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 تقدر حاجة العراق من الكهرباء بنحو 30 األف ميغا واط،  فيما تبلغ 

اأعلى مديات اإنتاجه نحو 16 األف ميغا واط، وقد ف�شل على مدى ثالثة 
عقود يف تاأمني حاجته من الكهرباء على الرغم من املبالغ ال�شخمة التي 

ر�شدت لتحقيق هذا الهدف. واإنها ملفارقة موؤملة اأن يكون البلد الذي اكت�شف 
الكهرباء يعاين من نق�شها، اإذ ت�شري  التنقيبات اىل اأن العراقيني ا�شتخدموا 

الكهرباء قبل األفي عام.
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الطريق اىل مقام النبي مو�شى عليه ال�شالم 
طويل ومتعرج كاأفعى ملتوية ي�شعد بك اىل 

قمة جبل نيبو الذي اآثر اأن يحمل �شليبًا 
حديديًا معقوفًا ب�شكل قد اليبدو ماألوفًا 
كبقية ال�شلبان، اإذ تدور حوله الق�ش�ص 

والروايات. 

تنويه:
ن�شب �شهوًا مو�شوع )اذاعة العراقية تك�شر 
حاجز ال�شمت( اىل الزميلة )اآية من�شور( 

بينما الكاتب هو )احمد �شمي�شم(.

48
ّن العراقي يف طابوَرْي االإهمال  املُ�صِ

حتقيقاتوالن�صيان
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الرئي�سة  ال�سوارع  يف  الأغنام  ذبح  ت�ساهد  حني  املاألوفة  املناظر  من  اأ�سبح 
بعد اأن انت�سر وباأعداد كبرية العديد من الق�سابني املتجولني، بل اأن اأحدهم 
من  )الباجة(  لتنظيف  مكانًا  الثانية  الأمني  حمكمة  اأ�سوار  اأحد  من  اتخذ 
غري حما�سبة او رقابة. والأمر ينطبق على العديد من مناطق بغداد لت�سبح 
املجازر الع�سوائية ظاهرة م�سموح بها يف بغداد من غري متابعة على عك�س ما 

كان يف ال�سابق حني كانت جلنة من ال�سحة البيطرية تقوم بالإ�سراف على 
عمليات الذبح، اأما اليوم فاإن تلك العمليات جتري باإ�سراف واأوامر الق�ساب 
نف�سه �سواء اأكانت ذبيحته مري�سة اأو م�سرفة على املوت، والأخبار التي ت�سل 
للجميع تفيد باأن البع�س اأباح بيع حلوم احلمري لال�ستهالك الب�سري لرخ�س 

اأ�سعارها و�سهولة خداع الفقراء بهذا الطارئ اللحمي املكروه. 

جمازُر ع�صوائيةدر�س

�صبان يناف�صون 
الفتيات على 

العرو�س" "م�صكة 

الكني�صة اللغز 

؟

ال�صراويل
الق�صرية
مو�صة ال�صيف
 لكل االأعمار



 ،1964 مواليد  م��ن  ال��رك��اب��ي،  مهلي  �سباح  ك��رمي 
كان  الريا�سية،  الرتبية  بكالوريو�س  على  حا�سل 
بريوت  اإىل   1998 ع��ام  غ��ادره��ا  ب��غ��داد،  يف  ي�سكن 
ا�ستقر  التي  عمان  �سلطنة  اإىل  َثّم  ومن  فالقاهرة، 
كان  �سعوبة  التحديات  اأكرث  اأحد  اليوم.  حتى  فيها 
يتعلق بانعكا�سات الو�سع الأمني يف الداخل العراقي 
على املقيمني يف اخلارج، ذلك اأنهم عراقيون ينتمون 
الركابي  لكن  �ستى،  ومذاهب  واأدي��ان  قوميات  اإىل 
التي  املثابة  هي  الرابطة  تكون  اأن  على  م�سرًا  كان 
ت�ستطيع اأن توحدهم حتت ا�سم العراق، ولكي يكون 
هذا ال�سم قا�سَمهم امل�سرتك الأعظم، يتفقون على 
هاج�سه  ويحملون  حياتهم،  يف  الوجودية  جوهريته 
بع�س  يف  اختلفوا  واإن  اأ���س��الع��ه��م،  حت��ت  الكبري 
امل�سروع  هذا  يف  وح��ده  يكن  مل  الركابي  تفا�سيله. 
دعما  تلقى  فلقد  النبيلة،  الأه���داف  ذي  الوطني 
معنويًا كبريًا من عائلته ال�سغرية املوؤلفة من زوجته 

معلمة ريا�س الأطفال، وولديه وبنتيه الذين ح�سل 
من  املدنية  الهند�سة  بكالوريو�س  على  منهم  اثنان 
جامعة ظفار، وما يزال اثنان اآخران يدر�سان لنيل 
�سهادتي اإدارة الأعمال والقانون يف اجلامعة نف�سها، 
ف�ساًل عن امل�ساندة التي تلقاها من اإخوته العراقيني 
اجلمعية  ال��رك��اب��ي  ك���رمي  ���س��ّك��ل  ه��ن��اك.  املقيمني 
من  تاألفت  التي  العراقية  اجلالية  لرابطة  العمومية 
101 من الأع�ساء، على وفق القوانني والأنظمة التي 
�سلطنة  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  عليها  تن�س 
عمان، اإذ اأن ال�سلطنة واحدة من الدول القليلة التي 
تنظم عمل اجلاليات، �سريطة اأن يكون هناك ما ل 
يقل عن األفي وافد، وهذا ينطبق على كل اجلاليات 
حينها  للجالية  يحق  اإذ  ك��ان��ت،  جن�سية  اأي���ة  م��ن 
النادي  �سكلنا  وهكذا  اجتماعيًا،  ناديًا  تن�سئ  اأن 
املوافقات  ا�ستح�سال  بعد  ال��ع��راق��ي  الجتماعي 
اجلاليات  واأندية  اجلمعيات  مديرية  من  الأ�سولية 

ال��رك��اب��ي:  ي��ق��ول  الج��ت��م��اع��ي��ة.  التنمية  وزارة  يف 
تعدادها  جتاوز  ُعمان  �سلطنة  يف  العراقية  اجلالية 
الكفاءات  ذوي  من  معظمهم  عراقي  اآلف  ع�سرة 
وامل�ستثمرين والأكادمييني احلا�سلني على �سهادات 
اإل  دخولها  تاأ�سرية  متنح  ل  ال�سلطنة  اإن  اإذ  عليا، 
اجلالية  اإن�ساء  يف  عملنا  بدايات  ويف  الفئات،  لهذه 
الأ�سخا�س  من  جمموعة  كنا   2007 عام  العراقية 
وال�سركات  احلكومية  ال��دوائ��ر  ن���زور  املتطوعني 
احلالة  وعن  العراق  تاريخ  عن  نتحدث  وال���وزارات 
اجلالية  ف��ب��داأت  العراقية،  والثقافية  الجتماعية 
حتت  لنا  حفل  اأول  وك��ان  اأك���رث،  ترت�سخ  العراقية 
رعاية ال�سفري عبد الر�سول كاظم علو�س عام 2008 
اإذ ا�ستطعنا اأن جنمع كثريًا من العائالت العراقية 
حتت خيمة الألفة واللحمة العراقية، وكانت بدايتنا 
ي�سيف  والجتماعية.   والفنية  الريا�سية  بالأن�سطة 
الركابي: تبلورت لدّي فكرة اأخرى هي اأن يكون لنا 

دخل اإىل العا�شمة العمانية 
م�شقط عام 2000، يف عام 2007 
فكر يف اإن�شاء رابطة للجالية 
العراقية ت�شطلع بالدفاع 
عن حقوق اأع�شاء اجلالية 
واالهتمام باجلوانب الثقافية 
واالجتماعية واالقت�شادية، 
بذل جهودًا جبارة لالت�شال 
باملقيمني العراقيني يف اأرجاء 
ال�شلطنة ال�شا�شعة، من اأجل 
بلورة فكرة الرابطة لت�شبح 
واقعًا على االأر�ص، وحتقق حلمه 
اأخريًا،... 

كرمي الركابي:
تطوعنا خلدمة اأبناء اجلالية.. 

والعراق هو القا�صم امل�صرتك

رئي�س رابطة اجلالية العراقية
 يف �صلطنة ُعمان

د. ح�صن عبد را�صي

فكلنا يف  الأخ��رى،  مع اجلاليات  وم�ساركات  تفاعل 
مركب واحد ونعي�س حتت كنف هذه الدولة الكرمية 
وهذا ال�سعب العماين الطيب امل�سياف، والعمانيون 
التي  الأم���ن  و�سائل  ك��ل  للرابطة  وف���روا  ب��دوره��م 
بحرية  والفعاليات  الأن�سطة  كل  نعمل  اأن  لنا  ت�سمح 
ع�سرة  اأرب��ع  من  مكونة  رابطة  فتاأ�س�ست  و�سال�سة، 
واختاروين  وال�سديقة،  العربية  ال��دول  من  جالية 
رئي�سًا لرابطة اجلاليات منذ عام 2008 حتى اليوم 
اأعّده فخرًا وو�سامًا وح�سلنا  وهلل احلمد، وهذا ما 
العمانية  الأمنية  اجلهات  من  و�سكر  تزكية  على 
تكرميًا جلهودنا يف جمع كل الوافدين اىل ال�سلطنة 
التي  الريا�سية  والأن�سطة  الحتفالت  يف  �سيما  ل 
اجلاليات  فيها  وت�سارك  �سنويًا  مرتني  نقيمها  كنا 
عن  ف�ساًل  ه��ذا  ك��اف��ة،  ال��راب��ط��ة  حت��ت  املن�سوية 

الأن�سطة الفنية.
بالتنوع  اهتمامهم  م��دى  ع��ن  اإي���اه  �سوؤالنا  وعند 
الفولكلور  يف  العماين  ون��ظ��ريه  ال��ع��راق��ي  الثقايف 

والأزياء واحِلرف والأطعمة، اأجاب:
على مدى ع�سر �سنوات كانت لدينا فعالية ن�سميها 
"اليوم املفتوح" ت�سطلع اجلالية العراقية باإقامتها، 
وهي عبارة عن تخ�سي�س يوم واحد كل عام حتت 
لالأكالت  مفتوحًا  يومًا  يكون  امل�سوؤولني  اأحد  رعاية 
اخلارجية  وزارة  اأقامت  وقد  الفلكلورية،  والأزي��اء 
العام  �ساللة  مدينة  يف  للثقافات  اأ�سبوعًا  العمانية 
املا�سي مب�ساركة ال�سفارة العراقية وع�سر �سفارات 
واأكالت  وثقافات  فلكلورية  اأزياء  فيه  تعر�س  اأخرى 

�سعبية وكان ناجحًا جدًا.
حدثنا عن جهودك وجهود الرابطة يف توحيد اأبناء 

اجلالية العراقية وتعزيز وعيهم الوطني والإن�ساين.
فنحن  ك��اف��ة،  الأ���س��ع��دة  نعمل على  اأن��ن��ا  ال��واق��ع   -
نتدخل يف حل اخلالفات التي قد تن�ساأ بني اإخواننا 
تذليل  على  ونعمل  ���س��وؤون��ه��م  ون��ت��اب��ع  ال��ع��راق��ي��ني، 
اجلالية،  م��ن  ف��رد  اأي  يواجهها  ق��د  �سعوبات  اأي��ة 
م�ستثمرين ال�سخ�سية املعنوية التي متتلكها الرابطة 
والحرتام الذي حتظى به من لدن اجلهات العمانية 
كافة، ناهيك عن متابعة �سوؤون الطلبة الدار�سني يف 
ال�سلطنة، وحل�سن احلظ فاإن معظم اأفراد اجلالية 
الوعي  م��ن  كبرية  درج��ة  وعلى  مثقفون  العراقية 

واخللق الرفيع واللتزام.
�سلطنة عمان دولة كبرية من حيث امل�ساحة.. كيف 
وجهات  وتوحيد  اجلالية  عمل  تن�سيط  ا�ستطعتم 

نظرهم رغم امل�سافات البعيدة؟
يف البدء تاأ�س�ست الرابطة يف حمافظة ظفار، ثم بعد 
جمل�س  و�سكلنا  م�سقط،  العا�سمة  اإىل  انتقلنا  ذلك 
اإدارة جديدًا، واأ�سبح عملنا ي�سمل حمافظات عمان 
التعاون  يف  مهم  دور  العراقية  لل�سفارة  وكان  كافة، 
التي تعرت�س طريقها،  العقبات  وتذليل  مع اجلالية 
اإف��ط��ارًا  تقيم  ال�سفارة  كانت  مثاًل  رم�سان  ففي 
اأخرى،  اأماكن  رم�سانيًا يف م�سقط ويف �ساللة ويف 
ناهيك عن الزيارات امليدانية التي يقوم بها موظفو 
يف  يقدمونها  التي  القن�سلية  واخلدمات  ال�سفارة 
اإجناز  �سعوباتنا  اأ�سعب  من  وكان  الزيارات،  تلك 
اجل����وازات، لكن ب���دءًا م��ن ه��ذا ال��ع��ام ُح��ل��ْت هذه 
امل�سكلة بجهود م�سرتكة منا ومن ال�سفارة من وزارة 

الداخلية العراقية.
واجهتم  وهل  الرابطة؟  امل�ستقبلية يف  ما خطواتكم 

�سعوبات مالية اأو قانونية اأو اأمنية؟
ال�سلطات يف ال�سلطنة وفرت لنا كل ما نحتاجه وهلل 
معاناة  فلدينا  امل��ايل  الدعم  �سعيد  وعلى  احلمد، 
م�ستدمية، وحتى دعم ال�سفارة العراقية فهو ب�سيط، 
ذلك  مع  لكنهم  املالية،  ال�سيولة  �سحة  ب�سبب  رمبا 
وكنا  فعالياتنا،  ورع��وا  و�سجعونا  معنويًا  دعمونا 
�سخ�سي،  نحو  على  رابطتنا  ن�ساط  نفقات  نتحمل 
وهناك مبالغ ب�سيطة تاأتينا من ا�سرتاكات الأع�ساء. 
اإن عمل اجلالية لي�س �سهاًل، ولي�س كل اإن�سان بقادر 
اأن يتحمل هذه امل�سوؤولية ب�سبب اجلهد الكبري  على 
واللتزام  والوقت  املادية  والتكاليف  ت�ستنزفه  الذي 
ال�سارم بح�سور الفعاليات اأو امل�ساعدة يف اإجنازها.
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كان العراق الدولة الرائدة يف اإنتاجها

ت�صهم الطاقة املتجددة يف حل اأزمة 

 تقدر حاجة العراق من الكهرباء بنحو 30 األف ميغا واط،  
فيما تبلغ اأعلى مديات اإنتاجه نحو 16 األف ميغا واط، وقد 
ف�شل على مدى ثالثة عقود يف تاأمني حاجته من الكهرباء 
على الرغم من املبالغ ال�شخمة التي ر�شدت لتحقيق هذا 
الهدف.

واإنها ملفارقة موؤملة اأن يكون البلد الذي اكت�شف الكهرباء 
يعاين من نق�شها، اإذ ت�شري  التنقيبات اىل اأن العراقيني 
ا�شتخدموا الكهرباء قبل األفي عام.

اإياد عطية اخلالدي

هل

الكهرباء؟

فقد اكت�سف علماء الآثار وعاًء من الطني مربوطًا 
العنب  ع�سري  اإليه  ي�ساف  اإن  ما  نحا�سي  ب�سلك 
وق�سيبان من احلديد يف الإ�سطوانة ثم القطران، 
واأن ماحدث يف  ب�سيطة  بقدرة  كهرباء  يولد  فاإنه 
الكهرباء  ثورة يف جمال  من  ع�سر  التا�سع  القرن 
اكت�سفها  لفكرة  تطوير  هو  اإمنا  اخرتاعًا  يكن  مل 

العراقيون!
وفيما تتوجه دول العامل، ول�سيما تلك التي تعاين 
وال��غ��از  كالنفط  الأح��ف��وري��ة  الطاقة  نق�س  م��ن 
ت�سهم  جديدة  بدائل  عن  البحث  اىل  والفحم، 
تخلَّف عن  العراق  فاإن  الطاقة،  يف احلفاظ على 
وهو  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف  العاملي  التقدم 
بطاقة  عنيت  التي  الرائدة  ال��دول  من  كان  الذي 

امل�ستقبل املتجددة.
ق�شب ال�شبق

اأظهر  الفائت  القرن  ال�سبيعنات من  يف منت�سف 
بالطاقة  اهتمامًا  العراقيون  الطاقة  مهند�سو 

املجال،  هذا  بحوثهم يف  بن�سر  وب��داأوا  املتجددة، 
ويف مطلع الثمانينات من القرن عملت الدولة على 
اإن�ساء مركز بحوث الطاقة، هذا املركز الذي انتج 

ل ق�سم منها اىل م�ساريع عمل. بحوثًا قيِّمة حتوَّ
التي  والتطبيقات  والدرا�سات  البحوث  وا�ستمرت 
ي�سرى  ال�ست  تقول  كما  النظيفة،  بالطاقة  عنيت 
ال�����س��ع��دون، ع�سو م��رك��ز ب��ح��وث ال��ط��اق��ة ال��ذي 
جنحنا،  كما  امل�ساريع،  من  العديد  تنفيذ  ت��وىل 
اأول  اإن�ساء  بح�سب املهند�سة ي�سرى ال�سعدون، يف 
اق��رتح  اأن  بعد  ال�سم�سية  اخل��الي��ا  لإن��ت��اج  معمل 
الت�سنيع  قيام  عام 1988  العلمي  البحث  جمل�س 
الع�سكري ب�سناعة خلية �سم�سية ت�ستخدم لإنتاج 

الكهرباء يف املناطق النائية .
مركز  كوادر  �سمن  كانت  التي  ال�سعدون،  وقالت 
الطاقة ال�سم�سية: لقد خا�س الباحثون العراقيون 
ول  الطاقة،  بحوث  يف  بينهم  فيما  كبريًا  �سباقًا 
�سيما بعد اأن جنحوا بتخفي�س كلفة انتاج "البيت 

اىل  دفعهم  ال���ذي  الأم���ر  ال�سم�سي"،  ال��ع��راق��ي 
واإنتاج  الطاقة،  لإنتاج  الف�سيلية  م�سروع  اإن�ساء 
العراق  يف  ال�سم�س  متثل  اإذ  ال�سم�سي،  ال�سخان 
اأكرب م�سادر الطاقة املتجددة، لكن بحوث املركز 
اإن�ساء  وجرى  الطاقة  اأن��واع  خمتلف  يف  ا�ستمرت 
اأكرث من م�سروع ل�ستغالل طاقة الرياح يف ذلك 
ميثل  العراق  حققه  ال��ذي  التقدم  وك��ان  الوقت. 

حالة ا�ستثنائية يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
وبّينت املهند�سة ي�سرى اأن م�ساريع "مركز بحوث 
ال�سم�سي  ال�سّخان  اإنتاج  بينها  من  كان  الطاقة"، 
ت�سجيعية  باأ�سعار  ت�سويقه  عملية  ج��رت  ال��ذي 
اإن�ساء �سقق اأبي نّوا�س اأول  للمواطنني، ولكن يعد 
حيث  ال�سم�سية  الطاقة  ل�ستغالل  عراقية  جتربة 
جتربة  وكانت  يابانية  �سركة  اىل  مهمتها  اإنيطت 

فريدة يف ال�سرق الأو�سط.
م�شروع اأبي نّوا�ص

ي�ستذكر د. حممد الطيب، مدير ق�سم الدرا�سات 
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امل�سروع  ذل��ك  الكهرباء،  وزارة  يف  القت�سادية 
ب�سبب  لي�س  حينها،  كلها  املنطقة  يف  ال��رائ��د 
ا�ستخدامه للطاقة ال�سم�سية فح�سب بل جلماليته 
)اأغ��ا  جائزة  اىل  تر�سيحه  ج��رى  اإذ  املعمارية، 
خ����ان(، وه���ي اأه���م ج��ائ��زة م��ع��م��اري��ة يف ال��ع��امل 
لالأعمال التي تزاوج احلداثة والتقنيات بالعمارة 

الرتاثية املحلية اآنذاك.
ويظهر الطيب الكثري من الأ�سف واحلزن على ما 
اآل اليه امل�سروع بعد اأن خربت منظموته ال�سم�سية، 
اخلاليا  واختفت  ال�سقق  واجهات  ت�سوهت  فقد 
امل��ربدات  اعتلتها  التي  اأ�سطحها  من  ال�سم�سية 
اأ���س��الك  ح��ول��ه��ا  وت�����س��اب��ك��ت  التكييف  واأج���ه���زة 

املولدات.
من  حتتاجه  ما  كل  يف  تعتمد  ال�سقق  ه��ذه  كانت 
على  حارة  ومياه  وتدفئة  وتربيد  كهربائية  طاقة 
رائ��ع  متنزه  بها  وي��رت��ب��ط  ال�سم�سية..  ال��ط��اق��ة 
هذا  اختفى  ورمب��ا  واأ�سجاره   ونباتاته  بهند�سته 

املتنزه ."
م�شدر الين�شب

لين�سب  م�سدرًا  ميثل  ال��ع��راق  ف��اإن  ال��واق��ع  ويف 
للطاقة النظيفية وخا�سة ال�سم�سية والرياح، التي 
لت�سدير  م�ستقبلي  م�سروع  اىل  حتويلها  ميكن 

الطاقة النظيفة يف العامل الذي بداأ بالفعل يتوجه 
فقد  املجال،  هذا  يف  كبرية  ا�ستثمارات  �سخ  اىل 
اأمل��ان��ي��ا،  مقدمتها  يف  اأوروب���ي���ة،  دول  ا�ستثمرت 
وعملت  املغربية  ال�سحراء  يف  ال�سم�سية  الطاقة 
كما  امل��ت��ج��ددة،  للطاقة  حم��ط��ات  ت�سنيع  على 
اىل  وم�سر  وال�سعودية  الإم��ارات  من  كل  عمدت 

اإن�ساء م�ساريع كبرية للطاقة املتجددة.
بحر  اأمل��ان��ي��ا  ت�ستغل  ال��ب��ارد  ال�����س��م��ال  يف  وح��ت��ى 
ترتفع  كبرية  توربينات  اإن�ساء  خالل  من  البلطيق 
املزيد  اأملانيا  وتبني  مرتًا،  ع�سر  وخم�سة  مئة  اىل 

لإنتاج الطاقة يف البحر.
والطاقة  الرياح  على  املعتمدة  الطاقة  وت�ستخدم 
املتقدمة  البلدان  يف  وا�سع  نطاق  على  ال�سم�سية 
و�سعت  بلدان  وهناك  النامية،  البلدان  وبع�س 
خططًا لزيادة اإنتاجها من الطاقة املتجددة بن�سبة 

20% من ا�ستهالكها عام 2020 وبينها بريطانيا.
�شفري العراق يف موؤمتر الطاقة  

الهتمام بالطاقة املتجددة مل يكن وليد ال�سدفة، 
فقد اهتم )جمل�س الطاقة العاملي(، وهو املجل�س 
املوؤمل  وم��ن  املتجددة،  بالطاقة  عامليًا،  الأع��رق 
الرابعة  ال���دورة  فعاليات  يف  ال��ع��راق  ي�سارك  اأن 
التي   2019 العاملي  الطاقة  موؤمتر  من  والع�سرين 

�ستعقد يف اأبو ظبي، كما ت�ست�سيف اأبو ظبي املقر 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العامة  لالأمانة  الرئي�س 
التي  الأوىل  امل��رة  هي  وه��ذه  "اأيرينا"،  املتجددة 
باختيار مدينة يف منطقة  دولية  وكالة  فيها  تقوم 

ال�سرق الأو�سط  كمقر لها. 
موؤمترها  يف  العراق  مثل  التي  املنظمة،  وتهدف 
العربية،  الإم��ارات  دولة  العراق يف  �سفري  الفائت 
الطاقة  بعلوم  ال�سفري  ع��الق��ة  معرفة  دون  م��ن 
املتجددة لكنه اأمر يرغمنا اأن نف�سر عدم اجلدية 
الوكالة،  ه��ذه  م��وؤمت��رات  من  البالد  ا�ستفادة  يف 
ا�ستخدام  نحو  النتقال  تعزيز  اىل  تهدف  التي  
الطاقة املتجددة على نطاق عاملي وم�ساعدة الدول 
التنظيمية  الأطر  حت�سني  على  واملتقدمة  النامية 

وبناء قدراتها يف هذا املجال.
قاعدة علمية

جهود  توقفت  املا�سي  القرن  ت�سعينات  ومنذ       

مركز  وُح���لَّ  النظيفة  الطاقة  جم��ال  يف  ال��ع��راق 
ب��ح��وث ال��ط��اق��ة، ل��ك��ن اأزم����ة ال��ك��ه��رب��اء امل��ري��رة 
اأعادت اجلهود للتفكري جديًا يف ا�ستثمار الطاقة 
النظيفة، ل�سيما واأن العراق يتميز بوجود قاعدة 
علمية وجتارب �سابقة يف هذا املجال، لكن املع�سلة 
وتنظيمها  اجلهود  بتوحيد  تتلخ�س  الأ�سا�سية  

وتوفري املال الالزم ل�ستثماره.
ناجحة  من���اذَج  ع��راق��ي��ون  مهند�سون  ق��دم  وق��د 
ل�ستثمار الطاقة ال�سم�سية يف منازلهم توؤكد قدرة 
العراقيني على تطوير قطاع الطاقة النظيفة فيما 

لو توفر لهم الدعم. 
يوؤكد ذلك الدكتور حممد اأبو الطيب رئي�س ق�سم 
الذي  الكهرباء  وزارة  يف  القت�سادية  الدرا�سات 
بطاقة  اخل��ا���س��ة  الأن�����س��ط��ة  جميع  على  اأ���س��رف 
العمل به عام  الهيدروجني )توقف  الرياح وطاقة 
الأن�سطة  من  جمموعة  عن  ذلك  واأثمر   ،)2009
منها م�ساريع تنفيذية. وي�سيف: قمت مع زمالئي 
�سحراء  يف  واإرواء  �سقي  م�سروع  اأول  ب��اإجن��از 
مرتًا   150 �سخ  بقدرة  املقد�سة  كربالء  حمافظة 

بغداد  رياح يف  توربني  اأول  ون�سب  باليوم،  مكعبًا 
النهرين  كيلوواط �سمن حدود جامعة  بقدرة 20 
يف اجل���ادري���ة ع��ل��ى ���س��اط��ئ ن��ه��ر دج��ل��ة، واإن��ت��اج 

خ��ري��ط��ة ال���ري���اح ال�����س��ف��ري��ة ل��ل��ع��راق، وك��ذل��ك 
والبحوث  ال��درا���س��ات  م��ن  ع��دد  على  الإ���س��راف 
جمال  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  طالب  واأطاريح 

الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح.
واأ�سار اىل اأن العراق اأدخل يف الثمانينات تقنيات 
لأول  والكهربائية  احل��راري��ة  ال�سم�سية  الطاقة 
والتي  اجلادرية  يف  املركز  بناية  اأجنز  فقد  مرة، 
تعد مفخرة معمارية جميلة ب�سكلها املميز، والتي 
الإ���س��ع��اع  معطيات  اىل  ا���س��ت��ن��ادًا  ت�سميمها  مت 
العتماد  ومت  العراقية،  اجلوية  والأنواء  ال�سم�سي 
على الطاقة ال�سم�سية يف ت�سغيل منظومة التدفئة 
وتربيد،  تدفئة  طن   120 وبقدرة  فيها،  والتربيد 
ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  ب��ن��اي��ة  واأك����رب  اأول  وك��ان��ت 
ت�ستخدم الطاقة ال�سم�سية للتربيد حتى منت�سف 

العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين. 
واأ�سار اأبو الطيب اىل  اأن وزارة ال�سناعة اأن�ساأت 
اخلاليا  لإنتاج  م�سنع  اأول  الثمانينات  بداية  يف 
البلوري  الإمن���اء  م��ن  متكامل  ب�سكل  ال�سم�سية 
ال�سم�سية  الأل����واح  بت�سنيع  وان��ت��ه��اًء  لل�سليكون 

وبقدرة اإنتاج �سنوية 4 ميكاواط.
حماوالت وجهود

هناك  اأن  الطيب  اأب���و  حممد  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 
جمموعة من املراكز البحثية املتخ�س�سة يف جمال 
الطاقة املتجددة مب�سادرها املختلفة، كال�سم�سية 
والرياح والنفايات البلدية، واحلكومية منها تتوزع 
احلا�سنة  ال�سناعة  وزارة  هي  وزارات،   3 بني 
التاريخية لهذه الن�ساطات، ووزارة التعليم العايل 
والتكنولوجيا،  العلوم  ووزارة  العلمي  والبحث 
التعليم  وزارة  مع  ودجمها  حلها  لالأ�سف  مت  التي 
العايل. لالأ�سف تعاين كل هذه املراكز من �سعف 
الإمكانات وقلة التخ�سي�سات املنا�سبة لأن�سطتها، 
الأ�سا�سية،  واملختربات  للمعدات  تفتقر  اأنها  كما 
واإن كان بع�سها ميتلك اأجهزة متقدمة مثل مركز 
البحث  هيئة  يف  والبيئة  املتجددة  الطاقة  بحوث 

والتطوير يف وزارة ال�سناعة.
متخ�س�س  ق�سم  ح��ال��ي��ًا  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  ويف 
باإقامة وتنفيذ م�ساريع الطاقة املتجددة يف دائرة 
اأن�سطة مهمة يف هذا  وله  والدرا�سات،  التخطيط 
املجال، منها الإعالن عن مناق�سة اإن�ساء م�ساريع 
يف  ميكاواط   755 بقدرة  اإنتاجية  �سم�سية  طاقة 

 ميتلك العراق قاعدة علمية 
من اخلرباء واملهند�صني توؤهله 
الأن يكون يف طليعة الدول 
املنتجة للطاقة املتجددة.

 ان�صم العراق اإىل وكالة الطاقة الدولية 
من هو  االإمارات  يف  �صفريه  "اأرينا" لكن 

ميثله يف هذه الوكالة التي تدعم قدرات 
الدول املنتجة للطاقة النظيفة.

د. حممد ابو الطيب

املهند�سة ي�سرى ال�سعدون 
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ال��ع��راق  و���س��ط  م���واق���ع يف   6
مناق�سة جتهيز منظومة  والإع��الن عن  وجنوبه، 
�سم�سية منزلية )ميكن الطالع على تفا�سيلها يف 
موقع الوزارة(، والعمل على اإعداد قانون الطاقة 
مدونة  اإع��داد  على  والعمل  العراق،  يف  املتجددة 
ومتطلبات الربط مع ال�سبكة الوطنية الكهربائية. 
تعاين  التي  امل�ساكل  اأهم  اأن  اىل  الطيب  اأبو  ونّوه 
منها هذه الأن�سطة هي قلة التخ�س�سيات املتاحة 
وزارة  يف  املراكز  اأ�سعف  ما  واأن  عام،  ب�سكل  لها 
يف  ال��ف��وارق  والتكنولوجيا  وال��ع��ل��وم  ال�سناعة 
الرواتب والمتيازات بني العاملني فيها واأقرانهم 
الكثري  انتقال  اىل  اأدى  م��ا  ال��ع��ايل،  التعليم  يف 
التعليم  اىل  املراكز  هذه  يف  ال�سهادات  حَملة  من 

العايل. 
جمال  يف  امل�ساريع  من  جمموعة  هناك  اأن  واأك��د 
الطاقة املتجددة من بينها حمطة ال�سقي والإرواء 
يف حمافظة النجف الأ�سرف 2008-2009 وكانت 
مبعنى  ريادية  جتربة  وكانت  نوعها،  من  الأوىل 
وزارة  يف  الزراعي  الإر�ساد  هيئة  ل�سالح  الكلمة 
املزارعني  �سعي  اىل  جناحها  اأدى  وقد  الزراعة، 
املنطقة  يف  فانت�سر  م�سابهة،  منظومات  لبناء 
الكثري من هذه املنظومات، "مل تكن خربتنا كبرية 
اإجن��ازه��ا  وا�ستطعنا  وفقنا  اهلل  لكن  وقتها،  يف 
مببالغ ب�سيطة وبجهود قيا�سية، اذ مت اإجنازها يف 

�سهر اآب، ويف ظروف عمل �سعبة للغاية".
و�سدد على اأن هناك رغبة حقيقة يف تطوير قطاع 

الطاقة املتجددة يف العراق، وهناك جهود حثيثة 
يف  تكمن  الأ�سا�سية  وامل�سكلة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
املعّدة  املالية  التخ�سي�سات  قلة  اأولهما  جانبني: 
لدعم هذه الن�سطة، وثانيهما غياب جهة مركزية 
كثرية  جهات  الآن  وهناك  الأن�سطة،  هذه  ترعى 
عليا  توجد جهة  ل  ولكن  الأن�سطة،  هذه  تعمل يف 
مثل هيئة وطنية للطاقة املتجددة او اأية جهة عليا 

تعمل على التن�سيق والتكامل بني هذه اجلهات. 
الإمكانات  لديهم  العراقيني  املهند�سني  اإن  وقال 
املنزلية  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  منظومات  ل�سنع 
ال�سبكة  عن  البعيدة  امل�ساكن  كثريًا  تخدم  التي  
�سّخان  من  املنظومات  ه��ذه  تتكون  الكهربائية، 
�ستاًء،  املاء احلار  ل�سمان احل�سول على  �سم�سي 
منا�سبة  بطاريات  مع  �سم�سية  األ���واح  ومنظومة 
اأن تزود البيت او املحل التجاري او املركز  ميكن 
الأجهزة  لت�سغيل  الكهربائية  بالطاقة  ال�سحي 
والإن��ارة.  الهواء  وم��ربدة  كالتلفزيون  الأ�سا�سية 
وحاليًا مت التفاق مع م�سرف الرافدين من خالل 
تقدمي  على  ال�سناعة  ووزارة  الكهرباء  وزارة 
املواطنني  من  يرغب  ملن  مي�سرة  ب�سروط  قرو�س 

ب�سراء هذه املنظومات.
انتاج 

الوطنية  ال�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأكد  جهته..  من 
للطاقة  ال�ستثمارية  امل�ساريع  اأن  الأعرجي  �سامي 
املتجددة يف العراق و�سل انتاجها اإىل 1000 ميغا 

واط.
للقطاع  ال�سركات  من  "عددًا  اإن  الأعرجي  وقال 
خالل  الوطنية  ال�سبكة  رفدت  والأجنبي  اخلا�س 
عن  معربًا  واط"،  ميغا  ب���1500  املا�سي  ال�سيف 
اإ�سافية  بقدرة  بغداد  حمافظة  "تزويد  ب�  اأمله 

مقدارها 2500 ميغا واط".
فيما قال رئي�س هيئة ا�ستثمار الب�سرة، املهند�س 
�سركات  احت��اد  اإن  �سلمان،  احل�سني  عبد  ع��الء 
األ����ي����ان���������س ت���رغ���ب 
انتاج  يف  بال�ستثمار 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
احتاد  وهي  الب�سرة، 
من 66 �سركة اأوروبية 
، ويهدف امل�سروع اإىل 
مليار   1.5 ا�ستثمار 
دولر يف تطوير طواحني هواء لتوليد الكهرباء يف 

املحافظة.
خطوات  ���س��وى  لت��ع��دو  امل�����س��اري��ع  ه��ذه  اأن  علمًا 
كل  العراق  ميتلك  التي  الطاقة  اإنتاج  طريق  على 
املقومات التي جتعله يف طليعة الدول املنتجة لها، 
جلميع  امل�سدرة  الدول  �سدارة  يف  دائمًا  وجتعله 

انواع الطاقة ول�سيما الطاقة النظيفة.  
بعد  تباطاأ  املجال  هذا  يف  العلمي  التقدم  اأن  اإل 
عام 2003 بح�سب باحثني يف املركز، وتبيع بع�س 
للطاقة  اأنظمة  واأربيل  بغداد  يف  التجارية  املحال 
ال�سم�سية يتم ن�سبها على اأ�سطح البيوت لتحويل 
تخزن  حيث  كهربائية  طاقة  اإىل  ال�سم�س  اأ�سعة 
خالل  بطارياتها  يف  الطاقة  ال�سم�سية  الأل���واح 

النهار ليتم ا�ستخدامها يف الليل،
ممكنًا  ال�سم�سية  الأنظمة  ا�ستخدام  يجعل  وهذا 
ولكن  اأوغائمًا،  مغربًا  الطق�س  يكون  عندما  حتى 
يف بلد مثل العراق يتمتع بنحو 300 يوم م�سم�س يف 

ال�سنة، ل تعد الغيوم اأو الأمطار م�سكلة اأ�سا�سية.
جعفر االأنباري

اأراد جعفر الأنباري، وهو اأ�ستاذ جامعي ومهند�س، 
نظامًا  فبنى  منزله،  يف  ب��ه  خا�سة  طاقة  اإن��ت��اج 
كلفته  تبلغ  ال�ساعة،  مدار  على  يعمل  كهرو�سوئيًا 

10.000 دولر على مدى 9 �سنوات.
اأكرث  هو  به  خا�سة  لطاقة  املرء  اإنتاج  اإن  ويقول   

كفاءة من العتماد على املولدات.

يعد م�صروع "بيوت اأبي نّوا�س" اأول م�صروع 
يف املنطقة يزواج بني الت�صميم العمراين 
وتقنيات الطاقة ال�صم�صية وجماليته 
ما ر�صحه لنيل اأهم جائزة معمارية يف العامل.
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ح�صن العاين 

نواعم
االأجداُد واالأحفاد

كانت لل�صيف طقو�صه، ولل�صتاء كذلك، ولعّل 
اأمتع ما ت�صتح�صره طفولتي من طقو�س هو 
اال�صتماع بعقلي وم�صاعري اىل "حكايات" 

كبار ال�صن، وهي يف العادة من اخت�صا�س 
جّداتنا اأو اأجدادنا، الأنها عامرة باالإثارة 

والت�صويق واإطالق العنان للخيال

اإذا مل  يوم بداأ تلفزيون اجلمهورية العراقية بّثه لأول مرة يف عام 1956، 
الأ�سرة  بولدة مرحلة جديدة يف حياة  اإيذانًا  الذاكرة، كان ذلك  تخذلني 
براجمه  يعر�س  ال��ذي  ال�سندوق،  ه��ذا  اأ�سبح  ما  �سرعان  اإذ  العراقية، 
"العائلة"، لأن  ال�ساغل لأفراد  ال�سغل  واأفالمه بالأ�سود والأبي�س،  واأخباره 
الأجيال التي عا�ست ع�سر "ما قبل التلفزيون"، ت�ستذكر كيف كانت الأ�سرة 
ويتبادلون  الع�ساء،  بعد  اأف��راده��ا  يجتمع  حيث  الليلية،  �سهراتها  مت�سي 
اأحاديث �ستى، العامة واخلا�سة، اأما �سغار ال�سن فعادة ما ين�سرفون اىل 

األعابهم!!
ت�ستح�سره طفولتي  ما  اأمتع  ولعّل  ولل�ستاء كذلك،  لل�سيف طقو�سه،  كانت 
من طقو�س هو ال�ستماع بعقلي وم�ساعري اىل "حكايات" كبار ال�سن، وهي 
يف العادة من اخت�سا�س جّداتنا اأو اأجدادنا، لأنها عامرة بالإثارة والت�سويق 
وال�ستاء  "تعلولت" ال�سيف  اأو  �سهرات  تكن  ومل  للخيال،  العنان  واإطالق 
بل  �سالفة-  "�سوالف" –جمع  ندعوها  التي  احلكايات  فعالية  على  حكرًا 
هناك العديد من الت�سايل الظريفة، من ذلك نطق عبارات اأو جمل مركبة 

تركيبًا ي�سعب �سبطه عند النطق.. او احلزورات.. الخ
ال�سا�سة ال�سغرية �سادرت تلك املتع، وحّولت كل فرد يف العائلة اىل اإن�سان 

اآيل، مثلما حّولت العائلة نف�سها اىل كيان �سامت. 
ومع ذلك فاإن متزيق وحدة الأ�سرة على يد التلفاز ل يقارن بالزلزال املدوي 
حد  على  وكبارها  العائلة  ب�سغار  الإنرتنت  اأحلقه  الذي  الهائل  والتدمري 
�سواء، حتى يبدو ملن يتعابهم عن قرب وكاأنهم غرباء عن بع�سهم البع�س. 
لكن الذي ح�سل قبل ب�سعة اأيام اأن الإنرتنت توقف بعد تعر�سه اىل خلل 
فني، ولذلك �سّج منزلنا ب�سخب الأطفال واملراهقني من اجلن�سني، وهو 
الأمر الذي دفعني اىل جمعهم حويل وقلت لهم: "�ساأوجه لكم اأ�سئلة، وكل 
من يجيب اإجابة �سحيحة يح�سل على األف دينار"، ولقي مقرتحي –ب�سبب 
جّدتهم،  حتى  فيه  �ساركْت  بحيث  ح��ارًا،  ترحيبًا  مالية-  مبكافاأة  اقرتانه 

اأعني زوجتي!!
"ما هو الرقم الذي تكون نتيجته واحدة يف حالتي ال�سرب  �سوؤايل الأول: 
"الرقم 2"... وقب�س األف  واجلمع؟"، ويف اأقل من دقيقة اأجابني اأحدهم 

دينار، اأما �سوؤايل الثاين فهو: "ما هو جمع مفردة عندليب؟" وجاء اجلواب 
كانوا يف  اأنهم  اأ�سهد  دينار..  األف  وقب�سْت  "عنادل"،  �سريعًا من حفيدتي 
الزمن حتى وجدت  من  �ساعة  ولكن مل مت�ِس غري  واملتعة،  قمة احلما�سة 
نف�سي قد دفعت )27( األف دينار، وهو اأمر يربك ميزانيتي وي�سر ب�سحتي، 
لذلك فكرت ب�سوؤال �سعب، اأكرب من اأعمارهم، وي�ستحيل اأن يتعرفوا على 
على  يح�سل  ال�سحيحة  الإجابة  اىل  يتو�سل  من  اأن  اأخربتهم  ثم  اإجابته. 
عواطفهم  دغدغ  الكبري  املبلغ  فاإن  �سك  دون  ومن  دينار،  اآلف   )5( مبلغ 
وح�ساباتهم املادية.. وكان ال�سوؤال على النحو التايل: "لو تزوج رجل متعلم 
ونفعي وذكي من اإمراأة اأمية ب�سيطة ي�ستطيع توجيهها ميينًا وي�سارًا وكيفما 
يريد وعلى هواه، فاإن الزوجة يف هذه احلالة ُت�سبه �سيئًا بيد الرجل.. ما هو 

هذا ال�سيء؟!"
كما  احلالة  ه��ذه  يف  ف��امل��راأة  الكبار،  نحن  لنا  بالن�سبة  معروف  اجل��واب 
على  الرجل  ي�سرّيها  )العجينة(،  ُت�سبه  املاأثورة  ال�سعبية  تعابرينا  تقول 
ولهذا  اأح��ف��ادي،  على  �سعبًا  ك��ان  الأم��ر  ولكن  وم�سلحته،  ومزاجه  ه��واه 
وقبل  الأحيان.  اأغلب  اأجوبة م�سحكة يف  وقّدموا  وغّربوا.  و�سّرقوا  ارتبكوا 
انتهاء الوقت املحدد لالإجابة بثانيتني، قال يل اأحدهم: "جدو.. اإنها ت�سبه 

الد�ستور، فهو الآخر ميكن توجيهه كما يريد ال�سيا�سي."
يف احلقيقة فاجاأين اجلواب، ومل يخطر على بايل، وعندما تاأملته وجدته 
الإجابة  الأ�سف..  "مع  له:  وقلت  عليه  كذبُت  ولكني  باملئة،  مئة  �سحيحًا 
خاطئة.. انتهى الوقت!" فرمبا يفلت هذا الكالم من ل�سان الأحفاد خارج 
املنزل وقد ي�سمعهم �سخ�س مازال خمدوعًا بالد�ستور اأو موؤمنًا به اأو منتفعًا 
منه، ويحيلهم اىل حمكمة �سجن الأحداث، وعندها لن ي�سفع لهم جّدهم 

ول جّدي..



بداية الولية
* قيل اإن اأثريًا يهوى الكتابة، واإن ميوله يف التمثيل 
اأه��داف��ه  غ��رّي  ال���ذي  فما  ال��درام��ا،  ل�سالح  ك��ان��ت 

لي�سبح كوميديًا؟
من  جمموعة  م��ع  حديثي  ب�سبب  الق�سة  ب���داأت   -
الأ�سدقاء حول الأعمال الكوميدية يف ذلك الوقت، 
اأن تغري  وقد اأعطيتهم بع�س الأمثلة والأفكار هّمها 
الأفكار  هذه  لقت  وقد  الفن،  من  النوع  هذا  واق��ع 
اأحدهم،  من  ات�سال  وردين  ف��رتة  بعد  اإعجابهم. 
يف  اأكتب  اأن  هو  العر�س  لكن  الكتابة،  علّي  يعر�س 
علي  بالفنان  يجمعني  اأن  وطلب  الكوميديا،  جمال 
فا�سل، ومبتابعتي م�سبقًا لهذه ال�سخ�سية واإعجابي 
الكبري باأعماله ما جعلني اأرحب بالفكرة، واأن اللقاء 
هو ما اأثبت اأن اأفكارنا مت�سابهة يف النهو�س مب�سروع 

يخدم الفن الكوميدي يف العراق.
منط جديد

* الكثري من الربامج وامل�سل�سالت الكوميدية توقفت 
على منط واحد، ما الذي جعل )ولية بطيخ( يك�سر 

هذا النمط؟
- كان م�سروعي مع الفنان علي فا�سل هو 

ومت  الكوميدية،  ال�ساحة  على  اجلديد  تقدمي 
اأن نبتكر منطًا جديدًا، يجمع  التفاق معه على 

النقد والوعي واملتعة، وكفنان لبد يل من اأن اأقدم 
ماميتع النا�س، ويالم�س اأرواحهم بطريقة كوميدية 
جديدة، وبالرغم من اأن جناح الربنامج و�سل اىل 
العامل باأ�سره، اإل اأنه مازال يبتكر كل ماهو جديد، 
اأعبائه  من  والتقليل  امل�ساهد  لإر���س��اء  ذل��ك  وك��ل 

بابت�سامة.
اأثري ك�سكول هذا  * ما تزرعه حت�سده، كيف يزرع 

الفن ليح�سد تلك البت�سامات؟
- يرافق جناحي، يف كل م�سهد اأقدمه اأنا وزمالئي 
الفنانني يف )ولية بطيخ(، عمل م�سٍن ومتعب لأيام 
هذا  اأ�سهل  ما  ويقول  امل�ساهد  يرانا  فقد  ول��ي��ال، 
امل�سهد، واإن اأي �سخ�س ي�ستطيع تقدميه، لكن الأمر 

باأف�سل  نظهر  لكي  الليايل  ن�سهر  فنحن  بالعك�س، 
قد  واح���دة  جملة  على  نتوقف  وق��د  م��اي��ك��ون، 
او جملة  امل�ساهدين،  معينة من  ترف�سها جهة 
اأخرى قد تنتق�س من �سخ�س، وكل �سخ�س 
العراقي مزاجي  الأخطاء، فال�سعب  يقع يف 
بطبعه، ونحن يف الأخري �سعب متعدد يف كل 
�سيء، لهذا لبد من اأن تكون حذرًا عند 
طرحك لأي عمل، فقد تواجه العراقيل 
وا�ستمرار  بتجاربنا  اأننا  اإل  واحلواجز، 
اإ�سرارنا تخطينا تلك احلواجز، وا�ستطعنا 
اأن نقدم الأف�سل بدون اإ�ساءة او جتريح لأية 

�سريحة من �سرائح ال�سعب العراقي.

