلت  االأزي���اء 
الع�سكري  امل�سرح  دخلت  ثم  من  ال�سعبية، 
ل��ت��ت��واىل  ع��ام��ًا   18 حينها  ع��م��ري  وك����ان 

�سعبية  راق�����س��ة  م���ن  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��رو���ش 
اأول  اىل  ر�سحت  اأن  اىل  تراثية  فولكلورية 
عمل م�سرحي من قبل مدير امل�سرح حينها 
م�سرحي،  عمل  لبطولة  �ساهني"  "حممد 
فيما  �ساهني  ي�سبح حممد  اأن  القدر  وكان 
ع��ام  ت��ق��دم خلطبتي  ع��ن��دم��ا  ب��ع��د زوج���ي 

.1963
ب�سخ�سية  )الر�سالة(  فيلم  يف  دورِك   *
)ه��ن��د ب��ن��ت ع��ت��ب��ة(، ه���ذا ال����دور الكبري 
ط��امل��ا اأع��ج��ب امل��الي��ني م��ن ال��ن��ا���ش، كيف 
ال�سخ�سية؟  اأداء  يف  عليك  االختيار  وق��ع 
عامليًا؟  �سهرتك  مفتاح  يعترب  العمل  وه��ل 

حدثيني؟
"الر�سالة"  للعمل يف فيلم  - كان تر�سيحي 
ب����دور )ه���ن���د( م���ن ق��ب��ل امل���خ���رج الكبري 
الراحل م�سطفى العقاد، الذي كان يبحث 
حينها عن امراأة ذات مالمح عربية اأ�سيلة 
وعلى  ال�سخ�سية،  مع  تتالءم  لكي  وقا�سية 
بي،  متوفرة  املوا�سفات  تلك  كانت  مايبدو 
"عبد  ال��راح��ل  الكبري  الفنان  ف��اخ��ت��ارين 
يف  )احلمزة(  دور  ج�ّسد  غيث" الذي  اهلل 
الفيلم، عندما كان حا�سرًا وقتها وانا اأوؤدي 
امل�سرح يف  على خ�سبة  امل�سرحي من  دوري 
م�سرحية )امللكة اجلليلة(، عندها اختارين 
من  الفيلم  ت�سوير  ليبداأ  "الر�سالة"  لفلم 
عام 1973 اىل عام 1975، وباعتقادي لوال 
عملي يف امل�سرح ملا ر�سحت يف "الر�سالة"، 
مفتاح  ي��ع��ّد  ن��ع��م،  ال��ع��م��ل،  بخ�سو�ش  ام��ا 
الكثري  يل  واأ�ساف  وعربيًا  عامليًا  �سهرتي 
وجعلني اأ�سعر بالثقة يف النف�ش ب�سكل كبري، 
اأية �سخ�سية  اأخو�ش يف جت�سيد  ما جعلني 
�سواء يف الدراما او يف ال�سينما بثقة عالية 
دون تردد او خوف، لذا عملت بعد الر�سالة 
الذي كان دوري  ال��وراق(   )اأ�سعد  م�سل�سل 
فيه ال ين�سى ب�سهادة من �ساهدوا امل�سل�سل. 
منى  الفنانة  ت�سعى  التي  ال�سخ�سية  ما   *

وا�سف اإىل جت�سيدها بعمل فني؟
�سخ�سية  حياة  د  اأج�سِّ اأن  الوحيد  حلمي   -
اأن��دي��را   ( ال��راح��ل��ة  الهند  وزراء  رئي�سة 

غ����ان����دي( يف ع��م��ل ف���ن���ي، ه����ذه امل�����راأة 
ا�ستطاعت اأن حتكم بلدًا متناق�سًا، وكانت 
تراجيدية  اأح���داث���ًا  حت���وي  قتلها  ح��ادث��ة 
�سك�سبريية، لذا لدي هو�ش يف جت�سيد مثل 

هذه ال�سخ�سيات.
* ما ال�سيء الذي يخيفك ب�سكل كبري؟

- ال�سيء الوحيد الذي يخيفني هو املر�ش.
حياتك  ق�سة  جت�سيد  عليك  عر�ش  ل��و   *
ل��دور منى  تر�سحني  يف عمل درام��ي.. من 

وا�سف؟
- لكل مرحلة من حياتي اأر�سح فنانة معينة، 
مبعنى عندما كان عمري ع�سرين عامًا البد 
ح�سب  وهكذا  ال��دور،  ه��ذا  فنانة  تلعب  اأن 

الفّنانة الكبرية

وا�صف" "منى 
يف حوار ح�صري ل� )ال�صبكة(:

حلمي
د دور اأن اأج�صِّ

)اأنديرا غاندي(
حوار: اأحمد �شمي�شم

ت�شوير: حيدر ديجيتال

وجهها مثل الذاكرة، يجمع بني 
تقا�شيمه اأحداثًا وق�ش�شًا كثرية، 

بع�شها مك�شوف للنا�ش والبع�ش االآخر 
مل يعلن بعد، يف داخلها بركان من 

احلنني وتخفي عيناها نهرًا من الدمع، 
لكنها حتب�شه اأحيانًا لقوة �شخ�شيتها 
وكربيائها يف الوقت ذاته. هي امراأة 

ولدت يف غمرة اليا�شمني ال�شامي 
وترّبت و�شط اأ�شرة حُمبة للفن 

واالأدب، ُلقبت بنجمة العامل العربي 
وحفرت يف ذاكرة امل�شاهد العربي تلك 
االأدوارالفنية اخلالدة التي قدمتها يف 

ال�شينما والتلفزيون على مدى عقود 
من الزمان، فّنانة مت�شاحلة مع نف�شها 

ومع االآخرين وحُمبة للحياة رغم 
وحدتها.

لو مل اأكن فّنانة ف�صاأكون 
الأمازون!   اأ�صاطري  "ملكة" يف 
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

قبل ا�صبوعني، �صادفت وجهًا جديداً، 
رجاًل ب�صعر ابي�س ووجه تعب، ل 

ي�صتطيع التقافز بني ال�صيارات كما باعة 
املياه  واملت�صولني، يبيع حلويات لالطفال، 
يعر�س اربعًا منها والباقي يف كي�س قما�س 

معلق بذراعه، بالكاد يتحمل ثقله..

بانتظار جواب

حفظت الوجوه التي يف طريقي من البيت اىل املكتب �سباحًا و بينها وجوه املت�سولني الذين معظمهم ما يزال يدعي 
انه من املهجرين العراقيني والنازحني ال�سوريني وغالبًا ما تف�سحهم لهجتهم، وبينهم �سغار يبيعون املاء البارد يف 

ال�سيف واحيانًا تاأتي وجوه جديدة، اأراها ليوم او يومني.
قبل ا�سبوعني، �سادفت وجهًا جديدًا، رجاًل ب�سعر ابي�ش ووجه تعب، ال ي�ستطيع التقافز بني ال�سيارات كما باعة 
املياه  واملت�سولني، يبيع حلويات لالطفال، يعر�ش اربعًا منها والباقي يف كي�ش قما�ش معلق بذراعه، بالكاد يتحمل 

ثقله..
وا�ستدعي  االبتدائية،  بعد  يكمل درا�سته  وب�سبب ظروف عائلته مل  انه من مواليد 1962!  �ساألته عن عمره فقال 
للخدمة االلزامية يف متوز 1980 و مت ت�سريحه يف 1992 و الوحدة التي خدم فيها، كانت يف احلرب لثماين �سنوات 
الناجني من طريق  وكان من  الكويت،  اىل  ار�سالها  ثم مت  ومن  وجيزة  لفرتة  الر�سيد  مع�سكرها يف  ورجعت اىل 
املوت وهو واالآالف من اجلنود الذين امرهم النظام ال�سابق مبغادرة الكويت قبل يوم واحد من وقف اإطالق النار 

الر�سمي دون معدات او ا�سلحة.
ارتاح الأ�سابيع وبداأ يبحث عن وظيفة حكومية ليتقاعد خا�سة وان اخلدمة الع�سكرية اثناء احلروب تعترب م�ساعفة، 
بناته  تربية  �ساعده على  والذي  امل�سطر،  الوقوف على  كان  الذي وجده  الوحيد  والعمل  اية فر�سة،  لكنه مل يجد 
املايل  و�سعهم  لكن  و  ووالدتهم،  بواجباتهم معي  يق�سروا  لن  و  ازواجهن مل  و  "بناتي  قال  تزويجهن،  و  الثالث 

بالكاد يكفيهم".
 ابنته الكربى ت�سكن مع زوجها و �سغارها يف بيت باحدى الع�سوائيات  والو�سطى وال�سغرى مع عائلتيهما توؤجران 
ال�سوارع..  البيع يف  اختار  والبلوك،  الطابوق  قادرا على حمل  يعد  والنه مل  االيجار،  تتقا�سمان  و  واحدًا  م�ستماًل 
ت�سكنه خم�ش عوائل وت�سرتك جميعا  التي ي�سكنها يف منزل  للغرفة  ايجارًا  الذي يجمعه يوميا، يدفع منه  واملبلغ 
بحمام واحد ومرافق �سحية واحدة وال يوجد مطبخ فيها، كل عائلة تطبخ يف غرفتها.. وعن املبلغ الذي يح�سله 
يوميا، قال "خري من اهلل، اليقل عن 6000 اآالف  واحيانا يزيد عن 10 اآالف دينار".. وا�ساف انه تعود على احلر 

والربد اي�سًا، "يف موا�سع احلرب، حتملنا ظروفا اأق�سى، اختي اهلل كرمي".  
طوال خدمته و مثله ع�سرات االآالف من الذين ام�سوا اكرث من 10 �سنوات يف اخلدمة، مل مينحوا اية امتيازات ومن 
بينها قطعة ار�ش، النهم يف اخلدمة االلزامية ولي�سوا متطوعني..ع�سرات االآالف انهوا �سبابهم يف حروب دخلوها 

مرغمني ومت ن�سيانهم متاما..من ين�سفهم ؟ �سوؤال بحجم الوجع، هل ننتظر جوابًا؟..

املراحل العمرية، لكن ممكن اأن جت�سد دور 
الفنانة  عامًا  االأرب��ع��ني  بعمر  وا�سف  منى 

�سقيقتي. جرب" ابنة  "مرح 
لكنك  م��ذك��رات��ك  كتابة  عليك  عر�ست   *

رف�سِت ملاذا؟
- هذا �سحيح، رف�ست كتابة مذكراتي الأين 
اأعود اىل  امراأة انظر اىل االأمام دائمًا وال 
ع�ستها،  وقائع  اأكتب  اأن  اأح��ب  وال  املا�سي 
ومن يرغب اأن يعرف عن حياة منى وا�سف 
فيه  )كوكل(،  موقع  اىل  الدخول  باالإمكان 

الكثري عن اأ�سياء تخ�سني.
* هل هناك عمل عراقي فني بقي عالقًا يف 

ذاكرتك؟
العراقية  امل�سرحية  اأعجبتني كثريًا  نعم،   -
للكاتب  م��ات��ي(  وت��اب��ع��ه  بونتيال  )ال�سيد 
من  بريخت"  "برتولت  امل��ع��روف  االأمل���اين 
الراحل  ال�سائغ" واإخ��راج  "�سادق  اإع��داد 

"اإبراهيم جالل" التي عر�ست يف مهرجان 
عر�سًا  ك��ان  ال����دويل..  امل�سرحي  دم�سق 

م�سرحيًا مذهاًل.
يف  العربي  الدرامي  املارثون  راأي��ت  كيف   *

رم�سان 2019؟
- هنالك اأعمال جيدة جدًا وم�سّرفة واأخرى 
اأعجبني  يل  بالن�سبة  م�ستهلكة،  ع��ادي��ة 
الذئاب(، وم�سل�سل  ت�سيخ  م�سل�سل )عندما 
) م�سافة اأمان(، وم�سل�سل ) دقيقة �سمت(.
* مَن من الفنانني العراقيني يجذبك اأداوؤه؟

فاطمة  ال��ف��ن��ان��ة  تعجبني  ال��ن�����س��اء  م��ن   -
والفنانة  �سامل،  �سذى  والفنانة  الربيعي، 
�سعدية  الرائعة  و�سديقتي  حممد،  هناء 
الفنان  الرجال  الفنانني  من  اأما  الزيدي، 
القدير �سامي عبد احلميد، والفنان الراحل 

يو�سف العاين، والفنان �سامي قفطان. 
* هل هناك دور ما الأحد الفنانني متنيِت لو 

اأنك قمت بتاأديته؟
قمت  اأين  ل��و  متنيت  ذل��ك،  ح�سل  نعم   -
بتاأدية �سخ�سية )�سجرة الدر( التي قامت 

بتج�سيدها الفنانة ن�سال االأ�سقر. 
* ل��و ي��رج��ع ال��زم��ن ب��ك اىل ال�����وراء، هل 

�ستختارين الفن ام اأن هناك جمااًل اآخر؟
- ال تقل لو يرجع الزمن بل لو كانت هناك 
حياة ثانية كوين امراأة حاملة واأعي�ش اأحالم 
اأك��ون  اأن  ف��اإم��ا  مهنتني  �ساأختار  اليقظة 
"كاتبة"  اأو  االأمازون!  اأ�ساطري  يف  "ملكة" 

معروفة على م�ستوى العامل. 
* ما الذي يزعجك؟

واأي�سًا  يزعجني،  من  هو  االأوط��ان  جرح   -
وغربة  كثريًا  "عمار" جترحني  اأبني  غربة 
ال�سباب واحلروب التي عانت منها املنطقة 

العربية. 

ف���ي���ل���م ال����ر�����ص����ال����ة ع���������ّزز ث���ق���ت���ي ب��ن��ف�����ص��ي



فكل ن�ش هو نتاج واقع اجتماعي او ق�س�ش تر�سخت يف الذاكرة 
واع  م�سرحي  ن�شٌّ  امل�سرح  خ�سبة  على  ت�سخي�سها  يعيد  ال�سعبية 

وروؤية اإخراجية ت�ستنطق ذلك الن�ش عرب و�سائل جمالية وفنية.
ومنذ عقود كانت للم�سرح ال�سعبي العراقي ب�سمة وا�سحة وبارزة 
يف  امل�سرحية  الفرق  انطالق  ومنذ  العراقية،  الفنية  احلركة  يف 
�ستينات القرن املا�سي التي كان جنومها هم نخبة الفن العراقي، 
ا�ستقطبت تلك الفرق جمهورها من خمتلف ال�سرائح واالجتاهات، 
العراقي  املجتمع  اأغ��وار  �سربت  م�سرحية  عرو�ش  من  قدمته  مبا 
على  حيًا  دلياًل  فكانت  الفني،  ه  وح�سِّ امل�ساهد  بذائقة  وارت��ق��ت 

ر�سانة مايقدم.
 العرو�ش التي قدمتها فرق م�سرحية معروفة منها "فرقة امل�سرح 
الفني احلديث" و"فرقة امل�سرح ال�سعبي" ك�)الطوفان، والدبخانة، 
والب�ستوكة،  واجل���ريان،  والنخلة  وال��ق��رب��ان،  وال�سايق،  والبيك 
وال�سريعة(، كانت عرو�سًا ذات دالالت فكرية واجتماعية، �ساعدت 
وطه  العاين  يو�سف  منهم  الفرتة  تلك  يف  المعة  اأ�سماء  بروز  على 
نخبة  هم  االأعمال  هذه  اأخ��رج  من  اأن  عن  ف�ساًل  وغريهم،  �سامل 
امل�سرح العراقي: ابراهيم جالل وبدري ح�سون فريد وقا�سم حممد 
وجا�سم العبودي وجعفر ال�سعدي. و�سواًل اىل مرحة الثمانينات التي 
مل تقّل اأهمية عن �سابقتها، ف�سهدت تلك الفرتة عرو�ش م�سرحيات 
)حايط ن�سي�ش، وبيت وخم�ش بيبان، واملحطة، واأطراف املدينة، 
وحوته ياحمنوته، وندميكم هذا امل�ساء، وال�سريعة، وخيط الربي�سم، 

وجذور احلب، وترنيمة الكر�سي الهزاز، والرجل الطيب.(
اإ�صكالية اللهجة

اأمام تقدمي فكرة معينة، ورمبا تكون لهجة  اللهجة عائقًا  مل تكن 

ما هي االأقرب الإي�سال الفكرة، بل كان الهدف هو تهذيب الذائقة 
الفنية ون�سر الفكر واأن تعرّب عن مكنونات وم�سكالت املجتمع بغ�ش 

النظر عن ماهّية اللهجة. 
يقول:  اإذ  احلميد  عبد  �سامي  الكبري  امل�سرحي  اليه  ماذهب  هذا 
كانت  اإذا  فيما  امل�سرحية  �سفة  حتدد  التي  هي  اللهجة  "لي�ست 
�سعبية اأم غري �سعبية، جماهريية اأم غري جماهريية، نعم، امل�سرح 
باأية  ولكن  اجلماهري  اأو���س��ع  اىل  يتوجه  ال��ذي  ذل��ك  هو  ال�سعبي 
او  ال�سعبي(  )امل�سرح  مثل  م�سطلحات  اأ�سكال،  وباأية  م�سامني 
)امل�سرح اجلماهريي( وهما من ال�سفات التي يطلقونها لو�سفهم 
والتي  الدارجة  باللهجة  او  العامية  باللغة  تقدم  التي  امل�سرحيات 
الرق�ش  وفقرات  الهزلية  واالأو�ساع  امل�سحكة  املواقف  على  تعتمد 
والغناء مما يجتذب اأعدادًا غفرية من املتفرجني الذين اليجدون 
عبد  ويبني  امل�سرحيات."  تلك  مثل  م�ساهدة  غري  للت�سلية  جم��ااًل 
م�سرحية  اأن  الكثري  يدرك  اأن  غري  من  يحدث  االأمر  "اأن  احلميد 
مكتوبة  وهي  ابراهيم جالل  واإخ��راج  كاظم  لعادل  )املتنبي(  مثل 
بال�سعر العمودي وبالنرث البالغي، هي م�سرحية �سعبية او م�سرحية 
هي  حممد  لقا�سم  والهزل(  اجلد  بني  االأزل  )بغداد  مثل  تراثية 
للم�سرحيات  اأخرى كثرية  اأمثلة  �سعبية، وهناك  االأخرى م�سرحية 
الف�سحى  باللغة  وكتبت  العراقي  امل�سرح  جمهور  �ساهدها  التي 

ومو�سوعاتها جّدية هي االأخرى �سعبية."
مفهوم خاطئ

احل��االت  ويناق�ش  يخاطب  ال��ذي  امل�سرح  ه��و  ال�سعبي  امل�سرح   
االجتماعية واالإن�سانية، ولي�ست لّلغة واللهجة عالقة بهذه الت�سمية، 
باللهجة  تتحدث  التي  هي  ال�سعبية  امل�سرحية  اأن  يعتقد  فالبع�ش 
املخرج  اأو�سحه  ما  ه��ذا  خاطئ،  مفهوم  قطعًا  وه��ذا  ال�سعبية، 

املمكن  "من  اإن  ي��ق��ول  اإذ  �سالح  علي  ح�سني  امل�سرحي 
وت�سمى  الف�سحى  العربية  باللغة  م�سرحية  تقدم  اأن 

�سائع  هو  كما  التجاري  امل�سرح  بني  وال��ف��رق  �سعبية،   م�سرحية 
م�سرح  التجاري  امل�سرح  اأن  هو  ال�سعبي   وامل�سرح  )اجلماهريي( 
وهذا  كبرية،  مادية  م��ردودات  حتقيق  منه  الغاية  اأن  اأي  ربحي، 
يحّتم على امل�ستثمرين فيه ا�ستقطاب جنوم معروفني يطلق عليهم 
يحققون  الأنهم  عالية  مبالغ  يطلبون  دائمًا  وه��وؤالء  �سّباك،  جنوم 
هو  هنا  الهدف  ك��ان  ف��اإذا  امل�ستثمرين،  لهوؤالء  املادية  املكا�سب 
الغاية  اإبداعيًا  منجزًا  يكون  اأن  من  اأكرث  املادية  املكا�سب  حتقيق 
منه تقدمي قيم جمالية وفكرية." ويرى �سالح اأن  امل�سرح ال�سعبي، 
على العك�ش متامًا مما ذكر، فهذا امل�سرح اليعتمد املكا�سب املادية 
فيه  وتدخل  �سّباك،  جن��وم  على  يعتمد  والحتى  اأ�سا�سيًا،  هدفًا 
ن اجلمايل والفكري، وهذا النوع  تفا�سيل عديدة لها عالقة باملكوِّ
يكون من اجلمهور  اكرث مما  النخبة  رواده من  يكون  امل�سرح  من 
)التجارية(.  اجلماهريية  امل�سرحية  يرتاد  ن��راه  ال��ذي  الب�سيط 
ويبني �سالح اأن امل�سرح ال�سعبي موجود ومل ينح�سر، ومبدعو هذا 
امل�سرح يقدمون نتاجاتهم االإبداعية رغم قّلة القاعات التي تقدم 

فيها العرو�ش امل�سرحية والدعم االنتاجي الب�سيط.  
خال�صة القول

اأو�سح �سالح اأن الن�ش املكتوب، الذي يقدم على خ�سبة امل�سرح، 
هو عبارة عن حكاية ت�سرب اأغوار الواقع وحتاك يف قالب م�سرحي، 
ويوؤديها ممثلون اأمام جمهور با�ستخدام عنا�سر العر�ش امل�سرحي، 
اأواًل ت�سخي�ش معنى  ال�سعبي، علينا  اإعادة بناء امل�سرح  اأجل  ومن 
موروثنا  م��ن  والنهل  واالإ���س��ف��اف،  التهريج 
االجتماعي وال�سعبي لتقدمي اأعمال م�سرحية 
االآراء  تختلف  قد  امل�ساهد،  بذائقة  ترتقي 
من ناقد الآخر، ومن متابع الآخر، وما ي�سميه 
اأن  بال�سرورة  لي�ش  تهريج  باأنه  معني  ناقد 
يتفق معه ناقد اآخر يف ذلك، وهذا ال�سراع 
الكوميدي  وامل�سرح  امل�سرح.  هو �سر دميومة 
امل�سرح  ت�سمية  ج��زاف��ًا  عليه  ُتطلق  ال���ذي 
وتهريجًا  اإ�سفافًا  يقدم  ال��ذي  ال�سعبي 
زائل،  فهو  وبالتايل  اجلمهور،  �سريف�سه 
تقدمي  على  ي�سجع  ال��ذي  هو  فاجلمهور 
احلقيقي  املعنى  ولنِعد  اجليد،  امل�سرح 
التاأويل  للم�سرح ال�سعبي بعيدًا عن 

والتالعب بامل�سميات. 

اخلطاب امل�شرحي الذي يت�شم بالوعي ويعربرِّ عن واقع جمتمعي معي�ش يف خ�شم كل املتغريات، 
اقت�شادية كانت اأم �شيا�شية اأم اجتماعية، يت�شكل وفق منظور خ�شائ�ش امل�شرح اجلمالية 

والتعبريية، بعيدًا عن ماهّية اللغة التي يقدم من خاللها اخلطاب، واأي ن�ش م�شرحي يخ�شع 
لروؤى اجلمال والتكامل اليتم اإال من خالل الفهم والغو�ش يف بواطن ذلك الن�ش،

امل��ع��ن��ى وال���ت���اأوي���ل
امل�صرح ال�صعبي

حم�صن ابراهيم
ت�صوير- �صباح المارة

�صامي عبد احلميد

ح�صني علي �صالح
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االأمريكية )كاردي بي( حفل جوائز  الراب  ت�سّدرت مغنية 
مو�سيقى  فنانة  اأف�سل  هما  على جائزتني  وح�سلت   BET
 Invasion of األبوم ل�هذا العام  )هيب هوب( واأف�سل 
مغنية  كاأف�سل  )بيون�سيه(  النجمة  وف��ازت   ،Privacy

بوب، بينما نال )برونو مار�ش( جائزة اأف�سل مغني بوب. 
ال�سف  جنوم  اأجنلو�ش  لو�ش  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل  ح�سر 
تكرمي  فيه  ومّت  ه��وب،  والهيب  ال���راب  مطربي  م��ن  االأول 
هوب  هيب  فنان  اأف�سل  بجائزة  هو�سل(  )نيب�سي  الراحل 
اآذار  يف  بالر�سا�ش  قتل  -ال���ذي  االإن�سانية(،  )اجل��ائ��زة 
املا�سي- لالعرتاف بالعمل الذي قام به يف جمال احلراك 
االجتماعي يف املدينة، واأي�سًا النجمة بيون�سيه وفريق الراب 

)ميجو�ش( احلائزعلى جائزة اأف�سل فريق غنائي.
 وكان من بني اأبرز الفائزين يف احلفل كاردي بي وليل بيبي 
بجائزة  باليج  جي  م��اري  املغنية  تكرمي  ومت  دوغ،  و�سنوب 

)اإجناز العمر(.
قام املطرب جون ليجند  �ساحب االأداء املميز ودي جي خالد 
وحتولت  )هو�سل(،  الراحل  اىل  خا�ش  مو�سيقي   بتكرمي 
لو�ش  يف  )مايكرو�سوفت(  م�سرح  يف  احل��م��راء  ال�سجادة 
اأجنلو�ش اإىل اللون االأزرق، لالعرتاف باألوان الع�سابات يف 

ع�سابة )كريب( التي ن�ساأ عليها.
- ح�سل )ليل بيبي( على جائزة اأف�سل جنم جديد، بينما 
جونز(  بوبي  )دك��ت��ور  ج��ائ��زة   على  دوغ(  )�سنوب  ح�سل 

 .Blessing me Again لالإلهام عن اأغنيته
فازت  عامليتني،  فئتني  عن  الربيطانيون  الفنانون  غ��اب   -
الرق�ش  وفنانة  بوي(  )بورن  النيجريية  البوب  جنمة  بهما 
مغني  تغلبتا على  فقد  ج��وزي(،  ماد  )�سو  اأفريقية  اجلنوب 
الراب الربيطاين دايف وجيجز وهيدي ون واأوكتافيان، لكن 
اإيال ماي، مغنية اآر اآند بي الربيطانية، التي حققت جناحًا 
كبريًا يف الواليات املتحدة عام 2018، فازت بجائزة اختيار 

.Trip كوكاكوال فيلدرز باختيار اجلمهور الأغنيتها
فيلم  ح�سل  اإذ  اجل��وائ��ز،  من  ن�سيب  لهم  ك��ان  -املمثلون 
BlacK  kKlansman املخرج االأمريكي �سبايك يل

على جائزة اأف�سل فيلم ويدور حول العن�سرية �سد ال�سود، 
ممثلة  اأف�سل  جائزة  على  كينج  ريجينا  النجمة  وح�سلت 
للعام، ونال مايكل بي جوردان جائزة اأف�سل ممثل، وفازت 
النجوم  اأف�سل  بجائزة  ديفي�ش  وفيوال  هول  ريجينا  من  كل 
ال�سباب، بينما فازت العبة التن�ش املحرتفة �سريينا وليامز 

والالعب �ستيفن كاري بجائزتي الريا�سة.

يقام �شنويًا حفل توزيع جوائز BET لتكرمي النجوم 
ذوي الب�شرة ال�شمراء يف جمال �شناعة املو�شيقى واالأفالم 
والريا�شة وغريها من جماالت الرتفيه.

ترجمة/ ث جواد

كاردي بي
واأف�صل األبوم يف حفل 
جوائزBET للعام 2019
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تناولتها  ال��ت��ي  امل��وروث��ة  اخل���ربات  ك��ل  يعني 
االأجيال، لكنه لي�ش بال�سرورة يعني القدم بل 
اأكرث من بعده  اأهميته بدوره املجتمعي  ترتبط 
اأن ح�سن فتحي يتعامل  الزمني. وبالرغم من 
كتاباته  وفل�سفة جمردة يف  ملفهوم  الرتاث  مع 
على  �سريعًا  اإ�سقاطها  اىل  يعمد  فانه  اأحيانا، 
متعلقات العمارة عمومًا، والبيئة الريفية التي 

تاأثر بها خ�سو�سًا .
ويك�سف لنا هذا املفهوم العلمي ح�سن فتحي: 
الثقافية /  للعمارة وعالقتها  الدور اجلوهري 
املجتمعي،  املحيط  يف  الروحية   / االجتماعية 
وكلما ا�ستطاعت العمارة حتقيق عالقة ثقافية 
حيازة  تعني  فاإنها  ال��ع��ام  املحيط  م��ع  عالية 
يعني  مب��ا  معا�سرة  واأخ���رى  تراثية  عنا�سر 
حماوالت  وتنح�سر  االنغالق.  وعدم  االنفتاح 
بالعودة اىل  تاريخه الطويل  ح�سن فتحي عرب 

موروث اأو االأ�سول من اجل جتديد العمارة مبا 
يتنا�سب مع الهوية الوطنية والقومية.

اأكرث مما هي  مبادئه  قوة ح�سن فتحي يف  اإن 
يف مبانيه باالإ�سافة اىل ذلك يعترب ال�سخ�سية 
ال��ق��رن  ال��ع��م��ارة امل�����س��ري��ة يف  ال���ب���ارزة يف 
الع�سرين � كما قلنا� وهو واحد من اأ�سهر ع�سرة 
العامل، وباالإ�سافة اىل ذلك من  معماريني يف 
لذلك  علمًا.  واأو�سعهم  ثقافة  املعماريني  اكرب 
اأكد على �سرورة الرجوع اىل النبع واالهتمام 
االإن�سان  ج��ذور  غر�ش  اىل  يهدف  باالأ�سالة، 
اإليها  ينتمي  التي  الرتبة  يف  املعا�سر  امل�سري 
بعد اأن انف�سلت منها ب�سبب عوامل االغرتاب 

العديدة.
ون�سري اىل بع�ش من اجنازاته املهمة هي: 

العمري  طاهر  لفيال  املعماري  الت�سميم   .1
وحامد �سعيد ومنزل �ستوبلري الذي كان يعمل 

يف م�سلحة االآثار. وقام ب�سميم ق�سر ال�سيخ 
ال�سيخ  ق�سر  واأي�سا  ن�سيف.  الرحمن  عبد 
الرئي�ش  وا���س��رتاح��ة  وزوج��ت��ه  ال�سباح  ن�سر 
ت�سميماته  اأه��م  ومن  مبارك  ح�سني  ال�سابق 
وادي  يف  اجلرانية  والقرية  اجلديدة  القرية 
زرقا بتون�ش وباري�ش ودار ال�سالم يف اأبيكو يف 

نيومك�سيكو جنوبي اأمريكا ال�سمالية.
منح ع�سرات اجلوائز العاملية الكربى واحتفي 
به من قبل منظمات االأمم املتحدة واليون�سكو. 
عازبًا  وظل  واملعرفة  للعلم  كلها  حياته  وعا�ش 

حتى وفاته 2نوفمرب 1989.
اأخريًا اأو�سح املعماري امل�سري اإ�سماعيل �سراج 
الدين مع ريت�سارد واالأمريكي دارل دا�ستورفر 
: اأن ح�سن فتحي ذو روؤية رومان�سية للما�سي، 
ممزوجة بفهم �سويف لالإ�سالم. وقدم تركيبًا 

للمفردات ومعجمًا معماريًا قويني.

معمارٌي م�شري، من اأكرث املعماريني العرب وامل�شلمني �شهرة يف القرن الع�شرين. ولد يف االإ�شكندرية 
يوم 22/اآذار 1900وتخرج يف مدر�شة الهند�شي خانة عام 1926. ا�شتغل مهند�شًا يف املجال�ش 

البلدية، ثم اأ�شتاذًا يف كلية الفنون بالقاهرة. واطلع يف هذه الفرتة على الرتاث املعماري

املعماري ح�صن فتحي: 
ال�����ط�����ني خ����ل����ق وت����ك����وي����ن 

اهتم بالعمارة الريفية املبنية من الطني املتوفر 
التقليدية  بالطرق  واالإن�ساء  املحلية  البيئة  يف 
عام  اخ��رج  عامة.  عليها  تقدر  التي  الب�سيطة 
1944 اأول عمل يف هذا املجال جم�سدًا يف مبنى 
اجلمعية امللكية الزراعية. واظهر فيه جماليات 
بالطني  املبنية  وال��ق��ب��اب  وال��ع��ق��ود  ال��ق��ن��وات 
املجفف حتت ال�سم�ش. وهذه هي جتربته االأوىل 

املثرية لالنتباه واالهتمام 
 

وظائفه وتنوع املواد البيئية 
�سار خبريًا يف االأمم املتحدة الإعانة الالجئني 
مبوؤ�س�سة  ال��ي��ون��ان  يف  وا���س��ت��غ��ل   .952/949
االأ���س��ول  ذات  االأم��ري��ك��ي  احل�سري  املخطط 
ال�سياحة،  وزارة  يف  م�ست�سارًا  وعمل  اليونانية. 
للتنمية  املتحدة  االأمم  مل�سروع  خبريًا  بعد  ومن 
عاد   .1966 عام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
والتخطيط  العمارة  القاهرة ودر�ش  بعدها اىل 

احل�سري يف كلية الهند�سة / جامعة االأزهر .

موؤلفاته العلمية
احلكومات  م��ن  وم�ساندة  دع��م��ًا  يجد  مل  الأن��ه 
بن�سر  موقفه  عن  عرب  واجلامعات،  املتعاقبة 
لطموحه  واأي�سا  االنكليزية،  باللغة  موؤلفاته 
غري  م��وؤل��ف��ات��ه  وم���ن  ي�ستحق  ال��ت��ي  ب��ال��ع��امل��ي��ة 
املرتجمة للعربية )العمارة ال�سعبية( و )عمارة 

الفقراء(.
العمارة والهوية العربية 

 / ال��ق��دمي��ة  امل�سرية  ل��الأ���س��ول  ال��ع��ودة  متثل 

االإ�سالمية  اخل�سائ�ش  وتوظيف  الفرعونية 
كثريًا،  بها  ان�سغل  به،  بالعمارة جتربة خا�سة 
وكر�ش تاريخه الطويل لها. مثلما اهتم باإنتاج 
القدمية  ال��ع��م��ارة  وظ��ف��ت  ب��ه  خا�سة  فل�سفة 
ح�سن  وموقف  االإ�سالمي  ال��رتاث  واجن���ازات 
حنفي الذي عرب عنه اأكرث من مرة موؤكدًا على 
اأن العمارة العربية تعي�ش قطيعة مع اجنازات 
مع  بالعالقة  بعيدًا  وذهبت  واالإ�سالم،  العرب 
ب�سبب  العمارية  التحققات  وت�سوهت  االآخ��ر 
االبتكار  ولي�ش  بالنقل  واالن�سغال  املعا�سرة 
م���وروث يف  اأه���م  يتنا�سى  ال  ال���ذي  واالإب�����داع 
متامًا  توقف  ال��ذي  بالعامل،  العماري  التاريخ 
الدين  بدر  د.  وقال  ع�سر،  الثامن  القرن  منذ 
فل�سفة  يف  فتحي  ح�سن  كتابات  م�سطفى: 
مهمة  جلوانب  عميقًا  اإدراكا  "الرتاث" تظهر 
احلركية  دورت��ه  املجتمع،  يف  ال��رتاث  دور  يف 
ال���رتاث  متعلقات  ك��ل��ه  ذل���ك  وف���وق  زم��ن��ي��ًا، 
فالرتاث  والثقافية.  واالقت�سادية  االجتماعية 

ناجح املعموري 
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 ويحدث مثل هذا اأن قاعات املعار�ش الت�سكيلية 
يكون فيها اال�سرتخاء والتاأمل اأكرث على عك�ش 
اأن احلا�سة ال�سمعية غري مطلوبة يف هذا احلال 
بل حا�سة النظر، فهنا ميكن للجمهور اال�ستماع 
عك�ش  ع��ل��ى  ب��امل�����س��اه��دة  وال��ت��م��ت��ع  للمو�سيقى 
جمهور املو�سيقى الذي يتطلب منه حظر الكالم 
وذهنية  �سمعية  العملية  كون  العيون  واإغما�ش 
والتفاعل  املرجوة  الفائدة  حت�سل  لكي  بحتة 
اأن العمل املو�سيقي اذا كان  احلقيقي. ويحدث 
مب�ستواه  م��درك  متلٍق  له  يكون  اأن  الب��د  جيدًا 
مفرداته  م��ع  والتوا�سل  االإ���س��غ��اء  ناحية  م��ن 
مثل  اللحنية  اجل��م��ل  ه��ن��ا  وط��ب��ع��ًا  اللحنية، 
اجلمل ال�سعرية بع�سها �سعبي ب�سيط ومتلقيها 
اجلمل  ووا�سع  عميق  ف�سيح  �سعر  اأو  لها  نظري 
اأي�سا  وهذا  وخمتلف،  نوعي  ومتلقيه  والبالغة 

يف املو�سيقى والغناء يعتمد املو�سوع برمته على 
املفردات  اجتمعت  واإن  املو�سيقية  اجلملة  طول 
ال�سعرية البليغة الف�سحى واللحن الراقي تكون 
امل�ساألة اأعقد على املتلقي ال�سعبي الب�سيط، لذا 
هو  الكبرية  والق�سائد  املو�سحات  جمهور  فاإن 
املطابخ  ومو�سيقى  الطقطوقات  جمهور  غري 
لكل  اأن  اأي  واالأهازيج،  واالأعرا�ش  واملنا�سبات 
م��ق��ام م��ق��ال. ل��ذل��ك ه��ن��اك م��راح��ل ت��ط��ورت 
واأ�سواًل  معايري  واأفرزت  ال�سمعية  الذائقة  فيها 
للفنان واملتلقي  الر�سينة، كان  الفنية  للعرو�ش 
دور  من  الب��د  وهنا  تقاليدها.  اإر���س��اء  يف  دور 
للجميع من موؤ�س�سات واأفراد وجمعيات ثقافية 
للعرو�ش  واأ���س��ول  ث��واب��ت  لرت�سيخ  ت�سعى  اأن 
عامليا  عليه  م��ت��ع��ارف  ه��و  م��ا  وح�سب  الفنية 
التي  التقليدية  املحلية  بالروؤية  االكتفاء  ولي�ش 

ملفرداتها.  تطوير  دون  م��رات  نف�سها  �ستكرر 
بع�ش املتخ�س�سني بال�سياحة والثقافة يدركون 
باالطالع  مل�سها  من  على  ع��الوة  التقاليد  هذه 
امل�ساهدات  وك��رثة  للخارج  ال�سفر  خ��الل  من 
حيث  الر�سينة،  املو�سيقية  الفنية  للحفالت 
اأر�ست التجارب املتقدمة للبلدان املتح�سرة مثل 
النهج واعتربته طق�سًا ومناخًا روحيا فيه  هذا 
لل�سعوب،  واحل�سارة  املدنية  الكثري من دالالت 
ومو�سيقى  االأوب�����را  دور  ع��رو���ش  ذل���ك  وم���ن 
اكرث  راجعنا  ولو  الثقافية،  وال�ساالت  احلجرة 
الفعاليات الثقافية والفنية املحلية لوجدنا خلاًل 
مهرجانات  ذل��ك  وم��ن  �سحي  وغ��ري  وا���س��ح��ًا 
ال�سعر مثل مهرجان املربد وكيف يلقي ال�ساعر 
عكاظ،  ب�سوق  اأ�سبه  �سجيج  و�سط  ق�سيدة 
الرباط  قاعتي  يف  املو�سيقية  العرو�ش  وكذلك 
وامل�سرح الوطني، لو اطلع عليها اأي متلٍق الأدرك 
فتح  ومنه  لدينا  للعرو�ش  وقيمًا  ثوابت  ال  اأن 
العر�ش  اأث��ن��اء  وغ��ريه��ا  واالن���ارة  القاعة  ب��اب 
ودخول وخروج اجلمهور دون �سوابط وجتمهر 
واأماكن  الف�سائية  للقنوات  امل�سورين  وحركة 
ماأ�ساوي  ح��ادث  عن  االأخ��ب��ار  لنقل  تواجدهم 
�سمن  يدخل  اأي�سا  وه��ذا  فني،  عر�ش  يدعى 
مفردات وا�سرتاطات واأ�سول العر�ش وثوابتها، 
اآخ���ر من  يف ح��ني ال جت��د مثل ه��ذا يف م��ك��ان 
العامل املتح�سر، حتما ر�سد مثل هذا املو�سوع 
اخلطري واإ�سالحه ي�سب بامل�سلحة احل�سارية 
العليا للبلدان التي ت�سعى لالرتقاء مبجتمعاتها 
وحت�سل  وراقية.  متقدمة  مثالية  اأه��داف  نحو 
للعملية  اإيجابي مكمل  ومتلٍق  ناقد  على جمهور 
واالإب��داع  فالفن  والأج��ل��ه.  منه  وه��ي  االإبداعية 
قيمته  وداّل��ة على  ذاته  مل��راآة  لل�سعب هو عك�ش 

ووعيه وثقافته.

