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 "الأفظع من املوت اأن تتمّناه".. قول اأجهل �ساحبه لكني وجدته منا�سبًا لدر�سي اليوم 
عن ات�ساع رقعة ظاهرة املخدرات يف بلدي جتارًة وتعاطيًا من قبل �سبابنا الذي ننظر 
اإليهم كبناة للم�ستقبل، لكننا جندهم مبرافقة هذا ال�سرطان يتمنون املوت بدًل من 
ع�سق احلياة.  هذه الآفة ال�سامة ل تقل اإرهابًا عن ع�سابات "داع�ش" الإجرامية، بل 
قد تفوقها لكون تلك الع�سابة �ساهمت يف خراب مدن ميكن اإعادة بنائها، اأما ال�سموم 

وت�سيبه  العراقي  الإن�سان  تدمري  يف  ت�سهم  فاإنها  احل��دود  خ��ارج  من  اإلينا  الوافدة 
وارتكاب  وخطف  وت�سليب  ونهب  قتل  عمليات  من  داع�ش  فعلته  ما  فيفعل  باجلنون 

فواح�ش اإذ اأن متناولها ل يعي عواقب اأعماله الإجرامية.
الكفيلة  الو�سائل  اتخاذ  واملطلوب  البالد،  يف  مدينة  اأي��ة  ت�ستثِن  مل  الظاهرة  نعم،   
مبكافحتها ولي�ش الكتفاء بعقوبات قانونية لتوازي حجم �سررها على  بالدنا واأولدنا.
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لأج��ل  ت�سحية  م��ن   يالها 
التي  ال��دي��ن  م��ب��ادئ  رفعة 
تاأ�س�ست من اأجل الإن�سانية 
وال���ع���دل ون��ب��ذ ال��ط��غ��ي��ان 
الإن�ساف  مالمح  ور�سم 
والبهتان،  اجل��ور  زم��ن  يف 

روحه  ويحمل  يدافع  اجلّنة  اأهل  �سباب  �سيد  هاهو 
جاء  التي  ال�سماوية  الر�سالة  اأج��ل  من  راحته  على 
بها جّده، ليجل�ش على كر�سي اخللود بعد ا�ست�سهاده 
التي  واخللود  املجد  لوحة  اأ�سحابه  مع  ر�سم  ال��ذي 
�ستبقى مبثابة ال�سيف الذي تخ�ساه رقاب الفراعنة 
واجلبابرة، وتثلج قلوب الفقراء واملظلومني بوجودها 
ملا �سّنته تلك الثورة العظيمة من قوانني جتحد الظلم 
والظاملني وتن�سف املظلومني، ثورة احل�سني ج�ّسدت 
احلرية باأطرها املقد�سة، الكرامة، العدل، امل�ساواة، 
الفكر املتحرر من كل اأ�سكال العبودية واملجون، فال 
اإن قال فيه الغريب قبل القريب ما ي�سهد على  غلو 

عظمته وكرامته ومنزلته عند اخلالق جّل جالله.
برنارد  ج��ورج  الآي��رل��ن��دي  والأدي���ب  الكاتب   جن��د 
احل�سني)ع(  الإم��ام  ل�سخ�ش  اإجالله  عن  يعّب  �سو 
بالقول: "ما من رجل متنور اإل وعليه الوقوف وقفة 
اإجالل واحرتام لذلك الزعيم الفذ حفيد الإ�سالم، 
من  حفنة  اأم��ام  ال�ساخمة  الوقفة  تلك  وق��ف  ال��ذي 

الأقزام الذين روعوا وا�سطهدوا اأبناء �سعوبهم".
التي  الكلمات  يف  الغرب  وفال�سفة  اأدب��اء  ويتزاحم 
على  املتعايل  القدي�ش  ه��ذا  ملجد  ت�سل  اأن  حت��اول 
احلياة حيث يقول ال�ساعر والفيل�سوف الأملاين غوته: 
الإن�ساين  لل�سمري  ماأ�ساة  هي  احل�سني  ما�ساة  "اإن 
القيم  عن  بدفاعه  ال�سمري  ج�ّسد  فاحل�سني  كله.. 

الإن�سانية الرفيعة". 
من  واهم  قال:  �سالح ح�سن جب  العراقي  املواطن 
معينة  طائفة  ميثل  )ع(  احل�سني  الإم���ام  اأن  يظن 
الإن�سانية جمعاء، طالبًا  اأجل  فقط، لكونه جاء من 
ومدافعًا عن كرامة  وحرية الإن�سان يف زمن اجلور 
وال���س��ت��ع��ب��اد، وم��اي��به��ن ع��ل��ى ذل���ك مت��ي��ز ث��ورت��ه 
وتفردها بني الثورات التي حدثت يف تاريخنا ال�سابق 

والالحق، وت�سيدها بطون الكتب التاريخية والأدبية 
الغربية وال�سرقية ، الإ�سالمية وغري الإ�سالمية.

)رحلة  كتابه  يف  يبني  اآ�سر  جون  النكليزي  الباحث 
تنطوي  علي  بن  احل�سني  ماأ�ساة  "اإن  العراق(:  اىل 
العدل  �سبيل  يف  ال�ست�سهاد  م��ع��اين  اأ���س��م��ى  على 

الجتماعي".
امل�ست�سرق  يقول  العربية(  ال��دول  )نه�سة  كتابه  يف 
على  الق�ساء  من  فنهاوز:"بالرغم  يوليو�ش  الملاين 
ثورة احل�سني ع�سكريًا، فاإن ل�ست�سهاده معنًى كبريًا 

يف مثاليته".
امل�ست�سرق الفرن�سي لوي�ش ما�سينيون مو�سحًا: "اأخذ 
احل�سني على عاتقه م�سري الروح الإ�سالمية، وقتل 

يف �سبيل العدل بكربالء".
قال امل�ست�سرق الأملاين ماربني: "قّدم احل�سني للعامل 
در�سًا يف الت�سحية والفداء من خالل الت�سحية باأعز 
واأحقيته،  مظلوميته  اإثبات  خالل  ومن  لديه  النا�ش 
ورفع  التاريخ  �سجل  اإىل  وامل�سلمني  الإ�سالم  واأدخل 
العامل  البا�سل يف  اأثبت هذا اجلندي  لقد  �سيتهما، 
لدوام  واجل��ور  الظلم  اأن  الب�سر  جلميع  الإ�سالمي 
لهما، واأن �سرح الظلم مهما بان را�سخًا وهائاًل يف 
الظاهر اإل اأنه ليعدو اأن يكون اأمام احلق واحلقيقة 

اإل كري�سة يف مهب الريح". 
ملجلة  ب��نّي  ع��ي��دان  علي  اجل��ام��ع��ي حممد  ال��ط��ال��ب 
ذكرى  و�سعائر  طقو�ش  اإن   : العراقية"  "ال�سبكة 
والدليل على ذلك  اآخر،  بلد اىل  الطف تختلف من 
وزيارتي  م�سر  جمهورية  اىل  �سفرتي  يف  راأيته  ما 
واأثناء  اخلليلي  خان  يف  )ع(  احل�سني  �سيدنا  ملقام 
دخويل لل�سحن وجدت جمموعة من الرجال بالزي 
�سكل  على  املقام  اأرك��ان  من  ركنًا  اتخذوا  امل�سري 
اأنا�سيد  فيها  يتبادلون  )ال��زوي��ة(  ي�سمونها  حلقة 

ذك��������ر ال����ر�����س����ول 
ول�سيما  بيته  واآل 
م������اأث������رة الإم��������ام 
احل�����س��ني)ع( وه��م 
اأ�سواتهم  يطلقون 
م����ع ال��ت�����س��ف��ي��ق : 
حني  يف  عبداهلل،  اأب��ا  يا  ...م��دد  اهلل  يار�سول  مدد 
باجلانب الآخر من املقام واملخ�س�ش للن�ساء  كانت 
كما  وا�ستغرابي،  ده�ستي  اأثارت  التي  الزغايد  تعلو 
وا�ستغرابه  ده�سته  اأزال  ما  اأن  مبينًا  عيدان،  يقول 
هو �سديقه حممود امل�سري الذي قال له: اإن فرحنا 
الدم  انت�سار  هو  اأولهما  ل�سببني  يعود  حمرم  باأيام 
)ع(  احل�سني  الإم��ام  اأن  هو  والثاين  ال�سيف،  على 
ل  مكانة  وجل  عز  اهلل  من  نال  وا�ست�سهاده  بثورته 
اأهل  �سباب  ا�سبح )�سيد  اأن  بعد  ال املالئكة  ينالها 
املنا�سبة،  بهذه  للفرح  يدفعهم  ما  وه��ذا  اجلنة(، 

ح�سب قول حممود. 
الكثري من الأدباء والفال�سفة على خمتلف اأديانهم 

ومذاهبهم، وعلى �سبيل املثال ل احل�سر:
ما اأكده ال�سيوطي يف كتابه "تاريخ اخللفاء": "يقول 
بع�سهم اإن احل�سني �سهيد ال�سيعة، واأقول انه �سهيد 

الإن�سانية".
اأما ابن خلدون فال يرى �سخ�سًا اآخر غري احل�سني 
العدل  لإقامة  الزمنية  احلقبة  تلك  يف  موؤهاًل  )ع( 

وقيادة الثورة �سد احلكم الظامل. 
امتناع  "اأّن  يعتقد:  ح�سني  طه  العربي  الأدب  عميد 
ركوبًا  اأو  عنادًا  يكن  مل  ليزيد  البيعة  من  احل�سني 
لراأ�سه، واإمنا كان على علم اأّن يزيد �سياأخذه بالبيعة 
�سمريه  وخ��ان  نف�سه  غ�ّش  بايع  ف��اإن  عنيفًا،  اأخ��ذًا 

وخالف دينه؛ لأنه كان يرى بيعة يزيد اإثمًا".
 جورج جرداق �� ال�ساعر امل�سيحي قال: "بينما جّند 
كانوا  ال��دم��اء،  واإراق���ة  احل�سني  لقتل  النا�ش  يزيد 
يقولون: كم تدفع لنا من املال؟ اأما اأن�سار احل�سني 
على  فاإننا  مرة،  �سبعني  نقتل  اأننا  لو  يقولون  فكانوا 
اأخ��رى  م��رة  ونقتل  يديك  بني  نقاتل  لأن  ا�ستعداد 

لن�سرة احلق".

( هذه ترنيمة ل�سان احلق �سد منابر   )موٌت يف ِعزٍّ َخرٌي ِمن َحياٍة يف ُذلٍّ
الباطل، وحني ي�سفه ال�ساعر حم�سن اأبو احلب ويرتجم م�ساعر اأبي 

الأحرار يوم الطف قائاًل:
)وبيوم قال لنف�سه من بعد ما   ***   اأّدى لها حّق املعايل: ِبيني
اأعطيُت ربي موثقًا ل ينق�سي   ***   اإل بقتلي فا�سعدي وذريني
اإن كان ديُن حممٍد مْل ي�ستقْم   ***   اإل بقتلي يا �سيوف خذيني(

كتابة: ي��شف املحمداوي
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ثمانية تعدادات لل�شكان
 يف العراق والتا�شع قادم 
ب�لدة قي�شرية!

منذ تاأ�سي�س الدولة العراقية اأجرى العراق ثمانية 
تعدادات �سكانية، خم�سة منها من ح�سة وزارة الداخلية، 
وهي تعدادات ملعرفة عدد ال�سكان وتوزيعهم اجلغرايف، يف 
حني كانت الثالثة الأخرية من ح�سة وزارة التخطيط، 
وت�سمنت اإىل جانب معرفة عدد ال�سكان، معرفة 
اخل�سائ�س الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية، 
ونحن الآن على اأعتاب تعداد جديد �سيجرى يف اأواخر عام 
.2020

بغداد/علي غني 
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تعدادات ال�سكان يف العراق
ال��ع��ام  امل��دي��ر  خ�سري  �سمري  الأ���س��ت��اذ  ي��ق��ول 

التنفيذي للتعداد يف وزارة التخطيط:
خم�سة  لل�سكان،  تعدادات  ثمانية  العراق  نفذ 
وزارة  يف  العامة  النفو�ش  دائ��رة  نفذتها  منها 
الداخلية، يف �سنوات )1927، و1934، و1947، 
و1957، و1965(، واأجريت جميعًا ملعرفة عدد 

ال�سكان وتوزيعهم جغرافيًا.
اجلهاز  نفذها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دادات  اأم���ا  وت��اب��ع: 
املركزي لالإح�ساء، فكانت يف �سنوات )1977، 
جميعًا  منها  الغر�ش  وكان  و1997(،  و1987، 
الدميوغرافية  باخل�سائ�ش  خا�سًا  ت��ع��دادًا 

والجتماعية والقت�سادية وال�سكنية.
له  مقررًا  كان  الذي  تعداد،  اآخر  اأما  واأ�ساف: 
اأن ُيجرى يف 2009 فقد و�سلنا فيه اإىل مرحلة 

احل�سر والرتقيم، ثم توقف؟!
تعداد اإلكرتوين

التخطيط،  وزارة  من  البداية  تكون  اأن  قررنا 
لالإح�ساء،  امل��رك��زي  اجلهاز  من  وبالتحديد 
فكانت من غرفة عمليات التعداد التي يراأ�سها 
الدكتور �سياء عواد كاظم، الذي هو يف الوقت 
اإذ  لالإح�ساء  امل��رك��زي  اجل��ه��از  رئي�ش  عينه 
حدثنا بالتف�سيل عن اآخر التطورات عن عملية 

التعداد الذي �سينفذ يف العراق:
 - �سُيجري العراق يف نهاية عام 2020 عملية 
فيها  مب��ا  املحافظات  جلميع  للتعداد  �ساملة 
ال�ستعانة  �ستتم  املرة  وهذه  كرد�ستان،  اإقليم 
با�ستخدام  م��ت��ط��ورة،  معلومات  بتكنولوجيا 
معلومات  و�سبكة  )التابلت(  اللوحية  الأجهزة 
الإنرتنت، لتتمكن املالكات العاملة من الرتا�سل 
�سري  متابعة  عن  ف�ساًل  امليدان  يف  بالبيانات 
العمل ل�سمان دقة املعلومات و�سرعة ا�ستخراج 
نظم  تطبيقات  ا�ستخدام  �سيتم  كما  النتائج، 
رقم  هناك  �سيكون  اإذ  اجلغرافية،  املعلومات 
ي�ساعد  اأن  ميكن  وم�سكن  مبنى  لكل  جغرايف 
اأية موؤ�س�سة خدمية بالو�سول اإليه، كما اأن حقل 
القومية �سيعالج يف وقت مبكر يف حال الإ�سارة 

اليها يف حقل املعلومات التي يجب ذكرها.
التعليمية  ب��امل��الك��ات  �ست�ستعينون  *وه����ل 
التعدادات  يف  ال��ع��ادة  ج��رت  كما  والتدري�سية 

ال�سابقة؟
التعليمية  امل���الك���ات  ع��ل��ى  �سنعتمد  ن��ع��م،   -

والتدري�سية كما ح�سل يف التعدادات ال�سابقة.
*وما دور الأمم املتحدة يف عملية التعداد؟

�ستقدم  اإذ  وداع��م،  م�ساعد  دور  لها  �سيكون   -
التي  تو�سياتها  لتطبيق  التوجيهية  ال�ست�سارة 
العامة  التعدادات  ب�سدد  اأ�سدرتها  قد  كانت 

لل�سكان.
*وهل �سُتعتمد خمرجات التعداد؟ وهل �ستنال 

كل حمافظة حقوقها من الرثوة؟
- اإن اأهداف التعداد تنموية ت�ساعد على اعتماد 
امل��وارد  ت��وزي��ع  يف  لل�سكان  احلقيقية  الأع���داد 

املالية بنحو عادل.
وزارة  م��ع��ه��ا  �ستن�سق  ال��ت��ي  ال������وزارات  *م���ا 

التخطيط؟
ت�سرتك  حكوميًا  ن�ساطًا  يعد  التعداد  ن�ساط   -

فيه العديد من الوزارات.
العملية  اأطراف  قبوًل من  الوزارة  *هل وجدت 
وكيف  التعداد؟  هذا  مثل  اإج��راء  يف  ال�سا�سية 
دون  من  يجري  التعداد  هذا  ب��اأن  النا�ش  نقنع 

تزوير؟
- نعّول كثريًا على منا�سرة ال�سا�سيني يف اإجراء 
لتعزيز  الدولية  املعايري  كل  و�سنعتمد  التعداد، 

الثقة والطمئنان بنتائج التعداد.
�سيغري  التعداد  هذا  اأن  املتخ�س�سون  *يعتقد 

وجه العراق..
- التعدادات هدفها ر�سم اخلطط وال�سيا�سات 
اأف�سل  املنبثقة  البيانات  اأن  املوؤكد  ومن  دائمًا، 

اأداة لر�سم م�ستقبل م�سرق للبلد.
وهل  ال��ت��ع��داد؟  لإج����راء  ا�ستعداداتكم  *وم���ا 
ُهيئت  التي  ال�سابقة  املعلومات  على  �ستعتمدون 

لتعداد عام 2009، وتعمدون اإىل حتديثها؟
- يف ما يتعلق بال�ستعدادات انتهينا من ت�سكيل 
امل��ت��ع��ددة،  وال��ل��ج��ان  ل��ل��ت��ع��داد،  العليا  اللجنة 
ميكننا  ونعم..  الأويل،  للتنفيذ  م�ستمر  والعمل 
دونت  التي  ال�سابقة  املعلومات  على  العتماد 
ل  حتى   ،2009 ع��ام  تعداد  لإج��راء  ا�ستعدادًا 
اأن مرور 10 �سنوات على  اإذ  نبداأ من ال�سفر، 
هذه املعلومات كفيل باإجراء تغيريات وتطورات 
ب�سمنها عمليات النزوح من املدن وتدمري املدن 

من قبل ع�سابات داع�ش.
لإج��راء  التجريبية  املنطقة  اختيار  مت  *وه��ل 

التعداد؟
- مل يتم حتى الآن اختيار املنطقة التجريبية، 

و�ستحدد يف حينها.
الإن�سان هو هدفنا

كلمته  يف  املهدي،  عبد  ع��ادل  ال���وزراء،  رئي�ش 
بالحتفال يف اليوم العاملي لل�سكان الذي اأقامته 
عامًا   50 م���رور  مبنا�سبة  التخطيط،  وزارة 
لل�سكان،  املتحدة  الأمم  �سندوق   تاأ�سي�ش  على 
التعداد  لتنفيذ  العراق  ا�ستعداد  مع  وتزامنًا 
اأن  ���س��رورة  اأك��د   ،2020 �سنة  العام  ال�سكاين 
واملوؤ�س�سات  والهيئات  اجلهات  جميع  تتفاعل 
التعداد  مع  والجتماعية  والبملانية  الدينية 
الذي  الإن�سان  هو  هدفه  لأن  لل�سكان،  العام 
والتعليم  ال�سحة  يف  الأول��وي��ة  يعطى  اأن  يجب 
والتنمية  والق��ت�����س��ادي��ة  العلمية  وامل���ج���الت 
الب�سرية، م�سيدًا بجهود املكتب الإقليمي لالأمم 
يف  لل�سكان  املتحدة  الأمم  و�سندوق  املتحدة 
التخطيط  وزارة  جهود  جانب  اإىل  املجال  هذا 
قاعدة  لتوفريها  لالإح�ساء  املركزي  واجلهاز 
بيانات منا�سبة تخدم خطط احلكومة ومتكنها 

من حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
مالكاتنا �ست�سارك يف التعداد

لل�سكان،  ال��ع��ام  للتعداد  العليا  الهيئة  ع�سو 

يف  للتخطيط  العام  املدير  ثامر  نايف  الأ�ستاذ 
وزارة الرتبية، اأكد لنا اأن الوزارة هياأت اأعداد 
الهيئات التدري�سية والتعليمية التي �ست�سارك يف 
من  الداري��ة،  الوحدات  ح�سب  وعلى  التعداد، 

اأجل اإجراء عملية الإح�ساء.
يف  ال��وزارة  ممثلو  �ُسّمي  قد  كما  ثامر:  اأ�ساف 
ال�ستعداد  لغر�ش  للتعداد  الفرعية  اللجان 
اجليد لتغطية عملية التعداد، وما زال التن�سيق 
امل�ستجدات  ملتابعة  التخطيط  وزارة  مع  قائمًا 

اجلديدة.
 الأمم املتحدة غابت عن اللقاء!

ات�سلت باملن�سقة الإعالمية ملكتب الأمم املتحدة 
التي  الأ�سئلة،  و�سلمتها  مو�سى،  �سلوى  ال�سيدة 
عملية  يف  املتحدة  الأمم  دور  ما  اأب��رزه��ا:  كان 
التعداد؟ وماذ �ستوفر؟ وما الآلية التي �ستدخل 
الدعم  �ستقدم  وه��ل  ال��ت��ع��داد؟  عملية  يف  بها 
�ستقدم  كانت  واذا  العراقية؟  للحكومة  امل��ادي 
تن�سيق  لديها  وهل  امل�سورة؟  نوع  فما  امل�سورة، 
مع وزارة التخطيط اأو الوزارات الأخرى؟ وهل 

�ست�سهم يف تدريب العدادين؟
من  اأك��رث  بعد  �سلوى  بال�سيدة  فوجئت  لكني 
والت�����س��ال  الأ���س��ئ��ل��ة،  ت�سليمي  م��ن  اأ�سبوعني 
امل�ستمر، تقول يل: اإن مدير املكتب ونائبه غري 
موجودين يف العراق، واإنهما م�سافران، وبذلك 

غاب عنا دور الأمم املتحدة!

دور كبري للداخلية
اللواء الدكتور �سعد معن، مدير دائرة العالقات 
اأن وزارة  اأكد لنا  والإعالم يف وزارة الداخلية، 
الداخلية �سيكون لها دور كبري يف و�سع اخلطط 

الأمنية اخلا�سة باأمن التعداد.
ملتابعة  عليا  جلنة  هناك  �ستكون  معن:  وتابع 
ه��ذا ال��ت��ع��داد وف��ق م��ا ه��و خمطط ل��ه، وه��ذا 
بغداد  يف  العمليات  قيادات  مع  بالتعاون  �سيتم 
واملحافظات لت�سكيل غرف عمليات قبل اإجراء 

عملية التعداد  وبعدها.
امل�ساعدة  �ستبدي  الداخلية  وزارة  اإن  واأو�سح: 
امل�ستم�سكات  ف��ق��د  �سخ�ش  ل��ك��ل  امل��ن��ا���س��ب��ة 
املعنية  وال��دوائ��ر  املكاتب  و�سنوجه  الر�سمية، 
على  للح�سول  املواطنني  مع  املطلق  بالتعاون 
عملية  يف  ت�ساعدهم  التي  الر�سمية  الوثائق 

التعداد.
واأ�سار اإىل: اأن هناك تن�سيقًا بني وزارة الداخلية 
يف املركز واإقليم كرد�ستان، و�سنتعاون لتحقيق 
عملية تعداد �سكان منوذجية وناجحة يف العراق 
اإن �ساء اهلل، لأن اجلميع حري�سون على اإجناح 

هذه التجربة.
وبنينَّ الدكتور معن: اإن الداخلية �ستوفر احلماية 
على  عليا  اأمنية  جلنة  �ست�سكل  كما  للعدادين، 
م�ستوى عاٍل و�ست�سم الأطراف املعنية، و�سيكون 
حمافظات  يف  الأمنية  لالأجهزة  متثيل  فيها 

البالد كافة.
بغداد  يف  ال�سري  حركة  ن��وع  عن  �سوؤالنا  *ويف 
لل�سكان،  ال��ع��ام  ال��ت��ع��داد  ي���وم  وامل��ح��اف��ظ��ات 
توجد  وه��ل  م��ق��ي��دة؟  اأم  مطلقة  �ستكون  ه��ل 

ا�ست�سناءات لل�سحفني اأو غريهم؟
�سكاين  تعداد  اإج��راء  عملية  اإن طبيعة  اأج��اب: 
من  نوعًا  تتطلب  العامل  بلدان  من  بلد  اأي  يف 
التواجد داخل املنازل اأو املناطق اأو املحافظات 
بدقة  التعداد  اإج��راء  عملية  لت�سهيل  املحددة 
ومرونة، و�سيكون لوزارة الداخلية تن�سيق م�سبق 
للو�سول اإىل روؤية اأمنية م�سرتكة حتقق الهدف 
املواطن  �سرُتاعى م�سلحة  وحتمًا  التعداد،  من 

اأوًل.
يف  كبري  دور  لها  �سيكون  ال����وزارة  اإن  وق���ال: 
مع  واخل��دم��ي��ة  الأم��ن��ي��ة  الإم��ك��ان��ي��ات  ت�سخري 
اإجن���اح  ع��ل��ى  للعمل  ال��دول��ة  مو�س�سات  ب��اق��ي 
راجلة  دوري��ات  هناك  و�ستكون  املمار�سة،  هذه 
وغرف  وا�ستخبارية  اأمنية  وف��رق  ومتحركة، 
الأج��ه��زة  م��ع  بالتن�سيق  تعمل  كلها  عمليات 

الأمنية الأخرى.
يف  �سكنوا  ال��ذي��ن  الع�سوائيات  �سكان  *وع��ن 
حمافظات معينة، وكانوا ي�سكنون يف حمافظات 

اأخرى، وما اإجراء الوزارة بحقهم؟
يف  واإدراجهم  ال�سكان  تقييد  عملية  اإن  اأج��اب: 
املحافظات التي ي�سكنون فيها عب م�سح مناطق 
العليا  الهيئة  اخت�سا�ش  من  هو  جميعًا  البالد 
�ست�سطلع  اإج��راء  وهو  ال�سكان،  على  امل�سرفة 
به هذه الهيئة، وناأمل اأن يكون هناك تعاون مع 

اجلهات الأخرى.
الكل ي�سرتك يف التعداد

عدة  متثل  ال��ع��راق  يف  للتعداد  العليا  الهيئة 
واجل��ه��از  التخطيط،  وزارة  منها  وزارات، 
املركزي لالإح�ساء، واقليم كرد�ستان، وجمل�ش 
واخل��ارج��ي��ة  )ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارات  ال���ن���واب، 
والثقافة  والبلديات  العايل  والتعليم  والرتبية 
املائية  وامل��وارد  والزراعة  والت�سالت  والنقل 
والهجرة واملهجرين( ف�ساًل عن الأمم املتحدة.
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هذه الأعمال واإن مل حتتل م�ساحة كافية يف العر�ش 
يف  الرغبة  اأ�سبعت  اأنها  اإل  وامل�سرحي،  ال�سينمائي 
ال�سوؤال حول عدم اإنتاج اأعمال اأكرث فكانت م�سرحية 
التي  ال�سرقاوي  الرحمن  لعبد  ث��ائ��رًا(  )احل�سني 
وم�سرحية  كربالء،  جرح  ولم�ست  الكثري  فيها  قيل 
)ثانية يجيء احل�سني( لالأديب ال�ساعر حممد علي 
اخلفاجي وهي �سرخة من عمق التاريخ باأن احل�سني 
باب الإن�سانية، ف�ساًل عن بع�ش الأفالم ال�سينمائية 

التي لم�ست ق�سية الإمام احل�سني.
الروؤية ال�شينمائية

مقت�سرة  التجربة  تكون  تكاد  العاملية  ال�سينما  يف   
الباك�ستاين  والفيلم  الإيرانية  الأف��الم  بع�ش  على 
ال�سينما  يف  ب��ارزة  عالمة  يعّد  الذي  احل�سني(  )دم 
حاول  التي  املنا�سبات  من  واحدة  وهي  الباك�ستانية 
الفيلم  املاألوف.  عن  اخلروج  حينها  ال�سينما  ناع  �سُ
من  وه��و  للتنمية..   NAFDEC �سركة  لته  مونَّ

اخراج املخرج الباك�ستاين  Dehlav، الذي عمل 
مع مزيج من الطاقم الباك�ستاين والدويل و�ساركت 
املو�سيقى  م��ارخ��ام،  كيكا  البيطانية  املمثلة  فيه 
والروعة،  املهنية  غاية  يف  كانت  واملونتاج  واملكياج 
حتى اأ�سبح هذا الفيلم مرجعًا لل�سينما الباك�ستانية. 
الفيلم  نوعها، حبكة  روؤية فريدة من  املخرج ميتلك 
ب�سيطة جدًا، فامل�ساهد �سي�سعر منذ امل�ساهد الأوىل 
اأن الفيلم يلمح اإىل حد بعيد اإىل واقعة الطف.. منذ 

امل�ساهد الأوىل ومنظر الرجل الكبري ال�سن �ساحب 
اإ���س��ارة  وه��ي  ح�سني  حفيده  اأم���ام  مي��ر  وه��و  البعري 
يخب  ال��ذي  وال��ع��ّراف  الكرمي..  الر�سول  اإىل  ب��ارزة 
يرفع  وحني  يكب،  حني  الظلم  �سيحارب  باأنه  الفتى 
نداء  وياأتي  اأمام اجلي�ش  الر�سيع  الفيلم طفله  بطل 
اإىل  اإ�سارات  هذه  كل  القوم..  نزاع  اأنهوا  اأن  القائد 

اأن مو�سوع الفيلم هو مزيج بني احلا�سر واملا�سي.
 يف العام 1977 كان الفيلم على و�سك الكتمال حني 

فر�ست الأحكام العرفيه يف البالد، وحاولت ال�سلطة 
الفيلم وحتظرعر�سه، لكن  اإنتاج  اأن تنهي  اجلديدة 
حل�سن احلظ اأن �سلبية الفيلم قد اأر�سلت اإىل لندن 
وعر�ش على القناة الرابعة البيطانية ملرة واحدة.. 
الفيلم  هو  احل�سني(  )دم  اأ�سبح  احلني  ذلك  ومنذ 
طريق  ع��ن  ب  ُه���رِّ اأن  بعد  باك�ستان  يف  واح��د  رق��م 
�سرائط الفيديو..الفيلم حاز اإعجاب النقاد العامليني 
عن  ف�ساًل  ك��ث��ريًا   العاملية  ال�سحف  ع��ن  وكتبت 

م�ساركته يف الكثري من املهرجانات ال�سينمائية. اأما 
الأفالم الإيرانية فقد لم�ست ق�سية الإمام احل�سني 
والإن��ت��اج  ال��واق��ع��ة(  )ي��وم  فيلم  منها  ع��دة  باأعمال 
القيامة(  )يوم  الإي��راين  ال�سوري  العراقي  امل�سرتك 

وهو عمل �سخم واأنتج مبيزانية مفتوحة. 
احل�شني وال�شينما العراقية

مل ُيقدم حتى الآن عمل �سينمائي يتناول واقعة الطف 
ب�سكل مف�سل، وال�سبب هو املحاذير الكثرية التي 

التجارب ال�سينمائية وامل�سرحية حول ق�سية الإمام احل�سني تكاد تكون مق�سورة على 
عمل اوعملني ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة. ومن اأبرز املعوقات التي متنع ظهور عمل 

�سخم يتحدث عن ق�سية الإمام احل�سني هو عدم تركيز اجلهود على الروؤى الإخراجية، 
ف�ساًل عن نق�س الدعم املادي، اإذ اأن منهجية الدعم لالأعمال الر�سالية مل ترت�سخ بعد. 

كربالء هي جبل ع�سق وِقبلة للكّتاب وال�سعراء، 
حم�شن ابراهيم

يف الروؤية ال�شينمائية 
وامل�شرحية

ق�����ش��ي��ة الإم����ام 
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ح�شن العاين 

ن�اعم
اأ�ش�ات الناخبني

فهل من املعق�ل اأن ننتخب اأنا�شًا ل نر�شى عنهم؟!" 
كانت مالحظته �شائبة مئة باملئة، واأثارت ده�شتنا 

حقًا.. وجعلتنا نكت�شف مدى �شذاجتنا، ولذلك 
اأحلحنا عليه ملعرفة الإجابة، ونحن ن�شعر باحلياء 

بعد ف�شلنا يف الت��شل اىل اإجابة �شحيحة على �ش�ؤال 
غاية يف ال�شه�لة!!

النكهة  �سر  اأدري  ول  ناعمة،  ربيع  كن�سمة  الف�سيل  ال�سهر  م��ّر 
اجلميلة التي توؤججها لياليه احللوة يف الروح، هل هي نوازع دينية 
املتعايف  الذهني  الن�ساط  وراء ذلك  العاملني معًا  اأّن  اأم  نف�سية  اأم 
ياألفها  مل  عوامل  على  "امل�سلم" تتفتح  نف�ش  وك��اأّن  الكرمي،  لل�سهر 
يف غري هذه الف�سحة الزمنية من كل عام، فثمة ما ل يح�سى من 
�سواء  والتعبري،  النفتاق  ق��درة  رم�سان  مينحها  التي  الفعاليات 
الرم�ساين  موروثها  من  العراقية  الذاكرة  به  حتتفظ  مما  اأكانت 
وتبتكره  التطور  عوامل  تفر�سه  ما  بحكم  ي�ستجد  مما  اأم  الغني، 

املرحلة واملخيلة الإن�سانية..
القدمية  وبالتقاليد  بالدعاء،  العامرة  اهلل  بيوت  هو  رم�سان.. 
انتهاء  بعد  امل�سّلني  اىل  "اخلفيفة"  الطعام  �سحون  ُتقّدم  حيث 
بيوتهم،  اىل  العودة  "لقمة" قبل  على  يفطروا  لكي  املغرب  �سالة 
مع  لنب  ق��دح  اأو  "دوملة" واح��دة،  قطعة  على  اللقمة  تزيد  ل  وق��د 
اأو حلوى يتبادلها  اأو فاكهة  ب�سع مترات.. ورم�سان �سحون طبيخ 
وهو  الأ���س��د،  ح�سة  للفقراء  فيها  وتكون  الإف��ط��ار،  قبل  اجل��ريان 
وغالبًا  والأق��ارب  والأ�سدقاء  "عوائل" الطرف  بني  ليلية  زي��ارات 
ما تاأخذ الزيارة وقتًا ي�سح اأن ن�سميه "�سهرة"، ومن ال�سهرات ما 
املو�سلية"  و"ال�سينية  املحيب�ش  لعبة  ورم�سان  ال�سحور،  ميتد اىل 
اآلف  وهو  واألعابها،  واملقاهي  املنزلية  واملعجنات  املاجينا  وحكاية 
ال�سالة  ت��وؤدي  لكي  الأ�سرحة  قا�سدة  قدورها  حتمل  التي  الأ�سر 
ثم تفطر يف اأجواء روحية ممتعة، تزداد متعتها عب تلك العوائل 
القادمة من �ستى املذاهب والقوميات واملحافظات واملدن العراقية، 
�سداقات  اىل  تتحول  م��ا  �سرعان  للتعارف  حم���اولت  ه��ي  ف���اإذا 
املطابخ  ازده���ار  ه��و  ال��ك��رمي  ه��ذا  "اأغرب" م��ا يف  ولعل  وط��ي��دة، 
بكميات واأنواع من الأطعمة، ي�سعر املرء اإزاءها باأن رم�سان "اأكل 
و�سرب" ولي�ش عبادة وتقوى. اأما "اأجمل" ما فيه فيتمثل مبجال�سه 
الزاخرة بالطرائف والظرائف والثقافة واملحا�سرات  واحلزورات 
رجالت  بع�ش  نحن،  وها  املجل�ش،  على ح�سب طبيعة  واحل��وارات 

املحلة، ُنحيي تقليدًا قدميًا هجرناه ب�سبب الظروف الأمنية القلقة، 
بف�سل اهلل من  للعراق  الذي حتقق  بعد  العام  اليه يف هذا  وعدنا 
اأمن وطماأنينة، وها هو "اأبو اأمرية"، ملح اجلل�سة وبهارها ونكهتها، 
يف  ال�سيا�سية  الطبقة  يحدد  ال��ذي  "من  وي�ساأل  جمل�سنا  يت�سدر 
اأكرث و�سوحًا: كيف ي�سل من ي�سل اىل البملان  العراق؟ ومبعنى 
اإجاباتنا  اأن  عليه  خالف  ل  اأمر  ال�سيادية؟!"،  واملواقع  واحلكومة 
تنوعْت وتعددت، ولكنها مل تختلف يف م�سمونها، حيث اأجمعنا على 
والبملان  احلكومة  هوية  حتدد  التي  هي  الناخبني"  "اأ�سوات  اأن 
اأن ملح اجلل�سة  الطبيعي، غري  الأمر  ال�سيادية، وهذا هو  واملواقع 
وبهارها ونكهتها هّز راأ�سه بالنفي مبت�سمًا وقال "مع الأ�سف.. لي�ش 
اأنف�سكم: منذ عام 2003  �ساألتم  ولو  ال�سحيح..  هذا هو اجلواب 
والعراقيون يدلون باأ�سواتهم، ولكنهم دائمًا غري را�سني عن الذين 

ينتخبونهم..
كانت  عنهم؟!"  نر�سى  ل  اأن��ا���س��ًا  ننتخب  اأن  املعقول  م��ن  فهل 
مالحظته �سائبة مئة باملئة، واأثارت ده�ستنا حقًا.. وجعلتنا نكت�سف 
مدى �سذاجتنا، ولذلك اأحلحنا عليه ملعرفة الإجابة، ونحن ن�سعر 
باحلياء بعد ف�سلنا يف التو�سل اىل اإجابة �سحيحة على �سوؤال غاية 
يف ال�سهولة!! قال، وقد و�سلْت �سفتاه املبت�سمتان ب�سخرية من اأمّيتنا 
باأ�سوات  ي�سعد  اأح��د  ل  اخل��ري،  جماعة  يا  "احلقيقة  اأذنيه:  اىل 
الناخبني، لأن ال�سعود يتم بثالثة اأ�سياء هي املال ال�سيا�سي ودول 
اجلوار والتزوير"، كانت ده�ستنا اأكب من عظيمة، لأننا مل نتو�سل 

اىل الإجابة امل�سبوطة مع اأنها وا�سحة وب�سيطة ومك�سوفة!!

م�������ق�������االت

الفكرة.  العراقي مبجرد طرح  الفنان  يواجهها  كان 
اأن  قا�سم حول  املخرج  لبنان قرر  يف عام 1977 يف 
احل�سني  الإم���ام  عن  �سينمائيًا  البحث  رحلة  يبداأ 
حلمًا  واأ�سبحت  الفكرة  ن�سجت  ال�سالم(،  )عليه 
ويف  الوطن  خارج  تواجده  لكن  ط��وال،  �سنوات  منذ 
احللم.  ه��ذا  حتقيق  دون  ح��ال  م�ستقرة  غري  حالة 
يف  ال�ستقرار  بعد  التاأمل  فر�سة  له  توفرت  وح��ني 
ال�سيناريو  كتب  ثانية،  نف�سه  احللم  فر�ش  هولندا 
وح�سم  الت�سوير  مواقع  ا�ستطلع  ثم  م��رات  خم�ش 
مو�سوع املمثلني الذين �سيلعبون �سخ�سيات الق�سة. 
�سبع  منها  �سخ�سية   )65( هناك  احل�سني  فلم  يف 
�سخ�سيات اأوىل واإحدى ع�سرة �سخ�سية ثانوية. اأما 
على م�ستوى املرجعيات الدينية يف النجف يف العراق 
ب�سرورة  و�سفهيًا  كتابيًا  اأبلغوه  فقد  اإي��ران  يف  وقم 
اأية فرقة يف ال�سف الإ�سالمي. كان  األ يثري الفيلم 
وفاة  ل��ول  ال�سا�سة  على  الفيلم  يكون  اأن  مفرت�سًا 
رئي�ش  الدين  �سم�ش  مهدي  حممد  الإم��ام  �سماحة 
من  كان  اإذ  اهلل(،  )رحمه  الأعلى  ال�سيعي  املجل�ش 
على  تاأثريه  بحكم  الإنتاج  عبء  حتملوا  الذين  اأكرث 
من ميلكون قدرة التمويل من حمبي الإمام احل�سني 
باإ�سراف  الفيلم  �سيناريو  ُكتب  كما  ال�سالم،  عليه 
متويل  يف  م�سكلة  ثمة  تكن  ومل  �سماحته،  من  فقهي 
هي  املنتجة  اجلهة  رحيله،  يف  املفاجاأة  لول  الإنتاج 
فيها  م�ساهمة  �سركة  وهي  لالإعالم،  الكوفة  �سركة 

م�ساهمون اأ�سا�سيون من اأنحاء خمتلفة من العامل. 
الروؤية امل�شرحية

كان  ال��ذي  الطفل  ذل��ك  ال�سرقاوي،  الرحمن  عبد 

اأم�����ه وه����ي تتجه  اأث�����ر  ي��ق��ت��ف��ي 
يف  والتو�سل  الدعاء  ي�سمع  وكان  اهلل،  اأولياء  لزيارة 
يف  )ع(  زينب  ال�سيدة  ومقام  )ع(  احل�سني  مقام 
القاهرة، منت يف داخله بذرة حب احل�سني واجتهت 
اخلطى  فا�ستحث  كربالء،  باجتاه  م�ساعره  بو�سلة 
�سنّي  ون��ذر  )ع(  احل�سني  الإم���ام  �سخ�سية  لتتبع 
التي ظلت  ال�سخ�سية  اأعماق هذه  للغو�ش يف  حياته 
)احل�سني  م�سرحيتني  فكتب  وج��دان��ه،  يف  حا�سرة 
م�سرحية  اإهدائه  يف  �سهيدًا(.  )احل�سني  و  ثائرًا( 
)احل�سني ثائرًا( لأمه، قال عبد الرحمن ال�سرقاوي: 
"احل�سني ثائرًا"  )اإىل ذكرى اأمي اأهدي م�سرحيتي 
اأن  خاللهما  من  حاولت  لقد  �سهيدًا"..  "احل�سني  و 
اأروع بطولة عرفها  اأقدم للقارئ وامل�ساهد امل�سرحي 
ت�سجيل  يف  اأت���ورط  اأن  دون  كله  الإن�����س��اين  التاريخ 
اأقطع  اأن  اأملك  ل  التي  وتفا�سيله  ب�سخو�سه  التاريخ 
عمقًا  اأ�سافت  �سادقة  جتارب  وكانت  بيقني(.  فيها 
جديدًا للم�سرح احل�سيني، وتعّد امل�سرحيتان من اأبرز 
ال�سعري  امل�سرح  اأغنت  التي  ال�سعرية  امل�سرحيات 

العربي. 
ا�ستهوت امل�سرحية كثريًا من املخرجني لتقدميها على 
كرم  الراحل  املخرج  اأبرزهم  كان  امل�سري  امل�سرح 
مطاوع الذي جند نف�سه لإخراجها مع نخبة من اأملع 

عبد  مثل  اآن��ذاك  امل�سري  امل�سرح  جنوم 
ق�سة  وتبداأ  اأي��وب.  و�سميحة  غيث  اهلل 
عندما  ال��ع��راق،  من  امل�سرحية  اإخ��راج 
ج���اء ك���رم م��ط��اوع م��ع زوج��ت��ه �سهري 
مدينة  واإىل  ال��ع��راق  ل��زي��ارة  املر�سدي 
كربالء املقد�سة لزيارة قب احل�سني )عليه ال�سالم( 
من  جمع  ورافقه  املعركة،  اأر���ش  على  بنف�سه  ليطلع 
املمثلني واملخرجني والكّتاب العراقيني، و�سل الوفد 
�سريح  ب��زي��ارة  وق��ام  املقد�سة  ك��رب��الء  مدينة  اإىل 
الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وتفقد اأر�ش املعركة، 
بعد ذلك ذهب الوفد اإىل اأحد بيوت كربالء، واأ�سار 
�سخ�ش  با�ستدعاء  العاين  يو�سف  الأ�ستاذ  حينها 
ليقراأ ق�سة واقعة كربالء، وعندما انتهى هذا ال�سيخ 
من قراءة املقتل، قال الفنان كرم مطاوع: )واهلل مل 
الكا�سيت  واأخذ  اأخرجه(،  ُيبِق يل هذا الرجل �سيئا 
الذي �سجل لهذا ال�سيخ و�سافر اإىل القاهرة بعد اأن 
زار بغداد. يف القاهرة بداأ التدريبات على امل�سرحية، 
عر�ش  هناك  كان  التدريبات  من  الأخري  اليوم  ويف 
مل  العر�ش  هذا  بعد  والكّتاب.  وال�سعراء  للمثقفني 
تعر�ش امل�سرحية اإل بعد خم�ش ع�سرة �سنة من املنع .

العراقي  للكاتب  احل�سني(  يجيء  )ثانية  م�سرحية 
ثالثة  من  �سعرية  م�سرحية  اخلفاجي،  علي  حممد 
ف�سول، الف�سالن الأول والثاين منها ت�سمنا ثالث 
لوحات يف كل ف�سل، اأما الف�سل الثالث فت�سمن اأربع 
لوحات، وكما حدد الكاتب زمن م�سرحيته من �سنة 
60 هجرية حتى �سنة 1967م الذي ُكتبت امل�سرحية 
اإىل  اأواخ��ره. لقد عمد اخلفاجي يف ن�سه كثريًا  يف 
ا�ستخدام الرمز، �سواء يف مالحظاته اأو يف حوارات 
الأُوىل من  اللوحة  بداية  اأ�سار يف  فلقد  �سخ�سياته، 
الف�سل الأول اإىل و�سف منظر القاعة يف مالحظته 
القاعة فارغًا  اأول كرا�سي  اأن يظل  التي ن�ست على 
جانب  اإىل  الآت���ي،  انتظار  يف  العر�ش  م��دة  ط��وال 
الكر�سي م�سجب عليه بّزة فار�ش يليها �سيف معلق، 
بهذا يكون املوؤلِّف قد مهد لنهاية اأحداث م�سرحيته 
برمزه للكر�سي الفارغ الذي ينتظر املنقذ واملخّل�ش 
وال��ذي  الأر����ش،  يف  وامل�ست�سعفني  املظلومني  لواقع 
الأك��ب،  النتقام  ولثورته  احل�سني  ل��الإم��ام  ينتقم 
كل  الب�سرية من  تخلي�ش  الإلهي يف  بالوعد  املت�سل 

الظاملني والفاجرين على وجه الأر�ش.
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والأبي�ش من  بالأ�سود  فوتوغرافية  لوحة  املعر�ش 40   �سم 
العراقيني  امل�سورين  من  عدد  مب�ساركة  لوحة   300 اأ�سل 
وال�سويد،  وعمان،  و�سوريا،  العراق،  من  والأجانب  والعرب 

وال�سعودية، وم�سر، واجلزائر، والدمنارك، والبحرين. 
وال�سياحة  الثقافة  ل��وزارة  الأق��دم  الوكيل  املعر�ش  افتتح   
والآثار جابر اجلابري الذي اأبدى اإعجابه الكبري باملعر�ش 
وبال�سور الفوتوغرافية امل�ساركة التي عبت عن مو�سوعات 

واأفكار خمتلفة عن املجتمع العراقي.
الدكتور  العامة  الفنون  العام لدائرة  من جهته، قال املدير 
علي عويد العبادي اثناء جتواله يف اأروقة املعر�ش: "�سعداء 
قيمة  عن  تعب  التي  الفنية  املعار�ش  هذه  مثل  نحت�سن  اأن 
ل��ع��دد من  جمالية ���س��وري��ة مب�����س��ارك��ات ع��راق��ي��ة وع��رب��ي��ة 
جائزة  �سمن  املعر�ش  يف  �ساركوا  الذين  الكبار  الفنانني 
ال�سورة  "اإن  واأ����س���اف:  �ساكر"،  ف���وؤاد  الكبري  ال��راح��ل 
بكل  حتيط  فهي  احلا�سر  وقتنا  يف  مهمة  الفوتوغرافية 
مفا�سل احلياة، وحتمل ر�سالة حمبة و�سالم وتوثيق للحياة 
يف جميع مراحلها التاأريخية والع�سرية"، ويف ختام حديثه 
امل�سابقة  بجوائز  للفائزين  والنجاح  التوفيق  عويد  متنى 
ولكل من �ساهم يف اإقامة املعر�ش ل�سيما اإدارة منتدى الفن 

الفوتوغرايف. 
واأ�سار مدير منتدى الفن الفوتوغرايف امل�سور عبد الر�سا 
عناد اىل اأن الغاية من اإقامة هذا املعر�ش هي تخليد �سنوي 
لذكرى الفنان الراحل فوؤاد �ساكر ومل�سريته الفنية الطويلة 
امل�سورين  عدد  باأن  مو�سحًا  الفوتوغرايف،  الفن  عامل  يف 
فوتوغرافيًا  م�سورًا   120 ال�  قارب  املعر�ش  يف  امل�ساركني 
عراقيًا وعربيًا �ساركوا ب� 300 �سورة خمتلفة خ�سعت ملعايري 
جلنة الفرز والتحكيم من اأجل اختيار الأعمال امل�ساركة بكل 
مهنية وحر�ش ودقة، معربًا عن �سكره العميق لدائرة الفنون 
الأمري  عبد  الدكتور  بوزيرها  الثقافة ممثلة  ووزارة  العامة 
احلمداين على ح�سن التنظيم وحفاوة ال�ستقبال والهتمام 

باإقامة املعر�ش.
والآث���ار  وال�سياحة  الثقافة  وزارة  وكيل  ق��دم  اخل��ت��ام  يف 
فذهبت  امل�سورين،  من  للفائزين  اجلوائز  اجلابري  جابر 
عمان،  من  �سعيد  عي�سى  �سمري  للم�سور  الأوىل  اجلائزة 
العراق،  من  رحيم  علي  امل�سور  حازها  الثانية  واجلائزة 
بينما كانت اجلائزة الثالثة للم�سور عالء رعد امليايل من 
العراق اأي�سًا، ف�ساًل عن اجلائزتني التقديريتني للم�سورة 
حامت  م��رام  وامل�سورة  ال�سعودية،  من  الهزمي  ح�سن  فاتن 

اخل�ساب من م�سر. 

