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�ست )300( مليار  كامل ال�سعدي يف ت�سريحات اإعالمية، اأن املحافظة خ�سّ
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اكت�سب  النهرية،  ال�سرطة  منت�سبي  من  كان  والــده 
املرة  هذه  ولكن  نعهدها،  التي  العراقية  الغرية  منه 
يف اأح�سان نهر دجلة، وعلى الرغم من عدم انت�ساب 
التي  النهرية،  ال�سرطة  �سلك  اىل  البالم  ا�سماعيل 
الأمن  وحفظ  الأ�سخا�س  اإنقاذ  عملها  اأولويات  من 
على اأطراف �سفتي نهري دجلة والفرات، اإل اأنه مل 
يتوقف عن مد يد العون لإخوته من منت�سبي النجدة، 
ــزوارق  وال العّبارة  يف  فعمله  عملهم،  اأجــاد  وقــد  بل 
على  يح�سل  ملا  ــل  الوائ املراقبني  من  واحــدًا  جعله 
وع�سقه  وعّبارته،  بزوارقه  ي�سلكه  الذي  النهر  طول 
للمر�سى والنهر جعله يف�سل اأن يرتاد النهر حتى بعد 

نهاية عمله يف اآخر النهار.
ُم�صارع الأمواج

العديد من ال�سهادات التقديرية زينت مر�سى عّبارة 
)قمر بغداد(، التي نالها ا�سماعيل من �سمنها و�سام 
القوة الذي يجعله يوا�سل م�سارعة اأمواج نهر دجلة 
بال تردد، فقد اأنقذ ب�ساعديه العديد من الأ�سخا�س 
حــاول  مــن  فمنهم  الأمــــواج،  تلك  �سحبتهم  الــذيــن 
النتحار ومنهم من يكون يف حالة اإغماء ب�سبب �سربه 
املفرط للكحول، ما يت�سبب ب�سقوطه يف النهر، اإل اأن 
تلك  مــدى  اىل  تــرنــوان  عيناه  تظل  املــراقــب  البطل 
الأماكن التي تكرث فيها هذه احلالت، فتارة يراهم 
للوجوه  بقراءته  اأخرى  واأحيانًا  بهم،  ي�سعر  واأخــرى 

التي ميلوؤها الياأ�س وحتاول اإنهاء حياتها. 
املقدام ل ي�صقط

ا�سماعيل  قبل  مــن  فيديو  ومقاطع  موثقة  �ــســور 
لإنقاذ  بها  يقوم  عملية  كل  فيها  ن�ساهد  وزمالئه، 
مل  النهر،  نحو  اجل�سر  من  القفز  يحاول  �سخ�س 
اإل  بالبطولة،  التظاهر  حمبي  من  ا�سماعيل  يكن 
وغري  مدنيًا  ان�سانًا  لكونه  امل�ساءلة  من  خوفه  اأن 
امل�ساكل  من  خوفه  واي�سًا  جهة،  اأيــة  اىل  منت�سب 
املقدمني  ذوي  قبل  من  الإنقاذ  عملية  تعقب  التي 
ما  "ابنه  اإن  له  يقول  من  فمنهم  النتحار،  على 
يريد ينتحر واحد دفعه من فوك اجل�سر"، واآخرون 
يجعله  ما  القتل،  نف�سه مبحاولة  ا�سماعيل  يتهمون 
النتحار،  حماولة  يو�سح  فيديو  مبقطع  يزودهم 
ومقطع اآخر يظهر فيه ا�سماعيل وهو يحاول اإنقاذه 
هذا  جاهزية  مــدى  عن  اأمــا  النهر،  من  وانت�ساله 
املقدام فقد �سجل العديد من حالت الإنقاذ وملدة 
ع�سرين عامًا، وبحمد اهلل مل ي�سقط اأبدًا يف واحدة 

منها.
ُملهمي" "وطني 

تناقلت الأخبار كل اإنقاذ يقوم به ا�سماعيل البالم، 
خ�سو�سًا يف الآونة الأخرية التي ن�ساهد فيها جزع 
الفقر  بينها  خمتلفة  ل�سباب  ال�سباب  من  العديد 
و�سعورهم بان احلياة ادارت ظهرها لهم وجعلتهم 
يتوجهون اىل م�سرية املوت، فقرروا انهاء وجودهم 
الرفيق  هو  النهر  غري  يجدوا  فلم  الدنيا،  هذه  يف 
الأخري لأرواحهم اليائ�سة، لكنهم مل يكونوا يعرفون 
ماينتظرهم هناك، فاملنقذ مل تغُف عيناه ما دامت 
ب�ساعديه  البطل  يتلقفهم  بالنا�س،  تتنف�س  احلياة 
وهو يقود اأحد زوارقه الذي زوده مباكنة ل ت�سدر 
�ــســوتــًا حــتــى ليــخــيــف املــقــدمــني عــلــى النــتــحــار، 
مو�سحًا "اأنه بالرغم من اأن التعليمات التي اأوقفت 
عّبارتي عن العمل منذ اأربعة اأ�سهر، ب�سبب حادثة 
عّبارة املو�سل، اإل اأن الإن�سان هو الوطن بحد ذاته، 
واأن الإلهام الذي يجعلني ا�ستمر هو خويف على هذا 

الوطن اأن ليتنف�س مرة اخرى."
حزن احلياة

الال  مل�سطلح  وراٍع  وا�ستمراها،  للحياة  كمحّب   
ا�ست�سالم، يواجه اإ�سماعيل يف بع�س الأحيان وجه 
املوت الآخر، فهو �ساعد احلياة يف تلك البقعة  قبل 
اأن تنتهي، اأما بعد انتهائها م�سبقًا فهذا ما يحزنه، 
تلك املتمثلة بجثث الغرقى التي جرفها النهر اأمام 
النهاية،  تلك  مب�ساهدة  يكتف  مل  عينيه،  مــراأى 
"للموتى علينا حق كما لالأحياء"،  فح�سب مايقول 
بدفنهم،  بتكرميهم  ذووهــم  يقوم  اأن  من  لبد  اذ 
مهما كانت اأ�سباب موتهم، فرتاه ينت�سلهم باحرتام 
ووقار، بع�سهم اأنا�س قد يئ�سوا من احلياة، والبع�س 
الآخر قد قتلتهم اأيدي الغدر، واآخرون قد م�ّستهم 
اأذرع الإرهاب الداع�سي، وقد جرفتهم اأمهم دجلة، 
لكي يقعوا يف اأح�سان اإخوتهم ليعودوا اىل الرتاب 
الأيــام مكانًا  اأحــد  مرة اخــرى، فالنهر مل يكن يف 
يليق مبواراة تلك الأج�ساد، اذ بعد كل حالة انت�سال 
باأبيات  نف�سه  يحاور  ما  �سخ�س  جلثة  ا�سماعيل 

احلزن لأبي العتاهية:
َجَدٍث" يفيِ  نيِ  اأْ ال�َسّ عظيميِ  عزيٍز  مْن  "كْم 

هو  كما  ال�سعري  البيت  يكمل  اأن  وقد حال احلزن 
وقال:

التحف". قد  دجلة  بنهر  "غريقًا 

الغّوا�س  املنقذ  التقت  العراقية(  )ال�سبكة  جملة 
اإ�سماعيل عمر.

اإ�سماعيل عمر امللقب بـ)ا�سماعيل البالم( و )�سمكة 
املتنبي( �ساحب عّبارة )قمر بغداد( التي تر�سو على 
ل�سارع  املحاذية  ال�سفة  على  وبالتحديد  دجلة،  نهر 
بهذا  لقاء  حتقيق  على  العمل  علينا  حكم  ملتنبي، 
البطل ومنجزه، ب�سبب قرار احلكومة اإيقاف عّبارته 
اإننا  بالقول  مكتفني  جمهولة،  ولأ�سباب  العمل،  عن 
لنريد اأن تتكرر حادثة عّبارة املو�سل، قائد العّبارة 
كابنت ملدة لتقل عن الـ)30 عامًا(، حمرتف يف قيادة 
اىل  العبور  يريد  من  تنقل  التي  ــزوارق  وال العّبارات 
ال�سفة الخرى من النهر، واأحيانًا اأخرى لال�ستمتاع 
بهدوئه، تعّلم ال�سباحة والغو�س وهو يف عمر الثالثة 
من  واحـــدًا  كــان  الــذي  والــده  علمه  اأن  بعد  ع�سرة، 
بهذا  يكتف  مل  اآنــذاك.  والغوا�سني  ال�سباحني  خرية 
فقط، فقد ا�سطلع بهذه املهمة الإن�سانية لينقلها اىل 
ال�سباب الذين يعملون يف عّبارته. ا�سماعيل ذو الـ43 
ربيعًا، ينقل لنا ر�سالة ان�سانية يف احلفاظ على حياة 
املوت،  ا�سباب  ينبذ فيها كل  النا�س، مب�سرية عفوية 
ليجعل من بطولته �سببًا يف انقاذ من طوقتهم اأذرع 

النهر لتجذبهم نحو القاع.
غريُة الأبطال

تعلم  بــل  فقط،  والغو�س  ال�سباحة  فنون  يتعلم  مل 
ولأن  امل�ساعدة،  يطلب  مــن  كــل  باإنقاذ  الحـــرتاف 

تتنف�ص احلي�ة برونقه� مرة اأخرى الأ�شب�ب قد النراه�، يزدهر فيه� ربيع فتى 
الي�شبهه مو�شم اآخر، اذ يبدو بن�ش�طه وخطواته يف كل مرة على نحو اأجمل، اإنه 

الراعي يف بوابة املرا�شي املظلمة، يرتقب مي�دين االنزالق، ويح�رب ثقل اجلفون 
لينبذ كل مظ�هر املوت.

م اإ�صماعيل البالاّ
�َصَمَكُة املتنبي املنقذُة 

لالأرواح

ذوالفقار يو�صف

السنة الرابعة عشرة العدد )341( 23 تموز 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

7 ب������ص������م������ة6



الف�صاد والبريوقراطية يعيقان حماولت 
بث احلياة يف القطاع اخلا�س 

اأرب����ع����ة م��الي��ني
موظف يف دوائر لحتتاج اإىل ن�صفهم

تك�د موؤ�ش�ش�ت الدولة تنفجر ب�أعداد املوظفني، الذين ي�شكل املاليني منهم جمرد 
اأرق�م يف دوائرهم املرتهلة، اإذ يعتمد نحو ثم�نية ماليني �شخ�ص من موظفني 

ومتق�عدين على رواتبه�، بينهم مليون�ن ون�شف املليون متق�عد تخ�ش�ص لهم م�ن�شبته 
60 ب�مل�ئة من املوازنة امل�لية ال�شنوية للدولة.

اإياد عطية اخلالدي
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له  ليــوجــد  واملتقاعدين  املوظفني  مــن  هــائــل  رقــم 
نظري يف اأغنى بلدان املنطقة، فحتى اململكة العربية 
العامل  يف  للنفط  الأول  امل�سدر  تعد  التي  ال�سعودية 
دولــة  مــوظــف.يف  املليون  موظفيها  عديد  ليتعدى 
ومنحه  وعائلته،  املوظف  حلماية  قوانينها  ُكيفت 
امتيازات يف خمتلف التعامالت مبا فيها التعامالت 
وجعلت  لــه،  اأر�ــسٍ  وتخ�سي�س  البنوك،  مع  املالية 
ال�سعبي،  التاأييد  لك�سب  هدفًا  اأر�ساءه  احلكومات 
كان من الطبيعي اأن يتهافت العراقيون على وظائف 

الدولة التي حت�سنت ب�سكل ملحوظ بعد عام 2003.
ا�صتغالل

املتهالك،  ال�سناعي  القطاع  حتطيم  جرى  وبينما 
اندفع  به،  للنهو�س  خطط  و�سع  من  بــدًل  واإهماله 
املواطنون اىل الوظائف احلكومية وجرت عملية �سخ 
قادرة  واملوؤ�س�سات  الــوزارت  بع�س  تعد  مل  موظفني 
على ا�ستيعابهم، ومع ذلك ا�ستمرت عملية التعيني يف 
دوائر الدولة كورقة ا�ستغلتها الأحزاب العراقية لبناء 
قواعد لها، وتقوية ح�سورها يف بنية الدولة العراقية، 
وارتفع عديد املوظفني يف العراق من مليون موظف 
تدفع  التقاعد  اىل  ن�سفهم  اإحيل    ،2003 عام  قبل 
الدولة رواتبهم اي�سًا، اىل نحو اأربعة ماليني موظف، 

اأي بزيادة ثالثة ماليني موظف.
دولة حما�ص�صة

نظام  ال�سابق  النظام  اأنقا�س  على  تاأ�س�س  وبينما 

يف  الــدولــة  مــوؤ�ــســ�ــســات  �ــســرب  جــديــد  حما�س�سة 
حزبية،  اإقطاعيات  موؤ�س�ساتها  وغــدت  ال�سميم، 
ت مبوؤيدي الأحزاب واأقاربهم،  واأحيانًا عائلية، غ�سّ
منذ  تر�سخت  التي  التقاليد  اأب�سط  اختفت  حني  يف 
ال�سابق  النظام  ي�ستطع  مل  والتي  الــدولــة  تاأ�سي�س 
جتاوزها كلها خ�سية ارتداد نتائجها عليه، يف حني اأن 
نظام املحا�س�سة اأطاح بكل تقاليد العمل الوظيفي، 
فكانت النتيجة موؤ�س�سات مرتهلة حتّول بع�سها اىل 

بوؤر للف�سادين املايل والإداري.
ارتدادات

ماليني  لثمانية  متباينة  رعاية  الدولة  تقدم  وبينما 
على  يعي�سون  عــراقــي  ماليني  اأربــعــة  ــاإن  ف عــراقــي، 
منظمات  تقدمها  لإح�سائيات  وفــقــًا  الفقر  خــط 
البطالة  موؤ�سر  عام  كل  يتزايد  فيما  ودولية،  حملية 
خــ�ــســو�ــســًا بــني الــ�ــســبــاب واأغــلــبــهــم مــن خريجي 
عاملة  اأيادي  ت�سخ  �سارت  التي  العراقية  اجلامعات 
مبهارات لحتتاج اإليها ال�سوق العراقية، ووفقًا لآخر 
 2018 عــام  التخطيط  وزارة  اأ�سدرتها  اإح�سائية 
باملائة.   22 نحو  ال�سباب  بني  البطالة  ن�سبة  بلغت 
لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأعلنها  التي  الإح�سائية 
بلغت  الذكور  ال�سباب  لدى  "البطالة  اأن  اإىل  اأ�سارت 
18.1%، يف حني بلغت البطالة لدى الإناث ن�سبة55 
ال�سباب يف  م�ساركة  "ن�سبة معدلت   : وبينت  باملئة  
القوى العاملة قد بلغت 36.1%"، مبينة اأن "الذكور 

لالإناث   %8.8 مقابل   %61.6 ن�سبة  �سكلوا  ال�سباب 
ال�سابات". لكن �سندوق النقد الدويل حتدث يف اأيار 
2018 عن ن�سب اأعلى عن البطالة بني ال�سباب مبينًا 
من  اأكــرث  يبلغ  العراق  يف  ال�سباب  بطالة  معدل  اأن 
الدولة  وعجز  البطالة  ن�سبة  ارتفاع  اأدى  وقد   .%40
اىل  دوائرها  يف  املوظفني  من  املزيد  ا�ستيعاب  عن 
الفر�س  اإن  التعيني. ويقول مواطنون  انح�سار فر�س 
بتوزيع   التع�سف  وق�س�س  الأحــــزاب،  اىل  تــذهــب 
الربملان  بها  ويقر  ومملة  طويلة  الوظيفية  الدرجات 
العراقي، فقد اأكد النائب عن حتالف �سائرون رائد 
اأ�سماه  بـ )ممار�سات الف�ساد( لبيع  فهمي وجود ما 
الذي  فهمي،  واأو�سح  الوظيفية،  الدرجات  و�سراء 
كان يتحدث لل�سحفيني، اأن ما يتوارد من معلومات 
ــراء الــدرجــات  ــس بــ�ــســاأن ممــار�ــســات فــ�ــســاد وبــيــع و�
تاأمني  يتطلب  واملعايري  لل�سوابط  خالفًا  وتوزيعها 
الرقابة املطلوبة على هذه العملية. وعلى الرغم من 
الوظيفية  الدرجات  الأحزاب على  ا�ستحواذ  �سيا�سة 
ورقة  حتّولت  اأقاربهم،  بني  بتوزيعها  اأتباعها  وقيام 
الأ�ــســوات  لك�سب  �سيا�سي  م�سروع  مــن  التعينيات 
تفتقد  التي  ال�سيا�سة  هذه  �سد  غ�سب  م�سروع  اىل 
املدن  اأغلب  و�سهدت  والإن�ساف.  العدل  معايري  اىل 
غا�سبون  �سباب  قادها  كبرية  تظاهرات  العراقية 
يبحثون عن فر�س عمل، ينبغي على الدولة توفريها 
لهم، ولعل الحتجاجات التي �سهدتها الب�سرة ومدن 

لتعي  كافية  ر�سالة  كانت  الفائت  العام  يف  اجلنوب 
القوى النافذة اأن �سيا�ستها �سارت ترتد عليها، وبدًل 
من ك�سب الأتباع باتت تغ�سب املاليني الذين مل يعد 
اأن  بعد  الدولة  موؤ�س�سات  يف  ا�ستيعابهم  بالإمكان 

اأرهقت الرواتب امليزانية العامة للدولة.
على  ي�ستمل  ل  احلكومية  الوظائف  يف  الف�ساد  لكن 
ال�سفارات ويف  املهمة يف  فالوظائف  التعيني،  جمرد 
لالأقارب  متنح  العالية   المــتــيــازات  ذات  الــدوائــر 
خريج  جتــد  فــقــد  تعليمهم،  يكملوا  مل  وملــوظــفــني 
البتدائية  �سهادة  يحمل  خريجًا  او  النفط  معهد 
ُيعني يف وظيفة اإدارية يف الربملان او رئا�سة الوزراء 
النائب رحيم  اأ�سار   وقد  اآخر،  اأي موقع مهم  اأو يف 
اأكرث  املالية يف الربملان، يف  اللجنة  الدراجي، ع�سو 

تعمل  كاملة(  )عوائل  وجــود  اىل  متلفز  حديث  من 
بينها نحو 800 موظف )فائ�س(  النواب  يف جمل�س 
فاإن  الواقع  ويف  الإبتدائية.  �سهادة  يحملون  اأغلبهم 
)موظفني  على  اأطــلــق  م�سطلح  وهــو  الف�سائيني، 
يح�سلون على رواتبهم من دون عمل(، ميثل م�سكلة 
عدد  ناف�س  وقد  الدولة،  موؤ�س�سات  كل  يف  اأ�سا�سية 
كبري من الف�سائيني ذوي املهن احلرة، وكثريًا ما�سكا 
من  اخلا�س  القطاع  يف  وموظفون  املركبات  �سائقو 
مناف�سة غري عادلة من اأفراد ليعملون يف دوائرهم.  
ونقل الدراجي عن مدير م�سرف حكومي قوله "اإن 
�سهادة  لديهم  لي�ست  منهم   350 موظفًا،   750 لديه 
اأو ميتلكون �سهادة ابتدائية، وهم اأي�سًا فائ�سون عن 

العمل."

مع�صالت.. مزادات

ح�سل  التي  واملرّتبات  المتيازات  فــاإن  الواقع  ويف 
الدولة  يف  مهمة  مبواقع  عملهم  نتيجة  اأفــراد  عليها 
فتحت لهم فر�سة اإكمال درا�ستهم يف كليات بع�سها 
متهم اأي�سًا بالف�ساد العلمي منحت �سهادات لطالب 
مل ي�ساهدوا يف الكليات اإل يف المتحانات و ت�سلموا 
بعد اربع �سنوات �سهاداتهم التي وفرت لهم امتيازات 

وا�سعة ت�سمنها �سلم رواتب الدولة.
يقول الأ�ستاذ الدكتور عالوي �سادر جازع، عميد كلية 
الدولة  و�سعتها  التي  الكبرية  املميزات  اإن  الرتبية، 
بالتوازي  الدكتوراه  �سهادة  نيل  اىل  الكثريين  دفعت 
ال�سهادة،  على  باحل�سول  ال�سيا�سيني  رغــبــة  مــع 
اآلف  �ستة  نحو  واحد ح�سل  عام  اأنه يف  اإىل  واأ�سار 
وهو  بغداد،  جامعة  من  العليا  ال�سهادة  على  طالب 
اأن  اكت�سف  اإذ  التعليم،  تــاريــخ  يف  يحدث  مل  اأمــر 
من  وم�ستن�سخة  مزيفة  املتقدمة  الأطروحات  اأغلب 
لأنها  عنها  التغا�سي  جرى  لكن  قدمية،  اأطروحات 
�سملت �سيا�سني بارزين. لفتًا اإىل اأن العراقيني بعد 
حت�سن م�ستواهم ذهبوا جللب �سهادات ت�سمن لهم 
نطاق  على  متهمة  دول  من  عالية  مبرّتبات  العمل 

وا�سع ببيع ال�سهادات.
وهذه امللفات من ال�سعوبة والتعقيد حلها، يف غياب 
الدولة وت�سعها على  تعالج مع�سالت  اإرادة �سيا�سية 

ال�سكة ال�سحيحة.
جمل�س اخلدمة

اإجها�س  على  العراقية  ال�سيا�سية  القوى  عملت  وقد 
تاأ�سي�س جمل�س اخلدمة الحتادي، وهو اأحد اأجهزة 
القرن  منت�سف  ا�ستحدثت يف  التي  العراقية  الدولة 
اخلدمة  جمل�س  با�سم  امللكي  العهد  اإبـــان  الفائت 
الدولة  املوظفني بح�سب حاجة  بتعيني  واملعني  العام 
جمل�س  رئي�س  واأعلن  لهم،  املخ�س�سة  والــدرجــات 
الرت�سيح  فتح  اإعـــادة  املــهــدي  عبد  عـــادل  الــــوزراء 
النائب  �سدد  املجل�س،كما  ع�سوية  ل�سغل  للمتقدمني 
يف  عقد  �سحفي  مــوؤمتــر  وخـــالل  ال�سهالين،  ولــيــد 
ت�سكيل  الإ�ــســراع يف  الــنــواب، على �ــســرورة   جمل�س 
الكبرية  امل�ساكل  ب�سبب  الحتــادي  اخلدمة  جمل�س 
التي ح�سلت يف مو�سوع التعيينات وغياب العدالة يف 
توزيع الدرجات ما اأدى اىل عدم الإن�ساف وحرمان 
�سرائح من ا�ستحقاقتها يف احل�سول على وظيفة يف 

الدولة.
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حتول كبري 

اقت�سادي  مفرتق  يف  العراق  دخــل   2014 عــام  ويف 
موازناتها،  واأنــهــك  الــدولــة  ح�سابات  خــطــري،اأربــك 
"داع�س" الإرهــابــي،  �سد  احلــرب  كلف  تزايد  فمع 
وانخفا�س اأ�سعار النفط من 120 دولرًا  للربميل اىل 
الـ 40 دولرًا، وجدت الدولة نف�سها من�سغلة  ما دون 
الوقت  ذات  يف  العراقيني  املوظفني  مرّتبات  بتوفري 
احلرب  ماتعنيه  بكل  حربًا  فيه  تخو�س  كانت  الذي 
�سّكل  املرير  الــواقــع  هــذا  مثل  باهظة.  تكاليف  من 
القائم  وفكرها  الدولة  �سيا�سة  يف  كبرية  انعطافة 
اىل  دفعها  النفط،ما  واردات  على  العتماد  على 
ال�ستعانة بخرباء يف القت�ساد بهدف اإيجاد خمارج 
وحلول لإ�سالح  الو�سع القت�سادي الذي و�سل اىل 
حافة النهيار. وقد جنم عن تلك الأزمة املالية وقف 
تخ�سي�س درجات وظيفية �سمن املوازنات ال�سنوية 
فقط  والإبــقــاء   ،2019 عــام  حتى   2015 العام  منذ 
والأمنية،  الطبية  للمالكات  درجات  تخ�سي�س  على 
رئي�س  بها حكومة  التزمت  تق�سفية  اإجــراءات  �سمن 
ماي�سمى  واإطـــالق  العبادي  حيدر  ال�سابق  الـــوزراء 
بـ)ال�سرتاتيجية ال�سناعية يف العراق( بهدف اإنعا�س 
وا�ستيعاب  البلد  واردات  لتعظيم  ال�سناعي  القطاع 
عدد  يف  الكبري  للت�سخم  كحل  الــعــامــلــة،  الأيــــدي 
�سناعي  قطاع  بناء  اأن  وحيث   ، الدولة  يف  املوظفني 

ناجح يعني و�سع البالد على �سكة النمو والزدهار.
لكن بعد اأربع �سنوات على اإطالق هذه ال�سرتاتيجية 
اىل  اأدت  بعقبات  ا�ــســطــدمــت  ــهــا  اإن ــقــول  ال ميــكــن 

اإخفاقات كبرية.
اإخفاق 

وبينما ي�ستوعب القطاع اخلا�س ال�سعودي، مثاًل،  نحو 

11 مليون فر�سة عمل لت�سغيل ال�سعوديني والأجانب، 
بائ�سًا  و�سعًا  يواجه  العراقي  اخلا�س  القطاع  فــاإن 
للعراقيني، ول�سيما  تلبية فر�س عمل جاّدة  لميكنه 
فيه  العاملني  عدد  ليتعدى  الذي  ال�سناعي  القطاع 

اأكرث من مئة وخم�سني األف فر�سة.
التي  املرّتبات  ن�سف  على  فيه  العاملون  وليح�سل 
القانونية  ال�سمانات  عن  ف�ساًل  احلكومة،  متنحها 

التي حتميهم، ول�سيما قانون التقاعد.
ال�سناعيني  احتـــاد  رئي�س  الــ�ــســاعــدي،  علي  يــقــول 
بعدد  اخلا�س  القطاع  دعم  جرى  "اذا  العراقيني: 
امل�سانع املوجودة حاليًا والتي تعمل بـ 15 باملائة من 
طاقتها فاإن القطاع ال�سناعي �سي�ستوعب نحو مليون 

فر�سة عمل خالل عام واحد."
ال�سبكة   " لـــ  يتحدث  كــان  الــذي  ال�ساعدي،  واأكـــد 
والف�ساد  والبريوقراطية  القوانني  اأن  العراقية"، 
امل�ست�سري حتول دون تقدم القطاع ال�سناعي الذي 

يحتاج اىل قوانني تنّميه وحتميه.
على  لي�ساعد  ال�سناعي  امل�سرف  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
مع  يتعامل  فــهــو  ــة،  مــاأمــول �سناعية  نه�سة  قــيــام 
جتــاري  م�سرف  اأي  كتعامل  ال�سناعي  الــقــطــاع 
ال�سناعيني  اإىل  اإذ لمينح قرو�سًا  القوانني،  ب�سبب 
قر�سًا  يعطي  اأنــه  والأدهـــى  عقارية،  ب�سمانات  اإل 
بن�سبة 40 باملئة من قيمة العقار، ماجعل ال�سناعيني 
يعزفون عن التعامل معه با�ستثناء امل�سطرين منهم.

وانتقد ال�ساعدي عمل هيئة ال�ستثمار، وعدم تعاونها 
مع ال�سناعيني، واإىل و�سع العراقيل اأمامهم، مبينًا 
اىل  بــغــداد  يف  ــي  الأرا�ــس اأف�سل  منحت  الهيئة  اأن 
م�ستثمرين لإن�ساء مولت مليئة بالب�سائع الأجنبية، 

فيما كان ميكن اأن ميتلئ ن�سفها مبنتجات عراقية.

�سالح  حممد  مظهر  القت�سادي  امل�ست�سار  وعــزا 
عدم حتقيق نتائج يف النهو�س بالقطاع اخلا�س اإىل 
الف�ساد  واىل  كبرية،  حربًا  تخو�س  كانت  البالد  اأن 
تدعمها  لقوانني  احلاجة  واىل  البالد  يف  امل�ست�سري 

لبد اأن ي�سرعها الربملان.
اإيجاد  على  تركز  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اأن  واأكــد 
وعلى  العامة  الوظائف  على  العتماد  مل�سكلة  حلول 
اإيجاد فر�س للت�سغيل والتوجه اىل القطاع العام حلل 

هذه املع�سلة.
ل�سمول  الــدولــة  قــوانــني  تكييف  اأهمية  اىل  ــار  واأ�ــس
احلماية  ب�سمانات  اخلــا�ــس  بــالــقــطــاع  الــعــامــلــني 
يف  املوظفني  مــع  وم�ساواتهم  والتقاعد  وال�سمان 
تعامالت الدولة املختلفة م�سددًا على اأهمية اأن تكون 
املرّتبات يف القطاع اخلا�س تكفي ملتطلبات املواطن 

املعي�سية.
اإطــالق  �سهدا  الفائتني  الــعــامــني  اأن  �سالح  وبــني 
الأفــــراد  عــلــى  ت�سهل  الــتــوجــيــهــات  مــن  جمــمــوعــة 
امل�سارف  مــن  قــرو�ــس  على  احل�سول  وال�سركات 

ر. ب�سكل مي�سَّ
غول الف�صاد 

الف�ساد  اإن  الع�سا�س  خــالــد  القــتــ�ــســادي  يــقــول 
على  التحايل  من  دائما  متكن  البالد  يف  امل�ست�سري 
الأنظمة والقوانني، ونحج يف اإجها�س كل مامن �ساأنه 
اأن ي�سهم بدفع عجلة البناء يف البالد وجعلها اأ�سرية 
لقمة  يف  حتى  الكتفاء  حتقيق  عن  وعاجزة  مقيدة 
عي�سها ،م�سريًا اىل اأنه حتى الأموال التي خ�س�ست 
للنهو�س بقطاع الزراعة يف ال�سنوات الفائته ذهبت 
�سار  الذي  الإداري  الف�ساد  ب�سبب  مكانها  غري  اىل 

حتى املواطن جزءًا من ثقافته.
الآن  مــرغــمــة  ــالد  ــب ال اأن  عــلــى  الــعــ�ــســا�ــس  ــدد  ــس و�
البالد،  تــواجــه  حقيقية  ملع�سلة  حلول  اإيــجــاد  على 
القت�ساد  اعتمدتها و�سعت  التي  التوظيف  ف�سيا�سة 
العراقي يف نفق مظلم لطاملا حذر منه اأهل اخلربة 
القت�سادية. ودعا الدولة اىل مواجهة جدية ملحاربة 
الف�ساد واإل فاإن جميع جهودها الإ�سالحية املتاإخرة 
�ستذهب اأدراج الرياح، ولن حتقق التنمية املن�سودة، 
ولحتى اإنقاذ و�سع الدولة املعتمد كليًا على واردات 

النفط.
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ح�صن العاين 

نواعم
القرد واجلمل واخلروف!

ل ي�صاأل من هو الراعي ول يعرت�س واإىل اأين يذهب به، وكالهما 
يتقلُب ما بني اليمني والي�صار وكاأنه يف نزهة، وكالهما وديع 

م�صامل، فاإذا نبتْت له قرون �صار عدوانيًا �صر�صًا نرج�صيًا متنكراً 
لأ�صله وتاريخه وما�صيه وانحداره..

مل تكن نظرية القرد، التي نادى بها عامل الطبيعة داروين، ذات اأهمية حياتية 
تذكر مقارنة بالكت�سافات والخرتاعات الأخرى التي �سهدها التاريخ احلديث 
كالإنرتنت والهاتف املحمول و�سالونات التجميل الن�سائية. ومع ذلك مل تن�سغل 
الب�سرية مثل ان�سغالها بحكاية ال�سمبانزي منذ ال�سماع بها اىل يومنا املبارك 
اأن نظرية القرد هّزت العرو�َس اجلمالية من جينا لولو  هذا، والعّلة يف الأمر 
مونرو،  مارلني  اىل  ر�ستم  الأنوثة من هند  ودمرت  اآلء ح�سني،  اىل  بريجيدا 
الكاآبة وكثري من  اإل م�ّسها �سيء من  الأر�سية  الكرة  فاتنة على وجه  تبق  ومل 
احلزن.. وقد تعّدت الن�سغالت حدود الن�سوان اىل اعرتا�سات �ساخنة �سواء 
على ال�سعيد العلمي ب�سورة عامة اأم على ال�سعيد الديني ب�سورة خا�سة، بل 
وان�سحب تاأثريها حتى على ال�سيا�سة. فمن طريف م�سموعاتي اأن اأحد الرفاق 
النظرية..  هذه  يف  احلــزب  راأي  عن  احلزبي  م�سوؤوله  �ساأل  البعث  حزب  يف 
ووا�سح اأن ال�سوؤال يف غاية احلرج لول اأن امل�سوؤول كان على قدر من النباهة 
اأن  على  ووافقنا  النظرية،  بهذه  قبلنا  "اإذا  عليه  رّد  حيث  والذكاء،  والفطنة 
ك الأعلى وجّدي وجّد العراقيني، فكيف ميكن اأن يكون  يكون ال�ساذي هو جدُّ
جدُّ �سدام ح�سني قردًا؟!" وكاد يغمى على الرفيق ال�سائل ف�سكت على م�س�س 

ومل ينم ليلته تلك!
دارون  نظرية  بطالن  العلماء  من  جمموعة  اأثبتْت  اأربع  اأو  �سنوات  ثالث  قبل 
وعدم �سحتها، غري اأن هذا اأدى اىل فراغ د�ستوري، لأنه من غري املعقول اأن 
نعرف من اأين انحدرت النملة الفار�سية مثاًل، وما هو اأ�سل اجلراد النجدي، 
الأر�س!! وهكذا  �سيد احليوانات على  وانحداره وهو  الن�سان  اأ�سل  نعرف  ول 
العلمية، ومل  الفجوة  وملء  الفراغ  ل�سد  امل�سنية  وُبذلت اجلهود  الهتمام  بداأ 
يتوقف الأمر على البلدان املتقدمة، فقد �سارك اجلميع مبا يف ذلك )املنطقة 
العربية( امل�سنفة عامليًا باأنها من اأكرث البلدان ف�سادًا وتخلفًا وتعر�سًا لأمرا�س 
الدكتاتورية، ومن هنا قالت املنطقة قولتها يف ن�سب ابن اآدم واأ�سله، وطبيعي 
جدًا اأن ترف�س ابتداًء نظرية القرد لكونها تتعار�س مع موقف اجلامعة العربية 
اأما  والغزلية،  والرتاثية  القومية  مفاهيمنا  ومع  الإ�سالمية،  البلدان  ومنظمة 
اإن كان ولبد  اأمرها فقالت:  العنا�سر املت�ساحمة مّنا وال�سفافة واملغلوبة على 
)البعري(،  من  ُمنحدرًا  يكون  اأن  فالأجدر  لالإن�سان،  حيواين  اأ�سل  وجود  من 

العاقول،  وياأكل  الذهب  يحمل  وكالهما  والعط�س،  اجلوع  مع  تكّيف  فكالهما 
وكالهما يّت�سم بال�سرب. غري اأن هذا الراأي مل ي�سمد طوياًل اأمام راأي عامل 
عراقي مفاده: اإن اأ�سل الن�سان يف ال�سابق جمهول، وكل ما يقال ويطرح جمرد 
تكهنات، اأما اأ�سله احلقيقي فيبداأ بعد عام 1958 �سعودًا، وحقيقته )اإن اأ�سل 
على  غريبة  نــادرة  بقابلية  يتمتع  فكالهما  كثرية،  والأدلــة  خــروف(،  الن�سان 
بع�س  يف  مبنا�سبٍة  ُيذبح  وكالهما  ب�سهولة،  وي�سرتى  يباع  وكالهما  الطاعة، 
الأحيان، ومن دون منا�سبة يف معظم الأحيان، وكالهما ي�سري يف القطيع وراء 
راعيه، ل ي�ساأل من هو الراعي ول يعرت�س واإىل اأين يذهب به، وكالهما يتقلُب 
ما بني اليمني والي�سار وكاأنه يف نزهة، وكالهما وديع م�سامل، فاإذا نبتْت له قرون 
�سار عدوانيًا �سر�سًا نرج�سيًا متنكرًا لأ�سله وتاريخه وما�سيه وانحداره.. ومع 
�سيوع هذا التوجه �سيوعًا طغى على كل ما �سبقه من نظريات ومقولت واآراء، 
اأن املباحث املتاأخرة جدًا، م�سنودًة  اإل  ويف مقدمتها نظرية القرد الدارونية، 
اآخذة  حديثة  روؤيــة  اىل  تو�سلْت  معًا،  الجتماع  وعلم  النف�س  علم  مبعطيات 
اأّن  بالنت�سار العمودي والأفقي، لكونها متوازنة وحيادية ومعقولة، وملخ�سها 
اأ�سل الب�سرية لي�س واحدًا، مبعنى اأن لكل قارة من قارات العامل اأ�ساًل ينحدر 
منه الإن�سان، وبذلك فالأ�سول الب�سرية متعددة بتعدد القارات وطبيعة اأجوائها 
ومناخها وت�ساري�سها.. الخ، اأما ما يتعلق بقارتنا الآ�سيوية، فالوقائع كما يوؤكد 
العلماء اأن )اإن�سان اآ�سيا( اأو ب�سرها بن�سبة 98% ينحدرون من �سجرة عمالقة، 
حتولت بفعل ماليني ال�سنني من التطور اىل الإن�سان الذي نراه اليوم، والدليل 
هو: اإن الن�سان الآ�سيوي بعد موته يرف�س الذهاب اىل مثواه الأخري اإل وهو يف 
تابوت )خ�سبي(، وكاأنه ل يريد البتعاد عن �سجرته واأ�سله، ويف حياته ل يقاتل 
التي يدافع بها ويقاتل عن كر�سيه  عن �سرفه ول يدافع عن وطنه باحلما�سة 

امل�سنوع من اخل�سب..!!



الفن  �سماء  يف  نحوها  الأنظار  تلفت  اأن  ا�ستطاعت 
لتكون حمّط اإعجاب وتقدير كبريين لدى كبار الكّتاب 
دْت اليها اأروع الأدوار اخلالدة التي  واملخرجني، فاأُ�سنيِ
ما زالت را�سخة يف ذاكرة اجلمهور العربي، و�سفها 
العربية  ال�سا�سة  �سيدة  خليفة  باأنها  العرب  النقاد 
الأر�س(..  �سيدة  )�سفرية  بـ  "فاتن حمامة" ولقبت 
اإنها النجمة العربية الكبرية الفنانة "اإلهام �ساهني" 
التي حلت يف �سيافة "ال�سبكة" ففتحت قلبها لنا يف 

هذا احلوار ال�سريح: 
هام�س  عــلــى  بــغــداد  يف  تــكــرميــك  ت�سفني  كــيــف   *
بن�سخته  والفنون"  للثقافة  "بابل  مهرجان  فعاليات 
الأوىل  زيــارتــك  بعد  بــغــداد  راأيـــت  وكيف  الثامنة؟ 

للعراق؟ 
- تكرميي يف بغداد كان اأكرث من رائع وكنت �سعيدة 
يف  حا�سرة  اأكــون  واأن  لبغداد  الأوىل  بزيارتي  جــدًا 
التاأريخ  عبق  فيها  اأ�سم  التي  الأثــريــة  بابل  مدينة 
بابل  عن  قــراأت  اأنني  ول�سيما  العريقة،  واحل�سارة 
اجلميلة،  املدينة  هذه  زيــارة  اإىل  اأتــوق  وكنت  كثريًا 
رئي�س  وكلمة  ال�ستقبال  بحفاوة  اأيــ�ــســًا  و�سعدت 
كثريًا  يفَّ  اأثرت  التي  ال�ساله  علي  الدكتور  املهرجان 

يف وقتها. 
* ما ال�سعور الذي انتابك واأنت ترفعني علم العراق 

عاليًا و�سط م�سرح بابل؟ 
- كانت حلظة �سعيدة بالن�سبة يل عندما راأيت احد 
العراق  علم  يحمل  بابل  مــدرج  على  مــن  احل�سور 

لأرفعه  العلم  يعطيني  اأن  منه  وطلبت  اليه  فذهبت 
عاليًا يف �سماء بابل وفعاًل عملت ذلك و�سط ت�سفيق 

اجلمهور الكبري.
* معروف عن الفنانة اإلهام �ساهني قوة �سخ�سيتها 
وجراأتها بالت�سدي لالأفكار املتطرفة ودعوتها للمراأة 
لها  ميكن  كيف  نف�سها،  من  وواثــقــة  قوية  تكون  اأن 
حتقيق ذلك وهي تعي�س و�سط جمتمع ذكوري بحت؟

املجتمع  ن�سف  مكان هي  كل  املــراأة يف  اأن  براأيي   -
تابع  جمــرد  خــامــاًل  الن�سف  هــذا  يكون  اأّل  ويجب 
بنف�س  للرجل  نــّدًا  املــراأة  تكون  اأن  يجب  بل  للرجل، 
لها  يكون  اأن  بــد  ول  والــتــاأثــري،  وال�سخ�سية  الــقــوة 
للمو�سوعات  وطرحها  بثقافتها  جمتمعنا  يف  دور 
املتطرفة  لالأفكار  الت�سدي  عن  ف�ساًل  املختلفة، 
�سواء من الرجال اأو الن�ساء ملحاولة اإ�سالح املجتمع 
الثقافية  امليادين  �سّتى  يف  النا�س  بني  الوعي  ون�سر 
والجتماعية بعيدًا عن الآراء املتخلفة التي تبث بني 
احلني والآخر من قبل اأ�سحاب امل�سالح ومن الذين 
يتاجرون با�سم الدين والدين منهم براء، لذا يجب 
اجلميل  احلقيقي  الوجه  ونظهر  لهوؤلء  نت�سدى  اأن 
لالأديان ال�سماوية كافة التي تنادي باخلري والت�سامح 
اأو التقليل من  لأن الدين هو املعاملة ولي�س التحقري 
يف  اإننا  مبقولة  اأوؤمـــن  ول  واإهانتهم،  النا�س  �ساأن 
جمتمع ذكوري، فقد انتهى ع�سر الهيمنة الذكورية، 
ا�سبحت  املـــراأة  اأن  بدليل  واٍع  جمتمع  يف  اأنــنــا  بــل 

متار�س ن�ساطها مع الرجال يف �ستى امليادين.   

* اأنتجتيِ العديد من الأفالم ال�سينمائية بنف�سك، هل 
ثمة ر�سالة تريدين اإي�سالها من جتربتك يف الإنتاج؟ 
�سينما  عمل  اأجــل  من  كانت  الإنــتــاج  يف  جتربتي   -
راٍق  نــحــٍو  على  املجتمع  متثل  قيمتها  لها  متميزة 
الكثري،  منحتني  التي  لل�سينما  جميل  ورّد  ف،  وم�سرِّ
�ستى  يف  عدة  بجوائز  اأنتجتها  التي  الأفــالم  حظيت 
فلمي  اأن  اإذ  فلم دخل 20 مهرجانًا،  وكل  العوا�سم، 
الأول )خلطة فوزية( منح 17 جائزة، وفلمي الأخري 
وما  جــائــزة،   19 الآن  حتى  ح�سد  لل�ستات(  )يــوم 
�سعادتي كبرية يف  لذا  املهرجانات،  زال م�ستمرًا يف 
جتربتي الإنتاجية الناجحة التي رفعت ا�سم ال�سينما 
الدولية، هذا كان  املحافل  والعربية يف كل  امل�سرية 

هديف من جتربة الإنتاج ال�سينمائي.
* قلتيِ يف ت�سريح �سابق "اإن الإنتاج ال�سينمائي اليوم 

اأ�سبه بالقمار".. ملاذا ؟
يخ�سرون  عندما  املنتجني  لأن  �سحيح  هذا  نعم،   -
يف عمل ما يحاولون تعوي�س تلك اخل�سارة باأي �سكل 
من الأ�سكال، حتى لو كان على ح�ساب نوعية العمل، 
اىل  يلجاأون  اأي�سًا  ف�سل  واإن  اآخــر  بعمل  فيبا�سرون 
املبداأ يف  بهذا  اأعمل  اأنا طبعًا مل  بعده وهكذا،  عمل 
جتربتي الإنتاجية رغم اأين خ�سرت ماديًا يف الإنتاج 

لكني ربحت يف �سناعة العمل ال�سينمائي.
* اأيهما تف�سلني ال�سينما اأم التلفزيون؟ وملاذا؟

- اأف�سل ال�سينما بال �سك لأنها اأعطتني كل �سيء يف 
وثقة  الكثرية  واجلوائز  النا�س  وحب  املكانة  حياتي؛ 

فن�نة ال تعرف امل�شتحيل.. جريئة يف طرحه�، تط�رده� ال�ش�ئع�ت بني احلني واالآخر، ك�فحت 
كثريًا لت�شل اىل مرتبة النجومية العربية حتى اأم�شت اإحدى جنم�ت ال�شف االأول يف م�شر، 

يف ر�شيده� الفني )١00( فلم �شينم�ئي و)50( عماًل تلفزيونيً�، اأج�دت جت�شيد االأدوار 
ال�شينم�ئية والتلفزيونية املُرّكبة برباعة وحرفية ع�لية م� جعله� تتميز بني اأقرانه� من 
املمثالت بلونه� اخل��ص واأ�شلوبه� املميز، فِمن ح�شوِره� يفوُح ِعطُر االإبداِع وال�ّشحِر واجلم�ل

اإل����ه����ام ���ص��اه��ني
النجمة العربية الكبرية

ل�)ال�صبكة(:

ال�صينما فن اخللود والتلفزيون جريدة يومية 

حوار: اأحمد �صمي�صم
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

لدينا الكثري من الأخطاء التي ل نتمناها 
ان تكون �صائعة، و نحتاج اىل موؤلف 
ج�صور ليقول كلمته، ان الكتاب، اي 

كتاب، لي�س ل�صباع هواية القراءة فقط 
او للت�صلية، امنا هو لال�صتيعاب و الفعل.