عقد ان�شاين
حت��دث  امل�����س��اك��ل   *

واجهتك  ه��ل  واإن��ه��اوؤه��ا،  تفاديها  ه��و  املهم  ولكن 
بع�س امل�ساكل مع زمالئك الفنانني من كادر )ولية 

بطيخ(؟
من  الكثري  وي�سبب  ج���دًا،  �سعب  �سيء  النجاح   *
وّق��ع��ن��ا عقدًا  ولي���ة بطيخ  اأن��ن��ا يف  غ��ري  امل�����س��اك��ل، 
اأي عقد  واأف�سل من  اأكرب  بيننا، عقد  اإن�سانيًا فيما 
التحتية  البنية  جعلنا  �سوية،  بداأنا  قد  ولأننا  اآخر، 
ملا بيننا هي هدفنا الإن�ساين والفني، وفوق ذلك اأن 
امل�ساهدة  ن�سب  اأو  منا،  واحد  اأي  يحققه  جناح  اأي 
لهذا الأ�سبوع ل�سخ�سية معينة، هو جناح للربنامج، 

وبذلك يكون اجلميع فائزين.
كوميديا ال�شجعان!

يبتكر  اأن  من  لبد  قيوده  من  الفنان  يتحرر  لكي   *
اجلديد، ما الذي اأ�سافه اأثري لواقع الفن يف العراق؟

- ل بد يل من اأن اأركز على دور الكوميديا يف العراق، 
وطرق تقدميها يف الآونة الأخرية، اإذ يخو�س العديد 
من الفنانني اأدوارًا بعيدة عن البتكار والتجديد يف 
وحتى  الراق�س  او  املتنمر  دور  ن�ساهد  حيث  الفن، 
الأدوار،  جميع  على  هيمنت  قد  ال�ساذجة  ال�سحية 
الأم��ر  و�سل  حتى  وال�سخافة،  ال�سخرية  وبطريقة 
ال�سعب بطريقة غري  ال�سخرية من بع�س فئات  اىل 
لئقة، لهذا كان لبد من التجديد، فالكوميديا فن 
ال�سجعان الذي ليقيدهم اأي �سيء، اأي اأنك بنقلك 
ل�سورة الفن قد متزج القوة مع البت�سامة وبر�سالة 
بعيدة عن  تكون  اأن  م��ن  ب��د  ول  ووا���س��ح��ة،  ه��ادف��ة 
ملدة  العراقية  ال�سا�سة  على  لزمنا  ال��ذي  التهريج 

طويلة.
ورطة،  حم�سوب  فطم،  اأبو  احلجي،  *"املنا�سد"، 
العراقي  الواقع  احلجية، �سخ�سيات قريبة من 

لقت النجاح، ما مربرات هذا التنوع؟
- كل �سخ�سية قدمتها ل اأ�ستطيع الإجادة 
ع�ست  ق��د  كنت  اإذا  اإل  ط��رح��ه��ا،  يف 
اأع�سقها  واأن  باإتقان،  تفا�سيلها 
اأتقم�سها  اأن  ول  كبري،  ب�سكل 
والتنوع  فقط،  التمثيل  لأج��ل 

الكوميديا  فنُّ ال�صجعان
خلق لنف�شه مركزًا يف دنيا االبت�شامة، مل يعِط للحزن غري ُن�شخ املقاومة الر�شينة، اإذ مل يفتقر حينها 

اىل الرفاق يف م�شريته الفنية، الأنهم معه يف هذا العطاء، برع بال غطر�شة يف الدخول اىل القلوب، ودفع 
بروحه الهادفة اىل خلق العديد من ال�شخ�شيات املده�شة التي الم�شت الواقع العراقي يف كل حاالته، 

برف�شه النجاح املوؤقت باأدوات ثورية، ليخلق ملحمة رائعة من ال�شحكات الالمتناهية.
الفنان الكوميدي اأثري ك�شكول ين�شر االبت�شامة يف اأروقة جملة "ال�شبكة العراقية" يف حوار خا�ص....

ك�صكول:
اأثري

حاوره : ذوالفقار يو�صف
عد�صة - اإبراهيم احلديثي
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اأن  من  لك  بد  فال  اجلمهور،  �سببه  يرافقني  ال��ذي 
واأن  امللل والتكرار،  اإبداعيًا بعيدًا عن  تقدم حمتوًى 
جديدًا،  �سيئًا  لتقدم  ينتظرك  من  هناك  اأن  تتيقن 
وبقوة  اأجيد  اأن  من  يل  لب��د  وح��ذر،  قلق  وكاإن�سان 
وتركيز كل حركة اأقوم فيها مب�سهد، واأن اأكون عند 

ح�سن ظن اجلمهور وباأح�سن �سورة.
م�شرح

الناجح  الفنان  م�سرية  يجعل  ب��اأن  كفيل  التنوع   *
حمتوى  لتقدمي  تطلعاتكم  هي  فما  م�ستمرة، 

اآخر غري الكوميديا؟
-الوقت كال�سيف، هذا ما اعتدنا اأن 
نقوله عند �سوؤالنا لعدم تقدمينا 
غري  اآخ�����ر  ف��ن��ي  حم���ت���وى  اأي 
برنامج )ولية بطيخ(، فوقتنا 
وبالرغم من  حم��دود ج��دًا، 
ذلك فاإن طموحنا موجود، 
وكمحبني للم�سرح قدمنا 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��رو���س 
التي لق��ت جن��اح��ًا، ويف 
خ����ارج  دول  ع�����دة 
وبعيدة  ال��ع��راق، 
ع�����ن اأج�������واء 
ب������ع�������������س 
امل�����س��ارح 
ية  ر لتجا ا
م����ن ال��رق�����س 
وال�������س���ذاج���ة يف 
ه��ذه الأي���ام، وهناك 
�ست�سدر  درام���ي���ة  اأع���م���ال 
التطرق  اأولوياتها  من  قريبًا، 
بطريقة  ال���ع���راق  واق����ع  اىل 
درام��ي��ة ت��وع��وي��ة وه��ادف��ة من 
من  امل�ساكل  تعالج  اأن  هّمها 
خالل الفن، واأن نك�سف بع�س 
اأن  ونحاول  وننقلها  الظواهر 

ننبذها.
عادات دخيلة

تنقلها  التي  امل�ساهد  العديد من   *
توعوية،  م�ساهد  فنك هي  عن طريق 

فما تلك الر�سالة التي حتاول نقلها؟

نر�سم  بطيخ(،  )ولي��ة  برنامج  من  حلقة  كل  قبل   -
دجمها  منها  الغر�س  امل�ساهد،  فل�سفة  خطوط  معًا 
مع الواقع العراقي، وذلك مبتابعة ال�سارع، اذ لبد اأن 
تكون النتيجة من هذه امل�ساهد هي نقل �سور العادات 
بها  النا�س  وتوعية  وحماربتها  املجتمع  على  الدخيلة 
الت�سول  ال��ع��ادات  ه��ذه  �سمن  وم��ن  ال��وق��ت،  بنف�س 
وحتى  والف�ساد،  وامل��خ��درات  والطائفية  والتبعية 
بعد عدة حلقات  ا�ستطعنا  التي  الع�سائرية(  )الدكة 
قانونيًا  يحا�سب  ب��اأن  حكومي  ق��رار  فيها  ي�سدر  اأن 
وميار�سها،  الظاهرة  بهذه  يتعامل  من  كل  كاإرهابي 
وقد وردنا بعد هذا القرار ات�سال من وزارة الداخلية 
يقدمون فيه ال�سكر لنا على هذا الإجناز، لهذا نحن 
نعالج كل ق�سية توؤذي املجتمع، ولأننا يف بيئة متوترة 
كوميدية  وبفل�سفة  التوتر  نعالج هذا  اأن  لنا من  لبد 

هادفة تالم�س املجتمع، وباملقابل يتقبلها ويطبقها.
املراقب

* لكل �سخ�سية قمت بتمثيلها جند اأن هناك تقم�سًا 
التي حققت هذه  اأدوات��ك  ماهي  وباحرتافية،  كاماًل 

الإجادة؟
معينة  �سخ�سية  يتقم�س  اأن  يريد  فنان  لأي  لبد   -
لهذا  تفا�سيلها،  باأدق  ال�سخ�سية  يعي�س هذه  اأن  من 
حتى  اأم��ام��ي،  م��ن  مي��ر  �سخ�س  ك��ل  مبراقبة  اأق���وم 
الطريق  على  �سيارتي  اأوقف  الأحيان  بع�س  يف  اأنني 
وت�سرف  ح��رك��ة  ك��ل  م��ن  لأ�ستفيد  ال��ن��ا���س  اأراق����ب 
تقم�سي  فمثاًل  بها،  يقومون  التي  اأفعالهم  وردود 
الأق���ارب  بع�س  حينها  زرت  فقد  )احل��ج��ي��ة(،  دور 
واأخ��ذت  حينها،  وت�سرفاتهن  العجائز  اأراق��ب  لكي 
مالب�س جدتي وارتديتها يف منزيل وقمت بالت�سرف 
كما يت�سرفن، كالبكاء واإطالق الأ�سعار وحتى طرق 
اأتقنت هذا الدور الذي  اجللو�س وامل�سي، ولهذا فقد 

اأعجب امل�ساهدين.
*�ساقت العبارة بات�ساع الروؤية، ما هي اآخر عباراتك 

يف هذا اللقاء؟
بالأف�سل  واأع���ده  احلبيب،  جمهوري  ك��ل  اأ�سكر   -
واجلديد يف الأيام املقبلة لأنني منكم واإليكم، واأدعو 
قبل  فنان  اأي  على  الهجوم  قبل  يتاأنوا  اأن  النا�س  كل 
معرفة نتاجه الفني، ولأن حتفيزي وت�سجيعي هو ما 
اإذا كنت قد  واأن ي�ساحموين  اأقدم الأف�سل،  يجعلني 
ذلك،  قبل  اإن�سان  هو  فالفنان  اأح��د،  بحق  اأخطاأت 
ع�سى اأن يكون عراقنا مليئًا بالبت�سامة واحلب دائمًا.
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

هل من حل؟  قطعًا هناك حل، اإذ اأن 
تغيري الظروف اىل االأح�صن منوط بنا، 
البد من رفع االأ�صابع لت�صري اىل هوؤالء 

الذين ال يعرفون قدر اأنف�صهم، والبد من 
مقاطعتهم.. 

رحم اهلل امَراأً

اىل  )ر�س(  العزيز  عبد  بن  عمر  اخلليفة  من  رائع  قول  نف�سه"،  قدر  عرف  امَراأً  اهلل  "رحم 
قيمتها.  يعرفون  ل  الذين  هم  قليلني  اأن  اأعتقد  كنت  حياتية.  بديهية  واأ�سبح  مثاًل  ذهب  ابنه، 
لكن ما يجري حولنا، يوؤكد يل يومًا بعد اأخر باأنني كنت على خطاأ. لي�س يف جمال واحد، اإمنا يف 

كلها، بدءًا من ال�سيا�سة وانتهاًء باأ�سغر مهنة. 
هناك من ل يعرف قدر نف�سه ويعطيها اأكرب من حجمها، وليته ي�سكت، اإمنا نراه يتدخل يف كل 
وكلماته  ل�سانه  اأنف�سهم حقيقة يخ�سون  يعرفون قدر  الذين  الآخرين  اأن  ورهانه  ويناق�س،  �سيء 
يف  �سواء  ي�ستخدمها  كيف  يعرف  والتي   الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  الوهمية  و�سفحاته 
الت�سقيط او بث بطولت واأعمال يتوهم باأنه اجنزها. اإن مناق�سة مثل هكذا )�سخ�سيات( مثل 

املحرك الذي يرجع النار وي�سر بنف�سه.
 فالذي يناق�س �سخ�سية اأعطى لنف�سه اأكرث مما ي�ستحق، ي�سر بنف�سه، خا�سة واأن احلكمة تقول 

اإن مناق�ستك للبليد جتعل الآخرين ل يفرقون بينكما.. 
لكن ما العمل اذا كانت الظروف التي منر بها ت�سطرنا اىل مناق�سته، خا�سة حني يد�س اأنفه يف 

اأمور لعالقة له بها.
املثل  ويقول  طحني،  دون  جعجعة  �سوى  لي�س  اأك��رب  حجمًا  لنف�سه  اأعطى  ال��ذي  به  يتفوه  ما  اإن 
الرتكماين اإن املطحنة ت�ستمر يف عملها بينما جعجتها توجع الراأ�س، واملفرو�س راأ�س من يقرتب 
من املطحنة.. لكن الظروف قلبت الأمور، فاأ�سبح هناك من اأحال ل�سانه و�سفحته اىل مطحنة ل 

تعرف اخلري، واذا اقرتبنا منه حماولني اإيقافه، فاأنه �سيوجع راأ�سنا.. 
هل من حل؟  قطعًا هناك حل، اإذ اأن تغيري الظروف اىل الأح�سن منوط بنا، لبد من رفع الأ�سابع 

لت�سري اىل هوؤلء الذين ل يعرفون قدر اأنف�سهم، ولبد من مقاطعتهم.. 
ابتداًء، هم �سيفرحون باملقاطعة، �سيعتقدون باأن ال�ساحة بقيت لهم، لكن طول املقاطعة �سيجعلهم 
البقية  لكن  اثنني،  او  واحد  ين�سلح حال  قد  بك�سفها،  ويبداأون  اأنف�سهم  يرون غري  منعزلني، ل 

�سيعرفون، مرغمني، قدر اأنف�سهم احلقيقية ال�سغرية و�سين�سحبون، ل جمال اآخر اأمامهم. 
من  روؤو�سنا  لرنيح  منها  لبد  مرحلة �سرب جديدة  اأي  الوقت،  اىل  اأمامنا وحتتاج  �سعبة  مهمة 

اجلعجعة الفارغة.



ومن بينها: انحناء مثل بيكهام، املعيل، الأطفال، 
اي  اأوز،  �ساحر  اخللفية،  يف  احلمراء  ال�سلحفاة 

تي، ماري بوبينز وغريها من الأفالم. 
فئات خمتلفة

الأطفال(؟  )فيلم  ب�  املق�سود  ما  كرمود:  يقول 
امل�ساهدين  التحديد  وج��ه  على  ي�ستهدف  وه��ل 
رمبا   امل��ت��زاي��دة؟  احتياجاتهم  لتلبية  ال�سغار 
تخ�س  وهي  الطفولة  عن  الفيلم   مو�سوع  يكون 
وكبارًا  �سغارًا  امل�ساهدين   من  وا�سعة  جمموعة 
فيلم ميكن  ه��و جم��رد  رمب��ا  اأو  ���س��واء  ح��د  على 
البالغني،  حول  تدور  اأف��الم  اأو  م�ساهدته  للطفل 
ال�ستينات  اأواخر  كنت طفاًل يف  وي�سيف: عندما 
ال�سبعينات كان هناك ت�سنيفان لالأفالم  واأوائل 
فئة  وهما   ال�سغار  امل�ساهدين  ت�ستبعد  والتي 
والتي   1970 العام  يف  تقدميها  مت  التي    AA
الأق��ل  على  ع��ام��ًا   14 �سن  يف   الأط��ف��ال  تخ�س 
واأفالم X-certificate التي اقت�سرت على 
اأو  عاًما   16 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  الأطفال 
تندرج  التي  الأف��الم  و�سملت  عامًا   18 �سن  فوق 
ديفيد  اأف��الم  مثل  باملحظورة  الفئات  هذه  حتت 
اجلرمية  اأف���الم  م��ن  �ستار  رينجو   / اإ�سيك�س 
كوكب  )غ���زو  بيكينباه  ���س��ام  للمخرج  وال��رع��ب 
 Conquest of the Planet القرود( 
of the Apes يف العام 1973 ومع ذلك كان 
التي  والرائعة  الغريبة  الأفالم  من  الكثري  هناك 
A، ما يجعلها متاحة  اأو   U تندرج �سمن فئات 
�سن  فوق  �سخ�س  اأي  الأق��ل  على  اأو  �سخ�س  لأي 

اخلام�سة.
ويكمل كرمود: اأق�سى ما اأ�ستطيع اأن اأتذكره  اأين 
ق�سيت الكثري من الوقت يف ال�سينما قدر الإمكان، 
مب�ساهدته  يل  �ُسمح  �سيء  وك��ل  �سيء  اأي  واأرى 
القائمة  ه��ذه  جتميع  ويف  اأحيانًا  موؤملة  وبنتائج 
اأن  حاولت  لالأطفال  رائعًا  فيلمًا   25 ت�سم  التي 
اأ�سع بنظرالعتبار املجموعة الوا�سعة من الأفالم 
يف  مل�ساهدتها  يكفي  مب��ا  حم��ظ��وظ��ًا  كنت  ال��ت��ي 
من  اختياراتي  وتتباين  لالإعجاب.  مثري  ع�سر 
اأف��الم  اإىل  الق�سرية  املتحركة  الر�سوم  اأف��الم 
احلركة احلية الطويلة، من الأفالم ال�سامتة اإىل 
الكال�سيكية بلغات اأجنبية ول يتم ترتيب القائمة 
هذه  ومن  التاريخ،  ح�سب  ولكن  اجل��دارة  ح�سب 

الفالم:
الطفل )1921(

�سابلن  ت�ساريل  الراحل  الكوميدي  الفنان  يلعب 
والطفل جاكي كوجان يف هذا الفيلم الكال�سيكي 
على  وا�سع  نطاق  على  اإليه  ُينظر  والذي  اخلالد، 
ويف  ال�سامت  الع�سر  الأف��الم يف  اأرقى  اأحد  اأنه 
ي�ستح�سر  كمخرج   ل��ه  طويل  روائ���ي  فيلم  اأول 
ت�سابلن "�سورة بابت�سامة ورمبا دمعة" ما يجعله 
مزيجًا رائعًا من الفكاهة وال�سفقة واملاأ�ساة التي 
ول  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  حمبوبًا  رم��زًا  جتعله 
اأن  دون  م�ساهدته  بالغ  حتى  اأو  طفل  لأي  ميكن 

يتاأثر.
مغامرات االأمري اأحمد )1926(

نظرة  ميثل  �سامت  عاملي  كارتون  فيلم   اأول  هو 
من   م�ستوحى  املتحركة  الر�سوم  تاريخ  يف  رائعة 
لوتي  الأملانية  للمخرجة  وليلة  ليلة  األف  ق�س�س 
اأثر  وقد  العام  1926.  اأجنزته يف  الذي  رينيجر 
هذا الفيلم على العديد من كال�سيكيات الأطفال، 
اإىل )ال�سيف  ال�سبعة(  والأق��زام  من )�سنو وايت 

يف احلجر( وهاري بوتر والأقدا�س املهلكة.
البالون االأحمر )1956(

للمخرج  الحمر(  )البالون  الفانتازيا  فيلم  تتبع 
مغامرات  الق�سري  لموري�س  األ��ربت  الفرن�سي 
عقاًل  ميتلك  اأن��ه  يبدو  بالونًا  يجد  �سغري  �سبي 
املناظر  و�سط  الأم��ل  منارة  له  وميثل  به  خا�سًا 
وملهمة  رائعة  �سريحة  اإنها  املظلمة،  الطبيعية 
فاز لموري�س  بعد احلرب.  ما  ال�سعر  �سينما  من 
لي�سبح  �سيناريو  لأف�����س��ل  الأو���س��ك��ار  ب��ج��ائ��زة 
ال�سخ�س الوحيد الذي حقق الن�سر يف هذه الفئة 

بفيلم ق�سري.
ماري بوبينز )1964(

اأف��الم مت   10 اأف�سل  واح��دًا من  الفيلم  يعد هذا 
اآل ترافر�س  اإنتاجها على الإطالق من تاأليف بي 
النجمة  وبطولة  �ستيفن�سون  روب��رت  اإخ��راج  ومن 
تر�سيحًا   13 على  الفيلم  ح�سل  ان���دروز.  ج��ويل 
العديد  الفيلم  وحقق  الأو�سكار،   جلوائز  كبريًا 
من النجاحات مبا يف ذلك اأف�سل ممثلة واأف�سل 
موؤثرات  واأف�سل  مونتاج  واأف�سل  اأ�سلية  اأغنية  

واأف�سل مو�سيقى ولقى جناحًا كبريًا.
عن اجلارديان

ي�صاهدها الكبار 
قبل ال�صغار

اختار املوؤلف والناقد 
ال�شينمائي املعروف 
مارك كرمود قائمة 
الأف�شل 25 فيلمًا 
لالأطفال من البدايات 
املبكرة الأفالم الر�شوم 
املتحركة  مرورًا االأفالم 
االأجنبية، الكال�شيكيات، 
وانتهاًء باأفالم اخليال 
العلمي التي ي�شتهويها 
وي�شاهدها الكبار قبل 
ال�شغار، 

ترجمة: ثريا جواد

اأفالم االأطفال
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مدينة  زار  فرن�سي  خمرج  عنه  قال  الأ�سياء، 
"اإن  الأه��وار:  واقع  عن  فيلم  لت�سوير  العمارة 
هذا الفنان �سومري الن�سب روحًا و�سكاًل لكنه 

مغمور".
عفوية فرات

عام  ب��غ��داد  يف  امل��ول��ود  ف���رات،  منعم  الفنان 
يف  يفكر  كان  مزارعًا  يعمل  كان  حني   ،1900
عاجلها  التي  الأوىل  ال�سخرة  كانت  النحت، 
اأزميله قد حتولت اىل راأ�س اإن�سان. ومنذ عمر 
ال� 18 وا�سل هوايته با�ستعماله الكتل احلجرية 
ومتلي�سه لها اأكرث من كونه ينحتها، فاأبرز �سور 
الن�ساء والرجال وكذلك �سور احليوانات وهي 
مزيج عجيب. ح�سل منعم فرات على اجلائزة 
للفنون  الثالث  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  يف  الأوىل 
يف  )برات�سالفا(  مبدينة  اأقيم  الذي  الفطرية 
الناقد  عنه  كتب   .1972 عام  جيكو�سلوفاكيا 
فرات  "منعم  جاتيني((:  ))الربتو  اليطايل 
يقوده نحو غاياته  الذي  اختار مبفرده طريقه 
نف�سه  اأعماق  انبثق من  الختيار  الفنية، وهذا 
النحات حممد  وقال عنه  الأ�سيلة"، 
غني حكمت: "اإن اأعمال منعم فرات 

فنان  م��ن  لأك��رث  اأم��ث��ول��ة  و�ست�سبح  اأ�سبحت 
واأ�سلوبه يف  اأعماله اخلا�سة  عراقي، ذلك لأن 
ت�سوراته برمتها ل تت�سل مبدر�سة فنية معينة، 
اإنها  خارجية،  موؤثرات  من  بجذور  ت�ستبك  ول 
وتعبريات  للمنظورات  عامة  مالحظة  خال�سة 
مبهمة لأحا�سي�س واأخيلة عن احليوان والإن�سان 
ور�ساهما  وغ�سبهما  وفرحهما   حبهما  يف 
واأحالمهما واأمانيهما". منحوتات منعم فرات 
اأربكت الفنانني العراقيني عندما انتبهوا لها بل 
عر�ست  عندما  والنقاد  العامل  فناين  اأده�ست 
الفن  كبرية يف  قيمة  قدمت  كونها  اخل��ارج  يف 

الفطري ال�سائد يف العامل.
تعبري جمايل

هذا  عن  حتدث  الزيدي  خ�سري  الفني  الناقد 
املو�سوع قائاًل:

اجلمايل  اع��ت��ب��اره  ال��ف��ط��ري(  )ال��ف��ن  يحقق 
لدى  معلومة  فنية  وتفا�سيل  قيم  من  انطالقًا 
مدى  مت��ام��ًا  يعي  منا  الغالب  ولعل  اجلميع. 
مثل  من  نوعًا  ولأن  اإليه،  ي�سار  حينما  اأهميته 
للمتلقي  ال��در���س  م��ن  ق���درًا  يكت�سب  مل  الفن 
حتمل  مل  لالأ�سف  �سيقة  روؤي��ة  اأ�سري  بقي  فقد 
الفن  ه��ذا  بروحية  خا�س  فهم  من  نتمناه  ما 
والأ����س���ب���اب ال��ت��ي حت��ي��ط ب����ه.  اأج����د اأن من 
فنية  جتربة  ونقيم  اإليه  نلتفت  اأن  ال�سروري 

رائعة للفنان منعم فرات على �سبيل املثال.
فيما اأ�ساف النحات وليد القي�سي بالقول:

له،  التاريخي  التقييم  يف  الفطري  الفن  يربز 
ا�سرتجاع  بطريقة  الإن�ساين  اجلانب  من  وفيه 
امل��ا���س��ي مل��ا ل��ه م��ن الأه��م��ي��ة، لأن اأع��م��ال 
من  بحث  لأي  تخ�سع  مل  الفنانني  ه��وؤلء 
الفن  هذا  ولأن  والدار�سني.  النقاد  قبل 
هو  وال��ذي  اجلمايل  التعبري  من  فيه  مبا 
الإن�ساين مثل )ال�سعبي(  الداخل  نابع من 
)البدائي(، فكالهما ينهل مادته و�سوره من 
للفطرة  ال�سافية  الينابيع 
الإن�سانية، هو فن الإن�سان 
الأول الذي ما زالت بقاياه 
من  مكان  كل  م��وج��ودة يف 
ال��ع��امل، ه��و ف��ن احل�����س��ارات 
متتد  ال��ت��ي  الأوىل  ال��ري��ف��ي��ة 

ميكن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الآن.  اىل  ج�سورها 
لالأ�سف  لكن  لها،  ي�سار  ذا مكانة  فنًا  نعده  اأن 
مل ياأخذ ن�سيبه من البحث والدر�س النقدي، 
"اإن  ال�سهرية  املقولة  تلك  يتذكر  وجميعنا 
تعبري  اإىل  ت�ستحيل  يده،  تالم�سها  حني  امل��ادة 
تغدو يف حكم  اإنها  عنها  القول  مبا�سر، ميكن 
املنتهية منذ تخطيطها الأول، لأنه من البداية 
يجعلنا ن�ستطيع التكهن بالتفا�سيل التعبريية."  

امل�ست�سرق البلجيكي  اأرمان ابيل.
قوة الروح

اما الفنان الت�سكيلي فاخر حممد فقد اأكد اأن:
العقل  غياب  هو  الفطري  الفن  يف  ما  اأجمل 
لنطالقة  حمددًا  اأحيانًا  يكون  والذي  الثقايف 
وب��داه��ة ف��ع��ل الإب�����داع وال��ط��اق��ة ال��وج��دان��ي��ة 
املرا�س  وانفعالها،  عندما تتحقق بكامل قوتها 
املدر�سي او التعليمي او املعرفة امل�سبقة اأحيانًا 
لذا  العنا�سر  او متنهج فعل  الإب��داع  تقيد فعل 
احلد�س  ق��وه  فيها  الفطرية  الأع��م��ال  اأن  اأج��د 
نتذكر  وجميعنا  وامل�����س��اع��ر.  ال���روح  وط��الق��ة 
واحدًا من رواده يف النحت: منعم فرات، ويف 
الفطري  الفن  ا�ستلهموا  ممن  كثريون  الر�سم 

مبن فيهم اأنا واآخرون.

املالمح االأوىل لالإبداع
الفن الفطري..

�شر جماليته يكمن يف ب�شاطته ويف كونه ال يخ�شع الأية رقابة �شواء فكرية اأو فنية. الفن الفطري 
هو فن قائم بذاته، له ح�شور قوي يف ال�شاحة الت�شكيلية، وعلماء النف�ص اأكدوا على اأن االإن�شان 

فنان بالفطرة، بينما علماء االجتماع اعتربوا اأن الفن الفطري هو اأ�شل الفن الت�شكيلي، اإذ اأنه كان 
موجودًا مند بداية الوعي الب�شري بالوجود فر�شم يف الكهوف واملغارات. 

حم�صن اإبراهيم

من  اأكرث  هناك  احل�سارات،  مهد  العراق،  يف 
ولقت  املحلية  اأعمالهم  تخطت  فطري  فنان 

رواجًا عربيًا وعامليًا. 

بني القبول والرف�س
نقاد هذا الفن انق�سموا بني القبول والرف�س، 
ومت  ومتخلفًا  �ساذجًا  فنًا  اع��ت��ربه  م��ن  منهم 
غري  الب��ن  وب��اأن��ه  املتخلفة،  ال��دول  يف  اإنتاجه 
ميكن  ول  اليوم  الت�سكيلية  للحركة  ال�سرعي 

ت�سنيفه يف اأي من املدار�س الفنية احلديثة.
الراأي الآخر اعتربه جزءًا من ثقافتنا ال�سعبية 
يلتقي  فهو  وحتلياًل،  درا�سة  به  الهتمام  يجب 
بتلقائية مع كثري من املدار�س والتيارات الفنية 

املعا�سرة كالتعبريية والبدائية والوح�سية. 
بيكا�صو مي�صان

ال�سومرية  احل�سارة  مهد  مي�سان،  من 
الر�سوم  وجت�سيد  وامل��اء  الطني  واأر���س 
هذا  الوراثية  اجلينات  نقلت  والتماثيل، 

�سومر،  اأر���س  )مي�سان(  �سكان  اىل  الفن 
يف  مي�سان  حمافظة  يف  املولود  جابر،  عبا�س 
ذلك  ت��وارث  عن  حي  مثال  هو   ،1954 العام 

�سور  ذاك��رت��ه  يف  انطبعت  ال��ف��ن، 
فنية ب�سيطة �ساعدت على تبلورها 
اأثرت  وعائلية عديدة  بيئية  عوامل 
وتنمية  تكوين  يف  مبا�سرًا  ت��اأث��ريًا 

الذكية  خميلته  يف  زرع��ت  التي  املوهبة  ه��ذه 
مع  التعامل  يف  منطلقًا  لتكون  ال��ف��ن  ف��ك��رة 

خ�صري الزيدي

وليد القي�صي

فاخر حممد
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تقليد عائلي 
من  كانوا  العراقيني  اأن  القدمية  ال�سحف  نقراأ يف 
الأو�سط، وكانت  ال�سرق  ال�سينما يف  اأكرث رواد دور 
كانت  دارًا  اأن  اأي  اآنذاك متخ�س�سة،  العر�س  دور 
ب��اأف��الم  واأخ����رى  الهندية  ب��الأف��الم  متخ�س�سة 
احلركة )الأك�سن( وثالثة بالأفالم العربية وهكذا. 
وطلبة  واملعلمني  التجار  من  رواده��ا  غالبية  وك��ان 
ال�سينما  اىل  الذهاب  واأ�سبح  واملثقفني،  املدار�س 
خا�سة  مقاعد  ال��دور  وخ�س�ست  عائليًا،  تقليدًا 
للمجتمع  طق�سًا  اأ�سبح  ال�سنوات،  م��رور  ومع  لها. 
الرقابة  اأن  خا�سة  �سرائحه،  مبختلف  البغدادي 
اختيار  وامل�سوؤولون يف  الدور  اأ�سحاب  التي فر�سها 
م��الذًا  ال�سينما  دور  من  جعلت  اجل��ي��دة،  الأف���الم 

لالأ�سرة العراقية.
درجات ودعاية

اأوىل  تق�سم على ثالث درجات:  العر�س  دور  كانت 
يف  متنوعة  اأف��الم��ًا  تعر�س  وكانت  وثالثة،  وثانية 
اأوقات معلومة تبداأ عند ال�ساعة العا�سرة والن�سف 
و  والن�سف ظهرًا  الثانية  الثاين يف  والدور  �سباحًا 
ال�سابعة  ويف  ع�سرًا  والن�سف  الرابعة  يف  الثالث 
والن�سف م�ساًء والأخري يف التا�سعة والن�سف لياًل. 
كانت و�سائل الدعاية جلذب امل�ساهدين ب�سيطة عن 
ي�ستاأجرها  عربات  خالل  من  او  ال�سحافة  طريق 
ماّلك الدور وم�ستوردو الأفالم تتجول يف ال�سوارع، 
الر�سيد خا�سة، وعليها منادون ي�سريون اىل الأفالم 
ف�ساًل عن اآخرين  يقفون اأمام دور العر�س ويلفتون 

الدخول  تذاكر  اأ�سعار  اأم��ا  الأف���الم.  اىل  النتباه 
املق�سورة  اأ�سعار  مثاًل  درجاتها،  ح�سب  فكانت  
املكونة من )4( كرا�سي كانت )550( فل�سًا و�سعر 

تذكرة كر�سي يف موقع ممتاز كان )130( فل�سًا.
دور ال�صينما االآن

لي�سبح  ال�سينما  دور  ت�ساءل عدد   2003 �سنة  بعد 
خم�سة دور فقط، وحتول الباقي اىل خمازن وور�س 
امل�سروبات  لبيع  وحم��ال  طبية  وجممعات  جن��ارة 

الروحية. 
�صاالت �صارع الر�صيد

اأنظار  حمط  الر�سيد  �سارع  اأ�سبح  افتتاحه،  منذ 
واملحال  وال�سركات  واملطابع  ال�سحف  اأ�سحاب 
التجارية واملقاهي وامل�سورين،  خا�سة بعد تبليطه 
ال�سينما  دور  من  العديد  افتتح  فقد   ،1926 �سنة 
ومن  احل��ي��وي،  ب��غ��داد  �سريان  اأ�سبح  اأن  بعد  فيه 
اىل  حت��ول��ت  ال��ت��ي  ال�ستوي  روك�سي  �سينما  بينها 
للتمثيل،  القومية  الفرقة  وا�ستغلتها  النجاح  م�سرح 
�سينما  ريك�س،  �سينما  ال�سيفي،  روك�سي  و�سينما 
ب����رودواي،  �سينما  امل��رب��ع��ة،  منطقة  يف  ال����زوراء 
و�سينما  ب��اك،  اوروزدي  مقابل  الوطني  و�سينما 
منطقة  يف  ال�سيفي  الرافدين  و�سينما  الر�سيد، 
تقع  التي  �سنرتال  و�سينما  رويال،  و�سينما  ال�سنك، 
يف ال�سارع املجاور للم�سور ال�سهري اآر�ساك، و�سينما 
�سريف،  ع�سام  الأعمال  رجل  ل�ساحبها  احلمراء 
و�سينما القاهرة ال�سيفي املطلة على متثال معروف 
ال�سيفي،  الر�سايف  �سينما  حملها  وحلت  الر�سايف 

و�سينما ال�سرق يف باب املعظم. 
�صاالت الباب ال�صرقي و�صارع 

ال�صعدون
ل تختلف منطقة الباب ال�سرقي، و�سارع ال�سعدون 
كانت  حني  الر�سيد  �سارع  عن  باأهميتها  حتديدًا، 
املكتبات  لكرثة  لبغداد  والفني  الثقايف  ال�سريان 
ال�سينمائي  العر�س  ودور  الفني  العر�س  وقاعات 
فيها ومن هذه الدور: �سينما اخليام التي كانت من 
التي  غازي  و�سينما  اآن��ذاك،  واأفخمها  الدور  اأرقى 
ب��رودواي  �سارع  يف  العر�س  �سالت  حتاكي  كانت 

ج�سر  اإن�ساء  ب�سبب  هدمها  ومت  نيويورك  مبدينة 
حديقة  حملها  وحلت  )اجلمهورية(  عالية  امللكة 
الأمة، و�سينما غرناطة التي حلت حمل �سينما ريو، 
بقطع  جدرانها  واملزججة  الأنيقة  النجوم  و�سينما 
انفردت  التي  ميامي  و�سينما  ال�سغرية،  امل��راي��ا 
)�سعيد  وه��و  �سيا�سي  ع��راق��ي  فلم  اول  بعر�س 
افندي( من بطولة يو�سف العاين وعبد الواحد طه 
�سينما  التي حلت حملها  وزينب، و�سينما احلمراء 
و�سينما  )ال�سندباد(،  يل  الأورف��ه  و�سينما  ديانا، 
و  للمكائن  كبريًا  معر�سًا  اأ�سا�سًا  وكانت  اأطل�س 

الآلت الثقيلة ل�ساحبه رجل الأعمال مهدي طعيمه 
الذي باعه فحوله املالك اجلديد اىل �سينما جميلة 
�سمريامي�س،  و�سينما  الن�سر،  و�سينما  املنظر، 
و�سينما بابل.  وكانت دار �سينما الزوراء يف �سارع 
املربعة  متثل حينها حتفة فنية  الر�سيد - منطقة 
هذه  ت��اري��خ  امل��و���س��وع  ه��ذا  يف  و�سنتناول  رائ��ع��ة، 

التحفة املعمارية:
�صينما الزوراء

يف �سنة 1937، �سمم هذه الدار و�سيدها املعماري 
نعمان منيب املتويل املولود يف ا�سطنبول عام 1898 
وكانت  �سوحيط،  و�سليم  دنو�س  اليا�س  ل�ساحبيها 
تعد من اأجمل معامل �سارع الر�سيد. اقتب�س  املتويل  
ت�سميم ال�سينما من ت�سميم دار �سينما يونفريزوم 
ال�سهرية يف برلني، التي اأجنزها  املهند�س الأملاين 
ت�سميمها  ك��ان   .1927 ع��ام  مندل�سون(  )اأري���خ 
ت�سميم  ي�سبه  دائ��ري   ن�سف  �سكل  على  الداخلي 
دار اأوبرا، وكانت تتكون من ثالثة طوابق: الأر�سي 
املهمة  لل�سخ�سيات  كان خم�س�سًا  الذي  والو�سط 
وي�سم  ثماين مق�سورات فقط،  والعلوي الذي كان 
ل�سبعمئة  تت�سع  ال��دار  وكانت  الأر���س��ي،  من  اأو�سع 
�سخ�س.  من اخلارج كانت عبارة عن حتفة فنية 
اأعلى  من الزخارف والنقو�س  الإيطالية، وكان يف 
مم��ددي��ن  م��الك��ني  �سكل  ع��ل��ى  مت��ث��الن  ال�سينما 
يتو�سطهما التاج امللكي ب�سكل يوحي وكاأن املالكني 
 1958 متوز  بعد  اإزي��ل  ال��ذي  التاج،  هذا  يحر�سان 
وظل  مكانه خاليًا )املالكان موجودان حلد الآن(. 
تغري ا�سمها يف �ستينات القرن املا�سي من الزوراء 
اىل �سينما ال�سعب ثم الأنوار لفرتة ب�سيطة قبل اأن 
عرو�سها  اأول  يف  قّدمت  بالزوراء.   ت�سميتها  يعاد 
الأف��الم  بني  وم��ن  الربيطانيني،  للرعايا  اأف��الم��ًا 
)املخابرات  اجلا�سو�سّية  فلم  فيها  عر�ست  التي 
الربيطانّية( للممّثل بوري�س كارلوف. يف منت�سف 
يحمل  م�سرح  اىل  ال�سينما  حت��ول��ت  الت�سعينات 
وينتهي  ياأفل جنمها  اأن  قبل  ال��زوراء،  ا�سم جممع 
العدد  جتار  لبع�س  خمازن  اىل  لتتحول  الأب��د  اىل 
النفايات، ومت �سبغ  اأكوام  اأمامها  اليدوية وتتجمع 
واجهتها، التحفة الفنية، باألوان قبيحة ون�سيت اأنها 
فقط  الر�سيد  �سارع  معامل  من  لي�س  معلمًا  كانت 
ا�ستمر  اإن  م�ستبعدًا  ولي�س  بغداد،  معامل  من  اإمنا 

هذا الإهمال اأن يتم هدمها وحتويلها اىل مول..!

منذ العر�ص االأول لالأفالم ال�شينمائية يف دار ال�شفاء يف بغداد ليلة ال�شاد�ص والع�شرين من متوز 1909، باتت 
العرو�ص ال�شينمائية ت�شكل ثقافة جديدة لدى املجتمع البغدادي، ما دفع اأ�شحاب روؤو�ص االأموال، الذين 

بداأوا باالهتمام باالأفالم، اىل افتتاح العديد من دور العر�ص ال�شينمائي يف بغداد حتى بلغ عددها اأكرث من 
)70( دار عر�ص. بدءًا من هذا العدد من جملة )ال�شبكة العراقية( �شن�شتعر�ص اأبرز دور العر�ص ال�شينمائي يف العراق 

وتاريخها.

معامُل ثقافية وحتٌف معمارية حتولت 
اإىل مكّبات للنفايات

ال���ع���راق يف  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي  ال���ع���ر����س  دوُر 

حم�صن ابراهيم



الفنون  مبعهد  الأكادميية  درا�سته  وا�سل  ثم   
والعزف  املو�سيقى  لدرا�سة  بغداد  يف  اجلميلة 
معهد  يف  وتدري�سها  الفلوت،  اآل��ة  على  املنفرد 
الفنون نف�سه، بعدها وا�سل درا�سته الأكادميية 
للمو�سيقى  العايل  املعهد  يف  للمو�سيقى  العليا 
�ستوتكارت  م��دي��ن��ة  يف  امل�����س��رح��ي��ة  وال��ف��ن��ون 

باأملانيا..
اأما بداياته مع فن اخلط العربي، فكانت منذ 
ال�سف الرابع الإبتدائي، حني كان متابعًا جادًا 
الأ�ستاَذين  الرائَدين  الفناَنني  باأعمال  ومتاأثرًا 
البغدادي(،  وها�سم  الهاليل  �سربي  )حممد 
يف  مبا�سر  ب�سكل  وت��ع��ّرف  عا�سرهما،  وق��د 
اخل��ط  اأ���س��ت��اذ  ع��ل��ى  اخلم�سينات  منت�سف 

العربي املعروف ها�سم البغدادي، وكان يزوره 
ثم  ال�سفافري،  �سوق  مقابل  العامر  مكتبه  يف 
ا�ستمر بالدرا�سة على يد الأ�ستاذ الرتكي ماجد 
مادة  لتدري�س  معه  التعاقد  مت  حينما  الزهدي 

�سنة  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  العربي  اخلط 
1955، وكان )اإح�سان( يف نف�س الوقت طالبًا 
اآل��ة  على  ال��ع��زف  ي��در���س  املو�سيقى،  ق�سم  يف 
العربي  اخلط  فن  درا�سة  وا�سل  ثم  الفلوت.. 

واملو�سيقى والر�سم.. حتى هذه اللحظة.
عام 1955 تعرف الفنان اإح�سان على اخلطاط 
)دار  افتتح  حينما  اجل��ب��وري،  مهدي  احل��اج 
الأ�ستاذ  الفناَنني  زميليه  مع  العربي(  اخلط 
جان  بابا  )بديع  الطباعي  وامل�سمم  الر�سام 
الر�سيد  ���س��ارع  يف  ج��ع��ف��ر(  ح�سني  وحم��م��د 
بالقرب من مكتب اخلطاط ها�سم البغدادي، 
لغاية  اجل��ب��وري  بالأ�ستاذ  عالقته  وا�ستمرت 
ثنائيًا  �سكال  اإذ  �سنة 1998..  العراق  مغادرته 

فنيًا طوال م�سريتهما مع بع�سهما.
اإجازة من  ي�سعفه احلظ يف احل�سول على  مل 
اإنهاء  ب�سبب  الزهدي،  ماجد  املرحوم  اأ�ستاذه 
اإىل  وعودته  املعهد  يف  للتدري�س  الزهدي  عقد 
الآخ���ر مل  ه��و  ال��زه��دي  اأن  كما  تركيا،  ب��الده 
من  اإج���ازة  على  احل�سول  يف  احل��ظ  ي�سعفه 
بدوره  الذي  الطغرائي،  حقي  املرحوم  اأ�ستاذه 
اإجازة من  ي�سعفه احلظ يف احل�سول على  مل 
اهلل  طيب   – اأفندي  �سامي  املرحوم  اأ�ستاذه 

تعاىل ثراهم جميعًا.

ممار�سة  يوا�سل  اأده��م،  اإح�سان  الفنان  ظ��ّل 
ما  امل�سرتكة  واجل��م��ال��ي��ة  الفنية  )ث��الث��ي��ت��ه( 
ع�سق  اإذ  واملو�سيقى(  واحل���رف  )ال��ل��ون  ب��ني 
ب�ِسمات  تت�سم  التي  الفنون اجلميلة  بعمق هذه 
م�سرتكة يف الإيقاع واللحن والألوان واخلطوط 
وما زال متوا�ساًل مع ثالثيته املحببة منذ اأكرث 

من 64 عامًا.
اإح�����س��ان بع�س  الفنان  ُك��ت��ب ع��ن جت��رب��ة  وق��د 
امل��ق��الت، غ��ري اأن احل���وار ال���ذي اأج���راه معه 
زميله و�سديقه املو�سيقار الناقد املرحوم اأ�سعد 
يف  اآف���اق  �سفحة  يف  ن�سر  ال��ذي  علي،  حممد 
جريدة اجلمهورية البغدادية، هو اأهم مو�سوع، 
ح�سب قوله، اإذ مل يكن اإح�سان يحبذ اأن يكون 
قريبًا من و�سائل الإعالم والن�سر منذ بداياته 

حتى الآن.. ولكن ر�سالتنا الأخالقية جتيز لنا 
ا�ستحقاقه  وه��و  القادمة  لالأجيال  نقدمه  اأن 

الإبداعي.
نقابة  اأدهم، ع�سو يف كل من:  اإح�سان  الفنان 
العراقيني،  الت�سكيليني  وجمعية  الفنانني، 
وهو  – امل��ان��ي��ا،  ال��ف��ل��وت  اآل���ة  ع���ازيف  وجمعية 
العراقيني،  اخلطاطني  جلمعية  موؤ�س�س  ع�سو 
امل��ع��ا���س��ر...  ال��ف��ن  جلماعة  موؤ�س�س  وع�سو 
العراق  داخ��ل  ع��دة  �سخ�سية  معار�س  اأق���ام 
وخارجه منذ عام 1964، ف�ساًل عن م�ساركاته 
املتوا�سلة، وح�سوله على ال�سهادات التقديرية 
و�سمم  كتب  كما  واملهرجانات،  املعار�س  يف 
الع�سرات من املل�سقات والت�ساميم الطباعية 

الفنية اخلا�سة.. يعي�س الآن يف الدامنارك.