مب�شاركة ١٢٠ م�ش�راً عراقيًا وعربيًا 

ل���الإب���داع ال��ف���ت���غ��رايف
ف�ؤاد �شاكر

كتب : اأحمد �شمي�شم/ ت�ش�ير : ح�شني املليجي

برعاية وزير الثقافة وال�سياحة والآثار الدكتور عبد الأمري 
احلمداين احت�سنت دائرة الفنون العامة يف وزارة الثقافة 
وال�سياحة والآثار، نهاية ال�سهر املا�سي، معر�سًا فوتوغرافيًا 
جلائزة امل�سور الراحل" فوؤاد �ساكر" لالإبداع الفوتوغرايف 
يف دورتها اخلام�سة الذي اأقامه )منتدى فن الفوتوغراف( 
وذلك تخليدًا لذكرى الراحل الفنان فوؤاد �ساكر.

الراحل ج��ائ��زة  ترعى  الثقافة  وزارة 



امل�سور املخرج
حم�سن  ال�سحفي  يتبع  م�سن  بقلق 
ابراهيم طريق احلروف، ويقول: "رحل 
الزميل كنان احللفي تاركا خلفه حزنا 
ك��ب��ريا ب��ني زم��الئ��ه وا���س��دق��ائ��ه 
ال���ذي���ن ن���زل ع��ل��ي��ه��م اخل��ب 
�ساب  ل��ف��ق��دان  كال�ساعقة، 
يف   )1982 )م��وال��ي��د  وف��ن��ان 
ح�سن  وال��رق��ي،  الأخ��الق  منتهى 
و���س��ادق  متوا�سع  اجلل�سة  حلو  املع�سر 
البت�سامة  حم��ي��اه  ت��ف��ارق  ل  وب�����س��و���ش، 
يف  غاية  ال��دع��اب��ة،  م��ن  حديثه  يخلو  ول 
اجلدية وامل�سوؤولية �سغوفا بفنه، كنان كان 
ير�سم احلياة ب�سكل خمتلف بنظرة امل�سور 
م�سبع  بالآمال  مليء  بالأ�سرار  مليء  واملخرج، 

بال�سحكات رغم حزنه الذي اثقل كاهله."

يلحق ب�الده جمعة 
يف ي�م اجلمعة

مل تدرك احلوا�ش ن�سج الرحيل بعد، اذ انها اعتادت ان تواكب �سعلة احلياة يف قمة الفناء، حتتكم اىل المل يف اوجه، وتراقب الحبة بعيون عذراوين، 
فغياب القرب ل يعني فناءه، بل هو قرب اكب، اعمق من ان ينتهي، فالذكريات كفيلة باأن جتعل امل�ساعر تتدفق.

ذلك احلديث امل�سوؤوم الذي تنفر جميع الكائنات منه، حديث الفناء الأبدي الذي لبد منه، اذ كرر املوت فعلته يف زميلنا كنان جمعة احللفي يف 
الثالثني من �سهر اآب املا�سي، فلم يكتف املوت باأ�سطياد والده قبله وكاأنه با�سرار م�سبق يريد الق�ساء على اآخر رجال هذه العائلة  ليرتك والدته 
و�سقيقتيه بال وحيدهن، املفارقة ان والده اختار الرحيل يوم اخلمي�ش، اما الزميل كنان فاآثر اأّل ي�سبق والده بتلك الرحلة فاأختار يوم اجلمعة كولع 

با�سم والده واأنطالقة لل�سفر. 
اليوم يرثيه  اأحباوؤه وزمالء العمل بالكلمات التي مل ي�ستطيعوا قولها له...

كنان احللفي...

ذوالفقار ي��شف

�سدمة
حترير  رئي�سة  املفتي  نرمني  ال�سيدة 

لتنطق  الآهات  ال�سبكة، تزاحمت  جملة 
بحديث الم وتقول:"مل يكن كنان عزيزًا 

ال  احللفي،  جمعة  اب��ن  فقط  لكونه  علينا 
انه كان عزيزا لكونه كنان، ولن كانت لديه 

مع  يتفاعل  ان  بها  ي�ستطيع  قابلية 
من  الرغم  على  ك��ان  فقد  اجلميع، 

الوجاع التي يعي�سها بوحدته ، ي�ستمع 
ي�ساعد وي�ساند من  لآلم  اجلميع ويحاول ان 

يحتاج لوقفته وم�ساندته.
كانت  حترير  كرئي�سة   - للمفتي  واحل��دي��ث   - اأن��ا 

حمبته يل كاأبن لوالدته، وليزال �سوته يرن باأذين وهو 
يناديني بطيبته املعهودة " خالة "  يف حني ان الآخرين 

على  يخطر  ما  اعرف  كنت  ولين  "ال�ست"،  ب�  ينادونني 
باله وما يعرتيه من اآلم وم�ساكل،ف�سال عن  الوحدة التي 
كان يعي�سها بعد رحيل والده و�سفر الأهل ، حتى افراحه 
اقباله على  اياها، كقرار  ي�ساركني  ان  التي قرر  الخرية 
الزواج، فقد كان يتطلع لكل ماهو جديد لنه حامل، ال ان 
وفاته مل تكن فقط مفاجاأة بل �سدمة، فقد فقدنا  زمياًل 

و�سديقًا وم�سروع خمرج ل�سبكة العالم العراقي."

يغيب" الغايب  "ابن 

كان  عا�سي  ريا  ال�سحفية  والخت  �سديقته  اما 
الفقد وتقول"ولد كنان عند  لها ن�سيب من هذا 
اعتاب وطن، حيث ارتاأى الغائب عن اهله "جمعة 
يطل  ونافذة  بابًا  دم�سق  من  يتخذ  ان  احللفي" 
ايام  ق�سرًا  عنهم  غاب  الذين  احبابه  على  منها 

ن�ساله �سد الغول.
التي  امه  تلم�سها ب�سوت  لكنه  بغداد  تَر عينه  مل 
جرح  ت���داري  وه��ي  جمعة  ق�سائد  تن�سد  ك��ان��ت 
الغربة وجرح انف�سالها عن حبيبها جمعة.�سهيلة 
التي كانت تغني يف فرقة الن�ساد العراقية حكمتها 
الظروف ان تغني ملحبوبها عتابًا يوم رحيل ابنها 
وهو  وي���اك(  واخ��ذت��ه  )ه��ال��واح��د  جمعة  وتعاتب 

ل�سان حالها اليوم وهي تخاطب املوت.
معًا  غربتني  كنان  "عا�ش  الخ��ت  ب�سجن  ت��ردف 
و�سرب  ال�سام  ازق��ة  يف  لعب  ال��ذي  ال�سامي  فهو 
ابنًا  �سبابه  بغداد يف  واحت�سنته  �سبيًا  مائها  من 
ينادي  ازقتها  يف  ،وتائهًا  عمره  اي��ام  اخ��ر  لأبيه 
)انقذوا بغداد من اخلراب( حيث كانت كامرته 
غياب  اتعبها  التي  اجلميلة  بغداد  زواي��ا  تر�سد 
يخطو  لبيه  اب  وهو  كنان  التقيت  عنها.  احبتها 
دمعه  ي�سارع  مر�سه  بعد  الوىل  خطواته  معه 
امل��راآة  ام��ام  اب��اه  ي�سجع  وابت�سامات  ب�سحكات 
ويبت�سم لنه  راأ�سه  �سعر  ت�ساقط  ان  بعد  ان يقف 
�سار ا�سد و�سامة ويلب�سه قبعة حمراء ويخبه ان 
ال�ستني عامًا هي عمر الطفولة اجلديد لالن�سان  

يا ابا الزين كما يحب ان يناديه.
ندميه  ،وظ��ل  الغائب  وعطر  ابت�سامة  تفارقه  مل 
الخ��رى  تلو  ال��واح��دة  ق�سائده  ي�سمع  امل�ساء  يف 
عنه،  الغياب  بعطر  ممجدا  عاليا  كاأ�سه  ويرفع 
من  ك��ل  لقلوب  ل��ه  ب��اب��ًا  ك��ان��ت  وابت�سامته  رق��ت��ه 
عرفوه، احب بغداد غريبًا حاول ان ير�سم داخل 
لن  يبت�سم  وه��و  وغ��ادره��ا  حب  ق�سة  اح�سانها 

جمعة بانتظاره.
�سيظل  مفجوعًا  قلبًا  بعده  من  وخّلف  كنان  رحل 
يهدهد له تنومية الم )دللول يالولد يابني دللول( 
كل  بعطر  تليق  و�سينما  درام��ا  ب�سناعة  واحالما 

الغياب والحباب."
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الرحيل املُفجع

وبلذة  م��راد،  مهدي  ال�سحفي  اف��راح  اندثرت 
ليقول:  ل�سانه  ف��وق  الت�سقت  مفرطة  ح��زن 
نفو�سنا  يف  يرتك  نحب  من  رحيل  اأن  "ل�سك 
قيد  وعلى  �سابًا  م��ازال  فقيدنا  وكيف  غ�سة، 
يحمل  هادئًا  مهذبًا  اإن�سانًا  كان  كنان  الأب��داع، 
م��ن اخُل��ل��ق وال���ه���دوء م��ا ق��ل ن��ظ��ريه، وك��ذل��ك 
مدير ت�سوير واأ�ساءة وخمرجًا ناجحًا مبدعًا، 
هناك  ب�ساعقة،  اأ�سبه  ك��ان  رحيله  خ��ب  اإن 
اأن  لكنان  كيف  متفاجئني  �ساألوا  قد  ا�سدقاوؤه 

يرحل بغري عودة؟
بينما هم�ش يف اذن امه يو�سيها "مّيه اإذكريني 

من متر زفة �سباب."

املولع بال�سوء
ال�سحفي علي ال�سومري ترجم الوجع بطريقته 
اإبن  بل  فح�سب،  �سديقًا  كنان  يكن  وقال:"مل 

�سديق اأي�سًا هو ال�ساعر الراحل جمعة احللفي، 
وما جمع الأب والإبن كان اأكرث من �سلة الدم، 
احلريات،  عن  دفاعهما  ال�سيا�سية،  كاملواقف 
كنان  بالعراق،  وا�ستمرارها  باحلياة  �سغفهما 
بال�سوء  املولع  ال�ساخبة،  عزلته  يف  امل�ستغرق 
وال�������س���ورة، امل���ب���دع ال����ذي ت����رك ب�����س��م��ة يف 
يف  وحيدًا  كان  والعراقية،  ال�سورية  الدرامتني 
الكثري  بالكثري  الوقت  نف�ش  يف  وحماطًا  بغداد 
عا�سها  التي  طفولته  ذكريات  الذكريات،  من 

بعيدًا عن بلده العراق.
اأنهكته  لوطٍن  تاريخًا  كان  بل  �ساحبا،  يكن  مل 
�سيعه  عزيز  لبلد  جم�سدة  و�سورة  احل��روب، 
قومه، واأتعبته املنايف، وقتلته الآمال امل�ستحيلة."

وداعًا �سديقي
حزنه  بوابة  من  يدنو  �سمي�سم،  احمد  الزميل 
" كان كنان يحمل يف جعبته الكثري من  ويقول 

الأحالم وامل�ساريع التي كان عازمًا على حتقيقها 
بقوة اإرادته وكفاحه، رغم ما واجهه من عقبات 
احيانا تكون بدوافع �سخ�سية واحيانا ال�سدفة 
اأحالمه  طريق  يف  املفاجئة  العقبة  تكون  هي 
وتطلعاته، ل �سيما على ال�سعيد العمل الدرامي 
والإخ�����راج ال��ت��ل��ف��زي��وين، رح��ي��ل احل��ل��ف��ي ك��ان 
�سدمة موجعة ملحبيه وا�سدقائه......... وداعًا 

  " كنان.
�سيد املكان

الذكريات  ت�ستح�سر  من�سور  اآي��ة  ال�سحفية 
ي�سبه قلب طفل بقدمني،  بحرقة وتقول" كنان 
ل يجل�ش قربنا حلظة ال وال�سحك يكون �سيد 
املكان، انا حزينة جدا خل�سارته، لكني م�ستاقة 
لكونها   ، �سوية  ع�سناها  حلظة  لكل  وممتنة  
كنان  �ساأفتقد  لل�سداقة،  رائعا  معنى  وهبتني 
روحه  و�ستبقى  امل��رح،  ي�سلمنا  ال��ذي  ال�سديق 

متالأ  القلوب والأمكنة."
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نرمني املفتي

فنجان حمبة

التقيت �شخ�شيًا بغيالدي يف ني�ي�رك وحدثني باأن 
والده حاول منعه من العمل يف املنظمات ال�شهي�نية 

املحظ�رة يف العراق حينها وحاول منعه من الهجرة وقال 
له "اإن العراق وطننا و�شياأتي ي�م وتندم و�شتقف مثل 

كلب ذيله بني �شاقيه ل تقدر على جتاوز احلدود والع�دة 
اىل ال�طن". 

بن غ�ري�ن ه� ال�شبب

بلدهم،  اليهود ومدى حنينهم اىل  العراقيني  بن�سر من�سورات عن  العراقيني  نني  املدوِّ بع�ش  يقوم  واأخرى،  بني فرتة 
على  لريغموا   1948 العربية حلرب  القوات  بعد خ�سارة  اليهود  برتهيب  بقيامهم  العراقيني  يتهم  من  هناك  ودائما 
اأرغمت عوائلهم على  اأن غالبية اليهود الذين  مغادرة العراق اىل )ا�سرائيل( حفاظًا على حياتهم. مما ل�سك فيه 
اأ�سبح  العراق، لكن هذا احلنني  العربية بلهجة يهود  اأنهم ما يزالون يتحدثون  العراق، والدليل  الهجرة يحنون اىل 
اأقلية يعرفون جيدًا املطلوب وكيف يعزفون على هذا  العراقيني،  ي�ستغل �سيا�سيًا ودائمًا هناك من يركب املوجة من 
احلنني، واأكرثية، اأق�سد من راكبي املوجة، مقلدة.. مل يكن العراقيون، �سعبًا  وحكومة خلف الإرهاب الذي ا�ستهدف 
 ben gurion's scandals، how the hagnah and( اليهود يف بغداد خا�سة واملدن الأخرى، والدليل يف كتاب
the mossad eliminated the jews( - ف�سائح بن غوريون، كيف ق�سى الهاجناه واملو�ساد على اليهود(، 
لليهود قب�ش  اإرهابية وفجر حمال وبيوتًا  الذي قاد �سخ�سيًا خلية �سهيونية  العراقي  اليهودي  وموؤلفه نعيم غيالدي 
عليه وزج يف ال�سجن، لكنه هرب منه، ثم فر اىل )ار�ش امليعاد(، وعمل يف املو�ساد الذي مت اإبعاده عنه حني اكت�سفوا 
انه من )ال�سفاردمي( ولي�ش )الأ�سكناز( كما ي�سي لقبه )كال�سچي( وهو يف الأ�سل )خال�سجي( لكون عائلته تعمل 
بتخلي�ش الذهب من ال�سوائب. وبعد اكت�سافه للماأ�ساة التي ارتكبها، قرر ك�سف احلقائق من خالل الوثائق التي ميلكها 
واأخرى قام بجمعها، ف�ساًل عن كونه �ساهد عيان.. مل يتمكن من ن�سر الكتاب يف ا�سرائيل وهاجر اىل اأمريكا يف بداية 

ثمانينات القرن املا�سي وبداأ ي�سري اىل نف�سه كعربي يهودي.
وبعد حماولت عديدة ولأكرث من عقد، متكن من ن�سر كتابه الذي يوؤكد فيه وبوثائق الروايات الر�سمية العراقية على 
مدى العقود وتغيري الأنظمة باأن منظمات �سهيونية قامت برتويع اليهود العراقيني وترهيبهم لإرغامهم عل الهجرة.. 
التقيت �سخ�سيًا بغيالدي يف نيويورك وحدثني باأن والده حاول منعه من العمل يف املنظمات ال�سهيونية املحظورة يف 
العراق حينها وحاول منعه من الهجرة وقال له "اإن العراق وطننا و�سياأتي يوم وتندم و�ستقف مثل كلب ذيله بني �ساقيه 
ل تقدر على جتاوز احلدود والعودة اىل الوطن". وقال يل اإنه اليوم مثل ذلك الكلب.. غيالدي املولود يف احللة، تويف 

يف نيويورك بعد ان قدم �سهادته للتاريخ..
اما الفرهود،ر�سميًا، فما تزال كل ممتلكات اليهود م�سجلة باأ�سمائهم رغم تغيري الأنظمة يف العراق. و�سعبيًا، ل�ست يف 
موقع الدفاع عما حدث، لكن حوادث كهذه حتدث يف كل مكان وزمان من قبل �سعاف النفو�ش، بينما ال�سهاينة الذين 
احتلوا بيوت الفل�سطينني فرهدوا كل �سيء. اأعتقد اأنه لبد من النتباه اىل كتب كهذه التي تك�سف احلقيقة، كالمي 

ه اىل راكبي املوجة ليتوقفوا عن اتهام العراقيني.. موجنَّ



Walk the Line ال�سري على اخلط
تقول اآنا كالفي: اأغاين فيلم الدراما )ال�سري على اخلط( تبقى خالدة على 
مر الع�سور.. لقد �ساهدته اأكرث من مرة، اإنه اكرث من رائع، وتدور اأحداثه 
املهنية  املبكرة وحياته  الريفية(  املو�سيقى  حول حياة جوين كا�ش )مغني 
وهو واحد من اأكرث املو�سيقيني تاأثريًا يف القرن الع�سرين، لعب دور البطولة 
ويذر�سبون،  ري�ش  والنجمة  )ك��ا���ش(  دور  اأتقن  ال��ذي  فينيك�ش  جواكني 

والفيلم من اإخراج جيم�ش مانغولد واأنتج عام 2005. 

The Young Ones اليافع�ن
اإخ��راج  من  )اليافعون(  املو�سيقي  الفيلم  الآخ��ر  هو  اختار  تينانت  نيل   
)كليف  ال��بي��ط��اين  ال���روك  مطرب  بطولة  وم��ن  ف���وري(  ج��ي  )�سيدين 
ريت�سارد( واأنتج يف عام 1961. تدور اأحداث الفيلم حول ان�سمام جمموعة 
عر�ش  تقدمي  يف  وجناحهم  ريت�سارد  كليف  يقودهم  �سويًا  املراهقني  من 
مذهل لفرقتهم املو�سيقية ثم احليلولة دون هدم ناديهم. اإنه من الأفالم 
اخليالية واملتفائلة التي تبني اإمكانات ال�سباب يف مو�سيقى البوب، وهذا ما 
حفزين على الن�سمام اإىل م�سرح لل�سباب، وما زالوا يثريونني حتى اليوم.

ع�شرون األف ي�م ف�ق 
الأر�س

ي��ع��د ف��ي��ل��م )ع�����س��رون األ����ف ي���وم ف��وق 
الأر�����ش( واح����دًا م��ن اأف�����س��ل الأف���الم 
اإخ��راج  من  وه��و  املو�سيقية،  الوثائقية 
ب��ولرد يف  اإي��ان فور�سيث وجني  الثنائي 

عام 2014. 
هذا ما اختارته )نادين �ساه( التي قالت 
مف�سل،  فنان  لديك  يكون  عندما  عنه: 
فاأنت تريد اأن تعرف كل �سيء عنه بدءًا 
على  يتناوله  ما  اإىل  املف�سل  لونه  من 
مائدة الإفطار، ومن الوا�سح جدًا كيف 
الفيلم  التفا�سيل يف هذا  كل  تن�سيق  مت 

بعناية فائقة.

بينك فل�يد: العي�س يف ب�مبي
عام  اأنتج  الذي  بومبي(  العي�ش يف  فلويد:  )بينك  فيلم  كوين  واين  اختار 
جنم  اأك��ون  اأن  اأحلم  كنت  عنه:  وق��ال  الوثائقية  الأف��الم  من  وهو   1972
املو�سيقى وما  الفيلم عاملًا جديدًا من  ولقد فتح يل هذا  الروك  مو�سيقى 
اأنني كنت حمظوظًا جدا مل�ساهدته.. لقد غري هذا الفيلم  زلت ل اأ�سدق 
جمرى حياتي وهو من اإخراج ادريان مابن وتدور اأحداثه حول فرقة الروك 
املدرج  تقدم عر�سًا مذهاًل يف  وهي  فلويد(  )بينك  ال�سهرية  البيطانية 
عدد  يتجاوز  ل  جمهور  بح�سور  باإيطاليا  )بومبي(  يف  القدمي  الروماين 

اأفراد طاقم الفيلم. 

البحث عن رجل ال�شكر
كان الفيلم الوثائقي )البحث عن رجل ال�سكر( من اختيار )نيتني �ساوين(، 
الأ�سول اجلزائرية  اإخ��راج مالك بن جلول ذي  اأنتج عام 2012 وهو من 
)�سكو�ستو  الأمريكي  الأغ��اين  وكاتب  ال�سعبي  املغني  حياة  ق�سته  وت��روي 
يف  وانت�سر  �سيته  ذاع  ولكن  اأمريكا  يف  معروفًا  يكن  مل  الذي  رودريغيز( 
جنوب اأفريقيا، كما تروي ق�سته �سائعة حول قيامه بحرق نف�سه علنًا من 
يف  جمهوره  واأم��ام  امل�سرح  خ�سبة  على 
يف  الفني  ف�سله  نتيجة  احلفالت  اإحدى 

عامل املو�سيقى.

ج�رج مايكل: احلرية
)احلرية(  فيلم  اختارت  مرييديث  اآن��ا 
الذي  مايكل(  )ج��ورج  البوب  ملك  عن 
من  وجيزة  م��دة  قبل   2016 ع��ام  م��ات 
اإطالقه يف عام 2017 وهو من الأفالم 
اأو���س��ن  ديفيد  اإخ����راج  م��ن  الوثائقية 
ل�سيء  اإنه  اآنا:  وت�سيف  مايكل،  وجورج 
هنا  مايكل  جورج  يكون  اأّل  حقًا  حمزن 
ط��راز  م��ن  وم��غ��ٍن  لم��ع  مو�سيقي  لأن���ه 

خا�ش.
عن اجلارديان

اأنتجت ال�سينما العاملية كثريًا من الأفالم والعديد منها تكون ق�س�سها حيوية، خيالية، 
�سرية ذاتية اأو افالمًا وثائقية. باملقابل هناك اأفالم تدور حول املو�سيقى التي هي 

عن�سر اأ�سا�سي يف ال�سينما. موؤخرًا قامت جمموعة من املو�سيقيني )كتاب اأغاٍن بارزين( 
وهم كل من اآنا كالفي، ونيل تينانت، ونادين �ساه، ووين كوين، ونيتني �ساوين واآنا 

مرييديث باختيار اأف�سل خم�سة اأفالم ثيمتها الأ�سا�سية هي املو�سيقى، وهذه اأخبار 
�ساّرة لع�ساق املو�سيقى و�سّناعها اإذ اأ�سبحت هذه الأفالم حتقق اأرباحًا متزايدة يف ع�سر 

مبيعات قيا�سية مرتاجعة.

تعدُّ عن�شراً اأ�شا�شيًا يف ال�شينما 

حت����ق����ق اإي������������������رادات ع���ال���ي���ة
 يف ع�شر مبيعات مرتاجعة

ترجمة: ثريا ج�اد

اأفالم امل��شيقى
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فل�شفة خا�شة اجلّما�شي
وروؤية لل�اقع

عامل يدخله ويدر�سه كثريون ويعر�س اآلف ال�سورعلى مدار ال�سنني، لكن 
قليلني هم من يخلقون التفرد ويبهرون املتلقي عرب ر�سم عوامل خمتلفة داخل 
م�ساحة ال�سورة ليبحر امل�ساهد فيها وي�سرب اأغوارها ويبحث يف اأعماقها. تلك 

هي املوهبة والإتقان واحلب يف �سر الرتكيبة التي تنتج لوحة ناطقة.

امل���������ش�����ر

حم�شن اإبراهيم

�سباح  اأث��ب��ت  الثالثة،  عينه  ك��ان��ت  ال��ك��ام��ريا  ولأن 
اجلّما�سي على مدى عقود خلت اأنه �سيخ امل�سورين 
الأول،  هّمه  التوثيق  فكان  العراق،  ال�سحفيني يف 
وجالت عد�سته اأرجاء العراق ليوثق 
تق�ش  كثرية  حلظات  اأر�سيفه  يف 
حكاية  والإن�����س��ان،  الأر����ش  حكاية 
واأه���واره���ا  بتاريخها  م��دن��ًا  تعني 
فاللقطة  و���س��خ��و���س��ه��ا،  واأزق��ت��ه��ا 
جمالية  بروؤيا  تت�سم  لديه  التوثيقية 
املكان مع ال�سوء، والظل واملو�سوع، 
الفني  بالن�سجام  املتلقي  ليتمتع 

جلمالية ال�سورة.
ال�������س���ورة ل���دي���ه خ���ط���اب م��رئ��ي 
املدينة  م��ن  ي�ستلهمه  وم�����س��م��وع، 
والنا�ش والألوان وعفوية الأ�سخا�ش 
ل�����ريى يف ك����ل ح���الت���ه���ا احل���ي���اة 
�سورة  خلق  على  عمل  احلقيقية. 
م���ث���رية ع���ب ا���س��ت��خ��دام امل��ح��ي��ط 
ي��رى احلياة  اأن  م��ن ح��ول��ه وح���اول 
جديد  ع��امل  خللق  �سينمائية  بعني 
تختلف م�ساهده عن العامل املُعا�ش، 
�سباح  بقي  ال�سن  يف  تقدمه  ورغ��م 
اجل��ّم��ا���س��ي م�����س��اك�����س��ًا ب��ع��د���س��ت��ه، 
اأماكن قد تكون قريبة  اأو  يقتن�ش لقطاته من زوايا 

منك، لكنه يجعلك ت�سعر كاأنك تراها للمرة الأوىل.
�شناعة الده�شة

على  تبداأ  اجلّما�سي  �سباح  ل��دى  الت�سوير  عملية 
وي�ستلهم  واأبعادها  ير�سم �سخو�سها  �سا�سة خميلته، 
النهائية  ال�سورة  لتت�سح  معينة  بيئة  من  مو�سوعها 
الذي  وبالإطار  والثانوية،  الأ�سا�سية  تفا�سيلها  بكل 
ر�سا عليه الختيار. تلك هي �سا�سة اخليال اخل�سب 
العني  مع  مبا�سرة  بروابط  املرتبطة  جيدًا،  ب  امل��درنَّ
والإن�����س��اين  الفني  والإح�����س��ا���ش  وال��ذاك��رة  وال��ع��ق��ل 
املقد�ش  الثالوث  ع��ن  البحث  دائ��م  فهو  بامل�سهد. 
العنا�سر  تلك  واحل��رك��ة،  وال��ل��ون  ال�سوء  لل�سورة: 
الثالثة متنح ال�سورة �سحرًا خا�سًا وفريدًا، ير�سد 
احلركة ويطّوع ال�سوء واللون لالن�سجام معها، ليبداأ 
احلوار بني العني والعقل والذاكرة والإح�سا�ش لتخرج 
يف  النطالق  يهوى  فن  فالت�سوير  مده�سة،  �سورة 
اإثارة الده�سة وعن م�سادر  زوايا الكون، باحثًا عن 

تغذية املخزون اجلمايل يف الذهن واملخيلة.
 �شرية واإجنازات

�سباح اجلّما�سي املولود عام 1948 يف مي�سان انتقل 
 14 ث��ورة  تندلع  اأن  قبل  العائلة  ب�سحبة  بغداد  اىل 
متوز 1958، منذ بواكري عمره الأوىل ع�سق الت�سوير 
اأزقة بغداد ليوثق حياة املدينة  وجال مع عد�سته يف 
ثرية  ذاكرة  ميتلك  الذي  اجلّما�سي  تفا�سيلها.  بكل 
وغنية عن الأه��وار كان يحن دومًا اىل تلك الأجواء 
فوثقها هي الأخرى بعني امل�سور ال�سحفي املحرتف. 
عمل برفقة امل�سور الراحل جا�سم الزبيدي يف بداية 
ق�سد  ب��ل  ال��ق��در،  ب��ه��ذا  يكتِف  مل  لكنه  ال�ستينات 
امل�سور الراحل مراد الداغ�ساين اىل مدينة املو�سل 
لال�ستفادة من خبته يف الفوتغراف. يف عام 1975 
فبز  للت�سوير  العراقية  اجلمعية  يف  الرحال  حّط 
من  ع��دد  و���س��ط  حم��رتف��ًا  �سحفيًا  م�����س��ورًا  ا�سمه 
العراق،  يف  وعمالقته  الفوتغرايف  الت�سوير  مبدعي 
العراقية  اجلمعية  اأقامتها  التي  املعار�ش  يف  �سارك 
لها، دعته  رئي�سًا  بعد  فيما  لي�سبح  للت�سوير جميعًا 
لتمنحه   1976 ع��ام  العاملية  )اورف��واك��ول��ر(  �سركة 
عام  ويف  ال�سحفي،  الت�سوير  بفن  المتياز  لقب 
من  املهني  الت�سوير  يف  الدبلوم  درج��ة  ن��ال   1977
�سركة )دور�سوت( الإيطالية كما ح�سل على �سرف 
منحته  الت�سوير،  لفن  العاملية  املنظمة  يف  الع�سوية 
تقديرًا  �سرفية  ع�سوية  للت�سوير  الأردنية  اجلمعية 
للعمل  انتدب  عمان،  يف  الفوتغرافية  اأعماله  ملجمل 
ودائ��رة  ال��ع��راق  �سحيفة  منها:  ع��دة  موؤ�س�سات  يف 
يف  ع��دة  مهرجانات  يف  �سارك  وامل�سرح،  ال�سينما 
عمان وزغرب وهولندا واأقام ت�سعة معار�ش �سخ�سية 
جوانبها،  �ستى  يف  ال��ع��راق  يف  احل��ي��اة  فيها  د  ج�سنَّ
ال�سحافة  درع  العراقيني  ال�سحفيني  نقابة  منحته 
ال�سداقة  و�سام  ُمنح  نف�سه  العام  ويف   ،2008 عام 
العربي  التحكيم  بلقب  ليتوج بعدها  واأو�سمة  ودروعًا 
الدبلوم  بدرجة  �سهادة  منحه  بعد  لل�سورة  والدويل 
العراقية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ش  تراأ�ش   ،2011 عام 
للت�سوير واأ�س�ش جملة )وهج ال�سورة( التي ت�سدر 
اإدارة جملة  عن اجلمعية، ف�ساًل عن رئا�سة جمل�ش 
يدير  حيث  المتياز  و�ساحب  الرقمي(  )الت�سوير 
)خمتب  يف  حم��رتف��ًا  �سحفيًا  م�����س��ورًا  الآن  عمله 
الذي يقع يف �ساحة  الفوتوغرايف(  للت�سوير  الزهور 

التحرير .. قلب العا�سمة بغداد. 

���ش��ب��اح
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 من هذه الدور �سينما غرناطة التي متيزت عن 
غريها من دور العر�ش بارتياد الطبقة املثقفة 
لها ملتابعة الأفالم ال�سينمائية املميزة اأو ما كان 
اإثنني  يوم  كل  الأول" يف  "العر�ش  عليها  يطلق 
مكب  اىل  اليوم  املكان  حت��ول  اأ�سبوع.  كل  من 
للنفايات، وما بني النفايات و�سوق بيع املالب�ش 
هذا  و�سط  ال�سالة  معامل  �ساعت  امل�ستعملة 

الزخم الكبري من الباعة واملت�سوقني.
جوهرة ال�سالت

من  الأربعينات  اأوائل  غرناطة  �سينما  تاأ�س�ست 
يف  وتقع   1941 ع��ام  وحت��دي��دًا  املا�سي  القرن 
�سكر يف منطقة  قهوة  امللك غازي حملة  �سارع 
الرزاق  عبد  املرحوم  اأ�س�سها  ال�سرقي.  الباب 
تيمنًا  ال�سالم  دار  �سينما  ا�سم  حتت  ال�سيخلي 

بالعا�سمة بغداد التي كانت تعرف بهذا ال�سم. 
ويف مطلع ال�ستينات تغري ا�سمها ف�سميت "�سينما 
اجلديد  مالكها  ا�ستقر   1971 �سنة  ويف  ريو"، 
مالكوها  عمل  غرناطة.  ب�سينما  ت�سميتها  على 
والأمريكي  الإيطايل  الأثاث  باأرقى  تاأثيثها  على 
ال��ت��م��ي��ز ع���ن بقية  ل��ت��ك��ون يف غ��اي��ة  ال��ف��اخ��ر 
العراقية  العوائل  مق�سد  كانت  اإذ  ال�سالت، 
املثقفة  ال��ب��غ��دادي��ة  النخبة  ورج���ال  العريقة 
م�ساحتها  و�سعة  ت�سميمها  جمال  عن  ف�ساًل 
الطراز  ذات  الفارهة  ومق�سوراتها  واأجنحتها 
يبلغ  الإي���ط���ايل، 
ع���دد م��ق��اع��ده��ا 
مقعدًا   )1150(
ح����ت����ى ���س��م��ي��ت 
بجوهرة  حينها 
ال�����س��الت، وق��د 
مت���ي���زت اأي�����س��ًا 
ب���ال���ت���ن���ظ���ي���م يف 
الدخول  عمليات 
واخل���������������������روج 
املقاعد  واختيار 
وف��ق الأرق����ام يف 
اأق�سامها  جميع 
املر�سدين  وكرثة 
ال����ذي����ن ي���دّل���ون 
امل���������س����اه����دي����ن 
م��ق��اع��ده��م  اىل 
ملع  املخ�س�سة. 
وت��األ��ق��ت  جنمها 
و����س���ارت ه��دف��ًا 
والباحثني  للزوار 
الفنية  املتعة  عن 
ال�سهري  الفيلم  بعر�ش  قامت  عندما  الراقية 
)م��داف��ع ن��اف��ارون( ع����ام/1962 ال���ذي مّثلته 
اىل  بابا�ش  اإي��ري��ن  ال�سهرية  اليونانية  املمثلة 

جانب غريغوري بيك.
تخ�س�س منفرد

 داأبت الدار على مواكبة اإنتاج ال�سينما الفرن�سية، 
اأفالمًا  اذ عر�ست  فيها،  تتخ�س�ش  اأن  وكادت 
واإيف  ال�سينما كجان جابان،  لكبار جنوم هذه 

مونتان، وكاترين دينوف، وجني مورو، و�سيمون 
واآلن  دارك،  ج��رياردو، ومريي  واآين  �سينوريه، 
ديلون يف عز �سبابه وتاألقه وجنوميته املفرطة، 
وجان بول بلموندو، وروبرت ح�سني، وفيها كان 
لأنتوين  "زوربا"  الرائع  للفيلم  الأول  العر�ش 
كازنتزاكي  اليوناين  الكاتب  ق�سة  عن  كوين 
غرناطة  يف  ال�سبعينات.  اأوائ���ل  ُع��ر���ش  ال��ذي 
من  كارامازوف" املاأخوذ  "الإخوة  فيلم  عر�ش 
�سينما  عر�ست  د�ستويف�سكي.  ف��ي��ودور  رواي���ة 
غرناطة اأفالمًا عديدة للنجم الأمريكي جارل�ش 
وا�سعًا،  اإق��ب��اًل  اأفالمه  لق��ت  ال��ذي  برون�سون، 
وكان لفيلم )املمتازون ال�سبعة( لبون�سون ومعه 
النجمان يول برايرن و�ستيف ماكوين وقع كبري، 
ويعد اليوم من كال�سيكيات اأفالم )الوي�سرتن(. 
فيلم  اأي  من عر�ش  الدار  على  القائمون  امتنع 
ل�سعورهم  رمب��ا  ه��ن��دي،  اأو  عربي  اأو  م�سري 
بعدم و�سول الفيلم العربي والهندي اىل م�ستوى 
ال�ستثناء  وكان  والأوروبية،  الأمريكية  الأف��الم 
اخلوامت  )بياع  فريوز  ال�سيدة  فيلم  هو  الوحيد 
وف�سل  الأعياد  اأحد  يف  عر�ش  الذي   ،)1965  ��

ف�ساًل ماديًا مريعًا.
اإهمال متعمد

ما زالت هذه ال�سالة العريقة قائمة يف مكانها 
�سوق  قربها  وين�سط  النفايات  اأك����وام  و���س��ط 
ممن  قليل  ن��ف��ٌر  زوراه���ا  امل�ستعملة،  املالب�ش 
اأو من  يبحثون عن الراحة بعد يوم عمل متعب 
تلك  على  يتح�سرون  ال��ذي��ن  القدامى  رواده���ا 
الأيام التي كانت ال�سالة فيها تعج باملتفرجني، 
بارزة  املزدهرة عالمة  العر�ش  دور  كانت  حني 
اليوم  يقفون  والفني،  الثقايف  بغداد  م�سهد  يف 
اخلوايل  الأي��ام  تلك  م�ستذكرين  اأطاللها  على 
ويتبادر اىل اأذهانهم �سوؤال واحد: ملاذا الإهمال 
املتعمد لأهم معامل بغداد ومَل هذا الإ�سرار على 
اأمانة  اأن  الأم��ر  يف  الغريب  املعامل.  تلك  طم�ش 
بغداد ما زالت تفر�ش �سرائب كبرية على دور 
دون  الليلية  باملالهي  اأ�سوة  ال�سينمائي  العر�ش 
اأن تقدم اأي عون لأ�سحاب تلك الدور يف اإ�سالح 
�سمولها  ع��ن  ف�ساًل  ال���دور  تلك  م��ن  تبقى  م��ا 
الوقود  توفري  وع��دم  املبمج  القطع  ب�ساعات 

الالزم ملولدات الديزل لدميومة عمل ال�سينما.

�شينما غرناطة
ج�����ه����رة ال�������ش���الت

التي �شاع بريقها
يف الباب ال�سرقي، ويف اأحد الأزقة 

كانت هناك �سالة �سينما ُت�سمى 
جوهرة �سالت العر�س يف بغداد يف 
الأيام اخلوايل. كانت هذه ال�سالة 

تعج باملتفرجني، وكان ح�سور 
العائلة العراقية يف العر�س امل�سائي 

اأمرًا طبيعيًا جدًا، امليزة التي كان 
يتميز بها البغداديون هي حبهم 

للفنون ب�سورة عامة، لذلك انت�سرت 
دور العر�س ال�سينمائي اآنذاك.

ال�شبكة العراقية
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بالتحولت  مايرتبط  اأو  معا�سر،  م��اه��و  اىل 
والنحت  الت�سكيل  فنون  �سهدتها  التي  الكبى 
اأوروبا، ول�سيما املدر�سة اليطالية،  والألون يف 

واملدر�سة الفرن�سية، واملدر�سة الإنكليزية.
اقرتبت  ال��ذي  الأف��ق  هو  امل�سار  هذا  كان  واإذا 
التجريب  م�ستوى  على  العراقية  املدر�سة  منه 
املدر�سة،  هذه  رواد  من  كثريًا  فاإن  والتجديد، 
الهوية  ع��ن  البحث  يف  وج���دوا  ب��ع��ده��م،  وم��ن 
العراقية اأو عن موروثها وذاكرتها مرجعًا رمزيًا 
التعاطي  ويف  الهوية،  تلك  قيم  يف  لال�ستغراق 
بطقو�ش  ارتبطت  والتي  املدينية،  �سفراتها  مع 
الجتماعي  وال�سراع  والزواج  واملعي�ش  العبادة 
مرجعياتها  واىل  احلياة،  طبائع  اىل  اإ�سارة  يف 
والبابلية  املي�سانية  ال�سومرية-  احل�سارات  يف 
ح�����س��ارات  بو�سفها  والآ����س���وري���ة،  والأك���دي���ة 
عراقية، لها عمقها يف الأ�ساطري واملثيولوجيات 
ويف نظم العمران الثقافية واملعرفية، وحتى يف 
الطابع  ذات  ولالأ�سكال  ل��الأل��وان  ا�ستخدامها 

الفني اأو الت�سخي�سي..
ما نهله يا�سني املحمداوي من هذا الإرث يوؤ�سر 
لي�ش  الهوية،  عن  البحث  لأهمية  وعيه  م��دى 
اأو  اللغوية  مب�ستوياته  الأنرثبولوجي  بو�سفها 
لنمط  التمثيلية  بدللتها  بل  ح�سب،  الطقو�سية 
متعاٍل من احلياة ذات الطابع املدين، ولعمقها 
الدليل/ التعبريي وهو يعك�ش تالزم املعي�ش مع 
اجلمال، والقوة مع احل�سور، فكانت ا�ستغالته 
ال��ل��ون��ي��ة ع��ل��ى ���س��ط��وح ال��ق��م��ا���ش او اجل����دار، 
وحتى  والنتوءات،  اخل�سنة،  الكتل  وا�ستخدامه 
بع�ش  وا�ستخدام  املعدنية،  ال�سطوح  يف  احلفر 
الوعي  طبيعة  ع��ن  تف�سح  ال�سلبة  الأج����زاء 
امللحمي الذي ي�ساكنه، وكذلك تاأثري الجتاهات 
اأدرك  وال��ذي  اليطالية،  املدر�سة  يف  الواقعية 
على  ا�ستغاله  خ��الل  م��ن  امل��ح��م��داوي  اأهميته 
يف  ال�ستغراق  وع��ب  العراقية،  احلياة  طبائع 
واأ�سفارها  مالحمها  ويف  الأ�سطورية،  جذورها 
ال�سعبي  موروثها  اأث��ر  تّلم�ش  ويف  وطقو�سها، 
�سقيًا(  )وعيًا  يختزن  م�سمرًا  ن�سقًا  بو�سفه 
اجلنوبية  املوروثات  ول�سيما  عميقًا،  و�سراعًا 
اإذ  كثريًا ما  ب�سكل خا�ش،  العمارة  ويف مدينة 

�سرديات  ا�ستعادة  عب  املدينة،  تلك  ت�ستغرقه 
ال�سرديات  ف��ه��ذه  ن�سائها،  ووج���وه  حيواتها، 
اأهمية  ُت�ستقراأ من خاللها  �سفرات  تتحول اىل 
و�سمات  مالمح  ت�سكيل  على  التخّيلي  الفعل 
من  ذل��ك  ع��ن  وللتعبري  ولل�سخ�سية،  امل��ك��ان 
خالل اللون وتوزيع الكتل والوحدات على �سطح 
يدرك  الأكادميي  املحمداوي  اأن  ورغم  اللوحة. 
اأهمية الدقة املنهجية يف بناء اللوحة، وال�سطح 
ذل��ك،  على  مايتمرد  ك��ث��ريًا  اأن���ه  اإّل  والكتلة، 
ليبدو وكاأنه ينهل من حيوات الأطفال، اأو يعيد 
ت�سميم )�سخبطاتهم( على ال�سطوح لي�سطنع 
لنا عاملًا اأكرث �سدقًا يف التعبري عن خطابه، ويف 
اللوحة،  ال�سردي يف  البناء  متثيل وعيه لأهمية 
ذي  التعبري  اأو  امللحمي  للبناء  نظريًا  بو�سفه 

الإ�سارات الأ�سطورية..

اجلمال بو�سفه خطابًا
خ�سو�سية الت�سكيل اجلمايل يف لوحات يا�سني 
بحثه  خ��الل  من  اأهميتها  تكت�سب  املحمداوي 
اللوحة،  روح  وعن  الغائب،  املعنى  عن  الدائب 

ُبعده  ويف  الزماين،  ُبعده  يف  الأثر  فاعلية  وعن 
ال�سيميائي، اإذ يفرت�ش هذا الأثر جماًل تاأليفيًا 
اللونية،  تقاناته  يف  للجمال  وعيه  م�ستوى  على 
واإب���راز  ال�سطوح،  على  ال��وح��دات  ت��وزي��ع  ويف 
تتحول  اأن  وباجتاه  خمتلف،  اأو  مت�سق،  ماهو 
تلك ال�سطوح اىل موحيات عميقة، تك�سف عن 
الأثر  العراقي، ولذاكرة  للموروث  العميق  وعيه 
ال�سومريني اجلنوبيني، ويف  الغائرة يف حيوات 
اأو  ن�سائهم،  مالمح  ويف  وطقو�سهم،  عاداتهم 
حروبهم  تت�سابه  ال��ذي��ن  جنودهم  مالمح  يف 
ال��وج��وه  لتبدو  حتى  اجل��دي��دة،  م��ع  ال��ق��دمي��ة 
ال�سلبة واخل�سنة وال�سائهة اأكرث متثياًل لرعب 
اأن�ساقها  تلك احلروب، ولطبيعة ما ت�سمره يف 

من عالمات للموت واخلوف..
هي  املحمداوي  ير�سمها  التي  اللوحة  ب�ساطة 
تلك  تتطلب  اإذ  للجمال،  ب��راءة  الأك��رث  الوجه 
ال�سطح  واإغ��ن��اء  والتعبري،  الو�سوح  الب�ساطة 
بقدر  اجلمال  لتفل�سف  حية،  تعبريية  بدللت 
كبرية  مهمة  وه��ذه  ال��ي��ه،  توحي  اأو  م��ات��بزه، 

وخطرية يف ا�ستغالت املحمداوي

بح�سا�سية طفولية كان ير�سم يا�سني املحمداوي 
عوامله الب�سرية، اإذ ي�ستكنه من خاللها الأفكار 
واملوجودات، وليوؤ�س�س بنية ب�سرية ميتزج 
فيها الت�سكيل والتاأ�سي�س، وهذا ما اأعطى لها 
هام�سًا تعبرييًا، تتبدى من خالله فاعلية 
ال�سردية الب�سرية، ومهارة اأدائيته يف التعامل 
مع الأ�سكال والرموز، فاملحمداوي وجد يف 
تقانة اخلط ويف م�ستويات اللون، ويف تركيب 
الأ�سياء جماًل لإبراز خربته يف تر�سيم حدود 
لوحة فنية لها اأفُق العامل من جانب، ولها 
طاقة الإف�ساح عن روؤية ب�سرية تتزواج فيها 
حداثة نظرته  مع ا�ستغواراته الرمزية للرموز 
والإ�سارات والأ�ساطري يف العراق القدمي من 
جانب اآخر..