اأخطاء �صائعة

 كتاب رائع ا�سمه Book of General Ignorance ملوؤلفه جون ليود، يتحدث عن 350 معلومة ا�سبحت من الأخطاء 
ال�سائعة، و فيه مثال اأن احلرباء تغري لونها لي�س تنا�سبا مع الطبيعة، امنا ب�سبب حالتها العاطفية مثل اخلوف او احلب 
و غريهما، و اأن الفرا�سة ل تقرتب من النار لتحرتق حبا، و امنا لأن النار او ال�سوء يت�سببان يف ت�سوي�س جهاز التوجيه 

لديها. 
هكذا ي�سري الكتاب اىل الأخطاء الثالثمئة واخلم�سني، وقطعا هناك الكثري من اخطاء �سائعة غريها، و لو يجيء املوؤلف 
ليود اىل العراق، قطعا �سيقوم بتاأليف كتاب جديد، عن اأخطاء من نوع اآخر، اأنتجت فو�سى وف�ساداأً وطائفية وم�ساكل 
عوي�سة اخرى، ومن بينها، للمثال ولي�س احل�سر، ان الن�سان يرتدي القناع، لي�س حلماية وجهه، و امنا ليخبئ وجهه 
)البالجلد( من كرثة تغيريه ح�سب م�سلحته و لنتفاخ جيوبه، وان الن�سان يقرتب من النار ليحرق غريه، وان اخلط 
بالدرا�سة  لي�ست  العليا  ال�سهادة  وان  ا�ستثناء،  وال�سدق  قاعدة  الكذب  وان  نقطتني،  بني  خط  اق�سر  لي�س  امل�ستقيم 

والجتهاد، امنا بالتزوير، وال�سداقة لي�ست كلمة طيبة وايثارًا، امنا ق�سم فر�سة امل�ستحق لآخر ل ي�ستحقها ابدا.
ملاذا اقول )لو يجيء!(، ملاذا ل يقوم موؤلف عراقي باجناز هكذا كتاب، واوؤكد له باأنني متنازلة عن حقوق الفكرة ون�سبة 
تاأليف كتاب كهذا �سيثقب الدماغ من الأمل الذي ت�سببه هذه الأخطاء، و لدي يف دماغي  الربح من البيع، متنازلة لأن 
ثقوب تكفي، �سي�سكل كتاب كهذا ا�سافة اىل العلوم اخلا�سة بدرا�سة النف�س الب�سرية وابحاث الجتماع، وقد يكون مفتاحًا 
لعادة القيم العراقية الأ�سيلة، لأنه �سيك�سف امورا معيبة و با�سماء مرتكبيها، مما �سيجعل الن�سء اجلديد خجال من 

ارتكاب مثلها.
هل ابدو متفائلة، رمبا.. او انني متفائلة حقيقة واأنا اراقب ال�سباب العراقي النبيل الذي يحاول ان ي�سحح �سابرا و ي�سر 
على البقاء و عدم الهجرة حتى وان ا�سطرته احلاجة اىل ان يبيع اكيا�س النايلون التي ميالأها بالهواء منتظرا فر�سة 

عمل، "طبعا ان اأعادوا احلياة اىل �سركات وم�سانع القطاعني العام واملختلط".
لدينا الكثري من الأخطاء التي ل نتمناها ان تكون �سائعة، و نحتاج اىل موؤلف ج�سور ليقول كلمته، ان الكتاب، اي كتاب، 

لي�س ل�سباع هواية القراءة فقط او للت�سلية، امنا هو لال�ستيعاب و الفعل.
ان كتابا عن الخطاء ال�سائعة والتي ا�سبحت م�سلمات ا�ستنادا اىل مقولة ل يعرف قائلها بال�سبط وهي ) خطاأ �سائع خري 
من �سواب مهجور( وان كانت هذه املقولة قيا�سا يف النحو، فان كرثة تداولها جعلتها قانون حياة.. واحلياة ل ت�ستقيم 
بالخطاء، وان يراها البع�س ممكنة لبع�س الوقت، لكنها لن ت�ستمر. لبد من ت�سحيح هذه املقولة بدءا، و من ثم العمل 
على الكتاب. ليحاول كل واحد منا ان يهيئ كتابه، قطعا �سيختلف عدد ال�سفحات من �سخ�س اىل اخر، لكنا يف النهاية 

�سنقف على اخطائنا ال�سائعة و نحاول معا ت�سحيحها و�سيبقى يل امتياز الفكرة.

 17 وعمري  ال�سينما  دخلُت  وحمبتهم..  اجلمهور 
"فن  واأعّدها  عندي  خا�س  �ساأن  لها  ال�سينما  �سنة، 
م املوجود يف املكتبة،  اخللود" واأ�سبهها بالكتاب القيِّ
فهو  التلفزيون  اأما  وقت،  اأي  يف  للقراءة  �سالح  فهو 
لها  تعود  ول  الــيــوم  ُتــقــراأ  التي  اليومية  كاجلريدة 
الأهمية نف�سها يف الغد، فرغم اأهميته لكنه لي�س مثل 

ال�سينما.  
واأي�سًا  العيب(  )اأهــل  بفيلم  ال�سينما  اإىل  عــدتيِ   *
فلمك املرتقب )حظر جتوال( لكنك ما زلت بعيدة 
)ليايل  م�سل�سل  اآخر ظهور لك يف  منذ  الدراما  عن 

احللمية( عام 2016؟ 
العمل  يف  الت�سبع  مــن  حــالــة  يل  ح�سلت  لــرمبــا   -
اأنني ل ير�سيني �سيء جديد ب�سهولة  الدرامي، كما 
يف  يغريني  عماًل  اأنتظر  لــذا  احلا�سر،  الــوقــت  يف 

التلفزيون لكي اأقدمه للجمهور. 
* ملاذا ان�سحبتيِ من م�سل�سل )ليايل احللمية( بجزئه 

ال�ساد�س بعد وفاة الفنان ممدوح عبد العليم؟
ال�سديق  وفاة  العمل هو  ان�سحابي من  �سبب  كان   -
دور  يج�سد  كــان  الــذي  العليم  عبد  ممــدوح  الفنان 
"علي البدري" وج�ّسدُت اأنا �سخ�سية "ُزهرة غامن" 
اإذ كانت ال�سخ�سيتان اأ�سا�سيتني ومرتبطتني بق�سة 
اأن يحل مكان  لأحد  امل�سل�سل، فال ميكن  حب داخل 

الفنان الراحل لذا قررت الن�سحاب من العمل. 
ال�سا�سة  �سيدة  خليفة  بـــ  و�سفك  تقرئني  كيف   *

العربية فاتن حمامة؟ 
- �سرف كبري يل اأن اأنال هذا الو�سف خليفًة لفنانة 
اأ�سباب  اأحــد  كانت  اأنــهــا  �سيما  ول  كبرية  عظيمة 

وجودي يف الفن لأنها دعمتني كثريًا يف بداياتي. 
ه عن اأحد اأعمالك الفنية كان 70  * اأول اأجر تقا�سيتيِ
جنيهًا ا�سرتيت به خامتًا ذهبيًا ما زلت حتتفظني به، 

حدثيني عن هذه الق�سة؟ 
اختارين  عندما  الق�سة  تلك  اأذكــر  �سحيح،  هذا   -
كان  الــذي  يا�سني  كمال  الأ�ستاذ  موهبتي  مكت�سف 
)حرية  م�سرحية  بطولة  لعمل  التمثيل  يدّر�سني 
�سهريًا  جنيه   100 حينها  اأجــري  وكــان  املريخ(  من 
ال�ستقطاعات  ب�سبب  فقط  جنيهًا   70 ت�سلمت  لكني 
ماًل  اأت�سلم  حياتي  يف  مرة  اأول  هذه  وكانت  املالية، 
من جهدي، عندها اقرتحْت علّي والدتي اأن اأ�سرتي 
هدية يل وفعاًل ا�سرتيُت خامتًا ذهبيًا هديًة لنف�سي.

ما  دور  الطويلة.. هل هناك  الفنية  بعد م�سريتك   *
ت�سَعني اىل جت�سيده؟

- اأ�سعى اىل جت�سيد �سخ�سية املراأة يف التاأريخ 
كامللكات الفرعونيات مثاًل، ول �سيما اأول ملكة 

فرعونية، وكذلك �سخ�سية امللكة كليوباترا.  
* ما الذي اأخذه الفن منك وماذا اأعطاك؟

- الفن منحني كل �سيء جميل، لكنه اأخذ مني 
املجتمع  يف  ال�سخ�سية  واحلرية  البال  راحــة 

وجزءًا من اخل�سو�سية.
الفنانة  حياة  يف  احلمر  اخلطوط  ما   *

اإلهام �ساهني؟
- لي�ست لدي خطوط حمر يف حياتي 

احلياة  يف  واأختاره  اأفعله  ما  كل  لأن 
نابع من �سخ�سيتي وتربيتي، لذا مل 

اأعمل رقابة على نف�سي.
متحيه  اأن  تتمنني  الذي  ال�سيء  ما   *

من ذاكرتك؟
حدث  ما  اأ�سعب  كان  والدتي  وفــاة  يوم   -

يوم يف حياتي  اأ�سواأ  وهو  كلها  يل يف حياتي 
اأن�سى  لو  لذا امتنى  �سديدًا  اأملًا  وي�سبب يل 

هذا احلدث. 
* ماذا ينق�سك؟

ق�سمه  مبا  وقناعة  ر�سا  حالة  يف  اأنا   -
اأ�سياء  تنق�سني  نعم  �سبحانه يل،  اهلل 

اأفكر  ول  النق�سان  بهذا  را�سية  لكنني 
فيه. 

* هل ندمتيِ على �سيء يف حياتك؟
- مل اأندم على �سيء يف حياتي، لأن الأخطاء 
واردة يف احلياة وتعلمت من اأخطائي كثريًا.

* اأخريًا ماذا تقول اإلهام �ساهني؟
والتقدير  واحلـــب  التحايا  كــل  ـــه  اأوجِّ اأن  اأود   -

العراقية  ال�سبكة(  )جملة  عرب  العراق  لأهل 
ـــاوة ال�ــســتــقــبــال  ــى حـــف واأ�ـــســـكـــرهـــم عــل

والهتمام والتكرمي.  



الإن�سان م�سهورًا من دون اأن ميتلك قدرات."
حق م�صروع

القا�س والإعالمي عبد ال�ستار البي�ساين حتدث عن 
هذا املو�سوع قائاًل:

اأنها يف جوهرها رديف  اأفهم من مفردة )الط�ّسة( 
ملفردة )النت�سار(، الذي هو اإحدى النتائج املتحققة 
والإعالميني  والفنانني  لالأدباء  الراهن  ع�سرنا  يف 
و�سائل  عــرب  الــعــامــة  وال�سخ�سيات  وال�سيا�سيني 
ووظيفة  طبيعي،  �سيء  وهذا  الجتماعي،  التوا�سل 
واأكرث  اأ�سهل  باتت  التي  الو�سائل  هذه  وظائف  من 
التقليدية. وبهذا ميكننا  فاعلية من و�سائل الإعالم 
نتاجه  ق  ي�سوِّ اأن  والفنان  الأديــب  حق  من  اإن  القول 
من  جانب  يف  ــذا  وه الو�سائل،  هــذه  عــرب  ــاره  واأخــب
جوانبه حّقق نوعًا من احلرية 
ــة  ــي ــقــالل ــت ــس وال�
لالأدباء 

والفنانني، واأعتقد اأنك با�ستخدام مفردة )الط�ّسة( 
الوظيفة  غــري  اآخـــر  معنى  اىل  تــرمــي  �ــســوؤالــك  يف 
على  ينطوي  املعنى  وهذا  الو�سائل،  لهذه  الطبيعية 
احتجاج و�سخرية على طريقة ال�ستعمال وقيمة هذه 
ال�سخ�سيات وقيمة ماي�سّوقونه عربها، لأن )الط�ّسة( 
هي )الكود( الذي يقودنا اىل تفا�سيل ووقائع يومية، 
ن�سميها  اأن  التي ميكن  هي  )الط�ّسة(  اأن  اأي مبعنى 
مغاير  معنى  اىل  تــوؤدي  )ح�سجة(  العامية  بلغتنا 
واأعتقد  )النت�سار(،  معناها احلقيقي  يخرجها عن 
اأن ال�ستعمال التداويل لهذه املفردة بهذا املعنى يعربِّ 
ق بني  عن ذكاء )املزاج ال�سعبي العراقي( الذي يفرِّ
احلقيقة والوهم، وبهذا اأفهم اأنك ت�ساأل عن الأخبار 
والإجنازات والبطولت الوهمية التي ي�سّوقها البع�س 
من الأدباء والفنانني الذين يحاولون حتقيق النت�سار 
اأو )الط�ّسة( بو�سائل غري و�سائل الرتويج لنتاجاتهم.
لنتاجاته  ج  يــــروِّ اأن  الــفــنــان  او  ــــب  الأدي حــق  فــمــن 
وذلك  له،  م�سروع  حق  فهو  اأخباره  ون�سر  الإبداعية 
لكي ي�سل اىل جمهوره، لكن اأن يبحث عن )الط�ّسة( 
الفقر  عــن  يعربِّ  فهذا  نتاج  ــدون  ب ت�سميها-  -كما 
واخلواء، كما يك�سف عن اأمرا�س البع�س يف التطفل 

والكذب والدعاء.
عامٌل تعوي�صي

ال�ساعر ح�سني القا�سد اأدىل بدلوه قائاًل:
عاملًا  الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  تعد  مل 
افرتا�سيًا، بل حتولت اإىل عامل تعوي�سي 
او  وهمي  �سوء  عن  الباحثني  لبع�س 
انت�سار عبثي، لأن بع�س الذين ف�سلوا 
الإبــداعــيــة  اأ�سمائهم  �سناعة  يف 
الإبــــــــداع احلــقــيــقــي  اأروقـــــــة  يف 
لتاأ�سي�س  الأمــوال  ينفقون  اأخــذوا 
تـــوفـــر لهم  ـــة  ل ــفــحــات ممـــوَّ �ــس
ال�سلب  وبني  املتابعني،  من  عددًا 
والإيجاب ظهر م�سطلح )الط�ّسة( 
وهي نوعان، اأف�سلهما �سيئ ، والآخر 
يندرج  فهو  الأول  فــاأمــا  بكثري،  ــواأ  ــس اأ�
لها�ستاك  اخلا�سعة  املربجمة  الط�ّسة  �سمن 
ه ومدفوع الثمن، تنفذه جماميع اجليو�س  موجَّ
الإلكرتونية لت�سنع راأيًا عامًا ينجذب اإليه قليلو 
التجربة، بينما ي�سعى اأ�سحاب الط�ّسة الفردية 
كل  يف  اخلو�س  من  بــدءًا  ال�سائد،  خمالفة  اىل 

بادعاء  انتهاًء  ولي�س  ووعي  تخ�س�س  دون  مو�سوع 
جمهور  للط�ّسا�سني  �سار  ولقد  �سيء.  كل  يف  العلم 
من  ومنهن  كــبــريًا  �ساعرًا  �سار  مــن  ومنهم  وا�ــســع 
�سارت رائدة يف الأدب العربي، ومنهم من ينتظر... 
�سئيلة  افرتا�سًا،  كبرية  اأ�سماًء  نرى  �سرنا  وهكذا 

لها  مالي�س  تــّدعــي  ــواقــع،  ال يف 
من  وتن�سف  مالغريها  وت�سرق 
على  معتمدة  ويف�سحها  يعّريها 
الثانويني  �سرب من الط�ّسا�سني 

.
هو�ُس ال�صهرة

حتدث  القري�سي  كاظم  الفنان 
عن املو�سوع قائاًل:

ان�سحب  املــو�ــســوع  هـــذا  نــعــم، 
والفنانات  الفنانني  على  لي�س 
واإمنـــا على  والإعــالمــيــني فقط 
عـــامـــة الـــنـــا�ـــس، وخــ�ــســو�ــســًا 
ميتلكون  الــذيــن  مــن  الــ�ــســبــاب 
التي  والــقــدرات  املواهب  بع�س 
للح�سول  يطمحون من خاللها 
وقد  للعمل،  الفر�س  بع�س  على 
الــذات  اإثبات  يف  البع�س  جنح 
ليحققها  يكن  مل  اأ�سياء  وحقق 
واأعتقد  )الــطــ�ــّســة(،  هــذه  لــول 
حتى  ليهتم  البع�س  اأن  جازمًا 
لــو كــانــت هـــذه الأمــــور تتحقق 
ومي�ّس  م�سروع  غري  طريق  عن 
ذاتها  بحد  ال�سهرة  ال�سمعة. 
الب�سرية،  للنف�س  حمّبب  �سيء 
ال�سهرة  هو�س  ل  حتــوَّ وبالتايل 
اأمامنا  يتكرر  ممل  م�سهد  اىل 
الإنرتنت  ف�ساءات  يف  يــوم  كل 
الجتماعي  التوا�سل  ومــواقــع 
مهوو�سًا  جــيــاًل  لنا  اأفـــرز  حتى 

العر�س  وهـــذا  والــفــال�ــســات.  والأ�ـــســـواء  بالظهور 
امل�ستمر جلذب الهتمام، ب�سرف النظر عن جودة 
املحتوى املقدم، يدفعنا اإىل الت�ساوؤل حول الأمر، فهل 
هي  اأم  التوا�سل،  و�سائل  �سنعته  عار�س  حدث  هو 
بالنهاية  واأقرانه؟   في�سبوك  خدمها  للذات  �سهوات 

اأجد اأن هذا املو�سوع �سالٌح ذو حّدين.

)الط�ّشة(، م�شطلح جديد برز يف ال�ش�حة الفنية واالإعالمية والثق�فية موؤخرًا، حيث جند الته�فت 
من قبل اإعالميني وفن�نني و�شعراء للبحث عن )الط�ّشة( من خالل ن�شر موا�شيع تثري اجلدل يف 

اأو�ش�ط مواقع التوا�شل االجتم�عي.

و�صعراء  واإعالميونفنانون
ة( يبحثون عن )الط�صَّ
يف العامل الفرتا�صي

هي  طــ�ــّســة(  لــلـــ)  الأيــــام  هــذه  ال�سحرية  الو�سفة 
التطبيق العملي للمبداأ القائل )خالف تعرف(، فكل 
فيها  تهاجم  ما  تدوينة  تكتب  اأن  هو  فعله  عليك  ما 
ثوابت وعقائد الأديان وعادات وتقاليد املجتمع الذي 

ولي�س  معروفة.  �سخ�سية  تهاجم  اأن  اأو  فيه،  تعي�س 
ويلقى  ما  تدوينة  اأحدهم  يكتب  عندما  بال�سرورة، 
فرمبا  �سادقًا،  كالمه  يكون  اأن  الإعجابات،  اآلف 
بطريقة  النتباه  الطريق جللب  يعرف  النا�سر  يكون 
او باأخرى، وقد يّتبع نظرية )اكذب ثم اكذب حتى 
�سخ�سية  نف�سه  فيخلق من  النا�س(  ي�سدقك 
ــة يــتــم تــ�ــســديــقــهــا مـــن قبل  ــطــوري ــس اأ�
اأ�سحاب النوايا احل�سنة. واملالحظ 
اأن اأكرث الباحثني عن ال�سهرة 
اأ�سحاب  من  لي�سوا  هم 
التي  والقدرات  املواهب 
يــ�ــســعــوا  اأن  ــهــم  ــوؤهــل ت

املتميزين  من  هم  ول  ال�سهرة،  طريق  على  قدمًا 
فاإنهم  لذلك  للنا�س،  يقدمونه  مبا  او  اأقرانهم،  عن 
اأم اآجال �سيلقون باأنف�سهم يف التهلكة. يقول  عاجاًل 
جورج برنارد �سو: "النتحار هو الطريقة التي جتعل 

حم�صن ابراهيم

الإعالمي عبد ال�صتار البي�صاين

ال�صاعر ح�صني القا�صد

الفنان كاظم القري�صي
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بغداد/جملة "ال�صبكة العراقية" 

"الب�ساط  كــاربــت  الــريــد  عــرب  احل�سور  تــوافــد 
"املركز  قبل  من  منظم  ا�ستقبال  مع  الأحمر" 
العراقي للفيلم امل�ستقل"، و�سهدت اأجواء احلفل 
وكــانــت  كــبــري  ب�سكل  الإعــــالم  و�ــســائــل  حــ�ــســور 
"النجوم"  احل�سور  مع  للتفاعل  طيبة  منا�سبة 

قبل الدخول اإىل قاعة احلفل وبعده.
بداأ املهرجان بكلمة قدمتها الإعالمية مي�س عنرب 
خ�سي�سًا  دبي  من  ح�سرت  التي  احلفل  عريفة 
باحل�سور  الكبري  الرتحاب  وبعد  احلــدث،  لهذا 
ثم  العراقي  الوطني  الن�سيد  بعزف  احلفل  بــداأ 
جاءت كلمة امل�سرف العام و�ساحب فكرة جائزة 
"الهالل الذهبي" ال�سحفي حيدر النعيمي الذي 
اأن الغر�س من احلفل لي�س  اأكد ب�سكل خمت�سر 
توزيع جوائز فقط بل هو احتفاء مبنجز عراقي 
منجزهم  وت�سويق  العراق  لفناين  وجتّمع  درامي 

وهناك  هنا  تقام  كانت  مهرجانات  عن  بعيدًا 
اخلام�سة  الدرجات  من  عرب  فنانني  ت�ست�سيف 
يف  العراقي  الفنان  على  وتف�سلهم  وال�ساد�سة 
اإنه  بالقول  حديثه  وختم  والحتفاء.  ال�ستقبال 
تاأريخ  يف  الأول  هو  احلفل  هذا  لأن  جــدًا  �سعيد 
الدرامي  باملنجز  يحتفي  الذي  العراقية  الدراما 
ا�ستفتاء  يف  الأف�سل  جوائز  توزيع  فيه  ويجري 
�سعبي ف�ساًل عن وجود جلنة حتكيم،  اإلكرتوين 
من  تكونت  التي  التحكيم  جلنة  ُقــّدمــْت  بعدها 
ال�ساتذة "زيد احللي وعبد العليم البناء و�سامر 
امل�سعل وزيدان الربيعي واملخرجة رجاء كاظم"، 
كلمته  احللي  زيــد  التحكيم  جلنة  رئي�س  وقــدم 
التي دّون فيها بع�س مالحظات وتو�سيات جلنة 

التحكيم.
املوقع  عــن  املــ�ــســوؤولــني  ال�سباب  تــقــدمي  مت  كما 
لــوزارة  التابع  فور  ال�سي  فريق  وهم  الإلكرتوين 

الإلــكــرتوين  البــتــزاز  �سعبة  العراقية  الداخلية 
املوقع  كيفية عمل  مف�ساًل عن  �سرحًا  قدموا  اإذ 
�سعد  اللواء  وحمايته من الخرتاق، وقد كّرمهم 
تثمينًا  الداخلية  لــوزارة  الر�سمي  املتحدث  معن 

جلهودهم هذه.
ق�سري  فيلم  عر�س  على  احلفل  منهاج  وا�ستمل 
�سجون  اأثــار  اجلميلي  را�سم  الراحل  �سرية  عن 
الفنان  دربــه  رفيق  ومنهم  الفنانني  من  زمالئه 
الكبري حممد ح�سني عبد الرحيم، بعدها ُعر�س 
�سركة  اإنتاج  الذهبي" وهو من  "الهالل  اأوبريت 
الأ�سري  ال�ساعر حيدر  كلمات  ومن  اأم  اأف  همام 

واأحلان همام ح�سن وغناء الفنان اأحمد فا�سل.
الــرواد  اأربعة من  كــّرم احلفل  بــادرة جميلة  ويف 
الرم�سانية  الأعــمــال  يف  ملجهوداتهم  تثمينًا 
الفنانة  من  كل  وهم  الفنية  مب�سريتهم  وعرفانًا 
القدير خليل عبد  والفنان  القديرة فوزية ح�سن 
القادر والفنانة القديرة ب�سرى ا�سماعيل والفنانة 
املغرتبة طوال 23 عامًا يف م�سر نادية العراقية، 
وقد �سّلمهم دروع التكرمي نقيب الفنانني الدكتور 

جبار جودي.
وجــــاءت بــعــدهــا الــلــحــظــات احلــا�ــســمــة بــاإعــالن 

النتائج وكانت كالآتي:
اأف�سل عمل: هوى بغداد 

"هوى  عمل  عن  خمرة  اأبو  مهند  خمرج:  اف�سل 
بغداد"

اأف�سل �سيناريو : مهند اأبو خمرة عن عمل "هوى 

بغداد"
م�سل�سل  تايتل  تايتل:  اأف�سل 

بغداد" "هوى 
اأف�سل ممثل: اإياد را�سي عن دوره يف عمل "�سلع 

قلع"
عمل  يف  دورهــا  عن  ح�سني  اآلء  ممثلة:  اأف�سل 

حلو" "حام�س 
اأف�سل ممثل �ساب: منا�سفة اآ�سر وي�ست عن دوره 
يف عمل "هوى بغداد" وخالد عمران عن دوره يف 

عمل "حام�س حلو"
اأف�سل ممثلة �سابة: زهراء حبيب عن دورها يف 

عمل "هوى بغداد"
تقدمي  من  وهــو  الكمر"  "�سي  برنامج:  اأف�سل 

ال�ساعر ماأمون النطاح
عن  العراقي  حــامت  تايتل:  لغناء  مطرب  اأف�سل 

عمل "العر�سحاجلي"

مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــ�ــس جلنة 
زيد  املخ�سرم  ال�سحفي  التحكيم 
احللي لو�سائل الإعالم التي ح�سرت احلفل 
الدراما  تاأريخ  يف  الأوىل  هي  اجلائزة  هــذه  اإن 
النعيمي  حيدر  ال�سحفي  بها  ــادر  ب العراقية، 

من  عدد  رعاية  على  معتمدًا  متميز،  بجهد 
مــوؤ�ــســ�ــســات الــقــطــاع اخلــا�ــس، وعلى 

خ�سع  اإلــكــرتوين  ت�سويت  وفــق 
اآلية  يف  دقيقة  لعتبارات 

اخلطاأ  ن�سبة  ا�ستبيان 
فيها معدومة.

ُعدَّ الأول يف تاأريخ الدراما العراقية

حفل "جائزة الهالل الذهبي" يح�صد 
الإعجاب حمليًا وعربيًا

يت بدورة "الفنان الراحل  اأقيم يف بغداد حفل "جائزة الهالل الذهبي" يف دورته الأوىل التي �صمِّ
را�صم اجلميلي"، وا�صتملت اجلائزة على ع�صرة حقول يف فئة الأف�صل هي "اأف�صل فنان، اأف�صل فنانة، 

اأف�صل فنان �صاب، اأف�صل فنانة �صابة، اأف�صل برنامج، اأف�صل تايتل، اأف�صل مطرب تايتل، اأف�صل خمرج، 
اأف�صل �صيناريو، اأف�صل عمل"، وجرت وقائع احلفل الذي ح�صرته نخبة كبرية من الفنانني العراقيني 

والإعالميني وال�صخ�صيات احلكومية ورجال الأعمال يف فندق بابل ببغداد .
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حممد علي �صعيد: 
فيلم )مو�صل 980( رمٌز حلقبة وح�صية 

�صتتذكرها الإيزيديات طوياًل

امل������خ������رج

دخوله لل�شينم� ك�ن من بوابة االأدب والكت�بة، ح�شل على ج�ئزة "حميد �شعيد" االإبداعية ع�م 
200١ ك�أف�شل �ش�عر، بعده� اجته للكت�بة يف امل�شرح وح�شل على ج�ئزة ال�ش�رقة لالإبداع ك�أف�شل 

موؤلف م�شرحي ع�م 200٩، بعد و�شوله الأمريك� ح�ول اأن يتج�وز املحن التي مرَّ به� يف بغداد،

اأمريكا حتت م�سمى  اأول مدر�سة لل�سينما يف  لين�سئ 
الآلهة  اأحــد  من  ال�سم  هــذا  ا�ستلهم  وقــد  »اأنــكــي«، 
ال�سومرية. قدم يف هذه املدر�سة الكثري من الأعمال 
الذي   )980 )مو�سل  فيلم  اآخرها  كان  ال�سينمائية 

حدثنا عن تفا�سيله.
الأو�ساط  اأ�سداء طيبة يف  * لفلمك )املو�سل 980( 

الثقافية، حدثنا عنه؟
اإيزيدية  فتاة  ق�سة  يــروي  )مــو�ــســل980(   فيلم   -
يف  داع�س  مقاتلي  من  الهرب  حتاول  17عامًا  بعمر 
اجلي�س  قادها  التي  التحرير  عمليات  اأثناء  املو�سل 
و�سط  تعلق  الفتاة   ،2016 عام  داع�س  �سد  العراقي 
منطقة ا�ستباك م�سلح بني اجلي�س العراقي وداع�س، 
فت�سطر اإىل التنكر بزي داع�سي لتتمكن من مغادرة 
�سيارة  ا�ستخدام  �سوى  و�سيلة  جتد  ل  لكنها  املو�سل 
الأ�سا�سية  الفيلم  ثيمة  هي  هذه  مفخخة!  ع�سكرية 
اأن  اأجــل  من  الفتاة  رحلة  على  نتعرف  خاللها  ومن 

تنجو من داع�س. 
ج الفيلم؟ واأين ُعر�س اأول مرة؟ * كيف اأُنتيِ

وهي  للفيلم(  )اإنكي  اأكادميية  اإنتاج  من  الفيلم   -
)ع�ستار  �سركة  اإىل  اإ�ــســافــة  اأمــريــكــيــة،  موؤ�س�سة 
عراق( لالإنتاج ال�سينمائي و)مدينة الفن( لل�سينما 
برلني  مــهــرجــان  يف  الفيلم  عــر�ــس  والــتــلــفــزيــون، 
ال�سينمائي يف عر�سه العاملي الأول وهو اإجناز مهم 

لل�سينما العراقية والعربية.

* ق�سة الفيلم هل هي حقيقية اأم من اخليال؟
اأم  ــواقــع  ال وح�سية  اأكـــرث  اأيــهــمــا  حــقــًا  ـــرف  اأع ل   -
اأن  الأكيد  لكن  الإجابة  من  متاأكدًا  ل�ست  اخليال؟ 
الإيزيديات  الن�ساء  له  تعر�ست  الذي  العذاب  حجم 
الن�ساء  حمنة  يناق�س  الفيلم  اأبــدًا.  ت�سوره  ميكن  ل 
اأيدي  والغت�ساب على  تعر�سن لالختطاف  اللواتي 
املو�سل  مدينة  على  �سيطرتهم  بعد  داع�س  ارهابيي 
حقًا!  اأعــرف  ل  حقيقية؟  الق�سة  هل   ،2014 عــام 
من  الق�سة  ا�ستخال�س  الإمكان  قدر  حاولت  لكني 
كتابة  اأثناء  �سمعناها  التي  الق�س�س  ع�سرات  بني 

ال�سيناريو للفيلم.
ر الفيلم؟ وملاذا هذا ال�سم؟ ّ ويِ * اأين �سُ

قرب  وحتديدًا  املو�سل  مدينة  يف  الفيلم  �سّورنا   -
احلدباء، حاولنا ال�ستفادة من موقع الت�سوير لنقل 
كان  التي  الأجـــواء  من  امل�ساهد  وتقريب  الواقعية 
اأهايل املو�سل يعي�سونها حتت حكم داع�س، يف الفيلم 
لنقل  داع�س  ي�ستخدمها  التي  ال�سيارة  لوحة  تظهر 
اللوحة هو )مو�سل 980(  ورقم  املخطوفات  الن�ساء 
التي  الن�ساء  خطف  عمليات  على  دللــة  هو  فال�سم 
عنوان  داع�س.  بيد  املدينة  �سقوط  بعد  �سائعة  كانت 
اأثرها يف  �سيظل  ودموية  وح�سية  رمز حلقبة  الفيلم 

نفو�س الن�ساء الإيزيديات طوياًل.
* ما املدة التي ا�ستغرقها ت�سوير الفيلم؟

مدينة  يف  اأيـــام  �ستة  الفيلم  ت�سوير  ا�ستغرق   -

املو�سل، لكن الإعداد للفيلم واإجنازه ا�ستغرق عامني 
يناف�س  احرتايف  بفيلم  اخلروج  اأجل  من  متوا�سلني 
بجودة  العراقي  املحتوى  ويقدم  العاملية  ال�سينما  يف 

ت�ساهي الأفالم الأجنبية. 
بطلة  �سيما  ول  املمثلني،  اختيار  اآلية  عن  ثنا  حدِّ  *

الفيلم؟
التي  اأحمد(  )ر�ساب  العمل  يف  الرئي�سية  املمثلة   -
اأداء  لعبت دور الفتاة الإيزيدية اختريت بعد جتربة 
متميزة قدمتها، وهي طالبة يف معهد الفنون اجلميلة 
ببغداد، وهنا عليَّ الإ�سادة بها والتذكري باأن قبولها 
العمل تطلب �سجاعة كبرية منها، فلقد توجب عليها 
ما  القدمية  املو�سل  يف  ت�سوير  موقع  اإىل  تذهب  اأن 
يزال حتت النريان و�سمن منطقة ع�سكرية ما تزال 
املعارك تدور فيها، ا�ستغرقت الربوفات ثالثة اأ�سابيع 
باإتقان.  دورهــا  لتوؤدي  جاهزة  كانت  بعدها  مكثفة 
ال�سديق  املخرج  هو  اجلندي  دور  لعب  الذي  املمثل 
الفيلم  بوجهه يف  يظهر  ل  انه  ورغم  )مهند حيال( 
ب�سبب متطلبات دوره، واعتمدنا على اأدائه ال�سوتي، 
اأجاد  فقد  الفيلم،  تاأثري مهم يف جناح  له  كان  فقد 
العمل وكنا �سعداء بالنتائج، اأما بقية ممثلي الأدوار 

الثانوية فقد ا�ستعنا بهم من ال�سكان املحليني.
* ماذا عن �سيناريو الفيلم؟

ال�سيناري�ست  مع  الور�سة  بنظام  ال�سيناريو  ُكتب   -
اأكرث  املو�سوع  ا�ستغرق  الركابي،  م�سطفى  العراقي 

ن�سخ  �سبع  من  اأكــرث  كتبنا  وم�سطفى  اأنــا  عــام،  من 
ونبدل  ون�سيف  نــحــذف  كنا  الفيلم،  عــن  خمتلفة 
من  قــادمــًا  لبغداد  و�سلت  اأن  بعد  حتى  با�ستمرار 
اأمريكا من اأجل بدء حت�سريات الت�سوير، مع تفهم 
مكثفة  ور�سة  بعمل  قمت  الركابي  من م�سطفى  تام 
مع املخرج يا�سر كرمي واملخرج مهند حيال واملخرجة 
الأخرية  الن�سخة  مراجعة  اأجل  من  الكاظمي  هدى 
م�سروع  قلق  وهذا  الفنية  احللول  لأف�سل  والو�سول 
قواعد  وفــق  حمــرتف  منجز  تــقــدمي  على  وحــر�ــس 

ال�سينما العاملية.
* اأبرز املعوقات التي واجهتموها اأثناء الت�سوير؟

ل  وحتمَّ ا�ستثنائية  الفيلم  ت�سوير  ظــروف  كانت   -
الفيلم،  اإجنــاز  اأجل  من  هائاًل  �سغطًا  العمل  فريق 
من  حتريرها  بعد  املو�سل  مدينة  اإىل  و�سلنا  لقد 
حتت  املدينة  وكــانــت  ب�سيطة  مبــدة  داعــ�ــس  تنظيم 
طوق اأمني ع�سكري �سارم ول ي�سمح لأحد بالدخول 
اإليها ب�سبب ا�ستمرار املناو�سات بني اجلي�س العراقي 
وبع�س ارهابيي داع�س الذين ما زالوا يخرجون من 
اجلي�س  قيادة  مع  ع�سرية  مفاو�سات  وبعد  الأنفاق، 
لنا  ال�سماح  على  اأخــريًا  املوافقة  ح�سلت  العراقي 

الأميــن،  اجلانب  وحتــديــدًا  املو�سل  مدينة  بدخول 
املدينة  كانت  )احلــدبــاء(،  الــنــوري  اجلــامــع  قــرب 
ارهابيي  بجثث  مليئة  وال�سوارع  بالكامل  حمطمة 
مل  بع�سها  التي  املفخخة  ال�سيارات  وكذلك  داع�س، 
ينفجر حتى حلظة و�سولنا، كانت الكهرباء مقطوعة 
متامًا فلم جند حاًل �سوى الت�سوير نهارًا على �سوء 
عبوتني  لنفجار  تعر�سنا  الثاين  اليوم  يف  ال�سم�س، 
نا�سفتني كانتا مزروعتني على جانب الطريق، تعر�س 
وجنونا  بالغة  لإ�سابات  بحمايتنا  املكلفون  اجلنود 
على  اأ�سر  الفريق  لكن  حمقق!  مــوت  من  باأعجوبة 

اإجناز الفيلم وهذا ما ح�سل فعاًل.
* ما اأبرز اجلوائز التي ح�سل عليها الفيلم؟

املهرجانات  يف  وامل�ساركة  الفيلم  انــطــالق  منذ   -

العاملية ح�سل على خم�س جوائز دولية كاأف�سل فيلم 
ق�سري، اجلوائز توزعت بواقع جائزتني من بريطانيا 

وجائزتني من اأمريكا وجائزة من اأملانيا. 
م�ساهدة  بعد  اجلمهور  اأفعال  ردود  وجــدت  كيف   *

الفيلم؟
برلني  مــهــرجــان  يف  للفيلم  الأول  الــعــر�ــس  يف   -
كلها  التذاكر  وبيعت  رائعًا  الإقبال  كان  ال�سينمائي 
الفيلم  عن  مميزة  حــوارات  العر�س  قاعة  و�سهدت 
�سهلة  لي�ست  مهمة  ــذه  وه الن�ساء،  اأولــئــك  وحمنة 
لطرح مو�سوع �سائك ومعقد جلمهور غربي ل يعرف 
اأين قدمت  الإيزيديات، ي�سعدين  الن�ساء  الكثري عن 
الق�سية اأمام اجلمهور الأوروبي لكن �سخ�سيًا يهمني 
موقف املجتمع الإيزيدي من الفيلم وكيف مت تقديره، 
و�سلتني ع�سرات الر�سائل من عائالت فقدت بناتها 
يف  �سي�سهم  الـــذي  الفيلم  �سناعة  على  ت�سكرين 

الرتويج لق�سية تلك الفتيات املختطفات. 
ثنا عن الرت�سيح لالأو�سكار؟ * حدِّ

- واحدة من اأعظم اللحظات التي فاتتني يف بغداد 
الأمري  الدكتور عبد  الثقافة  وزير  اإعالن  هي حلظة 
مر�سحًا  )مــو�ــســل980(  فيلمي  اختيار  احلــمــداين 
كان  الإعــالن  الأو�سكار.  م�سابقة  يف  للعراق  ر�سميًا 
ظروف  يف  فيلمًا  �سنع  عمل  طاقم  جلهود  تكرميًا 
تزال  ما  ح�سا�سة  ق�سية  وتناول  وا�ستثنائية  خطرة 
والعراقيني  خا�سة  الإيزيديني  قلوب  تدمي  اآثارها 
يف  طــويــل  طــريــق  يف  اأوىل  خــطــوة  الرت�سيح  عــامــة، 
م�سرية الأو�سكار من اأجل الو�سول للقائمة الق�سرية 
دعم  عن  امل�سوؤولة  اللجنة  اجلوائز،  على  والتناف�س 
الفيلم برئا�سة املو�سيقار ن�سري �سّمة ت�سع اخلطط 
الآن ل�سمان قيام حملة وطنية كبرية للرتويج للفيلم 
عرو�س  اإقامة  �ست�سمل  احلملة  لالأو�سكار،  وتقدميه 
اأيــام  �سبعة  ملــدة  اجنلو�س  لو�س  مدينة  يف  خا�سة 
ح�سب �سروط و�سوابط الأو�سكار التي تف�سل عر�س 
الفيلم يف قاعات عامة للجمهور الأمريكي للم�ساهدة 
من  اأ�سهرًا  �ست�ستغرق  طويلة  رحلة  اإنها  والتقييم، 
بح�سولنا  تنتهي  اأن  نتمنى  والعرو�س  التح�سريات 
)مو�سل  ليكون  الق�سرية  القائمة  يف  مقعد  على 
م�سابقة  نهائيات  اىل  ي�سل  عراقي  فيلم  اأول   )980

الأو�سكار. 