الأ�صول واملعايري
 يف العرو�س الفنية

هناك ا�شرتاطات ومعايري للعرو�ش الفنية يف املهرجانات واالأم�شيات 
املو�شيقية، وحتى املعار�ش الت�شكيلية والعرو�ش امل�شرحية. لقد فقدنا 

تدريجيًا ما ا�شتطاع اأن يوؤ�ش�ش له اجليل التنويري الذي �شبقنا، وما 
عادت باإمكاننا ا�شتعادة ثوابته الأ�شباب �شتى،

 ومن الع�سري تقومي االأو�ساع واإعادتها اىل جادة 
�سوابها و�سط انفالت بالذائقة من تلٍق واإ�سغاء 
و�سفوة  ال��ف��ن��ان  م�سوؤولية  ه��ي  رمب��ا  وت��اأم��ل، 

املجتمع من متذوقني ومثقفني. 
ومعايري  اأ����س���ول  ه��ن��اك  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول  يف 
ر�سينة، لكن يختلط لدينا كل �سيء وال نح�سل 
بالتايل على قيمة عر�ش حقيقي تتحقق فيه كل 
االأهداف من املتعة والتطهر وغنى الذات،  اأظن 
اأن الزمن مي�سي واجلميع دون حلول وال يوجد 
ا�ستغال على ذلك، وهنا البد من تو�سيح لفكرة 
اأن للفنان دورًا وللمتلقي دورًا ال يقل �ساأنًا عنه 
واإمنا هو مكمل له، فاإذا كان هناك خلل يف اأحد 
ومنها  اإرادتهما  عن  خارجة  الأ�سباب  االأطراف 
لواجبات  االأ�سا�سية  واملعايري  باالأ�سول  اجلهل 
التوا�سل  حلقة  ف��اإن  واالإدراك،  امل�سبق  الوعي 
يحدث  ذلك  ومن  مفقودة.  احلالة  بهذه  تكون 
اآخر  واد  يف  والثاين  واد  يف  اأحدهما  يكون  اأن 
فقط  وظروف  ومكان  زمنية  �سدفة  وجمعتهما 
م��ربرات  م��ن  وه��ذا  اب��داع��ي��ة،  حتمية  ولي�ست 
اجلانبية  االأحاديث  يف  حتدث  التي  ال�سو�ساء 
تلقائي  املو�سيقية، فهو �سجيج  العرو�ش  يف كل 
دور مهم مكمل  وهو  االإ�سغاء  يجيد  جلمهور ال 

للعمل الفني وقيمة عليا له.

�صامي ن�صيم 

لبد من تو�صيح لفكرة اأن للفنان دوراً 
وللمتلقي دوراً ل يقل �صاأنًا عنه واإمنا 

هو مكمل له
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حممد كاظم جواد
ال���������ص����اع����ر

حممد كاظم جواد.. �شاعر اهتم بكتابة ق�شيدة الطفل منذ بواكريه االأوىل، وا�شتطاع اأن 
يجعل من هذا االهتمام همًا معرفيًا وثقافيًا، اإذ اأ�شدر عرب م�شريته االأدبية دواوين عدة يف هذا 
االجتاه منها ماهو داخل العراق، ومنها ماهو خارج العراق كبريوت ودبي وفل�شطني وم�شر، وقد 

ارتهن حب الكتابة لالأطفال كل همومه وتطلعاته الثقافية.

�صعر الأطفال ازدهر  يف "جملتي" و"املزمار"

واالبتعاد عن طرح املو�سوع ب�سكل جاف ومبا�سر.

اآليات الكتابة
ال�سعر  بني  توزعت  كتابًا  ثالثني  من  اأك��رث  لديك   *

والق�سة يف اأدب الطفل، اأيهما االأقرب اإىل نف�سك؟
الن�سر  دور  اأغلب  اأن  اأم��رًا مهمًا هو  اأو�سح  اأن  اأود   ��
الأ�سباب  ندر  ما  اإال  االأطفال  �سعر  طبع  يف  ترغب  ال 
عديدة لعل اأهمها اأن الطفل ت�ستهويه الق�سة ملا فيها 
من ت�سويق واإثارة وال يبحث عن الكتب ال�سعرية التي 
حتتاج اإىل م�ساعد يف قراءة الن�ش ال�سعري ب�سورة 
تخلخل  اإىل  ت��وؤدي  خاطئة  ق��راءة  اأية  واأن  �سحيحة، 
يوا�سل  ذلك  من  الرغم  على  االإيقاع.  ون�ساز  الوزن 
�سعراء االأطفال كتابة ق�سائدهم، وكانت يل جتربة 
جميلة يف ديواين )املنزل النظيف( الذي �سدر عن 
ور�سوم  ف��اخ��رة  بطبعة  دب��ي  يف  العربي  ال��ع��امل  دار 
قر�ش  الكتاب  وراف��ق  يقظان،  منى  للفنانة  جميلة 
لي�ش هذا فقط فقد قامت  الديوان.  مغنى بق�سائد 
)التطبيقات  كتاب  بتاأليف  النجار  لطيفة  الدكتورة 
�سلط  الذي  النظيف  املنزل  دي��وان  يف  والتدريبات( 
ال�سوء على مدلوالت املفردات وال�سور يف الق�سائد.

* ق�سيدة الطفل تفتقد اإىل النقاد حاليًا.. اأين جتد 
موقعك يف هذا املجال؟

النقدي،  التناول  عن  بعيد  عمومًا  الطفل  اأدب   ��  
من  املهم  الفرع  هذا  اإهمال  على  يدل  موؤ�سر  وه��ذا 
التي  االإ���س��دارات  ر�سد  اإىل  بحاجة  نحن  االأدب، 
ت��اأث��رت ب��امل��ت��غ��ريات يف ت��ن��اول امل��و���س��وع واحل���دث 
االأكادميي �سمن  الدر�ش  تنتج يف  الدرا�سات  واغلب 
بع�ش  اأذكر  اأن  يل  بد  وال  العليا،  ال�سهادة  متطلبات 
اجلهود التي اهتمت بق�سيدة الطفل كال�ساعر بيان 
الطفل  ق�سيدة  عن  كتابًا  اأ���س��در  ال��ذي  ال�سفدي 
العربي وكتابًا مهمًا اآخر بثالثة اأجزاء عنوانه "ديوان 
الطفل العربي" ال�سادر يف ال�سارقة، ويل فيه بحدود 
علي  الدكتور  كتاب  اأن�سى  وال  �سعريًا،  ن�سًا  ع�سرين 
حداد)حدائق اوراأوتو( الذي تناول بع�ش ق�سائدي 
وكتب الناقد �سادق الطريحي عن جتربتي ال�سعرية 
لالأطفال بحثًا طوياًل ن�سر يف جملة االأقالم، وكذلك 
ال�ساعر �سكر حاجم ال�ساحلي الذي تابع اإ�سدارين 
عني  وكتب  و)زوارق(  خ�سب(  من  )قطار  هما  يل 
اأي�سًا ال�ساعر عبد االأمري خليل مراد اأكرث من مقالة. 
الثقافية  املوؤ�س�سات  يف  الطفل  ق�سيدة  موقع  اأين   *

العراقية؟
�� املوؤ�س�سة الثقافية املعنية باأدب الطفل هي دار ثقافة 
�سعراء  اإدارتها  على  تعاَقَب  الدائرة  وهذه  االأطفال، 
معروفون مثل عبد الرزاق عبد الواحد وفاروق �سلوم 
وال نن�سى ال�سيدة اأمل ال�سرقي، وكانت هناك �سفحة 
ثابتة يف جملة )جملتي( تن�سر فيها ق�سيدة للطفل 
ال�سعرية(  )ال�سل�سلة  اإ�سداراتها  �سل�سلة  اىل  اإ�سافة 
االآن  االأط��ف��ال.  ل�سعراء  �سعرية  دواوي���ن  فاأ�سدرت 
التخ�سي�سات  ب�سبب  دورها  انح�سر  االأطفال  ثقافة 
املالية القليلة، وهناك ملحق )�سم�ش ال�سباح( الذي 
املجالت  وبع�ش  عدد  كل  يف  الق�سيدة  ين�سر  ب��دوره 

التي ت�سدر من املوؤ�س�سات الدينية.

 ميول الطفل وهواج�صه
اأم  امل��وزون��ة  الق�سيدة  الطفل  اىل  اأق���رب  اأيهما   *

النرثية؟
بالفطرة،  اإيقاعي  هو  بل  االإيقاع  اىل  مييل  الطفل   ��
فراه حتى يف املرحلة االأوىل من الطفولة ينتبه اىل 
اأ�سعار  اىل  تلجاأ  االأُم  ف��اإن  ولهذا  املنتظم،  ال�سوت 
الق�سيدة  اأما  لها،  في�ستجيب  والرتقي�ش،  التنومي 
بعدما  الت�سويق  اىل  تفتقر  ف��اإن��ه��ا  امل��وزون��ه،  غ��ري 
الق�سة  اىل  الطفل مييل  اخلارجي،  االإيقاع  خ�سرت 

التي حتتوي على اأحداث م�سوقة وفيها ده�سة ونهاية 
تداعب م�ساعره.

* يف داأبك على كتابة ق�سة الطفل، ما اأ�سول كتابة 
هذا الفن؟

حاجاته،  تلبي  الأن��ه��ا  الق�سة  اإىل  مييل  الطفل   ����
احل�سي  مب��درك��ه  في�ستك�سف  اأ�سئلته،  وت�ستوعب 
الطفل  اأن  �سك  ال  الق�سة،  ت��راف��ق  التي  االأح���داث 
احليوان  األ�سنة  على  ت��دور  التي  الق�سة  مع  يتفاعل 
ي�ستخدمها  التي  االأ�سياء  وحتى  املعروفة،  ب�سفاته 
دالالت  ونحملها  ن�ستنطقها  اأن  باإمكاننا  به  وحتيط 
معرفية واأخالقية اإ�سافة اإىل املو�سوعات التي يكون 
وفق  االأف��ك��ار  ل��ه  نو�سل  اأن  ن�ستطيع  ط��ف��اًل،  بطلها 
املجردة  الكلمات  ن�ستخدم  اأن  دون  احل�سي  مدركه 
ق�سرية،  اجلملة  تكون  اأن  ونراعي  يدركها  ال  التي 
الق�سة،  يرافق  ر�سم  بوجود  اإال  يتحقق  ال  هذا  كل 
فالر�سم عامل مهم يف اإي�سال الفكرة، ولي�ش و�سيلة 
للقراءة،  املرافق  الذهني  التمثل  مبثابة  هو  اإي�ساح، 
فالطفل ال ميتلك هذا التمثل ويراعى كذلك ت�سكيل 

احلروف ب�سكل كامل.
با�سالر  قاله  اأختم هذا احلوار مبا  اأن  اإال  ولي�ش يل 
حقيقي،  ك��وين  ع��امل  هناك  لي�ش  الطفولة  )ب���دون 

وبدون االأغنية الكونية  لي�ش هناك �سعر(.

حاوره : عبد الأمري خليل مراد

اأدب الطفل 
بعيد عن 

التناول النقدي 
وهذا موؤ�شر على 

اإهماله

وامتياٌز  خا�سة،  نكهة  كاظم  حممد  لق�سائد  كانت 
وا�سٌح يف معانقة الطفولة، واالحتفاء بعاملها املتخم 
هذا  معه  لنا  ف��ك��ان  التقيناه  وال��ت��ف��اوؤل.  ب��ال��رباءة 

احلوار:
 بدايات التاأ�صي�س

اأدب  اب���ت���داأ م�����س��روع��ك م��ع  ك��ي��ف   *
الطفل؟

للطفل  الكتابة  يف  م�سروعي  بداية   ��
كانت عام 1978، وهي بداية مبّكرة، 
الفرتة  ه��ذه  يف  ُين�سر  ما  اأت��اب��ع  كنت 
ت�سدرها  التي  املطبوعات  خالل  من 
الكتب  �سل�سة  ع��رب  االأط���ف���ال  ث��ق��اف��ة 
و"املزمار"،  "جملتي"  اىل  باالإ�سافة 
وك����ذل����ك م����ن خ�����الل ال�����س��ف��ح��ات 
لالأطفال  خ�س�ست  التي  االأُ�سبوعية 
ذل��ك  يف  ال�������س���ادرة  ال�����س��ح��ف  يف 
الفرتة  هذه  اأن  املعروف  ومن  الوقت. 
الطفل،  باأدب  وا�سعًا  اهتمامًا  �سهدت 
بالكتابة  االأدب��اء  من  الكثري  �سجع  ما 
االأُوىل،  حم��اول��ت��ي  وك��ان��ت  ل��ل��ط��ف��ل، 
واحلديقة(.  )الوردة  ق�سيدة  فكتبت 
باإر�سالها  م���رتددًا  البداية  يف  وكنت 
ل��ل��ن�����س��ر، ل��ك��ن ح���ني ع��ر���س��ت��ه��ا على 
بن�سرها،  ن�سحوين  االأ�سدقاء  بع�ش 
مع  ي�سدر  ك��ان  ال���ذي  مت��وز  ملحق  اىل  فاأر�سلتها 
ق�سيدتي  وج��دت  ف��رتة  وبعد  اجلمهورية،  ج��ري��دة 

ولَّد  وقد  ر�سا ح�سن،  الفنان  ر�سوم  تزينها  من�سورة 
الكتابة  موا�سلة  يف  عندي  ح��اف��زًا  الق�سيدة  ن�سر 
للطفل، ومل تقت�سر كتاباتي على �سعر االأطفال فقط 
وامل�سرح،  والتحقيق  وال�سيناريو  الق�سة  كتبت  بل 
وتو�سعت دائرة ن�سري يف املجالت العراقية والعربية.

* اأين جتد ق�سيدة الطفل يف ال�سعر العراقي؟
�� حينما بداأ االهتمام باأدب الطفل يف الوطن العربي 
الكّتاب  م��ن  وا���س��ح  وبتاأثري  االأدب����اء،  بع�ش  ان��ربى 
اطالعهم  بعد  لهم  الكتابة  جتريب  اىل  الغربيني 
اإ�سافات  م��ع  �سعرًا  برتجمتها  ق��ام��وا  من��اذج  على 
فعل  هكذا  والتوجيه،  واحلكمة  الن�سيحة  حتمل 
كامل كيالين وحممد عثمان جالل واإبراهيم العرب 
ما حفز  من م�سر،  الهراوي  �سوقي وحممد  واأحمد 
املجال،  ه��ذا  دخ��ول  على  العراقيني  ال�سعراء  كبار 
والزهاوي وم�سطفى جواد ق�سائد  الر�سايف  فكتب 
تعتمد على  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج  وك��ان��ت  حم����دودة، 
اهتمام  ظهر  الحقة  فرتة  ويف  امل�سريني،  ال�سعراء 
ق�سائد  كتابة  يف  العراقيني  ال�سعراء  بع�ش  ل��دى 

املدر�سي، فكتب  التاأليف  �سمن متطلبات عملهم يف 
اأحمد حقي احلّلي وباقر �سماكة ق�سائد تقرتب من 
ميول االأطفال، ويف راأيي اإنها كانت البداية احلقيقية 
لق�سيدة الطفل يف العراق. وقد ازدهر �سعر االأطفال 
ا�ستقطبتا  اللتان  واملزمار(  �سدرت) جملتي  عندما 
الكثري من ال�سعراء بع�سهم ارت�سى اأن تكون كتابته 
اأعطى من جهده  االآخر  يف حدود املحاولة وبع�سهم 
ثقافة  دار  اأُ�س�ست  وحينما  للطفولة،  جميلة  ف�سحة 
تو�سعت  ك��ب��ريًا،  دع��م��ًا  تتلقى  كانت  التي  االأط��ف��ال 
اإ�سداراتها املتنوعة، وظهر جيل من ال�سعراء الذين 
ميول  من  تقرتب  ن�سو�سًا  يقدموا  اأن  ا�ستطاعوا 

الطفل ورغباته. 
* ما اجلوانب الفنية لق�سيدة الطفل؟

�� علينا اأواًل اأن نحدد املراحل العمرية للطفل، لتت�سنى 
ميتلكه،  ال��ذي  اللغوي  القامو�ش  وفق  خماطبته  لنا 
الطفل اليحب اأن نخاطبه باأ�سلوب االأمر والن�سيحة، 
باخليال،  ت�سغله، فهو مولع  اأخرى  اهتمامات  لوجود 
املدر�سة  دخوله  قبل  االأوىل  العمرية  املرحلة  ففي 
وجمتزاأة  ق�سرية  الق�سيدة  تكون  اأن  مراعاة  علينا 
عن  واالبتعاد  ماألوفة  ومفرداتها  ال�سعر،  بحور  من 
وبالتايل  معناها،  الي���درك  الأن��ه  امل��ج��ردة  الكلمات 
قامو�سه  يت�سع  وع��ن��دم��ا  حفظها،  عليه  �سي�سهل 
دائرة  نو�سع  اأن  ن�ستطيع  االأخرى  املراحل  اللغوي يف 
طرحها  ميكن  كثرية  مو�سوعات  وهناك  الق�سيدة، 
من  الكثري  عليه  ن�سّهل  اأن  باإمكاننا  اأن  اىل  اإ�سافة 
اخليال  طرافة  فيها  تعليمية  ق�سائد  عرب  املعلومات 
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 قراءة يف "كتاب البهجة"

يف عامل متقلبعنال�صعادة والبهجة

نعي�ش يف عامل م�شطرب 
بالكوارث الطبيعية واحلروب 
وال�شراعات التي هي من �شنع 
االإن�شان، والعي�ش يف منط 
ا�شتهالكي يحّولنا اإىل جزر 
معزولة، واإن التقْت يف عوامل 
افرتا�شية، جتعل اهتمام 
االأعم االأغلب من النا�ش 
ين�شّب على اأخبار جنوم 
ال�شينما وف�شائح ال�شيا�شيني 
ال�شخ�شية، والت�شّوق،

حربي حم�صن عبد اهلل

�سعوب  م�سائر  عن  النظر  ون  يغ�سّ حني  يف   
والتخلف،  واالأم��را���ش  اجل��وع  بها  يفتك  كاملة 
الطبقات احلاكمة  ال�سيا�سية بني  وال�سراعات 
وال�سغائن  واالأح��ق��اد  االأن��ان��ي��ة،  وم�ساحلها 
وال��ط��ائ��ف��ي  ال��دي��ن��ي  منها  خمتلفة  الأ���س��ب��اب 
التوتر والقلق  والعرقي والقبلي. وكل ما ي�سبب 
النف�سي وما بات ي�سمى اأمرا�ش الع�سر. رغم 
كل ما تقدم هناك من عّلمته احلياة والتجربة 
ويوؤ�س�ش  املليان،  الكاأ�ش  ن�سف  اإىل  ينظر  باأن 
ملدر�سة خمتلفة تدعو اإىل حياة من منط خمتلف 
يدعو للبهجة، وي�ست�سعر ال�سعادة وهو ي�سري يف 
مفاهيم  وفق  على  لنف�سه  خّطه  الذي  الطريق 
املختلف،  االآخ���ر  وق��ب��ول  والت�سامح  التعاطف 
وقبول احلياة كما هي بكل تقلباتها، على اأ�سا�ش 
االإن�سان  به�سا�سة  االإمي��ان  مفادها  قناعة  من 
الفاجعة  لالأخطاء  عر�سة  فهو  وحم��دودي��ت��ه، 
يحّدد  ال  املظلم  )القدر  لكن  والفناء.  وللزوال 
ق��ادرون يف  اإننا  ُيحدده،  مْن  بل نحن  امل�ستقبل 
كل يوم ويف كل حلظة على اإعادة ابتكار حياتنا 
الب�سرية  احل��ي��اة  ون��وع��ي��ة 
على �سطح كوكبنا. هذه هي 
القوة التي منتلكها. ال مُيكن 
يف  الدائمة  ال�سعادة  اإيجاد 
اأو  ه��دف  اأّي  وراء  ال�سعي 
يف  تكمن  ال  وه���ي  اإجن����از، 
الرثوة اأو ال�سهرة، بل تكمن 
الب�سري  التفكري  يف  فقط 
املكان  وال��ق��ل��ب، وه���ذا ه��و 
الذي ناأمل منك اأن جتدها 
فيه(.. هذا مايوؤكده كل من 
قدا�سة الداالي الما "تينزن 
غيات�سو" و"ديزموند توتو"، 
رئ��ي�����ش اأ����س���اق���ف���ة ج��ن��وب 
االأول  ال��ف��خ��ري.  اأف��ري��ق��ي��ا 
ي�����س��ف ن��ف�����س��ه ب���اأن���ه راه���ب 
لل�سعب  ال��روح��ي  الزعيم  وه��و  ب�سيط.  ب��وذي 
التيبتي والبوذية التبتية. مّت منحه جائزة نوبل 
الذهبية ملجل�ش  وامليدالية  لل�سالم عام 1989. 

ال�سيوخ االأمريكي العام 2007. 
االأ�ساقفة  رئي�ش  فهو  توتو"  "ديزموند  اأم���ا 
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بارزًا  زعيمًا  اأ�سبح  اأفريقيا،  جلنوب  الفخري 
يف احلملة العنيفة من اأجل العدالة وامل�ساحلة 
منحه جائزة  اأفريقيا" مّت  "جنوب  العرقية يف 
للجنة  رئي�سًا  ُع��نّي   ،1984 ع��ام  لل�سالم  نوبل 
من  اأفريقيا  جنوب  يف  وامل�ساحلة  احلقيقة 
قبل "ني�سلون مانديال"، اإذ مّهد طريقًا جديدًا 
اختبار  بعد  االأم���ام  اإىل  تتحرك  ك��ي  للبلدان 

احلرب االأهلية واال�سطهاد. 
ب���ني ي��دي��ن��ا ك���ت���اب ي��ج��م��ع ه���ات���ني ال��ق��ام��ت��ني 
االإن�سانيتني يحمل عنوان )ال�سعادة الدائمة يف 
عامل متقلب.. كتاب البهجة( وهو من تاأليفهما 
وترجَمُه  اأبرامز،  الكاتب دوغال�ش  بقلم  وُحرر 
�سدر  ب����ارايف،  مي�ش  و  ح�سكي  يا�سر  حممد 

موؤخرًا عن دار اخليال يف بريوت. 
بدعوة من "الداالي الما" حل�سور عيد ميالده 
اإىل  "توتو"  االأ�ساقفة  رئي�ش  ي�سافر  الثمانني 
احلوارات  من  اأ�سبوعًا  ليق�سي  "دارام�ساال" 
َخربا  اثنني  بني  املتبادلة  والفكاهات  اجلذلة 
احلياة طوياًل وتو�سال اإىل الب�ساطة يف احلياة 
يوم هو فر�سة جديدة  "فكل  التعبري عنها  ويف 
للبدء من جديد، وكل يوم هو عيد مولد جديد" 
"توتو":  فيجيبه  الما"  "الداالي  يقول  هكذا 
الواعية،  للكائنات  نعمة  الكتاب  هذا  "فليكن 

ولكل اأطفال االإله، مبن فيهم اأنت."
ت����دور احل������وارات يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ح���ول ما 
وهي  احلياة"،  "غاية  الم��ا  ال����داالي  اأ���س��م��اه 

ال�سعادة.  واكت�ساف  امل��ع��ان��اة  جتّنب  ه��دف 
اكت�سباها  التي  حكمتهما  ت�ساركا  لقد 
ببهجة  العي�ش  بكيفية  واملتعلقة  ب�سعوبة 
التي ال مُيكن  يف مواجهة ماآ�سي احلياة 
التي  الطريقة  معًا  اكت�سفا  لقد  جتنبها. 
من  البهجة  حتويل  خاللها  من  ميكننا 

اإىل  ع���اب���رة  ح���ال���ة 
متاأ�سلة،  �سمة 
وم������ن ���س��ع��ور 
ال��زوال  �سريع 

اإىل هذا الكتاب  ُينظر  اأ�سلوب حياة دائم.  اإىل 
ثالث  م��ن  م��ي��الد  عيد  ح��ل��وى  ق��ال��ب  باعتباره 
طبقات. حتتوي الطبقة االأوىل تعاليم "الداالي 
يخ�ش  فيما  "توتو"  االأ�ساقفة  ورئي�ش  الما"، 
العلوم  اأح���دث  م��ن  الثانية  والطبقة  البهجة. 
التي  االأخ��رى  املّيزات  وجميع  بالبهجة  املتعلقة 
مع  ال�سعادة،  لتحقيق  اأ�سا�سية  اأنها  يعتقدان 
وعلم  ال��دم��اغ  علم  يف  اجل��دي��دة  االكت�سافات 
ال��روؤى  م��ن  الكثري  هناك  التجريبي،  النف�ش 
الطبقة  اأما  االإن�سان.  بازدهار  املُتعلقة  العميقة 
التي حدثت  الق�س�ش  الثالثة من احللوى فهي 
ورئي�ش  الما"  "الداالي  م��ع  "دارام�ساال"  يف 
هذه  من  واملق�سود  االأ�سبوع،  اأثناء  االأ�ساقفة 
ال�سماح  ه��و  وال�سخ�سية  اخلا�سة  الف�سول 
للقارئ باأن ين�سّم اإىل الرحلة بدءًا من العناق 

االأول وحتى الوداع االأخري.
�ساركنا  للبهجة  متارين  ثمة  الكتاب  نهاية  يف 
وهي  ال��ي��وم��ي��ة،  متارينهما  كالهما  املُ��ع��ل��م��ان 
والهدف  والروحية،  العاطفية  حياتهما  مرتكز 
ه��ن��ا ل��ي�����ش خ��ل��ق و���س��ف��ة حل��ي��اة ُم��ب��ه��ج��ة، بل 
�ساعدت  التي  والتقاليد  التقنيات  بع�ش  تقدمي 
الداالي الما ورئي�ش االأ�ساقفة وعددًا ال يح�سى 
م��ن االأ���س��خ��ا���ش االآخ��ري��ن يف االأل���ف ع��ام من 
من  متكنوا  الذين  اأولئك  اخلا�سة.  تقاليدهم 

الذهنية  باملناعة  ي�سمى  ما  اإىل  الو�سول 
يكونوا  اأن  ل��ل��ن��ا���ش  ي���روق  ف��ق��د 
ق���ادري���ن ع��ل��ى ت��ن��اول 
بخوفهم  تدفع  حّبة 
الزوال  اإىل  وقلقهم 

ي�سعرون  وجت��ع��ل��ه��م 
على  ب��ال�����س��الم 

ال�����ف�����ور، م��ع 

الذهن  تطوير  امل��رء  على  م�ستحيل،  ه��ذا  اأن 
"غالبًا ما  الذهنية.  املناعة  الوقت و�سقل  عرب 
ي�ساألني النا�ش عن اأ�سرع واأف�سل حّل مل�سكلة ما، 
ولكن هذا جمددًا اأمر م�ستحيل. اإما اأن حت�سل 
لن  ولكن  االأف�سل،  احلل  اأو  االأ�سرع  احلل  على 
ملعاناتنا  االأمثل  احلل  اإّن  االثنني.  على  حت�سل 
كي  وقتًا  ت�ستغرق  لكّنها  الذهنية،  املناعة  هو 
الذي  الما"،  "الداالي  يتحدث  هكذا  تتطور"، 
االأن��اين هو  التفكري  االإف��راط يف  اأن  يوؤكد على 
بعافية  املتعاطف  واالهتمام  املعاناة  م�سدر 
فالتعاطف حني  ال�سعادة.  االآخرين هو م�سدر 
يو�سي  كما  االأخ���رى  الف�سائل  متتلك  متتلكه 

بوذا. 
للبهجة،  دع��ام��ات  ثماين  على  الكتاب  ي��رّك��ز 
ال��ذه��ن وه���ي: وجهة  اأرب���ع منها م��ن خ��وا���ش 
وال�سعادة،  البهجة  اأ�سا�ش  ال�سليمة فهي  النظر 
ال��ت��وا���س��ع، ال��ف��ك��اه��ة، ال��ت��ق��ّب��ل. واأرب����ع اأخ��رى 
االمتنان،  الت�سامح،  وه��ي  القلب  خوا�ش  من 

التعاطف، والكرم.
املمتع  الكتاب  ه��ذا  على  االإط��الل��ة  ه��ذه  نختم 
باأمرين؛ االأول مقولة تبتية مفادها اأن "احلكمة 
اأماكن  يف  يجتمعان  كالهما  املطر  مياه  مثل 
التو�سية  ه���ذه  ال��ث��اين  واالأم����ر  منخف�سة." 
بالتعا�سة  ال�سعور  "مِلَ  الطريفة: 
باالإمكان  ك��ان  اإن  �سيء  جت��اه 
ال�سعور  فائدة  وما  معاجلته؟ 
يكن  مل  ح��ال  يف  بالتعا�سة 

قاباًل للمعاجلة؟"

جمعة الالمي

ذاكرة امل�صتقبل 

علمني فولتري ال�صتقالل وعدم اتباع اأي منهج �صوى 
قناعاتي، مهما كانت "قوة املقابل"، كما تعلمت منه 

مقالته  ن�صر  بعدما  وت�صاٍم،  قدرة  املعتذر" عن  "ُقوة 
العتذارية، رداً على م�صرحيته املعنونة "حممد" 

التي اعتربها املوؤرخون عا�صفة من النقد املتوا�صل 
للر�صول الكرمي. 

مكاتيُب اأخرى!

في مرحلة الفتّوة كان اسم فولتير: فرانسوا ماري أرو,يه، غير بعيد عن مسامعنا نحن الطلبة في 
مدرسة "الصادق النموذجية" بمدينة العمارة. وبعد ذلك، في السجن، عندما تجاوز عمري السابعة 

عشرة، عرفت جدارة فولتير، المفكر المتحرر، كان يكتب لمدة )18( ساعة يومياً. وهكذا ردَّ فولتير 
على كاترين العظيمة، انطالقاً من موقفه الثقافي، وثقته بنفسه، غير عابئ بما كان يُشاُع عن جرائمها 

الدموية، فهذا منوط بسواه، أما المفكر المتحرر، فال تشبهه إال كلماته.
وقد علمني فولتير االستقالل وعدم اتباع أي منهج سوى قناعاتي، مهما كانت "قوة المقابل"، كما 

تعلمت منه "قُوة المعتذر" عن قدرة وتساٍم، بعدما نشر مقاالته االعتذارية، رداً على مسرحيته 
المعنونة "محمد" التي اعتبرها المؤرخون عاصفة من النقد المتواصل للرسول الكريم. وكان 

الفيلسوف األلماني "غوته "، يوهان فولفغانغ، مصيباً عندما كتب مسرحية "محمد"، وأخرى بعنوان 
"نشيد محمد"، ألنه ينطلق من أهمية أن يكون اإلنسان المثقف متنوراً ومستقالً، ولهذا حاز على 

تقريظ مجايليه والذين تلوه.
أما اإلمام علي بن أبي طالب "عليه السالم وكرم هللا وجهه"، ففي رسائله المكتوبة، وتلك اللسانية 
أيضاً، ما يجعل المرء موجهةً إليه شخصياً. ُخذ على ذلك مثاالً رسالتة إلى مالك بن األشتر، التي 
صارت عنواناً بارزاً في ثقافة إدارة الدولة والمجتمع، والتي أدعو الشباب العراقي الصاعد إلى 

قراءتها والتوقف عندها طويالً. أما مجتمع األدباء العرب، ففي خزائن بعض ُمبّرزيه، درٌر ثمينة، 
وهذه متوفرة في أسواقنا، السيما في "رسائل البلغاء" ورسائل "الجاحظ" الكناني، العراقي، على 

وجه التخصيص.
وفوق هذا كله، وبعد هذا كله، يبقى "القرآن الكريم" تاج تيجان المكاتيب، كل المكاتيب، ألنه مكتوب 

هللا تعالى، إلى كل إنسان.

"يا مليكتي .. ! اأنت �شيدة االأدب والعلم   
وال�شعر ، 
عر�شك لي�ش عر�ش رو�شيا فح�شب بل اإنه عر�ش قلوبنا 
كلها"
                          )فولتري-اإىل كاترين(



يف  ا�سمه  �سّدرت  التي  الق�سيدة  وهي  بطائل، 
جّل  ل��دى  للمطلوبني  ال�����س��وداء  القائمة  راأ����ش 

احلكام العرب.
النواب  تغنى  الف�سيحة  ق�سائده  جانب  واىل 
باللهجة العامية بعدة ق�سائد حلنت وغنيت يف 
حميطه خا�سة، وحتى يف ن�سه املتغني باحلب 
والوطنية  ال�سيا�سية  الق�سايا  كانت  وال��وج��د 
اأحيانًا،  وظاهرها  غالبًا  االأبيات  باطن  حتتل 
الظلم  وج��ه  يف  �سارخة  ن�سو�سه  وا�ستمرت 
وكتب  للحريات،  القامعة  لالأنظمة  مزعجة 
وغنى للم�سحوقني ومالأ الدنيا �سجيجا واق�ّش 
م�ساجع احلكام كما يفعل ثائر مغوار رف�ش اأن 
االأ�سياء  كل  "�سبحانك  يقول  اذ  بالذل  ير�سى 

ر�سيت �سوى الذل"....
باأب�سع  نعته  ال�سلطة  نقاد  يُفْت  مل  هنا  وطبعًا 
عربيد  �سكري  جم���رد  اأن���ه  قبيل  م��ن  ال��ن��ع��وت 
وفا�سق ي�سحن الن�ش ببذيء الكالم والعبارات 
ال�سوقية، لكّن ما ُيح�سب للنواب انه جعلنا نقبل 

واقعًا  ت�سور  كانت  التي  البذيئة،  بالعبارات 
�سيا�سيًا واجتماعيًا مليئًا بالبذاءات.

هكذا هو النواب يكتب بقلم ر�سا�ش ال ميحى، 
وج��وه  يف  الر�سا�ش  كوقع  وقعها  ك��ان  كلمات 
مب�سائر  وامل��ت��اج��ري��ن  واخل���ون���ة  امل��ت��واط��ئ��ني 
الداخل،  من  حرًا  زال  وما  كان  فقد  ال�سعوب، 
عر�ش  �ساربًا  خ��وف،  غ��ري  م��ن  اأف��ك��اره  يكتب 
ال�سعر  وا�ستيتيقيا  ال�سعري  بالعمود  احلائط 
كان  الثمن  لكن  املقولبة،  املجتمعية  واالأخ��الق 
وثمنها  اأب��دًا،  جمانيًة  لي�ست  فاحلرية  باهظًا، 
حياة معذبة و�سجن وتهجري وعذابات ال تنتهي، 
يف  ل�سككنا  معه  يح�سل  مل  ه��ذا  اأن  لو  واحل��ق 

�سدق القول واحلرف.
كم يلزمنا من مظفر نواب اآخر ليوا�سل �سفعنا 
عّلنا ن�سبح اأحرارًا ولو بقدر ب�سيط لنتمكن من 
ال�سراخ يف وجه الظلم والقهر، ولن�سع اأ�سابعنا 
ا�ستثناء  بال  كلنا  يجلدنا  اإنه  الداء،  مو�سع  على 
له  بالن�سبة  كان  فال�سمت  تقريعنا،  يف  ويتفنن 

"يغرق" فيه  الذي  احليف  مقابل  عظمى  خيانة 
وطننا العربي "من املاء املاء".

نبخ�سه حقه،  اأن  نخ�سى  عنه  نكتب  ونحن  اليوم 
فاأي االألقاب يليق به واأي و�سام ي�ستحقه يا ترى، 
ي�سل  اأن  ه��و  ال��وح��ي��د  تكرميه  اأن  نعلم  ون��ح��ن 
حتري�سه اىل جعل االإن�سان "حرًا"، لذا ال ميكن 
يليق به  ثوريًا حرًا" ا�سم  "�ساعرًا  ن�سميه  اأن  اال 
االإن�سان لالإن�سان وزمن �سعود  ا�ستعباد  يف زمن 
وحريته،..  االإن�سان  ح�ساب  على  الدكتاتوريات 
تربكنا  ال���ب���اذخ  ال��ن��ح��و  ب��ه��ذا  ال���ن���واب  ح��ري��ة 
الدكتاتوريات  حاولت  �ساعر  اأم��ام  وحترجنا، 
نبي،  مرتبة  اإىل  ال�سعوب  ورفعته  قتله،  العربية 
من  اليوم  العربي  وطننا  به  مير  مبا  تنباأ  فلقد 

خراٍب ودم وحرب، اإذ يقول:
خرابًا  "�سيكون 

�سيكون خرابًا
�سيكون خرابًا 

هذا االأمة البد لها اأن تاأخذ در�سًا يف التخريب" .

زكية بن خذير/ تون�س

الكتابة عن مظفر النّواب ت�شعنا دائمًا باإزاء كثري من التحديات، فمن جهة غزارة منتوجه 
ال�شعري وقيمته الثورية وقيمة هذه الكتابات يف املوروث ال�شعبي والفكري، ومن جهة اأخرى 

هذا التهمي�ش الذي ُجوبه به من طرف املوؤ�ش�شات الر�شمية، االأمر الذي ي�شعنا يف ركن االإحراج 
وجلد الذات واخلجل الذي يعرتينا جتاه هذا الكاتب اال�شتثنائي... 