املحمداوي  يا�سني  ال��راح��ل  الفنان  ا�ستعادة 
ا�ستعادة  هي  رحيله  على  عامًا  ع�سر  �ستة  بعد 
اجلمالية  خ�سو�سيتها  لها  عراقية  لتجربة 
�سرديات  مقاربة  يف  فرادتها  ولها  والب�سرية، 
فهو  وتعبرييًا،  جتريبيًا  م�سغاًل  بو�سفها  اللون، 
يحتفي باللون الرتابي لأنه الأكرث واقعية، مثلما 
وباحلفريات  وبالكرافيك  باخلط  احتفاءه  اأن 
الوحدات،  والنتوءات يعك�ش وعيه برمزية هذه 
العراقية،  ال��ذاك��رة  مع  ال�سيميائي  وبتعالقها 
وهذا ما يجعل لوحات املحمداوي بعيدة عن اأي 
قيا�ٍش تو�سيفي، وحتى عن اأية مقاربة جتريدية، 
لي�ش لأنه لينحاز اىل التجريد، بل لأنه يجد يف 
التقانة التعبريية اأفقًا لوعي العامل، ولالقرتاب 
من موجوداته، تلك التي تبدو اأكرث و�سوحًا يف 
ذات احلمولت  الر�سوم  اأو يف  الأطفال،  ر�سوم 
البدائية، اأو حتى يف الر�سوم التي تالم�ش روح 
واملهارات  ال�سعبية،  والذاكرة  واملكان  الفلكلور 
احلرفية التي تنهل من املوروث ال�سعبي قيمتها 

ودللتها..

�سرديات اللوحة..
تاريخ الت�سكيل العراقي يرتبط بفكرة التجديد، 
ومبقاربات املدار�ش  الأوروبية، التي �سعت عب 
تقليدي  ورائ��دة اىل جتاوز ماهو  جتارب مهمة 

يا�شني 
املحمداوي
ا�شتعادة الأ�شاطري العراقية 
عرب خطاب الل�حة..

علي ح�شن الف�از



بغداد  ترك  فيه )اخلياط(، حني  الذي غادرنا  اليوم  يومًا عاديًا، ذلك  يكن  مل 
خلفه متوجهًا اإىل اقليم كرد�ستان لإجناز بع�ش املهام، بغداد التي مل يكن يتوقع 
اأن ل يراها جمددًا اإل وهو حمموًل على اأكتاف �سحبه، �سحبه الذين مل تفارق 

اأفواههم مرارة الفقد حتى اللحظة.
املرئية  الإع��الم،  و�سائل  جميع  تناقلته  خب  �سيء،  كل  بداأ  هكذا  م��روع،  حادث 
وامل�سموعة، ومواقع التوا�سل الجتماعي، حادث �سري لوفد الحتاد العام لأدباء 
اإبراهيم اخلياط، واإ�سابة رفيق  اأمينه العام، ال�ساعر  اأدى لوفاة  وكت�ّاب العراق 
رمبا  كيف؟  باحلياة؟  يب�سر  من  ميوت  كيف  لكن  ال�سراي،  عمر  ال�ساعر  درب��ه 
املعنى،  اأ�سئلة  راأ�سه  يف  ت�ستعل  التي  اللحظة  يف  يولد  اأن  ال�ساعر،  قدر  هو  هذا 
وميوت يف اللحظة التي ين�سغل فيها بحثًا عن الأجوبة. كل الوجوه التي ح�سرت 
ت�سري  كانت مذهولة، مذهولة وهي حتمل جثمانه، وهي  املهيب  ت�سييعه  مرا�سم 
اإىل مقبة النجف الأ�سرف، وهي ت�سمع كلمات الرثاء التي تلقى وتذاع من قبل 
الذين  الأدب��اء  وفود  جميع  الإقليم.  يف  وحتى  الثالث،  الرئا�سات  يف  امل�سوؤولني 
يتوقعون وجوده،  كانوا  �سماعهم اخلب،  بعد  بغداد  و�سلوا من حمافظاتهم اىل 
اأول  اأن يكون  اأو هكذا عودهم هو،  وجود )اخلياط( ل�ستقبالهم، هكذا اعتادوا 
من يرحب بهم كلما زاروا عا�سمتهم احلبيبة، لكن ل وجود ل�ساحب جمهورية 
البتقال، ل وجود ملن كان يقول لهم )على را�سي.....اأهاًل �سيدي(، ل وجود ملن 
كان يتفقد اأحوالهم، ل وجود �سوى للفجيعة، فجيعة الفقد واخل�سارة ل�ساعر كر�ش 
حياته لل�سعر ولحتاده )احتاد الأدباء(. مل يكن ماأمته عاديًا، كان ي�سبه مهرجانًا 
�سعريًا كبريًا، مهرجانًا للدمع والبكاء والنحيب. �سورك التي توزعت يف املاأمت، 
كنت فيها ترفع يدك واأنت حتيي اجلميع، وكنت مبت�سمًا كالعادة، اأولدك الذين 
اختنقوا بعبة الرحيل، كانوا ير�سمون بوجوههم وجهك، هكذا كنت موجودًا حتى 
يف غيابك، كنت موجودًا يف �سمائر حمبيك، اأنت الذي اأجمع الكثري من املثقفني 
وبهاء  ب�سام  ال�سباب،  اأ�سدقائك  اأحدثك عن  �سريرتك. هل  ونقاء  على حمبتك 
وعامر وغريهم، كانوا يرتاك�سون يف ماأمتك وهم غري م�سدقني خب رحيلك، 
هذه  تتذكر  هل  )باطل(،  هو  فيها  ن�سيدهم  كان  الذين  التظاهرات،  اأ�سدقاء 

الأن�سودة التي كتبتها اإبان انطالق تظاهرات العام 2011؟
ها اأنت ت�سيف بيتًا جديدًا فيها، ميكننا الآن اأن ن�سرخ: )خ�سارة اخلياط باطل(.
ها اأنت الآن و�سلت اإىل زوجتك الأوىل )اأم حيدر( ال�سيدة النبيلة التي اغتالها 

الإرهاب يف بعقوبة، ورمبا هي الوحيدة التي ت�سعر بال�سعادة الآن للقياك.
هل تعلم باأن زوجتك الثانية تكتب حتى الآن مراثيك، تن�سر �سورك مع اأطفالك؟ 
نعيهم  النعي،  بق�سائد  )الفي�سبوك(  اخلا�سة يف  �سفحاتهم  مالأوا  واأ�سدقاوؤك 
حمبيه  ذاك��رة  يف  موته،  بعد  الإن�سان  يعي�ش  هكذا  الآن.  حتى  يتوقف  مل  ال��ذي 
ورفاقه. خارطة �سفرك الأخرية كانت كمن يحاول ر�سم خارطة العراق، �سفر من 
بغداد اإىل دهوك، وعودة عب املحافظات اجلنوبية، و�سوًل لبغداد، حيث ت�سييعك 
يف  النجف  حمافظة  يف  رحلتك  لتختم  الأندل�ش،  �ساحة  قرب  الأدب��اء  احتاد  يف 

ت�سييع يليق بك، ت�سييع ر�سمي كانت فيها �سورك تتو�سط املئات من �سحبك.
من  �ساعات  قبل  اخلا�سة  �سفحتك  على  ن�سرتها  التي  ف��ريوز  اأغنية  )ياريت( 
يكذب خب  اأو خب  عودتك،  يتمنون  وهم  رفاقك،  من  الكثري  ردده��ا  احل��ادث، 
اأخرية  وداع  تلويحة  ر�سم  يحاولون  وهم  اليوم،  اإىل  عنك  يكتب  اجلميع  موتك. 
لك، لتعرف كم اأحبوك، �سديقك يو�سف يبكيك حتى الآن، ورجاء الربيعي زميلة 
ومثلها  العمل،  تفا�سيل  يف  م�سورتك  اأخ��ذ  تنتظر  الحت��اد  يف  الطوال  ال�سنوات 

يجل�ش ال�ساعران مروان عادل حمزة وعمر ال�سراي يف انتظار زائر لن ياأتي!
هكذا رحلت، وهكذا كتبت اآخر ق�سيدة لك، وهكذا �ستعي�ش يف قلوب حمبيك اإىل 
الأبد. يذكر اأن ال�ساعر اإبراهيم اخلياط، الذي تويف يوم الأربعاء 2019/8/28، 
كان قد لد يف حمافظة دياىل، وت�سنم منا�سب عدة، بينها مدير لإعالم وزارة 
الثقافة العام 2005، وبعد ا�ستقالته من وظيفته، اأ�سبح املتحدث با�سم الحتاد 
العام لأدباء وكت�ّاب العراق، والذي اأ�سبح اأمينه العام يف اآخر انتخابات لالحتاد، 
اإ�سافة ل�ستمراره بكتابة  اأبرزها )جمهورية البتقال(،  ون�سر جماميع �سعرية، 
ر�سالة  اكمال  على  ومواظبته  ال�سعب(،  )طريق  �سحيفة  يف  ال�سحفي  عموده 
العام  بغداد  جامعة  الآداب  كلية  من  املاج�ستري  �سهادة  نال  اأن  بعد  الدكتوراه، 

.2017

علي ال�ش�مري

يف وداع
اإبراهيم اخلياط

رئي�س "جمه�رية الربتقال"

مثل ق�سيدة مل تكتمل كانت رحلته الأخرية، و�سط اأمكنة طاملا اأحبها، بني اجلبال والتالل الرابطة  
بني حمافظتي اأربيل ودهوك، مع عدد من ال�سعراء، اأ�سدقاء حمنته وفرحه، هكذا رحل اإبراهيم 

اخلياط، الأمني العام لحتاد اأدباء وكتـّاب العراق، ال�ساعر الذي راهن على الأدب والثقافة واملوقف، 
ال�ساعر الذي لن يتذكره حمبوه اإل مبت�سمًا.
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ت���اأت���ي ق�����س��ي��دت��ه��ا ب��ري��ئ��ة 
نقية كحبات ثلج يف دروب 
ال���ن���ار، ل��ذل��ك ه���ي حتلم 
وال�سكينة  وال�سالم  بالأمن 
ت�ستمر،  فيما  وال��ده�����س��ة 
ب��ال��ق�����س��ي��دة وح���ده���ا، يف 
الذي  اخل��راب  هذا  تاأثيث 
ي��ج��وب ال���ع���امل )اب���ت���داًء 
م���ن ي��وم��ي��ات احل����رب يف 
اآخر  اإذ ل �سالح  الوطن(، 
ميكنها اأن ت�سّوبه يف وجه 

التكفري والبوؤ�ش والدمار. 
ميكانيكا،  مهند�سة  ه��ي 
تخرجت يف جامعة ت�سرين 
يف  حاليًا  وتعمل  ال�سورية 
���س��رك��ة ت��ع��ن��ى ب��امل�����س��اري��ع 

تقرتب  "طرطو�ش". يف هذا احلوار  املائية يف 
وق�سيدة  ه��ادئ  ف�ساء  من  ال�سبكة"  "جملة 

خمتلفة.
*بداية مبكرة

جاءت  كيف  الكتابة..  ب��داأِت  مبكرة  �سن  يف   *

هذه الكتابة؟ وما ذكرياتها؟
عندما  املدر�سة  يف  كانت  الكتابة  ذك��ري��ات   -
من  ب��دًل  خواطر  �سكل  على  ال�سعر  اأكتب  كنت 
كامل  اأج��د  فكنت  املدر�سية،  الفرو�ش  كتابة 
املتعة بو�سف �سعور داخلي يراودين كلما جل�ست 

اأحب  اأنا  وعمومًا  وحيدة.. 
ال��ع��زل��ة وم���ا زل����ت.. ك��ان 
يقراأ  العربية  اللغة  مدر�ش 
ت�سجيعًا  ف��اأج��د  اأك��ت��ب  م��ا 

منه.
تاأثرت بجبان والبياتي   *

ودروي�ش وال�سياب
خليل  جل����بان  ق�����راأِت   *
ج���بان وه���و واح���د ممن 
ت��اأث��رت ب��ك��ت��اب��ات��ه��ِم.. ملن 

قراأِت اأي�سًا؟
كانت  الأوىل  ق���راءت���ي   -
جلبان وهذا ما �سقل يّف 
اأ�سري  واأ�سبحت  �سعوري 
الرومان�سية  خ��ط��ى  ع��ل��ى 
عن  بعيدا  الروحي  والنمو 
ال��رواي��ات  بني  ق��راءات��ي  تنوعت  ثم  الواقعية. 
وال�سعر ف�سّدين حممود دروي�ش وغادة  العاملية 

ال�سمان والبياتي وبدر �ساكر ال�سياب اأي�سا.
�سغٌف بالهند�سة وال�سعر

* تخرجِت يف جامعة ت�سرين تخ�س�ش هند�سة 

ميكانيكية )ميكانيك القوى( وتعملني حاليًا يف 
بطرطو�ش..  املائية  للم�ساريع  العامة  ال�سركة 
ك��ي��ف اخ���رتت جم���ال ال��ه��ن��د���س��ة؟ وم����اذا عن 

يومياتك بني ال�سعر والهند�سة؟
والقراءة  بالكتابة  اهتمامي  من  الرغم  على   -
امل�ستمرة لكل ما اأراه اأمامي فاإن هذا مل يوؤثر يف 
درا�ستي الأكادميية فكنت من املتفوقني ودخلت 
اجلامعة بتخ�س�ش يبتعد كل البعد عن ال�سعر. 
والآلية  الواقعية  من  نوعًا  اأعطتني  الهند�سة 
نوعًا  فاأ�سبحت خمتلفة  وامليكانيكية يف احلياة 
يف  وكتبت  النرث  ق�سيدة  ع�سقت  بالعموم  ما. 

جمالت اجلامعة واجلرائد املحلية.
ق�سيدة نرث من طرطو�س

* كيف ت�سكلت وجهتِك ناحية ق�سيدة النرث؟
- كان توجهي لكتابة ق�سيدة النرث اأقوى 

�سغوفة  لروحي فكنت  النرث مالم�سًا  اإذ وجدت 
البحور  ق��ي��ود  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  الن�سو�ش  بكتابة 
وغالبًا  الكتابة  يف  التلقائية  اأح��ب  وال����وزن.. 
اأكتب  هكذا  اإ���س��رار..  �سبق  دون  الكتابة  تاأتي 

لأنني اأ�سعر برغبة يف داخلي تدفعني لكتابة ما 
يعتمل يّف دون اأن األتفت اإىل اأنني اأن�سر ذاتي بني 

�سطور الق�سيدة.
احلرب والثقافة

* يف اأتون احلرب املمتدة منذ �سنوات، ما هي 
اأحوال امل�سهدية الثقافية ال�سورية الآن؟

لهذه  ال�سيئ  التاأثري  القلم و�سف  ي�ستطيع  ل   -
احلرب.. هنالك حزن كبري يفوق حدود احلزن 
حتى  ت�ستطيع  لن  �سوريا  يف  يحدث  ما  والأمل. 
هنا  ي��ج��ب..  كما  امل�سهد  نقل  الأق���الم  اأع��ظ��م 
يف  غائرًا  وجرحًا  جنائزية  اأغنية  املوت  اأ�سبح 
الروح.. ت�سببت احلرب يف توقف عجلة الثقافة 
نوعًا ما فهاجر الكثري من املفكرين وتويف ق�سم 
هو  فذلك  بقي  من  يد  على  اأ�سّد  لكنني  منهم، 
الوفاء احلقيقي للجذور ولالنتماء لعامل الكتابة 

والبداع.
اإعادة تاأهيل جلراحات احلرب

كيف عجزت  الكبري،  اجلرح  هذا  احل��رب..   *
الكلمة اأمامها؟

ل  ال��ت��ي  امل���وت  ح���الت  اأم���ام  الكلمة  تعجز   -
يتخيلها عقل.. اأمام اخلراب والدمار والفو�سى 
وان��ع��دام الأم����ن. ك��ل م��ا خلفته ه��ذه احل��رب 
فعليًا  نحتاج  دفينة..  واأحقاد  ويتم  ت�سرد  من 
اآمنة  اإعادة بناء لقواعد  الفرد..  تاأهيل  لإعادة 
اخلارجية  الأي��دي  على  ع�سّيًا  املواطن  جتعل 
والدخالء الذين عاثوا ف�سادًا يف عقول البع�ش 

ف�سادت ثقافة القتل والتكفري.
علينا اإعادة الروابط بني الطوائف املختلفة

هامة  بخطوة  الأدي���ان  لتاآخي  احلقة  وال��دع��وة 
واملجتمع  ال�سيا�سة  ع��ن  ال��دي��ن  ف�سل  وه���ي 

)الدين هلل والوطن للجميع(.
قريبًا يرى النور

اأكرث حتى  اأو  اإ�سدار باكورة  تاأخرِت يف  * ملاذا 
الآن؟ 

باأن  مهتمة  لأنني  دي��وان  اإ�سدار  يف  تاأخرت   -
يكون اأول اإ�سدار على م�ستوى عاٍل من الإتقان، 
اإدخال الده�سة اىل الن�سو�ش  اأ�ستطع  فاإذا مل 
لإ�سدار  ر  اأُح�سِّ وحاليًا  �سعرًا،  ذلك  اأعتب  فال 

ديوان �سعري.
الفي�سبوك فتح ف�ساءات كثرية

والفي�سبوك  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع   *
حتديدًا.. كيف ا�ستفدت منها؟ وما �سلبياتها؟

- التوا�سل الجتماعي كان له اثر اإيجابي وفعلي 
يف زيادة معاريف وقرائي فاأ�سبحت يل ن�سو�ش 
يتابعون  وقراء  ومتابعون  الكرتونية  جمالت  يف 
لقائي  يف  الف�سل  وللفي�سبوك  يوميًا.  اأكتب  ما 
اجلميل  وال�سحفي  ال�ساعر  وم�����س��ك��ورًا  ه��ذا 

�سدام الزيدي.
اأمنية اأخرية

* كلمة اأخرية؟
يف  والأم��ن  ال�سالم  يعّم  اأن  اأم��ل  بكل  اأمتنى   -
ال�سعر  اأمام  البوابات  لتفتح  العربية  البالد  كل 

والأدب وكافة الفنون.

يف ح�ار مع "جملة ال�شبكة":

ال�������ش���اع���رة ال�������ش����ري���ة

اإنعام ي�ن�س
كنت اأكتب ال�شعر بدل

 عن الفرو�س املدر�شية

اإنعام يون�س.. �ساعرة �سورية رقيقة تكتب ق�سيدة ت�سبهها هي وحدها 
بجمال لغتها وروحها معًا، بعيدًا عن التزلف والتعمد واملحاكاة يف 

الكتابة..

تاأثرت بجربان 
ولحقًا  بالبياتي وال�شّياب ودروي�س 

وغادة ال�شّمان

الهند�شة اأعطتني ن�عًا من ال�اقعية 
وامليكانيكية يف احلياة 

ح�ار: �شدام الزيدي
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اإيجاد  يعني  ذل��ك  ف��اإن  اآخ��ر  من  م�سهد  توالد  ف��اإذا 
واإن  الأ����س���ل.  للتعبري  "ُم�ساِندة"  ا���س��ت��ط��رادات 
ال�سينمائي  وامل�سهد  امل�سرح،  ا�ستح�سار  اإىل  َعَمدنا 
اأن مقت�سيات اأخرى قد  الب�سري، فاإمنا يعني ذلك 
التعبري  م�ستويات  اأم��ا  ثقله،  وتعّزز  احل��ال  تنا�سب 
ف��اأراه��ا  احل��ك��اي��ة،  �سياق  يف  وال��ن��رثي��ة،  ال�سعرية، 
الكتابة  "قانون"  ي�ستوجب  ل  ممنوحة،  متاحة، 
على  الآخر  بع�سها  وتغليب  بع�سها،  تنحية  الروائية 

�سواه(.
اأن تقراأ ما يكتبه "�سليم بركات"، لتكتب عما قراأت 
ونهلَت من منبع  كلماته،  نبيذ  �سربَت من  اأنك  يعني 
من  مزرك�سة  �سجادة  اأمامك  وانب�سطْت  ا�ستعاراته، 
ت�سبيهاته، عندها تدور بك الكلمات يف اأفالكها. جتد 
ابت�سار،  بال  والخت�سار  اإثقال،  دون  التكثيف  عنده 
اإ�سهابه  اإىل  طريقه  امللل  يعرف  ل  ي�ستفي�ش  وحني 
لأنه ل ي�سل حد الإطناب اأوًل ولأنه مكتنز وبال ح�سو 
ثانيًا. يفّجر لدى القارئ التوق اإىل املعنى بقدر نحته 
للمبنى، وياأخذ بيده نحو املرتقى ال�سعري وهو يجول 
يف رحاب رواية. طراوة خدر ذاك النبيذ حتيلنا اإىل 
هايدراهوداهو�ش"،  "كهوف  لرواية  �سعرية  ق��راءة 
اللغة  جليد  على  يتزّلج  وهو  الكاتب  ال�ساعر  فنجد 
ليوقدها  حرارتها  من  كمن  ما  �ساحذًا  بها  ويحتك 
ُحلمًا من طبقات عديدة تت�سعد يف ال�سماء بال �سّلم. 
"ل اإ�سقاطات من الأ�ساطري يف ن�ش هذه الرواية. ل 
اإعادة �سوٍغ لإن�ساء اأ�سطوري، هي ائتالف مكّون من 
ال�سرد احلكائّي واملحاورة يف م�سرح املاأ�ساة القدمي، 
تديره كائنات اأ�سطورية من اأمة ال�َسْنتور يف حماولٍة 

لت�سويب الواقع  باإعادته اإىل خياله". هذا هو تعريف 
ببغاوية كلمات الإطراء  الروائي. ولأن  للرواية خّطه 
اأمامنا  ميتدُّ  لذلك  جوهر.  ذي  معنى  اإىل  حتيلنا  ل 
دروب  على  ال�سوء  نلقي  لكي  ن�سلكه  اآخ���ر  ط��ري��ق 
فركنًا  ركنًا  ن�ستك�سفه  ال�سعرية،  ومتاهاتها  الرواية 
لأننا �سننغم�ش فيه بدوائر من القلق اخل�سب بعد اأن 
نرمت�ش يف معنى هزال احلرية، وكيف تغدو خمائر 

العافية حام�سة. 
كائن  م��ن  ينحدر  �سعب  ع��ن  ع��ب��ارة  ال�سنتور  اأم��ة   
خُمَتَل�ش ن�سفه اإن�سان ون�سفه الآخر ح�سان، يعي�ش 
ويعتب  اللون،  الإله  يعبد  طبقي،  مبجتمع  كهوف  يف 
اأمة  من  كائنني  كل  ي�سرتك  اللون.  خراب  هو  املوت 
كامل،  حلم  لواحد  فلي�ش  واح��د،  حلم  يف  ال�سنتور 
تتمته،  �سريكه  ولدى  حلم  ن�سف  منهما  الأول  لدى 
ول يطلعان اأحدًا اآخر على حلمهما، ويخ�سع جمتمع 
اأمري  هو  مت��ّردًا،  �سر  كل  يعتب  لأم��ري  هذا  الكهوف 

يف  روة  ال���ذُّ بلغت  التي  �ساللته  ب��اإرث  يفاخر  ح��رب 
�سوؤون تدبري احلروب ومل تعد جتد خمرجًا من ذلك. 
متريٌن  هي  "ثيوين":  الأم��ري  يقول  كما  ف��احل��روب 
لٍح مع القلق. بني كل  عقليٌّ ل�ستدراج النف�ش اإىل �سُ
ترتيبًا  َنْف�ِسه  العقل  ترتيب  اأجل  من  واأخ��رى-  حرب 
اأ�سبه باأعمدة هايدراهوداهو�ش: اإنها ل ت�سند كهوفنا 
ال�سماوي  للنظام  املفقودة  الدورة  ت�سند  فح�سب، بل 
للتفكري  ف�سحة  تلزمنا  واأخ���رى  ح��رب  بني  الثابت. 
بحرب جديدة، اأكرث كماًل. يف هذه الف�سحة يحا�سر 
ب�سّي  فياأمر  ملل  ذات  ذهنه  فيتفتق  الأمري  ال�سجر 
املهّرج وتقدميه على حمّفة كبرية، دائرية، تو�سع يف 
طعامًا  ويقدمه  ال�سخمة،  ال�سّوان  املائدة  منت�سف 
حلا�سيته وبطانته بعد اأن فقد املهّرج ح�ش الدعابة!!  
وبعد اأن تن�سرف الأمرية مهرولة من وح�سية املنظر 
وينه�ش الكثري من ال�سيوف م�سعوقني يقهقه الأمري 
اإن���ه يرتدي  " اأن��ظ��روا اإىل ح��واف��ره،  ث��ي��وين ق��ائ��اًل 
اأُعْد  حدواته" ثم ي�سهل �سهياًل موح�سًا ويكمل "مل 
م�سحك  هو  ها  ُم�سحكًا.  خانيا�ش  كان  متى  اأتذكر 
الذي  ال�سجر  �سحية  املهّرج  ذهب  وبذلك  اأخريًا". 
الكون  اأ�سرار  اأن  يرى  "ثيوين"  الذي  الأم��ري  انتاب 
له وحده، فكانت تهتّز �سوارب املحيطني به من عبور 
عندما  تنطلق  التي  الوعيد  اأنفا�ش  القوية،  اأنفا�سه 
ال��دراق  بخل  منقوعة  اأع�ساب  من  �سرابًا  ي�ستمرئ 
الفّج على الريق وما اأن ي�سعد اإىل دمه حتى يتبدل 
حام�سة  كلمات  فتتناثر  خ��ل،  اإىل  حلم  من  ل�سانه 
اأر���ش  هايدراهوداهو�ش-  كهوف  من  مكان  كل  يف 
ّناع ال�ّسحرة للخناجر واحلدوات. ويف �سابقة مل  ال�سُّ

للت�سلية  كو�سيلة  �سابق  اأمري  اأو  بال ملك  تخطر على 
قام الأمري "ثيوين" با�ستنطاق النا�ش عن اأحالمهم، 
هايدراهوداهو�ش  كهوف  �سكان  يوؤمن  كما  واحللم 
التي  اجلحيم  �سرارة  فكانت  اأهّناه.  ك�سفناه  اإن  لون 
انفلت  الكبى. عندها  الكهوف  اأر�ش  لتّهز  انطلقْت 
هلٌع  ومن��ا  ومعناه.  ال�سيء  بني  العالقة  تدبري  عقد 

م�ستور كثمرة على �سجرة الريح. 
ل��ط��ي��ف احل��ن��ج��رة، ذي غ��ن��اء خ��اف��ت  يف ���س��ب��اح 
اأم��ري  "ثيوين  للكهوف  اجلليلة  الأع��م��دة  تت�سربه 
بالأعمدة  املُجتاحة  الكهوف  ذات  هايدراهوداهو�ش 
اخلل�ساء-  جل�ساءه  فاجاأ  امل���وروث.  خ��رق  املهيبة، 
غ�ساريف احل��ق��ول امل��دي��دة، واأم��ن��اء خ��زائ��ن امل��وؤن 
والأ�سلحة- بالطلب اإىل زوجته اآنيك�ساميدا اأن ت�سرد 
احلا�سرون،  �سهل  اأ�سماعهم.  على  حلمها  ن�سف 
اأه��ت��ّز ُع���رف الأن��ث��ى حت��ت خ��م��اره��ا ال��ن��ازل حتى 
ظهرها. اأهتّز ثدياها املحتجبان حتت �سبكة الذهب 
ج�سدها  التمع  �سدرها.  على  عنقها  م��ن  املتدلية 
الأبلق ذو الوبر احلرير كاأهداب طيور النعام: - اأيها 
الهوداهو�ش الأمري، يازوجي الناطق بل�سان الكهوف 
اأملْت عليك ك�سف  ذي ال�سعب الثالث، هل هي روؤيا 
اجلن�ش  خملوقات  – نحن  خ�سائ�سنا  من  امل�ستور 
الطلب،  ه��ذا  علّي  اأم��ل��ْت  روؤي���ا  م��ن  الأنبل؟" – م��ا 
من  الناطقة  يازوجتي  الأم��رية،  الهوداهو�ش  اأيتها 
اأمليُت  لقد  كماًل.  الأك��رث  الكهوف  ب�سر  ب�سرها- 
روؤي��اَي. ل حلمًا  اأري��ُد على  واأمليُت، ما  روؤي��اي علّي، 
بعد  املجل�ش،  ه��ذا  يف  وحدهما  اث��ن��ني،  ُملك  يبقى 
اليوم". ثم تتواىل اأحداث وف�سول الرواية لت�سل اإىل 
الأعمدة.  اأحد  نافرة على حجر  ُنق�سْت �سورته  حلم 
خياره  "خملوق  �ساقني  على  يقف  لكائن  ���س��ورة 
علوم  عن  املرتفع  الياأ�ش  رع�سة  ويرتع�ش  اخلدعة 
املختل�ش  الكائن  خيال  يت�سوره  مل  ما  وه��و  الأم���ل، 
الذي ل يعرف كائنًا ب�ساقني �سوى الطيور، ف�سقطت 
قلوب  يف  �سجرة  فنمْت  احلقائق  رطوبة  يف  البزرة 
املعنى. يذهب  قلوبهم ل�ستالل  مْن �سحذوا �سفرات 
الأمري �سحية �سجره عندما يقرر التنكر، ليثبْت اأن 
مركز  هو  الفراغ  حميط  التقدير.  يف  خطاأ  "املركز 
توازن  ل  الأبعاد  متنافرة  كتلة  نف�سه، كل حميط هو 

اإل يف الفو�سى".
ختامًا الرواية غري قابلة لالختزال لكن الذي اأوردته 

كاٍف ملا اأردته.  

يقول �سليم بركات عن الرواية باأنها )تدوين �سلب ب�سيادة املنطق على ظواهرها. 
والو�سوح "الإجباري" الذي تخ�سع له �سرورة الق�س وال�سرد حتى ي�سري "احلدث" حدثًا 
حكائيًا، ولي�س ابتهاًل وجدانيًا. لكن احليلة ممكنة جدًا يف "اأخالط" التكوين، ويف اآلت 

البناء، وتقوي�س الن�سب، والربط وال�سبط.

قراءة يف رواية "كه�ف هايدراه�داه��س"
مفّجر الت�ق اإىل املعنى

����ش���ل���ي���م ب����رك����ات

حربي حم�شن عبداهلل
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عليه  نطلق  اأن  يحب  كما  �سالم"  "اأبو  يخبنا 
يف  العجيبة  هوايته  عن  مكتبته-  ي�سمي  وكما   -
جمع املجالت وال�سحف العتيقة، اأبو �سالم الذي 
اأ�سماء املجالت كافة دومنا هوادة،  ي�ستح�سر لنا 

والتي يحتفظ باأعداد لي�ست بالقليلة منها، يقول:
من  الهائل  الكم  ه��ذا  اأملِلم  واأن��ا  عامًا  اأرب��ع��ون   -
واأق��راأ  اأتابع  �سغري  منذ  املجالت، 
روز  مثل  العربية،  املطبوعات  جميع 
ال��ي��و���س��ف، و���س��ب��اح اخل����ري، واآخ���ر 
ومنها  اللبنانية  واملطبوعات  �ساعة، 
ف�ساًل  والد�ستور،  وال�سبكة،  املوعد، 
عن الكويتية ك� "الر�سالة، والنه�سة، 

والقب�ش، وال�سيا�سة، والعربي".
ل رّواد لل�شحف! 

كتجربة،  املذهلة،  هوايته  ب��داأ  �سالم،  اأب��و  كمال 
املتنبي،  ���س��ارع  ع��ن  مكتبته  م��وق��ع  ُب��ع��د  وب�سبب 
ا�سطر اإىل البقاء اأكرث من �سنتني بانتظار الزوار 
وزب��ائ��ن  رواد  جمع  م��ن  متكن  حتى  واملُ��ق��ت��ن��ني، 
واق��ت��ن��اء  ل��ق��راءة  ال��رتوي��ج  ط��ري��ق  ع��ن  ملكتبته، 

املطبوعات القدمية باعتبارها اإرثًا ثقافيًا.
بالتعرف  "الأنتيكات"  جتميع  ع�����س��اق  ب���داأ   -
والو�سول ايّل، اأغلبهم ينقب عن املطبوعات التي 
منها  يتبقنَّ  ومل  ع��ام،  مئة  اإ���س��داره��ا  على  م��ّرت 
�سمها  على  اجلميع  تهافت  ب�سبب  القليل  �سوى 
لأر�سيفه، بع�سهم يبحث عن املجالت الفنية مثل 
وبع�سهم،  وال�سبكة،  وح��واء  والهالل،  الكواكب، 

رغم كب �سنهم، ما زالوا ي�سرتجعون - بح�سرة- 
ذكرياتهم مع جمالت "�سوبرمان، وب�ساط الريح، 
ع�ساق  ع��ن  ف�ساًل  واملزمار"  وجملتي  و�سمري، 
البحوث وامل�سادر ال�سيا�سية والقت�سادية، وحتى 
بالبحث  البغداديني  ول��ع  عن  ناهيك  القانونية، 
احتفت  التي  والبغدادية،  الرتاثية  املجالت  عن 
القباجني  حممد  مثل  مهمة  فنية  ب�سخ�سيات 

ويو�سف عمر وغريهما. 
حي�ات كثرية يف عمر وحيد

ن�سخة من  األف  قرابة 100  اليوم،  اأبو كمال  ميلك 
�سنني  اإىل  تعود  التي  وال�سحف  املجالت  خمتلف 
خمتلفة من املا�سي، ولديه غرفة حتتل جزءًا كبريًا 
من منزله، يتناوب على جردها بني الفينة والأخرى 
عن  طوياًل  ي�سحك  وهو  يخبنا  زبائنه،  اأجل  من 
اإذ  املجالت،  ق�ش  كومة  و�سط  الإب��رة  اإيجاد  كيفية 

يقول:
اإيجاد كل ما يطلبه الزبائن ب�سهولة ..  اأ�ستطيع   -

لقد قراأت اأغلب املجالت.
ال�سمكري العجيب

�سنوات  عمل  اأن��ه  اإل  التاريخ،  درا�سته  رغم  كمال 
ط����وال ���س��م��ك��ري��ًا يف ���س��ن��اع��ة م��ع��دات ال��دواج��ن 
واأقفا�سها، ومل يتخيل يومًا اأن يخرج كل ما اقتناه 
"احلياة"  ولكن  لبيعها،  واملجالت  ال�سحف  من 
العراقية  ال�سبكة  ملجلة  يو�سح  كما  الكثري  تفعل 

بقوله:
- بعد 2003 مل يعد عملنا جمديًا يف �سناعة معدات 
احلياة،  �سيد  اأ�سبح  ال�سترياد  اأن  اإذ  ال��دواج��ن، 
على  تعتمد  كانت  التي  واأعمالنا  �سوقنا  واأوق���ف 
اأقفا�ش حقول الدواجن وترتيبها و�سبغها،  �سيانة 
اأوًل،  للمال  حلاجتي  املكتبة،  فتح  اإىل  فا�سطررُت 
وقد  ال��ق��دمي��ة،  الإ����س���دارات  جمع  لهواية  وحلبي 

ا�ستطعت النجاح لأين موؤمن بعملي هذا. 
جمه�ر املجالت العتيقة

املف�سل،  يومه  يوم اجلمعة هو  اأن  اأبو �سالم  يرى 
عن  م�ساعف  نحو  على  املتب�سعني  لتوافد  وذلك 
الأي��ام الأُخ��ر، يف حني يعتكف يف �سائر الأي��ام يف 
الزائرين،  وانتظار  بالقراءة،  من�سغاًل  مكتبته 

ي�سيف:
واملجالت  ال�سحف  على  يتناف�سون  زبائن  يل   -
اأن  اأج��ل  م��ن  وي��ت��زاي��دون  بينهم،  فيما  القدمية 

يحظوا بتلك الن�سخ املعتقة، ل �سيما هواة املجالت 
الفنية والريا�سية.

ن�سيبًا  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري  لطلبة  اأن  وي��وؤك��د 
على  ت�ستمل  لأنها  وذلك  املجالت  هذه  من  كبريًا 

كثري من املعلومات، فيقول:
ياأتون  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري  طلبة  م��ن  كثري   -
بالكثري  م�سبعة  املجالت  لأن  وذلك  اإيل،  ح�سرًا 
ميكنهم  اإذ  وحدها،  الكتب  ولي�ش  امل�سادر،  من 
والفنية  ال�سيا�سية  املوا�سيع  يف  �سالتهم  اإيجاد 

وحتى الريا�سية.
 وي�سيف: مهما جذب الإنرتنيت النا�ش واأبعدهم 
عامل  اأن  اإل  الورقية،  وال�سحف  الكتب  عامل  عن 
لأن  وذل��ك  ينتهي،  ول��ن  ب��ق��وة،  �سريجع  ال��ق��راءة 
املتعة  مي��ن��ح  ول  ب��ال��غ��ر���ش،  ي��ف��ي  ل  الإن��رتن��ي��ت 

والفائدة، كما تفعل الكتب. 
العربي و�شيدة التمر

اقتناء  ع�ساق  اأح���د  اأح��م��د،  اأب���و  ي��وؤك��د  ح��ني  يف 
لكل  حبه  ال�سبكة(،  ل�)جملة  العتيقة،  املجالت 
باكتنازها  يكمن  �سرها  اأن  وي��رى  ق��دمي،  اإ�سدار 

للمعلومات املنوعة، يقول:
كانت  عليها  الط����الع  ا�ستطعت  جم��ل��ة  اأول   -
اأحمد  هم  كتابها  اأهم  وكان  الكويتية،  )العربي( 
اأتابع  وبقيُت  وغريهما،  الدين  بهاء  واأحمد  زكي 
وكلما زرت  اليوم،  املجالت حتى  ما ت�سدره هذه 
هو  ما  كل  باقتناء  فر�سي  ت��زداد  املتنبي  �سارع 

قدمي.
كما يوؤكد لنا بحثه الدائم عن تلك املجالت حتى 
ب�سعادة  يخبنا  اإذ  املتنبي،  ���س��ارع  تطوير  قبل 
للعام 1907، كما يروي  اأع��دادًا تعود  اقتنائه  عن 
حادثة طريفة تتعلق بالعدد الول من جملة العربي 

ال�سادر عام 1958، اإذ يقول:
- قراأت اإعالنًا لأ�ستاذة جامعية، ُتعرُب عن اأملها 
الذي  الكويتية  العربي  من  الأول  العدد  �سراء  يف 
�سدر عام 1958، وكان ا�ستطالع املجلة الأول عن 
فقدمته  العدد  هذا  اأملك  اأين  و�سدف  الب�سرة، 

هدية لها يف بريوت. 
اأن ال�سيدة بكت عند روؤيتها للعدد الأول  ويخبنا 
وذلك لأن طبعة الغالف كانت لفتاة جميلة وبيدها 
عذق من التمر، وكانت هذه الفتاة والدة الأ�ستاذة 

اجلامعية.

كاأنك واأنت تدخل هذه املكتبة، تدخل مغارة مالأى بالذهب. منجم من املجالت 
العتيقة، وكنوز ل تقدر بثمن، منذ ع�سرات ال�سنني، اأبى كمال اإل اأن يجمعها من 

اأجل عر�سها م�ستقباًل يف مكتبته ال�سغرية، ليوؤ�س�س بها اأول مكتبة خا�سة باملجالت 
وال�سحف القدمية جدًا، هذه الهواية التي لزمت كماًل مدة اأربعني �سنة، 

واأ�سبحت مهنته منذ 16 �سنة حتى حلظتنا هذه.

اأب� �شالمم���ل���ُك امل��ج��الت 
امل��ا���ش��ي يف  ي��ع��ي�����س  ُك���ُت���ب���ٌي 

اآية من�ش�ر 
ت�ش�ير- ح�شني طالب
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�ساب مهيب )جيكولو( يعي�ش على فحولته، هو 
ولديه  مدلل  البقر،  رع��اة  موطن  تك�سا�ش  من 
لتريد  فهي  لذلك  ي�ساء  اأن��ى  يداعبها  ع�سيقة 
بالتفوق  ي�سعر  مايجعله  وه��ذا  منه  التخل�ش 
احلمام  اىل  يدلف  نراه  البدايه  يف  والبطولة، 
الن�سوة،  وت��اخ��ذه  ال��ف��ت��ي  ج�����س��ده  اىل  يتطلع 
عن  يعلن  ومهمازا  البقر  رعاة  مالب�ش  يرتدي 
املخرج  لنا  ير�سم  ال�سخ�سية  بهذه  وج���وده، 
للحلم  فويت(  جو)جون  بطله  �سيزلنجر  جون 
العامل،  تعقيدا يف  املدن  اكرث  واح��دة من  بغزو 
يبث  مذياعا  جو  يحمل  نيويورك.  مدينة  انها 
مو�سيقى واغاين رعاة البقر ويعرف اخبارهم، 
ي�سع يف فمه اللبان وي�سعد احلافلة املتجهة اىل 
نيويورك حيث الن�ساء الرثيات اللواتي �سيدفعن 
ق�سوة  ليعرف  جو  فحولته.  مقابل  الكثري  له 
حتى  ار�سها  ف��وق  قدمه  تقع  ان  فما  نيويورك 
ي�سطدم باول �سخ�ش يطلب منه ان يدفع، انه 
عامل الفندق الذي حمل له احلقيبة، م�سطرا 
طرقات  يف  البطولية  جولته  ويبدا  جو  له  يدفع 
ظامىء  ج�سد  �سيد  عن  يبحث  الوعرة  املدينة 
واحدة  ا�سطياد  يف  يوفق  املتعة،  اجر  له  يدفع 
حتاول اخفاء خريفها بامل�ساحيق، نكت�سف حتت 
ان  من  وب��دل  بغي  بانها  املبذول  اجلهد  وط��اة 
�سراخها  وطاة  حتت  هو  ا�سظر  ل�)جو(  تدفع 
اوىل  ذي  ه���ي  دولرا،  ل���ه���ا)20(  ي��دف��ع  ان 
اخليبات يا جو. يف هذا اللقاء يقدم لنا املخرج 
على  الدال  امل�ساهد  اروع  من  واحدا  �سيزلنجر 
ال�سرير  عند  م�سالكها،  ووع���ورة  املدينة  ج��و 
التلفزيون  قنوات  ت�سغيل  مفاتيح  البغي  ن�سيت 

يف  ال�سور  تتقلب  ال�سرير  يف  تقلبها  واث��ن��اء 
نارا،  ينفث  �سخم  وح�ش  ريا�سة،  التلفزيون، 
ق�ش، مطرب، اعالن عن احدى ال�سلع، جريدة 
م�ساهد  من  مرعوبة  ت�سرخ  طفلة  اخبارية، 
النقود  وت�ساقط  احلظ  العاب  احدى  احل��رب، 
هذه  ب��ان  يخبنا  ان  يريد  املخرج  ك��ان  منها، 
املدينة مدينة متناق�سات وغاية يف التعقيد فهل 
مبقدور راعي بقر بائ�ش ان يخرتقها؟ يلتقي جو 
ابرع  من  واحد  )يف  هوفمن  دا�سن  )ريكو(  ب� 
ادواره( الذي يعي�ش يف �سوارع نيويورك اخللفية 
وال�سواذ،  واملقامرين  والبغايا  القوادين  حيث 
وقواد  ن�سال  فهو  اخلليط  هذا  من  واح��د  ريكو 
هو  ريكو  ال�سري)يكزل(،  عن  تعيقه  عاهة  وله 
حيث  فلوريدا  مدينة  اىل  بال�سفر  يحلم  الخر 
من  الكثري  وفيها  وق��ت  كل  يف  ت�سطع  ال�سم�ش 
نيويورك  من  وتخل�سا  يحبه  الذي  الهند  جوز 
جو  بتعريف  ريكو  يقوم  بالنتانة  العابق  وجوها 
على دانيال ال�ساذ، يرتبك لهذه املعرفة ويقرر 
ومل  يدفع  يظل  ج��و  لكن  والتخل�ش،  اخل���روج 
�سارف  حتى  �سىء  على  احل�سول  من  يتمكن 
على الفال�ش حيث قام �ساحب الفندق اخريا 
امتعته في�سطر  بطرده بعد ان مت احلجز على 
تنوي  الذي  املكان  هذا  ريكو،  عند  القامة  اىل 
البلدية اقتالعه، كم يذكر هذا المر مب�سرحية 
�سكان الكهف لوليم �سارويان حيث وجود م�سرح 
وتاتي  واملالكم  والفتاة  امللك  فيه  يعي�ش  مهمل 
بارع  واداء  دفني  باح�سا�ش  لقتالعه،  البلدية 
وي�سبحان  وفحولته  جو  با�ستغالل  ريكو  يفكر 
�سريكني، يغري جو من �سكله متاما، يق�ش �سعره 

به  ويدفع  قبعة  ريكو  له  وي�سرق  وينظف حذاءه 
بن�سيحة  الخذ  ليجرب حظه مع  الفنادق  اىل 
الن�ساء   وبدون �سك لن  نقدا  اجره  يت�سلم  بان 
املتعة  تنتهي  ان  وبعد  التايل  اليوم  �سباح  ويف 
ال�سك،  �سرف  عدم  ويطلنب  بالبنك  يت�سلن 
الفندق،  م��ن  وي��ط��رد  اخ���رى  م��رة  ج��و  يف�سل 
�سوءا،  ال�سحية  حالته  وت���زداد  ريكو  مير�ش 
اول مبلغ  لقاء مبلغ زهيد وهو  املذياع  يبيع جو 
امل�سادفة  ال��وع��رة،  املدينة  ه��ذه  م��ن  يت�سلمه 
�ساخب  حفل  اىل  وري��ك��و  بجو  تقذف  وح��ده��ا 
غائب  اجلميع  الث��ن��ان،  به  مايحلم  كل  وفيها 
الوعي متاما، يبحثون عن متع اخرى غري  عن 
نفو�ش  اىل  ال�ساأم  ت�سرب  فلقد  متاما  مالوفة 
للمتع  اليومي  التكرار  ج��راء  املحتفلني  ه��وؤلء 
ثرية  ب�سابة  جو  يلتقي  يوميا،  ميار�سونها  التي 
تكاد تكون هي الخرى لتعرف ماذا يدور من 
حولها، يثريها منظر راعي البقر فتاخذه لتدفع 
له ع�سرين دولرا عند ال�سباح وهي ا�سال مل تع 
الذي فعلته، يتو�سل ريكو بان ياخذه اىل فلوريدا 
لنه بحاجة اىل ال�سم�ش وما ال�سم�ش ال �سعور 
بالنقاء والتطهري وا�ستعادة العافية، يتخبط جو 
يف طرقات املدينة عله يعرث على واحدة تدفع له 
لكنه وبدل من هذه الواحدة يلتقي ب�ساذ يف احد 
 75 جومبلغ  منه  يطلب  احلجرة  ويف  الفنادق 
دولرا ثمن اجرة الطريق اىل فلوريدا، يرف�ش 
ذلك ال�ساذ اعطاء املبلغ في�سطر جو اىل قتله 
ومن ثم �سرقته، يرمي مالب�ش رعاة البقر اىل 
الندم  لنا كم من  يقول  ان  يريد  وكان  احلاوية 
لقيه،  ال��ذي  وال��ف��زع  الفو�سى  ازاء  ب��ه  ي�سعر 

مقداد عبد الر�شا

ياخذه  ريكو  اىل احلافلة التي �ستقلهما اىل 
فلوريدا، ومان ان ت�سل احلافلة اىل املحطة 
ا�سجار ميامي  تنعك�ش ظالل  الخرية حيث 
�سطوع  جراء  احلافلة  زجاج  على  وطبيعتها 
الخرية  انفا�سه  ريكو  يلفظ  حتى  ال�سم�ش 
قبل ان يلتفت جو اىل ريكو ليخبه بالو�سول 
اىل املدينة التي حلم بها، الرحلة اجمل من 
خميلتني،  راود  الذي  احللم  ذلك  الو�سول، 
اندحر  الول  اف�سل،  لعي�ش  بال�سفر  احللم 
ت�سيبنا  التي  ياللمدن  بعيدا،  غادر  والثاين 
يعد  ومل  جو  وان��دح��ر  ريكو   م��ات  بالذعر، 
قادرا على احللم، ومن يدري فلرمبا يتخذ 
جو من مهنة ريكو م�سدرا لعي�سه ليتحول يف 

النهاية اىل راع بقر من ورق.
يوفر  ان  �سيزلنجر  املخرج جون  ا�ستطاع   
وتفا�سيله  احداثه  بكل  املنا�سب  اجلو  لنا 
املدينة  نتانة  ت�سم  انك  اليك  يخيل  حتى 
الطرقات  واملوت،  بالرذيلة  العابق  وجوها 
املوحي  ال�����س��وء اخل��اف��ت  واخ��ت��ن��اق��ات��ه��ا، 
ادم  الت�سوير  م��دي��ر  وال�����س��ك،  بالريبة 
بنوره  م�ساعرنا  يلقب  ان  ا�ستطاع  هوندلر 
ا�ستطاع  �سيزنلجر  واملخبوء، جون  العابث 
بعد هذا الفيلم وقبله فيلم )حبيبتي( ان 
يعلن انه بيعد متاما عن جو هوليوود وانه 
يف  احل��رة  ال�سينما  قوانني  موؤ�س�سي  احد 
ولند�سي  راي�ش  كارل  مع  ت�سامنا  انكلرتا 
ان��در���س��ن وت���وين ري��ت�����س��ارد���س��ن، ح�سل 
فيلم  ج��وائ��ز،اف�����س��ل  اأرب����ع  ع��ل��ى  الفيلم 

واف�سل اخراج.