حاوره: مرت�صى البهاديل
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النّحات حممد عزيزية، �سانع اجلمال يف حوار مع 
العراقية".. ال�سبكة  "جملة 

الفنية  الأعمال  من  بكثري  اأكرث  املنحوتات  تعي�س   *
الأخرى، هل هذا �سبب اختيارك لفن النحت؟

اأول  عند  اأنني  ذلــك  النحت،  لفن  اختياري  اإن   -
الفنون  كلية  يف  الأولية  الدرا�سة  مرحلة  يف  جتربة 
اجلميلة - جامعة بغداد، كان هنالك توا�سل روحي 
عينّي جماًل  اأمــام  فتح  ما  الطني،  وبني خامة  بيني 
الإبداع،  الرحب يف  ومداه  الفن  بقيمة هذا  للتفكري 
وحماولة اإظهار القيم الفنية واجلمالية يف تكوينات 
مع  تعامل  فن  النحت  ففن  جم�ّسمة،  الأبعاد  ثالثية 
ف�ساءات  يف  عــالقــات  خلق  ملحاولة  حقيقية  كتلة 

واقعية.   
تراكم ال�صعور

*امللهم هو ال�سانع الأول لهويتك الفنية، هل هناك 
�سناعة  يف  اأناملك  يتلقف  زال  ومــا  األهمك  مــالك 

اجلمال؟
-الإلهام والإبداع حالتان متوازيتان يف الفن، اإذ اأن 
امتالك عملية الإلهام �سرورة يف الفن، فهي ترتجم 
على اأنها دافع لتقدمي اجلديد والبحث عن الغريب 
الذي  لالإلهام  الب�سرية  ال�سورة  مع  التعامل  يف 

ي�ساحبني على الدوام، وهو بطبيعة احلال نابع من 
التاأثر مبرجعيات عدة ت�سغط با�ستمرار نحو تقدمي 
الجتماعي،  والــواقــع  بالبيئة  ومرتبطة  الأفــ�ــســل، 
من  الكبري  الــكــم  مــع  الالجمعي  ال�سعور  وتــراكــم 
للتجديد  حافزًا  تعطي  التي  العراق  وح�سارة  تاريخ 

والإبداع. 
ترتيب الأفكار

*امليل للتاأمالت له نتائج رائعة ماهي مظاهرها؟
- التاأمل هو بداية اخلطوة الأوىل لل�سروع يف فكرة 
عمل، هو حماولة خللق ف�ساء رحب لرتتيب الأفكار 
قالب  يف  و�سّبها  اخلــربة  تراكمات  جمع  وحمــاولــة 

جديد لعمل اإبداعي مبتكر.
*�سبح احلروب واملاآ�سي ما يزال جاثمًا فوق اأرواحنا، 

كيف �سيكون �سكل هذا ال�سبح لو كان عماًل فنيًا؟
فيه  يتوجه  احلــرب  وطـــاأة  يقع حتــت  كــل جمتمع   -
كل  مــن  واخلــال�ــس  املــاآ�ــســي  اجتــاهــات  اىل  الفكر 
عمليات قتل احلياة، هي لي�ست عملية ترجمة حرفية 
لكلمة �سبح احلرب، بل هنالك حالت لحت�سى من 
ال�سور والنفعالت، التي ميكن اأن ترتجم اىل عمل 
فني يحمل طابعًا يثري يف نف�س املتلقي ال�سعور بهذا 

ال�سبح.
*فـــن الــنــحــت كــاحلــديــث اجلــمــيــل مــلــيء باجلمل 
املعرت�سة، متى تواجه ال�سعوبة يف اإكمال عمٍل ما؟

عدم  يف  تكمن  فني  عمل  اإكــمــال  يف  ال�سعوبة   -
اكتمال تلك ال�سورة للعمل، اإن مل يكن العمل الفني 
فنية  حالة  اأن يرتجم  ل ميكن  مت�سل�ساًل،  مرتابطًا 
اإن�سانية جمالية، و�سوف اأجد نف�سي يف حالة توقف 

عن اإكمال ذلك العمل.
اأّثــر  هل  ثمن،  من  فالبد  عراقيًا  فنانًا  تكون  *اأن 

اإهمال الثقافة العراقية ملبدعيها على م�سريتك؟
نف�س  يف  ومتاأثر  موؤثر  احلــال  بطبيعة  فنان  كل   -
الوقت من باب التعامل مببداأين للتكيف يف جمتمع 
للمجتمع  احلــاجــة  وهــي  الفنان،  حتت�سن  بيئة  او 
وتبعيته لبني جن�سه، ولأثر الإهمال تاثري �سلبي كبري 
على كل مفا�سل الفن فكيف ل اأتاأثر بهذا الإهمال؟

تنقل
*لكل فنان منطقته اخلا�سة التي يربز فيها، ما هي 
املنطقة الفنية التي يرى حممد عزيزية نف�سه فيها؟

جعلتني  اأنها  الأكادميية  الدرا�سة  جماليات  من   -
بني  والتنقل  للفن،  منطقة  مــن  اأكـــرث  يف  اأجـــرب 

والنتقال  والتجريد،  الواقعية 
والــتــعــبــرييــة  الــتــعــبــرييــة  اىل 
التجريدية ومنها اىل التجريد 
ــــحــــول اىل  ــــت وال الــــ�ــــســــرف 
ال�سوريالية ومن ثم العودة اىل 
يف  اأجد  اإذ  املفرطة،  الواقعية 
عميق  بحر  يف  جمربًا  نف�سي 

هو فن النحت.
مراجعة للخربات

*جتنح روح الفنان الأكادميي 
للو�سوح والرتكيز، هل كان التدري�س لعزيزية �سياع 

لروحه الفنية يف الإبداع؟
اخت�سا�سي  هو  الفن  اخت�سا�س  يف  التدري�س   -
حماولت  مع  للخربة  مراجعة  عملية  هو  الدقيق، 
الطــالع  خــالل  من  اخلــربة،  لهذة  م�ستمر  جتديد 
على املناهج احلديثة، اإذ اأن مواكبة املدار�س الفنية 

احلديثة ماهي اإل عملية جتديد واإ�سافة للفن.
*لكل م�سابقة �سروطها وقيودها يف �سناعة عمل ما، 

هل تعترب تلك ال�سروط بداية النهاية لالإبداع؟
- هنالك جدليه لتنتهي، وهي هل الفن فكرة تنفذ 
�سمن �سروط معينة، اأم هي فكرة حلظوية مبدعة 
اأفكاره  الفنان  ينفذ  الفن جديل  ل�سروط،  لتخ�سع 
منه واإن كانت بدون �سروط، فهنالك �سروط حتكمه 
مو�سوع  وحتى  اخلامة  او  املــادة  اختيار  خالل  من 
الــفــكــرة، وهــي حمــ�ــســورة بــواقــع الــفــنــان املـــادي، 
فلي�ست هنالك فكرة حرة لمتناهية، اإذ اأن الفنان 
فكرته  خلدمة  ال�سروط  كل  يوظف  من  هو  املبدع 

الفنية.
تلك  لــك؟،  بالن�سبة  النحت  فن  قدي�سو  هم  *مــن 

النجوم الب�سرية التي تتلمذت على اأيديهم؟
- كل من تتلمذت على اأيديهم 
الفن  مــن  �سيئًا  يل  ــافــوا  اأ�ــس
عمالقة  اأ�سماء  كبري،  ب�سكل 
وخالدة اأمثال الراحلني حممد 
فتاح  وا�سماعيل  حكمت،  غني 
الــــرتك، و�ــســالــح الــقــرغــويل، 
والدكتور موؤيد وهبي والعاّلمة 
طارق مظلوم والدكتورة بلقي�س 
هــــادي فــ�ــســال عـــن الــنــّحــات 
والربوف�سور  حــداد،  مرت�سى 

زهـــري �ــســاحــب، والــنــاقــد 
والــفــيــلــ�ــســوف جنـــم عبد 

حيدر، .
الفن ر�صالة

هو  ـــعـــراق،  ال ــفــن يف  ال  *
ــف اخلــ�ــســب  ــل ــغ كــــاأنــــك ت
ــكــي ليــحــرتق،  ـــورق ل ـــال ب
اإ�سالحه  يف  راأيـــك  ماهو 

كفنان؟
- الفن يف البلد لي�س وليد 
اللحظة، اإمنا هو جذر ح�ساري عميق عمق التاريخ، 
لميكن لظرف اوحالة تع�سف بواقع البلد اأن تغري 
ليتغري  الفنان  ودور  املتاأ�سلة،  وجــذوره  واقعه  من 
اإن�سانية ولو  لأن الفنان احلقيقي هو�ساحب ر�سالة 

تهياأت له الظروف لأبدع من جديد.
ن�صب امل�صاحلة الوطنية

وم�ساركات  اإجنــازات  الفن،  جبهة  �سّلحت  *مباذا 
كثرية ملحمد عزيزية، حدثنا عنها؟

* منذ عام 1993 كنت متوا�ساًل مع الو�سط الفني 
يل  خا�س  طريق  لبناء  عملية  يف  توقف،  غري  من 
اأغلب  يف  امل�ساركات  خالل  من  الفني،  الو�سط  يف 
جمعية  خـــالل  مــن  الــعــراق  يف  الفنية  املــعــار�ــس 
عام  منذ  الــعــراقــيــني  الفنانني  ونــقــابــة  الفنانني 
وزارة  مهرجانات  وكذلك    ،2019 عام  1996اىل 
الثقافة ودائرة الفنون يف مركز الفنون ال�سنوية منذ 
علم 1997 اىل عام 2016، وم�ساركات على م�ستوى 
اأعوام 2011 و 2013 و2014  لبنان  اأي�سًا يف  دويل 
الثقافة  عا�سمة  بغداد  ومهرجان   ،2014 والكويت 
وتنفيذه  الوطنية  امل�ساحلة  بن�سب  والفوز   ،2013
يف جزيرة بغداد 2009، ومهرجان امل�سرح العراقي 
 ،2016 الإرهـــــــاب  ــد  �ــس
امل�ساركات  مــن  والــعــديــد 
م�ستوى  عــلــى  ــيــة  الــداخــل
وم�ساهمتي  الـــقـــاعـــات، 
بغداد"  "األق  مــبــادرة  يف 

.2018

حتت اأنظ�ر الطني، تلّم�شت اأن�مل ال�ش�نع تلك النغم�ت املجهولة، تلك 
التي مل تتخلَّ عن طبق�ته� االأ�شلية، فقد ك�نت متزج الروح لتعّريه� من 
العيوب. وب�لرغم من اأنه� عر�شة لل�شك ومليئة بزوابع التكهن�ت، اإال اأن 
اأمريه� جعل اإبداعه� يحل حمل تلك الت�شوه�ت، ولكي تزيل منه� اآخر 

االأقنعة، البد اأن تخلق اجلم�ل ب�أبهى �شورِه ال�شومرية.

اتني تتلمَذ على يد كبار النحاّ

ع����زي����زي����ة:
هنالك توا�صل روحي 
بيني وبني الطني

حممد

ذوالفقار يو�صف
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ع��ات ت��ن��واّ
الفوتوغراف

 م�صغل الفنان اإح�صان 
اجليزاين  اأمنوذجًا 

منذ لق�ء الفن�ن العراقي)اح�ش�ن اجليزاين( مع الفن�ن االإيط�يل )اأنطونيو 
�شورنتو( يف امل�ني�، ويف ك�لريي لق�ء احل�ش�رات ح�شرًا، وحوارن� دائم مع 

م� جرى ويجري حول فن اللقطة الفوتوغرافية وبالغته�. ف�إذا ك�ن 
)انطونيو( م�شحورًا ب�أزقة فيني�شي� امل�ئية، ك�ن )اجليزاين( م� زال منده�شً� 

ومتعلقً� ببيئة االأهوار يف جنوب العراق.
جا�صم عا�صي

ا�صتهالل 
ذائــقــة  اإىل  ده�سته  ـــل  رّح لكنه 
ــدا يف حـــواره  ــب )انــطــونــيــو(، ف
و�سط  احلــلــول  يتمنى  ــم  ــدائ ال
الـــربدي  و�ــســحــر  ــاه  املــي في�س 
مــ�ــســطــحــات  يف  والــقــ�ــســب 
ـــــي ذكــــرهــــا  ـــــت �ــــســــومــــر ال

)�سوموئيل نوح َكرمير( يف كتابه )ال�سومريون( 
وجدنا  هــذا  مــن  املــائــيــة.  بامل�سطحات  وتو�سيفها 
الفنان )اجليزاين( قد جتاوز مكامن الده�سة هذه 
الوجود  وبالغة  و�سعة  ثراء  اأُخرى ذات  نحو مكامن 
بقي  وبهذا  مثاًل.  املندائية  والطقو�س  كال�سحراء 
اأ�سري املاء ودللته يف امليثولوجيا منذ ن�سوء اخلليقة 
ورمز املاء فاعل و�سائد. اإن ال�سرب على التنّوع عند 
بدليل  الكون  في�س  يف  التجوال  اإىل  راجــع  الفنان 

ا�ستنطاق  يف  للوجود  الوعي  تنامي 
الأكــرث  الأمكنة  يف  متنقاًل  وي�ساهد  يــرى  ما  بالغة 
ذاته  ــَرْت  اأْث م�ساهد  ينقل  ل  فهو  وده�سة.  ح�سا�سية 
بالغة  ومنحها  بنيانها  على  يثابر  ما  بقدر  الفنية، 
التعبري بال�سورة. وهذا الهدف البنيوي يفّعله دائمًا 
اخرتاق جدار ال�سكون، انطالقًا من حيويته الذاتية، 
م�ساهده  ويحلل  يرى  الدائم مبا  وتاأثره  روؤيته  و�سعة 

ما  وهذا  الكامريا.  ا�ستعمال عني  قبل 
وجدناه منعك�سًا يف �سور كل من) عادل 
الزبيدي،  جا�سم  �ساكر،  فــوؤاد  قا�سم، 
كفاح الأمني، نا�سر ع�ساف، عبد الر�سول 
ح�سا�سية  اإن  النجار(.  هــادي  اجلابري، 
و�سحرها،  وغناها  ال�ستثنائية  الأمكنة 
الإن�سانية  وال�سور  الظواهر  وا�ستعرا�س 
فهو  الفنان.  لقطات  يف  ــارزة  ب �سمة  �سّكلت 
ــار الــ�ــســورة عــلــى �سفاء  يــحــر�ــس عــلــى اإظــه
الفنية،  ت�سكالتها  ا�ستكمال  خــالل  من  �سوئي، 
وحتديد زوايا اللقطة، واإغنائها مبعادل �سوئي لوين 
وافر ومتوازن. وهذا ما وّفر �سفاًء لفتًا للنظر طغى 
�سواء  الف�ساء،  �سعة  يراعي  جنده  اإذ  �سوره،  على 
اإمكانيات  تفعيل  اأجل  من  �سحراويًا  اأم  مائيًا  اأكان 

عد�سة الكامريا يف ر�سد امل�سهد. ول يغفل عن هذا 
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�صتقبل 

�صار عمر بن جرموز، يف اأيامنا هذه، عالمة فارقة يف 
الرتبية والتعليم، يف الن�س امل�صرحي، يف اجلامعات، 

يف امل�صاجد، يف بور�صات املال: اإنه رجل كل الأوقات، 
و�صخ�س اأكرث احلالت �صيوعًا، مرة ياأمر باملعروف 

�صد الباطل.. نفاقًا، ومرة اأخرى يخطب يف النا�س من 
اأجل الباطل �صد احلق.

 اآل جرموز

ُعمر بن جرموز، تاأوياًل وواقعًا، لي�س �سوى رجل يطلب املال، حتى اأبعد من ال�سني. 
اإنه ال�ساعر الرخي�س، واجلندي املاأجور، وبّواب املاخور، وهو يف هذا، كما يف غريه، 
القا�سي الكذوب، ورجل احلكم القاتل، وال�سيا�سي الفا�سد، ورّب البيت القّواد، ثم 

اأنه �سار يف جمتمعاتنا احلديثة، َمن ُيباع باملال، وبه ُي�سرتى اأي�سًا.
 �سار عمر بن جرموز، يف اأيامنا هذه، عالمة فارقة يف الرتبية والتعليم، يف الن�س 
الأوقــات،  كل  رجل  اإنــه  املــال:  بور�سات  يف  امل�ساجد،  يف  اجلامعات،  يف  امل�سرحي، 
و�سخ�س اأكرث احلالت �سيوعًا، مرة ياأمر باملعروف �سد الباطل.. نفاقًا، ومرة اأخرى 
يخطب يف النا�س من اأجل الباطل �سد احلق. رجل اإذاعي، وامراأة يف دكان للتجميل، 
وكاتب يف دائرة لالأحوال املدنية، و�سرطي، وبائع اأدوات منزلية، وحالق، وم�ست�سار، 
مثلما  دناءاته،  يف  فريدًا  اأمنوذجًا  �سار   : مزيفة  جامعية  �سهادات  ومرّوج  وخبري، 
قوم يف  اآل  العربية،  الآن يف جمتمعاتنا  بات  اإنه  بل  �سيا�سية،  �سار حزبًا يف طبقة 

ذروة ال�سلطة.
نف�سه،  ر  اأجَّ لأنه  العربية،  م�ستويات احلياة  امل�ستوى يف  اإىل هذا  ابن جرموز  و�سل 
للنا�س يف  ُيظهر  اإنه  املال احلــرام، رغم  اأجل  فيه من  �سيء  وكل  و�سمريه،  وعقله، 

ُخطبه، وجولته بني قا�سديه، اإنه رجل العدالة والخالق والكرامة الوطنية)...(.
اآل جرموز، حولنا عند اأية نقطة يف  �سوارع مدننا. تعال معي-اأخي يا َمْن تقراأ هذه 
بن  عمر  كان  وكيف  اجلمل" ال�سهرية،  "حرب  يف  القدمي،  تاريخنا  اإىل  الكلمات- 
جرموز، ينتقل من اأجل اجلائزة، ليقتل ال�سحابي الزبري بن العوام، ثم عندما نهره 
الإمام عليَّ بن اأبي طالب، تذكر النا�س مقولة الر�سول الكرمي عنه: "ب�ّسر قاتل ابن 

�سفّية بالنار"، خرج على جي�س الإمام يف معركة اأخرى، ليلقى حتفه هناك.
ال�سلطة،  ذروة  يف  وطبقة،  عائلة،  اىل  فتحولوا  دناءاته،  يف  ورثوه  َخْلقًا  َخّلف  لكنه 
وكذلك يف عمق املجتمع. اآل جرموز، هم الف�ساد يف تعريف ا�سمل: هم باعة الوطن، 

اليوم وغدًا.

" ب�لن�شبة اإىل ال�شجع�ن، لي�شت البندقية   
�شوى مقب�ص احُلرّية"
                          ) ن�بليون (

وهــــو يــلــتــقــط مــرا�ــســم 
الطقو�س املندائية على �سفة النهر، فهو يعك�س في�س 
و�سعة �سطح املاء وامتداده، و�سعة الف�ساء ال�سماوي. 
اأكرث  التظافر  يكون  فنية،  الأكــرث  اجلانب  هــذا  يف 
عنده  ال�سورة  وبــالغــة  الــ�ــســورة.  اإنــتــاج  يف  بالغة 
فهو يرثي  ي�ستقر على حال،  ل  الذي  عابرة ملجالها 
وحافاتها  احلــيــاة  قــاع  مــن  م�ساهد  بجملة  نتاجه 
كالبيئات الفقرية والأر�سفة وحياة الإن�سان املطرود 

عن جماله، كل هذا �سّكل معمار �سورته. 
م�صاهد مائية 

الفوتوغرايف،  الفنان  الرا�سخة يف ُجهد  من املالمح 
تداخاًل  وجمالياتها  الطبيعة  �سحر  �سياغة  اإعــادة 
ونعني  اجلــمــال،  يخ�س  مــا  يف  الفكرية  روؤيــتــه  مــع 
املثرية، فهو  وت�سكالتها  الأهــوار  بيئة  التاأمل يف  هنا 
ط  يتعامل معها من منطلق العارف باأ�سرارها، املت�سقِّ
يف  الدائمة  بده�سته  املتعلق  الذاتية  خل�سائ�سها 
الك�سف، فهي بيئة تتلّون وتت�سكل دائمًا لل�ساكن فيها 
والعابر نحوها، اإنها بيئة مائية متحركة لها تاريخها 
دون  ميتد  مائها  وب�ساط  القدمي،  العمق  يف  املمتد 
عائق مل�سافات اأو كما نعتها )�سموئيل نوح َكرمير/
جمالية  لها  ي�سيف  ومــا  املــائــيــة(.  امل�سطحات 
منها  نامية؛  بيئية  ومفردات  وحدات  هي  فائ�سة، 
الطيور  وحركة  املتعامد،  والربدي  الق�سب  اأعواد 
الــربدي،  اأجمات  طيات  بني  واملختبئة  املنت�سرة 

يف  وال�سارب  املتحّوط  الختيار  اإىل  عمد  لــذا 
اجلمال.

اأ�سهم ب�سكل مذهل  اإن �سفاء ال�سورة 
مــكــّونــات  يف عــكــ�ــس خــ�ــســائــ�ــس 

نبت  ومــا  والف�ساء  كاملاء  البيئة 

من  املـــاء  �سطح  على  وظــهــر  اأر�ــســه  على 
اأعــــواد الـــربدي والــقــ�ــســب. ولــعــل لقطة 
حاماًل  واقفًا،  زورقــه  يقود  الذي  الرجل 
تظهر  املاء،  عمق  يف  اإياه  مردّيًا،غار�سًا 
رائق  مائي  و�سطح  �سماء �سافية،  فوقه 
الرجل  �سورة  عك�ست  مراآة  اإىل  حتّول 
ذات  ونظرة  عالية،  بتقنية  والـــزورق 
مع  فذ  تعامل  عرب  جمالية،  حمولت 
الأهـــوار.  بيئة  يف  الطبيعة  عنا�سر 
يف  الـــدليل  العمق  تعني  فالب�ساطة 
كل  املكان.  تفا�سيل  يف  يعي�س  وما  املــرء  ُي�ساهد  ما 
واقعية  �سورة  حقق  اجلمايل  واملكّون  ال�سفاء  هذا 
دالة على  فنية خال�سة، وهي �سورة  بروؤى  مغمو�سة 
اأن الفنان يعالج امل�سهد بروّية وهدوء يف اختيار زمن 
معنّي  اأنه  على  دليل  الختيار  وزاويتها، هذا  اللقطة 
بطبيعة  والتي  امل�سهد،  جمالية  ت�سكل  التي  بالبنية 

احلال رافقته يف اأر�س املهجر.
اخلراب والإح�صا�س باملكان 

لعّل خراب )املكان(، البيئة املائية، اأخذ من الفنان 
اأحوا�س  عن  املياه  جــرف  تــاأثــريات  ر�سد  يف  ُجهدًا 
ــور، وهـــي جــرميــة كــبــرية ل يغفر لــهــا الــتــاريــخ  ــه ال

بـــحـــق الــبــيــئــة 

والإن�سان. فما عادت �سوى اأر�س مت�سققة تنت�سر على 
اإن جرمية  اأعواد الربدي املتك�سرة واجلافة.  اأدميها 
تن�سيف مياه الأهوار تركت اآثارها ال�سّيئة، لي�س على 
ل  الذي  الإن�سان  على  واإمنا  مبوتها،  الطبيعة  جمال 
يعرف �سوى العي�س بني املياه. لذا جند الفنان ُيركز 
اأهم و�سيلة عي�س وتنقل، هي الزورق والأر�س،  على 
اإىل  اآلـــت  زوارق  ال�سور  مــن  جمموعة  يف  فر�سد 
متداٍع،   خ�سب  الإهــمــال،  ب�سبب  التدريجي،  الفناء 
ب�سب  وموتها  الأر�ـــس  ت�سقق  و�سط  مبعرثة  اأ�ــســالء 
للعيان.  حماولة  الوا�سحة  الزورق  كهولة  اجلفاف، 
تدريجي  مــوت  من  خالله  عانى  واقــع  لرتجمة  فــذة 
اأن  اأي�سًا  با�ستثناء  حاول  لقد  الدائم.  عطله  ب�سبب 
جتمعات  عرب  البيئة  يف  الجتماعية  احلياة  ير�سد 
الــدائــم،  وفــرحــهــم  وبهجتهم  والــ�ــســبــاب  الأطــفــال 
م�ساهد  وهــي  لبيئتهم.  وحبهم  قناعتهم  وعك�س 
بالرغم  الأهــم،  هو  الإن�سان  يكون  اأن  على  درجــت 
يف  املتحقق  اجلمال  البيئة.  عّم  الــذي  اخلــراب  من 
الواقع  جت�سيد  �ساأنه  من  ما  بكل  يتو�سل  ال�سورة 
عرب فعاليات الإن�سان يف بيئته،  اإن الرتاجيديا التي 
الأمثل  ال�ساهد  هي  الفوتوغرافية،  ال�سور  عك�ستها 
الإن�ساين  اخلط  عن  وانحرافها  الأزمنة  رداءة  على 
البيئة  جمال  على  احلفاظ  خا�سة  املجالت،  كل  يف 
وال�سعي  وازدهــارهــا  دميومتها  على  واحلر�س 

خللق م�ستقبل لها لتكون معلمًا متمّيزًا. 



يوم مرَّ على �شفِة الكوِن
خيط احلي�ْة

اأحرقت �ش�عق�ُت ال�شم�ء
م�َء جّداتن�

ف�بتدعن� الفرات..

و�شرْت رع�شة الروِح
يف ال�شواقي َتِعلَّْه

يوم ن�مت على �شلعِه 
كفُّ دجلة..

وم�شى الرافدان
قدٌر يف الزم�ن
قدٌر يف املك�ن 

قدٌر يف احلك�ي� 
قدٌر يف الو�ش�ي�.. قدٌر يف االأَِهلَّة

�ش�خ�ٌص يف املي�ه 
�ش�خ�ٌص ب�مل�شّلة

�ش�خ�ٌص مثل نخلة 

األهمت الرتاب واالأع�ش�ب 
اأ�شطورة اجلن�ئن املعلقة 

ب�بُل ب�بُل ب�بْل 

ال  املُدى واملع�ول 

بل حك�ي� االأوائل 
كله� ن�شج ب�بل 

*
اأيه� الق�دمون �شراعً�

اأيه� الق�دمون على �شهوة الوقت 
وال�شرف�ت العتيقة

كّل حرٍف هن� 
ر�شمته احلقيقْة

امل�شّلة والب�ب.. فوق اأزمنة من 
تراب

وال�ش�رع امل�شروق ميخر العب�ب
ي�شري ب�غرتاب ويزدري املح�فل 

بــ�بــُِل بــ�بــِْل

بو�شلة احلروِف واالأ�شم�ء 
واالألواح 

اإلهة تدركه� االأرواح   

بــ�بــُِل بــ�بــِْل

لقى حمورابي الف�رع يف النخيل 

وظّل متوز املوؤثث ب�لعويل

بــ�بــُِل بــ�بــِْل
�شيدة االأبواب واملن�زل 

دة ببئر ننم�خ معمَّ
و�ش�دحة برتاتيل مردوخ

بــ�بــُِل بــ�بــِْل
مع�شبة االأ�شود واالأي�ئل .. 

ب�بُل ب�بْل 
قب�ئل الع�ش�ق واالأغ�ين 

وموكب الغواين 
ونخلة عثوقه� مي�ه

و�شعفه� احلي�ه
ممهورة القلوب واجلب�ه

بع�شبة اخللود واالأم�ين 
بــ�بــُِل بــ�بــِْل

ق�فلة االأوط�ن 
ت�شرّي االأزم�ن 

دائرة غريبة وقطبه� االإن�ش�ن 
بــ�بــُل بــ�بــُل بــ�بــْل

 خ�متة 

د.علي ال�صاله

ــتــ�ر ــعــ�ــش ـــر ل ـــ�ـــشَّ ـــوخـــذ ن ـــب ن
لــبــ�بــل  ــ�بــع  ــش ــ� ال ـــــف  يف االأل

م�ق�له
اإنها  مدينة،  جمــرد  لي�ست  بابل 
مدينة،  كــل  وتــاريــخ  املدينة  بــدايــة 
ق�ستها  الإنــ�ــســانــيــة  ــداأت  ــت اب منها 
حجر  فــوق  حجٌر  مــرة  لأول  وو�سع 

ليكون اجلدار والغرفة والبيت.

وقوانينه  حمورابي  �سريعة  بابل 
والق�سائد  ال�سرائع  قد�ستها  التي 
ملحمة  خلودها  و�ساغت  والأغــاين 

جلجام�س وع�سبة اخللود.

ت�سائلكم  اأبــنــاءهــا..  تريد  بابل 
اأن تعودوا اإليها لكي تعود اإليكم اأمًا 
واإلهة  بكم  معلقة  وعا�سقة  عظيمة 

ع�ستارية اجلمال واحلب.
الواهم من مقولتي 
باأن من ميلك بابل

ميلك اجلهات الأربع
اأوردها امل�ستنقع 

و..
دّمر اجلهات الأربع

يوم دّمر الأثر 
بق�سره وا�سمه يف ح�سا�سة احلجر 

بابل ليقهرها الطغاة
والبقايا..

بابل يبنيها الب�سر.

بــابــل مـــزهـــوة  بــاإعــادتــهــا اىل 
لئحة  بـــدء  يف  ومنزلتها  منزلها 
مبكانتها  ــة  ــق واث الــعــاملــي  ــــرتاث  ال
ن�سيد  معكم  من�سدة  العاملني..  يف 
اأبنائها الأوائل.. يوم مل تكن الأر�س 
الب�سرية  �سوت  ين�ساب  بابل..  اإل 

منها .. كلنا بابليون.
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جمموعة ق�س�سية �سدرت عن املوؤ�س�سة 
العربية للدرا�سات والن�سر/ بريوت العام 
جمموعة  احلــلــوى(..  و)�سانع   ،2015
ـــدرت عـــن مــنــ�ــســورات  قــ�ــســ�ــســيــة �ـــس
و   ،2017 ــام  ــع ال اإيــطــالــيــا  املــتــو�ــســط/ 
الكرز(.. رواية �سدرت  )النوم يف حقل 
عن دار الرافدين/ بريوت العام 2019. 
�سحيفة  يف  ثقافيًا  حمــّررًا  حاليًا  يعمل 
)تليمارك(، ومرتجمًا فوريًا بني العربية 
ــة، اإنـــه الــقــا�ــس والـــروائـــي  ــجــي والــروي
لنا معه هذا  الذي كان  اأزهر جرجي�س، 

احلوار، حوار ابتداأناه ب�سوؤال:
خالل  من  الــقــّراء  من  الكثري  عرفك   *
حظيت  التي  الفي�سبوك،  على  مدّونتك 
املدونات  هذه  كانت  هل  كبرية.  مبتابعة 
ــرية تــخــفــي �ــســخــ�ــســيــة اأزهــــر  ــقــ�ــس ال
جرجي�س كاأديب وقا�س وروائي؟ اأم اأنها 

هي التي فتحت قريحتك للكتابة يف م�ساريع 
اأو�سع واأعمق؟

النهائية  بن�سخته  الفي�سبوك  ولدة  قبل  ـ 
ن�سرت  قد  كنت   ،2005 العام  يف  وحتــديــدًا 
واملقالت  الق�س�س  من  جمموعة  �سّم  كتابًا 
يف  حقه  ياأخذ  مل  لالأ�سف  لكّنه  ال�ساخرة، 
اجلحيم  )الإرهــاب..  عنوانه  كان  النت�سار، 
كبرية  م�ساكل  يل  �سبب  وقـــد  ــوي(،  ــي ــدن ال
الق�س�س  من  العديد  كتبت  كذلك  اآنــذاك. 
ولعّل  العربية،  ــات  ــدوري وال املــواقــع  ل�سالح 
دخول  لكن  هناك،  موؤر�سفًا  زال  ما  بع�سها 
جــاء  واإن  الــوا�ــســع،  بــفــ�ــســائــه  الــفــيــ�ــســبــوك 
للن�سر  ة جاهزة  وا�ستخدامه كمن�سّ متاأخرًا، 
لكل  بل  فح�سب،  يل  لي�س  بحق،  مغريًا  كــان 
الذين  اأولئك  ول�سيما  يقوله،  ما  لديه  كاتب 
وباتوا  جمتمعاتهم  عن  لالبتعاد  ا�ــســُطــّروا 

�سوى  والــتــوا�ــســل  للن�سر  و�سيلة  ميلكون  ل 
التوا�سل  مواقع  اخت�سرت  لقد  الإنــرتنــت. 
اإىل  الو�سول  وجعلت  امل�سافات  الجتماعي 
نافل  من  هذا  ولعل  اليد،  متناول  يف  القارئ 
مهما  اأحـــدًا،  اأّن  اأظــّن  ل  النهاية  يف  القول، 
بلغت مكانته وقيمة منجزه الثقايف، ي�ستطيع 
ذلك  يفعل  ومن  عليه،  في�سبوك  ف�سل  اإنكار 

مكابٌر بال �سك.
احللوى(  )�سانع  يف  ق�س�سك  خالل  من   *
عراقيي  جتربة  على  انفتاح  هناك  حتديدًا 
هناك  جتاربهم.  من  جانب  وتدوين  املهجر، 
من النّقاد والقّراء من يعتقد اأن جزءًا مهمًا 
من التجربة العراقية موجود يف املهاجر، وما 
التجربة،  لتدوين هذه  قليلة  الن�سو�س  زالت 

ما هو راأيك؟
مهاجر  فلكل  متــامــًا،  الـــراأي  هــذا  مع  اأتفق  ـ 

اأّن  ول�سيما  الــتــدويــن،  ت�ستحق  حكاية 
ترفًا  تكن  مل  للعراقي  بالن�سبة  الهجرة 
ذات يوم، لقد اأجربته احلروب والطغيان 
واجلوع والت�سّرد على الهرب والبحث عن 
ــدّون  ُي اآمـــن، يف رحــالت قا�سية مل  وطــن 
يف  الغريب  لكْن،  الي�سري.  النزر  اإل  منها 
الأمر اأّن الكثري من هوؤلء النّقاد اعتادوا 
بها  والتلويح  الت�سنيف  ع�سا  حمل  على 
بوجه من يفعل ذلك، فا�سطالحات كاأدب 
جعلوا  وغريها،  املغرتبني  وروايــة  املهجر 
يروي حكاية مواطن  لكل ن�س  �ُسّبة  منها 
الق�ّس  وكاأّن  الوطن،  اأ�سوار  خارج  يعي�س 
حكٌر على فئة بعينها، ولعل هذا واحد من 
اأ�سباب �سّحة هذه الن�سو�س. �سخ�سيًا ل 
الت�سنيفات،  هذه  وراء  علميًا  �سببًا  اأجد 
ول مرّبرًا ي�سّرع مقاي�سة الن�ّس على حمل 
اإقامة �ساحبه، فالق�ّس فعل جمايل ينبغي 

األ ُيخ�سع للت�سنيف املكاين. 
* كتبت ق�س�سًا واأ�سدرت كتابني بهذا اللون 
الجتاه  ملــاذا  ناجحة،  كتبًا  وكانت  الكتابي، 
اىل الرواية؟ هل هي حلم موؤجل، اأم نوع من 

التنويع يف التجربة الكتابية؟
لي�ست  والــــروايــــة  الــقــ�ــســة  بـــني  املــ�ــســافــة  ـ 
امل�سرتكة  والقوا�سم  احلد،  هذا  اإىل  �سا�سعة 
من  كــثــرية.  ال�سرديني  النوعني  هذين  بــني 
هي  ـ  براأيي  ـ  اأهمها  بل  القوا�سم،  تلك  بني 
ُيحكى  ما  هناك  النوعني  كال  ففي  احلكاية، 
وبالنظر  هـــذه،  احلــكــايــة  اأن  غــري  لــلــقــارئ، 
وكثافة  الزمكاين  وظرفها  مو�سوعتها  اإىل 
الأحداث فيها، قد حتدد نوع الن�س وتفر�سه 
يف  معي  ح�سل  ما  هــذا  ولعل  الكاتب.  على 
)�سعيد  فحكاية  الــكــرز(،  حقل  يف  )الــنــوم 
ت�ستطيع  ل  مــا  الأحـــداث  مــن  فيها  ين�سني( 

ق��ص وروائي عراقي ولد 
ع�م ١٩٧٣، امت�ز بكت�ب�ته 
ال�ش�خرة، ن�شر العديد من 
املق�الت والق�ش�ص يف ال�شحف 
والدورّي�ت املحلية والعربية. 
اأ�شدر كتبً� عّدة ك�ن اأوله� 
)االإره�ب.. اجلحيم الدنيوي( 
ع�م 2005. غ�در العراق بعده� 
اإىل من�ٍف عدة، بينه� �شوري� 
واملغرب، لي�شتقر اأخريًا يف 
مملكة الرنويج. وا�شل اإ�شدار 
كتبه، التي حققت رواجً� جيدًا 
لدى القراء، بينه� )فوق بالد 
واد(..  ال�شَّ

حوار اأجراه: علي ال�صومري

ل�)جملة ال�صبكة(:

ال���ق���ا����س وال����روائ����ي

اأزهر جرجي�س
لكلٍّ منا حكايٌة ت�صتحق 
التدوين
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عن  ف�ساًل  ا�ستيفاءه،  الق�سرية  الق�سة 
كل  يف  عا�سها  التي  )الفقد(،  مو�سوعة 
حرّية  اإىل  حتتاج  والتي  حياته،  مراحل 
اأكرب يف ال�سرد وم�ساحة اأو�سع للتف�سيل. 
لقد وجدت يف الرواية ف�ساًء رحبًا للحكي 
باملقارنة مع الق�سة، كذلك ل يخفى اأّن 
للرواية مغرياتها الكثرية ول�سيما بعد اأن 
باتت الفن الأو�سع انت�سارًا، لكّن عالقتي 

مع الق�سة مل ت�سل اإىل الطالق بعد.
منت�سرًا  العراقي  ال�سرد  اأ�سبح  اليوم   *
يف العامل، بعد اأن ُعرف عن العراق باأنه 

بلد ال�سعر فقط، ماذا تقول اأنت؟
مت�ساوية  عام  ب�سكل  الإبداعية  الفنون  ـ 
يف التعبري واملكانة، و�سطوع جنم بع�سها 
كان  واأف�سلية.  تفّوق  على  دلياًل  ُيعد  ل 
بها،  ُيــهــتــدى  �ــســالًة  يــوم  ذات  ال�سعر 
ق�سائد  وكــانــت 
هــومــريو�ــس 

وُتغّنى  ُتن�سد 
اأن  قـــبـــل 
يــظــهــر 
اأثـــــــــر 

فّني 

ال�سرد قبلة  تبّدل و�سار  للوجود، لكن احلال 
ال�سعر  طغى  لقد  وعــ�ــّســاقــه.   الأدب  لــقــّراء 
قول  حّد  على  والأ�ساطري،  الفطرة  زمن  يف 
جنيب حمــفــوظ، اأمــا الــزمــن احلـــايل؛ زمن 
املنا�سب  الفن  هو  فال�سرد  واحلقائق،  العلم 
اأي�سًا  اأرى  وكتابة.  قراءة  الأدب  يتعاطى  ملن 
اأّن للحرب دورًا يف انت�سار فنون ال�سرد، ففي 
املدن التي تتعر�س للحرب يكون من الطبيعي 
ق�س�سهم  بــتــدويــن  الــنــا�ــس  يــقــوم  اأن  جـــدًا 
بات  ال�سرد  �سيوع  اأّن  غري  معها،  وحكاياتهم 

فح�سب،  احلـــرب  ــدن  م على  يقت�سر  ل 
ينكرها  ل  عاملية  ظــاهــرة  اإىل  حتــّول  بــل 
ي�سبه  مــا  قـــول  ا�ست�سهال  اإن  ــريون.  ــث ك
بالإ�سافة  احلداثة،  على  والتعّكز  ال�سعر، 
يف  �ساعدت  اأ�سباب  املــّدعــني،  كــرثة  اإىل 
ال�سرد  كّفة  ورجحان  ال�سعر  �سوء  خفوت 

لدى القارئ ب�سكل عام.
* اأقمت اأكرث من حفل توقيع لكتبك داخل 
فعاليات  تقّيم  كيف  وخــارجــه،  الــعــراق 

كهذه؟  وهل ت�سهم يف انت�سار الكاتب؟
للقاء  طيبة  منا�سبة  التوقيع  حــفــالت  ـ 
القّراء وال�ستماع اإىل اآرائهم وال�ستئنا�س 
بــهــا، كــذلــك هــي مــقــيــا�ــس جــيــد ملعرفة 
اجلدوى من ممار�سة فعل الكتابة، فنحن 
نكتب للقارئ ومن يّدعي اأنه يكتب لنف�سه 
ب�سكل  كــافــر  اإنـــه  بــل  فح�سب،  يــكــذب  ل 
كما  علمانية،  نظر  وجهة  من  حتى  مفزع 
عدة  ح�سرت  لقد  ــكــو.  اإي ــو  اأمــربت يــقــول 
معار�س كتب، عراقّية وعربّية، ولّبيت دعوات 
اأكرث  واأقمت  وخارجه،  العراق  داخل  ثقافية 
�سعيدًا.  ذلــك  كل  يف  وكنت  توقيع  حفل  من 
الــقــارئ،  للجميع؛  مفيدة  الفعاليات  هــذه 
للعزوف  مـــرّبرًا  اأجــد  ول  والنا�سر،  الكاتب 
عنها. ي�سعدين لقاء القّراء واأرى اأّن حتا�سي 
داء  مــن  متاأخرة  حالة  بالقارئ  الحتكاك 

التعايل. 
* ما جديدك؟

ـ بداأت بكتابة رواية جديدة قد ت�ستغرق عامًا 
اآخر.

الهجرة مل تكن ترفًا للعراقيني 

منذ  اليهود  �سكنها  العراق،  يف  ال�سلمي  التعاي�س  مدينة  العمارة،  مدينة 
ال�سبي البابلي واتخذوا من قرب النبي )عزير( مقامًا لهم، وظلوا كذلك 
حتى اإ�سقاط اجلن�سية العراقية عنهم مطلع اخلم�سينات. كذلك ال�سابئة 
الطيب  وكانت  الإ�سالمي  الفتح  قبل  ا�ستوطنوها  الذين  الأقـــوام  من 
قريب  عهد  وحتى  برتاثهم،  زخرت  التي  املناطق  اأقــدم  من  )طيبياثة( 
�سرطة  مركز  قرب  للعيان  الفلكية ظاهرة  ومرا�سدهم  كانت ح�سونهم 
مملكة  تاريخ  يف  ذكرهم  ورد  طوائفهم  مبختلف  وامل�سيحيون  الطيب. 
مي�سان )129 ق.م ـ 225 م(، فيما كانت لهم يف الع�سر احلديث كني�سة 
اأم الأحزان التي اأن�ساأوها مطلع عام 1870م، وكني�سة اأخرى بنتها اأ�سرة 

حنا ال�سيخ بالقرب منها عام 1940.
حملة  ـ  العمارة  مدينة  ت�سكن  اأ�سرتها  كانت  اأرمنية  امـــراأة  )مـــاري(   

التوراة-  فرحت بعودة الأهوار يف مي�سان.. 
فنادقها يف  احد  نّوا�س" على  "اأبو  ا�سم  وتطلق  بعراقيتها  تعتز  زالت  ما 

مدينة "بتايا" يف  تايالند. 
والقاهرة  تايالند  يف  �سياحية  عــقــارات  و�ساحبة  اأعــمــال  �سيدة  وهــي  

واليونان..
عــــــراقــــــيــــــة وعــــــمــــــاريــــــة 

يف  م�سيكان  يف  الــيــوم  ت�سكن  الأمــريكــيــة  باجلن�سية  ومتجن�سة  املــولــد 
اأمريكا..  

جيدًا  تعرفني  وهــي  الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  خــالل  من  عرفتها 
التي  املقابلة  اأ�سرتها من خالل  الأحد ع�سر، عرفت  موؤلفاتي  من خالل 
اأبرز ال�سخ�سيات الأرمنية  "كربيت"، عم والدها، كان  اأجريتها معها.. 
القرن  من  ال�سبعينات  وحتى  الأربعينات  حقبة  يف  العمارة  مدينة  يف 
املا�سي حني كان ي�ستغل يف م�ست�سفى الأمريكان، عندما كنا �سغارًا كنا 

نالحظه وهو يلعب الكرة الطائرة يف �ساحة  امل�ست�سفى . 
 وعندما اآلت ملكية م�ست�سفى الأمريكان اإىل احلكومة العراقية بعد ثورة 

14 متوز عام 1958،  افتتح له حماًل يف �سارع دجلة.
 )1976 )1910ـ  داود  العماري  املو�سيقي  الفنان  فهو  لأمها  جّدها  اأما   
اأخو �سالح الكويتي)1908ـ 1986(، وهما من مواليد العمارة ويهودها، 
والفنان �سالح كان ماهرًا يف العزف على الكمان، فيما ا�ستهر اأخوه داود 
بالعزف على العود، وعندما �سافرا اإىل الكويت اأطلق عليهما �سالح وداود 

ــي.  ــت ــكــوي وكانت  ال الــعــراقــيــة،  الأغـــاين  مــن  الكثري  حلنا  وقــد 
داود  العماري   بالطبيب  الن�سب  رابطة  تربطهما 
كباي.  وتذكر ماري اأنها كانت تزور مع عائلتها بيت 

الدكتور داود يف �سارع املعارف . 
التقطها يف  التي  وقد بعثت يل �سورة جدها داود 
ثالثينات القرن املا�سي يف مدينة العمارة م�سقط 
"لواء  يــده  بخط  ظهرها  على  و�سجل  راأ�ــســه، 

عمارت".. 
وقالت ماري اإنها فرحة بعودة الأهوار 
اإىل �سابق عهدها، لأنها �ست�سبح من 
جنوب  يف  املهمة  ال�سياحية  املناطق 

العراق.   
مي�سان  حمــافــظــة  زيــــارة  اأمنيتها 

م�سقط راأ�سها واأهوارها اجلميلة.

ماري ترانيك 
  اأرمنية ت�صتذكر م�صقط 

راأ�صها )العمارة(

جبار عبد اهلل اجلويرباوي 
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احل���ائ���زة ع��ل��ى ال��ب��وك��ر ال��ع��امل��ي

لالأديب )روبرت زيتالر( 
تفتقد الكمال

رواية )حياة كاملة(

�صامر اأنور ال�صمايل 

املدخنة،  من  قطعة  الأر�ــس  من  برزت  قلياًل  مرتفع 
تقدم اإيجر ب�سع خطوات اإىل حيث خّمن اأن املدخل 
يقع حتته، �سقط على ركبتيه وبداأ بحفر الأر�س، ظل 
يحفر حتى اأدميت يداه و�سار لون الثلج حتته داكنًا." 

�س64.
تكن  ومل  باحلياة،  يربطه  ما  )اإيــجــر(  لــدى  يعد  مل 
احلرب  يف  النا�سب  ال�سراع  حــول  اأفــكــار  اأيــة  لديه 
باجلي�س  اللتحاق  طلب  ذلك  ورغم  الثانية،  العاملية 
العمر  ب�سبب  ورف�س  يفعله،  ما  لأنه مل يجد  الأملــاين 
والعرج، ولكن بعد اأربع �سنوات ا�ستدعي اإىل اخلدمة 
الع�سكرية، واأر�سل اإىل بالد القوقاز ملحاربة الرو�س، 
بعيدا  �سنوات  ثماين  وق�سى  الأ�سر،  يف  وقع  وهناك 
الأ�سرى  جمع  "مت  �سراحه:  اإطــالق  قبل  وطنه  عن 
عليهم  توجب  حيث  للثكنات،  الأمامية  ال�ساحة  يف 
بع�سها  فوق  ويكد�سوها  مالب�سهم  من  يتجردوا  اأن 
َب البنزين  يف كومة كبرية تفوح منها رائحة نتنة. �سُ
فوق الكومة، واأ�سرمت النار بها، وبينما كان الرجال 
من  اخلــوف  وجوههم  على  بــدا  اللهب،  يف  يحدقون 
اأ�سواأ حتى من  اأو مما هو  بالر�سا�س،  فوري  اإعــدام 
ويتحدثون  ي�سحكون،  اأخـــذوا  الــرو�ــس  لكن  ذلــك. 
ب�سخب جميعًا يف اآن واحد، وعندما اأم�سك اأحدهم 
ال�سبح  هذا  مع  وقــام  اإليه،  و�سمه  كتفه  من  اأ�سريًا 
النار،  حول  م�سحكة  ثنائية  برق�سة  النحيل  العاري 
�سباح  كــان  ال�سباح  هــذا  اأن  لالأغلبية  يت�سح  ــداأ  ب
خري." �س89.منحت البلدية )اإيجر( حجرة خ�سبية 
خلف بناء املدر�سة، ولكن التعوي�س احلكومي املمنوح 
ب�سيطة،  ملعي�سة  كــاف  غــري  احلـــرب  مــن  للعائدين 
وتنظيف  احلقول  يف  العمل  اإىل  ال�سقي  الرجل  فعاد 
مالب�سه  وات�ساخ  بوؤ�سه  من  الرغم  احلظائر،على 
الطيب،  قلبه  لنظافة  الأولد  معلمة  انتباه  ا�سرتعى 
فزارته يف حجرته حيث ل يوجد مقعد �سالح 
للجلو�س: "عندما انطلق اجلندول بهزة 
خفيفة وقف اإيجر عند اإحدى النوافذ. 
�سعر باملعلمة تقرتب منه من اخللف 
وتنظر فوق كتفيه. فكر كيف اأنه مل 
على  �سنوات.  منذ  �سرتته  يغ�سل 
الأقل قام الأ�سبوع املا�سي بتعليق 
لن�سف  النبع  مــيــاه  يف  �ــســروالــه 
�ساعة، ثم جففه يف النهاية فوق 

�سخرة م�سم�سة." �س120.