 �صاعر الثورة والتمرد 
والتحري�س

مظفر النواب

�ساعر  يعي�ش  اأن  ينبغي  كما  النّواب  عا�ش  وقد 
عدوًا  وال�سلطة  البالط  عن  بعيدًا  بقامته،  حر 
حيثما  ل��الأح��رار  �سديقا  ك��ان،  اأينما  للنظام 
وجدوا، رفيقًا للكلمة احلرة والقلم احلر، ولهذا 
مطاردًا  مطرودًا،  االأعظم  حياته  �سطر  ق�سى 
ال��ع��راق وحمل  اأح��ب  اأن��ه  رغ��م  من احلكومات 
وارحت��ل،  حل  اأينما  قلبه  حنايا  بني  �سعبه  هم 
�سعبه  واآه����ات  اأه��ل��ه  زف���رات  ك��ان��ت  ق�سائده 
املكتومة، حني تقرًا مظفرًا فاإنك تقراأ ما عانته 
ال�سعوب العربية من ويالت ودموع، من هزائم 

وخذالنات.
يف  معذبة  ح��ي��اة  املقابل  يف  �ساعرنا  وح�سد 
باالإعدام يف  ال�سجون واملنايف حد �سدور حكم 
اأن قلمه و�سبابته كانتا على الدوام  حقه، ذلك 
وت�سرذم،  �سعف  من  نعانيه  ما  اإىل  موجهتني 
الأع��داء  وا�ستحذائها  احلكومات  خيانة  واإىل 
االأمة، وحتى �سعره الوجداين مل يخُل من ظالل 
عقيدته الثورية االإن�سانية التي حاول البع�ش اأن 
"فقد  ولهذا  فقط،  اآيديولوجي  باإطار  يوؤطرها 
العربية  العوا�سم  معظم  مطلوبًا يف  راأ�سه  كان 
ال�سعوب  عند  مرفوعًا  راأ�سه  ظ��ّل  املقابل  ويف 

العربية برمتها" ح�سب قول با�سل اللوزي. 

العظيمة  االأ�سماء  بني  من  النواب  مظفر  يعد 
ال��ت��ي ُخ��ل��دت وظ��ل��ت - م��ع ذل����ك- ث��اب��ت��ة يف 
من  �سلمًا  كتاباته  يتخذ  مل  مظفر  الهام�ش، 
اأن  اأج��ل  من  وال  االجتماعي  الهرم  ت�سلق  اأج��ل 
البالط،  يف  بحظوة  ويفوز  ال�سورة  يف  يظهر 
فهو من القّلة الذين ظلت كتاباتهم تتماهى مع 
على  العملية  وممار�ساتهم  ومبادئهم  مواقفهم 
اأر�ش الواقع، االأمر الذي حدا بُكتاب ال�سحافة 
الذاكرة  يف  لقتله  به  الرتب�ش  اىل  ال�سفراء 
تبقى  احل��رة  الكلمة  اأن  فاتهم  لكن  ال�سعبية، 
اإذا  �سيما  ال  ال���دوام  على  وحمّر�سة  م��وج��ودة 
م�ستقلة  بذاتها،  م�ستقلة  فكرة  وغدت  حتررت 
)االأفكار  االأزلية  املقولة  وجت�سد  �ساحبها  عن 

ال متوت(.
وا���س��م  ال��ف��ك��رة  اأن  اإال  ال��زم��ن  م���رور  ورغ���م   
�ساحبها يبقيان را�سخني على الدوام. فمن منا 
عن  ديكارت  اأو  افالطون  ا�سم  يزيح  اأن  ميكن 
تاريخ الفل�سفة رغم اأننا اليوم جتاوزنا الفل�سفة 
اأحيانًا  حمتواها  اأن  ورغم  باأ�سواط،  اليونانية 
عن  فاحلديث  وال�سخرية،  ال�سحك  على  يبعث 
مادي  وعامل  واملثل  االأفكار  عامل  عاملني:  وجود 
تبدو - اليوم- فكرة م�سحكة، لكن هذه الفكرة 

ما زالت تفر�ش نف�سها كلما ا�ستوجب احلديث 
عن تاريخ الفل�سفة ككل.

وال��رواي��ة،  الق�سة  على  ينطبق  نف�سه  ال�سيء 
فرواية دون كي�سوت ما زالت متثل رهبة و�سدمة 
وللكتابة،  للدر�ش  مو�سوعًا  كونها  عن  ف�ساًل 
فاإن  العربي  ال�سعر  ولنقل  لل�سعر،  بالن�سبة  اأما 
احلجري  متثاله  كما  م��وج��ودًا  زال  ما  املتنبي 
ال�سامخ و�سط بغداد يف ال�سارع امل�سمى با�سمه 

) �سارع املتنبي(.
عرف النّواب يف بداياته بق�سائده امل�سجلة على 
ُتتبادل  كانت  التي  ب�سوته،  الكا�سيت  اأ�سرطة 
يف االأو�ساط اجلامعية واحلزبية والنقابية كما 
ق�سيدته  جاءت  ثم  �سرية،  من�سورات  كانت  لو 
�ساعر  منزلة  اىل  لرتفعه  ليلية"  "وتريات 
بقامة وطن، اذ خل�ش فيها اأوجاع وطنه ولظى 
العربية  الق�سية  جتاه  ال�سيما  احلكام  خيانات 
"القد�ش  فيها  قال  التي  "فل�سطني"  املركزية 
عرو�ش عروبتكم" ف�سارت عبارته ن�سيد الثورة 

من املحيط اىل اخلليج.
قمم"  "قمم  ال�سهرية  ق�سيدته  ع��ن  ف�ساًل 
وقممهم  العرب  احلكام  ج��لَّ  فيها  هجا  التي 
يقيمونها ب�سفة دورية وال يخرجون منها  التي 

السنة الرابعة عشرة العدد )340( 9 تموز 2019

alshabaka
aliraqya

33 ث������ق������اف������ة alshabaka aliraqya 32



تنتظرنا تلك املكتبة وت�شتقبلنا بابت�شامة الكتب املر�شوفة على طول 
االأر�ش، مكتبة التحرير.. التي تنت�شب قبالة �شاحة التحرير منذ اأكرث من 

اأربعني عامًا، توقفنا عندها ليحدثنا راعيها عن كل �شيء مر اأمامها. "�شام 
بّناي جار اهلل" ابن �شاحب املكتبة، ا�شتقبلنا بحفاوة رغم احلر ال�شديد 

الذي ظل يالحقنا ونحن جنري احلوار،

يف  كانت  التي  وال���ده  مكتبة  ع��ن  �سام  يخربنا 
مع  "ك�سك" ب�سيط،  جمرد  ال�ستينات  منت�سف 
وال�سحف واملجالت،  الكتب  قليلة من  جمموعة 
ليتحول ذلك الك�سك اىل املكتبة التي اأطلق عليها 
"التحرير" ن�سبة اىل �ساحة التحرير التي  ا�سم 
 1970 ع��ام  يف  ذل��ك  ك��ان  قبالتها،  املكتبة  تقع 
لتبداأ رحلة ال نهاية لها مع العناوين واالإ�سدارات 

وعامل القراءة.
رئي�س النا�صرين العراقيني 

مل يكمل"بناي جار اهلل" درا�سته، غري اأن �سغفه 
باأن  جديرًا  ك��ان  وال��ق��راءة  باملطالعة  ال�سادق 
اآن���ذاك،  العراقي  املجتمع  مثقفي  اأح��د  يجعله 
بقربها  وا���س��ح��ة  ت��ب��دو  ال��ت��ي  مكتبته،  لت�سبح 
املكتبات  اأه��م  اإح��دى  العربية،  النه�سة  مكتبة 
التي يتوافد عليها العديد من الكّتاب والفنانني. 
مكتبات  ب��اإث��راء  اهلل  ج��ار  ال�سيد  جهود  ولكرثة 
ال��ع��راق ب��ع�����س��رات ال��ك��ت��ب م��ن خمتلف ال���دول 

العربية، ا�ستطاع اأن ي�سبح من املوؤ�س�سني الحتاد 
مع"ها�سم  ب��اال���س��رتاك  العراقيني  النا�سرين 
مكتبة  �ساحب  العزاوي"،  و”ها�سم   " الرجب 
عبد  احل���اج  حممد  و"ابو  اجل��دي��د(  )ال�����س��رق 
الرا�سي" �ساحب دار الكتب العراقية. كما واأنه 
كان اأول من انُتخب من قبل ذلك االحتاد نف�سه 

رئي�سًا له.  
ال�صجن للمكتبة! 

ي��وؤك��د ل��ن��ا ���س��ام، مب���رح و���س��ح��ك��ة ك��ب��رية، اأن 
الي�سارية  الكتب  وبيع  �سراء  يتعمد  ك��ان  وال��ده 
�سنة  لل�سجن  تعر�ش  اأفكاره  وب�سبب  ال�سيوعية، 
بها  يعمل  التي  الكتب  اأغلب  كانت  فقد  كاملة، 

والدي كتبًا مارك�سية، وكان القراء يتجهون تلك 
الفرتة لذلك ال�سنف من الكتب كنتيجة ل�سيوع 

الفكر ال�سيوعي وانت�ساره.
كتب ورفقة ل نهائية 

يبني جار اهلل اأن التحرير مل تكن جمرد مكتبة 
من  العديد  تطبع  اأن  ا�ستطاعت  ب��ل  وح�سب، 
العناوين وت�سدرها خارج البالد، ومن اأهم تلك 
"ال�سياع"،  اجلليد"،  �سماء  "حتت  العناوين: 
اخلام�سة  "ال�ساعة  الثالثني"،  يف  "امراأة 
"كفاحي"،  وليلة"،  ليلة  "األف  والع�سرون"، 
كتبًا  طبعت  كما   " ب��ول.  و"روكان  "االأمري"، 
بحوث  ولها  والدين  االقت�ساد  يف  كثرية  اأخ��رى 
ومعلوماتها  مب�سادرها  الطلبة  اأث��َرت  عديدة 
و�سيوفها  املكتبة  رّواد  �سام  يتذكر  الهائلة. 
يتو�سطون  وروؤيتهم  معا�سرتهم  ا�ستطاع  الذين 
مع  العمل  ب��داأ  حينما  ال�سن  �سغري  وهو  الكتب 
ال�ساعر  ال�سعراء  رواده��ا من  اأهم  وال��ده، فمن 
لل�سيد  �سديقًا  ك��ان  ال��ذي  قباين،  ن��زار  الكبري 
بّناي جار اهلل، وكان ال يرتك حلظة حني يكون 
يف بغداد اإال وتكون ملكتبة التحرير ح�سة فيها، 

االإل��ه  وعبد  ال�سائغ،  يو�سف  ل��الأدب��اء   اإ�سافة 
يا�سني.  وباقر  الركابي،  اخلالق  وعبد  اأحمد، 
ورا�سم اجلميلي،  التميمي،  املمثلني طعمة  ومن 
وحم�����س��ن ال��ع��ل��ي، وب��ه��ج��ت اجل���ب���وري وج���واد 
وال��دي،  ب�سحبة  يجتمعون  كانوا  ال�سكرچي، 
طوال،  ول�ساعات  واملمتعة  امل�سوقة  باأحاديثهم 
االأي��ام  تلك  ينتبهوا،  اأن  دون  الوقت  مير  حتى 

اأمتنى اأن تعود. 
مكتبة جتمع الأ�صدقاء والعلم 

االأدب  يف  املتخ�س�ش  احل�سني،  عقيل  االأ�ستاذ 
عن  يتحدث  امل�ستن�سرية،  اجلامعة  الروائي/ 

�سدفة  ذات  انه  كيف  رواده��ا،  كاأحد  املكتبة 
للماج�ستري  لبحوثه  م�سادر  عن  يبحث  وهو 
يقول: يف ذلك اليوم اأخربين االأخ "�سام" اأن 
لذلك  فتوجهت  للمكتبة  علويًا  طابقًا  هناك 
الطابق حيث وجدُت كثريًا من العناوين التي 
عفا عليها الدهر، واحلمد هلل وجدُت �ساّلتي 

اأخريًا.
طيبه  ع��الق��ة  ل��ه  اأ�سبحت  ال��ي��وم  ذل��ك  منذ 
نف�سه  وجد  وكلما  "�سام"،  احلايل  ب�ساحبها 
ي�ساعد  وق��د  املكتبة  ي��زور  االأي��ام  اأح��د  متفرغًا 

اأي�سًا يف البيع.
ال  ما  مكتبٍة  �سهرة  اأن  اليوم  امل�سكلة  ي�سيف: 
على  بل  التاريخي  تراثها  على  باالأ�سا�ش  تعتمد 
اأنها  وي��وؤك��د  للقراء.  ال�سائد  للذوق  مواكبتها 
البحثية،  للم�سادر  مهمًا  م��وردًا  بكونها  تتميز 
الدرا�سات  يف  االأ�سا�ش  الَعمد  تعترب  التي  تلك 
لي�ش هذا فح�سب  والبحوث اجلامعية وغريها، 
االجتماعية  بالعالقات  يزودنا  ملتقى  هي  بل 
لوجود  االأ���س��ا���ش  احلجر  تعترب  التي  الرفيعة 

اإن�سان االأم�ش واليوم.

من رّوادها نزار قباين ويو�صف ال�صائغ

�صاهمت باإثراء مكتباتنا بع�صرات 
الكتب العربية

مكتبة التحرير..

اآية من�صور
ت�صوير- ح�صني طالب

�سام بناي 

عقيل احل�سني
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يف  والفنية  االإعالمية  االخت�سا�سات  خمتلف  يف 
)التحرير ال�سحفي، وتقدمي الربامج التلفزيونية 
واملونتاج،  وامل�سورين،  واملرا�سلني،  واالإذاع��ي��ة، 
اأجل رفع  التلفزيوين واالإذاع��ي(. ومن  واالإخراج 
م�ستوى املهارات للكوادر االإعالمية يوا�سل معهد 
االحرتافية  امل�ستمرة  دورات��ه  االإعالمي  التدريب 
�سواء للعاملني يف ال�سبكة او من خارجها لالرتقاء 

بالعمل االإعالمي العراقي. 
املعهد  اأروقة  لها جولة يف  ال�سبكة" كانت  "جملة 
نعيم"  "اأحمد  االأ�ستاذ  املعهد  مدير  التقت  حيث 

وعددًا من طلبة املعهد واأ�ساتذته. 
ال��ت��دري��ب  ال��ل��ق��اء االأول م��ع م��دي��ر م��ع��ه��د  ك���ان 
اأحمد  ال��ع��راق��ي،  االإع���الم  �سبكة  يف  االإع��الم��ي 
التدريب  معهد  "اإن  قائاًل:  حت��دث  ال��ذي  نعيم، 
�سابقًا  ي�سمى  ك��ان  ال��ذي  ال�سبكة،  يف  االإع��الم��ي 
من  يعّد  والتلفزيوين(  االإذاع��ي  التدريب  )معهد 
املعاهد العريقة يف ال�سرق االأو�سط، اإذ تخّرج من 
هذا املعهد خرية االإعالميني العرب والعراقيني، 
يف  كفاءات  منه  تخرج  الذي  الوحيد  املعهد  وهو 
اإعالمية فح�سب بل  لي�ست  اخت�سا�سات خمتلفة 
يف جمال التمثيل، واخلطابة، واإدارة املهرجانات، 
لذا يعترب املعهد منجمًا لالإبداع االإعالمي العربي 
والعراقي، فكثري من االإعالميني العرب يف �سوريا 

وم�سر ودول اخلليج قد نهلوا من هذا املعهد." 
يف  التاأهيلية  ال���دورات  اختيار  اآلية  تتم  كيف   *

املعهد؟ 
- املعهد يقيم دورات خمتلفة نوعية متخ�س�سة، 
فقط،  ال��ع��راق��ي  االإع����الم  �سبكة  ملوظفي  لي�ش 
ب��ل مل��وظ��ف��ي امل��ك��ات��ب االإع��الم��ي��ة يف ال����وزارات 
واملوؤ�س�سات املختلفة مقابل اأجور ن�سبية مدعومة 
بتعلم  ال��راغ��ب��ني  للمتدربني  واأي�����س��ًا  جم��ان��ًا،  او 
تكون  بينما  اأجور معينة،  االإعالم مقابل  مفا�سل 
نوفر  كذلك  جم��ان��ًا،  ال�سبكة  ملوظفي  ال���دورات 
واالأهلية  احلكومية  االإعالم  كليات  لطلبة  فر�سة 
 %50 تخفي�ش  بن�سبة  ال�سبكة  داخ��ل  للتدريب 
ال�سبكة"  "جملة  خالل  ومن  املالية،  االأج��ور  من 
لت�سجيع  واملعاهد  االإعالمية  الكليات  اأدعو جميع 
طلبتها لالنخراط يف دورات املعهد خالل العطلة 
الفنية  ومهاراتهم  قابلياتهم  لتطوير  ال�سيفية 

ال�سيما املوهوبني منهم.  
* ما اأنواع الدورات التي يوفرها املعهد حاليًا؟

- هنالك دورات عّدة يف حقول خمتلفة: اإعالمية، 
لكننا  وق��ان��ون��ي��ة،  واإداري�����ة،  وفنية،  وهند�سية، 
كونها  االإعالمية  ال��دورات  على  املعهد  يف  نركز 
االخت�سا�ش االأقرب اىل �سبكة االإعالم العراقي، 
التلفزيوين  املرا�سل  تاأهيل  يف  دورات  عن  ف�ساًل 
التقرير  كتابة  اإع���داد  جانب  ت�سمل  واالإذاع����ي 
ومونتاجه وت�سويره، وهذه فر�سة كبرية ومتفردة 
املتكامل، وهناك دورات احرتافية  لعمل املرا�سل 

يف الت�سوير التلفزيوين، والتحرير ال�سحفي، كما 
اأن ال�سهادات التي مينحها املعهد للطلبة معرتف 

بها من قبل املوؤ�س�سات االإعالمية االأخرى. 
املنظمات  ل���دى  ر���س��م��ي��ًا  ��ل  ��جَّ م�����سَ امل��ع��ه��د  ه��ل   *

الدولية؟
املنظمات  ل��دى  ر�سميًا  ل  م�سجَّ املعهد  ن��ع��م،   -
كما  العاملية،  اجل��ودة(  )منظمة  ومنها  الدولية 
واحت��اد  العربية  اجلامعة  يف  اأي�سًا  ل  م�سجَّ اأن��ه 
يف  تاأ�سي�سه  منذ  م�سر  يف  العربية  االإذاع����ات 
ال��وح��ي��د  وي��ع��ت��ربامل��ع��ه��د  ال�����س��ت��ي��ن��ات،  منت�سف 
الر�سمي يف العراق، ف�ساًل عن اأن االأمانة العامة 
موؤ�س�سات  اىل  كتابًا  عّممت  قد  ال���وزراء  ملجل�ش 
الدولة باعتماد معهد التدريب االإعالمي يف �سبكة 

االإعالم العراقي كجهة تدريبية ر�سمية. 
اأ���س��ات��ذة املعهد  اأح���د  ل��ق��اء م��ع  ك��ذل��ك ك��ان لنا 
اأقدم  قال" "اأنا  الذي  االإعالمي، غ�سان عدنان، 
دورات تاأهيلية للطلبة يف اإعداد املذيع التلفزيوين 
ومقدم الربامج من حيث اللغة واالأداء وال�سوت، 
املوؤ�س�سات  واأهم ما مييز دورات املعهد عن بقية 
دخول  اىل  الطالب  تهيئ  دورات  اأنها  التدريبية 
جمال االإعالم ب�سكل حقيقي من حيث التعامل مع 
املبا�سر ب�سكل  البث  الكامريا والدخول يف )جو( 
الذي  املتقدم عارفًا طريقه  ليكون  عملي ونظري 

ي�سلكه بو�سوح."  
الطالبة نور الهدى، اإحدى طالبات املعهد، قالت: 
وتقدمي  االأخ��ب��ار  مذيعي  اإع���داد  دورة  "دخلت 
وا�ستفدنا  اأ�سبوعني،  منذ  التلفزيونية  الربامج 
كثريًا من التوجهيات واملعلومات التي اكت�سبناها 
الذين  االإعالميني  االأ�ساتذة  املعهد من خالل  يف 
يف  تنفعنا  قد  ن�سيحة  او  معلومة  باأية  يبخلوا  مل 
امل�ستقبل، ف�ساًل عن الطاقة االإيجابية واحلما�ش 
يف العمل دون كلل او ملل، ن�سكر اإدارة املعهد على 

كل ما يبذلونه من اأجلنا."      

يعدُّ معهد التدريب االإعالمي 
يف �شبكة االإعالم العراقي 

اأحد ال�شروح االإعالمية 
املهمة، فهو يحظى مبكانة 

مرموقة يف اأذهان اإعالميي 
العراق واالأول يف املنطقة 

العربية بعد م�شر، ملا له 
من الف�شل الكبري على كثري 
من االإعالميني وال�شحفيني 

العراقيني والعرب الذين 
نهلوا من نبع دورات املعهد 
التاأهيلية على اأيدي كبار 

االأ�شاتذة الذين لديهم باع 
طويل يف جمال ال�شحافة 

واالإعالم 

منجٌم لالإبداع 
ال���ع���راق���ي وال��ع��رب��ي  

اأحمد �صمي�صم
ت�صوير: كنان احللفي

التدريب الإعالمي
م��ع��ه��د

جمموعة من طلبة املعهد

احمد نعيم
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بي  يدفع  احيانًا  وامل��األ��وف  اليومي  اجل��زع 
جميل  هو  عما  والبحث  ال���وراء  اىل  للعودة 
نيكو�ش  ال��ك��ات��ب  م��ق��ول��ة  م��ت��ذك��را  وم���وؤث���ر 
من  ي�سلب  )امل�سيح  رواي���ة  يف  كازنتزاكي 
للغاية،  متقن  �سيء  العامل  "هذا  ج��دي��د(: 
املرء  جاع  اذا   ، كبرية  او  �سغرية  التنق�سه 
وال��ل��ح��م، واذا ع��ط�����ش وج��د  وج���د اخل��ب��ز 
مامتلكنا  اذا  اما  النبيذ،  املقد�ش  ال�سراب 
وادب��ار  ال�سياط  لنا  اهلل  خلق  فلقد  الغ�سب 
ن�سارك مع جّوه  متواز  اليونانيني." مبونتاج 
فرجينيا  واالنتظار،  التوتر  من  نوعا  العام 
وولف )نيكول كيدمن(، بني ان تتهياأ للخروج 
على  ت�سغط  ال��ت��ي  وا�سابعها  منزلها  م��ن 
اكت�ساف  وبني  ر�سالة  لزوجها  لتكتب  الورق 

زوجها لتلك الر�سالة.
�ساأجن  اأن��ن��ي  تاكيد  بكل  ا�سعر  -ع��زي��زي، 
ويكفي ماخ�سناه من توترات، لي�ش مبقدوري 
ان اع��ربه��ا ه��ذه امل���رة، ان��ا اف��ق��د ات��زاين 
�ساقوم  لذا  ترعبني،  ا�سواتا  ا�سمع  العقلي، 

بفعل ال�سواب.
ت��دخ��ل اىل ال��ن��ه��ر ب��ع��د ان و���س��ع��ت ح��ج��رًا 
بطريقة  وتغو�ش  معطفها  جيب  يف  �سلدًا 

دراماتيكية حمزنة.
بعد ان انتهى املخرج البارع �ستيفن داليداري 
من اجناز فيلمه االأّخاذ )بيلي اليوت( اجته 
يكون هناك ب�سي�ش  نفقًا قامتًا قد  ليدخل 
امل يف نهايته، من يدري؟ رواية كال�سيكية 
عام )1925( للكاتب مايكل كاننكهام حولها 
)مل  فيلم  اىل  هري  ديفيد  ال�سيناريو  كاتب 
ثم  التحويل(  �سعبة  انها  البتة  اأعلم  اأك��ن 

من  واحدًا  حمققًا  واأخرجها  داليداري  جاء 
طوياًل،  خميلتك  التغادر  التي  االأف��الم  تلك 
وول��ف  اأن  علمت  حينما  بالذعر  )اأ���س��ب��ت 
نظرت اىل االأ�سفل، انحنت، التقطت حجرًا 
خ��ط��وات،  ���س��ارت  ث��م  جيبها،  يف  وو�سعته 
توقفت، انحنت مرة اخرى، التقطت حجرًا 
بهدوء  ثم  االآخ���ر،  جيبها  يف  وو�سعته  اآخ��ر 
���س��ارت ب��اجت��اه ال��ن��ه��ر، ان�����س��ل��ت اىل امل��اء 
وتوارت(. هكذا بداأت نيكول كيدمن حديثها 
فائقة  برباعة  اأدتها  التي  ال�سخ�سية  حول 
)جائزة االأو�سكار- اف�سل اأداء(، ثالث ن�ساء 
براون  لورا   1923 عام  خمتلفة،  ازم��ان  من 
)جوليان مو( ربة منزل معذبة كثرية البكاء 
تعي�ش  لبكائها،  احلقيقي  ال�سبب  والتعرف 
ال�سيدة  وول��ف،  كتاب  تقرا  كاليفورنيا،  يف 
داالوي، عام 1951 حمررة كتب ع�سرية من 
مدينة نيويورك تدعى كالري�سافون، البارعة 
)مريل �سرتيب(، انها تقلب يف رواية ال�سيدة 
داالوي، هاهي امامنا تقوم بالتح�سري حلفل 
هذا  ما،  يوما  معه  كانت  ع�سيق  �سرف  على 
ها  االإي���دز،  مر�ش  من  االن  يعاين  الع�سيق 
نحن اذا اأمام ثالث ن�ساء يبدو ان القدر وقع 
وول��ف..  احلياة،  يف  اخلطاأ  بطريق  عليهن 
يف  امل��اء  اىل  بهدوء  تت�سلل  املهيمنة  ال��روح 
ماي�سكل  ه��ذا  حياتها،  وتنهي   1941 العام 
اطار الفيلم، يحاول زوج وولف ان يحتجزها 
زوجته  روح  ا���س��اب  ال��ذي  باخللل  ل�سعوره 
ال�سيدة  رواية  بكتابة  تبداأ  االآن  وعقلها، هي 
�سواحي  اح��دى  ري�سموند  يف  تقيم  داالوي، 
يف  نعرف  كما  احداثها  تدور  الرواية  لندن، 

كالرا  تغرق  باملوت،  ت�سي  رواي��ة  �ساعة،   24
براون نف�سها يف العي�ش مع رجل احمق متبلد 
النفع  بانها  قا�ش  ب�سكل  �ساعرة  االإح�سا�ش، 
والكراهية  الرتابة  تكتنفها  حياة  يف  منها 
لذلك الزوج الغبي، تهجره اىل قراءة رواية 
هذه  لوال  اذ  الوحيد،  عزاءها  لتكون  وول��ف 
مثلما  املاء  ت�سربلت  قد  كانت  لرمبا  الرواية 
تتمتع  كالري�سيا  الثالثة  امل��راأة  وولف،  فعلت 
بحياة عائلية اأكرث ا�ستقرارًا، فهي تعي�ش مع 
ابنتها منذ ع�سر �سنوات لكنها اأحيانًا حتاول 
ال�سعور  ذلك  عنها  تدفع  اأن  الو�سائل  ب�ستى 
حياتها  ب��اأن  يراودها  ال��ذي  واخلفي  املريب 
ه��ي االأخ����رى ت��اف��ه��ة، ل��ذا جن��ده��ا متعلقة 
باملا�سي وعالقتها مع ريت�سارد. البارع )ايد 
تركها  ال��ذي  النيويوركي  ال�ساعر  هار�ش( 
معرفة  ودون  ���س��ن��وات  قبل  بعيدا  وم�سى 
قد  وقلقة  م�ستتة  يع�سن حياة  ن�سوة  ال�سبب، 
فيلم  نف�سها،  وول��ف  نهاية  اىل  اي�سا  ت��وؤدي 
دال��ي��داري  �ستيفن  امل��خ��رج  وح��زي��ن،  ق��ا���ش 
على  اأفالمه  اأه��م  ال��ق��ارئ(   ، اليوت  )بيلي 
االإطالق يقف االآن بجدارة مع اهم خمرجي 
ن�ساء  بع�سب  مي�سك  اأن  ا�ستطاع  هوليوود، 

ثالث، جمنونات متثيل.
ي�ستطعن  ال��ل��وات��ي  امل��م��ث��الت  ه��ن  ق��ل��ي��الت 
ب�سمت  ال��داخ��ل��ي  ���س��ع��وره��ن  ع��ن  التعبري 
االأداء  نف�سها،  �سرتيب  بالغة  ح��وار،  ودون 
مايدور  نقراأ  ان  لنا  ي�سمح  الدافئ  االأّخ��اذ 
من احتدام يف دواخلها، فمنذ فيلمها االول 
)جوليا( وحتى االن وهي رائعة يف التعبري، 
م��ور،  ج��ول��ي��ان  ف���ذ.  ال��داخ��ل��ي  �سمتها  اإن 

ال�صيدة دالوي تقول
فة بالرباعة والأمل ال�صاعات املعرَّ

مقداد عبد الر�صا

التمثيل هو �سحر واإطاللة، والبقية كالم كان قد كتبه املوؤلف. قليلة جدًا هي االأفالم العربية 
التي تت�سم بال�سمت، وحتى واإن وجدت فاإن ايقاعها يختل فيما بعد ، ذلك اأن الفن العربي 

هو فن �سوتي بحت، لو تابعنا فن التمثيل ال�سامت يف العامل والوطن العربي لوجدنا اأن 
العامل يزخر بالكثري من املمثلني الذين برعوا ويربعون يف هذا املجال، وقد يكون معدومًا 

يف وطننا العربي، اإننا بحاجة ملعرفة ما تنم عنه ال�سورة اكرث من ال�سوت، العامل �سورة ، 
يقول املخرج �ستانلي كيوبرك: حينما دخل ال�سوت اىل ال�سينما �سعفت.

هال �شينما

)الت��زال  فيلم  عن  اداء  اف�سل  او�سكار 
التحكم  على  هائلة  قدرة   ،)2014 الي�ش 
ادوار  يف  تدخل  احيانا  لكنها  بعواطفها 
الت��ن��ا���س��ب��ه��ا والت��ن��ا���س��ب م��ق��درت��ه��ا، يف 
�سعور  عال  باقتدار  جت�سد  )ال�ساعات( 
احيانا  تفكر  التي  املحطمة  امل���راأة  تلك 
ب��ان��ه��اء ح��ي��ات��ه��ا، ن��ي��ك��ول ك��ي��دم��ن، على 
اال  والباهت  النا�سع  �سكلها  من  الرغم 
انها ا�ستطاعت وبعد ان انف�سلت عن توم 
كروز ان تقدم ادوارًا رائعة، موالن روج، 
حيث  ال�ساعات  يف  دوغفيل،  االخ���رون، 
التعرف  و�سعوبة  واملعقد  ال�سعب  االداء 
حم��دودب��ت��ان،  ك��ت��ف��ان  ب�����س��ه��ول��ة،  عليها 
ع��ي��ون غ��ائ��رة، ���س��وت وك��ان��ه ق���ادم من 
�سريعة  م�ساكل،  �ساحبة  االم��وات،  عامل 
)ال�ساعات(  فيلم  م�ساك�سة،  اخلاطر، 
كما  �سعب  حتقيقها  بحياة  احتفاء  هو 
وحلظة  ب�ساعة  �ساعة  تعا�ش  ان  يفرت�ش 
دارت  ق��د  االح����داث  ت��ك��ون  ق��د  بلحظة، 
وحتى   1951 العام  يف  1923او  العام  يف 
بقدر  وا�سحا  يبدو  ال��ذي  امل�ستقبل  يف 
حياة  من  واح��د  ي��وم  ان��ه  غام�ش،  ماهو 
املريبة  جتربتهن  لنا  قدمن  ن�ساء  ثالث 
والوا�سحة يف اآن، جو الفيلم با�ستطاعته 
دورا  يلعب  رائعا،ال�سوء  اداًء  يخلق  ان 
املمثل  روح  بني  التناغم  خلق  يف  رئي�سا 
التي  املو�سقيى  كذلك  ح��ول��ه،  وم��اي��دور 
و�سعها فيليب كال�ش، لقد كان لها تاثري 
لنا  وم�ساركتها  االح���داث  �سري  يف  بالغ 
البارع  املخرج  اداره��ا  التي  التوترات  يف 

�ستيفن داليداري .  
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على  تهدل  الفواخت  من  والكثري   .. يتدىل يف �سحكتك  ثرثارا  وقمحا  �سورتك  بالتحديد  نعم 
قو�ش حاجبيك.. هل اخربتك يابحراين انك دائما حتمل نهرا غارقا يف �سوتك.. ذاك النهر 
النهر  الطويرجاوي و�سعدي احللي.. رمبا  الذي قتل عبد االمري  النهر ذاته  اليمر بطويريج.. 
ملاذا  اأحمد..  يا  وااااه  الن�سيان..  اىل  عاريات  امل�سني  حبيباتك  وجوه  فيه  اغرقت  الذي  ذاته 
تنهرنا االنهار حتى نبكي فراقها.. ملاذا يعلو �سغفنا للج�سور العتيقة وللظل.. الظل البارد الراكد 
فرط  املك�سورة  او  املحنية  نع�سق ظاللنا  بعد  فيما  اننا  االمومي.. حتى  اليانع  الوارف  املعطاء 
انهمار الزهرييات يف ارواحنا... ايها املدهون بلكنة احللة.. تلك اللكنة التي ت�سيل كاالبوذيات 
فرط رهافتها.. امل�سغول من نخلة ورندحة �سنا�سيل ومتوجات حائط حتدب بانتظار الغاربني 
اىل احلرب .. احلرب التي �سرقت بيدر االكاذيب الطيبة حتت متثال يف �ساحة معهد الفنون 
الناجي  ايها   .. .. واخلارج من د�سدا�سة متعرقة لفالح  لليا�ش  ابن خط متعرج  يا   .. اجلميلة 
الوحيد من انا�سيد احلروب .. هل ادركت �سر تعلقك بالطني ياولد النهر ؟ .. النك مازلت جرفا 
ينام حتت �سف�سافة مل تعد توقظها احلياة فم�ست اىل التنانري باكية ب�سنا ا�سفر ثقيل .. عانق 
الطني يا اأحمد .. اعد خلق ا�ساطري طفوالتنا .. اعد النهر الهارب اىل ب�ساتني االحالم .. فمذ 
انعطف خائفا من احلاقه ق�سرا بامل�سوا اىل مطحنة الدم يف احلرب .. مل يعد الينا .. لذا مازلنا 

يف عرينا ننتظر العبور اىل �سدرة ال�سوب االخر ... 
يا بحراين .. ايها الولد العالق على ج�سر احللة العتيق .. ملاذا ماتزال ثياب احلروب تخد�ش 

حجاز االأغنية يف ا�سواتنا ... 
ام�ش ياويل الطني .. وا�سنع لنا ممرا اىل اهلل

اأحمد البحراين:
الولد العالق
على ج�صر احلّلة

احمد هاتف

اإياك ان تبكي يا اأحمد البحراين .. كنت اتاأمل 
�شورتك يف ريعان العمر ، تلك التي حملت الكثري 
من الرق�ش وال�شراخات احلمقاء واالحالم 
العاقة.. �شورتك وانت تخرج من رحم نخلة، تلك 
االأحبت نهرا متعرجا هناك .. وانتهت تراقب 
عجوزا مينعه احلياء من ارتداء ال�شكرات.  
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البحث اخلا�سة بر�سائل  اليوم وكتب  غوغل 
االأزمنة اخلالية تفا�سيل كثرية يف ا�ستغاالت 
املالك )بّدوح(  وخ�سو�سًا يف اأوراق ال�سحر 
ال��روح��اين  حممد  ال�سيخ  وي��ق��ول  االأب��ي�����ش، 
ورق��ة  ع��ل��ى  م���رة  ب�����ّدوح25  كلمة  ك��ت��اب��ة  اإن 
بني  امل��ح��ب��ة  ت��وث��ق  نا�سعة  او  خم�سو�سة 

الزوجني وتعيد املطلقة!
 ويعتقد الرتهيون اأننا اأذا غ�سلنا كف رجلينا 
كلة  نردد  ونحن  لل�سرب  �سالح  �ساف  مباء 
)بّدوح( اأربع مرات فاإن حمبة الزوجة تعود!
وال بد من القول هنا –اأخي القارئ الكرمي 
علي:  وال  عليك  الينطبق  الكالم  هذا  – اإن 
�سيدات  م��ن  عظيمة  مبحبة  نحظى  الأن��ن��ا 

بيوتنا..مو متام؟
  قطمر يف ر�شالة  قدمية

البغدادية  بالعامية  )قطمر(  كلمة  ت��اأت��ي 
ال�سيء  التاأكيد على �سواد  مبعاٍن �ستى منها 
موجهة  ر�سالة  يف  وج��دت  ولكني  متامه،  او 
من تاجر بغدادي اىل زميله الكربالئي قوله:

تعاىل "مبّنه 
ك��رب��الء  ق�سبت  اىل  ب��ل��وغ��ه  ن��ح��ب 
جناب  مبطالع  ويت�سرف  مي�سي  ثم 
االأغر االأكرم واالأفخم االأح�سم احلاج 
باخلري  اليه  و�سوله  امل��ح��رتم  حممد 

وال�سعادة)قطمر قطمر 8624-3(."
هي   – امل��ع��اج��م  –بتعريف  وق��ط��م��ر   
النواة  ب��ني  البي�ساء  الرقيقة  الق�سرة 
تعني  )قطمر(  اأن  هنا  ونعتقد  والتمرة، 
ل�سيانتها  الر�سالة   و�سول  دقة  للمر�سل 
التمرة  بني  ال��ذي  القطمر  مثل  وحفظها 

والنواة.
وقد وجدت خالل بحثي هذا اأن هناك نوعًا 
قطمر،  ي�سمى  كرد�ستان  يف  الرج�ش  م��ن 

والقطمر اأي�سًا نوع من اأع�ساب البحر!

 ن�ش لر�سالة قدمية:
لغة  النا�ش  بني  القدمية  الر�سائل  لغة  تعد 
بالر�سائل  مقارنتها  عند  بابها  يف  طريفة 
االإل���ك���رتون���ي���ة ال��ر���س��م��ي��ة ال���ي���وم ور���س��ائ��ل 
االأ���س��دق��اء  ب��ني  امل��ا���س��ن��ج��ري��ة   الفي�سبوك 

واملعارف اليوم.
 ومن ن�ش ينقله االأ�ستاذ م�سكور االأ�سدي يف 
مقالة له يف العدد االول من جملة )الرتاث  
القدمية  الر�سائل  لعام 1963 عن  ال�سعبي( 
اأكرث من  قبل  ن��ت  دوِّ ر�سالة  التايل من  ينقل 
حممد  يدعى  بغدادي  تاجر  من  �سنة   150
احل��اج  ه��و  كربالئي  ت��اج��ر  اىل  ال��ب��ري  علي 

حممد اجللبي يقول فيها:
"وبعده فلباعث لتحريره هو انه اأول ال�سوؤال 
اأوقاتكم  واع��ت��دال  ال�سريفة  اأح��وال��ك��م  ع��ن 
من  وامل���راد  الق�سد  غاية  هي  التي  املنيفة 

حال  ع��ن  تلطفتم  ف���اأن  وثانيا  العباد  رب 
اهلل  نحمد  فاأنا  ال�سوؤال  من  بنوع  داعيكم  
تعاىل على كل حال ولكم من الداعني يف كل 
بال�سحة  بغداد  اىل  وردن��ا  وقد  وحني  وقت 
ومن  تعاىل  اهلل  ف�سل  بعد  من  وال�سالمة 
بركات دعاء االخوان وكثري م�ستاقني غاية 
كرمي  وانه  العال  �ساعات  اهلل  ن�سئل  ونهاية 

الرزاق."
   من حال وجه الذي

 وي�ستكمل التاجر البري ر�سالته بقوله:
احلاج  على  حولناكم  الذي  وجه  حال  "من 
امل��راد  فبها  قب�ستموه  ف��اإن  ال��ب��زاز  ر�سيل 
من  بو�سوله  وتخربونا  منه  ت��اأخ��ذوه  واأىل 

كل الزم."
وظاهر االأمر

لتعلم  كتبت  الر�سالة  هذه  اأن  االأم��ر  ظاهر 
التاجر الكربالئي بو�سول التاجر البغدادي 
كربالء  اىل  زي��ارت��ه  بعد  ب��غ��داد  اىل  �ساملًا 
يقب�سه  اأن  املر�سلة البد  الب�ساعة  ثمن   واأن 
الكربالئي من احلاج ر�سيل)ونظنه ر�سول( 

البزاز.
ور�سائل اخرى واأزمنة  تالية.