خ����������ي����������ال

يعر�ش  الذي  الفيلم  ان  جتري  العادة  كانت  عام1957،  اخليام  �سينما  افتتاح  عند  وقتها  الفيلم  �سمي  هكذا  طروادة"،  بطلة  "هيلن 
يف �سينما اخليام وبعد ان ينتهي يذهب اىل �سينما روك�سي عند بداية �سارع الر�سيد وبعدها يعب اىل )ذاك ال�سوب( ليحط رحاله 

ولي�ستقر يف �سينما بغداد، قدري. بيتنا كان قرب �سينما بغداد، اخي الراحل كان يعرف �سغفي بال�سينما، نفعت تو�سالتي، عر�ش الفيلم، 
قتلت هيلن يف النهاية ومت �سبي اآمال احلبيبة، اأخي اظنه مل يفهم الفيلم ال كمغامرة اجملها احل�سان اخل�سبي، انا، وعند اخلروج، 
بكيت بكاء مرًا، حاول اأخي ان يفهم، اخبته بانني مل اح�سر درو�سي ليوم الغد، مل اأكن حقا اعرف مل كل ذاك البكاء، لكنني وبعد 

�سنوات طوال واىل ان ا�ستد عودي عرفت ال�سبب، كان احتجاجا على اندحار اجلمال.

هال �سينما
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روح��ه..  اىل  دجلة  ليمر  �سحكاته  ب��اب  فتح  ل��ذا 
مك�سورة  ظلت  نافذة  ليتزوج  بغداد  بيد  واأم�سك 
الأوىل..  احلرب  "َوَلد  �سبنَّ  حممود  ذاكرته..  يف 
ال�سامت  واملعا�سر  القاهرة"،  ال�سنوات  ح��رب 
زمنه..  يطوي  لتنتهي..  التي  امل��ع��ارك  لأم��ه��ات 
الغربات  اإليها..  جاء  كما  مغرتبًا  بغداد  ويفارق 
اأمهات �سيئات ال�سمعة دائمًا، لذا مايلبث اأن يجف 

رحمك..  اىل  فيقذفنك  حليبهن 
�ستعود  ال��ذي  ذاك  رح��م  اأي  لكن 
وتراكم  عفويتك  فقدت  وقد  اإليه 
الثلج والغبار يف �سوتك، ومل تعد 
ال�سعري  الن�ش  تقراأ  اأن  ت�ستطيع 
دون اأن ي�سرخ نهر على كتفيك.. 
عاد  عينيك..  يف  ع�سبة  وتتلوى 
.. ب���األ���وان اأخ���رى  حم��م��ود ����س���بنَّ
اأم��ام  ليقف  ط��ف��ولت��ك..  لت�سبه 
بغداد   " عري�سة  لفتة  ذاكرته.. 
لي�سبه  م��ا  ثمة  بكم"..  ت��رح��ب 
كقطة  تتمدد  وه��ي  هنا  ال�سم�ش 
مل جتد امل��الذ.. ثمة �سفاء عتيق 
لت�سحك..  �سمرة  ثمة  ي�سيخ.. 
لي�ست  مك�سور..  ت��رك��وازي  ول��ون 
املدينة يف املدينة.. ل اأحد هناك 
خ��ل��ف امل��وع��د ���س��وى اآخ����ر اأَج���ل 
النهار  يعد  مل  ل��ذا  قلياًل..  موته 
امي�ش..  �سمري  ق��رب  مرتندحًا  مي��ر  وه��و  يرتيث 
ومل تعد �سجرة اليا�ش اىل اأق�سى زاوية يف جمعية 
املزكوم  كال�ش  والفايب  الرماد  اإنه  الت�سكيليني.. 
برائحة حرائق مكثت طوياًل يف ال�سجيج .. بغداد 
ترحب بكم.. لكن اأي بغداد خلف الالفتة..! بغداد 
رافع  قمي�ش  يف  ال�ساحك  والأحمر  ب�سري،  اأكن�ش 
النا�سري.. والهدوء العابق بالروؤى يف عيون حممد 

علي �ساكر، وال�سبح اليالعب �سال خملد املختار 
الكتب  الر�سا�ش  ب��غ��داد  اأم  امل����ورد..!  الإي��ط��ايل 
طوياًل اأعمار امل�سوا بال�سدفة اىل الغياب.. بغداد 
والأغ��ذي��ة  للُعدد  خم��ازن  اىل  التحولت  احل��دائ��ق 
امل�ستوردة. . ظل يجول هناك بحثًا عن بقايا الظل 
اأن  اأثقل من  اأن الغبار  الغارب على الالفتة.. غري 
حتمله رائحة الغروب املنهك على مفرتق الدورة / 
ال�سيدية.. لظلنَّ يف الظل.. ول امراأة هناك ي�سار 
التمثال القاب�ش على الوقت يف مدخل معهد الفنون 
اجلميلة.. اأذن رجل رمادي يقف حتت ظل منهك 
من  اليانعة  ال�سورة  �ستهرب  رمبا  عجوز..  ولفتة 
متاأخرًا  التمثال  �سي�سحو  رمبا  ال��ذاك��رة..  األبوم 
الأوىل  اللوحة  يف  ال�ساحك  الأ�سفر  عن  ليبحث 
وال�سوء..  الظل  لعبة  اإنها   .. الر�سم  م�سند  على 
در�ش رامبانت العتيق ياحممود.. مل تك تعتقد اأن 
فان كوخ كان جادًا حني قطع اأذنه.. مل تك تعتقد 
الأج�ساد  تلك  ر�سم  حني  حزينًا  كان  لوتريك  اأن 
فا�ساًل..  �سوداويًا  تراه  كنت  احلانات..  يف  املثقلة 
يتعرث..  حني  الأم��ل  ي�ُسح..  حني  ال�سوء  لعبة  اإنها 
ت�سيخ  احلبيبات  كما  امل��دن  ينح�سر..  ح��ني  امل��ّد 
يف  العروق  وتنفر  الوجنات..  م��اء  يجف  اأي�سًا.. 
اليد، ويتجعد ماحتت العيون.. وتوهن اخلطوات.. 
يف  مايزال  العمر..  خ�سب  حتت  حّي  النب�ش  لكن 
املاء ماء غري اأن ال�سم�ش نكدة.. والغبار ولد الوقت 
العابث.. لكن ال�سوؤال: هل بغداد ترحب بكم حقًا؟ 

�ساحكة،  راع�����س��ة،  �سبنَّ  حممود  خ��ط��وط   كانت 
بهذي  ال�سغف  �سديد  وك��ان  داف��ق��ه..  م�ستقيمة، 
املدينة التي حتمل ا�سم بغداد.. بباراتها ون�سائها 
�سجر  من  وماتبّقى  ونارجناتها،  جدرانها  وترف 
تعنيه �سرخة مبعد  ال�سبوي يف طرقاتها.. مل تك 
م��ث��ل م��وف��ق اأب���و خ��م��رة )اأع��ِط��ن��ي احل����ل.. فلقد 
تعنيه  تك  الٌفل(.. مل  الدويل  الَعرُق  هذا  اأرهقني 
انحناءة عبد القادر العزاوي.. ول يعنيه اللتبا�ش 
بن�سو�ش"يو�سف ال�سائغ"، كان فتى قرر اأن يحيا 
اليا�سري..  ح�سن  لعي�سى  رعوي  كن�ش  م�ستقيمًا 

يف ذاك الفردو�س املربع.. بجانب متثال او قرب كا�سة �ساي.. ورمبا �ساحكًا 
قرب م�سند لوحة.. كان ابنًا ل�ساكر نعمة، الت�سكيلي والنحات احلّلي 

املعروف.. غري اأنه لميتلك �سمرة �ساكر.. ول اأ�ساه الطافح بعيونه.. كان 
مائاًل اىل ال�سقرة.. و�سيمًا.. معتدًا بنف�سه كما م�سلة حمورابي " هذا هو طبع 

احلّلي" ..

اأحمد هاتف

يف  "بغداد ترحب بكم".. 
كنت اأراه هناك 

حمم�د �شرب
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�سندوق احل�سني
يف كل مدينة جنوبية عراقية و�سارع ويف مدن 
اخرى يف الو�سط و�سمال الوطن يدور بع�ش 
ويف  واملقاهي  الزق��ة  يف  ال�سيوخ  او  ال�سبية 
ل�سندوق  ليجمعوا  املحالت  وب��ني  العالوي 
موكب احل�سني )ع( ما جتود به ايادي الكبار 
بعد  يوما  ت��زداد  قليلة  نقود  من  وال�سغار 
حمرم  قبيل  حمدد  وقت  يف  تفتح  حتى  يوم 

من  ا�سا�سيا  ج���زءا  لتكون  ب��اأي��ام  احل���رام 
املبالغ التي �ست�سرف على املواكب ال�سعبية 
التي �ست�سل كربالء يف عا�سر يوم من حمرم 

،يوم ا�ست�سهاد المام و�سحبه النجباء.
 ) املدينة)ميزانية  يف  املو�سرون  ي�ستكمل 
طرق  يف  �ستفتح  التي  وال�سرادقات  املواكب 
املدينة وخارجها لطعام الزوار،امل�ساة منهم 

وامل�سافرين خفافا بالرواحل اىل كربالء

البيارق وال�سور
ال�سود  البيارق  و�سوب  حدب  كل  يف  تنت�سر 
دليال  ق��ان  بلون  م��زدان  وبع�سها  واخل�سر 
،يوم  عا�سوراء  ي��وم  امل�سفوكة  الدماء  على 
وجي�ش  )ع(  احل�سني  مع�سكر  بني  ال��ن��زال 

عمر بن �سعد.
عليه  للح�سن  �سعبيا  مر�سومة  �سور  وتنت�سر 
،و�سور  مقاتال   �سيفه  ي�سهر  وه��و  ال�سالم 

الهوا�سم  من  الفتيان  لفتى  مر�سومة  اأخرى 
والعبا�ش قائد جي�ش احل�سني وحامي ذماره 
مر�سومة  اأخ��رى  �سور  املواقع،وجتد  وبطل 
قربة  يحمي  ال��ي��دي��ن  قطيع  وه��و  للعبا�ش 
ورعايته  ا�ستب�ساله  على  دليال  بفمه  امل��اء 
منعهم  الذين  النبوة  بيت  لأهل  الرتاجيدية 
جي�ش ابن �سعد من �سرب املاء حتى م�سرع  
املحمدية   الر�سالة  فر�سان  اآخ��ر  احل�سني  

والذائد عن جمدها.
زينب  للعقيلة  مر�سومة  اأخرى  �سورا  وجتد 
عن  ت���ذود  وه��ي  احل�سني  �سقيقة  ال��ك��بى 
اأخ��رى  �سورا  جتد  وحتميهم،كما  ال�سبية 
ك�ساء  دخلوا  الذين  الك�ساء  لهل  مر�سومة 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فهم بذلك 

اقرب النا�ش اليه واكرثهم ودا.
وتنت�سر �سور اخرى لل�سمر بن ذي اجلو�سن 
قاتل المام ال�سهيد وهويقتل على يد جي�ش 
املختار الثقفي قائد التوابينالذي انتقم من 

قتلة احل�سني خري انتقام

 ليايل عا�سوراء
عا�سوراء  ليايل  ال�سعبية  امللحمة  تق�سم 
ليلة  الربعني،ولكل  والليلة  ليال  ع�سر  اىل 
الدرامية  احل�سينية�سيغتها  املجال�ش  يف 
التاريخية، ففي اليلة الأوىل يذكر اخلطيب  
ال��ذي��ن  وا���س��ح��اب��ه��م  ال��ر���س��ال��ة  ب��ي��ت  اآل 
ا�ست�سهدوا يف �سبيل الدين،ويف الليلة يذكر 
اخلطيب مواجهة احل�سني لم �سلمة واخيه 
عدم  اىل  دعياه  اللذان  احلنفية  بن  حممد 
ال�سفر ثم يذكر اخلطيب املوكب احل�سييني 

وحركته اىل ار�ش العراق.
بن  القا�سم  ليلة  فهناك  الليايل  وت��ت��واىل 
احل�سن وزفافه  وليلة م�سلم بن عقيل، فيما 
تكون الليلة التا�سعة خم�س�سة للحديث عن 
المام العبا�ش و�سجاعته ومقتله و�سول اىل 

الليلة العا�سرة التي ت�سمى ليلة امل�سرع 
فيها  اخلطيب  ي�سور  وال��ت��ي 

احل�سني  �سراع  تفا�سيل 
مع العداء حتى 

ا�ست�سهاده.
يف اليوم الأربعني يوم مرد الرا�ش، اأي عودة 
الراأ�ش اىل ار�ش كربالء تقوم املواكب من 
كل اأر�ش بزيارة كربالء والعتبات املقد�سة، 
ف���ذاك ه��و ال��ي��وم الرب���ع���ون ع��ل��ى م�سرع 
الأمام ال�سهيد واهل بيته وا�سفياء الر�سالة 
املحمدية الذين قاتلوا معه حتى ا�ست�سهدوا 

.
   اخريا

تظل ملحمة ا�ست�سهاد المام احل�سني عليه 
ال�سالم و�سحبه الكرام تقدم الدرو�ش عب 
التاريخ للمنت�سرين  لقيم احلق على الباطل 
رموز  من  ورم��زا  حني  بعد  ول��و  ،وانت�ساره 
متكاملة  احلرية  ل�سيغة  العقائدي   البناء 
ومنا�سريه،وهي  احل�سني  جتربة  يف 
جتربة ت�ستعاد تفا�سيلها كل 
عام وتقدم درو�سا يف معنى 

الت�سحية والأيثار.

�شعبية التجربة
با�شم عبد احلميد حم�دي

ت�ش�ير:�شامر احل�شيني

ي�ستذكر امل�سلمون كل عام  يف حمرم احلرام وحتى الع�سرين من �سهر �سفر، جتربة 
الثورة احل�سينية على النحراف الأموي عن مبادئ ال�سالم ال�سامية،ويكون 

لتج�سيد وقائع احلركة احل�سينية ،ابتداء من حوارات احل�سني  مع اأبن احلنفية 
وزينب الكربى مفتتحا لدرو�س التجربة وا�ستذكارها

 احل�شينية
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كانت احلياة فيها من التاأمل الكثري، وقد كان للمقهى الثر الكبري يف هذا التاأمل 
وان�ساء روح التبادل الفكري والجتماعي فيها، لقد �سكل املقهى بداية كناٍد يوؤّمه 
الفن  التاأمل ب�سكل رائع يف كل مرافق  النا�ش من كافة ال�سنوف واتاح لهم ر�سم 
والدب وال�سعر والق�سة والر�سم وغريها من المور التي كانت تدخل يف البداع. 
ناٍد ُت�سف  الراحل عزيز احلجية،  ناٍد كما ي�سفه ال�ستاذ  واملقهى هو عبارة عن 
القهوة واجلاي  املقهى )اوجاغ( ل�سنع  للجلو�ش، ويكون يف  تعد  التي  التخوت  فيه 
واحلام�ش والبع�ش يزيد على ذلك في�سع )احللقوم(، وكانت املقاهي يف بداياتها 
حمط انظار وجلو�ش الأدباء واملو�سيقيني والقيام بالغناء، ل�سيما يف ليايل ال�ستاء 
زيد  ابي  حكايات  بالغ  بانفعال  يروي  الذي  خون(  )الق�سه  حيث  رم�سان  وليايل 
حيث  ال�سط  كهوة  الفرتة   تلك  يف  املقاهي  ا�سهر  ومن  العب�سي.  وعنرتة  الهاليل 
كان يغني فيها املطرب احمد الزيدان، ويف قهوة املميز كان يلتقي اعالم املو�سيقى 
وع�ساق املقام العراقي بالأ�سوات والأنغام، وعند ظهور الفونوغراف كان ا�سحاب 
من  ع��دد  ومعه  املقهى  من  ب��ارز  مكان  يف  الفونوغراف  ي�سعون  املقاهي  بع�ش 
ال�سطوانات ويقوم عامل خا�ش بت�سغيل اجلهاز وا�سماع ال�سطوانات التي حتتوي 
من  لبد  التي  احلاجات  ا�سبحت  والتلفزيون  الراديو  ظهور  وعند  الغ��اين،  على 
من  القادم  يف  �سيختفيان  والراديو  التلفزيون  لعل  يدري  بها،)من  املقاهي  تزويد 
الزمن ويعود الن�سان اىل كهفه داخل م�ستطيل الهاتف املحمول(. ومن املقاهي، 
ا�ستهرت قدميا، يعد مقهى )جغالة زادة( اول مقهى ظهر يف بغداد وتبعها  التي 

بعد ذلك الكثري حتى �سارت النا�ش تغني) بيها املدلل زعالن(.

علبتي  كتفه  على  يحمل  وهو  الرجل  ينادي  كان  )ال�سقا مي(.. هكذا 
واىل  اجلهتني،  من  العلبتني  ت��وازن  خ�سب  بقطعة  ترتبطان  �سفيح 
ماقبل �سبعني عاما كان ) ال�سقا مي( يلعب دورا مهما يف حياة بغداد 
الجتماعية، ففي مطلع القرن املا�سي ويف بغداد وكذلك املدن الخرى 
بامور  ان�سغالهم  العجيب اكرث من  ي�سغلهم هذا )ال�سقا(  النا�ش  كان 
نوافذ  �سد  و�سعا يف  العراقي ليدخر  املجتمع  و�سيا�ستها،)كان  البالد 
لكن  منافذ احلياة،  ل�سد  و�سعا  اي�سا  يدخر  املراة كما مل  البيت على 
ال�سقا ال�ساحر كان ميار�ش حرية فريدة يف ارتياد املنازل يف اى وقت 
�سقة(،  يعلن عن قدومه ب�سوت مرتفع )ياهلل  ان  �سوى  ليكلفه ذلك 
ان تبز  للمراة  اتيح  الذي  الوحيد  الرجل  كان  لعله  وال�سقا على هذا 
من  تيقنا  اراد  اذا  ال�ساب  كان  ولفرتة طويلة  الغرباء،  من  وتكلمه  له 
ذريعة  ال�سقا  بزي  تتزيا  ان  واحل�سن  باجلمال  ملخطوبته  امه  و�سف 
لدخول منزل الفتاة وا�سرتاق النظر)اين هم اهل ال�سينما من كل هذا 
كانت  ال�سقاية  ان  من  الرغم  وعلى  يدها،  طلب  قبل  اليها  ال�سحر؟( 
كما  ال  ال�سقا  اىل  ينظروا  مل  النا�ش  فان  احلياة  �سرورات  اكب  من 
ينظرون اىل املهن املهينة ومن بني كل مئة ان�سان لتكاد جتد واحدا 
يف�سر ت�ساهل املجتمع يف بروز املراأة لل�سقا ال بانه ذلك الرجل الذي 

ل ي�ستحى منه.

وا�سعة  �سهرة  نالت  التي  املجالت  واحدة من  تعد  الفكاهة  جملة 
وحتى  وقراءتها  عليها  واحل�سول  متابعتها  على  الكثري  وادم��ن 
الكتب.  ا�سواق  يف  النادرة  املجالت  من  تعد  الن  وهي  اقتنائها. 
الفنان  حتريرها  ورئي�ش  موؤ�س�سها  اىل  يعود  ذل��ك  يف  والف�سل 
واحد  للتمثيل  الزبانية  فرقة  ع�سو  املحل  حميد  الراحل  الكبري 
بالهزل  تعنى  العديد من �سحف وجمالت  لقد �سدر  موؤ�س�سيها. 
جريدة  ال�سحف  تلك  اب��رز  ولعل  واللمز  بالتورية  امل�سحوب 
حبزبوز التي �سدرت خالل الفرتة املمتدة بني احلربني العامليتني 
الوىل والثانية وقد طافت �سهرتها الفاق والف�سل يف ذلك اي�سا 
يعود اىل موؤ�س�سها ال�ستاذ الراحل نوري ثابت والذي �سار يكنى 

اللحظة)حبزبوز(.  هذه  حتى  مطبوعه  با�سم 
املحل  حميد  ه��و  م��ن  لي��ع��رف��ون  الكثري  رمب��ا 
الفنون  معه  هو خريج  الفكاهة،  �ساحب جملة 
اجلميلة للعام 1948 وبعدها �سافر اىل باري�ش  
عاد  ان  وبعد  هناك  الفنون  بكلية  التحق  حيث 
ا�سبح رئي�سا لق�سم الديكور يف تلفزيون  بغداد، 
الدرجة  اي�سا خطاط ور�سام كاريكتري من  هو 
الوىل، وقبل ان ي�سدر جملته التي نحن ب�سدد 
احلديث عنها كان قد ا�سدر قبلها جملة تعنى 
بالطفال حتت عنوان )�سندوق الدنيا(، كذلك 
عندك  )�سوف  عنوان  يحمل  كتاب  بتالف  قام 
�ساحب  م��ن  م�ستل  ال��ع��ن��وان  وه���ذا  ي��ا���س��الم( 
احلواري  يف  يطوف  كان  الذي  الدنيا  �سندوق 
والأزقة معلنا عن بهجته التي ت�سر عني الطفال 
وتنمي خيالهم، كان يحمل �سندوقا يحتوي على 
ثقوب ثالثة جللو�ش ثالثة اطفال يتطلعون اىل 
داخل ال�سندوق من خالل الثقوب حيث ال�سور 
واثناء  وال��بئ��ي��ة،  امل��ث��رية  والح���داث  اجلميلة 
لالطفال  كبرية  مبتعة  ال�سورة  يقلب  الفرجة 
ب�سب�ش  يا�سالم،  عندك  ينادي)�سوف  وه��و 
�سوف   ، ذيج  و�سوف  هايه  �سوف  بعينك متام، 
دج��اج��ة و���س��وف دي����ج(. ب��ك��ل م��اذك��رن��اه عن 
مل  واح��دة  هناك  املحل  حميد  الراحل  مواهب 
واحدا  كان  فلقد  التمثيل  موهبة  وهي  نذكرها 
من الذين تركوا ب�سمة يف ادائه بتلك التاأتاأة التي كان يلقيها بكل 
النا�ش اخذوا يرددونها وا�سحبت لزمة  ان  واقتدار حتى  عفوية 
العام  الفكاهة كانت قد �سدرت يف  البع�ش. يذكر ان جملة  عن 
الفنان  العام 1971، رحم اهلل  وتوقفت يف 13 �سباط من   1963

حميد املحل.

صور حكايات 

مهم جدا 
 ليحق لأي �سخ�س او موؤ�س�سة او جملة او �سا�سة او مواقع الكرتونية 

واأية و�سيلة اعالمية اخرى ا�ستعمال هذه ال�سور  ) هي ار�سيفي 
ال�سخ�سي ومعي عقد �سرائها(، جملة ال�سبكة العراقية الوحيدة لها  

احلق بذلك وبعك�سه �ستكون املحاكم هي الفي�سل.
مقداد عبد الر�شا
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هل ر�سفت �سيارتك يومًا دون اأن يظهر لك �سخ�س ب�سافرة و)كا�سكيتة( عند 
املحالت الراقية ومبن�سفة عتيقة مهرتئة عند اأزقة بغداد القدمية ليطالبك 
مببلغ مقابل و�سل، اأو بال و�سل، تدفعه حماية ل�سيارتك؟

من هم مالكو الأر�سفة احلاليون؟ ومن باع لهم الأر�سفة ليحولوها اإىل كراجات 
وقوف �سيارات؟ واأين دور الدولة والوزارات الأمنية؟ وكيف حتولت هذه املهنة اىل 
جتارة مربحة تدعمها جهات نافذة خمتلفة؟

ريا عا�شي

احل�سار... والبتزاز
اإىل  البلد  ان��ح��دار  وبعد  الت�سعينات  مطلع  يف 
اأعمال عدة  هاوية الفاقة والعوز املادي ظهرت 
ومهن رّثة، تعتمد الحتيال على النا�ش كالت�سول 
والتحايل  املبا�سرة،  وغ��ري  املبا�سرة  باأ�سكاله 
هو  مثاًل  الر�سيف  اأن  ب��اّدع��اء  ال��ق��ان��ون  على 
ظهر  الفرتة  تلك  ويف  ال�سيارات،  لوقوف  كراج 
خالعًا عن  بحّلة جديدة  )ال�سقاوة( من جديد 
همهم  كان  الذين  بغداد  اأ�سقياء  اأخالق  نف�سه 
غالبًا حماية مناطقهم، فبات ال�سقاوة اجلديد 
يعلن عن خدماته بحماية �سيارتك على ر�سيف 
به  يبتزك  امل��ال  من  مبلغ  مقابل  العام  ال�سارع 
واإل فاإنك �ستعود ل�سيارتك لتجدها تقف )على 

الطابوق( دون اطارات ودون بطارية رمبا! 

الإتاوات و�سلطة الع�سرية
دكتوراه  طالب  ع�سريني،  �ساب  ك��رمي،  حيدر 

فقال:  "ال�سبكة"  التقته  الفيزياء،  علوم  يف 
الطبيب  ملراجعة  احل��ارث��ي��ة  اىل  اأذه���ب  كلما 
احلارثية  ف��روع  داخ��ل  للوقوف  اأُ�سطر  ف��اإين 
�ساب  يظهر  وق��ويف  وف��ور  ممتلئ،  ال�سارع  لأن 
ليطالبني بثالثة اآلف دينار دون و�سل، واأ�سطر 
للدفع خوفًا من اأن اأعود لأجد عطبًا قد اأ�ساب 
�سيارتي، وهذا الأمر حدث ويحدث مرارًا لي�ش 
يف احلارثية وحدها بل يف كل مكان من العراق 

تقريبًا..
فيان ال�سيخ علي، رئي�سة جمعية متوز الن�سوية، 
قالت "لل�سبكة": كل اأ�سحاب الأر�سفة ياأخذون 
الإتاوة منا ما بني األفني وثالثة اآلف دينار حتى 
لو توقف املرء خم�ش دقائق، واأنا غالبًا ما اأذهب 
اإىل �سارع 62 و�سارع فل�سطني، يف اإحدى املرات 
الر�سيف/  "�ساحب  اأن���ه  ي��زع��م  م��ن  طالبت 
واأنا  و�ساًل،  اإعطائي  فرف�ش  بو�سل  الكراج" 
بدوري رف�ست اأن اأعطيه النقود، ثم حني عدت 

بفعل  ثقب  وقد  ال�سيارة  اإط��ارات  اأح��د  وج��دُت 
فاعل.

�ساب ثالثيني، ميتلك كافرتيا يف  زين حممد، 
لالبتزاز  تعر�ست  "لل�سبكة":  قال  العر�سات 
اأحد الأك�ساك على الر�سيف،  من قبل �ساحب 
زبائن  من  مبالغ  ال�سخ�ش  ه��ذا  يتقا�سى  اذ 
�سيارته  تتعر�ش  ل��ه  ي��دف��ع  ل  وَم���ن  الكافرتيا 
لإتالف طالئها على نحو متعمد، وحني طالبته 
اأنا  ع�سائريًا  ه��ددين  الأم��ر  هذا  عن  بالتوقف 
بال�سرطة  لالت�سال  ا�سطرين  م��ا  وزب��ائ��ن��ي، 
ميتلك  ل  اأن���ه  فات�سح  ���س��ده،  دع���وى  واإق��ام��ة 
رخ�����س��ة م��ن ال�����س��رط��ة ب��اإق��ام��ة ك����راج، لذلك 
الأر�سفة  مافيات  عن  بالتبليغ  اجلميع  اأن�سح 

ومالحقتهم ق�سائيًا للتخل�ش من البتزاز.
ق��ال  خم�سيني،  م��در���ش  احل���ي���دري،  اأ���س��ي��ل 
لبتزاز  كبريًا  مكانًا  العراق  اأ�سبح  "لل�سبكة": 
الدولة  دوائ��ر  من  كافة  مفا�سله  ويف  مواطنيه 

َمْن باَع الر�شيف 
وَمْن ا�شرتاه؟

السنة الرابعة عشرة العدد )344( 16 ايلول 2019 alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

47 ت��ح��ق��ي��ق��ات46



ت����ح����ق����ي����ق����ات

alshabaka
aliraqya

49 السنة الرابعة عشرة العدد )343( 29 آب 2019

اأ�سخا�ش  عليها  ا�ستوىل  التي  الأر���س��ف��ة  اىل 
مرتبطون بجهات نافذة.

قالت  ثالثينية،  موظفة حكومية،  فرات،  مرمي 
الذين ير�سخون  النا�ش  امل�سكلة يف  "لل�سبكة": 
اأح��د  ي��ع��رت���س��وا،  اأو  ي�ستكوا  اأن  دون  ل��ه��وؤلء 
ال�سخا�ش حاول ابتزازي، حني ركنت �سيارتي 
عند اأحد اأر�سفة العر�سات لت�سلم مالب�سي من 
املكوى وجدت �سيارتي )م�سخوطة بب�سمار من 
كان  دوري��ة  ب�سرطي  ات�سلت  للطول(،  الطول 
قريبًا واأبلغته ب�سرورة ت�سجيل �سكواي وذهبت 
�سكوى  و�سجلت  امل�سبح  �سرطة  مركز  اىل  معه 

واإحالة  اعتقاله  مت  ال��ذي  املبتز  �سد 
عدة؛  بدعاوى  املحكمة،  اىل  اأوراق���ه 
واحدة ب�سبب عدم ترخي�سه للكراج 
ب�سبب  والثانية  الر�سيف،  هو  الذي 
اإتالفه ل�سيارتي، وثالثة لأنه هددين 
ع�����س��ائ��ري��ًا وه���و ح�����س��ب ال��ق��ان��ون 
الإرهابي،  معاملة  يعامل  احلايل 
ح�����اول اأه�����ل امل��ب��ت��ز اإر���س��ائ��ي 
وما  رف�ست  لكنني  ع�سائريًا 
وما  املحكمة  يف  الق�سية  زالت 
موقوفًا،  املبتز  ال�سخ�ش  زال 

تخيلي معي لو اأننا جميعًا ا�ستكينا عليهم 
فلن جند اأحدًا يجروؤ على ابتزازنا.

"لل�سبكة":  قال  ج�سام  زياد  الت�سكيلي  الفنان 
يف اأغلب مناطق بغداد التي حتولت اإىل مناطق 
وعندما  �سيارتي،  لركن  ح��اًل  اأج��د  ل  جتارية 
عن  البعيدة  الفروع  اأح��د  يف  ركنها  اىل  اأجل��اأ 
ال�سارع التجاري.. اأركنها واأذهب لأجنز عماًل 
ت�سغيلها  وبعد  ال�سيارة  اىل  عودتي  وعند  ما، 
ويطالبني  الطريق  علينَّ  يقطع  باأحدهم  اأفاجاأُ 
مببلغ عن حرا�سته لل�سيارة وكاأنني اأوقفتها يف 
كراج عمومي، الق�سية هي ابتزاز فعاًل وحتتاج 

اىل معاجلات.
اأربعيني،  تلفزيوين،  م�سور   ، عدنان  عبا�ش 
�سارع  مدخل  وعند  اإدري�����ش،  �سيد  قرب  ق��ال: 
التقاعد  ق��رب  ال�سهداء  �ساحة  ويف  ال�سنك، 
الأمري، كل  الربيعي قرب مول  و�سارع  العامة، 
يظهرون  مبتزون  عليها  ي�سيطر  الأر�سفة  هذه 

لك على حني ِغرة لأخذ اإتاوة مببلغ األفي دينار 
حتت م�سمى )كراجية(.

"لل�سبكة":  الكناين، طالب جامعي، قال  اأ�سعد 
اأ�سدقائي قرب مول زيونة  قبل يومني كنت مع 
بحجة  دي��ن��ار   3000 مبلغ  �سخ�ش  مني  طلب 
اأج��رة  غ��الء  على  علقُت  وع��ن��دم��ا  ال��ك��راج��ي��ة 
الر�سيف  ت�ساركنا  الأمانة  اإن  قال  الكراجية، 
لنا  اأنه مل يقطع  وتاأخذ منا مبالغ قطعية علمًا 

و�ساًل.
ق��ال:  مونتري،  ثالثيني،  �ساب  �سالح،  احمد 
اأغلب مطاعم بغداد يقف قرب اأر�سفتها اأنا�ش 
ي��دع��ون اأن��ه��م اأ���س��ح��اب 

باركات يف حني اأنه ر�سيف فقط.
يقول:  متقاعد،  اأ�ستاذ  احليدري،  الدين  عماد 
قد ياأتي اليوم الذي اأركن فيه �سيارتي عند باب 
من  �ساأجد  املكان  مغادرة  اأح��اول  وحني  داري، 

يطلب مني )كراجية(.
نحن  تقول:  ثالثينية،  بيت  رب��ة  فار�ش،  حنني 
يف الب�سرة مل ي�سل اإلينا بعد ابتزاز الر�سيف 
لكن اأغلب الأر�سفة ي�سع اأ�سحاب املحال عليها 
خمروطًا برتقاليًا اأو طابوقًا بحجة اأن الر�سيف 

تابع ملحله.
اأمانة بغداد و)الكراجات 

الع�سوائية(
يف ت�سريح �سابق للناطق الر�سمي با�سم اأمانة 
"�ستتخذ  ق��ال  ال��زه��رة  عبد  حكيم  ب��غ��داد 
الأ�سخا�ش  بحق  قانونية  اإج���راءات  الأم��ان��ة 
الذين يتخذون من الأر�سفة وال�سوارع والأزقة 
مرائب لإيقاف ال�سيارات دون اأية اإجازة منها، 
بح�سب  لالأر�ش  املا�سكة  الأمنية  القوات  داعيًا 

كل منطقة اإىل معاجلة هذه الظاهرة".
دوائ��ره��ا  جميع  وج��ه��ت  "الأمانة  واأ����س���اف: 
الأمنية  ال��ق��وات  مع  بالتن�سيق   14 ال���  البلدية 
وقوف  مرائب  جميع  باإغالق  لالأر�ش  املا�سكة 

الأر�سفة  على  امل��ت��ج��اوزة  ل�سيما  ال�����س��ي��ارات 
وال�سوارع والأزقة الفرعية يف املناطق ال�سكنية 
ول�سيما القريبة من املحال التجارية واملطاعم 

واملولت واملجمعات الطبية".
وقال اإن "الأمانة دعت القوات الأمنية املا�سكة 
تتيح  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  ملعاجلة  ل��الأر���ش 
�سيما  ول  ال�سيارات،  �سرقة  لع�سابات  فر�سة 
اإي��ق��اف  يف  ي�ساعدون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ش  اأن 
ال�سيارات بال�سوارع ل مينحون �ساحب املركبة 
اأي و�سل يثبت عائدية اأو رخ�سة املرائب التابعة 

لأمانة بغداد".
الدوائر  تقوم  اأن  ت�سّمن  "التوجيه  واأ���س��اف: 
املرائب  تلك  اأم��ام  كونكريتية  حواجز  بن�سب 
البلدية  ال��دائ��رة  مبراجعة  اأ�سحابها  واإ�سعار 
القانونية  امل��واف��ق��ات  ل�ستح�سال  املخت�سة 

والر�سمية".
امل��ف��و���ش اأح��م��د ال��ك��رادي م��ن دوري���ة �سرطة 
العر�سات قال: نحن يف خدمة املواطن والقانون، 
القانون ل ي�سمح با�ستغالل اأر�سفة اأمانة بغداد 
اأ�سحاب  بع�ش  لكن  املواطن،  خلدمة  هي  التي 
ي�سعون  ال�سيارات  على  خوفهم  بحجة  املحال 
ل�سياراتهم  حلجزها  الر�سيف  على  ح��واج��ز 

)الكراج(  القانون،  وفق  نعمل  نحن  اخلا�سة، 
�سروط  وف��ق  يعمل  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  ال��ذي جتيزه 
املواطن  فعلى  املبتزون  اأما  ال�سحيحة،  العمل 
ت�سجيل �سكواه �سد اأي منهم لأن �سلطة القانون 
معه، ونحن بدورنا نعمل مل�ساعدته ورفع احليف 

عنه.
املالزم �سرغام من مركز �سرطة امل�سبح يقول: 
والب��ت��زاز،  الأر�سفة  ح��ول  �سكاوى  تاأتي  قلما 
املبتز  حجز  ميكننا  ل  تنفيذية  ك�سلطة  ونحن 
ب�سكل اعتباطي دون اأن يكون متلب�سًا اأو م�ستكًى 
والأج��ه��زة  امل��واط��ن  ال��ك��ل؛  مهمة  ف��ه��ي  عليه 

الأمنية.
واأ�ساف: يف بداية العام احلايل رفعت الأجهزة 
الطرق  من  التجاوزات  بغداد  واأم��ان��ة  الأمنية 
المن  لتعزيز  ن�سعى  ونحن  املخالفني،  وغّرمت 

وال�سلم للمواطن.
يف طريقي

ح��اول��ت احل��دي��ث م��ع )اأ���س��ح��اب( الأر���س��ف��ة 
اأح��د ه��وؤلء يف  اأع��رف كيف متّلكوها،  التي ل 

موافقة  متتلك  ه��ل  �ساألته:  ح��ني  العر�سات، 
اأمنية واإجازة من اأمانة بغداد؟ اأجابني كال، اأنا 
حار�ش هنا واأهل املحال خولوين بذلك علمًا اأن 

اأهل املحال مل يفعلوا.
ب��داأت  التي  اجل��رائ��م  اأب�سع  م��ن  الب��ت��زاز  يعد 
وال�سرطان  خميف،  �سرطاين  ب�سكل  تنت�سر 
يتغذى على خوفنا و�سكوتنا وعدم مبالتنا مبا 
عن  اليوم  توقفنا  لو  فماذا  يحدث،  اأن  ميكن 
يتعر�ش  من  كل  و�سّجل  الر�سيف  اإت��اوات  دفع 

لالبتزاز دعوى ق�سائية �سد املبتز؟
من  جديدة  اآفة  قتل  يف  �ساهمنا  قد  نكون  األن 

الآفات التي يعاين منها جمتمعنا؟

كنت مع اأ�شدقائي قرب م�ل زي�نة طلب مني اأحدهم مبلغ 3000 
دينار بحجة الكراجية وعند �ش�ؤايل عن غالء بدل الكراجية 

قال اإن الأمانة ت�شاركنا الر�شيف وتاأخذ منا مبالغ قطعية علمًا 
باأنه مل يقطع تذكرة لنا

يف بداية العام 
احلايل قامت 

الأجهزة الأمنية 
واأمانة بغداد 

برفع التجاوزات 
من الطرق وتغرمي 

املخالفني
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ترقب ولهفة وحركة ل ت�ستكني عند املرور يف اأروقة مطبعة 
ال�سباح التابعة ل�سبكة الإعالم العراقي، اإنه حتدي املنجز، 

و�سرورة الحتكام اىل النجاح مهما كانت ال�سعاب، اأوراق واأحبار 
ومكائن، واأياٍد ل تكل ليل نهار، جلعل بغداد ل لتقراأ فقط، وامنا 

لتطبع مناهج اأجيالها باأياٍد عراقية، هنا كانت ق�سة النجاح حتت 
ظل �سبكة الإعالم العراقي ومطابعها...

ذوالفقار ي��شف
ت�ش�ير- ح�شني طالب

اأبوابها لإ�سدار مناهج تليق باأبنائها،  مطابع فتحت 
العاملية  التكنولوجيا  اليه  اأرقى ماتو�سلت  ولأنها من 
ونوعية  الإن��ت��اج  كمية  حيث  من  الطباعة،  ع��امل  يف 
طباعة  من  متكنها  التي  اجل��ودة  العالية  الطباعة 
بجميع  وال��ب��و���س��رتات  وال�سحف  وامل��ج��الت  الكتب 
قدم  على  امل�سروع  هذا  ا�ستمر  وقيا�ساتها،  اأنواعها 
التطورات  و�ساق لتجاوز هذا التحدي والو�سول اىل 

اجلارية يف حقل الطباعة احلديثة.
بداية التحدي

مل  ما  حتقيق  اىل  ي�سبو  ال�سباح  مطابع  كادر  بات 
املناهج  طباعة  وه��و  ال��ع��راق،  يف  ذل��ك  قبل  يحدث 
 )60( اأق�ساها  ومب��دة  امل��راح��ل  جلميع  الدرا�سية 
يومًا، اإل اأن ال�سبكة متيزت لتنهي هذا التحدي قبل 
اأكرث من )63( مليون  التوقيت املتفق عليه، باإجناز 

ملزمة، اي ما يقارب ال� )9( ماليني كتاب.
الأ�ستاذ  العراقي  الإع��الم  �سبكة  رئي�ش  اأ�سار  فقد 
ف�سل فرج اهلل اىل: "اأنه ب�سواعد العاملني يف مطابع 
ال�سبكة، ا�ستطعنا ت�سليم مامت التفاق عليه مع وزارة 
الرتبية، ل�سرعة اخلطوط الإنتاجية التي لت�ساهيها 

اأية مطبعة اأخرى."
موؤكدًا: "اأنه مل تقت�سر القوة الإنتاجية للمطابع على 
ال�سحف واملجالت التابعة لل�سبكة، بل ا�ستطعنا من 
الق�سوى  احلالة  اىل  ن�سل  اأن  التحدي  هذا  خالل 
هي  ال��ت��ي  ومميزاتها  ال�سخمة،  ملطابعنا 
لكافة  املايل  للمردود  مهمة  اإ�سافة  بالتايل 
)مطابع  اىل:  تق�سم  التي  ال�سبكة،  مرافق 
اأبراج(،  ال�سيت 4( و )مطبعة الرول �ستة 
وق���وة ه��ذا الإن��ت��اج وج��ودة 

عقود  على  للح�سول  فر�سة  لل�سبكة  وف��ر  املطبوع 
�سبكة  مطابع  ا�سم  رفع  �ساأنها  من  كبرية،  طباعية 
واأنها  الورقي،  املطبوع  جمال  يف  العراقي  الإع��الم 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  ماحتتاجه  كل  طبع  على  قادرة 
كانت  مهما  ع��ال��ي��ة،  ب��ج��ودة  واخل��ا���س��ة  احلكومية 

نوعيتها".
22 عنوانًا

العراقي  الإع���الم  �سبكة  يف  املطابع  مديرية  مدير 
بداأنا  كبرية  "بكميات  يبني:  خ�سري  جا�سب  حممود 
وزارة  اأحالت  اأن  بعد  ج��داول،  ع�سرة  بطبع  العمل 
ودار  ال�سبكة  مطابع  اىل  امل�����س��روع  ه��ذا  ال��رتب��ي��ة 
ال�  يقارب  ما  اي  العبا�سية،  للعتبة  التابعة  الكفيل 
22 عنوانًا موزعة بني املراحل البتدائية واملتو�سطة 

والإعدادية".
على  الكميات  ه��ذه  طبع  مت  لقد   " جا�سب:  ي�سيف 
مكائن طبع الرول، اأما مكائن طبع ال�سيت ف�سارت 
ج��داول  وف��ق  ال�سغرية  امل��ج��م��وع��ات  م��ن  ح�ستها 
ووج��ب��ات ط��ب��اع��ي��ة، وم��ن��ه��ا ك��ت��ب ال���ق���راءة لل�سف 
والفل�سفة  والكيمياء  الأحياء  وكتب  البتدائي  الأول 
املتو�سطة  ل��ل�����س��ف��وف  واحل��ا���س��وب  واجل��غ��راف��ي��ة 

والثانوية."
�سرعة وجودة

تطوير  على  العراقي  الإع��الم  �سبكة  رئا�سة  داأب��ت 
وتعزيز اجلانب الطباعي يف ال�سبكة كمديرية مهمة 
وحيوية، وقد مت التعاقد مع اأف�سل ال�سركات الأملانية 
اإذ  الطباعية،  املكائن  �سناعة  جمال  يف  تتميز  التي 
ومتطورة،  عمالقة  اإنتاجية  بخطوط  تعزيزها  جرى 
الأوىل  تتكون  مباكنتني  ال��رول  طبع  ماكنات  منها 
من �ستة اأبراج والثانية من برجني، وتعدان من 
اأ�سرع املاكنات الطباعية يف العامل، 
 100 اىل  فيهما  الإن��ت��اج  ي�سل  اذ 
ال��واح��دة،  ال�ساعة  يف  ملزمة  األ��ف 
بالكامل  ملونة  �سفحة   32 وب��واق��ع 
 2400 pdi وبدقة طباعية ت�سل اىل
هذا  وكل  الواحد،  للبج  اإنتاج  كمعدل 
بتوليفة واحدة للعمل معًا وبنف�ش الوقت 

احل�سول على اإنتاج اأعلى بفرتة زمنية 

بعد اأن كانت ُتطبع يف  اخلارج 

ت�لد من رحم مطابع "ال�شبكة"
امل��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة
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جمعة الالمي

ذاكرة امل�شتقبل

ن اأطرف ما �شادفني، واأنا يف غربتي بني 
الأعراب، ما عر�شه عليرَّ �شخ�س مي�ش�ر 
احلال، قال: “اأعرين )ذاكرة امل�شتقبل( 

ملدة �شنة واحدًة، و�ش�ف اأجزيك مقابلها 
اأطنانًا من الذهب الأ�ش�د”.