-1-
تقدم هذه الرواية، التي حظيت بالكثري من ال�سهرة، 
ال�سرعي  غري  البن  اإيجر(  )اأندريا�س  بطلها  �سرية 
الأخــت  زوج  اإىل  نحبها  ق�ساء  قبل  اأ�سلمته  لمـــراأة 
ورغم  املــزرعــة،  يف  اأجــر  دون  كخادم  ا�ستغله  الــذي 
ذلك كان يعامله بق�سوة �سديدة. فعندما اأ�سقط دون 
ق�سد وعاء الفخار من يده �سربه �سربًا مربحًا حتى 
املنا�سب  بالعالج  يحظ  ومل  قدميه،  اإحدى  انك�سرت 
فظل يعرج طوال حياته: "رغم اأن اأندريا�س اإيجر كان 
ُيعترب �سخ�سا ذا اإعاقة، لكنه كان قويًا. كان ي�ستطيع 
يتكلم،  وبالكاد  بالقليل،  ويطالب  ملهامه،  الت�سدي 
مثلما  متــامــًا  احلــقــول  يف  ال�سم�س  حـــرارة  ويتحمل 
اأي عمل،  يتحمل الربد القار�س يف الغابة. كان يقبل 
العمل باملنجل  باأمانة وبال تذمر. كان يجيد  وينجزه 
املق�سو�س  الع�سب  يقلب  بــاملــذراة،  يجيده  مثلما 
ل عربات النقل بروث احليوانات، ويعتل  حديثًا، ويحمِّ
احلــجــارة وحــزم التنب من احلــقــول. كــان يــدب مثل 
ال�سخور  بني  اجلبل  وي�سعد  الأر�ــس،  فوق  خنف�ساء 
اجتاه  اأي  يف  يعرف  كــان  التائهة.  املا�سية  مالحقًا 
اأنواع اخل�سب، كيف يو�سع  ينبغي تقطيع كل نوع من 
البلطة."  الإ�سفني، وكيف يربد املن�سار، وكيف جُتلخ 

�س28.
مبا  ا�ستاأجر،  والع�سرين  التا�سعة  )اإيجر(  بلوغ  بعد 
مهجورة  رخي�سة  اأر�ــس  قطعة  قليل،  مال  من  جمعه 
بيتًا  فيها  وبنى  �ساأنها  فاأ�سلح من  ومليئة باحلجارة، 
فندق  يف  اخلــادمــة  عرو�سه  فيه  وا�ستقبل  �سغريًا، 
يجعله  املــراأة  بهذه  جمعه  الذي  احلب  وكان  القرية، 
القيام  قادرًا على  نف�سه  يتخيل  يكن  باأفعال مل  يقوم 
بها قبل ذلك: "خالل حياته مل ي�ستطع اإيجر اأن يتذكر 

عند  كما ح�سل حينها  كثريًا هكذا  وتكلم  اأنه حدث 
تتداعى  الكلمات  كانت  لأر�سه.  ملاري  الأوىل  الزيارة 
منه هكذا بب�ساطة، وكان ي�ستمع اإليها مذهوًل، كيف 
ليخرج  تلقاء ذاتها متامًا  بع�سها من  ت�سطف خلف 
منها معنى، مل يكن يت�سح حتى بالن�سبة اإليه اإل على 

نحو مفاجئ بعد اأن يتلفظ بها" �س35.
اأراد )اإيجر( احل�سول على املال ليوفر لزوجه حياة 
هانئة، فاقبل على العمل ال�ساق دون تذمر يف �سركة 
خطرة  باأعمال  اإلــيــه  عهد  وهــنــاك  التلفريك،  بناء 
كزراعة الألغام يف ال�سخور لتفجريها. ومل يكن هذا 
البائ�س ي�سعر بخطورة ما يقوم به، اأو ينتابه اخلوف، 
فقد كان م�ست�سلما لقدره، ورا�سيًا مبعي�سته الب�سيطة 
حفر  بحفر  "قام  قليلة:  م�سرات  من  تخلو  ل  التي 
بطول  تثبيت  م�سامري  فيها  يزرع  كان  الغرانيت،  يف 
معدنيًا  �سلَّمًا  لحقًا  تتحمل  اأن  املفرت�س  من  �ساعد 
طوياًل لفنيي ال�سيانة. باإح�سا�س �سري بالفخر اأخذ 
هذا  ما  وقــت  يف  �سيت�سلقون  الذين  بالرجال  يفكر 
ال�سلم، غري مدركني اأنهم مدينون بحياتهم له وحده 

وملهارته." �س47.
العمر، ففي  لالإن�سان طوال  توهب  ل  الهادئة  احلياة 
�سخم،  انهيار  العالية  اجلبال  يف  حدث  �ستوية  ليلة 
كانت  حيث  اخل�سبي  املنزل  الثقيلة  الثلوج  وغمرت 
ال�سرور  من  قليلة  اأيــامــًا  منحته  التي  )اإيــجــر(  زوج 
بعمق  م�سحوق  من  طبقة  "حتت  املبكر:  رحيلها  قبل 
ي�سل حتى الركبة. كان الثلج قا�سيًا كما لو اأنه ر�سف 
مدخله، تناثرت يف كل مكان األواح ال�سقف اخل�سبية، 
يتعرف  اأن  ا�ستطاع  املتك�سر،  واخل�سب  واحلــجــارة، 
ميلكه  الــذي  املطر  لربميل  احلديدية  احللقة  على 
مو�سع  على  حذائه.  فردتي  اإحــدى  مبا�سرة  وقربها 

رواية )حي�ة ك�ملة( 
امل�شنفة �شمن الق�ئمة 

الق�شرية جل�ئزة 
البوكر الدولية لع�م 

20١6 هي العمل 
اخل�م�ص لالأديب 

)روبرت زيت�لر( الذي 
ولد يف النم�ش� ع�م 

١٩66 وع��ص يف اأمل�ني� 
وكتب بلغته�.

رغم اأن اأندري��ص اإيجر 
ك�ن ُيعترب �شخ�ش� ذا 

اإع�قة، لكنه ك�ن قويً�. 
ك�ن ي�شتطيع الت�شدي 

مله�مه، ويط�لب ب�لقليل، 
وب�لك�د يتكلم، ويتحمل 

حرارة ال�شم�ص يف 
احلقول مت�مً� مثلم� 

يتحمل الربد الق�ر�ص 
يف الغ�بة. ك�ن يقبل اأي 

عمل، وينجزه ب�أم�نة 
وبال تذمر
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- كورديليا : ل�سيء يامولي
- لري: ل�سيء ياتي من ل�سيء

لعل الكاتب لوي�س بيجلي قد طوع دون ان يعلن 
امللك  عن  بتنا�س  وا�ستلها  �سميدت  عن  روايته 
املخرج  لنا  ما�سي�سرده  وهــذا  ل�سك�سبري  لــري 
بهمة  للرواية  ت�سدى  الــذي  بايني  ال�سكندر 
ان  ا�ستطاع  اذ  اعلن  كما  بالغ  و�سرور  وا�سحة 
ير�سم بعدًا ح�سيًا رائعًا �ساعده يف ذلك املمثل 
الفيلم يتحدث عن ذلك  البارع جاك نيكل�سن، 
يف  وامل�ستقيم  النزيه  �سميدت(  )وارن  املوظف 
الب�سري  ال�سرد  الوىل من  اللحظة  منذ  عمله 
هذا حينما يجل�س يف مكتبه ب�سركة التاأمني وهو 
متى  اجلــدار،   فوق  املعلقة  ال�ساعة  اىل  يتطلع 
تاتي ال�ساعة اخلام�سة؟ يف اللحظة الخرية نراه 
يقف ويتقدم من معطفه يرتديه ويطفىء انوار 
املكتب ويغادر،  هذا الت�سرف النزيه ين�سحب 
�سراها  وال�سريةالتي  الجتماعية  حياته  على 
لحقا، يف الحتفال الذي تقيمه ال�سركة لوارن 
�سميدت ملنا�سبة بلوغه ال�سن القانونية واحالته 
يتحدث  بالغ  وب�سرور  املدير  نرى  التقاعد  على 
من  ي�ستفيق  �سميدت  لكن  عنه،   احــرتام  بكل 
فوات  وبعد  �ساقته  قد  زمنه  عربة  لريى  واقعه 
اى  من  تخلو  خاوية  حياة  عا�س  قد  انه  الوان 
حياة  فيه  تكون  احلا�سر  عاملنا  يف  هل  متعة،  
اى متعة؟  امل�ستقيم خاوية وخالية من  الن�سان 
يومه  ذا  هو  �سباحا،   ال�سابعة  ال�ساعة  تعلن 
ايامه  من  العك�س  على  بتثاقل  ينه�س  الول،  
ال�سابقة حيث الن�ساط واحليوية،  يدخل غرفة 
مكتبه يف املنزل، يحاول ان يفعل �سيئا فال يجد 
�سوى كلمات متقاطعة والغاز يحاول ان يحلها،  

ماي�سليه،   فيه  ليجد  التلفزيون،   اىل  يتطلع 
بعد ايام يحاول الذهاب اىل ال�سركة التي كان 
طيب  بــرتحــاب  املــوظــف  ي�ستقبله  فيها،  يعمل 
عليه  العمل  يف  واجبات  لديه  بان  يخربه  لكنه 
القيام بها لذلك فهو م�سطر للمغادرة، ها انت 
وحيد ياوارن،  يبدا الزمن يلف �سرنقته حولك،  
�سنواتك املا�سيات تخلت عنك ودفعت بك اىل 
ان  للحظة  ولو  الذي مل تكن تفكر  انت  الوحدة 
الزمن،  دورات  اق�سى  ما  ياالهي  وحيدا،  تكون 
يعود خمذول اىل املنزل يحاول ان يقرا الر�سائل 
من  موجهة  ر�سالة   على  عيناه  تقع  ترده،  التي 
للقيام  تدعو  التي  الن�سانية  املنظمات  احــدى 
ــاأوى  بتبني احــد الطــفــال الــذيــن ليــجــدون م
الطفل  ذلك  اىل  بالكتابة  مبا�سرة  ي�سرع  لهم، 
الذي يدعى )نودجو(، وارن يخربه عن حياته 
باكملها، حينما اتطلع اىل املراآة اجد رجال قد 
�سيخ  اىل  وحولته  واليام  ال�ساعات  عليه  دارت 
من  خارطة  اىل  حتــول  وجــه  ال�سجيج،  هجره 
وبالكاد  اذنيه  فوق  ال�سعر  منا  والرتابة،  المل 
�سار يتعرف على ادوات منزله، �سيخ بداأ يتطلع 
اىل اوردة ج�سمه فيجدها كانها �سال�سل تطوقه 
وتقطع انفا�سه، اوردة كانها انهار �سغرية زرقاء 
�ساعت مالحمها، انني اعي�س مع امراة ادعي 
واربعون  اثنان  اليـــام،  غابر  يف  منها  زواجــي 
اثنان واربعون عاما  عاما لاعرف كيف مرت، 
وانا امتدد بالقرب من امراة واردد �سوؤال ظل 
لغزا حمريا،  من هذه الكتلة التي تنام بالقرب 
مني؟ مل مل اكت�سف تلك ال�سرقة ؟ �سرقة ايامي 
وعمري اإل يف هذه اللحظة التي �سار على لزاما 
ان اقيم يوميا يف نف�س املكان واقابل نف�س الوجه 

كل �سباح واردد نف�س الكلمات كل يوم، مل اعد 
�سراء  يف  تبددها  الــتــي  المـــوال  تلك  احتمل 
اللعب ول احب طريقة جلو�سها يف نف�س املكان 
والتحدث بنف�س الطريقة، وال�سىء الكرث فزعا 
يغلق  ج�سدها،  من  املنبعثة  الرائحة  تلك  هي 
وارن �سميدت الر�سالة ويحاول اخلروج لي�سعها 
ان  منه  تطلب  زوجته  لكن  الربيد،  �سندوق  يف 
يقوم بتنظيف ال�سجادة وان ليحاول الت�سكع يف 
)طريقة  تلك  العواطف،  وا�ستجداء  الطرقات 
الفها كثريا( ذات يوم وحينما يعود من جولته 
يجد ان زوجته قد فارقت احلياة، ها انت اخريا 
وحيد، حت�سرابنته الوحيدة والتي تعي�س بعيدا 
معه،  تعي�س  الــذي  الرجل  مع  الدفن  مرا�سم 
لنه  اطول  مدة  معه  بالبقاء  يقنعها  ان  يحاول 
غري  تغادرالبنة  الــوحــدة،  ب�سطوة  ي�سعر  بــدا 
تت�سرب  اليومية  العابك  به،  ي�سعر  مبا  مبالية 
لتحل حملها  البنة  الزوجة،  الوظيفة،  ياوران، 
مل  نــومــك،  �سرير  تعانق  تــكــاد  الــتــي  القمامة 
يرعاه  الــذي  التنزاين  الطفل  ذلــك  �سوى  يبق 
له عن غربته  الوقت يكتب  نف�س  باملرا�سلة ويف 
اكرث  وت�سبح  المــور  تتفاقم  جاحد،  عــامل  يف 
يف  خمباة  ر�سائل  رزمة  يكت�سف  حينما  تعقيدا 
اذ  ا�ساريره  تنفرج  بزوجته،  خا�س  �سندوق 
يظن ان هذه الر�سائل هي التي بعثها اىل زوجته 
ايام ال�سباب واحلب، لكنه يفاجاأ حينما يالحظ 
ان تلك الر�سائل لي�ست بخط يده وامنا موقعة 
الخر  هو  �ساخ  الــذي  ا�سدقائه  احــد  قبل  من 
بهذا  عالقة  على  كانت  هيلني  ان  على  وتوؤكد 
املخرج  من  �سريعة  وحركة  وبذكاء  ال�سديق، 
وهو  �سمدت  نــرى  والنــفــعــال  بالغ�سب  توحي 

عن �صميدت
ها اأنت اأخرياً وحيٌد

مقداد عبد الر�صا

نبهه اىل  يعنف �سديقه، لكن �سديقه كمن 
ان تلك الر�سائل التهمها الزمن هي الخرى 
من  وارن  يتخل�س  وكــي  فيها،  لنفع  وبــات 
ت�سرب  باتت  التي  و�سياطه  زمنه  كوابي�س 
ليقوم  ميلكه  الذي  الكرفان  ي�ستغل  بق�سوة، 
هاتفيا  يخربها  حينما  ابنته  لزيارة  برحلة 
بذلك لكنها تخربه بان قدومه غري �سروري 
وان لديها الكثري من امل�ساغل، م�سهد موؤثر 
يذكر بجحود )ريغن( و)البني( يف امللك لري 
ل�سنت  )اننت  منهن  الرتحاب  يلق  مل  حينما 
اىل  احلديث  �سبل  ال�سبل،  ت�سيق  بناتي(، 
الخر، يدخل حمال لبيع ال�سيارات ليكت�سف 
هذه  طفولته،  مامنزل  يوما  كان  املكان  ان 
احلمام،  وهذا  احلديقة  وتلك  نومي  غرفة 
عن  وي�ساله  الــبــائــع  الــيــه  يتطلع  ــذهــول  وب
�سيئا،  ليريد  بانه  وارن  عليه  فريد  مبتغاه 
الكرفان  يقود  البائع،  ذهــول  و�سط  يغادر 
على  يتعرف  الكثرية  لل�سيارات  مــراآب  ويف 
ينفرد  للع�ساء  تدعوه   ، وزوجــة  زوج  عائلة، 
وران بالزوجة بعد ان تتاجج عواطفه يحاول 
ان يقبلها لكنها ترد عليه بق�سوة ويطرد، ها 
يوقد  الكرفان  فوق  اخــرى،  مرة  وحيد  انت 
وارن �سمعتني ويحاول ان يتحدث مع زوجته 
التي غادرته، ينام لي�سحو عند بيت ابنته ، 
يحاول ان يقنعها بالعدول عن فكرة الزواج 
ان  اما  البنة  تخربه  معه،  للعي�س  واملجىء 
يح�سر حفل الزفاف او يعود من حيث اتى،  
وحيد  �سميدت،  ياوارن  وحيد  اخريا  هاانت 
متاما كما لري بعد ان فقد بهلولته كورديليا.
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�سديقه  ابــن  ختان  عند  الكريف  ويــقــوم 
مب�سك رجليه بقوة ملنعه من احلركة اأثناء 
اخلتان، وبنات الكريف ل يحق لهن الزواج 
اأبيهن وبالعك�س لأنه يعدُّ  من اأولد �سديق 

اأخًا �سقيقًا لأبيهن!

�شعيد طّفي الكلوب ... خده� 
ِي�ِشع وّيه الروب 

وغما�س  وال�سامية  والــديــوانــيــة  عفك  يف 
واجلنوب  الو�سط   مدن  و�سائر  والقا�سم، 
العراقي، هناك اأغنية ترّدد من قبل ن�ساء 
زوجته  على  العري�س  يدخل  عندما  املحلة 
بالعزف   يقمن   اإذ  املباركة،  الدخلة  ليلة 
ال�سغريات  ترق�س  فيما  الــدفــوف  على 
وهن  الرجال  من  اخلايل  احلفل  ذلك  يف 
–خدها  الكلوب  طّفي  )يــفــالن  ين�سدن 
العري�س  يخاطنب  وهن  الــروب(  وّيــه  ي�سع 
�سوء  يطفئ  اأن  عليه  اإن  له  ويقلن  با�سمه 
نورًا  ي�سع  العرو�س  خّد  لأن  العر�س  غرفة 
مالب�سها  فــوق  ترتديه  الــذي  ـــرداء  ال مــع 
الداخلية، وبذلك فهو يرى احلالوة اأمامه 

وا�سحة دون �سياء م�سطنع.

 ب�هلل عليكم ي�خلق       �شلموا على حّم�م علي
تقع  التي  املدينة  وهي  العليل،  حلّمام  ال�سعبية  الت�سمية  هي  علي  حّمام 
ال�سهرية اخلا�سة بال�ست�سفاء من  جنوبي املو�سل وفيها عيون الكربيت 

الأمرا�س اجللدية و�سواها.
وحّمام العليل منطقة ب�ساتني جميلة يخرج اليها امل�سالوة وامل�سالويات 
ع�سر اخلمي�س، اأو اأي يوم اآخر للنزهة واملتعة اأو ال�سباحة اأو لزّفة العر�س 

بال�سيارات..اأحيانًا.
ذلك،  البنات  ترجو  فيما  للحّمام  الذهاب  عن  تتكا�سل  ــر  الأ�ــسَ بع�س 
ترمي  اأن  تتمنى  الأهل اىل احلّمام  ي�ساعدها احلظ على رحلة  ومن مل 
لة يف احلّمام لكي  َب�سَ للنزهة هناك  اأهلهن  اأخذهن  اللواتي  �ساحباتها 
حتن قلوب اأهلها وياأخذونها اىل احلّمام يف الرحلة املقبلة عّلها تعرث على 
ابن احلالل، ول�سان حالها عرّب عنه ال�ساعر املو�سلي �سليمان بك اجلليلي  

بقوله:

باهلل عليكم ياخلق    �سلموا على حّمام علي
واإن كان رحتم لل�سبح   ومن ال�سبح وبعجلي

ّتوا ب�سلي والعني بالعني التقت  بالعني زيِ
وذلك يعني اأن العني اذا التقت باحلبيب املوعود فعلى املحبوبة اأن تزتَّ 

)اأي ترمي( ب�سلة يف العني!

 �شمعة العر�ص.. يف كل مك�ن
عادات  عن  لها  بحث  يف  جين�سكا،  �سكار  البولندية  امل�ست�سرقة  تقول 
تقام  الكبرية  العر�س  �سمعة  اإن  وبولندا،  العربية  البلدان  يف  الــزواج 
ال�سغرية  بال�سموع  مليئة  �سينية  يف  وتو�سع  احلّناء  ليلة  الب�سرة  يف 
امل�ساحبة، لكن البنات يف بولندا يدخلن على �سديقتهن العرو�س وهن 
مم�سكات بال�سمع امللون ويقمن بنزع  التاج الأخ�سر من راأ�سها لي�سعن 
�سمعة  تكون  العراق  مدن  من  و�سواها  بغداد  ويف  الزوجية.  تاج  بدله 

العر�س متوهجة ليلة الزفاف اإيذانًا بالفرح واخلري وال�سعادة املقبلة.

  �شراع االأ�ش�بع ليلة العر�ص
ال�سعبي(  تراثنا  يف  )التوا�سل  كتابه  يف  الفّتال  علي  الأ�ستاذ  يــروي   
تفا�سيل تلك املعركة الطريفة التي تتم بني ممثلة لأهل العرو�س وممثلة 
يعلو  اأن  تريد  واحــدة  وكــل  بالإبهامني،  ي�ستبكن  وهــن  العري�س  لأهــل 
الإ�سبعني  املاء على  وت�سكب  ثالثة  امراأة  تتدخل  الأخرى حتى  اإبهامها 
لتف�س النزاع الطريف املفتعل الذي تريد كل واحدة من الثنتني فر�س 

�سيطرتها على مقدرات احلياة الزوجية املقبلة.

   بداًل من ذبح البّزونة!
قطة  ذبح  دخلته  ليلة  يف  عري�سًا  اإن  تقول  املتداولة  القدمية  احلكاية   
لكن ذلك جمرد خيال  اأمر،  كل  تطيعه يف  كي  ليخيفها  العرو�س  اأمام 
مل يتحقق اإل يف هذه احلكاية املروّية، و�سيبل التعاون بني الزوجني هو 
الأعراف  حتركها  رغبات   هناك  لكن  الزوجية،  احلياة  اإجناح  و�سيلة 

ال�سعبية.
على  بق�سبة  مي�سك  الكردية،  القرى  بع�س  يف  العري�س،  كان  قدميًا 
راأ�سها باقة زهور ي�سرب بها راأ�س عرو�سه ب�سع �سربات، فاإن مل تنك�سر 

الق�سبة كان ذلك دلياًل على �سيطرته.
وبيده قطعة حلوى  العري�س ي�سعد على مرتفع  كان  الرتكمان  يف قرى 
يرميها على راأ�س عرو�سته دلياًل على حبه لها، ويف الو�سطني: الكردي 
والأقارب  الأهل  واإيذانًا ببهجة  الفرح  الدبكات دليل  والرتكماين تكون 

وال�سعادة.

ديُك العر�ص
العرو�س  اأم  تعد  ع�سرًا،  العرو�س  بيت  ويف  العراقية،  اأ�سقف  تل  يف    
اىل  ليقدم  احلبّية  او  الربغل  من  كبري  �سحن  فوق  بالدهن  مقليًا  ديكًا 

العري�سني ليلة عر�سهما.
ال�سعرية  هــذه  يف  الــدجــاجــة،  ولي�س  الــديــك،  قلي  �سبب  يحلل  اأحــد  ل 
ولدة  يف  الأهــل  رغبة  ب�سبب  ذلك  اأن  نرى  لكننا  ال�سعبية،  العتقادية 

بية قبل البنات! ابنتهما ال�سِّ
الكريف-ال�شردوج

الكريف عند الإيزيدية يف العراق عمومًا، ويف تلعفر بالذات، هو �سديق 
بدور  يقوم  والكريف  اأمــه،  تلده  مل  الــذي  الــزوج  واأخــو  ل  املف�سّ الأ�سرة 
 : الأخــرى  واملــدن  بغداد  ن�سميه يف  ما  اأو  الأ�سرة،  لعري�س  )الــزافــوف( 

ال�سردوج.

ديُك العرو�س املطبوخ 
وتقاليُد �صعبية اأخرى

التك�د ع�دات العر�ص والزواج يف العراق تختلف كثريًا من منطقة اىل اأخرى اإال 
يف التف��شيل مع تغيري ب�شيط يف املم�ر�ش�ت، لكن هن�ك بع�ص الطرائف واملم�ر�ش�ت 
التي  التت�ش�به تف�شياًل. وقد بحثن� يف الكثري من امل�شرتك�ت الطريفة واملتغريات 
من منطقة اىل اأخرى. وهذا جتوال �شريع يف التف��شيل، نرجو اأن يتمتع به من 

تزوج �شعيدًا.. ومن ينتظر ومن تنتظر الليلة التي التن�شى:
  با�صم عبد احلميد حمودي

ي الكلوب  �صعيد طفاّ
ه الروب ع وياّ خدها ِي�صِ

ف����ل����ك����ل����ور



 

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

واأية و�شيلة اعالمية اخرى ا�شتعم�ل هذه ال�شور  ) هي ار�شيفي 
ال�شخ�شي ومعي عقد �شرائه�(  ، جملة ال�شبكة العراقية الوحيدة له�  

احلق بذلك وبعك�شه �شتكون املح�كم هي الفي�شل.

مقداد عبد الر�صا

حولها  والأبــراج  الأ�سوار  من  طوق  �سرب  قدميًا  والعوا�سم  املدن  م�ستلزمات  من 
الأبــواب  املــاء،  فيه  يجري  عظيم(  خندق  لبغداد  )كــان  عظيم  خندق  بها  يحيط 
اأ�سوار  كانت  هكذا  والغزاة،  للطامعني  لتت�سدى  الأ�سوار  تتخللها  واملتينة  املحكمة 
بغداد احل�سينة التي اأن�سئت منذ تا�سي�سها وظلت لقرون طويلة لتغفل عن �سيانتها 
حتى العهد العثماين للقرن التا�سع ع�سر وبداية القرن القرن الع�سرين، لكن بعد 
تدك  اخــذت  والتي  ا�ستعمالها  وح�سن  احلديثة  التخريب  واآلت  املدافع  انت�سار 
احل�سون والأ�سوار، فقدت هذه الأ�سوار واحل�سون ميزتها وا�سبحت لفائدة منها، 
باعتباره  باملحافظة عليه  اعتني  اإل ما  الوجود  �ساأنها فاندثرت وزالت من  واأهمل 
من اآثار ال�سلف. ومما ي�ساعد على درا�سة خطط البالد، مل يبق من ا�سوار بغداد 
وح�سونها ال بع�س ماكان منها يف اجلانب ال�سرقي وهي بقايا الأ�سوار واحل�سون 
التي جددت من قبل اخلليفة النا�سر لدين اهلل العبا�سي �سنة 1221 م، كما جاء يف 
الن�س املنقو�س يف الآجر على باب الطل�سم. كان هذا ال�سور يخرج من دجلة عند 
املعظم(  )باب  ال�سلطان  باب  وفيه  العا�سمة  امانة  بهو  املعظم احلايل قرب  باب 
متجها اىل ال�سرق ثم ينعطف اىل اجلنوب فيمر �سرق تربة ال�سيخ عمر ال�سهروردي 
وفيه الباب الو�سطاين متحف الأ�سلحة، وكان ي�سمى باب الظفرية وباب خرا�سان 
لمتداد طريق خرا�سان منه، عليه برج عظيم هو الباقي من ابراج ال�سور ثم ي�ستمر 
كان  وقد  الأبي�س،  بالباب  وي�سمى  الطل�سم  وهو  ال�سباق(  )اأى  احللبة  بباب  فيمر 
عليه برج عظيم ي�ستمر حتى ي�سل اىل برج العجمي ثم ينعطف اىل الغرب وينتهي 
عند دجلة حيث برج الباب ال�سرقي وي�سمى باب كلواذي وباب الب�سلية كما اطلق 
القرن  بداية  عند   ال�سورة  عنده،  ال�سفن  ر�سو  باعتبار  اخلليج  باب  اي�سا  عليه 

املا�سي وهي لباب ال�سلطان، اأى باب املعظم. 
من اأ�سوار بغداد وقالعها بقلم ال�سيد نا�سر النق�سبندي / جملة اأهل النفط

الأول )رحمه اهلل(  امللك في�سل  من اجمل مظاهر دميقراطية 
طريق  يف  او  الر�سيد  �سارع  يف  تراه  ان  بالإمكان  انك  وب�ساطته 
ال�ساحلية وهو يقود �سيارته بنف�سه وي�سق طريقه دون حرا�سة او 
ر ذات �سباح  حماية من خلفه، ي�سبقه اأى �سائق يزاحمه، وقد تبكِّ
بابت�سامته  عليك  و�سّلم  طلع  قد  فــرتاه  عملك  او  مدر�ستك  اىل 
امثال  العراق  �سعراء  مع  وطيدة  �سالت  له  كانت  لقد  الأليفة. 
الر�سايف والزهاوي وال�سبيبي. عنّي ال�ساعر الزهاوي يف جمل�س 
الأعيان وطلب منه ان يكون �ساعر البالط، غري ان الزهاوي رف�س 
العام  من  اآب  �سهر  ويف  البالد  على  ملكًا  ج  يتوَّ اأن  وقبل  الطلب. 
1920 احتفلت مدر�سة البارودية ) كما يف ال�سورة ( با�ستقبال 
الأمري في�سل بن احل�سني قبل تتويجه ملكًا على العراق، وكان يف 

ا�ستقباله الكادر التدري�سي وطالب املدر�سة.
 وهذه ال�سورة جتمع الكادر التدري�سي ومن بينهم: �سادق حبة، 
قا�سم  الــراوي،  جنيب  الواعظ،  ابراهيم  التتار،  �سامي  ح�سن 
العلوي، ال�ساعر جميل �سدقي الزهاوي، بهاء الدين �سيخ �سعيد، 

حممد ناجي الق�سطيني، عبد العزيز ال�سنوي.

مبنا�سبة قبول اآثار بابل �سمن الرتاث العاملي نورد ماكتبه 
الدكتور فرج ب�سمه جي حول بابل وبرجها:

تقع اىل جنوب  التي  بابل  نتعرف على اطالل  ان  ن�ستطيع 
�سماها  لقد  كليومرتا،  �سبعني  من  نحو  وعلى  بغداد  غرب 
اوج  بابل  بلغت  ـــه.  الإل بــاب  ومعناها  )بــابــل(  البابليون 
عظمتها يف ع�سرين من عمرها: الول يف نحو عام 1700 
العظيم،  امل�سّرع  حمورابي،  امللك  زمــن  ويف  امليالد  قبل 
وثانيهما نحو 600 قبل امليالد يف زمن امللك نبوخذ ن�سر 
حترى  الــ�ــســاخمــة.  والــقــ�ــســور  املعلقة  اجلــنــائــن  �ساحب 
املنقبون الأملان عن اطالل مدينة بابل واثارها منذ مطلع 
القرن الع�سرين حتى بداية احلرب العاملية الوىل وتتبعوا 
القدمية فيها وعرثوا بني طياتها  العاملية  معامل احل�سارة 
وك�سفوا  ونقو�س،  وكتابات  متاثيل  من  الثــار  �سنوف  على 
هذه  بقايا  من  والبع�س  فخمة،  وق�سور  معابد  بقايا  عن 
املدينة كان يوؤّمه الزائرون وال�سياح، ومن ذلك باب ع�ستار 
بابل  وا�سد  واملزجج  الب�سيط  بالآجر  البارزة  النقو�س  ذو 
وغريها. و�سل هريودوت املوؤرخ اليوناين يف منت�سف القرن 
حتت  انــذاك  كانت  وقد  بابل  مدينة  امليالد  قبل  اخلام�س 
احلكم الأخميني الفار�سي، و�سفها وذكر مبانيها العظيمة 
بالذهب  املحالة  والتماثيل  بالنقو�س  املزدانة  ومعابدها 
والف�سة والالزورد واثنى على مبانيها التي تعد من عجائب 

ال�سهري  اليوناين  اجلغرايف  �سرتابو  زار  وملا  ال�سبع.  الدنيا 
اأهلها  اأغلب  وقد هجرها  متداعية  املدينة وجدها خرائب 
حيث ت�ساءل �ساأنها وخبا جمدها خالل احلكم ال�سا�ساين 
ثم ايام العرب من بعدهم. تقول الليدي دراور يف كتابها: 
"يف بالد الرافدين �سور وخواطر، �سم�س و�سكون وخرائب 
واللنب  احلجر  ك�سارة  من  مكد�سة  اكدا�س  فيها  مغربة، 
من  وكــاأن  تظنها  الأر�ـــس،  �سعيد  حتت  وكلها  والطابوق 
بناها حفر ا�سا�س املدينة وفرَّ هاربا، �سكون �سامل وعزلة 
وحيوانات �سحراوية وتراب نفحته ا�سعة ال�سم�س، ولو جهل 
مثال  بغداد  من  بال�سيارة  وق�سدها  بابل  طريق  الإن�سان 
املياه  جماري  على  الدالة  املرتفعات  تلك  ان  يح�سب  فقد 
وذلك  العظيمة  املدينة  ا�سوار  من  ماتبقى  هي  القدمية 
وكلما  يل،  هذا  حدث  وقد  طويلة  مب�سافة  ي�سلها  ان  قبل 
اىل  املــوؤدي  الطريق  عن  الرعاة  احد  من  ال�سوؤال  حاولت 
اليها وجدت  للو�سول  الوقت  ا�ستف�سر كم بقي من  او  بابل 
يفر  وكاأنه  هاربا  ويــويل  ثوبه  اطــراف  يجمع  اأ�ساأله  الــذي 
احدهم  �سادفت  وقد  ال�سيطان،  من  فــراره  ال�سيارة  من 
وهو مي�سي الهوينا اأمام قطيعه وما ان �ساألته نف�س ال�سوؤال 
حتى نظر اىل با�ستغراب، لقد اكت�سفت بعد حني انه مل يفر 
منه  تقربنا  احدثه  الــذي  ال�سوت  اأمــام  ويرك�س  كاأمثاله 

لكونه كان م�سابا بال�سمم واخلر�س." 
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"ال�سو�سيال  يف  الــتــجــاريــة  ــع  ــواق امل ازدادت 
ميديا" ب�سورة متنوعة، فهناك مواقع تخت�س 
التجميل  مب�ستح�سرات  واخـــرى  باملالب�س، 
كبري  ــال  اإقــب هــنــاك  وبالنتيجة  ذلـــك،  وغــري 
ال�سلع  من  لهم  يعر�س  ما  على  اجلمهور  من 
هذه  اأ�سحاب  �سّجع  الــذي  الأمــر  والب�سائع، 

الأعمال على ال�ستمرار.
وهيل" "مرايا 

امل�ساريع  من  اليوم  الإلــكــرتوين  العمل  اأ�سبح 
وال�سابات،  ال�سباب  من  كثري  لــدى  الناجحة 
الكرتوين  موقع  �ساحبة  عامًا(   26  - )زهــرة 
وبــالأخــ�ــس  النــرتنــيــت،  �سبكة  عــلــى  نــاجــح 
بعر�س  خا�س  )النــ�ــســتــكــرام(،  تطبيق  على 
الـــزواج  على  املــقــبــالت  الفتيات  يهم  مــا  كــل 
كان  ال�سغر  "منذ  قائلة:  اكــدت  التخرج،  او 
العمل،  بهذا  جــدًا  كبريين  واهتمامي  �سغفي 
وكانت بدايتي حمددة باأب�سط الأمور، وبدائرة 
اأفعال  ردود  لكن  فقط،  والأ�سدقاء  ــارب  الأق
النا�س �سجعتني كثريًا على ال�ستمرار، واي�سًا 
رغّبني  الــذي  احلافز  كانا  واملــديــح  الإ�ــســادة 
تلقيته  الــذي  الدعم  عن  ف�سال  العمل،  بهذا 
تاأثريه  كان  اأعمال  من  به  اأقــوم  ملا  النا�س  من 
اإيجابيًا جدًا، اإ�سافة اىل اأنني ل اأعمل ب�سورة 
تقليدية، فقد قمت باأعمال جديدة وعملت على 
القدمية  العراقية  العادات  اإحياء 
وهي  القران،  لعقد 
عادات متوارثة منذ 
�سنة،   100 من  اأكرث 
لكنها كادت اأن تنعدم 
يف الــوقــت احلــا�ــســر، 
اإحيائها  على  وعملت 
مثل لب�س الأبي�س للفتاة 
ــهــذه  اأثـــنـــاء الــعــقــد، وب
الأثـــنـــاء تــكــون بــجــوارهــا 
امراأتان بيديهما )القند( 
من  قوالب  عن  عبارة  وهو 
املرايا  اىل  ا�سافة  ال�سكر، 

التي  الهيل  حّبات  وبع�س  اأمامها  تكون  التي 
القراآن  نن�سى  ل  واأكيد  اأ�سابعها،  بني  تو�سع 
الــكــرمي وهـــو مــفــتــوح عــلــى �ــســورة )الــفــتــح(، 
)نعم  جملة  بعد  باملفتاح  يقفل  اذ  والـ)قفل( 
قبلت الزواج(، وعلى الرغم من اأنني واجهت 
الأفــكــار،  �سرقة  مثل  ال�سلبيات  مــن  الكثري 
والنتقادات  اجلــارحــة،  الكلمات  التعليقات، 
الكثرية لكنها لن ت�سكل عائقًا لتحقيق ما اأحلم 

به."
 الهاتف مغلق

فئة  على  العمل  مــن  الــنــوع  ــذا  ه يقت�سر  مل 
ال�سباب  اإليهن  ان�سم  وامنــا  فقط،  ال�سابات 
اي�سًا يف ال�سعي نحو ك�سب املال بهذه الطريقة. 
)ح�سام علي - 25عامًا( �ساحب م�سروع على 
�سبكة النرتنيت خمت�س بعر�س وبيع ال�ساعات 
اأن   اإل  اجلامعية  درا�ستي  "اأكملت  قائاًل:  اكد 
ايجاد  على  �سجعتني  العراق  الوظائف يف  قلة 
بعد  اللكرتوين  العمل  اىل  اجتهت  لها،  بديل 
اأن راأيت م�ساريع اأغلب ال�سباب الناجحة عرب 
والت�سويق  الدعاية  يف  متخ�س�سة  )بيجات( 

ملنتجاتهم، وقد كانت بدايتي ب�سيطة، لكن 

 مل يكن هدف مواقع التوا�شل 
االجتم�عي الت�شلية واالإمت�ع 
والتوا�شل بني االأ�شخ��ص 
فقط، بل وجدت فيه� خي�رات 
عديدة لال�شتف�دة منه� 
جت�ريً�، اإذ اأ�شبحت �شوقً� 
متن�مية لزي�دة دخل االأفراد 
الذين يرغبون البدء ب�أعم�ل 
وم�ش�ريع جت�رية ن�جحة من 
خالل هذه الو�ش�ئل الب�شيطة 
واملنت�شرة اليوم وب�شورة 
كبرية اإذ ال يخلو بيت منه�.

�صفا ه�صام 

ظاهرة تناف�س الأ�صواق
الدكتور احمد ح�شنالتجارة الإلكرتونية

طيبة فالح
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ـــــام اتــ�ــســع املــ�ــســروع  مبــــرور الأي
مــربــح  رزق  مــ�ــســدر  وا�ـــســـبـــح  
كل  عــلــى  الــزبــائــن  اقــبــال  بفعل 
جديد نقدمه لهم فيتعرفون على 
الكرتونيًا  ويطلبونه  موا�سفاته 
مــكــان  اىل  ــه  ــال ــ�ــس ــاإي ب ـــقـــوم  ون
العراقيل  مــن  اأن  اإل  �سكنهم، 
التي تواجهنا اأن البع�س منهم ل 
يلتزم عند طلب املنتج امل�سّوق ول 
علينا  يرتب  ما  بت�سلمه،  يقومون 
اليهم،  التو�سيل  اجــرة  خ�سارة 

وبالتايل عدم بيع هذا املنتج.
جتارة مربحة

فتاة  عامًا(   24  - )طيبة �سالح 
للت�سوق  الكرتوين  موقع  �ساحبة 

 " اأن:  اىل  ا�سارت  ميديا"  "ال�سو�سيال  عرب 
الت�سوق اللكرتوين يعترب من امل�ساريع الناجحة 
يف وقتنا احلا�سر، وله مميزات كثرية �سجعت 
النا�س على العمل فيه، منها اأنك ل حتتاج اىل 
مكان يزيد من تكاليفك كدفع الإيجار، كذلك 
لأن  بالنا�س  والحــتــكــاك  اخلـــروج  يتطلب  ل 
اأن هذا  واأكــدت  البيت،  تتم من داخل  ادارتــه 
امل�سروع م�سدر رزق مربح، لأن اكرث الفتيات 
بكثري  اكــرث  الكرتونيًا  احتياجاتهن  يت�سوقن 
واأ�سرع  اأ�سهل  لل�سوق، لأنه ا�سبح  من اخلروج 

وباأقل جهد."
م�صداقية موؤقتة 

لت�سهيل  فقط  "البيجات"  هــذه  عمل  يكن  مل 
هناك  اأن  بل  ايجابية،  ب�سورة  الت�سوق  عملية 

جانبًا اآخر �سلبيًا يف هذه ال�سفحات. 
عن  يحدثنا  عــامــًا(   32- هــا�ــســم  )عــدنــان 
بع�س  واجهتني  "لقد  فيقول:  ال�سلبيات  تلك 
املواقف من تعاملي مع اأحد املواقع اللكرتونية 
�سمن  من  يكون  والتي  الب�سائع،  تعر�س  التي 
ما  الب�سائع،  تلك  بتو�سيل  الإلــزام  عرو�سها 

النتيجة  كانت  مهما  طلبي  ا�ستقبل  يجعلني 
اأحــد الأيــام طلبت  من �سوء يف اجلــودة، ففي 
كانت  لكنها  املالب�س،  ببيع  خا�س  "بيج"  من 
اجلـــودة  قــلــة  ب�سبب  والأخـــــرية  الوىل  املـــرة 
و�سوء التعامل اي�سًا ورف�س ارجاع املالب�س او 

ا�ستبدالها.
بغداد يف اجلنوب 

)مرمي علي( ذات الـ27 ربيعًا، فتاة ت�سكن يف 
الأ�سياء  اغلب  جتد  ل  كانت  ال�سماوة،  مدينة 
التي تف�سلها يف مدينتها، بالإ�سافة اىل عدم 
واخــرى،  فــرتة  بني  بغداد  ــارة  زي على  قدرتها 
من  متكنت  اللكرتونية  املواقع  هذه  عرب  لكن 
احل�سول على كل ما ينق�سها، تقول:"عندما 
اأحد  يف  اأ�سري  كاأنني  البيجات  هــذه  ات�سفح 
ا�سواق بغداد، لكن عرب الأثري، فهذه ال�سفحات  
ثم  الت�سوق،  لهدف  بغداد  اىل  زياراتي  قللت  
هذه  على  الكامل  اعتمادي  حتول  ما  �سرعان 
الإعالنات  طريق  عن  اكت�سفتها  التي  املواقع 
املمولة، ا�سافة اىل اأن هناك خيارات التو�سيل 
�سمنها  ومن  العراق،  انحاء  كافة  اىل  املتاحة 

مدينتي،  اىل  التو�سيل  خا�سية 
ــايل �ـــســـارت هـــي الــو�ــســيــلــة  ــت ــال ب
الأ�سهل والأ�سرع يف احل�سول على 

كل ما اأحتاجه.
"Expire"

التوا�سل  مــواقــع  اغــلــب  امــتــالأت 
متتهن  ب�سفحات  الجــتــمــاعــي، 
ل�سهولة  املنتجات  وعر�س  البيع 
ــة، ومتـــهـــيـــدًا ملــوا�ــســلــة  ــق ــري ــط ال
مرتادي هذه املواقع لها على مدار 
�سفحات  هناك  اأن  اإل  ال�ساعة، 
الــكــ�ــســب بطرق  خــطــرية حتــــاول 
املواطنني.  وتــوؤذي  م�سروعة  غري 
حتدثنا  ــًا(  ــام ع  43( حمــمــد  ام 
واجهتها  التي  املــواقــف  احــد  عــن 
مع اإحدى هذه ال�سفحات وتقول: "كنت اأعاين 
لهذا  املعقول،  فوق  زاد وزين  وقد  ال�سمنة  من 
حاولت اأن اأجد من يعالج هذه امل�سكلة، بعدها 
هذه  على  ادخــل  اأن  جــاراتــي  اإحــدى  او�ستني 
الأدوية  من  العديد  تعر�س  التي  "البيجات" 
واأع�ساب التنحيف املتنوعة، مل ا�ساأل عن مدى 
عر�سهم  طريقة  ب�سبب  ـــذاك  اآن �سالحيتها 
مفعوله  ويعطي   ،%100 جمرب  وباأنه  للمنَتج، 
ل�سرائه  دفعني  مــا  فــقــط،  ايـــام  ــدة  ع ــالل  خ
تــدهــورت  ايـــام  عــدة  بعد  لكن  وا�ستخدامه، 
�سحتي ما ا�سطرين اىل اأن اأذهب اىل طبيب 

خمت�س.
الدكتور اأحمد ح�سن يوؤكد لنا اأن "اغلب الأدوية 
ومنتجات التنحيف، غري خا�سعة للرقابة من 
قبل الوزارات املخت�سة، فال رقيب ول ح�سيب 
فات التي تباع ب�سكل ع�سوائي،  على تلك املنحِّ
ول يراعى عند بيعها تقبل ج�سم الن�سان لها، 
ما  اآخــر،  اىل  ج�سم  من  تختلف  فالهرمونات 
باأمرا�س  لالإ�سابة  عر�سة  يتناولها  من  يجعل 

�سوء التغذية واحيانًا اىل املوت املفاجئ."
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لالستفسار 

يرجى االتصال على الرقم 
او البريد االلكتروني

07809165013

Mark@imn.iq

تدعو 

شبكة االعالم العراقي 
جميع الشركات التجارية لبث اعالناتها من خالل 

قنوات شبكة االعالم العراقي او احلصول على 
الرعايات اخلاصة ببرنامج الشبكة



بعد �شم�عن� اأن مديرية �شرطة النجدة قد خ�ش�شت اأرق�مً� عدة 
مل�ش�عدة املواطنني التي تتعطل عجالتهم يف �شوارع الع��شمة، ك�ن البد 

لن� من اأن نت�أكد من االأمر ب�أنف�شن� ومن خالل متثيلن� لهذا امل�شهد.