ولد اخلطاط واملو�شيقي 
والر�شام )اإح�شان اأدهم( 

يف كركوك عام 1934، 
بني اأح�شان عائلة 

متذوقة للفن واملو�شيقى 
واجلمال، اإذ كان اإخوانه 
يعزفون على االآت الناي 
والكمان والعود، وكان يف 
خم�شينات القرن املا�شي 

يهوى العزف على اآلتي 
الناي والعود،

يف ثالثيته اجلمالية: اخلط 
واملو�صيقى والر�صم

ال���ف���ن���ان

اإح�صان اأدهم

علي اإبراه�يم الدليمي
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اإنها مقدمة الربامج فريال ح�سني التي و�سعت 
برامج  العراق من خالل  تلفزيون  ب�سمتها يف 
كان لها الأثر الكبري يف اإثراء امل�ساهد العراقي 
وخ�سو�سًا فيما يعنى بالفن الت�سكيلي، ا�ستغلت 
بغداد  يف  تواجدها  العراقية"  "ال�سبكة  جملة 

لتحقق معها هذا احلوار :

 * يف زيارتك الأوىل للوطن العام املا�سي، بعد 
غربة طويلة، هل كانت لغر�س ال�ستك�ساف اأم 

العمل اأم اأنه احلنني؟
ا�ستك�ساف ول حنني ولعمل، كانت فقط  - ل 

لإكمال اأوراق خا�سة مبرّتبي التقاعدي .
* ما�سبب زيارتك اليوم اىل بغداد؟

جئت  الأوىل،  ال���زي���ارة  م�سمون  لنف�س    -
ل�ستكمال اأوراقي، ولكن لميكن جتاهل رغبتي 
يف ال�ستك�ساف من خالل تواجدي يف الوطن، 
ال�سعور  وع���دم  داخ��ل��ي  يف  ا���س��رتخ��اء  هنالك 
ال�سابقة  زيارتي  من  بالعك�س  والقلق  باخلوف 
باخلوف  الإح�سا�س  فيها  ينتابني  ك��ان  التي 
واخلطر لكوين عملت يف اإذاعة معار�سة وهذا 
فاأ�سعر  اليوم  اأم��ا  الأع���داء،  يل  ي�سنع  قد  ما 

بالراحة والطمئنان والأمان يل ولعائلتي.

* هل ُقتل احلنني يف قلب فريال ح�سني؟
اإح�سا�س  هو  بل  احلنني،  يقتل  اأن  لميكن    -
بالأ�سى للعي�س جمربًا خارج البلد، ول يت�سور 
له  �ستوفر  الوطن  خارج  احلياة  اأن  اإن�سان  اأي 
ال�ستقرار النف�سي، اأبدًا، هذا الت�سور خاطئ 
وبعيد عن احلقيقة، ولكن من �سدة ما تعر�سنا 
له نحن كعائلة من �سغوط  نف�سية واعتقالت 
ال�سروخ  من  الكثري  �سنعت  املا�سي  الزمن  يف 

بيننا وبني الوطن.  
يف   

عقلي  يف  ر�سمت  املا�سي  العام  الأوىل  العودة 
وقلبي الكثري من ال�سور املوؤملة، حتى الدار التي 
الأحزان"،  "بيت  اأ�سميتها  وزوجي  اأنا  بنيناها 
اأزره  مل  الأحزان"  "بيت  ح��ت��ى  امل���رة  وه���ذه 
متينة  عالقة  لدي  واأ�سبحت  خا�سة،  لأ�سباب 
ب�سائر  وهنالك  جديد،  من  البلد  وب��ني  بيني 
ال�سارع  النا�س يف  روؤي��ة  اأم��ل وخ��ري من خ��الل 
وباأعداد كبرية على  والكويف �سوبات  واملطاعم 
ال��رغ��م م��ن ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة وزحمة 
ابنتي  معي  ج��اءت  الزيارة  هذه  ويف  الأمكنة، 
املمثلة ريام اجلزائري التي مل تزر العراق منذ 
النا�س  با�ستقبال  فِرحة جدًا  وكانت  24 عامًا، 
لها باعتبارها ممثلة وفنانة عرفت بدور "�سارة 

خاتون" .

* يعني اختلفت ت�سوراتك يف الأم�س عما هي 
اليوم؟

بغداد،  يف  للبقاء  اأت��وق  الآن  اأن��ا  بالتاأكيد،   -
ب�سرط توفر فر�سة عمل من �سمن اخت�سا�سي 
ك���وين خ��ب��رية يف امل��ج��ال الإع���الم���ي وخ��ب��رية 
هذا  مار�ست  وق��د  ومذيعات،  مذيعني  تدريب 
واأي�سًا  العراق  تلفزيون  �سابقًا يف  الخت�سا�س 

يف اإذاعة العراق احلر.
املذيعني  ب��ت��دري��ب  اق���وم  اأن  ج���دًا  ويعجبني 
على  ال��ظ��ه��ور  يف  ال���ذوق  وتعليمهم  ال�سباب 
ال�سا�سة وطريقة الكالم، ولي�س من ال�سروري 
يكون  حتى  اإع��الم  خريج  ال�سخ�س  يكون  اأن 
يحتاج اىل  بل  العمل  قادرًا على ممار�سة هذا 
يف  والذوق  امللب�س  يف  والذوق  الوا�سعة  الثقافة 
و�سع امليك اآب، فقد لحظت اأن هنالك مبالغة 
البوتك�س  مثل  الوجه  يف  التجميل  عمليات  يف 
اخلدود  نفخ  وكذلك  فيه  املبالغ  والتاتو  والفلر 
وا������س�����ت�����خ�����دام 
ال���������رم���������و����������س 
ملاذا  ال�سناعية، 
ه�����ذا ال��ت�����س��وي��ه 
للجمال ...؟ طيب 
اإذا يف الع�سرينات 
وت��ع��م��ل ك���ل ه��ذا 

كمثل  وه��ذا  �ستفعل؟  م��اذا  اخلم�سني  عمر  يف 
املحال املغلقة اأبوابها جتهل حمتواها الداخلي 
وبالتايل تفا�سيل تلك الوجوه �سائعة يف خ�سم 

هذه الأمور .
اإح��دى  اأن  �سمعتها  التي  الأم���ور  غ��رائ��ب  م��ن 
الإعالميات طلب منها مديرها زيادة يف و�سع 
امليك اأب؟... �ساألتها ما دخل املدير بذلك هل 
قالت   .... مثال؟  الأم��ور  بتلك  اخت�سا�س  هو 
اإذن...  كالمه  ت�سمعني  مل��اذا  لها  فقلت  ك��ال، 
الأخطاء  عن  ناهيك   ...! مدير  لأنه  اأجابتني  
�سلطان،  م��ن  بها  اهلل  اأن���زل  م��ا  التي  اللغوية 
قو�سني  بني  واأ�سعها  ال�سعبية  باللهجة  واأقولها 

العربية" . باللغة  "اجنف�س 

* ماذا عن �سريتك الذاتية؟
- كتبت 400 �سفحة من �سريتي الذاتية ولكن 

رميتها يف التنور !

* ملاذا؟
والو�سع  املجتمع  ع��ن  من�سلخة  ل�ست  اأن���ا   -

ال�سيا�سي، لذلك اأحرقتها.

* هل �ستحاولني كتابتها مرة اأخرى؟
- نعم، واأنا حاليًا اأكتبها من جديد.

* وماذا �سيكون عنوانها؟
دياىل  حمافظة  من  فكوين  طريفًا،  عنوانًا   -
تختزنه  ما  ب�سبب  القداح"،  " قالئد  اأ�سميتها 
الب�ساتني  ك��ان��ت  ح��ني  الأي����ام  لتلك  ذاك��رت��ي 
والورود حتيط بنا من كل جانب وكنا نعمل من 

ورد القداح  "قالئد" كهدايا لبع�سنا البع�س.

الراحل  الت�سكيلي  الفنان  مع  ح��وارًا  عملِت    *
فائق ح�سن.. ما هي اأهم املحاور التي دارت مع 

�ساحب جدارية ال�سالم؟
-  �سادف اأنني التقيت به يف جمعية الفنانني 
هناك  اأقيم  قد  ك��ان  مهرجان  يف  الت�سكليني 
و�سملت املنا�سبة تكرميي ب�سهادة فخرية ب�سبب 
م�ساهمة الربنامج يف دعم الفن الت�سكيلي واذا 

اأحرقُت مذكراتي 
يف التنور

غادرت العراق مرغمة عام 1995 
وتنقلت بني بلدان عدة، فكانت 
املحطة االأوىل االأردن لتغادر 
بعدها اىل مملكة ال�شويد عن 
طريق "اللجوء ال�شيا�شي"، لتنطلق 
يف رحلة عمل  جديدة يف عامل 
االإعالم، اإذ ا�شتقرت فرتة من 
الزمن يف جمهورية الت�شيك لتعمل 
يف اإذاعة �شوت العراق احلر .

حاورها: حيدر النعيمي
ت�صوير"ح�صني طالب

فريال ح�صني:

اأنا اأتوق للبقاء يف بغداد، ب�صرط 
توفر فر�صة عمل من �صمن 
اخت�صا�صي كوين خبرية يف املجال 
االإعالمي وخبرية تدريب مذيعني
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ل�ست  "اأنا   : معاتبًا  يل  ويقول  علي  ي�سلم  به 
را�سيًا عن احللقة التي ا�ست�سفِت فيها الفنان 
تف�سحي  مل  لكونك  الدروبي  حافظ  الت�سكيلي 
اللقاء  قبل   : فاأجبته  احلديث...  يف  املجال  له 
مع اأي فنان اأقراأ عنه ب�سكل مكثف حتى يكون 
قرابة  ال�سيف  عن  اأق��راأ  حلقة  فكل  مطمئنًا، 
كان  الدروبي  وحافظ  متوا�سلة،  ايام  الأربعة 
يف اأيامه الأخريه وكان مري�سًا وكبريًا يف ال�سن 
وباأعماله  مب�سريته  اأذك���ره  ح��ني  ي�سعد  وك��ان 
اأكرث  عنه  اأتكلم  كنت  ال�سبب  ولهذا  وبلوحاته، 
مما حتدث هو عن نف�سه، واأنت تعرف الو�سع 
ال�سحي له جيدًا...  وبعد نهاية احلديث طلبت 
اإجراء حوار معه، رف�س قائاًل لي�س الآن،  منه 
وكان  احل��وار  طالبًا  بي  ات�سل  اأ�سبوعني  وبعد 

الفنان كما عرفناه ب�سيط جدًا .

بربامج  يهتّمن  ال��ي��وم  اإع��الم��ي��ات  *"بع�س" 
راأيهم  ع��ن  املتابعني  وي�ساألن  �سات  ال�سناب 
بالطّلة وامليك اأب اللذين يظهرن بهما اأكرث من 
م�سمون ال�سيف، بينما يف وقتك اآنذاك تقولني 
بني  واهتمام،  بكثافة  ال�سيف  عن  نقراأ  كنا 
احلالتني ما هو راأيك بالإعالم العراقي اليوم؟

اأن��ت من حت��اورين،  اأن��ا �سعيدة اليوم لأن��ك    -
لأنك تزودين مبعلومات اأنا ل اأعرفها، فاحلياة 
تغريت، ولكن هل الطّلة هي الأ�سا�س؟ الإعالم 

الذي  اأن  اأ�سعر  ال�سيا�سية،  حياتنا  مثل  م�ستت 
م  ي��ق��دم الآن م��ن اأ���س��ئ��ل��ة واأج���وب���ة ب��ني امل��ق��دِّ
احلياة،  مناحي  كل  يف  ترديًا  يظهر  وال�سيف 
رمبا  والأخ��الق��ي��ات  مم��زق  املجتمع  فن�سيج 
بني  م��ن  العراقي  ال�سعب  اأن  اأعتقد  ت��اأث��رت، 
تعر�س  ال��ذي  الوحيد  هو  كلها  العامل  �سعوب 

حلروب عدة ودمار وهذا ما اأثر يف اأمور كثرية.

 * برودة ال�سويد.. ماذا قتلت يف داخلك؟
- مل تقتل �سيئًا، رمبا وجودنا كعائلة قلل علينا 
الإح�سا�س بربودة اجلو اخلارجي، نحن اعتدنا 

عليها .

اأن  تريدين  عندما  ترافقك  الأ���س��وات  اأي   *
ت�سمعي �سيئًا؟

املدفعي، ح�سني  اإلهام  الوهاب،  عبد  - حممد 
نعمة، ر�سا علي، عبا�س جميل، وريا�س اأحمد 
وعندما  غنائه  طريقة  ب�سبب  ال�سجن  يف  يثري 

اأريد البكاء ا�ستمع له .

* هل اأنت حمظوظة؟
- اأجاهد حتى اأكون حمظوظة، وكحظ لالإن�سان 

على العموم اأنا غري حمظوظة .

* اأخريًا ماذا تقول فريال لفريال يف انفرادها 
مع نف�سها بعد هذه امل�سرية الطويلة؟

- اأ�سربي اأكرث.

* على ماذا؟
- النوايب، "مع �سحكة حزينة"، الذي يعرفني 
اأن��ا  م��ث��ل��ي،  ���س��ب��ورة  ام����راأة  ي�ساهد  ف��ع��اًل مل 
اأ�ستطيع عبور املاأ�ساة ولدي القدرة على ذلك، 
اأبدو رقيقة يف التعامل و�سخ�سيتي هادئة،  قد 
اأنقذ  جعلتني  الداخل  يف  �سالبة  اأمتلك  لكني 
عائلتي واأحتمل احلياة يف الغربة، والأ�سخا�س 
واأعطي  بال�سماح  طبعي  يعرفون  بي  املحيطني 
العذر لكل من اأخطاأ بحقي، وهذا لي�س من اأجل 
الن�ساء  واأغلب  نف�سي،  اأج��ل  من  بل  ال�سخ�س 

العراقيات ميتلكن قدرات حديدية و�سلبة .

قد اأبدو رقيقة يف التعامل 
و�صخ�صيتي هادئة، لكني اأمتلك 
�صالبة يف الداخل جعلتني اأنقذ 
عائلتي واأحتمل احلياة يف الغربة
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وذات يوم، �صاهد املاجدي ما ي�صاهده 
اأغلبنا يف �صاعات معلومات من زماننا 

احلا�صر: جمموعة من العمال يجمعون 
بقايا �صناديق كرتونية ويرزمونها بعد 

فر�صها على االأر�س. 

دّبوبة الزجني

العلم" ترُجمان  " البياُن 
)اجلاحظ(

قلت لزميلنا الباحث املاجدي: "عليك بابن دّبوبة الزجني، ففي �سوته ما يجعل النا�س يعرفون م�سكلة كتابك". وفاتني، 
واأنا بني متعجب وغري م�سدق، اأن ما ق�سُه علّي زميلنا، هو حكاية كثري من ال�سعراء والأدباء والباحثني مع كتبهم. 

اأ�سهد اأن املاجدي لي�س مدعيًا، فلقد كنُت اأراقب عن كثب جتربته مع كتبه املطبوعة، ومنها اأن كتابًا له حاز على تكرمي 
وتقدير الذين يحرتمون الكتاب وحملته، لكن اأكرث من األف ن�سخة منه بقيت مطروحة داخل �سقته ال�سغرية.

ويف كل يوم يدخل اإليها اأكرث من جريدة، وهناك زمالء يهدون كتبهم اإليه. وهكذا امتالأت ال�سقة كتبًا واأوراقًا، فوزع منها 
ما وزع، لكن �سالة ال�سقة بقيت حتا�سرها �سناديق الكتب اأ�سبوعًا بعد ا�سبوع.

خمزن  يف  ال�سناديق  بهذه  واحتفظ  الرحمن،  جميب  يا  "�ساعدين  �سققها:  اإحدى  يف  يقطن  التي  البناية  لناطور  قال 
البناية". مّط الناطور �سفتيه وم�سى يف حال �سبيله، وحتولت �سناديق الكتب اىل هّم داهم، خ�سو�سًا بعدما تلقى زميلنا 
اأجوبة بع�س اجلهات ذات العالقة بالثقافة والكتاب، ردًا على رجاءاته املتعلقة بكتبه. قال لإحدى تلك اجلهات: "هذه 
مالآى  خمازننا  لدينا،  فارغًا  مكان  "ل  الرد:  فجاءه  �سيوفكم"،  على  ووزعوها  فل�س،  اأي  دون  من  خذوها  لكم،  الكتب 

متامًا"ً.
وذات يوم، �ساهد املاجدي ما ي�ساهده اأغلبنا يف �ساعات معلومات من زماننا احلا�سر: جمموعة من العمال يجمعون بقايا 

�سناديق كرتونية ويرزمونها بعد فر�سها على الأر�س. 
� "ماذا تعملون بها؟".

� "نبيعها اىل معمل تدوير القمامة". 
� "هذه األف ن�سخة من كتاب ثمني، خذوها جمانًا، وت�سرفوا بها كما تريدون". 

والآن، فذلك الكتاب قد اختلط مع مهمالت اأخرى لتت�سكل منه عجينة يتم حتويلها اىل �سناديق كرتونية تعباأ بالقمامة 
والزبالة واأ�سياء اأخرى مماثلة. قلت لنف�سي "عندي ثالثة عناوين جديدة، ومن الأ�سوب اّل اأتقدم اىل مطبعة لطباعتها 

يف الوقت احلايل". وهنا قطع املاجدي حبل افكاري، و�ساألني: ما هي حكاية ابن دبوبة؟
اأن يقف الآن على رابية ما،  قلت: كان يقف عند باب الكرخ ويقلد نهيق احلمري، فتجيبه ال�ساحية واملري�سة، واأمتنى 

ويخطب يف النا�س من اأجل األ يتحول كتاب اإىل زبالة!!.

ذاكرة امل�صتقبل 
جمعة الالمي



تفارق املخيلة هي �سورة  اأن  التي ل ميكن  ال�سورة   
وهم  اجل��ن��ود  �سبابنا  م��ن  اأم��ره��م  على  املغلوبني 
يتدافعون على با�سات )الرمي( للح�سول على مقعد 

يف تلك ال�سيارة الراحلة بهم باجتاه املجهول.
 مكياج بائعات ال�شاي! 

مطاعم  اأح���د  ب��اب  عند  �سغري  ك�سك  عند  وق��ف��ت 
من  طويل  نف�س  مع  ال�ساي  ك��وب  مرت�سفًا  النه�سة 
دخان �سيكارتي واأنا اأحاول الهروب من مرارة زمني 
هذا اىل زمن اأمّر واأق�سى، زمن اأتذكره على الرغم 
بالأم�س،  ح��دث  وكاأنه  رحيله  على  عقود  م��رور  من 
�سور بائعات ال�ساي وخبز )ال�سّياح( مع القيمر وهّن 
اأكرب  لك�سب  ومكياجهن  جمالهن  ب�سحر  يت�سابقن 

حرب  اىل  عنوة  الذاهبني  اجلنود  من  ممكن  ع��دد 
اأنه  وامل�سيبة  جمل،  اأو  فيها  ناقة  للوطن  ول  لهم  ل 
اأننا  اإل  احلبيبة  او  الزوجة  او  الأهل  فراق  اأمل  رغم 
كنا نتجاهل جميع تلك الأ�سياء ونبداأ بن�سج اأحاديث 
او  بوجودنا  ال�سعيدات  البائعات  مع  ال��ربيء  الغزل 
اأو  ناأكله  ملا  ثمنًا  ندفعها  التي  بدنانرينا  باحلقيقة 

هذا  ب��اأن  متامًا  تعرف  منهن  واح��دة  وك��ل  ن�سربه، 
تراه  ولن  يعود  ل  رمبا  حقيبته،  مع  اأمامها  اجلال�س 
مرة اأخرى.  اأتذكر جيدًا مع وجود اأ�سحاب البرييات 
يتقافزون  اجلنود  كان  كيف  )الن�سباطية(  احلمر 
مكان  حجز  �سبيل  يف  نوافذه  من  البا�س  داخل  اىل 
لهم لرحلة قد تدوم لت�سع �ساعات اأحيانًا خا�سة اإذا 

حكاية
م������ك������ان

تعود بنا الذكريات الآالف امل�شاهد املريرة التي حتتاج اىل مليون عد�شة 
ت�شوير لتوثيقها، واأنت تتلفت نحو �شنوات احلروب و�شط )مراآب النه�شة( اأو 

حمطة ال�شفر االأوىل �شوب �شواتر وجبهات املوت، 

ال��ن��ه�����ص��ة
اىل مراآب للموت م����ن م��ق��ربة

يو�صف املحمداوي
امل�صور: �صباح االمارة

ال�سمال،  او  اجلنوب  جبهات  لأقا�سي  م�سافرًا  كنت 
املقعد  ذلك  على  باحل�سول  احلظ  يحالفك  مل  واإن 
يف  اجللو�س  او  ال��وق��وف  على  جم��ربًا  تكون  ف�سوف 
املمر، او ربط نطاقك ما بني مقعدين لتق�سي الرحلة 
احلاملني  النائمني  �سخري  ت�سمع  واأن��ت  عليه  معلقًا 

بالنجاة من اأتون حروب �سدام.
 ذاكرة املقربة

عند مدخل املراآب الأول يقف اأبو ح�سني رغم جتاوزه 
باأنواع  املحملة  عربته  يف  العمر  من  ال�ساد�س  العقد 
"للرزق  يقول  حاله  ول�سان  وال��ك��رزات،  ال�سجائر 
اأحكام"، اأما ل�سان ذاكرته عن هذا املراآب فيقول - 
وهو الذي كان يعمل يف مقهى قبالة املكان - : كل هذه 
الأر�س التي �سيد عليها املراآب واملحال التي حتيطه 
من مطاعم وغريها كانت عبارة عن مقربة لليهود، 
م�سادرة  بعد  احلبيبية  منطقة  اىل  حتويلها  مت 
الأر�س من قبل احلكومة العراقية بعد جميء البعث 
وبداية  املا�سي  القرن  �ستينات  نهاية  اأي مع  للحكم، 
لتاجر  ملكًا  كانت  الأر�س  باأن  مو�سحا  ال�سبعينات، 
يهودي ا�سمه دانيال تربع بها مع مليون دينار عراقي 
لبناء اأكرب مقربة يف العراق لطائفته، لكن احلكومة 
يف  وذل��ك  النه�سة  م��راآب  عليها  و�سيدت  �سادرتها 
�ساهد،  اأن��ه  موؤكدًا  البكر،  ح�سن  اأحمد  حكم  فرتة 
القبور  باإزالة  احلفر  اآليات  قامت  كيف  عينيه،  باأم 
قبور  لكون  بالنب�س  "ال�سفالت"  حتى  وا�ستخدمت 
ن مبادة الإ�سمنت، خل�سيتهم من  اليهود كانت حت�سّ

كانوا  الذين  الل�سو�س  بع�س  قبل  من  قبورهم  نب�س 
من  بع�سًا  موتاهم  مع  يدفنون  اليهود  باأن  يعتقدون 
احللي الذهبية والأ�سياء الثمينة التي يحبها املتوفى، 
ومتت اإزالتها بالتمام يف العام 1975ومت نقل القبور 
اىل منطقة احلبيبية بجوار ال�سقق ال�سكنية، واأ�سبح 
و"دك  والفولفو  ل�سيارات:)النرين  مكانًا  امل���راآب 
ال�سغرية  وال�سيارات  اخل�سبي(  وال�سوفر  النجف"، 
با�سات  ت��دخ��ل  اأن  قبل  ال��ق��دمي��ة،  امل��ودي��الت  م��ن 
امل�سماة  املن�ساأة  وبعدها  والروماين  وال�سكانيا  الرمي 
املا�سي،  القرن  �سبعينات  نهاية  وذلك  ب�)الني�سان( 

كما يقول اأبو ح�سني.
�شّناع احلروب

كبري  �سوؤال  فر�س  ح�سني  ابو  مع  حديثي  نهاية  بعد 
على  التاأكيد  ولي�س  ال�ستف�سار  طاولة  على  وج��وده 
الأقل، وهو: هل كان النظام البعثي ال�سوفيني يدرك 
الذي  امل��راآب  هذا  اأن  املا�سي  القرن  �سبعينات  منذ 
الأي��ام  من  ي��وم  يف  �سيتحول  مقربة  عن  عبارة  ك��ان 
احل���روب؟  مطاحن  يف  �سبابنا  مل��وت  منطلق  اىل 
وكاأن اأولئك احلمقى من �سّناع احلروب يعرفون اأن 
النه�سة �ستكون يف يوم من الأيام املزّود لهم بقواقل 
�سبابنا اىل تلك ال�سواتر املمتدة على طول احلدود، 
مرتدي  من  احل�سود  كانت  كيف  جيدًا  اأتذكر  فهنا 
الزي اخلاكي يت�سابقون على التواجد يف قافلة املوت 
املتجهة �سوب حدود مي�سان، وح�سد اآخر متجه اىل 
وجميعها  ال�سليمانية،  نحو  وذاك  الب�سرة،  قافلة 

ح�����س��ود م��ن ال�����س��ب��اب احل��امل��ني ب��احل��ي��اة ل امل���وت، 
لكنهم يخ�سون ِفَرَق الإعدام املنت�سرة خلف ال�سواتر 
عبارة  عليه  ُخّطت  تابوت  �سورة  ومن  الأزق��ة،  وبني 
خمرّيين،  ل  جمربين  ب��امل��وت  فاقتنعوا  )خ��ائ��ن(، 
فكلمة �سهيد و�سيارة تويوتا ومبلغ من املال لعوائلهم 
ب�سعر  عائالتهم  ومطالبة  جبان  كلمة  من  اأف�سل 
اإنهم  نعم  عليهم.   العتاة  ي�سوبها  التي  الإطالقات 
يعرفون وخططوا لأن يكون هذا املراآب امتدادًا لتلك 
اأعمار  �سرقة  يف  عزرائيل  �سلطة  فانتحلوا  املقربة، 
لتلك  وال��زم��ان  املكان  ووظ��ف��وا  واأرواح��ه��م  ال�سباب 
اأثمانها  ندفع  هذا  يومنا  اىل  ن��زال  ل  التي  املجازر 

ونح�سد نتاج زرعهم وحقدهم الأ�سفر.
متخ�ش�ص مبحافظات القتال

امل��راآب  هذا  اأن  بنّي  �ساوي  كاظم  امل��راآب  العامل يف 
كانت  التي  املحافظات  اىل  لل�سفر  �سنع  وكاأنه  �سّيد 
ت�سهد القتال اثناء احلروب، فهو املنطلق ملحافظات 
الب�سرة ومي�سان ووا�سط وال�سليمانية ودياىل واأربيل 
لإي��ران، يف حني  مناطق حماذية  وجميعها  وده��وك 
الآمنة  للمناطق  ُخ�س�س  احللة  ع��الوي  م��راآب  اأن 
والرمادي  كاملو�سل  اإيران  مع  لها حدود  لي�ست  التي 
والديوانية  وكربالء  وبابل  والنجف  الدين،  و�سالح 
احلرب  يف  )النه�سة(  املكان  هذا  فكان  وال�سماوة، 
العراقية الإيرانية او يف غزو الكويت منطلقًا لذهاب 
املقاتلني منه للجبهات، ولذلك جتده يف ذاكرة اأغلب 
احل��روب  تلك  يف  اأحبتهم  فقدوا  الذين  املواطنني 
وويالتها،  احل���روب  ل�سوؤم  وذك���رى  ممقوتًا  مكانًا 
ال�سابق عبارة  اأن هذا املكان كان يف  لذلك يده�سنا 
عن مقربة، ثم حتول اىل ناقل مفرو�س لأولدنا اىل 
�ساحات املوت لتكون اجلبهات عبارة عن مقابر لهم، 
وهذا ما يدعونا اىل ت�ساوؤل م�سروع وهو: ما هو ال�سر 
علي  ال�سائق  وامل��راآب؟  املقربة  بني  العالقة  هذه  يف 
جبارة يقول اإن هذا املكان اأ�سبح يف اأذهان اجلميع 
املواطن  عا�سها  التي  املاآ�سي  اأكرب  من  واح��دة  مّيثل 
العراقي، لذلك جتد اأغلب ال�سائقني او حتى الراكبني 
حني تنطلق عجالتهم من ذلك املوقع يبداأون بقراءة 
الآيات القراآنية وال�سالة على النبي )�س( للو�سول 
وم��اذك��ره  و�سفه،  ح��د  على  اأماكنهم،  اىل  ب�سالم 
جبارة )كما نعتقد( ما هو اإل دليل على وجود خوف 
غري معلن يف قلوب املواطنني من هذا املكان الذي ل 

يختلف بنح�سه عن �سواتر املوت.
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مدخل
اأك��رب  ق��در  اىل  املعا�سرة  ال��رواي��ة  وحت��ت��اج 
و�سائل الت�سال  لتبقى متزعمة  الإبداع  من 
يف  ر�سالتها  اإي�سال  من  لتتمكن  ال�سردية 
هذا ال�سباق املحموم من اإنتاج متنوع ميتلك 
مقومات الت�سويق والإثارة، ولهذا اأ�سبح الكم 

اإيجابية،  حالة  العراقية  الروايات  من  الهائل 
الختيار  عملية  يف  للقارئ  اإرب��اك��ًا  �سّبب  لكنه 
املنا�سب حتى ل يندم بعدها على �سياع الوقت. 
واأظن الروائي "حممد علوان جرب" قادرًا على 
الوقت  هذا  ل�سرف  م�ستعدًا  القارئ  يجعل  اأن 

ليقراأ رواية مثل )ملاذا تكرهني رميارك(.
املعنى..وال�صخ�صيات 

للقارئ؟  امل��وؤل��ف يف رواي��ت��ه  اأر���س��ل��ه  ال���ذي  م��ا 
من  كقارئ  اأنا  اإيلَّ  و�سل  الذي  ما  اأدق  وب�سكل 

تلك الر�سالة؟ 
الأح��داث..  جمعتها  مت�سابهة  غري  �سخ�سيات 

التغيري،  قبل  ما  اأحداث  بداية خيوطها  ن�سجت 
وت�سافرت اأحداث ما بعد ذلك لتحول م�سائرها 
اىل ما ي�سبه ال�سرورة يف اأن ت�ستمر وتلتقي عرب 
اإل  بنف�سها،  تكتبها  اأن  حاولت  �سيناريوهات 
تلك  لتقرر  هذا  يف  تتدخل  كانت  خفية  قوة  اأن 
كردود  قلياًل  تعدل  اأن  اإل  عليها  وما  امل�سائر، 
الوجود  هذا  لتحمي  ا�سطرارية  انفعالية  اأفعال 
وجتعله م�ستمرًا يف الأقل، ولهذا ل نرى يف تلك 
انهزامية  م�سحوقة  كونها  غ��ري  ال�سخ�سيات 
تلتقي وحتافظ على  اأن  م�سدومة ل متلك غري 
وجودها دون اأن تقدم اأي دليل حتٍد غري الهروب 

والختفاء والتذكر، واأن تلوذ مب�ساعر احلب 
وكنوع  والالحق،  ال�سابق  للخراب  فعل  كرد 
)�سخ�سيات  الإيجابي  للجانب  التكيف  من 
وهالة  ن��وري  وب��ره��ان  ثريا  باجي  رئي�سة: 
واأك����رم عبد ال��رح��م��ن ون��ا���س��رج��واد وب��ول 
�سمرية  ث��ان��وي��ة:  )�سخ�سيات  و  ج��وزي��ف( 
يعقوبي ورندة بعلبكي واآخرون( ويف الواقع كانت 
عرب  املعنى  وكثفت  خل�ست  قد  املوؤلف  ر�سالة 
طبقات  من  املختلفة  وال�سخ�سيات  الأح���داث 
لت�سل  واح���دة  بيئة  م��ن  لي�س  ومناطق  وف��ئ��ات 
اىل نتيجة اأن ل �سراع طائفيًا اأو طبقيًا، بل اإن 
اجلميع وقعوا يف جحيم واقع م�سطنع فر�سته 
�سيا�سة دولية خارجية م�ستخدمة جهات حملية.
وامل�سائر  الأح�����داث  يحيل  ف��امل��وؤل��ف  وب��ذل��ك 
على  اقت�سادية  اأو  اجتماعية  اأ�سباب  اإىل  لي�س 
ال��رغ��م م��ن ���س��رده لها يف ت��ف��اع��الت ال��رواي��ة 
اإرادات  عرب  ن�سجت  كخيوط  ي�سابكها  اأن��ه  اإل 

يف ع�شر تنوعت وتطورت فيه و�شائل االت�شال ب�شكل كبري اأ�شبحت الكتابة املدونة 
على الورق و�شيلة حتتاج اىل قدر كبري من االإبداع لتحقق ات�شالها االإيجابي مع 

القارئ املولع مبثل هذا النوع من الو�شائل التي تكاد اأن تن�شحب اأمام و�شائل االت�شال 
املرئية وامل�شموعة التي ا�شتحوذت على اهتمام االإن�شان.

ال�صرد الروائي الذي يتجاوز التقليد

قراءة انطباعية يف رواية

)ملاذا تكرهني رميارك(

عبد ال�صادة جبار 

روايته  يورد يف  اأنه مل  الرغم من  �سيا�سية على 
احلوارات  با�ستثناء  مبا�سره  �سيا�سيه  خطابات 
املوؤلف  اأن  اإل  الأمريكي.  اجلانب  تناولت  التي 
با�ستخدامه �سخ�سية بول جوزيف اأو�سل ر�سالة 
لأي  الأمريكية  التع�سفية  املعاجلة  حول  مميزة 
�سرخ ميكن اأن يح�سل يف بنيتها باأ�ساليب ت�سل 
وامل��وؤل��ف  الإن�سانية،  غ��ري  املمار�سات  ح��د  اإىل 
الواقعي  م��ع  املتخيل  املعنى  دم��ج  على  حر�س 
والتفاعل  التفكري  اإىل  يدفعنا  عماًل  لنا  ليقدم 
يف  وال��ت��دخ��الت  ال�سيناريو  ف��ك��رة  خ���الل  م��ن 

الزمان واملكان وا�ستباق الأحداث. 
املبنى 

الرواية  هذه  يف  ال�سردي  البناء  عن  احلديث 
اأن اأعرّب عن  يحتاج اىل وقفة، ومن ال�سروري 
فالروائي حممد علوان  القراءة،  راأيي يف هذه 
والقريبة  الوا�سحة  ال�سرد  لغة  يغادر  ل  جرب 
اأو  �ساعرية  لغة  يف  يبالغ  ول  القارئ،  فهم  من 

طال�سم لغوية مع اأنه مييل اىل الو�سف امل�سهب 
بتفا�سيل تثري النتباه، لكننا ل جند فيها ح�سوًا 
فائ�سًا عن احلاجة اأو تفا�سيل و�سفية تقليدية، 
ولهذا فاإن ف�سول الرواية ل تعاين من ترهل اأو 
غمو�س اأو حلقات مفقودة يف الو�سول للمعنى، 
لكن ثّمة اأمر يثري النتباه هو ت�سل�سل الف�سول، 
يف  التقليدي  الت�سل�سل  ذلك  املوؤلف  جت��اوز  اإذ 
من  كثريًا  يقرتب  �سردًا  لنا  ليقدم  الأح���داث 
يف  ي�سمى  ما  اأو  ال�سبكي(  )ال�ستذكار  تقنية 
يل  ويبدو  ال�سبكي(  ب��اك  )الفال�س  ال�سينما 
ال�سينما ب�سكل وا�سح،  اأن حممد علوان يع�سق 
�سينمائي  �سيناريو  كاأنها  الف�سول  تلك  فبدت 
معا�سر، لكنها ل تغادر منطقة ال�سرد الروائي، 
جتربة  اأج��ري��ت  اأن��ن��ي  لالنتباه  امل��ث��ري  والأم���ر 
فيها  اأق��راأ  اأن  حاولت  الرواية،  على  �سخ�سية 
ف�سول الرواية متجاوزًا ت�سل�سل الف�سول الذي 
ُكتبت به، فوجدت كاأين ل اأفقد �سيئًا من املعنى 

ول من متعة القراءة، واأن املوؤلف كتب الف�سول 
اأ�سا�سية  رب���ط  ح��ل��ق��ات  اىل  ي��ح��ت��اج  اأن  دون 
اأن  كما  الخ��رية،  الثالثة  الف�سول  با�ستثناء 
البوليفوين،  ال�سرد  من  بروايته  اقرتب  املوؤلف 
راٍو  اأو  واح��دة  �سخ�سية  بال�سرد  تنفرد  مل  اإذ 
الرئي�سة  ال�سخ�سيات  تولت  واحد فقط.. فقد 
ال�سرد كلٌّ من زاوية فهمه وقربه من احلدث، 
وبذلك جتنب املوؤلف اأ�سلوب الراوي العليم بكل 
نحٍو  على  ذات��ِه  اىل  الإ�سارة  جتنَب  كما  �سيء، 
مبا�سر، اإل اأنه مل يتخلَّ عن ذكر ق�سته املهمة 
فيلم  ك�سيناريو  بتوظيفها  الأخ���ري(  )العّكاز 

�سينمائي .
الرموز 

ال��رم��وز  بع�س  اإىل  اأ���س��ري  اأن  م��ن  هنا  ب��د  ول 
من  اأك��رث  ت��رتك  التي  تلك  لالنتباه،  الالفتة 

جمال للتف�سري.
رموز مكانية

وامل�ست�سفى،   ،18 وق��ط��اع  ال���ق���دمي،   ال��ب��ي��ت 
واملزرعة، والغرفه املظلمة.

رموز مادية
متثال ثريا، واملذياع، والعكاز، والفانو�س.

رموز اأحداث 
بفعل  التمثال  وت�سوه  ال�ساق،  مع  الأوراق  دفن 

املطر، ولعبة البحار، وامللثمون والأمريكان.
مالحظتان 

الأوىل:  مالحظتني؛  اىل  هنا  اأ���س��ري  اأن  اأود 
باأنه  امل��وؤل��ف  اإليه  اأ���س��ار  ال��ذي  ال��رواي��ة  عنوان 
ت��اأث��ريًا  ال��ع��ن��وان  لهذا  اأج��د  ومل  لوحة  ع��ن��وان 
جوهريًا يف الرواية، رمبا لأنني من النوع الذي 
يجد اأن العنونة ينبغي اأن ت�سري اىل املنت، ورمبا 

ثمة راأي ل يعتقد بذلك.
والأمر الثاين: ثمة خطاب مبا�سر عن الت�سرف 
الأمريكي كان بالإمكان حذفه اأو تطويعه بعيدًا 
واعرتافات  املزرعة  اأح��داث  لأن  املبا�سرة  عن 

بول جوزيف كانت كافية لإي�سال الر�سالة. 
اأخريًا اأقول اأن رواية )ملاذا تكرهني رميارك( 
يف  والعربي  العراقي  لل�سرد  رائعة  اإ�سافة  هي 
�سرديًا  وفنًا  ر�سالة  كونها  حيث  من  جانبيها 

ي�ستحق القراءة اأكرث من مرة.
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املكتبة التي ا�ستهرت مبجال�سها الأدبية وح�سور اأهم 
رواد احلركة الثقافية اآنذاك، غري اأن هذه املجال�س 
توقفت بعد نقلها اىل مكانها احلايل يف �سوق ال�سراي 

عند �سرائها من قبل وزارة الأوقاف. 
احل�صارة يف �صوق الكتب 

من  الكثري  اأن  الفلفلي  ح�سني  اأكرم  ال�سيد  لنا  يوؤكد 
مقاعد  يف  ح�سة  لها  كانت  الكبرية  ال�سخ�سيات 
والكاتب  ال�سعيد،  نوري  البا�سا  اأهمهم  ومن  املكتبة 
جعفر  ون����وري  ج����واد،  وم�سطفى  ال�����وردي،  ع��ل��ي 
وغريهم، كما اعتمدت املكتبة على طباعة وا�سترياد 
لبنان  مطابع  يف  الأجنبية،  وحتى  العربية  الكتب 

وم�سر وحتى فل�سطني. 
يف  املطابع  ون��درة  قلة  اأن  اأك��رم  ال�سيد  يخربنا  كما 
العراق، اآنذاك، جعلت املكتبات املهمة مثل الفلفلي، 
الإن��ت��اج  اأن  كما  عربية،  مكتبات  يف  وتطبع  تن�سر 
حتى  حم��ددة،  بفئات  ومنح�سرًا  قلياًل  كان  الفكري 
تطور الزمن وازداد الإقبال وتطورت روحية الكتابة 

خالل فرتة الأربعينات واخلم�سينات. 
واملهتمة  القومية  الكتب  احلقبة  تلك  يف  انت�سرت، 
لوجود  نتيجة  الدينية،  وحتى  ال�سيا�سية  بالأحزاب 
املدار�س الدينية واملاليل يف بغداد. القواعد العربية 
اأوًل، ولأن التعليم يف العراق مل يكن جمانيًا، يف فرتة 
اخلم�سينات، كانت الفلفلي اأول مكتبة تعمل على جمع 
زهيدة،  مببالغ  وبيعها  الطلبة  من  املدر�سية  املناهج 
با�سترياد  العراق  يف  كذلك  الأوىل  املكتبة  تعد  كما 
اإذ  بالبتدائية من م�سر  املدر�سية اخلا�سة  املناهج 
تقرر  الذي  العربية  اللغة  قواعد  هو  الكتب  اأول  كان 

اإدخاله اىل املدار�س العراقية �سنة 1958. 
بالقول:  العريقة  املكتبة  عن  حكاياته  الفلفلي  يكمل 
ا�ستطعنا طباعة جميع موؤلفات اأ�ستاذ الفل�سفة وعلم 
الجتماع الدكتور نوري جعفر يف بغداد، كما ا�ستطعنا 
طباعة موؤلفات بع�س الكّتاب العرب والعراقيني مثل 
علي،  وجواد  الر�سودي،  احلميد  وعبد  اأطل�س،  �سعد 
وغريهم، ا�سافة لكتب مدر�سية كنوع من امل�ساعدات 

اىل الطلبة. 
الكتاب الربيطاين 

اإن  قوله،  ح�سب  اجلميع،  اأكرم  ال�سيد  يتحدى  فيما 
يف  توجد  كما  والنادرة  مة  القيِّ الكتب  لديهم  توفرت 
ل  وقيِّم،  مهم  كتاب  على  املكتبة  حتتوي  اذ  مكتبته، 
العراقي،  املتحف  يف  �سوى  اأخ��ري  ن�سخ  منه  تتوفر 

كتاب  وه��و  الفلفلي،  ومكتبة  ك��ام��ب��ريدج،  وجامعة 
ج��ون،  فلك�س  بها  ق��ام  لرحلة   1857 �سنة  مطبوع 
تف�سياًل  مف�سلة  ب�سورة  العراق  عن  فيه  يتحدث 
اجلنوب  وحتى  ال�سمال  من  يخ�سه،  وفيما  دقيقًا، 
عن  ا�ستخباراتية  معلومات  جمع  اأج��ل  م��ن  وذل��ك 
القوات  قبل  من  لحتاللها  متهيدًا  الرافدين،  بالد 
خرائط  على  ال��ن��ادر  ال��ك��ت��اب  ي��ح��وي  الربيطانية. 
عديدة للبالد ومناطقها، ا�سافة للكثري من الر�سوم 
ومنها  الكتاب،  طباعة  بعد  واملر�سومة  التو�سيحية 

خرائط جلميع درابني بغداد واأزقتها! 
حتى  الكتاب  هذا  يف  �ستجدين  اأن��ك  تخيلي  مبينًا:   
اأ���س��ع��ار اخل�����س��ار وع���دد احل��ي��وان��ات امل���وج���ودة يف 
البالد وغريها! يخربنا بذلك وي�سحك، فيما يكمل 
طاعن  رجل  عند  �سدفة  وج��ده  ال��ذي  الكتاب  ق�سة 
كان  الرابع  جده  اأن  ليكت�سف  مكتبته  باع  ال�سن  يف 
مبزاد  الكتاب  هذا  عر�س  فلك�س!  للكاتب  مرتجمًا 
يف الت�سعينات وا�ستطاعات جامعة كامربيدج �سراءه 
باأكرث من �سبعة اآلف باون لتعيد طباعته وبيعه مببلغ 

800 دولر للن�سخة الواحدة! 
هذه  يف  �سنجدها  والتي  اأي�سًا  النادرة  الكتب  ومن 
املكتبة العتيقة، كتاب بعنوان "ح�سارة بابل واآ�سور" 
يعود زمن طباعته اىل عام 1915 وقام بتاأليفه عدد 
من  اأك��رث  ويحوي  بالذهب  مطلي  وهو  املنقبني،  من 
200 �سورة ملختلف الآثار، ا�سافة اىل كتاب عن اأ�سل 

البوذية مكتوب عام 1877. 
العراق قدميًا يف �صور 

عن  ال�سور  ع�سرات  املكتبة  مقدمة  يف  و�ستجذبنا 
لروؤ�ساء  �سور  التاأ�سي�س،  منذ  البلد  العراق، عمالت 
الدولة، ملوكها، اأهم اأزقة و�سوارع املدن، وغريها من 
حياة  بتوثيق  الكبرية  الفكرة  هذه  لكن  الت�ساميم، 
العراق القدمية واملعا�سرة ا�ستطاع تنفيذها بعد عام 

2003 لأنها كانت ممنوعة يف وقت النظام البائد. 
ال��ق��دمي��ة  اأج���م���ع ال�����س��ور  اأن  م��و���س��ح��ًا: ارت���اأي���ت 
والآر�سيفية اخلا�سة بالبالد، وراأيت اقباًل كبريًا من 
انت�سرت هذه ال�سور يف مطاعم  جميع الأجيال، ثم 
ومقاهي بغداد، وو�سعت عليها ا�سمي ليعرف القراء 
اأن جهود البحث هي من مكتبتنا، ومبجرد النظر اىل 
تفا�سيل ال�سور �سن�سعر بروحية بغداد التي ت�سلمنا 
وكاأنها  اللقطات  اآلف  بهيئة  وح�سارتها  تاريخها 

تخربك اأنها مليئة باحلياة رغم كل �سيء.