بوا�سطة  ت�سل  التي  االأخرى  الر�سائل  مئات 
اخ��رى  اىل  مدينة  م��ن  امل�سافرين  ال��ن��ا���ش 
او ب��وا���س��ط��ة ال��ربي��د حت��م��ل م��ن ال��ط��رائ��ف 
ما  هذا  ع�سرنا  عن  الغريبة  وامل�سطلحات 
له  �سابق  زمن  وع�سر  ثقافة  جت�سد  يجعلها 
واهتماماته،  وتعامالته  حياته  واأ�سلوب  لغته 
ول��ك��ل زم���ن ر���س��ائ��ل��ه وه��م��وم��ه واأح���الم���ه 
م��وزع  ن�سكر  اأن  الب��د  وهنا  وم�سطلحاته، 
الربيد يف كل ع�سر... �سواء كان املا�سنجر 
يف  االإلكرتوين  اأو  املدون  الر�سمي  الربيد  اأو 

زمننا هذا.

ن�شكر موزع الربيد
املر�سل  ا�سم  الر�سائل الربيدية حتمل  كانت 
م�سحوبة  اإل��ي��ه  امل��ر���س��ل  وا���س��م  وع��ن��وان��ه 
ب����ع����ب����ارات 

تقليدية مثل :
جناب احلاج االأجّل

�سعادة فالن بن فالن
موالنا الوجيه املبّجل فالن

ظرف  وعلى  هنا،  والب��د 

الر�سالة كتابة: ن�سكر موزع الربيد –اإ�سافة 
اىل كلمة )بّدوح( وهو مالك الر�سائل الذي 
يقوم بحفظها واإي�سالها ب�سالم اىل املر�سلة 

اليه.
مهمات اأخرى لبّدوح

حت���وي ال��وي��ك��ب��ي��دي��ا وم���راج���ع ال��ع��م 

من ر�صائل اأيام زمان

اىل زمن قريب، كانت الر�شائل الربيدية بني النا�ش ينقلها موزع الربيد 
ذو ال�شدارة والباي�شكل اىل الدور واملحالت وهو يحملها يف حقيبة 

جلدية حري�شًا على اإي�شالها اىل اأ�شحابها.

  با�صم عبد احلميد حمودي

)قطمر و بّدوح( يتّوجان 
املكاتيب بني النا�س

ف����ل����ك����ل����ور



 

مهم جدا 
 اليحق الأي �شخ�ش او موؤ�ش�شة او جملة او �شا�شة او مواقع الكرتونية 

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

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

مقداد عبد الر�صا

كنا �سغارا وكانت عيوننا تتوزع على كل ماي�سرها،كانت الرباءة والعفوية هي 
امليزة التي متثل حياتنا،من هذه العفوية امل�سهد اخلالب والطق�ش االن�ساين 
الكبري وم�سهد )ال�سقا مي(، مغر كان ذلك املاء فانت حتى ان مل تكن عط�سا 
فان هذا الطق�ش كان يدفعك ان تاخذ تلك )الطا�سة( ذات الرنني املحبب 
وترفعها اىل فمك لتدخل املاء الزالل اىل جوفك وتقراأ �سورة الفاحتة على 
ارواح الذين رحلوا، تلك الفاحتة التي كانت هي اول فتحة عني تعلمناها يف 
ال�سباب وهم يحملون فوق ظهورهم  اوؤلئك  اراقب  ابجدياتنا االوىل،كنت 
�سبيل  ا�سواتهم)�سقا مي(او  باعلى  وينادون  باملاء،القرب  واملبللة  املحنية 
ياعط�سان، وكم كان ذلك املنظر يده�سني حينما يتقدم �سخ�ش رجاًل كان 
ام امراة، ي�سعون قطعة نقود )قران( اى ع�سرين فل�سًا يف يد ال�سقا من 
اجل ان يوزع ال�سبيل على روح من غادر اىل االبد، يجتمع النا�ش حول ال�سقا 
وهو ي�سقيهم املاء حتى تنتهي القربة امام اعني الذي )�سبل القربة(، هذا 
واهله يف  االمام احل�سني )ع(  بعط�ش  التذكري  اىل  يعود  املده�ش  الطق�ش 
واقعة الطف يف �سهر حمرم احلرام، واهل اخلري كثريون عادة مايقومون 
باملاء  النا�ش  ل�سقي  الطرقات  يف  )حبوب(كثرية  خزانات  بو�سع  بالتربع 
خا�سة يف ايام عا�سوراء ك�سبا لالأجر والثواب، هذا الطق�ش العفوي اختفى 
االن بفعل تقادم الزمن وظهور الكثري من الو�سائل التي تعو�ش منها قناين 

�سارت  التي  امل��اء 
بديال عنه،وحكاية 
هي  ال�سورة  ه��ذه 
ال��راح��ل  لل�ساعر 
ع�����ب�����دال�����وه�����اب 
البياتي وهو ي�سرب 
)ط����ا�����س����ة( م���اء 
)ال�سقا  قربة  م��ن 
م��دي��ن��ة  يف  م�����ي( 
حيث  ال��ك��اظ��م��ي��ة 
اع����ت����اد ال�����س��اع��ر 
املدينة  هذه  زي��ارة 
وهناك  با�ستمرار 
له  اكرث من �سورة 

هناك .

يربط  ال��ذي  عالية  امللكة  ج�سر  ف��ان  للمعلومات  وكيبيديا  موقع  ح�سب 
قد  الكرخ  مبنطقة  الر�سافة  جانب  يف  التحرير(  )�ساحة  بغداد  مركز 
املانية  �سركة  قبل  من  تنفيذه  مت  وق��د   ،195 العام  يف  ان�سائه  يف  بو�سر 
دينار  ال��ف  و�ستمئة  مليون  هي  امل�سروع  لهذا  االجمالية  الكلفة  وكانت 
ا�سواق  يف  )يحجي(  العراقي  الدينار  كان  يوم  ع��راق��ي)1/600/000( 
امللك  والدة  امللكة  با�سم  تيمنا  عالية  امللكة  ج�سر  ا�سم  عليه  العامل،اطلق 
في�سل الثاين وزوجة امللك غازي رحمهم اهلل، بعد قيام اجلمهورية الغي 
اال�سم واطلق عليه ا�سم ج�سر اجلمهورية، تعر�ش هذا اجل�سر للكثري من 
بق�سوة وحتول  العام 1991 حيث مت ق�سفه  وخا�سة يف  والكدمات  العنف 
الثاين  الراحل في�سل  امللك  بعد ذلك، قام  اعماره  اربع، ثم مت  اىل قطع 
والع�سرين  الثالث  يف  الثاين  االعمار  ا�سبوع  احتفاالت  مبنا�سبة  بافتتاحه 
وحكاية  �سنوات،  ثالث  بناوؤه  ا�ستغرق  حيث   1957 للعام  اذار  �سهر  من 
بغداد  عا�سمة  امني  ومعه  الثاين  في�سل  امللك  جاللة  متثل  ال�سورة  هذه 
اال�ستاذ فخري الفخري اثناء افتتاح اجل�سر، وقد �سادف يف نف�ش اليوم 
ان قام جاللته بافتتاح ج�سر االئمة الذي يربط مدينة الكاظمية ومدينة 

االعظمية.
يتحدث  احلرف"  وا�سحاب  الباعة  "نداءات  كتابه  يف 
املتعة عن  بكثري من  الكتاب  موؤلف  املهدي  �سفيق  الدكتور 
الثلج  بوا�سطة  يتم  الدوندرمة  تربيد  )الدوندرمة(،كان 
معدين  اناء  يف  امل��ادة  تو�سع  كهرباء،  هناك  يكن  مل  ايام 
ا�سطواين )برميل( داخل برميل اخر من اخل�سب ويو�سع 
ي�ساعد  امللح  خ�سن،  ملح  عليه  املر�سو�ش  الثلج  من  الكثري 
درجة  ت��زداد  وبذلك  كثريا  احل��رارة  انخفا�ش درجة  على 

باليد،  تدفع  عربة  داخ��ل  مو�سوع  ذل��ك  ويكون  االجنماد 
ب��اردة  املرطبات  على  يحافظ  ان  ي�ستطيع  ال��ذي  فالبائع 
مدة اطول ف�سال عن جودتها ونظافتها يك�سب ال�سوق واال 
فم�سريها اىل االطفال الذين يت�ساهلون ببع�ش ال�سروط، 
مل تكن حمال بيع الدوندرمة كثرية انذاك وقد �سهدناها يف 
اوائل اربعينيات القرن املن�سرم، ان النداءات التي كانت 
واغلبها  املتجول  الدوندرمة  بائع  من  اال  الت�سدر  ت�سمع 
اجنبي، تركي او انكليزي، فن�سمع مثال،دوندرمة بارد،برد 
لغات،تركية  ثالث  من  خليط  النداء  هذا  يف  بعانة،  كلبك 
وهندية وانكليزية،يف كلمتي دوندرمة وعانة والتي هي اآنة، 
واحتاللهم  االنكليز  جم��يء  مع  دخلت  هندية  عملة  وه��ي 
البالد، وكانت ت�ساوي اربعة فلو�ش، وكان هناك نداء اخر، 
قيمغلي بوز، دوندرمة بوز،اى القيمر او الق�سدة، وتعني ان 
املادة التي تباع هي م�سنوعة من احلليب املثلج، كان البائع 
ال�سفيح  من  امل�سنوع  الدوندرمة  عمل  جهاز  بيده  يحمل 
يف  وي��دور  �سغرية  �سحون  فيه  )�سطال(  االخ��رى  وباليد 
االزقة واحلارات وهو يردد النداء ال�سابق، وعندما يتوقف 
لتتكاثف  بيده  )الربميل(  العلبة  ي��دور  ي�سرتيح  او  ليبيع 
�سكل  وتطور  الدوندرمة  تطورت  اكرث،  وتتجمد  الدوندرمة 
متنوعة  كثرية  وع��ب��وات  ونكهات  ال��وان��ًا  بيعها،ا�سبحت 
االزبري،احلليبي،الكال�ش،الليمون،  منها  وخمتلفة، 
اكرث  ال��دون��درم��ة  �سناعة  ت��ط��ورت  امل���وز،  بطعم  واح��ي��ان��ًا 
التي  النداءات  تلك  واختفت  باآالت حديثة  ت�سنع  و�سارت 
للنغمة  تطرب  اذان���ًا  والكبري  ال�سغري  م��ن  جتعل  كانت 
وحكاية  الالهب،  البالد  �سيف  يف  خا�سة  اكلها  وت�ستهي 
�سنع  بعملية  يقومان  وه��م��ا  �سابني  متثل  ال�����س��ورة  ه��ذه 
من  عادة  يكون  وال��ذي  املعدين  )برميلها(  يف  الدوندرمة 
مادة ال�سفر،احد ال�سباب ومع كل هذا التربيد يحمل بيده 

قنينة �سفن اآب ل�سربها ويتربد اكرث.
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غرق الع�شرات من 
املواطنني يف اأ�شواأ حادثة 
�شهدتها حمافظة نينوى 
منذ نهاية اأحداث داع�ش 
االإرهابي، اأغلبهم من 
الن�شاء واالأطفال كانوا 
يحتفلون يف جزيرة 
اأم الربيعني مبنا�شبة 
اأعياد نوروز، حني انقلبت 
بهم العّبارة التي كانت 
حتملهم يف نهر دجلة، 
يعزى �شبب غرقها اىل 
العدد الكبري من النا�ش 
الذين كانت حتملهم 
العّبارة يف ذلك الوقت 
والذي يفوق طاقة 
ا�شتيعابها.

عّبارة املو�صل
توِقف اأخواتها يف بغداد 
عن العمل

ذوالفقار يو�صف
ت�صوير- ح�صني طالب

اجلهات  ا�سُتنفرت  احل��ادث��ة  م��ن  واح���د  ي��وم  بعد 
من  العديد  واأ�سدرت  املت�سبب،  لك�سف  املتخ�س�سة 
القرارات منها اإيقاف العّبارات عن العمل كليًا حلني 
الك�سف عن مدى �سالحيتها يف احلفاظ على اأرواح 
املواطنني، ومن �سمنها عّبارات بغداد التي مازالت 

متوقفة اىل يومنا هذا.
عّبارات بغداد

عّبارة  �ساحب  ع��ام��ًا(،  �سعيد)43  عمر  ا�سماعيل 
"يبلغ طول  ويقول:  عّبارته  يو�سح مميزات  املتنبي، 
العّبارة 20 م وعر�سها خم�سة اأمتار، وارتفاعها عن 
املاء مرتًا ون�سف املرت. وح�سب تقارير الك�سف فاإن 
�سهادات  على  وحا�سلة  املوا�سفات،  كاملة  العّبارة 
حديثة،  حمركات  وذات  كفاءة،  و�سهادات  تقديرية 
اأي خلل منذ خم�ش �سنوات، ومتت  ل فيها  ي�سجَّ ومل 
�سناعتها �سمن خمططات وموا�سفات وزارة النقل 
اأط��واق  ت�سم  اإذ  حم��رتف��ني،  مهند�سني  وبوا�سطة 
من  الأكرث  جناة  و�سرتات  للحريق،  ومطافئ  جناة، 
الداخل  من  مقّطعة  العّبارة  اأن  كما  �سخ�ش،   100
اإذا ما  الغرق  ب�سكل طبقات، ما يجعلها منيعة �سد 
اىل طبقاتها  املاء  نفاذ  اإمكانية  ب�سبب عدم  ثقبت، 
االأخرى، اأما حمولتها من النا�ش اأثناء الك�سف في�سل 
عددهم اىل )150( �سخ�سًا، اإال اأننا نقوم بتحميلها 
ب�)80( �سخ�سًا فقط، وذلك ب�سبب املوقع اجلغرايف 
الذي ال يعد موقعًا يكتظ باملاّرة من ال�سّياح يف اأيام 
االأ�سبوع االأخرى، وكمنطقة جتارية متخ�س�سة، اإال 
اأن �سارع املتنبي وما يحيط به من مناطق مهمة يعّد 
املتنف�ش الوحيد للعائالت العراقية يف يوم اجلمعة. 
اأما الزخم يف باقي اأيام االأ�سبوع فيكون من ن�سيب 
عّبارات اجلادرية واالأعظمية واأبي نوا�ش واملتنزهات 
من  يومني  على  مقت�سرًا  عملنا  يكون  اإذ  االأخ��رى، 
اأيام االأ�سبوع، هما اجلمعة وال�سبت، وبالتحديد من 
اإال  الواحدة ظهرًا،  ال�ساعة  ال�ساعة 11 �سباحًا اىل 
اأننا عانينا من توقف العبارة الأكرث من ثالثة اأ�سهر، 
وال��ذي  املو�سل،  عّبارة  حادثة  ي��وم  من  وبالتحديد 
عطل عمل جميع عّبارات بغداد جميعًا حلني اإثبات 

�سالحية هذه العّبارات خ�سية تكرار الفاجعة."
ا�صتثناء

هي  ب��احل��ادث  املت�سبب  اإي��ج��اد  يف  احل��ل��ول  تكن  مل 
عّبارات  القرارات  تلك  �سملت  بل  القرارات،  اوىل 

املحرر  مع �ساحب عبارة املتنبي
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م�������ق�������االت

عامر بدر ح�صون

اأما بعد

لن احلب اأعمى واملقاومة ل�صعب او بالد لي�صت 
�صهلة، فانه يوافق على العملية.. لكنه وقبل 

التنفيذ يرفع راأ�صه فريى ال�صماء واملراعي 
واجلبال والطيور والنهار فيقرر الهرب 

والنتماء للحياة.

بلد العميان!

سألخص هنا قصة قصيرة مع رجاء ان "ال ياخذ احد على نفسه 
او على بلده"!

***
سقط بطل القصة )وهو مثقف ومتسلق جبال ونسيت اسمه( من 

الجبل فوصل الى مدينة في اعماق الوادي اسمها بلد العميان، 
الن جميع سكانها عميان، هم اصال ال يعرفون بعماهم فهم ومنذ 

قرابة اربعة عشر جيال وهم في هذه الحالة!
لكنهم رغم ذلك كانوا سعداء ومنظمين بشكل كامل.. فهم ينامون 

في النهار ويعملون في الليل )هم ال يعرفون الليل من النهار، 
لكنهم يعرفون ان الوقت االكثر دفئا هو موعد النوم واالكثر بردا 
هو موعد العمل( ولهم اساطيرهم عن البداية والنهاية والحياة وما 

بعد الحياة، فهم يظنون ان االرض مسطحة وصغيرة وان فتحة 
ما توجد فوقهم هي رابطهم بالسماء، ولهم فقهاء وعلماء وشيوخ 
يديرون امورهم. وهم يؤمنون ان اي سوء يلحق بهم فهو عقاب 

لهم من هللا على اعمالهم الطالحة!
اضافة لهذا فهم يعاملون الطيور كمالئكة او شياطين النهم 

يسمعون صوتها وال يستطيعون االمسالك بها!
***

عندما يصل صاحبنا الى هذه البالد يكتشف عماهم ويرى ان 
حواسهم االخرى قد نشطت بشكل مبدع، فهم يعرفون كل واحد 

بايقاع خطواته وربما برائحته، وعندما يخبرهم انه جاء من 
مدينة كبيرة فيها مئات اآلالف من البشر ال يصدقونه النهم ال 

يعرفون ان هناك عالما غير عالمهم!
وعندما يتحدث لهم عن البصر وما هو موجود في الحياة 

يسالونه:
- وما هو البصر؟!

***
وبسبب افكاره وحديثه عن البصر وااللوان والنور والغابات 

والبحار يتم التعامل معه كمريض في عقله، واالخطر انهم 

يحددون مرضه في افكاره وعقيدته.. ويعتبرون ان سبب مرضه 
هي عيونه غير المطموسة كعيونهم!

وكما في كل القصص يقع صاحبنا في حب فتاة منهم ويريد ان 
يتزوجها، لكن الشيوخ يخبرونه انهم سيجرون له عملية طمس 

لعينيه حتى يفكر مثلهم ويصبح منهم!
والن الحب أعمى والمقاومة لشعب او بالد ليست سهلة، فانه 

يوافق على العملية.. لكنه وقبل التنفيذ يرفع رأسه فيرى السماء 
والمراعي والجبال والطيور واالنهار فيقرر الهرب واالنتماء 

للحياة.
***

هذه القصة كتبها الروائي والقاص االنكليزي الشهير هربرت 
جورج ويلز ونشرها عام 1904 ولم يتهمه احد يومها انه 

يعّرض باالنكليز ويتهمهم بالعمى الن افكاره كمثقف ال تتماشى 
مع افكارهم، بل خلدوه وخلدوا اعماله وتعاملوا معه من باب 

"رحم هللا من اهدى الّي عيوبي"!
***

ما مناسبة هذه القصة وتذكرها اليوم وقد قراتها في ايام الصبا؟
ال ادري!

لكن وبما انني كتبتها فهي فرصة للسؤال عما سنفعله كعرب 
وكعراقيين بشكل خاص بمن يمكن ان يكتب عن بلد العميان؟

بل ماذا يمكن ان نفعل بمن يذكرنا باآلية الكريمة:
"فانها ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" 

سورة الحج 46.

بغداد التي تقّل ال�سّياح واملواطنني بني �ساطئي نهر 
العوائل  اأرزاق  ال��ق��رار  ذل��ك  ي��راِع  مل  حيث  دجلة، 
بح�سرة  يحدثنا  عمر  ا�سماعيل  عملها.  يعيلها  التي 
اأن " العّبارة تعيل اأكرث من 18 عائلة، منها عائالت 
العاملني عليها من غطا�سني وغريهم ممن يعملون 
نفذت  النهرية  ال�سرطة  اأن  اإال  ونظافتها،  لتهيئتها 
ماعدا  بغداد  ع��ّب��ارات  باإيقاف  النقل  وزارة  ق��رار 
واال�ستثمارية،  احلكومية  املتنزهات  يف  �سبيهاتها 
ال�سياحية  واجل��زي��رة  ال����زوراء  متنزه  ع��ّب��ارة  مثل 
ومدينة ال�سندباد، وال اأعرف �سبب هذا اال�ستثناء." 
"رغم مراجعتنا لوزارة النقل  اأنه  ي�سيف ا�سماعيل 
ملرات عديدة، ات�سح اأن الوزارة قررت الك�سف عن 
طريق  عن  ذلك  ويتم  تعمل،  التي  العّبارات  جميع 
تقدمينا  ومع  واأمانها،  �سالحيتها  عن  ك�سف  جلنة 
االأخري  الك�سف  وحتى  والتزكيات  بنائها  خمططات 
الذي مل متر عليه �سوى خم�ش �سنوات، اإال اأن الغريب 
يف االأمر هو عدم وجود فرع لهذه اللجنة يف بغداد، 
لهذا  الب�سرة،  حمافظة  على  يقت�سر  وجودها  واأن 
يف  الك�سف  ق�سم  مبخاطبة  ال���وزارة  تقوم  اأن  الب��د 
تك�سف  جلنة  ير�سلون  وبدورهم  الب�سرة  حمافظة 
ال  التي  العملية  وه��ذه  للعمل،  جاهزيتها  مدى  عن 
تاأخذ من الوقت �سوى اأ�سبوع واحد، تخطت االأربعة 

اأ�سهر حلد االآن، واالأ�سباب غري معروفة."

فاجعة املو�صل
ع�سرين  من  الأك��رث  خ��ربة  و�ساحب  دّف��ة  ك�ساحب 
من  "جعلت  ويقول:  عمر  ا�ساعيل  لنا  يو�سح  عامًا، 
املواطنني،  ي�ستقلها من  اآمنًا لكل من  العبارة مكانًا 

اذ جعلت من العاملني عليها اأ�سحاب كفاءة وخربة 
يف اأمور ال�سباحة والغط�ش، والت�سرف اأثناء حدوث 
الذي مت  العّبارة  وملتابعتي مقطع حادث  اأي طارئ، 
ما  اأن  اإال  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  تداوله 
عند  وباخل�سو�ش  للحادثة،  املحّللون  هم  يزعجني 
تكن  مل  الو�سيلة  هذه  اأن  اإذ  ب�"العّبارة"،  ت�سميتها 
والمتتلك  ب�"الطبكة"  ت�سمى  وامن��ا  اأب���دًا،  ع��ّب��ارة 
ارتفاعها  يكون  اإذ  العّبارة،  �سفات  من  �سفة  اأي��ة 
منخف�سًا جدًا عما نراه يف العّبارات، وتكون مربعة 
اأثناء  املعقول  اأكرث من  اأما حمولتها فكانت  ال�سكل، 
ال�سكل  مربعة  نقل  كو�سيلة  حمولتها  والأن  احلادثة، 
اأطرافها،  على  ولي�ش  و�سطها  يف  تكون  اأن  يجب 
جوانب  على  ال�سحايا  انت�سار  مالحظتنا  وع��ن��د 
فيها،  مبن  وتغرق  تنقلب  جعلها  "الطبكة" ما  تلك 
نراه  عما  تختلف  حمركاتها  اأن  هو  االأخري  وال�سبب 
يف العبارة، فهي ت�سحب بوا�سطة اأ�سالك ممتدة اىل 
ومع  حمركات،  بوا�سطة  النهر  من  االآخ��ر  الطرف 
عدم مراعاة جاهزية و�سالحية املكائن واالأ�سالك 
اأن  نن�ش  وال  احلادث،  اأثناء  تتقطع  �ساهدناها  التي 
ذلك اجلزء من النهر هو االأقرب ل�سد املو�سل، حيث 
الوقت،  ذلك  يف  امل��اء  تيار  قوة  االأ�سالك  تقاوم  مل 
وعك�ش مانراها يف العّبارات وحمركاتها التي تربط 
بوا�سطة دّفة يقودها �سائق  بالعّبارة نف�سها، وتوّجه 
امر  اأي  ح��دوث  عند  يوقفها  اأن  ي�ستطيع  حم��رتف، 

طارئ.
ال�صرطة النهرية

الكابنت وقائد الدّفة حمزة عبيد ح�سني)49 عامًا(، 
اأحد العاملني على العّبارة ي�سكو احلال بعدم اإدارته 

و�سول  ويقول"عند  ا�سهر  اأربعة  منذ  الدّفة  لعجلة 
باإيقاف  املا�سي  اآذار  �سهر  من   22 يوم  يف  القرار 
العّبارة من خالل ال�سرطة النهرية، توجهنا مبا�سرة 
العّبارة،  ت�سغيل  الإع��ادة  الالزمة  االإج���راءات  لعمل 
امل��دين  ال��دف��اع  قبل  م��ن  عنها  بالك�سف  واملتمثلة 
وال�سالمة املهنية، ومت ت�سليمنا بعد الك�سف �سهادات 
لكن  للعمل،  وجاهزيتها  ب�سالحيتها  وت��زك��ي��ات 
فيها  اليوجد  بغداد  العا�سمة  اأن  االأم��ر  يف  الغريب 
ق�سم للك�سف عن �سالحية عمل العّبارات، واالأغرب 
ا�ستح�ساله  مت  لها،  القدمي  الك�سف  اأن  ذل��ك  من 
من ق�سم الك�سوفات لوزارة النقل الواقع يف منطقة 
التاأخري  مت  قد  اأن��ه  اإال   ،2014 �سنة  يف  االأعظمية 
يف  ال����وزارة  ل��ف��رع  مراجعتي  وع��ن��د  �سبب،  وب���دون 
االأعظمية جاء الرد باأن ق�سم الك�سوفات يف الب�سرة 
املوجودة على  العّبارات  الك�سف عن  يبعث كتاب  مل 

نهر دجلة يف بغداد حلد االآن!!.

عاطلون
 حممد عبد املنعم )27 عامًا( ي�سكو توقف م�سدر 
رزقه الوحيد ويقول: "عندما توقفت العّبارة انقلبت 
معيل  والأن��ن��ي  جحيم،  اىل  عائلتي  وح��ي��اة  حياتي 
اعادة  ي�سد حاجتي حلني  ما  اأجد  اأن  يجب  لعائلتي 
ت�سغيلها جمددًا، ولكوين حمبًا لهذا العمل ا�ستطعت 
يف  امل���واد  حتميل  يف  ع��ام��اًل  ال�سباح  يف  اأع��م��ل  اأن 
�سوق ال�سورجة، اإال اأن حّبي للعّبارة ومت�ّسكي بالعمل 
اأوقات  اأعمل على نظافتها باملجان يف  فيها، جعلني 
والرتقب  ال�سباح،  يف  عملي  اكمال  عند  الع�سر، 
باأمل باأنها �ستعمل مرة اخرى، والأننا كعائلة والعّبارة 
هي االأم التي ت�سم هذه العائلة مل ا�ستطيع اأن اأترك 
اخرى  مرة  �سنجتمع  باأننا  اأم��ل  وكلي  فيها،  العمل 
ي�سري  نهر دجلة جمددًا".  و�سط  ن�ستقلها يف  ونحن 
املنا�سبات  ت�سبق  التي  "الفرتة  اأن  اىل  املنعم  عبد 
)عليه  الكاظم  االإم��ام  ا�ست�سهاد  كزيارة  الدينية، 
ت�ستدعي  التي  املنا�سبات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�����س��الم( 
يومًا، وعند  العمل ملدة 15  ايقافنا عن  يتم  امل�سري، 
على  اخل��وف  باأنه  ال��رد  يكون  ال�سبب،  عن  ال�سوؤال 
بحماية  والعّبارات  ال��زوارق  تقوم  بينما  الزائرين، 
ومب�ساعدة  النهر،  واط��راف  اجل�سور  عند  املواطن 
ال�سرطة النهرية يف العمل على امان املواطن ب�سكل 

عام، اإذًا فلماذا هذا الظلم بحق م�سدر اأرزاقنا؟
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اأن  اإكمال طريقه اىل منزله، بعد   وحرمه من 
اأكمل عمله الذي دام �سبع �ساعات.

الو�سول  العجالت  �سائقي  م��ن  ك��ث��رٌي  ي��ح��اول 
عملهم،  وقت  نهاية  بعد  �سكناهم  مناطق  اىل 
ب�سبب  ازدح��ام��ًا خ��ان��ق��ًا،  ي��واج��ه��ون  اأن��ه��م  اإال 
ال�سارع  ف�ساء  ن�سف  تغطي  التي  اخل�سراوات 
العجالت  عن  ف�ساًل  تقريبًا،  م�سارين  مبقدار 
التي  اخل�سرة"  "علوة  م��ن  لل�سراء  املتوقفة 
تتو�سط "حمرم ال�سارع" بكل اأريحية، ما جعل 
ال�سوارع  تغلق  وبهذا  التقاطع،  يغلق  ال��زح��ام 
امل��رور،  حركة  انعدام  اىل  موؤدية  به  املرتبطة 

وكل هذا يف ذروة خروج املوظفني من عملهم.
خمري" غري  "م�صريَّ

هذا ما قاله حت�سني ال�سمري بعد اأن نالت حرارة 
ال�سيف منه وهو ينتظر انتهاء هذه "امل�سيبة"، 
على حد قوله، م�سيفًا:  "هذا حايل منذ بداية 

هذه الظاهرة، وامل�سكلة تتفاقم كثريًا مع خروج 
الثانية  ال�ساعة  ب��ني  دوائ��ره��م  م��ن  املوظفني 
والثالثة ظهرًا، وهكذا اأم�سى طريق عودتنا اإىل 
منازلنا جحيمًا ال ينتهي، ومعاناة يومية روتينية 
يف  بتكرارها  ملعرفتنا  معاي�ستها  اإىل  ن�سطر 

اليوم التايل."
الوقت  اأن  من  الرغم  "على  ال�سمري:  ي�سيف 
يتجاوز  ال  منزيل  اىل  و�سويل  ي�ستلزمه  ال��ذي 
الع�سر دقائق، اإال اأن هوؤالء الباعة بتجاوزاتهم، 
اأحيانًا،  واأك���رث  كاملة  �ساعة  ي�ستغرق  جعلوه 
الغريب  الالهب،  العراق  �سيف  ح��رارة  حتت 
جدًا  قريبة  �سرطة  دوري��ة  هناك  اأن  االأم��ر  يف 
من املكان، واالأغرب هو اأنهم مل يحركوا �ساكنًا 
بهذا ال�سدد، رغم م�ساهدتهم زحام العجالت 
ال�سوارع  حميلة  املكان،  نف�ش  يف  جتمعت  وقد 
تخ�س�ش  اأن  البد  لهذا  تطاق،  ال  عذابات  اإىل 

يف  اخل�����س��راوات  لبيع  خا�سًا  مكانًا  احلكومة 
تلك املناطق التي تخلو من االأ�سواق املخ�س�سة 
ال�سحي  اجلانب  مراعاة  اىل  اإ�سافة  لبيعها، 
املعرو�سة  الفواكه  تتعر�ش  فقد  االأم���ر،  لهذا 
ال��ع��ج��الت واالأت��رب��ة  ال�����س��وارع اىل دخ���ان  يف 

واجلراثيم، ما يهدد �سحة من ي�سرتيها."
جّنة الطريق وجحيمه

للن�ساء عذاباتهن اأي�سًا يف البحث عن ال�سوارع 
لديها  امل��راأة  والأن  االزدحامات،  من  تخلو  التي 
واجبات منزلية اأخرى عدا واجباتها الوظيفية، 
تفر�سه  ال��ذي  التاأخري  لتتحا�سى  جتهد  فاإنها 
موؤ�س�سات  �سيطرة  �سعف  ع��ن  نتجت  ع��وائ��ق 

الدولة املعنية بحماية القانون واإنفاذه.
اأح��د  يف  م��وظ��ف��ة  ع���ام���ًا(   36( حميد  ج��ن��ان 
مبرارة  حتدثنا  ال�سنك،  منطقة  يف  امل�سارف 
معاناتي  �سبب  عملي  مكان  يكن  "مل  وت��ق��ول: 

اأح��م��ل هّمه ه��و اخل���روج من  م��ا  اأن  اإال  اأب���دًا، 
فثمة  املنزل،  اإىل  العودة  وم�سوار  املكان  ذلك 
ع�سرات العربات املتوقفة يف منت�سف ال�سارع، 
منزلية،  م��واّد  اأ�سحابها  فيها  يعر�ش  بع�سها 
وبع�سها يبيع اخل�سراوات، وهناك من يبيعون 
قد  وجميعهم  النقالة،  الهواتف  اأك�س�سوارات 
جعل  ما  بب�ساعتهم،  ال�سارع  غلق  على  تعاونوا 
�سيما  ال  كاجلحيم،  يل  بالن�سبة  العودة  طريق 
و�ساحات  �سوارع  من  امل��رور  على  جمربة  اأنني 

تغ�ش بهم."

وتوؤكد جنان "اأن هذه التجاوزات توؤثر على �سكل 
عا�سمتنا احلبيبة وهيئتها، وت�سبغ عليها طابع 
تفعيل  يجب  لهذا  والتخلف،  واجلهل  الفو�سى 
وتوفري  البطالة  على  الق�ساء  يف  احلكومة  دور 
واإيجاد  العاطلني،  اآالف  لع�سرات  العمل  فر�ش 
ال  حتى  الباعة،  لهوؤالء  بديلة  اأعمال  اأو  اأماكن 

حل  يجب  كما  الوحيدة،  عي�سهم  �سبل  تقطع 
وحمايته  القانون  اإنفاذ  موؤ�س�سات  تلكوؤ  م�سكلة 
هّمًا  اأ�سافت  امل�سكلة  هذه  اإن  دوره��ا،  اأداء  يف 

اآخر اإىل هموم العراقيني."
�صافر" "جتاوز 

مل تكن اخل�سراوات تخرتق ال�سارع، بل و�سل 

ما اأن وقعت انظار حت�شني ال�شمري )37 عامًا( على تقاطع �شارع حيفا، 
وبالتحديد بعد تقاطع �شاحة الطالئع، حتى غرّي وجهته �شوب ج�شر باب املعظم، 

بعد اأن كان متجهًا نحو منطقة العطيفية التي ي�شكنها، فقد غلب الزحام على 
هذا التقاطع وما بعده ب�شبب جتاوزات تعّدت الر�شيف وو�شلت اىل منت�شف 

ال�شارع الذي امتالأ باخل�شراوات،

وخ�ص��ر"  فواك��ه  "عل��وة 
يف منت�صف ال�صارع

ذوالفقار يو�صف
عد�صة- كنان احللفي
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املحّملة  ال��ب��اع��ة  ع��ج��الت  و���س��ع  اىل  االأم����ر 
بتاأزمي  زاد  ما  ال�سارع،  و�سط  باخل�سراوات 
الق�سية. ح�سن جبار)�سائق �سيارة اأجرة - 29 
اأن  "ال اأخفيكم  عامًا( ، يحدثنا بحرقة قائاًل: 
وال  مرفو�ش  اأمر  اإن�سان  اأي  رزق  م�سدر  قطع 
ميكن القبول به حتت اأي ظرف، اإال اأن التجاوز 
خاطئة  ظاهرة  الطريقة  بهذه  ال�سوارع  على 
اأن  وغري مرغوبة وتوؤذي املجتمع، فالذي يريد 
يك�سب رزقه عليه اأن يفعل ذلك لكن بالطريقة 
تعطياًل  اأو  خ��ل��اًل  ت�سبب  ال  ال��ت��ي  ال�سحيحة 
خلدمة  وج��دت  ال�سوارع  واإن  النا�ش،  مل�سالح 
يجعل  ما  هناك  اأن  اإال  للفرد،  ولي�ش  اجلميع 
من  ب�سبب  اأ�سعب،  وعي�ستنا  م�ستحيلة  حياتنا 
يتجاوزون على ال�سوارع العامة ال �سيما ال�سوارع 

الرئي�سة منها بهذا ال�سكل ال�سافر.
املتجاوزين  حماربة  "جتب  باأنه  ح�سن  ويوؤكد 
واحلد من جتاوزاتهم، وذلك باحتاذ اإجراءات 
التي  ال�سعوب  مثل  نكون  فلن  بحقهم،  �سارمة 
الظواهر  تلك  ن��ح��ارب  مل  م��ا  القانون  حت��رتم 
العراق،  بغدادنا احلبيبة ويف عموم  ال�سيئة يف 
تواجههم  ح��ني  اأن����ك  ه��و  االأم����ر  ال��غ��ري��ب يف 
وتتحدث معهم عن هذا التجاوز، يرد بع�سهم 
اأن ال�سارع ملك للدولة ولي�ست لك �سلطة علينا، 
ب�سائعهم  يعر�سون  اإمنا  اإنهم  يقولون  واآخرون 
والر�سيف  للمارة،  ال�سارع حتى تربز  يف و�سط 
ال يكفي لعر�سها ب�سكل وا�سح، والبع�ش االآخر 
معه:  حديثي  متجاهاًل  ع��اٍل  ب�سوت  ي�سيح 

طماطة، خيار، ركي عال�سجني.