الراق�شة والناقد

قوتها،  من  قلياًل  تو�سل  القوية،  الفكرة  “اإن 
حتى اىل املُعار�س”
)مار�سيل برو�ست(

بني اآن وحلظة اأعود اىل كتاب الراق�سة الأمريكية اإيزادورا دنكان، الذي عنوانه: “حياتي”، لأنه حياة فعاًل. واأتوقف 
عند حديثها عن الناقد الذي كان يتحدث عن  "املو�سيقا املرئية" التي رق�ستها. وملنا�سبة ذكر هذه العادة القدمية، 
اأذكر اأي�سًا اأنني مدمن على قراءة الإعالنات الق�سرية، واإعالنات بيع ال�سيارات، وبيع الأواين النحا�سية، والأنتيكات، 

وكذلك اإعالنات بيع بع�ش الأ�سياء الأثرية لدى الب�سر.
ويف و�سائل الإعالم العربية اإعالنات عن بيع اأنواع جديدة ومبتكرة لقطع من اجل�سد، والأرا�سي، والذكريات والأوطان.

وهناك من يعر�ش عليك تاأجري اأ�سياء خا�سة لديك، اىل �سخ�ش اآخر مقابل تعوي�ش مادي جمز.
ومن اأطرف ما �سادفني، واأنا يف غربتي بني الأعراب، ما عر�سه علينَّ �سخ�ش مي�سور احلال، قال: “اأعرين )ذاكرة 

امل�ستقبل( ملدة �سنة واحدًة، و�سوف اأجزيك مقابلها اأطنانًا من الذهب الأ�سود”.
“املو�سوعة العربية املي�ّسرة”، وتدخل على  “عليك بالذهاب اىل اجلزء الرابع من  طبعًا، اعتذرت للرجل، وقلت له: 
اآخر غري )ذاكرة امل�ستقبل(. قال  “كاتب العمود”، فلعّلك جتد بغيتك يف مكان  “ك”، ثم تذهب اىل عبارة:  حرف 
هو  العمود  كاتب  اإن  تقول  املي�ّسرة”،  العربية  “املو�سوعة  اإن  اأي�سًا  له  وقلت  �سديقي؟”  يا  الإع��الن  “لكنه  الرجل: 
اأن  وله  امل�ستعار.  اأو  ال�سريح  با�سمه  العمود  يوقع  وهو  اأو جملة،  ما يف �سحيفة  كتابة عمود  يتوىل  الذي  “ال�سحايف 

يعر�ش فيه ما يعّن له من راأي اأو فكرة اأو خاطرة، دون ان يتقيد يف ذلك ب�سيا�سة ال�سحيفة اأو اجتاهها.. الخ”.
اليقظة  )دار  بدم�سق عن  �سنة 1964  العربية  باللغة  ن�سر  الذي  كتابها  الرابعة من مقدمة  ال�سفحة  دنكان يف  تقول 
العربية(، اإنها كانت معنية باأن تدعو ناقدًا اأملانيًا ليجل�ش يف ال�سفوف الأمامية اأثناء قيامها باإحدى رق�ساتها املثرية 
لالأحا�سي�ش املرهفة والنبيلة، وجاء وجل�ش هناك على طاولة ال�ساي، فاألقمته خطابًا، دام �ساعة ون�سف ال�ساعة، عن 
احلركات املرئية التي تخلقها املو�سيقا، وراأيت اأنه رجل اأكرث ما يكون خرفًا وركاكة، ولكن كم تاأجج يف نف�سي الفزع 

عندما اأخرج من جيبه �سماعة، واأخبين انه اأ�سم متامًا.
نرجوكم، يا )اأ�سحاب النعمة املحدثني( ُاتركونا يف حالنا.

م�������ق�������االت

اأقل.
اأن  الطباعي،  التح�سري  مدير  جميد،  حيدر  يو�سح 
وهي  فيد(  )ال�سيت  هي  املطابع  من  الثاين  "النوع 
اأملانية  �سناعة  ذات  طباعية  مكائن  باأربع  خطوط 
التجفيف  منظومة  مع  األوان  واخلم�سة  الأربعة  ذات 

احلراري، وبخا�سية ا�ستخدام الأحبار ال�سرية 
وامليتاليك  والف�سي  كالذهبي  واخلا�سة 
وال����بون����زي، اذ ت�����س��ل ���س��رع��ة امل��اك��ن��ة 
األ����ف ورق����ة يف  ال���واح���دة م��ن��ه��ا اىل 16 
100*70�سم،  وبقيا�ش  الواحدة  ال�ساعة 
املطبوع  لدقة  مراقبة  باأجهزة  م��زودة 
بوا�سطة املا�سح ال�سوئي كل 3 دقائق، 
وتعتب من اأكرث املكائن دقة يف العامل، 
الكثري  ترفد  ال�سبكة  مايجعل  وذلك 
من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية 
واجلامعات  والإع��الم��ي��ة  والأهلية 
كاخلطابات  مطبوعاتها،  مبختلف 

اما  وال�سحف،  المتحانية  والدفاتر  والفواتري 
مطبوعات ال�سبكة فهي الأجود كجريدة )ال�سباح( 
وجملة )بني نهرين( وجملة )ال�سبكة( ومطبوعاتها 

الأخرى."
"�سفتات"

اأربع وع�سرون �ساعة من العمل يرافقها م�سح اجلبني 
باأ�سرع  امل�سروع  اإجن��از  على  حر�سًا  دقيقة  كل  يف 
جميع  جهود  ت�سافرت  اإذ  نوعية،  وباأف�سل  ماميكن 

العاملني يف املطابع لإنهاء هذا امل�سروع الكبري. 
م��اي��وؤك��د وي��ع��زز امل��ع��ن��وي��ات ال��ك��ب��رية ع��ن��د اجلميع 
خم��ازن  م��دي��ر  احل��ل��ف��ي،  قا�سم  ال�سيد  ح��دي��ث  ه��و 

املناهج  امل��ط��اب��ع وع�����س��و جل��ن��ة ط��ب��ع 
اإنهائهم هذا  كيفية  ت�ساوؤلنا عن  ردًاعلى  الدرا�سية، 
امل�سروع ال�سخم بفرتة قيا�سية، ليجيبنا: "كلنا فداء 
لكل م�سروع يخدم العراق واأبناءه، ولدينا ال�ستعداد 
الأم���ر،  اقت�سى  م��ا  اذا  ك��ام��اًل  ع��ام��ًا  املبيت  على 
مطابع  اىل  ال���وزارة  مطبوعات  اإح��ال��ة  منذ  اأن��ه  اإذ 
الزمني  ال�سقف  ح�سب  التعاقد  ولإجن���از  ال�سبكة، 
العمال  تق�سيم  مت  الرتبية،  وزارة  قبل  من  املحدد 
منها  الأول  ي��ب��داأ  وال���ذي  )ال�سفتات(،  نظام  على 
م�ساًء،  الثامنة  وحتى  �سباحًا  الثامنة  ال�ساعة  من 

حتى  عمله  الآخ���ر  )ال�سفت(  لياأخذ 
)ال�سفت(  وهناك  ال�سباح،  �ساعات 
هذين  بني  الفراغ  ي�سد  الذي  الثالث 
)ال�����س��ف��ت��ني( اذ ي��ب��داأ م��ن ال��راب��ع��ة 
ع�����س��رًا وح���ت���ى احل���ادي���ة ع�����س��رة 

م�ساًء".
م�ساعفة الإنتاج

واأل��وان��ه  املطبوع  على  التاكيد  يتم 
اإحالته  تتم  بعدها  طباعته،  اإنهاء  بعد  وجودته 
ل��ل��دخ��ول ب��ع��دة م���راح���ل )ك��ال��ف��رز وال��ت��ك�����س��ري 
الإجن��از  مبقت�سيات  مايتعلق  وكل  والت�سحيف(، 
النهائي للمطبوع وت�سليمه ومن ثم نقله اىل املخازن 

دون ترك اأية معوقات تقلل من قيمة هذا املنجز.
 العامل عمار ه�سام يو�سح لنا ما عاناه خالل هذه 
الأيام بعد اأن احتكم الأمر اأن ميار�ش وزمالوؤه العمل 
وتكاتف  "مبجهود  ويقول:  اليوم  يف  �ساعة   12 ملدة 
منا  الطلب  عند  اذ  الإنتاج،  م�ساعفة  متت  اجلميع 
الإنتاج  بدورنا مب�ساعفة  نقوم  ن�سخة  األف   30 عمل 
ال�سبكة  طموح  لتحقيق  ذلك  وكل  األفًا،   60 واإجن��از 
الذي حدد  الزمني  ال�سقف  ك�سر  فيها يف  والعاملني 
بعقد الوزارة، وتقلي�ش هذه املدة لك�سب املطبوعات 
بذلك  نبعث  واأن  ال��ب��ل��د،  خ���ارج  تطبع  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
واأبناءه قادرون على  العراق  باأن  ر�سالة اىل اجلميع 
والعقود  الف�ساد  ندحر  واأن  ممكنًا،  امل�ستحيل  جعل 
وطبع  العاطلني  لت�سغيل  املجال  نفتح  واأن  الوهمية، 
اأن كانت تطبع خارج  باأيدينا، بعد  مناهج مدار�سنا 
البلد، واأمنياتنا اأن يثمن جمهودنا الذي اأثبتناه من 

خالل جودة املطبوع و�سرعة الأداء."



ت����ح����ق����ي����ق����ات

بعد اأن ا�ستقر بهم احلال يف تركيا وم�ست ال�سهور الأوىل على 
تواجدهم فيها، اقت�ست حاجة اأبناء الأ�سر العراقية النازحة 

والالجئة التحاق اأبنائها وا�ستمرارهم يف امل�سرية الدرا�سية العلمية، 
وحر�س البع�س منهم على ابقاء اأبنائهم يف املدار�س العراقية 

الأهلية بالرغم من الأق�ساط التي اأثقلت كاهلهم  من اأجل مواكبتهم 
ملفردات املنهاج العراقي واللغة العربية. 

اإدارات بع�شها غري مهنية
تركيا يف  العراقية  املدار�س  ملف  ال�شبكة" تفتح  "جملة 

تركيا / تغريد العبديل
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بلغ عدد املدار�ش العراقية يف تركيا نحو 30 مدر�سة 
انقرة  الرتكية، منها  توزعت يف خمتلف املحافظات 
عنتاب  وغ���ازي  وم��ر���س��ني  و�سام�سون  وا�سطنبول 
يف  امللتحقني  العراقيني  الطالب  عدد  اما  وغريها، 
 2019  -  2018 العام  اح�سائية  وفق  املدار�ش  هذه 
املراحل  جميع  يف  طالب   )  17300  ( نحو  بلغ  فقد 

الدرا�سية. 
ملفًا  العراقية(  )ال�سبكة  جملة  تفتح  العدد  هذا  يف 
خا�سًا عن املدار�ش العراقية يف تركيا .. ما لها وما 
اللجنة  زي��ارة  من  البداية  لنا يف  بد  ل  وكان  عليها. 
مع  عملها  اآلية  على  للتعرف  انقرة   يف  الإ�سرافية 

املدار�ش العراقية. 
بقنوات  ان��ق��رة  يف  الإ���س��راف��ي��ة  اللجنة  "ترتبط 
ال��وزي��ر  وك��ي��ل  مكتب  وه��ي  ع���دة،  وت��رب��وي��ة  ثقافية 
ل��ل�����س��وؤون ال��ف��ن��ي��ة وم��ك��ت��ب وك��ي��ل ال���وزي���ر ل��ل�����س��وؤون 
يف  ال��رتب��وي  لالإ�سراف  العامة  واملديرية  الإداري���ة 
واملديرية  الثقايف  للتبادل  العامة  واملديرية  بغداد 
العامة للتقومي والمتحانات واملديرية العامة للتعليم 
العامة  واملديرية  والأجنبي  وامل�سائي  والأهلي  العام 
امل�سوؤولية  حجم  عليه  يرتتب  هذا  الوىل،  الر�سافة 
خلدمة  به  نقوم  الذي  والواجب  عاتقنا  على  امللقاة 
طلبتنا الأعزاء".  بهذه الكلمات بداأ ال�ستاذ امل�سرف 

الرتبوي )عبد احلكيم عامر( حديثه معنا.
املوزعة  املدار�ش  من  عدد  لوجود  نظرًا   : ال�سبكة   *
يف غالبية حمافظات تركيا، هل تواجهون م�ساعب 

يف هذا ال�سدد؟
بني  الكبرية  امل�سافات  وج��ود  ان  احلكيم:  عبد   -
ي�سبب  امل�سرفني  من  قليل  عدد  وتواجد  املحافظات 
لنا الرباك يف العمل و�سغطًا كبريًا يف العمل وعدم 
نتمنى  ل��ذا  ال��ي��ه،  نطمح  م��ا  حتقيق  يف  ال�ستطاعة 
اعادة النظر يف عدد امل�سرفني لكي ت�ستطيع اللجنة 
ال�سرافية اداء عملها بال�سكل الذي نفخر به. ا�سافة 
اىل ا�سطرار امل�سرف اىل التوجه اىل مكان واجبه يف 
حمافظات بعيدة يحتاج فيها اىل نفقات �سفر وتنّقل 
امل�سروفات من  يدفع هذه  لأنه  امل�سرف  تثقل كاهل 
ماله اخلا�ش اي اأنه لي�ست هناك خم�س�سات ُتدفع 
يف  الرتبوي  الإ�سراف  بناية  ايجار  دفع  وكذلك  له، 
انقرة وكافة م�ستلزماتها من قبل امل�سرفني اأنف�سهم، 

يا حَبّذا لو تلتفت اجلهة املعنّية اىل هذا الأمر. 
التي مت ر�سدها من  الإيجابيات  : ما هي  ال�سبكة   *

قبل اللجنة الإ�سرافية؟
- عبد احلكيم: ا�ستطاعت غالبية املدار�ش العراقية 
الم��ت��ح��ان��ات  يف  متقدمة  م��راك��ز  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
العامة )ابتدائية - متو�سطة - اإعدادية( ومبعدلت 
والبع�ش  ال��ع��راق  داخ��ل  امل��وج��ودة  امل��دار���ش  تناف�ش 
العلمية  والإجن��ازات  واللتزام  بالن�سباط  له  ُي�سهد 
الثقافية والريا�سية، والبع�ش  والال�سفية والأن�سطة 
منها اأوجد مكانة متميزة يف املجتمع الرتكي واندمج 
معه و�سارك يف الأن�سطة الثقافية والريا�سية التابعة 
واملتقدمة  الأوىل  املراكز  على  واحل�سول  ملحافظته 
والتي ترفع ا�سم العراق عاليًا يف �سماء تركيا وهذا 

اإجناز نفخر به كعراقيني جميعًا.
* ال�سبكة : ما هي مالحظات الإ�سراف الرتبوي على 

هذه املدار�ش؟ 
- عبد احلكيم: وجود عدد من الإدارات غري املهنية 
الإداري  ب�سفات  تت�سف  ل  ال��ت��ي  ال��ك��ف��وءة  وغ��ري 
بخلق  يت�سبب  هذا  واداري���ًا،  تربويًا  عليها  املتعارف 
الكثري  الإ�سرافية يف ت�سحيح  للجنة  فو�سى وارباك 
ان  نطمح  ل��ذا  كاهلها،  تثقل  قد  التي  الأخ��ط��اء  من 
الإ�سرافية  اللجنة  اإ�سراف  يكون اختيار املدير حتت 

يف انقرة وتكون املوافقة عليه من قبلها اي�سًا. 
وهناك م�ساألة اخرى اثارت انتباهي هي اأن املدار�ش، 
ول�سيما الثانوية، تفتقر اىل املر�سد الرتبوي ويف�سل 
العمود  مبثابة  و�ستكون  تربوية(  )مر�سدة  تكون  اأن 
الإ���س��راف  م��ع  ارتباطها  وي��ك��ون  للمدر�سة  الفقري 
الإدارة  حتى  عملها  يف  يتدخل  اح��د  ول  ال��رتب��وي 
حلل  للطلبة  م�ساعدًا  عاماًل  �ستكون  بهذا  نف�سها، 
امل�ساكل التي يتعر�سون اليها وال�سيطرة على م�ساكل 
بالزيارات  القيام  وكذلك  اجلن�سني  بني  الختالط 

امليدانية اىل بيوت الطلبة اإن اقت�ست احلالة لذلك.
الإبداع والتمّيز

جتّولت )ال�سبكة( يف اروقة بع�ش املدار�ش العراقية، 
يف  ال��راف��دي��ن(  )مدر�سة  عند  كانت  املحطة  اوىل 
ابتهاج  ال�ست  املدر�سة  مديرة  التقينا  حيث  اأنقرة، 

مدر�ستنا  تاأ�س�ست   : )لل�سبكة(  قالت  جمعة،  ناطق 
التي  الأوىل  املدار�ش  من  وهي   2015  -  2014 �سنة 
املدر�سة  واحت�سنت  الرتكية..  الإجازة  ح�سلت على 
عددهم  كان  اإذ  النازحني  الطلبة  من  كبريًا  ع��ددًا 
الأيتام  الطلبة  دعم  وكذلك  انت�ساب  طالب   1000
وامل��ح��ت��اج��ني وح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى ت��وف��ري اجل���و امل��الئ��م 
وتوفري  ال��ث��اين  وطنهم  لتكون  الغربة  يف  للدرا�سة 
الواجبات  ن�سف  واجناز  التعليمية  الو�سائل  اأحدث 
امل��در���ش  ب��ني  ك��ام��ل  وت��وا���س��ل  امل��در���س��ة  البيتية يف 
الجتماعي..  التوا�سل  و�سائل  طريق  عن  والطالب 
وقد حتقق ما نطمح اليه من خالل ح�سول مدر�ستنا 
فقد  العامة،  المتحانات  يف  متقدمة  مراكز  على 
الدرا�سة  يف  الول  املركز  العام  هذا  مدر�ستنا  نالت 
معدل  على  اثري  مريام  الطالبة  بح�سول  البتدائية 
املركز  ريا�ش  مهند  الطالب  ح�سول  وكذلك    ٪100
 2017  -  2016 �سنة  الإع��دادي��ة  الدرا�سة  يف  الول 
مبعدل 98 ٪  وكذلك احراز مدر�ستنا املراتب الوىل 
يف م�سابقات الر�سم واللغة النكليزية والريا�سيات .

ت�سيف ال�ست ابتهاج: �سعار مدر�ستنا هو )م�ستمرون 
بالإبداع والتمّيز( من خالل خطة النتقال اىل بناء 
تعليمي  مناخ  وتوفري  انقرة  يف  دولية  مدر�سة  اكب 

متطور م�ستخدمني اأدوات تعليم ذكية.
نظام النت�شاب 

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  يتحدث 
العراقية(  املعرفة  )مدار�ش 
يف مر�سني الأ�ستاذ مازن زكي 
فيقول: حر�ست  ال�سبكة،  اىل 
م��در���س��ت��ن��ا ع��ل��ى الل���ت���زام 
ب���ال�������س���واب���ط وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
الإداري����������ة ال���������س����ادرة م��ن 
واللجنة  واملديريات  ال���وزارة 
الدعم  ووف��رن��ا  ال���س��راف��ي��ة، 
ال��ل��وج�����س��ت��ي ال������الزم ل��رف��ع 
امل�����س��ت��وى ال��ع��ل��م��ي وال��رتب��وي 
والنف�سي للطالب ووفرنا خرية 
الكادر التدري�سي امل�سهود لها 
ما  وه��ذا  والنزاهة  بالكفاءة 
التي  النتائج  يف  جلّيًا  ظهر 
وح�سول  املن�سرمة  الدرا�سية  الأع��وام  يف  حتققت 
واآخرها  املتقدمة  واملراكز  املعدلت  على  مدر�ستنا 
يف  الأول  املركز  على  اأن�ش(  )رف��ل  الطالبة  ح�سول 

2017 - 2018 مبعدل ) 43.98(.
الطلبة  م�سلحة  اج��ل  من  م��ازن:  الأ�ستاذ  ي�سيف 
ل  تركية  حمافظات  يف  يقيمون  ال��ذي��ن  العراقيني 
عدم  على  وحر�سنا  عراقية  م��دار���ش  فيها  توجد 
اعادة  الرتبية  وزارة  من  نلتم�ش  م�ستقبلهم،  �سياع 
النظر والعمل بنظام النت�ساب وفق �سروط و�سوابط 
يوؤدي  ما  وهذا  املدار�ش  بها  وتلتزم  ال��وزارة  ت�سعها 
اىل �سمان التحاق كل الطلبة مع اأقرانهم يف �سفوف 

الدرا�سة.
حيث  چ���ورم،  حمافظة  يف  الخ���رى  حمطتنا  كانت 
الأ�ستاذ  بغداد(  اأكادميية  )مدر�سة  مدير  التقينا 
ط���ه م��و���س��ى ال�����ذي ق�����ال: لقد 

للح�سول  والت�سجيعي  التحفيزي  ال�سلوب  اعتمدنا 
الكوادر  وكذلك  العالية  وامل��ع��دلت  ال��درج��ات  على 
ح�سول  عليه  ت��رت��ب  وه���ذا  ال��ك��ف��وءة  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
مدر�ستنا على املراتب املتميزة يف المتحانات العامة 

بكافة مراحلها. 
اأن  اأمتنى  اأق��رتاح  ل��دّي  قائاًل:  طه  الأ�ستاذ  ي�سيف 
تاأخذ به وزارة الرتبية، هو اإن اأغلب الطلبة هم من 
النازحني والالجئني وقد م�سى على تركهم املدر�سة 
له  يحق  ل  القانون  �سمن  وعليه  �سنتني،  من  اك��رث 
الدوام يف املدار�ش ال�سباحية وقد ُحرم الكثري من 
ان�ساف  يتوجب  لذا  درا�ستهم،  اأكمال  من  الطلبة 
اأو  ال�سباحية  امل��دار���ش  يف  قبولهم  وت�سهيل  ه��وؤلء 
فتح دوام م�سائي  يف املدر�سة ذاتها لحتوائهم وعدم 

�سياع م�ستقبلهم.
التي  الأوىل  العربية  املدار�ش  من  مدر�ستنا  "تعتب 
حت�سل على الإجازة الدولية يف تركيا وت�سل�سلها 19 
امل�سادقة من  التي متت  املدار�ش  اأوائل  وكذلك من 
اإهداوؤها  ومت  مناهجها  على  الرتكية  الرتبية  وزارة 
اىل جميع املدار�ش العراقية يف تركيا وكذلك وجود 
العراقي  الطالب  ي�سّهل على  وهذا   e okul نظام 
الدرا�سة  اإكمال  او  الرتكية  امل��دار���ش  اىل  النتقال 

اجلامعية يف تركيا و�سهولة معادلة ال�سهادة هنا". 
ن�شاطات وفعاليات

ي�سيف مدير )مدر�سة م�ستقبل نينوى( يف مر�سني، 
الأ�ستاذ مناف حممد فوزي قائاًل: قدمت مدر�ستنا 
نحو  بامتحان  ب�سمة  لها  وكانت  للنازحني  الكثري 
2400 طالب من العراق وا�ستقبال الطلبة املتفوقني 
واملتعففني جمانًا، ونعطي  والأيتام  باأ�سعار خمف�سة 
ا�سافة اىل املنهاج العراقي اللغة الرتكية والفرن�سية 
والعلمية  الأدب��ي��ة  والفعاليات  الذهني  واحل�ساب 

والفنية الال�سفية. 
�ساركت  التي  الفعاليات  عن  مناف  ا�ستاذ  ويتحدث 
نينوى(  م�ستقبل  )مدر�سة  �ساركت  املدر�سة:  فيها 
التابع  انقرة  الدولية يف  املدار�ش  يف موؤمتر 
وامل�ساركة  الرتبية  والرتبية  التعليم  ل��وزارة 
مّثلت  ولقد  ال���دويل  البتقال  مهرجان  يف 
مدر�ستنا العراق وو�سع ا�سم العراق لأول مرة 
املارثون  يف  وامل�ساركة  ال��دويل  املحفل  هذا  يف 
امليدالية  على  وح�سولنا  مر�سني  يف  ال���دويل 

الذهبية للم�ساركة.

ال�شراف الرتب�ي يف 
انقرة يقرتح اعادة النظر 
يف عدد امل�شرفني   

عبد احلكيم عامر/م�شرف ترب�ي

مازن زكي/ رئي�س جمل�س ادارة 
مدار�س املعرفة

طه م��شى/ مدير مدر�شة 
اكادميية بغداد

مناف حممد ف�زي/ مدير مدر�شة 
م�شتقبل نين�ى



ف�سل  اأن  اإذ  جذريًا،  املناخ  انقلب  العراق  يف 
ال�سنوات،  م��رور  م��ع  اأق�سر  اأ�سبح  ال�ستاء 
وتبدلت ت�سميتُه اإىل ف�سل الربيع، اأما ال�سيف 
اأبنائه  بالثورة على  ي�ستمر  ُبركانًا  اأ�سبح  فقد 
اإل  مئوية،  ال���50  ح��رارت��ُه  درج��ة  تتعدى  وق��د 
موجاته  ملواجهة  ي�ست�سلموا  مل  الَك�َسبة  اأن 
امل�ستمرة، يف ال�سعي ل�ستح�سال قوت يومهم، 
ومعي�ستهم وعوائلهم.. هوؤلء هم اأبطال �سيف 

العراق و�سم�سها.
اأمل

جعلت  وت�سريحات،  واأخ��ب��ار  جوية  اأر���س��اد 
العراقيني يرتقبون خيطًا من الأمل بانخفا�ش 
وُتعتب  اأق�ساها،  بلغت  اّلتي  درجات احلرارة 

الأق�سى  يف العراق. 
م�����س��ل��م حم������راث)31 ع���ام���ًا( اأح����د اأب��ط��ال 
جبينه  ع��رق  امتزج  وق��د  يحدثنا  املناخ  ه��ذا 
البناء  جمال  يف  عملي  "اإن  فيقول:  بالرتاب 
هو الأ�سعب، لكوين اأعمل على اإ�سافة احلجر 
لواجهات املنازل، فرغم ثقل هذه الأحجار  اإل 

خا�سة  ت��رُدد  بال  اأحملها  اأن  اعتدُت  قد  اأنني 
على  يقت�سر  عملنا  ف�سار  ال�ستاء،  ف�سل  يف 
هذا الف�سل فقط، اما يف ف�سل ال�سيف فانا 
عمره،  من  ال�70  كرجل عجوز يف  نف�سي  اأرى 
حمل  على  اأقوى  ل  والتعب،  اخلمول  يرافقني 
ال�ستاء،  ف�سل  يف  اأ�سعافُه  اأحمل  ُكنت  حجر 
وعملي حتت اأ�سعة هذه ال�سم�ش ب�سكل مبا�سر 
يوؤثر على �سحتي ولي�ش على اإ�سراري لإكمال 

الوحيد،  رزق���ي  م�سدر  ي�سكل  ال���ذي  عملي 
مهما  وح��رارت��ه��ا  ال�سم�ش  اأُق����اوم  و���س��اأب��ق��ى 
علينا  واإقباله  ال�ستاء  لقاء  اأمل  على  ارتفعت، 

مبكرًا".
ماجد واملروحة

ال��ت��ط��ورات  ه���ذِه  ظ��ل  احل��ك��وم��ة يف  ن�سحت 
املناخية، يف بيان �سادر عنها من اأجل �سالمة 
وحرارتها  ال�سم�ش  اأ�سعة  بتاليف  املواطنني، 

جتنب  قالت:"يجب  اإذ  ال�سيف،  ف�سل  اأثناء 
ول  مبا�سر  ب�سكل  ال�سم�ش  لأ�سعة  التعر�ش 
�سيما يف الفرتة من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى 
الراأ�ش  على  غطاء  وو�سع  ظهرًا،   3 ال�ساعة 

كوقاية من هذه الأ�سعة".
يف  العاملني  اأح��د  ع��ام��ًا(   37( �سامل  ماجد   
�سوق ال�سورجة يف جمال حمل ونقل الأغرا�ش 
من ال�سوق واىل ال�سارع يقول: "عندما �سمعت 
�سحكُت،  التلفاز  حمطات  م��ن  البيان  ه��ذا 
هو  هذا  هل  مت�سائاًل:  كبرية،  بح�سرة  ولكن 
البيت  يف  جنل�ش  اأن  احلكومة؟  ب��راأي  احل��ل 
بدون عمل؟ هل �سيخ�س�سون لنا راتبًا يكفينا 
هل  الف�سل؟  هذا  ينتهي  حتى  وعوائلنا  نحن 
عنها  تغيب  التي  بيوتنا  يف  ماأمن  يف  �سنكون 

الطاقة الكهربائية على فرتات يوميًا.
 ي�سيف ماجد، وبهزة يد: "يحاولون اإقناعنا"،  
�سار  ال�سوق  يف  كحمال  عملي  "اأن  وي�سيف 
ب�سبب احلرارة الالهبة،  اأ�سعب من ذي قبل 
و�سرت ل اأحتمل حتى من يقف يف طريقي واأنا 

يومًا  ت�سوء  النف�سية  وحالتي  الب�سائع،  اأحمل 
اأفقد  جعلني  ما  احل��ر،  ا�ستد  كلما  اآخ��ر  بعد 
بي احلال  و�سل  وقد  ملرات عديدة،  اأع�سابي 
اأ�سبحت  وم��وؤخ��رًا  اأح��ده��م،  مع  ال�سجار  اىل 
التجئ اىل مروحة  تنفث الهواء واملاء، و�سعها 
اأ�ستمر  اأحد جتار �سوق ال�سورجة، ما يجعلني 
اأقاومها  اأن  اإل  �سبيل يل  التي ل  املعاناة  بهذه 

من اأجل لقمة العي�ش الكرمية".

"فاليف" 

الفكاهة  اأحد مقدمي فقرات  "فاليف"،  يقول 
تخ�ش  فقرة  تقدميه  عند  فيغا�ش،  ل���ش  يف 
املناخ يف اخلليج: لقد واجهني اأحد الأ�سخا�ش 
يف اخلليج وقد جتهَم وجهُه طول فرتة لقائنا، 
التجُهم  ه��ذا  �سبب  ع��ن  اأت�����س��اءل  جعلني  م��ا 
اخلليجيني؟  عند  امل�ستمر  الغا�سب  والوجه 
"يافاليف  اأجابني  ذل��ك،  عن  �ساألتُه  وعندما 

ترافق  م�سطلحات  منتهية"..  واأع�سابي  خمنطل  مط،  �سَ "فوران، 
العراقيني يف ف�سل ال�سيف، فال تكاد جملة تخلو من هذِه 

امل�سطلحات ال�سعبية عند ال�سوؤال عن اأحوالهم، واّلتي ت�سف 
حرارة ال�سيف ومعاناتهم يف هذا املو�سم، فهو املناخ الذي يقتل 

احلرث والن�سل ويغ�سب احلليم.

يف �شيفنا الالهب..

يقاوم�ن ال�شم�س
اأب�����ط�����ال ح��ي��اة

ذوالفقار ي��شف
عد�شة- كنان احللفي
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عبد اهلل �شخي

تاأمالت

تناول اأورويل يف روايته نظام احلكم ال�شتبدادي 
ال�شم�يل وبحث يف عدميته وعبثيته ونزعته 

التدمريية للفرد واملجتمع. ولعله ا�شتلهم ثيمة 
روايته من التجربة ال�شتالينية يف ما كان يطلق 

عليه الحتاد ال�ش�فييتي. 

الكتابُة حتى النف�ِس الأخري

�سبعون عامًا م�ست على �سدور رواية الكاتب البيطاين جورج اأورويل )1984(. ول اأظن اأن رواية 
حظيت باهتمام كالذي حظيت به هذه الرواية. فف�ساًل عن ترجمتها اإىل نحو خم�ش و�ستني لغة 
حتى الت�سعينات من القرن املا�سي، فاإنها ل تزال مثار نقا�ش وتطبيق حول الأنظمة ال�سمولية يف 
العامل. ولقد بلغ تاأثري الرواية حدًا دخلت معه بع�ش ال�سطالحات، التي متيزت بها، ال�ستخدام 

اليومي مثل )الأخ الأكب، التفكري املزدوج، جرمية الفكر( وغريها. 
�سرع اأورويل يف كتابتها بني �سنتي 1947 و1948 رغم معاناته املريرة من مر�ش ال�سل و�سدرت يف 

الثامن من حزيران/يونيو 1949. 
ونزعته  وعبثيته  وبحث يف عدميته  ال�سمويل  ال�ستبدادي  نظام احلكم  روايته  اأورويل يف  تناول 
ال�ستالينية يف ما كان يطلق  التجربة  روايته من  ثيمة  ا�ستلهم  ولعله  واملجتمع.  للفرد  التدمريية 
مقاطعة  يف  زاوي��ة  توجد  ل  مكان،  كل  يف  حما�سرون  الرواية  اأبطال  ال�سوفييتي.  الحت��اد  عليه 
هم�سة  كل  على  ال�سيطرة  على  قادر  الأك��ب(  )الأخ  ف�  مواطنيها،  اأمام  اآمنة  اخليالية  اأو�سينيا 
اأنفا�ش بع�سهم. الكل مراقب  اأنفا�ش ال�سكان فح�سب بل  اأن عنا�سره ل يح�سون  اأو ناأمة، ذلك 
حيث املل�سقات يف كل مكان وهي ت�سري اإىل عبارة مرعبة: "الأخ الأكب يراقبك" والكل يخ�سع 
ل�سطوة دكتاتورية خميفة تقوم على احلرب والرقابة، وعلى تزييف الوقائع اليومية والتاريخية 
مبا ينا�سب فكرة ال�سيطرة التامة على كل �سيء يف املقاطعة وت�سرف عليها وزارة تدعى وزارة 
)احلقيقة(، كما ت�سرف وزارة )احلب( على التعذيب، ووزارة )ال�سالم( على احلرب ونتائجها 
النف�سية والجتماعية. اإن الأ�ساليب الوح�سية يف الر�سد والتعذيب تدفع بطل الرواية )ون�ستون 
�سميث( اإىل النهيار ومن ثم الن�سياع اإىل حب )الأخ الأكب(. لقد متاثلت روؤية الرواية للطغيان 
الروائي  باأن  ي�سعر  ما  كثريًا  القارئ  فاإن  لذا  ال�ستبداد،  اأنظمة  العربي من  املواطن  معاناة  مع 
يتحدث عنه وعن مكابداته اليومية يف ال�سارع واملدر�سة والدائرة من اأجهزة القمع الأمنية التي 

تتحكم مب�سري البالد. 
احلكم  لأنظمة  التخريبي  الظالمي  ال��دور  ك�سف  م�ستهدفًا  بدمه،  الرواية  هذه  اأوروي��ل  كتب 
لتجاربنا  منوذجيًا  وفاح�سًا  عميقًا  رائيًا  فكان  الجتماعية،  العدالة  عن  باحثًا  ال�ستبدادية، 
ال�سيا�سية قبل جتارب اأوروبا ودول اأخرى يف العامل. يف تلك الأيام ازدادت حدة مر�ش ال�سل عليه 
فاأخذ يكتب ليل نهار حتى اأجنز عمله بقدرة ا�ستثنائية م�سنية، لكنه ظل ينزف حتى �سقط ميتًا. 

م�������ق�������االت

اإنه وجه ال�سيف، اأعطني جهاز تكييف، وُكن 
واثقًا باأنُه �سيتبدل دائمًا اىل وجه مبت�سم".

ي�سبه  وجه  لُه  كان  عامًا(  غالب)32  ح�سني   
يف  تنطيف  عامل  وه��و  اخلليجي،  ذل��ك  وج��ه 
ال�سوارع، يحدثنا قائاًل: "ل اأكذبك القول اإن 
اخلطورة التي اأواجهها يف هذا ال�سارع خمافة 
ي�ساف  وهمومي،  معاناتي  اأوىل  هي  الده�ش 
اإليها  مو�سم ال�سيف يف البلد، اإذ اأن احلرارة 
تكاد تخرج من عيني، وا�سُعر اأن مالب�سي قد 
طُبعت على ج�سدي من �سدة احلر، حتى ي�سل 
اأن  ُيريد  حذائي  ب��اأن  ال�سعور  اىل  الم��ر  بي 
ينفجر ب�سبب الإ�سفلت الذي يكون كالفرن يف 
ذروة وقت الظهرية، فال منا�ش غري احلركة 
امل�ستمرة، واأحيانًا اأقوم بلب�ش قناع لأحمي به 
واأ�سعتها  ال�سم�ش  �سفعات  من  ووجهي  راأ�سي 

امل�ستمرة".
 وق���د اأ���س��ي��ب غ��ال��ب ب��امل��ر���ش مل���رات ع��دة، 
وكل  العمل،  لهذا  بدياًل  اأج��د  "مل  وي�سيف: 

العمل،  بهذا  الأخرية يل  اإنها  فيها  اأقول  �سنة 
الف�ساد،  نه�سُه  بلد  يف  اآم��ال  حم�ش  اأنها  اإل 
و�سار اأبناوؤُه كالع�سافري التي تلوذ باأقرب ظل 
تراه، ليقيها من هذه الأ�سعة احلارقة". وكان 
يف  مب�ساعدته  بغداد  اأمانة  طالب  قد  غالب 
عمله بالتخل�ش من  النفايات، اإل اأنهم اأعطوه 
كي�ش نفايات فقط ب�سبب عدم توفر العربات، 
لهذا اكتفى بالقول: "م�ستورة واحلمد هلل لكي 
النا�ش،  اىل  يدي  اأُم��د  ل  واأن  بكرامة،  اأعي�ش 

مهما كانت الظروف مريرة".
بال تربيد

على  ملحوظ  ب�سكل  املفرطة  احل���رارة  توؤثر 
والبدنية،  النف�سية  وحالته  الإن�����س��ان،  حياة 
الأج��ه��زة  م��ن  العديد  اخ���رتاع  مت  فقد  ل��ه��ذا 
اخلطر،  هذا  من  التقليل  مميزاتها  من  التي 
لي�ستطيعون  النا�ش  من  العديد  هناك  اأن  اإل 
مع  احلال  هو  كما  الأجهزة  هذه  تكاليف  �سد 
قائاًل:  يحدثنا  الذي  عامًا(  ر�سول)43  اأكرم 
اأجرة  ل�سيارة  ك�سائق  العمل  غري  اأج��د  "مل 
لك�سب لقمة عي�سي، فقد ا�ستاأجرت عجلة من 

اأحد اأقربائي لكي اأعمل عليها مقابل 100 األف 
دينار اأ�سبوعيًا، اإل اأن ال�سيف وحرارته حالت 
نف�سي  اأعيل  واأن  الإيجار،  اأ�سدد مبلغ  اأن  دون 
جهاز  ك��ان  فقد  املعي�سة،  غ��الء  مع  وعائلتي 
التكييف يف العجلة عاطاًل، و�ساحبها  يرف�ش 
اأن يقوم بت�سليحه على نفقته اخلا�سة، مكتفيًا 
مع  واجمعها  واحد  اأ�سبوع  اأجرة  "خذ  بالقول 
حم�سولك وقم بت�سليح التكييف"، ولأن اأغلب 
النا�ش ل ي�ستقلون عجالت الأُجرة التي تفتقر 
اىل التبيد، اأ�سبحت اأنقل الب�سائع بدًل من 
الب�سر، واأعاين حرارة العجلة لوحدي، ومهما 
واأن  نتخاذل  ل  اأن  علمتنا  احلياة  ف��اإن  يُكن 

نوا�سلها مهما كانت ال�سعاب.
درجة  "تكون  يوؤكد:  �ساحب  قي�سر  الدكتور  
و38   37 بني  الطبيعية  الإن�سان  ج�سم  ح��رارة 
ُي�سبب  ذل��ك  ف��وق  وارتفاعها  مئوية،  درج��ة 
ب�سبب  امل�ستمر  احل���راري  ب��الإع��ي��اء  ال�سعور 
تبداأ وظائف اجل�سم  الع�سالت، حيث  �سمور 
العمليات  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا  ب�سبب  ب��ال��ت��وق��ف 
الكيمياوية داخله، وتوؤدي اىل ارتفاع يف �سغط 

دمه".
م�سريًا اىل: "اأن اأغلب العراقيني اليوم يعانون 
ال�سيف،  ح����رارة  ت�سببها  ال��ت��ي  الأم���را����ش 
واأحيانا  املُرتفع،  ال��دم  و�سغط  كالتيفوئيد، 
اجل��ف��اف والإع���ي���اء احل�����راري، واأن����ه يجب 
الوقاية من ا�سعة ال�سم�ش ل �سيما على منطقة 

الراأ�ش".

الدكتور قي�سر �ساحب



ا���س��ت�����س��ه��د احل���ر ال��ري��اح��ي يف ك���رب���الء ي��وم 
الإمام  مرقد  عن  يبعد  مبكان  ودفن  عا�سوراء 
لتحمل  كيلومرتات  ال��سبعة  بنحو  )ع(  احل�سني 
عنه  ع��رف  ال���ذي  ال��رج��ل  ا���س��م  املنطقة  تلك 
مركز  اىل  وتتحول  وال�سجاعة  والتقوى  الإميان 
العراق  حمافظات  جميع  من  احلجاج  انطالق 

اىل الديار املقد�سة.
�سعيها  �سمن  العراقية"  ال�سبكة  "جملة 
زارت  الدينية،  ال�سياحية  بالأماكن  للتعريف 
ال�سيد  والتقت  ال�سريف  وامل��رق��د  امل���زار  ه��ذا 
مل��زار  اخل��ا���ش  الأم���ني  اجل�سعمي  عزيز  كمال 

احلر الرياحي.
ن�شبه:

اخلا�ش  الأمني  اجل�سعمي  كمال  ال�سيد  *يقول 
قعب  بن  ناجية  بن  يزيد  بن  احلر  هو  للمزار: 
كان  التميمي،  ري��اح  ب��ن  هرمي  ب��ن  عتاب  ب��ن 
�سريفًا يف قومه تخلى عن فيلق الباطل وان�سم 
اىل �سف احلق مع الإمام احل�سني )ع( موؤيدًا 
)بكر  واأولده  ه��و  ا�ست�سهد  وق��د  وم��ن��ا���س��رًا، 
وعلي واحلجر وعلي الثاين( واأخوه م�سعب بن 
اأبناء  يزيد الرياحي وخادمه )قرة( وعدد من 
عمومته بني يدي احل�سني )ع( يف واقعة الطف 

�سنة 61ه�.
باألف  الإمام احل�سني )ع(  الرياحي على  خرج 
اأر�سله عبيد اهلل بن زياد ملالقاة الإمام  فار�ش 
احل�سني كي يقدمه الكوفة ليقع على حكم يزيد 
منطقة  يف  احل�سني  الإم���ام  م��ع  احل��ر  فالتقى 
الإم��ام  يعرف منزلة  احل��ر  وك��ان  )���س��راف(، 
احل�سني وعظمته فعند حلول �سالة الظهر �سلى 
)ع(.  احل�سني  الإم��ام  ب�سالة  واأ�سحابه  احلر 
بعد ذلك دار احلديث  بينهما وقال احلر اأريد 
اأن اأقدمك الكوفة ول اأفارقك اإل اين ل اأقاتلك 
فمنعه  املدينة  اإىل  ين�سرف  اأن  احل�سني  فاأراد 
احلر فقال له احل�سني: ثكلتك اأمك فقال احلر: 
الثكل  من  اأم��ه  ا�سم  تركت  ملا  قالها  غ��ريك  لو 
ولكن اأمك فاطمة عليها ال�سالم ولي�ش يل �سبيل 
اإل اأن اذكرها باأح�سن حال ومبا اأنه واجبي اأّل 
اأفارقك فا�سلك طريقًا و�سطًا لي�سلك املدينة 
ول الكوفة ف�سلكوا الطريق حتى و�سلوا كربالء 

يف الثاين من حمرم عام 61ه�.

قال  كربالء  )ع(  احل�سني  الإم���ام  ع��رف  ومل��ا   
وحمل  دمائنا  و�سفك  رحالنا  حمط  هنا  "ها 
حتى  حم��رم  من  الثاين  اليوم  وم��ن  قبورنا"، 
اخالق  ويتابع  يراقب  احل��ر  ك��ان  منه  العا�سر 

فعرف  احل�سني  الإم����ام  ون��ب��ل 
احل����ق وات��ب��ع��ه وحت�����س�����ش من 
نداء  لبى  حتى  فنبذه  الباطل 
احل���ق وال��ت��ح��ق ب��رك��ب الإم���ام 
قال:"اأنا  اأن  بعد  )ع(  احل�سني 
والنار  اجلنة  بني  نف�سي  اأخ��رّي 
ولو  �سيئًا  اختار على اجلنة  ول 
قطعت ومزقت"، فقال لالإمام 
�ساحبك  "اأنا  )ع(:  احل�سني 
ال������ذي م��ن��ع��ك م����ن ال���رج���وع 
وجعجع  الطريق  يف  و�سايرك 
يل  فهل  تائبًا  جئتك  وان��ا  ب��ك 
الإم���ام  ل��ه  ف��ق��ال  توبة؟"،  م��ن 
تاب  تبت  "ان  )ع(:  احل�سني 
"جئتك  ف��ق��ال  عليك"،  اهلل 
موا�سيًا لك بنف�سي فاأذن يل اأن 

الإمام  له  فاأذن  يديك" ،  �سهيد بني  اأول  اأكون 
بني  ا�ست�سهد  حتى  فقاتل  للقتال  )ع(  احل�سني 

يدي الإمام يف واقعة الطف عام 61ه� .
من  وج���زء  ن�سبه  ه��ذا  ك��م��ال:  ال�سيد  ي�سيف 
ق�سته ووفاته، اأما ولدته فلم نعرث عليها وهي 

غري معروفة.
مرقد احلر

�سميت  منطقة  يف  الرياحي  احل��ر  مرقد  بني 
بعد دفنه فيها با�سمه وتقع يف اجلهة ال�سمالية 
الغربية من مدينة كربالء وتبعد عنها مب�سافة 

�سبعة كيلومرتات فقط.
واملرقد يتكون من قبة و�سحن مربع ال�سكل من 
اخلارج وله ثالثة ابواب ومن الداخل جمموعة 
اجلهة  من  طابقني  على  موزعة  الأواوي���ن  من 
املقابلة للباب الرئي�سي فقط ، اأما من اجلهات 
ت�ستخدم  وكانت  واح��د  بطابق  فبنيت  الأخ��رى 
املدينة،  يق�سدون  الذين  العلم  طلبة  قبل  من 
واأخ��رى  النخل  وج���ذوع  باجل�ش  مبنية  وه��ي 

بناوؤها اأحدث.
ي�ستطيع الزائر روؤية ال�سريح عب باب كبري 

بهذه الأبيات رثى الإمام ال�سجاد )ع( واحدًا من ا�سجع رجال الكوفة من الذين قاتلوا 
بني يدي الإمام احل�سني )ع( يف معركة الطف.