واأنت تتجول بده�شة كبرية 
يف اأروقة �شوق ال�شراي، 
تختبئ خلف التاأريخ وروحه 
املحملة بع�شرات الذكريات 
مكتبة �شغرية، يجل�ص يف 
مقدمتها اأكرم الفلفلي، وهو 
ينتظر القراء "املحرتفني" 
لي�شاألونه عن اأقدم الكتب، 
فيجيبهم برتحاب كبري. 
ي�شتقبلنا بحب، فيما يحدثنا 
عن مكتبة الزوراء، او 
الفلفلي، ملوؤ�ش�شها ح�شني 
الفلفلي، الذي ولد عام 1914 
واملتوفى عام 1977. الكتبي 
ح�شني، والذي كان بائعًا 
جوااًل لل�شحف واملجالت، 
جاهد بفكرته، لين�شئ اإحدى 
اأهم املكتبات العراقية 
واأقدمها، 

ا���ص��ت��ه��رت مب��ج��ال�����ص��ه��ا االأدب���ي���ة

ك���ن���ز امل���دي���ن���ة ال��ع��ت��ي��ق 
الفلفلي

م���ك���ت���ب���ة
اآية من�صور 

ت�صوير: بالل احل�صناوي 
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اإيكو)ا�سم  اأمربتو  رواي��ة  حتويل  على  يجروؤ  كان  من 
الوردة( اىل فيلم �سينمائي؟ لبل اىل فيلم مهم؟ الكل 
الكثري  واملجالت  ال�سحف  كتبت  لقد  الف�سل،  توقع 
ب�ساأن هذه التوج�سات، لكن املخرج )جان جاك اآنو( 
ا�ستطاع اأن يت�سدى للرواية وبقدرة فائقة كي يقدمها 

ك�سريط �سينمائي مهم يقف به ندًا للرواية.
اإجن��ازات  ق��دم  ال�سينمائية  حياته  بداية  ومنذ  اآن��و، 
بفيلم   1977 العام  يف  بداأها  ال�سينما  عامل  يف  مهمة 
اآخر  بفيلم  بعدها  جاء  ثم  بالألوان(،  واأ�سود  )اأبي�س 
باأنه  له  ويوؤ�سر  العامل  اأن ي�سعه فوق خارطة  ا�ستطاع 
من املخرجني املهمني، اإنه فيلم )عربات النار( اأعقبه 
ال��وردة(، بعدها قدم رائعته )ال��دب(، تلك  ب� )ا�سم 
الق�سيدة التي زاد يف األقها اأنها تكاد تخلو من حوار. 
رواي��ة  بينها  من  اأخ��رى  عديدة  اأف��الم��ًا  ق��دم  بعدها 
اآخر)�سبع  بفيلم  واأحلقها  )العا�سق(  دورا  مارغريت 
ليقدم  الأب��واب  هوليوود  له  لتفتح  التبت(  يف  �سنوات 
فيلمًا اأخاذًا يعد واحدًا من اأف�سل اأفالمه )العدو عند 
الأبواب(، حتفة �سينمائية بعيدة متامًا عما تقدمه او 
تنتجه هوليوود من اأفالم الأك�سن واملطاردات واملعارك 
وعر�س حلكاية ينت�سر فيها البطل يف النهاية ويعود 
مثله  نكون  اأن  ونحاول  له طوياًل  ن�سفق  اأنيقًا  جمياًل 
او نتمنى ذلك. قدم اآنو فيلمه بقدرة فائقة وباإح�سا�س 
كانت  باإتقان،  مدرو�سة  كامريا  وحركة  عال  ب�سري 
دموية  الكون  معارك  اأك��رث  من  �ستالينغراد  معارك 
وق�سوة، تلك املدينة التي كانت تعج باحلياة حني كان 
يقطنها ن�سف مليون اإن�سان، فجاأة تتحول اىل مدينة 
اأ�سباح يغلب عليها اللون الرمادي القريب اىل املوت، 
املدافع  و�سمت  احل�سار  بعد  املدينة  تلك  يف  يبق  مل 
الركام  هذا  بني  من  ت��ام.  خ��راب  اإن�سان،  األ��ف  �سوى 
الفرن�سيان  ال�سيناريو  كاتبا  اختار  الب�سري  والعنف 

وال�سراع  الفيلم  م��ادة  نف�سه  وامل��خ��رج  ج��ودار  اآلن 
حقيقيتني  �سخ�سيتني  اأم���ام  نحن  عليه،  املهيمن 
للهيمنة  القدرة  له  متثالن الحتدام احلقيقي يف من 
زايتف،  فا�سيلي  اجل��ن��دي  الأول  املدينة،  ه��ذه  على 
�ستالينغراد  قرى  اإح��دى  من  القادم  الب�سيط  ال�ساب 
هو  وال��ث��اين  ع��ال،  باقتدار  ل��و(  )ج��د  ميثله  النائية، 
والفائق  كاملوت  الهادئ  اجل��رنال  ذلك  كوجن،  امليجر 
يف ال�سيطرة على كل �سيء، الأر�ستقراطي القادم من 
اأغنى مقاطعات املانيا واأعرقها، بافاريا، يج�سد الدور 
�سيحل  ع��ام 1942،  نحن يف خريف  ه��ار���س(.  )اإي��د 
ال�ستاء �سريعا، فال�ستاء التايل هو احل�سار الذي دمر 
مدينة �ستالينغراد، يبداأ املخرج اآنو فيلمه با�ستعرا�س 
قوة كبرية تتعر�س للق�سف املدمر مع و�سول اجلندي 
فا�سيلي اىل املدينة املدمرة، اإنه القنا�س الذي تدرب 
ب�سكل دقيق على هذه اللعبة، يعمل حتت وابل القنابل 
واملدافع وحتت هذا ال�سجيج العارم ل اأحد ي�سال عن 
القن�س  فا�سيلي يف  مقدرة  يعرف  اأح��د  ل  هنا  اأح��د، 
اىل  ير�سلون  الذين  اجلنود  من  الكثري  مثل  مثله  فهو 
جبهات النار، لكنه حينما ينجح يف قتل خم�سة جنود 
عليه  وت�سلط  اأم��ره  ينك�سف  ر�سا�سات  بخم�س  اأمل��ان 
موظف  منه  يتقدم  هنا  بارعًا،  قنا�سًا  كونه  الأ�سواء 
بالتحول  �سريعًا  ويقنعه  فاين�س(  )ج��وزي��ف  اإداري 
الرو�سية  للقوات  تعيد  اأن  باإمكانها  اإعالمية  اأداة  اىل 
قومي  بطل  اىل  فا�سيلي  ويتحول  ومعنوياتها،  ثقتها 
احلال  ي�ستدعي  هنا  عالية،  معنويات  جي�سه  مانحًا 
ا�ستدعاء �سابط اأملاين متخ�س�س بالقن�س هو الآخر 
هذا  من  الأمل��ان  يتخل�س  حتى  لفا�سيلي،  ن��دًا  ليكون 
الهدف.  حتديد  يف  بقدرته  اأرعبهم  ال��ذي  اجلندي 
ومن  اللعبة،  هذه  يف  مقدرتهما  يعرفان  الثنان  اإذًا 
�ستكون  ومن  قنا�س  �سد  قنا�س  املناورات،  تبداأ  هنا 

له الغلبة؟ فا�سيلي يعرف مقدرة كوجن ومدى دقته يف 
حتديد الهدف واقتنا�سه وكذلك كوجن يعرف فا�سيلي 
جدا  طبيعية  فا�سيلي  م��ق��درة  ان  ال��ف��رق  وم��ق��درت��ه، 
تدريب  من  متاأتية  مقدرته  فاإن  الأمل��اين  اما  وعفوية، 
اإن فعل  ولأنه  الأكفاأ  لأنه  ان ينجح  الأملاين  قا�س،على 
الرو�س  اجلنود  معنويات  انهيار  يف  ف�سي�ساهم  ذلك 
التي كانت قد ارتفعت بهمة فا�سيلي. انها لعبة، اهرب 
ودقيق  خطري  ر�سد  م��ن��اورات،  وف��ار،  قط  واختبئ، 
اأحدهما لالآخر، اجلو املدمر الذي خلقه اآنو وا�ستفاد 
منه كثريا، قد يكون هناك ماأخذ على �سري الأحداث 
وان  الإطالة  اأجل  من  رمبا  باملوت،  امللبد  اجلو  وهذا 
�سوكة  ك�سر  اأج��ل  من  او  منا�سبًا،  الفيلم  وقت  يكون 
التوتر والنفعال، لقد خلق لنا الكاتب ق�سة حب تكاد 
لديها  فا�سيلي  حب  يف  الواقعة  الفتاة  مفتعلة،  تكون 
قوات  يد  على  اأبويها  موت  عن  للتحدث  فر�سة  الآن 
يالحظها  باحلب  الإ���س��ارة  هذه  العدو،  مع  متحالفة 
املدير ال�سيا�سي امل�سوؤول عن الدعاية فيبداأ بالتن�سل 
به  يوقع  اأن  يحاول  ثم  امل�سوؤولني،  اأم��ام  فا�سيلي  عن 
الأخ��رى،  اجلهة  يف  الراب�س  القنا�س  العدو،  فخ  يف 
هناك اأكرث من منطقة جنح املخرج يف ر�سدها اأي�سًا 
حيث  الأخ��ري  امل�سهد  وبخا�سة  رائ��ع  ب�سكل  وعر�سها 
املواجهة بني اجلندي فا�سيلي وامليجر كوجو، انها املرة 
الأوىل والأخرية التي يلتقيان فيها، وعلى طريقة افالم 
الوي�سرتن، يلتقيان يف �ساحة مك�سوفة اذ خرج الثنان 
والر�سد  التوتر  عامل  عن  بعيدًا  اختبائهما  مكان  من 
والقن�س غري املبا�سر، هنا يتحول اخل�سم الأملاين اىل 
رجل حانت �ساعته ومدرك اأي�سا انه هو الآخر قد فقد 
ابنه يف احلرب ومايقوم به هو جزء من واجب يوؤديه 
جندي ي�ستعني بالأحقاد من اجل ان نطلق على م�سعاه 
تعبري واجب وهو �سعور يجعل كفة احلرب غري راجحة 

مقداد عبد الر�صا

تفقد  ع��ام  ب�سكل 
املمثل  ج��دواه��ا، 
ي�����س��اع��د ك���ث���ريًا 
اجل���و  خ���ل���ق  يف 
امل����الئ����م، وه���ذا 
م��ا ج�����س��ده )اإي���د 

هار�س( الرائع، ذلك الأداء الأخاذ الذي حافظ 
وتركيبها  ال�سخ�سية  جم�سات  على  ب��ق��وة  فيه 
املنتمي  الأر�ستقراطي  ال�سابط  ذلك  ال�سعب، 
اجلهة  يف  التعقيد،  كثرية  ع�سكرية  خلفية  اىل 
اأدواته املمثل  الأخرى يقف ندًا قويًا ومتمكنًا من 
كفة  وازن  ال��ذي  القنا�س  فا�سيلي  او  ل��و(  )ج��د 
يحمل  هار�س(  )اإي��د  يظل  لكن  الخ��رى،  الفيلم 
ط��ع��م��ًا اآخ����ر  خ��ا���س��ة ب��ع��د ان اب��ت��ع��د ع��ن لكنته 
لهدمت جزءًا مهمًا من  بقيت  لو  التي  الأمريكية 
اجزاء الفيلم. ر�سا�سة واحدة بني العينني تنهي 
اجلنود  معنوايات  فيه  وترتفع  ال�����س��راع  ذل��ك 
مب�ستوى  يكونوا  مل  املمثلني  من  البقية  ال��رو���س، 
اأداء البطلني، تنفرد عنهم املمثلة الأملانية )ايفا 
ماتي�س( التي مزجت بني الرو�سية والنكليزية ما 
اعطاها متيزًا وا�سحًا. اأخريًا علينا اأن نعرف اأنه 
طوال اكرث من 70 عامًا ومنذ معركة �ستالينغراد 
رو�سيًا،  قوميًا  زاتيف بطاًل  فا�سيلي  ظل اجلندي 
ومل��رات  الدولة  و�سام  على  بح�سوله  فقط  لي�س 
حتوله  ولكن  ال�سوفيتي،  الحت��اد  و�سام  او  ع��دة 
يف  وعا�ست  النا�س  عنها  يتحدث  ا�سطورة  اىل 
اأذهانهم، وماتزال بندقيته حمفوظة  يف متحف 
التاريخ يف مدينة �ستالينغراد، اأما خ�سمه امليجر 
يف  اليوم  اىل  حمفوظة  بندقيته  ت��زال  فما  كوجن 

متحف القوات امل�سلحة يف مو�سكو.

خ����������ي����������ال

داع�س على الأبواب، املو�سل تنحر بق�سوة، يت�سدى لها البوا�سل من �سرفاء البالد 
وي�ستعيدونها، ما خلفته تلك املاأ�ساة من دمار، وتهجري واغت�ساب، وتهدمي، وعويل و�سراخ 

، اأماكن اأ�سباح، كل هذا مر ب�سهولة، مر وكاأن �سيئًا مل يحدث، مر على ال�سينما ب�سهولة، 
ل اأحد فكر يف تلك الق�س�س املروعة واملفزعة كي يحولها اىل فيلم ن�سفق له، فكل ما 

اأجنز يخدم اإعالم احلكومة وهتافاتها، نحن بحاجة اىل هدوء كبري حتى من�سك بخيط قد 
ن�سميه: الوطنية احلقة، وطنية البالد ولي�س �سواها.

هال �شينما
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ماالذي يتوجب علينا فعله
اإن و�صل العدو اإىل االأبواب؟



نحن دائمًا من ن�سنع مدننا، نلونها بذواتنا ونحبها 
لمتنحنا  ع�سيقة،  لتكون  عندما  معها  ونختلف 
"مقدار  متنحنا  لكنها  مانريد،  املدن 
مانحلم  مقا�سات  وبع�س  جهدنا، 

به".
 با�سم قهار، املولود حتت �سماء 
اإرث  احل��ام��ل  احل���ارق���ة،  اآب 
ال��ذي  ال�����س��اب  اجل��وال��ة، ذاك 
امل�سرح  منتدى  يف  يومًا  لفتني 
اأك  مل  تاأمله..  وعمق  ب�سفنته، 
كان ق�سة  قلياًل.. فقد  اإل  اأعرفه 
�سغرية جلدل وح�سد.. اختفت بعد 
ال�سعداء  البلداء  ليتنف�س  �سنوات 
ظنًا منهم اأن �ستار الغربة �سيخبئ ذاك 
النمر.. و�سينتهي اىل ال�سمت كما غريه ممن �سربت 
يثري  مل��اذا  اأدري  ل   .. القهر  كاأ�س  معهم  الغربات 
"الأ�سجار"  رواية  يف  اجلوال  ذاك  ذهني  يف  با�سم 
ومثلث  اإل��ي��ا���س حت��دي��دًا،  م��ن��ي��ف..  ال��رح��م��ن  لعبد 
ومرح  ذكريات  عن  بحثًا  وجتواله  حنا..  ل�  ع�سقه 
منيف  لنا  يقل  اإ�سايف.. مل  ووعي  اإ�سافية  واأح��زان 
اإليا�س بعد موت حنا وحماره �سلطان..  اأين اختفى 
الذي  الرافديني  حكاية  احلكاية..  با�سم  اأكمل  لذا 
لذا  اخل��ل��ود..  ل��وه��م  ���س��ع��ودًا  ال�سم�س  ع��رب��ة  يجر 
جتارب  اأوىل  ال��ن��واب  مظفر  مع  قهار  با�سم  رك��ب 
با�سم  ا�ستطاع  تخيلوا..  "العربانة"..  يف  الغربة 
وق�سائده  النواب  مظفر  معًا..  الأ�سدين  تروي�س 
"روما  ولدة  معلنا عن  لي�سكبهما يف عمل م�سرحي 
اآخ��ر  عمل  ب��اجت��اه  ت�ساعد  هنا  وم��ن  خا�سته"..  
"كهرب" التي كانت  امل�سرحي:  حمل بع�س جنوحه 
ب�سرية  م�سهدية  يف  الكربى  الأ�سئلة  خط  بدايات 
مل ياألفها امل�سرح ال�سوري، فكانت حجر الزاوية يف 
بناء جتربته امل�سرحية.. تلتها "اأيام �سعد اهلل ونو�س 
حني  قهار  با�سم  مبرافقة  اأن�سحك  ل  املخمورة".. 
يتحدث  من  هو  فن�سفه  م�سرحيًا..  عماًل  يواعد 

اأن  يغيب هناك، ومايلبث  الآخر  اإليك، فيما ن�سفه 
روؤاه  يف  بك  ويجول  و�سكرته  كاأ�سه  عليك  يفر�س 
الوقت  هذا  يف  اآخر  هو  وحاملًا..  وم�ساورًا  حم��اورًا، 
وي�سيق  حكاياته،  وتنح�سر  �سوته  يذوب  بالذات.. 
لذا  املقاعد،  فتخنقه  يتمدد  كاأنه  ويغدو  املكان،  به 
ا�ستعد للتجوال، واترك با�سم يدوزن همه امل�سرحي 
واكتِف ببع�س �سوته اخلارجي.. لكن اإياك اأن تطلق 
حكمك النهائي حتى تفتح باب القاعة وتغيب الوجوه 
هناك  املمثل..  ح�سور  الأ�سواء  وتعلن  ال�سمت  يف 
اإل  لتعرفها  التي  حقيقته  على  الرجل  هذا  �سرتى 
فار�سي  حائك  مت��ام��ًا..  اآخ��ر  ه��و  ال��ع��ر���س..  اأوان 
عجوز ير�سم باأناة نهر و�سرب منلة.. ميدد الدوائر، 
ويعري الأرواح، ويخلق كائنات لت�سبه املمثل، لكنها 
ت�سبه با�سم الداخلي، اجلوال، املت�سوف، الباحث، 
كلما  هي  هنا  اللغة  اللغة،  وحمدث  ال�سمت،  �سانع 
اإمي���اءات،  ح��وار،  مو�سيقى،  �سوء،  حم�سو�س،  هو 
م�سدود  بخيط  معلقًا  املمثل  جتد  خطوات..  دندنة، 
وينرثه  وي�سكته  ويطلقه  يحركة  با�سم،  اأ�سابع  اىل 
ويقل�سه كما ي�ساء.. هو اإيقاعي حد الهو�س، يعي�س 
حم�سوبة  اأوبرالية  �سرخة  يطلق  اأنه  لو  كما  امل�سهد 
ال�سبه  �سديدة  الن�سو�س  ج��اءت  هنا  من  بعناية.. 
ال�سطر  يف  �سيموت  اأن��ه  لو  كما  بقلق  يقراأ  بروحه، 
لياأتي  ي�سمت  ل،  يعدِّ مايعرت�س،  غالبًا  لذا  الثالث، 
ليولد  الأ�سل  ميوت  حتى  واآخ��ر  واآخ��ر  اآخ��ر  بتعديل 
اللغة، فهو  ت�ساأله يبدو م�ستاًء ل�سيق  �سوته.. وحني 
اأخ��رى  م�ساحة  ل�ستئجار  دائ��م��ًا  اإ�سافية  بحاجة 
اأراقبه  كنت  "تياترو"  يف  معه..  يعمل  من  ملخيلة 
بعد بدء العر�س، وكنت اأراه يريد اأن يقفز للمن�سة 
كان  الأداء  اأن  رغم  املمثل،  دوزن��ة  ليعيد  حلظة  كل 
الفيلم  ويف  ال�سينما  ويف  التلفزيون  يف  م��ذه��اًل.. 
الوثائقي ارمتى با�سم قهار، حماوًل اأن يجد �ساّلته، 
احتفظ  ب��ل  التعبريية،  الطبقات  بتلك  يتكرر  مل 
الإبداعية،  النافذة  وخ�سو�سية  التعبري،  باأ�سالة 
لذا  امل��درك،  املتفرج  حمنة  ي��درك  امل�سرح  يف  فهو 

يتحول  الوثائقي  فل�سفته، ويف  وتتعمق  يتعاىل �سوته 
مب�سهد  تتغلف  ن���ادره  جمهرية  ميتلك  باحث  اىل 
املهموم  اإنه  معقدًا،  وباطنًا  ب�سيطًا  ظاهرًا  يحتوي 
يرتقي  اأن  يحاول  الذي  الباحث  الجتماعي  ب�سوت 
املتغري،  وغري  ال�ساكن  حتفيز  عرب  البحث  بنمطية 
وفق  ليحركه  ال�سكون  �سفرات  يفك  اأن  يحاول  رمبا 
يخترب  اأن  ق��ه��ار  با�سم  اع��ت��اد  ج���دي���دة...   اآل��ي��ات 
لديه  ولأن  ينك�سر،  او  ليتفوق  رهانًا  ي�سع  اأدوات��ه، 
ولع النغما�س فيما ي�سنعه، اأراد اأن يقف هناك يف 
اأراد  نعم،  يحركه،  اأن  للمخرج  تاركًا  املمثل،  حيز 
اأن يخترب دور ال�سحية التي كان جالدها دائمًا يف 
حدوده كمخرج، لذا وقف يف دائرة ال�سوء ممثاًل 
�سقوط   ، "اوركيديا  مثاًل  الأدوار..  من  العديد  يف 
ن��زار  ال��ول��ي��د،  ب��ن  خالد  ن�سبي،  ه��دوء  اخل��الف��ة، 
اآخر نف�س  الغجر،  الظاهر بيرب�س، مملكة  قباين، 

.. ا�سافة اىل دوره يف الفيلم الفرن�سي كارلو�س".
با�سم  ملع  املخرج  اأك��رث من  العلن  املمثل يف  ولأن    
قهار ممثاًل، له كاريزمته اخلا�سة، وح�سوره املوؤثر 
�سخ�سياته  اإيقاد  حم��اوًل  فيه  يعمل  ال��ذي  بعمقه 
من الداخل بوعي وحرفية وفهم عميق.. هو املمثل 
معامل  ور���س��م  نف�سه  اإدارة  يجيد  ال���ذي  امل���درك 
ال�سخ�سية لتكون لها �سماتها اخلا�سة، ولذا جنح 
وجهًا  تقدم،  ملا  اإ�سافة  ميتلك،  الذي  قهار  با�سم 
كما  بو�سوح،  امل�ساعر  �سنع  ويجيد  التعبري  يحبه 
والأدوار  يتناغم  الذي  ال�سكل  مبيزة  با�سم  يتفرد 
نف�س..  "اآخر  م�سل�سلي  يف  فعل  كما  املتناق�سة 
ومملكة الغجر" حني قدم �سخ�سيتني متناق�ستني 
على  الأدائ��ي��ة  طاقته  انفتاح  على  ك��داّل��ة  مت��ام��ًا.. 
الرجل  قهار،  با�سم  ال�سخ�سيات..   من  العديد 
بني  امل�سافة  اأن  يعتقد  مايزال  نف�سه،  مع  املن�سجم 
كثريًا  يعمل  �سرناه  لذا  متباعدة،  والقناعة  الفعل 
ليقرتب من نف�سه ولي�سنع من غده مدينة اآمنة قد 
ماقاله  لبا�سم  واأقول  الغرباء..   ل�سرتخاء  ت�سلح 

ميلر: "كن حلمًا تع�س اىل الأبد ".. 

ب��ا���ص��م ق��ه��ار: 
يقراأ بقلق كما لو اأنه �صيموت 

يف ال�صطر الثالث

ال اأوؤمن اإطالقًا بتلك املقولة البلهاء "كل الدروب توؤدي اىل روما".. لي�ص الأن الدروب ماكرة، بل 
الأننا اخلطوة وامل�شار، فاأن ترتاجع فاإنك ترتاجع بامل�شافة التي تف�شلك عن نف�شك، والعك�ص قد يكون 

�شائبًا.. لذا ال روما واحدة يف "الهناك" الأنها متعددة، لكل منا روما خا�شته.. لهذا ق�شد الكثري 
دم�شق ومل يرتكوا فيها "عربانه"، وال تيتاترو، ومل يعي�شوا بعمق / اأيامها املخمورة، ومل يجدوا 

القمر.. اإناث  "الكهرب" وال 
اأحمد هاتف
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ا�سم لزقاق رفيع كان مكانه  الفيل" هو  "خرطوم 
ببغداد،  اليوم  الر�سايف  ال�ساعر  لتمثال  مقاباًل 
وقد  العاقولية،  جامع  من  الثاين  الباب  قرب  يقع 
اأطلق عليه هذا ال�سم لعر�سه الذي ليتجاوز املرت 
هو  ق�ساًء مو�سليًا  اأن  فيما جند  الغريب،  ولطوله 
تبعًا  متعددة  ت�سميات  على  ح�سل  قد  )بغديدا( 
للقوم الذي �سكنوه اأو للقوم الذين قاموا باحتالله، 

كما �سنقراأ بعد قليل.
النعمانية.. البغيلة

النعمانية  لق�ساء  القدمية  الت�سمية  )البغيلة( هي 

الذي يقع جنوب الكوت والذي مت ا�ستبدال ا�سمه 
)النعمانية(  ب�  و�سمي  الوطني  احلكم  قيام  بعد 
ن�سبة اىل امللك النعمان بن املنذر بن ماء ال�سماء، 
الطيب  اأب��و  الكبري  ال�ساعر  بجوارها  قتل  حيث 
قريبة،  �سنوات  منذ  �سريحه   بني  الذي  املتنبي 
وحمل الت�سمية ال�سعبية املحلية )اأبو �سورة( وقد 
نهر  ق��رب  يقع  لأن��ه  ال�سم  بهذا  ال�سريح  �سمي 
اأن  منذ  مت�ّسه  ول  قربه  املياه  ت�سري  بحيث  دجلة 
يليق  مهيب  ك�سريح  بني  حتى  مهماًل  ق��ربًا  كان 

باملتنبي.. ال�ساعر الكبري.

بع�س  يف  يبحث  ملو�سوع  املقدمة  ه��ذه  و�سعنا 
وحمالتها  العراقية  للمدن  الطريفة  الت�سميات 
وتطورات الت�سمية من �سكل اىل اآخر... ل�سبب اأو 

ملثله ومن ذلك:
 قره غان

 وتعني قرغان اأ�سجار الغابة ال�سوداء، ولأن الغابة 
البليدة فقد  تقع و�سط هذه  بالثمار كانت  املثقلة 
اأبدل ال�سكان ا�سمها اىل)قرهخان( اأو )قرغان( 
عليها  الفي�سلية  احلكومة  اأطلقت  وقد  لل�سهولة، 
قدمية،  تاريخية  ملعركة  ن�سبة  ت�سمية)جلولء( 

وجلولء اليوم ناحية تابعة اىل ق�ساء خانقني.
الكوت

عن  له  مقالة  يف  ال�ساطي  جمال  الدكتور  يقول   
هندي،  اأ�سل  من  م��اأخ��وذة  الت�سمية  اإن  الكوت 
وقد تكون من ت�سمية لغوية قدمية، لكننا نقول اأن 
الكوت ت�سمية عربية متداولة باعتبار اأن م�سطلح 
اأي  الياب�سة بني مياهني،  )الكوت( يعني خليجيًا 
الكوت   وكانت  ال�سغري،  من  الأ�سغر  اخلليج  هو 
اآل  لإم��ارة  ن�سبة  الإم��ارة(  )كوت  ت�سمى  كمدينة 
احتاللهم  عند  الإنكليز  لكن  امل��ج��اورة،  ربيعة 
العراق  يف احلرب العاملية الأوىل اأ�سموها )كوت 
قبلهم  العثمانيون  فعل  وق��د  جت���اوزًا،  العمارة( 
هذا، واأنتج الأتراك م�سل�ساًل تلفازيًا يعر�س اليوم 
اجلي�س  انت�سار  عن  ويحكي  الت�سمية  هذه  حتت 
القوات  الإنكليز يف معركة ح�سار  العثماين على 
له  واأ�سرهم  تاوزند  اجلرنال  بقيادة  الربيطانية 

ولقواته.
من  جمموعة   1800 ع��ام  حتى  ال��ك��وت  وك��ان��ت 

غابات النخيل ت�سكنها قبائل متجاورة.

اجلّعارة-احلرية
كيلومرتين  بعد  على  تقع  احل��رية  مدينة  كانت 
ناحية  احلرية  وكانت  )اأبو�سخري(،  مدينة   عن 
تابعة لأبو �سخري الذي �سمي ق�ساء املناذرة فيما 
بعد، اأما احلرية تاريخيًا فقد كانت عا�سمة دولة 
اإل  الكوفة  مدينة  عن  لتبعد  وبقاياها  املناذرة، 

خم�سة كيلومرتات.
ع�ست يف اأبو �سخري عام 1946 طالبًا يف الثالث 
وال���دي م��دي��رًا ملدر�ستها  ك��ان  اأي���ام  الب��ت��دائ��ي 
اأو  م�سيًا  نذهب  وكنا  يومها،  الوحيدة  البتدائية 
ي�سمونها  النا�س  كان  التي  بالعربات اىل احلرية 
ال��غ��ازي  نهر  لأن  ال��ع��ني،  بت�سديد  )اجل���ّع���ارة( 
اأب��و  جهة  م��ن  يدخلها  ال��ف��رات  نهر  م��ن  املتفرع 
وقوة  مياهه  لكرثة  �سارخًا  اأي  ج��اع��رًا  �سخري 

جريانه!
 احل�شكة- الديوانية

كانت احل�سكة مدينة تابعة للواء الرماحية زمن 

ديوانيتهم  اخلزاعل  اأقام  حتى  العثمانية  الدولة 
على  اجلديد  ال�سم  فطغى  �سيافتهم(،  )دار 
اأهلها بقول ال�سعر والكالم  احل�سكة التي ا�ستهر 

اجلميل املوحي.
لقرية  جم��اورة  ت�سكن  "جليحة"  ع�سائر  كانت 
)اأبو الف�سل(، ثم طغى نهر الفرات وثار اأيامها 
حمود اآل حمد ثم ولده ال�سهري)حمد اآل حمود( 
على ال�سلطة العثمانية فطردا من هذه الأماكن، 
تابعًا  الوليدة )الديوانية( ق�ساًء  البلدة  و�سارت 

للواء )احللة( بعد اأن كانت احللة تابعة لها.
�سدة  ان�����س��اء  بعد  اإداري�����ًا  ال��دي��وان��ي��ة  ا�ستقرت 
بني  احل�سكة  ا�سم  وذه��ب   ،1913 عام  الهندية 

طيات التاريخ.
ال�شرية –ال�شويرة

موؤرخها  يقول  كما   1852 ال�سويرةعام  اأُ�س�ست 
يعرتف  املو�سوي، ومل  املطلب ها�سم  ال�سيد عبد 
ق�ساء،  �سارت  حني   1884 ع��ام  اإل  ر�سميًا  بها 

املدينة  �سكان  ومازال  )ال�سرية(،  ا�سمها  وكان 
كيلومرتًا  بخم�سني  جنوبًا  بغداد  عن  تبعد  التي 

ي�سمونها كذلك حتببًا. 
 حتوالت بغديدا

ق�ساء  هي  الآرام��ي��ة  ال�سريانية  بغديدا  مدينة   
احلمدانية اليوم وتقع جنوب �سرقي املو�سل ب�35 

كيلو مرتًا وفيها عدد من الكنائ�س ال�سهرية.
ال�سباب،  بيت  ومعناه  بكديدو  الكلداين  اأ�سمها 
وا�سمها الآرامي بيت خويدا ومعناه بيت اخلالق اأو 
بيت اهلل، ولها ا�سم تركي اأطلقه العثمانيون عليها 

وهو قرقو�س ومعناه الطائر الأ�سود.. فتاأمل!
ج�شور الب�شرة

حتمل  الفيحاء  الب�سرة  يف  الكثرية  اجل�سور 
ال�سيادلة  فج�سر  منها،  كثري  يتغري  ت�سميات 
بج�سر  ذل��ك  بعد  ع��رف   1899 ع��ام  �سيد  ال��ذي 
�سوق الهنود لأنه يقع مقابل ذلك ال�سوق ال�سعبي، 
ثم هدم عام 1916 وبني بديل له باحلديد و�سمي 
�سمي ج�سر  داينلي حتى عام 1932 حيث  ج�سر 

الأمري غازي ويل عهد العراق يومذاك.
�سيده  ج�سر  يقع  الب�سرية  ال�ساعي  حملة  يف 
احلرب  خالل  الب�سرة  احتاللهم  اأيام  الإنكليز 
اأهل  اأن  اإل  ليك،  ج�سر  و�سمي  الأوىل  العاملية 
الب�سرة ي�سمونه اجل�سر الأحمر لأنه جدد وطلي 

بهذا اللون عام 1932.
ت�سميات  لها  الب�سرة  يف  متعددة  ج�سور  وهناك 
ظريفة مثل ج�سر املنديل وج�سر الغربان وج�سر 
اأندريا، وهناك اأي�سًا ج�سر اأم الربوم الذي كان 
يقع اأمام املحافظة وله ا�سم اآخر هو ج�سر باريت 

ن�سبة للمهند�س الذي اأ�سرف على ت�سييده.
ت�شميات يف �شوق ال�شيوخ

دّون  علي  حممد  الكرمي  عبد  ال��راح��ل  الباحث 
عادات  ال�سيوخ(  مدينة)�سوق  عن  مو�سوعته  يف 
فهناك  حمالتها،  واأ�سماء  املدينة  هذه  وتقاليد 
حملة احلويزة ن�سبة لأ�سول �سكانها الذين قدموا 
من مدينة احلويزة اأو من الهور امل�سمى با�سمها، 
وهناك حملة النجادة ملن قدموا من جند، وهناك 
حملة احل�سر ملن عملوا بال�سناعات وقدموا من 
ملن  البغادة  حملة  وهناك  اأخ��رى،  عراقية  مدن 
قدموا من بغداد وحملة الإ�سماعيلية ملن متتعت 

وجوههم باللون الأ�سمر الغامق وهكذا.

 املدن تتحول وتتغري ت�شمياتها وتظهر من جديد باأ�شماء اأخرى، وكذلك حمالت 
واأزقة املدن الكبرية وال�شغرية مبا ال يرتك للذاكرة ال�شفاهية من قدرة وا�شعة 

على التتبع اإال من كان معا�شرًا لتلك التحوالت او متابعًا جادًا لها.
بع�ص الت�شميات غريبة مثل زقاق "خرطوم الفيل" يف بغداد –الر�شافة، فاأين 

الفيل من بغداد؟ وملاذا هذه الت�شمية؟

ت�صميات املدن العراقية وحمالتها

من خرطوم الفيل اإىل حتوالت بغديدا

  با�صم عبد احلميد حمودي
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واأكرثها  بغداد  معامل  واق��دم  ا�سهر  من  )واح��دة  امليدان  منطقة  امليدان،  �ساحة 
عمقًا يف جذر التاريخ البغدادي النا�سع، واأكرثها تنوعًا يف �سور احلياة حتى لتبدو 
وكاأنها حكاية من حكايا األف ليلة وليلة، لكنها الآن وكما هي عليه تبدو وكاأنها جدار 
ي�سرخ ولحياة(. هي القلب، قلب بغداد الناب�س منذ ان فتحت الأمرية عينيها على 
الدنيا، قلب عافيته، �سرايينه التي تربط باب املعظم ب�سارع الر�سيد وحديثًا �سارع 
اغانيها  باأجمل  والطلب(  املنى  انت  وحقك   ( كلثوم  اأم  فيه  �سدحت  اجلمهورية، 
ال�سيا�سة. من ليذكر  والأدب وحتى  والثقافة  للفن  قبلة  واكرثها ر�سانة وعذوبة، 
ملهى الهالل ومن ليعرف الكبرية ال�ست �سليمة مراد و�سوتها الباذخ اجلميل، �سوق 
الهرج كان مقرًا وقبلة للجميع اأغنياء وفقراء من الباحثني عن اللهو وا�سياء لل�سراء 
تعوي�سا عما فقد، هنا غنى الغزايل وكذلك الكبري الأ�ستاذ حممد القباجني، وهنا 
اي�سًا تعالت اأ�سوات امل�ساك�سة بني الزهاوي والر�سايف واي�سا هنا ان�سد املال عبود 

الكرخي ملحمته )املجر�سة(
كعدت يداده ام البخت،،،،،خلخالها يدوي ويد�س
واآنه ا�ستادي لو زعل،،،، ميع�س �سعر را�سي مع�س

هم هاي دنيا وتنك�سي وح�ساب اكو تاليها 
والآن؟ هو اخلراب بعينه، منطقة ا�سبح كل مافيها قدميًا وه�سًا، جدران ت�سدعت 
ول من جميب، اأبنية �ساخت وممكن اأن تتهاوى ونع�س اأ�سابع الندم، روائح عطنة 
تنبعث منها، الإهمال �سيد النوايا، عربات ن�سف مه�سمة وب�سطيات لجتد فيها ال 
ما لينفع، عبث عجيب، انهم يبيعون ل�سيء ويعي�سون من اجل ل�سيء ويقب�سون 
اأ�سى ول�سيء، منطقة امليدان و�ساحته ا�سبحت من )اأ�سيب( حمالت بغداد على 
الإطالق بعد ان كانت يف منتهى الزهو كما يف هذه ال�سورة التي تعود للعام 1962.

من حتت عباءة الهزيل البغدادي وتاريخه النا�سع )جعفر لقلق زادة( الذي 
اأّرخه باقتدار عال الكاتب الأ�ستاذ عادل كاظم مب�سرحيته املو�سومة )ندميكم 
�سفاء  الفنان  الراحل  عباءته خرج  ندمينا حقًا، من حتت  كان  امل�ساء(  هذا 
�سهر  من  والع�سرين  التا�سع  يف  ورحل   1925 العام  يف  ولد  الذي  علي  حممد 
كان  العراقي.  الثقايف  الأ�سبوع  يف  م�ساركته  اأثناء   1979 للعام  الثاين  كانون 
�سفاء قد �سكل جمموعة م�سرحية تدعى جمموعة اإخوان ال�سفا، هم �سباب 
النوادي  قاعات  على  ن�ساطها  مار�ست  ال�سبلي،  جمعة  الراحل  الفنان  بينهم 
واجلمعيات اخلريية والبع�س من املعاهد الدرا�سية، امتازت معظم اعمالهم 
الجتماعية  الظواهر  من  العديد  نقدي  فكه  باأ�سلوب  تناولت  حيث  باخلّفة 
ليلة  بغداد،  حلواين  افندي،  هيكل  املجانني،  م�ست�سفى  قدمت:  وال�سيا�سية، 
الأربعينات  التبغدد يف  لنادي  التابعة  التجدد  فرقة  مع  الراحل  ا�ستغل  فرح.  
من القرن املا�سي ومثل يف العديد من العرو�س امل�سرحية منها: ر�سا�سة يف 
القلب، م�سرع القي�سر، امرية العفاف، الزوجة اخلائنة و�سعلة يف ال�سحراء. 
من الأفالم التي ا�سرتك فيها:عليا وع�سام، ت�سواهن، العودة اىل الريف، ويوم 
اآخر. اأخرج ثالثة اأفالم هي: �سلطانة، حوبة املظلوم، وغزالة. عمل م�ساعدًا 
من  حزيران  يف  للتمثيل  القومية  الفرقة  اىل  انت�سب  )ذك��ري��ات(،  فيلم  يف 
العام 1976 ومثل يف البع�س من نتاجاتها مثل: مقامات اأبي الورد ، املتنبي، 
للرتفيه عن  اأقيم  الذي  واحلفل  ال�سورة يف خانقني  وحكاية هذه  واملجنون.  
علي  حممد  �سفاء  الفنان  الراحل  فيها  ويبدو   1966 العام  يف  ال�سكك  عمال 
ومعه فرقة مو�سيقية يقدمون بع�س الفعاليات الهزلية، رحم اهلل الفنان �سفاء 

حممد علي.

تقب�س  ويده  فمه  يف  �سيكارته  الفارع،  ال�ساحر  ذلك  نتاأمل  تعال 
الزمن،  وك��ل  اللحظة  عد�سته،  نب�ساته،  عينه،  �سالحه،  على 
و�سحر  عال  باحرتاف  عليها  والقاب�س  �سيدها  هو  اللحظة،  هي 
معلم  حافره،  على  البع�س  �سار  بل  كثريًا  له  �سفقنا  ليجارى، 
وخيوط  ال�سوء  نب�سات  على  ليعتمد  اأ�ستاذ  فذ،  واأ�ستاذ  اأجيال 
اأ�سراره،  وله  له �سحره  الأبعد من ذلك،  بل يذهب اىل  الظالل، 
اأ�ستفيد  اأنا�س هدهم ال�سنى وانا�س يفرحون بالقليل،)انا دائمًا 
مرت  ان  وم�سة  الثانية،  من  اق��ل  اللحظات،  من  اللحظة،  من 
الكثري  وتاريخًا، خطفت  اأخ�سر زمنًا  اللحظة وخ�سرتها،  �ساعت 
ال�سافية  وعينها  ال��وزة  تلك  عد�ستي،  واودعتها  اللحظات  من 
يوم  العربة يف  ت�سحب  تتعرق وهي  ال�سبع، اخليول  البحريات  يف 
ماطر، هذه ال�سورة بالذات اأكدت يل اأن املدن التي يحبها الرب 
الداغ�ستاين 1984-1917  لبد ان يكرث فيها املطر(.. هو مراد 
م�سور على م�ستوى العامل. يف املو�سل اأب�سر النور وبداأ رحلته يف 
زمن �سعب للغاية، مل تكن هناك و�سائل ات�سال �سهلة بني �سعوب 
ي�سارك  اأن  ا�ستطاع  �سخ�سية  بجهود  اليوم.  هي  مثلما  الأر���س 
وخارجها،  البالد  داخل  فوتغرافيًا  معر�سًا  ت�سعني  من  اكرث  يف 
كانت  بالتاكيد  لكنها  خلفه  تركها  عليها  ح�سل  التي  اجلوائز 

والربازيل  وانكلرتا  املانيا  من  �سهادات  الإب���داع،  يف  له  حمفزة 
م�سوري  من  ثمانية  بني  من  واح��دًا  كان  ويوغ�سالفيا،  وفرن�سا 
ال�سوارع  جاب  الربازيل،  يف  الإب��داع  �سهادة  على  ح�سل  العامل، 
تعرف  متناهية،  برقة  عليها  وقب�س  وتعرجاتها  الوجوه  وتلم�س 
على النا�س وم�ساكلهم، اأعمالهم، وجوههم و�سحناتهم، �سحنات 
جنمان  الدكتور  عنه  يقول  عد�سته.  وتعرفها  غ��ريه  يعرفها  ل 
يا�سني، ابن مدينته، يف كتابه )مراد الداغ�ستاين جدل الن�سان 
ي�سجلها  التي  الداغ�ستاين  م��راد  الفنان  �سور  اإن  والطبيعة(: 
مبا  الت�سكيلية  اللوحة  من  تقرتب  اإبداعية  �سمة  ذات  بعد�سته 
ت�سمه من هاج�س �سحري داخلي متوهج ومرهف. هذه ال�سورة 
الراحلة  لعل  �سمك  و�سياد  لياًل  يتهادى  وزورق  البالد  دجلة   :
�سديقة املاّلية تناديه  )يا�سياد ال�سمج �سيديل ُبنية(.. رحم اهلل 

البارع مراد الداغ�ستاين ورحم اهلل املاّلية.

صور حكايات 

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

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

احلق بذلك وبعك�شه �شتكون املحاكم هي الفي�شل.
مقداد عبد الر�صا
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حداثة  رغ��م  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  موؤ�س�سة  �سعت 
ال�سياقات  وم��غ��ادرة  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة  اإىل  عهدها 
التقليدية يف العمل با�ستخدام الإدارة الإلكرتونية يف 
واملعتقلني  بال�سجناء  اخلا�سة  امللفات  جميع  توثيق، 
ال�سيا�سيني، كما اأنها حتر�س على مد ج�سور التعاون 
بينها وبني �سائر املوؤ�س�سات لتطوير اأدائها ومهامها، 
القانونية  بال�سبل  اأهدافها  اإىل  الو�سول  وتتوخى 
واملعتقلني  ال�سجناء  بحقوق  تتكفل  واأن  وامل�سروعة 
 4 رقم  املوؤ�س�سة  قانون  عليها  ن�س  التي  ال�سيا�سيني 
 ،2013 ل�سنة   35 رقم  املعدل  وقانونها   2006 ل�سنة 
كل  اإجن���از  على  العمل  توا�سل  املوؤ�س�سة  وم��ازال��ت 
ال�سريحة املظلومة  واملنح والمتيازات لهذه  احلقوق 

رغم وجود املعوقات التي حتد من عملها.
ون�ساطاتها  املوؤ�س�سة  عمل  طبيعة  على  ول��ل��وق��وف 
"جملة  التقت  تعرت�سها،  التي  واملعوقات  ومهامها 
ال�سبكة العراقية" رئي�س موؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني 

الدكتور ح�سني ال�سلطاين يف حوار �سريح: 

ال�سجناء  موؤ�س�سة  حققتها  التي  الإجن����ازت  م��ا   *
ال�سيا�سيني منذ ت�سنمكم مهام عملكم؟ 

تلبِّ  مل  لرمبا  كثرية  اإجن���ازات  حتقيق  ا�ستطعنا   -
طموح ال�سجناء ال�سيا�سيني جميعًا بحكم ما ن�سطدم 
�ساأنها  من  التي  القوانني  ت�سريع  يف  عقبات  من  به 
اأ�سياء  حققنا  فخر  بكل  لكننا  ال�سجناء،  اإن�ساف 
لأن  املظلومني،  اإن�ساف  يف  للموؤ�س�سة  حت�سب  كثرية 
وترعى  النتقالية  العدالة  موؤ�س�سات  اإحدى  املوؤ�س�سة 
واملعتقلني  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  من  كبرية  �سريحة 
املباد  العهد  يف  تعر�سوا  الذين  رفحاء  وحمتجزي 
احلقوق  وانتهاك  والتعذيب  والت�سريد  ال�سجن  اإىل 
ال�سيا�سيني  ال�سجناء  موؤ�س�سة  لت�سبح  الإن�سانية، 
الراعي الأب املدافع عن حقوق هذه ال�سرائح ماديًا 
ومعنويًا، فعلى �سبيل املثال عملنا على اإ�سافة جلان 
من  بحقوقيني  ورفدها  كافة  املحافظات  يف  خا�سة 
اأ�سحاب التجربة والخت�سا�س وذلك لت�سريع وترية 

اإجناز امللفات، اإذ ح�سمت امللفات املرتاكمة كافة 

موؤ�ش�شة ال�شجناء ال�شيا�شيني من املوؤ�ش�شات الفتية، تاأ�ش�شت عام 2005، وتعنى 
بق�شايا ال�شجناء واملعتقلني ال�شيا�شيني وحمتجزي رفحاء وامل�شطهدين مبختلف 
انتماءاتهم ومعتقداتهم، وتعوي�شهم ماديًا ومعنويًا جراء ما تعر�شوا له من ظلم 

وتعذيب نف�شي وج�شدي على اأيدي اأجهزة النظام الدكتاتوري ال�شابق.

