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بغداد  ل�شوارع  اال�شتيعابية  الطاقة  اأن  اىل  املرورية  االإح�شائيات  ت�شري 
لكن  األف عجلة،  والر�شافة، هي )300(  الكرخ  بجانبيها،  املركبات  من 
حمموم  �شباق  هناك  اأ�شبح  2003م  العام  يف  حدث  ال��ذي  التغيري  بعد 
حكومي  بع�شها  ع��دة،  جهات  وم��ن  املمنهج  غري  الع�شوائي  لال�شترياد 
والبع�ض االآخر من قبل جتار ما بعد التغيري بحيث و�شل عدد العجالت 

هي  وال�شوارع  مركبة  ماليني  ثالثة  اىل  فقط  العا�شمة  داخل  امل�شتوردة 
قبل  منها  العديد  اأغلق  بل  جديدة  �شوارع  ت�شيَّد  مل  التغيري،  قبل  ذاتها 
دخولها للخدمة مرة اخرى قبل اأ�شهر قريبة، ويف ظل هذا الرقم املخيف 
جند اأغلب �شوارعنا تعاين من االختناقات املرورية التي �شحيتها االأوىل 

املواطن املبتلى بالعديد من االأزمات.
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ونادرة عامليًا يف امتحان معادلة ال�شهادة االأمريكية 
للقبول  الطالب  توؤهل  الدرجة  وهذه   ،256 بدرجة 
كليتها  دفع  الذي  االأمر  يختاره،  اخت�شا�ض  اأي  يف 
لطلبها باال�شم، واختيارها اأي�شًا من قبل بروف�شور 
عاملي مل�شاركته يف تاأليف كتاب عن اأحدث الطرق 
فعالة  ب��دائ��ل  ت�شنيع  يف  جنحت  التي  املختربية 
للم�شادات احليوية، وقد القى 

هذا الكتاب جناحًا عامليًا. 
اأغلى اجلوائز 

���ش��ع��ادت��ه��ا بهذة  ق���در  ع��ل��ى 
الت�شريفات، مل ت�شمح زهراء 
لطموحها باأن ينح�شر بذلك 
هو  هدفها  ك��ان  فقد  فقط، 
احل�شول على ميداليات على 
جوائز  وهي  البالد،  م�شتوى 
 .Henry Hutchison
:ه����ذه اجل���ائ���زة ك��ان��ت من 
اأعرق  الأنها  طموحاتي  اأك��رب 
واأف����خ����ر ج���ائ���زة ط��ب��ي��ة يف 
تقوم  فيها  اآي��رل��ن��دا،  ت��اري��خ 
ك����ل ك���ل���ي���ة ط����ب ب��ر���ش��ي��ح 
خمتلف  يف  املتفوقني  الطلبة 

االخت�شا�شات. 
الطب  طلبة  اأوائ���ل  يتناف�ض 
نظرية  اختبارات  خالل  من 
ت��و���ش��ع م���ن ق��ب��ل اأ���ش��ات��ذة 
زهراء  وح�شلت  خمت�شني، 
للمرة  اجلائزة  على  بالطبع 
االأوىل عام 2015 فر�شحتها 
الكثري  يف  عنها  ممثلة  الكلية 
التخدير.  يف  اآخ��ره��ا  ك��ان  االخت�شا�شات،  م��ن 
من  خا�ض  �شكر  على  حت�شل  م��رة  كل  يف  وكانت 
 prof. Hannah McGee الكلية_  عميدة 
–التي اأثنت على هذا االإجناز، وقالت يل: "اإنه لن 
يرفع فقط من �شاأنك العلمي ولكنه يرفع الت�شنيف 
كلية  اأي��ة  طلبة  ح�شول  اأن  يذكر  للكلية."  العاملي 
طبية على هذة اجلوائز يرفع من ت�شنيفها العاملي، 
واحل�شول على هذا النوع من كتب ال�شكر املوجهة 

�شخ�شيًا للطالب بالربيد هو اأمر نادر احلدوث. 
امللِهمة لالآخرين 

على  و�شورتها  زه���راء  ا�شم  بن�شر  الكلية  قامت 
منها  طلبت  ثم  ميدالية،  كل  بعد  الر�شمي  موقعها 
وزارة  مبثابة  "وهي  االآيرلندية  الوطنية  اجلامعة 
لن�شرها  جناحها،  ق�شة  توثق  العايل" اأن  التعليم 
الطب،  لطلبة  لتكون حافزًا  الر�شمي  على موقعهم 
جراحة  ت��دري��ب  على  للح�شول  زه���راء  وت��اأه��ل��ت 
 John Hopkins هما  مركزين  يف  االأع�شاب 
و Mayo Clinic ي�شنفان االأعلى عامليًا، وخالل 
يف  االخت�شا�شيني  كبار  م��ع  ت��درب��ت  ال��ف��رة  ه��ذه 
قامت  التي  الكلية  على  اأثنوا  الذين  املجال،  هذا 

باإر�شايل.
 ومع هذا كله، وخالل فرة درا�شتها املكثفة، كانت 
زهراء تعمل على تكري�ض جزء مهم من وقتها لتبقى 
على اطالع متجدد على اأحدث البحوث يف خمتلف 
وقتًا  ياأخذ  ك��ان  ه��ذا  اأن  وال�شك  الطب،  جم��االت 
وجهدًا اإ�شافيني، لكنه تكلل باإجناز 12بحثًا علميًا 
وامل�شاركة بها يف موؤمترات عاملية يف اآيرلندا ولندن 

واإيطاليا واإ�شبانيا ودبي. 
جراحة ال�سمنة 

املثابرة  العراقية"  "ال�شبكة  ملجلة  زه��راء  تذكر 
الواليات  اال�شت�شاري يف  اجلّراح  مع  تعاونها  اإن   :
املتحدة الدكتور عقيل �شمري خالل املرحلة الثالثة 
هو بداية هذا ال�شغف، حيث اختري بحثهما معًا عن 
)نتائج جراحة ال�شمنة( كواحد من اأف�شل خم�شة 
لروؤ�شاء  بتقدمية  الفر�شة  لهما  ومنحت  بحوث 
 .Fennasy Hogan الكلية، كما ر�شح جلائزة
ت�شيف: مت اختياري من قبل الكلية �شمن اللجنة 
التي كلفت بو�شع مقرحات تعديل مناهج الكلية، 
كما قمت باإعداد خرائط ذهنية جلمع املعلومات 
الع�شرات  زهراء  تت�شلم  يوم  وكل  للطلبة.  املفيدة 
من ر�شائل ال�شكر، منها من طلبة مل تلتق بهم من 
قبل ومن كل جن�شيات العامل، لكونها �شاعدتهم يف 

اجتياز اأ�شعب االختبارات بوقت قيا�شي. 
زهراء وق�شتها امللهمة واملحفزة للجميع يف العامل 
يعرف  ال  والنجاح يف طريقها  م�شتمرة،  زالت  ما 

امل�شتحيل.

حتّلق مثل طائر حّر يف بالد الغربة، لتبهج بلدها، وتعود 
اإليه، حاملة فوق جناحها �ضهادات النجاح والت�ضريف. مل 

تقبل يومًا اأن تكون جمرد رقم يف عامل الطب، او جمرد 
اإح�ضائية ت�ضاف اىل قوائم اخلريجني. هدفها كان احل�ضول 

على اخت�ضا�س يف جراحة الدماغ واالأع�ضاب ومبرتبة 
ال�ضرف.. وحتقق الهدف. 

زهراء فا�شل، التي تخرجت حديثًا من كلية الطب 
ال�شرف  االأول مع مرتبة  باملركز  االآيرلندية  امللكية 
على  ا�شمها  تعليق  مت  االأوىل،  الثالثة  املراحل  يف 
بعد  ومثابرتها،  جلهودها  تكرميًا  الكلية  ج��دران 
يف  ال��ع��راق  على  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  على  ح�شولها 
الكور�ض  فا�شل  زه��راء  اأكملت  العلمي  ال�شاد�ض 
املرتبة  على  وح�شلت  النهرين  طب  كلية  يف  االأول 
التحقت  ذل��ك  بعد  الكلية،  م�شتوى  على  االأوىل 
وح�شلت   IELTS و   TOEFL واأمّت���ت  بالبعثة 

على درجات قيا�شية، ا�شافة اىل اختباَري اللغة. 
اأف�سل طالبة 

طالبة  كاأف�شل  ر�شميًا  تكرميي  مت  زه���راء:  تقول 
والن�شف  ال�����ش��ن��ة  خ���الل  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
يف  امللكية  بالكلية  بعدها  التحقت  التح�شريية، 
دب��ل��ن الأك��م��ل درا���ش��ة 6 ���ش��ن��وات. وب����داأت زه��راء 
اذ  االإجن��ازات،  الكلية يف عامل  م�شريتها من هذه 
يف  ج��ائ��زة   16 م��ن  اأك��ر  على  وح�شلت  تر�شحت 
جماالت اللغة االنكليزية والعلوم االأ�شا�شية والطب 
قيا�شية  درج��ة  على  ح��ازت  كما  العلمي،  والبحث 

اأمرية الطب العراقي.. 

امللهمة لالآخرين بجوائزها 
واإجنازاتها 

زهراء فا�سل

اآية من�سور 
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فت الب�ساتني وبيعت امل�ساتل  ُجرِّ
يف مزادات "ال�ستثمار"

بغداد تفقد اأ�سجارها

فيما تت�ضابق دول العامل على زراعة اكرب امل�ضاحات اخل�ضراء يف اإطار �ضرتاتيجية 
ملواجهة ظاهرة االحتبا�س احلراري ب�ضبب تغريات املناخ وتر�ضد لهذا العمل مليارات 

الدوالرات، تتوا�ضل يف العراق عمليات وا�ضعة لتجريف الب�ضاتني واإعدام االأ�ضجار 
على الرغم من اأنه يقع حتت التاأثري املبا�ضر لالحتبا�س احلراري باملقارنة مع الدول 

ر لها مبالَغ طائلة. التي تخو�س حربًا الهوادة فيها ملواجهة هذه الظاهرة وت�ضخِّ
اإياد عطية اخلالدي
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الرقم   2019 مت��وز  �شهر  يف  الهند  حّطمت  فقد 
القيا�شي العاملي يف زراعة االأ�شجار، بعدما جنحت 
يف زرع 50 مليون �شجرة يف يوم واحد فقط، متغلبة 
على جارتها باك�شتان التي زرعت 40 مليون �شجرة 
بينما جتري اال�شتعدادات يف ال�شني ودول اخرى 
فعاليات  ال�شراتيجية من خالل  تنفيذ هذه  على 

حتطيم االأرقام القيا�شية.
الب�ضر قبل ال�ضجر

اأو���ش��ع عملية   االأك���رب م��ن  ب��غ��داد احل�شة  ون��ال��ت 
املناطق  وحت��وي��ل  ال��زراع��ي��ة  االأرا���ش��ي  لتجريف 
كونكريتية،  م�شاريع  اىل  وامل�����ش��ات��ل  اخل�����ش��راء 
احلرارة  درجة  وارتفاع  العا�شمة  بتلوث  ت�شببت 

فيها ب�شكل غري م�شبوق.
وتتوجه االتهامات يف هذا ال�شياق اىل �شخ�شيات 
) قوية بعالقاتها واأموالها ( وبتواطوؤ من �شعاف 
املناطق  بتدمري  املخت�شة  ال��دوائ��ر  يف  النفو�ض 
مناطق  ت��ع��ر���ش��ت  وق���د  ب���غ���داد.  اخل�����ش��راء يف 

�شرقي  ومناطق  والعطيفية  وال���دورة  الكريعات 
بغداد وجنوبيها و�شمااًل اىل الكاظمية والطارمية 
الب�شاتني  لتجريف  وا�شعة  عمليات  اىل  واملدائن 
ومل  كونكريتية  قطعة  "الب�شاتني"اىل  حي  وحتول 
يبق من ب�شاتينه اإال ا�شمها فقط يف مفارقة الفتة.

التجريف  اىل  تعر�شت  التي  االأحياء  �شكان  يقول 
التجريف  عمليات  وق��ف  ح��اول��وا  اإن��ه��م  ال��وا���ش��ع 
اأن  غ��ري  احلكومية  اجل��ه��ات  مبختلف  وات�شلوا 

مطالباتهم جوبهت باالإهمال.
حممد  ال���دورة  بلدية  دائ���رة  ع��ام  مدير  وي��داف��ع 
ال��ت��ي تعر�شت  امل��ن��اط��ق  اك���رب  اإح����دى  ه��ات��ف، 
ب�شاتينها وم�شاحتها اخل�شراء اىل التجريف، عن 
التجاوزات  ق�شم  يف  مالكاتنا  "اإن  بلديته  موقف 
بالقتل عندما حاولت وقف  التهديد  تعر�شت اىل 
�شكاوى  ال�شدد  بهذا  وقدمنا  التجريف،  عمليات 

اىل اجلهات االأمنية والق�شاء".
ويف تاأكيد على اأن اجلهات التي تنفذ وت�شرف على 

لقتل  م�شتعدة  )قوية(  جهات  التجريف  عمليات 
الب�شر قبل ال�شجر، فقد تعر�ض مدير بلدية الدورة 
اىل هجوم بالقنابل اليدوية بينما كان يقوم بجولة 

ميدانية رفقة القوات االأمنية!
وتتميز  ن�شمة  ماليني   8 �شكانها  يبلغ  مدينة  ويف 
درجة  تتجاوز  اإذ  القاري،  امل��داري  �شبه  مبناخها 
ف��اإن  �شيفًا،  مئوية  درج���ة  اخلم�شني  ح��رارت��ه��ا 
بيئتها  يف  �شلبًا   ي��وؤث��ر  النباتي  الغطاء  خ�شارة 
زيادة  اىل  يوؤدي  كثافته  تقل�شت  فكلما  ومناخها، 
وانخف�ض  التبخر  معدل  ويزداد  ال�شم�شي  ال�شعاع 
ثاين  ن�شبة  ارت��ف��اع  مقابل  يف  االأوك�شجني  معدل 

اأوك�شيد الكاربون.
من هنا تربز اأهمية الغطاء النباتي ويغدو عن�شرًا 
و�شحيًا  نف�شيًا  ال�شكان  حياة  تغيري  يف  اأ�شا�شيًا 

وال�شيما يف ف�شل ال�شيف احلار.
اأزمة ال�ضكن

يف  مهمًا  ع��ام��اًل  كانت  ال�شكن  اأزم���ة  اأن  ال�شك 
وم�شاتلها  وب�شاتينها  خل�شرتها  بغداد  خ�شارة 
االأزمة  اخل�شراء، ويف غياب خطة جادة ملعاجلة 
الزاهرة،  احلدائق  ذات  الكبرية  املنازل  اختفت 
ثماراأ�شجار  اأ�شيجيتها  خلف  م��ن  ت��ت��دىل  ال��ت��ي 
رائحة  الليل  يف  وتبعث  وال��ف��واك��ه،  احلم�شيات 
اذ  والكاردينيا،  وال��رازق��ي  واليا�شمني  ال�شّبوي 
اىل  العقارات  اأ�شعار  وارتفاع  ال�شكن  اأزمة  دفعت 
تق�شيم البيوت وحتويل حدائقها اإىل بيوت �شغرية 

بال اأ�شجار.
املعنية  اجل��ه��ات  اإن  يقولون  ب��غ��داد  �شكان  لكن 
تخلو  ال  اخل�شراء  بغداد  مناطق  على  باحلفاظ 
جتريف  جتارة  مع  تواطاأوا  الذين  الفا�شدين  من 

الب�شاتني التي تتحول اىل مليارات يتقا�شمونها.
يقول املهند�ض اإح�شان كرمي: الميكن اإنكار حاجة 
ال�شكان يف بغداد اىل منازل يف مدينة تعد االأغلى 
يف العامل باأ�شعار العقارات متلكًا واإيجارًا، فبدالت 
مرتبات  ن�شف  تلتهم  �شغرية  م�شاكن  اإي��ج��ار 
واإيرادات العراقيني، وت�شطر العوائل التي متتلك 
بيتًا اىل تق�شيمه لي�شع خم�ض عوائل كان يفر�ض 
قطعة  او  �شكنية  وح��دة  على  منها  كل  حت�شل  اأن 

ار�ض.
التجاوز  عمليات  تنظيم  املعنية  اجلهات  ومهمة 
مهمة  وه��ي  خ�����ش��راء  م�شاحات  على  واحل��ف��اظ 

اأن  املحافظة  وجمل�ض  بغداد  اأمانة  مبقدور  كان 
ي�شتجيب لها وباأقل جمهود بداًل من ا�شتغالل تلك 
احلاجة لالإثراء، دون التفكري بحياة املاليني من 
مناطق  ا�شواأ  من  واحدة  غدت  التي  بغداد  �شكان 
وتقل�ض  امللوثات  ن�شبة  ارتفاع  مع  للعي�ض  العامل 

امل�شاحات اخل�شراء.
اأولوية ق�شوى لدى  لل�شكن  اأن  وي�شيف كرمي: مع 
مواطنني فاإن لهم احلق يف احل�شول على �شكن يف 
بلدهم، لكن اأن يجري حل اأزمتهم بهذه الطريقة 
هو  ب�"الهمجية" امنا  ت�شميتها  يف  اأت��ردد  ال  التي 
تعبري �شارخ عن مدى توغل الف�شاد وغياب املنطق 
تنفق  ال��ذي  املهم  امللف  هذا  عن  امل�شوؤولني  لدى 
مدنها  يف  اخل�شراء  الرقعة  زي��ادة  الأج��ل  ال��دول 

مبالَغ طائلة.
املخطط احل�ضري

اأهمية  على  ح�شن  هند  املعمارية  املهند�شة  توؤكد 
وتو�شيع  بناء  اىل  بالن�شبة  احل�شري  التخطيط 
الميكن  احل��دي��ث  الع�شر  يف  اأن���ه  مبينة  امل���دن، 
فما  مبخططات،  اال�شتعانة  ب���دون  جممع  ب��ن��اء 
بالك بتخطيط املدن التي اليرك تو�شعها حلركة 
النا�ض واجتهاداتهم، م�شرية اىل اأن العراق جلب 
�شركات عاملية لو�شع خمططات وت�شاميم تنموية 
واهتمت  للمدينة  احل�شرية  البيئة  لتطوير  عدة 
تلك املخططات ب�شكل كبري بالف�شاءات املفتوحة 

وامل�شاحات اخل�شراء.
واأ�شارت اىل اأن  الت�شميم االإمنائي ال�شامل لقانون 
156 ل�شنة 1971الذي كلفت باإعداده اآنذاك �شركة 
اأهم املخططات،  البولونية وكان من  بول �شريفيا 
االأوىل  ملرحلتني  تو�شع  على  املخطط  ا�شتمل  فقد 
اأما   ، بغداد عام 1990  الهدف  و�شنة  عام 1967 
والهدف   1973 �شنة  اع��دت  فقد  الثانية  املرحلة 
بغداد عام  2000، حيث كانت التوقعات ت�شري اىل 

اأن �شكان بغداد �شيبلغ نحو �شتة ماليني ن�شمة.
وا�شتغربت ح�شن جتاهل امل�شوؤولني لهذا املخطط 
النباتي  ال��غ��ط��اء  باأهمية  ك��ث��ريًا  اعتنى  ال��ذي��ن 
حزام  من  باأكر  العا�شمة  حماية  على  وا�شتمل 
اأوىل  الرابية كما  العوا�شف  لوقايتها من  اأخ�شر 
داخ��ل  واملتنزهات  احل��دائ��ق  اإن�شاء  اىل  اأهمية 
لت�شجيع  وا�شعة  م�شاحات  وخ�ش�ض  العا�شمة 
اخل�شراء  النباتات  زي��ادة  بهدف  امل�شاتل  اإن�شاء 

التي ت�شهم بتنقية االأجواء وتلطيفها لتمنح بغداد 
بعدًا جماليًا.

حتركات
العمليات  ج���راء  البيئية  امل��خ��اط��ر  ت��زاي��د  وم���ع 
وا�شتحواذ  بغداد،  يف  الب�شاتني  لتجريف  الوا�شعة 
ال�شيا�شيني والتجار على مناطق خ�شراء تطل على 
"ملكًا  نهر دجلة تعود ملكيتها اىل الدولة وت�شمى 
اىل  وحتويلها  العا�شمة  خمطط  �شمن  عامًا" 
م�شت�شارية  حتركت  ا�شتثمارية،  وم�شاريع  ق�شور 
ل�شنة   160 املرقم  قرارها  لت�شدر  الوطني  االأمن 
االإن�شائية  امل����واد  دخ���ول  م��ن��ع  املت�شمن   2017
قوة  بت�شكيل  والتو�شية  الزراعية،  االأرا�شي  اىل 
التجاوزات،  اإزالة  يف  بها  اال�شتعانة  تتم  ع�شكرية 
مديرية  عمل  ودع���م  الب�شاتني،  جت��ري��ف  وم��ن��ع 
احلرا�شات واالأمن التابعة الأمانة بغداد، ومفاحتة 
التعليمات  اإقرار  باإيقاف  االأعلى  الق�شاء  جمل�ض 
اخلا�شة بن�شب االأ�شهم والريث بتنفيذه من قبل 

الت�شجيل العقاري.
ومع اأن هذا التحرك جاء متاخرًا بعد اأن حتولت 
هي  امل�شكلة  اأن  اإال  كونكريتية،  مدينة  اىل  بغداد 
تتحدى  متوا�شلة  مازالت  التجريف  عمليات  اأن 

قرارات الدولة وتفر�ض واقعها.

االأمانة تبيع اأرا�شي بغداد اخل�شراء!
على  املوؤمتنة  اجلهة  ب��غ��داد،  اأم��ان��ة  اأن  وال��واق��ع 
ما�شية  م���ازال���ت  وب��ه��ج��ت��ه��ا،  امل��دي��ن��ة  خ�����ش��رة 
املخ�ش�شة  اأرا���ش��ي��ه��ا  ع��ن  التخلي  يف  بنهجها 
وقد  ا�شتثمارية،  جلهات  مبنحها  وتقوم  كم�شاتل 
األعاب  حتولت مناطق وا�شعة من بغداد اىل مدن 
متنزهات  تكون  اأن  يفر�ض  ك��ان  ومقاه  وم��والت 
من  وا�شعة  مناطق  مالحظة  وميكن  م�شاتل،  او 
وبهجتها  خ�شرتها  فقدت  وقد  اخل�شراء  بغداد 
فل�شطني  و�شارع  واملن�شور  الكريعات  مناطق  يف 
والعطيفية  والكاظمية  واالأعظمية  وامل�شتن�شرية 
مقابل  خ�شرتها  التي  بغداد  اأم��ان��ة  اأم��الك  وه��ي 

حفنة من االأموال.
وخالل االأ�شهر القليلة الفائتة منحت اأمانة بغداد 
م�شاحات خ�شراء يف �شارع اجلامعة امل�شتن�شرية 
ا�شتخدامها  ال�شيارات بهدف  �شركات جتارة  اىل 
كمعار�ض، ويف ذات الوقت تتوا�شل عمليات اإعدام 
ان  اأح��د  بو�شع  ولي�ض  الب�شاتني  وجتريف  النخيل 
ت�شحر  يف  دور  لها  كان  التي  اجلهات  من  يتوقع 

بغداد اأن تراجع عن نهجها.
عبد  حكيم  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  با�شم  الناطق  واأق���ّر   
الزهرة بقيام االأمانة بتحويل امل�شاتل وامل�شاحات 
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اىل  حلاجتها  جت��اري��ة،  م�شاريع  اىل  اخل�شراء 
هذه  ا�شتثمار  طريق  عن  املالية  مواردها  تعظيم 
االأمانة متول  بكون  التوجه  االأرا�شي، مربرًا هذا 
التي جتنيها من  االأم��وال  اأن�شطنها اخلدمية من 
عمليات اال�شتثمار. واأ�شار اىل اأن هناك توجيهات 
امل�شاحات  ك��ل  ا���ش��ت��غ��الل  ب�����ش��رورة  لبلدياتنا 
بتحويلها  الراغبني  اىل  تاأجريها  او  وزراعتها 
اىل م�شاتل. بيد اأنه قال اإن العديد من املوؤجرين 
جانبنا  ومن  اأخ��رى  اأن�شطة  يف  امل�شاتل  ي�شتغلون 

نوقع عليهم غرامات با�شتمرار.
وقال اإن االإمانة اتخذت اإجراءت للحد من حتويل 
االأرا�شي الزراعية اىل �شكنية وقامت مبنع و�شول 
املواد االإن�شائية اىل تلك املناطق وعلينا اأن نعرف 
ا�شتغل حاجة  وهناك من  ال�شكن كبرية  اأزمة  اأن 
النا�ض اىل ال�شكن وال�شيما اأن االرا�شي الزراعية 
تباع باأ�شعار رخي�شة باملقارنة مع اأ�شعار العقارات 

يف بغداد.
عبد  حكيم  بغداد  اأمانة  با�شم  الناطق  واأو�شح   
الزهرة اأن مناطق �شرقي القناة تعاين جملة من 
التجاوزات الكبرية ونحن االآن نعمل على رفع هذه 

التجاوزات، لكن العملية لي�شت �شهلة.
خطوة متاأخرة

الداخلية  وزارة  اأع��ل��ن��ت  م��ت��اأخ��رة،  خ��ط��وة  يف 
على  القب�ض  اإلقاء  عن  الفائت  ني�شان  منت�شف 
باال�شتيالء  متخ�ش�شة  "ع�شابة  ب�  ماو�شفتها 
اأ���ش��ح��اب��ه��ا خ��ارج  يعي�ض  اأرا�����ض زراع��ي��ة  ع��ل��ى 

العراق".
�شعد  اللواء  بغداد  عمليات  با�شم  الناطق  وق��ال 
التابع  االأعظمية  "اإن مركز �شرطة  بيان  معن يف 
ع�شابة  على  القب�ض  األقى  بغداد  �شرطة  لقيادة 
الزراعية  االأرا�شي  على  باال�شتيالء  متخ�ش�شة 
العائدة ملكيتها الأ�شخا�ض يعي�شون خارج البالد".
القانونية  االإج����راءات  “اتخذت  معن  وا���ش��اف 

الالزمة بحقهم الإكمال اأوراقهم التحقيقية".
ويف حترك غري م�شبوق قالت اأمانة بغداد يف بيان 
لها "اإن كوادرها اأزالت خم�شة دور �شكنية �شيدت 
جتاوزًا على اأر�ض حكومية جنوب �شرقي بغداد".

تعود  التي  الزراعية  الدومنات  اآالف  اأن  والواقع 
اىل  وبيعها  تقطيعها  ج���رى  ل��الأم��ان��ة  ملكيتها 
االأمانة اىل حترك  تبادر  اأن  دون  املواطنني، من 
وبيعها  اأرا�شيها  على  اال�شتيالء  عمليات  لوقف 

كقطع �شغرية �شيدت عليها منازل.
)مل  بحهات  ترتبط  عنا�شَر  اأن  املواطنون  يوؤكد 
زراعية  اأرا���ض  على  باال�شتيالء  تقوم  ي�شموها( 
ملكيتها  تعود  القناة  �شرقي  مناطق  خ�شو�شًا يف 
اىل الدولة وتبيعها على �شكل قطع �شغرية، بينما 
وال�شاحات  احل��دائ��ق  اىل  املناطق  ه��ذه  تفتقر 
واملتنزهات اخل�شراء وتعد من اأكر مناطق بغداد 

تاإثرًا بارتفاع درجة احلرارة وازدياد التلوث.
درا�ضة

اجلامعة  يف  االأ�شتاذة  قدمتها  درا���ش��ة  خّل�شت 
امل�شتن�شرية �شو�شن �شبيح حمدان عن امل�شاحات 

اخل�شراء ودورها يف حت�شني البيئة امل�شكلة التي 
تعاين منها مدينة بغداد هي ماو�شفتها باالإهمال 
وال��ع��م��راين  احل�����ش��ري  التخطيط  يف  ال��وا���ش��ح 
بحيث  املدينة  بهذه  املعنيني  لدى  الروؤية  وغياب 
ظهرت الع�شوائيات يف التخطيط والتنفيذ وانت�شر 
العديد من امل�شاريع املنفذة يف املدينة وال�شيما يف 
على  يظهر عدم احلر�ض  ب�شكل  االأخ��رية  اآالون��ة 
ا�شتخدامات  اىل  وحتويلها  اخل�شراء،  املناطق 
قبل  من  جت��اوزات  بهيئة  ذلك  كان  �شواء  اخ��رى 

املواطن اأو جتاوازت تاأخذ طابعًا ر�شميًا.
ولفتت الدرا�شة اىل اأن التجاوزات على امل�شاحات 
اخل�شراء بقرارات حكومية كان لها االأثر الكبري 

يف انح�شار املناطق اخل�شراء.
ويف الواقع اأن بغداد تعاين من التلوث بفعل عوادم 
ال�شيارات واملولدات كما تعاين من ارتفاع درجات 
احلرارة وهجمات الغبار وال�شيما يف موا�شم �شح 
اأف�شل احللول  املدينة هو  ت�شجري  ويعد  االأمطار، 

املتاحة واأقلها كلفة.
ميتلكون  م�شوؤولني  وج��ود  ي�شتدعي  االأم��ر  وه��ذا 
ال��روؤي��ة وال��دراي��ة اك��ر م��ن االأم����وال، وب���داًل من 
الت�شاهل مع من ي�شتغل امل�شاتل الأغرا�ض اأخرى، 
على االأمانة اأن جتربهم اإما على اخالئها او اىل 
عمل  ذل��ك  يرافق  ال�شتالت،  الإنتاج  ا�شتثمارها 
وا�شع على حماية ال�شاحات من الزحف العمراين 
وعدم الت�شحية باالرا�شي اخل�شراء مقابل املال.
الوا�شعة يف �شرقي  ومن الرائع ان نرى االرا�شي 
ت�شفي  كبرية  متنزهات  اىل  حتولت  وقد  القناة 
من  اأج��واءه��ا  وتلطف  بهجة  املناطق  تلك  على 
امللوثات، ولي�ض �شعبًا ان ت�شع بغداد خطة لك�شر 
االأرقام العاملية والقيام بزراعة ماليني ال�شتالت 
متى ابعدت يد الفا�شدين التي متتد اىل كل ماهو 
جميل لتحيله خرابًا وتبيعه يف املزادات عن جهل 

او ف�شاد.
مالحظة

يتناول امللف هذه الق�شية يف بغداد فقط كنموذج 
حمافظة  ت��وج��د  ال  اذ  ال���ع���راق،  يف  ي��ح��دث  مل��ا 
اىل  الزراعية  اأرا�شيها  حتويل  ت�شهد  مل  عراقية 
ب�شاتينها، والبد من وقفة جادة  �شكنية وجتريف 
يف  اإمنا  وحدها،  بغداد  يف  لي�ض  ونكرر  و�شريعة، 

عموم العراق. 
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ح�سن العاين 

نواعم
اأنواع احلقائب!

اأكرث ما اأربكني واأقلق نومي وراأ�سي هو م�سطلح )الوزارات ال�سيادية(، 
لكوين اأجهل حقًا اأ�سل هذه الت�سمية وف�سلها وا�ستقاقها وما املق�سود 

بال�سيادية.. وهل الوزارات العراقية مق�سمة اىل نوعني، واإذا كان الأمر 
كذلك، كيف ننظر اىل هذا التق�سيم ومن اأية زاوية.. على اأ�سا�س طبقي 
اأو وظيفي اأم على اأ�سا�س اجلن�س الذكوري والأنثوي، اأم على ف�سيلة الدم 

اأو اللون اأو الب�سرة اأو ت�سريحة ال�سعر؟

ال اأزعم اأنني قراأت تاريخ العراق احلديث على مدى ثمانني �شنة منذ قيام دولته 
وحوادثه،  احداثه  من  الكثري  عن  بعيدًا  ل�شت  ولكنني   ،)2003( لغاية  االأوىل 
)النخبة  اأن  نظري  لفت  وقد  �شريته.  من  االأهمية  بالغة  تفا�شيل  على  واطلعُت 
املثقفة( يف تلك املرحلة –اأعني الثمانني �شنة- مل تتداول اال القليل من املفردات 
بالكامل  ال�شيا�شي  قامو�شها  توؤلف  مفردة   )118( على  عددها  يزيد(  )ال  التي 
انقالب،  ملكية،  اإرادة  اإ�شراب،  ال��وزارة،  ت�شكلت  ال��وزارة،  على غرار )�شقطت 
ال�شيا�شية  املفردات  الخ( يف حني )زاد( عدد  تاأمني..  ثورة،  مر�شوم جمهوري، 
بواقع )50(  ما بني )2019-2003(،  �شنة فقط  على )811( مفردة يف )16( 
مفردة اأو م�شطلحًا كل عام. ومن هنا ظهرت واحدة من اأكر متاعبنا الع�شرية 
اأمام  بنا  واإذا  ال��روح،  بطلعان  الواحدة  املفردة  نه�شم  نكاد  ال  فنحن  اإزعاجًا، 
ع�شرة غريها، واالأدهى اأنها �شارت على ل�شان اجلميع من احلكومة اإىل املعار�شة 
الفرارات  وبائع  اجلاهل  وبات  واملاأجورة(،  منها  )الوطنية  االإعالم  و�شائل  اإىل 
و�شليمة احلفافة والربوليتاري الرث وابن ال�شبيل، يرطن بها ويتباهى بها نكاية 
بدول اجلوار و�شعوب العامل املحرومة من الدميقراطية وحرية التعبري عن الراأي 

والتداول ال�شلمي لل�شلطة!!
طبعًا من ال�شعب اأن اآتي على تلك املئات من املفردات احلديثة، ولكن من باب 
ال�شني،  املثلث  اخلالقة،  الفو�شى  "الكوتا،  منها  بع�شًا  �شاأذكر  املثل  اأو  االإ�شارة 
)ال�شريفة(  بفرعيها  املقاومة  البنف�شجية،  االأ�شابع  العرب،  ال�شيعة  االجتثاث، 
و)غري ال�شريفة(، املادة 4، اأجندات اإقليمية، املناطق املتنازع عليها، احلكومتان 
املركزية واملحلية، رجال ال�شحوة، املنطقة اخل�شراء، املقابر اجلماعية، االأقلية 
اللعبة  واالئ��ت��الف،  واحل��زب  والتيار  الكتلة   ،140 امل��ادة   ،6=5+1 واالأك��ري��ة، 
الذقون،  على  ال�شحك  لعبة  االنتخابية،  اللعبة  الدميقراطية،  اللعبة  ال�شيا�شية، 

حتت خطر الفقر، الطبقة ال�شيا�شية، وغري ذلك حمل بعري!!"
الغريبة  وامل�شطلخات  الكلمات  تلك  اأن معظم  وال حياء،  تردد  اأعرف من دون 
فهمي،  على  اال�شتيعاب  ع�شية  ظّلْت  اللغوي،  وقامو�شي  وذاكرتي  ثقافتي  على 
اأن اأعرف  اأين يل  اإْذ من  اأو �شطحية،  اأحيان كثرية فهمتها ب�شورة م�شو�شة  ويف 
املق�شود بلغظة )ال�شعبوية( مثاًل، اأو )الد�شتور( الذي نرحم يوم اجلمعة عليه 
وعلى والديه واأجداده، ويف اجلمعة الثانية نلعنه ونلعن والديه واأجداده، كل ذلك 

ال�شعبة مع  تعار�شه معها، وبرغم حمنتي  اأو  ان�شجامه مع م�شاحلنا  على وفق 
اأطنان املفردات اجلديدة، ورطني ال�شيا�شيني، ولكن اأكر ما اأربكني واأقلق نومي 
وراأ�شي هو م�شطلح )الوزارات ال�شيادية(، لكوين اأجهل حقًا اأ�شل هذه الت�شمية 
وف�شلها وا�شتقاقها وما املق�شود بال�شيادية.. وهل الوزارات العراقية مق�شمة اىل 
نوعني، واإذا كان االأمر كذلك، كيف ننظر اىل هذا التق�شيم ومن اأية زاوية.. على 
اأ�شا�ض طبقي اأو وظيفي اأم على اأ�شا�ض اجلن�ض الذكوري واالأنثوي، اأم على ف�شيلة 
اأو ت�شريحة ال�شعر؟ وتتوا�شل اأ�شئلتي وتتوالد وتتنا�شخ:  اأو الب�شرة  اأو اللون  الدم 
اأم الدرجة احلزبية.. واإذا  هل النوعان يقومان ا�شتنادًا اىل االنتماء الع�شائري 
وافقنا، باالإكراه اأو على م�ش�ض، اأن هناك وزارات �شيادية فماهو اال�شم املنا�شب 
اأو نقول عنها ناق�شة االأهلية اأو مل تبلغ  للوزارات االأخرى، من غري �شيادة مثاًل 

�شن الر�شد اأو اأّن �شيادتها خمرقة؟!
املواطنون  قناعة:  عن  التايل  بالت�شريح  يل  ت�شمح  الطويلة  احلياتية  خربتي 
ينظرون بعني االهتمام واملحبة اىل الوزارات التي توفر لهم لقمة العي�ض والعمل 
املوؤ�ش�شات  وتوفر  االأنقا�ض  وترفع  والطرقات  ال�شوارع  وتعّبُد  والكهرباء،  واملاء 
الربوية وال�شحية وامل�شاكن واملتنزهات و.. وبحكم خربتي ال�شحافية اأعرف ان 
وزارة الثقافة يف اأي بلد، هي الوزارة االأهم، الأنها امل�شوؤول االأول عن بناء القاعدة 
الفكرية والثقافية والفنية والذوقية والنف�شية لل�شعب، ومع ذلك فان هذه الوزارة 
يف العراق حالها حال الوزارات اخلدمية منقو�شة ال�شيادة وال اأحد يريدها و.. 
ويتعالون على  ال�شيادية،  ال�شيا�شيون على احلقائب  يت�شابق  ملاذا  اأجهل  ومازلُت 
حقائب اخلبز واحلقول وامل�شارح واجل�شور.. هل الأنها حقائب النا�ض وتعاين من 
ال�شلطة والقوة والدوالر وتعاين من  ال�شيادية متثل  اأم لكون احلقائب  فقر الدم 

النقر�ض وتخمة ال�شبع واالمتيازات واملخ�ش�شات؟!



"جملة  امل��و���ش��وع،  ه��ذا  ع��ن  اأك���ر  وللحديث 
اأروق��ة  يف  جولة  لها  كانت  العراقية"  ال�شبكة 
 " "اإذاعة العراقية  االإذاعة حيث التقت مدير 
"حيدر ال�شعدي"، ف�شاًل عن م�شوؤول  االأ�شتاذ 
البث واملونتاج ومديرة الربامج يف االإذاعة.     

العراقية  اإذاع���ة  مدير  مع  ك��ان  االأول  لقاوؤنا 
كبرية  بحفاوة  ا�شتقبلنا  الذي  ال�شعدي  حيدر 

ف�شاألناه :
مفا�شل  طالت  التي  التطورات  عن  حدثنا   *

اإذاعة العراقية وال�شيما عند ت�شنمكم مهامكم 
اجلديدة كمدير لالإذاعة. 

- بداية، ال�شبغة املعروفة عن اإذاعة العراقية 
مل  ال�شبابية  مفهوم  لكن  �شبابية،  اإذاع��ة  اأنها 
اأن  مبعنى  نف�شها،  االإذاع���ة  يف  م��وج��ودًا  يكن 
الربامج  اىل  اإ�شافة  فكر  اىل  حمتاج  ال�شباب 
اىل  تتعر�ض  ال�شباب  �شريحة  الأن  الرفيهية، 
انت�شار  ظل  يف  وال�شيما  اإلكروين،  ثقايف  غزو 
منذ  حر�شنا  لذا  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
البداية على حتديد هوية اإذاعة العراقية باأنها 
منوعة،  توعوية،  اجتماعية،  تربوية،  �شبابية، 
بحيث ق�شمنا فئات املجتمع على كل مفردة من 
االأذواق،  كل  االإذاع��ة  لت�شتوعب  املفردات  هذه 
�شعارها  ال�����ش��اب��ق  يف  ك��ان��ت  االإذاع�����ة  اأن  اإذ 
يعد  الو�شف  وه��ذا  فقط،  منوعة"  "�شبابية 
له  لي�شت  عام  مفهوم  مبعنى  ف�شفا�شًا  و�شفًا 
خ�شو�شية يف تناول الربامج، لذا حددنا ر�شالة 
كربنامج  املنوعة  براجمنا  خالل  من  االإذاع��ة 
على  ال�شوء  ي�شلط  ال��ذي  الطالب(  )�شديقي 
على  احلديثة  التقنية  وتاأثري  الطالب  م�شاكل 
)حاجز  برنامج  واأي�شًا  التعليمي،  م�شتواهم 
املخفية  الق�شايا  يناق�ض  ال���ذي  ال�����ش��م��ت( 
ومعاجلات  علمية  ب��روؤي��ة  عنها  امل�شكوت  او 
اجتماعية، وبرنامج )للحياة ثمن( الذي يتناول 
ونبذ  العراقي  الفرد  لدى  املوطنة  روح  تعزيز 
اللوم  واإلقاء  امل�شوؤولية  وعدم  التن�شل  طريقة 
اجلديدة  ال��ربام��ج  من  كذلك  االآخ��ري��ن،  على 
ق�شايا  ال�شوء على  ي�شلط  الذي  )من احلياة( 
فيه،  املنت�شرة  واالآف����ات  واالأم��را���ض  املجتمع 
يتناول  ال��ذي  ملهمة(  )اأنامل  برنامج  واأي�شًا 
ا�شتنها�ض  يف  امل��دين  املجتمع  منظمات  دور 
وهناك  العراقي،  املواطن  اأمام  الفر�ض  وخلق 
حتاكي  التي  امل�شتحدثة  ال��ربام��ج  م��ن  الكثري 
رغبات امل�شتمعني، لذا ا�شتطعنا اأن نحقق �شيئًا 
منذ  الق�شرية  املدة  رغم  الكثري  طموحنا  من 
ت�شلمنا مهام عملنا يف االإذاعة اأحاول اأن اأترك 
ب�شمة لبداية ال�شروع بهوية حقيقية من اإذاعة 

العراقية لتكون يف الريادة دائمًا.    

* هل مت اإلغاء الربامج ال�شابقة التي كانت تبث 
عرب اأثري االإذاعة؟

ال�شابقة  الربامج  من  بع�ض  ايقاف  مت  نعم،   -
املكررة وحلت حملها برامج جديدة ذات فكرة 
مميزة، اأي�شًا كان هناك غياب للربامج الربوية 
يف بث االإذاعة، لذا عمدنا اىل ا�شتحداث برامج 
العراق، نحاول خلق  الربوي يف  الواقع  حتاكي 
روح املحبة واالألفة بني االإذاعة وامل�شتمعني من 

خالل دورتنا الرباجمية اجلديدة لهذا العام.
* هل هناك تزاوج يف البث امل�شرك بني اإذاعة 

العراقية وقريناتها العربية املختلفة؟ 
- نعم، لدينا تعاون م�شرك بني اإذاعة العراقية 
بث  يف  القاهرة  من  العرب  �شوت  و�شقيقتها 
خمي�ض  يوم  كل  االأ�شبوعي  )�شفاف(  برنامج 
يف  مهاّمي  ت�شلمي  قبل  موجود  الربنامج  وهذا 

االإذاعة. 
واملونتاج  البث  ق�شم  رئي�ض  مع  لقاء  لنا  وك��ان 
ال��ذي  املعموري"  "اإياد  العراقية  اإذاع���ة  يف 
االإذاع��ة  بث  �شعف  من  نعاين  ق��ائ��اًل:  حدثنا 
بع�ض حمافظات  التغطية على  واقت�شارها يف 
املحافظة،  مركز  بابل  )بغداد،  منها  العراق 
ال�شطرة  يف  قار  ذي  املحافظة،  مركز  وا�شط 
و�شوق ال�شيوخ، مركز مدينة العمارة، الب�شرة 
ال�شمالية  املناطق  ويف  فقط،  واح��دة  منطقة 
يوؤ�شفني  ل��ذا  م��ع��دوم(،  او  ج��دًا  �شعيف  البث 
واحللة  الكوت  من  مت�شل  بنا  يت�شل  عندما 
موجود  غري  االإذاع��ة  بث  اإن  ويقول  والديوانية 

يف تلك املحافظات التي من املفر�ض اأن تغطي 
بث  م��ازال  لالأ�شف  العراق،  حمافظات  جميع 
غربي  مناطق  يغطي  ال  ج��دًا  ق�شريًا  االإذاع��ة 
بغداد، اأما باأجتاه اجلنوب فالبث اأف�شل بكثري 
لذا نطلب من رئي�ض ال�شبكة املحرم ومديرية 
الهند�شية واملكاتب اخلارجية تقوية بث اإذاعة 
االأزلية رغم وجود  امل�شكلة  العراقية وحل هذه 
ما  امل��ح��اف��ظ��ات  جميع  يف  املنت�شرة  االأب����راج 
فقط  )امل�شتقبلة(  و  )املر�شلة(  توفري  يتطلب 
عدم  فهي  الثانية  امل�شكلة  اأم��ا  البث،  لتاأمني 
وجود اأية تخ�شي�شات مالية لالإذاعة حتى اأن 
اإلينا دون مقابل  ياأتون  االإذاعة  معظم �شيوف 

جمانًا بحكم عالقتنا معهم.     
من جهتها، اأو�شحت مديرة الربامج يف اإذاعة 
الربامج  اأن  ح�شن  ب�شرى  املذيعة  العراقية 
كمية  ول�شيت  نوعية  كانت  االأخرية  امل�شتحدثة 
اعتمدت على اأ�شا�ض الواقع العراقي وما يعاين 
تتميز  هادفة  برامج  كانت  كلها  املواطن،  منه 
املختلفة  االأخ��رى  املنوعة  والفقرات  بالفكرة 
التي  املعوقات  برغم  ال��ربام��ج،  نوعية  ح�شب 
والتخ�شي�شات  ال��ب��ث  �شعف  يف  ت��واج��ه��ن��ا 
اأن  افكارًا ممكن  اأن هناك  ف�شاًل عن  املالية، 
ت�شتجد م�شتقباًل ح�شب نب�ض ال�شارع وما يدور 
نتمنى  اأخ���ريًا  والثقايف،  ال�شيا�شي  ال��واق��ع  يف 
قبل  من  والتعاون  الرعايات  مو�شوع  يفعل  اأن 
وال�شيما  ال�شبكة  يف  التجاري  االإعالن  مديرية 

يف فرات العيد ويف �شهر رم�شان.   