لم���ا
ور�ٌس متنقلة لت�صليح 

عجالت املواطنني اأو �صحبها

تعرفه عن �صرطة النجدة

ذو الفقار يو�صف
عد�صة- كنان احللفي

اىل  بعجلته،  كنان  امل�سور  والزميل  اأنــا  توجهنا، 
منطقة  يف  وبالتحديد  بغداد  العا�سمة  �سوارع  اأحد 
رافعني  الطريق  على  �سيارتنا  اأوقفنا  ال�ساحلية، 
اأن  نــحــاول  التي  التجربة  كانت  حمركها،  غطاء 
نعي�س اأحداثها، هي ماجعلتنا نقوم بذلك، ات�سلنا 
باأحد الأرقام اخلم�سة التي و�سعها م�سوؤولو النجدة 
مواقع  يف  �سفحاتهم  اإحـــدى  على  ُنــ�ــســرت  والــتــي 
التوا�سل الجتماعي ويف �سفحتهم الر�سمية، ومتت 
الإجابة على ات�سالنا الأول ب�سورة �سريعة. توجهت 
واريد  عاطلة  �سيارتي  "اأ�ستاذ  بال�سوؤال:  للمنت�سب 
بالتحديد  اأنــت  "اأين  اأجابني:  ي�ساعدين؟"  احــد 
لأبعث لك اإحدى مفارز �سرطة النجدة القريبة من 
اإ�سالحه  كان عطل عجلتك ل ميكن  واذا  مكانك، 
)كــريــن(  رافــعــة  عجلة  لــك  �سنبعث  الــ�ــســارع،  يف 
اىل  واإياها  واإي�سالك  املركبات،  بنقل  متخ�س�سة 
"باأن عطل ال�سيارة ب�سيط  اأجبته  اي مكان تريد"، 
لكنني ل اأ�ستطيع اإ�سالحه، ول ي�ستدعي اأن تبعث يل 
بعجلة رافعة" وما اإن مرت ع�سر دقائق اإل ووجدت 
اإحدى مفارز النجدة وقد ركنت خلف عجلتنا التي 

تّدعي العطل!!.
اأفكار خدمية

وقد  اإل  عجلتنا،  قرب  املفرزة  عجلة  و�سلت  اإن  ما 
خرج منها مفو�س يف ال�سرطة، مع اثنني من زمالئه 
ال�سرطة،  زي  عــن  يختلف  زّيــهــم  كــان  املنت�سبني، 

فقد  العجالت،  ت�سليح  يف  متخ�س�سني  لكونهم 
�سعار  و�ــســع  مــع  لــذلــك  خم�س�سة  بـــدلت  لب�سوا 
�سافحوين  ــافــهــم،  اأكــت عــلــى  الــعــراقــيــة  الــنــجــدة 
)قي�س  املفو�س  وختم  اأيديهم،  قبل  بابت�سامتهم 
كاطع( امل�سافحة بقوله: "ل تخف �سنعالج امل�سكلة 
امل�سرحية  بــهــذه  لهم  اعـــرتف  جعلني  مــا  الآن"، 

ال�سحفية والغر�س منها.
والغر�س من هذه  الإعالمية  اإن عرفوا مبهمتنا  ما 
قاطع  اآمــر  مب�ساعد  الفور  على  ات�سلوا  التجربة، 
ــان حمــارب عبد عــالوي(، ومل  )اأرك م  املقدَّ املثنى 
هذه  لتو�سيح  بيننا  حا�سرًا  وراأيته  ال  الوقت  يطل 
ليحدثنا  تطبيقها،  وجاهزية  فعالية  ومدى  الفكرة 
بغداد  جنــدة  �سرطة  مــديــر  مــن  "بتوجيه  قــائــاًل: 
العميد )حممد خالد الربيعي(، مت تخ�سي�س عدة 
دوريات ومنت�سبني متكونني من كهربائي وميكانيكي 
حــدود  �سمن  يتجولون  عجلة،  و�ــســائــق  �ــســيــارات 
دوريــات  من  مفرزة  قاطع  ولكل  بغداد،  العا�سمة 
مل�ساعدة  خم�س�سة  الأمر  بادئ  يف  كانت  النجدة، 
دوريات النجدة املوجودة يف اأنحاء العا�سمة، وتلبي 

احتياج تلك الدوريات على مدار ال�ساعة."
بتخ�سي�س  توجيهنا  ذلك مت  "بعد  م:  املقدَّ ي�سيف 
لطلب  خم�س�سة  خدمية  هــواتــف  اأرقــــام  ــعــة  اأرب
عــجــالت  ــل  ــط ع او  تـــوقـــف  حــــال  املـــ�ـــســـاعـــدة يف 
خ�س�ست  وقد  العا�سمة،  حــدود  �سمن  املواطنني 
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م�������ق�������االت

عامر بدر ح�صون

اأما بعد

ما هي الأعراف ومن هم الذين يقفون عليها؟
اأغلب التفا�صري القدمية تقول اإنهم اأنا�س ت�صاوت ح�صناتهم 

و�صيئاتهم واإنهم يو�صعون على هذا املرتفع )الأعراف( 
ة والنار وي�صتطيع من يقف عليه اأن يرى  الواقع بني اجلناّ

ة واأهل النار واأن يتحدث اإليهم! اأهل اجلناّ

اإدغار األن بو يكتب عن �صورة الأعراف

هل تعلم اأن "اإدغار األن بو".. ال�ساعر والكاتب الأمريكي ال�سهري 
واملولود عام 1804 كتب اأطول واأ�سعب ق�سيدة له عندما كان يف 
اخلام�سة ع�سرة من العمر؟ واأنه اأ�سدرها يف ديوان يحمل عنوان: 

"الأعراف"!
لقد كتب لنا�سر ديوانه، )ورفعًا لأي التبا�س حمتمل بني الأعراف 
اإن  يقول  الإجنيل(،  يف  ذكرت  والتي  الكرمي  القراآن  يف  املذكورة 
الق�سيدة م�ستوحاة من القراآن و�سرح املف�سرين القدامى ملنطقة 

الأعراف، وكتب حرفيًا:
من امل�سمى العربي للمكان الذي بني  م�ستوحى  الأعراف  "م�سمى 

اجلّنة والنار والذي يبقى فيه النا�س بال ثواب او عقاب."
ما اأردت لفت انتباهك له اأنه كان يف اخلام�سة ع�سرة من العمر 
وقراأ القراآن او �سيئًا منه وقراأ بع�س تف�سرياته.. وا�ستوقفته هذه 

املنطقة مبا اأثارته من �سور يف خميلة املف�سرين الأوائل.. 
***

ما هي الأعراف ومن هم الذين يقفون عليها؟
ح�سناتهم  ت�ساوت  اأنــا�ــس  اإنهم  تقول  القدمية  التفا�سري  اأغلب 
و�سيئاتهم واإنهم يو�سعون على هذا املرتفع )الأعراف( الواقع بني 
واأهل  اجلّنة  اأهل  يرى  اأن  عليه  يقف  من  وي�ستطيع  والنار  اجلّنة 

النار واأن يتحدث اإليهم!
الأوائــل  املف�سرين  خيال  اأثــار  وهو  تخيله..  ميكن  ل  كوين  م�سهٌد 
الأعراف مبا ميلكونه من خيال  اأ�سحاب  فانطلقوا يتحدثون عن 
خافت  او  تكا�سلت  املعا�سرة  ثقافتنا  لكن  وغايات،  اأغرا�س  اأو 

القرتاب منه وا�ستلهامه يف كثري من الأعمال الراقية.
لنعد اإىل ال�سوؤال ونعرف ماقاله الأولون يف الأعراف:

قال بع�سهم اإنهم اأولد الزنا واللقطاء!
وقال بع�س اآخر بل هم العلماء والفقهاء!

لكنهم  اآبائهم  موافقة  دون  للغزو  خرجوا  جماهدون  اإنهم  وقالوا 
ا�ست�سهدوا و�سار اأمرهم حمريًا، فاجلهاد مينعهم من دخول النار 

لكن مع�سية الأب متنعهم من دخول اجلّنة! 

وقالوا بل هم من اجلّن واملالئكة، وقيل هم �سهود عدول ي�سهدون 
لأهل اجلّنة واأهل النار.

وقيل:
- هم اآخر من يدخلون اجلنة / هم قوم ر�سي عنهم اأحد الأبوين 
طالب،  اأبي  بن  وعلي  واحلمزة،  العبا�س،  هم   / الآخــر.  وغ�سب 
وجعفر ذو اجلناحني، يعرفون حمبيهم ببيا�س الوجوه ومبغ�سيهم 
ب�سواد الوجوه. / هم علي بن اأبي طالب والأئمة. / هم اأ�سحاب 
دون  ماتوا  من  هم  الفرتة  )اأ�سحاب  امل�سركني،  واأطفال  الفرتة 
املوؤمنني  من  الف�سل  اأهل  هم   / نبي(.  او  دين  بوجود  �سماعهم 
وقد منحوا مقام الوقوف على الأعراف تكرميًا لهم كي يروا اأهل 

اجلّنة واأهل النار. / هم م�ساكني اأهل اجلّنة. 
)متت ت�سميتهم هكذا لأن اهلل ياأخذهم اىل نهر ا�سمه نهر احلياة 
�سطاآنه من الذهب وهو مكّلل باللوؤلوؤ وترابه من امل�سك فيلقون فيه 
حتى تتح�سن األوانهم وتنبت يف نحورهم �سامة بي�ساء ُيعرفون بها 
لهم  �سئتم فيتمنون فيقول اهلل  لهم اهلل: متنوا ما  يقول  وعندها 
اأهل  ويرى  اجلّنة  فيدخلون  �سعفًا،  �سبعون  ومثله  ما متنيتم  لكم 

اجلّنة �سامتهم البي�ساء فيعرفون اأنهم م�ساكني اجلّنة(!
مل  �سغائر  لهم  كانت  قوم  هم  بل  والر�سل./  الأنبياء  هم  وقيل 
 / كبائر.  لهم  ولي�ست  الدنيا  يف  وامل�سائب  ــالآلم  ب عنهم  تكّفر 
كانت  قوم  هم   / القبلة.  اأهــل  من  العظام  الذنوب  اأ�سحاب  هم 
عليهم ديون. / هم اأهل العجب باأنف�سهم.. وغري هذا كثري ومليء 

بالتفا�سيل املثرية.
واأعظم اأمنياتي اأن ل اأدخل اجلّنة فورًا، بل اأن اأقف على الأعراف 

اأولً لأرى ذلك امل�سهد الكوينّ املذهل!

ملراعاة  جمانيًا  �ساخنًا  اآخــر  خطًا  اأي�سًا  املديرية 
الر�سيد  تــوفــر  عـــدم  حــالــة  املــواطــنــني يف  و�ــســع 
تكون  مــو�ــســحــًا:  ات�سالهم"،  اأجــهــزة  يف  الــكــايف 
ــايل بــالــنــ�ــســبــة خلــطــوط الــهــاتــف  ــت ــال الأرقـــــــام ك
 ،07714269999  ،07712870000( العتيادية 
اخلط  امــا   ،)07704239999  ،07714259999
ال�ساخن فيتكون من هذه الأرقام الثالثة )104( اذ 

يكون الت�سال عليه باملجان.
"كرين"

ال�سعب  عند  مــوجــودة  امل�ساعدة  اأن  مــن  بالرغم 
اأنه  ،اإل  للم�ساعدة  وحّبه  بغريته  املعروف  العراقي 
وب�سبب الظروف المنية يف ال�سنوات املا�سية   و�سعف 
بع�س النفو�س �سار اأغلب املواطنني يخ�سون حالت 
الت�سليب، وعدم الثقة التي حتدث ب�سبب البع�س من 
�سعاف النفو�س الذين يتظاهرون باأن عجالتهم قد 
ال  امل�ساعدة،  طلب  ما  اأحــد  يلبي  اإن  وما  تعطّلت، 
م  املقدَّ عجلته،  و�سرقوا  عليه  اأجهزوا  قد  وتراهم 
اأكد لنا: "يف حال ات�سال اأحد املواطنني على هذه 
نداء  يتم  ومكانه،  العطل  حالة  وتو�سيح  الأرقـــام 
املواطن، وحتى ل  القريبة من مكان  املفارز  اإحدى 
تتاأخر الدورية يف الو�سول اإليه يبعث املنت�سب رقم 
يتم  حتى  العاملة  الدورية  تلك  اىل  املواطن  هاتف 
بعد  ممكن  وقت  باأ�سرع  والو�سول  بينهما  التوا�سل 

ن  اأ
يـــــتـــــم 

حتــديــد 
ــــان  ــــك م

املــواطــن 
الــــــــــــذي 

يحتاج اىل امل�ساعدة."
مكان  اىل  الــدوريــة  و�سول  " فــور  املــقــدم:  ي�سيف 
قد  املــفــرزة  بــاأن  للمديرية  الــنــداء  املــواطــن يجري 
ب�سيطًا  العطل  كان  فاذا  العجلة،  مكان  اىل  و�سلت 
نف�س  يف  معاجلته  املخت�سون  املنت�سبون  وي�ستطيع 
دفع  وبــدون  وجه،  اأكمل  على  اإ�سالحه  يتم  املكان، 
تطلب  اذا  اأمــا  خدماتها،  لقاء  للدورية  مبلغ  اي 
احلالة  هــذه  معاجلة  تتم  فقد  للعجلة،  غيار  قطع 
)الكرين(،  للعجالت  حمل  �سيارات  بتخ�سي�س 
يكون  النجدة،  �سرطة  مفارز  من  قاطع  كل  �سمن 
اىل  واملواطن  العجلة  نقل  هو  العجالت  تلك  عمل 
مقابل  اي  وبدون  اليه،  باإي�سالها  يرغب  مكان  اي 
كما هو احلال اذا كان هناك حادث ت�سادم اي�سًا، 
وعدم قدرة العجلة على ال�سري اإذ يتم نقلها بوا�سطة 

هذا العجلة املخ�س�سة لهذه احلالة.
معاناة النجدة

يف  املواطنني  مب�ساعدة  النجدة  دوريــات  تكتفيِ  مل 

اأوقـــــــــــات 
على  بــل  فقط،  الر�سمي  عملها 
مـــدار الــ�ــســاعــة وخــ�ــســو�ــســًا يف 
تخلو  حـــني  املـــ�ـــســـاء،  اأوقـــــــات 
والنا�س  العجالت  ال�سوارع من 
اأن  الأوقــــــات، حــتــى  تــلــك  يف 
اأ�سهل  يــكــون  املــفــارز  ــول  و�ــس
"معاناتنا  اأن  اأركان ي�سري اىل  م  واأ�سرع فيها. املقدَّ
العا�سمة  ف�سوارع  الر�سمي،  الدوام  اأوقات  تبداأ يف 
تكون مكتظة بالعجالت، والزحام املروري يف اأوجه 
املواطنني  اىل  التوجه  علينا  ي�سعب  مــا  ـــذاك،  اآن
وتلبية النداء باأ�سرع ما ميكن، على الرغم من قرب 
املتواجدة  واملفارز  العجلة  عطل  مكان  بني  امل�سافة 

يف حميط املنطقة."
وم�ساعدته،  املواطن  حماية  هو  عملنا  "اأن  ويوؤكد 
اإي�ساله اىل  واإمتــام عملنا يف هذا الأمــر اىل حني 
احلماية  وتــاأمــني  وعائلته  هو  به  يرغب  مكان  اأي 
لهم، اذا كانت موجودة يف تلك املنطقة، اإذ يتوجه 
الدورية  على  امل�سوؤول  ال�سابط  الأحيان  بع�س  يف 
املواطنني،  مل�ساعدة  املخ�س�سة  املفرزة  مع  بنف�سه 
ويقوم بالإ�سراف على تلك احلالة، وت�سهيل املهمة 
اذا تطلب العطل اإبدال قطع غيار ب�سيطة، باإي�سال 
عجلته،  اىل  واإرجاعه  القطع  هذه  ل�سراء  املواطن 
نداء  يتم  النهاية  ويف  التالفة،  بالقطع  وا�ستبدالها 
مديرية �سرطة النجدة بامتام املهمة مهما كانت."

كادر النجدة )ال�صيانة(

املحرر مع املقدم اأركان حمارب
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ب�صري الأعرجي

اأكرب  ملف  العراقية" تفتح  "ال�صبكة 
حتٍد مل�صتقبل العراق

رات..  املخدِّ
ق�����ص��ة اإب������ادة ج��دي��دة 

"ال�سبكة العراقية" تفتح ملف املخدرات يف العراق، 
على  اأجابت  الأ�سئلة،  من  الكثري  جعبتها  يف  وكان 
الآخــر  بع�سها  وحمل  امل�سوؤولة،  اجلهات  بع�سها 
م�ستقباًل  عنها  الإف�ساح  �سيتم  خميفة  معلومات 
ما  لكن  مبو�سوعها،  الق�سائية  اجلهات  بــّت  بعد 
يهمنا هو: هل من عالج حقيقي وفوري على م�ستوى 
يف  املخدرات  مللف  واملجتمعية  التنفيذية  ال�سلطات 
وال�سحة  الداخلية  وزارتــي  باإمكان  وهل  العراق؟ 
من  و�سطبها  املــخــدرات  ق�سية  ح�سم  واملــحــاكــم 
بع�س  على  نقف  رمبا  العراق؟  م�سكالت  جمموعة 

الإجابات يف هذا امللف:
مراحل العالج

عن  تختلف  حالة  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  البدء  يف 
النظرة النمطية للمدمنني على املخدرات، فالكثري 
منهم يطلب ال�سفاء ل�سعورهم بعدم جدوى تعاطي 

املواد املخدرة.
وزارة  يف  النف�سية  لل�سحة  الــوطــنــي  امل�ست�سار 
د.عماد  املخدرات  برنامج  عن  وامل�سوؤول  ال�سحة 
قائاًل:  العراقية"  "ال�سبكة  لـ  حتدث  الــرزاق  عبد 
مراجعة  من  تاأتي  عالجها  يجري  التي  "احلالت 
من  التخل�س  عائلته  اأو  وطلبه  للم�ست�سفى  املدمن 
اآفة التعاطي، ويكون هذا العالج على مراحل، تبداأ 
بالإقالع  املري�س  رغبة  مدى  وتقييم  بالت�سخي�س 
املرحلة  نحو  ودفعه  بتحفيزه  لنقوم  ــان،  الإدم عن 
من  اأ�سبوعني  ي�ستمر  الذي  العالج  وهي  الالحقة، 
العوار�س  ومراقبة  ج�سده  من  ال�سموم  اإزالــة  اأجل 
يتعاطاها  خمـــدرة  مـــادة  لكل  لأن  الن�سحابية، 
املدمن عالجًا خا�سًا، وبعد التاأكد من اإزالة املادة 
ال�سّمية من ج�سد املري�س نبداأ بالعالجات الأخرى 
واملراجعة  الجتماعي  والدعم  النف�سي  والإر�ــســاد 

الأ�سبوعية للعيادة اخلارجية".
واأ�ساف عبد الرزاق: "ُيعالج املدمنون يف م�ست�سفى 
ابن ر�سد ف�ساًل عن �ُسعب الطب النف�سي املوجودة 
ال�سحة،  لـــوزارة  التابعة  العامة  امل�ست�سفيات  يف 
والب�سرة  بغداد  يف  متخ�س�سة  مراكز  و�سنفتتح 
الإدمــان، لكن هناك م�سكلة نعاين منها يف  لعالج 
ق�سية مواجهة املخدرات هي نق�س الكادر الطبي 
املتخ�س�س، ف�ساًل عن قلة التمويل لدعم احلمالت 
الإعالمية ملكافحة الإدمان، ومع هذا نظمنا العديد 
واملدار�س،  اجلامعات  يف  والندوات  الفعاليات  من 

َمن امل�شوؤول عن و�شول عدد من الفتي�ت اإىل املراكز ال�شحية لطلب 
العالج من االإدم�ن على املخدرات؟ بل لنقل: كيف و�شلت هذه 
ال�شموم اليهن واىل اأعداد ب�الآالف من �شب�ب وكب�ر �شن يف بلد مل 
يكن يعرف �شيئً� ا�شمه املخدرات؟. االأمر املخيف، اإن اأعداد املتع�طني 
يف ارتف�ع م�شتمر واملح�كم تكتظ بق�ش�ي� املخدرات، واملتهمون فيه� 
جت�ر ومنت�شبو �شرطة ومهربون غري عراقيني، فكيف �شنوقف هذا 
ال�شرط�ن الذي ينخر ج�شد العراق؟
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تعاونًا مع منظمات املجتمع املدين  اأن هناك  كما 
لهذا الهدف وقد زودناهم باملطبوعات واملن�سورات 

التي تبني خماطر الإدمان وحتذر منه".
رف�ص جمتمعي للمخدرات

العراق،  روؤيته مل�ستقبل تعاطي املخدرات يف  وعن 
ثقافة  من  لي�س  املــخــدرات  على  "الإدمان  قــال: 
لــهــا، والـــدول  الــعــراقــي، وهــنــاك رفــ�ــس  املجتمع 
امل�سكلة  هذه  من  تعاين  جميعًا  بالعراق  املحيطة 
هذا  ومــع  ال�سخمة،  اإمكاناتهم  من  الرغم  على 
من  بكثري  اأقــل  العراق  يف  املتعاطني  اأرقــام  تبقى 
املخدرات  "ق�سية  بالقول:  واأردف  الدول."  تلك 
يف العراق تقف وراءها ع�سابات ومافيات وجدت 
�سخمًا  ماليًا  م�سدرًا  ال�سموم  بتلك  التجارة  يف 
 2003 بــعــد  املن�سبط  غــري  النــفــتــاح  ومـــع  لــهــا، 
و�سيوع ظاهرة التهريب والأرباح التي تدرها تلك 
التجارة، ف�ساًل عن الأو�ساع الأمنية والقت�سادية 
والجتماعية التي مّرت على العراق، كلها اأ�سباب 

اأدت اإىل زيادة اأعداد متعاطي املخدرات".
اأهم  عن  املــخــدرات  برنامج  عن  امل�سوؤول  �ساألنا 
"العالج  فقال:  املخدرات،  اآفة  من  العالج  طرق 
ومنع  احلـــدود  �سبط  هــو  الظاهرة  لهذه  الأهـــم 
الأرا�سي  داخل  اإىل  ال�سموم  مترير  من  املهربني 
اأن على العائالت العراقية مراقبة  العراقية، كما 
اأ�سدقاء  مع  اختالطهم  ومنع  كثب  عن  اأبنائها 
وقوة  الجتماعي  ال�سبط  على  نعول  لأننا  ال�سوء، 
اإيجاد  عن  ف�ساًل  املق�سرين،  وحما�سبة  الأمــن 
فر�س عمل لفئة ال�سباب وفعاليات ذات ن�ساطات 
ممار�سات  نحو  ال�سباب  بو�سلة  حتــّول  اإيجابية 

بعيدة عن م�ستنقع الإدمان على املخدرات".
الداخلية: بلغن� مرحلة ك�شر العظم

الوطني  امل�ست�سار  اإليها  اأ�سار  التي  القانون  قوة 
وامل�سوؤول عن  ال�سحة  وزارة  النف�سية يف  لل�سحة 
واإن  حتى  ا�ستجابة  وجــدت  املــخــدرات،  برنامج 

جاءت متاأخرة.
الأ�ــســدي  جمال  الداخلية  لـــوزارة  الــعــام  املفت�س 
مكتبه  دور  عــن  العراقية"  لـ"ال�سبكة  حتـــدث 
وقــال:  ــخــدرات،  امل مكافحة  ق�سية  يف  املــحــوري 
الــعــراق،  يف  املــخــدرات  مو�سوع  ونحلل  "نتابع 
املتاجرين  عــدد  ارتــفــاع  اإىل  ت�سري  البيانات  لأن 
واملتعاطني لهذه ال�سموم، وقد �سرعنا يف املجل�س 

الأعلى ملكافحة الف�ساد الذي يراأ�سه رئي�س الوزراء 
بخ�سو�س  الداخلية  ــوزارة  ل زمني  جــدول  بو�سع 
تتم  فاملو�سوع  املــخــدرات،  ملكافحة  اإجــراءاتــهــا 

متابعته على قدم و�ساق".
من  عـــدد  ـــورط  ت بخ�سو�س  الأ�ـــســـدي  واأ�ـــســـاف 
"يف  وقال:  املخدرات،  بتجارة  الداخلية  منت�سبي 
منت�سبون  العامل  دول  يف  ال�سرطة  اأجهزة  اأغلب 
غري من�سبطني يغريهم املال، والعراق �ساأنه �ساأن 
تلك الدول، اذ ينحدر بع�س منت�سبي �سرطته من 
جمتمعات متنوعة، وقد يكون من بينهم من يغريه 
متابعة  هو  العام  املفت�س  مكتب  يف  وعملنا  املــال، 
هذه احلالت ال�سلبية، ومتت بالفعل اإحالة العديد 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اإىل  املنت�سبني  من 
"تلك  بالقول:  وتــابــع  املخدرات".  حــيــازة  بتهم 
احلالت ال�سلبية ل تعني تورط اجلهاز ال�سرطوي 
باتوا  فاملنت�سبون  العك�س  على  املخدرات،  بتجارة 
بــاملــخــدرات،  املــتــاجــريــن  مــع  مبا�سرة  مبــواجــهــة 
لغة  تفهم  ل  منظمة  ع�سابات  �سمن  واأغلبهم 
املخدرات  ع�سابات  مع  مواجهتنا  ال�سالح..  اإل 
العظم،  وك�سر  الــذات  اإثبات  مرحلة  اإىل  و�سلت 

فاإما نحن اأو هم".
ت�جر يبيع املخدرات لل�شرطة!

جتار  على  للقب�س  املنفذة  العمليات  جملة  مــن 
املفت�س  اأو�سح  املا�سية،  القليلة  املّدة  املخدرات يف 
"مت �سبط منت�سب  بالقول:  الداخلية  لوزارة  العام 
 )2000( بحيازة  متلب�سًا  الحتــاديــة  ال�سرطة  يف 
اأق�سية  اأحــد  يف  بها  الجتــار  لغر�س  خمــدرة  حبة 
ذي قار ويقوم بجلبها من ق�ساء الرطبة مبحافظة 
الأنبار، كما األقينا القب�س على اأحد جتار ومروجي 
املخدرات يف الأنبار اأي�سًا متلب�سًا وبحوزته )189( 
حبة خمدرة لغر�س الجتار بها وبيعها على بع�س 
منت�سبي �سرطة الأنبار واملواطنني، وقد اتخذ بيته 
تاجر  املكتب  كما �سبط  والرتويج،  للمتاجرة  وكرًا 
خمدرات يف الأنبار بحوزته )11850( حبة خمدرة 
طريبيل  منفذ  من  اأجرة  �سيارة  يف  تهريبها  حاول 

احلدودي باجتاه الرمادي".
واأ�ساف: "مت �سبط �سقيقني يف ذي قار وبحوزتهما 
تعاٍط،  قـــارورة  و)15(  خمـــدرًا  قر�سًا   )1940(
الب�سرة  يف  خمــدرات  تاجر  على  القب�س  واألقينا 
الكر�ستال  مـــادة  مــن  ــًا  غــرام  )440( وبــحــوزتــه 

تاجر  على  القب�س  ــقــاء  اإل عــن  ف�ساًل  ــخــدرة،  امل
خمــــدرات يف بــابــل بــحــوزتــه عــ�ــســرات الأ�ــســرطــة 
باأحد  خمـــدرات  تــاجــر  على  والقب�س  املــخــدرة، 
خمّل�سًا  اأي�سًا  ويعمل  بغداد  يف  الفخمة  الفنادق 
يف اأحد املنافذ احلدودية مبحافظة وا�سط، واألقي 

القب�س عليه بكمني ومراقبة ا�ستمرت اأ�سبوعني".
زراعة نب�ت ينتج املخدرات

امل�سهد  يبدو  هكذا  اأهون"،  ال�سر  "بع�س  اإن  ُيقال 
نباتات  زراعــة  مقابل  املخدرة  املــواد  تهريب  اأمــام 
النباتات  تلك  ومــن  الــعــراق،  يف  املــخــدرات  تنتج 
�سرطة  اإعــالم  مدير   بح�سب  وهي  "الداتورة"، 
طبيعي  ب�سكل  "تنمو  عطية  غالب  العقيد  ديــاىل 
عن  وبــعــيــدًا  بــهــدوء  اإتــالفــهــا  ويتم  حمافظته،  يف 

الإعالم".
العقيد عطية حتدث لـ"ال�سبكة العراقية" عن حالة 
منو للداتورة لي�ست بفعل الطبيعة، امنا بفعل فاعل، 
لب�ستان  املوؤجرين  الأ�سخا�س  اأحد  "�سبطنا  وقال: 
متت زراعة الداتورة فيه قبل اأيام، والتحقيق جاٍر 

معه ملعرفة املزيد عن حيثيات الق�سية".
اإذن املو�سوع اأ�سبح اأخطر مع حتول اإنتاج املخدرات 

من اخلارج اإىل داخل البالد.
ل  "امل�ساألة  ا�ساف:  دياىل  �سرطة  با�سم  املتحدث 
امنا  فقط،  املحافظة  يف  املخدرات  بزراعة  تتعلق 
مناطق  يف  بــتــعــاطــيــهــا 
ـــــدة غـــــري الـــتـــي  عـــــدي
فاملوقع  نــوؤ�ــســرهــا،  كنا 
اجلـــــغـــــرايف احلــــــدودي 
ــاىل �ــســاعــد عــلــى اأن  ــدي ل
تـــكـــون اأرا�ـــســـيـــهـــا ممـــرًا 
مناطق  �ــســوب  للمخدرات 
وجهتها  اإىل  لت�سل  اأخـــرى 
اخلليج،  دول  وهــي  الأخـــرية 
يتم  املخدرات  هذه  من  وجزء 
بها  املتاجرة  ولي�س  ا�ستهالكها 

ونقلها.. اأعداد املتعاطني يف ارتفاع م�ستمر".
مببالغ  يتالعبون  املخدرات  "جّتار  بالقول:  وتابع 
يهددون  الــذي  والنفوذ  ال�سالح  ولديهم  �سخمة 
هذا  يكون  ورمبــا  بالقتل،  وعائالتهم  ال�سرطة  به 
�سببًا يف تورط بع�س منت�سبي ال�سرطة بتغيري �سفة 
التاجر املقبو�س عليه وحتويله اإىل متعاٍط لتخفيف 

احلكم ال�سادر بحقه".
دياىل حالها حال بقية املدن، املتعاطون فيها يثريون 
الفو�سى املجتمعية والأمنية، وبح�سب العقيد غالب 
عديدة  جرائم  اإىل  تــوؤدي  "املخدرات  فــاإن  عطية 
ومنها ال�سرقة والن�سمام اإىل الع�سابات الإرهابية 
اآفات املجتمع، ولو كانت  وزنا املحارم وغريها من 
رادعًا  ذلك  لكان  املتعاطني،  مع  حازمة  العقوبات 

لكل من يفكر باملخدرات".
ق�نون املخدرات

رقم  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  قانون  يف  وجاء 
)50( ل�سنة 2017 يف املادة )27( منه اأنه: يعاقب 
بالإعدام اأو ال�سجن املوؤبد كل من ا�ستورد اأو �سّدر 
مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية اأو �سالئف كيميائية 
 )32( املـــادة  جــاءت  فيما  بها،  املتاجرة  بق�سد 
احلب�س  �ستكون  العقوبة  بـــاأن  الــقــانــون  ذات  مــن 
�سنوات  ثالث  على  تزيد  ول  �سنة  عن  تقل  ل  مدة 
تزيد  ول  دينار  ماليني   )5( عن  تقل  ل  وبغرامة 
انتج  اأو  ا�ستورد  لكل من  دينار  على )10( ماليني 
اأو �سّنع اأو حاز اأو اأحرز اأو ا�سرتى مواد خمدرة اأو 
موؤثرات عقلية اأو �سالئف كيميائية اأو زرع نباتًا من 

موؤثرات  اأو  مواد خمدرة  تنتج عنها  التي  النباتات 
ال�ستخدام  اأو  التعاطي  بق�سد  ا�سرتاها  اأو  عقلية 
اأو  املتاجرة  العقوبتني هو  والفرق بني  ال�سخ�سي.. 
التعاطي ويوؤدي ذلك اإىل اختالف كبري يف الأحكام 

ال�سادرة بحقهما.
الــتــالعــب  اأن  اإىل  املــراقــبــني  مــن  كــثــري  ــذهــب  وي
بالإفادات و�سبط املجرمني بتحويلهم من متاجرين 
بالإمكان  اإىل متعاطني مقابل مبالغ مالية �سخمة 
احلب�س  من  العقوبة  ت�سديد  جعل  طريق  عن  وقفه 
بابًا  يغلق  �سوف  وهــذا  املــوؤبــد  ال�سجن  اإىل  �سنة 
هي  املتعاطي  عقوبة  تكون  بحيث  للف�ساد،  م�سرعًا 
ذاتها للمتاجر باملخدرات وهو ما يوؤدي اإىل انعدام 
من  للمتاجرين  خبيثة  قانونية  وتخريجة  ملجاأ  اي 

�سلطة القانون.
ت�جر اأم متع�ٍط؟

العقابي  ح�سني  النيابية  القانونية  اللجنة  ع�سو 
ولــيــ�ــس من  قـــدر اجلــرميــة،  عــلــى  "اجلزاء  قـــال: 
ال�سحيح م�ساواة عقوبة املتاجر الذي يلحق �سررًا 
ل  فقط،  نف�سه  ي�سر  الــذي  املتعاطي  مع  باملجتمع 
العقابي  واأ�ساف  احلالة".  هذه  يف  امل�ساواة  ميكن 
"اأخذ امل�سّرع بنظر العتبار  لـ"ال�سبكة العراقية": 
حينما  والجتماعي  واجلنائي  اجلــرمــي  ال�سرر 
�سّرع قانون املخدرات، فالتحقيقات الق�سائية التي 
امل�سبوطة  واملــواد  والإفـــادات  ال�سهود  على  تعتمد 
اأو  تاجر  ال�سخ�س  هذا  اأن  تثبت  من  هي  والوقائع 
متعاٍط ليتم على اإثرها اإ�سدار املحكمة لقرارها".

ت�شديد العقوب�ت
جمل�س  با�سم  املــتــحــدث  يــرى  ـــه،  ذات ال�سياق  يف 
الق�ساء الأعلى القا�سي عبد ال�ستار البريقدار اأن 
بن�سو�س  والقا�سي حمكوم  ق�سية ظروفها،  "لكل 
�سوء  وعلى  العقلية،  واملــوؤثــرات  املــخــدرات  قانون 
واأ�ــســاف  يــ�ــســدر احلكم".  الــقــانــون  هـــذا  مـــواد 
وتعديل  العقوبة  "ت�سديد  العراقية":  لـ"ال�سبكة 
الت�سريعية،  ال�سلطة  اخت�سا�س  من  القانون  مواد 
فال جرمية ول عقوبة اإل بن�ّس، وعلى هذا الأ�سا�س 
املدانني  اإ�سدار قراراتها بحق  املحاكم مع  تتعامل 

بتعاطي املخدرات اأو الجتار بها ".
الأحكام  عدد  عن  اإح�سائية  البريقدار  من  طلبنا 
املخدرات يف عام  بق�سايا  املدانني  بحق  ال�سادرة 
الوقت  يف  اح�سائيات  تتوفر  "ل  فاأجاب:   ،2019

دور املجتمع املدين �صعيف يف 
معاجلة التعاطي والإدمان
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تعتزم �سبكة العالم 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 الفالم وكوالي�سهما وال�سحف واملجالت العراقية القدمية لعر�سها 

داخل املتحف مع تثبيت ا�سم جهة الهداء يف لوحة خا�سة بها.
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ارتفاع  يف  الق�سايا  اأعــداد  لكن  احلــايل، 
ولكل منها ق�سة تختلف عن الأخرى".

بيان  ــــا  اأورده الــتــي  الق�س�س  تلك  ومــن 
الأعلى،  الق�ساء  ملجل�س  الإعالمي  للمركز 

اإ�سدار حكم بحق رجل قب�ست عليه  انه مت 
ال�سالم  وادي  مقربة  قــرب  �سرطة  مــفــرزة 

قر�سًا   )70534( بحوزته  و�سبطت  بالنجف 
املخدرة.  المفيتامني  مادة  على  حتتوي  طبيًا 

ال�سخمة  الكمية  لهذه  بحيازته  اعرتف  املدان 
ببيعها،  والتو�سط  التجارة  لغر�س  املخدرات  من 

حمكمة  قــرار  وفــق  املوؤبد  بال�سجن  حياته  فاأنهى 
جنايات النجف.

ق�ش�ي� املخدرات اأم�م املح�كم
يحكم  الـــذي  الــقــانــوين  الــ�ــســاأن  عــن  ببعيد  ولي�س 
حول  اأثري  الذي  واللغط  املخدرات  قانون  مو�سوع 
مواده، فقد اأ�سار اخلبري القانوين طارق حرب اإىل 
املتاجرين  على  العقوبة  �سدد  اجلديد  القانون  اأن 
اإىل حد ال�سجن املوؤبد اأو الإعدام، غري اأن معدلت 

التعاطي والجتار باملخدرات يف ازدياد. 
"ق�سايا  العراقية":  لـ"ال�سبكة  حــرب  واأ�ــســاف 
كانت  الت�سعينات  يف  بغداد  حماكم  يف  املخدرات 
بجانب الر�سافة فقط وحتديدًا يف مناطق حمددة 
�سنويًا،  املحاكم  يف  تعر�س  ق�سايا   )10( وبحدود 
ــدرات،  خم ق�سايا  ي�سهد  فلم  الــكــرخ  جانب  ــا  اأم
احلــدود  من  التهريب  نتيجة  احلــال  تغري  والــيــوم 
ووجود مرت�سني ي�ساعدون على دخول هذه ال�سموم، 

فارتفع العدد كثريًا".
يف  ق�سور  يوجد  "ل  ــه  ان الــقــانــوين  اخلبري  وبــنّي 
مو�سوع  معاجلة  ناحية  من  القانون  اأو  الق�ساء 
املخدرات، امنا العّلة يف التطبيق، وهذا اأمر خطري 
اإىل انهيار املجتمع  التهاون معه �سيوؤدي  جدًا، لأن 
جتارتها  تعرف  مل  مناطق  اإىل  املخدرات  وو�سول 
اأ�سهر ب�سبط �سيارة  اأو تعاطيها، مثلما حدث قبل 
حتمل طنَّني من املخدرات يف الأنبار، فكيف دخلت 

هذه ال�سحنة اإىل املحافظة؟".
غي�ب املب�درات التطوعية للعالج

من املفرت�س اأن ل ت�سري ق�سية مكافحة املخدرات 
م�ساندتها  يجب  بل  الدولة،  قبل  من  واحد  باجتاه 
اإن  املجتمع املدين، وهذا  املواطنني ومنظمات  من 

وجد فعلى ا�ستحياء، لكن ما ال�سبب؟

ــــل  ــــب ق
اخلو�س يف ال�سبب، ل بد من الإ�سارة 
نفذتها مديرية  التي  املخدرات  اإىل حملة مكافحة 
على  ــات  لفــت بتعليق  بــغــداد،  يف  ـــدين  امل الــدفــاع 
من  حتــذر  التقاطعات  وبع�س  الإطــفــاء  عــجــالت 
اإحــدى  وجــاء يف  املــخــدرة،  املــواد  تعاطي  خماطر 
لفتاتها "النار حترق املكان الذي ت�ستعل فيه.. لكن 
مبادرة  وم�ستقبلنا"،  حا�سرنا  حتــرق  املــخــدرات 
موؤ�س�سات  جميع  يف  تكرارها  املفرت�س  من  جيدة 

الدولة.
ملكافحة  الأعــلــى  املجل�س  وع�سو  املــدين  النا�سط 
لـ"ال�سبكة  قـــال  مــو�ــســى  يــا�ــســني  �سعيد  الــفــ�ــســاد 
ب�سرورة  �سنوات  �سبع  منذ  "ننادي  العراقية": 
املجتمع  منظمات  ي�ساعد  تنموي  �سندوق  اإن�ساء 
مبخاطر  املوطنني  توعية  جميب،  من  ول  املــدين، 
اإىل جهات ممولة، لأن تكاليفها  املخدرات بحاجة 
طبية  مراكز  وجود  عدم  اأي�سًا  يربر  وهذا  كبرية، 
مدنية  موؤ�س�سات  عليها  وت�سرف  الإدمـــان  لعالج 

تطوعية".
منظمات  عن  ب�سرعة  حديثه  �سفحة  طوى  مو�سى 
املجتمع املدين و�سبب ف�سلها يف هذا امللف، والتفت 
اإىل ما اأ�سماه بـ "اأ�سباب �سخمة" لنت�سار املخدرات 
يف العراق و�سعف معاجلة املدمنني، وقال: "نعاين 
وعالجهم،  املدمنني  اإيـــواء  مراكز  يف  نق�س  من 
منها  والبع�س  احلدودية  املنافذ  ي�سرب  الف�ساد 
الأجهزة  متنفذة،  ع�سائر  من  اأفــراد  عليه  ت�سيطر 
ال�سرطوية بحاجة اإىل تطهريها من امل�سيئني اإليها، 
فبع�سهم يحّول املتاجر اإىل متعاٍط ليخفف احلكم 

عليه".
على  الــدولــة  �سيطرة  فر�س  "يجب  بالقول:  تابع 
املنافذ احلدودية ومنع اأي نفوذ م�سلح فيها، وعلينا 
املخدرات،  لك�سف  حديثة  باأجهزة  املنافذ  تزويد 

وفتح  للمتاجرين  ــة  رادع عقوبات  واإيــجــاد 
مراكز لعالج املدمنني والتوجه نحو ال�سباب 
جهود  لدعم  الإعــالم  مب�ساعدة  والطلبة 
املخدرات..  مو�سوع  احلكومة يف معاجلة 
فعل  ن�ستطيع  الــقــانــون  وقـــوة  بــالــتــعــاون 

الكثري".
اأرق�م وبي�ن�ت

بــيــانــات  عــلــى  العراقية"  "ال�سبكة  وحــ�ــســلــت 
واإح�ساءات من م�سادرها اخلا�سة، تظهر املوقف 
واملوؤثرات  وامل�سكرات  املخدرات  ملتعاطي  ال�سنوي 
املا�سي،  العام  للم�ست�سفيات يف  املراجعني  العقلية 

فيما ل تتوفر اإح�ساءات جديدة لعام 2019. 
مدن  يف  املتعاطني  اأعـــداد  اإىل  البيانات  وت�سري 
العدد  وبــلــغ  كــرد�ــســتــان،  با�ستثناء  كــافــة  الــعــراق 
منها  بغداد  ن�سبة  كانت  املتعاطني  من   )4402(
اإىل )1759( مدمنًا،  الثلث وبعدد ي�سل  اأكرث من 
اذ يرقد )84( ذكرًا و)104( اإناث يف امل�ست�سفيات 
فيما  الأفــيــونــات،  مــادة  على  الإدمـــان  من  للعالج 
املتعاطني  من  اأنثى  و)45(  ذكــرًا   )259( يراجع 
عن  ف�ساًل  املراهقة  وباأعمار  اخلارجية  العيادات 
الأرقام  باقي  وتنوعت  �سنة،   )17( تتجاوز  اأعمار 
املهلو�سات  مــن  لــلــعــالج  واملــراجــعــة  ــود  ــرق ال بــني 

والإدمان الدوائي والكحويل واملن�سطات. 
 )149( رقــود  املثال  �سبيل  على  بابل  �سجلت  كما 
من  للعالج  امل�ست�سفيات  يف  اأنــثــى  و)34(  ذكـــرًا 
الأفيونات، وهكذا احلال مع بقية املحافظات لكن 

بن�سب اأقل.
احلقيقي  العدد  بال�سرورة  توؤكد  ل  الأرقــام  هذه 
للمتعاطني، فالغالبية العظمى قد يكونون يف الزوايا 
املظلمة من ال�سوارع واملقاهي والنوادي الليلية التي 
ب�سروط  اإجــازات  اأو  رقابة  اأبوابها من غري  فتحت 
ال�سباب  يجد  مل  ما  العدد  يــزداد  ورمبــا  �سارمة، 
بالعمل،  ا�ستثماره  اأو  بايجابية  وقتهم  ي�سغل  ما 
واأجــهــزة  احلـــدود  يف  الف�ساد  ــوؤر  ب على  والق�ساء 

تنفيذ القانون.
، مثلما مل تنتهيِ بقية اأزمات  ق�سة املخدرات مل تنتهيِ

العراق منذ �سنوات. 

ل تاجر املخدرات اإىل  الف�صاد يحواّ
متعاٍط لالإفالت من الإعدام اأو املوؤبد



يعّد هذا الزقاق من اأ�سيق الأزقة يف العراق ويقع يف 
الر�سافة،  الك�سرة يف جانب  ب�ساحية  بغداد  مدينة 
واأغلب  الع�سرين،  القرن  بدايات  اىل  تاريخه  ويعود 

�سكانه من ذوي الدخل املحدود.
بني الك�صرة و ريوتلنجن 

يف  زقــــاق  اأ�ــســيــق  لــقــب  "دربوتنا" عــلــى  يــنــافــ�ــس 
ـــعـــامل زقـــــاق اآخـــــر يف بــلــدة  ال
ريوتلنجن  مــديــنــة  يف  قــدميــة 
مو�سوعة   اىل  للدخول  باأملانيا 
القيا�سية  لالأرقام  "غيني�س" 
ــــاين  ــة. فــالــزقــاق الأمل ــي ــامل ــع ال
يــوجــد بــني اثــنــني مــن املــنــازل، 
نقطة  اأ�ــســيــق  يف  عر�سه  يبلغ 
نقطة  اأعـــر�ـــس  ويف  �ــســم،   31
طوله  ويبلغ  �سنتمرتًا،   40 يبلغ 
 1727 عــام  يف  وُبنَي  مرت   3.8
اأُدرج  م   2007 عـــام  ويف  م، 
لــالأرقــام  غيني�س  مو�سوعة  يف 
�سارع  اأ�سيق  بو�سفه  القيا�سية 
طــول  يــبــلــغ  بينما  الـــعـــامل،  يف 
 50 نحو  "الدربونة" البغدادية 
نقطة  اأو�سع  يف  وعر�سها  مــرتًا 
نقطة  واأ�سيق  �سنتيمرتًا   )40(
فيها عر�سها )30( �سنتيمرتًا.

الك�صرة
ــكــ�ــســرة الــتــي  تــعــّد مــنــطــقــة ال
املناطق  مــن  بــغــداد  و�سط  تقع 
تربط  وهــي  القدمية  ال�سعبية 
والوزيرية.  الأعظمية  منطقتي 
اإىل  "املغرب"  �سارع  من  متتد 
بكثافة  وتــتــمــّيــز  "طه"،  �ــســارع 
منذ  العائالت  من  الكثري  و�سكنتها  عالية  �سكانية 
البيوت  م�ساحات  وتتباين  �سنة  ت�سعني  مــن  اأكــرث 
من   )41( زقاق  ويف  وال�سغرية.  الكبرية  بني  فيها 
بدايات  زراعية  اأر�س  يف  بيوت  "302" بنيت  حملة 
ثالثينات القرن الع�سرين مب�ساحات ل تتجاوز املئة 
مرت و�سكنتها عائالت من �سغار الك�سبة والعمال وما 

زالوا فيها حتى الآن.
بيوت بال �صبابيك!