حوار: د. ح�صن عبد را�صي / اأحمد �صمي�صم 
ت�صوير: �صباح الربيعي 

ل� )جملة ال�صبكة(: 
د. ح�صني ال�صلطاين

تعاون موؤ�ص�صات الدولة
معنا خجول 

رئ��ي�����س م��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��ج��ن��اء ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني

ا�صتطعنا 
حتقيق اإجنازات 
كثرية لكنها 
لي�صت مب�صتوى 
الطموح

 وّقعنا عقداً 
بروتوكوليًا 
مثمراً مع 
�صبكة االإعالم 
العراقي  
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لل�سنوات ال�سابقة، كما ا�ستطاعت املوؤ�س�سة اأن تقدم 
رغم  بقانونها  للم�سمولني  وتعليمية  طبية  خدمات 
كانت مر�سية،  لكنها  الطموح  تكن مب�ستوى  اأنها مل 
ل �سيما اذا اأخذنا بنظر العتبار الفارق ال�سا�سع بني 
اأكرث  كانت  والتي   2015 عام  قبل  املوؤ�س�سة  ميزانية 
من 300 مليار �سنويًا وبني ميزانية املوؤ�س�سة بعد عام 
2014 والتي مل تتجاوز 16 مليارًا �سنويًا، ف�ساًل عن 
جهدنا احلثيث يف مو�سوع ِمَنح ال�سفر واحلج واملنح 
التعوي�سية عن كل يوم �سجن البالغة 40 الف دينار 
ومو�سوع الأرا�سي للم�سمولني بقانون املوؤ�س�سة، كما 
متطورة  نه�سة  املهام  تولينا  منذ  املوؤ�س�سة  �سهدت 
والفني  الإداري  اجل��ان��ب  يخ�س  فيما  وا���س��ح��ة 

والهند�سي، واأ�سياء اأخرى يطول احلديث عنها. 
* هل مل�ستم جدية حقيقية من املوؤ�س�سات احلكومية 

املختلفة يف تنفيذ القوانني املتعلقة بعمل املوؤ�س�سة؟ 
من  نلم�س جدية  العملي مل  اجلانب  ب�سراحة يف   -
لدن املوؤ�س�سات احلكومية يف تنفيذ قوانني املوؤ�س�سة، 
من  قليلة  غري  ن�سبة  ت��زال  ما  عامًا   12 م��رور  وبعد 
احلقوق غري مطبقة على اأر�س الواقع، فيما يخ�س 
وال�سحة  والتعليم  كال�سكن  اجل��وان��ب  م��ن  كثري 
اأن  منها  كثرية  ا�سبابًا  ثمة  اأن  واأعتقد  والتقاعد، 
جذور  لها  تكن  ومل  فتية  تزال  ما  ال�سجناء  موؤ�س�سة 
اأن  الطبيعي  لذا من  املوؤ�س�سات،  اإداريًا بني  متاأ�سلة 
الآخر  وال�سبب  التطبيق،  يف  املوؤ�س�سة  قوانني  تتعرث 
ب��راأي��ي ه��و ع��دم وج��ود خ��ارط��ة طريق وخطة عمل 
ب�سكل عام و�سقوف زمنية يف العمل، ولو كانت لدينا 
اأق�سر  اأو معاملة يف  اأي عمل  خطة مربجمة لنتهى 

وق���ت مم��ك��ن وع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه، ل��ذا 
حتل  اأن  احل��ك��وم��ة  م��ن  يفرت�س 

خطط  وفق  على  الق�سية  هذه 
ل�سيما  موؤ�س�سة  لكل  م�سبقة 
القوانني  بتنفيذ  يتعلق  فيما 

النافذة. 
اأه�������م  م�������ا   *

ال�سجناء  م��وؤ���س�����س��ة  ع��م��ل  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 
ال�سيا�سني؟ 

- هناك معوقات كثرية تقف يف طريق عمل موؤ�س�سة 
اإذ  تواجهنا،  التي  املالية  املعوقات  اأهمها  ال�سجناء 
املوؤ�س�سة ما حتقق من  على مدى 12 عامًا من عمر 
املالية  الإج��راءات  الإجن��ازت ل يتجاوز 30% ب�سبب 
التي تقف حائاًل دون منح حقوق ال�سجناء التي تقع 
واجلهات  املوؤ�س�سات  وباقي  املالية  وزارة  عاتق  على 
الأخرى، لذا ما حتقق ب�سكل اأ�سا�سي هو التقاعد، اأما 
المتيازات الأخرى لل�سجناء ال�سيا�سيني فقد واجهت 
تلكوؤًا يف تطبيقها من اجلهات املعنية، وكنا نتو�سم اأن 
ُينظر بعني م�سوؤولة اإىل الظروف ال�ستثنائية التي مر 
بها ال�سجناء ال�سيا�سيون جراء الظلم الذي تعر�سوا 
حالتهم  على  اآث��اره  وانعك�ست  املباد،  العهد  اإب��ان  له 
يف  اأخ��رى  معوقات  عن  ف�ساًل  والنف�سية،  ال�سحية 
له  تطرقنا  الذي  املوؤ�س�سة  قوانني  تنفيذ  جدية  عدم 

اآنفًا يف �سياق احلوار. 
الذي  رفحاء  قانون  بخ�سو�س  كثري  لغط  هناك   *
منح  حيث  م��ن  من�سف  غ��ري  ق��ان��ون��ًا  البع�س  ع���ّده 
عن  ومتييزهم  رفحاء  ل�سجناء  الكبرية  المتيازات 
عن  متييزهم  عن  ناهيك  الآخرين،  ال�سجناء  �سائر 

�سائر املواطنني.
- عندما نتحدث عن قانون رفحاء فاإننا ل نتحدث 
عن اأبناء رفحاء الذين هم �سريحة من اأبناء �سعبنا 
من  ولعله  وتقدير،  واح��رتام  لدينا  اعتزاز  ومو�سع 
منح  يف  املعيار  واأن  للجدل،  اإث���ارة  القوانني  اأك��رث 
لالأكرث  احلقوق  تعطى  اأن  يفرت�س  اأن��ه  المتيازات 
اإذ  م��ث��اًل،  ال�سهداء  ك�سريحة  ت�����س��ررًا 
املجتمع،  ���س��ررًا يف  الأك���رث  ي��ع��ّدون 
متنح  اأّل  ي��ج��ب  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
المتيازات على نحٍو ع�سوائي بل 
مبو�سوعية واإن�ساف حتى ملن هم 
ينقلب  عندما  ل��ذا  ت�سررًا،  اأك��رث 
تولد  م��ن��ح الم��ت��ي��ازات  امل��ع��ي��ار يف 
ف�ساًل  كبرية،  م�سكلة 

اأن  ع����ن 

امل���زاي���دات والك�سب  ف��ي��ه  م��و���س��وع رف��ح��اء دخ��ل��ت 
احل��زب��ي وال�����س��ي��ا���س��ي غ��ري امل�����س��روع وامل��ن��اف�����س��ات 
وامل�سالح ال�سخ�سية، كل ذلك اأ�سهم يف ت�سويه هذا 

املو�سوع.       
اأن  مبعنى  ت��زوي��ر،  ح��الت  املوؤ�س�سة  ر�سدت  هل   *

يّدعي بع�س النا�س اأنهم �سجناء �سيا�سيون؟ 
يكن  ومل  م�ستقر  غري  البلد  كان   2013 عام  قبل   -
ثمة وعي عام لإدارة الدولة، لذا كان هناك ت�ساهل 
املوؤ�س�سة  يف  ح�سلت  نعم  القوانني،  تطبيق  يف  كبري 
�سواء  اأخ���رى  موؤ�س�سة  اأي���ة  مثل  اخل��روق��ات  بع�س 
قانون  بامتيازات  اأنا�س  �سمول  يف  اخلرق  هذا  اأكان 
باأخذ  اأو  م�ستحقني،  غري  وهم  ال�سيا�سيني  ال�سجناء 
لكن  ال�ستحقاق،  من  اأكرث  وامتيازات  ا�ستحقاقات 
كبري،  ب�سكل  املوؤ�س�سة  اأداء  حت�سن   2013 عام  بعد 
ال�سجناء  موؤ�س�سة  اأداء  �سار   2015 ع��ام  بعد  ب��ل 
بال�سنوات  مقارنة  م�ستوياته  اأعلى  على  ال�سيا�سيني 
على  والدليل  للدعاية،  لي�س  الكالم  وهذا  ال�سابقة، 
ح�سمت   2015 عام  حتى   2007 عام  منذ  اأن��ه  ذلك 
املوؤ�س�سة 68 األف ملف بينها 54 األفًا �سملوا بالقانون 
 %15 و  �سمول   %  85 مبعنى  رف�س،  ملف  األ��ف  و14 
جذريًا  املعادلة  تغريت   2015 عام  بعد  لكن  رف�س، 
اإذ مت ح�سم  والقبول  وال��رد  احل�سم  ن�سبة  من حيث 
115 األف ملف يف اأربع �سنوات من 2015 حتى 2018 
 %  65 ال��رد  ون�سبة   %  35 ال�سمول  ن�سبة  واأ�سبحت 

واأعتقد هذه الن�سب هي الأقرب للواقع.
�سبكة  تعاون م�سرتك مع  بروتوكول  وّقعتم موؤخرًا   *

الإعالم العراقي، ما اآفاق هذا التعاون؟
الإع���الم  �سبكة  م��ع  خ��ط��وات طيبة  ه��ن��اك  ن��ع��م،   -
�سبكة  رئي�س  الفا�سل  الأخ  مع  بالتن�سيق  العراقي 
منه  مل�ست  ال��ذي  اهلل  ف��رج  ف�سل  العراقي  الإع��الم 
ا�ستعداده  واأب��دى  ال�سديد،  واحلر�س  الرفيع  اخللق 
الكبري للتعاون مع املوؤ�س�سة ووقعنا عقدًا بروتوكوليًا 
ت�سكيل فريق  الطرفني ومت التفاق على  مثمرًا لكال 
�سل�سلة  لإن��ت��اج  والتن�سيق  للتعاون  م�سرتك  عمل 
وثائقية بعنوان )ذاكرة �سجني(، كما تلتزم موؤ�س�سة 
ال�سجناء ال�سيا�سني بتزويد ال�سبكة بحلقات برنامج 
)الأحرار( الذي تنتجه املوؤ�س�سة مبعدل حلقة ن�سف 
تزويد  عن  ف�ساًل  العراقية،  قناة  يف  لبثها  �سهرية 
ال�سبكة بق�س�س )من خلف الق�سبان( وهي �سل�سلة 

وثائق عن حياة ال�سجناء يف ال�سجون.   
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49 السنة الرابعة عشرة العدد )343( 29 آب 2019

 على الرغم من تقدم ال�شن 
وال�شيخوخة ل�شريحة من 

املجتمع، لكن ال�شغوطات واالأعباء 
االقت�شادية وتكاليف املعي�شة 

ال�شعبة دفعت بالكثري من ال�شيوخ 
اىل العمل يف الطرقات او على 

االأر�شفة باحثني عن لقمة العي�ص، 
اإذ بات م�شهد الكادحني يف �شوارع 

بغداد ومدن العراق املختلفة ماألوفًا، 
وباتت ن�شبة العمالة لكبار ال�شن يف 

العراق هي االأكرث بني جميع البلدان 
العربية.

 يرتفع عدد كبار ال�سن يف املنطقة العربية ب�سورة 
ثابتة، لكنهم باملقابل يعانون حتديات كبرية تتعلق 
العمل  اأنظمة  بغياب  خا�سة  حياتهم،  باأ�سلوب 
للم�سنني،  الجتماعية  الرعاية  واأنظمة  احلديثة، 
واأخ��رى  بهم  تليق  ل  اأع��م��اًل  ميتهنون  جعلهم  م��ا 
حتتاج ملجهود كبري ل ينا�سب اأعمارهم، وبالنتيجة 

اأ�سبحوا من�سيني.
مكلَّف

العراقي  امل��واط��ن  ي��واج��ه  اأن  ال��ظ��روف  اقت�ست 
فتعاقب  الدنيا،  على  اإقباله  منذ  �سعبة  حتديات 
عي�سه حياة  اأمام  عائقًا  �سار  والأزم��ات،  احلروب 
الأخ��رى،  ال��دول  مواطني  مثل  وحم��رتم��ة،  كرمية 
املاأ�ساة  هذه  �سملت  فقد  بذلك،  الزمن  يكتف  ومل 

امل�سّنني منهم. 

قائاًل:  حدثنا  عامًا(   72( بنني  اأب��و  خالد  احل��اج 
"بعد خدمتي يف اجلي�س العراقي ال�سابق لأكرث من 
الثكنات  يف  �سبابي  تخطيت  كمكلف،  �سنوات   10
باأي  يفدين  مل  ال��ذي  التكليف  مدة  نهاية  منتظرًا 
�سيء بعد ذلك، فال راتب تقاعديًا ول فر�سة عمل 
وبيع  �سراء  يف  اأعمل  جعلني  ما  الدولة،  دوائ��ر  يف 
املواد امل�ستخدمة، حيث اأقوم باإ�سالح املعطل منها 
وبيعها بعد ذلك. وبالرغم من اأن هذا العمل يتطلب 
جهدًا كبريًا، وخ�سو�سًا التجوال يف ال�سوارع حتت 
حرارة ال�سيف الالهبة، اإل اأنني مل اجد بدياًل له 
املحال  اأ�سحاب  فاأغلب  ال�سن،  يف  تقدمي  ب�سبب 
وتركيزه،  بدنه  لقوة  امل�سن  على  ال�ساب  يف�سلون 
الأيام  يف  املوا�سلة  ا�ستطيع  لن  اأنني  من  وخ�سيتي 

املقبلة".
 بديل �صيئ

يعاين كبار ال�سن من م�سكلة عدم التفريق بني بلوغ 
�سن معينة من العمر وبني ال�سيخوخة، اذ قد يكون 
لكنه  للتقاعد  قانونيًا  املحددة  ال�سن  بلغ  ال�سخ�س 
مايزال با�ستطاعته العمل وال�ستفادة من خدماته.

عامًا(،   62( حممد،  اأب��و  الأج���رة  �سيارة  �سائق   
يتجول يف �سوارع العا�سمة بغداد بعجلته بعد اأن كان 
ميلك حماًل لبيع الأثاث املنزلية  اأكد قائاًل: "منذ 
تراجع يف  اأن عملي  اإل  الأث��اث،  اأبيع  واأن��ا  25عامًا 
الآونة الأخرية ب�سبب احلرب على العراق، وزيادة 
عدد حمال بيع الأثاث ف�ساًل عن توفرها على مواقع 
الإنرتنيت، ما جعلني اأخ�سر حملي، ومل يكن اأمامي 

منفذ اآخر لأين مطالب بتوفري احتياجات عائلتي، 
الأ�سخا�س غري  فئة  اأك��ون من  ل  اأن  اإذ �سار همي 
املنتجني. ال�سرورة تق�سي باإن�ساف جميع �سرائح 
�سيء يف  اأن كل  اإل  اأعمارهم،  املجتمع مهما كانت 
العراق �سار باملقلوب، اإذ اأ�سبح املقَود بدياًل �سيئًا 
ملا اأحب، وبالرغم من اأن هذه الأعمال حتتاج اىل 
حياة  لأعي�س  جم��ربًا  اأمتهنها  لكني  كبرية،  طاقة 
كرمية، وكي ل اأمد يدي لأحد مهما اقت�سى الأمر".

 عجز!!
اإن ا�ستقالل امل�سّنني، عند و�سولهم اىل عمر معني 
يف حياتهم، بات من الأمور ال�سعبة التي تواجههم 
�سغوطات  اأول��ه��ا  والعملية،  العلمية  حياتهم  يف 
�سعيفة  كفئة  اإل��ي��ه��م  املجتمع  ون��ظ��رة  احل��ي��اة، 
امل�ساكل  من  الكثري  عن  ف�ساًل  احلركة،  حم��دودة 
النف�سية الأخرى التي يكونون فيها اكرث عر�سة من 

باقي الفئات العمرية. 
يف  همومنا  تنتِه  يقول:"مل  ع��ام��ًا(   63( ليث  اب��و 
ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ع��م��ل ف��ق��ط وامن���ا اأ���س��ب��ح امل��ر���س 
وتكاليف عالجه �سببًا اآخر يحتاج اىل مورد خا�س 
به، وعملي ك� )�سّماج( يحتاج اىل من ميتلك قدرة 
وقوة اأكرث مني واأنا يف هذا العمر، فاأنا جمرب على 
حّر،  او  ب��رٍد  من  اأك��ان  �سواء  طاقتي  ف��وق  التحمل 
�سيفًا  ال�سمك  �سّي  اأث��ن��اء  احل���رارة  يف  فالرتفاع 
فتكون  ال�ستاء  يف  ام��ا  م�ساعفة،  معاناتي  يجعل 
برودة املاء همًا اآخر ي�ساف اىل همومي.. دعوتي 
اىل اجلهات املعنية اأن تلتفت اىل حالنا واأن تراعي 

ّن العراقي املُ�صِ
�صفا ه�صاميف طابوَرْي االإهمال والن�صيان

ظروفنا، فنحن قبل ذلك �سيوخ هذا البلد واآباوؤه.  
دموع

ما  هذا  �سائع،  �سباب  على  وحداد  ذكريات  كاآبة، 
عامًا(،   66( حيدر  اأبو  جبار  الأحذية  �سباغ  ردده 
يحدثنا بح�سرة ثقلها اجلبال وقد انهمرت الدموع 
كنت  اأن  "بعد  فيقول:  عينيه  م��ن  ا�ستئذان  ب��ال 
بعينّي،  املاّرة  اأحذية  اأتلقف  �سرت  اأ�سواق  �ساحب 
حذائه  �سبغ  يريد  ال��ذي  بال�سخ�س  اأحظى  لعلي 
مقابل مبلغ ب�سيط ل يكفي حتى ل�سد حاجتي وحاجة 
عائلتي املكّونة من خم�سة اأفراد، اذ ل يوجد معيل 
اآخر غريي"، موكدًا اأن "اغلب احلكومات يف بقية 
عمل  ور�س  بفتح  وتقوم  ال�سن،  كبار  تراعي  الدول 
لهم بعد �سن معينة، وت�ستفيد من خرباتهم الطويلة 
التي اكت�سبوها خالل �سنّي عملهم، اإل اأن م�سوؤولينا 
هم�سوا دورنا وجعلونا عاجزين، نذرف دموع الياأ�س 
اإل  �سريفة  مهن  اأنها  رغم  الأعمال  فهذه  يوم،  كل 
من  والأك��رث  الآخرين،  اأحذية  م�سح  اعَتد  مل  اأنني 
يل،  واأق��رب��ائ��ي  وعائلتي  املجتمع  نظرة  ه��ي  ذل��ك 

واأي�سا مكانتي اأمام كل من يعرفونني."
حرفة موؤقتة

يف  ال�سن  كبار  فئة  يف  املتمثلة  واخل���ربة  املعرفة 
التهمي�س  فمن  احلكومة،  هموم  اآخر  هي  العراق، 
الوا�سح اىل الإق�ساء الوظيفي بدعوى التقاعد، اإذ 
�سار امل�سن يف العراق حتت خط الطلب لال�ستفادة 
طويلة،  �سنني  م��ن��ذ  اكت�سبها  ال��ت��ي  خ��ربات��ه  م��ن 
دور  منها  لكٍل  متعددٍة  فئات  من  يتكون  فاملجتمع 

فيه، وامل�سن واحد من هذه الفئات. 
 )ال�سغل مو عيب( هذا ما ردده ال�ساعاتي حممد 
يقول:   ، عامًا   55( احل�سني  عبد 
لكنها  ب��ح��رف��ت��ي  تعلقي  "رغم 
التي  النظر  يف  ق��وة  اىل  حت��ت��اج 
ب��ات��ت ت��رتاج��ع م��ع م���رور الأي���ام، 
لقلة  لها  بديل  هناك  لي�س  لكن 
فر�سة  اأتيحت  واإن  العمل،  فر�س 
وظيفة منا�سبة لعمري فاإن املقابل 
دفعه  ا�ستطيع  ل  كبرٌي  مايٌل  مبلٌغ 
بهذه  اأع��م��ل  واأن���ا  جمعه  حتى  او 
تكفي  ل  التي  الب�سيطة  احل��رف��ة 
وحاجات  حاجاتي  ل�سد  اأح��ي��ان��ًا 

عائلتي  اليومية". 

حممد عبد احل�صن

ابو ليث

تنمو املجتمعات منوًا �شحيًا حينما تتوفر لها الظروف االقت�شادية واالجتماعية املنا�شبة، يف بيئة اآمنة وجاذبة 
للم�شاريع التنموية ت�شتطيع اأن ت�شتوعب املوارد الب�شرية املتنامية باطراد، لكن الظروف ال�شيا�شية واالأمنية التي 

مر بها العراق ما زالت تلقي بظاللها على واقعه االقت�شادي واالجتماعي، كما اأن للف�شاد واملحا�ش�شة دورًا يف تعميق 
امل�شكالت ذات االأبعاد االجتماعية التي تقف يف مقدمتها البطالة، ناهيك عن م�شكالت اأخرى كعمالة االأطفال وكبار 

ال�شن الناجمتني عن التوزيع غري العادل للموارد وفر�ص العمل.
لو�شع  القرار  و�شّناع  العام  الراي  اأمام  لعر�شه  حماولة  النازف" يف  "امللف/اجلرح  هذا  ال�شبكة" فتحت  "جملة 

ت�شورات للحلول واملعاجلات..  
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واأمي  �سغريات،  اأخ��وات  "لدي  حممد:  -يقول 
ربة منزل، فهل اأجعل والدتي تعمل اأو اأخواتي؟ 
اأم نعي�س على املعونات وامل�ساعدات؟ لي�س لدي 

خيار اآخر، �سوى اأن اأعمل.

ن�صف مليون "طفل" عامل
ل اأظ���ن اأن حم��م��دًا وح���ده م��ن ي��واج��ه ه��ذا 
وح�سب  فهنالك  والقا�سي،  امل��وؤذي  الإح�سا�س 
اإح�سائية اليوني�سيف اأكرث من 500 األف طفل 
ا�سطروا لرتك  ال���15،  �سن  يتجاوز  ل  عراقي، 
العمل يف مهن عديدة  درا�ستهم، واجتهوا اىل 
ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  يعملون  بع�سهم  وقا�سية، 
ال�سيارات  حتت  يجل�س  من  وهناك  الالهبة، 
لت�سليحها، او من يحمل اأطنان املواد الغذائية 
و�سحيتها  ت��ط��ول،  املهن  وقائمة  ظهره  على 

الطفل العراقي.
العالوي،  منطقة  اىل  التوجه  حماولتي  عند 
���س��اه��دت ف���ت���اة ت��ب��ي��ع امل�����اء ب���ني الأر���س��ف��ة 
وال�سيارات، اقرتبت منها، �سلمتني قنينة املاء 
م�سرعة، لكن ما اإن اأطلت الوقوف قربها، حتى 
الأخ��رى،  اجلهة  يف  يقف  اآخر  �سخ�س  ناداها 
مل جتبني كثريًا عن ت�ساوؤلتي لهروبها ال�سريع 

لكنها اأخربتني :
اأعمل حتت  مل��اذا  اأح��د  �ساألني  اأن  - مل يحدث 
ال�سم�س هنا، لكني اأعمل لإعالة اأمي واأخواتي، 

اأبي رجل مقعد، ما احلل؟ من اأين ناأكل؟ 
الذي  امل�سري  عن  اأ�سئلة  خلفها  تاركة  ذهبت 

ينتظر هذه الفتاة.

من يرعى الطفولة؟
رعاية  �سفرية  القره غويل،  زينة  ال�سيدة  توؤكد 
عمالة  ملف  اأن  ال��ع��راق،  يف  الطفولة  هيئة 
الطفولة،  بيد هيئة رعاية  �سابقًا  الأطفال كان 
تابعة  �سعبة  اأ���س��ب��ح   2003 ال��ع��ام  ب��ع��د   لكن 
ت�سرف  باعتبارها  العمل  وزارة  يف  للت�سغيل 
معامل  الأطفال يف  ت�سغيل  ملواقع  زي��ارات  على 
الطابوق وحتيل بع�س اأرباب العمل اإىل حماكم 

خا�سة متنع ت�سغيل ال�سغار.
كل  يف  �سعبة  ب��وج��ود  غ���ويل  ال��ق��ره  ت��خ��ربن��ا 
املنظم  للعمل  بيانات  قاعدة  ت�سع  حمافظة، 
يف  م�سجل  امل��ن��ظ��م  اأن  ح��ي��ث  امل��ن��ظ��م،  وغ���ري 
وال�سوؤون  العمل  وزارة  باإ�سراف  بيانات  قاعدة 
لل�سروط،  خا�سع  وغري  وال�سعبة  الجتماعية 
املحل  باإغالق  ق�سائي  حكم  �سدور  يتم  كما 
فخر  مثل  �ساقة  اأع��م��ال  يف  الأط��ف��ال  لت�سغيل 
اإ�سافة ملكائن  الزجاج،  الطابوق وكذلك �سب 

ال�سيارات الكبرية.
وح�سبما علمنا فاإن وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
على  للق�ساء  وك��اإج��راء  �سابقًا،  تعمل  كانت 
ذوي  ���س��م��ول  ع��ل��ى  الط���ف���ال،  ع��م��ال��ة  م�سكلة 
رواتب احلماية  او  املي�سرة  بالقرو�س  الأطفال 
العمل  ولكن  الإعاقة،  ذوي  وهيئة  الجتماعية 

بها توقف.
مهجرين  كاأطفال  م�سجل  بالقليل  لي�س  ع��دد 
)ذكور واإناث( عاملني يف امل�ساريع ال�سناعية، 
من  لهم  امل�ساعدة  تقدمي  وزارت��ن��ا  وب��اإم��ك��ان 
متابعة  وتتم  باخلدمات،  ذويهم  �سمول  خالل 
ا�ستمرار اأطفالهم بالدرا�سة من خالل مقدمي 

الراتب او امل�ساعدة املالية. 

برنامج توعوي
يوؤكد لنا م�سدر اإعالمي يف ال�سوؤون الجتماعية 
تعمل  ال���وزارة  اأن  ا�سمه(  ذك��ر  على  )حتفظ 
حاليًا وبالتعاون مع وزارة الرتبية ومنذ �سنوات 
العاملني  والأح������داث  الأط���ف���ال  اإع����ادة  ع��ل��ى 
النظامي  التعليم  طريق  ع��ن  مدار�سهم  اىل 
ع وحتى  امل�سرَّ التعليم  او  امل�سائي  او  ال�سباحي 
الأحيان  بع�س  يف  املفاجاأة  لكن  الأمية،  حمو 

تكون بعدم رغبه الأطفال يف العودة. 
اإع��داد برنامج  الأم��ر مت  ولأج��ل معاجلة ه��ذا 
ي�����س��ت��ه��دف الأط����ف����ال وع���وائ���ل���ه���م وال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س��ي��ة، ب��رن��ام��ج ت��وع��وي وق��ائ��ي ي�سرح 
خماطر ترك الطفل للمدر�سة وتواجده يف بيئة 
غري مالئمة له و�سوف يتم العمل به مع بداية 

تلميذ تركوا الدرا�صة
األف  500

ال ي�شتطيع حممد �شالم، 
)13 �شنة(، القادم من 
حمافظة املو�شل بعد 
مقتل والده على يد 
داع�ص، اأن يرتك مهنته 
ال�شاقة بت�شليح ال�شيارات، 
ولو لدقائق معدودة. 
حممد الذي وجد نف�شه 
بني ليلة و�شحاها يتحول 
من طالب يف االبتدائية 
اىل عامل مبهنة �شاقة 
و�شعبة، �شلبت طفولته 
واأحالمه ورمته يف 
اأح�شان الياأ�ص.

اآية من�صور

من يرعى الطفولة 
يف العراق؟
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العام الدار�سي اجلديد. 
هذا الأمر يحتاج اىل تعاون اجلميع، مبن فيهم 
منظمات جمتمع املدين مع الوزارة لأجل اإعداد 
جماعية  مقابالت  لإجراء  موؤهلة  توعوية  فرق 
اإمكانية خماطبة  اأولياء الأمور، ف�ساًل عن  مع 
وزارة العدل لتفعيل دور الباحثني الجتماعيني 
املعنيني يف املحاكم لتوعية الآباء املقبلني على 
الطالق و�سرح خماطر ترك الأبناء لأنهم بدون 

رقابة �سيكونون عر�سة لال�ستغالل.

امل�صح العنقودي
ملنظمة  الإعالمية  الناطقة  ع��واد،  زينة  توؤكد   
العام  من  الثاين  ت�سرين  يف  اأن��ه  اليون�سيف، 
العنقودي  امل�سح  اإ�سدار  مت   ،)2018( املا�سي 
املعي�سية  ال��ظ��روف  ع��ن  امل��وؤ���س��رات،  م��ت��ع��دد 
ويقدم   ،2011 ع��ام  منذ  العراق  يف  لالأطفال 
امل�سح بيانات اأ�سا�سية عن العنف �سد الأطفال 
والتعليم،  ل��ه��م،  امل��ب��ك��رة  العمالة  خ��الل  م��ن 
وال�����س��رف  النظيفة  امل��ي��اه  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 

ال�سحي، وال�سحة والتغذية.

-وفًقا للم�سح، فاإن 78.4% من الفتيات الالتي 
ي�ستطعن  و 24 عامًا  اأعمارهن بني 15  ترتاوح 
من   %  21 نحو  اأن  يعني  ما  والكتابة،  القراءة 

الفتيات اأميات.

جل�صات نف�صية م�صتمرة
وترى ال�سيدة عواد اأن اليوني�سف تقدم الدعم 
واملراهقني  ل��الأط��ف��ال  والج��ت��م��اع��ي  النف�سي 
واملعر�سني  احل��م��اي��ة  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ذي��ن 
وت�سيف  الأطفال  عمالة  يف  اخلطرة  للظروف 
الأطفال  عمالة  عملنا يف جمال  يتالءم  قائلة: 
ونحن  ط��ف��ل،  لكل  ال�سخ�سية  للحالة  وف��ق��ًا 
اأطفال  م�ساعدة  على  ال�سركاء  مع  اأي�سًا  نعمل 

ال�سوارع للعودة ل�ستئناف تعليمهم.
يعمل الأطفال ب�سبب عدد من العوامل: فالفقر 
�سبب رئي�س، وكذلك الأعراف الجتماعية التي 
اأن  الأط��ف��ال  على  تفر�س  احل���الت  بع�س  يف 
املتوقع  لذلك، من  نتيجة  كالبالغني.  يت�سرفوا 
اأن يعمل الأولد الذين ل تتجاوز اأعمارهم 13 

عامًا وي�ساعدون يف ك�سب عي�س اأ�سرهم.
وترى ال�سيدة زينة اأن بع�س الأ�سر ل تعي كيف 
م�ستقبل  حت�سني  يف  التعليم  ي�ساعد  اأن  ميكن  
غرفة  يف  الأطفال  مكان  يكون  واأن  اأطفالهم، 

الدرا�سة ولي�س  يف ال�سوارع.
يف  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ات  اليوني�سف  ت��دع��و  كما 
التعليم  جودة  يف  ال�ستثمار  زيادة  اإىل  العراق 
العراق  يف  وطفلة  طفل  ك��ل  التحاق  و�سمان 
وازده��اره  البالد  م�ستقبل  اأن  ذلك  باملدر�سة، 
يعتمد  والأم���ن���ي  والق��ت�����س��ادي  الج��ت��م��اع��ي 

اعتمادًا كليًا على ال�ستثمار يف التعليم.
باملوارد  العراق  اأطفال  جميع  يتمتع  اأن  -يجب 
التعليمية،  اإمكاناتهم  لتحقيق  يحتاجونها  التي 

وقتها �ستنتهي عمالة الأطفال.
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عامر بدر ح�صون

اأما بعد

البعث يعترب نظرية “العرق الد�ّصا�س” نظرية جمربة 
لتعزيز الوحدة الوطنية! 

العرق .. د�ّصا�س!

يل زيارة يتيمة قمت بها اىل اأمريكا يف العام 1996، وكلما اأردت ال�ست�سهاد مبا راأيته هناك، قالت يل زوجتي: اأنت 
تذكرين بزيارة جدتي للر�سا، فقد ق�ست �سنوات عمرها وهي تتحدث عن تلك الزيارة اليتيمة، وهي تخ�سى اأن يكون 

م�سري زيارتي، مع القارئ، كم�سري زيارة جدتها.
وعندما اأزج با�سم اأمريكا، وهي الدولة الأقوى والأغنى يف العامل، يف هذه ال�سفحة، فاإمنا لأثبت اأن التجربة التي اأ�سري 
اليها ناجحة، واأنها �سكلت جزءًا من قوة اأمريكا. ولباأ�س اأن اهتف، دون منا�سبة: “ت�سقط اأمريكا” تبيي�سًا لل�سفحة 

وتربئة للذمة كما هو �سائد يف الكتابة العربية!
يف زيارتي تلك كنت، وعلى الطريقة العربية، اأ�ساأل كلَّ من األتقيه عن اأ�سله وف�سله، فريد علّي اأنه اأمريكي اإفريقي اأو 
اأمريكي اآيرلندي اأو اأمريكي عربي وهكذا.. لكنني مل اأ�سمع اأحدًا يقول يل اإنه اأمريكي اأ�سيل اأو قح. والغريب اأن هذا مل 
يفّتت اأمريكا او يهدد وحدتها الوطنية، كما هو احلال عندنا، حيث ي�سكل ال�سم او اللقب، ناهيك عن الأ�سل، تهديدًا 
للوحدة الوطنية! والذين بقيت لديهم ذاكرة يتذكرون اأن �سدام التكريتي )وهذا ا�سمه الر�سمي �سابقًا( اأ�سدر قرارًا 
مبنع ذكر ا�سم الع�سرية يف اأية وثيقة، فاأ�سبح ا�سمه �سدام ح�سني، لكنه عاد واأ�سدر قانونًا جديدًا فر�س فيه ذكر ا�سم 
الع�سرية يف جميع الوثائق، وطالب املواطنني بتوفري “�سجرة عائلة” حتدد عرقهم، ومن يومها اأ�سبح تزوير الأعراق 

�سيا�سة ر�سمية، واأ�سبح كل مواطن مي�سي و�سجرته يف عنقه!
وكان كل هذا من اأجل اإثبات اأن العراقي هو عراقي ون�س! وهذا الن�سف كان �سروريًا لإ�سغال اأية وظيفة حكومية، 
وبع�س الوظائف كان ل يكتفي ب�سرط ولدة ال�سخ�س يف العراق، بل يزيد عليه �سرطًا اآخر: اأن يكون من اأبوين عراقيني 
بالولدة، فالعرق د�ّسا�س، كما يعتقد كل من يتحدث عن “العراقي الأ�سيل” و”غري الأ�سيل”. وي�سجل ل�سدام ح�سني 
ب ال�سبق يف هذا. اأذكر حادثة رواها يل الفنان طارق ها�سم، اأحد ممثلي فلم “القاد�سية”، الذي اأخرجه �سالح  َق�سَ
اأبو �سيف و.. عزت الدوري، و�سرتى! عندما اأجنز الفلم واأ�سبح جاهزًا للعر�س �ساهده �سدام ح�سني وتوقف عند دور 
ال�سخ�سية التي مثلتها �سعاد ح�سني، وهي �سخ�سية فار�سية، حقيقية، ُت�ْسلم وتتعاون مع امل�سلمني، لكن �سدام قال اإن 
هذا لي�ستقيم مع فكرة “العرق الد�ّسا�س”، وعلى هذا ا�ستدعَي الطاقم الفني من م�سر واأعادوا كتابة التاريخ ومتثيل 
اأول  وكان  �ساهده اجلمهور،  ما  وهو  الفلم،  والتاريخي على  الفني  بالإ�سراف  الدوري  لعزت  وقد عهد �سدام  الفلم. 
�سربة يف طبول احلرب، واأي�سًا املادة التثقيفية للذين يتحدثون عن “العرق الد�ّسا�س” وي�سنفون النا�س: هذا عراقي 

اأ�سيل وذاك �سغل تايوان.
“العرق  نظرية  يعترب  فالبعث  البعث.  بلغة  وطنيني”  “مو  يعني  الق�سية،  هذه  يف  الوطنية  تنق�سهم  الأم��ريك��ان، 
يكون  اأن  الأمرييكي  الرئي�س  ي�سرتطون يف  اأنهم  وعندما عرفت  الوطنية!  الوحدة  لتعزيز  الد�ّسا�س” نظرية جمربة 
مولودًا يف اأمريكا، )ورئي�س املحكمة العليا كذلك( تظاهرت بالغ�سب على هذه العن�سرية الأمريكية، وعبثًا حاولوا اأن 

يفهموين اأن هذا ال�سرط موجود لهاتني الوظيفتني فقط، وعندما ف�سلوا يف تهدئتي �ساألوين على الطريقة العراقية: 
- الأخ منني جاي؟!

م�������ق�������االت



تفعل لو تعر�صت جلرمية 
اإلكرتونية

ماذا
؟

قد  يتعر�ص البع�ص 
لتهديد بو�شاطة 

الهاتف النقال اأو 
االإنرتنت من قبل 

اأ�شخا�ص هدفهم االأول 
واالأخري هو االبتزاز 

واالإ�شاءة املتعمدة، 
الكثري منا �شيبقى 

حائرًا، كيف يت�شرف؟ 
واىل اأية جهة يلتجئ 
ملعاجلة هذا التهديد، 

الذي قد يطال �شمعته،

االأ�صخا�س الذين يتعر�صون اىل جرائم 
اإلكرتونية عليهم الذهاب اىل حماكم الن�صر 
وجلب الو�صيلة التي ح�صلت بها اجلرمية من 
مقطع فيديو اأو �صورة غري الئقة

على اال�صخا�س الذين ميتلكون هواتف 
ذكية اأو اجهزة الكرتونية ان يبتعدوا 
عن فتح الر�صائل امل�صكوك بها اأو ال�صغط 
على الروابط امل�صكوك بها

 بغداد/ علي غني 

حلماية  التحقيق  ه��ذا  اخ��ت��ارت  "ال�سبكة"  جملة 
التهديدات،  هذه  ملثل  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�س 
وال��ت��ق��ت ب��امل��ت��خ�����س�����س��ني م���ن امل��ع��ن��ي��ني ب���الأم���ور 
يطلق  التي  اجل��رائ��م  تلك  مبثل  والقانونية  الفنية 

عليها)جرائم الإنرتنت(.
حتريك ال�صكوى 

ال��داودي(  نعمان  )حممد  الأ�ستاذ  للم�ست�سار  قلنا 
يفعل  م���اذا  ال��ع��راق��ي��ني:  احلقوقيني  احت���اد  رئي�س 
ال�سخ�س الذي يتعر�س اىل اإ�ساءة اأوما نطلق عليها 
ي��ب��داأ؟ باعتباركم  اأي��ن  اإل��ك��رتون��ي��ة(؟ م��ن  )ج��رمي��ة 
ال�سخ�س  يحرك  ف��اأج��اب:  بالقانون،  متخ�س�سًا 
من  ق�سائية  دع���وى  الإ����س���اءة  عليه  وق��ع��ت  ال���ذي 
)الإلكرتونية(،  اجلرمية  فيها  وقعت  التي  املنطقة 
هذه  يف  التحقيق  قا�سي  اأم��ام  ال��دع��وى  ه��ذه  يقيم 
�سبب  ال��ذي  املوقع  اأو  املن�سور  �ساحب  �سد  املنطقة 
تتم عن طريق  واأغلب هذه اجلرائم  هذه اجلرمية، 
املواقع الإلكرتونية )الوات�س اأب، اأو الفايرب اأو املواقع 
الأخرى( وهي بالتاأكيد حتمل اأرقام هاتف ال�سخ�س 
اىل  التحقيق  قا�سي  فيحيلها  الإ�ساءة،  اأحدث  الذي 
�سركات الت�سالت ملعرفة عائدية الأرقام لل�سخ�س 
امل�سبب لل�سرر، بعد ذلك تزود ال�سركة املحكمة التي 
وبعد  وعنوانه،  ال�سخ�س  با�سم  القا�سي  فيها  يعمل 
ت�سلم املعلومات من ال�سركة تقوم املحكمة عن طريق 
نوع  باأمر قب�س وح�سب  املدعى عليه  بتبليغ  القا�سي 
املتهم  لل�سخ�س  توجه  الأحايني  اأكرث  ويف  اجلرمية، 
بالإ�ساءة )ال�ستقدام( وبخالفه اذا مل يح�سر يوجه 

له اأمر قب�س.
من  بالتحقق  املحكمة  تبداأ  بعدها  ال���داودي:  وتابع 
بح�سب  بخبري  القا�سي  ي�ستعني  ورمب��ا  اجل��رم  ن��وع 
تقديره، هنا يختلف احلكم اذا ثبتت عليه اجلرمية 
)الإلكرتونية( ح�سب نوع اجلرمية الذي تعر�س لها 
كاأن  العراقي،  القانون  عليه  ين�س  وم��ا  ال�سخ�س 
او �سرقة مبالغ  ن�سر �سورة مزورة وغري لئقة  يكون 
من البطاقة الذكية اأو غريها من الأمور التي تقع يف 

الأجهزة الإلكرتونية.
مثل  يتخذه يف  اأن  للقا�سي  الذي ميكن  وعن احلكم 
هذه الأمور، اأجاب امل�ست�سار حممد نعمان الداودي: 
اأو  ال�سديد  او  الب�سيط  احلكم يرتاوح مابني احلب�س 
اأن يدافع  اأو ال�سجن املوؤقت، وميكن للمتهم  الغرامة 

عن نف�سه يف حال كان هاتفه ال�سخ�سي على �سبيل 
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عبد احلليم الرهيمي

ا�صتذكار

اإن اال�صتحواذ على اجلزء الكبري من 
ميزانيات املحافظات على الرواتب 

العالية لالأع�صاء وم�صت�صاريهم 
ونرثياتهم وحماياتهم هو اأحد اأوجه 

الهدر باالأموال املخ�ص�صة للمحافظة

التربير االأثري: "ماكو" تخ�صي�صات!

كلما يعرّب الراأي العام ملواطني املحافظات عن احتجاجهم على نق�س او 
انعدام اخلدمات يف حمافظاتهم وعن تق�سري اأو عجز – ول نقول اأكرث – 
جمال�س املحافظات التي انتخب اأع�ساوؤها خلدمتهم يكون اجلواب الأثري 
تر�سل  ل  الحتادية  احلكومة  تخ�سي�سات،  ماكو  م�سروخة:  با�سطوانة 
لي�ست  معظمها  يف  ادعاءات  وهي  باإر�سالها،  تتاأخر  او  الكافية  امليزانيات 
ح�س�س  باإر�سال  الر�سمية  احلكومية  البالغات  واقع  ويفندها  �سحيحة، 

املحافظات الهائلة من الأموال املخ�س�سة لها.
النا�سبة  الوطي�س  الآن من معارك، بل قل من حروب، حامية  ن�سهده  وما 
واملحافظني  املحافظات  جمال�س  اأع�ساء  بني  ودائ��م��ًا،  بل  اأ�سهر،  منذ 
حد  واىل  تف�سر،  التي  هي  منهم،  كل  وراء  تقف  التي  ال�سيا�سية  والكتل 
كبري، التربير الأثري ل�سطوانة )ماكو تخ�سي�سات( امل�سروخة التي تربر 
تقدمي  عدم  يف  التعمد  او  التق�سري  وحمافظوها  املحافظات  جمال�س  بها 
اخلدمات الأ�سا�سية وال�سرورية،  ولي�ست )الرتفيهية( اإن وجدت ملواطني 
تلك املحافظات وذلك ل� )تبخر( ميزانياتها بالهدر والف�ساد والإثراء غري 
امل�سروع للبع�س من خالل املن�سب باملجل�س، وترتفع يف الوقت نف�سه عاليًا 

اأ�سوات ال�ستغاثة الزائفة: ماكو تخ�سي�سات! 
اإن ال�ستحواذ على اجلزء الكبري من ميزانيات املحافظات على الرواتب 
العالية لالأع�ساء وم�ست�ساريهم ونرثياتهم وحماياتهم هو اأحد اأوجه الهدر 
معظم  ان�سغال  فهو  الآخ��ر  الوجه  اأم��ا  للمحافظة،  املخ�س�سة  ب��الأم��وال 
تقف  التي  والكتل  القت�سادية(  )اللجان  و  واملحافظني  املجال�س  اأع�ساء 
او  الهتمام  دون  )كوم�سناتها(  و  وامل�سرتيات  املغرية  بالعقود  وراءه��م 
وال�سراخ،  املطلوبة  اخلدمات  باإجناز  املحافظات  اأبناء  بخدمة  التفكري 
العام يعرف جيدًا  الراأي  اأ�سبح  بينما  بدًل من ذلك: ماكو تخ�سي�سات، 

جليوب من تذهب ميزانيات املحافظات!!

م�������ق�������االت

املحاكم  وبالغ من  دليل  ولديه  منه،  �سرق  قد  املثال 
ب�سياع  املخت�سة  اجلهات  بلغ  قد  كان  اأنه  املخت�سة 

هاتفه.
اليوجد ن�س قانوين

العراق  يف  قانوين  ن�س  يوجد  األ  ال���داودي:  �ساألنا 
يخت�س اأو يعاقب على اجلرائم الإلكرتونية، فاأجاب: 
كاحتاد  ونحن،  ت�سريعي  نق�س  هذا  احلقيقة  "يف 
حقوقيني، طالبنا جمل�س النواب بت�سريع ن�س خا�س 
ال�سابقة، لكن مل  الدورات  الإلكرتونية يف  باجلرائم 
يتحقق مثل هذا ال�سيء، لذلك لزام علينا اأن نطالب 
هذا  مثل  باإقرار  اجلديدة  دورت��ه  يف  النواب  جمل�س 

القانون."
الدورات  العديد من  "اأن الحتاد قد نظم  واأ�ساف: 
العربية  البحثية  امل��راك��ز  اأرق���ى  يف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
والعاملية ومنها م�سر وتون�س واملغرب والأردن وتركيا 
حقوقيي  م��ن  العديد  فيها  ���س��ارك  وغ��ريه��ا  ولبنان 
الدورات  هذه  مثل  اأقيمت  اأي�سًا  بغداد  ويف  العراق، 

ونحن م�ستمرون بها."
حماكم الن�صر

يف  عمل  ال��ذي  الها�سمي(  )اإي���اد  الإع��الم��ي  يقول 
"اإن  ال��ع��راق:  يف  الإعالمية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
الن�سر  مبحاكم  ت��ع��رف  ال��ع��راق  يف  حم��اك��م  ه��ن��اك 
وهي حماكم متخ�س�سة يف ق�سايا الن�سر، وباإمكان 
اإلكرتونية  جرائم  اىل  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�س 
التي  الو�سيلة  وجلب  الن�سر  حماكم  اىل  ال��ذه��اب 
ح�سلت بها اجلرمية من مقطع فيديو اأو �سورة غري 

بو�سائط  حتدث  التي  اجلرائم  من  غريها  اأو  لئقة 
الكرتونية."