العراقية"   "اإذاعة 
تك�سر حاجز ال�سمت
حيدر ال�سعدي: حر�سنا على حتديد الهوية 
الإعالمية لالإذاعة

انطالقًا من حر�س �ضبكة االإعالم العراقي على تطوير منهجها 
االإعالمي، تعتزم "اإذاعية العراقية" يف �ضبكة االإعالم العراقي اإجراء 
تطوير جذري يف حمتواها بدءًا من هويتها االإعالمية وانطالقًا اىل 
الدورة الرباجمية اجلديدة التي ت�ضم جملة من الربامج املتنوعة 
التي تتناول كثريًا من الق�ضايا ال�ضيا�ضية واالإجتماعية والثقافية 
والريا�ضية، اإذ مل ترتك اأية �ضاردة اأو واردة اإال وهناك ت�ضليط �ضوء 
يذكر يف بث براجمها املبا�ضرة والت�ضجيلية على مدار اليوم.

كتابة : اآية من�سور - ت�سوير: كنان احللفي
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 ... Mmmmm
... Mmmmm
I get wings to fly
Oh, oh ... I'm alive ... Yeah
When you call on me
When I hear you breathe
I get wings to fly
I feel that I'm alive

When you look at me
I can touch the sky
I know that I'm alive
When you bless the day
I just drift away
All my worries die
I'm glad that I'm alive
You've set my heart on fire

Filled me with love
 Made me a woman on
clouds above
I couldn't get much higher
My spirit takes flight
Cause I am alive'
When you call on me

اأح�شل على اأجنحة الأطري
اأنا على قيد احلياة

عندما تناديني
عندما 

اأ�شمع اأنفا�شك
اأح�شل على اأجنحة الأطري
اأ�شعر اأين على قيد احلياة

عندما تنظر اإيّل
اأ�شتطيع اأن اأم�شك ال�شماء
اأعلم اأين على قيد احلياة
عندما تاأتي وت�شعد يومي

اأ�شرح بعيدًا
متوت جميع خماويف

اأنا �شعيدة اأين على قيد احلياة
اأ�شعلت قلبي نارًا

مالأتني باحلب
جعلتني امراأة

يف ال�شحاب لالأعلى
ال ميكن اأن اأرتفع اأكر من هذا

روحي تذهب يف رحلة
الأين على قيد احلياة

عندما تناديني
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

من حق هذا ال�سعب الذي حّول اجلبال 
اجلرداء اىل مزارع رز واىل مواقع 

�سياحية باذخة اجلمال ان يفتخر بنف�سه 
وان يحول دولته من واحدة من الأفقر يف 

العامل اىل اأغناها..

يٌد حديدية �سينية

جيوغرافيك  نا�شيونال  على  ال�شني  عن  وثائقية  حلقات  لكن  الهند،  يف  التقاعد  بعد  �شنواتي  اق�شي  اأن  كثريًا  متنيت 
اأ�شابتني بالكاآبة من جهة ومن اأخرى جعلتني اأمتنى اأن اأق�شي تلك ال�شنوات يف ال�شني..

اأظهرت احللقات طبيعة جميلة تفوق اخليال يف موقع على ارتفاع 1800 مر ا�شمه )بوابة الفردو�ض(  يتوجه اليه �شنويا 
ماليني ال�شّياح، وحقيقة انه فردو�ض اأر�شي وان كان ال�شينيون ينظرون من خالله اىل الفردو�ض الذي يتخيلونه يف مكان 
ما.. واأظهرت الوثائقية اكرب متثال لبوذا منحوت يف اجلبل او نحت اجلبل على مدى 90 �شنة ليكون اأكرب متثال جبلي يف 
مدينة لي�شان.. وال غرابة ان الذي ينحت اجلبل يحّوله اي�شًا اىل مزارع رز.. على مدى األف عام حفر ال�شينيون االويغور 

)احدى قبائل العرق الركي( اأحوا�شا يف اجلبال لتمتلئ مبياه االأمطار ولت�شبح من اكرب مزارع الرز يف العامل..
ال�شينيون 56 عرقًا، بينهم 18 عرقًا عدد اأفراد كل واحد منها مليون تقريبا وي�شكل الباقي �شكان ال�شني البالغ عديدهم 
مليارًا و 400 مليون ان�شان، وبينهم عرق الهون )اأ�شل العرق الركي يف العامل كله( ولكل عرق لغته وعاداته وديانته، 
اىل  ي�شري  ال�شني،  عن  يتحدث  حني  و�شابقا،  االآن  �شينيًا،  م�شوؤواًل  ن�شمع  ومل  فقط  ك�شينني  انف�شهم  يقدمون  لكنهم 

)مكونات( �شعبه!
من حق هذا ال�شعب الذي حّول اجلبال اجلرداء اىل مزارع رز واىل مواقع �شياحية باذخة اجلمال ان يفتخر بنف�شه وان 

يحول دولته من واحدة من االأفقر يف العامل اىل اأغناها..
ونحن يف العراق

اأ�شبحنا ن�شتورد حتى الكرف�ض، وكل اخل�شراوات والفواكه التي ن�شريها، اما ن�شتهلكها خالل يومني او نرميها ب�شبب 
ي�شتورد  امنا  ال�شحية  والفواكه  اخل�شراوات  ي�شتورد  ال  احلي،  ال�شمري  �شاحب  العراقي،  التاجر  الأن  ال�شريع،  تعفنها 
املنتجات  ا�شترياد  اأية رقابة �شحية عليها، ورغم �شدور قرارات متنع  امل�شرطن.. وطبعا ال توجد  بالهورمون  امل�شتنبتة 

الزراعية، ما تزال اال�شواق و العلوات )زاخرة( بها!
نحن يف العراق، �شعارنا )وين ما ينك�شر خل يبقى(، بينما يف ال�شني ال يك�شرون وان حدث �شهوًا، يقومون باإ�شالحه، حتى 

لو كان �شحنًا �شغريًا يف مطبخ منزيل. 
له هويته  واأ�شاعوا  كان موحدًا  �شعب  وبني  ودياناته  ولغاته  اأعراقه  يعي�ض موحدًا مبختلف  ان  قرر  �شعب  فرق كبري بني 
الوطنية وحولوه اىل مكونات، وحولوا بع�ض مناطقه اىل )متنازع عليها( وكاأنها لي�شت داخل بلد واحد! .. بني �شعب يزرع 
اجلبل واأخر ال يزرع حتى االأر�ض املنب�شطة وال�شاحلة للزراعة.. بني دولة حتا�شب الذي ي�شيع من ميزانية اأية وزارة او 
دائرة الف دوالر اىل دولة ما تزال توؤكد انها �شت�شرب الفا�شدين بيد من حديد والف�شاد م�شتمر.. رمبا مت اإر�شال وفد اىل 

ال�شني للتعاقد على �شنع يد حديدية..!



الدكتور  والفرز:  امل�شاهدة  جلنة  على  اأ�شرف  وقد 
رحيمة،  �شباح  وامل��خ��رج  رئي�شًا،  ال�شحن  �شالح 
القباين،  دنيا  واملخرجة  ال�شلمان،  ح�شني  والكاتب 
فيما تكونت جلنة التحكيم من كل من الدكتور ح�شن 
ال�شينمائي  الناقد  �شامل،  �شهى  الدكتورة  قا�شم، 

عالء املفرجي، املخرج ح�شنني الهاين، املخرج اإياد 
جبار. ابتداأت الفعاليات با�شطحاب الفنان الكناين، 
اىل  منزله  من  اجلنوبي،  الريفي  العراقي  بالزي 
وق��راءة  الوطني  الن�شيد  عزف  ثم  االحتفال،  قاعة 
�شورة الفاحتة على اأرواح �شهداء العراق، تلتها كلمة 

ترحيبية من االأ�شتاذ عبا�ض اخلفاجي )رئي�ض اللجنة 
العليا للمهرجان( ب�شيوف املهرجان، ثم كلمة مدير 
فعاليات  لتبداأ  الربيعي(  )حيدر  ال�شيد  املهرجان 

املهرجان.
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  ع��دد  املهرجان  ح�شر 

فهمي  رائ���د  االأ���ش��ت��اذ  منهم  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الكبري  ال�شينمائي  وامل��خ��رج  ال�شاله  والدكتورعلي 
الفنانني  ك��ب��ري م��ن  ���ش��ك��ري ج��م��ي��ل وع����دد  حم��م��د 

والفنانات الكبار. 
حفل اخلتام

درام���ا(  )م��ون��و  �شريع  ع��ر���ض  اخل��ت��ام  حفل  تخلل 
لالأفالم التي عر�شت يف املهرجان، تلته كلمة اخلتام 
"حاولنا  فيها:   قال  الفنان عبا�ض اخلفاجي  األقاها 
التوا�شل  ج�شور  م��دَّ  الثالث  مهرجاننا  خ��الل  م��ن 
الفن  م�شتوى  على  واخلارجي  املحلي  املحيطني  مع 
له  وال هوية  وال جن�ض  لون  ال  االإب��داع  الأن  واجلمال، 
غري الكينونة االإن�شانية، فال حدود وال حواجز ت�شد 
للنهو�ض  اأ�شا�ض  ركن  ال�شينما  حيث  الفن،  ر�شالة 
اجلزم  ميكن  كما  االإن�شانية،  ر�شالة  الر�شالة،  بهذه 
باأن ال�شينما مثل املو�شيقى ت�شتقطب فئة ال حمدودة 
من امل�شاهدين عرب اأرجاء العامل وت�شل لكل النا�ض 

والفكرية،  واملعرفية  الثقافية  م�شتوياتهم  مبختلف 
الفنون  يجمع  فن  فهي  ال�شينما  اأم��ام  ح��دود  ال  اإذ 
األوانها". مبختلف  الب�شرية  والثقافة  االإن�شانية 
دعم  عاتقها  على  عيون  موؤ�ش�شة  "اأخذت  واأ�شاف: 
االإبداع واملبدعني منذ تاأ�شي�شها عام 2004، فلل�شنة 
لالأفالم  عيون  مهرجان  نقيم  التوايل  على  الثالثة 
كانت  ال�شنة  وهذه  الق�شرية،  الروائية  ال�شينمائية 
دورة الفنان الرائد غازي الكناين وقبلها كانت دورة 
وكل  الداعمني  جميع  اأ�شكر  البياتي،  �شياء  الفنان 
اأيام  ثالثة  مدار  على  املهرجان  فعاليات  ح�شر  من 
متتالية، كما اأ�شكر الدولة التي غابت عن م�شروعنا 

الثقايف الفني".
اأع�شاء  اأحد  قا�شم  ح�شن  الدكتور  اأ�شار  جهته،  من 
جلنة التحكيم اإىل اأن ال�شرط اجلمايل كان حا�شرًا 
يف تقييم االأعمال الفنية، اأي اأن املعيار اجلمايل هو 
غياب  على  موؤكدًا  الفائزة،  االأعمال  فرز  يف  احلكم 
وتوقف  بغداد  م�شارح  عن  ال�شينمائية  املهرجانات 
ما  الظروف  هذه  ظل  ويف  ال�شينمائية.  العر�ض  دور 
يزال مهرجان عيون ال�شينمائي ينب�ض باالإبداع رغم 
اأن املهرجان غري مدعوم من اأية جهة ر�شمية بل قام 
على جهود ذاتية فردية من اأجل منح االأعمال الفنية 
حقها فنيًا كذلك هو احلال للفنانني العراقيني الذين 
اأبدعوا يف �شتى امليادين الفنية يف امل�شرح، والدراما، 

وال�شينما. 
ر�ضالة ت�ضجيع

الفنان الكبري غازي الكناين الذي حمل مهرجان عيون 
اأوؤيد  قائاًل:  حدثنا  الثالثة  دورته  يف  ا�شمه  ال�شينمائي 
اإقامة مهرجانات حتتفي باملنجز العراقي الفني  ب�شدة 
ر�شالة  اأعدها  املهرجانات  هذه  اأن  اإذ  العراق،  داخ��ل 
ت�شجيع اىل الفنانني وال�شعراء وكل املبدعني للعودة اىل 
الوطن الأن العراق لي�ض معزواًل كما كان يف ال�شابق عن 
حميطه العربي، وخري دليل على ذلك ما ن�شمع ونرى بني 

فرة واأخرى عن اإقامة مهرجانات فنية وثقافية كبرية 
يف  واالأوروب��ي��ة  العربية  ال��دول  خمتلف  مب�شاركة  مهمة 
الذي نحن ب�شدده  املهرجان  خمتلف احلقول وال�شيما 
للم�شاركات  م�شراعيه  على  الباب  فتح  ال��ذي  اليوم 
ال�شوابط  �شمن  ال�شينمائية  والعربية  العراقية  الفنية 
املتبعة واإجراء التقيم بينهما يف م�شابقة )عيون( لتعلن 

النتائج الفائزة بكل حيادية وان�شاف. 
االأفالم الفائزة

فيلم  اىل  ذهبت  وثائقي  فلم  الأف�شل  االأوىل  اجلائزة 
اجلائزة  حمزة،  عدي  العراقي  للمخرج   )HOPE(
للمخرج   )7:15 )ال�شاعة  فيلم  اىل  ذه��ب��ت  الثانية 
مونتاج  اأف�شل  الثالثة  اجلائزة  ن�شال،  رام��ي  ال�شوري 
ليث  العراقي  للمخرج  ميالد(  )عيد  فيلم  اىل  ذهبت 
ت�شويرية  مو�شيقى  اأف�شل  الرابعة  اجل��ائ��زة  دح���ام، 
)ع��ودة  لفيلم  �شهد"  اأب��و  "علي  العراقي  للمو�شيقار 
اجلائزة  العراق،  من  الطيب  مهند  اإخراج  من  الروح( 
"يا�شر  املونتري  اىل  ذهبت  مونتاج  اأف�شل  اخلام�شة 
�شعد" عن فيلم )The Shoot ( للمخرج عبا�ض ها�شم 
من العراق، اجلائزة ال�شاد�شة اأف�شل ت�شوير ذهبت اىل 
مدير الت�شوير "كريفت طلعت" عن فيلم )حتى تكتمل 
ال�شورة( للمخرجة مي املرع�شلي من م�شر، اجلائزة 
كرد�شتان عن  اأحمد" من  "اأواز  اأف�شل ممثلة  ال�شابعة 
فيلم )�شرايبز(، اجلائزة الثامنة اأف�شل ممثل ح�شل 
عليها الفنان "اأحمد �شربي" عن فيلم )اللقاء( اإخراج 
التا�شعة  اجلائزة  البحرين،  من  اللطيف  عبد  حممود 
وثاب  للمخرج   )+O( فيلم  اىل  ذهبت  �شيناريو  اأف�شل 
خمرج  اأف�شل  العا�شرة  اجل��ائ��زة  ال��ع��راق،  م��ن  �شكر 
"حممد بعر" عن فيلم )عنرب 8  ح�شل عليها املخرج 
ت�شريح( من م�شر، بينما كانت اجلائزة احلادية ع�شرة 
ال�شينمائي  عيون  مهرجان  يف  متكامل  فيلم  الأف�شل 
فرهاد  للمخرج  احلليب(  )ح�شة  فيلم  عليها  حاز 

غالميان من اإيران.

مب�ساركة عراقية وعربية واأجنبية

�سبكة الإعالم حت�سد اجلائزة الأوىل 
يف "مهرجان عيون"

حتت �ضعار "ال�ضينما ذاكرة ال�ضعوب" انطلقت فعاليات مهرجان )عيون( الدويل الثالث 
لالأفالم ال�ضينمائية الروائية الق�ضرية، دورة الفنان غازي الكناين، من 27 ولغاية 

29 متوز الفائت على قاعة متوز يف فندق ع�ضتار �ضرياتون الدويل مب�ضاركة 27 فلمًا 
من خمتلف الدول )العراق، البحرين، ايران، م�ضر، �ضوريا، املغرب، تون�س، االأردن، 

موريتانيا، بريطانيا(. 

اأحمد �سمي�سم
ت�سوير: �سباح الربيعي
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يقف  ومن  والتعبريية.  الروحية  الأبعادها  باالإ�شافة   
م�شاجد  من  االأموية  الدولة  �شيدته  ما  اأمام  متاأماًل 
واعتماد  الزخارف  لت�شوير  اإن�شاء  وطريقة  كثرية 
اأ�ش�شه  ما  ويتابع  الفن،  هذا  يف  واالأق��وا���ض  النقو�ض 
العبا�شيون يف بغداد من قَيم يف توازن اخل�شائ�ض 
به  �شينتهي  وا�شتقامتها،  اخلطوط  وتنا�شب  الفنية 
وجهتُه  وم��ا  الفنون  تلك  اأهمية  معرفة  اإىل  القول 
خميلة الفنان وهي تتعاطى مع االأ�شالة واملوروث دون 
اأن جترد تلك العنا�شر  من الواقع احلياتي ور�شالته 
من  املزيد  معرفة  اأجل  ومن  واالجتماعية.  الثقافية 
مميزات الفن االإ�شالمي توقفنا مع نخبة من اأ�شاتذة 

الفن يف بغداد: 
العمارة الدينية

كانت جولتنا االأوىل مع الفنان الدكتور جواد الزيدي، 
اأ�شتاذ مادة اخلط والزخرفة يف كلية الفنون اجلميلة 
هذه  تعنيه  م��ا  بالتف�شيل  لنا  مو�شحًا  ب��غ��داد،   -

الت�شمية وما اأنواع هذا الفن العريق وكيف ت�شكلت 
نواته ومبن تاأثر  لري�شدنا اإىل معلومته التي 

"اأن الفن االإ�شالمي ي�شم ثالثة  توؤكد 

فنون هي اخلط العربي والزخرفة والعمارة، ت�شاف 
اإليها فيما بعد فنون الت�شوير االإ�شالمي مثل مدر�شة 
من  وغريها  الفار�شية  املدر�شة  اأو  للت�شوير  بغداد 
العبا�شي.  الع�شر  يف  ظهرت  التي  اخلم�ض  املدار�ض 
من  الرغم  على  االإ�شالمي،  والت�شوير 
متاثله مع فنون الت�شوير االأخرى من 
حيث االآلية واخلامة، اإال اأنه ينحرف 
قلياًل عن م�شار هذا اجلن�ض الفني 

عن  تبتعد  ال��ت��ي  االإ���ش��الم��ي��ة  ب��ال��روؤي��ة  يتعلق  فيما 
ت�شوير  وكراهية  املنظوري  الت�شوير  اأو  التج�شيم 
اأما العمارة فاإنها تقرب يف جانب  الرموز الدينية. 
واالأبنية  بالق�شور  يخت�ض  االأول  اآخ��ر،  يف  وتبتعد 
مثل  الدينية  العمارة  هو  الثاين  واجلانب  احلكومية 
بنائية  خمططات  من  لديها  مبا  واجلوامع  امل�شاجد 

خمتلفة ومعاجلات عمارية." 
العقائد التعددية

اأ�شتاذ  االأم����ري،  عبد  عا�شم  للدكتور  ك��ان  بينما 
اآخر  راأي  اجلميلة،  الفنون  كلية  يف  اجلماليات 

"اأن  مبينًا:  تاريخي  بعد  ذات  واإ���ش��ارة 
ن��ت��اج عقيدة  االإ���ش��الم��ي��ة  ال��ف��ن��ون 
وح���دان���ي���ة اأط����اح����ت ب��ال��ع��ق��ائ��د 
العرب  عليها  ك��ان  التي  التعددية 

واأبطلت  فيها  الوثنية  حاربت  والتي  االإ�شالم،  قبل 
تعرف  مل  التي  العربية  اجل��زي��رة  �شبه  يف  متددها 
وم�شر.. و�شوريا  وال��ع��راق  اليمن  كما  احل�شارة 

يف  لالأم�شار،  ال��غ��زو  بعد  امل�شلم،  الفنان  اأ�شهم 
يوافق  مبا  وال�شا�شانية  البيزنطية  الفنون  تكييف 
الفكر الديني املجرد نظريًا على االأقل الأن امل�شلمني، 
اأكر  اأ�شبحوا  االأخ��رى،  التمدد يف احلوا�شر  وبفعل 
ثراًء من الكّفار ح�شب راأي املفكر علي الوردي، لهذا 
يبدو الفن االإ�شالمي نتاَج اأطروحة مزدوجة منها ما 
يخ�ض االإميان بالعقيدة اجلديدة التي ترى يف اهلل 
تعاىل فكرة جمردة واأخرى ت�شتجيب ملبداأ التحرمي 
�شيادة  ت��رى  ل��ه��ذا  ال��دي��ن��ي..  الفقه  ك��ّر���ش��ه  ال���ذي 
هذا  مييز  ما  وهو  الت�شخي�ض  عن  والكف  التجريد 

الفن منذ ن�شاأته حتى يومنا هذا."
اجلانب الروحي

الفن  مييز  عّما  ت�����ش��اوؤاًل  طرحنا  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
الفنية والتعبريية  االإ�شالمي جماليًا وما خ�شائ�شه 

التي يتفرد بها هذا الفن قيا�شًا للفنون االأخرى. 
الفنان والناقد الت�شكيلي كاظم نوير اأ�شار اىل: "اأن 
ما مييزه يكمن يف الروحانية واحليوية العالية التي 
بو�شاطة  الروحي  اجلانب  عن  التعبري  اأي  يحملها، 
ال��ف��ن ف��ي��م��ا ���ش��م��ي ب��ال��ف��ن ال��ت��ج��ري��دي اأو 
الروحي، ولذلك كان فنًا جتريديًا يف 
الت�شطيح  اإىل  مييل  اأو  الغالب 
اأو  امل����ادي  امل��ن��ظ��ور  وتغييب 
وتغييب  احل�����ش��ي، 

ف�شائية  حا�شنة  بو�شفهما  واملكان  الزمان  عالقات 
الوحدات  يف  التكرار  اإىل  ومييل  االأثقال،  اأو  للمادة 
يف  وال��دخ��ول  الب�شري  امل��رك��ز  الإ�شاعة  الب�شرية 
ت�شبيح ب�شري يت�شاعد وي�شري اإىل الذكر والت�شبيح 
هلل وال�شمو الروحاين للعبد بعد تغييبه اجل�شمانيات 

ل�����ش��ال��ح ال���روح���ان���ي���ات.. ه��ن��اك 
االإ�شالمي  للفن  متعددة  مدار�ض 

اأغلبها اعتمد الفنون احل�شارية 
االإ�شالم  دخولها  قبل  للبلدان 
الرافدينية  مثل احل�شارة 

من  اأن  لدينا  الوا�شح  ولعل  الفار�شية،  احل�شارة  اأو 
املنظور،  وتغييب  والتجريد،  الت�شطيح  خ�شائ�شه 
وال��ت��الع��ب باحلجوم  امل��راك��ز واالن��ت�����ش��ار،  وت��ع��دد 
والقيا�شات، وامليل لالإحاطة واالبتعاد عن احلجمية 
مييل  وهو  اأك��ر،  بفعالية  اخلط  وتوظيف  واالأثقال، 
اإىل الزخرفية، ومييل اإىل املفاهيمية والكّلية وتعدد 
وبع�شه  التزامن،  ي�شمى  ما  اأو  واالأمكنة  االأزم��ن��ة 
ما  وّظف  وبع�شه  منظور،  من  اأكر  ووّظ��ف  ا�شتعمل 
�شمي باملنظور اللولبي، وهو فن يف الغالب يبتعد عن 
يات، ولكن هذا ال يعني انه مل يوّظف االأ�شكال  احل�شِّ
يف  االأ�شا�ض  يجعلها  مل  لكنه  وح��دات��ه،  يف  ية  احل�شِّ
يخ�ض  فيما  اأم��ا  ال��غ��رب��ي.  الفن  عك�ض  ا�شتغاالته 
ومو�شيقي  اإيقاعي  ف��ن  فهي  االإ�شالمية  الزخرفة 
يعتمد على العنا�شر الفنية املجرد يف عالقات فنية 
متعددة  اأمناط  وللزخرفة  التكرار،  ويوؤكد  وب�شرية 
اأو  واملتداخل  والكتابية  والع�شوية  الهند�شية  منها 
اخلط  على  اأغلبه   يف  يعتمد  الهجني،  اأو  اخلليط 
وجمايل  تزييني  ُبعد  له  النقية،  واالأل���وان  وحركته 
�شرف، ومنه ماله ُبعد روحي يرتبط ببع�ض ال�شمات 
التي اأكد عليها االإ�شالم، وبالطبع هناك اآراء خمتلفة 
يف  وجعله  امل�شلمني  عند  ب��ه  االه��ت��م��ام  اأ���ش��ب��اب  يف 
اأ�شا�ض الفنون االإ�شالمية. ومن كل هذه التو�شيفات 
جند اأن قيمة الفن االإ�شالمي مل تزل حية واأنه مهما 
امتدت ال�شنوات �شي�شكل ظاهرة جمالية ال ميكن اأن 
تبتعد عن روؤية وذهنية امل�شاهد  الذي يتاأمل منارة 
اأو  واأنواعها  اخلطوط  وزخ���ارف  وقبابها  امل�شاجد 
واالأقوا�ض  والنقو�ض  املقرن�شات  حيث  ب�شكون  يقف 
زمن  منذ  العربي  الفنان  اأبدعها  التي  الهند�شية 
قول  بح�شب  ه��ذا،  ليومنا  االإ�شالمية  الفتوحات 

نوير."

ت�ضكل الفنون االإ�ضالمية، منذ ع�ضور قدمية، حالة ا�ضتثنائية يف طرح م�ضامني اجلمال، 
وتنوع االأ�ضكال الزخرفية، وقد بدت للناظرين وكاأنها طاقة تفي�س �ضحرًا روحانيًا، اإذ 

تغلب عليها الدقة يف الت�ضميم واحِلرفية العالية يف التكوين،

جماٌل يف الأ�سكال واإبداٌع يف املحتوى
الفنون الإ�سالمية

خ�سري الزيدي

د.عا�ضم عبد االمري

كاظم نوير

د. جواد الزيدي
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بل هناك اأكر من ذلك. فلو اأن ما يحدث يف فكر 
الواحد منهما، ينتقل ب�شورة مبا�شرة اإىل الثاين 
النهار الفن باأجمعه والنعدمت كل تاأثرياته. لذلك 
اخراقه  يتو�شط عن�شر جديد الميكن  اأن  يجب 
تاأثري  يتحقق  كيما  الغري  على  يوؤثر  اأن  �شاأنه  من 
العمل  ذل��ك  اأي�شًا  يتحقق  وكيما  باأكمله،  الفن 
املتاأثر.  ال�شخ�ض  من  الفنان  انتاج  يتطلبه  الذي 
اإىل  يدفع  ال��ذي  ذل��ك  ه��و  احلقيقي  اخل��ال��ق  اإن 

اخللق."
معظم  اأ�شرب يف  فاطمة  الدكتورة  تفعله  ما  وهذا 
الثقايف  املركز  االأخري يف  اأعمالها، ويف معر�شها 
 .2019 ربيع  دم�شق  يف  يف  رمانة  اأبي  يف  العربي 
وهو معر�شها الفردي الثالث والذي اأقامته حتت 
عنوان "ف�شاءات لونية"، فعلى الرغم من ق�شر 
�شنوات  خ��الل  تكثفت  التي  الت�شكيلية  جتربتها 
احلرب االأخرية اإال اأنها قطعت �شوطًا يف التجريب 
الروؤية، فاملتتبع لتجربة  التقنية وتبلور  ويف تطور 
النحات  غالريي  يف  االأول  معر�شها  منذ  الفنانة 

ال��ي��وم  وح��ت��ى   ،2018 رب��ي��ع  يف  ع��ل��ي  م�شطفى 
اللونية  التجربة  يف  التطور  يالحظ  اأن  ي�شتطيع 
يتلم�ض  اأن  وي�شتطيع  اللوحات  تنفيذ  يف  والتقنية 
اأخريًا  املقدمة  االأعمال  هذه  وراء  الكبري  اجلهد 
االإيحاء  وقوة  حينًا  ال�شعوري  التكثيف  حيث  من 
حينًا اآخر، وبداية ت�شكل مالمح �شخ�شيتها الفنية 
اخلا�شة، فهي تخترب وجترب يف اللون واملادة يف 
كل حلظة، وهي تقدم هنا عواملها اخلا�شة وتدع 
التي  فاأ�شرب  املتنوعة،  االكت�شافات  متعة  للمتلقي 

الكلمة )وهي  انتقلت منذ فرة وجيزة من عامل 
اإىل  احل��دي��ث(  ال�شعر  نقد  يف  ودك��ت��ورة  �شاعرة 
عامل اللون والت�شكيل الب�شري ت�شتنفر خمزونها 
الذاكرة  ومن  واالأدب  ال�شعر  من  جميعه  املعريف 
الب�شرية القدمية البكر التي التزال حتتفظ بها 
قريتها  يف  االأوىل  والثقافية  الطبيعية  بيئتها  من 
يرافقها  االأحمر  اللون  الي��زال  التي  )ق�شابني( 
لزهور  طفولتها  م�شاهدات  ت��اأث��ريات  من  بقوة 
�شقائق النعمان يف ربوع قريتها، اأي�شًا التاأثريات 

�شخ�شيتها  يف  العميقة  واالأدبية  ال�شعرية 
�شاعرًا  ك��ان  ال��ذي  وال��ده��ا  ح�شور  م��ن 
عامليًا  املعروف  واملفكر  ال�شاعر  واأخيها 
اأدوني�ض والذي تاأثرت بتجربته وعوامله 

ال�شعرية كثريًا.
  تنتج اأ�شرب لوحة تليق مبتعة املتلقني 

ع��ل��ى اخ��ت��الف م�����ش��ارب��ه��م، ف��ع��دد م��ن ل��وح��ات 
ل��ق��راءات  مفاتيح  ل��ك  ي��ق��دم  االأخ���ري  معر�شها 
بوابات  وكاأنها  وتكوينية  لونية  وجمازات  متعددة 
ل��ع��وامل اآخ��روي��ة ت��دع��وك ل��ل��ت��اأم��ل، وق��د جنحت 
و  املتلقي  بني  ال�شرورية  امل�شافة  الفنانة يف خلق 
بالتاأويالت  اخل�شبة  امل�شافة  تلك  الفني  العمل 
خلف امل�شاهد الب�شرية املنفذة الغنية بالدالالت.
االأنثوية  ال���روح  لوحاتها  م��ن  ع��دد  يف  نالحظ    
وال��رم��زي  اللطيف  احل�����ش��ور  ذات  ال��وا���ش��ح��ة، 
وكاأنه  املبا�شرة  عن  ويبتعد  للتلميح  مييل  ال��ذي 
كما نالحظ ح�شور  لتاأنيث كوين جمازي،  يوؤثث 
ال�شجرة  رمز  منها  عدة  برموز  ممثاًل  الطبيعة 

اأك����ر من  ت����رد يف  ال��ت��ي 
لوحة حمملة بكّم من الدالالت ال�شوفية واملعرفية 
والروؤيوية املزروعة بني ف�شاءات االأ�شفر واالأزرق 
مييل  ب��ج��ذٍع  ج�شدها  يتميز  بينما  واالأخ�����ش��ر 
لالأزرق املائي واإكليٍل مييل لالأحمر الرابي بينما 
لعامل  تنتمي  اأخ��رى  ل�شجرة  طيفًا  بقربها  جند 
اآخر، بينما يف لوحة اأخرى جند ال�شجرة بجذعها 
الذي  ال�شفلي  االأحمروامتدادها  واإكليلها  االأ�شود 
مييل لالأحمر. تقف يف ف�شائها اخلا�ض وبقربها 
ف�شاء كائن اآخر مييل للبّني القامت. وهناك اأي�شًا 
اجلداول ومايحيطها من م�شاحات لونية طق�شية 
خا�شة  بيئة  تنتج  والبارد  والرابي  احلار  مابني 

هناك  اأي�شًا  الزمن.  �شريورة  اىل  املتلقي  حتيل 
لوحات الطبيعة ال�شامتة التي حت�شر بقوة لكنها 
املتعارف  املبا�شر  التقليدي  الت�شوير  عن  تبتعد 
عليه، حيث ميكننا اأن نرى اأثر االأزهار واأغ�شانها 
نف�شها  االأزه��ار  نرى  مما  اأكر  اللونية  وعالئقها 
التي  نف�شها  اخل�شراء  واملزهرية  املزهرية،  يف 
االأعلى،  يف  ما  كل  مي�شك  عظيم  كغ�شن  تبدو 
اأكر مما  اأثر االأ�شياء والكائنات  اإنها تبحث عن 
تبحث عن االأ�شياء ذاتها. فما يهمها هو االأثر وما 
مييل  جتريد  هنا  ماتقدمه  اإن  الوعي،  يف  يركه 
الب�شيطة  الغرائبية  وللم�شهدية  اأحيانًا  للتعبريية 
اللوحات  من  ع��ددًا  الحظنا  كما  اأخ��رى.  اأحيانًا 
�شكلت  وال���ذي  البحت  التجريدي  الطابع  ذات 
فيه اال�شاءة عن�شرًا مهمًا الإظهار 
فعااًل  ت��اأث��ريًا  واعطائها  التكوينات 

على املتلقي. 
يف  ج��راأت��ه��ا  للفنانة  يح�شب  ومم���ا 
لتعرب  متاحة  متعددة  تقنيات  جتريب 
ع��ن اأف��ك��اره��ا، فقد اأق��دم��ت اأ���ش��رب يف 
جتربة �شابقة على تنفيذ بع�ض اللوحات 
الفنية يف جمموعات ثالث على احلا�شب 
اأنتجت  ال�شوئي  الوام�ض  تقنية  بوا�شطة 
م�شاهد ب�شرية معربة ومميزة، ما اأك�شب 
ال�شعراء  بني  كبرية  وجاذبية  �شعبية  عملها 
الذين اأغوتهم التجربة واأخذوا هذه االأعمال 

ال�شغرية كغالف ملجموعاتهم ال�شعرية. 
ال���دك���ت���ورة ف��اط��م��ة اأ����ش���رب مل ت���در����ض ال��ف��ن 
على  اعتمدت  بل  اأكادميية  درا�شة  الت�شكيلي 
الثقايف  خم��زون��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ف��ط��ري��ة  موهبتها 
والت�شويري والتمرين الذاتي والتعلم من جتارب 
املعروفني  ال�شوريني  الفنانني  خا�شة  االآخ��ري��ن 
معهم  ا�شراكها  وا�شحًا  ك��ان  ال��ذي  املوؤ�ش�شني 
وتاأثرها بهم يف بع�ض اأعمالها يف معر�شها االأول 
مثابرة،  زمالئها،  الأح��د  معر�شًا  تفوت  ال  وه��ي 
وجمتهدة، ومتفتحة،  وجادة باالطالع على جميع 
التجارب الفنية التي حتيط بها، وعلى الرغم من 
اإال  متاأخرة  بداأت  والت�شكيل  اللون  مع  رحلتها  اأن 
فنانة  وكونها  لها.  حت�شب  اأ�شواطًا  قطعت  اأنها 
االإب��داع��ي  هاج�شها  لها  قلقة  جمتهدة  مثقفة 
وجتربتها التزال يف بداياتها ُينتظر منها الكثري .

يقول بول فالريي يف 
الفن": يف  "تاأمالت 

ي�ضتطيعه  ما  كل   .."
الفنان هو اأن يهيئ 
�ضيئًا ما من �ضاأنه اأن 
يولد يف فكر �ضخ�س 
غريب نوعًا من 
التاأثري، ولكن لن جند 
اأبدًا و�ضيلة ت�ضمح 
لنا باملقارنة بني ما 
يحدث يف فكر كل 
منهما.

فاطمة
الــتــ�ــســكــيــلــيــة

ـــن ـــوي ـــك ـــت ـــــون وال ـــــل ــــــــــازات ال جم
اأ�ـــســـرب

دم�سق - �سوزان املحمود

السنة الرابعة عشرة العدد )342( 6 آب 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

23 ت����ش����ك����ي����ل22



متو�شدًا خاللها  كان  الزمن  من  عقود  وعرب 
كامريته ي�شّور هنا ويلتقط �شورة من هناك.  
فاح�شة  بعني  لي�شجل  �شبابه  اأي���ام  ق�شى 

واإح�شا�ض مرهف حياة املجتمع املو�شلي. 
ال�ضرد الفوتغرايف

ول��د   1917 ال���ع���ام  ويف  م��و���ش��ل��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 
عينيه  وك��اأن  الداغ�شتاين  م��راد  الفوتغرايف 
�شتتال�شى  حلظات  لتوثقا  م��رة  الأول  فتحتا 
عني  ومازالت  ال�شنون  مرت  الزمن،  مب��رور 
املو�شلية يف  وتوثق احلياة  ت�شجل  الفتى  هذا 
م�شغله  ويف  املو�شل  مدينة  و�شط  �شارع حلب 
اجل��دران   على  املعلقة  ���ش��وره  ال��ف��وت��غ��رايف.  
تتمازج  ت�شكيلي  معر�ض  مثل  املكان  جعلت 
من  عبقرية  على  دلياًل  الفنية  اللوحات  فيه 
التقطها، رجل يجل�ض وراء من�شدة، �شيكارته 

مع  تناغم  يف  املتطاير  وال��رم��اد  �شفتيه  بني 
به  يحدق  وهو  واالأ���ش��ود،  االأبي�ض  )نيكتف( 
ومل�شة  هنا  مل�شه  ي�شع  ما  لوحة  اأم��ام  وك��اأن��ه 
مازالت  اللقطة.  تلك  ق�شة  لري�شم  هناك 
وع�شقهم  ال�شيادين  �شور  تختزالن  عيناه 
عمال  من  املقهورة  والطبقة  الك�شبة  للنهر، 
ومزارعني ب�شطاء وجمانني رمبا مل تعد لهم 
احلياة �شوى حلظة من الزمن توقفت يف يوم 

ما ليوثقها فيما بعد.
النماذج  لتلك  لقطاته   يف  ال��داغ�����ش��ت��اين   
عامل  يف  االأوىل  انطالقته  �شجل  امل�شحوقة 
اىل  الطريق  اأول  على  قدمه  لي�شع  الت�شوير 
العاملية، معتمدًا يف عمله على ال�شرد الواقعي 
اللقطات  وبناء  الو�شف  وعلى  معا�ض  ملجتمع 
يبتكر  متجدد  منط  يف  التعبريية  والعالقة 

رمبا  ثاقبة  ع��ني  خ��الل  م��ن  ال�شخو�ض  فيه 
ترى ما اليراه االآخرون. الت�شوير لدى مراد 
عدة  اأدوارًا  ي��وؤدى  ت�شكيل  هو  الداغ�شتاين 
للقطة،  الفني  البناء  داخل  الوظائف  ويقيم 
عن  تنتج  التي  وامل��ت��غ��ريات  الوقائع  وي��ط��رح 
ي�شتعر�شها  التي  وجتربته  امل�شور  خميلة 
اأع��م��ال  يف  ال��واق��ع.  ع��ن  التعبري  دالالت  يف 
الداغ�شتاين توظيف فني دقيق للفكرة يوؤدي 
واخليال  الواقع  بني  وجميل  دقيق  مزج  اىل 
بالعديد  حمملة  ال��واح��دة  اللقطة  وتظهر 
على  معتمدة  اجلزئية  وال�شور  املعاين  من 
اىل  ي��وؤدي  ما  واح��د  اآن  يف  واقعني  تركيبني 
دالالت  تنتج  التي  الفنية  االأف��ك��ار  ا�شتلهام 
الواقع  ت�شتعر�ض  اأن  الذاتية  للتجربة  وتتيح 
الفكرة  واقعية  ب��ني  جتمع  مبتكرة  بطريقة 

وخيال ال�شورة، وذلك ظهر جليًا يف ت�شويره 
حلركات النا�ض. 

رحلة ال�ضوء
العام  الفوتغرايف يف  الت�شوير  بداأ رحلته مع 
1935 ويف زمن مل تكن فيه و�شائل االت�شال 
بني ال�شعوب كما هي عليه اليوم، اإذ ا�شتطاع 
م��راد  املو�شلي  العاملي  الفوتغرايف  الفنان 
ي�شارك  اأن  ال�شخ�شية  بجهوده  الداغ�شتاين 
للت�شوير  م��ع��ر���ش��ًا  ت�����ش��ع��ني  م���ن  اأك����ر  يف 
ال��ف��وت��غ��رايف داخ���ل ال��ع��راق وخ��ارج��ه، منها 
معر�ض "االإن�شان والبحر" يف يوغ�شالفيا عام 
يف  عاملية"  ���ش��ورة  "مئة  ومعر�ض  1965م، 
ع�شرات  يف  �شورِه  ظهور  عن  ف�شاًل  اأملانيا. 
الفوتغرايف  بالت�شوير  اخلا�شة  االألبومات 
عدة  حتليلية  درا���ش��ات  عنه  ون�شرت  العاملي 

)الت�شوير  جملة  منها  عاملية  جم��الت  يف 
العراقية  واملجالت  االإنكليزية  الفوتغرايف( 
ميداليات  بعدة  الداغ�شتاين  وفاز  والعربية. 
من دول عاملية خمتلفة وح�شل على �شهادات 
وال�شني  وفرن�شا  والربازيل  اأملانيا  من  تفّوق 
ويوغ�شالفيا، كما ح�شل على �شهادة االإبداع 
فنانني  لثمانية  طليعة  وك��ان  ال��ربازي��ل  م��ن 
اجلائزة.  هذه  منحوا  العامل  يف  فوتغرافيني 
عر�شت �شوره يف اأكر من ثالثني دولة حول 
يوغ�شالفيا،  ايطاليا،  فرن�شا،  منها  العامل 
الدولة  منحته  واالأرجنتني.  ال�شويد  انكلرا، 
بني  وك��ّرم��ت��ه  1975م  ع��ام  تقديرية  ه��دي��ة 
حمافظة  يف  الر�شمية  الثقافية  االأو���ش��اط 
�شيدان"  "ه�شام  الفنان  ل��ه  ونحت  نينوى 

متثااًل ن�شفيًا.

ينهك  مل  ج�شده  اأنهك  ال��ذي  ال�شرطان  داء 
روحه وعينه العا�شقة لل�شوء والوجوه املتعبة. 
احلياة من خالل  على  البقاء  فن  يجيد  كان 
زرع احل��ل��م يف ح��ي��اة ال��ن��ا���ض ت��ارك��ًا م��ع كل 
�شغطة زر للكامريا ابت�شامة كبرية على وجوه 
وجناتها،   على  والعوز  الزمن  تقا�شيم  بانت 
رحل   1982 لعام  متوز  �شهر  من   27 يوم  يف 
الكبري  الفوتغرايف  املو�شلي  العاملي  الفنان 
مراد الداغ�شتاين اإىل دنيا االآخرة بعد �شراع 
مرير مع املر�ض،  داعبت عينه الكامريا عام 
على  االأخ���رية  للمرة  عينيه  واأغم�ض   1935
م�شهد مظلم عام 1982، تاركًا اآالف ال�شور 
وت�شجيل  باقتنا�شها  قام  التي  الفوتغرافية 
وتوثيق لتاريخ مدينة عرب �شور مليئة باحلياة 

ومفعمة باالأحا�شي�ض.

الفنان الفوتغرايف

ح�سارة �سورة
الداغ�ستاين
مراد

مل يكن الفوتوغرايف مراد الداغ�ضتاين جمرد م�ضور فوتوغرايف بقدر 
ما كان اأر�ضيفًا من ال�ضور النادرة التي وثق بها اأغلب املفردات احلياتية 
ملدينة املو�ضل الثقافية والفنية واخلا�ضة، ملتقطًا عرب كامريته 
وعد�ضته الذهبية حلظات توقف فيها الزمن للحظات ليوؤر�ضفها بح�س 
الفنان وير�ضم لوحات هي اأقرب للخيال
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*من اأين جاء املك�شو�شي اىل عامل ال�شعر؟
اجلينات  وكذلك  واالأمل،  املعاناة  رِح��ِم  من   -
ج��ّدي  بيت  يف  ال�شعر  اأتنف�ض  كنت  ال��وراث��ي��ة، 

وخايل، وكالهما يكتب ال�شعر. 
*والدة الق�شيدة االأوىل غالبًا ما ترك اأثرًا يف 

م�شرية ال�شاعر.. متى كانت البداية؟
حياتي  يف  حب  اأول  ب�شدق  اأحببت  حينما   -
�شنة 1994، كان اإح�شا�شًا و�شعورًا جمياًل، وهذا 
ال�شعور اجلميل هو من اأوقد جذوة ال�شعر لدّي، 
�شيء اأ�شبه بال�شباحة يف عامل اخليال، وهو ما 
يجعل دميومة امل�شاعر واحلب ناب�شة باحلياة. 