"جملة ال�سبكة" ذهبت اىل هذا ال�سارع وا�ستطلعت 

له.  واملــجــاوريــن  فيه  ال�ساكنني  النا�س  بع�س  اآراء 
ي�سكن  الــذي  )مهند(  املواطن  كان  املتحدثني  اأول 
وهو  عامًا،  اأربعني  من  اأكــرث  منذ  املنطقة  هــذه  يف 
يعاين  الــزقــاق  هــذا  اأن  يوؤكد  1966م،  مواليد  من 
الإهمال بالرغم من اأن اأمانة بغداد ت�سعى لإدخاله 
ال�سيق  الزقاق  هذا  ت�سكن  العاملي،  الــرتاث  �سمن 
حقيقية  ماأ�ساة  اىل  حياتهم  حتولت  عائالت  ع�سر 
فهم  هناك،  املعي�سة  �سعوبة  ب�سبب  باملوت،  اأ�سبه 
ينقلونه  اإذ  ـــاث  الأث نقل  عند  ب�سدة  يعانون  مثاًل 
من  البيوت  خلّو  ذلــك  اإىل  اأ�ــســف  الأ�ــســطــح،  عــرب 
الع�سرة  البيوت  لتهوية  ال�سرورية  )ال�سبابيك( 

املوجودة يف هذا الزقاق.
بيوت رخي�صة

ل  يقول:  املنطقة  اأهايل  من  الق�ساب(  اأحمد  )اأبو 
ميكن العي�س يف هذا املكان لأن البيوت هنا ل ت�سلح 
اأجرب  احلال  �سيق  لكن  متامًا،  مغلقة  وهي  لل�سكن 
اإيجاراتها  لأن  ا�ستئجارها  على  الفقراء  �ساكنيها 
ي�سكن  الآخــر  هو  )�سجاد(  رمزية.  و�سبه  رخي�سة 
يف هذا ال�سارع ويف بيت من بيوتاته �سرد لنا معاناة 
من  اأكــرث  منذ  البيت  هــذا  ن�سكن  يقول:  اإذ  عائلته 
�ستني عامًا، وهذه البيوت عر�سة مالكها من اأهايل 
عندما  ال�سارع  هذا  و�ّسع  قد  والدي  وكان  الكرادة، 
جددنا بناء البيت باإعادته اىل اخللف اأكرث من 10 
ننقل  نــزال  فما  يتغري،  مل  حالنا  لكن  �سنتمرتات، 
نهمل  واأحيانًا  اجلــريان،  اأ�سطح  طريق  عن  الأثــاث 
نقلها  �سعوبة  ب�سبب  الكهربائية  الأجهزة  ت�سليح 
واحلرج الذي ي�سببه لنا نقلها عرب الأ�سطح، فبع�س 
اجلريان يتذمر من النقل عرب �سطوحهم، فن�سطر 
لهذا  اخللفية  والأ�سطح  الأفــرع  عرب  امل�سار  لتغيري 
اأنا  �سجاد:  ي�سيف  بعيدة.  م�سافات  ومــن  ال�سارع 
من مواليد 1986م، ورغم املعاناة و�سعوبات العي�س 
حتيطنا  اجلدران  فرى  ون�ستيقظ  ننام  واأهلي  فاأنا 
من اجلهات كافة، لكنني اأحب العي�س يف هذا املكان 
الب�سيط. يكمل �سجاد �ساحكًا: ن�سرتط على �سيفنا 
لأن  اخلفيفة  الأوزان  مــن  يكون  اأن  يــزورنــا  ــذي  ال
عرب  املــرور  ميكنهم  ل  الكرو�س  اأ�سحاب  ال�سيوف 
والعي�س  املكان  هذا  على  تعودنا  لكننا  الزقاق،  هذا 
فيه رغم ق�سوة الظروف، واأذكر عندما تويف والدي 
مرا�سم  نكمل  حتى  ال�سارع  اىل  ببطانية  اأخرجناه 

الدفن.

عندم� تتجول يف منطقة الك�شرة ف�إن اأكرث م� يلفت ن�ظريك ويده�شك هو هذا 
التب�ين الكبري بني بيوته� واأزقته�، فرتى يف جهة بيوتً� ع�مرة مب�ش�ح�ت وا�شعة 

ة" هواء، كم� ترى �شوارع  وحدائق َغّن�ء، واأخرى تك�د ال توفر ل�ش�كنيه� "�شمَّ
حديثة وا�شعة ومعّبدة، وغري بعيد عنه� "دربونة" ال ت�شمح ملتح�بَّني اأن يتم�ّشي� 

جنبً� اىل جنب، فهذا ال�ش�رع عر�شه ١2 مرتًا وتلك"الدربونة" عر�شه� ٣0 
�شنتمرتًا فقط!

يناف�س لدخول مو�صوعة "غيني�س" لالأرقام القيا�صية 

اأ�صيق �صارع
يف حي الك�صرة ببغداد!

ف�������ي ال���ع���امل

عامر جليل اإبراهيم 
ت�صوير �صباح الإمارة 
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ترامب - هواوي
در�ٌس يف اخلروج

من الأزمات الطارئة

������ص�����راع

رفاه ح�صن

�شركة هواوي هي 
�شركة ات�ش�الت 

واإلكرتوني�ت �شينية 
 Ren اأ�ش�شه� املهند�ص

ZHENGFE �شنة 
ال  براأ�شم�ل   1987

يتج�وز 3500 دوالر 
اأمريكي. ويف ع�م 

قيمته�  بلغت   2018
ال�شوقية 38 ملي�ر 

دوالر! 

ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا

بعد اأن ارتفعت قيمة عالمتها التجارية بن�سبة 51% 
التا�سعة يف  عن ال�سنوات ال�سابقة، وجاءت باملرتبة 
من  جتارية  عالمة   50 لأعلى  ال�سنوي  الت�سنيف 
2018،اإذ  ل�سنة  العامل  يف  ال�سوقية  القيمة  حيث 
مبيعات  يف  الثالثة  املرتبة  الــيــوم  ال�سركة  حتتل 
الهواتف الذكية من بعد �سركة �سام�سوجن التي تاأتي 

يف املرتبة الأوىل تليها �سركة اأبل يف املرتبة الثانية.
وتتعر�س �سركة هواوي كل فرتة اإىل م�سكالت �ستى، 
احلكومة  تقوم  اأن  من  احلكومات  لتخوف  وذلــك 
املعلومات  جلــمــع  الــ�ــســركــة  با�ستغالل  ال�سينية 
�سركة  هــواوي  اأن  من  الرغم  على  ال�ستخبارية، 

خا�سة، لكن هذه املخاوف ما تزال قائمة.
اأيار  �سهر  يف  ال�سركة  تعر�ست  ولقد 
عندما  قــويــة  �سربة  اىل  املا�سي 
قامت �سركات عمالقة عدة اأبرزها 
تراخي�سها  ب�سحب  جوجل  �سركة 
ـــان ذلــك  مــن �ــســركــة هــــواوي، وك
�سنها  التي  القوية  الهجمة  نتيجة 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
املــعــدات  بيع  مبنع  ال�سركة  على 
الأمريكية لل�سركة وكذلك منع بيع 

اأجهزة هواوي يف اأمريكا.
ــد كـــان تــ�ــســامــن الــ�ــســركــات  ــق ول
�سربة  ترامب  قرار  مع  العمالقة 
اعتقد  كــمــا  لـــهـــواوي  كـــربى 
الـــكـــثـــريون، ومــــن اأهـــم 
املــــوؤ�ــــســــ�ــــســــات الـــتـــي 
احل�سار  يف  اأ�سهمت 
البيت  فر�سه  الذي 

البي�س على �سركة هواوي: 
التي  ال�سركات  اأوىل  مــن  )Google(كانت   -1
هــواوي  اأن  من  الرغم  وعلى  احلظر،  قــرار  نفذت 
كانت ما تزال قادرة على ا�ستخدام نظام الأندرويد 
اخلا�س بجوجل لأنه مفتوح امل�سدر، اإل اأنها فقدت 
دعم جوجل لنظام الت�سغيل، وهذا يعني اأنه ل يوجد 
حتديثات  حتى  ول   gmail ول   Google play

للنظام وغريها الكثري من املميزات.
الأقـــوى  ال�سربة  هــذه  تعد  رمبــا   :)ARM(  -2
 ARM �سركة  قطعت  اأن  بعد  هــواوي  تلقتها  التي 
رئي�سًا  �سريكًا  كانت  لأنها  وذلــك  معها  تعامالتها 
ومن  للمعاجلة،   Kirin رقائق  �سناعة  يف  ومهمًا 
دونها لن تكون هواوي قادرة على ت�سنيع معاجلاتها.

ربحية  غري  عاملية  منظمة  وهــي   :  SD احتــاد   -3
م�سوؤولة عن و�سع املعايري اخلا�سة ب�سناعة بطاقة 
الرخ�س  و�سحب   ،  micro SD و   SD الذاكرة 
ت�سنيع  على  قدرتها  عــدم  يعني  كــان  هـــواوي  مــن 

هواتف ذكية مزودة مبنافذ لبطاقات الذاكرة.
عن  امل�سوؤول  وهو   :  wi-fi alliance حتالف   -4
الآخــر  هــو  قــام  الال�سلكية،  واملــعــايــري  التــ�ــســالت 
بــحــذف ا�ــســم �ــســركــة هــــواوي مــن قــائــمــة اأ�ــســمــاء 
ال�سركات التابعة لالحتاد، وعلى الرغم من اأن هذا 
القرار مل يكن له تاأثري قوي يف الوقت احلايل ولكنه 

قد تنتج عنه الكثري من ال�سلبيات م�ستقباًل.
intel(-5(: �سركة انتل تزود هواوي باملعاجلات 

حوا�سيبها،  �سناعة  يف  ت�ستخدمها  التي 
وكان لذلك القرار تاثري كبريعلى ق�سم 

احلــوا�ــســيــب يف �ــســركــة هـــواوي، 
وكان لبد من ايجاد البدائل 

التي مل تكن متوفرة اأبدًا.
ال�سركات  اأ�سهر  من  وتعد   :)Qualcomm(-6
التي   Snapdragon مــعــاجلــات  ُتــ�ــســّنــع  الــتــي 
املــودم  اأجــهــزة  ويف  الذكية  الــهــواتــف  يف  ت�ستعمل 
اجليل  ـــودم  م �سيما  ول  بــالتــ�ــســالت،  اخلــا�ــســة 

اخلام�س.
كل  بعد  هــواوي  العمالق  �سقوط  العامل  توقع  لقد 
عليها،  املفرو�س  واحل�سار  املتتالية  ال�سربات  تلك 
ولكنها اأظهرت عك�س ذلك متامًا، ولقد كان وا�سحًا 
اأن هواوي �سركة قوية م�ستعدة لكل الأزمات وقادرة 
البديل  لديها  ــان  ك فلقد  بــنــجــاح،  جتــاوزهــا  على 
املنا�سب لنظام الت�سغيل "الأندرويد" اإذ اأعلنت اأنها 
وحت�سبًا  لها،  وتتهياأ  الأزمــة  هذه  مثل  تتوقع  كانت 
لذلك فقد عملت على تطوير نظام ت�سغيل خا�س بها 
اخلطوة  تلك  وكانت   Hongmeng ا�سم  يحمل 
الأزمــة،  مواجهة  يف  بنجاح  اتخذتها  التي  الأوىل 
والتاأين  وال�سرب  احلكمة  من  الكثري  اأظهرت  كما 
يف قراراتها وردودها على الهجمات التي تلقتها من 
الرئي�س الأمريكي، وكان ذلك كله لأن عمالقًا مثل 
والثالث  ال�سني  يف  الأول  يكون  اأن  ا�ستطاع  هــواوي 
ال�سهل  مــن  لي�س  الذكية  الــهــواتــف  بيع  يف  عامليًا 
الذي  الكامل  الدعم  بعد  �سيما  ول  هكذا،  اإ�سقاطه 
قدمته ال�سني ل�سركتها العتيدة قبل الأزمة وبعدها. 
قــرار  �سريان  مــن  اأ�سابيع  �ستة  وبــعــد 
ال�سر�سة  الهجمة  ومن  عليها،  احلظر 
التي  وخ�سارتها  هـــواوي  تلقتها  التي 
انــقــلــبــت   ،  %  40 اىل  ــت  ــل و�ــس
الع�سرين  قــمــة  يف  املـــوازيـــن  كــل 
الــتــي عــقــدت يف مــديــنــة او�ــســاكــا 
الرئي�س  عــقــد  حــيــث  ــان،  ــاب ــي ال يف 
الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا وا�سع 
جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  مــع  النطاق 
للح�سار  حلول  لإيجاد  التباحث  فيه  مت  بينغ 
املفرو�س على �سركة هواوي، وبالفعل مت التو�سل 
اىل اتفاق حول ذلك، ولقد �سرح الرئي�س الأمريكي 
بيع  الأمريكية  لل�سركات  ميكن  "اأنه  ترامب  دونالد 
معداتها اإىل هواوي، طاملا اأن املعامالت التجارية ل 

تت�سبب مب�سكالت وطنية كبرية وطارئة."
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ال�شيخ معروف الكرخي.. اأحد رموز الزهد الكب�ر يف بغداد 
وَعَلم ومن اأعالم ع�شره، �شهد له اأهل زم�نه من العلم�ء والفقه�ء 
وال�ش�حلني.
 عندم� تويف يف بغداد، دفن بج�نب الكرخ يف مقربة ك�نت تعرف 
ب�ل�شونيزية لتتحول بعده� اىل مقربة ال�شيخ معروف الكرخي 
ويتحول مك�ن دفنه اىل ج�مع ومرقد لرجل ُعرف عنه الزهد 
والت�ش�مح. عامر جليل اإبراهيم 

ت�صوير ح�صني طالب
هكذا يرى الناظر 

مرقد ال�صيخ معروف 
من الأعلى

َب�����َك�����ت م�����ن خ�������ص���ي���ة اهلل ع������نٌي 
اأ�سبح هــذا املــرقــد مــن مــعــامل بــغــداد الأثــريــة 
القدمية واإرث اإ�سالمي يزوره �سنويًا الآلف من 

امل�سلمني. 
"جملة ال�سبكة"، ويف �سعيها للتعريف بالأماكن 
العراق، زارت هذا املكان  ال�سياحية يف  الدينية 
الدليمي،  خ�سري  �ساكر  حممود  ال�سيخ  والتقت 

اإمام وخطيب جامع ال�سيخ معروف الكرخي.
اأبو حمفوظ

يقول ال�سيخ حممود الدليمي: هذا مرقد �سيدنا 
ــي حمــفــوظ، مــعــروف ابــن فـــريوز، وامل�سهور  اأب
الإمام  ابن علي لأنه عا�س يف بيت  اأو  بالكرخي 

علي الر�سا )ع(.
مدينة  بناء  مع  ولدتــه  وتزامنت  بغداد  يف  ولد 
املن�سور،  جعفر  اأبــي  خالفة  يف  املــدورة  بغداد 
ــذا املكان  تــربــى ونــ�ــســاأ يف بــغــداد وعــا�ــس يف ه
معروف  بال�سيخ  لقب  لذلك  الكرخ،  جانب  من 
عن  ما  نوعًا  بعيدًا  املكان  هــذا  كــان  الكرخي، 
وم�سلًى  مــقــرًا  مــعــروف  ال�سيخ  اتــخــذه  بــغــداد 
لزموه  الذين  تالمذته  فيها  يعلم  ومدر�سًة  له، 
ال�سيخ  اأبــرزهــم  والت�سوف  العلم  يف  وبـــرزوا 
املقربة  هذه  يف  اأي�سًا  املدفون  ال�سقطي  ال�سري 

بالقرب من هذا املرقد ال�سريف.
ِعلُمه

ال�سوفية  �سل�سلته  اإن  الدليمي:  ال�سيخ  ي�سيف 
اأخذها عن الإمام علي الر�سا بن الإمام مو�سى 
اأخرى  �سل�سلة  وله  ال�سالم(،  )عليهما  الكاظم 
حبيب  عن  الطائي  داود  عن  اأخذها  العلم  يف 
الإمــام علي  الب�سري عن  العجمي عن احل�سن 
معروف  ال�سيخ  يعترب  لذا  )ع(.  طالب  اأبــي  بن 
التابعني  راأى  لأنــه  التابعني  تابع  من  الكرخي 

واأخذ عنهم. 
ال�سال�سل  ملتقى  الكرخي  معروف  يعترب  كما 
ال�سوفية  الــطــرق  تفرعت  مــن  ــه  لأن ال�سوفية 

والعلمية.
ولدته ووفاته والبناء 

 تــــويف الــ�ــســيــخ مـــعـــروف الــكــرخــي عـــن عمر 
ناهزالـ)63( عامًا، اأما ولدته فلم ت�سجل ب�سكل 
اأنها تزامنت مع  املعروف عن ولته  دقيق، لكن 

بناء بغداد املدورة بحدود 140هـ - 142هـ.
مي�سي الدليمي بالقول: بعد وفاة ال�سيخ معروف 
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عبد اهلل �صخي

تاأمالت

اأنطونيو لكافا معلم ابتدائية متقاعد انطلق قبل ع�صرين عاما يف 
�صيارة بثالث عجالت يوزع الكتب على الأطفال الذين تقيم اأ�صرهم يف 
الأماكن النائية من منطقة با�صيليكاتا اجلبلية جنوب اإيطاليا. واأحيانا 

ي�صل اإىل الأطفال يف اأبعد قرية مثل �صان بولو حيث يوجد طفالن 
فقط بعمر تالميذ البتدائية

لة املكتبة املتنقِّ

من املوؤكد اأن الإيطايل اأنطونيو لكافا ل يعرف �سيئًا عن املهند�س كاظم ح�سون ولعن قريته 
)البو ناه�س( يف الديوانية، ومل ي�سمع اأن �سبابها املتنورين اأ�س�سوا، مثله، مكتبة متنقلة. 

ففي م�سعى مبهر، وبجهد بارز من النا�سط كاظم ح�سون، انطلقت قبل ثالث �سنوات "�ستوتة" 
ق�س�سًا  وخ�س�ست  القراءة  يف  الراغبني  املواطنني  على  الكتب  توزع  القرية  طرقات  جتوب 

لالأطفال لت�سجيعهم على حب القراءة ولتح�سني قدراتهم ومعارفهم.
اأنطونيو لكافا معلم ابتدائية متقاعد انطلق قبل ع�سرين عاما يف �سيارة بثالث عجالت يوزع 
با�سيليكاتا اجلبلية  النائية من منطقة  الأماكن  اأ�سرهم يف  تقيم  الذين  الأطفال  الكتب على 
بولو حيث يوجد طفالن  اأبعد قرية مثل �سان  الأطفال يف  اإىل  واأحيانا ي�سل  اإيطاليا.  جنوب 

فقط بعمر تالميذ البتدائية. 
باأن  يوؤمن  بينما هو  بالكتاب  الثقة  نوعًا من عدم  اأن هناك  الفكرة عندما لحظ  له  خطرت 
تلفزيوين لقناة  لي�س بيده كتاب هو طفل متوحد غالباً. يقول لكافا، يف تقرير  الطفل الذي 
اإنه �سعر بالقلق على م�ستقبل الأطفال يف منطقة لي�س فيها قّراء فيما هو يتقدم  بريطانية، 
فوافقوا  التالميذ  التعليم بفرتة ق�سرية طرح م�سروعه على  يتقاعد من  اأن  وقبل  ال�سن.  يف 
باأن من املهم ن�سر حمّبة الكتاب بني الأطفال،  و�سجعوه ودعموه. ويعرب لكافا عن اعتقاده 
فتحقيق ذلك يحمل قيمة لي�ست اجتماعية اأو ثقافية فقط بل قيمة اأخالقية اأي�سا. ومنذ ذلك 
احلني بداأ يتنقل من قرية اإىل اأخرى عرب التالل اأو بني ممرات اجلبال الوعرة يقود �سيارته، 
التي حوّر هيكلها لت�ستوعب اأكرب كمية من الكتب. وما اإن يلمحها الأطفال والفتية، الذي كانوا 
ينتظرونه، حتى يهرعون ل�ستقباله، فرحني بقدومه. كان لكافا حري�سًا على تعميق بهجتهم 

و�سداقتهم للكتاب فيوفر لهم ما يرغبون بقراءته بدون تدخل اأو �سغط منه. 
لنخبة  ولي�ست  للجميع  هي  اجلميع  ينتجها  التي  الثقافة  اأن  هي  ر�سالة  باإي�سال  لكافا  ياأمل 
اأن تتوفر الثقافة للجميع �سغارًا وكبارًا من  قليلة، متامًا كما ياأمل النا�سط كاظم ح�سون يف 
اأجل اأن ي�سبح الكتاب يف متناول اليد. من املوؤكد اأن املعلم الإيطايل املتقاعد اأنطونيو لكافا ل 
يعرف املهند�س العراقي كاظم ح�سون ومل ي�سمع با�سمه اأو با�سم قريته، اإل اأنهما التقيا وتعارفا 

عن بعد، وا�سرتكا يف حلم عظيم هو بناء الإن�سان. 

م�������ق�������االت

بني  الــكــرخــي 
طالبه  وكـــان  200هـــــ   �سنة  اجلــامــع 

مت  ثم  والعلم  للدرا�سة  املكان  هــذا  يف  يلتقون 
الهجري،  اخلام�س  القرن  يف  اجلامع  تطوير 
بعدها ُجدد �سنة 612هـ، وتو�سع اجلامع اىل اأن 
اأ�سبح مب�ساحة 200م يف زمن الدولة العثمانية 
باأمر من ال�سلطان عبد احلميد الثاين، وهنالك 
باللغة  ال�سعر  من  اأبيات  عليها  منقو�سة  حجرة 
احلميد  عبد  ال�سلطان  اأن  على  تدل  العثمانية 
اأر�سل من يجّدد ومن يعّمر جامع ال�سيخ معروف 

الكرخي �سنة 1312هـ.
3000م  م�ساحته  فاأ�سبحت  اجلامع  ُجــدد  ثم 
التي  والأواويــن  واملرقد  اجلامع  �ساملة  تقريبًا 
2000م،  عام  ر  ُطــوِّ ثم  الــزائــرون،  فيها  يجل�س 
ومت افتتاحه يف ال�سهر ال�ساد�س تزامنًا مع املولد 

النبوي ال�سريف اآنذاك.
اأجزاء اجلامع 

ل�سالة  الرئي�س  احلــرم  على  اجلــامــع  يحتوي 
اجلمعة والأعياد واملنا�سبات وفيه اأي�سًا م�سلى 

كبري  حـــرم  وهـــو  للن�ساء  اآخـــر 
هناك  اأن  كما  وجمــهــز،  مــوؤثــث 
فوق  ف�سحة  اجلــامــع  ــذا  ه حتــت 
مزخرفة  اأيــ�ــســًا  ال�سريف  القرب 
م�سجلة كاأثر تاريخي، ثم تنزل بعد 
اخللوة  اىل  والف�سحة  املــكــان  هــذا 
بيت  اأ�سلها  اخللوة  هذه  املباركة.. 
دفن  الــذي  الكرخي  معروف  ال�سيخ 
كالإدارة  ملحقات  توجد  ذلك  اىل  ا�سافة  فيه، 
من  وغــريهــا  وال�سحيات  وامل�سيف  واملطعم 

امللحقات.
كان  الذي  للبيت  �ساكر:  حممود  ال�سيخ  ي�سيف 
ي�سكنه ال�سيخ بابان اثنان: الباب الرئي�س للدار 
معروف  ال�سيخ  وكان  الكاظمية،  اجتاه  يف  وهو 
الكرخي ي�سلك هذا الطريق ليذهب من خالله 
لزيارة قرب الإمام مو�سى ابن جعفر )ع( ، وهو 
ي�سلكه  كــان  الــذي  الرئي�س  الـــدار  بــاب  كذلك 
ي�سمى  الآخر  والباب  واخلروج،  للدخول  ال�سيخ 
للخروج من  ي�ستعملونه  النا�س  الدير وكان  باب 
اجلامع  يف  يوجد  كما  اليها،  والــدخــول  بغداد 
القادر  عبد  ال�سيخ  خلوة  ي�سمى  خا�س  مكان 
الكيالين وهو مكان جل�س فيه ال�سيخ عبد القادر 

الكيالين عندما زار هذا املكان.
البئر واملئذنة القدمية

يقول ال�سيخ حممود الدليمي: يوجد بقرب بيت 

وعمرها  تاريخ  لها  مباركة  بئر  الكرخي  ال�سيخ 
يومنا  اىل  منها  ينبع  واملــاء  �سنة  األف  من  اأكرث 
هذا، وهذه البئر �سرب منها الإمام علي الر�سا 
الكرخي  مــعــروف  ال�سيخ  منها  و�ــســرب  )ع( 
وال�سري ال�سقطي وال�سيخ عبد القادر الكيالين، 
بع�س  فيها  توجد  ونظيفة  البئر مفحو�سة  وماء 

الأمالح لكنها �ساحلة لل�سرب.
تطوير  مت  عــنــدمــا  الــدلــيــمــي:  ال�سيخ  ي�سيف 
اجلامع وجتديده �سنة 612هـ بنيت هذه املئذنة 
15م  ارتفاعها  يبلغ  الآن،  حلــد  �ساخمة  وهــي 
جميلة  اإ�سالمية  بزخارف  مزينة  وهي  تقريبًا، 
جدًا وبقيت هذه املئذنة كاأثر تاريخي يف و�سط 
اجلامع  بجانب  وبنيت  هذا  يومنا  اىل  اجلامع 
تعلو  الآن  هــي  43م  بــارتــفــاع  مئذنة  اجلــديــد 

اجلامع.
زائرو اجلامع واملرقد

من  العامل:  بقاع  خمتلف  من  زائــرون  للجامع 
الذي  الدليمي  ال�سيخ  يقول  كما  ــا،  واأوروب اآ�سيا 
ال�سيخ  يزورون  العامل  ال�سوفية يف  كل  اأ�ساف: 
الكرخي لأنهم يعتربونه �سيخهم واأن �سال�سلهم 
من  الزائرون  وحتى  خالله،  من  متر  ال�سوفية 
غري امل�سلمني يطلعون على هذه املقربة القدمية 
الكرمي  لــلــقــراآن  مف�ّسرين  على  حتــتــوي  لأنــهــا 
وعلماء والكثري من ال�سخ�سيات الإ�سالمية التي 
عا�ست يف اأزمنة خمتلفة مثل املف�ّسر اأبي الثناء 
الآلو�سي �ساحب )تف�سري روح املعاين( واجلنيد 
وغريهم  والبهلول  ال�سقطي  وال�سري  البغدادي 

يف هذه املقربة املباركة. 

املحرر مع ال�شيخ حممود الدليمي
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ن�شٌر كبرٌي للملك حمورابي وح�ش�رته وللعراقيني بعد اإدراج ب�بل من قبل اليوني�شكو، هذا ال�شهر، �شمن الئحة الرتاث الع�ملي، بعد تخلي تلك 
املنظمة يف ثم�نين�ت القرن امل��شي عن ع��شمة االإمرباطورية الب�بلية والكلدانية بني ع�مي 626 و 5٣٩ قبل امليالد اإثر تدخالت النظ�م ال�ش�بق 
يف عمرانه� وت�شويه مع�مله� االأثرية بعد اإ�ش�فة ا�شم الديكت�تور على اأحج�ره�، لكنه� اليوم ت�شرتد ع�فية جمده� وبريق ح�ش�رته� ومك�نته� التي 

ت�شتحق بعد اأن ج�دت على الع�مل برثاء قوانينه� وكنوز مع�رفه� وحتف علومه� التي اأذهلت الدني�، �شلط�نة احل�ش�رات واأمرية االإمرباطوري�ت.. 
ب�بل التي تعني "بوابة االإله" ب�للغة االأكدية تعود بوابته� مرتدية ثوب التب�هي، واأ�شده� ين�شد اأغ�ين الن�شر، و�ش�رع موكبه� معبٌد ب�لعزة 

واالفتخ�ر.. فهنيئً� لب�بل ن�شره� وهنيئً� لن� بك اأيته� الف�تنة.

الإله" "بوابة 
يو�صف



اأغلب  يف  الأوىل  املــراكــز  عــر�ــس  على  تــربــع  بــل   
البطولت الآ�سيوية، واآخرها امليدالية الف�سية على 
القارة الآ�سيوية عام 2018 يف قرغيز�ستان، البطل 
العراقي )علي كرمي( يجد اأن هناك غبنًا �سديدًا 
التي حتققت  الذهبية  الأو�سمة  رغم  بلعبته،  حلق 

للعراق يف البطولت اخلارجية.
الإجنــــازات  واأهـــم  بوك�سنغ  الــكــك  ريــا�ــســة   عــن 
حدثنا  تواجهها  التي  وامل�سكالت  فيها  العراقية 

علي كرمي يف هذا احلوار: 
*ملاذا اخرتت هذه الريا�سة وكيف كانت البداية؟ 
اأكــون بطاًل يف هذه  اأن  اأحلم  واأنــا  ال�سغر  - منذ 
مييزها،  الــذي  والعنف  �سعوبتها  برغم  اللعبة، 
فاأخي  نــظــري،  يف  وممتعة  �سهلة  اأجــدهــا  لكني 
بوك�سنغ  الكك  لعبة  جنوم  اأحــد  هو  اأحمد  الكبري 
واأقلده، وعندما كربت  يتمرن  اأ�ساهده وهو  وكنت 
قلياًل تعلقت باللعبة اأكرث، كما اأن �سقيقي �سجعني 
يف  الرغبة  لــدّي  وجــد  اأن  بعد  ممار�ستها،  على 

حتقيق الإجنازات، وحتقق يل ذلك بحمد اهلل.
 * هل يدعم الحتاد اللعبة؟

- هناك دعم من قبل الحتاد، لكن ح�سب املتي�سر 
الحتاد  رئي�س  الوا�سطي  قا�سم  فال�ستاذ  لديهم، 
هو ابن اللعبة، وقد قدم لها الكثري، وهو اأب ومعلٌم 

لكل الالعبني. 
*البطولت التي �ساركت فيها؟

- �ساركت يف بطولة العراق واأحرزت املركز الأول، 
اأقيمت  التي   2017 عام  اآ�سيا  بطولة  يف  و�ساركت 
يف تركمان�ستان وح�سلت على املركز الثاين بفارق 
قرغيز�ستان  بطولة  يف  و�ساركت  واحـــدة،  نقطة 
ــًا، والــكــثــري من  ــ�ــس ــاين اأي ــث وحــ�ــســدت املــركــز ال
البطولت املحلية ح�سدت فيها املركز الأول على 

م�ستوى الأندية العراقية.
*بــعــد كــل اإجنــــاز حتــقــقــونــه، هــل هــنــاك تكرمي 

لالأبطال؟ 
اأي  ــن  م لــنــا  تــكــرمي  اأي  يــوجــد  ل   -

اأو�سمة  خطفنا  اأننا  والدليل  م�سوؤول، 
لل�سنتني  ــا  ــي ــس اآ� بــطــولــة  يف  عـــديـــدة 

املا�سيتني 2017 و2018 لكن مل يذكرنا 
وزارة  ول  ــة  ــي ــب الأومل الــلــجــنــة  ل  اأحــــد، 

ال�سباب والريا�سة فهما ل تعرفان �سوى 
مون  يكرَّ القدم  كرة  ولعبو  القدم،  كرة 

ما،  بطولة  الثالث يف  املركز  لو ح�سلوا على  حتى 
الأو�سمة  يح�سدون  بوك�سنغ  الكك  اأبطال  بينما 
الدولية  املحافل  اأكرب  يف  العراقي  العلم  ويرفعون 
وامل�سكلة  املطار،  يف  ي�ستقبلهم  من  هناك  ولي�س 
اخلارجية  البطولت  اإيــقــاف  هــي  الــيــوم  الــكــربى 
لأغلب الألعاب الريا�سية ب�سبب امل�سكالت الدائرة 
على  بظاللها  األقت  التي  والأوملبية  الـــوزارة  بني 
اأحد  ول  ال�سرف  اإيقاف  حيث  من  كافة  الألعاب 

يدري متى تنتهي هذه امل�سلكة. 
اللعبة..هل حققت كل ما تطمح  *ما طموحك يف 

اليه؟ 
واأطمح  الريا�سي،  م�سواري  بداية  يف  الآن  اأنــا   -
الكثري  اأح�سد  واأن  لعبتي،  يف  الأف�سل  اأكــون  اأن 
الوطني  ملنتخبنا  وامليداليات  املتقدمة  املراكز  من 
العربية  املحافل  يف  عاليًا  العراق  ا�سم  اأرفــع  واأن 

والقارية.
*هل توجد بطولت مقبلة اأو م�ساركات جديدة؟ 

- نعم هناك بطولت مقبلة، لكن ننتظر !! 
*مدربون اأ�سرفوا على تدريبك ؟

- كثري من املدربني اأ�سرفوا على تدريبي، اأكنُّ لهم 
كل التقدير والحرتام واأدين لهم بالف�سل.

*مثلك الأعلى يف اللعبة؟
ــان  - الــعــاملــي روم

براندل. 
*هـــــــــــــل لــــعــــبــــت 

ريا�سات اأخرى؟ 
ال�سطرجن  اأحـــب   -

فكرية  لــعــبــة  لأنـــهـــا 
�سفاء  على  ت�ساعد 

ـــك  ـــذل ـــــذهـــــن، وك ال
ولعبة  املــ�ــســرب  كـــرة 

)الطاويل(. 

*الريا�سة هوايتك.. فما مهنتك احلالية؟
- اأعمل يف ت�سميم الديكورات الداخلية.

*تتابع كرة القدم، اأم اأنك منحاز للعبتك فقط؟ 
- ل ل�سُت منحازًا للعبتي، واأنا متابع جيد لدوريات 

الكرة.
*اي فريق ودوري ت�سجع؟ 

- اأع�سق فريق بر�سلونة واأتابع الدوريني الإ�سباين 
والإنكليزي.

*حكمة توؤمن بها ؟ 
- يومًا ما �سياأتي ما هو اأعظم. 

*ما طقو�سك قبل اأي نزال؟
على  ت�ساعدين  التي  التمارين  بع�س  اأمــار�ــس   -

ال�سرتخاء والتاأمل.
* ماذا اأعطتك هذه اللعبة؟ 

وال�سرب  الإرادة  وقــوة  بالنف�س  الثقة  اأعطتني   -
والقدرة على التحمل اإ�سافة اىل الر�سا. 

*اإجناز اأو بطولة يف الذاكرة؟ 
- بطولة اآ�سيا كانت اأول م�ساركة دولية يل وح�سلت 

فيها على املركز الثاين.
*دور الإعالم يف اللعبة؟ 

الألعاب  هــذه  اىل  امل�سوؤولون  يلتفت  اأن  اأمتنى   -
الالعبني  دعم  ب�سرورة  الفردية 
اأ�سوة  عليهم  الأ�ــســواء  وت�سليط 

ببقية الألعاب الأخرى. 
*كلمة اأخرية؟ 

- اأنا اأ�سكرك على هذا احلوار، 
ملجلتكم  والتقدير  ال�سكر  وكل 
ــتــي هــي حــا�ــســرة  ــة ال ــع ــرائ ال
على  الأ�ــســواء  ت�سلط  دائــمــًا، 

الريا�سات العراقية كافة.

منذ ال�شغر وهو يع�شق 
لعبة الكك بوك�شنغ، اإذ 

�ش�ر على م�ش�ر �شقيقه جنم 
اآ�شي� ال�ش�بق يف اللعبة 

نف�شه� اأحمد كرمي الذي 
ي�شرف ح�ليً� على تدريب 
املنتخب العراقي لّلعبة. 

قدم اأروع العرو�ص والنت�ئج 
مع املنتخب العراقي اأثن�ء 

م�ش�رك�ته يف البطوالت 
اخل�رجية،

بطل اآ�صيا بالِكك بوك�صنغ..

عل�������ي
كرمي:

�صة وزاريًا واأوملبيًا  اللعبة مهمَّ
برغم الإجنازات الكبرية 

حاورته / اأمرية حم�صن
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دائم  اطــالع  على  احلكومة  تكون  اأن  على  و�سدد   
ح�سابات  يف  تدخل  التي  اخلارجية  المــوال  على 
اىل  الدولية  الأوملبية  واأ�ــســارت  الأوملبية.  اللجنة 
هذا  من  التا�سع  ال�سهر  يف  اأوملبي  قانون  ا�سدار 
ال�سادرة  القرارات  برغم  الحتادات  لكن  العام، 
يف  الأمّرين  تعاين  زالــت  ما  الدولية  الأوملبية  من 
الدولة  اأوكلت  اإذ  لها،  املخ�س�سة  املبالغ  ت�سلمها 
وبع�س  اخلما�سية  اللجنة  اإىل  ال�سرف  �سالحية 

اخلرباء.. 
اأروقــة الحتــادات وعدم م�ساركتها  وعّما يدور يف 
حتدثنا  اأخر،  و�سوؤوٍن  الدولية  البطولت  اأغلب  يف 
اإىل بع�س روؤ�ساء الحتادات واملتخ�س�سني بال�ساأن 

الريا�سي العراقي ..

ا�صتمرارية الروتني

البدنية،  القوة  احتــاد  رئي�س  جا�سم(،  )منا�سل 
الفرتة  يف  الحتــــادات  ن�ساطات  توقف  اإن  قــال: 
ال�سباب  وزارة  نتيجة اخلالفات بني  كان  ال�سابقة 
اأمـــرًا  ت�سدر  الأوملــبــيــة  فــال  الأوملــبــيــة..  واللجنه 
لديها  الــوزارة  ول  البطولت  يف  بامل�ساركة  ــًا  اإداري
وتعطلت  تاأخرت  وبهذا  املبالغ،  �سرف  �سالحيات 
ــة وكــذلــك الأنــ�ــســطــة  ــاركــات اخلــارجــي ــس كــل املــ�
بداأت  لوزان  اتفاق  بعد  اأ�ساف جا�سم:  الداخلية. 
اىل  وميزانياتها  مناهجها  بــاإر�ــســال  الحتـــادات 
ومن  عليها  امل�سادقة  لغر�س  اخلما�سية  اللجنة 
ثم فتح ح�ساب با�سم الحتاد لغر�س اإيداع املبالغ 
الأن�سطة،  بتنفيذ  والقيام  احل�ساب  يف  املــقــررة 

ومل  م�ستمرة  والإجــــراءات  الــروتــني  الآن  ولغاية 
عون  يف  اهلل  وكــان  ميزانيته،  احتــاد  اأي  يت�سلم 

الريا�سة العراقية.
اخلما�صية ل تعمل بحيادية

رئي�س الحتاد العراقي للريا�سة املائية وال�سراعية 
عملهم  اخلـــرباء  ــال:  ق احل�سون(  علي  )حت�سني 
نوع  وح�سب  ومتخ�س�س  علمي  فهو  جـــدًا!  جيد 
اأن  فاأعتقد  اخلما�سية  اللجنة  اأمـــا  الــنــ�ــســاط.. 
الريا�سية يف  الريا�سة والحتادات  عملهم �سيوقع 
ماأزق كبري كونهم غري متخ�س�سني ول يهمهم اأن 
ت�ستلزم  امل�سادقات  اأن  ذلك  ل،  اأو  الن�ساط  يقام 
ح�سورهم، لكن مل يكتمل الن�ساب ول مرة واحدة 
�سيئًا  انطباعًا  اأعطونا  وبذلك  اأ�سهر،  اأربعة  منذ 

جدًا، كما اأن ممثل الوزارة يف هذه اللجنة ل يعمل 
الوزير  ال�سيد  عمل  م�سرية  على  اأثر  ما  بحيادية، 

الإ�سالحية.
قرار �صائب

)ح�سن  القتالية  الألعاب  وخبري  املحا�سر  وتطرق 
يجب  بداية  قائاًل:  املو�سوع  هذا  اىل  ال�سوداين( 
الدولة  بيد  املبالغ  تباعًا، وح�سر  الأمور  ناأخذ  اأن 
قرار �سائب، اآلية العمل بعد ذلك تكون على النحو 
املبالغ يف  اإىل و�سع  الــوزارة  التايل: مثلما عمدت 
املبالغ  واأودعـــت  الحتـــادات  وعنونت  امل�سارف 
با�سم كل احتاد، وهذا يح�سب لها، فعلى كل احتاد 
وبعد ذلك  للم�سادقة،  ال�سنوي  يقدم منهاجه  اأن 
تو�سع اآلية �سرف املبالغ لالحتادات امل�ساركة وعلى 
وفق الإجناز، اأما بالن�سبة لّلجنة اخلما�سية فنحن 
نعرف جميعًا اأن الكثريين يحاولون اأن يكونوا هم 
للريا�سة  امل�سلحني 

العراقية.
ع�صوائية 

يف 
تطبيق 
القوانني

اأما نائب رئي�س 
احتــــــــــاد الـــكـــك 
بــوكــ�ــســنــغ الــعــراقــي 
)عـــبـــد الـــزهـــرة 
ـــــطـــــاط(  ـــــب ال
فـــكـــان 
لــــــه 
راأي 
اآخـــر 
عــنــدمــا 
قـــال: الأمـــر 
وا�سح جدًا ب�سبب 
غياب القانون واإهمال 
ــوؤولــني الــريــا�ــســيــني  ــس املــ�
�ــســنَّ الــقــوانــني الــتــي تخدم 
ــر  ــائ ــس ـــل � الـــريـــا�ـــســـة مـــث
فكانت  الأخــرى،  املجالت 
هناك ع�سوائية يف تطبيق 
واأعتقد  املحلية  القوانني 

البائد  النظام  زمن  م�سيَّ�سة يف  كانت  الأوملبية  اأن 
وم�ستمرة،  وا�سحة  خطوات  تخطو  كانت  ولكنها 
القانون  يــرى  واحــد  وكــل  القوانني  تعددت  والآن 
عن  ف�ساًل  م�سلحته..  يخدم  الــذي  النحو  على 
غياب اجلانب الرقابي لالحتادات وعدم امل�ساواة 
تدهور  اإىل  اأدى  هــذا  كــل  الحتــــادات،  بع�س  يف 
املدربني  خــربة  قلة  ذلــك  اإىل  اإ�ــســف  الريا�سة، 
امليداين،  وال�سياق  العلمي  العمل  منهجية  و�سعف 
الريا�سة،  تذبذب  اإىل  اأدت  العوامل جمتمعة  هذه 
مع  لالحتادات  ا�ستقاللية  �سبه  اإيجاد  هو  واحلل 
ت�سديد الرقابة املالية، على اأن تكون املالية م�سرفة 
الأف�سل  وتقيم  ن�ساطات الحتادات  لعمل  ومتابعة 
اأ�سا�س  هــم  الــذيــن  النا�سئني  بقطاع  والهــتــمــام 

الريا�سة.
ك�صف م�صادر الف�صاد

قــال:  اخلــر�ــســان(  )جـــواد  الريا�سي  ال�سحفي   
احلديث عن جدلية اخلالفات بني اللجنة الأوملبية 
العراقية واللجنة اخلما�سية حدث جديد يف م�سار 
ال�سارع  اليه  يتطلع  مــا  وهــو  العراقية  الريا�سة 
الريا�سي بعد اأن يئ�س من اأن حتقق اللجنة الأوملبية 
واحتاداتها اي اإجناز يذكر على ال�سعيد الأوملبي، 
فمنذ خم�سة عقود ونحن ما نزال و�سنبقى اأ�سرى 
التغني بالو�سام الأوملبي اليتيم لعبد الواحد عزيز 
الريا�سي  امللف  اإدارة  يف  فو�سوي  عمل  ظــل  يف 
العراقي رغم اإغداق احلكومة العراقية ميزانيات 
انفجارية على الريا�سة العراقية منذ 2003، لذلك 
اإىل  الريا�سية  ال�سعبية  اجلماهري  مطالب  و�سلت 
تعليق العمل الريا�سي ول �سيما احتاد كرة القدم، 
واإعادة بنائها على النحو ال�سحيح، وهذا ما دعا 
مطالب  تلبية  اإىل  اجلــديــدة  العراقية  احلكومة 
املحافظة  هي  الأوىل  اخلطوات  وكانت  اجلماهري 
على مال الريا�سة العام بت�سكيل اللجنة اخلما�سية. 
وا�ساف: اإن العمل الروتيني يف التدقيق املايل اأدى 
اأن�سطة الحتادات املحلية واخلارجية،  تاأخري  اإىل 
واحلفاظ  العراقية  الريا�سة  م�سلحة  يف  هو  لكن 
الحتادات  �ستح�سل  اإذ  تاأكيد،  بكل  اأموالها  على 
احلكومة  من  مبا�سر  ب�سكل  ا�ستحقاقاتها  على 
ر( على  )تقطِّ التي  الأوملبية  باللجنة  دون مرورها 
على  وت�ساومها  م�ستحقاتها  منحها  يف  الحتــادات 
لي�س من م�سلحة  لذلك  النتخابات،  اأ�سواتها يف 

الحتــــادات  اأنــ�ــســطــة  تــاأخــري  اخلما�سية  اللجنة 
بل  واخلارجي،  املحلي  امل�ستويني  على  الريا�سية 
ا�ستحقاقها  اأجل تطويرها ومنحها  تعمل من  اإنها 
ف�ساًل  املقبلة،  املــدة  يف  �سراه  ما  وهــذا  بالكامل 
عن ك�سف م�سادر الف�ساد التي �ستتم اإزاحتها عن 

طريق الريا�سة العراقية.
م�صالح �صخ�صية

ال�سحفي الريا�سي )نعيم حاجم( كان له راأي يف 
هذا املو�سوع قال فيه: اليوم برزت م�سكلة جديدة 
ب�ساأن املال احلكومي، هنالك جهة تريدها وزارية 
واخرى هّمها ال�سيطرة على الريا�سة العراقية من 
واجلميع  �سخ�سية،  م�سالح  وفق  مواقعها  خالل 
وال�سري يف طريقني:  الت�ستت  باإنهاء حالة  مطالب 
اأولهما و�سع قانون يخدم الريا�سة العراقية، ل اأن 
وثانيهما  ال�سخا�س،  بع�س  مقايي�س  على  َل  ُيف�سّ
من  الريا�سة  دخلوا  الذين  املند�سني  كل  اإبــعــاد 
قد  ريا�ستنا  لأن  لهم  مل�سة  اأيــة  و�سع  يف  ال�سباك 
ل  الــذيــن  املنتفعني  بع�س  ب�سبب  كــثــريًا  تــاأخــرت 

تهمهم �سوى م�ساحلهم اخلا�سة. 