املعاجلة 
وحتى يكتمل املو�سوع كان علينا اأن جنري حوارًا مع 
املخت�سني يف الو�سائل الإلكرتونية ملعرفة املعاجلات 
قبل وقوع اجلرمية الإلكرتونية لتحذير م�ستخدميها، 
حممد  )ع����ادل  ال��دك��ت��ور  امل��و���س��وع  ل��ه��ذا  فت�سدى 
احلا�سوب  تقنيات  هند�سة  ق�سم  رئي�س  �سلمان(، 
الذي  اجلامعة،  القت�سادية  للعلوم  بغداد  كلية  يف 
ذكية  الذين ميتلكون هواتف  الأ�سخا�س  "على  قال: 
اأو اجهزة اإلكرتونية ان يبتعدوا عن فتح الر�سائل اأو 

ال�سغط على الروابط امل�سكوك فيها."
اأب(  الوت�س  او  اوالفايرب  )الفي�س،  واأ�ساف:"لإدارة 

دور يف حماية معلومات ال�سخ�س."
من  امل�ستخدمني  ح��م��اي��ة  يف  دور  ل��دي��ه��م  "هم 
الخ��رتاق  برامج  با�ستخدام  اخرتاقها  منع  خ��الل 
وغ��ريه��ا ول��ك��ن ه���ذا ال����دور ي��ك��ون حم����دودًا لكون 
ا�ستخدام  ع��ن ط��ري��ق  ي��ت��م  الأ���س��خ��ا���س  ا���س��ط��ي��اد 
املقربون  )الأ�سخا�س  الجتماعية  الهند�سة  طريقة 
التي  وال��ربام��ج  امل��واق��ع  على  تعتمد  ال�سحية(  م��ن 
مقربيه،  اح��د  او  ال�سحية  ال�سخ�س  ي�ستخدمها 
ولي�سمح  منتبهًا  يكون  اأن  ال�سخ�س  على  يجب  لذا 
معلومًا  وليكن  الآخ��ري��ن،  قبل  من  جهازه  باخرتاق 
لك اأنه باخرتاق احل�ساب ميكن للمعلومات املوجودة 
قبل  من  وت�سرتى  تباع  ان  الأ�سخا�س  ح�سابات  يف 
ق��ررت  اذا  ذل��ك،  على  فمثال  ال��ك��ربى،  ال�سركات 

عليها  بالت�سالت  خا�سًا  جهازًا  ت�سنع  اأن  �سركة 
اأن تعمل درا�سة جدوى، وهذه الدرا�سة تكلف ماليني 
املثايل  اجل��ه��از  نوعية  اىل  ت�سل  حتى  ال����دولرات 
بدرا�سة  تقوم  اأن  من  فبدًل  امل�ستهلك،  يخدم  الذي 
ح�سابات  ب�سراء  تقوم  اأن  ميكنها  اجل���دوى،  ه��ذه 
خدماتها  تقدم  التي  ال�سركات  م��ن  امل�ستخدمني 
وتقوم  فايرب(  اأب،  وات�س  في�سبوك،  )مثل  املجانية 
بدرا�سة وحتليل ملا يتم تداوله من ر�سائل ومعلومات 
التي  للمعلومات  للو�سول  الأ���س��خ��ا���س  ه���وؤلء  ب��ني 
ال�سوؤال  وه��ذا  اجلهاز،  نوعية  ملعرفة  فيها  يرغبون 
ت�ستخدم  التي  ح�ساباتنا  �ستكون  هل  نف�سه:  يطرح 
التي  ال�سركات  قبل  من  حممية  املجانية  املواقع  يف 
و�سعت اتفاقية نوافق عليها جمربين حتى ن�ستخدم 
الربنامج؟ وعلى وفق هذه التفاقية اأو الربنامج من 

حقهم ان يدخلوا على ح�ساباتنا وروؤية ما نفعل."
 اجلرائم الرهابية

"انه  امل���ن���دلوي(:  حت�سني  )ع���الء  احلقوقي  وب���نّي 
وموؤ�س�سات  اإلكرتونية  ملواقع  الوا�سح  النت�سار  بعد 
اإعالمية حتر�س على الإرهاب والتطرف جاء ت�سريع 
على  املحر�سة  الإلكرتونية  امل��واق��ع  حظر  )ق��ان��ون 
الإرهاب( ليجه�س تلك الأفكار قانونيًا ومينع متددها 
الجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  الإع��الم  نافذة  عرب 
الأمنية  الأج��ه��زة  �ستتمكن  القانون  ه��ذا  وبتطبيق 
املخت�سة بالتن�سيق مع هيئة الإعالم والت�سالت من 
واملوؤ�س�سات  املواقع  وم�سوؤويل  اجلهات  اىل  الو�سول 
بني  تنوعت  التي  والعقوبة  امل�ساءلة  اىل  واإخ�ساعهم 
تكرار  حال  ويف  املالية،  والغرامة  واحلب�س  ال�سجن 
املوؤ�س�سة  بغلق  املخت�سة  اجلهات  �ستقوم  املخالفة 
تعامله  يثبت  ال��ذي  الإلكرتوين  املوقع  اأو  الإعالمية 
العنف  على  املحر�سة  الإره��اب��ي��ة  الع�سابات  م��ع 

والتطرف."
خامتة

تعر�سوا جلرائم  ال��ذي��ن  م��ع  احل���وارات  م��ن خ��الل 
من  العديد  هناك  اأن  تبني  واملخت�سني  الإن��رتن��ت 
م�ستخدم  اأي  يتخذها  اأن  يجب  التي  الحتياطات 
وعدم  الأم��ان،  و�سائل  ومنها  الإلكرتونية،  لالأجهزة 
الإج��اب��ة على ال��ر���س��ائ��ل ال��غ��ري��ب��ة، والح��ت��ك��ام اىل 
القانون العراقي، كما اأن هناك مطالبات ب�سن قانون 
خا�س باجلرائم الإلكرتونية من قبل جمل�س النواب 
اجلديد يكون مرجعًا يف ال�سكاوى اخلا�سة بالأجهزة 

الإلكرتونية يف العراق.
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املتما�سكة داخل دولة  ال�سرقّية  العائلة  اهتزاز فكرة 
اأوروبّية حمكومة بر�سانة القوانني، ياترى من املاُلم 
كما  امل��وه��وم،  الثاأر  بعقدة  املحّملة  الزوجة  عليها: 
ُتتهم، والتي مل ت�ستثمر فر�سة قلع الزوج ال�سار من 
الفرو�سية  من  لميلك  ال��ذي  ال��زوج  هو  ام  حياتها، 

�سوى الرثثرة الفارغة عن م�ستحدثاتها ال�سلوكّية.
حتّر�س وخيانة

�سيء،  واأعزل من كل  يعي�س وحيدًا  ُمنذ عامني وهو 
�سدره  داخل  املخزونة  الكراهية  باإظهاِر  التفنن  اإّل 
ول�سانه، مبجرد ذكر ا�سم زوجته ال�سابقة التي حكم 
املنزل،  من  ق�سرًا  باإخراجِه  ال�سويدي  الق�ساء  لها 

و�سحب ح�سانة اأطفالِه، واقتطاع ربع راتبه كنفقة!
يقول م�سطفى العابدي )47 عامًا( : اأملك اجلن�سّية 
وتكوين  ال�ستقرار  اأردت  عامًا،  ع�سر  خم�سة  منذ 
اأ�سرة، فجئت بها اىل هنا مبعاملة "زواج مّل ال�سمل"، 
وبعد اأن ح�سلت على الإقامة الدائمة بداأت خطتها، 
ا�ستفزازي،  بتعمد  ه��ن��ا،  ال��ك��ث��ريات  اع��ت��ادت  كما 
املالب�س  ارت��داء  او  ال�سفر،  او  اإذن،  دون  كاخلروج 
واأقبح  باحلرية.  تذرعت  حاججتها  وكلما  ال�سيقة، 
اإخبار  على  الثالثة  اأطفالنا  حتري�س  هو  مافعلته 
املخت�سني هناك، باأنني اأب ع�سبّي، ودائم ال�سراخ 
اتهمتني  واآخ��ره��ا  ال�����س��رب،  حم���اولت  م��ع  عليهم 
اأن و�سلت وقاحتها  بالتحر�س بابنتي ال�سغرية، اىل 
باإخباري اأنها تع�سق رجاًل اآخر فا�سطررت ل�سربها، 
الذي  بالبولي�س  وات�سلت  له  ماخططت  نفذت  وهنا 
املحكمة،  داخل  مريرة  �سهور  وبعد  ف��ورًا،  اأخرجني 
املنزل،  واأخذ  الأطفال  ح�سانة  ب�سحب  الأمر  انتهى 

ونفقة مقدارها ربع ما اتقا�ساه.
ثائرتها  ث��ارت  )39ع��ام��ًا(  البغدادي  مها  ال��زوج��ة 
به�سترييا، حينما �سمعت كالم طليقها الذي و�سفته 
باملتنّمر، تقول ال�سيدة املتهمة بالكالم اأعاله: لو كنت 
ترددت  ملا  باأكرِث مما خ�سر �سدقيني  املك جتريده 
حلظة، لقد ع�ست مع هذا املخلوق الكئيب ملا يقارب 
الت�سع �سنوات، اأجزم اأن لي�ست هنالك امراأة حتتمل 
كثري  ال�سراخ،  دائم  نف�سيًا  امل��اأزوم  هذا  معا�سرته، 
اختلف  اإهانتي، وحينما كنت  �سوى  الت�ساوؤم، ليفقه 
الذي  املبلغ  حتى  ي�ستمني،  حقوقي  اأب�سط  يف  معه 
البخيل،  الدولة هنا لكل فرد، ي�ستحوذ عليه  متنحه 
بحجة ق�سوري عن التدبري، اما تعامله مع الأطفال، 

عن  احدهم  اأخ��ط��اأ  اذا  ال�سليط  ل�سانه  ي��رتدد  فال 
يرف�سون  انهم  لدرجة  نف�سيًا  وايذائهم  �ستمهم، 
الآن حتى روؤيته. اأّما ق�سية حتر�سه بال�سغرية، فهل 
هنالك اأب عاقل، يالعب ابنته ذات الثماين �سنوات، 
اأخربت  من  هي  ال�سحك!  بحجة  ج�سدها  بتدليك 
على  اإجبارها  حقِه  من  هل  ثم  اأن��ا،  ول�ست  املحكمة 
اىل  فليذهب  الرق�س،  در���س  من  ومنعها  احلجاب 
اأ�ستطيع اإعالة اأطفايل  اجلحيم، ل�ست بحاجة اليه، 

وتربيتهم بعيدًا عن جنونه.
اإن�صانّية زائفة

قدم مع زوجته اىل ال�سويد قبل اربع �سنوات، وحتول 
ال�سابقة، كما ي�سفها، اىل  وب�سبب مكِر زوجته  هنا 

خريج �سجون واأب حمروم من روؤية ابنته الوحيدة!
)وئام جنم( الزوج العراقي 
���س��ت��وك��ه��ومل،  يف  املُ���ق���ي���م 
مماعاناه  نف�سيًا  ��ر  وامل��دمَّ
ق��ائ��اًل:  او���س��ح  ظ��ل��م��ًا، كما 
�سدقًا  ال�سويدي،  القانون 
وك���ذب���ًا، ه��و ب��ج��ان��ب امل���راأة 
و�سد الرجل، ولوجود ل�سيء 
ا�سمه ُمعّنفات احلرية، فهل 
ال��زوج��ة  اأن حت���ّول  احل��ري��ة 
عقائدها  وت�ستبدل  دينها، 
م���زاج���ًا، ط��ي��ب م��ا ال��ذن��ب 
معها،  ابنتي  تتحمله  ال��ذي 
ف��اأن��ا وال��ده��ا وم��ن حقي ان 
ل اأرغب باتباعها، ولكن مع 
اأم��ه��ا، عنادًا،  اأ���س��رت  ه��ذا 
وهنا  م�سكلة،  اختالق  على 
ث�����ارت ث���ائ���رت���ي ورف�����س��ت 
تدخل  وبعد  قاطعًا،  رف�سًا 

لقرار  تو�سلنا  واأقاربها  اأهلها 
منها  ك��ان  فما  ابنتي،  ب��دون  بحياتها  تت�سرف  اأن 
املطلقات  غالبية  تتبعها  التي  متثيليتها  تبداأ  ان  اإل 
هنا، فوجئت ب�سوتها يعلو بطريقة م�سطنعة متكن 
اجلريان من �سماعها، مع األفاظ بذيئة ل�ستفزازي، 
لأجل  كله  هذا  ي�سربني"،  "هو  كذبًا  ت�سرخ  وظلت 
اأمام اجلريان ال�سويديني مظلومية كاذبة،  اأن تثبت 
وهنا فوجئت بالبولي�س يقتحم البيت، قاموا ب�سجني 

الديك ال�شرقي، كما 
ُت�شميه احداهّن، ملاذا 
يعترب اأن احلرية 
ال�شويدّية املمنوحة 
للزوجة ال�شرقية املُطالبة 
باالنف�شال عنه بعد �شنواٍت 
من القمع، كما تدعّي، هي 
عبارة عن فر�شة جمانية 
الرتكابها كّل مالذ وطاب 
من االأخالقيات ال�شاذة؟ 
وحينما تباغته الزوجة 
املُعّنفة باإح�شار البولي�ص 
الذي �شريميه خارج املنزل، 
وي�شحب منه ح�شانة 
االأطفال، وُيقتطع من راتبه 
الربع كنفقة وفقًا للقانون، 
�شي�شرخ يف كل مكان : 
زوجتي خائنة!

فات احلرّية يف ال�صويد  معنَّ
!يطردن اأزواجهن خارج البيت

َتنّمر وحتّر�س وخيانة

ال�صويد/ اآمنة عبد النبي
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عبد اهلل �صخي

تاأمالت

هناك فكرة �صائدة لدى عموم املجتمع عندنا باأن الطالب الذي يتعلم 
يف املدار�س وُينهي حت�صيله اجلامعي ي�صعى اول تخرجه اىل اأن يجد 
وظيفة ويتقا�صى راتبًا دون اأن يفّكر يومًا اأنه من االأف�صل اأن يعمل 
لنف�صه ويكون هو ال�صيد ورّب العمل واملنتج واملدير مل�صروعه الذي 

ابتكره.

الهجرة اإىل اجلحيم

كاأن �سورة الطفل اإيالن، الذي جرفته مياه البحر اإىل ال�ساطئ، مل تزل هناك مثاًل �سارخًا على رغبة الإن�سان يف 
الهرب من موطنه واللجوء اإىل اأية دولة يف العامل تنقذه من هّوة الياأ�س. 

ما تزال تلك ال�سورة املوؤثرة ت�ستويل على عواطف الكثري من الأ�َسر الأوروبية التي فتحت اأبواب منازلها للمهاجرين 
التوا�سل  مواقع  يف  وا�سع،  نطاق  على  انت�سرت  يومها  لهم.  احلياة  فر�س  وتوفري  با�ستقبالهم  حكوماتها  وطالبت 
الجتماعي، �سورة جثة الطفل ال�سوري البالغ من العمر ثالث �سنوات التي األقتها مياه بحر اإيجة على �ساطئ مدينة 
بودروم فيما غرق اأخوه واأمه. اأثارت ال�سورة التعاطف مع ال�سحايا والغ�سب مما اعترب تقاع�سًا من جانب الدول 
الغربية املتقدمة عن م�ساعدة الالجئني، خا�سة كندا التي يعتقد اأنها كانت وجهة عائلة اإيالن التي مل يبق منها �سوى 

الأب يعاين مرارة الفقدان وفداحة اخل�سارة.
لقد ات�سعت ظاهرة الهجرة، رغم خماطرها، بات�ساع النزاعات واندلع ال�سراعات الطائفية، والتدخالت اخلارجية 
يف ال�سوؤون الداخلية ما دفع باآلف املحا�سرين، اجلائعني، اأو املهددين بالقتل ل�سبب �سيا�سي اأو عرقي اأو ديني، اىل 
رمي اأنف�سهم يف العراء �سيفًا و�ستاًء، بال ماء اأو طعام اأو دواء اأو ماأوى. لقد راهنوا على ال�سدفة التي قد تنقذهم 
من مغامرة حمفوفة باأ�سد املخاطر واأكرثها هوًل. بع�سهم كان يحلم بخيمة ورغيف خبز. ومع ارتفاع وترية الهجرة 
والعوا�سف  اخلوف  و�سط  البحار  يف  املوت  قوارب  وكرثة  التهريب،  �سبكات  وتنامي  تو�سف،  ال�سرعية" كما  "غري 
تراجعت بلدان ال�سمال املتقدم عن وعودها والتزاماتها باملعاهدات الدولية فيما يخ�س مناطق احلروب والنزاعات 
يف توفري خيمة للحاملني بها. تلك الدول بداأت تربر ذلك بنفاد قدرتها على تاأمني احتياجات الالجئني الأ�سا�سية. 
يواجهون م�سائر  املهجورة  الأر�س  تاركة الالجئني يف  الأمنية هناك  ون�سرت قواتها  اأغلقت حدودها،  بلدان  وثمة 
غام�سة. بلدان اأخرى اتخذت قرارات باإبعادهم اأو ترحيلهم اإىل بلدانهم الأ�سلية التي رمبا يتهددهم فيها ال�سجن 
اأو الإعدام اأو العودة اإىل املكابدة واحلرمان. عامل اآخر اأخذ ي�سغط بقوة على حكومات اأوروبا هو �سعود اأحزاب 

اليمني املعادية للمهاجرين وتقدمها يف النتخابات.
لكن من هو ال�سبب املبا�سر يف هذه املاأ�ساة التي ل نظري لها منذ احلرب العاملية الثانية؟ األي�س ال�سبب هو النظام 
اأهملت  والبطالة،  واجلوع  الفقر  فانت�سر  القت�سادية  والتنمية  التخطيط  اأهملت  حكوماته  اإن  العربي؟  ال�سيا�سي 
التعذيب. وعندما تظاهروا  واأقبية  الف�ساد، وزجت باملعار�سني يف املعتقالت  القانون والعدالة الجتماعية فانت�سر 
فتحت نريان بنادقها نحو �سدورهم العارية. حكومات عّمقت خطاب الكراهية بني مواطنيها فاأ�سعلت حروبًا اأهلية 
وفرت فر�سة ذهبية ملجاميع �سعت اإىل فر�س ت�سوراتها الدينية بقوة ال�سالح فقتلت و�سردت وا�ستباحت اآلف الأ�سر 
برجالها ون�سائها واأطفالها. فلنتخيل حجم امل�سكالت الناجتة عن هذا الواقع ب�سمنها تلك الظاهرة املرّوعة: الهجرة 

اإىل اجلحيم.    
 

م�������ق�������االت

انفراديًا لأربعة ايام، وبعدها ُحكم علّي ملدة �سهرين، 
ابنتي، لقد  انتهت املدة، خرجت ابحث عن  وحينما 
من  وح��رم��وين  واأم��ه��ا  ه��َي  القانون  بحكم  اخفوها 
مدعني  لها،  ح�سانتي  و�سحبوا  العمر،  طول  روؤيتها 
بالنتقام منها وهذا غري �سحيح، ورغم  افكر  انني 
ان  اإّل  �سويديني،  وب�سهوٍد  امل�ساملة  لنيتي  اثباتي 
القانون مل يعِطني حتى حق ال�ستماع، انهم جمردون 

من كل ان�سانية.
عقلّية الثاأر

اجل���اّلد ال��ذك��وري ال���ذي ي��ع��رف اأن ال�����س��رف اكرث 
مايبتز به حقوق املراأة واإن�سانيتها، تعّود ان ينال يف 
اي  دون  ذهب  من  طبق  على  كامله  حقوقه  بلداننا 
عناء مقابل خ�سارة املراأة لكل حقوقها وكاأنها حالة 
طبيعية، بينما �ست�سبح ندًا له ومناف�سة خطرة، عند 

نيلها حقوقها يف البلدان الأوروبية!
هو الت�سخي�س الناري الذي بداأته بجراأٍة، املخت�سة 
)حما�سن  ماملو  مدينة  يف  وال���س��رة  الطفل  ب�سوؤون 
وبعقلية  هنا  ال�سيطرة  يخ�سر  هكذا   : ال��زب��ي��دي( 
)ال���رج���ول���ة(، ع��ل��م��ًا ان الأم����ر لي��خ��ل��و م��ن بع�س 
من  ال��ق��ان��ون  وا�ستغالل  ال��ع��ادل��ة  غ��ري  امل��م��ار���س��ات 
اأواج��ه من خالل  ما  لكن ح�سب  الن�ساء،  بع�س  قبل 
واغلبهن  الن�ساء  من  جدًا  كبرية  ن�سبة  ف��اإّن  عملي، 
لل�سكوت  فا�سطررن  للتعنيف  وتعر�سن  متعلمات 
لأ�سباب عديدة. وبعد ان �ساق احلال بهّن جلاأن اىل 
�سلطة القانون والبولي�س، اما مزاعم الرجال الذين 

امتالأت عقلياتهم بالثاأر وبكون كيلهّن 
�سحيح  غري  فهذا  اف��رتاء،  هو  التهم 
ب�سرعه  تنت�سر  ال�سائعات  تلك  ومثل 
ال�سلطة  ب�سبب فقدانهم  الرجال،  بني 
كانوا  والتي  الدميوقراطية،  الدول  يف 
ببالدنا  مغلوط  ب�سكل  ي�ستخدمونها 
املنف�سلة  ق��درة  عدم  ق�سية  �سيما  ل 
اغلب  اأّن  علمًا  امل�سوؤولية،  حتمل  على 
ط��ورن  ه��ن��ا،  املنف�سالت  ال�����س��ي��دات 
بر  اىل  ب��اأ���س��ره��ن  واخ�����ذن  ذات���ه���ن 
امل��غ��اي��ر فالأنهّن  ال��ن��وع  ام��ا  الأم����ان، 
حديثات العهد ولعدم التوازن و�سعوبة 

التاأقلم املوؤقت.
بيئات ذكورّية

ب�سالحيته  الأزواج  بع�س  يتخيل  ال��ذي  التنّمر 
الزوجة  ُيلزم  هنا،  البيوت  داخل 
ق��ان��ون��ًا ب��ط��رده خ����ارج امل��ن��زل، 
وو���س��ع��ه خ��ل��ف ال��ق�����س��ب��ان وف��ق��ًا 

كل  معه  ا�ستنفدت  طاملا  للقانون، 
طرق ا�سالح عقليته املغلقة واملوهومة!

من  ك��ان  قبله،  مل��ا  وال�ساند  املمتع�س  ال����راأّي  اأّم���ا 
ال�سحفّية بجريدة الكومب�س ال�سويدّية )زينب هادي 
م�سوؤولية  امل��راأة  حتميل  جدلّية  اما   : مكملًة  وت��وت( 
بالنف�سال،  طالبته  كونها  ملجرد  العائلي  التفكك 
فرباأيي هذا ماي�ساع حلفظ ماء الوجه بني الرجال، 
اب  رحمة  حتت  اأك��ان��وا  �سواء  �سحايا  الأط��ف��ال  لأّن 
املجتمعي  التخلف  رحمة  حت��ت  ك��ان��وا  او  متخلف، 
باأ�سره، النتيجة واحدة، لذلك جتدين الزوجة داخل 
عن  م��ادي��ًا  بال�ستقالل  ج��دي  ب�سكٍل  تفكر  ال�سويد 
الرجل الذي ظّل طوال عقود يتحكم بكل حقوقها من 
خالل مهمتِه الذكورّية بتوفري كّل م�سروفات املنزل، 
حقوق  ك��ل  ُت�سحق  ب�سببها  كانت  التي  املهمة  تلك 
الزوجة، فقطعًا هنا لن تروق له العقلية الأوروبية التي 
ت�سع الأمور يف ن�سابها العادل، واجلدير بالذكر اأّن 
اجلذور التي تربت عليها الكثري من عقليات الرجال 
من  متامًا  خالية  مغلقة،  بيئية  جذور  هي  ال�سرقيني 
م�سادر الوعي والتح�سر، ول�سيما امهاتنا القدميات 
اللواتّي كّن مربيات على القدر الذي ليتيح للطرفني 
ُهنا  وال�سبب  وال��واج��ب��ات،  احل��ق��وق  يف  ال��ت�����س��اوي 

للبيئة  يعود  قطعًا 
املغلقة  املجتمعية 

باعتبارها املادة اخلام ل�سناعة ال�سيادة الذكورّية.
حريات م�صّوهة

العائلة كفكرة ف�سلت عامليًا، طاملا اّن املبداأ هو �سقف 
�سلطة  حتكمُه  واح��د  �سجن  هي  فاملح�سلة  واح��د، 
النهيار  بهذا  تنباأ  الغرب  اأّن  اعتقد  لذلك  واح��دة، 

ف�سبقنا يف �سياغة البدائل الجتماعية املُحدثة!
هذا الفكر النا�سف ملا �سواه من الآراء، كان للكاتب 
عامًا  الربعني  يقارب  ملا  ال�سويد  يف  املقيم  العراقي 
يقول:   اذ  خمتلفة،  مقاربة  اجل��ي��الوي(  )حم�سن 
اأي  ال�سامبو  ك�  ال��زواج  البدائل عن  ادخ��ال  ي��اأِت  مل 
وامنا،  فراغ  من  ال�سويد،  يف  معروف  كما  امل�ساكنة 
املطلق،  ال�سقف  لفكرة  مبكرًا  انهيارًا  ادرك��وا  هم 
�سبقته متغريات كثرية اأنتجت �سقوط و�سع العائلة او 
اّن دخولهم اىل مابعد احلداثة،  ه�سا�سته، ول�سيما 
اأنتج �سيوع احلرية القت�سادية واجل�سدية والفكرية 
وحتى العبثية، و�سار املجتمع هو من يتحكم بتوجيه 
احلريات من خالل القوانني، وماعليهم �سوى تكييف 
جتدين  لذلك  جديدة،  اآليات  مع  وقوانينه  املجتمع 
ب��ه��ا العقل  ي�����س��ط��دم  ال��ت��ي  ال��ع��ق��دة 
ال�سرقي داخل اأوروبا، ول�سيّما املراأة، 
املحدد  ال�سرقّي  ال�سرف  مفهوم  هي 
الأوروبي  الفكر  بينما  كج�سد،  باملراأة 
ينظر لل�سرف كمفهوم �سلوكي لميّيز 
امل��راأة  حتى  لذلك  واآخ��ر،  اإن�سان  بني 
)بالنف�سال(  تتحرر  التي  ال�سرقية 
احل��ري��ات،  م��ن  متاح  مل��ا  فهمها  يظل 
من  وث��اأري  وم�سطنع  م�سّوه  فهم  هو 
مقدار  لأّن  كثرية،  اأحايني  يف  الرجل 
بعد  الفجائية  احلرية  من  اخذته  ما 
كان �سادمًا، وغري جمٍد  القمع  دهور 
ال��ذي  املُ�سيف  للبلد  ول  لنف�سها  ل 

يراهن مبداه البعيد على اطفالها.
وئام مع ابنته نادين

التنّمر الذي يتخيل بع�س 
االأزواج ب�صالحيته داخل البيوت 
هنا، ُيلزم الزوجة قانونًا بطرده 
خارج املنزل، 



وال��واق��ع  الت�سديق  اىل  اأق��رب��ه��ا  منها  نختار 
والطينية  احل��ج��ري��ة  ب��ال��رق��ي��م��ات  م��اأخ��وذي��ن 
عن  ال�سر  بها  نك�سف  كوثيقة  الدينية  والأدل��ة 

هذا اجلبل اللغز.
املحّبة  م��ن  �سا�سعة  م�ساحة  ه��و  نيبو  ج��ب��ل 
الأديان  وكل  الطوائف  جميع  تلتقي  املُخ�سرة، 
التعرجات  تقودك  حيث  اخل�سراء،  قمته  عند 
ال�سليب  بعينيك  ترقب  يجعلك  ارت��ف��اع  اىل 

امللتوي واملعقوف وهو يتطاول �سيئًا ف�سيئًا 
فت�سعر برهبة املكان وقد�سيته. 

ت��ب��ع��د ك��ن��ي�����س��ة ج��ب��ل ن��ي��ب��و عن 
ب��� )10 ك��م(  حم��اف��ظ��ة م��اأدب��ا 
من  ال��غ��رب��ي  ال�سمال  يف  وت��ق��ع 
اأما  الها�سمية.  الأردنية  اململكة 

كتب  فقد جاء يف  الت�سمية  �سبب 
بهذا  ���س��م��ّي  اجل��ب��ل  اأن  امل���وؤرخ���ني 

عند  ال��ت��ج��ارة  اآل��ه��ة  اىل  ن�سبة  ال���س��م 
البابليني 

)نبا اأو نبو(، 
وورد ا�سمه يف 
 1300( ال��ت��وراة 
بالن�س كما  . م(  ق 

هو مكتوب 
)هذا جبل نبو الذي هو يف اأر�س موؤاب...( كما 
)مي�سع(  املوؤابيني  ملك  م�سلة  يف  ذك��ره  جاء 
الذي عا�س يف القرن التا�سع قبل امليالد، 
رحى  عليه  دارت  ال��ذي  اجلبل  كونه 

احلرب ومل تتوقف. 
ج��ب��ل ك��رث ف��ي��ه ال��ع��وي��ل وال��ب��ك��اء 

ومازال �سدى احلرب يرن يف ذاكرة املكان، بل 
اأن الهواء وهو ي�سُفر يف اأذنيك ينقل لك �سوتًا 

موغاًل يف القدم لجتد له تف�سريًا.  
ي�سود العتقاد عند امل�سيحيني اأن النبي مو�سى 
اجلبل  ه��ذا  على  قومه  مع  وق��ف  ال�سالم  عليه 
وتويف ودفن فيه. لذا فالكني�سة املقامة على قمة 
ال�سالم،  عليه  مو�سى  النبي  �سريح  هي  اجلبل 
الأدي����ان  ل��ك��ل  وملتقى  م����زارًا  تعترب  وك��ذل��ك 

والطوائف وامِللل. 
الفنية  والأع��م��ال  بالزخارف  الكني�سة  ت�ستهر 
امل�������س���ن���وع���ة م��ن 

قدمية  ع�سور  اىل  ت��ع��ود  وال��ت��ي  الف�سيف�ساء 
وحيوانات  لأنا�س  متنوعة  اأ�سكال  على  احتوت 
وقد  ق��دمي��ة.  وفخارية  حجرية  وم���واد  وط��ي��ور 
معاملها  اأخ��ف��ى  زل���زال  اىل  الكني�سة  تعر�ست 
متامًا، ومل يبَق منها �سوى ركام احلجارة، اىل 

اأن متت اإعادة بنائها عام 597 م.  
ومن العالمات التي تبدو وا�سحة على الكني�سة 
هناك  وك��اأن  يبدو  ال��ذي  املعقوف  ال�سليب  هو 
اأفعى التفت حوله اإ�سارة اىل ع�سا النبي مو�سى 
عليه ال�سالم. كما اأن هذا الن�سب الطاعن يف 
ب�سكل  م�سنوع  فهو  القوة،  اىل  يرمز  التاريخ 

فني يجعلك ت�سعر بقوته. 
ولأهمية جبل نيبو والكني�سة املقامة عليه، فقد 
للحج  اخلم�س  املناطق  من  الفاتيكان  اعتربه 
الكني�سة  البابا هذه  قدا�سة  زار  وقد  امل�سيحي، 

يف عام 2000 وكذلك يف عام 2005. 
اإن اأبرز ما مييز كني�سة جبل نيبو هو اأنها 

يجتمع  وقدا�سي  وديني  وثقايف  ح�ساري  ملتقى 
فيه كل من يرغب بالتعرف على طبيعة الأديان 
التي  ال��ر���س��وم��ات  خ��الل  م��ن  تالقيها  ون��ق��اط 
والن�ساك  للعابدين  حمطة  فهو  ذل��ك،  تو�سح 
والذين  وال��زائ��ري��ن 

عليه  مو�سى  النبي  ب�سريح  للتربك  ي�سعون 
للت�سامح  تاريخية  دينية  حمطة  وهو  ال�سالم، 
العليلني  النا�س  مق�سد  بل  واملحبة  والرتا�سي 
نيبو  جبل  كن�سية  ت��زور  واأن��ت  اإذ  اهلل،  مبحبة 
فاإنك ت�ساهد كل الأجنا�س وكل الأعراق وت�سمع 
طابع  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  وي��غ��ل��ب  ال��ل��غ��ات  خمتلف 
التوا�سع والبت�سام والنحناء لالآخر تعبريًا عن 

الحرتام بني الأديان. 
يبقى اأن ن�سري اإىل اأن اأغلب الكتابات التي ُعرث 
عليها يف كني�سة جبل نيبو هي الكتابة اليونانية 
رمبا  وكتابات  عربية  اإ�سارات  وكذلك  القدمية 
وبالأخ�س  اللحظة،  مل تفك رموزها حلد هذه 
ور�سومات  رم��وز  �سكل  على  ج��اءت  التي  تلك 
اأ�سار الباحثون اىل اأنها ترمز اىل الأهوال التي 

مرت باملنطقة اجلغرافية جلبل نيبو. 

الكني�صة اللغز 

الطريق اىل مقام النبي مو�شى عليه ال�شالم طويل ومتعرج كاأفعى ملتوية ي�شعد 
بك اىل قمة جبل نيبو الذي اآثر اأن يحمل �شليبًا حديديًا معقوفًا ب�شكل قد 

اليبدو ماألوفًا كبقية ال�شلبان، اإذ تدور حوله الق�ش�ص والروايات. جبل يخفي 
مئات احلكايا، 

ماأدبا/ يعرب ال�صامل 
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 ، اداريا  بابل  تتبع حمافظة  التي  البلدة  فتلك 
الي�سرى ت�سم قرابة  الفرات  وتغفو على �سفة 
38 موقعًا اآثاريًا منها 16 موقعًا مثبتًا ب�سورة 
ر�سمية، و بني كل هذه املواقع يربز مرقد منح 
النبي الذي تكفل لبني  للناحية ، مرقد  ا�سمه 
قومه اأن يق�سي بينهم بالعدل ويكفيهم اأمرهم 

ب�)ذي  املعروف  حزقيال  اهلل  نبي  انه  ففعل، 
الكفل(.

والدينية  التاأريخية  الناحية  تلك  على  توالت 
والبناء  التطور  م��ن  وتلم�ست  خمتلفة  حقب 
الأم��ر  يتعلق  عندما  ول�سيما  الكثري  ال�سيء 

ب���اأه���م ب��ق��ع��ة يف 

اهلل  نبي  مرقد  وهي  األ  العريقة  املدينة  هذه 
"جملة  ذي الكفل وم�سجد النخيلة التاريخي. 
ال�سبكة العراقية" زارت هذه املدينة التاريخية 
ال�سوء عليها �سمن  لت�سليط  ال�سريف  واملرقد 
ال�سيخ  والتقت  العراق(  يف  )ال�سياحة  �سل�سلة 
، الأمني اخلا�س ملزار  امل�سلماوي  رزاق وهاب 

النبي ذي الكفل وم�سجد النخيلة التاريخيٍ.

تالقي االأديان
او  الكفل  ناحية  تعد  امل�سلماوي:  ال�سيخ  يقول 
"اجلفل" كما يلفظها العراقيون مركزًا لتالقي 
الأديان، فهي ت�سم معامل ومزارات عدة ومن 
 ( وه��و  )ع(،  الكفل  ذي  النبي  مرقد  اأهمها 
ومقام  ا�سرائيل،  بني  انبياء  من  حزقيال( 
العبد  ومقام  اأب��ي طالب )ع(  بن  الإم��ام علي 
ال�سالح اخل�سر )ع(، وقبور ا�سحاب نبي اهلل 
الدميلجي،  يوحنا  يو�سع،  )باروخ،  الكفل  ذي 

عليهم،  اهلل  ر�سوان  خون(  الربان،  يو�سف 
التاأريخي  النخيلة  م�سجد  اإىل  بال�سافة 

ومنارته املميزة.
ي�سيف ال�سيخ امل�سلماوي: ذو الكفل من 

الأنبياء الذين ذكروا يف القراآن مرتني 
مرة يف �سورة )�س( واخرى يف �سورة 
 )25( القراآن  يف  وذكر  )النبياء(، 
املجموعة  ه���ذه  ���س��م��ن  وم���ن  ن��ب��ي��ًا 
وهذا  ذوالكفل،  اهلل  نبي  املباركة 
يف  ج��اء  ح�سبما   ، وا���س��م��ه  لقبه، 

بن  ل  )حزقيا  والتدقيق  والتحقيق  الروايات 
اي��وب،  اهلل  نبي  لأبيه  ج��ده  و  الكاهن  ب��وزة( 
هذا النبي املبارك جاء من اور�سليم يف ال�سبي 

البابلي اىل هذا املكان.
كان ذو الكفل يدافع كثريا عن اليهود ويتكفل 
وح�سب  والأن��ب��ي��اء،  ال�سخ�سيات  من  بالكثري 
قتل  الآخ��ر  ويف  بنف�سه  حتى  ينُج  مل  الروايات 

ودفن يف هذا املكان املبارك يف مدينة الكفل.
املهمة،  الأم��اك��ن  م��ن  امل��ك��ان  يعتربهذا 
"  فهو  امل�����س��ل��م��اوي  ال�سيخ  ي��ق��ول  ك��م��ا 
وتاريخي  ح�ساري  ديني  ومعلم  مزار 
)حممد  الإي��ل��خ��اين  ال�سلطان  ب��ن��اه 
حممد  وه��و  اأوجل��ي��ات��و(  خدابنداه 
هذا  بنى  ال��ذي  خ��ان  ب��ن جنكيز 
امل���ك���ان ب��ك��ل م��ل��ح��ق��ات��ه وم��ن 
�سمنها هذه املنارة التي بنيت 
يف زمن ال�سالجقة قبل 750 
املعامل  من  تعد  والتي  �سنة 

املهمة  يف العراق.
ف�سال  ي�����س��م  وامل������زار 
الكفل  ذي  مرقد  عن 

قرب النبي مراقد خم�سة من ا�سحابه وحواريه  
وا�سماوؤهم معلمة ومثبتة على القبور.

يوجد يف هذا  للمزار:  الأمني اخلا�س  ي�سيف 
طالب  بي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  مقام  املكان 
ثالث  امل��وؤم��ن��ني  ام��ري  فيه  اق���ام  حيث  )ع(، 
النبار  يف  عامله  قتل  عندما  الوىل  م��رات، 
اخل���وارج  ح��رب  اىل  خ��رج  عندما  الثانية  و 
والخ��رية عندما خرج اىل حرب �سفني، كما 

يوجد مقام اخل�سر)ع(. 
وا�ستنادا اىل امل�سلماوي،  فان امل�ساحة الكلية 
القرب  م�ساحة  اما  مربع  5000م  هي  للمرقد 

فتبلغ 7×4م و ارتفاع املنارة فهو 24م.
وللمرقد باحة وا�سعة هي �ساحة املرقد الرئي�سية 
اأقوا�س  ذات  ب��اأواوي��ن  حماطة  و  )ال�سحن( 
رائعة الت�سميم وميكن القول ان هذه الأواوين 
متداخلة  مفتوحة  غ��رف  عن  عبارة  اجلميلة 

م�����ت�����ع�����ددة 

قد تكون ناحية الكفل ومنذ انبثاق الديانات االإبراهيمية مرورًا 
باالأنبياء والر�شل و�شواًل اىل خامت النبيني حممد )�شلى اهلل عليه 

و�شلم( ومن جاء بعده من اآله املع�شومني واحدة من اكرث االأماكن 
التي مير بها من ا�شطفاه اهلل ليكون نبيًا او ر�شوال.

مرقد نبّي اهلل ذي الكفل وم�صجد النخيلة التاريخي..

ي�صم  املزار �صوراً عتيقًا عمره اأكث�ر
من األف �صنة ومئذنة عمرها 750 �صنة

عامر جليل اإبراهيم
ت�صوير ح�صني طالب
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احلرارة  درجات  امت�سا�س  ومنها  الأغرا�س 
العالية التي يت�سف بها مناخ العراق �سيفا.

ال�شريح
ال�سالم  عليه  الكفل  ذي  اهلل  نبي  �سريح    
املراقد   بها  حتفل  التي  الأ�سرحة  عن  يختلف 
املعمورة  اأرج��اء  يف  املنت�سرة  الأخ��رى  الدينية 
حيث يغطي القرب ال�سريف �سندوق خ�سبي من  
ال�ساج اخلال�س اجلميل و�سع يف قاعة ترتفع 
مبنية  خمروطية  قبة  �سكل  على  الأعلى  اإىل 
معمارية  هند�سة  يف  ال�سلجوقي  الطراز  على  
ا���س��ت��خ��دم فيها  ال��روع��ة واجل��م��ال  غ��اي��ة يف 
القدمية  بالألوان  والتزجيج  الزخرفة   نظام 
بابان  الطاهر  اجل�سد  ت�سم  التي  وللقبة   ..
خ�سبيان  منقو�سة يف اأعلى كل منهما عبارات 
جهة  من  تطل  الأب���واب  ه��ذه  العربية،  باللغة 
بع�س  على  بع�سة  متداخل  بناء  على   ال�سمال 
ويف  اأقوا�س،  �سكل  على  جدا  �سخمة  وبدعائم 
�سرقه توجد غرفة لها  باب حديدي ثقيل جدا 

اأنها كانت مكتبة عامرة بالكتب العربية  يقال 
متجمعة من وقف  اأ�سحابها وقد مت الحتفاظ 
العراقية  ال��دول��ة  ل��دى  الكتب  ه��ذه  من  بجزء 
الع�سرين  القرن  من  ال�سبعينات  منت�سف   يف 

بعد  ال�سكان  اأي��دي  بني  تبعرث  الآخ��ر  والق�سم 
امل�سلماوي  وي�ستدرك  اجل���دران.  اح��د   ه��دم 
وان�سطة  ثقافية  ن�ساطات  توجد  باحلديث: 

قراآنية وجمال�س على مدار ال�سنة.
ويوؤكد ال�سيخ ان ولدة النبي ذي الكفل ووفاته 
غري معروفني وكل ما تعرفه امل�سادر انه �سهيد 

قتله اليهود.
م�شجد النخيلة

امل�سلماوي:  ال�سيخ  يقول  النخيلة  م�سجد  وعن 
عند اخلروج من الباحة الأمامية للمرقد جتد 
نف�سك يف �سحن كبري اآخر يت�سل مبرقد النبي 
ومنارته  النخيلة  الكفل هو �سحن م�سجد  ذي 
املو�سع  وهو  املعروف  املحراب  وفيه  امل�سهورة 
الإم���ام علي  امل��وؤم��ن��ني  اأم��ري  فيه  ال��ذي �سلى 
اىل  عند خروجه  ال�سالم  عليه  اأبي طالب  بن 
يف  اخل���وارج  ح��رب  اىل  خروجه  وعند  �سفني 

النهروان مارًا باحللة. 
عمالقة  مئذنة  ت�سمخ  ال�سمالية  جهته  م��ن 
الأ���س��ط��واين  وبنائها  و�سخامتها  علوها  يف 
اخل��ارج��ي  مظهرها  ي�ستوقفك  الأ���س��ط��وري 
فيها  وما  ال�سنع  املتقنة  الهند�سية  بزخارفه 
من كتابات جميلة ل تقل روعة عن املقرن�سات 
املئذنة من اخلارج وهي يف  التي تزين حو�س 
وال�سحر  اجلمال  من  والإتقان  البداعة  غاية 
زم��ن  يف  بنيت  ان��ه��ا  يعتقد  ح��ي��ث  امل��ع��م��اري 

البويهيني.

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

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

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بالرقم 07718176074

الدكتور ف�صل فرج اهلل
 رئي�س �صبكة االعالم العراقي
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افتتح على ار�ص معر�ص بغداد الدويل معر�ص املنتجات امل�شرية الذي نظمته موؤ�ش�شة 
اخبار اليوم وبالتن�شيق والتعاون مع ال�شركة العامة للمعار�ص العراقية، من الفرتة 8/20 

اىل غاية 8/30 مب�شاركة 30 �شركة متنوعة من جمهورية م�شر العربية وقد ح�شر 
االفتتاح ال�شفري امل�شري لدى العراق ومدير عام �شركة املعار�ص العراقية  و�شهد اقباال 

كبريا من املواطنني ل�شراء املالب�ص والتحف واالنتيكات واالغذية والزيوت واملفرو�شات، 
ف�شال عن االعمال اليدوية النحا�شية من خان اخلليلي. 

ا�شار مدير عام املعار�ص العراقية ان �شركته تدعم اقامة املعار�ص املتخ�ش�شة من خالل 
تقدمي كافة الت�شهيالت يف �شبيل اجناحها كما ان اقامة معار�ص كهذه لها اهمية كبرية 

يف بناء عالقات قوية مع خمتلف البلدان و هي  فر�شة للتجار ورجال االعمال امل�شريني 
لالطالع والتعرف على متطلبات ورغبات ال�شوق العراقية وقانون اال�شتثمار .

خان اخلليلي
من القاهرة اىل بغداد 

عامر جليل ابراهيم - ت�شوير:ح�شني طالب



ال�سباب املميزون.
مبادرة الوزير

ي�سيف �سالح: كانت املدر�سة يف اأعوام �سابقة 
تتقا�سى 100 األف دينار 
م�����ن ال�����الع�����ب ب���دل 
من  �سهري  ا���س��رتاك 
واللعب،  التعلم  اأج��ل 
ل���ك���ن ال�����س��ي��د وزي����ر 
ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة 
عند  العبيدي  اأح��م��د 
ت��ف��ق��ده م��رك��ز رع��اي��ة 
هذا  اأن  وج��د  املوهبة 
على  ثقيل  عبء  املبلغ 
ال���الع���ب���ني ال�����س��غ��ار 
بالغاء  فاأمر  وعوائلهم 
ه����ذا ال���ر����س���م، وه��ي 
م����ب����ادرة ط��ي��ب��ة م��ن 
الوزير عندما قال: اإن 
الالعب يريد اأن يتعلم 
يف  بلده  ويفيد  ال��ك��رة 
اجلانب  ه��ذا  ل��ه  نفتح  ل  فكيف  كثرية  اأم���ور 
وهذه  واأك��رث،  اأكرث  يقدم  لكي  العقبات  ونذلل 
الق�سم  لأن  جميعًا  الالعبني  اأفرحت  اللتفاتة 
الأكرب منهم من عائالت حمدودة الدخل، بل 
التي  ال�سعوبات  كافة  بتذليل  اأم��ر  الوزير  اأن 
يكون  لكي  وم�ساعدته  املوهوب  الالعب  تواجه 

اأكرث حما�سة.
مع�صكر ناجح ومثمر

ال��ت��دري��ب��ي  امل��ع�����س��ك��ر  ���س��ال��ح اىل  واأ�����س����ار 
ال��ن��اج��ح ال���ذي اأق��ام��ه م��رك��ز رع��اي��ة املوهبة 
على  ال��ق��ائ��م��ني  اإن  ق���ال:  ع��ن��دم��ا  ده���وك  يف 
تذليل  اىل  دائمًا  ي�سعون  التخ�س�سي  املركز 
ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��الع��ب امل��وه��وب 
فاأقمنا  املتعبة،  اليومية  الأجواء  واإخراجه من 
مع�سكرًا تدريبيًا يف حمافظة دهوك مع خو�س 
مباراتني جتريبيتني مع فريقي دهوك وبري�س، 
وقد كان املع�سكر التدريبي ناجحًا ومثمرًا، اإذ 
وفرت اإدارة دهوك، التي اأكنُّ لها كل التقدير 
ن��ت��درب عليه مع  ال���ذي  امل��ل��ع��ب  والح�����رتام، 
لنادي  الإداري��ة  الهيئة  قبل  من  رائع  ا�ستقبال 

بيجار  الأ�ستاذ  النادي  برئي�س  متمثلة  دهوك 
ا�سماعيل والكابنت قا�سم �سالح اأمني �سر نادي 
كافة  بتوفري  اأم���روا  عندما  الريا�سي  ده��وك 
املع�سكر  جن��اح  يف  ت�ساهم  التي  امل�ستلزمات 
لإدارة  اق���دم  اأن  اإل  ي�سعني  ول  ال��ت��دري��ب��ي، 
للمدر�سة  قدموه  ملا  والعرفان  ال�سكر  النادي 

التخ�س�سية.
املركز ي�صم جميع االأعمار

املوهبة  رعاية  مركز  الالعبني يف  اأعمار  وعن 
قال الكابنت هادي �سالح: لقد �سمت املدر�سة 
حتت  ال�سغرية  الأع��م��ار  جميع  التخ�س�سية 
اإ�سراف مدربني �سباب متخ�س�سني يف جمال 
مهند  ال�ساب  امل��درب  منهم  العمرية  الفئات 
وح�سني  ال�سادة  عبد  حممد  وامل���درب  زي��دان 
كمال الذي كان حمرتفًا يف قطر وجنم الكرة 
الواحد  عبد  عالء  امل��درب  ال�سابق  الزورائية 
وحيدر بايرن، هوؤلء من خرية املدربني تفننوا 
ي�سرف على  وكل مدرب  الالعبني،  تخريج  يف 
فئة من الفئات العمرية، اأما اأنا فاأ�سرف على 
مع  جنحت  وق��د  و2005   2004 ت��ول��د  اأع��م��ار 
املدر�سة  لعبي  اأغلب  اأن  والدليل  الفئة  هذه 
�سفوف  اىل  ا���س��ت��دع��اوؤه��م  مت  التخ�س�سية 
منتخبي الأ�سبال والنا�سئني، وهذا كان حافزًا 
من  الأف�سل  الأداء  لتقدمي  الالعبني  لبقية 
الوطنية  املنتخبات  �سفوف  �سمن  اللعب  اأجل 
العراقية، هذا ما تخطط له الوزارة والقائمون 
على املركز التخ�س�سي، تعليم املوهبة بال�سكل 

ال�سحيح لتاأهيلهم للعب للمنتخب. 
اإنارة امللعب التخ�ص�صي

وال��ري��ا���س��ة  ال�����س��ب��اب  وزارة  ���س��ال��ح  وط��ال��ب 
عليه  جت���رى  ال���ذي  للملعب  الإن�����ارة  ب��ت��وف��ري 
الوحدات التدريبية، واأ�ساف اأن ملعب املدر�سة 
التخ�س�سية جيد جدًا، لكن تنق�سه الإنارة اإذ 
يتوجب علينا يف كثري من الأحيان التدرب لياًل 
ب�سبب حرارة اجلو، لكن امللعب تنق�سه الإنارة، 
واأمتنى على وزارة ال�سباب والريا�سة اأن تكمل 
ل  وت�سغيلها،  الإن���ارة  ن�سب  يف  عملنا  جن��اح 
�سيما اأن ال�ستاذ مدير املالعب طالب املو�سوي 
حري�س كل احلر�س على جناح مهمة املركز، 

بل كان وما زال داعمًا للمدر�سة.  