موقف 
الأمانة

ب��ال��رغ��م م��ن م��ع��ان��اة ال��ع��راق��ي��ني يف ال��ط��رق 
املزدحمة، اإال اأن "مايزيد الطني بّلة"، هو تفاقم 
ال��ت��ج��اوزات  م��ن ج��راء  م�سكلة االزدح���ام���ات، 
التي  االأ���س��رار  حجم  مرتكبوها  ي��درك  ال  التي 
يت�سببون بها حني يفتحون متاجر خ�سراواتهم 
من  يزيد  ال��ذي  االأم��ر  ال�سارع"،  "حمرم  على 
احلرارة  درجات  يف  �سيما  ال  املواطنني  معاناة 
التحذيرات  من  الرغم  وعلى  ه��ذه،  القا�سية 
املوجهة اإليهم، اإال اأنهم يتذرعون دومًا باأن هذا 
هو م�سدر رزقهم، حتى اأن بع�سهم قد طرد من 
مكان جتاوزه وعاد مرة اأخرى بعد غياب االأمن 
املتحدث  اجلانب  هذا  من  يحدثنا  املكان،  من 
حكيم  االأ�ستاذ  بغداد  اأمانة  با�سم  االإع��الم��ي 
بغداد  اأمانة  "اأن موقف  الزهرة مو�سحًا   عبد 
واالأر�سفة  ال�سوارع  على  التجاوزات  بخ�سو�ش 
خمالفة  التجاوزات  وه��ذه  وا���س��ح،  موقف  هو 
االأ�سا�سي  وللت�سميم  وال�����س��واب��ط،  للنظام 
برفع  دائمًا  تقوم  االأمانة  اأن  اذ  بغداد،  ملدينة 

ال���ت���ج���اوزات ب��ا���س��ت��م��رار، 
من  املتجاوزين  بع�ش  لكن 
اأ���س��ح��اب ع��ج��الت احلمل 
ال�سوارع  بع�ش  ي�ستغلون 
ب��ع��ر���ش ب�����س��اع��ت��ه��م من 
اخل�����س��راوات وال��ف��واك��ه 

لبيعها."
"اأن  ال���زه���رة  ي��وؤك��د ع��ب��د 
توا�سل عملها يف حماربة هذه  املعنية  اجلهات 
املظاهر، اإال اأن اأ�سحاب تلك العجالت يغرّيون 
تتوجه  الرقابية  اجلهات  روؤيتهم  فور  مواقعهم 
�سنع  بع�سهم  اأن  اإال  املكان،  ويغادرون  اليهم، 
�سقوفًا ومظالت حلماية ب�ساعته من ال�سم�ش، 
م�سادرتها  اإىل  االأم��ان��ة  ك��وادر  تعمد  وعندئذ 
هذه  ون��وؤك��د:  امل��ت��ج��اوزي��ن،  ه���وؤالء  وحما�سبة 

الظاهرة مرفو�سة متامًا."
املوت "كنان" وعد�صة 

ونقلها  ه���ذه احل���ال���ة  ت��وث��ي��ق  وم���ع حم�����اوالت 
من  املعنية  اجلهات  اىل  وموثوقية  مب�سداقية 
اأن املهمة  اأننا مل نكن نتوقع  اإال  خالل جملتنا، 
من  )ت�سويرًا(  نقلها  اأن  اإذ  ال�سعوبة،  بهذه 
خ���الل ع��د���س��ة ال��زم��ي��ل ك��ن��ان احل��ل��ف��ي جعله 
املتجولني  الباعة  بع�ش  م��ن  للتهديد  عر�سة 
بال�سور، ومل  توثيق هذه احلالة  الذين رف�سوا 
ُيبدوا اأي احرتام حلرية ال�سحافة، ولوال بع�ش 
عنا�سر االأمن املوجودون يف املكان لتعر�سوا له، 
ما ا�سطره اإىل اأن يلتقط ال�سور بجهازه النقال 

وهو يف داخل �سيارته.

تعتزم �سبكة االعالم العراقي افتتاح املتحف الفني يف مقر ال�سبكة قريبًا.. لذا تدعو ال�سادة 
املواطنني وال�سركات الفنية الراغبة باهدائها اجهزة تقنية وفنية اثرية او مميزة وكذلك 
�سور امل�سل�سالت او االفالم وكوالي�سهما وال�سحف واملجالت العراقية القدمية لعر�سها 

داخل املتحف مع تثبيت ا�سم جهة االهداء يف لوحة خا�سة بها.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بالرقم 07718176074

الدكتور ف�صل فرج اهلل
 رئي�س �صبكة العالم العراقي
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اإن ال��رج��ال ه��م وح��ده��م م��ن اأ���س��اع��وا الفن، 
الو�سع  ب�����س��دة  ب����االأدب وحت����دوا  وا���س��ت��اأث��روا 
الراهن، بينما كانت املراأة تعمل داخل املجال 
املحلي فقط. ولكن على الرغم من 
اأن التقاليد قد قل�ست ب�سكل 
دائم م�ساهمة املراأة واأ�سبح 
عملها يفتقر اإىل امل�سداقية ب�سكل 
قيمتها  من  غ�ّش  ما  وهذا  منهجي، 
�سوءها  اأن  اإال  لل�سخرية،  وعر�سها 
نن�سى  اأال  ويجب  ال�سقوق  اخ��رتق  قد 
اأبدًا اأن اأول �سخ�ش اأ�سم اأعمى يح�سل 

على �سهادة كانت هيلني كيلري.

احتفال �شنوي
بيوم  ح��زي��ران  �سهر  يف  �سنويًا  االحتفال  يتم 
امل��وؤل��ف��ة   )1968-1880( ك��ي��ل��ري(  )ه��ي��ل��ني 
ال�سيا�سية..  والنا�سطة  واملحا�سرة  االأمريكية 
امراأة انت�سرت على ال�سدائد، ال تعرف الياأ�ش 
اأول  لت�سبح  داخلها  يتغلغل  اأن  له  ت�سمح  ومل 
والب�سر،  ال�سمع  حا�ستي  فقدان  تعاين  ام��راأة 
وتغلبت على معاناتها لت�سبح واحدة من رواد 

ال�سوؤون االإن�سانية يف القرن الع�سرين.

لغة االإ�شارة
واأجمل  اأف�سل  روؤي��ة  ميكنني  "ال  كيلري:  تقول 
قلبي  لكن  مل�سها،  حتى  اأو  العامل  يف  االأ�سياء 
ي�سمى  بها" وقد جنت كيلري من مر�ش  ي�سعر 
عامًا  كان عمرها  عندما  القرمزية(  )احلمى 
وال��ق��راءة  ال��ت��ح��دث  وتعلمت  ال��ع��ام،  ون�سف 
النقاط  من  نظام  وهو  )برايل(  لغة  بطريقة 
�سعاف  اأو  للمكفوفني  ميكن  ال��ت��ي  ال��ب��ارزة 
لغة  وا�ستخدام  باالأ�سابع،  قراءتها  الب�سر 
�سوليفان(.  )اآن  مر�سدتها  مب�ساعدة  االإ�سارة 
وبينما تتدفق املياه الباردة من امل�سخة على يد 
هيلني كيلر اليمنى ر�سمت معلمتها اآن �سوليفان 
احلروف W- A- T- E- R وتعني )ماء( 
الطريقة،  هذه  با�ستخدام  الي�سرى  يدها  على 
نهاية  يف  كلمة  ثالثني  من  اأك��رث  كيلري  تعلمت 

اليوم.
عندما بلغت كيلري التا�سعة ع�سرة من عمرها، 

للمكفوفني  بريكنز  معهد  اإىل  والداها  اأخذها 
�سوليفان  اخلريجة  التقيا  وهناك  بو�سطن  يف 
البالغة من العمر ع�سرين عامًا، التي اأ�سبحت 
وفاتها،  حتى  احلياة  مدى  ومرافقتها  مربيتها 
كيلري،  لدى  الوحدة  حالة  �سوليفان  اخرتقت 
وعلمتها كيفية القراءة والتحدث مع االآخرين، 
نف�ش  يف  التعلم  حب  التدري�ش  ه��ذا  اأث��ار  وق��د 
اأعمى  اأ�سم  اأول �سخ�ش  اأ�سبحت  التي  كيلري، 
يح�سل على �سهادة يف عام 1904، وبعد ذلك 

ن�سرت اثني ع�سر كتابًا.

ن�شاطات ن�شوية
عام  ففي  متعددة،  ن�ساطات  كيلري  مار�ست 
احلريات  احت��اد  تاأ�سي�ش  يف  �ساعدت   1920
عاطفية،  نا�سطة  واأ�سبحت  االأمريكي  املدنية 
واحتجت على احلرب العاملية االأوىل، ودعمت 
ح��ق��وق ال��ع��م��ال وال���دع���وة اإىل ح��ق امل����راأة يف 

الت�سويت وحتديد الن�سل.
االنتخابية  احلمالت  يف  حياتها  كيلري  اأم�ست 
ل�سالح املعوقني، وكذلك الدعوة اإىل ال�سالم، 
وحقوق  االإجنابية  احلقوق  يف  امل���راأة  وحقوق 
كيلري  هيلني  اأ�س�ست   ،1915 عام  ويف  العمال، 

ويف  ل��ل��م��ك��ف��وف��ني،  منظمة 
 1920 ع��������ام 
�����س����اع����دت يف 

ت��اأ���س��ي�����ش احت��اد 
احلريات املدنية 
االأم������ري������ك������ي، 

وح���������س����ل ه����ذا 
العمل على و�سام احلرية 

ال����رئ����ا�����س����ي وك����ث����ري م��ن 
الدرجات الفخرية.

توفيت كيلري عام 1968 عن عمر 
ي��ن��اه��ز ال��ث��ام��ن��ة وال��ث��م��ان��ني، 

اإال  للب�سر  فقدانها  ورغ��م 
روؤيتها  غرّيت  ام��راأة  اأنها 

العامل.

عن الإندبندنت

رة  تقول هارييت هول، املحررِّ
يف �شحيفة )االإندبندنت( 
الربيطانية، يف عمودها 
الذي يتناول حياة الن�شاء 
العاديات اللواتي وراءهن 
ق�ش�ش ا�شتثنائية، اإن املراأة 
املتمردة كانت لها روؤية 
حقيقية، ومن قراءة معظم 
روايات التاريخ، ميكن اأن 
نت�شامح لنفرت�ش اأن الن�شاء 
مل يكن املحاربات، واأن 
املفكرين العظماء اأو العلماء 
الرواد وحدهم الذين �شكلوا 
عاملنا وغريوه!!.

ترجمة: ثريا جواد

يوم
هيلني كيلري: 
امراأة غرّيت نظرُتها العامل
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ال اأ�شل للفديو!
تلك  مع  االأم��ور خطورة  اأك��رث  ان  يبدو 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، ه��و ع���دم وج���ود اأ���س��ٍل 
للفديو املزيف، ميكن مقارنته  حقيقي 
وتقدميه للعيان للداللة على التزييف، 
ف��دي��وات  ت�سنع  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ف��ت��ل��ك 
ب�����س��وت وح���رك���ة الأ���س��خ��ا���ش ه���م مل 
مع  احل��ال  هو  كما  فعاًل،  بها  يقوموا 
وباقي  بالفوتو�سوب  املزيفة  ال�سور 
ميكن  ح��ني  ال�����س��ور،  معاجلة  ب��رام��ج 
ومقارنتها  ال�����س��ورة،  اأ���س��ل  ت��ق��دمي 
باملزيفة منها، الإثبات التزييف واإقناع 

املتلقي به.
ال��ف��وت��و���س��وب.. ال��ربن��ام��ج ال���ذي دّم��ر 
نظرية اأن )ال�سورة ال تكذب(، تعقبه 
وبقية برامج معاجلة ال�سور تطبيقات 
ت�سكل  �سارت  التي  العميقة،  الفربكة 
الواقع، حني  بانهيار  يعرف  ما  �سدمة 
الفديو  �سدقيات  ق��واع��د  ك��ل  ك�سرت 
تكمن  وهنا  ال�سا�سة..  عرب  املتحرك 

خطورتها.
موؤ�س�سة  عنها  تقول  التطبيقات  تلك 
ال��ذراع  )دارب��ا(،  الع�سكرية  االأبحاث 
اأو  االأمريكية،  الدفاع  ل��وزارة  التقني 
اإنها �سارت  البنتاغون  ما ت�سمى بعقل 
فكيف  االأمريكي،  القومي  االأمن  تهدد 
تكون احلال مع جمتمعاتنا املحلية مع 

تلك التطبيقات؟
العميقة  ال��ف��ربك��ة  لتطبيقات  مي��ك��ن 
اليوم اأن تظهر اأي �سخ�ش وهو يتحدث 
ب�سكله ونربة �سوته االأ�سلية يف اأمور ال 
الواقع،  اأر���ش  على  �سيئًا  عنها  يعرف 
اال�ستهداف،  اأو  للت�سقيط  وتعر�سه 
الت�سجيل  او  املبا�سر،  البث  بتقنيتي 
وال��ع��ر���ش ع��رب ���س��ا���س��ات ال��ت��ل��ف��زة اأو 
مثلما  الحق،  وقت  يف  الرقمية  اللوائح 
ميكن –متامًا- الأي جمرم اأن يتن�سل 
ع���ن ج��رمي��ت��ه ال��ت��ي وث��ق��ت��ه��ا اأج��ه��زة 
حتت  وال�سورية،  ال�سوتية  املراقبة 

ذريعة اأنها مفربكة!

التالعب بالق�ش�ش
ال��ت��ن��وي��ه  اإىل  ����س���ارت احل���اج���ة  ل��ق��د 
يف  ملحة  العميقة  الفربكة  مبخاطر 
العراق، ففي الوقت الذي �سار ت فيه 
يف  حمرتفة  )اجلرافك�ش(  تطبيقات 
�سناعة ق�س�ش وهمية وغري حقيقية، 
تلك  حوليات  يف  التالعب  طريق  عن 
لالأفالم  احلقيقة  وتغيري  الق�س�ش، 
التي تتداولها مواقع االإنرتنت وو�سائط 
التوا�سل االجتماعي وحتى التلفزيون، 
الرقمية(  )ال��ف��ربك��ة  تطبيقات  ف���اإن 
الق�س�ش،  معاجلة  تتمكن من  �سارت 
بو�ساطة  اأنف�سهم،  باأبطالها  بالتالعب 
ت���زي���ي���ف رق���م���ي م��ت��ق��ن ل�����س��وره��م 
واأ�سواتهم، االأمر الذي يظهر �سرورات 
التوعية مبخاطرها يف جمتمعنا املحلي 
التعاطي  اإىل  انتباه امل�ستخدمني  ولفت 
ن�سرها  يتم  التي  الق�س�ش  مع  احلذر 
وب��ث��ه��ا، وع���دم االإ���س��ه��ام يف ال��رتوي��ج 
التي يتوقع  مل�سامني الفربكة العميقة، 
باملجان  م�ساعة  تطبيقاتها  تكون  ان 
مثل  ف��ق��ط،  �سنوات  اأرب���ع  غ�سون  يف 
قبيل  م��ن  اأخ���رى،  متعددة  تطبيقات 

فايرب ووات�ش اأب.

يف طريق املواجهة!
يحتم �سيوع تطبيقات الفربكة العميقة 
يف مقابل عجز برامج التحقق الرقمي 
ع���ن ك�����س��ف ال��ت��زي��ي��ف احل��ا���س��ل يف 
تطبيقات  ع��رب  تنتج  ال��ت��ي  امل�سامني 
املعنية  املوؤ�س�سات  على  الفربكة  تلك 
ب��ق��ط��اع��ات االت�������س���االت وال��رتب��ي��ة 
والتعليم يف العراق باأن تبا�سر بحمالت 
تلك  مبخاطر  للتوعية  عامة  عالقات 
من  امل�ستخدمني  وتنبيه  ال��ف��ربك��ة، 
يعود  ال��ت��ي  الق�س�ش  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي 
على  اأمني  اأو  اجتماعي  ب�سرر  ن�سرها 

ال�سيما  واالأف����راد.  املجتمعات  �سعيد 
ان االإعالن عن بزوغ ع�سر )الفربكة 
فلم  طريق  عن  مرة  اأول  يف  العميقة( 
ي��اأت��ي   ،2017 ع���ام  الأوب���ام���ا  م��ف��ربك 
اأعالن اجلي�ش االأمريكي  بالتزامن مع 
يف العام نف�سه اإىل التحول اإىل عقيدة 
البوارج  من  التحول  اأي  )التقنني(، 
واالأ����س���اط���ي���ل ال�����س��خ��م��ة وح���ام���الت 
الطائرات، اإىل اجلندي ال�سوبر، الذي 
املواجهة،  يف  الرقمية  التقنية  يعتمد 
تكون  ان  االحتماالت  يثري  الذي  االأمر 
احدى  هي  العميقة  الفربكة  تطبيقات 

ادوات ال�سراع الدويل املقبلة.
عن  تتحدث  التي  للطروحات  وميكن 
الفربكة  تطبيقات  ت��وف��ري  اإم��ك��ان��ي��ة 
على  للم�ستخدمني  باملجان  العميقة 
حال  يف  منطقية،  اجل��وال��ة  هواتفهم 
امل��ق��ارن��ة م���ع ت��ط��ب��ي��ق��ات اأخ�����رى هي 
ال��ي��وم ك��ان��ت ق��د �سممت يف  م��ت��وف��رة 
ومنها  ع�سكرية،  الغ��را���ش  اأ�سا�سها 
)دارب���ا(  كانت  ال��ذي   ،GPS نظام 
قد �سممته الغرا�ش ا�ستهداف املواقع 
الأول  العراق  يف  وجربته  بالطائرات، 
نظام  م�سمى  حتت   ،1991 ع��ام  م��رة 

حتديد املواقع.
مع  التطبيقات  تلك  خ��ط��ورة  وت��زي��د 
اأب�سع  يف  ل��الإره��اب  ال��ع��راق  مواجهة 
الذي يجعل من خماطر  االأمر  �سوره، 
تلك التطبيقات تهديدًا حمتماًل لالأمن 
ا�ستخدامها من قبل  الوطني، يف حال 
امل��ج��م��وع��ات االأره��اب��ي��ة، او ح��ت��ى يف 
جمال االبتزاز االإلكرتوين، والت�سقيط 
مع  بالتزامن  واالجتماعي،  ال�سيا�سي 
بزوغ نظام IPTV الذي ي�سكل اأحد 
التلفزيوين  البث  عملية  حتديات  اأبرز 

التقليدي على م�ستوى العامل.

التطبيقات احلديثة تهدد اأمن املجتمعات..

التزييف الرقمي للفديوات، والذي 
تعرف تطبيقاته بالفربكة العميقة، التي 

تعد اأبرز نتاجات الذكاء اال�شطناعي، 
مكنت من القيام بتزييف مقاطع �شوتية 
و�شورية متحركة، ل�شخ�شيات عامة، او 
رمبا غري معروفة، ملاآرب متعددة، �شارت 
اليوم ت�شكل خطرًا كبريًا رمبا ي�شتهدف 

املجتمعات اأو االأ�شخا�ش.
يف مقابل فر�ش حمدودة للغاية لقدرات 

برامج التحقق الرقمي، من ك�شف زيف 
تلك املقاطع اأو نفيها، بالنظر للتقدم 

املت�شارع يف جمال حتديثات تطبيقات 
)الفربكة العميقة(.

الدكتور �صفد ح�صام ال�صّمري

ت��ح��ق��ي��ق��ات

*خبري التوا�صل الرقمي يف املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم

*

قد تكون الهدف املقبل لتزييف 
الفيديو بالفربكة العميقة!

احذر..
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اليوم ا�شتعر�ش بع�ش البع�ش من قد�شية الع�شق الذي ي�شتعمرين 
كالداء لهذه الفاتنة، والميكن لعاذٍل اأن يلومني يف هذا الهوى، وخامت 
االأنبياء)�ش(حني هاجر من مكة �شوب املدينة باح مبحبته ملّكة، مهد 
، ولوال اأن  طفولته و�شباه، قائاًل: )ما اأطيَبك من بلٍد، وما اأحبَّك اإيلَّ
قومي اأخرجوين منك، ما �شكنُت غرَيك(. 

احلبيب كاظم غيالن  وهو يدّون ن�سب احلرية 
امل�سورة  مزعل  ول�سمرية  ليله،  برجوازية  يف 
اإبداعها،  بعد�سة  مدينتها  توؤر�سف  واملنا�سلة 
واملئات من املالئكة الب�سر غريهم بانتظار من 
يوؤر�سف لالأجيال القادمة ويقول: هذه رموزكم 
و�سواخ�سكم وتكوينكم وح�سارتكم ومملكتكم.

�سمكها الي�سبهه �سمك وهو ممّدد على "طابك 
طينها  متعانقان،  وع��رو���ش  كعري�ش   " التمن 
احلّري المياثله طني، وطن الأجنحة قادمة من 
مواويلها  الطيور،  رق�سات  هو�ساتها  الغرب، 
عذرًا  طرب،  وحزنها  عر�سها  الق�سب،  اأغاين 
لت�سبح  ع��م��ارّي��ا  "كن  اأق���ول:  ح��ني  ي��ادروي�����ش 
بالبل  اأب��ن��ائ��ه��ا  لهجة  يا�ساحبي"،  ���س��اع��رًا 
م�سايفها،  موائد  �سنابلها،  �سحكة  ت��زغ��رد، 
على  كاملالئكة  تطري  الأحالم  ق�سور  �سرائفها 

الكون  يف  الي�سبهها  الفقراء،  �ساكنيها  روؤو���ش 
�سواها، ماء دجلة غناها، من ي�سبه هواءها وهو 
يتعطر ب�سعف الرطب، جامو�سها االأ�سود بيا�ش 
الأمراء  اأغنامها عباءات  العافية، �سوف  حليب 

اخلليج.
ال�سمك(،  )�سيادي  للرببرة  املدينة،  الأب��ن��اء 
من  للفالحني  اجل��ام��و���ش(،  )رع���اة  للمعدان 
املار يف  البلم  ينادون على  االأرياف وهم  �سكنة 
لوجوب  اأم��ر  فعل  وه��ي  )اإف��ل��ح(  بكلمة  دجلته 
او  كوخه  يف  وا�ست�سافته  الغريب  العابر  وقوف 
لل�سختورة،  للم�سحوف،  للبلم،  الطيني،  بيته 

ع�سقي لكل هوؤالء مل ولن ي�ساومني عليه اأحد.
تتعانق  فيها  ال��ت��ي  االأدي����ان  مملكة  ه��ي  ن��ع��م، 
ثراء  واملعابد،  واالأدي��رة  الكنائ�ش  مع  امل�ساجد 
اآثارها �سحر الدنيا، وغنى اأهوارها التي تعدل 

ال  التي  اأهلها  وطيبة  بطبيعتها،  "فيني�سيا" 
تلك  وقدا�سة  دجلتها  نقاء  من  متاأتية  تو�سف 
العزير  النبي  مرقد  فيها  يجتمع  التي  االر���ش 
اأم االأحزان ومندى  مع مراقد االأولياء وكني�سة 
ال�سابئة، وذكرياتها التي ال تبلى، وختام القول 

ماجادت به قريحة اأحد �سعرائها:
يا ذكرياُت اأ�سفحي عّنا فاإّن بنا 

طفولًة مل تزْل يف �سجِن �سّجاِن
 عمٌر طويناه مل نعرْف طفولَتنا

 من فرِط قهٍر بنا، اأو فرِط حرماِن
 هي العمارُة فجُر العمِر.. مر�سعتي 

وما اأزاُل ر�سيعًا حني تنخاين.

مي�صا : ا�صم مي�صان القدمي

حياتي  يف  تلقيتها  عقوبة  اأق�سى  اإن  اأق��ول  واأن��ا 
نخلة  م��غ��ادرة م�سيف  وال���دي  ق��رر  ه��ي ح��ني 
اهلل، الأ���س��ع��ر ال��ي��وم وب��ع��د ع��ق��ود م��ن ال��ف��راق 
يف  )بيتزا(  اأطيب  من  األ��ذ  اأم��ي  )�سّياح(  اأن 
اأغ�سبت مالئكتها  اأين  اأ�سعر  وبفراقها  العامل، 
ورموزها  الأعالمها  موؤرخًا  الب�سر: اجلويرباوي 
و���س��واخ�����س��ه��ا، ل��ل��م��ن��دائ��ي ع��ب��د اجل��ب��ار عبد 
اآين�ستاين،  من  النبوغ  هدية  يت�سلم  وه��و  اهلل 
وال�سالطني  للملوك  ي�سوغ  وهو  عمارة  زهرون 
م�سعود  اأجمع،  العامل  متاحف  ا�ستوطنت  حتفًا 
�سوته  لعذوبة  الق�سب  رّق�ش  الذي  العمارتلي 
عزيزين"،  واهلل  ب��وي��ه  "عزيزين  م��ن�����س��دًا: 
ب��االإب��داع  اجل��م��ال  ي��ل��ّون  وه��و  اخلليفة  لكاظم 
وهو  امل��ح��م��داوي  ليا�سني  باجلمال،  واالإب����داع 

الربيعي  ل�سوكت  بالكرافيك،  �سومرياتها  يدّون 
وهو يوؤر�سف جغرافيتها االنطباعية يف اللوحة، 
عر�ش"ت�سواهن"  وه��وي��غ��ازل  البياتي  الأح��م��د 
وهو  ال�سيخ  الأمري  القلب،  مي�سا  و�سط  بن�سبه 
لليهودي  الزكي،  بدمه  ال�سهادة  لوحة  ير�سم 
داود كيباي وهو يعالج الفقراء جمانًا يف حملة 
ماتبقى  يل  ي�سرد  وهو  الالمي  جلمعة  التوراة، 
يف  مبحرًا  وايل  لنجم  املاجدية،  اأر�سيف  من 
مهد  ت�ساأل  وهي  عمارة  عبا�ش  للميعة  عموريا، 
حملفك  نية  وبح�سن   .. اأ�ساألك  "اأرد  �سباها 
باهلل ترد.. ربك بيوم ال��س�ّورك جم يوم طينك 
نكعه مباي الورد؟"، وملالك املطلبي وهو يحفر 
والكبري  االإب��داع،  ع�سبة  عن  اململكة  ينابيع  يف 
حمبوبته  لفراق  يعاتبني  جعفر  ال�سيخ  ح�سب 

نخلة اهلل: 
يتبعني الذهبي  وجهك  "نديًا 

كطري البحر يح�سن غيبة ال�سفِن
ويلمح يف رفيف جناحه كفني

طريدًا اأذرع الدنيا
على ك�سرات حبك جائعًا  
 اأحيا بال اأهل وال وطِن "

ليجيبه �سعدون جابر من بعيد "ياطيور الطايرة 
مري بهلي" فيجيبه كرمي من�سور "ب�ش تعالوا" 
ير�سم  وهو  اليا�سري  عي�سى  اجلنوب  ول�ساعر 
حمبوبته بالكلمات يف منفاه وال�ساعر املن�سداوي 
يعاتبني كهوٍر م�ستقل، ومط�سر عبد النبي يكتب 
ِجنه  مي��ن  "اهنا  ح�سن  داخ��ل  اجل��ن��وب  لبلبل 
ولل�ساعر  ابابك"،  وك��ع��دن��ه  ...ج��ي��ن��ه  وج��ن��ت 

حكاية
يو�صف املحمداويم���ي�������ص���ام������ك������ان
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ما التجربة؟
وزارة  ترى  كما   – التعليم  تنويع  باب  من 
النظام،  ه��ذا  ا�ستحداث  تقرر   - الرتبية 
ال�سف  م��ن  االإع��دادي��ة  املرحلة  يف  وي��ب��داأ 
اخل��ام�����ش االإع����دادي)ال����ف����رع ال��ع��ل��م��ي(، 
الذي  الفرع  يختاروا  اأن  الطلبة  فباإمكان 
بحرية،  فيه  ال��درا���س��ة  مبوا�سلة  يرغبون 
الكربى  امل�سكلة  لكن  �سغوط.  دون  وم��ن 
التي تواجههم كطلبة، اأنهم ال ميلكون دراية 
الذين  الفرع  يختارون  واإمن��ا  باملفردات، 
يرغبون فيه اعتمادًا على اآراء الغري، وتلك 
بالندم،  ما ي�سابون  �سرعان  الأنهم  كارثة، 
وتبداأ ق�سة تغيري الفرع باحل�سرة، وتقريع 

النف�ش طوال العمر.

اإلغاء القرار اأف�شل
عبد  �سرحبيل  االخ��ت�����س��ا���س��ي  امل�����س��رف 
الذي  النظام  اىل  العودة  ل  يف�سّ الوهاب 
اأال  �سابقًا،  الرتبية  وزارة  تعتمده  كانت 
احلقيقة  الأن  واالأدب���ي،  العلمي  نظام  وه��و 
الطلبة  اأن  بها،  الت�سريح  يجب  التي  املرة 
االأح��ي��ائ��ي،  وم��ا  التطبيقي  م��ا  يفهمون  ال 
الوزارة  الأن  اأف�سل  اإلغاءه  اأن  اأعتقد  لذلك 
ركزت املادة العلمية يف االأحيائي اأكرث من 

التطبيقي.
ف�سلها  اأثبتت  التجربة  اأن  جازمًا  "اأعتقد 
م��در���ش  ق���ال���ه  م���ا  ه����ذا  املدار�ش"،  يف 
ذو  "اإعدادية  يف  رحيم  كاظم  الفيزياء 
اىل  االأ���س��ب��اب  ع��ازي��ًا  العلمية"،  ال��ف��ق��ار 
وازدواجية  التعليمي  املالك  اإع��داد  �سعف 
الدوام، وافتقار التجربة برمتها اىل تقومي 

منا�سب من وزارة الرتبية.
ل��ك��ن زم��ي��ل��ه، م��در���ش ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة 
لو مت  اأنه  موؤكدًا  الراأي  بدر، خالفه  حممد 
على  والتطبيقي  االأح��ي��ائ��ي  نظام  تطبيق 
عن  الأثمر  ميدانية  ومتابعة  علمية  اأ�س�ش 
ا�ستخدامه من بع�ش  �سوء  اإيجابيات، لكن 
الطالب  على  عبئًا  جعله  ل��ه  املت�سدين 
من  التخ�س�ش  فاإن  وباخت�سار  واملدر�ش، 

ال�سروري تطبيقه يف املرحلة االإعدادية.

�شياع املعدالت
العلمية،  الفقار"  ذو  "اإعدادية  م��دي��ر 
العديد  اأث��ار  ال�ستار،  عبد  مالك  االأ�ستاذ 
مبا�سرة  يتعامل  فهو  املهمة،  النقاط  من 
اأن  منها  القبول،  يف  الطلبة  ا�ستمارات  مع 
الطالب يكون دائمًا يف حرية عند االختيار 
بني الفرعني االأحيائي والتطبيقي يف مرحلة 

اخلام�ش العلمي، وهو ال يدري كيف يختار، 
الريا�سيات  م��ادت��ي  على  الرتكيز  كذلك 
والفيزياء يف ال�سف ال�ساد�ش العلمي )فرع 
ازدياد  اىل  اأدى  ما  اأقل،  بنحو  التطبيقي( 
بنحو  تركيزًا  ن��رى  بينما  الر�سوب،  ن�سبة 
يف  والريا�سيات  الفيزياء  مادتي  يف  اأك��رث 
الفرع االأحيائي، ف�ساًل عن �سياع معدالت 
وقبولها   )90-85( ب��ني  تنح�سر  ك��ث��رية 
املتخرجون  الطلبة  بها  يقتنع  ال  كليات  يف 
يعني عدم  وهذا  االأحيائي،  للفرع  بالن�سبة 
ال��ت�����س��اوي مب��ع��دالت ال��ف��رع��ني االأح��ي��ائ��ي 
والتطبيقي، واأخريًا رمبا يزعل منا كثريون، 
املادية  االإف���ادة  غر�سه  االإج���راء  ه��ذا  اأن 

وذلك لزيادة طباعة الكتب.

فكرة ناجحة ولكن لي�ش 
وقتها!

اإب��راه��ي��م يف  ال��ري��ا���س��ي��ات خليل  م��در���ش 
فكرة  باأنها  و�سفها  الطف"،  "متو�سطة 
نعاين  الأننا  وقتها  يف  لي�ست  لكنها  ناجحة 
النق�ش  منها  التعليم  يف  ك��ب��رية  م�سكلة 
بالطلبة  ال�سفوف  واكتظاظ  املدار�ش  يف 

وتدين م�ستوى التعليم يف العراق.
عبد  الكيمياء  م��در���ش  زميله  ع��زا  فيما 

كونها  اإىل  التجربة  ف�سل  جا�سم  ال���رزاق 
متعبة للمدر�ش والطالب، فاملدر�ش تت�ستت 
حني  يف  واالأحيائي،  التطبيقي  بني  اأفكاره 

يحرم الطالب من االختيار احلر.

االأحيائي والتطبيقي باقيان
املعاون العلمي ملدير عام املناهج يف وزارة 
العكيدي  علي  �سعدي  االأ���س��ت��اذ  ال��رتب��ي��ة 
والتطبيقي  االأح��ي��ائ��ي  نظامي  اإن  ي��ق��ول: 
باقيان، الأننا يف وزارة الرتبية نعيد النظر 
فاإذا  خم�ش،  اأو  �سنوات  اأرب��ع  كل  باملناهج 
اأن  ميكننا  للتغيري  حاجة  هناك  اأن  وجدنا 
جهات  م��ن  ب��اأوام��ر  التغيري  ذل��ك  جن��ري 
عليا، اأما اإذا مل جند فال نغري، لكننا ميكن 
اأن  بعد  املنهج  على  تنقيحات  جن��ري  اأن 
التدري�سية  املالكات  من  مالحظات  تردنا 

واملخت�سني.
هما  لهدفني  ي��وؤل��ف  املنهج  اإن  واأ���س��اف: 
املدر�ش والطالب ولي�ش الأولياء اأمور الطلبة، 
فهوؤالء هم عامل م�ساعد، لكننا نفتقر اىل 
التدريب الكامل للمدر�ش، كما تعاين بع�ش 
امل��زدوج،  ال��دوام  منها  م�سكالت  مدار�سنا 
هذان ال�سببان يوؤثران ب�سكل غري مبا�سر يف 
�سعوبة املناهج، ونحن عندما نغري املناهج 
املتخ�س�سة  امل��ن��ظ��م��ات  ب��خ��ربة  ن�ستعني 

ومنها منظمة اليون�سكو، وغريها.
جمل�ش النواب والرتبية

اأع�ساء جمل�ش النواب طالبوا وزارة  بع�ش 
)االأحيائي  التعليم  نظام  باإلغاء  الرتبية 
لعدم  الثانوية  امل��دار���ش  يف  والتطبيقي( 
يف  التعليمية  العملية  ال��ظ��روف  مالءمته 
عن  للوزارة  ر�سالة  بتوجيه  وذل��ك  العراق 
طريق رئي�ش جمل�ش النواب، وجاءت اأ�سباب 
االإلغاء بالوثيقة املر�سلة اىل الوزارة، كونه 
التعليمية  العملية  يف  وا�سحًا  اإرباكًا  �سّبب 
امل��رك��زي  ال��ق��ب��ول  يف  اإ�سكاليات  واأح����دث 
الوزارة، لذلك من  التي طبقته  املدة  اأثناء 
الدرا�سي  بالنظام  العمل  اإعادة  ال�سروري 

ال�سابق )علمي، اأدبي(.

حلٌّ اأم م�صكلة؟
نظام الأحيائي والتطبيقي يف الثانويات 

بغداد/ علي غني

بداأت جتربة تطبيق االأحيائي والتطبيقي منذ العام الدرا�شي 2016-2015 
)اأي منذ ثالث �شنوات( يف املدار�ش االإعدادية للفرع العلمي من ال�شف اخلام�ش 
االإعدادي، وقد اأثار تطبيق القرار منذ بدايته جداًل وا�شعًا بدءًا من املدر�شني 

وانتهاًء باأولياء االأمور، وما زال اجلدل حمتدمًا دون حلول.
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�سمال  كيلومرتًا   60 نحو  الناحية  ه��ذه   تبعد 
عن  كيلومرتين  وتبعد  العمارة،  مدينة  �سرقي 
عام    الناحية  ه��ذه  تاأ�س�ست  ال��ع��ام،  ال�����س��ارع 

.1959
�سعيها  �سمن  العراقية"،  ال�سبكة  "جملة 
زارت  الدينية،  ال�سياحية  باالأماكن  للتعريف 
ال�سيخ  والتقت  ال�سريف  واملرقد  امل��زار  ه��ذا 

االأم���ني  ال��ذه��ي��ب��اوي  �سخيرت  نعيمة  ع��ل��ي 
اخلا�ش ملزار علي ال�سرقي.

املزار
كان  ال��ذه��ي��ب��اوي:  علي  ال�سيخ  ي��ق��ول 
املزار عبارة عن قرب �سغري حتيط به 
غابة من اأ�سجار ال�سدر وال�سف�ساف 
�سّيد  بعدها  1885م،  عام  قبل  وذلك 
عي�سى  )ال�سيخ  اجلد  املرحوم  احلرم 
عام  ويف  املزار،  كليدار  الذهيباوي( 

باملزار  يحيط  �سور  �ُسّيد  1950م 
واإيوانات لراحة الزائرين.

عانى املزار من االإهمال ال�سديد 
القرن  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف 
2003م  ع����ام  وب��ع��د  امل���ا����س���ي، 
الوقف  دي���وان  اىل  امل���زار  ��م  ���سُ
ببناء  ا���س��ط��ل��ع  ال���ذي  ال�سيعي 
بالكا�سي  القبة  وتغليف  منارتني 
ال��ك��رب��الئ��ي وب��ن��اء ���س��ور جديد 
مَّ  �سُ 2008م  ع��ام  ويف  للمزار. 

ال�سيعية  للمزارات  العامة  االأمانة  اىل  امل��زار 
داخ��ل  ع��دة  اأق�����س��ام��ًا  فتحت  ال��ت��ي  ال�سريفة، 
املزار منها ق�سم االإدارة واحل�سابات واالإعالم 
والقانونية ومركز علوم القراآن، و�سهدت هذه 
احلرم  اأر�سية  واإك�ساء  امل�سقفات  بناء  امل��دة 
باخلر�سانة  ال�سحن  اأر�سية  و�سب  باملرمر 
وجتهيز  الكهرباء،  اأع��م��دة  ون�سب  امل�سلحة 
املزار مبولد �سعة )250كي يف( ون�سب 

�سباك جديد.

ن�شُبُه
الذهيباوي  علي  ال�سيخ  يخربنا 
االأم�����ني اخل���ا����ش ل��ل��م��زار اأن 
يف  ن�سبه  ُذك��ر  ال�سرقي  علي 
مناهل  يف  "الن�سب  ك��ت��اب 
َرب يف اأن�ساب العرب"  ال�سَ
ل��ل��ع��اّلم��ة   146 ���س��ف��ح��ة 
جعفر  ال�سيد  الن�ّسابة 
احل�سيني،  االأع��رج��ي 
اآل  اأن�ساب  ومو�سوعة 
البيت النبوي املجلد 
للرفاعي  )الثاين( 
 ،)421( ���س��ف��ح��ة 
علي  الكامل  وا�سمه 
ب��ن اأح��م��د ب��ن حممد 
بن  االأم�����ري  داود  ب���ن 
م���و����س���ى ال����ث����اين ب��ن 

عبداهلل الر�سي بن مو�سى اجلون بن عبداهلل 
ال�سبط  بن احل�سن  املثنى  بن احل�سن  املح�ش 
بن علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم، امللقب ب� 
العامة )علي  لدى  املعروف  ال�سجريي(  )علي 

ال�سرقي(.
احل�سن  اأب��و  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآي��ة  وذك��ره 
)ن�سبه  ن�سبه:  حتقيق  يف  قال  اإذ  االأ�سفهاين 
اح وال غبار عليه(، وهوؤالء الن�ّسابة  �سحيح و�سّ
واأنه  الن�سب  �سحة  يوؤكدون  وغريهم  جميعهم 
مدفون يف املكان الذي ا�ست�سهد فيه. وقال يف 
العاملي:  املهاجر  حبيب  ال�سيخ  العاّلمة  حقه 
الفاطمية،  العلوية  ال�سجرة  ف��روع  اأح��د  ه��و 
الزكية  الدوحة  من  البا�سقة  االأغ�سان  واأحد 
يف  وا�ست�سهد  العبا�سيني  ح���ارب  احل�سنية، 
ال��ذي دف��ن فيه وه��و م��رق��ده ال�سريف  امل��ك��ان 
اليوم. ي�سيف ال�سيخ الذهيباوي: علي ال�سرقي 
له ثمانية اأوالد يقال لهم "اآل ال�سرقي" اأبرزهم 
العراق(، كان عاملًا  ب�)دفني  اأي�سًا  ولقب  نزار 

تقيًا و�سيخ بني ها�سم يف زمانه.
ال�سجريي  بعلي  �ُسمي  ال��ذه��ي��ب��اوي:  وي��وؤك��د   
و�سمي  ب�سريحه،  املحيطة  االأ���س��ج��ار  لكرثة 
بعلي ال�سرقي لوقوعه يف اجلهة ال�سرقية لنهر 
منها  ع��دة،  وكنًى  باألقاب  وُكني  وُلقَب  دجلة، 

)�سبع العمارة واأبو �سارة واأبو زهّية(.
والدته ووفاته

اإن  نعيمة  علي  ال�سيخ  اخل��ا���ش  االأم���ني  يقول 
وذكر يف  الدقة  وجه  على  معلومة  والدت��ه غري 

ال�صرقي" "علي 
من األقابه: "�صبع العمارة" و"اأبو زهّية"

غ�صن من الدوحة املحّمدية
يقع مزار علي ال�شرقي او "علي ال�شرجي"  بلهجة اهل مدينة 
العمارة �شرق نهر دجلة يف ناحية تابعة اىل ق�شاء علي 
الغربي يف حمافظة مي�شان �شميت تيمنًا بـ" علي ال�شجريي".