تنفي  هل  ال�شاعر  عند  اجل��دي��دة  *الق�شيدة 
القدمية؟

وبناته،  ال�شاعر  اأبناء  هن  ال�شعراء  ق�شائد   -
ودائمًا ما يكون اآخر العنقود حمبوبًا اأكر. 
*ما الذي يدفعك لكتابة ق�شيدة جديدة؟

- جرح جديد اأو ا�شتفزاز مل�شاعري و�شخ�شيتي، 
اأكر االأ�شياء حتفيزًا لكتابة ق�شيدة جديدة هي 
حالة ما، ت�شيطر على الفكر والوجدان ال ميكن 
تفريغ  فيحدث  بالف�شف�شة  اإال  جذوتها  اإطفاء 
م�شو�شًا  يكون  وق��د  ال�شحنات  لتلك  ع�شوائي 

وغام�شًا. 
*ما اأبرز املحطات يف حياة غ�شان املك�شو�شي 

التي اأثرت يف �شخ�شيته ك�شاعر واإن�شان؟
�شوريا  يف  للوطن  ق�شيده  األ��ق��ي��ت  حينما   -
ال�شاعر  وبح�شور  امل��ه��رج��ان��ات   اأح���د  اأث��ن��اء 
النواب: وعندما قلت يف م�شتهل  الكبري مظفر 

الق�شيدة: 
برغم كل حزين واأعي�ض بكربياء 

وحيل عندي عيون �شلفة ومابجن 
الأن �شايل وطن بعيوين الثنني 

وخاف دمعي يطيح ويطيح الوطن 
راأيت دموع مظفر النواب تن�شاب مع كل مقطع 
�شعري، اأيقنت حينها اأين طرقت باب ال�شعر كي 
اأ�شبح �شاعرًا، اأما كاإن�شان فاإن اأغلب حمطاتي 

مهجورة من الريل وحمد. 
ال�شعر  االإع�����الم يف دع���م  ب���دور  ت��وؤم��ن  *ه���ل 

وال�شاعر؟
ظهرت  اأن��ا  لالنت�شار،  مهم  �شيء  االع���الم   -

املكتوبة،  الق�شيدة  خ��الل  م��ن  ال�شاحة  على 
واأغلب  املعجبني،  بني  ُتتداول  ق�شيدتي  وكانت 
لو  ال��ي��وم  االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  جن��وم 
اإط��الق��ًا،  ك��ان لهم ذك��ر  مل��ا  ظ��ه��روا يف زماننا 
لكون جمهور االإنرنت عبارة عن كمية ولي�شت 
نوعية من وجهة نظري، اإن االأثر ال�شلبي طغى 
ال�شعرية  ال�شاحة  اأ�شبحت  حيث  املواقع،  هذه 
بامل�شت�شعرين  االنتباه، جمهدة  ت�شتت  ع�شوائية 
ال  دعنا  ولكن  بال�شمني،  الغثُّ  فيها  ويختلط 
ف�شحت  فهي  اأي�����ش��ًا،  االإي��ج��اب��ي  ال���دور  نن�شى 
اأروع  لن�شر  املبدعني  ال�شعراء  جلميع  املجال 

ن�شو�شهم ال�شعرية.
*هل نعي�ض االآن يف زمن »�شاعر ال�شورة«؟ 

بق�شية  ا�شتخفاف  اإمن��ا  �شورة  لي�شت  هي   -
ال�شعر والق�شيدة ولالأ�شف ال�شديد نعم،  فقد 
�شوره  ب��اإب��راز  يهتم  واالأدي���ب  ال�شاعر  اأ�شبح 

ال�شخ�شية اأكر من اهتمامه بامل�شمون نف�شه.
*نرى كرة ال�شعر وال�شعراء يف وقتنا الراهن، 

هل هذه ظاهرة �شحية؟
- غياب الرقابة والتنظيم اأهم اأ�شباب الفو�شى 
بالنكتة  اأ�شبه  واملت�شاعرين  الكتابات  واأك��ر 
واالأغنية الطقطوقة وبع�شها عبارة عن فقاعه 

تكاد الترتفع. 
*يقال اإن اأعذب ال�شعر اأكذُبه؟ هل توؤمن بهذه 

املقولة؟
احلياة  تكون  اأ�شدُقه حينما  الكالم  واأع��ذب   -

حقيقية وجميلة.
*كتبت اأجمل االأبوذيات لفنانني كبار.. ملاذا مل 

تكتب االأغنية؟
- كل مامت غناوؤه من مواالت واأبوذيات كان دون 

علمي با�شتثناء عبد فلك 
وطنية  اأنا�شيد  ع��دة  وكتبت  النا�شري،  ورع��د 
ولي�شت  وطنية  منا�شبات  يف  طلبات  على  بناء 

حكومية.
*ماذا تق�شد باحلكومية ولي�شت الوطنية؟

- احلكومية هي ماكان يكتبه الكثري من �شعراء 
احلزب والنظام ال�شابق،

والوطنية هي غزل وحب الوطن وال�شعب الغري، 
الوطن وال�شعب باقيان واحلكومات تتغري.

�ضكنته الق�ضيدة مذ اأدرك 
احلياة وتنف�س عبقها يف 
ه ال�ضعرية. ترّبى  باحة جدِّ
بني الب�ضطاء وعــا�س بينهم، 
عرف اآمالهم واآالمــــهم، ومن 
رِحِم معاناتهم.

ولج ميدان ال�ضعر، تفتحت 
مداركه على اأ�ضوات وقامات 
�ضعرية، ليبحر يف عامل 
الق�ضيدة واالأبوذية، مع 
ال�ضاعر غ�ضان املك�ضو�ضي كان 
لنا هذا احلوار:

غ�سان املك�سو�سي:
الــ�ــســاعــر

حمطاتي مهجورة
من الريل وحمد

حاوره حم�سن العكيلي
ت�سوير- ح�سني طالب
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تزدحم باملكتبات وكذلك باأك�ضاك الكتب املتنوعة التي تلون 
االأر�ضفة يف )و�ضط البلد( كما ي�ضمى مركز املدينة. وتعترب 

عّمان ملتقًى فكريًا لكل العرب واجلاليات االأوروبية من خمتلف 
اجلن�ضيات لكرثة املعار�س التي تقام فيها وتعدد الن�ضاطات الثقافية 

واالجتماعية. 

فمرورًا  بدار االأهلية اأو دار اأزمنة اأو دار ف�شاءات 
اأو دار ال�شروق اأو ك�شك الطليعة اأو ك�شك ح�شن اأبي 
علي وغريهم ممن احرفوا، بل اأدمنوا، بيع الكتب 
العراقي حا�شر  الكتاب  اأن  فاإنك جتد  عّمان   يف 
عناوين  خ��الل  من  واملكتبات  االأم��اك��ن  اأغلب  يف 
واالأدب  والفن  وال�شيا�شة  بالتاريخ  تهتم  عراقية 
والطب والهند�شة وال�شرية الذاتية، باالإ�شافة اىل 
الكتاب االأكادميي وجماالت فكرية اأخرى عديدة. 
املكتبات  م��ن  ال��ع��دي��د  اىل  زي��ارات��ن��ا  خ���الل  م��ن 
الكتاب  اأن  ي��وؤك��دون  اأغلبهم  ف���اإن  واالأك�����ش��اك، 
وا�شع  باإقبال  ويحظى  ط��اٍغ  ح�شور  له  العراقي 
التي  ال�شيا�شي  الطابع  ذات  الكتب  واأن  للقّراء، 

الروايات  اأو  املعا�شر  العراق  تاريخ  عن  تتحدث 
�شعيد  على  العراق  اأح��داث  تتناول  اأو  تروى  التي 
من  ب�شرعة  وتنفد  ج��دًا  مرغوبة  اليومية  احلياة 

املكتبات. 
الطليعة  ك�شك  �شاحب  �شامي،  ال�شيد  لنا  حتدث 
بعد اأربعني عامًا ق�شاها يف بيع الكتب، موؤكدًا اأنه 
م�شريًا  العراقي،  والثقايف  الفكري  بالنتاج  مهتم 
اىل اأهمية املطبوع العراقي واىل اختفائه يف فرات 
�شابقة، لكنه عاود الظهور بقوة يف عام 2010 من 
واأن��ه  وخا�شة،  واأجنبية  عربية  ن�شر  دور  خ��الل 
�شخ�شيًا يهتم بالنتاج االأدبي العراقي، م�شريًا اىل 
اآخر االإ�شدارات العراقية التي يعر�شها يف واجهة 

الك�شك اىل اأنها اأ�شهمت يف تعرّفه على العديد من 
املثقفني العراقيني وكذلك الفنانني.  

الكتب ظاهرة  ببيع  املتخ�ش�شة  االأك�شاك  وت�شكل 
اإح��دى  فهي  ع��ّم��ان،  العا�شمة  يف  جميلة  ثقافية 
مع  وباالأخ�ض  االإن�شاين،  والوعي  الثقافة  دالئ��ل 
اأولئك الذين يتعاملون مع اإك�شري العقول، اأال وهو 

القراءة. 
االأك�����ش��اك ه��ي قبلة كل  اأن ه��ذه  امل��الح��ظ  وم��ن 
خا�شة  جمالية  ذات  الأن��ه��ا  وال��زائ��ري��ن  ال�شّياح 
الكتب،  ونفائ�ض  وامل��رغ��وب  املمنوع  على  ت�شتمل 
امللونة  ال��رّباق��ة  االأغلفة  اإليها  مايجذبك  ف���اأول 
امل�شنوعة بعناية فائقة والعناوين املميزة كفاكهة 

عندما  للمثقف  احلقيقية  املتعة  وتكمن  للقراءة، 
يت�شفح هذه الكتب ويتجول بني الثقافات والعوامل 

التي تعي�ض باأناقة بني �شفحات الكتب. 
 هذه االأك�شاك الثقافية هي ملتقى اآخر للمثقفني 
من كل اجلن�شيات واإن تعددت اأو اختلفت مواقعها، 
وك�شك  علي،  الأبي  العربية  الثقافة  ك�شك  فهناك 
ريا�ض  وك�شك  العو�شي  فتحي  وك�شك  املعايطة 
�شليمان  وك�شك  الكايد  اأح��م��د  وك�شك  برهومة 
التي  الثقافية  االأك�شاك  من  وغريها  احل��وراين، 
من  الغالبية  اأن  بل  الكتب،  و�شراء  ببيع  تخت�ض 
االأردنية  املطابع  مع  يتعاملون  االأك�شاك  اأ�شحاب 

والعربية واالأجنبية وباإمكانهم طبع الكتب. 

اأن  اأو  البع�ض  بع�شها  مع  متالقحة  الثقافة  وك��اأن 
ميول املثقفني مت�شابهة، ففي يوم اجلمعة، كما يف 
�شارع املتنبي ببغداد، يلتقي املثقفون واالأكادمييون 
والفنانون وال�شعراء واالإعالميون والقّراء يف هذه 
من  مُيكّنهم  لهم  ثقافيًا  متنف�شًا  لتكون  االأك�شاك 
الروائية  االإ���ش��دارات  من  اجلديد  على  االط��الع 
لتبادل  ومكانًا  والعلمية،  والق�ش�شية  وال�شعرية 
اأو اق��ت��ن��اء كتب  ال��ت��ه��اين ب�����ش��دور ك��ت��اب ج��دي��د 
وتبادلها مع بع�شهم البع�ض اأو التوقيع على اإ�شدار 

جديد ملوؤلف. 
برائحة  امل�شمخة  بعتاقتها  الثقافة  اأك�شاك  تبقى 
ظاهرة  م�شاربهم،  تعدد  على  وزبائنها،  الكتب 
هي  خا�ض،  نوع  من  األقًا  حتمل  وجمالية  ثقافية 
متّيز احلرف و�شطوته يف عامل مت�شارع الي�شتقر 

ليبقى الكتاب ر�شالة للمحبة وال�شالم اأينما حّل. 

الــثــقــافــِة يف عــّمــان  ــاُك  ــس ــ� اأك
ــاُب الــعــراقــي ــت ــك ال

ــٌر ومــطــلــوب حــا�ــس

عّمان / يعرب ال�سامل
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وحدها  ه��ي  �شبلول  ا�شتّلها  التي  الفكرة  اإن 
مرتكزات  ثالثة  على  قائمة  رواية  له  تنتج  من 
اأعطاها  التي  انزياحاته  بكل  املاء  اأولها:  قوية، 
على  وق���درة  ا�شتمكان  عملية  لتكون  ال��روائ��ي 
وربطه  التاريخ  ا�شتح�شار  والثاين:  امل��ن��اورة. 
واملرتكز  اال�شتنباط..  الفكرة/  احلكاية/  مع 
وفق  الفكرة  وق��ي��ادة  امل��ن��اورة  طريقة  الثالث: 
منت �شردي مت�شاعد بداأ من حلظة اال�شتهالل 
الزمن  يبقى  حيث  ال��رواي��ة،  بخامتة  وانتهى 
مثلما  مق�شودًا  التاأويل  يبقى  مثلما  مفتوحًا 
الغائية  ت��الب��ي��ب  يف  ع��ال��ق��ة  الق�شدية  تبقى 
جمموع  ف��اإن  الفكرة،  اأجلها  من  ا�شتلت  التي 
الق�شديات اأنتجت لنا انزياحات عديدة للماء 
بل  حياة،  ال  وب��دون��ه  احلياة  هو  بو�شفه  لي�ض 
بو�شفه مرتبطًا بتلك الكينونة احل�شارية التي 
بداأت من خالله �شناعة  او  بداأت فيها احلياة 
احلياة، الأن خلق الوجود ال يكتمل او مل يكتمل 
قبل اإيجاد املاء، فتنّوع يف الرواية واأخذ اأبعادًا 
اأخرى، فهو املاء الذي جعل كل �شيء حيًا، وهو 
الدليل لربط املا�شي باحلا�شر، وهو الق�شيدة 
التي  اخلريطة  وزهو  طاقته  ال�شعر  متنح  التي 
الذي  الوحي  وهو  الفكرة،  خاللها  من  مت�شي 

يعطي املعلومة لكي ي�شتمر املعنى. 
العنوان وال�ستهالل

 42 لنحو  تتفرع  الرواية  يف  ال�شراع  اأماكن  اإن 
هذه  اأول  �شفحة.   235 �شمتها  فرعيًا  عنوانًا 
به  يبداأ  ال��ذي  االأ�شا�ض  املرتكز  هو  العنوانات 
االت�شال مع العنوان الرئي�ض الذي ي�شبه مدينة 
متكاملة. والعنوانات هي اأبواب االأحياء ال�شكنية 
التي تقع يف املدينة للك�شف عن حيواتها 
يتم  وب��ه  خليلي(،  )امل��اء  املتعددة.. 
�شيح�شل  ال���ذي  التغريب  اكت�شاف 
العملية  م��و���ش��ي��ق��اه  ع��ل��ى  ومت�����ش��ي 
اىل  الفكرة  بيد  لالأخذ  التدوينية 
االقت�شار  وع��دم  ال�شرد  �شواحل 
ع��ل��ى احل���ك���اي���ة، وه����و م���ا جعل 
الت�شويقي  البعد  ت��اأخ��ذ  ال��رواي��ة 
ت�����ش��اع��دي��ة  يف  اوىل  ك��م��ن��ط��ق��ة 
تبداأ  فالرواية  ال�شردي..  الهرم 
اإخباري له عالقة بتلك  مب�شتوى 

ارتباط  يف  تكون  اأن  لها  اأري���د  التي  الرمزية 
املاء  االأوىل:  �شردية..  دائم بني ثالث حركات 
وكونه  و�شروحاته  وتدرجاته  تنوعاته  يف  ذاته 
املحرك االأ�شا�ض الذي بث فيه الروائي الروح.. 
واحلركة الثانية: هي ال�شخ�شية الرئي�شة كراٍو 
وخا�شة  اأخ��رى  �شخ�شيات  من  به  يرتبط  وما 
يف  الرئي�شة  ال�شخ�شية  هي  تعّد  التي  )هدى( 
اأما احلركة  الروائي..  ولي�ض  املنظور احلكائي 
الثالثة: فهي احلركة االنتقالية ما بني املا�شي 
ثالث  اىل  احلركة  تن�شطر هذه  اإذ  واحلا�شر، 
فعاليات حكائية. االأوىل: هي فعالية اال�شتهالل 
تت�شاعد  لكي  االأوىل  اخل��ط��وة  يحكي  ال���ذي 
املرتبطة  الفعالية  ه��ي  وال��ث��ان��ي��ة:  احل��ب��ك��ة. 
العنوانات  ثم  ومن  رئي�ض  كعنوان  باال�شتهالل 
ال��ف��رع��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ارت��ب��اط��ًا وث��ي��ق��ًا ب��امل��اء.. 
والفعالية الثالثة: هي االرتباط الداليل ما بني 
التي  االأخ��رى  التثويرية  والعنا�شر  اال�شتهالل 
على  للقدرة  الفاعلة  امل�شاك�شة  اأهمية  تعطي 

االإتيان بالالمعقول ليكون معقواًل.
اإن هذا اال�شتهالل االأويل تاأخذه اللغة الب�شيطة 
غري اجلائعة اىل التعايل على فنطازية الفكرة 
االأخرى  العتبات  به  تبداأ  اأو غرائبيتها هي من 
خالله  فمن  واحلكائية..  ال�شردية  الواحة  يف 
وا�شتخدام  واالأف��ق��ي  ال��ع��م��ودي  ال��ت��م��ّدد  ي��ب��داأ 
امل�شتويات االأخرى �شواء تلك املتعلقة بامل�شتوى 
اأو  ق��وي��ة  دف��ع��ة  امل��ك��ان  اإع��ط��اء  يف  الت�شويري 
الذي  التاأويلي  امل�شتوى  او  الق�شدي..  امل�شتوى 
يراد له ربط كل ما ميكن ح�شاده من الرواية.. 
واحلني  بني  ي��ربز  ال��ذي  الفل�شفي  امل�شتوى  اأو 
امل�شتوى  واالآخر كمحمول غائي. يف حني يكون 

الذي  ال��روي  يف  االأول  امل�شتوى  هو  االإخ��ب��اري 
يربط احلالتني احلكائية وال�شردية معا.

اللغة وطريقة الروي
تاأخذ  فهي  نف�شها،  تتعب  ال  ال��رواي��ة  يف  اللغة 
حالتني من التدوين.. االأوىل على ل�شان الراوي 
من  ي�شتبطنه  وم��ا  فكرته  ل�شان  على  والثانية 
م�شلحة  يف  ت�شب  وكلها  وق�شديات،  غايات 
تق�شري العنوان وم�شلحة احلبكة الدرامية التي 
تاأخذ  فاللغة  ال��ب��دء..  منذ  ال��رواي��ة  لها  ت�شعى 
طريقها لر�شم العالقة الفنطازية او الغرائبية 
اخلا�شة من خالل زاوية الروؤية ما بني الراوي 
وامل����اء وب��ال��ت��ايل م��ا ب��ني ال���روائ���ي وامل���ك���ان.. 
وحا�شل جمعهما يعطي نتيجة اللغة التي جتمع 
املكان بالتاريخ وعالقته باملنت ال�شردي.. وهذه 
العالقة هي عالقة جدلية قاّرة بني املاء واحلياة 
ال�شورة..  لتكتمل  الراب  باالآخر  الربط  واىل 
احل�شارة/  والتاريخ  م�شر..   / االإ�شكندرية 
االأ�شل/ كليوباترا، على اعتبار اأنها متثل الغاية 
والهدف والعنوان ومن ثم الربط لي�ض كاأ�شطرة 
وجعلها  الواقع  اىل  االأ�شطورة  جلب  بل  للواقع 
واملوا�شلة  وال��رق��ب  الده�شة  ليمنح  واقعية 
العالقاتية  ال�شبكة  ع��ن  وال��ب��ح��ث  التلقي  يف 
واملدلوالت االإبهارية، ومن خالل طريقة الروي 
عما  اللثام  الروائي  فاأماط  اللغة،  مع  والعالقة 
و�شبب  ومعلول  عّلة  من  بّثه  من  ال��راوي  يريد 
وم�شّبب لكل ما يعتقده املتلقي انه غرائبي غري 

حقيقي.  
�سخ�سنة الفعاليات 

تقعيد  عليه  اال�شطالح  ميكن  مبا  تعج  الرواية 
الواقع  اأ�شطرة  ولي�ض  ال��واق��ع،  اىل  االأ�شطورة 
الرواية  به  حتفل  ما  فكل  اأ���ش��ط��وري��ًا..  ليكون 
واالأماكن  وامل��دن  االأ�شماء  ب��دالالت  واقعي  هو 
العديدة  وال�����ش��روح��ات  وال��راث��ي��ة  التاريخية 
التي  الثابتة  واملعلومات  الكثرية  واال�شتبيانات 
راوي��ه  األب�ض  ال��روائ��ي  اإن  يقول  املتلقي  جعلت 
كل ما يعرفه عن االأزمان واالأحداث واملرويات 
ب��داأ  �شخ�ض  هنا  ف��امل��اء  ب��ال��رواي��ة..  املتعلقة 
)امل��اء  واأ�شماه  اال�شتهالل  من  معه  باحلديث 
العا�شق( الذي ال يكون اإال يف االأعايل وال يحب�ض 

نف�شه يف االأنابيب.. الأنه ماء حر. 

اأنتج الروائي امل�ضري 
اأحمد ف�ضل �ضبلول 
يف روايته )املاء 
العا�ضق( رواية 
غرائبية حتاول 
فل�ضفة الواقع 
من خالل اأ�ضطرة 
االأحداث ومن خالل 
تب�ضيط الواقع 
لالإتيان باالأ�ضطورة 
او من خالل جمع 
احلالني الإنتاج 
ق�ضدية لها مدلول 
ال يخلو من الوطنية 
واالنبهار بالتاريخ 
اخلا�س. 

وتعّدد الدللت يف 
رواية "املاء العا�سق"

علي لفته �سعيد

قعيد الأ�سطورة



مهمة  وهي  ذلك،  كل  على  املعنى  �شادق  �شاهد  اإنه 
در�شًا  ق�شائده  لتظل  والعامل،  اإزاء حميطه  ال�شاعر 
وبحثًا يف مقبل االأيام. قريبًا منه، ويف لذائذ حمبته 

و�شالمه واإن�شانيته، قراأنا الواقع من خالل اأجوبته: 
حياتيًا  ال�شائك  الراهن  تنظراىل  كيف  • فل�شفيًا.. 

من خالل الق�شيدة؟ 
تلمح  م��زه��رة،  ن��اف��ذة  م��ن  الق�شيدة  تطل  ح��ني   -
اال�شياء بجمالها املنفتح على عطور �شتى تقرب من 
التي بداأت من  الن�ض باجتاه تكملة احلركة  حروف 
فتح النافذة وحتى غلقها. لكن عندما نطل من زاوية 
تر�شح  الكلمات  اأن  جتد  ذواتنا  يف  املعجون  الوجع 
االأ�شى وتخت�شر امللح املركز يف فم ال�شاعر، لتكون 
املجتمع،  امل�شكونة يف  الهواج�ض  لكل  بذلك مرجمة 
لتتجاوز  االأم���ل،  بحر  على  الق�شيدة  بنيت  وهكذا 
بحورها الب�شيطة، متجهة نحو ر�شم خرائط الوطن 
الق�شيدة  تت�شكل  هنا  من  عذاباته.  تر�شح  باأ�شابع 
امل��ع��ادل  ل��ه��ذا  ال��ت��اأري��خ��ي  ال��ردي��ف  كونها  فل�شفيًا 
فاإن  لذلك  الكون.  و�شائج  يف  وارتباطهما  املتوازن 
عاملنا ال�شائك وال�شجة الهادرة يف م�شتويات احلياة 

هذه  من  واملَُخِل�ض  اخلال�ض،  ال�شعر  من  يجعالن 
االأزمات الدائرة والدائمة يف ا�شتالب ال�شوء وانهيار 

القيم لي�شع وينري بوؤر اجلمال يف حياتنا. 
منها  الوهم  اىل  اأقرب  بلغة  يكتب  البع�ض  �شار   •

اىل العدم.. هل �شار ال�شاعر ال منتميًا؟ 
- لو اأردت االإجابة ب�شوؤال اآخر: ما الغاية من الكتابة 
التقليدية وامللغزة ثانيًا، وهل اأن تدوين الكالم �شار 
واالزدي��اد  والتهافت  العدم،  من  يقرب  ورمبا  وهمًا 
ووج��ع  االأمل  ا�شت�شهال  و���ش��ط  لل�شعراء  االأم��ي��ب��ي 
مملكة  خ��ارج  ال�شعراء  بع�ض  من  جعل  الق�شيدة، 
لذلك  الق�شيدة.  و�شمو  للوطن  احلقيقي  االنتماء 
حقيقية  بيئة  اأب��ن��اء  اأن��ن��ا  اىل  دائ��م��ًا  االنتباه  علينا 
وا�شطرابات  متغريات  من  قا�شية  لواعج  اأنتجتها 
غري منظمة خلقت من واقعنا وحتمت عليه اأن يكون 

االنتماء  مرجل  يف  ال�شعر  ينتج  كي  االأ�شمى  الراهن 
بدوره  االأق�شى  هو  املجتمع  واأن  بحرقة،  واالنت�شاب 
اأن ُيخِرَج هوؤالء من يد رحمة ال�شعر احلقيقي ويكون 
مل  كونهم  احلقيقي،  احللم  �شطوة  خ��ارج  اأغلبهم 
تقيهم من حرارة  ال�شعر مظلة حقيقية  من  يتخذوا 

وبرودة الق�شيد اأحيانًا. 
وال�شيما  الكتابة  جذوة  فيك  ت�شعل  الطقو�ض  اأي   •

نحن نعي�ض قلق املقبل من احلياة؟ 
نخلها  �شعفة  تهتز  حني  مدينة  يف  اأننا  يكفي  اأال   -
الب�شرة  مدينة  اأن  ثم  ال�شعر؟  م��راوح  اىل  حتيلك 
يحيطها ال�شعر من جهاتها بحرًا وبرًا وقلبًا وحمبة، 
لوحة  لنا  تر�شم  بنا  املحيطة  الطقو�ض  ف��اإن  لذلك 
ياأخذك  وح��ني  ال�شنا�شيلية،  ال��ن��واف��ذ  ف��وق  الطري 
يخرق  ���ش��غ��ريًا  ق��ارب��ًا  ت�شتقل  اأن  عليك  امل�����ش��اء، 

�شفحات املاء وبعدها حدثني يا �شديقي عن ال�شعر. 
عندك  ت�شتعل  وت�شعباتها،  احلياة  قلق  و�شط  لكن 
هي  كم  بيديك،  مت�شكها  اأن  وحت��اول  ال�شعر  جمرة 
اىل  اأحيانًا  تتحول  الال�شعة..  جمرتها  رغم  ب��اردة 
طائرة ورقية بخيط رفيع لتطل على هامات نخيلها، 
وحتاور النوار�ض يف ال�شط... القلق الدائم هو كيف 
و�شط  وات��ق��اده  الن�ض  �شعلة  على  نحافظ  اأن  لنا 
جمهرة الطارئني، القلق يخلق مناخات اأكرب للكتابة 

رغم قتامته املريرة. 
بعد  الثقايف  واأثرها  املواطنة  تنظراىل هوية  • كيف 

التغيري؟ 
املت�شارعة  واالأح��داث  امل�شتمرة  التغيريات  - يف ظل 
واأث���ارت  ع��دة  ب��اج��ت��ه��ادات  الهوية  ق�شايا  ات�شمت 
لدى  اال�شتقطاب  تب�شرمدى  كي  متكررة  ج��داالت 
االفتخار  وبني  واالنت�شاب،  باالنتماء  املتمثل  املواطن 
اإن  امل�شادر  تقول  العميق.  والتقدي�شي  الظاهري 
كتب  امليالد  قبل  ال�شاد�ض  القرن  يف  قليط�ض  هري 
االإمي��ان  ودح�ض  االأ�شياء،  �شكون  مفهوم  )نفي  عن 
نتج  تقريبًا  بقرن  ذلك  وبعد  اخلالدة(.  باجلواهر 
عن تبلور اخلالف يف الفل�شفة عن التمييز والهوية، 
ويقوم ت�شوره للهوية وتعريفه لها باالعتماد على ما 
ي�شميه بارمنيد�ض )القدرة على البقاء فوق حواجز 
االأمان وتّرهات املكان(، وذلك الأن "الكينونة خالدة 
حا�شر  �شرمدي  وجوهر  كذلك،  لي�ض  �شواها  وم��ا 
للكائنات  الهوية  واأن  خال�ض،  كائن  اأو  با�شتمرار 
املتغريات."  رغ��م  هو  كما  تبقى  ما  هي  االختبارية 
�شهدتها  التي  الثقافية  التغيريات  اأن  جند  بذلك 
نعي�ض  كوننا  بعد  مالحمها  تت�شح  مل  التغيري  اأع��وام 
و�شط �شجة االأحداث املت�شارعة واأن مت�شك املثقف 
يكتب  وهو  اإبداعه  عر�ض  يف  وا�شحًا  جتّلى  بهويته 

بحرية دون رقيب. 
يف  ر�شمه  بغية  ال��وط��ن  هاج�ض  يالحقك  ه��ل   •
من  ه��ن��اك  اأن  ن���درك  ح��ني  جميل  ب�شكل  ق�شيدة 

يريد اخلراب له؟ 
- نعم، يبقى الوطن مظلة اأحالمنا، نر�شمه بحروف 
الوطن..  هو  "هذا  القلب  ج��دار  على  ونكتب  ملونة 
اأن  حتر�شه حروفنا واملالئكة"، ونحر�ض دائمًا على 
من  له  تعر�ض  وما  الهّم  تراكمات  روح��ه  عن  نزيح 
نريده  الكون،  ظالمات  رغم  م�شرقًا  نريده  مواجع، 
يهدم  اأن  ي��ح��اول  م��ن  قبح  رغ��م  باجلمال  م�شكونًا 

�شوره، هكذا نفكر له دائمًا، كما يفكر بنا. 
اىل  تنظر  كيف  الثقايف  للواقع  الت�شظي  هذا  *بعد 

م�شتقبل ال�شعر؟
- ال�شعر كائن حي يتنف�ض، يتجول، يحكي لنا حكايا 
ماء  يغرف من  الكلمات،  �شرير  على  ينام  متجددة، 
ويبت�شم.  ال�شباح  وجه  بها  يغ�شل  ماء  ر�شفة  ال�شط 
فنار  ال�شعر  يبقى  وتعقدت  املفاهيم  ت�شظت  مهما 
التطورات  مع  يتناغم  وحياتنا،  واأوجاعنا  حمبتنا 

ويتجدد مع االأزمنة واالأمكنة. 
حتقق  اأن  ا�شتطاعت  هل  االأدب  يف  احلداثوية   •
طفرة يف تراتب اأو م�شتوى ال�شعر، وهل كنتم اأوفياء 

لل�شاعر بدر �شاكر ال�شياب؟ 
- يف بداياتي اأثناء الدرا�شة املتو�شطة، كنت يف ثانوية 
�شط العرب وهي تطل على غابات نخل كردالن، ويف 
املقابل كنا نتن�شم هواء ال�شط، در�شنا يف مادة اللغة 
العربية ق�شيدة بدر �شاكر ال�شياب )اأن�شودة املطر(، 
ارتعا�شة  اىل  اأ�شغي  كنت  مدر�شنا  ق��راأه��ا  وح��ني 
التي  العيون  تلك  داخ��ل  يف  واأر���ش��م  النخل  �شعفات 
حتدث عنها ال�شياب، انتبه املدر�ض يل وقال: هل اأنت 

اأن  بنباهته  املدر�ض  نعم، حاول  قلت  ياحبيب؟  معنا 
ال�شبورة  بجوار  اأقف  اأن  وقتها،  يف  طلب  يختربين، 
واأقراأ الق�شيدة رغم اأنها املحا�شرة االوىل يف قراءة 
رتها وحفظتها ب�شوق  الق�شيدة، لكنني كنت قد ح�شّ
ق��راءة  يف  وتعمقت  االأوىل  ارتكازتي  فكانت  كبري، 
ق�شائد ال�شياب و�شعراء كر. كيف ال نكون االأوفياء 
على  الكلمات  جناح  يب�شط  وهو  الكبري  االإرث  لهذا 
وجتديده  ال�شعر  عافية  احل��داث��ة  اجل��م��ال،  مرمى 
اإيقاع  وت�شارع  و�شجتها  بتعقيداتها  احلياة  يك�شبه 

نب�شها.

حني تقراأ له، جتد اأنك يف ملكوت حب عذري الهوى، �ضادق املفردة يف مغايرتها وقد 
جتاوزت التقليدية التي مل تفارق بع�ضًا من �ضعراء جمايليه. يكتب �ضلوكه االإن�ضاين 

كما يتعامل به مع االآخر، يتلم�س االأ�ضياء املن�ضية يف زوايا الواقع.

 الوطُن مظلٌة لأحالمنا 
حبيب ال�سامر

حاوره – فهد ال�سكر 
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له طوال الوقت، ليعمل مديرًا للح�شابات يف املكتبة، 
ومن خالل موا�شالته العديدة مع دور الن�شر العربية 
افتتاح  من  واح��دة  �شنة  غ�شون  يف  متكن  والعاملية، 

"النه�شة".
االأول  :"املقر  ق��ائ��اًل  ح��ي��اوي  بديع  ال�شيد  يحدثنا 
للنه�شة كان يف بداية �شارع املتنبي، واأ�شبحت بديلة 
العمارة  ل�شاحب  تابعًا  كان  للورق  متجر �شغري  عن 
هارون �شا�شة، وهو رجل يهودي، ويعد �شديقًا مقربًا 
باأمر  علم  وحينما  ح��ي��اوي،  الرحمن  عبد  ل��وال��دي 

املكتبة اأبدى �شعادته الكبرية".
النه�ضة امل�ضرية والعراقية

يحدث حياوي اأوالده اأن �شبب ت�شمية مكتبة النه�شة 
النه�شة  مبكتبة  وتاأثره  حبه  اىل  يعود  اال�شم  بهذا 
ما  ه��ذا،  يومنا  حتى  قائمة  ت��زال  ما  التي  امل�شرية 

جعله يقتب�ض العنوان منها.
 وي�شرد لنا بديع تف�شيلة مهمة نود التنويه بها، وهي 
يف  التحرير  �شاحة   / العربية  النه�شة  ملكتبة  ذكرنا 
االأعداد ال�شابقة، والتي ال متت باأية �شلة حاليًا ملكتبة 
النه�شة والقا�شم امل�شرك بينهما هو الكتاب فقط .

عدة،  ول�شنوات  كانت،  املكتبة  :"اإن  قائاًل  لنا  يروي 
يقرر  اأن  قبل  الرئي�شية،  النه�شة  ف��روع  من  فرعًا 
لت�شبح  الراحل ها�شم عذافة،  للكتبي  بيعها  حياوي 
النه�شة العربية، معلنة انف�شالها الكلي عن املكتبة 

االأ�شا�شية حتى يومنا هذا".
اأبرز روادها 

ي�شتذكر ال�شيد بديع، بابت�شامة، ال�شخ�شيات املهمة 
املكتبة  وب�شكل دائم على  التي كانت تردد  والبارزة 
االجتماعي  واأهمهم:"الباحث  حياوي،  و�شاحبها 
احلنفي،  ج��الل  حم��ف��وظ،،  حممد  ال����وردي،  علي 
كان  ال��ذي  القدو�ض  عبد  اإح�شان  امل�شري  والكاتب 

اىل  ا�شافة  حياوي،  الرحمن  لعبد  مقربًا  �شديقًا 
ال�شا�شة  ي��ت��واَن  ومل  قباين،  ن��زار  ال�شوري  ال�شاعر 
الكتب  واقتناء  النه�شة  زي��ارة  عن  كذلك  وال���وزراء 
قا�شم  الكرمي  عبد  ال��راح��ل  الزعيم  ومنهم  منها، 
ترعرعنا  "لقد  م�شيفًا:  عارف".  ال�شالم  وعبد 
وتربينا فكريًا على يد هوؤالء املبدعني مذ كنا �شغارًا، 
يف  تغلغلت  التي  واأفكارهم  الأحاديثهم  ن�شتمع  ونحن 
عامل  يف  م�شتمرين  اليوم  فجعلتنا  وهذبتنا  اأرواحنا 
بقيت  لكنها  م�شقة،  املهن  اأكر  كونها  رغم  الكتابة، 

يف دمائنا ت�شري حتى اليوم".
وراثة الكتب

واأح��ف��اده،  ح��ي��اوي  ال��راح��ل  اأوالد  جميع  اأن  يذكر   
موؤ�ش�ض  وف��اة  بعد  الكتب  مهنة  مب��زاول��ة  ا�شتمروا 
املختلفة  تخ�شا�شاتهم  رغم   ،1993 عام  النه�شة 
معر�ض  حياوي  اأ�ش�ض ظافر  اإذ  احلياة،  يف جماالت 
يف  النبوية  وال�شّنة  بالقراآن  املعني  الكرمي  القراآن 
يحيى  ال�شهيد  واأ���ش�����ض  وال��ف��روع،  اللغات  خمتلف 
بالكتب  اخت�شت  التي  القانونية  املكتبة  حياوي  نبيل 
املكتبة  حياوي  بديع  اأ�ش�ض  كما  ح�شرًا،  القانونية 
االآداب  جماالت  مبختلف  تخ�ش�شت  التي  ال�شرقية 

والعلم والفنون. 
الدار العراقية االأوىل

اأول  تعد  النه�شة  :"اإن  لنا  بنّي  نبيل حياوي  القا�شي 
االأدب��اء  نتاجات  بن�شر  اخت�شت  عراقية  ن�شر  دار 
والدكتواره  املاج�شتري  ر�شائل  واأ�شحاب  والعلماء 
كمو�شوعة الدكتور جواد علي الكربى وهي "املف�شل 
يف تاريخ العرب قبل االإ�شالم"، ودواوين اجلواهري، 
االأدب���اء  م��ن  االأ���ش��م��اء  وع�شرات  الكمايل،  و�شفيق 

والعلماء العراقيني. 
 حياوي اأو�شح لنا :"تو�شعت املكتبة بن�شاطاتها حتى 

املحافظات،  بع�ض  يف  لها  عديدة  ف��روع��ًا  افتتحت 
توزيع  اأجل  من  املحافظات  جميع  يف  وكالء  ولديها 

وت�شويق الكتاب".
ك��م��ا ي��خ��ربن��ا ال��ق��ا���ش��ي امل��ت��ق��اع��د، وال�����ذي ت��رك 
قانونية  موؤلفات   8 من  اأكر  الإ�شدار  وتفرغ  الق�شاء 
لبنان  يف  مكاتب  متتلك  النه�شة  و�شيا�شية:"اأن 
بعد  توقفت  لكنها  العربية،  النتاجات  لن�شر  وم�شر 
عدم  ب�شبب  فقط  حمليًا  بالن�شر  وب��داأت  احل�شار 

القدرة على ت�شدير وتوزيع الكتاب خارجيًا".  
البداية اجلديدة

املكتبة  اأم���ام  اإره��اب��ي  انفجار  وق��ع   2007 ع��ام  يف 
ابن  �شمنهم  ومن  الع�شرات،  بحياة  اأودى  مبا�شرة، 
وحفيد عبد الرحمن حياوي، اإ�شافة الحراق مكتبة 
مئات  وح��رق  واإت��الف  القانونية،  واملكتبة  النه�شة 

العناوين واملراجع املهمة والنادرة.
وخ�شارتنا  ال�شدمة  ه��ول  من  الرغم  "على  يقول: 
متا�شكت،  العائلة  اأن  اإال  املكتبتني،  وتدمري  اأحبتنا، 

وا�شتطاعت اإعادة بنائهما". 
اأ�ضل االأنواع 

"روائع  ومنها  املهمة،  االإ���ش��دارات  مئات  وللنه�شة 
اخلط العربي" لناجي زين الدين امل�شرف، وما زال 
يطبع حتى يومنا، ومن الكتب املهمة التي مت تعريبها 
االأنواع"  "اأ�شل  كتاب  العربي،  الوطن  يف  مرة  الأول 
اأول ترجمة عربية، وغريها  لت�شارلز دارون، وكانت 
العراقية  الثقافتني  اأث��رت  التي  الكتب  ع�شرات  من 

والعربية". 
االأوىل  اجلائزة  حاز  حياوي  الرحمن  عبد  اأن  يذكر 
مرات،  لثالث  العرب،  النا�شرين  باحتاد  اخلا�شة 
الدور  مئات  بني  الكتاب  معار�ض  يف  نا�شر  كاأف�شل 

واملكتبات العربية..

مل  يدرك عبد الرحمن حياوي اأن اإ�ضابة عينه، اأثناء معركة 
جنني يف فل�ضطني عام 1948، �ضتنقله من مدينته بعقوبة، التي 
تقيم له ثقاًل كبريًا، اىل بغداد/ ق�ضم ديوان وزارة الدفاع، و�ضتغري 
حياته متامًا، وجتعله يفتتح وي�ضيف اإحدى اأهم واأقدم مكتبات 
بغداد التي اأثرت روادها معرفيًا، بقلب ثقايف واأدبي لن ميحى من 
الذاكرة  من خالل مكتبته )النه�ضة( التي اأ�ض�ضها عام 1957.

الوردي وعبد القدو�س والقباين اأبرز روادها

�ساحبها الع�سكري الذي وهب حياته للكتاب
مكتبة النه�سة..

والده،  عن  نقاًل  الرحمن،  عبد  بديع  ال�شيد  يحدثنا 
الذي كان معروفًا كنائب �شابط يف حمافظة دياىل، 
اإ�شابته  اأنه كان قارئًا نهمًا وحمبًا لالأدب، لكن  كما 
وح�شوله  ابطالها  اأحد  كان  والتي  جنني  معركة  يف 
للعمل  بغداد  اىل  ينتقل  جعلته  ال�شجاعة،  نوط  على 
فيها، لتبداأ رحلته داخل هذه املدينة املفعمة باحلياة، 
املثنى/  ملكتبة  واملوؤ�ش�ض  خالته  اب��ن  وج��ود  اأن  كما 
قا�شم الرجب، جعله يردد كثريًا عليه ويبقى مالزمًا 

كتابة : اآية من�سور - ت�سوير: كنان احللفي
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اأعماله كان يتم يف احلياة االأوىل ولي�ض بعد املوت "الأننا ال ن�شتطيع اأن نعطي 
مرمي  الدكتورة  ذكرته  ما  للحياة" هذا  معنى  اأعطينا  اإذا  اإال  معنى  للموت 

عمران يف كتابها.
لقد قدر املوت والفناء للب�شر واخللود والبقاء لالآلهة، هذا ما ورد يف ملحمة 
كلكام�ض عندما تقول �شاحبة احلانة لكلكم�ض "اإىل اأين ت�شعى يا جلجام�ض، 
اإن احلياة التي تبغي لن جتد، حينما خلقت االآلهة العظام الب�شر، قدرت املوت 
على الب�شرية." وهذا ما يف�شر لنا  اهتمام ال�شومريني الكبري باحلياة الدنيوية 
واهتمام ملوكهم ببناء املعابد لالآلهة وحر�شهم على تزيينها وتقدمي الهدايا 
اأعمارهم.   يف  متد  كي  االآلهة  ال�شر�شاء  منهم  حماولة  يف  لها  والقرابني 
وت�شري الن�شو�ض ال�شومرية، ال�شيما االأدعية والتمنيات التي يطلبها امللوك اأو 
االأمراء بعد االنتهاء من �شرد اأعمالهم احلربية اأو العمرانية من االآلهة، اىل 
اأن متنَّ عليهم باملزيد من الفتوحات والذرية الكثرية وطول احلياة وهي فكرة 
ما زالت م�شتمرة يف الثقافة العراقية، اإذ كثريًا ما جند من ي�شتخدم االأدعية 

والقرابني للخالق كي يزيد يف رزقهم ومينحهم الذرية وميد يف اأعمارهم. 
مل يكن املوت عند ال�شومريني مبعنى الفناء املطلق بقدر ما كان يعني انف�شال 
حيث  الالعودة  عامل  وهو  ال�شفلي  العامل  اإىل  وانتقالها  اجل�شد  عن  ال��روح 
مت�شي جميع اأرواح االأموات دون متييز، فال فرق بني ال�شالح و الطالح وبني 
اإن�شان يف العامل ال�شفلي  اإاّل اأن مكانة كل  غني اأو فقري اأو بني ملك ورعيته، 
تقا�ض مبعايري معينه ممكن من خاللها اأن  يحتفظ بنف�ض املكانة التي كانت 
قام  امللوك  اأحد  اّن  ورد  ال�شومرية  االأل��واح  اأحد  ففي  االأوىل،  احلياة  يف  له 
بتقدمي القرابني والهدايا اإىل اآلهة العامل ال�شفلي، وكيف اّنه اقتيد اإىل مكان 
وال  منه  الذي ال عودة  االأب��دي  البقاء  له هناك حيث  تهيئته خ�شي�شا  مّتت 
يوجد فيه ال بعث وال ح�شاب، وتذكر امل�شادر اأي�شًا اأنه كلما زادت ذرية امليت 

حت�شنت مكانته.
العامل ال�ضفلي 

اأما عن الدخول اإىل العامل ال�شفلي فيكون عن طريق فتحات يف االأر�ض كتلك 
اأو من القرب. بعد نزول  التي تغرب منها  ال�شم�ض والفتحة  التي ت�شرق منها 
روح املّيت اإىل ار�ض الالعودة ي�شادفه نهر العامل االأ�شفل و�شّماه ال�شومريون 
روؤو���ض  االأرب��ع��ة  ذو  طابال(  )هامو  النهر  م��اّلح  يحييه  وهناك  ب�)هابور( 
ال�شبيهة براأ�ض الطري وينقله يف قاربه اإىل الطرف االآخر حيث بوابات مدينة 

املوتى.
جدران  �شبعة  خلف  ح�شني  عامل  ال�شومرية  االأ�شاطري  ح�شب  املوتى  وعامل 
يقرب  وعندما  غ��الظ،  �شداد  حرا�ض  عليها  ح�شينة  بوابات  و�شبع  عالية 
)اإلهة  اري�شكيكال  لت�شمعه  ا�شمه  البواب  يعلن  االوىل،  البوابة  من  القادم 
عن  يتخلى  بوابة  كل  وعند  ال�شبع،  البوابات  عرب  يقاد  ثم  ال�شفلي(،  العامل 
�شيء من متاعه وملب�شه وزينته وفق القوانني املو�شوعة لذلك العامل ثم ميثل 
اآلهة العامل االأ�شفل لتقرير  اأمام اري�شكيكال و"االنوناكي"، وهم كبار  عاريا 
االأم��وات، هذا ما تذكره ق�شة نزول  العام يف عامل  م�شريه ومكانه وو�شعه 

اأنانا اإىل العامل ال�شفلي.
يف  املوؤقتة  االإن�شان  رحلة  اأن  على  املوحدة  ال�شماوية  الديانات  جميع  اأك��دت 
َرُه اهلل االإله الواحد  احلياة الدنيا مهما طالت البد واأن تنتهي باملوت الذي قدَّ
العراقي  الديني  الفكر  يف  راأيناه  ما  وهذا  االإن�شان  ومنها  احلية،  للكائنات 

القدمي مع وجود بع�ض االختالفات الب�شيطة. 