الروتني الذي قتل الحتادات 
الريا�صية!!

اللاّجنة اخلما�صية.. 

انتهت قبل اأ�ش�بيع املع�رك الط�حنة بني اللجنة االأوملبية ووزارة الري��شة وال�شب�ب بقرار �ش�در من االأوملبية الدولية 
اأيد فيه ح�شر االأموال بيد احلكومة العراقية وت�أييده� للقرار ١40 الذي اأكد اأن حركة االأموال يجب اأن تكون بيد 

الدولة، كم� اأكد القرار ا�شتقاللية االحت�دات وف�شله� عن االأوملبية العراقية،
كتب / اأحمد رحيم نعمة
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يعرف  يكن  مل  يومها،  التاأهيلي  العالج  مرحلة  ر�سك  دخــل 
ميار�س  اأن  على  اأجــربه  املعالج  طبيبه  لكن  املعاقني،  ريا�سة 
الريا�سة حتى واإن كان مقعدًا، وهكذا �سار واحدًا من موؤ�س�سي 
ريا�سة املعاقني عام 1982. ا�ستمر يف عمله مع ريا�سة املعاقني 

اىل يومنا هذا، ليتبواأ اأكرث من من�سب حملي وعربي... 
عن م�سريته الطويلة مع ريا�سة املعاقني و�سوؤون هذه الريا�سة 
مع  احلــوار  هذا  العراقية"  ال�سبكة  "جملة  لـ  كان  و�سجونها 
رئي�س  ونائب  املعاقني  ريا�سة  موؤ�س�سي  اأحــد  ر�سك،  خالد 
اللجنة الباراملبية العراقية ورئي�س احتاد ال�سلة على الكرا�سي 
العربي  الحتــاد  ورئي�س  املجد  و�سام  نــادي  ورئي�س  املتحركة 

لكرة ال�سلة:
* حدثنا عن البطولة الأخرية وماذا حقق العراق فيها؟

التي  املتحركة  الكرا�سي  على  ال�سلة  لكرة  العربية  البطولة   -
اأقيمت يف املغرب �ساركت فيها �ست دول عربية وحققنا فيها 
اأقوى  فيها  �ساركت  جدًا  قوية  البطولة  كانت  الثالث.  املركز 
والكويت  واجلــزائــر  واملغرب  م�سر  مثل  العربية  املنتخبات 
يف  و�سلنا  اإذ  �سحيح،  غري  للبطولة  توقيتنا  كان  وال�سعودية، 
ال�سباح ولعبنا بعد ثالث �ساعات من الو�سول وكان منتخبنا 
متعبًا جّراء �سفر دام 25 �ساعة يف الطريق، فالتوقيت مل يكن 
يف �ساحلنا، وقد لعبنا مع م�سر فخ�سرنا اأوىل املباريات، اإذ 
كانت املنتخبات م�ستعدة وو�سلت قبل يومني، لكننا مل نح�سن 
اختيار الوقت، ويف املباريات الأخرى حققنا الفوز فكان املركز 

الثالث من ن�سيب منتخبنا.
*ماذا حققتم يف الباراملبياد املا�سية؟

- يف باراملبياد الربازيل الأخرية حققنا خم�سة اأو�سمة، اثنني 
للريا�سة  رائعًا  اإجنــازًا  كان  ف�سية،  اأو�سمة  وثالثة  ذهبيني 
حتقيق  مــن  اأبطالنا  متكن  دولـــة،   172 مب�ساركة  العراقية 

النت�سار.
*حت�سرياتكم لباراملبياد طوكيو؟

البداية،  من  خططنا  الأوملبي،  البطل  على  معتمدون  نحن   -
اأننا يف  اأعتقد  اأنا  املطلوب،  بامل�ستوى  يكن  التخطيط مل  لكن 
يف   2012 عام  ويف  العطاء،  يف  قمة  كنا  الربازيل  باراملبياد 
ف�سيني  اثنني  اأو�سمة،  ثالثة  على  ح�سلنا  لندن  باراملبياد 
وواحد برونزي، فكانت امل�ساركة لي�ست مب�ستوى الطموح ومل 
الربازيل..  عليه يف  الذهب احلقيقي ح�سلنا  الذهب،  نحقق 

لكن قّلة املالعب عندنا لها تاأثري كبري على نتائجنا.
*هل ح�سلتم على تكرمي امل�سوؤولني؟

و�سامًا   16 على  اإندوني�سيا ح�سلنا  البطولت يف  اإحدى  - يف 
اآ�سيا،  والأوائــل على م�ستوى غرب  الأوائــل عربيًا،  وكنا  ملونًا 
م اأي م�سوؤول ريا�سي نف�سه عناء ا�ستقبال الوفد،  لكن مل ُيج�سِّ
النواب  املالية يف جمل�س  اللجنة  دعمتنا  ال�سابقة  الدورة  ويف 

حني كان فيها ال�سيد جا�سم حممد جعفر، اإذ منحونا ملياري 
دينار من اأجل البطولة التي كانت يف اإندوني�سيا اأي�سًا، وكانت 
التجاذبات..  بع�س  ب�سبب  خمف�سة  بنا  اخلا�سة  امليزانية 
نتمنى اأن تهتم رئا�سة الوزراء ب�سريحة املعاقني، فنحن نذهب 
لكنه  العراقي  املعاق  يعانيه  ما  ورغم  العراقي،  العلم  لرفع 
يح�سل على الذهب... لقد اأ�سبحنا منثل البلد خري متثيل يف 

املحافل اخلارجية بدون اأي �سك. 
*ماذا حقق منتخب األعاب القوى يف البطولة الأخرية؟

- يف البطولة الأخرية "اجلائزة الكربى" التي اأقيمت يف تون�س 
اآ�سيوية  دولة   42 مب�ساركة  متنوعة  ميدالية   18 العراق  حقق 
يتاأهل  الكربى  باجلائزة  الفائز  اأن  املعلوم  ومن  واإفريقية، 

لالأوملبياد املقبلة.
*ماذا ينق�س اللجنة الباراملبية؟

الألــعــاب،  وملختلف  الأ�ــســا�ــس  بالدرجة  املــالعــب  تنق�سنا   -
الأغرا�س ذات موا�سفات خا�سة  قاعة متعددة  ولدينا حاليًا 
هي قاعة اللجنة الباراملبية، �ستكمتل قريبًا اإن �ساء اهلل، وهي 
قاعة مغلقة من جميع النواحي وت�ستوعب 3 اآلف متفرج، وكل 
ما نحتاجه موجود فيها.. من حيث الإنارة املميزة وغريها من 
وكرة  �سلة،  وكرة  طائرة،  كرة  ففيها مالعب  اجليدة،  الأمور 
اجلر�س، و�سائر الألعاب الأخرى، لكن األعاب القوى لي�س لها 

م�سمار.
*هل هناك خروقات مالية يف اللجنة الباراملبية؟

من  الأمــوال  ونت�سلم  الباراملبية  يف  موجودة  املالية  الرقابة   -
املكتب  قبل  من  متخذة  مالية  �سوابط  وهناك  املالية  وزارة 
التنفيذي ُتعمم على الحتادات املركزية واللجان الفرعية يف 
العراق، اأعتقد اأن الرقابة املالية تراقب ب�سكل مكثف النفقات 
جميعًا، ونحن حري�سون على هذا و�سجالتنا موجودة واأبوابنا 
مفتوحة، وم�ساركاتنا قليلة، ويف اإطار ال�سوابط املالية، ومعلوم 
اأن لدينا 14 احتادًا و14 جلنة فرعية ومكتب تنفيذي ومكاتب 
ومكتب  ونــواب  رئي�س  ومكتب  عامة  واأمانة  وح�سابات  مالية 
معدات  اىل  نحتاج  ونحن  تنفيذي،  مكتب  واأع�ساء  ن�سوي 
كالكرا�سي املتحركة والكرات والأ�سلحة واأمور عديدة اأخرى.. 
نحن نعلم اأن يف الباراملبية اأخطاء لكنها غري مق�سودة، واذا 
نعمل  ونحن  نف�سه،  الوقت  تالفيه يف  باخلطاأ ميكن  اأح�س�سنا 
التي حتققت يف  الكبرية  الإجنــازات  ترى  لذلك  واحد  بَنف�س 

امل�سابقات العاملية.
*ماذا تتمنى؟

- اأمتنى اأن نزيد من غّلة الأو�سمة لبلدنا الغايل يف الأوملبياد 
فاأبطالنا  اهلل،  بعون  العراقي  العلم  ونرفع  طوكيو  يف  املقبلة 
ح�سدوا  حني  الربازيل  يف  فعلوها  مثلما  ذلك  على  قــادرون 
خم�سة اأو�سمة، و�ستكون الأو�سمة اأكرث اإن �ساء اهلل يف طوكيو. 

نائب رئي�س اللجنة الباراملبية العراقية 

خالد ر�صك 
تاألقنا يف باراملبياد الربازيل وننتظر ل�"ال���صبكة": 

اأفراحنا يف طوكيو 

ع�شق خ�لد ر�شك كرة 
القدم منذ �شغره، ك�ن 
يحلم ويتمنى اأن يلعب 
�شمن �شفوف اأحد 
املنتخب�ت الوطنية 
العراقية، لكن احل�دث 
الذي تعر�ص له جعله 
يرتك الكرة لي�شبح 
مقعدًا اأ�شريًا للكر�شي 
املتحرك برغم العالج 
الطويل الذي اأجري 
له يف لندن ملدة ع�شرة 
اأ�شهر.

 اأحمد رحيم نعمة 
عد�صة/ كنان جمعة
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لعب التن�س الذي اأ�صبح اأ�صغر 
قائد فريق كروي

ماتي�س دي ليخت

مل يلعب دي ليخت كرة القدم يف وقت مبكر من طفولته، بل اأن اأول جن�ح ري��شي حققه 
ك�ن يف لعبة كرة التن�ص عندم� ك�ن يف �شن اخل�م�شة من عمره.

وعلى الرغم من كونه لعب تن�س، اإل اأن ماتيا�س واجه �سعوبة 
يف التوفيق بني الريا�سة وم�ستقبله، فبداأ يف البحث عن بدائل 
اأخرى. وحل�سن احلظ  يف يوم من الأيام تعرف على كرة القدم 
عندما رافق �سديقه اىل احل�سة التدريبية، وبعد التدريب بداأ 
نحو عام  الأمر  ا�ستغرق  الفور،  القدم على  كرة  لعب  ماتيا�س 

لكي ي�ستقر يف ريا�سته اجلديدة. 
لل�سباب،  املحلي  فريقه  قائمة  يف  بالت�سجيل  ليخت  دي  جنح 
اإف �سي اأبكود الذي منحه امل�ساحة الكافية لعر�س املزيد من 

مواهبه. 
حني بلغ التا�سعة من العمر، لفت دي ليخت اأنظار ك�ّسافة نادي 
اأياك�س الهولندي الذي جنح يف اإجراء جتربة ناجحة مع �سغار 
النادي، فاأ�سبح هذا ال�سبي املتوا�سع جنمًا �سغريًا نظرًا اإىل 

قدرته على التعامل مع ال�سهرة.
كان دي ليخت هو الأ�سغر والأ�سرع يف تنامي م�ستواه بني جميع 
اأقرانه ما اأدى اإىل ترقيته ب�سرعة مع اقرتابه من �سن الـ 17 
�سنة. حدث هذا بعد اأن فاز بجوائز عدة كالعب �ساب، حني 
بطولة  اأف�سل لعب يف  بجائزة  فاز  فقط  عامًا   15 يبلغ  كان 
حتت �سن ال�سابعة ع�سرة U17 وكذلك يف بطولة حتت �سن 
�سيكون  اأنه  اآنذلك  املتابعون  وعرف   ،U19 ع�سرة  التا�سعة 

لعبًا عظيمًا.
ولد دي ليخت يف 12 اآب 1999 يف مدينة ليدردورب بهولندا، 
يف  وتدرج   2008 عام  منذ  الهولندي  اأم�سرتدام  لأياك�س  لعب 
العام  يف  له  ر�سمية  مباراة  اأول  لعب  حتى  فيه،  العمرية  الفئات 
2016 �سد فريق فيلم تو تيلبورغ.  يف متوز 2019 انتقل اىل 
نادي يوفنتو�س الإيطايل يف �سفقة قيا�سية بلغت 75 مليون يورو.
بقمي�س  امل�سابقات  خمتلف  يف  مباراة   117 ليخت  دي  خا�س 
ال�سعيد  على  اأهــداف  ثالثة  بينها  هدفًا،   13 و�سجل  اأياك�س، 

الأوروبي يف مغامرة الفريق اإىل املربع الذهبي املو�سم املا�سي.
يف  اأوروبـــي،  نهائي  يف  الإطــالق  على  يلعب  لعــب  اأ�سغر  اأ�سبح 

ت�سكيلة مبتو�سط عمر حتت 23 عامًا. 
جماهري  مع  التوا�سل  اإىل  املتوا�سلة  ليخت  دي  �سجاعة  اأدت 
القيادية  اإمكاناته  فريقه،  متطلبات  توفري  على  واإجباره  اأياك�س 
مهدت الطريق له ليكون كابنت الفريق ولي�سبح اأ�سغر قائد على 

الإطالق لفريق حمرتف يف تاريخ كرة القدم الهولندية.
على عك�س معظم لعبي كرة القدم ال�سباب الواعدين، تعّد �سمة 
ماتي�س دي ليخت حلياته ال�سخ�سية فريدة وخمتلفة، فكثري من 
ز، جّدي وذكي ومبتهج  الذين يعرفونه ي�سفونه باأنه هادئ، مركِّ

دائمًا.
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جولة يف مالهي العا�صمة:
يوم كان فلمون وهبة ي�صتغل 

يف مالهي بغداد وكانت �صليمة 
مراد ل تعجب بع�س النقاد!

ماذا كان �صيح�صل للمو�صيقى لو عا�س �صيد 
دروي�س اأكث�ر من ثالثني عامًا؟!

حم��م��د ع��ب��د ال��وه��اب
يكتب:

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون



الــتــا�ــســعــة حــتــى يهرع  الــ�ــســاعــة  تــــاأزف  مــا ان 
الــبــغــداديــون اىل املــالهــي، ومــا 
اكرثها لق�ساء ال�ساعات النادرة 
وبني  جنباتها  يف  املالح  والليايل 
هذه  نطوف  معنا  تعال  ح�سانها، 
ولنبداأ  واحـــدًا،  واحـــدًا  املالهي 
ــهــى الـــــذي يـــقـــوم يف  ــل بـــهـــذا امل
بــغــداد،  الــبــتــاويــني خـــارج  حملة 
اجلــواهــري، ويف هذا  ملهى  انــه 
ــهــى جتـــد فـــنـــانـــات مـــن كل  ــل امل
الــعــراقــيــة  منهن  ــــون،  ول جن�س 
واللبنانية  وال�سورية  وامل�سرية 
بجامعة  ا�سبه  فهو  وال�سودانية، 
ظالل  يف  اجتمعت  عربية  امم 
وما  اجلميلة،  اجلواهري  خميلة 
حتى  العا�سرة  ال�ساعة  تــدق  ان 
يفتتح الربنامج "الفني" العجيب 
�سغرية  فنانة  من  مبونولوجات 
عمرها  مــن  الربــعــني  تتجاوز  ل 
وتعقبها  �ـــســـامل  �ــســبــيــحــة  هـــي 
حيث  من  ت�سابهها  مونولوج�ست 
ال�سن وال�سكل و.. وتقف عجائب 
اجلواهري عند هذا احلد، لتبداأ 
ــكــربى حــني يقدم  ال العــجــوبــة 
�سليمة  املــطــربــة  املــ�ــســرح  مــديــر 
كبرية  باعتبارها  مـــردخ،  مــراد 
جيدًا"  "انتبه  ال�سرق  مطربات 
ينتهي  ل  وتــروح يف غناء مطاط 
عند  الـــذوق  ف�سيلة  بانتهاء  ال 
امل�ستمعني الكرام، وبعد ان تقتنع 
كبرية  حتى  لي�ست  بانها  جــيــدًا 
مطربات العراق، ولول مرة ن�سهد مطربة تغني 

مم�سكًا  خلفها  يقف  احدهم  فــرتى  بالتلقني، 
اياها، ولأول مرة اي�سا  بكلمات الغنية يلقنها 
وتنهر  وتغمز  وتــرقــ�ــس  تغني  مطربة  ن�سهد 
ذلك  يوؤثر  ان  دون  واحــد،  وقت  يف  املو�سيقيني 
على لقبها "كبرية املطربات".. وبعد ان ترق�س 
املونولوجات  بع�س  وتلقى  زائــد  ليلى  الفنانة 
اجلواهري  جمهور  الباب  اللباب،  تخلب  التي 
فقط، تعتلي امل�سرح ال�سيدة مفيدة حموي، وهي 
ل  انها  فيها  واجلميل  معروفة،  �سورية  مطربة 
امل�سرح حتى تدب احليوية يف  تكاد تظهر على 

امللهى.
م�ساحة  و�ــســمــن  الــر�ــســيــد،  ــارع  ــس � اخـــر  ويف 
وا�ــســعــة مــن الرا�ــســي يــقــوم كــبــاريــه روك�سي 
بغداد  مالهي  افخم  من  يعترب  الذي  ال�سيفي 
يونانيات  راق�سات  من  جمموعة  فيه  وتعمل 
ال�سرقي  الربنامج  امــا  وغجريات  ورومانيات 
فيقوم على الغاين التي تقدمها ال�سيدة تغريد 
ال�سغرية مبعاونة ال�سيد فلمون وهبه واملو�سيقي 
متكاتفني  فيقدمون  ق�سطة،  جميل  الفل�سطيني 
برناجمًا  والــ�ــســراء  ال�سراء  على  مت�سامنني 
الروك�سي،  غري  ملهى  اأي  يف  جتــده  ل  �سرقيًا 
عبد  ال�سيد  امللهى  هــذا  ادارة  على  وي�سرف 
اجلبار ال�سبع وزوجته ال�سيدة بهية اأمري، ويكفي 
يكون  حتى  ما  ملهى  ادارة  يف  بهية  ت�سرتك  ان 
منت�سف  ويف  العربية  البالد  يف  املالهي  زينة 
و�سط  هافانا  كاباريه  يرتبع  نوؤا�س  ابــو  �سارع 
الــرواد  من  راقية  طبقة  توؤمها  جميلة  حديقة 
ال�سجار  بني  ممتعة  جميلة  �سويعات  لق�ساء 
يتهافت  وكما  دم�سق،  فتاة  و�ــســوت  والزهـــار 
ال�سباب  يتهافت  كذلك  الــنــور  على  الــفــرا�ــس 
العراقي على الهافانا لروؤية فتاة دم�سق وملكة 

جمال بغداد.

جولة يف مالهي العا�صمة:
يوم كان فلمون وهبة ي�صتغل

 يف مالهي بغداد وكانت �صليمة 
مراد ل تعجب بع�س النقاد!

بغداد هذه املدينة اجلميلة الراب�شة يف و�شط ال�شحراء واله�جعة 
على كتف دجلة، ك�نت وم� برحت تلعب دورا ه�م� يف ت�ريخ الفن 

والطرب العربي، فهي مدينة احلب واجلم�ل يف ال�شرق، ت�شحو لياًل 
وتن�م نه�رًا ل�شدة احلر الالهب الذي يع�شف به�، فيجعل من نه�ره� 

جحيمً� م�شتعرًا ومن ليله� جنة من جن�ت اهلل يف ار�شه.

فلمون وهبة

تغريد ال�سغرية

مفيدة حموى

فتاة دم�سق
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فكتب يقول:
�سيد  ال�سيخ  الأ�ستاذ  املرحوم  اأن  فيه  ل�سك  مما 
الأوىل  النه�سة  اأ�س�س  و�سع  من  اأول  هو  درويــ�ــس 
ل  حقيقة  هذه  امل�سرية،  للمو�سيقى 
ي�سجلها  والتاريخ  اإغفالها  ميكن 
نحن  ونقررها  فــخــورًا،  معتزًا  له 
�سيد  اإن  واأثـــره.  بف�سله  معرتفني 
العقل  لفت  من  اأول  كــان  درويــ�ــس 

اأعني  املوؤلفة،  الغنائية  املقطوعات  يف  املعاين  اىل 
م يطابق  اأنه فهم املعنى كالمًا واأحاله اىل كالم منغَّ
كل املطابقة ما يرمي اليه الكالم املوؤلَّف.. لقد كان 
وكنا  باملعاين،  يحفل  ل  درويــ�ــس  �سيد  قبل  الغناء 
ن�سمع غناء هو جمرد اإظهار مهارة املغني ومقدرته 
بحركاته ال�سوتية يف اأداء النغمات، وما كان هناك 

ما يلفتنا اىل املعاين يف التاأليف الكالمي..
لكن �سيد دروي�س نف�س عن نف�سه هذا القيد، واأرادت 
طبيعته املبتدعة الثائرة اأن ت�ستحدث األوانًا جديدة 
يف الغناء تغاير ما كان عليه لون املو�سيقى يف ذاك 
عن  باملو�سيقى  تعرب  اأحلانًا  بذر  اأول  فبذر  الوقت، 
باإح�سا�س  نح�س  فنحن  التعبري،  كل  الكالم  معاين 
اجلماعة، وحني ن�سمع اأغنية "ال�سقايني" نح�س اأننا 
نغماته  وكانت  حقيقة،  ال�سقائني  جماعة  غمار  يف 

كاأنها تنبع من قلوب هذه الطائفة.
ال�سعبية  الــطــوائــف  نحو  اجتــه  ــ�ــس  دروي �سيد  اإن 

تعبرياتها  غنائه  يف  لها  فو�سع  املختلفة 
وا�سطالحاتها، كان غناوؤه 

بــالــعــواطــف  ينب�س 

واحلمالني  والــزراع  العمال  بها �سدور  التي جتي�س 
والتحفجية الخ.. مل نكن ن�سمع اأحلانًا تعطي �سورة 
عن مقدرة ال�سوت يف احلركات، ولكنا كنا نلم�س 
عواطف اجلماعات ال�سعبية حية تزخر بها اأحلان 

اأول  الناحية  هذه  من  دروي�س  ف�سيد  دروي�س"،  "�سيد 
من �سور املعاين العاطفية واحل�سية واأبرز اإبرازًا دقيقًا 
من  املو�سيقي  اإنتاجه  بهم  حفل  الذين  هــوؤلء  اأجـــواء 

الطوائف ال�سعبية، وكاأنه واحد منهم. 
"�سيد  لإنتاج  اللحني  الإطــار  يف  فنية  �سورة  اأبرز  هذه 
الراحل  املو�سيقار  حياة  امــتــدت  لــو  ولكن  دروي�س"، 
اخلالد اىل الآن فكيف كان ي�سل بر�سالته الفنية التي 

اآمن بها واأفنى نف�سه يف �سبيل حتقيقها؟
اأنت تعلم اأن حياتنا العامة واخلا�سة قد تاأثرت باأ�ساليب 
الغرب، فمالب�سنا ونظمنا، ومعظم تقاليدنا الآن، ت�سري 
على الأ�سلوب الغربي الذي �سيطر على حياتنا ومظاهر 
ن�ساطنا الجتماعي والفني، ول �سرر يف هذا، فالتاأثر 
العاملية  النه�سة  موكب  وم�سايرة  الأجنبية  بالجتاهات 

�سيء حتتمه �ُسّنة التطور.
ولبينا  معه  رنا  ف�سيِ جديدًا  عامًا  اجتاهًا  وجدنا  وهكذا 
نداءه واأدخلنا اأ�ساليب جديدة على مو�سيقانا واقتب�سنا 
اإنتاجنا املو�سيقي، ولكن لي�س معنى  م  من الغرب لنطعِّ
عن  ونتخلى  وجوهرنا  روحنا  نحطم  اأن  القتبا�س  هذا 
طابعنا ال�سرقي، علينا اأن ندخل يف املو�سيقى ال�سرقية 
اأداء  يف  لتعاوننا  الــغــرب،  مــن  ناأخذها  جــديــدة  اآلت 
يف  ندخل  اأن  وعلينا  اأوفـــى،  ب�سكل  واإبــرازهــا  الأنــغــام 
اأحلاننا اأنغامًا جديدة واأن نلجاأ اىل التوزيع املو�سيقي، 
نرتجم  واأن  ال�سرقي،  بروحنا  نحتفظ  اأن  علينا  ولكن 
�سرقيًا  خملوقًا  فتكون  الأ�سيلة،  عواطفنا  باملو�سيقى 

�سميمًا واإن بدا يف ثياب غربية.
التقليديني  على  ثــار  دروي�س"  "�سيد  اإن  قلت  ولقد 

اإليه  ي�سبقه  مل  جــديــدًا  طــريــقــًا  لفّنه  ــّط  واخــت
اأ�سلوبًا  يقتب�س  اأن  يقبل  ل  مبتدع  فهو  اأحــد، 
املو�سيقي  اإنتاجه  يطّعم  اأن  يقبل  ول  واجتاهًا 
اأن طرقهما،  او اجتاه �سبق لغريه  ا�سلوب  باأي 

لهذا ي�سعب علينا اأن نقرر قبول �سيد دروي�س 
لالقتبا�س الفني لو كان حيًا اىل اليوم.

روعتها  يف  تظهر  دروي�س"  "�سيد  عبقرية  وكــانــت 
عندما يلحن الكالم املكتوب، في�سور ما فيه من املعاين 
تلحني  يف  برع  ولهذا  لها،  املالئم  اجلو  عليها  وي�سفي 
الروايات امل�سرحية الغنائية، فلو عا�س اىل اليوم حلمل 
لالأوبريت،  رائعة  نه�سة  واأقــام  الغنائي،  امل�سرح  لــواء 
فقد كان هذا مو�سعه ال�سحيح الذي يتفق مع مقدرته 

ومواهبه.

ماذا كان �صيح�صل للمو�صيقى لو عا�س �صيد 
دروي�س اأكث�ر من ثالثني عامًا؟!

حم��م��د ع��ب��د ال��وه��اب
يكتب:

اأحدث "�شيد دروي�ص" �شدًى بعيدًا يف ع�مل املو�شيقى، ويعتربه الكثريون املجّدد احلقيقي للمو�شقى 
امل�شرية. ومم� ال �شك فيه اأن مو�شيق�ه انت�شرت انت�ش�رًا كبريًا، واأح�ش�شن� اآث�ره� يف كثري من 

االإنت�ج املو�شيقي الراهن، وقد �ش�ألت "الكواكب" االأ�شت�ذ حممد عبد الوه�ب عن االآث�ر الفنية او 
االجت�ه�ت التي ك�ن ميكن اأن ينزع اليه� "�شيد دروي�ص" لو امتدت به احلي�ة اىل اليوم،

اأنا مدينة لثالث م�سادفات.. تبدو ب�سيطة وتافهة، ولكني اأعتقد اأين لولها لتغري جمرى حياتي. 
اأربعني يومًا برمٍد �سديد، وقد جرت العادة يف القرى  فقد اأ�سبت واأنا طفلة ل يزيد عمري على 
وبني الفالحني الفقراء، اأن يهملوا عالج هذا الرمد ويرتكوا اأمرهم اىل اهلل، فال مت�سي اإل �سهور 

حتى يتحول املب�سرون اىل عميان!
لكن اأمي فعلت �سيئًا مل يحدث يف تاريخ القرية كلها، فقد باعت ال�سوار الذهبي الذي كانت حتّلي 
العا�سمة،  اىل  لتحملني  باعته  ثروتها،  كل  كان  اإذ  وتزهو،  به  تفخر  كانت  والــذي  مع�سمها،  به 
فقدت  اأنني  ولو  املحقق،  العمى  من  واأُنقذت  الرمد،  من  �سفيت  وهكذا  اأطبائها،  على  وتعر�سني 

ب�سري وقتئٍذ لتغري جمرى حياتي كله، ولبقيت حتى الآن جال�سة يف قريتي اقراأ القراآن يف املاآمت!
وكان من تقاليد القرية اأن يذهب الأولد اىل "الكّتاب" لتعلم القراءة والكتابة، واأن تبقى البنات 
يف البيت يخدمن ويغ�سلن وي�سرتكن يف اأعمال النظافة.. اللهم اإل بنات الأغنياء، ومل نكن نحن 
اأغنياء بل كنا اأفقر الفقراء، ومع ذلك راأى اأبي اأن ير�سلني اىل "الكّتاب" لأتعلم.. ووجدت لذة 
يف اأن اأ�سحب اأخي خالد اىل كّتاب القرية، ووجدت يف نف�سي رغبة �سديدة يف اأن اأتعلم القراءة 
والكتابة واأحفظ القراآن.. ويف طريقي اىل القرية وعودتي منها كنت اأمر ببيت العمدة، وكان فيه 
القراءة  تعلمت  "الكّتاب" ملا  اىل  ذهابي  ولول  مك�سرة،  اإ�سطوانات  عليه  تدور  قدمي  فونوغراف 
والكتابة، وملا فهمت الأغاين التي اأغنيها، وملا قراأت ال�سعر، وملا در�ست كتب الأدب، وملا حدث كل 

الذي حدث يف حياتي..
وثالث هذه امل�سادفات عدم ت�سويه وجهي، فقد جرت العادة يف القرى 
فيدقوا ع�سفورة  بالو�سم  بناتهم  وجوه  الفالحون  يزين  اأن 
اجلبهة،  على  وهالًل  الذقن،  على  وم�سطًا  اليد،  على 
يف  وال�سر  امل�سري،  هــذا  "نفدت" من  فقد  اأنــا  اأمــا 
خالد،  اأخي  اأخذت  القرية  �سيدات  اإحدى  اأن  ذلك 
اأمي  بذلك  و�سمعت  يــده،  على  له  ودّقــت 
ه  فغ�سبت، وثارت، وقالت ل اأقبل اأن ت�سوَّ

وجوه اأولدي وكانت هي�سة!
ومل يج�سر بعد هذا اأحد على اأن "يدق" يل.. 

وبقى وجهي �سليمًا واحلمد هلل!
فلول ذهابي اىل القاهرة لأ�سبحت عمياء..

ولول ذهابي اىل الكّتاب لبقيت جاهلة..
ولول غ�سب اأمي ل�سوهوا وجهي بالدق والع�سافري!

اإنها م�سائل تافهة..
ولكنها اأهم ما يف حياتي..

اأم كلثوم

ث�������الُث م�������ص���ائ���ل ت���اف���ه���ة..

ت جمرى  غرياّ
!حياتي
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ــهــم مل  تــعــ�ــســاء لأن الـــعـــزاب  يــجــد  فمنهم مــن 
كل  لي�ست  اأن  يــجــد  مــن  ومــنــهــم  يــتــزوجــوا، 

الزيجات �سعيدة.
طاملا �سّدد الرومان�سيون العنيدون اأن دفع ثمن 
احلب الذي يكلل بالزواج ال�سعيد غري ممكن، 
لكن القت�ساديني يف الدول الأوروبية يختلفون 
رجــالن  احت�سب   ،2002 عــام  ففي  ذلـــك،  يف 
القيمة النقدية لتكاليف الزواج التي بلغت 100 
اأوردتــه �سحيفة  ملا  ال�سنة، طبقًا  األف دولر يف 

الفاينان�سال تاميز.
٩0% من الب�لغني يعي�شون حي�ة 

عزوبية 
النا�س  اأن  غري  العديدة،  الـــزواج  مزايا  رغــم 
مييلون  باتوا  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  يف 
زواجهم  تاأجيل  اإىل  م�سى  وقــت  اأي  من  اأكــرث 
يتعلق  فيما  احلياة.  من  متاأخرة  �سنوات  اإىل 
الرجال  فــاإن  املتوقع،  العمر  متو�سط  بارتفاع 
عقد  قبل  اأكــرث  وقتًا  اأنف�سهم  ميهلون  والن�ساء 

ارتفع  فقد  العهود.  وتبادل  ــزواج  ال على  النية 
على  العازمة  الأمريكية  املـــراأة  عمر  متو�سط 
الزواج من 20 اىل 25 عامًا من 1970 -2003 
الأمريكي(. وف�ساًل عن  الإح�ساء  وفقا)ملكتب 
يعي�سون حياة  البالغني  اأم�سى املزيد من  ذلك، 
يعود لرتفاع  وال�سبب يف ذلك  عزوبية وحيدة، 
بيانات  وفــق  وعلى  الــطــالق.  معدلت  يف  كبري 
التعداد ال�سكاين الأمريكي، وجد اأن الأ�سخا�س 
ن�سبة  ي�سكلون  باتوا  مبفردهم  يعي�سون  الذين 

هو  2005 مما  العام  ذلك يف  من  اكرث  90%اأو 
عليه عام 1970.

الزواج خي�ر اجتم�عي اأكرث منه 
�شرورة

على مدار الثالثني عامًا املا�سية، اأ�سبح الزواج 
ما  كــل  ــرورة،  �ــس منه  اأكـــرث  اجتماعيًا  خــيــارًا 
يتطلبه الأمر هو متابعة الفرد الأمريكي لب�سع 
حلقات عن "اجلن�س واملدينة" لروؤية اأن الثقافة 
يعرف  ما  اأو  التعاي�س  تف�سل  تــزال  ل  الغربية 

بعالقة امل�ساكنة )معا�سرة الرجل لمراأة حالًل 
اأو حرامًا؛ يف اإطار �سرعي اأو غري �سرعي(.

رغم نتائجه احلا�سمة برفع �سعادة الفرد، غري 
اأن الأمريكيني يوؤثرون دائمًا تاأخري زواجهم.

ويعّمرون  املــال  من  املزيد  يك�سبون  املتزوجون 
النت�سار  وا�سعة  فكرة  توجد  ذلك،  على  عالوة 
مفادها اأن الرتباط برفيقة الروح يجلب للمرء 
ورمبا  العي�س،  ت�ستحق  احلياة  ويجعل  الفرح 
اأظهرت  ل�سنا بعيدين عن هذه املالحظة، فقد 

اإىل  مييلون  املتزوجني  اأن  احلديثة  الدرا�سات 
ك�سب املزيد من املال ويعي�سون حياة اأطول من 

العزاب، لأن الزواج يح�سن من �سحة الفرد.
الأمــرا�ــس  على  ال�سيطرة  مراكز  وجــدت  كما 
اأقل  يكونون  الأزواج  اأن   )CDC( والوقاية 
الكحولية  امل�سروبات  تناول  اأو  للتدخني  عر�سة 
ب�سكل كبري، لكنهم مع ذلك يعانون من �سداع 
متكرر ومن م�ساكل نف�سية اأكرث من الأ�سخا�س 

غري املتزوجني.
املراهنة على الزواج يجلب 

ال�شع�دة
لكن املراهنة على اأن الزواج يجلب لك ال�سعادة 
اأي�سًا مقامرة حمفوفة باملخاطر. مع  قد تكون 
ذلك، فاإن احتمالت التم�سك بال�سريك املثايل 
اأن  الأبد قد مت تقلي�سها حاليًا، فقد وجد  اإىل 
بالطالق،  اليوم  تنتهي  الزيجات  نحو 48% من 
مع ذلك، ي�سري علماء النف�س اأن الزواج هو من 
عرب  بالثقة.  اجلديرة  ال�سعادة  موؤ�سرات  اأكرث 
العرقية )جماعات مرتبطة  الأمم واجلماعات 
بروابط اللغة، التاريخ، اجلن�س والدين( ي�سجل 
النا�س �سعادة اأكرب بالزواج ثم املهنة، املجتمع، 
الأمريكي  بيو  مركز  اأجــراه  م�سح  يوؤكد  املــال. 
العامل  �سعوب  بــاأحــوال  والأبــحــاث  للدرا�سات 
من   %43 اأفــاد  اإذ  التاأكيدات،  هذه   2005 عام 
اأنهم  ال�ستطالع  �سملهم  الــذيــن  املــتــزوجــني 
من  املئة  يف   24 بـ  مقارنة  للغاية"،  "�سعداء 
العزاب، وكانت هذه النتائج متناغمة مع جميع 

الفئات العمرية والأجنا�س. 
اأيهم� ي�أتي اأواًل: ال�شع�دة اأم 

الزواج؟
على حد علم اأي باحث ذي خربة، فاإن ارتباط 

اأكث�ر �صعادة من 
العزاب

عن موقع "هو �صتاف ورك�س"
ترجمة: اآلء فائق

رغم نظرة العزاب الأنف�شهم ب�أنهم يف و�شع حم�يد مفعم ب�الأمل، 
مق�رنة مب� ميكن اأن يكون عليه و�شعهم يف اأي ح�ل اآخر، ورغم 

�شع�دة املتزوجني بحي�تهم واأوالدهم، غ�لبً� م� يختلف املجتمع يف 
نظرته الت�أملية عن اأيهم� اأ�شعد: الع�زب اأم املتزوج،

املتزوجونهل
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الرتباط.  �سبب  دائمًا  ي�ساوي  ل  �سخ�سني  اأي 
لإغالق ملف الق�سية حول ما اإذا كانت ال�سعادة 
يجب  الــعــزوبــيــة،  حــيــاة  على  تتفوق  الــزوجــيــة 
علينا اأول ا�ستنتاج اأيهما ياأتي اأوًل: ال�سعادة اأم 

الزواج؟
عندم� ينتهي �شهر الع�شل

الأزواج  مــن  الــفــًا  �سملت24  درا�ــســة  اأظــهــرت 
احلقيقية  م�ساعرهم  الأملــان، ممن عربوا عن 
عن مرحلة �سهر الع�سل وحياتهم الزوجية بعد 
ذلك اأنه من تتبع م�ستويات �سعادة الأزواج لأكرث 
النف�س  علم  اأ�ساتذة  اأحــد  وجد  عامًا،   15 من 
يظهروا  مل  الأزواج  اأن  مي�سيغان  ولية  بجامعة 
زواجهم  بعد  ال�سعادة  يف  ب�سيط  ارتفاع  �سوى 
مبدة ق�سرية، اإذ ما لبثت اأن تراجعت م�ستويات 

�سعادتهم تدريجيًا حلالتها ملا قبل الزواج.
التح�سن  اآثـــار  مــا  حــد  اىل  مياثل  النمط  هــذا 
للب�سر.  ال�سعادة  ا�سفاء  على  املفاجئ  املــايل 
فالأ�سخا�س الذين يعانون من دخول منخف�سة 
ن�سبيًا، مكنهم املال الذي ح�سلوا عليه فجاأة من 
�سراء ال�سعادة لفرتة من الوقت. مع ذلك، كلما 
اعتاد الأ�سخا�س على احل�سول على املزيد من 

الأموال، كلما فقدت الأموال بريقها بنظرهم.

لكن هذا ل ينفي نتائج ال�ستطالع التي اأظهرت 
ل  املــتــزوجــني،  بــني  ال�سعادة  مــعــدلت  ارتــفــاع 
النف�س  علماء  بع�س  لتخمني  ذلك  اأدى  قد  بل 
اأكرث  ليكونوا  مييلون  املتزوجني  الأ�سخا�س  اأن 
�سعادة من غريهم لأنهم اأكرث �سعادة منذ بداية 
بع�س  لــدى  الذهبي.  بالقف�س  حياتهم  تتويج 
تبعًا  يــرتاوح  لل�سعادة  وا�ستعداد  ميول  النا�س 
احلياة.  وظروف  وال�سخ�سية  الوراثة  لظروف 
اأي�سًا، الأ�سخا�س الأكرث �سعادة هم عمومًا من 
اأن  ذلك  على  ويرتتب  اجتماعية،  النا�س  اأكرث 
اختالطهم  ويكرث  يتوا�سلون  الذين  الأ�سخا�س 
ا�ستعدادًا  واأكــرث  ن�سطني  يكونون  الجتماعي 

ملقابلة �سخ�س ما يرغبون بالزواج به.
الرئي�سية  اأحـــداث احلــيــاة  مــع  كما هــو احلــال 
ال�سعادة  للعودة خلطوط  النا�س  الأخرى، مييل 
الــفــطــريــة لــديــهــم مــع مـــرور الـــوقـــت. وجــدت 
الدرا�سة التي اأجريت على الأزواج الأملان اأن هذا 
الزوجني.  اأحد  وفاة  مع  حتى  وينطبق  �سحيح 
ومع ذلك، خل�س الطبيب النف�سي الذي اأجرى 
الأبحاث الأولية اإىل اأن الرتداد لذلك الأ�سا�س 
قد يكون اأكرث �سعوبة بعد الطالق. كان م�ستوى 
الر�سا عن احلياة لدى امل�ساركني بالدرا�سة من 

املطلقني اأقل قلياًل من �سواهم.
امله�رات واأر�ص العج�ئب ال�شعيدة

اأن  اأيــ�ــســًا  تــوقــعــات الــ�ــســعــادة الــزوجــيــة ميكن 
الفرد. فقد  بارزًا يف حتديد �سعادة  تلعب دورًا 
ال�سوء على  �سلطت درا�سة من جامعة فلوريدا 
العالقة بني املهارات التي يجلبها النا�س للزواج 
حلياتهم.  الزواج  حت�سني  لكيفية  النا�س  وتوقع 
للزواج  جدًا  عالية  بتوقعات  الأزواج  متتع  فاإذا 
ال�سعيدة"  العجائب  "لأر�س  حياتهم  �ستتبدل 
زوجية  بناء حياة  مهارات  امتلكوا  اذا  �سيما  ل 

�سعيدة.
هل الزواج يجعل الن��ص اأكرث 

�شع�دة؟
اأجريت  التي  ال�ستطالعات  مــن  تعلمنا  كما 
تب�سر  اأن  الزفاف  ملرا�سم  ميكن  ال�سعادة،  عن 
لك  يجلب  لــن  ـــزواج  ال لكن  �سعيد،  مب�ستقبل 
تنمية  يجعل  مــا  �سحرية،  بطريقة  ال�سعادة 
اأثناء  اأهمية  اأكرث  الفرد اخل�سو�سية  �سخ�سية 

�سنوات العزوبية.
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عبد احلليم الرهيمي

اأ�صتذكار

لقد اأثارت هذه ) الأفكار البوتينية( ردود اأفعال �صديدة غا�صبة 
وراف�صة لها من نخب �صيا�صية واإعالمية يف اأوروبا والوليات 

املتحدة معتربة اإياها جت�صيداً )لطغيان الفرد وقمع احلريات 
ب�صكل يهدد وي�صر باحلقوق املكت�صبة للمجتمع الدويل عرب 

ال�صنوات املا�صية(.

بوتني.. مفكراً �صتالينيًا

ومل تعد ت�سلح لوقتنا احلا�سر.." هذا بع�س ما قاله الرئي�س  وانتهت  بالية  الليربالية  "اإن 
الرو�سي فالدميري بوتني ل�سحيفة )فاينن�سال تاميز( الربيطاينة التي حتدث اإليها يف اأعقاب 
اختتام اأعمال قمة الع�سرين يف مدينة اأو�ساكا اليابانية نهاية �سهر حزيران – يونيو املا�سي. 

وبذلك اخت�سر، الرئي�س بوتني، اأكرث من ثالثة قرون مم
خاللها مفاهيم الليربالية واملبادئ الإن�سانية بثالث كلمات �سخر منها وهي: الهجرة، احلدود 
الإجنــازات  من   – لبوتني  وخالفًا   – الواقع  يف  تعترب  والتي  الثقافية،  والتعددية  املفتوحة 
العظيمة التي انتجتها الب�سرية منذ ع�سر التنوير. وبذلك وّجه بوتني اإهانتني كبريتني: الأوىل 
للدول التي توؤمن وتتبنى منهج الفكرة الليربالية والتي منها ا�ستقبال ورعاية الالجئني اإليها 
واملهاجرين  املهجرين  لالجئني  فهي  الثانية  الإهانة  اأما  بلدانهم،  حكام  وا�ستبداد  قمع  من 
اأنف�سهم الذين اآوتهم واحت�سنتهم هذه البلدان والذين قال عنهم الرئي�س الرو�سي يف مقابلته 
مع ال�سحيفة املذكورة باحلرف: )اإن الفكرة الليربالية ت�سمح لهوؤلء الالجئني املهاجرين اأن 

يقتلوا وي�سرقوا ويغت�سبوا وهم يتمتعون باحل�سانة لأن حقوقهم كالجئني حممية..(!
لقد اأثارت هذه ) الأفكار البوتينية( ردود اأفعال �سديدة غا�سبة وراف�سة لها من نخب �سيا�سية 
واإعالمية يف اأوروبا والوليات املتحدة معتربة اإياها جت�سيدًا )لطغيان الفرد وقمع احلريات 

ب�سكل يهدد وي�سر باحلقوق املكت�سبة للمجتمع الدويل عرب ال�سنوات املا�سية(.
اأن  وت�ساءل: كيف ميكن  وافكاره  لبوتني  نقدًا مريرًا  العراقيني  الكّتاب  اأحد  وّجه  واإزاء ذلك 
ي�ستقيم هذا الكالم مع املنطق ال�سليم مبنح احل�سانة للمهاجرين يف بلدان ل ح�سانة فيها 
القانون؟  لأن اجلميع حتت  فيها  اأ�سغر مواطن  الدولة اىل  راأ�س  اأعلى �سخ�س يف  لأحد من 
جهاز  خريج  بوتني  الرو�سي  الرئي�س  يرتدي  اأن  عجب  ل  الكاتب،  ي�سيف  ذلك،  عل  وتعليقاً 
ال�ستخبارات الرو�سي )كي جي بي( ال�سابق عباءة )املفكر( لي�سف الليربالية بالبالية ومل 
تعد ت�سلح لزمننا. ون�سيف: لكنه يف الوقت نف�سه نزع العباءة التي خلعها عليه رئي�سه املتمرد 
على ال�سلطة ال�سوفيتية بوري�س يلت�سن وطالقه معها، ليك�ّسر عن اأنيابه ال�ستالينية التي انتمى 
اليها وترعرع يف كنفها وتربى يف اأح�سانها.. اإن بوتني هو حقًا )مفكر( لكنه، مفكٌر �ستاليني!!