عامرجليل ابراهيم
ت�صوير ح�صني طالب
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احلجاز  من  جاء  اأنه  الطالب(  )عمدة  كتاب 
اىل العراق يف القرن الثالث الهجري.

اأثناء م�سريته من مكة يف  تويف يف هذا املكان 
احل�سيني  الركب  �سمن  كربالء  اىل  طريقه 
الذي جاء لزيارة االإمام احل�سني عليه ال�سالم 
هذا  يف  وا�ست�سهد  الهجري  الثالث  القرن  يف 
ودفن  احل��رام  حمرم  من  الع�سرين  يف  املكان 

هنا وهو مرقده ال�سريف.
*م�شاحة املزار وتفا�شيله:

ويحدثنا ال�سيد عقيل نعيمة �سخيرت الذهيباوي 
نائب االأمني اخلا�ش للمزار قائاًل: اإن امل�ساحة 
م��رب��ع��ًا،  )9256(م�������رتًا  ه��ي  ل��ل��م��زار  الكلية 
وللمزار  وم�ساحة احلرم )736( مرتًا مربعًا، 
 )9.5( بقطر  م��رتًا    )27( بارتفاع  منارتان 
اأمتار، وتعلو احلرم القبة بارتفاع )23(مرتًا، 

وبقطر )32(مرتًا.
وللمزار م�سلى للرجال مب�ساحة )128( مرتًا 
مرتًا   )112( مب�ساحة  الن�ساء  واآخ��ر  مربعًا 

مربعًا.
يدخل الزائرون اىل املرقد خالل خم�سة اأبواب 
ال�سهداء و�سمي بهذا اال�سم تكرميًا  هي: باب 
التفجري  يف  اأرواحهم  ارتقت  الذين  لل�سهداء 
االإره��اب��ي ال��ذي ط��ال امل���زار، وال��ب��اب الثاين 

والباب  ال�سحن،  منت�سف  الزهراء  باب  هو 
القبلة، والباب الرابع هو باب  الثالث هو باب 

خدمي، والباب اخلام�ش هو باب املواكب.
امل�ساحة الكبرية للمزار ت�سمح با�ستقبال اأكرث 
املبيت  باإمكانهم  تقريبًا  زائر  اآالف   )5000(
يف املزار ال�سريف كما يقول ال�سيخ الذهيباوي 
خالية  ريفية  منطقة  يف  نحن  اأ���س��اف:  ال��ذي 
م��ن ال��ف��ن��ادق ل��ذل��ك ب��اإم��ك��ان ال��زائ��رامل��ب��ي��ت 
بدورنا  نقوم  ونحن  ال�سريف  ال�سحن  داخ��ل 

لهم  ُيتاح  كما   ، لهم  واالأغطية  الفر�ش  بتوفري 
ا�ستخدام املطبخ املجهز بكل ما يحتاجونه من 
اأدوات، واملرقد جمهز باأجهزة تربيد مركزي 

وحمطة لتحلية املياه.
العامة  االأمانة  حتر�ش  االأم��ني:  نائب  ي�سيف 
للمزار على اإقامة ن�ساطات ثقافية وقراآنية يف 
املنا�سبات الدينية كافة، وال نن�َش اأن يف املزار 
تلك  بتدري�ش  ي�سطلع  ال��ق��راآن  لعلوم  م��رك��زًا 

العلوم للراغبني جمانًا.

عبد اهلل �صخي

تاأمالت

يف ذلك الفجر الرابع من حزيران 1989 
تهاوت اآلف اجلثث املثقبة بالر�صا�س و�صط 

ت�صفيق القيادة للجي�س الذي نّفذ الهجوم �صد 
التجربة  ي�صتهدفون  ال�صغب" الذين  "مثريي 

الدميقراطية! ومنذ ذلك اليوم فر�صت 
ال�صلطات تعتيمًا على املجزرة، فلم ت�صمح 

باحلديث عنها ول باإحياء ذكرى �صحاياها

�صاحة "ال�صالم ال�صماوي"

ثالثون عاماً مرت على المجزرة، فيما الصمت 
يزداد حولها ويغطيها بأستار السلطة القمعية 

الكثيفة. 
ثالثون عاماً مرت ولم يتمكن أحد من معرفة العدد 
الحقيقي للضحايا، أما العدد التقريبي فظل يتأرجح 

بين المئات وعشرات اآلالف، حتى السلطات 
الصينية التي أطلقت النار على األجساد الشابة 

تفرض حصاراً على أي استذكار للمجزرة وعلى 
اإلعالن عن عدد ضحاياها، بل أنها راهنت على 
النسيان، على الزمن الذي يطوي األحداث برداء 
معتم ثقيل طالما استخدمه الطغاة لمحو جرائمهم. 
ففي منتصف نيسان من عام 1989 تجمع شباب 
وطالب مدارس وجامعات واحتشدوا في ساحة 

تيانانمين )السالم السماوي( في بكين وهتفوا للحرية 
والعدالة وطالبوا بمحاربة الفساد، وسرعان ما اتسع 
االحتجاج وشمل مدناً أخرى. وانضم إلى متظاهري 
الساحة عمال أثقل حياتهم التضخُم المالي، شاركوا 

في االعتصام ورددوا مع المنشدين: "نريد لبلدنا أن 
يكون قوياً ومزدهراً." ولم يتوقف االحتجاج عند 
هذا الحد، إذ حين رأى المطالبون بالحرية صمت 
السلطات وعدم االستجابة لهم لجأوا إلى أسلوب 

آخر هو اإلضراب عن الطعام. 
عّدت السلطات ذلك تحدياً سياسياً، وإثارة 

لالضطرابات، وتهديداً للسلم األهلي! ففرضت 
األحكام العرفية، لكن االحتجاجات استمرت 

مدعومة بصوت الشعب، وانقسمت آراء القيادة 
بشأن طريقة التعامل مع األحداث. وبعد مداوالت 

حادة انتصر التيار المتشّدد الذي اتخذ قرار 
المواجهة وأطلق نفير االستعداد. يومها لم يخطر 

في بال أحد أن السلطات سوف تطلق النار على 
آالف المعتصمين. وما هي إال ساعات حتى طوقت 

الدبابات الساحة ووجهت فوهاتها نحو المحتجين، 
وصّوبت قوات الجيش البنادق الهجومية إلى 

صدورهم. ومن بين صور التحدي اشتهرت صورة 
ذلك المتظاهر الذي وقف أمام الدبابة كي يمنع 

تقدمها باتجاه رفاقه. 
في ذلك الفجر الرابع من حزيران 1989 تهاوت 

آالف الجثث المثقبة بالرصاص وسط تصفيق 
القيادة للجيش الذي نفّذ الهجوم ضد "مثيري 

الشغب" الذين يستهدفون التجربة الديمقراطية! 
ومنذ ذلك اليوم فرضت السلطات تعتيماً على 
المجزرة، فلم تسمح بالحديث عنها وال بإحياء 

ذكرى ضحاياها. السلطات القمعية تخاف التاريخ، 
تخاف الحقائق، تخاف قصاص الشعوب. 

 بعد ثالثين عاماً، وفي ذكرى المجزرة، ها هي 
الساحة خالية إال من سيارات رجال األمن ونقاط 
التفتيش. ال شموع أضيئت وال زهور ألقيت فوق 

األديم الذي لّونته دماء المتظاهرين يوم هتفوا وهم 
يواجهون الرصاص بصدور مكشوفة: "محبّة 

الوطن ليست جريمة".
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عامر جليل اإبراهيم- ت�صوير: ح�صني طالب

فرحة العراقيني مل تدم طوياًل ب�شاأن 
اعتدال اجلو وكرثة االأمطار يف ف�شل 
ال�شيف، وا�شتب�شر النا�ش خريًا باإطاللة 
قيظ بارد اأومعتدل على االأقل، لكن 
تلك الفرحة تال�شت حني هجم احلر 
على املواطنني يف االأيام االأخرية ل�شهر 
رم�شان، وبلغت احلرارة ذروتها يف اأواخر 
�شهر حزيران، وباالأخ�ش يف املحافظات 
اجلنوبية كالب�شرة ومي�شان وال�شماوة 
وذي قار، اإذ جتاوزت درجات احلرارة 
الـ)50( درجة مئوية، ومل تخرج بغداد 
من خارطة لهيب ال�شم�ش التي يبدو 
وكاأنها ا�شتنجدت ب�شم�ش ثانية لت�شب 
علينا �شمومها. ومع ذلك ت�شتمر احلياة 
عند ع�شاقها، فاملوظف يف دائرته 
والعامل يف جمال عمله و�شرطة املرور 
يف واجبهم وكذلك القوات االأمنية، 
واالأ�شواق تعج باملتب�شعني، واملالعب 
العراقية حتت�شن اجلمهور الذي يتابع 
الدوري العراقي لكرة القدم، واملواطن 
القريب من دجلة ي�شكن النهر والبعيد 
عنه يلجاأ اىل ر�شا�شات املاء التي ن�شبتها 
اجلهات امل�شوؤولة وبع�ش املواطنني، 
وباعة قناين املاء يتقافزون من عجلة 
اإىل اأخرى لت�شريف ب�شاعتهم.

وت�صتمر احلياة

ت�شوير: �شباح االمارة - بغداد / جا�شم احل�شني- الديوانية/ علي الزيادي- املثنى
يو�شف احلاج را�شي



ملعب احلبيبية 
الأول يف العراق �صديقًا للبيئة 

 وه��ي م��ن اأك��رث اأح��ي��اء ب��غ��داد اإجن��اب��ًا للمواهب 
العراقية  ال��ك��رة  رف��د  وراف���د ط��امل��ا  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
اجلماهري  ذاك��رة  يف  اأ�سماوؤهم  عِلقت  بالعبني 
حمل  مبلعب  اأخريًا  مت  ُكرِّ املدينة  الريا�سية.هذه 
ا�سم احلبيبية، وهو واحد من مالعب عدة �سيدتها 
وزارة ال�سباب والريا�سة لت�سهم يف تطور الريا�سة 
الريا�سي.  احلظر  لرفع  وا���س��ت��ع��دادًا  العراقية، 
)جملة ال�سبكة( زارت امللعب والتقت ال�سيد فالح 
منفي املدير التنفيذي لل�سركة املنفذة ليحدثنا عن 

امللعب وتفا�سيله وموعد افتتاحه.
من  احلبيبية  ملعب  اإن  منفي:  فالح  ال�سيد  يقول 

املالعب احلديثة واملتكاملة فهو يت�سع ل�)30( األف 
للتدريب:  جانبيني  ملعبني  على  ويحتوي  متفرج 
ل���)500(  والثاين  متفرج  ل���)2000(   يت�سع  االأول 
وبنايات  لل�سيارات  كراجات  عن  ف�ساًل  متفرج، 
فهو  امللعب،  ب�سيانة  اخلا�سة  واخلدمات  االإدارة 
ثالثة  وفيه  اجلمهور،  مدرجات  جهة  من  م�سقف 

طوابق جمهزة مب�ساعد كهربائية.
 2012 �سنة  يف  امللعب  م�سروع  بداأ  منفي:  ي�سيف 
املنفذة،  ال�سركة  وان�سحبت  العمل  توقف  ولكن 
واأعيد العمل يف 2018 من قبل �سركتنا مبدة اإجناز 

�سنة كاملة.

الفتتاح يف اأيلول
 واأ�سار منفي اىل ن�سبة االإجناز قائاًل : ن�سبة العمل 
يف امللعب بلغت   85% تقريبًا، و�سوف ن�سّلم امللعب 
لالفتتاح  املقرر  والوقت  املقبل،  اآب  �سهر  بداية 
اأواخ���ر  يف  ال��ي��وم  ون��ح��ن  اأي��ل��ول،  �سهر  منت�سف 
النهائي  بالت�سغيل  ب��داأن��ا  اإذ  فيه  العمل  م��راح��ل 
والتلفزيونية  والكهربائية  ال�سوتية  للمنظومات 
واالإنارة، ورّكبنا �سا�سات عمالقة يف �ساحة امللعب، 
كما و�سلت امل�ساعد و�سيجري ن�سبها، ف�ساًل عن 
منظومة التربيد، اأما الديكور اخلارجي فبداأنا به 
تركيب خطوط  االنتهاء من  اأيام، ومت  قبل ع�سرة 
ال�سرف ال�سحي وخط �سبكة مياه االأمطار وخط 

االإطفاء ومنظومة ال�سقي.
الطاقة ال�صم�صية

يف  ملعب  اأول  احلبيبية  ملعب  اإن  منفي:  اأ�ساف 
ال�سرق االأو�سط �سيعتمد كليًا على الطاقة ال�سم�سية 
يف ت�سغيل مرافقه كافة، فامللعب ي�ستمل على خاليا 
�سم�سية مب�ساحة قدرها )7000( مرت مربع مركبة 
تكفي  يف  كي  ب���1200  �ستزوده  امللعب  �سقف  على 

احلديثة  واالإن���ارة  والتربيد  وامل�ساعد  ل��الإن��ارة 
املتكونة من 136 بروجكرتًا ذات قدرة "200 واط" 
عمودي  ب�سكل  م�سلطة  و�ستكون  باملالعب  خا�سة 
ملا  امللعب  مرافق  ت�سغل  الطاقة  وهذه  امللعب  على 
يقرب من 6 �ساعات. ف�ساًل عن هذا توجد لدينا 
ا�سافة  لالحتياط    2 عدد  يف  كي   1250 مولدات 
اىل الكهرباء الوطنية، وملواكبة التقنيات احلديثة 
لتقنية  ت�ستعمل  غرفة  خ�س�سنا  القدم،  كرة  يف 
امل�ستقبل وجهزناها  ال�"فار" اأو غرفة �سيطرة يف 
بالبنى التحتية، وما على االإدارة �سوى اأن ت�سرتي 

االأجهزة واملنظومة لهذه التقنية.
اأر�صية مميزة

اأر�سية امللعب قال: ا�ستعملنا الأر�سية امللعب  وعن 
ن��وع��ي��ة ح��دي��ث��ة م��ن ال��ث��ي��ل وه���و م��ن اأرق����ى ان���واع 
الثمن  غايل  اإيطالية،  �سركة  من  العامل  يف  الثيل 
ورعايته �سعبة وهو نف�ش الثيل املوجود يف املالعب 
التحتية  البنية  تتاألف  اإذ  واالإنكليزية،  االإ�سبانية 
الأر���س��ي��ة امل��ل��ع��ب م��ن احل�����س��ى وال��رم��ل اخل�سن 
بعدها  ك��ي��م��ي��اوي،  و���س��م��اد  والبتمو�ش  وال��ن��اع��م 
الذي يحتوي على فتحات  ال�سناعي  الثيل  يفر�ش 
اإليه  بقيا�سات معينة وبعدها ير�ش الرمل م�سافة 
باملاء  وُت�سقى  البذور  ُتر�ش  مواد كيمياوية وبعدها 
ليت�سابك  ال�سناعي  الثيل  فتحات  يف  تدخل  حتى 
الثيل ال�سناعي بالثيل الطبيعي، وهذه النوعية من 
امل�سكالت  من  الكثري  املالعب  جّنبت  االأر�سيات 

ا�سفرار  منها 
يف  الثيل  وم��وت  اجل��ذور  بني  والت�سابك  الثيل 
منطقة  يف  وك��ذل��ك  امل��رم��ى  ح��را���ش  منطقة 
م��راق��ب��ي اخل���ط���وط، ن��اه��ي��ك ع��ن ك��ث��ري من 

االإ�سابات الريا�سية. 
معوقات كثرية ومت�صعبة

وع��ن امل��ع��وق��ات وال��ت��ج��اوزات ق��ال منفي: 
وقد  تركية  �سركة  قبلنا  هناك  كانت  نعم 
تكمل  مل  ولكنها  العمل  من   %50 اأجن��زت 

العمل، ونحن اأكملنا ما بداأته ال�سركة ولكن توقفنا 
عن العمل الأ�سباب، اأهمها التجاوزات التي عرقلت 
املخ�س�سة  امل�ساحة  يف  جت���اوزات   فثمة  عملنا!! 
البناء  لبوابة الدخول وبوابة التذاكر! وال ن�ستطيع 
فاملتجاوزون  حم��ددة!  بتوقيتات  مطالبون  ونحن 
اأمانة  الثانية  وم�سكلتنا  االآن،  االأوىل  م�سكلتنا 
�سوارع  اأربعة  تعطينا  اأن  يفرت�ش  كان  اإذ  بغداد، 
ولغاية  اخلام�ش،  ال�سهر  يف  امللعب  ح��ول  فارغة 
يزور  �سوف  اأي��ام  وبعد  �سارع!  اأي  تعطنا  مل  االآن 
فماذا  حينها،  حمرجني  و�سنكون  امللعب،  الفيفا 
رفع احلظر عن  و�ستاأتي جلان فح�ش  �ست�ساهد؟ 
اأن  املاأمول  وكان  الفيفا،  من  وجلنة  بغداد  مدينة 
ي��ج��دوا ب��دل ال��ت��ج��اوزات ه��ذه مطاعم وب��ارك��ات 
ولي�ش  اجلميلة  االأم��اك��ن  من  وغريها  لل�سيارات 
خاطبنا  ولقد  وخ���راب،  نفايات  من  موجود  كما 

بغداد  اأمانة  منها  عدة،  جهات 
وجهاء  وحتى  البلدية  واملجال�ش  بغداد  وعمليات 
اأية ا�ستجابة! وامل�سكلة اأن  الع�سائر، ولكن مل نتلّق 
بناء التجاوز يف ازدياد ملحوظ حول امللعب، فنحن 

نبني واملتجاوزون يبنون! وال نعرف ما احلل!!
عدة  م��رات  ب��غ��داد  اأمينة  ال�سباب  وزي��ر  خاطب 
مل  ولكن  فارغة  ال�سوارع  ت�سلمه  اأن  وعدًا  واأعطته 
يح�سل �سيء حتى االآن، فنحن يف الداخل لي�ست 
لدينا م�سكالت يف البناء، لكن لدينا معاناة اأخرى 
�سهر  منذ  امللعب  ثيل  ل�سقي  ماء  وج��ود  عدم  هي 
بال�سيارات  ن�ستعني  و�سرنا  اليوم،  حتى  رم�سان 
يوجد  انه  واملفارقة  "التناكر" لل�سقي،  احلو�سية 
م�سروع ماء بجانب امللعب، فلي�ش هناك اأي تعاون 
من قبل املوؤ�س�سات اخلدمية كاملجاري واملاء ولدينا 

عتب كبري على اأمانة بغداد.

االإجنازات واالأعمال املميزة التي قامت بها وزارة ال�شباب والريا�شة يف ال�شنوات 
القليلة املا�شية من ناحية بناء املالعب �شيء يدعو للتفاوؤل مب�شتقبل كبري للريا�شة 

العراقية. اإذ افتتح يف ال�شنة املا�شية واحلالية اأكرث من ملعب يف العراق، ومن اأبرز 
املالعب التي �شتفتتح قريبًا ملعب احلبيبية الذي يقع بالقرب من مدينة ال�شدر.

اأمرية حم�صن 
ت�صوير- ح�صني طالب
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حقق ريا�سيونا امليداليات امللونة يف جميع البطوالت 
رغم  والقارية  منها  العربية  فيها،  �ساركوا  التي 
وم��ادي��ًا.  فنيًا  اآن���ذاك  املتوفرة  االإمكانات  ب�ساطة 
ومن اأبرز الريا�سيني الذين �سطعوا يف تلك احلقبة 
بطولة  لقب  حقق  ال��ذي  في�سل  طالب  الزمنية، 

وعوف  حواجز  مرت   400 �سباق  يف  واآ�سيا  العرب 
عبد الرحمن بطل 400 مرت حرة يف الدورة العربية 
العراق  بطل  غ��ازي  وناجي   1985 ع��ام  املغرب  يف 
�ساحب  كاظم  وح�سن  موانع  مرت   110 يف  والعرب 
التي  االآ�سيوية  ال��دورة  يف  حواجز  مرت   400 ذهبية 

اأقيمت يف تايلند عام 1978 ف�ساًل عن العديد من 
ال�سيخلي وعبا�ش لعيبي وغريهم.  االأبطال ك�سامي 
من  كثرٌي  للعراق  فكان  الن�سوي  ال�سعيد  على  اأم��ا 
واإميان  االأمري  عبد  واإميان  نوري  كاإميان  البطالت 
�سبيح وغريهن، يف حني تعاين الريا�سة الن�سوية يف 
العراق حاليًا تدهورًا وا�سحًا، جتّلى ذلك يف ات�ساع 
الهّوة بينها وبني الريا�سة الن�سوية يف الدول العربية 
من  وهناك  هنا  املحاوالت  بع�ش  ورغم  واملجاورة. 
اأجل االرتقاء بها اإال اأنها جميعًا ُعّدت حلواًل ترقيعية 
اأثبتت  وق��د  ال��ت��ده��ور،  ه��ذا  معاجلة  يف  ت�سهم  مل 

التجارب فقدان القدرة للريا�سيات العراقيات على 
االألعاب،  خمتلف  يف  نظرياتهن  وجماراة  التناف�ش 
وهذا ما ت�سبب بعدم بروز جنمات كما كان يح�سل 

يف عقود ال�ستينات وال�سبعينات والثمانينات.
على  االأ�سا�ش  بالدرجة  تعتمد  اللعبة  ه��ذه  كانت 
ال��ت��ي تقيمها  ال��ري��ا���س��ة امل��در���س��ي��ة وامل��ه��رج��ان��ات 
مديريات الرتبية التي اأفرزت العديد من املواهب، 
والتي �سكلت، فيما بعد، اللبنة االأ�سا�سية للمنتخبات 

وحققت  ال��ع��راق��ي��ة  الوطنية 
وكانت  االإجنازات  العديد من 
وزارت��ا  تنظمها  التي  البطوالت  على  اي�سًا  تعتمد 
األعاب  ف��رق  عن  ف�ساًل  اآن��ذاك  والداخلية  الدفاع 
يف  ت�سارك  التي  االأوىل  ال��درج��ة  اأن��دي��ة  يف  ال��ق��وى 

بطوالت العراق للمتقدمني والفئات العمرية.
بداأت عرو�ش االألعاب بالرتاجع منذ الت�سعينات من 
امل�ساركات  قّلة  عن  ف�ساًل  اخلجولة،  النتائج  حيث 
اخلارجية، وهو تراجع خميف ال �سيما الن�سوية منها 
ال��دورات  يف  وج��والت  �سوالت  فيها  لنا  كانت  التي 

هذا  يف  ال�سبب  ولعل  وقتها،  اأقيمت  التي  العربية 
الرتاجع هو عدم اهتمام الدولة وقتها بالريا�سات 
عمومًا، وباألعاب القوى على وجه 
اخل�����س��و���ش، ف�����س��اًل ع��ن ع��دم 
املدر�سية  امل��ه��رج��ان��ات  اإق��ام��ة 
م��دي��ري��ات  تقيمها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ال��ع��راق  حمافظات  يف  الرتبية 
اأجهزت  التي  احل��روب  ون�سوب 
على الريا�سة الع�سكرية ومنعت 
ف�ساًل  اجلي�ش  ب��ط��والت  اإق��ام��ة 
يتحمله  ال��ذي  الكبري  ال��وزر  عن 
العراقي  ال��ق��وى  األ��ع��اب  احت���اد 
ب���ع���دم االه���ت���م���ام ب��ال��ب��ط��والت 
املحلية وعدم اال�ستعانة مبدربني 
وب���اع طويل  لهم خ��ربة  اأج��ان��ب 
املنتخبات  الإع��داد  املجال  بهذا 
الوطنية العراقية قبل امل�ساركات 
اخلارجية من اأجل حتقيق اأرقام 

قيا�سية جديدة.
يف  امل�ساركة  عن  ال��ع��راق  ابتعد 
واالآ�سيوية  العربية  ال��ب��ط��والت 
احلكومية  ال�سيا�سات  ب�سبب 
اآن������ذاك، وع����دم زّج  ال��رع��ن��اء 
املنتخبات الوطنية يف مع�سكرات 
االحتكاك  وعدم  متطورة  خارجية 
مع فرق قوية الأجل اكت�ساب اخلربات، ويتطلب هذا 
الرتاجع يف ريا�سة عرو�ش االألعاب االآن وقفة جادة 
اللعبة اىل م�سارها  واإعادة  اإنقاذه  الإنقاذ ما ميكن 
نتقدم  كنا  جم���اورة  دواًل  اأن  �سيما  ال  ال�سحيح، 
عليها اأ�سبحت االآن تناف�ش على املراكز املتقدمة يف 
البطوالت العربية والقارية وال بد من اإعادة النظر 
القاعات  ومنها  حاليًا  املتوفرة  التحتية  البنى  يف 
والتجهيزات  وامل�ستلزمات  واالأج��ه��زة  وال�ساحات 
ذي  ك��ّل  نعطي  ولكي  باللعبة،  اخلا�سة  الريا�سية 
حق حقه ظهر على ال�ساحة عدد من االأبطال الذين 
برزوا ب�سكل الفت وحققوا االألقاب بعد هذه احلقبة 
اأحرز  الذي  طعي�ش  عدنان  العداء  ومنهم  الزمنية 
امليدالية الذهبية يف االآ�سياد التي اأقيمت يف كوريا 
اجلنوبية والعداءة دانة ح�سني التي اأحرزت ذهبية 

البطولة العربية يف �سباق 400 مرت.

تعّد ريا�شة األعاب القوى من الريا�شات املتقدمة يف العراق، ال �شيما 
يف حقبة �شبعينات وثمانينات القرن املا�شي، اإذ تطورت حينها 

ب�شكل كبري، بل حققت نتائج باهرة عربيًا واآ�شيويًا وحطمت كثريًا 
من االأرقام القيا�شية العربية واالآ�شيوية.

 ما�ٍس م�صرق وواقٌع حزين 
عرو�س الألعاب 

كتب/ علي اخلر�صان 
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اأثريت قبل اأيام ق�شية كروية 
يف غاية االأهمية رمبا تع�شف 
بالكرة العراقية وتعيدها 
اىل بداياتها االأوىل، اإذ ُك�شف 
النقاب عن تزوير اأعمار اأغلب 
العبي املنتخبات الوطنية 
العراقية لكرة القدم، ون�شرت 
اأ�شماء الالعبني واأعمارهم على 
مواقع االإنرتنت! وقد �شدمت 
االأو�شاط الريا�شية عند 
م�شاهدتها اأغلب اأ�شماء العبي 
املنتخب الوطني العراقي �شمن 
القائمة التي ن�شرت، حتى ُطرح 
يف االأو�شاط الريا�شية �شوؤال 
مفاده: باأية ت�شكيلة �شيلعب 
املنتخب يف ت�شفيات كاأ�ش 
العامل املقبلة اذا كانت اأعمار 
اأغلب الالعبني مزورة؟ 

 يهّدد الكرة العراقية
كتب/ اأحمد رحيم نعمة

التزوير..

هذه الق�سية قد تع�سف مب�ستقبل الكرة العراقية، ال 
�سيما اأن املدرب كاتانيت�ش هو االآخر دخل يف حرية 

من ناحية ا�ستدعاء الالعبني.
 �صيا�صات خاطئة

اليوم،  وليدة  تكن  الالعبني مل  اأعمار  تزوير  م�سالة 
بل هي قدمية، منذ الت�سعينات ولغاية اليوم، تعاقب 
العراقي  االحت���اد  اأع�����س��اء  ب��اإت��ق��ان  ونفذها  عليها 
احلالة  ه��ذه  واحل��ال��ي��ون،  ال�سابقون  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
العراقية  الكرة  م�ستوى  على  وا�سحًا  تاأثريها  كان 
ال�سابقة،  ال��ف��رتات  يف  طالتها  التي  واالن��ت��ق��ادات 
م�سرية  على  بظاللها  األقت  تراكمية  اأخطاء  اإنها 
وَمن  العوي�سة  الق�سية  هذه  عن  العراقية.  الكرة 
الوقت حاورنا  ه��ذا  اأث��ريت يف  ومل��اذا  وراءه��ا  يقف 
كرتنا  الكروي عن م�سري  بال�ساأن  املخت�سني  بع�ش 

وامل�ساكل التي �ستنجم عن هذا االأمر.
م�صكلتنا كبرية لكن!!

اخلبري الكروي حممد ها�سم اأكد اأن ن�سر اأمور كهذه 
على �سفحات االنرتنت ال ي�سب يف م�سلحة الكرة 
العبينا  اأعمار  عرفت  العامل  دول  فاأغلب  العراقية، 
و�سيثريون  لديهم  االأ�سماء  هذه  و�ستدون  املزورين 
واخلا�سر  مقبلة،  بطولة  اأية  يف  �سك  بدون  الق�سية 
الوحيد هي الكرة العراقية، واأ�ساف ها�سم: حقيقة 
لقد �سعقنا بهذه االأخبار التي يقف وراءها )اأنا�ش( 
يف  بقائها  اىل  ي�سعون  بل  لكرتنا،  اخلري  يحبون  ال 
املوؤخرة، وهذا جزء من املوؤامرة الكبرية التي حتاك 
�سد الكرة العراقية، نحن �سد عملية التزوير بدون 
من  احلد  هذا  اىل  االأم��ور  ت�سل  اأن  لكن  �سك،  اأي 
معقول،  غري  فهذا  املهمة  امل�سائل  ون�سر  االنفالت 
كاتانيت�ش  االأجنبي  امل��درب  �سيختار  كيف  ن��دري  ال 
اآ�سيا  ت�سفيات  يف  للم�ساركة  الوطنية  الت�سكيلة 

املوؤهلة اىل نهائيات كاأ�ش العامل
كاتانيت�س حائر!

ق�سية  �سبب  اإن  ح�سني:  علي  امل���درب  ق��ال  فيما 
الكروية  الالعبني هي االحتادات  اأعمار  التزوير يف 
العراقية،  ال��ك��رة  ملف   ادارة  على  تعاقبت  التي 
كانت  واإمن��ا  اليوم،  وليد  لي�ش  االأعمار  يف  فالتزوير 
العمرية  للفئات  العراقية  الوطنية  منتخباتنا  اأغلب 
والنتيجة  البطوالت،  خطف  اأجل  من  االأعمار  تزور 
العراقي  الوطني  املنتخب  العبي  اأغلب  اأ�سماء  ن�سر 
مبن  ن��دري  ال  ح�سني:  واأ���س��اف  اأعمارهم.  امل��زورة 
�سيلعب املدرب كاتانيت�ش يف ت�سفيات كاأ�ش العامل! 

فاإذا ا�ستدعى اأحد الالعبني الذين ن�سرت اأ�سماوؤهم 
�سيعرت�ش املنتخب املناف�ش لفريقنا ويف هذه احلالة 
نخ�سر املباراة، لقد )داخ( الو�سط الريا�سي يف هذه 
اإال  اأن نخرج منها  ن�ستطيع  التي ال  ال�سائكة  امل�ساألة 
�سحيحة،  واأ�سماء  وباأعمار  جديد  منتخب  بت�سكيل 
قبل  م�سعود  اخلالق  عبد  االحتاد  رئي�ش  �سرح  فقد 
النزاهة  هيئة  اأمر �سدر من  اأي  يوجد  ال  باأنه  اأي��ام 
يف  تزوير  اي  يوجد  وال  ال�سفر،  من  الالعبني  مبنع 
ت�سفيات  يف  جميعًا  و�سيلعبون  الوطني،  منتخبنا 

كاأ�ش العامل وغرب اآ�سيا.
 اأجندة خارجية وراء ما حدث

اإن  فقال:  �سليم  حممود  ال�سابق  الدويل  احلكم  اأما 
تقف  امل�ستمرة  وم�سكالتها  العراقية  الكرة  ق�سية 
ت��دم��ر الكرة  اأن  اأج��ن��دة خ��ارج��ي��ة حت���اول  وراءه����ا 
العراقية ب�ستى الو�سائل املتاحة، كانت بدايتها العام 
الفائت عندما ابتدعت م�ساألة تزوير اأعمار النا�سئني 
العمرية  الفئات  منتخبات  تفكيك  تبعها  ثم  وم��ن 
وت�سكيل  وال�سباب،  والنا�سئني  واالأ�سبال  الرباعم 
اأي�سًا، وظهرت  ومدربني جدد  اأخرى بالعبني  فرق 
هذه  كل  تزوير،  ح��االت  اجلديد  الت�سكيل  يف  اأي�سًا 
قبل  تكون  اأن  لها  بل ُخطط  تزامنت  ال�سيناريوهات 
وقت قريب من ت�سفيات كاأ�ش العامل من اأجل اإبعاد 
العراق عن املناف�سة. كل �سيء خمطط له لالإطاحة 
بكرتنا فهم يوميًا يبتدعون �سيئًا جديدًا.. واأ�ساف: 
اجلوانب  من  كثري  على  طبعًا  توؤثر  امل�سكالت  هذه 
اأولها اجلانب التدريبي، فاملدرب االأجنبي كاتانيت�ش 
اأغلب  اأن  اإذ  الوطنية،  للت�سكيلة  اختياره  يف  حائر 
الالعبني االأ�سا�سيني اأدرجوا يف قائمة التزوير التي 
ن�سرت موؤخرًا، حقيقة ال ندري ما العمل الإنهاء هذا 
الكابو�ش الذي وقع كال�ساعقة على الكرة العراقية. 

احتاد الكرة �صبب امل�صاكل!
املتابع الريا�سي كرمي ها�سم �سبَّ جاَم غ�سبه على 
هو  الكرة  احت��اد  اإن  ق��ائ��اًل:  العراقي  الكرة  احت��اد 
فهو  العراقية،  بكرتنا  تع�سف  التي  امل�ساكل  �سبب 
م�ساهم كبري يف عملية تزوير الالعبني، وهو ال�سبب 
يف االنتكا�سات التي حت�سل ملنتخباتنا الوطنية، من 
التي  التدريبية  للمالكات  اخلاطئة  اختياراته  حيث 
ت�سرف على منتخبات الفئات العمرية، فاالحتاد مل 
ي�سع املدرب املنا�سب يف املكان املنا�سب وامنا عمل 
كرتنا  �سارت  لذلك  واملجامالت  العالقات  مببداأ 

وت�سري نحو الهاوية.  
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الن�سويات  احل��ك��م��ات  ت��األ��ق  اىل  االأم���ر  و���س��ل 
اأب��رز  ب��ني  وم��ن  ال��رج��ال.  مل��ب��اري��ات  وقيادتهن 
الربازيلية  احل�سناء  ال��ك��روي��ات؛  ��م��ات  امل��ح��كِّ
يف  عدة  لقاءات  اأدارت  التي  كولومبو   فرناندا 
الدرجة  دوري  يف  �سيما  ال  االأوروبية،  الدوريات 
االأوىل االأملاين، لكن الربازيلية فرناندا كولومبو 
حتكيم  يف  ت�سارك  ام��راأة  ك��اأول  التاريخ  دخلت 

لقاءات الن�ساء.
من  البالغة  احل�����س��ن��اء،  ال��ربازي��ل��ي��ة  ُع���ّدت  اإذ 
العمر 25 �سنة، من اأف�سل احلكمات يف العامل، 
وح�سلت على ال�سارة الدولية والرتخي�ش الإدارة 
لقاءات الرجال من االحتاد الدويل لكرة القدم 
يف 2014، لت�سبح اأول امراأة ت�سارك يف حتكيم 
نهائيات كاأ�ش العامل، بعدما �ساع من اأخبار عن 
النهائيات  يف  التحكيم  طاقم  �سمن  اختيارها 
يف انتظار بدايتها العملية بت�سميتها الإدارة اأحد 

اللقاءات �سمن طاقم التحكيم.
ح�سلت  حني  فرناندا:  قالت  اللقاءات  اأحد  يف 
الدويل يف عام 2014   والرتخي�ش  ال�سارة  على 
الفوز  نحو  يل  بالن�سبة  مم��ي��زة  خ��ط��وة  ك��ان��ت 
نتيجة  وه��ي  ال��ق��دم،  ك��رة  ع��امل  يف  واالنت�سار 
طبيعية للتطور واالإمكانيات التي برهنت عليها 
يف احلقبة ال�سابقة، كنت اأ�سعى للتميز يف جمال 

تخ�س�سي، وهذه خطوة يف طريق النجاح.
اتخاذ  ويف  عملي  يف  ك��ث��ريًا  اأرك���ز   : واأ���س��اف��ت 
بتقنية  اال�ستعانة  اإىل  اأحتاج  ال  وقد  القرارات، 

الفار.
نف�سها  تفر�ش  اأن  كولومبو  وا�ستطاعت فرناندا 
يف لقاءات الرجال عرب العمل الدائم والتعلم يف 

جمال التحكيم، اإذ اأكدت اأنها تتدرب باحرتافية 
للحفاظ على  الريا�سة ويف املالعب  يف �ساالت 

لياقة بدنية جيدة.
على  دائمًا  بن�سرها  كولومبو  فرناندا  ومتيزت 
مواقع التوا�سل االجتماعي �سورًا لها توؤكد اأنها 
تتوفر على مقومات اجلمال والذكاء والعمل من 

اأجل حتقيق هدفها.
وط��ال��ب ن��ا���س��ط��ون مب��ن��ح احَل��َك��م��ة ال��ربازي��ل��ي��ة 
اأرفع  وهي  االأو�سكار،  جائزة  كولومبو  فريناندا 
للممثلني  عادة  تقدم  التي  ال�سينمائية  اجلوائز 
اإدارتها  اأثناء  االأ�سواء  خطفها  بعد  البارعني، 
ف��رين��ان��دا الإدارة  امل��ب��اري��ات. وع����ادت  اإح����دى 
امل��ب��اري��ات بعد ع��ام��ني م��ن االع��ت��زال، وق��ادت 
من  م�سّكلني  فريقني  بني  جمعت  ودية  مواجهة 

جنوم الدوري االإكوادوري للمحرتفني.
اإليها،  االأن��ظ��ار  الربازيلية  احل�سناء  وج��ذب��ت 
عقب قيامها بحركة طريفة اأثناء املباراة، حيث 
الالعبني  اأح��د  موهمة  جيبها  يف  يدها  و�سعت 
فاجاأت  لكنها  اإليه،  االإن��ذار  بتوجيه  تهمُّ  باأنها 
اجلميع عندما اأخرجت مندياًل اأبي�ش وم�سحت 
وقابل  جبينها.   من  يت�سبب  ال��ذي  العرق  به 
بال�سحك  الربازيلية  احلَكمة  حركة  الالعبون 
التوا�سل  مواقع  رواد  طالب  فيما  واالبت�سامة، 
الإتقانها  االأو�سكار  جائزة  مبنحها  االجتماعي 

فن احلركة.
عى  اأوليانا  كولوميو  فرناندا  احل�سناء  وترتبع 
اإذ  ال��ع��امل،  يف  الن�ساء  احل��ك��ام  اأج��م��ل  ع��ر���ش 
ت�سفي دائمًا جوًا من البهجة يف امللعب، وذلك 

نظرًا جلمالها ويتابعها اجلمهور ب�سغف دائمًا.