والفكر الديني الذي عرف عند ال�شومريني اأحد اأبرز االأفكار التي كان لها اأثر 
يف احلياة العامة ل�شكان بالد النهرين. وقد �شغلت فكرة  املوت واخللود وعامل 
البداية  نقطة  وهي  الفكر،  هذا  كبريًا من  ال�شفلي( حيزًا  )العامل  االأم��وات 
لكل تفكري فل�شفي على االإطالق، وجند اأثر ذلك وا�شحًا يف نتاجهم االأدبي 
)كملحمة كلكام�ض يف بحثه عن اخللود وملحمة اآدابا ونزول ع�شتار اإىل العامل 

ال�شفلي( ويف الطقو�ض ال�شعائرية املقد�شة اأي�شًا.
الفكر الديني عند ال�ضومريني 

درجات  اأق�شى  ميثل  تلته  التي  احل�شارات  وفكر  ال�شومري  الفكر  يف  املوت 
كونه  تفكريه  من  مهمًا  جانبًا  �شغل  وقد  االإن�شان،  لها  يتعر�ض  التي  الق�شوة 
يعالج م�شكلة اأ�شا�شية من م�شاكل الوجود، لذا فاإن مبداأ ح�شاب االإن�شان على 

فكرة املوت 
والعامل ال�سفلي

اأحمد جودة كاظم

تعد ح�ضارات بالد الرافدين، 
وباالأخ�س احل�ضارة ال�ضومرية، 
من اأقدم احل�ضارات التي اأبدعت 
يف �ضتى جماالت احلياة، فابتكرت 
الكثري من املنجزات احل�ضارية 
اأ�ضهمت يف رقي احلياة االإن�ضانية 
وتطورها.  يف ح�سارات وادي الرافدين



املخرج  مع  كرازيني  جوفياين  اأج��راه  ح��وار  يف   *
درو�شًا  يعطي  بفرة  رحيله  قبل  فلليني  فيدريكو 
غنية يف احلياة ويف وجهات النظر الثقافية والفنية.

رائحة ال�ضيخوخة 
و�شاو�شك  واحدا من  يكون  ان  للزمن من  ك: البد 

امللحة؟
ف: الزمن، انني اأبدا اأكرر هذه املفردة مع نف�شي 
الزمن  يفر�شها  التي  التع�شفية  بالقوة  تقتنع  حتى 
االن�شات  احاول  فانني  ذلك  ان�شى  ال  وحتى  علي، 
ثمة �شيء ما قد  اذا كان  واع��رف فيما  اىل روحي 
تغري، انك�شر او ت�شدع، اوبعبارة اخرى كيف يفكر 
رجل جاوز ال�شتني من زمنه؟ حينما جئت اىل روما 
من  جاري  املدينة،  و�شط  نزل  يف  اقمت  مرة  الول 
روما كان قد تعدى االربعني من زمنه، كان غرائبي 
اجل  من  مبظهره  االهتمام  جاهدا  يحاول  الطبع، 
ان يبدو اكر �شبابا، مي�شي جل وقته عند احلالق، 
ي�شتخدم اقنعة التجميل ال�شمعية، ويف ايام االآحاد 
مي�شي اليوم كله م�شتلقيا يف �شريره، وحينما يحل 
نّيئ  حلم  �شريحتي  وا�شعا  النوم  اىل  يخلد  امل�شاء 
كنت  ال�شباح  وعند  يربطهما مبطاط  فوق خديه، 
الباب  يغلق  اناقته،  بكامل  املحه يخرج من غرفته 
فوق  يده  وا�شعا  ح��راك  دون  حلظات  يقف  خلفه، 
برا�شه  ويدفع  الباب  يفتح  فجاة  ثم  الباب،  اك��رة 
اىل الغرفة ثم ياخذ نف�شا عميقا. دفعني الف�شول 
يف  الطق�ض؟  ه��ذا  مي��ار���ض  مل  م��رة  ذات  الأ���ش��األ��ه 
ب��اأن  �شعر  ان  بعد  لكنه  االج��اب��ة،  رف�ض  ال��ب��داي��ة 
ف�شويل قد بداأ يزعجه قال يل: انني ادفع برا�شي 
اىل داخل الغرفة الأ�شم فيما اذا كانت هناك رائحة 
اغلق  بنف�شي،  لقد دعاين الجرب ذلك  �شيخوخة، 

ادخل  ان  مني  وطلب  فتحه  وفجاة  بهدوء  الباب 
را�شي الأ�شم هواء الغرفة، قال يل: هل ت�شم رائحة 
النتانة؟ حملت هذا الكابو�ض طويال معي حتى انه 
ا�شتوىل علي متاما اذ كنت يف بع�ض االحيان افتح 

باب غرفتي ب�شرعة وا�شتن�شق هواءها.
من  ه��ائ��ل��ة  كمية  ه��ن��اك  ان  ك��رازي��ن��ي  )ي��الح��ظ 
اثار  مما  فلليني  مكتب  ف��وق  املتنوعة  الر�شومات 

ا�شتغرابه(
ك: مل ك��ل ه���ذا ال��ك��م ال��ه��ائ��ل م��ن ال��ر���ش��وم��ات 

والتخطيطات فوق مكتبك؟
ار�شم  طويال  وقتا  ام�شي  فيلم  كل  بداية  يف  ف: 
قبيح  ماهو  منها  خمتلفة  ال�شياء  ر�شومات  بعبث، 
ت�شبه  تكاد  التي  الفيلم  لتعقب  انها طريقتي  جدا، 

لعبة اخلروج من املتاهة.
من  بانتقالك  جناحا  حققت  ان��ك  تعتقد  هل  ك: 

ر�شم الكاركتري اىل ال�شينما ؟
ف: انني ميال الأي �شيء يحفز اخليال ويعطيني روؤيا 
االب��راج هو نظام  العامل، اظن ان عامل  رائعة عن 
واعطائها  املخيلة  الط��الق  مثرية  وطريقة  حمفز 
معاين خا�شة بها لكن التيقن بها هو نوع من هراء، 
ال�شخف،  بهذا  ال�شابق  يف  يوؤمن  االن�شان  كان  اذا 
االط��الق،  على  به  ي�شمح  يعد  مل  هذا  زماننا  فان 
مازلنا نعي�ض احالما هي نف�شها قبل االف ال�شنني، 
املخاوف نف�شها، احب ان اكون خائفا، هذا �شعور 
ح�شي مينحني الكثري من ال�شعادة، ان التخلي عن 
اخلوف يعني وجود الكثري من الالمباالة، املجانني 

الي�شعرون باخلوف وكذلك االن�شان ال�شوبرمان.
ك: مامدى عالقتك بال�شوء؟

ادخل  حينما  م��رارا،  ال�شوء  عن  حتدثت  لقد  ف: 
اىل  االث��رية  لعبتي  تبداأ  طفل،  اىل  احت��ول  غرفتي 

نف�شي ، اللعب بال�شوء، انه يحيلني اىل طفل غر، 
ال�شوء  ال�شوء،  يلقيها  التي  الظالل  من  انده�ض 
حكاية،  �شرد  تفكري،  عمق  نغمة،  ل��ون،  م�شاعر، 
لل�شحر  يعطي  ف��ك��رة،  يعزز  يخلق،  يلغي،  يقلل، 
والقبول  ت�شديقها  ميكن  حقائق  �شفة  واالح��الم 

بها.
ك: ماهي احالمك؟

يف  كبري  دور  ول��ه  ك��ث��ريا  ي��ون��غ  ���ش��اع��دين  لقد  ف: 
احلياة  نظرية  واكت�شاف  الفكرية  قدراتي  تطوير 
وبخا�شة يف فيلم )8/5( ودفع بي الكت�شاف الكثري 
من الت�شاري�ض التي كانت ع�شية، كنت اظن انني 
املامي  ع��دم  ه��ي  كبرية  �شعف  نقطة  م��ن  اع��اين 
لدي  تكون  ان  �شرورة  اية  �شىء،  باى  عام  ب�شكل 
معلومات عامة عن �شىء ما؟ قراءة يونغ حررتني 
من ال�شعور بالذنب وعقدة الدونية والو�شاعة التي 

كنت �شجينا لها فيما م�شى.
ك: هل يلغي يونغ دور فرويد لديك؟

ح��ول  علميا  ردا  اع��ط��ائ��ك  ع��ل��ى  يل  الق����درة  ف: 
يخ�ض  فيما  بالكثري  ج��اءا  لقد  املفكرين،  هذين 
افكارهما  ونتلقى  ن�شارك  نحن   ، الب�شرية  النف�ض 
كان  ولرمبا  فرويد  عن  القليل  قرات  وا�شع،  ب�شكل 
الناحية االدبية ولكن �شالبته  اف�شل من يونغ من 
لل�شعور  حتيلني  بها  معجب  �شخ�شيا  ان��ا  ال��ت��ي 
رفيق  يونغ  لكن  كبري  معلم  فرويد  االرتياح،  بعدم 
درب طويل، اخ وحكيم وعامل وعراف، اقل غرورا 
فرويد  اليها،  تو�شل  التي  وباالكت�شافات  بنف�شه 
يريد ان يف�شر لنا ماهيتنا، كينونتنا لندرك انف�شنا 
جيدا لرناها باعيننا، احب توا�شع يونغ العلمي يف 
وفل�شفته،  افكاره  الت�شلط يف  احلياة،  لغز  مواجهة 
ويعطينا  انف�شنا  ويطور  ي��ري،  فقط،  يقرح  ان��ه 

مقداد عبد الر�سا

م�شاحة اكرب للحلم والت�شور اليقظ .
ك: الكثري من ال�شباب متاثر بك، ماراأيك بهم؟

وماذا  اين هم  اعرف  وال  اعرفهم  ال  اكاد  ف: 
بالن�شبة يل،  مثريا  �شيئا  فيهم  ارى  ال  يفعلون، 
ات�شاءل دائما، ماذا حل بزماننا هذا من �شوء؟ 
انهم مغرورون ويبدو انهم قدموا ب�شفن ف�شائية 
كانهم يعرفون كل �شيء وهم ا�شال فارغون من 
كان  �شيء، ماح�شل بني 1970-1950  اى  من 
فظيعا، فارق كبري، جيل عاقل وحكيم ي�شلم اىل 
جيل قد توقف عن ممار�شة احلياة احلقة، انه 
من غري املعقول ان ن�شع زمام امورنا بيد �شباب 

نعتربهم م�شدر حقائق.
�شيكون  معينة  بدرجة  االرهاب  ان  ترى  اال  ك: 

املح�شلة االخرية؟
ف: املوقف برمنه يبدو معقدا جدا، ان االرهاب 
ميكن  كيف  وفهمه،  درا���ش��ت��ه  ح��اول��ت  حقيقة 
ل�شاب ان يطلق النار على را�ض ان�شان اليعرفه؟ 
كيف يت�شنى له ان يوا�شل حياته وهو يحمل كل 
على  اعتدنا  لقد  بداخله؟  والعنف  ال�شوء  هذا 
منط من التفكري بان احلرب تربر القتل، حتى 
قتل  اى  ان  ذل��ك،  ميجدون  ال�شعراء  بع�ض  ان 
مهما كان نوعه او طريقته هو الوح�شية بعينها، 
املنظور  اح��رام  بحجة  االن�شان  اح��رم  ال  ان��ا 
ب�����ش��رورة ع���دم �شجب  ي��خ��ربن��ا  ال��ت��اري��خ��ي ، 
من  تعد  اجل��رائ��م  بع�ض  ان  بحجة  االره���اب 
املك  ال  �شخ�شيا  م�شتقبال،  الوطنية  االعمال 
برمته  التاريخي  واملنظور  تاريخي،  منظور  اى 
بالن�شبة يل الاهمية له، انني اهتم باحلياة يوما 
انا على  ا�شتطيع اجنازه طاملا  اهتم مبا  بيوم، 

قيد احلياة.

خ����������ي����������ال

حول الدخول اىل ال�شينما يقول بورخ�ض: اأرى اأن اأفالم رعاة البقر متثل الرجوع االأمثل 
لالأدب امللحمي الذي يندر وجوده االآن، ذلك اأن الع�شابات التي متوت ب�شجاعة جتعل عيني 
تنهمر بالدموع ورمبا ميثل هذا اأحد املالمح يف ق�ش�شي ومقاالتي التي متجد ال�شر املتهور 

عدمي الدافع الذي يبزغ كال�شدفة، وقد يبوء بالف�شل او القتل او و�شال الن�شاء يف هجمة 
المربر لها �شوى التهور، اأع�شق االأفالم االأمريكية بدافع من الت�شلية االآنية او املتعة الغفل، اإن 

هوليوود قد قدمت كل املالحم بطريقة تثري ال�شخرية والكذب.

هال �ضينما
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فلليني.. 
طفل ال�سوء املدلل
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�شباح  ملون؟  ب�شباح  ترتطم  اأن  يعني  م��اذا 
بري�شم  "�شيلة  اأن  ت�شعر  ح��د  اىل  ج��ن��وب��ي 
�شباح  اأمهات"..  ع�شر  بحنان  قلبك  حتيط 
كاالأمل  حالكًا  كال�شحك  مرنًا  �شعره  ي�شدل 
الهارب، هو ذا ابن كاوو�ض، الولد الهارب من 
زجنبار،  بعبق  واملمزوج  احلمر  الهنود  قبائل 
القامتات  اجل��ن��وب��ي��ات  بتنوميات  وامل��ده��ون 
"�شتار  ه��و  ي��غ��ادر خجله،  ال��ذي مل  ك��ال��ربدي 
واأب��ّوة  امل�شتيقمة،  اخلطوط  رجل  كاوو�ض".. 
ال���زخ���ارف، ول���د م��ن جت���اور زق���اق ونحيب، 
الثورة"،  "مدينة  يف  عر�ض  هيئة  على  فجاء 
ت��وازي  يف  ال��ع��راك  ا�شتعال  ح��د  اىل  �شاخب 
اأن  "املعرفة  اعرفه،  اأك��ن  مل  والفرح،  ال�شكر 
تغرق اىل حد اليتم يف االآخر".. غري اين كنت 
اكر  رمب��ا  قمي�شه،  مربعات  من  اليه  اق��رب 
قربًا من ان�شداالت �شعره املتكررة على براري 
الأكادميية  اخلاطفة  زياراتي  جمعتنا  جبهته. 

الفنون، وظهاري غري متقنة يف ح�شن عجمي، 
يتفوق  وك��ان  احل��الق،  ومق�ض  اللون،  و�شغف 
حتى  ياللمتطرف،  ه��ذا،  كل  يف  دائما  علينا 
يف جنوبيته ي�شبق اجلميع، انه ال�شرق الالب�ض 
ال�شاخرات  امهاتنا  ورمب���ا  ب���راك،  ع��ب��اءات 
له ان يكون  اأدري كيف  بيكا�شو، وال  من وجوه 
وقحًا اىل حد انه منذ بداياته وقف بعيدًا عن 
اجلميع ويف و�شطهم، حتى انهم و "ياللغرابة" 
لكنته  باب  انانيتهم يف  يخلعون  وكانوا  احبوه، 
هل  ك��اخل��ب��ز..  جم��ردي��ن  ليدخلوا  اجلنوبية 
لذا  رمب��ا،  "�شتار"  ا�شمه  ان  م�شادفة  كانت 
الم�شهم  ال��ذي��ن  احلمقى  ان��ان��ي��ات  ك��ل  �شر 
يقدمن  التاربخ  "اأمهات  اأن  واعتقدوا  الزهو 
لهم ال�شاي كل �شباح، وايامه القادمات يقبلن 
ايديهم".. ويف نهاية املعادلة "انفق �شتار نقود 
�شبايا التاريخ وعا�شرهن جهارًا قرب عيونهم 
املفتوحه".. يحدث ان ي�شخط اهلل ويدفع مبثل 

خلق  ليعيد  االأك��اذي��ب،  حفل  اىل  ال�شقي  هذا 
يف  االأحمر  اللون  ن�شف  من  وينجب  التوازن، 
جديدة،  ت�شكيلية  منهجية  �شاللة  جواريبه 
بع�ض  الت�شنع"  يف  املاثلني  خلطوط  "المتت 
اننا   لدرجة  اأحببناه،  ل��ذا  االرجت���اف،  رذاذ 
ياأخذ  ان  اآثر  لكنه  و�شاالته"  قالئده  "قلدنا 
"قاعة  �شقطت  هكذا  ومي�شي،  النهر  ن�شف 
يعد مركز  القرمزية، ومل  الرواق" يف احلمى 
ف��ن��ون ب��غ��داد اىل وع��ي��ه، م��ن اج��ل ه��ذا رمبا 
"اخفى اللوحات وا�شتجلب مئات احلمقى اىل 
اجلدائل  وري��ث  كاوو�ض،  �شتار  اروقته"،"انه 
اخل�����ش��ر وامل��ح��م��داوي، وال��ك��ث��ري م��ن تبغدد 
الوجع.. جال يف االر�ض ليلبي دعوة العم فان 
كوخ، ويقطن جواره..  حدثتني غيمة اأن "فان" 
مبكرا  تاأت  مل  ملاذا  لي�شاأله:   �شباح  كل  ياأتي 
لتعلمني الفرح .. لذا، وهذا ماتعتقده االنهار 

عيونه".  يف  الراكد  احلزن  "�شبب 

�ستار كاوو�س.. 
وِلَد من جتاور زقاق ونحيب 
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كان اخليال العلمي يف احلكايات �شدًا حلاجة 
درامية يف اإبهار ال�شامع الذي تروى احلكايات 
البغدادية  احلكايات  يقراأ  ال��ذي  والقارئ  له 

مدونة ثم مطبوعة بعد هذا.
كان هدف كاتب احلكايات الفريد ردم الهّوة 
قدرة  وع��دم  ال��ف��ردي  االإن�شاين  ال�شعف  بني 
ما  تنفيذ  على  زم��ان  اأي��ام  –القارئ  ال�شامع 
العلم  قوة  وبني  حكايات،  من  الليايل  حتكيه 
ال�شحرية  اخل��راف��ة  ك��ان��ت  ح��ني  امل��ف��ر���ش��ة، 

واحدة من اأ�شكاله.
اأ�شكال  كل  وليلة  ليلة  األ��ف  مبدع  �شبق  بذلك 

هذا  بعد  حتققت  التي  العلمية  االخ��راع��ات 
خالل الثورة ال�شناعية  يف اأوروبا و�شواًل اىل 

ثورة املعلومات .

   الب�ضاط ال�ضحري
الب�شاط ال�شحري لقوى اجلان يف حكاية قمر 
التي  احلديثة  الطائرة  هو  وحبيبته  ال��زم��ان 
دم�شق  اىل  بغداد  من  حاليًا  امل�شافر  تو�شل 
املدن بكثري يف  اأبعد من هذه  والقاهرة، واىل 
ال�شحري  الب�شاط  قائد  لكن  قليلة،  �شاعات 
هذا  اخ��راع  من  اأف��اد  مثلنا  اإن�شان  احلديث 
ال  العلمية،  بقدرته  و�شرّيه  احلديدي  الطائر 
الفر�ض  يف  هذا  ي�شبه  ما  و�شنجد  ال�شحرية، 

املكونة من اأبنو�ض وعاج كما �شياأتي:

   ع�ضا )يغمو�س( العجيبة
ال��راه��ب  ع�شا  ت�شتغل   ) ال��ل��ي��ل��ة)517  يف   
يغمو�ض التي كانت تعطي يف جزء منها حليبًا 
ويف جزء منها حلمًا ويف اجلزء الثالث فواكه، 
بحافظات  )االألفليلي( اخلا�ض  االخراع  وهو 
ال�شوبرماركتات  يف  املنت�شرة  ال�شريع  الطعام 
وامل�������والت احل���دي���ث���ة ل��ت��ع��ط��ي امل�����ش��روب��ات 
يطلبها  ملن  وال��ب��اردة  احل��ارة  وال�شندويجات 

با�شتخدام  الدفع االآيل.

  �ضّفارات االإنذار
 احلمد هلل اأن اجليل اجلديد اليتذكر �شفارات 
يف  العراقيون  عاي�شها  التي  الرهيبة  االإن��ذار 
)ب��وق  جتربة  لكن  ال�شابقة،  احل���روب  �شتى 
والذي   )381( الليلة  ت�شفه  الذي  النحا�ض( 
عدو  اأو  غريب  كائن  مدينته  دخل  اإذا  ي�شيح 
واملواجهة،  التحرك  �شرورة  اىل  النا�ض  لينبه 
فيما تطور �شكل ال�شرير احلديدي الناقل عرب 
وع��اج،  اأبنو�ض  م��ن  فر�ض  هيئة  اىل  االأج���واء 
االأجواء  يف  ترفعه  فيه  مبفاتيح  راكبه  يعاجله 

وتخف�شه ح�شب اإرادة الفار�ض – الطيار.

العفاريت وحرب ال�ضواعق
املمتع  البغدادي  الكتاب  ه��ذا  مبدع  يكن  مل   
امللوك  بحكايات  من�شغاًل  وليلة(  ليلة  )األ��ف 
وال�شهاد  الع�شق  وليايل  واجل��واري  واخللفاء 
وطرائق الو�شول اىل املراد ، بل كان )يبتكر( 
الو�شائل املعرفية املتعددة ملنع ال�شر واحلروب 

با�شتخدام اخلداع ال�شحري.
حكاية الفار�ض النحا�شي الذي ي�شتطيع باإرادة 
قادمة  برية  جيو�ض  حماربة  وم�شغله  �شانعه 
واالنت�شار عليها، ال تكاد تبتعد عن )حرفية( 
حت��ري��ك ال��ع��ف��ري��ت ال����ذي ي��ق��ذف االأع�����داء 

ب�شواعقه.
بذلك ر�شم كاتب الليايل البغدادية االألف جوًا 
باحلب  املحتفي  وال�شمر  الروحية   املتعة  من 
للمخرعات  اإ���ش��اف��ة   واأخ��ب��اره��م،  واملحبني 
العلمية املبتكرة رهينة العفاريت وقوى اجلان 
اخلفية التي حولها االإن�شان احلديث اىل طاقة 

واأزرار حا�شوب.

التوحيدي.. خمرتع الليايل الكبري
املو�شوعي  االأدي��ب  الليايل  كاتب  ه��دف  ك��ان   
اإ���ش��ع��اد  اأرى-  ال��ت��وح��ي��دي-ك��م��ا  ح��ي��ان  اأب���ي 
وكانت  ون�شحهم،  ووعظهم  وت�شليتهم  النا�ض 
واجل��ان  بال�شحر  ا�شتعانت  التي  خمرعاته، 
�شباًل  اأخ���رى،  وو���ش��ائ��ل  ال�شحري  والب�شاط 
يف  ر�شالته  الإي�شال  واالإبهار  ال�شردية  للمتعة 
حب اخلري واإي�شال النا�ض اىل �شعادتهم بعد 

طول معاناة.
ومتنبئًا  ال��ورق  على  خمرعًا  التوحيدي  ك��ان 
عامل  وهو  الغد،  عامل  يف  �شيحدث  ملا  حقيقيًا 
اأن  �شبق  ك��ب��رية،  علمية  حت���والت  م��ن  ال��ي��وم 

اخرعها التوحيدي...!

 حفل كتاب الليايل الرائع امل�ضمى )األف ليلة وليلة( بالكثري من احلكايات التي 
كانت تتنباأ مبا �ضيحدث على اأر�س الواقع.

عرفت حكايات �ضهرزاد هذه  بالكثري من التفا�ضيل عن الغوا�ضة يف حكاية )عبد 
اهلل الربي وعبداهلل البحري( وتعر�ضت يف حكايات اأخرى ل�ضناعة الطائرة 

والهاتف النقال و�ضواهما.
  با�سم عبد احلميد حمودي

خمرتعاٌت علمية
يف )األف ليلة وليلة(

ف����ل����ك����ل����ور



 

مهم جدا 
 اليحق الأي �ضخ�س او موؤ�ض�ضة او جملة او �ضا�ضة او مواقع الكرتونية 

واأية و�ضيلة اعالمية اخرى ا�ضتعمال هذه ال�ضور  ) هي ار�ضيفي 
ال�ضخ�ضي ومعي عقد �ضرائها(  ، جملة ال�ضبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�ضه �ضتكون املحاكم هي الفي�ضل.
مقداد عبد الر�سا

مل يكن هناك بيت من البيوت الفقرية وحتى املتو�شطة الدخل الي اناء اوقارورة 
او ابريق �شاي )قوري( قد ته�شم واعيد ت�شليحه من قبل ذلك الرجل الذي عادة 
التي  اللحظة  باعلى �شوته )خياط فرفوري(. هي  ينادي  النهار وهو  اثناء  مامير 
البع�ض من  ان  اجزم  اكاد  بل   ، ماته�شم  ا�شالح  اجل  املنزل من  ربة  فيها  تبتهج 
البيوتات مازالت حتتفظ بذلك الفرفوري الذي مت ا�شالحه من قبل اخلياط املاهر 
اعتزازا اوال وللذكرى ثانيا. اورد الدكتور الفا�شل �شفيق املهدي بع�ض املالحظات 
حول هذه املهنة يف كتابه املو�شوم )نداءات الباعة وا�شحاب احلرف( حيث يقول 
"عندما ت�شتدعيه احداهن ي�شتجيب م�شرعا من اجل ا�شالح ماته�شم او تك�شر او 
ت�شدع من انواع الفرفوري، ان عمل اخلياط هذا يف اال�شالح هو مظهر من مظاهر 
االعتزاز بال�شيء واحلفاظ عليه ف�شال عن االقت�شاد بامل�شاريف ونفقات البيت، 
يظل البغداديون وبقية االلوية االخرى يحتفظون مبا تك�شر عندهم من  مواعينهم 
وقواريهم ، حتى مير ذلك اخلياط وهوي�شيح باعلى �شوته خياط فرفوري، يجل�ض 
عند عتبة الباب ويخرج عدته املتكونة من قو�ض وم�شمار مدبب يربطه بخيط بعد 
يبدا  بعدها  امل��ادة  ج�شد  يف  التالف  املو�شع  ويحدد  )يربمه(  جيد  ب�شكل  يلفه  ان 
عادة  التي  احلركة  تبدا  عندها  املاعون  او  القوري  ج�شد  تخرق  ثقوب  باحداث 
ما ت�شبه عمل عازف الربابة او )احلفافة( وبعد ان ي�شتكمل حتديد الثقوب ي�شع 
ال�شيور املعدنية وهي متكونة من مادة )اجلينكو( ال�شفيح ويقوم ب�شدها اما بالغره 
او ال�شري�ض او البورك ويقوم بل�شقها ب�شكل دقيق بحث ي�شمن عدم ت�شرب ال�شائل 

من خالل اجل�شد الذي مت ا�شالحه، كل هذا يتم لقاء اجر معلوم" .

الن�شوة  من  مبجموعة  املا�شي  القرن  مطلع  البالد  يف  الن�شائية  احلركة  حظيت 
تعطيل  �شانها  من  التي  املعوقات  كل  على  التفوق  ا�شتطعن  اللواتي  البا�شالت 
جتد  ان  العراقية  امل��راة  ا�شتطاعت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  لكن  امل��راة،  دور 
الكبرية  املواقف  تلك  خالل  من  العراقي  املجتمع  قلب  يف  وث��ريا  لنف�شهاكر�شيا 
واملهمة التي تبنتها بكل اقتدار، �شد العنف و�شد القهر واال�شتالب، بعد احلرب 
حيث   1945 العام  يف  وحت��دي��دا  العراقي  الن�شائي  االحت��اد  تا�شي�ض  مت  الثانية 
الن�شاط وتراأ�شت ذلك االحتاد مب�شاركة  ال�شيدة ا�شيا وهبي )الريزه يل(  بدات 
وم�شاعدة من قبل �شيدات املجتمع العراقي بينهن ال�شيدة ع�شمت ال�شعيد زوجة 
البا�شا نوري ال�شعيد وال�شيدة زوجة جعفر الع�شكري اول وزير دفاع يف احلكومة 
الوطنية يف العام 1921، �شاركت ال�شيدة ا�شيا يف الكثري من الفعاليات والن�شاطات 
وا�شركت يف بع�ض االحتادات، جمعية النه�شة الن�شائية 1923، وجمعية مكافحة 
العلل االجتماعية، وكان كل همها ين�شب حول جتمع ن�شاء البلد يف اطار تنظيم 
ال�شرق  ن�شاء  مع  و�شاق  قدم  على  ويجعلها  العراقية   باملراة  االرتقاء  ي�شتهدف 
لها  يتحقق  ان  طيب  جهد  بعد  ا�شتطاعت  وقد  وتركيا  م�شر  يف  خا�شة  االو�شط 
احلفالت  احدى  يف  الن�شوية  احلركة  ل�شيدات  هي  ال�شورة  هذه  وحكاية  ذلك، 
يل(  )الريزه  وهبي  ا�شيا  ال�شيدة  اليمني  من  االوىل  ال�شورة  مقدمة  يف  وتظهر 
رئي�شة االحتاد الن�شائي وال�شيدة ع�شمت ال�شعيد �شكرترية االحتاد زوجة البا�شا 
نوري ال�شعيد ثم ال�شيدة امنة ال�شعيد عميدة كلية امللكة عالية يف حفل بهو امانة 

العا�شمة 1953-5-2 . 

كتب الراحل امل�شرحي علي مزاحم عبا�ض بع�ض املالحظات 
ق��د ح��ل �شيفا كبريا يف  ك��ان  ال��ذي  امل�شرح اجل���وال  ح��ول 
بغداد، كان االول قد و�شع مكان بناية العمال مقابل فندق 
الر�شيد لكنه �شرعان ما اختفى، اما الثاين فقد و�شع عند 

جانب الر�شافة قريبا من منطقة ال�شعب.
ان��ت��ظ��ار طويل  بعد  ع��ب��ا���ض:  م��زاح��م  اال���ش��ت��اذ علي  ي��ق��ول 
امل�شرحية  القاعات  لقلة  م�شرحيينا  معاناة  خالله  تعمقت 
هذا  بعد  امل�شروعة،  طموحاتهم  ت�شتوعب  التي  النظامية 
من  االول  امل�شرح  ال�شهر  خالل  بغداد  اىل  و�شل  التقرب 
�شمن ثالثة م�شارح )جوالة( �شت�شل تباعا، وبذلك حتقق 
جزء من رغبات م�شرحيينا وما دعت اليه �شحافتنا الفنية 
وماطرحته من حلول مل�شكالت امل�شرح ومن بينها امل�شكالت 
العرو�ض  قاعات  قلة  م�شكلة  تقف  والتي  والفنية  احلرفية 
من�شجما متاما  جاء  امل�شارح  هذه  وا�شترياد  ال�شدارة،  يف 
خريجي  من  امل�شرحي  احلقل  يف  العاملني  عدد  تنامي  مع 
ودخول  املمار�شني  ومن  اجلميلة  الفنون  واكادميية  معهد 

فرق جديدة اىل ال�شاحة الفنية، كما يتفق مع ازدياد عدد 
لعطاء  وت�شوقه  وعيه  م�شتوى  وارتفاع  امل�شرحي  اجلمهور 
بالقادم  ترحيبنا  م��ع  رف��ي��ع،  ومب�شتوى  م�شتمر  م�شرحي 
التفكري  نافعة عند  تكون  ن�شجل مالحظة قد  فاننا  العزيز 
جعلها  �شرورة  وهي  اجلوالة  امل�شارح  من  املزيد  بت�شميم 
الطيبة،  الر�شنا  اجلغرايف  التكوين  بطبيعة  متاما  مالئمة 
فالنوع الذي و�شلنا ميكن ا�شتعماله يف املناطق ال�شحراوية 
االهوار  الالزم عدم حرمان جمهور  فمن  فقط،  وال�شهلية 
باجراء  اجلديد  االجن��از  يتكامل  ان  ننتظر  كما  واجلبال، 
متفرغة  جوالة  فرقة  اع��داد  مثل  والزم��ة  الحقة  خطوات 
للعمل لتجوب اجزاء كبرية من املناطق املحرومة من الفن 
احللم  اليتحول  حتى  ال��ب��الد  ارج���اء  يف  اجلميل  ال��ه��ادف 
تعر�ض  واحد  املتحقق اىل حتفة حمنطة م�شمرة يف مكان 
يف  الكمي  الراكم  على  جديدا  برهانا  ياتي  بل  للتباهي، 
تفتح  ج��دي��دة  )نوعية(  اىل  يتحول  الثقافية  االجن���ازات 

الطريق امام حتقيق الكبرية والتي الحد لها.
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ال تكاد تخلو عيادة طبيب 
من مراجعة اأ�ضخا�س 
ي�ضكون اأمرا�ضًا غري 
موجودة، يف الواقع، بيد اأن 
مثل تلك احلاالت انت�ضرت 
ب�ضكل وا�ضع واأ�ضبحت 
توؤرق كثريًا من االأطباء 
يف عياداتهم، ف�ضاًل عن 
الوحدات الطبية يف 
امل�ضت�ضفيات احلكومية، 
حيث ي�ضكو بع�س املراجعني 
من اأعرا�س يف اأبدانهم 
واآالم ب�ضيطة ياأخذون 
بتاأويلها على اأنها متهد اإىل 
اآالم اأخطر

ي�ستمتعون باعتالل �سحتهم

ا�سطراب ج�سدي 
واإحباط  نف�سي  

باملر�س..
التوهم

وليد خالد الزيدي

خطرية  الإ�شابات  بدائية  عالمات  ويعتربونها  اأي�شًا  بت�شميتها  يجتهدون  بل 
كاأمرا�ض القلب اأو التدرن اأو ال�شكري اأو االإ�شابة بال�شرطان، االأمر الذي ي�شكل 

هاج�شًا خميفًا لهم ولذويهم اأي�شًا.
ك�سف جماين وو�سفة وهمية 

تقول اأم رامي )42 عامًا( من بعقوبة: عمتي اأم زوجي يف عقدها ال�شبعني كانت 
يف منطقة نائية باأطراف املدينة، اأما حاليًا فهي تعي�ض معنا يف البيت منذ �شتة 
اأعوام، ت�شكو بني حني واآخر من حت�ش�ض يف اجللد وتّدعي باأن جلدها ممزق رغم 
عدم وجود عالمات لذلك، ما جعلنا ن�شطر ملراجعة طبيب جلدية وحني الك�شف 
اإ�شابة  اأية  من  وخالية  �شليمة  اأنها  تبني  خمتربية،  لتحليالت  واإخ�شاعها  عليها 
لنا من  قبل جميئها  ت�شكو  كانت  رامي: عمتي  اأم  واأ�شافت  اأو ح�شا�شية.  جلدية 
اأما حاليًا  ت�شكنه،  كانت  التي  املنزل  والبق يف  كالبعو�ض  قار�شة  وجود ح�شرات 
فهي يف بيئة �شحية ومكان نظيف، وبرغم الفرة الطويلة معنا، ما زالت تعتقد 
اأن احل�شرات بقيت تدب على ج�شدها وهي حترك يديها ميينًا و�شمااًل ومت�شك 
املناديل الورقية لتم�شح بها اأطرافها متوهمة اأنها تزيحها عن جلدها، وتطالبنا 
تفّهم  نفعل ذلك، حتى  ونحن  املخت�ض  الطبيب  بعر�شها على  واأخرى  بني فرة 
غري  و�شفة  لها  ويكتب  جمانًا،  يفح�شها  واأخ��ذ  معنا  وتعاطف  حالتها  الطبيب 

حقيقية ملجرد اإر�شائها وطماأنتها.
الفح�س ال�سعاعي يربهن �سالمته  

يقول علي حامد )36 عامًا( من حي ال�شعب: ي�شكو والدي بني فرة واأخرى اآالمًا 
يف �شدره ويكر من ال�شعال على مدار اليوم، لكننا ال نرى وجود عوار�ض مر�شّية 
عليه، فهو ميار�ض ن�شاطه اليومي ب�شكل اعتيادي، كاحلركة وامل�شي، 
ف�شال عن تناوله وجبات الطعام ب�شكل منتظم، وتكررت �شكواه 
الليل املتاأخرة، وهو ي�شكو من  حتى اخذ ي�شتيقظ يف �شاعات 
اإىل  ا�شطرين  ما  حياتي،  نهاية  تلك  ويقول  التنف�ض،  �شيق 
وك�شف  �شدرية،  اأمرا�ض  اخت�شا�ض  طبيب  على  عر�شه 
لديه،  مر�ض  اأي  وج��ود  بعدم  واأخ��ربه  اأويل  ب�شكل  عليه 
الفح�ض  بوا�شطة  حالته  م��ن  ال��ت��اأك��د  منه  فطلبت 
اإ�شابة  اأية  ال�شعاعي، وفعل ذلك وتبني انه خال من 
مر�شية �شوى انه يعاين من حالة قلق تنتابه بني 
فرة واأخرى. واأ�شاف اأن 
الطبيب ن�شحنا بالكف 
ع��ن م��راج��ع��ة االأط��ب��اء 
ل��ف��ح�����ش��ه، ب��ي��ن��م��ا 
اأخ�����ربن�����ا اأح����د 
اإثناء  اأقاربنا 
زي����ارت����ه 
لنا اأن 

الوالد يخ�شى املر�ض ودائما ما يفكر يف االأمرا�ض امل�شتع�شية التي ت�شيب كبار 
اأثناء  واأ�شدقاء  اأقارب  املر�شى من  زيارة  كان يحر�ض على  وانه  ال�شن، ال�شيما 

رقودهم يف امل�شت�شفيات اأو يف منازلهم، ويتاأثر نف�شيًا  بهم. 
نات لأمرا�س يف اخليال  م�سكِّ

زيدان خلف )45 عامًا( من حي اخلليج يف بغداد اجلديدة يقول: لدي �شديق 
�شالمته  له  يوؤكد  منهم  ق�شم  اأطباء  ويراجع  بطنه  يف  اآالم  من  ي�شكو  ما  دائما 
ال�شحية وعدم وجود حاجة ملراجعتهم، بينما ي�شف الق�شم االآخر عالجًا له على 

�شكل من�شطات اأو م�شكنات لالآالم برغم اإن حالته ال ت�شتوجب ذلك.
واأ�شاف: اأنا مع جمموعة من االأ�شدقاء دائمًا ما نن�شحه بعدم مراجعة الطبيب 
لكوننا نعلم انه لي�ض مري�شًا اإمنا متمار�ض، فكل مالحمه اجل�شدية ال توحي باأنه 
مري�ض، وذات مرة عر�شنا االأدوية التي تو�شف له على احد ال�شيادلة، فاأكد على 
اإنها لي�شت عالجية اإمنا مقويات عامة اأو م�شكنات لالآالم، مع ذلك ال يقتنع مبا 
نقول له وال ياأخذ بن�شائحنا، لكن العتب على االأطباء الذين ي�شفون له الدواء 

وهم يعرفون باأنه لي�ض مري�شًا.
قلع وحت�سيه لأ�سنان �سليمة 

ي�شري املواطن اأحمد عبد الواحد، من حمافظة وا�شط، اإىل اأن اأحد اأ�شقائه كان 
يّدعي اأن هناك اآالمًا يف اأ�شنانه وكان كثري املراجعة لالأطباء االخت�شا�ض الإيقاف 
اأرى  ال  واأ�شنانه  اأخي  فم  داخل  اإىل  انظر  حينما  الواحد:  عبد  يقول  االأمل،  هذا 
اأو نخر  اأو تاآكل  �شببًا لالأمل وال حاجة ملراجعة طبيب، اذ ال وجود حلالة ت�شو�ض 
يف اأ�شنانه، غري اأن اأحد االأطباء ادعى له باأن بع�ض اأ�شنانه بحاجة اإىل  حت�شية 
وبع�شها بحاجة اإىل قلع، م�شيفًا: عند مراجعة طبيب متخ�ش�ض اآخر ات�شح اأنها 
�شليمة واأن ما يعانيه من اآالم هي جراء التهاب ب�شيط يف اللثة، ولي�ض يف االأ�شنان 
او  ي�شبب بجرح  وما  كال�شمك  او حتتوي على عظام  �شاخنة  تناوله وجبة  ب�شبب 
تقرح يف الفم، في�شعر باآالم يف اللثة، وهي ب�شيطة جدا وغري موؤثرة ال ت�شتوجب 

مراجعة طبيب.
ال�سباب اأكرث املتمار�سني  

الطبيب اجلراح الدكتور فرا�ض جميد الالمي - االخت�شا�شي يف اجلراحة العامة 
اأ�شبوع  يقول: كثري من حاالت التمار�ض تعر�ض علينا يف العيادة، فال يكاد مير 
اأو  مري�شًا  يكون  وال  اآالم��ًا  ي�شكو  اجلن�شني،  كال  من  متمار�ض  مراجع  دون  من 
اإقناعه باأنه لي�ض مري�شًا من دون جدوى  م�شابًا بحالة غري �شحية، ن�شعى اإىل 
ال�شباب  من  هم  هوؤالء  معظم  وي�شيف:  االأنف�ض.  ب�شق  يقتنع  منهم  قليل  وق�شم 
نف�شه  الإظهار  بع�شهم  ي�شعى  اذ  النف�شي  الفراغ  منها  كثرية  الظاهرة  واأ�شباب 
احلنان  بنق�ض  ي�شعر  من  ومنهم  املجتمع  واأف��راد  االأهل  انتباه  ليجلب  كمري�ض 
واال�شتخدام  العمل  فر�ض  انعدام  كذلك  به،  اأقربائه  اهتمام  قلة  اأو  العاطفة  اأو 
اأ�شبابها  فاأكر  للن�شاء  بالن�شبة  اأما  االجتماعي،  التوا�شل  لو�شائل  ال�شليم  غري 
املعقدة و�شغوطات احلياة والطالق حيث تعاين املطلقة من  الزوجية  العالقات 
حاالت نف�شية وم�شاكل اجتماعية توؤولها اىل حاالت مر�شية غري واقعية، وي�شعر 
بع�ض الرجال باإجهاد اأو تعب فيعترب نف�شه مري�شًا، م�شددًا على �شرورة معاجلة 
هذه احلاالت باال�شتخدام االأمثل ملواقع االإنرنت والفي�شبوك التي ت�شخم بع�ض 
قلق  بحاالت  في�شابون  ال�شباب حتملها  بع�ض  على  ي�شعب  ما  وتهولها  الظواهر 

واأرق وهواج�ض وخماوف كثرية.     
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هكذا عّلقت ال�شيدة �شعاد جوحي)54عامًا( ملوظفة 
مب�شروع  املبا�شر  البيع  مراكز  اأحد  يف  اال�شتقبال 
لبناء ال�شقق ال�شكنية يف اأحد جممعات الكرخ بعد 
اأن اأكدت لها موظفة اال�شتقبال اأنه ال ميكن لها اأن 
حت�شل على �شند العقار حاليًا اإال بعد اكتمال بناء 

امل�شروع املزمع االنتهاء منه يف اأيلول 2020.
فرحة قرو�س الإ�سكان

 100 البالغة  العقار،  ق��رو���ض  اإط���الق  خل��رب  ك��ان 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار ع��راق��ي مل��وظ��ف��ي ال��دول��ة وال��ق��ط��اع 
على  كبري  وق��ع  ال��راف��دي��ن،  م�شرف  من  اخلا�ض 
اأغلى  اإح��دى  بغداد  تعترب  اذ  البغداديني،  نفو�ض 

عوا�شم العامل من حيث العقار، اذ يبلغ معدل �شعر 
مليون   2 �شكنية  كاأر�ض  فيها  الواحد  املربع  املر 
دينار وكلف البناء عالية جدًا ما ي�شكل عبئًا كبريًا 
ال� 8 ماليني  البالغ عددهم قرابة  على مواطنيها، 

مواطن لعام 2019 .
اأع��ل��ن م�شرف  يف ال�����ش��اب��ع م��ن مت���وز امل��ن�����ش��رم 
ملوظفي  مليون   100 ال���  قر�ض  اإط��الق  الرافدين 
الدولة غري املتملكني لدور �شكنية والبالغة خدمتهم 
الوظيفية اأكر من ثالث �شنوات واملوّطنة رواتبهم 
راتبهم  ي��ك��ون  اأن  على  ال��راف��دي��ن  م�شرف  ل��دى 
وبكفالة  دينار  األ��ف  خم�شمئة  من  اأعلى  االإ�شمي 

القر�ض  قيمة  وي��ق��در  امل���الك،  على  دائ��م  موظف 
معاون مدير عام القرو�ض على اأن ال تزيد عن 100 
واأن  الدولة  ملوظفي  مليون   50 عن  تقل  وال  مليون 
التزيد على 50 مليون ملوظفي القطاع اخلا�ض، لكن 
�شندًا  ميتلك  اأن  املقر�ض  على  ا�شرط  امل�شرف 
تكمن  وهنا  اأجله،  من  القر�ض  اأخذ  املزمع  للعقار 
مع�شلة �شعاد جوحي وغريها من املقر�شني، اإذ اأن 
ينتِه  مل  ما  م�شجل  عقار  �شند  يعطيك  ال  امل�شتثمر 

من امل�شروع كاماًل.
ب�سماية.. هل هي احلل؟

رف�شت ال�شيدة �شعاد مقرح اأخيها ل�شراء �شقة يف 
يف  املقامة  امل�شاريع  من  اأقل  �شعرها  التي  ب�شماية 
بغداد، اإذ تراوح اأ�شعار ال�شقق يف املحافظة بغداد 
وعلى  دوالر،  األ��ف   330 اىل  دوالر  األ��ف   120 بني 
امل�شري اأن يقدم 25% من قيمة العقار لدى توقيع 
�شعر  بقيمة 10% من  ثانيًا  ق�شطًا  يدفع  واأن  العقد 
العقار عند الت�شليم ويق�شط باقي املبلغ على مدى 
ثماين �شنوات بق�شط �شهري ي�شمل 8% م�شافًا اىل 
�شعر ال�شقة كفوائد للتق�شيط. وكان رف�شها لل�شراء 
يف ب�شماية ما حدث الإحدى قريباتها القاطنات يف 
ب�شماية يف �شباط املا�شي حني علقت �شيارة االأجره 
زح��ام  يف  الزعفرانية  م�شت�شفى  اىل  تقلها  التي 
وتوفيت  ال�شحية  حالتها  فاقم  ما  ل�شاعتني  دام 
خالل الطريق، واأجابته "اأنا بعمر ال ي�شمح يل وال 
فاأنا  امل�شت�شفى  عن  بعيدًا  بالعي�ض  امل�شّنة  لوالدتي 
حلظة  اأية  يف  ال�شحية  والدتي  حالة  تدهور  اأتوقع 
كل  م��رة  الكلوي  للغ�شل  تخ�شع  واأن��ه��ا  خ�شو�شًا 

ا�شبوع".
لدى  حماميًا  يعمل  ع��ام��ًا(   26( �شاب  قي�شر.. 
وخطيبته  ه��و  ي��ح��اول  ال��دول��ي��ة،  املنظمات  اإح���دى 
زهراء)24 عامًا(، �شاحبة م�شروع �شخ�شي، جمع 
مبلغ الق�شط االأول ل�شراء �شقة يف جممع ب�شماية، 
املرتفعة  باالإيجارات  كثريًا  "فكرت  قي�شر:  يقول 
الأمتكن  حكوميًا  موظفًا  ل�شت  واأنا  بغداد،  يف  جدًا 
قد  كانت  وخطيبتي  البنك  من  قر�ض  ت�شلم  من 
اقر�شت من البنك من اأجل م�شروع جتاري �شغري 
االقرا�ض،  ميكننا  ال  لذا  بنف�شها،  باإدارته  تقوم 
االأول  الق�شط  جمع  اأجل  من  جاهدين  نعمل  نحن 
اأنه بعيد عن بغداد  لل�شقة، جممع ب�شماية �شحيح 

وطريقه خطر لكننا نتاأمل يف ال�شنوات املقبلة اأن 

هذا ما دفع اإحدى املواطنات اىل اأن تقرب حلمها باحل�ضول على ماأوى يف 
بغداد فراحت تغني مع الفنانة فريوز اأغنيتها ال�ضهرية "بيت �ضغري يف 

كندا....مبيعرف طريقه حدا". 