لي�ستقر اأخريًا يف املركز الوطني لرعاية املوهبة 
ي�سرف  ال��ذي  املركز  ه��ذا  �سم  اإذ  العراقية، 

روؤوف  ب�سام  الدويل  النجم  عليه 
املدربني  من  مميزة  جمموعة 
يف  تخ�س�سوا  الذين  ال�سباب 

تخريج الالعبني املوهوبني.
جهود ا�صتثنائية

�سالح  ه����ادي  امل����درب  ي��ق��ول 
جمموعة  على  ي�سرف  ال���ذي 
م��ن ال��الع��ب��ني امل��وه��وب��ني: اإن 
لرعاية  التخ�س�سية  املدر�سة 
امل���وه���ب���ة ال���ع���راق���ي���ة ق��دم��ت 
املواهب  من  الكثري  وخ��ّرج��ت 
ال���ك���روي���ة ط�����وال ال�����س��ن��وات 
ال�����س��اب��ق��ة ب��ف�����س��ل اجل��ه��ود 
القائمون  يبذلها  التي  الكبرية 
مقدمتهم  ويف  امل��در���س��ة  على 
واملدربون  روؤوف  ب�سام  العزيز 

مدرب �شاب تخ�ش�ص يف تخريج املواهب الكروية العراقية، لعب يف 
بداية حياته الكروية مع اأندية عديدة تاألق فيها، ال �شيما بروزه 

الالفت مع فريق نادي الكرخ الريا�شي. بعد اعتزاله اللعب قاد العديد 
من الفرق املعروفة، 

���ص��ال��ح: 
عمُل املركز الوطني لرعاية 

املواهب �صليٌم ومدرو�س

بغداد/ اأحمد رحيم نعمة
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احلايل  ال�سباب  وزير  الكلي  الرفع  م�سرية  واأكمل   
اأحمد ريا�س العبيدي عندما زار الفيفا العاملية اأكرث 
اأجل رفع �سامل للحظر عن الريا�سة  من مرة من 
العراق  باحت�سان  الأفراح  اكتملت  حتى  العراقية، 
احت�سنتها  التي  القدم  لكرة  اآ�سيا  غ��رب  بطولة 
مدينتا اأربيل وكربالء املقد�سة. لقد كانت الفرحة 
غامرة للجمهور الريا�سي العراقي وهم ي�ساهدون 
املالعب العراقية حتت�سن حمبي املنتخب العراقي، 
لقد كان افتتاحًا مبهرًا على اأدمي ملعب كربالء، بل 
للجماهري  الكبري  احل�سور  كان  املفرح  ال�سيء  اأن 

العراقية اىل امللعبني وموؤازرة املنتخبات جميعًا. 
عر�س ريا�صي كبري

والريا�سة  ال�سباب  وزي��ر  ق��ال  ق�سري  ت�سريح  يف 
العراقية":  "ال�سبكة  ملجلة  العبيدي  اأحمد  الدكتور 
العر�س  هذا  العراق  باحت�سان  كبرية  فرحة  اإنها 
و�سعه  اىل  العراق  ع��ودة  يف  جت�سدت  الريا�سي، 
غياب  بعد  الدولية  البطولت  بتنظيم  الطبيعي 
بلدنا  بها  التي مر  الأح��داث  ب�سبب  �سنوات طوال، 
مبفا�سلها  الغايل  عراقنا  يف  فالريا�سة  احلبيب، 
وازده��ار  تاألق  من  عليه  كانت  ما  اىل  �ستعود  كافة 
ت�سافر  عرب  وذلك  كافة  ال�سعد  على  وانت�سارات 
ال����وزارة واحت���ادات  ج��ه��ود اجلميع م��ن م��الك��ات 
ل�سريحة  ال�ساندة خدمة  املوؤ�س�سات  وبقية  ريا�سية 
لقد فرحنا كثريًا باجلمهور  والريا�سيني،  ال�سباب 
اأعطى  ما  املباريات  ح�سر  ال��ذي  الرائع  العراقي 
نكهة خا�سة للبطولة، وكان اأ�سا�س جناحها امتالء 
وهي  بامل�سجعني  واأربيل  كربالء  ملعبي  مدرجات 
الدويل  لالحتاد  جمهورنا  بعثها  اطمئنان  ر�سالة 
لكرة القدم )فيفا( من اأجل رفع احلظر الكلي عن 

مالعبنا.
للبطولت  ال��ع��راق  احت�سان  اإن  ال��وزي��ر:  اأ���س��اف 
واإمن��ا  فقط  القدم  ك��رة  على  يقت�سر  مل  الدولية 
ريا�سية  األ��ع��اب  اأخ���رى يف  دول��ي��ة  ب��ط��ولت  هناك 
اإن  قريبًا  العراقية  املالعب  �ستحت�سنها  خمتلفة 

�ساء اهلل. 
خطوة مباركة

القدم  لكرة  املركزي  العراقي  الحت��اد  رئي�س  اأم��ا 
عبد اخلالق م�سعود فيقول: بتكاتف جهود اجلميع 
جنح العراق باإقامة بطولة غرب اآ�سيا بعد حرمان 
دام اأكرث من 30 عامًا من اللعب على مالعبنا، اإنها 

خطوة مباركة، اإن 
هذه البطولة ذات اأهمية كبرية وهي مبثابة حت�سري 
كاأ�س  لت�سفيات  العراقي  الوطني  للمنتخب  م�سبق 
العامل 2022 التي �ستقام يف قطر، اإذ مل تبَق على 
انطالق الت�سفيات املزدوجة اإل مدة ق�سرية وهي 
فر�سة ملدربنا كاتانيت�س لختيارالت�سكيلة املنا�سبة 

خلو�س غمار الت�سفيات. 
غرب اآ�صيا بطولة رائعة

من جانبه، قال مدرب منتخبنا الوطني كاتانيت�س 
البطولة  اإن م�ساركتنا يف  اآ�سيا:  عن بطولة غرب 
ال��دخ��ول  اأج���ل  م��ن  م�سبقة  ا���س��ت��ع��دادي��ة  ك��ان��ت 
العامل  كاأ�س  ت�سفيات  ملباريات  تامة  بجاهزية 
ل�ستك�ساف  فر�سة  كانت  اأنها  عن  ف�ساًل  واآ�سيا، 
بع�س املواهب اجلديدة التي �سنزيد فيها من قوة 
جناح  اإن  كاتانيت�س:  واأ���س��اف  الفريق.  �سفوف 
للمرحلة  بروّية  نعمل  يجعلنا  اآ�سيا  غرب  بطولة 
اىل  املوؤهلة  امل��زدوج��ة  الت�سفيات  وه��ي  املقبلة 
البطولة  كانت  لقد  واآ�سيا،  العامل  كاأ�س  نهائيات 
بع�س  على  التعرف  حيث  من  لنا  بالن�سبة  جيدة 
ال��الع��ب��ني، واأمت���ن���ى اأن ن��ق��دم ال�����س��يء امل��ف��رح 
للجماهري العراقية التي اأحبت املنتخب العراقي، 

ونرجو اأن نتاهل بالفريق اإىل ما نطمح اإليه.
الت�صكيلة املثالية

حتدث  زغري  كامل  العراقي  الكرة  احت��اد  ع�سو 
اآ�سيا  غرب  لبطولة  العراق  ا�ست�سافة  اإن  قائاًل: 
ب�سبب  املهمة  الأم��ور  من  كان  التا�سعة  بن�سختها 
الإبعاد الذي واجهته مالعبنا منذ اأعوام كثرية، 
فالتنظيم كان ناجحًا ب�سهادة اجلميع، وهو اختبار 
على  التنظيمية  العراق  ق��درة  مدى  عن  حقيقي 
الأهم  اىل  الو�سول  بهدف  البطولت  ا�ست�سافة 
العراقية  امل��الع��ب  ع��ن  الكلي  احلظر  رف��ع  وه��و 
ف�سحة  يعطينا  وه��ذا  بامتياز  جنحنا  لقد  كافة. 
فبطولة  ال��زم��ن،  مقبل  يف  اأب��ع��د  ه��و  مل��ا  للتفكري 
ت�سبق  وهي  لنا  بالن�سبة  مهمة  كانت  اآ�سيا  غرب 
ت�سفيات كاأ�س العامل مبرحلتها الأوىل عن القارة 

املوؤهلة  الآ�سيوية 
ت��ب��داأ  اإذ  ب���اأي���ام،   2022 ق��ط��ر  مل��ون��دي��ال 

اأعطى  ما  وهو  املقبل،  ال�سهر  مطلع  الت�سفيات 
مدربنا كاتانيت�س فر�سة يف الثبات على الت�سكيلة 
الذي �سيدخل  العراقي  الوطني  للمنتخب  املثالية 
التاأهل  بطاقة  خطف  اأج��ل  من  بقوة  املناف�سات 

العاملية. 
واأ�ساف زغري اأن الدول الت�سع امل�ساهمة يف بطولة 
عدا  ما  الأوىل  مبنتخباتها  �ساركت  اآ�سيا  غرب 
الفريق ال�سعودي الذي �سارك باملنتخب الرديف.

جناح تنظيمي 
واأ�سار مدير املنتخب ال�سوري ر�سوان ال�سيخ اىل 
اآ�سيا  النجاح الكبري الذي حتقق يف بطولة غرب 
التا�سعة اإذ يقول: كنا �سعداء حقيقة بوجودنا يف 
اأفراحهم  الرافدين  اأبناء  ن�سارك  ونحن  العراق 
باحت�سان بطولة غرب اآ�سيا بعد حرمان من اللعب 
الكبري  الأمر هو احل�سور  املفرح يف  اأم��ده،  طال 
للجماهري العراقية التي اأعطت رونقًا للمباريات 
للمباريات، ل �سيما مباراة  الكبري  عرب احل�سور 
بروعة  البطولة  منظمو  فيها  جنح  التي  الفتتاح 
التي  الت�سعة  املنتخبات  اأن  ال�سيخ  اأ�ساف  الأداء. 
فني  م�ستوى  يف  ك��ان��ت  املناف�سات  يف  ���س��ارك��ت 
العراقي  الوطني  للمنتخب  اأف�سلية  مع  متقارب 
كونه يلعب على اأر�سه وبني جمهوره، لذلك كانت 
احلب  كل  لعبها،  التي  املباريات  يف  له  الأول��وي��ة 
بقوة  �ساندت  التي  العراقية  للجماهري  والتقدير 

املنتخبات امل�ساركة يف البطولة.   

ثالثون عامًا ومنتخباتنا 
الوطنية يف االألعاب 
الريا�شية كافة تخو�ص 
غمار املناف�شات العربية 
والقارية على مالعب الدول 
االأخرى، بعد اأن ُفر�ص 
احلظر الريا�شي على العراق 
يف العقود املا�شية. لكن بعد 
ا�شتتباب االأمن وعودة الروح 
اىل هذا البلد املظلوم وهّمة 
بع�ص الرجال الذين يحبون 
العراق ُرفع احلظر جزئيًا 
عن العراق،

خطوة لتنظيم البطوالت 
الدولية الكبرية

جن�������اح
بطولة غرب اآ�صيا

كتب/ اأحمد رحيم نعمة
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ومبح�س ال�سدفة جل�سا يف مدرج جمهور الزوراء، 
وما اإن بداأت املباراة حتى بداأت اجلماهري ت�سب 

علي وهيب، وهنا قامت الدنيا ومل تقعد.
*اأين كانت بدايات علي وهيب؟

ال�سدر  (،  بدايتي كانت يف منطقتي )مدينة   -
التي  موهبتي  جذبت  و  اأق���راين  م��ع  األ��ع��ب  كنت 
الذين  املهتمني  ال��الع��ب��ني  م��ن  اأق����راين  ف��اق��ت  
اآن���ذاك  ب��اإج��راء اخ��ت��ب��ارات الأن��دي��ة   ن�سحوين 
لالأ�سبال والنا�سئني، و بداأت  مع اأ�سبال الطريان 
�سلمان  حميد  الكابنت  بقيادة   1985/1984 �سنة 
فريق  م��ع  ت��درج��ت  ث��م  ���س��الح عبيد  وال��ك��اب��نت 

الطريان حتى الفريق الأول.
* ما الأندية التي مثلها علي وهيب؟

انتقلت  ب��ع��ده��ا  ال���ط���ريان،  م��ع  لعبت  ب��داي��ة   -
اىل  ع��دت  ث��م  اجلي�س  ن��ادي  فريق  م��ع  ملو�سمني 
القوة اجلوية، ومن م�ساهدة الكابنت يحيى علوان 
ملنتخب ال�سباب �سنة 1989/ 1990 تلقيت دعوة 
علي  وكاظم  جعفر  �سالم  مع  بالطلبة  لاللتحاق 
املباراة  للطلبة وكانت  اللعب  جودي فوافقنا على 
الأوىل يل معهم �سد التجارة،.. بقيت مع الطلبة 
اىل  انتقلت  ثم   2001/2000 اىل  موا�سم  ع�سرة 
الإداري��ة  الهيئة  مع  م�سكالت  ب�سبب  اأربيل  نادي 
وكنت  اأربيل  مع  جمياًل  مو�سمًا  وقدمت  للطلبة 
ثالث هدايف الدوري باإحرازي 24 هدفًا بعد ها�سم 
ن��ادي  اىل  انتقلت  بعدها  ف���وزي،  وح�سام  ر�سا 

مت�سدرين  كنا  اإذ   2003/  2002 �سنة  ال�سرطة 
للدوري ومتاأهلني لنهائي الكاأ�س ثم العودة لنادي 
اأربيل مو�سم 2005/2004 ملو�سم واحد ثم مثلت 
واعتزلت  الكهرباء  ن��ادي  واأخ��ريًا  النفط،  ن��ادي 

الكرة عام 2009.
* م�سريتك الحرتافية اأين كانت؟

الكابنت  الروماين عن طريق  الدوري  لعبت يف   -
خلف كرمي وخ�سعت لختبارات عدة فوفقت مع 
املباراة  يف  �ساركت  حيث  كالت�س  اوت�سري  ن��ادي 
كاأ�س  يف  املجموعات  ل��دوري  املوؤهلة  التمهيدية 
الحت����اد الأوروب������ي ���س��د ب���رون���دي ال��دمن��ارك��ي 
وخ�سرنا فيها 3/ �سفر ثم انتقلت للنادي العربي 
مثلت  واأخ���ريًا  مو�سمني،  مثلته  ال��ذي  الإم��ارات��ي 

الأهلي الأردين 2007/2006 .
* املنتخبات العراقية التي لعبت لها؟

اأي لعب وهي  - امتلك ميزة رمبا ل تتوفر لدى 
مثلتها،  التي  املنتخبات  كابنت  �سارة  حملت  اأنني 
منتخب  ث��م  ال��ع��راق  اأ���س��ب��ال  ملنتخب  لعبت  فقد 
املنتخب  ثم  العراق  �سباب  منتخب  ثم  النا�سئني 

الأوملبي العراقي ثم املنتخب الوطني.
اأب���رز ال��ب��ط��ولت ال��ت��ي ا���س��رتك��ت فيها مع  * م��ا 

املنتخبات الوطنية العراقية؟
للكرة  ح��رج��ة  ف���رتة  ك���ان  الت�سعينات  ع��ق��د   -
العراقية، اندثرت اأجيال كاملة ومل تاأخذ فر�ستها 
اأن  فاعتقد  اجليل  هذا  يواكبوا  اأن  لهم  قدر  ولو 
العقود كانت �ستتخذ منحًى اآخر، فالبطولت التي 
اآ�سيا  �ساركنا فيها كانت حمدودة، منها نهائيات 
اطالنطا،  يف  الأوملبية  الت�سفيات  ومنها   1996
وبطولة  اإندوني�سيا،  يف  لل�سباب  اآ�سيا  ونهائيات 
يف  مرديكا  وبطولة  الهند،  يف  نهرو  لل  جواهر 
واأهم  الإم���ارات،  يف  ال�سداقة  وبطولة  ماليزيا، 
مع  الثاين  املركز  اإح��راز  كان  الأندية  مع  اإجن��از 
نادي الطلبة يف كاأ�س الحتاد الآ�سيوي عام 1995 
بعد  بنتيجة 1/2  الياباين  نادي هريات�سوكو  �سد 
اأن كنا الأف�سل يف املباراة التي اأقيمت يف اليابان 
يف درجة حرارة 12 حتت ال�سفر ونحن ل منلك 

حتى قمي�سًا بكّم طويل.
* هل تعتتقد اأنك اأخذت فر�ستك على نحو كامل؟
الفر�س،  يف  غ��ريي  م��ن  اأف�سل  اأن��ن��ي  اأعتقد   -
لو  واأخ��ط��اء  ت�سرفات  هناك  لكن  احلمد،  وهلل 

اأكرب  القدم  �ساأين يف عامل كرة  لكان  اأرتكبها  مل 
مما و�سلت اليه ومنها الع�سبية وعدم الت�سرف 
ال�سحيح وهي من العيوب التي اكت�سفتها لحقًا، 
اإذ فقدت كثريًا من الفر�س ب�سبب م�ساجراتي مع 
بطولت  يف  ال�سرتاك  من  حرمني  ما  املدربني، 

عدة ب�سبب تعنتي وا�ستبدادي براأيي.
* املتعارف عليه اأن اأي لعب كرة قدم يتجه بعد 
العتزال اىل العمل الفني اأو الداري، اأين كانت 

وقفة علي وهيب؟ 
- بعد اعتزايل دربت نادي �سالح الدين 2009/ 
دربت  حيث  العراق  �سمال  اىل  انتقلت  ثم   2010
عددًا من الأندية امل�ساركة يف دوري الإقليم ومنها 
�سنوات  �سبع  م��دة  كوتن  بي�س  ون��ادي  اآل��ه  ن��ادي 
نادي  دّرب��ت  كما  زاخ��و،  لكرة  م��دي��رًا  عملت  ثم 
فارق  وك��ان  الأوىل،  الدرجة  دوري  يف  اخلطوط 
احلا�سم  هو  الكهربائية  ال�سناعات  مع  الهدف 
يف التاأهل للدوري املمتاز ثم عملت مديرًا ملنتخب 

النا�سئني ملدة �سنتني.
ملباريات  حملاًل  تعمل  واأنت  عدة  موا�سم  منذ   *
نف�سك يف هذا  ال��ع��راق��ي، ه��ل وج���دَت  ال���دوري 

املجال؟
يعطي  ف��امل��درب  التدريب،  من  اأع��ّم  التحليل   -
ك�سف  فهو  التحليل  اأم���ا  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال��وح��دة 
اأ�ساليب الفريق الآخر ف�ساًل عن فريقك وكل ما 
يل  اأ�ساف  الذي  ال�سيء  وهو  القدم  بكرة  يتعلق 

الكثري.
* ايهما اأجمل براأيك؛ كرة القدم اأيام جيلك، اأم 

كرة القدم احلالية؟ 

- كرة القدم لالأجيال التي �سبقتنا يف ال�سبعينات 
والثمانينات كانت اأجمل، وكان هناك حب لكيان 
النادي لكن الأطماع دخلت فيها واأف�سدتها.. يف 
اأول اأربعة موا�سم يل مع الطلبة كنت بدون عقد 

وبدون راتب.
املنتتخب  م��ع  فر�ستك  اأخ���ذت  اأن��ك  ت��رى  *ه��ل 

الوطني؟
الإ�سابات  وال�سبب يف ذلك كرثة  ل،  بالتاأكيد   -
التي  البطولت  اأغلب  ففي  لها،  تعر�ست  التي 
كنت  ذل��ك  ورغ��م  م�سابًا،  كنت  فيها  �ساركت 
اأول  لك�سر يف  تعر�ست  اآ�سيا  نهائيات  األعب، ويف 

مباراة.
* اأبرز لعب كان يلعب يف مركزك؟

حممد  ومهند  عبيد،  وعبا�س  حمد،  ع�سام   -
علي، ونعيم �سدام. 

* عدد مبارياتك الدولية؟
- لعبت للمنتخب الوطني 46 مباراة دولية، واآخر 
عام  البحرين  منتخب  اأم���ام  كانت  يل  م��ب��اراة 
2004 �سمن ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا املوؤهلة يف قطر 

وخ�سرناها بهدف نظيف.
*اأيهما اأف�سل املدرب الأجنبي ام املحلي؟

هو  ال��ع��ايل  الفكر  �ساحب  الأج��ن��ب��ي  امل���درب   -
الأف�سل، وهو �سرورة ملحة للمنتخبات الوطنية 
اخلط  اىل  الأ���س��ب��ال  م��ن  ك��اف��ة  امل�ستويات  ويف 
للعمل  املحليني  املدربني  زج  �سرورة  مع  الأول، 

معه كم�ساعدين لغر�س اكت�ساب اخلربات.
عندما  بها  اأعتز  التي  اجلميلة  الذكريات  من 
نهايتها  وعند  ال����دوري،  يف  م��ب��اراة  ل��دي  كانت 
نزويل  وعند  �سكني  النادي اىل  �سيارة  اأو�سلتني 
بانتظاري  متجمعني  الأ���س��دق��اء  وج���دت  منها 
الكرة،  اأمار�س  ب��اأين  علم  وال��دي  اأن  فاأخربوين 
مع  وحت��دث��وا  بيتنا  اىل  الفريق  ك��ل  معي  فنزل 
"ودرا�ستك  الواحد:  باحلرف  يل  فقال  وال��دي، 
درا�ستي  خل�ست  اآين  "بويه  ف��اأج��ب��ت��ه:  ولك" 

باجلامعة من زمان"!!.
*كلمة اأخرية؟

- كل احلب والتقدير ل�سبكة الإعالم العراقي ول� 
"جملة ال�سبكة" على وجه اخل�سو�س واأمتنى لها 
التقدم والرقي واأن تاأخذ م�ساحة اأو�سع يف عامل 

ال�سحافة. 

كان والده مينعه من 
ممار�شة هوايته ويحثه 
على الدرا�شة لكنه 
لعب خفية عن والديه، 
بينما كان اأخوه 
االأ�شغر يعمل مع والده 
يف �شيارة لنقل الركاب 
الذي اخرب  والده 
اأن هناك مباراة بني 
الزوراء واجلوية يف 
ملعب ال�شعب واحل�شور 
اجلماهريي كبري 
واقرتح عليه الذهاب 
اإىل هناك للعمل وعلي 
كان يلعب للجوية.

الع�����ب امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ال�����ص��اب��ق

وه����ي����ب
علي
خ�صوماتي مع املدربني 
حرمتني من فر�س كبرية

حوار: علي اخلر�صان
ت�صوير: ح�صني طالب
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مواهب تنتظر فرج االحتاد
جمموعة من الالعبني العراقيني املغرتبني يف بلدان 
خمتلفة من العامل، البع�س منهم يلعب يف دوريات 
اأمريكا،  يف  منهم  الآخ��ر  والق�سم  معروفة  اأوروبية 
ال��دوري��ات  ال��ع��راق يف  كبرية من جن��وم  وجمموعة 
العربية، هذه املواهب كانت وما زالت تنتظر فر�سة 
الوطنية  املنتخبات  ت�سكيالت  لإح��دى  ا�ستدعائها 
العراقية لكرة القدم، ول �سيما اأن الحتاد الكروي 

�سنوات جمموعة  الأرب��ع  قرابة  قبل  اعتمد  قد  كان 
من املدربني لكت�ساف املواهب التي تلعب يف دوريات 

عاملية من اأجل �سمها لأحد املنتخبات الوطنية.

ال توجد رغبة احتادية!
املواهب العراقية التي ف�سلت الحرتاف اخلارجي 
ت��ك��ون دائ���م���ًا اأك����رث ا���س��ت��ح��ق��اق��ًا ن��ت��ي��ج��ة اخل���ربة 
الالعبني  الكثري من  ولدينا  الفرق،  مع  والحتكاك 

ق��دم��وا يف  دوري����ات خمتلفة  اح��رتف��وا يف  ال��ذي��ن 
ا�ستحقوا  رائعة  م�ستويات  الأندية  مع  م�ساركتهم 
تاأثري  اأ�سبح  اإذ  املنتخب،  اللعب �سمن �سفوف  بها 
يف  وا�سحًا  الوطني  املنتخب  على  املغرتب  الالعب 
امل�ستويات الرائعة التي قدمها املغرتبون العراقيون 
يف البطولت التي �ساركت فيها منتخباتنا الوطنية، 
مع  املا�سية  ال�سنوات  يف  �ساركت  التي  والأ�سماء 
املنتخبات كثرية، لكن يف املو�سم املا�سي واحلايل مل 

جند الرغبة احلقيقة يف ا�ستدعاء املواهب لأ�سباب 
يف  القرار  اأ�سحاب  اإل  يعرفها  اأحد  ل  مبهمة  تبدو 

احتادنا الكروي.   
 

هيما.. موهبة كروية يف الدوري 
ال�شويدي

ال��دوري  يف  امل��وج��ودة  العراقية  الكروية  امل��واه��ب 
ال�سويدي كثرية، ولعل اأبرز هذه املواهب هي موهبة 

الذي   2001 تولد  اأحمد  ابراهيم  ال�ساب  الالعب 
ال�ساب  الالعب  ه��ذا  ال�سويدي،  ال��دوري  يف  يلعب 
ترعرع وتعلم اأبجديات كرة القدم يف مدر�سة املركز 
اإ���س��راف  حت��ت  ب��غ��داد  يف  املوهبة  لرعاية  الوطني 
املواهب  ه��ادي عبد عون اخلبري يف �سقل  امل��درب 
ال�سويد  اىل  هيما  غ��ادر   2014 ع��ام  ويف  الكروية، 
اأح��د  م��ع  هناك  م��ن  الح��رتاف��ي��ة  انطالقته  لتكون 

الندية املتقدمة يف الدوري ال�سويدي.

اللعب مع املنتخب العراقي
يف  يلعب  "هيما" ال��ذي  ال��ع��راق��ي  امل��غ��رتب  يقول 
 Afc ن���ادي  م��ع  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�سويدي  ال���دوري 
جدًا،  قوي  ال�سويدي  ال��دوري  اإن   :eskilstuna
فيه اأندية معروفة ت�سم خرية لعبي العامل، لذلك 
املو�سمني  خالل  معه  تاألقت  وقد  عامليًا،  ب��ارز  هو 
واملتابعني،  امل��درب��ني  وب�سهادة  واحل��ايل  املا�سي 
وُعر�س عليَّ املو�سم املا�سي التجني�س لكني رف�ست 
الأوملبي  املنتخب  ل�سفوف  ا�ستدعائي  اأم��ل  على 
والدفاع  املنتخب  يف  اللعب  اأ�ستحق  واأن��ا  العراقي 

عن األوان الكرة العراقية يف البطولت اخلارجية.

وي�سيف هيما: متنيت اأن تكون هناك متابعة جادة 
لالعبني املغرتبني من اأجل ا�ستدعائهم للمنتخبات 
كثرية  ب��ل��دان  يف  مطّبق  ال�سيء  وه��ذا  الوطنية، 
�سفوف  �سمن  للعب  مغرتبيها  ت�ستدعي  عندما 
والعاملية  العربية  الحت��ادات  واأغلب  منتخباتها، 
املوهوب،  الالعب  تر�سد  خارجية  مكاتب  فيها 
لكن يف احتادنا العراقي ل يوجد مثل هذا ال�سيء 
ُيعتمد على التو�سيات فقط دون النظر اىل  واإمنا 
اأن  اأمتنى  يلعب..  دوري  اأي  ويف  الالعب  م�ستوى 
واأن  بلده  م��ن  باهتمام  امل��غ��رتب  ال��الع��ب  يحظى 
اإذا اقت�ست احلاجة..  ي�ستدعى للمنتخب الوطني 
العراقي،  الأومل��ب��ي  املنتخب  اأمثل  اأن  اأمتنى  واأن��ا 
الذي  العايل  امل�ستوى  يف  امل��درب  ظن  اأخّيب  ولن 
�سرورة  على  هيما  و�سدد  املباريات.  يف  �ساأقدمه 
تقدم  التي  املغرتبة  العراقية  املواهب  ا�ستدعاء 
ت�سعى  اإذ  املختلفة،  املالعب  يف  الكروية  الفنون 
اأغلب البلدان اىل جتني�س مواهبنا وبالتايل اللعب 
على  والأمثلة  الوطنية،  منتخباتها  �سفوف  �سمن 
عاملية  ملنتخبات  لعبوا  الذين  العراقيني  الالعبني 

كثرية.

ال يخفى على الو�شط 
الريا�شي العراقي 
اأن املالعب الكروية 
العاملية مليئة باملواهب 
الكروية العراقية 
التي ت�شحق االن�شمام 
اىل �شفوف منتخباتنا 
الوطنية، بل اإن اأغلبية 
هذه املواهب رف�شت 
التجني�ص يف الدول التي 
احرتفت فيها برغم 
العرو�ص املالية املغرية 
التي تقدم لهم، لكنهم 
رف�شوا اآملني اأن ميثلوا 
بلدهم يف اال�شتحقاقات 
اخلارجية بعد دعوتهم 
من قبل احتاد الكرة 
العراقي.

يرف�صون التجني�س
وياأملون بتمثيل املنتخب الوطني

كتبت / اأمرية حم�صن

حمرتفونا املغرتبون
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غنت اأواًل لعبد الوهاب وفريد االأطر�س.. 
لكن اأغنية "عتاب" هي التي اأطلقتها

فريوز...



موهبة �سوتية مبكرة
* باأي عمر بداأت الغناء؟

- �سمعني اجلمهور للمرة الأوىل يوم كان عمري 
يف  كنت  عندما  اأهلي  و�سمعني  �سنوات،  ع�سر 

ال�سابعة.
* ماذا كنت تغنني يف ال�سابعة من عمرك؟

- يف ال�سابعة وبعد ال�سابعة، كنت اأوؤدي اأغنيات 
عمري"،  "انت  "الأطالل"،  كلثوم:  اأم  ال�سيدة 
الأيام"،  "دارت  ليلة"،  "األف  "فكروين"، 

و"فات امليعاد".
* وكم ي�ستغرق معك حفظ الأغنية؟

- بعد �سماعها للمرة الثالثة، وعلى الأكرث بعد 
املرة الرابعة.

موهبتك  اكت�سف  وم��ن   *
ال�سوتية؟

عبد  امل��غ��رب��ي  امل��ل��ح��ن   -
ال��ن��ب��ي اجل������رياري ال���ذي 
بال�سدفة  ���س��وت��ي  ���س��م��ع 
عائلتنا،  �سديق  بو�سفه 
وكان عمري ع�سر �سنوات، 
ال��ربن��ام��ج  يف  ف��ق��دم��ن��ي 
"مواهب"،  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
حيث غنيت "الأطالل" مع 

العود فقط.
و���س��م��رية ق��ل��ي��ل��ة ال��ك��الم، 
منخف�س  ب�����س��وت  جت��ي��ب 
نف�سها،  م��ن  واث��ق��ة  ج���دًا، 
تطل �سخ�سيتها من خالل 
ب���ري���ق ع��ي��ن��ي��ه��ا، وج��ه��ه��ا 

الطفويل،  عاملها  يف  تعي�س  وم��ازال��ت  جميل، 
رغم املواهب املبكرة التي حتملها يف حنجرتها 
الطريفة  �سخ�سيتها  مالمح  ويف  الكلثومية، 

اجلريئة.
اأ�ساألها:

* من اأطلق عليك لقب "اأم كلثوم املغرب"؟
الوهاب  عبد  حممد  الأ���س��ت��اذ  �سمعني  لقد   -
عندما كان يف املغرب، واأطلق علي هذا اللقب.

* ومباذا اأو�ساك الأ�ستاذ عبد الوهاب؟
ل�سوتي،  يومية  مترينات  ب��اإج��راء  اأو���س��اين   -

اأعلى،  اأغني ب�سوت  اأن  اأنه يجب علي  واأ�ساف 
وقال "لو طويِت �سوتك حيجي يوم يغيب".

* ومن �سمعك اأي�سًا؟
- تق�سد من اأهل الفن؟

* اأيوه.
"اإن  يل  وق��ال  حافظ،  احلليم  عبد  الأ�ستاذ   -

�سوتي يتميز بالإح�سا�س".
* ومن غري اأهل الفن؟

الذي  الثاين  احل�سن  ملكنا  جاللة  �سمعني   -
تف�سل بال�سماح يل بالغناء يف ق�سره.

* وماذا غنيت يف ق�سر امللك؟
جاللته  هناأين  وقد  الأيام"،  "ودارت  اأغنية   -

و�سجعني.

اأفت�س عن ذاتي
عامل  اىل  تنتمي  زال��ت  ما  �سمرية  اأن  واأن�سى 

الطفولة، فاأجوبتها تن�سيك عمرها، واأ�ساألها:
* ما راأيك بنف�سك؟

- ل اأقول، فهذا ما اأتركه للجمهور.
كلثوم  اأم  لقب  ت�ستحقني  ان��ك  تظنني  وه��ل   *

املغرب؟
ال�سوؤال  ه��ذا  على  �ساأجيب  اين  تظن  وه��ل   -
بطريقة  ولكن  ال�سابق  ال�سوؤال  نف�س  هو  الذي 

ثانية؟ اأنا ل اأ�ستطيع اأن اأحكم على ذاتي.
اأم  اأغنيات  اأداء  اأفهم انك �ستم�سني يف  * هل 

كلثوم مكتفية بذلك؟
�سخ�سي يف  لون  اىل  اأتطلع  فاأنا  بالطبع،  ل   -
الغناء، واآمل اأن يكت�سف لوين هذا اأحد امللحنني 

ويطلقني ب�سخ�سية مميزة.
* وهل تعرفني اأنت لونك اخلا�س؟

مقنعًا،  للنا�س  �ساأقدمه  م��ا  يكون  اأن  اآم��ل   -
ير�سيني اأوًل، ثم ير�سي النا�س.

* وماذا حققت من ذلك بعد ثالث �سنوات من 
اإطاللتك على اجلمهور؟

يف  غنيت  فبعدما  ذات��ي،  عن  اأفت�س  مازلت   -
برنامج "مواهب" التلفزيوين، قدمني الأ�ستاذ 
نزار موؤيد العظم يف املغرب بحلقتني من متثيلية 

عبد الوهاب
�صّماين اأم كلثوم املغرب!

مقابلة مع 
�صمرية �صعيد 
يوم كانت ابنة 
عامًا:  13

يف االأ�شبوع املا�شي 
جاءت من حتمل 
لقب "اأم كلثوم 
املغرب" اىل لبنان، 
وكان لنا معها هذا 
امل�شوار:
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تلفزيونية ا�سمها "جمال�س الفن والأدب"، قمت 
بهما بدور متثيلي غنائي.

* وهل تتمتعني مبوهبة التمثيل؟
- هذا ما اأرجوه.

* وهل تتمنني يف امل�ستقبل اأن ت�سبحي مطربة 
اأم ممثلة؟

- الثنني معًا.
* ماذا غنيت ومثلت يف هاتني احللقتني؟

يف  للمليحة  "قل  مو�سحني  غنيت  الأوىل  يف   -
ويف  اأحبابنا"،  اىل  و"�سكونا  الأ�سود"،  اخلمار 
الثانية وعنوانها "قي�س وليلى" قمت بدور ليلى 
وهي  الإله"  "�سبحان  فيها  وغنيت  ال�سغرية، 
من كلمات روحية القليني، واأحلان عبد ال�سالم 
اأن�سدت  كما  املغرب،  ملحني  اأ�سهر  اأحد  عامر 
اأغنية  البي�ساين  اأح��م��د  الأ���س��ت��اذ  اأحل���ان  م��ن 
جاللة  اب��ن  ر�سيد  م��ولي  ميالد  عيد  ملنا�سبة 
لالإذاعة  و�سجلتها  الق�سر،  يف  غنيتها  امللك، 

اأي�سًا.

اأ�سطح واأغني بالفرن�سي

و�ساألت �سمرية عن منا�سبة جميئها اىل لبنان، 
فتقول:

العظم  موؤيد  نزار  الأ�ستاذ  من  بدعوة  جئت   -
لأتعرف على الو�سط الفني يف لبنان، والأ�ستاذ 

نزار يتعهد باإطالقي فنيًا بت�سجيع من اأهلي.
* وهل تعرفني �سيئًا عن الفن اللبناين؟

ل��ه��ا اغنية  - اأح���ب ال�����س��ي��دة ف���ريوز واأح��ف��ظ 
"زوروين" كما اأين معجبة جدًا ب�سوت الأ�ستاذ 

وديع ال�سايف.
* ويف امل�ستقبل هل �ستغنني فقط اللون املغربي؟
- لي�س من ال�سروري، وقد اأغني اللون امل�سري 

اأو اللبناين بالإ�سافة اىل املغربي، هذا متوقف 
على امللحن الذي �سيطلقني.

* وماذا تعرفني من الفن املغربي؟
- بغ�س الأغنيات ال�سعبية وال�سطح.

* وما هو ال�سطح؟
ال�سرقي،  الرق�س  ي�سبه قلياًل  - رق�س مغربي 
يرق�س بالقفطان "اللبا�س املغربي" مع منديل 
على اخل�سر، ويوؤدى على ايقاعات "التعريجة" 
من  اأكرب  وهي  و"الدربوكة"  الطبلة،  هي  التي 

الكبري. الرق  "التعريجة" و"البندير" وهي 
* وهل جتيدين ال�سطح اأي�سًا؟

باب  من  اأ�سطح  اإمن��ا  بالطبع،  اأح��رتف��ه  لن   -
الهواية.

* وهل تدر�سني الفن؟
- اأدر�س البيانو على يد مدّر�سة فرن�سية، والعود 

على يد اأ�ستاذ مغربي.
* والغناء الأجنبي؟

عبد  يل  حلنها  فرن�سية  اأغنية  مرة  اأن�سدت   -

الغناء  اأح��رتف  لن  ولكني  جندار،  ابو  احلميد 
العربي  الغناء  يف  ما  اىل  يفتقد  لأنه  الفرن�سي 

من اإح�سا�س.
* وهل اأعجبك لبنان؟
- لبنان "زينه قوي".

* وكيف وجدت املراأة اللبنانية؟
- املغربية اأجمل، وخا�سة يف جمال عينيها.

اأو  �سمرية،  �سوت  اىل  اأ�ستمع  ان  لب��د  وك��ان 
من  الفال�س  مقطع  فغنت  امل��غ��رب،  كلثوم  اأم 
اغنية  من  مقطعًا  ثم  الأيام"  و"دارت  اغنية 
ب�سوت  تتمتع  انها  من  فتاأكدت  "الأطالل"، 
جميل جدًا، يتميز بالإح�سا�س والقدرة والأداء 
جتتاز  ال�سن،  بهذه  �سمرية،  ولكن  امل��ره��ف، 
مرحلة التطور، فاذا ما قدر ل�سوتها اأن يحافظ 
العديدة، ويجد  الفنية، ومعطياته  اأ�سيائه  على 
ن�ستطيع  الالزمة،  بالعناية  ويتعهده  ينميه  من 
اأن نقول اإن �سمرية بن �سعيد املغربية �ست�سبح 

حدثًا يف الغناء املغربي.

عام  ال��دام��ور  ق��رب  الدببة  يف  النور  اأب�سرت 
للغناء  م��ي��اًل  اأظ��ه��رت  �سغرها  وم��ن��ذ   .1934
حيث  املو�سيقي  باملعهد  فالتحقت  واملو�سيقى، 

در�ست اأ�سول الغناء.
يف  وزميالتها  اأ�ستاذتها  اأنظار  �سوتها  ولفت 
املدر�سة، فقدمتها الإدارة يف الإذاعة اللبنانية 

مع فرقة فليفل لالأنا�سيد املدر�سية والقومية.
يف �سباط 1950 �سمعها يف الإذاعة امللحن حليم 
الق�سم  اآنذاك من كبار موظفي  وكان  الرومي، 
تعرفه  ما  له  تن�سد  اأن  اإليها  وطلب  املو�سيقي، 
علينا  مالك  ديرتي  "يا  فا�سمعته  اأغ���ان،  من 
لوم" لأ�سمهان، ثم "يا زهرة يف خيايل" لفريد 

الأطر�س.
الرومي،  حليم  يد  على  درا�سة  اأ�سهر  �ستة  بعد 
اأن�سدت نهاد حداد، وهو ال�سم الأ�سلي لفريوز، 
وط��اوع��ت  "تركت  اأغانيها  اأوىل  الإذاع����ة  يف 
حبك"، ثم "يف جو �سحر وجمال" وكلتاهما من 
اأحلان حليم الرومي، وكان ذلك يف اأيار 1950.

الرحباين،  عا�سي  اىل  تعرفت  ال�سنة  نف�س  يف 
�سليم  مثل:  عديدين  مللحنني  اأن�سدت  اأن  وبعد 
اأن�سدت  الن�سر،  اأبو  خالد  املني،  نقول  احللو، 
حليم  عليها  اأط��ل��ق  ث��م  اأحل���ان،  ع��دة  لعا�سي 

الرومي ا�سمها الفني "فريوز".
"يا  وعليها   1952 ع��ام  ا�سطوانة  اأول  �سجلت 
ا�سوف  مهما  "اأحبك  بلدك"،  م��روح  يا  حمام 

منك".
لعا�سي  اأ���س��ط��وان��ة  على  �سجلتها  اغنية  اأول 
تظهر  ومل  بعيونو"،  احل��ب  "بلمح  الرحباين 
ق�سم  اأق��ف��ل��ت  ق��د  ك��ان��ت  ال�سركة  لأن  لل�سوق 

الت�سجيالت العربية.
اىل  جن��اح  من  ذل��ك  بعد  ف��ريوز  �سوت  انطلق 
جناح، عندما ا�ستمع العامل العربي من اأق�ساه 
"عتاب".  اأغنية  دم�سق  اإذاعة  من  اأق�ساه  اىل 
الأ�سوات  من  ذل��ك  بعد  ف��ريوز  �سوت  واأ�سبح 
النادرة التي حتتل الإذاعات العربية، واأغانيها 
التي اأبدع عا�سي ومن�سور رحباين يف �سياغتها 

وتلحينها.
فنهما  ع�����س��ارة  ومن�سور  عا�سي  و���س��ع  لقد 
التقت  وبذلك  �سوتها،  خدمة  يف  وموهبتهما 
اعتيادية  غري  ظاهرة  وخلقت  النادرة  املواهب 

يف ال�سرق العربي.

"اأ�صطح" واأغني 
بالفرن�صي 

االأطر�س.. اأحيانًا! وفريد  الوهاب  لعبد  اأواًل  غنت 
لكن اأغنية "عتاب" هي التي اأطلقتها

اأ�صبح عمرها اليوم 85 عامًا:

فريوز...
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يعود اأ�سل هذه العادة اجلميلة للعهدين الروماين 
بل  الزهور،  من  باقة  تكن  مل  ولكنها  واليوناين، 
كانت جمرد حزمة من الأع�ساب والثوم والتوابل 
الأرواح  واإب��ع��اد  بطرد  مرتبطة  لأ�سباب  ت�سنع 
ال�سريرة واحلظ ال�سيئ والأمرا�س عن العرو�س 

وزوجها.
ال��ورد  لباقة  العرو�س  حمل  على  عامليًا  التفاق 
ح�سب العادات والتقاليد عند ال�سعوب يوؤكد اأنها 
حمظوظة يف اختيار �سريكها، ولالعتقاد ال�سائد 

باأن الورد ُيبعد احلظ ال�سيئ عن العرو�س.
العرو�س  رمي  �سر  عن  البع�س  يت�ساءل  قد  لكن 
التكلفة  رغم  الزفاف،  انتهاء  بعد  ال��ورد  بباقة 

املرتفعة لبع�س الباقات؟
هذه  وراء  ف��اإن  "مرتو" الربيطاين  موقع  ح�سب 
الفقرة  تقليد قدمي كانت ت�سهده حفالت الزفاف 
اإذ كان النا�س، ومنذ مئات ال�سنني، يعتقدون اأن 
العرو�س تكون مباركة يف ليلة زفافها، واحل�سول 
احلظ  مينح  برقعها  اأو  ف�ستانها  من  قطعة  على 
ال�سعيد ملن تاأخذها. وقد جرت العادة يف الأيام 
واإجنلرتا،  كفرن�سا  ال��دول  بع�س  لدى  اخل��وايل، 
اأغرا�س  من  �سيئًا  املدعوات  الفتيات  تاأخذ  اأن 
الع��ت��ق��اد  ه���ذا  وب�سبب  ب��ه��ا.  تيمنًا  ال��ع��رو���س 
وتت�سرر  �سر�س  لهجوم  العرو�س  تتعر�س  كانت 

مالب�سها.
اإل اأن هذه العادات بداأت تتغري تدريجيًا، بهدف 
الثمن،  الباهظ  العرو�س  ف�ستان  على  احلفاظ 
وا�سُتبدلت هذه العادة برمي العرو�س باقة الورد 
تلتقطها  التي  الفتاة  اأن تكون  التي حتملها، على 

هي �ساحبة احلظ ال�سعيد.
يقلق  الذي  العنو�سة  �سبح  من  اخلال�س  وبهدف 
بَركب  اللحاق  اأج���ل  وم��ن  الفتيات  م��ن  الكثري 
العامل  �سعوب  تفننت  ال�سعيدات،  امل��ت��زوج��ات 
غريبة  تبدو  تكاد  التي  وتقاليدهم  بعاداتهم 
العازبات  الفتيات  تقوم  مثاًل  تركيا  ففي  للغاية، 
اأ�سمائهّن على ظهر حذاء العرو�س، ومن  بكتابة 
منطلق املثل البغدادي القدمي القائل )التايل رّبه 
عايل(، فاإن اآخر فتاة يدون ا�سمها على احلذاء، 

تعتقد باأنها �ستتزوج بعد العرو�س مبا�سرة.