فرناندا كولومبو 
ح�صناء برازيلية تتاألق
يف عامل التحكيم الكروي

يبدو اأن اجلن�ش اللطيف قد دخل م�شمار الريا�شة من اأو�شع اأبوابه، 
اإذ  كان للعن�شر الن�شوي وما زال دور فعال يف االألعاب الريا�شية كافة، 

وقد كان يف ال�شابق مقت�شرًا على االألعاب الب�شيطة، لكن مع مرور 
الزمن دخلت املراأة يف االألعاب جميعًا، ال �شيما لعبة كرة القدم التي 

تاألق فيها العن�شر الن�شوي مع الطواقم التحكيمية الن�شوية التي 
تقود املباريات
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تكتب عن الَعذول والوا�صي 
يف الأغنية العراقية:

املالئكة
ن������ازك

وثيقة اأدبية وفنية بعنوان:

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



ف�سهرت  الفتاة  نف�ش  من  االأمري  هذا  وقع  وقد 
�سبع �سنني ورّوحت له حتى دنا موعد ا�ستفاقته، 
الدقائق  ال�ساهرة يف  الفتاة  النعا�ش غلب  لكن 
االأخرية فاأغفت،  واذ ذاك برزت غرمية �سوداء 
ورّوح��ت  يدها  من  املروحة  وانتزعت  جمهولة 
هي  اأنها  ظن  ا�ستفاق  وعندما  دقائق،  لالأمري 
املنقذة  وا�ستفاقت  بها،  فتزوج  اأنقذته  التي 

احلقيقية فاذا كل جمهوداتها قد �ساعت.
اأعمق  ال�ساذجة  االأ�سطورية  احلكاية  هذه  اإن 
مما تبدو لنا اأول وهلة، ولعلنا نرثي كثريًا للفتاة 
اأن ق�ستها خرافة ال  على  ونحمد اهلل  اليتيمة 
وحّللنا  موقفها  يف  دققنا  لو  اأننا  غري  حقيقة، 
املعا�سرة  تت�سل بحياتنا  لوجدناها  م�ساعرها 
الفتاة  اننا كلنا هذه  العراق ات�سااًل وثيقًا.  يف 
املجهولة  ال�سوداء  الغرمية  و�سخ�سية  اليتيمة، 
اآمالنا  على  غامقًا  ظ��اًل  وتلقي  حياتنا  مت��الأ 
اأغنية  تنت�سب �ساخمة يف كل  وانها  واأفكارنا، 
�سطاآن  على  تردد  ما  منها  �سواء  اأغانينا،  من 
دجلة والفرات يف جنوبي العراق او ما كتب يف 
تدريجيًا  تخرج  نظنها  التي  املتح�سرة  امل��دن 

ال�سعبية،  لثقافتنا  القدمي  النف�سي  االإط��ار  عن 
ظاهريًا  اال  ذل��ك  تفعل  ال  ال��واق��ع  يف  انها  م��ع 
اأح�ّست  قد  اليتيمة  الفتاة  كانت  واذا  وح�سب. 
فاإن  ال�سوداء،  غرميتها  على  والثورة  باحلزن 
احل�سرة  تلك  تردد  اليوم  تزل حتى  اأغانينا مل 
الطويلة  جهودها  ترى  وهي  قلبها  م��الأت  التي 
تتبدد، وكاأن كل حلن من اأحلاننا قد نذر نف�سه 

للثاأر من تلك الغرمية.

ميلك  ال  التي  ال�سوداء  الغرمية  �سخ�سية  اإن 
ال�سخ�سية  تزل هي  االإن�سانية، مل  قلبها حنان 
ال��ك��ربى يف االأغ����اين ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي ي��ردده��ا 
فتاة  �سكل  تتخذ  ال  طبعا،  ولكنها،  ال�سعب، 
�سعبية  ثيابًا  تلب�ش  وامنا  مروحة،  ذات  �سوداء 
من حياتنا املعا�سرة، فنحن جندها متخفية يف 
ثياب "الَعذول" و"الالئم" اللذين تكرث اأغانينا 
"الوا�سي"  هيئة  تتخذ  وق��د  منهما،  ال�سكوى 
�سعادته  يعّكران على املحب  و"النّمام" اللذين 
ومن  تنقل،  اال  يجب  حيث  اىل  اأن��ب��ائ��ه  بنقل 
ال  التي  "احل�سود"  �سخ�سية  الكثرية  اقنعتها 
اأحيان  ويف  بها،  العراقي  املحب  �سعور  ينقطع 
يف  متخفية  ال�����س��وداء  الغرمية  تظهر  تندر  ال 
ثياب ال�سخ�سية العراقية التي ت�سميها اأغانينا 
"حافر البري"، وهو �سخ�ش يوقع بغريه ويحوك 
اإن هوؤالء كلهم: العذول، والوا�سي،  الد�سائ�ش. 
اال  لي�سوا  ال��ب��ري  وال��ن��م��ام، واحل�����س��ود وح��اف��ر 
يف  ال�سوداء  الغرمية  ل�سخ�سية  متعددة  اأوجهًا 
حكاية الفتاة اليتيمة، فاإن وظيفتهم االأوىل هي 

يف احلكايات العذبة التي 
�شمعناها يف طفولتنا اأن فتاة 
يتيمة عرثت يف جتوالها على 
اأمري نائم نومًا دائمًا، وقد 
ر اأال تنقذه  حكم غيٌب مقدَّ
من نومه اإال فتاة تر�شى 
اأن توا�شل ال�شهر كل ليلة 
ح له خاللها  �شبع �شنني ترورِّ
مبروحة م�شحورة. 

وثيقة اأدبية وفنية بعنوان:

يف  الآخرين  "�صخ�صية 
الأغاين العراقية"

تكتب عن الَعذول والوا�صي 
يف الأغنية العراقية:

ن������ازك

بقلم نازك املالئكة
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التعكري على املحب الذي يبقى �ساكيًا من �سوء 
املعاملة التي يلقاها منهم.

غري اأن الغرمية ال�سوداء تظهر يف اأغانينا على 
�سور اأخرى اأكرث خفاء، وقد تربق عيناها خلف 
املحب  فيها  ي�سكو  التي  الوديعة  االأغ��اين  تلك 
العاطفية  �سوؤونه  يف  يتدخلون  الذين  اأهله  من 
هم  فمن  وبعد  حبيبته.  وب��ني  بينه  وي��ح��ول��ون 
"هلي يا ظاّلم هلي" هوؤالء؟ األي�سوا هم الغرمية 
ال�سوداء التي جتيء لتحطم االآمال يف اللحظة 
العراقيل،  م��ن  اآخ���ر  �سنف  اإن��ه��م  االأخ����رية؟ 
مرة  كل  يف  تخرج  اليتيمة  الفتاة  ان  والنتيجة 
م��ازال  ال��ذي  احلزين  بالغناء  وتلوذ  م��دح��ورة 
يردده �سواق ال�سفن العراقية وهم ينحدرون يف 
الفرات من قرية اىل قرية بني ال�سواطئ املثقلة 

بالنخيل.
اإن هذه الظاهرة الرا�سخة يف اأغانينا، ظاهرة 
يف  املحتوم  القدري  وتاأثريها  ال�سوداء  الغرمية 
حياة املحبني تلفت النظر، فبداًل من اأن تقت�سر 
االأخ��رى،  ال�سعوب  كاأغاين  العراقية،  االأغ��اين 
وعواطفه  باآماله  املحب  �سخ�سية  تقدمي  على 
واأفكاره، جندها تقدم �سخ�سًا اأقوى منه يدحره 
يف  املحب  اإن  ولوعة.  تفّجع  اىل  اأحلانه  ويحّول 
من  ال�سكوى  تكرث  �سعيفة  �سخ�سية  اأغانينا 
ويلعب  والو�ساة،  احل�ّساد  ويدحرها  ال��ع��ذول، 
بها ُحفار اآبار اأزليون ال رحمة لهم. اإنهم دائمًا 
االآخرون.. هوؤالء االآخرون الذين حالوا دون اأن 
النّمام..  ل��وال  ي�سل  ك��اد  لقد  اأح��الم��ه،  يحقق 
املغر�ش..  العذول  لوال  منعوه،  الذين  اأهله  لوال 
تدحر  التي  اللئيمة  ال�سوداء  الغرمية  هذه  لوال 

العا�سق يف كل حالة وتر�سله يغني حتت �سجرة 
عند �سفة نهر بارد ال�سعور ال ي�ساركه احلزن.

ب�سطوة  ي�سعر  تقدم حمبًا  اأغانينا  وهكذا جند 
اآخرين على حياته �سعورًا ال مثيل له يف اأغاين 
اخرى  قوة  ب��اأن  يح�سب  اإن��ه  االأخ��رى،  ال�سعوب 
اإزاء  يت�ساءل  وهو  مب�سريه،  تلعب  منه  اأعظم 
ال�سلوك  على  ق��درت��ه  يفقد  حتى  ال��ق��وة  ه��ذه 
ويتحول اىل ال�سلبية. اإن املحب العراقي يبدو يف 
اأغانينا وكاأنه يرى املجتمع كله معاديًا له، واقفًا 
ينهال  لكي  حبه  يف  يخيب  اأن  ينتظر  باملر�ساد 
ي�سِغ  مل  التي  بالن�سائح  وي��ذك��ره  ل��وم��ًا  عليه 
لالآخرين،  االأو�سع  الدائرة  هو  فاملجتمع  اليها، 
بغزال  اأ�سبه  زاوي���ة  يف  وح��ي��دًا  يبقى  وامل��ح��ب 

تطارده نبال ال�سيادين.
عامًا  قانونًا  ن�سوغ  اأن  و�سعنا  يف  اأن  وال��واق��ع 
ففي  اأغانينا،  نطاقه  يف  ت��دور  ال��ذي  ل��الإط��ار 
�سراع  بينهما  يقوم  اثنان  �سخ�سان  اأغنية  كل 
اأن  اأب��دًا  يحاول  وهو  العا�سق  �سخ�سية  دائما: 
ي�سل اىل حبيبته، و�سخ�سية الغرمية ال�سوداء 
البري  والوا�سي وحافر  العذول  ينوب عنها  التي 

وهلي يا ظالم هلي.
اأن  ونحاول  قلياًل  اأبعد  من�سي  اأن  اأردن��ا  واذا 
نربط بني هذه الظاهرة الغريبة وحياتنا العامة 
الغرمية  اأن نحلل طبيعة  فاإن علينا  العراق،  يف 
نلقيه  الذي  االأول  وال�سوؤال  وم�سلكها،  ال�سوداء 
هو هذا: من هو هذا العذول؟ وملاذا ياأخذ على 
عاتقه اأن يعذل؟ واأول ما يلفت نظرنا اأن العّذال 
يف اأغانينا ال يعذلون عن طمع او مناف�سة.. اإنهم 
الغالب،  لهم معنا يف  �ساأن  ال  اآخرون  ا�سخا�ش 

ت�سوقهم  ملزمة  حياتية  دواف��ع  ميلكون  ال  وهم 
اىل العذل او الو�ساية، وامنا يعذلون وي�سون دون 
غر�ش، وكاأن االإيذاء فنهم اجلميل الذي يحبونه 
لذاته ويتاأنقون فيه، غري اأن هذا التعريف الذي 
تقدمه اأغانينا للعذول يجعل وجوده غري مربر، 
ولي�ش من املعقول يف علم االجتماع اأن توجد يف 
العذول  ك�سخ�سية  عامة  �سخ�سية  ما  جمتمع 
عندنا دون اأن تكون يف ظروف املجتمع مربرات 
منطقية لوجودها تف�سح لها مكانًا ومتنحها ما 
�سوؤالنا  جنابه  جندنا  وهكذا  ق��وة،  من  متلك 

االأول من جديد: من هو العذول؟ وملاذا يعذل؟
ورمبا ا�ستطعنا اأن جند جوابًا لل�سوؤال باأن ندر�ش 
العذول من وجهة نظر املحب،  واأغانينا تعطينا 
اأجوبة وافية يف هذا ال�ساأن، فالغرمية ال�سوداء 
ولي�ش  والتجنب،  والظلم  بالق�سوة  اأبدًا  تو�سف 
يبدو  وكيف  للعذول  حب  اأغنية  قط  اأغانينا  يف 
العذول للمحب؟ اإنه قوة �سريرة تقف باملر�ساد، 
لي�ش  اأنه  واحلق  والغ�س�ش،  الدموع  توزع  ويد 
يف  حكامًا  نقف  الذين  نحن  حتى  و�سعنا،  يف 
القلب  طيب  ال��ع��ذول  ب��اأن  جن��زم  اأن  الق�سية، 
الدافعة،  اأ�سبابه  كانت  مهما  ولومه  زج��ره  يف 
االآخرين  نحب  اأن  املمكن  من  اأن  ننكر  ال  اننا 
لهم  خري  وهو  يكرهونه  مبا  لهم  نن�سح  بحيث 
من وجهة نظرنا نحن، غري اأنه من ال�سخف اأن 
الدموع  لهم  ي�سبب  ا�ستمر  اذا  هذا  يف  من�سي 
لالإن�سان  االأوىل  امل�سلحة  اإن  والقلق.  والعذاب 
ان يكون �سعيدًا، وكل ن�سيحة منا تنتهي به اىل 
وجهة  من  ال  خمل�سة،  ن�سيحة  لي�ست  العذاب 
عامة،  االإن�سان  نظر  وجهة  من  وال  الفرد  نظر 

روح  وينمي  االإن�����س��ان��ي��ة  ي��غ��ذي  ���س��يء  م��ن  فما 
قوة  الفرح  ان  كال�سعادة،  فيها  اخلري واجلمال 
ومن  الكامل،  االإن�سان  نحو  واندفاع  وخ�سوبة 
املحب،  يردع  وهو  العذول  حماقة  اأ�سد  فما  ثم 

وينهاه عن اأن يكون �سعيدًا.
احلكم  يف  نعدل  اأن  ن��ح��اول  ونحن  اأن��ن��ا،  على 
على هذه الق�سية الطريفة التي تثريها اأغانينا 
العراقية كل يوم، نود اأن ندر�ش عواطف العذول 
يغني  ال  ال��ع��ذول  اأن  حقًا  ملوؤ�سف  وان��ه  اي�سًا، 
لنا عن  فلو غّنى وك�سف  يغني املحب،  قط كما 
م�ساعره لرمبا فاز بكثري من م�ساركتنا وعطفنا. 
فما الذي يجعل العذول عذواًل؟ هل من املعقول 
اأنه �سر �سرف يف نف�سه ال غر�ش له غري االإيذاء؟ 
اإن ال�سر لي�ش مادة احلياة االإن�سانية رغم وجوده 
يقع  وامنا  فيها، 

فيها  التي ال منلك  احل��االت  يف 
قدرتنا على االختيار.

العذول  اأن  ب��ه  جن��زم  م��ا  واأول 
كان  ول��و  �سعيدًا،  اإن�سانًا  لي�ش 
ومل  ب��اأف��راح��ه  ن�سغل  ال  �سعيدًا 
من  ال��ع��ربات  جلمع  وق��ت��ًا  يجد 

اأعني املحبني.
فارغًا  مظهرًا  لي�ش  العذل  اإن 
دليل  اي�����س��ًا  ه��و  وامن���ا  وح�سب 
اأمل، واالإيذاء ال ياأتي من اإن�سان 
���س��ع��ي��د ق���ط واإمن�����ا ي�����س��اح��ب 
بالنف�ش،  الثقة  وقلة  ال�سعف 
عندما  االآخ��ري��ن  ن�ساعد  اإن��ن��ا 
ويف  م�سرينا،  منلك  اأننا  نح�ش 
وتدفق،  بكرم  نحب  اأن  و�سعنا 

ونغدق  نفي�ش  يجعلنا  بالقوة  ال�سعور  وك���اأن 
نكون  عندما  اأم��ا  احل��ي��اة،  على  كياننا  م��ن 
حمرومني، �ساعرين بالعجز وباأن اأيدينا 
ذاك  فاذ  متنح،  اأن  متلك  ال  مغلولة 
احلاجة  من  قريبًا  االإي���ذاء  ي�سبح 
الكراهية  اأن  لنقل  او  وال�سرورة، 
التعبري  ت�سبح  اأن  اىل  جت��ن��ح 
ال  ال���ذي  االإن�����س��ان  عند  الوحيد 
يجد  وهكذا  يحب،  اأن  ي�ستطيع 
االإيذاء قد بات و�سيلة  اأن  العذول 
ن�سك  اأننا  واحلق  له،  بالن�سبة  حياة 
لي�ش حمبًا فا�ساًل  العذول  اأن  كثريًا يف 

يف االأ�سل.
اأن  لنا  بد  فال  العذول،  م�ساعر  تكن  ومهما 
اأنه يف  الق�سري هذا اىل  ننبه يف ختام بحثنا 
ال  امل��ح��دودة،  ال�سخ�سية  دوافعه  عن  تعبريه 
اأداة مق�سودة يحكمها  اأن يكون  يخرج عن 
املجتمع يف حياة املحبني، وذلك الأن وجهة 

من  وي��ح��رم��ه  امل��ح��ب  ي���ردع  اأن  املجتمع  نظر 
حمبًا  لي�ش  االعتبار،  بهذا  والعذول،  احلرية، 

فا�ساًل يف االأ�سل.
وهو لي�ش اأقل من �سرطي م�سلح ي�سّلطه املجتمع 

على املحب ليحول بينه وبني ال�سلوك.
االأوىل  وهكذا جتدنا منيل اىل تعديل معادلتنا 
التي و�سعنا فيها املحب يف مقابل العذول، فها 
نحن ن�سل اىل معادلة اأو�سع تقف فيها احلياة، 
باندفاعها وحرارتها وتدفقها، يف مقابل �سمري 
اجتماعي �سارم ال نحاول اأن نحكم عليه هنا. 
للغرمية  ت��ردد  بال  يحكم  العراقي  املجتمع  اإن 
اإال  اليتيمة  الفتاة  على  عطفه  ولي�ش  ال�سوداء 
االأ�سطورة  كانت  اإذا  بعد  ن��دري  ول�سنا  كلمات 
ت�ستطيع اأن تتحقق يف حياتنا املعا�سرة، فيفطن 
االأمري النائم اأخريًا اىل املوؤامرة ويذهب باحثًا 

عن فتاته التي اأنقذته من �سباته الطويل.
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حتققي من النقاط  التالية عند ارتدائك املالب�ش اإذا 
كان لديك فرط التعرق:

ليكن ارتداوؤك ملالب�صك على �صكل 
طبقات

القاعدة  ه��و  طبقات  �سكل  على  امل��الب�����ش  ارت����داء 
االأ�سا�سية التي عليك اتباعها على مدار اأ�سهر ال�سنة. 
اإ�سافية  مالب�ش  طبقات  ارت��داء  ميكنك   ، ذلك  مع 
للم�ساعدة يف امت�سا�ش التعرق الزائد بغ�ش النظر 
طبقة  ب��ارت��داء  ابدئي  فيه.  اأن��ت  ال��ذي  املو�سم  عن 
ولتعُل  اخل��ارج��ي��ة  مالب�سك  اأ�سفل  رقيقة  مالب�ش 
اأ�سهر  خ��الل  ف�سفا�سة.  مالب�ش  قطعة  مالب�سك 
ال�سيف، قومي بارتداء قمي�ش قطني �سغري)فانيلة( 
ب��اردًا،  اجلو  يكون  عندما  العادي.   قمي�سك  اأ�سفل 
اأ�سفل �سرتتك.  باأكمام طويلة  ارتدي قمي�سًا قطنيًا 
بهذه الطريقة، اإذا بداأت التعرق عند منت�سف اليوم، 
فيمكنك خلع الطبقة العليا من املالب�ش للم�ساعدة يف 

تهدئتك والتخفيف من �سخونة ج�سمك.
اختاري الأقم�صة الطبيعية

االأن��واع  من  راح��ة  اأك��رث  عمومًا  الطبيعية  االأقم�سة 
االأخرى. كما اأنها ميكن اأن تكون مبثابة حواجز عرق 
طبيعية. القطن هو اأف�سل ن�سيج للحماية من التعرق 
الأنه ي�ساعد يف احلفاظ على برودة ج�سمك. تو�سي 
االأمريكية  الطبية  كلنك(  )مايو  عيادات  جمموعات 
بارتداء احلرير �سيفًا وال�سوف �ستاًء كبدائل للقطن 

اأي�سًا.
حددي اختياراتك للمالب�س 

بالألوان الداكنة
هذه التحديدات اجلريئة هي طرق جيدة الإخفاء اأي 
ارتداء  اإىل مالب�سك. حاويل جتنب  يت�سلل  قد  عرق 
االأبي�ش ال�سلب اإذا ا�ستطعت، لكون هذا اللون مييل 

الإظهار كل �سيء.
ل تهملي قدميك

قدماك  �ستتعرق  درجة حرارة ج�سمك،  ارتفاع  عند 

وتفوح منهما رائحة العرق. عندما يتعلق االأمر بفرط 
التعرق، ميكن للعرق اأن يكون حتى اأكرث كثافة.

كلما كان ممكنًا، حاويل ارتداء ال�سنادل، ويف حال 
فرتة  بني  خلعه  ح��اويل  ح��ذاء،  النتعال  ا�سطرارك 
ارت��داء  عند  قدميك.  تهوية   يف  للم�ساعدة  واأخ��رى 
الأن��ه��ا متت�ش  ريا�سية  ج���وارب  اخ��ت��اري  اجل���وارب، 
اختيار  اإىل  اأي�سا  حتتاجني  �سوف  ال��ع��رق.  معظم 
كالقطن  الطبيعية،  االأقم�سة  من  م�سنوعة  اأحذية 

وكذلك اجللود الطبيعية.
من اجليد دائمًا تغيري االأحذية خالل اأيام االأ�سبوع، 
حاويل كذلك تنويع اجلوارب.  ا�ستخدمي م�سادات 
التعرق قبل ارتداء مالب�سك ا�ستخدمي دائمًا م�سادًا 
اأن��ك  م��ن  للتاأكد  مالب�سك  ارت��دائ��ك  قبل  للتعرق 
ت�ستعملينه ب�سكل �سحيح. )قد ال تتاأكدين من جودته 

لو و�سعته مبا�سرة على مالب�سك.(
غالبًا ما يختلف املرء على تف�سيل ا�ستعمال  م�سادات 

التعرق اأو مزيالت العرق.
ب���� ت������ع������رف  م�������ا  او  ال�����ت�����ع�����رق  م�������������س������ادات 

العرقية  الغدد  ت�ستهدف   Antiperspirants
لفرط  لك  االأف�سل  اخليار  يجعلها  ما  بك،  اخلا�سة 
التعرق، من ناحية اأخرى تعمل مزيالت الروائح او ما 
التي  الروائح  منع  على   Deodorants�ب تعرف 

ميكن اأن حتدث عندما متتزج البكترييا مع العرق.
اإذا كنت بحاجة اإىل كليهما، ا�ستخدمي م�ساد العرق 
حالة  يف  العرق  مزيل  معك  تاأخذي  اأن  ميكنك  اأوال. 
الطوارئ. كما يف�سل حمل قناٍن �سغرية من كليهما 

يف حقيبتك لت�ستعمليها عند احلاجة.
اأنواع فرط التعرق

ب��وؤري  تعرق  ف��رط  التعرق:  ف��رط  من  نوعان  هناك 
رئي�سي وفرط تعرق ثانوي. 

فرط التعرق هو التعرق ب�سكل غري طبيعي والذي ال 
يرتبط بال�سرورة باحلرارة اأو التمرين. فقد تتعرقني 
كثريًا بحيث يغمر العرق مالب�سك اأو اأنه يتقطر من 

االأن�سطة  ملقاطعة  ا�سطرارك  اإىل  باالإ�سافة  يديك. 
من  النوع  هذا  يت�سبب  اأن  ميكن  الطبيعية،  اليومية 
ما  ع��ادة  واإح���راج.  اجتماعي  بقلق  ال�سديد  التعرق 
تعرق  مب�سادات  ابتداًء  التعرق  فرط  عالج  ي�ساعد 
م�سادات  تكن  مل  اإذا  طبية.  بو�سفة  ُت�سرف  قوية 
اأدوي���ة  جت��رب��ة  اإىل  حتتاجني  فقد  مفيدة،  التعرق 
وعالجات خمتلفة. يف احلاالت ال�سديدة، قد يقرتح 
اأو  العرقية  الغدد  الإزالة  اإما  جراحة  اإجراء  الطبيب 

لف�سل االأع�ساب امل�سوؤولة عن فرط اإنتاج العرق.
مي��ك��ن اك��ت�����س��اف ���س��ب��ب ك��ام��ن وع��الج��ه يف بع�ش 

االأحيان.
الأعرا�س

اأو  التمارين  ممار�سة  عند  االأ�سخا�ش  معظم  يتعرق 
اأو  اأو التواجد يف بيئة �ساخنة،  اأنف�سهم،  اإجهاد  عند 
التعرق  فرط  يتجاوز  ال�سغط.  حتت  اأو  القلق  عند 

الزائد معدل التعرق الطبيعي.
اليدين،  يف  ع��ادًة  يوؤثر  ال��ذي  التعرق  ف��رط  يت�سبب 
نوبة  ب��ح��دوث  ال��وج��ه،   اأو  االأذرع  وحت��ت  وال��ق��دم، 
ويحدث  اال�ستيقاظ.  �ساعات  اأثناء  وذلك  اأ�سبوعيًا، 

التعرق يف كال جانبي اجل�سم.
متى تزورين  الطبيب؟

اأحيانًا ما يكون فرط التعرق عالمة لالإ�سابة بحالة 
خطرية.

فورية  طبية  رع��اي��ة  على  احل�سول  بطلب  �سارعي 
يف  اأمل  اأو  لدوار  وم�ساحبًا  ال�سديد  التعرق  كان  اإذا 

ال�سدر اأو غثيان.
كما ُيرجى الرجوع اإىل الطبيب يف احلاالت التالية:

لو عطل التعرق نظام نهارك اليومي.
اأو  عاطفي  �سغط  ح��دوث  يف  �سببًا  التعرق  كان  اإذا 

عزلة اجتماعية.
اإذا كان تعرقك اأكرث من املعتاد.

�سبب  دون  الليل  اأث��ن��اء  التعرق  من  تعانني  كنت  لو 
وا�سح.

التعرق املفرط  يتطلب تنظيمًا يوميًا لفعاليات ج�شمك. التخطيط ال�شليم ليومك 
قد ميّكنك من روؤية الفرق بطريقة تعرقك. �شيدتي، ثمة طريقة رائعة للبدء 

وذلك من خالل اختيارك مالب�شك بعناية كل يوم. حتى لو ا�شتمرت لديك حالة 
التعرق خالل يومك كله، فاإن ارتداء املالب�ش املنا�شبة ميكن اأن ت�شاعدك يف 

اإخفاء العرق ويجعلك ت�شعرين براحة اأكرب اأي�شًا.

التعّرق �صيفًا
ط�����رق جت���ّن���ب ف���رط

عن موقع/هيلث لين
ترجمة: اآلء فائق 
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بحاجة اإىل ثقافة 
هذا ال�سرب من االأدب. 

اإن عالقة الطفل بالق�س�ش وحاجته اإىل ثقافة 
اأو �سك،  علمية مب�سطة مل تعد جمال اختالف 
توؤكد  الطفل  نف�ش  بعلم  املخت�سة  فالدرا�سات 
الطفل  ملكات  تنمية  يف  دور  لها  املعرفة  اأن 
دائ��رة  وتو�سيع  النف�سي  ال��ت��وازن  ل��ه  وحت��ق��ق 
عامل   - )فيوجت�سكي  ويعد   والوعي.  االهتمام 
نف�سي رو�سي( اأحد رواد تطور علم نف�ش الطفل 
الثقافة  بنظرية  املعروفة  نظريته  ط��رح  وق��د 
االجتماعية �سرح فيها كيفية اكت�ساب املفاهيم 

وتعلمها من طرف االطفال وكيفية م�ساهمتها 
يف عملية ت�سهيل بناء الن�سيج املعريف للطفل 
يف  مهم  الثقايف  ال�سياق  اأن  ت��وؤك��د  وك��ذل��ك 

تفاعل االأطفال اجتماعيًا. 
خ�سو�سيات املرحلة العمرية

مبحتوى  االه��ت��م��ام  يجب  اأع���اله  ل��الأ���س��ب��اب 
تنويع  ناحية  الذي يقدم لالأطفال من  االأدب 
وا�ستثمار  واأ�ساليبها  الق�س�ش  م�سامني 
والتزيني  الطباعة  يف  اجل��دي��دة  التقنيات 
احلرف  بني  الدمج  خ��ربات  من  واال�ستفادة 
القراءة  على  لتحفيزهم  وال�سوت  وال�سورة 
املقروء،  مع  التفاعل  وتنمية  املتعة  وحتقيق 
معارف  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 
فنية وفكرية وتربوية وي�ستاأن�ش باإدخال علوم 
االعتبار  بعني  ون��اأخ��ذ  واجتماعية   نف�سية 
وطبيعة  ال��ع��م��ري��ة  امل��رح��ل��ة  خ�����س��و���س��ي��ات 

ت�ساوؤالتها وحاجاتها. 
لكن رغ��م ت��ن��وع امل��و���س��وع��ات وت��ع��دد ع��وامل 
الق�س�ش املوجهة لالأطفال فاإن ما ُيالحظ، 
اذا ق��م��ن��ا ب��اخ��ت��ي��ار ع��ي��ن��ة مم��ا ي���ت���داول يف 
وجود  ن��درة  هو  العربية،  واملكتبات  اال�سواق 
اأطفالنا  يقراأه  ما  فاأغلب  العلمية  الق�س�ش 
الق�س�ش  و  احل��ي��وان��ات  ق�س�ش  ه��و  ال��ي��وم 
العجيبة  امل���غ���ام���رات  وق�����س�����ش  ال��دي��ن��ي��ة 
مقابل  يف  واالإ���س��ح��اك،  الت�سلية  وق�س�ش 
واالكت�سافات  الن�ساطات  اأدخ��ل��ت  ل��و  ذل��ك 
ا�ستيعابها  ي�سهل  مب�سطة  بطريقة  العلمية 
تعويد عقولهم  اإىل  �سيوؤدي  قبل االطفال  من 
العلمي و املنهجي ويحفزهم على  التفكري  على 
باالأ�سباب  االأخذ  ويعلمهم  والتجربة  االكت�ساف 
والرتتيب  والت�سنيف واملقارنة واال�ستنتاج من 
املقدمات ويفتح وعيهم على حميطهم ويحثهم 

على التفكري يف الظواهر وانتظام حركاتها.
االأ�سرة وبناء ال�سخ�سية

الر�سم  يبداأ  حيث  االأ���س��رة  ل��دور  بالن�سبة  ام��ا 
هذه  م��ن  الل�سان  وع��ل��ى  ال��ذاك��رة  يف  واحل��ف��ر 
حلقة  اأول  هي  والتي  واملهمة  ال�سيقة  الدائرة 
در�ش  اأول  هي  بل  اللغوية  التن�سئة  حلقات  من 

من درو�ش اللغة التي يتلقاها الطفل وهي التي 
ت�ساهم يف بناء �سخ�سيته بتوفري اأجواء عائلية 
هادئة ومتوازنة وكذلك تهيئة الو�سائل الثقافية 
االإجابة  بل  فقط  القراءة  على  تقت�سر  ال  التي 
مهما  االط��ف��ال  يطرحها  التي  الت�ساوؤالت  عن 

كانت. 
اإمت���ام هذه  امل��در���س��ة يف  دور  ذل��ك  بعد  ي��اأت��ي 
العقلية  الرتبية  بتحقيق  وتوجيهها  الناحية 
والقيام  املختربية  الو�سائل  وتوفري  لتالميذها 

بالن�ساطات املتعددة لرت�سيخ املعرفة لديهم .
 االهتمام بقادة الغد

مدركني  ذلك  اىل  مبكرًا  االأورب��ي��ون  انتبه  وقد 
يكونون  وكما  الغد  ق��ادة  هم  اليوم  اأطفال  اأن 
يف ال�����س��غ��ر ت��ك��ون االأوط������ان وال��ب��ل��دان حني 
ال�سيا�سية  اأو  املدنية  امل�سوؤولية  مراتب  يعتلون 
امل��ع��رف��ة وب�سطوا  و���س��ائ��ل  ل��ه��م  وف����روا  ل��ذل��ك 
ون��ظ��رًا  ال��ف��ئ��ات،  ك��ل  ب��ني  واأ���س��اع��وه��ا  علومها 
بني  اخل��ل��ط  وخ��ط��ورة  العلمية  املعلومة  ل��دق��ة 
تعجيب  م��ن  اخليالية  احل��ك��اي��ات  مقت�سيات 
وتغريب وت�سويق، وما يقت�سيه العلم من و�سوح 
املهتمني  بع�ش  دعا  ومو�سوعية،  وحتقيق  ودقة 
اإىل اإلزام نا�سري كتب االطفال بعدم ن�سر كتب 
موافقة جلنة  بعد  اإال  لالأطفال  العلمية  الثقافة 
واأخالقيات  العلمية  للمفاهيم  احرتامًا  علمية 

العلم ومتطلباته. 
هي دعوة وجيهة لتكون الكتب املوجهة لالأطفال 
غايتها تب�سيط العلوم وحتفيزهم لالإقبال عليها 
)اخليال  نوع  �سمن  يندرج  ما  ن�ستثني  ال  واأن 
العلمي( الذي واإن ا�سرتك مع املوؤلفات العلمية 
فهو يظل �سربًا من اخليال الذي ال يو�سف على 
ويثري  املغامرة  على  يحر�ش  ما  بقدر  منتج  اأنه 

الده�سة. 
�سوى  لي�ست  والت�سويق  واالأدها�ش  املغامرة  اإن 
وتعزيز  العلمية  الثقافة  لتح�سيل  م�ستلزمات 
م��ه��ارة ال�����س��وؤال وال��ت��ف��ك��ري ال��ت��ي مت��ث��ل اأوىل 
لالنخراط  املطلوب  التوازن  لتحقيق  اخلطوات 
عقل  وبناء  جهة  من  ومتثالنه  املجتمع  قيم  يف 

نقدي حماور من جهة اأخرى.

من  املرحلة  هذه  قيمة  ال�سعوب  معظم  اأدرك��ت 
مراحله  يف  تاريخها  يخل  ومل  االن�سان  حياة 
املتعاقبة من اأدب موّجه اإىل هذه الفئة العمرية 
الفعلي  التاريخ  اأن  حيث  مكتوبًا  اأو  كان  �سفويًا 
العربي  العامل  يف  االأدب  من  النوع  هذا  لظهور 

كان يف القرن الع�سرين. 

الطهطاوي و فيوجت�سكي 
زمن  يف  اأورب���ا  اإىل  العلمية  للبعثات  ك��ان  لقد 
)حممد علي با�سا - عزيز م�سر( دور مهم يف 
الطهطاوي  )رفاعة  ويعد  االأدب،  نحو  االجت��اه 
من  م�سر(  يف  العلمية  النه�سة  ق��ادة  اأح��د   -
االطفال  اأدب  قيمة  اإىل  انتبهوا  الذين  االأوائ��ل 

اأدرج  و  االإجنليزية  اللغة  عن  ق�س�سًا  فرتجم 
الق�س�ش �سمن املناهج الدرا�سية، وتتالت بعد 

ذلك التاأليفات يف هذا املجال. 
ب��داأت  الع�سرين  ال��ق��رن  خم�سينات  ب��داي��ة  يف 
امل�سرق  يف  بقوة  تظهر  لالأطفال  الكتابة  حركة 
يف  خمت�سة  ن�سر  دور  ظهور  وكذلك  وامل��غ��رب 

متثل مرحلة الطفولة اللبنة االأوىل يف البناء االإن�شاين وت�شكل حجر االأ�شا�ش يف التكوين االجتماعي، 
وبقدر ما تقدم الرتبية من و�شائل فعالة يف تكوين هذه الطفولة، تكون نوعية املجتمع وفعاليته، وبقدر ما 

تكون لدى الطفل من اإيجابية يف ال�شلوك واالجتاه واالبتكار يف التفكري تكون �شورة املجتمع.

الطفولة
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الزفاف  لبدلة  كبريًا  اهتمامًا  العرو�ش  ت��ويل 
توؤمن  اأن  وتريد  حياتها  يف  االأجمل  اليوم  الأن��ه 

اإطاللتها اجلميلة الراقية يف يومها الكبري.
مييزها  خا�ش  طابع  العربية  الزفاف  والأث��واب 
جندها  ال  وفخامة  باإبهار  فن�سعر  غريها،  عن 
يف ف�ساتني الزفاف الغربية. ويف ت�ساميم ربيع 
2019، قدم امل�سممون العرب موديالت ف�ساتني 
ة  زفاف م�ستوحاة من عامل االأمريات، حيث ق�سّ
ال�Ball Gown االأّخاذة مع تفا�سيل فاخرة 

تزين الف�ساتني. 
برقّيها  �سعب  اإي��ل��ي  زف���اف  ف�ساتني  مت��ي��زت 
العرو�ش  متنح  فهي  نف�سه،  الوقت  يف  ونعومتها 
حول  ال�سيقة  ة  الق�سّ بف�سل  اأنثوية  اإط��الل��ة 
اخل�سر التي تربز نحافته، اأو تطريزات ناعمة، 
التول  بالطرحة  العرو�ش  اإط���الالت  واكتملت 

الطويلة التي تن�سدل على االأر�ش.
لرت�سي  حبيقة  ج��ورج  زف��اف  ف�ساتني  وتنوعت 
 A�ال ة  بق�سّ ف�ساتني  �سواء  ع��رو���ش،  كل  ذوق 
ة العمودية Column التي  Line اأو الق�سّ

تليق بالعرو�ش الراقية.
مقدمتها  يف  فاخرة  اأقم�سة  امل�سمم  واعتمد 
وال��ت��ط��ري��زات  البي�ش  ب��ال��ورود  امل��زي��ن  ال��ت��ول 

اليدوية.
وكعادتها، بدت ف�ساتني زفاف رمي عكرا ناعمة 
 Ball Gown�ال ت�ساميم  وبرزت  وجّذابة، 
مثل  الف�ستان،  اأع��ل��ى  يف  خمتلفة  ات  ق�سّ م��ع 
وف�����س��ات��ني   ،Off Shoulder ف�����س��ات��ني 
تنا�سب  ب��اأك��م��ام ط��وي��ل��ة  وف�����س��ات��ني  ح���ّم���االت، 

العرو�ش املحجبة.