معاناة املواطن العراقي يف احل�سول 
على ماأوى لعائلته

ــارات ــق ــع اأ�ــســعــار ال
خــيــالــيــة بغــداد..  يف 

ريا عا�سي 
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�ستقبل 

كتب ال�ساعر الفرن�سي لمارتني يف اإحدى �سفحات 
يومياته: "اإن الهتمام باليومي، يكفي لكل يوم"، 

فكيف بك اأيها الطائر ال�سغري، وانت تعي�س الأزيل؟

 يف مديح الكامل

كان يزرع كنوزه يف ال�شماء، حيث ال ي�شتطيع الل�شو�ض العبث بها. وال يقدر ال�شداأ على التاأثري فيها، 
اأ�شطورته  �شنع  ولذلك  للنق�ض.  املاثل  ذلك  الفقري،  هو  هكذا  منها.  االقراب  من  اجلهلة  يتمكن  وال 
اخلا�شة، الأنه مل يكن �شوى نف�شه، فهو مل يعول على الغري، ومل يقلد االآخر، بل �شار مع اجلموع : منفرد 

اخلطو، �شريع اخلطى، كما لو اأنه �شارية، غري قابل لالنحناء.
كان يقول : "اإنني جتاربي الفا�شلة!!".

ومل يتوقف بع�ض ناقديه اأمام هذه املقولة، باجلدية التي يتطلبها مفهوم النقد. هوؤالء مل يكونوا ماّلحني، 
تتجرح  ومل  ال�شخور،  وراء احلرائق يف  اأ�شابعهم  يطلقوا  ومل  بني احلقول،  امل�شي  يجربوا حالوة  ومل 

اأقدامهم، وهم ي�شريون على �شجاجيد اال�شتربق. ومل يكت�شفوا قلوبهم.
ويعي�ض  طائرًا،  يولد  الذي  ال�شغري،  الع�شفور  ذلك  مثل  الكثري،  ت�شاهد  بالكثريعندما  حتتفظ  اأنت 
طائرًا، ويقال اإنه ميوت طائرًا. هل جربت ان ت�شتمع اإىل تعريف "الوقت املنا�شب"؟  ولكن ما هو "الوقت 
املنا�شب" هذا، الذي نتحدث يف �شاأنه كثريًا، اأو نطلبه با�شتمرار؟ اإنه ذلك الع�شفور، الذي ولد طائرًا، 
وعا�ض طائرًا، وقيل اإنه مات طائرًا، وراأى كل �شيء، كما لو انه هو قلقام�ض "الذي راأى كل �شيء" فغنت 

با�شمه الفلوات؟
"اإن االهتمام باليومي، يكفي لكل يوم"،  اإحدى �شفحات يومياته:  كتب ال�شاعر الفرن�شي المارتني يف 
فكيف بك اأيها الطائر ال�شغري، وانت تعي�ض االأزيل؟ يف مثل هذا الو�شع، ينبغي ان تكون خارج ال�شرب، 
واأن تطري، ثم حتلق عاليًا، بل عاليًا جدًا، بعدما تقود ذلك ال�شرب املر�شوم على اأحد اجلدران القدمية، 

وانت م�شر على االإ�شرار، ومرتاب يف االرتياب ذاته.
انطَق �شك�شبري"ُعطياًل" احلكمة التالية: )اأن يكون املرء مرتابًا، يعني اأنه االآن م�شمم(، وهو بهذا يكون 
قد و�شل اإىل ال�شفحة االأخرية من قامو�ض الكمال. وهذا �شحيح متامًا، فاالإن�شان مثل املاء، يتحول اإىل 

م�شتنقع عندما ال يجري. اأنظر اإىل النهر الذي هو النهر ولي�ض النهر يف كل حلظة.
وهذا هو امل�شتنقع الذي يبدو ازرق رائقًا، لكنه �شاكن، ال ت�شمع منه �شوى نقيق �شفادع ك�شلى، ودمدمات 

ح�شرات ال ت�شتطيع �شناعة قامو�شها اخلا�ض.
ملاذا تركت البحر، اإذَا يا �شاحبي؟

"َمْن يعرف اأكرث، يْرَتب اأكرث"  
)بيو�س الثاين(

املوؤمل  من  ال��ذي  ال�شريع  واخل��ط  امل�شروع  يكتمل 
على  نظرة  واألقينا  ذهبنا  وخطيبتي  انا  اإن�شاوؤه، 
ال�شقق واملدار�ض واحل�شانة والرو�شة هناك واأي�شا 
لذا  ال�شهر،  ه��ذا  امل��ول  افتتاح  �شيتم  ان��ه  علمت 
نرى انا وزهراء انه من االأن�شب لنا بدل اأن نعي�ض 
املبلغ يف  نف�ض  ن�شع  اأن  ال�شعر  العالية  باالإيجارات 
بغداد  عقارات  اأ�شعار  اأن  خ�شو�شًا  عقار،  ملك 
التاجر  اإال  الب�شيط  املواطن  يدفعها  اأن  ميكن  ال 
وامللياردير، واأنا �شاب معتمد على نف�شي وخطيبتي 

كذلك.
بغداد  يف  ع�سوائية  حملة   291

االأحياء  لهذه  اأ�شيفت   ، حيًا   89 بغداد  اأحياء  تبلغ 
بيانات  بعد 2003، ح�شب  ما  ع�شوائية  291 حملة 
لهيئة  قدمت  التي   2018 لعام  التخطيط   وزارة 
ا�شتثمار بغداد من اأجل اإيجاد حلول الأزمة ال�شكن 
بغداد  ا�شتثمار  هيئة  اأع��دت  الع�شوائية.  واالأحياء 
الهيئة الوطنية لال�شتثمار بفتح  خطة بالتعاون مع 
ال�شكنية  املجمعات  لبناء  االأهلي  اال�شتثمار  ب��اب 
األف   130 بواقع  بغداد  داخل  م�شروعًا   70 بحدود 
وحدة �شكنية ينفذها القطاع اخلا�ض بعد اأن ح�شل 
امل�شتثمر على ت�شهيالت ح�شب قانون اال�شتثمار13 
املنفذة  االأر���ض  بتملك  يق�شي  وال��ذي   2006 لعام 
امل�شاريع  اإي��ج��ار  وح��ق  للم�شتثمر  امل�شاريع  عليها 
الأعوام طويلة وحق اإخراج روؤو�ض االأموال واالإعفاء 
ال�شريبي ملواد االإن�شاء والبناء وجلب العمالة ف�شاًل 
عن ال�شماح لهم بتقا�شي م�شتحقاتهم يف املحاكم 

الدولية.  
اما م�شروع ب�شماية ال�شكني بواقع 100 األف وحدة 
�شكنية فهو عائد لهيئة اال�شتثمار الوطنية وامل�شتثمر 
هو الدولة. ومن املزمع االنتهاء من م�شروع ب�شماية 
عديدة  اتهامات  من  بالرغم   2020 عام  ال�شكني 
ح�شلت من هيئة النزاهة للم�شروع والقائمني عليه 
اأن يتم  له  التلكوؤات، ومن املخطط  وح�شول بع�ض 
فتح خط �شريع ي�شل جممع ب�شماية ببغداد ب�شكل 
مبا�شر ومن املفر�ض اأن تقوم �شركة هنوا بتنفيذه 

حال االنتهاء من ت�شليم امل�شروع ال�شكني.
الرافدين  م�شرف  اىل  �شعاد  ال�شيدة  مع  ذهبت 
احل�شول  اإمكانية  عن  لال�شتف�شار  املن�شور  فرع 
على  �شعاد  ال�شيدة  ح�شول  حال  يف  القر�ض  على 
باأنها  وع��د  ال��ذي  امل�شتثمر  من  وبيع  �شراء  و�شل 
�شتح�شل على �شند العقار يف اأيلول عام 2020 بعد 
رد موظفة  كان  كامل.  ب�شكل  امل�شروع  االنتهاء من 
اال�شتقبال هناك اأنهم بانتظار التعليمات اخلا�شة 
مب�شاريع  االإ����ش���راع  جلنة  اأن  اذ  ال��ع��ق��ار،  ب�شند 
لت�شجيل  اإيجاد حلول  اال�شتثمارية حتاول  االإ�شكان 
العقارات وت�شليم �شندات للم�شتثمر بعد امتام 60 
% من امل�شاريع ال�شكنية. حاولت الو�شول اىل هيئة 
ا�شتثمار بغداد الواقعه يف املنطقة اخل�شراء فتبني 
اأن ذلك ال يحق يل لكوين مواطنة عادية ال امتلك 
اىل  ا�شئلتي  باإر�شال  فقمت   ، املنطقة  تلك  باجات 

املكتب االإعالمي لهيئة ا�شتثمار بغداد 
وكان �شوؤايل االأول: 

جممع  ب��ني  ال�شقق  اأ���ش��ع��ار  يف  ف��رق  يوجد  *مل���اذا 
يف  بغداد  يف  االأخ��رى  ال�شكنية  واملجمعات  ب�شماية 

حني اأن موا�شفات ب�شماية تعترب اأف�شل؟
الوطنية  للهيئة  تابع  ب�شماية  يف  ال�شكني  -املجمع 
البنى  فقيمة  اأهليًا،  ولي�ض  وهو حكومي  لال�شتثمار 
الدولة  تقوم  ما  هو  املجمع  يلزم  ما  وكل  التحتية 
للمواطن  يباع  اأن املر املربع يف ب�شماية  اذ  بدفعه 
بقيمة 630 دوالرًا يف حني اأن الدولة تدفع ما قيمته 
اخلا�ض  امل�شتثمر  واأن  املربع،  للمر  دوالرًا   725

يقوم بتحميل اأ�شعار البنى التحتية على املواطن.
للح�شول  امل�شتثمر  مهام  بت�شهيل  نية  هناك  *هل 
�شقة  �شراء  يبغي  الذي  للمواطن  العقار  �شند  على 

قيد االإن�شاء؟
املهدي  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�ض  ال�شيد  كلف   -
للم�شتثمر  العقوبات  تذليل  مهمتها  خا�شة  جلانًا 
وامل��واط��ن على ح��د ���ش��واء م��ن اأج��ل اإجن���اح خطة 
تكتمل  اأن  امل��وؤم��ل  وم���ن  �شكنية،  وح���دة  امل��ل��ي��ون 
نظام  اإجن��اح  بغداد وحماولة  وح��دة يف  األ��ف   260
تذليل  بغية  اال�شتثمار  دائ��رة  يف  املفتوحة  النافذة 
وتقلي�ض مراحل املراجعات وتقلي�ض مدة تخلي�ض 

املعامالت واالأوراق.
بغداد  ا�شتثمار  هيئة  لرئي�ض  �شابق  ت�شريح   *يف 
العراقية  االإع��الم  لو�شائل  الزاملي   �شاكر  ال�شيد 
اإيقاف  مت  احل�شينية  يف  �شكنيًا  جممعًا  باأن  �شرح 
العمل فيه بعد اأن اعر�ض اأحد قادة وزارة الدفاع 
بالرغم من ح�شول  للوزارة  تابعة  االأر�ض  ان  على 
حل  مت  هل  املوافقات.  جميع  على  اال�شتثمار  هيئة 

االإ�شكال؟
مبكتب  املرتبطة  اللجان  اأن  �شابقًا  اأجبنا  كما   -
الدوائر  كافة  على  بال�شغط  تعمل  ال��وزراء  رئي�ض 
وال�شكنية  عامة  اال�شتثمارية  امل�شاريع  عرقلة  حلل 
خا�شة، وهناك 26 م�شروعًا االآن قيد االنتهاء من 
قيد  وع�شرة  االإجناز  قيد  م�شروعًا  �شبعني  جمموع 

الدرا�شة.
وهيئة  وامل�شتثمر  العراقية  امل�شارف  �شروط  بني 
اال�شتثمار ووزارة املالية يبقى حلم امتالك �شقة يف 
حلم  �شي�شري  فهل  كثرية..  �شعوبات  يواجه  بغداد 
احل�شول  من  بكندا" اأ�شهل  �شغري  "بيت  اجلميع 

على �شقة يف بغداد كما قالت ال�شيدة �شعاد؟؟
نتمنى اأن ال يكون ذلك.. 
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ال�سمك امل�سوي، امل�سكوف، 
يـــ�سرف الذهن اىل �سارع "اأبو 
نوا�س" كما ي�سرف هذا ال�سارع 
الذهن اىل ال�سمك امل�سوي
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اإن مثل هذا الرابط، ال يولد من فراغ، فهناك على 
الدوام عامل قوي له من اجلذور والوقائع الفعلية ما 
ج�شد  على  كالو�شم  تبدو  التي  العالمة  تلك  ير�شخ 
املدينة، ال يغادر مو�شعه وال يبهت لونه، واإن طال به 

العهد.
اأو  �شامراء  غرار  على  األفاظًا  تذكر  اأن  ميكن  كيف 
اأربيل او املثنى من دون اأن ت�شتنفر الذاكرة ب�شورة 
جم�شمة من �شور الداللة احل�شية او االعتبارية التي 

ت�شتح�شر رمزًا او اإ�شارة اأو معنى ما؟
تلك هي الق�شية اإذن.. عالقة م�شتحكمة بني االأمكنة 
وبني "دالالتها النوعية"، �شبيهة بذلك احلبل ال�شري 
بني االإن�شان وبني منجزه الذي �شار هوية له، فعمر 
اأ�شماء ال  اأبو فرا�ض  اأو  اأو عنرة  اأبي ربيعة مثاًل  بن 
تقتحم الذاكرة من كل االأبواب، واإمنا من باب واحد 
اأو�شع من غريه واأعظم، على الرغم من كرة االأبواب 

املوؤدية اىل اأ�شرارهم.

مدخل عام
هذه  مثل  اىل  تفتقر  احلديثة  امل��دن  اأن  الثابت  من 
اخلا�شية ب�شورة عامة، ورمبا �شتحتل ا�شمًا اأو لقبًا 
ثابت، وجتتهد يف  له جذر  اأن ي�شبح  بعد  به  ت�شتهر 

القب�ض على عالمتها ال�شخ�شية الفارقة.
لو ا�شتقراأنا املدن القدمية و�شهرتها لوجدنا �شببًا او 
اكر وراء ذلك، منها الواقعة التاريخية، فبابل، مثاًل 
التاريخ  من  معني  م�شرى  على  الذاكرة  تفتح  مدينة 

ووا�شط  وحمورابي  ر  ونبوخذن�شّ واالأ�شد  امل�شلة  هو 
هي ذاكرة احلّجاج والكوفة ذاكرة اخلالفة العربية 
اهلل  ك��رم  طالب  اأب��ي  ب��ن  علي  واالإم���ام  االإ�شالمية 
�شماعنا  عند  الذهن  يتوقد  نف�شه  وباالجتاه  وجهه، 

ملدن مثل النمرود اأو الوركاء اأو نينوى اأو النا�شرية.
امل��دن  ال��ت��اري��خ��ي��ة، ف�شهرة  ال��واق��ع��ة  اأه��م��ي��ة  وع��ل��ى 
بحكم  بع�شها  �شيت  ذاع  فقد  عليها،  وقفًا  لي�شت 
فيما  كثرية،  ذلك  على  الدينية" واالأمثلة  "مكانتها 
اكت�شبت مدن اأخرى هويتها من "واقعها الزراعي اأو 
اجلغرايف" اأو من خالل و�شعها "االقت�شادي" اأو من 
"طبعية العمل" الذي متار�شه، وكثرية هي املدن التي 
ارتبطت اأ�شماوؤها بفاكهة ما اأو اأكلة اخت�شت بها او 
�شناعة �شعبية اأو فولكلورية ميزتها عن غريها واىل 

ما ال يعد وال يح�شى من العوامل واالأ�شباب.
عن  نتحدث  ونحن  بالتاأ�شري  جديرة  مالحظة  ثمة 
املدينة العراقية حتديدًا، هي اأن العالمة الفارقة قد 
اللقب  ولكن  �شغري،  حي  اأو  حملة  ن�شيب  من  تكون 
باأكملها،  املحافظة  واحيانًا  الق�شاء  اأو  الناحية  يعم 
بل قد  تكون تلك العالمة من ح�شة بيت اأو بيوتات 
اجلزء  من  تنتقل  ال�شهرة  او  ال�شمعة  ولكن  قالئل 

قليلة  باأن مدنًا غري  التذكري  املفيد  الكل.. ومن  اىل 
اجتمع لها غري عامل من عوامل ال�شهرة اأو اللقب اأو 

الو�شف.

اأطعمة وفواكه
يغطي  "عالقات" ال  من  �شريد  ما  اأن  �شلفًا  اعرف 
من  جلميع  بال�شكر  واأدي���ن  ال��وط��ن  خ��ارط��ة  عموم 
تن�شيط  على  حري�شني  ك��ان��وا  فقد  بهم،  ا�شتعنت 
ل��رف��د ه��ذا امل��و���ش��وع بالنافع  ذاك��رت��ه��م وذاك��رت��ي 

واملفيد.
اأربيل  ول��ن  الفلوجة  كباب  ال�شهرة،  ذاك��رة  تقول 
ال�شامية  وعنرب  النجف  وطر�شي  �شامراء  وبطيخ 
بع�شيقة  ورا�شي  االآغ��ا  ب��اب  وخبز  امل�شخاب  وعنرب 
وتني  املو�شل  وكرزات  الهويدر  ورمان  ال�شدة  وقيمر 
وبرتقال  ال��ك��رادة  وخ�ض  االأعظمية  ونبق  الوزيرية 
دياىل ورقي االآ�شكي وطماطة الزبري وطابك العمارة 

ومتر الب�شرة.. وقالئد التني ال�شنجارية.
م��ن مدينة يف  اأك���ر  ا���ش��راك  ن��الح��ظ  اأن  ومي��ك��ن 
باأكر  الواحدة  املدينة  ا�شتهار  اأو  "املادة" الواحدة 
والدب�ض  الباقالء  يف  �شهرة  لها  فاحللة  م��ادة،  من 

النجف  ومدينة  القيمر،  يف  الهندية  �شدة  وت�شاطر 
النجفية  الطر�شي-باحلالوة  على  -زي��ادة  �شهرية 
املعروفة باحلالوة الدهنية املو�شل لها �شمعة كبرية 
– زيادة على الكرزات- بال�شجق وبنوع من احلالوة 
م�شابهة  هياأة  على  ت�شنع  اخل�شر،  ح��الوة  تدعى 
الأرغفة اخلبز، اأما الكبة املو�شلية فهي االأذيع �شيتًا، 
الرا�شي  على  زي��ادة  معروفتان  وبحزاين  وبع�شيقة 
وكربالء  وزي��ت��ًا،  وفاكهة  وزراع���ة  �شجرة  بالزيتون 
ت�شاطر  وك��رب��الء  وهيت  بالرمان  الهويدر  ت�شاطر 
عن  تقل  ال  �شهرة  �شثاثة  ولتمور  بالربتقال،  دي��اىل 
متور الب�شرة، ومدينة "عني كاوه" تناف�ض هبهب يف 
كحولها املحلية، واذا ذكرت البطاط�ض اقرن ا�شمها 
عنوانان  والهندية  الكوت  و�شدتا  واليو�شفية،  بربيعة 
امل�شكوف،  امل�����ش��وي،  ال�شمك  اأم��ا  ال�شمك،  ل��وف��رة 
في�شرف الذهن اىل �شارع "اأبو نوا�ض" كما ي�شرف 
وت�شارك  امل�شوي،  ال�شمك  اىل  الذهن  ال�شارع  هذا 
ب�"  االأو�شط  والفرات  اجلنوب  مدن  معظم  العمارة 
امل�شنوع  اخلبز  ذلك  والطابك"،  ّياع  وال�شِ ال�ِشّياح 
وان  ال�شمن  مع  التمن  طحني  اأو  التمن  طحني  من 
الروبيان  يذكر  وح��ني  االأ���ش��ه��ر،  ه��ي  مي�شان  كانت 

اإعداد: ح�سن العاين

�سهرة املكان..
قد تولد من �سي�س كباب!!

غالبًا ما تقيم املدن القدمية لنف�ضها خ�ضو�ضية معينة.. لقبًا تتعاطاه 
و�ضهرة لها ما ي�ضوغها، م�ضتثمرة عمرها الزمني الطويل لرت�ضيخ نوع 
من االرتباط ال�ضرطي بحيث ال تكاد اإحداها تذكر، حتى تقفز اىل 

الذهن �ضهرتها او عالمتها املميزة.



عامر بدر ح�سون

اأما بعد

ما هي الأعراف ومن هم الذين يقفون عليها؟
اأغلب التفا�سري القدمية تقول اإنهم اأنا�س ت�ساوت ح�سناتهم 

و�سيئاتهم واإنهم يو�سعون على هذا املرتفع )الأعراف( 
الواقع بني اجلّنة والنار وي�ستطيع من يقف عليه اأن يرى 

اأهل اجلّنة واأهل النار واأن يتحدث اإليهم!

ودارت الأيام

ال اأحد يعرف من انتخب الن�شاء يف برملاننا اجلديد؟ الن�شاء 
من  لكان  اعتبار  له  عندنا  ال��ذوق  كان  لو  لكن  الرجال؟  اأم 

الطبيعي اأن ينتخب الرجال الن�شاء. 
ولقد مرت اأيام واأعوام على املراأة وحتررت فيها من كثري من 
ر الكرامة الب�شرية، فيما ازدادت  القيود يف البالد التي تقدِّ
عندنا قيودًا واأغالاًل، وال اأق�شد بالقيود واالأغالل القول اإن 
اجلّدة ال�شافرة تنظر االآن حلفيدتها املحّجبة نظرة من �شاع 
جهده هباء، فاحلجاب من حق املراأة متامًا كما هو من حق 
الرجل! �شاأن رجال الطوارق الذين يتحّجبون فيما ن�شاوؤهم 

�شافرات، وهو االأ�شح عند كل �شاحب ذوق!
اأعنيها  التي  والقيود  ال���ذوق.  قلة  احلياة  يف  الغالب  لكن 
غري  وهذا  حتريرهن،  "ِمّنّية"  للن�شاء  الرجال  حتميل  هي 
ويحافظ  امل���راأة  بكرامة  يعرف  عندما  فالرجل  �شحيح. 
فتح  اأما  كرامته.  ويحفظ  اأواًل  نف�شه  يحرر  اإمنا  فهو  عليها، 
االأحزاب الباب لها لالإ�شهام يف العمل ال�شيا�شي، فهو اإ�شهام 
اأكر  ال�شري هن  العمل  ففي  اأكر،  االأحزاب  منه  ا�شتفادت 
الذين  للرجال  خالفًا  االأ�شرار،  وحفظ  التخفي  على  قدرة 
يتباهون وي�شتعر�شون ن�شاالتهم فيك�شفون تنظيماتهم بهذا 

التظاهر.
واجلديد هنا اأن الرجال ال ف�شل لهم يف حترير املراأة! فقد 
�شاهدت خال�شة درا�شة قامت بها �شيدة اأوروبية قالت فيها 
للرجال بكل ف�شاحة: "ال خلفت عليكم"! فقد ا�شتنتجت اأن 

من حرر املراأة هي تلك امل�شنوعات املنزلية املذهلة:
الغ�ّشالة والثالجة واملكن�شة والفرن والطباخ وغريها! فهي   
الذي  الوقت  من  املئة  يف  �شبعني  من  اكر  اخت�شرت  التي 
هو  الوقت  هذا  واإن  والنفخ،  الطبخ  يف  امل��راأة  تق�شيه  كانت 
الذي اأتاح للمراأة اأن تتحرر واأن ت�شوف دربها وت�شبح اأ�شطر 

واأجمل.
واالح��رام،  بالتاأمل  جديرة  نظر  زاوي��ة  ه��ذا  يف  اأرى  واإذ   

اأن حماقات الرجال، واأبرزها حماقة احلروب، هي  اأ�شيف 
التي �شاعدت املراأة يف التخل�ض من ثيابها الثقيلة وخ�شو�شًا 
احلرب العاملية الثانية، فقد توجهت امل�شانع ل�شنع املالب�ض 
فا�شطرت  �شعره،  وارتفع  العادي  القما�ض  وَقّل  الع�شكرية، 
املراأة، وبكل �شعادة، اىل تق�شري التنورة اىل حتت الركبة، 
اأغنية  وعندنا  اليوم؟  و�شلت  اأين  وتعرفون  الركبة،  ثم عند 
زبونها  بتق�شري  امل��راأة  تطالب  عزيز  اأب��و  حل�شريي  قدمية 

والتحجج بقلة اخلام، ولعلها من اأيام احلرب.
ال�شناعات التي وفرت للمراأة وقتًا هي التي حررتها، و�شوى 
�شاهدت  اأنني  ثم  ادعاء.  الرجال حم�ض  اأحاديث  ذلك من 
املال  يف  جناحًا  االأك��ر  ال�شيدات  من  تعترب  اأملانية،  �شيدة 
وحتقيق امل�شاواة، تقول بوجوب اإلغاء يوم املراأة الأنه يدل على 

عدم امل�شاواة، ولها يف هذا فل�شفة فهمتها زوجتي واأنا.. مل!
اآتي مبثال  اأن  "ودارت االأيام" فعلّي  والأن عنوان الزاوية هو 
عن دورة االأيام، فاأقول اإن معركة ال�شفور واحلجاب ا�شتعلت 
يف العراق اأوائل القرن الع�شرين فوقف رجال الدين ونخبة 
الأن  بالكفر  بال�شفور  املطالبني  ونعتوا  ال�شفور  �شد  املجتمع 

ال�شفور الذي يطالبون به هو الكفر!
واملحافظني،  الدين  رج��ال  مطلب  و�شار  االأي���ام..  ودارت 
ال�شفور  اأن  اإذ  كفرًا!  يعتربونه  كانوا  ما  هو  هذه،  اأيامنا  يف 
املرفو�ض اآنذاك كان هو بال�شبط ماي�شمى اليوم "احلجاب 

ال�شرعي"، والذي ترتديه اأكر من ن�شف نائباتنا االآن.
ويالها من دورة اأيام عجيبة!
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اىل  الذاكرة  ت�شافر  والبهارات  العنبة  انواع  واأفخر 
"ابن  ب�  الكرخ  وا�شتهرت  غريها،  دون  من  الب�شرة 
للباجة،  عنوانني  "احلاتي"  ب�  والر�شافة  طوبان" 
وكلمة "اجلعيفر" مرتبطة ب�"ابن حنان�ض" فال اأحد 
ال�شراي  اإال كبة  الطر�شي  ي�شاهيه يف �شمعة و�شيت 
ول�شوف  البغدادية..  الكبة  عن  احلديث  جرى  اذا 
التي  االأ�شماء  تلك  يف  االأ�شا�ض  ويبقى  الكالم  يطول 

تنبه الذهن اىل ا�شماء مرادفة لها ومالزمة.

املدن والعامل
بواحدة  العراق  العديد من مدن وحمافظات  اقرن 
اأو اكر من املعامل او ال�شواخ�ض التي ميكن اأن تكون 
"اآثارية او جغرافية او �شيا�شية"، وعلى العموم هناك 

نوعان رئي�شان هما "املادية" و"املعنوية".
"معلم" فالبد من  واذ كنا �شنذكر احيانًا اكر من 
املعامل هو  اأحد هذه  اأن  الوقت نف�شه اىل  التنبيه يف 
�شيئًا  باتا  حتى  به  وارتبطت  باملدينة  ارتبط  ال��ذي 
للثاين،  وهوية  دلياًل  منهما  الواحد  واأ�شبح  واح��دًا 
ترمز  باملقابل  والقلعة  بالقلعة  لنف�شها  ترمز  فاأربيل 
عناء  اأي  اىل  ال��ذاك��رة  تتعر�ض  اأن  غري  من  الأربيل 
متامًا، كما تتبادل كركوك والنار االأزلية هذه العالقة 

الوطيدة وكما يرتبط �شارع النهر برائحة الن�شاء.
وامللوية  بهيت  ال��ق��ار  ارت��ب��ط  االأ���ش��ا���ض  ه��ذا  وع��ل��ى 

ورد  وحيثما  "املنارة" باملو�شل،  واحلدباء  ب�شامراء 
اىل  الفكر  ان�شرف  �شاري  خ��ان  او  الرميثة  ا�شم 
ثورة الع�شرين، واذا قلنا اخلال�ض تذكرنا الب�شاتني، 
مدينة  هي  والفراوي  وا�شط،  حمافظة  هو  والقطن 
قره قو�ض وفن الغناء وكرة امل�شايف رمز النا�شرية 
غري  ال��ذاك��رة  يف  �شيئًا  يبعث  ال  ال�شلمان  وق�شاء 

ال�شجن القدمي "نقرة ال�شلمان" الذي وىل من غري 
رجعة والفاو هي احلّناء!

ال�شعيبة  ارت��ب��ط��ت  ال�����ش��ي��غ��ة  ه���ذه  م��ع  وت��وا���ش��اًل 
امل�شيب  وج�شر  املثل،  جمرى  جرت  حتى  بال�شكراب 
واكت�شبت  للمدينة  هوية  �شار  عراقية  اأغنية  ب�شبب 
من  �شهرتها  �شنجار(  لق�شاء  ال�شمال)تابعة  ناحية 
اأجود  من  يعد  وال��ذي  اأرا�شيها  يف  يزرع  الذي  التبغ 
"عنه" تقود  وم��دي��ن��ة  ال��ع��امل  امل��ع��روف��ة يف  االأن����واع 
ال��ع��راق، ام��ا احلياكة  اأط��ول �شارع يف  ال��ذاك��رة اىل 
احلياوي  الب�شاط  وحظي  احلي،  ن�شيب  من  فكانت 

ب�شهرة متفردة.
العراقية،  وال�شالالت  والعيون  امل�شايف  كرة  وعلى 
ال�شحرية  العني  يف  تنح�شر  ال�شريعة  االإ�شارة  فاإن 
الب�شرة  عنوان  واالأنهار  و�شقالوة..  بك  علي  وكلي 
اذا  رمزها  والنخيل  االأن��ه��ار  عن  الكالم  ج��رى  اذا 
اىل  االأنبياء  يرمز  مثلما  النخيل،  عن  الكالم  جرى 
ال�شكنية  االأحياء  اىل  املن�شور  مدينة  وترمز  نينوى 
امل��دائ��ن  ه��ي  مدر�شية"  "�شفرة  وع��ب��ارة  ال��راق��ي��ة 
ان  ميكن  وال  الهندية،  و�شدة  واحلبانية  وال�شدور 
ذهن  يف  وبغداد  و..  الزقورة  اال  "عقرقوف"  تكون 
االأوروبي ويف ذاكرة العامل هي األف ليلة وليلة وعنوان 

العلم واحل�شارة وال�شالم.
واالألقاب  امل�شميات  من  كثريًا  باأن  االإق��رار  يجب  ثم 
العراق  ملدن  القدمية  اخلارطة  على  وزعناها  التي 
كثرية  تعديالت  عليها  ج��رت  فقد  ه��ي،  كما  تعد  مل 
اخرى  م��دن  تخلت  او  تنازلت  فيما  ج��ذري  بع�شها 
وال�شيت  ال�شهرة  �شوى  لها  تبق  ومل  "�شفتها"  عن 
العتيق.. ولي�ض اأدل على ذلك اأن كرادة اليوم هي غري 
"عنه" ال�شارع الطويل تغفو االآن يف  كرادة االأم�ض و 
قاع الفرات، ومل تعد الب�شرة �شيدة التمر وال احللة 
طعم القيمر، وال النجف خبرية الطر�شي وال وا�شط 
عرو�شة القطن وال املدائن وال�شدة مبتغى امل�شافرين 
تطورات  اإن  وال..  وال..  الكباب  مطبع  الفلوجة  وال 
وال�شياحة  وال�شناعة  ال��زراع��ة  ح��ق��ول  يف  هائلة 
حتت  من  نهائيًا  الب�شاط  ت�شحب  مل  اإن  والعمران، 
االأقدام فاإنها قد مدت يف طول هذا الب�شاط وعر�شه 
والنوعي  الكمي  واالإنتاج  وال�شهرة  باجلودة  لي�شمل 

ع�شرات املدن بدل املدينة الواحدة.



امل�شاة  لعبور  خ�شبيًا  اجل�شر  ه��ذا  ك��ان  بدايته،  يف 
وم��رور  عبور  لت�شهيل  متحركًا  وك��ان   وال�شيارات، 
دجلة  نهر  ك��ان  حني  ال�شغرية  وال�شفن  )ال���دَوب( 

عري�شًا وعميقًا.
ت�ضمياته

بعد مدٍّ وجزر وخالفات على ا�شم اجل�شر، الذي كان 
اىل  ن�شبة  الكاظم  ج�شر  ي�شمونه  الكاظمية  اأه��ايل 
ي�شمونه  االأعظمية  اأهايل  كان  فيما  املدينة،  ت�شمية 
العهد  اأي��ام  احلكومة،  ق��ررت  لذا  االأعظمية،  ج�شر 
امللكي، ت�شميته با�شم ير�شي جميع االأطراف وبعيدًا 
)الوزير  ع��الوي  املجيد  عبد  فاأطلق  اخلالفات  عن 

حيننئذ( عليه ا�شم ج�شر االأئمة.
تاريخه

اثني  بني  من  ثابت  ج�شر  خام�ض  هو  اجل�شر  ه��ذا 
قبله  هذا،  يومنا  اىل  بغداد  يف  �شّيدت  ج�شرًا  ع�شر 
يربط  وك��ان  النهر  على  طائفًا  القدمي  اجل�شر  كان 
ومربوطة  بطّوافات من احلديد متال�شقة  ال�شفتني 
املوؤقتة  الع�شكرية  باجل�شور  اأ�شبه  متينة،  بحبال 

العائمة.
ق�ض�س وحكايات ظريفة

ب�شبب  تتمدد  اأو  تفتح  احلبال  اأو  الطّوافات  كانت 
التي  املياه وارتفاع من�شوبها واالأمواج  �شرعة �شريان 
قد  ج�شرهم  اأن  ليجدوا  النا�ض  في�شتيقظ  حت��دث 

اختفى.
ويتطوع اأغلب النا�ض يف املنطقة للبحث عنه فيجدونه 
را�شيًا على بعد كيلومرات، وتتم اإعادته و�شط فرحة 

االأهايل وزغاريد الن�شوة واملو�شيقى ال�شعبية.
قد  كان  اجل�شر  هذا  اأن  اأي�شًا  بالذكر  اجلدير  من 
بناء  ليتم  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  دوره  انتهى 
ج�شر قوي ي�شهم يف خدمة النا�ض من خالل التنقل 
والعبور من واإىل املناطق االأخرى، وي�شاعد التجار يف 
بريطانية  �شركة  ب��داأت  لذا  ب�شهولة،  ب�شائعهم  نقل 
وقد  1957م..  1377ه����/  ع��ام  حديث  ج�شر  ببناء 
لندن  يف  )باتر�شي(  ج�شر  م��ن  املهند�شون  اتخذ 

منوذجًا لبناء ج�شر االأئمة.
الكارثة

ابتلع  فقد  الكارثة،  وقعت  2005م  اآب   31 ي��وم  يف 
ون�شاء  رجال  بني  �شخ�ض  ال���1400  قرابة  دجلة  نهر 
مرا�شم  يف  طقو�شهم  ي��وؤدون  كانوا  و�شيوخ  واأطفال 
بعدما  ال�شالم،  عليه  جعفر  بن  مو�شى  االإمام  زيارة 

اأقدم اأ�شخا�ض مغر�شون على ترويج اإ�شاعات بوجود 
ويف  نفو�شهم،  يف  الذعر  اأث��ار  ما  بينهم  انتحاريني 
منطقة  اأه��ايل  ه��ّب  ال�شعبة  اللحظات  تلك  خ��الل 
النهر،  من  وانت�شالهم  الغرقى  اإنقاذ  اىل  االأعظمية 
اأكر من ع�شرة غوا�شني كان من  اإثرها  وغرق على 
اأنقذ  ال��ذي  العبيدي  عثمان  ال�شاب  ال�شهيد  بينهم 

الع�شرات قبل غرقه..
اإعادة افتتاح اجل�ضر

بتاريخ 11/ ت�شرين الثاين / 2008 اأعادت اجلهات 
ثالث  مل��دة  مغلقًا  ك��ان  اأن  بعد  اجل�شر  فتح  االأمنية 
�شنوات وتبادل اأهايل املنطقتني القبالت عند لقائهم 
واالأل��وان  العراقية  االأع��الم  زينته  الذي  على اجل�شر 
الزاهية ونحر االأهايل اخلراف عند بداية االحتفال 

الذي ح�شرته �شخ�شيات بارزة يف الدولة.
يقول اأحد اأوالد احلاج املرحوم عطا االأعظمي، وهم 
ي�شتهرون  الذين  االأعظمية  يف  القدمية  العوائل  من 
ببيع املواد الغذائية جملة ومفرد،  اإن هذا اجل�شر له 
اأهمية خا�شة عند اأهايل االأعظمية الأن زوار االإمام 
الطريق  هذا  ي�شلكون  ال�شالم  عليه  الكاظم  مو�شى 
و�شراء  بالتب�شع  ويقومون  خمت�شرًا  يعترب  ال��ذي 
احلاجيات من املحال املوجودة يف املنطقة. وعندما 
الت�شوق.  من  خالية  املنطقة  اأ�شبحت  اجل�شر  اإغلق 
وهذا اجل�شر له اأهمية خا�شة يف نفو�ض كل العراقيني 
ونحن  املذهبي  للن�شيج  جامع  وه��و  مذاهبهم  بكل 

نعترب اأن ال حياة بدون هذا اجل�شر.
اأه��ايل  اأي�شًا م��ن  اأب��و عمر االأع��ظ��م��ي، وه��و  وي��ق��ول 
كانت  التي  اجل�شر،  وقعت حادثة  عندما  االأعظمية: 
ب�شببها،  اجل�شر  واأغلق  العراقيني  لكل  جدًا  مفجعة 
االأعظمية  جانب  يف  تعمل  التي  املهن  كل  ت�شررت 
وانقطع التوا�شل مع اأهايل الكاظمية انقطاعًا تامًا، 
يف  كانت  كما  االآن  ع��ادت  هلل  واحل��م��د  االأم���ور  لكن 

ال�شابق.
وعجز كاظم احليايل عن التعبري عن عواطفه فيقول: 
اأ�شعره، فيكفي  اأن تعربِّ عما  ت�شتطيع  اأجد كلمات  ال 

هذا اجل�شر اأنه يجمع بني االأعظمية والكاظمية.
اجل��دار  رف��ع  بعد  اجل��دي��دة  بحّلته  اجل�شر  واالآن 
وفتح  االأم��ن��ي��ة،  االأو����ش���اع  وا���ش��ت��ق��رار  الكونكريتي 
واإيابًا، عاد  العجالت ذهابًا  اأمام  الطريق مب�شارين 
طريقًا حيويًا بني منطقتني جتمعان الن�شيج العراقي 

باأطيافه، اأال وهما الكاظمية واالأعظمية.

جــ�ــســر الأئــمــة
 �سريان املحبة

بني  الأعظمية والكاظمية

يعترب 
خام�س ج�سر  

من بني 
اجل�سور التي 

دت على  �ُسيِّ
نهر دجلة  

م ج�سر  مِّ �سُ
الأئمة

على غرار 
ج�سر 

)باتر�سي( 
يف لندن

يف بغداد �ضواهد كثرية ، مهما كتبنا عنها، ن�ضعر اننا مق�ضرون امام عظمة بغداد و تاريخها 
و تراثها اخلالد. يف �ضل�ضلة ) اأمكنة ( ، نتحدث يف هذا  العدد عن ج�ضر االأئمة الذي يربط 

االأعظمية بالكاظمية و بني مقربتني: قري�س  اخليزران اللتني ت�ضمان رفات الكثري من 
اأئمة الدين والعلماء، ومن بينهم االإمام مو�ضى بن جعفر)عليه ال�ضالم( واالإمام اأبو حنيفة 

عامر جليل ابراهيمالنعمان )ر�ضوان اهلل عليه(. 
ت�سوير- ح�سني طالب
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بفتح  تقوم  اأن  العامة  امل���رور  مديرية  ق��ررت  فقد 
مواقع عدة الإ�شدار اإجازة ال�شوق للمواطنني، وتاليف 
امل�شاكل التي ح�شلت يف ال�شابق من تاأخري وحتريف 
عملية  على  عديدة  مميزات  ُت�شيف  واأن  وتالعب، 

االإ�شدار من اأولوياتها تثقيف ال�شائق.
رفع الثقافة

اإن الغر�ض من االإجازة االإلكرونية اجلديدة هو عدم 
عملية  كانت  اذ  امل��واط��ن،  عند  القوانني  ا�شت�شهال 
جدًا،  وب�شيطة  �شهلة  �شابقًا  ال�شوق  اإج��ازة  اإ�شدار 
هذه  الجتياز  املراحل  من  العديد  ا�شافة  متت  لهذا 

العملية.