هو احلر بن يزيد بن ناجية بن متيم التميمي الريبوعي الرياحي من ا�سراف بني متيم 
يف الإ�سالم وقبله، كان رئي�سًا لبني رياح وابرز �سادات الكوفة واأ�سجع فر�سانها، كان جده 
وزيرًا مللك احلرية.

عامر جليل اإبراهيم
ت�ش�ير ح�شني طالب ن�شرُي الإمام احل�شني

احلرُّ الرياحي
�شهيُد الت�بة

فنعَم احلّر حرُّ بني رياٍح          �شب�راً عند م�شتبك الرماِح
ونعَم احلرُّ اإذ وا�شى ح�شينًا       وجاد بنف�شه عند ال�شياِح
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قب  ال�سريح  وبداخل  )ال�ساج(  اخل�سب  من 
فوقه  وقطعة  ال�سباك  به  الرياحي يحيط  احلر 
يزيد  بن  حر  يا  عليك  )ال�سالم  عليها  مكتوب 
دعاء  لل�سباك  الآخ��ر  اجلانب  ومن  الرياحي( 

زيارة احلر.
وهناك الرواق املق�سوم اىل جهتني: الأوىل على 
اجلانب الأمين للرجال والأخرى للن�ساء وهناك 
التبك  لغر�ش  ياأتون  الزائرين  من  كبري  عدد 
مع  ب�سرف  امل��وت  اختار  ال��ذي  الفار�ش  مبرقد 
على  واآل��ه(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  �سبط 
احلياة ، ويف الباحة اخلارجية ترى نخلة يرجع 
مدخل  مقابل  ع��ام  مئة  من  اك��رث  اىل  عمرها 

ال�سريح.
الكلية  امل�ساحة  ان  اجل�سعمي:  ال�سيد  ي�سيف 
م�ساحة  اولكات،  و�ستة  دومن   2،6 هي  للمرقد 
للرجال  ح���رم  م��ن  ت��ت��ك��ون  1369م  احل�����س��رة 
ارتفاع  33،8م،  املئذنة  ارتفاع  للن�ساء،  ومثله 
ال�سريف  املرقد  �سباك  عر�ش  12،8م،  القبة 
ال�سباك 4،2م، احل�سرة  4م وطوله 5م ارتفاع 
واملزار تتكون من اأربعة اأبواب موزعة على اأربع 
جهات: ال�سمالية واجلنوبية وال�سرقية والغربية 
وذلك ل�ستيعاب الزائرين، واملجاميع ال�سحية 
خل��دم��ة ال��زائ��ري��ن، يف ال��وق��ت احل��ا���س��ر هي 
كرفانان واحد للرجال ومثله للن�ساء وكل واحد 
يحتوي على 24 وحدة �سحية، ب�سكل وقتي لأن 
 26 وعددها  للمزار  التابعة  ال�سحية  املرافق 

وحدة للرجال ومثلها للن�ساء يف طور البناء.
اإعمار املرقد

يحدثنا الأمني اخلا�ش ال�سيد كمال اجل�سعمي: 
اإ�سماعيل  ال�سلطان  بها  قام  اإعمار  مرحلة  اول 
الثانية  امل��رح��ل��ة  ام��ا  914ه�����،  ع��ام  ال�سفوي 
ح�سني  اآغ��ا  بها  ق��ام  1330ه����  �سنة  يف  فكانت 
بالقا�ساين  القبة  باإك�ساء  ق��ام  ح��ني  ه��م��دان 
مت  1935م  ع��ام  يف  املنقو�ش،  غري  الكربالئي 
اخل��ارج��ي،  ال�سياج  م��ن  ال��ث��اين  الطابق  ب��ن��اء 
بالقا�ساين  القبة  اإك�ساء  مت  1962م  �سنة  يف 
الكربالئي املنقو�ش بتخ�سي�ش من قبل الزعيم 
بناء  مت  1969م  ع��ام  يف  قا�سم،  ال��ك��رمي  عبد 
1970م  �سنة  يف  والأروق���ة،  الأمامية  الطارمة 
لل�سحن  الرئي�ش  ال�سرقي  ال��ب��اب  اك�ساء  مت 
بالقا�ساين الكربالئي املنقو�ش ويف عام 1979م 

عام  العراقي، ويف  باملرمر  اك�ساء احل�سرة  مت 
باملرايا،  الداخل  من  القبة  اك�ساء  مت  1981م 
ويف �سنة 1985م مت اي�سال �سبكة الكهرباء اىل 
ال�سحيات  تطوير  عام 1996م مت  املرقد، ويف 
تغيري  مت  1997م  �سنة  يف  املتبعني،  قبل  من 
مت  2002م  �سنة  يف  اكب،  بباب  احل�سرة  باب 
امل��زار، يف عام 2005م مت ن�سب  تغيري �سباك 
حمول كهربائي 1600 كي يف من قبل احل�سرة 
امل��زار  ه��دم  مت  2006م  ع��ام  يف  احل�سينية، 
وبداأت مرحلة الأعمار من قبل الوقف ال�سيعي 
الت�ساميم  يف  اأخ��ط��اء  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اأن���ه  اإل 
الوقف  ل��دي��وان  الهند�سية  ال��دائ��رة  ف��ق��ررت 
الأمانة  انبثاق  وبعد  العمل.  اإي��ق��اف  ال�سيعي 
ح�سب  ال�سريفة  ال�سيعية  ل��ل��م��زارات  العامة 
قانون 19 لعام 2005م وت�سلمها مزار احلر عام 
2007م اأعدت ت�ساميم جديدة مدرو�سة خالية 
قبل  من  عليها  امل�سادقة  ومت��ت  الأخ��ط��اء  من 
يف  بالإعمار  العمل  وبداأ  ال�سيعي  الوقف  ديوان 
2/1/ 2009 ول يزال العمل م�ستمرًا ومبتابعة 
ميدانية من قبل ال�سيد الدكتور �سلمان املو�سوي 
والآن  �سابقًا،  ال�سيعية  للمزارات  العام  الأمني 
نائب  ال�سيخ خليفة اجلوهر  �سماحة  وباإ�سراف 
الأمني العام للمزارات ال�سيعية �ستتم املبا�سرة 
باإن�ساء  وذل��ك  امل���زار  لبناء  الثانية  باملرحلة 
يف  ت�سب  التي  واخلدمية  ال�سحية  املجاميع 

خدمة زائري املرقد ال�سريف.
الزائرين  امل��زار  ي�ستقبل  اجل�سعمي:  ي�سيف 
دول  جميع  ومن  العراق  حمافظات  جميع  من 
الأي��ام  يف  الزائرين  عديد  يبلغ  حيث  العامل، 
يوميًا،  زائ��ر  اآلف  اأربعة  من  اكرث  العتيادية 
ويف الزيارات ي�سل العدد اىل اكرث من ع�سرة 
توافد  يكون  الأربعينية  زي��ارة  ويف  زائ��ر،  اآلف 
الزائرين من جميع انحاء العامل، ويكون عدد 
املحافظة  اىل  الزائرين  دخ��ول  ح�سب  ال��زوار 
حيث ي�سل اىل 40،000 او 50،000األف زائر.

زي��ارة احلر اخلا�سة  الأم��ني:  ال�سيد  وي�سيف   
يتوجه  اإذ  �سفر  �سهر  من  اأرب��ع��اء  اآخ��ر  تكون 
ا�ست�سهاد  لإح��ي��اء  ال��زائ��ري��ن  اآلف  ع�سرات 
العتيادية  والزيارات  العزاء،  واقامة  احل�سني 

تكون ايام اجلمع وال�سبت. 
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عامر بدر ح�ش�ن

اأما بعد

يف ال�شيا�شة تطلق كلمة القطيع على اجلم�ع التي يق�دها 
جزارون مثل �شدام ح�شني اىل حتفها! وكلما تخّلف املجتمع 

وجدت فيه الكثري من املجاميع تعي�س بانتظار الراعي 
املخل�س والأمني فيفقد اأفراد املجتمع املبادرة واحلرية 

ويق�ش�ن عمرهم يف التنقل بني كذاب ودجال

عن اخلرفان الأكث�ر دلًل!

النهاية  الولدة حتى  واملوا�سي.. فهو من  الأغنام  الب�سر مثل اخلروف وعموم  بتاريخ  �سعيدًا ومدلاًل  اأعرف خملوقًا  ل 
املحتمة يعي�ش على نفقة الإن�سان ورعايته رعاية ت�سل حد الدلل!

ولقد و�سف ت�سيخوف ال�سعادة املطلقة ذات يوم باأن �سورتها تتج�سد عنده يف "حمل �سغري يلعب قرب اأمه يف مرعى 
خ�سيب ووا�سع”.

***
ولعبت اخلرفان، والأغنام عمومًا، دورًا مذهاًل يف احل�سارة الإن�سانية وهي احلجر الأ�سا�ش يف تاريخ الزراعة.. ون�سجت 

عنها الق�س�ش والرموز يف احل�سارات والأديان ومنها الدين الإ�سالمي.
***

ويف كل عيد اأ�سحى ينت�سر نوع من الكتابة على �سكل تاأّوه وبكاء على الأغنام والتذكري بوح�سية الإن�سان لأنه يذبح قرابة 
مليوين خروف يف العيد! 

اليوم بامل�سوي واملقلي واملطبوخ من  تاأوهات منافقة وكاذبة بالطبع لأن غالبية من كتبوها كانوا يتمتعون يف ذلك  هي 
حلومها ولي�ش فيهم من النباتيني اإل ن�سبة جمهرية! 

عمومًا  الب�سر  من  الغالبية  معتقدات  على  وا�سح  اعتداء  وهي  اإل..  لي�ش  بالتح�سر  ادعاء  الكتابات  تلك  فاإن  وعمومًا 
وامل�سلمني خا�سة. وهم ل يريدون اأن يعرفوا �سيئًا عن ماليني الأغنام التي تذبح يوميًا يف العامل اأو معرفة ما يذبح منها 

يف ال�سني لوحدها باعتبارها املنتج وامل�سّدر الأكب لل�سوف يف العامل!
ويطلق على الإن�سان �سعيف اأو م�سو�ش التفكري باأنه " خمّرف" وهي �سفة م�ستقة لغويًا من اخلروف لي�ش اإل!

وت�سبه اخلرفان الإن�سان يف رغبتها بالعي�ش �سمن قطعان واأخطر تلك القطعان قطعان ال�سيا�سة!
***

ويف ال�سيا�سة تطلق كلمة القطيع على اجلموع التي يقودها جزارون مثل �سدام ح�سني اىل حتفها! وكلما تخّلف املجتمع 
وجدت فيه الكثري من املجاميع تعي�ش بانتظار الراعي املخل�ش والأمني فيفقد اأفراد املجتمع املبادرة واحلرية ويق�سون 
عمرهم يف التنقل بني كذاب ودجال دون اأن يذوقوا لذة التفكري بحرية ودون اأن يذوقوا ما تذوقته الأغنام احلقيقية من 

رعاية ودلل!
ول باأ�ش من ذكر اأ�سياء متفرقة مثل اأن الأغنام نباتية! واأن بريطانيا العظمى يف مقدمة البلدان التي تعتني بالأغنام 

ومنتجاتها واأكرث ملكيتها لها توجد يف ا�سرتاليا!
وثمة معلومة ل عالقة لها مبا تقدم:

يف ال�ستينات طبع اأحد املرتجمني العراقيني الرواية ال�سيا�سية الأ�سهر جلورج اأورويل "مزرعة احليوانات"، ولأنه كان 
يعمل يف وزارة الزراعة فقد اأهدى للوزارة بع�ش الن�سخ منها، فجاءه كتاب �سكر موقع من الوزير يثني فيه على جهوده 

وحر�سه على تطوير الرثوة احليوانية يف العراق!
ومن قراأ الرواية يعرف امل�سحك املبكي يف رد الوزير! 

م�������ق�������االت



لكل  ع��دة،  قاعات  على  الق�سر  ه��ذا  يحتوي 
واحدة منها حكايات وذكريات وتاريخ يختلف 
التي  الغرفة  ومنها  اأخ���رى،  اىل  ِحقبة  م��ن 
�سمت العديد من القطع الأثرية والتي �سميت 

باملتحف.
بداية اجلمال

حديقته  جانب  من  الق�سر  اىل  تدخل  حينما 
لنهر  املحاذية  اجلهة  على  املطلة  اخللفية، 
دجلة، جتد بابًا خ�سبيًا لإحدى غرف الق�سر 
التي اأ�سبحت مكانًا تاريخيًا ي�سم العديد من 
ال��ذي  الأب��ي�����ش،  ال��ب��اب   القدمية.  املقتنيات 

امل��رت،  ون�����س��ف  م��رتي��ن  اىل  ارت��ف��اع��ه  ي�سل 
املعماري  الطراز  على  مزخرفة  نافذه  تعلوه 
القدمي، تقع خلفه غرفة �سغرية  يبلغ عر�سها 
تنوعت  وقد  اأمتار،  اأربعة  وطولها  اأمتار  ثالثة 
عطر  منها  ي��ف��وح  ال��ت��ي  حمتوياتها  وت��ع��ددت 
التي  العالية  بجدرانها  الزمن اجلميل، متتاز 
�سّيد  ال��ذي  البغدادي  البناء  معامل  من  تعّد 
على يد اأمهر البّنائني العراقيني، وقد امتالأت 
اأر�سيتها  اأم���ا  ال��ق��دمي��ة،  ال�سور  م��ن  بكثري 
النحا�سية  الأواين  من  بالعديد  اكتظت  فقد 

والفخارية املختلفة الأ�سكال.

"�شنا�شيل"
على  تطل  ن��اف��ذة  على  ال��غ��رف��ة  ه��ذه  حت��ت��وي 
ال�سنا�سيل،  بطريقة  ممت  و�سُ الق�سر  حديقة 
قد  اجل���دران  ه��ذه  اأن  ب��الأم��ر  الغريب  اأن  اإل 
ب�سور  الأر�سية  وحتى  ال�سقف  من  ام��ت��الأت 
امل���ل���وك والأم�������راء وج��م��ي��ع م���ن ���س��ك��ن ه��ذا 
الع�سائر  ووجهاء  �سخ�سيات  وكذلك  الق�سر 
التاجر  �سع�سوع،  ���س��اوؤول  منهم  ال��ع��راق،  يف 
اليهودي الذي بنى هذا الق�سر يف العام 1906 
كما ت�سري امل�سادر التاريخية،  و�سورة للملك 
في�سل الأول الذي �سكنه عام 1921، والزعيم 
ال�سيد  العاّلمة  اهلل  واآي��ة  قا�سم،  عبدالكرمي 
الوجهاء  بع�ش  عن  ف�ساًل  احلكيم،  حم�سن 
مثل حممد العريبي �سيخ ع�سائر البو حممد، 
وال�سيخ  التمن،  اأب��و  جعفر  الوطني  والزعيم 
واإخ��وت��ه  ال���ع���زاوي  ط���الل حبيب اخل���ي���زران 

واآخرون غريهم. 
ربابة ودف!

 .... "ميحانة  ي�سدح  وه��و  ال��غ��زايل  ن��اظ��م 
ميحانة"، ويو�سف عمر يغازل "كهوة عزاوي"، 
مبا يطرب اأذنيك عند دخولك قاعة املتحف، 
فقد �سج هذا املكان بالألق الكال�سيكي الذي 
فبالرغم  وتراثها،  وعواملها  بغداد  لك  يظهر 
من وجود الأجهزة الذكية التي تبث املو�سيقى، 
عن  ي�ستغنوا  مل  الق�سر  اأ���س��ح��اب  اأن  اإل 
ي�سمعوا  اأن  البغداديون  اعتاد  ال��ذي  اجلهاز 
فيه املو�سيقى "الغرامافون" الذي �سار يبثها 
يكتفوا  ومل  الق�سر،  اأج����واء  يف  فوهته  م��ن 
مدار  على  اقتنوا  فقد  واحدة،  مو�سيقية  ب�اآلة 
ال�سنوات املا�سية الكثري من الآلت املو�سيقية 
وقد  و"الدف"،  "الربابة"  مثل  الكال�سيكية، 
تو�سطهما ناي تعود �سناعته اىل حقب قدمية 

كما يوحي لك �سكله ومهارة �سنعه. 
بغداد يف ق�شر

القطع  من  لكثري  املتحف  مالكي  ملحبة  نتيجة 
الفريدة من نوعها، قام  الأثرية )الأنتيكات( 
الثمانينات  البّنية يف  اأحمد  اأبناء احلاج  اأحد 
من القرن املا�سي بجمع هذه القطع الباهظة 
واح��دة  كل  الق�سر،  غ��رف  اإح��دى  يف  الثمن 
منها  ع��ام،  مئة  من  اأك��رث  عمرها  يبلغ   منها 
قاموا  م��ا  اأج��داده��م ومنها  م��ن  ت��وارث��وه  م��ا 
ب�����س��رائ��ه واق��ت��ن��ائ��ه ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة على 
املكان  اإذ جن��د  ال��ق��دمي،  ال��ب��غ��دادي  ال���رتاث 
وقد امتالأ بالأواين الفخارية والنحا�سية التي 
نق�ست عليها �سور �سخ�سيات عراقية بارزة، 
والقهوة  امل���اء  ���س��رب  اأدوات  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
"الدّلة"  وال�ساي تعود حلقبة زمنية بعيدة، ك� 
"احِلب" و"الهاون" و"التنكة"  و"امل�سربة" و 
و"الرحى" و"اجلاون". كما ل نن�سى ال�ساعات 
هذا   عا�سرت  التي  باأنواعها  اأي�سًا  القدمية 
املكان، مل يتم اقتناء هذه التحف والأنتيكات 
منها  الكثري  اأن  بل  فقط،  �سرائها  طريق  عن 
و�سلتهم من الأجداد كمرياث باٍق لهذه العائلة 
احلفاظ  يف  وحر�سوا  للق�سر  املالكة  العريقة 

عليها.
الغرفة  ه��ذه  داخ��ل  امل��وج��ودة  التحف  قاومت 
ك�ارتفاع  املناخية  والتغريات  الزمن  عوامل 
املكان  ب��رودة  لكون  �سيفًا،  احل��رارة  درج��ات 
ذلك  يف  وال�سر  منع�ش،  بهواء  معتدلة  تكون 
وجود فتحات تهوية يف اأر�سية وجدران غرف 
التي  الغرفة  على  ماينطبق  وه��ذا  الق�سر، 
بال�سرداب  مت�سلة  والفتحات  املتحف،  ت�سم 
املوجود حتت الق�سر والذي ت�سله من خالل 
ن من 27 درجة، وما اإن ت�سل  اجتياز �سلنَّم مكونَّ
الهواء قد تغري ودرجة  اأن   ت�سعر  هناك حتى 
ب��رودة  اأك��رث  اجل��و  واأ�سبح  اختلفت  احل���رارة 
نظرًا لوجود بئر ماء  يت�سل بنهر دجلة موجود 

داخل ال�سرداب. 
الأثرية  املواقع  باآلف  املتخم  العراق  هو  هذا 
املهمة التي لو ا�ستغلت من قبل اجلهات املعنية 
يف  ال��دائ��م  النفط  ه��ي  ال�سياحة  لأ�سبحت 

وطني.

م�����ئ����ُل ال����زم����ِن اجل��م��ي��ل
�شع�ش�ع

ثمة الكثري من الأماكن الأثرية 
القدمية يف بغداد، لكن يبقى ق�سر 
�سع�سوع واحدًا من اأفخم واأ�سهر هذه 
الأماكن التي لها �سمعتها املعروفة 
يف ذلك الزمن.. يقع يف منطقة 
الأعظمية، ويدخل �سمن الأماكن 
الأثرية امل�سهورة يف العا�سمة، اإذ 
ترتبط ح�سارات العراق وعا�سمته 
بالكثري من اجلوانب والأحداث التي 
عا�سرها هذا املكان. 

�شفا ه�شام

م�����ت�����ح�����ُف ق�������ش���ِر
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الن�شخة الأوىل عراقية
الوطنية  للمنتخبات  اآ�سيا  غ��رب  بطولة  غ��رار  على 
ال�سباب  بطولة  اآ�سيا  غرب  احت��اد  اأدخ��ل  املتقدمة، 
البطولت  اأوىل  فكانت  امل�ستقبلية،  اأجندته  �سمن 
دولة  يف  اأقيمت  التي  اآ�سيا  غ��رب  بطولة  ال�سبابية 
ن�سختها  ك��اأ���ش  خطف  وال��ت��ي  م��رة  لأول  فل�سطني 
�ستة  البطولة  يف  �ساركت  ال�سبابي،  منتخبنا  الأوىل 
وقطر،  وفل�سطني،  الأردن،  ه��ي  عربية  منتخبات 
املباريات  واأقيمت  والعراق،  والإم��ارات  والبحرين، 
كافة على ملعب في�سل احل�سيني، ق�سمت املنتخبات  

الفوز على  بعد  النهائي  �سبابنا  وبلغ  اإىل جمموعتني 
الفريق  وتاأهل  الرتجيح،  بركالت  الأردين  الفريق 
بركالت  اأي�سًا  الفوز  بعد  النهائي  اإىل  الإم��ارات��ي  
ليوث  وف���از  الفل�سطيني،  املنتخب  على  الرتجيح 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  الإم���ارات  �سباب  على  ال��ع��راق 
باملركز  الأردين  املنتخب  وف��از  الرتجيح،  بركالت 

الثالث بعد الفوز على املنتخب الفل�سطيني. 
الروح القتالية واحلما�شية

عن فوز الليوث ببطولة غرب اآ�سيا قال رئي�ش احتاد 
الكرة العراقي عبد اخلالق م�سعود: اإن الكرة العراقية 

يف  يكون  ما  اأجمل  الفريق  قدم  اإذ  بخري،  زال��ت  ما 
قاعدة  هو  الفريق  اأن هذا  بل  لعبها،  التي  املباريات 
امل�ستقبل القريب لكرتنا التي بداأت ت�ستعيد عافيتها، 
مباريات  يف  مم��ي��زًا  رجوليًا  اأداًء  ق��دم��وا  فالليوث 
مبا  يفتخر  اأن  اأ�سيل  عراقي  اأي  حق  ومن  البطولة 
قدمه الالعبون من حيث الروح القتالية واحلما�سية 
التي  النهائية  املباراة  التي ظهروا عليها، خا�سة يف 
توجوا فيها اأبطاًل لغرب اآ�سيا، لقد اأثبتوا جدارتهم 
يتطلع  وبهم  العراقية،  للكرة  امل�ستقبل  قاعدة  واأنهم 
رغم  بخري  زالت  ما  العراقية  الكرة  اأن  اىل  اجلميع 

اختتمت قبل اأيام بطولة غرب اآ�سيا لل�سباب التي اأقيمت يف 
دولة فل�سطني، وخطف كاأ�سها منتخبنا ال�سبابي بعد الفوز يف 

املباراة النهائية على �سباب الإمارات بركالت الرتجيح.

ال���ل���ي����ث
يخطف�ن كاأ�س غرب اآ�شيا 

يف ن�شخته الأوىل
كتب/ اأحمد رحيم نعمة

الظروف ال�سعبة التي مرت على كرتنا. 
جدارة وا�شتحقاق

ع�سو احتاد الكرة كامل زغري قال عن هذا النت�سار 
قدم  ال��ذي  التتويج  بهذا  ج��دًا  �سعداء  نحن  الغايل: 
اآ�سيا  بغرب  الفوز  فاإن  الغايل،  �سعبنا  لأبناء  هدية 
العراقية  للكرة  وكبريًا  مهمًا  اإجن��ازًا  يعد  لل�سباب 
كان  لقد  الآ�سيوي،  ال�سعيد  على  كعبها  علو  ويثبت 
الالعبون مقاتلني داخل امللعب، بل اأظهروا اندفاعًا 
وجوه  على  الفرحة  زرع  اأجل  من  كبرية  وهمة  عاليًا 
للجميع  ر�سالة  يبعث  الفوز  العراقي، فهذا  اجلمهور 
التي  العراقية  للكرة  اأف�سل  �سيكون  املقبل  اأن  يف 
كرتنا   تعود  لأن  خاللها  من  الكروي  الحت��اد  ي�سعى 
قدموا  فال�سباب  جديد،  من  الأمامية  الواجهة  اإىل 
بكل  الأول  امل��رك��ز  وان��ت��زع��وا  البطولة  يف  ماعليهم 

جدارة وا�ستحقاق. 

اأعمار �شحيحة 

اأما مدرب منتخنا ال�سبابي قحطان جثري فقد قال: 
حيث  من  البطولة،  دخولنا  قبل  الكثري  عانينا  لقد 
عدم وجود ملعب نتدرب عليه، كنا جنري الوحدات 
التدريبية يوميًا يف ملعب خمتلف، وال�سيء الأهم هي 
عملية اختيار الالعبني التي اأخذت منا وقتًا طوياًل، 
ول �سيما ال�سوؤال وال�ستف�سار من دوائر اجلن�سية عن 
الأعمار احلقيقية لالعبني، لقد تعبنا كثريًا من هذه 
الناحية، واأكملنا جميع الأعمار بالن�سبة لالعبني ول 
يوجد لدينا اأي لعب بعمر غري �سحيح، فالنت�سار 

الكبري الذي حققه الفريق يف بطولة غرب 
التي  العقبات  برغم  جيدًا  كان  اآ�سيا 

الإع��داد، عمومًا  الفريق يف  واجهت 
لأبناء  نقدمها  ب�سيطة  هدية  ه��ي 
�سعبنا الغايل والآتي �سيكون اأف�سل 

اإن �ساء اهلل.
املهمة كانت �شعبة لكننا 

تف�قنا
م�����درب احل���را����ش ح�����س��ني ج��ب��ار 

غرب  بكاأ�ش  ال��ف��وز  ع��ن  ق��ال 
غرب  ببطولة  ال��ف��وز  اآ�سيا: 
اآ����س���ي���ا ل���ك���رة ال���ق���دم ك��ان 

اإجن�����ازًا م��ه��م��ًا ج���دًا يف ظل 
التي  امل��ت��ك��ررة  الن��ت��ك��ا���س��ات 

الوطنية  ملنتخباتنا  ح�سلت 
ق��دم  اإذ  ���س��اب��ق��ة،  اأوق������ات  يف 

يف  امل��ط��ل��وب  الأداء  ال��الع��ب��ون 

املباريات جميعًا، يف املباراة النهائية اأمام الإمارات 
ال�سيطرة  الفريقان  تبادل  حيث  �سعبة  املهمة  كانت 
اأداء  ووا�سلوا تقدمي ما عليهم يف  اللعب  على م�سار 
طرد  بعد  ملنتخبنا  ال��ع��ددي  النق�ش  برغم  مقبول 
قحطان  املدرب  ووجود  الرزاق  عبد  ح�سني  الالعب 
يف  جن��ح��وا  ال��الع��ب��ني  لكن  امل���درج���ات،  على  جثري 
التعامل مع الوقت املتبقي مع ت�ساعد ن�ساط الفريق 
الأمور من كرة قوية  اأن يح�سم  الذي كاد  الإماراتي 
ردها احلار�ش اأحمد �ساكر ب�سعوبة الذي كان وراء 
�سحب اللقاء اإىل الركالت الرتجيحية التي ح�سلت 
مرة اأخرى مبا�سرة بعد عبور الأردن وحتقيق الفوز 
وال��ل��ق��ب ل��ت��دع��م مهمة ال��ف��ري��ق م��ن خ���الل اإج���ادة 
الالعبني كرار ح�سني وعبد اهلل حممد ومنتظر عبد 
اهلل وح�سني جا�سم الت�سديد وقبلهم ت�سدي احلار�ش 
بلقب  الفريق  ليخرج  القائم  رده��ا  واأخ��رى  لركلة، 
اأن ح�سد لقب  البطولة يف فرحة غامرة كبرية بعد 
مبثابة  فريقًا  �ساهدنا  اإذ  للبطولة،  الأوىل  الن�سخة 

عائلة.
ال��ب��ط��ول��ة هي  ه���ذه  ���س��يء يف  اأه����م  اأن  واأ����س���اف 
�سحيحة،  ب��اأع��م��ار  ال�����س��ب��اب��ي  منتخبنا  م�����س��ارك��ة 
يخ�سع                                                                                                                               اأن  لب���د  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  اهلل  ���س��اء  اإن 
املنتخب اإىل فرتة عمل حقيقية ا�ستعدادًا للم�ساركة 
�سعبة  مهمة  فهي  املقبلة،  اآ�سيا  �سباب  بطولة  يف 
تختلف كليًا عن بطولة غرب اآ�سيا، اإذ �سنواجه 
منتخبات متطورة، هنا لبد من اإعداد 
املباريات  اإقامة  مع  للفريق  متكامل 
التجريبية ودعم الفريق ب�سكل اأف�سل 
نفرح  ان  ن�ستطيع  لكي  ال�سابق،  من 
اأفرحناها  التي  العراقية  جماهرينا 
يف خطف كاأ�ش غرب اآ�سيا و�سنفرحها 
اآ�سيا  بطولة  يف  اهلل  �ساء  اإن 

املقبلة.
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اختياراتهم  يف  للمدربني  بالن�سبة  نف�سه  واحلال 
ت��ع��اق��دوا م��ع��ه��ا.. ع��ن تعاقدات  ال��ت��ي  ل��الأن��دي��ة 
هذا  لنا  كان  الأم��ور  وبع�ش  والالعبني  املدربني 

التقرير:
  تنقالت الالعبني: �شاعد.. نازل!!

بني  لالعبني  و���س��اق  ق��دم  على  كانت  التنقالت 
ناظم  م�سطفى  الالعب  منها  نذكر  الأن��دي��ة.. 
ال���زوراء..  اىل  ال�سرطة  من  انتقل  ال��ذي 
بالتوقيع  �سعيد  اأن��ا  انتقاله:  عن  يقول 
العقود  برغم  ال��زوراء  ك�سوفات  على 
اأين  اإل  طاولتي،  على  كانت  التي 
اأن  اإذ  جديد،  حتٍد  خو�ش  ف�سلت 
بالتعامل  منوذجية  ال��زوراء  اإدارة 
وال��ك��اب��ن ح��ك��ي��م ���س��اك��ر م���درب 
ال��ف�����س��ل يف و���س��ويل اىل ه��ذا  ل��ه 
مع  جتربتي  اأن  �سيما  ول  امل�ستوى، 
ن��ادي  اأم��ا  ناجحة..  كانت  ال�سرطة 
من  اث��ن��ني  لع��ب��ني  م��ع  فتعاقد  امل��ي��ن��اء 

الكرخ  من  وانتقل  وكينيت،  بيرت  هما  نيجرييا، 
ملدة  بعقد  كاظم  علي  الالعب  اجلوية  القوة  اىل 
ثالثة موا�سم.. بينما تعاقد نادي نفط الو�سط مع 

الالعب �سّجاد رعد املنتقل من الكهرباء.
تغيريات باجلملة

دعم فريق نادي القوة اجلوية �سفوفه مبجموعة 
كبرية من الالعبني، يف مقدمتهم جنم املنتخب 
كما  اإب��راه��ي��م،  اأحمد  امل��داف��ع  العراقي  الوطني 
ان�سم لل�سقور الالعبون اأجمد رحيم وكرار علي 
بري وعلي بهجت وعلي �ستار "لوكا" و�سريف عبد 
الكاظم وفا�سل كرمي، كذلك جدد الالعب حممد 
ووقعت  اآخرين،  ملو�سمني  الفريق  مع  عقده  عبود 
ال�سابني  الالعَبني  مع  عقودًا  اجلوية  القوة  اإدارة 
خم�ش  اأم��ده��ا  ال��ب��اق��ر  وحم��م��د  ج��م��ال  مرت�سى 

�سنوات.
القيثارة اخل�شراء ت�شتقطب 

النج�م
اىل  تعود  النجوم  ا�ستقطاب  يف  الكبى  احل�سة 
اأك��رث من  اليه  ان�سم  ال��ذي  ال�سرطة  ن��ادي  فريق 
جنم يف املنتخب الوطني العراقي، اأبرزهم لعب 
بعد  اأمين ح�سني  والالعب  ال��زوراء �سفاء هادي 
انتهاء عقده مع ال�سفاق�سي التون�سي ليعزز خط 
الالعب  لل�سرطة  وّقع  كما  ال�سرطة،  يف  الهجوم 
اإدارة  وتعاقدت  الطلبة،  من  قادمًا  �سباح  نبيل 
القيثارة مع املهاجم القنا�ش مروان ح�سني قادمًا 
من الطلبة الذي قال عن �سبب انتقاله: اأنا اأبحث 
�سيما  ول  الفريق،  مع  والبطولت  الأل��ق��اب  عن 
الدوري  بطل  وهو  ال�سرطة �ساحب اجن��ازات  اأن 
هذا  الظن  ُح�سن  عند  اأك��ون  اأن  واأمتنى  املا�سي 
املو�سم، واأكملت اإدارة ال�سرطة تعاقدها مع املايل 
اأمادو �ساماكي، مهاجم فريق الكوكب املراك�سي، 
ف�ساًل عن التعاقد مع جنم دفاع املنتخب العراقي 

�سعد ناطق قادمًا من القوة اجلوية.
الن�ار�س

ا�ستقطب فريق نادي الزوراء عددًا ل باأ�ش به من 
الالعبني املعروفني ياأتي يف مقدمتهم جنم القوة 
مهدي  والالعب  حم�سن،  عماد  الالعب  اجلوية 
ادارة  وتعاقدت  فا�سل،  اأحمد  والالعب  كامل، 
ونادي  الأوملبي  املنتخب  اأي�سًا مع لعب  الزوراء 
نفط اجلنوب عالء رعد، واحلار�ش فهد طالب 

اىل  وان�سم  ال�سقور،  من  قادمًا 
الديوانية  لع��ب  النوار�ش  �سرب 
عبداهلل عبدالأمري، وجدد النجوم 
ح�سن  وجالل  الرحيم  عبد  مهند 

تعاقدهم مع الزوراء.
تغيريات ب�شيطة يف 

املدربني
ب�����س��ي��ط��ة يف ال���ك���وادر  ت��غ��ي��ريات 
الأن��دي��ة  بع�ش  ط��ال��ت  التدريبية 
الذي  ال�سرطة  نادي  مقدمتها  يف 
فيما  ���س��رب��ي،  م���درب  م��ع  تعاقد 
اأن��ي��ط��ت م��ه��م��ة ت���دري���ب ال��ن��ف��ط 
ولفريق  ع��ل��وان،  يحيى  ل��ل��م��درب 
الطلبة املدرب ثائر ج�سام، وجدد 
اأيوب اأودي�سو لفريق القوة اجلوية، 
وامل������درب ع�����ادل ن��ع��م��ه اأ����س���رف 
ع��ل��ى ف��ري��ق ن���ادي ال�����س��ن��اع��ات، 
ال�سناعات  م���درب  انتقل  فيما 
اجلبار  عبد  اأح��م��د  الكهربائية 
م�ساعدًا ملدرب فريق نادي الكرخ، 
اأم����ا امل����درب ح�����س��ن اأح��م��د فقد 

تعاقدت معه اإدارة نادي النجف.
تعاقدات خمتلفة

بني  لالعبني  باجلملة  ان��ت��ق��الت 
اإدارة  تعاقد  اأبرزها  كان  الأندية، 
منتخبنا  جن��م  م��ع  زاخ����و  ن����ادي 
تعاقد  كما  �ساكر،  �سالم  الوطني 
ن��ادي احل��دود مع الالعب ح�سني 
ع��ل��ي ف��ل��ي��ح ال����ق����ادم م���ن ن���ادي 

الكهرباء، يف  لنادي  قادر  ووقع كيالن   برايتي، 
الالعب  النجف  ن��ادي  ك�سوفات  على  وق��ع  حني 
ع�سام يا�سني قادمًا من النفط، واأموري عيدان 
ال�سناعات  اىل  بغداد  اأم��ان��ة  من  انتقل  ال��ذي 
اىل  خلف  اإي���اد  ال��الع��ب  وان�سم  الكهربائية، 
الالعب  اأم��ا  احل���دود،  م��ن  ق��ادم��ًا  ال�سناعات 
الطلبة،  اىل  ال��زوراء  من  فانتقل  �سعيد  �سامال 
مع  املو�سم  هذا  الأندية  اإدارات  بع�ش  وتعاقدت 
حمرتفني من بلدان اأجنبية وعربية لكي يدعموا 
الكروي  ال��دوري  يف  مراكزهم  ويعززوا  فرقهم 

العراقي. 

بعد انتهاء الدوري الكروي للمو�سم املا�سي، الذي 
حظي بلقبه فريق نادي ال�سرطة، كانت هناك تنقالت 

كثرية ملعظم املدربني والالعبني بني الأندية، البع�س 
ل البقاء مع فريقه، الق�سم الآخر انتقل اىل فريق  ف�سّ
اآخر معروف،  يف حني تعاقد بع�س الالعبني املعروفني 

مع  اأندية اأقل م�ستوى وجماهريية من فرقهم، 

مع بداية امل��شم الكروي..

تعاقدات املدربني والالعبني 
!بني ال�شع�د والهب�ط

بغداد / اأمرية حم�شن 
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علي بهجت

احمد ابراهيم

ح�سن احمد



يف  بقائهم  اأجل  من  النجوم  اإبعاد  اىل  الكرة  احتاد  على  القائمون  �سعى  اإذ 
)ال�سلطة( الكروية احلاكمة مدة اأطول.

درجال ورا�شي وفرط��س وحمم�د
�سك  بال  فاإنهم  اللعب،  يعتزلون  عندما  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الكرة  جنوم 
قدموه  ملا  اإكراما  الكروي  احتادهم  )كابينة(  يف  مرموقة  منا�سب  يت�سلمون 
روؤ�ساء  اأغلب  اأن  والدليل  فيها،  تاألقوا  التي  اخلارجية  البطولت  يف  لبلدهم 
الحتادات العربية والآ�سيوية وحتى العاملية هم جنوم الريا�سة لي�ش يف كرة 
القدم فقط واإمنا الأبطال يف الألعاب املختلفة، ما عدا يف العراق حيث ُيركن 
ال�سوؤال  دون  الريا�سة  )خدمة(  من  ح  ي�سرنَّ اأنه  بل  جانبًا،  النجم  الريا�سي 
عنه، فيبقى يبحث عن عمل لتكملة م�سوار احلياة ال�سعب.  عمومًا، الكثري 

الكرة  قيادة  ي�ستحقون  الكرويني  جنومنا  من 
ال�ستحقاقات  يف  ف�سلها  بعد  حاليًا  العراقية 

زمام  املت�سلمة  الكروية  القيادة  لكن  اخلارجية، 
اجلماهريية  املطالبات  برغم  ال�ستقالة  تقدمي  تاأبى  الأم��ور 
الكرة  عر�ش  على  اجللو�ش  ت�ستحق  اأ�سماء  فهنالك  الكبرية.. 
وكابن  ال��ك��روي  النجم  اأم��ث��ال  اأجم��اده��ا  تعيد  اأن  وميكنها 
املنتخب الوطني عدنان درجال واحلار�ش فتاح ن�سيف واخلبري 
الكروي جمبل فرطو�ش، والنجم الطائر اأحمد را�سي وال�سّفاح يون�ش حممود 
الكرة  اإنقاذ  با�ستطاعتها  الرنانة  الأ�سماء  هذه  اأك��رم..  ن�ساأت  واملاي�سرتو 

العراقية والعودة بها اىل الأجماد.
لبد من الغربلة

يقول املدرب ال�سابق لأحد منتخباتنا الوطنية لكرة القدم �سامل عبا�ش: الكرة 
العراقية، واحتاد الكرة بالدرجة الأ�سا�ش، لبد من اأن حت�سل له )غربلة(، 
تردي حال  فعالة يف  م�ساهمة  الكروي احلايل  الحتاد  �ساهم  لقد  وي�سيف: 
اىل  بها  ت��ودي  رمب��ا  خطرية  منحدرات  اىل  بها  و�سل  بل  العراقية،  الكرة 
املرحوم عمو  اأجماد  نعي�ش على  �سنظل  وامنا  دواء،  ينفع  لن  يومها  الهاوية، 
بابا واملرحوم عبد كاظم. فقد تبني مبا ليقبل ال�سك اأن )اجلماعة( يف احتاد 

وهما  باك�ستان  اأو  املالديف  مع  منتخبنا  خ�سر  لو  حتى  باملنا�سب  متم�سكون  الكرة 
نهاية  اىل  الكروية  بال�سلطة  �سيتحكمون  اأنهم  اأعتقد  العامل!  منتخبات  اأ�سعف  من 
كاأ�ش العامل املقبلة، ولن تكون هناك بوارق حلجب الثقة لأن الهيئة العامة لالحتاد 
)تب�سم( على بقائه دهرًا كاماًل!! وهو ما خطط له اأ�سحاب )ال�ساية وال�سرماية( 
احلكم  دفة  على  جال�سون  باأنهم  مرة  من  اأك��رث  �سرح  الأع�ساء  اأح��د  اأن  ول�سيما 
التي  املدرب عبا�ش اىل احليف واخلطة )اخلم�سية(  واأ�سار  الكروي مهما ح�سل. 
جلاأ اليها اأهل الحتاد يف اإبعاد النجوم وكانت كفيلة ببقائهم مدة اأطول، فكثريون 
ي�ساألون: ما الذي ينق�ش الكرة العراقية يف ظل الو�سع الكروي املتاأزم، هل تنق�سها 

القيادات؟ .. واأعتقد نعم، اأن القيادة هي التي تنق�ش كرتنا 
التي تعي�ش يف دوامة رمبا لن تفيق منها اإل بالتعاون اجلاد 
من قبل املحبني والذين لي�ست لديهم اأية م�سلحة �سخ�سية 
واإبعاد غري املهنيني من القيادة احلالية لأن بقاءهم خراب 

ودمار �سامل للكرة العراقية.
رقم تكميلي للبط�لت!

 الالعب الدويل ال�سابق ح�سني كاظم حتدث اإلينا بحرقة: 
عمل  ف�سل  والالحقة  ال�سابقة  الكروية  املوا�سم  اأكدت  لقد 
اإبعاد  اىل  �سعى  لقد  بل  عمله،  يف  العراقي  الكرة  احت��اد 
جنوم الكرة ال�سابقني اأمثال جمبل فرطو�ش واأحمد را�سي 
وعدنان درجال ويون�ش ون�ساأت وجنوم اآخرين من الدخول 

اأن  اأك��دت  املا�سية  فالتجارب  الكروية،  الإدارة  كابينة  اىل 
عمل الحتاد يقت�سر على التمتع بال�سفر مع الوفود امل�ساركة 
تنفع!  ل  التي  البوتوكولت  وعقد  املختلفة  البطولت  اىل 
بعد  زمانه(  )ماجالن  اجلديد  الحتاد  ع�سو  اأ�سبح  بحيث 
على  والأمثلة  طريبيل!  ح��دود  اىل  بالو�سول  يحلم  كان  اأن 
هذه احلالة كثرية، اإذ ين�سغل الحتاديون بتقا�سم الإيفادات 
ال��وراء.  اىل  تتقهقر  كرتنا  اأن  متنا�سني  ال�سوابط،  ح�سب 
فعلى �سبيل املثال ل نعرف متى يبداأ الدوري الكروي العراقي 
اىل  يعود  العراقي  ال��دوري  طول  يف  وال�سبب  ينتهي!  ومتى 
�سار  الذي  )الأع��وج(!  والبناء  والتخطيط  والدراية  احلكمة 

عليه خباء الحتاد العراقي.
موؤ�سف  �سيء  حاليًا  العراقية  للكرة  يجري  ما  فاإن  عمومًا،   
ونحن نرى املنتخبات الوطنية تتاأرجح يف البطولت وتخرج 
العربية  البطولت  تت�سدر  كانت  اأن  بعد  الوفا�ش  خالية 
والآ�سيوية، واأ�سبحنا اليوم جمرد رقم ي�ساف والدليل على 
ذلك خروجنا املذل من كل البطولت التي كنا نت�سيدها يف 
على  بالفوز  حتلم  كانت  منتخبات  اأي��دي  وعلى  م�سى  زمن 

الفريق العراقي! 
ول ي�سعنا اإل اأن نت�ساءل: ماذا ينق�ش كرتنا بوجود عباقرة!! الكرة يف احتاد هّمه 

الأول والأخري هو البقاء يف ال�سلطة الكروية!!

يتفق كثريون يف الو�سط الريا�سي على اأن الإدارة احلالية لحتاد الكرة 
العراقي ف�سلت ف�ساًل ذريعًا يف قيادة الكرة العراقية، بل اأنها اأو�سلت كرتنا 
اىل طريق م�سدود نتيجة التخطيط غري املربمج من قبل القائمني عليها، 
والدليل اأن منتخباتنا يف ال�سنوات القليلة املا�سية اأ�سبحت عبارة عن تكملة 
عدد للمنتخبات امل�ساركة يف البطولت الآ�سيوية ، وحتى العربية ،

من اإدارة الحتادات 
الريا�شية

كتب/ اأحمد رحيم نعمة

َم���ن اأق�����ش��ى
جن�م الريا�شة

ا�سمًا  العراقية  الأوملبية  اأ�سبحت  و�سحاها  ليلة  بني 
فقط )ل ته�ش ول تن�ش(! بحيث �سار املكتب التنفيذي 
وال�سبب  �سيء،  كل  من  جترد  املا�سي!!  ق�س�ش  من 
مكتبها  من  �سواء  ارتكبت  التي  املالية  اخلروقات  هو 
التنفيذي اأو من بع�ش الحتادات الريا�سية التي عاثت 
تتدخل  العراقية  الدولة  جعل  ما  ف�سادًا!!  الأر���ش  يف 
وزارة  اإىل  فاأوكلت  املالية(!   )الختناقات  هذه  حلل 
ال�سباب والريا�سة اأن تتدخل يف برجمة اأوملبيتنا، ومل 
تق�سر الوزارة فقطعت )املاء والكهرباء( عنها! برغم 
احتجاجات الأوملبية التي مل تنفع مع ال�سلطة احلكومية 
اأوملبيتنا  لتبقى  التي عرفت كيف تدير ملف الأموال!! 
ال�سرفية  الأم���ور  زم��ام  ت�سلمت  اأن  بعد  فقط  ا�سما 
من  الناهي!!  الآم��ر  اأ�سبحت  التي  اخلما�سية  اللجنة 
بها.   تكفلت  اأخ��رى  واأم��ور  لالحتادات  ال�سرف  حيث 
اأوىل  "الأقربون  قناعة  وفق  اللجنة  عملت  البداية  يف 
باملعروف" من حيث مت�سية معامالت الحتادات التي 
لها �سلع يف اللجنة، لكن بعد اأن كرثت ال�سكاوى �سارت 
اللجنة على نحو اآخر، اإذ �سمت جمموعة من اخلباء 
املخت�سني يف �سووؤن الريا�سة.. وال�سوؤال الذي يطرحه 
هي  اخلما�سية  اللجنة  كانت  اذا  الريا�سي:  الو�سط 
دور  فما هو  العراقية  للريا�سة  والأخري  الأول  الراعي 
�سيء   كل  منها  انتزع  التي  العراقية  الأوملبية  اللجنة 
عليه  ه��و  كما  الو�سع  �سيبقى  ه��ل  الب�سر؟!  مل��ح  يف 
الحت��ادات  على  اخلما�سية  اللجنة  �سيطرة  حيث  من 
الريا�سية؟ ومن امل�ستفيد من هذا التهدمي؟! ول �سيما 
نتيجة  )التفلي�ش(  طالها  ريا�سية  احتادات  هناك  اأن 
كثرية  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  ثمة  املالية،  اخل��روق��ات 
اأي  باأية جهة!  واىل  ارتباط الحت��ادات  حول مو�سوع 
مدى يبقى الأمر معلقًا؟! ونحن اأي�سًا ن�ساأل: متى حُتل 
ق�سية الأوملبية بعد اأن ُقو�ست اأغلب اأركانها الرئي�سية 

لأ�سباب خمتلفة!! 