بدلت زفاف

اأنيقة وع�صرية م�صتوحاة 
من عامل الأمريات
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ب��االأمل يف  وال�سعور  الطفل  ح��رارة  وارتفاع  الرعب  وكل هذا 
الّلثة والفم �سببه )الت�سنني( الذي ميثل فيلم رعب بالن�سبة 

لالأطفال يف اأ�سهرهم االأوىل.
فيلم كروننربغ

كان  ثوم�سون":  "باتي  االأم��ه��ات  اإح��دى  تقول 
جال�ش  وهو  ي�سرخ  "اآرت�سر"  ال�سغري  طفلي 
على الطاولة يف املطبخ ودائمًا ما اأكون �سديدة 
عندما  ولكن  معه،  التعامل  يف  ال�سيء  بع�ش 
اللعاب و"الت�سنني" اأجد  ب�سيالن  االأمر  يتعلق 
من  اأك��رث  منزعجًا  يكن  مل  اأن��ه  الغريب  م��ن 
معظم  تدور  الذي  كروننربغ(  )ديفيد  اأف��الم 
بالذي  اأ�سعر  اأن��ا  اجل�سد.  رعب  حول  اأفالمه 
االأمهات  نحن  وبالتاأكيد،  فمه،  داخل  يحدث 
نحاول قدر االإمكان اأن نخفف من اأمل الت�سنني 
اأق�سى  اأن  اأفكر  اأ�سابعهم ودائمًا ما  عند االأطفال، وتقطيع  
واأ�سد املواد يف اجل�سم - مدفونة منذ فرتة طويلة - ت�ستيقظ 
االآن، لغر�ش وحيد هو طعنك من الداخل اإىل اخلارج - مت 
واالأبي�ش،  ال��وردي  الثوب  من  رفيع  فيلم  اإىل  اللثة  حتويل 

ومتتد اإىل ال�سق بوا�سطة �سظايا املا�ش ال�سلب االأبي�ش. 
الأنه  االأ�سنان،  خروج  اأثناء  ومنتفخة  ملتهبة  تكون  اللثة  اإن 
وبعد كل �سيء، يتعر�ش  الفم لالخرتاق من الداخل بوا�سطة 
فمك  ويف  االأمل  حاجز  عرب  توقف  بال  تقود  �سيثونية  اأنياب 

املنتظر.
عدو خارجي

وت�سيف باتي: ال يوجد عدو خارجي مثل اأي فيلم رعب جيد 
به  واأعني  املنزل  داخل  من  ياأتي  للطفل  احلقيقي  العدو  بل 
)االأ�سنان (، وهي اأجزاء اجل�سم الوحيدة التي نحتفظ بها 
من  وتلتف  تقطع  والتمزق،  وامل��زق  وال��دم��وع  للطحن  فقط 
يف  غالية  ماأدبة  اأول  حل�سور  ال��والدة  بعد  وتتدفق  االأ�سفل  

احلياة.
حقيقة اأن هذا يحدث لنا 20 مرة عندما نكون اأطفااًل ، ثم 
اأمر غريب، لكننا  لنتذكر،  اأكرب �سنًا   32 مرة عندما نكون 
هذه  يف  ال���وراء  اإىل  لننظر  ال��رع��ب،  ه��ذا  يف  لنبت�سم  ننمو 
هذه  كل  النهاية،  رمبا، يف  غريبًا،  يزال  ما  البارزة،  املعامل 
االآن،  حتى  حتملناه  ملا  عر�ش  احلقيقة؛  يف  هي  االبت�سامة 
اإ�سبع  ت�سكل  �سن  كل  املا�سية،  امل�ساعب  وج��ه  يف  �سحكة 
نذكر  وبكائه،  اأمله  كل  خالل  من    V حرف  يف  "اآرت�سر" 

اأنف�سنا باأنه �ستكون هناك ابت�سامة م�سننة يف نهايتها.
 عن اجلارديان

ف��ي��ل��م رع�����ب ي��ع��اين 
منه الأطفال

يبكي االأطفال كثريًا، ويف بع�ش االأحيان تنتابهم حالة من 
الع�شبية، وي�شتكي  الطفل عادة باأقوى العبارات عندما نرف�ش 

ال�شماح له بتناول الرتبة من نباتات االأواين.

"الت�صنني"

ترجمة/ ث جواد
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امل�سادر  تلك  م��ن  وحت��دث��ه��ا..  معلوماتي  ت��رثي 
كانت كتب الكاتب الياباين املثري للجدل )ما�سارو 
كتابه  ويف  امل��اء،  طاقة  عن  تتحدث  التي  اإميوتو( 
معجزة   -  The Miracle of Water(
املاء( ميزج قوة الكلمة بقوة املاء ويقول اإن و�سع 
اأوراق عليها كلمات جميلة يف دورق ماء ويف اآخر 
ال��دورق  يف  امل��اء  ف��اإن  �سلبية،  كلمات  فيها  ورق��ة 
لونه  يتغري  الثاين  يف  بينما  �سافيًا  ي�ستمر  االأول 
االأول  ال��دورق  ُو�سع  اذا  وي�سيف:  اآ�سنًا.  وي�سبح 
رائعة  بلورات  اىل  يتحول  امل��اء  ف��اإن  املجمدة،  يف 
الثاين  ب��ل��ورات  بينما  واالأزه����ار،  النجوم  ت�سبه 
اإميوتو  يقم  مل  طبعًا  قبيحة..  اأ�سكال  اىل  تتحول 
اأمام التلفزيون او يف موؤمتر  باإجراء حتاربه هذه 
�سحفي، ومل يتمكن من اإقناع العلماء حتى وفاته 
الفكرة بحد ذاتها كانت عن قوة  لكن  يف 2014، 

الكلمة وطاقتها بدت ملهمة جدًا..
املحّبة كلمة

على  وتاأثريها  الكلمة  عن  عمل  ور�سة  نهاية  يف 
يف  جريئات  امل�ساركات  كانت  حياتنا،  ُا�سلوب 
ويف  العمل  يف  احل��ي��اة،  م�ساكالت  ع��ن  التحدث 
تعاملهن  يغري  بداأ  الكلمة  اختيار  اأن  البيت وكيف 
االأف��راد يف  او مع  العائلة  اأف��راد  اليومي �سواء مع 

اأماكن عملهن اىل االأف�سل..
بدءًا، لن اأ�سري اىل االأ�سماء ال�سريحة للمتحدثات، 
بناء على طلبهن، فالتحدث يف الور�سة يبدو اأحيانا 
اعرتافًا باالأخطاء، وما نزال نحاول الت�سجيع على 
مو�سوعًا  �سيكون  وه��ذا  علنًا  باخلطاأ  االع��رتاف 

مقباًل من �سل�سلة )ُا�سلوب حياة(..
 )اأم ر�سوى-30 �سنة( تقول اإنها مل حتاول التقرب 
من والدة زوجها ومل ت�ستخدم اأثناء زياراتها اىل 
بيتها اأية كلمة حلوة معها، بل مل تبت�سم يف وجهها، 
يف  تتدخل  ومل  القلب  طيبة  الوالدة  هذه  اأن  رغم 
زوجها،  مالحظات  ورغ��م  اخلا�سة،  ابنها  حياة 
ا�ستمرت يف عدائها الظاهر لوالدته دون اأي �سبب 
تعرفها  بعد  املوقف..  لت�سحيح  و�سيلة  جتد  ومل 
مبقدورها  واح���دة  كلمة  واأن  الكلمة  ط��اق��ة  اىل 
اإن  وما  اليها،  ذهبت  ت�ساحمها  الوالدة  جتعل  اأن 
كلمتها  وكانت  وجهها  يف  ابت�سمت  الباب،  فتحت 
ملكت  وكاأنها  بطاقة  و�سعرت  عّمة(،  )�ساحميني 
مل�ست  وال��ت��ي  حت�سنها   وعّمتها  كلها  ال�سعادة 

�سعادتها اأي�سًا.
ابنتها  تفقد  اأن  �سنة(   41  - بيداء  )اأم  وك��ادت 
التي طاملا و�سفتها ب� )القبيحة والغبية والفا�سلة( 
ومل  متكررة  ل�سنوات  ر�سبت  باأنها  ال�سبب  وكانت 
قالت  املتو�سطة..  درا�ستها  من  انتهاء  من  تتمكن 
اإنها توقفت كثريا عند احلديث النبوي عن الكلمة 
على  دينية  حما�سرة  اىل  ت�ستمع  وه��ي  الطيبة 
زوجها  اأن  وتذكرت  نف�سها  وراجعت  اليوتيوب، 
نبهها كثريًا، لكنها كانت تعتقد اأن ال�سفات التي 
كانت ت�ستخدمها مع ابنتها �ستدفعها اىل التحدي 
اإهمااًل  ت��زداد  كانت  بيداء  لكن  االأف�سل..  واىل 
اأم  بدت  االنتحار..  وحاولت  ولدرو�سها  لنف�سها 
رة   حما�سِ اإمنا  م�ساركة  لي�ست  الور�سة  يف  بيداء 
بداأت متنحها  التي  وهي حتدثنا عن )ال�سدقة( 

قليل  وباهتمام  حلوة  )ان��ت  مثل  كلمات  البنتها، 
�ستكونني اأحلى(، و)ال يهم اإن مل تكملي الدرا�سة، 
�ستتمكنني  معدودة  وبدورات  الطبخ  موهبة  لديك 
يف  االآن  بيداء  اخل��ا���ش(.  مب�سروعك  البدء  من 
تقدم  يوتيوب  قناة  ولديها  عمرها  من  الع�سرين 
تك�سب  وب��داأت  اخلا�سة  طبخاتها  و�سفات  فيها 
على  تعر�ش  ال��ت��ي  االإع��الن��ات  خ��الل  م��ن  مبالغ 
قناتها بعد اأن تعدى عدد امل�سرتكني بقناتها 150 

األف �سخ�ش.
توفر  الطيبة  الكلمة  اأن   ) ح�سنني  اأم   ( واأك��دت 
املدار�ش   يف  �سيما  ال  ومنتجة،  �ساحلة  عمل  بيئة 
والدوائر اخلدمية التي تتطلب التعامل مع املئات 
ابتدائية  مدر�سة  م��دي��رة  اأ�سبحت  وه��ي  يوميًا 
لطاقتها  املعلمات  بني  عمرًا  االأ�سغر  اأنها  رغ��م 
االإيجابية، وقربها من التالميذ وال�سبب الكلمات 
الطيبة التي ت�ستخدمها والتي �ساعدتها دائمًا يف 
حتقيق اأعلى ن�سب النجاح يف درو�سها واأن يطيعها 

التالميذ ويثقون بها.
الكلمة نور

ن�سري  اأن  الكلمة  قوة  نتحدث عن  ونحن  لنا  والبد 
الرحمن  لعبد  ث��ائ��رًا(  )احل�سني  م�سرحية  اىل 
االإم��ام  ل�سان  ع��ن  ال��ت��ايل  املقطع  يف  ال�سرقاوي 
الكلمة   : ي��ق��ول  ح��ني  ال�����س��الم(  )عليه  احل�سني 
الكلمات  وبع�ش  ق��ب��ور/  الكلمات  وبع�ش  ن���ور/ 
قالع �ساخمة يعت�سم بها النبل الب�سري / الكلمة 
الغّمة /  تنك�سف  بالكلمة   / وبغي  نبي  فرقان بني 

الكلمة نور. 

تنك�صف الغّمة
مهمة الكلمة لي�شت فقط كو�شيلة 
للتوا�شل واالأحاديث والكتابة، 
امنا للكلمة طاقة، ونحن من يقرر 
اأن تكون اإيجابية متنح االطمئنان 
وراحة النف�ش للمتحدث والطرف 
االآخر، اأو اأن تكون �شلبية تت�شبب 
باحلزن واالإحباط ..
اأن�صام ال�صاجلي

َدقة ال�شَ
اآيات عديدة  يف القراآن الكرمي تاأتي )الكلمة( يف 
مبا�سر   غ��ري  ب�سكل  او  مبا�سرة  ب��ذك��ره��ا  ���س��واء 
)كالم، كّلم و يكّلم(. ويف التفا�سري نقراأ اأن الكلمة 
الطيبة تثمر كال�سجرة واأن كلمة واحدة تكون �سببًا 
يف دخول اجلنة واأخرى يف دخول النار. ويف حديث 
"الكلمة  )���ش(  امل�سطفى  يقول  �سريف،  نبوي 
ال�سدقة  اأن  نعلم  وجميعنا  �سدقة"،  الطيبة 
بع�سرة اأمثالها ومتنح الكثري من الطاقة االإيجابية 

للمت�سدق وال�سخ�ش املقابل.
الطاقة

التي  امل�سادر  عن  دائ��م��ًا  بحثت  طاقة،  كمدربة 

بالكلمة

السنة الرابعة عشرة العدد )340( 9 تموز 2019 ف���������ن���������ون alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

91 90



 
واأنا واحد من هوؤالء، اأنا اأعرتف.. اأعرتف... اأنا...

بال موعد قابلته الأراه قد حتول اىل �سخ�سية اآلية لي�ست فيها 
قراأ  اجلامعة،  اأي��ام  عرفناه  مما  �سيئًا  والميلك  احلياة  روح 

التعجب واال�ستغراب يف عيني فقال:
اأنا عليه، فقد حولتني االأق��دار وما راأيته من  ال تتعجبي مما 

اأحداٍث اىل ما تَرين واإليك ق�ستي...
التخرج  بعد  تزوجتها  م���ع)!(،  حبي  ق�سة  ج��ي��دًا  تعرفني 
فرحنا...�سعدنا  الزيجة،  لهذه  االأه��ل  مباركة  بعد  مبا�سرة 

اال�ستقرار  وبعد  وظيفة جيدة،  وبعدها عملُت يف  ...�سافرنا، 
فكرنا باالإجناب، ولكن مب�سيئة اهلل مل نرزق بطفل على مدى 
فكان  االأول،  الطفل  الدائم جاءنا  العالج  وبعد  اعوام.  اأربعة 
جميئه فرحًا و�سرورًا للجميع. وبعد �سنتني جاء الطفل الثاين 
واأح�س�سنا وقتها باأن اهلُل منِّ علينا باخلري والرزق وع�سنا يف 

�سعادة كبرية...
يف يوٍم اقرتحت علّي اأن نذهب اىل 
االأطفال  ونرتك  للت�سوق  الكاظمية 
ب�سكل  ال��ت��ي حت��ب��ه��م  اأم����ي  ع��ن��د 
لتنقلب  ذه��ب��ن��ا  وه��ك��ذا  ك���ب���ري... 
اجلحيم... من  قطعة  اىل  الدنيا 
كل  اىل  املكان  يف  ك��ان  م��ْن  ال�سراخ...اال�ستغاثة...هرول 
يد  على  اأ�سّد  اأن  اال  مني  كان  وما  بنف�سه،  لينجو  االجتاهات 
بنف�ش  االآخ��ري��ن  مع  ورك�ست  املكان  من  و�سحبتها  زوجتي 
مكان  عن  واأبعدونا  منا  بالقرب  كان  مْن  �ساعدنا  االجت��اه، 
فكانت  �سالمتها،  على  الأطمئّن  زوجتي  اىل  التفّت  االنفجار، 
�سدمتي التي اأرقدتني امل�ست�سفى ملدة طويلة.. مل تكن زوجتي 
و�سكرتني  حينها  يدي  قّبلت  اأعرفها،  ال  عجوز  ام��راأة  واإمن��ا 
الأنني �سبب جناتها من موت حمقق!! فكانت ال�سدمة الكربى 

للجميع واأولهم اأنا....
حبيبتي  اأن  علمت  حينما  م��رًا  بكاًء  وبكيت  وعيي  اىل  ع��دُت 
زوجتي وجدوها متفحمة يف موقع االنفجار، كنُت اأ�سم طفلّي 
جاء  احل��ال،  هذه  على  اأ�سهرًا  بقيت  فيهما،  رائحتها  واأ�سم 
اأن�سى  كي  العمل  اىل  بالعودة  واأقنعوين  الدائرة  يف  زمالئي 
من  يعرفان  ال  كانا  اأم��ي،  عند  طفلّي  واأبقيت  ال�سيء،  بع�ش 
يف  الكبري  اأ�سبح  وحينما  حولهما!!  يدور  ما  وال  �سيئًا  الدنيا 
الثالثة من عمرِه واالآخر قرابة ال�سنتني، اقرتح علّي االأ�سدقاء 
رف�ست  طفلّي،  اأج��ل  من  واإمن��ا  فقط  اأجلي  من  ال  ال���زواج، 
احلياة  وب��اأن  بالفكرة،  زوجتي  اأم  اأقنعتني  اأن  اىل  ورف�ست 

ت�سري وال تتوقف عند حمطة معينة، اقرتح علّي االأهل الكثري 
من الن�ساء وكذلك االأ�سدقاء، واأخريًا اقتنعت بواحدة منهن 
�سيجعلها  االأم��ر  هذا  اأن  وفكرت  اأوالد،  لديها  ولي�ش  مطّلقة 
والدتي  مبوقف  فوجئُت  اأنني  اإال  وترعاهم،  اطفايل  حت��ُب 
اأجابت  ال�سبب،  عن  �ساألتها  بالذات،  الفتاة  لهذه  الراف�ش 
باخت�سار... اأنها ال تفيدك وال تفيد اأطفالك. وال اأعرف ملاذا 
اأ�سررُت عليها ورف�سُت راأي اأمي وتزوجتها واأ�سكنتها يف بيت 

م�ستقل عن اأهلي جتنبًا للم�ساكل وعا�ش طفالي معي...
وطفلّي  البيت  احتياجات  الأوف��ر  اأي�سًا  دوام��ي  بعد  عملُت 
اللذين بداآ يهزالن ب�سكل ملحوظ، وكلما ذهبنا لزيارة اأهلي 
ال�سبب  ما  اأع��رف  ومل  منهم،  نخرج  عندما  يبكيان  اأراهما 
عن  مرارًا  �ساألتهما  الكبري:  �سيما  ال  �سيئًا،  يقوالن  ال  الأنهما 
ن  �سر انزعاجهما من بيتنا ومن زوجتي اجلديدة، كنُت اأح�سِّ

�سورتها اأمامهما... ولكنهما �سغريان.
الأجدهما  مبكرًا  البيت  اىل  فعدُت  دائرتي  يف  تعبُت  يوم  يف 
يجل�سان عند الباب، و�ساألت الكبري عن �سر جلو�سهما هكذا... 
عميق،  ن��وم  يف  تغط  الأجدها  دخلُت  نائمة!!  خالتي  ق��ال... 
متوقعة  غري  ب�سهية  اأكال  االإفطار،  لهما  واأع��ددُت  اأدخلتهما 
تعملُه)!(...  ال��ذي  اأم  اأطيب  الطعام  هذا  الكبري:  و�ساألت 
اأجاب بعفوية الطفولة: اإنها ال تعمل الطعام لنا... من ذلك 
لهما  ت�سرتي  كانت  تتعامل معهما!!  اأراقب كيف  بداأُت  اليوم 
اأرخ�ش )اجلب�ش وبع�ش الن�ساتل الرديئة( لت�سكت جوعهما: 

واذا امتنعا عن اأكلها ت�سربهما ب�سكل ه�ستريي!!
اأعرفه من ت�سرفات  ما  بكل  راأيته و�سارحتها  ما  اأحتمل  مل 
جتاه طفلي... مل تنكر بل وقالت: وماذنبي اأُرّبي اأوالد غريي!!

�سرخت بها: كنت تعرفني جيدًا و�سعي، وتعهدِت برعايتهما: 
ما الذي غرّيك!!

�سقيقاتك،  اإحدى  اأو  اأمك  اىل  وقاحة: خذهما  وبكل  اأجابت 
اإذًا ال تريدينهما يف البيت، نعم ال اأريدهما!!

معها  وت�ساجرت  ج��اءت  ب��االأم��ر،  الكبرية  �سقيقتي  �سمعت 
اأن  بعد  وخرجت،  الطفلني  واأخذت  قا�سيًا،  كالمًا  وا�سمعتها 

نظرت ايّل نظرات قا�سية وعاتبة على �سكوتي اأمامها...
حاولت ا�ستمالتي باأ�ساليب االأنثى املاكرة، وال اأنكر ا�ستجبُت 
لها بداية االأمر، ولكن بعد حني �سمعتها تتحدث مع اأمها يف 
اأن ت�سيطر علّي  باأن تعطيها كل ماتريد بعد  الهاتف وتعدها 
وحت�سل على ما اأملُك... كل �سيء، واأن اإبعاد االأوالد هو اأول 

الغيث يا اأمي!!
اأنني  وعرفت  خلفها  راأت��ن��ي  حينما  يدها  من  املوبايل  وق��ع 

�سمعت كل �سيء!!
اأمامي لتجعلني  اأفهامي املو�سوع وحتركت  ا�سفّرت وحاولت 
اأمي  بالقول:  فاجاأتها  بل  تكمل  اأدعها  مل  اأكاذيبها،  اأ�سّدق 
كانت على حق حينما رف�ستك وب�سدة ورف�ست زواجي منِك 
الأنها تعرف جيدًا اأنِك �سيئة جدًا، وهذا ما عرفته من ن�ساء 

يعرفونك جيدًا وملاذا طّلقِك زوجك االأول...
�سّمها  لتنفث  اأفعى  اىل  اإغرائي، حتّولت  يئ�ست من  ما  وبعد 
منك  م�سلحتي  الأحقق  تزوجتك  عندها:  ما  وتقول  بوجهي 
واأتركك، وهل �سدقت باأنني اأحبك واأحُب ولديك!! اأنا اأ�سفك 

باالأبله دائمًا!
الأطردها  البيت  خ��ارج  بقوة  ودفعتها  اأع�سابي  اأمتالك  مل 
اأهلها يحاولون  وبداأ  �سّر طردة ورميت عليها ميني الطالق. 
وتعهدت  الأح�ساين  اأوالدي  عاد  رف�ست،  لكني  يل،  اإعادتها 
عليهما  اأح��اف��ظ  اأن  اي�سًا  اأن���ا  وتعهدت  برعايتهما،  اأم���ي 
التي  اهلل(  )رحمها  الأمهما  واإكرامًا  لهما  اإكرامًا  واأرعاهما 

كانت اأوفى واأحلى حبيبة وزوجة..
هذه هي حكايتي يا �سديقتي!!

ما كان مني ال اأن اأ�صّد على يد زوجتي و�صحبتها من املكان 
ورك�صت مع الآخرين بنف�س الجتاه، �صاعدنا مْن كان بالقرب منا 

واأبعدونا عن مكان النفجار، التفّت اىل زوجتي لأطمئّن على 
�صالمتها، فكانت �صدمتي التي اأرقدتني امل�صت�صفى ملدة طويلة.. 

مل تكن زوجتي واإمنا امراأة عجوز ل اأعرفها، قّبلت يدي حينها 
و�صكرتني لأنني �صبب جناتها من موت حمقق!!

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�صري

تعاد  نف�سها  هي  وت�سرفات  بكلمات  واأم�سينا  اأ�سبحنا 
وتتكرر  وال جديد فيها، كل �سيء مات فيها...احلياة...فرح 
ال  فينا خاوية  والروح  و�سحكاتها جميعها غابت،  الطفولة 
املت�سبب؟  ومْن  ال�سبب يف ذلك  باأي �سيء.. ترى من  تثمر 
وال  يعي  ال  الذي  االأ�سم  القرار  مْن ميلك  هو  اإنُه  بالتاأكيد 

يفكر... بل االأنعام اأف�سل منه بكثري!!

يتامى اأط��ف��اٌل 
�صائب وقراٌر 
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اعداد/ ثريا جواد

الن�سيط  اليوم  هذا  يدفعك 
املبادرة من دون خجل  اىل 
الأ�سباب  وت�سافر  تراجع،  اأو 
اأو  ل��ال���س��ت��ج��م��ام  م��ت��ن��وع��ة 

للعمل.
��ن االأح�������وال ج���دًا  ت��ت��ح�����سّ
وجت��دد  املعنويات  فرتتفع 
اأخ��ب��ارًا  تتلقى  اأو  ن�ساطك 

تر�سيك تتعلق باحلبيب .
ال ت��راه��ن ع��ل��ى احل��ظ��وظ، 
ومراوحة  الركود  تعاين  قد 
الفو�سى  من  ح��ذار  املكان، 
وال��ت��اأخ��ري واخل��ي��ب��ة.اذا مل 
لت�سرفات  م��رت��اح��ًا  ت��ك��ن 
ال�����س��ري��ك م��ع��ك يف االآون����ة 
اىل  ������س�����ارع  االأخ�������������رية، 
م�سارحته قبل فوات االأوان.

من  امل��ادي��ة  امل�سائل  ت�سبح  ق��د 
هذا  الرئي�سة  واملعطيات  االأ�س�ش 
ال��ن��ج��اح حليفك  وي��ك��ون  ال��ي��وم، 
ال����ق����وي. ت��ل��ت��ق��ي ���س��خ�����س��ًا من 
اجلن�ش االآخر جتده ممتعًا للغاية 
متينة.  لعالقة  ب��داي��ة  يكون  وق��د 
ال ت��ت��اأف��ف م���ن ك���رثة ال��ت��م��اري��ن 

الريا�سية التي عليك القيام بها.

ت��رت��ف��ع امل���ع���ن���وي���ات وت��ف��رح 
ولو�سوحها،  االأم���ور  الن��ف��راج 
وت��ن��اق�����ش ف��وات��ري واأق�����س��اط��ًا 
وت��ه��ت��م ل��ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ع��ق��ود 
امل�����س��رف��ي��ة. جت��ن��ب ارت��ك��اب 
تعر�ش  وال  الكبرية  االأخ��ط��اء 
ا�����س����ت����ق����رارك ال���ع���اط���ف���ي 

لالهتزاز. 

ت�����س��م��ع ك���الم���ًا غ���ري مقنع  ق���د 
اإه��داأ  مب�سداقية،  يتمّتع  ال  اأو 
م�ساألة  عاتقك  على  ت��اأخ��ذ  وال 
اإي��اك  ال��ع��امل.  م�سار  ت�سحيح 
وامل���غ���ام���رات ال��ع��اب��رة يف ه��ذا 
اليوم الدقيق من حياتك، ادر�ش 
اخل��ط��وات وال��ع��واق��ب ال��ت��ي قد 

ترتتب على ذلك.

تتعزز قدراتك وجتد حلواًل 
مل�����س��ك��الت ع��ال��ق��ة وت��ب��داأ 
ع���الق���ة ج���دي���دة وت��ع��رف 
تتعّلق  م��ه��ّم��ة  ات�����س��االت 
من  ج��و  بتنّقل.  اأو  ب�سفر 
كن  احلبيب،  مع  ال�سكوك 
عاقاًل فقد ت�ساب باخليبة 
ع��ل��ى اأث�����ر ت�����س��ّرف غري 

م�سبق منه. 

يفتح  ال��ع��م��ل  ج��دي��د يف  ت��ط��ور 
اأم����ام����ك االأب���������واب وي���اأت���ي���ك 
بع�ش  ي��ق��ّدم��ه��ا  مب�����س��اع��دات 
الزمالء املخل�سني. توّقع فر�سًا 
ج���دي���دة وجن���اح���ًا وت���ط���ّورات 
رومان�سية  واأح���الم���ًا  مم��ت��ازة 
يوم من  جّدًا.  وعالقات ممّيزة 
الراحة يعيد االأمور اإىل ن�سابها 

على ال�سعيد ال�سحي.

االإيجابي،  بالتغيري  املناخ  يبداأ 
جديد،  هدف  اأجل  من  فتعمل 
ت�سيطر  اأو  م��ا  م�سرية  وت��ق��ود 
على االأو�ساع اأكرث من ال�سابق. 
نزاعات �سخ�سية قد تطراأ مع 
ي��وؤخ��ذ عليك  احل��ب��ي��ب، وق���د 
ينا�سبك  ال  �سخ�ش  اإغ�����واء 

ظرفه وو�سعه. 

الكبرية  امل�سوؤوليات  اأن  يبدو 
امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ك ت���زداد 
م�ساركتها  من  باأ�ش  ال  ثقاًل، 
مع الزمالء فهم قادرون على 
التخفيف عنك بع�ش ال�سيء. 
ميار�ش  احلبيب  ب���اأن  ت�سعر 
لها  الأ���س��ب��اب  عليك  �سغوطًا 

�سلة بالعالقة بينكما.

الإح��راز  م�ساعفة  حيوية  تتزّود 
اىل  وتتطرق  عليه،  ت�سّر  جناح 
يجعلك  م��ا  ج��دي��دة  م��وا���س��ي��ع 
ت�سعر باالنتعا�ش.تبا�سر م�ساريع 
تغيريات  وت��ع��رف  احلبيب  م��ع 
ت���رتدد  ع���ام���ة مل�����س��ل��ح��ت��ك. ال 
يطلبه  م��ا  ك��ل  تنفيذ  يف  حلظة 

منك اأخت�سا�سي التغذية.

مهنيًا: لينًا كي ال تواجه بحواجز 
من  م�ساحلك  واح���ِم  ك��ب��رية، 
ا�ستقرارك  وك��ذل��ك  ال��رتاج��ع، 
املواجهة  م��ن  ح���ذار  امل��ع��ن��وي. 
ال�سر�سة حتى لو ا�سطررت اإىل 
هادئًا  ك��ن  ال�سريك،  مواجهة 
اإث��ارة  دون  م��ن  مواقفك  وب���ّرر 

املتاعب.

احذر غرية اأحد الزمالء، فقد 
اإجناز  تعّوق  م�سكلة  لك  ي�سبّب 
نقطة  اإىل  وت��ع��ي��دك  م��ه��ام��ك 
ال�سفر وتق�سي على طموحك. 
ال�����س��ع��ادة غ��ال��ب��ًا م��ا ت��وف��ر لك 
فتفكر  ال���راح���ة،  م��ن  م���زي���دًا 
على نحو اأكرث راحة اإىل جانب 
تنفيذ قرارك  ال�سريك. مار�ش 

الذي اتخذته ب�ساأن �سحتك.

ت
���ا
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ل���
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"باربي"؟ ال��دم��ي��ة  ع���ن  ت��ع��رف  م����اذا 

وقد  لالألعاب  ماتيل  �سركة  اإنتاج  من  اأزياء  دمية  "باربي" 
ُطرحت يف االأ�سواق الأول مرة يف مار�ش 1959. 

االأع��م��ال  �سيدة  اإىل  "باربي"  ت�سميم  يف  الف�سل  ي��ع��ود 
ا�ستوحت  التي   )2002-1916( هاندلر  روث  االأم��ريك��ي��ة 

فكرتها من الدمية االأملانية ال�سهرية "بيلد ليلي." 
لت "باربي" جزءًا مهمًا من �سوق دمى االأزياء ملدة خم�سني  �سَكّ
اأنها كانت حمور العديد من اخلالفات  عامًا، باالإ�سافة اإىل 
والدعاوى الق�سائية، وكثريًا ما كان هناك تهكم و�سخرية من 
االأخرية  ال�سنوات  يف  حياتها.  واأ�سلوب  الدمية 
مناف�سة  "باربي"  واج��ه��ت  امل��ا���س��ي��ة، 

متزايدة من جمموعة دمى براتز.
لونه  �سهرة  ف�ستان  تلب�ش  "باربي"  عن  عبارة  الدمية  كانت 
اأحمر من اإنتاج عام 1965 وكانت جزءًا من جمموعة خا�سة 
تتكون من 4.000 دمية "باربي" باعتها امراأتان هولنديتان، 
االأخ��رية،  ال�سنوات  ويف  مارينا.  وابنتها  رايبل  ليتجي  وهما 
"باربي"،  ببيع جمموعة كبرية من دمى  ماتيل  �سركة  قامت 
دمى  ت�سمنت  وال��ت��ي  ال��دم��ى،  جمع  ه��واة  ت�ستهدف  وك��ان��ت 
كال�سيكية  مالب�ش  يف  ودمى  ال�سيني  اخلزف  من  م�سنوعة 
من  ع��دد  �سكل  يف  وه��ي  لباربي  ور���س��وم��ات  اإنتاجها  اأع��ي��د 

ال�سخ�سيات التي ظهرت يف امل�سل�سالت التليفزيونية.

تعّر�سًا  الب�سرة  اأن��واع  اأك��رث  من  الدهنّية  الب�سرة 
مع  مقارنة  ت�سيبها  التي  امل�سكالت  م��ن  للعديد 
االأنواع االأخرى، كظهور البثور ال�سوداء، واحلبوب، 
والبقع ال�سوداء. وللتخّل�ش من هذه امل�سكالت يجب 

االعتناء ب�سكل خا�ش بهذه الب�سرة.
 خطوات العناية : 

بها  القيام  التي يجب  العديد من اخلطوات  هناك 
لالعتناء بالب�سرة الدهنّية ومنها:

خالل  م��ن  ذل��ك  وي��ك��ون  ال��وج��ه،  بنظافة  العناية 
غ�سله  يتّم  اأن  على  الواحد،  اليوم  غ�سله مرتني يف 
الذهاب  قبل  اأخرى  ومّرة  الباكر  ال�سباح  يف  مّرة 
الأكرث  بذلك  القيام  جتّنب  مراعاة  مع  النوم،  اإىل 
من مرتني، وذلك لكي يحافظ الوجه على مكّوناته 
الطبيعية واخلا�سة بعملّية الرتطيب، باالإ�سافة اإىل 
اإاّل يف احلاالت  النهار،  و�سط  غ�سله يف فرتة  عدم 
ب�سكل  متعرقًا  الوجه  فيها  يكون  والتي  ال�سروريّة 

كبري. 
االهتمام بعملية التق�سري للب�سرة الدهنّية، 
تق�سري  خ���الل  م���ن  ذل���ك  وي���ك���ون 
ال���ب�������س���رة م�����رة واح�������دة ك��ل 
عملية  اأهمية  وتكمن  اأ�سبوع، 
الب�سرة  تنظيف  يف  التق�سري 
االأو���س��اخ  م��ن  وتخلي�سها 

واجلراثيم والزيوت. 
امل���واظ���ب���ة ع��ل��ى ا���س��ت��ع��م��ال 
��ة  امل�����س��ت��ح�����س��رات اخل��ا���سّ
مراعاة  مع  الدهنّية،  بالب�سرة 
اأن تكون ذات نوعية نظيفة 

وناعمة.
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خ�صري احلمريي

رغم حداثة �سّنها والغمو�ش الذي يكتنف تاريخ ميالدها، فقد 
على  تتداول  املعجونية  وباتت  النا�ش،  بني  �سريعًا  �سيتها  ذاع 
املراجعات  و�سبابيك  الر�سمية  الدوائر  اأروق��ة  يف  وا�سع  نطاق 
معها  تنفع  فال  الثخينة  التعامالت  اأما  الب�سيطة،  والتعامالت 

املعجونية، وقد تتطلب �سناديقًا اأو تريالت من )املعاجني(.
التي  الغمزة  اأو  بال�سيفرة،  اأ�سبه  الت�سمية  كانت  البداية  يف 
يطلقها طرف ويفهمها الطرف االآخر من دون ترجمان، في�سارع 
اىل حتريك راأ�سه �سعودًا ونزواًل دليل املوافقة، اأما اإذا حترك 

راأ�سه ميينًا وي�سارًا فال يلومّن اإال نف�سه.
اأطلقت  التي  ت�سمية املعجونية  اأن  والتق�سي  البحث  وعلمنا من 

ت�سميات  رافقتها  دينار(  الف  وع�سرين  )اخلم�سة  ورق��ة  على 
اأخرى )اأقل �سهرة( مت اإطالقها على العمالت الورقية االأخرى 
على  و)ال�����س��ح��راوي(  اآالف  اخلم�سة  على  زرك���ة(  )اأب���و  مثل 
الب�سرية  االإ���س��ارة  ا�ستخدام  ع��ن  ف�ساًل  األ��ف��ًا(  )اخلم�سني 
الكفني..  واأ�سابع  الواحدة  الكف  اأ�سابع  با�ستخدام  املعتادة 

الإي�سال الر�سالة ملن تهمه مت�سية اأموره ب�.. االإ�سارة.
واأثبت  معا،  وال��ط��راف��ة  بالر�سوة  املعجونية  ارتبطت  وه��ك��ذا 
املرت�سون حر�سهم على اخت�سار وتذليل االإجراءات الروتينية.. 

بكلمة واحدة، ال تنق�سها خّفة الدم !!



د. علي ال�صاله    �صاعر بابلي

يف املنتهى
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 بابل لي�ست جمرد مدينة ، انها بداية املدينة وتاريخ كل مدينة ، منها ابتداأت االن�سانية ق�ستها وو�سع الول 
مرة حجر فوق حجر ليكون اجلدار والغرفة والبيت .

ملحمة  خلودها  و�ساغت  واالغ��اين  والق�سائد  ال�سرائع  قد�ستها  التي  وقوانينه  حمورابي  �سريعة  بابل   
جلجام�ش وع�سبة اخللود.

والهة  بكم  معلقة  وعا�سقة  عظيمة  اما  اليكم  تعود  لكي  اليها  تعودوا  ان  ..ت�سائلكم  ابناءها  تريد  بابل   
ع�ستارية اجلمال واحلب.

 بابل تدعوكم العادتها اىل منزلها ومنزلتها يف الئحة الرتاث العاملي واثقة مبكانتها لديكم  من�سدة معكم 
ن�سيد ابنائها االوائل ..يوم مل تكن االر�ش اال بابل ..ين�ساب �سوت الب�سرية منها .. كلنا بابليون.

 Babylon is not just a city .
 It is the start of  the city .
It is the history of every city. 
From Babylon humanity began its story ، and put a stone over a stone to be 
the wall، the room and the house.
 Babylon is the code of Hammorabi and it's laws which were sanctified by rules ، 
poems and songs. 
It's immortality portrayed the epic of Gilgamish and the herb of immortality.
 Babylon wants it's sons and hope you come back to it ، so that it would return 
to you as a great mother and enamoured lover of you ، as the goddesses of love 
and beauty Ishtar. 
 Babylon invite you to bring it back to it's status in the would Heritage list  
It is confident of it's position with you ، as it sings with you the song of it's 
first children when there was no earth but Babylon .
We are all Babilonians. ..

Dr. Ali Al-Shalah
Poet from Babylon

 الطريق اىل بابل 
 الطريق اىل الكلمة

 The way to Babylon
 The way to the word 