تعد فرتة املراهقة من 
اأهم واأخطر واأجمل 
املراحل التي مير به� كل 
اإن�ش�ن الأنه� املرحلة التي 
يتم فيه� اإثب�ت الذات 
من كال اجلن�شني، اإ�ش�فة 
اىل التغيريات اجل�شدية 
والبيولوجية التي حتدث يف 
ج�شم االإن�ش�ن وال�شعوب�ت 
التي يتعر�ص له� املراهق 
نتيجة لل�شراع�ت النف�شية 
التي مير به� والتي تنعك�ص 
�شلبً� على تع�مله مع اأهله 
واملحيط اخل�رجي.

�صاعف م�صكالتها التعلاّق بالأجهزة الذكية

عند اجلن�صني ودور العائلة 
يف التعامل معها 

امل���راَه���ق���ة

ثريا جواد

عناد ومترد
اأولد،  لـثالثة  واأم  موظفة  اأحمد،  �سذى  ال�سيدة 
املراهقة  �سن  يف  هم  اأبنائي  من  اثنان  قالت: 
اأحدهما يف �سن الـثالثة ع�سرة والآخر يف الـرابعة 
والعناد  التمرد  ظاهرة  من  اأعــاين  ــا  واأن ع�سرة 
اأن  مبجرد  اأنني  اإذ  م�ستمر  وب�سكل  يوميًا  منهما 
باد  اآي  من  الذكية  الأجهزة  ترك  منهما  اأطلب 
الإلكرتونية يجن جنونهما  والألعاب  الالبتوب  او 
اإذ  والتمرد،  والع�سيان  ال�سياح  م�سل�سل  ويبداأ 
اأ�سريان  وهما  طــوال،  �ساعات  يق�سيان  اأنهما 
وت�سيف:  و�سفتها،  كما  اللعينة،  الأجهزة  لهذه 
و�سل بهما الأمر اىل ال�ستغناء عن فرتة الغداء 
باللعب  الدائم  لن�سغالهما  ال�سهية  فقدان  وحتى 

والت�سفح وبيجات التوا�سل الجتماعي.
حاولت مرارًا وتكرارًا اأن اأبني لهما مدى خطورة 
البدنية  ال�سحة  عــلــى  الأجـــهـــزة  هـــذه  ــري  ــاأث وت
ويف  جــدوى،  دون  ولكن  العقلية  وحتى  والنف�سية 

النهاية تركت الأمر ومل اعد اأهتم به اأطالقًا.
رفاق ال�صوء

اإن  ريا�سيات،  معلمة  �سامي،  رغد  ال�سيدة  تقول 
ال�سروري  ومن  للغاية   خطرة  املراهقة  مرحلة 
ــة الـــوالـــديـــن لأبــنــائــهــم  ــب ــراق جــــدًا مــتــابــعــة وم
يف  الوحيد  ابني  املثال  �سبيل  فعلى  املراهقني، 
�سن ال�ساد�سة ع�سرة وهو هادئ جدًا وم�سامل اىل 

اأبعد احلدود ونادرًا ما يتوا�سل مع اأ�سدقائه، ويف 
على  وا�سحة  تغيريات  لحظت  الأخــرية  الفرتة 
واأخذت  �سديق  اىل  تعّرف  اأن  مبجرد  ت�سرفاته 
وجدت  ال�سدفة  طريق  وعن  تتطور،  به  عالقته 
ابني  يف اأحد الأيام وبيده �سيجارة بداأ بتدخينها، 
وما اأن راآين حاول اإطفاءها وكاد اأن يحرق البيت 
وبكيت  نف�سي  اأمتالك  مل  حينها،  اهلل  �سرت  لول 
�سجعه  مــن  هــو  �سديقه  اأن  يل  واعـــرتف  كــثــريًا 
على التدخني ومن يومها قطع عالقته به نهائيًا 
مرة  الت�سرفات  يقوم مبثل هذه  ل  باأن  ووعدين 

اأخرى.          
�صرقة �صيارة

اأبنائها  اأ�سغر  مــن  بــيــت،  ــة  رب عــلــي،  اأم  تــعــاين 
قالت:  عمره،   من  ع�سرة  اخلام�سة  يف  مراهق 
ي�ستغل ابني يوميا فرتة نوم والده عند عودته من 
مغامراته  ويبداأ  �سيارته  )�سويج(  وي�سرق  العمل 
ومراهقته ويذهب لياأخذ كل اأ�سدقائه يف ال�سيارة 
وعندما  احلــي  داخـــل  ب�سيطة  بجولة  والــقــيــام 
من  ومنعه  ووّبــخــه  �سربه  الأمــر  والــده  اكت�سف 
اخلروج من البيت وحرمه من م�سروفه اليومي. 

دور الأ�صرة
عادة  نف�س(:  )علم  علي  حممد  خولة  د.  تقول 
15اىل  �سن  من  وخا�سة  املراهقون،  يتعر�س  ما 
يحدث  وما  كبرية  نف�سية  �سغوط  اىل  �سنة،   18
ال�ساب  لــدى  وج�سدية  ف�سيولوجية  تغريات  من 
وظهور  الــ�ــســارب  ومنــو  ال�سوت  يف  كاخل�سونة 
كالنعومة  ال�سابات  الفتيات  على  الأنوثة  �سفات 
للمراهق  تكون  ما  وغالبًا  وغريها،  ال�سوت  يف 
م�ستقبله  يف  كالتفكري  كبرية  وتطلعات  اأفــكــار 
با�ستقاللية  العي�س  يف  والرغبة  اأحالمه  وحتقيق 
داخلي  �سراع  يف  يعي�س  يجعله  ما  وهــذا  تامة، 
وقد  القادم،  والقلق من  �سببه اخلوف  نف�سه  مع 
يوؤثر �سلبًا على نف�سيته وحتى م�ستقبله الدرا�سي، 
لهذا يت�سح هنا دور الأ�سرة وبالأخ�س الأبوين يف 
كيفية التعامل مع اأولدهم وبناتهم من املراهقني 
وتعزيزها  الثقة  منحهم  و�ــســرورة  واملراهقات 
بينهم  ــوار  ح لغة  هناك  تكون  واأن  داخلهم  يف 
لتاليف امل�ساكل التي ميكن اأن ت�سر باملراهق من 

الناحيتني النف�سية والجتماعية.
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ادراج اخلزانات. 
الطباخ  من  الإيجابية  النار  طاقة  تت�سرب  ل  وكــي 
ومما  حتتها،  او  النافذة  قــرب  و�سعه  عــدم  يجب 
الطعام  طهو  عملية  يف  الإيــجــابــيــة  الــطــاقــة  يــعــزز 
ا�سعة  دخــول  او  الطباخ  فــوق  �سوئي  م�سدر  وجــود 
الطباخ،  اىل  و�ــســول  النافذة  خــالل  مــن  ال�سم�س 
من  مبا�سرة،  ال�سعة  اإي�سال  تنفيذ  تعذر  حال  ويف 
املمكن و�سع مراة تعك�س ال�سوء على الطباخ. واذا 
يجب  ال�سرف  فتحة  من  قريبا  الثالجة  موقع  كان 
لن  اليجابية  الطعام  طاقة  على  لنحافظ  ابعادها 
توفرت  اذا  ال�سلبية.  الطاقة  تنتج  ال�سرف  فتحات 
ال�سحيح  بال�سكل  الجتاهات  لقيا�س  بو�سلة  لدينا 
ال�سرقي  اجلنوبي  القطاع  يف  الثالجة  و�سع  فــان 
على  وي�ساعد  الإيجابية  الطعام  طاقة  على  يحافظ 
و�سع  امــا  باملنزل،  اخلا�س  املــايل  الو�سع  حت�سني 
الثالجة يف الق�سم اجلنوبي الغربي فانه يعمل على 
تقوية العالقات الأ�سرية  و يجب جتنب متاما و�سع 
الثالجة يف اجلنوب. و مع كل ما �سبق من ال�سروري 

الهواء  جتديد  مت  وكلما  التهوية  فكرة  جتاهل  عدم 
داخل املنزل كلما زادت الطاقة اليجابية و حت�سنت 

�سحة افراد ال�سرة. 
االلوان واال�شك�ل

لالألوان والنباتات تاأثريهما الكبري على زيادة الطاقة 
�سوي  الفنغ  فل�سفة  ان  خا�سة  املطبخ،  يف  الإيجابية 

توؤكد كثريا عليهما. 
والطباخ  )املغ�سلة(  احلو�س  بني  النباتات  و�سع  ان 
ــاء والــنــار وتـــوؤدي اىل  مفيد جــدا لنــه يقرب بــني امل
تناغم بني طاقتيهما. وجتنبوا اللونني الحمر الغامق 
والزرق الغامق يف اثاث املطبخ و�سنميل اىل البي�س 
، هذه اللوان حتفظ  و الخ�سر   ، الفاحت  او ال�سفر 

طاقة ال�سجار يف املكان.
الأحمر  باللون  النبتة  �سندانة  تكون  ان  با�س  ل  ولكن 
املطبخ.  يف  اعمالك  اداء  يف  جناحك  �سيعزز  فانه 
توجهنا  يالئم  مبا  مطبخك  تغيري  عليك  �سعب  اذا 
خالل  مــن  الــطــاقــة  تعزيز  فممكن  �ــســوي  الفنغ  يف 
ا�ستخدام الواين الفخارية  بالألوان التي ا�سرنا اليها 

وتعليق املقالة ال�ستانلي�س �ستيل )احلديد غري القابل 
قرب  و  اخلزانات  بني  ثالثة  او  مكانني  لل�سدا( يف  
اجلذابة  الفواكه  و�سور  الزخارف  وتعليق  الطباخ. 
ذات اللوان املتناغمة يزيد من بهجة اثاث املطبخ و 
وبدورها  اليجابية  الطاقة  تركيز  يف  وي�سهم  ديكوره 

�ستحافظ الر�سية ال�سرياميك على هذه الطاقة.
ومالحظة مهمة لربة البيت : 

املنزل لنه  الغذائية يف غرف  املــواد  لحتــاويل خزن 
�سي�سر بطاقة الطعام و طاقة املكان نف�سه، ويجب ان 
يكون هناك عازل بني املطبخ واجزاء املنزل الخرى 
حتى ان كان هذا العازل �ستارة من قما�س لن املطابخ 
لطاقات  جيد  تناغم  لت�سمن  ال�سالة  على  املفتوحة 

افراد ال�سرة. 
يوؤثر  ما  ان  البيت  لربة  مني  مهمة  اأراهـــا  وهم�سة   
افــراد  طاقات  و  الإيجابية  البيت  طاقة  يف  اإيجابيا 
هو حجم  الف�سل  نحو  احلياة  ا�سلوب  ويغري  ال�سرة 
خالل  مــن  وطعامك   طهوك  يف  تبثيه  ــذي  ال احلــب 

اختيار النوع ال�سحي والهتمام بتح�سري

هذا  تعترب  البيت  ربــة  ان  اىل  الإ�ــســارة  تفوتني   ل 
يف  �سيوفها  بــه  وت�ستقبل  بــه  وتعتز  الأهـــم  اجلــزء 
ال�سباحية، وقطعا �ستكون موا�سيع اجلل�سة  الفرتة 
عن طريقة اعداد الطعام والكالت اجلديدة، وعليه 
يجب ان تكون العناية مميزة بهذا اجلزء  من البيت.

النظ�م الغذائي لالأ�شرة
يوؤدي  الذي  هو  واملعتدل   املتوازن  الغذائي  النظام 
حني  املــرء  ان  ودليلنا  م�ستقرة  �سحية  حالة  اىلى 
املتوازنة  الأكـــالت  نوعية  فــان  �سحية  بوعكة  ميــر 
ت�سريع  ت�سكل عامال مهما يف  الطبيب  التي ي�سفها 

التماثل لل�سفاء .
لبد  والــهــواء،  املــاء  تعتمد  �سوي  الفنغ  فل�سفة  ولن 
الهواء اىل املطبخ، وان  من الهتمام بكيفية دخول 
نتنف�سه  الذي  الهواء  طبيعة  يف  خيارا  منلك  ل  كنا 
ا�سلوب  لتح�سني  اخــرى  خــيــارات  على  نقدر  لكننا 
حياتنا ومن بينها �سرب  كميات اكرب من املاء،  كما 
نتناوله  الذي  الطعام  اختيار  الفر�سة متاحة يف  ان 
ما  ان  العــتــبــار  بنظر  الخـــذ  مــع  اعــــداده  وكيفية 

تختاره من اأطعمة توؤثر تاثريا مبا�سرا على �سحتنا 
ومزاجنا. 

واذ يوؤثر الطعام يف حياتنا، فان الطعام نف�سه يتاأثر 
موقع  يعترب  لذلك  بنا  املحيطة  احليوية  بالطاقة 
املطبخ يف مكان منا�سب اأمرا مهما جدا. وكلنا يعلم 
ان املطابخ جتمع بني عن�سرين من عنا�سر الطبيعة 
يكون  ان  يجب  لذلك  املتوافقني  واملاء( غري  )النار 
موقع املطبخ بحيث ميكن خلق نوع من الن�سجام و 

التوافق بني هذين العن�سرين .
املواقع املن��شبة

ال�سم�س  ت�سرق  ال�سرق حيث  من  دومًا  الطاقة  تاأتي 
بالطاقة  املليئة  الدافئة اجلميلة  ال�سعة  وتقوم هذه 
داخل  واحليوية  الن�ساط  وتقوية  بدعم  اليجابيه 
ال�سروق  جتاه  النافذة  نفتح  عندما  ،وهناك  املنزل 
لن�ستقبل يومًا جديدا مليئًا بالطاقة مع اأوىل دقائق 
ر الفطور ال�سباحي يف املطبخ،  ال�سباح ونحن نح�سّ
ذلك املكان من البيت الذي نحبه جميعًا لذا وجوده 
وهناك  جــدا...  منا�سبا  يعترب  ال�سرقية  اجلهة  يف 

ليكون  جتنبها  املفيد  مــن  البيت  يف  املــواقــع  بع�س 
مطبخا قدر الإمكان، مثال )ال�سمال ال�سرقي( الذي 
لن�ساط  فر�سة  يوفر  ول  وال�سكينة  بالهدوء  يتميز 
او لعداد وجبات تزيد  ال�سحة اجليدة  كاف يعزز 

من طاقة اهل البيت و حت�سن �سحتهم .
النظ�م يف املطبخ

الع�سا  الــغــبــار  ـــة  ازال ان  عــدديــن  قبل  اأكــدنــا  كما 
فاإننا  البيت،  اليجابية يف  الطاقة  لتوفري  ال�سحرية 
املطبخ  اثـــاث  �سطوح  تبقى  ان  وجـــوب  على  نــوؤكــد 
ادوات املطبخ داخل  )الكاونرتات(  نظيفة وترتيب 
من  فــو�ــســى  وبــــدون  وتن�سيق  بتنظيم  اخلـــزانـــات 
 . للتخزين  خالل تخ�سي�س م�ساحات مرتبة جيدا 
ومن ال�سروري النتباه ان ل يكون املطبخ مزدحما 
الــزحــام  هــذا  لن  والــ�ــســحــون  واللت  بــالجــهــزة 
�سي�سبب ركودا ينتج الطاقة ال�سلبية التي توؤدي اىل 
تاثريات �سارة على ن�ساط ربة البيت ونف�سيتها ولبد 
و  ال�سكاكني  مثل  احلــادة  املطبخ  ادوات  ابعاد  من 
يف  لها  م�ستقلة  م�ساحة  توفري  و  النظر  عن  ال�سوك 

املطبخ لي�ص مك�نً� لتجهيز بع�ص اأ�شب�ب 
ا�شتمرار حي�تن�، واق�شد الطع�م، 
امن� ي�شكل الع�مل الرئي�ص يف حت�شني 
مزاجن� من عدمه، وت�شري اليه فل�شفة 
)الفنغ �شوي( التي تبعث ب�لط�قة 
االإيج�بية ب�أنه اجلزء ال�شحري يف 
بيوتن� و اجلزء الذي يوفر �شبب� مهم� 
لل�شع�دة، خ��شة اأنه اهم جزء يف البيت 
واحلى جزء و�شبب مهم من ا�شب�ب 
ال�شع�دة االأ�شرية من خالل جتمع افراد 
الع�ئلة اثن�ء الوجب�ت خ��شة اإذا ك�ن 
املطبخ اأي�ش� مبث�بة غرفة الطع�م.

املطبخ
�صبب مهم لل�صعادة

اأن�صام ال�صاجلي
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تعد البلوزة امل�شممة من 
الدانتيل وال�شيفون من 
اأحدث املو�ش�ت لهذا ال�شيف، 
واجلديد هن� اأن موديالته� 
تن��شب مع ك�فة االأذواق 
كم� ت�شفي مظهرًا مت�ألقً� 
على اإطاللتك �شواء يف فرتة 
ال�شب�ح اأو الظهرية. ويعّد 
القمي�ص او البلوزة امل�شنوعة 
من الدانتيل من القطع املهمة 
يف دوالبك ميكن ارتداوؤه� مع 
اأي بنطلون مع تغيري تركيب�ت 
االألوان التي تتن��شب مع 
االأوق�ت ك�فة، فقط عليك 
اأن توظيفيه� ب�شكل �شحيح 
وجميل.

مو�صة الع�صر 
باإطاللته اجلمالية

الدانتيل..
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وحينما  وجيزة،  مدة  منذ  بغداد  كرخ  الق�سة يف  هذه  حدثت 
قابلت �ساحبة الق�سية قالت بال تردد:

الباقيات  اأخــواتــي  بينما  وافـــرًا،  اجلمال  من  حظي  يكن  مل 
الدرا�سة.  يف  بتفوقي  عليهن  متيزُت  ولكني  كثريًا،  به  يتمتعن 
تعلقت  ــد  وق جـــدًا،  منه  يقربني  ـــدي  وال جعل  هــذا  جنــاحــي 
بدرا�ستي لأعّو�س ما افتقدتُه من اإعجاب الآخرين ب�سقيقاتي. 
يف  واإعجابهم.  والأقـــارب  اأهلي  حب  ك�سب  ا�ستطعت  وفعاًل 
الإعدادية ح�سلُت على معدل اأّهلني لدخول كلية الطب، وبهذا 
ما  درا�ستهن،  يف  تعرثن  �سقيقاتي  بينما  والــدي،  حلم  حققُت 
فكانت  ال�سغرى  اأما  منهن،  اثنتني  تزويج  اإىل  والدي  ا�سطر 

الإقناع مع والدّي كي تبقى يف املدر�سة. لحظُت  اأ�سلوب  تتبع 
باأموٍر  بل  النجاح  لتُحقق  بدرا�ستها  تهتم  ل  اأنها  الأيام  مبرور 
اأخرى، ن�سحتها اأن تفي بوعدها لوالدي واأن تثابر وتهتم اأكرث 
واأعي�س  لأحب  خلقُت  اأنا  "اأختي  وتقول  ت�سحك  كانت  ولكنها 
وخارجه،  البيت  يف  �سلوكها  اأراقـــب  بـــداأُت  ومنها  حياتي." 
ُنزهة  املدر�سة  اىل  الذهاب  اتخذن  قد  اأن �سديقاتها  فعرفت 
�سديقتي  �سقيق  مب�ساعدة  متكنت  وقد  النف�س،  عن  وترفيهًا 
تت�سبب  قد  خطرية  معلومات  وهي  عنهن،  معلومات  اأجمع  اأن 
مب�ستقبل مظلم لأختي، فواجهتها مبا عرفته من حقائق موؤملة، 
�سرخت  اأخــرى،  مدر�سة  اىل  وتنتقل  ترتكهن  باأن  ون�سحتها 
وا�ستد  خ�سو�سياتها،  يف  اأتــدخــل  اأّل  مني  وطلبت  بوجهي 
اخلالف بيننا وهممت ب�سربها، اإل اأن اأمي فتحت الباب علينا 
لتتبنّي ما الأمر، خ�سيت عليها من ال�سدمة لو قلت لها حقيقة 

ما عرفت عن اأختي هذه!! 
وبـــدًل مــن ذلــك تــذّرعــُت لــوالــدتــي بــاأنــهــا ل تــدر�ــس جــيــدًا، 
غرفتها  من  وخرجت  املو�سوع  اأنهيُت  قريبة.  والمتحانات 
بالغرية  واتهمتني  علّي  ثّم خرجت غا�سبة  اأمي معها،  وبقيت 

منها،
هيِ يا اأمي!! �سحكت.. اأهذا ما فهمتيِ

وبقيُت اأتابع املو�سوع مع �سقيق �سديقتي ب�ساأن اأختي، ومبرور 
باأ�سباب  اأتعلل  كنت  نحوه،  بقلبي  ا�ستعلت جذوة احلب  الأيام 
عدة لأراُه وا�ستمتع باجللو�س معُه، وكانت هذه املقابالت جتري 
اهتمامي  لحظت  التي  اأخته  لزيارة  ياأتي  عندما  الكلية  يف 
له  تبوح  اأّل  منها  وطلبُت  اأح�سُه  مبا  و�سارحتها  به،  وتعلقي 

ب�سيء، وعجبت من ذلك و�ساألتني ملاذا؟!
اأجبتها: نحن على اأبواب التخرج، لننتظر..

يف الآونة الأخرية لحظُت اأن �سقيقتي تتغيب كثريًا عن البيت 
وكلما �ساأل عنها والدي جتد اأمي لها الأ�سباب، واأ�سكت اأنا على 

م�س�ٍس.
يف  ت�سرُي  اأختي  اأن  واأفهمتها  انفراد،  على  اأمــي  مع  وحتدثت 
دمُت برد اأمي: اإنكيِ  ، �سُ طريق خاطئ: يا اأمي اإنها تت�سجع بكيِ
لها  قال  مْن  وهو  هي،  يحبها  حتبينُه  مْن  لأن  عليها  حتقدين 
البيت  من  خرجْت  لكنها  تقولني؟!  ماذا  اأمي  �سرخُت:  ذلك! 

وتركتني. 
اإذًا هو من اأحبتُه، ورمبا لهذا ال�سبب كان �سعيدًا حينما كلفتُه 

مبراقبتها وجمع معلومات عن �سديقاتها...
هل ي�ستغلها بعد اأن عرف عنها ماعرف! هل يحبها حقًا؟

واأنا كيف �سيكون موقفي من كل هذا؟
جلاأت اىل �سقيقته )�سديقتي( و�سرحُت لها كل ما عرفته من 
تعرف  اأن  والتم�ستها  عالقة،  من  واأختي  �سقيقها  ب�ساأن  اأمي 

احلقيقة منه مبا�سرة، فوعدتني خريًا!!
كانت  ولكنها  الأمــر،  حقيقة  منها  لأعــرف  اأختي  من  تقربُت 
بل قالت:  تنكر،  تبتعُد عني، وعندها واجهتها مبا عرفت مل 
اأفعل له، هو كالآخرين"، عندها �سربتها  "هو يحبني..ماذا 
ــدي!  وال اأمـــام  بف�سحها  وهددتها  طي�سها  مــن  لتفيق  بقوة 
�سحكت وقالت: "اأنتيِ اخلا�سرة لأن اأمي �ستقف معي �سدك!!"
وملاذا  اأمي عنها  �ساألُت  م�سافرًا،  والدي  وكان  الأيام  اأحد  يف 
اأين ذهبت  اإىل  تعرف  باأنها  اأجابتني  الوقت،  تتاأخر كل هذا 
فاأكدت  �سقيقها،  عن  و�ساألتها  ب�سديقتي  ات�سلُت  و�ستتاأخر! 
وزادْت  الهاتف  اأغلقُت  نوم عميق!!  البيت يغط يف  اأنه يف  يل 
حريتي وقلقي عليها، ورجوُت اأمي اأن تخربين اإىل اأين ذهبت، 

قد تكون يف خطر يا اأمي! �سمتت ومل تقل يل �سيئًا.
عرب  الطريق  اأراقــب  واأنــا  الليل  من  الأوىل  ال�ساعات  م�ست 
والدموع يف عينيها  باب غرفتي  تفتح  باأمي  النافذة، فوجئت 
ذاهبة  اأنها  اأخربتني  �ستتاأخر هكذا،  اأنها  تقل  لتقول يل: مل 

ملقابلة حبيبها الذي �سيبلغها عن زيارة اأهله لنا خلطبتها!
يف  ينام  البيت  يف  حبيبها  لأن  تكذب،  اإنها  حينها:  �سرخُت 
غرفته، هذا ما عرفته من اأختُه وتعرفني اأن اأخته ل تكذب... 
وهنا ات�سلُت بها ثانية ورجوتها اأن توقظه ليتحدث مع اأمي... 
وفعاًل حّدثها و�ساألها عن الأمر، فاأجه�سْت بالبكاء واأعطتني 
الهاتف، اعتذرُت منه واأخربتُه بالأمر لعّله ي�ساعدنا وجندها! 
اإننا  �ستخرج،  باأنها  تخربين  مل  هــي  وقـــال:  �سوتُه  ارتــبــك 

متفاهمان على كل �سيء، لكن ملاذا اأخفت عني خروجها هذا، 
وكيف تخرج لياًل!!

باأختي  بتعلقه  �سّرح  فقد  قوية،  هذا  بكالمه  �سدمتي  كانت 
متجاهاًل حّبي اإياه!

و�سدمتي الأخرى هي اأين اأختي وماذا تفعل يف هذا الوقت!!
تكف عن  ل  واأمــي   ، تــاأتيِ مل  ولكنها  ال�سباح،  �سم�س  اأ�سرقت 
ومل  �سّدقتها  عندما  اأخــطــاأت  باأنها  يل  واعــرتفــت  البكاء 

ت�سمعني اأنا!!
ح�سرت �سقيقتاي وزوجاهما وبداأوا ي�ساألوننا اأ�سئلة كثرية عن 
دون  عنها  للبحث  اجلميع  جتنّد  و..و...و  �سديقاتها  عناوين 

جدوى، فهي مل تذهب اىل ال�سديقات اللواتي نعرفهن...
امل�ست�سفيات  يف  عنها  نبحث  اأن  الكربى  �سقيقتي  زوج  اقرتح 
والنتظار  العذاب  من  األيمة  �ساعات  وبعد  ال�سرطة،  ومراكز 
مركز  يف  وجدوها  اإنهم  ليقول  اأختي  زوج  بنا  ات�سل  ــّر..  امل
ال�سرطة مع �سّلة من ال�سابات وال�سباب يف حالة يرثى لها من 
ال�سكر والنحالل، واأثناء التحقيق عرفوا اأن بع�سهم يعملون 

مع ع�سابات متفرقة، وجتري اأعمالهم يف العادة لياًل!!
انهارت اأمي عند �سماعها هذه الأخبار، بل الأق�سى من هذا اأن 
زوج اأختي الكربى اأبلغها اأن تبقى عندنا ريثما تهداأ الأو�ساع، 
ا �سمعه عن اأختها، ولكن ما ذنبها هي!! وعرفنا اأنه ل يريدها مليِ
بقيت اأختي يف ال�سجن اىل حني عودة والدي الذي مل ي�سدق 
اأن ي�سرع يف الإجراءات القانونية لإنقاذها،  ما �سمعُه، وفكر 

ولكنه تعر�س لنوبة قلبية اأوقفت كل اجلهود!
وبقينا اأنا واأمي جناهد من اأجل �سحة والدي ومن اأجل اأختي 
امل�سجلة، وقد تخلى عنا  الع�سابات  لها ملف مع  اأ�سبح  التي 
ولأنها وظفت  ب�سبب طي�سها،  نعرفهم جميعًا، تخلوا عنا  من 
جمالها يف اأمور ملتوية وخاطئة... وم�سريها هو هذا العقاب 

املحتوم.

ح بتعلقه باأختي  كانت �صدمتي بكالمه هذا قوية، فقد �صراّ
ي اإياه! متجاهاًل حباّ

و�صدمتي الأخرى هي اأين اأختي وماذا تفعل يف هذا الوقت!!
اأ�صرقت �صم�س ال�صباح، ولكنها مل تاأِت، واأمي ل تكف عن البكاء 

قتها ومل ت�صمعني اأنا!! واعرتفت يل باأنها اأخطاأت عندما �صداّ

امليزان 

امليزان 

يف

يف
رجاء خ�صري

تعاَل نفرت�ُس اأر�سًا مل ي�سكنها قبلنا ب�سر، هناك �ساأقول ما 
اأخفيته �سنواٍت طواًل واأبوح بحّب مل ت�سهدُه الب�سرية، فاأنا 

واأّمنا حواء نتقا�سمُه...هي واأبونا اآدم، واأنا واأنت!!
والتي  اأنت،  ينفع، فقد اخرتَت حّبك  ل  اأقوله هراٌء  ما  كل 
اأحببتها هي اأقرُب النا�س... فابَق على �سمتك اأيها القلب 
وحدك...اأتعرف  اأنــت  لك  فالعذاب  حتب،  مْن  ب  تعذِّ ول 
ب�سر غرينا.. وهكذا  ي�سكنها  اأر�سًا مل  لأننا ل جند  ملاذا؟ 

اأنا واأنت اأيها القلب امل�سكني �سنعي�س ما بقي من �سنواتنا!

من قادها اإىل 
امل�صري؟ هذا 
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حل العددال�صابق

الرمو�س ال�صطناعية

ت
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وم
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م���

اأ����������ص���������رار ال����ب����ح����ار

هناك الكثري من املعلومات عن عامل البحار، ومنها: 
مرت   2،253،081.6 م�سافة  اخل�سراء  ال�سالحف  -تهاجر 

حتت املاء لو�سع بي�سها. 
اخلط  يف  ن�سبيًا  حديثة  خملوقات  الياب�سة  �سكان  -يعترب 
الزمني اجليولوجي، فقد ظهروا اقبل 400 مليون �سنة، بينما 
بداأت احلياة البحرية قبل نحو فرتة زمنية طويلة ترتاوح بني 

3.1-3.4 مليار �سنة م�ست.
تعي�س  التي  امل�ساحة  من   %99 نحو  على  املحيطات  -حتتوي 

عليها الكائنات احلّية على كوكب الأر�س.
-يــعــتــرب ذكـــر فــر�ــس الــبــحــر احلــيــوان 

الوحيد املعروف لالإن�سان باأنه يلد ويعتني بال�سغار. 
-تنام الدلفني باإغالق عني واحدة، وبـ 50% من دماغها فقط 

من اأجل مراقبة احليوانات املفرت�سة. 
-ميتلك الأخطبوط ثالثة قلوب ويتمتع بدماء من ذات اللون 

الأزرق.
-تعي�س اأ�سماك القر�س على الأر�س منذ اأكرث من 170 مليون 

�سنة قبل ظهور الدينا�سورات. 
 300 من  اأكــرث  اإفــراز  املحيط  �سم�س  �سمكة  اأنثى  -ت�ستطيع 

مليون بي�سة يف املرة الواحدة. 
-توجد عالقة قرابة بني الفيل وخروف البحر.

والرمو�س  اجلــمــال..  مقومات  اأهــم  من  العيون 
جمال  اأ�سرار  من  واحــدٌة  هي  والكثيفة  الطويلة 
حتديد  على  ت�ساعد  فهي  وجــاذبــيــتــهــا،  الــعــني 
واإعطائها مل�سًة فاتنًة  اأكرث  واإبرازها  العني  �سكل 
موا�سفات  اأن  اإىل  وبالنظر  مقاومتها.  ميكن  ل 
كل  لدى  جتتمع  ل  واجلميلة  الطبيعية  الرمو�س 
طب  مب�ساعدة  التجميل  عــامل  اأن  كما  النا�س، 
جتميل العيون اأخذ على عاتقه م�سوؤولية حل هذه 
املع�سلة وتقدمي الرمو�س ال�سطناعية حاًل لكل 

من تريد عيونا جذابة و�ساحرة مبظهر طبيعي.
ال�سطناعية  الرمو�س  اأنواع  من  العديد  هنالك 
التجارية  ومــاركــاتــهــا  موا�سفاتها  يف  تختلف 
وخــرباء  خمت�سي  اأن  كما  ونوعيتها،  و�سكلها 
الأنواع  من  العديد  هنالك  اأن  يدركون  التجميل 
املختلفة  العيون  اأ�سكال  تنا�سب  التي  املختلفة 
وت�ساعد على اإبراز جمالها دون اأن تعطي مظهرًا 

منفرًا اأو م�سطنعًا ومبتذًل.
ال�سناعية  الرمو�س  اأطـــوال  تـــرتاوح  مــا  غالبًا 
من  اأي�سًا  كثافتها  تختلف  كما  17 مم،  و   6 بني 
نــــوٍع لآخــــر. ُيــ�ــســتــخــدم نــوع 
معني  �ــســحــي 
ـــــن الــــغــــراء  م
اخلا�س لتو�سيل 
ــــــــس  ــــــــرمــــــــو� ال
بــاجلــفــون ويــجــب 
نوٌع  اأنــه  من  التاأكد 
ــة  اأي ي�سبب  ل  جــيــٌد 
للعني  �سحية  م�ساكل 

اأو خطورًة عليها.

الكلمات املتقاطعة
1-�ساحب ال�سورة.. فنان عراقي كوميدي

ــس )م(، حــار�ــس مــرمــى اإيــطــايل  ــرا� 2-مـــن الأم
خم�سرم

3-قرية يف الب�سرة، جمع ديك
4-رياح بالإجنليزية، جاهل

5-فيل�سوف يوناين، دق )م(
6-مت�سابهة، من القارات

7-من األوان الب�سرة )م(، حرف اجنليزي )م(
8-مت�سابهة

9-من العالجات النف�سية واجل�سدية
10-عا�سمة رومانيا

1-�ساعر العرب الأكرب
2-فنان عربي قدير

3-دلك )مبعرثة(، نذل )م(
4-من الأ�سماء اخلم�سة، مت�سابهة، مت�سابهة

5-علم مذكر، حرفان من طفويل، ظلم
6-اآلة مو�سيقية، من الزهور، يف الوجه )م(

7-اآلة وترية، من اأغاين يا�س خ�سر)م(
8-علم موؤنث
9-يكرب )م(

10-مطربة كولومبية

افقي

عمودي

اعداد/ ثريا جواد

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

تــزهــو مــواهــبــك وتــ�ــســرق، 
ــف لـــديـــك اأحــــد  ــس ــ� ــت ــك وي
ميزة  املعنيني  الأ�سخا�س 
حتى  اأحد  يكن  مل  قدرة  اأو 
تتغري  بها،  علم  على  ــت  اأن
ال�سيء  بع�س  وجهة نظرك 
يف ال�سريك، ب�سبب حدوث 
بع�س املواقف، لذلك يجب 

اأن تفكر جيدًا.
ــــــــف حتــــــّركــــــاتــــــك  كــــــــّث
ول متـــــــاطـــــــل فـــــــاجلـــــــو              
واعـــد بـــاخلـــري النـــفـــراج 
والفر�س ال�ستثنائية،وتقوم 
بات�سالت وا�سعة ت�سفر عن 
عالقتك  وم�ساحلة،  اتفاق 
البعد عن  عليك  بال�سريك، 

الت�سلط وحب التملك.

اليوم  هذا  يف  بال�سرب  ت�سلح 
الــــذي يــتــطــلــب مــنــك احلـــذر 
امل�سوؤوليات  ت�سكو  ـــرتوي،  وال
ـــذمـــر مــن  ـــت املــــرتاكــــمــــة، وت
مع  وتختلف  ظــاملــة  اتــهــامــات 
الــزمــالء، يتغري قــدرك  ــد  اأح
ع�سل  �سهر  وتعي�س  العاطفي 

اأول وثانيًا. 

الآخرين  اإىل  ت�سغي  اأن  حــاول 
هـــواجـــ�ـــســـهـــم،  تـــفـــهـــم  واأن 
ـــًا اأكـــــرث مـــــن  ـــع ـــم ـــت ـــس ـــ� ـــن م ُك
متكّلم ودّون مالحظاتك،تكون 
بني  فتتاأرجح  املتمرد،  و�سع  يف 
ذكرات املا�سي والواقع، وحتاول 
ال�سيطرة على م�ساعرك جتنبًا 

جلرح م�ساعر ال�سريك.

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

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

حتقيق هدفك.

ــنــي  ـــر، لــكــّن ـــم ـــث ـــــوم واعــــــد وم ي
الــتــمــّهــل  ـــرورة  �ـــس اىل  اأنـــّبـــهـــك 
وتــفــادي الرتــبــاطــات والــقــرارات 
خالفات  ظهور  واحــذر  احلا�سمة 
وحتــــــديــــــات،اإذا كـــانـــت لــديــك 
مالحظات حول ت�سرف حبيبك، 
للحديث  املنا�سب  اليوم  هو  فهذا 
ــاء  ــذك ــكــون مـــن ال ـــد ي عــنــهــا، وق

اختيار توقيت جّيد حلبيبك.

ــي يف  ــائ ــن ــث ــت ــس هـــــذا الــــيــــوم ا�
املهنية  ال�سعد  كل  حياتك على 
وال�سخ�سية،  والجــتــمــاعــيــة 
جريئة  الــطــمــوحــات  تــكــون  اإذ 
تفرح  قد  للتنفيذ،  وقابلة  جــدًا 
مبــمــار�ــســة هـــوايـــة جـــديـــدة اأو 
بولدة طفل اأو بعالقة حب، واإذا 

كنت اأعزب كثف حتركاتك.

اأمامك  وتــتــاح  جتـــددًا  تعي�س 
تريد،  كما  الت�سرف  حــريــة 
ربحًا  وتوقع  مبــهــارة،  فاو�س 
باأ�س  ل  تكرميًا،  اأو  تقدمًا  اأو 
اإذا كنت ل تبادر اإىل ا�ستماع 
�سفحة  فتح  واإىل  العــتــذار، 
ــودهــا الــتــفــهــم  ــس ــ� ـــدة ي جـــدي

واحلب .

ــفــاق  ات اإىل  الـــو�ـــســـول  حـــــاول 
با�ستطاعتك  مــالــيــة،  وت�سوية 
حتقيق مكا�سب اإ�سافية وتفادي 
يجذبك  القت�سادي،  الرتاجع 
على  الــــقــــادرون  الأ�ــســخــا�ــس 
م�سغوًل  تبدو  اأو  ماديًا،  دعمك 
ا�سا�سية  تــراهــا  مالية  ب�سوؤون 

لزدهار اأي عالقة.

التقدم  اأبـــــواب  اأمـــامـــك  تنفتح 
املــهــنــي والجـــتـــمـــاعـــي، وتــخــف 
م�سجعك  ق�ست  التي  ال�سغوط 
ويـــخـــتـــفـــي مــعــهــا املــنــافــ�ــســون 
واخل�سوم الأ�سّداء، الت�سرع غري 
املرّبر يودي بك اإىل مواقف بعيدة 
عن قناعاتك، عليك املبادرة اإىل 

اإعادة ت�سويب الو�سع اليوم.

تقوم  ومــثــمــر،  ديناميكي  ــوم  ي
اإجنـــازًا  وحتقق  حثيثة  مب�ساع 
لفريق  وتوؤ�س�س  الأنظار،  يلفت 
وت�سعى  ــارًا،  ــس � خـــربًا  وتتلقى 
�سفحة  وطــــي  الـــتـــجـــدد  اإىل 
�سمل  جمع  على  تعمل  املا�سي، 
من  الرغم  على  حولك  العائلة 
واملواقف  الأفكار  يف  التناق�س 

بني اأبنائها، وتنجح يف ذلك.
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خ�صري احلمريي

يل  ي�سحح  من  )هناك  الهند�سية  والأق�سام  الكليات  ع�سرات 
�سنويًا  الهند�سية  الــكــفــاءات  اآلف  تــّخــرج  املــئــات(  بــل  ويــقــول: 
يتو�سد  ولذلك  الباردة،  باأح�سانها  البطالة  اأر�سفة  لت�ستقبلهم 
عوائلهم  مع  بنيلها  احتفلوا  التي  الرّباقة  �سهاداتهم  اخلريجون 
واأحبابهم قبل اأن ُيفاجاأوا بهبوط �ساأنها يف �سوق ال�سرف )اأق�سد 

�سوق التعيني(.
�سهادة كلية الهند�سة التي تعد منذ �سبعة عقود ثاين اأف�سل �سهادة 
يح�سل عليها الطالب العراقي، وما زالت تقبل اأ�سحاب املعدلت 
الثانية بعد املجموعة الطبية، لي�سبح خريجوها باملرتبة العا�سرة 

اأو الع�سرين يف اأف�سلية التعيني، ي�سبقهم يف ذلك حتى من يحمل 
�سفة )يقراأ ويكتب(!

باأفواج املهند�سني، بل يف  احلل طبعًا لي�س يف ح�سو دوائر الدولة 
اإنعا�س  على  القادرة  امل�سانع  مئات  ت�سغيل  لإعادة  املوارد  توجيه 
اإقت�ساد البلد ف�ساًل عن اإ�ستيعاب اأ�سعاف الأعداد التي تعاين من 
حيف البطالة حاليًا، حينها �سنتمكن من �سرب ع�سرة ع�سافري 
بـ)كرايب(  التعيني  فر�س  ح�سر  ع�سفور  اأولها  واحــد،  بحجر 
تتكاثر  التي  الب�سطيات  ع�سفور  وعا�سرها  عاّلن،  وحا�سية  فالن 

بالن�سطار الثنائي الب�سيط على طول اأر�سفة البلد وعر�سها!! 



د. علي ال�صاله    �صاعر بابلي
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الدولية  للموؤ�س�سات  وت�سغريهم  بع�سنا  لدى  الداخلي  الت�سخم  اإىل  مياًل  ل�ست  اأنني  من  الرغم  على 
الكربى واأولها منظمة اليون�سكو العريقة، )املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم(، كلما جرى احلديث 
واأخطاء  مو�سوعية  عوامل  عن  ناجتًا  الإخفاق  هذا  ماكان  وغالبًا  نريد،  مبا  اإقناعها  يف  اإخفاقاتنا  عن 
ارتكبت من بع�س املح�سوبني علينا كما فعلت الدكتاتورية مطلع الثمانينات �سعودًا، عندما قامت ببناء 
ق�سر للدكتاتور �سدام فوق تّلة �سناعية اأقيمت لهذا الغر�س معتمدة على مقولة نبوخذ ن�سر التاريخية 
ا�ستعباد  فاأراد  العراقيني  ا�ستعباد  الدكتاتور مل يكفه  الأربع(، وكاأن  بابل ميلك اجلهات  )اإن من ميلك 

اجلهات الأربع.
 ومثل ذلك ما فعله من اإعادة بناء املدينة الأثرية بطابوق جديد نق�س عليه ا�سمه و�سنوات حكمه ال�سوداء، 
اأول من قام بالتنقيب  اأو لكونه  اأنبوب النفط اخلام يف املدينة الأثرية،  اأو من موافقة �سلطاته على مد 

الأثري با�ستخدام ال�سفالت والرافعات وكاأنه يتعامل مع اأكوام قمامة.
 لقد كانت كل تلك الأفعال جرائم بحق احل�سارة والتاريخ واملدنية املعا�سرة يف الوقت ذاته مثلما هي 

جرائم اأخالقية تعربِّ عن جنون عظمة مبالغ بدرجته ونوعه.
 وقد كان موقف اليون�سكو من تلك الت�سرفات الهمجية ت�سرفًا �سائبًا و�سحيحًا وميثل احتجاجًا مطلوبًا 

على اإهانة الإن�سانية وتاريخها وح�سارتها التي ائتمن عليها العراقيون.
 ومع كل ذلك وماتاله فاإن اليون�سكو قد تاأخرت يف و�سع بابل على لئحة الرتاث العاملي باملحاولت اخلم�س 
ال�سابقة بعد اأن عاد العراق اإىل احل�سرية احل�سارية الدولية، وكان عليها اإدراج بابل على لئحة الرتاث 
العاملي وابتداء عمل م�سرتك مع الآثاريني العراقيني لإعادة العتبار لبابل بتنقيب واإ�سالح علمي مدرو�س 

و�سريع.
اأ�سماء او ا�ستثناء،  اأثني على كل من قام بجهد يف ذلك دون  اأن  اإدراج بابل   ولبد يل واأنا اأحتدث عن 
لكنني اأود اأن اأخ�س بالذكر مندوَبي الكويت والبحرين لدوريهما اأثناء الت�سويت، اأما مندوب تون�س فاإن 
دوره كان اأكرث من رائع، حيث ردَّ بفرن�سيته الطليقة اأربع مرات على مداخالت املعرت�سني واأجربهم على 
الإجماع عندما قال: "اأيها ال�سيدات وال�سادة.. نحن لندرج بابل الآن، بل ن�سحح خطاأ وقعت به اليون�سكو 

بعدم اإدراجها."
 �سكرًا للكويت.. �سكرًا للبحرين ..�سكرًا لتون�س ومندوبها.

بابل.. 
ت�صحيح خطاأ اليون�صكو