 الرائد فادي عماد، مدير �شعبة اإعالم املرور، يحدثنا 
فيقول: "اإن االختبار النظري ال�شابق كان يعتمد على 
ال�شور اذا ما حتدثنا عن اجلانب النظري لالختبار، 
ا�شافة اىل اختبار الفح�ض الطبي والعملي، اأما االآن 
وقبل فرة وجيزة، ول�شرورة رفع ثقافة ال�شائق، وما 
قلة  ب�شبب  عديدة  وح��وادث  خمالفات  من  �شاهدناه 
وعدم  املركبات،  �شائقي  بع�ض  عند  والثقافة  الوعي 
تفهمهم لالإ�شارات املرورية وااللتزام بها، حتتم علينا 
وتوعيتهم  لتثقيفهم  واجلهد  العمل  وتكثيف  حتديث 
نظام  بتحديث  املديرية  با�شرت  اذ  امل��رور،  بقوانني 
اإ�شدار  مرحلة  اىل  و�شلنا  حتى  اخلا�ض،  االإج��ازة 

املهمة  املراحل  من  تعد  والتي  االإلكرونية،  االإج��ازة 
يف العمل ال�شراتيجي ملديرية املرور العامة، لت�شجيل 
الوطني، ومتت  بامل�شروع  املتمثل  �شوق،  اإجازة  ومنح 
بكل  الف�شاد  منع  واأهمها  االأمور  من  العديد  مراعاة 
اأ�شكاله، اإذ اأن �شائق املركبة او طالب االإجازة �شيكون 

وحده يف االختبار وبال م�شاعدة من اأحد".
م�سروع وطني

يف  ن��اف��ذة  تخ�شي�ض  مت  االخ��ت��ب��ار  عملية  لت�شهيل 
املرور  ملديرية  الر�شمي  املوقع  خالل  من  االإنرنت 
اإجازة  ملنح  الوطني  امل�شروع  نافذة  واختيار  العامة، 
هذا  عماد  ال��رائ��د  لنا  يو�شح  االإلكرونية.  ال�شوق 
املعلومات  مبلء  االإجازة  طالب  "يقوم  ويقول:  االأمر 
ال�شخ�شية اخلا�شه به، ولكال اجلانبني من االإ�شدار 
ملوؤها  يتم  اأن  وبعد  االإج���ازة،  جتديد  او  م��رة  الأول 
اىل  بعدها  وي��ذه��ب  طبعها،  امل��واط��ن  على  يتحتم 
يتم  الفح�ض  اإكمال  وبعد  الطبي،  الفح�ض  عيادات 
اإج��ازات  منح  مواقع  اىل  الر�شمي  بالربيد  اإر�شالها 
بالن�شبة  اي�شًا  متعبة  العملية  ه��ذه  اأن  اإال  ال�شوق، 

نحن  املواطن  خدمة  اأجل  من  وكمديرية  للمواطن، 
ال�شحة  وزارة  يف  املعنية  اجلهات  مفاحتة  ب�شدد 
اإج��راء  لت�شهيل  موقع  كل  يف  �شحية  مراكز  الفتتاح 
اإكمال  و�شرعة  امل��راج��ع��ني،  ت��اأخ��ري  وع��دم  املعاملة 

املعاملة ب�شورة اأ�شهل".
 اختبار اإلكرتوين

بحتة  اإلكرونية  اأج��ه��زة  طريق  ع��ن  االخ��ت��ب��ار  يتم 
وبدون م�شاعدة من اأي �شخ�ض داخل موقع االختبار، 
هذا ما تف�شل به الرائد عماد اإذ يقول :"اإن املركبات 
نوع )بيك  تكون من  والتي  التي خ�ش�شت لالختبار 
تنفي  حديثة،  اإلكرونية  باأجهزة  مزودة  تكون  اأب( 
يف  ال�شائق  ي�شاعدون  موظفني  وج��ود  اىل  احلاجة 
اذ  العملي،  لالختبار  بالن�شبة  وه��ذا  العملية،  هذه 
االختبار،  عجلة  داخ��ل  ذكية  �شا�شات  اإ�شافة  متت 
مت  اذا  ال�شائق،  وج��ه  لقراءة  متخ�ش�شة  وكامريا 
االختبار،  يف  للغ�ض  حم��اول��ة  او  ال�شائق  ا�شتبدال 
ا�شافة اىل جلب املعلومات ب�شكل دقيق واإر�شالها اىل 
ال�شباط  اأحد  عليها  ي�شرف  التي  احلا�شوب  اأجهزة 

امل��ت��خ�����ش�����ش��ني، 
قيا�ض  مميزاتها  من  حت�ش�ض  اأجهزة  هناك  واأي�شًا 
ك��رادار  تعمل  اخل��ط��اأ  ح��دوث  عند  العجلة  م�شافة 
�شالحية  م��دى  وحت��دد  االختبار،  طريق  ط��ول  على 
ع��ل��ى اخل��ط��وط  ال��ت��ج��اوز  اذا مت  امل��رك��ب��ة  ���ش��ائ��ق 
اذا  ال�شائق  نقاط  تنق�ض من  اذ  اجلانبية املحددة، 
هذه  بوا�شطة  تلقائيًا  اخلطوط  تلك  مالم�شة  متت 

االأجهزة".
�سوؤاًل  250

من ال�شهولة معرفة ال�شائق لعالمات مرورية معدودة 
على ا�شابع اليد، مثل اإ�شارة االنعطاف او التوقف او 
التحويلة، وغريها من االإ�شارات املتعارف عليها، اإال 

يجهلون  ال�شائقني  من  العديد  اأن 
ب��اق��ي االإ�����ش����ارات امل����روري����ة، او 
يتالفون تطبيقها لعدم معرفتهم 
تخ�شي�ض  مت  ل��ه��ذا  مب��ع��ن��اه��ا، 
لو�شع  املتخ�ش�شني،  من  ك��ادر 
ال�شائقني  واختبار  ���ش��وؤااًل،   250
يو�شح  ف��ادي  ال��رائ��د  احلا�شوب.  اأج��ه��زة  بوا�شطة 
باأجهزة  وم��زودًا  متخ�ش�شًا  ق�شمًا  هناك  "اأن  لنا 
مت  حيث  لل�شائق،  ال��ن��ظ��ري  لالختبار  احل��ا���ش��وب 
اأن توزع  �شوؤااًل يف كل اختبار، وبعد  تخ�شي�ض 250 
ب�شكل تلقائي على كل �شائق ع�شرة اأ�شئلة ع�شوائية، 
الغ�ض  عدم  بداعي  اال�شئلة  هذه  من  اختيارها  يتم 
والتالعب، حيث اأن ال�شائق يكون ملزمًا باالإجابة عن 
ما ال يقل عن �شتة ا�شئلة الجتياز االختبار والنجاح، 
 ،%60 النظري  االختبار  يف  النجاح  ن�شبة  تكون  اذ 
يخترب  مل  �شائق  ام��ام  ب�شيطة  لي�شت  العملية  وه��ذه 
الحتتوي  االأ�شئلة  هذه  واأن  قبل،  من  الطريقة  بهذه 
فقط على اأ�شئلة االإ�شارات املرورية، بل حتتوي على 

بداأت مديرية املرور العامة بتنفيذ م�ضروع وطني خلدمة املواطنني 
يف اإ�ضدار االإجازات، فبعد اأن كان يتحتم على كل من يروم احل�ضول 

على اإجازة ال�ضوق اأن يدخل معاناة الروتني القاتل، ف�ضاًل عن التالعب 
احلا�ضل يف اإ�ضدارها ب�ضورة غري قانونية مقابل مبالغ من املال من قبل 
بع�س �ضعاف النفو�س، اإال اأن هذا امل�ضروع اخلدمي اأ�ضبح نافذة جديدة 

تنظيمية من اأولوياتها حماربة الف�ضاد بجميع اأ�ضكاله.

ــــــــــوٌر تــــقــــنــــي  ــــــــــط ت
لــلــقــ�ــســاء عــلــى الــفــ�ــســاد

الإجازة الإلكرتونية

ذوالفقار يو�سف
ت�سوير- ح�سني طالب



ال�شحيحة  القيادة  تخ�ض  التي  االأ�شئلة  من  العديد 
حتتوي  فهي  ذلك  اىل  اأ�شافة  بالقوانني،  وااللتزام 
وميكانيكية  االأولية  االإ�شعافات  تخ�ض  ا�شئلة  على 

العجلة ومعاجلة العطل. 
بانت  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��روع  ه��ذا  ب���وادر  "باأن  ي���ردف 
كل  من  وان  تزايد،  املختربين يف  فاأعداد  مالحمه، 
وهذا  االختبار،  يف  �شخ�شًا   30 ينجح  �شائق   100
ماجعلنا نعلم باأن امل�شروع ناجح، وخطوة جيدة نحو 
خدمة  �شاأنها  من  بقوانني  واالل��ت��زام  النظام  ع��امل 

املواطن وتاليف االأخطاء".
"first aid"

تعديالت  باإ�شافة  العامة  امل��رور  مديرية  تكتف  مل 
على اجلانب النظري والعملي من االختبار، بل اأنها 
متيزت باإ�شافة جانب اآخر اىل ثقافة ال�شائق، وهذه 
اأثناء  املخاطر  تاليف  يف  التوعوي  اجلانب  من  املرة 
املديرية خ�ش�شت ق�شمًا  يوؤكد فادي"اأن  احلوادث، 
اآخر يف هذا امل�شروع الوطني وهو االإ�شعافات االأولية، 
مع  التعاقد  مت  اذ  متخ�ش�ض،  بكادر  يتمثل  وال��ذي 
جهودهم  لتكثيف  العراقي  االأحمر  الهالل  جمعية 
او حادث،  ا�شطدام  اأثناء حدوث  ال�شائق  توعية  يف 

وتاليف االإ�شابات واحلاالت الطارئة، وكيفية التعامل 
مع امل�شابني ما بعد احلوادث، ومت عمل دورات بهذا 
ال�شوؤال  اي�شًا  ويتم  دقيقة،  ع�شرين  ملدة  اخل�شو�ض 
بهذا اجلانب يف االختبار النظري ملعرفة مدى فهم 

ال�شائق للعملية".
وي�شري اىل "اأن الف�شل يف االختبار اليعني اأن العملية 
التقل  مدة  خ�ش�شنا  فقد  لل�شائق،  بالن�شبة  انتهت 
اأدنى وب�شكل جماين، الإعادة  ا�شبوع واحد كحد  عن 
تتكرر  وان  االج����ازة،  حت�شيل  ي��روم  مل��ن  االخ��ت��ب��ار 
او منع من قبل  اآخر وبال تردد  العملية مع كل ف�شل 
�شائق  ثقافة  رف��ع  فقط  ه��و  هدفنا  الأن  امل��دي��ري��ة، 

املركبة، وتوعيته بقوانني املرور وااللتزام بها".
مواقع خدمية

احلا�شل  الزخم  من  املواطنني  من  العديد  يعاين 
ت�شل  اذ  ال�شابقة،  االإج���ازة  لتجديد  ذهابهم  عند 
الرائد  الواحد.  لليوم  املئات  اىل  املواطنني  اأع��داد 
"بتوجيه  وي��ق��ول:   اجلانب  ه��ذا  من  يحدثنا  ف��ادي 
موقعني  افتتاح  مت  املحرم  العامة  امل��رور  مدير  من 
املوازي يف موقعي  للم�شروع  ال�شوق  اإجازات  لتجديد 
الكرخ والر�شافة،  )الغزالية والر�شتمية( يف جانبي 
اذ اأن هذين املوقعني ي�شكالن ا�شافة اىل مواقع منح 
اجازة ال�شوق الأول مرة واملوجودة يف موقعي امل�شروع 
الوطني )احل�شينية والتاجيات(، كما مت متديد وقت 
اىل  املحافظات  وجميع  بغداد  العا�شمة  يف  العمل 
من  املواطنني  زخم  لتاليف  م�شاًء  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
طالبي اإجازة ال�شوق، والذي يبداأ من ال�شاعة الثامنة 
ا�شتح�شال  هو  الوحيد  العائق  اأن  ورغ��م  �شباحًا، 
واالأمور  املايل،  ال�شندوق  وغلق  والر�شوم  الغرامات 

ال��واح��دة  ال�����ش��اع��ة  امل��ال��ي��ة يف  ب����وزارة  تتعلق  ال��ت��ي 
اأن بعد ا�شتح�شال املوافقات متدد ليغلق  ظهرًا، اال 
ال�شاد�شة من م�شاء كل  ال�شاعة  ال�شندوق املايل يف 
يوم، وملراعاة املواطنني من املوظفني اي�شًا بعد نهاية 
الدوام الر�شمي، ما جعل اعداد املراجعني تقل ب�شكل 

ملحوظ".
للن�ساء و�سع خا�س

ي�شري االأ�شتاذ فادي اىل "اأن هناك اختالفًا يف عملية 
وينوي  م�شبقًا  االإج��ازة  ميتلك  ملن  بالن�شبة  االختبار 
اذ  االإلكرونية،  ب��االإج��ازة  ا�شتبدالها  او  جتديدها 
يتم اختباره فقط من اجلانب ال�شحي، وا�شتح�شال 
باأن  املتخ�ش�شة  الطبية  الكوادر  قبل  من  املوافقة 
ال�شائق قادر على القيادة، اما بالن�شبة لالإ�شدار الأول 
مرة فيجب على ال�شائق ان يدخل جميع االختبارات 

حتى يتم ح�شوله على االإجازة االإلكرونية".
عن  يختلف  خا�شًا  و�شعًا  للن�شاء  باأن"  وي�شيف 
تخ�شي�ض  مت  اذ  االخ��ت��ب��ار،  عملية  يف  ال���رج���ال 
حركة  ناقل  جهاز  وذات  �شغرية)�شالون(  عجلة 
يف  الن�شاء  وم��راع��اة  العملية  لت�شهيل  اوتوماتيكي، 
القيادة، اأما الرجال فقد خ�ش�شت لهم مركبة ذات 
النظري  لالختبار  بالن�شبة  اما  ع��ادي،  حركة  ناقل 
واال�شعافات االأولية فاإن املراأة تدخل هذه االختبارات 
كما يدخلها الرجل، وكل ذلك من اجل توعية ال�شائق 

من كال اجلن�شني بقوانني القيادة ال�شحيحة".

الرائد فادي عماد

اأحمد ال�سالح

م�ستقبليات

مل تعد كامريا القناة التلفزيونية مثال هي الوحيدة التي 
تنقل اخلرب او تتابعه من موقعه..

فالتلفون الذكي وموقع في�سبوك يتوفر على خا�سية البث 
ر لكل م�ستخدم اأن ينقل اي خرب ويتابعه  احلي، وقد ي�سَّ

ببث مبا�سر من اأي مكان يف العامل..

مهٌن �ستنقر�س ..!!

 - اعتماده  الحظت  الزمن  م��رور  وم��ع  للطبيب،  ال��دوري��ة  مراجعتي  وخ��الل  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  هنا 
واملمر�شات اللواتي يعملن يف عيادته اأي�شًا - على الكومبيوتر اأكر واأكر يف كل مرة..

قبل اأكر من ع�شر �شنوات كان االأمر يقت�شر على درج املعلومات االأ�شا�شية يف الكومبيوتر فقط ..
اما اليوم فقد اأ�شبح الكومبيوتر املرتبط  ب�شبكة االإنرنيت، وعلى مواقع طبية متخ�ش�شة، �شرورة لكل 

طبيب لت�شخي�ض احلالة املر�شية وايجاد العالج املنا�شب لها..
وزيادة من ال�شعر بيتًا، فقد اأ�شبح كل منا ميكنه ت�شخي�ض بع�ض احلاالت املر�شية وايجاد العالج املنا�شب 

لها عن طريق البحث على االإنرنيت، مع التعامل بحذر يف مثل هذه احلاالت..
واالأمر ال يقت�شر على الطب..!!

يف ال�شحافة اأي�شًا..
لعل ال�شحافة اأوىل املهن التي ناف�شها الن�شر املجاين والوا�شع على االإنرنيت، خا�شة على مواقع التوا�شل 

االجتماعي التي اأتاحت فر�شة الن�شر للجميع..
فلم تعد كامريا القناة التلفزيونية مثال هي الوحيدة التي تنقل اخلرب او تتابعه من موقعه..

ر لكل م�شتخدم اأن ينقل اي خرب  فالتلفون الذكي وموقع في�شبوك يتوفر على خا�شية البث احلي، وقد ي�شَّ
ويتابعه ببث مبا�شر من اأي مكان يف العامل..

قبل هاتني املهنتني..
وظيفة املهند�ض املعماري اأخذت تعاين اأي�شًا من املناف�شة ال�شديدة ب�شبب االإنرنيت..

فكل من يريد خريطة او ت�شميمًا الأية بناية ميكنه احل�شولةعلى اآالف النماذج على النت..
وهكذا �شنجد يومًا ما اأن الكثري من الوظائف التقليدية مل تعد لها حاجة يف امل�شتقبل..

و�شت�شرح اأعداد هائلة من العاملني فيها..!!
فقد ال تبقي لنا االآالت وظيفة او مهنة للرزق يومًا ما  يا �شاحبي..!!!

والأن االآلة حتى االآن حتت �شلطة االإن�شان وميكن تطويعها خلدمته يف خمتلف املجاالت..
فاإن احلكمة تقت�شي معاجلة ظاهرة ت�شريح العمالة الب�شرية وتوفري م�شدر رزق منا�شب لها بعد ان حّلت 

االآلة حملها..
واأي�شا كيف �شتنتفع الب�شرية من الوقت الفائ�ض الذي �شتوفره االآالت لنا يف ظل نظام اجتماعي واقت�شادي 

و�شيا�شي جديد  وعادل ...؟! (
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هذه املرة، �شننحاز اأي�شًا اىل املنتج العراقي، لكننا 
منتجه،  بجمالية  يهتم  ال  ال���ذي  ال��ف��الح  �شننتقد 
متنا�شيًا اأن العني تاأكل قبل الفم..! يف اأحد االأ�شواق، 
جذب انتباهي �شخ�ض كان يقلِّب بحزن وا�شح املنتج 
او  العناية  مقومات  الأب�شط  يفتقر  ال��ذي  العراقي 
وكاأنها  ومربة  مغرّبة  منتجات  اخلارجي،  االهتمام 
قال  االأ���ش��واق.  باجتاه  مبا�شرة  احلقل  من  قادمة 
االأ�شواق  او  العلوة  اىل  ياأتي  اإن��ه  احلي  عبد  �شرمد 
مرة  كل  ويف  العراقية،  املنتجات  �شراء  على  م�شّرًا 
ي�شدمه منظر املنتج. واأ�شار اىل الفرق يف العر�ض 
بني الطماطم الركية امل�شتوردة ومثيلتها العراقية، 
فاالأوىل نظيفة ولي�شت متكومة يف �شندوق ال ي�شعها 
قطعة  وك��اأن��ه��ا  ع��دة  ث��م��ارًا  حتمل  اأغ�����ش��ان  وبينها 
يف  ومتكومة  ال��راب  يغطيها  الثانية  بينما  ديكور، 
�شندوق �شغري، وحني يختار الزبون الثمرة اجليدة 
اأن  رغ��م  يديه،  االأت��رب��ة  تغطي  غريها،  عن 
معدلة  غري  العراقية  املنتجات 
او  ع�شويًا  م�شتنبتة  بل  وراث��ي��ًا 

ب�شماد كيمياوي ولي�ض بالهورمونات. 
الإهمال الوا�سح

هي  العراقية  الزراعية  املنتجات  كانت  -لطاملا 
مهملة  اأ�شبحت  لكنها  زال��ت،  وم��ا  واالأل���ذ  االأط��ع��م 
كثريًا، فما ال�شبب؟  اإن ما يواجهه املح�شول العراقي 
اليوم من اإهمال �شببه الفالح واجلهات املخت�شة يف 
الوقت نف�شه.  يرى املواطن اأحمد املالك اأن ال حجة 
�شطوة  ي��رى  وه��و  باالأ�شى  ي�شعر  ك��ان  ال��ذي  للفالح 
وعادت  املنع  ق��رار  �شدر  فقد  امل�شتوردة،  املنتجات 

عجلة املنتجات الوطنية الزراعية للعمل، ويقول:
نظافة  اأك��ر  امل�شتوردة  املنتجات  تكون  ما  -غالبًا 
وتخ�شي�شها  احلكومات  يعود الهتمام  وهذا  وملعانًا 

حما�شيله  اإظ��ه��ار  على  ال��ف��الح  مل�شاعدة  االأم����وال 
او  ���ش��الل  يف  تو�شع  اإذ  ���ش��ورة  باأح�شن  ال��زراع��ي��ة 
احلكومات  ه��ذه  وت��ق��وم  ونظيفة  خا�شة  �شناديق 
املعد  املح�شول  �شورة  باأهمية  الفالح  بتوعية  اأي�شًا 

للت�شدير. 
اهتمام

تظهر  عراقية  منتجات  جن��د  اأي�����ش��ًا،  االأ���ش��واق  يف 
عناية  �شنجد  مثاًل،  املنتجني،  او  عني  امل�شنِّ اهتمام 
وتعبئة  والع�شائر  باملنتجات  للغاية  ودقيقة  ملحوظة 
والت�شاميم  االأغ��ل��ف��ة  ج��ودة  حيث  م��ن  املك�شرات، 
االأ�شعار  وحتى  والكمية،  بالطعم  م��رورًا  اخلارجية، 
ربح  عن  نف�شي  مع  ت�شاءلت  فقد  للغاية،  الرخي�شة 
ال��ل��ن يف )ط��ن��ج��رة(  ي��ع��ر���ض  األ��ب��ان حم��ل��ي  معمل 
فخارية اأنيقة وبوزن كيلو غرام واحد ب�شعر ال يتعدى  
االألف و خم�شمئة دينار!  يقول امل�شتهلك �شليم عزيز:

االألبان  معامل  بع�ض  منتجات  نحب  واأوالدي  -اأن��ا 
العراقية ونبحث عن امل�شروبات الغازية العراقية التي 
تهتم بالنظافة وال�شكل االأنيق وال�شعر الرخي�ض، واأنا 
على ثقة باأن هذه املنتجات �شتجد اأ�شواقًا خارجية.  

اأرقام 
ويذكر اأن نحو اأربعة مليارات دوالر �شنويًا تخرج من 
اأجل ا�شترياد املنتجات  العراق نحو دول اجلوار من 
الزراعية املتنوعة، التي ت�شل اإىل 35 منتجًا اأغلبها 
كانت تزرع يف العراق، بينما باالإمكان اأن يبقى هذا 
املبلغ يف البلد، ويذهب للفالح ويعزز اإنتاج الزراعة 

العراقية.
ما ذنب الفالح الفقري؟

والأن امل�شاكل التي يتعر�ض لها الفالح العراقي لي�شت 
بالقليلة، ويلخ�شها  املزارع عبد الرحمن خليفة لنا، 
موؤكدًا اأن اإحدى اأكرب امل�شاكل التي تواجه الفالح هي 
ي�شيبه  ما  امل��ج��اورة،  ال��دول  من  املكثف  اال�شترياد 
باالإحباط وي�شطره اىل ترك مهنته واالإهمال الكبري 
توفر  برغم  م�شتهلكًا  العراق  وجعل  الزراعي  للمنتج 
جميع املقومات الأن ي�شبح منتجًا، اإ�شافة اىل عدم 
االهتمام برعاية املنتجات املحلية ملناف�شة امل�شتورد، 

ما جعل معظم الفالحني يركون مهنة الزراعة ب�شبب 
اأن  ويرى  جماراته.  الي�شتطيعون  الذي  ال�شباق  هذا 
عدم توفر املكائن الزراعية احلديثة واالعتماد على 
االنتاجي  املردود  حجم  على  اأثرا  البدائية  الو�شائل 
االأ�شمدة  توفري  عدم  اىل  اإ�شافة  ونوعيته،  لالأر�ض 
للفالح  اجليدة  البذور  حتى  او  احلديثة،  الكيماوية 
الزراعية  املحا�شيل  انتاجية  رفع  يف  ت�شاعد  والتي 
كّمًا ونوعًا. -علينا اأن ال نن�شى، اأي�شًا، م�شاألة حتويل 
اأكر االأرا�شي الزراعية اإىل �شكنية ما ت�شبب يف قلة 
الفالحني  وا�شطرار  للزراعة،  ال�شاحلة  امل�شاحات 
حما�شيل  توفري  على  ت�شاعد  ال  اأرا���ض  يف  للزراعة 

مناف�شة للم�شتوردة.
املواطن يبحث عن ال�سكل اجلميل

فيما يرى االكادميي د. حممد بال�شم، االأ�شتاذ يف 
الت�شميم،  واخت�شا�شه  الفنون اجلميلة  اأكادميية 
والذي ياأخذ التمور مثااًل، اأن العراق يعد االأ�شواأ يف 
تعليب التمور يف العامل، كما اأن هناك بلدانًا لي�ض 
لديها اإال انتاج ب�شيط لكن طرق العر�ض والتعليب 
هي من ت�شوق ال�شلعة اليوم، وي�شيف:  املحا�شيل 
الزراعية القادمة من اخلارج تاأتي بطريقة تعليب 
ت�شل  بدائية  بطرق  نقدمها  النزال  ونحن  حديثة 
حاجتنا  حممد  يوؤكد  كما  موؤ�شف.   ب�شكل  لل�شوق 
اىل بحوث عديدة يف احلقل الزراعي ولي�ض البقاء 
منتجاتنا  اأن  ي��رى  ق��ول��ه  وح�شب  ال��ف��ط��رة،  على 
النوع  ت��ك��ون غ��ال��ب��ًا وم��ن حيث  وال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة 
االآن  حتى  يتمكن  مل  البلد  لكن  ومطلوبة  متقدمه 
وبقي  املنتجات  عر�ض  �شكل  تطوير  على  يعمل  اأن 
جودة،  االأكر  كونها  رغم  القدمية،  االأ�شكال  على 
لتطوير  اإرادة  اىل  حتتاج  االأم��ر  معاجلة  ويقول: 
ترك  وعدم  وال�شناعي  خا�شة،  الزراعي  القطاع 
من  زمنها  م�شى  التي  الفطرة  على  االأم���ر  ه��ذا 
حيث زراعة االأنواع التي تناف�ض منتجات االآخرين 
االأجنبية والعربية وا�شتحداث طرق زراعية حديثة 
طرق  حيث  من  ال�شناعية  مكمالتها  اإي��ج��اد  ثم 

العر�ض والتعليب واالإخراج ال�شكلي.

كتبنا مرارًا، بانحياز اىل الفالح، عن �ضطوة املنتجات امل�ضتوردة، 
الزراعية خا�ضة، على املنتجات العراقية وانتقدنا ال�ضلطات املخت�ضة. 

ومع �ضدور قرار مبنع ا�ضترياد الكثري من املنتجات الزراعية، ما يزال 
امل�ضتهلك يبحث عن امل�ضتوردة رغم عدم جودتها اأحيانًا، وال�ضبب؟

اإهمال عر�س املنتج العراقي 
�سبب يف �سطوة امل�ستورد

الــــعــــني
تــاأكل قبــل الفــم.. غالبــًا

اآية من�سور 
ت�سوير- �سامر احل�سيني
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قمر اآخر من اقمار اآل البيت عليهم ال�ضالم ي�ضيء تلك البقعة املباركة يف حمافظة �ضالح الدين، 
ذلك الها�ضمي هو )�ضبع الدجيل( وتلك البقعة هي مرقده ال�ضريف يف ق�ضاء بلد.

يبعد الق�ضاء عن ال�ضارع العام الرابط بني بغداد - �ضامراء 5كم وعن �ضامراء 44كم ويبعد عن 
بغداد 75كم.

عامر جليل اإبراهيم 
ت�سوير ح�سني طالب

يجاور مرقد والده الإمام علي 
الهادي )ع( يف �سامراء

ال�سيد حممد  امللقب بـ )�سبع الدجيل(

"جملة ال�شبكة العراقية" ت�شرفت 
لت�شليط  ال�شريف  املرقد  بزيارة 
الطاهرة  البقعة  هذه  على  ال�شوء 
الدينية(  )ال�شياحة  �شل�شلة  �شمن 
ال�شياحة  اأهمية على م�شتوى  ملا له من 
عبا�ض  احلاج  ال�شيد  والتقت  العراقية  الدينية 
اخلا�ض  االأم���ني  ال��ب��ل��داوي  ح�شني  علي  عبد 

للمزار:

من هو ال�ضيد حممد؟
اإنه  البلداوي:  علي  عبد  عبا�ض  احل��اج  يقول 
)�شبع الدجيل( العامل التقي ال�شيد حممد بن 
االإمام علي الهادي بن االإمام حممد اجلواد بن 
االإمام علي الر�شا بن االإمام مو�شى الكاظم بن 
االإمام جعفر ال�شادق بن االإمام حممد الباقر 

بن االإمام علي ال�شجاد بن االإمام احل�شني بن 
االإمام اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليهم 

ال�شالم اجمعني(.
ال�شيد  ان  للمرقد:  اخل��ا���ض  االم���ني  ي�شيف 
الهادي  علي  ل��الإم��ام  االك��رب  االب��ن  هو  حممد 
اربعة  االوالد  من  لديه  الهادي  واالإم��ام  )ع(، 
على اغلب الروايات هم: ال�شيد حممد واحل�شن 

الع�شكري وجعفر واحل�شني.
والدته ووفاته..

يذكر احلاج البلداوي: ولد ال�شيد حممد )ع( يف 
مدينة او يف قرية )�شريا( وهي قرية قريبة من 
اأ�ش�شها  القرية  وهذه  املنورة،  املدينة  �شواحي 
والدت��ه  وك��ان��ت  )ع(،  الكاظم  مو�شى  االإم���ام 
بحدود �شنة 228 للهجرة يف هذه املدينة، والتي 

ولد فيها اأي�شا االإمام الهادي )ع(. 

وُروي  )254ه�����(  �شنة  اجلليل  ال�شيد  ت��ويف 
املعروف  امل��ك��ان  يف  موته  �شبب  يف 

املعروفة  املنطقة  وه��ي  االآن 
نهر  اإىل  ن�شبة  بالدجيل 

ال��دج��ي��ل امل�����ش��ه��ور، 
لالإمام  كانت  اإن��ه 

ال�����������ه�����������ادي 
������ش�����دق�����ات 
ووق���������������وف 
م���ن ���ش��ي��اٍع 
واأرا������������ضٍ 
مبقربة من 
ب��ل��د وك���ان 
يتوىل  الذي 

ابنه  اأم��ره��ا 
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ابو جعفر حممد ويف اإحدى زياراته للنظر يف 
�شوؤونها فاجاأه املر�ض وا�شتد به احلال فمات.

األقابه..
يقول احلاج عبا�ض البلداوي: ال�شيد حممد له 
العديد من االلقاب والكنى: يكنى  باأبي جعفر، 
الربهان،  واب��ي  ال�شارات،  واب��ي  جا�شم،  ابي 
و�شبع الدجيل، وباب احلوائج، وحامي اجلار. 

امل�ضاحة..
وي�شيف:  عبا�ض  احلاج  اخلا�ض  االمني  يعود 
م�شجلة  دومن��ًا  الكلية هي  57  امل��زار  م�شاحة 
العامة  االمانة  ال�شيعي  الوقف  دي��وان  با�شم 
حتيطه  وع�شرة  دومن��ات   8 املرقد  للمزارات، 
مر   300 وطوله  اأمتار   8 ارتفاعه  يبلغ  ب�شور 
مربعة  اأر���ض  على  ويقع  م��ر،   200 وعر�شه 
ال�شكل، طول كل �شلع من اأ�شالعه 150مرًا، 
رئي�شة،  اأب��واب  اأربعة  له  كبري  فناء  وال�شحن 
وب��اب  وب���اب احل��م��د،  القبلة،  ب��اب  وه���ي: 

املراد، وباب الربّية. 
���ش��ت ط��ارم��ات  ال�����ش��ح��ن  ويف 
14غرفة،  و  وا�شعة  رئي�شة 
و����ش���ال���ة ل��ال���ش��ت��ق��ب��ال 
وكبار  ل��ل��وف��ود  اأُع����ّدت 
ال�������ش���خ�������ش���ي���ات 
وال��������وج��������ه��������اء، 
حت�������ت�������وي ع���ل���ى 
م��ك��ت��ب��ة ���ش��غ��رية، 
وُزّي����ن����ت ج����دران 
بالكا�شي  ال�شحن 
وفيه  ال��ق��ا���ش��اين، 
اأواوي������ن وط��رام��ي 

وغرف لل�شدنة.
الذهبية  ال��ب��اب  تتو�شطه  ال��ذي  ال���رواق  اأّم���ا 
ل��ل��دخ��ول، ف��ُك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا احل���دي���ث ال��ن��ب��وي 
ال�شريف: ) كل �شبب ون�شب منقطع يوم القيامة 
باالآيات  جدرانه  وتزينت  ون�شبي(،  �شببي  اإال 
الكرمية واالأحاديث ال�شريفة، تعلو املرقد قبة 
كبرية مزّينة من داخلها بالف�شيف�شاء، مدونة 
اأ�شماء االأئمة املع�شومني حميطها يبلغ  عليها 

50 مرًا وترتفع عن االر�ض بنحو 24م .
االإيوان واحل�شرة، لها  والرواق بناية تقع بني 
الثالث  القباب  ذو  ال��رواق  و�شقف  جناحان، 
ب�شكٍل  امل�شنوعة  امل��راي��ا  ِم��ن  بقطع  املك�شّوة 

هند�شّي رائع.
اأعمدة  ثمانية  على  يرتكز  ال��ذي  االإي��وان  اأّم��ا 
�شوى  بينها  يختلف  ال  ال��ط��ول  يف  مت�شاوية 
عمودين يقعان يف الو�شط، يزيداِن ارتفاعًا عن 
بقّية االأعمدة، وهما العمودان املتقابالن لباب 
القبلة، وتنتهي جميع االأعمدة بتيجان مت�شاوية 
ب��ربوزات  مزّينة  ال�شكل،  مت�شابهة  احلجوم 
حلزونّية، يتو�شط هذه االأعمدَة باُب احل�شرة 
يف  الكائنة  الكليدارّية  لبناية  املقابلة  الذهبّية 
االإي��وان  ويّت�شل  كما  احل�شن،  �شور  واجهة 
بالرواق االأمامي بوا�شطة الباب الرئي�ض الذي 

يدخل منه الزائرون اإىل احل�شرة.
ف�شحة  ال�����ش��ري��ف،  ال�شريح  ب�شّباك  حتيط 
وقد  رواق���ان  ولها  مربع،  مر  م�شاحتها100 

ُزّينت جدرانها باالآيات.
يعلوه  حيث  الرو�شة  يتو�شط  ال�شريف  والقرب 
�شندوق ذهبي يف غاية الدقة واجلمال ُنق�شت 
عليه �شورة الدهر، واأ�شماء املع�شومني عليهم 



احلاج عبا�ض البلداوي مع املحرر
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جواد  غلوم

ف�ساء

هناك فكرة �سائدة لدى عموم املجتمع عندنا باأن الطالب الذي يتعلم 
يف املدار�س وُينهي حت�سيله اجلامعي ي�سعى اول تخرجه اىل اأن يجد 
وظيفة ويتقا�سى راتبًا دون اأن يفّكر يومًا اأنه من الأف�سل اأن يعمل 
لنف�سه ويكون هو ال�سيد ورّب العمل واملنتج واملدير مل�سروعه الذي 

ابتكره.

علِّموا اأجياَلنا ال�سبابّية �سناعة امل�ساريع 

وخا�شًة  احلايل،  ال�شبابي  جيلنا  من  تذّمرًا  ون�شمع  نقراأ  ما  كثريًا 
العمل  اأنهوا حت�شيلهم اجلامعي وظلوا عاطلني عن  الذين  الطلبة 
واالأمل، اأنهم مل يح�شلوا على الوظائف التي ُتعينهم على موا�شلة 
حياتهم بالعمل الوظيفي وحتقيق مطالبهم يف تهيئة املكان املنا�شب 

لهم اإْذ يعّولون على الدولة وحدها يف تلبية الوظيفة املنا�شبة.
هذه احلالة ال�شقيمة يف التعّكز على الدولة واال�شتنجاد بها كثريا ما 
حتّد ال�شباب وت�شّيق عقولهم وُتلغي اأي طموح يف االإبداع واالبتكار 
ال�شعادة  يبعث  مقبل  راأ�شمال  وخلق  ذاتي  مايل  ا�شتثمار  و�شناعة 
يعتادون  بحيث  عقولهم  اأنتجته  الذي  اجلهد  ثمرات  ويحقق  فيهم 
احللول  ابتكار  يف  واحلافز  الهّمة  وفقدان  والراخي  العجز  على 
املنا�شبة  الوظيفة  على  احل�شول  فلي�ض  ؛  املنا�شب  العمل  واإيجاد 
هو املنال الوحيد لدميومة احلياة واالرتزاق منها ملوا�شلة العي�ض، 
اأمام  املطالب  واأ�شعف  التمنيات  اأوه��ن  تكون  )الوظيفة(  اأنها  بل 
احلّل  ويجد  بنف�شه  الوظائف  يخلق  الذي  املبتكر  ال�شباب  م�شاعي 
االأمثل ل�شناعة م�شروع اقت�شادي و�شناعي وزراعي اأو تقني مهما 
وحّفزته  العقل  امتلك  طاملا  بنف�شه  ويتقنه  مرة  اأول  �شغريًا  كان 

احلاجة. 
فال�شباب اليوم مل يعد كما يف ال�شابق هّمه االبتكار وخلق امل�شاريع 
وامل��راك��ز  وال����روات  االأرب����اح  اأع��ل��ى  لتحقيق  جت��اري��ًا  وجت�شيدها 
االإهمال  ورم��وا  الك�شل  واأبعدوا  بالن�شاط  ت�شلحوا  لو  االقت�شادية 
جانبًا، وكيل اللوم على الدولة واالآخرين باعتبارهم ال�شبب الرئي�ض 

يف خلق البطالة كما يتوهم الواهنون ال�شعفاء.
يالحظ االآن اأنك اأيها اخلريج العاطل  لو خرّيت النا�ض بني الراتب 
�شناعي  او  جت��اري  م�شروع  يف  اخل��و���ض  وب��ني  امل��ح��دود  ال�شهري 
املثال  �شبيل  على  ميديا  ال�شو�شيال  ع��امل  يف  تقني  اأو  زراع��ي  او 
ال�شهري  ال��رات��ب  �شتختار  االأغلبية  اأن  ت��رى  ف�شوف  احل�شر؛  ال 
ومنزلة  اأكر  نقودا  �شيجلب  اخلاّلق  املبتكر  امل�شروع  اأن  ويتنا�شون 
اأكرب من املرّتب مع تغيري احلياة املعي�شية املحدودة املرّتب وتتحول 
من بائ�شة اىل رغيدة مرفهة اإذا اأبعدنا الك�شل والالمباالة واأعدنا 
اإيقاظ االإرادة النائمة يف االإن�شان وت�شغيل العقل الب�شري وحتفيزه 

اأجل  املغلقة فيه من  االإبداعية  امل�شالك  واالإب��داع وفتح  على اخللق 
الفر�ض  وتهيئة  ومبتكرة  جديدة  ت�شغيل  ومنطيات  ابتكارات  والدة 

املنا�شبة للتجديد بدل التقليد.
قد ي�شح القول اإن املرّتب ال�شهري املنتظم رمبا مينع الفقر، لكنه 
حمال اأن يجعل املوظف غنيًا مو�شرًا مهما طالت خدمته الوظيفية 
ومنزوعي  املروءة  فاقدي  الطامعني  الفا�شدين  املوظفني  با�شتثناء 
خميف  ب�شكل  االأي��ام  هذه  يتكاثرون  اأ�شحوا  الذين  القومي  اخللق 

ومقلق وهذا ما ال نريده جليلنا املقبل.
الذي  الطالب  باأن  عندنا  املجتمع  عموم  لدى  �شائدة  فكرة  هناك 
يتعلم يف املدار�ض وُينهي حت�شيله اجلامعي ي�شعى اول تخرجه اىل 
اأن يجد وظيفة ويتقا�شى راتبًا دون اأن يفّكر يومًا اأنه من االأف�شل اأن 
يعمل لنف�شه ويكون هو ال�شيد ورّب العمل واملنتج واملدير مل�شروعه 

الذي ابتكره.
اإيجاد  يف  الدولة  على  االإن�شان  يعّول  ال  االآن  املتمدن  العامل  ففي 
عليه  تقدر  ما  تقدمي  اأن  عليها  اأن  مع  للخريجني؛  منا�شبة  وظائف 
لتحفيز ال�شباب على اخللق واالبتكار الإيجاد م�شدر الرزق املنا�شب 
من خالل ت�شليفه مااًل كافيًا ودفعه لالأمام وحتفيزه ورعايته ليوؤمن 
ترتيب عمله املقبل وزّجه يف مراكز الرعاية العلمية وتن�شيط عقله، 
وهنا على العقل اأن يبتكر ويبحث عن خمرج وعلى االإرادة اأن تن�شط 
وتفعل فعلها املكني الإيجاد وابتكار عمل معني وو�شع اأ�شا�ض م�شروع 
الدعم  تقدمي  اإال  والبنوك  احلكومية  املوؤ�ش�شات  على  وما  مبتَكر 
املايل ملوا�شلة ال�شباب يف جت�شيد اأفكارهم االبتكارية وجعلها واقعًا 
املوهوبني  رعاية  يف  االأه��م  امل�شعى  هو  هذا  ولعمري  االأر���ض.  على 

�شانعي احلياة باأيديهم دون التعكز على الدولة.

م�������ق�������االت

ال�ّشالم، وتعلوه ثرّيا �شخمة.
والقرب،  بال�شريح  يحيط  الذي  ال�شندوق  اأّما 
حدثت  وجتديد  تغيري  حاالت  عليه  مّرت  فقد 
من  م�شنوعًا  ك��ان  فقد  االأزم��ن��ة،  م��دى  على 
اخل�شب ثّم اأُبدل مباّدة الربجن ثّم النحا�ض، ثّم 
ة ومنها اإىل ال�شّباك الذهبي  اأُبدل مبادة الف�شّ

احلايل.
ولل�شريح  �شباك يرتكز على قاعدة م�شتطيلة 
به  يّت�شل  �شنتمرًا،  ب��ارت��ف��اع30  امل��رم��ر  م��ن 
وميتّد  ��ة،  ال��ف�����شّ م���اّدة  م��ن  م�شنوع  م�شّبك 
مبقدار 180 �شنتمرًا، ثّم يّت�شل مباّدة الذهب 

املكّمل لهيكل ال�شندوق امل�شّبك.
اأحزمة  العليا  جهته  من  بال�شندوق  وحتيط 
ت�شكيالت  فيها  اخلال�ض  الذهب  من  ب��ارزة 
فّني  ب�شكٍل  ُك��ت��ب��ْت  ق��راآن��ي��ة  واآي����ات  زخ��رف��ّي��ة 

وهند�شي، ثّم ياأتي �شكل هند�شي بي�شوي ُر�ِشم 
اأ�شماء  من  ا�شمًا  ي�شّم  جميل  بزخرٍف  باملينا 

اهلل احل�شنى.
واإىل جانب القبة مئذنة طولها40 مرًا �شيدت 
يف �شنة 1955م، واخرى �شيدت يف �شنة 1977 

وتقع باجلهة االخرى من القبة.
وي�شيف احلاج عبا�ض: نعمل االن على تذهيب 
الزائرين  ايواء  م�شقف  اعمال  واكتملت  القبة 
اهلل  �شاء  ان  جدا  وقريبا  ال�شرقية  اجلهة  يف 
والكهرباء  ال�شحي  ال�شرف  اعمال  �شتكتمل 
والكيبل ال�شوئي وكامريات املراقبة ومنظومة 

احلريق ومياه �شرب .
*مراحل البناء..

اأما مراحل االعمار التي مر بها املرقد وغريها 
ال�شيد احلاج عبا�ض عبد  من االمور فيحدثنا 

علي البلداوي: اأنها بداأت منذ زمن بعيد العمارة 
االوىل يف زمن ع�شد الدولة البويهي �شنة 372 
�شنة  يف  وبعدها  جدا  ب�شيطة  وكانت  للهجرة 
الع�شكريني  مرقدي  تعمري  بعد  للهجرة   914
اما  ال�شفوي،  اأ�شماعيل  ال�شاه  بالعمارة  قام 
اخلر�شاين  رفيع  حممد  امل���ريزا  ك��ان  الثالثة 
خان  احمد  االم��ري  باأمر  للهجرة   1198 �شنة 
الدنبلي وهناك عمارة رابعة وخام�شة و�شاد�شة 
احلادية  العمارة  اىل  ن�شل  ان  اىل  و�شابعة 
اأمامكم  املوجود  البناء احلديث  ع�شرة، وهذا 
اأهايل  ومن  املرقد  خ��دام  من  فيه  العمل  ب��داأ 
اتباع  من  واملتربعني  الكرماء  ومن  بلد  ق�شاء 
مدر�شة اهل البيت بداأ العمل  يف 1950/1/1م 
اكتملت الطارمة واالروقة يف �شنة 1954م ومت 
وكانت  1955م  �شنة  يف  الغربية   املنارة  بناء 
م��ن��ارة واح����دة وك���ان امل��ت��ربع اأح���د امل��وؤم��ن��ني 
ويدعى احلاج زيدان من اهايل بغداد، واكتمل 
املنارة يف  بعد  ال�شريفة وتزجيجها  القبة  بناء 
�شنة 1958م، اما اجلانب الغربي من ال�شحن 

ال�شريف فقد اكتمل يف �شنة 1963م.
�شنة  بعد  اخل��ا���ض:  االم���ني  احل���اج  وي�شيف 
تاأ�ش�شت  بعدما  2007م  �شنة  بعد  او  2003م 
التو�شعة  يف  بالعمل  ب��داأن��ا  اخلا�شة  االم��ان��ة 

اخللفية للح�شرة مب�شاحة 600م مربع. 
الداخل  من  االب��واب  اما   : باحلديث  وي�شتمر 
وهي  االي��ران��ي��ة  الكوثر  �شركة  �شنعتها  فقد 
و�شلت  اخلال�ض  الذهب  من  بابًا  ع�شر  اأح��د 
منها �شبعة ابواب واربعة ابواب �شت�شل خالل 

الفرة املقبلة . 
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بغداُد ليلك �ضحٌر ُيلهم ال�ضعراء
وتغفو دجلة على و�ضادة فتنتك 

الليل فيك الي�ضبهه ليل
جنومك ت�ضيء الكون

قمرك عري�س وعرو�ضته الدنيا
اأيتها الفاتنة عانقيني بقبلة ليلك ال�ضاحر 

يف �ضاحة التحرير ن�ضب احلرية يغازل ليلك 
واأبو نوا�س على موقد حمبتك ي�ضوي ال�ضمك

فائق ح�ضن ع�ّس حمامته �ضاحة الطريان 
كهرمانة حممد ت�ضب زيتها على الل�ضو�س

ياملهمة الن�ضو�س 
رّحالك ير�ضم بهجتك يف الن�ضور 

وبانيك يعانق ليلك يف املن�ضور
كم جميل اأنت يامريان يف �ضاحة عنرت

مالئة الدنيا و�ضاغلة النا�س 
طْر بليلها ياعبا�س بن فرنا�س

 "ليل بغداد"
ت�سوير: زياد متييو�سف املحمداوي- 



بطولة غرب اآ�ضيا ..م�ضابقة ر�ضمية..
اأخريًا قرر االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( املوافقة على اعتماد بطولة 
اول  وهي  بها،  معرف  ر�شمية  كم�شابقة  العراق  يف  التا�شعة  اآ�شيا  غرب 
بطولة ر�شمية يحت�شنها العراق، وجاء قرار الفيفا باعتماد بطولة غرب 
اآ�شيا، �شمن ن�شاطات االحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( بعد التقارير 
يف  و�شاركت  باجلاهزية،  البطولة  على  امل�شرفة  اللجنة  رفعتها  التي 
البطولة ت�شعة منتخبات هي منتخبات العراق، لبنان، �شورية، فل�شطني، 

اليمن، االأردن، ال�شعودية، الكويت، البحرين.