احمد رحيم نعمة

يف ال�شبكة
اللجنة اخلما�شية 
واحتادات الأوملبية!

كانت اللجنة اخلما�شية هي الراعي الأول 
والأخري للريا�شة العراقية فما ه� دور 

اللجنة الأوملبية العراقية التي انتزع منها كل �شيء  
يف ملح الب�شر؟! هل �شيبقى ال��شع كما ه� عليه من 

حيث �شيطرة اللجنة اخلما�شية على الحتادات 
الريا�شية؟ 
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احمد را�سي

ن�ساأت اكرم

جمبل فرطو�ش
جمبل فرطو�ش

فتاح ن�سيف

عدنان درجال



الهوائية  ال��دراج��ات  ريا�سة  ممار�سة  ب��داأت  *متى 
اجلبلية؟

ت�سلح  جبلية  ت�ساري�ش  فيه  ك��رد���س��ت��ان  اأق��ل��ي��م   -
م�سيًا،  اجلبال  كت�سلق  اجلبلية  الريا�سات  ملمار�سة 
وت�سلق اجلبال بوا�سطة احلبال، والدراجات اجلبلية، 
يف  ال�سيارات  ورايل  اجلبلية،  النارية  وال��دراج��ات 
)بركاليدر(،  ال�سراعي  والطريان  الرتابية،  الطرق 
ال�سنوات  يف  اجلبلية.  املرتفعات  من  املظلي  والقفز 
م�سيًا  اجلبال  ت�سلق  ريا�سة  انت�سرت  املا�سية  الت�سع 
جمموعات  وهناك  احلبال،  بوا�سطة  اجلبال  وت�سلق 
وفرق كثرية من حمافظاتنا ال�سمالية، اأنا من �سمن 
موؤ�س�سي جمموعة مت�سلقي جبال بريه مكرون، يتكون 
الفريق من ثالثة اأق�سام: ق�سم ت�سلق اجلبال م�سيًا، 
هو  الأخ��ري  والق�سم  باحلبال،  اجلبال  ت�سلق  وق�سم 

الدراجات اجلبلية.

كثرية  معلومات  وجتميع  درا���س��ة  وبعد   2018 ع��ام 
كق�سم  الريا�سة  هذه  اإ�سافة  اأعلنا  الريا�سة،  عن 
اأول فريق ي�سم ثالثة  اأ�سبحنا  بهذا  للفريق.  جديد 
قمت  الإع����الن  بعد  اجلبلية،  للريا�سات  اأق�����س��ام 
كويجة  جبل  ومنحدرات  ط��رق  يف  قا�سية  بتمارين 
واأزمر القريبني من حمافظة ال�سليمانية، وذلك من 
اأجل تعلم التكنيكات املهمة لهذه الريا�سة ال�سعبة، 

اأن اأجرب النزول من  بعد �سهر من التمارين قررت 
ن�ساط  اأول  ال�سعبة،  العالية  للجبال  الوعرة  الطرق 
 2018 ل�سنة  متوز  �سهر  يف  كان  اجلبال  من  للنزول 
مكرون.  ب��ريه  جبل  �سل�سلة  من  ك��ان  ال��ن��زول  وذل��ك 
اأزمر من خالل  بعدها جربت النزول من فوق جبل 
ل�سنة  اآب  �سهر  واأخ��ريا يف  طريق وعر و�سعب جدًا، 
العراق  اأعلى جبل يف  النزول من  2018 متكنت من 
يبلغ  ال��ذي  هلكورد  جبل  وه��و  ال  كرد�ستان  واأقليم 
ارتفاعه 3600 مرت فوق م�ستوى �سطح البحر، فمن 
خالل طريق ترابي خا�ش للجبل متكنت من النزول 
من ارتفاع 3000 مرت اىل ق�ساء جومان مب�سافة 25 

كيلومرتًا من الطرق ال�سعبة يف 3 �ساعات.
اأ�س�سنا فريقًا كبريًا ي�سم �سبابًا معظمهم من مناطق 
وقررنا ممار�سة  الريا�سة،  الأقليم ومن حمبي هذه 
ن�ساطات جماعية من اأجل اكت�ساب اخلبة واللياقة 

جبال  عدة  من  النزول  ومار�سنا  املكثف،  والتمرين 
القا�سية  التمارين  �سهرين من  وبعد  ب�سكل جماعي، 
الأوىل  البطولة  جنري  اأن  قررنا  اخل��بة  واكت�ساب 

للنزول من اجلبال.
وال��دراج��ات  ال�سباقية  ال��دراج��ات  ب��ني  ال��ف��رق  *م��ا 

اجلبلية؟
_هنالك اختالفات كثرية، منها اأن �ُسُمك اإطارات 
اأج��ل  م��ن  وذل��ك  قلياًل  يكون  ال�سباقية  ال��دراج��ات 
تنطلق  وبذلك  املعبد  الطريق  مع  الحتكاك  تقليل 
اجلبلية  ال��دراج��ات  اإط��ارات  اأم��ا  ب�سرعة،  الدراجة 
فتكون عري�سة و�سميكة وذلك من اأجل احتكاك اأكرث 
ان��زلق  من  حتد  لكي  وال��وع��رة  الرتابية  الطرق  مع 
الدراجة يف النعطافات احلادة.. ثانيًا: يف الدراجات 
ال�سباقية ل توجد )دبالت( يف و�سط البدن ولكن يف 
يف  )الدبالت(  هذه  توجد  اجلبلية  الدراجات  اأكرث 
املطبات  �سدمات  امت�سا�ش  اأجل  من  البدن  و�سط 
اأقل  وزنها  يكون  ال�سباقية  الدراجات  والهتزازات، 

بكثري من الدراجات اجلبلية. 

*هل قررمت اإقامة بطولة لهذه الريا�سة؟
- العام املا�سي اأقمنا اأول بطولة للنزول من اجلبال 
بالدراجات اجلبلية بعد الإعالن عن البطولة، ولفتنا 
انتباه احتاد مت�سلقي جبال كرد�ستان واللجنة الأوملبية 
يف  م�ساندتنا  فقرروا  ال�سليمانية،  فرع  كرد�ستان  يف 
البطولة وم�ساعدتنا معنويًا، اأما بالن�سبة مل�سروفات 
اإقامة البطولة، فقد قامت �سركة اآ�سيا�سيل م�سكورة 

برعاية البطولة ماليًا. 

على  يجب  معينة  وو�سائل  م�ستلزمات  هنالك  *هل 
الدراج اجلبلي اأن ي�ستعملها؟

- نعم هنالك م�ستلزمات يجب على الدراج اجلبلي 
ريا�سة  لأن  ال�سقوط،  م��ن  حلمايته  ي�ستعملها  اأن 
اأثناء  وخطرة،  قا�سية  ريا�سة  اجلبلية  ال��دراج��ات 
مل  واإذا  وخ��ط��رة.  كثرية  ح��وادث  حت��دث  البطولت 
يح�سن الدّراج نف�سه جيدًا بالواقيات من الإ�سابات 
وم��ن �سمن  خ��ط��رة،  لإ���س��اب��ات  يتعر�ش  ق��د  ف��اإن��ه 
امل�ستلزمات املهة اخلوذة الواقية للراأ�ش التي حتمي 
الراأ�ش والوجه جميعًا. كذلك واقيات الكوع والركبة 

التي حتمي من الك�سور وال�سابات الأخرى.
العراقية  الهوائية  الدراجات  احت��اد  يدعمكم  *هل 
يف  الريا�سة  هذه  تطور  اأج��ل  من  جهودكم  وي�ساند 

البلد؟
- مع فائق احرتامي لكل العاملني من رئي�ش الحتاد 
اىل اأ�سغر كادر فيهم، حتى الآن مل يت�سل بنا اأحد ومل 
ن�سمع منهم كلمة ت�سجيع اأو حتى اإبداء ا�ستعدادهم 
مل�ساعدتنا من اأجل الهتمام بهذه الريا�سة املنت�سرة 
يف جميع اأنحاء العامل. مل ن�سمع منهم كلمة ت�سجيع، 
)اأع�ساء  ونحن  فقط،  النقد  هو  منهم  �سمعناه  ما 
اأج��ل  م��ن  و�سرتاتيجيتنا  خططنا  لدينا  ال��ف��ري��ق( 
البطولت  من  ع��دد  اأك��ب  واإق��ام��ة  الريا�سة  تو�سيع 
مواهب  �سقل  وكذلك  اأكرث  خبة  اكت�ساب  اأجل  من 
ميثلون  نخبة  الأبطال  بني  من  نختار  لكي  ال�سباب 

العراق يف البطولت العربية والعاملية.

اإنها من الألعاب الريا�سية ال�ساقة واخلطرة جدًا، تقام مناف�ساتها يف املناطق اجلبلية الوعرة، ول �سيما يف 
مدينتي ال�سليمانية واأربيل، اإذ ا�ستهوت ريا�سة الدراجات اجلبلية كثريًا الالعبني الذين قدموا فوا�سل فنية 
رائعة على قمم اجلبال ال�ساهقة.. عن م�ستقبل هذه الريا�سة واأمور اأخرى حدثنا الكابنت دانا �سالر اأحمد 

امل�سرف على ق�سم الدراجات ومنّظم بطولت الدراجات اجلبلية يف هذا احلوار:
اأمرية حم�شن 

نحلم باإقامة بط�لة عاملية 
لريا�شة الدراجات اجلبلية

دانا �شالر:
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ف�������ريوز
�شعيدة اأم تعي�شة!
يف حياتها اخلا�شة
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وراء  واأ�سعى  اأ�سمع،  ما  اأنقل  اأن��ا..  �سحفية  ولكن، 
احلقيقة، خا�سة اذا كانت ظالًل وا�سباحًا..

الع�سكري الرو�سي وفريوز
غري  هي  قرب  عن  عرفتها  التي  فريوز  و�سخ�سية 
التي يعرفها النا�ش من خالل احاديثها يف التلفزيون 
التي  الر�سمية  واملجتمعات  وال�سحافة  والذاع��ة 
يرتدي فيها معظم النا�ش اقنعتهم، فت�سطر القلة 

الخرى لرتداء قناع احلذر وال�سمت.
وف�����ريوز م���ن ه���ذه ال��ق��ل��ة.. ف��ه��ي ت��ك��ره ال��زي��ف 
نف�سها  وجتد  البوتوكويل،  والنفاق  الجتماعي، 
م�سطرة اىل احلذر وال�سمت حتى ل تكون فر�سة 

لالأل�سن الطويلة.
وقد و�سفت فريوز ذاتها يف هذا اجلول قائلة:

ا�سعر  بعيد،  غريب  جو  يف  نف�سي  اأج��د  عندما   -
واأحمل  "الكاب"،  ارت��دي  رو�سي  ع�سكري  وكاأنني 

كامل اأو�سمتي.
ورفعت  امامي  وقفت  عندما  ف��ريوز  مع  و�سحكت 

راأ�سها وكتفيها مقلدة الع�سكري الرو�سي..
فريوز و�سيبة العني

بني  تزرعك  التي  اغانيها  عن  �سورة  فريوز  وبيت 
مزروعة  فيلتها  القمر،  بخيوط  وتعلقك  النجوم، 
فوق تالل انطليا�ش، ومعلقة بخيوط القمر، ي�سجد 

البحر حتت قدميها ويناجي ال�سحاب اعاليها.
كومة  فيه  تتاأرجح  لطفل،  قدمي  �سرير  الدرج  على 

الباب  على  العري�ش،  حوافيه  على  ويعر�ش  ت��راب، 
زرق��اء  وخ���رزة  ح�سان  وح���دوة  ث��وم  ربطة  تتدىل 

حتمي من العني الفارغة.
التي  وعندما �ساألت فريوز عن معنى هذه ال�سياء 

ت�ستقبل زوارها اجابت:
علقيها،  ق��ال��وا:  معناها،  ع��ن  �سيئًا  اأدري  ل   -
فعلقتها.. ورغم "ح�سريتي" مل اأ�ساأل ان كانت هذه 

ال�سياء جتلب خريًا ام �سرًا ل �سمح اهلل.
* اذن توؤمنني ب�سيبة العني!

- ل اأوؤمن.. لكني اأوؤمن بان هنالك عينًا جائعة لكل 
�سيء رغم ان �ساحبها ميلك كل �سيء، واأنا مع املثل 
تقتل  النظرات  كانت  "لو  يقول:  ال��ذي  النكليزي 

لكانت بع�ش العيون خناجر".
�سيوف فريوز ال�سامتون

ي�سبه  املائل  و�سقفها  ال��داخ��ل،  من  اأنيقة  الفيال 
املقاعد،  يحتلون  ع��دي��دون  �سيوف  املتني،  الكوخ 
يتحدث  اأحدهم  يتكلم،  وبع�سهم  بع�سهم �سامت، 
بلهجة انكليزية �سك�سبريية: اأنا حنون، اأحبك، انت 
لذيذة يا حبيبه، خذي المور بب�ساطة، اأنا نع�سان، 

اريد اأن اذهب معك.
جميل  ارنب  �سوى  النكليزي  ال�سيف  هذا  يكن  مل 

يتكلم وي�سمت عندما تريد.
قلت لها واأنا اأتامل جمموعة الرانب يف ال�سالون:

* هل حتبني الرانب؟
- اأحبهم بقدر حبي لل�سمت والطيبة وال�سفاء.

ثم راحت حتدثني عن ارنبها الرثثار فقالت:
- ذهبت اىل احلمراء.. ل داعي لذكر ا�سم املحل 
"دار ال�سياد"  حتى ل تبعث يل دائرة العالن يف 
حتى  الرن��ب  هذا  اأرى  اكد  ومل  ح�ساب..  بفاتورة 
قالوا  �سعره،  عن  �ساألت  وعندما  ���س��راءه،  ق��ررت 
ان  واأردت  كافية،  نقودًا  احمل  اأكن  ومل  لرية،   85
للبائع:  وقلت  الهتمام،  بعدم  وتظاهرت  اتهرب، 
اأج��اب:  الران���ب؟  م��ن  اأخ���رى  ا�سناف  توجد  ه��ل 
عندي منهم اكرث مما يف كفر ذبيان.. ثم مل يلبث 
الرن��ب  وراح  جانبه،  اىل  معلقًا  خيطًا  �سحب  ان 
اخليط؟  ينقلع  ال  فقلت:  بالنكليزية..  يتحدث 

فقال: لقد بعت منه مئات ومل يحدث هذا ابدًا!
فانقطع،  جديد،  من  اخليط  و�سحب  ي��ده  وم��د   -
و�سعرت  ال�سعر،  بن�سف  خذيه  يل:  ق��ال  عندئذ 
بالذنب وا�سطررت ل�سرائه، وجاء ابن خالة عا�سي 
وام�سينا  ف�سد،  ما  وا�سلح  لزيارتنا،  امل�ساء  يف 

ال�سهرة يومها مع ال�سيف العزيز.
قلت لها واأنا اأ�سم الرنب بحنان:

* يبدو انك تقتنني عددًا كبريًا من اللعاب!
- رمبا لأنني حرمت منها يف طفولتي!

طويلة  �سنوات  ت�ستذكر  وكاأنها  نظراتها،  وتبدلت 
عب ما�سي الأمل واحلرمان.

زياد الرحباين ال�سغري
الأم عن  اأ�ساأل فريوز  ان  اللحظة  وبدا يل يف هذه 

اولدها فقالت:
الرابعة  يف  "زياد"  كبريهم  اولد  اربعة  عندي   -
يف  وال��ده  وخليفة  ذك��اء،  �سعلة  العمر،  من  ع�سرة 
"هلي"  هم  زي��اد  وا�سقاء  وال�سعر،  املو�سيقى  حب 

و"لليال" و"رميا".
بعيد  لأمه  اهداه  الزجل  �سيئًا من  لزياد  وقراأت   -

ميالدها:

عم بت�ستي عيد
يا زهرة املعبد

وا�سمك يللي غنى
بيغني له العيد

وال�سقف اللي معمر
من الف �سنة

رح ي�سل يغني
تخل�ش الدين

و�ساألتها:
* هل اأنت اأم ناجحة؟

- اأنا اأم ناجحة بقدر ما يت�سع وقتي لذلك.
�سر ال�سائعات عن فريوز

تدور  التي  ال�سائعات  �سر  عن  ا�ستف�سر  ان  واأردت 
عنها وحولها ف�ساألت:

* يقال انك فنانة �سعيدة وزوجة تعي�سة، فهل هذا 
�سحيح؟

- يف احلياة ل توجد �سعادة مطلقة، �سواء يف الفن 
او يف احلياة ال�سخ�سية، وكل من يدعي ذلك فهو 

ان�سان مقنع!
* هل عرفت مرة دموع ال�سعادة؟

- عرفتها على امل�سرح.
* وما هي اأتع�ش حلظات حياتك؟

اأمي، فقد اكت�سفت يف تلك اللحظة  - حلظة موت 
املوت  واب�سطها  احلياة،  يف  احلقيقة  دروب  بداية 

الذي ينهي كل �سيء ب�سكون.

قد يكون ذلك جزءًا من جدار ال�سمت الذي يفر�سه الرحابنة 
اأي�سًا، كل خمابرة مع فريوز يجب ان تتم عرب الرحباين، كل 
حديث �سحفي بوجوده ووجود اأخيه!
ولكن، هل هذه حقائق؟

اأم�سيت �سهرة كاملة حتى منت�سف الليل يف بيت فريوز.. 
كعهدي بها كانت جنمة النكتة والب�سمة الدائمة.. تتحدث، 
تقاطع، جتادل، تبدي راأيًا، ول تخفي اعجابها بزوجها 
وبعبقريته!

ف�������ريوز
�شعيدة اأم تعي�شة!

�شائعات تنقل نحيبًا وراء اجلدران، 
وماأ�شاة �شامتة تن�ح باأمل.. ملاذا

يف حياتها اخلا�شة
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وعدت ا�ساأل عن �سحة اتهامات النا�ش فقلت:
يقولون  اخلا�سة  جل�ساتك  يف  يعرفونك  الذين   *
البديهة،  �سريعة  الظل،  ذكية، خفيفة  ان�سانة  انك 
لكن زوجك يتوىل الجابة على الكثري من الأ�سئلة 
التي توجه اليك يف الذاعة والتلفزيون وال�سحافة، 

فلماذا؟
- ذلك يعود اىل ال�سوؤال، وعما اذا كان تكنيكيًا.. 

فاأنا ل اأحتدث يف غري اخت�سا�سي.
ال�سائعات كالو�سم ل تنمحي

عا�سي،  ب���ارادة  وت�سمتني  تتكلمني  ان��ك  يقال   *
واحلذر واخلوف يطبعان �سلوكك، فما راأيك؟

- ع��ن��دم��ا ال��ت��ق��ي ال��ن��ا���ش يف ج��و م��ن الح��ادي��ث 
من  لي�ست  ال�سيا�سة  لأن  اأ���س��م��ت،  ال�سيا�سية 
اخت�سا�سي، وعندما يكون جو ال�سهرة على �سعيد 
ايل  ين�سب  ل  حتى  احل��ذر  اأف�سل  وال���رد،  الخ��ذ 
كالم مل اأقله، انني فريوز ا�سعر مبراقبة احل�سور 
ال�سائعات  تبداأ  هنا  ومن  ال�سكوت،  اىل  فا�سطر 
عني وعن زوجي، وال�سائعات كالو�سم ل تختفي ول 

متحى..
* ويقال اي�سًا ان احلزن رفيقك و�سديقك، فما هو 

ردك؟
- ي�سادف ان امثل دورًا حزينًا جادًا على امل�سرح 
يف  مرحًا  دورًا  مثلت  وعندما  حزينة،  انني  فيقال 
اذا  يجب..  مما  اكرث  حتركت  "ال�سخ�ش" قالوا: 

كان الدور جديًا، ل ا�ستطيع ان اكون "كراكوز".
ا�سمها  لأن  الغالب  زوجته.. يف  على  الزوج  يغار   *
يرتبط با�سمه، ولأن بينهما م�سلحة م�سرتكة، فهل 
يغار زوجك كغرية هذا البع�ش على زوجاتهم، ام 

ان غريته هي غرية حبيب على حبيبته؟
ول  الم��ور،  تختلط  الطويلة  الزوجية  احلياة  - يف 

ميكن التمييز بني غرية الزوج كزوج او حبيب.
قلت:

* لكل زوج �سقطة، فكيف تدارين �سقوط زوجك؟
"ي�سارع"  ان��ه  ال  ه��ف��وات،  لديه  لي�ست  عا�سي   -

كثريًا على راأي جورج ابراهيم اخلوري.
ل�حة وثالثة وج�ه

لوحة  جتمعها  �سامتة  وج��وه  ثالثة  اجل���دار  على 
واحدة، الري�سة ل�سي�سي �سر�سق، والتعابري لفريوز.

�ساألت:
* ماذا تعني لك فريوز بثالثة وجوه؟

قالت:
ل��ف��ريوز  ال�����س��ب��اب الزرق  ب��ني  ال��غ��ائ��ب  ال��وج��ه   -
على  احلزينة،  ف��ريوز  الو�سط  يف  الرومانتيكية، 

اجلانب الي�سر فريوز احل�سرية!
وتاأملت اللوحة من جديد، فراأيت �سيئًا م�سرتكًا بني 

الوجوه الثالثة هو ال�سفاء والنقاء والطفولة.
ورحت اأ�ساأل:

* من هي املراأة التي حتبينها يف فريوز، الفنانة، اأم 

الأم، اأم الزوجة؟
ميكن  ول  ال�سخ�سيات،  ه��ذه  من  مزيج  ف��ريوز   -

ف�سل الفنانة عن الأم او الزوجة.
الب�شاطة يف كل �شيء

باأناقة  الفنانات  م��ن  غ��ريه��ا  ع��ن  مت��ت��از  وف���ريوز 
ب�سيطة تبز �سخ�سيتها الهادئة املريحة، ف�ساألتها:

يقال ان يف دولبك جمموعة من احلى الزياء،   *
فهل تنفقني كثريًا على اناقتك؟

- لي�ست لدي جمموعة كبرية.. ثيابي ب�سيطة، ول 
اأحب التعقيد، واأنفق عليها كاأية �سيدة عادية.

* وهل حتبني املجوهرات؟
اأح���ب اخل��وامت  ت��ذك��ر،  ل��دي جم��وه��رات  - لي�ست 

الثمن.. الغالية  "امله�سومة" ل 
واأ�ستمر يف احلديث بعيدًا عن الفن، ف�ساألتها:

* ما اأجمل ما يف املراأة؟
ترتب  التي  امل���راأة  اأح��ب  ل  وعفويتها،  انوثتها،   -

�سحكتها، وتنظم حركتها.
* وما اأجمل ما يف الرجل؟

- اأحب الرجل الرجل، واأعتقد ان البا�سبور الوحيد 
لأي ان�سان هو خفة الدم.. والباقي كله بيمرق..

زوجك  مثل  الطائرة  يف  ال�سفر  من  تخافني  هل   *
و�سلفك؟

- اأخاف مثلهم ب�ش عال�سكيت!
* يف حياة كل ان�سان ذكرى تعي�ش معه اىل الأبد، 

فهل لديك مثل هذه الذكرى؟
- الأبد بعده بعيد.. ل ادري اية ذكرى �سرتافقني 

اليه.
و�ساألت فريوز النقية املوؤمنة

* هل تذكرين اهلل يف حلظات �سعفك فقط؟
قدرة  ام��ام  �سعيف  ان�سان  وك��اأي  دائمًا،  اذك��ره   -
الع�سيبة،  الأوق���ات  يف  له  ذك��ري  يتزايد  اخلالق 

واأطلب منه ال�سماح والغفران.
اأنا اأنقد ذاتي

التي  ف��ريوز  ان�سى  وك��دت  احلديث،  يف  ا�سرت�سلنا 
من  ان�����س��اب  �سوتها  ان  ل��ول  بفنها  امل��الي��ني  تهز 
مذياع بعيد يرتل: "مريت بال�سوارع �سوارع القد�ش 

العتيقة".
ت�سجيلك  بعد  وجهك  على  ظاهرا  التاثر  راي��ت   *

لغنية "لبنان" فلماذا؟
اغ��ن مذ كنت يف  لأنني مل  ال��ف��رح،  ت��اأث��رت من   -

للت�سجيل �سعرت  ا�ستمتعت  بايلول، وعندما  دم�سق 
ان �سوتي اقوى منه يف "جبال ال�سوان".

له  تطربني  ه��ل  �سوتك،  اىل  ت�ستمعني  عندما   *
وتعرفني نقاط قوته و�سعفه؟

- اأنا اول من انقد ذاتي، احيانًا ا�ستمع اىل �سوتي 
بالراديو فاأعجب به، واحيانًا اقفل املذياع واأمتنى 
ي�سمعني  ل  الراديو حتى  اجهزة  ا�ستطيع جميع  لو 

احد.
* اأية اغنية تزعجك بهذا ال�سكل؟

- لي�ست هناك اغنية معينة، قد يكون ال�سبب �سوء 
اداءه��ا  ا�ستطيع  باأنني  اح�ش  رمب��ا  او  الت�سجيل، 

اليوم اف�سل.
فل�شطني هزتنا فغنيناها

ام  تلحينها،  نهاية  قبل  اغانيك  تتدخلني يف  * هل 
تنفذينها كما هي، حتى ولو مل تعجبك؟

- ابدي راأيي يف مقطع، وقد يوؤخذ به وقد ل يوؤخذ، 
متامًا كما يحدث بني اأي مطرب وملحن.

* اغانيك عن "فل�سطني"، هل هي اغاين عاطفة، 
ام اغاين منا�سبات؟

ال��ن��ا���ش،  ك��ل  ه���زت  مثلما  ه��زت��ن��ا  "فل�سطني"   -
فغنيناها.

اأم  غ��رب��ي،  اأم  �سرقي  ل��ون  ه��و  الغنائي،  لونك   *
خا�ش"؟ "رحباين 

- ت�ستطعني القول بانه �سرقي قريب لالذن الغربية، 
ي�سمعه ال�سرقي فرمبا يقول: هذا غربي.. وي�سمعه 

الغربي فيقول: هذا �سرقي جديد، �سرقي م�سغول.
كل  ي�سل اىل  الذي  التجديد  الب��داع هو يف  الي�ش 

اذن؟
امل�شرح عطاء خ�شب

* ما هو اح�سا�سك عندما تنتهني من تقدمي عمل 
على امل�سرح؟

ان  اأ�سعر  حتزنني،  امل�سرح  على  الخ��رية  الليلة   -
املالب�ش،  الديكور،  املمثلون،  رحلت،  كثرية  ا�سياء 
حتى النا�ش ميكن ال يرجعوا.. امل�سرح حزين لن 
له نهاية، ونهايات ال�سياء تهزين، ول ادري هل كان 

يجب ال تبداأ او ال تنتهي!
اطرب للفنان الأ�شيل

* تتحدثني عن امل�سرح بع�سق!
يف  تعي�سينها  ل  ام��اك��ن  اىل  يو�سلك  امل�����س��رح   -
احلياة العادية، انه يعطي حياة اخ�سب، انه عامل 

ل  واح��دة،  مرة  ينطفئ  ثم  باحلركة،  ي�سج  جديد 
ليت  فيه..  احللوة  باللحظة  الم�ساك  ت�ستطيعني 
ينقطع  خيطًا  ولي�ست  ارج��وح��ة  احل��ل��وة  اللحظة 

ويهوى بنا.
وتابعت:

ول��ك��ن، على  ك��ث��ريًا  اع��رف��ك  ت��ق��ول:  - يل �سديقة 
امل�سرح اراك جديدة!

قلت:
* من هو الفنان الذي تعتقدين انه قد ي�ستطيع ان 

يحل حمل الرحابنة؟
يوؤلف  من  كله  ال�سرق  يف  يوجد  ل  لنه  اأح��د،  ل   -

م�سرحيات غنائية ال الرحابنة.
* ملن تطربني من الفنانني والفنانات؟

اعجاب  انتزاع  ي�ستطيع  ا�سيل  فنان  لكل  اطرب   -
و�سل  ملا  موهبة  يكن ميلك  لو مل  لنه  اجلمهور، 

اىل ا�سماع النا�ش.
تكرهني  م���اذا   *

يف 

الفنان؟
من  ويعمل  ويئن  ي�سكي  ال��ذي  الفنان  ال��ن��واح..   -

احلبة قبة!
* يف�سل البع�ش فريوز القدمية "قبل اجراء عملية 
جتميل النف" على فريوز اجلديدة.. وانت ايهما 

تف�سلني؟
- انا اف�سل فريوز املرتاحة، لأنني اجريت العملية 

ل�سبب �سحي بحت.
* واخريًا ، ملاذا ترف�سني ان تطلق عليك اللقاب 
او  "النجمة"  اأو  "الفنانة"  اأو  "املطربة"  مثل 
"�سفريتنا اىل النجوم"، بل تف�سلني ا�سم "فريوز" 

املجرد من كل لقب؟
ال�سحفيني  وا�سكر  حمبتهم  على  النا�ش  اأ�سكر   -
ا���س��م ف��ريوز  واأع��ت��ق��د ان  خللعهم الل��ق��اب ع��ل��ي، 

يخت�سر كل هذه اللقاب.
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الإنكليزي يف كامربيدج
اأن  ال�سبكة(  ل���)جم��ل��ة  اآم��ن��ة  وال����دة  ت��وؤك��د 
لذا  البديهة،  و�سريعة  ذكية  فتاة  �سغريتها 
اأجل  من  اأهلية  مدر�سة  اإىل  اإدخالها  ف�سلوا 
اإتقان اللغة الإنكليزية، اللغة التي كانت اآمنة 

مولعة بها، تقول:
- حينما اأخبتني اآمنة عن اقرتاح ُمدر�ستها 
على  خائفة  اأك��ن  مل  التجربة،  ه��ذه  خو�ش 
جهودها  تكثف  اأن  اأخبتها  مطلقًا،  ابنتي 

ومتارينها واأن ت�ستعد للفوز لأنها ت�ستحقه! 
ك���ان���ت امل�����س��اب��ق��ة ال���ت���ي جت��ري��ه��ا ج��ام��ع��ة 
كامبيدج متعلقة باللغة الإنكليزية وفروعها 
ع��دي��دة،  وباخت�سا�سات  وم��و���س��وع��ات��ه��ا، 

اختبار  كان  الأ�سا�سي،  الختبار  وقبل  لكن 
اإث��ره  على  ال��ذي  باآمنة،  اخلا�سة  املدر�سة 
اآمنة  تخبنا  اذ  ميثلها،  من  املدر�سة  تختار 

بفرح وحما�ش كبريين:
الفيديوهات  وت�سلمت  ا���س��م��ي،  �سجلت   -
اأمهلونا  الكبري،  بالختبار  املتعلقة  والكتب 
اأج���ل املراجعة  اأ���س��ب��وع��ان م��ن  ق���دره  وق��ت��ًا 
يف  الأويل  المتحان  خ�سنا  ثم  وامل��ذاك��رة، 

املدر�سة.
الف�سة قبل الذهب

���س��وؤال خا�ش  م��ن ح��ل 100  اآم��ن��ة   ومتكنت 
باللغة الإنكليزية يف مكتبة مدر�ستها يف مدة 
امليدالية  ح��ازت  الختبار  وبعد  دقيقة،   90
جامعة  اىل  للتوجه  اأهلتها  التي  الف�سية، 

كامبيدج لإمتام بقية الختبارات.

اأ�سئلة حول ولكل العامل!
ب���ع���د ����س���ه���ر م�����ن امل���راج���ع���ة 
نحو  اآم��ن��ة  اجتهت  وال��درا���س��ة، 
اجلامعة الأعرق، بكل ما متلك 
من  وت�سجيع  واإ�سرار،  ثقة  من 
 200 من  اأكرث  لتواجه  عائلتها، 
العامل  دول  خمتلف  من  طالب 
وت��دخ��ل يف اأك���رث الم��ت��ح��ان��ات 

�سعوبة وحرفية، اذ تخبنا:
ك��ان  الأول،  الخ���ت���ب���ار  يف   -
هنالك 100 �سوؤال مق�سمة على 
90 دقيقة، ثم املناظرة الفردية 
التي تعتمد على التفكري بجواب 
ودقيقة  ثانية،   30 م��ن  اأق��ل  يف 
كانت  ح��ني  يف  عليه،  ل��الإج��اب��ة 
تعتمد  اجل��م��اع��ي��ة  امل���ن���اظ���رة 
ع��ل��ى اإج���اب���ة رئ��ي�����ش ال��ف��ري��ق 
اأق�سى  يف  ث��الث  اأو  بدقيقتني 
الكتابة  اختبار  يف  اأم��ا  تقدير، 
روؤو���ش  للطلبة  فتعطى  املبتكرة 
ويقوم  معني  مو�سوع  اأقالم عن 
الطلبة باإن�ساء ق�س�ش عن تلك 

املو�سوعات من خميالتهم.

علوم وتكنلوجيا واأ�سئلة
اأ�ساتذة  امل�سوؤولون عن هذه الختبارات  كان 
الختبارات  وكانت  اجلن�سيات،  خمتلف  من 
ت��وزي��ع  وح�����س��ب  خمتلفة  ق��اع��ات  يف  جت���رى 
اذ  اختاروها،  التي  لالخت�سا�سات  الطلبة 
التخ�س�ش  اختيار  للم�سابقة  للمتقدم  يحق 
العلوم  ق�سم  اآم��ن��ة  واخ��ت��ارت  ل��ه،  املنا�سب 

والتكنلوجيا حلبها ال�سديد لهما.
اأما اأ�سئلة الختبارات فاإنها بالطبع كانت من 
�ُسلمت  التي  والفيديوهات  والأف��الم  الكتب 
طالب  بني  خمتلفة  الأ�سئلة  وكانت  للطلبة، 

واآخر، ح�سب الورقة التي يتم �سحبها.
التي  الب��ت��ك��ارات  "ما  ك��ان  الأ�سئلة  اأح��د   -
لدولتك  رئي�سة  اأ�سبحِت  لو  بها  �ستقومني 
يف 24 �ساعة؟" ف�ساًل عن عدد من الأ�سئلة 

وغري  النباتيني  حول  اجلماعية  املناظرة  يف 
النباتيني. 

العراق اأوًل
مل تتوقع اآمنة، بعد كل هذا، اأن تفوز باملركز 
بالدها  اىل  لتعود  جميعًا  الطلبة  على  الأول 
حاملة لقب "الأوىل يف كامبيدج" ولتحتفل 
بها العائلة احتفاًل يليق ب�سجاعتها، اذ توؤكد 
لنا اآمنة اأن حب عائلتها هو من جعلها اأكرث 

قوة وقدرة على الفوز.
حتقيق  ع��ل��ى  دائ���م���ًا  ت�سجعني  ع��ائ��ل��ت��ي   -
نيل  على  واحل��ر���ش  امل�ستقبل  يف  اأح��الم��ي 
واأن��ا  الفرد  �سالح  لأنها  اأك��ادمي��ي��ة،  �سهادة 
اأن  اأ�ستطيع  �سالحي  اأعّدها  التي  ب�سهادتي 

اأواجه كل �سيء. 
مدر�ساتها  م�ساندة  كذلك  اآمنة  تن�سى  ول 
وت�سجيعهّن من اأجل الفوز، اذ ترى اأن حتفيز 
تخطي  على  ك��ث��ريًا  ي�ساعد  لطلبته  املعلم 

العقبات. 
املال حجر عرثة

من  اآم���ن���ة، جن��ح��ت  اأن  ي��ذك��ر 
اخل��ام�����ش الإع�������دادي مب��ع��دل 
تتح�سر  ال���ي���وم  وه����ي   )95(
ل��درا���س��ة ال�����س��اد���ش الإع����دادي 
وتطمح  ال��وزاري��ة  والمتحانات 
وب�����س��دة ل��ل��ت��خ��رج مب��ع��دل ع��اٍل 
م���ن اأج�����ل درا����س���ة ال���ط���ب يف 
يتمنى  كل  ما  لكن  كامبيدج، 
وال��د  يخبنا  اذ  ي��درك��ه،  امل��رء 
تكاليف  اأن  اأتيال،  ال�سيد  اآمنة، 
وت��رتاوح  ج��دًا  باهظة  اجلامعة 
حتى  دولر  اآلف   10 ب��ني  م��ا 
مبلغ  وهذا  �سنويًا،  األفًا  ال�ستني 
كبري ل ت�ستطيع العائلة توفريه، 
لكن اآمنة �ستحاول كما تخبنا، 

و�ستنجح.
درا�ستي  وح��ل��م  ف���وزي،  منذ   -
عيني،  ن�����س��َب  ك��ام��بي��دج  يف 

و�سيتحقق اإن �ساء اهلل.

مل تكن الفتاة العراقية 
القادمة من كركوك، اآمنة 
اأتيال، ذات ال�ستة ع�سر 
ربيعًا تعلم اأن اقرتاح 
ُمدر�ستها يف املدر�سة على 
التقدمي لالمتحان العاملي 
ال�سنوي الذي تقيمه جامعة 
كامربيدج، �سيحملها اإىل 
طريق الفوز عامليًا باملركز 
الأول على اأكرث من 2٥0 
طالبًا. اآمنة الطالبة 
املجتهدة، ا�ستمعت جيدًا 
لكالم مدر�ستها وبداأت 
فعليًا يف التق�سي عن هذه 
امل�سابقة الدولية مدة 
لي�ست بالق�سرية ومتكنت 
من اجتيازها بجدارة وثقة 
عراقية خال�سة!

نخلة عراقية ُتثمر 
يف كامربيدج 

اآم���ن���ة
اأت���ي���ال

اآية من�ش�ر
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بها  ال��ط��ف��ل  ينهمك  ال��ب��اك��ر  ال�����س��ب��اح  فمنذ 
طوياًل  وقتًا  وت�ستمر  تنتهي  ل  التي  وباألعابها 
مع  جماعية  اأو  ف��ردي��ة  بطريقة  وُت��ل��ع��ُب  ج��دًا 
�ستى  يف  وال�سديقات  الأ�سدقاء  من  جمموعة 

اأنحاء العامل.
ثقة بالنف�س

من  واملطالعة  ال��ق��راءة  على  الطفل  تعويد 
احل����اج����ات ال�����س��روي��ة 
وامل��ف��ي��دة لأن��ه��ا 
ق��درة  تنمي 
ال��ط��ف��ل 

حياته  جم����الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى 
له  وتتيح  بنف�سه  ثقته  من  وتزيد  امل�ستقبلية 
ذاته  وحتقيق  حوله  يدور  ما  كل  على  التعرف 
اإ�سافة اىل املتعة التي ي�سعر بها اأثناء القراءة.

كبريًا يف حتفيز  دورًا  والأمهات  الآباء  ويلعب   
على  امل�ستمر  بالت�سجيع  القراءة  على  الطفل 
مرحلة  ه��ي  لذلك  الأوق����ات  وخ��ري  املطالعة، 
امل��در���س��ة، وع���ادة م��ا يهوى الأط��ف��ال  م��ا قبل 
حتوي  التي  الكتب  م�ساهدة  مبكرة  �سن  يف 
والفيلة  التنني  من  والكارتونية  امللونة  ال�سور 
وجريي  وتوم  بوباي  وق�س�ش  والداين�سورات 
والأمرية النائمة وغريها. هذه الكتب امل�سورة 
يف  وف��ع��ال  كبري  نحو  على  ت�سهم  امل��ل��ون��ة 
من  ومتكنه  الطفل  ثقافة  زي��ادة 
ا�ستيعاب املعلومة بطريقة 

اأكرث ان�سيابية.
الأفالم 

والتلفزي�ن
البيطانية  امل��وؤل��ف��ة  ت�����س��األ 
)ك��ري�����س��ي��دا ك��وي��ل( احل��ائ��زة 
اجلدد(  )الأطفال  جائزة  على 
تروي�ش  )كيفية  كتاب  و�ساحبة 
اأن جنعل  لنا  التنني(: كيف ميكن 
الكتب؟  لقراءة  متحم�سني  الأطفال 
لن  الأم���ر  اأن  تعرتف  فهي 

جلعل  �سريع  حل  يوجد  ول  اأب���دًا  �سهاًل  يكون 
م�ساهدة  على  الكتب  ق���راءة  يف�سل  الطفل 

الأفالم والتلفزيون. 
جهدًا  ت�ستلزم  الكتب  ق���راءة  ك��وي��ل:  ت�سيف 
ذه��ن��ي��ًا، ومي��ك��ن اأح��ي��ان��ًا اأن جت��ع��ل الأط��ف��ال 
من  لب��د  ال���ذي  وال�����س��وؤال  بالغباء،  ي�سعرون 
جتعل  اأن  ميكنك  كيف  هو  اإجابته  يف  البحث 

الأطفال يحبون �سيئًا ي�سعرهم بالغباء؟  

 طريقة حما�شية 
يحبون  م��ا  ع���ادة  الأط���ف���ال  اأن  ك��وي��ل  تعتقد 
ال�����س��ح��ر يف ال��ك��ت��ب وي��ن��ج��ذب��ون ال��ي��ه لأن��ه��م 
يتخيلون اأنف�سهم هم ال�سحرة وهم من يتولون 
القيادة يف كل وقت لأن ال�سحر يجعلهم اأقوياء 
ومينحهم القوة، ولهذا نرى الكثري من الأطفال 
مييلون اىل كل ما هو كبري و�سخم مثل التنني 

الذي يلتهم كل من حوله. 
التحويلي  ال�سحر  من  ن��وع  هي  الكتب  ق��راءة 
الذي يقدم اأ�سياء �سحرية ل ميكن لالأفالم اأن 
تخلقها عند الأطفال وهي )التعاطف والإبداع 
والذكاء(، ففي الكتاب يتخيل الطفل الأحداث 
داخل راأ�سه وما يتخيله، يف حني عند م�ساهدته 
اأمامه  وا�سحة  تكون  الأح���داث  ف��اإن  الأف���الم 
وتخبه كيف �ستبدو الأمور، لذلك فاإن الذكاء 
يكون باختيار )الكلمات( يف الكتاب لأنها متثل 
واحدة من القوى ال�سحرية الثالث التي جتعل 
اأذكياء  الأطفال  لأن  ومتعاطفًا  مبدعًا  الطفل 
اأو�سع روؤية واأفقًا يف  اأغبياء واأ�سبحوا  ولي�سوا 

الوقت احلا�سر.

يبتعد الأطفال عادة عن قراءة الكتب واملطالعة، 
ل �سيما اجليل اجلديد ب�سبب ان�سغالهم الكبري 

بو�سائل التوا�سل الجتماعي التي اأ�سبحت همهم 
ثريا ج�ادالأول والأخري، 

ل��ت��ن��م��ي��ة ذك�����اء الأط����ف����ال واإب���داع���ه���م.. 

قراءة الكتب هي نوع من ال�سحر الكتب اأف�شل من الأفالم 
التحويلي الذي يقدم اأ�سياء 
�سحرية ل ميكن لالأفالم اأن تخلقها 
عند الأطفال وهي )التعاطف 
والإبداع والذكاء(

تعويد الطفل على القراءة 
واملطالعة من احلاجات ال�سروية 
واملفيدة لأنها تنمي قدرة الطفل 
على النجاح يف خمتلف جمالت 
حياته امل�ستقبلية

alshabaka aliraqya

alshabaka
aliraqya

85 السنة الرابعة عشرة العدد )344( 16 ايلول 842019 ت������رج������م������ة



النف�سي  التحليل  معهد  من  مورجان  ديفيد  يقول 
وبالتحديد يف  فرتة اخلم�سينات، كان  يوم،  :ذات 
هناك م�سريف يعمل �سبعة اأيام يف الأ�سبوع منذ 25 
عامًا، ومبرور الوقت اأ�سبح رجاًل ثريًا للغاية، ويف 
ذروة حياته املهنية نظر من حوله واأدرك اأنه اأهمل 
عائلته بالكامل، ونتيجة لذلك  رف�سته عائلته لأنه 
اأهملها طيلة هذه ال�سنني وبقي وحيدًا. كان الندم 
هذا  لدى  هل  وال�سوؤال  الذعر  وينتابه  عليه  غالبًا 
الرجل القدرة على اإيجاد طريقة للخروج من هذا 

املوقف القا�سي الذي خلقه لنف�سه؟
عّمال املناجم

يف  ع��دة  ���س��ن��وات  ق�سى  ال���ذي  م��ورج��ان،  ي�سيف 
التي  الأ�سباب  وا�ستك�ساف  امل�سريف  هذا  م�ساعدة 
دعته اىل العمل بجد وجتاهل اأطفاله وعائلته: يعود 
ذلك اىل اأ�سباب متعلقة يف طفولته املبكرة عندما 
اثناء  امل��وت  حتى  جوعًا  يت�سوران  وال��دي��ه   �ساهد 
اإ�سراب عمال املناجم يف الثمانينات. لقد كرر هذا 
اإفقار نف�سه، من  اأبنائه وبالتايل  باإفقار  بغري وعي 
للتغلب  املتوا�سلة  جهوده  يف  املحبة  العالقات  هذه 

على الفقر املوؤمل الذي عانى منه يف طفولته.
هذا  اأن  )مورغان(  ي�سرح  املعقد،  الفهم  هذا  من 
على  ت�سرفه  ب�سبب  بالذنب  ي�سعر  يكن  مل  الرجل 
نحو ما، لأنه كان يتجاوز �سّنه دون اأن ي�سعر،  لكن 
هذا ل يعني اأنه مل يكن ي�سعر باأمل حقيقي، لكن هذا 
الأمل ُيعطى اإح�سا�سًا بالتاريخ وهذا يعني اأن ندمه 
ميكن فهمه ومنحه معنى اآخر يف حياته وميكن اأن 

يكون ال�سعور بالندم مدمرًا للروح الب�سرية. 
جن�ن العظمة

غالبية املر�سى ي�سعرون بالأ�سى وعدم قدرتهم على 
العي�ش حياة كاملة �سواء اأكان الأمر متعلقًا بال�سوؤون 

العالقات،  اأو  املهنية  باخليارات  اأم  الجتماعية 
وعادة ما يكون نوع الأ�سف من اأغلب النا�ش �سببه 
"يا  يقول:  معظمهم  وال�سطهاد،  العظمة  جنون 
اأن  وهذا ميكن  فظيع"،  اأنا  للغاية،  فظيع  اأنا  اإلهي 
اإنه  يكون مدمرًا ب�سكل ل ي�سدق لل�سحة العقلية، 
اأيامه  من  والوفاء  الفرح  كل  وميت�ش  مرهق  اأم��ر 
قادر  وغري  ال��وراء  اإىل  دائمًا  وينظر  عالقًا  ويرتكه 

على امل�سي قدمًا يف احلياة.
ارتكاب الأخطاء

تقول كاترونا ورت�سلي، وهي طبيبة نف�سية، يف حتليل 
بالندم  ال�سعور  اأن  يعتقدون  النا�ش  بع�ش  الأزواج: 
ميكن اأن يحميهم من الأمل وخماطر العي�ش حلياة 
كاملة واأن كلمة الأ�سف ميكن اأن ي�ستخدمها البع�ش 
ك� "دفاع �سد املحبة"، اإذ ت�سف اأحدى مري�ساتها 
وتدعى"اآمي" التي انف�سلت عن زوجها على الرغم 
وارتباطها  طوال  ل�سنوات  ا�ستمر  زواجهما  اأن  من 
و�سعورها  طوياًل  تدم  مل  اأخ��رى  متعددة  بعالقات 
ارتكاب  ع��دم  على  وت�سميمها  والأ���س��ف  بالندم 
من  للبدء  وا�ستعدادها  املقبلة  املرة  يف  اأخطاء  اأية 
خيبة  تكرار  من  مرعوبة  اأ�سبحت  اأن  بعد  جديد 
نفتح  اأن  علينا  وت�سيف:  ثانية  مرة  والأذى  الأم��ل 
اإمكانية ارتكاب الأخطاء وناأ�سف لها  اأمام  اأنف�سنا 
حتى نتعلم من التجربة، وهذا لي�ش بالأمر ال�سهل، 
كلما  لأننا  اأ�سهل،  الأم��ر  ي�سبح  املمار�سة  مع  لكن 
ا�ستطعنا  واإذا  اأخطاء  نرتكب  اأن  لأنف�سنا  �سمحنا 
املر�سى  يرتكبها  التي  الأخطاء  قّلت  منها،  التعلم 
مثل "اآمي" ويوا�سلون تطوير عالقات طويلة الأمد 

وحمبة.