اجلميل  التقليد  هذا  اأن  موؤخرًا،  للنظر  الالفت 
الذي اقت�سرت تاأديته بني العرو�س وفتيات حفلة 
لإ�سفاء  ال�سبان  من  جمموعة  خرقته  زفافها، 
والغبطة  وال�سحك  امل��رح  من  اأج��واء  من  املزيد 
الفتيات،  يناف�سون  باتوا  فال�سباب  احلفل،  على 
ونظرًا لتمتع ال�سباب بقوة ع�سلية تفوق الفتيات، 
�سيظفر اأحدهم دون �سك يف لقف م�سكتها دون 

منازع.  
املتابع حلفل زفاف امل�ساهري قد يتذكر جو املرح 
الرتكية  املمثلة  زف��اف  حفل  �ساد  ال��ذي  اجلميل 
باقة  برمي  قيامها  حلظة  كايا  ه���ازال  ال�سابة 
الزهور اإىل �سديقاتها، حيث اند�س و�سطهن اأحد 
التقاط  يف  جنح  ال��ذي  ال�سباب  من  اأ�سدقائها 
ال�سحك  م��ن  نوبة  يف  اجلميع  لي�سقط  الباقة 
وي�سر هو على الحتفاظ بها راف�سًا منحها لأي 

من الن�ساء كما تقول التقاليد.
يف  املقامة  اجلميلة  الزفاف  حفالت  اإح��دى  يف 
�سيف  اقتن�س  روتانا،  بابل  فندق  قاعات  اإحدى 
الآداب_  كلية  يف  ط��ال��ب  ع��ام��ًا،   21 ج���الل، 
واقفًا  العرو�س، عندما كان  جامعة بغداد م�سكة 
اللواتي  الفتيات  جمموعة  �سمن  و�سديقه  هو 
يف  اأم��اًل  العرو�س،  خلف  جميلة  بحلقة  جتمعن 

لقف م�سكتها. 
يف  للفتيات  مناف�سته  �سر  ع��ن  �ساألناه  عندما 
لقف امل�سكة وهل ثمة اتفاق مربمج م�سبقًا بينه 
اأحببنا  نعم  قال:  عمه،  ابن  كونه  العري�س،  وبني 
واملرح  ال�سحك  من  اأجواء  اإ�سفاء  والعري�س  اأنا 
مت�سك  اأن  يتوقع  اأغلبهم  لأن  احل�����س��ور،  على 
اأثار  بامل�سكة  الفتيات، ففوزي  واحدة من  ال�َسّدة 
احل�سور  يل  �سفق  نف�سه  الوقت  ويف  غيظهن، 

واملرح،  واملفاجاأة  ال�سحك  �سادها  اأجواء  و�سط 
علمًا اأن العرو�س تعمدت رمي امل�سكة ناحيتي. 

اإن بداأت فقرة رمي  اأخرى، وما  يف حفلة زفاف 
من  احلفل  مذيع  طلب  بعدما  العرو�س،  م�سكة 
الفتيات ال�سغريات التجمع خلف العرو�س، حتى 
"رند نبيل" للفقرة وت�سارعت  ا�ستعدت العرو�س 
ميينًا  التمايل  على  لت�سجيعها  احلفلة  م�سورة 
تناف�ست  امل�����س��ك��ة،  ل��رم��ي  ا���س��ت��ع��دادًا  و���س��م��اًل 
فهن  للتقاطها،  زف��اف��ه��ا  حفل  يف  اجل��م��ي��الت 
ليكللن  بها  مي�سكن  اأن  ال�سرب  بفارغ  ينتظرن 
م�ستقبلهن بال�سعادة، يف هذه اللحظة بداأت بني 
للحاق  وم�ستميتة  ج��دًا  �سر�سة  معركة  الفتيات 
اأو  امل�ساركة،   اأحب  الورد، جميع احل�سور  بباقة 
على الأقل كان يراقب ما يجري عن كثب، لتاأتي 
رند  ال��ع��رو���س  رم��ت  عندما  احلا�سمة  اللحظة 
م�سكتها ليظفر بها ابن خالها دون بقية الفتيات!

اأهلية  �سركة  يف  موظف  �سنة،   23 خالد،  اأث��ري 
بالكرادة، فاز هو الآخر بلقف م�سكة العرو�س يف 
حفل زفاف ابنة عمته، يقول: منذ كنت �سغريًا، 
كانت تعجبني مرا�سم ليلة الزفاف، ومنها فقرة 
اأظفر  ل  مل��اذا  نف�سي  يف  فقلت  العرو�س،  م�سكة 
مب�سكها واأغري �سيئًا من العادات املتبعة، وجنحت 
باقتنا�سها كوين اأطول من الفتيات احلا�سرات. 
كلية  طلبة  اأح���د  ع��ام��ًا،   20 اإح�����س��ان،  ���س��ام��ر 
اأحب  الرتبية- اجلامعة امل�ستن�سرية، هو الآخر 
على  اأ�سدقائه  مع  مرتاهنًا  الفتيات،  ميازح  اأن 
زميلتهم  وه��ي  العرو�س  م�سكة  لقف  يف  قدرته 
خلفها  �سديقاتها  جتمعت  فعندما  الكلية،  يف 
ا�ستعدادًا للقف م�سكتها، ظفر هو بلقفها، قائاًل: 
طاملا  اجلميل،  التقليد  هذا  اخ��رتاق  يف  باأ�س  ل 
على  وال�سحك  امل��رح  من  ج��وًا  ي�سفي  اأن خرقه 
اأن  م�سيفًا  احل�سور، 
اأغلب مرا�سم العرو�س 
تربز فيها الفتيات، اأما 
لهم،  دور  فال  ال�سباب 
اأك���ون  اأن  اأح��ب��ب��ت  ل���ذا 

مناف�سًا لهن

عادات ليلة الزفاف، 
التي ت�شهدها حفالت 
الزفاف يف اأيامنا 
هذه، كثرية، ومعظمها 
هي ترّددات من 
املا�شي، منها م�شك 
العرو�ص ل�شدة 
ورود اأنيقة ومن 
ثم قيامها برميها 
على �شديقاتها 
وقريباتها.  

�صبان يناف�صون الفتيات 
على "م�صكة العرو�س"

ترجمة واإعداد: اآالء فائق
عن موقع/ مرتو االإنكليزي
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مناف�صة �صديدة
يقول توين روت�س )57عامًا(: كل ما ميكنني تذكره 
اأذه���ب بها مع  التي كنت  الآي�����س ك��رمي  ه��و ع��رب��ات 
وهذا  اأ�ساعده  كي  امل�سي  من  اأمتكن  اأن  قبل  وال��دي 
اأردت القيام به، لكنه علمني كل �سيء، مثاًل  كل ما 
كيفية اإ�سالح وحدات التربيد واملحرك يف ال�ساحنة 
بنف�سي لأنها مركبات معقدة جدًا واأن اأكون م�ستعدًا 
يكون  اأن  يجب  ال��ذي  الف�ساء  رائ��د  مثل  ط��ارئ  لكل 

متهيئًا لأي حدث. 
ب��ي��دف��ورد  وه���ي  الأوىل  ���س��اح��ن��ت��ه  روت�����س  ا���س��رتى 
جنيه   500 م��ق��اب��ل   1965 ال��ع��ام  يف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
اإ�سرتليني، واأخذ يجوب ال�سوارع  لبيع  الآي�س كرمي 
متبعًا طريقة والده  يف فرتة اخلم�سينات وال�ستينات، 
كانت  يومها  نف�سها  هي  ال�سوارع  تكون  قد  وي�سيف: 
الأ�سا�سية يف  امل��ك��ون��ات  م��ن  ك��رمي  الآي�����س  ع��رب��ات 
للهيئة  ووفًقا  احلال.  تغري  والآن  املحلية   املجتمعات 
فاإن هناك ما بني 2500 و 5000 �ساحنة  التجارية، 
لكن 10% منهم فقط من  املتحدة،  اململكة  تعمل يف 
بقي ميار�س مهنة التجارة يف ال�سوارع. ي�سيف رو�س: 
كانت لدينا الكثري من املناف�سة يف تلك الأيام ولكنها 

الآن اأخذت متوت وت�سمحل. 
�صوبر ماركت

كانت  املا�سيات  اخلم�س  ال�سنوات  اأن  روت�س  ذك��ر 

اأن  كوبر  ووترهاو�س  براي�س  تقرير  وجد  اإذ  الأ�سواأ، 
عدد حمال الآي�س كرمي ارتفع بن�سبة 20 % يف العام 
ويلقي  البوظة.  عربات  انح�سار  اىل  اأدى  ما    2017
ال�سوبر  حم��ال  يف  الرتاجع  ه��ذا  على  باللوم  روت�س 
لكن  بخ�س،  بثمن  ك��رمي  الآي�����س  تبيع  التي  م��ارك��ت 
يلعب  ل  حيث  الوحيد  ال�سبب  هي  لي�ست  املناف�سة 
اإذ ل  اعتادوا عليه،  الطلق مثلما  الهواء  الأطفال يف 
وانت  تقرتب  اآي�س كرمي  �سيارة  دقات  �سماع  ميكنك 
حتويل  اأن  روت�س:  واأ�ساف   .iPad بجهاز  م�سغول 
وا�ستخدامها  حديثة  بطريقة  كرمي  الآي�س  �ساحنات 

يف حفالت الزفاف هو خ�سارة اجتماعية. 
االحتاد االأوروبي

من  مزيجًا  ك��رمي  الآي�����س  �سنع  يف  روت�س  ي�ستخدم 
 Mediterranean Ices الطازج  احلليب 
ت�سعري  ومت  ال�سيئ  باملنتج  ولي�س  ج��دًا  لذيذ  وه��و 
منتجاته  بنحو 2 جنيه ا�سرتليني اإذ اأن معظم النا�س 
تقريبًا ي�سرتون املخاريط ال�سغرية خا�سة اذا كانت 
العائلة فيها اأكرث من طفل لنهم ل ميلكون  القدرة 
ا�سرتليني(  جنيه   3( الكبرية  املخاريط  �سراء  على 
بريطانيا  خروج  منذ  لإنفاقه  املال  ميلكون  ل  لأنهم 

من الحتاد الأوروبي. 
ي�سيف روت�س: يف الآونة الأخرية بداأ النا�س ي�ساألون 
عن الآي�س كرمي النباتي لكن  لديه اآي�س كرمي للكالب 

- لي�س لأن الكالب ت�ستحق اأكرث من النباتيني- ولكن 
لأنه قدم عر�سًا للكالب يف الفرتة الخرية.

جوائز
عمل توين روت�س يف �سناعة الآي�س كرمي منذ اأن كان 
تعمل  به  خا�سة  �ساحنات  ثماين  الآن  ولديه  �سغريًا 

حتت عالمة كارنيفال اآي�س كرمي يف اإي�ستبورن.
عرب  ميتد  ك��رمي  "اآي�س  يحمل  لرجل  الت�سويت  مت 

عروقه" على اأنه الأف�سل يف اململكة املتحدة.
اململكة  يف  موبيلر  اأف�سل  جائزة  على  ت��وين  ح�سل 
 Ice Cream Alliance قبل  من  املتحدة 
- الحتاد التجاري ل�سناعة الآي�س كرمي يف اململكة 

املتحدة التي تبلغ قيمتها مليار جنيه ا�سرتليني.
للعمالء  ال�ستثنائية  خدماته  عن  باجلائزة  فاز  لقد 

وتفانيه يف ال�سناعة وجمتمعه املحلي.
عن اجلارديان

رغم انح�صار عربات االآي�س كرمي

ت�����وين روت�������س
ع����ام����ًا  40 م����ن����ذ  ف���ي���ه���ا  ي���ع���م���ل 

توين.. رجل االآي�ص كرمي، كما يطلق عليه يف اململكة املتحدة، وبالتحديد يف 
مدينة اإي�شتبورن. عمل توين روت�ص يف �شناعة االآي�ص كرمي منذ اأن كان �شغريًا 

ملدة 40 عامًا وتعلم مهنته هذه من والده وهو يف ال�شاد�شة من عمره وظل يبيع 
االآي�ص كرمي عرب عربته ال�شهرية واملعروفة على الرغم من انح�شار، هذه التجارة 

)جتارة ال�شوارع( التي اأخذت متوت وتنح�شرعما كانت عليه يف ال�شابق. 
ترجمة: ثريا جواد
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)ما خاب من ا�شت�شار(
حديث نبوي �سريف بكلمات معدودة، لكنه در�س 
اأن نواجه  نحو حياة �سوية. رمبا ل مير يوم دون 
م�سكلة، �سواء يف البيت او يف العمل، ولي�س ال�سبب 
فينا او يف اأفراد العائلة او زمالء العمل، اإمنا يف 
والتعامالت  واملتطلبات  املت�سارعة  احلياة  طبيعة 
اليومية. ولأجل املحافظة على طاقتنا الإيجابية، 
وحلها  ال�سغرية  امل�ساكل  اىل  النتباه  من  لب��د 

بال�ست�سارة.
ال�ست�سارة لي�ست ت�سغريًا للنف�س، اأبدًا، و�ساأعطي 
املقربني  ت�ست�سري  ايجابية،  طاقة  خلبرية  مثال 
منها: زوجها، ابنها، �سديقتها، علمًا باأنها اأي�سًا 
عائلة..  كم�ست�سارة  واأقرباء  اأ�سدقاء  اليها  يلجاأ 
اإيل،  يلجاأ  ملن  م�سورات  منحي  فرغم  اأن��ا،  وهي 
الطبيعة  اإنها  اأ�ست�سريه،  من  اىل  بحاجة  اأجدين 

الب�سرية ال�سوّية التي ت�سعرنا باأننا ل�سنا وحدنا.

اأعود اىل عنوان هذه املادة )الطاقة الإيجابية يف 
اجل�سم ال�سليم(، واأدناه عوار�س �سحية اأ�سبابها 
نكابر، علمًا  اأن  نف�سي، ل نحتاج  تعب  او  م�ساكل 
نتاج جت��ارب ملخت�سني يف  ال��ع��وار���س  ه��ذه  ب��اأن 
العامة  بال�سحة  وعالقتها  الإيجابية  الطاقة 
بالأمر  ن�ستهني  ل  اأن  وعلينا  النف�سية،  وال�سحة 
او  املتخ�س�سني  من  له  نرتاح  من  ن�ست�سري  واأن 

املقربني للم�ساعدة.
متالزمة القلب املنك�شر

او خلل  قلبية  اأزمة  اأية  والأعرا�س ل تختلف عن 
هذه  تتحول  ان  وقبل  للقلب.  الوظيفي  الأداء  يف 
هذه  اأن  ن��ع��رف  ع�سوي،  م��ر���س  اىل  امل��ت��الزم��ة 
من  اأك��رب  بن�سبة  امل���راأة  ت�سيب  التي  املتالزمة 
متخ�س�سة  طبية  م��واق��ع  اىل  ا�ستنادًا  ال��رج��ل 
حتدث  موؤقتة  قلبية  حالة  فهي  الإن��رتن��ت  على 
اأحد  كوفاة  حمزن،  ملوقف  التعر�س  نتيجة  غالبًا 

�سديق  خيانة  اكت�ساف  او  النف�سال  او  الأحباء 
النف�سية،  ال�سدمات  من  وغريها  عمل،  زميل  او 
وي�سعر امل�سابون بها باأمل يف ال�سدر وانقبا�سات 
ويتم  قلبية  لأزم��ة  يتعر�سون  اأنهم  ويظنون  قوية 
وب�سوؤال  التخطيط  وبعد  امل�ست�سفى،  اىل  نقلهم 
اأزمة  من  امل�ساب  اإليه  تعر�س  عما  الطبيب  من 
عند  لي�س  عالجه  باأن  ن�سيحته  �ستكون  نف�سية، 
طبيب القلب او يف الأدوية او العملية اجلراحية، 
ا�ست�ساري  اىل  اأو  نف�سي  اىل طبيب  باللجوء  اإمنا 
ا�ست�سارات  مكاتب  اأن  اأع���رف  م�سبقًا  اأ���س��رة. 
غالبية  يف  كما  العراق  يف  �سائعة  لي�ست  الأ�سرة 
يكون  اأن  النف�سي  الطبيب  ي�ستطيع  ولكن  الدول، 

م�ست�سارًا يف هذه احلالة او اللجوء اىل �سديق.
اإن عالج هذه املتالزمة يكون يف بث الهموم اىل 
جهة،  من  بال�سر  �سيحتفظ  اإنه  به،  نثق  �سخ�س 
ودعمه  بن�سائحه  معنا  ي�ستمر  اأخرى  جهة  ومن 

اىل اأن يندمل جرح القلب او يتعافى من النك�سار. 
هذا الدعم ال�سوي ي�ساعف الطاقة الإيجابية من 
خالل اإعادة الثقة بالنف�س والقلب و�سيكون جتربة 

حياتية ناجحة ن�ستطيع اأن مننحها لغرينا.
املعدة و القولون 

وهناك عار�س اآخر يبداأ نف�سيًا ويتحول اىل مر�س 
املعدة  اآلم  وهو  نف�سه،  الوقت  يف  وم��وؤمل  مزعج 
النتباه  وع��دم  والإح��ب��اط،  احل��زن  ي�سببها  التي 
اإليه �سيحوله اىل قرحة دائمة واأدوية وم�ساعفات 
اىل  وحتيلنا  الإيجابية  الطاقة  متت�س  جانبية 
اإن  ما  وعالجه  ال��ي��وم،  ط��وال  متَعبني  اأ�سخا�س 
ملتالزمة  ال�سابق  العالج  عن  يختلف  ل  به  ن�سعر 
والتي  القولون  اآلم  نن�سى  ول  املنك�سر.  القلب 
واأ�سبابها  الع�سبي(،  )القولون  ا�سمه  ي�سرحها 
واحللم  الأمل  فقدان  او  والإحباط  احلزن  اأي�سًا 

وعالجها، اأي�سًا، بال�ست�سارة.

بال ندم
للج�سم لغته اخلا�سة ليبلغنا باأوجاعه واآلمه، كل 
ع�سو فيه يتاأثر مبا حولنا ومبا نواجهه من متاعب 
او م�ساعب يومية، واجل�سم اإذ يبلغنا اإمنا لأجلنا 

ول�سعادة ن�ستحقها وتوازن نف�سي لبد منه.
اأ�سرنا  ما  ت�سبه  باأعرا�س  يت�سبب  اأي�سًا  القلق 
يولد  والقلق  ال�سديد،  ال�سداع  عن  ف�ساًل  اليه، 
او  لأنف�سنا  قرار  اتخاذ  اعتاب  على  ونحن  غالبًا 
قرار  اتخاذ  من  الندم  وخ�سية  العائلة،  لأف��راد 
خاطئ وعالج ال�سداع لبد من ا�ست�سارة �سديق 
او اأفراد العائلة والتو�سل اىل قرار مريح للنف�س 

ولي�س بعده ندم.
ب�سعادة  احلياة  جتعل  التي  الإيجابية،  الطاقة 
م�سكلة  لأي��ة  حل  اىل  التو�سل  يف  وت�سهم  ممكنة 
حتتاج  حوله،  ممن  حمبوبًا  �ساحبها  يكون  لكي 

اىل ج�سم �سليم، وال�سالمة يف ال�ست�سارة..

الطاقة االإيجابية يف اجل�صم ال�صليم

اأي عار�ص �شحي يوؤثر على 
االإن�شان وميت�ص طاقته 
االإيجابية، ويف حال 
ا�شتمراره ي�شبح ال�شخ�ص 
كتلة من الطاقة ال�شلبية، 
غالبًا، ل�شدته. واملعروف 
اأن اأ�شا�ص كل االأمرا�ص 
الع�شوية تعب نف�شي مل 
ننتبه اإليه، او انتبهنا، لكن 
املعروف اأي�شًا اأن الغالبية 
تخ�شى العالج النف�شي، 
وتاأخذنا العزة باأنف�شنا 
ونخ�شى حتى اال�شت�شارة.

اأن�صام ال�صاجلي

ال�صالمة يف اال�صت�صارة
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الأزياء  ق�سم  مديرة  فينيجان"،  "كيت  دعت 
يف �سحيفة )اجلارديان( الربيطانية، الن�ساء 
اىل ارتداء ال�سورتات الق�سرية يف كل منا�سبة 
املوجات  منط  ب�سبب  ال�سيف  مو�سم  خ��الل 
التفكري  ع��دم  ���س��رورة  اىل  م�سرية  احل���ارة، 
من  جمموعة  واختارت  ال�سكل،  او  العمر  يف 
زاهية  وب��األ��وان  الأنيقة  الق�سرية  ال�سراويل 

بهيجة. 
�سمل اختيار كيت جمموعة من الأزياء خمتارة 
يف   High Street �سارع  من  عنا�سر  من 
امليزانيات،  جميع  لتنا�سب  املتحدة  اململكة 
ال�سراويل  ارت��داء  يكون  اأن  ميكن  واأ�سافت: 
الن�ساء  من  لكثري  �سدمة  م�سدر  الق�سرية 

عندما ي�سلن اإىل �سن معينة.
تكون  ل  اأن  يجب  ال�سراويل  اأن  كيت  واأك��دت 
الأخ��رى  الأمن��اط  تكون  اأن  وميكن  ق�سرية، 
�سورت  وهناك  املكاتب،  يف  للعمل  منا�سبة  
املدينة وهو خيار  ارتداوؤه و�سط  خا�س ميكن 
ت�سيف  ذكية  �سرتة  وا�ستخدام  ر�سمية،  اأكرث 

له مل�سة جميلة واأنيقة.  

ال�صراويل
ب�����ص��ب��ب امل����وج����ات احل����ارة

الق�صرية
مو�صة ال�صيف
 لكل االأعمار
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زمن  من  تريد  م��اذا  اآب��اوؤن��ا،  عليه  ك��ان  ما  غري  ه��ذا  زمننا 
بائ�س....؟

قال: ا�ستغرُب من بع�س الأ�سدقاء الذين يطعنون املقربني يف 
غفلة منهم.

ع�سنا يف منطقة �سعبية، حتكمها عادات وتقاليد جميلة جدًا 
يفتقرها مْن يعي�س يف املناطق الراقية، ورغم اإمكانيتي املادية 
اإل اأنني مل اأتركها، فالعالقات الجتماعية فيها جميلة جدًا، 
وحينما تزوجُت مْن اأحب وافقتني هي الأخرى على راأيي هذا 
البيت وما فيه  فبقينا فيها، نذهب اىل عملنا مطمئنني على 
لأن هناك عيون اأهل املحلة واأ�سدقائي الذين هم مبثابة اأهلي، 
مبتطلبات  تتعلق  لأم��وٍر  الدائرة  يف  بي  ات�سلوا  مرة  من  وكم 

البيت العتيادية. يف اإحدى املرات ات�سل بي �سديقي املقرب 
يبلغني باأن رائحة �سياط تنبعث من بيتنا، فاأخربتُه اأين ن�سع 
دقائق  اإل  وما هي  الأم��ر،  ويتبني  ي�سرع  اأن  ورجوتُه  املفاتيح، 
ليت�سل بي ويخربين باأن )القدر( الذي على النار قد احرتق، 
قلُت له: لقد ن�سيتُه زوجتي وت�سكرت له كثريًا، فقد اأنقذ البيت 
يف  �سيما  ول  املحلة،  بيوت  مع  نتزاور  كنا  موؤكد.  حريق  من 
وزوجته  ال�سديق  وكانت عالقتنا عميقة مع هذا  املنا�سبات، 
التي ل تكف عن طلب الكثري منا. 

ب���داأت زوجتي  يف الآون���ة الأخ���رية 
تت�سجر منها ومن طلباتها، نبهتها 
وتلبي  حت��رتم��ه��م  واأن  ذل���ك  اىل 
لهما،  ترتاح  ل  باأنها  يومًا  �سارحتني  نقا�س،  بدون  طلباتهم 
�سرخُت  منا،  يرغبان  ما  لنيل  ب�سداقتنا  يطمعان  وباأنهما 
عليها وطلبُت منها اأن تكف عن ال�سك بالنا�س، حاوَلت تو�سيح 
البيت غا�سبًا،  تكمل وخرجت من  اأدعها  اأنني مل  اإل  الأم��ر، 
وفكرُت باأنها اأنانية ل تريدين اأن اأختلط بهما وباأهل منطقتي. 
ومن �سوء ال�سدف اأن التقيتُه )�سديقي املقرب( يف الطريق 
ولحظ غ�سبي وحزين ف�ساألني عما بي، مل اأجبه مبا دار بيني 

وبني زوجتي، قلُت اإنها اأموٌر وم�ساحنات عائلية.
كنا نخرُج معًا يف ال�سفرات، وزيارة املراقد الدينية، والدعوات 
نلبيها مع هذه العائلة بالذات يدخلون ويخرجون كيفما يحلو 

لهم.
هل  الذهبية،  اأ�سورتها  عن  زوجتي  �ساألتني  الأي��ام  اأح��د  يف 
راأيتها، اأجبتها بالنفي وبحثنا عنها يف كل البيت ومل جندها 
فقلت لها: اأنا ل اأ�سُك ب�سخ�س معني ولكن قد يكون اأحد عمال 
اأن  بعد  ال��دار، مل جتب بحرف  �سطح  الذين يرممون  البناء 

اتهمتها بالإهمال فيما يخ�س حلّيها الذهبية.
�سادفتنا عطلة طويلة فقررُت اأن اأ�سطحب زوجتي وابنتي واأن 
ن�سافر اىل ال�سمال، اأخربت بذلك �سديقي)!( الذي فرح لنا 
عليه  فاقرتحُت  وزوجته  هو  الفكرة  نف�س  له  باأن  واأكد  كثريًا 
اأن ياأتي معنا لن�سافر معًا، قال يل: �سوف نلحق بكم بعد اأيام 

حلني اإكمال التح�سريات.
ولكن  احلبيب  �سمالنا  ربوع  يف  جميلة  اأيامًا  وق�سينا  �سافرنا 

يقول:  به مرات عدة ويف كل مرة  ات�سلت  ي��اأِت!  �سديقي مل 
قريبًا �ساألتحق بكم ولكنه مل ياأت، وفكرت اأن عدم جميئه قد 
له ما فكرت  به وقلُت  ات�سلت  املادية،  اإمكانيته  ب�سبب  تكون 
تفكر  ل  اأنا:  �ساأدفعها  ال�سفرة  هذه  تكاليف  اأن  واأ�سفت  فيه 

باأي �سيء.
اأغلق الهاتف بعد اأن �سكرين كثريًا على موقفي هذا، �سمعت 
لُه؟  امل�ساعدات  ه��ذه  كل  مل��اذا  وناق�ستني،  املكاملة  زوجتي 
وطال اجلداُل بيننا، ثم �سرخت ابنتي وبكت ودخلت غرفتها 
واأغلقت الباب، ومن وراء الباب طلبت منا العودة اىل البيت، 
بانتظارنا  ك��ان  بحالتِه،  لُنفاجاأ  البيت  اىل  ع��ُدن��ا  وه��ك��ذا 
باأن  منهما  عرفنا  ح��دث،  ما  لنا  �سرحا  وزوج��ت��ه،  �سديقي 
وحلي  ماٍل  من  ندخره  ما  و�سرقوا  غيابنا  ا�ستغلوا  ل�سو�سًا 
لها  بعثتها  التي  ال�سغرية  ابنتي  مالب�س  وحتى  بل  ذهبية 
احلمد  بالقول:  املو�سوع  �سديقي  اأنهى  اخلارج،  من  خالتها 

هلل على �سالمتكم وهذا هو املهم!
دخل  اأي��ن  من  ال�سرطة  تقرير  يو�سح  اأمل  زوجتي:  له  قالت 

الل�سو�س؟
الباب  لك�سر  اآث��ار  ل  اذ  ال�سطح،  باب  من  دخلوا  اإنهم  قال: 

الرئي�س.
اأجابتُه: �سطح دارنا مال�سق متامًا ل�سطح اجلريان ولميكن 
جتاوزه ليدخل بيتنا، اأ�سكّتها بحجة التعب خوفًا من اأن توجه 

التهام اليه.
اأهلها  اإثرها  اندلعت معركة بيننا تدخل على  وحينما خرجا 

وطلبوا منها الكف عن �سكوكها غري املجدية ومن غري دليل.
�سيارة  �سراء  ومنه  ل�سديقي  املادي  التح�سن  األحظ  وبداأُت 
و...و...وبحكم عالقتي معه �ساألته عن �سر هذا، اأجابني: لقد 

عملت مع اإحدى ال�سخ�سيات الكبرية وهذا هو ال�سبب.
تعلق على  بالأمر ولكنها مل  له كثريًا وحدثت زوجتي  فرحُت 

املو�سوع.
ُدعيت مع جميع من يف املحلة اىل فرح اأحد �سبابها، ذهبنا 
اىل القاعة، كانت زوجة �سديقي اإياه وبناتها هناك، جل�ست 
واأي�سًا  �سديقي  ارت��ي��اح  ع��دم  األح��ظ  كنت  معهم،  زوجتي 
تطلعات زوجتي الغريبة بهم! وما هي ال دقائق حتى خرجوا 

بحجة عمل لهم يف مكان اآخر.
ي�ستطيعون  ل  اإنهم  ثقة:  وبكل  قالت  مابهم؟  زوجتي:  �ساألت 
ترتدي  وزوجته  ابنتك!  مالب�س  يرتدون  بناتهم  لأن  البقاء 
مالب�سي وبع�س حلّيي الذهبية، لقد ظنوا اأننا لن ناأتي، لأنني 
قلت لها قبل اأيام اأننا ل ن�ستطيع ح�سور احلفلة ب�سبب زيارتي 
لأمي املري�سة، لذا لب�سوا وتزينوا مبالنا، وهكذا اأوقعتهم يف 
ي�ستطيعوا  مل  بنا  فوجئوا  وحينما  لهم!!  ر�سمته  ال��ذي  الفخ 
اإيجاد الأعذار لهم، ولكنها  البقاء. يف طريق العودة حاولُت 
كانت م�سممة على تقدمي بالغ لل�سرطة باتهامهم بال�سرقة، 
وحققت  ج��دي��د،  م��ن  البيت  �سرقة  مو�سوع  انفتح  وه��ك��ذا 
ال�سرطة مع اجلميع حتى مع بناتهم وحينما �ساألتهم ال�سرطة 
وبتوجيه من زوجتي من اأين لكم هذه املالب�س الفاخرة؟، قلن 
بعفوية الطفولة: اإنها من جرياننا، واعرتفت زوجة �سديقي 
الذي  العزيز  �سديقي  يجد  مل  �سدمتنا  واأم��ام  �سيء،  بكل 

جعلته مبثابة �سقيقي اإل اأن يعرتف بكل �سيء �سرقوه.
واإخفائها  الغرف  وجميع  دارن��ا  مفاتيح  طبع  من  متكن  لقد 
اأحدثه  به كنت  ثقتي  لنا، ومن  امل�ستمرة  زياراته  اأثناء  عنده 
عما منلك وما ندخره من ماٍل بعد اأن ح�سلت على ح�ستي 

من مرياث اأهلي.
تعلم  ل  التي  وم�ساعداتي  ولعائلته  له  وحمبتي  ثقتي  ا�ستغل 
بتحذيراتها  اقتنع  مل  والتي  جيدًا  عرفتهم  التي  زوجتي  بها 

يل منهم!
اأعرتف باأنني كنت �ساهيًا عن اأفعالهم الدنيئة! 

تركت الق�سية للق�ساء العادل بعدما طعنُت من اأقرب �سديق 
يل، ولتكون عربة يل ولغريي الذين يثقون مبن لثقة بهم.

هكذا عُدنا اىل البيت لُنفاجاأ بحالتِه، كان بانتظارنا 
�صديقي وزوجته، �صرحا لنا ما حدث، عرفنا منهما باأن 
ل�صو�صًا ا�صتغلوا غيابنا و�صرقوا ما ندخره من ماٍل وحلي 

ذهبية بل وحتى مالب�س ابنتي ال�صغرية التي بعثتها لها 
خالتها من اخلارج، اأنهى �صديقي املو�صوع بالقول: احلمد 

هلل على �صالمتكم وهذا هو املهم!

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�صري

تلّم  باأن  كفيلة  وهي  ما�سية  احلياة  اإن  القلب،  اأيها  ا�سمع 
عليك  يهوُن  الآخرين،  ع��رثات  خلفتها  التي  الأي��ام  ج��روح 
م�سببه  كان  اإن  بب�ساطة  يندمُل  ل  اجل��رح  ولكن  بع�سها، 
هو من تثُق به وتطلعه على خفايا الروح واأ�سرارها. فعالَم 
تبنى  اآم��ال  وع��الَم  طالبه،  ي��روي  ل  �سراب  وراء  البحث 

وتزدهر من �سجرة حنظل لنقف ونتفق لأول مرة معًا.. 

خ������ي������ان������ة
ال���������ص����دي����ق
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ل حتمل غابات الأمازون ا�سم "رئة 
الكوكب" من فراغ، فم�ساحتها اكرث 

من 5 ماليني مرت مربع وهي مكونة من 
غابات واأنهار فقط، مبتو�سط نحو 400 

مليار �سجرة، لذلك فاإن غابات الأمازون 
م�سوؤولة عن �سخ بع�س من الأك�سجني 
يف �سماء الكوكب، لكن يف الواقع فاإن 

الأهم من الأك�سجني، وهو ما ل يتداوله 
الكثريون، هو ثاين اأك�سيد الكربون، لأنه 

يف اإطالق بالأ�سا�س ال�سبب 

هذا اللقب على غابات الأمازون. 
ما يحدث حاليا بالن�سبة لالأر�س ان ن�سبة 

ثاين اأك�سيد الكاربون ترتفع يف الغالف 
اجلوي -ب�سبب ا�ستخدامنا املفرط 

للوقود الأحفوري يف �سياراتنا وم�سانعنا 
وحمطات الطاقة- 

 والذي يرفع من قدرة الغالف اجلوي 
على الحتفاظ باحلرارة، هنا يجيء دور 
غابات الأمازون والتي ت�ساهم يف �سحب 
مليارات الأطنان �سنويا من ثاين اأك�سيد 
الكربون من الغالف اجلوي، ما ي�ساعد 

على اإبقاء الطق�س منا�سبا للحياة.

1-�ساحب ال�سورة.. ممثل 
عراقي 

2-ممثل عاملي بطل فيلم 
)زوربا(

3-ن�سف دار�س، عك�س فّر 
)م(، مت�سع من الوقت

4-مت�سابهة ، مت�سابهة، من 
القارات )م(

5-زو�س )مبعرثة(، يزكم 
)مبعرثة(

6-حرف جزم، جمع نخبة 
)م(، ثلثا ينري
7-وا�سطة نقل

8-�ساأم، دولة �سمال اأمريكا
9-اأبن امللك، ل بالإجنليزية 

)م(
10-يف ال�سماء، من احل�سرات 

الطفيلية )م(

1-كاتب�������ة واأديبة �سورية
2-احللم او ال�سرب، 

�سفينة ال�سحراء )م(
3-مرتفع اأر�سي )م(، 

بحر
4-لعب كرة تن�س اأملاين 

�سابق
5-قائد مغويل

6-نعم بالفرن�سية، حديث 
بالإجنليزية )م(

7-رائد الكتابة الغرائبية 
والكابو�سية )م(، حمطة 

تلفزيونية )م(
8-حروف مو�سيقية

9-علم مذكر
10-مدينة ليبية

عموديافقي

الزواج والطالق تكوينيًا

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ ثريا جواد

اعداد/ علي البكري

وق���ت ���س��اغ��ط يف اجل��ان��ب 
العائلي والعمل حيث �سعوبة 
م���ا ت��ت��ع��ر���س��ون ل���ه خ��الل 
ه���ذه ال���ف���رتة امل��ت��ع��ب��ة لكم 
لبع�س  يتعر�س  من  وهناك 
املواقف ال�سلبية يف اجلانب 
ات�����س��الت  تتلقون  امل����ايل. 
ولدى  خارجية  م�سادر  من 

البع�س فر�سة للعمل.
ف���ر����س���ة اي���ج���اب���ي���ة ل��ل��ق��ي��ام 
مببادرة والتحرك يف اأكرث من 
لتعزيز  فر�سة  هناك  اجت��اه. 
القيام  خالل  من  اأو�ساعكم 
ايجابي  حت�سن  قريب.  ب�سفر 
ع��ل��ى م��ظ��ه��رك��م اخل���ارج���ي 
يف  مببادرة  يقوم  من  وهناك 

اجلانب ال�سخ�سي.

اك��رث  ب�سكل  اأو���س��اع��ك��م  ت��ت��ع��زز 
ال�سخ�سي  اجل��ان��ب  يف  ايجابية 
وامل�����ايل م���ا ي��ع��ط��ي��ك��م ال��ف��ر���س��ة 
ال�سعيدين  على  ب�سفر  للقيام 
للح�سول  او  واخلارجي  الداخلي 
انتم  اإ���س��اف��ي��ة.  متطلبات  ع��ل��ى 
ال�سبط  م��ن  الكثري  اإىل  بحاجة 

مليزانيتكم املالية.

ت���رتاج���ع ���س��ح��ت��ك��م وي����درك 
وجت��دون  التعب  منكم  الكثري 
م��ا  م����رب����ك  اأن����ك����م يف ج����و 
ب�سكل  الأم���ور  باأخذ  يلزمكم 
روت���ي���ن���ي. ن��ن�����س��ح��ك��م ب��ع��دم 
او حت��رك  ال��ق��ي��ام مب���ب���ادرة 
مي�س حياتكم ال�سخ�سية وقد 

ينعك�س عليها �سلبا. 

ف��ر���س��ة اي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام 
ب���ت���ح���رك اي����ج����اب����ي ع��ل��ى 
والكثري  ال�سخ�سي  ال�سعيد 
اإي��ج��اد  يف  ينجح  اأن  عليه 
فر�سة مهنية تنا�سب اأفكاره 
عوامل  حاليا  توجد  وميوله. 
يف  مواقفكم  تدعم  ايجابية 

هذا اجلانب. 

ط��اب��ع  ذات  دع�����وة  ت��ت��ل��ق��ون 
ي�سعى  وال��ك��ث��ري  اج��ت��م��اع��ي 
�سعبة  ت��ب��دو  اأم��ن��ي��ة  لتحقيق 
لكنها  ال���ف���رتة  ه����ذه  خ����الل 
الكثري  م�����س��ت��ح��ي��ل��ة.  ل��ي�����س��ت 
على  لتاأكيد  احل�سول  ي�سعى 
تتعزز  ���س��خ�����س��ي��ة.  م��ط��ال��ب 
مواقفكم اليجابية ويبدو انها 

بداية لتغري ايجابي.

ب�سكل  م��ن��ك��م  ال��ك��ث��ري  ي��ت��ح��رك 
م����درو�����س وم���ن���ظ���م م����ن اج���ل 
ما  رغ��م  املهني  واق��ع��ه  حت�سني 
نف�سية  ���س��غ��وط  م��ن  ي��ع��رت���س��ه 
الن��ت��ب��اه  عليكم  ل���ذا  م��زع��ج��ة 
�سغوط  وه��ن��اك  فعلكم  ل���ردود 
املايل.  ال�سريك  مع  تواجهونها 
تزداد عليكم ال�سغوط يف العمل 

واجلانب ال�سحي.

املالية  م�سروفاتكم  ت����زداد 
والتي  ال�سعبة  ال��ف��رتة  ل��ه��ذه 
قيدت حتركاتكم نتيجة الزوايا 
مل  خريطتكم.  يف  التكوينية 
للعودة  قليلة  اأي���ام  �سوى  تبَق 
لو�سعكم الطبيعي. الآن عليكم 
اأو  كبري  بتحرك  القيام  ع��دم 

يوؤثر على اإدارتكم لالأمور.

يف  ال�����س��غ��وط  عليكم  ت����زداد 
ترتاجع  ق��د  والبع�س  العمل 
ل��ذا  ب��ت��وع��ك  وي�سعر  �سحته 
عليكم النتباه اثناء تواجدكم 
يف ال��ط��رق��ات ف��احل��ظ ق��د ل 
اليوم  ل��ه��ذا  توجهكم  ي��دع��م 
كما اأن عليكم البتعاد عن اأية 

كفالة مالية لالآخرين.

الت�سالت  من  الكثري  تتلقون 
يف  يفكر  والبع�س  والر�سائل 
انتم  خ��ارج��ي.  ب�سفر  القيام 
العمل  ف��ي��ه  ي�����س��م��ح  وق���ت  يف 
�سواء  خارجية  موؤ�س�سات  مع 
وتغيري  اإقامتكم  اأماكن  خارج 
�سكنكم تلبية ملقت�سيات العمل 

اجلديد.

اإذ  ب��ه��ا  مت���رون  �سلبية  اأج����واء 
ت�����س��ع��رون ب�����س��ع��وب��ة ال��ت��ع��ام��ل 
الزوجي  ال�سريك  مع  والتعاطي 
وي��ب��دو اأغ��ل��ب��ك��م يف ح��ال��ة من 
ال��ع�����س��ب��ي��ة. ان��ت��ب��ه��وا ف��ال��وق��ت 
عليكم  �سلبية.  ع��الم��ة  ي�سكل 
ت��وخ��ي احل����ذر والب���ت���ع���اد عن 

العناد.

الإيجابية  الأوق��ات  لكم من  يعد 
يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
ال����س���ت���ج���اب���ات مل��ط��ال��ب��ك��م يف 
اجلانب املايل والعاطفي وفر�سة 
مل���ن ي�����س��ك��و ت��ع��ط��ي��ل الإجن�����اب. 
اأك��رث  ب�سكل  اأو���س��اع��ك��م  تتعزز 
ال�سخ�سي  اجلانب  يف  ايجابية  
وامل�����ايل وال��ق��ي��ام ب�����س��ف��ر على 
ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.

غ���اب���ات االأم����������ازون.. رئ����ة االر�����س

لطباع  الطرفني  وتقبل  التفاهم  على  ال��زواج  يبنى 
بع�سهما البع�س نتيجة اإيجاد حيز للذبذبة امل�سرتكة 
بينهما، وهذا يظهر وا�سحًا يف فرتة اخلطوبة. فاإما 
وا�سح  اختالف  اأو  متما�سكة  اأ�سرة  وبناء  ال�ستمرار 

منهيًا العالقة، وهذا هو الأف�سل للطرفني.
الزمنية  التوافق/الفرتة  تكوينيًا=  ال��زواج  معادلة 
اأ�سعب القرارات تاأتي يف الفرتة ال�سلبية والتي يندم 
عليها الكثري من الأزواج بعد اتخاذ القرار اخلاطئ.

بالفرتة  جهلهم  نتيجة  املتوافقون  ينف�سل  اأحيانًا 
اأرقامهم  ذلك  يف  وال�سبب  بها  ميرون  التي  الزمنية 
-3-2( وهي  ال�سلبية  الأرقام  ت�سمى  التي  التكوينية 

الأرق��ام  لهذه  الق�سرية  الذبذبة  نتيجة   )8-5-4
لكن  ع��ام،  ب�سكل  احلياة  يف  ا�ستقرار  ع��دم  م�سببة 
الأرق���ام  ه��ذه  �ساحب  ي��دخ��ل  عندما  ي��ب��داأ  اخل��ط��ر 
الفرتة ال�سلبية الطويلة الأمد املتمثلة ب�سنتني ون�سف 

ال�سنة،  واأدناه  تو�سيح لأ�سباب الطالق:
1- التوافق التكويني: )هو املرونة املمكنة وال�سمام 
عملية  يف  زمنية  ف��رتة  اأط���ول  على  للحفاظ  الآم���ن 
الأفكار  ت�سابه  نتيجة   الآخ��ر  الطرف  مع  التوا�سل 

والإيقاع(. 
)اختالف  ال����زواج:  لف�سل  التكوينية  2-الأ���س��ب��اب 
الطباع ، زواج بني الأبراج املتجاورة، الف�سل العاطفي 

التكويني وله اأ�سباب عديدة(.
حياة  يف  )مت���ر  التكوينية:  الفلكية  3-ال������دورات 
ن�سيجها  يف  و�سعبة  متقلبة  زمنية  فرتات  املتزوجني 
التكويني م�سببة �سعفًا بالتوا�سل يف حياة الزوجني، 
نتيجة  العالقة  لهذه  امللل  يت�سرب  ال��وق��ت  ومب���رور 
فت�سعف   )2( رق��م  الفقرة  يف  امل��ذك��ورة  الأ���س��ب��اب 
تدريجيًا رغبة اأحد الأطراف اأو الطرفني معًا يف تقبل 

طباع بع�سهما البع�س فيلجاآن اىل الطالق . 
ل��ل��ط��الق:)اجل��وزاء،  ا�ستجابة  الأب����راج  4-اأ����س���رع 

العذراء، القو�س، احلمل، العقرب(.

اإعداد:علي البكري

حل العددال�صابق

الكلمات املتقاطعة
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واهلل اعلم 
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خ�صري احلمريي

عن  ي�ساع  ما  هو  يا كرميات  ويا�سيدات  ياكرام  يا�سادة  هنا  وامللح 
"فرمتة"  عملية  بو�سفها  الزوجني،  بني  واخل�سام  الزعل  فرتات 
الأزواج  اأح���د  �سبهها  وق��د  وال���وئ���ام،  املحبة  ل�سرايني  وجت��دي��د 
التي  الكهربائية  بال�سدمات  القلب  تن�سيط  بعمليات  )احلكماء( 
تعيد  التي  ال�سدمات  تلك  ب��اأن  ذكي  تلميح  يف  للمر�سى،  حت�سل 
احلياة للمري�س اأحيانا، فاإنها قد تودي بحياته يف اأحيان اأخرى، وهي 
اأ�سبه بالو�سية الذهبية من هذا الزوج احلكيم لالأزواج )الغ�سمة( 
باأن ليروحون زايد بق�سية )ملح( العالقات الزوجية،لأن النتائج 
قد ل تكون م�سمونة، نتيجة الإفراط بكمية اأو نوعية امللح ف�سال عن 

الأدوات امل�ستخدمة يف نرثه.
بكلمة  ينتهي  ب�سيط  زعل  من  يتدرج  و  املفيد  امللح  �سنفان،  فامللح 
لطيفة اىل خ�سام قابل للحل بالقبالت اىل عركة بالأل�سن تنتهي 
املجردة  بالأيدى  عراك  من  يتدرج  ال�سار  امللح  ولكن  بالأح�سان، 
اىل عراك م�سحوب  املطبخية،  الأدوات  بع�س  ترافقه  اىل عراك 
تتطلب  عركات  اىل  الف�سيحة،  يف  اجل��ريان  لإ���س��راك  بال�سراخ 

تداخاًل ع�سائريًا ميكن اأن يتطور اىل تداخل جراحي!! 
فال تكرثوا من امللح، فقد اأثبتت التجارب ان احلياة التي يزيد فيها 

امللح عن احلد املعقول.. حياة ما�سخة !



د. علي ال�صاله    �صاعر بابلي

يف املنتهى
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 ل�صت واثقًا الأنك ل�صت واثقًا 

 وعاء معرفة �صيماوؤه قلق راغب باال�صتزادة
العني بوابة قلقة لفوؤاد جائع

الروح بئر اأخطاء �صرورية لالأن�صنة
واالأن�صنة تنا�صل اأخطاء

 ال حياة ملن ال يدرك  فو�صاها
وال تكرار متطابقًا اإال باملوت

نحن ابتداء �صوانا وذريته
نحن االآخر الذي ننكره

و �صجر املعنى الذي يعثق من دواخله
 احلياة كذبة �صاغليها

 واملوت مرارة االكت�صاف
 ج�صد مي�صك ج�صداً ويلقيه يف املا�صي

 ليكت�صف كيمياء الوقت
لوكان الوقت قاباًل  لالدخار  الحتفظنا بتواريخ من �صكنوا املقد�س 

 وفتحنا لها اأفقًا يف امل�صتقبل ال�صابق

 املا�صي ال ياأتينا من املا�صي بل ي�صرق اأوقاتًا قادمة ومي�صيها

 نحن ما�ٍس يبحث عن م�صتقبل ليم�صيه 
 جوارحنا زمن واأج�صادنا اأزمنة اأخرى 

 نحن ما�ٍس المي�صي
وم�صتقبل ال يجيء

قراءة خمتلفة لالرتباك