من بغداد اإىل كربالء
العامة  وال�شركة  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  بها  قامت  رائعة  مبادرات 
قطارات  ع��دة  بت�شيري  ال�شركة  قامت  حيث  العراقية،  احلديد  ل�شكك 
على  مبارياته  خا�ض  الذي  العراقي  املنتخب  م�شجعي  لنقل  كربالء  اىل 
ملعب كربالء، كما قامت وزارة ال�شباب والريا�شة بتخ�شي�ض حافالت 
عدة لنقل امل�شجعني من مقر الوزارة اىل ملعب كربالء لت�شجيع املنتخب 

العراقي يف مبارياته.

غرب اآ�ضيا ... ا�ضتعدادية لت�ضفيات كا�س العامل
بطولة  ان  ال�شابق  العراقي  ال�شباب  منتخب  م��درب  احمد  ح�شن  يقول 
الوطني  للمنتخب  اأ�شتعدادية  حمطة  مبثابة  هي  التا�شعة  اآ�شيا  غ��رب 
اآ�شيا يف  اأمم  العامل ونهائيات  العراقي للدخول يف غمار ت�شفيات كاأ�ض 
نف�ض الوقت،  فهذه البطولة تاأثرت فنيًا بغياب املنتخب االإيراين البطل 
القيا�شي ب� 4 األقاب بعد ان�شحابه من احتاد غرب اآ�شيا، لكن مع غياب 
على  ُمتقاِربة  كانت  املناف�شة  اإن  القول  ميكن  القوّي  االإي��راين  املنتخب 

اللقب.. �شحيح اأن اأبرز جنوم املنتخبات مل ي�شاركوا يف البطولة وال�شيما 
بالن�شبة  نف�شه  واحل��ال  �شباب  بالعبني  �شارك  الذي  ال�شعودية  منتخب 
بع�ض  ان  ذل��ك  اىل  باال�شافة  والكويت،  واالردن  البحرين  ملنتخبات 
جنوم العراق مل ي�شاركوا مع منتخب اأ�شود الرافَدين يف هذه البطولة يف 
مقّدمهم علي عدنان ومهند علي، لكن الالعبني ال�شباب قدموا م�شتوى 
ا�شت�شافة  هو  عنه  نبحث  ال��ذي  االه��م  ال�شيء  املباريات.  خ��الل  جيدا 
العراق الول بطولة بعد ح�شار ريا�شي طويل  وجناحه يف تنظيمها بدرجة 
جيدة، بل ان الكادر التدريبي للمنتخب العراقي �شي�شتفيد كثريا من هذه 
البطولة لرفع جاهزية الفريق خا�شة وان الت�شفيات االآ�شيوية املوؤهلة اىل 

نهائيات كا�ض العامل مل يبَق على انطالقتها اإال وقت ق�شري. 

جناح تنظيمي
فيما حتدث اخلبري الريا�شي العراقي حممد �شامل عن بطولة غرب اآ�شيا 
العراقي منها قائال: حقيقة وبدون جماملة ان  املنتخب  ا�شتفادة  ومدى 
التنظيم  ناحية  من  التا�شعة  اآ�شيا  غرب  بطولة  با�شت�شافة  جنح  العراق 
ملعب  على  االفتتاح  ك��ان  لقد  ال��رائ��ع،  اجلماهريي  واحل�شور  اجليد 
كربالء رائعا، وهي بداية لعمل مميز عندما ن�شت�شيف البطوالت املقبلة، 
اإال  فاملنتخب العراقي برغم عدم التحاق البع�ض من العبينا املحرفني 
ان  الفريق قدم جمهودا مميزا يف اأغلب مبارياته نال من خاللها اعجاب 
للوقوف  كاتانيت�ض  للمدرب  كبرية  فر�شة  كانت  البطولة  وهذه  املتابعني، 
على الت�شكيلة الثابتة للمنتخب يف مبارياته املقبلة املهمة لت�شفيات كاأ�ض 
العامل، نتمنى ان تكون الت�شكيلة العراقية املقبلة ثابته وقوية ميكن لها ان 
تقول كلمتها على اأدمي امل�شتطيل االخ�شر وتتاهل اىل نهائيات كا�ض العامل 

وهو مانطمح اليه جميعا.

اأكرث من ثالثني عاما والكرة العراقية 
تعاين احل�ضار الريا�ضي على مالعبنا 

الأ�ضباب متفرقة، اإال انه يف الفرتة االخرية 
بداأ التحرك الدبلوما�ضي الريا�ضي الذي 

كان مثمرًا عندما مت رفع احلظر اجلزئي، 
حيث كان املنتخب ال�ضعودي اأول املنتخبات 

التي �ضاركت العراق اأفراح  رفع احلظر 
وقد ح�ضرت بعده منتخبات عربية عدة 

اىل ملعب جذع النخلة يف الب�ضرة لبطولة 
ال�ضداقة الدولية التي �ضاركت فيها منتخبات 
قطر و�ضوريا واالردن، والفرحة الكبرية كانت 

احت�ضان العراق لبطولة غرب اآ�ضيا التا�ضعة 
على ملعبي كربالء واربيل.

كتب / اأحمد رحيم نعمة

العراق ينجح با�ست�سافة 
بطولة غرب اآ�سيا التا�سعة

خطوة كبرية لرفع احلظر الكلي عن مالعبنا
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الــدوري  يف  الفوز  اأحلــان  تعزف 
العراقي 

القيثارة اخل�سراء

خطف نادي ال�ضرطة درع الدوري العراقي للمو�ضم 2018/ 2019  قبل 
انتهاء الدوري الكروي بجولتني. اذ متكن فريق القيثارة اخل�ضراء 
وبعد مناف�ضة قوية مع فريق القوة اجلوية، الذي حل ثانيًا يف الرتتيب 
العام، من الظفر بالدرع للمرة اخلام�ضة يف تاريخه.

كتبت / اأمرية حم�سن 
عد�سة / علي الالمي
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م�ساهمة فعالة
عن فوز نادي ال�شرطة بلقب الدوري وماذا يعني 
لنجومه وحمبيه، التقت  )جملة ال�شبكة العراقية( 
والالعبني  الريا�شية  ال�شخ�شيات  م��ن  ع���ددًا 
للتحدث عن فوز ال�شرطة باللقب.. وكانت البداية 
الدكتور  ال�شرطة  لنادي  االإدارية  الهيئة  مع ع�شو 

عدي الربيعي الذي قال: 
ن��ادي  وادارة  جماهري  اأه��ن��ئ  اأن  اإال  الي�شعني 
لهذا  ال���دوري  درع  ب��اإح��راز  الريا�شي  ال�شرطة 
املو�شم وحتقيق االنت�شار الذي جاء نتيجة لتكاتف 
تدريبي  وك���ادر  اإداري���ة  هيئة  م��ن  اجلميع  جهود 
والعبني وم�شجعني، اأ�شهم اجلميع يف هذا االإجناز 
و�شانده  الفريق  مع  وقف  من  كل  واأ�شكر  الكبري، 
طيلة ايام الدوري الطويلة، واأكرر تهنئتي جلمهور 
ا�شتعداداتنا  ب��داأن��ا  فقد  وليطمئنوا  ال�شرطة 

للمناف�شات اخلارجية املقبلة.
ال�سرطة ا�ستحق الدوري

العراقي،  الكرة  احت��اد  ع�شو  زغ��ري،  كامل  وي��رى 
با�شتحقاق  ج��اء  ال��دوري  بلقب  ال�شرطة  ف��وز  اأن 
على  بذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  نتيجة  كبري 
املباريات.  اأغ��ل��ب  يف  ف��از  اأن  بعد  امل��الع��ب  اأدمي 
وقال زغري: بدون جماملة اأرى اأن فريق ال�شرطة 
اإمكانيات  من  به  يتمتع  ملا  ال��دوري  درع  ا�شتحق 
فنية واإدارية ومادية.. تهنئة من القلب اىل نادي 

ال�شرطة العبني واإدارة  بهذا الفوزالرائع.
اأحببت العراق والعراقيني

عند  فقال:  نيبوت�شا  القيثارة  فريق  م��درب  اأم��ا 
العر�ض،  قبلت  ال�شرطة  فريق  لتدريب  مفاحتتي 
وو�شعت يف قامو�شي التدريبي خطف لقب الدوري 

العراقي، وحتقق كل ما �شعيت اليه.
واأ����ش���اف: اأح��ب��ب��ت ال��ع��راق وال��ع��راق��ي��ني ال��ذي��ن 
يف  و�شيبقون  وب��ل��ده��م،  ال��ق��دم  ك���رة  يع�شقون  
لقد  اأك��ون،  اأينما  القيثارة  و�شاأ�شجع  دائمًا  البال 
ا�شتطعت اأن اأ�شعد جماهري الفريق املحبة لناديها 
من  اكر  ورمبا  �شنة  طوال  الفريق  رافقت  والتي 
عمر الدوري العراقي الطويل، فاألف مبارك لهذا 
الفريق الراقي الذي كان على قدر امل�شوؤولية من 

حيث االحرام وتنفيذ كل ما طلبته منهم.  
الالعب رقم 12

ال��دويل  النجم  ال�شرطة  لنادي  امل�شاعد  امل��درب 

ال�شابق اأحمد �شالح كان له راأي بتتويج القيثارة 
قائاًل: اإن هذا الفوز هو اأب�شط هدية نقدمها لهذا 
الذي كان وبحق الالعب رقم 12  الويف  اجلمهور 
االنت�شارات،  ه��ذه  حتققت  ملا  ول��واله  امللعب  يف 
بعد  وال�شيما  تامة  جاهزية  يف  الفريق  ك��ان  لقد 
املع�شكرات واملباريات الودية التي خا�شها الفريق 
موا�شلة  علينا  كان  لهذا  للمناف�شات،  ا�شتعدادًا 
اأن ننفرد  اأجل  النجاح وموا�شلة االنت�شارات من 
الكل  بجهود  ماح�شل  ه��ذا  وف��ع��اًل  ب��ال�����ش��دارة، 

اللقب  خطفنا  نيبوت�شا  املتميز  امل��درب  وبجهود 
الغايل. 

اللقب الأغلى
واملحرك  العراقي  املنتخب  جنم  جا�شم،  ك��رار 
الرئي�ض لفريق ال�شرطة، حتدث عن فوز القيثارة 
باللقب قائاًل:  اأبارك جلماهري القيثارة اخل�شراء 
ال��ف��وز ال��غ��ايل ب��درع ال���دوري لهذا امل��و���ش��م، كما  
بقيادة  التدريبي  والكادر  االإداري��ة  للهيئة  اأب��ارك 
املدرب نيبوت�شا الذي كان قريبًا جدًا من الالعبني 
حققنا  بها  الالعبني  والتزام  توجيهاته  وبف�شل 
القيثارة  اأف����رح حم��ب��ي  ال���ذي  ال��غ��ايل  االإجن����از 

اخل�شراء.
قطفنا ثمرة التعب

اأما كابنت فريق ال�شرطة ح�شني عبد الواحد، الذي 
فقال:  التدريب،  �شوب  واالجت���اه  االع��ت��زال  ق��رر 
الي�شعني اإال اأن اأبارك الهيئة االإدارية للنادي التي 
قدمت كل ما لديها من اأجل جناح مهمة الفريق، 
ملا  والالعبني  املميز  التدريبي  الكادر  اأهنئ  كما 
قدموه من م�شتوى عاٍل يف املباريات، وحتية حب 
اآزر  الذي  الويف  ال�شرطة  جلمهور  اأقدمها  كبرية 
الفريق طيلة املو�شم، فهذا التتويج هو �شعي وجهد 

وهو ثمرة التعب واالجتهاد طيلة مو�شم كامل. 
نيبوت�سا كان خري �سند لنا

هداف الدوري الكروي العراقي ب��28 هدفًا عالء 
عبد الزهرة قالها ب�شراحة:  انا �شعيد جدًا بفوز 

القيثارة اخل�شراء بدرع الدوري لهذا املو�شم لقد 
حتقق حلم الالعبني، واأبارك للجماهري الريا�شية 
املو�شم  طيلة  الالعبني  اآزرت  التي  للنادي  الوفية 
ووق��ف��ت معه يف ال�����ش��ّراء وال�����ش��ّراء وك��ان��ت خري 
عون لنا، واأهنئ الهيئىة االإدارية للنادي والكادر 
كان  ال��ذي  نيبوت�شا  العمالق  وامل���درب  التدريبي 
كفيلة  كانت  التي  بتوجيهاته  و�شند  عون  خري  لنا 

بتحقيق االنت�شارات يف املباريات.
عزف اأحلان القيثارة

جنم القيثارة الطائر اأجمد وليد قال: كانت فرحة 
غامرة ونحن نتوج بلقب الدوري املمتاز، كان هذا 
االإجناز ثمرة جهود اجلميع من اإدارة اىل مالك 
جميع  يف  الفريق  �شاند  وجمهور  والعبني  تدريبي 
اأمتنى  املو�شم،  هذا  احللم  حتقق  لقد  املباريات، 
اأن ي�شتمر الفريق ال�شرطاوي يف ح�شده لاللقاب 
املقبلة ويفرح جماهريه التي عزفت اأروع االأحلان 

يف ليلة التتويج.   

اأفراح الأمة ال�سرطاوية

مهاوي  القيثارة اخل�شراء عالء  دفاع  وقال جنم 
يف  الفرحة  زرعنا  لقد  �شديد:  فرح  حالة  يف  وهو 
يف  لنا  ع��ون  خ��ري  ك��ان��ت  ال��ت��ي  جماهرينا  نفو�ض 
الفرق  مالعب  اأو  ملعبنا  على  ���ش��واء  امل��ب��اري��ات 
للجمهور  اأب�����ارك  اأن  اإال  الي�شعني  االخ�����رى،  
نتيجة  جاء  التتويج  وه��ذا  اأفراحهم،  واأ�شاركهم 
والكادر  االإداري���ة  والهيئة  الالعبني  بني  التعاون 
لهذا  اللقب  خطف  على  اأ���ش��ر  ال���ذي  التدريبي 

املو�شم. 
مو�سم مميز

فيما قال جنم املنتخب الوطني العراقي ومهند�ض 
عن  ا�شماعيل  �شرغام  ال�شرطة  ن��ادي  هجمات 
وحافاًل  مم��ي��زًا  مو�شمًا  ك��ان  لقد  التتويج:  ه��ذا 
ج ال��ف��ري��ق ب��درع  ب��االن��ت�����ش��ارات، احل��م��د هلل  ت���وِّ
يف  الالعبني  جميع  ب��ني  للتعاون  نتيجة  ال���دوري 
امل��ب��اري��ات، ن��ق��دم ه��ذا ال���درع ه��دي��ة للجماهري 
الريا�شية الوفية التي �شاندت الفريق طيلة مو�شم 

ه.  كامل بربده وحرِّ
انت�سارات مقبلة

اأم����ا ال����دويل جن��م و���ش��ط ال�����ش��رط��ة ���ش��ع��د عبد 
جلميع  ر�شمناها  فرحة  هو  التتويج  فقال:  االأمري 
كامل،  مو�شم  طيلة  لالأخ�شر  امل�شاندة  اجلماهري 
التدريبي  وللكادر  االإداري��ة  للهيئة  اأنه فرحة   كما 
للقيثارة  املحب  الكبري  جمهورنا  نِعد  جميعهم،  

اخل�شراء مبزيد من االنت�شارات واالإجنازات.
الدرع الغايل

اختري  الذي  القيثارة حممد حميد  �شباك  ولنجم 
اأ�شكر  قوله:  ال���دوري  يف  مرمى  حار�ض  كاأف�شل 
يل  اخ��ت��ي��اره��م  ال��ري��ا���ش��ي  واالإع����الم  املخت�شني 
من  لكل  واأب���ارك  املو�شم،  لهذا  حار�ض  كاأف�شل 
تدريبي  وك��ادر  هيئة  من  التتويج  ه��ذا  يف  اأ�شهم 
والعبني وال اأن�شى اجلمهور الذي وقف معنا والذي 
اعتربناه الالعب رقم 12 الذي كان لنا خري �شند 
وعون يف املباريات، لقد عملنا طيلة املو�شم  بروح 
الفريق الواحد لتتوج هذه امل�شرية بالدرع الغايل، 
نادينا  لتاريخ  ي�شاف  مم��ي��زًا  مو�شمًا  ك��ان  لقد 
بانطالقة  جماهرينا  خالله  من  ونعاهد  العريق، 
واأف�شلية  املقبلة  للموا�شم  وك��ب��رية  �شحيحة 

مت�شاعدة من اأجل احلفاظ على اللقب.
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مباراة جميلة
التي  امل��ب��اراة  يف  والكهرباء  ال����زوراء  فريقا  ق��دم 
فوا�شل  ال��دويل  ال�شعب  ملعب  اأر���ض  على  اأقيمت 
االأول  ال�شوط  يف  واالإث��ارة.  بالنّدية  ات�شمت  جميلة 
اإ�شاعة  مع  الهجمات  الفريقان  تبادل  املباراة  من 
الفر�ض، فيما �شار ال�شوط الثاين على نف�ض ال�شاكلة 
مع اأرجحية لفريق الزوراء الذي خطف هدف الفوز 
ج بلقب البطولة، وقد كان فريق نادي الكهرباء  وتوِّ
جمموعة  �شّم  اإذ  ال���زوراء،  لفريق  عنيدًا  خ�شمًا 
قدموا عر�شًا  الذين  ال�شباب  الالعبني  مميزة من 
املدرب  خلفهم  وقف  البطولة  مباريات  طيلة  جيدًا 
النوار�ض  خلف  وقف  بينما  عطية،  عبا�ض  املجتهد 
�شاحب االإجنازات العراقية الكبرية املدرب حكيم 

�شاكر.  
تعّر�سنا ل�سغٍط كبري 

مدرب فريق نادي الزوراء حكيم �شاكر كان له راأي 
حقيقة  قال:  عندما  الكاأ�ض  ببطولة  فريقه  فوز  يف 
الكهرباء  اأ�شبح  فقد  وقوي،  فريق عنيد  لعبنا �شد 
رقمًا �شعبًا يف دوري الكرة، وهذه ال�شفات مل تاأِت 
من فراغ، بل توجد ب�شمات وا�شحة لذلك العمل. 
بعد اجلهد  م�شتحقًا  كان  العراق  كاأ�ض  بلقب  الفوز 
الكبري الذي بذله الالعبون خالل املو�شم احلايل، 
خ�شنا  فقد  ك��ب��ري،  ل�شغط  تعر�شنا  ال��ب��داي��ة  يف 
حمدودة  زمنية  مدة  يف  املباريات  من  كبريًا  ع��ددًا 
اآ�شيا، والدوري  اأبطال  لكون الفريق يلعب يف دوري 
املحلي، وكاأ�ض العراق، لذا فقد تعر�شنا جلهد كبري 

و�شغط نف�شي جّراء تراجع النتائج يف الدوري، ومع 
ذلك متكّنا من الفوز بكاأ�ض العراق، فريقنا ي�شتحق 
وجمهورًا  حمرفة،  اإدارة  ميتلك  الأنه  اللقب،  هذا 
جاء  وبالتايل  امل�شوؤولية  قدر  على  والعبني  مثاليًا، 

اللقب ا�شتحقاقًا طبيعيًا. 
�شت�شهد  املقبلة  االأي��ام  اهلل  �شاء  اإن  �شاكر:  اأ�شاف 
يف  املناف�شة  على  قادر  فريق  لت�شكيل  اجلاد  العمل 
التعاقدات  ر�شمي  ب�شكل  �شنبداأ  اإذ  املقبل؛  املو�شم 
رغبتهم  اأب���دوا  الالعبني  وبع�ض  املقبل  للمو�شم 

بتمثيل الزوراء.
اأَزحنا فرقًا قوية

فيما قال مدرب فريق نادي الكهرباء املميز عبا�ض 
لكاأ�ض  النهائية  للمباراة  فريقنا  و�شول  اإن  عطية: 

العراق جاء اإثر ا�شتحقاق طبيعي، فقد قدم العبونا 
اأروع العرو�ض وامل�شتويات يف املباريات ال�شابقة، بل 
كان ندًا قويًا لفريق الزوراء يف املباراة النهائية وكاد 
اأن يطرق مرمى الزوراء لوال ت�شرع املهاجمني اأمام 
فنية  فوا�شل  قدمنا  لقد  عطية:  واأ�شاف  الهدف. 
املباراة لكن، كما قلت، احلظ مل يحالف  رائعة يف 
الدقيقة  الزورائي يف  الفوز  وجاء هدف  مهاجمينا 
للمباراة  و�شولنا  يكن  فلم  امل��ب��اراة،  عمر  من   86
النهائية حم�ض �شدفة اأو �شربة حظ اإطالقًا، فقد 
املهم  اللقب،  على  تناف�ض  كانت  كبرية  فرقًا  اأزحنا 
وراء  املقبلة، وكانت  للموا�شم  فتيًا  بنينا فريقًا  اأننا 
العزيز  ومثالية يراأ�شها  ناجحة  اإدارة  الفريق  هذا 
علي االأ�شدي رئي�ض الهيئة االإدارية لنادي الكهرباء. 

اجلمهور الالعب رقم 12
فقال  ال��رح��ي��م  عبد  مهند  ال����زوراء  مهاجم  اأم���ا 
يظهر  مل  فريقنا  العراق:  بكاأ�ض  فريقه  فوز  عن 
بامل�شتوى املطلوب يف بداية مو�شم الكرة، لذلك 
من  الكثري  اأ�شعنا  ال����دوري،  لقب  نخطف  مل 
من  ال��ث��اين  الن�شف  يف  لكن  املهمة،  النقاط 
الدوري حت�شنت نتائج الفريق بف�شل اإر�شادات 

االنت�شارات  وا�شتمرت  �شاكر،  حكيم  امل��درب 
اأن  اإذ متكنا  الكاأ�ض،  او  الدوري  �شواء على م�شتوى 
العراق،  كاأ�ض  بلقب  بالفوز  العايل  امل�شتوى  نرجم 
وهذا طبيعي كون الفريق يف اأف�شل حاالته، لقد كان 
النهائية،  املباراة  يف  لنا  قويًا  ن��دًا  الكهرباء  فريق 
اأتوقع لهذا الفريق الظهور مب�شتوى عاٍل يف مباريات 

دوري املو�شم املقبل ملا ي�شمه من 
مواهب �شبابية يف �شفوفه. اأ�شاف عبد الرحيم: اإن 
الفوز الذي حتقق كان وراءه جمهور حمب وقف مع 
الفريق طيلة الفرة املا�شية وكان خري عون لنا يف 

رحلة الدوري والكاأ�ض.   

اأكدت املوا�ضم ال�ضابقة 
علّو كعب فريق نادي 
الزوراء يف خطفه 
لبطولة كا�س العراق 
لكرة القدم، فقد 
ا�ضتطاع االأبي�س اأن 
يخطف كاأ�س هذا املو�ضم 
2018/ 2019 لت�ضبح 
املرة الــ16 يف تاريخه 
بعد فوزه يف املباراة 
النهائية على فريق 
نادي الكهرباء الفتي 
بنتيجة هدف واحد 
مقابل ال�ضيء اأحرزه 
الالعب �ضفاء هادي يف 
الدقيقة 86 من عمر 
املباراة. 

حتلِّق يف �سماء ملعب الـــــــــــــــــــ�سعب 

كتب / اأحمد رحيم نعمة

ـــس الـــعـــراق ـــاأ� ــد خــطــفــهــم ك ــع ب

النوار�س
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االي������ام

ارشيف واعداد عامر بدر حسون

االي������ام

من العام 1964:
ــة  ــي ــن ــــــف اأغ ـــر مــــن األ ــــ ـــث ــت اأك غــنــي

بع�سها بالرتكية!

عفيفة ا�سكندرحديث

جربا ابراهيم جربا 

ل تقل ان اجلحيم 
هو الخرون.. 
فاجلحيم قد يكون 
نحن!

من ــة  ــال ــس ر�

ولــــده: اىل 

االي������اماالي������ام



كوثيقة  لي�شت  ن�شرها  تعيد  االي��ام  و�شبكة 
فح�شب وامنا الحتفاظها بافكار حية ت�شلح 

ليومنا هذا: 
ال انكر عليك يا بني انني كلما تاأملت ما يف 
و�شعاب  تناق�شات  من  الف�شيح  العامل  هذا 
واخ���ذت  م�����ش��ريك  ع��ل��ى  قلقت  م��ت��زاي��دة، 
من  م�شتقبلك  يف  ينتظرك  عما  ات�����ش��اءل 
�شتحتاج  وبراعة،  مقاومة  من  و�شرب،  جهد 
�شيء من  ايامك يف  تعي�ض  لكي  اليها جميعًا 
يقلقون  ال  فيما م�شى  اآباوؤنا  كان  الطماأنينة، 

االطفال  لهم  يولد  نراهم"  كنا  هكذا  "اأو 
ياأتي  وي��ق��ول��ون:  فيفرحون  االآخ���ر،  تلو  واح���دا 
الطفل وياأتي رزقه معه، اما نحن، فقد عرفنا 
وكلما  القلق  وعرفنا  الع�شر  وعرفنا  ال�شعاب 
مّن اهلل علينا بطفل فرحنا به، وجعلنا نت�شاءل 
كما  وال�شدائد،  االي��ام  عليه  �شتق�شو  هل  ت��رى 
باعمال  ب��ال��در���ض،  �شيتمكن  وه��ل  عهدناها، 
التغلب على  االخرين، من  بالتعاون مع  الفكر، 

كل ما يق�شو عليه، اأو ينال من همته؟
كهذه،  افكار  –تناو�شتني  اليك  نظرت  كلما 
ولكنني رغم هذه ال�شدائد والتناق�شات جميعا 
ان  يزعمون  ممن  ل�شت  انا  التفاوؤل  على  ا�شر 
ان  اعتقد  اين  منا،  ح��اال  ا�شعد  ك��ان��وا  اآب��اءن��ا 
ما  ب��ق��در  م��ن��ا،  ح��اال  ا�شعد  ي��ك��ون  ان  جليلك 
واكر،  بل  اآبائنا،  حال  تخطي  نحن  ا�شتطعنا 
– ال�شن  ه��ذه  يف  وان��ت  القول  من  الب��د  ولكن 

يف  ان  �شتجد  انك  وتفانينا-  بعنايتنا  حماطًا 
العامل �شرًا كثريًا يجب ان تقابله بحزن بالغ- 
احلب،  احل��ب،  على  ق��ادر  كبري  بقلب  وكذلك 
مهما اظلمت �شبل احلياة، هو ال�شر الوحيد يف 
اهلك،  احب  والتخطي،  ال�شمود  على  القدرة 
من  الثالثي  فهذا  وطنك:  اح��ب  امتك،  اح��ب 
احلب هو اول ما يجب ان ميالأ قلبك وبغريه لن 
جتد قوة يف جمابهة الدنيا، او هناءة تذكر يف 

معاملتك مع احلياة.
عليك ان تقابل الظالم بفي�ض من نور، ال يكفي 

ان تقول ان اجلحيم هو االخرون: فاجلحيم قد 
نتخل�ض منه  ان  اي�شًا، وعلينا  فينا نحن  يكون 
ما ا�شتطعنا لتكون ازاءه كاالخرين حاملي وعد 

باخلري واخلال�ض.
ان  هو  ال�شهل  بالطبع،  �شهاًل،  ذل��ك  جتد  لن 
هي  والنتيجة  م�شت�شلمًا،  �شلبيًا،  امل��رء  يكون 
هو  عما  دائ��م��ًا  تبحث  فال  واخليبة،  اخل��ذالن 
با�شرار،  ال�شعب  مبجابهة  دائمًا  عليك  �شهل: 
كثرية،  حياتك  يف  التحديات  ان  �شتجد  واأم��ل، 
وثقة،  ب�شالبة  للتحديثات  ت�شتجيب  ان  بد  وال 
على ان حتافظ دائما على نقاوة جوهرك، على 
االميان بنف�شك، باأهلك، باأمتك، بوطنك، على 

احلب الذي متالأ به قلبك يف مواجهة كل ما 
يتحداك.

ترى  اأن  ادرك��ت هذا، هي  انت  ان  والبقية، 
ما يف احلياة من جمال وروعة، احلياة هبة 
هائلة، فاجعلها ن�شوة لك، وال تف�شد جمالها 
يفرحني  ول�شوف  االخ��ري��ن،  على  وروعتها 
ان توؤمن بامكانية ال�شعادة جليلك كله، مبا 
من عمل" وت�شاهم  "وتاأتيه  فكر  من  تبديه 
فيه من بناء، يف ذلك وحده كرامة االن�شان، 
وكرامتك اأنت هي من كرامة اأخيك، احلياة 
هبة هائلة، على اال حت�شب انك ت�شتطيع التمتع 
بها وكاأنك جزيرة لوحدك، ليكن عاملك مت�شاًل 
من  حلقات  ال�����ش��الة  ولتكن  ببع�ض،  بع�شه 
احلياة  ان  حينئذ  جتد  وااليثار،  واحل��ب  الثقة 
احل�شن،  من  ح�شبانك  يف  لي�ض  ما  عليك  تدر 
اي�شًا  تكون  حينئذ  ولعلك  والفرح،  والبهجة، 
اخرى  ماأثرة  به  ت�شيف  رائ��ع،  جلديد  مبدعًا 
املطاف،  نهاية  يف  ذلك  ويف  قومك،  ماآثر  اىل 

ال�شعادة احلقة، وال�شرف االأكرب.
جربا ابراهيم جربا
والد الطالب �شدير

احد طالب ال�شف الرابع

جربا اإبراهيم جربا 

ل تقل اإن اجلحيم هو الآخرون.. 
فاجلحيم قد يكون نحن!

من ــة  ــال ــس ر�

ولــــده: اىل 

كتبت جربا 
ابراهيم قبل اكرث 
من ن�ضف قرن 
ر�ضالة اىل ابنه 
الطالب �ضدير 
يف مدر�ضة كلية 
بغداد ومت ن�ضرها 
يف جملة املدر�ضة 
"العراقي" ووا�ضح 
ان الر�ضالة موجهة 
للطلبة وال�ضباب 
ولي�س البنه 
ح�ضرًا.. 
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قلت لها:
* من هي فنانة العراق االوىل، ويف توا�شع وب�شاطة 
راأيي يف هذا  اعطي  اأن  الكالم: ال ميكنني  وقدر يف 
مثل  واأم��ر  الفني  العمل  امار�ض  كنت  طاملا  املو�شوع 

هذا االختيار مروك للجمهور.
هذه اأخطائي وهوؤالء اأ�شدقائي

ما هو راأيك بعفيفة االن�شانة؟
وح�شناتي  اخ��ط��ائ��ي  يل  نف�شي..  يف  يل  راأي  ال   -

كاالخرين.
كونت  فهل  ال�شفر،  ه��اوي��ات  م��ن  ان��ك  امل��ع��روف   *

عالقات �شداقة مع ادباء وفنانني عرب؟
- لدي عالقات �شداقة مع االدباء العرب، املرحوم 
واال�شتاذ  ناجي،  ابراهيم  ال�شاعر  الدكتور  املازين، 

زكي مبارك.
* وهل غنيت على م�شرح اوروبي؟

وكان  �شي..  بي  بي  م�شرح   على  لندن  يف  غنيت   -
بع�ض اال�شدقاء من الفنانني العرب حا�شرين هناك 
على  غنيت  باري�ض  ويف  فار�ض،  عبا�ض  بينهم  وم��ن 

م�شرح اليون�شكو.
واالغنيات  اللغة  ون�شيت  الركية  باللغة  اغني  كنت 

االآن!
الفنانة  تنطلق  ان  البد  كان  احل��وار،  هذا  كل  وبعد 
عفيفة ا�شكندر لتقول راأيها يف االأجور وهي تقول ان 
تطورًا قد ح�شل يف الفرة االخرية بخ�شو�ض االجور 
يف االذاعة والتلفزيون، فقد ا�شبح لكل فنان منزلة 
–املنزلة-  ا�شا�ض  على  يتقا�شى  ان  نظرهم،  يف 
من  التمل�ض  وحت��اول  اي�شًا،  ت�شحك  انها  اج��وره، 

�شوؤال معني، اجوري؟ ال.. ال هذا لن اأبوح به!
تقريبًا  اغنية  ال��ف  ان�شدت  التي  الفنانة  وت�شمت 
ان  الركية،  باللغة  الغناء  لالأ�شف  ن�شيت  وت��ق��ول: 

تركية  اغان  وهناك  العربية  باللغة  اغنياتي  معظم 
الوقت  يف  ن�شيتها  لقد  الفنية،  حياتي  بداية  يف  يل 

احلا�شر!!
ثيابي حرمتني من لقب مليونرية!

عميل  فهي  عفيفة  حياة  يف  عظيم  ���ش��اأن  للبدالت 
مزمنة لبع�ض دو االزياء يف باري�ض ولندن وقد عرف 
التلفزيون  �شا�شة  على  اغنية  اية  تغني  ال  انها  عنها 
اال ببدلة جديدة، يبدو انها تعي�ض يف م�شكلة بدالت، 
لكنها تقول بلهجة عراقية: بالن�شبة للهدوم ما اأ�شبط 
ح�شابي الأن ماكو داعي.. لو جنت اريد ا�شبط جان 
راأيا  عفيفة  ترى  املجال  هذا  ويف  مليونرية،  �شرت 
باأزياء املراأة يف بلدنا.. ازياء املراة العراقية  خا�شًا 
املوديالت  اأحدث  انها  جتاري  �شيك وممتازة جدًا، 

يف العامل.
عمر ال�شريف مفخرة لكل عربي

االي��ام،  هذه  املاليني  ي��ردده  ا�شم  ال�شريف  عمر  ان 
بعد  وخا�شة  الفن  عامل  يف  رائعًا  مركزًا  ت�شنم  فقد 
فيلمه –دكتور زيفاكو- ق�شة الكاتب الرو�شي بوري�ض 
جائزة  على  ال�شريف  عمر  ح��از  وق��د  با�شرناك، 
ممثل  كاأح�شن  الفيلم  يف  دوره  على  العامليني  النقاد 
-–لورن�ض  فيلميه  عفيفة  و�شاهدت   ،1965 لعام 
كما  لندن  –يف  ال�شفراء  راي�ض  وال��رول��ز  العرب- 

زيفاكو-  الدكتور  اجلديد-  فيلمه  موؤخرًا  �شاهدت 
على �شا�شة تلفزيون العا�شمة الربيطانية منقواًل من 

نيويورك عرب القمر اال�شطناعي تل�شتار.
وهي تقول ان عمر ال�شريف مفخرة لكل عربي وعلى 
كل فنان ان يعتز به الأنه كافح و�شق طريقه ب�شعوبة 
على  حتى  يتفوق  جعله  مرموق  مركز  على  وح�شل 

زمالئه االمريكان! وهذا اأمر لي�ض �شهال.
وماذا عن حياتك اخلا�شة؟

* ماذا عن احلياة اليومية لعفيفة؟
- اق�شي فرة ال�شباح مع اال�شدقاء.. وبعد الظهر 
التي  اجلديدة  االغاين  بحفظ  ابداأ  وع�شرًا  اخرج، 
اذهب  امل�شاء  ويف  والتلفزيون،  لالذاعة  �شاأغنيها 
اىل ال�شينما او ازور بع�ض اال�شدقاء، اأ�شاهم باحياء 

بع�ض احلفالت يف النوادي.
�شاأعود اىل ال�شعر العربي الف�شيح، واغني من �شعر 
يف  احل��ب  اول  ق�شيدته:  ال��زه��اوي  �شدقي  جميل 
يرقى  ثم  ت��ارة  وتظهر  ت��ارة  تختفي  �شرارة،  القلوب 

حتى يكون �شراجًا، لذويه يف فيه هدى واإنارة!
واغنيتي باللهجة العراقية من اأحلان وكلمات خزعل 
العتب  من  اين  واللوم  العتب  وزي��د  عاتبني  مهدي: 

حمروم!
ح�شرة على ايام ارك�ض وراهم حايف!

ويف هذه املعاين التي تراوح بني "ال�شرر" واحلرمان 
تتح�شر عفيفة على املعاين الرائعة التي كانت تزخر 
القدمية مبا حتويه من عذرية  العراقية  بها االغنية 
و�شذاجة: الأرك�ض وراهم حايف واعبيتي على جتايف 

بو�شة من االأ�شمر كايف!
اىل  نحن  مل��اذا  امل���راأة؟..  تبكي  مل��اذا  ه��و:  وال�شوؤال 
املرة مثل اجلاهل  تقول:  "احلزايني"!؟ لكن عفيفة 
الزغرية  واال�شياء  ا�شياء..  وت�شحكها  باأ�شياء  تبجي 

ت�شحكها اكر من اال�شياء الكبرية.
* وماذا ي�شحك عفيفة؟

"ل�شبونة"  مدينة  تق�شد  كانت  غريبة  ح��ادث��ة   -
عا�شمة الربتغال، ولكن الطائرة هبطت بها يف مدينة 
بر�شلونة با�شبانيا.. وبعد ان طفحت ت�شوراتها عن 
ب�شدرها" اكت�شفت  "والفرحة  الربتغالية  العا�شمة 
ل�شبونة على  "التكت غلط" واعيدت عفيفة اىل  ان 

ح�شاب �شركة الطريان!
اال باحلديث عن  يكتمل  ا�شبانيا ال  ان احلديث عن 
م�شارعة الثريان ففي بدء اللعبة ال ت�شتطيع ان تنظر 
من �شدة االمل الأنك تعرف ان االن�شان واحليوان يف 
الفنون..  من  فن  انه  قليل  بعد  ولكن  دموية  معركة 
عالمات  �شحنتها  على  ظهرت  وفجاأة  املتعة!  وتبداأ 
اإذ  "ماثادور" كبري،  م�شرع  راأي��ت  وقالت:  االأ�شى، 
رفعه الثور بقرنيه ف�شق بطنه املاثادور اإذا هرب من 

الثور ي�شفرون له ويحتقرونه.

ان�ضدت عفيفة ا�ضكندر الف اغنية وغنت على م�ضارح لندن وباري�س.. وعقدت �ضداقات مع كبار 
الفنانني واالدباء العرب واالوروبيني، لكن وبعد حياة طافحة يف �ضهرتها الفنية كانت مالب�ضها عادية 

ولكنها انيقة "البلوز والتنورة" تنا�ضق الوانها ابرز جمااًل حتاول االعوام املتعبة ان تدو�ضه..

من العام 1964:
ــــــف اأغــنــيــة  ـــر مــــن األ ــــ ـــث ــت اأك ــي ــن غ

بع�سها بالرتكية!

عفيفة ا�سكندرلـحديث

هوؤلء 
اأ�سدقائي 
وهذه هي 
امل�سارح 
الأوروبية 
التي غنيت 
عليها
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الروعة واالأ�شياء  بالكثري من  ميتاز مو�شم ال�شيف 
فمن  واالأ�شدقاء.  العوائل  من  الكثري  لدى  املف�شلة 
امل���درارة  و���ش��الالت��ه  ال�شاهقة  وج��ب��ال��ه  م�شايفه 
النا�ض  عليها  يقبل  التي  و�شواطئه  الباردة  وكهوفه 
املتنوعة  مهرجاناته  وم��ن  ال��ب��ح��ار  مب��ي��اه  للتنعم 
ال�شاخبة اإىل معار�شه العامة ومتنزهاته وامل�شاوي 
املقامة يف الهواء الطلق، لي�ض هناك اأدنى �شك يف 
عن  لنقدمه  الكثري  فيه  ال�شنة  من  الوقت  هذا  اأن 

طريق الطعام والرفيه.
ا�شتهالك الغذاء يزداد على ال�شواطئ اأثناء ال�شيف

ت��ق��ول ���ش��ارة ك��ري��ج��ر، امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م اجلمعية 
االأمريكية لل�شكري، اإن مت�شية يوم كامل على البحر 
اأو املتنزهات اأو دور ال�شينما يوؤدي اإىل االإفراط يف 
لق�شاء  باملتعة  الطعام ميدنا  اأن  اإذ  الطعام،  تناول 
الوقت. بينما ت�شكر كريي نيفل املتحدثة اأي�شًا با�شم 
الأنه  ال�شيف  مو�شم  للتغذية  االأمريكية  اجلمعية 
هذا  يف  موجودة  جيدة  �شحية  بدائل  على  يحتوي 
اأخرى  اأوق��ات  تتوافر يف  ال  بحيث  العام  الوقت من 
اأن  يّدعون  عندما  خرافة  االأم��ر  لي�ض  ال�شنة.  من 
ال�شيف هو اأف�شل املوا�شم الإنقا�ض الوزن، و�شهولة 
من  تناوله  ت�شتطيع  م��ا  وت��ن��اول  التمارين  ت��اأدي��ة 
االأطعمة ال�شحية ما ي�شفي عليك مرونة يف اإنقا�ض 
وزنك، هو مو�شم املرح واال�شطياف وتدليل الذات 
علينا  باحلرارة،  اأجوائه  والمتياز  عنها.  والرفيه 
احلر�ض بتناول املفيد من االأطعمة وجتنب االأطعمة 
تاأثري  نكون حتت  �شيما عندما  وال  ال�شرورية،  غري 
اأف�شل  من  بع�شًا  اإليكم  املو�شمية.  االأطعمة  بع�ض 

املاأكوالت ال�شيفية:
�سلطة الفواكه

ال�شيف هو مو�شم الفاكهة املف�شل لدى الكثريين، 
تذوقنا للفواكه يف هذا املو�شم اأف�شل بكثري من بقية 
ع�شري  اإىل  ال��ط��ازج  الليمون  من  ال�شنة،  موا�شم 
الليمون املحلي ال�شنع اإىل �شرائح البطيخ واخلوخ 
من  بالكثري  تتمتع  كلها  والعنب،  والتني  وامل�شم�ض 
ميكنك  ال  التي  االأك�شدة  وم�شادات  الفيتامينات 

اال�شتغناء عن تناولها �شيفًا.
كوز الذرة

لو اأردت االبتعاد عن تناول اللحوم �شيفًا، فباإمكانك 
الكال�شيكية،  ال��ذرة  من  كوز  بتناول  التمتع  اأي�شًا 
خا�شة لو كنت برفقة  العائلة واالأ�شدقاء يف ماأدبة 

مع  النار  على  و�شوائها  بغليها  قم  الطلق.  بالهواء 
الفلفل، وبغ�ض النظر عن طريقة اإعدادها، �شيكون 

كوز الذرة هو املف�شل دائمًا يف مو�شم ال�شيف.
ال�شتخدام  الرائعة  االأف��ك��ار  اإح��دى  �شيدتي  اإل��ي��ِك 
الذرة يف اأطباق ال�شيف، وهي تقطري بع�ض قطرات 
�شي�شفي  لكنه  يبدو ذلك غريبًا،  الع�شل عليها، قد 

الكثري من النكهة اثناء تناولها.
قي الرَّ

لو�شيلة  بحاجة  �شتكون  ح��ارًا،  اجل��و  يكون  عندما 
طويل  �شيفي  ي��وم  بعد  ج�شمك  لرطيب  �شريعة 
ال��ف��واك��ه  األ���ذ  اأح���د  ق��ي ه��و  ال��رَّ ق�شيته خ���ارج���ًا. 
ال�شيفية، وهو االأف�شل خالل مو�شم ال�شيف. حيث 
تاأثري  اأي  له  لي�ض  ماء،   %90 من  اأكر  على  يحتوي 
ن�شرته  ملقال  ووفقًا  ال�شحي،  و�شعك  على  �شلبي 
احلرارية  ال�شعرات  فاإن  ال�شحية،  املجالت  اإحدى 
ل�شحن رّقي �شغري هي فقط  44 �شعرة، كما يتمتع 
لهذه  تناولك  ال�شرطان،  ملكافحة  فعالة  بعوامل 
الفاكهة اللذيذة �شيمدك بفوز مزدوج للحفاظ على 

�شحتك هذا ال�شيف.
ال�ساي املثلج الطازج

العامل  �شيفًا يف  عام  ب�شكل  احل��ارة  املنبهات  اأب��رد 
االأك�شدة  م�شادات  اأف�شل  اأم��ا  ال�شاي.  هو  باأ�شره 
وعوامل مكافحة اأمرا�ض القلب الأي م�شروب �شيفي 
اإىل  االأ�شود  ال�شاي  من  املثلج،  ال�شاي  يف  �شتجدها 
�شاي اخلوخ اأو ال�شاي االأخ�شر، هناك �شيء مميز 
يف�شلون  النا�ض  من  الكثري  ال�شاي،  ملحبي  دائما 
�شاي النعناع، لو اأحببت اإ�شفاء نكهة مميزة لقدح 
ال�شاي  اأكيا�ض  ا�شتخدام  �شوى  عليك  فما  ال�شاي، 
االأخ�شر، وعدد قليل من اأوراق النعناع  مع ا�شافة 
القليل من  قطرات الع�شل، تاأكد  اأنه �شراب منع�ض 
اأ�شياخ  عزز  فقط!  حرارية  �شعرات   5 وب�  و�شحي، 
اللحوم امل�شوية بالكثري من اخل�شراوات مهما راقت 
لك عملية �شّي الكباب وغريه من امل�شاوي االأخرى، 
حاول قدر االإمكان  �شّي بع�ض اخل�شراوات الطازجة 

معها كالطماطم والفلفل االأخ�شر والب�شل. 
من  رائعة  و�شفات  على  احل�شول  اأي�شًا  باإمكانك 
الفلفل  الفطر،  املتّبل،  الدجاج  واخل�شار:  الدجاج 
احللو، الكو�شا، وال تن�َض ع�شر القليل من الليمون اأو 
اإ�شافة ع�شري االأنانا�ض اإليها  للح�شول على نكهة 

اإ�شافية.