عن الغارديان

وخط�رته على ال�شحة العقلية
ال���ن���دم

يرى املعاجلون اأن العاطفة ميكن اأن تكون م�ستهلكة ومدمرة يف كثري من 
الأحيان وقد توؤدي اىل ال�سعور بالندم والأ�سف، وهذا ما ي�سكل خطرًا على 

ال�سحة العقلية. لكن من جهة اأخرى فاإن التعلم من الأخطاء يقود اىل 
حت�سني امل�ستقبل.

ال�شبكة
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ت�سعى  اأمر  املتجددة هو  الإطاللت  البحث عن 
اجلالبيات  مو�سة  تكون  وق��د  ام���راأة،  كل  اإليه 
الفتيات،  كل  تعتمده  تقليدّيًا  اأم��رًا  والف�ساتني 
لكن اإن كنِت تبحثني عن مل�سة خمتلفة، ف�سيكون 
من  الأن��ي��ق��ة  اجل��الب��ي��ات  ع��ن  ال��ي��وم  حديثنا 
مدونات املو�سة، جالبيات متنحِك اإطاللة غري 

تقليدية.

األ�ان خمملية
لل�سبايا  كبري  ب�سكل  منا�سب  "اللوك"  ه��ذا 
املراهقات، ب�سيط وهادئ وفيه مل�سة من البهجة 
بكعب  م��ف��ت��وح  ���س��ن��دل  م��ع  تن�سيقه  ومي��ك��ن��ِك 

�سميك، وحجاب اأبي�ش من الدانتيل.

ف�شاتني من الك�شك�س الطبقي
لل�سبايا ق�سريات  اأكرث  "اللوك" منا�سب  هذا 
طوًل  دائمًا  متنحِك  الطبقية  ة  فالَق�سّ القامة، 
م�ساعفًا، فِلَم ل تعتمدينها يف اأحد الف�ساتني اأو 
حجاب  باعتماد  ُين�سح  ما  ودائما  اجلالبيات، 
�سغرية،  ميني  حقيبة  م��ع  ه��ادئ��ة،  ب��درج��ات 
"اللوك"  تبدي متكلفة، وحتافظي على  حتى ل 

احليادي.

الأبي�س لإطاللة �شبابية
قي  ل ارتداء اجللباب الأبي�ش الهادئ، ن�سِّ يف�سنَّ
متناغمًا،  ليبدو  الأ���س��ود،  باللون  ح���ذاًء  معه 
ل  ك��ن��ِت  واإن  الأ����س���ود،  احل��ج��اب  م��ع  �سيما  ل 
ت�سميمه  مع  اجللباب  فهذا  املخاطرة،  حتبني 
لإطاللة  اعتماده  ميكنِك  الناعم،  الن�سيابي 

مريحة ومنا�سبة لتخرجي بها يف نهارك. 

جالبيات
متنحِك اإطاللة

غري تقليدية
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متعددة  ا�ستخدامات  ذات  ال��درون��ز  ط��ائ��رات   
النفط  ومراقبة خطوط   مكافحة احلرائق  منها 
واملراقبة  الطبيعية  ال��ك��وارث  على  وال�سيطرة 
البث  لإع����ادة  ت�ستخدم  وك��ذل��ك  وال���س��ت��ط��الع، 
درج���ات  ومل��ع��رف��ة  الإر����س���ال  مل��ح��ط��ات  بالن�سبة 
احل�����رارة وم��ع��دل ه��ب��وب ال���ري���اح والأع��ا���س��ري 
عن  ف�ساًل  الكواكب  واكت�ساف  النريان  واإطفاء 
تاأثري  لها  ك��ان  فلقد  احل��رب��ي��ة،  ا�ستخداماتها 
يف  لها  ا�ستخدام  اول  وك��ان  احل���روب،  يف  كبري 
املتحدة  الوليات  قبل  الأوىل من  العاملية  احلرب 
الأمريكية واملانيا واململكة املتحدة، ويف ثالثينات 
القرن املا�سي بداأ الحتاد ال�سوفيتي با�ستخدامها 
يف  الثانية  للمرة  املتحدة  ال��ولي��ات  واعتمدتها 
احلرب العاملية الثانية ويف احلرب الكورية، ولقد 

كان لها دور بارز وفعال يف حرب فيتنام 1955.
موجهة  ك�سواريخ  احلروب  بع�ش  يف  ا�ستخدمت 
ع�سكرية  ملعدات  لت�سبح حاملة  بعد  فيما  طورت 
اأو مدنية ح�سب حاجتها مثل ال�سواريخ والقذائف 
وكامريات  املبكر  والإن���ذار  ال�ستطالع  واأج��ه��زة 
لر�سد  ا�ست�سعار  واأجهزة  الدقة،  عالية  الت�سوير 
ت�ستخدم  انها  كما  بعد،  عن  احلرارية  الأه��داف 
الت�سوي�ش  رقائق  فتن�سر  الإلكرتونية،  احلرب  يف 
وتعيق ال�سواريخ وتربك اأنظمة الدفاعات اجلوية 
ومواقع  العدو  عن  كاملة  معرفة  اجلي�ش  ومتنح 
متركزه ومقدار اخل�سائر، ما ي�ساعد على اتخاذ 
اخل�سائر  تقليل  يف  وي�ساهم  دق��ة  اأك��رث  ق���رارات 

الب�سرية ل �سيما يف �سفوف الطيارين.
امتالك هذه  على  الكبى  الدول  اإقبال  �سبب  ان 

اأن  هو  املجال  ه��ذا  �سمن  والعمل  التكنولوجيا 
جتعلها  متعددة  مميزات  متتلك  الطائرات  هذه 
ذلك  ويعود  تكلفتها  انخفا�ش  اأهمها  الأف�سل، 
اىل تخل�سها من الكثري من الأجهزة التي كانت 
والوك�سجني  ال�سغط  للطيار مثل جهاز  �سرورية 
وهذا  وملحقاتها،  الطيار  مق�سورة  عن  ف�ساًل 
حجمًا  واأ�سغر  وزنًا  اأخف  امل�سرية  الطائرة  جعل 
من الطائرات العادية، وهذا كان عاماًل مهمًا يف 
بال�سافة  التخفي،  على  وقدرتها  احلربية  قوتها 
يتميز  الطائرات  من  النوع  ه��ذا  ف��اإن  ذل��ك  اىل 
اىل  ي�سل  ط��وي��ل  ل��وق��ت  التحليق  على  ب��ق��درت��ه 
فوق  مرت  األ��ف   15 ارتفاع  اىل  وت�سل  �ساعة   24
م�ستوى �سطح البحر ما يجعلها غري مرئية وغري 

م�سموعة.
من املهم الن اأن نعلم ما اآلية العمل التي تعتمدها 
هذه الطائرات وكيف يتم التحكم بها، اإذ تق�سم 
ميكن  ط��ائ��رات  ق�سمني؛  اىل  ال��ط��ائ��رات  ه���ذه 
وموجات  التحكم  اأجهزة  طريق  عن  بها  التحكم 
ق�سرية،  مل�سافات  تطري  لأن��ه��ا  وذل���ك  ال��رادي��و 
ال�سناعية  بالأقمار  بها  التحكم  ميكن  وطائرات 
ال��ال���س��ل��ك��ي معها ط��وال  م��ع ���س��م��ان الت�����س��ال 
الرحلة، وهذا لأنها تقطع م�سافات طويلة ف�ساًل 
اإح��داث��ي��ات  وحت��دي��د  برجمتها  ميكن  ذل��ك  ع��ن 
الرحلة م�سبقًا والعمل بنظام القيادة الذاتي، كما 
 GPS اأ�ساف لها النظام العاملي لتحديد املوقع
اىل  والعودة  الرحلة  م�سار  لتحديد  اأكب  اإمكانية 

نقطة النطالق اإذا تطلب الأمر.
تفادي  نظام  تعتمد  فاإنها  الهبوط  عملية  اأم��ا 

املعلومات  ج��م��ع  ع��ل��ى  يعمل  ال���ذي  ال�����س��دم��ات 
الكاملة عن طريق نظام ال�ست�سعار الذي يت�سمن 
والرادار  احلمراء  حتت  بالأ�سعة  تعمل  كامريات 
واإر�سالها  للهبوط  املنا�سبة  الإحداثيات  لتحديد 
ومن  اآم��ن.  هبوط  ل�سمان  الطيارالأر�سي  اىل 
اجلدير بالذكر اأن عملية اإ�سقاط هذه الطائرات 
حجمها  �سغر  ب�سبب  ج��دًا  �سعبة  اعرتا�سها  اأو 
عن  ف�ساًل  ج��دًا  عالية  م�سافات  اىل  وحتليقها 

التكاليف الباهظة لأنظمة الت�سدي.
لهذه الطائرة عدة انواع تختلف باختالف الغر�ش 
لها  منها  واح���دة  فكل  اأج��ل��ه،  م��ن  �سنعت  ال��ذي 
ومنا�سبة  بها  خا�سة  وق��درات  ومكونات  ت�سميم 
للعمل املنوط بها، اإذ يختلف عر�ش اجلناح وطول 
ت�سميمها  على  وبالعتماد  ن��وع  ك��ل  يف  اجل�سم 

ت�سنف اىل انواع عدة:
1- ذات اأجنحة ثابتة

2- اأ�سكال متويهية
3- طائرة مروحية

بالطائرات  اخلا�سة  التكلفة  مقارنة  اردن��ا  واذا 
اإف15  مثل  العمالقة  ال��ط��ائ��رات  م��ع  امل�����س��رية 
دولر  ميلون   25 ب�  منها  تقدرالواحدة  التي  اإيغل 
اأما  التكلفة الكاملة لألف طائرة م�سرية،  وتعادل 
تدريب  فيمكن  بالطيارين  اخلا�سة  التدريبات 
طيار الطائرة امل�سرية يف ثالثة اأ�سهر فقط ليكون 
اأقل بكثري مما  طيارًا حمرتفًا، وهذا زمن وكلفة 

تتطلبه الطائرات الخرى.
التكنولوجيا  الدول الكبى لتطوير هذه  وتت�سابق 
يف  ال�ساربة  وقوتها  الكبى  لأهميتها  احلربية 

ة املتعددة ال�ظائف الطائرات امل�شريرَّ
الدرونز ..

رفاه ح�شن

الدرونز اأو الطائرات امل�سرية هي طائرات ميكن التحكم بها عن بعد. وهي تكنولوجيا 
خميفة غريت م�سار احلروب اجلوية ب�سكل جذري، مت العمل على هذا النوع من 

الطائرات ولأول مرة يف انكلرتا �سنة 1917 ومت تطويرها لحقًا �سنة 1924 وا�ستمرت 
هذه التكنولوجيا بالتطور ال�سريع حتى اأ�سبحت ل ي�ستغنى عنها يف ال�سلم واحلرب.

املتعددة  وا�ستخداماتها  احلرب 
كثري  ت�سعى  ول��ذل��ك  ال�سلم  يف 
من الدول لتكون رائدة يف هذا 

املجال ومن بني هذه الدول :
الغريب  من  لي�ش   : ال�سني   -1
ال��دول  اإح���دى  ال�سني  تكون  اأن 
وذلك  الطائرات  لهذه  امل�سنعة 

ل�سعيها الدائم ملواكبة التكنولوجيا 
�سنة  اأعلنت  اإذ  امل��ج��الت،  �ستى  يف 

من  نوعًا  ل���25  ت�سنيعها  عن   2010
الطائرات امل�سرية.

القرن احلايل  بداية  اي��ران: ومع   -2
لت�سنيع  ب��رن��اجم��ه��ا  ع���ن  اأع��ل��ن��ت 

ال��ط��ائ��رات امل�����س��رية ل��الأغ��را���ش 
عام  بداية  ويف  ال�ستطالعية، 

"فطر�ش"  الطائرة  بتطوير  ب��داأت   2013
اأكب طائرة ا�ستطالعية ي�سل طولها 
اىل  �سرعتها  وت�سل  اأم��ت��ار   7 اىل 

2000كلم/�ساعة.
العهد  حديثة  اإنها  مع  تركيا:   -3
اإل  ال���ط���ائ���رات  ه����ذه  ت�����س��ن��ي��ع  يف 
طائرة   60 اإن��ت��اج  م��ن  متكنت  اإن��ه��ا 

ا�ستطالعية قتالية للجي�ش الرتكي.
العربية  امل���ح���اولت  ن��ن�����َش  ول   -4
هذه  لت�سنيع  الآن  حتى  امل��ح��دودة 
ال��ط��ائ��رات، فلقد ح��اول��ت ك��ل من 
ال�����س��ع��ودي��ة وم�����س��ر واجل���زائ���ر 
اأما  الطائرات،  هذه  ت�سنيع 

�سنة  منذ  املجال  ه��ذا  يف  عملت  فقد  الإم���ارات 
.2008

حروب  �ستكون  وامل�ستقبلية  الراهنة  احلروب  اإن 
اأوًل  املعلومات  يجمع  اأن  ي�ستطيع  من  معلومات، 
ومينع اأي اأحد من الو�سول اىل معلوماته �سيكون 
هو الأقوى، وهو �ساحب القرار وال�سلطة واأن قوة 
الو�سول  على  قدرتها  يف  تكمن  الطائرات  ه��ذه 
الوقت  ويف  اخلطورة  و�سديدة  بعيدة  اأماكن  اىل 
كاملة  مبعلومات  اجلي�ش  تزويد  على  قادرة  ذاته 

وح�سرية.

ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا



مالحظة: هذه الق�سة لها مثيلة يف كل تفا�سيلها مع اختالف 
النهاية... علمًا اأنهما حدثتا يف جانب الر�سافة!!!

هو �ساب و�سيم جميل، الهدوء اأهم ما مييزُه، قال بعد تردٍد:
اأ�سقاء  وثالثة  وال��دّي  من  املتكونة  عائلتي  اأف��راد  بني  ن�ساأُت 
و�سقيقة واحدة، كانت والدتي ت�سرف على رعايتنا ودرا�ستنا، 
با�ستمرار،  املحافظات  اىل  �سفره  يتطلب  وال��دي  عمل  لأن 
وحينما يعود تاأتي معه امل�سكالت مع والدتي التي غالبًا ما تلوُذ 
بالبكاء. كنا �سغارًا ل نعرف �سرنَّ كل هذه امل�سكالت، نرافقها 
اإحدى  يف  نعود....  ثم  اأيامًا  نق�سي  )اأهلها(  جدي  بيت  اىل 
زيارات والدي لنا اأخبنا باأنه قد ُنقل نهائيًا اىل بغداد، فرحنا 
كثريًا نحن الأطفال، اأما اأمي فقد اكتفت بتهنئته فقط! كانت 
تعود من عملها م�سرعة لتجهز لنا الغداء، وكنُت اأنا و�سقيقي 

الأكب ن�ساعدها يف ذلك كي يجهز كل �سيء قبل عودة اأبي....
كثريًا  الدعوة  بهذه  ففرحنا  الع�ساء  اىل  اأب��ي  دعانا  ي��وٍم  ويف 
وذهبنا يف املوعد املحدد، �سبقنا والدي اىل هناك بحجة تهيئة 

الأجواء ولكي يحجز لنا املكان املريح...
اأم��راأة  مع  يجل�ش  بعيد  من  ل��رناه  ودخلنا  فرتة  بعد  به  حلقنا 
حينما  ارتبك  وال��رق��ي،  ال��رتف  على  ي��دُل  فيها  ما  كل  جميلة 
بعيدة  طاولة  اىل  واأخذنا  الينا  اأ�سرع  نحوه،  نتقدم  �ساهدنا 
احلزينة  مالحمها  لأن  بكلمة  اأم��ي  تتفوه  مل  امل��راأة،  تلك  عن 

ونظراتها املريبة اىل والدي ف�سرت كل �سيء.
عدنا اىل البيت بعد الع�ساء ونحن 
اندلعت  الليل  ويف  ح��زن،  حالة  يف 
معركة كبرية بني والدّي ب�سبب تلك 
بتف�سريه  اأم��ي  تقتنع  مل  اإذ  امل��راأة، 

للموقف.
الفرح واحلزن،  ال�سّد واجلذب، بني  �سارت حياتنا بني  هكذا 
وهذه الأمور جعلتنا نفقُد الأمان ونحن يف بيتنا...هذا الو�سع 
النف�سية  انعك�ش علينا نحن الأربعة، مل يفكرا بنا ول بحالتنا 

كيف �ستكون م�ستقباًل من جراء هذه امل�ساحنات!!
البيت  اأج��واء  وبدياًل عن  متنف�سًا يل  دوامي يف اجلامعة  كان 
اأ�ساعد  الدرا�سة،  يف  املتميزين  الطلبة  من  كنت  امل�سحونة، 
تعرفت  وهناك  عليهم،  ت�سعب  التي  امل��واد  بع�ش  يف  زمالئي 
اأخالقها وُح�سن  اإن�سانة هادئة متو�سطة اجلمال ولكن  عليها: 
تعمقت  وتدريجيًا  اإليها،  جذبتني  التي  هي  الكلية  يف  �سريتها 
بقائها فرتات طويلة معي بعد  عالقتنا ومل�سُت منها ذلك من 

انتهاء املحا�سرات.
يحر�ش  التي  والراحة  البيت،  يف  حياتهم  تفا�سيل  يل  ق�ستًّ 
والداها على توفريها، فهن ثالث بنات فقط، وبدوري اأطلعتها 
على تفا�سيل حياتنا با�ستثناء م�ساحنات والدّي، فقد تلب�سني 

احلرج عن البوح بها.
م�ست ال�سنون الأربع واأ�سرفنا على اأبواب التخرج و�سارحتها 
اأنتظر  كنت  بعفوية:  وقالت  فرحْت  خلطبتها،  �ساأتقدم  باأنني 

هذه اللحظة منذ فرتة، وحتدثنا باأمور اخلطوبة و.....و.....
مقربة  زميلة  اأن��ه��ا  على  ل��وال��دّي  قدمتها  التخرج  حفلة  يف 
اأو  تعجبهما  اأن��ه��ا مل  واأدرك����ُت  ب���بود،  بها  رح��ب��وا  ع��ن��دي... 
لي�ست تلك التي يفكرون بها لتكون زوجتي، لحظْت هي ذلك 
واأ�سمعتني كالمًا غريبًا عن والدّي فانقلبت اأجواء فرح احلفلة 
عن  اأم��ي  وناق�ست  البيت  اىل  عُدنا  علينا،  وا�سح  ح��زن  اىل 

اإنها  بالقول:  فاأ�سكتتني  حبيبتي  مع  ووال��دي  هي  ت�سرفاتها 
اأمي؟ وماذا عرفِت عنها بهذه  يا  ل تليق بك! قلت لها: ملاذا 

ال�سرعة: فلم جتب!! 
ومع الأيام وبجهود بع�ش الأ�سدقاء والأقارب اقتنعا بالتقدم 
اليها، فرحُت واأخبتها مبوعد زيارتنا لهم: ا�ستقبلت اخلب 

ببود وهذا كان اإح�سا�سي.
والدها  مع  كثريًا  وال��دي  وتناق�ش  املحدد  املوعد  يف  ذهبنا 
يكون عقد  اأن  واتفقوا على  اأم��ورًا عدة  اللذين طرحا  وعمها 
القران على "مذهبهم".. حاولُت تغيري املو�سوع بعد اأن راأيُت 
والدي قد امتع�ش من طريقة طلبهم، وخرجنا ليفتح والدي 
اأبواب جهنم علّي: وافقتُه اأمي بكل ما قالُه، وبعد اأيام حدثت 
بامتام  اقناعهما  ا�ستطعُت  وال��دّي  مع  عدة  مناق�سات  فيها 
اخلطوبة واأن الختالفات بني عقائدهم وبيننا ل تقُف حاجزًا 
اأن  بعد  جانبي  اىل  اأمي  ك�سبُت  وحبنا...  �سعادتنا  طريق  يف 
وعلى  اأرادوا  ما  لهم  مت  وهكذا  بها...  تعلقي  مدى  اأفهمتها 
الرتباط مبثل  رف�ش  ولكنه  �سوريًا  والدي  وافقني  مذهبهم، 
هذه العائلة التي تفرُق بني املذاهب والطوائف، اأجبته: واأنت 
يا اأبي انت مثلهم اي�سًا تفرق.. فانهال علّي بال�ستائم ودفعتني 

اأمي وخرجت من البيت موؤقتًا.
وال��دي عن  والدها يحدث  اأخ��ذ  ن�سبيًا حينما  الأم��ور  ه��داأت 
لحظت  ومنها  اأخ���رى،  واأم���ور  ب��ال��زواج  اخلا�سة  التفا�سيل 
تغرّيها بع�ش ال�سيء، برودتها وهي تقابلني، ات�سالتها قّلت 

كثريًا، رف�سها لكثري من احلاجيات التي ا�سرتيتها لها و....
عندها  ذلك،  ومت  القران،  عقد  على  اأ�سررُت  ذلك  كل  ومع 
اأكمل  اأن  علّي  واأننَّ  امل�ساألة،  من  كليًا  الن�سحاب  والدي  اأعلن 
والدتي  وا�ستغربت من موقف  لنف�سي،  التي اخرتتها  امل�سرية 
و�سرطها باملوافقة على زواجي على اأن ن�سكن يف بيت منف�سل 
خطيبتي  اأخ��بت  اجلميع،  �سرييح  ذلك  ب��اأن  متذرعة  عنهم 
بذلك فرحت وقالت: "هذا ما اأريده اأنا فاأنا ل اأرتاح لأهلك".

عاتبتها على قولها هذا، مل تعتذر بل اأكدت قولها: باأنها ت�سعر 
اأن اأهلي جمبون على هذه الزيجة، مل ادعها تكمل ومن يومها 
تع�ساء،  واأ�سهر  �سعداء  يوم  وبينها،  بيني  امل�ساحنات  ب��داأت 
اآخ��ر،  طريقًا  ف�سلكُت  ج��دوى،  بال  معها  احلديث  من  تعبُت 
اإذ ذهبُت اىل والدها وحدثته بكل التفا�سيل بيننا واأكدُت له 
باأننا �سنعي�ش حياتنا الباقية معًا فلماذا نق�سيها بامل�ساحنات 
غري املجدية، يف البداية �ساعدين كثريًا على جتاوز اخلالفات 

ولكنه مع الأيام اأ�سبح ينحاز اإىل ابنته.

التي  اأم��ي  به  اأخ��بت  ما  هذا  تركها،  ا�ستطيع  ول  اأحبها  اأن��ا 
اآراء  ولها  م�ستقرة  غ��ري  اإن�سانة  لأن��ه��ا  برتكها،  ن�سحتني 
وقرارات تغرّيها مع الأيام، فكيف ت�سبح زوجة واأمًا لأطفالك 

م�ستقباًل!!
وال�ستقرار  بالأمان  ن�سعر  كنا  وهل  اأم��ي  يا  وقلُت:  �سحكُت 

و�سط م�ساحناتكما انِت واأبي؟ 
اآخر،  بعد  يومًا  ت�سعب  م�سكالت  اىل  حياتي  حتولت  وهكذا 
حملِه،  يف  والدها  قابلُت  حينما  الطريق  نهاية  اىل  وو�سلنا 
نرتك  ب��اأن  وه��ي  اأن��ا  باتفاقنا  واأخ��بت��ه  �سيء  بكل  وحدثته 
بع�سنا، حينما �سمع ذلك ا�سفرنَّ لونه وبداأ يرجتف وهو يقول 
يل: اإذا افرتقتما فهل تريد ا�سرتداد ما قدمته لها من هدايا 
اأنا  حملتُه  اأر�سًا،  �سقط  فقد  كالمه،  ُيكمل  ومل  و...!  وذهب 
وعامله يف املحل اىل امل�ست�سفى وات�سلنا باأهلِه الذين جاءوا 
اأن  بعد  وحقٍد  وح��زٍن  باأمل  ايّل  نظرت  معهم،  وهي  م�سرعني 
اأخبها العامل باحلديث الذي دار بيننا، وهنا خرج الطبيب 
اأي  بعد  نعرف  ول  عنده  مرتفع  ال�سكر  ب��اأن  ليخبنا  املعالج 

ع�سو اأ�ساب من ج�سمه فهو يف غيبوبة!!
�سرخ اأهله وتقدمت هي نحوي لتنهال علّي بال�سرب وتتهمني 

باأنني ال�سبب فيما حدث لوالدها.
اأمها التي قالت لها: لي�ش هو وحده  تخل�سُت منها مب�ساعدة 
ب�سبب  كوابي�ش  يف  نعي�ش  جعلِتنا  فقد  اأي�سًا  اأنِت  بل  امل�سووؤل 
زواجك هذا.. ان�سانة مري�سة اأنِت، وتذكرت قول اأمي حينما 
"تبدو كاأنها مري�سة" ويف وقتها  اأول مرة... قالت يل:  راأتها 

اأ�سكتها لئال ي�سمعوها.....
و�سقيقاتها حينما  اأمها  �سراخ  على  اأفقُت من ذكرياتي هذه 
اهلل...  رحمه  اىل  انتقل  قد  والدهم  ب��اأن  الطبيب  اأخبهم 
اأ�سحب خطواتي بتثاقل وحزن وا�سحني، وعدُت اىل  خرجت 

البيت لأخبهم مبا حدث:
الق�سة انتهت ، ولكن جذورها ما زالت متتد يف دواخلي: فكم 

من الوقت �سندفع ثمنها نحن جميعًا... نحن جميعًا!!

 حت�لت حياتي اىل م�شكالت ت�شعب ي�مًا بعد اآخر، وو�شلنا 
اىل نهاية الطريق حينما قابلُت والدها يف حملِه، وحدثته 

بكل �شيء واأخربته باتفاقنا اأنا وهي باأن نرتك بع�شنا، 
حينما �شمع ذلك ا�شفررَّ ل�نه وبداأ يرجتف وه� يق�ل يل: 

اإذا افرتقتما فهل تريد ا�شرتداد ما قدمته لها من هدايا 
وذهب و...! 

امليزان 

امليزان 

يف

يف رجاء خ�شري

وجع القلب من ي�سفيه، بداأ يت�سلل اىل الروح، بل حتى اأبعُد 
نقطة يف اجل�سد، وبعد ماذا �سيكون امل�سري؟ ونبداأ بالبحث 
املوجوع  والقلب  العاتية  ال��روح  فيه  ت�سكن  اآم��ٍن  م��الٍذ  عن 
فيه  �ساع  زمنًا  ليتخطيا  والأم��ان  الراحة  يجدان  ع�ساهما 
احللم والرجاء ويبحرا مع اأمواٍج لي�ش لها قرار، وهذا هو 

التيه احلقيقي...

الرحمة قبل كل �شيء
ي�������ا وال���������دي
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م���������اذا ت�����ع�����رف ع������ن ال�����)ك����ي����ت�����(

 ،)Keto Diet( دايت  كيتو  اأو  الكيتو،  رجيم 
الأ�سماء  هذه  كل  كيتوجانيك،  الكتواين،  النظام 
تدور حول نظام غذائي بداأ كعالج ملر�سى ال�سرع 
وا�ستخدم  ال�سرع،  نوبات  من  للحد   1920 ع��ام 
لحقًا كجزء من البنامج العالجي لبع�ش حالت 
اأج�سام  يعتمد على  لأنه  بالكيتو  و�سمي  ال�سرطان، 
كم�سدر   )Ketone Bodies( ال��ك��ي��ت��و 
اأ�سا�سي للطاقة. وانت�سر بعد ذلك ريجيم الكيتو يف 
خ�سارة الوزن، فما هو كيتو دايت؟ وماهي اإيجابيات 
ريجيم  و�سلبيات 
يعتمد  ال��ك��ي��ت��و؟ 

من  عالية  ن�سب  ت��ن��اول  على  داي��ت  الكيتو  نظام 
بروتني(  و٪25  ده��ون،   ٪75( والبوتني  الدهون 
غري  م�سادر  من  الن�سويات  من  جدًا  قليلة  ون�سب 
اليومي  ال�ستهالك  من   ٪5 ال���  تتعدى  ل  رئي�سية 

ر بنحو 50 غرامًا  لل�سخ�ش والتي ُتقدنَّ
على  اجل�����س��م  يعتمد  ع����ادًة  ي��وم��ي��ًا. 
الكربوهيدراتية  احلرارية  ال�سعرات 

كم�سدر  ال�سكر  من  تاأتي  التي 
هذه  وتف�سل  للطاقة،  اأ�سا�سي 
اجل�سم  مت���د  لأن���ه���ا  ال��ط��ري��ق��ة 

بالطاقة �سريعًا.

1-�ساحبة ال�سورة مطربة 
عراقية 

2-عا�سمة رومانيا، ما يكتم
3-اإبداع )م(، من الأبراج

4-نادي كرة قدم اإجنليزي، دق
5-علم موؤنث، ماركة موبايل 

)م(
6-ن�سف راتب، من اأغاين 

ال�سيدة اأم كلثوم
7-ن�سف وريد، البحر )م(

8-عجوز، لعب كرة قدم 
ويلزي

9-عن�سر كيميائي، فام 
)مبعرثة(

10-يف اجل�سم )م(

1-�ساعر عبا�سي
2-ممثلة فرن�سية

3-ن�سف يخجل، حرف 
جر، اآ�سف

4-ناهية، من املهن
5-فرت، اأخو هابيل )م(

6-مادة قاتلة )م(، 
مدينة اإيطالية )م(

7-�ساي بالإجنليزية 
)م(، فيل�سوف يوناين 

)م(
8-من الزهور
9-دولة عربية

10-نادي كرة قدم 
اإجنليزي

عم�ديافقي

م�اليد �شنة 2013

العقرب الثور

الميزان

الحوت العذراء

الجوزاء

الدلو

القوس

الحمل

االسد

الجديالسرطان

توقعات االبراج االسبوعية

اعداد/ ثريا ج�اد

اعداد/ علي البكري

قد ينجح البع�ش يف احل�سول فر�سة 
يف العمل مع ذلك ل تزالون منهمكني 
وزيادة  املهنية  اأو�ساعكم  حت�سني  يف 
تاأتي  ل  ق��د  لكن  املالية  اإي��رادات��ك��م 
بع�ش  يطراأ  قد  مقبول  ب�سكل  الأم��ور 
التح�سن على مواقفكم املهنية وهناك من يبحث عن مواقع 
مبادرات. للدخول يف  وقت مهم   يعد   لها  لالنتقال  جديدة 

�سعيا  م��ك��ث��ف  ب�����س��ك��ل  ت��ت��ح��رك��ون 
ل���ل���ح�������س���ول ع����ل����ى م���ت���ط���ل���ب���ات 
مبتابعة  ين�سغل  البع�ش  �سخ�سية 
م��و���س��وع ل���ه ���س��ل��ة  ب�����س��م��ه دخ���ول 
عليكم  ل��ك��ن  درا���س��ي��ة  زم���ال���ة  اأو  
على  ي�سجع  وق��ت  ال��وق��ت   ه��ذا  خ��الل  ل�سحتكم  الن��ت��ب��اه 
لقاء  لعقد  اأو  وظيفية  ترقية  متابعة   ب��اجت��اه   ال��ت��ح��رك 
البع�ش منكم  ي��غ��ري ح��ي��اة  ق��د  الأه��م��ي��ة  م��ن  ع��ل��ى درج���ة 

اإره���اق  وع���دم  ل�سحتكم  الن��ت��ب��اه 
الأم���ور  ت��رك  و  العمل  يف  اأنف�سكم 
الأف�سل  ه��و  روت��ي��ن��ي  ب�سكل  ت�سري 
خ�سو�سا  متاعب  حل�سول  جتنبا 
وافر  ق�سطا  اخذ  اإىل  بحاجة  اإنكم  
من الراحة خوفا من التعر�ش لوعكة 
الزوايا  ايجابية حيث  الأكرث  الأج��واء  اإنكم يف  علما  �سحية 

الفلكية تعد ذات طاقة ايجابية .

ل��ق��اء م��ع رئي�ش   اإج�����راء  حت���اول���ون 
العمل لكن حتت اأجواء روتينية تبعث 
تذمره  يبدي  قد  والبع�ش  امللل  على 
ترقية  ع��ل��ى  ح�سوله  يف  للتعطيل 
�سلبي  مب���زاج  ت��ب��دون  وق��د  وظيفية 
التي  النف�سية  ال�سغوط  من  للخروج  منفذ  اإيجاد  وحتاولون 
عليكم  مو�سوع  من  اأك��رث  وهناك  مير  بها..الوقت  مت��رون 

اجنازها رغم �سيق الوقت عليكم الكتفاء مبوازنة الأمور.

لكن  ن�سبيا  اأف�����س��ل  مب���زاج  ت��ب��دون 
الكثري منكم ل يزال يحتاج اإىل وقت 
امل��ب��ادرة. ت�ستطيعون   ك��ي  ق�سري  
اأو���س��اع��ك��م ب�سكل  ت�����س��ري  ع��ل��ي��ك��م  
القيام  يف  الت�سرع  وع���دم  م��ت��وازن 
بخطوة قد ل يكتب لها النجاح وقد تاأخذ منكم الوقت واملال.
اإحداث جديدة  بال�سب كي ميكنكم مواكبة  التحلي  عليكم 

تغري الكثري من نظرتكم املت�سائمة للواقع. 

اأخطاء  اأنف�سكم  حتميل  عدم  عليكم 
الآخ��ري��ن   وت��رك ال��دخ��ول يف جدل 
الآخ��ري��ن  م��ع  ال��ع��ن��اد  وع���دم  �سلبي 
طعامكم  لنوعية  .الن��ت��ب��اه  .عليكم 
اأ���س��ي��اء ثمينة  والب��ت��ع��اد ع��ن ح��م��ل 
والتواجد بها يف اأماكن مزدحمة .عليكم البحث عن.اأجواء 
يف  فانتم  امل�سئولية  حتمل  والبتعاد  امل��رح  من  بنوع  تت�سم 

اأو�ساع ل يدعم احلظ مواقفكم. 

جتارية.  �سيغة  ذو  عقد  على  للتوقيع  فر�سة 
تخ�ش  بتحولت  للقيام  جيد  و�سع  يف  اإنكم 
ال�سكن..هناك الكثري من املوا�سيع التي عليكم 
عليكم  كما  الآخ��ري��ن  مع  جتمعكم  ح�سمها  
الأف�سل  الو�سع  يف  فانتم  خطوة  لكل  النتباه 
م�سروفاتكم  حجم  اأخ��ر.ت��زداد  جانب  .يف  الفرتة  هذه  خالل 
املالية والبع�ش قد يجد نف�سه يبحث عن منفذ لتح�سني اإيراداته 
املالية خ�سو�سا تلك املرتبطة با�ستثمار او اإجراء تقييم ملمتلكاته. 

اإ���س��اف��ي��ة داخ���ل مكاتب  اأوق�����ات  ت��ق�����س��ون   
ال��ع��م��ل وال��ب��ع�����ش ي��ت��ح��م��ل اأع����ب����اء زم��ي��ل 
ل��ه .ع��ل��ي��ك��م الن��ت��ب��اه اأث���ن���اء ت��واج��دك��م يف 
احل��ادة  الآلت   ق��رب  او  املزدحمة  الأم��اك��ن 
اأج��وائ��ك��م  ال���ن���ريان .مت���ي���ل  م�����س��ادر  او  
اأع��ني  ع��ن  والب��ت��ع��اد  ال��ع��زل��ة  اإىل  النف�سية 
الآخ���ري���ن وت�����س��ع��رون ب��ع��دم ال��ر���س��ا ع��م��ا ي����دور ح��ول��ك��م..
ال�سريك.   م��ع  تعامالتكم  او  لتعليقاتكم  الن��ت��ب��اه   عليكم 

املتاعب  من  بالكثري  العائلية  اأجوائكم  تتلبد 
..البع�ش  والهدوء  ال�سب  اإىل  وتبدون بحاجة 
يفكر يف تغري مكان �سكنه اأو قد يتعامل بق�سية 
بحاجة   انتم  ال��وق��ت   لبع�ش  حتتاج  عقارية  
يف  املبالغة  عدم  عليه  والبع�ش  مريحة  لفرتة 
تامني املتطلبات بو�سعكم التعامل مبو�سوعية مع ق�سية جتارية 

او احل�سول على مبلغ مايل .

 ال��ت��غ��ري م��ه��م ل��ك��م خ����الل ه����ذا ال��وق��ت 
عقار  او  ممتلك  ���س��راء  او  بيع  وبو�سعكم 
ان��ه  ي��ج��د  ...ال��ب��ع�����ش  ب�سفر  ال��ق��ي��ام  او 
مهنية  ب��ال��ت��زام��ات  ب���الإي���ف���اء  م��ط��ال��ب 
وت��ل��ك ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��ال��ع��ائ��ل��ة ..ف��ر���س��ة 
كما  العاطفي  الرت��ب��اط  ي��رغ��ب يف  مل��ن  وك��ب��رية  مم��ت��ازة 
النف�سي  التح�سن  م��ن  ح��ال��ة  يف  ان���ه  �سيجد  ال��ك��ث��ري  ان 
���س��رك��اء. خ����الل  م���ن  امل�����ال  ل��ك�����س��ب  او   .. وال��ع��اط��ف��ي 

يف  اأو���س��اع��ك��م  ع��ل��ى  ي��ط��راأ  لتح�سن  ب��داي��ة 
ال�ستفادة  عليكم  وامل���ايل  النف�سي  اجل��ان��ب 
احلظ  ق��وة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ..بو�سعكم  منه 
تعطيل  ي�سكو  مل��ن  وف��ر���س��ة  ت��راف��ق��ك��م  ال��ت��ي 
بتعهداتكم  الإي��ف��اء  حت��اول��ون  الإجن���اب..  يف 
اأعاقت  التي  والرتاكمات  ال�سغوط  من  �سل�سلة  بعد  الوظيفية 
فر�سة  وهي  الوقت   هذا  خالل  احلظ  يرافقكم  قد  و  حركتكم 

للتعبري والتغري لالنتقال لأو�ساع اأكرث ازدهار.

التحرك  ت�ستطيعون  حيث  ايجابيا  جوا  .يعد 
للقيام ب�سفر على ال�سعيد اخلارجي اآو متابعة 
ملوا�سيع  التقدم  بو�سعكم  درا���س��ي  مو�سوع 
وقت  ويعد  والزواج  العاطفي  الرتباط  تخ�ش 
يف  ال��دخ��ول  بو�سعكم  كما  ل��ذل��ك  ج��دا  مهم 
وظيفية  ترقية  على  يح�سل  من  وهناك  ناجحة  مالية  �سراكة 
.قد ت�سعرون بتغري اأمزجتكم وتكونون يف اأجواء م�سدودة ن�سبيا 

وخ�سو�سا تلك املرتبطة بروؤ�ساء العمل.

تعد هذه املواليد ذات طاقة غري عادية بل 
البيولوجي:  عمرها  تفوق  مقومات  متلك 
الق�سوة،  اجل��راأة،  التمرد،  الذكاء،  �سمات 
خ���ي���ارات م��ت��ن��وع��ة، ق���وة ت��اأث��ري ك��ب��رية يف 

حميطها.
جانب  من  ا�ستثنائية  املقومات  ه��ذه  تبدو 
ومن جانب اآخر ازدواجية يف ال�سلوك، فلو 
لوجدنا  املواليد  ه��وؤلء  جميع  ا�سر  �ساألنا 
على  ال�سيطرة  يف  وع��ن��اء  ك��ب��رية  �سعوبة 
�سلوكهم بل من ال�سعب فهم توجههم فهم 
كثريو احلركة وال�سخب وعدم التزان، اإىل 
هنا اأتوقف فما يهم الأ�سر ويهم املجتمع هو 
كيف ميكن تطويع هذه القدرات وتوجيهها 
فهم  التطرف  عن  واإبعادها  �سليم  ب�سكل 
الأقرب اىل ممار�سة العنف اإن تهياأت لهم 
املو�سوع، هذه  لب  ندخل يف  وهنا  الأج��واء 
املواليد �ستدخل املدر�سة هذه ال�سنة  2019 
وهنا قد يفاجاأ هوؤلء املواليد بكادر تعليمي 
يت�سبب يف  قد  �سلوكهم مما  يتفهم  ل  رمبا 
ن��ف��وره��م م��ن امل��در���س��ة وت��رك��ه��م ل��ه��ا، ويف 
التعليمي  الكادر  يعجز  قد  الثاين  اجلانب 
يف اإي�سال ر�سالته الرتبوية فهم مل يواجهوا 
ايجابيا  ال��ف��ري��دة  امل��م��ي��زات  ب��ه��ذه  ج��ي��اًل 
و�سلبيا حيث تكرر هذا اجليل يف �سنة 1514 
فردًا  لي�سوا  ه��وؤلء  �سنة  خم�سمئة  قبل  اأي 
والتعامل معه بل جيل كامل  ميكن احتواوؤه 
�سياأتي مرة واحدة فهل با�ستطاعة املعلم ان 
يتعامل مع �سف يحمل �سمات متقاربة وهل 
جياًل  توجه  اأن  مدر�سة  اإدارة  با�ستطاعة 
مت�سابهًا يف الأفكار واأ�سهل الطرق لديه هو 
العنف البدين والنف�سي مع مميزات ذهنية 

عالية؟

اإعداد:علي البكري

حل العددال�شابق

الكلمات املتقاطعة
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واهلل اعلم 
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خ�شري احلمريي

�ساأنها �ساأن اأية ظاهرة طبيعية، فاإن العالقة الزوجية ميكن اأن تتعر�ش 
يبا�سر  الأمور حتى  تهداأ  اإن  ما  ثم  والأمطار،  والرياح  العوا�سف  اىل 
الطرفان ترميم ما خربته العا�سفة يف حلظة غ�سب. ومثل اأية ظواهر 
العوا�سف  طبيعية قد لي�سمد بناء العالقة الزوجية بوجه ت�سونامي 
اأطالل من احل�سرة  �سوى  �سكونها  بعد  الطرفان مايرممانه  ول يجد 
والذكريات، فقد تقتلع الرياح العاتية ثوابت البيت من اأ�س�سها وتطوح 

بال�سقف الذي جمع ذات يوم ق�سة حب وحياة.. فيكون الطالق! 
وللطالق اأ�سباب وم�سببات منطية، �سمعناها وحفظناها ومللنا اخلو�ش 
ل الأهل باخل�سو�سيات ،زواج  يف تفا�سيلها: احلالة القت�سادية، تدخُّ
الهتمام،  عدم  الطاعة،  عدم  امللل،  العنف،  اخليانة،  القا�سرات، 

الرغبة  الإم��ك��ان��ي��ات،  ح���دود  خ���ارج  طلبات  ال��ب��ي��ت،  خ���ارج  ال�سهر 
بال�ستقاللية، العمة، بنت اجلريان، تق�سري يف واجب الزوجية ..الخ 

وكاأية ظاهرة طبيعية.. فموؤ�س�سة الزوجية تواكب الع�سر، تاأخذ منه 
مل�ستجدات  مواكبة  الطبيعية  الظواهر  اأكرث  كانت هي  ورمبا  وتعطيه، 
احلياة، وبناًء عليه ظهرت لدينا اأ�سباب جديدة وم�سلية للطالق ك�سرًا 
من  موثقة  تقارير  بح�سب  ومنها  ال�سابقة،  النمطية  الأ�سباب  لرتابة 
املدبلجة، عالقات  امل�سل�سالت  متابعة  البوبجي،  لعبة  املحاكم:  داخل 
ية وال�سور، الإفراط  الفي�سبوك، البتزاز الإلكرتوين، الر�سائل الن�سّ

يف كيل الإعجاب و الاليكات.. 
لالأوان�ش وال�سيدات!! 



د. علي ال�شاله    �شاعر بابلي

يف املنتهى
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 ل تقف رائيًا خائفًا باكيا 
 لتقف  معوًل �ساكيا 

 فالوقوف املحايد ل ُيرت�سى
 اإن يكن ماتراه دمًا جاريا

 اإن يكن يف التواريخ ما 
 يكتب القادمون غدًا ما�سيا

  مل يرتبك التاريخ واملوؤرخون اأمام �سخ�سية عظيمة مثلما ارتبكوا اأمام اإمام ال�سهداء احل�سني بن علي بن اأبي طالب عليهم ال�سالم.
  فكيف لطالب �سلطة كما يزعمون اأن يوقف الدهر �سارخًا به وبالقتلة..

 يا�سيوُف خذيني!
  هل هنالك ع�سٌق للموت كع�سق احل�سني؟

 هل هنالك اإيثار وت�سحية وازدهار لعطاء ل ي�سبه اأي عطاء اآخر، كعطاء احل�سني بكربالء؟
 هل توقفت النوامي�ش الطبيعية والقوانني وال�سرائع الأر�سية اأمام اأٍب يباد ن�سله واإخوته واأبناوؤهم وهو ي�سرخ من �سمري مرتاح..

 اإن مل يكن بك غ�سب علي فال اأبايل؟
 احل�سني وما يبهرك مثل احل�سني!

 ي�سحب امل�ستقبل اىل املا�سي ويقول لهما ماذا بعد؟
فريددان خلفه ماذا بعد يا اإمام ال�سهادة وقد فطمت الدنيا عن روؤية غريك بعدك فكل م�ساب بعدك تكرار لف�سل من ف�سول ماأ�ساتك 

 املفتوحة بال نظري يف �سماء الأبدية.
  احل�سني ِترة العدالة التائهة يف بوابات الطغاة و�سيوف الغزاة!

احل�سني ارجتافة املوت اأمام هزميته وتلجلجه اأمام اإن�سان مل يدخله اخلوف اأبدًا وكاأنه ير�سم م�سرعه وكاأنه م�سرع �سواه ثم يعيده اىل 
 نف�سه قائال. .

 هذه النهاية تليق بي!
 احل�سني املنت�سر املختلف 

 احل�سني الإمام الذي ل اأمامه ول وراءه اأحد..
 �سماء يف ال�سماء 

 و�سماء يف الأر�ش 
احل�سني احل�سني  ترفق بالب�سرية ايها الطالع عليها طلوع نبي ي�سق الأقدار ويبعث املياه ويكتب املعنى الذي ل يت�سح اإل غام�سًا م�سلمًا 

 روحه للريح وعزرائيل يرك�ش خلفهما باكيا..
لقيمة للحياة

 ل قيمة للموت 
بعدك يا ح�سني..!

 اخلروج مع احل�شني اىل كربالء