ما اأن يبداأ مو�ضم ال�ضيف 
يف الدول االأوروبية، 
حتى ي�ضتب�ضر االأوروبيون 
واجلاليات املقيمة خريًا 
بقدومه، فبعد م�ضي مو�ضم 
�ضتائي بارد وثلجي طويل 
وانق�ضاء اأجوائه املعتمة 
والراكدة، ي�ضتعد اأهل هذه 
البلدان القتناء املالب�س 
ال�ضيفية امللونة واملايوهات 
للتوجه مع االأ�ضدقاء 
واأفراد العائلة لال�ضتمتاع 
باأ�ضعة ال�ضم�س الدافئة 
على البالجات واملنتجعات.

بتناولهــا  متّتــع  رائعــة 
هذا ال�سيف

اأ�سناُف طعام

ترجمة: اآلء قائق
عن موقع / ريد اأن رتن
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فرح ومرح
تقول املهند�شة بان خالد: اأنا وزوجي من دفعة 
والق�شم  اجلامعة  نف�ض  يف  تخرجنا  واح��دة، 
�شيء:  كل  نت�شابه يف  كنا  االخت�شا�ض،  وحتى 
امل�شركة،  الهوايات  الطموحات،  االأح���الم، 
االأ�شدقاء  وحتى  ال�شفر،  حب  وامل��رح،  الفرح 
نت�شاركهم معًا. تزوجنا يف العام 2010 ومنذ 
تلك ال�شنة واأنا ال اأخفي عنه �شيئًا، فال�شراحة 
يتحدث  وباملقابل  عالقتنا،  اأ�شا�ض  هي  بيننا 
يل عن كل �شيء وكل تفا�شيل حياته اليومية، 
امل�شاكل  بع�ض  وجود  رغم  م�شبقًا  اتفقنا  كما 
اأخ��رى،  عائلة  اي��ة  ح��ال  حالنا  وال�شعوبات 
اأن��ا  االآخ�����ر،  ال��ب��ع�����ض  بع�شنا  يتفهم  لكننا 
ا�شت�شريه يف كل االأمور واأحب اأن اأ�شمع وجهة 
الأفكاري،  وين�شت  يحاورين  اأي�شًا  وهو  نظره 
وحتى اأوالدي حاولت اأن اأغر�ض عندهم فكرة 
ال�شراحة يف كل االأمور واملوا�شيع واأعتقد اىل 
تكوين عالقة �شداقة  ناجحة يف  اأنني  ما  حد 

مع زوجي اأ�شا�شها ال�شراحة والتفاهم. 
وح�س كا�سر

راأي  لها  موظفة  )39ع��ام��ًا(  ال��ع��زاوي  رغ��د 
اآخر حول مفهوم ال�شداقة بني الزوجني فهي 
�شداقة  ا�شمه  �شيء  يوجد  ال  وتقول:  ت�شحك 
فقط،  نرددها  كلمة  االأزواج، هذه جمرد  بني 
املثال  �شبيل  على  وان��ا  اأن��اين،  بطبعه  فالزوج 
متزوجة من ابن خايل الذي اأعرفه حق املعرفة 
القرابة  �شلة  الأج��ل  ولي�ض  حب  عن  وتزوجنا 
بيننا، كان يقول يل اإنني  اأمه واأخته وحبيبته 
تزوجنا  اإن  وما  �شيء  وكل  وزوجته  و�شديقته 
ودائمًا  و�شفته،  كما  كا�شر،  وح�ض  اىل  انقلب 
ما ي��ردد )الرجل رج��ل( و)امل��راأة م��راأة( وال 
اإنها  الزوجني،  ا�شمه �شداقة بني  يوجد �شيء 
احلياة  يف  لها  وجود  ال  رنانة  �شعارات  جمرد 
الزوجية. حاولت مرارًا اأن اأكون �شديقته قبل 

زوجته لكني ف�شلت يف حتقيق ذلك.  
حب وموّدة

لزوجته  �شديقًا  ال���زوج  ي��ك��ون  اأن  "ميكن 

ج��ودت   ع���ذراء  ذك��رت��ه  م��ا  ه��ذا  وبالعك�ض"، 
)45ع���ام���ًا(، م��وظ��ف��ة، ق��ال��ت: اأن���ا ال اأح��ب��ذ  
من  الكثري  فهناك  زوجي  مع  ال�شداقة  فكرة 
مثل  اخلا�شة  وم�شاكلي  حياتي  يف  التفا�شيل 
تعر�شي مل�شكلة مع اأحد الزمالء يف العمل التي 
ال اأقولها لزوجي الذي تربطني به عالقة حب 
ومودة واحرام، بل اأبوح بها فقط ل�شديقتي 
املقربة، وهذا ال يعني اأين اأخفي اأمورًا خطرية 
ت�شيء ومت�ض عالقتي الزوجية، فامل�شارحة يف 
كل االأمور هي اأمر �شعب، الأين لو حتدثت معه 
بكل و�شوح ك�شديق يل قد نتخا�شم ونت�شاجر 
الطبيعي،  اكر من حجمها  االأمور  تاأخذ  وقد 
ال�شداقة من زوجته ولكنه  الرجل يطلب  الأن 

ال ي�شتوعب �شداقتها له.
اأيام ومواقف

اجتماع(:  )علم  علي  حممد  د.ابت�شام  تقول 
من امل�شتح�شن اأن تكون هناك عالقة �شداقة 
بني الزوجني قائمة على ال�شراحة واملكا�شفة، 
الطرفني  ي�شتوعب كل من  اأن  ال�شروري  ومن 
هذه الفكرة والعمل بها واأن يت�شاور كل منهما 
مع االآخر، ووحدها االأيام واملواقف وقابلية كل 
طرف با�شتيعاب وفهم الطرف االآخر يف حال 
وبالتاأكيد  ذل��ك،  �شابه  ما  او  م�شاكل  ح��دوث 
زيجات  ك��ث��ريًاع��ن  تختلف  االأم�����ض  ع��الق��ات 
من  اأ�شبحت  الزوجني  بني  فال�شداقة  اليوم، 
االأمور ال�شعبة وهذا �شبب يف ارتفاع معدالت 
م�شاألة  يعي  ال  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  الأن  ال��ط��الق 
معناها  يفهم  وال  ال��زوج��ني  ب��ني  ال�����ش��داق��ة 
م�شاكل ال مفر  توؤدي اىل حدوث  قد  وبالتايل 

منها. 
يف االأخري نقول: كوين �شديقة مقربة لزوجك 
فال�شداقة بني  لزوجتك  وكن �شديقًا  مقربًا 
الزوجني من اأرقى العالقات التي ميكن تدوم 
و�شغوطاتها  ال�شريعة  احلياة  ظل  يف  طوياًل 
اأن يكون  اأجمل من  نعي�شها فلي�ض هناك  التي 

رفيق الدرب �شديقًا

ال�ضداقة  بني الزوجني 
هي �ضر من اأ�ضرار 
احلياة وال�ضعادة  الأن 
احلب وحده ال يكفي 
لنجاح العالقة بني 
الطرفني، فالتوا�ضل 
اجليد هو اأ�ضا�س كل 
عالقة زوجية متكاملة، 
وبالتايل فاإن ال�ضداقة 
بني الزوجني هي 
العالقة االأكرث قوة 
وجناحًا من بني كل 
العالقات االإن�ضانية 
االأخرى والتي ميكن اأن 
تدوم ل�ضنوات طوال 
وتاأ�ضي�س اأ�ضرة ناجحة 
مبنية على احلب 
والتفاهم. 

 �سرُّ ال�سعادة  يف احلياة 
وا�ستمرارها

�سداقة الأزواج

ثريا جواد
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ملمو�شة، فهناك العديد من املداخل التي ميكن 
من خاللها تطبيق ا�شلوب الفينغ �شوي يف احلياة 
مكان  تغيري  ال��ظ��روف  تطلبت  اذا  وخ�شو�شا 
اجليدة  اخلامة  لدينا  �شتكون  عندها  ال�شكن، 
بعملية  املرتبطة  امل��ط��روح��ة  االف��ك��ار  لتطبيق 
واالإك�ش�شوارات  االأث��اث  وانتقاء  امل�شكن  اختيار 
وتوزيع  واالجت��اه��ات،  االأل���وان  وت��واف��ق  املنزلية 

املوجودات ب�شكل متالئم مع بع�شه ومتوازن، او 
ان تكون م�شتقرا يف منزلك وت�شعى اىل التطوير 
العادية  العنا�شر  ا���ش��ت��خ��دام  ميكنك  حينها 
لالثاث املتوفر لديك مثل املرايا والنباتات فلكل 
تعطي  ان  وممكن  بها  خا�ض  تاثري  منها  واحدة 
حياتك  على  بالتدريج  ملمو�شا  اإيجابيا  تاثريا 
وكذلك حياة ا�شرتك ممن ي�شكنون معك البيت.

ويف نف�ض الوقت علينا االدراك ان هذا العلم هو 
لي�ض ع�شا �شحرية �شتحل كل امل�ش��������اكل )حتما 
ان  ممكن  ب����ادوات  ���ش��ن��زودك  نحن  وامن���ا  ال( 
على  وت�شاعدك  او�شاعك  تغيري  على  ت�شاعدك 
التاكد من ان البيئة و املحيط حولك ي�شهالن لك 
حتقيق اهدافك بدال من ان يكونا �شبب هدمها.

البيئة  ق��وان��ني  اأن  جن��د  ال��ع��ل��م  ه���ذا  فبح�شب 
�شليمة  ب�شورة  وان�شيابها  باالإن�شان  املحيطة 
هذا  يحدث  ال  وعندما  معوقات،  دون  و�شهلة 
ب�شكل �شحيح فاإن ذلك يوؤدي اإىل وجود التنافر 
على  �شوي  الفوجن  ويعمل  وحياته  االن�شان  بني 
مزيد من  اأج��ل حتقيق  من  الطاقة  ه��ذه  ت��وازن 

ال�شعادة وال�شحة داخل املنزل.
لتغيري  هوحماولة  �شوي  الفنغ  ان  جند  وهكذا 
ان  دون  حياتنا  يف  حتدث  التي  االأخطاء  بع�ض 
نتائجها  لكن  و  طفيفة  هي  وتكون  باال  لها  نلقي 

موؤثرة.
هل ت�شاءلت مرة عن �شبب ارتياحك ملنزل اأكر 

دون اآخر؟
هل �شعرت مرة بتوتر و�شيق نف�ض عند زيارتك 

لبع�ض االأ�شدقاء و�شعرت بعدم ارتياح للمنزل؟
باقي  على  منزلك  يف  معينة  غرفة  تف�شل  هل 

الغرف؟
غرفة  يف  للنوم  اأكر  بالراحة  يوما  �شعرت  هل   

نوم غري غرفتك ال�شخ�شية؟
من  غ�شب  اأو  ال�شداع  من  ح��االت  تنتابك  هل 

دون �شبب؟
تغيريا  حت��دث  الب�شيطة  التعديالت  بع�ض  ان 
م��ل��ح��وظ��ا ع��ل��ى امل��ق��ي��م��ني يف امل���ن���زل ك��زي��ادة 
ال�شرقية  اجل��ه��ة  يف  الداخلية  النباتات  ع��دد 
الداخلي  ال��ه��واء  نوعية  ل��زي��ادة  وذل��ك  للمنزل 

اإزالة  يف  وم�شاعدته  نقاوؤه  مدى  )االأوك�شجني( 
التلوث داخل املنزل الذي ت�شببه مواد  وتخفيف 
قتل  وم�شاحيق  وال�شجاد  الكيمياوية  التنظيفات 
ت�شتعمله  ال��ذي  اجل��و  معطر  وحتى  احل�شرات 
التلوث  مب���دى  ودراي����ة  ع��ل��م  دون  م��ن  ال��ن�����ش��اء 
الهواء  نوعية  على  �شلبا  ي��وؤث��ر  ال��ذي  الداخلي 
التوتر  ي�شبب  وبالتايل  امل�شتن�شق  واالأوك�شجني 
وعالقة  واالأمرا�ض  والتعب  والع�شبية  وامل�شاكل 
غرف  وداخ���ل  امل��ن��زل  داخ��ل  ببع�شهم  االأزواج 

النوم.
وهذا مان�شميه بلغتنا الدارجة وبالفطرة )اخلري 

و الربكة(.
اخلري  دوام  هي  الربكة  ان  العربية  اللغة  ففي 
امل�شتقر  اخلري  هي  باحلقيقة  فالربكة  وزيادته، 
يف ال�شئ الالزم له... كالربكة يف الن�شل ك�شمان 
خالدا  بهم  ال��ذك��ر  ب��ق��اء  و  ال��وج��ود  ال�شتمرار 
به خلق كثري مثال  ي�شبع  ان  الطعام  والربكة يف 
يف  والربكة  املوجود  بالعدد  توقعاتك  من  اأعلى 
الوقت فتجد ان ما اجنزته من عمل اطول مما 

ق�شيته من وقت.
اي  تطبيق  وقبل  مكان  الأي  التو�شيات  اهم  من 
اذ  املكان.   نظافة  هو  �شوي  الفونغ  لعلم  مبادئ 
ان عدم التنظيف يت�شبب بالطاقة الراكدة التي 
ت�شتنفذ ما لديك من حيوية، ويوؤدي اىل �شعوبة 
ت�شبح  ان  �شعوبة  واىل  امل�شتقبل  اىل  التطلع 
ان�شانا منتجا كما ان تنظيم البيت يجلب اخلري 

والربكة والفو�شى ت�شبب ال�شر. 
لذلك علينا تنظيف املنزل ب�شورة دورية منتظمة 
والن�شاط  احليوية  بعث  اع��ادة  من  ميكننا  حتى 
من  اخل��زان��ات  ب��اف��راغ  البيت  �شيدة  تقوم  وان 
ب�شورة  املحتويات  واعادة  وتنظيفها  حمتوياتها 
معروفة  العراقية  ال�شيدة  ان  وحيث  منتظمة 
كما  البيت  يف  ال�شغرية  بالتفا�شيل  باحتفاظها 
امل�شري  املثل  ج��دا  ون��ق��در  نحب   ك�شعب  اننا 
هكذا  و  ب��ك��ره(  ت��ع��وزو  ال��ي��وم  )الرميه  القائل 
حتى  اال�شياء  مئات  تخزن  الدواليب  ان  جند 
فقط  ُتخزن  العائلة  الحتتاجها  التي  االمور  من 

حت�شبا واحتياطا من احلاجة اليها يوما.

وخا�شة  للبيئة،  ان  اكدنا  ال�شابقة  مقاالتنا  يف   
بيئة البيت من الداخل، تاأثريا كبريا على طاقتنا 
وقد تنتج طاقة �شلبية ت�شبب اختالاًل يف ت�شرف 
افراد  خل�شارته  نف�شه  يخ�شر  وجتعله  ال�شخ�ض 
ا�شرته  وا�شدقائه، بينما خطوات قليلة تر�شدنا 
لنا  تخرج  بيئتنا  �شوي جتعل  الفنغ  فل�شفة  اليها 

طاقتنا االإيجابية. 
  مل�ضة �ضغرية

البيت مملكتنا االأهم والواجب يحتم حماية هذه 
والنجاح  وال�شحة  ال�شكينة  توؤّمن  التي  اململكة 
لنا ولعائلتنا واأوالدنا. وكما قلنا �شابقا ان الفنغ 
لكل  االإيجابية  الطاقة  من  مفتوح  ع��امل  �شوي 

تفا�شيل احلياة.
مما ال�شك به اننا نطمح جميعا اىل حياة هادئة 
نطور  ان  وبامكاننا  امل�شاكل  من  تخلو  مريحة 
لنحيا كلنا حياة طيبة هانئة  بع�ض اال�شياء معا 
على  بلم�شات  نطبقها  التي  التغيريات  بع�ض   ،
اجزاء �شغرية يف املنزل �شتوؤدي  اىل حت�شينات 

ــــئ الــــبــــيــــت  ــــيــــمــــتــــل ل
ــــــــــــــــرياً وبـــــــركـــــــة خ

قطعًا كل منا لديه ق�ضة عن �ضخ�س قابله واح�س وكاأنه �ضديق 
يعرفه منذ زمن ومنحه اإح�ضا�ضا بالقرب والطماأنينة وهناك 

اخر قابله وجعله ي�ضعر بالع�ضبية والنفور، �ضبب ال�ضعورين هو 
الطاقتان االإيجابية وال�ضلبية..

اأن�ســـــام ال�ســــاجلي
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الكثري منا، نحن الن�ضاء، 
مع بداية ف�ضل ال�ضيف 
نبحث عن ف�ضاتني 
كاجوال، الأنها جتعلنا 
ن�ضعر بالراحة عند 
ارتدائها واأ�ضبحت اأكرث 
انت�ضارًا يف الفرتة االأخرية 
يف عامل االأزياء واملو�ضة 
ملا لها من منظر رائع 
وجذاب يجمع جميع 
االأذواق، فهنا جند اأن 
اختيار ف�ضاتني الكاجوال 
له االأولوية عند املراأة 
التي تريد وتبحث عن 
املو�ضة الع�ضرية. وال 
توجد �ضعوبة يف اختيارها 
فال يحتاج االأمر اأكرث من 
معرفة القطع االأ�ضا�ضية 
التي تعتمد عليها املالب�س، 
فمن خالل بع�س القطع ما 
متنحك اإطاللة  كاجوال 
لتكوين ع�ضرية وجميلة 
واأكرث جاذبية. 

ف�سفا�سة 
مريحة ت�سعرنا 
باحلرية

فـــ�ـــســـاتـــني

الكاجول
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نعم تقطعت اخليوط وفقدت جلام فر�شي واىل االأبد!! 
من  قريبون  اأننا  وم��ع  بغداد،  اأط��راف  يف  �شغرية  قرية  من 
مب�شقة  حتكمنا.  والتقاليد  الريف  ع��ادات  اأن  اإال  العا�شمة 
وابن  اأم��ي  بذلك  �شاعدتني  درا�شتي،  باإكمال  اأهلي  اأقنعُت 
خالتي طالب الكلية. وافق والدي، ولكن ب�شروط وافقت عليها 
قبل اأن اأعرفها... مل اأ�شمع منها �شيئًا �شوى اأن اذهب بالعباءة 
اىل اجلامعة. قبلُت كل ما قالُه والدي... كيف ال وهي فر�شتي 
اأحببنا  فقد  خالتي،  ابن  طفولتي  ورفيق  قلبي  حبيب  للقاء 
احلب  "اإن  لنف�شي  اق��ول  كنُت  بذلك،  نبوح  اأن  دون  بع�شنا 
دون  نف�شه  عن  يتحدث  احل��ُب  لنعرفُه،  و�شيلة  اىل  يحتاج  ال 

م�شاعد".

كان  والقلق  اخلوف  لكن  فرحت،  به،  اهتمامي  اأمي  الحظت 
وا�شحًا عليها، مرة �شاألتها: ال اأعرف يا اأمي �شر قلقِك علّي، 

فهو ابن اأختِك؟
ن�شحتني اأن ال اأقول �شيئًا عن هذه العالقة الأي �شخ�ضٍ مهما 

كان: خوفًا علّي،
وعدتها بذلك وال اأعرف مَل كل هذا اخلوف!

اأم��وٍر  عن  وحت��دث  زارن��ا عمي  ال�شتوية  االأم�شيات  اإح��دى  يف 
ع��دة مع وال���دي، ثم ق��ال ل��ه: متى 
نعقد قران االأوالد، فقد كربوا واآن 
من  وباإ�شارة  لتزويجهما،  االأوان 
الغرفة  واأم��ي من  اأن��ا  اأب��ي خرجُت 

وبقيا مبفردهما.
اأخواتي  من  وَم��ْن  عمي،  يتحدث  اأوالد  اأي  عن  اأم��ي  �شاألُت 

يريدها عمي لولده املدلل:
ا�شكتتني و�شحبتني اىل غرفتي وقالت: هذا �شر خويف، فمنذ 
هو  وهذا  عمك!  ابن  لفالن!  باأنك  الكبار  اتفق  �شغرية  كنت 

املق�شود من كالم عمك مع والدك!
التطور  الثالثة،  االألفية  يف  نحن  اأمي  يا  با�شتهزاء:  �شحكُت 
والتح�شر ي�شريان اأ�شرع من الربق، ونحن مازلنا نفكر بعقل 
ال  مب�شاكل  ت�شببت  التي  واالأع��راف  للتقاليد  ون�شمح  متجمد 
اأنِت تعرفني يا  اأن حتكمنا وت�شيطر علينا،  اأمي  ح�شر لها يا 

اأمي مْن اأحب!!
بكيُت  مايريده عمي!  ليخربنا  علينا  ودخل  الباب  والدي  فتح 

وتو�شلت بوالدي اأن يرف�ض املو�شوع كله!
نظرة قا�شية منُه اىل اأمي جعلتها تخرج من الغرفة وتركني 
اأت�شارع مع خويف من والدي، وخويف من امل�شتقبل املجهول! مل 
اأ�شمع حديث اأبي معي الأنني كنُت تائهة وخائفة وال اأعرف كيف 
جتراأت وماذا اعراين حينما قلت له: اأنا ال اأرغب بالزواج من 

ابن عمي، اأنا اأريد اإكمال تعليمي، ثم اأنا اعتربه اأخًا يل.
اأن  عمِك  من  وطلبت  املو�شوع  اأجلُت  لقد  وق��ال...  قاطعني 

نرك االأمر للزمن واالأقدار هي التي تقرر!!
ارحتُت حلديث والدي، وبعد خروجه من غرفتي ا�شرعُت اىل 
اأمي الأزف لها خرب ما�شمعته عن ل�شان والدي، مل تفرح ومل 

تعلق باأي حرف. ومن يومها الحظتها تبتعُد عني وال حتدثني 
اإال نادرًا فطلبت من �شقيقتي معرفة ال�شبب. بعد اأيام عرفُت 
اأي  اإن هي �شاعدتني يف  اأق�شم عليها بالطالق  اأن والدي قد 
اأمر وال�شيما مب�شاألة الزواج، وهنا قررُت مع نف�شي م�شارحة 
ابن خالتي باحلب الذي يجمعنا وما هو موقفه مني، كي اأكون 

نة من اأمري... على بيِّ
�شيء  بكل  و�شارحته  فيها  ي��در���ُض  التي  الكلية  اىل  ذهبت 
وحتدثت عن ابن عمي ورغبته بالزواج مني، مل يفاجاأ وكاأنه 

يعرف كل �شيء. 
و�شاألتُه عن موقفِه هذا فاأجاب اأن ابن عمك قد هدديّن مرات 

عدة باالبتعاد عن زيارتكم واالهتمام بِك؟
قلُت: ومَل مل تقْل ذلك من قبل؟

�شمعُت اإجاباتُه املنطقية واملتزنة، ون�شحني اأن اأ�شيطر على 
للتقدم  موؤهاًل  ي�شبح  لكي  يتخرج،  ريثما  جتاهه  اأحا�شي�شي 
خلطبتي، ومن ذلك اليوم ابتعدُت عنه قلياًل، كي ال اأثري قلق 

اأمي وخوفه هو...
بقرب  خالتي  ببيت  ال��ف��رح��ة  وع��ل��ت  املنتظر  ال��ي��وم  وج���اء 
تخرجه، و�شاع اخلرب يف قريتنا واجلميع فرح بهذا االأمر، اإال 

بيت عمي.
قررنا الذهاب اىل بيت خالتي لتهنئتهم بهذه املنا�شبة، وفجاأة 
منعني  �شنذهب،  اين  عرف  وحينما  علينا،  عمي  ابن  دخل 
واأفهمته  اأهلي جميعهم من اخلروج، وجتادلنا طوياًل  واأمام 
اأنني ال اأرغب به زوجًا كي ميار�ض �شلطته علّي و...و...ولكي 
اخلروج  اأمي  رف�شت  والدي  وي�شمع  بيننا  املو�شوع  يتطور  ال 
زاد  الطائ�ض،  ه��ذا  ب�شبب  اأختها  بيت  اىل  زيارتها  واأجلت 
ذلك  هو  عرف  وجهه،  اىل  النظر  اأ�شتطع  ومل  عليه،  حقدي 
ابن خالتي،  مع  ومرات عدة  املعارك مرة معي  يفتعل  فاأخذ 
االأمر الذي دفع ابن خالتي اأن يتقدم خلطبتي وبح�شور عمي 

الذي رف�شه علنًا واأفهمهم اأنني خطيبة ابنه ومنذ ال�شغر!
وكان  بتثاقل،  خطواتهم  يجرون  خائبني،  بيتنا  من  خرجوا 
"�شكوت  ي�شاألني:  وكاأنه  و�شمااًل يبحث عني  يلتفت ميينًا  هو 

والدك هذا،الينم عن خري اأبدًا"...
خرج اجلميع من بيتنا ودخلُت على والدي يف غرفة اجللو�ض 

و...  حياتي  �شريك  اختيار  ومن حقي  اإن�شانة  باأنني  وذكرتُه 
بابن  تعلقك  �شر  ما  يل  وق��ال  �شفعني  اأن  اال  منه  ك��ان  فما 
عمِك،  البن  اأن��ِت  احلقيقة:  اأع��رف  اأن  اأري��د  هكذا،  خالتك 

�شتتزوجينه قريبًا!!
خرجت من غرفته واأنا اأجهل كيف اأت�شرف مع هذا املوقف 

برمتِه!!
ن�شحتني اأمي اأن اأقبل بكالم والدي واأن�شى حب ابن اأختها... 

مل ا�شمع بقية كالمها الأنني كنت �شبه منهارة...
يف اإحدى االأم�شيات اأقيمت حفلة كبرية يف بيت خالتي دعَي 

اليها الكثريون مبنا�شبة تخرجه...
مل نذهب اليهم خ�شية تطور املوقف بينهم وبني بيت عمي، كنا 
ن�شمع االأغاين عرب مكربات ال�شوت واي�شًا �شوت االإطالقات 
�شمِعنا  بعدها  القرية،  اأفراح  يف  العادة  هي  وهكذا  النارية، 
�شراخًا وعوياًل اأ�شرعنا نحو الباب فاإذا باملدعوين يفرون من 

احلفلة وكاأن �شخ�شًا ما يطردهم...
قبل  ُقتل من  قد  اأختك  ابن  اأن  فاأجابها  اأحدهم  اأمي  �شاألت 

ابن عمي....
فراأينا  قيل...  ما  �شحة  لرنى  وراءه��ا  ونحن  اأم��ي  ا�شرعت 
اأمام انظار اجلميع املذهولني... غري  حبيبي م�شرجًا بدمِه 
خالتي  اأوالد  قبل  من  النار  اإطالق  وزاد  حدث  ما  م�شدقني 

الذين اأ�شرعوا وراء ابن عمي، ولكنه اختفى بلمح الب�شر...
مثواه  اىل  وت�شييعه  وداع���ه  حفلة  ���ش��ارت  تخرجه  حفلة 

االأخري...
اأما اخلالفات الع�شائرية فازدادت �شعوبة وتعقيدًا... اأما اأنا 
فيعلم اهلل حالتي و�شعوبة املوقف علّي، واق�شمُت اأن ال اأ�شبح 

زوجة الأي �شخ�ض بعده... واأنا اأحتمل نتيجة ما اأقول!

�ساألُت اأمي عن اأي اأولد يتحدث عمي، وَمْن من اأخواتي 
يريدها عمي لولده املدلل:ا�سكتتني و�سحبتني اىل غرفتي 

وقالت:
 هذا �سر خويف، فمنذ كنت �سغرية اتفق الكبار باأنك 

لفالن! ابن عمك! وهذا هو املق�سود من كالم عمك مع 
والدك!

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�سري

�شوب،  كل  من  املخاطر  حتّفُه  �شعبًا،  يكون  قد  االختيار 
لكن القلب حينما يختار ويحب ينت�شُر عليها كلها. وحينما 
مت�شك خيط احلب بيدك حت�ض اأنك اأم�شكت بزمام الزمن 

وك�شبت جلام فر�ض حبّك اجلامح...
اآه ايها القلب اللعني، وبعد، اأين �شتاأخذين وماذا �شاأرى بعد 

اأن انقطعت كل اخليوط؟ 

الــــــنــــــهــــــوة
قاتل جــنــوٌن 
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ــــــن الــــطــــيــــور ـــــرية ع ـــــث ــــق م ــــائ ــــق ح

-ن�شر"روبيل"، امل�شمى ن�شبة اإىل العامل االأملاين 
الذي اكت�شفه، والذي يعي�ض يف منطقة ال�شاحل 
باإفريقيا الو�شطى، ميكنه اأن يطري اأعلى من اأي 
طائر على االإطالق، الأن طول جناحه ي�شل لنحو 
ارتفاعات  اإىل  اأن ي�شل  ولذا ميكنه  2.6 مر، 
يف  هذا  ولو�شع  قدم.  و40000   36000 بني  ما 
الطريان  �شركات  معظم  فاإن  ال�شليم،  منظوره 
قدم،  و40000   30000 بني  ما  تطري  التجارية 
اإيفر�شت  جبل  ارتفاع  ي�شل  بينما 

اإىل نحو 29000 قدم.

اأما االأوز، التي تتميز يف موؤخرة روؤو�شها بق�شبان 
يف  الثانية  فتاأتي  ال�شواد،  اإىل  مييل  بني  لونها 
الرتيب، الأنها حتلق فوق جبال الهمااليا كجزء 
على  عليها  العثور  ومت  ال�شنوية،  هجرتها  من 

ارتفاع اأكر من 21000 قدم.
التوا�شل  على  بقدرتها  معروفة  -الببغاوات 
امللون  والري�ض  اجل�شد  لغة  ت�شتخدم  اأنها  اإذ 
الفريدة  اأ�شواتها  عن  ف�شاًل  املعلومات،  لنقل 
تقليد  على  بقدرتها  م�شهورة  وهي  نوعها.  من 
تردد  ال  الببغاوات  اأن  وثبت  الب�شرية.  الكلمات 

الكلمات فح�شب، فهناك ببغاوات ت�شتخدم فعاًل 
بع�ض  وو�شف  اأ�شئلة،  ط��رح  وميكنها  كلمات، 
املثرية  االأمثلة  وم��ن  تريد.  ما  وطلب  االأ�شياء 

هذا،  على  للده�شة 
م������ا ق��������ام ب��ه 
دك��ت��ور اإي��ري��ن 
ب������ي������ربب������رغ 
م���ع ال��ب��ب��غ��اء 

األيك�ض.

امل�شتخدم  امل�شطلح  ه��ي  االأك��ري��ل��ي��ك  اأظ��اف��ر 
ما  دائمًا  والتي  ال�شناعية  االأظافر  للتعبريعن 

يتم ل�شقها على �شطح الظفر الطبيعي.
متتاز  وه��ي  كيمياوية  م��واد  م��ن  ت�شنيعها  يتم 
بقوتها و�شمكها، لذا فهي تدوم لفرة اأطول وهذا 

ما يجعلها االأكر �شيوعًا بني الن�شاء.  
طريقة الركيب

تو�شع  ثم  اأواًل  الطبيعية  االأظافر  وتق�شر  تنظف 
اأظ��اف��رك  على  ال�شناعية  االأك��ري��ل��ي��ك  اأظ��اف��ر 
و�شائل  بوليمر  ب���ودرة  م��ن  م��زي��ج  با�شتخدام 

مونومر.
ثم  ال�شائل  يف  ونغم�شها  فر�شاة  باإح�شار  نقوم 
البودرة ويتم و�شع هذا اخلليط على الظفر ومن 

ثم يتم ن�شره على اجلزء ال�شناعي والظفر.
ال�شرعة  اإىل  االأكريليك  اأظافر  تركيب  يحتاج 
واحلذر للح�شول على اأف�شل نتيجة طبيعية الأن 

مزيج ال�شائل والبودرة يجف ب�شرعة.
والطول  ال�شكل  على  للح�شول  االأظافر  برد  يتم 

املنا�شبني.
مبناكري  االأظافر  طالء  يتم 
اجل�����������ي�����������ل 
على  للح�شول 

اللون املطلوب.
ي��ت��ط��ل��ب ج��ف��اف 
م�شابيح  االأظافر 
ف��وق  اأ����ش���ع���ة  ذات 

بنف�شجية اأو ليد.
 

الكلمات املتقاطعة
1- �شاحب ال�شورة ممثل عراقي 

2- من االإذاعات الدولية
3- للندبة، من الغازات

4- مت�شابهة، بليدة )مبعرة(
5- مت�شابهة، االحتيال )م(

6- حرف جر، مدينة فرن�شية، روح احلياة )م(
7- من القوار�ض )م(، خا�شتي)م(

8- من امل�شتنقعات، ن�شف تنجو
9- مت�شابهة، اأحمر باالإجنليزية

10- اآلة مو�شيقية

1- ملك بابلي، قهوة
2- رئي�ض ال�شودان )�شابق(

3- عملة يابانية، العب كرة قدم هولندي
4- ثلثا نتكاتف، �شمندر

5- مدينة فل�شطينية، ن�شف �شيدا، �شقي
6- من االحياء الراقية يف م�شر

7- حمافظة عراقية، عا�شمة اوروبية
8- ناحية عراقية يف دياىل

9- ثلثا بنوك)م(
10-عك�ض حلوة)م(

افقي

عمودي

اعداد/ ثريا جواد

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

الع�شرة  لفرة  ننتبه  اأن  علينا  هنا 
اأيام االأوىل من هذا ال�شهر وبعدها 
تبداأ االأمور باالنفراج ن�شبيًا حيث 
ال�شعيدين  على  بتغري  �شن�شعر 
ال��ن��ف�����ش��ي وال���ع���اط���ف���ي وت�����زداد 
تبقى  لكن  اأف�شل،  ب�شكل  اأرباحنا 

م�شاريفنا املالية مرتفعة ن�شبيًا. 

كل  يف  ح��ذري��ن  ن��ك��ون  اأن  علينا 
اإىل  ال��ب��ي��ت  م��ن  ت��ب��داأ  تعامالتنا 
امل��ال،  اإىل  ال�شريك  اإىل  العمل 
اأن��ف�����ش��ن��ا حم��ب��ط��ني الأن  ���ش��ن��ج��د 
االأمور ت�شري ب�شكل �شلبي وجند اأن 
كثرية،  الأوقات  م�شتفزة  اأع�شابنا 
ال  واأن  قلياًل  نتوقف  اأن  علينا  هنا 
يف  اأو  العائلة  مع  ج��دل  يف  نندفع 

العمل.
لدينا انعكا�ض ايجابي حيث تتعزز 
واالأ�شدقاء  الزمالء  مع  عالقتنا 
ب�شفرة  ت��ق��وم  و���ش��وف  واالإخ������وة 
ويف8/5  ال�����ش��ه��ر  خ���الل  مم��ي��زة 
نن�شط فكريا ونبدو اأكر قدرة على 
ترجمة اأفكارنا ب�شكل عملي كما ال 
اأن�شى اأن اأذكر باأننا �شوف جنتهد 

كثريا خالل الدرا�شة

�شنتخذ  غ��ال��ب��ا  ال��وق��ت  ه���ذا  يف   
القرارات احلا�شمة وجند احللول 
العالقة  م�شاكلنا  لبع�ض  ال�شائبة 
كما  بالق�شرية  لي�شت  ف��رة  منذ 
النف�شي  ت��وازن��ن��ا  ن�شتعيد  اأن��ن��ا 
واجل�شدي ونحن بداأنا نقرب من 
الدخول يف و�شع جديد يبعدنا عن 

املتاعب وال�شغوطات

نكون  الن   ال�شهر  ه��ذا  يف  ح��ت��اج 
بعد 8/10  اكر �شربًا وخ�شو�شًا 
ح��ي��ث ���ش��ن��واج��ه م�����وؤام�����رات يف 
علينا  ال�شوؤون،  بع�ض  يف  او  العمل 
ان ن��ك��ون ح���ذري���ن ف��ق��د ن��ق��ع يف 
على  وخ�شو�شًا  الن�شابني  حبال 

ال�شعيد املايل

ننتبه  اأن  االأح��وال يجب  اأف�شل  يف 
وال�شحي   ال�شخ�شي  و�شعنا  اإىل 
مثلما  ت�شري  ال  ف��االأم��ور  والنف�شي 
بخطوة  نقوم  ال  اأن  علينا  نرغب. 
ج��دي��دة وخ�����ش��و���ش��ًا يف ال��و���ش��ع 
ت���زداد    8/10 ب��ع��د  ال��ع��اط��ف��ي، 
كما  العاطفي  ال�شاأن  �شعوباتنا يف 
�شتتوتر  فيه  وعالقاتنا  العمل  اأن 

وقد نواجه �شدامات حقيقية

هذا ال�شهر الذي نن�شط فيه على 
لتحقيق  اأو  االجتماعي  ال�شعيد 
قد  �شخ�شي.  منجز  اأو  اأم��ن��ي��ة 
ب�شبب  ذل���ك  يف  �شعوبة  ن��واج��ه 
اأن  ك��م��ا  تت�شكل،  ال��ت��ي  ال���زواي���ا 
�شفرنا  نكون حذرين يف  اأن  علينا 

اخلارجي

ال�شفر والقرارات التي حتتاج اإىل 
فقد  كبري  حظ  واإىل  دقيق  تفكري 
تالقي  خطواتنا  اأن  اأي�شا  جن��د 
اأو  الفرة  يف  وخ�شو�شًا  النجاح 
لكن  ال�شهر  م��ن  االأول  الن�شف 
ظروفًا  الثاين  الن�شف  يحمل  قد 
اأ�شعب اإذا ما قارناها مع الن�شف 

االأول.

االنف�شال  مبخاطر  ي��ن��ذر  �شهر 
لبع�ض  وخ�شو�شًا  واالخ�����راق، 
ال�������ش���ن���وات ال���ت���ي ���ش��ن��ذك��ره��ا 
اأنها  ���ش��رنى  املالية  وال�����ش��راك��ات 
وخ�شومات  خالفات  مع  �شتف�شل 
زوج���ي���ة وان����زع����اج، وي��ع��ت��رب من 
الأ�شحاب  �شلبية  االأك��ر  االأ�شهر 

هذا الربج

مهمة  ج��وان��ب  يف  حت��دي��ات  لدينا 
ومثابرتنا  ف��ال��ع��م��ل  ح��ي��ات��ن��ا  م��ن 
طريقنا  يف  يقف  ال��ذي  والبع�ض 
فقد  املتوا�شلة  ج��ه��ودن��ا  لعرقلة 
وقد  الوظيفي  مركزنا  اإىل  ي�شاء 
اأو  الروؤ�شاء  مع  ندخل يف جداالت 

الزمالء 

عند هذا الوقت علينا اأن ال نعبث 
حم�شوبة  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة  ب���امل���ال 
رمبا  املالية  �شعوباتنا  تزداد  فقد 
ل�شعينا القرا�ض املال ورمبا اأي�شا 
نحن علينا بع�ض الديون يجب اأن 
�شعوبة  االأم��ور  ت��زداد  فقد  ننتبه 
اأو  جتارية  ق�شية  نخ�شر  قد  كما 

قرارًا قانونيًا

من  الكثري  لدينا  املحطة  هذه  يف 
يف  �شواء  واالإع��اق��ات  ال�شعوبات 
اأو  ال�شخ�شي  اجل��ان��ب  اأو  العمل 
قد  ف��ال��وق��ت  ال��ب��ت  اأو  ال�����ش��ح��ي 
اأن  جند  كما  ثقياًل  مير  به  ن�شعر 
متاعب  معه  يحمل  االأول  الن�شف 
على �شعيد ال�شراكة الزوجية وقد 
لها  نح�شب  مل  ملطبات  نتعر�ض 

�شابقًا.
واهلل اعلم 
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خ�سري احلمريي

الت�شمية  فاإن  االإعالمي اجلديد،  امل�شطلح  تعريف هذا  بعيدا عن 
من  وي�شتحق  والقهقهة،  التاأمل  ت�شتحق  يحملها  التي  الطريفة 

اأطلقها و�شام التهكم من الدرجة االأوىل. 
واأول ماخطر ببايل عن �شبب اإطالقها على جمموعة من احل�شابات 
والتغريدات  املن�شورات  بث  على  واملربجمة  املزيفة  االإلكرونية 
املخادعة بهدف التاأثري على الراأي العام مع فكرة معينة اأو �شدها، 
مع اأو �شد �شخ�ض اأو حزب اأو جماعة حمددة، هو عملها االإحلاحي 
حول  ه��وادة  و"يزن"بال  "يطن"  حني  ال��ذب��اب  يفعله  ملا  امل�شابه 
الإبعاد  امل�شتميتة  حماوالته  يف  وي�شارا  ميينا  يتخبط  ال��ذي  هدفه 
اأن ي�شطر اىل تغيري مكانه )موقفه( للخال�ض منها  الذبابة، اىل 
الزنان  الطنان  الذباب  ان  ثم  الطنني(،  مع  ي�شت�شلم)ين�شاق  اأو 

االأماكن  عن  يبحث  بل  ال��ع��ادة  يف  النظيفة  االأم��اك��ن  الي�شتهدف 
تواجده وطنينه  كان  كلما  و�شاخة  اأكر  املكان  كان  وكلما  الو�شخة، 

اأكر كثافة.
فهل كانت هذه الفكرة بالذات هي ال�شبب يف اإطالق هذه الت�شمية 

على هذا النوع من االإعالم الرقمي؟
وقد حدثني اأحد االأ�شدقاء عن مواقع لدعم ومتجيد وتخليد اأحد 
الوزراء بعناوين مثل )اأن�شار ال�شيد الوزير فالن الفالين( و)حمبو 
مهمتها  كانت  الفالين(  الوزير  و)م��وؤازرو  الفالين(  فالن  الوزير 
الت�شدي لكل من ينتقد اأو يتعر�ض بكلمة ملقام ال�شيد الوزير فالن 
الفالين، ومبجرد اأن غادر ال�شيد الوزير موقعه، اختفت تلك املواقع 

كما يختفي الذباب بعد تنظيف اأي مكان و�شخ !!



د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى
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اأتيح يل هذا اال�شبوع ان اتوا�شل مع املو�شل من جديد؛ بعد عامني من التحرير 
الذي كنت اأحد �شهوده اليام عديدة ومرات عديدة اي�شا.

كانت زيارتي االأوىل مع زمالئي الهند�شيني يف ال�شبكة لنعد العدة للن�شر باإذاعة 
اإرهابيي داع�ض  اأبنائه امل�شتباحني من قبل  اإىل  تزرع االمل وتو�شل �شوت العراق 
بث  عربة  وكانت  القيارة  يف  مر�شلتها  اإىل  وح�شرت  باالإن�شاء  ق��رارا  فا�شدرت 
ال�شبكة لهذا الغر�ض، وزرت عددا من االبطال يف قواطع العمليات  اعددناها يف 
وتكررت الزيارات فكنا اأول موؤ�ش�شة للدولة تفتح مكاتبها يف املو�شل من كوكجلي، 
و�شهدت حترير ال�شاحلني االأي�شر واالأمين، كنت يف كل مرة احلم بعودة املو�شل اإىل 
ذاكرة الثقافة واالبداع وكان الالجئون الهاربون منها يذكرونني بتنوع هذا الوطن 

وعظمته.
وكنت اأعود احيانا بطائرات �شالح اجلو  وطريان اجلي�ض مع اأبطال عائدين �شهداء 
اعتزازي  فرط  من  فاأبكي  اأمامي   م�شجًى  كاماًل  عراقًا  اأراه��م  وكنت  جرحى  او 

بعظمتهم وعطائهم الكبري.
دار كل ذلك يف ذاكرتي وانا اأم�شي حل�شور افتتاح مكتب �شبكة االإعالم العراقي 
يف املو�شل و�شعدت اأميا �شعادة حينما التقطت عيناي حياة خمتلفة وخ�شراء فيها.

�شكرا للمو�شل النها جمعت العراق يف مدينة .
�شكرا للمحررين وللبناة.

�شكرا للمثقفني واملبدعني الذين يرممون الوعي والذاكرة باحلب والت�شامح.
�شكرا لل�شهداء الذين جعلوا العراق ممكنًا.

 الن�سر ثانية ..
يوم ح�سر العراُق عر�َس املو�سل


